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י יצחק י' החבר להחכם בייסודר מיוחס ר ג נ ס • ז״ל ה

.הישר בויכוחו שמים שם קדש אשר

 הספרדי הלוי יהודה ר׳ הכולל החכם הרב ערבי בלשון הברו
 מרםון תבון אבן יהודה ר' ההכם הרב הקדושה ללשוננו והעתיקו

. ליצירה תתקב״ז אלפים ד׳ בשנת .לוניל במנדל ז״ל ספרד

. מפוארים כל בפי ̂ באורים שני עם

, והשני האחד

נחמד אוצר , יהודה קול
ם הועם המפורםם המאוה״ג להרב I החכם המפורםם הצדיק הםאוה״ג להרב ^  ה
 גצה ם׳ מהבר ,זצ״ל הלוי ישראל מוהר״ר ! , זצ׳ל מוסקאטו יהודה מוהר״ר השלם
 ארוטה וספר , ישראל אבן ושר׳ת , ישראל ־ ,יהודה נפוצות לתהלה הנודע ספר מהבר

. יגךים ספרים ועוד , השמים י . יקרים ספרים ועוד
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א בו מ
הכוזרי ספר מחבר ע״ד

המזכירים, בל הסכמת לסי הבזזרי ספר פחבר
 משנת שחי ,הספרדי שמואל בר׳ הליוי יהודה ר׳ ווא1

 ד״א שנת עד ,ליצירה תת״ס או תתנ״ה אלפים ד׳
 בנסעו שנה המשים בן שהיה ידענו כי .בקירוב תתק״י
 כתב והראב״ע ,בפ׳יוטיו) כתב (באשד ישראל לארץ
 יהודה ר׳ שאלני :אלהיך ה׳ אנכי בפסוק יתרו בפ׳ עליו
 הראב״ע השלים שמות ם׳ ופירגש ,כבוד מנוחתו תלוי

 ואם ,החומש בסון* כתב לאשר תתקי׳יג בשנת גרומי
 תתקי״ב שנת קודם שנתים או שנה מת שרי״ה בניח
 בקירוב ומותו הולדו זמן יחיה הראב״ע, זכרו ׳»בה

 שרי״ה היוחסין כתב ובטעות .יפדנו אשר הפרטים אל
ת  נ כתב הדורות סדר ובעל .תתקל״ח ד״א בשנת ס

 בני וי״אשהיו הראב״ע, של חמיו שהיה אומרים ויש,
 ופילוסוף תלמודי מפורסם חכם ורי״ה אחיות, שתי

 מליצותיו את שבח חריזי אל יהודה ור׳ ,מפואר ופייטן
 עשיר היה רי״ה כי הימים דברי כותבי וספרו ,למאוד

 תואר יפת אחת בת זולתי בנים לו היו ולא ,גדול
 ותאלצהו אשתו בו הפצירה גדלה וכאשר ,מראה דפת

 ונשכע כעם •אחת שפעם עד בחייו, להשיאה בדבריה
 בבקר ויהי ,לפניו שיבוא הראשון היהודי אל להשיאר,

 וכראות סחבות, מלבושי לבוש במקרה ראב״ע ויכנס
 פניה נפלו ,אישה שבועת ותזכור הזה העני האשה
 לחקור בדברים עמו נכנסה זה בל ועם ,מאד ותחרד

 לה גלה ולא האיש ויתנכר ,מעשהו ומה שמו על
 ותבך מדרשו לבית בעלה אל האשה ותלך ,מאומה
 אל אישה לה ויאמר עצתו, את להפר, לו ותתחנן
 ויראת דעת ללמדהו עליו עיני את אשימה בי מפחדי

 יללמוד להתחיל הערים וראב״ע ,שמו ולהגדיל מ׳
מנו,  ויהי פרי. כעושה עצמו ומראה מתמיד והיה ס

 על מאד נתקשה כי ,מדרשו בבית רי״ה ויתאחד חיום
 בתפלת (והוא חסדיך אדון בפזמון רי״ש בית חבור

 אל ללכת בו ותפצר האשה ותלך ,לפורים) חספרדים
 , כה עד אחר מדוע ר״י את הראב״ע וישאל ,ביתו

 ̂ ושלש פעמים לשאול הוסיף והראב״ע ,ר״י בו ויהתל
 אישר. מחברת את ותביא ,מדרשו ב״ת אל האשה ותלך

 והתחיל קולמוס ויקח ראב׳׳ע ויקס לראב"?' ותראה
 הרי״ש לבית ונשד.גיע ,בפזמון מקומות וג בב׳ לתקן
 האל רצה ; המתחיל הראשון ההוא הבית כל בתב

 בפיוט בכתובים הוא ועודנו וכו', כפלים דשמור
 למאד, שמח מעשהו את ר״י וכראות ,הנזכר הספרדים
 עזרא בן כי ידעתי עתה ,לו ויאמר וינשקהו ויחבקהו

 המסוה הסיר הראב׳׳ע גם ואז ,•לי אתה וחתן ,אחה
(סדר בתו אח ר״י לו ייתן ,לו ויתודע פניו העל

 תשא כי בם׳ אברבנאל בתב ובן .ע״א) מ״ה דף הדורות
 אחר ובצד הראב״ע לדברי ואטה ;וז״ל וע״ד) ע״ג (דר״ט
 הנך וכו׳. הכוזר ספר בעל חותנו הלוי יהודה ר׳ לדברי
 ,בזה מסכימים וחותן חתן החכמים שני שדברי רואה

 קכל או ,מרי״ה הראב״ע אם ,ממי קבלו מי ידעתי לא
 • עב״ל ,אחד בזמן היו שניהם כי ,חתנו מראב״ע הוא

 חסדיר אדון פיוט חבר הלוי יהודה ר׳ :ישנים ובשפתי
 זקונים בן ספר וחבר ,יפיס בחרוזים אסתר למגילת
 והעושר החכמה בין ויכוח רב, מלך וספר שירים,

 שונא שהיד, מאיש יהודה מנחת וס׳ ,וחרוזים במשלים
 .ע״כ ,השנה לכל וזמירות ,גאים בהרוזים אשח, לישא
 וחרוזים ,תשאלי הלא ציון ;הקינה חבר אשר והוא

 בעם כתבו ;המתחילים אלפסי יצחק רבינו מצבת על
 ופיוטיו .וכו׳ לזבדון היה אשר שבר שמיד עלי ברזל
 המחזור. אל בד,קדמתו היידנהיים ר״וו דבר הבר אשר
 גם חבר ,כ״ה) סימן ד׳ מדבריו(מאמר הנראה וכפי
 שבח חמשים בן ; הדורות ובסדר ,הניחוח בחכמת ספר
 שערי אל הגיע וכאשר ,ישראל ארץ אל רי׳ר, הלך

 לקיים הא^• על בקרסוליו והלך בגדיו קרע ירושלים
 עפרת ואת אבניה את עבדיך רצו בי שנאמר מה

 הלא ציון המתחלת שחבר הקינה אומר והיה ,יחוננו
 דבקותו, מרוב עליי קנאה לבש אחד וישמעאל ,תשאלי

: וימיתהו וירמסהו בסוסו עליו ובא
הלו* יהודד. ר' מחיי נדע האלה מעטים דברים

 יקד ספר ,הכוזרי בספרו ברכה אתריו לנו הניח אשר
 .ודור דור בבל אומתנו חכמי בעיני מאד ונכבד

 לראשם עטרת וענדוהו הללוהו לב חקקי וגדולים
 צודק מאמין לבל וזרזו ,ועניניו דבריו לקלס והפליגו

 האדומים מן עזריה ור׳ .לבו את עליו ולשום בו לקרוא
 ,אמתיות בדעות ה׳ ברכות מלא שהוא :עליו כתב
 לעצמו ללמדו לו יאות בבריתו נאמן יהודי כל אשר

 ,ותלמידיו מבניו אהד כל לב לוח על שיכתב ולבקש
 (מאור הלוי את תעזוב פן השמד ,ואזהרה צווי עם

 ר״ תושית הגדיל בדרשי ידעיה ור׳ .ל״ו) פ׳ עינים
 צר על התורה בסתרי ובאר חקר כי עליו ואמר ,הלוי

 אשד מכל יותר בחו בבל והמושכל הדת הסכמת
לפניו: היד.

הספק, בהתרת המבקרים דעות נתפרדו אולם
 והוא הכוזרי ספר דברי בל את מלבו הוציא רי״ה אט

 אט או בו, חלק לזולתו ואין שכלו במצודת העלם
 אשר ,הכוזרי למלך החבר מאת כבר רשומים מצאם

 יהודה ר' בשם ואחרים ,סנגרי יצחק ר׳ בשם קצתם כנו
אשף החבר ברי לי מאסף רק רי״ה ויד.יה ,אלמנגרי

מצא



1אמבוא

 הזה ובספר, הממציא. ולא אמה בכתב רשום מצא
״ בסבך ואחוזה לכודה אחרת שאלה עוד ת ^ ס  ה

 על וישב ומיחד אשר הכוזרי מלך ענין אם ,וחיא
 היה ״ ישראל אלהי בשם הקורא יהודי > המלוכה כסא
 משל רק הוא אם או ״ העתים מן בעת נמצא יבר

 להלביש ,הלוי ר״י וחקר אזן אשר לבד בדוי וספוד
 בשני ולתלותם ,והדעות האמונה על וחקירותיו דבריו

 ואמנם והמוסר, הדת עניני על מתווכחים אנשים
 לו היות מבלתי המשלים בכלל הוא בעצמו המעשה

:במציאות מוסד יסוד
 חכם מלב יצאו הספר דברי כי האומרים ומן

 סדר בעל הביאו האמונות, ספר בעל הוא קדמון,
 הכוזרי מלך מעשה כי שכתב ,ע״א) ט״ג (דף הדורות

 אלמנגרי, ר״י היה החבר ושם אמת, היה החבר עם
 קודם שנים ת׳ כמו החבר ע״י נתגייר הנזכר והמלך

 בלשון המאורע כל כתב ההוא והחבר ,הלוי ר״י זמן
 אבןתבון ור״י ערבי, ללשון העתיקם ורי׳׳ה כוזרי,
 בן יהודה ר׳ שעשה אחרת העתקה ויש עברי, ללשון

 ישנים שפתי ובעל שלימה. כך בל ואינה נךדניאל
 מצא ואח״ב ,הכוזרי ם׳ חבר הסנגרי יצחק ר׳ ;שכתב

 אבן ור״י ,ערבי ללשון והעתיקו הלוי יהודה ר׳ אותו
 אחרים מבקרים ולדעת .ע״ב ,ללה״ק העתיקו תבון
 שלשלת בעל כתב וכן ,הספר דברי המציא עצמו די״ה

 הספרדי שמואל בר׳ הלוי ר״י ע״ב): (ד״מ הקבלה
 :ע״ד) הדורות(דמ׳׳ב סדר בעל ואחריו הכוזרי, ם׳ הבר
 הכמות בבל מופלג חבם הספרדי שמואל ברבי די״ה
 נכללין רבות וחכמות מאד ויקר נחמד הכוזרי ספר חבר

כ. ״ ע  מן עזריה רבי המפורסם המבקר דעת ובן בו,
 היות עם מ׳׳ב): פ׳ עינים לשונו(מאור וזה ,האדומים

 כלם דבריו הספר בראשית מיחס הנזכר יהודה רבי שזה
 ומחדש הממציא היה הוא כי ספק אין ,שזכר לחבר

 השרידים דרך על אבל דבה, כי בחכמתו הכל את
 המצאוחם בקצת השמים ,ודומיהם וטולליום פלאטו

 הנודעים מן כדומה או וקאטו סוקראט בפי דיוזגי דבר
 ויכוחיו את הוא נם יחם ,אליו ראויים בחרותם
 המעשה כעין לו שאירע קדמון חכם אל ההם הקדושים

 נקרא בהקדמתו האמונות ס׳ בעל לדברי אשר ,ההוא
 בראשית אמר יהודה ר׳ הנא כן על כי ,סנגרי יצחק ד׳

 והמשכילים נפלו כאשר הדברים לכתוב ראיתי :ספרו
 המצאה דק הכל שאין זה דברי יבינו כלומר ,יבינו

 בחשו אשר האלה האחרונים מן ויש עב״ל. ממני,
 אחרי בארצו ומלך שנתגייר כוזר מלך במציאות נם

 בספרו באסנאגא החכם דעת וכן .יהודי נעשה אשר
:היהודים קורות

 מלכים מציאות אמתת גם זה בזמננו והנה
 •הוציא הדברים ותעלומות ,נגלתה יהודים כהרים
למלכות הימים דברי כותב קאראמזין החכם לאורה

 תפש כוזר בארץ אחד שמלך. הדבר אמת כי ,יוסיא
 יהודים אחרים מלכים אחריו ומלכו ,וישראל משה בדת
^ משך  הנת ונעתיק שנה, וחמשים ממאתים יותר ז
 לאוד יצאו מקרוב אשר בספרים באו איך הדברים ספור
 אשר הספקות בהתרת דעתנו נגלה בן ואחרי .עולם

;שקדם במה ערבנו
 הגדוו ולפי ,הטורקיים עם ענף הם ,כחר עם

 ומשבנוחם ,לתולדותם תוגרמה או יפת מבני ,אבותם
 יקראו אשר ,הקאספי לים ממערב קדם ימי מראש

 ,השחור הים עד ויאהלו כוזר, ים והערביים הפרסיים
 מן הקאספי ים חוף על ארץ נוף יקרא היום ועוד

 ובמאזו ,כאדשאר :בו היושבים הקלמוקים הטרטרים
 קרים מהאי הדרומי חלק נקרא הנוצרים לחשבון הי״ג
 גלו אשר אחרי כוזר מבני בו ישבו כי ,כאזאריא בשם

 המ^י לב״ענתן ר״י אלפים ד׳ שנת לערך מארצם.
 לעם למס ויהיו שכמם על סבלו עול את אטילא

 הבולגרים יד גברה ר״ם ד״א שנת ולערך ההונים,
 האלה, לעמים נכנעים רבים ימים עמדו לא אך ,עליהם

 , הנוגש עול את מעליהם ולהסיר חפש ידםלמצא ותעז
 ויגבמ ,המלך בן באתאיי את וישבו בבולגרים וילחמו

י ,והיונים הפרסים שבניהם לחרדת היו כי עד מאד  ג
 לרו* ויפרצו ,מסביב העמים כל את נלחמו הכוזרים
 בנהחומזו הפרסים מלך כי עד ,במושבותיהם ויתחזקו

 הכוזחם יבואו לבלתי אחוזתו ארץ בגבול ובצורה עזה
 חרבוו! והרואה שבי. ממנו לשבות ארצו את וישחית
 עומד חזה, היום עד נשארו אשר ההיא החומה
 על דשתומם חזקתם, ועל גדלם על ומשתאה מרעיד

 שלום את דרשו יון קפדי ובן .היתד! רבה בי המלאכה
 לנפש שומרים להיות מגבוריהם ויקחו ד.בוזרים,

 ושומעים אלילים עובדי היו עדנה ההיא בעת .הקיסר
 חאגאן. או חאקאן בלשונם קראו אשר מלכם לקול
 צאן רועי רק להיות חדלו ,והצליחו גדלו באשר ויהי

 ויחלו ,קדטתד. קדם מימי אבותיהם היו באשר ומקנד.
 ממלכתם, את ויבינו האדמה, בעבודת גם לדתעסק
 ויגדלו המשפט, ויסודות החקים עמודי על ויקימוה
 כאליפי נגד ולעמוד ראש להרים יכלו כי עד ויצליחו

 במסחוי ידם מצאה בביר וגם .האדירים הישמעאלים
 גדולים, ונהרות ימים חוף על חונה ארצם כי וקנין,

 על היחד. בה, שוכן הוא אשר החאקאן ממלכת ועיר
 ,הקאספי ים אל השתפכו במקום וואלגא הנהר שפת
 סאדקעלע^ מבצר ועיר בעלאנגיאר, ההיא העיר ושם

דאן: הנהר שפת
 לשוח ידים דחבת מצאו האלה ובנהרות בימים

 בעזבוניהם, רבים עמים עם רובלים ולהיות באניות
 להביא ,אחר עם אל וממלכה גוי אל מגוי לשחות

 .תוצאותיה אח ממנה ולקנות אחרת ארץ אל מרכלתם
^ אל נכרים באו כי נסבה גם ותהי לפחוד הכוזרים א

בה



מבוא
 ידי hin ,ויהודים ,ישטעא^ים ״ יונים ,פרסיים ,גה

 מדוחם/ והטיבו הלמודיות מנועם טעמו ספהרם
 בין להפריד מבלי ,הבאים לכל עריהם שערי ופתחו
 החאקאנים אמנם .שונות דתות ובעלי האומות אישי

 הנכרים האנשים מעשי על עיונם נחנו האומה וחכמי
 באמונות מחשבותם ועל מצפוניהם על ודרשו ״ ההם

 יתר להם כי והכירו ,האלה לנכרים חנם ונתנו ;ודעות
 אשר ״ הכוזרים ארץ עם על עוז יתר ולמדעם שאת
; במדעים ופראים מהכמה נעדרו רובם

מ״ז), סי׳ א׳ מאמר (כוזרי לב׳ע ת״ק ד״א ובשנת
 ,וצדיק חכם מלך ,בולא) בולאן(או החאקאן ■מלך
 ונתגייר; משה בדת תפש אשר הראשון היה והוא
 איש ישב לא אשר ,יעבור ולא חק כוזר בדתי שם והוא

 ישראל לדת יתודע אם בלתי ,אחריו המלוכה כסא על
 הזה, החק את וישמרו יקרא. יעקב אלהי ובשם

 מאתים זמן משך יהודים מלכים בולאן אחרי וימליכו
 להיות יהודי חכם עמד המלך יד ועל ,שנה וחטשים

 לכבד מאד הפליגו כוזר ועם .חרשים וחכם ליועץ לו
 כסא על יושב והוא , אותם ולירא מלכיהם את ולפאר

 ובהבל בעלאנגיאר, הממלכה בעיר אפרנו בהיכל זהב
 עד מאמעל ימים שבעת (דרך ,אמעל בעיר הדרומי

 דברו בלתי המלך אל איש יבוא לא סעמענדער).
 אל נשא ולא ,ארצה אפים נפל לפניו ובבואו ,,נחוץ

 קברי נם .רגליו על לעמוד צוהו אשר עד פניו המלך
 קבר במקום בעברו ואיש איש ,מאד כבדו ד.מלכים

 אשר עד ברגליו הולך והוא סוסו מעל יצנה ,המלך
 ההאקאן אמר אם .ציונו ראות יכול מבלתי הרחיק
 ביתו אל הלך זה !ומות" , ״לך יו וגדול משריו לאהד

 ימינו ועל העם את שפט המלך . עצמו את והמית
 ,נוצרים ,יהודים מהם ,ודין דת יודעי תשעה עמדו

 הזמנים ובמרוץ .יהודים מהם והמעט ;ומחמודים
 החזיקו המלכים אך ,בארץ ופשתה הנוצרית דת פרצה
 הסלאוויס באו אשר עד ,ובתורתם ישראל גדת

 ,ארצם את ויחלקו ,הממלכה את ויסירו ,יהכניעום
^ P אבד כוזר מלכות ושם א ;ה

 משכנות בכל נשמע הקול היהודים ממלכת ובעת
 רבי באזני ויבא היספניא ארץ עד ויעבור ישראל,

 אבדארראהמן למלך וגדול שר היה אשר יצחק, בן זזסדאי
 והעשאם אלהאקעם וליורשיו ,אלמוטענין עמיר ד.נקרא

 למלך אגרת הריץ אשר והוא ,בקארדאווא מלכו ?*שר
 הנדפסת באגרת מישרים תחזה הקורא עין כאשר ,מזר

: ת ו ד ח א

 הלוי יהודה דבי כי דעתנו לברר נבוא ומעתה
•עמו חלק לאחר ואין הכוזרי ספר מחבר הוא הספרדי , 

 האהד אשר ,אנשים שני בויכוח דבריו הלביש ורק
 ומגמתו מבין תלמיד והשני ,שמועה ומבין דעה מורה

 האמונה שרשי על ולהשכיל ,שכלו עיני את להאיר
 .המבוקש האושר אל אותו להביא המסוגלים ,הטהורה

 החבר בפי דבריו את לשום הלוי יהודה רבי בחר ולכן
 ולזה .בדורו ונתפרסם לו נודע ענינם אשר ,והמלך
 דבריו את ושכל ,החבר חיי זמן לשמור רי״ה החכים
 הכוזרי למלך החבר השיב ולכן .החבר דברם כאילו

 לב״ע היום מונים היהודים כי ,מ״ז) סימן א׳ (מאמר
 ת׳ היה הזה וזמן ,שנה מאות וחמש אלפים ארבעת

 על אמר וכן .זכרנו כאשר רי״ה חיי זמן קורם שנה
 ירושליטה ללכת כוזר מארץ לצאת שהסכים החבר

 הלוי ר״י מגמת היה זה אשר ,כ״ב) סימן ה׳ (מאמר
:חפצו והשלים עצמו

 מהבר הוא הלוי יהודה שרבי המופת אמנם
 כלו הספר מתוך כי א) ;פנים משני אצלי הוא ,הספר

 מעל מאירה היונית הפילוסופיה ,תומו ועד מראשיתו
 כאשר וחכמתם הערביים משירי בו ומדובר ,פניו עבר

 דורו לאנשי והגיעו הלוי יהודה ר׳ בימי נתפרסמו
 הרמב׳׳ם , הראב״ע ,בחיי הרבינו והם ,אחריהם ולבאים
 הכוזרי מלך עס דבר אשר החבר בימי אמנם .וזולתם
 אצל החכמה אש שביב נגה לא עוד ,ת״ק ד״א בשנת

 מלך אשר אלמאנזור הכאליף בימי ורק ,הישמעאלים
 והתחלת ,לפעמם החכמה רוח החל תקל״ד ד״א בשנת
 מזמן שתחשב ראויה הישמעאלים בין החכמה גדולת
 ,תקמ״ו ד״א בשנת ראשיד אל הארון הכאלין! מלכות

 החכמה פשתה ,תת״ס-תתק״י ד״א הלוי ר״י שבימי עד
 .הישמעאלים בה משלו אשר היספניא בארץ גם ותפרץ

 ,הקראים נגד טענותיו עורך הכוזרי ם׳ מחבר כאשר כ)
 (הקראים) אמרו ואם ;וז״ל ל״ח) סימן ג' (מאמר אמר

 חייבו ,זולתם או שאול או ובנימין ענן דעת היתד. כן
 ״ הכוזרי ספר חבור בזמן כי בעליל נראד, .וכו׳ עצמם

 למורים נחשבו ושאול, ענן רצוני האלד., האנשים
 בעקבותיהם, הולכים הם אשר הקראים מכת קדמונים
 יהודאי, ר׳ תלמידי היו ושאול ענן כי ידענו כי ומאחרי

 שנים ג׳ תקט״ו ד״א משנת בסורא ישיבה ראש שהיה
י שנה ט״ו וד.וא ומחצה, ר ח  עם החבר דבר אשר א

 לדבר החבר ביד היה שלא ומבורר נגלה ,הכוזרי מלך
 השאר על מזה והקש .בימיו לעולם בא שלא ענין על

 יראת באשר מלבו תלוי יהודה ר׳ הוציא הדברים שכל
;בדברנו הבוחן



* ב אלמד למלך מ״ב יצחק בן רטדאי רב מכתב
נחאפננרו׳ס) שפרוטא גד עזרא בר יצחק בר חסדאי אני החרוזים, (ראשי

ת ד ו פ א  וי״ב סחוקקיה בכל ושלום עליה ה׳ °גועם הנהלאה. הממלכה מושלים לשבט נזר •
 הגבורים ושלטי צבאה 'חילי .ומקראית ומועדה מכונה על תלבושת °ישע .צבאה

 טפסריד, ״דגלי .נכאה ברוח אחור יפוגו בל ורוכביה מרכבותיה °םוםי .המפלאה ביד יעוזו
 לב ״יפלחו משאה. בכובד חניתיה וברק רביה חצי °את נאה. גאה יעטו לוחמיה זדורכי
 ״רוכביה .ויראה ורנש עוז ילין מרכבותיו 'בצוארי .תלאה רבות למען המלך אדוני אויבי

 המלך ״צאת .שרואה עין אשרי תשתפך לזאת ״יחידתי .נוראה מארץ ישובון ובשלוה יושעון
 ״קמיהם .למאה ואחד לרבבה שנים ירוצון כברקים ״חיליו .ופליאה זרוחה כחמה קרב ביום

 ׳*רדות ראה. ומי כזאת שמע מי ארץ מצוקי נא ״בינו המלאה. העגלה תעיק כאשר יעיקון
 ותהי'לתשואה. עזרם גם אילם עליון זרוע °עוז ומלואה. עיר ויסתירו יניסו באבירים שריד
 מגי לאום גיר ותפארת הוד את ״רבות .החטאה בממלכה גמולו ומנת שדי פעולת ®זאת
 עדנית על רבוצה ״בהיותה .אגמאה ורעל עברה ורוב קדם מני אותות ״אזכרה .נשואה בטן
 עלית ותך שזפתה ״שמש .ופאה רוח לכל זרויה היתהוהנה דגולה ״רק קפואה. שמריה זעל

 וא^ אוזן ברציעת ״רצועה באה. לא הדרור עת ואת נפדתה לא ״פדה מצאה. לא ומנוח
 וממקדש השיגוה ״טורפיה .םבואה לא ומשכר שבורה כאניה ״ונותרה .יצאה לא חופש
 ולא ונביא חזון ״נחתם .נראה לא ומופת הימים ונמשכו העתים ״ארכו .הוציאוה הקדש
 אילותי אל ״אל נבואה. כל נותר ולא יגלו לא חמודות איש ״חזיון מראה. ולא רוח נפרץ

 המועד °נוגי .משואה מארץ לאסוף אפסים פזורי קצות ״פזורי .צמאה בנפש כפי אפרוש
 קא.ה. כאשר תקיאם רב מלך קרית ״נצח באה. והנה שקוינוהו העת יביעו לאל אז

 ״קרנך הנבואה. חזות בסוד ישי בן ״וממלכת הגמצאה. שארית עיני תראינה מעוז ״רוממות
: והלאה ההוא מהיום ברזל אשים

מני  גלות מבני עזרא בן יצחק בן חסדאי מ
 המלך אדוני בספרד,עבד אשר ירושלים

 אל והכורע לעומתו ארצה אפים המשתחוה
 מארץ גדולתו מעלת נחלת שבת מקום מול

 בגדולתו והשמח בשלותו, השש .מרחקים
 להאריך בשמים לאל כפיו והפורש ובמנוחתו

 אנכי מי .ישראל בקרב ממלכתו על ימים
 אדוני אל מכתב לחקות כח לעצור חיי ומי

 נשענתי אבל ,תפארתו יקר ולבקר המלך
 יכולת ומה מישרים ומעגלי נתיבה בקשט
 גולה הולכי אצל שפר אמרי למצוא סרעף
 מלכות הוד מעליהם סר אשר רבצם שוכחי

 ואותותם ומשפט עוצר ימי עליהם וימשכו
 פליטת אנו הגולה שבני ולפי .בארץ נראו לא

 בשלוה שחים המלך אדוני עבדי ישראל
 סר ולא עזבנו לא אלהינו כי ,מגורינו בארץ

 באלהינו מעלנו כאשר ויהי מעלינו. צלו
 ויער במתנינו, מועקה וישת במשפט הביאנו

 וישימו ישראל על היו אשר הפקידים רוח את
 בחמה וילחצום עולם ויכבידו מסים שרי עליו
 צרות אותם ותמצאנה תחתיהם ויכנעו עזה

 עניים את אלהינו וכראות ורעות. רבות
 מאתו םבה היתה ועזוב עצור ואפס זעמלם
 את ויסב חסד הטה ועלי המלך לפני ויציבני

 ולמען בחסדו אם כי בצדקתי לא אלי לבבו
 ישע שגם קודרים הצאן עניי ובזאת .בריתו

 מעונש ידם ותקפוץ לוחציהם ידי יתרפינה
ן אלהינו ברחמי עולם ויקל

 גרים שאנו ארצנו שם כי המלך לאדוני יודע
 ובלשון ,ספרד הקודש בלשון בתוכה

 ושם אנדל״ם. אל הארץ יושב ישמעאלים
 חמשה ארכה קרטובה, הממלכה מדינת

 והיא אלף, עשרה ורוחב באמה אלף ועשחם
 מן היוצא ארצכם אל המהלך לים משמאל

 המדינה ובין .הארץ כל וסובב הגדול הים
 ישוב אהריו אין אשר הגדול הים ובין הזאת
 השמש אשר הרקיע ממעלות מעלות תשע

 לדברי אחת מעלה יום בכל מהם הולכת
 מהן מעלה וכל .בכוכבים החוזים החכמים

 מיל ידות ושתי מילין וששים ששה בארץ
 נמצאו כן אמה, אלפים שלשת מיל וכל

 מאות(אלף)מילין'.*וםןהים שש מעלות בתשע
 מדינת אל הארץ כל את הסובב הזה הנחל

 ונתרחקה מילין/ אלפים שלשת קושטאנטינא
 לארצכם ההולכת הים משפת קורטבה מדינת

 כי החכמים בספרי ואמצא . מילין שמונים
 מאתים שהם מעלות נד׳] אלכזר(ם׳) ארץ אורך

 דרךקורטובה מדת זו מילין. וששה וששים
 מדת זכר אקדים והעי קוסטאנטינא. אל

 ועבדך בטרסאפרשנה. לגבולותיה רחבה
 מנבוני נחל אדוני המלך מצעירי קטן כי יודע

 מזכיר: אם כי מורה איני אבל ארצנו,
 המקום כי העתים יודעי תחכמונים אמרו

 טלה בחנות השמש ללכת הפונה
 השכל דבר ממוצא ישתוה ובהם ומאזנים
מזרמ בארץ התוו כאלו המדינות מרחבי

שמש



מכתב
 נקשר אילו אשר הזה במקום מבואו עד שמש

 והיה ויום לילה בהשתוות השמש בגלנל קו
 .הזה התו חק על השני הקו קצה אל הולך

 שמונה התו מן מדינתנו מרחק נמצא הן
 ארבעה קוסטאנטינא ומרחק מעלות ושלשים

 וארבעים שבע גבולכם ומרחק וארבעים
 כי זאת את לחוות הוצרכתי ולא .מעלות

 מלכותכם מזכר תמהתי אשר תמהון מרוב אם
 שמעד!/ את שמענו ולא אלינו הגיע לא אשר

 את ממנו יעלים הדרך אורך אכן אמרנו כי
 אע״פ המלך^ אדוני ממלכת תפארת שמע

 שני המלך אדוני במקום נפלו כי ששמעתי
 יודא ר׳ האחר שם ארצנו, מאנשי אנשים

 .וגרםן וסבר נבון איש נתן בר' מאיר בר׳
 , חכם הוא נם הגרים יוסף ר' השני ושם

 את לראות זכו אשר חלקם טוב מה אשריהם
 ומושב המלך אדוני גדולת תפארת יקר

 / נחלתו ה׳ ומנוחת משרתיו ומעמד עבדיו־
 הנחל כחסד לי גם להפליא ה׳ בעיני ונקל
 כסא ואת אדוני הוד את לראות ויזכני הזה

; בנעימים פניו ולהקביל מלכותו
 המולך המלך שם את המלך לאדוני אניד גם

 בן מחמד בן אלרחמן עבד שמו עלינו,
 עבד בן השאם בן חכים בן אלרחמאן עבד

 מתמד זולתי זה אחר זח מלכו כולם ,אלרחמן
 אביו, בחיי מת כי מלך לא אשר מלכנו .אבי

 ספרד אריז הבא הוא השמיני אלרחמן ועבד
 אשר קרוביהם אלעכאםי בני עליהם בהשתרר

 ועבד ,הזאת בעת שגער בארץ מלכו המה
 בקום ספרר ארץ הפונה השמיני זה אלרחמאן

 השאם בן מעדיא בן קיא אלעכאסי בני עליהם
 אלמומנין אמיר הנקרא זה אלמלך עבד בן

 במלכים כמוהו היה ולא מר^עלם ידוע ושמו
 ממלכת ספרד ארץ ומדת .לפניו היו אשר
 אלהיו יהי אלמומנין והאמיר אלרחמאן עבד
 ומאה אלף שהן מעלות' עשרה שש עמו

 בגבולותיה. ממשלתו ארץ מדת זאת מילין,
^  ובורות ומעינות נהרות רבת שמנה א

 תנובות רבת ויצהר ותירוש דנן ארץ חצובות
 ופרדסים גנות מנדים מיני וכל ועדנים

 עצים מיני כל ומפרחת פרי עץ כל 'מצמחת
 לרוב המשי כי המשי, מגדלים מעליהם אשר

 וביעריח ארצנו בהררי •ונם ,מאוד אצלנו
 אצלנו נמצא ונם ,לרוב שני תולעת מלקטים

 מוצא בארצנו ויש . הרבה למינין כרכום הרי
 ברול וגוזרים נחשת חוצבים ומהרריה לכסף
 גפרית ואבני הפוך ואבני ועופרת בדיל
 כי ללאון, ומוצא זכוכית ואבני שיש ואבני

 יבואו אשר ישמעאלים, בלשון שמו כן
 המרינות מכל ורוכלים הארץ מאפסי סוחרים

 מצרים מארץ אליה ינהרו רחוקים ואיים
בושם מביאים העליונות המדינות ומשאר

 רוזניב ומרכולת מלכים וסחורת יקרה ואבן
 המולך המלך ויאסוף .מצרים חמודות וכל

 וקהלות ונכבדות וזהב כסף סגולת עליה
 היה אשר מלך כמוהו אפף לא אשר חילים
 ידי על קנינו הניע בשנה שנה ומדי ,לפניו
 שנה בכל קנינו חק זה .זהובים אלף מאת
 הבאים הסוהרים מרוב אם כי זה ואין ,ושנה
 וכל סחורתם דבר וכל .ומאייהם הארצות מכל

.דברי ולפי ירי על אם כי יתכן לא אודותם
 :חסדיו ברוב עלי הגומל לאל שבח

 תקפו ואת גדולתו את כשמעם הארץ ומלכי
 במנחות פניו ויחלו לו שי יובילו

 הגבלים ומלך אשכנזי מלך ומהם ובחמודות,
 ומלכים קוסטנטינא ומלך צקלא״ב אל שהם

 ידי ועל מנחתם תבאנה ידי ועל אחרים.
 לאלהי תהלה שפתי תבענה .גמולתם תצאנה
 בצדקתי לא חסדו אלי הטה אשר השמים

 האלה השלוחים כל ואת .רחמיו ברוב אם כי
 בעד תמיד אותם ש'ואל אני המנחות מביאי
 שמע שמעו אם הגולה פליטת ישראל אחינו
 בעבודה כלו אשר לשרידים הדרור לדבר

 שלוחי הודיעוני אשר עד .מנוה מצאו ולא
 ממלכת יש כי לי שאמרו הסוהרים הרסא״ן
 (ובין אלכזר שם על נקראים ליהודים

 אבל ביס יוס ע״ו מהלך ארצם ובין קוסמנמינא
 האמנתי ולא ,רבות) אומות בינינו יש ביבשה

 כדבר לי יאמרו לא אמרתי כי לדבריהם
 אלי, ולהתקרב אותי לרצות אם כי הזה

 באו אשר עד הזה הדבר על ואשתומם
 מלכם מאת וכתב בתשורה קופטנטיגא עזלוהי

 וישיבו הזה הדבר על ואשאלם מלכנו אל
 עזם וכי הזה הדבר הוא באמת כי אותי

 ארצם ובין קוסטנטינא ובין אלכזר המלכות
 בינינו יש ביבשה אבל בים יום ט״ו מהלך
 יוסף, המולך המלך ושם רבות, אומות
 דגים ומביאים מארצם אלינו באות ואניות
 אחוותנו אנשי והם סחורות מיני וכל ועורות

 שליחות וביניהם ובינינו עלינו ומכובדים
 וחיילים גדודים ועוז כח ולהם ומגחות
 הזה הדבר את כשמעי ואני .בזיינים יוצאים
 ואקוד’ואמצהתקותי, ידי וחזקה כח מלאתי

 וכה כה ואפן השמים, לאלהי ואשתחוה
 לדעת לארצכם לשלוה נאמן ציר למצוא
 ואת המלך אדוני שלום ולדעת הדבר אמתת
 כי על הדבר ויפלא אחינו, עבדיו שלום
 הטובה כידו הקב״ה לי והזמין ,המקום רחוק
 וישם נתן בר יצחק מר שמו אהד איש עלי

 אדוני אל באגרתי ללכת ויתנדב בכפו נפשו
 וזהב וכפף לרוב גדול שכר לו ונתתי המלך

 דבר לכל ולמשרתיו לו להוצאותיו קרבתי
 מכובדת מנחה מממוני שלחתי וגם ,לדרך
לשלוחי לעזור ממנו ואבקעזה קוסטנטינא למלך

זה
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5גמכתב

 אשר המקום אל הגיעו עד צרכיו בכל זה
 אל זה שלוחי וילך שם. חונה אדוני

 כתבי לו ויתן המלך לפני ויעמוד קוסטנטינא
 כמו עמו ויתאחר שלוחי את ויכבד ומנחתי

 קורטבה. המלך אדוננו שלוחי עם חדשים ו׳
 בן וכמו אלינו לשוב להם אמר אחד יום

 כי בה וכתוב אגרת ועמו שלוחי את השיב
 שבינינו והאומות וביניהם בינינו אשר הדרך

 כי אדם בו יעבר לא סוער והים בקטטה
 הזה הרע הדבר את וכשמעי .ידוע בזמן אם

 אשר על מאד עד לי ויצר מות עד לי חרה
 ותרב ̂ כרצוני עשה ולא דברי את הקים לא

 רציתי כן ואחרי רעתי. ונכפלה מהומתי
 ירושלים מפאת המלך אדוני אל אגירת לשלוח

 להוליך מישראל אנשים לי וערבו הקודש עיר
 לארמני״א ומשם לנציבין מארצם אנרתי

 .ארצכם אל ומשם ברעד״ה אל ומארמני״א
 שלוחי והגה לבי אל לדבר אכלה טרם אני

 אנשים שגי ועמהם באים הנבלים מלך
 מר השני ושם שאול מר האחד שם מישראל

 אותי נחמו מהומתי את וכשמעם יוסף;
 נניעם ואנחנו אנרותיך לנו תנה לי ויאמרו

 כתבך ישגר כבודך ובשביל הגבלים מלך אל
 ונם ההנרים בארץ היושבים ישראל בני אל
 אלבלגראדעד ומשם אלרו״ם ישלחוד כן

 אשר המקום אל כרצונך כתבך שיגיע
: רוצה אתה

 כי יודע כליות והחוקר לבות(וכליות) הבוחו
 אם כי לכבודי זאת כל עשיתי לא

 ניר שיש מקום יש אם האמת ולדעת לדרוש
 ולא. בהם רודים ואין ישראל לגלות וממלכת
 הדבר נכון כי ידעתי ואילו ;עליהם מושלים

 ונוטש גדולתי ועוזב בכבודי מואס הייתי
 בים נבעה אל מהר הולך והייתי משפחתי
 אדוני אשר המקום אל בואי עד וביבשה

 מעלתו וכבוד לראות;דולתו שם חונה המלך
 פליטת ומנוחת משרתיו ומעמד עבדיו ומושב

 גדולתו תפארת יקר את ובראותי ישראל;
 כליותיתבענהשפתי ותעלוזנה עיני תאורגה

 ן ענייו מעם חסדו עזב לא אשר תהלה
 במאויי יראה ואם טוב המלך על אם ועתה

 ויצוה בעיניו נפשי נא תיקר עבדו
 עבדו אל לכתוב לפניו העומדים הסופרים את

 ויודיעני מרחקים מארץ אלי הנוטה תשובה
 היתה איך המעשה כל ויסויד הדבר שורש
 ספרו ואבותינו .ההוא במקום ישראל נפילת

 המקום שם היה שבתם בתחלת כי לנו
 שעיר הר כי יודע ואדוני ;שעיר הר נקרא
 וזקנינו ;שם חונה הוא אשר המקום מן רחוק

 אבל שעיר. הר נקרא מכבר כי אומרים
 עד רעה אל מרעה ויצאו הגזירות נתגלגלו

.עליה יושבים הם אשר בארץ נאחזו אשר

 האמנם קדמוני; הדור ישישי לנו אמרו וגם
 כשדים חיל ויעמוד שמד ננזרה מעלם על כי

 התורח ספרי במערה ויננזו ובחמה. באף
 במערון מתפללים זאת ועל הקדש וכתבי

 להתפלל בניהם את למדו הספרים ובשביל
 העתים משכו אשר עד ;ובוקר ערב במערה

 המערח אודות ידעו ולא שכחו הימים וברוב
 נהגו אבל בתוכה להתפלל נהגו מה על

 ימים ולקץ מה. על ידעו ולא אבותם מנהג
 ויבא מה על לדעת ויבקש ישראל איש קם
 ויוציאם ספרים מלאה וימצאה המערה ■אל

 ביניהם שמו והלאה ההוא היום ומן ;משם
 אבותינו לנו ספרו ככה התורה. ללמוד
 שומע מפי שומע הקדמונים שמעו כאשר

 אשר אנשים שני ואותן .עתיקים והדברים
 אשר יוסף ומר שאול מר הגבלים מארץ
 המלך ארוני אל אגרתי להוליך לי ערבו
 אלינו בא שנים שש כמו היום כי לי אמרו
 ושמו ונבון חכם איש נהור סגי ישראלי איש
 והיה אלכזר מארץ הוא כי ואמר עמרם מר

 ונכבד שולחנו ומאוכלי■ המלך אדוני בבית
 מלאכים אחריו שלחתי וכשמעי אצלו;

 אמצה בזה גם השיגוהו. ולא אלי להביאו
תוחלתי: וחזקה תקותי

 לאדוני הזאת האגרת חקותי הנה ועתה
 עלץ תכבד שלא למולו וחנותי המלך

 הדברים כל עבדו את להודיע ויצוה שאלתי.
 הוא שבט ומאיזה ארצו עניני וכל האלה

 כסא המלכים ינחלו איך המלכות דרך ומה
 ממשפחה אם ידוע המשבט ;המלכים כבוד

 כאשר מלך בן מלך ואם למלוך; הראויה
 ,בארצם שוכנים בהיותם אבותינו מנהג הוא

 ארצו מהלך כמה המלך אדוני ויודיעני
 ואם ;הפרזות וערי חומה ערי ורחבה ארכה

 ממשלת/ תניע אן ועד גשומה; או משקה היא
 יחר נא ואל ושריו. נדודיו חייליו מספר

 ה' יוסף גדודיו מספר בשאלי המלך לאדוני
 ולא ;רואות המלך ועיני וכו׳ כהם עליהם
 אעלוז למען אם כי הזאת השאלה שאלתי
 המלך אדוני ויודיעני הקודש. עם ברבות
 ומספר בהם רודה הוא אשר המדינות מספר
 ;מעשר לו יתנו אם ;לו ישיבו אשר המם
 ידועה ממלכה בעיר תמיד חונה אדוני ואם
 ואם ממשלתו; נבול כל את יסוב הוא אם או

 מתיהדים^ מהם אם אליו הקדובים האיים
 לחם יקים אם או ;לבדו עמו את ישפוט ואם

 אומה איזה ועם ביתה׳; עלותו ואיך שופטים;
 המלחמה ואם ילחום מי ועל קרב יערוך
 אשר והגוים הממלכות וטי ;השבת את דוחה

 ומה ארצם שם ומה שמם ומה סביבותיו
 הרסא״ן מן ממלכתו אל הקרובות הערים שם
 הליכות ומנהג אלאבואב ודא״ב ברעד״ה וסן

הסוחרים



מכתב6
 המלך. אדוני מחוז ‘אק ההולכות הסוהריס
 שמם ומה לפניו מלכו מלכים כמה ייודיעני

 אתם לשון ובאיזה מהם אחד כל מלך וכמה
 איש אצלנו נפל אבותינו ובימי מדברים.

 עד דן בשבט מתיחם היה דבר נבון ישראל
 בצחות מדבר והיה יעקב בן לדן שמניע
 לא דבר וכל בלה״ק דבר לכל שמות וקורא
 היה כך בהלכה לדרוש ובעמדו .ממנו נעלם
 מפי יהושע מפי קבל קנז בן עתניאל אומר
 בקשתי(הפליאה) עוד הגבורה. מפי משה
 אצלכם יש אם להודיעני המלך אדוני מאת
 זה מחכים אנו אשר הפלאות קץ לחשבון זכר

 אל ומגולח שבי אל משבי ונצא שנים כמה
 על להתאפק המצפה תוחלת כח ומד, .גולה
 בית חרבן על דמי לתת אוכל ואיככה זאת

 באש באו אשר חרב פליטת ועל תפארתנו
 ונרד מהרבה מעט נשארנו אשר ובמים
 באומרם ידנו לאל ואין בגולה ונשב מכבוד

 ולכם מלכות יש ועם עם לכל היום כל לנו
 שמע את שמענו וכאשר .בארץ זכר אין

 חייליו ורוב מלכותו ותוקף המלך אדוני
 רוחנו ותחי ראש נשאנו, ,בזאת תמהנו

 לנו אדוני ממלכת ותהי ידינו ותחזקנה
 הזאת השמועה ספות יתן ומי . פד, לפתחון

 אלהי ה׳ וברוך .גדולתנו תרבה בזה כי כה
 ולא גואל לנו השבית לא אשר ישראל
 יחי .ישראל משבטי וממלכת ניר השבית
 בעד שואל ור,ייתי לעולם. המלך אדוננו
 יגורתי כי לולא שאלתים לא אשר דברים

 כי מלים בהרבות המלך אדוני על להכביד
 והנני הרביתי כבר ואמנם .מלכים דרך כן לא

 מרוב כי אדוני יאשימני יואל .בזאת מודה
 ישגה כמוני אבל הנה עד דברתי וכעסי שיחי

 גולה עם אין כי יודע אדוני כי יסלח, וכמוהו
 עבדך ואני ,תושיה שביה בני עם ולא דעת

 ודלות גולה בתוך אם כי עין פקחתי לא
 החסד מאמתת המלך אדוני על יש כן על

 ובלא .עבדו שגיוני להעביר האמת ומאורח
 מלכי מכתבי היו איך שמעת כבר ספק

 בספרי מנהג ומה אגרותיהם ומה ישראל
 שגגת יעביר טוב המלך על ואם ,שליחותם

 ושלום .הגדולה וכחסדו הטובה כידו עבדו
 ולכסאו ולביתו ולזרעו לו המלך לאדוני רב
 ובניו הוא ממלכתו על ימים ויאריך עולם. עד

:ישראל בקרב

.התוגרמי המלך יוסף תשובת וזאת
 עזרא בן יצחק בן גולה ראש חסדאי רב אל

עלינו. והנכבד אלינו הנחמד הספרדי
 על המכובד כתבך אלינו שבא אודיעך הנה

 ושמחנו נמץ כארץ אליעזר בן יעקב ר׳ יד
כתוב ואמצא ,והכטתך בינתך על וששנו כו

 עבד ויחוס ורחבה ארכה ארצך מקום בכתבך
 תפארת ויקר עליה המולך המלך אלרחמן
 מדינת כבישתו עד לו האל ועזרת .גדולתו

 הארץ בכל מלכותו עוצם שנשמע ער .מזרח
 שמעתם לא כי הודעתנו גם המלכים. על ופחדו

 לבוא קוסטאנטינא שלוחי אלולא אודותנו
 לפי y ודינינו מלכותנו לכם ויספרו בכושרות
 מאמיני׳ הייתם ולא לפנים אותו מכזבי׳ שהייתם

 מלכותנו הדברים אמתת להודיעך ובקשת .בו
 והאיר ישראל בדין אבותינו נכנסו ואיך ויחוסנו

 מדת לדעת בקשת עוד קמינו. ושבר עינינו האל
 סביבותינו אשר והגוים ורחבה ארכה ארצנו

 יתכן ואם עלינו והנלהמים אתנו והמשלימים
 מלככם פני ולהלות ארצכם אל שלוהינו לבוא
 בטוב לאהבתו לבבות שהמשיך והנעים היקר
 מפעלותיו. ויושר באהבתו והביאם דרכיו

 לישראל אין כי לכם אומרים שהאומות לפי
 נהנים ישראל שד,יו וממלכה ממשלת מקום

 ומענה לב להרמת להם והיה הזה בדבר
 כי להם האומרים בעיני ותהלה ושבח לשון

 ממשלה מקום ולא שארית לישראל אין
 דבר על תשובתך משיבים ואנחנו ,וממלכה

 תשובת בכתבך ששאלת השאלה עם ודבר
 אשר בחכמתך. והשמחים בך הששים

 נגע כבר עליה המולך ויחוס מארצך זכרת
 דרישות אגרות אבותינו לעיני היו וכבר אלינו
 ידוע בספרינו שמור הוא הזה והדבר שלום
 בעיני שנקדש מה ונקדש .ארצנו זקני לכל

 שאלת .ירושר,'לבנינו אותו ונשים אבותינו
 ומאיזה משפחה ומאיזה אומה מאיזר, בכתבך

:אנחנו שבט
 y בנו תוגרמה ובני יפת מבני אנחנו כי דע

 שהיו אבותינו של יחוסים בספרי ומצינו
 .שמותם ואלה בנים עשרה לתוגרמה
 ביזל^ אוגין, אוור, ̂ תירוש אגיור, הראשון

 מבני אנו .מאויר ,בלנוד זנות כזר, ,תרנא
 היו שבימיו אצלו כתוב השביעי, הוא כזר

 כח להם נתן והקב״ה מספר מתי אבותי
 ועצומים רבים גוים עם מלחמה ועשו וגבורה

 וברחו ארצם ויירשו גרשום האל ובעזר מהם
 הגדול הנהר העבירם ער אחריהם וירדפו
 על חונים הם הזה היום עד דונ״א ששמו

 ויירשו לקושטאנטינא, וקרובים דונ״א נהר
ד חרות עברו ואח״כ ארצם. את כזריים  ע
 י' איש היה בולאן ושמו מהם אהד מלך שעמד

 i את ויסר לבו בכל בו בוטח ,אלהים וירא חכם
 וחוסה הארץ מן ע״ז עובדי ואת הקוסמים

 ואמר בחלום מלאך לו ונראה .כנפיו בצל
 שמעתי לאמר אליך שלחני ה׳ בולאן לו,
 והרביתיך ברכתיך הנה ותחנתך תפלתך את

 ואמסור הדורות סוף עד מלכותך ואקיים
 בבקר עמוד ואתה בידיך אויביך את

והתפלל



7 דמכתב
/ לפני והתפלל  אליו וירא עשה. וכן ה

 ורציתי דרכיך את ראיתי לו ויאמר שגית
 לבך בכל אחרי תלך כי וידעתי מעשיך את

 ואם ומשפט חק מצות לך לתת חפץ ואני
 ויען וארבך. אברכך ומשפטי מצותי תשמור
 אדוני ידעת אתה אליו הדובר למלאך ויאמר

 שמתי שלא כליותי וחקרת לבי מחשבות
 מולך שאני העם אבל בך^ אלא בטחוני
 .בי יאמינו אם אדע לא כופרים הם עליהם

 יתגלגלו עלי ואם בעיניך חן מצאתי נא אם
 שלהם הגדול השר לפלוני הראה רחמיך

 כרצונו עשה והקב״ה .זאת על יעזרני והוא
 השכים וכאשר בחלום ההוא לשר וירא

 שריו כל קבץ והמלך למלך ויגד בא בבקר
 הדברים כל את להם ויגד עמו כל ואת ועבדיו
 עליהם וקבלו הדבר בעיניהם וייטב .האלה

 וירא .השכינה כנפי תחת ונכנסו הדין את
 השמים הנה אליו ויאמר עוד המלאך אליו
 בית בונה ואתה יכלכלוני לא השמים ושמי
 אני מאד רבש״ע ויאמר ויען .לשמי

 לעשות וזהב כסף לי שאין לפניך מתבייש
 הזק לו אמר .ברצוני כאשר שיתכן כמו

 ארץ אל לך וקום חייליך כל עמך קח ואמץ
 פחדך נתתי הנה ארדי״ל ארץ ואל רודלא״ס
 זמנתי והנה בידך ומפרתים בלבם ואימתך

 של ואחד כסף של אחד אוצרות שני ■לך
 אשר בכל ושמרתיך עמך אהיה ואני זהב
 ותבנה בשלום ותבא הממון את ותקח תלך
 כאשר ויעש בו האמין והוא לשמי. בית

 בשלום ושב המדינה והחרים וילחם צוהו.
 ומנורה וארון אהל ממנו ובנה הממון והקדיש
 הזה היום עד הקודש, וכלי ימזבחות ושלחן

 הלך אח״כ וקיימים. בידי שמורים הם
 ומלך פרס מלך ושמע הארץ בכל שמעו

 בממון מלאכיהם להם ושלחו ישמעאלים
 להטותו חכמיהם עם רבות ובמנחות גדול

 להביא ויצו חכם היה והמלך .דיניהם אל
 ושם היטב ושאל וחקר ופרם מישמעאל חכם

 שוברים והיו בדיניהם, לברר יחדיו אותם
 על מסכימים היו ולא חברו דברי את אחד
 חכם אל אמר כן המלך כשראה .אחד דבר
 אל לכו הישמעאלי ואל פרם מלך של

 בעדכם אשלח אני השלישי יום ועד אהליכם
 בשביל המלך שלח ולמהר אלי. ותבואו
 פרם מלך כי יודע אני לו ואמר הפרסי החכם
 חפץ ואני מכובד דין ודינו הפלכים מאלה גדול

 לי שתאמר מעמך אני שואל אבל בדיניך
 מהם איזה ישמעאל ודין ישראל דין ,האטת

 המלך אדוננו יחי ואמר החכם ענה .טוב
 העולם בכל דץ אין כי באמת דע לעולם

 מכל בישראל בהר שהקב״ה ישראל כדין
נסים עמהם ועשה בכורי בני וקראם האומות

 מעבדות ממצרים והוציאם גדולות ונפלאות
 טבע ורודפיהם בהרבה בים והעבירם פרעה
 ונתן מצור מים להם ויוציא המן להם והוריד

 ארץ והנחילם האש מתוך התורה את להם
 ביניהם לשכון המקדש בית להם ובנה כנען

 מעל וישליכם עליהם ויכעס לו חטאו ואח״כ
 היה לא זאת ולולא דוה לכל ופזרם פניו
 ככה המלך השיבו בעולם. ישראל כדין

 .אכבדך אני כי באמת דע דבריך דברת
 של אלקאדי בשביל המלך שלח השני ביום

 הודיעני לו ויאמר וישאלהו הישמעאלים
 פרם דין ובין ישראל דין בין יש מה האמת

 לו ואמר אלקאדי וישיבהו .הטוב מהם איזה
 תורת ועמהם אמת וכולו הטוב ישראל דין
 שחטאו ובשביל צדיקים ומשפטים וחקים ה'
 .אויביהם ביד ויתנם עליהם כעם בו ופשעו לו

 ואמנם האמת לי דברת כבר המלך השיבו
 ויאט־־ יחד לכלם קרא אחר וליום .אכבדך
 מבקש ,ועטו ועבדיו שריו כל לפני אליהם

 מן והישר הטוב איזה לי שתבחרי מכם אני
 מעמידים היו ולא לדבר והתחילו .הדינין

 הפרסי לחכם המלך שאמר עד יסוד על דבריהם
 .מהם הטוב איזה ישמעאל ודין ישראל דין

 ועוד ,הטוב ישראל דין ואמר החכם ענה
 פרם ודין ישראל דין ואמר לאלקאדי שאל
 ישראל דין ואמר האלקאדי וענה הטוב, איזה
 שדין בפיכם הוריתם כבר המלך ויען .הטוב

 בדין בחרתי כבר ואני והישר הטוב ישראל
 שדי ואל אברהם של דינו שהוא ישראל

 לי לתת שאמרתם והזהב והכסף. בעזרי יהיה
 לכו ואתם צער בלא לי לתת יכול הוא

 והלאה ההוא היום ומן .ארצכם אל לשלום
 בשר את וימל כחו את ואמץ שדי האל עזרו

 מחכמי אחד ויבא וישלח ועבדיו הוא ערלתו
 המצות; כל לו ויסדרו התורה ויפרשו ישראל

 והא.מתי הנכבד הדין על אנו הזה היום עד
 היום ומן .לעולם הקב״ה של שמו יתברך
 השכינה כנפי תחת אבותינו שנכנסו ההוא

 את והשפיל אויבינו כל את לפנינו הכניע
 ולא סביבותינו אשר והלשונות האומות כל

 למם לנו וכלם היום עד בפנינו איש עמד
ישמעאל: ומלכי פרם מלכי ע״י

 בניו מבני מלך עמד האלה הדברים ואחר
 הדש הוא וישר, צדיק עובדיה ושטו

 וכהלכה כדין הדין את והעמיד הממלכה
 וקבץ מדרשות ובתי כנסיות בתי בנה והוא
 וזהב כסף להם ויתן ישראל מחכמי לרוב
 ספרים ועשרים ארבעה לו ויפרשו לרוב

 והיה חזנים תפלות תקון וכל ותלמוד ומשנה
 והמצות..ואחריו דתורה ואוהב אלהים ירא

 ואהריו בנו מנשה ואחריו בנו הזקיה עמד
וזבולן בנו ויצחק עובדיה אחי חנוכה עמד

בנו
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 בנימן בנו מנחם בנו נסי בנו ומנשה בנו
 הנזכר אהרן בן יוסף ואני .בנו אהרן בנו

 על לישב זר יוכל ולא מלך בן מלך וכולנו
 כל ממליך מלפני רצון יהי אבותינו. כסא
 :ובמצותיו בתורתו מלכותנו שיתמיד מלך

ורחבה. וארכה ארצנו מהלך שאלת יאשר
 גרגא״ן לים הסמוך הנהר יד על היא

 יד ועל .הרשים ארבעה מהלך מזרח לפא.ת
 מספר אין עד לרוב רבות אומות חונים הנהר

 אומות תשע והם מבצר וערי ועיירים כפרים
 מם. לי נותנים להם,כולם ומםפר חקר ואין

 חוף יושבי כל גרגאן עד הנבול יסוב ומשם
 .מם לי נותנים כולם חודש מהלך הים

 רבים אומות עשר חמשה דרום ובצד
 אלאבואב בא״ב עד מספר לאין ועצומים

 באסנא ארץ יושבי וכל בהרים חונים והם
 ,חדשים ב׳ מהלך קוסטנטינא ים עד ותנת
 שלשה מערב ובצד .מם לי נותנים כולם
 שפת על חונים ועצומים רבים אומות עשר

 לפאת הגבול יסוב ומשם קוסטנטינא. ים
 יושבים והם יוזג ששמו הגדול הנהר. ער צפון

 עד המדבר בכל והולכים חומה בלא פרזות
 רבים והם ההגראי״ם גבול ער שמגיעים

 לי נותנים כלם הים שפת על אשר כחול
 .חדשים ארבעה מהלך ארצם ומדת ,מם

 את אעזוב ולא הנהר מבואות על יושב ואני
 אליהם, לעבור בםפינות הבאים רוסיים

 הבאים אויביהם כל את אעזוב לא כן, וכמו
 עמהם אלחם ואני ארצם אל לעבור ביבשה
 מכחידים היו עזבתים ואילו ,קשה מלחמה

 אודיעך ועוד .בגדא״ד עד ישמעאל ארץ כל
 ויש שדי בעזרת הזה 'הנהר על יושב ׳שאני

 האחת מדינות. שלש מלכותי בתוך לי
 ,וסריסיה נערותיה עם המלכה בה יושבת
 עם פרסה חמשה על חמשה ורחבה ארכה

 והיושבים לה. הסמוכים והכפרים מנרשיה
 ואומות ונוצרים וישמעאלים ישראלים בה

 . בה יושבים אחרות מלשונות אחרות
 ורחבה ארכה ומגרשיה השנית חמדינה

 השלישית והמדינה פרסאות. שמנה על שמנה
 משרתי וכל ועבדי שרי עס בה יושב אני

 ורחבה ארכה קטנה והיא אלי, הקרובים
החומות ובין פרסאות, שלשת על שלשה

 במדינה יושבים ואנו והולך. מושך הנהר
 אל יוצאים אגו ניסן ובחודש החורף כל

 אל ואיש שדהו אל איש והולכים המרינה
 ומשפחה משפחה כל ועוד ,עבודתו ואל ננו
 נוסעים ידוע אבותיהם אחוזת להם יש

 ישמע לא. ובשירים בשמחה בגבולם וחונים
 ואני .רע פגע ואין שטן וא.ין נוגש קול ארם
 פרסאות עשרים מהלך ונלך נסע ועבדי ושרי

 ומשס וורשא״ן הנקרא גדול לנהר שנגיע עד
 מדת זו ,המדינה קצה אל שנבוא עד נסובב
 גשומה אינה והא.רץ .מנוחתנו ומקום ארצנו
 דגים מגדלים רבות נהרות בה ויש הרבה
 והארץ רבות מעיינות לנו בה ויש ,לרוב
 ופרדסים וגנות וכרמים שדות ושמנה טובה
 עץ כל לנו ויש ,הנהרות מן משקים כולם
 ארצי צבול אודיעך ועוד מאד. לרוב פרי
 ים עד פרסאות עשרים כהלך מזרה לצד

 פרסאות שלשים מהלך דרום ולפאת גרגא״ן
 ואני .פרסאות ארבעים מהלך מערב ולפאת

 וגנותי וכרמי שדותי האי, בתוך יושב
 מהלך צפון ולפאת .האי בתוך ופרדסי
 .רבות ומעיינות נהרות פרסאות שלשים
 מדבר שאלת ועוד .לבטח יושב אני ה׳ ובעזר

 אלהינו ה׳ אל עינינו וא.נחנו .הפלאות קץ
 ואל שבירושלים הישיבה ישראל חכמי ואל

 אבל .מציון רחוקים ואנו שבבבל הישיבה
 החשבונות תעו העונות שברוב שמענו שמוע

 בעיני יישר אבל מאומה. יודעים אנו וא.ין
 ימעט ואל הגדול שמו למען ויעשה אלהים
 ובל עבודתו וביטול ביתו חורבן לפניו

 ופתאום בנו ויקיים ,מצאתנו אשר התלאות
 אם כי בידינו ואין וכו׳. היכלו אל יבוא

 הגאולה ימהר ישראל אלהי ואל דניאל. נבואת
 ובהייך בחיינו ונפוצותינו גליותינו ויקבץ
 וזכרת .שמו אוהבי ישראל בית דכל ובחיי

 מאד גם פני. לראות מתאוה שאתה באגרתך
 הנעימים פניך לראות ומתאוה כוסף אני

 והיה יתן ומי ,וגדולתך חכמתך תפארת ויקר
 ולראות עמך להתחבר זכיתי ולו .כדבריך

 אתה .והנחמדים והנעימים הנכבדים פניך
 פיך ועל לבן לך אהיה ואני לאב לי תהיה
 ובא יוצא הייתי ובדברך עמי כל ישק

:רב ושלום הנכונה, ובעצתך
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א ש א  כמהר״ר הנוראיס האחים הגאונים שלשת ה״ה ,פלי נצבים אנשים שלשה והנה וארא פיני ו
ר, דו ג בי הודה כמהר״ר והמופלא נר״ו, צוידאלי רפאל וכמהר״ר א ל י א ח ישר׳^« ס

 וארוץ וארא .ביתי אהל אל סרו כאשר היו ויורדים .עולים אלהיס מלאכי כמראה נורא תוארם
 נא אל בעיניך הן מצאנו נא אם לאמר ויאמרו אלי ויגשו . ארצה ואשתהוה האהל מפתח לקראתם

 להפליא עצה להגדיל העץ תחת והשען שכלך ורחץ מים מעע נא יוקח .הבידך דעת על תעבור
 הרחב ועתה .הכוזרי בספר קריאתך בצל באנו כן על כי לבנו לסעד לחם פת נא וקחה .תושיה

 הלא באזנינו כונתו שימה .אהבת כאשר מכיעמיס בביאורו לנו ועשה כונתו משכיות נקבי לע
 את בהריחי ויהי בן. וליהודה חיה כעת אליך נשוב ושוב ימינך אמת בכתב תרשוס אשר בספרתך

תס ריח  ישופני הסכלות חשך אך ואומר ואשתומם נבעתי בבואה מאד עד גדולה חרדה חרדתי טנ
 גרתי כי לי אויה .החתום הזה הספר דברי בהבנת המשכילים כאנשיס אורח ליהודה להיות הדל
 מעמסה אבן לי ויבא ציד הצד הוא אפוא ומי .ביתו פתח אל קרבתי לא אשר ארוך זמן משך

 גדולות ממני לבקש העהורה רוחכם את להעיר לי האלהיס עשה זאת מה .לה אוכל לא נשגבה
 ומוב רך בק״ר בן רועים הם איפה .עוגות ולעשות ללוש סולת קמח לי מאין .כאלה ובצורות

 האף .עלי צחקתם זה למה אנכי זה למה כן אם .פלפולי חריפות בחרדל לשונות להאכילכם כדי
 ,מעלי בכנף ויחזיקו ,זעם של השקפה פני על וישקיפו האנשים קמו אז .זקנתי לא ואני אלד אמנם
 .בעיניהם כעוב בה לגישות בכפם נפשי ואשים .ויקו־עוהו חפצם במניגית מעל למעול בקשתי אפר

 שתקנתי קמא קמא .בחרדל עלגים נות לש לפניהם ואתן אותה לגישות ומהרתי המלאכה אל ואקרב
 להם זאת היפה מידם .מסתלק ראשון ראשון כאוכלים נראים ויאכלו .קמייהו ואייתית אמעית

' :יאכלו מעלליהם ומפרי .
 מחשבת אל לצרף לו ראשית ראה .השכליות שבפעולות המעולה עצמו השכלת בפעולת שגיא אל הן

 חיל גברו גס עתקו אשר רצונו עושי מלאכיו גס .וארץ שמים מלאכת מגישה עיונו מגילת
 בלכתם או היקרים הגופים בהניעס דברו עושי כח גבורי הנס הנה .נכבדת הכי השכלתם בפעולת

 על בעיון מחשבות לחשוב בחכמה אותם לבס נשא אשר והגלגלים .מקום של -בשליחותו ואנה אנה
 יעמוד ,זה למה כן אס .קונס לרצון גלגולם דרך מלאכה עושי הס גס הלא .רבים וכן שלמים דגית

 היה האדם הן .האלה החלקים בשני לגיצמו השלמות זרע נתן לבלתי יעלים .הנלבב האיש ברחוק
 בעודנו .בעיון שלימה תפארתו תהיה לא כי אפס ובמעשה, בעיון עוב לדעת מהם כאחד ספק בלי
 אדרתו יפשיע עד .אליו אז ייוחד המעשה שלימות רק יסודם, בעפר אשר חמר בתי שוכני עם מי

 יחזו ישר רוחות מלאכיו ביתו בני עם בהיכלו ולבקר בנועמו לחזות השמים בסערה ה׳ אל ויעל
 מתנוצץ אחד ניצוץ אם כי ואיננו הוא מזער הלא הללו הגרועים בחיים לאדם המושג והעיון .פנימו
 הפרד אחרי ה׳ בבית עלותו מדי ממנו אח״כ יהנה אשר והמצוחצח הצח הבהיר האור דוגמת מעין
 בשלמות יהל כי אור יראה בכאן לו המושג ההוא הניצוץ ובאור .סלה נצח נפשו ותחי מעמו הגוף

 בעולם־הנשמות העיון לשלמות באמצעותו ושיזכה כאמור; בעוה״ז ענינו עיקר תלוי בו אשר המעשה
 גבולות להציב דרכו לאדם לא אך .שכינה מזיו ליהנות ראשיהם בעערות יקנע צדיקים שם אשר

ט התושיה בעל עליו ישית כאשר רק .יראה אשר עיניו ממראה נאותים מעשים  על כי .עליון מל
ה. זולת לא האדם יחיה מעשיו בהגבלת ה׳ פי מוצא כל  אורחותיו בצדק רגלו מעגל א״כ פלס ז

תו היות שעם ישרו, הכוזרי למלך להגיד בא הלזה הצודקים החלומות בעל המלאך  וגס רצויה טנ
 הרצוי המעשה כשרק אל נועדו אס בלתי לבעליו כשרון מה .מעשהו הכשר ביתרון יגבר חיילים כי

ר הוא חכמה יטב צדיק פי גס .קונם אצל ב ח  את בראותו כי .יתיצב כוזר מלך לפני אשר הנאה ה
 ובשגס . השמש תחת נעשה אשר הרצוי המעשה את למצוא האדם יוכל לא כי האלהיס מעשה כל

 גצר הורה למצוא. יוכל לא לדעת הפילוסוף החכם יאמר אס וגס ימצא. ולא לבקש האדם יעמול
 נתיבה עזים במים להם הנותנת היא .ישראל בכי לפני עליון מפי משה שם אשר התורה זאת כי

 בארצות ה׳ לפני להתיצב נפשו את נושא הוא אליו אשר החפץ מחוז אל אדיר וצי שיע באני לעבור
 .ובמעשה בעיון ומדע מכמה בכל למראה נחמד עץ כל תורתו עדן בגן אלהיס ה׳ הצמיח וכי .החיים
 לה׳ מלחמה .ה׳ לפני לחם ערך זה על ויערוך .כלום חסרה המלך בת שאין בה והפוך בה הפוך
 ה׳ קנאת רוח עליו ועבר .תורתנו) (בעניני שכלית בסברא להתחכם לבו שרירות אחר הולך בעם

 תלת בר מורא דתות(לעקור נכלי לכו לבקש דותינה נלכה אומרים שמע כי מזה נסעה אשר צביאית
 את מקבלים אתם אס להם כאומר ונעשה כגיגית סיני הר עליהם כפה והוא ,ישראל כמחנה פרסי)
 ,קבורים ראינו(רשעים ובכן .תוכחתי על להשיב גבורתכם תהא שס לאו ואס מומב הזאת התורה

 צדקת כי ,עול מלתעות ששבר כחו יישר .הנצחות ותשובותיו טענותיו מכח קבורתס) תהא שם כי
:עומדת לעולם ה׳ אמת דבר על ומשפטיו עשה ה'

וטהה
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ה ת ע ו קוי שכל ספל של נושאו לדעה נרדפה נדעה ו ד פו . ללכה שביה הם ושם מרכזו &ל נמשכים פ

 אל מתקרכים שאין ולהורות להבין .הולך סובב זי נקודה על כי לבי אכיח ר.נכי ואמזה
 ומקומותם זמנם משקלם מיעורם בהגבלת עלילות נתכט לו אשר , עצמם האלהים במצות אם כי האלהים

ל הנלוה עם ה על הס י ל ע ק, ובהא נחית דבהא .שבפנים הי לי רו וזה ס כיין וזכרו למכו מתוק פ
ישראל בי: מסכמת אהבה ת ת בעב אמיץ קשר סגולת הוראת מחבב זז ולא .אמריו חלקי בכל לננון

 ז״ל אמרתה כסל תזל אלה כל על אשר ,הקדובה בארץ הית הא רה הת ידי על ים שבש לאביהם
ס שנאמר קנין נקראו ישראל .קנין נקראו : ארבע ,במכילתא  קנין נקראת ישראל ארץ . קנית זו ע

 .ימינו קנתה זה הר קדשו גבול אל ויביאס שנאמר קנין נקרא המקדש בית .וארץ שמיס קונה שנאמר
 שנקראת ישראל לארץ קנין שנקראו ישראל יבאו דרכו^ ראשית קנני ה׳ שנאמ־ קנין נקראת התורה

ידיו כוננו ה' מקדש הנה כי .ע״כ קנין שנקראת התורה ת בזכ קנין שנקרא המקדש ביש ויבני ן קני
ובא , שמה ובאת תדרשו לשכנו וכאמרו בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כאמרו אלינו כבודו להתחברות

) ישעיה הנביא בדברי ארבעתם על הרמז ה׳ ה כרם (  . ישראל בית צב־וש’ ה׳ כרם כי וגו' לידידי הי
. בן קרן מן מ .ישראל ארץ זו כ ק עז רק, ויסעהו ויסקלהו וי  לעבדה לפניהם שם אשר התורה זאת שו

 בהמ״ק זה מגדל פ״ד) (סוכה ז״ל שדרשו וכמו ,המקדש בית זה .וגו׳ בתוכו מגדל וינן . ונשמרה
 שם המעות אבות ראשי אותנו נחלו אשר הנחלות ואלה . ע״כ השיתין אלו יקב וגס המזבח זה יקב

רבעה מרס ב נמכילתא  ישראל ארץ , ונחלתך עמך והס שנאמר נחלה נקרגו ,.ישראל נחלה נקראו י
בהר כנאמר נחלה נקרא המקדש בית ,נחלה לך נותן אלהיך ה׳ אשר בארץ שנאמר נחלה נקראת

תלהך. לארץ נחלה שנקראו ישראל יבאו הקב״ה אמר נחליאל, וממתנה שנאמר נחלה נקראת התורה נ
: ע״כ נמלה שנקראת התורה בזכות נחלה שנקרא המקדש בית ויבנו נחלה שנקראת ישראל

 ה׳ בעברת אז זו חבילה ובהתסרד / ויקר וששון ושמחה אורה, כלו העולס יתמלא יחד בהצמדס אלה כל הל
 היקריס ציון ובני5 ומפז מזהב הנחמדת התורה זהב וייעס קדש אבני תשתפכנה ארץ נעתס צבאות

 חרבות על צומו לעת המודות איש דניאל הסיד קול התפלל זאת ועל .חרס לנבלי נחשבו בפז המסולאיס
 מקפת תפלתו הית׳ה כי ״ וגו׳ קדשך הר ירושלים מעירך וחמתך אפך נא •ישב צדקותיך ככל ה׳ ,ירושלים

(מעין הרי״א^׳-לראות שהעיב וכמו ״ בלבס אל תורת עס ־ישראל ועג עליון משכני קדוש ועל ירושלים על
רו ירושלים זכר תחלה כי הי) תמר י' מ הר ירושלים מעירך וחמתך אפך נא ישב צדקותיך ככל ה׳ ^

 תחנוניו ואל עבדך תפלת אל אלהינו שמע ועתה באמרו בהמ״ק זכרון העלה הנמשך ובכתוב וגוי, קדשך
 ועדותיו תורתו נוצרי בריתו עם לזכר השלישי הכתוב בא כן ואחרי .ה׳ למען השמם למקדשך על פניך והאר

 וצירף / ושמם הרב שהיה העם בבחינת שוממותינו וראה עיניך פקח ושמע אזנך אלהי הטה באמרו
 באמרו לירושלים העם זכרון למעלה שצירף כמו עליה שמך נקרא אשר והעיר באמרו לעם ירושלים זכרון

 הצלחתם העדר נראה בעין עין כי ,סביבותינו לכל לחרפה ועמך ירושלים אבותינו ובעונות חעאינוi כי
 בלשונו שלשתם כלל כך ואחר להקימז שני ואין שיפול מהם האחד לו ואי / אחיו מעל איש בהפרד
 רמז אלהי למענך תאחר אל ועשה באמרו שב סביבותם ועל . הקשיבה ה׳ סלחה ה׳ שמעה ה׳ המשולש

 עם כנגד עמך ועל ירושלים כנגד עירך על נקרא שמך כי .כאמור תפארתו בית המקדש לבית
 גואל לציון יבא ט אלהינו לישועת הצפית צפה פרי כל וזה ,ולתעודה לתורה לאלהים ברית בעל ישראל
 אשר במלכם יגילו ציון בני בעושיו ישראל ישמח אז .שמירתה עיקר במקום ליושנה התורה עטרת מחזיר
 נכק הימים באחרית והיה (ב׳) ישעיה האלהים איש כדבר .הגוים כל אציו ונהרו תבל ברקיו יאירו
 אלהי בית אל ה׳ הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים והלכו וגו׳ ההרים בראש ה׳ בית הר יהיה
 קדוש אמרי יחדו וצדקו . מירושלים ה' ודבר תורה תצא מציון כי באורחותיו ונלכה מדרכיו ויורנו יעקב
 ובית ישראל וארץ והמצות והתורה ישראל כי ידעת אז השכלת ואם י׳) (פ׳ באמרו האלהות מערכת בעל

דביק המשיח,.והכל לימות שהוא השלמות בזמן מהן אחד יחסר ולא השלמות לענין צריכים כלם המקדש
: שמה יעויין ,וכו׳ אהד

ה מ  לפניו צלק כי .מבואו עד ספר ממזרח כוננו גבר מצעדי בו אשר סדרו בנתיב בנעלים פעמיו יפו ו
 ויקריב האל בי יבחר אשר הרצוי המעשה כשרון עיקר ראשיתו ותהי .פעמיו לדרך בשומו יהלך

מלט את להשיב לו ראשין החבר דבר היה אשר י״א סימן עד המאורעות מעין הדברים ונתגלגלו .אליו
ובמופתים באותות ממצרים ישראל בני את המוציא ויעקב יצחק אברהם באלהי מאמינים אנחנו לאמר

 גלגול ידי ועל .מקומו בשער שם שיתבאר וכמי ,שהקדמנו והנחלות הקנינים ארבעת עלו ששם וכו׳
 סגילתו ישראל אל יתברך כבודו התחברות ההוא במקום לו הציב אשר כ״ז בסימן דברו נשתנה ספורים

 שיתבאר וכמו .הראשון המאמר סוף עד והלאה ממנו הנמשך בכל שב סביבותם ועל • התורה באמצעות
ט סימן : מדוקדקת פרטית בחלוקה כ׳

ש א ר ב  סל ספורו לגלגל אצלו מבוא זה היה כי הבורא תוארי בביאור יד לו הציב השני המאמר ו
פני■ מול אל נרותיו העלה ובכן .ובארצו עמו אצל מועיל אלהי אור ניצוץ שהוא ה׳ כבוד

הקדם באדמת אס כי ישלם לא כמדובר התורה באמצעות ישראל אל יתברך כבודו שהתחברות .הוראתו
כמו
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 סוף עד שס דגריו מסרי כי והלאה. זו ומן י״כ סימן שם לז המוזכר הכרם במשל שהורה כמו
 להורות ספוריו מעליות הרים והשקה .וזולתה בנבואה שלמות תכסיסי הקדושה הארז תשבע המאמר

 יה לו בחר זו לעס הנבחרת ההיא הארץ מן השלמות לחם להוציא התיריות העבודות סגולת על
ממולאות מלות חליפות לאיש נתן ילכלם .הנכסף האלהי בדבוק מאושר יצא ההיא הארץ מן כי

ההוא במאמר שידוקדק וכמו ״ מאד להלל שבחם מעלת ולהשפיע להביע וישפה שהם בתרשיש
:בראשיתו חלוקתו סדר ענין

ר מ א מ ב ר. במישור עמדה רגלו השלישי ו  האלהים עובד החסיד בשם לקרוא בשני הוחל מאז כי הסד
 כמבואר באומה האלהי הדבוק ענין ישלם ובאמצעותה בה אשר סגולתנו סגולת והוא אצלנו

 השלישי בראש לקראתנו יצא כן על הנאות״ במקומם יוזכרו נסבות בשני מלאכתו נגמרה ולא שמה.
 קבלת על החולקים הקראים ענין לזה סמך כן ואחרי .בעולס שלום המרבים החסידים שלימות על להורות
, הנזכרת הסגולה הפך שתסתלק לשכינה הגורמים והם שיבא. כמו אמיתה חוזק עס פה בעל התורה

״ על הדבר ויבחן יוכר להפך הפך סמיכות ידי ועל לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם דרך על סריו
 עצם היא פה על קבלת כי להורות שם מעשיו יועילו שנית וזאת .עבדו לא לאשר אלהיס עובד בין

תורה יקרא ג״כ ולזאת ״ נשלמת צורה פה שבעל תורה זולת שבכתב לתורה אין כי ,התורה מעצמי
כי ה׳ יבחר אשר במקום ובפרע חכמינו מעלת על ג״כ והורה ״ זאת לוקחה אלהיס מאיש כי אלהית

ר, כל תום עד בזה וימשך ובראשון, בשני מאמרו לשלמות הוא זה וכל וגו׳. תורה תצא מציון מ א מ ה
: לפניך אשים אשר חלוקתו סדר משפעי יאירו דבריו בפתח שס ונם

י י ע בי ר ה  יתגלגל מהם אשר נמחקים הבלתי הקדושים יתברך לשמותיו הלולום קדש בראשיתו פריו יהיה• ו
 נתבאר לא אשר ה׳ כבוד דמות מראה הוא .באומה הדבק האלהי הענין ביאור תשלום

שם מחבב זו ולא . שאת נוכל כאשר משכיתו נקבי ירחיב ושם . שפתיים דבר אך הנה עד ענינו
ביתר גם אומתני ושלמוא התורה ומעלת בארצנו. כבוד לשטן הקודמים בדבריו ג״כ הרשום את

בדקדוק רובן ההוא המאמר לפתח ״ שמה ספוריו מעגלות שאת ייעיב אשר ואז למיניהם החכמות
 עבר אל איש .ארבעתן הללו מהמאמרים אחד לכל פנים ארבעה כי לדעת הראית ובכן .חלוקתנו

עם ״ לארבעתן אחד ודמות למעלה שזכרנו והנחלות הקנינים ארבעת על בלכתן ויסבו ילכו פניו
עבר אל איש כי כבר ראיתי אשר הפנים המה .לקח ותוספת חדשות פנים מהס אחד בכל היות

- : ילכו הנושא פני
ר מ א מ ב  ,המה ישראל מבני לא אשר החכמות בעניני תבונתו לנו להוסיף פריו את נאכל החמישי ו

 המה הבל כי הראותנו בעבור חרונה. בחון אשר החכמות העמיד זאת בעבור ואולם
 האדם נתן אשר הסכלות מן המקובלת האמתיות לחכמה יתרון יש כי ספר ולמען . תעתואים מעשה

איש כדבר .החשך מן האור כיתרון רוח ברעיון הוללות ודעת כעס ברב חכמה לדעת לבו את.
 מן כלומר הסכלות מן ליחכמה יתרון שיש אני וראיתי תניא וז״ל תזריע פ׳ הזהר בספר האלהיס
 חכמתא אשתמודע לא בעלמא שמותא אשתכח לא דאלמלי לחכמתא תועלתא אתו ממש הסכלות

 דאתי בגין לה ולמנדע ששותא מן .למילף חכמתא דאוליף נש בר על הוא חיובא ותאנא ״ ומלוי
 אשתמודע לא חשוכא דאלמלא מחשוכא לנהורא תועלתא דאתיא כמה בגיניה לחכמתא תועלתא

שכיח ששותא הוה לא אלמלי לתתא וכך אמרו עד וכו׳ מיניה לעלמא תועלתא אתיא ולא נהורא
 רזי חבריא מיניה ילפין הוו כד סבא המנונא דרב והיינו בעלמא. שכיח חכמתא הוה לא בעלמא
ד . בגיגיה לחכמתא תועלתא דייתי בגין דששותא דמילי פרקא קמייהו מסדר הוה חכמתא יקר הה׳
נוהג ולבי כתיב דא ופל .דחכמתא ויקרא דחכמתא תקונא דהיא משוס מעש סכלות מכבוד מחכמה
 ויקרא דילה ונוי דחכמתא יקרא כלומר מכבוד מחכמה יקר אמר יוסי רבי . בסכלות ולאחוז בחכמא
 יתיר דלעילא וכבוד דחכמתא יקרא וגלי אחזי דששותא זעיר מעש סכלות היא מאי דלעילא דכבוד

ולעולם חשיכא מן אלא אתיא לא דנהורא תועלתא החשך מן האור כיתרון דעלמא. ארחין מכל
 חיורא אסחליק אוכמא ובגין היורא אשתמודע לא אוכמא אלמלא אוכמא. היא מאי דחיוורא תיקונא

ר. ק תי  עביד מאן מרירא דשעים עד דמתיקא שעמא איניש ידע דלא במר למתוק משל יצחק א״ר ^
שוב וכתיב .האלהים עשה זה לעומת זה את גם דכתיב והיינו ,מרירא האי אומר הזו מתיקא להאי
כי לאדם הבחירה אמות על מאד ישגא ואחריתו ע*כ. , ידיך תנח אל מזה וגם בזה תאחוז אשר

ר. פנה לר־אש בדבריו המוצב מעשהו בכשרון רגלו ואת ידו את איש ירים לא בלעדיה שם וגם כאמו
וזקניו אביו מל לסמוך שהזהיר וגו׳ אביך אלהי את דע אמרו ביאור על בתחלתן הדברים סוף נעז

 סימן בראשון דבריו בפתח החבר דברו אשר הדבר הוא . וכו׳ ויעקב יצחק אברהם באלהי להאמין
 בשבעתו ונחתום שקדם. כמו וכו׳ ויעקב יצחק אברהם באלהי מאמינים אנחנו המלך לפני באמרו י״א

אדמת על בוראו מצות לשמור המור הר אל ללכת נפשו חשקה מקיים ונאה דורש נאה החבר שלהיות
זך אזרחי ישראל כל עם נמצאת הרומנית הנסתרת השכינה גלותנו בזמן גם שם כי באמרו , הקדש

ישלמו לא והמעשים ישראל לאלה* מיוחדת כנען וארן ישראל לאלהי ברה נפשו הלב שהור המעשים
לישראל
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. בה אס כי לישראל כו'  את^שר ר3ד סוף למעלס־ המוזכרים הקנינים כלאדכעת התפקדו ובאלה ו
 ,תשורנו ההוא המאמר ומראש שמה לדבר אשמור חלוקתו סדר אך ויעל, עמו אלהיו ויהי שלם גדר

:לך לתת הראויות האלה ההערות שבע את הקדימי אחרי הביאור אל נצא דודי לכה ועתה
ר א ב ח  עומד והוא המעולים המשוררים מן ז״ל הלוי שמואל ב״ר יהודה רבי היה הזה הספר מ

בכתב הבדרש״י אנבוני״ע אברהם ב״ר ידעיה רבי החכם כדבר ומעלה בחשיבות עליהם '
 בעניני מתפאר הלוי יהודה ורבי וז״ל, תי״ח) (סי׳ הרשב״א בתשובות עמים לנס העומד ההתנצלות

 לחקור הפליג שקבלנו מה כפי ספרהכוזר, עוד אצלנו וממנו הנפלאים ופיומיו בתהלותיו החכמות
 לפניו, היו אשר מכל יותר כחו בכל והמושכל הדת הסכמת צד על והנבואות התורה בסתרי ולבאר ■

 לזה זה סמוכים שניהם נזכרו וכבר .שקבלנו מה לפי א״ע אברהם רבי של חותנו היה והוא .ע״כ
 סופר עע לשונו כי בדבריו והזהר .אחיות שתי בני שהיו יוחסין בספר וכתוב הראב״ד, קבלת בסוף
 מפה בין מבחין הוא רק .עליה תהא מה זו מפה שתאמר עד צורך לאין דיו מפת שופך בלתי מהיר
 דהכי ,במלים דברים על בה יתפש אשר בלשונו כפולה מלה היות לבלתי הלשון בעל כיתרון לעפה

 דברו נמצא מותר לכפל ועלה ונוסף ירבה פן לו להתחכם שבלשונות הפחות אחר הלך ליה קיימא .
 עליה ישבו כחרדל ■דיו עפת בו רואים שאפילו עצמם על שיחמירו ישראל לבני זכרון .חולין נעשה •

: משובחת לבדוק המרבה היד וכל .ומיושבת נכונה צלולה בדעת נקיים שבעה
ר ב ב ח  הסנגרי יצחק ר׳ הוא אשר ונודע שמו נקרא כבר הזה בספר לברכה זכרונו עלה אשר ה

 רבי קדמני כבר .ז״ל ד׳) פ׳ ב' (שער האמונות בספר שכתב עוב שם ן׳ שם ר' כדבר
 כידוע תוגרמא בארץ שנים כמה זה הזה החכם ע״י המתגייר אלטזרי למלך חבר ז״ל הסנגרי יצחק

 בהורה הגדולה חכמתו על המורות חכמותיו וחמודות תשובותיו נמצאו הזה והחכם כתבים. במקצת
 מצא הספרדי הפייען ז״ל הלוי יהודה ר׳ והחכם ערבי. בלשון מפוזרות בעיון חכמות ובכל ובקבלה

 חקקו אשר כי מזה וידענו .ע״כ ,ללשוננו והועתק היו כאשר ערב בלשון מהם ספר וחבר אותם
 קדש אשר הוא ז״ל הספרדי יהודה ר׳ כי מוכיחים דברים הזה הספר שער בפתיחת המדפיסים קצת
 ז״ל הלוי יהודה לרבי כי הרחיקהו בידך און אס ספק בלי הוא משגה הזה, הישר בויכוחו שמיס שם

 אלו בויכוחו, שמיס שם קדש אשר זה הוא כי עליו יאמר אשר הוא הסנגרי יצחק ור' החבור ייוחס
 החבר זה והנה .אותם תברך כברכתו אסר איש הברכה בכלל ושניהם חיים אלהיס דברי ואלו

 .ישביענו חעיס בחלב שלום גבולנו לשוס בינתו מחרכי מציץ חכמתו מחלונות משגיח כתלנו אחר עומד
 כופר .כצמר ברורים דבריו שלג הנותן .דברו ירוצץ מהרה עד ארץ הפילוסוף אמרת השולח הוא

 רוב על דברו ישלח .יעמוד מי קריאתו ולפני .המופתים הקשיו כרחו על משליך .יפזר כאפר
מסס. הספקות ם. תורתו וממעיני ה׳ ויראת דעת רוח רוחו ישב וי מי לו  יעקב להמון דבריו מגיד יז

:ה׳ ירא גשר יבורך כן הנה כי גדלו, כרוב יהללוהו ישראל. לסגולת ומשפמיו חקיו
 ספר בעל ובדברי למעלה המוזכר הבדרש״י בלשון מאד ומהולל הערך גדול הזה הספר ג

 הוא אשר ההוא בספר יחשוק אלהיו את לעבוד והרוצה באמרו זכרו, שקדם האמונות
 הזה הספר אודות על חמודות אגרת בעל אליה וה״ר ע״כ. האלה, אנשי'הדורות מלב לחוק

 הקבלה על חולק ובלתי כמוהו האמת אל מסכים ספר חובר לא כי אחי דע דבר. האלה כדברים
 ודבר .ע״כ ,הימים כל שם ולבך עיניך והיו למבין נכוחים כלם כי ועקש נפתל בדבריו אין .כלל

 לו ונותן למחלתו רפואה אקדים אני .וז״ל לחיצוניות הפונה על הקדמתו בסוף הולך יקר האפודי
 ר׳ המעולה התוריי החכם עשה אשר הנכבד בספר העיון ההצלה אל להכין שיקדים הוגנת עצה

 האלהית, התורה יסודות על שיחלקו במה יון פילוסופי על מעענותיו כוזר למלך ז״ל הלוי יהודה
 האלהית התורה שרשי לקיים הלב על ומתישבות אמתיות צודקות בעענות בו הפליג כפר הוא כי

 הפורה והלענה הראש בשרש מהסתבכו ישמור זה ועם ,רב ועיון חקירה לעומק בס יצערך ולא
 כתוב ב׳) ברכיאל(פרק ה״ר ובפרקי .ע״כ ,ונרדיהס כפריהם מגדיהס פרי עם חכמותיהס בפרדס

 יותר השקר אל קרובים הרלב״ג ודברי השקר, מן יותר האמת אל קרובים הרמב״ס שדברי ל^נר
:ע״כ אמת, כלם הלוי יהודה ה״ר ודברי האמת, מן

עולם. לבריאת תת״ק אלפים ד׳ לשנת קרוב הנראה לפי היה הזה הנכבד הספר הולדת יום ד
.ות״ק אלפים ד׳ .היום מונים אתם כמה הכוזרי לשאלת החבר מתשובת זה על עמדנו

 היה אשר החפר מעענות כבר ששמעתיו מה וזכרתי בראשיתו אמר הספר מחבר הלוי יהודה ור׳
. שנה מאות כארבע היום היהודים בדת הנכנס כוזר מלך אצל ט׳  עתה ועד חובר מאז כי והרי ו

:חיור כתל״ג לבושיה וסי׳ .שנים כתל״ג
א ד! ל  ו3קמ על וסובב ידו על נשען הזה הספר אשר והנורא הגדול המעשה יסופר כי יאומן ה

 אמר הוא כי בדבורו לשקר הספר למחבר לו מה כן איננו ואס .ונברא היה באמת כי
 באמנז השני מאמרו בפתח הדבר ונשנה .הימים דברי בספרי ונודע נזכר כאשר בראשיתו ויהי

ר בספרי טדע שהוא מה הטזרי מענין היה כן ואחר .ע״כ וכו׳, צבאו לשר חלונע סוד מגלותו טז
ואוד



ז ISפתמיזח

. בספרי להשמע שסוסו דבר יאמר ואיך ת ו מ ד ק  ונמצא ,מציאותו להעדר לשמעו אסשי ואי ה
 עד המאורע בפרמי שם דבריו אריכות גס נפשיה, איניש מרע לא וחזקה מתחלל; נאמנותו שם בזה

פו(דף סמוך קבלתו בספר והראב״ד .ככה על נאמן ע ד׳) עמוד ל״ב לסו  אשר על מהיר סופר ע
 לרב ספר שלח מלכס ויוסף שנתגיירו כוזרייס עס היו אובל לנהר באמרוסמוך השמש תחת נעשה

 מבני בעולימולא וראינו .עמו וכל רבעת דעת על שהוא והודיעו שפרוע בן יצחק ב״ר הנשיא חסדאי
 שקדם האמונות ספר בעל ומלשון .עכ״ל ,רבנות דעת על ששאריתם והודיעונו חכמים תלמידי בניהם

 ונעשים נזכרים האלה הדברים להיות הזה הצודק המסופר גבי על עולה מוב שם כתר זכרו
 מלהוסיף המחבר ידי שתסולקנה אומר לגזרת סי יעבור לבל אשמור שפתותי את אך וכזמנם, ככתבם

:א׳ בסימן אזכרנו וזכור להתעלס נוכל לא מפרסומם אשר רבים במקומות המאורעות מעין
ר י ב הודה ר' האחד ,עברים אנשים שני ע״י העתקתו ויצאה ערב בלשון הזה הספר חו ק ב״ר י צח  י

 עניני סדור על הכוזרי דפוס בספרי שמו נקרא וכבר .ראשונה העתיקו אשר קרדניאל ן'
 ף יצחק ב״ר יהודה ר׳ בהעתקת מצאתי הסדור זה נאמר, שם כי כ״ה סימן ד' מאמר היצירה ספר

 בלשונו צח חביב אחרון ספרד. מרמון מבון ן׳ שאול ב״ר יהודה ר׳ והשני ע״כ. ז״ל, קרדניאל
 נפלאת לא אמנם אס כי ההעתקה, מבע שיסבול מה כפי יחמיא ולא המועתק כונת אל ומקלע

סי׳ בפירוש ראב״ע כדבר כלי אל מכלי יורק כאשר הקושי מן המאמר יכלול כמה ממני היא ב(  איו
 מתורגם, ספר כל כדרך בפירוש קשה הוא כן על מתורגם ספר הוא כי אלי והקרוב באמרו ב׳)

 נכבד, הכי הלבבות חובת ספר העתיק אשר המעתיקים משוש נוף יפה הוא הזה והמעתיק .עכ״ל
 .המעתיקים אבי היותו העלה בפתיחתו ששם המורה מעתיק תבון ן׳ שמואל ה״ר אבי היה הוא

 הספר מראשית המחבר שם בהשמעת הדפוסים בקצת נפל מעות כי נדע ידוע שמו בידיעת והנה
 שאול בן יהודה אמר לומר ראוי היה וכך ,וכו׳ אותי שאלו שאול ז״ל שאול ן׳ יהודה אמר באמרו

W לתקון אנו צריכים הזה בספר נפלו אשר המעיות ולרוב .וכו׳ אותי שאלו שאול המחבר אמר 
 הנדפסת הגרסא ולהעמיד חנם פצעיו הרבות לבלתי שמנו גבול אולם .ממנו מקומות בכמה סופרים

 זכר״י סו״ד שנת בויניציא״ה ז״ל סארינץ מאיר כמ׳ הדפסת והיא .כח מאמצי בכל שאת נוכל כאשר
 נסחאות פי על ההוא הנוסח מן לנעות עעי אמונת והיה .הספר סוף5 לו המוצב בחרוזו הרשומה
 שמי את אזכיר אשר מקום ובכל ומחשבה. מאומד המתוקנים יהיו מזער ומעע לפני. מזדמנות
 אסר ויש לוקחו. אחרת מנוסחא כי כפירושן סתמן והשאר לי נראה בהוראת אליך אבא בהמנהו

ם. משמעותו שיהיה או הדחק. ע״י להעמידו ואפשר קצת מגומגם הדפוס בלשון הענין יהיה  סתו
ר העסח ולשון ח  גם נ׳׳א בהוראת .מדברים יחד שניהם תשמע אז .ממנו יומר ופשוע מתוקן ^

 ביאור• מי אשפוך כי על ויוכיחני חסד צדיק יהלמני שאס תחלה שפתי תבענה .זה לעמת זה את
ם, צריכים המשכילים רוב שאין במקומות ה  ואיש איש כרצון לעשות כי לבו אל ישיב זאת ל

ע יפרוץ וכן ירבה כן כולל יותר העוב יהיה כאשר אמנם כי נתכוונתי.  :מדרגה לשלמות עני
t הודה קול ה׳ שמע אתחנן ה׳ ואל אקרא ה׳ אל מילל  ספר בבאור לדברו המיחלים עמו ואל י

אע. הטזרי ‘  מעוז לצור תהיה מצריו ועזר , בספר זכמן זאת לכתוב לו רב ידיו תבי
ם, מריבי לפלעהו מצודות ולבית ה. קול שמו קרא כן על ע ד הו  הזה הספר כי הוא גס ונוסף י

 יהודה ר׳ החכם הנה כי . רגליו ־מבין ומחוקק מיהודה שבע יסור לא ובכלם קולות בארבעה נתן
 נתנו תבון ף יהודה ור׳ קרדניאל ן׳ יהודה ר׳ השם אנשי והגבורים .ערב בלשון מחוקקו הלוי

 מוסקאעו יהודה והרביעי .ללשוננו מפיהם העמקתו להוציא גבוהה גבוהה וידברו עוז קול בקולם
;לה׳ הלולים קדש ספר של ביאורו פריו יהיה זצ״ל יוסף בכמה״ר

תיו. ארבעת יוחקו בשמו כי ספר של לקריאתו שלישית סבה ליהודה מאת  צורתו, ממרו, סבו
עלו,  וצורתו נפלו. כאשר הדברים בספור הלוי יהודה קול חמרו כי ותכליתו. פו

 מזהיר לניצוץ ופועלו הנצחת. בתשובתו הלבנון ארזי לשבר ובהדר בכח הויכוח בעל היהודי הול
 ותכליתו .כמדובר לארבעתם וכנפיהם פניהם כי פניו. עבר אל ממלאכתו איש איש יהודה פול

לעס נשמה שלמות הנותנת תורתו שלמות על ה׳ לשם להודות .בכלל וישראל יהודה קול הקול
, :בה להולכים ורוח עליה

ר. של ביאורו על אבוקתי באור לנגדך ואלכה ונלכה נסעה ועתה פ  ישלח וישעי אורי וה׳ ס
חבורנר, פנת לראש לבדו הצבתי אשר שמו למען צדק במעגלי ינחוני המה ואמתו אורו

 ימים שפע סובו וממעיני , הוא ברוך לשמו בהעשותם וקיומם אמונתם רבה לבקרים חדשים בי
קו: ארוכים * יינ
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ה, הנכבד ספר מציאות במהות הדעות לבו ר ו״ל. כתב שלו האמונות בס׳ שוב שס ר׳ החסיד הנה כי הו ג  נ
. כתבים ממקצת כידוע תוגרמה בארן שנים כמה זה וכו׳ אלכזרי למלך חבר סנגרי יצחק ר׳ קדמני

 בעיון חכמות ובכל ובקבלה בחורה הגדולה חכמתו על המדות חכמ^זיו וחמודות תשובותיו נמצאו הזה והחכם
ה ר והחכם .ערב בלשון מפוזרות ד ו ה ל י ל  והעתק ערב בלשון מהם ספר וחבר אותם מצא הספרדי הפייטן ה
י ר שמפי הדעת בזה בחרו ורבים עכ״ל. ,וכו׳ ללשוננו ר ג נ ס ק ח צ  אלפים ד׳ בשנת הדברים אותן כל יצאו י

ה ור׳ / ליצירה ת״ק ד ו ה לי י ל ד ערב בלשון ס׳ מהם וחבר וקבצס בזמנו מצאם הספרדי ה ה ז ד ו ה ן י ב ן א ו ב  ת
ק; דברי והוא שאול״ בן יהודה אמר שמתחיל. הספר פתיחת מענין בעין עין זה ונראה לעברי. העתיקו תי  המע

י משענות שנזכר ומה אותו ששאלו מה בדבריו ונמשך הלוי/ ר״י על הכונה ,המחבר אמר נ ח  ר׳ והוא / ה
ק, כ״א אינו אמנם שאול בן יהודה ור׳ החבר, איננו המחבר א״כ .סנגרי יצחק תי  וכאותו תבק״ בן והוא מע

י העתקת ג״כ הוא אשר גאון סעדיה לרב האמונות בס׳ נמצא בעצמו הסגנון  פתיחה כל והתחלת ״ תבון בן ד
 ראשונה להרמב״ם המשניות בפירוש וכן .גאון סעדיה ר׳ הוא והמחבר , המחבר אמר שאול בן יהודה אמר הוא

 עוד ואשר .ובסופה המורה פתיחת בתחילת וכן ,המחבר אמר תבון בן שמואל אמר המעתיק דברי יבואו
 חסדאי רב ששלח האגרות מענין שמזכיר ,קבלתו בס' הראב״ד מדברי הוא סנגרי לריי ליחסו הדעת יחזק

 יחסוהו מהחכמים זולתו אמנם ,הזמנים מן בזמן הענין אותו כל שאירע ונראה ״ שפרוש ן׳ יצחק בר׳ הנשיא
די ה׳ מלא שהוא ״ וז״ל עליו כתב עינים מאור ובעל ״ בעצמו הלוי ל ת כ ר  יהודי כל אשר אותיות בדעות ב
 לך השמר ואזהרה צווי עם ״ ותלמידיו מבניו אדם כל לב לוח על שיכתב ולבקש ״ ללמדו לו יאות בבריתו באמן

 לחבר כולם דבריו הספר בראשית מיחס הנזכר יהודה ר׳ שזה היות שעם ותדע עד ,וכו׳ הלוי את תעווב פן
 ושוליאז אפלטון השרידים דרך על אבל רבה, כי בחכמתו הכל את ומחדש הממציא היה הוא כי ספק אין ״ שזכר

 יחס אליו״ ראוים בדורותס הנודעים וקאשונימן סקראט בפי דיוזגי דבר המצאותס בקצת השמים ודומיהם
 ספר בעל לדברי אשר ״ ההוא המעשה כעין לו שאירע קדמון חכם אל ההם הקדושים ויכוחיו את הוא גס

י נקרא האמונות , סנגרי ד כו' ה הגדול והמליץ עכ״ל. ו עי ד י חסו בדרשיז״ל ר׳ ך ג״כי כ ״ו לוי ה די  היה ל
ר אצלנו עוד וממנו הנפלאים״ ופיוטיו בתהלותיו החכמות בעניני מתפאר הלוי יהודה ור׳ וז׳׳ל. שבחו מונה פ  ס

י ר ז ו כ  בכל והמושכל הדת הסכמת צד על והנבואות התורה בסתרי ולבאר לחקור הפליג ,שקיבלנו מה כפי ,ה
י והגאון .עכ״ל .וכו׳ לפניו היה אשר מכל יותר כחו  :משל לא ממש במציאות הדבר שהיה החליש מוסקאשי ד

f]1D עצה הפליא כי החכמים גדולי נתפלאו בו הקבועה המופלגת והחכמה והנורא הנכבד ענינו בכמו דבר 
 קשתות, רומי נושקי לקראת יצא קנאה יעיר מלחמות כאיש האמונה. בדרכי רפות ידים לחזק תושיה הגדיל .

ת, וכל מרי כל פרי זה אשר בדת״ הממאנים הפילוסופים  .המדיניי ומוסר הנמוסיי סדור המהרסיס הס חטא
 זרחה ״ יקראו מלוכה שם ואין חוריה .ימריאו ההשגחה במרום כעת ,אדוניהם על המתפרצים עבדים רבו

 להם לבדות לשונם חצי השולחים ,החידוש המקיימת התורה משפטי ללענה ההופכים ,במצחם ■המינות ■צרעת
 אדניו מה על ״ החבר נגד ערך אשר הכוזרי משענות כנראה .גברו לאמונה ולא שקר .בחרו אשר מכל דעות

 ברכי על יולדו וסברות הפילוסופים שפת מעמקי הה כי יכירו רואיהם כל כי ״ ממנו יצאה מי ונשמת השבעו
תו, הצמודים ,מרחמוהו וסיעת אריסש״ו ע ד  משובות תשובות ולהקיפו עליו להסתער יתמלאון עליו יחד ב
דרכי כל אל ומבין עמהס דרך וידע הכס הוא גם החבר ואולם מוסרות, לנתק עול לשבר ,זרות ועברות

.הדה ידו צפעוני מאורת ואל ,חדה כחרב פיו וישם . במעגלותס ונסוגו ״ אורחותס ילבשו במה חקירותם
 החבר כי החבור, דברי כל יסוב הקישב זה ועל כופר. כל פני ישא לא להפר. ומחשבותס עצתם לבלע

ולדבר ״ החדוש להכחיש מקדם מלאו אשר מתסלספיס דעת על שיעלה מה וכל שעלה מה כל כלל בחכמתו
והחבר .יעתק ממקומו וצור . עתק מפיהם להוציא סרה העמיקו ואשר .מרועה נתנו אשר בדברים ״ תועה

 הנהר מי יחריב בגערתו הן התפלספותם. המיית לתשואת ישחק .מעוז לצור לו האמת ודת עוז יתאזר
מסיי ״ פיהו אל החכמות ירדן יגיח כי יבשח ״ הקשיהס עניני לו נחשבו כקש ,הגיוניהס דרכי העצומים

ר, ימרמיזותיו אש תלהש או ל ה קדוש ממקום אשר מצפוניו. יבעה ומי סתריו. יבין ומי דבריו. יכלכל ומי ת
יאיר אחריו ,ועמד הבא והיה"כל ,הבנתו דלתי סוגרו . ימד ולא יספר לא אשר חכמתו ולגודל .יתהלכו

הרב היה .תעלומה לאור ולהוציא דבריו בהבנת המחכים עיני להאיר .הקודש דרך לפניו להורות .נתיבו
ל מ׳ הגאון הגדול א ר ש י י ס  הענין כי יודה אוהב, ואמת משכיל וכל ,מאד עד זה בפירושו הפליא .ז״ל ה

 בחר זאת עוד .החכמות בכל ובקי גדול תלמודי שהוא לא אם הכוזרי דברי לפרש אדם זילאה ״ קשה בעצמותו
 בינה להם אשר לב חקרי גדולים גם .שעריו לבא מתחיל לכל שיקל עד וצח נקל בדרך לפרשו ערומים לשון

 המפרש הרב חכמת הגיע היכן עד יכירו , הקשה דבר וכל ונשגבים הדקים בעיונים יראו גבוה כל ואת ותורה
 הדת ארמנות להעמיד רבה ותועלתו .זה בפירושו עשה גדולה ומלאכה .יתחקה המחבר כונת שרשי על ■אשר

ה. ל ת ל . למעלה הגבה ע כו׳  כל בהבנת הדעת והרבה בפירושו. לעשות הגדיל כי בצדק מעייןישפוש וכל ו
ר. לברי י ש׳ דעה האר! ומלאה בנו ויקוייס מתורתו, נפלאות ויראנו עינינו״ יאיר ?רחמיו וה׳ הספ
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 החולקים על חתע!ו;נות1 הטענות מן §ות׳
 המינים ועל הנוצרים^ מן חוץ התורות,.

החולפים
נחמד אוצר

 «מד :מכון ק המעתיק .שאול בן יהודה אמר א
:רדי60ה הפייען הלוי יהודה ר׳ הוא .המחבו*

 הפעולה רנוי על מורה המקור הוא שאול .שאלו שאול
 עעגהלשון .וכו׳ הטענוה מן :ו') ותקוע(יהושע הלוך כמו

 קושימז שעוען נמען לשון חכמ על המקשה על ונאמר .תכיעה
ג ונקראת ,מעליו משאו שפורק מפרק קרא והמתרץ ,עליו  ג

ם. ועל משוכה: כן  ס׳ים כסימן הקראים. פי׳ המיני
 כזמן שעמדו אותן הם שהקראים שם המכר אמר ג׳ &מאמר

 הצדוקים אמנם .נלכד פה שכעל תורה המכמישים המלך ינאי
והכייתוסים

ל א ו א  שי־ש נזח על שאלו ש
לאנשי הפילוסופים מן עלינו

יהודה קול
ל א ו א לו ש א  כי העגין נחוץ על מורה הכפל .ש

 לב בכל אשר השואלים דברי עליו חזקו
ת מן :פעם אסר פעם *דרשוהו ו נ ע ט ת ה בו שו ת ה  .ו
 כפי מלוס של משמעותן’דקדוק על לעמוד כשנרצה
 השענה כי ,יראה ̂ יהד גם בהסמכן המיוחדה הוראתן

 .הזולת דעת לבשל האדם בה יתקומם אשר הראיה היא
 נגד העומדות והראיות הספקות למדחה היא זהתשובה

 להורות בכללות שענה לשון יוקה לפעמים אך .דעתו
 בו שרצה ;החבר משענות בסמוך כמאמרו ,שתיהן על

ת ענו ק האמת תוקח לפעמים וגם .והשובות נ . תמורת וזו זו חלוף זו חברתה במקום מ ס יהיה אשר ויש זו  ק ג
, קיום על לשון־שענע מו צ ע ק מי ה ת ע ר ד מ א קי י *). במקומות לרלב״ג המלחמות בספר כ ט מ תכי מ ע ד כברי  ו

 וכמי .המופת יד כחוזק חזקה ביד ולא והזך הצלול השכל אצל המספיקות הראיוח חקראינה שענות ,ההוראה מעקר
 יבקש ולא ההוה בדבר לשאל שצריך מה שישאל הוא השכליות המעלות מכלל כי מאבות בחמישי הרמב״ם הורה
ה. וכיוצא הלמודיות בחכמות מבעית שענה ולא השבע בחכמת למודי מופת  יענה הנשאלג׳׳כ הוא יהיה ואס בז
פת. השואל מעטן יענה מופת שבשבעס בענינים ישאל אס השאלה. מענין  מזה שלמשה במה ישאל ואם במו
כ. ̂ ושבעו שבדעתו מה לפי *ענה  בכמו הנושא תומר כי פמ״ו. השני.ממנו בחלק יורה הוא גם והמורה ע״
 בהקדמה תצורנה שפתיו דעת כי תשא נפשך הלבבות חובת בעל ואל .המופתיות הראיות אומץ סובל בלתי אלה

 אוהה שקורים הנצוח מלאכת דרך על ההולכים והמופתים הנכריות והמלות הפסוק לשון ואניח לאמר. ספרו
ה, בספר עליהם לההישב יתכן לא אשר הרחוקים והמחקרים אלגדא״ל. ערב בלשון הדבר מכמה נ!!נשי  מפני הז
 •snhfs וכמו האלהיח. החכמה משפמי על עליהן הדעח התישב אשר המספיקות הראיות אלא בו הבאתי שלא

ת, דרך על שהיא. המציאה מחקר כל ביזשגת שנבקש ראוי אין הפילוסוף פ מו  נמצא שכלי מחקר כל אין כי ה
ק. הדבר השמוש בחכמת שנבקש ולא שמופת.  החכמה בהחלת ולא .ולהמשיל להרגיש האלהיה בחכמה ולא המספי
ת. היצורית פ ה. המופת בראשית ולא מו פ  בקשתנו, אל להגיע עליט יקל האלה הדברים מן נשמר כאשר כי מו

 המכמה מן זה ספרי שהיה ומפט .אליו כונתט שהיהה מה למצוא עלינו ויחשה עיונט מדרך נשער^ כן נעשה לא ואס
הי האלהית מר ם מן :ע׳׳כ ,וכו׳ השמוש והכמה הדבר חכמת דרך על הולכות שהן הראיות מן בו מ פי טו לו פי  ה

ה כי הכרחית. בחלוקה אלה דבריו יוגבלו זכו׳.  נחשבה דת כל מכחיש היוהו מצד אם עמנו, להתוכח יגש דברים בעל מ
ם פרשים או פרש באיזה חולק היותו הצד ואם ,לדתנו דתו התחלף מצד אס ,לאלהיה  .דמט מכלל נחשב היותו ע

 ומינים .הספר בכל מאופה מהם ידובר לא כי ,מהנוצרים חוץ ,התורות אנשי ,פילוסופים באמרו כיון אלה לג׳ והנה
היינו ,

 גסישסאמזי יש״י סגיאם . מכורות נזז׳ל מדברי וקיימנוהו אשרנוהו סמיכוהן כפי המלות הוראה השתנות *)ואולם
 הלה לגרב קורא אחר ובמקום ,מבפנים ויבש מבחוץ לח וילפת ומבחוץ מבפנים עש הוא גרב כי לילפת גרב בין בהבדילו

 וכשהוא גרב לילפה קורא מרס אצל גרב גהסמך כי הדברים תוכן אן .ובהיס בגרב נח) (דברים שנאמר מבפנים ויבש טבמון
 הביאו במדינה ולא במקדש לא עליהם שוחעין שאין מומין גבי פ״ו דבכורוח ובמשנה גרב. למרס קורא ילפת אצל קמון
 פ' הנזכר המלוף נמצא סמוכים כמוגים ובשני .וזולתו הרמב״ס שם שביאר וכמו ומגפנים מבחוץ הלח השחין והוא גרב נעל

, ;הרמג״ן שם שכתב וכמו ,ודישן דשון אצל וישלח בש׳ מזו וגדולה .ברש״י שם כמוזכר ומלקןח שבי אצל שעות
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^י ,ישראל המי; על החולקיפ כ ז  אצל היה אשר החבר מטענות כבר ששמעתיו מה ו

 בספרי* ונודע נזכר כאשר שנה מאות כארבע היום היהודים בדת הנכנס כוזר מלך
 לו ואומר עמו מדבר מלאך כאלו רבות פעמים חלום עליו גשנה כי הימים, דברי

והוא .רצוי) אינו מעשך (נ״א רצוים אינם מעשיך אבל הבורא אצל רצויה כונחך
היה

יהודה קול
 frf(כי שנבאר. כמו ובייחוסים קראים.וצדוקים היינו

דבריו. מהמשך שיתבאר וכמו במשאש. יביא אלה כל
 ש^׳ק המשנה בפירוש הרמב״ם שכתב מה ידעת ואתה

 אותם שקוראים הם והבייתוסים הצדוקים כי דמולין,
 על מינים ואינם מומלט. בשם דורנו.מינים אנשי

ד והאריך ,וכו׳ המינים כדין להיות דינם אבל האמת■  עו
 אלא .אנטיגנוס משנת על פ״א אבות בפרקי בעניינם

.והבייתוסים הצדוקים עם הקראים בידו לאמדים שהיו
ה. סימן בשלישי עניינם הבדיל שהרי כן לא והחבר ״ ס

 הכתויז לשתי כולל סוג שהוא מינים בשם הנה כללם ומ״מ
 והבייתוסים הצדוקים אל אצלו שם מיוחד היותו עם
פ׳ בקדושין חז״ל מדברי כוללת שהוראתו לך ודע .לבד

 בימיו אשר המלך בינאי שאירע מה ספור על האומר
 החבר בדברי כמוזכר הקראים רשע מסה צין הזדון פרח

 בר נחמן רב אמר נאמר שם כי ,הראת אשר במקומו
 תורה תינח למימר ליה דהוה מינות בו נזרקה מיד יצחק

 הביאור יושלם זה כל ועל .מאי פה שבעל פורה שבכתב
 ולפי .בארוכה כלו המאמר עלה ששם הנזכר בשלישי

 אמת דעת על מסכימים אינם כי על מינים נקראו דעתי
 הקבלה על סומכים בלתי היותם מצד להם ימרה וזה
 עד לעצמו במה בונה שכלו מסברה מהם אמד כל אבל

 הקבלה אמנם כי . מינו אנשי מיהר נפרד כמין היותו
 ובלעדיה בארן אמד סי להיותם תקבן יהודה נפוצות היא
 והלא .כאמור בדעותיהם ^!וצים הללו המינים ככל הנם
 כפי והקראים באמרו ל״ח סימן בשלישי הכוזרי דבר כה

 ועוד מהם אמד כל סברת עפי התורות ירבו סברתם
 התחדש יום בצל כי אמת חורה על יעמוד לא האחד כי
 באמרד לקח הוסיף מ״ס סימן שם עוד - וכו' דעת לו

התורה ומשנים מהם מסכלות מתחכמים הם כבר

נחמד אוצר
א, עולם מכמישים אפיקורסים אם כי אינם !הנייתוסיס ג  ס

ם שון ,מינים בשם הר^־איס גם לקרוא נמנע לא זה כל מ  ו^
 ן5 בימיו אשר ס״ו) (קדושין המלך דינאי במעשה הגמרא

 נזרקה מיד יצחק בר נחמן רב אמר נאמר ושם הזה הרשע מנוה
 ושאול ענן מכת שהם גראה ג׳ מאמר ל״ח ובסי׳ .כו׳ מינוח 1ב

 לסמכס רצה שלא בעבור ז״ל גאון יהודאי רב בימי צמחו אשר
 ואולי .קבלתו בספר הראב״ד כדברי הקבלה כלל נגד יד :הרימו
 יהודאי רב שבימי עד זכרם נאכד כנר ינאי שכימי שאותם שמפני
 ;יקראו שמם יעל אכוהיהם תחת הקראים אלו קמו הנזכר
ר ב מ כבר .מז מ  ישראל אמוני שלומי על נאמר זה ששם א

 ככופרים וההפך ,אחת נפש כולם הם כאלו מכרים שנקראים
ר/ בהם יצויר ולא נפרדים שהם ם וכמ״ש מבו  בפ״א ז׳ל הרמכ׳

 והיה הסנגרי יצחק ר׳ הזה החבר שם ואולם . אבוח ססרקי
 :המאמר מזה מ״ז בסי׳ כנזכר שניס ושלשים אלף זה מאד קדמון

ח בי שנ ם החל'ום עליו ג מי ת פע ס נאמר נשנה מלת .רבו  ג
 ביאר לכן ,פעמים שני על דוקא ואינו הפעמים רגוי על כן

א) יוסף(בראשיח כדברי לו :פעמים החלום השנות ועל מ׳ א  כ
אך מו מדבר םל ך :מאד מורגש חלום ר״ל .ע ת ה בונ  . רצוי

. י  ורא5זה היוצר לעבוד וחפצו ישעו כל הזה המלך היה הנראה מ
 המעשה זאת מפן שה' כסבור אן ,אליו להתקרכ היו מעשיו וכל

ל :השמים אלהי אל להתקרב בא וכזאת עליה נמגדל אשר כ  א
ך שי ע ם ס ם אינ  שלא בלבד לא המטפים אלו כלומר .דצוי

ג  מתנגדים והם כלל רצוים שאינם אלא אלהים קרכת ידם על «ןי
 שלא נראה יחיד לשון מעשך שאומר הנ״א ולפי .הנוובה לכונהך

הו לו להגיד החלום כא , שקר כי אמת בפעם עלכללאמונ כו ס  נ
 ,ימיה בצלו כי משב אשר מיוחד מעשה בכל בהדרגה בא אבל

/ לפני יהיה לרצון לא ט  עליה שנתגדל מאמונתו להפריעו כדי ה
 אמונתו כל על החלום בא אילו השעמום עליו ירכה פן מעט מעט

 מעשה כל על אליו בא לכן ,עליה נשהרש שכבר מאחר פתאום
 אינם מעשיו שכל ראה רכות פעמים החלום שבהשנות עד ומעשה
,עליו ההערות ההחלה בכחינת דהיינו ממשך אמר ולכן ,נכונים

ומעשין
 אחד ומשפס אמת ממורה ויציאתה האומה הפסדת שרת הוא אשר הדעות חלוק ר״ל למינוח, מורמים
, ( ״ ש׳ . ע״כ: ו ר ב ח  שמר נקרא אשר הקדוש הוא הזה והחבר רז״ל. בלשון יקרא חבר הישראלי החכם ה

 רבי קדמני כבר לאמר בפתיחהנו שזכרנו טוב שם ה״ר דברי יטעוך ואל .שזכרנו כמו הסנגרי יצחק רבי עליו
 בהרגל למלך מהחבר היוחו שם על לו קורא חבר שם כי יראה מהם אשר אלכוזר. למלך מבר הסנגרי יצחק

ר. מתמיד: ז  כוזר מהם משפחות, עשר הם תוגרמא באמרו הראשון יוסיפון בדברי נזכרה מדינה שס בו
. זפצינך כו' הלק (פתח ראשון שער הארן צורת בספר חייא ברבי אברהם ר' הנשיא שכתב מה וכפי ו

המיושב
ה ♦)ותסתבג* ךגי ט^ החולקים אמר , הנ״ל התורות ואנשי הפילוסופים אצל ראשון גתפשולשון כי בדבריו זהיר אי  עלי

בהשליכם יעקב לשרש באים הראשונים כי המלוף וטעם ישראל, המון על החולקים אמר ממינים אצל. אחרון לשון יכשתפש
אומתם חיי היא כי משה חורת עצם על כלומר עלינו החולקים לשון אצלם יאוח כן על■ ,וכל מכל ארצה מורתנו אממת

הפורשים ואלו .אבותם מנהלת ישראל כהמון המהפשטת הקבלה על אם כי מהלוקחם אין האחרונים אולם .העצמית וצורתה
ח הצבור מן ס-צמה על חולקים שהם אמרו עליהם יצדק ובכן .יעקב קהלה ממורשה לבם וחלק המקובל הדרך מן מהר ס
, לאלהיוהיאמר, המהדמות התורות ואנשי הפילוסופים מחלוקת שאצל יתכן גם ישראל. רימון ו נ י  יתפשט מחלוקתם כי להורות ענ

 וא(< .הנשהתת לדרכו איש פונה לבבם היות עם הס אף יחשבו יהודים כי בכלל הנזכרים והמינים ,מכללנו הנחשבים כל ניול
ם זה לי ,ישראל המין על ,אמר הללו המינים *חלוקת מן המזוייף ובין הקבלה בעל אמתי ישראל בין יבדיל מ ;סברתו על הפו
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 והקדמות ההיכל בעבודות משמש שהיה עד הכוזד בתודת מאד משתדל היה

 אליו בא המלאך היה ההם במעשים משתדל היה אשר וכל שלם, בלב בעצמו
 רצוי), אינו מעשך (לא רצוים אינם ומעשיך רצויה כונתך לו ואומר בלילה

,מהכוזרים רב ועם הוא בסוף והתיהד והדתות האמונות על להקור זה לו וגרם
והיו

נחמד אוצריהודה קול
. : ההערות כל ציחף בבחינה ומעשיך י נ ד ת ש  אגמן במשנה מ
ב :איש להיות השתדל  להתקרב לכוונתו כלומר . שלם בל

תך :מפצו שזאת וכמדומה לילה בחזיון אוהו המעיר להאל  כונ
 הי© ולא רצויה שכוונתו להודיעו פעם בכל שהוצע מה .רצויה

 5ע שלא בזה הורה רצויה, אינם שהמעשים לומר רק צליך
 מיוחד© ותורה מעשה צריך אבל האדם יחיה לבד הטובה הכוונה

 הגופני, מזון כמו הנפש שמזון שאמרו וכמה ,השמים מן ה׳ מאת
 לגו^ כחרבות דיש הלב וסועד משביעו יש הגופני שבמזון וכמו

^ האדם יעשה אשר יש והמצות התורה שהוא הנפשי במזון כך  ו
 הלה© על לא כי ח׳) (דברים וזש״ה ,הנפש תכרת אשר ויש בהם
הר :האדם יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו תי ה  ו

) מלשון(אסתר היהודים לדת נכנס .בסון}  מעמי ורבים ט'
 המקבל על נאמר גר שם ורק .צדק גר והיינו .מתיהדים הארן

“ה׳ בתורת שנכנס המלך וזה ,ביניהם דירתו וקובע יהודית דת
עם

רס: לצד הששי באקלים היא בארץ). המיושב  מז
ך ת נ ו ת נ צוי  :העליון המנהיג אל מטין בהיוחך .ר

ך שי ע מ ם ו נ ם אי צוי  הזה הנסח היוס עם .ר
 נוסחאות בראותי מ״מ .ועקש נשתל בו ואין מתיישב
 יחיד בלשון הזה הדבור להוציא מתאימות שכלם אחרות
 .בסמוך הזה החלוף ג״כ ונשנה ,רצוי איננו זמעשך

^ו כן אחרי וגם תנ  לאמר נוסחתם לעמת הדברים י
 המעשה לבקש בחלום וצוהו .נרצה אינט מעשהו אבל

 הזה המעשה כי נאמר ב׳ ובסימן .הבורא אצל הנרצה
 .לאמר כתוב השני המאמר בראש גם .נרצה איננו
 .וכו' הנרצה המעשה שיבקש עליו הנשנה החלום והיה

 להורות ההן, הנוסחאות לגררית יתרון שיש אני ראיתי
 אחד נימוס הוא ית׳ הבורא אצל הנרצה המעשה כי

 מאברים מחוברת היותה שעם ,שלימה אחת והורה
 רמ״חסצו© רמ״חכנגד למהאר רבים אברים בעל היותו עם אדם של גושו כאחדות תמחו, היא אמת רבים
 האלהים. עשה זה לעמת זס את כי .שונים מחלקים יחדו לו שחובר כלו העולם וכאחדות שבתורה. עשה

 עלמא קיים איהו באורייתא דאשחדל מאן כל ת״ח .לראשיתו סמוך יצחק הולדות בזוהר האלהי התנא כדבר
 לקבליה הוי־ דלא נש בבר ביה דקיימא ושיישא שיישא כל לך וליה .יאות כדקא תקוניה על ועובדא עובדא כל וקיים
 אילי? על אילין מחתקנין דרגין על דרגין קיימין וכלהו שיישין מתשליג איהו נש דבר כמה דהא . בעלמא בריה
 הוס כלהו מתשק׳רן וכד אילין על אילין וקיימין ׳שיישין שיישין בריין אינון כל עלמא נמי הכי .גושא חד וכלהו

 מתחקק וכל אילי! על אילין וקיימין ושרקין שיישין כלא אורייתא דהא דאורייתא כגוונא וכלא ממש גושא חד
 אחם אות חפר ס״רל אששר דבתרא פ״ק ארז״ל התורה נימוס אחדות ולהוראת .פ״כ ,גופא חד איתעבידו

 ס שנם אהד ה?ה הספר להמנות יוכל לא אחת אות בחסרון אמנם כי .הזה ההורה ספר את לקוח וכתוב
 לעשות תשמרון היום מצוך אנכי אשר המצוה כל עקב) באמרו(פ' מצוה. בשם כלה התורה כל נקראת‘וע״כ
 איש חמא על בריתה לעם שיקרה כמו בה מום בה משחתה יהיה ממצותיה אחת במול על כי להורות .וגו'

 ,ש״ג שער העקידה בעל שזכר וכמו .ישראל חסא המלך מפי יצא הדבר עכן של בחגיא שהרי ,מימידיה אהד
 האלהיס מעשה'התורה זה כי ,יחיד בלשון נרצה מעשה החלום בעל שזכר למה נכון מעם לנו יצא זה ומכל

 אמר ב' ובסימן .ההם במעשים משתדל היה אשר וכל בסמוך שזכר ומה .שקדם כמו הוא אמד מקשה
 מעשים מרבה שהיה אליו בערך אט כי הדברים נאמרו לא הבורא לרצון ישרים ומעשי זכה נפשי המלך

 ויתאחה בו יתקשרו שלם בנימוס מעשיו לסדר לו אפשר היה ולא .האלהים אל בס להתקרב בחשבו מדעתו
. האמתי האחד לשני לרצון בשלמות ת'  בלשון ישמור שפתיו מוצא רבות שעמים עליו הנשנה החלום אמנם י

 נשאר ולא מעשהו עם התוריי העיון מן משולל הטזרי היות שעם לראות והביטה .זכרנו אשר הפעם מן יחיד
 בעצם מכוון להיותו לבדו המעשה אם כי זכר לא מ״מ .הכולל המנהיג את לעבוד נכונה כוונתו אם בלתי לפניו

 שניק בשני המורה מאמר וכדרך הדעות, אחר ונמשך הולך המעשה כי נאמר או .הפילוסוף דעת הפך וראשונה,
 שרמז וכמו .ישארו לא לנצח בהמון ויתמידום ויפרסמום שיעמידום מעשים להם יהיו לא אם שהדעות ל״א

 מקובלות ומהם כתובות מצות מהם . בתחבולות האלהי בענק מצפונו וקושר י״א סימן בשלישי באמרו עצמו החבר
, התפילין נושא והוא כו'  הדתות מעניני כמפורסם במעשים חלוף כן גם יקרה הדעות הלוף וכפי ע״כ. ו

ת המתחלפות: האמונות בעלי החזיקום אפר השונות ו נ מו א ת ה תו ד ה  שיקיים מה על יאמר אמונה שם . ו
 ההאמנה היא האמונה כי באמרו הראשון מהחלק נ' פ' המורה דברי יורו וכן .זולתו או היקש עם בדעתו אדם
 האמונה זאת הלוף אפשר שאי האמונה זאת עם יהיה ואם ,בשכל שיצוייר מה כפי לשכל מון שהוא שיצוייל במה

 עכ׳׳ל, אמתיח תהיה חלופה אפשרות לשער ולא ההיא לאמונה דחיה מקום לשכל ימצא ולא פנים בשום
 אמוני; תקרא היא גם השכלים הקשיו ע״פ הפילוסוף סברת כי ויגידון יעידון הפסקא באחרית הפילוסוף ודברי

^ בחמישי הכוזרי שאמר ממה לזה הוראה ג״כ ויש .כו׳ האמונה מן הזאת התכונה על תהיה וכאשר באמרו  סי
הדעות על מורה זה שם שעיקר ונראה .ע״כ ,בכזה י־ייות‘■ השיל הכרח יכריחנו כאשר האמונה היא זאת ה׳

הוא
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 לדעתו(נ״א והסכימו עליהם נפשי) (נ״א נפשו שנתישבה מה החבר מטענות והיו

אלדעתי) ״ כ  יבינו: והמשכילים נפלו כאשר ההם הדברים לכתוב וראיתי .לדעתי) נפשו (
 אינו מעשהו אבל הבורא אצל ויה1ר: כונתו כי בחלומו כוזר מלך ראה מאשר כי אמרר

שהיה אחד פילוסוף שאל ̂ הבורא אצל הנרצה המעשה לבקש בחלום וצוהו נרצה
בדורו

יהודה קול
 החכם כי זה על והעד ,חכמה שם עם נרדף והוא•

 חכמתו על המלך שאלת אליו בבא ד' סימן המוזכר
 אצל סמוך כשהוא דח ושם .וכו' מאמין אני השיבהו
 הנחשבת הדה ע״ש המוגבל המעשי חלק על יורה אמונה

 לפניך אשר את הבין בין ואם שיבא. וכמו לאלהית
 סוב כל והעביר הפסקא סוף עד אלו שמות מזכרון

 הוריתיך אשר משמעותם כדרך פניהם על השקפתך
:מהיר סופר של בעמו יפה נזכרים מכוונים כלם תמצא
 נפשו שנתישבה מה החבר מטענות והיו

 כי למלך מוסב הכנוי .לרעתו והסכימו עליהם
 קורת בהן מצא ולא והדתות האמונות על חקרו אסרי

 עענות על ודעתו נפשו שקנוה נחה .שיבח כמו רוח
 דבריהם מהמשך שיראה כמו הגרות קודם הן .החבר

 שיראה כמו הגרות לאחר והן .הראשון המאמר סוף עד
 היתה כי יורה ̂ לדעתו והסכימו ובאמרו .והלאה ממנו

 אליו יבא בערס ענין באותו משופעת מלך של מחשבתו
 שיתבאר כמו לעצתו העוזר חבר של טענותיו עם החלום

 נפשי שנתישבה בו שכתוב הנוסח לפי אולם .צ״ח סימן
 שקדם למה כי ,ענינו יתבאר לדעתי והסכימו עליהם

וכו׳. הטענות מן אתי שיש מה על אותי שאלו שאול אמרו
 מטענות כבר ששמעתיו מה וזכרתי בסמוך שם ואמר

 מפענוח היו לאמר דבריו סיים עתה הן .וכו׳ החבר
לדעתי והסכימו עליהם נפשי שנתישבה מה הנזכר החבר

נחמד אוצר
היו :נהיהד לשון נאמר ובארצו עמו מם ת ו ענו ט  .החבר מ
 לחפש הלך באמונסו ממש אין כי לו שנהאמה אחר מתחלה כי

 אל ואח״ז הפילוסופים מן והתחיל ̂ העולם אנשי בין האמת דרך
 החבר זה שמצא עד דעתו גתישבה ולא לו השכנות האומות חכמי

 היהודים שתורת להאמין דעתו שקעה שנחה עד עמו ונתווכח
מו ספק: שום כלי אמתית היא הםבי . ו תו ע ד  המלך זה ל

 הלוי יהודה ר׳ על מוסב הוא נפשי ולנ״א ,החבר לדעת הסכים
 המלך בין שנפלו הויכוחים תוקף כל את לכתוב דעתו שנתישבה

שר :עלינו החולקים מלתעות לשבר די בהם יש אשר והחבר  כא
 תועלת שיהא בכדי ותשובות בטענות הויכוחים בדרכי .נפלו

הו : בלבם הדברים להכניס למשכילים צו ם ו ש בחלו ק  .לב
 לו הוגד ולא נרצה אינו שמעשהו בסתם לו שהגיד שמפני כלומר

 האלהית הכוונה שהיתה ודאי הנרצה הוא מעשה איזה בביאור
 הקדוש את בשכלו ויבין הנרצה הוא דרך איזה בעצמו ״יחפש

ה :ה' בחר בו אשר  המובחר בעיניו נראה שהיה .בדורו שהי
 מחשבתו כפי והוא ,הפילוסוף מן, בחקירתו והתחיל ,שבזולתם

 מגנה אותך רואה אני ,וז׳׳ל י״ח סי׳ ברביעי כמאמרו בתחלה
 מי שכל עד בו שנתפרסמו מה היפך אליהם ומיחס הפילוסופים

 ולכך ,דרכם שמע וכבר .פילוסוף ששב עליו יאמר ונפרש שנבדל
ה׳ ד׳ בסימן לחכמים שאל כאשר מעשהו על שאל .לא  ודע .ו

 אלכסנדר בימי שעמד היוני ארסט׳׳ו מכת היה הפילוסוף שזה■
 בני (מלבד הארן כל ואז שני בית לבנין סמוך שהיה מוקדון
 השמש השמים(לעבוד צבא בשם לקרוא אחת שפה יהיו ישראל)

 .כלל התורה אור מן ידעו ולא מרום) כוכבי מן וזולתם הירמ1
 להאמין התחילו הנזכר ארסט״ו ובכללם הפילוסופים החלו יכאשר

וכמו .מגונים באופנים אך ,קדם אלוה ך'ל ,המציאות כמחויב
שנראה

 לחדש לי חין כי דבר שואלי להשיב בם בחרתי כן ועל
 ועוד .וכו' לכתוב וראיתי אמרו שסמך וכמו מעתה דבר

 .מלך של נפשו עליהם שנתישבה כמו לומר והכונה .לדעתי והסכימו עליהם נפשו שנתישבה שלישיה נוסחא בה
 :ועצמוהם במהותם תוספת בלי ר״ל .נפלו כאשר :בעיני הנכון הוא הראשון הנוסח אולם .לדעתי הסכימו כן

 שהיה מה יבינו המשכילים או .בעניינם הביאור להרחי.. הסכמתי לא אמנם כי מךנצמם^ .יבינו והמשכילים
 וכמו' במופת נמצא שכלי מחקר כל אין כי הנושא הומר בבחינת כח ואמין אונים מרוב ההן ותשובות בטענות
 אמנם כי .דברים של סדרן ובתקון המאורעות מעין והוספתי הגדלתי אשר את יבינו המשכילים או .שזכרנו

 אין כי ;הצורך כפי ולסדרם לתקנם דרכיהם כל על פקוחות עיניו הלא ,נפלו כאשר הדברים כותב היותו עם
 תוספת שום בלי הלז בויכוח והנותנים הנושאים מפי היוצא ככל ובמשורה במשקל במדה היותן לב על להעלות
 נוספות עליהם וישית ;נפלו אשר הדברים פי על אצלו ושמורה בכל ערוכה הכונה עיקר תמצית רק .זגרעון

הו :ושעתן מקומן צורך כפי משלו צו  זה על ויוכיח ,למעלה זה הוזכר לא ואם ספק בלי צוהו .וכו' בחלום ו
 ,הרסאן בהרי האלהים אצל הנרצה המעשה שיבקש עליו הנשנה החלום והיה השני המאמר בראש שנזכר מה

 ההוא הפילוסוף היה שבדורו מיוחד אחד כי להודיע זה הזכיר .בדורו שד\ה אחד פילוסוף שאל :ט״כ
 זכרם שיביא לחכמים כן עשה שלא ומה . *) לשאלתו להפיק נאות מענה בפיהו מצא לא ועכ״ז ממנו שאל אשר

 דת תכסיסי על להעיד כשרים הכל כי אצלי טעמו .שבדור והמופלגים המיוחדים היותם זכרון בלי בסמוך
לו להקים בינתו רוח כנפי על המהלך הפילומף אבל .והקשתם סברתם מתורת לא אשר באומתם מקובלת

מצבת
 איש ויהי גו שנאמר כאלקנה הוא גדול אחד שנאמר מקום כל רגה) (גמדגר גאמרם שמכתני אל קדושי ואמרת

 שאמ-רו מה זה ומעין .כנו על הזה הכלל להושיג שמה הגיאו רגים וכן שלמים יזולהו .גדורו גדול והיה הרמשים מן אחד
כ ,שגעדרי מיוחד אחד מאי .אהד נאמר למה כנש נאמר אם כ״ה) (מגילה  כים שלא גקר גן אחד פר שנינו וגשפרי .ע'
כ ,כמוהו !;עדרו היה שלא אחי איל כמוהו בעדרו :כמוהו גדודו היה שלא וכו׳ אהד פילוסוף נאמר אנו אף .ע'
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 נעלה הוא כיי שנאה ולא רצון לא הבורא אצל אין הפילוסוף וא״ל .אמונתו על בדורו
כוונתו השלמת וכי המכוין חסרון על מורה הכוונה כי ,הכוונות ומכל החפצים בכל

שלמות
יהודה קול

 ונאות ראוי השכלי. עיונו ע״א המיוסדת אנתו אבן מצבת
 יתכן למען הפילוסופים יתר כסאות על כסאו שיגדל

ל :מפיהו תורה לבקש לו תו ע נ מו  בארנו כבר .א
 בדעות אדם שיקיימהו מה לכל יאות אמונה שס כי

 ומה .הכמה כשם הוא והרי ,זולתו או הקש עם יהיה
 לסכמים עליו ששאל כמו כן גם מעשהו על שאל שלא

 הכמתו על שאל מהם אחד לכל אשר וה׳ ד' בסימן
 דרך המלך יודע כי הנראה לפי טעמו .ומעשהו

 שרש על נתלית שאינה בכללות מה באופן הפילוסופיה
 משפט ענייניה בפרטי יודע בלתי היותו עם . המעשים

 שם שיש בו גוברת הכוזרי מחשבת היות ועם .חרוץ
 מכל .ב׳ סימן שיתבאר כמו■•■ בעצמותו נרצה מעשה
 כלנה הדתות ענייני חקירת על ההפוש להשלים מקום

 יהיו מה לראות בתוכם הפילוסוף גם מהביא נמנע לא
 הגמגומים מן לבו המיית בזה ישקיט כי חלומותיו.

 מספיקות תוכחות הפילוסוף בפי שאין אצלו גהתברר
 ובכן המעשים. בעיקר מחשבתו ימין אחור להשיב
 מעין זה והרי .אמתהו על שגזר למה שלם קיום «עלה

ת. מספר בראשון הפילוסוף שכתב מה פ  כי המו
 במופתים דעהו קיום לאדם יספיק לא הידיעה לשלמות

cb שידומה מה בבטול בטוח לבו סמוך יהיה לא 
 שער העקידה בעל ביאר בזה כיוצא ועל .אליו מתנגד

 מכי יהגה אמה כי ח) (משלי שלמה מאמר ע״ח
 מחבר כי נאמר או . שמה יעויין ,רשע שפתי ותועבת

 וראה הפילוסוף השובה על פקוחות עיניו אשר הספר
 . לבד העיון עיקר על ונשענת סמוכה היותה וידע

ר :כלל מעשה בשאלתו להזכיר ראה לא מ א  לו ו
ף סו לו פי  ספור לו שקדם ניכר דבריו מכהלי .וכו׳ ה

 עת זאת כל הודיעהו עצמו שהמלך והקרוב .החלום
 באמרו זה על ויורה ,אמונתו על לשאול דברו בא

ל אין :וכו' לשאלתי מפיקים אינם אך ב' סימן צ  א
 רחוק כי החדוש על מורה לבריאה כיון לא .הבורא

 שיתבאר וכמו דבר העברה דרך רק .מכליותיו הוא
א כי :י״ג סימן וברביעי בסמוך ה הו ל ע ל נ כ  מ

ם ל -החפצי כ מ ת. ו ו נ ו ו כ  היא שהכונה נראה ה
 רצון בטוב פנותט ראשיה והיא נקודה במדרגה אצלו

 ושהמפץ .עינינו למראית טוביותו ששערנו הדבר אל
 הרצון בהתנועע הנקודה מן הנמשך הקו במדרגת הוא

 כן ועל .המכוון הדבר מול אל רומנית פנימית תנועה
 החפצים מכל נעלה יתברך שהוא לבד לא כי ^מר

 אבל דבר. השגת אל התשוקה תגבורת על המורים
ה כי :הכוונות מכל ג״כ נעלה •הנא נ בו כי וכו׳ ה  ו

תו זזשלמת נ  להיות כי לאמר היא אהה ראיה .וכו׳ כו
להתייחס יוכל לא וחסרון ,חסרון על מורה הכונה

בשום כונה אליו תיוחס לא,השלם הבורא אל

נחמד אוצר
 היא אף והמלך ,המלך עם בויכוחו הפילוסוף זה מדברי שנראה
 והפליא עצה העמיק המחבר אך .שיבא כמו בנוענוחיו נגדו יתיצב
 בפי' (עי׳ ,לפניו היו אשר מכל הכופרים נגד בטענותיו חושיה

תק דבריו אמתית להראות החבר שרצה ולפי .יהודה) קול  הע
ע איזה דעת למען וטענותיו הפילוסוף דברי  רעה רוח עבר ד

 ,ראייתם כח ומה כאלו מחשבות לחשוב הפילוסופים אלו על
 לפרש ראיתי כן ואמנם .הנאמנים בויכוחיו ראיותיהם וסתר

 ולא עליהם החבר תשובות יבינו למען הפילוסוף זה ראיות בקצרה
. החתום כספר ססל חזות יהיה ׳ ו ג  המפרש עשה וכאשר ו

ה שקדמני  זה דברי על נכנסתי זה ועם ̂ יהודה קול בעל הרב ה׳
 בפירושי דברי ירוצו מהרה ועד ודבור דבור בכל הפילוסוף

 הבאים ובסימניס .בקצרה דבריו את ולהשבית מקורו את להעיר
 הבורא אצל אין : באריכות הכל ובפירושנו החבר בדברי יבואר

 אותו רצה ואיך חלומו את המצך לו סיפר הנראה כפי .רצון לא
כ ,לו ייטב ולמען לתחיה להטותו הש׳י  הפילוסוף זה התחיל ע'

 על וכהס שקר, המלך בנפש ולעשות האלהי הרצון כלל נגד לטעון
א בי :טענותיו תחת הדברים הכחיד המלך כבוד ה הו ל ע  .נ
 אדם יחפון שאם ,והרצון החפן במדות אותו שנתאר נשגב ר׳ל

 וא״כ ,קודס שהיה ממה החפץ אחר יותר שלם הוא נכונה במדה
 ונשא .יתברך הבורא בו לתאר יתכן שלא מה ,הסר קודם היה

 קרון רצון 'יחד במאזנים לעלות ישראל קדוש אל עיניו מרום
 נשלם הראוי בדבר הרוצה שהאדם לומר ,אלהי רצון עם מחומר

 לתאר יתכן שלא מה הרצין לפני שהיה ממה יותר הרצון אמר
 אדם רצון בין יש ערך מה וכי ,פיו יפצה והבל .הבורא בו

 שום וחכמתו האדם לכח שאין וכמו ,אלהי רצון נגד דמה להבל
 הוא כך תכלית כעל הבלתי יתברך וחכמתו לכהו ודמיון ערך
 רוצים פעם שאנחנו אצלנו ואם .לנגדו כאין אדם בני רצון

 לרצון יש דמיון מה .חסרון או שלמות ,רוצים בלתי ופעם
 את ה׳ רוצה . משתנה בלתי אחד סדר על תמיד שהוא הבורא
 אמונה ומושי ונאמר ,קמ׳ז) לחסדו(תהליס המיחליס את יראיו

ב) רצונו(משלי  נפשו שנאה המס ואוהב ורשע נאמר ובהפכו ,י׳
א) (תהליס  הרצון בהמקבליה רק .יתברך בו שנוי כאן ואין ,י׳
 ,׳)ז (הושע ממני נדדו כי להס אוי וכמ׳ש ,הרצון והעדר
 כגבוה וכמ׳ש תכלית, לבלתי בברואיו מתפשט יתברך ורצונו
 בלתי ר׳ל ,ק״ג) יראיו(תהליס על חסדו גבר הארץ על שמיס

 קיומם והנאצליה היצורים והנבראים הנעשים כל וכלל . תכלית
 במקדה רק ואינו שנאה נקרא הרצון העדר ואולם . הבורא רצון
 .ל') (תהלים ברצונו חיים באפו רגע כי וכמ׳ש המקבל מצד

 בנו שאינו ,בנו נגד באב והרחמים הרצון פעולת רואים ואנחנו
 רצון יהיה וכמה כמה אחת על ,הגוף מצד ר׳ל , במקרה רק

 אביך הוא הלא וכמ׳ש ,נפש ועד מגוף בענש אותנו הבורא
 אפרים לי יקיר הבן ונאמר ,ל׳ב) ויכוננך(דברים עשך הוא קנך
 נשנק גורם העון אך ,ל״א) (ירמיה לו מעי המו כן על וגו׳

ט) (ישעיה ביניכם מבדילים היו עינותיכס כמ׳ש , הרצון  :נ׳
ת ומכל  לא הכוונות כלל רק הרצון בלבד לא ר״ל . הכוונו
ה כי : ית׳ בו יתואר ל הכוונ ע ה ר  כי בזה רצונו .הסרון מו

 אל כוונתי שהוציא טרם לנישותו עצי! לאיזה שיתכוון אדם
בה שהיה זו מדרגה הסר עדיין היה הדבר זה כעשות הפוענ

ם והתר•;: .חליי שלתוח היא המשוין כונה שהשלמה לפי .מכואר הוא ססלון על הורה שהכינה ואולם .^י
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 מידיעת הפילוסופים אצל נעלה הוא וכן חסר, הוא תשלם שלא ובעוד לו שלמות

 יודע אינו והוא ,שנוי הבורא בידיעת ואין משתנים שהם מפני הדברים חלקי
תנועותיך ויראה תפלתך שישמע שכן וכל ומעשיך כוונתך שידע שכן כל אותך

ואם
יהודה קול

 דופי וזה .השלמתו קודם חסר היה ככר מה שלמות
 כי וקיימנו חשרנו ובכן .לעולם השלם ית' כשלמותו

 הבורא חל כלל תיוחס לא חסרון על המורה הכונה
 שהוסיף הוח״ו ומעם .הימנו למעלה אין שלימות השלם
/ כונתו השלמת וכי באמרו ו כ  זו שהים כי הוא ו
 על ראיות שתי הן כאילו דעהו קיום על שמענו
 אחת ראיה כח כהן היות עם פעמים ההקש השנות

ל :כמדוכר כן כ ע ש ד ך שי ת ג ך כו שי ע מ ל ו כ  ו
כן ע ש מ ש ך שי ת ל פ ה ת א ר ך וי תי עו ו  על .תנ

 להוסיף מאתו הדבר נכון כי פעמים שכן הכל השנות
ית׳ אליו תיוחס לא אס לומר השני שכן בכל אומן

 שכלית הידיעה היות עם ומעשיך בכונהך הידיעה
 ענין ממנו שירוחק כ״ש .גשמי בדבר תלויה בלתי

 המסולק הגשמות על בחוקנו שמורים והראיה השמיעה
 איך ג' סימן בשני הכוזרי וכמאמר .ספק בלי מענינו
 ושומע רואה כמו גשמיות יותר שהם במדות העפה

 והשמיעה הראיה ענין האמת לפי ואולם .ע״כ ,׳וכו
 המורה שכתב וכמו ,הידיעה ענין זולת אינו ית' בחוקו

 על לראיה והשמע הראות לו שהושאלו מ״ו פ' בראשון
 לשבח שכן הכלי שעס ישתנה ובכן .בכלל ההשגה

 י׳ץ פ׳ בשלישי המורה שכתב מה פנינו על בהעביר
 הפאר מחייבת הפילוסוף לדעת שההשגחה לאמר

 עזיבה מין כל אישי ג״כ יעזבו ושלא והתמדתם המינים
 ההוא המומר מן וזוקק שנזדכך מה כל אבל .גמורה

 pז שישמרוהו כחות בו נתנו הצמיחה צורת שקבל פד
 שאין מה מעליו וידחו לו שיאות מה אליו ימשכו קצוב

 עד הראשון מן יותר ממנו שנזדכך ומה ,בו לו תועלת
 לשמרו אחרים כחות בו הושמו ההרגשה שקבל'צורת

 למה לכוין להתנועע אמרת יכולת לו והושמה ולנצרו
לכל נתן ואח״כ ̂ כנגדו שהוא ממה ולברוח לו שיאות

איש

נחמד אוצר
מן היקש עשה ומזה ,נונתו נשהשליס  לעולם אשר ורצונו ה' לי

 , יסור ולא סר לא ודור לדור לכו מחשכות כשמים כ5נ דכרו
 ומי כאהד והוא וכמש״ה ,אחד הכל הכוונה ותשלום והכוונה

ג) (איוכ ויעש אותה ונפשו י«יכנו  הן פעולותיו שכל ר״ל ,כ׳
 שיסיר מי שאין מפני והעשיה הכוונה כין פירוד אין <אמדות

 אחר זו מתחדשות רכות פעולות נראה ואם .דעתו וישיכ עצתו
,  היו ככר כי חדש זה אין יתכרך כערכו אכל ,כערכנו וה «

א וכן :יתכרך לפניו נצכים יזצאיס אה הו ת גע ע די  חאקי מי
 וחלקי כפרעים הש׳י כידיעת לכחש מרי הוסיף . הדברים
 האדם מין כערך מלק נקרא עצמו כפני אדם (כל ,כדכרים

 כל וכן האדם מין רק ח״ו יודע אתו שאין כאומרו ,כולו)
 ידיעה אין שלדעתו ופשיעא חיים^ כעלי שאר ממיני מין

ה :כמחשכוהיו כי אף אדם כמעשה א ע  ,וגדולה עליה לשון .נ
 כעולם השגחה שאין ח״ו האומרים דעת אל ג״כ שהשקיף נראה
. גדולתו כערך ופחותים נכזיס שהם מאחר אדם וככני השפל ה׳  י

 שהם כעכור יכולת מכלתי ואם ,כעיניו נכזים שהם מצד אם
ג פי״ג במורה וכנזכר משתנים  ̂ כסמוך פירושו ואנאר מח׳

 הסכרא והנה .כעליון דעה ויש אל ידע איך האומרים ׳מאלו
 לגסות הכה והרוממות הגדולה שאין מכואר מעוהה הראשונה

 קנין והגאוח שהגהות ההיסך מורה הנסיון ואדרכה ,וגאון
ע כגדולי והחמלה והענוה ,הערך לסחותי ע  הגדולה וכערך ,ה

 לגדולתו תכלית שאין מאחר ית׳ והבורא ,והחמלה הענוה הגדל
 פערו וכבר ,כרואיו על וחמלתו לענוחנותו תכלית אין כן כמו
ה  כל יוחנן רכי אמר .וז״ל הססי^ת אלו על להעיר הו׳ל ס

 .ענוחנוחו מוצא אתה שם הקכ״ה של גדולתו מוצא שאתה פקום
 גדולתו מצד א) . פנים משלשה הוא הקכ״ה שרוממות ומפני

 שכינת ג) . והנשא הרם וקדושתו נצחיותו מצד כ) .וגכורתו
 כשמים האלהים כמ״ש מאתנו מאד י בדמיוננו הרחוק כבודו
 ג׳ חז׳ל מצאו השלשה אלו ולכל ,ה׳) הארן(קהלת על ואתה
 האחד .ענותנותו תמצא הנה הגדולות ג׳ אלו כלפי , ראיות
 היא י׳) (דכרים והטרא הגכור הגדול האל בתורה כתוכ

ת גו׳. יתום משפט עושה אחריו וכתיכ והגבורה הגדולה מממו  ו
 הזכיר לכן ככללים רק שהשגחה האומרים הכודיס סלכ להוציא
כנביאים שנוי הב׳ . ואלמנה יתום שהוא שכאישיס פרטי היותר

 .דכא את אשכון אחריו וכתיב והקדושה הנצחיות רוממות הרי , וקדוש מרום וגו׳ עד שוכן ונשא רם אמר כה נ״ז) (ישעיה
ח) (תהלים בכתוכים משולש הג׳  הרי כ׳) פרק כחגיגה כנזכר עליון היותר לרקיע (כנוי בערבות לרוכב סולו לאלהים שירו ס׳

 ,כ׳ג) מרחוק(ירמיה אלהי ולא אני מקרוכ האלהי וכמ׳ש ,׳וגו יתומים אבי בתריה וכתיב כבודו שכינת מקום מצד הרוממות
 הכתובים באו והנה . ושלום חס השפל בעולם ולא הרוחני כמדרגות אלי קרוב יוהר שהוא העליון בעילם רק משגיח שאיני ו״ל

 פלוק הנוחנח היא וגדולתו ית׳ האל רוממות כי לומר ,אכזר פתנים מראש הנמשכת הנזכרה הרעועה הסכיא מלכנו להוציא בפירוש
 בטרם ,וצלמות חוכך יושכי אדם כני חקירות בסכך הנאחזים הקדמונים הפילוסופים נחלת היתה וזאת .מעליט וידיעתו הפגחתו

ה רבינו משה כיד ה׳ תורת האמתית הדת הגדול המאור עלה בטרם המזרח אור נגה  כי יען . הדעת זה הסך אותנו המלמד ע׳
 ̂ להשיגו האדם שכל שנלאה מה הדברים בסרטי ומתפשטת תכלית בלתי לידיעה וסבה טענה היא תכליתית הבלתי יתברך גדולתו

 כאופן שהוא ית׳ ידיעתו בערך כלל ידיעה זו אין יודעים שאנו ומה .ית׳ חכמתו כערך חכמתנו כערך ית׳ ידיעתו כערך וידיעתנו
 אדבר ועוד ,השכל ככלי ונבונים מדע כבלי וחכמים וכו׳ הגבורים כל הלא בהפלה וכמאמרנו ,עצמו ענין באותו ונשגב משובח •זהר
ם שהם משני כסמוך: בזה שתגי  אחר ידיעה להבורא ח״ו יחחדש וא׳׳כ רגע בכל משתנים הם בעולם הנולדים הפרטים פיחש . ט

 מלא אשר דרכו לפי הפילוסוף לזה לו הגיט הדעה וזאת .כח׳ג כמורה ובידיעה בהשגחה הכופרים כשם זה וזכר .יתכן לא וזה ידיעה
 במקרה הס כעולם הנראים והשנויס הפרטים אלה כל כי יאמר הזאת הדעת מרפש ישתה ואשר ,הקדמות באמונת בטנו קדים

 ,הדברים וחלקי הפרטים כל ארסט׳ו לדעת מח״ג פ׳ב המורה וכמ׳ש ,שמורים הכללים ורק הפרט־ס ומסדר מנהיג בלי ח׳ו
 שיכחיש בלכד לא פניו נגד הזאה הרעה ואשר . כמקרה ה׳ו הם ,בה ויושבי וכארן בשמים בעונס ההוים הענינים כל ד״ל

משתנע׳ שהם מחמת ̂ סידיפה בהם יסכן שלא יאמר במציאות והם להויה יצאו שכבר סדנרים נ&ילו אלא פעתידות ידיעת
דהיס
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 שמדכך ומה !ההוא המין לו שיצטרך מה כאי איש
 נו ינהיג אחר כח לו נחן השכל צורת שקבל עד יותר

 ושמירת אישו עמידת בו שאפשר במה וישתכל ויחשוב
 התנועות שאר אמנם ההוא. האיש שלמות כפי מינו

 אצל זה ואין במקרה נופלות הם המין באישי הנופלות
 כי מזה והעולה .ע״כ וכו' מנהיג בהנהגת אריססו

 המין נתעצם בה אשר המינית הטבעית הצורה מלבד
 באחד ההוא המין לאישי מתיחסים דברים שם יש כלו

ם. משני  כפי המין מאישי אמד לכל שיתיחסו אם פני
 רק לכלם יתיחהו שלא או ,ההוא המין לו שיצטרך מה

 יודע אינו באמרו והנה .איש בלתי איש בהם יתיהד
 מהות מאמתת הבורא ידיעת לשלול כיון .וכו' אותך
 המתעצם הלז הפרטי שהוא מה מצד אליו הרמוז האיש

 ממנו לשלול שראוי שכן וכל .המינית ההיא בצורה
 המין אישי לכל המתימשים המקריים בדברים הידיעה

 הנה כי .מינו לכל המשותפים והמעשים הכונה כענין
 .אליו הרמוז הזה באיש שהם מה מצד ידעם לא הוא
 הם שהרי ,איש בלתי לאיש המיוחדים במעשים וכ״ש

 שוה בלתי משפטם להיות הידיעה מן מאד רחוקים
 שישמע שכן וכל אמרו כונת היא וזו .המין אישי בכל

 וההשתחויות הכריעות שהן תנועותיך ויראה תפלחך
 התפלה בעת הרגילות הפרטיות התנועות ויתר

 גביני נשיאות נ״ו סימן בשני שנזכר וכמו והתחנה;
 משפט ומאזני פלס היה אם אמנה אך .וכו' העינים

 לא כי לבו אל משיב ספק בלי היה הפילוסוף ביד
 וגבול סוף שכלו לפלס יש אך יכונו הקשיו דרכי כל
 אל מהביט ירא פניו את מסתיר והיה יעברנהו בל

 איה שוקל איה סופר איה אימה יהגה ולבו האלהיס
 ;כונתו ;המה הלא ,הגבוהים המגדלים את סופר

 שת בינה אין לפון נלעג ואיך ,׳ית והשגחתו ,ידיעתו
 ילך דברים של עקרן על לעמוד והרוצה .פיהו בשמים

 בשם בערוגת ז״ל’המורה הרב הוא המור הר אל לו
 וכלל .באמרו ה' צדקות יתנה שם כ' פ' הג׳ החלק
 נשיג שלא כמו כי בקצרה אותו אומר אשר הענין
 מציאות מכל שלמה שמציאותו ידענו ועכ״ז עצמו אמתת

 הפעלות ולא שנוי ולא חסרון לא עמה יתערב ולא
 ידיעתו אמתת יודעים בלתי היותנו עם כן כלל;
 ויסכל פעם ישיג לא שהוא נדע ;עצמו שהיא מפני
 יתרבה ולא כלל מדע לו יתחדש שלא ר״ל ;אחרת פעם

 כלם מהנמצאות דבר ממנו יענם ולא לתכלית יגיע ולא
 האפשר אבל ;טבעיהם אותם ידיעתו תבטל ולא

אלו בכלל. שיראה מה וכל .האפשרות טבע עם נשאר
הדכריס

 ויתרט הרנה שהם מפגי ופוד ,ידיפה אוזר ידיעה חדוש ויהיה
ג נפ״ג המורה זכרו ,הידיעווו ר׳  חרכת זה גם .ארספ״ו נשם מ

 המז אור הופיע עליהם ולא נערפל השוכנים הפילוסופים הנלי
 ה׳ נחפן הם נעולם הנעשים דנרים שכל אוחנו המלמד האמתי
 והכל מאתו הכל כי ידיעה מדוש ולא שנוי לא כאן ואין הקדום

 זה מי כמ׳ש ,נסמוך עוד שאנאר וכמו לפניו גלוי מראשית
); צוה(איכה לא ה׳ ותהי אמר  א«י כל אומר הוא פרע ונדרך ג׳
ק מקצה נשיאים מעלה ,ונארן נשמים פשה ה׳ מפן א  נרקיס ה

 נכל המתהוה שכל ניאר הרי ,מאוצרותיו מיז מוצא עשה למפר
ק מן מעלה הרי עפר ניסוד .נחפצו הכל יסודות מד׳ אנזד א  ה

 ורוש ;אש מיסוד ונרקיס ;מים מיסוד הוא והמטר ;העבים
 ונכל ונארן נשמים אשר המפעל שכל הרי .האויר מיסוד הוא
 ומדוקדק אלהי בחפן קשור הכל נפרע היסודות מארנעת אחד

 כתנועותיהם נקשרים האלמים חיים נעלי כל וגס .השערה כחוט
 והערוב הצפרדעים מעליית מבואר כנראה ,הש׳י וברצון בחפן

 כשלוח וכן הערוב; סר וברצונו יתברך בחפצו מצרים ארן על
 המחודש דבר שכל מבואר ומעתה .כאלה ורבים בישראל הנחשים

 האחרונה הסבה רק יודעים אנו שאין בערכנו רק חדש אינו
 וכל חדוש כאן אין יתברך בערכו ואולם .לפנינו אותה המחדש
 לעולם קי׳ט) וכמ״ש(תהלים נצכים יצאו כבר הקדומות הסבות

 כפ׳ג מוה״ל בעל החסיד וכמ״ש ;וגו׳ בשמים נצב דברך ה׳
 הרב« בלשון נמצא וכן ;באריכוק ע׳׳ש א׳ הקדמה הבטחון משער

 כבר כאלו הרי ית׳ שבערכו בעבור עבר במקום העתיד נבואות
^ מי וכמ״ש ;לפניו צפוי הכל מראשית ומקדם לפועל יצאו  פ

ה אני מראש הדורות קורא ועשה שעי עי׳ ;מ״א) ה׳(י  במורה ו
ה המלך דוד שאמר וזה ;מח׳ג פ״ב ריש  אשר הגבר אפרי■ ע׳
 ה׳ אתה עשית רבות .וגו׳ רהבים אל סנה ולא מבטחו ה׳ שם

 ואדברה אגידה אליך ערוך אין אלינו ומחשבותיך נפלאותיך אלהי
 ולא הבוטח,בה׳ האיש שאשרי ר״ל .מ׳) מספר(תהלים עצמו
 . הידיעה לנגד כזבים בטענות המתחזקים הרשעים לעצת לבו פנה

 שאץ כנזכר; ידיעה חדוש או רבוי ח״ו כאן יש כאילו וההשגחה
 כשנתבו^ 'מאד רבים שהם היות וגו/שעם עשית רבות כן; הדבר

 ורבוי ידיעה חדוש לנו נדמה מחשבותיו בכל ונחשוב ה׳ בנפלאות
 כולם בערכו כי אליך ערוך אין .בערכנו ר״ל ;אלינו היינו

 הפה ואין להשיגו אנושי שכל שנלאה מה אחת בסקירה נסקריס
 פירש לזה וקרוב .מספר עצמו ואדברה אגידה וזה לדבר יכול

 ט .היהוד משער בפ״ט הפסוק זה הלבבות חובת בעל החסיד
 והמון ,אלהי בשפע מאד גדול בדקדוק אמין בקשר קשורים כולם

 האדם ואפילו וב׳ח שביסודות מה הן ;שבעולם התנועות כל
 נפקדות הם ;הנפש מכח אשר ומחשבותיו והרגשותיו וחושיו
 .ובעצם באמת ידיעה נקראת והיא ה׳ ידיעת העליון המקור בתוך

 שלא וכמו ;השם בשיתוף רק ידיעה נקראת לא האדם ידיעת אך
ע נאמר ועכ״ז לבע״ח ידיעה נייחס ד  קונהו טור ידע העברה ב

ה שעי  וכו׳ הלא גתפלתנו וכאמור האדם; ידיעת היא כן א) וגו׳(י
 והשגחתו .אין הבהמה מן האדם ומותר וכו׳ מדע כבלי וחכמים

 חלקי בין ובסדקין בחורן ומשקפת ופנה פנה מכל אותנו מקפת יש׳
צעדיו וכל איש דרכי על עיניו כי וכמ״ש .גדול בדיוק כחותינו

^ עד שהם והפחותות הקטנות האדם תנועות שכל ר״ל ;ל״ד) (איוב און פועלי שם להסתר צלמות ואין חשך אין ,יראה ד מ  כף כ
 ק תכלית לבלתי שחכמתו וכמו ;מאוד ומבוארים חרותים הם יתברך לפניו ,בעצמו הוא שידעם ברוחו שליט האדם שאין רגל

 דמדומי שאפילו ר׳׳ל ;י״ז) (ירמיה כליות בוחן לב חוקר ה׳ אני ונאמר ;ד׳) (עמוס שחו מה לאדם ומגיד ונאמר .ידיעתו
 שנשמש ר״ל ;כ') בטן(משלי חדרי כל חופש אדם נשמת ה׳ נר ונאמר ;ית׳ לפניו וידוע גלוי האדם דעת על העוברות מחשבות

 נשוי שהיה לאחד משל מביא הפסיקתא בשם חכמה ראשית ובספר ;פעולותיו כל יודע ידה שעל ממעל אלוה חלק שהוא האדם
^ כך לו אומר המלך היה המלך אל וכשבא מלך בת  אומר ההוא האיש והיה מעשיו פרטי כל וכן דברת וכך וכך היום כעסת ו
 .מעשיו המלך ידע לא ואיך נשוי הוא המלך בת שבעולם שוטה אומרים והיו אודותי כל למלך מגיד שלי שלטין מבני מי

 (תהליס מרחוק לרעי בנת וקומי שבתי ידעת אתה ,ותדע חקרתני ה' אמר ודהמע״ה ,האדם נשמת על כנ״ל מבואר והנמשל
 שהקב״ה כלומר ;זהב זר מלשון שהוא המפרשים כפירוש זרית ורבעי ארחי כצקשו) רעו שהיא לנשמה רמז שהוא קל״ט)(יתכן

פעולוס רבוי מן לא טענה מקום 'אין אמונתנו שלפי מבואר ומעתה .תנוצוומיו כל יודע ולקך מסביב כזר אותם מסבב
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 אין אמר זה נגד אשר ופמיתותו האדם שפלות מן ולא גנ״ל
 שערת תסמר מאד ומה .און פועלי שם להסתר צלמות ואין משך

שמו  פל מרחפת והשגחתו הנורא ידיעת איך לנ אל נשוה ג
ע צופה עלינו נצנ ה׳ והנה ,ידינו ונין פנינו מני  ורואה ומאזין ו

 .יחד דורש וההוה והעתיד הענר יספור צעדינו והל מלילותינו
 נתן אשר נחירתנו עם עולים אנחנו אנה הממעקש יטעון זאם

ק אז ה' מצות נעשיית נידינו והאפשר לפנינו ה׳ ח מ ה  ואיה ,נ
 ואיך והעתיד הענר המקפת ה׳ ידיעת נין נתינ הנקע ^*וא
 עליה עמדו שכנר ונחירה ידיעה שאלת היא ,זו .יחדו צדקו

 והוא דרכה הנין אלהים נאמר נסמוך כמו'שאזכור הראשונים
 אנו והרי חיים אלהים נערך חיינו ומה אנו ומה ,מקומה •דע

 עליון דעת כערך דמה להכל דעתנו כי אף .כמתים נחשניס
מה  נזה מחשנות לחשוכ ליוצרו יציר יענה ומה נחשכת היא נ
 ,היא כיצד נו החוצה תחנולת להנין הגרזן יתפאר שלא כמו
 ,כה פועל ה׳ איך שכקרננו הדעת מעע עס להכין נוכל לא כך

 ,הלשון כזה וסיים תשונה מהל׳ פ״ה ע״ז הרמנ״ם כתב זכאשר
 ומי האדם יראני לא כי שנאמר הנורא אמתת להשיג שאין כשם

/ הנורא של דעתו להשיג כאדם כח אין p ל״ג) (שמות ח  י
 והמכר .עכ׳׳ל ,׳וגו ממשנותיכם מחשכותי לא כי הנכיא ח״ש

ה לדנר ספליא  אלהים יזכנו אם עוד נדנר ושם ה׳ כמאמר מ
ם. י  עמן אשר ורשתי היצר מצודת מעלינו לגול די ובזה חי

 ומהשקיי עולם תאוות אמרי פונה לכנו ואשר שם יפול ה׳ זעוס
ם  כסיל יחפון לא וכמ״ש ימצו אמריהם ודעותיו מחשבותיו נ

 ל״ו} ונאמר(תהליכ .י״ח) לבו(משלי בהתגלות אם כי גתנונה
 (ר״ל עיניו לנגד אלהיה פחד אין לני בקרה לרשע פשע נאם

ת פיי  החליק כי .ילקוע) מדר: נשם המפרשים כמ״ש ההשגחה נ
 נעניני וטענה חלוקה לו שעשה פי׳ לשנוא, עונו למצוא כעיניו אליו

 נקרנו אשר והחשק תאות< דרכי הסומכה והכחירה ההשגחה
 שיהא כדי היצר עענוה וטעות אולת יראה ולא שכלו עיני ימור
 פקר כטענות מתפתה היה שלא ודאי זה ולולא ,לו מצוי הטון
 ולהיות אלהינו מעשה כלפי קושיות לנו(כקש פונה היה ולא
 .ומשפטו עליון דעה לנקר כדאי נארן כמוהו אין וחכם גנון

 יין עברו אשר אדמה) מעובדי פחות (ר״ל.אדם (אכר ונדמה
 ומעשיו המלך כלפי דנריו מטיח ניתו בתוך משתולל והוא

 המשתכר כן ,תהלה ישיה וכפעולותיו בעיניו' זכו לא ומניניו
 ,ישראל קדוש אל עיניו מרום ישא עיניו ומרום לבו מהאות

 שכן ר״ל לבי בקרב אמר והשכלה העיון נענין בזה שדבר ומפני
:ז״ל רש״י כמ״ש ,הלב בתוך הענין מבין

ל  לשלומי אך במחקר, לעלות המהרסים החוקרים נגד זה ג
 כי .לפנים צריכה זאת שאלה שאין נאמר ישראל אמוני

תן נאמר ע בים מו  במדבר צורים והבור^;נ גאולים לעבור ד
ע לפנות לו יעצור לא  לקיום לאפשריות נתיב ולעשות לבחירה ד

 ,עולמו בבריאת בתורה נמלך שהקב״ה חז״ל וכמאמר ,הורתו
 הקב״ה התנה תנאי עוד ואמרו .לעולם קדמה שהתורה ואמרו

 יחזרו התורה את ישראל יקבלו לא שאם בראשית מעשה 09
 הבחירה על שכוונו ספק ובלי .כאלו מאמרים והרבה .לתוהו
וקשור המציאות כל מכלל אותה שהוציא לא או התורה לקיים

 לא אשר מדענו בחינח לשי הוא מהסתירה הדברים
 הפונה וכן .בלבד בשם אם כי מדפו עם ישתתף
 שיאמר מה ועל עליו אנמנו שנכוונהו מה על תאמר
 נאמרת ההשגחה וכן .בשיתוף אליו כיון יתברך שהוא

 שיאמר מה ועל עליו אנחנו שנשגיח מה על בשיתוף
 ההשגחה שענין א׳׳כ והאמת .עליו ישגיח יתברך שהוא
 ענין בלתי אלינו המיוחסות הכונה וענין הידיעה ופנין

 שתי או ההשגחות^ שתי וכשילקחו . אליו המיוחסות
 יבואו .אחד ענין שיקבצן על הכונות שהי או ,הידיעות
 נבדל אלינו שייוחס מה שכל וכשיודע הנזכרים, הסשקות

 ההבדל הגיד וכבר .האמת יתבאר אליו שייוחס מה מכל
 ולא באמרו אלינו המיוחסים ובין אליו המיוחסים אלו בין

 בעל גס .עכ״ל זכרו לנו שקדם כמו דרכי דרכיכם
 זרוע משה לימין הוליך וג' ב' פ׳ ב' מאמר העקרים
 המיוחסים והרצון הכונה מדרגת בעלוי יתברך תפארתו

 במשפנו אמונה ידיו ויהי ,אלינו המיוחסים על אליו
 בספר מושל את ללחום הרלב״ג ישב ואם .וצדק

 לאחיו מוזר דעת בידו והעלה ג' מאמר מלחמותיו
 וירא פ' העקידה בעל עליו חפש כבר ,הידיעה בפנח
 בין לפשר השתדל שהרלב״ג באמרו ,י״ס שער

 רחוח מה פשר האלהית התורה לבין הפילוסופים
 על לחלוק והתחכם ,רבים להפסדים וקרוב מהשכר

. אל אמרי השומע ז״ל׳ הרמב״ם דעה כו'  שמות ובפ' ו
 שמוע לבלתי אזניך על לך תהיה ויתד כתב ל״ה שער
 בזה כיוצא ובכל בזה ז״ל הרלב״ג שכתב ממה דבר
 נא ארדה אצל סותרו שבארנו ולפי אמרו עד ,וכו׳

ע, שער וגו' ואראה ״  הידיעה בענין דברנו גם י
 אצל כ״א בשער שבידינו מה והפרסית הכוללת האלהיה
 לדבר אחוש לא לזה מיוחדים מקומות שהם ,העקידה

 מאמר ה׳ אור בספר חסדאי ן' הרב גם .ע״כ ,וכו'
 יעויץ הנזכר החולק נגד וצנה מגן החזיק פ״ד ב'

 מספר בשלישי בו חזו אשר אדם כל ואולם .שמה
 המורה דעת לבישול יחדו אשר ג' פ' הנ״ל המלחמות

̂ לידיעתט יתברך האל ידיעת בין השיתוף בהנחת  
 השיתוף בישול זולתי שענותיו יולידו לא כי וידעו יכירו

 לא זה בדבר הוכח אמנם ,הידיעות שתי מבין הגמור
^ ס  בסיפוק אצלו נאסר ידיעה שם היות עם כי ,י
 יחלק השיתוף כי ,יקרא שיתוף בשם הוא גם הלא
 בהחלט, גמור שיתוף יקרא מהם האחד ,מינים לשני

 השיתוף בין ממוצע והוא סתם שיתוף יקרא והשני
 משם יותר עליו יצדק השיתוף ושם ,להסכמה הגמור

הידיעוה אלו בשתי ידיעה שם להיות והנה .הסכמה
מסוג

 השומדם הטבעיים שאר מן כאחד ה׳ בעבודת הבחירה היהה שאילו ,טובו ומגודל ברואיו על ה׳ לחמלת זה וכל ,הסבעייס
^ ברואיו את לזכות חפן וה׳ .עונש ולא שכר יצוייר לא ,כרשע כצדיק והיה אחד ענין על פקודיהם  למען לפניהם הבחירה נתן ל

 נדון העולם ובטוב נתונה והרשות צפוי הכל באומרם פ״ג אבות בפרקי חז^ל דברי נמרצו מאד ומה .ארוך שכולו ליום להם ייטב
 קיום הכחשת והב׳ . הידיעה כפירת הא׳ .הזה הפילוסוף פני נגד היו רעות פתים הנה כי .ע״כ ,המעשה רוב לפי זהכל

 ,שתהיה דת באיזה החוש לא ואז במושכלות לעסוק רק אך מיוחדים במעשים לה׳ מפן שאין באומרו ,מיוחדים במעשים התורה
 הידיעה ענין עיקר שאדרבה .למעלה שזכרנו וכענין ורבויה הידיעה שנוי מן לא טענה שום שאין כלומר ,צפוי הכל אמר זלזה

 כל והמון סופו ועד עולמו ברוא מיום הנמצאות כל מהמון פרטים ופרטי פרט כל כלומר לפניו צפוי והכל ,יתברך בו מקורה
מי לזה .תמצא מאין הבחירה כן אם תאמר ופן .באריכות למעלה כאמור כנוי שוס לו יתחדש ולא מאז לפניו גלויס התנועות  א
 מי כי .להמרות או לעבוד ה׳ עבודת בענין שירצה מה לבחור האדם שביד הרשות מעכבת הידיעה אין ר״ל ,נתונה וסרשות

3 יינן למען ותורותיו מקיו ישמרו למען היתה הבריאה תכלית כי יען ,האדם ביד הבהירה שתהא אמר הוא העולם וס״ס שאפר
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 שהוא מפני ,העברה דרך על זה אומרים הם בראך שהוא הפילוסופים יאמרו ואם
 אדם מעולם ברא ולא ,מאתו בבונה שהוא מפני לא ,נברא בל בבריאת העלות עלת

ומדות ומזנים צורות בו מתרכבות שקדמו^ מאדם נולד האדם סר ולא קדמון העולם כי
מאביו

יהודה קול
 יתכרך מדרגתו לרוחק ובתרמ המשותפים מסוג

 הוא שזכר וכמו והכבוד השלמות בעצם' ממדרגתנו
 לספר בביאורו שב סביבותיו ועל ,הפרק בסוף עצמו

 פיך על תבהל אל שס שכתוב מה על ה') קהלת(סימן
 האלהים כי האלהיס לפני דבר להוציא ימהר אל ולבך

 . מעסים דבריך יהיו כן על הארן על ואתה בשמים
 ההוא השיתוף מכח הוא קרוב כי מרחוק יביס אנוש

 כלס החלופים לידיעתנו יתברך ידיעתו בין להמצא
 אשר הכרח שוס לרלב״ג לו ואין ..למעלה המוזכרים

 . פרסיה חלקי בכל יתברך מידיעתו ארין תעזב למענו
 להרוס עברו ולבלתי מגשת ליראה לבבו והיה יתן ו.מי
 לשנות עיונו ע״פ שהוצרך עד ממנו שגבו עיונים אל
 .בריבו אותם ולעוות הכתובים ממשמעות הידוע את

 על פירושו ואת תפקוד לא לוי מפה את אחי ועתה
ם ישראל: בני בתוך תשא לא ההם הכתובים א  ו

רו מ א ם י פי סו לו פי א ה הו ך ש א ר  זכר .וכו׳ ב
ת :י״ג סימן ברביעי בו כיוצא בו כ ר ת ת בו מ רו  צו

ם מזגי ת ו דו מ  חסאתי את הקרבתי היום הן .וכו׳ ו
 להתאפק יכלתי לא כי המקצר על המאריך להניף

 אקרא הקורא אליך ועתה .כלי הנצבים הסעיפים לכל
 הצעות לרגליך הדוס אשית עד לבך אלי נא הרחב

 לא ובלכתך עליו שאנחנו מה להבנת ומועילות מתיחסות
: צעדך יצר

ע  ולוסש ובכסף בזהב לעפות מחשבות חושב כל כי ד
 אומרות בעלי רוב ובכלל ,וברזל נחשת הורש כל
 צורך כפי משוער אש ידי על מלאכתם כל יעשו שבעולם

 בו יתמזג אשר הנאות הכלי והוא יפעלוהו; אשר הדבר
 גבורתו וכאש ,אומן של רצויו לקבל ויוכן החמר

 אזהרת וע״כ .המושפלת צורתו הנפעל בחמר להמציא
 לחלק השבת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא

 בארבעים הנכללים• המשכן מלאכת פרסי ומכל יצאת
 כל אם היתה היא כי .נזכרה לבדה היא אחת חסר
 והיא .כאמור להן נאות וכלי רובן או המלאכות יתר

 .מהנה ואחת אחת לכל שונים מכלים כלים המכינה
 ,והמבע המלאכה בין ודמיון הסכמה להמצא כן ויהי

משתדלת היא אליו ולהדמות לו משרתת המלאכה

ר צ ר או פ ח נ

נ וז׳׳ש .להם עו  היהה הנריאה כעיקר ר״ל ̂ נדון העולם ונ
 חוכר כעיקר ר׳ל ,המעכה רוכ לפי. שהכל לפי ווה ,לנו לסוב

 ולפי עליון מפי היונאיס ידועים מעשים לעשות וצדקתו האדם
 לא והעונש הגמול רבוי יהיה רעיים או טופים המעשים רוב

 פרס כל יודע כ“וע .בראך ׳®הוא :שזכרנו הפילוסוף כדעת
 הלא אזן הנוסע כנאמר וכענין בראו כהוא באדם שיש ופרס
 דמיון דרך .העברה דרך :יביט הלא עץ יוצר אם ישמע
ת : ועמידה קיום לו ואין העובר כדבר והוא לאמת קרוב ל  ע

ת. לו ע  כל נשתלשלו וממנו הטבות לכל הראשונה סבה ה
כ חיוב מצד ממילא הנבראים  דרכו וזה ,הפרטים ידע לא ע'

לד האדם סד ולא :למו כסל  בכאן .שקדמו מאדם נו
 אחר מאדם ונתחדש נולד שהאדם רואים אנו שהרי בסבך נאחז
 הראשונה הספה לא אם הולידו מי הראשון ואדם מאחר •ואמר
 באולתו כנה ולזה .ויכוננהו עשהו הוא הבורא הוא היוצר הוא

 לבלי הדורות הלכו כך אבל הראשון אדם כאן שאין לומר
,וכו׳ מאדם נולד האדם סר ולא שאמר וזה ,וסוף תכלית

 אין ועלולים שעלות מודים עצמם הפילוסופיס הלא נשאלנו ואס
 פ״י ח״ב ראש ב«ו׳נ ז״ל הרמב״ם וכמ״ש ,שקר להם תכלית

 דבר הוא וסוף קן פלי עד לזה וזה לזה סבה היה שזה שנאמר
 משא״ה שבעצם, בסבה רק זה שאין אמרו .שיאומן וא׳א שקר

 וזה .בלבד במקרה לבנו כפה האב יהיה מאיש איש הולדת
ה הבן עכ׳פ שיהיה איך יהיה ,רוח ורעות הפל של חלוק ^ נ  ׳

 אפיי וכן המולידו אדם ע״י רק שיולד אפשר היה ולא באביו
 וכן חברו על וחפרו חברו על תלוי אחד דפר וכמשל ,באביו
 כך .תמוס בל תקועה ליתד בסוף שיגיע צריך שעכ״פ הרפה
 כפיו יציר והוא מאדם נולד לא ראשון אדם שיהיה צריך עכ״פ

.אבותיהם שם על להקרא התולדות הוחלו וממנו הקפ׳ה של
 היחוד בשער הלבבות מנוח פעל הרב המשל מזה זכר וכבר
ב, סוף  מל ברור מופת י״ח סי׳ ה' במאמר החבר הביא וכבר פ׳

 יובן הזה וכענין .המוסת ביארנו ופפירושנו ,קדמון העולם שאין
 שמאמר עשה ירק וכל השדה שיח וכל חיים בעלי מיני בכל

 הוא מאדמה לנברא הדבר הגיע לו שקודם מהשני נולד שאחד
 מורכטם .בו .מתרכבות :בראשית במעשה שנברא הראשון

ת :עפר מיס אויר אש יסודות ארבעה והם בו  כמות הם .צורו
ם :הנפש מזגי  אמרו אשר שבאדם הליחות והס מזוג יין מלשון .ו

 מרה אדומה מרה והם ,מרות או ליחות ארבע מן שנמזגו
ת :שמורה מרה . לבנה מרה ,ירוקה מדו  כחימה הנפש מדות .ו
:ועובי בגודל הגוף מדות גם ,בזה וכיוצא וענוה רצון או וגאות

ו ̂ ״ אבי מ
̂ ־ ......................................... ״ כי

 כ&י דנר בדבר המשוער היסודי החום באמצעות פעונחו כח גדל כי ראתה כי ויהי .פעולותיה בכל קמיד
 נא הנה ותאמר העבעי הדרך אל נכותה .יאתה לו אשר הצורה קבלת אל בו הראוי דקותו או המזג עובי צורך
 התחבולה כה הגיע היכן עד וראה .כמוהו מלאכה לי אעשה האשיי המום ידי על בתחבולות כי ,אליו אבא

 כדבר ,האלכי״מיאה בעלי עשו כאשר אחר עצם אל עצם בשנוי לעליון אדמה בלבבה האומרה המלאכותית
 עד במשקליהם המבעית האש שישערו חשבו הכמיים , לאמר מלתו תכיוף עלימו אשר נ״ג סימן ג׳ מאמר החבר

לפי יאמר וכעת ״ ׳ ׳ ׳ ’
 'אלהיך

הפעולות .
השמיש ובמזמור .אור ותורה מצוה יר כי .לשמש נמשלה היא גם והתורה . מלאכיות הן סבעיות הן כלן

מספרים
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 המימה ה' חורת אמרו יסנפא אל כנוד מפארים
 ניניהם להמצא , השמש מסגולות שם המוזכר לעומת
 אילת כפאר אלקכ״ן הסכם כדכר נאלאים יחפים
 כשני זה על הורה עצמו והחבר בראשיתי אהגים

_. סימן  דבריכאש. כה הלא לאש נמשלה כן וכמו א
 בו שרצה ,)ס״ו (יחזקאל תאכלם והאש יצאו מהאש

 עזבם!!ירחו. על ענשס מדידת המתרגם ביאור ע״ד
 כלי התורה להיות שעתנו לאי הזה ההמשל פעם זהנה

 עשה וכאילו עולם של בבריאתו הקב״ה של אומנתו
 תחת הנעשה כסדר .הכוללת הבריאה באמצעותה

 שני ידי על ומלאכותית עבעית החלקית ביצירה השמש
 שמן אזנך תקח ולמען . האלה הראשיים הכלים

 מה כאי באעולותיו בם יתנהג אשר השבע מנתיבות
 הבנה שלימות ממנו ויעלה ,חקותיו שומרי שהניחו
 ושמע הפכת ,ביאורם על שאנחנו האילופוף בדברי

 קיום האילוסואיס קצה מחקירת עלה אשר אח אל ישר
 .ההיולאניוח הצורות בהשאעת פועל נבדל שכל מציאות

 למעלה מאשר אצילותו בענין אלינו יצאו דרכים ובפני
 ישתלשלו ואבוחמ״ד סינ״א ן׳ לדעת כי . הימנו

 עד ועלול עלה דרך המדרגה בסדר מזה זה הנבדלים
ס הנזכר השכל שהוא האצילות קצה אל בואם  הנאצל;
 , הקודמים חבריו כמשפע לבדו אחד ממלאך הוא

 שני ואין , אציליות שהי עושה אהד מלאך שחין
 ברביעי שיבא וכמו ; אחת באצילות משתתפים מלאכיס

 ב' מאמר העקרים בפאר עניינו ונתבאר .כ״ה סימן
 מאמר מלחמותיו בפאר הרלב״ג אמנם . י״א סימן

 שם שיש אומר גזר ממנו י״ג א׳ וביהוד ג' חלק חמישי
 . העולם מחלקי באחד ארעי יחס לה אין ראשונה צורה

 מה דבקות להם ימצא צורות ראשונה ממנה ויופאעו
 השמימיים; הגרמים מניעי והם העולם שבחלקי בנכבד

 דבקות לה ימצא צורה תופאע יחד גם כלם ובאמצעות
 ההיולאניות הצורות יושאעו ובאמצעותה השאל בחמר מה
 שבצורות השאלה הזאת והצורה מדרגוחיהן. על

 שמו וזה ,האועל שכל הנקראת.אצלם היא ,הנבדלות
 סימן ה׳ מאמר האילופופים בשם החבר יקראו אשר

 שם וגם .הצורות נותן משכיל אלהי אועל שכל ד'
 ומשכיל משיג לדעתם והוא .כללי שכל קראו י״ב סימן

 . וישרם וסדרם כלס השאלות הנמצאות אלו גימוס
 רמזו הזה המלאך שאל לומר הרלב״ג סברת ותעל
 לאל משותף להיותו רבו כשם ששמו באמרם מז״ל

 עם ,בכללות השפלץת הנמצאות נימוס בהשגת יתברך
 השגתו כי ,יתברך בוראו לבין בינו יחס שאין היות

 והתחתונים העליונים כלס הנמצאות בנימוס תהיה יתברך
 הפועל כשכל כן שאין מה ,שאפשר שלם היותר בצד
 בנימוס כי השאלות הנמצאות רק משיג שאיננו הזה

 החסרה ההשגה זולת השגה לו אין השמימיים הגרמים
 אועל לדעתם הוא הזה והשכל .בעלתו לעלול שיש

 אשר בזרעים הנמצא היסודי החום באמצעות היצירה
 ידי על הכוכבים באמצעות השמימיים מהגרמים יושפע

 הזה והחום .בכאן אשר הדברים אל ניצוציהס השלכת
 בהשפעתו ישתתפו הדברים מאצו דבר בדבר המשוער

. בהתמזגות תלוי עניינו כי השמימיים הגרמים כל

ד, יתמזגו רבים מדברים הוא וההתמזגוה ח  ואוא י
 מדרגת לפי כי שזכרנו הפועל השכל אל הכלי במדרגת

 העובי ובמדרגת .רצויו לקבל החמר יוכן ההוא המוס
 החום מכח היסודות מהרכבת המתחדש במזג והדקות
 כן מקצתם קצתם כחותם בו יתאעלו אפר הזה היסודי

 אל החמר יחם כי עליו. החלה הצורה ענין יהיה
 ימנע לא יען הצורה. אל הצורה יחס הוא החמר
 מהמזגיס אמד לכל נאותה צורה מלתת הפועל השכל
 הרמב״ם כתב לזה וקרוב .קבולה מול אל הוכחנו אשר

 הגלגלים באמרושמשביבת פ״ד ההורה יסודי בהלכות
 אדם בני גולמי שאר מהם ויהיה היסודות ד׳ יתחברו

 גולם לכל נתן והאל ,ומתכת ואבן וצמח חיה ונאש
 שהיא העשירי המלאך ידי על לו ראויה צורה וגולם

 כי רלב״ג לשעת ונמצא .ע״כ אישים הנקראת הצורה
 כלס בין המשפיעים הס השמימיים הגרמים מניעי
 ישפיעו השמימיים והגרמים .בהויה האועל הזה השכל
 בו להשלים אליו כלי הוא אשר המשוער החום כלם

 פרש לקבל מנה על שונים מאנים באנים בדברים המזג
 אלו ורוב .קבולס בית הכשר כאי הנאותה הצורה

 החמישי המאמר מפרקי אהד לאהד ילוקפיו הדברים
 יתבאר העבעי הזה החום השערת על והנה .הנזכר
 בו שכתב למה קרוב .אש להבות מוצב ה׳ קול אמרו
 משער יתברך שהוא ז׳ פ' א' מאמר שלום נוה במל

 מה דבר החוצב כמו אותו וגוזר המהוה החום זה
 ההוא בבנין לשערו נאות שיהיה באואן אוהו להכין

 האומד אל מיוחס בתאר ויוגבל ישוער המציבה ידי ועל
 אירש ל״ד שער העקידה בעל גם ע״כ. המלאכותי,

 במאמרו ההויות כל יתהוו בחומם אשר אש להבות מוצב
 שאמר מה ביאר ל״ב שער הוא גס והוא ,יתברך

 באש נואח מרש בראתי אנכי הנה נ״ד) סי׳ (ישעיה
 ברא יתברך שהוא ,וגו׳ למעשהו כלי ומוציא אחם

 כלי ומוציא אחם באש הנופח החרש ענין על המבע
 השמשי החום ע״י הויותיו כל שמוציא למה וזה .למעשהו

כ. וכו׳,  P שופע המשוער החום להיות והנה ע״
 ניצוציהם השלכת ידי על כוכביהם באמצעות הגלגלים
 ההוא המוס שעור יהיה כמדובר. יהד גס בהסכמה

 אינו כי ההמה. הניצוצות השלכת חלוף כפי מתחלף
 לאשר ביושר מכה ניצוץ מהשלכת המסובב המוס דומה
 אצל כמאורפס אמרים אופנים על מהשלכתו יסובב
 יהיה הניצוצות השלכת והתמלאות .שמים הקות יודעי

 אלו סבובם דרך הכוכבים ערכי מצב שיתחלף מה כפי
 החבר אמר וכה השפלות. הנמצאות ועם אלו עם

 סבוב הוא הדברים רבות סבת כי כ״ה סימן ברביעי
 הזה הדבר ספור ימוש לא ו׳ סימן ובחמישי .וכו׳ הגלגל
 ט לפאול חדלו מהם ההווים הערכים ואולם .מפיהו

 צבא במספר להוציא החאן האיש מי כי מסאר, אין
 וכמאמר .חיים אלהים במערטח המתחדשים הימסים
 בערכים עמו אדבר כך ואחר ,ז' סימן בחמישי הסזרי

כ. מרוב, תכלית אין עד הגלגלייםוהם ההם  והלא ע׳׳
 קהלת לספר ביאורו בתחלת הראב״ע של דברו כה

 נמשלת השמים מלאכת מתכונת ממצא לא כי באמרו
מה לראות והבימה .ע״כ אמד רגע אחרת למתכונת

בכתב
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 בונות אבנים שחי .וז״ל ד׳ פ׳ היצירה ספר בעל שכתב
 .חש״כ ו׳ .ק״כ ה׳ .כ״ד ד׳ .ו׳ בונות שלש .בתים שני

 צא ואילך מכאן .בתים וארבעים אלפים ה׳ בונות ז'
 ואזנים לראות ועין לספר יכול הפה שאין מה ומשוב
 יזכרמ. זכור כ״ה סימן ברביעי החבר גם .ע״כ לשמוע

 איש יוכל אם אשר השמים צבא במרבית עתה גם ומה
 מזג חלוף גם ,מהם ההווים הערכים מספר למנות

 מכת השופע המשוער החום ידי על המתחדשים הזרעים
 יסוד בספר הראב״ע אומר היה וכך .ימנה רצוציהם

 שבעת על דברו שם היה אפר י״ב/ שער מורה
 משמנה זה אל זה ומערכת .וז״ל המשרתים הכוכבים

 עד וכו׳ מתפרדים ופעם מתחברים פעם קן אין עד
ס הנזכרים הדברים אלה כל ובעבור אמרו  אחרים ג
 והחיים והצמחים מהמקורות בארן הנולדים כל ישתנו

 אלף ברבבות לאמת. שוה מערכת שתמצא יתכן לא כי
 עשר אחד עד יצירה בספר כתוב כן על .שנים אלפי
 כן אם .לשמוע יכולה האזן ולא לדבר יכול הפה שאין

 .כאן עד ,ימים מחול רב במספר כי אף הזה במספר
 אליעזר הר׳ שכתב מה עפר אחד עד באמרו ורצה

 שהיא אותיות וי״א וז״ל יצירה ספר בביאור מגרמיזא
 לתתקצ״א עולה׳ והאחשדרפנים כמו שבתורה גדולה סיבה
 כ״ב צירף ית׳ והב״ה .תיבות ות״כ אלפים ששה רטא

 אין כי ודם לבשר אפשר שאי מה אהד לדבור אותיות
 .כ״ה סימן ברביעי בזה לקח נוסיף ועוד .ע״כ וסוף סן

 הראב״ע אמרי בינת שערי לפניך נפתחו דרכנו ונפי
 מבן המקדש בתי ויספרו וז״ל. מאזנים ספר בתהלת

 העליונים כה להיות אמנם .ע״כ עשרה אחת עד שתים
 f לבדה עשוהו תוכל לא ,רחוקה כוללת סבה בזה

 כמו . הקרובה הפרטית הסבה והכנס עזר בלעדי
 השופע המשוער החום כן על .השני בסוף המורה שזכר

 ע״י בזרעים הנאות המזג לחדש כמו זו אשר מלמעלה
 הצורה קבלת אל יוכנו למען בהם הנעשה הראוי הבשול

 שאע״פ הזרע בעלי בעניינו ישותפו .כמדובר הנאותה
ט. מן להביא מנוה מלמעלה/ יוחדת שהאש  כי ההדיו
 . הפילוסוף כדבר ,והשמש האדם יולידהו ד״מ האדם

 עם הכוכבים בו ישותפו המשוער שהמם בזה טון
 ופעולתו הגדול המושל להיותו השמש וזכר ̂ הזרע בעלי

 כנגד כלס מעשה ואין השמש לרואי גיותר מפורסמת
 הראב״ע כדבר רבים מחלקים חלק אס כי מעשיו

 .השמש תחת אמרו על קהלת לספר ביאורו בתחלת
 במלאכת השרש היותו כתב השמש וזרח אמרו אצל גם

 מזגו טבע לפי א״כ הנה .בשבחיו מאד והפליג שמים
 .מלמעלה השופע המשוער החום בזרעו יתחלף אדם של

חו. ולהמיר להחליף לו יקח אחרת ועוד  מזג והוא או
 כן גם מדמה כיי בזרעה הזכר זרע יפגוש אשר הנקבה
 ובשלישי צ״ה סימן החבר כמאמר הטצר. הולד יתהוה

 לחתימת סמוך כן וכמו י״ג סימן בחמישי גם י״ז סימן
 והדס זרע השכבת כי באמרו הפנית בהקדמה הספר

 הלק ה׳ (מאמר הרלב״ג כתב בו כיוצא . לאדם מסר
 פעם יוליד הסוס מה מפני דרש דרוש כאשר פ״ז̂־ ג׳

רד. ופעם סוס  יפעל הנבדל הפועל ז״ל אמר פ
החום מדרגת ולפי > בזרע אשר היסודי החום באמצעות

 ישתנה שכבר ולפי אותה, יפעל אשר היצירה תהיה ההוא
 לחוזק ממינו שאינה הנקבה זרע כשיפגוש הזכר זרע

 הזרע חום שישוב מזה יקרה הנה בזרעים, אשר החלוף
 זרע יפגוש אשר הזרע למום מתחלפת במדרגה הזה

 הפועל יעשה ולזה .הזרע בעל ממין שהוא הנקבה
 כה ואס .עכ״ל מתחלפות הויות הזרעים מאלו הנבדל
 .זרעה ובין זרש בין איבה ישית המינים כשחלוף יאמר

 היסודי החום שיעור ולהמיר להחליף סבה זה שיהיה
 אך .מינו נקבת מזג בחלוף חרצנו משפטו כן .כמדובר
 .הלופיהס מדרגות בין מונה שאני הבדלות סדר במשפט

 לומר כנגדו עזר לו אעשה הורה אמרה כן על ואולי
 הסכמתם מכח כי ,מזגו לעומת שוה מזג לה שיהיה
 התנגדות מצד ישתנה ולא כראוי המשוער החום ישמר
 אמרו הזה הטעם ומן .האיש זרע אל האשה זרע

 הראב״ע יביס זה ואל .לו הוגנת אשה אדם חז״לשישא
 סוד בעבור נחשון אחות והזכיר וארא. פ׳ באמרו

 תשחנה הארן תבואת כי משפטים פ׳ כתב וכן הכהונה.
 לכהנת אהרן בני נבחרו כן על המקומות בהשתנות

 אשר הזה והמזג .הסוד הוא וזה משה בני ולא עולם
 הרבה לו יש הנקבה מפאת הן הזכר מצד הן זכרנו

 רע או ברט טוב אותו ולהמיר להחליף כנגדו בסלים
 עצורבבק עודנו לעומתם ינשא הולד מזג וגם בטוב.

 והמזומת והארצות האוירים איכות והם המלאה.
 נפשיות תכוטת שהן ההורים מדות גם ואולי .והמימות
 יעשו בהם הרגלם מרוב אמין בקשר בנפשם קבועות

 מאד מתפעל הגוף שנראה כמו בגופם חזק רושם
 והעצב הכעס בשעת מראיתו בשנוי הנפש מתכונות

 מצד הקרובים יתר שגפי ואפשר .ההפעליות מן וזולתם
 להורים ימדדו בה לעצמם שמדדו במדה עמהם רגילותם

 אשר המדוה גווני עולם לאחזת להם להקנות הללו
 בגופם מה רושם מסבהם להם ויתפשט אותם התנחלו

 המשוער היסודי החום מפניו ישתנה עד זרעם אל וממט
 זו בקורבה הקרב הקרב וכל .זכרנו אשר הדרך על

 ההורים מדות בשנוי אמין כחו יהיה תמידי להרגל
 . כמדובר הזרע מזג ישתנה כפיהן אשר אצלם התדירים

 דבת שסובר מי לדעת אחותו בת המשא ז״ל שבהו ומזה
 בהרגל יחד גם והאחות האח כשבת כי דוקא אחותו

 רושם לעשות מדותיו פי על מדותיה תרדנה מתמיד
רע היסודי המום מפניו ישתנה עד במזגה  אשר בעלה יז
 ממנה הנולדים דמיון יהיה ובכן ,באמור לו מנשא
̂  ז״ל וכאמרם ,עמו הרגלה שהיה האח דוגמת מעין

 ככנשא ובבן ,האם לאחי דומים בנים רוב מחלין יש
 המתנשא מזגה ונעור מינו את מין מצא אחותו בת אדם
 ט ז״ל חכמתם ותרא .שזכרנו כמו מזגו לעמת בשווי
 ,לבד האשה בבחינת זה בכל השקפתם להעביר הוא סוב

 האם לאחי ידמו ושהבנים אחותו בת אדם שישא גאמרם
ס ,אחיו בת אל לבם שתו ולא  הבנים שידמו אמרו לא ג

 לעמתה יתנשא הולד שלימות אמנם כי ,האב לאחי
 המקומות בהשתמת המשתנית הארץ תבואת לדמיון
 בדברי ג׳׳כ שנכלל ואפשר .שקדם במה הראב״ע כדבר
 בראוי אלא בה ישתמש ולא באמרו קס״ו סימן החבר

 בחכמב נסיתי זה כל .ע״כ הראוי במקום הזרע בהנחת
להסדיר
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 קצת קשים היותם עם אלו לדברים הראות אני להסביר
 ואולם .חותכים במואתים מלחמה מלומדי אצל לסלמם

 יוכל לא ככה פל הוכיח שהנסיון הוא נכון אמת אם
 מה כל כי והכלל . שפה באותה סרבן להיות ההקש
 יהיה והדס הזרפ בבפלי מה באואן רושם לפשות שיוכל

 .כאמור בהויה הומר שהם ודמם זרפם לשנות ג״כ כחו
 מן אריספו דרך בפל יאמר אמור כי אני גם וידפתי

 ההתפלספות אמנם כי משמרתו שבשומרי האחרונים
ה  מי יבא לפניו ולא ,לנגדו הדרך ירם שאמרנו ^

 ממניעי נאצל נבדל היותו שהנהנו הפועל בשכל שיאמר
 כי ההיולאניות. הצורות להשפיע השמימיים הגרמים

 מניעי זולתי נבדלים שכלים שם אין אצלם לדעתו
 ״ אצלו לבטלה היא זולתם נבדל הנחת כי ,הגלגלים

 הפועל אל יוצאות ההיולאניות הצורות, כי סובר להיותו
 , בכח מסתתרות הנה עד שם היו אשר החומר מכח
 ית' מהבורא סברתו לפי תושפע אשר האדם מצורת קוין
 מאמר לו נמצא לא כי הגלגלים, ממניעי מאחד או

 על מיוחד נבדל שכל הנחת על בהכרח מורה מבואר
 במה יודה שלא ג״כ ואפשר .האדם צורת השפעת
 . בזרע רושם הנפש מתכונות התפשט על שהנחנו
 בהתייחד הנפש עם ומתייחד מהחבר בלתי להיותו

 המבושל הדם מן הזרע ■ יתהוה שהרי .עמה הגוף
 נפרד עדיין והוא הניזון לטבע להתהפך קרוב כשהוא

 הוא והמותר האחרון המזון מותר הזרע ולהיות ̂ ממנו
 מספר בחמישי הרלב״ג שזכר וכמו ,המוהר לבעל זר

 .בהתפעלוהה הזרע יתפעל איך ,פ״ד ח״ג מלחמותיו
 אשר הקרובים ענין שטחו אצל רחוק שיהיה שכן וכל

העון אוחו להשיא אין אבל זכרנו.  אף כי אשמה, בז
 דבריו על אנחנו אשר ההוא הפילוסוף שגה אמנם

 סמיכות לו לבקש ועלינו משוגתו חלין אחו ,להולמם
 וכל .המתפלספים מן שתהיה כת איזו בשיטה דעת
 מלח השבתי לא כן על .נמלח במלח דבריו מנחת קרבן
 .שזכרנו הפילוסופים קצת דעת על דבריו להעמיד ברית

 דעת הלז לפילוסוף שיחסנו מה על נוקפך לבך יהיה ואל
 יימסו מאשר כי .הפועל השכל ע״י הצורות כל השפעת

 ובמקומות ר' סימן בחמישי בסתם לפילוסופים החבר
 ,דורו פילוסופי על כפירושו סתמו הנראה ולפי , זולתו

 היתה שלא מה סתם לפילוסופים מייחס היה לא כי
מנו. נוחה דורו פילוסופי דוח  הפילוסוף שזה וידענו הי
 לא כי לשמוע קרוב ,שביארנו כמו שבהם המיוחד הוא
 .אחד בסגנון פולה התחכמותם וכל ידם מתון ידו זזה

 הדרך לנו להכין הזרע משך נושא הלכתי הלוך כי ופתה
 טשא ברנה יבא בא ,בנקלה הפילוסוף דברי הבנת אל

 יחפור משם כי הצענו, אשר הדברים אורך אלומות
 עברנו ואחרי .הלז הפילוסוף כונת לו להטעים אוכל

 ,גבולה לקצה באנו פד הזאת בדרך דבריו ביאור על
 בעתה אחרת בדרך ג״כ להטעימם לקח נוסיף עוד

 להורות כי אליך דברי יצאו אחד בדרך והנה אחישנה.
 בפרטי הנמצא שההלוף מלך של בלבו הפילוסוף נתן

 אשר הגזרה מן מכוין כונת על שיורה ממה אינו המין
 ורצון בכונה שיפעל פועל שכל הפילוסופים אצל עזרה

והביאה .רבות מתחלפות פעולות יעשה בטבע לא

 חז״ל אליה כוונו ואולי השני. מהחלק כ״נ פרק המורה
 בחותם מטבעות מאה טובע אדם לז.) באמרם(סנהדרין

 אדם כל טובע והקב״ה לזה זה דומים וכלם אחד
 שנא' לחברו דומה אדם ואין הראשון אדם של בחותמו

 פרק ובנדה .פ״כ חותם כחומר תתהפך לח) (איוב
 לצבע עולין וכלן ביורה הסמנים נותן הצבע המפלת

 עולה אמד וכל באשה העובר את צר והקב״ה אחד
 הלזה הפילוסוף אמר זאת גם ואף .ע״כ ,למינו

 אחד ולא יוצרו רבים שתראה מה ,לקראתנו ההולך
 ורצון, בכונה לפועל הדבר תייחס לא לחברו דומה בהם

 היותו מצד הבריות את משנה ברוך ממקורך יהי רק
 דרך ללכת שבים הם אליו אשר אמצעים ע״י לזה סבה
 הראה אשר החילוף כי ,זה זולת לא ההשתלשלות חיוב
 בו שמהרכבות מפני יקרה אמנם האדם בפרטי ד״מ

 צורוע הרבל נכללו הולד צורות בכח כי ר״ל צורות
 בחמישי כמוזכר ,היולי במדרגת אליה שהן קודמות

 לספר ביאורו בראשית רש״ד ן׳ קדמו וכבר י' סימן
 הצורה קריאת שומה בפיו היתה שס כי , השמע

 כדומם אחרות. צורות בכחה תכלול כאשר מורכבת
 הכולל והצומח .היסודות ארבעת צורת יכלול אשר
 יוסיף הנזכרות כל שעל והחי ארבעתן. צורתו עם

 השפל שהמומר הצורות מדרגות כל ובסוף .החיות
 כל בצורתו כולל כאהד היה האדם הן .עליהן כחיי
 סובר שהיה ג״כ ואפשר .כלנה היו ועליו הצורות יתר

ת הנזכרות הצורות כי הלז הפילוסוף  במהות הן.נפרדו
 שתמצא עד בנושאן יהד ומתרכבות לעצמה אמת כל

 והקנו ,הצומח מצורת נפרדת הדומם צורת ד״מ באדם
 דבפ שמעתי כי וזה .בו אשר האחרות בצורות פ״ז

 ובתוכם הדפת פ״ז סביב מתגוררים מהפילוסופים רבים
 סקוט״ו הפילוסוף גם קצת ולדעת ,וסיעתו אפלטון
 נא וזכור אצלו. המיוהד הדרך על באדם צורות הרבה

 נשמת באפיו ויפח על בראשית פ' הרמב׳ץ שכתב מה
 .באדם חלקו במחקר המתחכמים כי דע .וז״ל ,חיים
 הגידולכצומח, נפש נפשות, שלש באדם כי יאמרו מהם

 ובחיה בדגים הכתוב שהזכירה ■התנועה נפש עוד ובו
שעלהארן. ובכל  המשכלת.־ומהם. הנפש והשלישית רומ

 ימצאו בה עליון מפי באדם אשר הנפש זאת כי יאמרו
 הזה והכתוב .יחידה היא ורק ,האלה הכחות שלשת

 האדם את ה׳ שיצר יאמר כי ,כן ירמוז משמעו כפי
 והקב״ה דומם כאבן גולם מוטל והיה האדמה מן עפר
 היה נפש להיות האדם חזר ואז חיים נשמת באפיו נפח

 ישרצו בהם שאמר והדגים החיות כמו בה שיתנועע
 וזה ,היה נפש הארץ תוצא , חיה נפש שרן המים
 בה נפש להיות האדם ששב כלומר , חיה לנפש טעם
 הלמ״ד כי אדמה, חרשי את הרש שהיה אחרי חיים
 , לנחש ויהי , ביבשת לדם והיו כמו בהפוכים תבא
 והות אמר אונקלוס אבל .לחרבה הים את וישם

 האומרים כדברי שדעתו נראה ,ממללא לרוח באדם
 נפחה אשר המשכלת הנפש וזאת ,שונות נפשות בו שהם

 מדעת לי נראה מדברת,.וכן לנפש בו היחה באפיו ה׳
 דר׳ לקמיה שדריה גברא ברא רבא שאמרו ממה רז״ל
חבריא דמן ליה אמר אשתעי ולא ליה משתעי הוה זירא

אה



27 יד הכוזרי ראשון מאמר ספר
והארצות האוירים p ואיכיות קרוביו ושאר ומאמו מאביו

יהודה קול

 בשעה אבין א״ר רבה ובויקרא ! לעארך הוב ה0
 לנפש אומרה והנשמה לנשמה אומר הגוף ישו שאדם
 ונשמהו רוחו לד) (איוב וכן למלאך־, אומדה זהנפש

 ק ואס . שהים שהן משמעו כפי יורה !יאסוף אליו
 הנועה יצירה האדם אה אלהיס ה׳ וייצר הכהוב יאמר
 היא היצירה כי ,הנועה בעל כלומר ,נוצר אדם שהיה

 העפר גבול לא , אדם הוא שבהם וההרגש ההיוה
 השדה היה כל האדמה מן אלהיס ה׳ וייצר שאמר וכמך

 נפה בהרגשה שיצרו ואהרי ,האדם אל ויבא וגו'
 על הזאה הנפש להוסיף עליון מפי הייס נשמה באפיו

 בנשמה כי .מיה לנפש כלו האדם ויהי הנזכרה היצירה
ש^ כל יעשה ובה וידבר ישכיל הזאה  הנפשות וכל מע

 כמו ,הקנין למ״ד הזו והלמ״ד .תהיינה לה וכמותן
 ̂ לדורותיו אותו לקונה ,לי אשר וכל אני לך כ) (מ״א

 ונהפך מיה נפש כלו שמזר יאמר או .הושיעני אני לך
 , הזאת לנפש עתה היו יצירותיו כל כי אמר לאיש
 מורכבת היא האדם וצורת הואיל שיהיה ואיך .ע״כ
 יפול אם להפלא אין כאמור הפנים משני אהד על

 שכתב מה וע״ד בו. הנכללות הצורות בין המלוף
 אלהיכם ה' את ועבדתם פסוק על משפעים פ' ראב״ע

 מרגשת צומהת שבאדם הנפשות שלש כי באמרו וגו׳
 1ז או רפות כלן או מזקות כלן שתהיינה אפשר ומשכלת

 בהן וכי . רפה ולא מזקה לא או רפה וזו הזקה
 . ע׳׳כ ,׳וכו משונים מינים כ׳׳ז על אדם בני ימצאו

אחת בכל ומעס ברב הפרידה ספק בלי אלה ובלעדי

 וחמימות והמזונות
עם

נחמד אוצד
אביו מו מ א מ  ואמו מאביו והמזגים המדוה יורה כלומר .ו

ת : ומכפמתו ואמו אביו למבעי קרוב הבן עבע כי כיו אי .ו
 או כחור גופו בהואר האדם מקרי והם ,וכיצד איך מלשון

 והדומה מצונן איש או בעבעו הם יהיה אם גם ,בזה וכיוצא לבן
 אשר השנויים זכר כאן עד .האוירים מן : הגוף ממקרי לזה

 אב מצד ר׳ל ,הפרט מצד מסברו אהד אדם משתנה בהם
ם. א  זה י בשנוי עמו הכולל הכלל מצד ההשתנות זכר ואה״כ ו
 הולדו מיום אדם לכל יקרה אשר בשנוי זכר כאן עד גם ,רבים

 יכול אשר בשנוי זכר אה״ז ,התולדה מצד שהיא מותו יום עד
^ עליו להתגלגל  בימות כאו קר שהאויר בזמן כי , ועת עת ב

 בקין שהוא ממה פניו והואר האדם טבע קלת ישתנה ההורף
 טוב אם והולשה בריאות באדם פועל האויר וכן ,מם כשהאויר

ת :כמפורסם רע ואם  מקומות כפי אדם בני ישתנו .והארצו
 גבוריס מגדלת ארן יש כי ,טבעים ושאר בגבורה מושבותיהם

 כי ,לך שלה פ׳ ז׳ל רש׳י וכמ״ש ,מלשים מגדלת ארן ויש
 המדינה במצב התלוי לחמימות מקרירות האויר שנוי מלבד
 ליודעי (כנודע הם יותר אוירם שהדרומייס ̂ לדרום או לצפון
 או ישראל ארן למזרה מצבם לפי ישתנה עוד ,)בתכונה מעט

 וחלק הלק כל יימסו וההוזים, ,)אמת לחכמי (כנודע למערב
 כי הנסיון להם הורה אשר ידועים מזלות ממשלת לפי מהישוב
 טבנג יתחלק ומזה ,שונים באופנים הישוב חלקי על כהם ישפיעו

ת :שונות בארצות אדם בני נו מזו ה  איכות לאדם נמשך .ו
 שהולגל המזון מן לזה והדומה בקרירות או בחמימות הטבע

 דק מאכל הוא אם וכן ,זה היפך או בטבעו חם הוא אם ,בו
 מענו ואס רב אם אכילתו כמות לפי וכן .הפכו או טוב דם מוליד
ת :הטבע ישתנה מו מי ה ,ממע שותים המדינה שבני הנחל .ו

חז״ל: וכמאמר טפשים^ מגדל ויש חכמים מגדל יש כי

כמו מקרית פרידה שהיא מפני י ;תכלית לה אין מהן
 מזג לו יש גופו מאכרי אפר לכל כי ר״ל .מזגים ג״כ פו שמתרכפיס אמר ואמ״כ .ל״מ סימן המפר שיזכור
 יארע ואס ̂ להפהשלמתן כלים שהם האפריס כאמצעות רק פפעולותיה להתעסק הנפש תוכל לא כי לפעולתו מיוחד

 המוח מזג פהשתנות כי ,משכורתו הלוף כפי ממנו תגרע ידו על הנגמרת הנפש פעולת גס מזגו לשנות מהס פאחד דפר
 על והקש ,מעופן או השנוים רופ לפי מקצתן או כלן הפנימיות ההשגות יתר עם הדמיון פעולת עמו תלקה משל דרך

 כמה על אדם של ענינו ישתנה בהם הנופל החילוף רוב ולפי באדם המתרכפים האברים מזגי לרוב כי באופן .זה
 פאמרו ̂ האדם פני דברת על השני מהחלק מ׳ פ׳ צדקו משפס אח בלמדו ראתה המורה עין אלה כל ואת .פנים

^ המין בזה ההרכבה לרוב כי פ  שני תמצא שלא שאפשר עד אישיו בין רב ההבדל היה האחרון המורכב שהוא מ
 ויתחלשו המזג התחלף זה ועלת שוות. הנראות צורותיהם תראה שלא כמו המדות ממיני כמין מסכימים אנשים

 אחריה נמשכים מיוחדים מקרים קצת ספעיח צורה לכל כי הצורה אחר הנמשכים המקרים ג״כ ויתחלפו הממרים
סף : ביאורם על שאנחנו הדברים עם מאד המסכימים מדבריו ע׳׳כ וכו/ המומר אמר הנמשכים מקרים בלחי  . עוד ויו

ת ג׳׳כ בו שמתרכפות פאמרו האדם במין הנמצא החלוף אל עלות לבקש הזה הפילוסוף דו ו מ בי א מו מ א מ ר ו א ש  ו
ביו  וכמו ;אליו נמשכות הנפשיות התכונות להיות מזגם מצד אם ההורים להם הנחילו אשר המדות ר״ל ,קרו

 רושם מזה וימשך עולם. לאחוזת מדות להם יקנו פו אשר הרגלם מצד אם ̂ י׳ סימן בחמישי שיפא
 שישוב ואפשר .שביארנו כמו אלו עם אלו מציאותם התמדת מצד גדול מבוא בזה לקרובים ויש שקד^ כמו בזרע
 מצד המזגים אל ג״כ שישוב אפשר קרוביו ושאר אמרו וכן ,זכרם שקדם המזגים אל גם ומאמו מאביו אמרו

 בסכם אמו ברחם עצור עודנו הנוצר בולד מתרככות וכן שקדם. כמו תמשכנה מהם המדותאשר מקור היותם
ת בישולו יגמר ו כי ם מן אי רי אוי  באיזה הארצות מן איכיות וכן .ולחוחס יבשם וחומם בקרירותם ישתנו אשר ה
 מושבם יהיה האיכיות מארבעת מדרגה באיזו והמימות המזונות מן איכיות וכן גורל^ יפול האקלימים מן מחוז

 שותה שאמו ממה ושותה אוכלת שאמו ממה אוכל המפלת פ׳ נדה ז״ל כאמרם אמו במעי הולד יתפרנס מהם כי
 משכורת את להחליף כלנה היו הנוצר ה«יד ועל למעלה רבו אשר חלופיהס וחלופי בחלופיהם חברו אלה כל .פ״כ
 הוא וז״ל כ״ה) פ' א׳ (מאמר העקרים ספר בעל שכתב למה קרובים אלה דבריו והיו .מונים עשרת מזגו

 אפשר שאי עד אחרים מצדדים או האבות מזגי התחלפות מצד מקצתם קצתם מתחלפים האנשים שמזגי מבואר
שיסכימו י
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ם ת ע חו ם נ  להזק ילך פניו טכר ל6 הזה הפילוסוף הנה .הגנ׳גלי
 שהשתנות ,והוא .מאוד רכים פנויים מחת נופל האדם כי דעהו
 מוגכל וענין הדר אין והמזון והארן האויר מצד לא אשר

 הנפפעים הסיבות לגדודי מספר אין אכל ,הזה להשתנות
 שהניחו ■הרקיעים שהם הגלגלים והם השמים וצכא מהרקיעים

 ,לכת כוככי לשכעה שכעה והם ,תשעה מטפרס התכונה חכמי
 המזלות וגלגל .לכנה כוככ נוגה חמה מאדים צדק שבתי שהס

 ועוד .דגים וסופן עלה שתחלתן מזלות י״כ קבועים שכתוכו
 ,מצפונם צורות וע״ו המזלות מדרום להם ידועות צורות כ״א
 .המפורסמות צורות מ״ח והם ,מ״ח מזלות י״ב מספר עם והם

 שבעה מלכד בעולם הנראים שמים כוכבי כל נכללו ובתוכם
 היומי גלגל אותו שקראו הוא והתשיעי .שזכרנו לכת כוכבי

 כל ומכריח אמת פעם פעה כ״ד בכל הארן כביב המסבב
 להמון אשר הנפלאה והמרוצה התנועה ומזאת ,בתנועתו הגלגלים
 בארבעה והשתנות ערבוב מהדש כי אמרו הארן סביב הגלגלים
 לכל וההתחלה הסבה והיא .עפר ,מים ,אויר ,אש ,יסודות
 וכמ״ש הנזכרים, היסודות מחבור שהוא שבעולם מורכב

 (ר״ל זה ושנוי וז״ל ,התורה יסודי מהלכות בפ״ד ז״ל הרמב׳ם
 יתחברו ובסביבתו ,הגלגל בסביבת יהיה היסודות) השתנות
ף) מהם-.שאר ויהיה ארבעתן למי(גו  מיה ונפש אדם כני גו

 ומום בקור ואיכיותיו המורכב מזג ישתנה אמנם .עכ״ל ,וכו׳
 ההויה ברגע השמים צבא וכל המזלות מצב לפי בזה וכיוצא
ת :עוד יתבאר נאשר לו מז ה  שזכרת/ לכת כוכבי שבעה הס .ו

 לכת כוכבי שבעה על הוא מזלות של השם הנחת שעקר נראה כן
 המדקדקים אמרו כי .מזל בשם ג״כ מזלות לב־׳י״ב זה שם והושאל

 נראים מרוצתם צוי.ימת ,נזילה מענין והוא ,נזל השרש כי
 עיקר יגיע ומחמתם .לכת לכוכבי נאות שם וזה ,כנוזלים

 המגיע התנועה מחמת האחד .דרכים משני בהיסודות השנוי
 ויש הארץ כמו שהם גופם גודל מפני כי הארן, אל מהתקרבותם

 כ״א מאדים צדק שבתאי וכן השמש כמו הרבה הארן מן גדול
רן, מן כמה!פעמים גדול מתר א  שהם אף נגה כוכב וירח ה

 שהתקרבותם ספק אין .עצום גודל להם עכ״ז הארן מן קנוניה
 לנו השמוך באויר גדולה תנועה מוליד הארן מן והתרחקותם

t בעולם ההשתנות כל המחוללת. והיא o . השנוי הוא והשני 
 ראש שהיא השמש כמו ,כחותיהם מאיכות יגיע אשר מהשסע

 וכן .מהלבנה והקרירות .ביסודות אשר החמימות לכל ויסוד
שה אחד מכל כמות יצאו  ,מיוחדות באיכיות לכת כוכבי מחי

ק סביב הכוהכים אלו שתנועות ומפני א ^ שוה, בערך אינם ה  א
יוסר הארן מן רחוקים פעם ,מפעמים תנועתם ימהרו לפעמים

 שכתב כמו אחת ותכונה מזי על אנשים שני שיסכימו
 כן גם כזה האנשים ויתחלשו אמרו על וכו׳ סינא ן׳

 הארצות גיבעי כי מושבותיהם מקומות התחלפות מצד
 בזה וכיוצא והמימות וההרים האוירים בשנויי מתחלפות

 וזה בניבעם וקשים גסים שפירותיה ארץ שתמצא עד
 ותמצא .ונקי זך איננו בו גדלים שהם שהאויר מצד
 בריחים בלתי או ערבים בלתי פפירותיה אמרת ארץ
 והב״ח כיובים אינם עליהם שגדלים שהמימות מצד

 המזון אל מזגם שיתדמה בהכרח הפירות מאלה הניזונים
 בהפך שירותיה שימצאו אמרת וארץ ממנו, ניזונים שהם

 הארץ אנשי אל הפכי מזגם יהיה מהם הנזוניס והב״ח
ם יהיה זה וכל .ע"כ וכו׳ האחרת ת ע הו ם כ לי לג  הג

 כמסמרות לכת כוכבי שבעה בהם שנקבעו המפורסמים
 היות עם כוכבים אמר ולא גלגלים ואמר נעועים.

 שהשפעת בלשונו לכלול כדי הכוכב, מגרם הכה שפע
ת . גלגולם דרך תהיה המשוער החום לו מז ה  הס ו

 צבא יתר והחיי־לים .השמיני שבגלגל עשר השנים
 באותו נשואות אחרות צורות ושש בשלשים הנכלל השמים

 המתחלקים כלס הכוכבים אוסף יגבר בכה הלא כי .גלגל
 ביהשס במבוצתם מהם ההוים בערכים ניצוצות לכמה

 ולהשפיע להביע כמדובר השפלות הנמצאות ואל עצמם אל
ת 'עם דבר בדבר כראוי המשוער הכיבעי המום מ  ה

 גו .כאמור פרטיה קרובה סבה הם אשר המולידים
 מלאכתו להשלמת הפועל השכל הוא האומן ישתמש
 עליה שמו נקרא אשר ההויה ולהמשיך הצורה בנתינת

 כחות עם באמרו שיוכלל רחוק ואיננו שקדם. כמו
 ההריון בעת מהם המתחייב המשפט אל רמז הגלגלים
 אדם אבל לאמי י״ז סי' בשלישי החבר כדבר והלידה

 בהם ומתנצחיס הטבעיס בהם מתגברים ודם מזרע
 נתבאר כאשר המזל ורוע ההצלחה התחלפות כפי המדות
 להורות הפילוסוף מגמת סוף ולהיות .ע״כ יצירה בספר

 בכאן להזכיר הוצרך לא .האדם באישי המם^ סבות על
 בלתי אמד אופן על עת בכל להיותו הצורות נותן

 .אליו למוכנים רצון שבע שפע טוב ימנע■ ולא משתנה
חלוף כפי מצדם רק באישים הקורה ההתחלפות ואין

הכנתם
 שעיקר מתן הדין ,לדרום פעם לצפון ממים פעם ,מסעם

ק מחלקי אחד בכל השמי יקרה ולעומתם ,בהס תלוי סתנועה א ם : מהם וכרחקם ראשם נוכח אל בקרבתם ה לי  BS .והחיי
 ובתוכם ,כוכבים סך איזה מקבון צורה וכל .לקדמונים הנודעים צורות ושמונה הארבעים ומהם ,השמיני שבגלגל הכוכבים המון
 התנועה מלבד עצמם בפני מורגשת תנועה להם שאין!ראה מפני .הקיימים כוכבים נקראו ואלו ,לכל המפורסמים מזלות י״ב

 מרוצתם מחמס לנו הסמוך באויר תנועה יתהוה מאלו וגם ,היומי גלגל ע״י השמים צבא לכל נראה אשר לעת שבמעת הכוללת
 איכיות להם יחסו אפם .הנזכרים כוכבים לשבעה כמו מפעם יותר פעם וריחוק קירוב להם נרגש לא אבל ,היומית בתנועה
 ,סרען . הרוה דלי,■מזלות ,מאזנים ,תאומים .האש מזלות ,קשת ,אריה ,טלה ,אמרו כי .יסודות מ/רבעה מטבעי ידועות
 מצד נלקה והכל העליונים. שבכוכבים צורות בשאר בזה וכיוצא .העפר מזלות ,גדי ,בתולה ,שור .המים מזלות , דגים ,מקרב
ם :השלשה יסודות ישאר האויר וישתנה יתמזג ידו ועל שלנו באויר ישפיע כמו לסי מזל כל כי ויאמרו , הקדמונים נסיון  בערכי

ם ם ההוי ה  בהגיע שונות פעולות לכת כוכבי משבעה וכוכב כוכב לכל כי השמים כוכבי בחזיון הפונים הקדמונים אמרו הנה .מ
ד ג״ג ב״ב ובהתחברם ,זה תחת זה בבואם אמיות פעולות להם וכן מזלוס מהי״ב כ״א המת ה ד׳ אממ .נאחד כולם או ו׳ו ה׳  ו
 ,צדק שבתי . כזה והוא . אופנים כ״א על חבורם שיתחלף אפשר מהם כוכבים שני ר״ל ,כ״א הם השצים מחברות כי עוד

מ4 .לבנה שבתי ,כוכב שבתי ,נוגה שבתי ,חננה שבסי ,מאדים שבתי ל. ,מ״כ ,מ״נ ,מ״ח .צ״ל ,צ״כ ,צ״נ ,צ״ח ,׳  מ״
^ .צ״ל .נ״ל ,נ״כ .מ״ל ח״כ ,מ״ג ד ב ^ שצ״כ ,שצ״נ ,שצ׳׳ח ,שצ״ס ,הזה .אופנים בל״ם יצויר כוכמם שלשה מחברת זה ו

שצ״ל
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y!s , שח״כ ,שח״צ ,שמ״ל ,כ שמ• ,שמ״נ ,שמ״ח y שח״ל, 
 ,צח׳נ ,צמ״ל ,צמ״כ ,צמ״נ , צמ״ח .שכ״ל ,שנ״ל ,שנ׳ה
 ,ממ״ל ,מח״כ ,מח״נ .צכ״ל ,צנ״ל ,צנ"כ ,צח״ל ,^ן״כ

כ,5 ״ ל. נ מכ״ ^ ל ה, מנ׳׳ ה נכ״ל. חכ״ל, חצ״ל, מנ׳׳ עז ד ב  ו
 שצמ״ג ,שצמ״מ .ל״ה כן גט יחד מהם הארבעה מחברות

 ,שצנ״ל ,ש>נ״כ ,שצח״ל ,שצה״כ ,שצח״ג ,שצמ׳׳ל ,שצמ״ה
 ,שמכ״ל ,שמג״ל ,5שמנ״ ,שמח״ל ,שמח׳׳כ ,שמח״ג ,שצכ״ל
 ,צמח״ל ,צמח״ה ,צמח״נ .שנכ״ל ,שחכ״ל ,שחנ׳ל ,שימ״ע
 .צנכ״ל ,צחמ׳ל ,צחכ״ל ,צחנ״ל ,צמכ״ל ,צמנ׳ל ,צמנ״כ
 החמשה ומחברות .חנכ״ל .מנכ״ל ,מחכ״ל ,מחנ״ל ,ממנ״כ

 ,שצמנ״כ ,שצמח״ל ,׳שצמח״כ ,שצמח״ג .כזה ,6כ״ הם
 ̂ שצנכ״ל ,שצחכ׳׳ל שצחנ״ל^ שצחנ״כ^ שנמכ״ל, שצמנ״ל,

 צמחנ״כ, שחנכ״ל. , שמנכ׳׳ל שמחכ״ל, שממנ׳ל^ שמחנ״כ,
 ומחברות .מחנכ״ל .צחנכ״ל ,צמנכ׳׳ל ,צמחכ״ל ,צמחנ״ל

 ,שצמחנ״ל ,שצמחכ״ל ,״כ5שצמח .כזה ,שבע הם הששה
 השבעה ומחברת .צמחנכ״ל .שמחנב״ל ,שצמנכ״ל ,שצמנכ״ל

,אמת היא . :שצמחנכ׳׳ל ,
ה ל  כצ יצאו פיהם שעל אמרו אשר מהברות הק״ך הם א

 אמד במקום כשיתחברו והוא השפל בעולם השנוים
 חבורם בזולת אף ואמנם .הנזכרים בדרכים המזלות בגלגל

 מרחק ד״מ ,ונקודה נר,ודה בכל רבים שנויס פרטי מתהוים
כו׳ ג׳ או ב׳ אחת,או מעלה אם צדק מן שבתי  ק׳ם עד ו

ע .מעלות ע ב  ובערך לכת, כוכבי שאר מן שבתי מרחק כמות ו
^ זה ואף זה כנגד זה הכוכבים כל מרחק כמות ע  מקום ב
 זה כל ועם .המזנות בגלגל נקודה כל או מעלה בכל מצבם
 אם רום בשפל אם רום בגובה אם שלהם מצב שנוי יצורף
 הכוכבים שאר ובערך ההוא הכוכב בערך בדרום ואם בצפון

 רבים הם האלה השנוים ויתחלפו וכשיצרפו במזלות. מצבם ובערך
 בכל מתרבים הצירופים כי .לדבר יכול הפה שאין עד מאוד
 .עמו וכפילתו בזה זה שתחתיו המספרים כל כפילת כפי ממ!ר

 צירופים ב׳ לו יש שנים ,צירוף שום לו אין אחד משל דרך
 .א׳ פעם ב׳ דהיינו לו הקודם מספר עם שנים כפילות דהיינו
 מספר עם שלשה מספר כפילת כמו צירופים ששה לו שלשה
 כמו .צימפים כ״ד לו ארבעה .צירופים ב׳ שהם שלפניו שנים

 ה׳ צירופים ק״כ לו חמשה .ארבעה עם שלפניו ששה כפילת
 שבעה .ק״כ פעם ששה צירופים תש״כ ששה .כ״ד פעמים
 ,׳וכו הש״כ פעם שבעה כמספר .וארבעים אלפים ממשת

ד יצירה בספר וז״ש  ג׳ ,בתים ב׳ בונות אבנים ב' ,ז״ל פ׳
 ,הש״כ בונות ו׳ ,ק׳׳כ בונות ה׳ ,כ״ד בונות ד' ,ו׳ בונות

 וחשוב צא ואילך מכאן ,בתים וארבעים אלפים ה׳ בונות ׳1
 סי׳ ד׳ מאמר החבר בדברי ונזכר .לדבר יכול הסה שאץ מה

 לספר בהר,דמה הראב״ע כתב הזה הדבר אודות ועל .כ״ה
 למתכונת נמשלת השמים מלאכת מתכונת תמצא לא כי קהלת
 הזה הפילוסוף בא הזאת ובמחתרת .עכ״ל ,אחד רגע אנמית
 הידיעה יתכן לא שח״ו שפתיו פצו כאשר עליון דעת לגנוב

ע יכלתו לבצר חטאתו פרי זה ואף .השנוים בעבור ב ת  ונכנס י
 השפל עולם מעשה כל המייחסים והבדים שמים הוברי בעצת

 יפעלו והם והמזלות הכוכבים וצבא השמים לאותות והשתנותם
 ויעשו מבטים להם וחצבו ומרוצתם, גלגוליהם דרכי ע״פ בארן
 ריב כל יהיה פיהם ועל פגע כל יודרש משם כאלו בתים להם
 יחד צבאם וכל שמים עושה אלהים איה אמרו ולא נגע וכל
) (ישעיה שנאמר וכמה .וכסיליהם נשף כוכבי כל  שאו מ׳

 לכלם צבאם במספר המוציא אלה ברא מי וראו• עיניכם מרום
 שמים חקות הידעת ונאמר .כח ואמין אונים מרוב יקרא שם3

ב משטרו תשים אם איו  חיים אנו מפיהם ולא .ל׳ח) בארן(
 אלהיות צפונות סבות ולהם לפניו רצים כמשמשים רר, וחינם

,הכל מאדון ורגע עת בכל יקבלו אשר כפי כוכב לכל מיוחדות

ת ותנועתם מרוצתם פי על ולא  ,האדה יחיה בנבד המקדי
 והשפעת תנועתם על יפקוד זמן ובכל יקרא בשמות לכלם אך

 ,ללכת אלהים רוח שמה יהיה אשר בכל בכחם לסבב בהם רצונו
 מרוב . יטנו יחפון אשר כל אל עליו הרוכב תחת הסוס כמשל
ם  המפר יתברך בערבות הרוכב יכולת ר״ל ,כח ואמין ^ני
 בזולת מתהוה דבר ואין יחתום כוכבים ובעד בדים אותות

 בס יענה פיהם הלא בזה, הגדול והמופת .סרטי ורצון השגחה
 ,האדן על יבא מאשר ויגידו נא יקומו חכמתם אפוא איה כי

 והחזיון הכוכבים דרכי ע״י עתידות להגיד יתחכמו הם הלא
 ויבוקש ,ההובריס וקדמוני גטלמיו׳׳ס נחלום אשר דרכם לפי

 . יאבדו פקודתם געת תעתועים מעשה הבל וימצא הדבר
 מבט השמש אל תביט הלבנה הזה למועד ,יאמר כה אם והיה

 ביתו יבנה דגים ומזל לטובה זנבו אלינו יהסך והתנין אהבה
 לא ,הערכה ותגל השרון יסרה בארן יהיה נדבות גשם ,בצדק

 נאות אבלו נכרת אוכל עיניו נגד ,בא משדי שד .בדיו כן
 .לשתות מים אין הארן פני על חורב צין נבל חציר יבש מדבר

 באיבה זבולה עמד ירח שמש בחזיוני ראיתי ,יאמר כה ואם
ם .לריב נצב מאדים בבית ועקרב לה היו לא ופניה  וציה »
 ה1בב^ יוצלזיה מעיינות .חזה שוא .הארן פני על גדול ורעב,
ה׳ ובהר  עמקיס ה׳ כגן והבשן הכרמל ,לצדקה המורה נתן ו

 אשר חכמתך הלכה אנה החוזה יענה הלא ועתה בר,. יעטפו
 למלאכת כונים לעשות מעולם אבוסיך ואבות. אתה טפחתורבית

 ושאר השמש תחת עמלו אשר עמלם לכל קן אין ,השמים
 באמרי נוקשת למה ,ומובאם מוצאם לדעת השמים כוכבי

 ביאר וכבר .הנערים בך ויתקלסו הצעירים עליך ישחקו .פיך
 בחכמתו תבל מכין בכחו ארן עושה באמרו בפירוש הנביא זה

ק מקצה נשיאים ויעל בשמים מים המון תתו לר,ול וגו׳  א
 אדס כל נבער ,מאוצרותיו רוח ויוצא עשה למטר ברקים
 ,בס רוח ולא נסכו שקר כי מפסל צורף כל הוביש מדעת

 .נ״א) (ירמיה יאבדו פקודתם בעת תעתועים מעשה המה הבל
ע הכל שיוצר בזה ביאר ב ת  השם כפי הראשונה הסבה שהוא י

 P שניה הסבה תצא שמאתו כמו הפילוסופים לו שיקראו
 האחרונס פכה סוף עד ורצונו בידיעתו הסבות כל ישתלשלו

דנן שיתנהג ולא בחפצו ביסודות ופועל ,האחרון סרט ועד  ב
 ואם ,זה מדעת אדם כל נבער כי ,בלבד הכוכבים השפעת
 חזיוטין להם ויציבו ונסיונות סברות שמים הוברי מלבם יוציאו

י  להוריד טלסמאות פסלי יעשו ויש ,ומבטיהם השמים בסי ע׳
 ובאלה הקדמונים) שבימים לעכו׳ם (כנהוג הכוכבים כחות

 מעשם הבל רק זה אין ,בארן יהיה מה לדעת יתנשאו
 לענות יבא מי כי השומעים המון ולהבהיל להטעות תעתועים

 .שלהם בחזיון והשקידה התכונה בחכמת השתדלותם עומק אחר
 ולבקר לדר,דק שיפר,וד בעת .יאבדו פקודתם בעת רק אך

 השמים יגלו תיכף אז לא אם דבריהם היקרו דבריהם אחר
 לבאר והוסיף .כל שקרם.לעין יתפרסם וירח כשמש ,שגיונם

 ה׳ נחלתו הוא-ושבט הכל יוצר כי יעקב חלק כאלה לא עוד
 •משיבים ישראל אמוני שלומי אנחנו הנס .(שם) שמו צבאות

 ,נכר אל עמו ואין צבאות לה׳ התנועות וכל המעשים כל
 נזכיר ובשםאלהינו כפינו אל אל נשא אם והוא דינו6ד ויבחנו
 כמו ,נדבות גשם לנו ויניף קדשו משמי יעננו מטר בשאלת
 קולות ה׳ ויתן ה׳ אל שמואל ויקרא שנאמר בשמואל שמצינו
 היש וזש״ה .י״ח) א׳ באליהו(מלכים וכן ,י״א) (ש״א ומטר
 אתה הלא רביבים יתנו השמים ואם מגשימים הגוים בהבלי

 (ירמיס אלה כל את עשית אתה כי לך ונקוה אלהינו ה׳ הוא
ד)  נמסרו לא מפתחות שלשה ואמרו חז״ל דר,דר,ו זה ועל ,י׳

 כתבי כל בפרק אמרו ואשר .מטר של מפתח הא׳ ,לשליח
 חכמתכם היא כי שנאמר ומולדות תקופות לחשב מצוה

ס, לעיני ובינתכם מי ע אם יוכל־לידע זה ידי שעל ופירש״י ה
תהיה
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 נאצלת אצילות היא אבל ,ממנה כונה בעבור לא הראשונה הסבה אל שב והכל
והשתלשלו והמסובכות הסבות "והרבקו ורביעית, שלישית ואח״ב שנית סבה ממנה

באשר ודמדבקו) (נ״א
י נחמד אוצר

לחכמי שהיה ספק אין שחונה, או גשומה הזאת השנה תהיה
 אצמגנימת דרכי לא בחזיון הנביאים מסי מקובל אמר סול ישראל

ם,  הלא גזה^ יש העמים לעיני חכמתם שאל״כ.מה כקדמוני
 החבר בדברי שהוא וכמו ̂ זה בדרכם ידות עשר להם אדרבא

 די שזכרתי מה ובכל . בסירוש ד' ממאמר ע' סימן סוף
ל :חצן והשגחה בידיעה הכופרים סי למלאות כ ה ג ו  כל ר״ל .ש

 לתנומה גורם דהיינו סבה אחת כל בעולם הנראות התנועות
 לירק הצמיחה גורם המטר כי ד״מ שנאמר כמו ,שאחריה

ק א  כלים שהם עד אחרות ולעזרות אחרת סבה ולמטר ה
ת :יתברך הבורא שהוא ראשונה בסבה לו  שפע כל .אצי
חני  החוקרים בלשון נקרא עליו משפיע מאצל המגיע מ

ת ^ ת :י״א) (במדבר הרוח מן ויאצל מלשון , א ל צ א  נ
ה סמנד! ב ה ס  בלבו הקשורה האולת לפרש קיאו על שב . שני

 סבר ממנה נתחייב ח׳ו כאילו רק ברצון הבריאה בהכחשת
 ראשונה מסבה נאצל שבכולם העליון מלאך ויהיה ,בחיוב שניה

 עד וכן ,שלישית ממנו האציל וזה ,אצלם הראשון נאצל ונקרא
 התנועות כל הנותן הפועל שכל אצלם נקרא והעשירי ,עשר

 אותם התעו כאשר ויהי .השפל בעולם ומסובבים סבות בדרך
 בעצתם עוד נתאבכו עכ״ז ברצון בריאה מהאמין לבבם מזמות

 נתהוה וכיצד הוא מה הזה החיוב דבריהם לברר ידעו ולא
 הנה יתברך. הבורא מן הראשון הנאצל נתחייב מה שום ועל
 וכל גיחוך לידי מביא ,הגוף מן הצל כחיוב שהוא אמרו ק

 אך וממש הויה שום אינו שבגופים בהצל כי לו, יצחק השומע
 מקום בין מפסיק ההוא שהגוף מה השמש אור העדר הוא
 עם יתברך להבורא בזה יערכו דמות ומה .עליו למאיר הצל

 מן היוצא האור כדמיון שהוא. אמרו ואחרים .ממנו הנאצל
 המושכל כמשל שהוא אמר שבהם והאחרון .השמש עם השמש

 אשר בסכלות עצמם לתקוע ויגעו טרחו וכמה .השכל פן
ם מי  הזה העכור החומר וכי ,יכלכלוהו לא השמים ושמי מ

 דק מכל הדק ב״ה סוף מאין אור יהיה ומלואה הארן שהוא
 מן האור שיהיה היתכן ,ממנו המושכל יהיה או נרו והוא

 כמרחק במדרגה רחוק כך המשכיל מן המושכל או המאיר
 עושה ואומר צווח והכתוב ,הפכים שהם הרוחני מן הגשמי

קו :שמים נטה ובתבונתו בחכמתו חבל מכין בכחו תדב  ו
ת בו ס ת ה בו ב סו מ ה  ואי תמיד לסבתו דבק מסובב כל .ו

 אין טבעי בדרך תמיד המנהג כלומר ,ממנו שיתפרד
 מקום יש אמנם כי .האמתית תורתנו לדעת כן ולא .לו שמי
 בין ה' בפועל אצלנו חלוק ואין ,הטבע נגד שהוא אף לנס
 נכנה תמידי והיותר מורגל היותר שהדבר אפס .לטבע הנס
 רגע בכל ופעולתו אלהי כח בו יש ועכ״ז ,טבע בשם אוהו
 הוא וידליק לשמן שאמר מי חו״ל וכמאמר .הנס בענין כמו

שלו :(תענית) וידליק לחומן יאמר תל ש ה  ירידת לשן? .ו
 דפנות המשלשל כמו בזו זו דבוקות למטה מלמעלה הסבות

למטה מלמעלה כל ז״ל ופירש״י ,ט׳׳ז) (הוכה למעה מלמעלה
קרוי

יהודה קול
ל כי באמרו דבריו וחחס רצויו. לקבל הכנחס כ  ה

ב ל ש ה א ב ס ה ה נ שו א ר א ה ר ל ו ב ע ה ב נ ו  כ
ה נ מ ל מ ב א א ת הי לו צי ת א ל צ א ה נ נ מ ה מ ב  ס
ת י נ כו׳ ש  כי פנים, בשום ית׳ האל יתרבה לא וכן .ו
 להתיחס ישוב לא ושמה השמים מאלהי הגשם ירד כאשר

 ממנו במשחלשלים היוצא הרבוי יהיה כן אליו גשמות
 הלילה בו שימצא רבוי צד בשום אליו להתיחם ישוב לא
 מן המספר כהתרבות זה אחר בזה הנאצלים מצד אם כי

ד :הפשומ האחד  בו אשר הראשון הדרך גבול הנה ע
 הולד אל פרטיו כל יאות אופן על ביאורנו המשכנו

 הספור בראותי כי אפם .אמו בבנון עצור עודנו הנוצר
 חלוף עס צ״ה סי' החבר בדברי ובא ממשמש עצמו הזה

 הולד מקרי כל על ממקומו מוכרח שם והוא .מזער
 כמבואר דעתו שלמות על ויעמוד יגדל אשר עד היולד
 הפילוסוף כי והוא אחרת, דרך זממתי שבתי שמה.

 בוא עד עניינו המשנות הנולד חלוף סבות הנה זכר
 התרכבות זכרו ואחרי .תומו עצם על איש להיות עתו

 המדוה זכר בארנו אשר .הדרך על והמזגיס הצורות
 אביו אצל הרגלו מרוב הולדו אחרי אותם ינחל אשר

 שכבת מצד הן מהם, מורשה לו אשר המזג מלבד ואמו,
 בפירושי. שם שזכר וכמו .אם של דמה מצד הן האב זרע

 רגיל בהיותו כן גם קרוביו משאר ינחל אשר והמדות
 עצמו הולד מהם יתפעל וכו׳ האוירים איכיות וכן אצלם,

 והסטת התחלפות וכפי העולם לאויב צאתו אחרי גם
ק  ובפרס האדם בבני תכלית לאין רב חלוף יראה ה

 בהם יתפרסמו אז כי יגדלו כאשר לפרקם בהגיעם
 לעמוד והרוצה בנפשותם. נקבעו אשר התכונות חלופי

 הפילוסוף אצל הזה הלשון שבין החילופים מעם על
 .ידרשנו כי ימצאהו שם ,החבר אצל שם הוא לאשר
 בה שנפטרנו מה מצד זו לשטה נודעת יתירה וחבה
 מהתפשטות הראשון בדרך הנכללים הדוחקים מידי

 נפש שהיתה והקרובים ההורים ממדות בזרע רושם
 א״כ העלה הראיתיך. כאשר בהם קוהה הפילוסוף
 הדברים תכונת התחלף לפי כי אלה בדבריו הפילוסוף

 עליון יכוננה והוא בה יולד ואיש איש ,זכרם שקדם
 ללכת שבות הן ית' אליו אשר הסבות השתלשלות ע״ד
 לא פרטית והשגחה ידיעה כונה בהם לו אין מבלי
 כ' פ' בשני המורה דבר אשר וזאת ,מקצתה ולא מינה

 שכל הוא אריסטו יאמינהו אשר החיוב ענין כי באמרו,
 לו אפשר אי מלאכותיות אינם אשר הנמצאות מאלו דבר

מה כפי הוותהו אשר ההוא לדבר מחייבת סבה מבלתי
 התחייב ממנה הראשונה לסבה שיגיע עד כן שלישית השנית ולסבה שניה סבה ההיא ולסבה עליו שהוא
 ר״צ ,מהבורא העולם מציאות שחיוב זה עם יאמין לא שהוא אלא .תכלית לא אל ההשתלשלות להמנע הכל

 מהאש המום התחייב או האור) במניעת העדרי חיוב אלא שאיט (פי׳ מהגוף הצל כהתחייב הראשונה, שהשבה
 בהיותו ידיעה לו שיש (פי■ מהשמש האור התחייב או הנמשכת) בפעולתו ידיעה שום בלי טבעי חיוב שהוא ׳(פי׳

 כחיוב ההוא החיוב יאמין אבל דבריו, יבין שלא מי עליו שיאמר כמו ידיעתו) מכה אורו ימשך לא אך מאיר
שכל היא אצלו) (ואפי׳ הראשונה ההיא שהסבה .מושכל היותו מצד המושכל פועל הוא השכל כי מהשכל, שמושכל

בעליונה
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 לה אין קדמונית ראשוגה הסבה כאשר קדמון והדבקות .אותם רואה אתה כאשר
 ויש ,והאיכיות ההרכבות כפי יגמר שבהם סבות העולם מאישי איש ולכל .תחלה

לא אשר ככושי ,חסר ובא סבותיו שחסרו ואיש ̂ שלם ובא סבותיו שנשלמו איש
הוכן

יהודה קול
 שאמר עד שבהם והשלימה המציאוח שבמדלגוח בעליונה

 ונהנה בו ושמח ממנו שהתחייב במה רצה יתברך שהוא
 ענין בו ואין כונה לזה יאמר ולא מילואו שירצה זא״א

 נאקד לענין דרישה היא שהפונה לאי (פירוש הכונה
 באמירתו הנכללים הדברים הן והן הגעתו). ידרוש

 . בתמלה כאשר רע ומראיהן .גבוה כלאי הנזכרת
 מלאות מהורות אמרות והנה שכלי בעין וארא ואיקץ

 איש דניאל הוא בעמנו מיוחד אחד בקנה עולות ימובות
 והרעות הרקות האילוסוף אמרות ותבלענ^ .חמודות

 מן השואע הטבעי החום כי העם את דעת בלמדו
 אשר ית' וכונתו מרצונו ובא נמשך ,כמדובר הגלגלים

 לתועלת השמים מן ה׳ מאת משוערת אש *מסיר
 להכינו הזרע יהיה מעצמם להם לא כי . הנבראים

 כל את רק . הצורה קבלת אל נאות בהתמזגות ולסעדו
 .עושה היה ית׳ הוא גלגולם דרך שם עושים הם אשר

 שבשמיס לאביו זרע נתון לבלתי ארצה שחת והאילוסוף
 בדניאל הוא הדר כתוב .ברצונו הכל ועושה השועל

 נור גלגלוהי נור די שביבין כורסיה באמרו ז') (סי׳
אלשין אלף קדמוהי מן ונשק נגד נור די נהר דלק

i*
נחמד אוצר

שר :שלשול קרוי א ה כ ת אה א ם רו ת  שאסה זה כלומר .או
ת :שכעולם והמסוכנים הסבות מן רואה קו הדב  .קדמון ו

ע במנהג הנראים התנועה עניני כל ר״ל  נמשכים (לס״ד) המנ
 התחלה בלי ראשונה מסיבה נמשכים מעולם היה כך מזה זה

ם: ה לבל ל ש ו שי אי אי ם. מ ני עו ע, פרע כל ה פר  איש כמו ו
ת :איש בלשון בלשונם יקרא הכל גמל או שור או ,אחד  סבו

ם ר שבה מ ג  ,איש שום נמצא שלא מה שכעבור לסי הנה .י
 ובכל ובגודלו בתוארו אחר לסרע ממש דומה אחד פרע ר׳׳ל

 אחד לכל המיחד ברצון הבורא על המורה ראיה הוא עניניו
 לומר נלחן ע״כ ,מח״ב) פי״ע במורה מזה קצת (ונזכר צורתו

 בשי :שבו והאיכיות ההרכבות כפי במקרה שהם דרכו לפי
ת בו כ ר ה  יסודוס מארבעה יסוד איזה היסודות כמות ערך .ה

 : השנויס אופני יתנשאו לעומתם אשר הפרע בזה גובר
ת ביו האי  : למעלה שזכר מה וכל והארצות האוירי!^ הם . ו
מו של תיו שנ  י ,ההוא למין האפשר כפי נגמר שיהיה ר״ל .סבו

 כסי ד״מ הסוס וכן .האדם למין האפשר בשלמות האדם ד׳׳מ
 אמת נעדר שלא בעבור והוא .הסוס למין האפשר השלמות
א :כולו המין בזה האפשרות השלמות מסבות ב .שלם ו  כפי .
שי :כנזכר למין האפשר  החמוש בארצות השוכנים הם .בכו

שר :מאד א א בן ל תר הו יבא לא הגדול החום מחמת .ליו
מזגו

 אל רמז נור די שגינין כורסיה כאמרו כי .סתיחו וסארין יתיכ דינא יקומון קדמוהי רבפן ורבו ישמשוניה
 המקיף הוא הזה והגלגל ,אש של לניצוצות הדומים הקיימים הכוכבים בעל השמיני הגלגל הוא כסאו השמים
 לא .בעצמו מניעו הוא ית'. הבורא כי שסובר מי מהם ויש .ישנים גם חדשים הפילוסואים קצת אצל העליון
 נראים שהם לכת כוכבי לז׳ רמז דלק נור גלגלוהי .סברתם' לשי המלאכים ע״י המתגלגלים הגלגלים כיתר
 הסבעי החום אל לרמוז קדמוהי מן ונשק נגד נור די נהר שבמנורה. נרות ז׳ לדוגמת דולקות כנרות אלינו

 התחל^ כשי ידו על כי נהר ההוא הששע שנקרא אפשר זאת ובלעדי .העליונים מן ונמשך שושע שהוא המשוער
 החום יששיע יביע יום'ליום כי .הנגרים כמים זה אחר בזה וההשסד ההויה תמשך כנזכר שונות לסבות

ט שלזה ואששר זכרם. שקדם הסבות ויתר המצבים לחלוף השתנותו כשי בנבראים שונות תכונות הזה  מו
 ובמלים שירה ואומרים נור די מנהר השרת מלאכי נבראים ויומא יומא כל דורשין אין ש׳ באמרם חז׳׳ל

 בשט המורה כדבר הכחות כל על יאמר מלאך שם הנה כי .ג') אמונתך(איכה רבה לבקרים חדשים שנאמר
. ״ז  עד מצבם משמרת על היותם עת בכל מקום של ברצונו וההשסד ההויה שירהעניןהתמידם אמרם ויהיה פ

 מדברי כי אשס חלישוח. יום בכל עושים הם תחתם,וככה אחרים ויתחדשו ההם המצבים ונסו היום שיפוח
 מן לעתו נברא שהיה יש והמלאך שם באמרו ̂ כששוסו יובן אצלו הזה שהמאמר יראה ג' סי׳ ברביעי החבר

 המוס הממשיכים השמים צבא כל הם ישמשוניה אלשין אלף שמה. שיתבאר וכמו הדקים היסודיים הגופים
 דברו עושי כח גבורי אלהים מלאכי הם יקומון קדמוהי רבבן ורבו ורצונו. יתברך מצותו ע״ש המשוער

 השילוסושים שגו כי בזה והורה אדוניהם. יד אל עבדים כעיני מצותו אל מצשים ומשמאלו מימינו העומדים
 ויש יש כי ,דעתם לשי יניעום אשר הגלגלים למסשר רק מלאכים שם שאין בחשבם שליליה שקו ברואה

 להיות שתיחו וסשרין יתיב דינא .ללכת הרוה שם יהיה אשר אל מקום של בשליחותו הולכים רבים מלאכים
 .בשרסים ומשביח יודע חשץ הוא כי מעלליו וכשרי כדרכיו לאיש לתת אדם בני דרכי כל על שקוחות עיניו

 הכל כי הברור והאמת .אותם בלדתו בכזיב היה כי שיסמוכו מה על להם אין האלה בשנות הפילוסוף ודעות
ל :והצדק האמת ע״ש ורצק בכונה ית׳ מאתו געשה כ ל ש ו שי אי אי ם מ ל עו  לא העולם מפרטי שרט ולכל ר״ל .ה

פי :לבד לבני,האדם ת כ בו כ ר ה ת ה ו כי אי ה  ובאיכיות זכרם, שקדם והסדוש והמזגים הצורות בהרכבות כלל .ו
 נוסהא ויש .מחתינהו מחתא בחדא הקיצור לבחירת כי ,וכו׳ והארצות האוירים שהם השאר ־כל הבליע

 סבות באמרו כי ומבוארת ששוטה היא זו נוסחא וכונת .והאיכיות ההרכבות כשי המלות שלשת בה שממטו
ל שבהם הכ ר, מ . בכלל: יג שי ו כ ש, בצלם אך החכמה. לקבל הכנה לכושי אין כ  כח עם וצורתו יתהלךאי
ר :מאד בו חסרים דבורו ש א א כן ל ר הו ת  והדבור האדם צורת להשיג אלא אינו הכנתו שסוף ר״ל .וכו׳ ליו

טר חכור .החסרון כתכלית מדרך לא דת אמונת להם שאין אדם בני עם המורה כללם הללו הכושיים כי תז
העיו:
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 נתכנו לו אשר והפילוסוף ,החסרון בתכלית והדבור האדם צורת מקבול ליותר חוק

 מן מאומה חסר ולא והמעשיות והמדעיות המדותיות המעלות בהם יקבל תכונות
 עד ומוסר למוד אל מעשה לידי בהוצאתו צריך בכה הזה השלמות אבל .השלמות
 אין ואמצעיים .והחסרון השלמות מן לו הוכנה אשר הענין על התכונה שתראה

ב ידבק .הפועל שכל נקרא שהוא אור אלהי המין מן בו ידבק והשלם .תכלית להם
. שכלו

יהודה קול
ן ו י ^ השלישי בחלק כתב שכן .קבלה מדרך ולא ^
א,  ואינם מדברים^ שאינם חיים בעלי כדין אלו דין נ״
ם, בני במדרגת אצלי  למסה בנמצאות ומדרגתם אד

 שהגיעה אחר ,הקוף ממדרגת ולמעלה האדם ממדרגת
 הקוף מהכרת יותר והכרה ותוארו האדם תמונת להם
ף. ;ע״כ סו לו הפי  שהנימ למה כי ,וכפילוסוף שיעורו ו

ת שחסרו ואיש .וכו' סבותיו ששלמו איש מציאות ט  rס
 האיע למשל ככושי אמר תחלה ,בשניהם המשיל .וכו'

 שנשלמו מי למשל הפילוסוף זכר ואח׳׳כ שחסרוסבותיו.
ת. סבותיו: ו שי ע מ ה :כלנה המלאכות בזה נכללו ו

ד מו ר. ובמעשיות: במדעיות . ל ס ו מ ; במדותיות ו
ת מן מו ל ש . ה ן רו ס ח ה  קשתו הדורך ידרוך אל ו

שקד© הפילוסוף בשלמות חסרון יפול איך ולומר להקשות
 כי y השלמות מן מאומה חסר לא כי עליו^ דברו

 בו שיש בכלל הפילוסופים על בכאן דברו היה אמנם
 קרי חסרון גדול לגבי קסן ושלמות למדרגותיו רוחב
 שקדם למה תכלית. להם אין ואמצעיים ליה:
.כפילוסוף שלם ובא סטתיו שנשלמו איש יש כי אסרו
 להשלים בא עתה ,כששי חסר ובא סבותיו שחסרו ואיש
 ובין כפילוסוף השלם מדרגת בין כי ,באמצעיים דברו

ה. מארן ארוכה כששי החסר מדרגת ד א והנה מ  הי
: מכלית אין עד אמצעיים בה יוכללו ידים רחבת
ק ב ד ן מן בו י מי הי ה ל א  נכתב אשר כתב .וכו׳ ה
 הפועל השכל בענין הפילוסופים קצת בשם למעלה
 להשיב אין ,מלחמותיו בספר הרלב״ג בסבעת ונחתם

ם. הכפל באריכות אומו  לבך אל אשיב לבד זאת‘ דברי
תר מכל במדרגה שפל נבדל שכל אצלם הוא כי  י

ם  והוא באמרו בסמוך הפילוסוף שיבאר וכמו ,מבדלי
הירח^ טלגל הממונה המלאך מן למסה מדרגתו מלאך

לפי• הלבנה גלגל ממניע אס ,ומושפע נאצל והוא .ע״כ
 לטיף החכם אודותיו על ודבר ,וסיעתו סינא ן׳ דעת

 המלך גנזי ובספר ס״ו פרק א' שער השמים שער בספר
 לדעת ,כלם השמימיים הגרמים ממניעי או .כ״ד פ'

 שט ערבות חז׳׳ל מאמר עליו המלין אשר הרלב״ג
העתידותלהבראות^ ורוחות ונשמות שלצדיקים נשמות
הנביאי© קראוהו כי י״ג פרק ח״ג ה' מאמר באמרו

הגרמי© מניעי כל שפע ט להתערב ערבות והחכמים

ר צ ד או מ ח נ
ג השלמוה בערך מוגו מו ה ארנעה נ ח סו ש לפי (זה ,י  ולפי דע
ם הם תורתנו דעת ג  רק האנושי שלמות ניתן ולא חם מזרע מ
 :ארורים) שהם מצד מסרים היותם מס וזרע ,שם צזרע

אדם צורת םקבול■  לא נדמו כגהמות נמשלו אמנם שהם . ה
ם הולכים להם אדם סוחר מי מ  שאמר, אדם וצורת .גמוצות ע

 ידמו בלגד בזה ,האנרים נכללות לאדם אשר התמונה ר׳ל
 רק הנפש דהיינו האדם צורח לקבל הוכן שלא ר״ל או .לאדם

 . מקונלת ולא עיונים לא דם להם שאץ ,החסרון גתכליס
 :מדנרים שאינם חיים לכעלי פנ״א נח״ג המורה אותם וזימה

ר הדבו ת ו לי כ ת , כ ן רו ס ח  ודקדוק התנועות לשון נחתור ה
ו :המלות נ כ ת ת נ נו כו  מעניני הרנה כולל נתכנו לשן .ת
 והנם האיפה ,׳)ה תתנו(שמות לננים ותכן כמו המספר, כמום

 השפעה ששר על ונאמר ,מ״ה) (יחזקאל יהיה אמד תכן
ת שכן כמו ,מחני ם ו ש  שחומר ואמר ,מ׳ז) (משלי ה' מ

תוכן משקן הפילושף  האפשרי השלמות כל לקנל שיכול על'
ץ מ ס נ ד ת. : ^ ו תי ו ד ט ע ומדת מוסר ה , ד ק  כמו א

מי הכעס מן להתרחק ד מ י נתפנוגות ולמענו שקרים ו  אדם מ
ר השלמות כל ערם והרגל למוד צריך וזה .לזה והדומה ענו  נ

ע אדם של שנפשו ענ שמר אל נועה נ  המוסר מדת וזולת .ה
ל לא ^ג ע אין אם ש״ל כמאמר , מדע שוס י  :תורה אין ארן ד

ת עיו מד ת :החכמה למוד .יוו שיו ע מ ה ם מעשים .ו  ,עוני
 וליא :פריו וזה אדם נשם יקרא עליו אשר השלשת סמלים חס

ר מ ה ו מ או ר :שימשה לו והאפשר האדם כח לסי .מ ש  א
ה כנ שלימות מן ליו הו  השלמות בו שנגמר כלומר .והחסרון ח

ר שכן אשר מ ש  קשור שהוא מחמת והחסרון .לקנלו האדם נ
ף ד נגו לנ טל לא אשר נ דו יותר שלמות אל להגיע י  קשור נעו
ף ם :מו מצעיי א ץ ו ם א ה  שלכל הסבות כלומר .תכליית ל
 וע״ד ,מאוד הרבה הם לפעלה שזכר. שישלם עד ואיש איש

 אפשר חלק כח בבחינת א״נ .תכלית להם אין אמר נחמא
ם :תכלית לבלי שישלק של ה ק :השלם אדם .ו דב  .בו י
ץ :עליו ישפיע כלומר הי מ  על שמוסף באופן עליון אור .אל
ש ואז שבו החומר  ;שבאדם היצר מצעדי מלילות כל נכרתו ת
א הו א ש ל נקר כ ש ל ה ע פו  העשירי הנאצל או ̂ המלאך . ה

א שבנאצלים האחרון או ש  וזה .ססילושפיס בקהל משרסם ו
 חיים שצאות ממנו כי שיאמינו בעבור לו יר^־או אשר שמו
ה בעולם אשר הנפשות וכל א יהיו ממנו השפל ש ש  מוציא ו
 באדם הראיה להוציא סבה שהשמש כמו הפועל אל הכחות כל

 ,הפועל השכל כן ,ההוא הדבר מל כשיזרח הפועל אל מכת
א ההשכלה פעולת דבר איזה שישכול שאדם  הפועל השכל זה ש

!ס3 האריך והחבר .9או נראה באורו אשר עליו .ששפיע
, , במאמר

ומשכיל משיג אצלם הזה הפועל והשכל השמימיים. .
ם י^פלוח הנמצאות כל צימובז ר באורו ט ,הרואה מהעין השמש יחס משכלנו יחסו ש ואמרו .ויושרם פז

 שכל אצלם שמו נקרא אשר המושג המושכל ואין .י״ב סי׳ בחמישי שיתבאר וכמו יהל כי המושכל אור *אה3
 כאשר השפלות הנמצאות כל נימוס שא אשר האועל השכל כנפש ההוא לדבר שהיה הסדור. זולח ,נקנה

הרלב״גפרק כדבר ההיולאני לשכל המושג הוא הפועל השכל בנפש הדברים לאלו אשר המושכל כי חה דברנו.
ש^ בהדבקו חלויה האדם שהצלחת בבאן הפילוסוף שגזר מה אך הראשון. ^מהמאפר י״א וכמו הפועל ב

שנזכר
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ההוא) השכל שהוא ״והשכל(לא ההוא האיש שיראה עד התאהדות דבקות הנפעל שכלו

הפועל
יהודה קול

 והוא י״צ/ טי' וסוף י׳ סי׳ טוף ה' מאמר ג״כ שנזכר
 י״ח פ׳ א׳ שער השמים בשפר לטיף החכם דבר אשר
, הציבוהו אשר הפילוסופים בין מוסכם איננו ,וי״ע  
 אפשרות דנזה הנ״ל מהמאמר י״ב, פרק הרלב״ג והלא

 הוא הנה כי ראיותיו ומכלל .ידים בשתי הזה הדבקות
וכ״ש המושפלות אלו כל שישיג לאדם אפשר בלתי

נחמד אוצר.
בלו :בנו ה׳ משן אס נדבר ושם י״ב סי׳ ה׳ במאמר  ש
על פ ת :הסוטל משכל השפעה המקבל .הנ קו ת דב דו ח א ת  .ה

 ושכל הפועל ושכל שכלו שיהיה באופן יהיה שהדבקות כלומר
 המומר ותאוות הנוף שכמות באופן ,אחד הכל ושכלו הפועל

 עניני מחשבות עוד יוסיפו ולא השכל תחת מדוכאים יהיו
:הדבקים בין פירוד לעשות השכל בגבול לבא הזה העולם

אי.ז
 נאמר אס רק .עמו הדבקות לו ישלם כן אס ואיך .שזכרנו כמו כלס נימוס הוא אשר הפועל השכל שישיג
 תהיה מהם השגתנו מדרגת וכפי הפועל בשכל כלן שהן המופכלות מאלו בהשיגנו מה כאופן נשיגהו שכבר

:עמו התאסדות תקרא וההיא ,אותו השגתו מדרגת
ה ת א  מסר הוא בשגס ,עז ויתר שאת ביתר הזה הפועל השכל כת והאדיר הרלב״ג הגדיל היכן עד תחזה ו

 ופלח ,ממנו השני בחלק הנזכר מספרו הששי במאמר והמופתים והאותות המסות מפתחות בידו
 לכל עלילות נתכנו לבדו ית׳ לו באמת התורני דעת לפי כי .הלל אז , שבשמים אביז משכני על העלהו כמיס

 .הלז הפועל השכל אל נבואתם ליחס ידו את שלח ישראל בני אצילי ואל ,החזקה היד ולכל והמופתים האותות
 . הפשקא בסוף הפילוסוף דברו לאשר מאד קרוב .בחלום ולדבר במראה להתודע בידו נתן לו יש וכל

 ואז .בזה הוא נאמן ביתו בכל כי ה' עבד משה כן לא .מלחמותיו מספר בשני ליעקב משפמיו שיורו וכמו
 תלה וגדולתו כנו על השיב הפועל השכל אס כי ,הגדול בחבור הן במורה הן מה׳ הזאת הסרה את משה יסיר

הדת, והשגחה פרעית בידיעה כבעלה  צבאו. שר הזה המלאך ע״י ורצונו בחפצו ישפיע יביע ליום יום מיו
 גולם לכל נתן האל התורה יסודי מה׳ ד׳ פרק באמרו ,הנה אמין לאלהיו כחו זו הצורות נתינת לכח כי חה

 למשפע ואם .למעלה שנזכר וכמו ,אישים הנקראת הצורה שהיא העשירי המלאך ע״י לו ראויה צורה וגולם
 מספר השני מהחלק כ״ו פ׳ כבוד אומר כלו ובהיכלו ■ בהדר ה׳ קול עוז קול בקולו יתן הן הנבואה שפע

ע .וז״ל סמורה  הכח על הפועל השכל באמצעות יתעלה ה׳ מאת שופע שפע הוא ומהותה הנבואה אמתת כי ד
 יש המורה דעת לפי כי שקדם במה מעיניך נעלם ולא .ע״כ וכו׳ המדמה הכח על ישפיע ואח״כ תחלה הדברי

 האל השגחת על המורה הורה וי״ח י״ז פ׳ השני בחלק גם יחשוב, כן לא הרלב״ג ולבב בעליון, פרסית דעה
ע לא ובכן .מלחמותיו מספר ברביעי הרלב״ג שהניחו ממה מעולה יותר אופן על האדם מין כאישי ר ע

כלל דרך ג״כ שהורה וכמו הנזכרים דבריו כהוראת האמצעיות בסבות מסכים היותו עם דבר מעבודתו
המלך לפני הנצב הפילוסוף הנה כי ונאמר .דברינו גלגול אל ונשוב .ותשכח דוק ,השני החלק כסוף

לא גס הכוזרי, ל מיס אין כבור עצמו את שם ,כי ,מאומה עשה פה. ב א כי בו יש ;^ועקרבים נחשים בו'
ה  .מקורן עביג בם .ימצא אשד מהן הנחצבות בתולדות שקר וילד המזויפות בהקדמותיו ממל והרה אק יחבל מ
 במסות נסיתו אשר מליך בשכל שכלת שכולת אשר הזה הפועל לשכל יחסת אשר ואוריך תומיך נאמר וללוי

 ,מלחמותיך בספר עליו< דעתך לקיים מריבה מי על ותריבהו חזיון גאות -במשא ונשאתו ובמופתים יבאותות
 כמאמר נזכיר, אלהינז ה׳ בשם אנחמ כי כתבת, אשר מספרך אותם נא וממה מישראל ותפיצם מיעקב חחלקס

, וישעי אורי ה׳ דוד גו' ר. נראה באורך חיים מקור ממך כי ו ק, ובו ע״ה רבינו משה וכמאמר או ג ד  ובו ח
, ת ק מ  לבמ הוא כי לעשות המפליא ית׳ הבורא אל והפלאים הנבואה ביחסו והצדק האמת דבריו וכל ה

 וע״ד שעתן. לצורך מאתו הנעשות בפליאוחיו ויעמוד צוה הוא עצומה. בפליאה ברא אשר עולמו ויהי אמר
 להודות עכ״פ לט יש ר״ל כה), אומן(ישעיה אמונה מרחוק עצות פלא עשית כי שמך אודה הכתוב מאמר

 הדעת לקיום הנה הן בבריאה הפליא אשר מרחוק עצותיו הנה כי הבריאה אמר הפלאים עשייה יה׳ אליו
ה׳ יהיה אם אמר שפתים ניב ובורא ^■מן. אסונה הזאת  ט אדבר בהלום אתודע אליו במראה נביאצם.

 הפשעים כתנת את מעליהם בהפשיעו הכתובים אה פליט לעוות המלך אחרי יבא ומי .יב) (במדבר
 הזה הפועל השכל יגרש גרש כלה כי החבר דעת על פתה גם ומה . הורב מהר עדיים את ובהורידו

 הפועל השכל אצלנו מהם 'והקרוב מדרגתס ואחריה .וז״ל המלאכים ספור אצל הספר בחתימת באמרו
, ההיולאני השכל זאח״כ התחתון הזה העולם מנהיג הוא כי אמרו כו'  לו והנפתה אמת לא חדוד כלו וזה ו
 קדוש הקדש בלשון אלינו המדבר פיו כי f ימי f בי אחי ועיני רואות עיניט הנה .עכ״ל ,אפיקורוס עכ״פ

לו לאלהיו: הוא כ . ש ל ע פ נ  שהוא הזה כהיולי בכח הוא אמנם כי אח״כ, שיזטר ההיולי השכל הוא ה
ל והשכל :הפועל אל הכח מן השלמות בהוצאת כמוהו להתפעל הוא !צריך החמר ע פו כו׳. ה  זה מסח לפי ו
 אשר הדעת היא הלא ,הפועל ההוא השכל שהוא ט שכתוב הנוסח הוראת לפי אולם .מבוארת הכונה
 שהשכל רש״ל ן׳ דעק ט באמרו א׳ פ׳ מלחמותיו מספר בראשון הרלב׳׳ג שזכר כמו רש״ד ן׳ בה החזיק

א בט דב^תו שמצד אלא ,בעצמו הפועל השכל הוא ׳ ההיולאני  אלו שישטל על ״כח לו ונמצא ,הכנה ט
הלשון בשיפור לראות האמנתי לולא .וכו׳ לנפש מון הנמצאים המוחשים הענינים אל הנסמכות המושכלוס

שיאמר



הכוזרי ראשון מאמרספר4;
 ולא ,ההוא האיש איברי ר״ל ,״אחדים כליו כל וישובו .שנוי ביניהם אין הפועל

 ובטוב נכונים היותר ובעתים שלמים היותר במעשים אלא כולם ישתמשו לא). (נ״א
שהיה הנפעל ההיולי לשכל לא הפועל לשכל ^ים הם כליו כל וכאילו ,שבענינים

בתחלה איננו) (נ״א
יהודה קול נחמד אוצר

הקוא השכל הוא כאילו ההוא האיש שיראה עד שיאמר יאן לגמרי גשמיות עניני מעליו שיפשיט הם אין , שנוי ביני
ם: מצכא כאחד יתהלך אלהים בצלם ם כליו כל מרו  אחדי
ש איברי •ר״ל אי א ה הו  יעזבו והאיברים עשתונותיו כל .ה

 פעולותיו כל ואך ,הארן כל כדרך עוה״ז בעניני הגוף פעולת
 בכתם לבקש אהד שכם ויטו הרוחני דבקות על יומשכו הגופניות

שו ולא :יכלתם בכל פניו לקדם הארן כל אדון את מ ת ש  י
ם א כל ם אל שי ם היותר במע  כדי יהיו המעשים כל .שלמי

ם :הקודש אל להתקרב ם היותר ובעתי כוני  הטוב לעשות .נ
ב :בו צורך ־היותר בזמן בטו ם ו  יענהו אלהי השפע .שבעניני

 קונה יש שאמרו כדרך .לידו ויזמנהו שבמצות המובחר בקיום
. :וכו׳ קונה ויש אחת בשעה פולמו ו י ל ב ל  האברים כ

 הגוף לקיום הם מעשיהם שתחלת והזכרון והדמיון זהמחשבה
 לכך רק וכאילו ,לקדוש מכחם לשחד יחד נוסדו ועתה .געוה״ז

 בכפיפה החומר עם לדור עוד עסק להם ואין ,נוצרו בלבד
א :אחת שכל ל לי ל  שם לקדמונים הןא היולי מלת .ההיו

 וכל יסודות הד׳ נתהוו שממנו עליו אמרו אשר הראשון לחומר
ת, צורה נתלבש ממנו מלק דו סו י ד' מ ת ח  ולזה אש צורת לזה א

 התורה יסודי מהלכות בפ״ג ברמב׳׳ם וכנזכר וכו׳ אויר צורת
 האלמים חיים מבעלי הנבראים לכל אשר והנפש .י׳ משנה

 כללות על הפועל משכל נשפע שהוא אמרו צורה בלשונם הנקרא
 והוא הזה בחומר אחד כח שמוטבע זה עם ואמרו .היולי חומר

 אשר הכה באדם משלו ומשל הפועל. שכל שפע לקבל הכנה■
 נשמתו מלבד בבריאה בו מוכן אחד כח הוא ולהשכיל להבין גו

 כן ,המראות כל לראות כח בו ויש לראות המוכן ■העין כמו
 או הצורות הלנת כמו דקות •השכלות להשכיל הזה הכח הוא
 שכל לו יקראו אשר שמו וזה בנבראים שיש הנשמות מנין

 משכיל נקרא שהיה הזה הכח אז דבר שום וכשישכיל .ההיולאני
 הוא לעין הנראה •שהדבר והמו .בפועל שלל. להקרא חוזר
 נצמד המושכל הדבר כן בפועל רואה והוא האדם בדמיון מצור
 הראות כח להוציא ענין שצריך וכמו .אחד והכל ומושכל בשכל

ש, אזר או השמש אור דהיינו הפועל אל  ענין צריך כן א
 הפועל שכל הוא כי עליו יאמרו אשר הפועל אל השכל להוציא
 ה׳ מאמר והחבר ,מח״א בפס״ח בזה האריך והמורה ,הנזכר

הפועל השכל שיושג שראוי זה דלכם לפי ואמרו .י״ב סי׳
לאדם

ם. ביניהם: שנוי' שוס בלי השועל י ד ח  שכלם א
.יתשרח ולא יחלכדו הטוב לחכלית השעולוה מחאימים

 השועל השכל עם ההתאחדות אחדים באמרו ירצה או
א ;והולך שמבאר כמו ,כליו הם וכאילו ל שו ו פ ת ש  י
ם  עצמותו מצד הטוב מעשה אל שיכוין לא וכו׳. כל
 שיזכור כמו .הפילוסושים בהורת גדול מקצוע זה שהרי

 המעשה היות לבלתי וי״ט סי״ג ברביעי גס בסמוך
 חשצם מחוז אל לנחותס הדרך להם להכין רק אצלם
 מה כשי הנמצאות אמתה בבחינת השכלי המדע הוא

 לשי בזה רצה אבל .השועל 'לשכל בזה להדמות שהם
 אצל הם אף יחשבו י השלמים המעשים כי שאחשוב מה

 להכתיר המוסר מדרך אליו ויקריבם בם ויבחר השילוסוף
 כדי סוב היותר צד על ואותות שעולות בתכסיסי עצמו

 כשי הטוב דרך על הדברים בסדור לבורא להדמות
 שום עצמו מצד בזה לו תשלם שלא אע״ש היכולת
 במעשה כבוד למשכיל נאוה הלא כי ,בנבדל דבקות
 מעיקר אינו ואס יהולל שכלו לשי אשר והיושר הצדק

 להשלים זו מדרך כן גם לו ונאוה ,המוצלח שלימותו
 יכומ הס וגם יעשו וכן יראו ממנו אשר הזולת אה

הו, השעלים הכשר ע״י העיון לקראת  כל זה כי כמו
 התורה וזאת דברנו. כאשר השילוסושים אצל שריים

 באמרו השילוסושיס מטעם י״ט סי׳ ברביעי המושמת
bh הראוי בדרך הרע מן והזהירו הטוב על צוו 

 דרך על הדברים סדר אשר לבורא להתדמות והמשובח
 כשרק ג״כ ויועיל .ע״כ וכו׳ הנימוסים זקבעו הטוב

 ישול זה זולת כי ,בשלימוה עיונו להתמיד מעשהו
ק אדם שגורש כמו שחר בן הילל ארן משמים ע  מ
הגשמיות, חושיו הנאות אל נסוהו ידי על השגתו מדרגת

 וכאשר וז״ל, ב׳ ש׳ בראשון המורה שכתב מה דרך על
 מחשבתו עם והוא ותמותם עניינו שלמות על היה

 מאלהיס מעט ותחסרהו בעבורם בו נאמר אשר ומושכליו
 והוא בגנות שבמשורסמות הגלוי שאשילו עד להשיגם ולא שנים בשום במשורסמות להשתמש כח בו היה לא

 חושיו והנאות הדמיונות תאוותיו אל ונסה מרה וכאשר .גנותו השיג ולא אצלו מגונה זה היה לא הערוה גלוי
 ,וסו' השכלית ההיא ההשגה בששולל נענש לעינים הוא תאוה וכי למאכל העץ סוב כי שאמר כמו הגשמיות

 בציור עזר הס כי ובמעשים במדות הצדיקים בדרכי והדבק אח״כ באמרו זה על רמז עצמו והחבר .פ״כ
ה ודבקות האמת ד מי  לא ההוא האיש איברי לומר רצוני כליו כל וישובו בהן שכתוב נוסחאות ויש .וכו׳ ^

ם :וכו׳ כלס ישתמשו שלא במדרגה ישוב-ו איבריו כל כי והכונה .וכו׳ כלס ישתמשו שי ע מ ר ב ת ו ם הי מי ל  ש
ם תי ע ב  לתת היינו . בנקלה התועלת בו יושג ובענין ,מאירות בשנים דחקו בשעת לעני צדקה לתת כגון .וכו' ו

ל :תועלתם הוא קרוב כי ויצהר תירוש דגן לו כ ש לי ל היו  באמרו י״ב סימן ה' מאמר ענינו נתבאר .וכו' ה
כו׳. המושכלות הצורות בו ויהיו בכח דבר כל והוא בשועל, לאשס דומה הוא אשר להיולי דומה שכל ר״ל  ו

 מומי בכח הוא ההיולי השכל כן הטבעיות הצורות כל קבלה אל מוכן בכה הוא הראשון שההמר כמו כי זהכונה
 לא האדם ועיני תשבענה לא ואבדק שאול כ״ז) (משלי הוא הדר וכתוב .המושכלות הצורות כל קבלת מול אל

 כי הצורות בלבישתו ישבע לא ההשסד סכה שהוא החמר כי באמרו ,הרלב״ג ביאור שי על ,תשבענה
 מענק עמוק סוד ביאר ובזה מהמושכלות. השבעצה לא האדם לב עיני וכן וכו' אחרות צורות יכקש תמיד
 שימם עד וכו' כן כלם קבולם על כח ולו מהצורות עצמו מצד ערום שההיולי כמו כי .ההיולי השכל

ההיולי ׳



s5 יח :הכוזרי מאסר ספר
 מטייב מ).והיה5אי ״בכח(נ״א ״של^ת ״^די ״הוצאתו ̂׳טרם בהם משתמש בתהלה

 המקווה ההגעה תכלית היא הזאת והמדרגה .תמיד מטיב וזה פעמים וחוטא פעם
 על החכמות מבינה הספיקות מן מטוהרה נפשו תשוב אשר אחרי השלם לאדם

 .הגופות מן הנפרדת המלאכותית במדה נם ותשוב מלאך הוא כאילו ותשוב אמתתם
 בנלנל הממונה המלאך מן למטה .מדרגתו מלאך והוא ,הפועל השכל ■מדרגת והיא
 .ראשונה הסבה עם קדומים מחומר) (נ״א מחומרים מופשטים שכלים והם .■הירח
 דבר הפועל ההוא והשכל השלם האדם נפש ותשוב .לעולם הכליון יראים זאינם
 נפשי ונחה דבראחד. ואותו הוא ששב מפני ואיבריו. לכליון,גופו יחועז ולא אחד,

ואריסט״ו. ואפלטון וסקרא״ט ואסקלביו״ם הרמ״ם בכת ששב מפני . בחיים
בי

יהודה קול
 המושכלוח אל ההיולאני השכל יחס הוא הצורות אל ההיולי

ש .ע״כ מ ת ש ם מ ה ם ב ר תו ט א צ די הו ת לי מו ל  ש
ח, כ  היותם עת בכת גופו באנרי האדם אז'ישתמש ב

 שכל של רצויו קנלת אל ומוכנים מורגלים בלתי
י  להיותו עליהם וממשלתו מרותו עדין קכלו לא ג

 ועדיין ימפון אשר כל אל להטותם בביתם שורר
 .הפועל שלמות אל כחניותם להוצאת הם ■צריכים

 האברים ינשאו הארן מעל השכל היות בהנשא מנם1<
 החיה רוח כי יעמודו ובעמח ילכו בלכתו לעמתו
 סר הזה השלימות הואר ובהגיע .תנועותיהם •באופני
 ואלה ימרודו. י אל ובשכלס אתס וה׳ מעליהם צלהכח

 הסליז כי תשמענה ואזניך יתכנו מה מצד הדברים
 שמו כי ואף .המשכלת הנפש באמרו,בשם .בינותם

 כל ממלא רצון שבע שפע רואה אני שפעת בבור •אותי
 לזולתי ממנו לעבור שיעורו ברוחב יספיק בדותי

 הוא גס גויתי הרגילי עד אלי השכנים ׳מהכחות
 במושגיהם השתמש לבלתי נפשות במכסת ביתי אל הקרוב

 להעזר השכל בה מפן אם כי מלאכה כל לעשות או
 ובנרדי אכלו לפי איש מכבודי חלקתי לכלם .בהצלחה

 והמורה . ע׳׳כ וכא בכליהם שמו וגס התבשמו הודי
ס  נתן נרדו הראשון מהחלק ע״ב פרק סוף הוא ג

 נפרד הוא במסיבו העליון שהמלך כמו כי לאמר רימו
ס ואף .העולם חלקי הכל  והשגחהו ית׳ הנהגתו זאת ג

 השכל כן .וכו׳ נעלם חבור בכללו לעולם מחוברות
 אמתי הבדל הגוף מן נבדל הוא לאדם הנאצל הנקנה

כ. עליו שופע יוהוא  על המתפשט הזה ועל.השפע ע׳׳
 על משפטים פרשת באמרו הראב״ע כוון הגוף סלקי
 ובהתאק .וגו׳ וברך אלהיכם ה׳ את ועבדתם יפסוק

 מן האדם שיקבל הגוף השומר כח יהאמץ הנשמה
 חמשת נשמטו ובנ״א .ע״כ הולדת הנקרא והוא השמים
 ותהיה ,בכח שלמות לידי הוצאתו טרם ,הללו המלות
רי ומבוסרת: פשוטה יותר זה לפי הכונה ח ר א ש א

נחמד אוצר
 היארמ המוציא שהוא השמש לראות שאפשר כמו השלם לאדם

אז השכל משיג שאם אמרו ו1מ וגדולה .הפוטל אל  הפוטל'
 הוא והרי הפוטל בשכל נדנק ששכלו אחד הכל הפוטל ושכל הוא

 האדם כהמון רק ואך .ה׳ ^מלאך ככמינה טצמו את משיג
 ואם ,לנו במחשמת ונחלה חלק לחומר יש שטוד שלמים הכלתי
מת ,תאוות אחר מוזר אמ״ז מה דגר אחת פטם ישכיל  מו

 יפהיק הפל אוהיו מחים והנם נונים־חין ואלה רכות פטמים
 נקרא כחומר קשור שהוא זמן וכל הפוטל. השכל לנין נינו
רז. :יההיולאני נפטל שכל א שלא נטוד כלומר בכ  לשלימוס נ
ח: הוא כ נ ן י די א ט ט חו ם. ו טי ע  פן מוטטת היא ההטנה ס

ע ,ההרטה ד ה. האדם: כ ו קו מ  ר״לתקופאדם נפטל^ לשון ה
ה :בעולמו ר ה טו  :למוהר השמים כעצם מלשון ונקי זך .מ

ת. מן קו פי ס ר כל יודע ה ריו דנ  pי לא ספק ושום עלנו
ם :עיניו לעד ה ג ד מ ת ב הי בו א ל מ  אלא נלכד :ו לא .ה

ס תאוות מן נפרד לגמרי המלאך במדת שישוכ אף «יו  הגו
 ומכיר בעליון להדבק רק לבו ומחשבות העולם, נעסקי ומואס

 :בוראו ר״ל ,ועלתו עצמו מכיר שהמלאך כמו שכלו עצם את
ם והם ם :רוחני עצם .שכלי שטי פ ם מו מרי  אינם . מחו

 נכס הכנה בו יש אשר ענין הוא החומר כי ,כחומר מתלבשים
 אפילו אחל ענין על עומד ואינו ותנועות שנוים ומקכל בלנד

 ולא תהיס לא זה וכל .עצמו אס שיכיר אפשר ־אי ולכן 1רגנ
ם :עליון במלאכי תקום טי ע קיאו על שב .סדו ד א אשר נ  נ

ת .נבראו שהמלאכים נאמץ הדס כעלי ואנחנו .בתחלה מ א  ו
ם :בשני שנשיאו חז״ל ע א ם ו דאי ץ י בלי מל שיפסד .ה  דאנ

 כדי יראיס לשון ותפס .לעולם וקיימים חיים והם מציאוסם
ד^ השלם האדם על ההיקש לעשות ל נשכל שכלו שנ ע מ  שאף י

 ;והולך שמבאר וכמו והפסד-גופו המיסה מיום ירא, אינו הוא
שכל ה א ו הו ל ה ע פו  המלאך שהוא שזכר הפועל שכל דהייט .ה

הו :הפילוסוף זה לדעת רי״שוס .הנוק או ד דבר ו ח  כלומר .א
 'שעורTO .בשכלו נךנק מפעל שכלו אצל פועל היס15הדבר. זה

ה היא ההשכלהימשר ^ המשכיל נז ע ל  דעתו זאס .מדרגתו ע
 מזון .עולם עד ה׳ בקהל סבא לא הזאת הדעת אשר בנפש
ה לדבר ד אי״ה ס נ ד ה :י״ב סי׳ בס״ה החבר נ ח נ שו ו ס  ב

ם. י חי מו זאת כלומר ב טנ : מדי מ ד ת ע ב V כ d *ct. כס
לשון

ב שו ה נפשו ת ר ה טו ת מן מ קו פ ס ה ה נ בי . מ ׳ ו כ ו ת ו מ כ ח  על החכמות מבינה פבהיוחה ר״ל ח
ב . הספקות מן מטוהרת נפשו תשוב אז אמתתן שו ת ם ו ה ג ד מ  זו לא וס*. המלאכותית ב

ת ובסדרנה במדה ג״כ תשוב אבל .רחוקה בדרך הדמיון צד על כמלאך להיותה נפשו שחשוב בלבד י י נ ו  א
ם דבקותה 'מצד עצמה  שיראהוכו׳. עד התאחדות דבקות. הנפעל שכלו בו ידבק למעלה כאמרו הפועל השכל ע
ה :י״ג סימן ברביעי בו וכיוצא ח נ ו שו ' פ ם נ י חי ד ביאר .וכו' ב עו  בחשבו נפשו תנוח חייתו בחיים כי.
ס' הרמ״ס בכת שב שכבר ס :ו ״ ט ר  על ועולה מתמרח נאמנה עלות ט״ז פרק האפוד משב בכפר .ה
ת אשר הקדמץ חמך הוא הרמ״ס דעתם לפי כי ,החכמים חולדות בספר כתוב יהמצא  מתחלפות הורוה מי

• . י פ כ



הכוזרי ראשון מאסרספי36
 אשר וזהו .לעד עומד אחד דבר ,הפועל והשכל מדרגתם אל שיעלה מיי וכל והם הוא כי

 אמתת ידיעת ובקש רדפהו .הקירוב דרך על או העברה דרך על אלהים ברצון יכונה
 ̂ ובמעשים במדות הצדיקים בדרכי והדבק .נפעל לא פועל שכלך שישוב עד הדברים

לזה ותכף .הפועל ההוא לשכל וההדמות הלמידה ודבקות האמת בציור עזר הס י3
תעלה

יהודה קול
חדפי© בראשי חג וקבע ,הארצות אלהי מש&מי כ&י
בימי© שלמותו מפורסם והיה הלבנה, ראיית פי על

 עליו נאמר כן על כי ,האלהות בחכמת וביחוד ההם
א כי :וגו׳ האלהיס אח חנוך ויתהלך ם הו ה  עיין .ו
ל :י״ד סי׳ בחמישי ך ע ר ב ד רו קי  השלמת להיות כי .ה

 רצונו תקרא ההיא חובה עליו מועלת אדם של עצמו
 ראוי דבר כל ית' אליו ליחס הוא קרוב כי מקום של

 מאמר דרך על לפרקן נכון ויותר .עצמו מצד והגון
הגשמות) מן (ר״ל ממנו יראה ואם ה׳, סי׳ הישמעאלי

 דרך הוא כי ונאמר נפרשהו בדברינו דבר שום
 עין באמרנו כי וענינו .ע״כ .לשכלנו וקירוב העברה

 חורה שדברה נאמר גשמות המורים ודומיהם ה׳ יד ה׳
 ברצון יאמר כאן אף .האזן את לשבר אדם בני כלשון

 מאתו ההשתלשלות דבר שכלנו אל לקרב שהוא אלהים
 לשבר אדם של מרצונו המעשים המשך דרך על ית׳
הו ו האזן את פ ד ש ר ק ב ם אמתת ידיעת ו רי ב ד  ה

רו'.  ואין הפילוסוף אצל ההצלחה עיקר הוא זה כי ו
 היותו«הר מצד רק עצמו מפאת נדרש המעשה כשרון

 מה אבל ,י״ע סי' ברביעי וכאמרו המדע לשלמות
 ההצלחה תכלית כי אמונתם שרש הוא לך שאמרתי

 יתכן לא וזה וכו׳ העיוני המדע אם כי איננה לאדם
 מהממון שיפרשו רואים הס כן על העולם עסקי עם

בכ^ הפילוסוף דבר והוא .ע״כ והו׳ וההנאה והגדולה
< נפעל לא פועל :וכו׳ האמת בציור עזר הם כי

:הקודם מכחניוחו וסורו הפועל השכל למדרגת בעלותו
 ממזרח הפילוסוף העיר .הצדיקים בדרכי והדבק

 שבחי ישבח שם ממנו החמישי בראשית המדות ספר
ק מל עולה כשר המעלות מעלת לרגלו ירךאהו , (דק בי  ,המעלות כל כוללת תמימה מעלה שהצדק באמרו ג
״ו. שער העקידה בעל גס שזכר ןכמו א צדק של קריאתו בצל המדות שלמי באו כן על י ר  ש&. להם ^

 והיושר הצדק פעולות ולעשות לשמור ילמד למען המעולים אל להתחבר שראוי דבריו בכלל ויש צדיקים.
 ולהתמיד עמהס ולהתייחד החכמים עם להתחבר הפשין בכלל אצלנו זו מצוה נמנית וכבר .כצלמם גדמוחם

ת :ותלמידיהם בחכמים הדבק בו ולדבקה בספרי ז״ל מאמרם ,ישיבתן3 ו ד מ ם ב שי ע מ ב  הוא המדה .ו
 ונמשך היוצא הפועל הוא והמעשה הפעולה. הרגל מרוב נחלה לאחוזה אדם של בנפשו המתחזק הקנין
 ומכון מעון להיותה אדם של נפשו ותכוק תבנה כי המושלים יאמרו כן על .וכו' עזר הם כי :הימנו

 לדמיון ולכלוך עימף מכל אותה ומזכטש הממרקוח המפולות המדות בצחצחוח כשתשבע .המושכלות שבת1
 היה וכך .לעדה המושמות הצורות בה לשיורשמו כתמיה ולהסיר פניה מעל חלודה להעביר שצריך המראה

 חז׳^ אמרו וכן .ברעתם תוסיף לזונם שהוסיף מה כל וממורקין נקיים הבלתי שהגופות אפוקרנו׳׳י ^^מר
 שמעו ח') באמרו(משלי צרפתהו שלמה הרגם ואמרח .מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמה חכואו שיראת מ

 חקון על מוסר שאמר ;והפמנואל העקידה בעל עליו הסכימו אשר הפירוש כפי תפרעו ואל ומכמו סוסר
ת. ה תפרעו ואל המושפלות. שלמות על וחכמו המדו ^  אשר למק והכונה למפרע. סדרם שנות לבלתי אז

 בחלק ידים נעילת עם בסהרה חולין באכילת הורגל אם בלתי בעיון הקדשים מן לאכול זר איש יקרב לא
 לו יתכן מדותיו מתקון לו יעלה אשר האמת בציור העזר מלבד וכו׳. הלמידה ודבקות המעשים:

 למעלה שזכרנו מה כפי ואנה אנה בנסותו עיונו יפסיקו ולא ינידוהו לא תאוותיו כי העיון להתמיד כן גס
ף : כאמור הפועל בשכל וידבק בבינה הפתחים כל שיפור יכנס ובכן ,המורה מסעם כ ת  ר׳׳ל .וכו׳ לזה ו

כר קנין בידך יעלה לנפשך אותם להתנחל עוז בכל בהפחדלך הנזכרים הצדיקים בדרכי צדבקוחך
מדה

נחמד אוצר
ה אשר וזד, :יהודה) קול (ועי׳ ,אישים הכור לשון כונ  י

ם גרצון  אשר הכוזרי דעת להסיק דכריו לראש חזר ,אלהי
 לכו הסכ והוא ה׳ רצון לבקש דרך ושם יחסן אלהיה קרבת

 בלמוד רק אך כי לו באמור מיראתו דעהו להקשיח אחורנית
 הרצון תכלית והוא המתהלל יתהלל ישרות ומדות הפילוסופיא

 דרך על :ה׳ו השמים מן ה׳ מאת מיוחדת כתורה ולא אלהי
ה :קירוב בדרך הלשון על העובר .העברה ת מ  .הדברים א

 בנבראים אשר והנפשות הצורות בהבנת בפילוסופיא העסק כלומר
 ברביעי החבר שאמר וכמה ,מהספקות תנקה ואז מעלה זבמלאכי

 הכליה כי אמונתם שורש הוא לך שאמרתי מה אכל ̂ י״ע פי׳
 יתכן לא וזה והו׳ העיוני המדע אם כי איננה לאדם םהצלחה

כ העולם עסקי מס  והגדולה הממון מן שיפרשו רואים הם ע׳
8: כ ' . ל ע ו . :בשלימותו ועומד קייס הוא פ ל ע פ  כשעורו נ

ד שצריך נפעל נקרא נשלם ולא גכסו  אל שיצא עד פעולות עו
ל ע ת :מו דו מ  :והיושר והחמלה והענוה הכעס הרחקת כמו .כ

ם שי ע מ  ,יקום נדיבות על מהוא צדק, ופועל תמים מלך .מ
 זהדומה ,?דל יאן מלחמו ,עולם באי לכל מובים חסדים גומל
ר הם בי ;לחברו אדם שבין המצות מן (וה ת בציור עז מ א  .ה

 הנה ,ואמת השד פעולתם העוביס והמעשים שהמדות פנזמת
 האמת ציור לבו על ימקק שלא ימלע לא תמיד באהבתם השוגה
ד :לנצח בנפשו הרוס. ט  .הדווים כל ידוו זאת על הכותב א
 חייבה מעולם הדת אור עליהם הופיע לא אשר נכר בני האם
אמח ,בשמים אל אל כפם אל לבבם לישא החכמה לסם  כי ו

 דת בעלי אנו .אפם ורוח נפשם חיי הוא ואמה משד עשות
 מה היושר ואורחות חיים מים מקור חלילה נעזוב כי אמת
ת :מלן סהא קו ה ודב ד מי ל  את לאהבה נפשו שידבק .ה

ת :בחכמה הלמוד מו ר ח ה שבל ו א ל הו על ה  שיהיה .הפו
ס המלאך מנץ עיניו בין (זכרו! ת61 מ ;רוחניותו מ

ת מד



נחמד אוצר
ת ת מד קו תפ ס ה  לו פיזומן מה ככל עניניו ככל שיכתכק ־ ה

ה ,מוסרות יכקש ולא כלכד לגוכו ההכרת כפי מז  מקור זאס ו
ת :טוכות המדוה לכל פלו ש ה  .אדם כל כפני רוה שסל .ו
 הוא והרכה הכרונס מכירים הם כי להיות ,החכמים דרך כן

 יותר הוא אולי אדם מכני אמד כל על שמושכים עד כעיניהם
ה :ממני אלהיס לפני עוכ ע הכני  ואיש איש לכל נכנע .ו

 נדכת מרוכ להם חכד ולגמול כמו ככל אותם לעכוד ומושק
בל ;לכו ה ו ד ה מ ל עו ה עם : נכונה .מ ל ד הג  כצירוף וכו׳. ה
 ולנ׳א .אנהים ה׳ ראשונה לסנה ומשכח ומרומם מגדל !ה

ך :אמד והכל ,הראשונה הפכה רוממות עם הנ  «רצונו שי
ר ולא :עוכ שכר לך שיתן  : העונש יראת .וכו׳ להסי

ת מו ד ה ה

ף פ ט הכוזרי ראשון מאמר פ י
 ״ההגדלה עם ,מעולה מדה וכל והכניעה והשפלות ההסתפקות מדת בידך תעלה

להסיר ולא רצונו שיהנך כדי לא ,הראשונה הסבה) רוממות (נ״א ״לסבה ״שמרוממים
מעליך '

יהודה קול
 המדות כשלמות להעשיר היגע לא .״) מעולה ■חדה

 ככל עליהן דעתך לשום תמדל לא מכינתך כאשר ההנה
ת נששך: וככל לככך ד ת מ קו פ ת ס ה  מעם וכו׳. ה

 המעלות שאר כל מכין השתים אלו כזכרון כסירתו
ם, של כיהו נפשות היו מאשר כי המדותיות.  אד

,רוס ,נפש כשם הנקראות ,ומשכלת ,סיונית ,מכעיה  
 המעלות אשר היו הנה הן הראשונות והשתים .נשמה

 ההסתפקות מדת זכר .קרכנה אל תכאנה המדותיות
 והמשתה המאכל כעניני אדם של נפשו המתקנת
 והכניעה השפלות ומדת .להסומם מוץ יצאו לכל והמשגל
 ע״ד בשמות, כפולה והיא וגאון, מגאה אדם להסיר

 שהענוה יודעים אנחנו כי כאמרו ז' סי' כשלישי בזוגות אצלו sפשולר שהיא וכמו .רוס שפל הוי מאד מאד
 החיוני הרוח המתקנות המעלות יתר כל אם היהה והיא .ע"כ ,מוכה ובשפלות בכניעה הנפש ומוסר חובה

 מה כפי ז׳) (קהלת לכעוס ברוחך חבהל אל הכתוב וכמאמר השתרר, גם הזולת על להשתרר מעבעו הנוכיה
 זו מדה הכשר ויתרון .וגו׳ וברך אלהיכם ה׳ את ועבדתם אצל משפכיים בפרשה גס .הראב״ע שם שכתב

 כי וגו׳, רמות נפשקעינים תועבת ושבע ה׳ שנא הנה שש ו') (משלי שלמה ממאמר לנו יתבאר מברוהיה על
. אצלו והמתועבות הנמאסות המדות פנת לראש היתה היא ת׳  כי תמים בדרך נשכילה ההפכים ומידיעת י

 .שכינה רגלי דוחק כאילו שהוא זקופה בקומה המהלך על ז״ל אמרו וכבר .ונשגבה רמה מעלה השפלות
 חכם פי ודברי .מאד ענו משה והאיש באמרה ,הימנה יפה מעלה ע״ה רבינו משה בשבחי מצאה לא והתורה

ה. כבוד ולפני חכמה מופר ה׳ יראת נו״ו) תן(משלי  דין להן אשר המעולות המדות מוכר כי ירצה ענו
 אצל הגבלתו פי על לא התורה משפניי על שמים ביראה תיקונו שיעלה ראוי בחכמה העיון אל קדימה

 זו כי ,המשובחות המדות יתר כל פנה לראש לשומה שראוי הראשה האבן היא הענוה ומדת .הפילוסופים
 מה אז״ל ע״ד הזה הכתוב ובא וגיל. בשמתיה מובאות רעותיה ואחריה הבריות אה המכבדת המכובדת היא

 ראשיה הכתובים פז אדני על דבריהם מיוסדים .לסוליהה עקב ענוה עשתה לראשה ענירה חכמה שעשתה
 ממה זה על בביאורנו דופי התן ואל .לכל וגלוי נודע שהוא כמו .ה' יראת ענוה עקג .ה׳ יראת תכמה

 הצומחת המבעית בנפש אנושית מעלה להניח אין כי המדות מספר ראשון מאמר סוף לאריסמו כתוב שתמצא
 גם יתוקן המתעורר שהכה רק דעתנו על כזאת עלתה לא אנחנו גם כי ,השכלית אל נשמעת כלתי להיותה
 דכרי כתהום נכנסים הללו הדברים ואין .ומשגל ,שתיה ,כאכילה ,הצומחת בעניני לתשוקתו המגיעים בדברים

על. שרוך ועד מהונן להם אשר מכל ליקח הנזכר הפילוסוף התאווני, הכה כנגד שהשפלות נאמר או נ
שם כי ,הנפש מכפר בשלישי לאריכפו המוזכרים המתעורר הכס תלקי שני והס ,הרגזני כנגד והכניעה

 ולההמזק המעיק כנגד ולהתגבר להתרומם הרגזני ומשפמ .מבוקשי אשיג ארדוף לומר התאווני הק לי שם
 פרק ראש בשני המורה שזכר הגבורה כה והוא .ידי תורישהו חרבי אריק בלבבו האומר ממנו להנקם עליו
 בחמישי והחבר .הפבעיות בכחות הדותה הכת כדמות אצלו הוא הנפשיות בכמות הכה שזה באמרו ,ל״ח

 הכעס לכח נותן ואיננו י׳ סימן שם באמרו דברו יתבאר וכן .כועס ולרגזני כוסף לתאווני קרא י״ב סימן
 שאמר דעתי אצל גביהן על העולה והנכון הללו. המתעורר סלקי פני על רצונו. ההאוה לכה ולא רצונו

 על מוכיח ועוד .כ״ב) (מ״ב חלפני אהאב נכנע כי הראית ע״ד .אלהים עם וכניעה ,אנשים עם שפלות
 על ,לאלהים שניהם והכניעה השפלות או .שיבא כמו וכו' ולשבח לרומם הכניעה לענין כך אמר אמרו זה

 שיתבאר. כמו לאלהים פם וכוונתו והכניעה. השפלות הוא הקרבה כי התחשוב מ״ו סי׳ בשני אמרו דרך
 :שמיס מלכות לכבוד שנתרוקנה אלא .השפלות הפלגת על הכפל לבאר דברנו לראשיה שבנו כבר ובכן
ם ה ע ל ד ג ה ם ה טי כ רו כ ה ש ב ס ה. ל נ שו א ר  דבקותך מצד בידך העלה זאת גם שאף לומר רוצה ה

 אחרת נוסהא בזה ויש .ומרוממים מגדילים שהם כמו הראשונה הכבה ותרומם שהגדיל הצדיקים בדרכי
א :מבוארת והכוונה ,וכו׳ הסבה רוממות עם בה שכתוב די ל ך כ הנ צונו שי לא ר ר ו סי ה .וכו׳ ל

ל ב א
א *} נ הכמיס להנמידי תכף ה;ינח נמי אנן אף אביי אמר .מכרכין כיצד פרק ז׳ל אמרם ע״ד הזה הלפין ו

אל דקותו מצד מהרה המתפשט הריח כמו חכמים תלמידי לרגלי הכרכה תתפשט כי .בגללך ה׳ ויברכני שנאמר ברכה
 מקום מכל כלום לקח שלא אט׳ש כשם של לחנותו לנכנס דומה הדבר למה משל משלו וכבר .הנפשיות הכסות פנימיות

ח ;כימו והוציא קלט טוה יי



הכוזריראשון מאמרספר38

ר צ ד או מ ח נ
ת. מו ל ה ת. שידמה: ח מ א ר, ת נ חי ב ה: בציור ב מ א  במד, ה

א הו ר :כן שאמה מה .לו ראוי ש ל וספו ה דבר כ מ  ב
א הו תו לו ראוי ש דע שר ו א . ב א ו  להצל שראוי ר״ל ה
 בו שיש במה דבר כל לספר שראוי בעבור מ־אשונה הסבה
 סי' ברביעי וכ״ה ,התהלה מן הוא כאשר אותו ולדעת נאמת

כי «״ג  אמתהו על שיספרוהו אלא מבקש אינו הפילוסוף ה״ל,
כו׳ ל :ו ה ע נ בו ת ת ה א ל :הזה והשעור המדה על .הז  א

ל זזחומז ה ע ה' איז ר ה תו הי  דעתו לראש לסורו חזר .ת
^ כן כי / יו£3י מתק דצא  הופיע ולא נסתרה דרכו אשר גבר ד

ת . איזד, מאבותיו: האמת «ליו,י ה ר  נאמר תורה שם תו
J8 ה משפעיך יורו מלשון והלמוד הוראה איז ב ב:,ו ק ע . לי ת  ד

ס גו .נ ה : איז ב ה ו ש ע  לעשות ההוא הדת בעל יפקוד' אשר .מ
ר :דרכו ̂למי דבו ה. באיז  הדת בעל מליו יאמר אשר הדבור ..ו

 מיוחדים ושמות ידועים תארים ולו ,׳ה אל בקראו בו לדבר
ה :אלוה מל דבריו לפי המורים איז ב שון ו  בו יבחר אשר .ל

. או בקודש: בו לשרת הדת ה ד  : כזבי דת לעצמך המציא ב
ח ע . ל ד, ע י בנ אדם בני להורות הזה הדת’ פרי שיהיה־ ה

שיהיו

 דבר כל וספור האמת בבחינת הפועל שכל ל15 ההדמות בעבור אבל ,קצפו ם?נליך
 על תהיה וכאשר .השכל ממדות הם ואלה ,הוא כאשר ודעתו לו ןאוי שהוא במה

 ובאיזה .דת ובאיזה תהיה תורה איזה על תהוש האמונה.אל מן הזאת התכונה
,-הכניעה לענין דת לעצמך בדה או ,אתה לשון ובאיזה דבור ובאיזה׳ מעשה

ולרומם
ה קול ד הו י

ל ב ר א בו ע . ב כו׳ מן ברביעי הוזכר בו כיוצא ו  סי
 המעולוס המעשים אלה כל כי והכוונה .וי״ס י״ג
 ידיז סומכים הם באשר רק. עצמם; מצד יושקפו לא
ה אל אדה של ע ת הג מו ד ה  בידיעת הפועל לשכל ה

ר וז״א ,שקדם כמו מבעו על דבר כל אמחח פו ס  ו
ל ר כ ב ו״ג• סי׳ ברביעי שהוזכר למה דומה .וכו' ד
 אמהחו על שיספרהו אלא מבקש איננו הפילוסוף כי

 שהיא הדמיון על הארן שיספר מבקש הוא כאשר
תו :ע״כ ̂ וכו' הגדול הגלגל במרכז ע ד ר ו ש א  כ

א  חון שהוא כמו דבר של אמתחו ולהשכיל להכין . הו
ה שקדם: מה ביאור לתשלום והוא לנפש; ל א ם ו  ה

ת דו מ ל מ כ ש  שהם הנזכרות המדות מסוג לא .ה
 אמנם כי .והרוח הנפש בחלקי המתעורר הכה לתקון

 הנשמה שלמות לתקון השכליות המדות מסוג הם אלה
 מן :כאמור הפילוסוף אצל המכוון העיקר שהוא

ה. נ ו מ א  אשר לכל יאות אמונה שם כי כתבנו כבר ה
 שיקיימהי מה בזה נכלל והנה .בדעתו האדם יקיימהו

ת: בסברתו הפילוסוף ל העיוני ה ע ז . אי ה ר ו ה אלהית: שהיא בה יחשב אשר ת ז אי ב . ו ת  1א מבעיה ד
ה : אמונה בשם נכלל כבר העיוני כי המעשי; מלק על בכאן יורו וחורה דח והנה .ני^נוסית ז אי ב . ו ה ש ע  מ

 בצרפו■ פיו על מלאכתו לגמור בנפש המוגבל הסדור על יורו והדת התורה כי ;לחון היוצאת הפעולה 6הי
ה :למעשה מחשבה ז אי ב ר ו בו  דברי© לסדור בזה תצמרך לא הראשונה הסבה ולרומם ולפאר לשבח .ד

ה ומוגבלים: מיוחדים ז אי ב . ו ן שו  שמוייב כמו זולתו על אחד ללשון הפילוסוף אצל ויחרון מעלה אין כי ל
 לה חוששין שהמלאכים נאמר ושם הקדש. ללשון ויתרון מעלה לשום כ״ה) סימן ד' (מאמר החבר י צל6

 ובמעשה. בדבור; במחשבה; אצלמעשהו; האדם עניני כל סוגי ה«ה כלל והנה מהלשונוח. מזולתק ומרגישים
מרו א ב  המעשה נכלל מעשה; ובאיזה ובאמרו ולעשות. לפעול המחשבה נכללה דת ובאיזה חורה איזו ©ל ט,

ן :אמור הדבור הרי ,אתה לשון ובאיזה דבור ובאיזה ובאמרו .לחון היוצא עצמו עני ה ל ע י נ כ  שהיא .ה
 העבעית הנפש לתקון שהיא ההסתפקות זכרון והשמיס .החיונית לשלמות המדות מעלות יתר אל לפנה אבן

 המישוש חוש בעניני דברים הרבות לבלתי המלכות• מוסר דרך ערומים לשון בחר כי ומשגל; ומשתה במאכל
ם בזכרונו ודי להזכיר. לא כי הם לתקונו; מאד צריך שיהיה במלך כחושד יראה פן לנו; היא שמרפה  פע

ס׳ ההסתפקות מדת בידר העלה לזה ותכף באמרו דבריו גלגול דרך אחת  להושיע שם לו הונח מקום כי ;ו
or בדם או עובה; עצה דרך אתו לדבר בבואו אמנם ;מאליה עולה זו מדה היחה כאילו יד כלאחר בלשוע 

 וזכירת© בעצמו אחד דבר הס והכניעה השפלות אם והנה .ודעת בחכמה מאד בלשונו נזהר וכו' דת לעצמך
 מפני הדרישה חובת עלינו הועלה לא עתה הן השפלות הפלגת על להורות היתה יחד גם כרוכים למעלה

 למעלה. כמוזכר לו די הפלגתו ולהערה נאמרו. אחד דבר על השמות שני כי ;השפלות כאן הזכיר לא רה
ם לבקש ראוי ;שזכרנו כמו דברים שני הם והכניעה השפלות אם אך  האחד זכרון הנה השמיע מה מפני עע

 להרים למלחמה חיל המחאזר הרגזני כנגד להיותה הכניעה בזכירת לו די כי שנאמר ואפשר .מהמה
מו כאשר לעשות יזם אשר את ממנו יבצר התאווני.שלא מדרך מכשול  אשר שם שזכרנו הביאור לפי וגם .דב

המדות כל כלל כן אחרי *). ולשבח לרומם אליו שסמך מה והוא . לאלהים הכניעה תהיה דעתנו שקעה עליו
באמרו

שר *)  ראוי אמנם כי ,אדם בני אצל עצמו השפלת בעצת המלך שער אל לבא אין כי השפלות זכחן שהשמיע ואפ
 קמא פרק כמאמרם .כבודו על שאול הקשיד שלא מה ״ל1מ שבחו לא זאת ועל ,סרביס להועלת אצלם נשיאות שינהוג

) (ש״א שנאמר כבודו על שמחל מפני שאול נענש מה מפני רב אמר יהודה רב אמר דיומא  מה אמרו בליעל ובני י׳
כ ,העמוני נחש ויעל וכתיב ,'וגו ויבזוהו זה יושיענו  ראש בעיניו אתה קטן אם הלא באמרו הנביא עליו תפש כן ועל .ע׳

ה, ישראל שבעי ת ה. פ׳ סשורנו החכם שכתב כמו א ק  הפילוסוף יעצו לא המלך אל נאוה בלתי השפלות להיות והנה ח
תיו: פל אודו
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 (נ״א ״סומכים ״הם ״אם מדינתך, ואנשי וביתך מדותיך ולהנהגת ולשבח ולחמם

 חברו אשר השכליים הנמוסים לדת לך קח או אליך, ושומעים עליך הסמוכים)
 הלב זוך בקש דבר של וכללו נפשך. זוך וכוונתך מגמתך ושים הפילוסופיס.

 ‘אי תגיע ואז .אמתתם על החכמות כללי תבין אשר אחרי לך שיתכן אופן באיזה
 שינבא ואפשר הפועל. ר״להשכל ,ההוא ברוחני הדביקה) ״הדבק(נ״א ר״ל בקשתך,

:נאמנות ומראות אמתיים בחלומות העתידות ויודיעך אותך
אמר

ה קול ד הו י
ת באמרו הג הנ ל ך ו תי דו  הנהגות סדר כי .וכו׳ מ

ך :ומדינתו ,גיתו ,עצמו הנהגת ,מונה הוא ך זו ש פ נ

נחמד אוצד
סס :המיד להם יהיה נשברה ורוח נכנעים שיהיו לרו  ו

ח. ב ש ל ם: ידבר ה' ותהלת ראשונה הסבה את ו ה פי
ת הג הנ ל ת ו די  מידותיו פי על יורד ה1ה הדת שיהיה .7מ

תך :בהם עצמו להנהגת ועוזר הטובות בי  הסרים ביתו בני .ו
שי :למשמעתו אנ ך ו ת דינ  כי המאמינים עליך הסמוכים .מ

ם :בפיך אמת דת סי מו ם הנ שבלי ^ אשר המצות .ה ש ה
ם :אותם מתייג שי ך ו ת מ תך מג כוונ  נראם מגמת לשון .ו

, עזה נכוונה דבר איזה לעשות והתשוקה הפנימית הכוונה
ך :א׳) קדימה(מבקוק פניהם מגמת כמו שך זו  כלומר .נפ
 כדי שהוא במ׳זייתו פונה לבבו יהיה יעשה אשר מעשיי כיל

 דעהו ושיורחב היושר אל מדותיו עקמימות ולפשע נפשו לצחצח
ך :ולהשכיל להבין ב זו ל שר אחר :הלב וצחות זכות .ה  א
לי תבין ת כל מו כ ח  הוא עליו תלוי הכל ^שר היתד .ה

 שהכללים ומאמר .האמת על היסודות ומבין בחכמות הלימוד
 אם יבוש לא אז וביושר, בתום בקרבו נעועים והיסודות

 יקרא האמת שם על ועכ״פ , בפרעים שגיאה איזה לו יקרה
 לידי המרגילים במעשים להשתדל יראה זה ועם .בנחלתו

 שקר שם והיסודות הכללים בעיקר אם משא״כ והנפש הלב זוך
 שלמ אחר מפש- את המזככים המעשים יועילו מה ̂ מחסהו

שר :עמו בל א ואפ ב תך שינ  שלו חשב הזה הפילוסוך .או
 וס ובצייוך. ,האדם בחק האפשריים השלמות כל נתנו לבדו
 כי ימשוג ובלבבו ,מעלתה ורום הנבואה ההלות בעיניו קענו

ן פיו ועל הפועל השכל לפני שמוה ילכ.; המה הנביאים בני מ  י
 לפי לאמר מתנשא ולכן ,בנבואה) דעתם חזיונם(כנודע כל

ס .הפילוסופיס ממנו יותר יקר לעשות הפועל השכל יחפון  מ
 הפילוסופים יקומו לא ולמה .תורתנו מדעת עצתם' רחקה מה

לם, זה נמצא פלא מה לאחור ^/ותיות ויגידו א, ולמס מעו ל
 תורתנו ואמונת .מגואלם אליהם הפועל השכל הוא קרוכ הלא

הם, וגבוה גבוה על מגבוה תופיע הנבואה כי הקדושה עלי
וגצייזן) . בלבד ישראל בזיע מיוחדת הסגולה זאת גם ואף

 להיוסס שמביא הנשמה צריכה הגוף מצד המבעית הכנה
במים. וכמ״ש העליונה,. בריכה ממי ישראל ממקור חצובה
) (ירמיה TPn־7po מרמם תצא ובטרם ידעתיך בבען אצרך א׳

ן הכוונה הרי הקדשתין מרחם תצא וגערם אומר כשהוא ו י מ  מז
מ׳ אצרך בטרם ונאמרו אמורה, י ו  נשמתו היא זו אומר מ

יצירתה; מעיקר
אמר _

אז אמרו ויהיה .וכו׳ שלמים היוחר במעשים אלא כלם ישחמשו ולא אמרו אצל למעלה ל תגיע ו  בקשתך א
 פילוסוף של חלקו שמן לבדם בהם אשר אמחתן על החכמוח כללי הבנת אל וראשונה בעצם מוסב ,וכו׳

 ועל שיבא כמו בנמשכות המלך לתשובת מאד יסכים הביאור זה והנה .מחשבתו לפי בהצלחה בריאה ומאכלו
ר ארפגו: ולא אהזחיו ק ש פ א א ו ב נ . שי ט׳  ולפי ל״ב. פ׳ בשני הפילוסופים בשם השרה שכחב וכש ו

 וז׳׳ל וגו׳ נביא בקרבך יקום כי על לאה פרשת הרמבץ שזכר ממה מתחלף הוא אצלם זו נבואה ענין הנראה
ם בקצת בנפשות כי אמת שהוא למה הכתוב שירמוז יתכן מי ש נבואה כח א  האיש ידע לא עתידות בו יד
ח בו ותבא יתבודד אבל לו יבא מאין  הפילוסופים ^ וקראו ,פלוני בדבר לבא לעתיד יהיה ככה לאמר מ

בשכל חדבק בחמדה) •(נ״א בחמשה הנפש אולי לעינירואים. נתאמת הדבר אך הדבר סבת ידעו ולא כהיי,
מגדל

ט׳  והמעשים המדות כל שתכלית הנראה לפי כיון .ו
 אשר עצמם המעשים לא המשכלת הנפש מהרת ההיה

 מה עצמו והוא .שזכרנו כמו ספן בהם לפילוסוף סץ
 תכלית היא הזאת והמדרגה באמרו ראשונה שהונח

ט׳ ההגעה  מן מסוהרה נפשו תשוב אשר אסרי ו
. ותשוב אמתתם על הריבקות מבינה הספירות ט׳  ו

 בהבנת ועומדת תלויה הנפש סהרת כי בזה שמרה
 מסמרות וקבע בתחילתו סופו נעץ כאן אף .החכמות
 זוך בקש דבר של וכללו באמרו ,הראשונים בדבריו

 אמתתם על החכמות כללי הבין אשר אמרי וכו׳ הלב
 הבנת עם יושג הלב זוך כי לומר ענינו .וכו׳ תגיע ואז

ת. כללי  באמירתו הנקנין הדברים הן והן החכמו
 לפי יקרה אשר השם שתוף עז כי אפס .הנזכרת

 זכה לנפש הנה המוזכר הנפש זוך בין זה ביאור
 כן על .שיבא כמו המלך בדברי ב׳ סימן המוזכרת

 במעלוח והלב הנפש זוך אל שכוון ואראה אני שבחי
 אדם של נפשו תזדכך בהן אשר התוריוה או המדותיות

 וחהא הפחיהיוח ממלאת ומלוטש ממורה מוצק כראי
 נמשכת והכוונה .והישר היווב להכליה בריאה מנהו

 אל האמונה מן הזאה התכונה על תהיה וכאשר לאמרו
 כי וכו׳. לדת לך קח או וכו׳ תורה איזו על תמוש
 זוך וכונחך מגמתך שתשים זולתי בזה לך אין אמנם
 ובאיזו תורה באיזו המוגבלות המעולות במדות נפשך

 פרטי מיוחד מעשה פני תשא ולא כאמור, שתהיה דת
 כונהך וטוהר נפשך זוך לך שיגיע ובלבד מזולתו
 דבריו שמתם וזהו .כמדובר המשובחות המדות בקשוט
 באיזון הלב זוך בקש דבר של וכללו לאמר
ה באיזו ר״ל לך, שיתכן אופן ר  דח ובאיזו מ

 החכמות ולמוד חפל זה שיהיה אך , שקדם כמו שתהיה
קר.  החכמות כללי תבין אשר אחרי וז״א עי

 אצל נחשב המעשה שאין הודעתיך כבר כי וכו׳
שזכרנו הפנים מן אמד על רק עצמוחו מפאת הפילוסוף
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,לשאלתי מפיקים אינם אך ;ומספיקים נכוחים דבריך אני רואה הכוזרי אמר ב

מפני
ר צ ד או מ ח נ

ר 3 מ רי א אה הכוז ת אני רו  pד אמר .וכו׳ דבריך א
 הדמיונית חקירתו בכה ויט א' בסי׳ הסילוסוך מבוא

^ רו  בשרירי ואונו עיונו בכף נפשו ושס והתורה הדת עמודי ל
ס מז  יוצא מחויב דת כאן אין ח׳ו כי לומר מונו.באומרו ק

 כנסי על לרכוב ואושרו האדם תורת זאת אך מליון טסי
ז :בלבד שכלו גזרת כפי האמת לבקש מזקירה י ב ם ר חי  .נכו

ל ״  להתוכח חפן איני אני ,לבדך לך יהי שהבאת מה מול י
 (דבר המוחש מצד עליך אמעון אך ̂ החקירה בדרכי. ממך

 מומש וטוב ,מוחש) נקרא חושים מחמשה כאחד מיניש סאדם
 .מפיקים אינם אך : החקירות רוח רעוה חפנים ממלא חד6'

 על השבת ולא הועיל ללא עזרת ואריכתך טרמתך כל מם
ק״מ) (תהליס תפק אל זממו מלשון והוא .בה שאני השאלס

נל״א

ה קול ד הו י
 מנזנבא כי נכיא יקרא הזה והאיש .ט חפכוין הנבדל

 .ע״כ ,יאמר אשר והמופח האות יבא כן ועל .הוא
 פרק בשני המורה שכתב המשער הכח ענין זה והלא
 במעס ויתסלף האנשים בכל נמצא שהוא באמרו ל״ה

 גדולה השגחה בהם לאדם אשר בענינים שכן וכל ,וברב
 בעצמך תמצא שאתה עד בהם משוסעת ומחשבתו

 ויהיה הפלוני בענין כך עשה או כך אמר כבר שפלוני
 חזק ומשערו שדמיונו מי אדם מבני והמצא ;כך הענין
 יהיה היותו ידמה אשר שכל שאפשר עד נכון מאד
 מענינים רבות זה וסבות .קצתו יהיה או שידמה כמו

 זה שמכח אלא והווים ומתאחרים קודמים רבים
ויוליד כלם ההם ההקדמות על השכל יעבור המשער

 .ע״כ ,׳וכו עצומות עתידות אדם בני קצת יגידו הכח ובזה .זמן בלא שזה שיחשב עד מועע בזמן מהם
 יש כי בדד^ מגזרה בדים כי ,בדים אותות מפר על (מ״ד) לישעיה בפירושו הראב׳׳ע אליו שכוון מה והוא

 הרשב״א דבר הזה הכח ועל .ע״כ ,'חכמה בדרך לא ,יהיה כן ואומרים להתבודד כח להם שיש גשמות
 במעלות דעהו לפי אליה יעלו הפילוסוף בדברי הנה המוזכרת הנבואה אמנם .תקמ״ח סימן בתשובותיו

 רמו מה דור הם הפילוסופים כי כתב י״ס שער וירא פ' העקידה בעל אמנם .זאת לא זאת והנה .החכמה
 קצה אמנם ,ככה על דבריו קצות ואלה . רואים בלתי היותם עם מהם ונפלאות גדולות לעצמם ביחסם פיניו

,למדתם משוערת מדתה ושמו דעתם לפני תארוה הם הנה הנבואה מציאות על’ שגזרו הקדמונים הפילוסופים  
 יקרא האפשריים הדברים אצל אשר התבוניים במעשים נאות היותר צד על המכריח הנבון האדם כי וזה

 ההכרחיים בעניניס והידיעות המושכלוה השגת אל השכליות במעלות וכשיהיישר ,ההנהגה בענין נביא אצלם
 ההנדסה אל וממנו ההגיון אל מהדקדוק בלמוד מהם מכם יעלה כאפר ולזה .בהשכלה נביא להם יקרא

 האלהיה החכמה אצלם שיקרא מה אג יעלה ומשם המבעית אל וממנה התכונה חכמת אל ומשם והתפטרה
 העיונים אלו ציור להם נתקיים וכאשר .קדשו במקום ושעמד ה׳ הר אל שעלה אצלם ההוא האיש יחשב כבר

 שראו יאמרו כפר ,לאמהיים חשבום דמיוניים דקים עיונים בידם כשעלו האלהיים בענינ?ם ובפרס שהשיגום
:ע״כ ,'וכו מהעיון להם שהושג מה כל חזו שדי ושבממזה אלהים מראות

ה1ר 3 ך אני א רי ב ט' ד  חלום הפילוסוף,בקודמת מאת המלך שאלת פאר היה כי יוכיחו הדברים .ו
הוראר! כפי ית׳ הבורא אל בם אתרצה אשר מעשי בהגבלת אוהו אץ ופותר וכך כך חלמתי

שנה חלום  האיר חז .אלו בדברים אמונתך תרביץ איכה תרעה איקה לי הגידה ועתה .רבות פעמים עלי מ
 בעצם וידוע השכל מגמהק כי ומעשיהם הפילוסופים משפס יהיה מה בהודיעו אליו תשובתו פני את הפילוסוף
,יבחרו אשר דה או תורה פי על להם שיתק אופן באיזה וכונתה לבם בזוך נפשם צדקם לזה ונספל וראשונה  

א, שם המעשה עצת שהפול מקום ואל יכשר זה או זה כי ה  ליחס אין כי בדבריו והעלה ברירה. דליכא י
 ומעשים מעולות מדות רק בעצמותו נרצה מיוחד מעשה שם יהיה לא ובכן .העברה דרך זולתי לטרא רצץ

 כפי זה וזולה הלמידה ודבקות האמת ציור לעורר שיזדמנו אופן איזה על מהורה וכונה נפש בזכות •נאותים
m הבחימת sta .ולהדיחו החלום מן לפו את ליאש המלך להסית כונהו המסה דבריו כנפי ותחת למעלה 
 ,רצויס אינם מעשיך אבל הבורא אצל רצויה כונהך באמרי החלום כהוראת בעצמו נבחר נאות מעשה מבקשת

 ועס .המלימוהו מראשותיו שם אשר הדמיונות ואולי .מקרית מסבה בבאם ידברו שוא החלומות אמר כי
 מחשבתו היא אחת סבה אל אצלו שב הכל כי ,משפס ישוב לא אמהתו צדק עד ,רבות פעמים החלום השנות

 על .לילה בחזיונות סעיפיו לו ילדו אשר כאלה אוהו ותקראנה פניו לעומת תמיד זה על המושמת מלך של
 שראיתיו ובמה בדעתי שעלה במה עצתי עזרה כבר צ״ח סימן לחבר באמרו המלך בעצמו שהעיד מה דרך

ס בחלומי  רעיוניו בחזיונות דופי כמסיל יראה פן לשונו תמת זה הכחיד המלטת מוסד מדרך אולם .ע״כ ,'ו
 אליו דפר הוסיף לא כי מלבורו לו יפה שתיקתו היתה ,ככה על תשובתו אליו בבוא כן אחרי וגם .מלך של

 החלום בבסול מטנהו פניו כמסתיר ,בפיהו מענה הפילוסוף מצא אשר את המלך כשמוע ויהי .הזה בדבר ■עוד
 דבריו לכל החלום דברי כנים כי יחיה ובאמונתו בו נפשו ישרה כי צדיק בתומו החזיק ,הנזכרת דרכו פי על

 גהמסה ,שיבא כמו הפילוסוף פני לבושה בעצמותו נרצה מעשה שם שיש ספק פלי המורים משפסיו ■ולכל
 והנה ופתלתול. עקש אם כי זה אין כמדובר פעמים כמה עד נשנה בחלום מהאמין לפו ויפוג עקלקלותיו

 מצד הב' .לסברתו מקום עמו יונה לא אשר חלומו מצד האמת .הפילוסוף דעת סתירת על נופל הוא ישלש
במדרגות ונחלה חלק לפילוסופים אין 0 על והשלישי .הכל אצל עליו שהוסכם ממה כנגדו העומד ההתנגדות

הנבואה
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 היתה זה כל ועם ,הבורא לרצון ישרים ומעשי זכה נפשי כי בעצמי יודע שאד מפני

שיש ספק ואין ,רצויה שהבונה פי על אף נרצה איננו הזה המעשה כי תשובתי
מעשה

נחמד אוצר יהודד״ קוד
ה א פני :אויססיהרען כל״א סכרחס צפי היוחם מם הנאמנים והחלומוח מגו אני ס מי יורע ש נפש• כי בעצ
ה והמודיע המנבא הפועל כשכל להדכק מאד קרובים כ שי ז מע לה׳ הפן אין כי שאמרת מה כלפי .ישרים ו

ף כמוזכר אמתיים במלומוח סו p! .הקודמת כ p jg jj נפשו ויזכך האמה אחר שיחור רק ידוטים כמעשים באדם
,הפועל לשכל להדמות עוכות מדות אמר וישתדל השקר מהאמין והשלישית ,זו באסהא השתים יוכללו השמנות

ת וככל עמדי אנכי פכן יודעת נפשי מנה ,,ן.3ד ואתה . ׳7 כונמי פונה שאני ^ו
ת בי והעיד האמתי מחלום בא זה כל ועם האל לרשן ̂ ^ ש

^ ^ ב מ ^ . ס ^ ^ ס אין :נרצה איש והמעשה רצויה מהשבתי ̂ ו ש ספק ו ה ^ ש ע מ

. הסברא אך לסברא מקום בכאן אין ה׳ סימן גאמרו
^ן רמ  מין ה׳ וכסימן .וכו' אצלו לברר צריך וכו' האלהים כדבר אותו לישר שרוצים מי ו' וכסימן .וכו׳ פ

 ומספיקים נכוחים דבריך אני רואה לו ויאמר אניו לשחר לקראתו יצא כן על .וכו' להודות נוחה הדעת
ם ראיה  היום האדם את גרשה הן כי .הפילוסופי העיון אליו שיביא מה כפי עצמם מצד הראות פני ע
 מוזל אל נרותיו להאיר והרגלת הסכנת דרכיו וכל ולכו כליותיו קנית ,המגונות המדות עאר אדמת פני מעל
 סכרחך^ לפי יודע איננו שנאה גם אהבה גס הדברים חלקיות יסחר ית' ומאניו המדעיות המעלות מנורת אש

ה כל מחואריו והשבת  מעלה ליתרון פעלו להשגיא מאתך כונה לכיעור׳. הדומה מן בהם וכיוצא ון1ור סונ
ם אלה דבריך וכל .ורוממות  שבשמים ואבי אעשה מה אכל .השכלית ההקשה דעת למוצאי וישרים הם נסחי

 המעשה אה לבקש כאמור) רכות פעמים השנוהו על סאק כלי הוא נכון (כי לילה מזיון כחלום עלי גזר
י כעצמוהק נרצה מעשה מבקשת לכי את בם ליאש סכות אשר לשאלתי דבריך יפיקו לא והנה .הרצף נ פ  ס

י אנ ע ש ד ו שי ■בעצמי י פ נ . י ה כ כ שי לבב וביושר מהורה ככונה ז ע מ ם ו רי ש א לרצון י ר בו  על אם ,ה
 מוב כצירוף לחיצון פנימי הכויהי והנה .דעהי נמיית כפי ממש הבורא לרצון ואם ,דעתך לפי הקירוב צד

 המוב דברך מכל דבר נפל לא ;כקודמת זכרת אשר והלב הנאש זוך השגתי ובכן ,מעשה לשלמות ממשכה
ם ,בכלל המעשה ככשרון ע ל ו ה כ ה ז ת תי הי ב שו ה כי הצודק בחלומי ת ש ע מ ה ה ו הז נ נ ה אי צ ר ף נ  א

ל ה פי^ ע נ כו ה ה ש י צו  לרצק בעצמותו נרצה מעשה מציאות על דעח גלוי האלהים מאת אם כי זה ואין ̂ ר
ם כי הודיעני אשר האלהים לאני  גו יבחר אשר נכסף כמעשה יתב' לעבדו זכה ונפשי רצויה כוונתי היות ע

 ואולם .עליון מלכו אדוניו אל מלך יתרצה בו אשר מיוחד נאות במעשה מעבדו ידי קצרה הן ̂ אליו ויקריב
 ז5בק דבר של וכללו אמור באמרך בקודמת אנה לראש עניצן הצבת אשר המכמוח מן יבשה נפשי היות עם
ט׳ אמתתן על המכמות כללי תבין אשר אחרי לך שיתק אופן באיזה הלב זוך  מחוך זה יתאמת אמנם (כי ו

 החלום בדברי נזכר לא כי שמעת הלא ,)שבה ריקנין דברים אפילו בחכמה להודיעו שיצערך החבר דברי
 כשרק ודאי אלא ,תמצא מאין והמכמה רצויה שהכוונה b”nn נרצה איננו הזה שהמעשה רק .ההכמה שלמות

 במל שהרי .לי שיתכן אופן באיזה הלב זוך שאבקש לאמר ענית ושקר בו תלוי שהכל גדול עיקר המעשה
 רצויס. אינם שמעשי באמרו אצלו יתכנו לא ודרכי רצויה. שכוונתי באמרו ונפשי לבי ■זוך על מעיד החלום

מק צדק מלט דברתי על מצאתי זאת .ואדענו יתן מי ̂ מיוחד פרעי באופן הלב זוך לבקש צריך כן ואם  ל
 חכמסך מפרדס ראש בשמים לך קח ואהה .לא אם היא בינתך הכמהכונת נא הכר בשפסו יזכה בדברו יצדק
 בדבריו שקדם ׳מספיקים לשון •כי לבבך אל והשבות קדש. עהור ממולה רוקח מעשה מרקחת בעעמו ורקח

 .דבר בם שיספיקו מה ומהם באמרו י״ג סימן החבר בו נשתמש כבר הראות פני עם ראיה הספקת על
 הספיקם על שהסנה ישפיקו נכרים ובילדי ב׳) (ישעיה הכתוב מלשון והוא .ע״כ ,׳וכו עליו הדעת שתהישב

ק בשלישי כן גם לו מצינו הפקה לשון ודוגמת .והפילוסופיות הנכריות החכמות מן הראות פני עם ראיה  טי
 מפיקים מלאים מזוימ קמ״ד) (תהליס הכתוב מלשון והוא .ע״כ ,ההורה לפשע מפיקים ויותר באמרו כ״ב
 יעויץ ,רש״י עליו שביאר מה עצמו והוא .לשתא שתא מן מספקן מליין חוסברניא תרגומו כפי זן אל מזן

ט' חשובחי והיתה שאמר ומה .■שמה ,בואו ערם החלום גענין מהשבחו מקדימת שזכרנו מה על מורה ו  
 אמנם כי ,'וכו בחלומי שראיתיו ובמה בדעתי שעלה במה מצתי עזרת כבר נ״ח סימן באמרו שהעיד •וכמו

 הנשנה החלום אודות ועל תשובה. במדרגה עליו בא אשר החלום לו היה ההוא בענין מחשבהו קדימת ■בערך
 ־ תקום עצתו כי ,ושמאל ימין נסה לא נלך המלך דרך ,הנזכר הפילוסוף באר מי נשתה לא המלך; אל רבות פעמים

 דאתמר אע״ג מקן) יצחק(בזוהר דרבי כההיא .ארץ יעמיד במשפס למלך הראוהו מצד והן כאמור; השנותו מצד הן
ק. נשא מבני ומשניין עלאין מלין לון דאהזיין למלכים שאני .דיליה דרגא בההוא אלא נש לבר ליה אחזיין דלא  אחר
 בב״ר ודוגמתו .פרעה את הראה עושה האלהים אשר אמר דאת כמה .אחרנין שאר כל על עילאה דמלכא כמה

 המענה כה עד שמענו והנה .ע״כ ;הוא כלו העולם כל של מלך של חלומו אלא .חולמין אינן הבריות וכל פ״ע פ'
ק ואין באמרו; השנית אל לו בא מעתה .היקשך מסברת רדה לו דבר המלך בה אשר הפילוסוף על הראשונה פ ס



הכוזרי ראשרן מאמר ספר42
 ולישמעאל לפרס מה נן איננו ואם המחשבות. כפי לא בעצמותו נרצה שהוא מעשה
 ונבדל■ לאלהים ובונתו נפשו זכה מהם אחד וכל ,בזה זה נלחמים הישוב שהלקו
 צדקה שהריגתו מאמין והוא ,חברו את להרוג ומגמתו והולך ומתפלל וצם ונפרש
 והאמן .עדן נן אל הליכתו כי מאמין אחד ובל ,יתברך הבורא אל וקורבה גדולה

השכל: אצל יתכן שלא דבר זה לשניהם
אמר

דה1יד קול
ם .וכו׳ א ו ו נ נ  על מיוסדח v וסמנה .ונו׳ כן אי

 שהמוסכם .הפילוסוף אצל מורגלת נצומייה הקדמה אדני
 עליו שהעיד וכמו .אמתהו על השכל יגזור הכל אצל

 הראיה עשות צד על ועוד באמרו י״ד פ׳ כשני המורה
 ימייב אשר y העולם מן כלם האומות אצל כמפורסם

שהענין  הכל הסכמת נפלה ולזה מונה לא סבעי זה
 כהתמדת כיארו העולם אנשי כל אריספו יאמר .עליו

 כתב העקידה בעל גם .ע״כ y וכו׳ ועמידתם השמים
 מופתים החכמה הקבל וכבר .וז״ל וימי פ׳ ל״ב שער

 י׳׳גמאמר פ׳ המוקר שכתב כמו הדרושים בקצה כאלה
 ימזסמו אשר המפורסם הדכר כי אמר yמהמדות ז'

 והוא ̂ מכל יאבד לא רבות פעמים רבים עמים אותו
 שאול הכה וכו' הממוללות על שאול שהקפיד מה מעם

ט' באלפיו כל. ביניהם מלקו אשר אלה והנה ע״כ. yו
 נרצה מעשה שם היות על בהסכמה שוה דעתם הישוב

 וטונתז זכה נפשו מהם אחד כל הנה כי ,בעצמותו
 מעשה מכל כהו כפי ונפרש העברות מן ונבדל לאלהים

פי מורה כלו שזה .ומתפלל וצם מחשבתו, לפי נתעב

נחמד אוצר
א הו ז ע ז ת תו נ מו  ידומס ומצוה מיוחדת תורה כלומר .בעצ

א :בה בותר שהתל . ת כשי ל בו ש ח מ  דעתך על העולות .ה
 epלצ במקרה תועלתו רק בעצם להועיל נרצה מעכה כאן שאין
 בסימן העילוסוף כמאמר ,שבלבו העקמימות ולפשט האדם שכל
ה כן איננו ואם :א׳  דבריו לדחות מזר שוב .וכו׳ לפרס מ

 מה נקרא הנצומי שהקש אמרו וכבר המפורסמות. מצד
 .וז״ל י״ד ס׳ כשני המורה כתב וכן ,מפורסמות שהקדמותיו

 .ע״כ ,וכו׳ כולם האומות אצל במפורסס הראיה עשות ועוד
 מוסדות להרגיז יבא בגפו אשר הזה הפילוסוף על טען ונזה

 את ה׳ ברא שלההו היתכן .כנגדו עולם בני ככל מה הדתות
 לפילוסוף ורק משפט יבינו לא איש בני גם אדם בני וגם הארן
ם :הארן נהנה לבדו מי לח ד נ סי  :דהם שנוי מהמת .ה

בדל ש ונ פר  מהנאות עצמם שפורשים פרושים בהם יש .ונ
הולך העולם: תו ו מ מג ג ו רו ה ת ל . א רו ב  כל עם ח

 האומה אישי את להרוג מגמתו כל עכ״ז בדתו הצטדקותו
 זה בשגם הריגתו לו תהיה צדקה כי שמושב עוד פכנגדו,ולא

 כעולם בני כל שעכ״ם הרי .ומתפלל וצם נפרש הוא גם האיש
 מצוה הבורא מן המיוחדים במעשים אוחז שאינו שמי מאמינים

אמין :הבורא אצל נרצה מעשה כאן שיש ובהכרח ,להרגו ה  ו
ם ה שני ה ל א דבר ז הבן של ל אצל י כ ש  ושמא ר״ל .ה

 רבים הסכמת אחרי לנטות כיוס פונה לבבך אם הלא תאמר
 המפון אשר אל לך ונטה לפניך הארן כל הלא אלי תצעק מה

 מהם אחד אל הקירוב יתכן שלא אמר זה על ,האלו טהדתות
 לקבן יתכן לא ג״כ בשתיהן ולאחוז ,הישר איזהו יודע מי כי
p עליו חולקים העולם אישי כל ועכ״ם ,הפכיים דברים שני 
ק נהנה לבדך לך זכי עי׳ .הבין אין כפרד ככוס וזולהך א  (ו

) סי׳ בסוף יהודה קול :ג׳
ר מ א

 מעשים בכשרון שלמותו כל ועם בו. נפשו ישרה
 בלי על מלחמה ויהגרבו ומקרו רעהו יבא כאלה טללים
 מהם דעת גלוי אם כי זה ואין .במעשהו לו הסכים

ל(| זה לולא כי ,בעצמותו נרצה מיוסד מעשה שם שיש
 הואיל בריח נקם נוקמת מרב גוי אל גוי נושא היה

דרכם. לפי נאותים במעשים זכה שניהם וכוונת
 1דברי אריכות מצד הנה הפשוטה הלזו הכוונה ומלבד
 סברתד צדק את כי בלבי אני אמרתי ההריגה בפועל

 מכל y שקדם כמו בכלל מעשה בכשרון משתדל מהנזכרים אחד כל היות עם כי ,שם המעשה כל על ישפוס
 שום ימצא ולא השכל מן מאד רחוק מעשה והוא לאלהיו בו להחרצות מיוחד מעשה כן גם לו יבחר מקום

 זו הריגה שמעשה מאמין והוא רעהו את איש הריגת מעשה הוא הגנות תכלית יגנהו לא אפר ונימוס דת
 זה היה לא אם והנה ,אויבו על למלחמה לצאת בנפשו מסתכן הוא זה סמך ועל וכו' גדולה צדקה לו •קשב
 לאמר אלי בדברך הנחת אשר הדרך ועל בחירתו על להם קרה שמקרה אלא בעצמותו נרצה מעשה אצלם

 מעפה כלס יהד להם שיבחרו זאת היתה איכה .וכו' מעשה ובאיזה דת ובאיזו הורה איזה על תמוש אל
 ככה על ראו מה כן איננו וסם כ^מר, נעשה הלשון ושעור .פאתו יוכל ולא השכל ינגדהו אפר כזה נתעב

 בזה זה נלחמים להיוהם ממפלקס תחת נכלל היישוב כל אשר המפורסמות האומות לשתי להן הגיע ומה
מן :וכו' א ה ם ו ה שני ה ל ר ז ב א ד ל כן ש ת  דעתך להיות בבטנך גויס שני אם תאמר שמא .וכו' י

 הנאות המעשה ומצאת חפצך מחוז אל בזה הגעת הנה ,עלי בטענהך נסמכה ועליהם הסכמתם■ על סמוכה
 זה ולמה ,זולחס אחר ולחפש להרהר צורך לך אין כי הרצויים מעשיהם בשמי לך קח וסתה ,דרשת אשר

 בעצמותו, נרצה מעשה פס שיש ממנה להוכיח שניהם הסכמה על נשען היותי עם כי אשיב לזה .לשמי תשאל
 אהד כל בהיוח ,טובים כאחד פניהם שיהיו השכל אצל יתכן לא כי ,בדרכיהם להדבק לי שוה איננו זה כל

ה. או הזה יכשר איזה יודע ואינך חברו מעשה סוהר מהם  ולא כ״ב) סימן (ברביעי בזה כיוצא בכל וכאמרו ז
 י' סימן שיאמר מה לעומת מתנשאים האלה הדברים והיו .ע״כ ,וכו' הסוהר קצוות בשתי האמה שיהיה יתכן

 הוא לזה זה שינגדו במה לשניהם להאמין אמנם כי .ע״כ ,וכו' דה בעל לכל והראיה הטענה שהם רואה אני
;ונאמן ישר וקייס נכון הוא יחד שיסכימו במה לשניהם להאמין אבל ,השכל אנל יתכן לא אשר הדבר

אין
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 :השכל שמגמתם מפני ,אדם הריגת וע!ילוםופים בדת אין הפילוסוף אמר ג

 ״גדול(נ״א הפילוסופים אצל האמת מן נוטה שהוא דבר ואיזה הכוזרי אמר ד
ושהסבה ̂ ימים בששת גברא ושהוא ̂ חדש שהעולם מאמונתם יותר)

הראשונה
ה קול ד הו ר י צ ד או מ ח נ

ן ג י ת א ד ם ב פי סו לו פי סוף אמו* ג אשר משאסך ר״ל .וכו' ה לו ת אין הפי ד 13< שח מ הזה הפילוסוף .ב
ראיה להניא שנאה ממקום הלא ואמר לזאת גם רבים אצל המוסכם הדבר צדקה על הרצת

ת דברך כה הלא  כי באמרן הרכים מצד ראיה להניא נאת הרי תכרא מצדה החכמים. יחלקו כשלא וברור אמ
י כל ויהיו ומלואה תנל ה׳. כרא תהו לא pf, יהיצ^, אם אך .המוסכם ההוא הדבר כסרד כסוס אדם מ

ו לסמוך ואין כחו הותש כבר עליו לחלוק י  אפילו ^
 הנצוח בסאר עצמו הפילוסוף פי ופל .הדחק בשעת
 בפלס תשקלנה הנצוהיות ההקדמות כי שומה היסה
 או כלם יהד בהסכימם החכמה שלימי גבוהים הרים
 אשר ההיא החכמה דין שבבית המופלאים או רובם

 כשל זה בנדון ועתה ̂ אליה תיוחסנה ההן ההקדמות
 ההמוני העם מרבית מהסכמת הלקוחה ההקדמה כח

ה; שוברה להיות מ  הפילוסופים החכמים הנה כי ע
 אות לאדם וישימו מוחלעת להסכמה יחדו עברו נועדו
ס כי וזה מוצאו. כל אותו הכות לבלתי ת מ ג  מ

ל כ ש  שלמות היא בה תלוי שהכל היתד כי ר״ל ;ה
 והוא כמדובר. אמתתן על החכמות בהבנת עיונו

 מעשה אצלם ואין אליו צופות הפינים שכל הפתח
 בה שמשתדלים זו הריגה ע״כ עצמו. מצד נרצה

 הפילוסופים. בדת איננה באחיו איש חרב האומות
 הנה בה לעוסקים שלמות נותנת בלתי היותה ומלבד

 לא צדק עד כי ;לשלמותם מעיקה מה באופן היא
כל ואחריו יעשון אשר הזה הרע המעשה משפע ישוב

 דרכיהם היהכן למשפס משנה הזאה ;השיג זה טל .הכין אין
 מאמין ,שאימ נעכור אותו להרוג הים כדגי האדם לעשות
 ואף אנסו לכו הלא הזה העני יעשה ומה ,וזכרו של דה כשכלו

 הר אל יעלה וכמעשיו דרכו ה׳ פני נוכח כי חושכ הוא
 כי חעאו מה אכותיו אמונת על מעודו שנתגדל ומאחר
פני :עליו הכורת ס מ מוז מג שבל ש  מועכע החמלה ולכך .ח

 ששכלו מה מאמין שאינו כעכור מות משפט יענו ולא נהם
ד ע  שאין מה להאמין שלא האדם אושר זה ואדרכה .אותו מ
. מסכים שכלו מו  השופכים מאותם תכיא ראיה ואיזה ע

:נקיים דם
* ד רי אמו ה הכוז איז א דבר ו הו ה ש ט ת מן ט מ א  ה

ם אצל סופי לו תגן. יותר גדח^ הפי מאמונ
ש שומגולם ד  ®ל לטעון לך יש כלכד זו וכי לו אמר .וכו׳ ח

 אדם־ כני הריגת כעכור השכל מגמתם שאין לומר הדה כעלי
 מקריים ענינים. ושאר העולם מדוש גם הלא ;הדס דנר טל

 הדתות סנס וזאת כו מאמינים העולם כני שכל מה הנזכרים
 וא״פי שקדם, כסימן כדכריו כנזכר האמת, מן רחוק אצלך הוא
 יעכזר אם להרט צוה הוא מאין וחדשו האדם את שכרא מי
ה וילוהסבה :דנריו על שונ א  כשם ונקרא המרא הוא .הר

הפילוסוף

 וכאשר באמרו אלה לדבריו עשה זכר ,י״ס סי׳ וברביעי א׳ סימן כמוזכר השכל ממוסר ימשכו לא לב ישרי
 3לקב יראים אינם הם כי ,עושה שהוא מה על יחוש לא מהמדע המבוקשת ההיא התכלית יודע האדם יהיה
 העוג. על צוו אבל ,זה על נענשים היו רוצחים או גוזלים היו שאם חושבים ואינם ההיא היראה על גמול

 הרמוסים וקבעו ,העוב ע״ד הדברים סדר אשר לבורא להתדמות והמשובח הראוי בדרך הרע מן והזהירו
; ׳ ו כ. מ  ̂ דברנו כאשר וכו' כן איננו ואס באמרו הקודמים בדבריו שנכללה הפשועה המלך כוונת לפי וגם ע״
 הפילוסופים מגמת אמנם כי מעשים; חלוף מפני אדם הריגה הפילוסופים בדת שאין הפילוסוף יאמר אמור
 בכלל מעשה בכשרק והשתדלה נפשה זכות מהאומות אחת לכל יספיק זה ולהשגת .והמדע השכל זולת אינה

ב שמצאתי מה ועכ״פ .זולתו ברציחת מם נוקש כפיו בפעל כן ועל .בקודמת כמוזכר מ  האפ״ד בשם זה על כ
 הפילוסופית שהדת ירצה וכו' אדם הריגה הפילוסופים בדת אין באמרו ;הכונה מאמתת רחוק בעיני הוא

 השלמות מגמתם להיות בזה הסבה ונתן ,צד בשום הדת על הרציחה תתיר שלא במה הדתות משאר התחלף
 דעתם לפי שם אין ט במעשה יקפידו שלא רצונו .זולת לא האמתי המופת שיחייב מה וכפי בחקירה השכלי
 שאר בחלוף וזה .הכרח במופת ואיי במופת התבאר שלא מה באמונות לא גם .נרצה ,מעשה זולה מעשה

 הריגת התירו כן ועל מופתו; התבאר שלא מה על ואמונות שראו מה כפי נרצים מעשים הניחו כי התורות;
ם; שחשבו מה ולפי כפילוסופים השכל מגמתם שאין מפני ההם ולאמונה למעשה נשמע הבלחי האדם כ. ה  ע״

 דות ;תומם עצם על הדברים כוונת לעומק האפ״ד ירד לא כי תכין אז שלם בעיון להסתכל עיניך תשא ואם
 מצד הא' הפילוסוף; כנגד המלך שסען הטענות משלשת כי אזן לך מהעיר אכלא לא שפתי והנה ותשכח.

מצד הכל, אצל המוסכם מצד הב׳ הנשנה; חלומו  כמו בנבואה או בהלום לפילוסופים ההודעה העדר והג׳
 באופן לשון מענה לו היות עם המלכות מוסר מדרך תשובתו הפילוסוף כבש מהן הראשונה על בקודמת. שזכרנו

ת; כאשר מה ק השניה ואל הראי  בנמשכה עליו שיטעון השלישית ועל הלזו; בפסקא תשובתו פני האיר מ
̂ :שיבא מנו דומיה ונאלם מאומה אתו ידע לא

ה ד ז י א ר ו ב א ד הו ה ש ט ו ת מן נ מ א  הפילוסופיס כי לאמר דברת אפר זה כחך נא יגדל ועתה .וכו׳ ה
 לי נא והגידה בחינתך. מצרף באש הזאת השלישית הטענה את והבאת השכל שלימות מגמתם

ר רועה הוא איפה ב ה ד ט ו ת מן נ מ א ל ה צ ם א פי סו לו פי ל ה דו ם ג ת נ מו א  הנזכרות האומות של ;מ
ם ל עו ה ש ש ד ולס ;החלום מהשנות בידי הבא מן לא .הנזכרים האותות לפני גם האמין נא והס .וכו' ח

מהשר



הכחרי ראשרן מאיזר ספר44
 הפילוסופים אותו שמרוממים הרוממות עם ,אדם מבני אחד עם מדברת הראשונה
 ואמתתם וחכמתם הפילוסופים מעשה כפי ראוי היה זה ועם ,החלקיות. מידיעת

 ,כרוחניות הדבקם מפני ביניהם ונמצאת בהם ידועה הנבואה שתהיה והשתדלותם
הנאמנים החלומות רואים ואנחנו • וגדולה וכבוד ונוראות נפלאות עליחם ושיסופר

למי
ר צ ו ׳ א ד מ ח ג

ת :ראשונה סגה השיצוסוף ד עם מדבר ח בני א  ־ אדש מ
 הפילוסוף הודה !ה שלפני שכס״ס ואע״פ לנכואה. הזוכים
 ,וכו׳ העמידוה ויודיעך איתן שינכא ואפשר באמרו כ־נכואה

 לסנה מסכה הנכיא נפש על ההשפעה שתגיע רק מאמין אינו
 אלהים שידכר לא ,הנכיא נפש על יושפע ומשם הפועל שכל עד
 זה ואמר .ישמע וכאזניו יראה ובעיניו פה אל פה האדם עם

 והאמינו ,שם וז״ל המאמר מזה פ״ז כסי' יופר ככאור סהבר
 מאת התחלתו כדכור כו מדוכר משה כי ההוא היום מן העם

ר/ בו  תהיה שלא ,עצה ולא מחשבה לא בו למשה קדמה לא ה
 מחשבותיה יזדככו מנפש הפילוסופים חשבו כאשר הנבואה

 ויעזרוהו בגבריאל או הקודש רוח הנקרא הפועל בשכל הדבק1
 שינה בין או בחלום ההיא בעת לו שימדמה ואפשר ,זישכילוהו

 ,באזניו לא בנפשו דבריו ושומע .עמו מדבר כאיש והקצה
 :וכו׳ בו דבר הבורא כי יאמר ואז ,בעיניו לא ובמחשבתו

ת עם מו מ ם הרו ממי תו שמרו ם או  בצירוף ר״ל הםילוסופי
 חלקי מידיעת ונשגב מרומם שהוא אומרים שהפילוסופים מה

 אמרו ע״כ אשר זה שלפני כסי' וכנזכר השפל שבעולם ®דברים
ע אלהית שפע רק אינה שהנבואה ד ת' ד ר ו  הפועל שהל הי

עם :הנביא בנפש ונדבקת ה ו ה ו ד הי א פי ר ה כ ש ע  מ
 כי תאמר הלא כדבדהם יהיה לו ועתה .וכו׳ השילוםופים

 בני גם אדם בני גס העולם וכל המין מבחר הוא ספילוכוף
 נתנה לבדם ולחבריו לו אך ,נחשבו וכאפס נגדו כאין איש

ק א  שהם כסי הנבואה זאת גם אף הלא חכמתם אפוא ואיה . ה
 בפילוסוף. ולא דת בעלי בצדיקים רק מעולם נמצא לא מאמינים ■

 .מתנבא פילוסוף מעולם השמעה הראשונים לימים נא ישאל
 .בו ונדבקים הפועל בשכל מתעסקים הם הלא ,לא ילמה
 או הקודש .ברוח נודעו אשר מעולם השם אנשי כל ימכ״ז

 ונפש המצות עשיית על ושוקדים דת בעלי היו בנבואה
סופר :כל אין יבשה הפילוסוף שי הם ו ת עלי או ל פ  האם .נ

 על שנשמע כמו נס איזה שפעלו עליהם שמענו מראש מעולם
 אמנם ואם . מעולם השם אנשי וכל ע״ה רבינו ומשה האבות

 נבצר ולא פילוסופים היו הם שאף ודאי הקדושים אלו שאף
 צדקתם על נוסף הפילוסוף שישכיל שאפשר מה כל מהם

ע על בזכות תפארתם היה לא אך במצות, ד  הפילוסוף של הזה ה
ד :אמת בתורת הנקשרים אלהיים בסודות אם כי בו כ  ו

ה. ל דו ג  אליהם^ אדם בני מהמון וגדולה כבוד הגיע מתי ו
 וחכמתו הפילוסוף הנהגת כשרון לפי ראוי היה דבריך ולפי

 תורה ויבקשו אחריו ירוצו מהרה עד עולם בני שכל וענותנותו
ה, אשר בכל יעערוהו והדר וכבוד מפיו פנ  שנמצא כמו י

 נפשות המון לקבן חכמתו לו עמדה כי ע״ה אבינו באברהם
 מלא כבודו עודנה ועוד והתורה הדס כנפי המת מספר אין

חנו ;מבואו עד שמש ממזרח לנצח וזכרו «ולם אנ  רואים ו
ת מו חלו ם ה מני א כו׳ הנ  אף לנבואה יצליחו שלא לבד לא .ו

ם, בני בהמון הנמצאים צודנךם לסלומות ג״כ ד ואדרבה א
במי

ל ה קו ד הו י
 שם היוח על המלורסמות המומוה שהי הסכימו מאשר
 בחיקך ידך נא הבא כמדובר. בעצמותו נרצה מעשה
 בהררי ישודתו האחרון הזה האות לקול ותאמין

 אתם האמת כי בנפשותס ישערו אשר הפילוסופים
ט במדעיהם,  המדוש באמונת אחיהם נחלו שקד ו

 P גדולה נסיה להם שיש התוריות מהפנות וזולתו
 זה ולפי וכו׳ שמרוממים הרוממות אל בערך האמת

 במעלות הפילוסופים מעשה כשרון (כפי ראוי היה
 השתדלותם עם הדעות באמתה חכמתם ושלמות המדות

 אשר ■הספיקות^ מן הנפש וניהרת הלמידה בדבקות
 ולא בסכלות שנתם נמו לב חסרי אשתוללו אלה מכל

 שיהיה ̂ המשובחות) במדות ידיהם מיל כאנשי מצאו
 הנבואה ותהיה הפילוסופים על מלמעלה יורד השפע
 אותך שינבא ואפשר לחמר דברת כאשר בהם ידועה

 תדיר ביניהם זו נבואה שתמצא ג״כ היה וראוי .וכו׳
 וכו'. נפלאות עליהם ושיסופר ברוחניות דבקותם מפני

 שלא למי יראו הנאמנים החלומות כי הוא ונהפוך
 נחשט אשר האמונות בעלי שהם כמו בחכמה התעסק

 בזכך ולא הפילוסופים אצל האמת מן ממות לזרות
 ונפש .וכתינוקות כפתחים המשובחות במדות נפשו

 לדבר יש כי מורה וזה .כל חין יבשה הפילוסופים
 מדבקות שזכרת מה זולת דבר ההשפעה בענין האלהי
 הזכוך אל פונה לבבם אשר העיון בבעלי הפועל השכל

 בדרך הזאת הניענה הוליך הכוזרי והנה והסוהר.
 אותך שינבא ואפשר באמרו ,הפילוסוף בו לילך שרצה

 .נאמנות ומראות אמתיים בחלומות העתידות ויודיעך
 כאמור. עליו הנשנה החלום מאורע מעין הוא וגם

 מאשר כנגדו העומד הזה הנסיון מזיון משא עליו ונשא
 שלא מי אצל הצודקים החלומות רבות פעמים נמצא

 חלה בלתי והנבואה הנפש> ובזוך בחכמה התעסק
 בכל בהם להמצא ראויה היותה עם כלל בפילוסופים

ת.  כתב אשר הסעס לבי אל ונתון ראיתי ואולם ע
 הפתאים למקרה ו׳) פ׳ מלחמותיו מס' הרלב״ג(בשני

 מצויה מדה וזו חלומותיהם משפס ישוב צדק עד אשר
 כונתו מתמצית שם והעולה מבזולתם/ יותר בהם
טאה, .הודעה מיני שני תחלה בהניחו הוא בכלל בנ  הא׳
 הוא בנבואה השפע ומקבל ובקסם. בחלום והב׳

 .הדמיון הוא ובקסם בחלום והמקבלו ,ההיולאני השכל
 בננואה אם ,הפועל השכל הוא לשניהם הפועל אמנם
 והס ,אמצעי ע׳׳י ובחלום בקסם ואם אמצע/ בזולת

השכל בנבואה המקבל שהיה ולפי .השמימיים הגרמים
 ובחלום בקסם שהמקבל ולפי .בהתלמדות זה מפני מגעה והיתה השכל לשלמות נמשכה שתהיה היה ההיולאני

 יתבודד שהדמיון ולפי .בהתלמדות מגיעים ואינם השכל לשלימוח נמשכת הגעתם היתה לא ,הדמיון הוא
 ממה יותר ההודעה זאת בקצתם שתמצא היה מזולתם^ יותר ובנערים בפתאים והחמ המחשבה מטרדת בקלות
מבי• המדמה הכח שיתבודד אל יצטרך הדמיוני לכס השפע זה קבול ט וזה מהמשכילים, להרבה שתמצא



הכו.ריראשון מאמרםפר
 שטרח במי זה הפך ונמצא ,נפשו בזוך) ״בזבך(לא ולא בהכמה הת-עםק שלא למי
:הפילוסוף אתה שזכרת מה זולת אחר סוד האלהי לדבר יש כי מורה וזה .בה

 הוא המעשים משני אחד כי וישמעאל, פרם אשאל בלבו הכוזרי אמר כך אהר
 (לא "משפלותם נראה שהוא במה לי די היהודים אבל ספק. מאין הנרצה

 אותו ושאל פרם מחכמי לחכם וקרא .אותם מואסים ושהכל ומיעוטם מסכלותם)
 ,ית׳ הבורא ובקדמות ,הנבראות בחדוש מאמין אני ,לו ואמר .ומעשהו חכמתו על

 הם ואליו אדם צאצאי המדברים ושכל ימים, בששת כולי העולם ברא ושהוא
 וקצף ,במדברים והדבקות הברואים על השגהה לבורא ושיש ,כלם מתיחסים

 מהמוני רצויו בתוך שוכן והוא ,וחסידיו לנביאיו והגלות והראות ודבור ורחמים
 ישראל בני ובספרי בתורה שבא מה בכל מאמין אני דבר של וכללו .אדם בני

אשר .
ה קול ד הו י

 .ע״כ <£עולהו יגלכלו פלא כדי המשיגות הכחות שאר
,כנגדו עזר פילוסוף שוס ימצא לא אלה בכל כי אפס  

 בלי על למזור דינו דן יהי הוא ואיזה זה הוא מי כי
 פעל מה ,לסגולתו במר אפר הפועל השכל לו הגיד

 .הודעתו מהשפעת הימים כל עשוק אך והיה .אל
 .בו ■ידבר לא בהלום גם יתודע אליו במראה לא כי
. יוסד ופתאים עוללים מפי הן ז  הפילוסוף והיה עו

 מבהיק לניצון פועלו לו היות מבלי וריק לנעור המסון
 על לו יפה שתיקתו היתה כן על .העתים מן עעת
הו. מענה המצא בלי  הלז הפילוסוף שיימס ומה בפי

 אנשי לאמונת אדם בני עם הראשונה הסבה לבור
 סי' סוף אצלו שקוייס בעיניך.ממה יקשה אל התורות,

 ההבדל אמנם כי ,וכו׳ אותך שינבא ואפשר לאמר א'
 באמרו עליו, המבר הורה כבר המאמרים שני נין
 מדובר משה כי ההוא היום מן העם והאמינו פ״ז פי'
 בו למשה קדמה לא הבורא מאת התחלתו בדבור בו

 חשבו כאשר הנבואה תהיה שלא ,עצה ולא מחשבה
 בשכל ותדבק מחשבותיה יזדככו מנפש הפילוסופים

מ בגבריאל או הקדש רוח הנקרא הפועל  ויעזרו
 או בחלום ההיא בעת לו שיתדמה ואפשר ,וישכילוהו

 בנפשו דבריו ושומע עמו מדבר כאיש והקצה שינה נין
 כי יאמר ואז בעיניו, לא ובמחשבתו באזניו, צא

ם ;וכו' בו דבר הבורא ת לו פ ש  יסכים הזה הנוסח .מ
 להם עזבו לא והדלות השפלות כי י״ב סימן לאמרו

 יסכימו ,מסכלותם בו שכתוב ולנוסח .מובה מדה
 וחסרון זכרם אבוד שידעתי מפני באמה שם דבריו
ת :עצתם או ר ה ת ו לו הג  הראות שאמר אפשר .וכו' ו

 אשר להבדל קרוב ,החסידים על והגלוה הנביאים על
 לגלוי נבואה מראה בין וירא פ' ראש הרמב״ן שם

ם.  סימן בשלישי מבר של מלתו תנווף אלה ועל עיני
 השכינה כאילו לעולם והוא החסיד על באמרו י״א
 בחסידות יחזק ואם ,נכח בו מתחברים והמלאכים עמו

 ויראה בפעל יחברוהו לשכינה הראוים במקומות ויהיה
היו כאשר הנבואה ממדרגה למשה בעין עין אותם

שובי

ה :מעשיהם וירצה בהם יבחר ר תו ב

ר צ ד או מ ה נ
 ול'א :צודקים הלומות נמצאו הכמה שום למדו שלא במי

כך . בז שו פ  בבביל החלומות אלו אליו הגיעו שלא ר״ל נ
א :פולוסופיי בעיון נפשו שזכך בשביל ולא שלמד הכמה צ מ  ונ
ה הפך מי ז ה שטרח ב  מגולם בהכמה העורחים כלומר . ב

 בעבור השיגו שלא די ולא ,זו מדרגה אפילו ?ם נמצא לא
 נכבה היתה ה׳ מאה כי עוד נראה אף אלהים קרבת חכמתם

 אמר כוד אלהי לדבר כי'י:! האות וזה .אחורנית לבס לההב
 אל בסודו ,והמצוה התורה במצפוני והוא החכמה על נוסף
 יכול ולא .מאבותיו דת נחל לא אשר הפילוסוף נפש תבא
 ויצא נגדו הכוזרי עענוה מפני נבהל ט לענות הפילוסוף עוד

- :נפש בפחי לו
ר כך אחר מ רי א אל הכוז ש ל. פרם א א ע מ ש  אחר וי

 שתנוח תשובה לו להאציל הפילוסוף בפי שאין שראה
״rh והדת תצמה מארן אמת כי למשפע השב ,עליה דעתו

 וזה .ה׳ יבחר ואותו הקדוש הוא העולם אנשי מרבית יאמינו
 בה אשר שהעבודה לו כמדומה החבר דברי עליו האירו טרם
 לא ועכ׳׳ס משלה בכל מלכותם אשר לעם שהיא ודאי ה׳ חפן

 המדוכא ואביון עני עם שביד אותה הנכונה העבודה תהיה
 עד ככה ה' יעשה מה על כי ,מהעמים זולתם רגלי תמת

גו׳ במרומים הסכל נתן שנאמר  עדח מלבו הסיח ק ומפני .ו
 האמת לחפש יצא אך אליהם פניו שם ולא ותורתם היהודים

. די :אליו הקרובים האומות בין י  לי צריך אין כלומר ל
 כמה האלו באותות די לא אם בפיהם אמת ה׳ דבר אם בירור
ם נ׳׳א .העמים בין ושסוים בזויים שפלים שהם ת כלו ,מס
 שאמר וכמו הבונה בהם ואין הם עצות אובד עם כי חשב

ה. מדה להם עזבו לא והדלות השפלות כי י״ב בסימן ב טו
 כמו החבר עס דבריו בוא עד לדעת לב אלהיס לו נתן ולא

ש : זה אחר שיבא ת בחרו או ר ב  בכללו העולם מדוש .הנ
ת :ופרטו מו קד ב א ו ר  אל עת ואין נמצא יתברך שהוא .הבו

שכל מציאותו: ם.. ו :העיולם שבכל איש גני כל המדברי
 הנוצר הראשון אדם והוא לכולם היה אחד אב .אדם צאצאי

ם הם ואליו :מאדמה עפר חםי  קראו אשר הוא .כולם מתי
 אהד כל וע״כ האדמה מן שנלקה בעמר אדם יתברך השם
ת : אדה נקרא העולם מבני קו הדב  על משגיח .ברים ו

 בתוך ושכנתי שכתוב כמו אצלם ושוכן מעשיי על ופוקד האדם
 עושי על .ורהג-׳ים :רצונו עוברי על .וקצף :ישראל בני

ת רצונו: לו הג , ו ו אי בי  אותו רואה והנביא ,גלוי בדרך לנ
. נבואתו: בעין ו די םי ח  וכנזפ הקודש רוח בעלי הם ו

ך : שם עיין י״א סימן ג׳ במאמר א» העם .רצויו בתו
שראל בני ובספרי ; השצ־ם עליו רבינו משה בתורה ז וכתובים נביאים . י

אין

i(. י־ך
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 גדולים בהמונים והגלותם והתמדתם פרסומם בעבור באמתתם ספק אין אשר

 הדברים רוב מרחקת הסברא אך ,לסברא מקום בכאן אין לפרסי הכוזרי אמר ך}
 בו שיאמין עד והנסיון הראיה תאמת) (לא "תתאמת כאשר אך .האלה

 להקשה יתחכם אצלו שנתברר מה בזולת להאמין אחרת דרך ימצא ולא הלב כל
 המופלאים בכחות הטבעיים יעשו כאשר ההוא, הרחוק שיקרב עד לאט וינהלה

,אותם מכהישים ראותם(היו) מבלי עליהם להם יסופר שאם , רואים הם אשר
וכאשר

יהודה קול
 בת ושומעים הצורות רואים שני בבית החכמים סובי
 מדרגת ממנה ולמעלה ,החסידים מדרגת והיא ,^ל

ם :ע״כ ,הנביאים מ סו ר פ׳ כאמרו האומות לכל .פ
 (יהושע רחב וכמאמר ,וגו׳ ירגזון עמים שמעו בשלח

 סוף ים מי את ה׳ הוביש אשר אה שמענו כי ב׳)
ם ;מפניכם ת ד מ ת ה  את וזכרת עקב פ׳ כאמרו .ו

 שנה ארבעים זה אלהיך ה' הוליכך אשר הדרך כל
 באמרו נו' סי׳ הישמעאלי שזכר מה והוא .וגו׳ במדבר
 ק אחרי האכילם אשר והשליו המן, להם והוריד

 באמת פ״ה סי׳ החבר זה וזכר .במדבר שנה ארבעים
ם :וכו' שנה ארבעים במדבר שעמדו ת לו הג .וכו׳ ו
בו :רבוא ששים של גדול בפומבי שכ ב ך ו תו י ב ג  ב

 בני ששכן.בתוך בשכנו ג״כ ונאמין ר״ל .ישראל
 בני בתוך ומשכנו הנסח שמשפכו אצלי וקרוב .ישראל
 בזמן .וכו׳ האלהי הענין היה כאשר :ישראל

: שני בית
אן אין ה כ ם ב קו ט׳ לסברא מ  כי הכוונה . ו

 בהתבררו אם .דבר להאמנת נעופף בשתים
 על אם ,פקפוק עליה שאין תושיית ראיה ע״פ אצלנו

 שתיק בזה והנה .מדהה לה שאין שכלית סברא צד
:מעיד בלתי הברור והחוש .מכחשת הסברא כי .נעדרו

.המופלאים בכחות הטבעיים יעשו כאשר
 את למשוך תגבר בכח אשר השואבת האבן כענין

 על המעיד החוש שלולא ,הדברים מן וכיוצא .הברזל
 להם למצוא מתחכמים הפילוסופים היו לא מציאותם

הדברים כי אצלם בהתברר אח״כ יעשו כאשר סבות
ההם

נחמד אוצר .
ק ■אין ם ספ ת ת מ א  בני בהורת הנזכרים הדברים בכל . ב

ר ;ישראל  הנזכרים והמופתים האותות .פרסומם בעבו
 ,האומות אצל אפילו ההיא בעת מאד נתפרסמו זו בתורה
 אשר את שמענו כי אמרה ורחב ,ירגזון עמים שמעו ■כמ״ש
 הזה והפרסום .ב׳) מפניכם(יהושע סוף ים מי את ה׳ הוביש

 הנה ועד ממצרים הזמן אורך עם כחו נגרע ולא 'נחלש לא
 תורת אל הגוים לשונות כל נהרו כי עד אומן הוסיף ואדרבה

ם :דתיהם פינות עליה לתמוך ישראל ת מד ת ה  הנסים שהיו .ו
 ז״ל חכמינו ולדעת ,ימים חדש או יומים או יום מתמ־דיס
 שהיא לומר מקום היה ולא ,ימים חודש מכה כל ■התמידה
גו' יומים ולא יום לא בשליו נאמר וכן .מקרה או תחבולה  ו

 מקום שהיה ר״ל .שנה ארבעים התמיד והמן ,ימים חדש עד
 נחסר,להם לא זה ועם עשב כל בו יעלה ולא ועקרב צמאון

 כמאמר עמהם תמיד והבאר המן שהיה מים ולא מזון לא
ה החבר זה וזכר חז׳ל פ׳ סי׳ ם :ב ת הגלו ם ו מוני ה ם ב  .גדולי

 אך שבע או משפחה או אחד איש בפני היו לא הנפלאות כל
ק  הגדול ההמון וכל ונשים אנשים ישראל בני כל לפני במצרים י

:עמהם בעיניהם רואים המצריים של
רי אמר ך!  הכוזרי של ישן בדפוס נזכר כבר .לפרסי הכוז

 השיב והכוזרי .אמונתו וענין הזה הפרסי רמז
 rבדבר דעתו ולנוח מעצבונו להנחם שדמה מה ■ כי עליהם
 שיוסבר מקום בדבריו שאין בעבור תוחלתו נכזבה הדת בענין

 איזה ,ממקורו האמת לבקש הומה שלבו מי כי .הדעת אצל
 מקום איזה הנכונה והדת ,המייתו להשקיט לו יבנה בית

 בדבר רק דעהו תנוח לא דת בשום הורגל לא ואשר .מנוחתה
א אך :אליו נוטה שסברתו ת הסבר ק ח ם רוב מר  , הדברי

 רוב מרחיק השכל אדרבה אך לקרב נוטה .שאינה בלבד לא
שר אך : בזה נזכרו ולא שזכר הדברים א ת כ מ א ת  .וכו׳ ת

 שני ע״פ לא אם דבר שום להאמין מקבלת הדעת אין אמר
 ,בחוש הנראה והשני .מחייב שהשכל הדבר האחד .דברים
 שהוא אע״פ ושלש פעמים ומנוסה בחוש הנראה שהדבר .כלום החוש הרגשת אחר שאין השכל מענין החוש ענין גדול זאמנס
 דעתו, קוצר על בחרפתו וילין בבשתו ישכב הלא אותו יבין לא ואם .לעין הנראה דבר השכל יכזיב זה מפני לא השכל אצל דחוק

ד :ההוא הדבר האמנת אחר ימשוך אשר עד מעט מעט שכלו הרהורי וכופף החוש אחר כרמו בעל נמשך השכל זעכ״פ  ע
אמין ב כל בו שי  הלב שאין עוד כל בלב התפשט ולא השלמה האמונה תתכן לא כי ,הדבר בהאמנת נקשר כולו הלב ואז .הל

א ולא :ההפך על ההרהורים מפסולת נקי מצ ת דרך י מין אחר א ת לה ל  לנטות אין צר במקום הלב יעמוד כאפר כי .וכו׳ בזו
תחכם :ובנסיון בחוש אצלו שנתברר מאחר ככה על להאמין אם כי ושמאל ימין ה י ש ק ה  לו ענה שקר כי יבין בלבו אז ,ל
 יחפש אשר דמיונות ר״ל ,והקשים סברות עם ההוא הרחוק לקרה מתחכם והוא בחוש ראותו בטרם ההוא הדבר הרחקת על ,;בלו

ה :חפוש אחר בחפוש הל שר :ההוא משכל הרחוק בדמיונו לתקוע במתינות דעתו ינהג .לאט וינ א שו כ ם יע  .הטבעיי
 וכל ישעם וכל הנמצאים בדברים לעין הנראה סבה כל תהיה פיהם על אבר הכחוה טעמי לבקש המתחכמים הטבע חכמי
ת :וכך כך ענין על זה היה למה והטעם הכבה על לענות חפצם חו כ ה ב אי פל מו  אשר הדברים בטבעי כהות רואים ואם .ה
הם להם יסופר שאם :מהם נפלא סבייס  מהחכמים אהד ראה לא אילו משל דרך כמו .ראותם מבלי עלי

 המתכות מן אחר דבר שום ולא הברזל אליו מושן והוא אהד אבן יש כי לו מספרים והיו ,מאגנעט הנקרא השואבת אבן ההם
 מכוון אחד צדו ויעמוד מעצמו יתנועע אז והנה הנה לסוב שיוכל באופן חד עוקן איזה על יעמידנו אם ועוד ,גופים שאר זלא
 שהמחוכך עוד ולא טבעו יקנה בקוטביו המחוכך הברזל וגם ,עוד יזוז לא ומשם הדרומי קוטב אל והשני הצפוני הקוטב אל

 מכחישיבז היו :ותפורסם נודע זה ודבר ,הצפוד קיטב אל יסוב הדרומי בקוטב והמהוכך הדרומי קיטר אל ישוב הצפוני כקוטב
כנפיו יפרוש בינה דומם לאבן נתן וני.י חכמה ימאגנעט שם מי יטעון כי ,אנשים אלף בו ל;■'עידו פניו על זה המגיד .אותם

לת־נוז
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 ידחו ולא והרוחניות הכוכבים מן סבות להם ושמים מתחכמים אותם, רואים .וכאשר
 לי חדשים שהם מפני האלה הדברים לקבל נוחה דעתי, מוצא אינני אני אבל .הראות

 :האמת) (לא "העיקר שאמצא עד בשלמות לחקור עלי וחובה ,עליהם נ^תי ולא
 לו, ואמר .ומעשהו הכמתו על אותו ושאל ישמעאל מחכמי לחכם קרא כך ואחר

 אל והיחס ,לעולם והחדוש ,ית' לאלהים והקדמות האחדות מקיימים אנחנו
 ונאמר נפרשהו בדברינו דבר שום ממנו יראה ואם בכלל, הנשמות ונרחיק אדם,

 תורתנו ספר כי ונודה) (לא "הודאתנו "עם ,לשכלנו וקירוב העברה דרך הוא כי
 מפני ,חזקו) בעבור"עצמו(נ״א בקבולו התחייבנו מופת בעצמו והוא אלהים, דברי
 נפרש) נ״א .כפרשה (נ״א "נפרשה ולא ,כמוהו אחר ספר לחבר יכול אדם שאין
 (נ״א "הקדומה תורה כל ומבטל הנביאים חותם הוא ושנביאנו מפרשיותיו, אהת

 אל רוחו השבת השומעו וגמול ,ישמעאל תורת אל האומות כל וקורא לו, שקדמה)
 ועונש ,נפשו תאוה אשר וכל ומשנל ומשתה מאכל יחסר לא ,ונעימות עחן בגן טפו

:לעולם יסוריו יתמו ולא תכבה לא אש אל הליכתו הממרה
 אצלו ולברר האלהים בדבר אותו ליישר שרוצין מי הכוזרי איננו) (בנ״א "לו אמר ן

דברים אצלו לברר צריך זה מרחיק והוא ודם בשר עם מדבר האלהים כי
מפורסמים

יהודה קול
 בחשובותיו הרשכ״א שזכר וכמו ,ונכראו היו ההם
 :ס״ה בסימן זה על דברנו יבא ועוד .ע' שימן

 שקדם והנסיון הראיה וחפרתי .לי חדשים שהם
 נאט ההקשה לנהל .עליהם גדלתי ולא :זכרם

 ואנחנו יולד אדם ראשון כי .אדם אל והיחס :וכו׳
 יומי עם עצמו הספר .וכו' בעצמו והוא :צאצאיו
 אלוה יד כי להאמין האדם לב מטה וסחרו מליצתו

 עצמו. בעבור עליו: שם אשר בהדרו בו נגעה
 בו לבאר לנו יש חזקו בעבור בנוסחא מצאתי יען

 כפרשה ולא :ספר של ויקרתו מדרגתו עוצם בעבור
 כמוהו ספר לחבר שא״א עניינו .מפרשיותיו אחת

ם  ולא יאמר כה ואם .מפרשיותיו אחת כפרשה לא ג
 ולא האומר הנוסח לתקן שאפשר וכמו וכו׳ גפרש

להתחכם בריה שום הורשה שלא עניינו יהיה .?פרשה
בפירוש

נחמד אוצר
ר :דרום אל והולך צפון אל סובב לתימן ש א ם רואים וכ ת  או

ם מי חכ ת ם :הנובע טעמי לדרוש דרכם ה1ש מפני .מ מי ש  ו
ת להם  עמדה שלא מאחר רחוקות, סבות להם משימים וכו׳. םבו
 יביאו והיסודות הגופות כסות ע״ס זה לבאר חכמתם להם
ק זה כי ויאמרו' ממרחק עצות א  הכוכבים •עם לו ברית ה

א :לו רוחניות ודרך הקועבים אל נטייתו בעבור ל חו ו ד  י
ת. או ר  שעיניהם מס לדחות שלא השיאם הלחן זה וכל ה

ל :רואות ב נני אני א א אי צ תי מו ע ה ד ח  אם ר״ל .נו
 אני אבל .בעיניהם כך שיראו מפני הוא הטבעיים יעשו ככה

 כרתי בעל דעתי אכפוף למה ממני רחוקים שהדברים מאחר
;היום עד שמעתים לא אף בחוש ידעתים לא כי ,אותם לקבל
תי ולא ל ד ם ג ה  שיהיו עד ההוא הדת בתוך נתגדלתי לא .עלי

 השכל נשלם שלא בעוד הנערות מימי בקרבי נכנסים הדברים
 והיה ,ממנו יסור לא יזקין כי גם בדמיון הענין נתקע ואז
תי, לי נחלו שכך התנצלות מקום בזה לי  שכל ומאמר אבו

 לא אשר בדברים אבחר למה האמתי הדת לחקור מגמתי
 הפרסי טענות נפסקו ובזה .באו מקרוב חדשים השכל שערם

ם ראה ואם :לדרכו הלך הוא וג ו י מנ הו : הגשמיות על המראה דבר שום בתורתם נמצא אם ר״ל .מ ש ר פ  מפרשים .נ
ה דרך :פשוטו ע׳׳פ שלא אותו ר ב ע לנו וקירוב :האוזן את לשבר כדי רק מכוון בדקדוק שלא ר״ל .ה כ ש  שהדברים .ל

םען ם :שכלם אל הענין לקרב נאמרי . ע ו תנ א ד ו  ואומרים אמונתם היא וכבודו תורתם בספר מודים הם לזה בצירוף ר״ל ה
ם: פנס והוא אלהים דברי שהוא הזה ספרם על ת א ד הו מו ו צ ע ת. ב פ ו  ובהירות הלשון מיופי מחובר חשבוהו הזה הספר מ

ר : ההוא הספר כותב דהיינו דתם בהמניח בו דבר אלהים רוח ר״ל ,אלהים אצבע רק זה אין .דמיונם לפי המליצות  בעבו
מו צ  .אמונתו עדי הן הן עצמם שהדברים אמר ע׳׳כ .שעשה פלא שום תורתם בספר נזכר לא כי ההוא, הספר עצם בעבור .ע

י נ׳׳א פנ קו מ אני :לדסותס דרך שאין חזקים והם אמת דברי יושר בכתב מיוסדים שהדברים שר״ל לפרש יתכן ,חז בי שנ  ו
ם ת ם חו אי בי טל :הנביאים סוף . הנ מב ל ו רה כ ה תו מ קדו  אורז עד נתנו לא לפניו שקדמו התורות שכל אמר הוא .ה
ל :תורתו אל סבל שוכני כל לקרוא האל שליח שהוא באומרו בו שהוא הזמן מו ג עו ו מ שו ת :שלהם לנביא .ה ב ש  ה
חו ל דו פו א . בגן גו ן ד א שהיה כמו הגוף אל הנשמה חוזרת מיתתו אחד הצדיק האיש כי אומרים הם ע הו ם'ו ק קוד ב ס כנ  נ

ת : גופניי טוב רוב על שם ומתענג מדן מו עי נ א ו יתאוה אשר התאוות וכל הגיף את המשמחים תענוגים מיני כל . יחסר ל
ה :נפשו אות בכל חשקו לו ימלא ושם ,ימצאם שם הזה בעולם ר מ מ ש :בתורתם .ה ה לא א ב כ :בגיהנם ר״ל .ת

י 1 שר שרוצץ מ תו ליי . או כו'  ,תורתם אל האומות לכל לקרוא האל שלחו שלהם שהנביא שאמר הישמעאלי דברי סיום כלפי ו
בזאת וכי הכוזרי טען ע״ז .העד עצמו הוא שלהם הדת שספר אך מופת או אות שום ידו על בא שלא דבריו ובמשמעות

בדיד . זה מרחיק והוא ,ודם בשר עם דבר יסמיך שהשם כזה גדול ענין לברר שרוצה מי וכי ,כולו העולם בו יאמינו
 הוא שאף כדי דבריי לו שיברר ממנו הכוזרי חפן היה שכך וכמו ,מופת בלתי זה להאמין מרחיקים הם ■אדם בבני המוטכע

ם דברים אצלו לברר צריך :דתך בעול ראשי להכניס תוכל בזאת וכי ,לעולם בדת 'אמין דבריך פתח עכ״פ .מפורסמי
צריו



4 הכוזר״ ראשון מאמר ספר8
 ואג .אדם• עם דבר הבורא כי זה עם שיאמין ולואי ,להם מדהה שאין מפורסמים

 לועז שלו והאות מופתו מכיר אין ,ערבי בלשון והוא לכם מופת תורתכם ספר
 שיאמין עד ערבי מלשון זולתו ובין בינו מבדיל אינני באזני יקרא וכאשר ̂ כמוני

: האות שהוא שאאמין) (כ״א
 הושמו לא אך) (כ״א מופתים ידו על נראו וכבר החכם איננו) (בנ״א ״לו אמר ץ

תורתו: בקבול לאות
אם כי ודם בשר עם הברה לבורא שיש להודות נוחה הדעת אין הכוזרי אמר ח

במופת
יהודה קול

 1אהנ ארשה טל וחאילו ,למעלהו ההוא הסאר שאירוש
̂ דחם על סקור לכלתי הוא לישמעאלי סק כי ממנו.

 כל אמוק על (נ״ד) ישעיה כאי' הרי״א שזכר וכמו
:יצלה לא עליך יוצר כלי

 מכיר אין וכו׳ מופת תורתכם ספר ואם 1
 אליאת על לעמוד א״א כי .וכו' מופתו

מו. כלשון נקרא כשהוא רק ענינו  כשלועזים אכל ע
 מליצהד ואין סאר של יאעחו הוללה אז לועז לעם אופו

 על מואת הלועז אצל אאוא ואיה לכלום. השונה
 מורה מואת ולשון שכו. כאלהוח עדותיו אליאוה
 ואם עולם של טכעו כשנוי הנעשה על גם ככללות

ר. אמהת על ולסימן לאות אינו כ  הוא אות י ולשון ד
 בירור על לסימן שנעשה נאלח דכר על להורות מיוחד

 כאותות ואתחנן א' כאמרו רש״י דכרי הס וכך .דכר
 זה מה כגון מקום של שלוחו שהוא להאמין כסימנים

 מכות עליהם שהכיא ,נאלאות הס מואתים .כידך
 על ראה א' קייס הרמכ״ן ומאמר .עכ״ל ,מואלאות

t אסוק o אחרי כן על שמה. יעוין והמואת האות 
 שלו והאות כהלכתו הוסיף מואתו מכיר אין אמרו

 לזו הסמוכה והככא .הראשון מן מיחד לשון כהיותו
תנ/ ע סיי  לא מואתים ידו על נראו וככר כאמרו מ

ד תורתו: כקכול לאות הושמו ן ע מי א א שי הו ש

ר צ ד או מ ח נ
 מפורשמים נסים כגון באמת מפורסם ספור ענין על שיהיה צריך

 ידע ואז מאמין הבלתי האדם לב יכנע אז או ,הנובע המשנים
 שנה בעצמו. הוא המבע זה על בראם אשר הבורא ודאי כי

 ה׳ דבר כי ידע ואז ,הנביא רצון מפני אגודתם להתיר אותם
אמין ולואי :במוש הנראה לדמות שא׳׳א מאמר בפיו אמת  שי
 שהש׳׳י נשלמות מאמין אינו עדיין בנסים שמאמין מי אפי׳ כי וכו׳.
 וכמ׳׳ש הבורא מן התחלתו ושתהיה כמ״ש,\ האדם עם ידבר

 הזה היום ה׳) (דברים וכמ״ש ,המאמר מזה בהי׳.פ״ז החבר
מי’האדם את אלהים ידבר כי ראינו :ו

T ר מ ם לו א  שבעת אמת הן השיב הנה וכו׳. נראו וכבר החכ
 כל ראו ואז אותות אותותיו שם ההוא הנביא הגלות

 שכבר כזאת לעת אך ,ההוא במעמד עמו הנועדים יחדיו גשר
 הנה ההוא הדור כל ומת האלו האנשים להם והלכו חלפו

 רק שיור להם אין הזה האחרון והדור מאחריהם קמו אשר בניהם
מו לא אך :הדת אותו ש  להשים אוכל לא הזאת כעת וכו׳. הו
 ערבך תאמר כי תורתנו קבלת על להעיד הנסים אותם לפניך
 לשון לשונך למוד אתיו קרבו בעיו תבעיון ואם .צריך ערבא
 היה הישמעאלי שהנביא שמננתי ואני .בקשתך וממצא ערבי
 מקובל הוא כי המופתים להכרעת צורך אין שלו שהדת אומר

:ממאן שהשכל דבר בו ואין בשכל •
ר ח מ רי א ה וכו׳ הכוז ר  :באדם ה׳ רוח ־שיתחבר ר״ל .חכ

 אשר החכם דברי כלפי אמר הנה במוםת_. אם כי
 שאלהים שלו הנביא דברי על לעד לבדו" תורתו ספר לו הציר

שלחו .׳
ת או  שאוכל עד זולתו וכין כינו מכדיל אינני לומר וכוונתו .וכו' שאאמין עד הנכונה שהגרסא נראה .ה
 עד הגרסא הוכן יהיה 1א דכרת. כאשר אלהי היותו על והאות המופת הוא כי מתוכו ולהתכרר להאמין

:ארכעתן) הללו המלות נשמכוו כנ״א (אולם .הכל אצל שיאמן וענינו שיאמן
ם אמר ז כ ה ר ה ב כ או ו ר ל נ . יידו ע כו'  הוא האלה כדכרים יפה אשר סוב אני ראיתי אשר ו

 סמוכים הם וכאלו ומעשהו הישמעאלי משפט למלך להודיע כו החל אשר הספור לתשלום היותם
 הנכלל ספור אל ונמשך לעצמו מופת ההוא שהספר הודיעו אחרי כי .לעולם יסוריו יתמו ולא לאמרו ומצרנים

 הנעשים המופתים מכלל כי להודיעו אלה. כדכריו ספורו להשלים דעתו נכונה היתה ואמונתם. מתורתם בו
 נכנס שהמלך אלא .זכר אשר עצמו הספר מופת רק תורתו קכול חיוב על לאות הושם לא נכיאס ע״י

 גכול אל להוציא החכם נגש כן ואמרי עליו. הנצכ לגמגומו להתאפק יכול ולא הספר מופת כשמעו בדכריו
 לא כי הכוזרי הכיר מתוכם אשר דכריו כל תמו כאשר ויהי .כוונתו אצל ככה שנשארו הדכרים יתר הפעל
 ספר של מעצמותו נאמן עד יצמיח לו כי חפן וכל ישעו כל רק עסקיו כירור על אחר מופת אתו נשאר
 הגמגומים יסורו וככן .טכע של כשנויו לו מופת אין כדכר להאמין יוכל צא כי ויספר ראה אז / כאמו

: *) ומכוונות מתיהסוח כלתי הנראות הללו כתשוכות הנופלים
בספור

א *)  תאכלו לא אלהים אמר כי אף באמרו האשם את לפתות החל כאשר נחש של דבורו הפסק לענין דומה זה למה ה
 בגזירה חרון משפעו אז כי ,תמותון מות לא באמת אח״כ תשלומו בא עת עד ועומד תלוי דבורו היה ועדיין ,הגן ען סכל

 בדרך והפסיקתו בדבריו נכנסה והאשה ,שלם אומר בגזירת יכרת ערם נחש של שניו בין עודנו הדבור אמנם אך .שלימה
גו׳ נאכל הגן ען מפרי אמנם כי הגן עץ מכל לאכול נוכל לא אשר להזכיר לא כי הס לו ותאמר ,סיפורו  הדרך ועל .ו

: העקידה בעל פירשו הזה



̂ כה הכוזרי* ראשון מאמר סכר
 מי אלא עליו יוכל לא זה כי שיודע כדי ,הדברים טבע בו שמהפך במופת
 ולא בעיניהם יראוהו הטונים לפני ההוא הענין ושיהיה מאין, הדברים שברא
 שלא עד בחינה אחר בחינה ויבחנוהו הדבר על ושיחקרו ,ובקבלה בספור יגיעם
 ולואי ,כשפים צד או דמיון צד בו שיש) (נ״א "יש ״כי ספק אדם בלב יפול

 והמלאכים הבא והעולם הזה העולם שבורא ,הזה הגדול הדבר הגפשות שתקבלנה
 וימלא עמו האדם,ושידבר ר״ל הזה, הנבזה החומר אל יתחבר והמאורים והשמים

:בקשותיו ויעשה משאלותיו
 במה מדהה ואין ישראל, ובני משה מדברי מלא תורתנו ספר והלא החכם אמר ט

 קצף אשר את וטבע בחיריו את והציל הים את ושבקע בפרעה שעשה
 ושדבר במדבר, שנה ארבעים כן אחרי האכילם אשר והשליו המן להם והוריד עליהם,

 ומה ,ענק בגי הגבורים על אותו ועזר ליהושע השמש והעמיד סיני בהר משה עם
 ידוע דבר זה כל) (נ״א הלא .ועמורה סדום ומהפכת המבול מן לכן קודם שעשה

:בדמיון ולא בתחבולה שהיה סברא צד זה בכל ואין ומפורסם
שארית שהם מפגי ליהודים, לשאול אני שצריך רואה אגי הכוזרי אמר י

בני
יהודה קול

ובקבלה. :דורו מכני ימידים מאנשים .בספור ח
 לקכלתם היה לא אשר ראשונים מדורות

 שהיא קנלתנו כעין רכים המונים מפרסום מוצא
 משאלותיו. :■כ״ה סי' סיף המכר כדכר העין כמראה
 .בקשותיו : יענה והוא יקרא מרם לכו משאלות

 לכו תאות דרך על וכא ,ישמע וה' מדכר הוא שוד
:סלה מנעת כל שפתיו וארשת לו נתת

 קודם שעשה ומה .וכו׳ משה מדברי מ
 גדול שפרסומו מה הקדים ,וכו' לכן

 כך ואמר ואילך משה מימות המונים המונים לפני
 הם גם נכתכו אשר הקודמים הדכרים עליהם גלגל

 . הנעלם על נאמן עד המפורסם כי ,משה כתורת
 כחיריו את והציל כו שכתוכ הנוסח כי להודיעך וראוי

 ,כעיני הנכון הוא ,ליהושע השמש ושהעמיד ,וכו'
 כהתחדש שהרי ,הללו השיני״ן כל כהוגן יעלו כן כי

 ענינו אמר וכהמשך כשי״ן הקשור כו יחדש כנין
 והכלל .כהשמטתם שינ״יו אה הקהה הוא אף הקודם

 מה זכר החלה כי ,שכל כשום צודק תמצאהו הזה
 שעשה מה לו וסמך ,רשעו לענש כפרעה שעשה

 משה עם ה' דכור זה ואחר ,וכעכורו עמו לישראל
 כן ואמרי ליהושע, שעשה מה כך ואחר ,כיני כהר
. לכן קודם שעשה מה אל חזר כו'  שהורדת ולפי ו
 סיני כהר משה עם הדכור קודם היתה והשליו המן
 נמשך השליו גס כי ,שנה ארכעיס עד כן אחרי וגם
 והוריד אמר כן על חז״ל, דעת לפי הזה הזמן כל

:וכו' כן אחרי האכילם אשר וכו׳ להם
י שצריך י ל אנ או ש ם. ל די הו  כלשון הורה לי

 מאת ישאל שלא הקודמת הסכמתו על זה
 שהוא גמה לי די היהודים אכל ד' סי' כאמרו ,היהודים

 מואסים ושהכל ומעומס מסכלותם) משפלותם(נ״א נראה
ם י״ב סי׳ אמ״כ אמר וכן , אותם אשאל שסר! הייתי מסיי

נדמד אושר
ס. שלהו מ א  מיום כמוהו נראה לא הטבע נגד דצר והוא ג
כ ,האדם אס ה׳ כרוא  הפירור שיהיה צריך כזה מפליא לדכר ע'

 מרון משפט ישוב צדק עד שאז ,הטבע מהפוך ג״כ והמופת
 ודעת גמור ברצון נבראים פו אשר וכל מחורש שהעולם

 מוסת י אבל ,תכלה כעשן כולה הקדמות מאמיני האפיקורסים
פני :בזה לענות הוא מצער תורתו ם ל מוני  גדול קצון .ה

א :יחד רואים שכולם מאנשים ל  שאחד .בספור יגיעם ו
 ומקבל לו מאמין שהוא .ובקבלה :שראה מה לחפרו יספר
 קבלה לא או מניה קפלה גמרא בלשון המורגל וכפי .דבריו
 להם יספר אחד רק כולם ההמונים ראו שלא כלומר .מניה
 אחיזת .דמיון צד :לו מאמינים ר״ל ,ממנו מקבלים והם

ם צד או :עינים שפי  שיש אמרו ,זה יבחן המה וא״ת .כ
 חכמות שבדרך לכשוף שנתכוין נראה והיותר .להבחין סימנים
 הרי אחרא, סטרא שע״י הכשוף כי ,בו מכיר בטבעיות שהחכם

כ אפשרותו מאמינים שאינם פשיטא האפיקורסים : ג׳
ה ואץ מ ה  :הכוזרי שזכר לדחיות מקום שום בזה אין .מד

ת  בהר אשר ויעקב יצחק אברהם זרע .בחיריו א
 שיש מהחבור מאד ומבואר לעם, לו אותם לקמת בהם ה׳

 החסדלהאגות ואס הפרית את ושומר אדם פני עם ית׳ לבורא
 אוו וקישורה:־■ אמונה סוד והוא העולם, סוף עד הקדושים

שר  לרשעים והעונש לטופים הטוב מגמול מבואר .קצף א
ה עם ודבר :השמים מן ה׳ מאת ש  קיום זכר כהחלה .מ

הטדף שונאיהם מיד שהמליטס ופלא בנס ישראל בני  לחם ו
 מדמרו הפרטי נס זה ואחר ישראל. כל לעיני זה וכל חקם

שה: עם ה מ מ ה ו ש . קודם שע ן כ  לו באר בתחלה ל
 בסורם הנזכר להאמין מזה ויתחייב משה ומעלת המפורסמות

 הנס החכם זה דברי ותכלית .לכן קודם שהיה ממה משה ע״י
 לכל זאת מודעה הכופרים עצת הופר מקדם שכבר לו ביאר
 .מיוחדת בתורה אדם בני ^על השקיף משמים ה׳ כי הארן

 הישמעאלי מהנביא התורה היא זאת כי שתאמין ראוי ומעתה
;דבורה וזכות מציצתה יופי בעבור

רי אכר י  הסכמתו על ומתנחם מתחרט וכו׳. רואה אני הכוז
 ע״ז מורה כי מיהודים עצה שאבדה שחשב הקודמת

שפלותם

 החומוס חגמ^ מחי פממיס עליו צשצה חפר הזכור שי על חמס מ;ח זו מדה לידי גא לס אמנם כי .ושו' יהודי
המ: יקר היהודים הורת שס לכיוד כי המשורסמות ר׳׳ל וכו׳. ישראל בני שארית שהם מפני וז״ס י

̂ חאוהס
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 לבורא יש כי דת בעל לכל והראיה הטענה שהם רואה שאני מפני .ישראל בני

:אמונתו על אותו ושאל היהודים מחכמי חכם קרא כן ואחר .בארץ תורה
 את המוציא ויעקב יצחק אברהם באלהי מאמינים אנחנו החבר לו אמר יא

,במדבר והמכלכלם ,ובמסות ובמופתים באותות ממצרים ישראל בני
 במופתים והירדן הים את העבירם אשר אחר כנען; ארץ אח והמנחילם

 מזהירים אחריו נביאים אלפי כמה כך ואתר בתורתו; משה ,ושלח נתלים;
אותה. לממרה הקשה ועונש לשומרה; הטוב בגמול מיעדים תורתו; על

ואנחנו
יהודה קול

 כפי צמוב זכרונם עצה אשר ישראל בני מאותם
 לכני כי הנה; עד אודותם על הקרתי אשך האומות
 בפיהם דבריהם ואתרי ,במחשבותם יאור היה ישראל

 לישראל פדות .שפתיהם על שמותם את לשאת ירצו
.בו תלוי שהכל והיסוד השרש היותם על להודות
ל : ואראה נא ארדה . ע תו נ ו מ  כאן זכר לא א
 התורות אנשי בשאר שעשה כמו מעשהו על שאלהו

 חכמתו על אותו ושאל נאמר מהם אמד כל שאצל
 ומעמו .מעשהו ועל למעלה) כמבואר אמונתו (שהיא

 מעמ מלך של ספורו היה הנזכרים שעם לפי אצלי
 הספר מסבר להו הנא מלייהו דזופרי ואיידי מזער

 היהודי כן לא .נאמרו אחד ובדבור ;קלילא בלישנא
f ארוכים והדברים ונחת בשובה היה עיץ הספור כי  
 מלק על ראשיתו ותהי עצמו; בפני הלק כל הושם כן על

 הדברים ג׳׳כ יתגלגלו כן אחרי .דעותיו בשרשי האמונה
בעתו. יפה המחבר עשה הכל את .בפרס מעשהו על
 שהורה כמו נפלו כאשר הדברים כותב היותו עם כי

 עושיהם מפי היוצאים הדברים נאים ;אמריו בראשית
 הונח ומקום .שמה שכתבנו וכמו המחבר סדור פי על
 הס היהודים כי ראותו מדי שהמלך ג״כ להאמץ לנו

להאריך מאז בדעתו גזר דת בעל לכל והראיה המענה

נחטד אוצר
m is a אדרבה כי לדעה לב ה׳ לו נתן ולא ;ד׳ בסי׳ כנזכר 

 מייהנעשוה^ שהיא מאוזר השמים מן היורדת התורה חקת ואת
 הדין ומעסה הנפש, עליית היא הגוף הכנעת כי אמרו זכבר
 וכמ״ש בעוה״ז ומדוכאים נכנעים אמת דת נותלי שיהיו מסן

) (עמוס  כן על האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם רק ג'
) ונאמר(משלי, .עונותיכם כל את עליכם אפקוד  אשר את ג׳
 סימן ד׳ מאמר הכוזרי בדברי באורך ונזכר .יוכיח ה׳ יאהב

כ לו נודע וזה .ק׳ב  רוח היא משה שתורת ראה באשר את'
ח :האומות כל של אפיהם שראל בני שארי  הנזכרים והם . י

 :תבואר! ראשית והם עליהם עוב דבר ה׳ כי הדתות כל נסי
ה ענ ט ל :הכופרים נגד ומקשים טוענים מהם .ה תו ע נ מו  .א

 ושמע לו נודע כי ;בקודמים כמו מעשיו על אוחו שאל ולא
:ארוך בזמן רק לפורטם ואין להם מצות הרבה כי

ם. באותות יא תי פ מו ב פי׳ ו  אותות בואתחנן ז״ל דש״י '
. מקום של שלוחו שהוא להאמין סימנים הם «

ת :ע״כ המכות עליהם שהביא נפלאות הם מיפתים במסו  .ו
 עליהם שהביא אהבה של יסורים כדמיון שהוא נסיונות הם

ת׳ לעבודתו חומרם ולהכניע גופם למרק כדי־  שכתוב וכמו ;י
 כמדבר מן המאכילך ונאמר ,המן אח ויאכילך וירעיבך ויענך

גו׳ ך: ולמען ענוהך ■למען ו ת מ ם, נ די ע  מזמינים מי
 מ״ז) (ירמיה יעדה &ם הים חוף ואל מלשון ;ומבטיחים

:פ״ג בסימן ועיין ;מזמנה תמן ימא ספר ופל יונתן סרגם
בכל

 על לשאול התחיל ק ועל כאמור״ אליו סנות לבלתי תחלה מסכים היותו עם הלז. החבר עם הספור
 ובלעדי ביניהם. המשתלשלים הדברים הזדמנוח לפי נ׳׳כ מעשהו על השאלה ייזיש ובעתו דעותיו. שרשי
 לא ;כל לעין מפורסמות מעשיות מצות רוב על נוסד היהודי משמרת עיקר להיות כי לשמוע קרוב זאת
 אמונתו מהצב שרשי על להתחקות רצה אכל ;מנהו שמן אזנו לקחה בשכבר ככה מל שאלתו ליחד המלך ראה

 בשאלת מעשה זכרון להפמסח מעם סוב למלית וכבר מאומה. אחו ידע לא מפנינה פי הצפונה;
כ; הפילוסוף , לפניך: מונח ספורו אצל הוא והרי ג'׳

א ם אנחנו י ני מי א הי מ ל א ם ב ה ר ב . א ט׳ ו ו חנ אנ ם ו ני מי א ל מ כ ה ב ב מ תו כ . ש ט׳  ראה ו
ב. עם במקהלות והנודעיס המפורסמים הספורים שלחן לפניו לערוך לו ראשית P אחרי ר

^ ספון מחוקק חלקת שם בי הקודמוח מהנפלאות בתורה שכתוב מה כל בה לכלול אמירתו «עלגלה ל
 וערוך שמור שהיה עצמו הזה הסדר הוא .וכו׳ סדום והפיכת מהמבול שנמשך מה וכל ארן הוסדה היום
 :הנעלם אמתח על מופת הוצאות ממנו כי נגלה היותר להקדים הנאות והוא ,ם' סימן הישמעאלי המכס כפי

ת תו או מ ב תי פ מו ב ת. ו סו מ ב  נזכר א-ית שם כי בכתוב. קדימחם סדר אל בסדורס משומסוס עיניו ו
ס יאמיר לא אם והיה .הראשון האות לקול ישמעו ולא לך יאמיר לא אם והיה שמוח פ׳ החלה  לשר ג

כן האלה. האותות פה, לכס הר לאמר פרעה אליכם ידבר פי וארא פרשת אחרי ובעקטתם ובאחריתם מו
ר :ונו' במסות גוי מקרב נוי לו לקחת לבא אלהיס הנסה או ואתחק פרשה ח ר א ש ם א ר בי ע ת ה א
ם דן. הי ר הי  חבל כנען כאיץ לנחול החלו ועוג סיחון ארץ כבשם מדי הירדן את עברם סרס ו

 אשר וכל אצל מסות ונפרשה .וגו' סיהון אל מלאכים ישראל וישלח פל הקת פרשה f הרמב כדבר גחלתס
 כדי משה של שליחותו פנין ג״כ שאיחר כמו הירדן, אל לצרפו כדי הים זכרון נתאחר והנה .וגו' באש יבא »!א

לו מיחס שפתיו שאלמנה דבריו בסדור היחס משמירה הכוזרי זאת השכיל ולו .הנביאים שאר אליו <םמוך
הסרוז
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:ארומם והדברים ,בתורה שכתוב מה בכל מאמינים ואנהנו

ב  והסרון זכרם אבוד שידעתי מפני יהודי אשאל שלא הייתי מסכים הכוזרי אמר י
 לך היה והלא טובה. מרה להם עזבו לא והדלות ^שנ־,ות כי עצתם,

 והטריפך שכראך ובמי ,ומנהיגו ומסדרו ,העולם בבורא מאמין אתה כי ,היהודי לומר
 קל טענת הם) (נ״א ״היא אשר האלה לספורים והדומה ומטריפך) בבוראך או (נ״א

 :ובהכמתו בצדקו לבורא להדמות והשווי האמת רודף הוא ובעבורה ,דת לו שיש מי
 ונכנסים ,העיון אליה מביא ,ההקשית הדת היא אומר שאתה זה החבר אמר ע

 אורש מוצא אינך עליה הפילוסופים תשאל ואם רבות. ספקות בה
שהם מה מהם יש ,טענות שהם מפני אחת, דעת על ולא אחד מעשה על מסכימים

יכולים
יהודה קול

ם :הנמשכת בתשובתו עצה בוסחן רי ב ד ה ם ו כי רו  .א
 תמים מפלאות על כתוב ספר. במגלת באתי אם ר״ל

 מארץ ארוכה ,המעסים אלה בדברי נכללו אשר דעים
 יבא ואשר .אחת רגל על אפשר אי להגידם .מדה

 ימרא לא אשר ארוכים ספורים לו להושיס המלך &ל
 ולהשליכו בנזיפה לשתקו דתו אמת בענינם להאריך

 לא כי לפה יד אשים כן על .וחפוי אבל פניו מעל
 היא הרי קמנה זו פרשה ואולם .אעשה מה ידעתי

 הקנינים ארבעת הנה כלל כי כלה. החבור תורה '•ככל
מב שעליהם בהקדמה ■.:וזכרו אשל  בכל אמרתו ת

 הדבק האלהי הענין זכרון הנה כי הספר. המשך
 באלהי מאמינים אנחנו באמרו לכאן עולה ,באומה

 ממצרים ישראל בני אח המוציא ויעקב יצחק אברהם
 וארץ .אמור כבר הרי ,וישראל .וכו׳ ובמופתים באותות
 .כנען ארץ את והנחילם באמרו נזכרת היא גם ,ישראל

 וכו׳: בתורתו משה ושלח באמרו בפיו פומה היתה והתורה,
ב תי מסכים י י  ק כי ידעתי שאמנם .וכו׳ הי

עצה. בחסרון אלי תשובתך תהיה
 גוי מלאכי יענו מה ידע בנירם היתה זאת והסכמתו

 יקר ונתנו תחלה פיהם אח שאל אשר החכמים הם
 אבל באמרו ד׳ סימן דבריו וכהוראת משה, •לדברי

 אמרו. על כן גם שכתבנו וכמו ,וכו׳ לי די היהודים
 :וכו׳ ליהודים לשאול אני שצריך רואה אני י׳ סימן

ל טענת היא אשד  גם .וכו׳ דת לו שיש מי כ
ה, בכלל הפילוסופים דת  מרחיקים היותם עם כי ז

 ית׳ היותו על הודו כבר החדוש על המורה הבריאה
 וחובה ,אליו הסבות כל שוב לענין העברה דרך בורא

 בדרכיו ולהדבק ולרוממו להגדילו האדם על• מופלח
וא״כ .א׳ סי׳ הפילוסוף בדברי מבואר הכל שבא כמו
וסייעיזי הופלה מצדם אשר הכוללים המסדים להזכיר לך היה
ת :לעבודתו להמשך חובה אדם כל על מ א .ובחכמתו :המעשה כנגד .בצדקו :במעשה .והשווי :בעיון .ה

:הפילוסוף אצל המעשה יבחן אופן איזה על א׳ סי׳ ביארנו וכבר .העיון כנגד
ה זה יג ת א ר ש מ א או ת הי ד ת ה שי ק ה  מסדר בורא יתב׳ היותו פענת על שגזרת מה ר״ל .וכו׳ ה

 סע;ה שהיא אמת דברך וכו׳. דת לו שיש מי כל מענת זאת היא כי תאמר אשר וכו׳ ומנהיג
 ..המפורסמות המעמדות ע׳׳י הברור החוש מן מופת או אות עליה בא לא אך ,העיון אליה מביא ההקשית הדת
 מעכה ובכשרון לבב ביושר יתהלכו אשר את יבינו ולא ידעו לא כי ,רבות ספקות בה נכנסים כן ועל

ם וזה ,לעליון להדמות א ל ש א ש ם ת פי סו לו פי ה ה לי ך ע נ א אי צ ם מו ת ם או מי כי ס ל מ שה ע  ם.ע
ד ה לא ,בקודמת פזכרה המעשי בחלק , א ל ו ת ע ע ת ד ה  והעדר .פמה בזכרה העיוני בחלק ,א

י זה והיה .הנכונה מן רחוקים היותם על מוכיח עד זה על הסכמתם נ פ ם מ ה ת ש ו נ ע רוצה .וכו׳ ט

נחמד אוצר
ה בכל ב מ תו כ ה ש ר תו  ,דתו המיר ולא האל הסליף ולא .ב

 והדבווים :לעיל כנזכר והישמעאלי הפרסי דעות לאפוקי
ם  ע2בפ הן ארוך נאור צריכים והמצות התורה דברי .ארוכי

ק ארוכה י״א) (איוב נאמר שעליו שבהן בהנעלם הן א  מ
: ים מני ורחבה מדה

 איבדי הס היהודים כי חשב בתחלה .זכרם אבוד יב
 כנזכר עליהם ה׳ שם נקרא לא ומעולם עצות

/ בסימן  לתידת יקר לתת גוי מלאכי, ענו כי ראה וכאשר ד
 כס נועמס עמד ולא העוב זכרונם אבד עתה משב ,ישראל

 ש;א האף .עצתם וחסרון :הקדמונים בימים שהיה כמו
ח פוסק היה שא״כ לגמרי תבונה בהם שאין בדעתו גמר  דבי
ת :והויכוח ההיקש דרכי למדו לא שעכ״פ חשב אבל .עמו  חי

די לומר הו  ו:;הם יר.ד מהם שהיהודים מאחר כלומר .הי
 ,הפרע־ר. והשגחתו העולם בחדוש להאמין האומות לכל סנה
 ר-־עגת :הדברים באלו פני לקדם לך היה היהודי אתה א״כ
ש מי כל ת לו שי  שנאדר וכענין תורה, בעל לכל ראיה .ד
ד :מ׳) (ישעיה אצה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו שו ה  .ו

 ד:־ף הפילו שאמר וכמו ,יתב׳ הבורא דרכי אל מדותיו להשוות
 להרד.ות ,וצדק באמת להדבק ראוי האדם עבע שמצד למעלה

 היה לפיכך .ובעוה״ב בעוה״ז חייס לו הנותנים הפועל לשכל
 ,והטבע השכל ■מצד שהיא המצוה מן להתחיל שראוי לו נראה

;השמע מצות הנקרא הדת מצד שנצטוו המצות זה ואחר
ג ת י ד ת ה שיי ק ה  עיון• דרך ודמיונות מהקישים מוצאה .ה

p :D ,הוכהה הפילוסופים בלשון והקש הפילוסופים.
 לתשובת לבך פנית כי אפוא לך מה בקשתך היסה זאת ואס

 T .מאתם דרוש לך ,אתה פילוסופים החסר .היהודים
 ־■;Aj יסוד להם שאין ,דבריהם בחליפות תרגיש כי ידעתי

ל :ואנה אנה המתהפך האנושי העיון רק ה ע ש ע הד מ .א . 
 שעל יאמר זה .בו וחי האדם יעשה מה אותם תשאל אם

 מחבור עצמו שיפרוש יאמר וזה .חסדים ויגמול יקום נדיבות
 :שאפשר מה בכל שיסתפק יאמר וזה .ביערות ויתבודד אדם בני

ל ולא ת ע ע ת ד ח אפלטון כמו קדום בחומר שהאמינו יש .א



5 הכוזרי ראעון מאמר ספר2
 עליו, הדעת שתתיישב דבר בם שיספיקו מה ומהם עליהם,מופת/ להעמיד יבולים

:מופת בם שיעמידו שכן כל ,בם יספיקו שלא מה ומהם
 עתה רוצה ואני מפתיחתו/ טוב היהודי דבריך אני רואה הכוזרי

: עמך לדבר שאוסיף
 אין הראיה היא כי ועוד / המופת היא דברי פתיהת אבל ההבר
:מופת ולא ראיה לא עמה

 אמר יד

צריךאמר טו

 נחמד אוצר
טמי/ סיי ש ו  מזכר אריסמו כמו ככלל הקדמוה מאמיני י

כמ״ש ודמיונוה כסקשים העיון דרכי

אמר

ת :א׳ סי׳ למעלה פ ,מו

יהודה קול
ם ,בעיון ההשגה אל לקרבם בכליהם שמו שאשר לומר  ה

 נאמנים^ חיים מים ממקור באו לא שכליות נוענוה
 מהן ויש .מופתיות מהן יש .מדרגות שלש על והס

 בהן שאין ויש .שבהן ההראות עם ומספיקות נצוהיות
 האחרונה במדרגה לשונו ואריכות .להולשתן הספוק כדי

דו שכן כל באמרו הזאת מי ע ם שי ת ב פ  ,מו
 הן בדעות הן האלהייס בענינים כי נתן להורות

 מופת^ עליהם שיעמידו להתפאר יוכלו לא במעשים
 יקר הזה והמאמר .אתם איננו בם להספיק אפילו כי

 כל על כי מ״ו) (סימן שניה דברו שבא עמת כל הולך
 למעלה אין אשר הראיה ע״ס אתנו המופת אלה

 שעריו לפתות בחכמה אותו לבו נשא כן ושעל .הימנה
 לנו עלו ששם המפורסמות/ ההן המעמדות בתהלת

 על המופת מן יותר נאמנה לישראל עדות יה שבסי
ם ויושר הדעות אמתת  הפילוסוף יד שם אשר המעשי

 טענותיו לא גם מופתיו ימין תאחזנו ולא הנהנו לא
 שהר כנפי שישא רחוק ואיננו .כמדובר המספיקות

 אשר הפילוסופים בדרכי ופגם מום להטיל כונהו
 וחוטא מהם ימלט האלהיס לפני וטוב יתכנו; לא בכללותם

 עמדה לא במופתיות אחריהם י^משך כי .בם ילכד
כעין .חלקיהם בשאר תמעד לא אשר במישור רגלו

׳  נחלקו ,נ׳ אוה להמורה המלוח ככיאורי הכון כן שמואל י
הג׳ ,מופה הא׳ ,חלקים ה׳ על  ,הגדי או ספוק והג׳ ,נצוח ו

 הקדמותיו שכל הוא המופת . העעאה הה' ,השירי .הד׳
 הלמודיות. מופה כדמיון גמגום מקום שום אחריו ואין אמהיות
 ולמטה .מפורסמות שהקדמותיו והוא ;הנצוח ממנו ולמעה

 העם המון כפני מספיקים שלו שההקדמות והוא ,הספוק ממנו
 כענין והוא דכר איוה אהכת כלכם לקכוע דעתם ומיישכים

 מניאים שהקדמותיו הוא והשירי .הגדי נקרא ולכן הדרוש
 מליצה או שיר או הדכרים כמתיקות הן השומעים כלכ דמיון

 מההקדמות שאחת או ,כשמה והעעאה .דכר איזה להאמין
:כטעות והתולדות ההקש כנין או ,טעות

ד ה ' א י רו די דבריך אנ הו ב הי תו טו ח תי  שהוא השכ .מפ
 דכריו להדר יודע כיהודים שאין אמר אשר הדכר

 צריכין תמיד ההתחלות כי ,כהוגן האירו לא דבריו שפתח מאמר
 יהוד כמו שהוא אחריו הבאים ההיקש דברי מכל חזקים להיות

;אחריהם הבאים הדברים לכל
ל ב ת א ח תי  דעתך על שעלה כמו לא אמר .דברי פ

 פנה ממנו יתד ממנו אדרכא כי ,הוא ריק שדכר . י
ד :ריק הוא ממך הוא ריק ואם אמריו הבא לכל עו א כי ו  הי

י אין הראיה .7צ ׳ ו כ ו ה מ הפתיחה שזאת שר׳ל לפרש יתכן ע

1W ״■ --- ------- ־־־• היא ,
 שנתברר למה כי / דעותם על הנפש ומנוחת מהפתוי עליך מפחד שהייתי מה וזהו ;י״ד סימן בחמישי סמרו
 וחשבו הטבע שאחר ומה בטבע שאמרוהו מה כל על הנפשות בטחו וההגיון ההרגליות בחכמות המו^ז בהם
 משחתם שבהם המדוקדקות שאפילו המספיקות הטענות דופי על הורה וכבר .ע״כ ,מופת שאמרוהו מה שכל
 מהן ,נחלקו הראיות דרכי אך אמרו עד ;וכו׳ מתעות הראיות כי ג' סימן ברביעי באמרו .בס מוס בהם

 לאמר הביאום הראיות ודרכי הפילוסופיא ;שבהם והמדוקדקות ;מקוצרות ומהן ;יזכלית עד מדוקדקות
ע/נו שלא באלהים  ואחדותו האל מציאות על מספקת ראיה מעמידים היותם שעם להורות כוונתו .ע״כ / וכו' יו

,האמתיות הפנות וביתר והעונש והשכר בהשגחה כחם תה להוסיף יוכלו לא / ט כח או גשם היותו ובלתי . 
:מעוקצך ולא מדובשך לא לצרעה שאומרים כמו ,בהם רוח נחת ולא מהמהם ולא מהם ליז ק על

ך ר י ,» רי א ה הכוז א י ת כו'. אנ  עת עד אומר גמר לא אשר מבר של ספורו אריגת חוט הכוזרי הפסיק ו
כו'. דברי פתיחת אבל הנמשכת בבבא דברו בא  אבל ויפרש י אחר ענין שהוא סבור והשומע ו

ם; לאמתת  בכמה המחבר אצל וכשמושתיבהזו רש״י; לפירוש אשתך; שרה אבל אנחנו; אשמים אבל כלשון דברי
 הדת בעלי בטענות ודופי חסרון תלותו אמרי כי' ;ראשון של תשלומו אלא אינו דעתי אצל אמנם .מקומות

 אינים דפשיט כמה וכל .תשמישו רוב לפי אבל לשון בזה נופל ויפה .עצמו מופתי תוקף מעשה זכר ;ההקשית
 בשער זה על הביאור כח תת אוסיף ועוד .יותר המורגל ומשמעותם כפשטן הדברים לקחת עדיף ספי

ה : מוpמ א י רו נ ך א רי ב די ד הו ב הי תו טו ת תי פ  לשון כבד ;בתחלה דברך מאז כי מפתיחתו יותר .מ
חמתי. קראתיך אשר ועל רחיתיך; עצות אובד ב; אברכך ברך ועתה נ המטי בו  טוב ואור הולך דבורך כי הטו

 :אודותיך על לבי את עוד ליחש ראיתי לא כי ;עמך לדבר שאוסיף אני רוצה ומעתה .מראשיתו דבר אחריה
ר אמר טו ב ח ל ה ב ת א ח תי רי פ ב א ד ת. הי פ מו  דברי פתח על חק לבלי פערת פיך ר״ל ה

 בלתי מופת והוא אמת דברי ראש כי המלך אדוני לך דע ועתה .עצה לחסרון יחסת אשר
ה. אמתיות חיות כי העבריות הפילוסופיות ככיענות נא כי מסופק;  בני מהוצאת בו שפתחתי ומה הנ

 אמתת על ;עליו ויתר ;הותך מופת בעצמו הוא ,כנגדי הדברים הטחת שממנו אליו והנמשך ממצרים ישראל
ד וז״א :שם המעשה כל ועל הדעות כל עו א כי ו ה הי אי ר ,אמרי בראשית באו אשר הדברים כי .וכו׳ ה

שם



IS©•53 מ הכוזרי ראשון מאמר ־
ן t זה הוא ואיך הכוזרי אמר ט
 רושז אני כי ̂ לך אכאר הקדמות לך להקדים רשות לי תתן אם החכר אמר יין

:בעיניד ונקלים עליך כבדים דברי
ח :ואשמעם הקדמותיך הקדם הכוזרי אמר י
ט  ולתת לרוממו ראוי חסד איש הודו •מלך כי לך אומרים היו אילו החבר אמר י

 ומדותם ארצו אנשי מצדק אליך שיניע במה מעשיו/ ולספר לשמו כבוד
:ולהאמינו להגידו בזה חייב ההיית ,באמונה ומתנם ושמשאם ,הטובות

מעצמם הודו אנשי צדק אם מסופק ואני בו חייב הייתי ואיך הכוזרי אמר ט
ואין

יהודה קול
 כל שרש שהיא הראיה פי על ה׳ צדקות יתנו שס

 ידו אח ̂)יש ירים לא ובלעדיה ומקורם, המופתים
ת, או אות ליתן פ  דמה להבל מהם אמד כל כי מו

 בעל שכתב וכמו .אמיתו על החוש הפכים, אם לתי3
ב. ד׳ מאמר העקרים  משתמעי קלי, תרי ובכן פ״

 למלך להשיב כדי להווה בהם יש כי ,אלה כדבריו
 לשעבר בהם ויש ,כמדובר בדבריו הנכנסרו אמרתו על

ם, דבריו עם כשנצרפה  על אמרו אחרי כי הקודמי
 מרפיון בשענותם כוללים הם כמה האדם בני דברת

 דרכי לא אני אבל באמרו, דבריו מתם וחולשה,
 כל מראשית כי מחשבותיהם. מהשבותי ולא דרכיהם

 ישרתי כל פקודי כל אליך הבאתי אשר הקדמתי פרי
 הכל כי כן על ויתר .עסקי ברור על נמור למופת
 תהיה לא אשר הראיה פי על מקודש בעתו יפה נעשה

 ויש שכלית. ולא חושיית לא הימנה גדולה שמיעה
 הישמעאלי החכם אצל הדבור מהפסק בו כיוצא לנו

 כמו בזה לשניהם אחד מקרה כי ,שמה פמבואר
 אשר אל המפורסמים הדברים להקדים שהושיו

 איש שנתבאר כמו ,פרסומם מהכיר שפל מראיהם
:מקומו על

 הנה .וכו׳ אומרים היו אילו החבר אמר יט
 מה לבאר נשקף אשנבו בעד החבר עין

 המופת הוא י״א בסי׳ פתוח פרשו כי נו׳׳ו סי' שהניח
 בדרך אנו וגם .כ״ה סימן פתרונו יבא אשר זה על משלו וישא .המעשים כל וכשרון הדעות כל אמתת על

ב^י בהתברר כי הזה המשל ע׳׳י ולהורות להבין יחשוב בלבבו והנה משכיותיו. נקבי נרחיב ביאורנו שהאל׳  לנו
 ההם במעמדות מהנפלאות שנמשך ובמה מצרים במופתי שעשה כמו המסודר מסבעם הבריות את משנה הוא

 בדרך הרואות ועיניהם שמו גדול בישראל כבודו והתחברות אלהים ביהודה נודע ידם על אשר המפורסמים
 .נשרף מיד וגמגום מחשש דמיונם על פורח שהיה עוף וכל מעליהם צלו סר כי תחבולה ספק כל בו יסתלק
^י ובמעשים בדעות המצות מן בזה שנתלה מה כל כי הוריה פנה ובכל בחדוש להאמין אל בית ונעלה נקומה  ר
 ההקשית הדס ע׳׳ס הלקוחה עענתו מכח הבא פילוסוף לכל ק יעשה שלא מה פ״ד. סי' הכוזרי כמאמר לקבלו
 שנתבאר וכמו השכלית, הקשתם פי על ידעום בל משפעים על רבות ספקות בה יכנסו אשר העיון אליה מביא

ך :י?ג סי׳ ל דו מ  מזרח מצד שתיהן היות עם כי .כוזר מארץ מאד רחוקה מדינה להיותה הודו זכר .הו
 צורת בספר כמבואר בשלישי וקצתה בשני קצתה והודו הששי, באקלים כוזר כי ־הרוחב. מצד ביניהם הבדל יש

י' אברהם להר' הארץ  המליצה בדרך נאות לפון שבחר ואפשר .בארן המיושב חלק פתח ראשון שער חייא ב
ח׳ עליו רמז בו יוכלל ך שיניע במה :ושמים ארץ על הודו אשר בו הנמשל י לי שי מצדק א  ארצו אנ

 אדני על מיוסדים ארצו אנשי שתראה ממה חסד איש ההוא המלך היות על והמוסת האות שיבא ר״ל .!ט׳
ו בזה חייב ההיית : ואמונה צדק ד נ ה  מבלי בלב להאמינו לפחות או מלך של מעשיו לספר ר״ל .וכו' ל

 סדר שיראה מה מצד הקב״ה המלכים מלכי מלך לרומם מבירו אס לחייב שירצה מי בזה והנמשל ,הגדה
p חק בעל לכל המתן לבעליהם יקר יתנו הנמצאות כל כי וצדקו ישרו המבע n : ב הייתי ואיך כ י ו הי . ב כו׳ הסבעיים הדברים אם נוקסו אד© לב היה עדיין כי בזה הנמשל ו

השומרים

 נחמד אוצר
 שום לזס וא׳צ והולך שמבאר כמו ממש געיניס הראיה היא

 פ״ם בדבריו וכ״ה ̂ כלום עין מראית אחר שאין ומופת ראיה
;ה׳ ממאמר י״ד סי׳ ובסוף המאמר ה1מ ק״ה

ה ואיך טז ץ א  הראיס או המופת יבוא צד באיזה כלומר .הו
:בהם שפתחת אלה בדברים

חן אם יז ̂י ת ת ל שו  מס לכל לבו שיעה כלומר .וכו׳ ר
 ישמע בערס דבר להשיב ימהר ואל לו, .שיקדם

ם :היעב רי ך כג  זה ובעבור ,לעורח עליך שמיעתן .עלי
 לו ידמו דברי לשמוע מתאוה שאינך אחר ,מלי לשכל תבוז

 :כ״ז) (משלי נופת תבוס שבעה נפש שנא׳ כענין נואש לאמרי
ך הקדם יח תי ם :לדבר רשות לו נתן .הקדמו שמע א  .ו

 יש«נ כי אמר עליך כבדים דברי שאמר כלפי
■ : לב בעוב

ע במה יט  ידי על דברים ספור אליך שיגיע .אליך שיגי
ק :אמת מגידי שי מצד אסי איו .ארצו אנ .י

תם :וישרים צדיקים ארצו מדו ת ו בו טו  מפפרים הים .ה
 וגם ישרות מדות להם יש באמונה צדקתם על שנוסף בפרע

 הגא העוב כולל היותר הדבר שהוא ,באמונה ונותנים נושאים
 גמשפנז מלך כ״ע) (משלי גמ״ש ,צדיק ומלך ישר מנהיג מצד

ת :ארן יעמיד היי ב ה ה חיי  הייש האס שאלה לשון .בז
 8כמ״ העובים ולהלל לשבח מחייב היושר כי להגידו חייב

:אבות בפרקי הרמב״ם וכ״כ■ . תהלה נאוה לישרים
שי צדק כ דו אנ  משה ומזגם סמדינה אנשי נובעי .הו

 מז^ל בדברי וכנזכר מעצמם, והיושר הצדק לאהבת
̂ במעשה



הכוזרי ראשון מאמר פפר
יחד: הפנים משני אם או מלכם, מחמת צדקם או מלך, להם ואין

 מסתפק אינך הודיות בתשורות שלוחיו אליך באים היו ואם החבר אמר כא
 מפורסם בכתב המלכים, בארמנות הודו בארץ אלא נמצאים שאינם

 ,בריאותך עליך ושומרות ,מהליך אותך רופאות שהן רפואות ועמו ,מאתו שהוא
 כלי מבלי אותם וממית בהם להם יוצא שאתה ,בך והנלחמים לשונאיך המות וסמי

:עבודתו ואל משמעתו אל סר להיות בזה חייב ההיית ,מלחמה .
אמר

יהודה קול
ם, זאח היחה מידם בצדק, מנהגם המומרים לה

 כדעת שר, ואין מלך אין uעמ קום אל ומלך
,וההזדמן הקרי צד על נפלו הדברים שכל אפיקורוס

 שום אם או .ח' סימן בחמישי החבר שיזכור וכמו
 אשר אל להטותם יוכל לא אך מלך עליהם ישימו

 השתלשלות חיוב שסובר הפילוסוף כדעת יהפוץ,
 לא טבעם בידם והן הראשונה הסבה מן הנמצאות

 אל הגמור הרוממות יחוייב לא ובכן ממנו. יסורו
 לשנות המלך יכולת מבלתי וצדקו חסדו על המלך

ם כי .אחר ודבר שמים שם בזה ונשתתף עניינם  ע
 כל ממנו אשר כח ואמיץ אונים רב יתברך היותו

,בו הקבוע מטבעו נעדר לא איש ,נאצלו הנמצאות
 רמז ולזה ,בו תגע לא אלוה ויד ירפנו ולא אחזהו
 המלך אם או .יחד הפנים משני אם או באמרו
 דברו עושי כח גבורי הנמצאות וכל בגבורה אדיר

 ימין המצוה מן יסורו לא והשגחיית טבעית כהנהגה
 מהמת צדקם או באמרו שרומז מה והוא ,ושמאל
 פרטים על דבר .הכרחית הזאת והחלוקה .מלכם

 יורה הוא גם והמורה הראשון, בשער העקידה בעל
:י״ג פרק השני בחלק  בתשורות שלוחיו אליך באים היו ואם כא
 חכמה נובלות .בזה הנמשל .וכו׳ הודיות

 לקחת עד .השמים מן ה׳ מאת תורה מעלה של
 כה והלא התורה. מתנת על הנדרש באדם מתנות

.וכו' יקרות מפנות לו ונתן באמרו ק״ט סימן דברו
 היקרות והמתנות באמרו זה על שם ביאורו ובא

 אינך :הדברים בעשרת לוחות השני הם השלוחות
 נתברר סיני הר מעמד כי רמז .וכו׳ מסתפק
 לא כי פקפוק אחריהם אין אשר גדולים במופתים

ענין, ב«םצד אנושית תחבולה עליהם תוכל  וכאמלו ו
 כאמרו .מפורסם בכתב :וגו׳ לדעה הראית אפה

מו :וגו׳ הוא אלהים מכתב והמכתב ע ס׳ ו  ר״ל .ו
 רפואות אמת בכתב נרשמו ובתוכו ההוא הכתב עם

 מות וסמי ,וכו׳ ושומרות ,וכו׳ רופאות ישהם
שבפ׳ למה ומכוון קיים סדרו איך והפלא ראה .וכו׳

 אלהיכם ה׳ את ועבדתם ,א׳ .לא׳מר כתוב משפטים
.מקרבך מחלה והסירותי מימיך ואת לחמך את וברך

 ימיך מספר את בארצך ועקרה משכלה תהיה לא .׳ב
 כל אה והמותי לפניך אשלח את ,ג׳ .אמנא

 רפואות אמר וגו׳ ועבדתם כנגד כי ,פלש כנגד שלש .וגו׳ הצרעה אה ושלחתי וגו׳ בהם תבוא אשר העס
 איייתי אה וכנגד בריאותך. עליך ושומרות אמר וגו׳ משכלה תהיה לא וכעד ממליך. אותך רופאות שהם

;וכו׳ לשונאיך מות וסמי אמר וגו' אשלח
והיה

נחמד אוצר ;
שני או :דאלככנדר ;כמעשה ם מ חד הפני  להם יש ר״ל .י

: וצדיקים ישרים המדינה כני וגם צדק השופע מלן
ת :מתנות .בתשורות כא דיו ך :הודו מארן .הו  אינ

ק חפ ס  המתנות שאותן לך ספק אין .מ
ב :הודו מלן כחצר רק העולם בכל נמצאים אינם ת כ  ב

 :הודו מלך בטבעת ונחתם המלך בשם נכתב שהוא .מפורסם
ת שהן תך רופאו  הזה המלך כאילו לך אמשיל .מחי*יך או
י ק  בהם עלול טבעך אשר החליים לו ונגלו וסוקר הכל מ

 לך לסדר הגדולה בחכמתו אליך פנה אותך .ובאהבתו ,מעודך
ת :מקרבך המחלה להסיר גופך לכל תעלה רפואות מרו שו  ו

ך אותך עאי ן .ברי  מדוה שוס עליך יבוא שלא עליך מגי
ז :עדיין ידעת לא אשר א נ ו ש ם ל מי לח הנ  כלומר .בך ו

ה :להרגך ומשכימים בך הנלחמים השונאים ת א ם יוצא ש  לה
ס ברכב 'עליך באים הם . בהם  אין ואתה רב ובעם ונסוסי
 השמימה תזרוק חפניך מלא ממנו תקח הזה הסם רק אך אתך
 לפניו שונאיך יפלו מרימו אשר המחנה כל פני על לאבק והיה

. אל סר בארץ: מלליס תו ע מ ש  וכל עסקיו מכל תפנה מ
 פניו לקדם תוכל ובמה הזה המלך יענה מה לשמוע מפצך

 .זה הוא הנה כאן עד י״ט מסי׳ מזה הנמשל ואולם .לעבדו
א הודו המלך  ישראל ובני .לפניו והדר הוד אשר ית׳ האל מ

 וההולך להאבור שהיה הצדק מגודל ממנו שמעו כבר במצרים
ם ה ם,ו ה ט ר  מפורסם ענינם שהיה מפני ארצו אנשי בדמיון בד

שי שמע השומע הכוזרי בדמיון ישראל ואיש .בסמוך מזכר  א
 והיה .ואהרן משה שהם השלוחים הגיעו זה ואחר .ארצו

 אליכם. שלחני אבותיכם אלהי ה׳ אליהם דבורם ראשית
 מדוש על המורה הקדוש הוי״ה שם הוא ,להם ששלמ והמתנות

, בדרך הטבעיים ושנוי וההשגחה העולם ס  ההבטחה זה ועם נ
 והוצאתי ה׳ אני להם אמור לןן הכתוב וכמאמר גאולתם סל

 הוי״ה ששם אלו בפסוקים ז״ל הרמב״ן פירש וכן ,וגו׳ ■אפכם
שי כל בחסדו ומנהיג משלה בכל מלכותו לאשר מיוסד  א
 אומר מה שמו מה לו יא«־ו שאם משה שאל וכאשר .מולם

 .וגו׳ אבותיכם אלהי ה׳ תאמר כה יתברך השיבו ,אליהם
 ה׳ כבוד ראו שבעיניהם הקדושה התורה היא המפורסם והכתב

 מדבר חיים אלהיס קול שמעו ובאזניהם פיני הר במעמד
 אלהיס מכתב והמכתב שנאמר ,ללוחות ג״כ ורומז .האש מתוך
 .עומדים היו בנס שבלוחות וסמ״ך מ״ם חז״ל ואמרו ,הוא

 תשמע שמוע אם והיה הכר״וב מאמר דרך על הם והרפואד
 ה׳ אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר ממלה כל וגו׳

 בכל היו אשר המומין כל שאפילו חז״ל אמרו וגס .מפאך
 ושאר .הזה הנבחר במעמד תרפאו ישראל. בני מהמון אמד

אר: הענין מבו

P
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י  מלך הודו לאנשי יש אם ממני סר הראשון הספק והיה ,הוא כן הכוזרי אמר כ

:אלי נונעים ודבריו שמלכותו מאמין אז והייתי ,לא אם
:אותו תתאר במה עליו השואל ישאלך ואם החבר אמר

ד  אצלי ספק היו אשר אליהם ואחבר אצלי, התבררו אשר בתארים הכוזרי אמר כ
: האחרונים באלה והתבררו

ה  לדבר משה פתה וכן שאלתני. כאשר השיבותיך הזה הדרך על החבר אמר כ
 אברהם אלהי ר״ל אליך, שלהני העברים אלהי לו כשאמר פרעה עם

 דבר אליהם התחבר כי האומות אצל מפורסם דברם שהיה מפני ויעקב יצחק
 שלהני והארץ השמים אלהי אמר ולא ,נפלאות להם ועשה אותם והנהינ האלהיס

 אשר אלהיך ה׳ אנכי ישראל המון אל דבריו פתח וכן .ובורא< בוראי ולא ,אליך
כאשר לך פתחתי ובן .ובוראבם העולם בורא אני אמר ולא מצרים, מארץ הוצאת^׳ך

שאלתני
ה קול ד הו י

ב ה כ י ה ק י פ ס שון ה א ר ר ה תי וכו׳ ס היי  ו
ט׳  ההורה נתינה ענין כי בזה הרמז .ו

 המלך מציחוה להם בירר שזכר החוסן על לישראל
 שהשגאתו עוד ונוסף .בספץ הנמצאות כל מנהיג והיותו

 בפרס אליהם כבודו להתחברות מזולתם בם מיוסדת
:שיבא כמו

ג ה כ מ  תואר לו תייחס האס אותו. תתאר ב
: התארים מן זולתו או בורא

ד  בפפקא הנמשל באור יבא בוא וכו', בתארים כ
 נתארהו וראשונה בעצם כי הנמשכת .

 נעתק וממנו .הנבחר במעמד בוריו על שעמדמ גמה
ם, וכיוצא ומנהיג ובורא נמצא האר אליו ליחס ה  ב

 מן להתהלך מסודר הוא כך הדעת שבילי מהלך כי
:הנעלם המסופק אל הברור הידוע

ה ל כ ך ע ר ד ה ה ך הז תי בו שי  כאן .וכו׳ ה
 המקום אל ושב ספורו עגולת החבר השלים

 מה לקיים המלך לפני בפתיחתו שם עמד אשר
 דברי פתיחת אבל ס״ו סימן באמרו עליו שהתפאר

ט׳ המופת היא ח וכן :ו ת ו פ רי ב ן .אל ד מו  ה
ל א ר ש כי י ך ה׳ אנ הי ל א וכו' א ל ר ו מ י א נ  א

א ר  באמרו הרמבץ דברי לעמתם מהנשאים .וכו' בו
 מארן הוצאתיך אשר ואמר .וז״ל הכתוב ביאור על

 ועל המציאות על תורה משם הוצאתם כי מצרים,
 על חורה וגם .יצאו ממנו ובהשגחה בידיעה כי ההפן

 דבר ישתנה לא הסולם קדמות עם כי החדוש,
 ,היחוד על תורה והיכולת היכולת, על ותורה .ספבעו

 .הארן בכל כמוני אין כי תדע בעבור שאמר וכמו
 בכל ועדים היודעים הם כי הוצאתיך אשר טעם וזה

 אשר השבת בטעם נתעורר ואתחנן ובפ׳ .ע״כ אלה
ה תנ  היית עבד כי וזכרת באמרו השניות בדברות מ
 חזקה ביד משם אלהיך ה' ויוציאך מצרים בארן

 ששת כי בראשונות לאמרו מתחלף מעם והוא ,השבת יום את לעשות אלהיך ה׳ צוך כן על נטויה ובזרוע
, ה' עשה ימים גו'  אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור כי באמרו למישור, העקוב שם ז״ל והוא ו

 והחפן החדוש על המורה השבת על ספק בלבך יעלה אס אמר כן על ,כמדובר ויכול מסץ מחדש קדמון
 כי להם ובאר באמרו דבריו וחתם .ולזכר לראיה לך שהיא מצרים ביציאת עיניך שראו מה תזכור והיכולת
הכתוש מאמר זו כוונה על הרי״א ביאר וכבר ממנו. ושבת העולם והיה אמר שהוא ידעו מצרים מיציאת

ה'

נחמד אוצר
ב א p כ כ כמו .הו תו :ה' כו מל ם ודבריו ש  נוגעי

 בי ומכיר אודותי יודע שהמלך אאמין אז .אלי
 מסת נפשי למלאות זרועו והשף מלכותו בכבוד אלי ופנה

:ידו נדבת
 :ממנו הספר וסימן! תואר באיזה .תתאר במה כג

ד רו כ ר ב ת  אמת שהוא בו יודע שאני במה .אצלי ה
:וכו׳ מפורסם והכתב המתנות והם נכון

 בתוארים מתחיל אני כלומר .עליהם ואוסיף .אליהם ואחבר
 על/ להגלות מלכותו התחיל איך ואספר .י״ע בסימן הנזכרים

 :כ״א בסי׳ הנזכר כפי לי שנתברר עד מכהסק הייתי ועדיין
.מפורסם דברם כה .אצל מפורסם היה האבות דבר .

ק קדשו רוח ה׳ הופיע ערם כי .האומות א  ב
 מתהלך אדם היה פרא ועיר בעולם נפרן חזון אין האבות ע״י

י .באדמה ע׳  סבב כי .להתפרסס אלהי אור התחיל האבות ו
 עם אל ומממלכה גוי אל מגוי אבותינו. שיההלכו בחכמתו ה׳

 ונסים נפלאות להם ונעשה לעשקם אדם הניח לא ובכ׳מ אחר
 אלהים יש כי העמים לכל נודע אז .רגלם כף pמד בכל

 האור נשקע למצרים ישראל בני ברדס ואח״ז .בארן שופעים
 נא איה בגוים ואמרו מצרים ביד למשסה נתנו כי לשעתו הזה

 ע״ה רבינו משה ע״י הש״י דברי בוא עת עד .אבותם אלהי
 לב עד באש בוער אמין בכח העמון הזה האור בקע אז

 להזכיר רק צריך היה לא פרעה אל משה כשבא ולכך .השמים
א :כבר המפורסם הענין ל ר ו מ הי א ם אל שמי ץ ה  ,והאר
 ואין .בזה שוים אדם בני כל היו כבר כן הדבר היה שאילו
 ויעבדוני, עמי שלח וארן שמים אלהי אמר כה לו שיאמר יתכן

 אנחנו ,בראנו אחד אל הלא לנו ולא אמר לכם לו יאמר ט
 היה אך .בראנו אשר אלהינו את לעבוד נעלה הננו כולט
ר לו לקמת אלהיס נסה אשר הזה גענין הפלא עיקר  מקרב ג

 היותם בעבור עולם בני כל משאר קראל בני והבדיל .גוי
 ולמען וגו׳ בצדקתך לא וכמ״ש .ו-יעקב יצחק אברהם בני

 נפלאה היא הפינה וזאת .לאבותיך נשבע אשר הדבר את הקים
 וכמ״ש קדוש, ממקום נשמתם ממצב בעיקר להיותם ישראל בבני

;מ״ו) (ישעיה רחם מני הנשואים בטן מני העמוסים הנביא
על
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תי, על שאלתני  ישראל, קהל כל בו וחייכין בו חייב שאני מה השיבותיך אמונ

שהיא הנמשכת הקבלה כן ואחר ,עיניהם בראות ההוא המעמד אצלם התברר אשר
:העין כמראה

אה אני כן אם הכוזרי אמר כן  ואין לכם, אם כי נתונה אינה שתורתכב ח
:זולתכם בה חייב

P עיעהו איננו) ״בפרט(בנ״א האומות מן אלינו הנלוה וכל ,הוא כן החבר אמר 1כ
הטובה

יתדה קול
 &לא עשית כי שמך אודה ארוממך אתה אלהי ה׳

 שנראהו מה כי ירצה אומן, אמונה מררוומ עצות
 עצות על אמונה, קמם לנו יהיה הפנאים מעשיית
 האהד להתרףם יוכל לא כ• העולם, כבריאת מרחוק

 הראב״ע שכתב מה לראות והביסה .חבירו מבלעדי
עצמה זו שאלה כי אלהיך ה׳ אנכי פסוק על יתרו ס׳

נחמד אוצר
תי זוא מונ עי :מאמין היהודי שאני •מה .א ב שו  .בו חיי
ר גני ממנו ואין בו חייבים בלבד מדמי וקהל אני  כתורה מ

 באו שנביאיהם והישממאלי הפרסי חכם שאמת כמו לא ,זו
 בבוא יהיה שק אנחנו.מאמינים אגל .הטולם גני כל אל

 ריקם ישובו לא דבריו אז אשר ,ממים יקהת ולו צדק משיח
ק אז כי ח  וכמ״ש .מליהם רוחו וישפוך יחדיו בשר בכל ה׳ י

ח ,ג׳) בשר(יואל כל טל רוחי אשפוך כן אחרי והיה ח  נכון ו
ק ירוצו מהרה מד מטצמס והס מולם בני כל בקרב יחודש  לס
אמת רבים ממיס והלכו וכמ״ש ,צדק משיח רגלי הדום  ו

 בין ושפנו ונאמר .יטקב אלהי ביה אל ה׳ הר אל ונטלה לכו
 גוי ישא לא וגו' חרגוהם וכתתו רבים׳ לפמים והוכיח הגוים

 הטמיס וכל ,ב') (ישטיה מלחמה טוד ילמדו ולא מרב גוי אל
^ שכלם מצד האמת לדת ויברכו יודו  .אז בהם יצוק א

 ה׳ בשם כולם לקרוא ברורה שפה פמים אל אהפוך אז •ונאמר
) (צפניה אמד שכם זלטבדו  ה' יהיה ההוא ביום ונאמר ,ג׳

 לזרים אין כזאת לעת ואולם .י״ד) אמד(זכריה ושמו ■אמד
ק .בה חייבים בלבד ואנחנו אתנו  במה האירו דברי פתח ל
 שאלתני אמונתי על כי ,ישראל מבני שאני מצד חייב תאני
ד :עולם בני וכל נח בני אמונה על ולא מ ע מ א ה הו ת ה  בראו

ם ה  אח רואים הטם וכל כדכתיב סיני הר מעמד .עיני
/ הלפידים ואת יםיזלות ו ג  ישראל אלהי את ויראו וכתיב ו

גו׳ רגליו •זסהת ת הקבליה :ו כ ש מ  מעולם נפסקה שלא וכו׳. הנ
ק  כולם שראו ממה יתברך נפלאותיו עזוז הגידו לדור דור י

 הנכונה והגירסא .ממש עיניהם :מראית5 הראשון ■גדור
 ,עין מראית כמו היתה כזו שקבלה בכ״ך, הפין כמראה שהיא

:ה׳ מאמר י״ד סי׳ בסוף החבר בלשון הוא וכן
ל ץ כ א ה דדיב ו חבס ב הי  לבני כי אזנו■ גלה אשר אחר .ז

 לשאר לקחא ולא מתחלה התורה נתנה לבד ישראל
 ,נח בני מצות בשבע רק נצנווו לא אומות ושאר ,אליה עמים
ת משאר אליה הקרב כל כן שכמו קסבר  שכר יקבל לא ה^מו

; זה מל פיענש ואפשר ,עליה
? א p כ  :עמים משאר לאחד בה חיוב שאין ודאי .הו

 אדם שוס שאין שאע״פ אמר .אל׳ינו הנליוה וכל*
ו הנזובה לפנין עכ״ז ישראל, בני מלבד סליה נענש נ # , ק

אך

 הספר מחבר הלוי יהודה ר' חותנו. מאת לו נשאלה
 למה כבוד ממחתו הלוי יהודה ר' שאלני .באמרו הלז

 מצרים מארץ סלאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי הזכיר
 ושם ,עשיתיך ואני וארץ שמים שעשיתי אמר ולא

 למגמת מתחלפת שניו• מגמת בה אשר בתשובתו האריך
 להורות אונה הראב״ע סונת שהרי החבר.בכאן, פני
. הזכיר משכיל הבלתי יבין לבעבור כי  ולדעת ק

 נמנע היה לא נבונים כלנו חכמים כלנו אפילו החבר
ה שנכלל מה סצד ככה להם מלפתוח הבורא  מופת גז
 בפרס אלינו מגעים דברים ג'׳כ ולהיותם ממנו ויותר

ר :שקדם כמו ח א ה כן ו ל ב ק ת ה כ ש מ נ א ה הי  ש
ה א ר מ ן כ עי  סי׳ סוף בחמישי• בו כיוצא לנו יש .ה

ד.  האמונות בספר סעדיה רבינו של דברו כה והלא י׳׳
 הנאמנת ההגדה כי הספרים אמרו .וז״ל ג׳ מאמר

 עברו אמרו הוא .בראות המושג הדבר כאמתה אמת
 .ע״כ מאד והתבוננו שלחו וקדר וראו כתיים איי

 לך השמר רק פסוק על ואחחק פרשת הרמב״ן וכתב
 ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמור
 ,לבניך והודעתם חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן עיניך
 הגטרה מפי התורה אלינו כשתגיע .וז״ל בניךן ולבני

 מולק כל נכחיש אמצעי שם אין הרואות ועינינו לאזנינו
ס מספק וכל ̂ לעולם יאמינו בך וגס שאסר וזהו ,׳ו  
 הדבר שהיה ידעו לבצינו הדבר כן גם כשנעתיק כי

 לא כי הדורות, כל ראוהו כאילו ספק בלא אמת
 ואין הבל דברי אותם ננחיל ולא לבנינו שקר נעיד

להם שנעיד בעדותנו כלל יסתפקו לא והם ̂ מועיל בם
 (קי״ס) תהלים בפי׳ כתב והראב״ע .ע״כ ,וכו' להם שספרס מה כל בעינינו כלס שראינו טדאי יאמיס אבל

:העין עדות ועקרה מהאבות שקבל העדות שומר עתה הזכיר עדותיו סצרי אשרי
ם ו3 ה אני־ כן א א  יאיר דבריה בפתח מצרים ביציאת נחלה התורה חיוב שערן כן אס ר״ל .וכו׳ רו

 מצרים וביציאת ,ובוראכס העולם בורא אני אמר ולא מצרים מארץ מצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי
 י :זולתכם בה חייב ואין ביחוד לכם. נחונה היא שהתורה נמצא ,אחכם לזרים אץ

p א  לו המקודשת האשה לבדה היא כי .יעקב לקהלת מיוחדת מורשה היא משה חורת ר״ל .וכו׳ הו
 וכמו .ממש קדושץ במצוהיו קדשנו אשר הברכות נוסח כפקון ,ומצותיו משה תורת בקדושי יח׳

ח. שער ואתחק פרשת לקח הוסיף פ^־זיו במתק העקידה ־שבעל  אץ אלינו, מיוחדת היותה עם אמנם פ״
הו כי ,העמים מן לתורחנו הנלוה כל שכר מקפח הקב״ה ע גי ה .מן י ב טו  משה שאמר מה ע״ד .וכו׳ ה
 נתן להורות ,נוסחאות ככקצת ,בפרס ואמרו .לך והסגנו עמס ה׳ ייסיב אשר. ההוא הסוב והיה ^לחותנו

שצח '
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 היה ואילו .עמנו שוה יהיה לא אך(באמונתנו) ,אלינו הבורא ייטיב אשר הטובה

 אנו אך .בריאותיו הבל כי ,והשחור הלבן בה שוה היה שבראנו מפני התורה חיוב
 מפני .אלינו כבודו והתהבר ;ממצרים שהוציאנו מפני בהתורה) (נ״א בה הייבין

:אדם מבני הסגולה נקראים שאנחנו
ח  אחר רזה דברך שב ובבר ,היהודי מתהפך אותך רואה אני הכוזרי אמר כ

:שמן שהיה

יהודה קול
 תורה בעול הגכנשיס מועשיס דומה איגו נאמר שלא

 נלוים להיותם ברגש יהלכו אלהים ביה אשר למרובים
 אפילו אלינו הנלוה כל אמנם כי .אהת באגודה אלינו

 אפר אמנם .וכו׳ הכיובה מן בפרנייוהו יגיעהו בפרע
 הכוזרי פאמר מה כמו יפה אפר כיוב אני ראיתי

 ק אם בקודמת הכוזרי שאמר מה כי כ״ו סי׳ בקודמת
 ואין לכם אם כי נתונה אינה שתורתכם רואה חני

 סייבות האומות שאין כוונתו זולתכם, בה מייב
 יאות לא ובכן .להם ניתנת הבלתי התורה בשמירה

 נעדרים הם ואם העוביס מעשיהם גמול מהם לשלול
א, כן לאמר החבר השובת באה זאת ועל ממנה.  הו

מכל לפעולתם שכר ויש בה חייבות האומות שאין ר״ל

אמר
ר צ ד או מ ח נ

 חמש לחכות הנא וכל ,מישראל ולאזרח לגר אחד משפע אך
תנו אך :שלמה משכורתו תהי ישראל אלהי כנפי מונ א .ב
 שכרו שאין ואולי .ישראל איש כמו להאמין חייכ שיהיה ר׳ל

 שאינו ממי ועושה מצווה גדול שאחז״ל כמו ,שכרו כמו גדול
שחור הל׳בן : ועושה מצווה  נשלם אשר אדה כלומר .וה

 כשלמות הוכן לא אשר הכושיים כני הם והשחור ,הלכן כמו
ה :א׳ ככימן כנזכר החסרון כתכלית רק ל סגו  הנכחר .ה

 שיש לו וגילה כיאור כיתר דכרו השלים ככאן .אדם שנכני
,הנפשות מצד והיינו אדם כני לשאר ישראל כני כין עצמי הנדל

ה כסימן כפירושי למעלה כנזכר :כ׳
ח אה אני כ תך רו די או הו הפך הי ת  אותו לכנות הזר .מ

 מם על לו חרה כי ,מדרג,תו להקגיין יהודי ׳כשם
שלקח

 קי״א הימן כמבואר או״ה בחשידי כאז״ל ,המוב מעשה גמול לו יש שתהיה חומה מאיזו אדם כל כי ,מקום
 המקווה שהשכר לו ביאר אמנם .כ״כי בשימן עליו אעמידך אשר השדור פי על לזת מתיהס מקום שהוא
ם, אלינו הנלוה לכל בפרכי יאות מעשה.העוב על להם ה  כראוי הצווב מעשה שכר.גמול יגיעהו בלבד לא כי מ
 שוה בלתי היותו עם אלינו הבורא יינ״ייב אשר העובה מן ג״כ יגיעהו אבל כאמור האומות מחשידי אהד לכל

 בענץ קכי״ו שימן שאמר וכמו ,וכו׳ אלינו פוה יהיה לא אך באמרו הביאור משך ונושא שהולך ■ כמו ,אלינו
 זה בכלל ויש .ככה על הביאור בו להרחיב שאון מחוקק חלקת ושם ,יאתה בישראל לאזרח כי הנבואה

 ■ מהיות כאן המוזכר ולעומת ,שמה זכרונו העלה לא ואם .הארץ ירושת בענין אלינו שוה יהיה שלא ג"כ
 ויחן במדבר ויחנו שיני מדבר ויבאו מרפידיס וישעו פשוק על הרמב״ן דברי יתנשאו לנו מיוהדת התורה

 לפני לבדם ישראל בני ומנו בקרבם אשר האשפסוף כל מתוכם שהבדילו ויתכן וז״ל .ההר נגד ישראל שם
 .ישראל לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה שאמר כמו התורה יתן לישראל כי ,אחריהם רב ומרב ,ההר

בן :ע״כ ישראל, שם וימן סמם וזה ל ר. ה חו ש ה  למקענס קצהו ועד מקצהו העם כל כלומר הלשון, צחות ו
 .א׳ סימן זכרו שקדם כמו וכו' האדם צורת מקבול ליותר הוכן לא אשר הכושי הוא השחוי כי ,גדולם ועד

ת שמה; כמוזכר שלם והיה סבותיו שנשלמו האיש הוא והלבן רו ב ח ת ה דו ו בו נו כ לי כו׳. א  לך דע .ר״ל ו
 כל על כי הזאת הבחירה מעל אלהינו ברית מלח נשבית ולא פשוע ברצון אותנו בחירתו היתה לא כי

 התחברות ראשית שהוא ממצרים אותנו הוצאתו טעם כי באמרנו מלח נקריב בו בהר אשר את אליו הקריבו
 הסגולה נקראים שאנחנו מפני היה ,התורה נתינת ע׳׳י אח״כ השלמתו עם בפרטות בנו להשגיח הכבוד

ם, מבני  ראו מה בהן העולם אומות נתקנאו ההורה את ישראל שקבלו בשעה במדרש ז״ל אמרם כעין אד
 לה' הבו. שנאמר שלכם יוחסין שפר לי הביאו להן אמר הקב״ה פיהם שתם ,האומות מן יותר להתקרב
 אלה המצות אחר הזה השפר בראש מנאם לכך .משפחותם על ויתילדו ,מביאין שבני כשם עמים משפחות

 עדת כל ראש את שאו שיני במדבר ה׳ וידבר ואח״כ שיני בהר ישראל בני אל משה את ה׳ צוה אשר המצויז
 זה על דבר אשר מאד והטיב ע״כ-. שלהם, היוחסין בשביל אלא התורה את ליטול זכו שלא ישראל בני

ס, יפרד שלא אמין בקשר עמכם שנתקשר משק וטעם באמרו ואתחנן, פ׳ הקמב״ן כ  כשף, וחשוקיהם כלשון מ
 ואמר .האחרים מן ברירה מקום בכל הבחירה כי .לו ונחלה שגולה אתם שתהיו העמים מכל בכם ויבחר
ם, מכל יותר לאהבה ונבחרים לפניו להתאהב ראוי אתכם שראה בכס בחר אתכם ה' מאהבת כי הטעם עמי  ה

 ממנו, עליו הבא בכל אוהבו את לסבול היודע לאוהב הנבחר כי הבחירה. רק טעם בזה הזכיר ולא
 יהודאי או .בנשיונות לו יעמדו כי .באומות ישראל .הם עזים ג' שאמרו כמו .עם מכל לכך ראויים וישראל

 הבטחתם ותבטל החטא יגרום שלא כדי להם שנשבע עד ענינס שהגיע אבותיכם בעבור בכס ומשק .צלוב או
 שגולה לעס לו להיות ה' בחר ובך אלהיך לה׳ אתה קדוש עם כי ראה פ׳ הוא מפורש וכתוב .ע״כ ,וכו׳

: האדמה פני על אשר העמים מכל
ה י כ נ ה א א ך רו ת ך או פ ה ת די מ הו לב הוא עם מבלתי עם המצא הדעת על יעלה איך כי .וכו׳ הי

האדם
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ט ז ר כ מ תו: שאפרש עד לבך לי הרחב שמן בין רזה בין החבי א  או
:שתרצה מה אמור הכוזרי אמ־" ל

א  וההולדה, והגידול, המזון, לקיחת נתחייב הטבעי הענין בדין החבר אמר ל
ייהותם .

ה קול ד הו י
ם אד ההבר ומנולתו ה ם ככוד חליו וי .כי<^ד .החלהי

 פהר״כא מזאת עוד ודעה .כאנופיוה שוים כלנו הלא
 הלב היה פערך לאמר הנבזה היהודי אתה בנפשך

 העמים מכל יהכדך להתתברותו הנבחרה והשגולה
 שפק ובלי .מזולתכם פנים לכם מהכיר שפל ומראיכם

 הוצן אינו במינו הין כי , מעיקרה הסנולה בטלה
 דברך ומשמן .עצמו בפני השיבות מדרגה לו לקבוע

 עטרה נטילה על וכ״ש .ככה על שגזרה במה ירזה
 שאמר ממה הוא שמן שהיה אחר ואמרו .לאומהך זו

 טוב היהודי דברך אני רואה י״ד שימן המלך אליו
:מפהיהתו

ט ן כ י ה ב פן בין רז  ושמע השכה ר״ל .וכו׳ ש
 כי , לרזה השבה אשר הדבר שאפרש עד

 מלך ויבא הנעלם פתהי וינשאו ראשיהם שערים ישאז
 פני ישועות אורנו עוד כי ,שפקו ברור לידי הכבוד
 שאנחנו אמרי על דברי שמנונית ואטעימנו שפורי

 שדר אל ולבו הקורא עין נא יהיה .השגולה נקראים
 המלך לפני ההבר שם כאפר כי . הנמשכים הדברים

 ושאין .לנו אם כי כהונה משה תורת שאין כ״ז סימן
 בפרט האומות מן אלינו ושהנלוה זולתנו. בה הייב

 שהההברות בדבריו שם והורה ,וכו׳ הטובה מן יגיעהו
ה' כבודו  לט הנהנת ההורה באמצעות היה אלינו י
 בדבריו המלך ראה ,אדם מבני הסגולה היותנו. מפני
 קנטורין בדברי לקראתו יצא כן על זרים מהפכת אלה

.וכו׳ היהודי מתהפך אותך אני רואה לאמר בקודמת

נחמד אוצר
 ם5בע העמים ובין יבראל בני בין להבדיל לעצמו עערה שלקח

 ידבר פעם מההפך שהוא ואמר ,לגמרי אחר מין הס ינחילו
 מצד היהודים מנהג יהיה כן כי ומשב ,בסכלות ופעם גהככל

 שפתיסתו לו נראה היה בתסלה כי , המליצה דרכי למדו שלא
 ,טובים שדבריו אמר י״ד בסימן ושוב ,בהשכל שלא היהה
 בו שהיה הטוב ודבר .כבהמלה הכלות דברי אל חזר ■ושוב
 לבו ויפג . הוללות שאחריתו אחר רזה שב הוא אף י״ד בסי׳

 :אדם בני בין בעצם הבדל יש שכ׳כ האמין לא כי מלהאמין
ט ו כ ה בי  להשיב ברוחך תבהל אל אמר •טמן. בין רז

 כסי במאמר הכתכל ואל ,באורו תכמע בטרם דבר י
 : והפירוש הביאור מן בו שיש במה אך ,עיניך למראית שהוא

ב ה  תמהר ואל בלבך הדברים צפון כלומר .לי הי
 ,מפי המליצה ותכלה סופם עד דברי אדבר אשר להוציאם'עד

:רזה אם היא השמנה תשכיל אז
ה ל אשר עד ואתאפק אחריש ואני הורני .שתרצה כ

: לדבר תכלה
א דין ל מלק כעם הכר החבר אמר .המ־בעי הענין ב

 ואראך בוא ,רחוקים ולא דברי נפלאים לא כי
 .הנפש בנחות לדון והתחיל .הטבע בחכמת בעולם -וגמתו

•הצומחת מנפש החל זגקטן  וכל בצמחים אשר הכה והוא ,
 החבר בדברי כנזכר הטבעית נפש נקרא זה וכח .השדה פיח

ב :י״ד ס״ש ׳3 מאמר תחיי חת נ מזון לקי  הלא אמר .ה
 ,מה ונפש רוחני כח בו להתנוצן התחיל אשר שכל הראה

ל ;מזון מבלי בעולם שיתקיים ארא דו הגי  כח בהם הושם . ו
 למין הראוי שעורו אל שיבוא עד מעט מעט גדלים שיהיו

ה ה :מ לד הו ה  ונודע מבואר וזה .לו הדומה מוליד אהד .ו
בדומה המצמיח בו זרעו יש בכולן ,בצמחים וכן ,חיים כבעלי

 ראשיח ותהי !דבריו לברר החבר יתסיל ומעתהלו
 סימן התחברות אפשרות על אותו המלך דרוש עד השאר כל סבת להיותה הסגולה אמתח על הוראתו

 ק׳ סימן נשמע הקול דבר סוף ההתמברות. אל אמצעית פהיתה התורה ענין על פ׳ סימן ק ואמרי ,ס״ה
 דברו יבא בוא ואילך ומשם ק״י סימן עד ומתפשט ־הולך זה וקולו ,בפרט לגו נתונה שהתורה מאמרו קיום פל
 הנלוה הגר תנאי עס ,תורתנו בשמירת מייבות הבלתי האומות מן אדס יעשה אשר הטוב מעשה גמול על

 בסדור בעתו יפה הכל הראשון, הזה המאמר ההמו וכן מתייחסים בעניניס ישאלו שאול וכה כה ובין אלינו.
: המלך אל לבוא והערה הפרה תור בהגיע נפלא

ר אמר לא ב ח ן ה די ן ב י ענ עי ה ב ט  הכוזרי הכעיסו אשר על מצאוהו ומצוק צר החבר הנה .וכו׳ ה
,בטן הדרי יורדות חרב כמדקרות בשפתיו ויבטא רוחו אס המרה כי הרעימו בעבור כעס גם

 שיהיה לו האמין לא כי ,שמן היותו אמר רזה דברך שב וכבר ,היהודי מתהפך אותך רואה אני נאמרו
P נבזה ליהודי זה שייוחס וכ״ש .בפרט האלהי ההפהברות בו שיתיחד' עד קצתו על סגולה דין האדם לקצת  

 בלעדיו אשר ההדוש אמהת בהוראת הא' .דפיו מדי להוציאו המלך יתחתן בשתים כן על .מראהו מאיש משחת
 לכל ראשון מיוחד לאחד האדם כל התיהסוח בהודעת והב' מינו. שאר על סגולה היותו מדרגת איש יריס לא

 בחשיבות אבותיו מקום ממלא להיותו ממנו הנמשך הבן בו להתגדר יונה מקום בזה כי ,במינו המסתעפים
 שאם עד ,מאד גדול אלו לשתים וצרכו .דור אל מדור הסגולה נחלת בירושת הזרע משך ינשא וממנו .וגדולה
 התאזר עוז כן על .מעל השאר המלך אל ותשובתו ,נעדרת אצלו הסגולה אמת תהי ,נעדרה לו מהנה האחת
 אנחנו אשר המעולה האיש תפארת יקר את בהראותו עוז להדרו העמיד ותחלה .מצוה של זו למלחמה לצאת

 מצד .אדם מבני לראש לכל מהההנשא לו היה מה ידענו האיש משה זה כי ,ונבואתו קבלתו על סמוכים
 יוכר הצורה מדרגת עלוי כי ולהודע להודיע כלה ובגדול החל בקטן החבר. חפש אשר מחופש חפש

ה. היוצאת הפעולה הכשר מיתרון מנ ב. סימן בחמישי פיבא וכמו מ ״ בצומה בדומם מבטו כה והנה י
במרגיש
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חיים ובעלי הצמח בזה והתיחד .תנאיהם וכל וכחותם

ה קול ד הו י
 נודעת יתירה מעלה והלאה זו ומן .וגמדכר במרגיש
 / להעליא עשה אשר פעולותיו מצד מרע״ה ל5 לצורתו
 האיש על דכריו עלו ששם מ״נ סימן עד בזה ונמשך
 וקבלתו נבואתו אור באבוקת לקראתנו ההולך. הלזה

 ובתורתו .שרעיו כל עם ההדוש הודיע איך הנאמנת
 שים מני לסגולה מסגולה היוחסין שלשלת לאמר כתוב
 להיות בקהלתה חנו אשר עד ארץ עלי הראשון אדם

 .מ״ז בסימן זה ונשלם ,יעקב לקהלת מורשה הסגולה
 מנוחה להם לתור האתרים דרך ויבואו נסעו משם
 אמתת אל פנים מצהלת ראיה איזו שפ״ר; בהר ויחנו

 שיחשוב לא ;הנושא חומר שאת יוכל כאשר הקבלה
 המנעו נכחד לא כי ברורות ראיות זה על להביא
 על בדברו י״ד סימן סוף בחמישי אמר כאשר ממנו

 מעולים עכ״פ והס ,לאמר האלה כדברים הפילוסופים
 יחוייב ואנחנו שאצלנו מה קבול להם יחוייב שלא אחר

 .ע"כ ,כראייה היא אשר והקבלה העדות קבול לנו
.שאצלנו מה קבול להם יחוייב שלא מלל ברור כי הרי
 .ככה על מכריחות ראיות מחסרון אם כי זה ואין
 זה אל חבר של פניו לעמת המושמת הכונה אבל

 ככותל העומדים המעיקים יוסרו אשר כל כי תביע
 שם כן ,הממעיט ואחד המרבה אהד ,הקבלה בפני
 אומץ להוסיף ירבה עצמה אונים ולאין כה יגיעי ינוחו

לטעם הראות פני בזה ויתגלו .אמתתה בגבורת

 האדמה מבלעדי
והאבנים

ר צ ד או מ ח נ
 נצרך סן צכוז ד״מ .להם הנצרכים הנחות .וכחותם :לו

 (כל׳א האנכיומכח אל המ!ון המושך כה הראשונים) דעת (כפי
 המהפך והוא ,ומעכל כקרבו המוון מחזיק וכח ,)מאגען
הע! ,הגוף לקיום הנצרכות וללהות ולהלכ לדם המזון  הדוהה ו

 המזון המהפך כח יש לגידול וכן .הרעי בית אל לפסולת
 הזרע המבשלים הזרגי כלי יש וכן .הגידול לבשר והליחות

 בכל הוא וכן .הזווג בעת בפי.האמה אותו והמורידיס
 הכובע חכמי השכילו כאשר ,שבעולם השדה ושיח הצמחים

 .ונקבה זכר דמות השדה ועץ צמח בכל שיש והכירו האחרונים
 פרי עושה . נוקבא דא פרי עץ ע״א) ויחי(דרל״ה ובזוהר

ם ‘וכל :דכר ה אי  ידמו לא כי ,אחד לכל השייך התנאי ,תנ
 איט והגידול ,מהם נפסק לא כח הוא הזן כי .בפעולתם

 מאמ, באריכות זה כל ויתבאר . ההולדה וכן ,מוגבל לזמן רק
חד :סי״ב ה' תי ה ה ו  בחכמה פיו פתה החבר .וכו׳ בז

 שלשה על והוא .בכלל המציאות :קישור לפניו נתן ולהורות
 והוא לו ההיפך והשני ,ועכור גס חומרי גשמי האחד .מינים

 והקושר להם האמצעי והשלישי ,ורוחני לנצח חי והעהור הזך
 לכל קורים והיו .ורוחני מגשמי המורכב והוא יחד שניהם

 פרק ח״א במורה הרמב׳ס וכמ״ש ,אהד איש בכלל המציאות
חד, כאיש הויא בכללו הנמצא זה כי דע וז״ל, ע״ג  והאריך א
 דאשתדל(עוסק) מאן כל ,ז״ל תולדות פ׳ ריש ובזוהר .שם בזה

 (כל ועובדא עובדא כל וקיים עלמא קייס איהו באורייתא
 ושייפא שייפא לך ולית ,יאות כדקא תקוניה על הנבראים)

 (כנגדו) לקבליה הוי דלא נש בבר ביה דקיימא ואבר) (אבר
 קיי׳מין וכולהו שייפין מתפלג נש דבר כמה דהא .בעלמא בריה
 למה מתקן אחד (כל אלין על אלין מתקנין דרגין על דרגין

 בריין אינון כל עלמא נמי הכי ,גופא חד וכולהו שעליו)
 על (מתחברין מתקנין וכד אלין על אלין קיימין ושייפין שייפין

 דאורייתא כגוונא וכולא ,ממש גופא חד הוי כולהו נכון) תקון
דסא ‘

 ויתלבנו שיתבררו וכמו חבר. של ולתוספתו הכוזרי
 יתגלגל זה וכל .יבינו והמשכילים במקומותס הדברים

 ברב החדוש על יקשה המלך אז .נ״ט סימן סוף עד
 .ס״ז סימן סוף עד כח ברב ינצל הגבור והחבר ̂ סיל

 כי t אלה דבריו לגלגול לשוב המלך יצוה ההיא בעת
 על העמדתיך זאת בעבור ואולם .דברו פי על אנוס השטה מן חוץ שיצא במה דעתו שקטה נהה כבר

 מענין הרד כאשר והיה .אחרית מראשית מגיד הספור כל כה הראוהך בעבור הזאת הכ^לת הכונה השקפת
 יישירו ועפעפיך ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל יביטו לנוכח עיניך כי צוארך^ מעל הקושי עול ופרקת לענין
 ויאכל עיונו לגן דודי יבא תעמוד. אל הפרטים אל רדה מעתה מכונו. ועל בוריו על הדבר להעמיד עדך
ן :מגדיו פרי די ן ב י ענ עי ה ב ט  הכחות תודענה הנגלות הפעולות מן כי לדעת הראית אתה .וכו' ה

 t צומחת ̂ הנפש בעלי בסדר■ חפושו במעלות החבר עלה זו הקדמה על וכי ,הנעלמות והצורות הפנימיות
 .הסגולה בתפארת ועצום רב ישראל בני עם הנה. כי במישור להוכיח כונתו מזבח על ,ומשכלת ,מרגשת

 מין ממדרגת .בחשיבות הנפרדת למדרגתו מקום ל-ו קבע נפלאותיו בנוראות אשר נורא אלהים ואיש הואיל
 הזרע■ משך נושאים אנחנו וכי .ארץ עלי אדם שים מני היוחסין שלשלת התמימה בתורתו המודיע הוא .האדם

 זה באמרו מנוח לנפשו. מצא כאשר נ״ט סימן עד והלאה זו ומן מ״ז סימן שיתבאר כמו ,סגולה מיחידי
 נפש הנקראת הצומחת הנפש במדרגה ר״ל ,הטבעי הענין בדין • באמרו החל בקטן ועתה .לשמוע רציתי

ב׳ עצמו החבר ואצל ̂ הרופאים אצל טבעית ד, סימן סוף מאמר. ״ שהטבע באמרו י  השוה למזג צופה וכמו'
 הבבות ג׳ הבנת אל מאד מתיחסים דברים עלו ששם י׳ סימן ה' ובמאמר .צמה ויהיה בו שיחול נאיכיותיו

ם. שלימותן: על הללו ת חו כ קי מושך, ו חה. מעכל^ מחזי תו. לשרת הזן בכה ארבעתם ודו  כח ועמהס או
 אחזה עם עצמו והזן .הנזון לטבע וכל מכל ישנהו ולבסוף האיברים אל ומדביקו לדם המזון משנה אמר

 ההולדה לכח משרתים יחד וכלם .ההוא באיש תכליתו אל בוא עד הגידול כח אל ישרתו הנזכר מרעהו
 ואפר ,לבשר לבשר אשר ,חלקיו מזג להפריד בכהו ישגיב ואמ״כ הזרע מוליך הזה והכח .המין לקיום
 והדברים .האיברים כל צורת להשלים יגבר בכח גם .היצירה מן היוצאים החלקים ליתר כן ,לעצם לעצם

 החבר גם .וב׳ פ״א ו' למוד א' אופן סינ״א ן' ספר קריאת אל לו ילך פרטם על לעמוד הרוצה ,ארוכים
ל ;י״ב סימן בחמישי אודותם על דבר כ ם ו ה אי  מקומי על לאיש הנזכר הכחות במשפט התנו תנאי .תנ

בנושא ,
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והיסודות: והמוצאים והאבנים .

ב ,  * הוא אמת אבל ,אותו לפרוט שצריך כלל זה הכוזרי ■אמר ל
 תנועות מהם■ ונתהייבו ,כלם היים בעלי התיהדו הנפשי ובענין החבר אמר לג

אלה: וזולת ותאוות ונסתרים נראים וחושים ומדות וחפצים
אמר

ר צ ד או מ ח נ
 מסהקנין אלין על אלין וקיימין שייפין כלא אורייהא דהא

 מהפחות לספר התחיל והנה .ע״כ ,גופא חד איתטנדו
 מוצר אשר הסולם והוא ,כולם המדרגות סוף עד שרמורככיס ■

 וכ״ח הצמח הוא שהראשון ואמי .השמימה מגיע וראשו ארצה
ם האדמה בערך מדרגתו נעלה אשר האבני ם, ו אי צ מו ה  ו
 וארבעת העפר מן יצאו אשר החפצים ושאר מתכות מיני -זהם

 יתכן לא נפש איזה בו אשר שהדבר אוזן והעיר .היסודות
 גבוה על מגבוה עליו היורד מזון מבלי הזה קישור בי שיעמוד

וגשם .השמים מער מזונו הצמח כמו .הרוחני משפע הנובע

ל ה קו ד הו י
 לו יהכן למען ,הנאוח המזג יחסר סל שלו במשא

:שגע מחין שעולהו להוציא .
ל זה לב ל ך כ רי צ ט ש רו פ תו ל . או ט'  ר׳׳ל ו

 ולשיכך ,אחך האמת כן כי ידעתי אמנם
 לעומת עתה המושמה הכונה בו להשסיק תמוש אל

 וכבר .שרסיו על לעמוד אליך אשוב למועד כי ,שניך
 הזה כלשון באמרו י״א סימן בחמישי זה נתקיים

:וכו' הזה הכלל לי שתשרוט רצוני .עצמו w1;wvמ • ־ ל 1^ מ מ ר מלועו ? ט ס מ מי ש ? -

שי ובעני[ לג והבעל .נפשו וכלתה ויבש יחרב זה ולולא עליו ה׳ יניף נדבות פ החיונית הנשש במדרגת ר״ל .הנ
 ,הצומח כח שהוא הרוחני שפע יותר בו אשר הצמח מזונו ר.י

 תלק זן שבהם שהגשמיוח עד ,מי והבעל הצמח מזונו זהאדם
 לנפש יש ועוד .האדם) נפש ר״ל הרוחני והרוחני(חלק הגשמי

 כי וכמש״ה והעבודה., התורה שהיא ה' מדבר מזון המשכלת
 יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא

 והשני ,ונפש לגוף כלל הוא הראשון .האדם מלת כפל ,האדם
ם, עיקר שהוא' והשכל לנשמה שם הוא אד  התלהבות כי ה
 הם ה' ליראי המצות עשיית ואהבת והחכמה התורה משק

 לקח להוסיף החבר יבא ובזאת .הנשמה ר״ל ,הנפש משביעים
 יהיה איך להבינו בינה אמרי אל הכוזרי לכ ולהסב זמזמה
 הצמח ממדרגת והתחיל ,עצום במרחק האדם בני בין ההבדל

:ממנו שלמטה ממה נבדל ר״ל ,מתיחד שהוא
ב ר ל פ רי א ה הכוז ל ז ט שצריך כל חו לפרו .וכו' או

 לא עדיין אבל ,אמת הוא שאמרת הכלל אמר
 לפרט אתה וצריך פוטרני. אתה במה דעתך לסוף הגטתי

 :בינינו אשר הויכוח דברי פשר אל שתגיט טד אלה דבריך .
ג בענין ל חדו הנפישי ו תי  בעלי נבדלו הנפש בענין ר״ל .נ

 שאין הצמח מן יוהר אחת מדרגה ועלו חיים
 ושאר חושים ילא תנועה לא בו ואין ,טבעיות כמות רק לו

בו :זה בסימן הנזכרים פנינים תחיי ם ונ ת מה עו  הנפש .תנו
 וזולתם השמים ובטוף הארן בבהמת ר״ל ,חיים בבעלי אשר

 הצמחים מכח נוספוח פעולות ממנה נראה ,האדמה רמש מן
 :בצמחים משא״כ ואנה אנה ומהנועעים רוחשים שהם

 ולההקרב מה דבר לחפון שמתעורר ענין בו יש .וחפצים
 :המפתידו מענין ובורח .לו והדומה המאכל כמו אליו

ת מדו ם :בניהם על והחמלה הכעס כמו .ו שי  חמשה .וחו
 ,והטעם ,והריח ,והשמיטה ,הראיה כמו ,הנודעים חושים

 והס במהירוה, נרגש שפעולחם בעבור זה בשם ונקראים .זהמשוש
 ומלשון .מפעולתם מגיע הדבור ואין האלמים חיים בבעלי גם
ם :ב') (קהלת ממני הון יחוש ומי  שמקבל אחר .ונסתרי

 ד״מ בדמיונו, מורשם הענין נשאר מחושיו באחד הענין
 אותו יראה אם אותו מכיר ,מה דבר זולתו או אדם כשרואה

שנשאר מפני והיינו .ששמע הקול מכיר וכן .אמר פעם עוד

ם :מרגשח הנקראת צי פ ח ח ר״ל .ו  הנ
 וכמו ,הסייס בבעלי ההפן תנועת שממנו המתעורר

 הראב״ע שמו קרא וכן .וי״ב י' סימן בחמישי שהורה
 אלהיכס ה' את ועבדתם פסוק אצל משפטים פרשת

 החבר והנה .בלב והרוח החפץ ותנועת באמרו וגו'
 המתעורר להתחלק אולי רבים בלשון הזה הדבור הוציא
 :א׳ סימן בדברינו שקדם כמו ורגזני תאווני לשנים

ת דו מ  קנויוח הן טבעיות הן ,נפשיות תכונות .ו
 אשר אל יטה באפיו חיים רוח אסר כל כי .בהרגל
ם :מעשהו רוב לפי בו יתנהג שי חו ם ו אי ר  ,נ

 :הארץ בכל זאת מודעת ,חושים ונחלצו עלו חמושים
ם רי ת ס נ  .וזוכר ,ממשב ,מצייר ,משוהף חוש .ו

ת :י״ב סימן ה׳ מאמר בענינם האריך כבר אוו ת  .ו
 בפני המתעורר בו שרצה מפצים אמרו אמרי הנה

 לכנות יחזור זה למה ,כמדובר ורגזני תאווני חלקיו
 אמר כי בעיני הנראה אכן שונות. במלות דברו

 הקשקשים כבעלי החסרים מיים הבעלי על תאוות
 אוסטריג״י הנקראים י״ב סימן בחמישי זכר אשר

ם. שפח על ימצאו אשר בלעז וקונקלי״י  אץ ואלו הי
 להם יאות לא ק על . בהם שלם המתעורר הכח
ה, דרך רק חפץ שם ר ב ע  את ימלא תאוה ושם ה

 מה באופן חפץ תנועת להם יש אמנם כי .מסרונס
 עד ומ״מ כלל, מפץ מאין כיסודות ינועו לא כי

 ק על .השלמים החיים כבעלי באו לא השלם החפץ
 לשלימי המיוחס הלשון מן ונבדל נפרד לשון להם ייחד
 ההפעליות אל תאוות נאמרו •ירמז או .החיות צורת

 .חלקיו כשר המתעורר בכח הנשואות עשרה האחת
ה. שש ברגזני. וחמש בתאווני המערכת שש הנ

ה, הנ ה, ושנאה, א ד מ ה, ונעול, ח א ועצג. הנ
קי. ה, ויאוש, תוחלת, עלו, וממושיס שנשמר מפני והיינו .ששמע מכילהקינp!ח א ר ת, י אבירו

.להזכירם נאות מקום זה אין חולדות אלה ולכל .וכעס וכורח כבי אותו המכה זה כאב ומצייר .בדמיונו נמקק הציור
ת :בזה וכיוצא ,ממנו אוו ת : ל״ח סימן בשני מהם נזכרו וכבר אל לההעורר האוה בהם יש .ת ל זו ה ו ל . א

 מנחת נושאי לענין חיים הבעלי בחק מוהנים הנאים
 הביאור לפי אך .שונים מכלים כלים ומזגיהם כמוהם
 מל אלה וזולת אמרו יהיה תאוות אמרו על הראשון

:שזכרנו ההפעליות
ץ ק ת

 כמו ,לכל המובן כפי מינו לקיום שייך שאינו מה דבר אטה
 לתולעת המשי ומטוה ,המנגן לעוף והשיר והנגיהה לנשיכה

 גם .לחוקרים רק מובן התועלת שאין בזה וכיוצא ,:דשי
:לו ערב היותר במאכל מתר

ובדין
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ד :דחותו‘! דרך אין מבואר זה גם הכוזרי אמר ל

 תקון ממנו והתהייב .ההיים מבל המדבר התיחד השבלי הענין ובדין החבר אמר לר,
:מנהגייים) מנהיגים(נ״א ונמוסים הנהגות ושאר והמדינה והמעון המרות

ן מר ל : אמת זה נם הכוזרי א

ז  : מזאת למעלה חושב אתה מדרגה ואיזו החבר אמר ל

:הגדולים החכמים מעלת הכוזרי אמר לח

ט  ,עצמית פרידה בעליה את תפריד מעלה אלא לומר רוצה איני החבר אמר ל
 ברב הפרידה אבל ,הבהמה מן האדם והפרד הדומם מן הצמח בהפרד

:אמת דרך על מעלה ואינה מקרית פרידה שהיא מפני > תכלית לה אין ומעט

:אדם בני מעלת על יתירה במורגשים מעלה אין כן אם הכוזרי אמר
אמר

נחמד אוצר
ץ לה ד ב ן ו עני לי ה כ ש  נפפ ל6 הגוגע הדגר ר״ל .ה

ד השכלית: ח חי ר. ה ב ד מ  האדם בו נבדל ה
 האדם שבמדרגות הפחות טל ונתכוון .הדבור כת לו שיש

 עי עלוי בו שאין מדבר קראו ולכך אלהיות, דת לו שאין והוא
ם :הדבור רק חי בעל ב : חיים בעלי .החיי חיי ת ה ט ו מ  מ

ח תקון רו מ  דמים שפיכת מן עצמו לשמור מחייב השכל .ה
 נתנם לא שאלמלי מז״ל כמ״ש לזה וכדומה והניאוף והגזל

 נכתבו לא שאפילו ואמרו ,'זכו מנמלה גזל למדנו התורה
עון :הבהמות מן יבדל אלו ובמדות .להכתב הם ראויה מ ה .ו

ם: עיר בני תקון הג מנ . ו ה נ י ד מ ה  שיהא המדינה מנהג ו
רו, תיקונו על ׳האנושי הקבון לשמור כוונתם. וכל בצדק סדו ו
»הקבוץ לקיים אדם בני להם בודים אשר הנמוסים והם

 תרגום ,תלכו לא ובחוקותיהם .ותורה מק לשון ונימוס
כי לא ובנימוסיהן .. ן כו ה  אלהן תרגום חפצו, ה' בתורת אם ת

:רעותיה דה׳ בנימוסא
ה ואיזו לז רג ה מד ת ב א ש  עשם שכגר אחר כלומר .חו

 לה עד העכור החומר מן יעלו שמדרגות הנחה
.ה׳ בהר יעלה הזאת ממדרגה האם ,הרוחניות ועצם השמים ר

ט בל ל א ומה ,מזה למעלה מדרגה עוד יש כי שתאמר ע״כ 1̂’ ובפעט ברב דה הפך א הי
:הזאת המדרגה

ט י ל נ י צה א מר רו א :לומר כוונתי אין .לו ה אל ל ע .מ
ד : מדרגה ת תפרי ה א לי ע  הזאת המדרגה .כ

 שתחתיו -מה ובין ,הזאת המדרגה של בעלים בין ההבדל התן
דה :אחת במדרגה ת פרי מי צ  והוא .בעצם שהוא הבדל .ע

 שנבדל לצומח הצומח צורת כמו ,ההוא הדבר המעמיד ענין
 תוספת מקבל אינו בעצם שהוא ומה .והיסודות העפר ממנו

, או גדול בו תאמר לא הצומח כח כי וחסרון טן  לא כי ק
 אחר עוין הוא אך זה דומם כח מן גדול זה צומח כח תאמר
.לגמרי ט ברב :הנה עד שזכר המדרגות בכל וכן . ע מ ב .ו

ל: חכם או קטן חכם ר״ל דו ה אין ג ת ל לי כ  בכלו כי . ת
, חכם יותר אחד אדם ד״מ , וקן תכלית בלי להוסיף ח ב ח  מענו יותר עוד ואחד מעט מזה חכם יותר אחד שיהיה ויוכל מ

שא״א לומר ־ האדמה פני שעל האדם מכל הטבע הבדילו כי נדע כי שמו ומה ההוא החכם מקום ואיזה . תכלית בלי וכן
: מדרגה זו ואין אחד מין תחת ,נופלים והם ,ומעט ברב רק מחבריו נגדל לא כן היה ואפילו .ממנו למעלה שיהיה

ת פוידד,  1שאינ דבר וכל .שהיה הענין על האדם ישאר החכמה ממנו יוסר שאם .במקרה הוא החכמה הבדל .מקרי
: מקרה נקרא אז , לגמרי מענינו מתבטל העשב מן הצומח כח יוסר אם כמו ,ממנו הזה הדבר בהסיר מתבטל

ן ,ותנועה הרגש בעלי שהם במורגשים אין אז ,יחשב אחת מדרגה על הכל ככסיל כחכם לומר כשתמצא .כן אם מ ר
: בכל העליונה המדרגה שהוא והאדם חי הבעל והם ,מדרגות שסי

BMן

יהודה קול ^
ה  הן הן .והמדינה והמעון הפדות תקון ל

 עמד והוא ,הידועות ההנהגות שלשת
 .הפילוסוף משעם א׳ סי' אמריו בראשית גם עליהם

 ושאר ונאמרו .העבעית הדת הנהגת אל רמז יבק
 .לאלהיות הנחשבות הדתות הנהגת אל רמז ,הנהנות

 הדתות הנהגת אל רמז ,מנהיגים ונימוםים ונאמרו
 במספר הוציא כי רואות עיניך והנה הנימוסיות.

 הסדר משווי יוצאת ואין ר״ן פ״ה אין ,דבורו חלקי
•: הנאות ,

 הזכיר לא יען .הגדולים החכמים מעלת לח
 ל״ה סימן הנזכרים בדבריו החבר

ת, עניני «לתי הגו  תקון ממנו והתחייב באמרו ההנ
 תמצא המצא אם הכוזרי אצל שאלתו נחשכה ,זכו׳

ה. ההנהגות מבעלי למעלה מדרגה הנ  כן על ה
 העולה הגדולים החכמים מעלת בתשובתו האדיר

: למעלה היא
 לה אין ובמעט ברב הפרידה אבל

מקרית. פרידה שהיא מפני תכלית
 המזגים התחלף כפי תכלית לאין הולכים והמקרים
 סי' שכתבנו כמו ,הגלגליים הערכים מחלוף המתחייב

 .מוגבל תכלית להם יש העצמיות הצורות אמנם .א'
 ואח״כ וז״ל־. הכוזרי בשם ז' סי' בחמישי שנזכר וכמו

 אין עד והם ,הגלגליים ההם בערכים עמו אדבר
 והחיים הצמחים צורות רואים ואנחנו מרוב. תכלית

 אין ומהם להוסיף אין עליהם תכלית נהם יש
:ע״כ ,וכו' לגרוע

ואם
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 מאבל מבלי ויעמוד ,בו יוזה ולא באש שיבא אדם ימצא ואם החבר אמר

יחלו! ולא בו, להסתבל יכולה העין שאין זוהר בפניו ויהיה ירעב, ולא
 לישן על^מטתו שיעלה כמי לרצונו ימות ימיו תכלית אל יניע וכאשר יהלש, דלא

 t שיהיה ומה שהיה מה והעתיד העבר ידיעת עם ,ידועה ובשעה ידוע בעת ,זיישן
: אדם בני ממעלת בעצמה נפרדת הזאת המעלה הלא

 וזה נמצאת, היא אם מלאכותית אלהית הזאת המעלה אבל הכוזרי אמר
:הטבעי מן ולא הנפשי מן ולא השכלי מן לא האלהי הענין מדין

אמר
נהמד אוצר

א א ואם מ מצ  בוא ,המדה מן זה אין אמר .ובו׳ אדם י
,עצמו האדם במין עליונה יותר מדרגה ואראך

 הנמצאים כל מעלות שיקשור האדם במדרגת יש כי תחזה ואתה
ד, ח  שבדומה העלוי כי לבבך, אל והשבות היום וידעה י

 משא״כ בהם שולט האש שאין הוא שבהם והמבחן והאבנים
ח, בצומח בע״  משא״כ בבע״ח מעלה ענין נמצא כן וכמו ו
 שנראה כמו .מאכל בלי מה זמן להתעכב שיוכל והוא .באדם

 עצמו מקיף אשר אמר שהוא מענינו כמפורסם המשי בתולעת
 שבועות ששה כמו בתוכו מונח הוא מפיו יוציא אשר כהמשי

 כנפים עם ויוצא המקיסו במשי מור נוקב ואמ״כ תנועה כלי
 ביצים משלכת והיא נקבתו אל יזדווג ואז העוף לשרן והיה
 מן אחד מין על נאמר וכן .המשי תולעי נולדים מהם אשר

 . במים מונח החורף, ימות שכל בל״א) שוואלב (נקרא העוף
 המעלות ככל בארן אדם נמצא איך וראה התיצב יומעתה
א :שמבאר וכמו ,הנבראים שבחלקי בו ש שי א  משה זה .ב

 מפני כולו עשן סיני והר נאמר כי .האש בו שלע לא האיש
 סיני הר על ה׳ וירד אח׳ז וכתיב ,ה׳.באש עליו ירד אשר

 .משה ויעל ההר ראש אל למשה ה׳ ויקרא ההר ראש אל
 ,ההר בראש אוכלת כאש ה׳ ומראה כתוב משפעים פ׳ ובסוף

 נמות למה ■ועתה עקב בפ׳ כנאמר ממש בוערת אש היה וזה
 הענן בתוך משה ויבא וכתיב ,הזאת הגדולה האש תאכלנו כי

 את שסבבה שהאש פ״ז בסימן החבר ובדברי .ההר אל ויעל
אין ,יום ארבעים נשארה סיני הר  את ורואין העם אותה מ

ד :ממנה ויוצא בתוכה בא משה עמו לי וי ב ל מ כ א  כל .מ
 ה׳ עם שם ויהי תשא בפרשת שנאמר כמו ,יום הארבעים

 :שתה לא ומים אכל לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים
א ל  שום הרגיש ולא כלל בגופו נשתנה לא כלומר .ירעב ו

 אלהית השפעה וצחצחות ה' מנועם שניזון מפני ,למאכל האוה
 שיזונו ממה יותר אותו השביע והוא ,נשמתו על היורדת

ה :הגשמי במזון המדברים הי הר בפניו וי .זו כי עוד ולא .

יהודה קול
א ם מ א א ו צ מ ם י ד א א ב ש שי א  זה .וכו׳ ב

 מהרשות לו היה מה ידענו האיש משה
פ' עליו נאמר אשר השכינה למקום ליכנס נתונה
.כאש ה' עליו ירד אשר מפני כלו עשן סיני והר יהרו

 אוכלת כאש ה׳ ככוד ומראה משפעים פ׳ עוד וכחוש
 הענן בתוך משה ויבא ישראל בני לעיני ההר בראש
 אמר פ״ז בסי' גס החבר וכמאמר וגו׳. ההר אל ויעל
 יום ארבעים האש ונשארה סיני הר את שסבבה ואש

 ויוצא בתוכה בא משה את ורואים העם אותו רואים
ד :ע״כ ,וכו׳ ממנה מו ע י וי ל ב ל מ כ א .וכו׳ מ

 וארבעים יום ארבעים ה' עם שם ויהי השא פ׳ כאמרו
.וכו׳ זוהר בפניו ויהיה ;וגו׳ אכל לא לחם לילה

: עור קרן כי השא פרשת כאמרו א פניו ל ה ו ל ח  י
לא ש. ו ל ח  כהתה לא הברכה וזאת פרשת כאמרו י
ת : ליחה נס ולא עינו מו נו י צו ר  דבר כה הלא .ל

 מה על אדם יצוה ולא ,בהר ומות האזינו פ׳ הכתוב
ברשותו: שאינו

ל ב מ ב  במורגשים כי אמרתי אני הכונה .וכו׳ א
 שאתה זה אבל .וכו׳ יתירה מעלה אין

 שאס ,אודותיו על אומר גזרתי לא משלים בו ממשל
 הענין מדין זה היה מציאותו לאפשרות מקום היה

 דברתי שמתי לא אני אולם .וכו׳ השכלי מן לא האלהי
 שלשת מדין אתנו הנמצאים המורגשים על רק עליו

,דבר לאמתת אבל מעם יהיה או .הנזכרים הכחות
 והוא אנחנו, אשמים אבל מ״ב) (בראשית כלשון
 שזכרנו וכמו הלז המחבר הרבה בו שנשתמש לשון

ד: סימן י״

, שכנוד עד גופו נזדכך אדרבה אבל פניו נפלו ולא לו חרה לא
 סון» ,אליו מגשה וייראו פניו עור קרן והנה משה אח ישראל בני וכל אהרן וירא וכמ״ש ,ישראל כל לעיני זרח עליו ה׳
עין שאין :השא ס׳ א :פניו על שנהן המסוה מענין כנראה בפניו להביע העם יכלו לא .וכו׳ ה ה ל חל ש ולא י חל  .י
חה: נם ולא עינו כהתה לא במוחו שנה ועשרים מאה בן ומשה הברכה וזאח בפ׳ כמ׳ש •וחולשה כאב שום גו שלטה לא  לי

שר ע וכא ת אל יגי לי כ מיו ת  ,במצודה הנאחזים כדגים עתו ידע לא אף ,וימות יחלש גבר שבעולם בנוהג הנה .וכו׳ י
 הש״י שצוהו צווי לשון והוא ,גהר ומות האזינו בס׳ כמ׳ש ,ה׳ בפקודת לדעתו ומת המות את ברית כרת כאילו זהוא

עה וברצונו: בחפצו שימות ש ב ה. ו ע ו ד ם, אנכי שנה ועשרים מאה בן וילך בפרשת שאמר כמו י ו  שנותיו שהיום.כלו הי
ת עם : החיים באור ללכת מועדות ופניו ע די ר י ד העב תי ע ה  שנות ,העבר הגיד אשר נבואתו פליאות בצירוף .ו

ת :האזינו ופרשת וילך מפרשת כנראה והעתידות ,מקריהם וכל ראשון מאדם העולם רד פ ה נ מ צ ע בעצם הוא ההבדל .ב
:אדם בני. כל משאר

ב ת היא מ הי ת אל תי כו א ל  אלו על אחד אדם במציאות כבר היה אם ,הדברים נוגעים מי אל ידע לא עודנה עוד .מ
א אם :מלאך מדרגת רק אדם מדרגת אינה המדרגה שזאת אמר לכן .יספר משל החבר או ,התארים  הי

ת א מצ ה :נש בר דין לית התואר בזה בריה נמצא אם ר״ל .נ ן מדין וז עני הי ה אל  בין אמצעית מדרגה זו אין כלומר .ה
מת והרוחני הגשמי ר מו : אלהית כולה אבל ,משניהם ו

ה ל א



̂ון מאמר ספר 6־3 לב הכוזרי רא̂^
ר }^5 מ  נראה אשר ,הולק עליו אין אשר שלנו הנביא תארי קצות אלה ההבר א

 מנהיגם אלוה להם ושיש בהם האלהי הדבר התהברות להמון ידו על
 ,והמרותם עבודתם וכפי ,אימו) בנ״א מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש (ולתת כרצונו
 ,המבול קודם אדם בני ויהם העולם הדוש היה איך והודיע ,הנעלם להם והגיד
ויפת הם שם אל אומות השבעים ויהס המבול היה והיאך אדם אל נתיהסו היאך

בני
יהודה קול

ג ליו א*ן אשר מ ק ע ל  המחלקות האומות כי .חו
 כמו וקבלוהו קיימוהו הישוב כל ביניהם

:1כ וסימן ד׳ סימן שקדם ר ׳ ש ה א א ר ל נ  ידו ע
ת •להמון רו ב ח ת ר ה ב ד הי ה ל א ם ה ה  .וכו' ב
 הנאמן האלהים איש משה זה כי להורות שניו מגמת
 והצדק האמת דבריו כל ,דין בעל מהודאת ה׳ לנביא

 כפי וסגולתו האדם מלב אומתנו השתלשלות. בהודעת
פי :כ״ז סימן שהונח מה כ ם ו ת ד בו ם ע ת רו מ ה  .ו
 מעשיהם פרעי כל על להשגיח ביחוד לישראל זו גם

 אתכם רק ג׳) כאמרו(עמוס ית' עינו תלן ובהמרותם
 .וגו' אפקוד כן על האדמה משפחות מכל ידעתי
 רק ההשגחה תדוקדק לא המשפחות יתר על &מנם

 מלאה כי כאמרו בהם תלוי הישוב שקלקול בדברים
 גם ק״ט סימן זה מעין יבא ובוא .וגו' חמס האיז
ד :נ״ח וסימן ל״ב סימן בשני י הנ ם ו ה ם ל ל ע  הנ

 היחסים תולדות ספור זה וכו'. היה איך והודיע
 הקו מן ובאים מסתעפים היותנו מהם יודע. אשר

 מעולם אשר סגולה אנשי הגבורים המה השוה האמצעי
 נקראים אנחנו כי להודיע פריו וזה השם. חנפי

 כתב אשר אל לשונו באריכות כיון ואולי הסגולה.
 פנת היתה כאשר .וז״ל השלישי מהחלק נ׳ פ' המורה
 איש היה תחלה נברא ואשר מחודש שהעולם ההורה

 באורך היה ולא הראשון אדם והוא האדם ממין אמד
 וה״ק אלפים רק רבינו משה עד מאדם אפר הזמן
 היה לבד הספור זה להם בא ואילו ̂ בקירוב שנה

 מפוזרים האדם בני אז נמצאו כי בדבר מסופק האדם
 הלוקים ולשונות חלוקות ומשפחות כלה הארץ בקצוות

 וזכרון כלם ביחסם הזה הספק הוסר ,מאד רחוקים
 בן פלוני מהם המפורסמים שמות וזכר הסהעפם

 המביא והטעם ,שכנם מקום ולהגיד ושנותיהם פלוני
להמלק המביא ‘והטעם ,הארץ בקצות להתפזרס

נחמד אוצר
ג ה מ ל ת א א תארי קצו בי . הנ ו ^נ  הם שזכרהי זה ש

 קצש רק ואינה ,שלנו לנכיא אשר התארים קצת
 לא ,אומתנו בין ונולד ונברא היה אשר הזה מהאיש מעלות
 יש כי לדעת ה׳ הראה ובו .אשה ילוד אבל שרף ולא מלאך

 ופוקד ,רצונו עושי אדם בני עם והתחברות התקשרות ית׳ לו
ר, צעדיהם וכל אדם בני דרכי ספו  בארן מתהלך היה כי י
 ומתקיים ,ברצונו ושותה אוכל ,אדם בני כשאר וחושיו בגופו

ס, ענינים ושאר האש לתוך נכנם כשירצה, מאכל בלי  אלהיי
 ה׳־ ורוח בו ידבר פה אל ופה פנים אל פנים ה׳ ידעו כי

 רבים נביאים עמדו ואחריו . היום כל עליו וחופף בו מדבר
 אכל פלא ויש ,גדולות נפלאות כן כמו ועשו ,דוקא באומתנו

כ  האכילה בכח וילך בו שכתוב אליהו כמו ,יום ארבעים ג'
 ויצאו כאש שבאו ויש ,י׳צו) א׳ (מלכים יום ארבעים ההיא

 כי תדע ובזאת ,ועזריה מישאל חנניה כמו ,בגופם שלמים
 :המדברים ובין אלהים בין עומדים אדם מבני הסגולה אנחנו
לק עליו אין אשר  להתלמד בתחלה שבאת ממקום . חו
 מודים עצמם הם ,ביניהם הישוב שמלקו האומות והם ,מהם
 : ונביאנו תורתנו מדברי ליראתם עטרה ועושים זה בכל

הי הדבר אל ם ה  סיני הר על השכינה ירדה ידו על כי .בה
ם ;תורתו להם והופיע ג הי  שנקיים אותנו רצה .כרצונו מנ

כפי ;יתברך צונו אשר מיוהדות מצות  יהיה טוב .עבודתם ו
ם. יאכל: מעלליו פרי לצדיק ת רו מ ה  ישולם מרי בו שיש מי ו

 יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי שנאמר כענין ,פניו על
: ד לו הגי ם. להם ו ל ע ם, ידועים הבלתי דברים הנ ה  ל
 ועד האדם ה׳ ברוא מיום אשר^קרו והמקרים הספורים כמו

ה איך :זמניהם ש הי  רוח כפי הגיד הכל .העולם הדו
 כוללים הדברים אשר בראשית מעשה בספור בו דבר אשר ה׳
ר, בכל אשר החוקרים דברי כל  ידרוך ■במותימו על והוא דו

 אם להבינו העשתונות כל נלאו ,אלהים בית העולה במסילה
 ומעט ,מרע״ה עד איש מפי איש האלהית סוד קבלו אפר לא

 השתדלותם ובעוצם הזמנים ברוב החוקרים יתקרבו מעט
י ויחס :בקצהו  למשפחותיהם אדם בני התילדו איך .אדם בנ
: הם אחד איש בני כולם איך .אדם אל :המבול קודם

ך האי ו
.ע״כ ,אחד חיש בני להיוהס ראוי ק כי ,לכלס אחת ושפה אחד במקום היו ושמתחלה ,לשונוהס
 מהם באחד פגם בהמצא אשר ,תנאים בפרטי מאריך איננו לשקר שהרוצה לשונו באריטת ג״כ נתן ולהורות

 קצור צריך שהפקר באמרו ו׳ סימן כלל,ק״ז בתשובותיו הרא״ש שכתב וכמו ,ההוא הכזב עיקר בכל דופי יוטיל
 בהורה הספורים מאלו שנכתב מה כן על .ע״כ ,יאול בקל וארוך גדול היה ואס ,רגלים מעמד לו אין י5

 דרישות בשבע והפוך הפוך תאמר אמריה כאילו .בהם שהאריכה מה מצד אמתתו הקוייס משה
 הפתח למצוא תלאה ספק בלי כי ,הללו הספורים מפרטי באחד ושחיתה עילה למצוא תוכל אם וחקירות

 ספור אריכות על ,נח פרשת הרמבץ דברי ביופי עיניך ותן .שבעתים מזוקקת צרופה אלוה אמרת כי
 .העולם הדוש לשומעים יאמת זה כי הנבוכים במורה אמר והרב .וז״ל ,לגוייהם בארצותס נח הילדות

 המבול שראו ובניו נח על להם ויעיד אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אבינו אברהם כי אמת זה וגם
פרחה אביו ראה נח כי ,היצירה על רביעי ועד המבול ענין בכל עד מפי עד הוא והנה ,בתיבה ונחו
ס ואנשי לפרעה גס מצדים ליורדי זה כל מגיד ויעקב ,במבול העד פס ראו ויעקב ויצחק ,הראשון אי
:ע": ,ותולדותיהם מעשיהם מגידים דורות וחמשה ארבעה מאבותס יודעים דור בכל והאנשיס ,יורו

כאדם



הכוזרי יאשץ ספר
ח, בני ̂זכנו ואיך הלשונות. נפרדו והיאך נ  המדיטת ובנין המלאכות ̂וBצפ והיאך ;?

: עתה ועד »*דם6 העולם ושני
ד  העולם: מבריאת כדור מנין אצלכם יש אם תימה זה נם הטזרי אמר ס
ה  : כוש ועד מהודו מהלוקת יהודים שני כין ואין מונים, אנו בו ההבר אמר מ

ן : היום מונים אתם וכמה הכוזרי אמר מ
ז שלנו החומש בספר מבואר ופרטם .מאות וחמש .אלפים ארבעת החבר אמר ט

ויע^ב יצחק אברהם עד ועבר שם עד נח עד ואנוש ושת אדם מימות
עד

ה קול ד הו י
ם ד א ד מ ע ה ו ת  בתורחר משה הודיע שלא היום עם .ע

 הוא אשר הזמן עד אס כי עתה עד ודור דור שנות
 שנות שהודיע אמרו יצדק זאת גם אף .בקרבו יושב
 הנעלם להם שהגיד ממה כי ,עתה ועד מאדם עולם

 כמודיע בזה נפשה ,ההוא הזמן עד הדורות מהמשך
 מאורםם ואילך מזמנו כי .אלה דורותינו עד אותם
י ענ&יה אשר הקבלה מהסתעאות רב בקהל וידוע ח  א

 דבר אשר והוא .אחרון יום עד קציריה ותשלח אל
 הקדמונים שני מנין קבלנו ואנחנו ,מ״ז סימן סוף

 ויחבאר .פ״כ ,עתה ועד ממשה שיש מה ונדע ממשה
 בקשו אשר רהבים אל לשנות גדריו פרץ לא כי לנו

סס^ להפיל חז״ל כונח מרכז יוצאי רבים חשבונות
.הבתים שני וזמן ,מצרים שעבוד משך מאקד במספר

 בסנסיני אוחזת וידו דעתם במישור עמדה רגלו אבל
 מ״ת סימן והמופת האות ובא הנאמנת. קבלתם

 סדר והלא .צדיק בתומו הולך כי וכ״ו כ״ג סי׳ ובשני
 ק על ודור דור שנות תבין ממנו אשר בידך עולם

לפניך; ולהציגם אליך להביאם שרחתי לא
ה גם מד ה ז מ  אמרךשאתם תימה שהיה כמו .תי

:הסגולה נקראים
ת אדם מז ש ש ט׳ אבו ר .ו כי  בשמותם אלו ח

 בכלל אנוש שהכניס ומה .פרסומם לשנס
ת זולת דעתו שתהא לכאורה פנים מסביר הסגולה ע  ד

 שבד אטש היה כי קי״ח) (שבת האומרים חז״ל
 ישראל כל יוחנן א״ר אבא בר חייא ר' דאמר .אלילים

 כאנוע אלילים עובד אפילו כהלכתה שבת המשמר
ת, יעשה אנוש אשרי שנאמר לו, מוחלין. א כ. ז ע׳׳

 מהלכות בראשון ז״ל הרמב״ס מפשוטו שהפין מה וכפי
 החכם לדעת החבר ושנסה וחקותיהם עט״ם
ע של מנהגו המכונה בספרו פילוני הנקרא ידידיה ר

לארוב
י מ לם, שנות מנין כי אף העולם מדוש להאמין עמו בל לבו עדיין היה הנראה ו סי' מדבריו כנראה עו ד המאמר, מזה ס׳ נ  מ

י בוא ר :ס״ח בסימן כנזכר לבו בכל להאמין צרסהכו ה׳ אמרת שאח״ז בסי׳ החבר מ
D“! ו בו נין אנ  עד אומתנו בני לכל ומורגל לכל הוא וגלוי מסורסס הזה והחשבון זולתו, אחר מנין לנו אין כלומר .מו

אין :שכחה ולא בלנול לא בו יסול ולא ועסקינו שעמתינו בכל גו מונין שאנו ס נחלק לא .וכו׳ שני כין ו  אד
ס ה ס טל ם בשום ולא דור בשום לא מ ^ דו :מ הו עד מ ש ו  בגלות ונתפזרו שם שוכנים שהיהודים מקום בכל כלומר .בו

 כאן אין העולם בשנות זה כל עם שלנו בתלמוד כנראה התורה גופי בהרבה ומנהגים בדינים שנחלקו ואף .וכני ראשון
:השנה ימי בספור הכל בסי ושגור רגילותו מפני ,מחלוקת

tD ם ט ר פ אר ו  בדרך ואחד אמד• כל חיי שני כשנצרף מבואר אותו מוצאים אנו בפירוש נאמר שלא שאע״פ ר״ל .מבו
ם :ע״ה רבינו משה עד אברהם עד ומנח נח עד מאדם המנין יצא אזי ,בחומש הנזכר ת אד ש * ו ו נ א . ו כו׳ ו

ל בעל הרב ם אלו ט מדבריו שמשמע במה 9cp יהודה ^ אמרז כתבי כל בס׳ ואילו ,שבאנשים והטובים הסגולה היו מזכרי
השומר

נהמד אוצר
חו והאיך מ ת ט שאבו  אוהל יושב אבי יבל זכרון כמו .המ
 קין ותובל ,ועוגב כנור תופש כל אבי יובל ואחיו ,ומקנה
בנין :וברזל נמשת חורש כל לוטש ת ו נו מדי  וחברון כמו .ה
 ,הפלגה בדור בבל ובנין ,מצרים צוען לפני נבנתה שטם שגע

 b שראה המופלגת נבואתו גכח הגיד זה וכל ,לזה והדומה
ס ד ב  הכל והעתיד העבר ,בחידות ולא במראה ענינם על סי

 הספורים כל באו לחנם לא זה כל ועם לפניו. וידוע נלוי
ו ת לרמז רק אן ^  בהעלותך פ׳ הזוהר וז״ל .עצומים למדו
ף  דהא דאמר a גר לההוא ווי אומר ר״ש ע״א) קנ״ב (ז

 עילאי מלבי ,וכו׳ בעלמא ספורין לאתחזאי אתא ^רייתא
 באתר האי ,רוחות מלאכיו עושה בהו כתיב עליון) (מלאכי

ן ^  בלבושא מתלבשין דנחתין אע״ג. לתתא דנחשין .בשעסא1.
w לאו ואי לראותם), יכולה שהעין (ר׳למלבוש ■עלמא 

 בהאי למיקם יכלי לא עלמא דהאי כגוונא גושאb דמהלגשי
. עלמא ׳ ו כ סודו אורייתאדגרא ,כך במלאכי ואי ו  ידוע להו(
 דנחתא כיון בגינה ונךימין כולמ עלמין וברא הקבלה) לחכמי

הני דמתלגשא לאו אי עלמא לסאי  לא עלמא דהאי לגושין ג
 לגושא דאורייתא ספור האי דא ועל .למשגל עלמא יכיל

תא איהו למשא דההוא דחשיב ומאן איהו דאורייתא די  או
•w b אמר כך בגין דאתי. בעלמא חולי^א ליה יהא ולא רומיה 

ד  לגושא לתחוה מה מתורתך, נפלאות זאגיטה פיני גל. מ
הא,1 ריי < . כ  אדם מבן משל והביא בזה Tהאי עול עי

ש ב  אותו עיקר הוא שזה סוגר שהסכל.’ נאה במלבוש ^
ם, אד איט ס ה בגוף מסתכל ו מ מ  : הלבוש זה תחת אשר ז

שני  עד עולם בריאת מזמן אשר העולם שנות . דועולם. ו
ה, ' ס  :מ״ז סימן בסמוך כממאר ע

T D ר ט די א ה ב ה גם ה ת ז מ ש אם תי  מנין אזמיבם י
כו׳ ברור סי׳ שתמה תמיהתו על טק» ר״ל .ו ג

 לו שהראה ואמר , הסגולה שאנחט אוזן לו שהעיר במה כ״ס
 בראשית ומעשה העולם מדוש ע״ה רבינו משה גלה איך אימת

»י עמה מאדם עולם ו עד.  המנין זה היה אם לידע חפן היה ו
ר, על אבותינו סונים היו וכך עולם מימות ברור סד  ואיך ה
*־, זה טתלשל וכיצד ס מ  זה שומרים היום אנחנו ואם ה

ע ושגיאה ל9בלב איזה עלינו נכנס ולא המספר או .הזמן ב
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 כקליפות והשאר ,בנים היו מהם אהד ולכל וסגולתו, האדם לב היו ואלה ,משה עד

 לאלת המנין(האלה) ונמנה ,האלהי הענין בהם התהבר ולא לאבות דומים אינם
כלם שבטים עשר שנים אבינו יעקב שהוליד עד ,רכים ולא יחיידים והיו האלהיים

ראויים
יהודה קול

)>y r t והיא .היה חמים צדיק אנוש כי ,הסוב אל 
. כשם לקרא הוחל אז פסוק אצל הראנ״ע דעת '  ה

 ספורים עלו ששם צ״ה בסי' העיון עוב עם אמנה אך
 על ברורה הוכהה לנו שאין נאמנה נדע ,אלו דוגמת
 בעל לכל שלא ומשפע חק לו שס שם כי .בזה דעחו

 תולדחו כשורש שיהיה לו ודי הצדק יחוייב סגולה
 יעויין אברהס ׳5א מתרח ושכונסהו סגולה. שיוליד
 מדרשים אנוש בענץ שיהיו כן גם ואפשר שמה.

 אבא קומי בעון כ״ג פ' בב״ר מצינו שכן חלוקים,
 כאן עד להם אמר .ושחק אנוש שת אדם ברדלא כהן

/ קנטרין קינן ואילך מכאן ודמות בצלם כו כ. ו  ע״
 עצמו אנוש על יובנו לא יוחנן ר' שדברי נאמר או

 רש״י דברי כהוראת ,דורו בני על רק כבהרמב״ם
 ע״א לעבוד התחיל אנוש דור כאנוש שם שכתבו זהר״ן

ב :וגו׳ הוחל אז דכתיב ם ל ד א ̂ עיקרו ר״ל . ה  
 נגע כי מר כי רעתך זאת רבתי באיכה אז״ל וכדרך

 לבם שהיתה גדולה סנהדרי זה ד׳) (ירמיה לבך עד
 ישראל להוקקי לבי ה') (שופעים שנאמר ישראל של

היו :וגו׳ ם ו די חי א י ל ם ו בי  שהיו אמרו אחרי .ר
ם. ולא אמרו מיותר נראה יחידים  אמנם רפי
 שלא לומר אחריו, הנמשך עם לחפרו אנו צריכים

 יעקב שהוליד עד רבים היותם לכלל האלהיים גאו
, שבעים עשר שנים אפינו ט׳  ראויים כלם היו כי ו
 .פסולת שום בלי שלמה מעתו היתה מאז האלהי לענין

 פ״ק ז״ל באמרם אבינו ליעקב חז״ל שבחו זאת ועל
 (ירמיה הכתוב ממאמר מת לא אבינו יעקב דתעניות

 תמת ואל ה' נאם יעקב עבדי תירא אל ועתה ל׳)
 ,שבים מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל
 .בחיים הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש
 פסולת האבות שאר .וז״ל הרשב״א בו שביאר מה וכפי
ב, עד התולדות נזדקקו ולא בזרעם היה ק ע  ולא י
 התורה ולקבל בחיים להדבק ראוי כולו זרעם היה

 מזוקקת היא התורה כי .יעקב עד ,חיים מקור שהיא
 צרוף כסף שהורות אמרות ה׳ אמרות כאמור שבעתים

 לא וע״כ .י״ב) (תהלים שבעתים מזוקק לארץ בעליל
 שבעה ומזוקק צרוף שהיה יעקב לזרע רק ראוי היה

 הראשון אדם כי .פסולת בלי מזוקק היה והוא זקוקים
 ושם ,בשם ונח ,בנח ושת ,בשת רק זרעו נזקק לא

 ויעקב .ביעקב ויצחק ,ביצחק ואברהם ,באברהם
ת, זרע כלו אתו זרעו וכל מזוקק, היה מ  והוא א
 ז׳) (מיכה מאמרו ,אמה איש שהוא יעקב של זרעו
 ובחיים באמה להדפק רא:י וע״ל ליעקב. אמת תתן
 דבק בה הדפק וכל והחיים, האמת שהיא התורה והיא

ם, ם, ובחרת כאמרו בחיי חיי  היו שלה אותם אבל .היום כלכם חיים אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם ואומר פ
רה, את לקבל ראויים הו ם. מן נעדרו כאילו ה ה בכיוצא הכתוב וכמאמר החיי  מקור עזיו אותי ב׳) בהן(ירמי

מים ם. . ת, לא אבינו יעקב אמדו הזו הכונה ועל באמת. מה הוא הרי החיים ממקור הנפרד וכל חיי מ
ולא

גחמר אוצר
 ,לו מוחליז כאנוש אלילים טוכד אפילו כהלכתה שגת השומר
 מהלכו® בפ״י הרמכ״ם וכ״כ .זאת יעשה •אנוש אשרי שנאמר

ל, עעות טעו אנוש עכו״סשכימי דו  8מןהנוו«י עצמו ואנוש ג
 משמשים והם הכוכבים גרא והאל הואיל ואמרו ,היה

 רוצה שהמלך כמו ,אדם גני שיעגדוס הוא רצונו לפניו
 ז״ל והוא .מלך של כגודו וזהו לפניו העומדים שיככדו

 1הי דורו ורק היה ממים צדיק שאנוש יסגור שהמכר השיב
ם, די טוג  ,כהרמג״ם ודלא כן שסוגר מי דעת והגיא ה

 איתא ספרים שגיש וגאמת .דורו על נתכוונו שבגמרא ואמר
 דאשרי הדרש (אך אנוש [כדור] אלילים עוגד אפילו ,כזה

. לכוונה עולה אינו זאת יעשה אנוש ( ו ד ז  פל דלא השיג ט
 והטוב הנ^זלה שמליד לו ודי ,הסגולה היו בדבריו הנזכרים

 להזכיר רק החבר בא שלא ובאמת .אברהם אבי תרח כמו
 אמומו ושלפיכך ,בזה הקבלה נשתלשלה ואיך החדוש אמונת
 עובדי ארצות גויי וללז ישראל בני רק קבלו לא העולם מדוש

 נסרק כתב ז׳ל הרמב׳ם כי ,טעם בטוב מבואר וזה ,אלילים
 לגמרי האל שם נשכח אמש דור אחר הזמן ארך שכאשר הנזכר
 והגלגלים, הכוכבים רק אלוה שם שאין הדורות חכמי כל וחשבו

ה אבינו אברהם שעמד עד « בשם לקרוא והתחיל ע׳ מו  א
ש״י.  אלוה ואין אלהות הם שהכוכבים שסברו אלו והנה ה

ם שהם העולם בקדמות להאמין שהוצרכו ודאי מבלעדם בי כ  מו
 ,מעולם היו כך רק נבראו שלא שלהם האלהות והגלגלים

 .שזכר היחידים מלבד עולם בני מכל העולם חדוש ונשכח
י לכל נודע הזה המנין שאין מה הכוזרי טענת סר ובזה  מ
 שאף אע״ס אנוש ואולם .מ״ד בסימן ממחשבתו כנראה ,עולם
 ל6וה ,העולם בחדוש האמין זה b עם הטועים מן היה הוא
אדם לב :הרמב׳ם בדברי כנזכר לכבודו אותם ברא  ה

הו ל םגו  טסי תורה יצאה כן הגוף לכל חיים נותן שהלב כמו .ו
ק שארית לשום אלו א  לסליסס הבאים להדורות ולהחיות ב

ל :גדולה לכ חד ו ם א ה ם היו מ  אלו מאנשים ר״ל .בני
 מאי שמהם ,בניהם מבני אדם בני וסגולת הקדוש הזרע יצא

שאר :ויעקב יצחק אברהם ת וה פו קלי  והגע העכור החומר .כ
 בחכמס בה מעורבת היתה :היא ,הקדושה מן מעט מעט נפרד

 לתומלס הטבע הכינה אשר הסירות קליפת כדמות אלהיס,
א :הפרי ל תחבר ו  סי® אלו שבבנים שאע״ס ר״ל .וכו׳ בם נ

 ,אברהם הוליד אשר ד״מ תרח כמו ,הסגולה להוליד כח
ק ,קליפה בדמות היה בעצמו הוא זה ^  אביס אברהם ו

ה  הים עדיין והמנין העולם חדוש סוד לו שנמסר, אע׳ס מ׳
 ישמעאל שהוא גניו לכל אותו למסור ניתן לא כי יחיד. בבחינת

 :לטשו לא ליעקב יצרק וכן ,לבדו ליצחק רק ,קטורה וגני
היו ח ו י :מבניו להטוב רק למטר ניתן לא ר״ל . יםTי  ע

ד לי הו קב ש ע ^ ואז .וכו׳ י ד ז  לא כי לגמרי הרע החומר נ
ד אותו וקיימו קבלו וכולם ,בבניו פסול היה מ  והמנץ ה

 במצרים אותו ספרו ישראל עדת וכל ,זרעם ועל עליהם
ה׳ העולם גחדוש מאמינים  שתו עולם בני כל ושאר .יתברך וג

לאלוה והגלגלים הכוכבים שמו אשר אבותיהם משקר לעו וגם
והאמינו
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 מנץ קבלנו ואנחנו המגין. היה ובהם רב בקהל האלהות ושבה האלהי, לענץ י־אויים

:עתה ועד ממשה שיש מה ונדע ממשה הקדמונים שני
HD וההסכמה מהכזב הלב מן הרעה המחשבה מרחיק הפרט זה הכוזרי אמר.

 ויגלי שיתבלבלו מבלי עשרה עליו שיסכימו אפשר אי כזה דבר כי
;רדים המונים שכן כל ;כזה דבר אצלם לברר שירצה מי דברי ידחו או הסכמתם סוד

והמנין ,
יהודה קול

הו; לא האטה אמרו ולא ח. זרעם מקצה כי מ מ
 שוס כלא הי הולדוהס כח היה לא כי המעיד והוא

 זרעו מה ואמר .נהש של מעמיו נמשך עוד כי הפסד
ה; לא הוא אף לא.מת  השורש על מעיד הזרע לומר מ

 שאילו ;פסולת או הפסד שוס הולדתו בכה היה שלא
 שוס בשורש היה כי באמת יראה הענפיס קצת מהו

 יעקב זרע ק ועל .ההס לענפיס נמשך שממנו הפסד
;הפסד שום בו היה שלא השרש על מעיד כלו שנבהר

ה :ע״כ ,הייס כלט אמת זרע וכלו ב ש ת ו הו ל א  ה
ט'  שס היה אשר המקוס אל הדבר שוב ענינו אין .ו

 על שורה שמהיותה משמעותו רק בתהלה. צהלו
 פרו כאשר .במקהליס שורה להיותה נעתקה היהידיס

 ס״ג סי' לו ודומה .מאד במאד ויעצמו וירבו וישרצו
 שנעתקה ר״ל .לרומייס המלכות ששבה ומעה באמרו'

 המצא הלשון זה ודוגמה הראשוניס. מבעליה להס
 אמר הזאת בפסקא דבריו ומעין .רביס במקומות

 יחידיס היו אדס בני הסידי אלא, י״ז סימן בשלישי
 בני היות שעל ונראה .ע״כ ;וכו' יעקב ועד מאדס
.להס בכורתו נתנה כן על ;וסגולתו אדם לב ישראל
 אדס במקום להיותם ישראל; בכורי בני כאמרו

 אוט ראשית הוא כי הקב״ה של כפיו יציר הראשון
ם; בבריאת אד  מקום ?מלאו מעלתו מתלי וישראל ה
 שנוס טה בעל ביאר זה ועל .בבכורה הראשון אביהם
 קרוים אתס ;אתס אדם שאז״ל מה f ט פ׳ א' מאמר

. אדם כו'  אביכם בשם להקרא ראוים אתם כלומר ו
 שתכלית אחר נחלתו; ולרשת למעלהכס׳ הראשון
 אשלים חפצי וכל ;מכם המשך בבריאה האלהיה הכונה

 ברוב כי ר״ל .המנין היה ובהם :ע״כ ;וכו׳ בכם
 קהלת מורשה עולם ימות זכרון נשמר לעולם עם

:רבים וכן שלמים אבות מקבלת יעקב
 החומש בספר המבואר הפרט .וכו׳ הפרט זה מח

 ולהלן וממנו נח ועד מאדם כמה שלכם;
 האדם בני מלבות מרחיק דברת כאשר בפרס הכל

 לענין אם והסכמה. כזב ט מהיות פגול מהשבת
 דקדוקיו כל עם כזה דבר על שיסכימו א״א ;ההסכמה

 בדקדוקי שיתבלבלו בבלי אדם מבני עשרה ופרטיו
 הסכמתם סוד יביאו בלטלס ומתוך ההם הפרסים

 בלבול ידי על הסוד יגלו עצמם שהם או ;גלוי לידי
ה. לאיזו הסכמתם  יקרה אשר הכזב לענין ואם סב

 הוא רחוק ;מהרה קל זולתם לדברי האמינס מצד בו
 ולהשתדל להזדרז אדם בני של חזקתן כי / ימצאנו מי

דבר אצלם לברר שירצה מ■־ דברי דחיית על שז בכל

נחטד אוצר
חנו :מאז הת שהם והאמיט אנ  האף כלומר .וכו' קבלנו ו
 ;עולם לבריאת הוא כמה ישראל בני בכל מסורסם היה שהמטן

 עד הראשון מאדם הדורות סדר לפרע ידעו לא זה כל עם
ת ה; המנץ נתמבר ואיך וכיצד ה^:ו בי( פי על ומשה הז  ־rfה׳

ע : נפרעות הסדר להם ד ה ונ ש מ ה שי ש מ עד מ ה ו ח  .ע
 הנביאים; ספרי ע״פ ידועים הם עסה ועד ממשה שעברו השנים

 וזמן הראשון המקדש בית בנין עד מצרים מיציאת עבר כמה
 ;שני בית עמידת וזמן בבל גלות ימי שנה ושבעים ;ממידסו

ם; והאמוראים הסנאים ימות זה אמר1  התחיל ואח״ז והגאוני
 מונין היו לזה קודם ישראל(ר״ל בכל נמנה להיות הזה המנין

 בג׳ המנין אותו והתחילו השערות; חשבון ונקרא למלכים
 מה׳ יו׳׳ד ס׳ הרמב״ם מדברי נראה כן ;ליצירה סמ״ע אלפים

:עסה עד שמיעה)
ח ! ה כ . ז ט ר פ  נשתלשלה איך החומש מדברי שזכר זה ה

ק :משה עד סגולה מיחידי הזאת הקבלה  מרחי
שבה ה •הסח ע ר  ולבו פניו נגד רעה מחשבה אשר מי .ה

 ביסדו היינו ואיפה העולם של הזה החדוש ידענו מאין מהסס
p fr : ב הניב מן כז ה  אשר רשע מאדם להצילנו .וכו׳ מ
 דברי פורה שורש אל סונה ומחשבתו בלבו יצוק בליעל דבר

 המוסכם היה שכך ויחשוב ;בקדמות שעען א׳ בסי׳ הפילוסוף
ת; דתות עלמ לבנות כדי העולם לבריאת זמן לקבוע  בדויו

 נשתלשלה מסיהם אשר נח ועד מאדם כלהיחידיסשהיו לא הי
ס; היו הקנלה ק צטקי  שהיה שאפשר ;אברהם עד מנח ו

 אברהם אבי כתרח ;האלהי הענץ בהם ד,בק שלא מי מהם
ק המבר יכס״ש סי  הזאת הסכמה הורישו הם ואולי ;צ״ה ג
 שהוא ומנין חשבון ר״ל .בזד; דבר כי לבניהם כשקר
ן י ר קל « מ מ  הכל ויד עפש ובין חכם בין אדם לכל ו

מו :גו ממשמשים פכי ה עליו שי ר ש  בכל יהיה לא אפילו .ע
ק ההוא הדור  קצבה לחתוך יסכימו והם אנשים עשרה י

 מחר בניהם ישאלום כי והיה ,עולם לבריאס מוסכם *מספר
 האנשים העיני ;וכך כך יאמרו העולם מבריאת עבר זמן כמה
ר יכביד ואזניהם •נקר האלו מ  עד נשמע לא דבר לפניהם ל

 בלטל להם יתחדש הזמן במשך הנה זאת יקבלו אם ואף .כה
^ ש ח  והכל .עליו להשען ויסוד רגלים לו אין ששקר מאמר ;כ
 ההוא הדת לסי וחמא לעון להם יחשב ולא .בחשבון יזדננין

ofr שיועיל מפורסם ענץ בזה אין כי ,ארמי חשבון למשוב יצא 
ה לדס  שמהבריאה הזמן אם בין חלוק אין כי ;הבדוי מ
ה וכיוצא שנים ועשר אלף או שטם אלף לו :ס ג ד ד  סו

ם ת ס כ ס  וזה בכה אומר זה בחשבון בלבול שירגישו מאמר .ה
 ויסודע יתגלה אז ;עליו להשען יסוד כאן ואין ,בכה אומר

ו או :הסכמה רק היה ולא היה בשקר זה שכל לכל ח  ד
כו׳  ואינם בו נבוכים אדם בני יהיו אם אף הפחות ולכל .י

 כך כי להם ויאמר לנגדם איש יתיצב אם עכ״ם מוצאו *ודמים
 מנין אתה עליו בקולם יתנו יחדיו כולם הלא ספק בלי הענין

ם :דבריך גרר ,זה לן עני מאמיני דעת לסי ר״ל .רבים הנ
הקדמות

י ם היפיס כדברי להסחכל אורהו יקום לא מי על כי לעשות. ידס לאל והיה הז כצי היו אשר המפוי־מי
:פה



>5ל לד הכוזרי ראשון מאמר ספר
:עליו להכנם יכול והשקר הבזכ אין קרוב והמנין

ט וקרוביו הוא ונשאר הפלגה בדור היה עצמו אבינו אברהם אבל החבר אמר מ
בלשון

יהודה קול
 הפרטים מן פרט איזה על אליהם משהרגים ספק
 היה וכבן .כזכו פניו על להוכיח המפורסמים ההם

 המוכחש ההוא הפרט ע״י מחוכו מזוייף ההוא השטר
 מעח המנין כלל כהיוח נקל זה שהיה וכ״ש .ויפסל

 רק כולו היה לא כי משה בימי מאד קרוב היצירה
אין שנה, וח״ק אלפים ב ו כז ר ה ק ש ה ל ו כו  י

ם כנ ה ו ל לי  לפי כי פרטיו, מצד ולא כללו מצד לא ע
 הרוצה כי ,מענינו הכזב הרחקת תרבה השנים מעוט
 הכזב וכפל .קרוב ממקום עדיו הזמנת מרחיק לשקר

ם. שקדם וההסכמה הכזב עם לזוונם והשקר ר כ  ז
 מקולות הפילוסוף שכתב ממה זה על טענה היות ועם
 מקומות על עברו שטפו אשר אדירים רבים מיס

 ספרי לאבדן אצלו הסבה והיא ,זה אחר בזה שונים
 מאמר מלחמותיו בספר הרלב״ג שכתב וכמו ,הסכמה

 ,ההוא במקום כהוגן עליו השיב כבר ,ט״ו פ׳ ו'
 זו ראיה שבתואר לחשוב ברוחך תבהל ואל .ע׳׳ש

 פרם דתות תאמרנה הזה היום כי ישחיתו, לבים
 בדתו שורר איש כל להיות כלשונו ועם עם ומדי

וכל ,אמתתו על ראיה בעליהן מהסכמת להוכיח

נחמד אוצר
 מולם רק אך מיחידים וקבלה ראשון אדם כא; אי? הקדמוס

ק ,מעולם היה כן עתה כמנהגו ,תמיד מלא ח  שבפתע הי
 מנק על להסכים יחד בשר כל בלב שקר רוח יומסך. סתאום

 עולם מבריאה היה צא נח בימי ר״ל . קרוב והמבין :ידוע
מ .שנה ות׳ק אלפים רק משה ובימי שנה אלף רק ד'  אם ו

 אלף זה נתחדש העולם כי לנו ויאמר הזה בזמן נביא יקום
ם :לדבריו יאמין פתי מי ,יותר לא שנה אלפים או  אהבנ

ליו  בתחלה ,מפנו מעע בלב נכנס להיות השקר דרך כי .ע
 ואח״כ.השקר ,בו ניכר ואין באמת מעורב השקר מן מעט

 יצויי לא וזה .בלב קבוע לבדו שנשאר עד והולך מתוסף
:שקדם מה מכל הזה וחשבון במנין

ט ל מ ב  דברים השוגה שמלבד אמר .וכו׳ אברהם א
 להסמיק מקום אין ,המלך השיב אשר נכוחים

א עובדי היו אשר הקבלה בתוך הנכנסים היחידים בעבור  ט׳
רח, כמו ק מאב הקבלה להשתרגות צורך היה לא כי ת  ל

 יחידים ושאר vאב לקבלת הוצרך לא אבינו אברהם כי ,דוקא
 מ״מ בן אז והיה הפלגה בדור היה הוא כי ,כשרים הבלתי
ה, ), בשבת(ד׳׳י ז״ל רש״י כמ״ש שנ ג ׳  אבי עבר היה ועדיין ע׳
 :מהם וקבל לאברהם נ״ח שנס עד מת לא נח ואף . קיים אביו

ה בדור לג פ ק העולם מחדוש הקבלה עיקר שכל ר״ל .ה ז ו
עמידתו

, אל וקצף. כזיון וכדי ההפכים כין הקכון נמנע אל מוכאיס והנם לבעליהן יקר יתנו האנשים י נ  לא כי ג
 אשר אח הזאת בראיה זכר המלך הנה כי .נקודים עקודים מחשבותיך תלדנה אשר הזאת התולדה טובה

 ההיא כי ותדע תבחין ההשחכלות ובטוב .וגו' שיסכימו א״א כזה דבר באמרו עליה נגזר אשר ואת עשתה
ק אתת כל התמלת כי ,אדם של לבו המושכים מופת או אות לנותן שיאמינו אמונה רק הסכמה הקרא לא  מ

 השני הצד מכח אמחהן נוכיח מ״מ וא״ת .אחריהן הנוטים עיני למראית להפליא נעשים דברים על מיוסדת
 מעשה אין כי לך דע כמוהו. דבר אצלם לברר הרוצה דברי דוחים היו כזב היה שאילו הנזכרת שבראיה

 מדברים מבו על שחששנו ההוא הדבר ולסתור מדתה לעשות כשאפשר אלא ההקש זה של וגבורתו תקפו
 הקדמונייע ספרי בפרסום תלוי היה סתירתו שאפשרות הנזכר הפרט בענין שאמרנו כמו ,לסוש מפורסמים נגלים

 קרוב המנין כי ,היצירה מעת ההוא המנין כלל על דברו מאז גם משלשום גס מתמול גם לכמצא הראויס
 פני על כזבו להוכיח לגשת לבו יערב זה מי כי התורות בעניני כן לא .בו הנכללים בפרטים וכ״ש כמדובר
 הלא .מאד יודעת ונפשי נפלאתי נוראות כי על הקשיבו ולחורתי בו לכו הדרך זה ,תעשו וכך כך האומר-

 יוחדה עליו אשר ופרטיו המנין לדוגמת להכזיבו שיוכל גדול פרסום דין לבית מסור סתירתו ענין אין
 זכור הכתוב מאמר דרך על ,התחש פנת הדעת אל נתקרבה הכוזרי ראיות מכת והנה .הנזכרת הראיה

 ,הם כמה עולם ימות זכור באמרו לו אשר המשנה במרכבת הרי״א בו שביאר מה לפי ,וגו' עולם ימות
 מהשרש אם כי בא לא מהשנים הזה והמנין ,שנברא שנה ות״ק אלפים לשני קרוב היה ההוא היום שהעולם
 לכוזרי החבר שזכר וכמו .בו שנברא מהיום בימותיו העולם נמנה ולכן ,מחודש העולם היות והוא האמתי

 מבקש הוא ■אותה כי ,וסגולתו האדם מלב מסתעפים היותנו על מאד■ צרופה החבר אמרת הנה גס .ע״כ ,וכו'
 והתרפה התרשמת מן ליפטר חורין בן ויעשה מלך לפני בהשפטו בדברו יצדק למען וראשונה בעצם להוכיח

שמן. שהיה אמר רזה דברך שב וכבר היהודי מתהפך אותך רואה אני כ״ח סי' באמרו עליו נשא ^£ל
:הפמלה ענין לצורך גלגול ע״י הנה נכנם החדוש דבר אמנם

ט ל מ ב ם א ה ר ב ו א נ בי . א כו'  המומש בספר הבאים בתוך ספורו בא אשר הפלגה דור ענין הנה ו
איז כל היתה איך להגיד שלנו  אמתות אל פנים להצהיל כתו יפה ,נפוצו ואתר אחה שפה ה

ם, מימי הלשונות חלוף לזה מעיק שהיה כמו ועדן זמן עד לשון הסכמת יאתה לו כי ופרטיו טחדוש ד  מאין ק
ק להוסיף החבר פניו שח כן על .ככה על המסכימים לראשונים זכרון  אשד מעלה של ראיה מבורת או
«וו ויבחן יוכר שמתוכם ההם הספורים קיום הוראת על לעשות הכוזרי ההל ם ה  היתה מאתו אשר סגולה ע
 והלא .כמדובר חילו רב כי הלז הספור בירור ידי על ההודאה מעשה וזה .כאמור כונהו פנת לראש מת
ה' כפיי יציר הרחשק אדם עד הנמלה משמוש כללות דרך לפניך הצמחי כבר הולך, יקר דגרו כה  ככהוג י
מורשט הסגולה כי הספורים פלטי ידי על ולכורית להבין מאד נאמנה עדותה אשר אלהים הורת ספר פל

לט



6  aהכוזת ראעון מאמרספר
 שנח סאוה לארבע אחריו &שה ובא עברי. נקרא ולזה אביו^ אבי עבר בלשון
 ישראל בני וחכמי מצרים וחכמי פרעה אל ובא ,וארץ שמים מהבמת מלא והעולם
 עד ,אדם עם מדבר הבורא כי שלימה אמונה לו האמינו לא אשר על עליו זזוקרים

ק / הדברים בעשרת דבריו שהשמיעם  ,מחכמתם אבל מסבלותם ולא ,עמו עמו היו ו
יעמדו לא מאשר ,וזולתם הכוכבים בעבור השמימיות החכמות תחבולות מידאתם

למחקר
יהודה קול

קב. קהלת לנו ע ס שמעת זו שחים דכרחי אמת י  ג
 חזקה לך אותה תתי סוב אמנם ,דברר. כאשר במדיש

̂ז*■־ בבחינת ומיוסדת  שבספורים ורשום מיוחד פרס א
 לעומתו תתנשא אצלך אמתתו נגלות בהגלות אשר ההם

 וראייתי .רוח בנחת אליו והנמשך החדוש האמנת אל
.בינה במקום לי שעשית הדדים מן תינק בזה

 וזה .עדיך בסוב להשביע אליך אתהם נא אוציאה
 אברהם היה אמד שזכרנו וסגולתו האדם לב מכלל כי

 הבישו נ״א) (ישעיה כאמור ,אומתנו ימס לראש מיוחד
» וגו' חוצבתם צור אל .וגו׳ אביכם אברהם אל ?5ה

א הו מו ו צ ה ע ר הי דו ה ב לג פ  נפלגה בימיו כי ח
ר ,האיץ א ש נ א ו ביו הו קרו ן ו שו ל ר ב ב בי ע  א

. ו י ב  לשון בכתוב להם שבא מה מצד יודע וזה א
 שם קרא עבר הנה י־י ,זה כלשוננו לשון על נופל
ארן; נפנגה בימיו כי פלג בנו  נקרא ואברהם ה

 שם על .בנו ויצחק ,גויס המון אב שם על בשמו
ט׳ יולד שנה מאה הלבן בלבו ויאמר ויצחק  שם ועל ו
 אוחזת וידו שם על דפקב ,׳וגו אלהים לי עשה צחוק

ה .אלו <ז/'ת ורביס ,עשו בעקב לז א ו ר ק רי נ ב  ע
הת מפגר היותו מפני לא עבר אל להתיחסו  שא״נ הנ

 אח לאכול המנרים יוכלון לא כי אמרו ענין הוא מה
ם אכילתם מניעת גורם המקום וכי לחם העברים  נ

 להיותם שונות דתיהם כי על אם כי זה אין יחד^
להתיח® עברי נקרא ודאי אלא .עבר בדמות ממזיקים

 אביו לתרח ולא לסגולתו אברהם כי ,כאמור עבר אל
 ההוא הלשון ובכן .צ״ה) סימן שיתבאר (וכמו יחשב
 הסכ^ר והנה .בסגולה מעלתו נוחל להיותו לו נאה

 מצל הכזב עליו יפול לא משה בתורת הנכתב ההוא
מן קירוב א הנה כי ס ה ב ש ו מ רי ח ע א ב ר א  ל

ת או ה מ א קרוב מנין על כי אמרח ואתה ,שנ

נחמד אוצר
 שאר אמנם .וקרוביו לאברהם רק באמתות הגיע לא סמידתו

 הקודש לשון מהם ונשכח לשונם נתבלבל ־הלא עולם בני כל
ו י  הקבלה טעם עמד שלא ופשיטא ̂ קודם בו משתמשים »
ס ח :מ לז ר^« ו  ויגד הפליט ויבא שנאמר כענין .עברי נ

בד לאמים ע  עבר שם מל כן שנקרא הכונה שאין לך) לך (ם׳ ה
הר, ,1ב ללמדנו הכתוב בא מה שא״כ הנ  עיקר כי ועוד ה
 שום לו אין נהר מלת בלי עבר מל! כי ̂ מסירה התיכה
י אמר לכן .הייוש מ  (ודעה עבר אחר מיחסו שהכתוב מ
 מסייעו ומקרא ,הנהר עבר ע״ש עברי אך כן אינו ז״ל יש״י

י כל אבי הוא 6ג תלד ולשם שנאמר  ;כפירש״י) משמע ,עבר מ
ם מעוד א ו ת מנ׳ מ כ ח ם מ  עולם בני כל כלומר .וארץ שמי

ק שמים מחכמת ידיהם מלאו וזרעו אברהם מלבד א  ר׳ל ,ו
ת, התכונה מכמת  הכוכבים עובדים שהיו מאמר והטבעיו

ם היו לשמם, היכלות ובונים וסמז^ת  מהלכם לדעת מקרי
מי :שעה ובכל עת בכל השמים ברקיע ומצבם חב ם ו  .מצרי

 שעצם בעבור מעולם, זו בחכמה מפורסמיס היותר היו הס כי
 לא כי ,וענן אד מבלי בארצם ונקי טהור תמיד היה השמים

 שמים כוכבי במצב תמיד מהביט מונע ואין גשם שם ירד
ה יהנועותיהם: נ פו ה א מ לי , ש ' ו כ  בפרשת שנאמר וכסו ו

 :וחי האדם את אלהיס ידבר כי ראיט הזה היום pואתח
כן ו ו מו הי מו ע ת מאט וחכמיו שפרעה שכמו י״ל .ע מ  ל

 שהאמיט אע״פ ישראל בני כן כמו ,לגמרי בו וכמשו ה׳ ת6
ה׳  מכשכש וההרהור ,מלוק לבם היה עדיין עכ״ו ובמשה נ

תון א :מעיהם ג ל ם ו ת לו םנ  מן החירות בוחרים שהיו .מ
, ניחא וממקרא המצות »  שלא השיאתם הזאת והתאום ל

בל :לה^וין ם א ת מ כ ח  : לחכמה להם סיס ואת ד״ל . מ
אתם ת מיר לו בו ח כו׳ ת  כפסי דבר כל להאמין ראוי אץ כי .ו

ת : תחבולה באיזו נעשס פן ®ליו יחקר טרם מו כ ח  ה
ת מיו שמי  מעשים להוריד השמים בכוכבי ישיכח אולי או .ת

 כל אז סוברים שהיו כמו , בהם להשתמש להיודעים פעולות
 בקרבם לעשות לעובדיהם מרוחם יאצילו שהכוכבים עולם גני

ם :#פלאות  בטבעי להיודעים מכמות שאר פעולת .וזולת
ר :הדביים ש א א מ דו ל מ ע קר י מח קיום להם יהיה לא .ל

_ . ________ להמוקר
רן  ולפעולות .מאות פרכע של מועם במנין שיצדק שכן כל וח״ק כאלפים משה כיסי היו אשל היצירה שנות פ
 כה וקבע לראות היסבת ,כזה דבר אצלם לברר שירצה מי דברי לדחות משתדלים שהיו שפתיך בדבר אדם

 עליו השמש זרמה לא אס שמוע לבלתי עמו ומנהגם מרע״ה של זמנו אנשי מחכמת שידענו מה מצד מסמרים
 עמו לדקדק משה אמרי והביסו במעשיו מפקפקים היו עמו בר ואפילו ,מושייח לאייה תחזינה ועיניהם

ה. ישראל מבני לא אשר אנשים במק זה וכ״ש־שהיה השערה. חוס פד מ ת במסלה המורה עלה וכבר ה א  ס
 בפרהסיא אותות שיעשה לעולם נביא יקום שלא ג״כ עליו התורה הגידה ,מרע״ה על באמרו מהשר ל״ה פ׳

שה, שעשה כמו עליו והחולק לו הנאות והשונא האוהב לעיני  בישראן עוד נביא קם ולא אמרו והוא מ
 נביא יקום שלא יחד העניניס שני הנה קשר שהוא ישראל. כל לעיר וגו' והמופתים האותות לכל וגו' כמשה
 החולקים חרצו ולכל עבדיו ולכל לפרעה היו שהאותות ביאר ואמ״כ .כמעשיו שיעשה מי ולא כהשגתו שישיג

 היתס הזאת החרדה וכל .ע"כ ,ישראל כל לעיני שנאמר ,אחריו הנמשכים ישראל כל לעיני ג״כ והיו פליו
 בקיעת עת משה היה יודע שמא הכוכבים, בעבור השטיטיות החכמות תחבולות מיראתם אצלם

V כזבים שיפח כמו ,ויבקע® עליו ידו את א׳ נסה כן ופל הכוכבים מערכת משפסי כפי משל לרך סו^ «ם

£עי אומר אתה ככה ואס .להכנס יכול והשקר הכזב
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ף. הולך המזוקק כזהב האלהי והענין המזויף, הדבר כמו שהם מפני למחקר  ומופי

 שנח מאות בחמש לפניהם היו אשר הלשונות כי אצלם שירומה בדעת יעלה ואיך
 ואומדן ,יפת אל וכך כך אומה ויחם ,פלג בימי בבבל ונפלגה לבדה עבר לשון היו
 לאמת היום לאדם היתכן .כך וארצותם ,הם אל ובך כך ואומה ,שם אל וכך כך

פחוח הדבר ויהיה ובלשונותם ובדבריהם מפורסמות אומות ביחס כזב אצלנו
:שנה מאות מחמש

אמי
ה קול ד הו י

 אחר באואן זה עפה שמא או ,הכל־יי בירוס״ו זה
 אלה וכל .רומניות והורדה כשפים ידי על זולתם

ר הם ההמנולוח ש א א מ דו ל מ ע ר י ק ה מ  ,׳וכו ל
ם, יוכר המסקר שמתוך פ  הענין כן פחין מה זיו
ב הוא אשר נאמת האלהי ה ק כז ק מזו ך ה ל  הו

ף. סי מו ו  ונפקחו מאד־ הדנר אליהם קרוב ככה ואם ׳
ך ,עניניו נחקירה והורגלו ודעה בסכמה עיניהם  אי
ה ל ע ת י ע ד ה כי ויכסלו יבערו שבאהה ב מ דו  י

ם ל צ  על משה בדברי להאמין פתאום לבם וירוץ א
 לבלתי עור או אלם ישום מי .ופרעיה הפלגה ענין

 בעולם ההפשנוותו ירבה פן כזבו בכיול אל פנוהס
 ידי על הארץ מן ועלה בו להלסם כנגדו בעמדם

 .הקדמוניות דברי לומות על הרות והמכתב הכתב
 פרטי לגבול ונשען נוטה הפלגה כפור בהיות יבפרט

 יחטיאו כן כרובם כי ארנוהס וממלקות האומות יחסי
ת  פי על מהם איזה סתירת בהמצא אותם המספר ענ

 ההיצבה לפני ערכה .הקדומים הימים דברי ספרי
כן אדיר מלך ת ם הי ד א ם ל  הסכמה שאין (אע״פ היו

ת ההיא) בעת שהיה כמו בעולם מצויה מ א ו ל לנ צ  א
 ראשונים של הכמהם מרבית לחצי הגענו לא (ואם

ב זכרם) שקדם ם כז ת ת בי מו ת או מו ס ר פו  שהכל מ
ם ,עניינם בטיב יודעים ה רי ב ד ב  במאורעותיהם, ר״ל ,ו

ם ת נו שו ל ב  שאין רשומים דברים הם אלה שכל ,ו
 ושלשלת ,אמהתם מחקירת עין להעלים העולם דרך

ם. מצויה אבות קבלת ה זה ועם בענינ הי ר י ב ד  ה
ת חו ש פ מ ח ת מ או ה מ פרסי כל ספק בלי כי .שנ

ר צ ו ד א ם ! ד נ

הם, להחוקר , מעשה אלו שאין ירגיש והוא עלי  ממעשם כי ה'
 ובכל עה בכל יעשה וכן יחקייה והכל ארצה דבר יפול לא ה׳

 אשר כפי כולו יתקיים שלא השמים הוברי פועל כן לא ,שעה
ע וכן .השקר מן הרבה בו יתערב אבל בתהלה עליו יגיד ע צ  י

 וז״ל הלילה. או היום מן ידועות שעות לכוון מעשיו אל
 הראוי אדם כשיבוא ,התורה יסודי מהל׳ בפ׳י ז׳ל הרמב׳ם
 יםTהעת דברים אמור אהה נביא אס לו אומרים וכו׳ לנבואה
 אם דבריו היבואו לראות מהכיס ואנו ,אומר והוא ,להיות

 המעוננים והלא .שקר נביא זה הרי קנון דבר נפל ואפילו ,לא
 הנביא בין מס'הפרש להיום שעתיד מה אומרים והקוסמים

 דבריהם מקצת בהם וכיוצא והקוסמים שהמעוננים אלא .ובינם
 נא יעמדו שנאמר כענין ,מתקיימים אינם ומקצתם מתקיימים

 לחדשים מודיעים בכוכבים ההוזים שמיס הוברי ויושיעוך
 ואפשר . אשר כל ולא מאשר ,מ׳ז) עליך(ישעיה יבאו מאשר

 שנאסר כענין ,בכל יטעו אלא כלום מדבריהם יתקיים שלא
גו' בדים אותות מסר  דבליו כל הנביא אבל ,מ״ד) (שם ו

) ארצה(מ״ב ה׳ מדבר יפול לא כי שנאמר קיימים  :עכ״ל ,י׳
ף הדבר מזוי  נדמס שהוא אף סיגים עירוב בו אשר זהב .ה

 ישמר אז באש להשליכו אחריו יחקר אם ,טוב לזהב במראהו
ב :תוארו ה ק כז ק מזו ך :מסיגים נקי .ה ל ף הו סי מו  .ו
 כדמיון .קודם שהיה ממה יותר יתנוצן באש הנסיון שאחר

 ונפגש אמתפו נתבאר עליו שהוקרין עוד כל ,ה׳ דבר הזה
ך ז אדם בלב יותר אי ה ו ל ע ת י ע ד  &ל יעלה איך כלומר . ב

ה :דעתנו מ דו  שוא דמיון נחקק ישראל בני שאצל .אצלם שי
ש בכל עיניהם ראו אשר הלא שקר, על זה בכל להאמין תו  ^ו

 אמר מחקירה ידם זזה ולא בשלימות האמינו לא עודנו עוד
 מבואוי ענין לשמוע לבם יעמוד ואיך ,חכמתם ברוב חקירה
ש זה כי להם הוגד הי ופשוט, מ ח ת ב או ה מ  הזמן שהוא ,שנ
ב, ממצרים צאתם עד הפלגה שמדור רו נין מברית כי בקי

הבתרים ק איך .נכחביס בספר מעשיהם ח  שנתפתה זה י
 וסופרים ספרים מפי ענינו על מלחקור עין ונעלים

ב בו בהיוח המסופר הפך על להורות בהם כח אשר  ל5 כביאור לי אשר אח העברתי כי ועתה . *) ס
ו וכן :שם זעיר שם זעיר קטנים פכים על אחזור בכלל הזאה הבבא מו הי טו ע  יבאו אח״כ שגם ר״ל .ע

ר‘ :במדבר ימרוהו כמה אומן אמונת בעצת ולהרחיק כנגדו להתריס עמו בני ו ב ע ם ב בי כ כו  ידיעסז מצד .ה
ם :מפץ לכל ועת זמן לכל משפטם בגזרת ת ל  ע״י כשפים בהם ולעשות הרוחניות הורדת לעות לדעת . וזו
א :כ״ס פ׳ בשלישי המורה שזכר מה דרך על וכיוצא השמים למלאכת קסור רו ל ט ע ר י ק ח ט  בחתימת וכו׳. ל

ם: ולנפשך בו. כיוצא תמצא הספר ע נ ת כי י ו נ שו ל ו וכו׳ ה שון הי ר ל ב ה ע ד ב כו׳. ל הלשונות אמנם כי ו
. שנחרבו

ה *) ת א מי חמלה כי ,מאית מממש בסמות וסיים מאוח בארבע החבר פחח איך וראה עיניך נא שא המעיין ו  א
 ט לבבך אל והשבות .מת״ק פחות משה מד הפלגה מן כי אמר ובסמוך שנה מאות לארבע הפלגה דור אחר משה שגא

 ומשנולד ,שנה נ״ב יצחק שנולד עד הפלגה מן נמצא .א' פ׳ עולם סדר גמל כדברי שנה מ״ח בן בהפלגה היה אברהם
גו׳ להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי כתוב שכן .שנה ת׳ ממצרים ישראל בני נאת עד ינמק  על יצחק זה ,שנה מאות ארבע ו
 לישר^ דברו גא עה משה עד הפלגה מן הרי .והראב״ע רש״י החזיקו ואחריהם ,ב׳ פ׳ עולם בסדר כתוב וכן ,מז״ל דעת

ה, שנ  ס׳ צבאות כל יצאו הזה היום בעצם ויהי שנה מאות וארבע שנה שלשים מקץ ויהי כאמרז הנזכרים שנה השלשיס כי תנ״ג
ץ גזרת משנגזרה היינו ,מצרים מארץ t« שהיו נאמר אם ואף .והראב״ע רש׳י שכממ יכמו יצחק שנולד עד הגחרים ג r c 

ן כדעת הגזירה אחר פשע חטאתם על הוסיפו כי מאוס הארבע על מנ׳ ^ ,כר ד ק ע ג כן w זאת .פפ״ב אלא אי מי • ^
ע ל
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מ בכתב החכמות מרצאי־ם ואנחנו זה יתכן ואיך יתכן; לא זה הכוזרי אמר ^  י

 מאות מחמש שהיה אימו) (בנ״א ״מי ודבר ̂ שנה מאות מחמש מחבריהם
:והנתיבות והלשונות היחסים כמו הגלותו על הכזב יעבור לא שנה

 תובעים עמו והיו ,שאמר במה משה על הולקים היו לא והיאך החבר אמר
תו, . זולתם: שכן כל או

אמו
יהודה קול

 אחדים ודברים אחה שפה מחמלה היו אח״כ שנפרט
:ללשונוחם נפלנו פן ואחרי עבר ללשון

ה נ  שבבני הריקנים אפילו כי .ונו׳ יתכן לא ז
 אל דרך למצוא • וישתדלו לכך ימושו אדם

 ידם לאל בהיות הארץ מן והעלוהו הכזב סתירת
 החכמות מוצאים אנחנו כי הזה בנדון שהוא כמו לעשות,

 הענין היה וכן שנה. מת״ק מהבריהס ידי בכתב
 יעבור לא ספק בצי אשר כזה מזמן שהיה מי בדבר
 ובכמו .הימים דברי מספרי הגלותו מצד הכזב עליו
.הכזב הפך להמצא מאד נקל המפורסמים דברים אלה
 העומדים והכתיבות והלשונות המשפחות יחסי המה הלא
 לבניהם ובניהם יספרו לבניהם עליהם עמים לנס

 על תוספת המלך■ בדברי אין זה ולפי אחרון. לדור
 אפשר אך .ביאורם הרחבה רק בקודמת החבר דברי
 הבין לא הקודמים הבר של מדבריו כי לומר עוד

 ביחס היותו מצד אם כי הדבר על ראיה המלך
 אמנם כי .שנה מה״ק מפחות והדבר .וכו׳ אומות

 המקובל פרסום הלא המחברים יד כתב מזולת אף
 כן על .ענינם אמהת על יעיד הוא כזה קרוב מזמן

 לו המובנת החבר ראיית ראשונה קיים המלך מאמר
 מצד לו כחה תת הוסיף כך ואחר ,הקודמים מדבריו

 מחמש בארן היה ונד נע ^אשר המחברים יד כתב
: שנה מאות

א א והיאך נ ם היו ל קי ל  שעל כיון .וכו' חו
 כזב יעבור לא שנה מה״ק קרוב דבר

 הגרועים במק אפילו האדם כל זה כי הגלוחו מצד
 כי הפלגה דור ענין משה כשהודיע א"כ שבהם,

של מימוש ההוא בענין היה אילו שבדורו הפקחים עליו שיחלקו ראוי היה ,שנה מת״ק פחות הוא קרוב
כזב

,ההוא הדור וכל אהיו וכל יוסף וימה אמרו על שמות ס' ראכ״ע שכהג וכמו ״ל1מ כדעת דורות שני וכנו אב כי
 .כי באופן ,תמיד וכן דורות ג׳ ראה בנו וכשהוליד דורות ב׳ ראה בן משהוליד רק ,וכך כך שנים למספר קצוב הדור שאין
מ^  יצחק את עזרא אכן אברהם שעקד עקידה לפניך ותראה .יוליד אשר האדם שני ומיעוט רוב לסי קצר ודור ארוך דור י

ת וחשב שנה ל׳ה דור שכל אומר היה הוא כי ,איוב ספר בסוף המהביל שהיי  זאת אחרי איוב ויחי שם שכתוב ממה לה
מ וכשתחלק ,דורות ארבעה בניו בני ואת. כניו את ויראה שנה וארבעים מאה  .שנה ל׳ה דור לכל יגיעו דורות לד׳ שנה ק׳

 הולך דור כי שבוהו אחר בין שבותו קודם יין שראה מה כל כלל הם הדורות ארבעת כי באמרו ,טעותו גלה והראב״ע
 בו שכיה ההוא הדור אחר ר׳ל ,שנה לה׳ אחריו משה ובא באמרו כי מעתה אמור .שזכרנו כמו בארוכה בא ודור נקצרה
 שנה לת' אמרו יצדק הרמב׳ן לדעת וגס .הדור נתחדש הפלגה אחר שנה נ״ב יצחק את הולידו אחרי כי ,כאמור אברהם

 דוקא מאות דארבע ולישנא והראגי׳ע כרש׳י החבר שדעת זה דרך לסי הקרוב אמנם .שנה כשלשים ההוא המנין סביב מל
ק פחות ובאמרו .קאמר ה אשר עצמו ההוא הזמן בבחינת ר״ל פנה מת׳ פלג  או שנה הנ׳ב הם הרי זו גחינה שעל ,•ראיז בו;
הס הרמב״ן לדעת סס״ב ק פחות עכ״פ הן ו  כיאתו עג וכו׳ משה ובא אמרו ־■״.באר !י שי,;יה לפי כ* מבואר והדבר .מת׳

ה. שמונים בן אז שהיה ממצרים העם להוציא ולפרעה לישראל ד ובא-משה אמרו כי ::־ה ־‘שי:׳ בזה לנו יש אף שנ : ! ו רי מ  א
א  הארגע על שנה השלשיס נהופפת ן הרמי; שיעת נפי שנה ת׳ב ממש הפלגה זמן אחר העולם לאויר משה ביאת על מ

 אל משה בא שאו ,מ־יים •■?יאר זמן בבחינת מאות מחמש פחות או שנה מאות כחמש p אחר אמרו ויהיה .כמדובר מאות
:וכו׳ פרעה אל ובא וכו׳ ש;ה לת' 'רריו’■ משה ובא אמרו אצל כזכר שניה ביאה והיא מרעה

נחמד אוצר
 בא בסדר כנאמר ,שנה ת״ל היה ממצרים צאתם עד .הבתרים

 מברית שהיינו ז׳ל (ופירש״י מצרים בארן ישראל בני ומושב
ץ  בן אברהם אז שהיה הפלגה ומדור ,שנה ת׳ל הבתרים) נ

 שנה פ' בן אז שהיה הבתרים בין ברית עד כנ׳ל שנה מ״ח
כ) (ד״י בשבת התום׳ כמ״ש ב כמו ,ע'  סנ״ב הרי .שנה כ׳

 ,שנה שע״כ כמו הפלגה דור עד משה שנולד ומעת .פנה
א מ ה. מאות לארבע אתריו משה ובא לעיל שאמר ו  שנ

 שנה מאות חמש הוא שאפילו גדול מכפר להרוורה. תסס והחבר
 שקודם שנאמין ,זאת אמונה בבחינת קרוב זמן הוא עכ׳׳ז
 ומאז ,הקודש לשון והוא הארן לכל אמה פפה היה שנה ס״ק

 יגיד ואם .היום שהם כפי והאומות הלשונות ונתפרדו נפלגו
 גם אדם בני גם הלא כזה קרוב זמן על הענין כזה אדם ל<ו
 ולא הרוה איש למשוגע ויחשבוהו עליו ישחקו כולם איש מי

:החוקרים כי אף ,פנים בשום זה יאמינו
ם. ידי בכתב ג ה רי ב ח  על ומופת אות הוסיף הכוזרי ט

 כולם היו הפלגה בדור שהרי והוא .דבריו
 עד לכולם אחד היה הכתב גם ומסתמא ,עבר בלשון מדברים

 נמצא והנה ,וללשונה לכתבה אומה כל שנפלגה ההפלגה אחר
ה, מאות חמש קודם המחבר שכתבם בזמננו פפקים  שנ

 היה כך האלו ובנסים הפלגה בענין הכופרים לדעת ומסתמא
 ממחברים שנה ת״ק קודם כתיבתם זמן שהיה אז ספרים להם
 אלם או עור ישום ומי .מצרים ומחכמי אומה בכל אשר
 קודם מצרים ולשון כתב ותראה םפר נא קרא לו יגיד שלא
ל :ויתבדה יאחז הרי הקודש, לשון לא ,שנה ק״ק תו ע לו  .הג
ם :אודות-־ו לגלות הבא ת :האומות יחס .היחסי שונו ל ה  .ו
 :ובכתבם בלשונם ד״מ להשתמש פלונית האומה התמילה מתי
א  חמכפני שעזרתני כ׳ש אמר .וכו׳ חולקין היו לא נ

ת, ויפה בראייתך ר מ  היו שלא בלנד שלא א
מאמינים



ה ראשון מאי׳ר ספר מז ז1 לו ה
ר 2^ כ :ומיוסדים חזקים מקובלים דברים אלה הבוזרי א

מר : תחלה להם אין קדומות שהלשונות רואה האתה החבר א
מר ̂ך*  השמות מן חבורם זה על מורה עליהם. מוסכם חדשות הם אבל הכוזרי א

: הדבור ממוצאי הלקוחות האותיות מן והם .והמלות והפעלים
אמר

יהודה קול
 הבא מן להכזיבו יזמו אפר מהם יבצר לא כי כזב^
 גם .ההוא הקרוב בזמן הימים דברי מכפרי בידם

 בני גם אדם בני גם עליו מלמלוק נמנעים היו לא
כדי אוהו הובעים עמו בני שהיו פמצינו כמו ,איש

 : זולתם שק וכל ,עכקיהם על עמו לההברר
ב ם אלה נ רי ב ם ד לי ב קו  שעם ר״ל .וכו׳ מ

 חזקים כן גם הנם מקובלים היוהם
:מסייעתן השכלית הכברס שזכות ומיוסדים

ג תה נ א ה ה א ת רו ו נ שו ל ה ת ש מו דו .וכו׳ ק
 ומסה נוחה המלך דעת היות עם

 הוצאת שממנו החדוש קיום על הפרושה החבר לראיה
 סגולה נדיבי עם להושיבי מגמתו עיקר לסוף קיום
 הפלגה בעת עבר בלשון הנשאר אברהם אלהי .עם

 מעשה על מעמו טוב לחדש החבר רצה ̂ כמדובר
 בה ועוד הקודמת לראייתו פנים בהסבירו בראשית
 הסגולה. פקפוק המיית להשקיפי שיבא כמו נוספות

 וגדופים בחרפות אוהו יקלל אל מלך במדעו גם כי עד
 רואה אני באמרו כ״ח סימן ככה על לו עשה כאשר
 אלה דבריו הציקוהו כי וכו׳. היהודי מתהפך חותך

 אצלו ועדיין ,)ל״א סימן שכתבנו (כמו מאד הרבה
 כוונתו ביופי מלך כי היות עם ועתה ניכר. רישומן
 ובקשתו בשאלתו לקראתו יוצא הוא הנה ,עיניו תחזינה

 הלשונות טבע על לשון מענה וחנני אלי פנה לאמר
 קדומות הישנן ,הקודמת בראייתי עניינם נכלל אשר
ק לפי  עיניך תהן אל הזאת ובעת מחשבתך. אצל טב

 ופרטיו העולם הדוש על הבאתי שכבר הראיות ביופי
 הראות פני צחצוח נפשך בצחצהות שהשבעהי מה מם

 להאמין הרהיבוך שהם מנגדם עיניך הסב ̂ כמדובר
 ,קדומות הלשונות שאין ג״כ ומזה לעולם קדמות שאין

 האם ,עצמן מצד וטבען הלשונות במשפחת עיניך חן
 כרוך הקדמות אפשרות שיהיה בעניינם מכיר אתה

ם ובכן בעקבותם.  ספק בלי תהיינה קדמותן ע
 קודמים המסכימים היו מוסכמות היו שאס ,טבעיות

 כוונת כי נראה בעין עין והנה .התחלה בהעדר תלוי ענינו להיות כלל קדמות כאן יהיה ולא המוסכם אל
 ,בסמוך עצמו הוא שזכר הפלגה ענין אפשרות השכל אל עוד ולקרב פנים להראות היא הזאת בשאלה בחבר

 המסופר מן שמתחייב כמו הסכמיות לא טבעיות הלשונות היות על מורה שכלי בהקש יכלתיו אויבו יאמר פן
א,  מצות להיותה הלשון לבעל יתרון אין כי באמרם קבלתנו, אצל התקועה היתד ימוס כי יגילו צריו ההו
ה, המעיק הסיר כן על מלומדה. אנשים  מ יבחר אשר ואת בכבוד תרום הקבלה קרן בהסרתו, כי הז

. :אליו יקריב הסגולה בענין כונתו לעיקר
ת הם אבל ד1 שו ד ם ח כ ס ם מו ה לי  מבלי הדבור ממוצאי לקומות היו טבעיות היו שאילו הכונה .וכו׳ ע

 היה ללחם אנכי רעב אמרו ובמקום משמיע, כונת על להורות תרונה בחון קולות רק אמצעי
 בחון ישמיע אוכל עלי יטוש כאשר כי התרנגול על שספרו וכמו ,וכיוצא אי, ^י׳, קול בקולו נותן משל דרך
 לקריאת סימן שהיא ג״כ יאמר היונה נהמת ועל , לו בטוב עמו להתענג היא גס לבא התרנגולת בקריאת ^לו
ה, בת הדבור מכלי מוצאם. שאין והמלות והפעלים השמוס מן ומחוברות מורכבות הלשונות בהיות אבל• זוג

יחשר

נחמד אוצר
 ואפילו ,שקרוחו לכרר אתם מקום היה אכל ,מאמינים(דנריו

 והיו כזה ה:זכ הגדת על לעצור יוכלו לא אוהביו שהם עמו
: האומות ושאר המצריים כ״ש ,אותו תובעין

ב ם נ בלי ם. חזקים מקו די ס מיו  אין מעתה כלומר ו
 שעכ״פ מאחר כי . זאת בקבלה לפקשק

 ויחס הלשונות ובלבול הפלגה דור של הזה הסרט נתברר
 וכל הארן בכל משוטטות ה׳ עיני כי על מוסת וזה ,האומות

ם, בני על ומשגיח יספור צעדיו ד  חדוש מבואר ומניה א
 א׳ בסימן הפילוסופים דעת קום תוסיף ולא ונפלה .העולם

:לעולם לב על יעלו ולא דגליהם יזכרו ולא
ג אה האתה נ  העולם מדוש לבאר אומן הוסיף החבר .רו

; כה פד שנזכר המקובל דרך בזולת אף
ת נו שו ל ה ת ש מו  ט שיאמין לשכל מקום יש אם ר״ל .קדו

 ,התחלה בלי מעולם היו כך ועם עם בכל אשר הלשוטת כל
 היא לאדם וקהרגש התנועות סדר המחייבת מטבע רק

 ארצם מושב לסי עם כל תואר שישתנה וכמו ,הלשון המחייבת
 ויאמרו בטבע, מעצמם והכל הלשון ישתנה כן ההיא הארן בטבע

 :התחלה בלי מעולם הלשונות היו שכך הקדמות מאמיני
ד ם אבל ג ת ה שו ד  ט ,בזה להסתפק מקום אין . ח

 עם לכל ההם הלשונות שנתחדשו עת שהיה ודאי
סכם :מקודם היו שלא אחר ועם ם מו ה  .ענין כאן אין .עלי

 באופן הלשון להנחת ריח או טעם איזה ויהיה ,בטבע שימשוך
רה :הסכימו שכך מלבד ,זה ה על מו  :זה על הראיה .ז

 :מלקים בשלשה והשכל בבינה הלשון חלקי חבור .חבורם
ת. מו ש ה, דבר שם ה ה, והדומה ארן שמיס כמו. מ  שאין לז

 על העמים לשונות בכל לזה טעם שידרוש בעולם סכל שוס
ם :הסכימו שכך ורק ,זה בשם נקרא מה הפעלי  אכל כמו .ו
מר, בנה ת. להם: והדומה ש לו מ ה  קצרות מלות הס ו

הם :זה אכל ,לי שמר כמו הכוונה והמורים המחברים  P ו
ת תיו או  ,מחשבה במלאכה מסודר הוא כי נראה ר״ל .וכו׳ ה

 . המדקדקים שהניחו מוצאים מחמשה מחובר הלשון שנראה
 המו אחה תנועה רק תיבה בכל היה לא בטבע היה ואילו

 אותיוש משך בלי הנגון בהדרגה או צפצוף במדרגת או ,אא אא
ל ׳■ כ ה ו רון, ממוצא ' ס והאדם הג ט ס יצפצף עגור כ מ  י

ק קל באופן הלשון לסדר בהסכמה נעשה וע״כ ,היונה מו :ו
הראית



הכוזרי מאמר ספד73
ה  :עליו שמעת או ,מלכו לשק בודה הראית ההבר אמר נ
 שהיה) (נ״א ״אליה ״שהגיעו ספק ואין .שמעתי ולא ראיתי לא הכוזרי אמר נו

 עם מהסכמת עליה שהסכימו לשון קודם היתד. ולא ,מהדורות בדור
:לשת מבלתי לשון על ,עם מבלתי

ר מ א

יד.ודד. קול
ם רק ,אמצעי בזולת שס הס כאשר  האוחיוח p מטר

 ממט ראיה שונים, מפנים בפנים ממוצאיהם הלקומות
: מוסכמות היותן פל מה באופן

ה דד. ד.ראית נ שון בו  למה הכוונה .וכו׳ ל
 האם מוסכמות, שהלשונות תאמר.

 ראית לא ודאי זה ,מלבו לשון בודה שמפת או ראית
 חדשות שהלשונות בדפהך יפלה א״כ ואיך .שמפת ולא

 כל ואין שיהיה הוא שהיה מה הלא ,עליהם מוסכם
 הראות פני גלית שכבר היות ופס .השמש תחת חדש

 צל הסרת צורך מידי נפפרת לא ,הקודמים לדבריך
: מעליך הזה הספק

תי לא נו אי א ר ל י ו ת ע מ אין ש ק ו פ ט׳ ס .ו
ם ר״ל  פד״ן שמעתי ולא ראיתי שלא היות ע

 הנחת אל ר׳׳ל ,אליד. ד.גיעו ספק בלי ט אומר אני
ת, מלבם, בדו אשר לשון רו דו ד. מ ר דו  שלא בזמן ב

ה. שהסכימו לשון שום לכן רךדם היסה  והנחת עלי
ד.יתד. מהדורות בדור אליה הגיפו אשר הלשה

ת ם כ ם ר. ם מ ם ע ע ' י ת ל ב ל ס שון ע תי ל ל ב  מ
שון ם כל כי ר״ל ,ל  מכל לשונות להם לקחו ועם ע
 לא שפדיץ למה אצלם נקל זה והיה ,בר.רו אשר

.בשלם חדשים פדיק להיותם לשון שום להם היסה
 כדי אותה מניחים היו לא מקדם להם היתה שאילו
 ק כדברך שפחה כמו ,אחרות לשומת מלבם לבדות

א מ ה נשמע ולא נלאה פלא ׳ ד ט. מה על לשון להם דש הואיל סלט לשה מ סמו ו שמפת אם והנה שי » פ  ב
ה ה. חסרים היותם בפת ראשונים דורות בעסקי להקל אין־לך מה, לשון על שמסכם ל^זר פע ^ ממנ בנ  ו
אין כתוב ק ו פ ה ס ר שד.י דו ס׳ ב 'ו ה. חלוף ואין . ק בכונ ס ס׳ מהסכמתם אמרו לפרש ד  ונמשך נקשר ו

ת עליה שהסכימו לשה לק קודם הימה שלא יאמר כי ,לו הר^דסת ^לילה מ מ ה ס מ ט' פ  פנין שהיה כמו ו
חת בדור זו הסכגס ק, בלי מהדו פ . לטונה יפלה והכל ס ס ז  הרלב״ג דפת שבילי מהלך הולך סלו זה והנה *

, פ' א׳ חלק מלחמותיו. מספר משי מ ס״ו אס ק לא ט ב מ  לשונם לשנות יחד מהאומות אומה שיסכימו י
ה, הביאםיא! סבה שם שתהיה יסכן שלא אסר הiושהו( ז  יחד מהאומות אומה שיסכימו שיאמר מאד מגונ

ר ג ד לבסלה מ ש ו / ס ם משלם הורגשו לא שהלשונות' ׳ ו  הועתקו אשר הארוך הזמן בזה השמי זה נמתני
 שיקרה מה מצד זה ראוי שאין כ״ש ,אמר לשון להם ויחדשו לשונם יבסלו אנשים שיקומו ר״נ רךרותיו, אלימ

 וספרים חבורים שיחברו ודור שבדור בחכמים שמוייב בעבור כי וזה ,הפעל בזה ההיא לאומה סההאשד
 לבטל יסכימו לא שהכלל ספק אין ההצלחה, אל להישירם החסרה בעלי.הבריאה להשלים ובנימוסים בחכמות

שכת הזאת התשובה רוח והנה .פכ״ל ,אחריהם מהבאים ההם בספרים התועלת ולמטע הלשק'  מכח הנמ
 מסכים הוא רק אליו ינגד לא הנובע כי ,הפלגה בענין הקודמת ראיהו פני פל מרחפת היא החבר שאלת
 עכר לשון הוא אשר אחת שפה הארן כל שהיתה התורה מאמר ט דרכנו לפי ולמדנו .ולקיימו לאשרו מאד
 המורה כדבר הראשון אדם עליו הסכים מוסכם רק טבעי איננו ,כמדובר אברהם נשאר שעליו הקמש והוא

 למדנו וגו׳ שמות האדם ויקרא אמרו עליו ותתשרר שתדעהו שצריך ומה באמרו ,השלישי מהחלק ל' ס׳
ה, חשבו שכבר כמו טבעיות לא הסכמיות שהלשונות כ. ז ב המפיץ תסס כי אדם -בן לך ומה פ״ ע  לאהור ת
ה ראיה ג״כ הפלה הנזכרת שאלתו במצודת החבר ט מלהאמין טנ  לו הכין אשר pהד פי על החדוש על נ
 אצבעט שראר. שם היתה אשר המקום אל מלחשתיו בספר למלחמה וגבורה פצה שפתים בדבר הרלב״ג
ג כבר כי כתב ,הסכמיות רק טבעיות איק שהלשוטת צדקו משפט ביושר הוכיחו אחרי ט וזה .בחמלה י מי  י

ה ואם ,בזמן ללשץ קודמים המסכימים פיהיו שחייב® מה ק גם ט מתחייב יהיה קודם אמר לשץ להם הי
אותו

ר צ ד או מ ח נ
. ד ת ג י א ד ץ בודד. ו ש לבו ל  להמלו סכה החבר .מ

ם,  ■שאין שנהבאר מאחר לי ואמר גדכרי
ס מי ונוכחה נא לכה ,קדומות הצשוטש  ,באו ומאין מליד

 ,מעודו עליו נחגדל אשר יעזוב עמו לשון אשר עם ראית האם
ת או :בו ישתמש חדש לשון לד •זיגדה ע מ ליו ש  האם .ע
: קדמוניות בשנים הזה כדבר ®מעה ,

א ו1 תי ל א ראי ל תי ו ע מ  האם .סנזק שוס בזה אין .ש
ח עעמם ישנו כולו גוי סי p בלי ולשונם שסתם וי t f.

 הגדול ההיזק מבואר יסודתה בהבל בעילה פעולה מלבי •«י
 היתה מאז להם הנכתבים הסשחס כל כי ,להם יגיע

ח ,בהם קורא מי הימים בדברי הן מכמה בדברי הן לגוי ה  ו
ם ל ם, יאבדו ט ה  זאת ראיה יהודה קול בעל הרב וכמ״ש מ
 מצד העולם חדוש להכחח סנה הוא אף אשר הרלב״ג •בשם

ק הלשונות ד אין : זה ב ק ו עו ספ הגי ה ש לי  הלשונות ר״ל .א
 :אליהם שהגיעו מתי עת שהיה ודאי ,ומם עם לצל אשר
א ל ת ו ת מו ון8^ קודם חי סכי ה ת ש לי  ׳שנאמר לא .וכו׳ ע

ס ו ם מנ  לשון.חדש, להם והמציאו מאו להם המוסכם לטנ
 מוצאים אנו אשר הלשומת מן כלל לשון לסם היה לא אבל
ל עתס םכמת :ואומס אומם מ ם מר. תי ע ל ב שון עבו ס  ול

^ ^ ב שון מ ת לזס מקודם סיה לא כלומר * ל מ ט  חלוקות ל
ם סן להם שסכם עם וכל ,מנטי  המוסכם הלשון מזולת ל

ם אבל .אמר אונם טן לזה קוי ל ם ה אחזי הי א ם, אחת ו ל מ  ל
א סו »ן ו מי ה׳ רוח אשר הראשץ מאדם מוסכם סקודש ל  ד

לי 9 מו הקודש לשון מד מ ה / שמות סאדם תקרא פמ^ם ,ז ו ג ו
ונאמר



צי ראעץ מאמר יהודה קול חמי או 73 לז נ

 ושיהיו הסכמיי שיהיה יסוייכ שהבר רצוני אוקו^
 לאומר ואין ההוא■בזמן. ללשון קודמים המסכימים

 לא אל לשון לשני לשון האופן בזה להם שיהיה שיאמר
 שהוא הלשון מענין התבאר שכבר מפני כי וזה ̂ חכלית

 יתד מהאומות אומה שיסכימו יתכן לא הנה ,הסכמיי
 ככתוב לזה הנמשך לשונו העתקת מפי היוצא ככל זכו/

 שהוצרך במה למעניתו האריך כן אמרי וגם .למעלה
 האנישי המין שיהיה ר״ל ,שהוליד מה ממנו להוליד אליו

 f לפנינו בזה שם אשר ההורה וזאת .במוהלכו מקודש
אישיו להעמיד ללשון מצסרך האנושי המין להיות כי

ס .שמו הוא חיה נסש האדם לו יקרא אשר וכל ונאמר  והמוי
 עליז ותתעורר שתדעהו שצריך וממה׳ .ו״ל כתג מח״ג ל׳ כפרק
»׳ שמות האדם ויקרא אמרו  לא הסכמיות שהלשונות■ למדנו ו

 ׳כי הדבר רחוק לא כן ואם .עכ״ל ,זה משכו כאשר מבעיות
 ,הראשון אדם אביהם בשפת דברו הארן כל הפלגה דור בשרם

 WD לדרכו איש העמים כל הפלגה בדור לשונם נשכחה וכאשר
 סגולה יחידי ושאר אבינו ואברהם עבר מלבד ,לשונו בהסכמת

מ נמשך ומהם כמאז בהם לשונם ועמד נמר לא ריחם אשר  לנ
 הראשע אדם מציאות על המופת נתחזק ומעשה היום. עד ישראל
:הלשונות ובלבול הפלגה דור מצד האמונה ויסוד ,העולם וחדוש

אסר
 גס ,רבות במלאכות אלא בעמידתו אליו המצכו^ לו ישלם לא כי במבע מדיני ,שהוא לפי האפשרי הזמן ומינו

 הלשון ■ חוייב ולזה בהקהל, רק זה ישלם ולא הפרק בראשית שקדם וכמו בחכמה השלמות אל הוצרך
 רחוק■ כן אם ,שאפשר מה כפי האנושי השלמות ולהגעת גופם למיום שיצטרך מה לקצת קצתם בו לשאול

 לו שיש זמן ללשון מציאותו שיקדם יחוייב ובכן .לשון בזולת תכלית בעל בלתי זמן האנושי המין שימצא הוא
 שהוכיח במה עצמה זו כונה החבר בדברי לתלות המקום ממך ירחק לא ובכן מחודש. הוא וא״כ תכלית
 גס כי נאמנה נדע ,מתחלה היו לא לשונות על אנשים הסכמת ידענו מאשר הנה כי .הפלגה ענין אמתת
 אפשרות כבלתי ,ממנו העתקס אפשר היה לא טבעי היה שאילו ,מוסכם היה בתחלה להם שהיה הלשון
ס אלפי אלף בזה תרגילנה כי וגם מעלה, כלפי נזרקה בהיותה הארץ אל רדתה טבע לעזוב האבן  פעמי
ה, משאול סור למען ט  ע״ד והוא בראשיתו, המדות בספר בשני הפילוסוף שכתב וכמו הצלח, לא היא מ
 המוטבע האדם כי שנודה ואע״פ .הטבעים הדברים יתר בכל הדין וכן .קאי לאוירא"אעיקריה חוטרא זרוק

^ לא מ״מ ,ככה על הכנה לו היות מצד אחרת בלשון ג״כ להתלמד בעצמו שליט הוא אמת בלשון ו  לעזוב י
 מטבש אליו מוכן שהאדם מה על בכאן דברינו אין כי וזה .עורו כושי יהפוך שלא כמו אליו הטבעי לשונו

כמו מוכן בטבעו האדם רק טבעיות בלתי ולא טבעיות לא שאינן המדות כענין בהרגל, להשיגו הן' אלי
ת, מס׳ בשני הפילוסוף שביאר יוכלו לא אשר כשחוק ., בסגולה שתהיינה טבעיות באמרנו הכונה אבל המדו

 הואיל והנה .עולם ועד מעתה זרעו זרע ומפי זרעו ומפי מפיו לא.ימוש היותו ימי■ כל ממנו להעתק
 מל נעמוד ומזה ,בזמן לו קודם מסכים בזולה שיהיה למוסכם א״א ,בהכרה הסכמיי היה. הקודם הלשון וגם

 ראש על הנה עד העלינו ולא באתנו זאת כל .הנזכרת במלחמתו הרלב״ג יהלך זו באורח .החדוש אמתה
 הוא ,למדושו לנו הוא ראשון אחד מאיש היתה ההיא הלשון שהסכמת הדעת אל לקרב יאות דבר שיחתנו

'תיוחסנה הנמשכות הסגולות כל אליו אשר והסגולה הלב  דבמו קיום עליו לתלות יתד וממנו פנה וממנו ,
 אבן שם מהיות יהרסון השהות אס והנה אליה. נתיחם סגולה האדם במין שיש להורות בו החל אשר.
 זה מי כי ,החידוש ולקבלת הפלגה לעמן סמוכות בעשותו פעל מה צדיק ,האדם במין סגולה ראשית שתיה
 החייס תוצאות שממנו והלב הראש הוא ,היוחסין לשלשלת ראשון זקן אב לנו יש כי בטעמו נכון ויהי אמר

 לבדו הוא הנשאר אברהם וכי ,מ״ז סימן שכתב הדרך על שבנטיעותיו במעולה דבקה וסגולתו .הנמשכים
הלב נחלת היורש הוא ,יעמו) כלשון מדבר איש כל להיות הלכו נדדו השאר (כי עבר בלשון הפלגה מדור

שבן הארץ .עם עתה רבים והן רבים יחסים ראשי מאז מפעליו מקדם היו באולי אס יודע ומי זהסגולה.
ס כלס אחת בבריאה היו לילה  המסתעפים העמיס וכל מהבירו יותר האחד הזה במין גדול איננו יחד ג
 מעלה תהא לא ובכן ,מהם. בסלה הקדימה ודין הואיל בגדולה השוים הראשונים אבותיו בשם איש ילכו

 כי מ״ט סימן שזכר כמו ,במלקומיו מודבק וחזונו עבר בנחלת מסתפח בהיותו לאברהם נודעת יתירה
ס. מין מכל וסגולה לב בהם אחד ולא לבס יסד יוצר אשר ראשיהם עצמו מה יש סגולות הרבה ד א  ה

 אשר . ישראל ותדבר יעקב תאמר למה ,מינו שאר על יהירה בנפש בו רוח אשר איש כזה נמצא לא ואס
 rאבות מקום הממלא הלב הוא .ימסך ראש אברהם ט. אמ<ר באמרך היוחסין בתפארה חהפאר בך

 במה עמו לשאר סגולה שם •לקנות• הנמשכת בשאלתו ידו שנית עוד להוסיף החבר הוצרך כן על בסגולה.
ה אל המלך לב בו לישר הזה הספק אופל במו לירות יתר על ברור חץ שכונן סנ  במעגלי הדרך לנחותו. הנ

 שלמות על ידרושו גויס אליו הימם ראש שם להמצא נאות■ הוא כי להודות חפצו למחוז יביאהו עד צדק
 אשר הדברים ,הלז הפקפוק העברת בצורך שאמרנו מה אמתת על להאיר למאורות והיו והסגולה. הלב

ם מהסכמת עליה שהסכימו באמרו הזאת הבבא בשולי הסזרי הוסיף  .לשון מבלתי לשון על עם מבלתי ע
 קודם היתה ולא מהחרות בדור אליה שהגיעו ספק ואין שאמר מה השאלה לתשובת היה מספיק והלא

 הסכמת על ההכרח אליו הביא אשר אח באר הואיל כי למחסור, אך שפתים דבר זה שהיה אלא לשון.
מד. מונח במקומו עדיין הוא הרי , רבים המסכימים היות אפשרות אמנה‘ אך הלשונות, עו  להשלים ק על ו

:ויאמר שאלתו את החבר נשא זה על ההוראה
השסעת



ר74 פ הכוזריראשון מאמר ס
j“ ר מ  ראשון מיום שהתחלתו הידוע בשבוע שחולקת אומה על השמעת החבר א

 המערב איי אנשי עם הצין אנשי בזה שישוו היתכן ,בשבת והשלמתו
והסכמה: והקהל התהלה מבלי

H i ר מ  שיהיו או ;רחוק וזה / הכל מן בהסכמה אלא זה יתכן לא הכוזרי א
 אצלם השבוע ויהיה זולתם או נח בני או אדם בני כלם המדברים

:מאביהם מקובל
ר מ במזרח עליו אדם כל הסכים העשרה מנין וכן .לשמוע רציתי זה החבר א

ובמערב
יהודה קול

בשבוע שחולקת אומה על השמעת נז
 אשר צדק מצכי דברחי על ר״ל .וכו'

 מהסכמת לשונות הנמת על שהסכימו בקודמת דברת
ה ואסרחני ,לשון מנלתי לשון על עם מבלתי עם  נז

 מקום נשאר עדיין כי בראותי בידי האותי וחצי
 אדוני דבר יהיה ,הסגולה ראש בענין בו לפקאק
 מולק עם השמע דעת וימוה אומר יביע למנוחה המלך
,וישאוע שכלו בעין המלך ירא , וכו' הידוע בשבוע

בן ת ו הי שו ה שי שי בז צין אנ  מחוז שהוא ה
ם י״ט) סימן ב' מאמר שיתבאר (וכמו מזרח בשאת  ע
שי י איי אנ ב ר ע מ  להשלים מתאימים שכלם ה
 בשם איש ילכו העמים כל וגס ,השבת ביום השבוע
 דרך היות עם בסי״ן שי״ן בחילוף השבח קריאת
,המשרתים הכוכבים בשם הימים שאר לכנות קצתם

 דעת לפי אדנות על מורה בשם א' יום קריאת שגם
 בלשון בעל שמו קרא •הכי כי המושלג השמש על קצת

 מצד כן נקרא שבתאי כוכב כי כתוב ומצאתי הכתוב.
.שמו על נקרא שהשבת לא ,השבת ביום מושל היותו
 שתי הן כאילו סכיורנ״ו נקרא ההוא הכוכב כי ועוד
 שבועות הימים לשבעת כי ,*סורנ״ה סיט״י מלות

 בשלח פ' הראב״ע כי אפס . מלילה בחזרת לך תספר
על סומכים האומות כל .וז״ל כתב מאלים ויסעו על

נחמד אוצר
ז .אמר. נ ר ב ח  על לקח הוסיף עוד הנזכר על נוסף ה

ת ;אחר מצד החדוש ק ל חו ע ש שבו  שאין ר״ל . ב
 התהלהם כולם אכל .מונין שאנו כמו בשבוע הימים מונין
 וכן ראשון, מיום להתחיל וחוזרים בשבת, ראשון מיום

ד: מי תכן ס שוו הי . שי ה ז  להם מאין בשכלנו נחקור ב
שי :זאת השואה  המזרח: בקצה והיא חינ׳׳א ארץ בני .חצין אנ

ב איי ר ע מ  המערב בקצה הם אשר פורטינאמו׳ש איי הם . ה
 קצת ליודעים כנודע המדינות אורך לחשוב מתהילין ומשם

 מזרח כרחוק מזה זה רחוקים שהם ומאמר .בגאוגרפיא״ה
 :אחד בענין השבוע סדר להורות בלבם נתן מי ממש ממערב
ה מבלי ל ח ת  נמשכו ואחריו המתחיל אחד איש יהיה שלא .ה

הל :הקצוות שתי ק ה ה מ כ ס ה  נקהלו עולם בני שכל ר״ל .ו
:זה על והסכימו יחד

תכן לא נח ה י א ז ה אל מ כ ס ה  לדבריו הודה .וכו׳ ב
 שהכל שנאמר או ,צדדים שני רק בזה שאין ואמר

 .להאמין נהנה ולא רחוקה סברא וזה ,זה על וייסטמו (אספו
כן  ר״ל ,המדברים שכל שנאמר רק בזה ישוב צד נשאר לא על.

 או ,הראשון אדם יהיה .אחד מאדם יצאו כולם אדם גני נל
 וכולם עולם כני לכל אכ היה אחד איש זה זולת או ,מז

: לכולם התחלה יהיה והוא ממנו קבלו
ט תי זה נ ע רצי מו ש  רק באו לא הדברים גלגולי כל .ל

 לדכי הודאה נתת בעצמך שאתה מה זה דבר לברר
רה מנין וכן ;זה ש י שכל ממה מופת יש עוד .הע  עולם מ

מונים '

 וכלשון ,כן לא שכת ויום המשרתים שמות על השכוע ימות שמות קראו האומות והנה ,הזה כמספר ישראל
 הנככד היום להם הוא כי הכורם שם על אלגמ״ע ששי ויום המספר דרך על ימים ממשה קראו ערכי

 הנה כי ,למדו מישראל ואלה .ככתיכמם מתחלפים והסמ״ך השי״ן כי סכ״ת אותו קראו שכת ויום ,כשכוע
 כוככ הוא היום כוככ כי כעכור רכיעי יוס להם השכוע ימי חתלת כראשית כמעשה מודים שאינם הודו אנשי
 כוכב אצלנו הנקרא הוא הראכ״ע שזכר ממה כוככ כי ודע .ע״כ ,דכריהם כפי עליהם שלטון לו ויש ה^ה

ם. ת י :כ״ד פ' בשני ממה כוכב קראו המורה וגם ס ל ב ה מ ל ח ת ל ה ה ק ה ח. ו מ כ ס ה  התמלה או ר״ל ו
: ככה על להככים תלד יושבי כל יחדו שיקהלו והסכמה הקהל או ,בו מהחיל אתד מאיש .

כן לא נח ת ה י ר השקפת שהיתה אס ;אמת להתחלה זה שייוחס נאות ליותר הכוזרי לו בתר .וכו' ז ח  ס
 מיומם הראשון היום כן לפי ושהיה ,יומו אמד כל בארן ומשטרם לכת כוכבי ממשלת כפי השבוע

. סי' בביאור שקדם כמו בראשה מלכות כתר נתן אשר לחמה  נפלאס היא אמרת מסבה זאת שהיתה או א'
 הוא רחוק כי אחח, מהחחלה זה על שהוסכם הוא הישר השכל אליו ויקריב בו יבחר אשר את עכ״פ .מעינינו

רט הארן נושבה וכאשר .ז״ל כ' סימן ב' מאמר החבר דברו אשר הדבר הוא .הסכמתו על רבים שיצטרפו  ו
ס; אותם יסד כאשר הימים סופרים היו אדם בני ד ז השבוע; ימי בשבעת אדם בני ימלקו לא כן ועל א כ ״  ע

ט תי זה נ צי ע ר מו ש  האדם לב זה הוא כי עליו יאמר אשר מין של עקרו אמד לאדם שב שהכל .ל
 תפארת יקר את להראות תאותי כל נגדי היתה אשר אל הגעתי כזאת לעת אמנס כי .וסגולתו

 ועד .■וכו' היהודי מתהפך אותך רואה אני כ״ח סימן באמרך ,השמים למלכת לקנטר באח מאז הסגולה
 כ״פ סי' פניו אח בבקשי ארפנו ולא אחזתיו ממני שעבר וכמעט ■ אחורנית פניו את הסב אשר במסבו שהמלך

 כי ;עשיתי מפי היוצא וככל ריחו נחן נרדי כי ,ולך קח השוכהך הנה ועתה .שאפרש עד לבו לי להרחיב
 להתגמ־ לקבלה הונח מקום כי והוא ;מעקש כל ס שיתישר במה להודות אהבה בעבותות משכתיך אדם בחבלי

ו3 : לשנעס *מוזר
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:בו ממתחיל מקובל שהוא אלא ,בעשרה לעמוד יביא מבע זה אי ,ובמערב D הודו, אנשי על שאומרים מה זאת אמונתך עליך יפנים לא ואיך הכוזרי אמר 

:שנה אלפי מאות להם יש כי אצלם וברור ובנינים אצלם יש מקומות כי
 או ,מוהזקת באומה זה נמצא אילו אמונתי עלי מפנים זה היה ההבר אמר א0

* זח ימצא ולא .ידוע כמנין מחלוקת מבלי הכל עליו שמסכימים בספר
התורות אנשי את מכעיסים והם ,ברור דבר אצלם ואין מופקרת אומה הם אך

בכמו
ה קול ד הו י

ה. גמוטו בל ו3 מי ע  ידו משה ירים כאפר והיה פ
 כי ,בשער אויבים ידברו כי יבושו לא ישראל ובבר
 לסגולת לנו הוא ראשון ראשית לעולם יש ספק בלי

 בדור הנשאר אברהם כי לשמוע קרוב ובכן .האדם
 ובא הנמשך הלב הוא שזכרנו כמו עבר בלשון הפלגה

 ,מציאותו אותות על עמדנו אשר הראשון הלב מן
 למעלת ועלינו והננו ,מעלתו נוחלים ירכו יוצאי ואנחנו
ם: סגולת נקראים היותנו אד ן וכן ה י ה מנ ר ש ע  ה

ם כי ם ל ה ם כ ד ו א לי  זאת יחקור החבר הלא .וכו׳ ע
 זאת לוקחה המנין מן כי עדים שנים ע״פ הסטלה
 וזה השבוע. מן אליה. והקודמת האחרונה הראיה

 אשר את ותבן אזנו שמעה אחרי כי לו שכל דרכו
 פרט מצד ופרטיו החדוש על ראיה המלך לו לקח

 גם הישיר ,מ״ח סימן כמדובר הקרוב והמנין השנים
 בנושא נתלים בדברים ילך המלך דרך דרכו לפניו הוא

 עד ההוא הסגנון פי על דברו מאז גם ,עצמו ההוא
 ליה אהני כן אחרי וגם שביארנו, כמו נ״א שימן

 וזה הללו. הראיות בשתי נמשך ואחריה למר שטתיה
 השנים הקף במנין תלויה היתה הסזרי ראית מ

 אלה ראיותיו להביא לעומתו ינשא והחבר ופרטן,
 הנקרא השבוע הקף טבע ומצד עצמו המנין טבע מצד
 וכמאמר מ״ג פ' בשלישי בינוני הקף המורה אצל

 כמו ,א׳) (איוב המשתה ימי הקיפו כי ויהי הכתוב
 .השנה לתקופת באמרו הקף תקרא היא גם שהשנה

 מאמר אל מה יחס מתייחס ראיותיו נושא והנה
 ודוגמת .העודף שלימותו מיתרון הוא זה וכל ,המלך
 באמרו כ״ז סימן ברביעי עוד יזכיר בכאן דבריו

שמסכימים האחדים העשרה בסוד הזה בספר והנגרר

ר צ ד או מ ח נ
 ההחלמ והוא ,עשר אחד למנוח חוזרים ומשם עשרה עד מונים

 במדרגח והעשרים ,אהד במדרגת והעשרה ,אחד כמו המספר
 במדרגש ומאה ,מאה עד וכו׳ שלשה במדרגת שלשים ופן ,שנים
 בני לכל הדרך זה על החשבון יהיה ולמה .תמיד וכן אחד

ה :העולם ע איז ב  מנין כי לומר המצא אם אפילו .וכו׳ ט
 שבעה נגד שהוא סמך צד לו יש זה שלפני בסימן השבעה

 מאיש מקובל שהוא לא אם ,עשרה במנין נאמר מה ,לכת כוכבי
 :לך דע ואתה שמענה חקרנוה לבאר שרציתי מה וזה ̂ אחד

D ך י א א ם ל ך יפגי לי  שבדברי פגום סכין מלשון .ע
 בלבך הרהור שיכנס ראוי כלומר .ז׳ל חכמינו

 והשחתה חסרון לשון פגום .פגם כמו באמונתך מעע וחסרון
ך כמוסף כמ׳׳ש רו : פגם ערך הע

ה א0 מ ו א ת, ב ק חז ם מוחזקת מו מסי ע ישרים בנ ד  ב
ם :בחכמה ומפורסמים השכל מי כי מס  ש

 :חברו חכם איש כי מסכימים האומות כל .הבל* עליו
בלי ת מ ק חלו ע במכין מ דו  מנין יש כי בו כתוב שהיה .י

ה :ד״מ הבנין לזה וכך כך מ ת או ר ק פ  וקלי שוטים .מו
 בימים זרה עבודה עובדי מן הנשארת שפלה ואומה הדעת

 וזכרם ,צאב״ה ונקראים אז הארן את מלאו אשר הקדמונים
 אשר. ע״ה אבינו אברהם בימי שהיו מח׳׳ג כ״ט בפרק המורה

 . קדמונים לפיכך והם ,אלהוח הם והכוכבים שהשמים אמרו
 עבוד® עובדי (מן השם בעבור הכל אברהם סבל כאשר וז׳ל
 .אאור ומקללך מכרכיך ואברכה לו נאמר בזמנו) שהיו זרה

 העולם אנשי רוב מהסכים היום שנראהו מה ענינו אחרית והיה
 מי אליו שיתיחס עד באברהם) (ר״ל בו ולהתברך להגדילו

 ההיא האומה שארית אלא עליו חולק ואין ,מזרעו שאינו
 צפון בקצה התור״ך ככופרי הארן בקצוות נשארו אשר השפלה

 קיום על מעיד ששפלותם הרי .עכ״ל ,דרום בקצה וההודיים
 שבדברי אפקרוחא מלשון מופקרת לפרש ויש .אאור ומקללך

אין :וחוצפה קלות לשון והוא ,חז״ל .ברור דבר אצלם ו
אינם

: ובמערב במזרח עליהם גו׳ ו
א ואיך ס ם ל פגי  ראיוש שיביא לו יספיק לא דבר אמתות ברור על השם את ליטול הרוצה כל .וכו' י

 להיות יגודנו גדוד על עקב יגוד והוא ,עוז להדרו להעמיד כן גס יחויב אבל ,קיומו חיוב על
 חלומותיהם להם בפתרו רעים חלומות וכל קשות גזרות כל מעליו ויבטל ,אורח עלי שפיפון דרך עלי נמש לו

 לשחטח ראויות ראיות בידו הבא כל עם כי ,ביקרו מפץ המלך אשר הלזה לאיש יעשה ככה .כחלומו איש
 מניהו את ויטל משפט לאור הוציא למען חניתו את עורר ,כמדובר ופרטיו החדוש בענין עליהן דעתו

: שקדם במה למניננו סותרים בלתי נחשבו אשר הימים דברי ספר מצד ,בספקו .
ה היה סא ם ז גי פ ת אמר .וכו' מ ר ק פ אין ואמר ,מוחזקת כנגד מו ם ו ל צ ר א ב ר ד ת  אמרו כנגד ב

 מעין המופקרת ההיא לאומה לה קרה הוא מקרה והנה .וכו׳ הכל עליו שמסכימים בספר או
. ידחו או וכו', שיתבלבלו מבלי עשרה עליו שיסכימו א״א כזה דבר באמרו מ״ח סימן למעלה המוזכר כו'  שהרי ו

 מבלי הכל עליו יסכימו לא הזה הספר הן ,בלבול בזולת ההסכמה כנגד כי .יחד גס התנאים שני נעדרו כאן
 במנין ברור דבר אצלם אין ומבלי .אמר במנין וטועה מונה וזה ,אלפים וכך בכך וטועה מונה זה ,מחלוקת

 כזה דבר אצלם לברר שירצה מי דברי לדחות אדם בני שהוחזקו מה וכנגד .מזה גדול בענינה בלבול אין,לך
/ כו ם שהם מהרגלס ידוע אלה ובלעדי מופקרת. היא רס מוחזקת איננה זו אומה הן ו סי עי כ ח מ א

שי אנ
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 ותחבולותם ואליילייהם בצלמיהם אותם מכעיסים תם כאשר הדברים אלו בכמו

 האלהים מאת ספר אצלו יש כי שאומר למי ובוזים להם.; מועילים הם כי ואומרים
 קלה שדעתו מי בהם נפתה ;אדם מבני יהידים הברום מעטים ספרים בזה והברו
 או ;שנים אלפי עשרות) (נ״א ״עשרת מניני בהם שכותבים ההוברים ספרי כהןצת

 ואמרו ורואנ״י; וצנרי״ת ינבושא״ר שמות שם שזוכרים הנכטית העבודה ספרי במו
 :לזה והדומה ;הראשון אדם של רבו היה ושינבושא״ר , אדם קודם היו ‘כ

 מסכימים שאינם ובעם מופקרת באומה עליך טענתי כי אמור הכוזרי אמר
כאשר והם בפילוסופים תאמר מה בזה; התשובה והיטבת אהת; דעת על

הם
יהודה קול

.השורה מקלקלת והשנאה ;וכו׳ התורות אנשי
רו כי הוא גם ונוסף ב ם בזה ה רי פ ם ס טי ע ; מ

ם; אדם בני הרגישו לא ולמעונים לא, ובכן בענינ
.ינידום לא ומתבל הישוב מן אותם לעקור השתדלו

ם כי וגם רו ב ם ח די חי  ראוים בלתי אדם מבני י
הם; לסמוך  האמת מן לנשות להם הוא נקל כי עלי

 האדם בני דברת על המלך אדוני ועתה י .כזב ולהמציא
 המה רבה בהמה שהם להראות לבך שית זכרת אשר

 הסשירה אשר בהמה שקר פשר כל והעברת להם;
 צדקו משפש כל ולעולם אמה דבר רמש להניע בשפה

רי שלנו. ההומש שלספר פ ס  הנבטית העבודה ו
 שכתב ממה ענינם ׳ קצת על עמדנו ;הזכיר אשר

 מלא ההוא שהספר לאמר מהשלישי ול' כ״ש פ' המורה
 וכשוף רוחניות והורדת שלסמאות עשיית כגון שגעונות

 מהבלי כי שם וזכר .באורך שם כמבואר ;וכיוצא
האשרות. מן אחד שאילן שסיפר מה ההוא הספר

 שנים בנינוה עמד אמלו״י ושמו ההם בימים הנהוגות
(פי׳ היברוח עם ריב לו ושהיה שנה; אלף עשר

ס' גם .וכו' מקומו לקמת רצה כי מאנדראגול״ה)
 מיני על סובב סובב ההוא שהספר כתב ממנו ל״ז

 והם ,האדמה לעבודת דעתם כפי מועילים כשופים
 ספר אשר המתועב הדבר ומכללם .האמורי מדרכי
 זולתו במין מין הרכבת שבעת זכרו שם כי באמרו

 נערה ביד להרכיבו ירצה אשר החוטר שיהיה צריך
.כדרכה שלא בו רוצה ;מגונה משגל ישגלנה ואיש יפה

 באילן הנטע האשה תרכיב הדרך זה על חבורס ובעת
 עדיהם יתנו אשר הבליהם קצות אלה הן .ע״כ ,'וכו

.יקראו טמא וטמא ההוא הספר עניני על ויצחקו

נחמד אוצר
ם  שאומרים ורדגרים ,בעגודהם אחת דעה על מסכימים ^נ
ס, אמהת על אותם יאמרו לא גזה נ  שקרות לחזק רק עני

 הם ולכך ,קדמוניה הס אותם עובדים שהם שהשמים דתם
 בחדוש המאמינים דברי לדחות כדי השנים ברבוי מפליגים

שר :ההורות ואנשי העולם א ם הם כ םי תם מכעי  או
ם ה מי  ע״כ והירח השמש לצלמי עובדים שהם שמאחר .בצל

 בשעות מודה אתה שגם וכמו .קדמונים שהם להאמין’ גלחצים
 ז״ל והרמב״ם .וכזב הבל עניניהס כל כך אליליהם ישקרות
 שם ואמר .ושטוהם דעתם קלון לפרסם האריך שם גמורה
 על נבואתו פסקה אשירה מנביאי שאהד עבודתם בספרי שנמצא

 עם ריב לה שהיה ההיא האשירה לו הגידה ואח״כ ,מה ;מן
 ,במקומה אלוה להיות רוצה היה שהוא דודאים והם ,היברוח

 הוא איזה ויאמרו ביניהם שישפטו הדיינים לכל שיכתוב וצוהו
בוזים :הבלים הבלי לזה וכדומה ,בכשופיהם הטוב  ^מי ו

מר או כו' ש  נתקיים אבינו אברהם דת מקללים שהם ומאחר .ו
ם :בארן ושפלים נבזים להיותם אאור ומקללך גהם ■ ברי  .מחו

 :מ״ז) (ישעיה שמים הוברי. ויושיעוך כמו בכוכבים החוזיים
ני ת מני ר ש פי ע ם אל ם וברי בספור .שני  לחזק כדי הימי

ם :העולם בקדמות שטותם ת שם שזוכרי מו  וכל .וכו' ש
 שלא ומאחר ,החדוש מאמיני האמת אנשי להכעיס כוונתם

 ראיה מביאין אין כי ;טענה מהם אין ע״כ הוא בינות עם
:השוטים מן .

ב ר ס מו תי כי :דברת יפה בזאת כלומר .א ענ ך ט . עלי
ת :ראיה ליקח באתי ב ט הי ה ו ב שו ת . ה

 מלבד הקדמות יאמינו לא העולם שבכל מאחר שאדרבה
 כי נתבאר ,הארן בקצה אשר הכסילים ומעט בעם נוערים

ה ; שבעולם שוטים דעת רק אינו הקדמות ר מ מ א  ת
ם. פי םו לו  המה ארן וקנזני מועסיס היותם עם הלא בפי

שר והם :מחוכמים חכמים א  נודעים כלומר .זכו׳ הם כ
דברים יבדו ולא פאמס לבקש ומדקדקים בחקירה זמפורסמים

לחזק
 נגזרה היוחה אפשר עפריה היא נכטיה מלה ואם

 כעניני הפטה מפלחי הכשוף לפעולה אפשר אי ט באמרו המורה שם שגלה מה כסי ,הפטה מלשון
 וכן ;לכוככ ייחסוהו מוצא כל וכן כ״ח כל וכן ,פלוני כוכפ מחלק הצמח שזה יחשכו שהם ר״ל ;הכוכפים

 וירצה ;ההוא לכוככ עפודוח מיני הם ,הכשוף להם יעשה אותם כעשוחם אשר ההם שהפעולות יחפפו
רו :מלשונו ע״כ ,שנרצה מה לנו יעשה ולזה ,העישון או ההוא המאמר או ההוא הפועל מ א י כי ו  הי
ם ר ם קו ר  קדמוה כלם הצאפ״ה אנשי האמינו כי פאמרו כ״ט פ' כשלישי מענינם המורה שספר וכמו .א
אלא ;אדם כני כשאר ונקנה מזכר נולד איש הראשון שאדם וחפפו ;האלהיס הם אצלם שהשמים ;העולם

:וכו׳ אותו מגדילים שהם
ב  והיטבת כדקריך שיהיה ויונח לפרוח; מקום מצאת כזה ר״ל וכו׳. עליך טענתי כי אמור ס

ה ב שו ת ה :עליה לסמוך כדאי שאיננו הוא כן כי ;דפרת ויפה פזה ה ר מ מ א .וכו׳ ת
» אהה כי ר״ל ;והדקדוק המחקר מן הס כאשר הס הנה כי ,לפרוח לך יתכן לא זו השגה מפני הלא דנ  י

מוחזקת, כלתי מופקרת לאומה להמשיכם אין וכפן .כיותר המדוקדק מחקרם פענין יהלכו זו נדרך (תינתס
וכבר
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 לעולם, הקדמות) (כ״א ״והקדמות ״הנצחות על והסכימו והדקדוק המחקר מן הם

תחלה לו שאין דבר אלא אלפים אלפי ולא אלפים עשרות) (נ״א "עשרת זה ואין
:איננו) (בנ״א ״ותכלית

 חכמה נחלו לא עם שהם׳ מפני ,אותם להאשים אין הפילוסופים החבר אמר
 והחכמה ,בצפון השוכנים יפת מבני ויון יונים שהם מפני תורה ולא

שם בזרע אם כי איננה אלהי בכה המוחזקת החכמה והיא מאדם ירושה שהיא
שהוא

יהודה קול
מו וככר כי ס  שזכרתי כאותם נתכלכלו ולא וכו׳. ה
ת מלת כי תבחן מלין ואזן ,ס״א סימן חו צ נ  ומלת ה

ת לי כ ת  הסאור אין אמנם כי ,בענין הן עודאות ו
 אני בוחר כן על ובהתחלה, בקדמות זולתי בכאן

:השמעתן על הגוזרותי בנוסחאות
ר אמר סג ב ח ם ה פי סו לו פי ם אין ה שי א ה  ל

ם ת  זו באסקא הכוללת כונחו .וכו' או
 ראוי כלם האילוסואים בין אין כי הנמשכות, ובג'

 ,מרעהו ואחזת אריססו זולתי התאלסאוחו על לסמוך
 והנה .ממנו מהמתאחרים לא גם אליו מהקודמים לא

 דעת אל במחשבתו נסה לא באחיו גבר אשר הוא
 ,נעדרת הקבלה אמהת אצלו שהיתה מאני רק הקדמות

 ומאורסמות מקובלות נחלת יורשת באומה היה ואילו
 מבלי וזה .המחש להעמיד הקשיו מאנה היה , כמוט

 המורה כדבר מכריע מואת העולם קדמות על לו אין
ה כוונתי וז״ל, מהשני ע״ו ארק  לבאר הארק ס

 לאי העולם קדמות על אצלו מואת אין שאריסעוס
 שאין יודע עצמו שהוא ר״ל ,סועה בזה. ואיננו ,לעתו
, על לו מואת ה  אשר והראיות ההם ושהסענות ז
 ,יותר אליהם הנאש ותעה יראו אשר הם אותם יאמר
 אלכסנדר שיחשוב מה כאי הסאקוח מעע יותר והס
 הביא ושם .ככה על מיוסד ההוא הארק וכל .יכו'

 בענין היה איך באירוע ניכר שמתוכם האילוסוף דברי
 בארק גם עליו. עינך שימה מאד מסואק החלוש

p״r שאבאר אני בו אשתדל ואשר ז״ל, כתב ממנו 
 שכבר תורתנו, דעת על מחודש העולם היות כי

 האילוסואיות כלן ההן ושהראיות נמנע, אינו גארהיהו
 ימצא שזכרנו, כמו הענין שאין מהם יראה אשר

ט' יבעלו אנים כלס ההן לעעטת  עני, היות על המורים אריסעוס מאמרי שאתיו על נשא י״ס ובא' .ע״כ ,ו
ה, וראיא ולאו אין הקדמות די מר, האלה הדברים אי, על ותבונה לעת מאיו כי בי  השאלות. וכשנברא! לא
כ. וישיש, שמחתו שתחזק השומע על הדין מן מתוקן מעס היתר להתירם ונחזק הנכבדות המעולות  ושא ע״

י בחיקך ושאהו ככה על לדבר עוד הוסיף כי ההוא המקום מן וראה עיניך נא  וארית . חן חכם פי דברי ג
ם מורו  המקגם אל ועלית וקמת שמה. רצופים ארקים בכמה זולתו על החדוש מאמר בהכריעו בשמו ע

 הכרעה ביגואת היות לבלתי ינצורו ובריתו קדוש אמרי דבריו שמרו כי ,ביאורו על אנחנו אשר הזה הנבחר
 הסבר אמרח שומה היתה ע' סי' בתשובותיו ז״ל הרשב״א ובאי .חלילה הקדמות האמנת אל אדם לב להשות

 ש^) לפי כלם האלו הענינים בבעלם האילוסואים מן אחד מאשים איני ואני שם באמרו הזאת האסקא ראש
כו', ■מחכמיהם מכם קבלת ולא נבואיי דבר יכריחם כ: ו ״ ם ע ני כ שו . ה ן ו פ צ  משק ההיא האאה ואין ב

ח וחמדתם אמצעיתם אשר השויס האקלימים יורש שהוא מאני נח סגולת ושם צ״ה סי' כאמרו שם לאלהי  א
ת :וכו' דרום .אל וחם צאון אל יאת ויצא הנבואה אדמת כנען ק חז מו ה ה ב . ב י ה ל  אצלם חזקתה אשר א
 בי? מוחזקת שהיא או אנושותו מכח עקריה על לעמוד ערכה אטש ידע לא אלהי מכח נמשכת שהיא

 בזה והרמז .והמצמתו מלבו לא כי אלהי עליון בכס ראשונה בה שזכה מי ביד שהוחזקה או ,בה המחזיקים
;צ״ה סימן שיבא וכמו ושמורה בכל ערוכה ובינה מכמה רוח נשמת באאיו נאח אשר ית' כפיו יציר המכר לאדם

לא

נחמד אוצר
מו :דתם לחזק סכי ה  דעס על שאינם שאע״פ ר״ל .וכו׳ ו
, בסימן כנזכר זע״ז וחולקים אחת ג ׳  כולם הושוו עכ״פ י

אין :קדמון שהעולם ה ו ת ז ר ש  ויוהר יותר כלומר .וכו׳ ע
 תחת נופל שאינו אומרים כי ,ההודיים מן החדוש ירחיקו

ת : תחלה לו שאין רק כלל הזמן לי כ ת  השמם למנין ר״ל ,ו
 לו אץ ענין והוא ,שיכלה מספר שום לו אין .עומד שהעולם

 יחרב שלא על תכלית לפרש יש וגם .אחד והכל ,תחלה
 אינו נברא) (ר״ל הוה שאינו מאחר לנצח, יעמוד רק העולם
 לנוסחת ונמשך .הפילוטפים בפי רגיל שהוא כמו ,נפסד

 הייט שזכר שהפילוסופים ודע .זה שלפני והקדמות הנצחיות
חריו, והנמשכים אריסעו  ציד גבור להיות החל הוא כי א

 לד הקודם אפלכיון אמנם .הקדמות אמונת על הבריות את
 מלכד ,בראשית ובמעשה העולם בחדוש האמינו וסיעתו

מן מח״ב פי״ג במורה כנזכר ,קדום בחומר שהאמינו ק  ו
:החבר בדברי ס״ז

ג ן □ ם אי שי א ם לה ת  פנס ,׳במעל במרד שלא ודאי .או
ת, להאמין לבם  המנהילים הצאנ׳ה אנשי כמו הקדמו

 החפשית ידעתם חכמתם אבל ,עצביהם לקיים זאת באמונה
 לטעום הביאתם היא אבותיהם וקבלת להם דרך מורה מבלי
 אשר הצאב״ה אשי אבותם דעת אחר בזה ונמשכו .הזה

א :יצאו מהם לו של ה ה נ מ כ  בראשית מעשה סתרי מכמח .ח
 בסי׳ כנזכר ,איש נפי איש סגולה ליחידי למורשה ניתן אשר
א :מ״ז ל . תוו ו  מאבותם קנלז ולא ראו לא מיניהם ה.

 השמיט השמים מן אשר והנורא הגדול והפלא סיני הר מעמד
, על קולו אס אלהינו ה׳ רן א כו ולפיכך ה  לגם בשרירזת ל

ע :חקירתם יביאם אשר אל להאמין כנ . העזו ן ו מ  ואין מ
̂רא בא״י רק אלהים לרוח השפעה מקום זה א הי-  מזיון גי

 למ1סג היה עז ,ז״ל צ״ה בסימן כמ״ש ,נח בן שם ירש אשר
 אמצעיתם צ8א השווים האקלימים יורש שהוא מפני נח

אל יחם צפון אל יפת ויצא הנבואה אדמת כנען ארן וחמדתם
דרום
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 ולא ,מאדט ההיא הסגולה מן תפסוק ולא ההכמה פסקה לא ,נה סגולת שהוא
 פרם ואל מפרס אליהם ההכמה ונעתקה שגברו מעת אלא ביק החכמה היתה

 לאחר ולא לכן קודם לא ההם בימים המפורסמים הפילוסופים בהם וקמו מבשרים/
ק  :עתה עד מפורסם פילוסוף בהם קם לא לרומיים המלכות ששבה ומעת ,מ
 :בחכמתו לאריסטוס נאמין שלא מחייב זה וכי הכוזרי אמר סד
ח  בידו היתה שלא בעבור ומחשבתו שכלו את שהטריח מפגי ;כן החבר אמר ס

עד (כ״א "וסופו העולם בתחלת וחשב ,בהגדתו שיאמין ממי קבלה
סופו

יהודה קול
ה לא ק ס ק ולא החכמה פ סו פ  הסגולה מן ת

ם ההיא ד א  ארן עלי הראשון אדס שים מני .מ
 ויותר .שקדם כמו נמשכה וממנו הסגולה התחילה

 האלהית כחכמה זכה אשר מאדם כי לפלש נכון
 ולא פסקה לא והלאה זו מן שזכרנו, כמו ראשונה
 קבלה השתלשלות דרך ההיא הסגולה p תפסוק
ת :יעקב קהלת מורשה ע .פרס על .שגברו מ

ס: אליהם החכמה ונעתקה אליו שסמך וזהו מפר
מו ק ם ו ה ם :הנזכרים ביונים .ב פי סו לו פי  ה

ם. מי ס ר פו מ ת וסיעתו: כאריסמוס ה ע מ  ששבה ו
ת כו ל מ  כי הראשון למקומה ששבה ענינו אין .וכו' ה

משלשום, גם מתמול גם הרומיים אצל היתה לא
 נשתנה היונים אצל תחלה היותה שבמקום כונתו אבל

 הזפ הלשון ודוגמת .הרומיים אצל להיותה ענינה
 כמבואר רב בקהל האלהות שבה באמרו מ״ז סי׳ מצינו
 נעתקה ואיך מלכיות הד׳ זכרון השלים ובכן .שמה

 הראשון מוקדון אלכסנדרוס כי מפרס ליון החכמה
 פרס ̂ואל .ממנו המלוכה ולקח בבבל דריוש הרג ליון

 המלך בלשאצר הרג דריוש חתן כורש כי ,מכשדים
 העביר רומי על שמלך קיסר ולולייאנוס לבבל. האחרון
 סימן ב׳ מאמר נשנה הזה והענין .יון מבני המלוכה

 מפורסמים פילוסופים היו שלא באמרו והאריך ס״ו.
 לחוש אין כי להורות ,מכן לאחר ולא לכן קודם לא
 קברניסס שאריסשוס היונים עד זולתי פילוסוף שום על

:זולתו וכ״ש שיבא כמו הקדמות על מופת אין זה והרי
ד י □ כ ה ו ב ז י חי כו׳. מ  ונעתקה הואיל ר״ל ו

 למה שגברו מעה מפרס אליהם החכמה
 מקבלת אותה נוחלים היותם בלי על נחלתם תגרע

 עליו הלין כי הוא מה ואריסמוס ,זה מפני 5נפג לא ומעמה נמר לא החכמה ריח והלא ,שם כזרע ות3א
 י5יו היותו מפני וכי ,הקדמות גזירת על מסכים הוא וגם הכל לדברי עדיף חכם הוא והרי ,חכמתו ועל

: זכרת אשר הדרך על מקום מכל אליו הנעתקת לחכמתו נאמין לא מאבותיו מקובלות נוחל בלפי
ה [ ס י כ נ פ . שהטריח מ כו'  לא שם כזרע מקובלות נוחלת באומה היותו מבלי כי הוא p כדברך ו

ס׳ שכלו את שהסריח מפני ,בחכמתו אליו נאמין  בהוראתם מזה זה נבדלים ומחשבה שכל .ו
 מחסא ובחדא בחינתה מדקדוק מתעלס שהוא פעמים זאת גם י״ב,-ואף סי' בחמישי שיראי וכמו המחקד־כח

 .ביאורנו בראשיא שקדם כמו מלות של דקדוקן על תמיד להתיצב המחברים דרך אין אמננ כי ,נ^מתינהו
ו היתה שלא בעבור אמרו ושעם ד  אדם של דעתו שאין מפני הוא .בהגדתו שיאמין '־£י קבלה בי
 מ״ד) (חהליס המשורר כדבר לבניה© שקר התנחלס לבלתי המוחזקים אבותיו לקבלת אס כי להאמין נוחה

ם. בימי בימיהם פעלה פעל לנו ספרו אבותינו שמענו באזניס ז^להים  הראב״ע עליו שביאר מה וכפי קד
 3D שכל אבותינו סעס ועוד ,נאמנים והם צדיקים שהיו אבותינו ריו והמספרים שמענו באזנינו אלהים באמרו
. חעולם בתחלת והשב :5ע״ לבדו, האמת רק יורנו לא ולעולם בנו^ את אוהב פו סו  הראיס כבר ו
ת ע BS הכשרתי כן ועל ̂ וסופו בתכליתו לא לבד העוצם בתחלס הוא בכאן הסש־ר עימד הי מימן ׳ז

נחמד אוצר
א :«״כ ,דרוס ל ה היתד. ו מ כ ח  תאמר שמא .וכו׳ ביון ה

 הגוים מלא חכמתם והלא ,יון בני מטלת בטיניך תקטן איך
 ואם ,חכמות מיני שבטה בכל חכמתם ללמוד יבואו ה^־ן וכל
 מלבם לא כי לו רמז לזה ̂ בחרו אשר בכל להאמין ראוי ק

ת: שאר בכל הדברים יצאו ת החכמו ע ברו מ כו׳ שג  .ו
אל :הפרסי מדריוש המלוכה לקח מוקדון אלכסנדר  פרם ו

ם־ די ש כ  וטס בבל, מלך מבלשצר המלוכה לקח כורש מ
ה, ספרי כל נלקחו הממשלה מ חכ  מלמד שהיה ואריסטו ה
 נודט וכבר .הספרים כל לידו הגיטו כנודט מוקדון אלכסנדר

 שכל אמרו וכבר ,ישראל מבני לכשרים נטתקה החכמה כי
 במתק זה הטלים והחבר .אריסטו לידי הגיטו שלמה ספרי
 חלו לא היה לא טס זה הכשדים הן ,מובן ממילא כי לשונו

 אשר מהאומה ג״כ להם הגיטה אך ,מטולם החכמות ילדו ולא
 זה ביאר ב׳ מאמר ס״ו ובסי׳ ,ישראל בני והם עליה שלטו

ת : בפירוש ע מ ה ו ב ש ת ש כו ל מ  לולייאנוס בימי .לרומיים ה
א :קיסר ם קם ל ף בה סו לו ח לא כי ראיה וזה .וכו׳ פי כ  ג

 כאשר כי החכמות בכל חיל גברו מלבם הוציאו אשר חכמתם
 למה לשאול ואין .■חכמתם נסרחה לרומי מהם הספרים ^קחו

כ להם הגיטה לא  דבר כי , הספרים עם העולם חדוש קבלת ג׳
 :נודע וזה ,כשמה בע'פ קבלה רק לכתוב ניתן לא כזה

ה וכי סד ב ז חיי  הכל עכ״ס שתאמר מה מאמר ־ וכו׳ מ
 והרי ,גדול חכם היה עצמו מ׳. שאריסטו יודעים

 : פילוסופיים הקשים מצד העולם קדמות לבאר יד הציב הוא
MD פני :לו נאמין שלא ודאי .ק ח מ הטרי ת ש לו א כ .ש

 ולא לאחור וילך לרעה עזרו לו שהיה השכל ר׳׳ל
ס,  העמוקה החקירה זאת על לעמוד אדם בשכל כת אין כי לטני

שב :אמתית וקכלה הנבואה שפע מלבד ח ת ו ל ח ה ם. ב ל עו  ה
 :בעולם הבריאה ענין ולהבין שכלו אל לקרב רוצה היה סוא

נפסד נברא כל הפילוסופים אצל הכלל כי ,חורבט .?םופו
ובהפך
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נחמד אוצר
 זה ומפגי ,לנצח עומד הוא קדמון אך נברא שאינו כל ובמפך

 תנומה לו שהגלגל מאחר אמר כי .התחלה לו לצייר קשה היה
 (ר״ל שההפך ,נפסד אינו א״כ ההפך מן דבר בו אין סבובית

 סבת הוא נזה) זה הפכים שהם יסודות מארבעה המורכב כמו
 בשמו שוכר וכמו . מתהוה אינו נפסד שאינו ומה ,ההפסד
שר :הג׳ בדרך ממ״ב בפי״ד המורה א ה כ שה הי  ג״ב ק

ת מו ד ה  קושיות מהמת החדוש להאמין שקשה שכמו ר״ל .ה
 בפמ״ז והמורה .הקדמות אמונת על קשה כן כמו פילוסופיות

 ישיגו מאשר הקדמות למאמיני ישיגו קושיות שיותר ביאר י מח״ב
תיו :החדוש למאמיני שו ק ם :ראיותיו . ה טי  אני הנו

ת מו ד ק  יותר בעיניו נראים היו הקדמות שעל הראיות .ה
תו :מכריעים ב ש ח מ ת ב ט ש פ מו  קבלה מבלי הערומה .ה
 .הצאביי״ם כחק הקדמות האמינו כולם שאדרבה ,מאבותיו

 אלהייס בענינים שכלו להקיף דמה להבל האדם יענה ומה
אה אSו :מלגו החדוש להוכיח בעיונו תהום בחקר להתהלך  ר
שאול  כי ,עולם שנות מנין על לחקור לבו פנה לא .וכי׳ ל
 כנזכר מאוד רבות בשניק המספרים הצאב״ה כזבי לו הספיקו
סו ואיך :ס' בסימן ח תי  נח בני שלשת אחר .אדם בני נ

 לא ועכ״פ ,מזה ענין קדמונים בספרים מוצא היה מסתמא כי
על דעתו נותן והיה ,הפלגה זמן לפני ספר שום מוצא היה

מ ג

 הקדמות כן גם קשה היה כאשר ההתהלה לצייר מהשבתו על קשה והיה סופו)
 לשאול ראה ולא ;המופשטת במהשבתו הקדמות אל הנוטים הקשותיו הכריע «ך
ם. בני נתיחסו והיאך לפניו שהיה מי שני מנין על ד הפילוסוף היו ואילו א

באומה
יהודה קול

 ומן .והתכלית הנצמות זכרון שהשמיסו ■הנוסחאות
חפג בו שכתוב הנוסח כאן עצמו.אכשיר הזה הפעם  ו

 בענין חשב כי והכוונה סופו^ עד העולם בתחלת
 הוא היכן עד בזה העיון סוף עד העולם ■התחלת

 :והנמגומים הספקות מן אליו שנמשך ומה ■מגיע
 בלא גוברת בסברא ר״ל .המופשטת במחשיתו

 על באמרו י״ד סימן סוף בחמישי לו ודומה .קבלה
 במופשס שמענו מה על שבת להם ונתן הפילוסופים

 שני מנין על לשאול ראה ולא :ע״כ ̂ הקשיהס
ה מי הי  הראיה על בזה לעמוד כדי .וכו' לפניו. ש

 אמתח על מ״ח סימן הכוזרי הביא אשר הנזכרת
פרסי/ המדוש  ,התחש מן כמתיאש לזאת לבו שת ולא ו

 בה שינחל באומה היה אילו כן עושה היה שלא מה
 .וכו׳ הפילוסוף היה ףאילו :שיבא כמו מקובלות

 אשר בפרקים המורה מסעם שקדם במה בארנו כבר
 הקדמות על מופת לאריססוס אין כי ציונם לך הצבנו

 ובכן .ככה על דבריו בחולשת המכיר עצמו הוא זכי
 .וכו׳ ומפורסמות מקובלות שינחל באומה היה אילו

 החלק לזכות י להימין פונה היה פונה שהיה פינות גל
^ ת א / הראיה תתאמת כאשר אך ה' סימן הטזרי מאמר דרך ועל ה ו כ  הסבעיים יעשו כאשר אמרו עד ו
 מציאות לרלב״ג נתפרסם ולולא .וכו׳ סבות להם ושמים מתחכמים אותף רואים וכאשר וכו׳ המופלאים גכתות
 עשה כאשר לענינו, סבה למצוא לו מתחכם היה לא שואלו, שידע מה מודיע שהיה בזמנו הנמצא הנער
 הי׳ עדות ביאור על ס׳ סימן בתשובותיו הרשב״א שכתב מה מדבש מחוק ומה .ז׳ פ׳ מלחמותיו מספר גשני

 בעיניו ראה ואס״כ והנסים האותות להכזיב החקירה אתר שנפחה, מי על אצלו שהכונה מהכימת.פתי גאמנה
 ולהתחכם סענות לבקש יתרן אז כי והפלאים האותות קיום אצלו נתגרר שמתוכם וכיוצא וסיני סוף יס מעמד

 בחכמתו הפילוסוף והנה .פתי מסכימת וז״א ,׳הסבעיים.וכו לסמח ויטל ורוצה משגיח השי״ת היות על
ם בלג אניה תוך הובל לרב וישוה ׳אדמהו ל ,ולהשמאיל להימין יסנה ללכת הרוח שם יהיה אשר אל י ב  ו

 מימי■׳ יהמרו יהמו כי ים משברי מאדירים תשבר לא אשר מצבה סוב על אניחו להעמיד ויתור יבקש •ענין
 כדרבונות חכמים דברי קהלה אמר בזה כיוצא ועל המנשבת. הרות לצד פונה הוא פונה שהוא פינות זכל

 האנושית חכמתם עטני אח החכמים ינהיגו כי להורות ,אחד מרעה נתנו אסופות בעלי נסועיס וכמסמרות
 על העומדת הקבלה אנשי דרך כן לא .שעתן צורך לפי הנה ואחת הנה אחת ,הרוח שם יהיה אשר אל

 אשר אל האנושית הכמתם עניני יישירו כי ,כדרבונות חכמים דברי וז״א ,פעמיה נמוסו בל תמיד קיומה
 והוא ,אצלם המקובלים הדברים לבם בתוך האוספים הקבלה בעלי אך לעומתם, המתנשאים הספקות יניעום
 קבלתם בדברי לגרוע או להוסיף ימוסו לא לעולם אשר נסועיס כמסמרות הם הלא אסופות, בעלי אמרו

 בח כן על כי מרע״ה בנוסריקון שמו כאן שנרשם נאמן רועה משה הוא ארזד, מרעה נתנו כלם כי ,הנאמנת
 היה האמור זה דרך על והנה וכו׳ מסיני חורה קבל משה התנא כמאמר קבלתנו ראש והוא ,הוי״ו במסרון
 מהשני ס״ז פ׳ המורה כדבר לקבל קשה יותר האמה לפי הקדמות בהיות ובפרס ,בהדוש הפילוסוף מתנהל
 באמונת ממנה גדולה יותר הרחקה התחייב כן המחש באמונת הרחקה קצת לנו שתתמייב כמו גאמרו

ת, כ. הקדמו  אין קדמונים או הווים השמים אם והיא שזאת.השאלה אצלנו התבאר כאשר כתב כ״ב ובפ׳ ע״
 שדעה לך הראינו הדעות משתי אמת לכל המהמייבות הספקות ובארנו ,בה הסותרים משני אחד על מופה

 אברהם דעת החדוש להיות מחוכר השם, בחק שיאמן שראוי במה מזיק ויותר ספיקות רב יותר הקדמות
ט׳ השלום עליהם רבינו משה ונביאנו אבינו  :בבאורו עליו קבל אשר את ובאר ילך הלוך והלאה זו ומן .עכ״ל ,ו
 נמצא איך יגידו חכמים הנה כי המדות לספר בביאורו סוב שם להר׳ כחוב המצא על שמעתי ואני

 סוב לקח לקחו ברוג הסהו הצדיק שמעון כי בו מודיע ספר כדי ט והיה לאריססוס מכתב במצרים
קרוב ואפשר .אחר לאיש ונהפך הורתנו על חולקה סברתו שהיתה מה ובכל הקדמות בהנחת דעהו לגסל

הוא
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 (נ״א מתעסק היה אותם לדהות יכול שאינו ומפורסמות מקובלות שינהל באומה

אשר הקדמות ההזיק כאשר קשיו עם ההדוש לההזיק ומופתיו בהקשותיו מתחזק)
:לקבל קשה יותר הוא

 : בשכל תתפשט הכרעה במופת יש וכי הכוזרי אמר
tD במח התורה שתבוא לאל חלילה הזאת. בשאלה מופת לנו ומאין ההבר אמר

שידחה .
ה קול ד הו י

הרי״<!| פם על ס״ו סימן בשני שנזכור ממה זה הוא
 לרואי ויותר ,הצדיק שמעון משנת על אבות כנחלת

 אשר ,הקדש ללשון ערב מלשון שנעתק התפוח ספר
 כי פפירתו בעת לאריסנווס שאירע מה בו סופר
 נהניס נשמתו שהיתה פוב ריח בעל תפוח בידו היה

ט ממנו  חבריו והחכמים ,שעה לחיי מתחזק היה ו
 לבקרו שבאו וקריפו״ן מילו׳ץ שמאו״ם שם אנשי

 נחומים דברי פובים דברים אליהם לדבר העירוהו
 גלגולי ומתוך המות אמר והשארתה הנפש קיום על

 החדוש ומכללם הוריות פנות קיום על הורה ספורים
 שם דבר אשר מילו״ן מאמר בעיניו וייסב מאין;

 עד סועיס היו אדם בני וכל ,לחמר האלה כדברים
 ומכמו שהשכילו והמשכילים החכמים אב נח שבא

 קז וסוף ראש לכל יש כי ידע והוא יוצרם להבין
 הרמה והמעלה היתירה החכמה לאל ונתן ותחלה

 מכלם החכים אשר אברהם קם ואח״כ והגבוהה;
 מהבילים וגם סועים היו דורו בני כל כי והבין

 יחידו בנו לו להקריב וצוהו ית׳ ה׳ נסהו אז בהבליהם;
 מעלותיו להבין לאלהיו שלם היה לבו כי כן ויעש
 מניע להם יש הכוכבים וכל והירח השמש כי והבין
 אשר הצלם שעבד אביו תרח אחרי נסה ולא ,ראשון

חרן הוא  אליו מקריבים והיו ;הירח צלם והוא י
 נקרא וממנהגם מהם ע״ה אבינו אגרהם שנתרחק ובעבור ;באש ובנותיהם בניהם ומעבירים אותו ועובדים
 f וכו׳ המות לבקש ראוי הזקן אברהם הבינו כאשר הפילוסופית בחכמה ויבין הזאת לחכמה והמגיע .פילוסוף

 כלה כאשר כי נשמע הקול דבר וסוף .תוקף בכל לדבריו הודה אשר אריססוס בפני ■מילו׳ץ מדברי כאן עד
 ויאמרו תלמידיו ויבכו .וימת פניו ושמרו מידו התפוח ונפל ידיו רפו שמה שנזכרו ההם הדברים לדבר החכם
 ;ע"כ ;כמוך וישר חם לאיש יאות כאשר בגנזיו וישימהו אליו רוחך יאסוף הוא הפילוסופים נפשות האוסף לאמר
ם א  רוחו נראה בעין עין כי ;הימים דברי ספר על כתובה היא הלא הפילוסופים בקדמוניות חפצת אמת ו

 יפה כי החבר צדקות דעת למעז זכרתי אלה .מזהיר אש ניצין לדמיון ממנו נאספת אריססום של ונשמתו
ו ובאמרו .הרמתה בתשובתו הורה יפה דן נ אי ל ש כו ת י חו ד ם ל ת  מן למעלה נעשו אשר למופתים רמז או

 נבואתם בעני; הנביאים יון פילוסופי רואים היו ואילו ג׳ סי' ברביעי שאמר למה דומים אלו ודבריו .הסבע
ה לאמר דברו שהשלים וזה .ע״כ ,׳וכו פנים מבקשים והיו להם מודים היו ומופתיהם ק הי ס ע ת ו מ תי שו ק ה  ב

ו תי פ מו ב ק ו חזי ה ש ל רו ח  הנוסים הקשותיו הכריע אך באמרו זו בפסקא ממך למעלה מה והסתכל .וכו' ה
ה לקבל קשה כך כל שאינו החדוש להחזיק כי סעמו ואולי .שמה בדבריו מופת זכר לא כי הקדמות אל  הי

:זרותו לרוב בקדמות עשוהו יכול שלא מה ג"כ מופה עליו מביא בחכמתו אריססוס
ל כי ס ש ל ת י פ מו  מופת התנגדות שימצא זה אפשר האס שר״ל נראה הדעת בהחלת העולה לפי .וכו׳ ב

 כי .הקדמות אל הנופים הקשותיו הכריע אריססיוס כי שאמרח מה מתוך כנראה החדוש לדעה
 אחת ובסקירה למופת הקש בין הכוזרי הבדיל לא מקום מכל הקשים זולתי שם הזכיר פלא היוי! עם הנה

ה :הזאת האמונה ענין מאד מחליש זה היה ואולם .אצלו נסקה ע ר כ ט ה ש פ ת ל ת כ ש  סברא לא .ב
:הנמשכת בפכקא חדשות פנים לכאן יבואו ועוד .במחשבתנו גוברת גרידא

ן [ ס י א מ ת לנו ו פ ה מו ל א ש ת ב א  זולתי הקדמות דעה יכריע שאריססוס לך אמרתי לא כי .וכו׳ הז
 יש וכי לאמר בי תתפלא זה ולמה ,מכריע מופת בזה לו שיהיה לא גוברת בסברא בהקשים

ה :וכו׳ במופת ל לי ל ח א כ״ס פ׳ סוף המורה כמאמר ההורה ביסול לידי ח״ו מביא זה היה כי .וכו׳ ל
י כנ ה מ

נחמד אוצר
שיו עם : זה מה פ .ק  יוחז• :לדעסם קושיוה נגדו שיש אע'

שה נ כ״כ בפרק המורה וז׳ל . לקבל ק ח׳  התנאר כאשר ,מ
 ברואים) (ר״ל הווים השמים אם והיא ,השאלה שזאת אצלנו

 וביארנו ,בה הסותרים משני אחד על מופת אין ,קדמונים או
 ,הדעות משתי אחת לכל המתחייבות הקושיות) (ר״ל הספקות
 במה ויותר,מזיק ספיקות רב יותר הקדמות שדעת לך הראינו
 (ר׳ל מחובר ,)הש׳י ביכולת (ר״ל השם בחק שיאמן שראוי
 משה ונביאנו אבינו אברהם דעת החזיוש להיות זה) על נוסף

:עכ׳ל• ,וכו׳ השלום עליהם רבינו
ש וכי סו ת י פ מו  על מוסת הביא שאייסעו■ קסבר .וכו׳ ב

,הכרעה במופת יש וכי לו הוקשה ולזה ,הקדמות -
י י  הפך על לדון השכל היוכל המוסת כבר עליו שבא דגר י

 שאמר וכמו .בשכלו ותקוגל תתפשע שההכרעה מד הדבר
 מחזק היה החדוש שקבלו באומה אריסטו היה שאילו החבר

 יש אם וממ״ג ,כלום המוסת אחר אין הלא ;במופתיו החדוש
 על מופת יש ואם ,הקדמות הכריע איך החדוש על מוסת

:החדוש לחזק. יכול היה איך הקדמות •
TD ן אי ס ת לנו ו פ אלה מו ש ת ב א  שימצא היתכן .הז

 לא עצמו ואריסטו ;כזאת רחוקה בשאלה מופה
ה; מוסת לו שיש לומר לגו מלא  ט״ו בסרק המורה יכמ״ש בז

 ;ססק גלי אמתיות הם גות ההקדי שכל מה הוא שהמוסת ממ״ב
 לנו ומאין .בפירושי י״ג בסימן כמ׳ש המוחשות כמו והם

א :העולס קדמות לענין כאלו הקדמות ב ת ה ש ר תו .וכו׳ ה
הלא
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 דברים לבריאת המנהגים ושנות בנפלאות התורה תבא אך ,מופת או ראיה שידהה

 מה לעשות ויכלתו העולם בורא הכמת על להורות אהר דבר אל דבר להפך או
 הטענות(נ״ב) שתי וראיות ,עמוקה והקדמות ההדוש ושאלת .שיהפוץ בעת שהפץ
אשר בנבואה ומשה נח ועד מאדם הקבלה החדוש שתכריע עד ,שוות ככ״א) (אינו

היא
יהודה קול

ס על מוסת להם התאמת אלו ז״ל מהפני ספו  דפחאלי
 וכל .ע״כ ,אחרות לדעות הענין ויעתק התורה הסול

 בכאן החבר ומאמר לכונתנו. מתיחס ההוא הסרק
^ השקר מן לאל חלילה ס״ס סימן לאמרו דומה שי  ו

 :עכ״ל ,שקר וישימהו אוהו שהשכל'מרחיק מה בתורה
ך א א ב ה ת ר תו  לנו עשה בלבד זאת לא .וכו׳ ה

 התנגדות יראת בלתי •ידו על דת להנתן עמרם בן
 במוסתיהם אין מבלי ,דעותיה לסנות הסילוסוסי המוסת

 היא התורה זאת כן גס אבל עליה^ הכרעה שום
 הסילוסוסים מופתי על להכריע נפלאותיה במופתי העולה

 ההוריות בסנות להודות ויוכרחו כן בלהטיהם עשו אשר
 :עיונם בסלס אליהן לעלות יכלו ולא מהם שגבו אשר

ת ל א ש ש ו דו ח  עומק על המורה העיר כבר .וכו׳ ה
כל ידע וכבר .מהראשון ע״א ס׳ באמרו זו שאלה

נחמד אוצר
 ערמה לפהאיס ולתח והשכל דעה לאדם ללמד גאה ההורה הלא

 פתצוס דעחך על תעלה ואיך ,׳והכינה החכמה מקור ומשם
 המכשכש מופת או ראיה' מחמת מכחישו שהשכל דכר להאמין

א אך :כנגדו ב ה ת ר תו ת ה או ל פ כו''. בנ ת ו ד מ ^ א, הי ז  ־
 המוחשו^דיל^- שהם אמתיות מהקדמות המופת דרכי אותנו

ה, שהחוש מה א  שום אחריהם אין המוחשות שההקדמוס רו
 אדם שום נו שיסתפק יתכן לא מהם הנכנה והמופת ספק

ת באו כי כנודע. או ל פ ת הנ שנו ם ל הגי מנ את ה ^ בברי ד א  ה
 ירידה וכמו .שעה לפי כנים שננראו כנים מכת שהיתה כמו
 אל דבר להפך או : השמים מן יורד מאכל שנכרא המן

ת : לנחש והמטה לדם המים שנהפכו כמו .דבר רו ל להו  ע
ת מ כ רא ח  והיא את1 לוקחה מה׳ כי חכמה יקרא לואת .הבו
ת : האמת מכוני על מיוסדת שו ה לע  וזה .וכו׳ שחפץ מ

 שמכאר וכמו העולם מדוש לענין כלום אחריו שאין מוסת
ת :והולך תי וראיו ת ש ענו ט ת ה  שסלה כמו לא כלומר .שוו

שאי כמו כי ,השכל היקש מצד זו כשאלה מוסת שיש דעתך על
אפשר

 שזאח נפשו, יטעה b]>c האמתי השכל זך מעיק
 אליה יגיעו לא מדושו או העולם קדמות ר״ל ,השאלה
ס שפילוסופי השאלה מזאת לך ויספיק הרבה בה נדבר והנה ,שכלי מעמד ושהיא מותך במופת מ ח  ה

:ע"צ ,ודגריהס בחבוריהם שנמצא כמו זה זמננו אל שנה אלפים ג׳ מהיום בה חולקים
 אצל ככה על הביאור ייחד ,נגדם הכרעה במופת אין אשר הפנות בכל הנזכר הכלל הוסד אחרי והנה

 בתחלת האדם ידע לא כי ,עמוקה והקדמות החדוש שאלת אמנם כי באמרו עליה, שאנחנו הזאת הפנה
 מגדל ליכבש נוח יהיה מקום מאיזה ידע ולא זו שאלה קושי על יפתח לא היא סגור הזה בשער ליכנס עיונו

 תמצאנס השאלה בחקירת וראיות טענות בהכניסו כן אחרי וגם .אליו לגשת לבו יערב זה ומי כמוהו עוז
ת. הטענות שתי ראיות שוו  להיפן־כי ותהי בשכל. הכרעה,תתפשס להכריע הפילוסופים בהיקש אין כי ג״כ

 המשכה מצד עליה לסמוך ראויה כשהקבלה ובפרס ,שויס הסותר קצות שני בהיות ההדוש תכריח הקבלה
סב אין קרוב והמנין היצירה נתחדשה שבו כח ועד ית׳ כפיו יציר מאדם  כאשר עליו להכנס יכול והשקר ה
 זאת ובלעדי .הנאמנת בהגדתס עליהם לסמוך הראויס מאבותיט לקבל עלינו חובה בפרס ואנחנו .דברה
 ן0 נאמנת יותר ספק מאין היא אשר חולק עליה שאין המפורסמת בנבואתו אותו יכריע נביאים של רבן משה

 אחלז שפה אלה דבריו והיו ומ״ח, ומ׳׳ז מ׳׳ג סימן למעלה שנזכרו הראיה מיני שני כאן זכר והרי ההקשה.
 ששם■ ס״ג סימן אצל לשונו להעתיק החלונו אשר מהשר ט׳׳ז פ' המורה מאמר עם מסכימים אחדים ודברים

 מדושו או העולם קדמות לומר רוצה ,השאלה זאת והיתה זה לי התבאר וכאשר ,לאמר אלו דברים עלו
 שאבאר כמו אליהם להגיע העיון בכח אין ענינים תבאר אשר הנבואה מצד מקובלת אצלי היתה אפשרית,
 מל בהכריעו אתחיל מאמרנו אפשהת שאבאר ואחר ,בקדמות שיאמין מי דעת על ואפ^ו תבטל לא שהנבואה

 לט שתתחייב שכמו ואבאר ,בקדמות המאמר על בחדוש המאמר בהכריע ר״ל ג׳׳כ עיונית בראיה זולתו
 נם לוקחו מהיחסים דברים לפניך הצגתי ס״ג בסימן י.ם . ס״ה סימן למעלה המועתק כלשונו .וכו׳ הרחקה

תי באמרו החבר והודה חכמתו. מאוצרות הם ש ת ש ו נ ע ט ת, ה ו ו ק למעלה הנזכרות הראיות כי ש סי  מ
ד הענין אפשרות השכל אל מר!רבות שהן אלא .למלוק דין לבעל הונח ומקום הכרע להם אין ואילך מ״ח’  פ

 על ההסמך יותר יקל עצמו מצד להאמן אפשרותו יקרב אשר כל כי והנבואה הקבלה על לסמוך עליו שיקל
 במה זה מעין הודענו וכבר .מאורות שני והדת השכל אמנם כי ,אודותיו על תבאנה אשר והנבואה הקבלה
 או העולם שאלת.קדמות היהה שכאשר ,באמרו המורה יהלך זו דרך כי מלהודיע פי אחשוך לא ואני .פקדם
. הנבואה מצד מקובלת אצלט היתה אפשרית חדושו ( ״ ׳ ט  הטעמת שהי שראיות בכאן מאמרו כי והסתכל ו

שוות ׳

שד *) ה דרך וא ת ג״כ סטענוס שתי ודחיות עמוקה והקדמות החדוש ושאלת נאמרו כחנר נ ע נוו רי תכ  tr.rt עד:
כו׳ הקגנה  הייטג נמלת המכמישיב נגד תשונתו אל בא כאשר הקדש לשון צחות בספר הראב״ע ז3 שיבור הישרה הדרך היא ו

א משפט להיות כי ה׳ יגי1כ;  היחס הייטב וה^, ̂ שמה כמבואר זה טל פסהנה התנאים כסי חטוף בסת״ח להנקד התימה ה׳
לתימה ׳
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 להאמין תורה בעל מצטרך היה ואם .ההקשזז מן נאמנת יותר ספק מאין היא

היה לא חזה העולם קודם רבים ועולמות קדמון בחומר אימו) ולהודות"בהיולי(מ״א
כזה

נחמד אוצר
 מופש שאין ששימא המדוש על מופה 5להצי האדם לשכל אפשר

 הקבלה עמדה ומעתה .ס״ה סימן בסוף כנזכר הקדמות על
ה ואם :החדיש להכריע מעוז כצור כו׳ מצטרך הי  הנה .י
 8טג מצד הא׳ .הקדמות לחזק אריסעו בא דרכים בשני

 העבע חכמת לשי הנראה מהעבע ראיותיו ולקח המציאות
 האל מצד והב׳ המולס. עצם מצד בדעתו.וסברתו שהקדים

^ ב ה  הראיות שלש כל ויסוד ,ראיוח לשלש יסרד ומזה .שמו י
 הזמן לזה קודם העולם את האל ברא לא למה המענה ביא

 הרמב״ם זה כל וזכר .תכלית בלתי זמן במל וישב מונים שאני
/ במורה ו״ל  העולם טבע מצד הראיות.שהביא הנה ,פי״ד ח

 גם .בפי״ז שם המורה עליו נשא אשר במשל נמלחו כעשן
 עוז נתאזר בפי״ח המורה ,יתברך האל שמצד הב' הדרך

 מושהים רבים היו ועוד .פילוסופיות בטענות דבריו על להשיב
ע, מאין יש שמציאות מנ  מקום יש שכבר החבר אמר לזה נ

 שנאמין שאפשר והוא . בקלות האלו העענות כל לסלק־ אתנו
 מורכב שכל וכמו , העולם נברא שממנו קדום מומר שהיה

 והמציאוח היסודות אל ישוב וכפיססד יסודות מארבעה מויכב
 שהעולם נאמר כן .קיימים שהם היסודות על חלילה חוזר

א קדמון חומר אחד יסוד להס והארן השמים בכללו  מקר
 וחומר יסוד והוא תחלה לו אין זה וחומר .היולי משונם
 תמייכ אשר לפי עולם ממנו מצייר והקב״ה ,ככלל !העולם

 ומצייר לחומרו מחזירו גזירתו לפי מה זמן וכשעומד .כמתז8
 העולם קודם תכלית כלתי עולמות היו וכן ,חדש מולם ממנו
 אפלטו״ן האמין הדעת וזאת .הזאת הדעה עקשות לפי הזה

בקודם י

יהודה קול
 שהקדמוש ם״ה סימן סוף לאמת כסותר נראה שוות
 כאשר שיאמר ראוי היה כי לקנל; קשה יותר היא

 .זכרו שקדם ש״ז פ׳ גאמרו המורה הרב פיהו השכיל
 פד וכו׳ השאלה זאת והיחה זה לי התבאר וכאשר
 בהכריפו אתחיל מאמרנו אפשרות שאבאר ואחר אמרו

 שהקדמות נאמרו כי אפשר אך ,למעלה כמוזכר ,'וכו
 החדוש בהכרעת שתהיה כיון לא לקבל קשה יותר
 מאמר שהכרענו אצלו יאמר לא וכעת .עיונית ראיה

 הספקות רבת הקדמות דעת שהיתה ממה ההדוש
 היות עם .ה' בהק שיאמן שראוי במה מזקת ויותר

 שכל כ״ב פ׳ באמרו להדוש הכרעה מזה השב שהמורה
 קצוות כ׳ שיונחו צריך מופה עליו יעמוד שלא מה

 משני אחד לכל יתחייב מה ויראה ההוא בפנין ־סותר
 .וכו׳ ספקות בהם המעט ויאמן הספקות מן הסותרים

 שוות הטענות שתי שראיות באמרו התבר דבר והנה
 שנקרא נגלה מבואר הכרע, עשותן בלתי בבחינת יהיה
 שאל עליה אשר כשכל תתפשט הכרעה עליו שמו

 המורה מאמר א׳׳כ ויהיה הקודמת. בפסקא המלך
 יתר^ מצד עיונית בראיה התדוש הכרעת טל צדק

 במקום הכרעה לשון כשילקח בקדמות הנופלות הספקות
 שתי היות על החבר מאמר ג״כ ויצדק .גוברת סברא

 לשן בקחתנו הכריע לבדה ושהקבלה שוות הטענות
,נפשו אש נושא הוא אליו אשר הנושא פי על הכרעה

כל טל כן שיהיה ובטוח נכון לאדם האדם לב שיהיה באופן בו להחזיק בשכל שהחפשט הכרעה בזה רצוני
היה ואם :ללכח הרוה שם היה אשר אל שונוס בבחינות בשפטו זכה בדברו צדק מהם אהד כל ובכן .פנים

ל □צטרך ע  שבבית המופלא אריסטוס מדעת שיסופק מה מל דברים עניתי הנה עד ר״ל .וכו׳ התורדז ב
 כי .הזאת הסנה לבטול עליט מוטל ספק שום אין ודור דור פילוסופי מיקר אמנה אך .הפילוסופיא דין
 הצורות וחדוש החמר קדמות שסובר אפלטון כהנהש הקדמון ההיולי דעת קיום במופהיהם יולידו אמנם אף

שבהם גדולים סמנים שמצא גדול צייר אלהיכם הכותי מאמר המליצו זה ועל ,מהשני י״ג פ' הננורה שכתב וכמו
קודם עולמות כמה בבריאת האומרים דעת כפי או .ובהו תהו הס אצלו הסמנים כי ̂ העולם את נרא

מה הקדמון בחמר יברא ית׳ הוא הפילוסופים מן אחת כת אצל כי באמרו המורה שם שרמז וכמו .סעוה״ז
קודם האומר אל הדעת זה מיחסים ויש .וכו׳ זה זולת ממנו יצייר ופעם וארן שמים יצייר פעם ,שירצה
ם בזה היה לא .ומחריבן עולמות בונה היה העולם אח הקב״ה שברא  זה עם והיתה הואיל ,באמונתו פג
 אשר האדס שתתלה כן וכמו ,חמימה ה׳ תורה בראשית ככתוב ונאמנת קיימת ידוע מזמן ההדוש פנת בידינו

 האדם סגולה היותנו על פנים להראות בלתי יוכל לא כי זה וזכר .נאמנה ה׳ כעדות והוה אדס הם בו היו
התורה לדברי קרובים אלה דבריו והיו .שקדם כמו אליט האלהי הכבוד ההחברוח לסבת לו הציב קשר

בפני
 סייגיכ מלת וסכה ז׳ל כתב .לכדו גדול בפת׳ח פתוסה היח והנה תטוך כפת׳ה למקד כן לסי וראויה . האמת לפי גתימה
א טעמו כי פה על שהיא תורתנו מכחישי אמרו כן על זרה ה׳ בעיני  הדגשות גטגור זה וכל ה' גטיגי ייסכ אשר כמו הדטת כה׳

א מצאו אנה דכריהס לפי והנה .וכו׳ נכימי עם השכה וכמוהו  עליה כי ממנה ראיה אין כי מזאת חון עתיד עם הדעת ה׳
א  העולם לחיי זכים המעתיקים והם נאמנים עדים פירושנו על ויש .זרה כנגד ורה נוציא וכנה זרה המצה והנס כמריכה גי
א  כתכ שכן קדשים כאכילת מותר שהאונן לכאר המכחישים כונת על הורה ושה הכתוכ כיאור על דעתו והרחיב .עכ״ל ,מ

אותי ותקראנפ ,וכגיו אהרן כעד והאיל העגל כי עולתם ואת חעאהם את הקריני היום משרפיס כני כי והעעם ,שמם עג
' כעיל' שייטכ מה ממנה אכלתי רק חטאת כל לאכול יכולתי לא וה וכעכור הכניס מות על דאגות או צרות פירושו כאלה ̂ י

א המעתיקים דעת ועל .תוכה מידי שיוציאני מה והטעם  כי זרה היא שהזכרתי הפירוש על גם זרה, נולת הית לתימה הייער ה׳
כו׳ ח:יאת אכלתי ואילו אמר כאילו חטאת ואכלתי ומלת .עתיד פעל עה הדעת ה״א המקרא ככל מצאנו א5  כי והטעם .ו

ת ההרון את ימלא ההוא והמקום .שמיני נש׳ עכ׳ל ,כאוני אכלתי לא כניעה חניאת אוכל ואיך אונן הייתי כ » כמו ה  שתנ
־ הכינה לכיאור טוכיה כאחד ושניהם מסמנו אח יפלד
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ק חדש הוא הזה העולם כי מאמין היה בי ,באמונתו פגם כזה  ותחלת ידוע מז

:וחוה אדם בו היו אשד האדם
אמר

נחמד אוצר
 ,Vn צזה דומה 5כמ מ״ג כ״ה כס׳ והמורה .אריסנוו פקודה
 ,אסלטון ד«מ והוא השני הדפה טל הקדמות יאמן אם אמנם
 יסודי יסתור לא ההוא הדפת ,ונפסדים הווים שהשמים והוא

 שכתורה) הנסים {ר״ל האותות הכזכת אחריו תמשך ולא התורה
 הכתוכים שיסורשו ואסשר ,שיהיו) אפשריים העכרתם(ר״ל אכל
 שאשנג־ וזולתם התורה ככתוכי רבות דמיונות לו וימצאו מליו

א ההכרח אין אכל .לראיה יהיו וגם כהס להחלות  אומנו מני
 הדפת זה לא כמוסת הדטת זה יתכאר שלא פה וכל וכו׳ לזה
 וחחליר! :טכ״ל ,אליו נכי;־ כן גם ההוא הדפת ולא אליו ננוה

ם אד ה אדם ;האדה מין המשך תחלת .ה חו  היו אשר . ו
ו יצירי י  האדמה פני טל למג האדם החל ומשם הקב׳ה של מ

:. ונקנה זכר כתולדה
ויי

יהודה קול
^ י נ / מ רו מ א ב ה אמן אמנם כ״  על הקדמות אס'י

 והוא אפלכיון דעת והוא בארנוהו אשר השני הדעת
ם הווים ג״כ &השמים סדי פ  יסתור לא ההוא הדעת נ

 אבל האותות הכזבת אחריו תמשך ולא התורה יסודי
 וימצאו עליו הכתובים שיאורשו ואפשר העברתם,

 שאפשר וזולתם התורה בכתובי׳ רבות דמיונות לו
 מביא הכרה אין אבל לראיה, יהיו וגס בהם להתלות

פת, ההוא הדעת התבאר אס אלא לזה אותנו  במו
 נעה הדעת זה לא במופת יתבאר שלא עת כל אמנם

 נבין אבל כלל אליו נביע נ״כ ההוא הדעת ולא אליו
 ענין הגידתנו התורה כי ונאמר כפשוסיהס הכתובים

 בכח שלא בידינו ועלה .ע״כ ,להשגתו כחנו יגיע לא
 האופן על החדוש אמונת אצלנו להחליש הנזכר בפרקו המורה אצל הנזכרות הכתות משתי הפילוסופים יגברו

 להאמין התורה בעל מצסרך היק שאס החבר (ומאמר לב. ישרי כל וירנינו צדיקים יגילו אמת בחורח המונח
כו׳. באמונתו פגם בזה היה לא וכו' הקדמון בהיולי ולהודות  הרלב'׳: בה להחכסוח כשלמה אוד נסה ו

אמה רמזיו מתוך בזה הנחשד הראב״ע גס ואולי .מלחמותיו מס' הפשי במאמר כמחעסע בזה היה אשר  ב
ס מלוה שס שנשמעו מסחאוח ויש .יבין) והמשכיל ברא בראשית •על  שחי וראיות למעלה אמרו אצל כן ג

 הפסקא דברי קצת לפרש במחשבתי עלה וכבר .ומבוארת פשוסה יותר זה לפי והכוונה .וכו' העענות
 הכוזרי מאמר שיהיה התאר, ע״ז לעומתי מתנשאים נכונים אחרים אופנים מרוצת פי על הקודמת עם הזאת

 באומה אריסעוס היה שאילו ס״ה סימן סו» החבר מאמר על חוזר ,וכו' הכרעה במופת יש וכי בקודמת
 איכה ירעו איכה לו להידיע מידו זאת בקש ובכן החדוש., על מופתים בונה היה וכו׳ מקובלות שינחל
 .מופתית הכרעה לבץ שכלית מופתית הכרעה בין להבדיל .בשכל תתפשס הכרעה ואמר .בצהרים ירביצו
אמת. לפי הורחע פנות נוסדו שעליה הסבעי ההיקש מן יוצאת נפלאת  לע.היהודים מאין ענהו כן על ה

 לספר .ההורה. שהבא. והלילה .מופחייס היקשים לקראת ללכת עלינו מועלת זו חובה אין כי ככה, על מופתים
ט המנגד פני על ולהוכיח ענינה,..להתפלסף אין כי עיוני בדרך אחרים של מופת או ראיה שידמה במה  כז

 כסו החמים החכם כי נן״ז סימן בחמישי אמרו י דרך ועל אחרת, בפנה ^א בחדוש לא עיוניים במופתים
כ. הדבור, בדרך חולק על ישוב ולא בדרך;הלמוד אדם להועיל שיוכל הוא מעע הדמיון על הנביאים ״  ע

כו׳. ורצונו יתברך יכלהו על להורות הסבעי מן.ההירך:! יוצאים■ ובמופתים באותות תלוי ענינה אך  ואמנם ו
 דרכע לפי נמעלה כמבואר סופתי הכרע מאין בה שווה המענות שתי r ראיות החחש על הזאת השאלה
ס לא זייניע כלי שהה והנבואה הקבלה שתכריע עד .הראשון ^זי נאמנת יותר הנבואה כי וזה .מופתיים ה

שה, מן עליך החופפת הנבואה כנפי וחהת כהפי■הקבלה בין לבעח תשכון ה׳ ידיד יאמר ימין ולבן ההק
 ושל המקובלים סגולה יחידי של רואה אהה אבל רואה אתה אי שלך העיוניים והמופתים ,החסה היום פל

ה. בו , ההקפיח הדה היא אומר שאתה זה י״ג סימן למלך שהשיב מה אל בזה נמשך והנה ג ס'  לא כי ו
 כי ועוד •המופס היא דברי פתיחת אבל באמרו ע״ו סימן שם שביאר וכמו ,ההקשה עעמי מל להשען רצה
 הפילוסופים על באמרו י״ד סי' סוף בחמישי הורה וכן .ע"כ ,מופת ולא ראיה לא עמה צריך אין הראיה היא
ס ±:ר והקבלה העדות קבול לנו יחוייב ואנסנו שחצלנ! מה קבול להס יהוייב שלא אחר מעולים עכ״פ מ

ה :ע״כ ,כראיה היא א .'זני ואפיס חן זיל כידי וידך דרכים השני האל* האחד בסירת משפע בידך נתתי ר
 כאסר ■למה שיוסב ,וכו׳ להאמין ההורה שעג מצערך היה ואס ק:ירו לפרש יתכן משניהם אחד ולכל לנפשך.

. יפייס לא ואיך ס׳ סימן כו' ה היות עס כי ו די ;־כוי■״ מופוךת אימה פהיתה ש״א הימן זה על תשובתו -
מז האנפיט שיאסרו בנ:" ס־! כי כדבר שניר. קשובה להוסיף בא עתה פנס י׳י החלוש כונת• יכחור דבר ה
ק •עדניז עדו ייבו הי גם קיימת לעולם אחת  ה:.־.דיס פמהם וצריך בחדוש מה.ודוה יסודו לא ה-וף סין: י

 !ה שאמד לחוק ואיננו באמונתפ. כגם הניילס לבלס.י ■;כצס ■א-־;ד י.ישפשי כי עולמית והמרביס החמד בקדמות
ט׳ העולם טרא על יהורות .ונוי בנפלאות תבא שהתורה למעלה אמרו כלפי לפ: אפשר היה ויען .י

: '1' ;בחקר הס־־ו! זה אין כי הודיענו ,הראשון היתמר הדיש הכרעת אל מחפשסת זו הוראה שאץ וצוהר
::-ר.ד.’ה בסוף כאן •שנזהר מה אייתחו ע: ויורה בעיני חן נשא הקודם הביאור כי אפם .וכו׳־ מצערך היה זאס

/ ושהצתהסדה ו נ ;ד:ז; ר־ אדש של רט היה ושינבושה׳׳ר באסרו ר״א סי' סוף שם המוזכר עט משכים ו
. ו י : ; - . ד
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 •בשער הממפיקים) הדברים ״המספיקות(לא ״הטענות באלה לי די הכוזרי אמר ח0

 t המספיקות הטענות לי להראות אטריהך עמך חברתי תארך ואם ,הזה
 לבורא שיהיה הזה הגדול הדבר בנפשכם התחזק והיאך .דבריך גלגול אל שוב אבל

 מהשגת והתגדל והתקדש גתעלה אשר והמלאכים והשכלים והנפשות והרוחות הגופות
המגונה "הגבזה(לאהגמבזה) הזאת הבריאה עם חבור מהחושים, שכן כל השכלים

בהמרה
ה קול ד הו י

ח ת ס ת הטענו קו פי ס מ ;־cb הספנות .וכו' ה
 בסנרא האדם לב להסות בהם כה

 J המוסת כמו הנסיה משלמת הכרעה מבלי גוברת
 החלוקה מן זאת מודעת תקראנה, מסשיקות מענות

 להעמיד שיכולים מהם יש כי באמרו י״ג סימן שזכר
 שתתישב דבר בם שיסשיקו מה ומהם ,מושת עליהם
 וכבר .וכו' בם יספיקו שלא מה ומהם ,עליו הדעת

 נכוחים דבריך אני רואה לאמר ב׳ סימן הכוזרי קדם
 באמרו נ״ס סי׳ בשני דברו יבא ובא .וכו׳ ומספיקים

 ובחמישי לשכל. אותם ומקרבים מספיקים דברים
 בספוק הם ההם והדברים החבר יאמר י״ד סימן

 והכונה .וכו׳ ספקות יש ובכלן ,יצירה מספר למסה
 הספור מן הזה בחלק ר״ל ,הזה בשער לי די לומר

 אשר הספקות בם להדיח שזכרת המספיקות במענות
 בסוף הזה• הלשון דוגמח ומצינו .החדוש על עוררתי
 מרחיב הייתי ואילו ,החבר דבר בא עת המאמר

ך ;הספר מאריך הייתי הזה בשער ח רי ט ת א או ר ה  ל
ת לי ו נ ע ט ת. ה קו י פ ס מ  לבסל שיספיקו ר״ל ה

 מומר סבל לכל הראות פני זה על בהסבירך הקדמות
 מופת בזה שאין אני גם ידעתי כי .קשיו עם הנושא
 והתנאי .הודעתני כאשר והנבואה הקבלה זולת מכריע

 סימן ושם ואילך. י״ח ^מסימן בחמישי הושלם הזה
 שהעמיק ממך מבקש אינני בענינו הכוזרי אמר י״ז

 יהיה האמונה בשרש דבר ממך אבקש אבל הזה בענין
ב :וכו׳ למזכרת לי ל שו ל א לגו ך ג רי ב ך ד א הי  ו

ק חז ת ר .וכו' ה בו ה עם ח א רי ב ת ה א .וכו׳ הז
 לצאת הספור נעתק שממנו מה אל הדבור ישוב

 והתחברות כ״ז סימן החבר כשאמר והוא ממרכזו,
הוציאו אז כי הסגולה נקראים שאנחנו אלינו כבודו

ר צ ד או מ ח ג
. י*י די כו׳' ר עצמו מצד הכוזרי ו  אוץ להטות מאן מ

 החכר נגד מזה מען אך .א׳ כסימן הסילוסוך לדכרי
 אותם לאהוב נפשו שדבקה ממה מלבו ההרהור להוציא כדי

 מלבו הספק יצא שכבר עתה הודה ע״ה .חכמתם מחמת
 .וכו׳ חברתי תארך ואם :דעתו לשכך מספיקים ודבריו

•יותר זמן באורך עמו יתחבר ואם ת : ענו ט ת ה קו פי מס  . ה
 ,סיפוק ונקרא נצוח הנקרא המופת שאחר הב' י החלק הוא
 .י״ג בסי׳ כמ׳ש מפורסמות הקדמות על הנבנית הראיה והיא
 מפורסמות הם והתורה משה נבואת מצד החדוש הכרעת והנה

ס כמ״ש כראי׳ שהם חזקות  ,י״ד ס״ס חמישי ובמאמר כ״ה ס׳
א כי ספוק בשם נקראים ועכ״ז  ,בזה למודי מופת להביא א׳

 אשר היסוד . דבריך ‘גולSג אל :זה שלפני בסימן וכמ״ש
א בסימן התחיל וממנו פנה לראש החבר שם  על כששאלו י׳

 סובב הזה המרכז ועל כ״ה בסימן יותר דבריו וביאר אמונתו
 ורוח הדור צדיקי אל נתחבר ה'■ שדבר לקיים הויכוח כל והולך

ק :כ׳׳ז בסימן כמדובר עמנו סגולת בתוך מדבר ה׳ חז ת  ה
ם ב ש ו ת :השכלית בנפש האמונה חזקה .מ חו הרו  רוח .ו

ת :חי בעל בכל חיים שו פ הנ  : שבאדם השכלית נפש .ו
ם1 שכלי  .השפל לעולם צורות והנותן השכלים המשפיע .ה

 כן גם שם והוא ,א׳ בסימן כנזכר הפועל השכל לדעתם והוא
ם  הואיל הפילוסופים בלשון שכלים בשם נקראים כולם למלאכי

 ,מלאטם בשם נקראים הכתוב בלשון ובלשוננו גופות ואינם
ב ד׳ בפרק המורם והמ״ש  הכל ומלאכים שכלים ויהיה ,מח׳

ת ;העברי ושם הפילוסופי שם זכר רק אחד ג׳\8 שג ה  מ
ם שכלי  כבודו עצם משיג אינו העליון המלאך > שאפילו .ה

ש  ,דעתם לפי ממנו המושפע האדם וכ׳ש ,הפועל שכל וכ'
ה :ה׳ מראות ישיגו שהחושים וכ׳ש נ ו מנ ה ה ר מ ח  החומר .ב

 ג״כ להם הפילוסופים דעת לפי אשר ,השמים כעצם יהיה לא
ר לא אף ,ונקי זך אן סומר מ ק  אבל ,המאירים הכוכבים כ
;שבגופות ועב גס היותר יסודות ארבעה »?ם מגונה מופר

ואם

V
 גלגולן דרך לדעת שהראית כמו ,וכו׳ היהודי מתהכך אותך רואה אני אליו נאמרו דרט ממסלול לכחרי

 ההוא ההתחברות על רץהה נששו ועתה .ספקו מידי המלך אה להוציא יישוב לכלל שבאו עד דברים של
ר כ א : מאד וגבוה ונשא רם הוא והלא האדם עם האלהים שיתחבר השכל זה יסבול איך שמה מז ר  בו

̂־־וחות הגופות  שהורה המראה נעדרי דקים מעצמים המורכבים השדים אל ברוחות שכיון אפשר .וכו׳ וו
בר  לשמים מעל אשר והמים הרקיע מקבול נפשך תתרחח ולא באמרו ,י״ד סימן ה׳ מאמר מציאותם על מז

כ. רבותינו, יזכרו אשר והשדים  והרמב״ן לשעירים, זבחיהם את עוד יזבחו ולא הכתוב רמז ועליהם ע״
 ומתילדים הדופקים הגידים אל הלב מן המתפשכוים הרוחות הם או אולוחס. על האריך מוס אחרי פ׳

 אמצעי בזולת יקובצו לא ההפכים כי ,בגופות הנפשות באמצעותם ויוקשרו ,שבדם המדוקדק מן יעלה ראיד
ת :גשמי והבלתי הגשמי בין אמצעים הרואות ומדרגת שו פ הנ  שכל .והשכלים :והמרגשת הצומחת הן .ו

ר :הגלגל ושכל האדם ש ה א ל ע ת ש נ ר ק ת ה ל ו ד תג ה  העולמות שבשצשת שכלים מיני שלשה כנגד .וכו׳ ו
ת :למעלה למעלה משלשתם ונבדל קדוש שהוא וגו׳ קדוש קדוש קדוש דרך על ג ש ה ם מ לי כ ש  המלאכים גם .ה

 והשכל הגלגל ושכל האדם שכל שהם כשכלים שלשס כאן ונכללו .מהמר מופטסים שכלים להיותם זה בכלל
זכרם: שקדם הנפשות כנגד .מהחושים שכן בל :כמדובר והתקדש והתגדל הבורא נתעלה כלם שמל כעשוש



מג הכוזרי ראשון מאמר כפר
שאין טח חכמתו־ מפליאת שברמשים סקטן בי ,בצורתה נפלאה היא ואם בחמרה

:אותו משגת הדעת
ס  דברים) אל הצרכתני (לא ״בדברים ״הוצרבתי לא זה בדברך החבר אמר □

הנטלת בבריאת הנמצאת החכמה זאת מיהם האתה .להש־יבך רבים
דרך

נחכד אוצר
א ואם ה הי א ל פ רתה נ  ירמ5כי גדול סלא שיש אע׳ש .בצו
 מבשרי הרי תאמר ושמא .חלקיו ותכונות ואיבריו האדם גוף

 ננל ויכוננהו עשהו הוא ה׳ ועב גס שהוא שאף אלוה אחזה
כ הזה הנשלא הענין ע'  עם חבור להבורא לו כיש משני הוא ו

ם בקטן בי : החומר שי נו׳ שכרס  השם מן שלא קהבר .ו
 העבע בדרך הוא אבל , ממט קרובה בסבה השלא זה הוא

היו«■ האדמה רמש בכל גם הרי שאל׳כ ,ע׳ בשימן כאמור
,משגת הדעת שאין מה בהם היצירה חכמת מסליאת יש סחותים

 נראיס החכמה .ס״ז היחוד בשער חו׳׳ה בעל החשיד וז׳ל
 השיל ביצירת הנראית החכמה כח כי ,וגדוליהן היצירות בקעני

 הנראית החכמה מכח נפלא יותר אינו גושו גודל לפי
 יהיה היצירה תקען אשר כל אך קטנותה לשי הנמלה ביצירה

,נשלא יותר הבורא ותקון יוסר בה נראה והיכולת החכמה כה
 השם את ליטול האדם יבוא זו טענה מכח אם ולפיכך .עכ׳ל
 קדמך יתוש לו ,נאמר הלא הבורא עם חבור לו שיש לברר

:היצירה בפליאת
ט ך ס ר ב ד ה ב  בפליאות האדמה מרמשי לטעון שנכנסת . ז

 תשובה שהוספת שכן כל ,שבהם היצירה
^ לדבריך א  אפילו להבורא והבור דבקות יש כי שתראה מ
ה :האדם במין וכ׳ש ,שביצירים לפחות ת א חס ה .והו׳ מי

- האש:

יהודה קול
 החגר דנר כה הלא .וכו׳ שברמש־ם בקטן כי

 הנמלה ביצירת והנהגתו יה׳ שחכמתו י׳׳ז סימן בשלישי
 בשמש והנהגתו מחכמתו מקצרת איננה והדבורה

 דקה יותר וההשגחה החכמה סימניי אך ;וגלגלה
 וברביעי .ע״כ ,קכינוהס עם ובדבורה בנמלה ונפלאה

 גדולה בגלגלים החכמה אין כי נאמר כ״ה סימן
 סמוך ובחמישי .ע״כ ;שבחיים בקפן מהחכמה
 כי J לאמר כתוב השלישית בהקדמה הספר לחתימה

 מקצרת איננה ̂ הדמיון על וביהוש בפרעוש חכמתו ׳
של אוצרו ומבית עכ״ד. הגלגלים^ בכדור מחכמתו
שית באמרו ̂ לוקחו השבע שאחר ממה בשני פילוסוף ̂̂ו . . ■י׳ו

 יעשה ויבהחבולוה האומן דעת פליאה כי לזאת לבך
 כלי בהוציאו יתפאר ידיו ובמעשה נכבדת מלאכה לו

 יפעלהו מאשר מאד יתר ̂ ונבזה עכור מחומר למעשהו
 *)'. וסוחרת ודר ושש בהש רצפת על או ובכסף בזהב
 מבוארת יתב׳ חכמתו היוה שעם הכוזרי כונת וכלל

 אותות השכל אל מזה יתקרב לא האדם ביצירה עליה
 אל ג״כ יתחבר עצמו הזה השעם מן כי ,אליו חבורו
;ביצירתם נודעת יתירה סכמה שהרי שברמשים קקשן
ה בדברך □ט  אשו אחדל לא ומבינהך ,אמת דברי קשש על אוהך להעמיד איגע לא ר״ל .וכו׳ ז

 כסשר כי ,כונתש הנותנת והיא ,היצורים בכל נמצאת ית׳ חכמתו כליאת כי לאמר דברה
 רשמים להראות מבעליו שוב ימנע לא כן ̂ בריה לכל נאותות צורות עליון להנחיל למעלה כילות היה לא

 ,עליון בגזירת הראויה ההזמנה עס השמים למלאכה נכונים כוניס עשה ט ,נולד בעם אלהייס ועניניס
 להם שראויה הערכים ושיעור כ״ג סימן בשלישי אמרו לעמת דבריו ויתנשאו .וע״ש ע״ז סימן שיבאר וכמו

 אם כי איננה בינה האלהי הענין למול הראויה החיה האומה וכן יה׳ ליוצרה אם כי איננו האנושית הצורה
 יהיה אל כן אס לאמר ע״ז סי׳ סוף הוא באשר דבריו לההום מגמתו סוף והנה .ע״כ ;וכו׳ לבדו לאלהים

ם ההם הממרים כשיהיו ,׳וכו רשמים הראות .בעיניך רחוק טני ס ̂ וכו׳ נ  וכו/ זה בדברך אמרו שטנה יתכן ג
 הסגולה בשאלה לזה פהוצרכתי כמו דברים לאריכות בו הוצרכהי לא עליו שאנחנו הזה הדרוש ,לומר תהיה
ה :בוריה על להעמידך הדברים שם לי ארכו אשר ת א ם ה ה  בדבריו כמסופק זה על שאלהו .וכו׳ מי

כוונתו אם או ̂ בחכמה הכל יוצר יח׳ עצמו שהוא פשושס כהוראה בהס כונחו אם ית׳ הנורא על הקודמים
בהם

ה׳ חכמתו נשלאת כי לרמוז ,כשרצים משה נתקשה מז״ל מאמר זה על המליצו וכבר *) ת גם י  ההנה השפלות גנריו
 כסררי צדקתך אומר מחנן ר' היה כן על כי הוא קרוב ואפשר .ודעת בחכמה קנו ישים כוכבים בין ואם ערכה אנוש ידע לא
 ז׳ פ׳ היחוד כשער הלבנות חובת 1ב^ דברי ללכת שביס הם ושם .טרפות אלו פ׳ ז״ל שהפרו כמו ,נמלה חזי הוה כד אל

, ל ז׳ הן, היצירות בקטני נראית החכמה ו  מכח נפלא יוסר איננו גופו גודל לסי הפיל ביצירת הנראית החכמה כח כי וגדולי
 ותקון יותר בה נראה והיכולה החכמה כח יהיה היצירה חקטן אשר .כל אך ,קטנוהה לסי הנמלה ביצירת הנראית החכמה
 לומר ורצה .שברא ממה נפלא יומר האלהים שברא כמה אין הפילוסוף ואמר אמרו עד ,׳וכו ממנה ונראה נפלא יותר הבורא

ה יוד שאמר כמו ,שוה מהרמה העולם מחלקי ובגדול בקטן החכמה כי מע׳  מה ישובו ותכונת העולם עניני מיני בספרו ה
כ ,׳וכו קנינך הארן מלאה עשית בחכמה כלם ה׳ מעשיך רבו ב׳ שכתב מה העקרים לבעל לו יצא ועזה .ע׳ / פ׳ מאמר.  א

 זה שעל נאמרו דבריו וחתם .חיים בעלי מספר אריסטוס מאמר זה על בדבריו ונתגלגל ,הכתובים מטעם דבר אשר והטיב
 מונח במקומו יסב׳ כבודו כלומר במעשיו, ה׳ ישמח לעולה ה׳ כבוד יהי אומרים הס מה שרצים באמרה שירה פרק חז׳ל רמזו

 שישמח יתכן כבר באיש, ולא כמין לא קיום להם שאין ונפסדות פחותות העסוש מן הנולדות הנמצאות ואלו ,נצחי שהוא לעולם
כו׳ מעשיו בהיותה בהם נכרת שחכמתו מצד בהם  ההגא הסרק כל בהעתקת היריעה אורך למלאות רי>יהי לא כי שם יעויין .ו

תנו. כעסייחש לכונ  הצורוס קצין מלאה היא גם העטרה הארן כי להורות ,קנינך הארן מלאה אמרו יתבאר זה ולפי כלו
:למעלה המוזכר הפילוטף מאמר ע״ד ,פלאי והוא המעולות
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 היכול הבורא מבלתי לזולתם) (נ״א "לזולתו או כוכב אל או גלגל אל משל דרך

 :והברון תוספת מאין הקו דבר לכל נתן אשר המשער
y ע: פעל אל המיוהם וזהו הכוזרי אמר ב ט ה

ר צ ד או מ ה נ
p שכקטני הזאת החכמה במהשכר< תעריך אי.ה3 ft לממשלת 

 כל בריאת יצאו שמהם שתאמר הלילה הגלגלים או בכוכבים ■
 אשר משלא הציור יצא ומהם הנוראה הזאת הכונה על ^דבר
 השכלים כתות .לזולתם או : והידורם האיברים בתכונת 'להם

ל : לסילוסושיה הבדוי השועל השכל או כו ר הי שע מ  שעם .ה
ר המעשה השמימיות התנועות שע״י היות מ  שעולתם ע׳י ע

 מהם וברגמה בדעת אינו והיבשות והליחות וקרירות בחמימות
א לבדו וה׳ ,בו הפועל שעולת והמקבה הגרזן ידע שלא כמו » 

 היסודות מן אחד לכל הצורך כמות שיעור והמשער המעריך י
.וחסרון הוספת בלי גדול כדיוק לזה והדומה והלחות והחום

ג הימן בדבריו עוד זה ונזכר :ה״ג כ׳
?J ל ע ע פ ב ט  הששל בחומר מעולם הנובע שועל כך .ה

: תמיד והצמימה התולדות .בהמשך
ה מ ו

אטר
יהודה קול

 אותו מלא אשר זולתו ידי על נגמר הכל להיות בהם
 מלאכה ובכל ובדעה בתבונה בחכמה אלהים רוח

,לו עושה הוא ככה שאם ;ההוא הנברא אל נאותה
 הההברוח מזה להוכיח ממש החבר בשענת יהיה לא

 איך בעינו נשאר הכוזרי ספק והיה ,באומה האלהיס
 הבריאה עם הבור וכו' והרוהוח הגופוה לבורא יהיה
ר :וכו' הזאת ע ש מ  שאמר מה בו רצה .וכו׳ ה

 הצורה להם שראויה הערכים ושיעור כ״ג סי׳ בשלישי
.שזכרנו וכמו ,'וכו יה׳ ליוצרה אם כי איננו האנושית

 הסבעיות ההויוח כי דברו היה נ״ג סימן שם גם
 השבעים מן בהמזגם ונערכות ומתאזנות משתערות
 הצורה בהם והמול ויתכנו ישלמו דבר ובמעש הארבעה

 מזג לכל ויהיה וצמתים מחיים להם ראויה היא אשר
 כי וראה והתיצב .שונים במקומות אומר הביע בזה וכיוצא ,׳וכו יפסד דבר ובמעש לו ראויה שהיא הצורה

כל והנהגת הצורות הציצת פעל ליחש יאות שלא הזה^ בסכר לוי הנמצאים מאמריו היוצאת,מכת החבר כונה
ע״י כי / המשער היכול ההכס לבדו לה׳ בלתי ,שיבה ועד זקנה עד גס ומהריון מגשן מלידה וכרש פרש

 וכיוצא והיובש וההרשבה והקרור ההמום דרך על במעשהו אמצעיים כועליס יכניס כי אפס ,נגמר הכל עצמו
 פקידים המלך יפקד וכאילו המבינים ההם לדברים המכמה ליחס אמנם .בו החוצב ביד כגרזן מההכנות

^ סברה אצל ומרותק בשל זה ̂ משנהו שכם על משרה נותן כמלך מהם השגההו בשלוק מלאכתו לעשות ב מ  ה
 וכאילו בארז, הכהות מן כה של מששרו לשבש הוא ברוך המושל משבש נהלה העברה דמיון בזה ראה כי

 ,'יתב זונתו היצירה פועל כה אל הסבות השתלשלות בדרך לבא הקדמות אמונה מגזע יוצא הושר ■זה היה
 בספר יאמר כאשר ,עצמו במההוה נמצא לכה הזה הפעל יהסו וקצתם הפועל בשכל הפילוסופים שעשו וכמו

 הספר. בחתימה ההבר בדברי המוזכר המצייר ככת גאלינוס מאמר וע״ד ,פ״א חמישי מאמר הרלב׳׳ג מלחמות
 החבר כדבר מעקש כל ויהיישר קשה כל יקל התחש הודאת עם אמנם כי ההורה אנשי ישמרו נפשם את אך

 ית׳ לפניו כילות שאין י׳ סימן שם שזכר במה יאמינו רק הפילוסופיס בעקבות יצא ולא .י״ד סימן ה׳ מאמר
 כי באמרו השלישית בהקדמה הספר לחתימת סמוך בו וכיוצא .וכו׳ לו שראוי מה דבר לכל מהן הוא אבל

 .אצלו מיוסדת זו ופנה .וכו' שבהם והמהוקנת לקבל לו שאפשר שבצורות השונה ממר לכל נותן יח׳ הבורא
יעלם פלא מה החכמה השערת משלימות בה שיש פזו שלימה פעולה ביחסו אלו זולה במקומות הוקף בכל

נמנע .למו קראו טמא סורו צפעונים נחשים לקראת נלך ולמה .יאהה לבדו לו כי יח׳ הבורא ההכס אל
 השובע האמתי השבע הוא ,כאלהינו צייר אין פעלו חמים והצור ,ידברו השוא תלומוהיהם כי מנתיבתם רגלנו

 משומשות פינים שבעה הזאת האבן ועל .זרועט על כחותם לבנו מל כחותם נשימהו ,בחותמו המסבעוה כל
 המתגלגלים קדוש אמרי מתוך זו כונה תראה תשוב ועוד .הורתנו פנת לראש אותה לירות דבריו בכל לו

ם בכל דרכו לפניך ותראה ,באורנו בהמשך מ^  למלך דודיו את יתן שם לפילוסופים זכרון שם יהיה אשר ה
 נתת ולא מהמהם ולא מהם לא פשע יחדל לא דבריהם וברוב פנינם הבל כי מכשולם סבות לו בהראות

 ̂ היצירה עניני על ושומרים שופטים ונכבדים רבים שרים אמצעיים פקודת על שאמרוהו מה כל כי ,בהם רות
 ישקו ענב ודם ,גוריהם היניקו שד חלצו וכחצים ,כמדובר הקדמות לענת ראש פורה משרש נמשך מנינו
 מנוי צורך מהם המבטל ההדוש באמונת מסלתם סוקלה אשר יעקב חלק כאלה לא ,גפנם סדום מגפן תמר

 מדתה להם אין אשר והיובש וההרטבה והקרור ההשוס דרך יעל התמרים בהכנת יתן שבטס רק ,האמצעיים
 הארבעה היסו-דות הנחת על ספק העירו אמרי י״ד סימן בחמישי שאמר וכמו ,והנסיון ההוש הוראת מצד
 והיבשות והלחות _ והקרירות בחמימות להודות ההכרח יוציאנו המסקר אחר כי אמת וז״ל; הפילוסופים אצל

 והנהגת הציור פעולת על אמנם .פ׳׳כ ,מהגשמים גשם ממצועיהם או מהם ימלט לא ראשונים איכיוח ושהם
 הוא ה' האלהיס הוא ה׳ ,יעקב קול הקול ,יום בכל תמיד המתחדשים הנפלאים מהדברים וכיוצא הטצר

 : זה זולת לא האומן ביד ככלי רצונו עושי משרתיו והכל ,ומשפר יכול הכם מלבדו עוד אין האלהיס
y ו ה ס ח ח ו מי  הבורא כי מאד נכונה עתה כונתו אז ככונחו כי ,נמר לא וריחו בו טעמו עמד .וכו׳ ה

הי .אל פעל מה לסבר לו יאמר וכעת .הצורות בנתינת המשער היכול הפועל החכם הוא יחב'
אמנם
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:הטבע הוא ומה החבר אמר
 יודעים אנו ואין בחכמות 'ששמענו מה■ על מהנחות כח הוא הכוזרי אמר

 :ספי) כלי אותו יודעים ההבמיס אכל ,הוא מה
j ההתחלה הוא בי הפילוסוף אותו נדר ̂ כידיעתט בו ידיעתם אבל ההבר אמר

והסבה
יהודה קול

 כמו בה להכגסו השבע אל פעולהו תיוהס אמנם
 וזאה .בקודמת כמוזכר החמר הכנת ידי על אמצעי י

 כך אסר שהורה וכמו דברו מאז גם עד עדי טנתו
 בשמות שהתעונו רואה אני p אס ע״ו סימן באמרו

 מצד אם כי חזרתו היהה שלא הוראה מזה כי .וכו׳
 מאז כונתו וכי ,סבע של בגדרו הידיעה משולל היותו

:רצויה בו היתה
א ומה ןזא ע הו ב ט  מסוכם חברים חבר .ה

 עמד לא אשר המלך כונת לאור להוציא
 ידי על ידלנה הבונה כאיש ,הנה עד מתכונתה על

 ,׳ית הבורא הוא הלא יאמר כה שאם ,הזאת השאלה
 דבר כאשר הזאת באמונה עמו נכון מבר של לבבו גס

 הצמה ביצירת לך דמית כבר כ״ג. סימן .בשלישי
 מן איננה אמרו עד ,'וכו הצורה כי ואמרתי וההיים

 החכמים אותו קוראים ית׳ האלהיס מאת אך השבעים
 נהימס אפר הלז המבע הן יאמר כה ואם .וכו׳ שבע

 הצורה קבלת אל ההמר שמכין מה הוא אליו הפעל
ס והכוככיס^ והירח כשמש  דעהו וכגלוי יקבל זה את ג
 אשר אל בדבריו כיון אס עז כי אפס ע״ז^ סימן
 בעולם שבעו כשהודיעו פב« בשם השבעיים כוונו
 זה על הערתנו קדמה וכבר .ע״ג סימן שיבא וכמו

ע: סימן ״ ס

ר צ ד או מ ח נ
א ה ע מ א ו  נהן מי .באלתיך זאה על הלא .הטבע הו

 נשדור כם ומי ,הכמה וציורם ההולדות לכדר
: בינה תמיד הנראה ה!ה

ת מן כה הו  ד״מ שיסעול כח י־ כבר כלומר .הכ
אק הנזרעת חעה כגרגיר  f פנלים ממנה פיצא ב

 f בציורו פהוא מה על הפרן יצא כפיתחמם השק ביצת וכן
 אתנו שאין .יודעים אנו ואין :הדברים בכל בזה גכיוצא וכן

: הזה הנפלא דבר הטבע יגרום ואיך כיצד יודע
ג ל ע ב  שאין כמו כלומר .בידיעתנו כו ידיעתם א

 טבע מלת פירוש ולהסביר לפרש יודעים אנחנו
 מאמר כפי טבע מלת בפפתס יבטאו ענמס הפילושוסיס כן

 ואהריהם .מה ידעו לא כי זה בפס אוהו הקוראים ההמון.
ח מה להבין עמס נכון• לא ולבם הפילושופיס אוהו ירצו דג  י
 המבאר ענין הוא גדר פס .הפילוסוף אותו גדר :בזה

 הדברים מן זולתו ובין בינו שיבדיל עד ההוא דבר כל הבנת >
 הזרעונים מן אחל מין המקיף הגדר כמו ,בו יטעו ולא

ם. יתערב פלא המינים פאר ובין בינו ומבדיל ה  ד״« ב
 בעלי אל ואפכר האדם אל פנהכוונת אפשר חי מלת כפפאמר

 האדם פהוא לדבריך גדר עשית הרי מדבר וכשתאמר ,חיים
הלה :שמבאר כענין טבע מלת גדרו וכך ,דוקא  .והסבה הת

 וכן לו התחלה נקרא ההוא הענין עיקר המקיים דבר כל
ה, נקרא כ  Jוסבתו החי התחלת הלב ט ד'מ שתאמר כמו ס
כנזכר אריסטו הוא .הפילוסוף ;מת׳ב פ׳ל המורה וכ׳כ

כס׳
א ב3? ו ח ה ת כ ו ח נ ה ל מ ה ע ו מ נ ע מ ש ת ש מו כ ח  והורה בחכמות. ששמענו מה כפי ר״צ וכו׳. ב

 אמצעי יהיה הכסוח מן כה הוא אבל יה׳ הבורא הוא הלז שהשבע לבבו עס היה לא כי בזה
 ואמצעי כלי היוהו על שבע של מובנו מצלו היה אס בשפחיו מושא היה לא זאת ובכל .ית׳ פעולותיו בהשלמת

 ממשלה אצלם כולל הוא והרי הפילוסופים אצל מובנו על סומך להיותו אמנם .כמדובר ההמרים הכנה אל
 כמוזכר המין בשמירה שורה השבע להיות פילוסופים של מבשם כה הנה כי .ואשם ידע לא הוא הנה ,רבה

 הנפלאה צתכמה ההוא המעשה כמו ההוא הזרע ויבקש .וז״ל הצמח מדרגת ספור אצל י' סימן בממישי
 ההוא האיש להשאר אפשר היה שלא בעבור המין בשמירת משתדל כח והוא שבע אצלם הנקראת בו התקועה

 האמת ועל הפילוסופים דברי על השבע ינהיגהו אשר הוא וכו' האלה הכהות לו אשר כל והיה .וכו׳ בעצמו
ה אתה קרא , מיכתטנות בתכונה ינהיגם שהבורא  מלשונו ע׳׳כ .כס או נפש או שבע הספק אס ההיא הקטנ

ס אתה קרא באמרו מאד המדוקדק  אשר הגדר פי על שמו בישראל כן להקרא ישכן לא כי להורות ,'ו
ה מעל לגבוה יאוסו התארים אלו כי שיבא וכמו .וכו' וסבה ההחלה שהוא באמרס הפילוסופים ינדרוהו ט  ג

ט כן על .אתו לזרים אין ̂ שומר :החבר הפי
ג . ידיעתם אבל ? כו' תו ו ע בזה מנ  הגדר פי על שבע הנקרא. הזה בכס הלו גדולה הרצה כי לך ד

הו, אשר  וכלנו ענינו בידיעת כמוהם וכמונו בזה לעתס רחוקה ולא היא נפלאת לא כי גדרו
א השבע אס והנה• שיבא. וכמו אין וגשם ורוח נשיאים כי ■נסן^ אל מהותו מידיעת ססריס  וסבה התחלה מ
ט' לתנועה  כן לסוברים מחמאה חוששני ̂ ע' סימן דברת כאשר כן גם הפעל לו ותייחס הפילוסופים כדבר ו

 וכטדו ג״כ הבריאה לו לייחס הדבר מאד וקרוב זה הוא עליון מלבוש הנה כי ,הרבה אלהות לז:ם יאוו כי
 החבר אצל מובנו לפי ענינו הוא וכך ,השמע מס' בשני הפילוסוף הגבילו הזה והגדר ,יתנו לאחר יתברך
 הכח שיהיה בו והתנה .וישע לשינוח וסבה ההחלה לו הוא אשר הסבעי בנמצא כח הוא השבע .והמלך
 הנעחם בסור להניחו או להניפו סבה היותם שעס והתכלית, הפועל ובין ביש להבדיל עצמו בנמצא ההוא
 לא בעצס שיפעל ג״כ בו והתנה .עצמו בנמצא היותה תנאי להעדר שבע של ענינו מהס פרח הלא .ממש

. ה׳ ר ק חוריו לק לאי■ למשה השעתו סבה חיותו אין הגג מראש חייס בעל יפול כי משל, דרך זה וכיאור מ
כבדוה
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:במקרה ולא בעצם בו הוא אשר הדבר וינוע ינוח בה אשר והסבה

ר מ  יש מעצמו וינוח מעצמו ינוע אשר הדבר כי אומר הוא באילו הכוזרי א
:הטבע היא ההיא והסבה ,וינוע ינוח בה מה סבה לו

 מה בין והפרש ודקדוק רב דייקות עם לומר שרצה הוא זה ההבר אמר
שיפעל ■

יהודה קול
בהרפכהו^ הגובר הלנימיי או הפפרי היסוד כבדות
,ההיא כתנועה חיים בעל היותו לו קרה הוא ומקרה

 יקרא וההוא ,הכבחת זולת בעצם כפנינה יכחן ולא
 כהתנועע אמנם .ההיא התנועה אל כערך לכדו עכע
 נפשו אל התנועה תיוחס אז המפץ תנועת חיים בעל

 זהו הזאת. החנופה אל בערך הנובע והיא החיונית
 האנשים שני אצל מובנו כפי הזה בגדר שנכלל מה

; הנמשטת הבבות בשתי האלה השלמים
א כאילו ר הו מ  קמסי לפשוט בא .וכו' או

 אם דעת למק לפניו המונח הגדר
 *נוע בו אשר הוא שהטבע באמרו כראוי ענינו הבין

 הסבה הנעת מידי להוציא מעצתו, ויטח מעצמו הדבר
 בנדר נכלל אשר זה הוא כי והתכליתית הפועלת

, הוא אשר ^באמרו  בחת רק בו איק אלו אמנם כי ט
 X הזה בביאור ג״כ ורמז שקדם. כמו תעמודנה

 כך היותו מצד ר״ל מעצמו, ויסח שיטע השר התנאי
ה ממקום הטפל הב״ח כמשל בעצר וכך ט  צ6 כי נ

בעצם; התטעה תיוחס בו הגובר היסוד כבדות צורת
 התנופה אל העצמית והסבה ההתתלה היא אמנם כי

^ לא הזאת מיו ^יו כי ה ל  הירידה נשלם'פעל היה ב
 בעל היותו לו קרה הוא ומקרה הנופל, חיים בבעל
 הנכלל הוא הזה והתנאי .ממט הטפל יפול כי חיים

. :במקרה ולא בעצם באמרו בגדר
ה א זה ע ה הו צ ר ר ש מ  זה הלא ר״ל .וכו׳ לו

ר הפילוסוף יבמרהו ביאור ד  עם ההוא ע
 דקדוק ועם ,ט הוא אשר שאמר במה רב דיירךת
 במבע שיפעל ממה במקרה שיפעל מה בין והפרש
 עצם מלת השתטח ועל .במקרה ולא בעצם באמרו
 באמרו החבר בדבר טבע מלת אל הפילוסוף שבגדר

ע, שיפעל ממה טב ב הדבר נכון כי ב לשמוע קרו
שהיה

ר צ ד או מ ח נ
ס׳ ע ג מ ח : ס״א כ׳ מאמר מ ע ינו  אמרו כבר .הדבר וינו

 של זה שם ונאמר ,השתנות היא תנועה כל כי השילוסושים
 למקום ממקום בהולך והמצב המקום שנוי על בסתו תנועה
מד א  ממקום שנעתק דומם בדבר וכן הזה ההולך שהתנועע נ
 כל כלל בדרך אבל שהתנועע, נאמר מצבו ושינה 'למקום

 נקרא הכל והזוקן ויבשות והתוך וגידול• צמימה כגון ההשחטת
ק ,תנועה נשם  , תנועה שם החת נכנש הכל והפסד הויה ו

תנועת המקוש תנועת כי פלבד  הראשונה היא ההעתק הקראת.
 ח״ב ריש המורה ביאר (וזה בעבע התפעות לכל זהקודמת

ד, שקדמה ״  לעניננו). שייך אינו עיון מקום בזה שיש האף י
 בתוך הוא ומנוחתה תנועתה אשר תנועה כל כי אנוח ובכן
ר אוהו מ  .יהיו ומתוכו שממנו וההתוך הצמיחה כמו ממש ה
 ענין מל שהוא הזה הדבר עצם המקיימים תטעות הם וגם
 .בעולם זה הצמח היה לא בצומח הצמיחה ° לולא ד״מ ,הזה
p i ענין כן נם הוא והסשדו הדבר .אותו המס ר״ל ההתוך 

 אשר לבע׳ח אשר המקום תנועת וכן .הזה העצם מנעל9
ת יס»רר  התעעה (לאסוקי ג״כ מתוכו והיא חפצו אחר ^כ
 חיים הבעלי או הצמח את המושך אדם ■כגון מנחוץ סמגיע
 כגון עצמי לקיום שהיא ובתנאי מנחי!), תנועה היא v ממקום
 התמעות אלו כל ,לו המזיק הדבר מן והבריחה המאכל בקשת־

 הענין זה על אותם המעורר הכח ר״ל ,טבע בשם גקראים
ח  ועשה צמר כגון .במקרר• ול*א :עכע נקרא וכו' הצומח מ

 לצמר קרה מקרה היא שבכגד הזאת ההטעה הנה ,«גד מסט
א ואפילו .הפועל מן היא התנועה וסבת סמלאכה פן  חפ

 מזג היא הרפואה זאת קבלה אשר שהסבה האף עצמו המרפא
 הרופא שכל היא הזאת הרפואה המציאה אשר והסבה הרופא

 עצם מצד אינה הרפואה הכמת מ’מ ,הרופא לעצם קיום ךג?י
 שכל להם שיהיה מכלי להתקיים האדם כלל יכולון כי ,הרופיז

 כח הוא פכ״ז הרופא כח שהוא אע״פ זה הרי .הרפואות טל
ק .ממנו עדל נ  לאיזה המנוחה או התנועה המביא דבר כל ו
 זה למין קיום הוא הרונוחה או התמעה שאותה באופן גברא

ק בעתו הפסדו או מהנבראים ד ארן, כל כ  כשיבש ר׳ל ה
 שאז מבחין אחר ע׳י זה שיבוא מבלי בעתו החי וימות מציר
התנועה אין הרי הזה העצם מפסדת היא התטעה שזאת אע״ם
, ע, זה וא!'ן מבחון רק כתוכו ר״ל ט ב  אשר הדבר באותו והיא ההשתטת לכל וסבה מקור שהיא מה עבע בשם נקרא ורק פ
ב כפ״י המורה וז״ל .דוקא בתוכו נמצאת היא  אלו כשתבחן שאתה . והמדברת כחיה ונפש הצומח כח מענץ שהזכיר אחר מח׳

ם, שני תמצאם הכחות ני א, המתהוה ועמידת שיתהוה, מה כל הווית מי הו , זמן אישיו ושמירת תמיד מינו שמירת ר׳ל ה ד מ  א
 בסמציא והתמדתו בשמירתו משגיח מחשבת במלאכת החי בהמצאת משגיח מנהיג חכם שהוא יאמר אשר הטבע ענין וזהו

ק .עכ׳ל ,שאפשר הזמן ישמירתו עמידתו סבת הס זנות וכחות מציאותו סבת הם צורה נותנות כחות  החנר דברי הם ו
:יותר בביאור י׳ סימן חמישי במאמר

א כאילו ד3? מר הו אי לו שיש דבר שכל ,וכאומר בדברים כמפליג רק ואינו .הטבע שס פירשו לא עדיין כלומר .או ט  ת
ש :ההוא, הדנר עצם בתוך ר״ל מעצמותו הנחה וכן ,מבמון אחר ידי על לא הדבר מעצם ר׳ל מעצמו  ליו י

ה סבר• ע >טתד• קרא(■ וט־ויא והסבר• :זה והגורם המסבב דבר יש .מ ב  השש כזה בקשו מס יודע אתט אין ועדיין .ט
: הזה הכח הוא מי פירשו שלא מאחר .בו ללמדנו באו ומה

ס ת ע קו הבדל רב דיי ק זכר כבר .וכו׳ ו ת שהנה .ההנחה כזאת עיון מקוס פ״א מהשמע בשני רש׳ד א  שגדל אמ
אג׳ אף ,הספינה מניע והוא הספינה שבתוך הספן• הלא קשה וע״ז . מתוכו התנועה שהתחלת מה הוא הטבע

 אפשר הספן הלא ישיב ואם .הספינה שבתוך הספן והוא מתוכה התנועה שהתחלת מאחר בטבע היא הספינה שחנועת «אמר
ר אתה אף .ממנה ויסרד מהספינה שיצא  ועיקר .ממנו ויפרדו שיצאו אפשר האדס ונשמת הצומח וכח החי נפש גם לו ^זו

כי ראשון אותו המתנועע והוא שהוא מה על 5הדב עצם המעמדת היא שהטבע נאמר׳ התשובה ן, רו ח א צטט היה לא הצומח ו
טלם
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 ,השומעם מבדוילים והדברים ,בטבע שיפעל מה) ובין (כ״א "ממה במקדה שיפעל

:הוא זה בטבע מידיעתם העולה אבל
 ״משתתפים ״ושמונו אלה בשמות שהתעונו רואה אני כן אם הכוזרי אמר

ם, ושמינו (נ״א הבורא, עם משתפים) ושמונו לתקן ואפשר משתתפי
באמרנו

יתדה קול
 הסכע אל האילוסואיס •שכנו מה על מאד מקאיד שהיה
 .הדבר להנעת עצמי היותו על המורה ,עצם בלשון
 עצמי הכלי שאין הכלי, במדרגת היותו יתכן לא שא״כ

 גדולה כי הזה במאמר וגנות בזיון וכדי דבר באעולת
ם :אצלם כחבריו. לו נודעת יתירה רי ב ד ה ם ו לי הי ב  ם

 האילוסואיס אצל האלאוליס רבו כמו שרבו ר״ל .וכו'
 ,הוא מה לדעת הטבע בענין התווכחותם עוצם והגישו

 בהאארת לעצמם עסרה ולעשות להתגדל עשו והכל
 השומעים, אצל חכמה הוד עליהם יראה למען הנצוחים

 נחאזו נבהלו אלאולם לעוצם תמהו כן ראו המה כי
 וגשם ורוח נשיאים יחדלון לא והקולות הקורא מקול

 ענין בהודעת ארצה נתך לא־ לקחם מטר כי אין
 בחמישי לאמרו כוון ואולי .האמת לאי טבע של מהותו

, מבהילים ודברים המיה להם ונשמע ט״ז •סימן כו'  ו
 .שומעיהם נאש את המענים דברים ענות קול שר׳׳ל

 גדר לשון נסתם כאשר שנסתם להורות כן אמר או
 ויסכים ולהאחידם, השומעים להבהיל כדי אצלם הטבע

 ששמעט מה על ע״ב סימן המלך שאמר מה עם זה
 דוגמת ויהיה .וכו׳ הוא מה יודעים אנו ואץ בחכמות

 ע״ד א׳ המדברים דברי על המורה שכתב הלשון
במליצות ושקלו בשירים אוזנו ואולי ,וז״ל מהראשון

ד צ ד או מ ח נ
ח הזה הכס אליו הגיע סרס הנ  הניע אשר ראשון הוא הזה ו
 שישוב אששר ואי הצמח נהגמל ממנו הזה הכס ובצאת אוהו
 עוד תשוב שלא האדם ונשמת החי בנפש הוא וכן ,עוד אליו

 היה הרי בספינה משא״כ .בעבע לא ה׳ ברצון רק הגוף אל
 זכר עוד .אחר מססן־ ואחריו השפן לזה קודם שיתנועע אפשר

 זה שאמר במה עליו שיחקור במה וכן וז״ל, אחד ספק שם
 זולת הוא העבעיים העניניס מן אחד בכל מניע כל אם

 בלתי זה כל עצמותו יניע דבר בכאן יש אם או המתנועע
 במציאותו, הראשונה בידיעה לומר רוצה הגדר לזה מזיק
ם במ״ש החבר כיון ולזה .עכ״ל ם והדברי לי  שיש ר׳ל ,מבהי
 מידיעתם העולה אבל דרכם לסי ו־עיונים רבים ויכוחים בזה

: זה הוא ראשונה בידיעה בטבע
ם אה כן א . רו י נ  טבעלשיעור לקרוא כוונתם זה אם א

 תועים אנחנו כן אים .השפל לעולם היורדת השפע
 שמו ר״ל שמונו כי ,ככה עשו מה ועל טבע של אלה בשמות
 שכל בלי בו הפועל טבע בשם הנקרא האדם מזג ר״ל אותנו

, י״ט בסרק המורה כמ״ש והנהגה ג ״ ח  הבורא פעולת וכן מ
 , טבע בשם קראוהו זה אף בו והשגחתו דגר כל בהתחלת

 בסוף עיין ,השם שתוף רק ביניהם ואין זה אל זה קרב ולא
 שם, מלשון ושמיט ולנ׳א . טבע במלת השמות בביאורי המורה

 טבע בשם משתתף למזגנו אשר טבע ששם כן גם ר״ל וכך
: ראשונה נוסהא עם היא והיא ,הבורא פעונת על הנאמר

באמרנו
ם, צחות להם ונבחר  ועצ .ע״כ המתבונן, ולה&חיד השומע להבהיל בזה וכוון סתום בלשון נאמרו ואולי דברי
ט' מבהילים ודברים המיה להם ונשמע החבר מאמר לבאר אפשר ■ זו טונה  כתוב משפט ג״כ בו שנכלל ,ו

ל :החכמות מן שימברוהו מה בכל כמנהגם ומפחיד מבהיל בלשון השיר בחקי המדברים אצל ב ה א ל עו  ה
ם ת ע די ע מי ב ט ה ב א ז  דבר הוא אם נא הכר בטבע מידיעתם מצאתי זה לבד , לו כאומר נעשה . הו

ה להיותו כאלה בצורות בנפלאות אצלם המתואר הזה הכח אל פעל ליחס בחדוש המאמץ אצל נאות חנ הי . 
תי זאת בעבור אשר .זכו' וסבה ד מ ע  אצי טבע של ענינו אין כי הראוהך למען הקודמים בדברי ענינו על ה

 רק החמריס הכנת אל הכלי במדרגת יהיה דבר נפשך) את משא אתה אצלם מובנו אל (אשר הפילוסופים
. וסבה התחלה שהוא כאמרס מטיו על מושל וקצין שר אצלם הוא ט׳ ה ו ס  באמרך הפעל לו ליחס תבחרהו ה

ע. פעל אל המיוחס וזהו ע') (סימן אמור ב ט  בענץ מחלוקת והחבר הכוזרי בין אץ כי לדעת הראית ובק ה
 יבין אס ואולם .בינייהו איכא דורשין ומשמעות ,הפילוסופים אצל מובנה דרך על טבע מלת בהבנת רק

, החוצב ביד כגרזן ית׳ הבורא ברצון פועל כח שיהיה מענינה . אין ט ע  עוןאשר בזה לטזרי אין ועתה ר
 חבר של דרכו וזה .הפילוסופיות החכמות מן עליו ששמע מה אל הטבע בענין דברר שתלה מה רק חטא

 הגדר וכענין .פשע יחדל לא עצמם בדברים כי דבריהם, ועל חלומותיהם על. ההקשה בעלי של טעמם לפגום
 הבריאה כי מורים הללו והדברים ועצם וסבה התחלה שהוא באמרם ראש למעלה הטבע הגדילו בו אשר הזה

ם וידעתי להנהגתו. ושמורה-בידו בכל ערוכה ההיא  נאות סדר שמו לאשר התנצלות לפילוסופים שיש אני ג
ש הבורא מאת הנמשכים הטבעיים עצמי.לדברים א' ת'  להאשימם אין הנראה ולפי . משאו ועל עבודתו על איש י

ט. סדורס על שבח להם •יונק פנים כל על ינוצלו רק שר. ס, שם מתעלה א א.לעדות אות כי שמי  נאמנה הי
 רק אליו צאהוצרט ט דבר, ערות בזה החבר שמצא הקדמנו כבר מ״מ■ חכמתו. פליאות על ה' לשם להודות

ה עתק צדיק על ודברו קדם מימי ההשתלשלות ־בחיוב ותפל שוא להם הנחלו אשר הפי^סופיס או טז, ע  ובכמז ו
:ס״ס סימן עניט על הארכנו• וכבר .מעוקצך ולא ■ מדובשך לא לצרעה אומרים אלה

ם י׳ כן א נ ה א א . רו ט' ט ידעתי לא כי חטאתי ר״ל . ו  אצל מובן הדרך זה־ על היותו זה טבע של טי
ט' מהכחות כח הוא באמרי קראר^ פי אליהם אשר הפילוסופים ט׳ אוחו יודעים החכמים אבל ו .ו

 וט*. מפחפיס ושתונו השני הטסח לפי או ,וכו׳ משתהפיס ישמוט האלי בשמות שהתעונו הרואה אנכי הנה ?י
והשמות י
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 על פעלים ולכוכבים ולירח ולשמש ליסודות יש אבל ,הוא כן החבר אמר ןזץ :דבריהם טעם על בורא לומר) שנבוא (נ״א ״ואפשר פועל חכם הטבע באמרנו

דרך ^
נחמד אוצר

ט ר מ א כו׳ ב  על שכונסם חכם הטנע שאמרו וזהו ר״ל .ו
שר :הנורא א ואפ בו מר שנ  לגקש לנו למה כלומר .בורא לו

ע נשם לקרוא שפה נעומק ורות פי ל :נורא נשם ולא טנ  ע
:הפילוסופים דנרי פירוש לפי .דבריהם טעם

א כן ע?  כלפי נאמר חכם הטנע שאמרו שזאת ודאי .הו
בל :הנורא ש א ע של זה השם .וכו׳ י  נחנם לא טנ

ר .הונח ענו  ע״י נעשה נזה הנעשה יתעלה הנורא שפעולת נ
 זה נעשה ידם שעל ומפני ̂ החוצנ כיד כגרזן שהם אמצעיים

ע, נשם נקרא לכן כלום הפועל מזה ידעו לא והס כ  מלשון ט
ע  יענרו וכולם לו מוכנים כלים• ע׳׳י אומן ע׳׳י הנעשית מטנ
 והירח והשמש היסודות והם להם המוכנת צורה דפוס החת

 מלו של גדולתו להגיד אמרו ל״ח) וכסנהדרין(דף .והכוככיס
 אחד כהותם מטכעות כמה טוכע' שאדם הקכ״ה המלכים מלכי
 של כחותמו אדם כל טוכע הקכ״ה אכל לזה זה דומין וכולן

ם : ע״כ ,למכרו דומה מהם אחד ואין אדה״ר ל פעלי ע
דדו

יהודה קול
ע ,הוראתם אי על באממו הם והפמות ב ט ל ה ע  פו

ם כ  וזהו ע׳ סימן באמרי אתך דברי זה הנה כי ,ה
ע; פועל אל המיוחס  לאמרנו שוה מאמר והוא הפב

 בברואים הנמצאת החכמה על כי חכם פועל הסבע
ר. כונת היתה  בגדר שיכנס חשבתי לא ואני הספו
 חסרנוהו כן שאס .וכו' וסבה התחלה היותו המבע

ס אפשר פועל חכם המבע ובאמרנו .מאלהים מעס  ג
ם על בורא שנקראהו כן  הכיבע בגדר דבריהם פע

 חפצתי לא אני ואולם .ולפמרון לאדון בו שמוהו אשר
 לאלהיו משרת היותו רק הזה המשמעות על לקחתו

ת' חפצו יפעל אשר  לא מכין כלי במדרגת בדברים י
 נא ואסורה לי אשובה בעיני רע ועתה .זה זולה
 שמותם את מעתה אשא ובל האלה הרשעים אהלי מעל

.דבריהם פעם על מבע במלת להשתמש שפתי על
א ואפשר שאמר ומה ר  אמירתו עם נקשר הוא .בו

 וכן ̂ הנזכרים דבריהם פעם על בורא ג״כ בו שנאמר ואפשר ̂ פועל חכם המבע באמרנו ̂ ושיעורו המוזכרת
 המורה כתב חכם בשם הפילוסופים אצל מתואר הפבע היות ועל .וכו׳ לומר\בורא שנבא ואפשר ,בנוסחא מצאתי

 דבר יעשה ולא תמיד חכם הפבע ויאמר תמיד אריספוס ישיבהו אשר הענין וזהו ;וז״ל השני מהחלק י״ד פ'
 הכוללות הכחוה דברת על פ״י שם גם .ע״כ ̂ השלמות מן בו שאפשר מה על דבר כל עושה ושהוא ,לבפלה

 ועמידת שיתהוה מה כל הוית מינים שני תמצאם הכחות אלו פעולות כשתבחן וז״ל; כתב מלמעלה השופשת
 מנהיג חכם שהוא שיאמר המבע ענין וזהו .אחד זמן אישיו ושמירת תמיד מינו שמירת ר״ל ההוא, המתהוה

 מציאותו, סבת הס צורה נותנות כחות בהמציא והתמדתו בעמידתו משגיח מחשבת במלאכת המי בהמצאת משגיח
 הפעולות שתי ממנו המגיע האלהי הענין זה הוא הכונה , שאפשר הזמן ושמירתו עמידתו סבת הם זנוח וכחוח

 מוסכם וזה .והנהגה שכל בעל המבע אין .וז״ל מלל ברור י״פ פ׳ בשלישי אולם .ע״כ ,הגלגל באמצעות הללו
 שכלית מהתחלה הפילוסופים דעת לפי תבא מחשבת למלאכת הדומה ההנהגה זאת אבל כלם, הפילוסופים סן

 :ע״כ ,וכו' מבעי כה לו שימצא מה בכל הכחות אלו הפביע אשר והוא .דעתנו לפי שכל בעל מפעולת והיא
p ם על כי דברת יפה .הוא  והדר בכבוד אשר בתארים והוספת הגדלת המבע בגדר דבריהם פע

 וסבה התחלה להיותו ופבעתו מלך של שרביפו בידו ומסרת ודעת בחכמה כאלהיס היותו עד תעסרהו
 הן כי הארן, קצות לבורא רק יאותו לא מלכות תכסיסי ואלה בחכמה. ויצירתו והנעתו מינו לשמירת בעצם

 סמוך השלישית בהקדמה שיונח וכמו למוכניס, ראויה צורה חנינת ובכבודו בעצמו הוא מהשפיע ה׳ יד קצרה לא
, שבצורות הפובה חמר לכל נותן יתברך הבורא זה הוא כי יאמר אשר הספר לחתימת כו'  ימנע לא הוא וכי ו

 לו והנה .ס״ח סי' למעלה כנזכר ,וכו' מקצרת איננה וכו׳ בפרעוש חכמתו כי מדבר והנהגתו וחכמתו סנינתו
 ,בעתו יפה הכל את ועשה וצר ברא ובכבודו בעצמו ית׳ שהוא כמו שליח בלא עצמו הוא זה עשיית יאתה מז׳
סנו ומי  הקדמות סוברי דרכי אל לבנו שמנו האם ,כזה אלהי שלם פעל על פקידים המלך שיפקד להאמין ממי

 בל לבלום עדינו ורסן מתג כמו ,חלילה חלילה ,בחיוב המשתלשלות העצמיות הסבות לסדר כמוהם לשנצפרך
ת' עושיו ידי שהידיס יעקב קול הקול אמנם ,אמנה מקפני חלושה עמת קול זה כי ,אלינו קרוב  עשו המה י

 מעשה תמיד יום בכל בפובו המחדש עצמו והוא כחפצו הכל את ועשה פעל אשר הוא ,היצור כל את ויכונמ
ח' מבלעדיו אליה למוכנים נאותה צורה שיפור לשת לדעת אלה ויבן חכם מי ועתה .בראשית  המשער היטל י

ס׳  ערכים לשער השמים לאלהי מיוחד שער וזה אלהיס ביד אם כי זה אין .ס״ס סימן סוף למעלה כנזכר ,ו
 יקרא יח׳ והוא .ונ״ג כ״ג סימן שלישי מאמר שזכרנו וכמו ית׳ לזולתו יפתח לא הוא סגור ,הצורה להם סאות
 מתימסים דברים תראה תשוב ועוד . *) היצורים מפבעות כל בחותמו מובע להיותו שמה כמוזכר באמת, נובע
ש ברביעי לזה ל :הספר ובחתימת י״ד סימן ובחמישי א׳ סי ב ש א ת י ח ו ם י ט' ל  קצת דומה זה הרי .ו

לאמרו ,
הו *)  אפילו יתכרך השגחתו אל רמזו ,כנים ניצי וטד ראמים מקרני וזן יושג שהקנ״ה נאמרם ז״ל, סמאושרים דעת וז

 בידו הכל ט. מנינם; תחלה טל לרמוז כנים אמר ולא מים ביצי אמר p ומל צורתם, יצור עצמו הוא כי שברמשים, הקטן פיצירת
מן השגחתו אחריש ומד חי הבמל יצירת מראשית כי להומה ראמים קמי ואמת ,ונגיד שר פקיד זה מל הפרץד לא ה  י

ש בצביון תרום קרמ מד תסור לא t ^מ



מ ז סו הכוזרי* ראשון מאמרספר
 חכמד להם שניחם מבלי ,בהם והתלוים והיובש וההרטבה והקרור ההמום דרך

דה;  יתיחס לא לבונה חכמה בו יש אשר וכל וההזרעה והשעור הציור אבל רקעבו
 שמתקנים אלה שקורא ומי המשער). היכול (כ״א "משער ״יכול לחכם אם כי

 מהאיש ירחיק כאשר החכמה מהם כשמרחיק ;יזיק לא טבע ובקדור בחמום החמר
והאשה ,
יהודה קול

 לקבול מזדמנים הנובעים כי כ״ג סי' ג׳ מאמר לאמרו
 והלחות והקור מהחום ערכם כפי ההוא המעשה
 השנית בהקדמתו השמש לרואי וביותר .וכו' והיובש

 ההודאה השנית וההקדמה באמרו הספר; לחתימת סמוך
 סבות הם אבל פועלות אינן אך אמצעיות בסבות

 לזה וייחסו .ע״כ ,׳וכו הכלי ע״ד או החמר דרך על
 .ירחים גרש וממגד שמש תבואות וממגד הכתוב מאמר

 ומיבש מהמם זה מביניהם יוצאת ׳האיכיות השוואת כי
ם :ומרסבת מקררת חו לוי ת ה ם ו ה  האיכיות הם . ב

י :וזולתם והקושי הרכות כמו השניות ל ב ם מ ח י  שנ
ם ח ה ל מ כ  הבלתי העבע ענין המשילו כבר .וכו' ח

 אל מביא היותו עם שיפעלהו במה ומכוין משכיל
 ועל .מה ידעו ולא המתנבאים לאנשים ;התכלית

 ב' פרק ג' חלק חמישי מאמר הרלב״ג שכתב הדרך
 אל שיעשהו מה יוליך יבין־ לא והוא המבע כי באמרו
 ומשכיל הושב בלתי הוא כי ;אליו המכוונת הכונה
 שכבר,נתפעמו על שיורה ממה וזה .שעשה מה בפעל
 ויותר מהם נדיב יותר שהוא ממי היחסים אותם
 מאנשים נראה שכבר מה כמו אמר ואח״כ ;וכו' נכבד

 שיהיה ממה בו וינבאו בו ידברו דבר לדבר יהפעמו
 המיסמיו״ם. בשם עכ״ל שיאמרו; מה יבינו לא והם

 מגעת השערה וזאת וז״ל. רש״ד ן׳ בשם כתב ובפ״ג
 האחת לצורה דומה הוא אשר השכלי האלהי מהאומנות

 מלאכות תחתיה אשר הראשיית האחת למלאכה אשר
 כשיפעל שהשבע שיובן ראוי זה כפי הנה שומת.

 שהוא משכיל שיהיה מבלתי הסדור בתכלית *על
 .ע״ב ;וכו' ממנו נכבדות יוסר פועלות מכחות מושקף

 אל יקלע אשר גבור ביד לחץ ענינו המשילו גם
 אל לשולחיו נאמן ציר הוא והחץ יחטיא ולא השערה
 לבד לא כי בזה החבר והורה .ראות כלא המטרה

 היצירה מפעולות וחכמתו הטבע ממשלת להעביר לנו יש
 ראוי כן גם אבל הפילוסופים; גבלו אשר גדרו ע״ס

 מענינו נבין כי גם הכמה תאר אליו נייחס שלא ונאות
 טבע שם קריאת רק החמר הכנת אל אמצעי כח היותו

 החכמה תאר אמנם .הפסד בזה ואין בו תתקיים
ל :עכ״פ ממנו ישולל ב ר א ו צי  :הצורות נתיצת ר״ל .ה

ר. עו שי ה  : הראוי השיעור עד קומתם להגביה ו
 להם להחיות לפניהם נכון זרעם שיהיה .וחדוזרעח

.הנוצר פרקי שלשת הנה כלל והגי? .מינם לפלטת

ר צ ד או מ ח  נ
ם. דרך ו מ ה  לו הצריך גשטור הנזמימות נוחן השמש ד״מ ה

ת. והקרור בו טי ר ה  ונבראו צוה והש״י והליחות הקרירות ו
 יעטוף ה׳ מלפני רוח אז אשר הצורך לעת מוכנים להיותם

 :השמש תחת נעשה אשר לכל הראוי כשעור זה מכחם ליקח
ם תלוי ה ם ו ה  המום מן כמו .מהם המסתעפים הכמותי .ב

 ומן .שחורה מרה והיובש הקרירות ומן ,ירוקה מרה והיובש
 מרה והלחות החמימות ומן .לבנה מרה והקרירות הלחות
לי : אדומה ב ם מ ח ם שני ה ה ל מ כ  שבחכמת נאמר לא .ח
 והכוכבים הגלגלים כי הקדמונים שאמרו אע״ס זה יפעלו עצמם
 יסורי מה׳ בפ׳ג ז׳ל הרמב״ם וכמ׳ש ;ומשכילים חיים כולם

ה רק :מח״ב פ״ה ובמורה ;התורה ד בו  עבודתם יעשו הס .ע
 ששים הלבנה בברכת שתקנו וזה עציהם ה׳ רוח יערה אשר כפי

ם: רצון לעשות ושמחים ל קונ ב ד. א ו י צ  לפי האבר תמונת ה
קון. בתכלית מצורך תי  זא״ו וערכם האברים סדור וכן ה
ר :בו הנפש נתינת ואצ׳״ל שעו ה  ואחד אחד לכל ינתן כמה .ו

 אין הסבה מזאת אשל .והכחות והיובש והחום היסודות מן
ההזרעד. :לחברו דומה מהם אחד  בכל אשר המוליד קח .ו
ה :כדמותו להוליד בע״ח ובזרע יזרע אשר זרע מ כ ה ח בונ  .ל

ם, כי :והתיקון התועלת לכוונת בחכמה שנעשה ם א חכ  ל
ר ע ש מ  וזה ,ופרט פרט בכל המשגינ! לבדו לה׳ גלמי .ה

ה, הוא ופועל מכם העכע שאמרו  דבר הפועל, זולתו אפם הקג׳
מי :בזה עצתו סוד שיבין או מה א ו ר  ששם ר״ל .וכו׳ שקו
ס בהשאלה נאמר וה  הגלגלים שהם המומר המתקנים על כן ג

א :היסודות ופעולת והכוכבים ק ל  :מון פ1־ב אין .יזי
ק חי ר מ ש ם כ ה ה מ מ כ ח  לא כי לץבין עמו נכון לבו אם .ה

 עיר^־ ועכ״ס ;האומן ע״י הפועל ככלי רק זאת יעשו מחכמה
. המרא על נאמר טכע של זה השם ת׳  הטוש נקרא ואנחנו י

ע בשם הבריאות בקיום בעולם תמיד והנמשך המתמיד  מג
 ס״ פועל כי יבין נבוב איש אבל ,גו מורגלים שאנו מאחר

«, וחפצו ה׳ בהשגחת לטבע הנס בין הפרש ואין זאת כל ל עו פ  ב
 ט ̂ לו הצורך בעת והנס בתמידות פועל הוא שהטבע אלא
 TJ« לנו מראה■ חוצות פני על מים שלוח בין חילוק אין
 שהים כמעשה ישראל בשביל החלמיש מצור המיס הוצאת ובין

ם הוא שהטבע אומר שאני עד .לזה וכדומה ,במדבר ת מד  ב
 להשיי ואץ .מספר גלי לזה זה ותכופים מתמידים רבים נסים
 וזורע , כרשע כצדיק והיה בפעולתה מבחנת אינה הטבע הלא

 , לפקרא ניסא יתרחיש וכי ,יצמחו שלא לאוי גזולים מטים
 לבטל שלא כדי נוהג כמנהגו העולם כי הבל שאלת היא זאת

 שלא חבח אשת על שהבא היה ראוי מז״ל וכמ״ש ;הבחירה
 ליתן עתידין שקלקלו ושועים נוהג כמנהגו עולם אלא תתעבר

ה מזה אדנר ועוד .הדין אה ר :אי׳ ש א ק כ רחי » י םה»יז
והאשר.

מ נו זרפו נהיות ואחריתו .מצנו מונ על נקומחו נצנ כשהוא ואמצעיתו הציור. נאמרו ממצא הוית ראשית והם  לסיג
 מאסר לזה שכוון ואפשר .הסכנתה דרכי וכל דרך על עציציו כל מנהיג ית' הנורא כי וזה .כרכה אחריו להשאיר

ה אל נו רמז ראמים קרני נאמרו כי שזכרט מז״ל  «) הצורה נתיצת אל רמז כנים ניצי ונאמרו .הקומה שיעור גונ
 אנורי כי להזרעה רמז ג״כ נו ונכלל .צורתם את ולרשום לחקות צפון מחוקק חלקח שם כי שנרמשים הקטן נניצי

ה להם היתה נלותם ל : זרע להקים כיצים להטיל עדנ כ ר ו ש ש א ו י ה ב ט ב !. ח ד נ ו נ  חכמה נו שחהא ר״ל ל
ה לכוץי ייאמת ע קריאת אל לכ נשים לא כי תכלית אל נ מנ רה דרך חכם ה מ! כמה ויכוין שישכיל מכלי הענ ל מנ שי

נשטרחיק



9 הכוזרי ראשון מאמר ספר2
 •צורת לקבל) (נ״א ״המקבל לחומר ;;וזריים הם אך ,בהתחברם הולר יצירת והאשה
 עניני&־ רשמי• הראות בעיניך רחוק; יהיה ואל החכם. המצייר מאת והצורה האדם,
.אותם לקבל נבונים ההם החומרים כשיהיו התחתון הזה בעולם נכבדים אלהיים

:המרי ושורש האמונה שורש וזהו
ח  :המרי שורש הוא האמונה שורש יהיה ואיך הכוזרי אמר ע
 אינם האלהיים ההם הרשמים לקבל יכונו אשר הדברים כי ,כן החבר אמר עט

א עצמם ידעו ואם ,ואיכותם כמותם לשער יוכלו ולא אדם ביכולת ל

יהודה קול ר צ ד או מ ח נ
ח ש » ה  כ״כ שומה שיהיה מי ימצא שלא כמו ר׳ל .וכו׳ ו

 מחמת הוא והאשה האיש מחכור הנוצר הולד ט י שיאמר
ם הם אך :והאשה האיש וה של מכמתם'  יעשו הס . עוזרי

 המרגשת מנפש כהס הנמוע התאוה רוח ט״י עבודה פעולת
 שהוא האדם צורת היוצר ביד כחומר שהוא זרעם ומוציאים
ה: ב׳ ק ף: וציור כהותיו וכל הנפש ודוצורר,׳. ה ר הגו  המציי

ם חכ ה ואל* י :הקב״ה .ה הי ק י ך רחו ת בעיני או ר  .וכו׳ ה
 מרחיק הכוזרי שהיה ם׳׳ח בסימן השאלה למענה חזר מעתה
 הלא לו ואמר ,הנבזה החומר עם העולם לבורא חבור שיהא
 המלך חותם תראה הלא כלומר ,אלהיים ענינים רשמי מראה

 עשנו לבדו הוא ־כי הזה בעולם הנפלאה חכמתו ופעולת ה׳
 שיהיה מלאך ולא גלגל לא אתו לזרים ואין ,חכמתו גמטכע
 לא כן וכמו .ובכבודו בעצמו סוא אך הפעולה צזאת ממוצע
 בני סגולת אל כבודו וגלוי עמנו בני בתוך עוזו שכינת צזרחיק

היו : אדם שי ם כ מרי ם החו ם. הה י נ ו כ  הלא תאמר ושמא נ
 וכמו אלהייס ענינים רשמי נראה כן גם שברמשים כקען

 כי באמרו הזאת הקושיא מוצא סתם ׳לזה .ס״ח כסימן ׳שהשיב
 הרוצה כל ולא האדם במין אפילו שוין אפין כל לאו וראי

 המציאות בטבע שנראה כמו .ויטול יבא השם את ליטול׳
 לחומר כי ,הנפש או הצורה לו תגיע כך מוכן שהחומר שכפי
 לא ,הבע״ח צורת יקבל לא ,הצמח צורת לקבל הוכן אשר
 לכל תכלית ךלי רב בשפע המשפיע יתברך הבורא קמון מצד

 ממה יותר לקבל כדאי אינו שהחומר מפני אך הנבראים,
 אמנם .האדם נפש שיקבל א״א הבע״ח חומר וצן .אליו שהוכן
 כפי רבות מדרגות לעלות הכנות חומרו מצד’ בו יש האדם

 גופו מתקנים והנהגתו מעשיו יהיו שאם עד ,ומעשיו מכמתו
 חיים אורח להשיג מוכן יהיה ומצותיו ה׳ דרכי ובענין בערך

 ויגיע ה׳ לכבוד משכן יהיה אשנ ויש ,מותו אמר למעלה
 חומרו הכנת כשיעזוב כן וכמו .השלמות תכלית והיא לנבואה
 חמרו נגרע אזי לבו בשרירות וילך מצותיו בדרך ה׳ לעבודת
הו :מטה לשאול ירד רק ואך לכל ־־יצליח ולא רב מזסרון  וז

ש ה שר נ מו א ,האמונה שורש מגיע האלו הענינים מן .ה
 אחר הזה במחקר וחמרו גופו ולנהג לנהל בה שיאמין מי .

 מן ה׳ אותו יצוה אשר המצוה מכל סור לבלתי■ ס׳ דרכי
ם, שמי ל, להטוב יגיע ה  ענינים רשמי לחבור ר״ל הגדו

שרש :אלהייס ,  ויאמר ענינים מלבו בודה ואשר .המרי ו
 כי עד נפשו וישחית ע״ז העובד הוא אלהים קרבת בהם לבקש

:ע״ע בשימן יותר בביאור ויבוא .צלמות בגיא ילך
איך ה ו הי ש י ה שור נ מו א  אחד מננין איך .וכו׳ ה

:הטוב תכלית או הרע תכלית והפוכו דבר יולד
שר :בודאי הוא כך . p ?<ט כונו א  נרצה אשר .י

ם קבל‘: : להכינם שמי שכינת להוריד .וכו׳ הר

ק חי ר מ ש ם כ ה ה מ מ כ ח  הצמה להם ייחס שלא .ה
ר :העברה דרך רק באמת ש א ק כ חי ר ש י אי ה  מ

 החמישי ובסוף ונ״ג כ״ג סימן בשלישי כדברו .וכו׳
אל השנית: בהקדמה ה ו הי ק י חו ך ר י נ י ע ת ב או ר  ה

מי ש ם ר י נ י ם ענ י הי ל  מתוך התבאר אחרי .וכו' א
 האמצעים ע״י נכונים הדברים בהיות כי דבריו המשך

 יערה ,יזכרם שקדם התנאים ע״ש שבע הנקראים
להכנתם, תאות אשר צורה להלבישם ממרום רוח

 ־הענין P כי מלך, להבין וצדקתו -יתן למלך משפעיו
 דאויה כשהיא באומה האלהי ההתחברות אצל בשוה

 בנזירח עליון מפי המוגבלות ההכנות ע״י לזה ונכונה
 המכין השבע • וכענין אדם מהתחכמות לא חכמתו
 דוגמת-מאמת זה והרי שקדם. כמו חכמה בזולת

 לפניך והצנחיו לך׳ הביאותיו אשר כ״ג סימן בשלישי
 ־שראויה הערכים" ושיעור באמרו ס״גי בסימן למעלה

הו :וכו׳ הצורה להם ש וז ר ה ש נ מו א  קרזב וכו׳. ה
: ע״ט סי׳ ולהתגלות לבא ביאורו

ט ר אמר ע ב ח ם כי כן ה רי ב ד ר ה ש כונו א  י
כו׳.  בעצמו אחד שדבר הוא כן ר-״ל ו

 מול אל הדברים שיובנו מה כסי לשניהם שרש הוא
,■והוראתו ה׳ פי מוצא על אס ,האלהי הענין קבול

.והולך שמבאר כמו אנושיות והקשות בסברות או
 פרן כי הזה בשער לביאור צריך לפני היה אפר ומעס
 הזה המקום אל בייזור עצמו הוא אפר צ״ז סי׳ לרוב
 כלו כ״ג סימן ובשלישי ,כסיל של חלומו פתרון עם

 באמרו תראה קצהו אפס נ״ג סימן שס יגם ,תראה
וכו׳ ישראל בני עד מאדם שמעו כאשר והרוחניי־ם

 בראש לפניך נפתחים הללו ספרים שלשה (וכשיהיו
 דרכי את בה תצליח אז ,הלזו הפסקא לעיון כניסתך

 ביאור אם בלחי לפני לא'נשאר תשפיל). ואז עיונך
 ההכנות אל כי אותך הודיעי אחרי בקצרה, פרט איזה

 העבודה כי רבים במקומות באמרו הראב״ע רמז האלה
 על לא אך .וכו' הקבול כח בשמירת תלויה לאלהיס

 מראה לכל שיתבאר וכמו חבר של לדרכו שוה דרך
 איש איש מדברים יהד שניהם דברי הבוחן עיני

:המיוחדת שטחו פי על עושים המה אשר ממלאכתו
כונו . י ל ב ק .*אם'ידעו לקבל: נכונים שיהיו ענינו ל

עצמם
ם :אדס ננני יתעלה ה׳ כבוד ת אינ ל כו אדם בי מה מדעת האדם צכער .ה א :הזה הגדול הדבר ישיג נ ל כלו ו שער יו ם ל ת  .כמו
 הנאמריש הקרבנות "והיינו ,ה׳ כבודי אליכם וירא תעשו ה׳ צוה אשר הדבר זה שמיני בפ׳ שנאדר דרך על ,הקרבנות כלפי זה אמר

 מובחיוס שבעה בזה לי בנה בבלעם שנאמר כעני! ,הרוחניות להורדת סבה הם סהקרכנות אומות בכל מפורסם כיה וכבר .בפרשה
גו׳ ם :שיקריב קדבנות כמה האדם שישער חפשי אי עכ׳׳ז ,ו ת כו אי ם :בהקרבתם ינהג איך או יהיו מהמינים מה .ו מ צ עצם .ע

השר«זמ
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 מפורשת שלימה ידיעה אל בזה צריך להם והזמון וחבורם הויתם אך .זמניהם ידעו

 גבוליו על אותו וקיים הזה הדבר שהגיעו ומי האלהים. מאת הביאור תכלית
 ההוא הענין לקבל דברים לתקן שהשתדל ומי ,המאמין הוא שלם בלב ותנאיו

 ועשיית הרוחניות והורדת החוזים בספרי שימצא ממה והקשות וסברות.
 הקטורות ומקטיר הקרבנות מקריב הוא כי הממרה, הוא והטלסמאות

עת ובאיזה מקום ובאיזה ואיך וכמה שראוי מה אמתת יודע ואיננו וסברא
ומי

במחקר
הצלמים
ת ש מהק

ה קול ד הו י
ם ואיכותם כמוהם לומר רוצה . עצמם  אך :מזכרי
ם הויתם ר בו ה מון ו הז  שהיה המשקל אל רמז .וכו׳ ו

 כמו ,האלהיים הרשמים לקכול רבה הזמנה בבנינו
 עיניך יאורו בקריאתו אשר כ״ג סי' בשלישי שביאר
 ולהורות להבין דבריו עלו ששם ,כמדובר זה בהבנת

 האלהים רצון אל מביא איננו והסברה ההתחכמות כי
 האלהים במצות אס כי האלהים אל מהקרניס אין וכי

 וזמנם ומשקלם שעורם יודע שהוא בעבור עצמם
מס ומקומותם  בהשלמתם אשר הקבלות באלה תלוי שהוא ו

 במעשה שהיה כמו הסלהי נענין והדביקה הרצון יהיה
 חול להשלמתו סמוך והיה אמרו י עד ,וכו׳ המשכן

 שאל ואפשר .עליו שים ועינך קחנו ,וכו' השכינה
 כמותם הנה אמרו יתייחס ומשקלם שיעורם שם אמרו

 המשכן חלקי על הויתם אמרו יהיה והנה .ואיכותם
 יהד הרכבתם על והבורם עצמו, בפני אחד כל

 והקרבנות המשיחה על להם והזמון ,בהקמתו
 מפורש תורת,האלהיס שבספר מה בכל שכל ושום

 הדבר שהגיעו :ידיהם במעשה שכינה להשרוח
 קבלח מול אל הדברים הכנת ידיעת היא הזה.
 וקיים :■יתברך מצותו ע״פ האלהיים הענינים לשמי

Kבשלישי המוזכרים תנאיו שני הושלמו ובכן .וכו' ותו
.האלהים

נהמד אוצר
ם :יקריבם ואין כמה הקרבנוה ה מני  :יקריב זמן באיזה .ז

ם אך ת  פרם• סבור .וחבורם : שבהם הענינים .הוי
 וז״ל, צ״ט בסימן שזכר וכמה בקרבנוס. הנוהניס הדינים
 ונתסיהם בדמם אזתם מקריבים ואיך הקרבנות הכונות

 מהם יספר שלא ה׳ מאש בביאור כולם ■ וזלוקוה ממלאכוה
 מתהברופ הם אשר הטבעיות הויוש כמו ,הכל ויפםד קגין דבר

כ ,המחשבה שכינס לא דקים מיחסיס מון :ע' הז  . להם ו
ס ושאר שרד בבנדי והכהניס המשכן  ,בתורה הנאמרים נניני

 בסימן יותר ובביאור נ״ג סימן בשלישי החבר בדברי כמסופר
עה : צ״ט די ה י מ ל ת ש ש ר  צ׳ט בסימן שאמר כעני! .מפו
 בצורה רוחניות למשה הראו ענינו וכל וכליו המשכן כי

ק ,גשמיה  שיעשו וככלים הכנין צורת ככל לדוד בהמ׳ק ז
מי :להם מפורש בתיאר הכל  העם כלומר .וכו׳ שהגיילו ו
ו על :היטב באר זה כל להם להודיע ה׳ בהר כו אשר י ל מ  .ג

איו :הראוי כשיעזר תנ  .שלם בלב :דבר כל יעשה איך .ו
 לתקן ;קרבנו בנש פגול מהשבת אל פונה לבבו יהיה ולא

 קרבנות: שם להקריב צורות ולעשות היכלוה לבנות . דברים
ענין א ה הו ת :השכינה השפעת .ה שו הק  לדמוס מקיש .ו

הורדת דבר: אל דבר ת. ו ו ני ה רו שבתם: לפי ה  מח
ת או מ ס טל ה  ו1 שצורה ואמרו ,לכוכבים מיוחסות צורות . ו

 זה, בקטורת לו כעיוקטר ,אלמוני ובמצב פלוני במזל הנעשית
 הטובס יכךמן כך יהיה לו וישתחוו וכך p בדברים לו ויתפלל

הם.  את דשאלו המשנה בפירוש הרמב׳ם בזה והאריך עלי
ףבע״ז מקנים ד ד) ( ס׳ מקום ובאיזה :נ׳ כמשק שהוא .ו

או
 מאת התורה שתהיה האחד כ״ג. סימן

 ;שמה כמבואר ,וכו׳ נאמן כלב מקובלת שתהיה והשני
 כס ישמור בהם אשר יהב' מחכמתו המוגבלים התוריים הגבוליס ,בשמירת בה' האמין כי .המאמין הוא

ה' לשכינתו מרכבה עצמו ויעשה הקבול  .צדקה לו הנחשבת האמונה שרש וזהו ,ממרום רוח עליו להערות י
א הענין לקבל דברים לתקן שהשתדל במי הוא ונהפוך הו  העגל ענין אל רמז והוא .וכו׳ במחקר ה

 הדברים הבנת טעם טוב אל קריאתו הועלת ביעוד שכרתיך שכר כי הבא אליו וצ״ז צ״ו צ״ה סימן יזכיר אשר
 בני עד מאדם שמעו כאשר והרוחניות באמרו נ״ג סימן בשלישי נגדך יישירו עפעפיך גם .בוריים על הללו

 לסגנון יחד גס עולים זה לעמת זה כי ,'וכו האלהייס האותות מהראות בקרבנות להם שהיה מה ישראל
 בפירוש, הרמב״ס שכתב מה זכרון חיקך אל נא השב .וכו׳ הרוחניות והורדת :הודעתיך כאשר אמד

 הגלגל ממעלות במעלה השמש כשתהיה כי המעשה זה בעלי חושבים .וז׳׳ל בראשיתו הצלמים כל פ' המשנה
 כתות ממנו ונראים המעלה לאותה המיוחסת הצורה דמות על המעלה לאותה פסל יעשה שתהיה מעלה סיע

 אותו ומגדלים צו ומתפללים פסל לאותו מקטרים והס לה המיוהסיס והפעלים צורה אותה בעניני *גניחות
 וכיוצא .ע״כ ,וכו׳ טלאס״ס בערבי ונקרא הפסילים ממיני מין וזה ,מעלה באותה השמש שתהיה נשעה

ה  נקרש כי ,שמש סלה מן המלה מוצא כי אומרים ושמעתי .דפסחיס שני פ׳ סוף המשנה בפירוש כתב נז
 הרוחניים מעשה על דבר החבר וגם .המזלות ראש טלה במזל השמש היות בעת עשייתו שם על ההוא הפסל
 ההם הדעות ולפי .וז״ל כ״ס סימן בשלישי המורה שכתב מה הראה תשוב ועוד .נ״ג סימן בשלישי האלה

 לכוכבים והאקלימיס המוצאים ומלקו לירח הכסף וצלמי לשמש הזהב צלמי צכוכביס הפסילים העמידו הצאב״יות
 הכוכבים שכמות וחשבו הפסילים^ בהם ושמו ההיתלות ובנו ̂ הפלוני הכוכב אלהיו הפלוני שהאקצים ואמרו

 באילמת אמרו וכן ,הועלותס אדם לבני ויודיעו להנבא אדם בני וישימו וישכילו ויבינו הפסילים על שופעות
 וכך כך ובו לו ויעשה לשמו ויסעוהו ההוא לכוכב ההוא האילן כשיתיימד ההם הכוכבים מחלק הם אשר

ס וידבר ההוא האילן על ההוא הכוכב רוחניות סשפע בעס עמס וידבר וינבאו יבואה דרך על אדם בני ע
השינה
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 (נ״א .יארך ספורם רבים ועניגים החוא בענין להתעסק ראוי ואיך אדם מבני ימי

 איננו והרופא מועילות רפואותיו בי מפורסם רופא באוצר נכנם אשר ככסיל ויהיה)
 היה ההוא והכסיל ,התועלת לבקש ההוא האוצר אל מכוונים היו אדם ובני בו

 להשקות ראוי כמה ולא הרפואות מכיר היה לא והוא ההם הכלים מן להם נותן
 היו אשר ההם ברפואות רבים אנשים והמית ואיש איש לכל ורפואה רפואה מכל

 בגי יטו ההם הכלים מן בכלי מהם אהד תועלת שיקבל יזדמן ואם ,להם מועילות
 נ״כ יטו במקרה תועלת לזולתו יראו אשר עד המועיל; הוא כי ויאמרו אליו אדם
 הבר אשר החכם ההוא הרופא עצת הוא אמנם בעצמותו המועיל כי ידעו ולא ,אליו

שצריך מה שיזמן החולה מצוה והיה כראוי אותם משער והיה ההם הרפואות
ועל .וזולתם ומשנל ואויר והקצה ושינה ומנוחה ותנועה ומשקה ממאכל לרפואה

ך י ר ד ה
יהודה קול

 ג/פירך אשר בספריהם כחוב כלו זה וחמצא .השינה
ך :פ״כ ,'וכו פליהם אי אוי ו .וכו׳ להתעסק ר
נו. פל ההחפסקות איכות  פצמו הדבר איכות כי פני

ל :שקדם במה אמור כבר הרי סי כ  במשל פתה .כ
 והוא ̂ וכו' לכסיל דומה זה למה הא אמר כאילו פיו

,וכו׳ למדינה שנכנס למלך אמרם כפין קצר לשון
 הכסיל במשל והנרמז .ככסיל ויהיה מצאתי ובנוססאות

 היו וכן ̂ צ״ז סימן כמבואר והאצסננינים החוזים הם
 והרופא :בסמוך שיבאר כמו משה קודם אדם בני

 שמשו פדיין זרח לא אשר האיש משה זה .בו איננו
 התורה פ״פ הפנינים בסדרו להופיל ילמדם פליהם

 אצלי נכון ויותר שכינה. בהם להשרות האלהית
 הוא והאוצר ,׳יתב הבורא הוא המפורסם שהרופא

 הנלוחו קודם הוא באוצר היותו ובלתי כלו^ הפולם
ך: חנואים המורה התורה בנתינת הפולם לבני ר ד נ
טו י י נ ם ב ד . א ו י ל  אשר ההוא הכלי אל ר״ל א

טו :במקרה הועיל ם י ליו כן נ  הכלי אל ר״ל .א
ת השני: ההוא צ א. ע פ רו  לקיחת דרך המורה ה

 ובלעדיהם הצריכים התנאים כל פם ההיא התרופה
 שצריך מה שיזמן במקרה: רק הופלתה יושג לא

ה א פו ר  סדר אל יצסרך תרופות הלוקח כי .וכו׳ ל
 התרופות מן לו יושג לא ובלתם אלה בכל הנהגתו

ל :המקווה התופליז ההן כ א מ ה מ ק ש מ  זכר .וכו׳ ו
 גופו לשנות באדם פועלות סבות שהם הדברים הנה

ב. רע או ברע סוב אצלם היותו כפי למצב ממצב בפו
 אותם וקראו ששה במספר הרופאים אצל נמנו וכבר

.אדם של גופו מתכונת המשנים סבפיים בלתי דברים
 על הסובב הוא מהם הששי החלק השמיס והחבר

 זכרו לא אך זולתם; במלת וכללו הפעליותהנפש;
 וכמפס מאד קשה בהם הסדר שמירח להיות בפירוש

ה. שולסת החולה יד שאין  אדם של גופו ומרוק עלי
נכלל כבר החמישי בחלק שמוהו אשר המותרות מן

כעצס
 בסדר הבריאה בהמשך העולם להוימ מהם אמד כל מפעולת יגיע כמה תכלית הבלתי במכמתו ומשער ,בארן כשפרם

 .וכו׳ nSvin אל מצוד. ור.יה :ובמשקל במדה מהם יקובל כמה מהם תועלת לקבל הנזקקים הענינים ושאר •סשולדות
 השפעתם המקבלים המומרים מנין היה כן תבא פה עד להם לאמר בארן להשפעתם קצוב וגבול ומשפע מק ששם כמו י״ל

 השומדיס אדם בני הם זה בדמיון .וכו׳ ובמשתה במאכל החולה שיזמן שצריך הזמו! כמשל לקבל ראוים שיהיו בכדי
חשכת כל הקורע פליו יזרח אשר ה׳ כבוד ובין בינו מפסיקים אינם ומלואו סעילם שאז ול׳ת בעשה אלהים ומצות אמת שורת

ת, מהם אתו־ יקבל פשעורו *),יתכן• ל ע ‘וזמו''? .הרפואות ממקבלי אחד על וקחי תו

ר צ ד או מ ה נ
ל :צ״פ בסי׳ בדבריו מבואר וכאשר ,המקדש בבית או  בכסי

 ועושי בחקירתם הענינים לקבל המבקשים אותם ר׳ל .זכו׳
 .מפורסם רופא :וכו׳ הנכנס לכסיל נדמו העלסמאות

 הם והאוצר .בשר כל הרופא יתברך הבורא הוא בזה הנמשל
תיו כי :והיסודות השמים צבא או ת רפו לו עי  מפורסם כבר .מו

 !היסודות הכוכבים דרך מושפע השפל העולם הנהגת כי
 לכל, כאשר הכל הפבע בעניני הויות ושאר וחמימות בקרירות

ם,  ביד האומן בבית ככלי הם והמולות הכוכבים ר׳ל ה
 בתפלת אומרים שאנו וכמה זה, שלפני בסימן כנזכר ,הקב׳ה

 מושלים להיות בהם נתן וגבורה כח וכו' מאורות פיבים שבת
ו והרופא :תבל בקרב נ נ  אותם להורות בקרבם ה׳ אין .אי
ם; עליהם לסבב ה׳ עבודה דרכי ת ב  וזרחה שנאמר כענין פו
) (מלאכי בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי נכס■  ונאמר ג׳

ם בלילה: וירח יככה לא השמש ממם. צר אל מכווני  האו
 הזה עולם אל פעולות יוצאים שמהם שרואין מפני .ד.ד.וא
ל :מהם הטוב לינק רוצים סי הכ א ו הו  וכומרי החוזים הם .ה

ה : גנ״א תן הי ם מן להם נו  אדם בני מלמדים היו .הכלי
 הכלים בערך שהם והכוכבים השמש מן שפע להם שיורידו

ד ר :יתכרך הבורא גי ת מכי או  דרך באיזה ר׳ל . הרפו
ם ימן לעולם בא התועלת ם. יגיע גבול איזה ועד המכבי ח  כ

 צבא על המרחפת ה׳ רוח דוגמת הם הכלים שבתוך והרפואות
ה ולא :יחפון אשר כל אל להטותם גשמים מ  .וכו׳ ראוי כ

 ושאר חמימות או מקרירות הכוכב פעולת כמות שיעור י״ל
ם  בשיעור והטבע ההויה בעניןי הבורא ישתמש בם אשר גגהגי
ת :ע׳ו סימן כנזכר ,מצומצם ל ע הד תו ם א ה  ענין כלומר .מ

 החמימות תועלת משל דרך רואים שאנו כמו מהתוצלת*) אוזד
א כי :וירח השמש מן היוצא והקרירות ל הו עי מו  ר׳ל .ה

תו יראו : והשכלתו בדעתו זה פועל הכוכב ל ת לזו ל ע  הו
קרה ג כ׳׳ט בם' המורה זכר כנר .המ  טובדי היו איך מח׳
 והיו הגדול אלוה הוא שהשמש אומרים הקדמונים כוכבים
 ומפורסם נגלה שהוא ממה ע״ה אבינו אברהם נגד טוענים

 ביד כגרזן צדקתם אברהם להם ואמר , בעולם השמש מפעולת
כ בו החוצב  בחפצם לא במקרה רק פועלים שאינם ור״ל .ע'

ת חבר :זלעצמותס או  וכל והארן שמים בורא כלומר .הרפו
ה :צבאם הי שער ו  עליהם קוצב היה כלומר .כראוי אותם מ

שם אשר כוכבים ושאר והירח השמש גודל שיעור ?הכמתו
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 הכוכבים בנימוסי נפתים מזער מעט זולתי ̂ משה קודם אדם בני היו הזה הדרך

 ברבים שמחזיקים ואפשר אלוה; אל ומאלוה נימוס אל מנימוס ונעתקים והטבעים
 כפי לנזקים סבה בעצמם והם ;לתועלות סבה ומשימם ;ומנהלם מנהיגם ושוכחים מהם

הואהעדרו: בעצמו והמזיק האלהי; הענין הוא בעצמו המועיל אבל והזימון. ההכנה
אמר

יהודה קול
 אל מנימוס :למעלה הנזכרות הר&ואות בעצם

 לפי שונים מכלים כלים אל הנוסה לדוגמת . נימוס
 :כאמור במקרה מהם הנמשך התועלת בהם הראות

 טבע וכל הגלגל מכהות כה כל כי .וכו' ומאלוה
 שיזכור כמו ;אצלם יקרא .אלוה בשם הטבעים ̂מן

: סימן ברביעי  שמים כוכבי מהם. ברבים א'
 הוא .מנהיגם :למיניהם נמצאות וטבעי וכסיליהם

ם: סדר שומר גבוה מעל גבוה יתברך הבורא ע  טב
 בעצמם והם י :טבעם בטול עם' ברצונו .ומנהלם

 סבה בעצמם היותם עם כי ר״ל .וכו׳ לנזקים סבה
ם; לקבול והזמנתם המקבלים הכנת כפי לנזקים ק  נז

ה משימס ית' הבורא הן ,רצונו עושי אל לתועלות סנ  
 הצדיקים גורל על ונזקם מוסרם שבס ינוה לא כי

 הבורא כי יאמר או .האלהי הרצון עליהם הל אשר
 וכן לתועלות סבה הטבעי בסדורם אותם משים ית'
 זה וכל ,טבעם כפי לנזקים סבה ישימום בעצמם הם

 תועלתם הראוי.במקבלי הטבעי והזימון ההכנה כפי
 ברצון הפכו 'או סובה בידם לא הן כי ,זנזקם
 יעברונהו. בל טבעי גבול ענינם לכל הושם רק ;•ובחפן
 וכו׳. האלהי הענין הוא בעצמו •המועיל אבל
רה, בלא אפשר אי כי זה מכל זעלה  דרך תורה תו

 האלהי הענין שיחול אל הראויים הדברים הזמנת
 שנשא מה והוא .אליה כבזדו התחברות ויהיה באומה

 : *) הנה ועד ס״ט מסימן אליו נפשו את
האלהיים. ההוריים המעשים שיעור ידיעת ב״ו ביכולת שאץ תמיד באמרו החבר דברי ויתלבנו יצרפו ולמען

 כנגדם התריס בפרס ל״א ובפרק מקומות בהרבה בשלישי המורה הנה כי רוששנו אדם יאמר ופן
ולאזהרה למצוה יושכל שלא אצלם והסוב המצות מן למצוה סבה נתינת עליהם שיכבד אנשים אדם מבני ■בסמרו

פנין

ץ דאתון מיליא אילץ אמד ממנו ששאל י״ש) ס׳ רבה ריב״ז(במדבר ממאמר הזה במקוה להתעלס אוכל *>ולא  מבו
 פלי\ מזין למה מיממא מכם ואחד אפרה אה ונונולין אותה וכותשין אותה ושורשין פרה מביאין אתם כששים כמין נראים
 רום בו שנכנסה אדם ראית .לאו א״ל .מימיך יזזית רוח בך נכנסה לו אמר .טהרת לו אומרים ואתה טיפין ושלשה שנים
 Vh .בורמה והיא מים עליה ומרביצין המתיו ומעשנין פיקרין מביאין א״ל .לו עושים אתם ומה א״ל .הין א״ל .תזזית
 מן אעביר הטומאה רוה ואה הנביאים את וגם דכתיב טומאה רוח הזו הרוח כך .מפיך מוציא שאתה מה אזניך ישמעו
 לא חייכם א״ל .אומר אתה מה לנו בקנה דחית לזה תלמידיו לו אמרו שיצא ולאחר .בורח והוא נדה מי עליו מזין ,סארן
ס ולא מטמא המת  זאת דכתיב גזירתי על לעבור רשאי אתה אי גזרתי גזירה חקקתי חקה הקב״ה אמר אלא מטהרין המי
רה, •נזקת כ. התו ״  ואיכות כמות לשער חקו פאלהים למעשה בשומו הנזכרים החבר דברי על המקשה כח נא יגדל ועתה ע

 שראויס הערכים שיעור דוגמתו ושם כהוגן לסדרם מעצמו האדם יוכל לא כי האלהיים הרשמים לקבל יכונו אשר הדברים
מו בינה ■האלהי הענין להול הראויה החיה האומה וכן נאמר וסם ,כ״ג סי׳ בשלישי ג״כ שכתב וכמו האנושית הצורה <הם  אי

 זס נדמה מי אל וא״כ .ע״כ וכו' דברו עם אדם יתחכם ואל ממנו והערך השיעור אותו לשמוע וצריך לבדו לאלהים אס גי
 במשלו שאין לתלמידיו ממאמרו ראינו וכבר .הנזכר הפכו״ם אל ריב״ז של כמשלו תזזית רוח בו שנכנסה למי אס כי וישוה
 פורס .טיהר טימא אשר ואה גדריו החבר פרן למה ועתה ,דעתם להפיס סנה אשר אל ופנה כימנו נוהה דעתו ואין ממש

ס החבר כי וזה .לקראתך היוצאת התשובה אור מפני הזה הספק חשך לגלגל שמר העירה בבודי  סס בדברו הביא הוא ג
 י\6ותנ גבוליו על אותו וקיים הזה הדבר שהגיעו ומי למטלה שאמר מה והוא ,לתלמידיו ריכ״ז של הוספתו במקום שיעמוד

 לתלמידיו; ריב׳ז מסי היוצא ככל יגבר בכח כי תבין אז ותבהנהו כלס בלב כאמרו אחרון לשון הפוש .המאמין הוא שלם גלב
ס כי כמת הוא כלם המעשים שעיקר ולבם נתן להורות רק ,וכל מכל ההוא המשל עגין לשלול כי׳ץ לא החבר דעת לפי הוא ג

שב

נחמד אוצר
 ירד ט מפני לנגדו עומד ואין השפל העולם וגסות החומר

 הראב״ע לשטח ירד החבר כי נראה ואולם .אלהים רוח עליו
 כענץ תרומה בפרשת שכתב מה כסי והקרבנות המשכן בסוד

 5פ״ (דף בראשית ובזוהר .יכין והמבין ויקרא ובראש המשכן
 מועדו אלא וכו׳ הוי מאי במועדו ,ז״ל תורה בסתרי ע״ב)

 חולקא נטלין כלא אתקרב קרבן כד ,וכו׳ זמנא בהאי דשלטא
ם : ע״ש קליסין ואתבדרן תי פ סי נ מו ם בנ כבי ץ .הכו  עי

 ז״ל הרמב״ם .מזה סניף שהיה המגל בענין צ״ז סי׳ בדבריו
 ,הדור חכמי עצת נסרחס אנוש שבימי כתב עכו״ם מה׳ בפ״א

 את להנהיג וגלגלים אלו' הכוכבים ברא והאל הואיל ואמרו
 לכבדם ראוי לפניו לשמש כבוד להם וחלק במרום ונתנם העולם

 העומדים את שיכבדו רוצה שהמלך כמו האל, רצון ווה ולעבדם
 להם היכלות לבנות התחילו ומאז .המלך כבוד וזה לפניו

 לגמרי מהאל שכחו הזמן ובאריכות ,קרבנות להם ולהקריב
 מלבד ,והגלגלים הכוכבים רק אלוה שם שאין אומרים וסיו

 בקיצור דבריו ע״כ ,העולמים בצור מאמינים שהיו הדור יחידי
 למבוד נפתים המ שכתחלה החבר דברי זה ובדרך .קצת לשון

 נעתנן ואח״ז ,בראם אחד אל כי יודעים היו ועדיין הכוכבים
ן אל מדת ר״ל נימוס אל מנימוס  וחסרים הולכים והיו ח

 ,וכו׳ ברבים שמדזזיקים :לגמרי אלוה שם ששכחו עד
ם :לאלהות הכוכבים מן הרבה מחזיקין ג הי מנזזלם מנ  ו

ם מ שי ט ת. סבה ו ל ע תו ע האל ר״ל ל ב ת  בראם אשר י
ה :לעולם לתועלת סבה אותם והשים ב קין ס  בעבור .לנז

ה בפי :מכה וכל כל.חלי בהם יפגעו עבודתם כנ ה כו' ה  ,ו
מו ;וסזמנתם הכנתם מחטאת כלומר צ ע  :גמצם .ב

ב שו נ
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 שימצאוהו חולי הוא זה אל יכיאם ואשר .כלל !פס
 .אוהו לומר ידעו ולא בו להגות יוכלו לא• נגפשס

 מועילות התורות אלו יהיו שאס. יחשבו שהם זהיא
ה ם, נצסוינו וכך כך ומפני המציאות נז ה  כאילו יהיו ב
 כאשר . אמנם / שכל בעל והשתכלות ממחשבה באו

 לתועלת יביא ולא כלל ענין לו יושכל שלא דבר יהיה
 אדם מחשבה יביא לא כי ל מאת ספק ב־לא• יהיה
 אצלם האדם היה הדעה חלושי אלו כאילו ,מזה לדבר
 יאמר אפר הוא האדם כי ,מעושהו שלם יותר

ל אחת, לתכלית שמביא מה רעשה  כן יעשה לא ו
 ויזהירנו עשותו יועילנו שלא מה לעפות יצונו אבל

 y הלילה לו הלילה עשותו^ יזיקנו שלא מה מעשוח
/ להועילנו כלה והכונה זה בהיפך הענין אבל ו כ  ו
 הרגיש אשר זה על השובה עמך נא אציגה .ע״כ

 עשה ואס ההוא■ הפרק על עוב שם •ל׳ר בעניינה
 יש ההבר יאמר אמור כי וזה ,שיבא כמו מדהה לה
 אולם מצוה לכל אלהי עליון תכלית ספק בלי ויש

 על סוב שם ה״ר שהשיב ומה .טעמה נדע ־לא אנחנו
 שנדע לנו וראוי התורה נתן לנו כי שם באמרו זה
 תשובה החבר המציא ככר .שיזיקנו ומה שיועילנו מה
 אין האלהיים פהמעשיס ז׳ סימן בשלישי באמרו לזה

 אצל נראים) (נ״א ואינן'נדהים אליהם מגיע שכלנו
 הרופא אל החולה ישמע כאשר נשמעים והם .השכל

 ה״ר יד עוד ואולם .ע"כ ,'וכו והנהגותיו ברפואותיו
 ישיב ואם .האלה כדברים לאמר נסויה סוב ם5 .

 העוה״ז סוב כל לנו יבוא המצות בקיום לומר התוריי
 יתחייבו צד איזה על שנדע מבלתי הנפשיי והסוב

 הבא התועלת אנחנו ונדע ,מהמצות הטובות אלו אליו
 התועלת אלו המצות מן ימשך איך שנדע מבלתי מהם
 אדם יקרא לא כי בזה התשובה .ומסובב סבה ע״ד
 וכמו וגו׳ ונבון הכס עם רק הכתוב (וכמאמר חכם

 ג') פ׳ א׳ שער הלבבות בחובה גס במורה שם שנזכר
 רופא יאמר אם כי ̂ הדברים סבות בנתינת לא אם

 בעבור לדעת יוכל ולא ותתרפא אהד סם תקר, אחד
 יקרא לא הסם אותו פעל צד איזה ועל סבה איזו
 כמו בנסיון הדברים שידע אבל חכם האיש אוחו

והאמת הדרש ע״ד הס חשובות בזה יש ואס .הזקנות

ך לראות הביסה .ע״כ ,׳וכו הרב שאמר מה  קצף אי
 שנעל פד הזאת הדעת בעלי על קוצף הוא גדול

 חשובה צד שום שאין באמרו החשובה דרכי בפניהם
 קצף יושב איך נא שמע ואולם .הדרש בדרך אם כי

כ. הפשס בדרך אמתחתו בפי איש  מה ולמד צא ג׳׳
 שהחקיה היות שעם ,ואתחנן פ׳ הרי״א זה על שכתב

 החתים את ישמעון אשר העמיס הנה טעמים להם אין
 הגוי ונבון חכם עם רק ספק בלי יאמרו האלה
ה. הגדול  מפעל ממשך התועלת שיראו לפי הז

.וכו׳ האלהי הדבקות ועצום גדול היותו ההם המקים
 בדבר המסוכן החולי המרפא שהרופא כמו אמרו עד
, ועמקה חכמתו לרב יחשב אליו מחיחס בלתי קל
 להם שאין החקים בעשיית שישראל העמיס כראות כן

 יגזרו אליו קרובים ויהיו יתב׳ באלהים ידבקו סעס
 טעמם היות עם ההם ההקים ספק שבלי אומר
 וטעמים מופלגת חכמה בהם יש הנה מעיניהם נעלם

 מהם היוצא ההוא התועלת עוצם עליו יורה גדולים
 החבר הנה - כי ,לכך ־הוצרכנו לא אכן .ע״כ ,'וכו

 חכמת על ל״ס סימן בשלישי הזה הכתוב ביאר עצמו
 הסבעיות מהחכמוח מהרבה מעט שהם והגמרא המשנה

כו׳. והגלגליות והמוסריות והאלהיות  כלל ובפרק ו
 חכמתכם היא כי ועשיתם ושערתס חז״ל אמרו גדול

 שהיא ובינה מכמה איזוהי העמיס לעיני ובינתכם
כ. ומזלות, תקופור, חישוב היא זו העמיס־ לעיני ע׳׳

ה ת א  תלוי בזה המחלוקת כל שרש כי לך דע ו
 אם המעשיות המצות בענין הדעות חלוק על ועומד
 המושכלות אל להניע אס או מכוונות, הם לעצמן
,המורה יאמר אשר זה הוא כי .נדרשות הן בלבד
 בעתו יפה נעשה הכל להיות החבר לו יקח ואותו
 נעשו האמחיים והמקובלים .זולת לא וראשוניה בעצם

 בשתי הרחיקו המורה ודעת ,החבר אל חברים בזה
ם, די  עליו שסופר מה תמצא מ״ז סימן ובשלישי י

 את .אלו בעניניס שכתב דברים מהרבה בו הזר כי
 כי נאמן במקום יהד לתקוע עשתה ידי אלה כל

 ועליו ,עליו תלוי הזה הספר שכל היתד הוא
 דעתו בטון ה׳ נאם אלה כל ויהיו מלותיו כל ההובינה

:עליון לדעת
נשוב ,

ם ע למנוה רוח נחה לעשות שמים נ כ ס  .כסודו לעמוד כח גכורי חסידיו ואנל אצלו מכוונה לחנליה יסדם בחכמה אשר י
ג סימן בשלישי מללו ברור שפתיו דעת אשר הדברים הן זהן  עצמם האלהים במצות אם כי האלהים אל מתקרבים שאין לאמר כ׳

 עמודי כמה אשר הענינים כשני שנשלמו מפני השטנה חול להשלמתו סמוך והיה אמרו עד ,וכו' שעורם יודע שהוא בעכור
 דברי־ דבריו ובכלל .ע״כ ,וכו׳ מהקהל נאמן בלב מקובלת שתהיה והב׳ .האלהים מאת התורה שתהיה מה הא׳ . התורה
 דבר כל על יחתא לבלתי במקומות החבר בו שהורגל למה ריב׳ז שכיון כן גם ואפשר .וכו׳ גזרתי גזרה חקקתי חקה ריב״ז
 על הענין שהיה גוזר אינני צ׳א סימן שאמר וכמו ממשהו, על ברור טעם כנתינת האלהיס עד זה הוא כי יאמר אשר פשע

ע ד כ ,׳וכו כמחשבה שיעלה ממה עמוק יותר דרך על הוא ואולי ,הזה ה  גוזר ואינני דברו כה הלא כ׳ו סימן ובשני .ע'
ת' האלהים מאת תורה ושהיא ונעלה נפלא יושר שהוא מה אבל .זכרתיו אשר הזה הסדר היא הזאת מהעכודה שהכונס הלילה  י

, וכו׳ וחקר בה שיתחכם ממי מעולה הוא כשכלו בה שיתחכם תבלי שלם קבול• שקבלה ימי כ  כבר אמר ס׳ סימן שם גם ע׳
 אומר אני אבל .לזה ורדומה הגדולות אלה עלת לבקש נטרח שלא וראוי כאלהי הענין ובין שכלנו נין ערך שאין לך אמרתי

כ וכו' כן שהוא שאגזור מכלתי המחילה כקשת אמר  אמרי לרוח שויס ולכו פיו דכריו ומכוונים מתוקנים כמה ראה .ע׳
ש, ח הן, משיכים ועכו״ס שהשטן דכריס חשמרו, הקותי אי. שעירי) שני פ׳ (יומא ק גס שאמרו ולמה ק  כן ואלו עלי
 ת״ג P תהו מעשה תאמר ושמא ,אדומה ופרס המשתלח ושעיר מצורע וטהרת יכמה וחליצת שעטנז ולכישת חזיר אכילת

נ ,בכם להרהר ישות לך אין חקקתים ה׳ אני ,ה׳ חני ; ע'
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g ונראתה, פשטה ואיך תורתכם קמה איך והודיעני עניננו אל נשוב הכוזרי אמר 

 נתיסדה שנים ובכמה חלוקות, היו אשר אחרי הדעות נתחברו ואיך
 תהיינה לא ספק מבלי הדתות התחלות כי ,•ונשלמה שנתחזקה עד ונבנתה האמונה

 האלהים ירצה אשר הדבר לעזור שמתגברים ליחידים) (נ״א "ביחידים אם בי
ויכריח עוזר מלך להם שיקום או בעצמם, ונעזריט ורבים הולכים והם להראותו

:ההוא הדבר על ההמון  אשר השכליים הנימוסים אלא הזה הדרך על ויגדל יקום לא החבר אמר א5
 הבורא מן נעזר הוא כי יאמר ויעזר יגבר וכאשר האדם מן התחלתם

 בר ואמר פתאום קם הוא מהבורא התחלתו אשר הגימום אבל ,לזה והדומה ומלומד
:העולם כבריאת ויהיה היה לו) יאמר (נ״א

ב :החבר בדבריך אותנו הבהלת הכוזרי אמר פ
ג במצרים משועבדים ישראל בני היו כי יותר, מבהיל הענין אבל החבר אמר פ

שש
יהודה קול

Q ב ו ש ל נ גו א נ י  ממנו נסינו אשר הוא וכו'.' ענ
 סשורך אריגת מוס הפסקתי כאשר תחלה

 ההתחברות בשאלת ואח״כ כ״ח סימן הסגולה בשאלת
 עסוק היית אשר ארר< מני יצאת ק על כי ס״ח, סי׳
 התורה נתינת אמת דבר על וכ׳ץ כ״ה סימן ובא

 אנכי ישראל המון אל פתח יתב' הבורא כי באמרך
 הודיעני ועתה .בפרס להם נתונה היא וכי אלהיך ה׳
ך דרכיה את נא ה אי מ ם ק כ ת ר ך תו אי  פשטה ו

ה הנ ו , . ס׳  כפי התורה על דבר פנים שלשה כנגד ו
 התחלה, והם דבר. כל בהשלמת להמצא רגילותם

 אמר ההתחלה כנגד כי .בתכלית ועמידה ,תוססת
 ,ונראתה פשסה איך אמר התוספת וכנגד ,קמה איך
 העמידה וכנגד ,ענינה בהתפרסם גרים יתוספו כי

 •לעין תפרסמהwבר יקרה כי הדעות, נתחברו ואיך אמר
 ולא תקום לא למען עליה להתקומם נצבים שיצאו כל

. ה ט  יחוברו וההפכים ההם המעיקים וכשיוסרו ח
 על וארמונה הדח ותכונן תבנה אז אחת הסכמה אל

 הנהוג לפי בזמן נשלם כלו זה ולהיות ישב. משפסו
ה אמר מ כ ב ה ואמר .וכו׳ שנים ו ד ס תי ה נ נ מו א  ה
ה ואמר .וההתחלה היסוד כעד ת בנ נ  .התוספת כנגד ו
ד ואמר ה שנתחזקה ע מ ל ש  העמידה כנגד ונ

 כפי עצמו בלשון כמדבר זה כל ואמר .והתכלית
 הדתות שאר כמקרה בזה לתורתנו שקרה סברתו

 האלהים ירצה ■אשר אמרו וענין .הקדמורות
 ק שיהיה סברתם כפי עיניהם למראה להראותו.

 בבני ההוא הנימוס ולהתנשא להתרומם עליון דעת
 כל באו איך נפלאות והביסה עיניך גל ועתה .אדם
ד מכוונים אלה ע  בהתגיירו עצמו למלך שקרה מה כ
 המאמר בראש עניס שיסופר כמו כחר פס כל עם

 הנבואיי חלומו סוד גלה המלך איך שם יגיד כי ,השני
 במערה, ונמולו בתורתנו נכנסו יחד ושדהם צבאו לשר

ט׳ מעס מעס סודם לגלות שהתחכמו עד אמונתם מסתירים היו לארצם ובשובם  ובהתחזקו וכו׳ שרבו עד ו
ט׳ ט' להראותו האלהים ירצה אשר הדבר לעזור ההתגברות כאן שנזכר מה הוא ענינו וכלפי .ו בירור ועל .ו

ת :השמש זרחה מוחבר טנ
3SJ ד מבהיל הענין אבל ח ו קי עם המסופר הדבר בי ויו/ י קדו מהיותו יותר מבהיל פרסיו ד

מסופר

נחמד אוצר
S ו כסימן הנזכר הראשון ענין אל נחזור .וכו׳ נשוב  כ׳

 כי אמר אשר סל מדבריו נתפלא והכוזרי .וכ״ז
 ,כאן עד הויכוח נמשך זה ועל אדם מבני הסגולה אנחנו

 ום מל להודות נפשו ולפף מלבו תמיהתו הכוזרי שהסיר עד
 איך :תורתנו ענין והולך מבאר שיהיה ממנו ובקש הדבר
ה מ  מוספה והיתה ישראל תורה צמחה אופן באיזה .תורתכם ק

א ז והולכת שמה 7י ה :שנתפשעה עד .מ ת א ר  ונתקבלה .ונ
ד שמש וממזרח ים עד מים ענינה ופשע רבים עמים אל  ע

תחברו :מבואו ת נ עו ד  היו אשר האומות דעות הושוו .ה
ה :תורתכם על חולקים מ כ ב ם ו  יש זמן כמה כלומר .שני

 מעש הזאת האמונה אל עצמם לקרב האומות שהתחילו מעת
ת :העולם כני כל שקכלוה עד מעע לו ח ת ת ה תו ד  • וכו' ה
 כל בלב חדש רוח יחודש פתאום שבפתע שיאומן רחוק כי ר״ל

 התחלה וע״כ אבותיהם, האמינו שלא מה להאמין ההמון
ם השלמים יחידים מן ההים  בעזרה והם דתם שקרות סמטני
 על להספח נאספים שרבים עד ומתגברים הולכים השם

ם אמונתם: ם. ונעזרי מ צ ע ם, שהם מצד בא העזר ב בי  ר
 זה שאמר יהודה קול בעל הרב וכתב .בפניהם יקום ומי

 עמו כל להביא נתחכמו ואח״ז בסתר שהתגייר ענינו כלפי
 שנתכוון נראה ויותר .ב' מאמר כריש כנזכר הבדת במשרת

 דתם בהקמת שהיה המעשה וכעין וישמעאל פרס לדשת
:כמדע מלכים ידי על לבסוף שנעזרו

ם הנמוסים פא שכליי » שבדו ההורה או הדס .ה י  או
 שאמר •וכענץ . זולתם או הפילוסופים

ם לדת לך קח או דת לך בדה או א׳ בסימן הפילוסוף  הנמוסי
ר :הפילוסופים חברו אשר השכליים עז  :עוזרים ימצא .וי

אמר ה לו יאמר הבורא ר״ל .בו ו  ויאמר שנאמר כענין ,ש
ם ויהיה שיהיה הנימוס על יצוה כי אור יהי אלהים ת^  :פ
תנו הבהלת פב ז או י ב ד  אזהנו מפליג שאתה כלומר .ב

 כסבור להשמע, סופן שאין מבהילים בדברים
י ,פתאום הסך אל מהפך שיתהוה ה׳ דבר מנהג כן שאין  ג

:עדיף הנס למעע
ל פג ב ן א עני . ה ל הי ב כי לעולמים היה כבר כלומר מ ד

מפליא
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 שבטים עשר שנים אל מתיחסים ומעלה שנה עשרים מבן רנלי אלה מאות שש
 מיחלים ,נכרי ביניהם נכנס ולא אחרת ארץ אל ברח ולא איש מהם נמלט לא

 ארץ את שינחילם ויעקב יצחק אברהם אבותם אל ה׳ בו יעד אשר המועד
 ״ההצלחה"והחזקה בתכלית אומות שבע בידי ההיא בעת היתה כנען וארץ ,כנען
 הורג פרעה ביד והענוי הדלות בתכלית ישראל ובני וההצלחה), והחזקה הרוב (נ״א
 עם פרעה כגנד ועמדו חולשתם עם ואהרן משה ושלח ירבו, שלא בניהם את

 מהם להסתר יכול ולא המנהגים, שנוי) עם (נ״א "ובשנוי ובמופתים באותות חזקתו
 במימיהם במצרים חלו אשר מכות מעשר עצמו למנוע ולא ,ברע ׳עליהם לצוות

מהם שמת ובנפשותם ובגופם ובבהמתם ובצמחם) (כ״א ובצמחיהם ובאוירם וכארצם
ברגע

יהודה קול
 לו מצא אשר אחו מקום והנה כלל. דלך מסופר

 בראשיח נו סחח אשר הספור גכולוח להרחיב נסוס
 פאלהי מאמינים אנחנו באמרו י״א סימן אמריו

 ממצרים ישראל בני אח המוציא ויעקב יצחק אברהם
 פחח וכן באמרו כ״ה סימן עליו חזר ואשר .וכו׳

 הוצאחיך אשר אלהיך '0 אנכי ישראל המון אל דבריו
 אנו ההורה אך באמרו כ״ז ובפרק וגו/ מצרים מארן

 הוסג שם כי ממצרים. שהוציאנו מפני בה חייבין
סי' בראשית שלג־ון מלך דבר באשר המתגלגל הספור

 ועהה שזכרנו. כמו וכו', עניננו אל נשוב לאמר פ׳
 בגלגוליהם קרו אשר והנוראות הגדולות גאר הואיל

 מפלאות ידי על ההורה קבלה ישוב לכלל שגאו עד
 השומעים י»הילו בפרטוחס אלה כל אשר דעים המים

אד. עד  יציאה כי שעתו מידי יוצא ספורו ואין מ
 ההורה להיות ההורה לנתינה מאד מתייחסת מצרים
 ממצרים •העם את בהוציאך כאמרו משם יציאתם הכליה

 התורה ובהתחלת .הזה ההר על האלהים את העבדון
 אנכי גאמרו מצרים יציאת זכרון יש הראשון בדבור

 וכמו .וגו׳ מצרים מארן הוצאתיך אשר אלהיך ה'
 אשר הקודמים בדבריו הכוזרי אזן את החבר שהעיר
 הדברים סדר והנה .ומתגלגל חוזר הזה הספור אליהם

א. כך זה אחר זה הבאים  ^יתב' כבודו לההחברות נאות פלי להיותה לנו נתנה שהתורה לו הציב מאז כי הו
 ,אלה כל על לחזור עצמו פנה כן אמרי .הסגולה נקראים היותנו מצד לנו ראוי ההתחברות ושזה ,אלינו

 ענץ באר הואיל ועתה ,ההתחברות על ואמ״כ הסגולה ענין על הורה תחצה כי .כלה ובראשון המל האחרון
 על כ״ע סימן לי ראשון דברי היה ■וכבר כאמור. אליו הקרובה מצרים יציאת הקדמת עם התורה נתינת

 החבר כיון פרשיו כל עם הספור בהמשך הענין ובהאריך ,שמה יעויין המאמר סוף עד הסדר המשך
א :תורתנו לאמתה חזק קיום להעלות ט ל ל מ ם נ ח ש מ א :מצרים בארץ מכללם ;צאת ר״ל .אי ל ח ו ר  ב

לא : אחרת ארן אל בפירוש כאמרו ,לשאר'ארצות .זכו׳ ם ו כנ ם נ ה י נ רי בי כ  .יחסם סגולת ששמרו ר״ל .ג
 וכו׳ לגוי שם ויהי זה על שדרשו חכמינו כמאמר ומלבושיהם ודתם לשונם את שנו ולא שמם את שנו זלא

 ועמהם בתוכם זר עבר לא המצרים מן ונבדלים ורשגמים ניכרים ר״ל ,שם מצוייניס ישראל שהיו מלמד
 במדבר פרשה הרמב״ן כדבר עצמם, בפני מהם ניכרים היו הנלויס והגרים למשפחותיהם, היחסים ספרי

 לומר והטעם .אבותם לבית למשפחוחם תולדותם שנמנו ויתילדו אבל ,וז״ל משפחותם על ויתילדו פסוק על
י  אשר רב מערב מוץ מועד אהל פתח אל כלם העדה יכל נקהלו הקב״ה מפי כן משה אותם צוה כאשר ג
ם :ע״כ ,ממצרים שיצאו מיום בהם היו ניכרים כי המה ישראל מבני לא ח מי מי  המכות עשרת הגביל .וכו׳ ב

 שאנחנו הידועים היסודות משלשת אמד בכל מתפשט היזקן היה איך ונדע נכיר. בה אשר נפלאה בחלוקה
 הן ביסורין לגוף ק ומדבר, חי צומח למדרגותיהם, מהם במורכבים וגם ואויר. מים ארן אצלם, שוכנים

̂ויס כי ,המכות סדר על בזה להמשכו הארץ מיסוד למעלה היותו .עם המים יסוד והקדים ,במיתה לנפש "י־-
בינתים «■ משכיר אחרות מכות היות ועם .בחשך והאויר בכנים הארץ כך ואחר ובצפרדעיס בדם החלה (קו

•אה

נחמד אוצר
ם :•■!תר מפליא חסי תי כו' מ  עד ימוסס יודעים כולם .ו

ט לא :פשגעים ל מ ם נ ש מה ס להיות .אי מ  :המצריים כדח נ
א ל ם ו כנ הם נ  עירוב בהם היה שלח כלומר ■. גכרי ביני

 ופרסמה היהה אחת מז׳ל וכמ״ש המצריים, .מזרע ממזרות
 ;מצרי מן בן לה שהיה דברי בת שלומית והיא הכתוב

ם חלי שר : מקוים .מי עד א  בו משתמשים יעד מלה .י
 מלשון והבעחה נדר לשון על עמנו מפני הפילוסופים בלשונות

 עם :ו׳) (מיכה יעדה ומי מעה שמעו וכן ייעדנה לגנו אס
שתם  , והירידה החולשה במכלית בגלותם שהיו געת .זזול

ש  בני ויאנמו מצרים מלן וימת ההם הרבים בימים ויהי ממ׳
גו' אלהיס וישמע וגו׳ ישראל : רועה היה ומשה ו ׳ ו ג  עם ו

חו ק  ההצלחה בתכלית ההיא בעת היתה מצרים מלכות .זזז
ל ולא מז״ל: מדברי כנודע ארן למלכי זנוראה כו  להסתר י
. ם. ה מ  שלא עליהם לצוות בכחו היה לא כמוהו גדול מלך '
 או הסוהר בבית אותם ליתן .ברע :בהיכלו לכנוס ימזבום
ם לכלותם ה סי מי  בסדר הראב׳ע כתב .וכו׳ ובארצם ב

 מכות שהשלש ,הארץ עפר את הך וגו׳ ה' ויאמר פסוק זארא
 ומיס עפר שהם השפלים ביסודות היו ’fiר שהם הראשונות

הם י י  שהיו והמכות .ממשה פחותה מדרגתו שהיתם אהרן ע׳
מ משה ידי 1<מ ט מ  הברד והם באויר והוא בעליונים היו ב

, גם באויר שהיה והחושך הביאם שסרוס זהארבה ן  כמו כ
סחגר מספר זו וגגתיגה אהרן. טל עליונה משה מטלה5

המכות
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 בתי זולתי מת שם אין אשר בית ואין בבתיהם בכור כל לילה בהצות אהד ברגע

 ,ומסתלקות ובמועד ובהתראה באזהרה באות היו האלה המכות וכל .ישראל בני
 מצד לא ,שיהפוץ בעת הפצו עושה הפץ אלוה מאת בכוגה הם כי שיתברר כדי

 ישראל בני יצאו ואחר .במקרה ולא כשפים מצד ולא הכוכבים מצד ולא הטבע
 סוף ים דרך והלכו ,פרעה מעבדות בכוריהם שמתו בעת ההוא בלילה השם בדבר

 וכהניהם וננידיהם אותם, ומנהיגים לפניהם הולכים אש ועמוד ענן עמוד ומנהלם
ויותר. שנה שמונים בני שנתנבאו בעת היו ואהרן משה האלהיים הזקנים שני

ועד
יהודה קול

 .ורצופות םמוכוה היסודות שבעצם אלו את להזכיר ראה
 סדר בבחינת אחרת דרך לו תפש במורכבים אכן

 במציאות תחלה היות גנם כי ,הנפשות לבעלי המדרגה
 כאמרו ולבהמה לאדם הנראה לפי המזיק הערוב מכת

 כל בו שמת הדבר וכן ,הערוב מפני הארץ השחת
 ואמר ,ובבהמה באדם השחין כן וכמו מצרים, מקנה

 זאת גם אף הצומח, להלקות והארבה הברד כך
ר המדרגות סדר לפי לחי הצומח הקדים מו  ושנוי • ^
 יוכל לא כי בראותו במורכבים לו היה הזה הסדר
 לאדם אשר הלוקין סדר עם המכות סדר לשמור
 ראה פרשיות עירוב כי לבהמה לבהמה ואשר לאדם

,ולאחריו הצומח לפני האדם לקה יען בענינס לבו  
ה. המסת סדר שנדמה ׳כיון כן ואם מ ד  ויעמוד נ

 סדר לפי קיים סדר לבחור ויפה פוב כי ויפלל
ה. הלוקין: הן אלו הנפש בעלי הבדלות ר ה אז  ב
ה :ויעבדוני עמי את שלח 'גאמרו א ר ת ה ב  באמרו .ו

ד :וגו' משלח אינך אם כי ע מו ב  בדם מצינו שכן .ו
 לעיני ביאור אשר המים את ויך במפה אהרן שהרים
 כפי לדם מימיו נהפכו ומיד עבדיו, ולעיני פרעה
שד  במפה מכה אנכי הנה לאמר הודיעו אשר הי

 ,לדם ונהפכו ביאור אשר המים על בידי אשר
 נאמר ובערוב לפתע. פתאום מיד כפירושו שסתמו
 מועד ה' וישם כתיב ובדבר .הזה האות יהיה למחר
 הנני ובברד .בארן הזה הדבר ה' יעשה מחר לאמר

. מחר כעת ממפיר גו'  ממר מביא הנני ובארבה ו
 ה' אמר כה משה ויאמר בכורות ובמכת .וגו׳ ארבה
 המכות ביתר מועד נזכר לא ואס ,וגו' הלילה כחצות

ת :המפורש מן סתום למד קו ל ת ס מ  שמסתלקוח ר״ל .ו
 הצפרדעים בהסרת בקצתם. גלה כאשר במועד ג״כ

 אין כי תדע למען כדברך ויאמר למחר ויאמר כחוב
מפרעה הערוב וסר נאמר ובערוב אלהיט. כה'

כצאתי משה אליו ויאמר ובברד .ממר ומעמו מעבדיו
מ' העיר את 2עוד יהיה לא והברד ו

נחמד אוצר
מפר, מים ביהוד בהחלה למעלה, מלמעה בשדר המכוה  ו
ח ואח״ז ,עליו העליון אויר ביהוד ואח׳ז  היומר הצומח בנ
 מדרגס הבע״ח שהוא בבהמתם זה ואסר ,פשוט מיסוד נכבד
 כמו אדם מבני הגוף מכת ואח״ז ,הצומח מן עליונה יותר
 בנסשותם ואח״ז ,חי הבעל על יותר במדרגה שהוא השחין מכת

 המכות שהיו הרי .בכורות מכס והיא העליונה המדרגה שהיא
 ומלואה הארן לה׳ כי ידע למען שבעולם הנבראים חלקי בכל

 :שבנבראים גדול ועד מקטן פרט ובכל חלק בכל המשגיח והוא
ר כ̂ל הם בכו ת ואין בבתי  בתואר היה לא כלומר .וכו׳ כי

 שבבית והמגפה הדבר מעניני טבע כי ר״ל ,המגפה עניני
 נמלט מהם ומעט כולם האנשים יתמו שם הדבר יתחיל אשר

 הוא ימלט הרוב על הדבר מן ימלט ואשר חדוש, בדרך
 נשארו והשאר ובית בית בכל הבכורים מתים היו וכאן ,וביתו

 מכה ירדה השמים מן רבה בהשגחה כי ידעו למען ,בחיים
 נגד בכור במדרגת שהם ישראל בני את ישלחו למען עליהם זו

ה :ישראל בכורי בני כמ׳ש העמים כל ר ה אז  מזהיר שהיה .ב
אה :ישראל בני את שיפלח לו תר בה  אתה מאן אם כי .ו

עד :וגו׳ הנני לשלח מו ב  מביא י הנני כמו ,זמן לו שקבע .ו
ת :בגבולך ארבה מחר קו תל ס מ  שהתחנן בעת מעליו הוסרו .ו
 Xii את שיקשה ידע שהש׳י האף ,לו שאמר במועד משה לפני
תם, ישלח ולא  עד מעליו ■יסורו שלא ראוי שהיה ועוד או

ע אותם שישלח ד שי אך' ם,' ד  ומלכותו הדבר יצא מה׳ כי מקו
ץ :ולהיטיב להרע משלה בכל פ  דעת היפך ,רצון לו יש .ח

 אצל אין באמרו מפיו עתק הוציא אשר א׳ בסימן הפילוסוף
ה :רצון הבורא ש  גזרת כפי הטבע דרכי לשנות .חפצו עו

ם: הכופרים דעות לאסוקי חכמתו, ת בנסי ע ץ. ב פו ח  שי
 צרץ בטבע שההשתנות והבדים השמים הוברי דעות לאפוקי
 הענץ זה המחייבים הזמנים לפי השמים מערכת פי על שיהיה

 געת וסרו ההתראה, כפי המכות באו אמנם מצבם, לפי
אחד :שיסורו משה מלפני ובקש פרעה שנכנע  ואסר .יצאו ו

^ ואחר כמו יצאו כן ט :ה׳) ואהרן(שמות משה ב ל ה  ו
ף ים דרך ע בלי .סו ם : ציה במדבר ומסלול ד הל מנ  .ו

ם :לפניהם הדרך מראים ה הני כ ע אתה כמו שריהם .ו  כ
, (תהלים לעולם ( י  בני י״לס: (איוב שולל כהנים מוליך ק׳

ם מוני . ש ה נ  ואהנץ משה מעלת לזכור ג״כ החבר כונת ש
בנבואתם

 המפרכת מצא לעת מהם מושפעים רשמים כי הכוכבים. מצד ולא הלוקה: בדבר הנמצא הטבע.
 ; המבעים הכחות עירוב ידי על מעלה של פמליא שמכחישים .כשפים מצד ולא : וכך כך מצב על

ונגידיהם שיעורו .וכו' היו וכו׳ הזקנים שני וכהניהם ונגידיהם :יצאו כן ואחרי ר״ל .יצאו ואחר
בני שנתנבאו בעת היו וכו' האלהיים הזקנים שני ואמר .וכו' היו וכו' הזקנים שני שהם וכהניהס

 פסוק על הראב״ע שכתב וכמו בנבואה, שלמותם על הורה ובכן חכמה, בישישים אמנם כי . שנה שמונים
שהתנבאו הכתוב שהזכירם נביאים המקרא בכל מצאנו ולא שנותיהם הזכיר ,וז״ל וגו' שנה שמנים בן ומשה

.ע״כ ,וכו' ענן בעמוד ה' מדבר היה לבדם ולהם הנביאים מכל גד^ה מעלתם כי ,אלה רק בזקנותם
לא וזרועס היו זקנים כי לומר ,חלשתס עם ואהרן משה ששלה למעלה שזכר מה לשונו מכלל יצא ולא

הושיעה
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 מאדם הדזם היחידים מן מורשה מעט אם כי מצות להם היו לא ההיא העת ״עד
וחילו) (נ״א פרעה אחריהם רדף כן ואחר .עליהם הוסיף אכל משה בטלם ולא ,ונח

ולא
יהודה קול

 שאפשר אלה .היל פושה ה' ימין רק למו הושיעה
 ולא פינו כההה לא במשה הנאמר מצד בזה לגמגם

א :לימה נם ם היו ל ה ת ל צו ם כי מ ט א ע  מ
ה ש ר ם מן מו די חי  דבלי אל פניך שיס .ונו׳ הי
 ששה על באמרי ומלממוה מלכים מהל׳ פ״ם הרמב״ס

ה׳ ברכש ופל ע״א על ,הראשון אדם נצעוה דברים
 ופל הגזל ועל עריות גלוי ופל דמים שפיכות ועל

ם,  רבינו ממשה בידינו קבלה הן שכלן אע"פ הדיני
 אלי שפל יראה ,חורה דברי מכלל p3 נוטה והדעת
 בשר א־ שנאמר החי חן אבר לנח הוסיף נצטוה,
ה וכן .מצות שבע נמצא תאכלו לא דמו בנפשו  הי
ד העולם בכל הדבר  נצטוה אכדהם בא .אנרהס ע

 ויצחק שלזרית. התפלל והוא במילה אלו על יתר
ף מעשר הפריש סי הו ם. לפנית אחרת תפלה ו היו
ף ויעקב סי ת. והתפלל הנשה גיד הו  ובמצרים ערבי
 רבינו משה שבא פד יתירות. בנוצות עמרם נצטוה

ל ,,ידו על תורה ונשלמה  אשר היחידיס הס אלו על׳
ם מורשה המלות היו  ק ואם .מרע״ה בוא עד מה

 זנרון והשמיט ונח מאדם אמר למה מו5ע על תימה
ס מצות מורישי האחרים  לומר שנוכל אלא .המה נ

ס תח ,האדם ליצירת ראשץ להיותו אדם זכר כי  ג
 אמר וכאילו .המבול אמר היצירה בו נתחדשה הוא
 מן מורשה המצות היו ארץ עלי אדם שים מט

 ובגת מצות שש על באדם ה' דבר החלת כי היחידים
 לצו צו בזולתם כן אחרי וגס .מספת אחת מצוה על
 כי כ’אח׳ ספורו אל הדרך לו הכין ובק .לקו קו

 מרע״ם בוא לפני המצות מן להם היה אשר מפס
 לה המלאה התורה בנתינת ידו כל לרוב ויפרק
 החלה ואמר מגרעת, או הוספת סובל בלתי שלמות

 המפורסמים היחידיס שר״ל ,ההם היחידים כלל דרך
וכח מדם פרס אה״כ למו, חלפו בדורות היו אשר

נחמד אוצר
ם סן :בנבואתם חידי ם הי ם הה אד ח ס  אדם כלומר .ונ

 שנע כרי ,כהי מן אבר מל נצעוה ונח ,מצות שש טל גצנווה
 אמ׳פ .בכללם וישראל פולס גני כל עליהם שנצטוו מנות

 שכע על נצכייה שאדם משמע נ״ו) (דף דסנהדרין שמגמרא
ט כתג הרמכ׳ם הנה .פצות  על נצטוה שנח מלכים מהל' ס׳
מ וכתב ,ההי מן אנר  דפכר משמע דהכי מכום בהוא הכ׳
 לי הותר נא הראשון אדם דאמר (דנ׳כי) רב אמר יהודה כרב
 אשילו רק לו אסור היה כלבד החי מן אבר ולא ,לאכילה גשר

 מן ומ׳ש ,המי מן אבר על נצטוה דנה ש׳ל והלכי הבשר כל
ם, די חי  לג שהיו מ״ז בשימן שזכר היהידיס אותם ר׳ל כי

פ . איש מפי איש המצות אלו רבלו הם ושנולהו האדם  ואע׳
 שחייוג וסתפלל הילה מצית הושיף שאברהם בתב שה פהרמב׳ם

ד הוסיף יעקב היום, לפנות והתפלל מעטר הפריש יצחק  הנשה גי
ת, מצות עמרש הוסיף ונתצרים ערביה, ותפלת תירו  P ואם י

 נתקשה וכבר ,האחרים והשמיט נוז ועד מאדם אמר למס
ב נזה  אשר המצוט רק זכר שלא ול׳ג יהודה קול בעל הי
 שאמרו מצות שבע כמו האדם בדין ינןגנשיס עליהם חיינין ידו

 לא שבאמת לומר נראה ויותר .עליהם נהרג נח שגן וזז״ל
 בידם ספוק היה שלא עשה מצית לא ל׳ית רק קיימו

 קיימו לא מילה מצות שהרי ותדע ,עבדותם מחמת לעשותם
 ממצרים יציאתם ליל עד מילה מצות לסם ניתן שלא במצרים

 אע״פ למשמרת, לכם והיה בפקוק בא בסדר ז׳ל רש״י נמ״ש
 המצות שאר שכן ומכל ,ולזרעו לאברהם עליו טה שהר^״ה

ם ולא נ עליהם זרעם נצמדו ולא מעצמן האגות שקבלו  במל
ר!.' ש ק מן מצות השבע את משה בטל לא כלומר מ פ  פ

 בהם חייבים מדיין נח ובני העולם בני לכל הקב״ה שנתנם
 הסגולה שהם ישראל לבני ורק ,מהם בטלם ולא היום עד

 שהדה החבר שאמר מה 7געינ יקשה אל מעתס■ .מטה הוסיף
 שבע רק בהחלה נצטוו כאן אף והרי פתאום יקום כאלהי

 בעל הרב שהקשה וכמה מצות, עליהם הוסיפו ואח״כ תטה
ל  ישראל בני שהם מצד נצטוו לא מצות השבט כי ,יהודה ^

רי  כלל מצד ■ וחיובם מדברים חיים שהם מצד־ רק אך ה'• מתי
בלבד להם מיוחדים הם המצות ושאר .נח בני בתוך אדם גני

וזה

כרע. אשר הטעם מן בזולתם וקצר  ה;;וזפריס ויעקב יצהק אברהם אל ההם היחידים באמרו שרמז או ז
להיוהים האבות זכרון והקדים ,מצות השבע ירושת מהם אשר ונח אדם זכר ואח״כ .זו בפסקא למעלה
ההם הירידים ירושת שקרא ומה .ומתיהסים דומים בדברים הספור לצרף וכדי ,הקודמים בדבריו נזכרים

 מבופקיס היות;: על יורה פ״ז סימן בסמע־ שהרי יה׳ הבורא מאת היותן שיאמיס בו כיון לא מצות נשם
 וכמר האלהים מאת נעזרים אנשים מצות היומן חשבו רק האדם עם אלהים ידבר איך מורה מתן יום פד

 זברונו שפלה ממה בו וכיוצא ליצמק המיוסכת מעשר ממצות שנראה כמו בקצת אמת מחשבת והיתה .יבא8
א :למעלה המובאים הרמב״ם בדברי ל ם ו ל ט ה ב ש ל מ ב ו לא״ר עליך יעלה השואל רוח אס .וכו׳ א  אי

ה על.הדרך ויגדל יקום לא כי פ״א סימן שהונח מה עם זה יצדק ס אלא הז סי מו ט׳ הפנלייס מי  והלא ,ו
ס ף אשר ההם היחידים באצות תחלה ה׳ דבר בנו ג סי  ההורה כנין את״כ בו שהושלם מה עליהם משה ס

ת, א. פיתן שם שזכר האלהי הנימוס ־'כתנאי פתאום קמה א״כ ואיך האלהי  אתה ואף תנת אל מקומך פ״
שים הרמב״ם שם וכתב .במקומו שנכתב אלא נאסר בסיני הנשה גיד ס״פ חולץ במס' ששנינו מה לו ז>סור
שכל לדעת הראית שאתה לפי ,נאסר בסיני שאמר מה והוא ,זאח5 במשנה הנכלל הגדול העיקר על צגך
ה אמר שהקב״ה לא ,מרפ׳׳ה ע״י הקב״ה במצות אלא ששים אנו אין ם5הי עושים או מרמזים שאנו עה  ז

ו שהקב׳׳ה מפני אינו החי מן •אבר אוכלים שאין זה כגון ,שלפניו לנביאים ^  אסר’ שתשה לפי אלא לנח א
 שאברהם מפני מלין אנו אץ כן וכמו .החי מן אבר איסור שיתקיים בסיני שצוה כמה החי מן אבר עליע

>w .f מל ש ואנשי עצש ע״ה ש שנשל רבים משה ע״י טה שה^ג״ה ספני אלא בי ה. אביט אברהם שסל כ ״ ע

יק



̂צרן מאמר ספר 101 נא הכוזרי רא
 להם) עליהם(נ״א ובקע ;מלהמה ‘מלומד העם היו ולא מלהמה בלי אל נצטדכו ולא
.ישראל בני לעיני מתים הים והשליכם וחילו פרעה בו וטבע בתוכו ועברו הים את

;וידוע ארוך והדבר

 ראוי המצות מן בו שנתלה ומה באמת, האלהי הענין זהו הכוזרי אמר פד
 ולא מכשפים לא ספק מחמתו) (נ״א ״מאמתו בלב נכנש אין בי לקבלו̂ 

 לא בתוכו ועברם הים והבקע המכות להם נדמה ואילו מדמיון, ולא מתחבולה
 ממונם והשאר שללם וקחתם מעבידיהם ומות העבדות מן י הצלתם לדט ידומה

: מאפיקורסים עקשות וזה .אצלם

 זרע אין מקום שנה ארבעים במדבר שעמדו מזה יותר זה ואחרי החבר אמר פח
:שנה ארבעים אכלוהו השבת מלבד יום יום נברא לחם להם והוריד

אמר
ה קול ד הו י

ה גיד וכן מ  ימקב איסור אחר הולכים אנו אין ה
 מצות הרי״ג הראה הלא .מרע״ה מצות אלא אכיכו

 : ע״כ ,המצות מכלל אלו וכל נסיני למאה לו נאמרו
א ל  מלחמה לכלי הוצרכו שלא מה ר״ל .וכו׳ היו ו

 מלחמה מלומדי היו לא כי גבורתם מהפלגת היה צא
 :למו הושיעה ית׳ עוזו וזרוע זאת היתה ה' סאה רק

ד ק זהו פ נ ע הי ה ל א ת ה מ א  הענין הוא . ב
 לאמר כ״ז סימן זכרת אשר האלהי

 אמור כאמרך מ״ג וסימן ,וכו' אליס כבודו והתחברות
 האלהי הדבר התחברות להמק ידו על נראה אשר

. כו'  : אחריתו עד דבר מראשית ע״ע בסימן גס ו
ה מ ה ו ל ת נ  הנמשך המצות הלק ר״ל .וכו' בו ש
 בנפלאות צרכו כל המתברר האלהי הענין מכח ובא
ק  ראוי ,מצרים ביציאת להפליא עמהס עשה אשר ה
 מתפרסם היה שלא אע״פ עצמו מצד להתקבל הוא

 אל בפרע ורמז .אה״כ שיזסר סיני הר מעמד אצלם
 פסח כקרבן מצרים יציאת בענק התלויות המצות
ם אין כי :וזולתם בטרות וקדוש כנ ב נ ל תו ב מ א  מ
. ט'  נוקפו לבו יהיה לא אמתתו על שהגוזר ר״ל ו
: כשפים ספק משוס ט׳ א ו ם ל פי ש כ א מ ל  ו

ד, ל בו ח ת  בלפיהם העושים מצרים כחרסנמי לא .מ
 אלו בלפיהס חז״ל אמרו ביאורם על אשר .ובלהנויהס

 וכיח .כשפים מעשה אלו בלהעיהס ,שדים ממשי
 מרץם מצרים כור במצרף ההן הנפלאות שעמדו
 יסופק לא מעליהם צלם סר כי ספק אק כשפים! במעשה הרשע שמה שדים במעשה התחסלה משפע

ם: מעשה מחסלת או כשפים מעשה משום בענינם א שדי ל ן ו ו מי ד . מ ט' ק הנפלאות שתהיינה ו  ה
ר; בפעל והצלה ריוח מציאת ההוא הדמיון מן נמשך היה לא כן שאם עינים אחיזת בדרך מו ה ג  ח

ת שו ק ם ע סי ר קו פי א  מצרים שמרעומי ולומר !וכשפים שדים מעשה תחסלות אל הדברים לייחס ר״ל .מ
 הכלדי בירוס״ו וכמאמר ויתר בפחות ס שנפרדו ההיא החכמה בסוג מהם גדולתו על רק למשה הודו לא

 סור לאל האומרים !מאפיקורסים ופתלתול עקש דברי אמנם הם כי .לו מהמה רשע פי סוף ים בנקיעת
ח' בחמישי שיבא כמו ,מממ מן. :סי

ה . יותר פ ה ז  המתחדש הספור היות מצד לך נא אספרה הנה עד שספרתי ממה מבהיל יותר ר״ל מ
ם ק בתחלת לאמרו חוזר הזה והדסר .ארוך זמן משך מתמידים בדבד  הענין אבל פ״ג סי

. יוסר פבהיל ׳ ו כ ת; בהלה עלי: מוסיף ועכשיו ו ם מופלג ח . ל א ר ב כסז היה חדשה בריאה כי נ

נחמד אוצר
מדי היו ולא :גאולתם עם פתאום להם קם וזה לו ח מ ס ח ל  מ

א .וכו׳  וסעד עזר בום ההם ננסים היה בלא ראיה הני
 וספן תקצר לא אבר ה׳ ביד זה נכל pצו אין כי ,הסכע

: והקדמות הצעות כלי פתאום יצליח ה׳
ד ה וצ!ה פ ל ת ת מן בו שנ ו מי  גיציאס התלוים המצות .ה

 העמיס מכל ה׳ נחר שאותם מצד כלומר .מצרים
 מזן אשר המצות W הם ראדים ,כאלה נפלאות להס ועשה
. לכל כן עשה שלא מה גיחוד הנורא להה י ו  הודס ונזה ג

ט נ האירו דנריו פתח ט החנר לדנ עו  השיט נכון ועל ,נ
מן אמונתו על אוהו ששאל כמה סי  תשוגהז ראשית והיתה י׳ נ

ם: ישראל נני את המוציא האכות כאלהי שמאמין  ממצרי
לו אי ה ו מ ד  משל p־ra ונאמר נדמה ח״ז שאם כלומר .נ
 לא הלא ,וכטטת עיניה כאמיזת הכל להם נדמה ט רחוק

 ממלך חפשי יצאו לנפשם יאמרו אשר וחלומותס טעותה נשניל
ת :כחזקה נהם הרודה עז מו ם ו ה ד בי ע ם שכל .מ  המצדי

שאר :שללם כל לקחו והס לפניהם מחים הושללו ם וה מונ  .מ
ה רק יעמוד לא עיניס אחיזת ואולם ,אצלם הממון נשאר מנ  כ
ם ואנחט רגע, ס ואוחזי הכשוף נעלי כי מאי  הרוב ע״פ טני
ת :איסר מדלית כפן נטחי שו ק  יאמר לא .מאסיקורסים ע

: שועה אפיקורס רק זה
ה ר שעמדו פ מדב ה ארבעים ב מדאי .שנ  בדמיומע ו

 מאכל כלי כזה רב מס יתקיים לא וכהכלים
מן ה, אמך מ  שהעוסקים ותחנולות, ככשופים לא אף כז

ם וחחכולות ככמסים ם דלים לחם חסרי ככולם חכ אטוני  ו
שזכרתי: כמו

ם ג

נם



הכוזרי ראשון מאמר ספר102
 לשש שנה ארבעים שמתמיד מה מדהה בהם אין אלה גם הכוזרי אמר

̂ השבת יום ויסתלק ימים ששה ירד אליהם והנלוים איש אלף מאות
 ;בו נדבק האלהי שהענין) (כ״א ״הענין "שהיה מפני השבת לקבל חובה כן אם
*  בראשית ימי בששת העולם ומבריאת מזה עליו מוזהר השבת החבר אמר פ

 שבא במה שהאמינו מה עם שהעם והוא ,לזכרו עתיד שאני וממה ,
עם האלהים ידבר איך ספק בנפשותם נשאר האלה המופתים אחר משה בו) (נ״א

האדם
יהודה קול

ר ם פ ם אין אלה ג ה  הדברים לתלוה .מדהה ב
ם ואמר .ודמיון בחהכולה  לדמוחס ג

 להעלוחס לא !מדהה להם שאין מה מצד ולהעריכם
ד; ישאו במאזנים ה  לאהרונה הנזכרים אלה שהרי י

 בהלה מוסיפים היוהס על החבר החפאר אשר
 מדהה בהם שאין אומר לגזירה ראוים היו מופלגח^

 הי מדרגחס הבדל לבחינה ירד שלא אלא וחומר מקל
 להם היוח לבלחי יהד להסכמהס רק .עדיף מינייהו
 שמתמיד מה :אלה גם מאמר בו יאות ובכן ,מדמה

רד וכו׳ ם ששה י מי ק י ל ת ס  יוקשר לא השבת. יום וי
 שהרי .וכו' חובה א״כ כך אחר אמרו עם הזה הלשון

 קיום אל הזה בספור נשואות חבר של עיניו אין
 לתלות יתד ממנו לו לקח שהכוזרי היות עם ,השבת

 למעלה אמרו עס מחובר הוא אבל .קבלהו חובת עליו
̂ אלה המה מה ופירש ,מדהה בהם אין אלה גם

 ארבעים שמתמיד מה הוא מהם האחד כי באמרו
 בפרסום דבר התמדת כי ,׳וכו איש אלף לת״ר שנה
 המתמיד ההוא שהדבר והשני .אמתהו על מעידה גדול
 הימס שמירת כי השבת יום ויסתלק ימים ששה ירד
 זה המן בפ׳ הראב״ע כתב וכבר ,בדבר שני עד הוא
 כי משה יד על שנעשו הנסים מכל גדול היה הנס

 כל ולא שנה ארבעים ועמדו במן היו רבים נסים
ם :ע״כ ;האחרים הנסים  הדבר הוא .וכו׳ כן א

 לתלות יתד לו לקח הנזכר הספור מן כי דברתי אשר
 בו נדבק האלהי הענין שהיה מפני השבת חובת עליו

: הימים כבשאר ההוא ביום מן רדת לבלתי
ז שבת פ ומבריאת מזה עליה מוזהר ה

נחמד אוצר
ס 1פ  שהרכה מפני המן ירידה של אלו נסים .־אלה גי

 שהנשאר הא׳ והם .ירידתו מלכד כו נראו נסים
 שלפני בסימן נאמרו המכר 1רמ וזה הבאיש, לבוקר ממנו

 ירד שבת שבערב הב׳ . יום יום נברא לחם להם והוריד יזה
ה בהם אין :ירד לא כשבת והג׳ .כפליים ח ד  א״א .מ

 המין צפצופי כלפי המן בס׳ הראכ״ע שזכר כענין כזה להתריס
 והוא ,אלו בארצות בטבע היורד מן כדמות שהיה אמר אשר
 יורד שאינו האחת ,טענות מכמה אפשר אי שזה השיב ז״ל

 הזה ההר כי כזה המין ענה ושקר מן שום הזה במדבר היום
 שיורד במקום אף ועוד ,היום ידוע עוד סיני הר ר״ל ,ידוע
באייר, בניסן רק יורד אינו  ולא הבאיש.בבוקר הנוהר גם ו
 כן אם :הכוזרי דברי הן ■והן .זה לפני כנזכר בשבת ירד

ה ב  שהענין :שבת קבלת חיוב למדנו מכאן ר״ל .לקבל חו
הי אל ק ה ב ד  ודביקות מנין לו יש היום זה כלומר .בו נ

 לשמירתו ויש ,המן שבת שבו שראינו מאחר אלהים בסוד
 בעבור אותם שמקיימים השמע מצות משאר נעלה יותר מנין

ה, רבינו משה מפי ששמעו  ראו עיניהם השבת ואולם ע״
 והיא ,בשבת המן ירד שלא במה האלהים מאת סודו פליאוה

 שהוא וכמו חובה בשם קראו כן ומפני יותר ממורה מצוה
ב ק״ה דף (שבת חובה בשבת נר הדלקה הש׳ס בלשון  ע׳

שם): ותוס׳
 ראו כדכתיב השגת מל נצטוו שם ,המן מירידם .מזה פז

 זה על ונוסף ,השבת יום את לכם נתן ה׳ כי
 אל שבת וגו עולם בריאת מל עדות שהו^ מצותו כח גדול
ה :מלאכתו מכל מ מ אני ו ד ש תי  שורש שהשגת .לזכרו ע

 ה׳ פי אפר הדברות מעשרת אחד והוא המצות לכל ויסוד
ה עם :בסמוך וכנזכר תורה במתן ישראל כל לעיני יקבנו  מ

ו נ מי א ה  לכל עבדו וכמשה בה׳ האמינו שכבר אע״פ ר״ל .ע
ך : עיניהם ראו אשר המוסתים ם ידבר אי אלהי ם ה ע

אדם  שלש ר״ל .וכו' וממה וכו׳ העולםה
 הסחלקוח עם המן את האכילנו שאילו .מכובד ה׳ קדוש ולקרותו השבת בשמירת חובתנו על להורות נושל אני

 מוזהרים להיותנו דיינו ,וארן שמים ממלאכה אל שבת בו כי הודיענו ולא השבת ביום השבת ביום רדתו
 במקום לא השבה את לנו נתן ולא מלאכתו מכל שבת בו כי הודיענו ואילו .נעסרהו והדר וכד.וד שמירתו על

 להיותנו דיינו ושמירתו, זכירתו על מצות לנו העמיד שם אשר סיר הר לפני כשקרבנו ולא המן ירידת
 המן אה שהאכילנו ,ומכופלת כפולה אזהרה וכמה כמה אחת על ,היצורים כל חובת כן כי עליו מוזהרים

 ירידת במקום השבת את לנו ונתן ,מלאכתו מכל אל שבת ובו ,בשבת סלוקו עם הימים בשאר הורידו אשר
 כמו שרשיה שהם הדברים בעשרת התורה את לנו נתן כאשר סיני הר לפני כשקרבנו צוויו וחזר ,המלה המן

ר‘שי  שעתיד וממה באמרו סתמו רק השבת קבלת על לחובתנו השלישי הפעם הנה לבאר רצה לא ואמנם .ז
 בעשרת כוהור שיש לאבני וכשיגיע ,הסדר על בסבותיו התורה מתן ענין ולהודיע להמשיך ראה כי לזכרו, אני

 קדמה ושכבר שבת מצות מהן אהד ,ושרשיה התורה אמות שהם באמרו זה על ביאורו יעלה אז ,הדברים
ת עם מצותו רי  וממה למעלה באמרו וסתמו בשם נקב אשר את באר הואיל .וכו׳ שהעם והוא :המן הו
 סדר על ספורו ימשיך בזה כי הנפלא ההוא המעמד אל וצרכו ההורה מתן בענין והתחיל .לזכרו עתיד שאני

 וכו׳ משה בו) (נ״א שבא במה שהאמינו מה עם :המכוון ביאור להשלמת אליו שהיצרכז ׳וה בו ויוכלל
ד •־״‘ה ד כי הכונה האלהיח המדרגה משהמעלוי בו שבא במה המס האמינו הנזכרים האלה המופתים אי
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 יחברהו ואחר אדם מחמת ומחשבה מעצה התורה התחלת תהיה שלא כדי ̂ האדם

 בעטה אדם, מזולת בעיניהם הדבור רחוק שהיה מפני ,האלהים מאת ואומץ עזר
 הקדושה להתקדש אותם וצוה מלבותם הזה הספק להסיר ה׳ ורצה .נשמי שהדבור
דברי לשמוע והזמון הנשים מן הפרישות בה הנחוץ הדבר ושם ,והנלויה הצפונה

האלהים
יהודה קול

 זה כי וידעו הכירו האלה המואחיס ע״י אמנם כי
 על לסמוך וראוי כו אלהיס רוח אשר הוא האיש משה

 לשניהם ישים אשר ומששנויו מקיו ולשמור דבריו
 .וזולהו הפסח כתורח מצות בכמה הנה עד שעשו כמו
 מרומי גפי על ידו על הנעשים המופתים כי וזה

 עליון נתנוהו תחבולה זיוף חשש מכל והמנוקים הנובע
 מצד זה אפשרות על חשבו עכ״ז ,האדם בני כל על

 בהפכים יפנה אשר בכל להצליחו אליו נלוה אלהי פזר
 אשר הכווב אל התעוררו אחרי ידו על עליון דעת

 ידבר איך ספק בנפשותם נשאר זה ועם .בו יהאק
םיעםהאדםוכו':  התחלת תהיה שלא כדי האלהי

 ואחד אדם מחמת ומחשבה מעצה התורה
 האמנתם צורך להנועים ביאור זה כל .וכו' יחברהו

 שלא כדי היה וזה .אדם בני עם אלהים ידבר כי י
 וכו' ומחשבה מעצה התורה התחלת שהיתה יחשבו
 מחליש זה והיה ,הנה עד משה של ענינו חשבו כאשר

 הספק להסיר ית׳ השם רצה כן על אצלם, ההורה
 בידם ההורה להעמיד כדי בסמוך שיבאר מהם.כמו

 ראו כאשר כי קיים הכתוב ומאמר וקיימת. חזקה
 אתה דבר משה אל ויאמרו מרחוק ויעמדו וינועו העם
 ישיב אז ,וגו׳ אלהים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו
 אתכם נסות לבעבור כי תיראו אל ישראל לבני משה

 לבלתי פניכם על יראתו ■ תהיה ובעבור האלהים א3
 בעיניהם הדבור רחוק שהיה מפני :ממסאו
 מחמס היה לא כי ספקם סבת הודיע .אדם מזולת

 קרוב־ לאיש והנחשב אצלם הנאמן משה על משש
רואים היו שלא מפני היה אבל ,דברנו כאשר לאלהיו

נחמד אוצר
ם אד  השמים מן ה׳ כי להאמין לכם נתישכ לא עדיין .ה

 דמה להכל אדם כן הזה הנכזה העצג על להשקיף עיניו ישקח
ת, ופקודות במצות ולהדריכו ללמדו חדו  יסחכר איך כי מיו
 כאשר ,הזה העכור החומר עם ורוחניותו קדושתו עם הבורא

א כדי :ס״ח בסימן הכוזרי שאל ה של הי  כלומר .וכו׳ ת
 להם נשאר עדיין כי ,הועילו לא ראו אשר המופתים שכל

 אדם ומחשבת מעצה יהיה התורה התחלת כי שיחשבו מקום
 הפילוסוף צכמאמר העם, להנהגת ישרים נמוסים לו להמציא

סי׳ ת :וכו׳ הכניעה לענין דת לך בדה או א׳ ג מ ח  .אדם מ
 האדם עניני תקון רק רוחני וסוד עעם בו אין הזה הדת ר״ל

אהר :העמים נימוסי כענין והמדות הקבון לתקון הוכנו  ו
הו חברו ר י ץ עז מ או  הדת המניח כזה שלם שאיש חשבו .ו

 ומופת אות בבקשתו רצונו יעשה הש״י ,אנושי בתקון הישר
י :ממנו יבקש אשר כפי ה' יעשה ככה הטבעים לשנות פנ  מ

ר רחוק שהייה  בהשגחת האמינו שכבר שאף כלומר .הדבו
ם, ודבקותו בשפלים השם אד  דרך זה שיהיה חשבו עכ״ז' ב

 באופן השלם האדם בנשמת הרומני השפע שידבק והוא רוחני
ם, לשנות בח לו ויש עמידות שיודע ע לא הטבעי ד  שידבר ב

ת :בסמוך וכנזכר האדם לאזני השמועה ויגיע השם ל  מזו
ר, גו יצויר שלא חשבו אדם שאינו מי .אדם  שלא כמו הדבו
 מגלי כמו האדם ממדרגת למטה שהוא במה הדבור יצויר
ר :ממנו שלמעלה במה יצויר שלא דמו p ,חיים בו הד  ש

מי ש החיו הגרון דרך הריאה מן האדם מן היוצא הקול .ג  ו
 הלשון שהם כן גם גשמיים כלים אותו וחותכים גשמי הוא

ה והשפתים: והשניים ש קדו ה ה פונ צ ה. ה י ו ל ג ה  אמר ו
 הוא והקידוש שמלותם, וכבסו ומחר היום וקדשתם להם

ת, מחשבות עמהם יהיה לבלתי ומחשבתם לבם שיטהרו  זרו
 :הגלויה הקדושה היא הבגדים וכביס . הצפונה הקדושה והיא
ץ הדבר ושם חו ה הנ הוא המחשבה וטהרת הקדושה יסוד .ב

בהסיר
 שלמעה כמה לא לכדו האדם כמין רק הדכור אפשרות

 א״כ ואיך .גשמי שהדבור בעבור וזה .גשמיים מהכלתי ממנו שלמעלה כמה ולא מציאות כמדרגת ממנו
 שהעידו כמו .וכו' םלבותם הזה הספק להסיר ה' ורצה :נככדת צורה כל על העליון האלהים ידכר
ם. את אלהים ידכר כי ראינו הזה היום כעצמם כן אחרי אד  ■ישמע כעכור פסוק על הראכ״ע דעת וזה ה
 כנכואה יסתפקו לא אכרהם זרע כי ,נכון איננו כי. שם שכתכ הרמכ״ן כעיני עז כי אפס ,עמך כדכרי העם

. מאכותם כה האמינו כי כו'  לעולם יאמינו כך וגם שם שכתוכ המכילתא מסעם הראכ״ע כזכות שסיים אלא ו
 : אכרהם ר' לדברי דבריהם מסין באמרו זה על דבריו והיו ,אחריך לעמוד העתידים בנביאים גם בך גם

ם :שמלותם וכבסו כאמרו .והגלויה :ומחר היום וקדשתם כאמרו .הצפונה ש  נשתמש .הנחוץ הדבר ו
 אשה^ אל אלחגשו כאמרו הנשים. מן הפרישות ואומץ: חוזק בענין וע״ג וי״ס י״ז סי' בשלישי זה נלשון

 ופעם בצווי יקצר פעם כי ,נזכר לא ואם ככה על מקום של צוויו ידענו העם אל משה כן שאמר ממה כי
 דרכי המורה הרב ברצות כי וזכרת מכללם. פרעה אל בא ובפרשת הרבה במקומות הרמב״ן כדברי במעשה

 שוה מוחו עצם להיות מאתו דרש שדרוש מה מלבד מהשני) ל״ו (פ׳ הנבואה שפע עליו לחול ראוי יהיה איש
 רק ,לתחומם חוץ יצאו לבל עמו ישלים תאוותיו גם ,שמה כמבואר בחכמה שכלו ושלמות וכו' ומזגו בחמרו
 מחשבתו בהתבסל ועקרי נחוץ הדבר שם ובפרס .יעברון בל שם גבול אל ושוות ישרות מדותיו כל תהיינה

ם, לענינים ותשוקותיו  באר אשר המשוש חוש ובכלל והמשגל והמשתה המאכל תענוג בהירת ר״ל הבהמיי
 החכמה אנשי מדרגות תחלת הוא הגופיים התענוגים שהנחת כתב מ' ובפ' .לנו הוא הרפה כי במדות אריססוס

ם, וכ״ש ם, המשגל מאוס וכ״ש לנו, חרפה הוא אשר החוש וכ׳׳ש הנביאי ה כ: מ . והזמון ע״ כו׳ » ו אס כ
והיו
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 דברי לשמוע) אף (נ״א ״ולשמוע הנבואה למדרגת ונזדמן ,העם וההקדש האלהים
 מקולות גדולות אותות בהקדמת ימים שלשה אהד זה והיה .בפגים פגים האלהים
 רואין יום ארבעים ההיא האש ונשארה סיני; הר את שסבבה ואש ורעמים זבדקים

 בעשרת צה דבור העם ושמע ,ממנה ויוצא בתוכה בא משה את ורואין העם, אותה
 שבת^ מצות מהם אהד ,ושרשיהן) התורות (כ״א ״ושרשיה "התורה אמות הם דברים

 מאנשים ההמון קבלם לא הדברים עשרת ואלה .המן הורדת עם מצותו קדמה וכבר
 לראות כמשה כה בהם היה לא אבל ,נתנו האלהים מאת אם כי מנביא, ולא יחידים
 התחלתו בדבור בו מדובר משה כי ההוא היום מן העם והאמינו ההוא, הנדול הדבר
 כאשר הנבואה תהיה שלא ,עצה ולא מחשבה בו למשה קדמה לא■ ,הבורא מאת

הקדש רוח הנקרא. הפועל בשכל ותדבק מחשבותיה יזדככו מנפש הפילוסופים חשבו
או

ל ה קו ד הו י
ש. השלישי: ליום נכונים והיו ד ק ת ה  הקדושה כנגד ו

מן :שזכר והגלויה הצפונה ד  שקדם הזמון כנגד .ונז
ת :זכרו ג ר ד מ ה ל א בו  כתורה לא אשר .וכו׳ הנ

 סיני הר מעמד אמנם באמרו מהשני ל״ב■ פ׳ המורה
 הקולות ושומעים הגדולה האש כלם רואים שהיו אע״פ

 למדרגת הגיע לא הפלא צד על המפחידים הנוראות
ע :וכו' לה הראוי אלא הנכואה מו ש ל רי ו ב  ד

ם הי ל א ם ה ם פגי י נ פ  למעלה המוזכר הצווי אכל .ב
.אלהים דברי לשמוע אמר רק בפנים פנים זכר לא

 יד פסת התיר כי יתברך חסדו רוב על בזה הורה
I נותן הוא יפה בעין נותן כי היעוד מן יותר השפעתו  

 מקדש אדם הממונה להם אמר פ' יומא לאמז״ל ורמז
ם :וכו' הרבה אוחו מקדשים מעט עצמו ת ה מו  א

ה ר תו  איך להראות מדע מביני השתדלו כבר .וכו' ה
 וכמוזכר מצות. בתרי״ג ממולאים זהב עשרה הם

 לחות את לך ואתנה אמרו על משפטים פ' רש״י בדברי
 ופלש מאות שש כל ,וז״ל וגו׳ והמצוה והתורה האבן

ו .הן הדברות עשרת בכלל מצות עשרה נ תי  סעדיה ו
התלויות ?נצות ודבור דבור לכל שיסד באזהרות •פירש

ר : צ ד או מ ח נ
 צוה לכן הגשים והרהור החשמיש עניני ממחשבה בהסיר
 גס גשמי ענין מחשבתם על יעבור שלא כדי הנשים פרישות
מסר  מציאות בכל הגשמיים בתולדות השרש שהוא כזה ו
ה. השפל העולם  בספור מח״ב ל״ו בם׳ המורה וכמ״ש הז
 דבריו ובסוף .הקודש והרוח הנבואה לאנשי ומדרגות ההכנה

 לענינים ותשוקתו מחשבתו שנתבטלה ממי יהיה שזה כתב
 אלו בתאות לאדם שותף היא שהבהמה מה כלומר , הבהמיים

 ענין שהוא התשמיש ובפרט והתשמיש, ושתיה אכילה כמו
 התענוגים שהנחת כתב מ׳ ובס׳ .הגשמיות שבתאוות גסי היותר

ם, וכ״ש החכמה אצשי מדרגת תחלת היא הגופיים אי בי  הנ
ע :התשמיש ר״ל ,המשגל מיאוס וכ״ש מו ש ל  אף ר״ל .ו

 צסונה בקדושה בהם הנפש שהוכן שכמו ,בנ״א כמו לשמוע
 באופן שלהם הגוף והוכן נזדכך כך ,הנבואה למדרגת ׳שיגיעו
ם :חייס אלהים דברי .ממש לשמוע אזניהם 'שיוכלו,  פני

. ם י נ פ  הם אף הבורא ובין ישראל בני בין אמצעי בלי ג
ת : ממש הגבורה מפי שמעו מ ד ק ה ת ב תו ת או לו דו  .וכו׳ ג
 אשר החומר כח ולשבר גופם למרק כדי הללו אותות קדמו
 מן נשמעו לא אשר ועצומים הנוראים הקולות מחמת כהם

 הבהלה מן אשר ,החושך בתוך המתלקחת הגדולה יאש פעולם
 והסירו הגשמי לבס קרעו להם הגיע אשר והחרדה לעצומה
ר : החומריות מחשבות מעליהם  איש ידבר כאשר .צח דבו

ת :ואותיות הלשון בחתוך רעהו אל מו ה א ר תו  עמודים .ה
 .ו׳) (ישעיה הספים אמות כמו עליהם נתונה התורה -אשר

 וכנזכר הדברות, בעשרת כלולה היא התורה שכל מז״ל ואמרז
 והתורה האבן לחות את לך ואתנה פסוק על משפעים ס׳ גרש״י

א .עכ״ל הן הדברות עשרת בכלל תרי״ג כל ,וז״ל !המצוה  נ׳
ת רו תו שיהן ה שר  שבע״ס ותורה שבכתב תורה דהיינו .ו

 בדברי המורגלים מסיני למשה הלכות והס .מסיני שקבלו
 בלשון הורות גורס ולזה .המקובלות המצות ופירושי ,מז״ל
ה ובבר : רבים מ ד תו ק  שהוא מפני בסיני ונשנה .וכו׳ מצו

מיון קבלם לא :המצות שלכל והיסודות השרשים מן  .הד
ם לאזנם: הגיע לא כלומר שי . יחידים מאנ ו' כ  ומפני ו

 הכת והוא במדמה עקרם בכלל החושים חמשת וכל שהשמיעה
 אותו שמע או שראה ממה אותו להכיר המוחש לפניו המצייר

ה :הדמיון קבלת בלשון אמר לכן ככר ה כ ש מ  וכענין .כ
 מחיצה זקנים לבד מחיצה אהרן לבד מחיצה משה חז׳ל שאמרו

נו ;וכו׳ (בד מי א ה ם ו  ראיה יביאו שמזה• כדי זה ה־ה .הע
להנחילם במשה בחר עמו על ובחמלתו בחסדו שהבורא להאמין

תורתו

ה :ע״כ ,בו ל א ת ו ר ש ם ע רי ב ד  ננשרת .וכו׳ ה
ת. בחתוך כלס שמעו עצמם• הדברים תיו  לא או

 למשה היה שהדבור מהשני ל״ו פ' שכתב כהרמב״ס
 דברים הבדל בלא ופשוט עצום קול שמעו וישראל

 נשמע שהקול או .להודיעם ההר לתחתית יורד ומשה
 לך יהיה ולא אנכי הראשונים הדברים בשני לאזנם

 לא גם הקול. אפילו לאזנם הגיע לא השאר ומן
 והשנים ופשוט עצום קול בכלס ששמעו הרמב״ן כדעת

 הת שמע לבדו ומשה אותיות בחתוך לבדם הראשונים
 כל ששמעו החבר דעת בכלם.־רק אליו מדבר הקול

 .באותיות נחתכים דברים בהבדל הדברים עשרת ישראל
 פ׳ לו אשר המשנה במרכבת ז״ל הרי״א החזיק ואחריו
ל :הדברות עשרת על ביאורו בסוף ואתחק ב א א  ל

ה ם הי ה ח ל א :והלאה זו מן ר״ל .וכו׳ כ ל  ש
ה הי ה ת א בו סי׳ ראשון דברי היה הלא .וכו׳ הנ  לי(

מקומוס על והעירוחיך הפועל השכל אודות על א׳)
 1מש והרלב״ג המורה הרב זה על דברתם בס שמו

כו השני: מחלקו ל״ב פ׳ ככה על המורה שכתב מה עוד וטסף פדרשט. כ ד ז ה י תי בו ש ח 1הלו! על מ
האסור
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 בץ או בחלום החיא בעת לו שיתדמה ואפשר < וישכילוהו ויעזרוהו בגבריאל או

 לא ובמחשבתו ,באזניו לא בנפשו דבריו ושומע עמו מדבר כאיש והקצה שינה
א״יוסרו ,בו דכי הבורא כי יאמר ואז ,בעיניו ״ נ  הנדול במעמד הסברות אלה וסרו) (
 האלה הדברות עשרת שחקק האלה/ המכתב מן האלהי הדבור אל שנלוה ומה ההוא
.אלהי מכתב אותם וראו משה אל אותם ונתן יקרות אבנים לוחות ,בשני א ״ נ  אמת) (

 עליו והקים ארון האלהים במצות משה להם ועשה .אלהי דבור אותם שמעו כאשר
עד שנה, מאות כתשע הנבואה ימי כל ישראל בני בין זה הידוע,ונשאר המשכן

שמרו
ל ה קו ד הו י

 שיתכן אופן באיזה הלב זוך בקש א' סימן שם האמור
 ואז אמתתס על החכמות כללי תבין אשר אחרי לך

 הפועל השכל ר״ל ברוחני הדבק ר״ל בקשתך, אל הגיע
. או וכו': אותך שינבא ואפשר ל א רי ב ג  נראה ב

 רבנן ממנו כאהד היה האדם הן ז״ל לאמרם שכוון
 לבוש בתוכם אהד ואיש ׳)P שנא׳(יחזקאל כגבריאל אמרי י

ם, כ. בדי  על לסיף החכם ענינו ביאר וכבר ע״
 ע״ו פ׳ א' שער השמים שער בספר הפועל השכל

 :כ״ד פ' ראש המלך גנזי ובספר א' פ׳ ג׳ ובשער
הו רו עז . וי הו לו כי ש י  גבריאל או הפועל השכל ו

שו השכלתו,: על בהוסיפם אותו יעזרו פ נ א ב  ל
ו ני אז תו :דבריו ושומע אמרו כנגד .ב ב ש ח מ ב  ו

א ו ל י נ עי  מדבר כאיש וכו' לו שיתדמה אמרו כנגד .ב
אז :עמו ר ו מ א  הפילוספים אצל כן יאמר .וכו' י
ה ומה :העברה דרך לו  יוסרו בזה גם .וכו׳ שנ

ראו :הנזכרות הסברות ם ו ת ב או ת כ ם מ הי ל  א
 שלא כמו אלהים מכתב היותו אצלם נתברר כי .וכו'

אר  :אלהי דבור היותו ששמעו מה על ספק אצלם מ
ה ונשאר  בדבר ומעות לתחבולה •לחוש ואין .וכו' ז

ל :ימים לאורך במשך מי כ ה י א בו  נראה .וכו' הנ
 בציון השכינה שהתמידה כ״ג סי' בשני לאמרו מסכים
 כתוב א' במלכים כי זה וביאור . שנה תת״ק באורך
 בני לצאת שנה מאות וארבע שנה בשמונים ויהי לאמר

 הוא זיו בחדש הרביעית בשנה מצרים מארן ישראל
 .לה' הבית ויבן ישראל על שלמה למלוך השני החדש
 שבע ויבנהו שם כאמרו כלותו עד נבנה שנים ושבע
 סיני הר אל באו כאשר ממצרים צאתם ומעת .שנים
ק מגטל שהוא ד, סימן בשני כמבואר ישראל א ״  י

 עמהם והתמידה בישראל לשרות השכינה התחילה
 ת״י עמדו על עמד אשר ראשון בית חרבן עד :ארן
 ■קמו הנזכרים לתפ״ז ובהצכורפם חז״ל, דעת לפי שנה

 בעבור החשבון סכום השחית ולא תתצ״ז, עמדו
פקדו, אשר השלשה ארבעים לנבואת כלל כוון ולא נ

ר צ ד או מ ח נ
, על הורהו ח  בזכוהו לא ע״ה רגינו משה נכואת והיתה י

 בזכוהם גם אשר ישראל בני כלל זכות בצירוף גם אבל לבד
 נבואה בעניני הפילוסופים כעצה ולא ,במשה הדבור נדבק

 ההוא האיש בהכנת תלוי והכל למבע קרוב אותה המיחסים
אל או :בלבד  הקודש הרוח על הממונה מלאך .גברי

 המראה את להלז הבן. גבריאל שנאמר כענין ,האמת־ והחלום
 אמרו וכן נביא היה לא שדניאל נודע וכבר .ח׳) (דניאל

 ובחלומות הקודש ברוח השתשמש ורק דמגילה בפ״ק, חז׳׳ל
ה בין :דבריו הץ צודקים נ צה שי ק ה  תיר נים ולא נים . ו

תו :לגמרי ישן ואינו בשינה קצת שהוא תיר ולא ב ש ה מ ב  ו
 לא עיניו אבל דמות איזה רואה שהוא במחשבה נדמה .והו׳
אז :ממש יראו אמר ו א כי י ר  הפילוסופים .בו ידבר הבו

"“מדרגה יאמינו לא  יכנו המעלה זאת ורק מזה יותר גדולה ''
 ברוח כן לו הנדמה ההוא האדם כי ר״ל או . הבורא דבור בשם

: דבר פהש׳י העברה בדרך יאמר בחלום או הקודש מו  ע
ה יוסרו ל ת א  כדי הזה הנבחר המעמד היה .וכו׳ הסברו
ה :הסברות אלו מהם להסיר מ ה ו לו ר אל שנ הי ההבו ל א  ה

 מכתב ־שהיו הלוחות מכתב האלהי דבור אל נצערף .וכו׳
 רואים ישראל בני המון כל והיו .הלוחות על חרות אלהים
 שהכתיבה אף לפקפק בלבם ספק עוד היה ולא הכתב פליאות

 הקכ״ס: מפי יוצא הדבור שמעו שכבר מאחר גשמי ענין
ת קרו  ולהם היו סגפירין של חז״ל ואמרו .עובות אבנים . י

ת :אלהי בנס עליהם נחקקו ואותיות ,מופלג קושי צו מ  ב
ם הי אל  ה׳ מיד הכל ואיכותו ורחבו ארכו מדות כל .ארון ה

 אשר המשכן בתוך ה׳ כבוד משכן מקום שיהיה בכדי השכיל
 לעומת נעשה הכל כי צ׳ע בסי׳ וכנזכר ,ה׳ בסוד עליו הוקם
ל : ישראל אלהי לה׳ זבול בית להיות העליון עולם מי כ  י

ה א בו  המקדש כבוד מזיו ינקו ה׳ שפע הנביאים.כולם כי .הנ
 מכונם על כליו וכל הקדוש הבית שהיה בעוד בציון השוכן וה׳

 כמו ,השכינה להורדת לזה זה צריכין היו הפרעיס כל אשר
 ,אודותו יתבצול חי מהבעל אחד כח כשיחסר העגעיות בהויות
 ימוס בהעדרו אשר־ בבע״ח הלב במדרגת היו והלוחות והארון
 יאשיהו בימי ראשון ביה בסוף הארון שנגנז אחר לכן .הבע״ח

 ונסתלקה הנבואה פסקה מ״א) (דף ביומא כדאיתא יהודה מלך
 להגלותם: עליהם להתגבר האויב יכול ואז מישראל, השכינה
ע ש ת ת ב או ח מ משעה כי ,שנה מאות לתשע קרוב .שנ

שנכנסו ח של שנה  כמו שכינה. שם היתה ולא הואיל שני גי
 מסכימים היו אילו בחחלה כאשר לחול מזומן האלהי הענץ היה שככר כאמרו כ״ד סימן כשני זה על שהורה

 מאד נאמנה ועדוחו .תנאו כהפקד הדבר משלם שלא למד אתה דבריו ומכלל .וכו׳ חפצה בנפש לשוב כלס
ם התמידה הנבואה כי ס״ה סימן בשלישי גאמרו ם מהזקנים שנה ארבעים שני בית אנשי ע רי עז  מכס מ

 שנראה וכמו ,ת״י מנין על יוסיפו לא הבנין שני שבע אס ואולם .ע׳׳כ ,וכו׳ ראשון בבית שהיתה השכינה
ק עד מצרים מיציאת המונים חז״ל מדברי ר ח  של ת״י הראשון, הבנין עד ת״פ ,שנים ש״פ אלף השני ה

 הנה ך קמ״ג סימן בתשובותיו חביב ן׳ לוי הר״ר שסדרם וכאו שני בית של ות״כ בבל גלות של ע׳ ,בנינו
שדעת לחשוב יביאנו הכרח שום בזה ראיתי ולא .העשרה בעבור ישחית ולא שנים עשר התח״ק ימסרון

החבר
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:והגלם נבוכדנצר עליהם וגבר הארון ונגנז העם שמרו  להם וכתב המונכם עם דבר האלהים כי דבריכם ששומע מי הכוזרי אמר פח
 אין אתם גם / ■ההגשמה דעת אליכם שייהם עמו הדין ,זה וזולת לוהות

 לזכות אתכם לדון ויש ,האלה הגדולים הגלויים למעמדות מדהה אין כי ,להאשימכם
:השכלי והעיון ההקשה בהשלכת  אותו מרהיק שהשכל מה בתורה ושיבא השקר מן . לאל הלילה החבר אמר פט

t באלהים שנאמין הצווי הוא הדברים עשרת ותחלת .שקר יישימהו
והשני

יהודה קול
ראשו! ציח עמידה שימי האומרים כדעת פהיה החבר

 לספר ביאורו בהקדמה הרי״א כסברה שנה ה״ל היו
מ״ב וכשמה מלכים  שמח בסך יעברו כי י״ד) הקמחי(

 יציט עד אלהים ביה חרבן עד ידדום יהודה מלכי
 למין בזה הרוחנו לא אמנם כי .ה״ל למספר גבולם
 יעשר עשר עכ״פ שהרי בדוקא שנה להה״ק המנין
ס. ואחד המרבה אהד מעי  ירבה המעדיף כי המ
 מה כפי החשבון סכום על מעשר יוהר או עשר

 כי אפס .שזכרנו הדרכים שני על הממעיס שהחסיר
 בהים השני עמידה על כ״ו סימן בשני שיאמר ממה
 כמו שנה וה' אלף בעיני הישר שנסחו ,שנה וה״ק אלף

 שדעהו להאמין עשחונוהי נמיו כמעט ,שמה שנזכיר
 הדבר שאין אלא שזכרהי^ והרי״א הקמחי כדעה

 עוד ואפשר .וכו׳ אלף כמו שם אמרו מפני מוכרח
 הנבואה אצל כאן המוזכר מאוח כחשע שכ״ף לומר

/ שני בביח הנבואה לשנוח גם הקירוב בהוראה החפשס
 אצל כ״ג סימן בשני המוזכר מאוח חשע באורך ובי״ח

 זה ראי ולא ,הצמצום על שם חורה השכינה החמדה
ז :זה כראי נ ג נ רון ו א  האומר(יומא כדעה דעהו .ה

 סוף בשלישי יזכרנו ועוד .ענז שהארון לו) הוציאו פ׳
הנזכר בפרקס חז״ל מדברי ידענו והבר .ל״מ סימן

נחמד אוצר
ת שנכנסו א  ונושנתם כמנין 5שנ תהנ״ב היה ממנה שיצאו 1ע נ

טין(דס״נז) .כדאיתא  מגנול שהוא סיני להר שגאו ומטת ,כגי
מן כנזכר ישראל ארן  מ׳ לארן שנכנסו טד שני מאמר י״ד גסי

מג והיינו ̂ שנים תתצ״ג הרי .שנה : שנה לתת״ק ק
ח ת פ ל ו ז . ו ה ם, כתונים כמו ז אלהי אצכט ה׳ וכמו ג  ו

מו הדין לפניהם: הולך חם ע ם שיי כ  אלי
ה ע ה ד מ ש הג  שאתם בכם שתולה מי ידבר בצדק כלומר .ה

 דבור יצויר לא כי ,ח״ו וגויה גוף תואר טל שהש״י מאמינים
 יד בלי כתיבה יצויר־ לא וכן ̂ הדבור וכלי ולשון מגרון רק

שמיות. רק יצויר לא ההליכה וכן ■ואצבטות,  מוסכם וכבר בג
 ממקרי מקרה בשום הש״י יתואר לא כי הטיון בטלי לכל

ם אין : הגשמיות מכ שי א ה  כשאתם לטון לכם יחשב לא . ל
ה אין כי :כן מאמינים ה ד כו' מ  בחוש ראיתם שכך מאמר .ו

 :זה כל להאמין מחוי-יבים אתם הרי קהלכם כל בפני היו וכך
ת כ ל ש ה ה ב ש ק ה העיון ה לי ו כ ש  תפנו לא אסם ר״ל .ה
 הפילוסופיים היקשים מקושיות נגדכם שיש מה לחוש באמונתכם

 בנוח הולכים ואתם פניכם מטל אותם תשליכו שכליים, ועיונים
ה דבר בהאמנת - א ר :אחריו ספק שאין מה בעין מ
ט ל חלילה פ א קר מן ל ש  האל שיאמר חלילה כלומר .ה

 הזהיר עצמה בהורה כי עצמו, את הסותר דגר -
א :הגשמיות מהאמנת ב שי ה ו ר תו ה ב ל מ כ ש ה ק ש  מרחי

תו  מאחר אותנו להאשים שאין שאמר מה כלפי זה אמר .או
 שיבא חלילה כי השכל, נגד שהוא אף בתורה כתוב שק

 מבוע מקור אדרבה התורה כי השכל נגד •י שהוא ענין בתורה
ת :לשכל מנגדת לא השכל ל ח ת ת ו ר ש ם ע כו' הדברי  .ו
 ומרחיקין בתורה זה טל מוזהרין אנו אדרבה כי לו ביאר

 גאל מאמין אינו כאילו ההגשמה שמאמין מי וכל ההגשמה
pיסב האל שצוה שבמקום לזה וראיה .ט״ז לעובד והוא כלל

בהאמנתו

כי כ״ד פ' עולם ונסדר י״ג ס' דסוסה ונהוספחא
ד כי יודעין והכל .גנזו יהודה מלך יאשיהו  רנות ש
 מלך נבוכדנצר הגלה אשר הגולה עד מיאשיהו בשנים

 שמרו עד שנה מאוח כתשע שאמר מה כן על ,בבל
 וכש הקירוב בדרך שיובן ראוי הארון; ונגנז העם

 במציאות הנבואה ענין שתלה ומה .הנבואה על שקדם
אמרו על ג' סימן ברביעי שיבא וכמו ,י״א פ' ג' מאמר העקרים בעל אודותיו על שהאריך מה הוא ,הארון

:ובו׳ הברית ארון אל רומזים וכן
ם שייחם ח3 כ לי ש :גשמיים מקרים הם והכתיבה הדבור שהרי .ההנשמה דעת א  אתכם לדון וי

ת כו ת לז כ ל ש ה  סס הפך על העיון אליו שיטה מה ט אחרי שהשליכו במה ר״ל .וכו׳ ב
:הנסיון עליו שהורה

ה ט0 ל י ל  לא כי לו; הדומה ומן הכעור סן לו חלילה .וט׳ בתורה ושיבא השקר מן לאל ח
 ימצא ובל יראה לבל שלו אמתות ממדה כן גם יסולק אבל ;שקר שפת ממנו נרחיק בלבד

 המלך השיב אשר העשנים האודים זנבות שני כנגד כי אצלי והנכון ויכזיבהו. השכל ינגדהו דבר בתורתו
 ההקשה השלכת אלינו בייחסו והב׳ ההגשמה; דעת אלינו המייחם לזטת הדין שטסק במה הא׳ לעומתו,

 אשר את משקעח אחת וידו ההגשמה דעת מחשש אותנו מצלת אמת ידו ;לקרב ידיו ילמד השכלי; והעיון
 השקר מן לאל חלילה החלו וזה ,הזאת בפכ(קא חטאתו הסר פרי כל וזה ,והעיון ההקשה מהשלכת בנו דובר
; בתורה ושיבא ההגשמה, בדעת לו נשקור אשר כו׳ ת והעיון: ההקש בזה שנשליך ו ל ח ת ם עשרת ו רי ב ד  ה
 השני הדבור כונתו להוראת מספיק שהיה נראה ולכאורה ההגשמה. דעת אלינו ייוחס כן אם ואיך וס׳.

כל מפרשים היינו בלעדיו כי ,באלהיס להאמין צוהבו אשר ג׳׳כ הראשון אל הוצרך ואולם ,מהגשים המזהיר
כשני
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 של וכללו ותבנית, ותמונת פסל ומעשות אחרים אלהים מעבוד האזהרה והשני

 מבריאותיו קצת מרוממים ואנחנו מהנשמות נרוממהו לא ואיך .מהנשים דבר
 ממשה עמנו ידבר אשר כי* ,באמת האדם היא אשר המדברת כנפש ,מהנשמות

 ומשה למשה כלים אלה אך ,מוחו ולא לבו ולא לשונו איננו ,וינהיג וישכיל
,מקום ממנה יצר ולא במקום ננבלת ואיננה גשם איננה מכרת מדברת נפש

ולא
נחמד אוצר

מד ושלא בהאמנתו ע  &סל נעשה שלא חיפף בצדו שם ,ע״א נ
 יתברך באל המאמין על לומר הכוונה שע״כ ,ותבנית ותמונה

^ לומר שאין ,ותבנית תואר או תמונה שום צו יאמין שלא
 יה-׳ה ואיך אחרים אלהים לך יהיה לא נאמר כבר הרי ע״א

 שדבר שמצאנו שבמקום מאחר הגשמיות על מורה הדבור
:עצמו את סותר דבר והוא ,הגשמיות להאמין שלא צוה שם

כללו מ. hv ו שי הג מ ר. ב  הזאת היוצא'מאזהרה הכלל ר״ל ד
 יתברך שהאל בדמיוננו נצייר שלא הוא וגו׳ פסל תעשה לא של
ך :גשמיות של איזהתבנית על אי ח לא ו מו ש הג מ הו. מ מ רו .נ

 רוממות מבינים אנחנו שאין אותנו לחשוד תוכל איך כלומר
חנו ;מהגשמיות .רחוק הוא איך האל אנ ם ו ממי .וכו׳ מרו
 מאמינים אנו האדם נשמת כמו מהש״י הנבראים על שאפילו ר״ל

ש :מהגשמיות רחוקה שהיא פ ת כנ ר ב ד מ  האדם נשמת היא .ה
 המיוחדת צורתו והיא חיים הבעלי מן יובדל ובה לו המיוחדת

 חיים לבעלי האדם מין שבין הנראה. שההבדל ומפני לאדם^
 נשמת באפיו ויפח ,המדברת נפש נקראת לכך הדבור הוא

 נשמתא באנפוהי ונפח תרגומו חיה לנפש האדם ויהי חיים
שר : ממללא לרוח באדם והות דחיי א א ם הי אד . ה ת מ א כ

 שהוא לעינים הנראה כפי אדם קורין שאנחנו אע״פ כלומר
 הנשמה,,■כבלתי היא באמת האדם רק באמת כן אינו הגוף

שר כי :האדם את עשה אלהים בצלם נאמר ועליה ,נראית  א
ד ג ד ו י נ מ ה ע ש מ כו׳ מ  נפש היא האדם שעיקר שאמר לסי .ו

 ברוין 'שתהיה שאפשר חשובה היותר הנפש קפס המדברת
 ת״ת בסוד נודע (וכבר ע״ה רבינו משה נפש והיא האדם
.ישראל) כל כנגד משה שקול בסוד ישראל נשמת כל הכולל
ש״/ דבור אל משה דבור מן משלו ונשא  שהדבור שכמו ואמר ה

 נמצא אינו שבו,שהרי הגשמות ממדת אינו האדם מן היוצא
 ר״ל המדברת נפש ממדה הוא אך ,האדם זולת חיים בבעלי

 וכענין ,השם מן דבור שיצא אצלנו לקרב נוכל כן ,הנשמה
נו :ואזיל דמפרש נ נו אי שו  אינו שבאדם הדבור כלומר .ל

 להם ולשון פה הם אף חיים בעלי שהרי והגוף הגשמות מצד
א : ידברו ולא ל בו ו . ל ׳ ו כ  הלב מצד הדבור אין כן ו

אמ״פ ^ המתעורר משכןלכח שהלב שאמרו שבאדם,' אד  ולא ב
באמת: האדם לדבור סבה האדם לשכל משכן שהוא המוח

ם אך ם ה  כלים כדמות הם והמוח והלב הלשון .וכו׳ כלי
 פועלת האדס נשמת כן ,באומנתו פועל ידס שעל האומן ביד

 מבין הלב שאמרו״ למה דומה .האלו כלים ידי על הדבור
 וכל .מדליקין) במה (פ׳ גומר פה מחתך לשון יועצות כליות

 במקרס לדבור סבה הם הגוף איברי ר׳ל ,במקרה רק אינו זה
ה :ובאמת בעצם סבתו היא הנשמה ואן ש מ ש ו פ ת נ ר ב ד מ  ה

ת ר ה מכ נ ם אינ ש  והמכיר המדבר הענין עיקר כלומר .ג
ת: והמבין שמי ה׳ג ה אינ נ אינ ת ו ל ב ג ם נ  אפשר אי .. במקו

שמי/ כדת וגובה ורוחב אורך לה בשנשער מקום איזה תוספת שהיא ד״מ ולומר האדם לנשמת ומדה מקום שום ליתן  וכשנאמר הג
 כענין ,רוחני התלבשות בדרך הגוף לכל וחיים כח נותנת שהנשמה ,האוזן את לסבר רק זה נאמר לא הגוף ממלאת הנשמה
 העולם ואין עולם של מקומו הקב״ה חז׳ל שאמרו כענין ,הרוחני הש״י כח על שהכוונה (כבודו הארן כל מלא הש״י על שנאמר
א :מקומו ל ה יצר ו מנ ם מ ת ממנה צר המקום שאין באופן שהיא ורוחניותה הנשנוה בענין ביאור הוסיף .מקו ד  הגשמי כ

וא״כ מחט של הודו אפילו מחזקת אינה כי הנשמה 1? לא ,אמר דבר מלקבל צר המקום אותו אז אחד במקום מונח הוא אם
צא ׳

יהודה קול
 ידפנו מאשר אמנם ,בלבד ע״א אזהרח פל השני

 קרוב באלהים, שנאמין הצווי אל יוחד הראשון שהדבור
 פנין אינו וגו' ססל לך חפשה לא מאמר כי לשמופ

 לך יהיה לא באזהרת כבר האמורים אחרים לאלהים
 הדבור אל פנין תנהו אלא פני, פל אחרים אלהים

 .מיניה לכל ההגשמה ממנו שנרחיק ללמד הראשון
 כי שנאמר מה חלק פ' הרמב״ם פירש הדרך זה ופל
 בפל אוהו השגתם לא כלומר ,תמונה כל ראיתם לא

 :פ״כ ̂ בגוף כח ולא גוף אינו שהוא לפי תמונה
ך אי א ו הו ל מ מ רו  החשד מידי מוציאנו זה גם .נ
ר :הנזכר ש א א ם הי ד א ת ה מ א  אפלפון כדפת .ב
 אומן ביד הכלי במדרגה הוא נפשו אצל האדם שגוף

 בספרו שהרי ,החובל רב ידי פל מונהגח וכאניה
 נפש היוחו אדם של גדרו גדר אליפביאד״י הנקרא
 אריססוס אמנם .בגוף משתמשח שכל בפלח מדברת

 שמם אה קרא יהד גם שניהם רק ,יחשוב כן לא
 , ונכבדים רבים דפת לפי ,סובר היוחו פס אדם^

ר כי הגוף: מהברה הפרדה הנפש.אחר השארת ש  א
ו ידבר נ מ ו וינהיג וישכיל ממשה ע נ נ  לשונו אי
כו׳.  , וישכיל כנגד ולבו ידבר, כנגד לשונו אמר ו
 כמו ההשכלה פפל ייוחס ללב כי .וינהיג כנגד ומוחו
 נשמת כי התורה פל ביאורו בראשית הראב״פ שכתב
 ,גוף איננה והיא גוף והלב לב תקרא הפליונה האדם
 .פ״כ ,לה הראשונה המרכבה הלב היות בפבור
 .הדמיוני לכח משכן להיותו ההנהגה תיוחס ולמוח
 שאם ל״ז פ' ב׳ חלק המורה שכתב מה ידפת וכבר
 קצור ויהיה לבד המדמה על האלהי השפע יהיה

 זאת התלמדות, למעות או היצירה מעיקר אם הדברי
 :וכו' הנימוסים מניחי המדינות מנהיגי הס הכת

ה ש מ ש ו פ ת נ ר ב ד . מ ת ר כ  שנקרא מה ר״ל מ
 מכרת ובאמרו .שלו המדברת הנפש היא באמת משה
ה, ההשכלה כלל הג ההנ  באמרו הדבור נכלל וכבר ו

ה :המדברת נ נ אי ת ו ל ב ג ם נ קו מ  שיזכיר כמו .ב
א :וכו׳ תוגבל ולא באמרו י״ב סימן בחמישי ל ר ו צ  י
ה מנ ם מ קו  בקלות עד המליץ מאמר דרך על .מ

 ומביא מוליך הבריאה בקצוי בינתו ורוח שכלו הרגל
ד ומוריד מעלה בתעצומו ארץ גלילות בהפניו יאסוף פ

ורומו
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 בתארים אותה מתארים ואנהנו הברואים; כל צורות בה מהכלל היא תצר ולא

 נדחה שלא עלינו הדין אמנם יתברך. הכל בורא שכן כל רוחניים; מלאכותיים
 הענין ננשם איך יודעים אנחנו שאין ונאמר ההוא; המעמד מן שקבלני מה
נמצא; היה שלא ממה יתברך לו שברא מה ולא ;אזנינו את וקרע דבור ששב עד

וכל
יהודה קול

 היותה על זה אמר או .ע״כ ;שתקים ובגאותו ורומו
 מחלקיו מלק בכל ובוקעת &ולמת הגוף כל ממלאה
ה׳׳ הני דברכות ש״ק ז״ל כאמרם .ובסדקים בהורים

 כנגד אלא אמרן לא ,דוד אמרן מי כנגד נפשי ברכי
 אף העולם כל מלא הקב״ה מה ,נשמה וכנגד הקב״ה

 אף נראה ואינו רואה הקב״ה מה ,הגוף כל מלאה נשמה
 כל את זן הקב״ה מה ,נראית ואינה רואה נשהה

 מהור הקב״ה ,הגוף כל את זנה נשמה אף כלו העולם
 אף תדרים בהדרי יושב הקב״ה ;עהורה נשנוה אף

 חמשה בו שיש מי יבא ;חדרים בחדרי יושבת נשמה
,הללו דברים ממפה בו שיש למי וימבח הללו דבריס

 אדם נעשה על באמרו הזה הדמיון לו לקח והראב״ע
 נמשלת מתה שאיננה העליונה האדם שנשמת בעבור

,ע״כ ;וכו' כלו מלאה והיא גוף ושאיננה לשם בהייתה
:לשון בקוצר ההוא הדמוי לו תפש החבר גם והנה
א ל א תצר ו  ורחבה מדה מארץ ארוכה כי .וכו׳ הי
כלנה. הנמצאות צורות על ולהשקיף להקיף ים מני

 היצורים טבעי מדעו יכלול עד המליץ וכמאמר
:למיניהם הנבראים־ אמתת בחינתו תקבץ ותכונתם

 רדפונו שקר וא״כ .יתברך הכל בורא שכן כל
ן אמנם : הגשמות דעת אלינו המיהסים די  עלינו ה

, אנחנו שאין ונאמר וכו' ' ו נ  נצטרך לא ר״ל ו
 ממקום אבל דברת כאשר והעיון ההקשה להשליך

ל נצדיק אמר ע ו' נ נ  מן שקבלנו מה נדמה לא אשר די
 אנחנו שאין בשנאמר אמנם וזה ;הנבחר ההוא המעמד
כו'. הענין נגשם איך יודעים  בכאן להעלות וראוי ו

ס״ו פ' המורה שכתב מה פני מול אל זכרונך נר
באצבע כתובים שתרגם במה אונקלוס דעת על מהשני
 להרחיק כמנהגו כנה ולא דה'; באצבעא כתיבין אלהים
 שיהרגם מנהט לפי היה ראוי כי ית' מחקו גשמות
 אונקלוס כי המורה שם וביאר .דה' במימרא כתיבין

 מקק נברא כלי שהוא בזה ורוצה ה' ומטה ה' הר כמו ה' אצבע ופירש לה' מצטרף אחד דבר אצבע שם
 אליו וימסו ה' שחדש הדבור שענינו ה' בדבור החבר יאמר הדרך זה על והנה .ע״כ ,ה' ברצון הלוחות

 לחמי קרבני את הכתוב מאמר כ״ו סי' בשני ביאר עצמו הדרך זה ועל ,ה' ומטה ה' כהר הצטרשת דרך
 .ע״כ ;לאפי הס אמנם ,אלי מיוחסים הס אשר הניחוח והריה והלחם ההוא הקרבן כי בו שרצה צאשק

 בתכונת זהב או כסף חתיכת בידי יש לו כי בנדון; גשמות פקפוקי כל הזה הדרך מן מהר סרו ובכן
 מצטרס שהוא רק מבשרי ובשר מעצמי עצם שיהיה אצלי משמעותו כונת אין אצבעי; היותו עליו ואגזור אצבע

 חשר נברא קול היה הדברות עשרת בהדר ה' קול כי מהשני ל״ג פ' המורה כתב וכבר .קניני להיותו אלי
 אנחנו שאין ימללו ברור החבר שפתי ועתה .זכרנו אשר הדעות חלוף כפי שהבינו למי ממנו הדבור הובן

ת' מאתו נסע אשר השפע ננשם איך יודעים  הגשם ממקרי צד מכל רחוק הפשיטות בתכלית היותו עס י
מה נהיה איך נדע לא גם .וכו' שברא מה ולא :תשמענה למען אזנינו את קרע גשמי דבור ובשובו

f פ' שסובר המורה כדעת לא ;לשעתן שנבראו הלוחות אל רמז .נמצא היה שלא ממה יתב' לו שברא o
 שנראה כמו מאז מפעליו מקדם לדעתו היה ג״כ והמכתב בראשית ימי מששת טבעי שמציאותם מהראשון

ככה להיותם נגזרו כי אמרו קדמונינו ,תשא פ' כתב שכן ;כמוהו סובר הראב״ע וגם שמה-.- אמריו מפשט
כאשר

נחמד אוצר
 . דבר אין המקומות בכל מלאה והיא ,בשבילה המקום יצר <א

א : חנייתה ומונע בפניה סוחס גשמי ל א תצר ו ^ הי ל כ ה  מ
ה, ת ב רו ל צו ם כ אי  <פש תקטן לא מעולם כלומר .הברו

 הדברים לכל אשר הצורות והם ,הרומניות שהשיג האדם
 ומתעצמים נחקקים שיהיו אפשר כולם שבעולם הנבראים

 עולם בחינת בספר המליץ שאמר וקדרו .החכם האדם בנשמת
 ומביא מוליך הבריאה בקצוי בינתו ורוח שכלו הרגל בקלות
 ורוחו בחעצומו ארן גלילות בחפניו יאסוף עד ומוריד מעלה

חנו : ע״כ ,שחקים ובגאותו אנ ם ו ה מתארי ת ם או  בתארי
ם תיי אכו ם מל פ ר׳ל . רוחניי  לגו נראים הנפש שכחוה אע'

 מלאך בתואר. שהנפש מאמינים אנו כ״ז עם ,הגוף כלי דרך
ל :רוחני ל בורא שכן כ כ תברך ה  שהנפש נאמין שאס .י

ה, הבורי, כ׳ש רוחנית ת  ליחס עתק ידברו יביעו ואיך או
ם ; הלילה הגשמות אמונה אלינו מנ נו הדין א לי  ר״ל .וכו׳ ע

ון, ההיקש דרכי משליכין אנו זה בעבור ,לא עי ה  הדין אך ו
 המעמד מן הנראה הענין זה לקר? בעיון מקום ויש ןה טהן

א : הגשמות יתברך לו שניהם ■מבלי השכל אל ל ש ה ' ח ד ה נ  מ
קבלנו ד מן ש מ ע מ  דרכי לכל קודם החוש מקום בכל הנה .ה

 אנחנו מחויבים בעינינו וראינו באזנינו ששמענו ומאחר ,העיון
 אותו לתאר שחלילה אע״פ זאת, כל היתה ה׳ מאת כי להאמין .

 הבורא יתואר זה בשביל לא כי ,דגשמות דררא בשום יתברך
 ואיך באדם הדבור דרך מבינים אנו שאין כמו כי .בגשמיות

 לא כן ,גשמי והגוף רוחנית שהיא אע״פ בו פועלת הנפש
 שתהא עד לדבור ונתהוה ה׳ רצון נתגשם ענין באיזה נדע

 שידבר אדם לנשמת כלים האל שברא כמו כי ,שומעת האזן
 משמיע יהיה זה כמו ענין איזה אז שברא אפשר היה כן בהם

א : תכלית הבלתי ויכלתו חכמתו ישער מי כי ,הדבור ל  ו
ה תברך לו שברא מ  לא שכן ור׳ל ,נדחה שלא על קאי . י
ה :הלוחות והם ה׳ שברא שראינו ממה לדחות נוכל מ  מ

א ה של א הי מצ  ענין אז הש׳י אותם ברא אלו האבנים .נ
 המורה שכתב ממה לאפוקי .היה"מקודם שלא מה ונפלא חדש

 ועומדים ברואים היו שעליהם והכתב שהלוחות מח״א ס״ו פ׳
לרצונו, ר׳ל לו, אותם ברא הקב׳׳ה אבל , בראשית ימי מששת

בעת
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 נאמר כאשר יכולת, לו יהסר לא כי ,הנמצאים מן לו שהעביר מה ולא) (כ״א ״וכל

 השמים את ברא כאשר ,הרות כתב אותם וכתב הלוחות את ברא יתברך הוא כי
 על הלוחות) וננשמו (לא ״ונגשם יתברך ורצה בלבד במאמרו והכוכבים) (לא

 הדברים,^כאשר בעשרת הכתב בהם ונחרת חפץ, אשר המתכונת ועל חפץ אשר השיעור
 מסודרות ומסלות ומשמאלם העם מימין עומדות לחומות ושמהו הים את קרע כי נאמר

ק עכוב. ולא טורח מבלי בה ילכו ישרה וארץ ורחבות והתקון והבנין הקריעה ו
מיוחס

יהודה קול
 כי דעתי ולעי ,בראשית ספר בראש פירשתי כאשר
 נבראים הראויה במדה ככה שהיו אלהים מעשה
ל :ע״כ ,משה פסלם שהשניים בעבור זה והזכיר כ  ו

ם מן לו שהעביר מה אי צ מ  לא גם ר״ל .הנ
 לכתיבת רמז .וכו' לו שהעביר מה היה איך נדע

 שהוצרך מה מהם העביר בו אשר חרות מכתב הלומות
 שלמות אבנים בתחלה כי האותיות. במקוק אליו

 התכונה מהם לו העביר הבראם ואחרי מאין המציאם
 נאותה אמרת לתכונה והחזירם , עליה שנוצרו ההיא

 דיוקן דמות התורה שרשי להיות חפצו השלמת אל לו■
ם. חקוקה העליונה חכמתו ה  אפשל היה וכבר עלי
שהעביר וכל אמרו לפרש  נברא בשול על וכו׳ מה,

 אצל זו העברה קשה כי וכל, מצל העולם מן והעברתו
 לברוא אצלם שא״א וכמו , עצמה כבריאה הפילוסופים

 והעברתו יש בשול לדעתם אפשר בלתי הוא כן מאין יש
 איך נדע לא אנחנו כי החבר יאמר כן ועל .לאין

 .יכלת לו יחסר לא כי יודעים היותנו עם זה יהיה
 פיו על כי הראשון הביאור אל קרובת שדעתי אלא
 מסודרים הנמשכים דבריו כל יבאו פיו ועל יצאו

ת לו יחסר לא כי :ומכוונים ל כ  בב״ת יכלתו כי .י
 : פשוש ממנו הבא השפע היות עם נ^ןוהו ויוכל

 זה .וכו׳ ברא יתברך הוא כי נאמר נאשר
 וכל אמרו כנגד כי .קדם אשר הסתום לשונו פתרון

 יאירו נמצא, היה שלא ממה יתברך לו שברא מה
 וכנגד .מאין לשעתן הלוחות בריאת על שענינו דבריו
, לו שהעביר מה וכל אמרו כו'  יהיה כאור נוגה ו

 ברא כאשר :מרות בכתב הכתיבה על שענינו
 כנגד הלוחות בריאת ערך העריך .וכו' השמים את

 בלשון מכונים פניהם שמצאנו כמו השמים כריאת
 כתובים הלוחות על באמרו ,אחד דרך על הכתוב
 מעשי שמיך אראה כי השמים ועל ,אלהים באצבע

ס״ו פ׳ המורה זה על שהתעורר וכמו אצבעותיך,

נחמד אוצר
כל :ההוא המעמד כעת ה ו ד מ בי ע ה ם מן לו ש אי צ מ  .הנ
 לרצונו העולם מן הקב׳ה שהעביר מה לדהות נוכל שלא כמו
 ים בקריעת לחרבה הים שימת כמו ,במציאות קודם שהיה מה

 אצל חלוק אין כי .מצרים כמכות לחשך אור ושימת סוף
 יבכיל או בעולם חדש דבר ה׳ יברא בריאה אם הנוילוסופים

ר, הנברא דבר ב  משימס יותר הלוחות בבריאת פלא ואין כ
ת לן יחסר לא כי : לחרבה הים ל כו  ,הנברא להרוס הן .י

שר :שיחפוץ עת בכל היה שלא מה לברוא הן א ר כ מ א  נ
 כמו לרצונו הלוחות שברא אומרים אנו וכך כלומר .וכו׳

א כי ;והארץ השמים שברא ת ר,ר» יתברך הו ת א הו  .הלו
 אלהים מעשה יהלוהות הכתוב ו!״ש ,אמצעי בלי לבדי הוא

ב ;לשעתן בראם יתברך שהוא המה ת כ תם ו ב או ת ת כ  .חרו
 .חרות הכתב עליהם נכתב אח״כ רק ,כתובים כך שנבראו לא

 בשם יתרו פ׳ בילקוע הובא חז׳׳ל שאמרו מעעם שהוא ואפשר
 של ־ שהדבו הקולות את רואים העם וכל פסוק על המכילתא

 מיד •כשיצא דבור וכל הלוחות על נחצב הקב״ה מפי שיצא אש
שר :הלוחות על נחרת א ת ברא כ ם א מי ש ס ה בי כ בו ה  ו

רו מ א מ  הוראה אינה אלהים באצבע כתובים שנאמר זה .ב
ף, מתארי שהוא אצבע להש׳׳י שניחס ה׳ו גשמית  אף'לא הגו
 המורה שהבין וכמו הלוחות את בו חקק נברא כלי שהיה נאמר

 ודם בשר מדת רק זה אין כי ,מה״א ס״ו ס׳ אונקלוס מדברי
 מדת כן לא אבל ,כלים •די על רק דבר יפעול לא שהפועל
 ר״ל במאמרו המוחלט מאין נבראו השמים הלא כי הקג״ה
ד - בלבד ברצונו ע׳ כ נאמר האוזן את לסבר הקירוב י  פי ג'
 ע״ד הלוחות בכתיבת נאמר כן אצבעותיך מעשה שמיך אראה
ם, בני כלשון תורה דברה ד  באצבע כתיבים שאמר וזה א

 :שם המורה וכ׳׳כ אלהים בדבר כתובים נאמר כאילו אלהיט
ר על עו שי שר ה ץ א  ועל* : וגובה ורוחב באורך .חפ

ת נ כו ת מ  חותם אתה כמו ,מרובעים שיהיו שלהם הצורה .ה
ח) (יחזקאל תכנית חו ;כ׳ מו ש ת ו מו חו  שנאמר כענין .ל
ת :חומה להם והמים סלו מ ת ו דרו  ,מסודרים שבילים . מסו
 ישראל.: שבטי למספר שבילים לי׳ב הים שנקרע חז׳ל ואמרו

עה וכן הבנין :הים קריעת . הקרי  נד כמו המים שנצבו .ו
תקון :ומשמאלם מימינם בצורה וכחומה ה לפניהם שהושם .ו

דרך

 ניאור על עינינו לנגד חמונה הזה הדמיון והנה .שזכרנו כמו דרכיו החבר דרכי לא כי היוח עם ,מהראשון
 שרצת בלבד במאמרו השמים בריאת דוגמחו שם הלוחות בריאה כנגד כי ,הנזכרים החלקים שני

ץ אשר השיעור על ההוא המאמר ונגשם יתברך פ  ,כאמז״ל והולכים נמתחים השמים היות עם כי ,ח
א ת' מ ק .די .לעולם האומר שדי הוא כי עליו הם אשר השיעור על ועמדו מגערתו ויתמהו בהם גער י  ו

 וכנגד .ימנו יחפוץ אשר ואל ית' בחיקו המומל בגורלם נפלה אשר העגולית בתמונה מתכונתם על העמידם
 לו שקרע קריעה תקרא ההיא החקיקה גם כי .וכו׳ הים קריעת דוגמתו שם■ חרות מכתב בלוחות הכתיבה

 עשו זכר .וכי׳ מסודרות ומסלות שאמר ומה .הכתוב כמאמר ומזה מזה עוברים שקופים להיותם סלוני
 ארוך והדבר ,ישראל שבמי למספר שבילים י״ב גבולות הצב ומכללם סוף ים בקריעת ית׳ לנפלאותיו מז״ל

ע  ושמהו אמרו כנגד והבגין ,היס את קרע כי למעלה אמרו כנגד הקריעה אמר .וכו׳ הקריעה וכן :דדו
ט' ורחטת מסודרות ומסלות אמרו כנגד והתקץ ,וכו׳ לסומות לקריעת הלוחות כתיבה לדמית בזה וכונתו .ו

יס
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 יצמרך כאשר אמצעיות סבות אל ולא כלי אל בו נצטרך לא יתברך אליו מיוחסי
המניע האויר יצטייר וכן ,בחפצו ונצטיירו במאמרו עמדו המים כי הברואים, בפועל

אל
נחכד אוצר

ע חס :הים גקרקע עכוב כלי ישר ד  ר״ל .יתברך אליו מיו
 כלי לו שכרא 6h כלבד השס במאמר וה כל ,שהיה שכמו
 האוסיוה ואימון הלוהוח שככתב הקריעה היה כן ידה על לפעול
א :נכראת כלי איזה זולהו או אצכע בלי יושר ככתב ל ל ו  א

ת בו ת. ס ו עי צ מ  זאת שיסבב סכה איזה הקכ׳ה שיברא א
 מפולש כתוב הרי יה5 הקשה יהודה קול בעל והרב .הפעולה

 עזה קדים ברוח הים את ה׳ ויולך הים על ידו את משה יע5
 הרוח והלא ,המים ויבקעו לחרבה הים את וישם הלילה כל

 קדומה סבה בלא שהיה אמר ואיך הים לבקיעת סבה היה
 ,קושיא כאן שאין נראה דעתי קוצר ולפי .ליישב ונדחק ,לו

 כשיצטע מכבר ועומדת ברואה סבתו אשר ענין שכל שודאי
 קודם אותה להביא הזאת בסבה הנס יהיה אז שיהיה הנס

ה' .ארבה במכת שמצאנו כמו ,המבוקש הדבר יבוא ואחריה  ו
 היה הבוקר הלילה וכל ההוא היום כל בארן קדים רוח נהג

 ה׳ ויהפוך כתיב בהסירו וכן .הארבה אס נשא הקדים ורוח
 דרך כי סוך>, •ימה ויתקעהו הארבה ח ל וישא מאד חזק ים רוח
ה, ׳; סבתו אליו לצרף הנס  ומושקף מבואר זה ודבר עבעיי

 המוגריס המים שיקרשו שכדי :יפני ולפיכך .רבים מענינים
 וכן ,הגדולות הנהרות בקרישות כנראה חזק רוח תמיד צריך

 הנס היה מעיקרו מחודש דבר לא כבי נברא ענין הוא הרוח
 לא ולזה ,שאפשר במקום בנס למ׳-נע כדי חזק רוח־ בדרך

תפ ורק החבר, נתכוון ם, שיקרע להנסיםשנעשו ן1נ רי םלגז  הי
 ים בלב תהומות קפאו שנאמר כענין כולו נקרש מהחלה כי

 קרקעית עד מסלות י״ב בו ונחצבו קרעים לי״~ נקרעו זה זאחר
ס ונחסר׳ היה  הושם והקרקע המסלות רוחב כשיעור י:ני

שר, לדרך  נאמר ולא אמצעי שום בלי היו הנסים אלו י;מנם0 י
 עמדו המיס כי שאמר וזה .מעשהו יעשה לזה ־.ני ברא שריז״י

ל במאמרו , כמו ונצבו שנערמו י' ד ח נ מ ב שו מ  נערמו אפך כ
 כמ״ש אפו חרון ר״ל אפך ורוח נוזלים, נד כמו נצבו מיס
ם :ך; רש״י אי רו ב ה ל, ע פו  האדם שנשמת שאע׳ס ר״ל . ב

 ע״י רק הכתיבה וכן .הדבור הלי ע״י רה־ הדבור תוציא לא
 יבצר ולא יוכל כל אשר הנוראים ה׳ מעשה כן לא .האצבעות

רו :בלבד במאמר חפצו לעשות ממנו צו ונצטיי חפ המים .ב
נצטיירו

יהודה קול
 לא כי אמצעי ובלא כלי בלא חדושס לענין סוף ים

 הכחיבה אצל זה ואמר שקדם, כמו יכלת לו יחסר
 דרך על אלהים באצבע כסוביס אמרו יחשב לא למען

 נברא כלי שיהיה אונקלוס במחשבת המורה ביאור
 דעתו שהעביר מה כי .שזכרנו כמו הלוחות לחקוק

 כדעת נובעי הלוחות מציאות שיהיה מהאמין מבר של
 המכהב שיהיה מלחשוב דעתו המסיח הוא המורה

 לאונקלוס, המיוחם הדעח כפי נברא כלי באמצעות
 הקריעה וכן אמר לזה . צורך לאין כה נעשה למה כי

כו׳.  הכחיבה דמיון יצדק אחר ממקום גס ר״ל ו
 אליו מיוחס וההקון והבנין שהקריעה מה מצד לקריעה

 אל ולא כלי אל בו נצסרך לא כי וזה לבדו. יתב'
 סבות אל יתברך הוא יצפרך כאשר אמצעיות סבות

 גזרת כפי שנבראו, לאחר הברואים בפעל אמצעיוח
 בסבות ההודאה .וז״ל הספר לחתימת סמוך הקדמתו
 דרך על סבות הס אבל פועלות אינם אך אמצעיות

/ הכלים דרך על או החומר ו כ  ואי אמרו עד ו
 ואמר .״) ע״כ ,אמצעיות בסבות להודות שלא אפשר

ם כי מי דו ה מ רו ע מ א מ  ושמהו למעלה כאמור .ב
רו : וכו' עומדות לחומות טיי צ נ . ו ו צ פ ח  כמו ב

כו'. מסודרות ומסלוס שאמר  להביא מצוה ועלינו ו
 ענין היה שק באמרנו הזה, הדמוי חשלום ההדיוע מן

 חדשה יצירה רק ואמצעי כלי שוס בלי הכחיבה
 במה יחד גס שניהם שהושוו ממיז הים כקריעת
ר וכן שקדם: י טי צ ר י י או כו'. ה  אחד זכרון ו

 רצוני ולכאן, לכאן לו פולה וההקון והבנץ מהקריעה
 החל אשר הדבור ולענין כאמור הלוחוח לכתיבת
 נדע לא אנחנו כי באמרו ,נברא היותו בו להראות

 אזנינו. את וקרע דבור ששב עד הענין נגשס איך
תו וכלל  ידח למען האויר על הכה בכח ה' קול כי מנ
היה כי אליו, מדבר הקול ונשמע האזן אל נדח ממנו

ע, כונת על מורות אותיות הבדל הכאתו מכח מתחדש שמי האויר בהצטייר יקר ה' דבר היה ובכן מ
המגיע

תכן *)  הנמשלת הכהינה פס שהקריפה סיות טם כי להורות היא .וכו׳ הקרימה וכן נאמרו כונסו כי לפרש עוד וי
ע הענרס רק מאין יש נריאת איננה אליה  הנמצאים מן לו שהעניר. מה וכל נאמרו למעלה שזכר וכמו הנראו, אחר הנמצא טנ
כו׳  אליו מתיחסס היא גם היותה מצד הנריאה לענין ומצרנית קרונה חדשה יצירה כעין עכ״פ היא הרי זאת גם אף .ו

 כקריעת מאמרו לזווג וקשה עז כי אפס .כאמור הטכעיות פעולותיו כשאר כצרכו ואמצעי לכלי צורך שום כלי לכדו יהנרך
ם.כרוח את ה׳ ויולך הים על ידו אה משה ויט הישר כספר מפורש כפוכ הנמצא עם אמצעי כלא שהיסה סוף ים  קדים הי

גו' המים ויכקעו לחרכה הים את וישם הלילה כל פזה  .ההמה המופתים ולכל האותוח לכל הרוח אמצעות שם היה שהרי ,ו
ע לדרכי הדכר שיתלו המצריים לכ את להניא רק הקריעה כפעל אמצעי להיותו הריח צורך היה שלא החכר יחשוכ אולי1  הטנ

ם, תוך אל אחריהם מרדוף ימנעו ולא  ראיה ודמדומי .זאת כל פעל ה׳ ורצון אמצעי, שום ידי כו חלו לא הפלא עצם אכל הי
 הכהניס ורגלי הירדן פד הארון נושאי וככוא לאמר ד׳ ניסושט כמכואר אמצעי שם הוזכר לא אשר הירדן קריעת מעגין נדבר
גו׳ המים בקצה נטבלו לאדון נושאי גו' מלמעלה היורדים המים ויעמדו ו  הקדים רוח שהוצרך אלא ,בו כיוצא כאן אף ,ו
ר. הים בפוך ישראל כני אחרי שירדפו ■ם המצד ייפהי: מו א ל, נשלח בפרשת סרמכ״ן דברי הן וכן כ ז׳  ידו את משה ויט ו

 יבוא שכתוב כענין ים המחרבת היא הרוח כאילו שיראה מיבשת קדים ברוח הים לבקוע יתברך לפניו הרצון היה ,י:;ו׳
שע ויחרב מקורו ויבוש ה' רות ;:דיס  הים שם הרוח אולי חשבו זה בעבור כי ויאבדם למצרים השגיא .י״ג) מעינו(הו

י ולא לחרצי פ ישראל. בעבור זאת עשתה ה׳ י  אחריהם ובאו לזאת גם לבם שמו לא לגזרים ים בוקעת הרוח שאין אע'
נ3■ ם, להרע ״,אותס ח ה , אחריהם ויכאו מצרים לב אש מחזק הנני טעם וזה ל ו' כ כ. ו ״ מוקדם המים דבקעו יהיה או ע

לאמרו
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להשמיעם חפץ שהוא הענינים על מורות שהם האותיות ־בצורות הנביא אוזן «ל

:ההמון אל או הנביא אל
ר צ מ : מספקת הטענה זאת הכוזרי א

א ר צ מ  יותר דרך על היה ואולי הזה הדרך על הענין שהיה נוזר ואינני החבר א
האמנת מזה העולה אך ,במחשבתי) ממחשבה(נ״א שיעלה ממה עמוק

מי
יהודה קול

 האוחיות בצורות ההמון סל או הנביא אוזן אל המגיע
 בקריעה אשר והסקון הבנין כעין ;בחפצו הכל וכו'

 עם וקורבה יחס אלה לדבריו ויש .כמדובר ■ובכתיבה
 לרצונו נפעלים הגופים שכל ר' סימן בשני מה,שאמר
 ברביעי בידו הבא עם גס .וכו' בדבורו ■ומצסיירים

 יצירותיו. הוא אלהים ומכתב באמרו כ״ה סימן
 הוא האלהים ושיעור מכתבו, הוא האלהים ודברי

: *) וכו' דברו ,
ה זאת צ ענ ט ת ה ק פ ם  עקשות בה להשיר ר״ל .מ

 ולבטל ההגשמה, דעת לכם המיחשים פה
 ההקשה מהשלכת גזרתי אשר קשות גזרות מעליכם

 דבור ליחס נכונה דברתם הלא כי השכלי. והעיון
 מזה עולה הגשמות דופי ואין ,יתברך אליו וכתיבה

: ועיקר כלל
א  לבו ירוץ שלא השכל מוסר .וכו׳ גוזר ואינני צ

 אלהיים דברים על לגזור אדם של
 רמש אם רק ,זה הוא כי יאמר אשר קיים מאמר

 סופר עט ולשונו למלך, מעשיו יאמר טוב דבר לבו
 רעיוניו כל יכרעו ולפניו קצורו, ■על להורות מהיר
 ונפשו הדעה קצר אשה ילוד אדם לאמר עפר יורדי

 ה' אמת לקבל עבדים והננו המושכלות באור מיה לא
 על נשא מ') (קר,לת החכמים ראש ומאמר לעולם.
 לא כי האלהים מעשה כל את וראיתי .לאמר שפתינו

 תחת נעשה אשר המעשה את למצוא האדם יוכל
 וגס ימצא ולא לבאןש האדם יעמול אשר בשל השמש

 נאמר ושם .למצוא יוכל לא לדעת החכם יאמר אס
 כעצמים הרוה דרך מה יודע אינך כאשר י') <שם

 אשר האלהיס מעשה את תדע לא ככה המלאה בבטן
ך הכל: ה א ל עו ה ה . מז ס׳ מה כל ו

ר צ ד או מ ה נ
ת ;מחוקן בציור מסודרים ושבילים למסילות נצנויירו רו  בצו

ת תיו או  תנועה מוליד הפה מן היוצא שהדבור כמו כי . ה
 השומע לאוון שמגיע עד לו בהסמוך והסמוך ,לו הסמוך באויר
 הדפיקה אותה ודרך תוף כמו שהוא שבאוזן הקרום על ודופק

 שהם> כפי התנועות במתוך ואודותו הקול שבמוח הנפש מרגשת
 שיהיה לבד ברצונו באייר תנועה ^להוליד •מה' יבצר לא כך

 השם כי דברים, וקול אותיות חתוך בתמונה לאוזךהנביא מגיע
 ■להוליד אחרים ענינים להמציא לו יקשה לא באדם ולשון פה

ם על : שבאדם הדבור כלי זולת באופנים הדבור פעולת  העניני
א ץ שהו ם חפ ע מי ש  יתילד האויר לציור נוסף כלומר . לה

 המצויר ההוא הדק הדבור לקבל יהירה ובינה הארה בנפש
 שאר אותו ישמעו לא לנביא המגיע הדבור ולפיכך ,באויר

 דקה בדממה ומצעייר דק שהוא מאחר זכאים הבלתי אדם בני
מון אל או :הנביא רק בו ירגיש לא ה  הש״י ברצון כשהיה ,.ה

 נפשם נזדכך אז אשר בסיני ישראל עדת לכל דבריו להשמיע
: כנודע הנבואה למדרגת והגיעו

ה זאת צ ענ ט ת ה ק ספ  מכם להסיר כדאי זאת תשובה .מ
:הגשמיות אמונת אליכם המיחסים פה טקשות

א אינני צ ר ו  במה תשובתו וקבל דברת שקילס כלפי . גוז
הלוחות ונבראו ,בדבריו נהיה שהכל שאמר '

 אותיות התוך ציור היה וכן לבד בחפצו בהם האותיות ונצטיירו
 החבר אמר עוד הגשמיות, לסלק מספיק זה שכל באויר,

 מספיק שזה דרכו לפי לאפיקורוס להשיב רק אמור זה שאין
 עמוק ■יותר ענין בזה עוד שיש אפשר זה ועס ,שניו להקהות

ה :ה' מחשבות עמקו מאוד כי מ ה מ על ה שי ב ש ח מ  . מ
 לפרש יתכן כי ,האדם שכל שישיג שאפשר ממה עמוק ר״ל

 לא ועקבותיהם הסודות במצולות הדורכים האמת חכמי בדרך
ה אך :העם להמון נודעו ל ה העו  שבעבורו התכלית .מז
 מקום שיש אע'פ האלו הפליאות בדרך הנזכרים הענינים נתהוו

 העולם מהכלל וגם ,הגשמיות ביחוס לרדות לאפיקורסים
מהדברים

___ , מת יעשה
 עמדה אשר, המעמדות כל ר״ל ,האלה המעמדות שלאה מי האמרת הוא הזה הספור מכלל להעלות שרציגו
שם .
 הקפיא הקדים רוח ,לחרבה הים אס וישם באמרו ספורנו החכם בו פירש וכן .וגו׳ עזה קדים ברוח הים את ה׳ ויולך לאמרו

:ע״כ ,בוראו במצות הים על משה יד בנטיית המים ויבקעו הים קרקע טיט

ב ת כ ם, שער שהוא י' פרק האלהות למערכת־ בפירושו החייט *)ו אד וז״ל, קול זולתי רואים אינכם ותמונה אמרו על ה
 יש זו קושיא ומכח .קול זולתי לשיאמר התמונה ממין אינה וג״כ ראיה שייך לא בקול והלא ,קול זולתי במלת לדייק יש

 אדם תמונת היתה לא סיני הר במעמד ישראל כל משיגים היו ההיא והתמונה ,רואים היו תמונה בקול גם הי לומר בהכרח
 אמתי בשרש לנו שיש ומאחר .חיים אלהיות כחות הן כי הודעתיך וכבר ,ודבור קול נעשה מהם אשר אותיות תמונת אלא

 כי שאמרנו עד למוטב בין לטוב בין פרי עשה הכל כי בדבורו בין במחשבתו בין ריקם ׳־שוב לא מהקב״ה שיצא דבר שום כי
 כשאמר עבדו משה ביד דבר אשר הטוב דברו א״ה ,בהפך ולהפך משטינים דין כהות מתהויס כרשעים להעניש מחשבתו מן

י אלה.־)־ ה׳ אנכי י  היו כי הדבור אותו של האותיות בעיניהם ו-רואים שומעים היו עצמו הדבור אותו האחחש הדנרוס ן
הם. אותם רואים והיו אש להבות חוצב ה' קול שנאמר סש בלהבי ,־נחצבות זר״;י.ות  את רואים הטס וכל הכתוב ועז״א בעיני
כ לזה כוון ,וכו׳ לדבר יכול הפה שאין מה הנשמע את' רואים שפירש נ' ■■' ורש״י ,וגו׳ הקולות  הפייטנים שבהו זאת ועל .ע'

 זה על ופירש .מנשיקות ישקני נחשקות, וחרת אומר רבקות, כרכומי בהירות משיקות, לחסין אחה ,ששח של ראשון יום ביוצר
 חכמי דע־׳ לפי באויר נרשמות היו הקולות אם כי בהנעה ולא שפתים בהשקת היו כעליונוס ■;הז־שרוה דאבישונח קמחא בעל

האטת ׳
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 שהם מפני ;מצוע מבלי הבורא מאת ההוא הענין בי האלה המעמדות שראה מי

 בתורה הנפש ותאמין ,הראשונה) והיצירה ״והיצירה(לא ״הראשונה לבריאה דומות
 שברא שהתבאר כמו yבראו ה׳ וכי חדש העולם, כי האמונה עם בהם הגתנת

 :הקדמות ובעלי הפילוסופים ספקות המאמין מלב ויסורו ,וזולתו והמן הלוחות
ר מ  שנתפרסם מה ותעזוב עמך שבחי בספור תטה שלא החבר הזהר הכוזרי א

 ענל עשו זה שבתוך שמעתי מ ̂ המעמדות אלה עם -ממדיים ושנודע
' ; האלדרם מבלתי ועבדוהו

אמר
ה קול ד הו י

 להס החחדש בפח במישור ישראל של רגלם שם
 הענין כי להאמין זכרנו אשר והנפלאות הנוראות

א הו ת ה א א מ ר בו לי ה עי ב צ מ ה וכו' א א רי ב  ל
 כעץ היו האלה במעמדות שראו הפלאות מקצת .וכו'

 והמכתב כקריעה יצירה כעין ומקצתם ̂ כלוחות בריאה
מו :כאמור היו כ ם ש אי ת רו חו לו מן ה ה  שק .ו
 אבירים להם עקיבא רבי בשם יומא במסכת ז״ל אמרו
 לדעת וביאורו .אוכלים השרת שמלאכי לחם איש אכל

 שדרשו כמו השכינה בזיו השרת מלאכי שקיום הרמב״ן
 נאמר ועליו .לכלם מחיה ,כלם את מחיה ואחה

ם. מוב האור באותו שישיגו האור ומתוק  והמן שע
ת/ בוראו ברצון שנתגשם העליון האור מהולדת הוא י

 אחד מדבר נזונים השרת ומלאכי המן שאנשי ונמצא
 הפשופ ההוא האור מן ונגשם נברא שהמן הרי .וכו׳
 הרמב״ן כתב ובפירוש .למעלה כתבנו אשר הדרך על
 מעפה כענין בשמים חדשה יצירה להם נוצר המן כי

.השמשות בין שנברא בו שאמרו מה והוא ̂ בראשית
 בספרו פילונ״י הנקרא ידידיה החכם הסכים ולזה

 באמרו הדבר והשפים .תקפ״ז) משה(דף חיי המכונה
 ימי לששת ראשון מיום הסחילה שהבריאה כמו כי

 וזכור ממנו. היתה ירידתו תסלת המן כן החול^
. סימן בשני נזכרהו  היתה העולם שבריאת וכמו כ׳
 בכהו השגיב האויר כי ימצא; מאין המן כן מאין;

: שמים דגן אבירים להם להוציא עפר באדמת
רו סו ב וי ל ן מ מי א מ ת ה קו פ ם ס פי סו לו פי כו׳. ה ו

.בחיוב הסבות השתלשלות הסוברים הם הפילוסופים
סי׳ בשני אודוהם על דבר אשר הם הקדמות ובעלי

 ושאין בורא שאין שאומרים עם מהם והיה באמרו נ״ד
 שיהיה ממה נברא שיהיה ראוי יותר ד.עולס חלק

 בראותם הוא הספקות סור וענין .ע״כ ,׳וכו הקדמון הוא שהגלגל אומרים אהד ועם .קדמון הכל אך בורא
 הגשמות ספק להסרת בזה שרמז ואפשר .הכוללת הבריאה בירור על מזה יעמדו כי ;בריאה דוגמת כעין

^ השכל מאת הנבואה המשך לספק גס .למעלה המוזכר דרכו פי עג פו  הנפש מחשבות יזדככו כאשר ה
: הסבות בהשתלשלות החיוב סוברי דעת זה גם כי .שקדם כמו ^

ם צב ס ר פ ת נ ע. ש ד ו נ ש  בה שאין דבה הוצאת בדרך ההמון אצל הברה קול נתפרסם תאמר שמא ו
:המציאות פועל אל יצא שכן נכין אל ונודע דין בבית שנתחזק קול אם כי זה אין ;ממש

הו דו ב ע תי ו ל ב ם כ הי ל א ישראל כונת שהיתה לא גמורה זרה עבודה היה העגל שמעשה הכוזרי השב .ה
בענינו

 ולפידי נוצצים ברקים כמראה ובהירות זוהר בדמות וננזקקות באויר האותיות נרכמות כהיו , רשקות כרכומי בהירות .כאמת
 פי׳ ,נחשקות והרת אומר .רשקא כרבומא קמא דבבא בגמרא שנקרא צפארמ׳ו בלעז היפה הכרכום כמו ומזהירים בוערים א:

 שכתוב כמו חמודות ר׳ל ונחשקות, חרת. לשון זהו הלוחות על חרות וכאמה באצבע. וכתובות באמירה הם הדברות אותן
כ ;פיהו מנשיקות ישקני בחכמתו שהמע׳ה רמז זה נאל ,רב ומפז מזהב לנחמדים :ע׳

ר . צ ד או מ ה נ
ת . מהדברים מנ א  צדקו למען חפן ה׳ .וכו׳ שיראר; מי ה

 לענין הדומות נפלאות והניאנו לבנו בקרב ואהבתו יראתו ליעע
 לא כאלה עוינים הראס ולפיכך ,מאין וחדושו עולם בריאות
ע. מבלי : ח׳ו ההגשמה שיאמינו בשביל ל צ  דבר מבלי מ
אה :אמצעי ה לברי שונ א  מאין נברא כולו שהעולם כמו . הר

 יתהוו אשר דבר שום היה לא ,מאין והמן הלוחות נבראו כן
 כך ה׳ בחפן כולו העולם שנצטייר כמו .והיצירה :ממנו
 : באויר הדברים מעשרת והדבור בלוחות הכתב ציור היי;

ת תנ ה עם :וכלוחות השמים מן בדברות .בהם הנ מונ א  ה
לם כי ש העו  כמו כי ,למד ונמצא ללמד בא זה הרי . חד

 לא כן ,ונתחדשו זמאפם מאין נבראו והבאר והמן שהלוחות
 מהבורא העולם חדוש אמונת בשכלה שהחקוק השש על יקשה

ת :עשנו הוא אחד ואל יתברך פ ספקו פי סו לו  כבר .וכו׳ הפי
:ח׳ הימן בכל פיהם עקשות נשמע ,

ב הר צ כ .וכו׳ החבר הז  שהיה מהויכוח הדבור נמשך ע'
 הסגולה שאנחנו החבר שאמר ברבר ביניהם

 שהגיע כה עד לענין מענין ונכנעו ,כ״ז בסימן אדם מבני
 תהיה למען במדבר לנגדנו שעשה•ה' הנפלאות בספור המכר
 :העגל בעשיית חרפתנו מקוה מצא ואז ,פנינו על יראתי
ך שבחי בספור ■תצה שלא מ  תעה עמך שהם בעבור . ע

ב :כדין שלא לשבח המששט עזו ת ה ו  סן .שנתפרסם מ
 הזאת והגדולה הזה• השבח כל שאחר זאת מה לי ליפב השכח

 בכל נבראו לא אשר בנפלאות עליהם השקיף שמים משמי וה׳
 עגל להם עפו המעמד אותו שבתוך זאת יגחלו הלה׳ , הגוים
ה :כה' וכהשו למעלה ופנו מסכה  תאמר ק . שנתפרסם מ
 ,י״ב) (משלי אדם מכל החכם שאמר כמה ערום קלון כוסה
ם !מבלתי :ונודע מפורשס ענין הוא הלא  השג . האלהי

 ע׳ז להם לעשות מצרים אנשי לטעות ושבו כמורה ע״ז שהיה
 גאון סעדיה רב דעת שהיא וכמו ,ארצם אנשי בה שהורגלו

;העגל במעשה הראכ׳ע שזכר
חטא
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ג ר צ מ  ; ספורים שחטאיו מי והגדול ,לגדולתם עליהם שהגדילוהו חטא החבר א
ד ר צ מ  מעלת זו ואי ,מזה גדול עון זה ואי ,לעמך ועזרך מנטותך וזה הכוזרי א

: זה אחר תשאר
ר מ א

ר צ ד או מ ח נ
ג א צ ט הו ה לו די הג ם עליהם ש דולת  h כשעלה לא . לג

 היח לח אנל רה1 עבודה חטא ה5 שהיה דעחך
ל, חטא כך כל דו  שהית נראה בכהובים שמהנאמר האף ג

ן מהר סרו וגו' עמך שמה כי רד לך כמ״ש ,גדול חטא  ע
,גדולה חטאה ה1ה העם חטא אנא אמר ומשה ,וגו׳ הדרך

ע היה ומשה הקב״ה החטא אוחו שהגדילו זה כי ע ,גדולהם ב
 הנסים מכל אז להם שהיה הגדולה הידיעה בערך קטן שחטא

 שאמרו למה דומה ,מאד לגדול נחשב הוא עיניהם ראו אשר
ם׳ כתג והראב׳ע . זדון עולה הלמוד שגגה  בפסוק וישלח ג
ן עון כל כי ידענו וז״ל .לפליטה הנשאר המחנה והיה  ^ו

מ״כ, גדול יקרא לגדול הקל העון כן על העושה כנגד וגדול
ל :בשמו) יהודה קול בעל הרב ג״כ (כ״כ דו הג ע מי ו א ט ח  ש

ם. רי פו .■חטאותיהם שנחפרשו בארן אשר לגדולים סימן ס
 ולא טוב יעשה אשר בארן צדיק אדם אין שהמע״ה כמאמר

 לחטאותיהם מנמר שאין והפחותים הרשעים כן לא ,יחטא
 שיהיה לישראל וגחלה יקר וכדאי , מספר עצמו ועונותיהם

ע שכך לחטאותיהם מספר מטאוהיהס■ יהיו ועם,זה עשי ו
 פעמיה עשר רק.לכמו הגיעו לא וחטאם מרייס ושכל מועטים,

 נסיונוח עשרה חז״ל ואמרו .פעמים עשר זה אותי וינסו כמ׳ש
^ בשליו שנים ,במים שנים ,במדבר המקום את אבותינו נסו

 מגמרא למדט■ דרמו וע״פ .ט״ו) (ערכין וכו׳ בעגל אחת
 חשבו ■שהרי ע״ז העגל חטא היה שלא החבר לךברי ראיה זאת

:הנסיונות לשאר אותו והקישו הנסיונוח בין המעשה אותו
ד ה צ ך וז ת טו  בעבור ,מזה גדול עון ואיזה .וכו׳ מנ

,קנונם מכסה אתה להתפאר בם בעמך רוצה שאתה
 ע״יו עון הלא לעונותיהם ומספר ספור בתתך בצע מה כי

המודה ז׳ל חכמינו שאמרו למה דומה. .העונות כל נגד שקול

ס’לגדו עליהם ע ם, ח pהיותו' ל p :איזו בעצמו , ו
ה ל ע ר מ א ש ר ת ח . א ה ם, שחסאיו מי והגדול אמרת כי ז רי  הלא מ&שע עמך אח חנקה איך ספו
ע{ ולקלקל גבהותס ולהשפיל פניהם אור להפיל מספיק והוא ,אניס להם מנשוא מאד גדול לבדו הזה המשא

ענינם
 שמנשאים פשע נשוי הוא ,קלה חטאה כסוי היותו שעם .חטאה כסוי פשע נשוי אשרי הכתוב מאמר זה על ויומניץ *)

 לפי גדול לו יחשב הקטן חטאו כן על כי ,לשלמותו יקרהו זה אמנה כי .חטאה לא פשע היה כאילו מטאו את ומגדלים
 » לגנאי הרשע שנתייחס עליו אמרו כי ,וגו׳ המוכה ישראל איש ושם אצל פנחס פרשה המזרחי בעל של טעמו וזהו .פיכו

 3הגדו כל כי הנזכרת ההקדמה מן הגנאי ביאר ז׳ל והוא ,לשמעוני אב בית נשיא גאמרו לשבח אלא שאינו נראה ולכאורה
 יביע יבאיש מות זבובי כלמה מאמר זה טל אני וקוראי .וישליכהו נשאהו הזה שהכתוב ונמצא ,ממנו גדול חטאו מחברו

 הנופלים מות כזבובי מאד קלה לסנה יתקלקל המבושם שהשמן במו ירצה .מעט סכלות מככוד מחכמה יקר רוקח י שמן
 היקר האיש כן ̂ כמוהו חשוב בלתי בשמן,אחר יקרה שלא מה ,אבעבועות בו ויעלה יבאישהו מהם האחד שאפילו ,לתוכו

ל לו יחשב לא בזולתו אשר קטן וחטא מענו, סכלות יקלקלהו שנו, הנכבדת החכמה• מצד והחשוב ס גו יזתהתו יהיה עו  מו
 ומזון ,ראיתי ,הטקידס לגעל אח״כ מצאתי זה לפירוש וקרוב .שקדם כמו ממנו גדול יצרו לו יחשב מחברו הגדול שכל ,בו

חל נקרא לגדול קטן חטא אמרם כמבאר שנראה כ׳ ס׳ מלחמוחיו מספר ברביעי הרלב״ג שכתב מה לגי אל  לו שיש מי מל ג
א החבר יאמר כה ואם .גדול יותר לעונש ראוי ממנו קצורו יהיה לזה הכנתו מעלה לפי כי ,השלמות אל הכנה יתרון מ ו  ג
חו הסכם עליו בביאר מה לפי ,וגו׳ מעלי־ עדיך הורד ועתה וכליהיך בקרבך אעלה אחד רגע הכתוב מן יסתייע העגל  ספו
 שאם לכם טוה אמנם׳ והוא ,בקרבך אעלה לא כי שאמרתי מה על מתאבלים אתם ,וכליהי־ בקרבך אעלה חחד רגע .וז״ל

 קנויה רוחניית בהכנה לכלימות מוכן היותך עם מורים קול לשמוע פינה בלתי עורף קשה עם בהיותך אותך אכלה בקרבך אעלה
 האל כי מעליך, הורידם הנבחר המעמד באותו לך הנתונה הרוחטת ההכנה אוהה מעליך עדיך הורד ועתה ,סיני הר כמעמד

מי אלו) העניות סדר כאמז״ל(ס׳ ,המקבל p יקחנה לא המהנה שנתן אחר ית׳  מה ואדעה .שקלי לא משקל יהבי 3מיה7 דג
יו לא צ״ז סימן מאמרו הנראה שלפי אלא .ע״כ ,גדול כך כל לעונש אז ראוי תהיה שלא לך, אעשה  אין ,וכו׳ ועדים החרם :
: שמה שיתבאר כמו הספורנו כדעת הזה בעדי זעתו

ל ה קו ד הו י
 וכי אלהיהס, נפלאות בספרם אליו להקביל בפנינו
 החבר מדברי לו שיתבאר וכמו ,•רוחם אל אח באמנה

:צ״ז סימן
א צג ט חו דז לו די הג ם ש ה לי ם. ע ת ל דו ג  כי ל

 כאז״ל יחשב, גדול לגדול קסן משא
 הראב״ע דבר אשר וזאת .גדול נקרא לגדול קסן משאי

 וז״ל לפלישה. הנשאר המחנה והיה אצל וישלה פ'
שה, כנגד וגדול קשן עון כל כי ידענו  כן על העו
 הגדילוהו ואמרו .ע״כ ,גדול יקרא לגדול הקל העון

 בגדולהם הגורמים עצמם ישראל מל לפרשו אפשר
 האחרים מל יפורש או קשנו. עם חטאם ,הגדנח
 החטא ונודע שנתפרסם בקודמת באמרו להם שרמז
 ישראל על הגדילוהו אדם שבני אמר וכאילו אצלם הזה

 לרושם וישוה נדמהו לגדול קטן תשא וענין .לגדולתם
 : *) מבזולתו יותר וחשוב• יקר בגד על מאד הנכר הכתם

ל דו הג ו מי ו אי ט ח ם ש רי  אדם ואין הואיל .םפו
ת צדיק  נודעת יתרה מעלה ,ואשם יחסא לא אשר בא
 מעומס על הוראה בזה כי ,ספורים שחטאיו למי

בק .אצלו  איכות מצד עמו על סניגוריא למד ו
וכמותם; החשאים

ד ך חד> צ ת טו נ  צ״ב סימן הזהרתיך הן .וכו' ט
אי, יותר עמך שבחי בספור נשוה לבלתי מד

 למו עזרתה בקומך לזכותם נשייחך להוסיף בא ואחה
ה כי .יתכנו לא בדרטס מ ל עון א דו ה ג  ,מז

^ בעיניך • קל הוא אשר מ א הגדילוהו כי אמור ב
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ה  לעד לי ודי ,העם גדולת אצלך שאבאר עד מעט לי הרפה החבר אמר צ

 על האלהי הענין וחול העולם אומות מבין ולאומה לעם בחרם שהשם
 נביאורא מהן והיו נשיהם אל הענין ועבר ,הדבור מעלת אל בלם שהגיעו עד המונם

 ,הראשון אדם אחר אדם מבני ביחידים אם כי האלחי הענין חל היה שלא אחר
יכול, חכם מעושה מעשה, בשלמות טענה אין כי תנאי, מבלתי שלם היה אדם כי

מחומר
יהודה קול

 שכל ,כולל הוא רק פרטי מון זה אין כי ,מנינם
: כלה החורה בכל כופר כאילו בע״א המודה

ה ה צ פ ר ט לי ה ע כו'. מ  לפניו שלו דרכו ו
 מחשבחו העברת אל המלך לב להיישיר

 נכריה היתה לעגל שעבודתם היהודים על חשב אשר
 וכסו ,האלהים מבלתי ועבדוהו צ״ב סימן כאמרו
 עם של חטאתו הסר פרי כל שם כי צ״ז סימן שיבאר
 עוצם ההוא במעשה ימצא ובל יראה לבל ישראל

:הדעת בהחלת למעלה היא העולה הכיעור מדרגת
די ד לי ו ע  הקדוש הוא ה' יבחר אשר את כי .וכו' ל
מנו, לשלמות מזה ראיה עוצם ישראל בני לנו ורב ע
סי׳ כאמרו ,פחותה באומה בוחר היה לא אמנם כי

 נקראים שאנחנו מפני אלינו כבוח והתחברות כ״ז
 סימן הודעתו קדמה כבר ואס ,אדם מבני הסגולה

 בכאן דבריו הוכפלו לא הסגולה היינו שאנחנו מ׳׳ז
 בזה להורות מגמתו סוף אין אמנם כי .צורך לאין
 להודיע כוגתו אבל הסגולה זרע משך נושאי היותם על

 מראש יעקב קהלת מורשה האלהית החכמה כי בעצם
 יעשה ובכן .דעת רוח אלהים אותו מלא אפר הסגולה

 להוכיח פניו לעומת המוצב אל לעלות סולמות לו
 הירושה האלילית בחכמה הזה העם גדולת כי במישור

 סובלת בלתי ארן עלי אדם שים מני מאבותיהם להם
 לבדי לה׳ בלתי עבודתם פני להסב פגול מחשבת

עה: עליהם לחשוב המלך' החל כאשר ם תו ע  ל
ה מ או ל  רק חשיבות על מורה בלתי עם שם להיות, .ו

 שנאמר מקום בכל לזנות העם ויחל כאמז״ל .הפכו על
 שהוא ולאומה הוסיף יכן על .הוא גנאי לשון העם

,מלכות אלא לאום אין ז״ל אמרם ע״ד ,משוב שם
:ולהאדיר להגדיל אומה שזכר מילתא לגלויי עם והזכיר

ל א ן י נ ע ה ר ב ע ם. ו ה שי  מהנביאות וזולתה כמרים נ
 שפחה ראתה ג״כ ואמרו .לישראל כך אחר שעמדו

תי :וכו׳ בוזי בן יחזקאל ראה שלא מה הים על ל ב מ

ר צ ד או מ ח נ
דה עגו  נשארס מעלה ואיזו ,מלה הסורה ככל ככופר זרה ג

:עוד להם
. לי הרפה צה ט ע  הרף מלשון ,והמהן לי הניחה מ

ד :ואשמידם ממני .וכו׳ אצלך שאבאר ע
ד  שקר. כמסה אוהם מהלל עמו מאהכה כי אוהו שחשד מה ע
 יקר על כידינו חודה תחן אתה שגס עד זה לך אבאר כי

ד לי ודי :גדולסם ספארה ע  הגדול הדנר ונינך ביני עד .ל
 לו להיוה רכים עמים מקרכ אחד גוי לו לקחת ה׳ שנסה הזה
 הם ישראל בני שעם שכמו מכואר ענין כמענו והנה ,לעס

ם אשר ההוא הדור כן כמו , העמים מכל הסגולה  ה׳ בחר ג
 הסגולה הם נפלאותיו כל להם ולעשוה תורהו להם להת גיחוד

ל :כמוהם קם לא לפניהם אשר הדורות מכל חו ענין ו  ה
הי אל ם על ה מונ  ומהורי נסש זכי היה המונה שכל .ה
ל : הראוה ת א ל ע ר מ  שיזכה כמו ה׳ דבר לשמוע זכו .הדבו
ן ועבר :בדורו הנכיא עני ם אל ה ה שי  הקדושה היתה p .נ
 על עליהם אשר מרוחם שנאצל עד רג בשפע עליהם שופעת
 שלח מה הים על שפחה ראתה חז״ל שאמרו וכמו .גשיהם

א אחר :יחזקאל לאה ה של ל הי  שאנו־״ס כלומר .וכו׳ ח
ק חזון היה לא להם שקודם פ  היהה נמצאת נבואה היתה ואם נ

 הראשון אדם שנברא מאז אלים, זכו יחידים ורק הפלא pד פל
 שעה לפי והיה נביאים ה׳ עם כל הזה.שיהיה כדבר נשמע לא

ה אדם כי :הנבואה במדרגת כולם הזאת זעת  .שלם הי
 ואמר ,ישראל לבני הזאת המעלה הגיע מאין לספר - התחיל
 שאפשר השלמות בתכלית שלם שהיה ודאי אדם הראשון שאבינו
 וכמו הקב״ה, של כפיו יציר שהיה מאחר באדם שיהא שיצויר

תי :מעלותיו והולך שמבאר בל אי מ  והעדר חסרון מבלי .תנ
ה אין בי ;השלמות ענין -גשום ענ ת ט מו ל ש  כלומר .וכו׳ ב

 ממפה הנולדים אדם גני שאר בערך כגדולתו נערך היה לא
 מחמת אשר והוא מעון מהולל יצירתו עיר^־ כשגם סרוחה

 והאיש אמו יחמתהו ובמעא האותו למלאות נתתוה היצר
 אדם אמנם ,יחד נדבקים תאותם בעבור שניהם גם זהאשה

ם :ויצתהי יכוננהו היא ה' יד הראשון ל חכ כו  ודאי כי .י
 כסי בשלמות ידיו סומל לעשות יבין בתכלית מכם שהוא «זי

אץ הנה הכל על יכולת בידו לזה מצורף ואם ,חכמתו גודל
מחסור

אי ה אין כי צד: מכל בהמלט שלם רק ושיור, חנאי איזה עם העברה דרך על לא .תנ נ ע ת ט מו ל ש ב
ד ולטעון ולצפצף פה לפצוח בריה בשום כח שאין .ר״ל .וכו' ג ,בו הושלמו פבוחיו שכל ,מעשה שלמוח מ

 בירושלמי אז״ל חמרו שלימות ועל שלימוחה. על בהיוחה חכליחיח עצמה שהיא וצוריית. חמריח פועלת
 ואתיא .וגו׳ האדם את ה׳ וייצר דכסיב לעולם היה טהורה הלה הראשון אדם מדליקין במה פרק דשבח

 לסיכך מיחה חוה לו וגרמה ,הלחה מגביהה היא עיסחה מקשקשת הזאת כשהאשה יוסי ר׳ דאמר גההיח
 זה מלך .וגו׳ ארן יעמיד במשפט מלך כתיב אלהים ה׳ וייצר י״ד פ׳ ובב״ר .וכו' לאשה חלה מצוח נמסרה
 הרומוס ואיש ,אלהים ברא בראשיח שנאמר בדין העולם אח שברא ארן יעמיד במשפט ,הקב״ה ממ״ה

. עריסותיכם ראשיח שנאמר חרומה חלה ונקראת עולם, של הלהו גמר שהיה הראשון אדם זה יהרסנה ו׳ ג  ו
 ואד בסהלה כך ,מבינתים הלחה ומגבהת במים עיסתה מקשקשת שהיא הזאה כאשה קצרחא בן יוסי א״ר

,אלהיס בצלם היותו מצד ידענו צורתו ושלמות .ע״כ ,וגו׳ אנהיס ה׳ וייצר כך ואחר וגו' האדן מן יעלה
מיתב־ חוה לו וגרמה ,אדם נשמח. ה׳ מ־ הה״ד היה עולם של נרו הראשון אדם אמרו הנזכר ובירושלמי

לפיכך



115 נח הכוזריראשון מאמרספר
 מדם ולא האב זרע שכבת ממזג מונע מנע ולא ,בה הפץ אשר לצורה בהרו, מחומר

 ייםbוה האויר והתהלפות והינקות הגידול בשני וההנהגה מהמזונות ולא תאם
 והוא ,ובמדותיו ביצירותיו השלם הבהרות ימי לתכלית כמגיע יצרו כי ,והארץ

,האנושי שביכולת מה תכלית על והשכל ;תומה על הנפש "קבל אשר
והכה .״קפל) נוס׳ (בקצח

ה קול ד הו ר י צ ד או מ ח נ
בחרו מחיחר :שאפפר שלמות בשום הזו, לפעולה מהסור נאמר ושם .ע״כ ,לאשה הנר מצות נמסרה לפיכך
והומרו מוגו מצד לאדם הקרונות שיגיע ודאי הנה .לצורה לנגןלם הי^ כוהורה הלה הראשון אדם אמרו אחרי
. כו'  עולם של דמו הראשון אדם למעלה כמוזכר ז
 מיתה חוה לו וגרמה וגו׳ האדם דם שיפך הה״ד •היה

כ. לאשה, נדה מצות נמסרה לפיכך  אל גזה רמז ע״
 הקושרים והם האדיי הדם מן המתילדות הרוחות

 לא ההפכים כי והגוף/ הנפש כהות בין ומחברים
 למדרגה הם והרוחות אמצעי ידי על אם כי יחוברו

 סימן שכתבנו וכמו גשמי והבלתי הגשמי בין אמצעית
ח.  החמר בשלמות אדם תיאר המאמר בעל והנה ס״

 . ביניהם המחבר האמצעי ובשלמות / הצורה ובשלמות
ע ולא :שלם מפועל, נברא שלם כלו והנה נ ע מ נ  מו

ג מז  ית׳ כפיו יציר לשלמות להעיק יכלו לא .וכו׳ מ
 אשר והם הנולד מזג לשנות ממבעם אשר הדברים

' סימן הפילוסוף בשם זכרונם עלה .  איזה עם אך א׳
 תשלום אחר טעמו על שאעמידך בפרטים חילוף

 דגרו והנה לקראתנו. היוצאים החבר לדבר חגיאור
 לא .הראשון אדם של שלמותו מונע מנע פלא אלינו

רע שכבת •ממזג  והדם זרע השכבת כי .וכו׳ ז
^ כמו לאדם חמר  בהקדמה הספר לחתימת סמוך־ שי

לא .השנית ת ו ו נ ו מז ה  אמו מרחם בצאתו אשר .מ
 כמבואר המלאה בבטן עצור בעודנו גם .מהם יזון

ה לא גם .א׳ סימן הג  ואמו אביו ינהיגוהו אשר הדונ
 אליו המתפשטות מדותיהם פי על ;קרוביו זשאר
 אמנם וההנהגה המזונות ודרך .התמידי ההרגל מחוך
 העמידה שנת תבוא בטרם אדם של מזגו לכלכל היא
י וז״א ,השכל בשלמות תומו עצם •על שנ ל ב דו ,הגי  

ת ,המזונות כנגד קו נ הי  בנינו אשר ההנהגה כנגד !ו
 וכפי .החיים שלמות אל בנעוריהם מגודלים כנכייעיס

 ימי כל עוד משפטם יהיה ההיא העת מן הרגלם
 ביד כחצים הכתוב מאמר אצלנו שיתבאר כמו ,חייהם

 אל אותם לשלח נכונו מאז כי הנעורים/ בני כן נבור
 פעלו לא אף / המכוון התכלית שלמות להשיג המטרה

ת : אדם של שלמותו, למנוע מולה פו ל ח ת ה ר ו אוי  ה
ם המי ץ ו ר א ה  יושב הוא אשר יסודות השלשה והם .ו
 להעיק יכלו לא מה מפני לדבריו טעם ונתן .בקרבם

 ספק אין (כי והארץ והמיס והאויר המזונות לו
 בן גם ואם אב לו אין כי העיקוהו לא אשר בנפאריס

 שאר לו יכלו לא גס כי ואמר הבראו). ביום לו אין ואח
 סירותיהם יבינו בטרם כי זכרם. שקדם המונעים

להעיק ובברקנים בקוצים בסירים דרכו את נבוך אטד

 כמה יהד בשלמיה כל באדם שיהיה שיזדמן ורחוק ,והרכבתו
 מקור מאיזה הנשמה מצד החסרון יגיע וכן .הטבעיים שאמרו

 ר1̂' החומר ואמנם .הקבלה לחכמי שנודע כמה נחצבת היא
 ליטע בה חפן אשר הנשמה ר״ל ,הצורה אל לחבר ה׳ בחר בו

 שניהם שגם ודאי עולם באי כל אבי היצורים במבחר אותה
ג :השלמות בתכלית היו מז ת מ ב ב זרע שכ א  אשר .מ

 האג של זרע שכבת מזג לפי נמשך הבן טבע כי היום יאמרו
 :מאביו לו היא ירושה לזה והדומה בקרירות או בחמימות

 אמו במטי הולד נזון שממנו והדם הנקבה זרע .האם מדם
ת ואא :ג״כ אחריו נמשך והטבע נו מזו ה  אדם שמזג .מ
 בדברי זה נתבאר וכבר .בהם מורגל אשר המזונות לפי משתנה

ה :א׳ סי' הפילוסוף הג הנ ה שני ו ל ב דו  עיר האדם . הגי
 להטותו נערותו בימי ומנהיג מנהל צריך הוא ולזה יולד פרא
 / הבין אין כפרד כהוס ישאר זה ולולא והשלמות התחיה אל

 ממנה יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער חנוך וכמ״ש
 כך ההנהגה בטיב וחסרון העדר כפי זה ולפי / כ״ב) (משלי

ת :השלמות בו יתגדל לא קו הינ  :והבחרות הילדות כלומר .ו
ת פו חל ת ה ר ו  כ' :א׳ בסימן מבואר זה גם .וכו׳ האוי

 אלו בתוך שיעבור וצריך יולד לעמל אדם הנה כי .וכו׳ יצרו
 ואמנם .השלמות ממנו המעכבים ראשו על העוברים המקרים

 ימי לסוף המגיע כאיש אחת בפעם ה׳ יצרו הראשון אדם
ם :הבחרות של •ביצירותיו ה  והמזג ואיבריו בכחותיו שלם .

 :ימיו לחצי המגיע כאיש הראוי בתיקון ממוצע דרך על
תיו  הבחרות רתיחת ממנו שקטו כבר אשר כאיש .ובמדו

 והשחרות ה־לדות כי מבשרך רעה והעבר שה'כ כענץ והילדות/
 בפרק שאמרו כענין ,בכל שלם נברא והוא ,י״א) הבל(קהלת

 נבראו בדעתן נבראו בקומתן בראשית מעשה כל טרסות אלו
 בריה כל של שהצורה ז׳ל המהרש׳א ופירש .נבראו בצביונם
 ולצביונם .נבראו לדעתן פי׳ וזה לה, האפשר תקונה על נבראת
 .אחת בפעם נברא שהכל ממנו הנרצה התכלית על פי׳ נבראו

 נברא אמנם שברא מה שכל ע״ז כתב ס׳ל ב׳ מאמר והמורה
 צורתו שנמות ועל והקומה) הגידול (ר״ל כמותו שלמות על

 לכל היא צבי מן נבראו בצביונן אמרו והוא ,שבמקריו ובנאה
 :.:ערוך בשם ביי:ס5 לשון התוס׳ פירש וכן ,עכ״ל הארצות

ש קפל פ  עתיד זפייה ■־ פ' הגמריז מלשון חזוק לשון קפל .הנ
, ער! קפל אלף ירושלים על להוסיף הקב׳ה ג י  בערוך וסי ד

 בר הזית ובאגדת ,למגדלים עשוין חיזוקים הן טפף בערך
 ובסיסאות מלמעלה קפלאות הללו עמודים מה אומר קפרא

 לפניהן נדרשות תורה של פרשיות כך באמצע והן מלמטה
 הקב״ה שחיזק הפירוש יהיה זה ולפי .הערוך כ״כ ,ולאחריהן

 מלשין זה וגם בפל מלשון לפרש יש גם שלמותה. על הנפש גו
וגו׳ עליה שוכב אהה אשר הארץ בפ׳ בויצא רש״י הביאו חז״ל

מלמד

צרו .לשנמורו ע י מגי ת ב לי כ ת מי ל ת י רו ח ב ם ה ל ש תיו ה רו צי  :חיכריו מזג פלמוח לפנין .בי
א :המזג הל הן גם הנמשכוה והנפשיות .והנוי , הנח נפנין הגיכיות בתכונות ובמדיתיו_. הו ר ו ש ל א ב  ק

ש פ ל הנ ה ע מ ל שלם: כערך סודרו כחותיה ל“׳‘. ר׳י' . תו כ ש ה ל ו ת ע י ל נ ה ת שכני שהיה וכו׳. מ
U.
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וייחונ ,וברוחגיים באלהיים ידבק בה אשר המעלה ר״ל ̂ השכל אחר האלהי והכה

האמתות
נחמד אוצר

 המובן ויהיה ,חחהיו והניחה ^6 כל הקכ׳ה שר,פל גולמד
 לאדם ניחן לא בנפש שיהיה אפשר אשר והשלמות הכח קכל

מלו עם מעט מעט הראשון  האדם שחכמה האדן כל כדרך ג
 לו ניסן אבל ,בעיונה ויתגדל שיעסוק עוד כל בו מתוספת

 שמתחזקים הנפש ובכחות במדות וכן׳הענין יצירתו, עם סכל
 :הראשון באדם כן היה שלא מה אדם בני בכל הגידול מם

ח כ ה חי ו אל  הקודש ריח או הנבואה ר״ל .דושבל אחר ה
 הנבואה, אל מדרגה שהוא שכלו לתכלית שהגיע אחר השכל אמר

 וכו׳ חכם על אלא שכינתו משרה הקב׳ה אין חז״ל כמאמר
 למדרגת הגיע הראשון אדם והנה . הנבואה למעלת יעלה ומשם

 ה׳ ויצו פא׳סכדכתיב עמו דבר וה׳ המעלה בתכלית הנבואה
שר המעלד. :וגו׳ האדם על אלהים דבק בר. א ם י  באלהי

. ז׳ : עי׳ י״ב סי׳ ה' במאמר החבר פירשו זה ענין נ ד( ״ י :ק״י) ו
וכבר

יהודה קול
 בהפגה רב זמן החפסק כאילו ביעולתו פלמוח פל

ה :מגפת שידו מקום פד מכמה כ ה הי ו ל א ר ה ח  א
ל כ ש כו׳. ה  סימן בחמישי דברו משר הדבר הוא ו

 האנשים• בקצת הדברי הכח הצליה וכבר וז״ל. י״ב
 בהקפה• מהפר״מם שירוממהו במה הכללי כשכל מהדבקו

 ומקרא ,בנבואה בלמוד הפורה מעליו ויסור והפיון
 עוד .ע״כ ■, הקודש רוה ותקרא קדושה זאת סגולתו

 נפסדות לדמיונות נתפתית כבר י״דקוהנה סימן שם
 בפבע הושם לא1 עליו _יוצרך לב נתן שלא מה ובקשת

 הנבסריס בטבע זה הושם אבל בהקשה השגתו נשרי
 בתנאים הבריאה מזכי הזכים יתברך הבורא מסגולה

 העולם יציירו אשר הנפשות אותן יגיעו הזכרנום אשר
קצתם את קצתם ויראו ומלאכיו אלהיהס ויראו בכללו

ס ב') (מ״ב שנאמר כמו קצתם סתרי קצתם זילפו  לא אם זה ובמה זה נדע לא ואנהנו החשו, ידעתי אני ג
 והמיס והאויר המזונות לשלמותו העיקו שלא בו לתלות מקום לו היה וכבר .ע״כ ,הנבואה בדרך סיבואנו
 ומקיימים כמן באיברים נבלעים הרמב״ן כדברי ופירותיו ,צד מכל שוה מקום עדן בגן היותו מפני (הארץ

כו׳. אוכליהס אה ה, ועדיפא בדרבה ליה דקס לזה הוצרך לא כי אפס ו  לתכלית כמגיע יצרו כי' והוא מיני
/ הבחרות יסי כו  מעת אליו הגעתו והיתה הואיל ממנו שלימוהו למנוע למפיקים מקום נשאר לא ובכן. ו

 מעשה כל ,בכלל באמרס ז״ל הסכימו .וכו' הבחרות ימי לתכלית כמגיע יצרו כי שאמר מה ועל .הבראו
 שברא .מה מ כי ל׳ פ' בשני המורה עליו וביאר .נבראו בצביונן .נבראו בדעתן נבראו בקומתן ראשיה3

 היא צבי מן נבראו בצביונן אמרו והוא שבמקריו, ובנאה צורתו שלימות ועל שלימות.כמותו על נברא אמנם
ה : *) ע״כ ,הארצות לבל ת ע  פעם פוב למצוא ג״כ נכספתי נכסוף ,החבר דברי ביאור על הלכתי הלוך כי ו

 אסד קופב על בזה סובבים הנראה לפי שניהם היות עם א׳ סימן הפילוסוף לדברי דבריו בץ הנראה ^זליף
ה הנה כי .עצמו ך  ואיכיות קרוביו ושאר באמרו המזונות אל קודמים הקרובים עלו ששם סדרן מצד החלוף נ
/ ס / וההנהגה מהמזונות ולא וכאן,אמר והמזונזס. ז ו כ  פס דברנו.־גם כאשר הנהגה בכלל הקרובים שהרי ו
 הקדים וכאן ,והמימות והמזומת והארצות האוירים מן ואיכיות באמרו למים הארץ והקדים המזונות אוסר

 .והארץ והמיס האויר והתחלפות באמרו לארץ המים והקדים ,האס ודם האב זרע לשכבת סמוך המזונות
 ממנו מנוס ואבד שמה. המוזכרים וכו׳ והמזלות הגלגלים כמות זכרון בכאן השמיטו מצד החלוף ג״כ וקרה
 ולכוכבים ולירה לשמש שיש ע״ז סימן דעת מפיו שהרי ,להם מלהאמין לבו יפוג כי החבר שהשמיטם לומר

 קיום על אצלו אחרים מקומוח שם חכרנו ,בהם וההלוים והיובש וההרפבה והקרור החמום ע״ד &עלים
 אשר הכם פועל בזה יחשד לא אמנם כי ,והקרי ההזדמנות אל זה כל לייחס ראתה לא ועיני ״ הזאת «זדעח
 השני, בעל זולת האחד המאמר בעל בהיות ואולם .בפתיחחנו כמוזכר ודעת בחכמה צחות לדבר תמהר ^ווט
 כ-ל להיוה ,חברו מלשון מהם האחד לשון השתנות למשפט דבר יפלא לא כי באמרנו הספק לדחות אפשר היה
 זה לפעם ראיתי ראה זאת גס ואף .אליו ויקריב בו יבחר אשר מיומד סדר לו להציב בדבורו שורר .איש

ם רי ^ .מהם בריתו להפר לו נתונה הרשות מהם פונה לבבו ואשר ,לכתבם געלתים ולא מאסתים לא מ ב  ו
כדי בה ויש זכרנו, אשר החלוף לפעם התעודה וזאת .חריצותנו להפלגת תפלה בתתו בשפתיו יחפא לא זאת

נתינת
ת *) מ א ד פ׳ נב״ר ו ׳  על עולם עופר אומר סימון ג״ר יהודה לני .האדמה מן עפר האדם את אלהים ה׳ וייצר י

ר .נברא פלאתו  רב .נבראו שנה עשרים ככני וחוה אדם יוחנן א״ר .ננראת מלאתה על חוה אף שמעון בר׳ אלעזר א׳
 לתת כוונו .ע״כ ,בריאים כליו שיהיו כדי נקבה ואדמה זכר עסר מביא הזה היוצר .נקבה אדמה ,ז«־ עפר אמר סזנא
 הכתוב שענין אמר כן על ,האילים עופר מלשון עסר סימון ב״י יהודה ולר׳ .האדמה מן עפר באמרו הלשון לכפל סעם
 P .כמוהו נבראת חוה שגס אליעזר ר׳ והוסיף .בחורותיו ביצגי נברא מלאתו על הראשון אדם והוא עולם עושר כי לומר
 כי נבראו מילואם על שניהם כי שבהם השוה הצד אמנם כי ,בלבד זכר על המורה עופר כמו עפר לפרש לבבנו עם יהיה

 מבחר עת ,שנה עשרים כבני שהיו ואמר ,הבראם ביום למלאותם זמן להגביל בא יוחנן ור׳ .אלהיס עשה זה לעמה זה
 אמתי היותו עם ,ככה על ראיה .הכתוב מדברי ראה לא הונא רב אולם .חלקיו בכל תומו ובעצם ובכח בנוי אדם של •מיו
 זכר עסי כי באמרו הכפל לישב וראה .כאמור וכו׳ נבראו בקומתן כי בראשית מעשה בכל אצלנו המושרש פי על עצמו סצד

. נקבה זאדמה ׳ ו כ ם שביסודוה, הפועלות האיכיוה לשתי זכר עפר באמרו רמז ואולי ו חו ה ם' ה ר, ו הקו  אדמם ובאמרו ו
 האומן דרך שהן ואמר .בראשיתו השמים אותות מספר ברביעי כמבואר והיובש הלחות והם המתפעלות השתים אל רמז נקבה

:א׳ סימן כמוזכר פעולותיה בכל הטבע אל להדמות תשתדל המלאכה ט ,ומשוח
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 הדומים וכל ,אלהים בן אצלנו נקרא וכבר ,קלה במהשכה אבל למוד, מבלי האמתות

 אלא אדם במקום להיות ראוי מהם היה ולא רבים בנים והוליד .אלהים בני מזרעו לו
 המעלה על בו קנאתו מפני אחיו קין הרגו וכאשר ,לו דומה היה. הוא כי ,הבל

» כקליפה וזולתו ולב סגולה והיה ̂ לאדם דומה והיה ,שת תחתיו לו נתן , הזאת
וסגולת

נהמד אוצר
א ובבר ם בן אצנינו נקר  P נקרא הראשון אדם .אלהי

 שלשה חז״ל אמרו שעליהם אדם כני מכל יותר כיחוד אלהיס
 הראשון אדם אמנם .ואמו ואכיו הקכ״ה כאדם יש שותפים
 ועליו ונפש כגוף ועשהו יצרו שהקכ״ה כנעימיס לו נפלו תכלים

ם ובל :זרעו מכל יותר זה שם יתאמת מי רעו לו הדו .מז
 יקראו עליה אשר הסגולה כו ונדכק כשלמות הנמשך כל ר״ל
 הסגולה אדם, ככני האפשר♦ השלמות אל המגיעים אדם כני

אלהים, כן הנקרא אדם הראשון מאכיהם להם מורשה היא הזאת
• אחריו לזרעו לרשת כראשונה אליו הסגולה זאת היתה ומה׳
 הראשון אדם אל אותה ניחס לא אדם שככני הפחיתות אמנם

 הגוף מחומר הנמשך והרע צלעיו בין אשר החומר אל אך
 נ״זי דף כראשית ס׳ ובזוהר .שהוא מה לפי אדם כל וממעשי
 אזיג P דכר כשעתא חזי הא וכו׳ והאדם המתמלת פיסקא
 ביס ואתדבק עלאה קדושה רוח עליה ואמשיך קשוט כאורח

 על^ז קדושה עליה משיך. הוא לעלמא מיניה ויפוק דיוליד ברא
 קדושיוז והייתם דכתיצ כמה דמאריה בקדושה קדיש ויהא

ס עניה ואמשיך שמאלא בסטי אזיל איהו וכד ,והתקדשתם ו  י
 אהמדן הוא לעלמא מיניה דיפוק נרא ביה ואתדבק מסאכא

:עכ״ל ,סטרא דהאי במסאבא ויסתאב מסאבא רוח מניה
פני תו מ א ל בו קנ ה ע ל ע מ ת ה א  וישע שנאמר כענין .הז

«ז ,שעה לא מנחתו ואל קין ואל מנחתו ואל הבל אל ה׳ מ  ו
ה :הרגו קין בזה שנתקנא הי ה ו מ  ותקרע כמ׳ש .לאדם דו

מ כי הבל תחת אחר זרע אלהיס לי שה כי שת שמו את  1ה
סו ויולד ונאמר .להנל הדומה במדרגה שהיה הרי ,קין גדמו

כצלמו

בק .לה וכחב נירח הוה לא ומומר כקל דסחיא מילהח אמנם כי ,כך מהר הנמשכים הדכר־ם  חמלס זכר ו
 היה שעדיין לפי המזונוח זכר כך ואמר .ככריאתו פלל המצאם כלי על ההורים מניעת אדם אצל כגילה כי

 יתר גם כהעדרם אשר ההורים כיצירתו שנעדרו היות עם כי ,ההנהגה וסה״כ .ויגרידוהו שיעיקוהו אפשר
 אשר יסודות השלשה זכר כן אמרי .מעצמו כה שיורגל ההנהגה שתעיקהו אפשר היה מ״מ ,נעדרו הקרובים

דענו, שככר ממה המזונות יעיקוהו לא אם אף אפשרות אליו העקתם היתה  פעולתם לגבורת כפלים כי הו
/ סימן שם שהוצרך כמו היסודות סדר לגלגל כאן הוצרך ולא .אצלו  על להורות ובא עסוק היה שם כי א
ס נמשכת שפעולתם והארצות האוירים הקדים כן על החלוף סכות רכוי  שקדם. כמו ולמימות למזונות כן ג

 הסבוס כי ,א׳ סי׳ שקדס ובמה בזה שזכרנו ממה אליו הוצרך כי ,וכו׳ הגלגליות הכתות זכרון כאן זהשמיג
ס שקדם, כמו מאומה עשה לא אדם בבריאת הקרובות אס והנה תפעלנה, לא הקרובות בלעדי הרחוקות  ג
קר. •כלל בבריאתו עסק להם ואין מנו רמקו הרמוקות.•  הסבות זכרון קודם לזכירחס מקום מצא ולא ועי
ר :וכו׳ לצורה בתרו מחמר יכול מכם מעושה מעשה משלמות ובא נמשך הספור כי , הקרובות ב כ ר ו ק  8נ
כו׳. אלהים בן אצלנו / בארן הע הנפילים פסוק על בראשית פ׳ הרמבץ כתי אשר אל פניך שים ו ו ג  ו

 זולת; אב להם אין אביהם והוא ידיו מעשה שהיו בעבור האלהיס, בני יקראו ואשתו אדם כי בעיני הנכון .דז״ל
ת, ויולד ככתוב רבים בנים הוליד .זאדם םובנו  בשלמות ואם מאב ראשונים הנולדים האלה האנשים והיו בני
 בני כל שהיו ויתכן ,כצלמו בדמותו ויולד בשת ככתוב אביהם בדמות נולדו כי ,והמוזק הגובה מן גדולה

; , וכו' אלהי בדמות האלה האנשים שלשה היו כי האלהים בני נקראים אנוש שת אדם הקדמונים (* כ  פ׳׳
ה שת הי ה ו מ  מורס ושמו .שת שמו את ויקרא כצלמו בדמותו ויולד הכתוב כמאמר .וכו׳ לאדם דו
ם בנים לאדם שקדמו מי כל כי ז׳ פ׳ בראשון המורה ביאר וכבר .הושתת ממנו כי עליו ר  אין הולידו ג
.■ובדמותו אלהים בצלם עליה הנאמר ודמותו אדם צלם הוא אשר באמת האנושית• הצורה אליהם הגיעה לא תת

אמנם
איננו =*=) ) (דניאל הכהוכ מאמר פיהכאר רחוק ו  יול כפיו יציר כראשון אדם מל ,אלהין לכר דמי רכיעאה די זרויה ג׳

פ׳ יפי על סופר אפר בקכ״ה ) רו א :ישכינה מעין הראשון דאדם דשופריה הכהים) חזקת ה

יהודה קול
 שני בעל בעצמו אהד היה אם גס מעם נתינת

 בשני לשנות מוכרה היה עדיין כי הנזכרים המאמרים
ע לפי המקומות ב  כי וזה .מהמה אהד בכל הנושא ג

 החילוף כי להורוה פניו מגמת היהה א׳ סימן שס
 בבורא ההודאה מכריח בלתי הוא בנולדים הנראה

 נמצאו מתחלפות רבות סבות שהרי בהפן. פועל
 סדרי את הפילוסוף שמר ובכן .שמה כמבואר לחליפס
 כן על ,המעשה רוב לפי הכל ההלוף כבות בספור
 הולד ראשית למעשה תתלה שהס והאם האב הקדים
 מזגו את המכינים הס האב וזרע האם דם כי הנוצר

 המדור. ולהיות . שמה כמוזכר הצורה רכול מול אל
 ההורים יכינו אשר המזג אמר הרוב על נמשכות

 הרגלם מתוך הקרובים לשחר בזה נהלה אמוזת ואתם
 כך ואמר .ההורים אל אותם סמך כן על ,כמדובר

 המזגים לשנות בכה הנאדרים והארצות האויריס זכר
 ,ולד של בגופו פועלים היוהס מצד הן ,מהם והנמשך

 .הוקדמו ולפיכך .והמימות במזונור. פעולתם מצד הן
 להורות ,וכו' הגלגלים כהות על נשמע הקול דבר סוף

 אס לפעול הוכלנה לא הקרובות הסבות אלה כל ט '
 הזה במקים אך .מקדש עזרם תשלחנה לא הרחוקות

ה אין כי ,אליו נאות ההוא הסדר אין  רק בכאן הסנ
 .שלימוהו מונעת סבה כל אדס של מענינו לשלול

זכרון והפל שוא ישים שלא מה תתלה הקדים ולפיכך
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 ונקראימ לאדם דומים כלם היו ביחידים נח עד הענין הגיע וכן .אנוש שת וסגולת

 הימים ובאריכות ובמדותם) בבריאותם ״ובמדתם(נ״א ״בבריאתם שלמים אלהים בני
 .אברהם ועד מנח וכן נח ועד מאדם מונים אנו ובימיהם ,וביכולת ובחנמות

היה בנו אברהם אבל ,כתרח האלהי הענין בו דבק שלא מי מהם שהיה ואפשר
תלמיד

יהודה קול
 הפלימוה פלס ונמצא והכינהו למדהו כאפר פס אמנם

ש :ע"כ ,כצלמו בדמותו ויולד בו אמר ̂ האנופי .אנו
 מזה להוכיח נוכל לא כי מ״ז. סימן ביארנו כבר

 אנוש ברפעת הז״ל לדעת חבר פל דעהו התנגדות
 ■לו הן כי ,פמה כמוזכר ע״ז לעובד אצלם המוחזק

 קיים הסגוצה פס עדיין לדעתם מסכים דעתו יהי
סגול^ פיוליד תולדתו בפרפ פהיה מה מצד בענינו

 אצלו זה להזכיר ראה כי תרח; פל בספורו פיבא כמו
 אנוש דבר על אמנם .יותר מפורסם ענינו בו להיות
 עליו חלוקים חז״ל מדרפי גם ואולי !כמחלוקת התלוי

 להכניס רצה לא כי הדברים סהס פס, שזכרנו כמו
 לבלתי ולפונו פיו ופמר המחלקות סלע בין עצמו

ע וכן :הכריע י ן הג י ענ ד ה ח ע ם נ די חי וכו׳. בי
 היה שלא המורה לדעת נוטה שדעתו ניכר מדבריו

 אבל בכתוב הנזכרים ביחידים זולתי הפנים אורך
 כפנים חייהם פני היו ההם בדורות אדם בני שאר

דעתי־ פאין הרמב״ן כתב זה ועל ,המורגלות הטבעיות
 גם ונראה .שמה זכר אשר הטעמים מן הימנו נוחה

 פל ותקפם אריכות.ימיהם שטעם החבר מדעת כן
 יראה וזה ,עצמם בהנהגת חכמתם בעבור היה אלו

 והיכולת הימים אריכות בין הכמות שהכניס ממה
פניהם׳ כי הימים לאריכות יכולה לסמוך היה והראוי

 באמצעיתם חכמות ששם אלא ,יחשבו הגשמי לחלק
ימים האריכו בהנהגה החכמה ידי על כי להורות

נחמד אוצר
 כל כי מח״ח בס״ז המורה וכתב .כת כמו את ויקרא כצלמו

 אליהם הגיעה לא שת את הולידו טרם לאדם ■כניס שקדמו מי
/ ודמותו אדם צלם יהיו אכר כאמת האנוכית נורה ו כ  אמנם ו

 האנושי בשלמות שלם ונמצא והכינוהו למדוהו כאבר כת
לת :ע״כ ,כצלמו בדמותו ויולד בו אמר סגו ת ו ש ש  . אנו

 הנבחר הזרע יצא ממנו וגם ,אנוש היה כת כבבני המובחר
ם בני : אדם שבבני והנגולה  שמאדם הדורות כל .אלהי

 והשלמות המדות בעבור אלהים בני נקראים סיו נח ועד
 הראשון כאדס בזה הרמב״ן לסברת נוגיה וזה .בסמוך הנזכרים
 כנוי השלמות בתכלית היה הקכ״ה, של ידיו מעשה בהיותו

 להיות מטבעו היה מיתה טליו שנקנכה ו:אך- ,ובקומה ובנח
 והלכו האויר עליהם נתקלקל הארן על המבול בא וכאשר רכ זמן

 היותר אופן על שנבראו .בבריאתם :ותסור הלוך ימותם
 .הרבה ימים האריכו זה בעבור אכר כבמזג וחזק מהוקן
 קורא ולמה האלהים בני ויראו ז׳ל פכ׳ו רבה במדרש אמרו
 אמרי תרווייהו לקיש בן ור׳ש חנינא רבי אלהים בני אותם

 יוסי ר׳ בשם הונא רב .יסורין ובלי צער בלי ימיה שהאריכו
 ̂ המולדות ועל החשבונות ועל התקופות על לעמוד כדי אומר
 כמייש , הקומה גכוהי מדות אנשי שהיו .ובמדתש :ע״כ

ם. בימים בארן היו המילים ה  הפירוש יהיה ולנ״א ה
ם ח או רי ב תס .וחזקים בריאים שהיו ר״ל ,ג מדו  שהיו ,וב

 :ובמדותיו ביצירותיו השלה למעלה שאמר וכענין ,כמדות שלמים
ת כו ם ובארי מי ת הי מו כ ח ב  הלקוחה התמצה הכמת ר״ל .ו

 :כנודע הרבה זמן לזה וצריך השמים, צבא במהלך המבטים מן
ת. ל כו בי  ולידע האלהית השפע להוריד כח להם שהיה ו

הם : עתידות מי בי ם אנו ו  שמן השנים מן המנין .וכו׳ מוני
 ימי ממספר האנשים אלו מתשבון יודעין אנו נח ועד אדם

יוסר ימים שהאריכו הם ואלו .בכתוב הנזכדם שנותיהם
מזולתם

 והחכמה לחכם העוז החכמה כי׳אמנס ,אומן והוסיפו
 הלב בהיוהס כי הוא גם ונוסף .בעליה את תחיה

 אבופם מזג זכות כי ,הנה אמיץ מזגם כה והסגולה,
 המורה כנגד עפה אפר הרמב״ן הפגת ממנו יסורו ובכן .ובמבול בהפלגה ענינם יפהנה טרם ,מסייעהן

ם :למעלה כמוזכר אי ר ק י ונ נ ם ב הי ל  מפני אלהים כני בפס לקראוהס טעם נתינת כדי בזה יפ .וכו' א
ם היוהס מי ל ם • ש ת א רי ב ם :ונפפיוה גופיות ובכהות במזגס ר״ל ,ב ת ד מ ב  פאימחם נפילים להיותם .ו
 כתוב ובנ״א .זכרם פקדם האלהיס בני פהם ההם בימים בארן .היו הנפילים כאמרו ,רואיהם על נופלת

ם מי ל ם ש ת או רי ב ם ב ת דו מ ב ת :ובמדותיו ביצירותיו הפלס למעלה לאמרו קרובים והדברים ,ו כו רי א ב  ו
ם מי ת : בראפית פ׳ סוף מענינם כנראה .הי מו כ ה ב  בכל פי פיאמן ראוי וכן ,בפת המורה פזכר כמו .ו

 האלהיס, את חנוך ויתהלך הכחוב העיד ובפירופ להפכיל, להיטיב בנים על אבות לב הוסב ודור דור
 וחסינוה במעלה וגרועים גדועים הקומה, רמי אלו בערך היו אפר קין בני אם והומר קל הדברים והלא

 הורע כל לוטס קין ותובל ועוגב כנור תופס כל אבי ויובל ומקנה אהל יוטב ,׳אבי יבל הכתוב מהם הזכיר
 הוקף בכל להתהזקם להם מיוחסת היותה עס הראפון מאדם אותה החנהלו בזה וחכמתם ,וברזל נחפה

 הראסון ■ אדם האומנוס כל כ״ד) פ' (ב״ר באמרם חז״ל סהורו וכמו ,עופיס המה אפר במלאכתו איס איס
 שת בבני סהיתה סכן כל ע״כ. הראפון, מאדם מ״ד) (יפעיה מאדם המה ומרפים טעמא מאי למדם

ת : ומופלגח עצומה רכה הכמה החפובים ל כו בי  וזכר .השם אלפי מעולם אפר הגבורים המה כאמרם .ו
 הכמוס מן היכולת להיות ,בבריאתם פלמים אמרו אצל להסמך הנראה לפי ראוי היות עם החכמה אחר יכלח

 כי דרך ועל , בעיר היו אפר פליטים מעשרה לחכם חעוז החכמה כי שזכרנו ממה טעמו והיה .הגופיות
ם :למלחמה ונמרה עצה ל״ו) (ישעיה וכאמרו ,מלחמה לך העשה בחחמלוח ה מי בי ו ו ם אנ ני  כפאר לא .מו

;והסגולה הלב באנשי להמשך ראוי השנים ומנין הקליפות הם כי , ובמת בנים ויולד עליהם שנאמר כבנים
ועוד
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 בהם דבק האלהי הענין והיה .בעצמו נח שהשיג ועוד ,עבר אביו לאבי תלמיד
 עברי, נקרא כן ועל ותלמידו עבר סגולת היה ואברהם .בנים בני אל אבותם מאבות

ח, סגולת היה ושם שם סגולת היה ועבר  השוים האקלימים יורש שהוא מפני נ
אל וחם צפון אל יפת ויצא הנבואה, אדמת כנען ארץ וחמדתם אמצעיתם אשר

דרום
יהודה קול

. שהשיג ועוד ח  נ״ח גן אכינו אכרהם היה כי נ
 בהם דבק :נח פ׳ הראב״ע כדכר נח מת כאשר

 ענין להיות ,בכלם שוה דבקה מדה שזו ר״ל .וכו׳
 אל אבות מאבות לפרקים בהם ומקפן מדלג הסגולה

ן ועל :בניס בני א ג ר ק רי נ ב  הוא קרוב כי .ע
 ,הסגולה מוריש מעבר נגזר היחסי שמו זה להיות

 מעבר ולא ,חתו לזרים אין מזולתו נתייחד בזה כי
 להתייחס כמוהו ראוים אתו אשר רבים כי הנהר
 עברי, עבד תקנה כי על משפסים פ' והראב״ע .אליו

ה ר  העברי אברם נקרא היותו כי דרכו פי על ס
 שהיה מפני גמגום בו יש ,הנהר מעבר שבא בעבור

 שמות פ' דבריו קדם וכבר .נהרי עבר להיות ראוי
 עבר ממשפחת שהוא כל כי העבריות את בילדכן אצל
 פ׳ זה על דברו ונשנה ,וכו' עברי יקרא אמונתו ועל

 ספורנו והחכם .וגו׳ נכרי לעם •אמרו אצל משפמים
 מחזיק שהיה העברי לאברם ויגד ביאר היא גם

 וכו׳. שם סגולת היה ועבר :כמוהו עבר גדפות
 שהונח מה ביאור על לשוב אחורנית פניו השיב

 כאשר כי ,אברהם עד מנח הסגולה 'מהמשך ראשונה
 הנראה לפי המפסיק תרח מענין עצמו על הקשה
 אברהם התיחסות תשובתו בכלל ובא ,הסגולה שלשלת

 בבירור להורות שרשו על הדבר להעמיד חזר עבר אל
 עד לסגולה מסגולה הסגולה עצר יורש אברהם כי

 האקלימים יורש שהוא מפני :נח לסגולה עלותו
ם שוי  פסוק על שכתב הרמב״ן כדעת לא אשר .ה

 יכלול מצידון הכנעני גבול כי ,שלם מלון צדק ומלכי
 רחוק ממשא במזרח שם בני וגבול ,ישראל ארן כל

 שכתב במה רש״י על בהשגתו ויתמרמר ,ישראל מארן
 ישראל ארן אה וכובש הולך שהיה בארן אז■ והכנעני

 נפלה שם של שבחלקו אברהם של זקנו שם של מזרעו
 מלך צדק ומלכי שנאמר הארן את לבניו נח כשחלק
כ. שלם,  ראיה משם■ אין הרמב״ן דעת לפי כי ע״

 ,נח בן שם הוא צדק שמלכי רז׳׳ל דעת על אף זה על
 לירושלים מארצו שהלך לאמר הדבר אלינו קרוב כי

 בשביל עליון לאל לכהן להם והיה ה׳ את שם לעבוד.
 שמד עודנו והרמב״ן הנכבד. אביהם אחי היותו

 ■ אחרי אולם .ירושלים היהה הכנעני שמגבול בסברתו
 ,באמרו רש״י על השגתו משך ונושא ילך הלוך כן

הרי א״י לשם ונתן הארצות לבניו נח חלק אם אבל

נחמד אוצר
ג : ההם נדורוה מזולמם שי ה ח ש מו נ צ ע  היה אנרהם .ב

ר ט ת :עצמו נס את מ ל מ עבר סגו תל  עבר שתפס מה . וTו
 שהיה מפני אולי .נח בן שם תלמיד שהיה ג״כ אפשר ט לבדו
א) (דף בשבת כמ״ש נביא מבר  שקרא עבר היה גדול נביא י׳
 ז״ל רש״י ממ״ש לאפוקי .עברי נקרא וע״ב :פלג בנו אס
 מעבר ר״ל שעברי לך לך בפ' העברי לאברם רגד פשוק על

 פירש״י שלפי ועוד .היחס בזה ללמדנו הכתוב בא שמה הנהר,
ם ועשו ישמעאל בני אך לבד ישראל לבני מיוחד שם זה אין  ג
 עבד תקנה כי אומר הכתוב והרי ,זה בשם שיקראו ראוים כן

 לו ימכר כי ונאמר ,ישראל בבן רק מדבר ואינו וגו׳ עברי
עבר :ע״ש משפעים בפ׳ הראב״ע דעת וכן ,העברי אחיך  ו
ה ת הי ל  לאחור הסגולה יחוס שלשלת בספור חזר .שם סגו

 איזה ג״כ היו ואולי ,בתרה שהפסיק מפני נח ועד מאברהם
 הגיע הסגולה ירושת ורק ,שלמות מבלי לתרח דומים מהם

בר, לאברהם ע שם, ולעבר מ ח: ולשם מ ם מנ מי קלי א  ה
ם שוי  חלק שהוא כולו הישוב את חלקו הקדמונים התוכניים .ה
 חושבים האחרונים והנה .לצפון מדרום רצונווח לשבע הצפוני
ת, ס״ו רוחב עד המשוה מן הישוב  עיקר הוא וזה מעלו
 רוג בעבוק הישוב בתוך חשבוהו לא הדרומי חלק כי ,הישוב
ו עד רק לישוב חשבו לא בצפון ואף שבו, החום ת, ס׳  מעלו
 מקום ועד במשוה כמו שוים והלילה שהיום ממקום והוא

 שהשמש בזמן שעות כ״ד היום ויהיה לילה בלא יום שימצא
 וכמו בראש.גדי, כשהשמש כ״דשעות הלילה וכן .סרטן בראש
 .בתכונה כנודע המשוה מן במרחב מעלות ס״ו להדרים שהוא

 שעה חצי הארוך היום יתוסף שבו הארן רוחב מן חלק וכל
 ואולם . אקלימים כ״ד לפיכך ולאחמנים .אקלים נקרא

 ולפיכך ,מעלות מ״ח עד רק הגון לישוב חשבו לא הקדמונים
 חשבו ס״ו עד וממ״ח מעלות מ״ח עד אקלימים ששה חשבו

 ובין מהקרירות לדעתם שבו הישוב רוע מחמת אחד לאקלים
ס וחצי מעלות ט״ז עד האחד אקלים וחשבו ,שבעה הכל  והיו

 השוה אקלים נקרא הרביעי האקלים ולפיכך .שעות י״ג הארוך
שר :שוה ענין על וחום מקור ממוזג כלומר ס א ת עי צ מ  א

ם ת מד ח . ארץ ו ן ע נ « שם ר״ל כ  הרביעי האקלים בחלקו נ
 מן מעלות ל׳ג ימשלים כי שנודע כמו א״י, הוא שבו והאמצע
 .^עלות ס״ו שהוא הישוב רוחב באמצע הוא הרי המשוה
ק היסה שבתחלה ודעתו  שכנעניס P שם בחלק ישראל א
 והכנעני בפ' לך לך פ׳ ז׳׳ל רש״י דעת וזה שם, מבני כבשוה

ק, אז א  זקנו שם של מזרעו ישראל ארן את כובש שהיה יז״ל ב
 הארן■ את לבניו נח כשחלק נפלה שם של שבחלקו אברהם של

ת :ע״כ ,שלם מלך צדק ומלכי שנאמר מ ד ה א א בו  שלא .הנ
ק נביא שום שיעמוד יתכן א  נבואתו לא.שתחלת אם אחרת מ
 :חז״ל מדברי מקומות בהרבה כנודע ,ישראל בארן לו הגיע

חי ׳ הי ו ’«n י׳• '״ '־*״י I.......................... . • ן

 לא שעכ״פ בזה כונהו .ע״כ ,אוהבו לזרע ה׳ אוסה ינחיל אשר עד כנען בני בה וישבו פיו על נכסיו כמה׳.ק זה
 הארצות נח בהנהל כי נודה אם אף ,שם של מזרעו א״י אח וכובש הולך היה שהכנעני רש״י שכחב מה יצדק
 בעיני יכשר אשר הזמן עד כנען בני בה שהושיב לאמר לבנו ננייח לזאת גם שהרי ,לשם ישראל ארן נתן צברו

ם. ת הלה, על החבר דעה להעמיד לנו הונה מקום האחרונים הרמב״ן בדברי והנה האנהי בסענו ם' אמנ  כי.
ם :לנו לא אשם לנו לא רש״י על הרמבי׳י שוי tDנ .צפון אל יפת ויצא :האיכיות ארבעת בשווי .ה צפון

שקדם'



mהכוזרי ראשון טאפד ספר
 כדי המסונלת הזאת מהארץ בניו כל והרחיק / יצחק מבניו אברהם וסגולת .דרוש

 יעקב שזכה מפני אהיו עשו ונדחה יעקב, יצחק וסגולת ,ליצחק מיוחדת שתהיה
 המקום להם והיה האלה/ לענין ראויים כלם היו, סגולה כלם יעקב ובגי ,ההיא בארץ
 אשר אחרי קהל על האלהי העגין חול תחלת היה וזה ,האלהי בענין המיוחד ההוא

 f במצרים ויגדלם וירבם ויפרם האלהים וישמרם ,ביחידים אם כי נמצא היה לא
 אשר הראשון לפרי דומה שלם פרי שהוציא עד טוב שרשו אשר האילן יגדל כאשר
 משה הפרי מן והיה ,ואחיו ויוסף ויעקב יצחק אברהם לומר רוצה ,ממנו נוטע

 אשר הזקנים ושבעים המטות ראשי וכמו ואהליאב בצלאל וכמו ,ומרים ואהרן
 של בנה וחור יפונה בן ובלב נון בן וכיהושע ,מתמדת לנבואה ראויים היו

 "ההיא וההשגחה עליהם האור להראות ראויים היו ואז רבים. וזולתם מרים
ננעלים, היו ממרים ביניהם היו ואם הרצונית), האלהית (נ״א יחדבונית‘

אך
נחמד אוצר

ל וחרחיק  ויתן כדכתיכ ,קסורה וכני ישמעאל את .בניו ב
 לאכרהם אשר הפילגשים ולבני ליצחק לו אשר כל את אכרהם

 קדמה חי כפודנו בנו יצחק מעל וישלחם מתנות אברהם נתן
ה :קדם ארן אל ח ד שו ונ  ליעקב הארן שנתן הקב״ה מן .ע

איז כדכתיב  :ולזרעך אתננה לך עליה שוכב אתה אשל ה
י פנ ה ס ב עקב שז א. בארץ י י ה  מעשו הברכות בלקחו ה
ה :בכורתו ולקח ה וז ת הי ל ח ל ח הי הענין חו אל ל ה  ע
 ותמיד גמור זכוך התולדות נזדככו לא יעקב שעד ר״ל .קהל
 שהיו ואע״ם .והגיעול המומר ארס האדם בזרע• נומון היה

 כאותם גמורים צדיקים היו והם אדם מבני הסגולה יוצאים
 נמלטו ולא פסולת מרעם טמון היה עכ״ז יעקב עד ־שמשב
לו פסול מסם שיצא ^י  יצא ויצחק ,ישמעאל ממנו יצא אברהם ו

שי,  על אלהי ענין סל שיהיה אפשר היה לא ולפיכך ממנו־ע
 רק ,יעקב קודם היה אשר וסגולה צדיק שום של הכנים ל9

 בבריאת היה אשר ה׳ וחפן הסגילה pנזד כבר ואילן■ מיעקב
 יעקב בבני ונתקיים אדם מבני הסגולה ממנו להוציא אדם

ם: ם וישמרם מרע אלהי . ה ' ו כ  אז שהיו היות שעם ו
ם מי  עכ״ו מכונו על השלמות בסם היה ולא ומצות מתורה מז

ה בהם נדבק בלבם מושרש היה אשר האמונה כזכות מ ^  ה
ם :אלהיס  לצאת מוכנים היו אשר התולדות כל וירבם דפר

סעכט אשר השלמות אל  והפסולת הקליפות מחמת כה עד נ
ם, בזרע טמון היה אשר ד  הזרע pשנזד הזמן שהגיע ועכשיו א

שר :ורב עצום ברמי לרוב החלו אז ובניו כיעקב א  יגדל* כ
לן  אותו ונוטעין ענף או גרעין טוב מאילן ,כשיוקח .וכו׳ מאי

ת פירות מוציא איט ממנו הנטוע. שזה אף הנה מ  כמו טו
כו׳ לשלישי מפני הנטיעות ישתלשלו אם עכ״ז הראשון האילן  ו
 האבות היו p ,הראשון לפרי הדומה פרי לבסוף יצא עכ״ם

ם מי  ויוסף משה וכן ,הראשון אדם כמו אלהים בני להיותם מ
ה : נביאים ושאר א בו . לנ ח ר מ ת  פוסקת נבואה יש כי מ
 באותו אלא נתנבאו שלא ,יספו ולא ויתנבאו שנאמר כענין
 מ״ה בם׳ המורה וכמ״ש , pבהעלו בפרשת ז״ל כפירש״י היום

 להם וחוזרת הרבה זמן נפסקת שנבואתם נביאים יש כי מח״ב
ר :לגמרי נפסקות (יש ה וחו  במדרש הוא כן .מרים של בנ

 :-אהרן וירא בפסוק תשא פ׳ ז״ל רש׳י הביאו ויקרא רבה
ה ח שג ה ה א ו הי ת ה  אשר כפי פרטית השגחה ר״ל .הרבוני

 הרבנית שצ״ל ונראה .העם רבני דעת יעל ישראל בני יאמינו
, דעתא מהאי ליצלן רחמנא בהשגחה הפילוסופים דעות לאפורץ

יהודה קול
ם :ס״ג סימן שקדם ל ה כ ל  שהיחה ז״ל כאמרם .סגו
ם ויפרם :שלמה מניהו ב ר ם וי ל ד ג  ע׳׳ד .וכו' וי
 ויעצמו וירכו וישרצו פרו ישראל וכני הפחוכ מאמר

ט׳  ממס אמת כזכירה אצלו נזכרים וישרצו פרו כי ,ו
 אחד, ככרס ששה יולדות כשרצים פרים היותם שסופר

ם הוסיף כן על לכרכה פריים והי׳ה ב ד  ,וירכו כנגד וי
 ורכויים השלמים גדולת כעוצס לפניהם נכון היה וזרעם

 P על כסמוך המוזכר הפרי כמדרגת להם שהיו
ם הוסיף ל ד ג  היו אשד :ויעצמו כנגד שהוא וי

ה ראוים א בו , לנ ת ד מ ת  כהעלותך פ׳ ככהוכ מ
 אץ פי ,יספו ולא ויחנכאו הרוח עליהם כנוח ויהי

 היום אוהו אלא נהנכאו שלא ספרי כדעת אצלו ביאורו
 ומהם לאמר בפתיחתו בה דבקה המורה ונפש ,גלכד

 מדרגת והיא ,כולו בלילה אחת פעם לו שיברק מי
 רק .ע״כ ,יספו ולא ויתנבאו בהם שנאמר מי

 שהנבואה רש״י דעת וכן .פסקן ולא שתרגם נאונקלוס
ם של בנה והוד :מהם פסקה לא רי  נתאחר .מ

 כלכ של אשתו אמו שמרים לפי כלב אצל זכרונו
 אתי, קא ממרים חור פ״ק) ז״ל(סוסה כאמרם ,היהה

 לו ותלד אפרת את כלב לו ויקח עזובה וחמת דכתיב
 אמר .הרבגונית ההיא וההשגהה :וכו׳ מור את

 בץ הקדשים, קדש ובין הקדש בין להבדיל רבוניח
 השלם על ית׳ האל ישגיח בה אשר הכוללת ההשגחה

 ונפלינו משה בקש שעליה המיוחדת הפרסית ובין כלו,
 יורה וכן .האדמה פני על אשר העם מכל ועמך אני

ם באמרו הסמוך לשונו א ו ו ם הי ה י נ  ממרים בי
ם היו לי ע ג  פרסיות על מורה זה היה אמנם כי ,נ

 שצופה העדה נ״ח סי׳ בשני נאמרו ,שבירהס ההשגחה
 .השכינה לומר רוצה ,בתוכה לעתה וגומלה שעונשה

ל לעבוד תוכלו לא יהושע שאמר מה תראה הלא ה.  א
 שהים ומה אמרו עד וכו׳ הוא קדושים אלהיס כי

ס עו  .ע״כ ,וכו׳ ואביהוא נדב ועונש בצרעת מרים מ
ת ההשגחה בו שכתוב הנוסח ולפי הי ל א ת ה ני צו ר ה

הכזנה
ת פירוש וכן  ההשגמס המיחסים הפילוסופים כדעת לא ,מכמיץ וחיוב רצוט לסי פרט בכל שמשגיח לומר שרצה אחר, לנוסח הרצוני

 ,רכוני הרגומו אדוני כי , האדמיה ר״ל הרבוניש כי עוד לפרש ויש .ומהמהם ומהמונם מהם ישמרט השם ,והמין הכלל לטבע
ם היו ואש : פרטיס השגחה על ביחוד מורה זה שם כי אמר ג׳ סי' ד' (כמאמר ה ם ביני י חזר .גגענ׳ים היו ממרי פו  ככ

סשילם ■ ,
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 שיהיה מי ויולידו הסגולה מן וטבעם בהולדתם הם כאשר סגולה ספק בלי הם אך

 בבנו תראה אשר הסגולה מן בו שיתערב מה בעבור הממרה באב ונזהרים ,סגולה
 נדבק שלא ממי וזולתו בתרח שאמרנו במו הטפה, שתזדכך מה כפי בנו בבן או

 בל בתולדת כן היה שלא מה סגולה, שיוליד תולדתו בשורש אך בוהעניןהאלהי
 דומה שאינו האדם מבני יש כמה כי הטבעי בענין כזה ונראה ויפת. מחם הנולד

 היה ההוא והדמיון ההוא הטבע כי ספק ואין ,אביו לאבי דומה הוא אך כלל לאב
עד בבניו עבר טבע צפון היה באשר ,להרגשה נראה שלא ואע״פ באב צפון

: באברהם שנראה
הגדיל היה ואדם מאדם, הנמשכת הגדולה היא באמת זאת הכוזרי אמר צן*

שבבריות
יהודה קול

 הנמשכת המיוחדת הזאת ההשגחה ע; מכוארת הכונה
 כהשגחה לא חפץ לכל ועת זמן לכל יהכרך ׳מרצונו

 :משהנה כלתי אמד אופן על תמיד המסודרת הכיכעיה
ם אך ק בלי ה פ  המפקפק כנגד זה אמר .סגולה ס

 לא לגיעול ראויס ממרים ניניהם שהיו כן אם שיאמר
 מכלתי לעגל עכודהם כו לתלות מקום ממנו ■ירחק

 יאמר כעת כי .̂צ״כ סימן הכוזרי כדכר האלהים
 ניוכ אך כי ,אלהיו חת עזכו מחייג זה שאין ליעקכ

ת בזה וחזקתם הסגולה כמעלת לישראל מי  : לעד עו
 : הסגולה מן שנולדו .בהולדתם הם כאשר

 על וזה .הסגולה כהררי יסודתו הוא שגם .וטבעם
 הנולדים סגולת ואם ,עצמם סגולת אם ,מינים שני

 ונזהדים :סגולה שיהיה מי ויולידו וז״א .מהם
 כדיני וכין שמיס כדיני כין וזה .וכו׳ הממרה באב
 ויהי אצל הולדות פ' כזוהר אז״ל ,שמים כדיני אם .אדם
 כגין רשיעיא עם רוגזיה אוריך קונ״ה .כאר! רעכ

 אכרהם דאפיק כמה ,כעלמא כיכא גזעא מנהון דיפוק
 ,לעלמא ניכא וחולקא ושרשא גיכא גזעא דאיהו מהרה

 שאין מחלין יש פ׳ אז״ל ככר אדם בדיני ואס .יג"כ
 דלא מבא לברא בישא מברא אפילו נמלה מעבירין

 .וכו' וזולתו : *) מינייהו נפיק זרעא הי ידעינן
 להיות בפירוש זכרו ולא לאנוש. בזה שרמז אפשר

:שזכרנו כמו כספק מומל ענינו
ו ר צ מ רי א כוז ת ה א ת ז מ א  הבין לא וכו׳. ב

 מגיעים הדברים להיכן הנה עד הכוזרי
 הנמשכת אומתו גדולת מפרשה החבר שהציע מה ככל
 זאת מי ידעתי לא אמר כן על ,וסגולתו האדם מלב

 מקול ולבונה מור מקומרת נאוה ממדברך עולה
 נפלה שהרי ,אחיזרי ושדי מיבוהה שקיל ,רוכל אבקה

 הכפירה עון אחר נשארה מעלה זאת ומה ארץ משמים
 אמנם כי צ״ד, סי' שזכר הדברים הן והן באלהיס.

:המלך אצל קולס נשמע בלי על עמו להתנצלות דברים ואין אומר אין ,הנה עד למעניתו החבר שהאריך מה בכל
אמר ״

א *) הו  לעזה״ב תיזיה ולא געוה״ז אהה מה כי דברכוה ס׳ק שזכרו כמו כהליו לחזקיהו ישמיה מאמר טעם ו
ל האי כולי ואמאי א״ל  כנשי י3ג אה א׳ל מעלו דלא בני מנאי דנפקי לי אמרו והא א׳ל ורביה בפריה עסקת דלא משום א׳

א זה על זכהב .ע״כ ,וכו' לגיביד קוב׳ה קמי דניהא ומאי לעסוקי לך איבעי לך למה דרל«נא  עשה הנה כ׳) (מ״ב הרי׳
 שרף נחש רשע מנשה שיהיה שאע״פ העליונה גמכמתו וראה מראש הדורות קורא והוא מהשבוהיו שעמקו לפיי זה כל הקב״ה
ד דרכי בכל והלך ה׳ בעיני ישר מלך לפניו היה לא שכמוהו יאשיהו ממנו יצא הנה כמוהו בנו ואמון ועקרב  וזה ,אביו ה

כ ,ההם הרעים מהעצים היוצא כיוב הפרי היה :ע'

נחמד אוצר
א עד מאדם ההולדות השתלשלו ואיך אדם מבני הסגולה  א׳

 בו דבק שלא מי בהם שהיה ואפשר למעלה שאמר במה ע״ה
/ כתרח האלהי הענין כו  נגמר שבו ע״ה א״א בספור ונתעכב ו
 מזה הנמשל פירש ועתה ,טוב ששרשו לאילן משל הראשון כפרי
 אברהם ועד מאדם נמנו אשר הדורות בתוך היו שאם ואמר

 ■ מן נמאסים ר״ל ,ננעלים היו בעצמם הם ,תרח כמו ממרים
 היו ועכ״ז והשגחתו אלהי ענין שום בעצמם נדבק ולא השם

 זרעם בכח טמון שהייה בעבור אדם בני סגולת בתוך נמנים
שר הסגולה להוליד טבעם בתולדתם הם כא  ,־ הSגוDה מן ו

 סגולת היה הראשון ואביהם הצדיקים מן נולדו שהם כמו ר״ל
 לאביו דומה הסגולה להוליד בכחש היה ולפיכך אדם בגי

ם :טוב ששרבו מאילן הפרי כמשל הראשון, אב ונזהרי  ב
ה ר מ מ  רצונו.בעבור על■ ועובר הממרה האיש שומר הקב׳ה .ה

 הס היה שהקב׳ה נזז׳ל שאמרו כענין ,ממנו לצאת שעתיד בן
 המואביה רות מהם שיצאו בעבור ומואב עמון אומות שתי על

ה ,העמונית ונעמה כ׳  רוגזיה אוריך קוב׳ה הולדות פ' בזוהר י
 כמה ,בעלמא טבא גזעא מנהון דיפוק בגין רשיעיא עס

 טבא וחולקא וכרשא טבא גזעא 'דאי;פו מתרח אברהם דאפיק
ה כפי : ע״כ ,לעלמא רבך מ ה שתז פ ט  הזמן אורך כפי .ה

ע, החומר שיזוקק צריך אשר ר  קרוב בעת יהיה לפעמים ה
 :שאחריו בדור או בנו בבן ולפעמים בבנו האור נראה ויהיה

ל ד כ ל ם הנו ה. מח פ מי  קליפה בדמות הם הנולדים כל ו
 משם הפרי ויצאה נח טפח שנזדככה באשר כפרי את השומרת
 משם שיצא ההולדות בשאר הזה וכדמיון ,ויסת מחם והקליפה

עקב, עד פסולת עירוב היה• עדיין  ואנכי נאמר שעליו י
ה ;ב׳) (ירמיה אמח זרע כולו שורק נטעתיך  היה .צפון הי

ע :טמון ב .ועל נביא שהיה בעבור לדמיון עבר תפס .עבר ט
. :למעלה כנזכר עברים נקראים אנו שמו

ת זאת 1צ מ א א ב ה הי ל דו  להחבר חכה הכוזרי .וכו׳ הג
 שקדם בסימן דבריו בראש ההבר וכמ״ש ,בדברים

 קבל והכוזרי .העם גדולת אצלך שאבאר עד מעט לי הרפה
 הראשון מאדם להיוצאים גדולה שחמשך ראוי כך שודאי ממנו

,ההיא הגדולה מורשה להם אשר מזרעו חלק שימצא ובודאי
אך
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 הגחלת איה אבל .בארץ הנמצאים כל על הגדולה לכם ונתחייבה הארץ שבבריות

: הזאת החטאת מן הזאת
 היו ואילו צורות, עובדים היו ההוא בזמן כלם האומות כי החבר אמר צ״

 מבלי עומדים היו לא האלהות ועל היהוד על מופת מביאים הפילוסופים
 וכי אלהי עגין בה ידבק הזאת הצורה כי להמונם ואומרים אליה שמכוונים צורה
 אנחנו כאשר האלהים, אל זה שמיהם מי ומהם נכרי. מופלא בדבר מיוהדת היא

̂ ואבניהם ובעפרם בהם מתברכים שאנו עד אצלנו המכובדים במקומות היום עושים
ומהם

ה קול ד הו י
ר אמד צז ב ח ת כי ה מו או  כונתו כלל .וכו׳ ה

 על העגל את עשו אשר עמו כההנצלות
 להיות רק אצלם ענינו היה שלא .הולך כוכב הקוכיכ

 הצורה על שיוריד ר״ל ,גויה כצורת אלהים כמד
/ מאתו קדוש רוחניות המורגשת ההיא ת  משוס לא י
 f השא כי פרשה ■עזרא אגן מדעת כנראה ומזל כוכב

 שיתכן כאופן המקדש ככית השכינה הורדת כענין רק
 המורגש ידי על לשמים כונתם ולהאדיר להגדיל להם

 על מצפים שהיו מה תמורת להם וזה .ההוא האלהי
 הענין כס שיחול כרוכים עם וארון לוחות משה ידי

 הפלתם כונת נכון אל העלה עד ויקבילוהו האלהי
 המים מפלאות כספור לעומתו .ויתנשאו שמים למרום
.זו כונה לפי קדש יהיה ותמורתו הוא והיה .דעים

 שעכרו עכירה אם כי זרה עכודה צד כחכיאם ואין
 מדעת פסל לעשות קונם דעת על פרשית במצוה
 אמנם כי .וגו' פסל לך העשה לא מאמרו הפך עצמם

 כמעשים אם כי האלהי הענין אל להגיע יכולים אנו אין
.כ״ג סימן כשלישי החכר כדבר הסלהים מאת מצווים

 כי לאלהיות דומות פעולות לחדש רשאים אנחנו ואין
 יורנו לא אם ה׳ את - נעבוד מה נדע ולא תצלחנה לא

 מקום כי הורה והמלה כאורמותיו. ללכת מדרכיו
 הנה כי .אומות של ממנהגם היה ישראל של מכשולם

 בזולתם מההדמותס המלאים ישיגום ישראל בני עם
לו :מ״ד סימן בשני שיבא כמו אי  ר״ל .וכו׳ היו ו
 היחוד על מופת מביאים הפילוסופים היות עם

,האלהות ועל ,כלל גשמות עמו יתכן לא אשר
 שראוי הכולל והמנהיג המושל הוא יתברך היותו ל״ל

 הפילוסופים היו לא ,א' סי' הפילוסוף כמאמר לרוממו
 מבלי עומדים הרוחניות ובעלי והאיצמגנינים ההם

 היו רק .גשמית ההיא הצורה היות עם .וכו׳ צורה
 בה ידבק הזאת הצורה כי להמונם אומרים

ה. שופע אלהי ענין  תצייר ההיא שהצורה לא עלי
 בדבר מיוחדת היא וכי :האלהי עצם אצלם

בראשון המורה כתב הלשון זה דוגמת .נכרי מופלא

נהמד אוצר
 אניו במעלת והזוכה הקדוש הוא ישראל בני שעם מאמר אך

 ומה ,הכל הסותרת הזאת הגדולה מטאה חטאו מדוע הראשון
 להם ועשו אבותם אלהי אחר.עזכם עוד להם נשאר שלמות

 ירדו והרי ,גוי לכל כן עשה שלא מה אמר ואל מסכה עגל
:אדם בני שככל נחותה היותר למדרגה

ז  שראוי לדבריו הודה שהכוזרי אחר .וכו׳ החבר אמר צ
 לו באר הואיל ,אדם בני כגולת הזה לעם :יקרא ־

 ,אדם בני כל נגד ממעלתם ישראל בני ירדו לא עדנה שעוד
 אמרי ללכת אבותם באלהי לכחש ח״ו לבם פנה לא ואף

ת כל כי : אחרים אלהיס מו או ת עובדים היו ה רו  כל .צו
 אמונתם וכל בשר וערלי לב אטומי היו ההוא בזמן אדכ בני
 :אדם ידי מעשה בפסילים לעין המורגשות בצורות רק היה לא

ס היו ואילו פי סו לו  וחטאותם עקשותם מלבד ר״ל .וכו׳ הפי
 מאולת סרה הוסיפו עוד הכוכבים דהיינו זרות בעבודות
 תמונה מבלתי יראתם לעבוד אפשר שאי לומר בלבם הקשורה
 מופת מביאים הפילוסופים שהיו ואע׳פ ,עינם לנגד גשמית

 ,בשמים האחדות להאמין מקבלים והיו בארן אחד שאל'
 אשר מגשמית חצובה צורה לתקן צריך כי אומרים היו עכ׳ז
 אלהית שפע .אלהי ענין בו ידבק. :המוניהם ישתחוו אליה
א וכי ; הצורה זאת על חונה ת הי חד  הזאת הצורה ר׳ל .מיו
 לה שיש יאמרו עכ״ז אדם. ידי מעשה ואבן ען שהיא אע״«
ם: בידי עשויות משאר,צורות ויחוד עלוי א בדבר אד פל  מו

 שומה או שאוכלת ד״מ שאומרים כמו וחידוש זר ר״ל .ונכרי
 נפלא בדבר שמיוחדת ר״ל או .השקר נביאי עם מדברת או

 וניכר מופלא דבר והוא אותה ויכבדו אליה שישתחוו והוא
ה: מכירים הכל שיהיו ם ב מה חס מי ו ה שמי  אל ז

ם  : הצורה על משפיע כאלהים רק כוכב אל לא .האלהי
שר חנו כא ם אנ שי ת היום עו מו קו מ ם ב בדי  . וכו' המכו

 למה דומה אלהי שפע זאת בצורה ידבק כי שחושבים מה
 ובתי כנסיות בתי כגון המכובדים במקומות עושים שאנחנו

 ,המקומות מכל יותר אלו במקומות כבוד נוהגין אנו מדרשות
 אין מדרשות ובתי כנסיות בתי העינ בני פרק חז׳ל כמאמר
 אותן ומרביצין אותן ומכבדין וכו׳ ראש קלות בהם נוהגין

כ  בריש שאמרו וכענין ,שם השוכן ה׳ שפע מפני והיינו ,ע׳
 מהירא אהה המקדש מן לא תיראו ומקדשי פסוק על יבמות

ם שאנו עד :בו ששוכן ממי אלא ובעפריהם בהם מתברכי
ואבניהם

ם. בענין א׳ פ' סוף אד  הנמצאות מן בדבר כן שאין מה מאד בו זר שהוא בענין האדם יוהד וכאשר וז״ל ה
 אותה דמה רגל ולא יד ולא גוף מעשה ולא חוש בה ישתמש לא אשר השכלית ההשגה והוא הירח גלגל מתחה

 וזר נכרי מופלא בדבר הצורות שאר כל מבין מתימדת זו שצורה נבאר כאן אף .ע״כ ,'וכו הבורא בהשגת
 בני המפליאים מהדברים וכיוצא תנועה בה שתראה או .הכבוד דמות מראה הוא סביב לו כנוגה מאד עד

ס :מאד זר בענין אדם ח מי ם אל זה ש הי ל א  ממנו שופע אלהי ענין אל רק ,כוכבים רוחניות אל לא .ה
 דעתם לפי ממנו אשר לבדו לה׳ בלתי נברא שום לעבודת ההיא בצורה מגמתם סוף אין כי ,אליו ומהיחס
ת :יתנו יקר באמצעותה שמו ולכבוד ההוא הרוחניות הונאות מו קו מ ם ב די ב כו מ כנסיות בתי אלו ,וכו' ה

ובתי
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 או החיילים מן היל או הכוכבים מן כוכב רוחניות אל אותו שמיהם מי ומהם

 מורגשת בצורה אלא אהת תורה על ההמון מסכימים היו ולא ,זה וזולת מזל מערכת
להם שיוריד משה אותם שייעד למה מצפים ישראל בני והיו .אליה שמכוונים

ענין
ריהודה סול צ ד או מ ח נ

ם. ה ני ב א  שבמקומות והאבגים העפר אפ<ו מחבבים אנו ו
 ר׳ כתובות בסוף אמרו ישראל ארץ ת5בקדו ואפילו ,הקדושות

 שהיה ור״ל דטכו, סלעים ז״ל פירש״י דעכו כיפי מנשק אבא
 חייא ר' שם עוד ,ישראל ארן שהוא עכו של האבנים נושק

 אבניה אח עבדיך רצו כי שנאמר בגיפרא מיגנדר גמדא בר
חס מי :ע"כ ,יחוננו עפרה ואת תו שמי  הפכל ר״ל .או

ת אל : ההוא חניו ב רו כ  פלוני כוכב כי יאמר .וכו׳ כו
ל או : ההיא הצורה על משפיע ם מי חי לי  מן אחד .החיי

ת :א׳ .בסימן שזכרנו הגלגל צורות ל״ו רכ ע ל מ  אחד .מז
ם היו ולא :מזלות מי״ב מי מון מסכי ה רה על ה ת חו ח  א
 שיתיצב מבלי תורה שום מקבלים יהיו לא ההמון ר״ל ,וכו׳
ם : גרמית מורגשת צורה להם מכווני ה ש  היו ההמון .אלי

 מ / פניהם על י יראתה שמקבלים עד במוחם דמותה חוקקין
 בדמיונו חקוק מורגש ענין זולת ההמון בלב יראה לקבוע א״א

: ע״ש ה' סימן ביאורו והשלים ג׳ ם"ס ׳ברביעי החבר כדבר
שיראו

 ה׳ לפני ונכרעה נפחחוה בהם חשר מדרשות זבחי
תנו. לפי שם שמו המשק  לבי נסיתי וכמעט דע
 בארן המקודשים המקומות על זה שאמר להאמין
 כונה והיתה .שמה בלכתנו בהם מתברכים שאנו ישראל

ד לזה שסמך ממה מסתייעת זו אגו ע ם ש כי ר ב ת  מ
ם ה ם ב ר פ ע ב ם ו ה י נ י א ב  דבריו שבאו עומת כל .ו

 בחרא פרק ז״ל אמרם עם ושוים מסכימים אלה
 גמדא בר חייא ר' ̂ ישראל ארן חביבות על לכתובות

 ואת אבניה את עבדיך רצו כי שנאמר בעפרא מגנדר
 שזכר מה לזה פנים מסביר והיה יתוננו. עפרה

 ר״ל .וז״ל ההוא הכתוב ביאור על כ״ז סימן בחמישי
 לה ישראל בני כשיכספו תבנה אמנם ירושלים כי

 אף .ע״כ ,ועפרה אבניה שיהונט עד הכוסף תכלית
 עד נסמתנו לתקן וממשב הולך היה בקרבי רוחי
 היות למען בכ״ף בי״ת בתלוף מתכרכים שאנו
א. ית ומגנדרין האבן את וגללו מתרגום מגנדר כמלת ̂ הוראת'מתגלגלים זו למלה  שתלה ראיתי לולא אבנ
 א; כונתו פני נשא לו הנאות מן היה כאשר בכללה ישראל בארן לא בלבד המכובדים במקומות הדבר

 אותם ובחירתנו בתים מעשות היום בו טהגים שאנחנו מה מפני כך חסר באמרו כי ועוד ההוא, המאמר
 'במשמע כנסיות בתי כל וכו' המכובדים המקומות בכלל כי בלבנו נתן להורות ̂ בהם והתברכנו להם וגדלנו

 שפוט וישפטו הזה הביאור מן מרחוק ויעמדו הספים אמות נעו כן על .לארץ חוצה אפילו שהן מקום בכל
 ואנחנו ;באמצעותם מצויה שהברכה מאמינים להיותנו בהם מתברכים שאנו מפני מקדש בתי .לכלל הכונה כי

 סוף סקרנו החכם עליהם ביאר וכבר עליהם. שמס נקרא אשר זמן כל ואבניהם עפרם בקדושת נזהרים
 ובתי כנסיות בתי והם ;בגלות המקודשים המקומות שהם באמרו היראו ומקדשי הכתוב מאמר סיני בהר פ'

ט. למקדש להם ואהי כאמרו המקדש בית שחרב אע״פ מדרשות ע  בתי אלו העיר) בני פרק (מגילה ואמז״ל מ
 היותה שעם .הקדושה הארץ כללות על הראשון לשונו לפרש שאפשר אלא . *) ע״כ ;מדרשות ובתי כנסיות

 המקומות מפז נוקיר היום ואנחנו .מכבוד ה׳ מנעה ולא עומדת בקדושתה היא עדיין ומשמה •שממה היום
 .למעלה המוזכר גמדא בר חייא רבי דרך על בהם^ מתכרכים או מתברכים שאנו עד אצלנו המכובדים ההם

 השכינה מנוגה עליהם אורם יפיצו האלהי הענין אור וניצוצי חמה דמדומי עדיין כי מאמינים בהיותנו וזה
 בהך ■שידבק יאמינו הנזכרות הצורות בעלי כי הדמיון ענין ויהיה ̂ כ״ג סימן בחמישי יזכיר אשר הנסתרת

 לשון ונתפרש .האבנים ועל העצים על ישראל בארץ שורה ששכינתו מאמינים אנהנו כאשר וכו' האלהי הענין
 מקום בכל הנעשים כנסיות הבתי על ,'וכו בתים מעשות היום בו נוהגים שאנחנו מה מפני באמרו אחרון
ם :כאמור ה מ ס מי ו ח מי תו ש ל או ת א ו י חנ ב :ע״ט סימן זה על דברנו קדם כבר .וכו' רו כ  •מן כו

ם. בי כ כו ל או ; לכת כוכבי משבעה ה , חי כו' : סימן שזכרנו השמיני הגלגל צורות ושש משלשים ו  או א'
ת כ ר ע ל מ  ', כוכבי משבעה פרטי כוכב תחלה זכר כי ומוסיף הולך הזכרתם ובסדר .שבאזור מזלות מי״ב .מז

 וכרד .האזור תחת יגברו מיילים אשר המזלות מערכה ואח״כ .צבאותם מחיילי כוכבים תבוץ ואח״כ .לכת
א :לו חוצה מאשר מאד גדול שם קבוצם ל ה א ר צו ת ב ש רג ם מו ני ו כו מ ה ש לי  האדם־ כונה כי .וכו' א

. סימן סוף ברביעי עצמו ההבר כדבר מורגש. דבר באמצעות להפליא עד מאד תתגבר '  ביאורו' והשלים ג
 העניניס כל אל שיגיע עד סדר על מהגברת מחשבתו כי שיאמר למתחכם תאמין ואל באמרו ה' סימן

 עניני כל לכלול יכול שאינך תראה הלא .וכו' מורגש אל שיסמוך מבלתי בלבד בשכלו באלהוח הצריכים
וכו׳״■ דבור בלא לבדה בממשבה משל דרך מאה עד לספור תוכל ולא קריאה בלתי לבדה במחשבה חפלתך
ע״כ ' - '

ל ע )ו ם ראש קלות בהן נוהגין אין מדרשות ובתי כנסיות בתי העיר) בני ז״ל(פרק זו(צמרו קדושה * מכבדי כו׳-ו  ו
 ומככדין כבוד בהן נוהגין מדרשות ובתי כנסיות בתי י״א פ׳ תפלה בהלכות הרמב״ם כתב זה ועל .אותן ומרכיצין אותן
/ אותן ומרביצין אותן ו כ  ואין בתוכו מספידין אין שחרב הכנסת בית יהודה ר׳ אמר שנינו העיר בני פרק ושם .ע״ב ו

 השר ספר על כתובה היא והלא .■שומטין כשהן. אף קדושתן ,מקדשיכם את והשמותי שנאמר וכו׳ חכליס בתוכו מפשילין
כו׳ עומדות הן בקדושתן שחרבו מדרשות ובתי כנסיית בתי באמרו י״א פרק הפלה כהלכות שס סרמב״ם ׳ :ע׳׳כ ,ו



1 2 ̂ון מאמר ספר4 ̂נ הכוזרי רא
 האש ועמוד הענן עמוד מקבילים היו כאשר ויקבילוהו אותו שיראו ה׳ מאת ענין

 נכחו ומשתחוים אותו ומגדלים ומקבילים אליו מביטים היו אשר ;ממצרים בצאתם
 האלהים אתו בדבר משה על יורד היה אשר הענן עמוד מקבילים היו וכן ,לאלהים

 שמעו ובאשר .לאלהים נכהו משתחוים) (נ״א ״ומשתהוים ישראל בני עומדים והיו
 ולעשות כתובים הלוחות להם “להורי׳ ההר אל משה יעלה הדברים עשרת ̂ דברי העם
 והבריאו. לאלהים הברית יהיה שבו נגדו שיכונו נראה דבר להם להיות ארון להם

ומה והכבוד מהענן בארון שדבק מה זולת הלוחות ר״ל ,הרצונית) (כ״א ״הריונית
שנראה

ר צ ד או מ ח נ
תו שיראו הו או לו קבי ס שיהיו .וי הי  בטיניהם הדבר מ

 שפירושו ט׳׳ו) (מ׳׳ב עם קבל ויכהו מלשין תמיד, נצדם ויהיה
שר :העם נגד א ם היו כ לי ר מקבי טו ן ע ענ  כשיצאו .וכו' ה

 ענין שהוא אש ועמוד ענן עמוד לפניהם רואים היו ממצרים
 ילכו אשר בדיך להנחוהס השניים מן השם להס הוריד גשמי

ם : :ר לי ם ומקבי מגדלי . ו ו ת  לעומתו מכוונים היו או
 כולך וה׳ שנאמר כמו ,הש״י כבוד היה ששם כאשר לגדלו

ם :וגו׳ ענן בעמוד יומס לפניהם תחוי ש מ חו ו כ ם נ אלהי  .ל
כן :שם השוכנת אלהית לשכ-נו נתכוונו הענן נגד כשהשתהוו  ו

ת היו לי ד מקבי מו ן ע ענ ה עם שירד ה ש  היו כך .מ
 .לכבדו נכהו ועומדים משה עם שירד הענן נגד מתכוונים
 מקכילות כמו ,אליו ומנגדים מכוונים פירושו ומקביניס
שר :שם שפירש״י וכמו כ״ו) (שמות הלולאות ה א  יורד הי

ה על ש  עמוד ירד האוהלה משה כבוא והיה שנאמר כמה .מ
גו׳ העם כל וראה משה עם ודבר האהל פתה ועמד הענן  ו

 השתחוו כן שכמו למדין אנו ומזה .אהל! פתה איש והשתהוו
שר :לפניהם הלכו אשר הענן לעמודי ם שמזנו וכא  הע

ת דברי ר ש ם ע  דבר שיהיה אפשר כי הרגישו ובזה .הדברי
 כנזכר הדבור ׳שהיה כמו לשעתו ה׳ בהפן יוצא גשמי נברא

 מן היורדים הלוהות אל מצפים היו הזה וכענין כה״סיפ״ע
ה : כשמים על ה ו ש  ויאמר שנאמר כמו .וכו׳ ההר אל מ

 ,האבן להות את לך ואתנה וגי׳ ההרה אלי עלה משה אל ה׳
ת : ההר אל עלותו ערס ישראל לבני זה שאמר ויתכן שו ע ל  ו
 היה ה׳ ודבר ה׳ כבוד שכינת מקום היה שהוא .ארון להם
 ויאמר הארון בנסוע ויהי וכתיב .הכרובים שני מבין יוצא
ה שבו :וגו׳ ה׳ קומה משה הי ת י ם הברי אלהי  שבארון . ל
 התורה מצד שהוא ה׳ ובין ישראל בני שבין הברית קישור יהיה
ה הבריש: ארון נקרא זה שם ועל בארון אשר א ברי ה  ו

ת רבוני  ,׳ה האדון בחפן מאין יש הלוחות בריאת ר״ל . ה
 זה שם איך ביאר ג׳ סימן ד׳ ובמאמר .אדונית ר״ל ורבונית

 אשר כל שנאמר כענין המוהלע היכולת על מורה אדני שצ
 אומרים היו כי עוד שם ואמר .ובארן בשמים עשה ה׳ הפן
מר רו?רה :הארן כל אדון הארון על ת לו חו לו  הוא .ה

 בזה לומר שרצה הרבונית והכריאה שאמר מה דבריו מפרש
ת :הזאת הבריאה היו שהם הלומות ל ה זו ק מ ב  בארון שד
ן ענ ה ד מ הבבו  קדושה היה בארון המונחות מהלוחות חון .ו
 מדבר ה׳ וכבוד שמיד עלץ חופף ה׳ וכבוד בארון דבוקה

ה :הכרובים שני מבין הכפורת מעל משה אל מ ה ו א ר שנ
דו בעבו

ל ה קו ד הו י
 אל מאד מהיחכוה מספוח שם ועוד מדבריו 5פ״

ר :הזאה הכונה ש א ם היו כ לי בי ק ד מ מו ן ע נ ע  ה
ד מו ע ש ו א  ברביעי מאמרו ביופי עיניך הן .וכו׳ ה

 ההוא הספור כי דל״ת אצ״ף שס ביאור אצל ג׳ סימן
 בשלמות בטעמה למזוה הזאת הבבח אל מאד מתימס

 הבין אז פי .מצומצהה באספקלריא ממזה אל מחזה
ת  לזה והנלוה והארון הללו העננים בהקבלת החבר טנ

 :פיבא במה עוד אזכרס וזכור ,בסמוך יזכיר מאפר
שר ם היו א טי בי  בכתוב לזה זכרון אין .וכו׳ אליו מ

 ,המפורש מן סהום ילמד אמנם .וענן אש בעמוד
 והיה משה אהל פתח אשר ענן בעמוד כחוב שכן

 האהל פחח ועמד הענן עמוד ־רד האהלה משה כבוא
 איש והשהחוו וגו׳ העם כל וראה מפה עם ודבר
 שלא לומר לעמוד עמוד בין והמבדיל .אהלו פחח

 לפניהם ההולכים העמודים כנגד השהחויהם היהה
 יומס לפניהם הולך וה׳ כאמרו ;ממצרים בצאתם
 הנזכר משה של עמודו כנגד רק ̂ וגו׳ ענן בעמוד
 אך הסברא מיושר חושך לדעתי הוא הנה , למעלה

 אמרו והנה .לקדש קדש בין יבדילו למה כי ;למחסור
 דע אמר כאילו .וכו' הענן עמוד מקבילים היו וכן
 העמודים נכח והשהחויהם הקבלתם היתה שכן לך

 ירד אשר הענן בעמוד דוגמתו מצינו שהרי .הנזכרים
 המפורש רעו עליו יגיד כן ואם ,משה אהל כהח אל
ד :הנעלם על רי הו ם ל ה ת ל חו לו ם ה בי תו  כ

ת שו ע ל ם ו ה ת ארון ל ו הי ם ל ה  הראב״ע גס .וכו׳ ל
 הארון ענין אל העגל בקשה ענין דימה תשא) (כ׳

 כמו החבר ממעגלות מתחלף אורחותיו היות.דרך (עם
 ,גויה בצורת הונה כבוד אלהיס ומלה באמרו שזכרתי)

 אל לבך תפיס ואם ל&נינו. ילכו אשר אמרו וככה
 נעשה ה׳ לכבוד והנה .זה תבין נ/ז ,הראשון המסע

ט' ,ו  ויסעו בהעלותך כ׳ הכתוב למאמר רמז .ע׳׳כ .
 נוסע ה' ברית וארון ימים שלשת דרך ה׳ מהר

 וככה .מנוחה להם להור ימים שלשת דרך לפניהם
 דרך מורה להם להיותו בעגל ■טנתם היתה דעתו לש־

וכאמרם ,הארון בנסוע היה כאשר ,מפלס ישר מעגל
ת :וגו׳ לפניט ילט אשר רי ב ם ה הי ל א ה ל א רי ב ה  ו

ת י ג בו ד  ,הרבונית והבריאה .ישראל בני עם ה׳ כרת אשר בכללה הפורה בריח היא לאלהים הבריח .וכו׳ ד
 דרך על בריאה זו שאין להורות ,רבונית ואמר .פ׳׳כן סי' שזכר כמו .מאין יש בריאהס שהיהה הלומות ר״ל

 סימן בפני שביאר מה והוא בארון מונחים והתורה הלוחות והנה .א׳ סימן הפילוסוף אצל כמובנה העברה
ח ״  אותו ושמהם ל״א) (דברים שאמר כמה מצדו התורה והיא ותולדותיהם הדברים עשרה ושם באמרו י
אשר האבנים לוחות שני רק בארון אין ח') א' (מלכים הכתוב כי יתבאר ושט .ע״כ ,'ה ברית ארון מצד

הניח
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 לא ענינם על והם משה לרדת מצפים העם ונשארו ,מהמופתים בעבורו שנראה

בתבונתם נשארו אך סיני הר מעמד יום בהם עמדו אשר ובגדיהם ועדים תאדם שנו
ממתינים

נחמד אוצר
ם. בעבורו תי פ מו ה  היתס נמצא הארון שהיה ומן כל מ
,להם מזדמנים מפורסמים ונסים כישראל נמצאה הנבואה
 נעשו ולא מישראל נבואה פסקה שני בבית הארון וכשנגנז

 ברביעי החבר דברי ג״כ והם .להכלל מפורסמים נסיס להס
 אדון עליו ואומרים הברית ארון אל רומזים וכן ,וז״ל ג׳ סי׳
 בלעדיו והעדרם בהמצאו הפלאות הראות בעבור הארן כל

,ובגדיהם ועדים תארס שנו לא, ענינם על והם :וכו'
 גלם לא והחבר היה מה הפירושים רגו הנזכר עדי בענין
 הראב״פ כדעת שדעתו נראה הדברים ומסתימת בזה דעתו
ה״ וברכת כבודו לפי ואחד אחד כל לתפארת תכשינו שהיה
 עליו עדיו איש שתו ולא עגל במעשה שנאמר ומה ,עליו אשר

 מהר״י כתב וכן .תכשיעיהם הורידו אבלותס מפני היינו
 שיתאבלו להם שאמר ,מעליך עדיך הורד פירש וכן ̂ אברבנאל

ם. על חבר, דעת שכן מראים והדברים עונ  היס שאילו ה
 הסימן בסוך אמר איך רוחני כתר ענין העדי שהיה דעתו
 בזה החבר כונת ויהיה .הלוחות רק דבר מהם נעדר שלא

 לחוס להם להוריד האלהים אל שעלה במשה האמינו שישראל
.יום ארבעים זמן כל וצנשתה מאכל בלי להתעכב שיכול וידעו
 לב נתנו לא משה שנשתהה הזה הזמן כל משך בתוך ולכך

מוכן עליון בסתר יושב מי שעודנו ידעו■ כי עליו להתאבל
להוריד

יהודה קול
 ישראל בני עם ה' כרת אשר בחורב משה שם הניה

 דרך על הסבר לדעה ביאורו מצרים, מארץ בצאחס
 ואשר אמר כאילו וא״ו, בהסרון הרי״א אצל ביאורו

 עליהם כרת אשר והמצות התורה אל וירמוז ,וכו׳ כרת
 הכתוב אל והנה ,מקומו בשער שיתבאר כמו ,ברית
 והבריאה לאלהים הברית היה שבו אמרו יתימס ההוא

ה :וכו׳ הרבונית מ ה ו א ר רו שנ בו ע ם ב תי פ מו ה  .ט
 הברית ארון אל רומזים וכן ג׳ סימן ברביעי כאמרו

 הפלאות הראות בעבור הארץ כל אדון עליו ואומרים
, בלעדיו והעדרם בהמצאו כו׳ ם ע"כ: ו ה ל ו ם ע ג  עני

 בחיים נפשם השם מצבם נווב עלי שהיו ר״ל וכו'.
 וההשגחה האור עליהם להראות וראויים נכונים והיו

 בהם קיימת הסגולה מעלת להיות הרבונית ההיא
 הכונה את משקה כלו כי ,צ״ה סימן למעלה כמוזכר

 בכפירה לחשוב אין שלימותם בבחינה כי להודיע הזאת
 ;צ״ב סי' המלך כמחשבת הדת מכלל רבה יציאה זו

א ם שנו ל ד א ם ת די ע ם ו ה די ג ב כו'. ו  נדעה למען ו
 אשר העדי במהות החבר כונת אה לדעפ נרדפה

 החלוקה דרך ,התורה מתן יום ישראל בו נתקכנוו
 שהיה אם ימלכו לא הנה .ושמאל ימין נכוה לא נלך

ש. של תכשיס שהיה או הראב״נג. דעת והוא וכיוצא, וטבעות כנזמים לתפארת, הדיוט תכשיט הזה העדי  קד
 צניף והוא התורה קבלת על אליה שזכו ה' מיד תפארת עטרת רוחני עדי שהיה אם ,הוא גם יתחלק וזה

 כתרים שהיו רש״י דעת על הנראה והוא .דברו פי על אס כי בבחירתם מהם יסור לא אלהיס בכף מלוכה
 שהקדימו בשעה עקיבא) ר' פ׳ סימאי(שבת ר' מאמר עצמו שהוא ,ונשמע נעשה כשאמרו בחורב להם נהנו

 אחד כתרים ב' קשרו. מישראל ואחד אחד ולכל השרת מלאכי של רבוא ששים באו מיד לנשמע נעשה ישראל
 ויתנצלו שנאמר ופרקוס חבלה מלאכי של רבוא ק״כ ירדו בעגל שחטאו וכיון ,נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד

 וכליתיך בקרבך אעלה אחד רגע אמרו אצל שכתב במה ספורנו החכם נטה ולזה .וכו' עדים את ישראל בני
 לפניך הצגתים אשר מדבריו כמבואר בהורדה ישראל הסכמת שם שהכניס אלא ,וגו' מעליך עליך הורד ועתה
 אצל זה ומציאות נפשם. אות לכל ההוא הקדוש התכשיט ולפשוט ללבוש ביכלתם שהיה או צ׳׳ג. בסימן

ם. אחד על הוא המפרשים י נ פ ג׳  לי קדש בפ' עליהם נצטוו אשר ראש ושל יד של תפילין שהיו מהם הא' מ
, ידכה על לאות והיה נאמר שם כי בכור כל גו' דה. בעל דעת והוא ו  אשר המלבושים עדי שהיה הב׳ העקי

 על לאוס ההם הבגדים היו כי ,משפטים פ׳ סוף הבריח במעשה ככתוב באגנות המושם הדס עליהם זורק
 זינאות בב״ר האומר דעת והוא אונקלוס כתרגום ,זיין כלי תקון שהיה והג' .לאלהים ברית בעלי היותם

 פגע מכל להנצל זיץ כלי תורה מתן בשעת הקב״ה להם שחגר באמרו כונתס ביאר והרמב״ן ,להם מגר
ל, עונש מפני ברצון המיתה את עליהם ישראל ר^לו זו ובהורדה הקב״ה של שמותיו והם המות מלאך עג  ה

 לט נחזה ועתה .מ״ז פ' הגדול אליעזר ר׳ בפרקי כחוב לזה וקרוב .ע״כ ,בחטא וחרטה גדולה תשובה
 תכשיט לדעתו היה אילו והנה .הזה העדי במהות נוסה דעתו להיכן פיו את ונשאלה לחבר ונקרא נכומוח
 אוהו שנו לא מאשר ישראל של ענינס שלימות על ממנו ראיה לו היתה לא ,הראב׳׳ע כדעת לתפארת׳ הדיוט

 זו ומה באלעים וכפירה תועה מהשבת מעליהם לבטל מזה להוכיח מבקש הוא אותה כי ,העגל אח בעשותם
ה חי  כי ,מכליותיו הוא רחוק ,ולהלביש להפשיט אדם ידי תפיסת בו שאין רוחני עדי אצלו היותו גם .י

 הרוחני העדי מעליהם הסירו שלא מה מצד לגמרי ית׳ מעבודתו צאתם בלתי על ראיה להביא יוכל איככה
ה, בעל כדעת עיניו בין לטוטפות הזה העדי *היה ואס קלקלתם. בשעת ההוא ד קי  לפרש צריכים היינו הע
 ועדיים תארס אל לא ,מנייהו דסליק בלבד לבגדיהם שיחזור ,סיני הר מעמד יום בהם עמדו אשר אמרו

 התחילו קדש פ' אזנם שמעה מעת שהרי ,התורה מתן ליום מיוחד הטוטפות עדי אין כי ,בלשון המוקדמים
'בס להתקשט  היו הברית דם עליהם זורק אשר הבגדים כי הסוברים דעת לו ליחס יכולים היינו וכבר .

 ,חביב אחרון אולם .בסמוך שיתבאר כמו בגדיהם מלת תורה אלה על כי לראות האמנתי לולא ,לעדי להם
נאות סיני הר מעמד יום בקישוטו התחילו ברצונם. מעליהם אותו ומורידין מעלין קדש של תכשיט להיותו

על
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ק היוחס על  6ל ״ רצוגו עושי משרחיו מלך של לנ
חר לנו שאין ,אונקלוס כדעס ממש זיין כלי שיהיה  בי

ר; של כדעהו זה על ב י וכ״ש ס  אליעזר ר׳ לדעה ג
 ונמצאו ההוא העדי מהם ניכול מ״ז ארק הגדול

 כל ט נשלמו דכר שהיה אלא כרצונם, שלא ערומים
 הפירם כלהי היה ובכן .זכרנו אשר הללו צאנאים

 כענינו צאתם בלתי על ראיה העגל ביום אוהו
ם , ית' מעבודתו  גמצוה ה' אי את עוברים היותם ע

ה. נצמוו לא צורה בעשותם אגמית לי  את ים ואם ע
 הר מעמד יום בהם עמדו אשר אמרו' להסב נאשך
 זולה דבר אין רק .כאמור לבד בגדיהם מלת אל פיני

ם חבר של דעתו הסכמת למנוע ברגלי זה  בעל ע
ה, ד קי פ  בו תבחר אשר ואת בחיקך ידך נא הבא ה

 היא בגדיהם שמלת אמרנו ולענין .אליך הקריב
י אל אצלו הרומזת ד  בעת עצמם הלבישו אשר ישע ט

 באמרו דברו לקול שנתעורר ראוי ,הברית דם זריקת
 נגלית נגלה כי ,סיני הר מעמד יום בהם שעמדו

 יופי דר׳ אלוגתיה בר עם מסכמת היותה בזה מנתו
 אם הברית מעשה על במכילתא שנחלקו יהודה• ב״ר

ה תורה מחן קודם  בא חורה מתן לאחר אם או הי
 פאר וכתיבת העם שססור אומרים יש למחרתו.

 ואמר בסיון בחמישי תורה מחן קודם היה הברית
או ממד ,וענוביס תאוסיס קשורים אתם הרי להם  ט

 ומאוחר מוקדם ואין המצות. כל את עליכם וקבלו
 וכתבם לעם שסאר והמשפעים ,הזאת הדעת לאי

 נח בני בהם נצעוו אשר הנם הנה הברית בסאר
-במרה להם ושנאמרו ה בר׳ יוסי ור׳ . ד מ  ט אמר י

 מהן לאחר ביום שבו ר״ל ,המעשים כל וc■.-' ביום
 פאר וכתיבת להעם סאור של נעשו הורה

 למתן המחרת ביום היה הברית מעשה אך ,הבריש
רה.  והמשאאים כסדרן באות הארשיות ה1 ולאי הו

 משאסים א׳ מהחלת הנזכרים כל יהיו וכתב סאר אשר
 כמבואר השכיל עלינו הרמב״ן מיד בכתב הכל והלאה,

 נואה כונהו היות עם ההורה באירונו מקומו בשער.
 דעת זולה על החבר כונת ומראה .יוסי רבי לדעת

 לשוט גבורת מאי כי הוא אמת הנזכר יוסי רבי
ת. כאשר שמענוהו  בדבריו ואחוז ידך שלח ועתה הראי

 בעגל קלקלתם בשעת והם לבארם, להם תעשה וכה
 מצבם כל בזה וכלל הראשון, ומצבם ענינם על היו

 ר״ל ,חארם שט לא גאמרו ארס כך ואחר הטוב
 ועדים .יתב' בבוראם הדעות כשלימות שכלם תאר

ם, ה בגדי סוב נאמנים עדים שני אלו הרי ו  כונתם על.
 עדים שנו ולא הואיל ,כאמור תארס שנו שלא הנאשית

 ,למעלה ענינו שנתבאר הקדוש העדי והוא חורב מהר
 הכנסס ביום הדם עליהם שנזרק בגדיהם שנו לא גם

 .כמדובר סיני הר מעמד יום עצמו שהוא בברית
 ברית בעלי עדין היותם על הברית אות זאת והנה

 על מקודשים ובגדים קדוש תכשיט בשאתם לאלהים
ר כה ואס .תמיד ה׳ לאני ברית לזכרון כתאיהם ^ו  ח

 הן העגל, בעשותם הברית בגדי שנו שלא לו מנין זו
 העגל אחר הכתוב ממאמר העדי בעטן כדברו יהי ־לו

למשאס השבתי זאת הן .וגו׳ מעליך עדיך הורד לועחה

הורד ממה לו יצא כי / מעניך עדיך שכתוב' ו ג  ו
 ,עליו עדיו איש שתו ולא אמרו אחרי ,וגו׳ ויתנצלו

 להרעיש שראוי המקראות מן אחד הוא אמנם שזה
 שכבר מה יורידו איך כי עליהם, הסאקות ולהרגיש

 כי לפרש העקידה בעל נתעורר ומזה .מרידוהו
 שכל הכונה היתה עליו עדיו איש שתו ולא באמרי

 הכתוב כלשון ,שהו קצתם אבל שתו לא מהם אמד
 ,במלחמה אשתו איש לקחנו לא כי שואסים בסוף

 מאנשי איש לכל גלעד יבש במלחמת לקחו לא כי ר״ל
 היה הזה העדי כי ואירש .לקצתם רק אשתו בנימן
 להם נתן זיין כלי במדרש רשב״י שאמר ממה קדש

 העקידה בעל ולדעת .עליו חקוק המאורש ושם הקב״ה
 שנצטוו ולתאארת לכבוד עליהם שהיו התאילין הם

 כאמרו בידם זיין כלי והס ,וגו׳ לי קדש בא׳ עליהם
 אלו ישמעאל ר' דבי ותנא ,וגו׳ הארץ עמי כל וראו

 זה עדים שתו שלא העם וקצת . שבראש תאילין
 כאילו עצמם על מתאבלים כאבלים עצמם דנו עליהם

 ויתאבלו וכאמרו , המות ובין בינם כאשע כי מהו
. שתו ולא ט׳  לנאשם חששו עדים שהו אשר וקצתם ו
 גואם להאסד חשו ולא לשמים כמנודים עצמם ודנו

 כי ששמעו מה על נאשם להאסד בערך למות הקרוב
 בחאלין. חייבין שהממדים וראו ,ונו׳ בקרבך אעלה לא

 אותם נחס תשובתם, שלימות הבורא כראות ויהי
 שישתוו מאחיהם.ודי יותר צער יוסיאו שלא והודיעם

, הגואיי העונש על לחוש העדי בהורדת להם ט'  ו
 עוד והעלה .באירושיו צרכו כל מתוקן הוא כאשר
 תכשיסיהס על העדי שאירש במה אחרת דרך על חקונו

 איש שתו ולא ויתאבלו הרע הדבר הבינו קצתם כי
 על לזאת לבם שתו לא הבינו שלא העם ושאר עדיד,

ם ישיתו לבל יהב' האל צום כן  כאשר המה גס עדי
 וכן והתשובה, ההכנעה אל לעוררם כדי אחיהם עשו
. דבר אח למלאת עשו  תיטיב החבר לשון אמנם ה׳

 המוזכר שהעדי באמרנו הזאת ההאכה מן לצאת דעת
ם. לשני נמלק בכתוב  בלשוט המיוחד הוא הא׳ עדיי

 שקדם קדש של תכשיט והוא עדים בשם חבר של
 עדיו איש שתו ולא אמר ועליו ,למעלה ענינו ביאור

 הרע הדבר את העם וישמלנו כאמרו לאנינות עליו
 מאמר אליו שיוסב והשני .וגו׳ שחו ולא ויתאבלו הזה

ט׳ מעליך עדיך הורד ועמה הכתוב ם ,ו  אשר הבגדים ה
 לאות מושם עדי הם שגס הברית דם עליהם הזה

 עוד להוסיף בזה והכונה .ועדותיו ית׳ בריתו לנוצרי
 גם בהסירם עליה יורו מואלגח בהכנעה אנוש לערון

 לגמרי נזואים היותם בעצמם כמורים מעליהם זה את
 כארת להם תהיה ובכן .האלהים לברית ראויים ובלתי

 מה ואדעה אמר כן על מסייעתן, הכנעתם וזכות עון
 מהר עדים אח ישראל בני ויתנצלו ומיד לך אעשה
 מן הבדלו על להורות הורב מהר בזה הוסיף ,חורב
 הורב, מהר אליו זצו אמנם זה כי ,הראשון העדי

 ע״י שם בואם מיד אתם כרת אשר הברית אל רמז
ר שסח לסי זה שהיה בגדיהם על הדם זריקת  המי
ת. כאשר חורה מתן קודם  חני שבתי ואולם הראי
ובגדיהם ועדים תארס שנו לא שאמר מה כי וארא

וכו׳
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 צידה לקח לא והוא יום ארבעים מהם ובושש ,לעתם) (נ״א למשה ממתינים

 על הרעה המחשבה גברה אז ,ליומו שישוב מנת על אלא מהם נפרד ולא
מחלקות להחלק העם קצת) (נ״א ״המון והתחילו הגדול ההוא ההמון קצת

ומרבים
יהורה קול

/ ו כ  פליה נחפוררחי אהרס בדרך לבארו אאשר ו
 השכינה היחה כי ס״ב סימן בשני שאמר ממה

 אותם מועילה האדם בגוף הרוח כמעלת בישראל
 בגופותם והדר זיו להם ונותנת האלהית החיות

 כמבואר המלבושים בתכונותם רצה כי .וכו' והכונותם
 ענינם על סאק בלי היו שהם כן אם ויאמר .שמה

 כי זה על והראיה ,לאלהים וכונתה נאשם כשלימות
 ■המתנוצץ והזוהר הבהירות והוא הארם זיו נשתנה לא
 בשלימות המזהיר הצאון השכלי האור מן אניהם יעל

 גם ,פניו האיר אדם חכמת ע״ד ,האנימית •עשגתם
 עליו שגם עדים והוא לבושם והדר הוד נשתנה לא

 כהרים השני הם ואלו .האלהי הזוהר ונסאשט עבר
 נעשה כנגד אהד מהם אחד לכל השרת מלאכי שקשרו

 והוא נשמע כנגד ואחד ,החיצוני המלבוש עדי והוא
 יהיו ובגדיהם פניו לעומת המזהיר הפנימי ההאר
מל המובאת הראיה וכח .שזכרנו כמו הברית בגדי

גחמד אוצר
 פשמלו ר״ל .לעתם נ״א :והטדות הלומוח להם להוריד

 טהם ובושש :יום ארבעים שהוא משה להם שקבע הזמן
 שקבע מהזמן יוהר משה שנתעכב שסברו ר״ל .יום ארבעים

 הוא שעלה יום שאותו שסבח ז״ל רש״י שסירש כמו להם,
 .צדה אקח אא והוא :יותר ששהה וכשגורים המנין מן
 מהמנין יותר יתעכב שלא ידעו וכבר ,כלל מזוטת אתו לקח לא

ת עא אאא ;מאכל בלי יתעכב כאן שעד להם שקבע  מנ
 רש״י כמ״ש ,הזמן עליהם שדקדק כלומר .איומו שישוב
 שעות ו׳ בתוך בא אני יום ארבעים בסוף להם שאמר בחומש
 עא יותר; יום יתעכב שלא וכ״ש השעה על אפילו שדקדק

 אך עצה באותה היו ישראל בני כל שלא ר״ל .ההמון קצת
 .הגדוא ההוא :רב הערב שהוא חז״ל ואמרו ,מהם קצת רק

 f רבים אנשים במשמע משה על העם ויקהלו שנאמר שאע״ם
 רבוא ששים שהם אז ישראל כבני גדול מעם ט תימה זה אין
 . אהחאק העם קצת והתחיאו :הרבה הוא מהם הקצת אף

 ונתחדש ומחשבות חלוקות בהרבה משה אחר להרהר לבם נחלק
שוה כלם דעת היה ולא לקצתם קצתה בין ומריבה בלבול להס

בזה
 מתרחקת השכינה היתה זה זולת כי ענינם שלימות

 .הברית דם עליהם זורק אשר הבגדים פושעים היו הם וגם והמלבוש הגוף תאר זיו משתנה והיה מיד מהם
 איש כרצון והחמודים הנאים ומלבושיו תכשיטיו על עליו עדיו איש שתו ולא ויתאבלו אמרו יפורש זה ולפי
,הברית לבעלי המשותף הוא מעליך עדיך הורד שאמר ומה ,עליו עדיו איש אמר כן על ,שמחתו לעה ואיש  

 חורב מהר עדים אח ישראל בני ויתנצלו נענינו וביאר .מעליו עדיו איש כל יוריד בזה אמר לא ולפיכך
 והעדי הברית בגדי הזה בעדי ונכללו .חורב מהר אליו זכו אשר העדי איננו שתו לא אשר שהראשון לומר

 מהם שמחרחקת ובעת באמרו ס״ב סי' בשני שרמז וכמו נאלחו יחדו סר הכל כי מיניו לשני שזכרנו המזהיר
 והפני הבריח בגדי היו הראשון שהעדי נאמר או .ע״כ ;יפייס וישתנה גופיהם ויתבערו עצתם מסתכלת

ש ;יבחר והבוחר .המזהיר העדי היה ש בו ם ו ה ם מ עי ב ר ם א לא ,וכו' יו ד ו ר פ ם נ ה א מ ל  .וכו' א
 שש בחהלה ארבעים בסוף לישראל אמר משה שעלה בשעה עקיבא רבי פרק שבת לאגדת לפו את פנה לא

 לא ישראל גם ע׳ץ אהרן שעשה חלילה חלילה באמרו תשא כי פ׳ הראב״ע בה הלך הדרך וזה .וכו' בא אני
 ומשה סיני בהר יורד אינו שהמן ראו כי פירשחי כאשר סוף מים שהסיעם משה שמת חשבו רק ע׳ץ בקשו

 גם ירד מתי להם אמר לא הוא כי ,מאכל בלא הזמן זה להיות באדם כח ואין יום ארבעים שם התעכב
 נמשך ואחריו .ע״כ ,וכו' הכרית לוחות שאתן עד שם ושב ההרה אלי עלה לו אמר ה' כי ידע לא הוא

ל בפירושיו: שם כמבואר הרלב״ג ת ע צ מון ק ה א ה הו . ה ל ו ד ג ם כי והתנצלות פיוס בלשומ יש ה אבע  א״
ק :אנש־ים פסולת בו ימצא שלא כמוהו רב ל ח ה ת ל קו ל ח מ  .בכתוב מפורש מצאנוהו לא זה דבר .וכו' ל

 אם כי עבדוה שלא זה היה איך הצורה בעשיית כלס מסכימים היו שאס מענינו מוכרע יראה מקום ומכל
 החטאים האלה האנשים פתאום שהלכו אלא בדבר וערבוביא מחלוקת שס היה לא ואילו .איש אלפי שלשת
/ מורגש נעבד לבקש כו  לעפות עליו ויקבל לדעתם תיכף שיסכים אהרן דעת באבדן וראינו נוכל איככה ו

 זה על ודרשו חור מהריגת חז״ל שקבלו מה עם וכ״ש ,דעתם לבטל לו היו עוזרים כמה והלא בקשתם את
 כעין מאד עד רבה אשמה עון אותם והשיאו יהרגוהו שמא והשש לפניו הזבוח מן שהפין ̂ לפניו מזבח ויבן

 רבי את חכמה אשה שאלה שפירי שני פרק ביומא שאמרו מה ועם .ונביא כהן ה׳ במקדש יהרג. אם אמרו
 שנאמר בפלך אלא לאשה חכמה אין לה אמר שוה מיתתן אין מה מפני שוין העגל שמעשה מאחר אליעזר

ק גיפף - בסייף וקיטר זבח אמר חד ,ולוי רב איתמר ,טוו בידיה לב הכמה אשה וכל ס  בלט שמח במיתה ו
 .ע״כ , במגפה התראה ולא עדים בהדרוקן התראה ולא עדים לא בסייף והתראה עדים אמר וחד .בהדרוקן

 ודאי אלא התראה שם נפלה איך מחלוקת שם היהה לא אם והנה .ישראל בני את וישק על הביאו ורש״י
 רן על .בנפשוחם ההפאיס אח להכיר ברירה שם היהה ולא לשער משער במחנה והבלבול המחלוקת קדמה
 בלב האלהים עובד בין ולהבחין בלבם ישראל בני את תפוש למען ישראל מגדולי ידו תומכי עם אהרן הוצרך

 מחשבת צירוף ידי על כי עגל, של עשייתו ידי על האוכל מחוך הפסולת אח לברור עבדו לא לאשר שלם
ק כעס יהיה לא למען גלוי לידי הדבר בבא לטהור טמא ובין להול קדש בין יבדיל למעשה החוטאיס כ כ

וטוב
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נעבד לבקש אנשים מהם שנצטרפו) ״שנצטרכו(ק״י עד והמחשבות העצות ומיבים

מורגש
נחמד אוצר

ח יעצור לא כי שחשכו נראה .וכו׳ העצות ומרבים :בזה  ג
 ובין אלהים בין לאמצעי שיעמוד כך כל להזדכך אשה ילוד
 עצר לא ואולי ,ונפלא הנורא ה׳ מעשה להם להוריד אדם בני
 לבבם עם היה לכן ,בהר ומת הזה הנפלא הענין בקבול כהו
 מדומם מומש איזה להם שיעשו עראוי להסכים בליעל דבר
ם יעמוד למען חזק בי ם/ מי  קום שאמרו ממה נראה וזה .י
 מצרים מארן העלט אשר האיש משה זה כי אלהים לנו עשה

 לא ודם בשר איש שהיה מאחר כי לו^ היה מה ידענו לא
 בכבוד הדבקו מרוב מה ואולי ,הזה הדבר לקבל כהו היה

 P חגיגה במסכת לפרדס שנכנסו בד' שאמרו כענין ה'
 ונספה. בא יומו או ונפגע, הציץ זומא בן ומח הצין מזאי
עבד לעשות שראוי חשבו מ״כ ש נ  ביותר, הקיים מדבר מורג

 ימים לאורך מתקיים היותר שהוא הזהב אל שנתכוונו ואפשר
 לטבעיים, כנודע שבעולם הדברים מכל הפסד ישיגהו ■ ולא הרבה

 ולא כאש לא עולמים לעולמי שיופסד שא׳א שחשבו ש'ש מד
ם  אם ואף מתכות מיני כשאר חלודה מעלה אינו כי ,ענין מו

 יפסיד ולא דבר ממנו יחסר לא רב זמן שם ויהיה בעפר א3י
 דק וטחנו באש שרפו משה אותו כשראה תיכף ולכך .תוארו
 ס ישלוט שלא הזהב שמטבע אף כי ,מחשבתם לקלקל לעפר

האש ,

יהודה קול
 t״n .בו ילכד והונוא ממנו ימלס האלהים לאני וסוב

ם הבקש כן חומר סחה אי שאם ,אהרן פרעה כי  טע
̂  עושה אח ככה אס אולם חמצא. ולא למעשהו

 הגדולים שאר כטעם' טעמו והיה ̂ בו טעמו עמד הנה
 לברר הזה בנסיון נוהה דעחם להיוח ,מיהו לא אשר

 העון ברשח נחפשו סלם ובכן .מהמאמין הממרה
 היוש עם החבר שטח ולפי חחהלפנה. מדרגוחיהם

^ זרה בעבודה חטא אשר עון בזה היה שלא  מקום מ
 בעשוהם אליה מבוא היוחו מצד גדול לעון להם נחשב
 בהר שמעה אזן מקרוב אז כי ועוד מדעחס, צורוח

 ועצט מרו והמה וגו' לך חעשה לא הגבורה מפי סיני
 סי׳ אמרו וע״ד במסבו; שהמלך עד מיד קדשו רוח אח
ה לגדולהם. עליהם שהגדילוהו חטא צ״ג  הזאס והסנ

 עשה מה לאהרן משה כשאמר הכחוב מן מסחייעח
ת / גדולה חטאה עליו הבאח כי הזה העם לך אה  ו

 כי העם אח ידעת אחה אדוני אף יחר אל השיבהו
רעות מחשבות בעלי ביניהם שיש כלומר ,הוא ברע

בר® כי אמר הראב״ע (ולפירוש ארבס ישימו בקרבם
על כי ;רב בערב מעורבים ישראל שהיו להורות הוא ^

 משה זה כי כאמור) לו להקביל (ר״ל לפנינו ילכו אשר אלהים לנו עשה לי ויאמרו ,)הוא רע כי אמר לא כן
 לנסוס (כדי זהב למי להם ואומר כנגדו). לכוין קוינוהו אשר את לנו הוריד ולא (ר״ל וגו׳ העלנו אשר האיש

 פרוע כי העם אח משה וירא .וגו' לי ויתנו התפרקו הדין) את בהם לעשות אוכל למען המורדים הס .מי
 הנראה לפי הזאת השטה ואולם .המפורסם) הפעל גבול אל הצפץ כחם שהוציא (ר״ל אהרן פרעה‘ כי הוא

 את העם כל ויתפרקו באמרו העם ל^ל הזה העון המיחס הכתוב לדברי צד מכל חסכים ולא להולמה קשה
/ הזהב נזמי ו ג  ̂ גדולה חטאה חטאתם אתם העם אל משה אמר העובדים איש אלפי שלשת הריגת ואחרי ו

ה' נאמר כך ואחר ופקדתי פקדי וביום ואמר מספרי; אמחנו לי חטא אשר מי ענהו ה' תחמניו ולקול ף גו  וי
 שטת פי על העם התנצלות סובלים הללו הדברים׳ ואץ אהרן. עשה אשר העגל אח עשו אשר על העם את

בלו הגיעו ושלא ביניהם שקדם המחלוקת מפני החבר  ואם . אלף מאות שש מכלל איש אלפי שלשת אל עו
 סרו עמך שחח כי אומר שהכתוב בעבור חתמה ואל באמרו תשא כי פ׳ הראב״ע שכתב במה להסות באנו

 עבנז וגם ישראל חטא כתוב והנה לבדו עכן רק בחרם מפל לא כי תראה הלא ; עמך כל כתוב לא כי מהר;
ט׳ בכליהם שמו וגם כחשו וגס גנבו וגם וגו׳  פי■ וגו' העם כל ויתפרקו הכתוב למאמר נעשה מה ,ע"כ ;ו
בידם שיעשו מה על אלהי ענין ליחס תכליתה היות מצד הטא אשר עון זו בפריקה היה מדעתו הנראה לפי

הצפק הכה להוציא וסייעו שהסכימו מה מצד רק כלו זה אין כי ישיבוט סעיפיו אכן .צוה לא וה׳ ע־צונם
ם מתמבולת היה ונו' העם כל ויתפרקו הכתוב שאמר מה גם כי הפעל; גבול אל הממרים שבלב ע  אל מו

 יקשס עכ״פ אבל .תצלח לא והיא ה' פי אח לעבור לבו ימלאהו אשר זה הוא מי לראות הצפון הכח מצאת
ם לוי בני היו כן שאם  שעירי שני פ׳ יומא אמז״ל וכבר ,מצפון לגלות שסייעו מה על לעונש ראוים המה נ

מי בעי לא מאן אלי לה׳ מי  מיד אצלי יבא לעגל נזם נתן שלא מי משה אמר אלא ,דמלכא בייתיה בר מי
ם :עונש מידי להפטר החבר יפקוד לא לוי מסה אח ואולי .ע״כ ;לוי בני כל אליו דאספו בי ר מ ת ו צו ע  ה

ת בו ש ח מ ה  התשוטסו על יאמר העצה ושם ;להשיגו אדם של נכהו יושת אשר על בעצם יפול מחשבה שם .ו
̂  תקום היא ה׳ ועצת איש בלב מחשבות רבות הכתוב יתבאר זה דרך ועל .השגתו דרכי בקשה על בשכלו
/ עצת השגתו אל לדרוך עצתו כשתהיה אמנם מבוקשו; השנת אל פניו וישים דרכו יחשב אדם לב ירצה  ה
 שניהם ועל .ישיג ואז דרכיו את יצליח אז כי ותהיה תקום אז ;ה׳ דרכי ישרים בדרכיו אליו שיתיישר ר״ל

 דרכים הרבה אמנם כי העצות מרבים שהיו ואמר .ודור לדור לבו מחשבות העמוד לעולם ה' עצת אמר9
« רבו לבם מחשבות גם אבל בהם מתרבות היו בלבד העצות ולא ,החפן מחוז אל בהם להתהלך למקום  כ

ד :ותעש בקשתם ומה להם יעשה מה לדעה רבו כו ע ר ט צ הטסס יתוקן אם .וכו' אנשים מהם שנ
התגלע אחרי כי ;הנה עד לבאורנו בהמשכה מבוארת הכונה ,'וכו שנצטרפו עד שיאמר לבבי עם היה כאשר
ש מהם אנשים יחד והסכימו נצטרפו ,ומחשבות עצות ברוב והמחלוקת הריב ק ב ד ל ב ע ש נ רג ט' מו  ,ו

ההתנצלמו, טוב דורש הוא לעמו כי .זו מדה לידי לבא הצסרפם מודם טרחו טרחות כמה בלשוט והורה
בכל
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 אבלשייהיח ממצרים מוציאם באלהות מבלישיכחשו האומות כשאר נגדו יכונו מורגש

 שאמרו בארון הפלשתים עשו כאשר ,אלהיהם נפלאות כשיספרו אליו להקביל להם מונח
 אמנם שתנועתו יודעים שאנו דבר ובכל בשמים עושים אנחנו וכאשר שם, האלהים כי

ע. ולא אדם דצון ולא מקרה מבלי האלהים בחפץ היא ב  בציור היתה וחטאתם ט
מצות מבלי ורצונם בידם שעשו מה אל אלהי ענין ושיחכו עליהם נאסר אשר

האלהים
יהודה קול

 אמור ,נסחחנו להעמיד באנו אם אולם .דבריו בכל
 מנין להם שיוריד למשה המהינו כאשר כי מעפה

 ובושש שקדם, כמו ויקבילוהו אוחו שיראו האלהים מאח
 הרעה המחשבה גברה אז וכו' יום ארבעים מהם
 ונספה נפגע שמא עליו לחשוב היחה והמחשבה ,זכו'
 ובשרירוח לבצעו איש פנו ובכן .לביחו עוד ישוב ולא
 וזה ,׳וכו לההלק העם המון והחתילו וז״א .ילך לבו

 מסכימים היו לא כי למעלה שזכר ממה להם קרה
 שמכונים מורגשח בצורה אלא אחח חורה על ההמון
 שנצסרכו עד וגדל הלוך הלך הדעוח וחלוק .וכו' אליה
/ ו כ  למען וכו' מורגש נעבד לבקש שהוצרכו ר״ל ו

 : ממצרים מוציאם אל חורח על הממון בו יסכימו
ר ש א כ ו ו נ ח ם אנ שי ם עו מי ש  לדברו רמז .וכו' ב
 דל״ח באל״ף הנכחב אדני אבל ,וז״ל ג' סימן ברביעי

 מבלחי בצד הוא הרמז כי .אליו כרמז הוא יו״ד f מ
 מאחו הנפעלים הדברים אל שירמזו יש כי צד,

 השכל אל ירמזו כאשר ראשון, שמוש לו המשמשים
 או הזה השכל ויאמרו במוח או בלב שהוא ויאמרו

 מוגבל שאיננו מה אל באמח רמז ואין ,הלזה השכל
 השמוש ,לשכל משמשים האיברים שכל ואע״פ .במקום

ח, או הלב במצוע הוא ההוא מו  הראשונים וכליו ה
 השמים אל רומזים כן .שמה שהשכל אליהם רומזים

 סבוח מבלפי גרידא בחפצו תשמש כלי שהוא מפני
ם, אמצעיוח אחרוח ה  דבר אל רומזים ואין ביני

 ,וכו' במצוע משמשים כלים שהם מפני מהמורכמח
 העק ועמוד האש עמוד אל רומזים וכן אמרו עד

 העמוד כי שמה האלהים כי ואומרים נכחו ומשחחוים
 וכן דברו בוא עד ,וכו' לבד בחפצו משמש ההוא

 הארץ כל אדון עליו ואומרים הבריח ארון אל רודזים
 ועינך קמנו .וכו' בהמצאו הפלאוח הראוח בעבור

 שהעחקחי פרה חראה קצהו אפס כי ,עליו שים
 כמו בכאן אשר הדברים הבנח ממאימים וכלם מדברת

 לא כיי דבר של קצרו וכלל .שקדם במה שהעירוחיך
 אל בהם שירמוז אדם של לרשוחו שוים הדברים כל
ח' בחפצו כשיחנועעו רק ,בהקבלחם ה'  מצוע בלא י

 וזו שזכרנו. הקרובים השכל משמשי וכדמיון !ולחו,
 על אלהי כבוד להוריד העגל עושי של בקשחם היא

 כי ולומר להקבילה להם יחכן למען המורגשח הצורה
ח' נפלאוחיו בספרם האלוה זה הוא  שנודע אע״פ י

 וכסו .האמח לפי במקום ,נגבל היוחו בלחי אצלם
 בחפץ והמלך: השמש במשל החבר שם שהורה

ם הי ל לי א ב ה מ ר ק מחלוקפו לך ־יחבאר .וכו' מ

נחמד אוצר
 שרסו מ5ומ בטבע כנודע אופן גשום נשרך שיהיה וא״א האש
ז לו שהוקשה אהר הראכ״ע שנדחק למה (ואין גנס  א
 אהרן הסכיס זה שמטעם ואפשר .הזהג) 0שיש;־ אפשר היה
 ידעו למען וישרפע משה שיבוא ידע ודאי כי זהג להם להת

ק) הפסד לקכל טבעו שאין הזהב ואך ,נסכם הכל כי  :מ
ת בשיספרו אליו להקביל או פל  מכוונים שיהיו .אלרזיהם נ

 אלהוהו המשפיע אלהים אה להודות ההוא הפסל נגד לכם
 :נפלאוה ידו על להם ועושה מחשכהס לפי ההוא הפסל על

שו באשר שתים ע  .שם האלהים כי שאמרו בארון הפל
 הארון להם נלקח כאשר הפלשתים והס הנכרים שאפילו ר״ל

 לאל ותפלה בהודאה אליו לכוון אלהיהם דגון בכית שמו'אותו
 וגו' התרועה קול את פלשתים וישמעו שנאמר כמו .השמים

 כתיב הארון וכשנשכה ,המחנה אל כא ה׳ ארון כי וידעו
 דגון(ש״א כית אותו ויכיאו האלהים ארון את פלשתים ויקחו

שים וכאשר :ה׳) ד' עו חנו,  לישראל חק כי .בשמים אנ
 בדברי הרבה מורגל והוא שמים, בשם אלהים שם לכנות
 וכן ,דאבות) (פ׳א עליכם שמים מורא ויהי באמרם חז״ל
 ודוגמתו .לזה וכדומה שמים לשם יהיו מעשיך כל אמרו

 (בפ' לעולם אנכי חי ואמרתי ידי שמים אל אשא כי בסורה
 עצמי אל ידי אשא אפי בחרון ז״ל רש״י ופירש האזינו)
 ג' סימן ד' במאמר החבר זכרו בזה והטעם .ע״כ ,בשבועה

 .האלהים בחפץ היא אמנם שתנועתו :חי״ה נבאר ושם
ל  ההנועוע כל כמו ההיא התנועה המסבב ממוצע דבר שאין ̂ר

 האחרונה והסבה סבות ולסמת סבות שלהם השמים שתחת
 כל מסובבים שמהם השמים דהיינו ,הגלגלים תנועת היא

 סבתו והענן ,הענן סבתו הגשם ד'מ .שבעולם התנועות
 הגלגלים תנועת סבתו והאד הארץ, מן העולה האד

 חפן רק לתנועתם סבה אין עצמם השמים ואולם והשמש,
 כמ״ש ,ג״כ בשמש הש״י מכנים אנו זה ומטעם , בלבד ה'
 6ל כי .ע6ט ולא :פ״ד) (תהליס צבאות ה׳ ומגן שמש כי

 .השמש החש הנעשים הדברים כל על רק טבע שם נאמר
 המעשי© כי באמרו כ׳ סימן בחמישי הדברים חלוקי ויתבאר

 וסנליין < וכו' מבחמים או מקריים או טבעיים או אלהיים יהיו
 ̂ המגל במעשה ע״ז חרפת עמנו בני מעל לגול דבריו. כונת
f ישראל אלה? אלה עליו ואמרו לנגדו שהשתחוו שמה t 

ה שם אשר צורה לעגל שחשבו רק כוונתם היתה מ  שס® י
שר בציור היתד, וחטאתם : כמדובר מהש״י ש1הקד מ• א א  נ

 שאשר צורה להם שעשו על כרבה חטאו ועכ״ס ר״ל .עליהם
 וכל פסל לן תעשה לא כמ״ש הדברים, בעשרת הקב״ה להם

אק ואשר ממעל בשמים אשר המונה  ונאמר(דברים ,מתחת ב
 כל הבניה וגו' כל תמונת פסל לכם ועשיתם תשחיתון סן ד׳)

 הים ועוד ,וכו' אלד,י ענין ושיחכו :בארן אשר בהמה
 הבלתי(אסר מדבר מורגש ענין להם עשו שאפילו שני חטא
 יבא השם אס ליטול הרוצה כל לא כי גדול חטא היה עכ׳ז
ע״ס כיו אלמניא והכרובים והכפורת הארון שאפילו ,ויטול

הדבור

ר :מגחריים או מקריים או סכעייס או אלהייס יהיו המעשים כי נאמרו כ' סי' נממישי ו צי כעשיית ר״ל .ב
צורה
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 עובדיו הגיעו ולא ,ביניהם מהמהלוקת שקדם במה התנצלות להם ויש ,האלהים

 שסייעו הגדולים התנצלות אבל .שהיו אלף מאות שש מבלל איש אלפי שלשת אל
תו, העובד הממרה להרוג כדי מהאמין הממרה שיראה בעבור היה בעשותו  או

 היה ולא ,המעשה גבול אל הצפון הכה מן המרי שהוציאו מפגי לעון להם ונהשב
 לקצת מרי היה אך ממצרים מוציאם עבודת מכלל יציאה ההוא העגין) ״העון(נ״א

 שלא להמתין להם והיה צורה עשו והם הצורות מן הזהיר יתברך הוא כי מצותיו
 ומזבח אהריו וימשכו שיקבילוהו דבר מעצמם) וכ״א ,לעצמם יקבעו"עצמם(נ״א

 שיהיי חשבו והאצטגגיגים ההוזים מן ביניהם שהיה מי מעצת היה וזה .וקרבנות
 הכסיל כענין בזה עגינם והיה ,האמתיים המעשים מן קרובות הסבריות פעולותם

 ההם ברפואות מועילם היה אשר האנשים והמית הרופא בהגות שנכנס זכרנו אשר
 חושבים היו אך האלהים מעבודת לצאת העם כונת היתה שלא עם ,לכן קודם
 בעשותו סייע כן ועל מצפונם, לגלות אהרן אל באו כן ועל ,בעבודה משתדלים שהם

ונאשם ■ ,
ל ה קו ד הו י

ל צורה; ב ת א לו צ תנ ם ה לי דו כו', הג א ו  הני
פ' נחנורו עליו והפיג הגאון כפס בזה כיוצא הראב״ע

 אמר .סעדיה רג הגאון דעח לך אומר ועתה השא
 בנה כן על ,יהוא עפה כאשר בערמה עשה אהרן כי

,בו ה' החאנף למה כן אם נפפו על והקפה .מזבח
 משה עפה כאפר מיד הרגם פלא בעבור השיב והוא
^ לה׳ הג קרא הוא כי נכון איננו זה גם .בבאו ח מ

 אחר יהערב לא ה' לכבוד עצם שם הוא השם וזה
 למה ועוד ,רבים לעניניס שהוא אלהים כמלה עמו
ואשליכה! אומר הוא כי למשה, בענוהו זה הזכיר לא

ן ע"כ: לשאלה, דומה המענה ואין באש י נ ע  כ
ל סי כ ר ה ש רנו א כ ל :ע״גי בסימן .ז ע או כן ו  ב

ל רן א ה ת א לו ם לג נ פו צ  כונהס היהה לא שאילו .מ
:ה׳ קדוש לאהרן כפירהס מצפוך יגלו איך לשמים

ל ע ע כן ו י תו סי שו ע  היה לא מאשר כי ר״ל .ב
 האלהיה העבודה מן יציאה מידו המבוקש העגל בענין

 משפם ומאזני פלס והנה בעשייהו. לסייע הסכים
מכובד ה' קדוש אהרן של פעולותיו לשקול בידו

ר צ ד או מ ח נ
 והים אלהיה שסע הורדת שוס לשם מיחסים היינו לא הדבור

ת להם ויש : נכחו להשתחוות סור6 צלו  שקדם במה התנ
ת הלוק מ ה  שזכר ממה להנצל עענה להם כי ר׳׳ל .ביניהם מ

 צורה ובקשו קצתם נחלקו וע״ז משה שמת שחשבו לזה ^דס
 ראו אשר הגוים ככל סניהם על יראתם תהיה למען 'סורנשת
ת אבל :ההם בזמנים לפניהם צלו  א״ת .וכו' הגדולים התנ

 שבכל והשובים הגדולים ושאר הזה בדבר אהרן סייע למה
 היה :הש״י אמונת רשע כבלע החרישו למה הזה הגדול ההמון

מין. מן הממרה שיראה בעבור א מ  מי נראה שיהיה ה
 כשיבא שלבסוף כדי ,׳ה עובד הוא ומי ע״ז עובד הרשע"^ הוא
 הז״ל שאמרו למה דומה במיתה. הכיובדים את ישפוע משה

 ר״ל ,עדים להם מכמינין אין מיתות חייבי •שכל בסנהדרין
 שפכה מה■ על מיתה לחייבו הגדר אחורי עדים מסתירין שאין

 מלבד מות^ משפע עליהם אשר העבירות מן מאחת בסהר
 שהוכת וזה ,הגדר אחורי עדים שמסהירין ע״ז לעבוד ממסית

 שאמרת הדברים לי אמור לו .ואומר אותו' ושואל חוזר ממנו
 דין לבית אותו מביאים ואח״ז וכו׳ אומר והלה מאשנצול לי

 על כמחריש שיהיה בראוי אהרן השב כך .אותו זסוקליב
 ויהרגוהו הזה במעל ראשונה ידו אשר הוא מי ידע למען טונה
שב : איש אלפי כשלשת שנפלו בכתוב וכנזכר ,אח״ז  ונה
הם וצהרהיקהתאנף ובאהרן כמ״ש לעון זה נחשב כטכ״ז ר״ל .לעון• ל

ח מן המרי שהוציאו מפני :להשמידו מאד פ׳'  בלבם צפונה הרעה מחשבתם של החטא היה כה שעד .וכו' הצפון הכ
 ,ממצרים מוציאם מכלל יציאה ההוא העון היה ולא :העגל ויצא באש אהרן שהשליך הזהה ידי על למעשה נגמרה והיא
 המכה ימינו אף י׳א בסימן החבר דברי פהיהה שהיה כמו ישראל בני לנו אשר האמונה עיקר מכלל זה בחטא יצאו שנא ר״ל

 מזה שיקשה ,מצרים מארן העלוך אשר ישראל אלהיך אלה ויאמרו שכתוב זה לתקן בקש ומעתה . כ״ה הסימן זאת פתיחתו
 נתכוונו שלא הדברים החבר סבב לכן .בידם עוד נשאר מה העגל בקלון אותה להמיר גיוס אחרי השליכו האמונה •שזאת עאחר

כו׳. עצמם יקבעו שלא העגל: על משכנו נתן ממצרים מוציאם שאל שחשבו רק אך ממצרים, מוציאם אלי לעבוד שלא גזה  ו
 דרך איזה וההין שכל בשום להם יספיק האנושי שכלם כי ומשבו גופם בעצם יראה להם לקבוע לבס מלא כי מאד מאלו זנזאת
 סברות להם אשר אז ביניהס שהיו שמיס והוברי החוזים בלב הקשורה מהאולת להם יצאה הרשעה וזאת ,ה' כבוד עציהם !בכון

ץ :ה׳ כבוד להם יראה בזאת כי ויחשבו ועבודות צורות להם להמציא וצבאם השמים רקיע ע״פ לנהר ■בדויות  הכסיל כענ
 לכל ארוכה מעלים הרופאים היו בביתו הרופא שהיה בעת .לכן קודם וכו' מועילם היה אשר :ע׳ע בסימן .זכרנו אשר

ה שלא עם :יפילו הלניים רבים אבל מועילים שאינם די לא בהם השמוש אופן יבין לא אשר והכסיל בהם, העושק  הית
ת  חושבים היו אך ,לגמרי הש״י מעבודת בשיצאו להם נאותו לא עכ״ז ההוזים לעצה לבם שנניה שאף כלומר .וכו׳ העם כוונ

 ישראל אלהיך הלה שנאמר במה הסברא לזאת מסייע המקרא ולשון .עצביהם בתוך אתם השוכן הכבוד לאל לעבוד נאה בכך
 נשתגעו לא שודאי ,ההיא הצורה על השוכן ה' כבוד דהיינו משמע רבים לשון העלוך אומר כשהוא ,מצריה מארן הענין־ אשר

 מיתוס ארבע בפרק אמרו ז״ל וחכמינו .ממצרים הוציאם הוא ,לילה בין ידם עצבו אשר נכך הפסל כי כיד,מינו כך כל
 . ע'כ ,כליה ישראל של שונאיהם נההייבו יתברך) השם בשתוף רק בלשד העגל את עבדו שלא (שר׳ל סבהעלוך וי״ו אלמנא

שהד שד,ם הושבים היו אך :שבכאן ׳ החבר י לדבי קמב וזה  יבה• כי להם יססש• למנוה כי משכו . בעבודה יםSמ
שותו סייע כן ועל : לכם עשויה צורה דרך ה׳ את לעבוד עבודה נפרם סקו כי ידעו למק בהוצאתו ונאשם בע

שאין
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 הוא ההוא והדכר .המעשה אל הכה מן מריים) (לא ״מרייהם בהוצאתו ונאשם

 קל והיה ;האומות ברוב נעבדות צורות הזה בזמן שאין מפני בעינינו מאד גדול
 חטאתם היתה ואילו ̂ אותם לעבוד צורות האומות כל עושים שהיו מפני ההוא בזמן

ת שעשו  דבר חיה לא ולכבדו הקרבנות בו ולהקריב אליו לכוין לעבודה כרצונם מ
 (לא "ובחירתנו בתים מעשות היום מ נוהגים שאנחנו מה מפני בעינינו גדול

 בהם חלה שהשכינה שנאמר ואפשר ,בהם והתברכנו להם וגדלנו אותם ובהרגו)
 נכר/ הזה הדבר היה קהלנו להתחברות הצורך ולולא ,סביבותיהם חונים והמלאכים

 בתים עושים שהיו משתדלים באנשים מוחים שהיו המלכות בימי היה באשר
 זולתי יגדלו שלא כדי אותם הורסין המלכים חסידי והיו במות, נקראים היו לעבודה

בת נכרי דבר היה ולא .בה צוה אשר והתכונה האלהים בו בחר אשר הבית

יהודה קול
 כי וזה הכיעור. מן שאפשר מה כל מהם זלהרח?ק

 לעשות הממרים גלוי משעם אהרן התנצלות היות עם
 הכלתי מסידיו לכל הוא הדר כי כתוב משפנו בהם

 נוספת התנצלות בזה יש עוד למעלה, שזכר ממרים
 לא ,זרה עבודה פסול שמן ההוא במעשה היה שאילו

 והיו ,שבו החמר מפני ועיקר כלל אליו נזקק היה
 שמצא אלא .מצפונם גלוי מהשתדלות מסולקות ידיו

 מהשבת בענינו היה ולא הואיל מובתס לגלות מקום
ם: בשום ע״ז  נחשוב כי בהם. והתברכגו פני

 שנאמר ואפשר :ה' מאת ברכה נשא שבאמצעותם
 חלה שהיתה כמו .וכו׳ עליהם חלה שהשכינה

 בצורת שתחול ג״כ שחשבו וכמו ,וענן אש בעמודי
 הבית תכונת בה. צוה אשר והתכונה העגל:

 והיורד השופע ה' כדבר ,משפכייה ולכל דבריה לכל
 שנאמר(דה״א כמו כליה, האר ותכונת מדותיה פי על

 מלאכות כל השכיל עלי ה' מיל בכתב הכל כ״ח)
 בה הנעשות והעבודות הקרבנות תכונת גם ,התבנית

 נכרי דבר היה ולא :ומצוהו ה׳ פי מוצא כל על
ת מורה זה גם .וכו' הצורות בה קלו  חמאם על'
, נכשלו אשר  הצורה בעשיית העון עצם אין כי בו
 צורות היו במקדש גם שהרי. ,הפתאים שיחשבו כמו
 פי על ונעשו הואיל בענינם יקרב לא ונכרי זר וכל

 הוא המרי ופרש החמא עצם אנל האלהי. הצווי
 הסבריות פעולות בחשבם ,צוו לא אשר דבר עשיית

 וזאת .למעלה כמוזכר האמהייס המעשים מן קרובות
 אלהי אתי העשון לא אצל יתרו פ' רש״י דבר אשר
 עושה שאתה הכרובים על להזהיר בא וז״ל .וגו׳ כסף

 לעשותם שניתם שאס ,כטף של יהיו שלא אתי לעמוד
 בא זהב ואלהי .כאלוהות לפני הן הרי כסף של

 ארבעה עשית שאם ,שנים על יוסיף שלא להזהיר
 תאמר שלא לכם תעשו לא .זהב כאלהי לפני הן הרי

 מדרשות ובבתי כנסיות בבתי כרובים עושה הריני
 תעשו לא נאמר לכך עולמים בצית עושה שאני כדרך
 מרי קסם חטאת כי בלבנו נתן להורות .ע״כ ,לכס
אל שמוע לבלתי ית' המצוה פי את איש ימרה •אשר

דבריו
כני מדעת לעשות אכור גרידא בית אף צווי ובלא ,כמקדש ובית במשכן כרובים צורות עשו שהרי ,כצווי אתר כולך פהכנ

אדס

הצורות
נחמד אוצר

 צורם איזה שע׳י לומר . בעבדות צורות הזה■ בזמן שאין
 כבר כי בארן, אלהיית שפע תוריד השמים למלאכת העשויה

 היו ההם בימים אבל ,הארן מן האלו הסברות נכרתו תמו
 שעשו חטאתם היתה ואיאו :בהם רגילים האומות כל

 ישראל עשו לא אילו בעצמך הגע כלומר .וכו' כרצונם בית
 והיו מזבח ובו רצונם כפי בית להם בונים היו רק העגל את

 שפע להוריד וחושבים מדעתם בדויים קרבנות שם מקריבים
 כ״כ היה לא ועכ׳׳ז זרה דעבודה דררא זה גם שודאי אלהית

 ומשתחוים קרבנות מקריבים שהיו. האף הבריות בעיני רע
 והמזבח הבית כותלי נגד וקודים וכורעים הזה הבית לעומת

 חאמרון וכי רבשקה שאמר כעני! ,בכהמ״ק עושים שהיו כמה
 ליהודה ויאמר וגו' הוא הלוא בעחנו אלהינו ה׳ אל אלי'

 ובודאי י״ה) ב׳ תשתחוו(מלכים הזה המזבח לפני ולירושלים
 להשהחויה דומה לעצמם הבדוי ומזבח ביה נגד שההשתחויה

 ובהירתנו :העגל כמו וגשם גוף זה שגם לעגל ועבודה
 את לעבוד בעינינו הישר מקום כל לנו בוחרים אנחנו .אותם

 טל שרוים כשישראל הראשונים בימים כן־ היה שלא מה ,ה׳
 והקדוש הגדול בבית ולראות לעלות פנו שהכל אדמתם

 אות:ש ומשבחים מגדלים אנו .להם וגדלנו :שבירושלים
ם. והתברכנו :הקדוש מקום אותם וקורין ה  נושאים אנחנו ב
 לבית והחשבה הקדמה שבזכות חז״ל וכמאמר ,משם ברכות
ה ימים: אריכות משיגים הכננת שכינ שה  בהם שורה '

 ,)ע״א כ״ט (דף במגילה .סביבותיהם הונים והמלאכים
 ויתיב דשף בכנישהא יתיב הוי דשמואל אבוה עוד שם ואמרו

 מלאכי אתו נפק ולח ריגשא קול שמע שכינה, אהיא בנהרדעא
 עלוב .ושאינו עלוב רבש״צ לפניו אמר ליה מבעתו וקא השרה

 להתחברות :ע"כ ,כבקוהו להו אמר מי מפני נדחה מי
 הדבר היה :התפלה אל אדם בני קיבוץ מקום .קהלנו

 עצים לנו נבחר שאנחנו בעינינו זר הענין היה .נכרי הזה
 בבית והשכינה הקדוש שפע לנו להמשיך בארן ומקום ואבנים

ת בימי :ובחירהנו נפשנו. אות בכל לנו הבנוי מלכו  בזמן .ה
 באנשים :אדמתם על שהיו בעוד לישראל המלכות שהיתה

שתדלים  למצוה כי וחושביס מתחסדים אנשים כלומר .מ
 קרכנוס עליה להקריב בביתם. במה להם יעשו כי להם יחשכ

 יהודה מלכי ויאשיהו חזקיהו כמו .המלכים הסירי :לה׳
 בספור כ״ב) עוד(שם הבמות, את הסיר הוא י״ח) (מ״ב כמ״ש
 במקום .האלהים בו בחר אשר :■יהודה מנך יאשיהו דברי

ה :המוריה הר שהוא שם בנוי שיהיה תכונ  .צור. אשר וה
 ה׳ מיד בכתב הכל הבנין וצורת ורוחב באורך המדה שהיא

ט' הצורות בה נברי דבר היד. ולא :השכיל הוכיח .ו
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 האנשים ענשו) (ג״א ״נענשו זה כל ועם .מהכרובים בהם הוא צוה אשר• הצורות

 מכלל איש אלפי שלשת כלם מספר והיה ,והרגום ההוא ביום העגל עבדו אשר
 האש ועמוד עליהם לסוכך והענן למזונם לרדת המן פסק ולא y אלף מאות שש

 נתן אשר מכל דבר מהם נעדר ולא ;ביניהם ונוספת מתמדת והנבואה להנחותם
וכופר להם והושבו להשיבם והתפלל משה שברם אשר הלוחות שתי' זולת להם

■ : ההוא העון להם
 בחלומי שראיתיו ובמה בדעתי שעלה במה עצתי עזרת כבר הכוזרי אמר צח

 במעשים ר״ל בדבר.אלהי, אלא האלהי הענין אל מניע האדם אין כי
אפילו משתדלים אדם בני רוב כן שהוא) (כ״א "היה לא ואם .האלהים שיצום

החוזה
נחמד אוצר

תי זולתי אדם ש עושים שאנו הכנסיות נ להן, שא״א מלו  זו
 דכתיג בנביאים סמך להם שמצאו כ״ע) (דף במגילה ואמרו
 שבעבודה אמר וע״ז ,י״א) מעע(יחזקאל למקדש להם ואהי
שו : בצורות אפילו זר בה הדבר יהיה לא הקב׳ה צוס אשר  ענ

ם שי  פסק ולא :העגל את העובדים הרגו לוי שבע .האנ
מן ת ה רד ם מ מזונ א עד ,וכו׳ ל ל ר ו עד ם נ ה  הכל ,דבר מ
)p (בנחמיה כתוב  עגל להם עשו כי אף ,הכתובים וז״ל ׳

 נאצות ויעשו ממצרים העלך אשר אלהיך זה ויאמרו מסכה
 עמוד את במדבר עזבתם לא הרבים ברחמיך ואתה גדולות

 האש עמוד ואת p.בהדלהנחותם ביומם מעליהם סר לא סענן
^ ואת להם להאיר גלילה ד  העובה ורוחך ,בה ילכו אשר ה

 שזכר עליהם ויוססת מתמדת נבואה (והיינו להשכילם גהת
 להם^לצמאם^ נתתה ומים מפיהם מנעת לא וסנך החבר)

 בלו לא שלמותיהם’ מסרו לא במדבר כלכלתם שנס זארמניס
’ ‘ :ע״כ ,בצקו לא ורגליהם ־ תי עזדת צח צ לי בדעתו המוסכם הדבר עזר .ע  ,שנוי ג

ען צבאות ה' מלשון :(ישעיסוי״ר) יסר ומי י
ה מ ה ב ל ע . ש תי ע ד  היה ואולי שכלו, מצד שהאמין מה ב

 הזה הענין אמהת בחלומו שראה קודם גם במלמבתו מ»זכל
ן אל• :בעצחו זמם ואשר־ לונו הגיון לקיים עזרו והחלום עני  ה
הי ל א א ואם, :עליו וחסדו האל רצון .ה ה ל  שאילו .כן הי

 אס לעבוד בהשתדלות רק ועים7י במעשים ה׳ חפן אין נאמר
 שנה וכאשר אלהים קרבת ישיג שיהיה מנין באיזה יהיה ה׳

ב :א׳ בסימן באולתו הפילוסוף ם אדם בני דו תדלי ש  . מ
 ,אלהים לשם נכון בלב מעשים לעשות מבקשים עולם בני רוב

:סגולה לי להיות גוי מקרב גוי לו לקחת מסדו ה' הפליא ולמס
אפילו

יהודה קול
ם :יצונו אשר דנריו ע ל ו ה כ שו ז ענ ם נ שי אנ  ה
. ס׳  לומר נוקסו שלנו מי לקראת יוצא הוא הנה ו

 y כע״ז מניא אשר טון העגל כמעשה היה שלא מאמר
 שעם אמר כן על .כמוהו חמור בעונש נענשו זה למה

 .ההוא ביום העגל עובדים היותם משני נענשו זה כל
 בלתי הצורות ע״ז עובדי עשיית כי שהקדמנו למה ורמז
 שמעם ימי קרבו והן .לע״ז גדול מבוא ,אלהי צווי
 חכיא והיה ,וגו׳ לך תעשה לא אליהם מדבר הקול את

 באמרו נכלל זה וכל .כאמור לגדולתה עליהם הגדילוהו
א ההוא: ביום העגל עבדו אשר ל מן פסק• ו ת ה ד ר  ל

ם מזונ  ולחמי אסוק על במדרשם רבותינו גזרו כך .ל
 ונתתיהו האכלתיך ודבש ושמן סלת לך נתתי אשר

 (יחזקאל אלהים ה' נאם ויהי ניחוח לריח לפניהם
 המן להם ירד העגל את שעשו יום ז״ל כאמרם ,)ם״ז

 מפורש וכן .פסק לא מחר ביום ואעפ׳׳כ ̂ לפניו ונתנו
 מסכה עגל להם עשו כי אף ע') (נחמיה עזרא בספר

 מפיהם למנוע היה כדאי ,מפיהם מנעת לא ומנך וגו'
ם, ה' נאם דהי אמר כאן אף .מנעת ולא ה אלהי  הי

כ. מלירד, פסק ולא הלחם  זה לקח החבר אולם ע״
 כהורהו לא אשר ית׳ מעבודתו צאתם בלתי על לראיה

 :מנעת ולא מסיהם למנוע היה כדאי באמרו מדרש של
ענן ה ך ו כ סו ם ל ה לי ד ע מו ע . ו ם ת ו ח נ ה ל ש א  ה

 בהעלותך} (פ' הכתוב מן■ עליהם לסוכך והענן אמר
יומם עליהם ה׳ וענן ,'ה מהר נסיעתם ספור 3אצ

 כתובים עננים- ז' רש״י שם וכתב ,המהנה מן בנסעס
ך את ומגביה הגבוה ממיך ,לפניהם ואחד ,למסה ואחד ,למעלה ואחד ,רוחות מד׳ ארבעה ,נמסעיהם מו  מ

ם, נחשים והורג כ. ועקרבי ק, עניני כל כלל לסוכך, והנהבאמרו ע״ ע  וכמו סכוך, יקרא הצד מן גם כי ה
ק וסכך, מסך קרוי מכנגד בין למעלה בין המגין דבר כל ,המחיצה פרכת המסך פרכת ויקהל פ׳ רש״י שכתב  ו
ח  רק היה לסוכך לא ענינו עיקר כי ,להנחותם אמר האש עמוד ואצל .ע׳׳כ ,דרכך אש סך הנ?י ,געדו ^:

 א׳) הוא(דבריס הדר וכתוב. ,לילה אש ומראה יכסנו הענן תמיד יהיה כן כאמור חנייתם כבשעת נתיב להאיר
ם: ובענן בה תלכו אשר בדרך לראותכם לילה באש לחנותכם מקום לכם לתור בדרך לפניכם ההולך מ  יו

ח ר צ ב כו׳. עצתי עזרת כ  במחשבם רומו על העולה את לקיים נאות אופן ולתור לבקש היתה עצתו ו
 היה החבר ודבר .לבו ממשטת עם הסכים והחלום ,בעצמותו נרצה מעשה שם שיהיה מופשטת

, לדעתו והסכימו וכו׳ החבר מפענוח והיו לאמר א׳ סימן ראש המחבר כדבר לעצתו עזר כו׳  הנוסח לפי ו
 כי ,המשובחת מחשבתו קיום לידי מפניהם לבא שונים באופנים דעת למדהו כן כי ,שמה המוזכר הראשון

 וממה וכו׳. כן היה לא ואם באמרו לקה הוסיף הזה הדבר בירור ועל עליון. לדעת דעתו טונת אמנם
ק באותו משוססח מחשבתו היתה כבר החלום שקודם למדנו וכו׳ בדעתי שעלה במה שאמר  כמו ע

: בסימן שהעמ־ותיך ם א׳ א א ו ב כן היה ל ם בני רו ד ם א לי ד ת ש כו׳. מ  ניכר הבדל שום היה לא ובכן ו
בהשתדלות. שוים שהיו כמו אליהם כבודו להתחבר אלהי ענין מורידים כלם היו כי .לזולתו אלסית תורה בעל נין

הפעולות
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: וזולתם והמשנים השמש ועובד האש ועובד והקוסם החוזה
ט ר צ מ  האלהים מדבור בתורה כתובות כלם תורותינו כל וכן ,הוא כן ההבר א

במדבר בקבוצם ההוא הגדול להמון ונתן משה שכתב וממה ,משה עם
מצות ומצוה פרשה פרשה להוראת ולא לקבלה בה) (נ״א ״בם נצטרכו לא

ת נ כו ת ו
ה קול ד הו י

 וזה .עושים המה השר ממלאכתו איש איש האעולוח
 סימן נשני זה לעמת דכריו שיהנשאו כמו ;והכל שוא
 שגנו וכבר וכו' הפילוסופים דעה איל כאמרו מ״נו

ט והסברא ההקשה אל  יעויין ,בגיל וזה אמרו עד ,'ו
 כ״ג סימן בשלישי מהגארת הזאת והכוונה .שמה

 והסברא הההסכמוה כי בדברי לך הקדמתי הלא נאמרו
 המפנים לא ואס ,האלהיס רצון אל מביא איננו בהורה
 בהרים והנגזרים הרומניות ובעלי הקדמות ואנשי

 . האלהים אל להתקרב משתדלים באש בניהם ושורפי
 אם כי האלהים אל מתקרבים שאין אמרנו וכבר

 שיעורן יודע שהוא בעבור .עצמן האלהיס במצות
 ובאמרו ,ע״כ ,'וכו המשכן במעשה שהיה כמו וכו'

לו פי ה א ז הו ם ה ס קו ה  גריעוהם על הורה ,׳וכו ו
 מקוצר הוא והקוסם המוזה גריעות ואולי .אלו של
 האש עובדי וגריעות .העתידות בהגדת מלאכהס יד

 ואפשר .לנבראים נכריה עבודתם להיות הוא והשמש
 שני היותם מפני הנבראים יתר מכלל אלו שזכר

 כמו ומלאכותיי סבעי דבר כל יגמר ידם שעל הכלים
 המאמינים שהם המפנים וגריעות .א׳ סימן שכתבנו

 כבר לבורא עבודתם היות עם כי הוא אלוהות• בשני
 ס׳ בראשון המורה זכר ובבר הרבוי. בענינו הכניסו

 שני שם שיש גאמרס הוא המשנים ענין כי ע״ה
 התלות ואין התמתון המומר מנהיג האחד אלוהות,

 התלות ואין הגלגלים מנהיג והשני בגלגלים, לפעלו
 ג' סימן ברביעי החבר דבר יבא ובוא .בהיולי• לפעלו
 סבות בשתי לאמר המשנים הביא מי וכי צאמר

: וכו׳ קדומות
כענין מצותיט, ר״ל תוחתינווכו'. כל וכן צט

 המנתה תורת וזאת העולה הורת זאת
 הורת וזאת האשם הורת וזאת המכיאה חורת וזאת
 כי ,וכן אמרו ויתקשר .רבים וזולתם השלמים זבח

 שראוי והצורות הבית בענין צ׳׳ז סימן אמרנו כאשר
ה, זולת לא מקוט של צוויו בהם לצפות  הדבר כן ז

 שיעורם יודע יהב׳ הוא כי התורה מצות פרסי בכל
ת :כאמור בו תו ה כ ר תו ר ב בו ד ם מ הי ל א  וכו׳ ה
ה מ מ ,נגמרה שניהק ידי על שהכתיבה ר״ל .וכו׳ ו

ר צ ד או מ ח נ
ה אפינ*ו חוז  W(,אדם שבגני הגרועים שסם .והקוסם ה

 ומדוחים שוא משאות להם ,והוזים ימיהם נשקר יכלו שהם
 ובכל כזניהם דברי כן שלא רואים שהם אף ,עתידות בהגדת

ש ועובדי :יתבדו יגידו אשר ש א מ ש ה  מסם ויש .ו
 ;ה׳ ימין נעימות ישיגו שסה וחושבים ליראתם בניהם שורפים

ם שני הס  המורם שזכר וכענין .אלהות בשני המאמינים הס .ו
 ̂ אלהוס שני שיש לומר בכפירתם נטו כי ע״ה פ׳ ראשון בחלק
 ] בגלגלים תלוי פעלו ואין סתחתון החומר מנהיג האחד
 .התחתון בחומר תלוי פעלו ואין הגלגלים מנהיג והשני

 .המשנים ענין ג״כ נזכר ג׳ סימן ד׳ מאמר החבר ובדברי
 בעבודתם עצמם מערימים הם בנפשותס החטאים אלו שכל

 כולם ואלה ,שמהות שובע להשיג בחשבה ,ביראתם ומתעסקים
:חיים אלהים בשם נלך ואנחנו שחת לבאר ירדו

ט א כן צ  ומד מקטן אדם בני מעשי שכל ודאי הוא כך .הו
הנהגי* וכל ומתנו ובמשאו ובמלבושיו במאכלו גדול

 נשיג בעבורם אשר והקרבנות וצורתו, הבית בנין עניני .בפרט
 וכמ״ש ,השמים מן ה׳ מאת הוראה צריך הכל ,׳ה כבוד שכינת
ה מדריכך להועיל מלמדך הכתוב שעי כו׳(י ח), ו  ובזאם מ״

b מלבו בודה שאדם הנהגות ושאר ,הקודש אל האדם יבא o 
ל ובן :המה תינו כ רו  bב אדם בני הנהגות כל .וכו׳ תו
ר :לנו נאמר ה׳ ־מיד בכתב הכל ה׳ מנשי ס מדבו הי אל  ה

ה עם ש ^ רסב בביאור היה .הכל ה׳ שצוה מה כל .מ או  ב
 דור כל וכן ,מסברתו מצוה משה שהיה פרט שום נשאר שלא

תם. צוה אשר ה׳ מעשי מבינים היו המדבר  ואע״ם או
 לקוצר היה זה ,הפסוקים בפירוש מחלוקת מצאנו שבתלמוד

שה כערך דעתם  רחג לגם שהיה ודורו ע״ה רבינו דנת.מ
 ואילך ומשם אדם שבבני המובחר היה ההוא הדור הי ,הרבה

ם, הולכים הדורות היו  כיצד ריש שאמרו כמה ומהמעטי
 אולם של כפתחו פתוח לבם היה הראשונים דורות מעברין
 ,סדקית מחם כמלא ואנן היכל של כפתחו האחרונים ודורות
כ: ״ מון ע ל לה דו . הג א ו ה  והיו כנודע דטה דור שהיו ה

א לפניהם משה שם אשר מהתורה הדינים כל מנינים ל ' : 
צטרכו ה ולנ״א .בתורה הכתובים כדינים .בם נ  ר״ל , ב

ה :בתורה בל ק  כי ,והמצות הדבורים פירוש לקבל כלומר .ל
 .שגכתב בתורה והכתובים הדבורים מהרחבת הכל מבינים היו
b פה שבעל תורה וכן o באופן , הגבורה מסי משה להם הגיד 

א :להם פירש שלא קטן דגר נשאר שלא ל את ו ר שה להו  פר
ה ש  חיוכם יהיה מהי פרשה בכל להוראה צריך היה לא . פר

ק תלוים מצום יש כי ,נוהג א ם תלוים ויש ,ב מי כ  ,ובמקד& נ
ח ומצוד• :בכתוב מפורש סכל ט ,הגוף חובות ויש צו ,מ

ק ו  והוא וכך p כהוג לו והומר אוהו מקרא הש״י כאילו
כ ת  געל עליו ישיח כאשר כדיו הספר על מפיו ט
ח׳ הצווי ן ונתן : המצוה כונה שמעו אתרי כרצונו המלות שיחבר לא ,י מו ה ל ל דו ע  לא והנה .וכו׳ ההוא ו
א פרסומו: לרוכ פקפוק מ היה כו ל ר ט צ ם נ ה ב ל ב ק . ל ט׳  בלי ותבונה דעת להס רבס משה מפי כי ו

ם היות ועס .אמצעי  שכל קבלה חשובה זו אין ,מסיני תורה קבל משה כאמרם השכינה מפי מקובל הוא ג
 ואמרו בנבואה מדרגתו עוצם אצלם נתברר כבר כי עצסה^ השטנה מפי שמע כאי^ לו יחשב מפיו השומע

 למורה שהוצרט עד סתומות ממנו המקובלות ההן המצות היו זאת גם אף תאמר ושמא וגו׳. ושמע אמה קרב
 פרשה להוראת הוצרכו לא כי זאם לא זאת הנה .בענינם הנכללת הכונה בביאור לבם שירחיב בלחי צדק

ט למד היה משה משנה, סדר כיצד ה״ר בעירובין, ז״ל כאמרם עצמו ממנו למט הכל י5 זט׳. טרה^ מ מג
נכנס
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 ואיך צד ולאיזה מקום ובאיזה אותם מקריבים ואיך הקרבנות תבונת) איך ״ותבונת(נ״א
 האלהים מאת בביאור בולם חלוקות, ממלאכות ונתחיהם בדמם עושים ואיך נשהטים

 הם אשר הטבעיות ההויות כמו ,הבל ויפסד קטן דבר מהם יהםר לא) (כ״א ״שלא
 מעט מבשול יארע אם אשר לדקותם, המחשבה תשיגם לא דקים מיחסים מתהברות

 או ההוא ההי או ההוא הצמח היה ולא ההיא ההויה נפסדת היתה ההם ביחסים
תנותח איך נזכר) (לא ״זכר וכן .נעדר או מופסד אלא משל דרך ההוא האבר

הבהמה
ל ה קו ד הו י

 וישכ אהרן נסחלק פרקו, משה לו שנה אהרן נכנם
,פרקם משה להם פנה גניו נכנכו ,משה לשמאל לו

 לשמאל ואיהמר משה לימין אלעזר ישב הם נסהלקו
 נסתלקו ,פרקם משה להם שנה זקנים נכנסו ,אהרן
 משה להם שנה העם כל נכנסו ̂ לצדדים ישבו זקנים
 למד בלבד ופרשה פרשה ולא .ע״כ ,וכו׳ פרקם
ה כל ג״כ איל בכלל, ממנו צו ה מ צו מ  ולא בפרט. ו

 מפיו שמעו מצוה כל דקדוקי בשגם קהני זו אף זו
ת וכו׳: הקרבנות בתכונה שהיה כמו נ כו ת ת ו בו רי ק .ה

ך ;וכיוצא ולשלמים למטאת לעולה אי ם ו בי רי ק  מ
ם ת  חיים להקריבם שחיטה קודם זו קריגה .או
 שלא יורה דבריו ובהמשך .להקרבתם המיוחד למקום

 הביאור וסמך ,המזבח גבי על הקרבתם על זה אמר
ה באמרו זה על ז אי ב ם ו קו  הוא״ו על החוש ואל .מ

 כי ,תשמישו עיקר לפי החדש בדבר לדון היוצא
 שיתבאר כמו הקודם לביאור המצא דוגמתו הרבה
 בא זה והנה .זולתם ובמקומות וכ״ו כ״ה סימן בשני
 מועד אהל פתה אל יקריבנו ויקרא פ' אמרו כנגד

̂ אותם מקריבים ואיך באמרו שכיון נאמר או .וכיוצא
מקוםן, ובאיזה אמר ואח״כ כאמור. חיים הקרבת על
 מוסיף וא״ו זה ולפי .ההקרבה אל המיוהד המקום על
ה :ראשון ענין על איז ל ד ו  אותו ושחט כאמרו .צ
ך :וכיוצא ה' לפני צפונה המזבח ירך על אי  ו

ם טי ח ש ,מסיני למשה הלכה שחיטה דיני אלו .נ
ך :במליקה אם בשחיטה אם בזה ונכלל אי ם ו שי  עו

ם מ ד  את הכהנים אהרן בני והקריבו שם כאמרו .ב
 משפטים דמים במתן ויש .וגו' הדם את וזרקו הדם

ם :כנודע הלוקים ה חי ת נ  בני וערכו שם כאמרו .ו
 הפדר ואת הראש את הנתחים את הכהנים אהרן

 נתוח אל בכאן הכונה ואין . וגו׳ וכרעיו וקרבו ,וגו׳
 דברו יבא בא כי שמה, הוזכר כאשר לנתחיה הבהמה

 הנקרבה הבהמה תנותח איך כך אחר באמרו זה על
 קצתם האברים חלוקת הל זה לסמוד רצה שם כי .וכו׳

 לסדר בכאן כונתו אגל לאכילה. וקצתם לשריפה
 והזריקה והשחיטה לכך המיוהד המקום אל ההקרבה

 ויקרא בפ׳ חברו אלה וכל .המזבח ע״ג וההקרבה
,עצמו הזה־ הסדר על ומצרנים סמוכים עלו ששם
 החבר בדברי כאן ונתאהר ,הנתוח שם שהפסיק אלא

א :שזכרנו הסבה מן ל ר ש ס ח ם י ה  המצא .וכו׳ מ
ם :כ״ג סי׳ בשלישי זה דוגמת סי ה ם מי קי  אשר .ד

ך :והליחות האיכיות בין ח אי ת ו נ הזכיר כאן .וכו' ת

ר צ ד או מ ה נ
 :היטב באר מבואר הכל ההיה כיצד המצוה בעכיית וכן

הכונת  הנבחרים והמינים הקרבנות ותוכן ציור .הקרבנות י
 . ובחים כל מקומן ואיו־ יותר או בנה בן נקבה או !כר להם
 מענים מלבו לו לבדות דרכו לאדם לא כי מבואר זה 'ומכל

 ואיך :גדול או קטן דבר בשום ה׳ אל יתקרב שבהם ומצות
 וגו׳ לה׳ קרבן מכס יקריב כי אדם כמ׳ש .אותם מקריכים

 או כליל כולה שהיא עולה מהם ואיזה .לרצונו אותו יקריב
 .מקום ובאיזה :קרבן מיני שאר או נאכל שהבשר גזטאת

 בעזרה במנכן או הבחירה בבית ה׳ בו יבחר -אשר מקום הוא
 נקרא היה המקומות אלו וזולת ,קדשים וקדשי בהיכל לא

 ,בצפון שחיטתן קדשים קדשי .צד ובאיזה :חון מזוטי
 .נשהטים ואיך :בעזרה מקום בכל שחיטתן קלים קדשים

 עושים ואיך :צ״ד) (דף בזבחים כדאמר שרת בכלי שחיטתן
ם ט ד  ,הנתחים הקרבת סדר .ונתחיהם :הדם זריקת כדר .ג
 :וגו׳ וכרעיו וקרבו וגו׳ הפדר ואת הראש את כמ׳ש

אכות מל ת. מ קו לו  במעשה הם דינים חלוקי הרבה• ח
ת בבאור כולם :הקרבנוה א  ה׳ השקיף הכל על .אלהים מ

 ויפסד קטן דכר מהם יחסר לא :הקרבתם משפט לט לסדר
ל  צריכין כולם הם הקרבנות משפטי שבנדר הענינים ־כל .חכ

 כל ממנו קטן דבר יחסר ואם חבירו את מעכב ואחד לזה זה
מו :נפסד הענין  שנתהוה מה כל . הטבעיות ההויות כ
 מתחברות הם אשר :טבע הנקרא הדבר ע״פ בעולם ונברא

 מענינים בעולמו הקב״ה שברא מה כל .דקים מיהכים
 ולח יבש וחם קר שהם איכיות מארבע מחוברים הם הגשמיים
 ,היחוס מצד אמנם .היסודות ארבעת טבעי אחר כנמשכים

ע ר״ל ע  הרבה משתנה גשמי דבר בכל אלו לאיכיות אשר ה
 לו הצריך שיעור וחי צמח לכל המשער הש׳י חכמת גזרה כפי

 .ולכרטיהם למיניהם הנבראים נבדלו זה ומחמת ,אלו מאיכיות
 רבים מינים ׳הורכבו והיסודות האיכיות אלו מארבע והנה
 אלו הערכים וע״כ ,מספר אין כמעט שונים ופרטים מאד

 הקור אל החום ערך ד׳מ ויהיה .מאד דקים לחלקים גרלקים
 שאין עד מאד קטן בחלק אחר בצמח מערכו משתנה זה בצמח

 שיהיה השנוי זה יגרום ועכ׳ז , הזה הקוטן משגת המחשבה
 בערך השנוי יקרה ואם ,עניניו בכל ממנו נבדל האחר הצמח

 או :ההוא החי או זה צמח יתהוה ולא נפסד הכל זה
 ישתנה אם בגוף לפעולתו הנברא האבר ר״ל .ההוא זתאבר
ס ע  מופסד אלא :פעולתו יתבטל בהרכבתו אשר ההכרחי ה

 הצורך כפי השלם בערך הדבר. נברא כבר אס הנה . נעדר או
 וגבר מציר יבש ההוא, הענין יפסד אזי ערכו נחסר ואח׳׳ז לו

 נעדר הוא אזי ערכו נשלם לא נוצר בטרם ואם וימלש, ימוח
ח איך :כלל מתהווה ודינו ת ה תנו ת הבהמ  .וכו׳ הנקרב

 ,לנתחים מנותחת כולה והיא לנתחיה אותה ונתח נאמר כעולה
 שהי ואת הקרב שעל החלב את להסיר רק צוה ובשלמים

האליה בכבש זה על ונוסף ,הכבד על היותרס ואת הכליות
תמימה

שקדם כמו ונחחיהם בדמם עושים ואיך באמרו למעלה דברו היה לבד הקרבתם לענין כי .נתוהם עיין
ה מ ו
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 ומיי לשריפה שיש ומה לאכילה שיש ומה אבר באבר יעשה ומה הנקרבת הבהמה

 ,בכ״א) "לא"יעברום(סינס בהם המצוה אשר הבתות מן יקריב ומי ישרוף ומי יאבל
 תבשיטיהם עם פגם יהיה שלא בנ״א) (איננו "עד המקריבים תכונת תהיה ואיך

 הענין מקום אל לבא רשות לו נתן אשר גדול כהן מלבוש שכן וכל ומלבושיהם
 והטהרת הקדושה מן בזה שנתלה ומה והתורה, והארון השכינה מקום האלהי

על בו סומכים אך ספורו שיארך דבר והתפלות, והקדושות הטהרות ומדרגות
קריאת

יהודה קול
 נהוח על זה לערש b"t .אבר באבר יעישה ומה

 השרישונו כבר כי ,הכולל נהומם אמר וחכר אבר כל
ם, נחמיה ולא לנחמיה אוחה ונחה ז״ל  אבל לנההי

 ואיזה לבעלים הקרבנוח מן מלק איזה לומר הכונה
 החמר כאילו ,משלמנו הזוכים ולכהנים לגבוה מהם

 כאמרו ^ריבה אליחו שלמים זבמ מקריב הוא כשב אם
 והקש .בעז כן שאין מה וגו׳ חמימה האליה מלבו

 לאכילה שיש ומה :הקרבנוח הלוקי גשאר זה על
 , הקרבנוח מן בו זוכים הבעלים שאין מה כי .וכו׳
ר, האליה ולפעמים ושוק, ומזה המלכים והם  כאמו

 וקצהו ,ושוק מזה והס ,לכהנים לאכילה קצהו יהיה
 כעין .יאכל ומי :והאליה המלכים והס ,לגבוה
 בקדשי הנאמר וגו׳ יאכלנו בכהנים זכר כל אמרו

 .הפרה אח ושרף אמרו כעין .ישרוף ומי :הקדשים
ד  נאמר הכשרים יום של המכיאח ושעיר המגיאח וב̂נ

 הכתות מן :וכיוצא .וגו׳ עורוהם את באש ושרפו
 מוסב זה כל .יעברום לא בהם המצוד. אשר
 האכילה כי ,יקריב ומי ישרוף ומי יאכל ומי לאמרו

 כי' ,ההן מהכתות יעברו לא וההקרבה והשריפה
 בהם והס ולעשות לשמור מועלת המצוה עליהם
 :בזר הכשרים מהדברים וזולתה כשמיעה לא ,לפפבא

 שכן כל ר״ל .וכו׳ גדול כהן מלבוש שכן וכל
 שצם כפי עניניו פרעי על הבורא להוראה שהוצרכו
 דבק האלהי הענין בהיות גדול כהן של מדרגתו

 .הקדושה :והולך שמבאר כמו מזולתו יותר בו
 :העומאוח מן .והטדהה :וכיוצא ומשכרות מנשים

ט׳ אך ספורו שיארך שנתלה מה היות עם ר״ל .ו
בזה

נהמד אוצר
ה :חמימה מ ה ו ש ע ע :נאמר כענין . אבר כאבר י ע  אס ו

ה פדרו ואח ראשו הי  וכהלב הפדר, בשמיטה כית מכסה :
כ ואה ,המובמה להקטיר הככד על ויותרת והכליות  הוא פ:
 ,תמימה האליה הלכו כמ׳ש קריכה אליהו :למיס זבח מקריכ

ה ;מכא״כבעז מ ש ו  למעל^ הנאמר על ■מוסכ ל׳אכי^ה.. שי
 ממנו :יהיה ומה הקרכן מן לה־,רכה שיהיה מה שכיאר כלומר

 וכן לגכוה, העולים האימוריס מלכד הכשר כל כמו לאכילה
 :קלים קדשים ושאר שלמים כזכתי זוכים שהכהנים מה בהם יש

ה מ ש ו שרפה שי מי : האימורים .ל אכל ו  הכהנים' אם . י
 שאינש קדשים קדשי כגון ,נקבות או זכרים ,הכעלים או

מי : כהונה לזכרי רק נאכלים  שנאמר כענין ,יקטיר .ישרוף ו
 מי אל ישרוף מי שכמך ומה .המזבמה הכל את הכהן והקגייר

 בטרם הקרכן מן לאכול רשאי הכהן היה שלא מפני הוא יאכל
 וכא -התלג את יקטירון כטרם גם וכמ׳ש ,החלבים שהקטיר

 ומם• וגו׳ לכהן לצלות בשר תגה הזוכח לאיש ואמר הכהן נער
 איתא שמואל ובמדרש ,כ׳) (ש׳א מאד גדולה הנערים חטאת

 ומניחים הכשר אח אוכלים אתם מה מפני הקכ״ה להם אמר
מי :ע״כ ,בחמה שטוחים החלכיס אח  כמ״ש .יקריב ו

ד והקרינו ם, את אהרן כ ד  וזריקס והולכה קכלה דהיינו ה
ת מן : כשרה כזר שחיטה ואולם ,בכהניס היא והקטרה תו כ  ד.

שר ם המצוד. א  בי ,להקריב שעליהם הכהגיס ר״ל .בה
ד משמרוס לח׳ הכהנים חלק ומשה ,למשממת נחלקו ח  הפאי ו

 מהמשמרוס אחד כל על מצוה והיה ,משמרות לכ״ד חלקם ע״ה
 מצום וברגלים ,כ״ז) (דף בתעגית כנזכר שלו בשבוע לעבוד

 החליל בפ״ס כנזכר ,שוים המשמרות כל שיהיו התורה מן עשה
א :המקדש כלי מהל׳ פ״ד וברמב״ס  המם ר״ל .יעברום ל
ת :הקרבתם משפטי על יעברו שלא מוזהרים נ כו ם ת בי  ,המקרי
 שיהיו צריטם והיו בהם פוכליס מומים היה העובדים הכהנים
ם :פגם בלי שלם בתואר ם ע ה טי שי הם תכ שי מלבו  כמו . ו

 גם נקראים בכלל כהונה מלבושי וכל גדול לכהן והאפוד הצין
אלו ובכל ,ולתפארת לכבוד בהם שנאמר תכשיעים בשם כן

 משולשלים נאים חדשים שיהיו מצוסן כהונה בגדי ,ז״ל ד׳ הלכה המקדש כלי מהל׳ בפ״נז הרמכ״ס וכמ׳ש ,פגם שום היה צא
ע ד  ממדמו פחוס קצרים או מדתו על ימר ארוכין או מקורעין או מעושטשין היו ולתפארת. לכבוד שנאמר הגדולים בגדי כ
ש :ע״כ ,פסולה עבודהו ומבד כ״ ש ו בו ל ק מ ל כ דו ס שבהם לבן בגדי ר״ל .וכו׳ ג מ  הים ביוה״כ ולפנים לפני גדול כהן נ

ג בהם ששנה שבגדים והוא ,יותר בהם הדקדוק  בפ״ס הרמב״ם שפסק כמו ,שנית פעם גהם עובד איט שוב אחד כפור ביום כ׳
ן :המקדש כצי מהל׳ עני הי ה ל א שם, אשר והכרובים הארון ששם קדשים קדשי בית הוא .ה  הים הכרובים שני מבין ר״ל מ

ע הדבור רה :למשה מגי תו ה נו׳ ההרה אלי עלה משל אל ה׳ ויאמר וכמ״ש הלוחות הם ,ו  והתורם האגן לחות את לך ואתנה ו
ה : פלומוח על אשר הדברות בעשרת נכללו מצוס תרי״ג שכל בחומש ז״ל ופירש״י ,להומהס כתבתי אשר מפצוה מ ה ו ל ת  שנ

ה  ששנינו כאותה ,וטהרה קדושה שצריך יוה״כ של ענודות כל הקדשים,*■וכלל קדשי בבית הכהן להכנסה עוד ששייך ומה .וכו׳ בז
ת : כיום בו גדול הכהן ועוכל מקדש טבילות וממש קידושין משרה רגו מד ת ו רו ה ט ת ה שו קדו ה  העהרויז היו מתי כלומר .ו

 ל^־ש צריו היה העובד כהן כל וכן ,בהיפך או לבן לבגדי זהב מבגדי הלבישה במדרגת משתנה שהיה בשעה דהיינו ,זהקדושות
ה מצות בעניני וכן ,ורגליו ידיו מנ  המדרגות לפי והעהרות תהיו^ קדושים בפ' שנאמרו כאותם קדושה עניני הרבה יש בכלל כ

ת :בקדשים אוכל כפרתו הביא ,בתרומה אוכל שמשו העריב ,במעשר אוכל ועלה טבל ששנינו כאותה לו פ ת ה  הכהן שהיה .ו
ק .קדשים קדשי בבית קצרה ותפלה וכו׳ נא כפר שאמר וידוים בשלשה ביוה״ב מתפלל הגדול  המעמד אושי היו השנה בכל ו

 בתענית(קף כדאיתא מוסף הנקראת ומנחה שחרית בין אחת תפלה ועוד נעילה מנחה שחרית שהם תפלות ארבע מתפללים
: ( י ״ . שיארך ג רו פו ם: הם הענינים אלו נכל מהדקדוקים הספור ס ם אך ארוכי מכי . בו סו ׳ ו כ מלננז לא כלומר ו

ומדעתט
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 תכונת וכן .משה עם אלהים מדברי והכל ,רבותינו שהעתיקו ומה התורה קריאת
 וחצר והארון והמנורה והשלק והאהל המשכן סיני בהר למשה הראתה כלה זזמשכן
 וציורותם רוחניות לו הראו מלאכותיו וכל ומסכיו) (נ״א ״ומכסיו ועמודיו המשכן

 צורתו לדוד הראה שלמה בנה אשר הגדול הכית וכן ,לו התנו כאשר גשמיות
 .ותכונתו צורתו יחזקאל לנביא הראה בו יעדנו אשר הקדוש העולמי והבית ,רוחניית

 הפילוסופים היו כן היה ואילו ,התחכמות ולא הקשה ולא סברא האל בעבודת ואין
מניעים .

.יהודה קול
 רוב על ספורו שיארך דבר וכו׳ הקדושה מן בזה

 שמירה שנחנה בנפשך הדמה אל ודקדוקיו^ שרמיו
 שיקרה וכמו ;והחהכמות שכל לגזרה מוקיו פרשי

 נמסרו שפרשיהן המעולוח המדוח בהגבלה לפילוסופים
 ההם הפרשים ולצמצם לשער שבאדם ההבוני הכח ביד
ם אך ,ושעחם מקומם צורך כפי  המופלג הרבוי כל ע

 לעולם לעד בהם אנו סמוכים ,הללו המצוח שבפרשי
רה, מהם שנהבאר מה על  הכחוב שהסר ומה בהו

, על בקבלה רבותינו שהעתיקו מה ,ימלא ה פ
 נהלחש באה כי נחלה שום בהם להחחכמוהנו ואין

כו/ אך באמרו כיון או .יעקב קבלה ממורשה אלינו ו
ה עם ספורו שיארך ההוא הדבר כי  פרשיו רוב הי

 ההורה קריאה על בו סומכים אנחנו ,בכהובים אינש
 מפי ז״ל רבוהינו שהעחיקו מה ועל ברמז כה שנכלל

 נ^ל לא משה עם אלהים מדברי הכל כי ,השמועה
 דע .גשמיות וצורתם רוחניות לו הראו :דבר
חו שאץ  שאס ,לגמרי גשמי בלחי לדבר ברוחניות סנ

p טן בדבריו היה  לו שהראו באמרו הפכים בין ק
 בביאורו צריכים והייש גשמיות, וצורחם רומשוח

ש, באויר פורחים מגדלים בבנין להחעסק  והייע דממנ
ה כיוצא על בפתיחחו המורה שכהב במה נכשלים  מ
 העצומה ההזיה זאח לכמו ההשרחה סזאח שתגיע

מנז העולם כהוח רוב בה ויחברו בה יהזו אשר  בז
 למאמריס ענינים שימצא רוצה מהם אחד כל להיוח ,זה
 כשל וכבר .שירצוהו ממה דבר אומרם בהם כיון לא

ה, המקום ביאור על כחי בעיוש  החלום ובא הז
חב סי״ בשש שכתב ממה עיש אורו אשר עד עשן ב

/ הרוחש הדק הגשם מן מצשיירוח חכמינו לדעת וכן י

נחמד אוצד
 הדנרים כל רק אך ההם הדקדוקים כל טושים אנו זמדפמנו
סוpבד בהורה מרומזים תי ע , שד, ו נ תי בו  הש״ס חכמי ר״ל ר

^ המקרא פירשו ד  :ע״ה רגינו משה עד דור מחר דור שקבלו ב
ו ג״א י » מ  או .החצר שער פתח ומסך מלשון ,המסכים .ו
 הגוים(ישעיה כל על הנסוכה והמסכה כמו ,כסוי מלשון י״ל

ת א הרזוו :כ״ס) חניו  לו שהגיע רוחניות בשפע כלומר .רו
» או  ,וגובה ורוחב באורך הגשמיית הצורה שהבין עד מנין ג
 מקום לא שם שאין ברוחניות יצטיירו לא המרחקים שאלו אע״ס

 שסע ענין כאן יש אבל ,ועומק גובה ולא ורוחב אוקי לא
 אדם נשמח ש ד״מ אומרים שאנו כמו ,הגבול זה המקיים
 ומחיה ידוע שיעור ועל איברים ברמ׳ח האדם תואר מקיימה

 ,הגשמיים דברים אל הרומניות השפעות בכל הדין כן ,אוהו
 הרחיב כאשר ,הנביא אל הנבואי השסע הגיע המנץ ובזה

' סי׳ ד׳ במאמר בזה הבאור החבר העמיק  :אי״ה נדבר ושם ג
שר א תנו ב  על דוקא שיהיה הענין הוסד p כלומר .לו ה

 אחריו שאין תנאי כמו והוא ,יוכשר לא לאו ואם סשואר זה
ת זבן ;כלום בי ל ה דו שר הג ה א נ ה כ מ ל  כאמרו(ד״ה .ש

 :התבנית מלאכות כל השטל עלי פ׳ מיד בכתב הכל כ״ח) א״
שי דנו א ע ח אשר .בו י  הגאולה בעת לבעת לע הגעי

אל ־לנביא :ב״ב שימים ק חז  שראה איו מ׳ ביחזקאל כמכר .י
דו נחושת כמראה מראהו איש נבואה גמראס ט  המדס קנה ו
 הביס על היעוד שזה מכרעת והדעת ,הביס תבנית פל זמודד
 לא הרי שע בית שאילו ,הגאולה בעת הימים גאמריס שיבנס

ם בקצת רק ליחזקאל שהראו בסואר היה  הרד״ק כמ״ש דבט
 איזה מלבו אדם טוציא .סברא :אחד קנה וקומה בפסוק

א ;ענין ל ה ו ש ק  הגיון בדרכי דבר מתוך דבר שנלמוד .ה
ט, סו לו  ודרך לזה ענין אינו בהיקש לומדים שאנו ומה הפי

 במקרא הנאמר שבל קבלנו רpס p העיון מצד ואיע לו אמר
 שאפשר: הפרנוים בכל אמד דין לשניהם שיהיה ראוי אמד
א ל ת ו מו כ ח ת למה(צעויגו המצוס עעמי בהבנס שנתחכם • ה

___על  I .
 הנקראות,ככוד הרוחניות הצורות הקודש רוח הנקרא

ה. ענינו שיתכמ־ וכמו ה ר של וכללו אי״  הרוחבי הדק הגשם סן להתהוותם רוחניות המשק מראות שקרא מ
ס זה הורה וכבר הקודש. רוח אצלו שנקרא הנזכר ק הצורות סתראינה ג׳ סימן ברביעי באמרו ק ג  עץ ה

כו'. המשכן נראה כאשר בחידות ולא במראה בעין שם ו  על אש בשם לרז״ל המכונה הוא הרוחני הזך הזה מג
 של ומטרה אש של שלהן אש של ארון אומר יהודה ב״ר ר״י חטא הקומץ פרק במנחות כי וזה ,דקותו עוצם

תן, ועשה משה וראה השמים מן ירדו אש ר. מראה אתה אשר כתבניתם ופשה וראה שנאמר כמו ה כ. ב ״  ע
ם po לא מגנ t 6ל ,בהר מראה אתה אשר כהבטתם כתוב הוא שאצלם לפי האלה הכלים שלשת על רק זה 

 כמשססו המשק את והקמות דכתיב מעסה אלא לאסר כתוב הנזכר בפרק שהרי ,המשכן חלקי שאר אצל
סי. הכי בהר הראית אשר כ. כחבניסם, כתיב הסס כמשפטו כתיב הכא נ  שלשת בץ שהבדילו הרי ע״

 על כמשפטו ט שכתוב המשכן חלקי שאר ובין ,הראהו דמותם כי שרגשמעו כתבניתם בהם שכתוב הכלים
תיו משפטי . על לו הנאמרות מכו ה  נסקרו• אחת בסקירה אצלו וכלם בפטנס הבדיל לא החבר אמנם פ

ר ש א . התנו כ כך: כך להיות תנאי לו הושמו כאשר ר״ל מ כן ו . הגדול הבית ו ט׳  (דה״א כאממ ו
ב הכל ״מ)5 ת א :התבטת מלאכות כל השכיל עלי ה מיד מ ר ב  :דבר בדבר הגוברת המחשבה היא .ס

תו, בתורה להתחכם שרוצה התחכמות. הקשים: ע״י דבר אל מדבר החקירה היא הקיזה. ס ט מדע ת
היותו
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:ישראל בני שהגיעו מה לכפלי ושכלם הכמתם ברוב מגיעים

 שיבא ,פקפוק ולא ספק מבלי התורה לקבל הנפש תנוח זה בכמו הכוזרי אמר‘ ק
 בעת. מעבודתם שיצאו אותם וייעד לחוצים משועבדים לעבדים נביא *

 שבע ביד והיא כנען ארץ אל ושיכניסם ,ההיא התבונה על איחור מבלי ההיא
 שיגיעו קודם מהארץ חלקו שבט לכל והודיע ,מהם חזקה מהם אחת כל אומות
 וכבוד השולח גדולת מאמת זה ,נוראים במופתים מועט בזמן הכל והתקיים אליה,

 שלוח אני כי אומר היה ואילו .שולח לבדם אליהם אשר העם מעלת וגודל השלוח
שלא מפני בשליחותו, פגם היה חציו עד מגיע דברו היה ולא העולם כל ליישר

נשלמה
ה קול ד הו י

מו בלתי היותו  דח להקים והקשחו הכמחו על סו
 שנים בגלותו מ״מ חשצו, ה׳ בתורת אם כי לעצמו
 הקראים כמו עיניו למראית בפירושה להתחכם בתורה

 זה ואע״סישאין ואשם. תהנוא כי חובל הוא נפש
 לו הונח מקום שהרי הקראים לספור מיוחד מקום

 זה על המובאת הראיה וגם ,בו להתגדר י בשלישי
 לה אין וכו׳ הפילוסופים היו כן היה ואילו באמרו

ם, עם ענין  מיני כל יחד לסדר כיון מ״מ הקראי
 :האלהיס בעבודת מועילים הבלתי ההתחכמות

p ל ז ה ; נ ו כ ת א ה הי  רמה וביד גדול ברכוש . ה
ר ש ם א ה לי ם א ד ב ח ל ל  אחרי .וכו׳ שו

 ואיך אלינו כבודו והתחברות הסגולה ענין לו התבאר
 כ״ח מסי׳ הללו לספורים הנלוה כל עם תורתנו קמה

 בדבריו הנכללים הראשיים הדברים מן והם ,ואילך
 לקראתנו יוצא עתה הוא הנה ,כ״ז סימן מבר של

 התורה כי החבר שם שהניח מה זה מכל ולקיים לאשר
 והוא .אתנו לזרים אין ולבנינו היא לנו האלהית

 הפסקא שמן ,פעמים כמה עד דברתי אשר הדבר
 המאמר סוף עד הנמשכים הספורים כל תוצאות ההיא

לו :הראשון .הזה אי ה ו ר הי מ י כי או ח אנ לו  ש
/ כו  להודות הוא וישר צדיק כי הזאת הראיה פח ו

 כאמור, החבר שם שזכר כמו בפרס לנו נתונה שהתורה
 שהיא אמרנו גזירת הגנות אל מביאה שהיתה לפי

רו בהיות כי ,חלד יושבי לכל מתנה ב תי ד ל ע ב י ג  מ
ד ו ע צי ה ח ם הי תו פג חו לי ש  ראיה ועוד .וכו׳ ב

ק איך כי שנית ת  ,העולם לכל ניתנה שהתורה אמרנו י
 מונע היה עברי בלשון שנכתב התורה ספר זהנה

 ללשונם ההעתקה סורח מעמס מצד השליחות השלמת
הסבות סכח שנים מאות אחרי אם כי תשלם לא אשר

. . אשי
ל :ה׳ שלחו אשר ע״ה רבינו משה מעלת .•השלוח ד ת וגו ל ע ם מ שר הע ם א ה  אשר ישראל בני ממלס גיודל .וכו׳ אלי

לו :הארצות גויי מכל בם בחר הש״י אי ה ו ד הי מ כו׳ או ה מל נוטס ליהן פניו שם הכוזרי .ו  מם הבדיל ט ככס ׳0 משה פ
ע ונמב ,ימד אדם בני כל בה כלל ולא לבדם המה אמה בדת אותם ליתד ישראל בני f מסני העבמי במנהג ראוי היה ש ic 

ם השליחות מנין שיהיה צריך והיה גדול או קטן דבר שום ארצה ה׳ מדבר שיפול יתכן ^יי  גי אמפר בלמי היה וזה ,כולו מ
ע ■להורות ד א :והולך שמבאר כמו ועצום רב זמן לזה צריך היה עולם באי לכל הישרה ה ל ה ו ע דברו הי מי ד ג ד ע מי  .ו

 שהיה אמס סורס סחת האומות כל להביא משה חיי שיגיעו אפשר בלתי היה עכ״ס אומות הרבה מיישר היה אם שאפילו י״ל
מר, עם אל ומממלכה גוי אל מגוי שילך צריך  לא אשר אדם בני שיביא אחד אדם חיי ימי שיספיקו נמנע דבר כמעט וזה א
העבודה. התורה אל פתאום ועצבים, זרות בעבודות הורגלו אך ועבודתו ה׳ יראת ערן מעולם ידעו  מצי ילו6א ומעתה ו

ה :הישרה הדרך אל להניאה קשה היה העולם ם הי תו מג חו שלי  רבים עמים מיישר היה שעכ״ם תאמר אם שאפילו ריע .ב
י שהם בלבד אמד לגוי רק בא לא מאשר ראוי יוסר ♦היה מ ה' מעשה לענין ראוי יוסר שאס״ה אמר וע״ז ישראל, מ פ ל א ו

סיבא

ר צ ד או מ ח נ
 :דרכם הבין והאלהים זה מהשיג האנושי שכל קצר ט , p טל

ם עי ה לכמלי וכו׳ מגי עו מ הגי שראל בני ש  הנבואוס מן .י
 לא מעולם כי נתפרסם וכבר .לישראל נעשו אשר והנסים

 tm אן הפילוסופים מן אחד לשום נבואיי שסע שום הגיע
:הספקות במצולות עובעו החוקרים ומבחרי ,מרה בנפש

מו ק כ ה ב ח :והילך שמבאר הראיוס אלו בכמו .ז  תנו
ש פ  האמונה בירור (0 האדם דעת תהישב .הנ

א :הלב הרהור שום בלי ב א שי בי  לססר התחיל׳ .וכו׳ נ
א שיבא והוא מעולם, כמוהו היה לא אשר הנפלא הענין ט  נ

 ולא מושיע לא להם אין ושפלים נבזים משועבדים עבדים אל
 להסיצב ה׳ בעזר בא לבדו אמד ואיש ,אדם בני משום עוזר
 ש*ם6ה כולם שיצאו אותם והבטיח המדינה בני וכל המלך נגד
בלי :כסף אץ חנם ד. מ חו ל : עוד זמן עכוב בלי אי  ע

ה נ כו ת א ה הי  במצטם עבדים להיותם עוד יתעכבו שלא .ה
סם :שהיו התכונה על יהיו ולא כני שי ל ו ץ א . אר ן ע נ  כ
ח אל להכניסם אותם הבעיח חף בלבד זו ולא «ן א ס ר »  מ

בה: שהיא טו ה.ו א שמנ הי ד ו ע בי ת שב מו . או ׳ ו כ  אע׳ם ו
 משם ביד מוחזקת היתה כבר קשים אדונים בידי טדייין שהיתה
ע :כבשה כבר כאילו ת שב מו  לאברהם נסנו אומות משר .או

 קנסי קיני דהיינו ושעיר, ומואב עמון שהם מסם השלש רק
 הול) שאף לאדום נהן שטר אך ,יעקב לבני נסנו לא וקדמוני

 בשכר ללוט נמנו ומואב .עמון וארצות ,אברהם מזרע
ל :דברים בסדר ז״ל פירש״י כן אברהם, עם ת כ ח ם א ח  מ

קה ם חז ת ה אומות משגע אמס כל .ס ס  מישראל, חזקה ט
מך, ועצומים גדולים גויס להוריש כמ״ש  *U bש ובמשמע מ
ה ועמו ט שמלך נראה וכן ,מישראל עצום מהם אמד  מזק ט
ע :מהם השגחתו ה׳ שהסיר בעס ישראל מבני די הו  לבל ו

ט קו שב  שנאמר כמו הברכה וזאת מפרשה וה למד אולי .חל
טן וגו׳ אמר לכנימן ס מקום דהיינו ,שהן כתפיו ו  המקדש, ט

 להם שהגיע החלק בהם מרומז שבטם ושאר יוסף בברכת וכן
ת :שם ז״ל רש״י שפירש כמו מ א / :באמת מבאר מ ^ ו ד  ג

ח ל שו ט הוא ,משה אס ששלת ט גמלת .ה ט » אשר אל  י
ד :ובארן בשמים חפן אשר כל לעשות משלה בכל בו כ ו
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 השלמתה) (לא ״שליחותו "בהשלמת מונע והיה ,בשליחותו הבורא בונת נשלמה

 וכוזר והודו שבא אומות על רב ולאות וטורח מעמם והיה עברי, תורתו ספר היות
 ״להשתנות ״אליהם שיקרה שנים מאות אחרי אלא בו, שכתוב מה ולעשות להבינו

 (נ״א• ״בראיות ״או שכונה או נצהון בעבור אליהם) להשתנות להם (לא ״עליהם
;תורתו על ומזהיר שמעיר אחר נביא או ,בעצמו הנביא בראית) לא

אמר
יהודה קול

ה וז״א .יזכיר אשר הי ע ו נ  שליחותו השלמת מו
ת ו תו ספר הי ר רי תו ב  צא כי לבו ויפנ .וכו׳ ע
 נחמרין אלו ברק סובה במשנס ז״ל לאמרם האמין
 בסיד וסדוהו המזבח את ובנו האבנים את הביאו
 שנאמר ,לשון בשבעים ההורה דברי כל את עליו וכהגו
 בצירוף היטב דברים פ' המזרחי בעל נופירש היטב

 האבנים את ונטלו שבעים) עולה הקודם החשבון עם
 אלו פרק שם אמרו ועוד .ע״כ ,במקומן ולנו ובאו

 יהודה ר' התורה את ישראל כתבו כיצד ת״ר ,נאמרין
 האבנים על וכתבת שנאמר כתבוה אבנים גבי עצ אומר

טב, באר הזאת ההורה דברי כל את  ע ואחר הי
 למדו היאך לדבריך שמעון ר׳ א״ל .בסיד אותן סדו

 הקב״ה להם נתן יהירה בינה א״ל הורה העולם אומות
ס והשיאוה. הסיד את וקלפו שלהן נוטרין ושגרו  ג

 דברי נכתבו המלון אבני על תני אמרו בירושלמי פס
.נכתט מזבח אבני על אומר יוסי ר׳ ,יהודה רבי
 אומום ויום יום בכל נכתבו מלון אבני על דאמר מאן

ההורה־ את ומשיאין נוטריהן שולמין היו העולם
 המזבח אבני על מ״ד לשון. בשבעים כתובה שהיהה
 נסים מעשה היהה ועוד ,ונגנזו היו לשעה לא נכתבו

 התורם אה והשיאו ואומה אומה כל בלב הקב״ה נתן
פ׳ עולם ובסדר .ע״כ ,לפון בשבעים כתובה שהיהה

 האלם האבנים עשרה שהים ואת לאמר כתוב י״א
 וסדום ,בגלגל יהושע הקים הירדן מן לקחו אפר

 שנאמר לשונות בשבעים התורה עליהן וכתבו בשיד
 באר הזאת התורה דברי כל את האבנים על וכתבת

: כ ״ ע ב, ט ם הי מ ע ח מ ר טו ת ו או ל . ו ב  שנם ר
ט: להפליג ושלש עני א ב ב דו ש הו כו׳. וכוזר ו  לפי ו

 הארן צורת בס׳ חייא ב״ר אברהם רבי שכתב מה
ארן, המיושב חלק פתח  באקלים הוא שבא מחוז ב

הוא וכוזר בשלישי, וקצתו בשני קצהו והודו הראשון,

ר צ ד או מ ח נ
 יסול שלא עד שליחותו כל וישלים אחד עם אל השליח שיבא
, מדכר דגר  עצתו משלים היה ולא העולם לכל כא משאילו ה'

ה כשליחותו: פגם נראה והיה כולו והשליחות הי ע ו נ  טו
 :העולם בני לכל הקכ״ה שלחו לא למה באור הוסיף .וכו'
ה נ״א ת מ ל ש ת :התירה ר״ל .ה רתו ספר היו  .עברי תו

 .אשורית וכתב הקודש לשון שהוא עבר גני של ולשון בכתב
 בס' חז״ל לדעת לפון בע' התורה נכתבה יהושע שבימי ואע׳ס

 מת כבר אז הרי ,בגלגל שהעמידו האבנים על ,נאמרין אלו
 לבני נלמדה יכול אשר האמתי השליח שהוא ה' עבד משה

 לעת ונפלאות בנסים לתמכו ידו. על מסכים והקב״ה העולם
 קם ולא כמ״ש ,זולתו נביא לשום כן עשה שלא מה הצורך
 משה עשה אשר וגו' והמופתים האותות לכל וגו' עוד נביא
ת על :ישראל כל לעיני מו א או  אומות הם .וכו' שב

 :יקריבו אשכר וסבא שבא מלכי כמ״ש רחוקות מפורסמות
נו הבי  ופירוש קבלה בזולת התורה דברי להבין שיוכלו .ל

 משה עד איש מפי איש המקובלת פה שבעל תורה שהיא כמו
א :ע״ה רבינו ל ת אחרי א או ם מ  לא אם כלומר .שני

קרה :שנה מאות כמה בארן הדת שיהעכב ם שי ה  .אלי
 י״א) (במדבר מלשון והוא הזאת התורה דברי להם שיקר

ת :דברי היקרך עמה-מראה תנו ש ה הם ל  שבתוך כלומר .עלי
 מחמת האומות בגני הדעות שישתנו אפשר הזה הרב הזמן

ר : ■מה מקרה ק בעבו ח צ  :תקיפה ישראל מלך יד שתהא .נ
ה או נ כו  האומות בין שוכנים ישראל בני שיהיו מחמת .ש

 תורת אל יביטו האומות וכל הארן כנפות בארבע מפוזרים
 הוא •ונבון מכם עם כי ויראו בקרבם השוכנים היהודים

ת או :לתורתם ויתאוו א בראיו בי מו הנ צ ע  לג שיתנו .ב
 אמס תורת כי יבין ולבבם משה עשה אשר האותות כל

א יהיה ולנ״א ,בפיו היתה ת ל א בראיו בי מו הנ צ ע  מוסב ב
 העולם בני כל אל התורה שתתקיים שא״א ור״ל ,למעלה

 טורח שהיה ,ע״ה רביע משה שהוא נעצמו הנביא כראיות
 אחריו שנאמר זה יהיה ולס״ז .האומות כל על רבה ויגיעה

א או בי , אחר נ כו'  ע״י התורה שתתקיים כן גם שאפשר ר״ל ו
ק ,משה תורת על ויזהיר אמריו שיקום אחר נביא עי שנאמר נ

הנני
. סימן כמחכר הששי ב&קליס  וקצר והשלישי והשני הראשון האקלים במחוזות פיהו דברי החלת והנה א׳

 :ובהשכל בדעת מכוונים כלם ודבריו .הפשי שבאקלים המתגייר המלך מדינת היא כוזר מחוז אל בקפיצה ופלה
ה ר ק ם שי ה לי ת א ו תנ ש ה ם ל ה לי  האומוס אל שיקרה ,פרשהו כך הזה הנוסח לקיים באת חם .ע
ר יקרה וזה .עליהם אמרו והוא ההנה הרבות השנים גלגול לסבת בענינס להשתנות הנזכרות ט  או נצחון בע

 המסת בעיני וישר סוב אך .שיבח כמו תורתנו עניני אל לשבח השתנוהם יקרה ידיהם שעל .וכו' שמנה
ה השני, ר ק ם שי ה ת ל ו נ ת ש ה ם. ל ה לי  למעלה. המוזכר ישראל עם להשתנות לעכו״ם שיקרה והטונה א

ר :ל״ג סימן בפני זו כונה על תמצא הזה הלשון ודוגמת בו ע חון ב צ  להשתמע :סבות ארבע זכר .וכו' נ
ן היינו בהכרה ואם ברצון. אס ,בהכרת אם ,זה יהיה החלוקה מהכרה כי לתורתנו, העכו״ם חו צ  הנ
 א־פשרוחר ברצון ואס .האמור ההשתנות יקרה זו לסבה אשר ,ישראל וגבר מלחמה חקראנה כי וענינו ,שהזכיר

ה או וז״א ,ההרגל מצד אם .פנים משלשה אחד על הוא נ כו  וכן יראו מהם ישראל שכני בהיוחם כי ,ש
 לשיקגו מספקת ראיה בדבריו ירגישו ובכן ,משה בסורה הכהובוח הראיות תוקף אחרים מפי בשמעם ואם .יעשו

ת או יז״א תורתו, שטירת עליהם ו אי ר ס' ב ה, שיזהירס נביא סכה זה יהיה או .ו 1נבי> או וז״א עלי
ס׳ ו
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 אותם יייעד ,לשונו ואנשי עמו זולתי לתורתו משה קרא לא החבר אמר חא

כל כן ועשה הנביאים, ידי על הימים כל תורתו על להזהיר הבורא '
:ביניהם השכינה שהיתה והזמן הרצון ימי

 וראוי נכון יותר זה והיה הכל שיישר טוב יותר היה והלא הכוזרי אמר סב
:בחכמה י

 בבר כן אם ,מדברים כלם החיים שיהיו טוב יותד יהיה והלא החבר אמר
באיש האלהי הענין חל והיאך אדם/ זרע בהמשך שקדם מה שכחת *

תו, מקבל איננו כקליפה וזולתו ,ההוא לאור מקבל האב וסגולת האחים לב שהיה  או
 ,אלהיים מיוחדים בענינים אדם מבני נבדלים ולב סגולה כלם יעקב בני שבאו עד

הנבואה מעלת כלם מבקשים ,מלאכותי אחד ועצם אחד מין הם כאלו אותם שמים
ורובם

נחמד אוצר יהודה קול
ם .וכו׳ מנ ח לכ!י א ס ב הנו הו א לפני הנביא אליה אה לכם שולח אנכי הנה הנביא בראית לא בו פכ הגדול ה׳ יום גו

 ההפחנות זה יקרה לא כי לארש נצשרך .וכו׳ בעצמו
 כלל אליהם נראו לא שהרי ,'וכו בעצמו הנביא גראיח
 אמור באמרך דבריך כנים ר״ל .וכו׳ קרא לא הא שמירתה: ענין באזהרת ולא התורה בנתינת לא

 עמו זולתי לתורתו משה קרא שלא י
 נכונה ראיה לראות היטבת אמנם כי ,לשונו ואנשי

 לא מזה גם ואולם .כאמור והלשון השליחות מצד לזה
 להזהירם הבורא ייעד לבדם אותם כי להתעלס נוכל
/ תורתו על ו כ / מקרבך נביא באמרו ו ו ג  ואין ו

 נביא איזה ביאת אפשרות על שגזרת במה נוחה דעתי
 זו כי ,התורה שמירת על זולתנו את ומזהיר מעיר
 .אחריו הבאים, מן ולא ממשה לא כלל בהם מדה אינה
 לישראל אזהרותיה עם כלה התורה כל ריקן ובכן

ם ,וכו׳ לתורתו משה קרא לא ומ״ש .בלבד  היותו ע
ה הכוזרי אצל מוסכם הנ ת,, מ ד  ראיה כעין הוא בקו
 זולתי להזהיר מקום שם אין שהרי ,האחרונים לדבריו
 וכבר .שמירתה על תפול שהאזהרה , התורה למקבל
 כי נתונה אינה משה תורת כי וכ״ז כ״ו סימן נתבאר

 שמירתה על אזהרה תיוחס כן אם •ואיך לנו. אם
 לא בקודמת המוזכר השני הנוסח לפי אמנם לזולתנו.

 כלם האלה הדברים יהיו ,וכו' בעצמו הנביא בראית
:כל מכל בכל מלך של דבריו לקיום

ג ה מ ם מ ד ק ך ש ש מ ה ע ב ר  מ׳ץ בסימן .וכו׳ ז
ם : וצ״ה לי ד ב י נ נ ב ם מ ד ם א י נ י נ ע  ב

ם די ח  סגולה נקראים היותם מצד להם וזה .וכו׳ מיו
מפני אלינו כבודו והתחברות כ׳ץ סימן כאמרו לב1

שאנחנו

מלאכי והנורא ) וגו׳( :ג׳
ה קרא לא מא ש כו' מ  הכוזרי דעת על עלה כאשר לא .ו

 לולא העולם בני לכל הורהו להה מפן שהקב׳ה
 ימי במשך הדבר לגמור יכול משה היה שלא העבעיית מניעה

 אין בהם ה׳ חפן לו אבל ,והלשון העולם בני רבוי מצד חייו
 .תורהו אל ליישרם רזלד בני לכל ערמה להת ה׳ לחכמת מעצור

 הוציאם זה ובזכות עמו בישראל רק ה׳ בהר לא מתחלה אבל
 בהוציאך שלהתיך אנכי כי האות לך וזה וכמ״ש ,עבדים מבית

 :הזה ההר על האלהים את תעבדון ממצרים הזה העם את
שי אנ . ו ו נ ו ש  עברי בלשון רק■ התורה נתנה לא לכך כלומר ל
עד :לעברים רק נהנה שלא משום ם ויי ת א או ר כו׳ הבו  .ו

 לא כן שמפני שחשב במה אחור הכוזרי דעת השיב בזה גס
 ,בימיו משה שילמדם נמנע היה כי האומות לכל התורה נתנה
 . בשר כל ליישר שיקומו נביאים שאר ע״י אפשר זה היה שהרי
 מאחי־ מקרבך נביא כמ׳ש בנביאים אותנו שהבעיח כמו יחדיו
ל :אלהיך ה׳ לך יקים כמוני מי כ מן הרצון י הז כו׳ ו  כל .ו

 לכל כן עשה לא בישראל הנבואה היתה ראשון בית עמידת זמן
 וכמו עמו יעקב לזרע רק ההורה נתנה שלא מבואר הרי ,גוי

:ק״ג בסימן שיבא
תר היה קב ב יו  הדבר גוף על אותו הקשה .■וכו׳ טו

 כביכול ידו קצרה ולמה ככה ה׳ עשה מדוע
ה :יהד עולם בני כל להושיע הי ה ו תר ז בון יו  חסד לסי .נ

ה וראוי :ברואיו כל עם להטיב תכלית הבלתי ה׳ מ כ ה  .ב
 כי חלד בני כל שיחכם שראוי ודאי תכלית בלתי החכם האל

: בחכמה יחפון
ה והלא קג ב יותר הי  נמנצן זה דבר כי אמר .וכו׳ טו

 יער וחיתו שדי בהמות כל שיהיו שנמנע כמו
ת :האדם כאחד וידברו' להם פה מ  מ״ז בסימן .שקדם מ

ש :וצ״ה אי ה ב הי ב ש ם ל  הראשון אדם בן שת הוא .האחי
שון: וסגולת שבאחים המובחר שהיה א אדםהרא הו ה ר או . ל

 :שאפשר בתכלית האלהי אור קבל הראשון אדם בן ושת ,האנושי' טבע מצד לקבל שיכול האפשר כסי אשה ילוד על השופע האוד
ה וזולתו פ לי ק רי, אל הקליפה כצורך ההיא לסגולה צריכים היו הם הנולדים הבנים שאר .כ  המציאות מטבע הוא וכן הפ
 כפרי חדם ממין נפרש בלבד יעקב זרע ורק סגולה אדם בני כל יהיו שלא נותן הדין כך הפרי ומקפת קודמת הקליפה שתהיה

ו : להם כקליפה אדם בני זשאר נ נ ל אי ב ק תו מ  ,פסולת בלתי האלהי האור מקבל הזרע כל שיהיה הנמנע מן שהוא ר״ל .או
p i ם :אמת זרע כולו היה זרעו אשר יעקב• בוא עד ניהג הענין היה בדלי בני נ ם :אדם בני מן מופרשים . אדם מ עניני  ב

ם ם מיוחדי ם :בהם המיוחדים קדושים ענינים .אלהיי ם שמי ת  העם לכל אותם משימים בהם המיוחדים ההבדלים אותם .או
לו : יחד סהוא אי ם ב ד מין ה ח  אדם שמין כמו ,אחד כמין כולם נראים שהם ישראלית באומה נראה וההבדל השנוי כך .א
 בני כל נגד עצמו בפני מין נקראים ישראל בני כך ושכל בדבור מיוחד הבדל להם שיש במה שבעולם חיים הבעלי מכל מדל
ד ועצם :תורתם בהבדלת פולס ח  שאפשר גדול היותר ההבדל הוא העצם שמצד וההרדל שלהם, בעצם נבדלים הם כלומר .א

ע ד תי : מו כו א ל ם :מרום מלאכי כזוהר טהור נפשם .מ שי ק כו' כולם מב אה מדרגה אל מוכנים הכל ר׳׳ל .ו שלא מה מבו
נמצא
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 והטהרח והקדושדו הנר}יים במעשים אליה קרובים שהיו בעבור אליה, מגיעים ותבם

ם. יפגיעת אי  דבריו ושמעו אותו פגעו בעת נביא יפגע אשר כל כי ודע הנבי
( ונפרד רוהניות לו מתחדשת האלהיים סונו מ והשתוקקה הנפש בזכות ממינו) ״א5״

הנראית הגדולה אצלם תהיה זאת ובטהרה. בעגוה והדבקו ההם המדרגות אל
והאור י

ר צ ד או מ ח נ
 המשפחות טל רק שכינתו משלה הקב״ה ין6ש ,אדם גשום א5(מ

ם ורובם :חז״ל כמ״ש מישראל המיוחסות עי  כלומר .מגי
חדל ,הנגואה אל מגיעים ישראל מבני הרבה  עמדו כי אמרו ו

ם :נביאים רגוא ששים מישראל שי מע ם ב רצי  בתורת .הנ
ת: מ ה. א ש דו ק ה  ובמלבושיהם באכילתם עצמם מקדשים ו

ת : זבטילותיהם ע פגי ם. ו אי בי  נבואתו מקבל הנביא הנ
ם כשיפגע  הרוח מן ואצלתי במשה שנאמר וכמו ,אחרים נמאי

 וצלחה נביאים חבל ופגעת בשאול ׳נאמר וכן ,'וגו עליך אשר
עו :אחר לאיש ונהפכת עמם והתנבית ה' רוח מלין מ ש  ו

ם דבריו היי  ^הנביא מסי היוצאים הדברים כששומע .האל
 יקרא מסיו כמ״ש ,מסיו הקורא ה׳ ונח, וחזק אדיר בקול שהם
גו׳ אלי ה הססר על כותב ואני ו רמי  תתעורר אזי ,ל״ו) בדיו(י
ש  הנביא ראיית הן וכמו ,הרומניית השסע לקבלת השומע מ

 וכמ״ש הרוחניות שסע גו ונולד אוחו הרואה בנפש רושם מושה
 דחזיתיה מחבראי דחדידנא האי רבי אמר דעירוגין גס״ק
מ  -מה לקיים ,עסי חדידנ^ מקמיה חזיתיה ואילו מאחוריה לר'

ך: רואות עיניך והיו שנאמר ת מורי רד פ . ונ ו ג ו ס  מ
ו נ״א נ מי  כמו ,הרבה מינים הסלל השם הוא הסוג .מ

 הצומח העולם שבכל מינים הרגה הכולל גשם שם ד״מ שתאמר
 המקיף הגשם שם pבע מין נקרא אחד שכל והחי והדומם

 סוגה מלשון חיצון היותר הגדר שהוא הסוג כמו ,הכל וכולל
 ,פרטים י״ל ,הרבה אישים הכולל ענין כל וכן .בשו::ים

, ג״כ נקרא ן י  והדומה הסוס מין האדם מין שתאמר כמו מ
ה,  כאן והכוונה שם. ובפירושנו מן ברוח נתבאר זה וכל לז
א, מסוג נפרדת שהרוחניות לומר בי  השסע מכלל כלומר הנ

 מקבל השסע אותו לקבל שמוכן ומי כולו המציאות בכל השופע
 על יסרד משם האדם מין על השופע השפע ר״ל ולנ״א .אוהו

 :דבריו ושומע אומו הרואה על הנביא מן נאצל ושוב הנביא
ת כו ש בז פ  הנולד הטבע גסות בלי ובהירה זכה כשהנפש .הנ
 על ההוא האור לקבל תוכל ואז גופניות ותאוות רעות ממדות

די  עניני בשכלו ומדמה המצייר האדם וחשק השתוקקות י
 בנר הנראה כמשל השפע עליו יורד ואז והשפע, ,הקדושה

 אזי הדלוק נר תחת אותו השים אם עולה עשנו ועדיין שכבה
 :הכבה הנר ויתלהב למגיה מלמעלה העשן דרך השלהבת ►רד

ת « ר ד מ ם ה ה אה, אל מדרגות הרגה יש כי .ה בו  הנ
 נקיות לידי מביא זריזות סוטה לפוף במשנה מז״ל וכמאמר

א הקיות  וקדושה קדושה לידי מביא וטהרה טהרה לידי מגי
א כו' ענוה לידי מגי ת ו חסידו  : הקודש רוח לידי מביא עד'ו
ת א ה ז הי ם ת הסגולה בעלי אצל תהיה. המעלה זאת .^

הנזכרים

ל ה קו ד הו י
ל :אדם מבני הסגולה שאנחנו ר כ ש ע א ג פ א י בי  נ

ס'  וגו' נביאים חבל ופגעה בשאול שנאמר כמו .ו
 לאיש ונהאכח עמם והחנביח ה׳ רוח ־עליך וצלחה
 נקי לב נוהר מישראל אדם שכל החבר וסברה .אחר

 רוחניות לו מתחדשח דבריו ובשמעו נביא בפגעו כפים
 נא ואל קבולו. בית הכשר כפי מדרגה איזו שיעור

ה ט ,ישראל בזרע בעיניך רחוקה כזאת תהי  כלו הי
 ששם סיני הר במעמד בו נוססה ה׳ רוח אמה זרע
 שקדם כסו הנבואה מדרגת אל יה שבסי שבסים עלו
 הדברים בעשרת צח דבור העם ושמע באמרו פ״ז סי'

/ ו כ  הבלם לא הדברים עשרת ואלה אמרו עד ו
 האלהים מאת אם כי מנביא ולא יחידים מאנשים ההמון

 מה הים על שפחה ראתה אמרז״ל וכבר .וכו' נתנו
 כי לאמר כתוב קס׳׳ו ובסימן .וכו׳ יחזקאל ראה שלא

כו׳. לנבואה ראויים היו לבדם האזרחים ם והנה ו  ע
ם כל החבר שנתן מה לשמוע קרוב הזאת ההכנה  מ

 עליהם רומו את ה׳ ותן כי הנביא בפגיעת נביאים ה'
 איש איש אליו למוכנים ממנו השפע התפשסות ע״י

ס, המרבה והכנתו כברכתו  אצילות לדוגמת והממעי
 לא הם כי הרמב״ן שם שכתב הזקנים על משה רוח

 או במראה להם נראה ולא ה׳ מפי דבור שמעו
ם מדבר ה׳ אבל בחלום,  רוגן ומאצילות משה ע

א. הנבואה יודעים הם משה  ויתנבאו סעם וזה ההי
 בנבואס אבל מעצמם להתנבאות יספו שלא יספו ולא

ם .כאן עד ,וכו׳ התנבאו לבדה בה למשה ה׳ שאמר  קו
 ז׳ פ׳ מלחמותיו מספר בשני הרלב״ג שכתב מה קרא

 לאדם הנלוים שידעוהו שלמה יראה כבר ס״ל.
 בדבר הידיעה לו בהמציא מה רושם עמו ועומדים

 בדבר לאמר מוכן יותר האדם ימצא שכבר עד ההוא,
 מאשר החכמים בפני היה כאשר שראוי מה כפי דבר
ם. אינו אשר בעת הוא ה מ  באדם זה היה ואולם ע

 מס שפע ילוה כאילו האלהי הכח זה בעל להיותו
/ לאחר אחד מאיש ט כ. ו ט ילמדנו זו ועדות ע״ ר
 דחמית על אלא לאורה זכיתי לא באמרו דביצה פ״ה

 אמר דעירובין ובס״ק .אחורוי מן מאיר דר׳ קדליה
> מאחוריה לר״מ דחזיתיה מחבראי דמחדדנא האי רב

. מחדדנא מקמיה חזיתיה ואילו פי » ופליאות ס עדוי
ט סוקראס׳׳י אצל רגיל שהיה אמד איש על סיאגי״ס הנקרא בספרו אפלסו״ן של  בבית עמו המצאו עת ובכל ר

ת, בצמוד רב הועלת בנפשו מרגיש היה ממקומו רחוק היותו עם אחד  גסמו בהיותו מזה ויותר החכמו
 אצ יושב בהיותו נפלא יותר ובאופן ,הלמוד בעת ט מסתכל שם כשהיה עצום יותר ובתועלת ,למר^סו

. ט ע ג ו נ ר בזה כיוצא על והנה ו מ ד :מוריך את רואות עיניך והיו ^ ר פ נ ו ו ג סו , מ ט'  ממים אמר לא ו
 תאמר כאילו ,מינים שני האדם בסוג ימצאו ובכן .עצמו בפני מיוחד אחד מין שישראל מדבריו שקדם למה

ם, שהם סבעי אדם מינין, שני טלל אחד סוג שאדם  אסרם עד ישראל, שהם אלהי ואדם העכו״
ם. קרוים אתם אתם אדם ד ת, נובעיח האדם ממדרגות הוא האיש הפרד על בלשונו והורה א ט ל א  ט ו

 לכל מצרכמ לא ממינו ט שכתוב הנוסח לפי אולם .העודף ההוא ברוחניות עליהם לו נודעת יתירה מעלה
ל :זאת ת א רגו ד מ ם ה ה ת :הנבואה מדרגות ר״ל .ה א ה ז י ה ם ת ל צ ה :ישראל אצל ר״ל .א ל דו ו הג ו י א ר ת

והאור
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 האדם נפש שתשוב אלא איננו ממנו המבוקש כי ,הבא העולם בגמול הבהיר והאור

 המלאכותי האור בראיית ותהנה־ העליון ההוא העולם ותראה מחושיו תפרד אלהית,
 כלית כשיכלו המות מן בטוחה תהיה ההיא הנפש כי האלהי; הדבור ושמיעת
 הזאת המדרנה אל ומעשיה בהכמותיה שמגיעים תורה תמצא וכאשר ,הגופיים
 שמובטח התורה ספק מבלי היא בהם, צותה אשר הענינים ועם צותה אשר כמקום

:הגופות כלות אהר הנפשות להשאיר בה
 : מיעודיכם ודשנים שמנים זולתכם שיעורי רואה אני הכוזרי אמר קד

 דבר ולא מאומה מהם בהיים ואין המות אחרי כלם הם אבל החבר אמר קה
: עליהם שיורה *

יהודה קול
 שהגדולה ר״ל .הבא העולם בגמול הבהיר והאור

 מבוארת להם היא הבא העולם בגמול להם הסוכנת
ת,ומפורסמת  ההוא בעולם להם הצ&ון והאור ,עלי

 מזולת פרסומו לעוצם כשחקים הוא בהיר המוצלח
 להם היתה זאת כי .ככה על מעידה אחרת ראיה
 שישתוקק בנביא הפוגע ענין בראותם מספקת ראיה

. ההן במדרגות להדבק כו׳  כי וזה כמדובר: ו
 :שזכרנו המשתוקק ההוא מהאיש ר״ל .ממנו המבוקש

 תפרד אלהית האדם נפש שתשוב אלא איננו
 אלא ̂ מספיק היה נפשו במאמר והלא .זכו׳ מחושיו

 כי , הוראתו שוב שכר ניתן כדי האדם נפש שאמר
 שפלה אדם ממדרגת נפשו שתשוב הוא ממנו המבוקש

 והנה הקצה, אל הקצה מן מעולה אלהית מדרגה אל
 תהיה ההיא הנפש כי .בו גוברת הזאת התשוקה
 מחושיה הפרדה על תחוש לא ולפיכך .וכו׳ בטוחה

 והמאמר .עזה בתשוקה להפסדה תדרוך למה p שאלולא
 ספק מבלי ק״ח סי' הכוזרי למאמר וישוה דמיתיו הזה

 והשאר מחושיו הפרידה על נפשו שתתמיד מתאוה שהוא
 :■ע'׳כ ,המות שמהאוה הוא והוא ההוא באור מניה

:ישראל בארז .צותה שר4% במקום
ה אני מד א רי רו עו ם שי כ ת ל ו . ז כו'  לשאר כי ו

 יעודים יוחקו הורתם־ ספר על האומות *
ם  בשכר וגדולה יקר להם יעשה מה ופורש מחניי

:נפשם השבע ודשן וכמו.חלב ,הנפש
Hp ם אבל ם ה ל  זולסס שיעודי אמת ר״ל .וכו' כ

ז יעודיהם את הרחיקו אבל ,וכו' שמנים
. . במסורת

ק והיא הארצות מכל לזה י-נחרס ארן יש כך ישראל בני עם *0 א ישראל א לי הי ב ה סמק מ ר תו  W כמו כלומר .וכו׳ ה
ל p ,מד לעדי הנפש בהשארה מובנוח הנבואה למדרגה שמגיע  ומשמן התורה שזכות מוכמנזים כולם ישראל גני עדם כל(ן:

ודיש! ,תשימן היא והקיצוא מלין תשמור בשכבך אווזך תנחה pבמתהל כמ״ש ,עוה״ב ללזיי אותנו להביא לנו יעמדו הם עצותיה
^ היא והקיצות בקבר עליך משמור בשכבך הזה בעולם אותן תנחה גהמהלכך ז״ל חכמינו שי : הבא לעולם ה

ד אה ■אני מ רי רו עו ם שי תכ ם :מומו לאחר מסיד לאיש שארהאומוס שמבעימיס ההנממוס .זול מני ם, ש ב מיי ע םי ם ני תז ד  ו
שכר ישראל גני שאנחנו ההבמחוס מן וחשובים מובים יותר הס כלומר ^ ח .הבא למולם ה׳ עובד מגפימיסג מ  מלשון ו

י ,נפשי משבע pוד מלב בסו ע לא החבר אמנם .המות לאחר ה׳ לעובד שיש התענוגים מרבוי מספרים האומות ג ס  P לו הו
צד הנמצא כפי הנפש השארת מענין פעע ד כי ב ס. אי מ ר, הרבה בהם נזכר לא הנ או מ ה מניני נגד זיקים ירה והכוזרי ב ס ר  הג

ה׳ז גיעודי מדברים שכלם מה בתורתנו הנאמרות ןסקללות ר לא ולמה מו גתמבע! שקבר מה ,הנפש השארת משכר בהורה ^
: האלה בענינים הכוזרי שבלב העקמימוה שפושט עד אפניו על דנור דבר ומבאר הולך והחבר ,בזה המפרשים

11D ר אמר ב ח ל ה ב ם א . אחר בולם ה ת ו מ ס, לאחר p אינם הבטמומיהם כל ה מו ^ מנין והוא ה ״ א ל ז  מי
אין :עדותו ירחיק לשקר הרוצה וכענין ,עדנה ראתה ” ם ו ם בחיי ה ה מ מ או י שום אין .מ נ שיהיה עליו שיעיד ד

אסר
נחמד אוצר

ח לנביא השפע שיגיע זה pבע כלומר ,הנזכרים  ii מי במו
 שהגיע בעת הנבואה מדרכי כנודע ,מחושיו בעל אז הוא

ה׳ז ממניני ונפרד ממט בטלים החושים כל אז לנביא  אן עו
 העולם בגמול עז ביתר יהיה זה ובענין ,העליון בעולם נתקשר

ש כי :הגוף מן לגמרי נפש2 תפרד כאשר הבא ק בו מ  ה
ו מנ ק אינו האדם ממין המבונךן .מ  גנפש נפשו שתשוב י
רד :ה׳ מלאך פ  החושים מחמשת תפרד הנפש .מדזושיו ה
^ אשר והמשוש, והריח והטעם והשמיעה הראיה שהם ע  ב

 הרגשתם, פונה ואליהם והגשמיות הגוף מניני ועיקרם יסודם
 ממשלתם המת האדם נפש אס כונשיס הס באדם ובעודם
ה :הרומניות מהשקפה אוהו ומונעים א ר ה ם ו ל א העו הו  ה
ת בראיה אוהו יראה כלומר .העליון  השכלה דהיינו מחניי

ת :העין מראיית הרגה למעלה שהיא העליון אור מצד הנ ת  ו
ת איי ר בר או א ה הו  במה הוא הבא העולם הענוג כלומר .ה

 3ע השופע השפע שהיא העליון האור בראיית מתענגת שהנפש
ר :נפשו או תי ה כו א ל מ  • המלאכים מענין שהוא האור ׳. ה
 :הקדוש שפע עליהם חול בעת הנביאים להמון יקרה הענין וכזה

ת ע מי ש ר ו בו ד . ה הי ל א מדבר לנביא יצטייר הנה ה  קול.
ש :ה' מן אליו פ א הנ הי  מסגולס והדומה'לו הנביא של .ה
ת מן בטומ־! :האדם בגי מו  לנגד המות פחד אין כלומר .ה

כלו :עיניו שי ה כ לי ם כ פיי  הכלי© ותמו כלו שכבר ר״ל .הנו
ס  ששו ואין מפש ותאוות־ מהחושים נפרדה והנפש המפיי

ה״ז, במשקי עוד קשורה  6לזר לו והיו מאפו יצאו כבר כי העו
ר :ממנו אבדה כבר אהבמם וגם ש א א וכ צ מ ה ת ר  ,והו׳ חו
דו לראש חזר ב  שכל ושא״א ,ותארם אדם בני סמלה בדבור ד
ס ,מהם מלק p הזאת הנכבדת למדרגה עינגו אדם גני  ח
ם, מן מיוחדה בסורה p אך יהיה לא  באס לא pולפי אלהי

 הסגולס כמו הכל שיהיו נמנע ט ,אדם בני להמון התורה
 הסירו© שיתהוו או מדברים גע״ח כל שיהיו שנמנע כמו

ב; קליפות מבלתי בי ס ם מ קו שד במ . א ה ת ו שמלק כמו צ
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קו

קח
קט

 סתאוח שדווא ההם ביעודים המאמינים מן אהד ראיתי ולא הכוזרי אמר
 במסורת וישאר שנים אלף לאהרם ביכלתו היה אם אכל למהירותם,

: בזה בוהר היה ועצבונו העולם ובעול החיים
המלאכותיים: הגדולים המעמדים אלה רואה שהוא במי תאמר ומה החבר אמר קץ

 מחושיו הפרידה על נפשו שתתמיד מתאוה שהוא ספק מבלי הכוזרי אמר
: המות שמתאוה הוא) (<״א "מה והוא ,ההוא באור נהנית יתשאר

,לה קרוב שהוא ומה בנבואה האלהי בענין הדבקנו יעודינו אבל החבר אמר
איננו כן ועל ובמופתים. ובכבול בגדולה בנו האלהי הענין והתחבר ,

 אל המות אחרי אביאכם הזאת המצוה תעשו שאם) (נ״א ״אם ״כי בתורה אומר
ואנהיג לאלהים לכם אהיה ואני לעם לי תהיו ;אתם אומר הוא אבל ,והנאות גנות

אתכם
ה קול ד הו י

. במסודת קר ם י חי ם, בקשר ר״ל ה י חי  כי ה
: מאסורח כמו מסורת *

ם אלה קז די מ ע מ . ה כו'  הנביאים מעמדוח ר״ל ו
:ק״ג סימן זכרם שקדם

ח ק מבלי ק פ א ס הו ה ש אי ת  השך על וכו׳. מ
 שוה הזה והמאמר .הנזכרים זולתנו

 אלא איננו ממנו המבוקש כי ק״ג סימן למעלה לאמרו
:וכו' אלהית האדם נפש שתשוב

ט ל ק ב נו א די עו ו י נ ק ב ד ט׳ ה ם נקשר .ו  סוף ע
 בחיים ואין באמרו ק״ה סימן דבריו

 הראיתיך וכבר ,עליהם שיורה ידבר ולא מאומה מהם
ה שקדם: במה בו כיוצא מ א ו הו ב ש רו . ק ה ל
ה :הקודש כרוח ל דו ג ד ב ו ב כ ם ב תי פ מו ב  התארים .ו
 (דברים ואומרים המשבחים לעמה מהנשאים הללו
 לתהלה עשה אשר הגויס כל על עליון ולתהך כ״ו)

 הממשלה גדולת כנגד הההלה כי .ולתפארת ולשם
 אשר החכמה כבוד כנגד והשם ,לראש לכל וההתנשא

 ונבון הכם עם רק כאמת יכרת, לא עולם לשם ינהלו
ה, הגדול הגוי  הנראים המופתים כנגד ותפארת הז

:חסידיו לכל הוא הדר גוי לכל כן עשה לא בקרבם
ל ת א ו נ ג :בישמעאלים .וכו' ג הי אנ ם ו כ ת  אני .א

בקולי,ושמרתם תשמעו שמוע אס ועתה כאמרו בעצמי
את

ר צ ד או מ ח נ
 הנפש מהשארת והם החנר לו שהגיד היטודים אבל .בן

 נבואה בעתות הנביא עניני עליו יגידו העליון מאור והתענגה
 מהות על ראיה לוקמים אנו ומזה ,החושים מן הנפש נהפרד

 להשיג יכולים אנו אין המגיעות ההנאות ואמנם .הבא מולם
 והנאה לתענוג מדמים שאנו מה כי ̂ במומר קשורים געודנו

ע תענוג' אינו בחומר קשורים בהיותנו ע  סמי אדרבה הנפש ב
 הוא התענוג שעכ״ס יודעים שאנו אך ,לנפש יחשב ומאוס

 חז״ל וכמאמר ,הזה תענוגי,_עולם מכל הרבה ויותר יותר
: חיי מכל הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה יפה ז ה׳  עו
רה דבר ולא ם שיו ה  על שיורה דבר ביעודיהם אין .עלי

 רואים שאנחנו גמו הגוף בלתי בגדולתה וקיומה הנפש השארת
 :והחושים הגוף מן שנפרד בעת הנביא ממעלת .

ו ר ק מ רי א כוז  ואמר החבר דברי על כמלעיג בא וכו׳ ה
 ויעודי הנפש השארת אצלכם שנסברר שאע״ס

ל העולם  החסידים מן אמד אין עכ׳׳ז הצפון, העוב הבאריר׳
 שיהיה עד המיתה יום ויבא להם וילכו חייו ימי שימסרו מצפה

מן א: עולם לאור ג ב ה אם אבלי ה תו הי ל כ . בי ׳ ו כ  אם ו
 השכר יהיה וממילא שנים אלף ,שימיה האדם ביכולת היה

שאר !לו לבא מתאחרים ההם והיעודים לו הצפון ה וי רו ט מ  ב
ם חיי  את ננתקה מלשון ,הזה העולם בחיי קשור ישאר .ה

ל :מוסרותימו עו ב ם ו ל עו ה :ומשאו הזה העולם עול .ה  הי
ר ח  מרחו הזה עולם עצבוני לנפשו בוחר היה יותר .בזד. בו
א, עולם חיי מכל ימשאו ב  המות שיבחר אמד גם ואין ה

: חפצה בנפש
ז ה ק מ מר ו א  עדין ביעודים במאמינים ראית אם .וכו׳ ת

ם ראו שעיניו במי שמעת לא די מ ע מ ם ה לי דו ,הג
סגס ,מעלה מלאכי מן כאחד למעלה עולה ונפשו העליון באור משתמש הוא בחיים עודו כאשר והנביא ,הנבואה עניני ר״ל

:בעוה״ז צער בחיי שמתאוה מאמר בזה
ח ד ק מי ת ה שו ש פ ל נ ה ע ד רי פ  החושיס מן נפרדת אז ונפשו העליון באור משתמש והוא נפלא מעמד שרואה מי .ה

:ועד לעולם הזאת הפרידה על הנפש שתתמיד שמתאוה ודאי
ט ר ק מ ר א חב ל ה ב נו א די עו  האדס מות שאחר הנפש בשכר בלבד שלא ואמר ,העוב גמולנו עניני באר הואיל .י

 היתה וזאת ,העמים מכל נפלינו אנחנו חיים בעודנו גם אבל ,לאלהינו ברית כרתנו בחיינו נרגש ובלתי
ה :עלינו רומו אח ה׳ יתן וכי אלהי בענין דבקים שנהיה מקדם מלפנים אלינו ה׳ הבטחת מ א ו הו ה קרוב ש ל ל  א

ה א בו ר :הקודש רוח כמו .הנ ב ח ת ה ענין ו  ונגר בקרבנו ה׳ יעשה כי עד אלהיית שפע בנו וכשיתחבר כלומר .ו?ו׳ ה
ם :הגוים בכל נבראו לא אשר נפלאות ממנו שו שא ע ה ת צו מ ת ה א  הברכות בתוך בתורה נתפרש לא לפיכך .וכו׳ הז
ת עדן ו נ ת הג או הנ  אחה וכל האומות כל בין מפורסם ענין היה שזה מפני המות אחר הבא ועולם עדן גן שכר ר׳׳ל ,ו

 נדברים לא אם ,הקיוש הוא מי אפוא יודע ובמה ,ק״ד בסימן הכוזרי כמאמר ,ורעננים דשנים ביעודים דתה את מעטרת
ל : העולם בזה ונעשים וראיס ב א א מר הו כו׳ או  נועם ויהי העולם בזה גדלו את להראות אלהינו הבטחת היתה לכן .ו

ג : בחיים בעודנו עלינו ס׳ הי אנ ם ו ;ומעשינו ענינינו בכל ומדריכנו מנהיגנו ה׳ כי העמים כל נגד וגדולה יקר וכדי .אתב
ה הי וי
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 בץ דזולכיס היו כאשר לישמים שיעלה .ומי לפני שיעמוד מי מכם ויהיה ̂ «תכם

 העומדים המלאכים בין להכירם כדי אדם בן המלאכים להם וקוראים חמלאכים
,ורבים יחידים אותם ותראו בארץ ביניכם הולכים מלאכים כן גם ויהיו ̂ בתוכם

שומרים
יהודה קול

םי מכל סגולה לי והייתם בריתי ת6 ״ ם: מג פ  ה
 ואתם כאמרו והלוים ככהניס לשרת .לפני שיעמוד

ם; ממלכת לי ההיו  לשמים שיעלה ומי כהני
 ורמז ̂ ונפש בגוף שהיו כמו ר״ל .וכו׳ היו ■כאשר
 ז״ל אמרם דרך על קדוש וגוי באמרו לזה הכתוב

 הם אף קיים לעולם קדוש מה סלק) פ׳ (סנהדרין
 משתמשים שמלאכי.השרת לשון והוא ;קיימים לעולם

 כאמרז״ל משה לימין דבריו והוליך . וגו׳ קדוש קדוש גו
 מלאכי אמרו למרום משה כשעלה עקיבא רבי ס׳

 בינימ אשה לילוד מה רבש״ע הקב״ה לפני לשרש'
. כו' אה, לשבת כועמו את ששנה אלא ו  על כי הקרי
 השרת מלאכי מאמר העלו ששם בהפך הדבר מז״ל לירך
 וכו' שגנזת גנוזה ממדה וכו׳ בינינו אשה לילוד מה

 הזכרנו כי אנוש מה ודם בשר ביד לההה רוצה אתה
 שבי שבית למרום עלית ודרשו ,תפקדנו כי אדם ובן

 לו שמסרו הסודות מתנות על באדם מתנות לקהת
 נוצר שפלות לשון אדם שקראוהו בשכר השרת מלאכי

 דברו הוציא לבדו למשה’ מיותד זה היות ועם .מאדמה
, כאשר באמרו רבים גלשון  האומה לכללות כי היו
 ,בארן אחד גוי להיותם פרמיה שיפגעו הכבוד ויוחס

 נתלה בעונו גוע אהד איש שהיה עכן של חמאו ואס
 זה שיהיה שכן כל ישראל חפא כאמרו תאומה גכלל

 P כמו ולבבי כפל. בתשלומי מרובה מובה במדה
על אס כי יצא בלבד משה על ללמד לא כי יחשוב

נחמד אוצר
ה הי ם ד ד מי מכ מו ע  הטומדיס והחסידים הצדיקים .פני‘? שי
 וכמ״ש ,אלהינו ביה בחצרות ה׳ את לטבוד בלילות ה' בבית
 בגדולה טבודה לשון והוא ,נהנים ממלכת לי תהיו ואתם

) ב' (שמואל לדוד כהן היה כמו ,ובכבוד מי :כ׳  שיעל׳ה ו
ם שמי  הנבואה הגטת בטת כי ספק אין כי ,הנביאים הם . ל

 מתהלך והוא הרוחני הטליון בטולם קשורה נפשו היתה
ם :מטלה מלאכי בין לכי ם בין הו אכי מל ^ .וכו׳ ה ב  ה

 בטתות בשמים עולה היתה הנביא נפש כי זה על ראיה
אה, בו  עניני בכל אדם בן יחזקאל הנביא נקרא כן כי הנ

 וכ״כ ,ביניהם העומדים המלאכים בין להכירו כדי נבואתו
 אדם בן וגו' אדם בן .וז״ל א׳ פסוק ב׳ ביחזקאל ז״ל רש״י
 ומשתמש עליה בני בין הולך המרכבה שראה מתוך ליחזקאל קורא

 העטים (כן ,זה אלא אשה ילוד כאן אין לומר ,כמלאכים בה
 יחזקאל שעלה כמו כי ובודאי .עכ״ל והנאהו) לרבי אחד מין
 הנביאים שאר היו כן כמו במרכבה ומשתמש מעלה מלאכי טן

 שאר מכל יחזקאל מדרגת היתה. שיותר לומר אין כי ,עולים
 לבן דומה היה יחזקאל כ^ אמרו חז״ל אדרבה כי הנביאים

 את שראה כרך p( דומה היה וישעיה המלך אס שראה ־כפר
 .משובח יותר בענין ישעיה ראה יחזקאל שראה מה וכל ,המלך
ם החבר שאמר ומה ם וקודאי ם לה אכי מל  בלשון אדם בן ה

 בנביא רק זה לשון מצאנו ולא המקרא כל על וחזרנו ,רבים
 עקיבא ר׳ בפ׳ חז״ל דרש לזה צירף אולי ,יחזקאל שהוא ^מד

 רבש״ע הקג״ה לפני השרת מלאכי אמרו למרום משה כשעלה
ד בינינו אשה לילוד מה ע . כו׳  אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה ו
 משהי על השרת מלאכי אמרו שכך חז׳׳ל ודרשו תפקדנו, כי

היו :ע״ה רבינו ם וי ם כן ג אכי מל ם ה לכי ם הו ה  ,ביני
תראו :בתוככם והתהלכתי כמ״ש ם ו ת ם או  ורבים יהידי

ם שומרי  ק כי כמקרהו, מה בסופן יקרם אשר הנביאים כלל
 זו בחינה ובכלל כלס. אה יכלול ■קדוש גוי מאמר
 וכהורא^ אדם, בן המלאכים אצל הקראו מצד ג״כ יחזקאל בה ויוכלל השמים, בסערה הוא גם עלה אשר אליהו
ם,wאלר מראות ואראה השמים נפתחו אמח  בין.המלאכים^ להכירו זה שהיה סבר של מעמו יוסב בפרמ ואליו י

 המדרש ממעם המלאכים קריאת אצל שפלות לשון מאדמה נוצר הוא אשר ונודע שמו נקרא שכבר למשה לא
או :פזכרנו ר ת ם ו ת ם או די חי ם י בי ר ט' ו ם ישראל של עסקם כל כי .ו  קדוש וגוי באמרו נכלל המלאכים ע

 אל והביאך לפניך מלאכי ילך כי וגו׳ בדרך לשמרך לפניך מלאך שולח אנכי הנה לאמרו בזה ורמז .שקדם כמו
סי׳ ככתוב ליהושע הנראה המלאך ענין בזה ויוכלל וגו', והמתי האמורי  איש והנה וירא עיניו וישא ה׳) בספרו(

פי וירא ו׳) (שופמים כאמרו לגדעון הנראה והמלאך באתי, עתה ה' צבא שר אני כי וגו' לנגדו עומד  גדעון.
 באו אשר והמלאכים , פנים אל פנים ה׳ מלאך ראיתי כן על כי אלהים ה׳ אהה גדעון ויאמר הוא ה׳ מלאך

 עיני את ה׳ ויפקח ויראה עיניו את נא פקח ה׳ ויאמר אלישע ויתפלל ו׳) ב׳ (מלכים ככתוב אלישע לעזרת
 דרכיך. בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי בכלל ונאמר אלישע, סביבות אש ורכב סוסים מלא ההר והנה וירא הנער
 ה' מלאך הונה דרך על למעלה הנזכרים וגדעון יהושע מלאכי על יחידים .רבים או יחידים אמר וכנה
 בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי דרך על זכרם שקדם אלישע מלאכי על ורבים ואמר ויחלצם. ליראיו סביב

 יכולים אתם מה ,המחנים כמחולת בשולמית תחזו מה אמרו על שה״ש במדרש חז״ל דבר ויהי .דרכיך
 מלאכים רבוא ששים אמר לוי ר׳ בשם ברכיה ר׳ .לבן מבית כשיצא אבינו ליעקב שנעשית כחולה לנו לפשות

 כאשר יעקב ויאמר הה״ד ,רבוא ק״כ אמרי ורבנן ,לבן מבית בצאתו אבינו יעקב לפני ומרקדין חלין היו
 חם6 שמא t .רבוא ק״כ הרי מחנים ההוא המקום שם ויקרא ,רבוא ששים הרי ,זה אלהיס ממנה ראם

 סופג חיל והנה ויצא לקום האלהים איש משרת וישכם שנאמר לאלישע שנעשית כחולה לנו לעשות יכולים
 אתנו אשר רבים כי תירא אל ויאמר וכתיב ,נעשה איכה אדוני אהה אליו נערו ויאמר ורכב וסוס העיר את

ם, מאשר ת  ההר והנה הנער עיני את ה׳ ויפקח ויראה עיניו את נא פקח ה׳ ויאמר אלישע ויתפלל מיד או
לצדיקים לעפות הקב״ה שעתיד כחולה לנו לעשות אתם יכולים שמא או אלישע. סביבות אש ורכב סוסים מלא

לעתיד
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 ̂ הזאת על'המעלה עוזרת היא אשר בארץ ותתמידו ,לכם ונלחמים אתכם שומרים

 ויהיה ̂ מעשיכם כפי אלהי בענין ורעתה וטובתה שבעה ויהיה ̂ הקדש אדמת והיא
 בתוככם שתהיה שכינתי עם תראו כי זולתכם, הטבעי המנהג על העולם כל והנ1

 על ושתנברו להם, הצריך עתיהם יעברו שלא גשמיכם וסדר אדמתכם מטוב
 אבל הטבעי המנהג על נוהג עניגכם אין כי בו שתכירו מה מספר, במתי אויביכם

 בשלוה, כלו והעולם הרעה והחיה והנגף מהבצורת תמרו אם תראו כאשר ,בחפץ
 זח כל והיה .הטבעי הענין מן גדול שהוא דבר אותו מנהיג עניגכם כי תדעו ואז

 אותם כולל כולם ויעודיה ,דבר מהם יפול לא מובטחים יעודיה וכל הזאת והתויה
שרש .

יהודה קול
, לבא לעחיד כו' כ. ו שסי! הצלו המלאכים ואל ע״
 ולהועיל לעזר להם ומתחברים הנביאים אל נראים

 שולחים ההם החברים ושבו בסמוך באמרו החבר כיון
 מבלי המלך אני ולראות הודו ארן אל להגיע שלוחים

ט׳ אוחם מורים שהיו השלוחים אלה בעזר מורח ו
אר בלתי זה כל היות עם והנה .שיתבאר וכמו  מט

 במה סימניות להם עשינו כבר החורה ביעודי בפרס
 סגולס לי והייחם וגו' תשמעו שמוע אם ועתה שאמר

 ובלעדי .קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם וגו׳
 הרי מצוחיה לשומרי המציאות אל יצאו מאשר זאת
ר מפורש: בכתב בה יועדו כאילו הוא ש א א  הי

ת ר ז  בפני הארץ שבחי על במעלות יעלה שד .עו
 ובשלישי כ״ג סימן סוף עד והלאה הוא ומן ח׳ סימן
 וברביעי המלאכים, התחברות לענין זה זכר י״א סימן

 כ״ב מסימן בחמישי גם י״א סימן סוף עד ז׳ מסימן
ה :הספר סוף עד הי י ה ו ע ב  בחקותי פ׳ ככתוב .ש
 לכם והשיג וגו' גשמיכם ונתתי וגו׳ תלכו בחקותי אם
ה :וגו' דיש ת ב טו  שזכר ההצלחות ויתר השלום .ו
 את ורדפתם וגו' בארן שלום ונתתי באמרו שם

ה וגו׳: אויביכם ת ע ר  לא ואם כך אחר שם כאמור .ו
ב :וגו׳ לי תשמעו ו ט ם מ כ ת מ ד  נשואות עיניו .וכו׳ א
 והקדים בחקותי, שבפ׳ והקללות הברכות מגלת למקרא

 וכל כלום אין שבלעדיו השלום והוא האדמה שב
 הן לשב הן בפרשה שם הכתוב כסדרן הזכיר השאר
ר :למומב ש א או כ ר . ת ט׳  סימן דבר אשר הוא ו

ם מ׳׳ג ה ונ״ח: ל״ב סימן בשני ג הי ל ו ה כ . ז כו׳ ו
 מאז״ל ,וקיים בשח דבר על שבנוחים באמרו רצה

 המוזכר שכל והסנה .העוה״ב בן שמא לו סובשא
 אלה מלבד יעודיה וכל כולה הזאת והתורה מהיעודים

ס בספר כתוב לא אשר והן הכתובים הן הנזכרים ר  מ
 מהם יפול לא וקיימים מובטחים כלם מפורש האלהים

ה :זולתנו יעודי כתורת לא אשר ארצה, צרור די עו י  ו
. אותם כולל כלם כו׳  מפני לבבך ירך אל ר״ל ו
 ק אם למה המספקים חרבות וצחצוח סוסים צהלת

 באט אנחט כי ,בתורה מפורש הרוחני השכר בא לא
,ספקס לתשובת להם יסדתי זה מקום של בנצמונו
היהה והמלאכה בה נתבאר כאילו הוא שהרי באמרנו

דיה

נחמד אוצר
tj*now ם חב «יו מלאך שולח אנכי הנה כמ״ש .וכו׳ א  ל

ה , p־D לשמע מאי ) (יהושע כמ״ש אותה ו  עיניו וישא ה׳
ו' לעדו עומד איש והנה יירא ג  עסה ה׳ צבא שר אני כי ו
 ויעל כמ״ש ישראל אה להוכיח הגלגל מן שעלה ומלאך ,באמי
) (שופעיה הבוכים אל הגלגל מן ה׳ מלאך  הנראה ומלאך ,ג׳

 כמ״ש ,אלישע לנער נראו אשר והמלאכים ,ולמנוח לגדעון
 ה׳ ויפקח ויראה עיניו אה נא פקח ה' ויאמר אלישע דספלל

 סביבוח אש ורכב סוסים מלא ההר והנה וירא הנער עיני אה
) (מ״ב אלישע  ונאמר ,ליראיו סביב ה׳ מלאך חונה ונאמר ,ו׳

דו :דרכיך בכל לשמע לך יצוה מלאכיו כי מי ת ת  .בארץ ו
 למען וכמ״ש ,ה׳ להם נהן אשר האדמה על ימיה יאריט
גו' המיון ם ו ה כ ר ^ שון(פ׳ אשר בארן ימים ו  :ואהחנן) היר
א אשר ת הי ר כו׳ עוז  הנבואה על עוורה ישראל ארן .ו

ק חון נביא שום נמצא לא כי ,.המלאכים וראייה  ישראל לא
ע סמלה ההנבא שלא א  הקב״ה אין חו'ל וכמאמר ,ישראל ב

 ח' מסימן ב' מאמר החבר בדברי ונזכר ,בח״ל שטנהו השרה
מן עד ג: ש ״ ה כ הי ה וי ע ב ה ש ת ב או תה ו רע  בעצין ו

 היוקר או והזול השובע אפילו ,פרשית בהשגחה הכל .»ן*הי
ס יהנהג לא הכל ההצלחוה ושאר  בהשגחתו רק כלל המבע ע׳
, ה' ע הכהוב וכמ״ש י  המיד אוהה דורש אלהיך ה׳ אשר א
 כלומר ,שנה אחרית עד השנה מרשית בה אלהיך ה׳ עיני

 ידועים עהים לסי נמשך והרזון השובע שבעולם שבנוהג שאע״ס
̂: המורה יורד שאם בשנה  ששנה גדע בר יעמפו ועמקיה לצו־ר

כ ״ א ש מ ע, הי ל ו א, הי ע. ב  השובע יוכל השנה שבכל בא״י »
ע ה׳ מיני כי להשתנות והחון ב ה  ועד השנה מראשיה בה י

 והעוב הרע ישתנה אבל I דבר בס המבעי למנהג ואין אמריהה
תכם :מעשיהם השתנות כפי עת בכל עליסם ל  מגני מון .זו
תי עם תראו כי :באדמתה השוכנים ישראל  כלומר .שכינ

 אז אשר מעשיהם ייטיבו שכאשר בברכות להם יעד שהקג״ה
 הנווג ל9 להם ימשך מזה אשר ביניהם שרויה השכינה תהיה

 גשמיכם ונתתי וגו׳ תלכו בחקותי אם כמ״ש ,פרטית בהשגחה
גו׳ נעתם  ונתתי תוציאו חדש מפני וישן נושן ישן ואכלתס עד ו
ל :בתוככם משכני הג ע מנ טבעי ה  ה' רצון כסי לא כלומר .ה
 מיומד במסן אבל בלבד האדם גני לכל בעולם טבע אשר וטבעו
מרו אם :האומות משאר נבדל ח אם .ת מ ת :בה׳ י ר צו ב ה  מ

ף ג הנ העף שהרעב .וכו' ז ט הקללות ושאר ו י ג  שלא אליהם י
ד ^ העולם כל כי ,פלא pבד אבל המגע pנ  בשובע יהיה כו

 הדבר את בך ה׳ ידבק כמ״ש הנגן» וכן נפלא, בבצורת והם
, ׳ ו ג  בישראל רר! אדם מגני זולתם אל הדבר יתפשט שלא ו

א דבר :ה׳ במפץ דבק יהיה לבד5 הו ל ש דו ענין ג . ב עי ב ט  ה
: חסן שהוא ה ה׳ די עו  כולם הטובות ההבטחות כל .כולם וי
,ומלאכיו אלהים י^בת הקות והוא אמד שרש אותם בולל

 .מוי* אהד האדם נפש תאכף אליהם אשר ומלאכיו אלהים קרבת עיקרו זה שגם הכא עולם סוד גמשך הזה העיקר ואמר
» נכון שלבנו סשיטא אז רואות שעינינו מה הזה שגטלס במקרים עליט והשגחתו אלהים קרבה לנז נתברר •מאשר ש >

נשכר



u עג הכוזרי ראשון מאמרספר 5
 לא הזאת המעלה אל שיגיע ומי .ומלאכיו אלהים קורבת יחול והוא אחד שרש
ת, מן יירא  שהיו חברים בזה והמשל .בעין עין זה לנו הראית כבר ותורתנו המו

 מפני וגדולה כבוד הודו ממלך ופגע הודו אל מהם אחד והלך ,במדבר עומדים
 לי ונתן ,מאוהביו והיו מקדם אבותיהם יודע והיה ההם החברים מן שהוא שידע

 מעבדיי עמו ושלח חמודות בגדי והלבישו ,חבריו אל אותם שנשא יקרות מתנות
 ,ההוא המדבר אל שילכו ולא המלך מלפני שיצאו איש לב על עלה ולא ,אנשים

 ההם השלוחים עם חבריו אל ובא עבודתו, לקבל ברית עמו וכרת במצות וצוהו
 שהושיבום ארמון להם ובנו בכבודם והשתדלו ההם החברים בהם ושמחו ההודיים

 המלך פני ולראות הודו ארץ אל להניע שלוחים שולחים ההם החברים ושבו בו,
 וידעו ,והישרה הקרובה הדרך אותם מורים שהיו השלוחים אלה בעזר טורח מבלי
 המלך בעבודת כשידבק מאד עליו קל הוא הודו ארץ אל ללכת שרוצה מי כי כלם

הזאת, העבודה נעבוד למה לשאול הוצרכו ולא ,אליו אותו המגיעים שלוחיו ויכבד
כי

ה קול ד הו י
 לעד סמוכים כלם היעודים הנה כי והנהר, דיה

 היוסנו על חוחלחנו להגביר והוא אחד שרש על לעולם
מי :כמדובר ולמלאכיו האלהים אל קרובים ע ו י ג  שי

ל ה א ל ע מ ת ה א א הז רא ל ת מן יי מו  כל כי .ה
 שכן כל בחמרו נקשר חי עודנו באלהיו הדבק הקרב
 חשוב ספק בלי שאז ממנו בהפרדו בשלמות זה שישיג
 זה זכרון שיבא וכמו .מעיק בזולה האלהים אל• הרוח

 קרובים דברים עלו ששם וכ״א כ' סימן בשלישי
ו :לאלו ומתייחסים תנ ר תו ר ו ב ת כ אי ר ה לנו ה  ז

. עין ן י ע  המתקיימים האלה היעודים ידי על כי ב
 נקנית חושיית בראיה מאד נאמנה התורה עדות באומה
 להיותה המות אחר נמלסה כצפור שנפשנו דרכים בכמה
 ומפורסם גלוי הוא זה ובירור .החיים בצרור מ־ורה
 שהיה ממה יותר בעוה״ז יעודיה שתלתה במה בתורה

ל :בעוה״ב נתלות בהתלות ש מ ה ה ו ז  הנמשל .וכו׳ ב
 נבנה הזה המשל כי ,בסמוך עצמו מדברי יתבאר גו

 מפורש הבלתי הרומני השכר ענין להורות ציון אצלו
י : אצלם המפורש זולתנו ומנין בחורה נ פ ע מ ד  שי
א הו ם מן ש רי ב ח ם ה ה  של גדולתו על להורות . ה

 מעמידין אין פ׳ ז״ל כאמרם ישראל, בעבור משה
 אמר ,וגו׳ עמך שמת כי רד לך משה אל ה׳ אמר“

ה  גדולה לך נתתי כלום מגדולתך רד לך למשה הקב'
 למה גדולתך חסאו שישראל עכשו ישראל בשביל אלא
, לך כו'  סימן בשני עצמו החבר דברי הס וכך ם״כ. ו

תן :בעבורם היתה משה מעלת אבל באמרו כ״ו נ  ו
ת לו ו נ ת ת מ קרו  ואס כ״א סימן אמרו כעין .וכו׳ י
ו :וכו׳ הודיות בתשורות שלוחיו אליך באים היו בנ  ו

ם ה . ל ן מו ר ם המשכן: הוא א חי ל ם שו חי לו  ש
ר :שיתבאר כמו הנביאים יתר הם .וכו׳ עז ה ב ל  א

ם. חי לו ש  כי שיבא, כמו והמלאכים השכינה הס ה
 אל שכינת שם בהיות בישראל ומצוי נפרץ חזון היה

 הנקנית הנבואה הסתלק ידענו וכבר .בידו קדושיו כל
עו :ס״ה סי׳ בשלישי שיבא כמו השכינה בהסתלק ד  וי

ם ה מי כי כל צ רו  בלחי היותם עם כי .וכו׳ ש
לא :אליה עלותם קלות היו יודעים הנבואה מדרגה אל כלס מזדמנים רכו ו צ ל הו או ש .וכו׳ ל ה . סנ ה

שלא
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ה׳ דבקים שאנחנו אחר טוה״ב כשכר ט: ג תנו אלהי ד תו  ו
ת כבר  הכוזרי שאלת נגד השיב זה גם .וכו׳ לנו הראי

 גדולות הבטחות המבטיחים האומות יטודי מן ק״ד בסימן
ת, לאחר מו  אלהי• קרבה רק.ביטוד באה לא אמנם שתורתנו ה
 לט הנגלה ומן ,המות לאחל בין בחיים בין בו תלוי שהכל
 אמר האדם ישיג אשר טנין שהוא ממנו הנסתר טל ראיה נקח

 לא למה השואל למין חשובה למדנו החבר דברי ומתוך .מותו
ס וכבר .וקללות בברכות הבא טולם משכר בתורה נזכר  הארי

 מרומז שם אשד מתנ״ך מקראות וחפשו זה בישוב המפרשים
 מקרא הלא מאד תמה דטתי בטניות ואני .הבא טולם שכר
ע לו נתתה ממך שאל חיים כ״א בתהלים הוא מלא ו  ימים א

 רק יצויר שלא ודאי וטד מולם ימים אורך הנה .וטד טולם
 שלא. מפני והקללות הברכות בין נזכר שלא ומה .בטוה״ב

 נראם וכן .בטוה׳ז מופת בו שיש בדבר רק התורה דברה
 משך טם הקושיא זאת נגד להשיב מתכוין היה הוא אף שהחבר

ם :הזה החלק סוף טד דבריו  של חבורה .וכו' שהיו חברי
ם שהיו : אדם בני מדי ר עו מדב  המדבר טליהם סגר כי . ב
ה :מושב טיר מצאו ולא pד בישימון הטו הי הם יודע ו תי  .אבו
 מאוהביו שהץ הזאת החבורה בני של אבותיהם מכיר היה

א :בריתו ובטלי ל ה ו ל ל ע ש לב ע  החבורה מבני .אי
צאו :שבמדבר מלך מלשני שי  כאלה נכבדים ששרים .ה

 :כזאת המטרה אל בשליחות המלך בצווי המלך מלפני יצאו
א ל לבו ו ר אל שי מדב  ישלחם כמותם ששרים האמינו לא .ה

 ,שם חונים הם אשר המדבר אל שבתו וממכון מארמונו המלך
הו :ההם החברים מאהבת והכל צו ת ו צו מ  את צוה המלך .ב
 ידועים בצוויים ראשונה אליו שבא החברים מן הזה האיש

 לטת הזה המדבר מן שיצאו על החבורה לבני דרך המורים
בנו :המלך בם שיחסון  בנו ההם להשלוחים .ארמון להם ו

שבו : שם כבודם לשכינת ונשא נכון ביס ם ו די ע ם הו ה  ח
ם ם שולחי  הראשון האיש אליהם שהגיע מאחר .וכו' שלוחי

 ולחקור לתפוש הס אף קצתם למדו ממנו ,הודו ממלך שבא
 השלוחים בעזר ,בו שיסעו מכלי המלך אל כה שילכו הדרך
 קרוב הוא ואיך הזה הדרך סימני אותם מורים שהיו ההם

ד עליו קל ;מכשול בלי המלך אל להגיע א  ולא רחוק לא .מ
 השלוחים אליהם שהגיעו קודם סבורים היו כאשר מכם נפלא

האדם חיי ימי יספיקו ילא מושב מעיר מאד רחוקים הם כי
ע או ב



הבוזד ראשץ מאמר ם£ר146
 והחברים .הגדולה הטובה היא וחברתו ,במלך להתחבר כדי לעין נראית העלה כי

 / הנביאים שאר הם האחרים וההולכים ,משה הוא הראשון וההולך ,ישראל בני הם
 המושכל האור הם החמודות והבגדים והמלאכים, השכינה הם ההודיים והשלוחים

 היקרות והמתנות פניו, על חל אשר המורנש והאור מהנבואה בנפשו חל אשר
 מכל ראו לא האחרים הנימוסים ובעלי הדברים. בעשרת לוחות השני חם השלוחות

 ההם החברים עליהם קבלו כאשר הודו מלך עבודת קבלו להם אמרו אך מאומה, זה
 אחרי אתכם ויענה אתכם ירחיק תעשו לא ואם המלך, אל תניעו המות ואחרי

מותכם .
יהודה קול

 מה לדמה רוחניים ליעודים p15 להם היה שלא
 תעמוד למה זולתנו וכמאמר ,פכודתם חלף להם יעשה

 זאת העבודה מה מפני הביאור תעלים ברחוק התורה
 הנה כי ולהודע להודיע ממנו פניה הסתיר למה ,לנו

 עולם כהונת ברית שלום בריתה את נותנה היא
 העלה כי נצחיים: חיים מלך פני אור בהשגת
 העלה כי ר״ל .וכו׳ לרתחבר כדי לעין נראית
 שהרי נגלית, מבוארת היא בעבודתנו התכליתית והסבה
:משמירתה הנמשך הכבוד ההחברוה הרואות עיניהם

תו ר ב ח א ו ה הי ב טו ה ה ל דו  נשארה גדולה ומה .הג
 הגופניים החיים במסורה עודנו האלהי הדבות אחר
 דוגמתו עוד ויבא .שזכרנו כמו המות אחר וכ״ש הללו

ם :י״ב סימן סוף בחמישי כי ל הו ה ם ו רי ח א .וכו׳ ה
 שושסה כי ,המשל בסדור בה דרך אשר הדרך זו לא

 אל האחרים ההולכים לסמוך הזה בנמשל מחשבתו
:חוצן אינו במינו מין כי ,משה שהוא הראשון ההולר

נחמד אוצר
ע או  למי רק הוא רחוק לא כי הבינו ועכשיו ,הדרך זמן ג
ע יודע שאיע ד  ואינו ימיו כל מהלך הוא בהלוס ומשתבש ה
 קרוב הוא pהד שיודע למי אכל ,ההוא המקום אל מגיע
ה כי לשם: ביאתו עניו ונקלה מאד ל ע ת. ה אי ר  הסבה נ

תחבר כדי : עילה נקרא הדבר המחייב זהענין  .במלך לה
 :המלך אותם שירצה וכדי המלך אל בו שיבואו הדרך שידעו
א ה הי ב טו ה ה ל דו  על יותר ביאור הוצרכו לא כלומר .הג

 שיתחברו במה להם די כי אז■,, אליהם שיגי.ע־ הטונה. מהות
 ,אחת במחיצה עמו אתו המלכים מלכי מלך במושב להיות

 ויתענגו המלך מכבוד שיהנו אחר מזה למעלה טובה אין אשר
 לשער יוכלו לא כזה והטוב ,יאכלו ומסתו ישתו מכוסו לזטובו

 ידע שלא כמו ,וערבה ציה במדבר בעודם בנפשם לדמות ולא
 ושריו המלך מתענוגי ,הרחיים’ אחר מעודו היה אשר העבד

 דוגמתו טעם שלא אחר בעיניו כמצחק יהיה לו יסופר אילו אף
 פשיטא כן וכמו .בעיניו ויראה בעצמו שירגיש עד ,מימיו
 תענוגות מכל והמפואר המשובח הבא עולם שכר להסביר שא׳א

 קרבת שהיא אחד שבשרש מלבד ,שידומה שאפשר אדם בני-
 הכולל הוא פניו באור המות אחר להתחבר שנזכה והוא אלהים

 :לגו אל הדבר לקרב למבין תכלית לו שאין בעונג הכל
ם ם :הנמשל מבאר עתה .ההם זהחברי לכי ההו ם ו  האחרי

ם ם שאר ה אי בי  אל שילכו הדרך שידעו אותן כלומר .הנ
 ,שם חונים החברים אשר המדבר אל וישובו בשליחות המלך

 הנבואה בעת העליון בעולם מתקשרת אשר'נשמתם• הנביאים הס
ע לעדתו ללמד כדי הגוף אל וחוזרת  בני אח להדריך ה׳ ד

ע :בארן אשר דורו ה ו נ כי ש ם ה אכי מל ה  הוא השכינה .ו
 במאמר כנזכר אדם לגני בארן הנראה ה׳ כבוד החבר לדעת

ם :ג׳ סימן ד׳ הבגדי ת ו דו מו ח  מה במשל הנזכרים .וכו׳ ה
שה: והוא הראשון השליח אח שהלביש שכל האור מ מו  ה

שו חל נזשר פ  החבר ולפיכך .מליו שרויה שהיתה השכינה .בנ
 הבגדים ביאר ואח״כ ההודיים השלוחים ביאור הקדים בנמשל

 צריך שהיה 'לסי הבגדים הקדים שבמשל אע״ס ,החמודים
 מקודם סירש לכן ,משה על ששרתה השכינה ענין להקדים

ם :השלוחים מנין אכי ל מ ה  שבאו נכתוב נזכר שלא האף .ו
« ,סיני הר מל השכינה עם מלאכים ע ת ר׳ בפרק חז״ל ד

 והמלאכים השכינה הם ההודיים והשלוחים
. כו'  כך וחחר החלה המחנות זכר המשל בהצעה ו

 ק כי ,עמו ההולכים הפלוהים ואחריהם הבגדים'
 כי הוא פרוע הנמשל אמנם .הטבעי סדרם היה

,מיניה דסליק ממאן למפרע בקריאתו החבר פרעו
ב, אחרון אחרון כי  חבי

ה ה מ ה שהי ה הכלי שג הה
 בביאור התחיל כן על

 בכהוב נמצא לא ואמנם
 הורה שהסברא אלא עמו המלאכים שבאו •מפורש

שכינהו להשרות איש דרכי ה' ברצוח כי ככה על
אפר בר,ל ללכת לו יצוה מלאכיו גס ,עמו ועל עליו
 בצל הכרובים באו כן על ואולי למעלה. כמוזכר ילך

 מל להורות בכפרה הן כיריעותיו הן המשכן קורת
 הכרובים הנה כי .שמה לחנות יורדים אלהיס מלאכי

התורה בפירוש הרלב״ג שכתב כמו המלאכים לרמז הם
והרי״א

י״ב לאחוריסם חזרו הדברוח ישראל כששמעו שאמת סקיבא
ר :ידודון ידודון צבאות מלכי שנאמר אותם מדדין השרת מלאכי והיו מיל ש והאו רג מו  :עור קרן והוא לכל סנראה .ה

ת ו תנ מ ה ת ו שני הם היקרו ת. ה חו ם. הקדים וכאן החמודות בגדי אל המהנות הקדיר במשל לו די  שהבגדים מפגי הבג
,הלוחות לו שנתנו טרם תורה מתן קודם משה על שרתה השכינה הנה ,עור וקרן משה על השכינה השראת הם החמודות

ם: הקדים פעם המתנוח הקדים פעם לפיכך השניים, הלוחות שהוריד השניים יום ארבעים לאחר משה זכה עור קרן ואולם הבגדי
בעלי ם ו סי מו ם הנ  לנכס ורוצים ישראל בדת עצמם התולים למעלה הנזכרים ופרס ישמעאל כמו ההורות שאר בעלי .האחרי

בל ראו לא :אדם בני והענוגות טובות ברוב הבא בעולם ומתפאדם בעקבותם ה מ ה ז מ או  השארת על ראיה שוס להם אין . מ
 בעולם האדם נפש קישור על ראיה שיביאו מעולם נביא שום ראו ולא סיני סר על אבותם עמדו לא כי ,ועונש ושכר הנפש

ת קבלו להם אמרו אך :הלא הסולם ושכר הנפש השארת על ראיה ממנו שיקחו הרומני ד בו ך ע מל  שלהם הדת מניהי . ה
 מ:ין אותס ישאלו וכאשר ,ליראיו גמול ומשלם עבודתם ומבקש אדם בני על המשגיח השמים אלהי עבודת שיקבלו המונה אל אמרו
ה :ט׳ בסימן והישמעאלי ד׳ בסימן הפרסי השיג כאשר ישראל מהורה ראיה מביאים הם זה לסם ענ ם וי כעיניים אתכש ידין . אתכ

קשיש
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 עדן בגן מותו אהרי לנו שלגיד אדט אלינו בא לא שאמר מי ומהם ,מותכם

 נפשותם ויחלו העבודה וקבלו עצתם וחבור ענינם סדור הנבירו ורובם .בניהנם או
 עמי על ומתפארים ומתנדלים ,ונאמן חזק יחול בנראה אך ,חלוש יחול במצפון

 על מותם אחרי אליו שיגיעו מה בטענת אלח יתפארו ואיך .באמונה שבהם חארץ
 בעולם הקיימים אל קרוב והחסידים הנביאים טבע והלא ,בחייו אליו שיניע מי

:הזאת המדרגה אל קרב שלא מי מטבע יותר הבא
 גופר אבד בטבעו בלה האדם שיהיה הדעת מן רחוק הוא במה הבוזרי אמר הי
 שהוא התורות אנשי יאמרו ועוד .דעתם על הפילוסופים זולתי ונפשו ״

ישוב ^
יחידה קול

 .חרומה) ׳b(ספורנו החכם גס ח׳) (מ״א והרי״א
 וזרח בא מסיני ה׳ דרך על ,בא זה הנה כי ועוד

 דת אש מימינו קדש מרבבות ואתה וגו' למו משעיר
ם :למו ה מ ר מי ו מ א א ש א ל  נאמנה לא כי .וכו׳ ב

רובם :בידייהו ורפיא ולאו אזן7 רוהס רו ו בי  .וכו׳ הג
קבלו כושלות: וברכים רפות ידים הזק למען  ו

. ה ד ו ב ע  בחרו: לאשר מכודנים עבדים להיות ה
ם ויחלו ת שו פ  אילן קלא ישמעאל בני שתלו .וכו׳ נ

 על שנתנו בזה הוא;-רצוני הכלת ואמרו בבגדיהם
 אשר חלוש תוחלת פתיל תקות החיצוניים כנפיהם ציצית

 כי J אש בהריחו הנעורת פתיל כהנתק ינתק במהרה
ל :לחיצון הפנימי ישוה לא חיצונית הוראה הכל  ע
מי ץ ע ר א ך :הפקחים על לא .וכו' ה אי רו ו א פ ת  י
ה ל  המות שאחר לפי אל בחירי אנחנו לומר .וכו' א
 על בזה ויתפארו ,אלהיס מקרבת וכך כך לנו יהיה

 לאלהים־; מקרבתו ההוא הדבר אל בחייו שיגיע מי
ק העלות לפי המות אחר בתשלומו זה שיבוא וכ״ש  ע

בני יסעו כן אחר כי ;שקדם כמו האהל מעל החומר

ר צ ד או מ ח נ
מהם :קשים א שאמר מי ו  מפני .וכו׳ אדם אלינו בא י
 ה1 בהאמין שמשקסקים מהם יש בזכר נאמן יסוד להס שאין
,כנזכר הנכואה כמו האדם גנזיי לזה כדומה ראו שלא אחר
 מגיהנם או עדן מגן גא אשר המגיד אפוא מי יאמרו כן אם

רו ורובם :אוחו המוצאוס כל את לנו וסיפר  סדור הגבי
ם  ועונש שכר ענין הגגייו הנזכרים הדת כני רוכ .ענינ

ג ה׳ עו  ענינס יםדר הזאת האנוונה שעם כדי ,עמם המוני נגד ג
 התקועה היראה מחמת ניניהם הקכון ויתקיים העם המון נגד

ר :גהם  עמס כל לאסור עצתם לחכר כקשו .עצתם וחבו
 תחת הכיאום לכן יכיום/ יחפצו אשר כל אל משמעתם תחת

תם ויחלו :הנא כעולם ועונש ,שכר _ יראת סכלות שו  גפ
ש יחול במצפון  העולם אל והתקוה התוחלת עצמם הם . חל

.הטוב המתנת לשון ויחול .חלש הוא בסתר להם אשר הכא
) ודומם(איכה ויחיל עוב כמו ה אך :ג׳ א ר  מראים .וכו׳ בנ

א אל חזקה תקוה להם כאילו עמס בני נגד עצמם הנ :עולם,
. מן א נ רו‘ואיך וברור: נכון ו א פ ת . י ה ל  פרש בעלתלת א
 הרבה שמאמינים כמה עמנו בני נגד עצמם מתנשאים וישמעאל

 מחזקים ובזה ורעננים דשנים ויעודים בעוה׳ב ועונש בשכר
ע מי על :נגדנו דאם  כני דת עם הלא .בחייו אליו שיגי

. . א; עולם למדרגת בחיים הגיעו ישראל . . . נראה שהיה כמו הב
ונשבר נדכא ולבס רוח ושפלי הענויס הס וחסידים בנביאים ישכון תשר ובמקום הגמורה הסהרה מקום אל ישראל

חנו שם הנבדל השכל שם הקרובים והם ;החומריות ותאוותיו • עוה״ז מתענוגי ונמנעים :ונמת בשובה ישראל בני י
י א כמה ק ק הו חו ת מן ר ע ד ה׳ אהה, .נכו׳ ה ל, ם אל קרוב לב: לנשברי ה׳ קרוב כמ׳׳ש א מי הקיי

א בעולם אהלך זי בדרך נתיבתי ידעת הקורא  בעולם וקיימים חיים הס אשר המלאכים אל .הב
ה אל קרב שלא מי :העליון כמה להודיע הראשוג הזה המאמר סוף עד כ״ז מסימן רג מד ת ה א כעלי שאר . .הז

אף ,בעולם מתנבא ההיא בדת מאמין שום היה נא אשר הדתות הפרמיס סדר על הספור בהמשיכו פסיעותיו נאות
:ישראל תורת עם נמצח שהיה כמו נהם נמצא הקודש רוח לא

טבעו כלה כך  מורכב היותו בטבעו דבק הכליון .ב
 מביא ווה מתנגדים וטבעיים הפכיים מיסודות

שו :נצחי הגוף שיהיה שא״א בהכרח  חלילה נאמר אם .ונפ
'משכי אשר הפילוסופיה מלבד הגוף באבידת אבד הנפש שאף

 כנזכר הפועל בשכל להדבק באמרם בחכמתם עצמם למלט
/ בסימן  י״ד- סימן ה׳ במאמר וכנזכר אובד עדי ■וזולתם א

 כמה .הפילוסוף לזה לצוות רק העולם זה נברא כאילן'לא
,נבכי ששקר דת בעלי לכל מוסכם והוא הזה הדבר רחוק
 בתורות בעלי בהנחת גם אך ;אדס כל אצל דעתס בטלה וכבר

עוד :ואזיל שמבאר כניו לני הונח לא אר.שי■ יאמרו ו

 ; וההתחברות ;הסגולה המה הלא ;שם הנכללים
 עתה גס והנה .בפרס מורשה לנו והיותה ,והתורה

 פונה אתה פונה שאתה הפינות כל כי ;הוא כן כדברי
 גלגל איך תראה עתה כי ;הנזכרת כונתנו ימין לצד

 השקפתו עליו העביר לא אשר אסד פרס ביאור בספורו
 בפרס וכו׳ אלינו הנלוה ולבל שם; אמרו והוא ;הנה עד

 לא אך אלינו הטרא ייסיב אשר הסובה מן יגיעהו
 ממצית עד ימשך זה ובביאור .וכו׳ עמנו שוה יהיה
 .וכו׳ לך ערבו אשר והיעודים אמרו עד קס״ו סימן

 הפרס ביאור על בהתהלכו גס 'כי סחרו ומשלמות
 אהד וזכרון הנמסך■ ספורו קו על עומד נגודנו הזה

 היות שעס לדעת הראית כבר כי .ולכאן לכאן עולה
 היה הזה הספר הבור הן בפתיהתנו; שהודענו כמו המציאות אל יצא בשכבר בעצמו אמתי הכוזרי מאורע

 ונאות ראוי יראנו דרך ושם הדברים סדור עבודת הוא הלוי ועבד ,שמה כמוזכר הלוי יהודה ר׳ ידי טל
 בעליהם מבית הקדש לבער בשפתי חסאתי לא זאת ובכל ,ובדעה בהבינה בחכמה העניניס שני ונחבר לקשר

דמי׳ד ואלו אלו ;הדורס שלמות מסהר וזה ;בעצמם ההפיריס ענין מסהדיה הללו כי ;לעי נההיו כי גם
׳ אצהיס

רות אויסמעחנ פרס דתות בטלי . התו שוב שהו  י
לעד
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 ימיר bכ יודע שאיננו ואפשר בפיו, אומר שהוא מלה בעבור בנעימות לעד חי ישוב
 שתעתיק המלה מעלת נדולה כמה .ענינה יבין שלא ואפשר ,ההיא המלח זולתי

 בהמה ישוב ההיא המלה אומר שאינו ומי ,המלאכים מעלת אל הבהמות םמדרנת
 :ההם המעלות אל כופף ימיו כל טוב עושה הכם פילוסוף יחיה אם אפילו

ר מ מאחו הטובים מעשיו נמול אדם משום שוללים אנחנו אין החבר א קיא
אומה

ל ה קו ד הו י
ם. להים6  על הססור המשך חור בהגיע ועתה חיי

 בפערינו אשר הלוי מצא ,החורות אנשי שכין ההבדל
 לו נההדש ספק על הכוזרי להתפוררות נאות מקום

 ונם אחת בסקירה אצלו נסקרים כלם כי , בענינם
 עדין הבין לא כי עצמו את בהדאוחו ,בכלל היהודים

 באמרו כ״ז סימן החבר דבר אשר את שלימה הבנה
 יתכן איך בעיניו היא ונאלאת ,וכו' אלינו הנלוה וכל

 זולתי ונפשו בגופו ואבד כלה מניבעו האדם שיהיה
 ההשגה שבשלמות הטזרת דעתם לפי הפילוסופים

,'א סימן כמבואר הפועל כשכל האדם ידבק השכלית
 שיבא כמו אובד, פדי הוא הגה סברתם לפי וזולתם

איזה באמרו י״ד סימן בחמישי  מהמדע הגבול הוא ו
,וכו׳ אובדת בלחי מהגוף נבדלת האדם נפש בו •שתשוב

 בה וההקפה לקצה הגעתם מבלתי א״א ואם אמרי עד
 אובד והוא מושג בלתי עיון הוא והעבעיות ההגיוניות

ם, על ספק בלי ת ע  זר ענין כולל זה והנה ע״כ. ד
 יוןנס ונפש בגוף מכיבעו כלה האדם שיהיה ונכרי

 לצרה דיה ולא .הפילוסופים לדעת נצחי ישוב ההשכלה
ד כי בשעתה זו רו עו מ א שי י ת אנ רו תו א ה הו  ש

ב שו ר וכו׳ חי י בו ע ה ב ל  בלי זאת והנה .וכו׳ מ
ה כי הראשונה מן קשה ספק מ א כ ה הי ל דו ת ג ל ע  מ

ה ל מ ק ה תי ע ת מי .וכו׳ ש ו ו נ אי ר ש מ ט׳ או ו
לו פי ם א ה א הי ף י סו לו  פן זה שיכלול ר״ל .וכו׳ פי

יועיל לא כחדק פובם זולתם כל שיהיה והשני ,כך כל מעולה המלה מעלת שתהיה האחד

ר _ י - צ ד או מ ח  נ
ד ע ת ל מו עי ן ונפש בגוף מי ישוב מימה אסר האדם .בג  מ
ר :הישמטאלי חכם בדברי ט' גס״ס כמכר מדן ה בעבו ל  מ

אמר איננו :בדהס שמאמין שיאמר .בפיו שי ׳יודע ש  כל .
 :טוב מעשה שוס לעשות ידע ולא דבר שום למד לא ימיו

שר אפ א ו ה יבין של נ י  אם או ,המלה זאת פתרון מה .ענ
 גם אותה מבין שאינו מה אחרת בלשון המלה אותה יאמר
ה :ה׳ בנועם לחזות יבא בזאת מ ה כ ל דו ת ג ל ע ה מ ל מ  . ה
ע אמר  וכי כלומר ,המלה מעלת גדלה כך כל וכי תימה ד

ק ;אמת במלה הדבור מעלת יגדל p גל תי תע ת ש רג ד מ  מ
&ות  ויעהק מלשון ,בהמות ממדרגת הנפש שתסור .וכו׳ הבד

 למטה יורדת נפשו היתה הזאת המלה אמר לא אילו ר׳ל ,משם
 שפתיו על הזאת המלה שנשח בעבור ועכשיו הבהמה כנפש
מי :במרום עולה מרום מצבא כאחד נפשו ההיה  שאינו ו
ר מ ה או ל מ לו וכו׳ ה ה אם אפי הי  כבעלי התחיל .וכו׳ י

 במה דתנו נגד גס רשתו לפרוש בלט ובא דרכם לפי פתוחת
 העולה היא טובים מעשים נעדר אפילו הוא ישראל נפש שנאמר
 חלק להם יש ישראל כל חז״ל וכמ״ש ,לכד באמונה למעלה
 מבני לא אשר ימיו כל טוב העושה הפילוסוף ונפש ,לעוה״כ
 הגיע והחבר .כבהמה ונמשל למטה היורדת היא הוא ישראל
 :ה1 שאחר בסימן להלן כנראה דעסו לסוף .
א י חנו אץ- ק ם אנ  לגזול(מלשון בדעתנו אין .וכו׳ שוללי

 גמול שיהיה אומה מאיזה יהיה אדם משוס שלל)
ו י ס  דוקא וזה ,גמולו ישלם השם דרכיו יצדק אם הטובים, מ

:הכוזרי שחשב כמה יתקדש המלה באמירת לא טובים פמעשיס
ל ב א

כפלים הזרות
 לומר לזרא לו היה כי ,בעיני הנכון והוא יאמר או .שם המעשה כשרון כל על תגבר לבדה והמלה למו

 ט ,שזכרנו כמו יאבד ובלעדיה נצחי ישוב ההשכלה ועם ונפש בגוף מטבעו כלה האדם שיהיה כפילוסופים
 הוא גס ונוסף .לקבלו קשה דבר והוא ,רצוי מעשהו היות עם משכיל בלתי אדם מכל הגמול יפולל לדעתם

 המעולים המעשים מבעלי הגמול טוב ימנעו כי .וכו׳ חי ישוב שהוא באמרם התורות אנשי אצל נפלא לזרות
ט׳ יבין שלא ואפשר באמרו שכיון ואפשר .וכו׳ ההיא המלה מבלעדי האדם אותם יעשה &שר  שזכר מה אל ,ו

 שאר עם בזה העברים כלל והכוזרי .וכו׳ ענין להם יציירו לא אמונות יזכרו שהפתאים נ׳ פ׳ בראשון המורה
/ אלינו הנלוה וכל החבר שמאמר בחשבו התורות, אנשי כל ט  עליו לקבל לו שיספיק הכונה בו היתה ו

 מבני לא לאשר סוב מעשה שכר שום ימצא לבל יהיה העברים דעת ושגם ,שפתים דבר אך תורתט שמירח
: זרותם על התמיהה הפליג אפר דפרים השני והם ,המה ישראל

ו אץ קיא נ ח ם אנ ללי  בתשובתו יסע ראשונה .לזרא הכוזרי אצל היו אשר התמיהות לשחי .וכו׳ שו
אץ מחשבתנו לפי אמנם כי• , הזאת בפסקא ההוראה מעשה וזה ,מינה דסליק מהם השניה פל ׳

 בתשובתו קולו ונשמע ויראה יגיע מהן הראשונה על אמנם .מעשיה כשרון על בריה כל שכר מקפח הקב״ה
ם משויס אנחט אין ואנחנו נאמרו fקט סימן ט׳ הנכנס כל נפשותיט ע  בלשונט מלה אין כי ביאר ששם .ו
 אנחט ואין ,שיכא וכמו ממט המצוות המצות שמירת על ה׳ פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדה עליה אשר
ה ו אין באמרו פעמים הלשון השטח ועל . התורות אנשי יתר כדפת ולא הפילוסופים כדפת לא נז חנ  בשני אנ

ת, מו  .נאמרו אחד בדבור הנזכרות התשובות שתי שעל ביאורט דבר נכון כי לדבר זכר לדבר ראיה המקו
 כמבואר כ׳ץ סימן בדבריו שהורה וכמו ז״ל, כאמרס בטובה חלק להם יש העולם אומות למידי ט הודיעו ועתה

ק בשלישי ידו שנית פוד ויוסיף ,מה3 פ׳ אליעזר ר׳ מחלוקת זה ודבר .כ׳׳א סי ר״י(  כאשר כר״י ופסק חלק) ו
. פ׳ תשובה בהלכות הרסב״ם עשה ׳ ס ג ארבעס בכלל בלעם שס שמזכר ממה כן הוכיח חלק משנת בפירוש ג

הדיוטוס



149 עה הכוזרי ראשץ מאטר ספר
 ואנו בחייהם, הקרובים’לעם הגמורה הטובה רואים אנחגי אבל שיהיה״ אוסה

:ההוא בערך מותם אחרי האלהים אצל מעלתם עורכים
י ר 3ק מ  מעלתם וערוך ,בהפך הזה הדמיון על) וערוך (כ״א ״והתמד הכוזרי א

: היום הזה בעולם במעלתם הבא בעולם
^ ר קי| מ ‘הי ובהם ,ומסכנות בדלות אותנו מנגה שאתה רואה אני ההבר א
נד שאמר במי אלא מתפארים אין כי ,האלה האומות גדולי מתפארים .

 והניע ״ חלוקך לו תן טליתך שלוקח ומי השמאלי, לו הכן הימני לחייך על שהכה
 ענינים אל וההרג, וחיסורים הבוז מן השנים מן מאות אחריו וההולכים וחבריו הוא

.שגברו עד ,וחבריו ישמעאל תורת בעלי וכן .הפארם הם והם ,וידועים נפלאים
ובאנשים

יהודה קול
א, לעולם הלק להם שאין הדיוסות  זכר באמרו הנ

 העולם אומות שחסידי לעי ,מישראל אינו והוא בלעם
 מרשעי בלעם כי והודיע . הבא לעולם הלק להם יש

 מה והוא .ע״כ ,לעוה״ב מלק לו ואין העולם אומות
 דאתי לעלמא אתי דלא הוא בלעם בגמרא שם שדקדק

תו, אהריני שאר הא  יהושע רבי מני מתניתין א
 לא והלא גויס בכל נאמר וכי יהושע רבי דאמר היא

 רשעים ישובו אלא ,אלהיס שכחי גויס כל אלא נאמר
 ואמר .ע״כ ,אלהים שכהי גויס כל רנהו מאן לשאולה

 ואנשי העילושופיס לדעת ישראל דעת נין להבדיל זה
 בנהלת מהסתפה אותנו יגרשו גרש כלה כי ההורות

 ובארו וז״ל, מהשלישי י״ז פ׳ המורה כתב וכבר .הסוב
 והוא יה', בהקו בהכרה מהוייב שהמשפע .מקום בכל

 הכבוד ממעשה שיעשה מה כל על העובד שיגמול
 אמרו וכו', נביא ידי כל בו צווה שלא ואע״פ והיושר

 איט ואמרו ,וכו׳ בריה כל שכר מקפה הקב״ה אין
ה מ  ובארו ,ועושה מצווה שאינו למי ועושה מצווה ח
 העיקר זה ועל ,שכרו לו נותנים צווה שלא אע״פ שמא

 אחד זרות של צלו סר ובכן .ע״כ ,דבריהם כל נמשכו
 נשגבה פליאתם היתה אשר הנזכרים השנים מן אחוז
ל ובאסרו .המלך אצל ב ו א חנ ם אנ אי ה רו ב טו  ה

 ק״ש סי׳ דבריו בו שהרהיב מה על עומד עודע וכו׳.
 קרבת אל ושמורה בכל ערוכה בהייס הקורבה כי

ת. אחר אלמם  שתי עושה אחד מלאך והגה המו
 משיב היותו עם כי דברתי אשר הדבר והוא ,שליחיוח
 איננו ,מתחדש ספק על כענץ לשואל כהלכה

:ספורו פשמ מידי יוצא
ב גס ר״ל בהפך. הזה הדמיון והתמד סי

 מיעוש לפי כי הוא כן כדברך עתה
 בעולם סעלתכם ממעש בגלותכם הזה כיום הקורבה

 משאשך מכח בידכם מאומה כל אין כן ואס ,הבא
: נפשות בערכך חרצת אתה

נחסד אוצר
ט אבל* ח ה רואים אנ ב טו ה. ה ר מו ג  שלכד שאמרתי ה1 ה

 ראוהנו מפני הוא מזולתם יותר העליון העולם ניתן לכדס ישראל
ם קרובים שהם בחוש  מכיאוהש הנביאים אם ,'ה אל בחייה
 ,השכלית הגשש תמת גוסס ודכות בענוותם החשידיס ואם

 עם, מכל יותר עליהם רוחו ליתן לעס לו ה׳ בחר בלבד ושאותם
אנו : שאת ביתר עוה׳ב טובות כן גס הזה ובערך ם ו  עורכי

ם אצל מעלתם  מענת רואים שאנהנו אחר כלומר וכו׳. האלהי
 הנבואה בעתות שהוא כמו הגשמיים■ חושיו שאכדו בעת הנביא

ד וכן ,המעלה בתכניה הוא שאז ^ ח  יהיס הנה נפשו המדכא ה
 אחרי מותם שאחר יודעים חנו ומזה ,בחיים בעודו מאיר שכלו

 ותתקרכ נפשם תתגדל וכמה כמה הגוף מן לגמרי נפשם שתפרד
_ : אלהיס אל

ב י ד ק מ ת ד מיון ו ה הד ד פניו שם הכוזרי .בהפך הז  ע
, כה עד ק״ט. ממימן דבריו והצעת מענה

 אפילו לנו מורגשים• ורעותינו טובוהינו כיקר שאנחנו והוא
 והחסידים שהנביאים ממה לראיה לוקחים ואנחנו ,בעוה׳ז
 יעודי■ הס ושק־ הבא בעולם יהיה שכך בחיים ה׳ אל קרובים
 ופ״ז .בעוה״ז לנו המגיעים מענינים וקללות בברכות הורתנו

כ ונדון מתמיד הזה הדמיון שיהיה ראוי היה שא״כ השיג  ג׳
 בגויה ושפלים נבזים היום בגלותנו שאנחנו ומאחר בהפך,

 בסכ< הכתובות האלות כל בנו ורבצו האומות רגלי תחת מדוכאים
 :הבא בעולם ת״ו עמידתנו יהיה p כי מוס נעריך הנה תורתנו

ג י י ק נ אה א ה רו ת א ה ש נ תנו מג  השיב הנמר .וכו׳ או
 התרחקנו הגוים בין ועמלט עניט בשביל לא כי

ץ מארצו הקב״ה אותט שהגלה היות עם כי ,אלהיט מה׳  עכ
ט ,חשדו כנפי סחת השוים אנחט פדיץ ח ^  גלותנו פס ו

ט חד מ  ר,1 לאל כפיט נפרוש ולא אלהיט שם נשכיז לא בגוים ו
 בין שמו שנקדש במה הבא בעולם שכרנו יכפיל אדרכה חס

ס ד ע :כבודו למען הגלות וסובלים הנ ו ב ם היו ו  מתפארי
 בטרם אמונתם h( הדת בעלי שסבלו ודלות בעניות .וכו׳
ק מושלים לסעתם והצליחו גדלו א אלי לו הכן :ב מ ש  יהן .ה

 עול לשאת לעמו מורס שהיה ונראה .משמאלי הלחי למכהו
ל ; כאהבה ולקבל שכמם על הגלות ם א ם עניני פלאי  נ

ם עי ט :טראיס ויסורים משוטת הריגות .דדו ד  .הפארם ר& ו
כן p עצמס פל קבלו שחסידיהס במה נ«זה תהלתס והיא  je ו

היסוריס ה אני א ה ח ת א ה ש נ ג ט׳ מ בשלום פדה .ו
ת, אחר אצלו המעלה אל הזה כעולם אלהים קרבת לערוך שראוי גאמרו לו מקרב נפשו  לא המו

 b החולקוח האומות הסכמת עליו מעיד דגר זה הנה כי ,השה״ב גדולת למעלת השה״ז גדולת תעלת
ט' והמסכנות הדלות היא גדוליהם תפארת כי כישוב ע שאמר ומה .הנפסד העוה׳ץ תהלת מעלת לא ,ו י הנ  ו

א ז סן וכו׳ הו בו ט׳ ה ל ו ם א ני י ם ענ אי ל פ ט' נ ט׳ מהטז מאד זרים אופנים אל שהגיש ט רצה .ו  :ו
רו עד ב שר .שג עד רב זמן ההוא הצער כל סבלם היה כי השנים, סן מאוס למעלה אסרו עם ק

שיקשה .
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 ורחבת שיאם נבה אשר האלה במלכים לא ,ומתנדלים מתפארים הייו ההם ובאנשים
 שאם ממה קרוב יותר האלהים מקורבת ערכנו כן אם .מרכבותם ונפלאו מלכותם

: הזה בעולם גדולה לנו היתד•
*ד  וכאשר ,בהכרח היא אבל ,ברצק כניעתכם היתה אילו הוא כן הכוזרי אמר חי

: אויביכם תהרגו ידכם תמצא י
 מקבל רובנו היה אילו הוא כן .כוזר מלך חרפתי מקום מצאת החבר אמר קטן

האלהי הענין מניחנו היה לא ;תורתו ובעבור לאלהים כניעה מהדלות י
 מפני לרוב שכר ויש ,הזאת הדעת על ממנו המעט אבל .הזה הארוך הזמן כל

 לגונש חבר היה רוצה היה אילו כי ,ורצון הכרח בין הגלות עול נושא שהוא
 ואילו ,הצדיק השופט אצל אבד איננו זה ובמו ,טורח בלי שיאמר במלה אותו
 שאנו הדור לפאר היינו ,כראוי האלהים לשם הזה והדלות הזה הגלות סובלים היינו

 .אותה מיחלים שאנו העתידה הישועה עת מקרבים והיינו ̂ המשיח עם מצפים
אבל בלבד, במלה בתורתנו הנכנס כל נפשותינו עם משוים אנחנו אין ואנחנו

במעשים
ה קול ד הו י

ר :לכך נצרכו לא שסז בדח ונתחזקו ידס שתקפה ש  א
ה ב ם ג א ס ר״ל .שי ת מו מ עלה מן ,רו  שיאו לשמים י

או :כ׳) (איוב - - , . - פל ם וג ת בו כ ר מרככות להם שהיו .מ
א כן קיר ה .הו לו :הדכי אמההי ת חיתי־ אי נרכיעי נשנו כלם הדברים ואלה .להפליא פד רט

. / ו כ ה האומוח יד המה ישראל נכנעו אלו ו מ א . נ
מן • J ̂ סי

א p מיד לו הו ה אי ת ם הי כ ת ע י נ .ברצון כ
 של שמם והאדיר שהגדיל מה זה הוא כי

 ברביעי זה דוגמת וזכר .זכרת אשר באומות ארן פנוי
:כ״ב סימן

ם מצאת מטך קו תי מ פ ר כו׳. ח  זכר ט כיוצא ו
ן :כ״ג סי' ברביעי ח בי ר כ .ורצון ה

:מקום מכל הנס ויבא ברצון וקצתו בהכרח קצהו ר״ל
מו כ ה ו ו ז נ נ ד אי ב  ימאס לא כביר אל הן כי .וכו' א
 ממנו אם כי בריה כל שכר מקפח ואיננו הכשרון מעש
 בזה מבחין בצדק השופט הוא והנה ,יאכל הרבה ואס

:אצלו הוא ריק דבר לא כי פעולה לשכר ראוי היוהו
ו נ אר היי ר לפ דו ו ה אנ ם ש פי צ . מ מ'  המנה ו

 האומות שמתפארות כמו בנו מתפאר היה ההוא שהדור
ם ;והיסורין הבוז סובלי באנשים קי״ג סי׳ הנזכרות נ  ו

ט כן י י ם ה בי ר ק  בעצמנו זוכים שהיינו .וכו' מ
.מותט אמר בנו מתפארים אחרים שיהיו לא לגאולה

 בחילוף וכ״ג כ״ב סימן ברביעי באו נקבצו אלה וכל
ו :מזער חנ אנ ו אין ו הנ  הזה המקום אל .וכו׳ אנ

 הזרות על התשובה ראשית לשומו קי״א סי' התעוררתי
ק״י התורות אנשי לכל המלך ייחס אשר השני מן,  סי

להדיח החבר בא ועחה .מכללם העברים הוציא ולא
מעלינו

ר צ ד או מ ח נ
ם לא :דהם על והריגוש כיסורים ם האל׳ה במלכי  .האדירי

ק בקצה אח!ו אשר ה אשר ;רחוקים ואיים א ב אם ג  .שי
 :כ׳) שיאו(איוב לשמים יעלה אם מלשון ,וממשלתם גדולתם

לו : הדבר היה אמה . ה אי ת ם הי כ ת ע  כני
. כו׳  באהבה האומות יד המה ישראל נכנעו אלו ו

 שימצא הנעימות בעבור אותם המשיגים ביסורים ושמחים ורצון
ל :בעוה״ב אוהם כ א א ח הי ר הכ  בגדולה בוחרים הם אף .ב
 האומות שיד אף והתרוממות הממשלה אהבת רצוף ותוכם וגאוה

 : זה בעבור פניהם ה׳ הישא ,עליהם תקיפה -
ר ט ת ק א צ  אתך מקום יש כאן כי ודאי .חרתתי מקוש מ

א כן ;חרפתנו ערות לגלות ■ הדכר אמת .הו
לו מהקב״ה, עוכ רב מקכליס היינו שודאי דברת כיושר  אי
בנו חיה  והדלות הכניעה מקבלים קהלנו רוב יה ר אם .וכו׳ רו

א :תורהו ואהבת שמו כבוד וכעכור אלהים מסמת  •היה ל
חנו ענין חני הי ‘ה אל  כאלהית השגחה היהה לא .וכו׳ ה

מו עוזבת  המעיט אבל :הזה היום עד נגלות ורקים דלים או
ו מנ ל מ ה ע ע ד ת ה א  מספר ומהי יחידים רק אתנו אין .הז

 בגלות ימקו ואלו ,׳ה כבוד מפני והדלות הכניעה הסתבלים
ש :רובם בטון  על פכר יש להרוב גם ועכ׳ס .לרוב שכר וי

ח בין :סבליסס ר  שכניעתנו שאמרה כמו לא כלומר .ורצון הכ
 הכרח בין ממוצע בדרך רק מוסלט בהכרח אינו אבל ,נהנלת

 לבקש בשמחה הגלות סובלים אינם שרובנו סיוה בעם .ורצון
הם על שיתגברו יותר בוחרים והיו בעבורו אלהים י,רג׳ז  ,חדי
 תורתנו ולמען ותורתו אלהינו אהבת בבחינת רצון נקרא פכ״ז

לו כי .נפשנו ברצון חרפתנו גסבול ה אי  דתו להמיר רוצה הי
ה ,ה׳ו ש חבר הי ה לנוג ל מ אמר ב  יראתם שמקבל והוא ,שי
 שכל אף ולפיכך .מהאומות כאחד הגלות מן חורין בן היה כבר

 לאל ואין אותנו האומות שנאת ■מחמת הם ונגישוהינו ידויינו
ם, נפשותינו להציל ידינו ה  בעבור אותנו ושונאים הואיל עכ״ז מ

 ובכל רוצים היינו אילו לדתם לשוב ובידיני מדתם הבדלנו
מו :שכרנו שנטול בדין ,נחליף ולא נמיר לא שמו זאת כ ה ו נו ז נ בד אי ט אצל א פ שו ק ה  שאנחנו הזה הרצון במו .הצדי

אילו :שכרם מקפח אינו צדק שופט שהוא הקכ״ה אצל אבד שכרה אין דתנו בעבור בצרות נמוקיס נו ו ם היי ל סובלי  ת1הג
ם לשם וכו׳ . האלהי י או ר  כל על המשקיף שו^ה׳אל קדוש על נפשנו לדכאות זכאים שאנו כמה ושמחים ששים היינו אילו כ

 ליראות• בבואה וברה זכם נפשנו היתה ואיך בעוה״ז שכרנו האל מכפיל היה וכמה כמה ,עבודתו בעכור מצאתט אשר התלאה
נו :בעוה׳ב ה׳ האדון פני את ע .וכו' מצפים שאנו הדור לפאר היי  ביאת בזמן שיהיה האחרון הדור לתפארת אנחנו גם היי

נו ;אלהינו עכודה בעבור טרף נפשנו אס נתננו בגלותנו איך תמיד ה׳ לפני ולזכרון המשיח היי  היהה זה כזכות .וכו׳ מקרבין ו
הנו ;להגלות קרובה הישועה אנ חנו אין ו ם אנ שוי ה יכו׳ מ ל מ קיום עם כי להכוזרי אוזן ^ העיר אשר אחר .רלבר ב
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 רבים תוריים ומעשים ומילה ולימוד מטהרה ,הנפש על טורח בהם שיש גמעשים

 שמה אלהית, אות היא בי תמיד שיזכור וסבותיה המילה ומתגאי ,במנהנינו ושינהג
 בהנהת כראוי, אלא בה ישתמש ולא עליה לגבור הגוברת, החאוה באבר האלהים

 מצליח יהיה אולי ,ראוי וכאשר שראוי ובעת הראוי) במקום (נ״א ״כראוי וזזרע
 מן גדול הלק ולזרעו לו יהיה הזה בדרך שדבק ומי ,האלהי הענין לקבול יצלה

,האזרח עם בתורתנו הנכנס הגר נשתוה לא זה כל ועם .יתברך האל אל הקורבה
כי

יהודה קול
 בגדולת אלמו מגיעים הנלהי תמיהתו דברי ׳מפליט
 שכל להאמץ עמנו אנחנו כן לא כי המילה, מפלת
 ידי על כ״ז סי' הנזכר הטוב מן יגיעהו אלינו הנלוה

ל בלבד המלה ב  שמבאר כמו וכו׳ במעשים א
ד :הגר סבילת אל רמז .מטהרה :והולך מו ל  מה .ו
 פ׳ כאמז״ל(יבמות ,בברית הכנבו קודם להזהירו שצריך

 .וכו' ראית מה לו אומרים להתגייר שבא גר החולץ)
 לה אמרה מתאמצת כי והרא קראה מאי אלעזר א׳׳ר

 .אלין תליני באפר ,ימוד לנא אתסר לרוח נעמי
 מיפקדינן .אלך תלכי באשר ,שבת אתמום מיפקדינן

 ואלהיך ,פ׳׳ז לנא אתסר .עמי עמך ,מצות אתרי״ג
ה :ע״כ אלהי, ל מי  אברהם של לבריתו ראוי הוא שאז .ו

 להזהר שצריך רבים. תוריים ומעשים אבינו:
 נפשו על קבל אשר כלם ההוריים המעשים בדקדוקי
 ישראל שמנהג .במנהגינו ושיגהג :בבריח גהכנסו

ט: תורת לנניוש ואין חורה מ ע בהנחת א ר  הז
 הנוסחא וכהוראה ,לו למותרות נזקק בהיותו .כראוי
 ואפשר .הראוי במקום הזרע בהנחת לאמר בה שכתוב

 הראב״ע מטעם א' סימן שזכרנו מה בזה שכלל ג״כ
 בהשתנות תשחנה הארץ תבואה' כי משפטים חרשת

 ולא עולם לכהונת אהרן בני נבחרו כן על המקומות
 וארא פרשת לו ראשון שהיה דברו והוא .משה בני

 סוד בעבור נחשון אחות הכתוב שהזכיר באמרו
 לו הוגנת _אשה שישא לגבר טוב כי והכלל ,הכהונה

 :לברכה ופריו הראוי במקום זרעו הנחת תהיה ובכן
אוי ובעת  יש זה חולת .טומאתה ימי לאפוקי ,הר
 באב ותשעה כיוה״כ תשמיש לאיסור מיוחדים עתים
אוי וכאשר :וכיוצא  באופן הזרע הנחת שתהיה .ר

 שהורו התנאים עם השמיש בשעת עצמו שיקדש ראוי
 אולי :וכיוצא הנר לאור ולא ערום ישמש שלא חז״ל

 עם מחלציו היוצא ההוא הזרע .וכו' מצליח יהיה
 .ישכיל ואז דרכיו אח יצליח אז האלה הנכונות הכונות

 הזרע משך נושא ובכה ילך הלוך אמנם כי אולי ואמר
 במה ימצא המקור טבע כי ,והסגולה האדם לב מזולת
ט, שימצב מ  אלומותיו נושא ברנה יבוא בוא אמנם מ

 ישתוה לא ועכ״ז זכרנו: אשר הדרכים בשלמות
ל .האזרח עם הגר הוא שאליו כ״ז סימן אל שב מ

נושא

נהמד אוצר
ס:מ והכנעח הורחט דש  זרה פליט כ׳ כניד ה׳ כפכודה נ

 כ:יר.ן תלונתו פל להביכ הזד ,מותנו אהר כי ף6 חיים בעודנו
 לנגדנו הצו ויורה להומו ק:ת מועך וכאילו ,הדת כעלי נגד ק״י

 מה עולמו ידע ונא כעד אי: יקנה אהה כמלה כי :יאמר גמה
 לט לא .הטוכיס ומע:יו חכמתו כל עם השילוהוף קנה שלא
 דחנו אל הנכנס ושיהיה מרשע לאל הלינה ,לנו לא הדעת זאת

ה :ה׳ כעיני לנו שוה יהיה אהת כמלה ר ה ט למוד מ לה ו מי  ו
ת כמאמר .וכו׳ כמו ל(י ז:) חז׳  מודיעין להתגייר שכא גר מ׳

 אותו מני; ואה׳ז המורות מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו
 ,למילה הטכילה שהיא הגיהדה שהקדים ומה .אוהו וטוכלץ

ם :לנקכית גם כוללת שהטכילה משני אולי שי ם ומע  הוריי
 עון אותו מודיטין (שם) הז׳ל וכמ׳ש ,המצות עניני .רבים

 היו מצות -אד שגה ומשמע ,עני ומעשר ושהה שכהה לקט ,
א אמר שם דאמר ,אותו מודיעים  כ• והרא קרא מאי ר׳
 תליני כאשר ,יהוד לנו אחכר לרות נעמי לה אמרה ,מתאמצת

 אתרי'•״ מישקדינן אלך. הלכי כאשר שכת, אהחום מיפקדינן אלין.
א לנו אתכר .עמי עמך ,מצות כ ,אלהי ואנהיך ,ע׳  וז״ל ._ע'

 הנכונה המצוה •י״ד הלכה כיאה איכורי .מהל׳ כשי׳ג הרמב׳ם
 ממון כגלל שמא אהריו כודקין להתגייר הגיורת או הגר כשיכא

ת. להכנס כא השחר משני או שיטול שררה כשכיל או  אם לד
 שיש וטורה התורה. עול כוכד אותן מודיעין עילה להם נמצא לא

 שירשו ולא קכלו אם .שיפרשו כדי הארן עמי על בעשייתה
 כי ותרא שנאמר ,אותם מקבלים מאהכה שחזרו אותן וראו

הג :עכ׳ל ,אליה לדכר ותחדל היא מתאמצת שינ ו ו נ הגי מנ  .ב
 ; ישראל מנהגי וינהג לגמרי אומתו מנהגי כן גם שיעזוב

אי תנ מ ה ו ל מי  ה׳ לדת כמילה שנכנס שזה כלומר .וסבוחיד. ה
 המזכירו באדם ברית אות אכל בלבד המילה מעשה מפני זה אין

 :תאוותיו אחר יתור לא למען עליו נקרא אלהיס שם כי תמיד
ה מ ם ש אלהי ה באבר :אלהים אותה שם . ה או ת ברף ה  הגו

אדס, כל וזה המצות כל יסוד שהוא .וכו'  הבריש שומר אם ס
 פ' ריש וז׳ל הקדוש הזוהר בזה שהאריך כמו ,צדיק נקרא הזה
ט דאתי בעלמא מולקא לון אית ישראל כל ת״ח ,נח  בגץ מ׳

א עליה אתקיים דעלמא ברית דנטרין  יומם בריתי לא אם כמד׳
 כל אולפנא מכאן עד וכו׳ שמתי לא וארן שמיס חקות ולילה
 מנ׳ל ,צדיק אקרי עליה אתקיים דעלמא ברית האי דנעיר מאן

 ויחי בפ׳ עוד ,עכ׳ל צדיק דאקרי זכה זכו׳ דנטר בגין מיוסף
 (ברית קדישא קיימא נטרין דלא איטן חזי והא קפ״ט;) (דף

 דכתיב בגין ,דבפמיא לאבזהון ישןאל בין פרישא גרמו קודש)
גו' ועבדתם וסרתם  אהרא לאלהא דסגיד .כטאן איהו דהא ו
 שאץ אמר• 'לזה ,רהן)־עכ״ל3ה קיימא(אות את בהאי דמשקר

ס שמקבל עד לדתט נכנס הגר ^י ה ה ש ולא :האלה עליו מ ת ש  י
ה באבר מצוח לקיים .כראוי •אלא : במילה ר׳ל ,מ ה ב

ת :ורביה פריה ח הנ רע ב ם נ״א .לט המותרות מנשיה רולדות■ להמשיך .כראוי הז י ר״ל ,הראוי במקו  באשתו תשמיש ע׳
ת :לבטלה זרעו יוציא ולא ע ב שר :יקרב לא בנדתה אשתו ואל אשתו טהרה בימי ,שראוי ו  עונה כשיעור .ראוי וכא

לי :כתרנגול אשתו אצל מצוי שיהיה לא ,לאדם הראויה ה או הי ח י  מקבל שאם ,הגר עיין על למעלה מוסב ,וכו׳ מצלי
:מישרלד. כאוזד ה׳ והשגחת אלהי ענין לקבל יצליח אולי אותו מקבלים אז לדתנו הנכנס בזה הנזכרים התנאים כל עליו

ם האזרחי
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 ושיתיר מדוט שינןבלר ענינם תכלית חולתם ̂ לנבואה ראויים הם לבדם האזרחים כי

 חכמינו קדמו כבר לך ערבו אשר ההם והיעודים .נביאים לא אך וחםידים הכמים
 מה ביותר והיסורין הנעימות וספרו ולרוחב, לאורך אותם ומדדו וגיהנם, עדן גן לספר

בדברי במקרא שבא מה על עתה עד עמך ודברתי הקרובות. האומות שאי שספרו
הנביאים

יהודה קול
ה בניאור נאשו את נושא ס כי :שקדם כמו הז חי ר אז  ה

ם ד ב ם וכו׳ ל ת ל ת וזו לי כ ם ת נ לו עני ב ק  מהם שי
ס׳  למדרגת יגיעו רק כנג בעצמם יתנבאו לא כי .ו

ק .ואבעליון כשמעיה עליון וחסידי חכמים  נודע א
 מקשאה אפרים אמר ממונות דיני אהד פ' דברםז״ל

 הוה אדומי גר עובדיה ר״מ מפום מאיר ר׳ של תלמידו
,נרגא ביה ליזיל אבא וביה מיניה אינשי דאמרי והיינו

ה ,יער אבא אי׳  יכנס עצמו היער שמן לומר והטנ
 היה וכן ,היער את בוי לקצן יד בית הגרזן בתוך

 ראוי הספק מן להסתלק אמנם ,לאדום הנביא עובדיה
 מוסכם לדעת עובדיה של גרושו יחשב אמנם שאף לומר
 אשר הזה הכלל הן .מדבריהם שיראה כמו הז״ל אצל

 ראויים היו לבדם האזרחים כי באמרו החבר ,הציב
ט לנבואה ,מכללו היוצא האחד בעבור ישחת לא ,'ו

 להחיש מעשהו גדולת על פלאי. והוא נס מעשה היה ואולי
 דיני אחד ס' יצחק רבי כדבר ,נביאים למאה מפלגי

 שהחביא מפני לנביאות שבדיה זכה מה מפני ממונות
 איזבל בהכרית ויהי דכתיב במערה, נביאים מאה

 וסלי ,'וגו נביאים מאה עובדיה ויקה ה׳ נביאי את
 אומתו פורענות על אס כי נבואתו היהה לא ועדיין האי

 ועליו .נרגא ביה ליזיל אבא וביה מיניה שם וכאמרס
 אפס .חרדלא נשרוף בגויה נגרא דחק כפא נאמר

 החלפי מאמר באמרו הבר דברירפל מאד עלי חזקו כי
 תכלית חולתס לנבואה ראויים הם לבדם שהאזרחים

 לא אך וחסידים חכמים ושיהיו מהם שיקבלו ענינם
 בגזרה משפסו לחרון שפך דיו כמה ראה ,נביאים

 שם להמצא כמעס שריד לו השאיר בלתי עד מוחלשת
סבה. לאיזו נבואה מדרגת אל עולה אהד גר אפילו

 הנסיה מחפאת לו חוששני כן על .■רבה ואם שתהיה
 3ע צ?ז סי' מהם מתרחק שמצאנוהו וכמו ,חז׳^ מדעת

ת על ק' ובסימן ,ההר מן שירד משה המתנת  סוי
 אלא משה בתורת שכתוב מה להבין האומות ולאות
 כערכי אנוש ואתה .שמה כמבואר שנים מאות אחרי
ראית אשר ואת עדיף מינייהו הי וראה לקראתי עורה

נחמד אוצר
ה ראוים הם לבדם האזרהים א בו  השכינה אין חז״ל כמ״ש . לנ

ג ,שבישראל המיויזסוה המשפמות טל חלא שורה’  שמצאט ואע׳
 נתישב כגר ,סו'ל כמ״ש אדומי גר היה והוא ההנכא .שטובדיה

 וז״ל קע׳א•) (לן! וישלח בט׳ הווהר מ׳ש פי על טעם בטוב זה
 הוו נביאי שאר וכו׳ הכמכל מפה נביאי לשאר משה בין מה

 לקיימא יכלי הוו ולא דילהון חילא והההלש אנפייהו על נפלי
 גכף נגע כי דכהיב בגין דא להון גרם מאן ,דמלה בוריא על

 יכלי לא נביאין אינון וכל .ירכו על צולע והוא יעקב ירן
 עובדיה בר לטפו, ליה ■למעביד הקב׳ה דזמין מה על לקיימא
 עליה גקיומיה קאיס דא דעשו מכערא דאתי גיורא דהוי נביאה
כ ,היליה אהליש ולא דעשו  משאי אטשר דנין אץ ומעתה ,ע'
כ זו שלנבואה ,אפשר  בהכרח אדומי גר שיהיה צריך היה ע׳

 מ׳ש הקשו ל״ט:) בסנהדרין(דף והנה .עשו מפלת על שיתנבא
 דאמרי והיינו ,היה אדומי גר עובדיה אמרו ,לאדום עובדיה

 דימי רב אתא כי ,וכו' נרגא ביה ליזיל אבא וביה מניה אינשי
 ותלישות ירך-יעקב אל רמז,נפלא לזה ,מהרמת מתוכה ירך אמר

 מקבלים היו משה זולת הנביאים כל כי ,עשו נגד הנביאים כח
 מלבד ,בזוהר ונזכר אמת לחכמי נצה(כנודע מספירת כנבואה

 ,בקבלה למההילים כנודע ירך כוד ונצח מת״ת) שה-תנבא משה
 לנבואה ראוי שאין שאמר החבר דברי כלל על יקשה לא ועכ״פ

 יפתר לא אחד בשביל כי הכלל מן יוצא אחד שנמצא אף האורח רק
ת :הכללות מן למדין אין חז״ל שאמרו למה דומה ,הכלל  תכלי

ם ם שיקבלו ענינ  מן שיקבלו הגרים ענין תכלית .וכו׳ מה
 ;לנבואה זוכים אינם בעצמם הם אבל ,ה׳ משא מה הנביאים

ם דהיעודים ה שר ה  ק״ד בסימן שאלתו אל חזר .לך ערבו א
 שאר ואצל ,הזה עולם יעוד רק בתורתנו נמצא שלא מה והוא

 כף־מו בבר :לככוזרי לו שערב מה שמנים יעודים נמצא אומות
נו מי  זה זכרו כבר כי האומות בחדפו חדש דבר זה אין .הכ
ף ס׳ בעירוגין וגיהנם עדן גן מעניני וכפרו חכמינו ד ) ט) ב׳  י׳

מדדו :ובפההיס(דצ״ד) תם ו חב לאורך או  במטשי. .ולרו
 הלן ,ז״ל מצאתי לקט שבולי כסר בכוף הנדפס לוי בן יהושע דר׳
 בית וכל בג״ע בתים ז' בה ומצא כולו עדן בגן וחפש לוי בן ר׳י

ב ובית כו׳, באורן מילין רגוא י׳ בו ח ברו  גענין שם עוד ו
 פתוחים מילין המפה על מילין עשרה ארכן גתים' ראיתי גיהנס
: אש, של גבים גבים כ ת. וספרו ע׳ מו עי : בגן הנ ן ד  ע

ת :בגיהנס .והיסורין  אמר והיו קרוב. מזמן שעמדו .הקרובו
. י ודברתי מז״ל: ך מ כה עד לי הגידי לא מדוע התנצל ע

ם :והלכה בידך קח הזה בדבר לפניך צדיק די עו הי ם ו ה ר ה ש בו א ר ך ע . ל כו'  סימןק״נז הודיעו אחרי ו
 שנחקיימר היעודים פ״י בעין עין זה לנו הראה כבר בחולה מפורש רוחני יעוד מצאנו שלא היוח עם כי

ה, בשלם אצלנו ס איך לבאר שב כאמור, המחגלגלים המלך פקפוקי על• להשיב ככלוחו עחה הן הז שדי  הי
ק, שיעור חז״ל ובדברי הקדש בכתבי נתבארו המה גס הריחניים בלחי־ הוא גם חלקיוחס ופרסות מספי

ר כי ממנו, נעדר ב מו כ ד ו ה נ מי כ ר ח פ ס דן גן ל ם ע הנ גי דו ו ד מ ם ו ת רך או או ב ל ח רו ל מז , וכו ו מ א כ
J וכו בגיהנם דירוח בתי ז וכנגדן עדן בגן עצמו בפני מדור לו יש כתות משבע וכת כת כל תהלים במדרש

מץ וחמשין באורכא מילין מאה בה אשכחית גיהנם דבמדור קמא ביתא מפחנא כד לוי בן לר״י ומצינו מ
ר חניינא ריהח יו״והחיח ידי׳ >י)ו\8#זי :הגמול בשער ז״ל הרמבץ בענינם האריך וכבר .וכו׳ סניינא דרחדו שחית בפותיא , . בענינם האריך וכבר וכו׳. תניינא דבמדור תניינא ביתא וכו׳'ומ

 חסדיך ן הרב הזה הדרוש על פכהב מה ועיין .באורך נתבאר שם הכל .וכו' והיסוריז הנעימות וספרו.
כאילו הנה פד דבריו שהמשיך הכונה .עתה עד עמך ודברתי :ס' דרוש ד' מאמר ה׳ בספלו
קין '
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ם,  הרבח נזכר כאשד בביאור הרבה הבא העולם יעודי בהם נזכר לא כי הנביאי

 הארץ אל האדם שבנוף העפר שישוב הנבואה בדברי כי הוא ואמת .החכמים כדברי
ה, אשר האלהים אל הרוח ותשוב תנ  ושליחות לעתיד המתים תחיית הנבואה ובדברי נ

 שהוא זולתו לקח כאשר האלהים ולקחו חעובר בזמן שולח כבר אליהו, שמו נביא
 על שהתפלל האלהים כרוח שהתנבא מי תפלת בתורה ויש .מיתה טעם טעם לא

 אחד שאל וכבר .ישראל בני כאחרית אחריתו ותהיה ישרים מות שימות עצמו
 בחייו, לו מתנבא היה כאשר עליו שיכא פה בכל לו והתנבא מת נביא מהמלכים

 הוא ,המתים אל הדרישה לומר רוצה כתורתנו אסור ההוא המלך מעשה היה ואם
 הגופות כלות אחר נשארות הנפשות כי הנביאים בימי מאמינים העם היו כי מורה

 כל והקטנים הנשים אותה שיודעים תפלתנו ופתיחת .המתים שואלים היו כן ועל
 אתא יצדתה ואתה בראתה אתה טהודה בי שנתת נשמה אלהי החכמים, שכן

 לבא לעתיד בי ולהחזירה ממני ליטלה עתיד ואתה בקרבי משמרה ואתה בי נפחתה
ק כל  המעשים כל רבון הוא שאתה אלהי ה׳ לפניך אני מודה בקרבי שהנשמה ז

ם. לפגרים נשמות המחזיר ברוך תי  לא אכרו אדם בני הרבו אשר עצמו עדן וגן מ
שחטא ולולא לאדם, הוכנה אשר המדרגה והיא התורה, מן אם כי אותו לקחו

היה
יהודה קול

 מפס אמנם כי ,הרומניים לימודים זכרון במקרא אין
 בדבר• המצאו רוב לפי לפניו היה אשר הוא מזער
 אמרו אמרי הנביאים בדברי שהוסיף ומה מז״ל.

 אמרו עד ,הללו המלוח לזווג אצלי סממו ,במקרא
 משה אלה לעמת אלה את כי ,החכמים דברי בסמוך
 זה בפנץ והעדיפו הרבו הסכמים דברי כי למרוח
 הוא אמת אך :והחסירו המעיסו הנביאים ודברי

ס׳ הנבואה בדברי כי  וישוב י״ב) כמאמר(קהלת .ו
ח כשהיה האלז על העפר מיו  אשר האלהיס אל חשוב ו
 לעתיד הסתים לחמית ג״כ הנבואה ובדברי .נחנה

 (פ׳ דאמר למאן שביחזקאל היבשות העצמות ומכללם
 מחיך ימיו ישעיה ובדברי .משל ולא היה אמת קלק)

 עפר אדמת מישני ורבים דניאל ומאמר יקומון נכלחי
 .ככה על ראיות להביא הרבו הנזכר ובפ׳ .וגו׳ יקיצו

ם אלה וכל ת הרומני: השכר על נאמנים עדי ח לי ש  ו
 לכם שולח אנכי הנה כאמרו אליהו. שמו נביא

ר בזמן שולח כבר :הנביא אליה אח ב עו  וכו׳. ה
 ,אמאב בימי העובר בזמן שולח אשר עצמו הוא ר״ל

 בעלותו האלהים לקחו רק מת לא שהרי , להבא ישולח
 .זולתו לקח כאשר :ב') (מ״ב השמים בסערה

 ואינט האלהים אח חנוך ויתהלך עליו שנאמר ממך הוא
 .מיתה טעם טעם לא שהוא :אלהים אוחו לקה כי

, .בגן וקיים מי עומד עודט אליהו הוא דן  יוסב או ע
 וגו׳ מטך ויתהלך עליו שהכתוב להודיע למנוך הכנוי

 כמו ’ כלל מיתה בו נזכרה לא כי המיתה בו כיון לא
 :בלעם הוא .וכו׳ שהתנבא מי :באליהו נזכר שלא

בר כ ל ו א כו׳. מהמלכים אחד ש  אשר נודע ו
: ידי על הנביא שמואל בהעלותו שאול הוא ב ^ 

והמלה

נחמד אמד
דפפהי ם סו רי מ י מוסק פודו שהוא ספני מז״ל בדברי מ בי ד  ג

ם אי ה :בכלל והמקרא מבי מ א א ו  :המכמים בדברי המכר .הו
י ה בדברי נ א בו ס' הנ «ו סדמה אל .ו נ  הוא מדש דבר כי ב

אה, בדברי כלל נזכר ולא מז״ל אצל הנפש השארם מנץ בו  הנ
מ כבר אבל רי ג״כ מ ב  גקהלש מלא מ^־א והוא הנבואה מ

הין בימי בוראין־ אס הכור האומר (י״ב) מ ד  וט* אשר מד בו
 אשד האלהים אל סשוב והרוס כשהיה הארן על המסר וישוב

ה, סנ ר, ומיקרו שיסוח האדם גוף ור״ל נ פ ץ מפ נ  שנאמר מ
ה ובדברי :השוב עפר ואל אהה מסר כי א בו דו הנ ח״  ח

ם. תי מ  W ישעיה ובדברי יחזקאל, מהים.שהחיה כמו ה
מון, נבלהי מהיך קו  יקיס מסר אדנמו מישני ורבים ובדניאל י
/ ו ג  המסים סחייס לבאר מקראוה להביא כרבו מלק ובס׳ ו

ת :התורה מן חו שלי מו נביאי ו הו ש  מלאכי םוף9 .אלי
ם, כל סוף שהיה אי ט ח אנכי הנה דבריו סיים הנ  לכם מל

א אליה אס גי חל ה׳ יוס בוא לפני מ א הג ר מו  לג והשיב ו
ס מ גו׳ א ח כבר :ו ל ט׳ שו  וקיים חי ומודם אחאב בימי .ו

א :היפים באחרית ויבא הטליון גמולה הו ט׳ טעם לא ש  ו
ת :השמימה בספרה עלה ט מיסה נועם נועם לא אליהו ל פ  ת

א םי ב תנ ה  נפשי סמות ואמר פצמו מל הססלל בלטם .וכו׳ ש
 ראיס הביא כאן פד הנה .כמוהו אמריהי וההי ישרים מוס

ש השארס שהאמנה  קדמונמס, משנים לנו נאמן היה מס
 לסי ,מפורסמת היסה האומוס אצל שגס ראיוה הביא וטכשיו
י ישרים מוס שימוה בנגואס עצמו מל התפלל שבלפם מז  ו
הו, אמריסו מו  אמר סוב אחרית שבקש הדברים במשמפוס כ
 כאחד לו שיהיה שנתאוה הבא עולם שכר רק זה ואין ,שימוח
אל וכבר ישראל: מאישי ד ש ח ם. א בי ל מ ה  ^ולהמלןי5 מ

 יהיס מה שמה אחר הנגיא שמואל את אוב בעלת ידי פל שאל
ס עליו: שבא מה כל לו הגיד והוא פלשתים, במלחמת לו א  ו

ה ה הי ש ע ך מ ל מ א ה הו תנו אסור ת ר תו ט׳ ב  לבאר רצה .ו
 והשארם עוה״ב מנץ היה ישראל אמוני שלומי אצל בלבד שלא

 אוב בעלת כמו הדור רשעי אצל אפילו אלא ,מפורסם הנפש
ה ; בזה האמינו הס אף ודומיהם בה והנשאלים ת ת א ח א בר

שמה .וצו׳ ה :לגוף שנכנסה בערס נבראה מ ת ה א ת ח פ ק וגן :הגוף עם ונתחברה האדם שנולד בעת .בי נ םו ע »  ,ע
דן שהכל עצמו שס9 רי מן רק אינו עצמו כל מדן גן לו קו א :בראשית במעשה הסו הי ה ו ג ד ד מ ם09מו היתה המעלה ואס .ח

לאדם
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 האש שאין גיא לירושלים קרוב ידוע מקום הוא גיהנם וכן ,לנצח בה עומד היה

והמלח ,הטומאות ושאר והנבלות הטומאה עצמות בו שורפים היו ,ממנו נכבית
:מורכבת ;;ברית

 עדן גן מדברי חלקיות אלא תורתכם אחרי הדוש אין כן אם הכוזרי אמר הטץ
:והרבותם דברים והכפלת ותכונתם וניהנם י

 תשמע שלא עד מאד בזד. הרבו החכמים כי ,חדש איננו זח גם חחבר אמר קיץ
:תבקשנו כאשר לחכמים תמצאנו שלא מאומה ממנו י

ה׳ בשם הראשון המאמר נשלם

ר צ ד או מ ח נ
ק חטא לא אילו לאדם ה :הדעת ב ד הי מ ה עו ח ב  .לנןי
, פדי מנוחתו היתה זאת ,געונו מת לא אילו ל  אנו ומזה ע

 :הגוף מן פרידתה אחר צרורה הצדיק נפש ששם ראיה לוקחים
ם וכן הנ  אמרי הרשע לנפש מתארים פאט גיהנם של השם .גי

א :מותו ע מקוש הו ח ע ממקום מושאל שם כלומר .י ח  י
א :לירושלים קרוג שהיה ת בו שורפין היו :עמק .גי מו צ  ע

ה א מ טו  מיני כל העולם מן מעבירין היו ששם מפני .וכו׳ ה
סרחון, טומאה  נפשות נשרפים ששם למקום זה שר כינו ו

 ורז״ל .עונותיהם טומאות בגלולי המעולפות הפושעים
מם שיש פתחים משלשה אמד שהוא ה :לגי ת והמני  .עברי

ת :הקודש לשון הוא גיהנם שם רכב  מלות משתי מורכב .מו
 ז׳), וירמיה ב׳, הנם(במלכים בן גיא נקרא שהים ,ומהנם מגי
^ .גיהנם נקרא י המלות שתי בצירוף הנם בן גיא מ ג ב  ו

 שעמוקה •גי ואמרו לזה סמך עוד נתנו י״ט) (דף עירובין
א, ם, פסקי על יםrימ שם היורדים שרוב הנם כגי  פירש״י חנ

:עריות ז׳ל
? ט | ק י ש א . הדו ׳ ו כ א: מולם יפודי בענין ו א הב  אל

ת׳. קיו  אנשי טליהם שהוסיפו נחלקים פרטים הל
 עליו הם יורו אשר והתכונה הציור בפניני האומות מן פתורות

:אחד מקום אל הולך והכל והיסורים, מהתעטג
PD ה גם ש. איננו ז ד  ע״פ קדקוד:הרשי' על היורדים הקשים והדינים הצדיק, המגיע,לנפש ונעימות עונג סדר פניני ח

א :היראה) שער חכמה (בראשית גיהנם ובמסכת בתלמוד חז״ל בדברי נזכרים כבר הכל ,ופעלו משכורתו * ל  ש
ע מ ש ה ת מ או :מקודם חז׳ל אותו הגידו שלא מה נאמן בלב אותו מקשיב ואתה אותך שמהנה מה .מ

דד. קול חו י
ח ל מ ח ת ו רי ב ת ע ב כ ר  המכר הנס בן מגיא .מו

 :זולתם ובמקומות ז׳ ובירמיה ̂ כ״ג ב' במלכים
ש אין כן אם מטז דו רי ח ת ם א כ ת ר .וכו׳ תו

 ביעודי האומות אצל הדש כל אין ר״ל
א :בתורתכם נכלל הכל כי העוה״ב ל ת א ו קי ל וכו׳. ח

 : מכס יותר פרכין על הסאור מרחיבים שהם
ה ג□ קין גו ז ג ש אי ד  לא בזאת גס ר״ל .וכו׳ ח

 ארסי בהודעת לבכורה להתיחש להם נאות
 ממנו ולנגיד באחיו גבר יהודה כי ,הרוחני השכר

 ארסיו על דעת ויחוו אומר יביעו רבים וכן שלמים
 היה שממנו מה אל הדבור שב וכבר .כל חסרנו לא

 מאי י׳ סימן היוצאים הדברים אי על הויכוח ראשית
ם, אמרי שהורים המלך ע  אור היה ישראל מבני כי נ

,בארן תורה לבורא שיש דת בעל לכל והראיה השענה  
 אחרי השלימוה לא מאז הקודמת התורה זאת והנה

 בזה האניס מכל בעצמה שלימותה היה כצר כי כן
:ובבא

 :ולשון אומח כל מפי ה׳ צדקות יתנו שם .חראשון המאמר נשלם

אמן. האל תד.לות שמענו הארץ מכנף  תבל יושבי כל ויענו הנ

אמן: אמן ו



הכוזרי ספר
ז״ל• הםנגרי יצחק ר החבר להחכם ביסודו טיוחם

הישר בויכוחו שמים שם רךש אשר
 והעתיקו .דל הספרדי הלוי יהודה י' הכולל החכם הרב ערני בלשון חגרו.

ק אבן יהודה ר החכם הרב הקרושה ללשוננו לוניל. במגדל ספרר מרפק י״ל חנ
ליצירה. תתקכ״ז אלפים ד׳ בשנת

מפוארים. כל בפי באורים, שני עם

י ח א י ן יהודה קול ה נ ש ה נחמד אוצר ו
ב ר ה ג ל ״ ה או מ ק ה ד צ ם ה ס ר פו מ ם ה כ ח ב | ה ר ה ״ג ל ה או מ ם ה ס ר פו מ ם ה ב ח ם ה של  ה
שלם הר״ר ה ל, מוסקאטו יהודה מו ״ צ ה | ז ״ צ״ל, הלוי ישראל מו ר ז ב ח ח ם׳ מ צ  נ
ת ם׳ שחבר צו פו ה" ״נ ד הו ע י ד ו , הנ ה ל ה ת שראל, | ל ת י ״ שו בן ו שראל, א ספר י ת ו בו רו  א

ד עו ם ו ם \ .יקרים ספרי מי ש ד ,ה עו ם ו ם ספרי . .יקרי

: נוספו ועתה . - גו
 חפדאי רב החכם גולה וראש הנשיא מההסיד היקרות האנרות »)
א יצחק בן ט רו  המלך ותשובת הכוזר, מלך אל זצ״ל הספרדי שפ

 לוה ובסופו ■נ) הכוזרי. ספר מהבר דבר על והצעה מבוא ב) אליו.
הכוזרי. בספר המובאים עצמיים ושמות נכבדים ודברים קדש מקדאי

ת י) לדו ם. עם תו רי כוז ה

ל ומתוקן יפה בעיון מוגה . .תיקון הצריך דבר י

שני) (מאמר
ת א צ הו ת כ ר בי ת כ ם מ ספרי ל ה / ש ק ר ח צ ק י נ ו . פ א נ ל י ו ו ב

ק ת ע ס הו נ כ הו ט ו נ ר ט נ אי ל

www.hebrewbooks.org
י ״ ם ע י ה הי ״ ס ש ילנאת ו ו

 שריפטועטעער. ם"ם ור׳ , V'l ראזענקראנץ א'צ ו׳ נופום
לפ׳יק תרם־ח שנה

http://www.hebrewbooks.org
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 חלומו סוד מגלותו כוזר, בספרי נודע שהוא מה הכוזרי מענין היה כן ואחלי א

 אצל הנרצה המעשה שיבקש עליו הנשנה החלום והיה ,צבאו לשר
 אשר ההם ההרים אל צבאו ושר המלך שניהם ולכתם ,הרסאן בהרי האלהים
ם, על במדבר  שהיו מערה) (נ״א "המערה "אותה אל בלילה הגיעו והיאך חי

 בתורתם ונכנסו אליהם נראו והיאך ,שבת בכל מהיהודים אנשים לשם שובתים
 אמונתם מסתירים היו ,היהודים דת על ולבם ארצותם אל ושבו ההיא, במערה ונמולו

 ,מסגולתם אנשים לקצת מעט מעט סודם לגלות שהתהכמו) (נ״א "שיתחכמו עד
.היהודים בתורת והכניסום הכוזרים שארית על והתחזקו מצפונם וגלו שרבו עד

והביאו
יהודה קול

ה נ  סימן נצבה ושם הראשון במאמר מלחי קמה ה
 ועליו סאון מחוקק חלקח כ״ז סימן5 כי כ״ס

 המאמר רוחב במלא הסדור כל צדק אלומוח חסובינה
 שם היחה זאח הנה כי קצהו. ועד מקצהו ההוא

 כי נחונה החורה שאין יד, במאולת אחח בבח זריעחו
 מן אלינו ושהנלוה ,זולחנו בה חייב ושאין ,לנו אם

 החחברוח וכי ,וכו׳ הטובה מן יגיעהו בארס האומוח
 לנו הנחנח החורה באמצעוח היה אלינו יחב' כבודו
 ואילך ומשם .אדם מבני הסגולה נקראים היוחנו מאני

 ארי עושה ארי ען זרע מזריע יקר דברו היה היו
 אמריו מלקי ויסעו ויחנו .המונח סדרו אי על למינו
ח על איש  ההוא המאמר כל חום עד לדגליהם י

 מאורש בכחב אצלנו שם כמבואר ,לשער משער לעבור
 יסד זה מקום אל מבטו כה הנה ועחה . שכל ושום

 נאשו אח נושא הוא ואליו , כאמור סדרו חוצאוח על
 למה כי ,לקראחנו היוצא הלזה השני במאמר גם

ת' כבוח החמברוח שם שהונח  החורה באמצעוח אליט י
נבנה אשר ביח איזה הלז הכבוד ביאור חובח עליו מלה

נחמד אוצר
א מה א הו ע ש ד ר בססרי נו  אשי כסי המעשים משך .כוז

י למלך הימים דגרי בספר כהובים הם להם קרה ז :מ
ש ק ב ה שי ש ע מ ה ה צ ר חכדו אלהים .וכו׳ הנ  לו הראה נ
ם: אשר ה' בחפן ויצליח מעשיו יבצע שם אשר מקום בחלומו מ  ז
ם וליבהם ה ו :שניהם הלט איך הססור נאמר ושם .שני הי  ש

ם ם שובתי ש ם ל שי ם אנ די הו הי מ לפי אולי .וכו׳ מ י ז » 
 שומריה יהיו שלא המלכוח עליהם שגזרה y במערה חנייהם היחה
 החסידים מכה היו או .בגמרא הרבה נזכר לזה ודומה ,שבה

 ונמולר :בזוהר הרבה י»רםכנזכר ללמוד במדבר המתבודדים
ה ר ע מ  מצוו! ומקצת ^!ות מצות מקצת החבר שהודיעו אחר .ב
 כנזכר ,שימול טרם לגר לסודיע מצרכים ענינים ושאר חמורות
מן הקודם במאמר בדברינו ר, מדין קס״ו סי  מלין זה ואחר הג

 9ג״ שם אותם טבלו ומסתמא הממשה היה וכך ,מיד אותו
 :קל ענץ שהטבילה מאחר לזכרו וא״צ ,גר כדין ב״ד ע״פ

ל ולבם ת ע ם ד די הו  הלך אנה עדיין פרסמו שלא ר״ל .הי
י באמונתם, לבם מר והמונס העם ממרבית יראים היו נ פג  פןי

 מחשבות הלב עס וחושבים ,בלבם צפונה הדה הימה אך ,בחרב
ת: תחת עמס בני כל חכמתם ברשה למשוך ד ם ה שי  אנ

ם ח ל סגו ר .שרבו קד :גרימם ואנשי אוהביהם .מ מ  ס
הש״י ■

מהו, מקום ואיזה לגדרו ח שכללה ומה ועבודותיה, האלהיח החורה וענין מנו שלמו פי/ בתבונה בחכמה קה בד  ו
ח' חאריו במחוגחו לתאר הקדים הכבוד ענין ולביאור .ניתנה בה אשר הקודש לשון ובמפלת ק י סי  ער ב׳ מ

ף עד דברו והמשיך .ובארצו עמו אצל מועיל אלהי אור ניצון הכבוד כי אומר יגזור שם ,ח׳ סימן  סימן מ
 לס שהס החוריוח העבודות באמצעות סגולה עס אל האלהי הכבוד שם להתחבר ישראל ארן מעלות על צ״ד

. בנחלת תלוי שקביעוחם ומועדיו '0 שבתות התאקדו ובאלה לבדם, בעבודה  הקרבטס עבודת ולהיות ה׳
 ואחזנו ,כ״ח סי׳ סוף עד כ״ה מסימן הספור בו הרחיב ע״כ ,בו תלוי הכבוד שהתחברות גדול עיקר ה׳ במשכן
 סגולה ידי על ובפרס הנזכר האלהי הכבוד להתחברות המסוגל עמו בשבח ספר ע״ח סימן עד כ״ס מסימן

ת' מצוחיו שומרי והחסידים הנביאים שהם הסגולה ם היה ובכן ומשפטיו, חוקיו י  להתפאר. ידיו מעשה ישי־אל ע
 1אלי& הכבוד התחצרות יושלם באמצעותה אשר הזאת התורה שלימות על הורה המאמר סוף עד ע״ת ומסימן

ק מהלזכמוס ועמוק דק כל בה שנכלל מה מצד שלמותה על הורה ס״ו סימן עד כי ,שקדם כמו  מנן ,למיני
: שבצשומת החשובה לשונה על מסד תורת לשלמות רמז והלאה זו ,

ה כן ואחלי א ן הי י נ ע רי מ ם הזה המאמר נקשר יפה .וכו׳ הכוז סי׳ הת־יעו אחרי כי ,הקודם ע  שם(
ק ביאור לחשלום והוא אלינו הנלוה הגר בענין וחמורות קלוה קס״ו)  הנלוה וכל באמרו כ׳׳ז סי

, הטובה מן יגיעהו בפרס האומות ק אלינו כו'  של ישרו לאדם־ להגיד סופר בשבט משך שמה, כמבואר ו
 ומם השכינה. כנפי תמת תנאיהם ע״פ לחמת בא האלהית הדת שרשי הכולל ההוא הספור מכת אשר מלך

 ותורתו שמים מלכות עול מלקבל נמנע לא זאת גם אף ,כאזרח הגר יהיה 'לא לעולם כי לו שהודיע היות
ה :באהבה הי ם ו לו ח ה ה נ ש נ ו ה לי כו׳. ע  הדרכים ועל התכלית על להעירו עמו יהב׳ חסדו הפליא ו

ל :הנרצה המעשה את בו לבקש לו היה מקום מורה כי אליו המביאים ה א ת א או ״ נ ה( ר ע ס ל ה ה) א ר ע  ס
ו הי ם ש תי ב . שו ט׳ ה, גזרה שעת אולי ו ת  בסנדל האיש יצא לא אשה, במה 'b שבת דמסכת כההיא הי

 אל והיוצא יכנס הנכנס ואננס במערה נחבאין והיו היו הגזירה שלפי שמואל אמר סעמא מאי המסומר
ט׳ יצא לו :בהלטתיו ז״צ הרי׳׳ף הביאה ,ו ם ונ נ פו צ קו מ חז ת ה מי שמצאו .ו דתם לפרסם ידיהם חיל א

לעין



הכוזרישני מאמרספר4
 ?גבורתם מהצלחתם שהיה ומה .התורה ולמדו הארצות מכל והספרים החכמים והביאו

 חילם אליו שהגיע ומה מהמטמונים, להם שנגלה ומה ,הארצות .וכבושם שונאיהם על
 עד המקדש בית אל • והכספם בתורה אהבתם עם ,אלפים מאות עד הרבוי מן

 ומתברכים ישראל אזרחי מכבדים והיו ,משה עשה אשר המשכן תבגית שהקימו
 החבר לקח הנביאים וספרי התורה המלך למד וכאשר .בספריהם נזכר כאשר בהם

 השמות על אותו ששאל מה ותחלת .עבריות שאלות אותו שואל והיה לרב. ההוא
 הרחקת עם ההגשמה, מן בקצתם שנראה ומה יתברך הבורא אל המיוחסות והמדות

:בביאור התורה אותו מרחקת וכן השכל אצל ההוא הדבר
אמר

יהודה קול
חו, ולא ייראו לא כל, לפין ח ם נלחמז ובכן י  ע

היו :עליהם והחסזקו שאריחם ם ו י ד ב כ חי מ ר  אז
ל א ר ש  כמאמל למלך בהודיעו הסבר יסד כן כי .וכו׳ י
ז סי' לו וקודם קכו״ו סימן הקודם הנר ישתוה שלא ל׳

נחמד אוצר
 להסחזק בידם כח שהיה עד מההמון רבים אליהם נהרו «ש״י

ה :עמם בני שארית «ל מ ע ו הגי לם אליו ש אין .חי  נאססו ו
מון  :ישראל בדת והעבודה התורה לאהבת אליו ורב עצום חיל ה

ם ד.יו1 בדי . מכ / כו מן א׳ במאמר החבר לו סתר כאשר ו  סי
 מם בתורתנו הנכנס הגר נשתוה לא זה כל ועם באמרו קע״ו

כו׳ האזרח ם :היה כן ,ו מתברבי ם ו ה  :בהם מתסארים .ב
ת לו א ת ש ריו ב  חסן דברי למצוא 1בר^ ,סוריות שאלום .ע

 הכבושים מדברים במקרא והבן שכל ושום אלהים תורה <ססר
ל :והקבלה החקירה עומק פ״ס ביאור הצריכים ת ע מו ש  .ה

ם, נקרא שהבורא משמות ה  שוסע, אלהיםשמשמעו כמו ב
 ,ותוקף חוזק מלשון שהוא שדי וכן .תקלל לא אלהים המ״ש

, שדי(יחזקאל כקול רבים מים כקול תמו (  מלשון אל וכן א׳
ת :נממקין שאינן שמות ושאר בגורם ח מ ה ת ו סו ח מיו ל ה  א

1£51«  רחום כמו ,יתב׳ הבורא בהם נתאר פעולות הם .ד
ג וכל אסים ארך וחנון ״  הנזכרות חז״ל בפי המורגלות מדות ס

גו׳ ה׳ ונוקם קנוא אל מצאנו וכן .במקרא ם ובעל ו חו ה(נ מ  מ
ה : </׳) מ ה ו א ר ם שג ת ה מן בקצ מ ש הג מ .ה  כבר ה

 ושווי דמיון שום ברואיו מם להבורא שאין במחקר גסבאר
ת מדה שום גו יהיה ולא ,צד נשום ח מ  כמ״ש ,הברואים מ

) אל(ישעיה הדמיון מי אל ואמר ואשוה, הדמיוני מי אל  .מ׳
אם  שווי הוא הרי גבורה או בשם,תוקף הבורא מהארין אמ ז

 וחנון רחום עליו כשנאמר וכן .הברואים שיתארו'בהם במדות
מ בצער מראות נפשו כשתקצר אדם בני ממדה שהוא ב  ויהמו ח

 זו המדה נאה לו כי האדם, בגוף■ השתנות הרי ,עליו רחמיו
 מזגו תמיד ישתנה ובעבורם ויסודות מאיכיות מורכב <היותו
 לא בו אין אשר להבורא זאת מדה ח״ו ניחם ואיך ,רדעתו

ם הם אלו כל כי ,התהפכות ולא השתנות ולא הרכבה  מקט
ם :וגוסיים גשמיים לדברים יקרו אשר ת ע ק ח כו׳. הדבר הר  ו

כן :בבורא להאמינם ההם הדברים כל מרחיק שהשכל אע״פ  ו
ת ק ח ר תו ס ה או ר תו ע סי׳ א׳ במאמר כנזכר .ה  חלילה ס׳

כו' השקר מן לאל שנאמץ הצווי הוא הדברים עשרת וסחלת ו
באלהים

 ענינם תכלית וכי ,׳וכו האזרח עס כתורתנו הנכנס
ר ;וכו׳ מהם שיקבלו ש א כ ד ו מ ך ל ל פ ה ה ר כו/ תו  ו

 גראשיס ספר, שילמדהו להסריחו רצה לא הנראה לפי
נו, ח, מופלא גדול חכס החכני היה כי עני דו  <ילא ש

 כמלהמג» מלומד היותו עד קדש בכלי להשתמש ראה
 שרקיס בראשי חכמה לו למסור ראוי שיהיה תורה של

ת :בו תקוץ לא המלמד ונפש ל ח ת ה ו ל פ א ש  ש
תו ל או ת ע ו פ ש ת ה ו ד פ ה כו׳. ו א זו ו  pהד הי

 באמנזו וכ״ד כ״ג סימן בראשון עליה שהורה הישרה
חו. תתאר במה עליו השואל ישאלך ואם  והיחס או

 ואחבר אצלי התברר אשר בתארים זה על התשובה
 האחרונים, באלה והתבררו אצלי ספק שהיה מה אליהם
 מן הוציא ישראל אלהי ה' כי למלך בהתברר ופתה

 ק לזה שנלוה מה מם חורה להם ונתן ממצרים עמו
 שהיא הקבלה מן מתבררים דברים והם המופתים

 זה שאחר כ״ה סימן סוף שם כמבואר העין במראה
 אחרים בתארים אוחו מתארים היותנו כן גם ימשך

 איזה על ההם התארים בידיעת נפשו משקה ,כמדובר
 כולל, באופן בכאן יעלה אמנם וזה .ית׳ בו יצדקו אופן

 המלך בקשה אחר ברביעי תהיה ביאורו השלמת אך
 ית' האלהים בשמות ביאור לו למסיף השלישי בסוף

 הראה בעין ועין .אלהים בעזרת מענו בענין לו וירמיב
 הכנויים זולתי השמות מן ביאר לא כי הנמשכת בפסקא
 ואלהים מי אל שזכר מה כי וכיוצא, וחנון כרחום

בבחינת רק ואלהים אל שם ■ בבחינת היה לא חיים
 הבאים בתוך שדי אל שס זכרון בא וכן .וסיים חי

 ענץ כאן לבאר המבר כונת אולם .וגו' אברהם אל וארא באמרו רצה שזה ואפשר אמרו כהוראת גררא &גב
 שהוא הכבוד מנין ביאור אל יבא בזאת כי המכוון להשלמת עתה לעת אליהם הוצרך אשר לבד הכנויים

 לך המצאמי אשר החלוקה ובהצעת הספר בפתיחת שזכרנו כמו ,ובארצו עמו אצל מועיל אלהי אור דצון
 ה״א יו״ד בשם האלהיים השמוס ענין בביאור הגיע לא הזמיר עח עדיין והנה .המאמר זה בראש לנתחיה
 אמתות בגידת ה׳ שמו נקרא שעליה הזאת לאומה וצרופי האלהי הדבוק הוראת השלימו עד וזולתם ואלהים

ה כל עם שלו  תתגלגל רחז השלישי, המאמר תום עד ישלם לא זה וכל סשפשיו, כל ביאור על לזה מלו
 שנרחיב וכסו לכך המתוקן הרביעי המאמר בראש ישמור מלך פי והחבר ,בכאן שחסר מה למלאות המלך שאלת

 מן לזולתו העצם שס בין מבדיל ובלחי למדוח שמוס בין כמבדיל .וכו׳ והמדות השמות ואמר .שמה ביאורנו
 ז הנמשכת בתשובתו דפיו מידי אלו בשתים יוציאהו החבר אמנם .אהת בסקירה לפניו נסקרים כלם כי ,השמות

כן ת ו ק ח ר תו פ ה או ר ר ^ ר ד או בי ותתלה .וכו' השקר סן לאל חלילה פ״כו סימן בראשון שאמר כמו .ב
עשרת



הטזתשני מאמרספר
טפליות ותבניות מדות הם מהמפורש חוץכולם הבורא שמות החבר אמר ב

נלקחות
ר צ ד או מ ח נ

 Sdc ומעשוס אחרים לאלהים מעגוד אזהרה והשני ,נאלהיס
ר של וכללו ,ותמונה ם/ מ שי ; ע״כ מהנ

ת ב מו א ש ר . הבו ׳ ו כ הנגראי© שאנחנו השמות כלומר ו
 אותנו ברא אשר הבורא את בהם לקרוא נבוא

 מפעולותיו רק אותו מכירים אנו ואין עצום הבדל ממנו הנבדל
 שאנו מדות הם השמות כל ולכן הכל, יוצר ושהוא ומעשיו
 שמו נזכיר ובם ,בהם הבורא אם בשכלנו ומציירים מדמים

 חוין שיתבאר: כמו המפורש שם מלבד לזכרו צרכנו בעת
ש ר פו מ ה הו״ה של שם החבר לדעת הוא .מ  לדעש הוא וכן ,י

 שס נקרא ככתיבתו נקרא וכשהוא ,א' מאמר ם״א בם׳ המולה
 ויהיה והוה היה שהוא הש״י עצם על מורה והוא ,מפורש
בי לשום צירוף מבלתי המציאות ומחויב  ja שאפילו , שברא ד

א ה, בשם נקרא הוא לבדו והיה דבר שום גי  שה לאפוקי ז
ם אל בצירוף הוא יהו״ה שם בו ומכנים קורין שאנו אדני אי עי  f ה

 1גקלל לא אותו העובדים השמים וצבאות האדם נברא שאלולא
דון, בשם  מי אין ואם עבד שם אל מצערף אדון שם כי א

ם יקרא לא לעבדו ן כולם השמות שאר כל וכן ,אדון ש מ  ב
ת הם :הזה דו  וי״צ ,מדות אנשי מלשון ,הנדולה מעלות .מ

ת :הבורא גהם מנדילים שאט בניו ת הה . טפלייות ו תמו
ומוארים

יהודה קול
 והשני באלהים^ שנאמין הצווי הוא הדברים טפרה

והמונה. שסל ומעשות לאלהיםאחרים מעבוד האזהרה
:ע״כ ,מהנשים דבר של וכללו

א שמות ב ר מ ם ה ל ץ כו ש חו ר פו מ ה ם מ  ה
ת ו ד מס הכוזרי ששאל לפי .וכו׳ פ  ב^ד

 הקדשים לקדש קדש בין הבדיל ולא ̂ השמות פל
 עליו דקדק ,שזכרנו כמו למדות שמות בין ויבדל
 שמותיו הן הן כי שהודיעו במה לשונו עוות לתקן החבר

תיו, הן הן  מון המדות על מורים השמות כי מדו
כל נעלה מאד כי המפורש מהשם  ובלתי ׳השמות על,
 ברביעי ונאמרו . ועיקר כלל ומדות תארים על מורה
 גשם אם כי אינה היהירה והמפלה והדיקות א' ,סימן

ת' ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנכבד  רמוז נודע שם הוא י
. במדות אליו כו'  על יובן יהב' במקו מדות ולשון ו
 הדרכים וז״ל מהראשון נ״ד פ׳ המורה מאמר דרך
 הם אותם והודיעו מרע״ה) (ר״ל ידיעתם בקש אשר

ת יקראום והחכמים ית׳ ממט הבאות הפעולות ח ,מ  
ת. י״ג ויאמרו  מדות על בשמושס נופל השם וזה מדו
ת ארבע ,המדרש בית גהולכי מדוח ארבע ,האדם ח  מ
ה. וזה צדקה^ ננוהני רב על שהוא אינו הנה והענין ה מן לפעולות דומות פעולות פועל אבל מדוח נ א  הנ
ת, מאמנו ת בעל יחב' שהוא לא נפשיות, מתכונות ר״ל ממדו טט כ. נפשיות, ת ״  ■לא זו מלה הוראת ומ״מ ע

 ששם העניניס מן שיתבאר כמו אחרות הוראות אל והולכת נמחתה היא הנה כי ,החבר אצל כך כל תצומצם
ת נאמרו חפצו מה ואולם .חלוקתו באיברי עליהם ינשא מדות ו ד ת פ ו י נ ב ת ת ו ו לי פ  עזן שימת היא זו .ט

 לחלק בתחלה ירד ירוד הנה כי קצהו. ועד הזה הסי׳ למקצה עזים עלי יגורו ספקות מתוך עליו עיני שאשימה
 בפני חלק על מורה טפליות אין שהרי ,טפליוח ותבניות ,מדות והן .לשתים מהמפורש) (חון הבורא שמות
תחלפת המדות כי דבר של וכללו באמרו השטה החליף ובסמוך .להמנות יוכל לא הוי״ו לחסרון כי עצמו  מ

 אני זרים מהפכח והנה .שולליוח או ,טפליוח או ,מעשיות שתהיינה הלקים לג׳ ית׳) המפורש השם (זולתי
. מדות הם מהמפורש חון כלם הבורא ששמות למעלה אמרו אחרי כי הא׳ .בכאן רואה כו׳  בזה והודיענו ו
 המדוש כי באמרו ,בכללו היה שלא מה הכלל מן להוציא עחה מזר למה המדוח בכלל המפורש שם שאין

. זולתי מתחלקות כו'  הפעם וזאח בחלוקה, הושמו זה לעמת זה כי למדות טפליות בין הבדיל שם כי והב' ו
שד .זאת לוקחה המדות בכלל כי מדה יקרא לזאת מעצמיו עצם  המדוח בראשונה הרחיק שאם שלישיה בה ו

ת אבל באמרו יחד גם לחברם כך אחר ישוב איך ,מהמפורש ח מ ה׳ המפורש בשם התלויות ה ם י  היצירוש ה
ט׳ טבעיים מצועיס מבלי  חון כלם הבורא שמוח כי בראשונה יאמר כה אם ,אשיבנה לא ארבעה ועל .ו

ט׳ מדות הם סהמטרש  וט״ מלקים לג׳ ית׳ המטרש השם זולתי מתחלקות המדות כי באמרו ק אחרי ונם .ו
תג׳ המפורש זולתי משמותיו אחד נמלט לא העין למראית שהרי ,כמדובר  למה ,מדה בשם נכלל מהיותו י

בחכם. יאמר אשר עצמו הטעם p כי עליו אוסיף והמישיהו .מדה אינו לבב חכם כי הבבא בסוף אח״כ יאמר
ס נאמר , החכמה עצם יתב׳ היותו מפני מדה שאינה לבב ^ לא המדוח כמספר כי וחי כח באמין כן ג בו י

^ על חייבים שאט קשרים אלו לזה.. זה בין הבדל היכר אפוא יודע ובמה ,והחיות הכח עצם ית׳ להיותו ת  הי
 ואולם .הספקות סן מטוהרה נפש משיבת תמימה בפיך ה׳ חורת תהיה למען קשרן על שנתחייבנו כמו

^ לערוך אשתדל ישוב לכלל שיטאו עד דברים של גלגוליהם דרך לפניך להישיר לאורה אשר כוללת חלוקה ע
חותם פתומי חרש מעשה כי לבי אל אני ואמרתי .סופו ועד הזה בסימן הנעלם מסוף ומביט צופה ההיה
 הבורא אל האדם יקרא אשר כל .לתארה לה תעשה וכה .ישראל אלהי שמות על הזאת החלוקה החבר יפתח

 עצמותו על שיורה אם ,לעצמותו והמגיע .אלין מגיע בלתי וקצהו יתב׳ לעצמותו יגיע קצהו אפס ,שמו יח׳
ה. הוא כי עליו יאמר אשר המפורש שמו והוא ,מישור באורח ממש  שידענו וממה ,שבו שלמות על שיורה או ז

ת' בעצמותו להתקיים שסופו שמים שם זה הרי ,מעצמותו נעדר בלתי הוא ית׳ אליו המיוחס כל כי  .ממש י
 וכמאמר ,ביחוד אליו ורומז עליו המורה ראובן של העצם כשם ישר בקו לעצמוחו רומז המפורש שהשם אלא

 אצלם המורה חכם כשם ,עצמותו הוראת אל מה באופן ישוב שלמות על המורה והשם א/ סימן ברביעי כחבר
̂» כשימותו ולהפלגת .וראשונה בעצם יתב׳ אליו ליחסה ראוי שכלי דבר להיותה כי ,החכמה שלמות על ר<

שנאמר



הכוזרישני מאמרספר
iinp̂ iענץ מתקן כשהוא רחום נק־א ,ומעשיו גזירותיו כפי לו הברואים מהפעליות ת

נהמד אהור
ס רי א / להנורא נמסליס מ ת  הנדגק דגר הוא מסל ולשון י

 .לו מחוכר ואינו וארעי באקראי קו1ודב מעינו שאינו גדגר
 בהבורא לטפול לנו מתיר הדוחק אשר השמות הם הזה ׳ובדמיון

 מבינים שאנו המעט זה כפי פעולותיו מן המגיעים שמות ♦ת׳
ת יצירותיו: ׳מנפלאות חו ק ל ת נ ם. מהםעל׳יו אי רו ב  כלומר ה
 ח״ו האל שיתפעל לא הפעולות על מורים שהם האלו שהשמות
 הכעס אל הרחמים מן תאמר כאילו ,מדה אל ממדה וישתנה
 נדמה הפעולות כשמות אותו מתארים לכשאנו לזה וכדומה

 התפעלות מצד נלקח הכל אבל .הפעולות מרבוי בו הרבוי מ״ו
 גזירה מכח וההתפעלות השנוי המקבלים הברואים והשתטת

 הפעולות מן וכך כך מקבלים שאנו מפני ומעשיו^ השם
 כענין ,האלו השמות לו מכנים אנו ומעשיו מגזירותיו היוצאות
א :מעשיו כל על ורחמיו שנאמר קר ם נ א רחו הו ש ק כ ת  מ

. ^ננין ׳ ו כ  הטבעיות יצירות בפלאי כשנתבונן שאנחנו כלומר ו
 ,לו הראוי בתיקונו נברא הכל איך יתברך ממנו המשתלשלות

 הבריות היו כמה האלו הטבעיות מהויות קנון פרע נחסר שאילו.
רו, את משלים אחד הטבע עניני וכל ̂ חסרים  מקיים זה חבי

את וזה זה את ק- ה, זה ונצמד זה מחזי  נפלא בסדר הכל בז
 כדמיון ,לו .הצורך ברגע חקו דבר לכל לתת עצומה להשגחה
 ולהשקותו רעבו בעת להאכילו עליו ומשגיח מבירו על המרחם

ת ע  חבירו צער בנפשו שמדמה מהמת קר ביום ולכסותו צמאו ג
ת ע / ממאמר בפנ״ד המורה וז״ל .לו הצדך לדבר חסרוט ג  א
ת' הוא יתואר מפעולותיו פעולה הושגה אשר וכל  בתואר י

 הפועל מן הנגזר בשם ונקרא ,ההוא הפועל ממנו יבא אשר
תו דקות כשהושגה כי בו והמשל . ההוא הג  עובר בהוית מ
 לידתו אחר שיגדלהו וכמה בו כחות והמציא חיים בנ^י

 ומעילהו היזק מכל וישמרהו האבדון ומן המות מן שימנעהו
ם, גשמושיו , הזאת בפעולה וכיוצא ההכרחיי ו מנ  מהש׳י ר׳ל מ

 הרחמטת, ענץ והוא רחמים, והמיית הפעלות אמר אלא הבא לא
ל ג ^ עליו ^ ב ת ם, על אב כרמם כמ״ש רחום י  ואמר בני

וחמלתי י

טי
יהודה קול

 בדה הנזכמה ואין עצם.החכמה הוא כי נענינו שנאמר
 שולליי שיהיה אם לעצמוהו מגיע הנלתי אולם . לו

, ואחד מי כמו כו'  בני אצל ההם השמוח שהוראח ו
 שלמות על מורים נלתי דברים על היחה מבר של דורו
ה' במקו ראוי  שיהיה או .דבריו מחוך שנחכוין וכמו ,י

/ מאשו אלינו הנמשך מצד בהלקחו אם חה ,מיוביי ח  י
 מאתו הנמשך ואולם .מאתנו אליו שימשך מה מצד או

 לו היות מבלי הנובע מן למעלה שיהיה אם אלינו
 המפורש בשם התלויות המדות הן ואלו׳ ,כלל בו ממלות

 כנט טבעיים מצועים מבלי כבודו עצם אל הדבקות
 כובעיים, במצועים שיהיה או .וכו' חשך ובורא אור יוצר
 כמוריש כבודו עצם אל דבקות הבלתי המדוה הן ואלו

ח בני אצל המורה כה אמין ומכללם ,וכו' ומעשיר  דו
מנו. מחזק עני בה להציל יתב' יכלתו פעולת על  מ

 אינם היכולת כי נ״ג פ' בראשון המורה הורה וכבר
 על יוכל לא שהוא לפי עצמו בבחינת לבורא נמצא
 ברואיו, ובין בינו ימס בבחינת האר הוא רק ,עצמו
כ.  אשר הרוממות הוא מאתנו אליו הנמשך אך ע״

, ונקדישהו ונברכהו נרוממהו כו'  לעומתם שינשאו ו
 ונשא רם לאמר שפתיט על נשא אשר יתב' שמותיו

, קדוש ומבורך ברוך ס'  התארים כל כאן ויכללו ו
 ויתרומם ויתפאר ישתבח בהם אשר המצטרפים היחסיים

 שכתב התארים מן והוא אצלט. יהב' שמו ויתנשא
 אשר שבתארים הראוי היותו נ״ב פ' בראשון המורה

 שטי יחייב שלא לפי בו הבורא בתאר שיקלו צריך
ם המיוחסים ׳בהשתנות ית' בעצמו  יחם שאין היות ע

ת' בינו האמת לפי  הפשטט כאן עד .ברואיו ובין י
והיא לנתחיה, אותה ונחמנו הזאת החלוקה עולת את

 מתוך להתקיים וסופה שמים לשם שהיא מחלוקת
יוציאוך יד בחוזק כי« עיציך בין ולטומאת ידך על לאות האלה  יוציאוך יד כי«בחוזק עיציך בין ולטוט^ת ידך על לאות האלה הדברים והיו שיתבאר. כמו עצמו החבר דברי

תי, אשר הספקות ממטר רו ם: בביאור דברינו מוצא מן ותשכיל זה תדע העי  כלם הבורא. שמות הפרטי
 עצמותו על מהמורה חון כלם הבורא שמות כי ר״ל .וכו׳ טפליות ותבניות מדות הם מהמפורש חוץ
 יזכיר אשר המפורש בשם התלויות המדות אל רמז ,מדוח הנה ובאממ .טפליות ותבניות מדות על מורים הם

 תבניות ובאמרו .טבעיים מצופים מבלי ממנו נמשכות כבודו עצם אל דבקות באמת מדותיו הן הן כי אח״כ
 או בחיוב בברואים ודמיון התלות להם אשר יתב' אליו ונסמכים הנטפלים התארים יתר אל רמז ,פפליוח
 תבניות בשם הנה זכרם ,מדות בשם שם נכללות היותן ועם .המשולשת בחלוקתו בסמוך שיבאר כמו .בשלילה

ת, מלשון ותבניות למדות. מדות בין ניכר הבדל לשום המפורש בשם המדות.התלויות אל םפנ*וח,בערך  תבני
 .ספלה ועמו עיקר שהוא כל מלשון ,אליו נסמכות ר׳׳ל ,וספליות 1 ודמיון דוגמא או ותאר דמות שפנינו
ם  וראויים שיתבאר. כמו המפורש בשם התלויות המדות אצל ערכם העריך לא כי לזה שם הוצרך לא ^

 בסמוך ובאמרו .המפורש בשם לנחלות זה שם יאות וראשונה שבעצם אע״ס מדוח, בשמם ק גם להקרא אז
 עצם אל דבקות אינם האלה המדות וכל הספליוח, בחברות עשה אשר המשולשת* חלוקתו ערן השלימו אמרי
טדו , כ ' ט ה מורה היותו לבלתי המפורש השם הכלל מן בהוציאו כי לומר אנו צריכים עיני ולמראה ו מד ל  ע

ח' עצמותו על מיוחדת- הוראתו היתה כי  בלתי עצמי שלמות כל הכלל מן ג״כ הוציא כאילו הוא הרי ,לבד י
ת' היותו על הבבא בסוף אצלו המורה חכם כשם מעצמותו, נבדל  איננה החכמה כי שם וזכר ,החכמה עצם י
ת :ית' עצמותו עין בבבת הנוגעים הראשונים מלוקחט איברי שר אלו והם לו, מדה חו ק ל  מהפעליות נ

. לו הברואים ט׳  אדמוס עלי בשמוקיו וקראו הברואים מהפעליות שזכר ספליות התבניות לו שנלקחו ר״ל ו
. ומעשיו גזרותיו כפי ט' שגוזר בגזרותיו ורצה ו מ ומעשיו, מעלליו. וכפרי כדרכיו לאיש לתת מה  1ר״ל

נלקחוה הספליוח שהחברות לומר טנהו• ואין .מעשיו כל על ברחמיו רטן הי לכל להשביע תמיד מסט שממך
כלן

I



7 דדעוזדי3ש מ»מרבמר
 והחנינה^ הרחמים הבורא אל מיחסים ענינו, לרוע עליו מרחמים אדם ב-ני שחיו טי

 אמנם אבל < יתברך לו ראוי זה ואין .הטבע והמיית הנפש תלישות אצלנו ואמתתם
 בעצמותו^ שישתנה מבלי אחר אדם ועושר אחד אדם בריש גוזר צדק שופט הגא
 אדם, בגי בשופטי כזה רואים ואנחנו אחר. על יכעוס ולא אחד על ירחם ולא

 ואחרים בדין זוכים אנשים ויהיו התורה שמחייבת במה ודנין בדינין אותם כששואלין
ט מניב תלוי והכל חייבים, פ ו ש  יקרא פעם הש״י וכן .שינוי בו השתנות בלי ודינו ה

^ ממדה משתנה איננו יתברך והוא ,ונוקם קנוא אל יקרא ופעם וחנון רחום אל
מדח

יהודה קול
 והיה י&רד משם שהרי וכו', הכלואים סהפעליוה כלן

 החלו זה רק ,והולך שמבאר כמו ,ראשים ^לשה
 יבא אשר המשולשח ההיא מהחלוקה הראשון כחלק

כו׳. דבר של וכללו באמרו בסמוך ימלומה  והנה ו
א משלים ממשל  בחלק גורלו כאל אשר רחום בשם מ

 בסגנון עולים כאן ודבריו .החבניוח מחלוקח הראשון
ם אמד  וכל ,וז״ל נ״ד א' בראשון המורה מאמר ע
 בחאר יח׳ הוא יסואר מאעולוחיו אעולה הושגה אשר

 מ הנגזר בשם ונקרא ,ההוא האעל מסט יבא ר1̂
א. האעל  הנהגת, דקות ־כי.כשהושגה בו והמשל ההו
, כחוח והמציא חיים בעלי סובר בהויס  ובמי בו

 האבדון ומן המוח מן שימנעוהו לדמו אחר שיגדלוהו
 , ההכרחיים בשמושיו דועילוהו התק מכל וישמרוהו

 האסלות אחר אלא תבוא לא ממט הזאה בפעולה וכיוצא
ם, והנדית חמי א ר מ ת, ו מנו רח ה רן ת׳ נאמר ע  עליוי

ם, על אב כרמם שאמר כמו רחום ר  וחמלתי ואמר ב
 יתברך שהוא לא בנו, על איש יחמול כאשר עליהם
 מן יבא אשר ההוא כפעל אלא רחמיו ויהמו ימפעל

 והאעלוח ורחמטת לחמלה נמשך הוא אשר בן על האב
מורה,  ולא להפעלות לא חסדיו בחק ית׳ ממט יבא ג

 מק לו ■שאץ למי דבר כשנתן שא^זט וכמו .לשטי
 ,אותם חנוט כמ״ש ,חנינה בלשונט זה יקרא עלים
ר כי ,אלהים מק אשר  והוא ,הרבה וזה ,אלהים מנ
ה׳  להמציאו עליו מק לו שאין מי וינהיג ימציא י

ט' נקרא לזה ,ולהנהינו  שם מדבריו ע״כ ,ו
אין :עליו שאנמט מה אל מאד המתיימסים . ו ט׳ ו ה  ז

ם ט המורה יד שם ג מ  וצריך באמרו בזה, כיוצא על «
 התארים באלו שידמה נביא כשיהיה המדינה למנהיג

 לא הדק וכפי כשיעור הפעולות אלו מאתו ויבאו
ת שיטה עד אמרו עד ,וכו׳ לבד הפעלות לרדיפת מ ש  ב

א איש מ ם בלתי ו ע  ,ט מואס ולא עליו קוצף ולא ט
 שתביא מה ויבע ט מהחחייט שיראהו מה כפי אבל

הפעולה

נחמד אוצר
ט מל איש יממול כאשר מליהם וחמלתי , (מלאכי ג ( ״  ft< ג

ל אל רחמיו ויהמו מססעל '3יס שהוא ע  יכא אט־ ההוא מו
ש ורחמנות מחמלה נמשך הוא אשר הנן על האג מן  ומעלו

א גמורה ת לא חסדיו נחק ית׳ ממט ינ  לשינוי, ולא להמלו
, ר״ל עלינו, מק לו שאין למי דנר כשניסן שאנחט וכמו ג ו  חי
ה, כלשוננו זה נקרא א), אותם(שופסיס חטט וכמ״ש מנינ ״  כ
^ והוא .הרנה וזה ,אלהים מנני כי ,אלהים חנן אשר ב ת  י

» ,ולהנהיט להמציאו עליו חק לו שאין מי וינהיג יעציא  ל
ת וזה .עכ״ד ,מנון נקרא  ע< להויזס וכדי .ג״כ המכר טונ
ם נשם קראנוהו נפלא נסדר ננרואיו ה׳ מעשי « ה :ר נ חני ה  .ו
 פסייש״י כמו כדאי שאינו אע״ס מנם מתנת על מורה שם והוא

ם :ואתחנן כראש ת ת מ א  הרחמים מלות הננס .אצלנו ו
ה : אדם נני נלשון נחמת והחנינה ש לי ש ה מ ת הנ הנזיי  ו
ע ב ט ת זולתו כצער נחלשת מסש .ה אג מ ה ו ה או  חכרו, כעמל ני

^: כשהוא וכואג הומה שיהיה האדם מטכע אשר דן רו אנ  נ
ה והחליים המקרים כל אשר ודמוסו בצלמו שהוא איש  האיש ס

מטנע ,כשח ואל עצמו אל שיגיעו אפשר  מל שייחם האדם ו
x הצדק נשכיל לא מחלתו v w זה את למון ראוי שק־ , ם ד ^ 

ע מצד רק נ אין :מו ה ו תברך לו ראוי ז  מדת משא״כ ר״ל .י
ט דרכי אכל ,הקכ״ה איו נפסקים אינם מסדו מצד ט מ  מג
ע הוא כי מצד רק כא לא עיקרו כל לאדם המגיע והעמל ב ת  י

 אז הזה האדם מעשי גרם מצד אם ,וכהשגמסו ויהי אמר
ט וכשימלן ,נצדק חכמתו גזרה שכך  מ גם וצעמ מעניו או
ט וגזרס צדק דין מצד מ כ  כאן ואין מעשיו, להשתטח או יה׳ ח
 מצד והשתטסם אדם כני מדות סי על היורד וצדק יושר רק

« ממט השופע הנוור לקכל ראוים כלתי שהם עד עצמם  pי
ר :ורעות רמת צרות ימצאום אז אפר ה ש ג  .אדם ברי

ם, ודלות בעניות ד לי :לי הסן אל ועושר ריש מלשון א ב  מ
ה תנ ש תו שי מו עצ  ברחמים שהוא ודם בשר כמדת לא .ב

« ומצער שמכהו נעת ובכעס ,לחברו שמטיב בזמן  וכן .או
ט ויבקש לב טוב והוא היום אצלו אחד יבוא ד״מ אם מ  פ

שה, לו יאמר אשר כל עונתו א אמר ואם יע מ  למחר אצלו י
ז בבקשה ועצבוט כעסו ברוב מתהפך אז והוא ^  יגער הלא ס

 רמס ראה והשני טובתו ביום העוב קבל הראשון שזה הרי ,בז
, מחמת ט ע ם, מן בעת ישתנה לא והקנ״ה ר  אני כמ״ש העתי

) שטתי(מלאכי לא ה' חנו :ג׳ אנ ה כענין .בזוז רואים ו ,מ
 ועונש דין ועניר אחד בעת מנינה עטני מלפניו שיצאו והוא

ס ט והוא אסר, מ  לו שנראה מסט ק מצוה p,כלל משתנה ואינו השני בעת הכעס ובמדת הראשון בפס הרחמים במדות אי
ל והמשפט: היושר שק־ כ ה ב תלוי ו ט השותפז בני די . ו ׳ ו כ  ומשתלשל מצוה אפר כפי השופע במאמר תלוי ככל ר״ל ו

 מעשיים טבעיים באמצעיים ית׳ מאתו היורדות הפעולות כל כן כמו משתנה, אינו והוא הכעס ופעולות המסד פעולות ממאסרו
ק בלי תמיד ממנו הנמשך הטוב בעבור רחמים לשון נאמר  בט על אב של הרחמנות לפעולת ודומה ,מנס בחסד מעשיו על ה«ז
שיו, כל על ורחמיו לכל ה׳ טוב כמ״ש בחנם שהיא ס על אב כרמם ונאמר מע ת בלי :יראיו על ה׳ רחם נני תנו ש  בו ה
 א״א בדין והמתחייב הרשע את המכה שהשוטר אע״ס , בכעס או ברחמים יתפעל לא הדין שגוזר בעת כשופט זה ר׳ל .שנוי

b' ם ולכן .הכוסו בעת הכעס מדת !^לנש  יקרא מעם :כעס ושם רחמים שם הושאל יתברך ממט המשתלשלים נעניני
ל ם ש ם רחו פע א ו ס־ קם כבוא אל י בזס האריך והמורה . pיסב בו שימי שום אין כן פי על ואף ,וכו׳ ונו

בפרק



aהפהרישני מאמרספר
 לשלשת יתכרך המפורש השם זולתי• ת מתחלר המרות מ דבר של וכללו .מרה

 נלקחות והמעשיות .שולליות או טפלי!, או מעשיות שתהיינה ,חלקים
 משפיל ומעשיר, מוריש כמו טבעיים, באמצעיים ממנו הבאים םהסעשים

 כמו והטפליות .להם והתמים ,נדיב גבור ,ונוקם קנוא ,וחנון רחום ,מרומם אף
לו המדברים מרוממות נלקחות ,ונשא רם , קדוש , מהולל , ומבורך ברוך

ואלה
יהודה קול

f יכו׳ רב בפס העצומה החועלח מן הזאת הפעולה  
לו ע״כ: כל ל ו ר ש ב ת כי ד דו מ ת ה קו ל ח ת  מ

 נשתנה כי למעלה שזכר המפליות התבניות הן הן .וכו'
 ענינס לכלול כאן והשלים .האסור הנועם מן שמם

תי ובאמרו המשולשת. הזאת בחלוקה ל  השם זו
ש ר פו מ ך, ה ר ב ת  שהרי ,כיון עצמו המפורש על לא י

 להוציאו הוצרך לא זה ומפני שקדם, כמו מדה אינו
 התלויות המדות על ענינו רק ,הנחלקות המדות מכלל
 הלמד ודבר ,לבדנה כן אחרי הציב אשר המפורש בשם
 השם זולתי מתחלקות המדות באמרו כי הוא ו5מעני

.המפורש השם מדוח זולתי אמר כאילו ,המפורש
 להבינו דבר בכל שראוי הפילוסוף אזהרת ידעת וכבר

 בשם קרא ראה אליו. שנסמך הספור ענין כפי
 הורגלה כן כי ,הכופליות המדוח מן אחד חלק ספליות

 במאמר הנה כי .הכל בשם החלק שם קריאת בכתובים
,הארץ ואח השמים את אלהיס ברא בראשית. הכתוב

 אלהיס ויקרא כן אחרי ,היסודות ארבעת ארץ שם כלל
ת :הכל החלק,בשם נקרא ,ארץ ליבשה ו שי ע מ ה  ו

 הבורא בהם לתאר שראוי הפעולות תארי הם .וכו'
ת :נ״ב פ׳ בראשון המורה שכתב כמו ,יתברך חו ק ל  נ

ת מו מ רו ם מ רי ב ד מ  ומבורך ברוך הללו המדות .לו ה
 מצד יתברך אליו שימשך ממה לר נלקחות וכו' מהולל

 כי הלולים. בקדש שמו ולהדר לרוממו המדברים
,pומבו ברוך נקרא בדברינו אותו מברכים מהיותנו

 התארים כל וכן .מהולל נקרא אותו מהללים ומהיותנו
 נקראו וכלם ודומיהם. ונשא רם קדוש היחסיים

 ונסמכים נספלים ותארים מדות להיותן ,ביהוד ספליות
ם מאתנו אליו שנמשך ממה שפתינו בארשת אליו  ע

ס ואפשר .כאמור הצירוף  מלת אל לו מלת לחבר כן ג
 או ותהלה, שבה דברי לו שמדברים הסמוכה המדברים

 שמייחסים הרוממות אל והכונה ,המדברים רוממות אל
 תשית ולבך .אמד סpמ אל הולך והכל .המדברים לו

בקדיש הנכללים השבחים עניני אל כאן שרמז למה
וברכו

קדוש .

נחמד אוצר
״ד קנ פל ל, א׳ גחלק ג ז׳  היוצאוי] •הפעולות ׳^פעולוה(ר״ל כי ו

 והיא נפשיות מתכונות יכוא בם כיוצא אשר הש״י) מגזירת
 התחייב כפי יתעלה ממנו יבא הכעס או הנקמה או וכו׳ הקנאה

 ח״ו) וישתנה השם שיתפעל (ר״ל הפעלות על לא הנענשים
 שידמס נכיא כשיהיה המדינה למנהיג וצריך .וכו' פניה בשום
 ,הדין וכפי כשעור הפעולות אלו מאתו ויבואו התארים באלו

 הפעלות כל כי ,הכעס רסן ישלח ולא לכד הפעלות לרדיפת לא
 כעסו או רחמנותו שנתסעל מצד הדין שיעה (ר״ל רע

 כח כסי והרחום) הכעס (ממדת מהם ישמר אבל ,רע) הוא
 לא וחען רחום האנשים ולקצת הפעמים בקצת ויהיה ,האדם
 ויהיה ,ראוי שהוא מה כסי אלא לכד, והחמלה הרחמנות לענין
 כסי חמה ובעל ונוקם נוער האנשים ולקצת הפעמים בקצת

 והוא איש בשריסת שיצוה עד לבד הכעס לענין לא ,התמייבם
 מה לפי אבל ,בו מואס ולא עליו קוצף ולא כועס בלמי

ע גו מתחייב שיראהו  מן הזאת הפעולה ־שתביא מה ויגי
ב העצומה התועלת ר ס ט  ,וייראו) ישמעו העס וכל (כמ״ש ג

אלו :התגר דברי הן {הן ,שם האריך עוד .עכ׳ל  hv וכ
 המורים ונוקם וקצוא רתום מדות ביאר גתחלה .וכו׳ דבר

 ועבים גסים היותר והם ,ורבוייס והשתנות התפעלות סל
 מהרה עד החבר אשר הגשמיות על המורים הש״י שבתארי

 ,לבו הרהורי מן הכוזרי זממי לשכך כלל בדרך דברו ירון
 פרע בדרך רחב בביאור המדות כל לו לבאר שב זה ואמר

תי :המדות בכל ל ס זו ש ש ה ר מפו ה הוי״ה משם מון .ה  :ב׳
ה נ היי ת ת ש שיו ע ת היא מהחלקים אחת כלומר .מ שיו ע  ,מ

, ת ו לי פ ט ב׳ ה ת, ו ליו ל שו י ג׳ ה  ואע״ם .והולך שמבאר וכמו ו
 המפורש מלבד כולם השמות שכל אמר הסימן בראש שלמעלה

 ,יקרא טסליות שם שלכולם הרי ,עפליות ומבניות מדות הם
מ ,הסוג בשם המין שיקרא ימנע שלא אמרו כבר  אנו ד'

 עומאות בעניני המדבר ההוא הסדר לכל עהרות סדר ■קורין
 ומסכת וכו׳ סרה אהלות כליס מסכת הסדר ובכלל ,ועהרות
 נקראת ביותר ועומאה טהרה עניני פורעת אשר והיא עהרות,

מו ;הסדר בשם ש כ רי ר מו שי מע  שמות מן אלו אין .וכו׳ ו
 סבות בדרך ית׳ מאתו היוצאות שהפעולות י״ל אבל ,הבורא

 איש ובעשירות אחד איש בדלות חכמתו שגזרה כגון אמצעיות
 ובהצלחת ההוא הרש איש הון באבדן הסיגות הגיעו ומה׳ אחר

אחר, ת אותו המשפילות סבות אליו הגיעו שהאחד או ה  לי
 אלו וכעבור .זה כנגד מעלה מעלה עלה סבוח ולאחר מעה

 והכבוד העושר פעולות לפי וחנון רחום הש״י נקרא הסבות
ת׳ בו והשתנות רבוי מזה ואין ,באחר פגע אשר והשפלות הדלות פעולות לפי ונוקם וקנא ,והרוממות  במש ישתנה שלא כמו ,י

 אשר והשפלות הדלות לפי ומשפיל מוריש והשני ,והכבוד העושר ממנו שמקבל מה לסי ומרומם מעשיר אותו קורא שהאחד
ר :אחד ברגע והכל ,אזתו פוגע בו ב ג די  הנ:מע העוב בשביל נדיב וכן ,נצחון עניני ממנו כשיוצאים גבור נקרא הקב״ה . נ
ם :ממנו מי הדו  לא הוא כרוך ומיוחד אחד מקום אל הולך והכל ,אל פעל מה מגידים אשר כולם התארים הם .י*הם ו

ת :זה בעבור ישתנה ליו טפ ה מו ו ך ב רך ברו ת ,וכו׳ ומבו מו מ רו ם מ  אופו להלל ברצותם הברואים הנה .וכו׳ המדברי
 את לשבה מה דבר שמן שידע נברא ביד כח שאין ובודאי להבורא הנבראים מעלת בין תכלית בלתי מרחק יש כי ולהיות
 כסי ולשון בפה לבטא שנוכל במה אותו מהללים אנו ,יוצרו את להלל משועבד הנוצר שעכ״ס מביא שההכרח מפני אך ,בוראו
ץ המורגלים !הלולים משבחים יותר לדבר כת האדם ■בלשון שאין מפני אמנם ,וההלה שכח הנקרא מהו אדם לבני המובן  ב

 התהלופ אלו רק וכבוד שבח על מורוה ותיבות מלות לנו אין זה וזולת והלולם, אדם בני מעלת ולגדל זה את זה לשבח הנבראים
^ אחר בעדן שא״א מפד ,בהם לשבחו הבורא כלפי לשוננו מתירים אנו אלו ובהלולים ,זה את זה משבחים אדם שבני «ה

ולולא



י ההמזרישני מאמרספר
 אבל .מאחדות אותו מוציאות ולא רבוי לו מחייבות אינם רבות הם אם ואלה

 הפבם> ממנו לשלול כדי באלה עליו סופר ,ואחרון וראשון ואחד חי כמו השולליות
 כי חיים מבינים אנחנו אין כי ,מהם מבינים שאנחנו הדרך על אלה לו לקיים לא
לשלול חי שהוא עליו אומרים ואנחנו .מהם התעלה וכבר ,ותנועה בהרנשה אם

טמנו
הורה קול י

 אינם רבות הם אם ואלה :וקדושה וברכו
ת בו י חי  המננשיוס מל רמז ,אלה נאמרו .וכו׳ לו מ
 השולליות אחר זה לומר המתין ולא .יחד גם והשכליות

 השוללים כי ,רנוי מחייבות בלתי סשק בלי להיותן
 על תאר אכן על אכן לשום גכוהה גכוהה ידכרו לא

אר,  התארים להעתיק משיהם עתק יצא רק ה
 .רכוי בו לחייב יוכלו ואיך ,המתואר מעל ולהכשיפם

 להודיע היה גדול צורך המחייכים החלקים בשני אמנם
 על ,כמתואר רבוי יחייבו לא רבות היותן שעם בם
 נמנע לא זאת גם ואף .אצלם זאת הודעה נסמכה ק

 האלה המדות וכל באמרו שלשתם אמר זה מלהזכיר
 אבל :בהם מהרבה ולא כבודו בעצם דבקות אינם

ת ליו ל שו  השלילה בתארי המורה האריך כבר .וכו׳ ה
 דברים שם תמצא כי הזה הסוכן אל בא לך נ״ח פרק

 שאנחנו הדרך על :הנדון אל מאד מהיחסים
 למה ומרפא ארוכה העלה בזה .וכו׳ בהם מבינים
 בשם יתברך עליו יסוסר לא מה מפני עליו שיסופק

ת, עצם היותו בבחינת מי  בסוף שעשה וכמו המיו
 אצל ג״כ ענינם שהושוה וכמו , מכמה כשם׳ הסימן

 כי מבר של שעמו והיה .נ״ג פ׳ בראשון המורה
 אדם בני לפון להרגל מתייחס הדבור יהיה לעולם

ר, שבאותו  מובן החיים ענין היה בדורו והנה הדו
 ואיך ,מהם התעלה יתב׳ הוא אשר ותנועה בהרגשה

 בלבנו נתן ולהורות .המיות עצם שהוא נאמר א״כ
 גדולי שאמרו כדרך היות בשם מבינים היינו שאם

 y בהשגה כמדרגתו בחיים דבר כ{ מדרגת כי החכמים,
 השכל מדרגות כל על העולה ית׳ הוא כי ספק אין

 בחמישי רלב״ג שכתב וכמו .חיים אלהים באמת יקרא
 אמ״כ באמרו רצו וזה י״ב. פ' ח״ג מלחמותיו מספר

 הבננו לא כי כונתנו הוא כחיותנו, לא חיים יאמר ואם
 יתיישב ובכן וכו׳. חיינו אס כי חיים מעולם אנחנו

 בחיות חי ית׳ והוא י״ח סימן סוף בחמישי שאמר מ̂י
:וכו׳ בחפצו וחפן ביכלחו יכול וק קנויה לא עצמותו

ולא

נחמד אוצר
ת' הבורא בערך גנאי ה5ה השבח היה זה ולולא שאיל! כמו ,י
 כסוס חיים בעלי את בהס שמשבמים בשבחים האדם את נשבח
,אדם בני pבע לחרסה הזה השבח היה כמה וזולתם כפרד

,ית׳ בערכו בהילול נתפסים אינם הם אדם בני ששבחי עאכ״ו
ת' אליו לרמז אנחנו צריכים שעכ׳פ מפני אך  אותו ולעבוד י

 ברוך בשם אותו וקורץ שם ענץ איזה לו עופלין אנו ,בתודה
 ברון שהוא רק שם ענין שום על מורה שאינו ,מהולל ומבורך
 הנבדל דבר וכל ,והבדל ריחוק לשון הוא קדוש וכן ,ומהולל
 וגם ,קדושה נקרא לגנאי בין לשבח בין קדוש נקרא ומרוחק
 כל ואל כמו אותה שמרחיקין בעבור זה בשם נקרא עומאה
 ומרוחק נבדל שהש״י לומר רוצים ואנו ,ב׳) (מגי היקדש מאכל
יתב' שמדרגתו הכונה ונשא רם וכן ,מעלה במדרגת ממנו

ה :עולם מלא כבודו אמנם ואם ממנו, ונשא מרומם אל ם ו  א
ת הם ם :השמות אלו לו שגרבה אע״פ .רבו ת אינ בו חיי  מ
 אחר ענין הוא ברוך כי שנאמר במשמעות אינו .רבוי לו

 לו מפלים הם זה אופן על השמות כל כי ,אחק ענין וקדוש
ת ולא ;אחד וענין אחת כונה טל או צי תו מו ת או דו ח א .מ

 יותר מענינים מורכב ח״ו שהבורא שיורו הוראה בהם אין
ת. אבל מאחד; ליו ל שו ת מן השלישי החלק ר״ל ה מח  ה

ההפך, לכלק אך הזאת המדה לו לחייב בהם הכונה שאין שזכר
מו :שולל מלשון והוא אחד חי ב כו' ו  הטעם מבאר בסמוך .ו
ם, הפלילה: על רק החיוב על בהם כקונה אין למה כ פ ה

הו: קורים שאנו המדות מן ההפך . לו לקיים לא או ה ל א
 P ,המדות אלו בו שיש במה יתב׳ אותו לשבח שכוונהנו לא

 מתאנייס שאנחנו המדה מזאת ההפך בו שאין מה הוא השבה
חנו הדרך על :שיתבאר וכמו ,אותו אנ ם ש  C .מביני

 מאמר ,יה׳ הוא שכך זאת במדה שנשבההו יתכן לא בודאי
 כה מפרשים שאנו ממה׳ יותר הזאת המלה מבינים אנחנו שאין
 על המונחות אותן רק מלות בלשוננו אין כי ,נבראים עניני
 אלו בשמות וענינם מזגם לסי עינינו■ שלמראית הברואים עניני

חנו אין כי :יקראו ם אנ  של זה השם .וכו׳ חיים מביני
 הבגיליחיים כמו ומתנועע המרגיש דבר והוא מחי נגזר חיים
, בשם אוהו נכנה מרגיש שהוא שכל כולם  ההרגשה אמנם הי
 בו נולד ההרגשה שבפת מה התנועה מצד רק נכרת אינה

 כשנראה כי , התנועה שם על נקרא החיות ועיקר ,תנועה
 אשר מה• דבר שהרגיש נבין ברצונו ממקומו נודד שהוא דבר
 זולה או והצמא מהרכיב חי לבעל שיקרה כמו עבורו, נולד הוא

 המים שגם נראה ואנחנו .בגללו יתנועע ענין איזה זה
ם, ■תואר להם ניתן במהנועעיס לי, אל חיים מים עליו ונתן כמ״ש מיו  כמ׳ש הנובעים, או בנהרות הנמשכין מים דהיינו כ

ח ובבר :פי־י מהל׳ בפ״א הרמב״ם ל ע ה  השתנות רק אינה הרגשה כי ,ותנועה הרגשה מעניני ומרומם נעלה הש״י .מחם ה
 והנה ,חושים מה' רק אינה ההרגשה כי ,אחר גוף בו יפגע אם או ,מקודם היה שלא מה ענין איזה 1ל יקרה אם החי בגוף

 לחכמי כנודע ,המוח לחדרי ויורדים עין בת באישון ופוגשים חוזרים גשמי דבר על הנופלים האור כשניצוני היא הראיה הרגשת
 שמקיש עד לו בההמוך והסמוך לו הסמוך באויר תנועה מוליד הדפיקה מן והנדחה הנלחן האויר מחמת היא והשמיעה .ראיה
 ענינס והמשוש הטפם ואולם .האף בהדרי ופוגשים המורח דבר מן העולים דקים מלקים הם הריח ודן .שבאוזן השמעיי בתוף

ע האל ואמנם .אוהו ממשש הוא ממש המי בגוף הנוגע גוף וכן ,בלשון המוטעם גוף פגישת שהוא מבואר ב ת  ומבץ יודע י
ע רק ח״ו דבר בו ש׳פגוש מבלי ככל ומביט מאזין ד  אינם חומר שוכני אדם שבני אך ,אחת בסקירה הכל נורא עליון ב

ת' בו יצוייר לא תנועה כנין וכן .כרוחניית הידיעה היא ואיך כיצד לשפלותם מבינים  העולם ואין עולם של מקומו הוא כי י
 ,החוקרים אמרו כאשר מקום תופס אינו והוא ממנו מלאים העולמות וכל גשמי מקום עם וערך יחס לו יהיה ואיך ,מקומו

הגו דד עיון וזה אנ ם ו שיל כלומר ,כמוה הואר ממנו לסלק והפצנו ישעט כל חי יסב׳ אותו קורין כשאנחנו .וכו׳ אוכרי
כאז
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 יהייייב ולא מת, הוא חי שאינו מי כי קודמת הלב שמחשבת מפני ,המות תאר ממנו

 מת; שיהיה יחוייב ולא החיות משל דרך מהזמן תשלול כבר אך השכ̂ל אצל זה
 איננה שהאבן ממאמרך תחוייב שלא כמו והמות, החיים קבול מדרכו שאיין אחר

 ̂ והכפילות החכמה משתקבל פחותה האבן וכאשר ;כסילה שהיא עליה שתספר חכמה
 האור מקבל איננו כאשר ,והמות החיים מלקבל מרומם _ יתברך האלהי העצם כן

 היינו חשך, או אור ההוא העצם הישנו אותנו השואל ישאל אם אבל והחשך.
 הוא אור שאינו שמה למחשבה שיקדים מיראתנו אור, העברה דרך על אומרים

 הטבעיות. הגופות אלא והחשך האור מקבל שאין לומר לנו יש האמת על אבל .חשך
ממג• ‘לשלול או דמיון דרך על אלא באור יסופר לא כן על נוף איננו האלהי והעצם

המרה
יהודה קול

ב ולא חויי ה י ל ז צ ל א כ ש  בין ההבדל זהו .וכו׳ ה
ר, דרך שיסופר למה שלילה דרך שיסופר מה ד ע ה
 שאינה או הראות משוללת שהיא האבן על כשיסופר כי

רת, היותה זה מפני יחוייב לא רואה  דרך כי עו
 בדרך ולזה לזה מוכן נושא על מורה בלתי השלילה
 שאין היות עס ממנה הראות שולל הוא רת ,ההעדר
ת היא וזו .והעורון הראות קבול מדרכה  אמרו מנ
ט׳ ישמעו ולא להם אזנים יראו ולא להם עינים ו

 רק מהם התארים אלו ענין להרחיק אין כי להורות
:קבולם מול אל הכנה להם ואין הואיל שלילה דרך

א ל ל א ך ע ר ון ד מי  כיתרון כי הדמיון ענין .וכו׳ ד
ר, וזה קנין שזה החשך מן האור ד ע  יתרון יש ה

.נגדו כאין כלם כי זולתו מציאות על יח׳ למציאותו
 נץ לו נבנה אשר בית איזה אור בשם להסתכל וראוי
 בלי כי ,דמיון דרך על כשיוקה הנזכר החלוקה איברי
 מבדיל עצמו הוא שהרי ,בשולליוח נכלל אינו ספק

 גם .וכו' לשלול או דמיון ע״ד 'אלא באמרו בינותם
,ממנו באים במעשים תלוים הם שהרי איננו במעשיות

 ואולי .שזכרנו מה לסי במעשיו תלוי האור ענין ואין
 הנראה לפי הם שגם ,במפליות יהיה מנוחתו מקום כי

 יתר אל בהצנורף ויחס דמיון ע״ד ית׳ אליו מיוחסות
 יהיה או .יתהלס בחשכה ערכו לפי אשר הנמצאות

 ותועלותיו בהויה פועל שהאיר כמו כי הדמיון ענין
הצלחס יתב׳ מאתו לנו בהגיע ק ומפורסמות, עלות

וכטד

נחמד אוצד
 אלילים לאפוקי ,הכל והוקר ומשגיח שוסנו נמצא אלהי כאן

 :מאומה יודע אתם ואין בקרבם אין רוח כל אשר אלמים
פני ת מ ב ש מח ב ש ל ת. ה מ ד  שבאדם הגסה המחשבה קו
 ומשגיח נמצא דבר יצוייר שלא בלבה מחלעת שכלי עיון ;מלי

 ורואים מהותו מבינים שאנחנו חיות אותו לו שיתואר מה רק
כ זה ענין ממנו שנעדר ומה ,תמיד  הוה והדבר ,מת הוא ע'
 .תמיד בהם מורגלים שאנו והנברא המורכב חי בעל בכל אמת

 הזה השם לנו הותר ע״כ כך מבינים אדם בני שרוב ומאחר
 שהוא על להורות המדברים המון הבנת לפי האוזן את סבר

ב ולא :ומשגיח נמצא יק׳ תהיי ה י כל אצל ז ש  כלומר .ה
 הגשמיות מן נבדל הוא וכמה הרוחניות ענין ומבין החוקר השכל
 אדם בני המון אומדן סכלות במשפע שוסע ואינו ,עצום הבדל

 משובח יותר שהוא יש כי ,מת הוא חי שאינו מה שחושבים
 אך :הבנתנו בגסות מבינים שאנו הזאת החיות מן ומפואר

ר ל בב שלו מן ת הז  הזמן הוא דומה הדבר למה משל .וכו׳ ט
י מ תאמר שלא כמו נ  ,כלל חיות בו יצויר לא כי תי הזמן ד׳

ס  מת שהוא עליו תאמר ולא נמצא, והוא מציאות לו יש ועכ׳
 שאין מאחר .וכו׳ מדרכו שאין אחר :חי שאינו מאחר

 מהעבר ענינו מרגישים שאנו רק בזמן ומיתה חיות שייכות
 יובן לא אלהי מנין כזמן כי היזוקרים שאתרו ומפני .והעתיד
ע האלהי העצם יגד הזמן מן משלו נשא ע״כ אמתתו ב ת  י

מו :ח״ו והמות החיים קבול מדרכו שאין שפשיעא א כ  של
ב רך תחויי מ א מ ה שהאבן מ ה איננ מ כ  ביאור הוסיף .ה

 מדרכו שאין שכל לבאר ,האבן ממשל השכל אל הדבר לקרב
 האדם ד״מ ההפוך, משפע ממנו יובן לא ההוא כדבר קבול

 או חכם או בהכרח יהיה שאדם והכסילות החכמה מקבל
נשמע חכם איע שראובן למשל תאמר אם אתה ולפיכך ,כסיל

 בה יצוייר שלא מאחר דומם אבן אבל ,כסיל שהוא ההפוך
ן מזה נשמע אינו חכמה איננה שהאבן תאמר אם אף א״כ והכסילות החכמה ענין ב א  מאר רחוקה שהיא שאע״ס ,כסילה ^

מן מקבלת אינה גריעותה מפני אבל חשיבותה מפני לא כסילה, שהיא עליה תאמר לא זה כל עם מחכמה ס  שזס האף זה•, ח
^ גדול חסרון ע ה :פיחסרון זה מקבל אינו אמנם לשפלותו האבן האדם, ב ת חו בל פ ק ת ש ה מ מ כ ח ת ה לו םי הכ  שום בה אין .ו

ע הוא מכמה איננה שהאבן וכשנאמר ,והכסילות החכמה לקבל אספחת ד הי העצם :בדקדוק ולא העברה ב ל א  שהוא .ה
מם : כולם את והמחיה היוצר ע חסרון כמו והוא ,חיים של זה הואר משיקבל יותר משובח כלומר .מרו ע שר :רוממותו ב א  כ
נו נ ב אי ק ר Sמ  והוא מאיר האש כי ,חיות שום בו ואין וגשמי גס מתר עני! שהוא האור מקבל אינו שודאי כמו .וכו׳ האו
 האורס עכ״ז משכלת נפש לו שיש הקדמונים לדעת ואפילו ,אשיי גוף רק שאינו האחרונים לכל מוסכם כשמש וכן ,סשוע יסוד
 הדעות ולכל ,כראיה חכמי שידעו כמו הרואה למין הכנה נותנת היא השמש לניצוצי שיש התנועה שהיא לנו מקרה רק אינה

ת :הש״י בה לתאר והלילה גשמי ענין הוא באורה פו ת הגו עיו ב ט ל :השפל שבעולם הגשמיים .ה ב אל אם א ש אל י שו  .ה
 ולומר גאולתם לענותם תשובה לכלל באנו ,מבינים הבלתי מההדיוטות שאלה לכלל באנו אם וכו׳ השואל ישאל אם ועכ״ז כלומר

תנו :אור שאינו נאמר משאם בתשובה הפסד כך כל שאין ,אור שהוא <ס!ז רא  מבינים שבבלתי יראים שאנחנו לפי .וכו׳ מי
ל :חושך בהכרח הוא אור שאינו סמה ישפטו א כן ע א אור תואר להש״י לתאר אין . באור יסופר ל מ דרך על אל מי  .ד

ע כבורא ק ,הראוה לכח פילה הוא אשר האור פעולה בדמיון בזה שנכוין לא אם ב ת  כי נאמר ועד״ז ,הנמצאים לכל פילה י
ס ל או :צבאות ה׳ ימגן סי שלו ו ל מנ ע בו להבין סונה ולבבו לא או אור הוא אס השואל כלפי נאמר זה .וכו׳ מ ב ת או< י

ממש



̂רספר 11 והכוזרישני כאנ
ח סי  האלהי והעצם ,הטבעיות הגופות אלא והמות החיים יקבל לא וכן .הפחותה ו

 אנחנו הבננו לא כי ,כונתנו הוא כחיותנו לא חיים יאמר ואם .מהם ונעלה מרומם
 אל שאומר ומה .הוא מה נדע לא אומרים אנל וכאילו ;חיינו אם כי חיים מעילם

מהם יהיה לא מתים א^הים שהם האלילים מדת כננד מרה הוא , חיים ואלהים חי
מעשה

יהודה קול
 רשפי אורי ה׳ דוד כמהמר אור בשס גקראהו זלנוד

 נאמר או .המעשיוח בהלק נכלל ׳\היה זה ולסי .וגו'
 ענינו ואין הואיל ית׳ ותאריו שמותיו מכלל זה אין 9
ם :כעלמא דמיון דרך אם כי א ר ו מ א ם י א חיי  ל

תנו חיו  פ' כראשון המורה כתב זה דוגמת וכו׳. כ
ה כ׳ץ: מ ר ו מ או ל ש ם חי א הי ל א ם ו . חיי כו'  ו
 הכונה הי שהוא עליו אמרנו כי הנה עד ביאורו היה

 לא חיים עליו שיאמר או ,המות תאר ממנו לשלול
 זה לכל הוצרכנו לא כי לבאר הוסיף ועתה .כחיותנו

 הלא ומייס מי כי ,מייס ואלהים מי אל אמרו אצל
 כנגד למול קדש בין להבדיל ואלהיס לאל הבדל הם

 . אלהים הם גם הנקראים אלילים עובדי אלהי מדת
 רפאים ימיו בל מתים כ״ו סימן ישעיה אמר ועליהם

ק. לפירוש ̂ יקומו בל  שלא ענינה מהם והמיתה רד״
 שמענו קולו ואה ־ ממש מיתה לא מעשה^ מהם יהיה
 כל מי כי פסוק על ואתמנן פ' ראב״ע דברי מחוך
 מיים וטעם וז״ל .היים אלהים קול שמע אשר גשר
 לא כי הצבא ובין אלהיס בין להפריש דעתי על

 מה רד״ק פירש זה וע״ד .ע״כ ,מעצמו הוא יתנועע
 לא להם יאמר אשר במקום והיה ב׳) (הושע שאמד

 חי אל בני שטעם ,מי אל בני להם יאמר אתם עמי
 אמרים לאלהים בנים עצמם עושים היו הקודם בזמן כי

 המזלות שהם שבהם החיים ואפילו מיים^ שאינם
 יה׳ הוא אבל ,אותם המחיה בעילת אלא מיים אינם

 המשורר דבר והוא .ע״כ ,ועילה סבה מבלי קי
/ לאל לאלהים נפשי צמאה מ״ב) (סי׳ נאמרו  וכמו ח
 לוי א״ר ה׳ פ׳ רבה ובשמות הרד״ק. שם שביאר

 דרכן שוטה לפרעה ואהרן משה אמרו כך ,וכו׳ משל
 / המתים אצל המייס שמא המיים בין לתבען מתים של

 אבל ,הס מהים אומר שאתה אלו ,הוא מי אלהינו
 אולם .ע״כ ,עולם ומלך חיים אלהיס הוא אלהינו

 לא ה׳ מי כאמרו המפורש השם אצל מיות כשנסמך
 הבלתי אלילים עובדי אלהי לבין בינו להבדיל ענינו היה

תאר בו לבאר הוצרכנו ואז ,כלל ההוא בשם נכללים
לא הוספת עם או המות^ האר ממנו לשלול חי

נחמד אוצר
 שמת היותר ממנו לשלול כד הדבר, כן נשיבהו אנחנו ,ממש
ם ,החושך שהוא  :במיעוטו הרע את בוחר הוה החכם וכמ׳
אמר ואם  vh :חיים אלהיס האומר יאמר אם .חיים י

תנו חיו א כ תנו הי  מבינים שאנו החיות על הכונה אין .כונ
 כי :הגשמיים את המחיה חיים נשמח כננין ושהוא אוחו
נו לא בנ חנו ח לם אנ  שהמלה ודאי כלומר .וכו׳ חיים מעו
 הכנה שוס העם להקת כינינו אין האדם מפי היוצא חיים של

 יאמר ודאי והחוקר המבין אמנם ,אדם בני של מחיים יוחר
 המחיה הקדוש מציאותו טל רק החיים אלו על נתכוין לא כי
 חייו עליון היותר המלא־ אפילו הנבראים וכל ,העולמות כל

 אני מה כמתים באשמניס אנחנו כי ואף ,נחשב כלא הש׳י נגד
לו ;חיינו ומה ע לא אומרים אנו וכאי ד ה נ א מ  בתאר .הו

 לשלול כדי מבינים הבלתי כלפי הוא אותו קורים שאנו חיים
 ,מה נדע לא אומרים אנו כאילו הרי באמח אכל ,המוח האר

 יכול הכל אשר החי מפעולות פעולות ממנו שיוצאים נדע רק
ה :לכחו קן ואין מ  מה תאמר ופן .וכו׳ חי אל שאומר ו
 ,מבינים אנחנו שאין במרה אוהו נתאר כי הזאת ולצרה לנו

 ,פש<טו על הענין המבינים העם למרבית להפסד קרובה והרי
 בשם נקראהו למה אבל הי הוא אס לשואל כן שנשיב לנו ודי
 ובין הקודש בין להבדיל מהוייבים שאנחנו השיב זה על .זה

ם האלילים: מדס ם אלהי ה לא מתי הי ם’י ה ה. מ ש ע  מ
 והנפלאות הפגיולות מן הנעשה שכל הוראה זה ששם כלומר

 ■אותו, עובדים אנו אשר חיים האלהים מפעולות הכל שבעולמות
 אותה יען אשר מבלי פעונה שום ממנו שיצא עמו ואיןאלהים

 ה' סי ועל יהעו ה׳ פי על מרום צבא וכל והירס והשמש ,ה׳
 .בהם אין רוח שכל' פסיליהם אלילי כי אף ,מעשיהם בכל ימנו
ח) ב׳ (במלכים נמצא וכן  ההצל שאמר רבשקה הרפת שכלפי י׳

 ירושלים אה ה׳ יציל כי וגו׳ ארצו את איש הגויס אלהי הצילו
 אלהיך ה׳ ישמע אולי זה בלשון ישעיה אל חזקיהו שלח מידי,

 ,חי אלהיס להרף וגו׳ שלחו אשר רבשקה דברי כל את
 זכר ולזה אלהינו, בגזרת הכל וההצלה שהחרבן הורה ובזה

 הערל הפצ״שהי מי כי אמר הפלשתי במעשה דוד וכן .חי תואר
ם, אלהים מערכות חרף כי הזה  יההלל אל לומר שרצה חיי

 .חיים אלהים לפני כאין הגבורים כל .הלא בגבורתו הגבור
 הפעולות ■ תקפי שכל לומר כשנבוא חיים תואר נאות יהיה ומעתה

 לאלהיס המשפטי הזה העולם בסרטי והנעשים הנראים והגבורות
 (ולדעת .דהי אמר הוא אשר ה' פקודת מבלי נעשה דבר ואין

התנועית ̂ הויית שמשם יסוד לספירת שם יהיה המקובלים
שבעולם  י״ח (מ״כ וראה עיניך נא ופא .פקדם כמו כחיוהנו

ה' אפו פבט אפור עלה פפם ל״ז) ויפעיה  אלהי הצילו ההצל דכר^ האלה כדכרים רבפקה פ׳׳י ולהזקיהו י
 הארצות אלהי בכל מי ,׳וגו ספרויס אלהי איה וארפד חמת אלהי איה ,אפור מלך מיד ארצו אס איפ הגוים

 צרה יום לו לאמר יפעיהו אל חזקיהו פלה אז .מידי ירופלים את ה' יציל כי מידי ארצם אה הצילו אפר
 לחקג אדוניו אפור מלך פלחו אפר רבפקה דברי כל את אלהיך ה׳ יפמע אולי ,׳וגו הזה היום ונאצה והוכחה
 להרף שלחו אשר סנהריב דברי אה ושמע וגו' אזנך ה׳ הפה ויאמר vהזקיה ההפלל כך אחר .וגו׳ הי אלהיס
 וגו׳ ועתה !'וגו המה אלהיס לא כי באש אלהיהס את ונתנו וגו׳ אפור הלכי החריבו ה׳ אמנם ,הי אלהים

ל כי החבר מאמר הוצאות מכם והנה .לבדך אלהים ה׳ אהה כי ה חי א ד ד כ ג ת בנ ד ם כ לי אלי ס׳ ה  ו
אני הפלשתי ויאמר כתוב פפס י״ז) (פ״א דוד עם הפלשתי מענין .היים אנדים למדת תוצאותיו שהיו כמו

חרפתי



Ifדטיזדשני מאמרספר
 האחדות לו לקיים לא ,הרכוי ממנו לשלול אחד נאמר הזה הדרך ועל .מעשה

 תאמר כאשר ,והתרפו בזה זה חלקיו שנדבקו מה אצלנו האחד כי , אצלנו המוכנת
על בזמן ותאמר אחדים, ומים אחד) ואויר אחד גיד (נ״א ״אחד ״ויד ״אחד ״עצם

ך ר ד
נחמד אוצר

ל ;המכר) לדצרי הדברים וקרובים ,«הש פנטולם ע  הדרך ו
ר •מד, מ א חד נ כו' א ׳ המורה .ו  יאוה לא כתב מח״א נ״ז מ
 כענין ,לנמצא קרה מקרה אצלו להיותו האחדות ית'?האר אליו

 מ״ג ה׳ מאמר מלחמות בספר והרלב״ג .וגבורה שאר.מכמה
אמי עליו חלק י״ב סרק  .העצם מל נוסף מקרה האחדות שאין ו

ה קול בעל והרב ד » ע יצא החבר כי !ב3י י ד  ולא המורה,. כ
p נוגה מפיקים זיו מלאים החבר דברי אבל ,עמדי אנכי 

 :שאבאר כמו כוונתו אך ,המורה שזכר הדרך זו ולא אמר מצד
ו לעזלול מנ . מ י בו ר  הרבה: למלקים נחלק שאינו כלומר ה

א ת לו לקיים ל חדו א ת ה בנ מו צלנו ה  מימסלם שאנו לא .א
 כפי רק אחדות לדבר פה אצלנו שאין מאחר ,האחדות לו

ם אנו אץ ומעולם אותו, מבינים שאנחנו  המחויב האחדות מטני
חד כי :יתב' אליו א ח אצלנו ה קו מ  כלומר .חלקיו שנדב
ק דבר כל כי ,באמת אחד שהוא דבר שום אצלנו אין מו  ה

 שיש גשמי דבר רק אינו אמד שהוא לדבי יוכל והפה אצלנו
 נמצא אחד שהוא דבר אין וא״כ ,במקום ונתפס וחמב אורך לו

ץ שע״כ לנו,  עליו שתאמר מה וכל האחד זה מה שתאמר צי
 ולשלשה לשנים לחלקו ■אפשר וא״כ במקום נתפס הרי זה הוא כי

 ,מתחלק עליו שוק שהוא שהמקום וכמו ,תכלית אץ עדי וכו׳
 בלתי חלוקה לקבל אפשר גשמי שכל מדידה לבעלי שמדע וכמו

 .עוד להתחלק יוכל שלא בעולם קוסן לך ואין במחשבה תכלית
ק אמד להבין לנו אין ומעתה מי י ע  ועדיין נפרד איט שעודו ב
 לשלשה וכן ,שנים הוא לשנים וכשנפרד ,אמד הוא יחד מדובק

נו׳  ,בחלקיו מחבק בעודו אחד עליו נאסר אחד פן ד״מ כמו ,ו
כו' ושלשה שנים הוא וכשנתבקע מו :ו ד « ד  מלקים ר׳יל .ו

שר :אמד נקרא יחד שנתסבח לזה זה דומים א ר ב מ א  ת
ד עצם ח  נפרדו ואילו ,ביחד העצם שמלקי בעוד אחד הוא .א

ד :עצמות הרבה יהיו! ונשתברו מזה זה ד וי ח  שיטה היא .א
ת, מענץ אמרת  תאמר שאתה המספרי שהאחד כסו האחדו
 ענינים על רק נאמר זה אין אמנם אחד, יד אמד שור אמד אדם
 הנה אחד אדם ד״מ שתאמר כמו ,כמוהו הרבה נמצאים שהם

 אוו» קורא אתה הרבה לחלקים ומולק מורכב האדם שזה אע״פ
י שני בערך אחד  ד״מ תאמר כאילו ,כאחד כפל שהוא אדם מ

 שתי הם אדם בני שני הנה ,חלקים למאה נחלק אמד שאדם
עבוי אחד מלקים למאה שנקרא נסכים ואך מלקים, סאות  ג
ק אניי לגוף ונעשה מנקיו דבוק ט  נאמר ולזה ,מאוס שתי ג
 כלפי במקרה מונח שם והוא ,אמד יד אמד שור אמד אדם

 אחד נקרא מדיין נתרבה לא זה שגוף כלומר ,מכמותו הרבוי
ק שנים הרי שני יש ואם ,כמותו שני כאן שאין / שלשה ו ו כ  ו
 רבים מחלקים אמד גוף נעשה השור או ד״מ האדם שזה ולפי

ד :אמד בשם נקרא ח בבגד מלקיו דבוק בעבור .א
ר :גיד כתואר שנפשה עד ועור ד ואוי ח  מהרבי המדובק .א
ר :רבים יהיו וכשיתפרדו ,המים וכן , Tאו מלקי מ א ת טי ו בז

י עי

יהודה קול
 הבירם איש והנה .וגו׳ ישראל מערכוח אה חרשהי

 פלשסים׳ ממערכוח מגה שמו הפלג^הי גליה עולה
 וגו׳ דוד ויאמר וגו׳, דוד וישמע האלה כדכריס וידבר

 חיים אלהים מערכוה מרף כי הזה הערל הפלשהי מי כי
 מרף כי מהם כאמד הזה הערל הפלשהי והיה ,וגו'

 אלהים מערכוה זכר כי הרי .וגו׳ חיים אלהים מערכוה
ה כנגד מייס מ ר ע  אלהים מערכיה שהיו פלשתים מ

ם, תי מדו: צדקו אמת המבר ודברי מ ל י ע  הדרך ו
ר הזה מ א  המורם שכתב מה לפי .וכו׳ אחד נ

 האמדוש האר יהב׳ אליו יאות לא נ״ז פרק בראשון
 מכמס תאר כענין לנמצא קרה מקרה אצלו להיותו
 מן שהוא כמו ,שם דבר אשר וזאת .וזולתם וגבורה
 עליו השקר מן הוא כן הרבוי מקרה עליו הפקר
 על טסף ענץ האמדות אין כי ר״ל ,.האמדות מקרה
 הרלב״ג אף .ע״כ ,באמדות לא אמד הוא אבל עצמו

 בזם עליו חלק י״ב פ׳ ח״ג ה׳ מאמר מלחמות בספר
 מקרה האחדות שאין ולהורות להבין ידו במשפע ותאחז

י שבהם השוה הצד שיהיה, ואיך העצם. על נוסף  נ
 המובנש האחדות לו לקיים ית׳ בהקו אהד אמרנו אין

 הרמב״ס דבר אשר הדבר הוא .סנתנו והיא ,אצלנו
ט' הוא אהד זה אלוה וז״ל, חורה יסודי מה׳ בראשון  ו

 הנמצאים האחדים מן אחד כיהודו שאין אהד אלא
 ולא ,הרבה אחדים כולל שהוא כמין אחד לא ,בעולם

ף אחד  אמד אלא ,ולקצוות למחלקות נמלק שהוא עו
 שכתב מה ועיין .ע״כ ,בעולם כמותו אחר ימוד שאין
ק שלזה ואפשר .ל׳ פ' ב׳ מאמר העקרים בעל  כ

 ישיבנו ומי באחד והוא פסוק על באמרו הראב״ע
 שהבי״ש אומרים יש באחד והוא וז״ל, כ״ג) (איוב
 יש כי לפרש אוכל ולא ,נוסף שאינט והאמת ,טסף

 שהאל סודו יהיה דרכנו ולפי .ע״כ ,גדול סוד מ
 לא העברה דרך האחד בדמיון ר״ל באחד, הוא יה׳

 וכסו יקרהו, לא הוא גם האחד מקרה כי ,ממש אמד
 האחד חסרונות אליו קרוב בל לבלום עדינו ורסן מתג

 לאמר וכבדטהו אליו דברנו יבא רק אצלנו, המובן
 אפם .שקדם כמו כאחדוהט לא או כאחדות לא אמד

 כונה אל פונה אחר פירוש הראב״ע בדברי לי יש כי
 האחד בתכונת •הברך היותו על ירמוז כי אמרת,

 יתב' ציורו על לעמוד לנו יתכן ממנו אשר המספרי
 המספרי שהאחד כמו כי לשכלט, ומתייחס קרוב באוק
נמצא המספרים המונות כל ראשית והוא מספר חינני

ח׳ הוא כן ,בכה בו נכללים וכלם בכלם  נכלל! ט וכלם בכלם נמצא ראשיתם והוא מהנבראים דבר אינט י
א. לאין שלימה פשוטה נאמדות ה, ביאור על שמות פ׳ עצמו הראב׳׳ע דבר זה והלא הכלי םאהי  באמרז ש

 האחד הוא הנכבד השם וזה כתב תשא ובא׳ .וכו׳ במעשה מספר בכל והוא בכה באחד הוא מספר כל כי
 חשבץ וכל הכל ראש שהוא המשטן מפאת תסתכל ואס לפניו, לאחר צורך לו ואין עומד בעצמו שהוא

 והתקדשתי והתגדלתי וכעס והתהלות התפלות סוד ק על ,הכל שהוא האחד שהוא האחד המצא ,הוא מהאמדים
.ע״כ ,יצאו מאתו כי ההמוטח לכל כלל כדרך והוא תמונה לו אין האחד והנה ,אתפאר בך אשר וסוד

טר1 ז
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 מהדביקה מרומם האלהי והעצם אחת. ושנה אחד יום ,המתדבק בגוף הדמיון דרך
 לו לקיים לא ההתאחדות לשלול ראשון ובן ,הרבוי לשלול אחד ונאמר והפרידה,
 האלה המדות וכל .התבלה לו לקיים ולא הכליון ממנו לשלול אחרון וכן ,ההתחלה

 בשם התלויות המדות אבל בהם. מתרבה ולא כבודו עצם אל דבקות אינם
 חשך ובורא אור יוצר כמו , טבעיים מצועים מבלי היצירות הם יתברך המפורש

ועושה ,
יהודה קול

ה .פמה ישיין ג׳ סי׳ ברביעי אזכרנו וזכור מ  באחד ו
 והוא אמרו על הראב״ע מסתורי לך גליתי פניס -מפני

אחד  מהם אמד של ראשו על ימינך שים .ישיבנו ומי ג
 מהדביקה מרומם האלהי והעצם :שבעך כנפשך

 עורף לא למעלה שאין דורשין אין פ׳ כאז״ל .והפרידה
, ולא י פו  תורה, יסודי מה׳ בראשון הרמב״ס הביאו ע

 והוא פירוד לא כלומר באמרו הלק בפ׳ עניינו ופירש
 פלשתים בכתף ועפו מלשון עפוי והוא חבור ולא ,עורף

 להתמברס בכתף, אותם ידחפו כלומר י״א) (ישעיה
ת וכל :ע״כ ,בהם דו מ ת אינם האלה ה קו ב  ד
 התלויות המדות כנגד יזה אמר .כבודו עצם אל

 תלויות להיותן כי , בסמוך זכרם שיעלה המפורש בפס
עצם אל דבקות היותן אמר מבעייס מצועים מבלי בו

כבודו'

נחמד אוצר
ל מיון דרך ע ד כא אחד מלק שענינו גזמן כלומר .הד  או
א חלקיו כשיחרנו והרכוי ,לו הקודם חלק סור  אמר זה כנו
 זה הזמן חלקי הרבה קבון בנסשנו מדמין כשאנו אך ,זה סור
.אמת שנה או אחד יום ד״מ הזה לקגון קורים אנו זה אחר
 הנקבץ הענין על אצלנו הונח אחדות שם החבר לסברת הנה

 נקרא ההוא וההתאחדות ,אחד ונעשה חלקים מהרבה ונתחבר
 שאנו וכמו ,אחד שיהיה בעולם גשמי דבר שאין מאמר אחד

 שפבעיהס מפני אחד השור מין שתאמר כמו אחד מין ד״מ קורין
 אהד נקרא הזה המין לזה, זה דומה ואחד אחד כל של ומהותם

 נקרא זה בדמיון ,אחד לבשר והיו הדומים כל שמקבץ מפני
 נמצא שאין על מורה אחד שם כי לומר ואין .אחד המין כל

 ראוי היה הכונה לזאת נתכוין שאם ,לו דומה ואין דוגמתו
 שיש דבר על רק אחד מלת נאמר לא ומעולם , יחיד שנאמר
 סך לו יהיה אם ד״מ וכמו ,ממנו נפרד שהוא רק דוגמתו

 נפרדת שהיא בעבור אחד’ נקראת לבדה מטבע כל מטבעות
 ותעשה הכל תתיך ואם ,מטבעות מאה ד״מ שהוא הקבוץ מן

ף :שנה או יום שיהיה עד הרבה עתות המחבר ,בזמן זה על והקש ,אחד נקראת החתיכה כל הרי כשף חתיכת ק בגו ב ד ת מ  .ה
ר להתדבק יכולים חלקיו אשר גשמי דבר כמו ש ם :והחיבור הפירוד בהם שיצוייר מה להם והדומה הכסף חלקי יהיו ^ מ  מרו

ה ק בי הד הפרידה מ  שהמחשבה שבעילה גשמיים דברים בכל שהוא כמו המדובקים חלקיו שיפרדו בו שיצוייר א׳׳א כלומר . ו
 וכן ,חלקים אלפים לאלפי שיתחלק אפשר גופה גודל כי ולדמות לחשוב נוכל השמש ד״מ כמו ,החלוקה אפשרות על שופטת
מר : והנעלה הנשגב אלהי בעצם משא׳כ ,אליה ולדבק כמוה פעמים אלף כמותה על להוסיף אפשר א ד ונ ח  אומרים כשאנו .א
 ,החלוקה המקבל ענין דמיוננו לנגד משנציב נמלט לא ענינו לצייר שכשנבא ,אחד שהוא ענין מציאות בציור שכוונתנו לח אחד

ם, דברים זולת ראינו לא גשמים'ומעולם דברים אחר רק נפנה אינו ודמיוננו עצמנו שכל מאחר  אחד במלח כי אפה חמריי
 מקובץ ואינו לעולם שיתרבה אפשר שאי נכבד מציאות כאן שיש נכוין אדרבה רק עינינו לנגד דמיון שום נשים לא הש״י שכלפי

א ראשון ובן :מתרבה הוא החלוקה שמקבל דבר וכל החלוקה מקבל היה שאז ,במקום נתפס ואינו רבים מחלקים שלו  ל
ת רו ח א ת ה  P אדם בגי בלשון הונח לא -שראשון מפני ,ראשון שהוא ממנו המובן אין וגו׳ ראשון אני שנאמר מה ר״ל . ה

 וכמו ,החג ימי לשבעת ראשון שר״ל קודש מקרא הראשון ביום כמו ,אחריו להבאים ראשון שהוא אך התחלה לו -שיש הדבר על
אדם, ■בלשון שם לנו אין הש״י שהוא כמו לפניו ראשית ואין ראשון שהוא דבר אך .יסעו ראשונה  זה מבינים שאין מפני בני.

ם, מבני הסגולה רק ד  הההאחרות, ממנו לשלול אך הראשית לו ליחס הכונה אין ראשון ית׳ האל קורים שאנחנו מה זה ולפי א
 שהוא ממילא מחויב כן ואס נמצא היה שלא אחר שהיה שנאמר ,ח׳ו איחור מעולם לו הושג לא שהש״י בזה שנתכוין כלומר
ל אחרון וכן :לפניו ראשית שאין ראשון שלו ו ל מנ  הקודם לדבר אחרון שזה מורה אדם בני בלשון אחרון כן כמו .הבליון מ

 וגו׳ האלה האותות לשני גם יאמינו לא אס והיה האחרון האות לקול והאמינו הראשון האות לקול יאמינו לא אם והיה כמו
, היבשה ושפכת, היאור ממימי ולקחת ׳ ו ג ^ר שקדמו. הראשון האות אל בערך אחרון נקרא היה 'השני האות זה הרי ו שנ כ  ו

 לנצח עומד יתב׳ שהוא כלומר. ,הכליון ממנו לשלול רק זה שם בא לא אבל אדם, בני כמשמעות יובן לא אחרון לשון הש״י על
 דבר לכל בהכרח אחרון הוא הנצחי שהדבר עד אחריו דבר שיהיה יצוייר לא לנצח עומד אשר והדבר לו, תכלית ואין נצחים

א :שאפשר ה לו לקיים ל בל ת  ,התכלית ובכאן שקדמו הדבר אחרית על המורה אדם בני כלשון אחרון שנאמר לא כלומר .ה
ע, תכלית היה האחרון שדגל שר״ל יסעו לאחרונה וכמו ס מ  אחרון: ולא ראשון לא בו שייך ולא הזמן תחת נופל אינו ית׳ והוא ה

ם ת אינ קו . עצם אל דב ו ד ו ג  השמות שהם כמו כבודו בעצם ענץ איזה משמעותם על שיורה יתב׳ בו דבוקים שמות אינם ב
 ותעצומות כח בנו אין כבודו לעצם שיתחייב ומה ,ההפך לשלול רק ואינם הלום מורים אינם אבל ,לנו המורגלים הגשמים

א :וכלל כלל שם לו לקרוא ל רבה ו ת  הרבה עגינים גו שיתחברו כלומר ,יתב׳ בו• רבוי יובן לא האלו השמות מפני .בהם מ
ת.אלו, מחמת ם, חלקים קבוץ אדם בני בלשון שמשמע אחד כמו שמו מי ענין בו נבין שלא ואחרון ראשון וכמו רבי  שמורה ר

 מורים אלו ששמות מפני אבל ,א׳ מחלק נ״ז פרק סוף המורה וכמ׳ש הזמן׳, תחת הנופלים הדברים ובין בינו דמיון שיש
 כגון כאן עי שזכר המפורש בשם תלויות הבלתי המדות הל שאר וכן ,ודמיון רבוי שום עמהם יכנס לא ההפך לשלול השוללות

ת אבל :רבוי שוס בהם אין למעלה שזכר ממה לזה וכדומה וקדוש רחום רו מ ת ה תלויו ש בשם ה ר מפו כו׳ ה  מוסב .ו
 ,הברואים מהפעליות נלקחות טפליות ותבניות מדות הם מהמפורש חוץ הבורא שמות שכל שאמר במה הסימן ראש אל למעלה
 המפורש השם כלומר .טבעיים מצועים מגלי היצירות הם ,המפורש לשם המיוחסים והפעולות הסבות ר״ל המדות שאמנם

 ; הטבע כל ומקור היצירות עקרי אל מיוחס שם הוא אבל ,בלבד שבעולם בנוהג הן אשר המשתלשלות הפעולות על נזכר לא
מו העולם ימות השמש יתבטל ואילו ,בכללו והעולם הטבעיות הויות כל מעמדת שהשמש הטבעיים אמרו כבר .אור יוצר ב

נכללו ,
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 ואפשר .אחרת סבה מצוע מבלי וחפצו בגזרתו ר״ל ,לבדו גדולות גפלאות ועושח

 חבת בדרך ר״ל ,שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא באמרו רצה שזה
 להם ברא ולא ,מלכים עליהם ויוכח לעשקם אדם הניח לא שאמר כמו ,והנצהון

 ,ה׳ ובשמי ר״ל ,להם נודעתי לא ה' ושמי אמר כן ועל ,למשה ברא כאשר מופת
 הניח שלא מה וישראל משה עם ועשה .לשניהם תשרת שדי באל שבי״ת מפני
 כמו j מכוונת חדשה בריאה ההם הדברים את ברא העולם שבורא בנפשות ספק

 נדולים שהם מפני לא ,וזולתם הענן ועמוד והמן סוף ים וקריעת מצרים מכות
 היו והאבות בלבבם, הספק והיה רבים שהם מפני אך ויעקב יצהק מאברהם
 היתח לא רעה אם כי ימותם כל פוגעים היו לא שאפילו הלבב, ובר האמונה בתכלית
ה. כל אל צריכים היו ולא נהלשת, באלהים אמונתם  לבב חכם אותו ונקרא ז

מפני .
ה קול ד הו י

; ו ד ר מו ש פ א ה ו ה שז צ רו ר מ א רא ב א /1ו ו ו
 המסשים בין הלק אפר החלוק אמהח על להעמידנו כיון

 הבאים ובין עבעיים באמצעיים יחב׳ מאחו הבאים
 יוסד הזה החלוק על כי שראינו ממה ,בלחם מאהו
 אל כיון שדי באל באמרו כי ,וגו׳ וארא הכחוב מאמר

ם; .באמצעיים הבאות המעשיות  ושמי ובאמרו טבעיי
 להפליא עשה אשר המפורש בשם התלויות אל כיון ה׳

 ומה .האבות עם כן עשה ולא וישראל משה עס
י שאמר נ פ ת מ ״ בי הראב׳׳ע דברי הן הן .וכו׳ ש

ס׳

ר צ ד או מ ח נ
 תחיז הנמצא לכל כוללת הויה היא האור שיצירת הרי ככללו
 -אחר כרגע השמים צכא על משפיע ית׳ שהאל ומפני ,השמש

 כסיליהם כל נפשדיס היו כבר ה1 ואלולא הפסק בלי רגע
הס, ה, בשם יוצר לכך.נאמר ומאורי  תמיד שיוצר כלומר הו

 הבה לאור שאין ומאסר■ בראשית, מעשה יום בכל ומתדש
 אדם שבני ממה השפל בעולם אשר הענינים מכל אמצעית

 : המפורש לשם הזאת הבריאה נתיחסה לכן כזה מרגישים
שה עו ת ו או פל ת נ לו דו . ג ו ד ב  הנפלאות היצירות ר״ל ל
 נתלה הכל וההויה העבע מגדר הון היוצאים הנסים ובכללן

 מידוש שר״ל הוי״ה, שם מורה זה שעל ,בלבד המפורש כשם
גזירת כסי בכלל או בפרט והשתנותו מונזלע ברצון הננולם
תו רוצה :וארא בריש ז״ל הרמב״ן כתב וכן ,יתברך מכמתו ר בלי וחפצו בגז ע מ צו  לא לבדו שאמר שזה .אחרת סבה ס

 ובכלל השמים צבא ובריאות והאור החושך כגון הגדולות שהנפלאות הכונה אבל ,האלו המעשים f עמו^בשה אחר אל למעט בא
ם מעשה זה סי שר :לבדו מיהו״ה בלתי ,אמצעית סבה ידי על הטבע בהשתלשלות יוצאים אינם אלו שכל מ ה ואפ ת שז צ  ר

אמרו א .ב אל :למשה הש״י אמר שזאת ,וגו׳ אברהם אל וארא של הפסוקים עס״ז לפרש ג  שדי אל ששם נודע וכבר .שדי ב
 אל הטבעיים ומהלכות השמים מערכות שמסבב כלומר המערכות משדד מלשון דרשוהו ז״ל ורבותינו ,והנצחון התוקף על מורה
ה בדרך :יטם יחסון אשר ב צחון ח הנ  יכלו ולא רואיהם כל בעיני חנם ונתן ובואם צאתם לשמור להאבות רחמים שנתן .ו

 הוצרך ולא הטבע אל הקרובים נסהרים בנסים היה זה כל אך .בארצותם גרים היו שהם אע״פ ארן מלכי כל אליהם לנגוע
 וכן ,שרה דגר על הנגעים בו שחלו הנש שהיה אך נגעים בעלי אנשים ימצאו שכבר פרעה נגעי כמו ,חדשה בריאה בהם

א נסים מעשה שהיה אע״ם חדש דבר הענין עיקר היה ולא הטבע מצד הזה שיקרה אפשר לאבימלך. רחם כל בעד עצירה  ל
ח שקם אדם הני  והצורך ההכרה כסי הנזקיס מן אותם לשמור כדי רק אך לתועלתם מפורסמים נסים להם עשה לא .וכו' לע
שמי ר׳׳ל :להם ב  לאבות נראה שהיה שמה גזה הכוונה אך ,המפורש מהשם ידעו לא שהאבות לפרש אין שודאי .ה׳ ו

 לכד זה כי ,הטבע השתלשלות דרך היצירות על המורה שדי אל והוא השם, מדות שאר דרך היה הכל אותם והנהגתו בהשגחתו
 טדע לא יהו׳׳ה ובשם פירושו ,להם נודעתי לא ה׳ ושמי שאמר ווה ,הזה עולם געניני צרכם ולכלכל אותם לנהל להם הספיק

פני :עליו מורה זה ששם מה מסורשמים נסים להס הראה לא ,להם אל שבי״ת מ ת שדי ב שר הם ת שני  הכי״מ הנה .ל
 נודעמי לא ה׳ ונשמי נכתב כאילו והרי ,ושמי למלת ג״כ משרתת והיא ,לשרה המלה על נוספת שהיא משרתת בי״ת נקראת באל

הם,  שדי, באל של הבי״ת כו כמו ,לשניהם משמשת מאל והמ״ם שדי, שר״לומאת שדי, ואה ויעזרך אביך מאל בזה וכיוצא ל
שה :וארא ריש הראב״ע וכ״כ ע ה עם ו ש שראל מ ו' אברהם אל וארא השם שאמר המאמר ענין ביאור כלומר .וכו׳ וי ג  ו
, ה׳ ושמי ׳ ו ג ל, לעיני נפלאות לעשות חדשות לברוא שרצונו הש׳י לז שאמי ו  הזם 'לעם הרעותה למה משה נגד.שאמר וזה כ
 עליכם ה׳ ירא אליו שאמרו העם בעיני ונבאש מפרעה ידו על ישראל לבני רעה שמצאתם על למשה חרה כי ,שלחתני זה למה

 יושעו אדרבה וכי שלחתיך כי וידעו יאמינו הכל מעתה ר״ל ,לפרעה אעשה אשר תראה עתה השיבו והשם .וגו׳ וישפוט
 ללז למטן ,גדולים ובשפטים נטויה בזרוע אתכם וגאלתי וגו׳ ה׳ ושמי וגו׳ אברהם אל וארא לו שאמר וזהו ,עולמים תשועת

ע ככל חדשה בריאה מלברוא ידו תקצר ולא הבורא והוא היוצר שהוא העם בלב ספק ישאר  למד ונמצא ללמד בא זה והרי ,הצו
אה :התורה וראש האמונה סנת וזאת ,מאין העולם חידש שהבורא להם התברר ה ברי ש ת חד כוונ  הבריאס שהיסה כלומר .מ

מו :אחר דבר שוס לצורך ולא העם בלב הש״י אמונת ולתקוע הגאולה צורך להשלים מיוחדת בכוונה הזאת ת כ כו  .מצרים מ
מו  כפול החושך שהיה מז״ל וכמ״ש ,השמש אור וכין המצריים בין המבדיל עב מושך ונברא כנים שנבראו והחושך הכנים נ

פני אך :לעמוד יכול היה לא יושב שהיה שמי ומכופל ם מ  בעין ועין נביאים• היו עצמם הם האבות ר״ל .וכו׳ רבים שה
ב ובר :האמינו לא בעיניהם שראו ולולא נכיאים ה׳ עם כל שיהיו אפשר אי אמנם .הנבואה מצד ה׳ אס ידעו ב  זכי . הל
לו :הנפש א שאפי ם חיו ל עי  היו לא צדקתם מחמת עכ׳ז עצמם מצד ה׳ את ידיעתם שמלבד לומר עוד הוסיף .וכו׳ פוג

 מלכים הוכיח ולא לעשקם אדם כיד אותם הניח אילו שאף ה׳, ויכולה פרטיה בהשגחה אמונתם לחזק חושיים למופתים (ו־יכים
בב חכם :עדיף בנס דלמעט לציע שלא בא הנס ואין וכלל, כלל מאמונתם נועים היו לא עכ״ז ,גרעסם אובדים והיו עליהם . ל
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המדות מן כח אמיץ אבל לו, מדה החכמה לאין ההבמה, עצם שהוא מפני

:המעשיות
ר מ א

ה קול ד הו י
אין ־■ וארא ס׳ ה ו מ כ ח ה ה ד  ביארנו כבר .לו פ
 הוראת אל מה באופן מבוא לו שיש מה כל בי

 הכמה שס והנה .מדה בשם נכלל אינו ,עצמותו
 אל ליחשו ראוי כן ולפי שכלי, שלימות על המורה
 נפרד בלתי הוא אליי המיוסם והשלימות יה׳ עצמותו

ה בשם נתפש בלתי ה״ה כאמור ממנו ל :כלל מז ב  א
ץ מי ה א ת מן כ דו פ ת ה ו שי ע פ  הביאור המשיך .ה

 ,זכרו פקדם לבב הכם אצל כתוב להיותו זה מל
 שאין והודיענו . כה ואמיץ .לבב הכם מ׳) באמרו(איוב

 פ׳ בראשון המורה כדבר כי ,הכה עצם היותו ענינו
 לא שהוא ,עצמו ביהינת לבורא נמצא איננו היטלת נ״ג

 ובין בינו יהס בבחינה האר הוא אבל ,עצמו על יוכל
שדי כאל כה אמיץ והנה .למעלה כמוזכר ברואיו

ר צ ד או פ ה נ
ה .ט׳) (איוב כה ואמיץ נכב הכס פניו נאמר ה:״י  חכם מ
 לא אמנה כי ,המכמד מ־,ור יהכרך שהוא בה הכונה לבב

 ר5א בריותיו וכלאי ה׳ ידיעת לא אס בחכמה דבר כיס יתואר
/ ברא  כנאמר(ירמיה כענין יהב׳ זולתו להכמה מציאות ואין ה
 הדכל וגו׳ בזהה אם כי וגו׳ בחכמתו חכם יתהלל אל ט׳)

ה ואין :אוחי וידוע מ כ ח ה ה ד  הואר כס החכמה אין .לו מ
ץ אבל ; החכמה עצם הוא אבל יתב׳ לו מי ה א ת מן כ ח ס  ה

ת. ו שי ע מ  הנראים לשי׳המעכים זה כס לו כקורא ר׳ל ה
 ידעו ולא הרים המעתיק כנאמר כענין ,וגבורה בכח בעולם
 נקרא יתב׳ ממנו הנראים כהנו הסעילות ומפני .ט׳) (איוב
 אלץ שיתאמצו כבד דבר המניעים אדם בני כמכל ,כח אמין
 דבר בכל הכיבד כח הנותן בהכ׳י זה יתואר לא אמנם ,בכהס
 הכבדים וישארו הגבוהים הריס יתקיימו וספצו ובהשפעתו משא

 להם הראוי צורתם מהם ימנע בהכצו אס ואולם ,מכאם על
 לא וא'כ ,מכבדות אלהים ומנעם יכלו ומאליהם נמלהו כעשן

 תוכף שנאמר וכענין ורצון, הפן אך בעצם כה ית׳ לו יתואר
 קנא מדת כמו מדה כה המיץ יהיה ולכך .וגו׳ יגועון רוהם

נמעלה.־ שזכר והנון ורמוס ונוקם
איר

 חל נבך תפיס וחס .המעשיות מסוג ושניהם שהזכיר
 העירונו הפר ההפקות כל כי השכיל אז ,כתבנו אפר
 מעוז לצור ונתעודד קמנו ואנהנו ,ונפלו כרעו המה

 לשונות מריב קדוש אמרי להושיע. מצודות ולבית
ה. את זה כסותרים הנראים  שמתי לא זאת ובכל ז

ליכיול הרוצה וכל הקדש למלאכה הקרב הקרב כל בו להתגדר הנחתי מקום רק עברו, לבלתי גבול בזה
לו, יכין דרכו.אפר פי על יעברו הספקות עבי נגדו מנוגה הארץ על יצא וכשמש■ ויכול, יבוא הש״ם את
מצאנוהו מפורש שם הלא לחמר לקראתי איש הפך כאשר הלך לבי ולא .וכבדטהו אלינו דברו ’ יבא בוא

יאמר ואיך ;מבפרס ימשך ונקה עד כי ,וגו׳ וקנון רחום אל ה׳ ה׳ באמרו מדות הי״ג מכלל כח שגיא
ת. הם מהמפורש הוץ הבורא שמות כי החבר  השא ס׳ הראב״ע מכעם זה בתשובת ואחוזי ידך פלח מדו

 שבגדי כמו ,האחד להוציא חשפו ולא הרבים בבהינת עצם פס היותו עם במדות הכניסוהו הנכבד השם כי
, רק אינם כהונה '  ארם בפדן נולדו שבכיס י״ח, כן וכמו במספר. הכניסו תכשיט כמו שהציץ ובעבור ז
ען, בארץ נולד לבדו ובנימן  גפבעים וככה ארם. בפדן לו יולדו אפר יעקב בני אלה כתיב כלס ועל כנ

והפני ,עצם הראשון השם ולדעתי .נולדו שם כי ירדו לא ואפרים ומנשה ,מצרימה אבותיך ירדו נפש
ע״ד ,האר כמו השם זה הוא פעם כי שמוה פ׳ כתב כפר ,באותיות שויס שניהם היות עם כי .האר

מו, •משה עולם ימי ויזכור  הנכבד והשם והוצאה. משיכה מענין תאר כמו הוא ושם עצם פס משה כי ע
 כמוך והוא ,הקדושים המלאכים שהם למלהיס סמוך ה׳ כן על ,ההויוח המעמיד כעמו יהיה תאר כשהוא

השמוח בשער צהות וגס׳ .להסמך יכול היה לא עצם פס היה וחילו ,השמים צבאות שהם לצבאות כן גם
סוד לו יש כי והנורא הנכבד השם מסוד ראיה ואין ז״ל, כתב יכמך לא העצם שם כי להורות בא כאשר

ק, מו ת. מי״ג אמד הוא נהשב כן על ע מו. מפה עולם ימי ויזכור וכמוהו מדו  משה שהוא אומרים ויש ע
 והדיקות א׳ סימן ברביעי גאמרו החבר כיון שלזה יחשב וכבר .שזכרנו ממה מבוארת וכונהו .עכ״ל ,ועמו

ד הנכבד בפס אס כי אינה היהירה והמעלה ״ א יו א״ו ה״ א ו  כי .ע״כ ,במדות אליו רמוז נודע שם הוא ה״
ת אל שכיון נראה אליו.במדות רמוז באתרו מדו ״ג'  על יסופרו ממש מדוח מהן שהי״ב בכתוב הנזכרות הי

 המפורש השם הוציא בשכבר עצמו אה סותר נמצא כן פחם ,מדה שם עליו שיוחלט לא ,הראשון שם עצם
^ל ת. מ  להחזיר נפתח מקור לנו היה וכבר .השורגו מקומו בפער נכון על דבריו ביאור מפפס אכן המדו
ם, מדוח עשרה השלש ספק ק מדה, תאר הוא גם. הראשון השם כי באמרנו רי  שכתב כמו ענינו ויהיה ו
פנו, אינו שעשה הממציא שהוא ספורנו החכם עליו  נמצא, כל מציאות מקיים שהוא ענינו יהיה והשני י
 הראב״ע כדברי הכלל על לסמוך צריכים היינו לא ובכן ממציאותו, השופע זולתי מציאות קיום נמצא לשום שאין

ם, מדת שניהם כי באמרס לזה פנים ז״ל..הסבירו וחכמינו שזכרט. ם, שיחעא קודם אחת רחמי  ואחר אד
 קדשו רוח אח ועצבו מרו אשר רשע אנשי כעמם יסיגו לא ית׳ רממיו כי המדה היא וזו .וישוב שיחטא אחר

 הלז הנושא על אומר אביע ליום כי ,אמת בכתב רשום לך ואגידה .שבים לקבל נטויה ידו ועוד ,הגב״ח
עטר יחלוף פני על רוח משכב עלי בתנומות כי ,ענינו חקירת על דעת יהוה לילה ,המקשיבים צמביר  וי

*, ככה על למקור נתעוררתי ט אשר את ויקרא
ס ה ש
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i ומדבר ושומע רואה כמו ,גשמיות יותר שהם במדות תעשה איך הכוזרי אמר 

:לבו אל ומתעצב במעשיו ושמח סיני הר על ויורד הלוחות על וכותב
 מדיניו ויוצא במדותיו הטא שאין צדק בשופט לך דמיתיו הלא החבר אמר ד

בהריסת אחרים על ונוזר ■בהם, ושמח אוהבם ויקרא וכבודם, עם הצלחת
בתיהם

נחמד אוצר
ה איך נ ש ע ט׳ ת  שהם המדוס לפרש תוכל איך כלומר .ו

 המדות שמורים כמו הגשמיות על יותר מורים
סו :הנוכחת אה כ  רעת רכה כי ה' וירא שנאמר כענין .רו

 כלי ידי על היא חיים וכנעל כאדם הראיה ענין כי .האדם
מי, ש  מגשם הנכפלים האורה ניצוצי מקכלת אשר העין והוא ג

 כחדרי ונדפקים ויורדים העיניי כזכוטת ומשתכרים ומקשי «
^ איזה ועל .הראותיי הרגש ומשם המוח  זה לההכיר טכל ד

: ודמות גשמי מכל המרומם גהש״י מי ש ג ן ע. עני מ םו  וכן ו׳
 האויר ומניע הדופק מקול כאויר הנעשה צליל הוא השמע

 השמיעיי תוף אל שמגיע עד לו הסמוך את והסמוך לו הסמוך
 הקול להכפיל נפלאה תכונה על נעשה האוזן וגוף האדם, שכאוזן
 גשמי יותר חוש והוא חצוצרה, כעין ולהרהיכקולו עליו היורד

 ;שכאדם הדכור מכלי הנחתך הדכור מזה ויותר , הראות מן
ג ת כו ת על י חו לו  ;לא הגשמיות על יותר מורה וזה .ה
ל ויורד :סופר כעע כותכת כיד p יצוייר  .סיני הר ע

 ממקום הכל יוצר יעתק ח׳ו כאילו הגשמיות מן יותר נראה זה
 יתכן ואיך ,סיני הר כמו וקטן צר מקום אל כי אף למקום
ח :יכלכלוהו לא השמים ושמי השמים כאשר זה לדמות מ ש  ו

שיו מע ב ב צ ע ת מ  ה׳ ישמח טנין מזו גדולה ועוד .בלבו ו
 כשמחה יתפעל כי והתפעלות השתנות ח׳ו המורה ,כמעשיו
 שההתהדשות עד הנולד את רואה אינו ח׳ו כאילו או ,ועצכות
 יראה אם שהאדם כמו ,הנצכות ואל השמחה אל מניעו הנולד

 ,לכו ויצא יחרד כי עד כהפסדם ויתעצב ישמח, מצליחים מעשיו.
ץ ענ  הענינים לקרב טכל ואיככה .לכו אל ויתעצב שנאמר נ

:המושכל אל האלו
תיו הלא ד מי פט לך ד שו  נשא זה שלפני כסימן .צדק ב

 וכעושר אהד אדם כריש הגוזר צדק משופט משלו
 התירו האוזן אה לסכר שכדי ,כגופו שישתנה מכלי אחר אדם
 כל השופט כ״ו מלך כתוארי הכורא את לתאר הכתוכים להם

 מתנהג האנושיות כמדותיו אשר ,כסאו מכון וצדק הארן
א שאין :העולם כני את כמישור ומוכיח כחסידות ט  ח
תיו  כו המוטבעות המדות שיהיו כמדותיו חסרון אין .במדו

 הסכלות כמו משפט לעות אותו מסיעות הגוף חומר מצד
 שכל ,אמונה ומיעוט אדם כני והאות הממון ואהכת והגאוס

 קולע מלשון והוא ,וכהפך הרשע את להצדיק גורמים הם אלה
 כדרך השיב זו והשוכה .כ׳) (שופטים יחטא ולא השערה אל

 שיתואר שאמר ,מתמיהים היותר הגשמיות המדות נגד כלל
 לקרב גשמים תארים עליו ידוכר שלא א״א ודם כשר כשופט
ניו ויוצא :והולך שמכאר כמו אדם כני הכנת אל ענינו  מדי

ת ה מ׳ מ  ככל מלכותו אשר הזה השופט ר״ל .וכבודם עצז ז
 שיגזור הצדק משפטו נמשך לפעמים הנה כצדק ישופט משלה

 צדקת כעמר וזה ,ככודס ויגדל דרכם ויצליח כטוכ עמו על
ם ויקרא ;הנאמנה ועכודתס העם הב ח או מ ש ם ו  הנה .בה

 כשלומם ושמח עמו אוהב שהוא ההוא השופט על נאמר
 לפי עכ״ז ,הטוכיס מעשיהם מצד שכרם שיטלו וכדין ,השופט צדקת מצד אכל האהכה מצד זה להם הגיע שלא אע״ם ,זטוכתם

 ,כמעשיו ה' ישמח נאמר הזה וכדמיון .כהם ושמח העם אוהב ההוא השופט נקרא לאהוכו שאפשר הטוכ כל לגמול האוהב שדרך
 שהמאמר כמו ,השמחה לו ניחם צדק כמשפט יתכרך ורצונו חכמתו חיוכ כפי והצדק האמת צד על נהוגים אדם שכני וזאחר.

ם, כני כלשון תורה דנרה מפורסם ד  יגיע שאס האדם השמחה,כטכע המעורר הש׳י כעצם השתנות ושלום חס שיהיה לא א
ר : הכמהה כו המעורר ממט ומחוסר אליו שוקק הוא אשר דנר לו ל וגוז סת אהרים ע ש בהרי ה מצד אס וכן .וכו' <תי

משפטו

יהודה קול
ר שהם ג ת ת יו ו מי ש ס כי וכז׳. ג  קצת היות פ

על, מורה בקודמת הנזכרות המעשיות
 מ״מ ,וכיוצא וקנון כרקום לקומר נמשכות האפליות

 באלו, כהתפרפמו מתפרכס.בהס הגשמיות ענין אין
 פנגילות הן והכתיבה והדבור והשמיעה הראיה כי

 העתק על מורה והירידה ,מפייס בכליס נשלמות
 פ׳ המורה כדבר ,ממנו שפל מקום אל ממקום הנוף

 הם גם היותם עם והעצב והשמחה מהראשון, י׳
 יותר אנו הרי , וחבריהם וקנון כרקום הנפש הפעליות

 השמח פני השמנות מצד הגשמות בהוראת מפורסמים
 חזק הסעליוה על מורה שזה העין למראית והנעצב

 פדר על אלה דבריו לישב באח ואם בחומר. נעשה
 מנך דרור מר ראש לך קח ,לסדרם להם העשה כה
 ההכסיסים כל תדרשנו כי ט ומצאת ,ארץ שופש ב״ו

 פס הכאנה ענין מאד־ ובכן,יתיחס .סדר על הללו
 וזה .צדק בשופכו לך דמיהיו הלה האומרת התשובה

 אשר המעשה אח לראות משוג־כיות המלך עיני כי
 בני מנתיבות שמץ הקח למען קשבת ואזנו יעשון,
 נושא מדבר והוא במישרים, הההלכנה אם מדינתו

 מצוהיו בפר על וכותב משפג־ס, צדק על תמיד ונותן
 ישכיל הזכרונות ספר על בכתב והכל ,ומשפנייו הקיו

 .המדינה בני כל של פעולותיהם תכנית מלאכות כל
 וכל שומעת ואחן רואה עין התנא מאמר ע״ד זה וכל

 ממקום כן גס נעתק והוא ,נכתבים בספר מעשיך
 מלכותו כסא על שבחו ממרום כי ממנו, שפל מקום אל

 P ברדתו ישפיל הגבוה המדרגה, בסתר ישגיח
 מצב סוב ובראותו ,עסקיהם על לפקח העם אל ההר

 :לבו אל יתעצב זה הפך ועל ,במעשיו ישמח ענינם
ו הלא ד תי מי ק בשופט לך ד ד  השיב .וכו׳ צ

 מדבר אל דילג כך ואמר ,ראשון אחרון על
 הראיה ועל ,הירידה ענין לבאר שב ולבסוף ,וכותב

 עשתה ידו אלה כל אח . מאומה השיב לא והשמיעה
ת, בחכמה  שהיהה ,מה על השיב תחלה כי ודע
 אלא הקודמים, בדברים פניו לעמת מושמת תשובתו
 מלעמת מהר וסרו לבו, על העלם לא -שהכוזרי

 השובה הוא שענינו השופע דמיון כי וזה מזכרהו.
 ב׳ סימן בראשית לו קדם כבר והעצב השמחה לעסקי
 אדם בריש גוזר צדק שופט הוא אמנם שם נאמרו

,וכו׳ בעצמותו שישתנה מבלי אתר אדם ועושר אמד
עד
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תם, והחרים בתיהם  עליחם^ וכועס אותם מואס שהוא זה בהפך עליו ויספרו או

 השדים הצטיירו כאשר בדבורו ומצטיירים לרצונו נפעלים הנופים וכל ושהאויר
 אצלנו הנקרא הרוחני הדק הנשם מן מצטיירות וכן .ומדבר כותב ונקרא ,והארץ

4 בלבד ה׳ העברה דרך על ונקרא ה/ כבוד הנקראות הרוחניות הצורות ,הקדש רוח
כמו

יהודה קול
 שהשמסה כזה הורה כי .שנוי בו השהמה בלי אמרו פד

 בשר צדק בשוכנו יאוהו לא ההפעליות יחר עס והכצב
 יאמר ולא ,שמו יהב׳ הארץ כל בשופכו שנן וכל ודם

 חשובה ג״כ זה ובכלל . העברה דדך רק עליהם זה
 פנינו ידמה מאפר כי ,והשמיעה הראיה לענין מהפקה
 את יזכה והשמיעה הראיה פי על והוא צדק לשופגי
 עליו מהפרים היותנו ימשך ,החייב חת ויחייב הזכאי
ר :וההדמות ההמשל צד על באלה אוי ה ש ל ו כ  ו

ם פי ם הגו לי ע פ  ענין לתשובת שהוא .וכו' לרצונו נ
ס, סי׳ בראשון ענינו הוקדם כבר והדבור הכתיבה ״  פ

 וכן בחפצו ונצגייירו במאמרו עמדו המים כי באמרו
 האותיות בצורות הנביא אזן אל המגיע האויר יצעייר

 אל להשמיעם חפ! שהוא הענינים על מורות שהן
 ענין שם המפיל עוד .ע"כ ,ההמון אל או הנביא

 סוף ים ולגזירת השמים לבריאת וכתיבתם הלוחות
 בצביונם בכאן הנאמרים הדברים הן והן לגזרים,
ם בכאן שאמר ומה .ובקומתם רי טיי צ מ רו ו בו ד  ,ב

ם, דבור לו שהיה ממנו להבין אין ד  נפלנו שא״כ קו
 רק ,גשמי דבור לו ליחס ממני שברחנו עצמו בספק
 הענינים על המורות האותיות בצורות שמצכייירים פנינו

 ,שזכרנו פ״ע סימן בראשון בדבריו שהורה וכמו ,׳וכו
 שימן ברביעי שיבא למה ג״כ ורמז .דבורו הוא חה

 ספרים ג' שהם וסופר וסיפור הפר ביאור על ב״ה
 עולמו את אלהיס ברא אשר יצירה בכפר הנזכרים

 דבור מחשבה כנגד הם כי החבר שם וביאר .בהם
 ודברי ,יצירותיו היא אלהים ומכתב באמרו ,ומעשה

 דברו, הוא האלהים ושיפור מכתבו, הוא האלהים
 אחד, דבר האל בחק והשופר והסיפור הספר שב הנה

 לא אשר הירידה על תשובתו המשיך כך אחר פ״כ.
 טן מצטיירות וכן באמרו וזה .הנה עד בה דיבר

ם ש ק הג ד חני ה רו כו׳. ה  לך יתבאר הזה והענין ו
 פלוי לפי כי זכרונך מנורת פני מול אל בהעלותך

 אשר החומר דקות לו יאות העבעי הנמצא מדרגת
בפרקיו הגדול אליעזר ר׳ שהורה וכמו .ממנו יתהוה

נחסד אוצר
ס: ולהחרים טם איזה ולהרוס ל*הוש גזר הצדק מששטו ס רי  ט

 כופש השושט כי האדם בלשון יאמר אז .בהפך עליו ויסשרו
ם, ונעצב אותם ושונא נליהס ה  הכעס מצד שלא האף ב

 .מחייבו והיושר נותן הדין כך אכל כאלה אותם קרה והשנאה
 5השי החבר והנה .האוזן את לסבר כדי הש׳י על נאמר כן

 שהם ועצבות משמחה גמענוחיו הכוזרי שסיים מה נגד תחלה
 מצי טענותיו אל חזר ואח״ז ,הגשמיות אל יותר נוטים ענינים

 הר במעמד הכל שהיה מה והירידה והכתיבה הדבור ענין
ר :סיני שהאוי כל ו ם ו פי ם : היסודות כל . הגו לי ע פ  נ

 כנ« כי ,הש״י חשן כשי שונות שעולות מקבלים ,לרצונו
 רג« בכל עליהם ומששיע אותם ומקיים הגושות כל נברא

 עניו אל אותם להסיע תקצר ה׳ היד , שהס ענין על שישארו
 שהדבור וכמו ,שירצה ותואר ענין בכל אותם ולהלביש אחר

 האויר באמצעות חברו אוזן אל מגיע אדם בן ולשון משה היוצא
ל הזה סדר ׳ועל כך ,והלשון המבטא מחתוך המתנועע  ונ

 להני« ר׳ל ,האויר על לצוות ה׳ בעיני יקשה לא הזאת תמונה
 י91א3 דבור כדמות ממנו שישמע עד ידוע ציור אותו על אותו

ב ונקרא ;קדשו דברי לקבל המוכנים האנשים ת ר כו ג ד מ  • ו
 אז אותיות תמונות לקבל ברצונו האבן נתשעלה כאשר כלומר
ט, באצבע כתובים העברה בדרך נאמר  כשנשתנם וכן אלהי
ן :מדבר נקרא אדם בני אל ה' חפן להשמיע האויר כ  ו

ת רו ם מן מצטיי ש ק הנ חני הד צלנו הנקרא הרו ת א  רו
ש  בזם ככוונה הקודש רוח קורים שהנו שזה ר׳ל .וכו׳ הקוד

 מלבה! הוא אשר והענן האש או האויר המו דק גשם שיש
 כן לנשמתו מלבוש אדם בן שגוף כמו ,בו השוכן להרוחניות

 כדעיו ולא ,לנביאים הנראות נהצורות מלבוש דק יוסר גוף יש
א כי שיאמרו החוקרים בי  בעיניו רוחני ענין שוס יראה לא מ

מ לו נאותה אבל ,השכלי ב^יור לו נדמה כך רק ,ממש  דנ
 הנראה הרוחניות בצורות ירגישו יחדיו והשכל שהעין המקובליס

 יתלבש בו דק אוירי רזח שהוא הקודש רוח נקרא ולזה ,להם
ת :הרומניות קדושת מנין או ך כ ד הנ בו  זם טנין ועל .ח׳ כ

 הרוחניום התלבשות והוא ,סיני פר על ה׳ כבוד וישכון נאמר
 וכמו , הראיה בחוש להשיגו אששר שיהיה בכדי הדק בגשם

 בני לפיני בהר ביאש אוכלס כאש ה׳ כבוד ומראה שנאמר
 הגבלת לשון שסיר יתכן הזה הדק בגשמיות ר״ל ובזה ישראל,

רידה, ותנועה מקום  באדם והעתקה תנועה שנאמר כמו וי
 רוחניום שהיא שנשמתו אע״ס למקום, ממקום נעתק כשגושו

ר החוקרים, שיאמרו כמה תנועה לשון בה יאמר לא מ א זנ כ׳  ע
 גשם העסק כשי העברה בדרן האדם גוף מחמס העתקה בה

ל ונקרא :ההוא הדק ה דרך ע ר בד ה׳ העב הזם הכבוד .כל
נקרא

 לנושו מאור צכראו מהיכן שמיס ככ״ר, הוא ומוזכר
 ,והולכים נמתחים והיו כשמלה ונעה לקח הקב״ה של

 נבראת מהיכן האדן .וגו׳ כשלמה אור עופה שנאמר
 ל״ז) (איוב שנאמר חרק לקח הכבוד כסא שתחת משלג

פ׳ לדעת וסעמו .ארן הוא יאמר לשלג כי  הראשון המומר לעלות החכמים שירצו בעבור כי בראשית) הרמב״ן(
 P הנבראים הם וצורה מומר בעל מתנועע גוף שהוא שהשמים יראו לא הדקים מן דק ולעשותו תכלית מד

 ואיננו אמר ממר ונתן.לארן , בשמים הממש ממר יצא וממט הראשון הנברא הוא הלבוש אור אבל האין.
 וממט ,שתחתיו השלג היה וממט נברא הכבוד כסא כי ,הכבוד כסא שתהח שלג והוא ,הראשון גדר^ת
ס מה ,הטבעיים בדברים יאמר כה ואם .פכ״ד ,בבריאה שלישי הוא והנה ,הארן סומר געשה  עתה ג

ק גפם יסוד להם נברא ספק בלי כי ,הטבע מן למעלה אשר ביצורים fcp הקדש רוח אצלנו נקרא רוחני ד
חמרס
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כאשר ביאור הזח הענין על להוסיף עתידים ואנחנו .סיני הר על ה׳ וירד כמו

: החבטות על נדבר
 יצילך מה ,רבוי נתחייב שלא עד המדות מכל נצול שתהיה אמור הכוזרי אמר ח

;ממנו אותה מרחיק והפילוסוף הבורא אל אותה מיחס שאתה החפץ ממדת
אמר

נחמד אוצר
ר נלכד ה׳ ודמיון קיצור נדרך לסממים נקרא ו נ  נראה ששם מ

מו :חשצו ופליאות ה׳ מעשה  על לו השיג עהה .ה׳ וירד כ
 שזה דכריו משך נתוך ואמר ה׳ מוירד הקודם בסיסן שאלהו

 לא העברה בדרך ה׳ ונקרא ,הנזכר הכבוד על רק נאמר לא
 בראשון שאמר מה יובן זה ובדרך .הירידה יתב׳ לה' שנימס

 וצורתם רוחניות לו הראו מלאכיתיו וכל המשכן כי צ״ע סימן
ט :הרוחניות אצילות ובהם דק גשם מן נתהוו כי גשמיות ח אנ  ו

ם :ג׳ סימן ד׳ במאמר הוא .וכו׳ להוסין! עתידי
ר ה מו ה א הי ת צול ש ת ‘מכנ ני דו מ  הנה כלומר .וכו׳ ה

 התנצלותו כחבר שם בהש״י הנאממת המדוח בכל
מן ^ נאמר שהכל וה׳ ג׳ נסי ד  רצון אחר הנמשך כסי דמיון ב

 קשה ג״כ והרצון החסן מדת קשיא גופא והיא ,וחפצו ה׳
ה :להבינו ת יצילך מ ד מ ץ מ חפ  החסן מדת עם כלומר . ה
 והפילוהוןן :תתרן איך עצמה החסן ומדת ,המדות כל וןירצת

ה גזרחיק ת ו או מנ  מורה היא כי באמרו א׳ בסי' כנזכר .מ
ח׳ הבורא חסרון על  העברה ע״ד רק יובן שלא נאמר ושם י
ת' ממנו היוצאות הפעולות על  לפרש ידיו מלא החבר אמנם .י

 והדבור הכתיבה ענין שהוא כמו ממש וכוונה ספן על ענינו
 ,ממש ורצון בחפן רק יצוייר לא זה שכל הנסים עניני ושארי

 שקושיית מאחר תירוציו בכל כלום הועיל שלא לו וכמדומה
:ביחד הנזכרות שבמדות הקושיות כל כמו גדולה כ״כ החפן

כבד

ה קול ד הו י
 ביצורים יש מדרגות ומדרגות .ממנו יתהוו אשר המרס
 שיוכל יש כי ,'ג סימן ברביעי שיזכור מה לשי ההם

,בהר למשה המשכן כמראה הנביאים, ראות לסבלו  
/ וכבוד ,ויעבור וכמעמד  המוזכר הדרך על וזולתו, ה

 ואש הענן כמו ,אוהו סובלת שראוהנו מה ויש .שמה
. אוכלת כו׳  שיגיע עד מדק יותר דק אתריו ויש ו

 תנתק אליו יהרוס ואם הנביא ישיגנה שלא למדרגה
ט הרכבתו  הראה ובאורו ,בארוכה שם כמבואר ,׳ו

 הרומניות הצורות הצעיירוה הנה שזכר במה אור
 הנקרא הרומני הדק ההוא הגשם מן ה׳ כבוד הנקראות

ל ג״כ יקרא ההוא והכבוד ,הקדש רומ אצלנו ך ע ר  ד
ה ר ב ע ד ה׳ ה ב ל  וירד ענין וזהו .כטד לווי בלא ב

 ועל .ית׳ אליו הירידה שתיומס לא ,סיני הר על ה׳
 אצל צ״ש סימן בראשון שאמר מה יתבאר הזה הדרך

 וצורתם רומניות לו הראו מלאכותיו וכל המשכן מנין
 הדק הגשם מן להתהוותם רומניות קראם כי .גשמיות
 ברביעי זה על והורה .הקדש רומ הנקרא הזה הרומני

 במראה בעין עין ההן הצורות ההראינה באמרו ג׳ סי׳
.וכו׳ המשכן נראה כאשר במידות ולא ו : חנ אנ  ו

ף עתידים סי הו .שזכרנו כמו ג' סי׳ ברביעי .וכו׳ ל
 היותם גזר כאמור והשמיעה הראיה ועמהם והעצב השמחה על כי ,מתחלקת זו תשובה הלקים לשלשה והנה

 המ&ורש בשם התלויות במדות נכללים היותם על גזר והכתב הדיבור .ב׳ סימן הנזכרות במעשיות נכללים
 לדבר רק יאתה יח' לבורא לא הירידה אולם , סוף ים ולקריעת לבריאה דומה מנינם להיות שמה שנזכרו

 על מורה כבוד שם כי ידעת וכבר .הנזכרת בחלוקתו מקום לה לתת אליה נמוש לא כן מל וגשמי נברא
 ומחנהו(ישעיה אשור מלך‘אצל הנאמר אש כיקוד יקוד יקד כבודו ותחת פסוק על הלק פ׳ מאז״ל גשמי, דבר

 אמר אלעזר ר׳ ,מכבדוהיה למאניה קרי יומק דר׳ הא כי , ממש כטדו ולא כבודו המת יוחנן א׳׳ר י׳)
 .ע״כ קייס וגוף נשמה שריפת כאן אף קייס וגוף נשמה שריפת להלן מה ,אהרן בני כשריפת ממש כבודו ממה
 רבי שלדעת אלא ,הגוף והוא ,גשם על מעיקרו מורה כבוד שם שהיה אלעזר ורבי יומנן ר׳ הושוו שהרי
 שריפח בו רצה כבודו והמת ובאמרו ,שעליו הבגדים מל רק ממש גוף על ההוא במקום מורה איננו יומנן

ף, ף, על כמנהגו מורה הוא ולר׳אלעזר הגו  לבדהנשרפה. היא הגוף שבתוך ר״לשהנשמה כבודו ותחת הגו
 אשר הנברא האור ה׳ כבוד שתשים הרצה אס ,וז״ל מלא בשתוף מהראשון פי״ס המורה מאמר ידעת וכבר
 פ׳ שם כתב מזה מפורש ויותר .ע״כ ,בזה היזק אק ,המשכן את מלא אשר והוא מקום בכל כבוד יקרא
 וישכון .המופת ע״ד ,להגדלה במקום ה׳ ישכינהו אשר הנברא האור בו רוצים פעמים ה׳ כבוד ,וז״ל ס״ד

 יתברך עצמו בו רוצים פעמים כי כן גס עמנו ידבר שם ואולם .ע״כ ,וכו׳ ויכסהו סיני הר מל ה׳ כבוד
 הנאמר הכבוד כי מורה ,והי האדם יראני לא כי המענה ובא ,כבודך אה נא הראני שאמר כמו ,ואמתחו

:מ״כ ,וכו׳ להגדיל כבודך ואמר ,עצמו הנה
כו׳. המרות מכל נצול שתהיה אמור ה  לענין פסולת מכל מנוקה במדות ספורך שיהיה יונח ר״ל ו

: הרכבה רבוי על מורה הוא שגם גשמות ממנו נתחייב שלא זה ובכלל ,רבוי ממנו נתחייב שלא
ל ב ה א ך מ ל צי ת י ר מ ץ מ פ ח ה ה ת א ם ש ה  ממנו הבאים המעשים מן הנלקחות במעשיות הן .וכו' מי

כו׳, והנון רחום ומעשיר כמוריש סבעיים באמצעיים  שהם.היצורים יהב׳ המפורש בשם התלויות במדות הן ו
 לשתיק ורמזתי ,ב׳ סימן למעלה כמוזכר וכו׳ נפלאות ועושה חושך ובורא אור כיוצר ניבעייס מצועים מבלי

 בדבורו ומצכיייריס לרצונו נפעלים הגופים וכל לאמר דברת אשר המפורש בשם התלויות אל ובפרס בקודמת,
ף לבורא זו מדה תיחס ואיך ,וכו׳ סו לו הפי ק ו חי ר ה מ ת ו או מנ  חסרון על מורה להיותה דבריו ונראים ,מ

ספק בלי וזה .שמה כמוזכר הקירוב דרך על או העברה דרך על לא אם ,א׳ סימן הפילוסוף כדבר בעליה
איננו
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ד ן מ  נאמד .מהחפיי ביותר עלינו יטעון לא אם ההצלה אל קרבנו כבר ההבר א
/ י.םיד סובביב השמים אצלך שם אשר הדבר מה הפילוסוף אתה א

יהודה קול
 יחב׳ הבורא אל יחסח אשר החשן כי ,לך שוה איננו
 ממנו אמולות שחבאנה ענינו ואין ̂ ממש האן הוא

 נאמר אשר הדרך על מהסן הנמשכוח לאעולוח חמוש
 את ימלא מלא האז הוא רק וזולחס^ ורחום גחמן

, : מאלה מלא רוח ההם בדברים ידו
וכו'. יטעין לא אם ההצלה אל קרבנו כבר 1

 דברי וצדקת לבא ישועתי קרובה ר״ל
 מצד זולתי גמגום דברי על נשאר לא אם להגלות
ה  המדות מכל גצול שתהיה אמור באמרך הזאת הפענ

ר :וכו' יצילך מה וכו׳ מ א ה לו נ ת ף א סו לו פי  ה
ט׳  ואח״כ ,׳ב סי' בחמישי שאמר הדברים הן הן .ו

 אשר העליון הגלגל סבוב וחכמתו האלהים האץ חייב
 הגלגלים כל עמו ויסבב שעות כ״ד בכל פעם יסוב

 גלגל בחלל ־היא אפר הזאת בהיולי בזה בשיחודשו
 סימן שם עוד .וכו' הגלגל תנועות כפי שנויים הירח

 עצם בהפרד בחכמה להודות יביאם ההכרח אבל ד'
, מעצם כו'  הדברים פרידת כי שם כונשו ותמצית ו
 להודות הפילוסופים הכריח עצמית מיוחדת בצורה
 במקרה. מהחדשים הדברים אין וכי הצורות בנותן

 אדבר ואני באמרו ז' סימן הטזרי בשם שם נזכר וכן
 ההיה שיגלגלהו הוא מה עצמו העליון הגלגל על עמו

 עמו אדבר כן ואחר לא, אם במקרה ההוא הדבר
ב, תכלית אין עד והם הגלגליים ההם בערכים  מרו

 תכלית להם יש והחיים הצמחים צורות רואים ואנחנו
ס ה  ראוי והיה לגרוע, אץ ומהם להוסיף אין ^י

ת, צורות הערכים חדוש עם שתתחדשנה האחרו תמחנ ו

והנלנל
נחמד אוצר .
ל קרבנו כבר ו ה א ל צ ה  ט דעמך על שעלה כמו לא .ה

 בציור הקודמים הישובים כל סותרה החפן קושיית
 הקושיות מן נצוליה להיותנו נתקרבנו אנחנו כבר אבל ,המדות

ה :הספן של זו שענה רק עלינו נשאר לא אם ת  הפילוסו!״ א
 9הסילוכ דברי תחילת א' ממאמר א׳ סימן בראש הנה ,וכו׳

 הוא כי שנאה ולא רצון הבורא אצל אין נאמרו רעה הוללות
 הע^ם בחידוש שכפר עד משם זז ולא ,החפצים מכל נעלה
 נמשך והכל במקרה או בעבע נופלות והפעולות המעשים ושכל
 חידוש החבר לו ביאר וכבר ,והכוכבים הגלגלים תנועות אחר

 לו שהודה עד ס״ע סימן עד מ״ד מסימן א׳ במאמר העולם
 במעי מקשקשת הפילוסוף מענת רושם היה עדיין אך .הכוזרי
 הנעשים הענינים כל שעכ״פ בחשבו ,והרצון החפן בנדון הכוזרי
 בעבע או בלבד הגלגלים תנועות אחר נמשכים השפל בעולם

 מודה הכוזרי שזכר הזה הפילוסוף יהיה וכאילו ,במקרה או
 :הרצון אחר נמשך הכל כי מודה אינו ועדין העולם בחידוש

ה שר הדבר מ ם אצלך שם א מי ש  שאתה מאחר כלומר .ה
 והגלגלים, השמים תנועות אחר נמשך שהכל ותאמר החפן מרחיק

 עיי אותם שם אשר הדבר מה עצמם והשמים לו נאמר הלא
 שמבא וכמו מפעולותיהם היוצא' כסי הזה והצורך התועלת

כ ,והולך ע'  חש, אשר כל וכמ״ש נעשו, ה׳ ברצון כי שתאמר ו
 זה בביאור האריך ג' הימן ובחמישי .ובארץ בשמים עשה ה׳

ם :כלל ובדרך הקיצור תסס וכאן מי ש ם ה ד סובבי מי  הם .ת
 שמנו היומי גלגל הנקרא העליון גלגל מלבד הגלגלים שמונת

 חנכ״ל שצ׳׳ם שהם לכת כוכבי לשבעה שבעה והם ,התוכניים
 הגלגלים אלו וכל .הקיימים הכוכבים כל שבו המזלות וגלגל

 לצד תנועתם וכולם לו המיוחדת בתנועתו לדרכו סונה אחד כל
 ומבריח מערב לצד יחנועע אשר היומי הגלגל מלבד מזרה
אין סביב אמד סבוב לסבב שבתוכו הגלגלים כל נכחו  במי ה

כ״ד ■
 וחמפש בחיקך ידך נא הבא המעיין אהה אולם .עכ״ל

בהבז־זלט יהמיון אויביה הנה כי ,כסף פירח פליה לבנוח היא חומה אס בזה החבר חשובח על בפן חדרי כל
להודות הפילוסוף שיוכרח מה והוא המקרה הסך שהוא ורצון חסן יש כי ,לרצון רצון ובין לחפץ חפץ בין

 יבאר אריספום באמרו כ' פ׳ בשני המורה דברי הם וכך .זכרנו אשר והכוזרי החבר דברי שיורו כמו בו
 במה רצה יסב' שהוא אמר הפילוסוף כי שם וכחב .וכו׳ במקרה נופלים אינם כלס הפבעייס שהעניניס
 נעל להיוהו רוצה שהוא לאדם זה והמשיל .ע״כ ,'וכו חלופו שירצה וא״א ונהנה בו ושמח ממנו שהחחייב

ה, יוהר דבר ורצון ל.סז ממלח להבין עוד ואפשר חלוסו. שירצה וא״א בו ונהנה בזה ושמח וידים עינים  מז
קרה, הפך על לבד לא  הפילוסוף המכוין,כדבר חסרון על מורה וזה היותו, סרס לדבר כונה על ג״כ אבל המ

 בעל האיש זה היה שלא אלא ,הנזכרים דבריו אצל באמלו הנזכר בסלקו המורה דבר והוא ,א׳ סימן בראשון
ה ועיגים ידים  -לענין אלא ההחיחדוה וענין הכונה עניו ואין הפפולוח. ואלו הסאר לזה והחיחדוח ממנו בטנ
ישים הפילוסוף וא״כ מדבריו. ע"כ וכו׳', כן ימצא שלא ואפשר וייוחד שיכוון כמו מציאותו ואפשר נמצא בלחי

, כראי זה ראי לא לאמר שמה ינום אשד מקום לו ה כהרי בו, להודוה העיון הכריחני אשר החפץ הרי לא ז
 בעליו חסרון על מורה בלתי והוא חלוסו א״א זה כי ,והמכחב הדבור לענין ית׳ לו ליחס בקשת אשר החפץ

 שם להיות והנה .ידים בשתי אדחהו כן על בעליו חסרון על ומורה חלופו אפשר וזה ארחיקהו, לא כן זעל
 שאני הזה המאמר ואולם ,זולחה אל אחח מהוראה בו ולדלג לקפץ אין המפוחפים השמוח מן ורצון חפץ

.לרעה בו ליגע אויביו יוכלו לא למען כנגדו רוקד  '׳מ י פ' בשני המורה הרב טעם מטוב בו ליגע יכול איני ,
ר והלאה זו ומן ש  עד עלה ^ לפה שא״א בגלגלים הנראה ההתחלפוח מצד הקדמות דעח בטול אל בא ^

 שאר ג״כ שם חכר . פשוט בחפץ מטין כונח על אצלו המורה והוא ,מקצחס קצחם הנחח־ סדר על זה שיהיה
 הנה כי ,ח' פ' מלחמותיו מספר בששי הרלב״ג אודוחם על והאריך ,הקדמוח עם יסכימו לא אשר חלוסיס

 ניכר דבריו מכותלי׳ מבר של וטעמו ההתחלפות, על יסודתו ההוא הטעם להיות יסבלוהו לא החבר דברי
ט׳ תמיד סובבים השמים אצלם שם אשר הדבר מה באמרו הסדר, על מונח קיוהו  ־ק .וכו' הכל סדר ושם ו

הם .
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 מרכז הארץ וכדור ,בתנועתו נטיה ואין ,לו מקום ואין הכל נושא העליון והגלגל
מהכמות עליו שהוא מה על הכל מדר ושם ,סבה ולא נטיה מבלי באמצעיתו עומד

והאיכות
יהודה קול

̂ סדר בלי מל המסודר הסדור אל שכיון נאמר אס
 P על .הימנו נוסה חכמים רוח שאין לשון זה והרי

 סהור ממולח מעמו ויהיה כנגדו עזר לו אעשה אמרתי
 בדבר הנראה הזה הסדר הן .הדרך זה על קדש
^ על מורה הוא ד ס J לתכליח מסדר הוא והמסדר מ  

 מסודרים החלקים להיות סדר של ענינו הוא זה כי
, לתכלית בו ה שנה לו האות לתכלית והמסדר מ  ה

 מחודש היותו יתחייב מכוין בכונת שהוא ומה ,אליו
 ועוד ,׳כ ארק בשני המורה שכתב וכמו ,פשוש בחאן
 על שבראיות הגדולה מן כי דע י״ג א׳ בשלישי כתב

 שיעמוד מה הוא האמת על שמודה למי העולם מדוש
 מהם דבר לכל כי ,הסבעיות בנמצאות המוסת מליו

 מטין שנת על ראיה והיא ,זה מאני ושזה אחד תכלית
 ועל .ע״כ ,מהדש התחדשות עם רק כונה יצוייר ולא
 מדוש על המובאים במופהיו העבעו הרלב״ג אדני זה

 הלום בא כי ח' ו׳ א׳ מלחמותיו מסאר בששי העולם
 כאן ליכהב נתנה לא אשר דברים וברוב מנין ברוב

 לזה סאורנו החכם דברי ויקרבו .ארישתם לעוצם
 האך על יורה המוחש הסדר זה ואתחנן, א׳ באמרו
 איזה שיש בהכרח יורה אמנם כי ,הטועים דעות
 לסדרם המציאם אשר מאתו מכוון לתכלית מסדר נמצא
 כל יהיה לא כי ,וסדרם מציאותם מכלית יושג למען

 בחמישי זה מעין יבא ועוד .ק״כ ,סאק בלי במקרה זה
 שגם הפילוסוף פני על החבר הוכיח ובכן .ג׳ סימן
 אלהינו לה׳ ועשינו ועולות זבחים בידינו יחן הוא

 כי לבד המקרה האך על לא ,האשוע בחפצו להודות
 הסדר מצל בקשנו אשר החאן על ג״כ ראיה נקח ממנו
 דומה זה למה הא .להכחישו הפילוסוף יוכל לא ״סר
 על כראשק במאמרו אמונה דרך בעל שכתב למה

 אמר החיוב למניחי נשאל ועוד ,באמרו המדוש ראית
 שתשלם אל הבב׳׳ת בכחו הש׳׳י ירעהו אשר השסיסיי קברם תנועת הוגבלה למה ובפח ביפלת בב״ת ית׳ שהוא
 מהרה יותר היתה שאם המציאות לקיום וה כי יאמרו ואם .כחו יוגבל מהזמן המסאר זה ואצל ששת בכ״ד
 אבל ,החיוב צד על לא מגביל בהגבלת הזאת ההגבלה תהיה א״כ ,השוראת מהתנועה ויחרב העולם יססד

 מ״נל ולומר לדון באח ואם .פ׳׳כ ,חיוב השאעח לא הרצון מהות וזהו .המציאות קיום לתכלית מכוין בכונת
 עליו שיורה והחסרון הדואי מן להמלע מכל איך ,בזה יוכרח לא הן ,בחאן להודות הפילוסוף שיוכרח ק

 באמרו י״ח סימן סוף בחמישי בזה אדניו החבר המביע •כבר .הראשונים הפילוסוף בדברי כמוזכר חפץ שם
 על ויכלהו אחריו או בו אשר העי. קודם או העדרו או האכו שיבא באאשר ממנו הבא כל כי ,חאן האלהים

ת' ,אצור עוד והוסיף .וכו׳ שוה הענינים שני  מאצלו ישתנה ולא דבר עליו יתחדש לא למדעו נאות קדמון י
כ. , , ארק בשלישי המורה ע״ד הסאק מן יסתלק הוא גס והנה ע״ ' . סימן בראשון כתבנוהו וכבר כ א׳
 קול בהעביר הרצויה שנתו לי ויבא ציד הצד הוא מי אאוא לא ואם ,החבר דברי למשאע משבתי זאת הנה
ה. ברוך גם ונברכהו בו ונשמחה נגילה אניני על סובו הי ה, די ידו תגיע לא אס אך י  ושכנו הוא ולקח ז

 ואז ,וקדש ראה זה הוא כי יאמר אשר ניובו יחדש עד ,שאפנו עינינו למראה אשר בינתנו מל הקרוב אח
א ואמרו :נוציא חדש מאני ישן ש ל נו כ אין ה ם ו קו  איננו והוא הגלגלים יתר כל כולל שהוא בו רצה .לו מ

 מקום לו יחסו שכבר היות עם ,יקיאהו דבר שוס לו חוצה היות בלי על ,האמת לאי במקום ונגבל נכלל
אין :ממנו בכללותו יזוז לא סביבו יתגלגל אשר העולם הרכז והוא במקרה ה ו טי ו נ ת ע ו תנ  הוא רק .ב

•לי״ י :ולכאן לכאן נופה בלתי שוה אחד סדר על ' ל ב ה מ טי א נ ל ה ו ב  רק לתחומו חוץ יוצא שאינו .ס
ם חסבת עליה לסבול שמדס לעולם הארץ כי ,סבוב או נדנוד שום בלי נח הוא ושם באמצע ־י־ מלגלי

וכל

נחמד אוצר
ד ל :שעות כ׳ לג הג  הנקרא התשיעי הגלגל הוא .ד,עליון ו

א :היומי גלגל ש ל נו כ  והוא בתוכו סגורים הגלגלים כל .ה
ם ואין :שבעולם והגויות הגוסים לכל בכלל משא קו  .לו מ

 סובב יהיה גוף או גשם שום מקום ה1ה לגלגל אין כלומר
 הגוסים בכל שהוא כמו עליו שוכן הגלגל זה ויהיה ,א,/;:

 הוא הזה הגלגל אבל ,מקום לו שאין דבר לך שאין שבעולם
ק אותו סובל ואין הכל הובל  נל מצבו על מוזזיקו ה׳ רוח י
אין :ימוס ת ו טי תו נ ע תנו דיו תמיד תנועתו .ב  ישר ב

ח  והשני בדרום האחד קבועים קועביו ושני בשוה למערב ממזי
 אשר הגלגלים כל עם והולך סובב הנקודות אלו ועל ,בצפון

אחד סחתיי ב. בו ת. כ״ד בכל שלם סי  שבגלגל והכוכבים שעו
 לצפון ממיד שוה במרחב הארץ סביב ידו על מתנועעים המזלות

 בצפון תמיד הם טד״מ צפוניים שהם והכוכבים ,לדרום או
מי מי ר :הדרומיים והן ,האחד ב ץ וכדו ר א כז ה ר ד מ מ  עו

תו עי צ מ א  ועומדת תלויה אפוס כדור כמין היא אף הארץ .ב
 הקוים וכל העגולה של האמצעית הנקודה שהיא כמרכז באמצע

 הגלגלים בערך והארן ,שויס הם המקיף אל משם ביוצאים
 מדה לו שאין העיגול בערך המרכז נקודת כמו מאד קנונה

 המזנוש גלגל בערך נרגש שיעור שום לה אין הארן וכן .כלל
 הקדמונים משישי ■סעיף וזה ,העליון הגלגל בערך כי אף

תי בהכרח א״א סובב דבר שכל שאמרו ^  סבינו קיים דבר מ
מ ,ח״ב כ״ד ל״ס במורה הרמב׳׳ם וכמ״ש ,התנועה סהיה ז  ו

ם: סבוב ועליה קיימת עומדת בהכרח הארץ כי שאמרו  הגלגלי
בלי  pא יסד שנאמר כענין ,ממרכזה נונזה אינה .נטיד, ט

א :ועד עולם תמוע בל מכוניה על ל  סבוב לה אץ .סבוז ו
 מר1הא מדעת לאפוקי ,סבוב שום וכ״ש מרכזה על אפילו

 היתה וככר ,היום האחרונים שיאמרו כמו סובבה שהארץ
ו והקדמונים הקדמונים קדמוני בימי לעולמים הזאה הדעה  מז
ט :והקיפוה ציון. סבו מלשון וסבה .ידים בשתי אוסה ש  ו
 הע^ם עניני ושאר והצמחים היסודות .וכו׳ ד.כל סדר

ל :ומלואו ה ע א מ הו ליו ש  נלאה שהוא כפי כלזמר .ע
ת :בחושינו ונרגש מו כ ה ת מ כו אי ה וערכם היסזדוה שיעור .ו

זה
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א/ בדבר מהורות להמלט תוכל ולא ,והאיכות.והתמונות  הדברים בראו לא כי ההו

 בעשרת בשמע מצטייר האויר שם ההוא; והדבר .קצתם את קצתם ולא עצמם את
(נ״א ״דבר או חפץ אתה אותו קרא ;באחות חרות מצטייר המכתב ושם הדברים,

:תרצה כאשר או דבור)
ף ?  ענין הבנת לי ונתגלגל) (נ״א "ונתגלה המדות סוד לי התבאר כבר הכוזרי אכ

אצל נראים דברים על נופלים שמות ושהם ושכינה, ה' ומלאכות ה' כבוד
הנביאים

יהודה קול
 .כמדובר למקרה מקום עמו אין הזה הסדר זכל

 היוחן עם בדבריו העצמיוח הצורות זכרון והשמיע
 כמו המקרה אל הכל המימסים נגד והראיה הסענה

 אשר רואים לעיני שנגלה מה להזכיר רצה כי שזכרנו,
 לראמן נוכל לא אשר הצורה אמחת ונדע נכיר ממנו

די אם כ׳ פניה את ל'י ם, ראיית ע רי  כמותו שהם אחו
 נבראו בצביונן אלו ודברים .דבר של ותמונתו איכותו
ם מי . למאמר מאד ח  זה מי ל״מ) (סימן לאיוב ה׳
 הלציך כגבר נא אזר ,דעת בלי במלין עצה מחשיד

 אס הגד ארן ביסדי הייה איפה ,והודיעני ואשאלך
 עליה נטה מי או תדע כי ממדיה שם מי ,בינה ידעת
, ו ה, אבן ירה מי או העבעו אדניה מה על ק ת  פנ
 הנה .וגו' אלהים בני כל ויריעו בקר כוכבי יחד כרן

 הוא כי המקרה אל הדברים למיחס עצה מחשיך קרא
 אל הכל ביחסו ודעת בחכמה הפועל עצת ממשיך

 הנותנות הכסות על ,ממדיה שם מי ואמר .ההזדמן
 .והתמונות והאיכות והכמות הצורות מדת נדברים

 מה על .הגלגלים על זה אמר ,קו עליה נעה מי או
 משוקעת הארן אשר המים על ה׳ קול ,העבעו אדניה

ם ה  .יסדה ימים על הוא כי המשורר מאמר ע״ד ,נ
 הנקרא הארץ מרכז על הוא ,פנתה אבן ירה מי או

) וכאמרו(שם ,העולם הושתת שממנה שתיה אבן  א
ר, כוכבי יחד ברן ואמר בלימה. על ארן קולה ק  ב

ם על  אלהים, בני כל ויריעו .בגלגלים הקבועים הסכבי
 ביאורם קצה אפס הכתובים אלה הנה .עליק מלאכי על

 בהבנת תראה וכלו ,המעמיס אלה דברי מתוך ראית
שדי, פאה לך הנחתי כי מדבר דבר  חזק לך בתוך.

: עמך אלהיס ויהי וקנה
ת לי ונתגלה ך נ ב ן ה גי ד ע ו ב  הבץ .וכו׳ ה׳ כ

 אליו כיח אשר אה פרקים בראשי הכוזרי
וכו' הרוחני הדק הגשם על ד' סימן בדבריו החבר

כמבואר

נחמד אוצר
 ואיכות ,מורכב בכל מהיסודות אחד כל שיעור וכן ,זה אל זה

 הכל והלחות והיובש והקר החם בעבע והמורכבים היסודות
ת :ההויה צורך כפי מוגבל בסדר נו מו ת ה  בראו נברא כל .ו
 האיברים מן מינו בקיום שאפשר נכונה היותר המונה על הש׳י

 על מלהתפלא השכל ישבע לא אשר לו הצריך וכפי והגידים
א : העבע לחכמי כנודע ,תיקונם פליאות ל ל ו ב ט תו ל ס ה  ל

כו׳  נפלא בסדר נברא הכל כי ותודה בהכרח תענה אתה .ז
 יצא ולא יתמיד לא המקרה כי ,במקרה נפלו ולא מכדן בכוונה

א בי :ומוגבל ישר סדר על ענינים ממנו ם בראו ל  חדברי
ת ם א מ צ  נו:;;ידשים הדברים כל כי אודה שתתן אמר .ע

 בראו לא הלא שבראם זה הוא ומי ,נפלאה בחכמה נבראים
 ,עצמו את עושה דבר שאין הוא ראשון מושכל כי ,עצמם את

א :זה שיכחיש בעולם סכל ואין ל ת קצתם ו  . קצתם א
 מי השמים א״כ ,הארן את בראו השמים ד״מ תאמר כאילו
 הבוראים הם לנו הנראים הגשמים שאין שתודה ועכ״פ ,נראם

ם הם אבל  דמות ולא גשם שאינו שבראם מי ויש ,נבראים טל
 וראה הבין אשר והוא הנבראים מכל נעלה רוחני אך הגשם
,בחכמתו תבל ולהכין בכחו השמים לעשות וחקר  היה ואיו ,

 מלשונות אחד לן קח ,מפן או גזר או רצה שכך לולא זה
 מול הדברים וגלגל עולם בריאת נגד תענה בע״כ אשר האלו
 בשמיעת סיני הר מעמד כלפי חוכך אהה אשר החפן עענת

הדבר : הלוחות וכתמת הדברות . ו א ו ה ; כמו הרצון ה ה  ז
ר שם ר האוי  ולהתרעש להתנועע האויר על פקד ־ .מצטיי

 עשית של אלו ותיבות באותיות דברים קול עליו י ירד כאילו
ם :ישראל עדת קהל אל הדברים שיגיעו בכדי ,הדברים ש  ו

ר דומבתב ת מצטיי רו ת ח חו לו  אבני נתסעלו כן כמו .ב
 אותיות בציור שמחם בפני רבים לחלקים ונבקעו הלוחות
תו קרא : וחותb מרות הדברים עשרת של ותיבות ח או ת  א

ץ פ כו׳ ה  הבורא כונת לתאר אין שודאי היות שעם ר״ל .ו
 אחר בענין אותו ולתאר לדבר לנו שא״א אך ,אדם בני בלשון

 דבר או חפץ זה תקרא איך מלה לך וחפש צא לו אמר לק
 בלשון גסה הבנה לפי גשמיית בהוראה שוה הכל כי ,ודנור

 :האמיתי עיון עומק לפי גפלא רוחני ענין על ומורה ,ב״א
T רי אמר ר בבר הבוז א ב ת ת סוד לי ה רו מ ם ,וכו׳ ה  היו

שזכרתי המדות טענות חרפת ממחשבתי גלותי הזה
ה :הזה החלק בראש ל תג נ ץ גלגול מתוך .וכו׳ לי ו י נ  נאמר פעמים שכמה זה הוא מה ה׳ כבוד הבנת לי נתגלה ד
 וזולתם ,בנמן נראה ה׳ וכבוד וכן ,ישראל בני לעיני ההר בראש אוכלת כאש ה׳ כבוד ומראה כמו גשמי בתואר בכתוב נגלי!

סאף נדברים נותן הדין שאין מה• במקום וגגבל אנושית בראיה נתפס ה׳ שכבוד שמורה מה הרנה חניי  :עצמו בהש״י כי רו
ת כו א ל מ ן בכתובים ונמצא מלאכים ^־,ראים ה׳ שלוחי .ה׳ ו ם לבני נראים שהיו אי אין שהט הכתובים ובמשמעות אד  מ

 כנזכר יואש כן וגדעון מנוה שראו המלאך וכמו שרה שפחת הגר שראתה המלאך כמו ,ממש בעינים גשמיית בראיה אותם
ק יתכן ולא ,נביאים היו לא אלו שכל ,י״ג) (נשופעים ח אשר המחקרים ד מ א  ,הנביאה בנזראה שהיה בזה בכיוצא דרכם לפי י

ה ;מובן הדבר לעין המורגש דק ביסוד החבר שהסביר מה זלפי ג שבי  בתוכם(שמות ושכנתי כמו בכתובים הנאמר שכינה ענין .ו
ה׳ וכן ,במקרא כאלו והרבה ,כ״ט) ישראל(שם בני בתוך ושכנתי ,כ״ה)  הבירא ח״י כאינו מראה וזה ,ד׳) בציון(יואל שוכן ו
הו. לא העולמות כל והלא סלוני במקום שכן עליו בשנאמר הגשמיות מקרי ולו במקום והפס  הקב״ה חז׳ל אמרו העברה ובדר־ יאכלו

שהם :מקומו העולם ואין עולם של מקומו ת ו מו ל :ית׳ הבורא עצם על נאמר לא הכל ,ה׳ ושכינת ,ה׳ ומלאן־ ,ה׳ כבוד .ש  ע
ם ם דברי ם אצל נראי אי בי הנביאים אל בזה ;תכוין ולא .כנביאים אל ידם על כבודו להראות כדי הש״י בראם ענינים הס .הנ

בלבי־
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 וערפל אוכלת,ועב ואש ענן עמוד שתאמר) או שנאמר, (צ״ל ״שאמר במו ,הנביאים

מן ניצוץ האור כי המעונן וכיום ובערב בבקר האור על נאמר ואשר ,ונוגה ואש
השמש

נהמד אוצר
 הגר כמו נביאים שאינם מי ה׳ מלאך שראו מצאנו כי בלבד

 לכל נראיה אוכלה והאש טנן העמוד היה וכן ,וגדעון ומטח
 הועלה ידם על שיגיע לאוהן שנראה אכלהכונה ישראל, גני

 בנביאים זה היה והרוב העיקר ועל ורבוי, לכלל הנוגע עצום
מון, הכלל לישר היהה נבואתם עיקר שכל ה ה  הגר וכן ו

 גדולה אומה ממנו להוציא ישמעאל בנה לקיים המלאך שראהה
 בהנהגתו שצווה מה כסי המלאך בבשורה הוליד מנוח וכן ,מאד
ט גדעון וכן ,ישראל בני עדת כלל המושיע שמשון את גי  נ

 : לוחציהם מיד ישראל אה להושיע אליו המלאך שבא מבואר
ד מו ן ע ה׳ .ענ  כי ונאמר ,יומם ענן בעמוד לפניהם הולך ו

 ביה כל לעיני בו לילה תהיה ואש יומם המשכן על ה' ענן
א׳ מסעיהם בכל ישראל כלו! ז8ו  ומראה שנאמר זה .או
ג :ישראל בני לעיני !כו׳ אוכלה כאש ה׳ כבוד ע  כמ״ש .ו
ש :הענן בעב אליך בא אנכי הנה א ח ו ג ו מן ביחזקאל .נ  סי

ט׳ חשמל כעין וארא ל/׳ ג לו ונוגה אש כמראה ראיהי ו סבי
כמראה

יהודה קול
 סכמס מעדני כרסו מלא כבר כי שמה, כמבואר
 החבר שם שזכר וממה .א' סימן שכהבנו וכמו החורה
 שהצורוח הקדש רוח אצלנו הנקרא הרוחני הדק הגשם

 כי זה זכר שלא היוח עם ממנו, מצעיירות הרוחניוח
 יהיה ההוא הדק שהיסוד הטזרי הבין ,ה' בכבוד אם

ת ובאמרו ,הנפלאים היצורים לכל חמר כו א ל , מ ה'
,ג' סימן ברביעי החבר כמאמר המלאכים בו רצה

 לעחו נברא שהיה יש והמלאך לשליחוח כנוי ומלאסח
 כאן שזכר ובמה .וכו' הדקים היסודיים הגופים מן

, ה נ י כ  וזהו החבר שם שאמר למה דעפו כוונה ש
. ה׳ ושכינת ה' ומלאכות ה' כבוד ׳ ט ק עמוד וכן ו  ע
 המורה דבר ויהי .שם הוא זורח מקומו אל אוכלת ואש

 הניצוצות גשם שאין וכמו וז״ל, הראשון מן באחרון
 האור גשם שאין יאמר כן ,השמש כדור גשם הוא אצלו

והכוכבים, המלאכים גשם הוא השכינה, ר״ל הנברא,
ט' הוא הנברא העק יעמוד או השכינה גשם ולא  הזאה הסברא קדקוד על הרמב״ן הכה וכבר .ע״כ !ו

הון נברא כבוד שכינה הנקרא הדבר שיהיה ח״ו וז״ל, מצרימה עמך ארד אנכי פסוק על ויגש פ׳ באמרו
אם הולכים פניך אין אם תרגום והוא מספרו, רכים ובפרקים כאן הרב חשב כצשר יחב׳ הנכבד מהשם

א, מהלכא שכינתך לית לו אמר* שכבר יתב' הנכבד מהשם חק נברא כבוד עמו בלכת יחפון לא ומשה ביננ
טדו. בעצמו האל עמו שילך מבקש היה אבל בכך. מתרצה היה ולא לפניך, ילך מלאכי הנה הקב״ה בכ ו

ם לו ואמר בקולו ה׳ ששמע אחר וכן שה, דברת אשר הזה הדבר את ג  ,בקרבנו אדני נא ילך משה אמר אע
, את לראות חוכל לא תרגום וכן .ביננא דה' שכינתא כען מהך  לא ארי שכינתי אפי למחזי חוכל לא פני

ה' יקרא בריך עוזיאל בן יונתן ואמר .אינש.א יחזינני  הכתוב בו ירצה הזה הכבוד ואם שכינחיה. בית מאתר ד
 ,ושכינה ובית אתר בו הזכיר הנה ,כן הרב בו שפירש כבודך את נא הראני כמו ויהיה ,ואמתו הבורא עצם
 ברוך, בו יקבעו איך וזולתו, המשכן אש מלא ה׳ וכבוד בפסוק הרב של כדעתו נברא כבוד י שהוא יאמר ואס

 האל שהוא השכינה שם על יורו רבים דברים רבותינו ובדברי .ע״ז כעובד נברא לכבוד והמתפלל והמברך
 .עכ״ל ,וכו' סן ליודעים וסודם בקבלה ידועים דברים עוזיאל בן ויונתן לאונקלום האלה הענינים אבל ,ית'

 דל״ת באל׳׳ף הנכתב השם כי ג׳ סימן ברביעי באסרו ככה על להשיב שמתו פי עלי צבאיו הרבה החבר אולם
תב', אליו נרמז הוא יו״ד גו״ן  מאתו• הנפעלים הדברים אל שירמזו יש כי ,צד מבלתי לצד הוא הרמז כי י

 השכל או הזה השכל ויאמרו במוח או בלב שהוא ויאמרו השכל אל ירמזו כאשר ראשון שמוש לו המשמשים
 בחפצו משמש כלי שהוא מפני השמים אל רומזים כן ,וכו' במקום נגבל שאיננו מה אל באמח הרמז ואין הלזה

 שמים יראת העברה ע״ד שאומרים ׳ויש ,וכו' בשמים היושבי ויאמר ,וכו' אמצעיות אחרות סבות מבלהי גרידא
 רומזים וכן .וכו' שמה האלהים כי ואומרים נכחו ומשחחוים הענן ועמוד האש עמוד אל רומזים וכן .וכו׳
^ כל אדון עליו ואומרים הבריח ארון אל א , ה כו'  שרומזים אלהי דבר עם הדבור יהיה וכאשר אמרו עד ו

 דרך במקום שיוגבל מה אל ורומז מושלי אחה אדוני אומר הוא כאילו יו״ד f נו דל״ח באל׳׳ף אדני יאמר אליו
 עצמום מוח שם אשר ההוא המקום מן הדורש ידרשם ודממניס במשלים לזה קיום והוסיף .ע״כ ,וכו׳ העברה

מין הנברא לדבר לא כי ולהורות להבין ישוקה דבריו  באלהי יברך המברך כי והמחפלל המכרך מחשבת ח
בא, בשר כל עדיו חפלה ושומע אמן,  וכמו כאמור, העברה דרך במקום שיוגבל מה אל הרמז שהיה רק י

 נעו כי הקצלה דעת רוח כנפי על בזה מהלך החבר שאין להורות שם דברנו יבא ועוד .שמה שיוזכר
מו :עינינו למראית ממנה מעגלוחיו ר כ מ א ד ש מו ן ע נ ש ע א ת ו ל כ  דברים הס שאלו כמו ר״ל .וכו׳ או

 ,בתחלה שזכר כאותם לבדם לנביאים נראים אלו שיהיו הכונה ואין .המה גם נראים הנזכרים ככה ,נראים
כו/ אוכלת ואט הענן כמו אוחו סובלת שראוחנו מה בעקבותיו ויש ג׳ סימן ברביעי לאמרו סוחר זה היה כי  ו
 שהם ענינו רק ישראל. בית כל לעיני נראים ,והאש הענן עמוד היו בשכבר זה הפך על העיד החוש גם

ר :נביאים אינם ואם אליהם למוכנים נראים דברים על נופלים שמות ש א כ ר ו מ א ל נ ר ע או ר ה ק ב  ב
ב ר ע ב ם ו ביו ן ו נ עו מ  אלהים בהפז המצנויירות האלה הרוחניות הצורות בענין הוא משלים ממשל .וכו׳ ה
 כדמיונו השמש אור בניצוצי משלו וישא ,כמדובר הקדש רוח הנקרא הרוחני הדק בגשם זהרו מניצוצוח

ק האופק אל גךוב בהיותו בבוקר הארן על השמש כצאת ובערב בבקר כי וזה ,ג׳ סימן ברביעי מחבר ו
בשקיעתו



י3 יב הכוזרישני מאמרספר
 אך P ואינו השמש, מעצם והניצוץ שהאור ונאמר נסתרת, שהיא אע״פ השמש

:בהם ויאירו בנכחם נפעלות) הם (<״א ״הנפעלות הגופות
אמר

יהודה קול
 מכהיס הארץ p הפולים האדים בערכ י:שקיעח:

 זכים אלים יגיעו שלא ניצוציה ומונעים המה גלגל
 יבדילו אשר האידים רק הםבעצמם, כאשר ומצוחצהים

 ואיכותם כמותם מצבם כפי״ההחלף ראותנו לבין בינם
חד, גוון לדמות עעם מהם יצעיירו ודקות בעכירות  א

 אלינו הנמשך ההוא והאור זולתו. גוק לדמות עם1וכ
ך יחשב: כאשר השמש ניצוץ אינמ באמצעותם  א

. הגופות ט'  הניצוץ בנכח נפעלות ההם האדים ר״ל ו
 ביום הדץ וכן בהם. ויאורו זכרם שקדם והשמש
ט עליו פרשז אשר האד כי המעוק  לכמה מתחלק ענ
טת כפי גוונים  המחשבה ומעות .ועכירותו דקותו אי

 גוונים בעל השמש אור שתחשוב במה הוא אלה בכל
 ההוא החלוף ואין ,מונים עשרת משכורתו את ותחליף

 ידי על כי ,ההוא הניצוץ בו שפוגש החמר מצד זולתי .
 לו הוא הנה מצוייר בלבוש הניצוץ מתראה זו פגישה
 ענין וזהו ,עינינו לנגד תמונה גוונין בעל עינים כסות

 בס' כמבואר סליו אורות סל בעקאשר הנראה הקשת
 הניצוץ של משפסו כה הנה .לאריססוס עליונות אותות
 הנקרא הנ״ל הרוחני הדק הגשם פני מול אל האלהי

, ויאור בנכחו נפעל הזה הגשם כי הקדש, רוח  בו
ד מראה הוא פנים לכמה יצסייר ובכן ט  לא ה' כ

 ברביעי החבר וכמאמר .עצמו מצד ית׳ ניצוצו שישתנה
ט בזה כיוצא על ג' סימן ר  אחד והעצם המדות ו

 הניצוצות כהתחלטת המקבל הדבר התחלטת בעבור
 עצמו הזה המשל שאל לי וכמדומה .וכו׳ אחד והגשם

 וגו׳ חשמל כעין וארא א׳) באמרו(סימן יחזקאל כיק
 אשר הקשת כמראה סביב לו ונוגה אש כמראה ראיתי
 הוא סביב הנוגה מראה כן הגשם ביום בעק יהיה

. פני על ואפול ואראה ה׳ כבוד דמות מראה ו׳ ג  ו
 על ז׳ פ׳ בשלישי ממנו הרמז לקח הוא גם והמורה
 לנבואה המוכנת הנביא בנפש המצסיירות אלהים מראות

ק. הקשת התחדשות לדוגמת האלהי מיצוץ מאור ע  ב
 פ׳ ב׳ מאמר העקרים בעל שכתב מה לזה וקרוב

 אדם של רעיוניו כי למד אהה החבר ומדברי .פ״ס
ר שיהיה סליקו מחשט מל או ' ח :p v ש, טן ט ש  ה

 בגופות המבהיק הניצוץ ברק נוגה אם כי זה ואין
 .כאמור בהם ויאורו והשמש הניצק בנכח הנפעלות

ר יחשוב אדם לב ועוד או ה ץ ש ו צ י ת ם ו ם ה צ ע  ט
ש מ ש  איננו השמש מן הנמשך הניצוץ כי כן ואינו ,ה

ר עצמו ^ו  כמו הניצוץ איננו הרצוץ מן הנמשך ו
 הרוחרות המראות אור ט בלבנו נתן ולהורות ,שזכרנו
 שאיננו וכ״ש בעצמו האלהי הניצוץ איננו זכרם שקדם

 אור הוא רק ,הניצוץ ימשך ממס אשר יתב' עצמותו
 אליו וניחסהו .ההנה הרוחניות בגוטת יהל כי אלהי

אע״ס שאמר ומה .כאמור וכו׳ ה׳ כבוד באמרנו •ח׳

נחמד אוצר
^ מ  הנוגה מראה כן הגשה ביום בענן יהיה אשר הקשס 5כ
א סביב  אשר ,פני על ואפול ואראה ה' כבוד •דמוה מראה «

b ה* חפץ עליו שכן אשר דקים גשמיים גופוה היו אלו 
 לי% ה' יבמר מאשר זולמם או הנביאים שיראו בכדי והשפעיזו

 ,שכלו שעל ההשפעה בצירוף ממש בעיניהם רואים והס הכלל
 בכל' משרון שאין זמן כל הראות מוש יהמזק השכל חוזק שלפי

ט .טבעי ענין וזה ,הראיה לפי  עייי הימה שהמראה אע״ם ו
ס אומהרר, לראות יכלו לא עכ״ז דק גשם אי  מאשר וזולתם העי

שר :השם במרס א ר ו מ א  tw ענין להסביר כדי .וכו׳ נ
 ור״ל ,השמש מן משלו נשא דקים בגשמיים המצטייר הרומני

ל :וכו׳ האור על שנאמר כסו ר ע או קר ה א .ובערב בבו  הו
 רואץ עכ״ז ואנו הארץ מחת מעינינו נסתרת שהשמש כטס
 עלוע קודם זמן איזה בבוקר המזרח מצד מאיר שופע אור

 הלמודים לחכמי נודע וסבתו .שקיעתו אמר בערב וכן השמש
 העולים העבים האדים מן נכפלים השמש שניצוצי מצד שהוא

ט נתבאר וכבר הארץ, על להאיר וחוזרים הארץ מן מכ  ל
ט מקשיי דבר איזה על שמש ניצוצי יגיעו שאם המראות אי  נ

ע לעבור יכולים שאינם ם הם שם, ד רי שם, ונכפלים טז  כמז מ
ר הוא בכח בכותל אגן אדם ישליך שאם  ימשו ט כנגיי מז

ר הוא הנזכר אבן שבזריקת וכמו השמש, ניצוצי  טל חמת־ מז
א ט נצבס זויס על הכותל אל יגיע שאם ר״ל ,שום זויה  הו
ר ע ואם ,ואנה אנה נוטה אינו ממש קו אומו על מז  אל יגי

 ר׳׳ל ,מקומה זוית איזו בגסילתו ויעשה מה געוקם הכותל
ר הוא כך ,צרה זוית .שכנגדו הצד אל הזויס באותה מז  ד״ע ,
 זם וכל ,צפון לצד זוית אותה על חוזר דרום מצד נזרק אם

 געוקס הבאים השמש ניצוצי גם זה ומטעם .בלמודיות נתבאר
ק מתחת א  ונכפלים חוזרים הם באדים ומכים מזרח מצד ה

ק, למטה ויורדים מערב כלפי א  שקיעת אחר בערב וכן ל
 בפי״א השמים ^־ובות בספר הענין כל בארם וכבר .השמש
ן וביום :ב׳ מאמר נ עו מ  ניצוצי המעונן ביום שגם ר״ל .ה
אויי, ונקבצים שתחתיהם בענן משתברים השמש  שיעשם כמו ג

סר, האויר ומחממים בל״א, גלאז) (ברען הנר^יא הזכוכית  יו
 ,שמשא כולא דעיבא יומא בפסחים ז״ל חכמיט שאמרו וכמו

ם: מאודמים לפעמים נראים העבים זו ומסיבה  כי ומאירי
ר או ץ ה צו ש מן ני מ ש  סיבתו הזה שהאור יודע השכל . ה
ר :נסתרת שהיא השמש רואה העין שאין אע״פ השמש מ א  ונ

ר ץ שהאו צו הני ם ו ש מעצ מ ש ט׳ ה  ע״פ שר״ל נראה .ו
ר שום שאין אומרים שהיו הקדמונים דעות  15בשמ ווצם ^
 תוכל לא בפסוק תשא כי בפ׳ הראב״ע שאמר וכמו ,בעצם

 וקור בשמש חום יש כי לבך על תעלה ואל ,ז״ל פני, אס לראות
, נכבדות העליוטת הבריות כי מלילה מלילה בלבנה  עכ״ל. הן
 מצד בשמש הוא והאור שהמום שאמט דעתם טדע והבר

ד דוחים והם הדוחה כח לניצוציו שיש בעבור המקרה מ  האש י
ד לארץ למעה שסמסיהם ט י א האש ו  ;בעצם והמחמם Tהמא «

ת אך פו ת. הגו לו ע פ נ  המקבלים והעננים האדים ר״ל ה
ם :הפעולה ח כ  מקבלים הם השמש ניצוצי נכח כשיהיו .בנ

מאידם השמש ניצוצי שדט מה האש מלקי  ומשס האדים אותן ו
י נכפלים ק ;האויר להאיר למטה ויורדים האש ^

ר מ א

 גלמי השמש היתה אס אלא נכל נאות איננו הדמיון חה ג׳ סימן כרביעי אמרו סותר איננו נסתרת שהיא
כו׳. פושגח ג מפני חומו פצם פל הראוחו הפלס זולת איננו גכאן ההסתר פנין כי ו ם, הפק פ א והאדי מ ו

סטאר
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 :ובארצו עמו אצל מועיל אלהי אור ניצוץ הכבוד כן החבר אמר ח
ר ט מ  :לקבלו קשה ובארצו מאמרך אבל ל/ התבאר כבר עמו אצל מאמרך הכוזרי א
 רואת ואתה ,הארצות מכל בדבר ארץ שתתיחד בעיניך יקשה אל החבר אמר י

 מבלעדי וחיה מוצא, מבלעדי ומוצא צמח, מבלתי צמח בו שמצליח מקום ,
שלמות תהיה המזג ובמצוע ,זולתם מבלעדי ומדות בצורות יושביו ומתיחדים ■חיה,

:והשרונה הנפש
א :העולם אנשי שאר על יתרון בא״י השוכנים עם שומע אינני הכוזרי אמר י

אמר
יהודה קול

 אמרו לפאר ברעיוני פא וזה מזכר עודני .מפואר
 ונקרא ,בקודמח המלך מאמר כלפי וכו' נאמר וכאשר

 שלא למה כי .ה' וירד כמו בלכד ה' העברה דרך על
 המגערפים ענין הבנת אם כי הנה עד המלך זכר
 להוסיף בא עתה ,וכו' ה׳ ומלאכות ה׳ כבוד ית׳ אליו

 מכוונת הירידה היות שעם ה׳ וירד ענין ג״כ שהבין
 על הנקרא ניצוצו לאור זולתי הכונה אין יתב' אליו
 שפק בלי שזה וכו' ובערב בבקר האור וכמשל ,שמו

:בלבד העברה דרך רק כן אינו
 לו הודה .וכו׳ אלהי אור ניצוץ הכבוד p ח

 ענין כי הורה ויפה דן יפה דבריו כנים כי
 הדק בגשם הפוגש האלהי הניצוץ אור הוא הכבוד

 בענין ביאור להוסיף החבר וראה .שזכרנו כמו הרומני
 מנוחתו מקום ואיזה ,יצליח עם איזה על הזה הכבוד

ם אצל מועיל שהוא ואמר וראשונה. בעצם כבוד  ע
 הספר בפתיחת זכרנו וכבר .הנבחרת בארצו סגולתו

 נפשו את נושא הוא זה אל כי המאמר ובהקדמת
 ענינו שנסתם הזה הכבוד ענין לבאר דבריו מראשית

 אלינו כבודו והתחברות כ״ז סימן בראשון דברו מאז
 אור ניצוץ הוא הכבוד כי שאמר ומה .שמה עיין וכו׳
 הגוף שהוא ג' סימן ברביעי לאמרו סותר איננו וכו'

כו/ הדק ה כי ו ל׳ סימן הדק חמרו על שם דברו הי
:צורתו על דבר וכאן

ר כבר ט א ב ת  ט לדעת שהראיתי במה .לי ה
 ס״ח סימן עד כ״ח מסימן הסגולה אתם

;הראשון מן
תי צמח י ל ב  למוצא צמח הקדים .וכו׳ צמח מ

,למדרגותיהם סדרם זה ואין הדומם שהוא
« על נצב בהיותו לפרסומו זה להקדים רצה כי

 יציאתו כמה יודעים והכל העמים לכל גלוי השדה
 בהבדל ניכר רושם בו עושה מקום מבלעדי במקום
ק והמכוסה העמון בדומם כן שאין מה עצמו, ב  ב

 רק בו ניכר המקום רושם שאין האדם שכן וכל ,יער עצי בינות להסתתר המתנועעת בחיה לא גס ,כארץ
 וממה .וכו׳ המזג ובמצוע וכו' בצורות יושביו ומתיחדים ; והמדות האישיות הצורות חלוף ידי פל

 ,א׳ סימן בראשון שקדם כמו ובמדות בצורות בס להתיחד מסוגלים מקומות שם המצא ספק בלי שידענו
 אמתת על עמדנו ,י״ב סימן בחמישי שיבא וכמו וחסרונה הנפש שלמות תהיה המזג במצוע כי ג״כ וידענו
 מזגם לשלמות גדול מבוא לה יש הישוב באמצע להיותה כי ,יושביה אצל יועיל אשר הכבוד לענין ישראל ארץ שלמות

 ;ב׳ כלל ב׳ מאמר ה׳ אור בספר חסדאי ן׳ הרב דברי יאירו זו כונה עבר ואל .כמדובר הנפש שלמות ינשא ולעמתו
א ע אינני י פ ם שו ם ע כני שו  בהיותה קרסוליה מעדו כי תהיה ולא’תקום לא זו סברא ר״ל וכו׳. ה

 פשוכני נמצאת איננה דברת אשר הנפש שלמות הנה כי ,הפכו על יעיד שהחוש דבר על נשענת
; העולם אנשי שאר על שאת ביתר ישראל ארץ

ר צ ד או מ ה ג
ר ח מ  הוא ס׳ ככוד כי שאמרח הדבר אמת .כן החבר א

ניצון כן העכ גאויר הכועל השמש ניצוץ בדמיון .
ל :דקים משמים שוטל אלהי אור עי  .ובארצו עימו אצר מו
 שני ובצירוף ,ישראל ובארץ ישראל רט1ל רק מועיל אינו ר׳יל

;שאמרח הדברים יתכנו האלו התנאים
שה :אומר שאתה מה .מאמרך ט  הדבר .לקבלו ק

 שתהיה מארצות לארץ ענין מה מובן אינו
 מחומר כולם הלא ,ארצות משאר ה׳ אור לקבלת קרובה יזהר

:ההם לי מה הכא לי מה קורצו אחד
 שאת ביתר מיוחדת מעלה לה שתהא .ארץ שתתיחד י

ה :ארצות משאר ת א אה ו ם רו כו׳ מקו .ו
 הלא ,עניניהם בכל שוים הארצות כל שיהיו שראוי לדבריך
 ד״מ שתאמר כמו ,דוקא •זאת בארץ מצליח זה שצמח הראה

 בארצות יצליחו לא המזרח בארצות .המצליחים הצמחים גי
מוצא :להיפך וכן ,המערב עדי ו בל א מ צ  המתכות .מו

ה :להם מיוחדות בארצות יצליחו טובות והאבנים חי עדי ו בל  מ
ה  בארץ נמצא פלא מה אחת בארץ חיות מיני נמצאו .הי

ם :אסרת חדי טתי שביו ו ת יו רו ת בצו דו מ  ארץ כל .וכו' ו
 ארץ בכל משתנה פניהם והכרת אחרות מדות ליושביה ים

ע ;וארץ ג ובמצו מז  שלמות יהיה המזג באמצעות .וכו' ה
א כי ,הנפש  דבר ועוד חסר, מזג על השלמה הנפש שתנוח א׳

כ .י״ב סימן ה' במאמר החבר זה מל א׳  שימצא רחוק איננו ו
 .אחרת בארן שימצא ממה הנפש שלמות יותר׳ אחת בארץ

 שגם ודאי שלימה נפש על רק תנוח לא אלהי ששפע זמאחר
: הארצות הבדל גורם י בזה

א י י נ נ י ע א מ . שו ׳ ו כ  דרך מעוברי מעולם לא,שמעתי ו
ם עם רחוקות: קצוות ואוחזי כני שו  בארץ ה

שראל  להיות ויכול אפשר שכך כדבריך יהיה לו הן .וכו׳ י
 ,בזה דבריך הצלת לא עדיין אמנם ,הארצות מן לארץ יתרון

 החוש הרי ,א״י שהוא אליו פונה כוונתך אשר המקום אל כי
 ,הנפש בשלימות תלוי שהשפע ואמרת שהצעת ההצעה מכחיש
ר יותר ישראל ארן באנשי מוצאים אנו שלימות ואיזה ^  מ
מן שיספר מי מעולם שמעתי לא כי ,ארצות ס  ישראל ארן בני י

:העולם אנשי שאר על
P
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ב  נוטעים היו לא אילו הכרם בו שמצליה אומרים שאתם זה הרכם בן ההבר אמר י

ם. עושה היה לא להם הראויה העבודה ועובדים הגפנים בו בי ענ
 לארץ ויש ,זברתי כאשר ולב סגולה שהוא לעם היא הראשונה המיוהדח זהמעלה

 יתכן לא אבל ;לכרם כעבודה הם אשר בה התלויות והתורות המעשים עם בזה עזר
ק לא כאשר הזה, המקום בבלעדי האלהי הענין אל להניע הזאת לסנולה ת שיצליח י

:הזה ההר בבלעדי הכרם
אמר

יהודה קול
ב ס p י כ ר ה ה  ויפה דברת כן צומר רוצה .וכו' ז

 תוסיף לא כזאת לעת כי אמת ,דברת ובזמנו
 הראויים מיושביה וגלמודה שכולה בהיותה כחה תת
 הראויות עבודותיה מלאכת כל וגס ,מבעה כפי לה

ע כי וזה ,לה יעשה לא המלך מבית לה לחת  ונד נ
ה  בנחנתה מהסתפה גרשוהו אסר ישראל עם בארץ הי

רה, אין בגוים ושריה חלכה  וישפוט ה׳ ירא עד חו
 החיים בארצות ה' לפני להתיצב ולבא לצאת כשר ♦תן

 אז .להצלחתם הראויות בעבודות ולשמרה כעבדה
 אשר הנאותים המעשים ידי על עמו אדמתו •כסר

 על העקידה בעל שכתב וכמו ,לבדה בעבודה לה הם
 פער סוף עקב (פ' ונו' היא מצרים כארץ לא אמרו
 .אורה כלו הבית יתמלא והצמדם ובהסכמתם ,צ״ב)
 נחלתך בהר ותטעמו תביאמו אמרו דרך על זה זבא

/ מ  בקרן לידידי היה כרם ג׳) (ישעיה מאמר וע״ד ו
 מגדל ויבן שורק ויטעהו ויעזקהו,ויסקלהו שמן ן3

 ,וגו׳ ענבים לעשות ויקו נו חצב יקב וגם גהוכו
 תסיע ממצרים גפן פ׳) (תהלים זמירות נעים וכדברי

 ותמלא שרשיה ותשרש לפניה פנית ותטעה גוים תגרש
 בעל בהחיחסותס למדט ודעת טעם וטוב .וגו' אלז

סי' בפירוש והרי״א ,פ״ד שער העקידה ה( שעי  .ג') י
 (דף כתובות במשנת הכרס משל מחבב זזו לא ומז״ל
 לפני עזריה בן אלעזר רבי דרש מדרש באמרם מ*ט)

 כרס הרמב״ס שם וכתב ,'וכו ביבנה בכרם חכמים
 ביבנה מתקבצים שהיו החכמים מן הקבוץ שם הוא

 . ע'׳כ לה., ענו חמר כרס שנאמר כענין זמן באותו
ה יבאמרו ל ע מ ה ת ו ד ח ו מי  שעם לבאר כיון .וכו' ה

 אין כאמור, לשלמות מוכן מקום ישראל ארץ היות
 המעלה רק ,עם לכל שוה שהיחה בהכנתו לחשוב

 לא האלהי והדבוק הנבואה שהיא הראשונה המיוחדת
ם רק היתה ע א ל הו ה ש ל ש וכו' סגו א וי ר pל  עז

. ה ז ישראל בהיות כי הראב״ע כתב זה ודוגמת ב

נחמד אוצר
ב ה הרכם p י  שלכם להר דומה הזה הדכר כן כלומר .הז

 הגפן שהוא הפרי מנהר כהוכו שמצליח לכם הידוע
מ שבעולם, הגפנים מבחר הם בו הנטועים והגפנים לו :ד'  אי

א ם היו ל טעי ם בו נו סני  שההר היות עם ר״ל .וכו׳ הג
 נטועים יהיו לא אילו ,לגפנים דשן ומקום שמן בן קרן הזה

 נעזב להיוחו ושמנות דשנות שוס בו יוכר לא הגפנים בו
 יצליחו לא אולי אילנות מיני שאר בו ינטעו אילו ואף ,משומם

 בארץ אותם נוטעים היו משאילו גרועים יותר ויהיו כלל בו
 :בלבד לגפנים רק כהו תת יושיף לא הזה ההר כי ,זזלתו

ם עובדי ה ו ד בו ע ה ה אוי  הגפנים נטיעת דבר סוף לא .וכו' הר
 כמו כי ,להם הצריכה בהעבודה תלוי הדכר עוד אבל ,בלבד
 כולם על יתרה עבודתם כן הען פרי כל על יתרון שלהם

ה :הגפנים מן הענבים יעדרו העבודה ובהעדר ל ע מ ה  ו
ת ד ח ו מי ה ה שונ א א הר א לעם הי הו ה ש ל  העם ר׳ל .סגו

 ,הסירות מכל הנבחר הפרי שבו הגפן בדמיון הס סגולה שהוא
ו' ותטעה גויס תגרש תסיע ממצרים גפן שנאמר וכענין ג  ו
 -אק ובכלל צפון ירכתי ציון בהר הוא הזה העס הצלהת ועיקר
 בא״י השוכנים לעס נראה שלא מה תימה אין ומעתה .ישלאל

 אומרים שאתם שמן בהר נוטעים היו אילו כן כי ,יתרון שום
 להם הראוי עבודה אותם עובדים היו שלא או אילנות שאר

 :לגפנים p הוכן שלא מאחר ג״כ יתרון להם יהיה שלא בודאי
ש ץ וי ר לאר ה עז ם בז ם ע שי ע מ ת ה רו התו  ושמא .וכו׳ ו

ק שהיא הזאת כארצכם שוכנים ג״כ היום אתם הלא מאמר  א
 אינו הזה הכבוד שכל משיב לזה .הצלחתכם אפוא ואיה ישראל

 בזמן רק יהיה ולא ,העבודה בצירוף רק בלבד בארן תלוי
 המיוחדות ובמצות ה׳ בעבודת הזאת ההצלחה לעזור שאפשר

את, לארן ארן, התלויות מצות ושאר הקרבנות כמו הז  ב
 עבודת בהעדר כמו הזאת ההצלחה העדר המצות ובהעדר

תכן לא אבל :סירותיו יצליחו כלא הכרס ה י ל סגו ת ל א  .הז
 כקיום שאפילו הוא בארן תלויה שההצלחה שאמרתי זה בלומר

 אל להגיע יוכלו לא עכ׳ז הסגולה הם שישראל אע׳ס העכודות
 שלא כמו המצות כל קיימו אילו אף להם לא בארן אלהי ענין

 העבודות כל בהם עוכדים יהיו אפי׳ אהרח בארן הגסנים יצליחו
עדי :לו הראויות בל ם ב קו מ ;המקום בזולה .ה

ך אי . ו

 העכזחת ג״כ נכללו סגולה מס באמרו כי ,האלהי הניצוץ פעולת בהם נראה סגוליית ארץ וארצם סגולה עם
 ה׳ נאס ישראל מרוס בהר קדשי בהר פי כ׳) (סימן יחזקאל ידי על באמרו יקר היה ה׳ ודבר .התוריות

 משאותיכם ראשית ואת תרומותיכם אח אדרוש ושם ארצם שס בארץ כלו ישראל בית כל יעבדוני שם אלהיס
 לו למושב אוה בציון ה׳ בחר כי קל״ב) (חהליס באמדו שניהם בחירת זכר זמירות ונעים .קדשיכם בכל
 אמר והלבנון הזה הטוב בהר הזה הכרס הצלחח ועל .לסגולהו ישראל יה לו במר יעקב כי קל״ה) (ושם וגו׳

 ובאמרו .שכינהי בית בארעא קדמי ואקיימינון עליו שחרגם יונתן לדעת ,בארץ לי וזרעתיה ב') (הושע הנביא
ר ש א תי כ ר כ  ‘אצ פופמים פ' הרמב״ן של ימינו מלאה צדק גס .הראשון מהמאמר וס״ט מ״ז לסימן רמז ז

 הכתוב בה יאמר ולכך ישראל בארן אלא נבואה שאין לרמוז מקרבך טעם ,באמרו כמוני מאחיך מקרבך נביא
 רוחו יחן ולא העמיס' כל על מעלה לך נהן ה׳ כי מאחיך מעם וכן ,רבוחינו שהזכירו וכמו מזיון גיא משא

ו^־ן ,ישראל ,קנין נקראו שארבעה באמרס במכילתא זאת כל באתנו שיאופנים ונתחזק י
ישראל

ע״ ,עליכם לק



2 bהבוזרישניי מאמרספר
 ,אחרת בארץ משה ועד הראשון מאדם נבאו ובבר ,זה הוא ואיך הכוזרי אמר

:במצרים וירמיה ,בבבל ודניאל יחזקאל כן ואחר ,כשדים באור אברהם
ף ר י מ נתנבא הנה .בעבורה או בה אם כי נתנבא לא שנתנבא מי כל החבר א

אברהם
יהודה קול

 זה זכרנו' וכבר ,והחורה ,המקדש וביח / ישראל
,אמהתו על להורות אליו המהיחס עס הספר בפתיחת

:מ״ז סימן בראשון זכרתי כאשר
או וכבר יג ב שון מאדם נ א ר ה ועד ה ש  מ

ץ ר א ת ב ר ח כו׳. א  אין עיני למראה ו
 רק , השאלה בכלל רבינו משה לא גם הראשון אדם

 הנמשכים וכן ,בכלל עד ולא משה עד מאדם הנמשכים
 והנה .וכו׳ יחזקאל כך אחר שאמר כמו ואילך ממשה
לאדם מצינו לא שהרי דברי/ להעעים אחי מקום

נחמד אוצר
ג ך י אי א ו ה הו  שלא שאמרת זה כלל יתכן איך כלומר .ז

ם :כא׳י רק אלהי שפט ידבק אד שון מ .הרא
 לא והנה ,האדם טל ה׳ ויצו כמ״ש טמו ה׳ שדבר ש«צא

 לסברת ישראל בארן אינו טדן גן מקום כי ישראל בארן היה
 :כבר נהר טל בכבל ויחזקאל במצרים התנבא משה וכן ,הכוזרי

ה  : מ״ג בירמיה כנזכר ̂ בתחפנהס התנבא .במצרים וירמי
T ה אם כי רה או :ישראל ארן בתוך .ב  אם . בעבו
חון שהתנבא מי נמצא ■  רק׳ התנבא לא הנה לארן ג

ה ; ומחמתה ישראל ארן ססיבת א הנ ב תנ  פדי אברהם נ
שיעבור

 ע״כ .בפסקא.הנמשכת החבר כדבר ישראל למעלה'מארן מדרגתו אשר מג״ע צאתו אחר כלל נבואה הראשון
ה' היה אשר מקין נפרד ספקו ראשית כי אמרתי ר ב  אס וכן / וכו׳ אחיך הבל ואי לך חרה למה לאמר אליו ד

 אשר התשובה בטעם מבליעו היה ולא אודותיו.,גפרט על חשובה מיחד החבר היה זו בשאלה נכלל משה היה
 ובמדין חורב בהר משה נבואת על ספק ובלי ̂ שיבא וכמו בפירוש בשאלה מוזכר הבלתי כמשפט בשאר יזכיר

 נבואת שזכר מה כי / ביהוד ענינו על קולם נשמע בלי / חבר של בתשובתו דברים ואין אומר אין ובמצרים
 בהעלותך פ' ה׳ כדבר ההוא במקום יהד גם שלשתם נבואת על אם כי מובנו אין ,׳וכו ־בפארן ואהרן משה

 משה נבואת על בשאלתו התמיהה הפליג לא כי אמרתי כן על במקומו. שיתבאר וכמו וגו׳ שלשחכם צאו
 אמנם אף בו התפלא לא כן על הנביאים יתר עם צד בשום יוכלל לא נסיי נחשב ענינו כל להיות במצרים

 כי אותו אודיעך ואשר .וז״ל ל״ד פ׳ בשני המורה שכתב מה ושמע אתה קרב .לכך המוכן למקום חון ינבא
 ואשר משה לפני אשר הנביאים נבואת בצורת הוא אמנם המאמר זה בפרקי בנבואה אותו שאומר דבר גל

ה, ולא בביאור לא אחת מלה אפילו הפרקים באלו בה אדבר לא רבינו משה נבואת אמנם אמריו, יבאו  ברמיז
 ובנפלאות בנפלאותיו עוד אצלי הענין וכן ̂ בספוק זולתו ועל משה על אצלי יאמר אמנם נביא ששם והוא
 כללהז אשר הכלל מחוך בפרס אברהם וזכר .עכ״ל ,הנביאים שאר נפלאות מכת אינם אותותיו כי זולתו

 מאד רחוק כשדים באור היותו בפירוש בו שהוזכר מה מצד קושייתו עול להכביד משה ועד מאדם באמרו
אח על בטענתו הנכלל הקושי מן לו מפלס ויחיש ההצלה אל החבר יקרב כן ועל .ישראל מארן  באסרו קין נט

 לפעם יוצרך ובאברהם .שברה יביא לפתע אתאם אשר ההיא הקושיא תסור ובכן עצמה בא׳׳י נטאחו שהיתה
 שזכר ומה .עמים לנס העומד יחסנו ראש להיותו בפרס זכרו ועוד .שיתבאר כמו מרחוק יביא אשר אמר

 רצה כי ,ירמיה לפירוש בפתיחתו הרד׳׳ק שכתב וכמו ,בזמן ליחזקאל קודם היותו עם שאלתו בסוף ירמיה
pb לגבול הוא שגם כשדים באור ההוא במחוז אברהם לנבואת בבבל שהיתה ודניאל יחזקאל נבואת נסמוך  
 של כהות שלש בפירוש w בשאלה לזכור הספר מסדר כיון דעתי ולפי .נח פרשת הרמב׳׳ן כדבר תחשב שנער

 כי בנמשכח, החבר בתשובת שיבא כמו שורה הנבואה פיהן על אשר הסבות לשלשת המחיחסים נביאים
 בבבל ודניאל ויחזקאל ,ישראל לארן מגיעים בדברים כשדים באור נבואתו שהיתה באברהם מצינו מהן האחת

פפו, בשתים עו ה ג׳׳כ בהס היתה הנזכרים מלבד כי י  השלישית ועד / הבית בזמן בא׳׳י נמצאו שכבר שנית סג
p ההוא המקום היה כי שלישית, סבה בעניט נוספה הנזכרות מלבד כי במצרים כשנבא ירמיהו בא הלא w 

_ :צדקו כמשפט משקל לרוח החבר נתן והנה .זה אחר שיתבאר כמו כא״י לנבואה
ה או בה יד ר בו ע  סבה להוראת משמשת מלה היותה ינצורו וחורותיה חוקיה ישמרו ,בעבור מלח .ב

ח על המפרשים ביאור התחלף לפי נאמרו אחד בדבור אלו הוראות ושתי ותכליתית, פועלת מ  א
 יאכל ולא המצה אכילת שהיא העבודה זאת בעבור פירש הראב׳׳ע כי ,ממצרים בצאתי לי ה' עשה זה בעבור

 ממצרים הוציאנו לא והטעם ממצרים, שהוציאנו פד אומות לנו עשה ה' לנו שצוה המצוה התלת שהיא ממן
 אתכם הוצאתי אשר וכתיב ,הזה ההר על האלהיס את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך ככתוב לעבדו רק

 f הרמב אמנם .תכליתית לסבה זו מלה שפירש הראב״ע לשון כאן עד .לאלהיס לכם להיות מצרים מארן
 כענץ ,הזאת העבודה את עובד אני ממצרים בצאתי ל> ה׳ שעשה זה בעבור כי באמרו פועלת, לסבה פירשה

ה, באמרו החבר כיון הללו הסבות מיני ולשני .רחם פטר כל לה' זובח אני כן על למסה שאמר,שם ר ט ע  ב
 תכליתית סבה היא וגם ,הבית בזמן בה היותו כשקדם לה חוצה הנביא לנבואת פועלת סבה הארץ הנה כי

ארן. עניני לתכלית הנבואה בהיות אליה  בארן הנביא בהיות אם פנים, מג׳ אחד על שורה הנבואה ובכן ה
ת, בזמן בה היה שכבר או עצמה, ישראל  או מהם השנים שיורכבו ואפשר אליה, מגיעים בדברים או הבי

כאשר כי ,ס״ה סימן בשלישי נזכרה אחרת סבה הנטאה בענין הנה לך ואוסיפה .והולך שמבאר כמו שלשתם
הבדיל
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ראשון בבית נמצאים היו ובבר מפניה, ודניאל ויחזקאל ,בה שיעבור כדי אברהם
וראו

יהודה קול
 שני ביס לאנשי הנמשכח הננואה בין המכר הבדיל

 הנבואה ובין ,ראשון בבית היתה שכבר השכינה נכח
 מישראל, השכינה בהסתלק נסהלקה אשר הנקניח

 אלא הנקנית הזאח הנבואה לקווח שאין אומר גמר
 ומשה אברהם כמו ,גדול כח ובעבור מושלא בעש

 הם אשר להם והדומים אליו מקוים שאנמנם, והמשיח
 מדרגת הנמצאים יקנו ובהמצאם לשכינה מעון בעצמם
 רוח שמה יהיה אשר אל כי לשניך הרי .ע״כ ,הנבואה
 ̂ לשכינה מעון גדול כח שם להמצא ראוי ללכת הנבואה

 היכל במקום לעמוד בהם כח אשר הצדיקים הן והן
 f ית' שכינתו למרכבת כוננו אל מקדשי להיותם מלך
 בעולם האלהי הניצוץ להתפשמות האמצעיים והם

 ומה .הבית בזמן ה׳ לאני עומד עודנו הארון לדוגמת
 היותו מאני אצלי נועמו ,בכאן הזאת הסבה זכר שלא

 לא הזאת הסבה ומן הנבחרת הארץ בשבחי ובא מסוק
 .מזכרונו עבר חמק כן על כלל מעלה לה יתן ולא יוסיף
 ועוד .ענינה על להעיר יאות אשר למועד חזון ועוד

 הנזכרות הסבות על ונשענת סמוכה היא זו סבה כי
 איש יגבר בכח לא בעבורה או בה היה לא שאם

די :להצבא ר כ בו ע ה שי  לך לך שנאמר כמו .ב
 אברם ויעבור ואמר .אראך אשר הארץ אל וגו׳ מארצך

ל :וגו׳ בארץ א ק חז ל וי א דני ה ו י נ פ  אמר כאילו .מ
 נתנבאו לאדמתם ישראל שוב על כי ולתכליתה, בשבילה
 דניאל נבואת על שדבריו סבור והשומע שניהם.
 ובס׳ דמגילה פ״ק עליו האומרים רז״ל קבלת סותרים

 והאנשים המראה אש לבדי דניאל אני וראיתי חלק
 גדולה מרדה אבל המראה את ראו <לא עמי היו אשר

 ואיתימא ירמיה א״ר האנשים נינהו מאן עליהם. <סלה
 אינהו ומלאכי, זכריה .מגי זה אבא בר חייא רבי

 מיניה עדיפי אינהו ,מינייהו עדיף ואיהו מיניה עדיפי
 מינייהו מדיף ואיהו ,נביא לאו ואיהו נביאי דאינהו
מ אי  בפירוש שאמרו הנה .ע״כ ,חזו לא ואינהו חזא ד
חשובת נתתי שמעני, לו אתה אם אך .נביא לאו דאיהו

נחמד אוצר
עבור  והוא אכרהם אל שהגיעה הראשונה הנבואה .בזז שי

 שיעבור כדי היסה מארצך לך לך והיא כשדים באור עודנו
 היתה משה וכן ,אראך אשר הארץ אל וכמ״ש ,ישראל בארן
 האדמה אל מצרים מארן ישראל בני להעלות נבואתו עיקר
 6עכ״ הלא ה1כ לשאול יש ומדיין .לאבותם ה׳ נשבע אשר

 דומה אינו י״ב שבסימן הגפנים שמצליוז הידוע הכרם במשל
 ,בגללה שהתנבאו זה יושיענו מה בחו״ל שהיו מאחר כי ,לזה

 אלא .בעבורו לא הידוע בכרם דוקא רק יצליח לא הגפן הלא
 באמרו בזה ביאור עוד החבר הוסיף ס״ה סימן ג׳ שבמאמר

 שנס ארבעים שני בית באנשי התמידה הנבואה ז״ל, שם
 שהנבואה ראשון^ בבית שהיתה השכינה בכח הנעזרים מהזקנים
 אלא לה מקוים היו ולא השכינה בהסתלק נסתלקה הנקנית

ל, כח ובעבור מופלא בעת דו  ומשיח משה אברהם כמו ג
 מעון כעצמם הם אשר להם והדומים ואליהו מקוים שאנחנו
ל, הנבואה, מדרגות הנמצאים יקנו ובהמצאם לשכינה כ׳  ע

 שיגיעו התימה מן אין אלו כמו גדולים שנביאים מדבריו נראה
 המצליח ההר כמו עצמם שהם מאחר אחרת בארץ נבואתם אל

חזקאל : לשכינה מעון שהם שאמר וכמו ,הכרם  ודניאל• וי
ה פני  על ישראל שוב על התנבאו ובשבילה מחמתה ר״ל . מ
 המעמאים הרשעים פורעניות על יחזקאל התנבא גם ,אדמתם

 שני ביה חורבן על התנבא דניאל וכן ,באשמותיהם הארץ את
 פסוק על אמרו דמגילה שבפ״ק ואע״ג .לעתיד גליות וקיבוץ
 לא עמי היו אשר והאנשים המראה את דניאל אני וראיתי

ם ראו ה ) ו׳ ג  וכו׳ מיניה עדיפי אינהו ומלאכי) זכריה חגי ו
 משמע ,נביא לאו (איהו נביאים דאיגהו מיניה עדיפי אינהו

 אינהו .וז״ל שם ז״ל רש״י ביאר כבר ,נביא היה לא דדניאל
 .לא והוא הקב״ה של בשליחות לישראל נתנבאו שהרי נביאי

 הים נביא דניאל אף ולפ״ז .עכ״ל נביאות לשם לישראל נשתלח
ליו: שכינה שריית בבחינת ם היו וכבר ע ת נמזיאי בי  ב
 מפני גח״לשהוא יחזקאל לנבואת שני עמם עוד .וכו׳ ראשון

 אמרז לזה דומה .לנבואה אז והוכנו בא״י הגלות קודם שהיו
אה הגיעה איך שם שהקשו יחזקאל בילקומריש הובא מז״ל ט  הנ

 הים ממ״ש הוא שהשיבו התירוצים מן ואחד .בבבל ליחזקאל
 נהר מל כשדים כארץ הכהן בוזי בן יחזקאל אל ה׳ דבר היה
ק עמו שנדבר היה ,כגר א  .ע״כ ,בח״ל עמו שנדבר היה ,ג

:הים שכבר היה מאי בזה״ל חז״ל בשם הגיא יהודה סול ובעל
אבל•  אחרי כי ב׳, תמר ג׳ מעין הרי״א מסעם ממני קח זה

 אצל לפעמים היות שאם הזה, המשא המאמר ביאור על נשא ,נראות מסתירות עליו יגודו ספקות העירו
 להנהיגם העם אל שליח נביא בשם רצו ויחוד בעצם הנה ,עליון שפע מקבל לכל כולל נביאים שם מז״ל

 נתתיך לגוים נביא וגו׳ לך יקים נביא ואמר שפתים, ניב מלשון נביא נקרא לכן כי ילט, זו דרך ולהודיעם
 ולא הנבואה מראה שיראה סי אמנם .ומוסרו להנהגתו העם אל השלוח על נאמר נביא שם שתמיד ,וגו׳

ה, אלאברם ה׳ דבר היה ענין וזהו מיוחד, בשם נביא לא חוזה או רואה יקרא העם אל שלוח יהיה  במחז
 היה שלא דניאל מדרגת מז״ל אצל היה וכן לזולתו. שלוח נביא אברם היה לא אבל אלהים, מראות שראה
 אלהים רוח מדרגתו י^תה אבל ומלאכי, זכריה כחגי אזהרות ודברי נטאות להם לדבר לישראל שלוח נביא

 היו שהם במה מדניאל יפי עד ומלאכי זכריה שחגי אמרו ולק .עליונה«בנביאוח מעלה והיא שדי ומהזה
 לבנץ רבים עמים בהקבץ בירושלים נבאו שהם לפי זה והיה ,שלוח נביא היה לא והוא לעם שלוחים נביאים

ם הרחקת ועל המעשרות ועל הבנין על אותם מזהירים והיו הבית  שמה עלה לא דניאל אמנם ,נכריות מי
 שהוא המראות השגת בענין ומלאכי זכריה ממגי ומשובח עדיף הוא היה האמנם ,לעם שלוח היה לא ילק
ו וכבר־ :ע׳׳כ ,וכו׳ ראו שלא מה לראות זכה ם הי אי צ מ ט׳ נ  ראויים שהיו בם היתה שנית מדה זו .ו

ת, בזמן שם נמצאו כבר כי ,לארץ בחוצה הנבואה עליהם למול מפניה  המכה האלהי האור וניצוץ והשקנה הבי
הנטאה שלמות וקנו לכך המוכנים פניהם עבר אל האיר י״א) פ׳ ג׳ מאמר העקרים בעל הארון(כדבר על

להיותה
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ל .מהסגולה לה המוכן כל לנבואה מגיע היה בהמצאה אשר השכינה בו וראו  אי
 והוה אדם זונות ארבעה במערה. כי קבלנו, כאשר מת ובה אדמתו היתה היא אדם

 עליה הנאמר ה׳ לפני הנקראת הארץ והיא ,ולאה יעקב ורבקה יצהק ושרה אברהם
ה, אלהיך ה׳ עיני תמיד  בתהלה וקין הבל בין וההמדה הקנאה נפלה ועליה ב

 הארץ את לנהול ולבו, וסגולתו אדם במקום להיות הרצוי מהם איזה לדעת כשרצו
״ונשאר הבל מהריגת שאירע מה ואירע ,כקליפה זולתו ויהיה האלהי, בענין ולהדבק

קין ,
יהודה קול

ם גוהגת להיוחה ה  פצ אמז״ל וכדרך .מקום ככל נ
 הכהן כוזי כן יחזקאל אל ה׳ דכר היה היה ,יחזקאל

.היה פככר היה מאי ,ככד נהר על כשדים כארץ
 הכלהי כדכריס אם כי זה לניעם הוצרכנו לא ואולם

 שהיתה וכמו וכפכילה, הארץ עניני לחכליה מגיעים
 הכית מן הככוד לנסיעת הרומזת יחזקאל של זו נכואה

/ סימן כרכיעי פנוהו פי על החכר שזכר וכמו ג
 מדרש יוסד כה כיוצא ועל כנגדה, רק כשכילה זה ואין

 כדירים אכל שכוהם, לפי היה שככר היה חז״ל
 יחזקאל של מנכואוהיו כהרכה ולהכליהה אליה המגיעים
 להיות שמור פעמו כשדים כאור אכרהס וכנכואת
ארן. קדימתה כלא אף כהם ראויה הנכואה  וזהו כ

ק אל שוכ כחרן לו נאמר אשר יעקכ של פעמו  א
/ אכותיך ו ג  ונוסף הארץ לתכלית נכואהו היהה כי ו

 הסולם כמראה כארץ נכואה לו קדמה שככר כן גם
 וככר .ככית השכינה המצא כעת זה היה לא ואם
,כמדין נכואהי על הזה כפעם נכלל עצמו משה היה

 קדימת מצד הן ,הארץ לתכלית נכואתו היות מצד הן
 כמו כנען ארץ כגנילי הנכלל האלהיס כהר נכואתו

 מדרגתו עלוי להפלגת כי לראות האמנתי לולא .שיכא
 היה אמנם כי אודותיו, על כשאלתו המלך כיון לא

 שעשה כמו מבוארת פרפית חשוכה אליו ליחד ראוי
רנו: כאשר כפירוש בשאלתו מהנזכרים כזולתו דכ
ם אבל ד  אכרהם על תשובה הקדימו אחרי .וכו׳ א

 וראה ,המלך בשאלת כפירוש הנזכרים ודניאל יחזקאל
 הדומה עם כך אחר לזווגו כדי ירמיה על ענינו לאחר

 מעליו לסלק עתה שב ,שיבא כמו מצרים כנבואת לו
 כאמרו נכלל אשר יולד לאדם הראשון קין של גמגומו
 שענינו כו ויחשוב ,כמדוכר משה ועד הראשון מאדם

 אחיך הכל ואי לך חרה למה ה/אליו ונכואת הכל עם
 לתכלית נבואתו אין ומבלי לארץ, בחוצה לו היתה
,סוף ים כקריעת אמרים עם לזווגו קפה היה הארץ

 עומד היה אשר המקום כי להוכיח פניו שם כן על
 שיגזור מה וזה ,הוא קדש אדמה הנבואה בעת עליו

וישב אדם יצא ,האדם את ויגרש בפרקיו הגדול ר׳,אליעזר רדפת ,אביו של אדמתו היותה מצד עליו השכל
לעבוד שנאמר ,החזירו ולשם לקחו משם ,המוריה להר סמוך עדן גן ששערי המוריה בהר עדן לגן מוץ לו

 היתה קין שדירה לשמוע וקרוב .שם קבור היותו מצד זה יודע ■וג״כ .ע"כ ,משם לוקח אשר האדמה אח
היתה היא אדם אבל באמרו דעתי אצל כוון זה ולכל .אחרת ארץ אל ברחוק יעמוד למה כי אכיו במקום

/ מת ובה אדמתו כו ת והולך: ענינו שמבאר כמו קין אודות על הקדמה שהיא ו א ך כ נ פני ה . ה׳ ל כו' ו
ר מה הצד זו לקריאה פעם ונתן ,ה׳ מלפני קין ויצא נאמרו מ א ה שנ לי ד ע מי ני ת ך ה׳ עי הי ל ה א  .ב
 קרבנוהיהס ע״י לברר המזבח אל בגשתם אחיו עם לו שנפלה הקנאה מצד זה על פענהו כה תה והוסיף
ה ז ם אי ה י מ צו ר ל וכו׳ ה הו ת לנ ץ א ר א ,ההיא הארץ מן קין וגורש הבל נהרג כך 'שמתוך ,וכו׳ ה

שנפלה

נחמד אוצר
 הנכואה שהיתה אף הראשון אדם פהתנכא מה .אדם אבל

א :ישראל ארן כשניל לא ה הי ת . הי תו מ ד  אדם נוצר שם א
ן והושם הראשון  שם ודרך השמים שער כא׳י כי עדן מ
 הסנרא לסי נוהן הדין ומעתה ,עדן לנן עולוס הנשמות

 קול בעל הרב שהביא דר׳א מפרקי סיוע לו ויש ,נוצר שבא׳י
ש: ״ ע ה, ד הו . ושם י ת  שבח׳י שאמר למה ראיה הביא מ

 אע׳ס נוצר ארן באותה מסתמא מת ששם שמאחר אדה״ר נוצר
 אחרת לארן שהלך זה עם מצאנו לא עדן מגן הקב׳ה שגרשו

שר :עדן לגן מקדם וישכן שם נאמר רק א  מדברי .קבלנו כ
 שאמרו הכפינה פרק בתרא כבבא המכפלה מערת בענין חז״ל

 המכפלה מערת כי נודע וכבר ,שם קבור הראשון שאדם שם
ת :א״י שהוא בחברון היא א ר ק  נאמר הנה .ה׳ לפני הנ
ארן, ונד נע וגו׳ האדמה מן אתה ארור בקין הב  ונאמר תהי

 אסתר ומפניך האדמה פני מעל אותי גרשת ■ הן קין ויאמר
הרגני, מוצאי כל והיה בארץ ונד נע והייתי  ובמשמעות י
 גרשת הן אמר וע״ז ישראל מארץ לקין גרשו שהקב״ה הכתוב

 ה׳ השגת נדבקה ששם מא׳י ר״ל האדמה פני מעל אותי
 ובביאור .אסתר ומפניך והיינו הארצות מכל ביותר ונבואתו

 והיינו ,נוד בארץ יישב ה׳ מלפני קין ויצא אח״ז כתיב יותר
 ויקם ביונה וכן .ה׳ לפני הנקראת והיא ישראל מארן שפנה
ה :ה' מלפני תרשישה 'לברוח יונה עלי ה ו ל פ ה נ א קנ  ה

ה ד מ ח ה בל בין ו ה וקין ה הל ת  לנחלה לו בחר קין הנה .ב
 את והרחיק ,אדמה עובד היה וקין שנאמר כענין סארץ את

צו צאן; רועה ממנה,להיות הבל אחיו שד ת כ ע ד ה ל  איז
ס ד  יבחר בו אשר ביניהם הקדוש הוא מי .וכו׳ הרצוי ס

 כקליפה, לו טפל יהיה ואחיו אדם במקום לסגולה ליקחלו ה׳
 וכמו .ה׳ לפני להקריב הביאו אשר במנחתם זה לבחון ובאו

 עליהן ושימו וגו׳ מחתות לכס קחו עשו זאת לקרח משה שאמר
גו׳ קטורת  :הקדוש הוא ה׳ יבחר אשר האיש והיה ונאמר .ו
ה :וסגולתו האדם עיקר כלומר .ולבו הי לתו וי פה זו קלי  .כ

 אפשר שאי כמו הסגולה׳ מן שניהם גם שיהיו אפשר אי כי י״ל
 והחומר המציאות טבע גוזר היה וכך ,קליפה בלי הפרי שחהא

 מן מעט היו יעקב עד מאדם ,האישים בין גס הש׳י בחכמת
 החומר שנזדכך עד כקליפה להם והשאר ופרי כלב כאישים

 לחכמי מבואר הוא רחב יותר (ובביאור ואילך מיעקב לגמרי
ה ואירע :הקבלה) ת שאירע מ ג רי ה זה ובעבור .הבל מ

הרג



ר פ 2טו^ הכוזרישני מאמר&
 מגורש שיצא ה/ מלפני קין ויצא ונאמר ערירית), המלכות ונשארה ״ערירי(נ״א ״קין

ע והיה היו שבה הזאת מהארץ  לברוה יונה ויקם ביונה נאמר וכן .בארץ ונד נ
), מלפני (נ״א ה׳ מלפני תרשישה  אותו והשיב הנבואה, ממקום אם כי ברח לא ה'
ה. ונבא הדנה ממעי אליה האלהים  שאמר כמו אדם בדמות שת נולד וכאשר ב

 אחר זרע אלהים לי שת כי שאמר כמו ,הבל במקום היה כצלמו בדמותו ויולד
 מדרגה שהיא ההיא לארץ וזכה ,כאדם אלהים בן שיקרא ראוי והיה הבל, תחת

וסגולה) בלב העיקר יצחק והיה (כ״א וישמעאל יצחק נתקנאו ועליה ,עדן מגן למטה
ונדחה

יהודה קול
עד מדה אודוחיה על הקנאה שמלה  כאמרז מדה כ

 ,בא״י דירחם היהה אס ובשלמא .וגו' קין מצא
 ושמחים ששים הכהוב מפי היוצאים הדברים נאים

 ,קרננם ע״י האלהים אל עשו זה למה סעמם בנחינת
ק ומה שו, אצל ההיא הארץ מן קין גרושי ע  ענ

 לו נמדד לצדק הן כי באמרנו ,מחוקן הכל ^המס
 שעליה ההיא הארץ מן מגורש שיהיה צדק .&יפה

 הארצוח לכל צבי חפץ ארץ היוהה מצד הקנאה נפלה
 אשר נכריה עבודחו חלף אליה, צופוח הפינים שכל
ה ,עקלקלות בארחוח לעצמו אוהה לנחול בה בקש הי  ו

ד נ ו ע' ץ נ ר א  מבע וזה ממקומו, נודד כאיש לו לא ב
 יש אם אך .צד מכל לעצמו מסכים עד להיוחו האמת

 ,ישראל בארץ דירתם היתה שלא להאמין נפשנו את
ס סבונו הללו הספקות כל הלא  משם זז ולא .סבבונו ג

בר  בל במסמרים ויחזקהו בזה אומץ שהוסיף עד מז
 ה׳ לפני הנקראת היא א״י כי תחלה בהוכיחו ימונו
 אעירה דרכי ולפי .וגו׳ יונה ויקס ביונה שנאסר כמו

ה פק9 מ ק הנב־אה שקדימת תחלה שהנחנו על. א  ב
ס המצא או  ,בבית שורה השכינה היות בזמן הנביא פ

 למה כן אם ,לארץ חוצה לנבואת פועלת סבה היתה
 שם יניעהו שלא סמך על החוצה מא״י יונה כרח

 שהושב במכילתא הורו מזו וגדולה .חז״ל כדברי נבואה
 לו אמר רש׳׳י שכתב מה והוא ,בה להנבא יוגה שם

 אחריך לשלוח בך כיוצא שלוחים לי יש חייך הקב״ה
ט׳ משם ולהביאך  באמרו החבר נמשך ואחריהם ,ו

ב כאן שי ה תו ו ם או הי ל א ה ה לי י א ע מ ה מ ג ד  ה
א ב נ ה ו  היתה וכבר הואיל זה מה ופל זה למה , ב

 .תרשישה ברחו קודם הקדושה באלן ה׳ יד עליו
ט כי לך. והניחוחי ילס תשובתי פני אולם ח מי  ב

ק חוצה הנטאה אפשרות א ם ל ק., קדימתה ע א  מונע זה שימנע הוא אפשר אבל עכ״פ היוגה על גזרנו לא ב
, לחכמתו וצטי גלוי ח'  שיהיה ואיך אמרח. אומה לפניני מגעת היותה הוא יונה של בנבואתו המונע ואולי י

ק חוצה 'הנבואה אפשרות אליי לב שנשים לס די א ד .זכרנו אשר הסבות אחת ע״י ל  דברי למצוא החבר s בקש ש
ת הפנה לקיום מפץ א ת שכתוב מה מצד זה והוכיח ,הנבאו בפה בא״י עומד קין שהיה מ ש ד ב ל  הנו

ת ו מ ד , ב ם ל ת כי א ם לי ש הי ל ע א ר ר ז ח ת א ח , ת ל ב  מפץ שת של שמדרגתו מזה הנראה כי ה
אביז של בצלמו בדמותו המלד בשת שנאמר כמו כן אס והנה .תחתיו הוקם אשר הבל של מדרגגזו דוגמת
ן שיקרא כן לפי ראוי ־יהיה הו, אלהים ב מג״ע.למטה מדרגה שהיא ההיא לארץ שזכה כמו
 האדם את ה' ושרחק ההפך אל ההפך מן מושלך היותו יחשב לא מנ׳׳ע בהסרדו הנה כי ,אביו בה זכה כאפר

 מג׳׳ע שהורד הדעת אל הקרוב רק ,הכובע יסבלהו לא המופלג ההשחמת כי לטבעו, הנאות ההוא המרךם מן
 החבר וגם למעלה המובאים הגדול אליעזר ר' דברי שיוח וכמו ,ממנו למסה מדרגה שהיא הזאת אל.הארץ

ס. לפי עליו יורה ל סימן ר  הבל על חרצנו משפסו כן ,לגורלו ינוח הוא גם מעלתו את הנוחל שת והנה ד
כי כן נם לס יצא ומזה הנבחרת. הארץ בדירת לזה זה שוים היותם לענין דמה להבל אדם כי לו> הדומה

שם

נחמד אוצר
ל את קץ הרג  יישב סמלוכה לו אך שאז נחשכו אחיו מ
ק בקרב לבדו א ארה : ה ש ת ונ כו ל מ ת ה רי  הצליחה לא .ערי

 מלכות ונשארה הארץ מן גורש הוא מכ״ז כי ,קין מחשבת
ע :שת שנולד פד עצר יורש בלי א״י ד נ נ  בכל ר״ל .באר^י ו

י מלבד העולם א :משם גורש אשר א׳ תני נ׳ א ה׳ מל  ברח ל
 לפרש כדי ה׳ לפני התיבות אלו וזכר חזר החבר לנ״א .וכו׳
 לפי הלא בזה להקשות ויש .כנבואה ממקום אלא ברח שלא
 אח״ו שיהנבא יתכן כא״י כבר שהיה שמי החבר שאמר מה
 לארץ לחון שברח במה יונה חשב המלטה מה א׳ה כחו״ל אף

 המונע שאולי השיב יסודה ובקול .שם יתנבא שלא כדי
ת. אומה לענייני מגעת היואה הוא יונה של בנבואתו  אחר

ס שלא כדי ישראל מארן יונה ברח שלזה לומר ואפזזר ע  י
 הנבואס מקום שא״י שמאחר נבואתו שכובש מה על מהרה
ע עו  ארצות בשאר. שמגיע ממה מכרה יותר מגיע לעוברים ה
 :סזה כגוי אה קאה כאשר וגו' הארן אתכם הקיא ולא כמ״ש

ב שי ה תו ו ם או הי אל דו. ה לי  לדג ה׳ ויאמר נאמר כי א
« שהקיא הלשון ובמשמעות ,היבשה אל יונה את ויקא  או
ק ,א״י שהוא משם שירד יפו גמל אל הדג  במכילתא משמע ו

מס ענין שם שהמשיל יונה ריש הילקוט שהניא  שהים לכהן י
 שלוחים לי יש הכהן אסר ,הקברות לכיס ממנו וברח עבד לו

 יש הקב״ה .אמר p משם, ולהביאך אחרץ לשלוח p כחצא
ט׳ שלומים א :ו ב . ונ ה  יונס אל ה׳ דבר ויהי כמ״ש ב

שד :שניה בא ד ו ל ת נו ת ש מו ד  נחר שת כלומר .אדם כ
ת והיה מרמם הקדוש היה והוא לסגולתו ־&' נו מו  אדם כז

 שהוא כצלמו כדסוהו ויולד נאמר וע״ז ,נשמתו במדרגת ר׳ל
כ ,אלם במקום קייס זרע היה ״ ^  וקץ שנהרג מאמר הבל מ

ה :ממחיצתו נדמה ת ד ה מ ט מ ק מגן ל  שאמת ע״ד והוא ,ע
ס אם כי זה אין פסוק מל חז״ל  ,השמים שער וזה אלהים ני
 והייט שלמעלה, ביהמ״ק כנגד מכוון שלמעה המקדש שבית

 הנשמות עליות מקום עם ושייטת התימשת ישראל שלאק
א למטה מדרגה שאמר ומה .עדן בגן למעלה גוזמא בלשון «

זג־׳ל
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 וגו׳ אותו והפריתי אותו ברכתי הגה בו שנאמר אע״פ ,כקליפה ישמעאל ונדחה
 ואת בן אחר ביצחק) לחקנו ואפשר ,איננו (נ״א ״ליצחק ונאמר y העולמית כטובה
 ואין y הבא בעולם והטובה האלהי בענין הדבקו לומר רוצה ,יצחק את אקים בריתי

 יעקב בין הקנאה נפלה הזאת הארץ ועל .הצליחו ואם לפרסי ולא ברית לישמעאל
הולשתו. עם יעקב מפני חזקתו עם עשו שנרחה ער ובברכה, בבכורה ועשו

ונבואת'
ה קול ד הו י

 והוא נכואתו, בעה אהיו קין של משכנו היה שם
 נתבאר כאדם, אלהים בן שאמר ומה .המבוקש הכליח
 pל ישראל ארן שדמה ומה .צ״ה סימן בראשון ענינו
 הכתוב דרך ,ממנו למסה מדרגה שהיא באמרו עדן
 כגן יחשבו לכנעני אשר המקורות אצל וירא ש׳ ילך
 ראוי ג״כ זה מצד כי נתן ולהורות ,מצרים כארן ה׳

 למען עדן מגן אדם הורד ההיא הארן שאל לחשוב
ממנו, בפבעו רחוק הבלתי המקום שנוי לסבול יוכל
ס על כי שנים להראות עוד ויוסף .שזכרנו וכמו א  ה

 דוגמתו שמנינו ממה הבל עם קין קנאת נשלה הזאת
ק ח צ ל בי א ע מ ש  הנמשך כי ,עליה נתקנאו אשר וי
ה שהרי ככה על מוכיח עד קיניהם ח ד ל נ א ע מ ש  י

 עגין היה וכן .נכר אדמת אל לו ושנה יצחק מפני
ה א קנ ב בין ה ק ע ה י ר ו כ ב ב . שו ע ה ו כ ר ב ב ,ו

ה מה זה על ויוכיח ח ד שו שנ ק אל וילך ע  משני א
 אשר הקנאה לענין שביניהם וההדמוח .אחיו יעקב

 כי מה באושן הדעת היא הלא ישריא, אחים בין
.המסוגלת והארץ הסגולה נחלת על שוה בכלם הסבה
 פי הנחנוהו אשר את לקיים ירוממנו צור על זה והנה

 ומורה .נבואתו היתה ושם קדש אדמת עובד היה קין
 הנמצא את הנזכר הסשק יבער לא מדוע ואראה נא

התיבה, דבר על ה' יד עליו היחה כי בנח כתוב
 הארץ מעל התיבה והרם ,נשם ויהי ,ויבא ,ויעש
ק לא וזה ,וגו' ת  בב״ר ז״ל מדרשם לשי בא״י היותו י

 ארעא סשת דלא ,זעם ביום גושמה לא לוי ר׳ בשם
 לארץ חוצה עומד היה ואם ,דמבולא במיא דישראל

 הארץ לצורך שלא ההוא במקום נבואה לו היהה איך
 בכשק בו נכה אוכל אולי .בה נבואתו קדימת ובלי
 אשר את עמך בהציגי משניך אגרשנו מעס ומעט הזה

 עליה ירדו לא א״י כי בפרקיו, הגדול אליעזר ר׳ דברו
 הארצות מן המים שנתגלגלו אלא השמים מן המבול מי

ה פסוק אצל הביאו והרמב״ן ,וכו׳ לתוכה ונכנסו  וינ
 בא״י נח היה כי זה לסי ונאמר בשיה. סרף זית עלה

 ושש הבל מפגין שהוכחנו וכמו ,והסגולה הלב להיותו
 שם כי צ״ה סימן בראשון קדם וכבר .יאתה להם כי

 אשר השוים האקלימים יורש שהוא משני נח סגולת
.ע״כ y הנטאה אדמת כנען ארץ וחמדתם אמצעיתם

.הארץ מעל התיבה רמה הנכנסים המיס שמכח ונאמר
 לו ללכת בארץ הנבואה לנח שהיתה החבר יסבור או

 החטאים האנשים לעיני התיבה שם לעשות לה חוצה
 מן ונד נע קין של זרעו שמה יהיה אשר אל בנששוהם

ס וישוט לב יתנו למען כאמור, הקדושה הארץ ד מ

ר צ ד או מ ח נ
ה :עדן לגן עליה שם שדרך מ־״ל ח ד  שנאמר זה .ישמעאל■ ונ
ה את גרש מ ש לא כי כנה ואת הזאת ^  הזאת האמה כן יי
 הארץ ירושת ר״ל הירושה עיקר וכל ,יצחק מם כני עם

 כל ה׳ צוה ועליה ,ישמעאל ויגורש יצחק שיירש שרה שחמדה
 ,זרע לך יקרא כיצחק כי כקולה שמע שרה אליך תאמר אשר

 לצוות הש׳י נזקק ואשר שרה שחרדה הזאת החרדה כל וכודאי
 היה לא ,זרע לך יקרא כיצחק כי לו ושיאמר לאכרהם ע״ז

 אכרהם אחריו שהניח עוה״ז מעסקי הנשים ממון קניני סכור
 מזולת יצחק את לכרך תקצר לא ה׳ יד כי לכדו יצחק שיירש
, ירושת ו כי  אע״ח :הארן ירושתי כלשי נאמר זה כל אכל א

ר מ א ה שנ חו ברכתי הנ גו׳ או  נפלה שלא ראיה הכיא .ו
 ולא אכרהם אחריו שעזכ מעות עזכון כגלל כיניהם הקנאה

 את ררך ה׳ שהרי ,לכדו יצחק שיירש אכרהם את ה׳ צוה ע״ז
ה :כממון ישמעאל ב ת בטו מי ל עו  : הזה העולם כעניני .ה
מר א  לכני פרעה ואמר כמו ,יצח־ק כשכיל כלומר . לתוחק ונ
,נשכיל למ״ד נקרא ליצחק והלמ״ד ,וכו׳ הם נבוכים ישראל

רא), (ש׳ הוא אחי לי אמרי וכן .  על לאכרהס נאמר ור״ל וי
 :כזס דחקו מה יודע איני זה לתקן שרצה והנ״א .יצחק

אמר צחק ונ ת כן אחרי לי א תי ו ת אקים ברי  . יצחק א
 אותו כרכתי הנה שמעתיך ולישמעאל שנאמר כמשמע הנה

 כריתי ואת א״כ ,מאד נמאד אותו יהרביתי אומו והסריהי
 הזה עולם כמוכת אם ,לו נאמר מה שום מל יצחק את אקים

 , מאד במאד נו שנאמר ישמעאל שנתבע ממה למעלה אין
 ובזה הכא עולם מוכת היינו הברית שזה שנאמר צריך וע״כ

 שאיט עוה״ז קנין משא״כ עצמי מבדל מישמעאל יצחק הובדל
ק חו ואם :מקרי הבדל י  כזה מצליחים שהם אע״ס .הצלי

ם ל רה : מו  לקח בכורתי את עשו שאמר .ובברכה בבכו
די הבכורה את יעקב שקנה שזה כרכתי, את לקח ומתה  שיהיה נ

ק לו א  מלכים כבני נהוג שהענין כמו ,עשו וידחה לכדו ה
 הוא כי ליהורם נתן הממלכה ואת כ״א) (דה״ב שנאמר כאותה
ק וכן .הבכור א  נודע (כבר שלמעלה מלכות תלוי ישראל נ

 בהשארת עשו שכשר וכלפי .מלכות) בסוד שא׳י למקובלים
 אמר המתים) בתחיית עשו כסר חז״ל שאמרו (כענין הגשש

 כל שעם כסבור ,בכורה לי זה ולמה למות הולך אנכי הנה ליסר^
 שראה אחר רק הזה, בעולם עליו הלוט שהוא הבכורה שר^ה »

 להתבע יוכל לא ששוב יצחק לו ואמר הברכות יער^ שקבל
 ברכהו, לקח הזה בעולם ושגם ברכתו לקח שיעקב מאומ־

 עולם וטובת לקח שבכורתי מאחר ולומר להתרעם התחיל פ״ז
 העולם מטובת וגם כרכתי אס לקח ועתה לנחלה לר במר הבא
ם שהם שנראה ,ידו הניח לא הזה בד  : זה את זה סותרים ד
ד ה ע ח ד שו שנ  נשיו את עשו ויקח כמ״ש ,הארץ מירושת .ע
גו׳ בניו ואת גו׳ רב רכושם היה כי ו  משני ארן אל וילך ו

תו עם :אחיו יעקב ק  זרוע היתה לעשו ודאי כי .וכו' חז
 באנו וכמ״ש ,מקומו יניח אל והוא יעקב את לגרש גבורה עם
עמו איש מאות וארבע לקראק■ הולך וגם עשו אל אחיך אל

ויירא

שנימוחו אנדן שם על שנקט הגרוע קין מזרע ומחושאל ומחויאל עירד על שדרשו מה ידעת וככר .פשעם
י ואהשו
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ובעבורה בה במצרים ירמיה ונבואת

יהודה קול
 בני ויראו כי המפרשים שאמרו מה גם. זהוחשו^
,האדם בטח את ,החשוב שח בני הם ,האלהים  

ע ע. קק מזי רו  שורש היה קין זרע כי והכלל הג
 להעשות ראויה והתיבה המטל לענת ראש אורה

 מעמדם כי מראש הוגד וכבר ,ישובו למען בפניהם
 סברת כי נאמר או .ונד נע מגזרת היה לארן מוצה

 החולק ביריי ר׳ לדעת בזה להאמין ט גברה החבר
ם  נבואה משונה כי נאמר או .שמה כמטאר לוי ר' ע

 העולם קיום להכרח שבתורה נטאוח מכל נח של יו
ת :ובהו לתוהו מוזר כלו שהיה א בו נ ה ו מי ר  .וכו׳ י

 סובב בכאן דבריו הכנת על רוחי עלי בהתעטף
ב ב  עם ירמיהו נבואת כי שפוט וישפוט הרוח הלך פ

 אחד במקום היהה אמנם ,מצרים ,במחוז היותה
 היה אשר תחפנחס הוא יחשב, לכנעני אשר ממנו

 אל ה׳ דבר ויהי מ״ג סימן כאמרו ה' יד עליו שם
ט׳ לאמר בתחפנחס ירמיהו  הראות פט רוחי ויחפש .ו

השיחור מן (י״ג) ביהושע דוגמתו שמצינו ממה לזה
לכנעני צפונה עקרון גבול..ועד מצרים פני על אשר

ק כי שלח פ' הרמב׳׳ן כתב וכבר .תחשב  כנען■ א
 דברים פ׳ עוד וכתב .למצרים קרוב בתחומה מגעת

 כי ,וכו׳ עזה עד בחצרים היושבים והעוים פסוק אצל
ם  ,אברהם ממתנת ואינם מצרים בני שהם הכפפרי

 אותה לכדו שהכפתורים מפני ישראל של היא ארצם
 ז״ל אמרם ישחר בקרבי רוחי אף .ע״כ ,כנען מבט

 הזאת הארן כל אח יהושע ויקח פסוק על במדרש
שם הגשן ארץ כל ואת הנגב כל ואח ההר  י״א) וגו׳(

 והיא מצרים של גשן היא שזו הרד״ק שם והביאו
 אביו לקראת ויעל שאמר כמו ישראל ערי בתוך נבלעת
ה, שנ  שהלך ובזכות א״י כלפי בעליה שהיא מלמד ג
 לחלקו שיהיה זכה לפניו להורות אביו בשליחות יהודה

ק בגטלי עוד ומצינו .סובה שהיא גשן ארץ א  מלבא ה
 פני על דעת רוח דגר סוף מצרים. נחל עד ממת

 אנחנו מתלבטים כמה עד לאמר ר\לו ונשמע יחלוף
 לפטט סלולה דרך שהרי צורך, לאין עקלתץ בדרך
^ בדרך ד  ברביעי עצמו החבר לט הכין אשר נלך ב
 ,ממט יותר אמתתן על דבריו מפרש לט ואין ,ג׳ סימן

 כאשר שהוא באמרו הנבואה מר\ם שם ביאר הנה כי
 ט טכנם פלשתים ים עד סוף מים גטלו אס שח

א למקום כי מצרים גם ושעיר ופארן סיני מדבר פ  ה
כ. מעלה, , סימן באמרו יביס זו מעלה ואל ע״ ג ״  כ

ק שמו וכבר א  .שמה שיתבאר כמו וכו׳ מעלה מצרים ל
 הסבות שלשת בירמיה נתחברו החבר דעת לפי והנה

מעין בזה מעלה לו שהושמה במקום היה כי ,הנזכרות

״בפארן(בנ״מ ומרים ואהרן משה נבואת וכן
אינט

נחמד אוצר
י ,וגו׳ ימקג ויירא  3שיעק את1 הימה ה׳ שמאת שלולא הי
ק ישאר א  הוא אמין לכרז אם הלא מפניו משו הלך למה ישראל נ
ת :מפניו להדחות ראוי היה חליפתו מפני ויעקב א בו ה ונ רמי  י

ם. רי צ מ  ירמיהו אל ה׳ דבר ויהי כמ״ש תחפנחש הוא כ
) (ירמיה בתחסנחס ג ה :מ׳  מן חלק כי חשב .ובעבורה ב

ג׳ סי׳ רביעי במאמר להדיא שכתב וכמו ,יחשב לא׳י מצרים
 שוף מים גבולו את כת כאשר שהוא ,וז״ל נבואה מקום שהוא

 מצרים גם ושעיר ופארן סיני מדבר בו ויכנס פלשתים ים עד
 זאת (י״ג) ביהושע והנה .עכ״ל ,מעלה ההוא למקום כי

 גבול ועד מצרים פני על אשר השיחור מן וגו׳ הנשארת הארן
 הנילוש הוא השיחור ז״ל ופירש״י תחשב, לכנעני צפונה עקרון
 ממדבר אלא ,הדרומי מצר כל כחייו יהושע כבש שלא למדנו

 מקדש פסוק על י׳ וכסימן .עזה תחום הוא הנילוס עד צין
 הדרומי ני.צר כל יהושע כבש שלא ז״ל פירש״י עזה עד כרנע

 דרומית שמצרים נודע וככר ,הים עד מעזה ונשאר מערב לצד
י מעתה ונאמר .לא׳י מערבית  השייכת יש ממצרים הלק י

ח כל את יהושע ויקח פסוק על במדרש לזה ודומה לא״י א  ה
,י״א) הגשן(יהושע ארן כל ואת הנגב כל ואת ההר הזאה

 כמו יהודה של בחלקו מובלעת והיא מצרים גושן היא שוו
 א״י כלפי כעליה שהיא מלמד גושנה אביו לקראת ויעל שאמרו
 שיהיה וכה לפניו להורות אביו כשליחות יהודה שהלך ובוכות
 להלמה שא׳א ודאי כי .ע״כ ,טובה שהיא גשן ארן לחלקו

ק שתהא החבר לכוונת  אסור שהרי א״י כתוך כולה מצרים א
 אמרו הרי וא״י לראותה, תוסיף לא שנאמר כמו כמצרים לדור

ב. כן שהוא מובטח בא׳י אניות ד׳ ההולך כל ה״  יאיך עו
 יהושע כבש שלא במ״ש ממני נפלאים הנ׳ל רש״י דברי שיהיה

 מעזה ונשאר עזה תחום הוא הנילוס עד רק דרומי מצר כל
ם, עד , מערבי יותר הוא הנילוס הלא הי ם י ה  הנראה מלכד ק

ף ערוכה גמרא הוא הארן במפת כחוש טין(ד  ששם ח׳) כגי
 סי (דהיינו אמנון מטורי שהוא א״י של מערכי גבול תיארו
הנילוס, דהיינו ,מצרים נחל עד מערבית צפונית שבמקצוע ההר)

 הדר מהר מתוח חוט כאילו רואים אנו הגדיל שכיס והנסין
 נאמר מסעי כפ׳ א״י בגבולות שהרי ועוד .מצרים נחל עד

 שהנילוס כעצמו שם ז״ל ופירש״י ,מצרים נחל תוצאותיו והיה
 עוד נשאר מה הנילוס עד שכבש ומאחר מערכי גבול הוא

 פשוק על יסודו תמך החבר ואולם .מערב לצד הדרומי במצר
.הנהר עד וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבולך את ושתי
 קרן אל באלכסון הולך סיף שים נמצא הארן במפת והנה

 שלשים כמו ברוחב בצפון שהתהלתו באופן דחמית מזרחית
 מן מעלות י״ד בכמו עד דרום כלפי והולך המשוה מן מעלות
 באוקינוש ונופל מעלות ס״ה עד מעלות נ׳ מן ובאורך . המשוה
 ים הנקרא הגדול הים ואולם אראביקום, מארי הנקרא כמקום

 הים ורוחב גבולו, והוא א״י נגד הוא וקצהו רחבו כל פלשתים
 מצרים ארן בתוך ונבלעת מא״י יוצאת ורצועה א״י, אורך נגד

 רחבו הגדול והים ,הדרומי הגדול ים כחוף מערבית בדרומית
שקצהו באופן ולמערב, לדרום מצפון טורד משפע וקצהו

הדרומי
 בשביל ונתנבא השכינה, שם בהמצא הבית בזמן בא״י היה כי שזכרט, אניס השט על בעטרה ונתנבא א״י,
 כן גם יעלה מצרים מענין כאן שזכר ומה .וגו׳ מושיעך הנני כי יעקב עבדי הירא אל ואתה באמרו האנץ

 .שקדם כמו אליהם לסמכו לכאן ירמיהו זכרון איחר כן על כי ההיא בארץ הז״ל לדעת ומרים אהרן לנטאת
 לנבואתו פעם לבקש לנו שאין עד בנביאות משיטתו עוצם מפני ,שאתי על רבינו משה שם אה בזה אשא זבל
ת וכן :הראית כאפר שהיא מקום .בכל א בו ה נ ש הרן מ א כאפר בהעלותך א׳ הנזכרת נבואתם היא .וכו׳ ו

דברה



3 הנחתשני־ מאמרספר2
 כמו ;סוף ים בין) ״מן(נ״א שהם מפני כנען ארץ מגבול ופארן סיני כי ,אינט)
 ומדבר הנהר; עד וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבולך את ושתי יתברך שאמר

n n גבולח הוא כי ;ההוא והנורא הגדול המדבר בו הנאמר והוא ;פארן מדבר
הדרומי

ה קול ד הו י
 משה אל פחאם ה׳ ויאמר במשה ואהרן מרים דברה

t וכן ואמר ,וגו' שלשהנם צאו מרים ואל אהרן ואל  
 בעבורה זו גבואה שהיתה לא כארץ נבואהס לענין
.בכתוב כמפורש במשה דברם על זולתי היתה לא שהרי

 לכן קודם כי כפק בלי בפארן היהה ההיא והנבואה
 במדבר הענן וישכון כיני ממדבר ישראל בני ויסעו אמר
 העם נבעו ואתר הפרשה בכוף שכתוב ומה ;פארן

 שביאר כמו לומר ענינו ;פארן במדבר וימנו מהצרות
 המדבר נכעו לא מהצרות נסעו כאשר כי הרהב״ן שם
 ממדבר שנסעו הראשון במסע כאשר אתר מדבר אל זה

 אשר מהצרות נסעו אבל ;פארן במדבר ויהנו כיני
 tההו המדבר מן אה־ במקום והנו פארן במדבר הוא

י כי :וכו׳ עצמו נ  נבואתם כיעם ר״ל .וכו' ופארן פי
י : כנען ארן מגבול היותו מפני בפארן נ פ ם מ ה  ש

ם פן ף י ן נ״א .וכו' סו ם בי ף י  הנוסהאות ושתי .סו
 נא זכור בזה ההבר כוונת דעת ולמען .בענין נטנות

 מיס גבולך את ושתי פשוק על המפרשים ביארו מה
 ויהפוך אצל פרעה אל בא פ׳ כתב רש״י כי ;וגו׳ סוף

.מערבי רוה , ים רוה וגו׳; מאד מזק ים רוה ה׳
 במערב מקצתו היה סוף שים אני אומר ;סוף ימה

 רוח לפיכך א״י של בהזרמה וגם דרומית רוח כל כנגד
 לענין מצינו וכן ;נגדו סוף ביס לארבה תקעו ים

 ועד סוף מים שנאמר מזרה לצד פונה שהוא ההוהין
 אבל .עכ״ל ,כרתים גוי הים הבל יושבי פלשתים ים

 סוף ים פלשתים ים ועד סוף מים פירש בהיי רבינו
 וממדבר וכו/ במערב הוא פלשתים ים דרום; לצד הוא
 דעת אולם .ע״כ ;פרח הוא הנהר ועד , מזרה לצד

 ישרה היא כי לו לקח ואותה רש״י לדעת נפתה ההבר
 פארן על ראיתו נכפלה ובה ,כתוב של לישובו שעיניו
 נכלל סיני עם פארן שהרי ,כנען ארן מגבול שהוא
 ממזרם פלשתים ים ועד סוף מים באמרו המלה

 באושה נכללו שניהם אמנם כי רש״י; כדברי למערב
 וממדבר באמרו שנית פעם נרמז ביהוד לפארן ,רצועה

 J המשר כדבר פארן מדבר הוא מדבר כי הנהר; עד
 כי ;שתים פארן ופל אתת ראיה סיני פל בידו ונמצא

 מצד הן סיני עמו ונתגלגל ספורו עיקר היה פארן על
 ישראל בני ויסעו הנזכר המעשה קודם כאמור סמיכותם
פארן. במדבר העק וישכון סיני ממדבר למסעיהם

 בסיני ישראל של לנבואתן מעם בדבריו לכלול כדי והן
בראשון שקדם כמו התורה במתן אליה כלם עלו אשר

ר צ ד או מ ח נ
ע הדרומי  מקצה האורך להפוב הנכימו כי ממערב, כאו

 הדרומי וגבול מעלוח נ׳ד הצכוני והקצה מעלות נ׳ג מערב
 גבול יהיה ומעתה .מעלות ל׳א ברוהב הוא הגדול הים של

 הגדול ים קרן עד המערבי הוף ים מקצה המערבי ינראל אנץ
 רצועה נבלע זה ובתוך הנ׳ל, בגמרא :זכרו ההר הר ו:ם מצכון
ם הנקרא הגדול ים מדרום גדולה ל:  א׳י מן והיא מצרים ע

 כשם כנזכר והוא ישראל ארן במשת כנרשס יהודה להלק ■בייך
 כוף מים גבולך את ושתי שנאמר זה ומעתה .הנ׳ל המדרש

 הים רוחב כל ר״ל בכלל שעד הכונה ע'כ ,פלשתים ים עד
 שמים הדרומי קצה שאמנם, הצפון, בקצה .הגבול וסיום הגדול

 וכן ,מערבי גבול וזה סוף ים להיום מאד קרוב הוא סלשתים
 עד הוף מים שאמר ובזה ,מדרום א׳י גבול הוף הים יהיה

 שים ולפי .וממערב מדרום הגבולים שני נכללו פלשתים ים
 להלאה דרומית מזרחית לקרן הרכה להלאה מתפשע סוף

 ומן בכלל והמדבר המדבר הדרומי גבול הכתוב הניח מא׳י
 הוף הים אצל הוא המדבר והנה .א׳י הוא פרת עד המדבר
 כל ישראל בני עשו ושם ערב מדינת בתוך א׳י בדרום מצפונו

 הוא הזה והמדבר ,פארן ”יי ומדבר סיני הר ושם המסעות
 המדבר וכל דעצער״טי ערבי הנקרא המדבריי ערב חלק בתוך

 לא״י מזרח מצפון הוא עפראע הנקרא ופרת ,לא׳י דרומי
 שמגיע עד דרום לצד ויורד ארמיניא׳ה, אצל ויורד מא״י להלאה
 ומשפע ,לא׳י מזרחי צפוני גבול דהיינו ,הצפוני א׳י (גבול
 הנקרא פרסי כים ונופל דרום מזרח קרן אל הרבה הלאה ויורד
 ים שאצל המדבר הוא הדרומי גבול ומעתה .פאדזיק׳ום סינוס

 ומעתה .כנ׳ל הצפוני גבול שהוא הפרת עד ככלל והמדבר סוף
 ונלאו הפירושים עליהם שרבו מה הכתוב דברי גתחוורו

 דברי הן והן .הארן בגבולות מחוש הנראה לפי צהסכימם
 ויסעו כהעלתך בפ׳ נאמר הנה .ארן1נ מדבר הוא :החבר

 נאמר ומעתה .פארן במדבר ויחנו סיני ממדבר ישראל נני
 זס סמוכים היו שארן ומדבר סיני מדבר המדברות שני כי

 כל עשו ושם הזה המדבר כל שם הוא פארן ומדבר לוה
 שאמר ומה ,במדבר שהלכו שנים ושמנה שכשלשים המסעות

 המדבר כל שם אבל המסע מקום שם אןנו פארן כמדבר ויחנו
 הוא כאן שהרי ,התאוה קברות הוא המיוחד שמו אכל ,בכלל
 פארן, במדבר ויחמ סיני ממדבר ישראל בני ויסעו אומר
 בקברות ויחנו סיני מהר ויסעו מסעי) אזמר(בש׳ הוא ולהלן

 בש׳ .והנורא הגדול המדבר בו הנאמר והוא :התאוה
 והנורא הגדול המדבר כל את ונלך מחורב ונסע נאמר דברים

 שלא אחר במקום המפורש מן סתום וילמד ,ראיתם אשר הזה
 רק התורה בכל המקום כינוי שום בלי לבד מדבר שם גצאנו
 הוא צין מדבר רק נזכר לא מסעי כאלה גס .פארן מדבר
 אלדד שהתנבאו הנבואות כל היו ,הזה במדבר ר׳ל ושם, ,קדש

ה' וירד כמ״ש בחצרות ומרים ואהרן התאוה בקברות ומידד
בעמוד

 פולה פארן על ראייתו שזכרון ג״ה ואפשר .פ׳׳ז סימן
 מגבול ופארן סיני כי ,דבריו שיעור והנה .שקדם כמו לזו זו ומצרניות סמוכות להיותם ולכאן לכאן המיד
ז  וים מקדם סוף ים כי ,למערב מזרה בין ולפנים סוף מיס שהם ר״ל ,סוף ים מן שהם מפני כנען אי

 גבולך את ושתי הכתוב וכמאמר בקרבה יושבים ופארן סיני אשר ההיא הרצועה כל יכללו מאחור פלשתים
 ים כי ,הללו התמומיס באמצע סוף ים בין שהם מפני יאמר השני הנוסח ולפי .פלשתים ים ועד סוף מים
אמריו ראיה ועוד .לפניך המונחים רש״י בדברי כמוזכר הרוחות משלשת אותה מקיף הוא לנבול המוצב סוף

על
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 נענו אשר לאבות שהיו המזבחות ובה ,הצפוני גבולה פרת נהר הוא והנהר הדרומי

 היה שלא בהר אבינו יצהק עקדת היתה וכבר .האלהי והאור העליונה באש בהם
המקום הוא כי מיושב כשהיה דוד בימי הדבר ונתגלה ,המוריה הר הוא ישוב בו

המיוחד
ד אר<ר מ ח נ

 היו ובה :ומריש אהרן ויקרא האהל פתח עק בעמוד
 1מא קדושת,א׳י על ראיה הביא .לאבות שהיו המזבהות

 מקום בשום מו לא האבות שבנו ?מובסות שכל וזה ,ומקדם
 אברס אל ה׳ וירא בכתוב שמפורש וכמו ,בא׳י רק גירותם
 ויצחק ,לה׳ מזבח שם ויבן הזאת האר; את אתן לזרעך ויאמר

ענו אשר :אל ובבית כשכם ויעקב שבע בבאר מזבח בנה  נ
.המזבחות על השמים מן אש להם שיר־ .העליונה באש בהם
 ויקח נאמר בעקידה והרי זה למד מאין ממני כנעלם אפס
 שמנוס מפני זה שהיה נאמר ואם ,המאכלת ואת האש את

 מן אש להם שירד עכ׳ש שמענו לא עדיין ההדיוג■ מן להביא
 מזבח שם ויכן באברהם שנאמר ממה זה הוציא ואולי .השמים

 הים כל לעיני שהיה הזה שבנס שר׳ל ,ה' בשם ויקרא לה׳
האלהי. והאור ;השכינה בכנפי ולהכות להתגייר אותם קורא
 נעורר היה המזבחות ובניית הקרבנוס שעניני הנבואה רות

 שבעה בזה לי בנה שאמר בבלעם שמצאנו כמו ,׳ה רוח עליהם
הר אבינו יצחק עקדת היהה וכבר :וגז' מזבחות  כ

 שגלגל עד הקדישה האר; חיבת מסיפור זז לא .המוריד.
 י׳א בסימן זיקיס שהורה ממה לגמרי מלכו להוציא -הדבדים

 משאר בא׳י להשוכנים יתרון שומע שאינו באמרו המאמר ■מזה
 שום רואין אנו אין הלא כן כמו יאמר ואולי . העולם אנשי
 מעלה פוס נרגיש לא ואין כלל, הזה בזמן הזאח לארץ יתרון
 המקודש מקום יסיה ואין ,ארצות שאר על קצת יתרון ואיזה
 הבדילו לא ג'כ לזה קודם שהלא אמר זה ונגד .תנים מעון

 קודש שהוא המקזם מן אפילו ידעו ולא האר; בקדושת כלל
 ידע אברהם ורק שממה מדבר והיה המוריה הר כגון קדשים

 הדבר ונתגבר. :שכא׳י הסגולה ושהוא הזה המקום נורא מה
שב'. בשד״יה דוד בימי  בלבד לא דוד שבימי עוד ולא מיו

 בני שם יושבים שהיו אפילו אלא קודש זה במקום נהגו שלח
 והים בו ועובדים חורשים אדס גני צרכי כל בו ועושים אדם
הלל! זרים לנגדנו שכעת אע׳פ כן כמו ,לשכינה מעון אח׳ז
;בימינו במכרה טאל בבוא לקדושתה תהזיר עוד קודש

כמו

ה קול ד הו י
,הנהר פד וממדבר הכתוב מסוף בפירוש פארן מל  
 מה מפני תתמה ואל ,פארן מדבר הוא מדבר כי

 המדבר בשערים הנודע הוא כי סהס מדבר קראו
 דבריו ויסמנו כפירושו. וסתמו ההוא והנורא הגדול

 אמנם כי ,והנורא הגדול המדבר הוא פארן שמדבר
 כל את ונלך מחורב ונסע לחמר כתוב דברים בפ׳

 ונבא וגו' ראיתם אשר ההוא והנורא הגדול המדבר
 נשלמה ותאמרו כלכם אלי והקרכון וגו׳ ברנע קדש עד

 ברנע וקדש ,וגו׳ הארץ את לנו ויחפרו לפנינו אנשים
/ בהעלותך פ׳ םון» הרמב״ן כדבר פארן במדבר הוא  
 למסעיהם ישראל בני ויסעו נאמר גהעלוחך ■פ׳ ושם

, במדבר הענן וישכון םיני ממדבר ק א  כל והרי פ
 והוא פארן במדבר היו מסורב נהעס מדי מכעיהם

 ממורב ונסע באמרו ונורא גדול עליו שמו שנקרא -עצמו
 בדעת יעלה לא ולמען וגו׳. הגדול המדבר כל אה ונלך

 מזרק לצד הוא לגבול המופס הזה שהמדבר למשוב
 -אלכסון •הללו.?דרך חסוסים להם הקובעים כדעה

 גבולה הוא כי ■אמר ^כרמ-, כאשר לםbמ והסמיי
ר ,הדרומי ה מ  לרמוז הצפוני גבולה פרת גהר הוא ו

 הקצה מן מבריח גבול על בכתוב ■מורה הלשון שכח
 יאות כן כי ,לדרום ומצפון למערב ממזרת הקצה אל

 מים פניו ממול זה לעמת זה המצרים סיום להיות
 וממדבר ן שבמערב פלשתים ים עד שבמזרח סוף

 שנית ראיה הושלמה ובכן .שבצפון הנהר עד פנדרוס
 ואולם .כנען ארן מגבול שהוא פארן על בפירוש
 חכמי ידי כוננו אשר העולם ציור בלוח נגלות בהגלות

 הוא סוף שים ,לגבולותיה ארן מחקרי בידם אשר לב
,אליה מערבי צפוני פלשחים וים מזרחי דרומי למ״י  

ונהר דרומית מערבית לקרן בערכה העמיס ומדבר
 pהא גבולות יצב וגו' סוף מים גבולך אח ושתי באמרו שהכתוב לומר נצשרך ,צפונית מזרחית לקרן פרת
ק האחד אלכסונים^ בשני ק  ים ועד סוף מים גבולה והוא מערבית צפונית קרן אל מזרחית דרומית מ

 ונמצאת הנהר). ועד ממדבר הגבול והוא מזרחית צפונית קרן אל מערבית דרומית מקרן והשני פלשתים,
 ככל. רגלינו במרחב העמיד לבלתי הסו שעונותינו היות עם זכרנו, אשר אלכסון גבולי בשני נכללת א״י

ם זז שטה ואחר .בארן ופרינו לנו ה' ירחיב כי על? הובסחנו אשר הסוב כיע<ד  נבאר אס נמשך החבר נ
 אשר הדבר והוא .מזרחית צפונית קרן על הצפוני וגבולה מערבית דרומית קרן על הדרומי גבולה הוא אמרו

 מזרחית מפאת בא הוא פרת נהר כי עדן גן נהרות על בראשית פ' באמרו הראב׳׳ע מאת עליו הוסכם
א עולם של דרומית מ  מזרחית קרן כנגד ומתפשט עובר שהוא לומר הכונה ,מזרח מפאת הארן גבול אחרי ו
ה :כמדובר ח״י של צפונית ב ת ו חו ב מז  הכוזרי לשאלוה מספקת חשוב־ הכוללים האלה הדברים אחר .וכו' ה

ר :דבריו בהמשך מהבארים פנים מכמה ההוא הקדוש המקום את החבר גדל ,ועלות נסהרוח ה א ב ל  .ש
ה ב בו הי שו , י כו'  ספק יפול למקדשו.-וכי אלהים חמד ההר ספק בלי זה הוא כי לשונו באריכות הורה ו

 הוא העקידה מקום כן ואס ישוב פו היה לא העקידה ומקום היה מיושב לשכינה המיוחד המקום כי זה פל
 שהיה נאות בלתי אינו כי בחמרו ידו סומך הוא הנה כי זה, בשביל דברו יוטל לא ,המקדש פית מקום ?לח
תו נתישב כך ואמר ישוב פלי העקידה בעת ההוא ההר לו ג ה מי ב ד בי  ,העולם כל דרד היא זו כי ,דו

 ההרים המד מ באמרו אליו רמוז לשכינה, מוכן מיוחד במקום העקידה ענין היה כי שנחשוב הוא וישר וצדיק
א בי בחמרו הרפר כיון ולזה .עליו שכינתי להשרות והמוכן שבהם המיוחד אל כלומר ,אליך אומר אשר הו

ם קו כ ה



דשני מאמרספר34 הנוז
 שם אברהם ויקרא כמ״ש ,בו וחורש עובד היבוסי וארונה , לשכינה המובן המיוחד
 המוריה, בהר בנוי המקדש בית כי הימים בדברי וביאר יראה, ה׳ ההוא המקום

 אבינו יעקב תראה הלא השמים. שערי להקרא שראויים המקומות ספק מבלי ושם
 תלה אבל ,לבבו ובר באמונתו ולא נפשו בזכות לא ראה אשר המראות תלה שלא

 קודם אמר ועליו ,הזה המקום נורא מה ויאמר ויירא שאמר כמו ,במקום אותם
 מארצו אברהם הועתק כי תראה והלא ,המיוהד המקום ר״ל ;במקום ויפגע לזה

 הסנולח לב והיה האלהי, בענין להדבק ראוי איננו) (בנ״א ״אז והיה הצליח כאשר
א,  באשר השלמתו, תנמר בו אשר המקום אל בנ״א) (אינם "היה "וההעתק ההי
 מטבעה ,נעברת אדמה אל ומעתיקו במדבר טוב שפריו אילן האדמה עובד ימצא

 מדברי, שהיה אהר פרדסי וישוב שם, ומגדלו ההוא השרש) (נ״א "בשרש בה שיצליח
 וכן .שיזדמן ובמקום שיזדמן בעת אלא נמצא היה שלא ,מעט שהיה אחר וירבה
הענינים עם כנען, בארץ עמדם ימי בל אנשיה רבו ,כנען בארץ בזרעו הנבואה שבה

ם . י ר ז ו ע ה
ה קול ד הו י

ם קו מ ד ה ח ו מי  למה מוסב מעם הוא כי .וכו׳ ה
/ בהר אבינו יצקק עקידה היהה וכבר שאמר כו ו

 הגמגום אל השובה בדבריו לכלול בינהים שהשכיק אלא
ה שזכרנו: רונ א סי ו בו כו', הי  ילכו כניו בזה גם ו

 העקידה מקום היוה על זכרו שקדם הגמגום להשיר
 היה הגלותו בעה המקדש ומקום ישוב בלא בשעהה
 בקצת מיושב הגלוהו בעת היוהו ואמר,שעם מיושב,

 לאוה וזה ,היבוסי ארונה בו והורש עובד היה עדיין
 של לעקידהו נבחר אשר המקום בעצמו היוהו על

 שהיה אלא לגמרי מיושב עדיין היה לא כי יצמק,
 כמר הישוב: נעדר מאז היוהו במקום ומהישב הולך

ר מ א כו׳. ויקרא ש  על יראה ה׳ באמרו שהורה ו
ר :הנזכר ההגלוה א בי רי ו ב ד ם ב מי י .וכו' הי  נ

 על ,ה׳ ביה הר הוא המוריה שהר שורש-;במקומו לא
ע; שיורה מה ג' סימן ב׳ הימים מדברי לו לקח כז

א ככה: ל ה ה א ר ק כי ת ת ע ם הו ה ר ב וכו׳. א
 סימן זכרו שקדם המשל לענין במהיחש דבריו חתם

ח ;י״ב לי צ ה שי ש ב ר שו א ב הו  שהעובד ר״ל . ה
ה :אליה העתיקו אשר באדמה ההוא בשרש יצליח ב ר  וי
ר ח ה א הי ט ש ע  אברהם ימי עד כי הכונה וכו׳. מ

 אבל ,וזמן מקום הגבלת בלי מועכיים עליה בני היו
 עד בזרעו להתרבות הסגולות התחיל ואילך מאברהם

מ״ז). בראשון שזכר רב(כמו בקהל האלהות ששבה סי׳
 עמדם בעת הנבחרת הארץ מקום בהגבלת זה וכל
/ העוזרים הענינים עס שם כו  באמצעותם אשר ו

 באמרו כוון אלה ולשלשת .עליהם שורה שכינה היחה
ה וכן בסמוך ב ה ש א בו עו הנ ר ץ בז ר א ען ב  כנ

ה רבו שי  מ׳׳ז סימן באמרו כיון לשלשתן גם .וכו׳ אנ
 ובעתים וכו' המיוחדת בארץ וכו' בהמון תאמר ומה

ה רבו :וכו' קבועים שי סי ר׳׳ל .אנ  כי ,הנבואה א
;י״א סימן ברביעי כמבואר מהם היו רבים נביאים

ל מי כ ם י ד מ ץ ע ר א ען ב הבית בימי ר״ל .וכו׳ כנ
הראשון

ר צ ד או מ ח נ
סו ם שם אברהם ויקרא שאמר־ כ א המקו הו  .יראה ה׳ ה

 ,ביהמ״ק מקום הוא העקדה שמקום הכהוג מן ראיה הביא
 ה׳ בהר היום עליו יאמר אבר יראה ה׳ קראו אברהם שמה
 נראה שה׳ מקום הוא ההר ה1פ צדורוח שיאמרו ור׳ל , יראה

 שהמקדש ג׳ כימן בדה׳ב וביאר ,בהומש) רש״י שפירש (וכמו
 ה' הוראוה ששם על ■הוא מוריה ולשון ,המוריה בהר בנוי

ם שעיר להקרא שראויים ; מוכן'לשכינה ומקום שמי  . ה
 המקשר המקום הנה לעומק והארן לרום ששמים שאע׳פ

 בדרך עליו נאמר אשר הנבחר המקום זה הוא אותם והמחבר
ת :השמים שער שהוא העברה או ר מ  בחלום .ראה אשר ה

ש  ה׳ והנה וגו׳ ארצה מוצב סולם והנה ויחלום הנבואיי'כמ׳
ת : עליו נצב כו שו בז  וראויה ובהירה זכה נשמהו שהיסה .נפ

 :לבב ובר כפים נקי מלשון .לבבו ובר :הנבואה לקבל
ה ל ם אותם ת  סולם שהיה מהמראה שהבין כפי והיינו . במקו
 הורדה מקום אם כי זה שאין השמים מגיע וראשו ארצה מוצב

ע : השמים מן ה׳ מן הרוחניוס וירידת השפע ם ויפג  .במקו
 פה״ח כי ,והמיוחד הידוע מקום ננל שמורה בפה׳׳ח זהבי׳׳ת
 בי׳ה ונקראה למדקדקים כנודע הידיעה על מורה הבי׳ת

ע שכהב וכמו הידיעה אב׳ א :שם הי הל ק כי תראה ו ת ע  הו
Kהרכס כאמרו י״ב שבסי׳ דבריו ראש אל הזר .וכו׳ ברהם 
 בו נוטעים היו לא אילו הכרם בו שמצליח אומרים שאתם זה

 ,ענבים עושה היה לא להם הראויה העבודה ועובדים הגפנים
 המשל השלים בא״י האבות בנבואת •כאן שזכר ומאחר .^*כ
. זה להר הראויה הגפנים כלפי  נעבוד משלו תקן לא ועדיין .

 שקיימו אע״ס במצות נצטוו לא האבות כי להם סראויה העבודה
 ואמר חזר ע״ז ,וקרבנות המקדש בית להם היה לא וגם אותם

 לכל והתחלה ישראל כל ולב והעיקר השרש היה הוא שאברהם
 בוראו את והכיר הצליס כאשר תלאובות מארן ה׳ לקח ■ואותו
ם אל :הקדושה בארץ מרום בהר זשמלו מכן שר ה  בו א

ר מו . תג תו מ ל ש  הסגולה בני כל יצאו זה שמשרש ר״ל ה
 ההורה ויקבלו כולה בארן קדוש לגוי ויהיו ויפרו וייבו

 בתוך השכינה ■ חשכון ואז ,הארץ לקדושת להם הראויה והעבודה
ב שפריו אילן :תמיד קהלם  טובה שתולדתו כלומר .טו
 שלא מה נעבדה באדמה יהיה אילו בו כיוצא הרבה ממנו לגדל
אילן לגדל ראויה הבלתי זאת באדמה ישאר אילו כן יעשה

ב ;כמותו שו _ פרדס פרי כטעם יהיה פריו שטעם .פררסי וי
רבה :מדברי אילן כטעם זלא ט שהיוז אחר וי ע ה שלא :לו בדומה להוליד כח בו היה שלא .מ א הי מצ א נ ת אל ע  ב

ם ׳שיזדמן מן ובמקו ד ט״ז וכנזכר מוכן ובמקום מוכנים בעתים רק ומצוי מתרבה היה שלא ר׳׳ל .שיז ה שבה ובן :בסי׳ א בו  הנ
רעו ם עם :י״א הימן נרביעי כג׳כר הנבואה אנכי .אנשידז רבו : אברהם כל בזרעו להתרבות הנביאה הזי.: .כז עניני ה

העוזרים
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 האלהי והענין השכינה בהמצא שין כל , והקרבנות והי׳גכודות מהטהרות זזעוזרים

 כאשר' והחסידים, הנביאים כמו לאלהים לו שיהיה בו להדבק שראוי למי צופה במו
 השלמות על בו שיחול ומדותיו נפשו ונשתוה טבעיו שנשלמו למי צופה תשכל

 מזומנת השלמה הטבעיים כחותיו שנשלמו למי צופה שהנפש וכמו ,כפילוסופים
שיחול באיכיותיו השוה למזנ צופה שהטבע וכמו ,בחיים בו ותחול יתירה ■למעלה

:צמח ויהיה בו
ן ואחו ̂ מקומו עתה זה ואין לפרוט שצריכים החכמה כללי אלה הכוזרי אמר ט

 בספור דבריך עתה והשלם החכמה. במקום עליהם אותך אשאל זה
:ישראל ארץ מעלות

TD ישראל בני לשבטי מוכנת העולם כל להישיר מועמדת היתה החבר אמר 
בהפרידו (נ״א נוים עליון בהנחל שנאמר כמו הלשונות; הפרד מעת

בני .
ל ה קו ד הו י

 זולתי בישרסל הננואה התמידה לא בשני כי ,הראשון
ת :ס״ה) בשלישי(סי' שזכר וכמו שנה מ׳ רו ה ט ה  .מ

ת :הטומאות מן עצמם בשמירת דו בו ע ה  כלל כאן .ו
 ס״ז ובסימן ובמעשה. בדבור במחשבה ה׳ מצות כל

ת :לאחת אהה יארטם ו בנ ר ק ה  להיותם בארם זכרם .ו
 בשם נכללים היותם עם שבעבודות; הרשום החלק

 ס״ז סי׳ עצמו הוא שהורה וכמו ,זכרו שקדם עבודות
: ועבודת ה' מלאכת נקראים באמרו ל ה׳ כן כ  ש

א צ ט ה ה ב נ כי ש ענין ה ה הי ו ל א מו ה ה כ פ  צו
בחמישי המה כאשר נבראו בצביונן אלו דברים .וכו׳
/ סי'  ראוים היו דק יותר מזג נמזגו וכאשר באמרו י

מן, סוף עד וכו׳ נכבדת יותר לצורה  דבריו ומהם הסי
ה' לפניו כילות אין כי  מה דבר לכל נותן הוא אבל י

כו׳. לו שראוי  שבבעלי מדרגות ארבע הם ואלה ו
 אשר ,ונביא ומדבר, ומי, ,טבע) צמח(הנקרא ,הנפש
 והסתכל .מ״ג) סימן עד ל״א בראשון(מסימן זכרם

 אמר וכנגדם ,האלהי והענין השכינה בהמצא אמר כי
ם אי בי ם הנ די סי ח ה  וחסידים השכינה, כנגד נביאים ,ו

 חלוף כפי בהם השפע הלוף כי ,האלהי הענין כנגד
ו, .מדרגתם עי ב ט  ואיכיותיהם היסודות ארבעת ר״ל ו
 שזכרנו י' סימן בחמישי שביאר כמו בהרכבתו שנתמזגו

 :תומס עד בכאן הנזכרים הדברים יתר ביאור עם
ו ה ט ל לי א ל ה כ מ כ ח ם ה כי רי צ ט ש רו פ וכו'. ל

:י' סי׳ בחמישי מקומם על הוריתיך •כבר
ז ת היחה ט ד מ ע  הבורא שהעמיד הכונה .וכו׳ מו

 בעולמו והכינו הזה המקום את יתב׳
 לא ,וגו׳ תורה תצא מציון כי העולם כל בו להישיר

ק :לה כדאי העולם בני כל שיהיו א ר ת הי נ כ  מו
טי ב ש י ל נ ל ב א ר ש  יקראו ה׳ כהני אשר וכו׳. י

 סימן ביאר וכאשר חלד. יושבי לכל ולהורות להבין
 המשיך ,י׳־צ סימן למשל נשא אשר הכרם ענין י״ד

 גו נטוע ההוא שהכרס ההר ענין לבאר בכאן דברו
אפס שמה. הנטוע הכרם בהן שיצליח עבודותיו ומיני

כי

נהמד אוצר
ם רי ת : העוזרים הענינים ע״י .העוז רו ה ט ה  הנהגים .מ

ם, ידים וקידוש ,בטומאה יגעו לא  המקדש אל טמא וכל ורגלי
ת : יבא לא דו בו ע ה ל בכלל המעשיוה .המצוס .ו  שסי כ

א צ מ ה . ב ה נ י כ ש  הנבואה להרבוה שעזר שמה כלומר ה
 שיתרבו העזר שהיה וכ״ש ,והקרבנוה העבודות היו בישראל

ה׳ בבית.המקדש שורה, השכינה שהיתה מתמת הנביאים  שוכן ו
ן :ישראל בני בהוך עני ה הי ו ל מו א ה ב פ כו׳. צו  שאדם כמו ו

 מתי תמיד וצופה מביט נפשו ובכל אחד בדבר מאד החושק
 משגימ כתלנו אחר עומד זה הנה שנאמר כענין ,לידו יבא
 מאד מושק האלהי הענץ כן ,החרכים מן מצין המלונות מן

 :הזה הנכבד הענין בו שידבק ומוכן שראוי במי להדבק
ם החסידי ר :הקודש רוח בעלי .ו ש א ל כ כ ש ה ה פ טי צו  ל
מו ל ש עיו שנ ב  שא» א׳ בסימן הפילוסוף אמר כאשר .ט

 .שאו ובמעשים ובמדות הצדיקים בדרכי וידבק מדותיו ישלים
מו :הפועל שכל בו ידבק דעתו לפי כ ש ו פ הנ ה ש פ / צו ו כ  ו

 אי לקפלו שהוכן אחר אמו בבטן בטובר חלה האדם נשמת
 :פנים כל על עליו ומלה באה והיא‘ הנפש אותו שתעזוב אפשר

ה מ ל ש ת ה מנ ו ה מז ל ע מ רה ל תי  מצד חסרון שאין כלומר .י
ד יתירה מעלה לקבל שיוכל תנאיו בכל נשלם אך המקבל  מי

ל :רגע כמעט מתעכבת ואינה ההיא למעלה אליו באה חו ת  ו
ם בו מו :והתנועה המיות ענין קבלה .בחיי כ שהטבע ו , 

ה פ ח :השדה שיח לכל ה׳ מן המושפע הצומח כה .צו שו  ה
תיו כיו  לצומח הראוי המזג על ויונש ולמות וחום בקור .באי

 הנבואס בעניני מיה וכן .ההוא הכח בו נדבק מיד אז ההוא
 שמימה מקום של רצונו ועושים אדמתם אל שורין ישראל כשהיו

. : ספק כלי עליהם חלה הנבואה
לי אלה 1ט ל . כ ה מ כ ח  כשכל מעניןהדבקות שזכר זה ה

 הרבה כוללים דברים הם הצומח וכח ונפש
ה זה ואין ,בפרטות אותם לפרש וצריך הטבע מחכמת ה  נ

אחר :ששאלתי מטנין ה ו אל ז ש תך א  ה במאמר הוא .או
: וי״ב י״א סימן

ז ר אמר* ט חב ה :ישראל ארן שבח בסיפור מזר .ה ת  הי
ת ד מ ע  כל לישר מזומנת היחס מקדם מאז .מו

 מציון כי שנאמר כענין ,העולם לכל הוראה תצא שמשם העולם
ת :מירושלים ה׳ ודבר תורה תצא כנ בטי מו ש שראל בני ל .י
 דוקא ישראל גני לשבטי לשבש מכון והכינה חקרה ראה מאז
רד מעת• הזאת בארן חלק עמם לזרים ואין פ ת ה נו שו ל .ה

 והא.ץ ,לה הראוי במקום אומה כל שנדבקה הפלגה מדור
ל :ישורון לשבטי ועומדת שמורה היתה הזאת ח הנ ם עליון ב ד  שהפריד הפלגה בדור לגוים הארן את ה׳ הנחיל כאשר .ג

ם, בני ד מצרים אל שירדו ישראל בני כמספר לשון שבעים שיהיו העמים גבולות הציב אז הגוים נפרדו ומאלה כמ״ש א
שבעיס
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אחו אלא הברית עמו ושיכרות האלהי בענין שידבק לאברהם נתכן ולא ,וגו׳) אדם בגי

 להקרא ראויים היו סגולה בהמון תאמר ומה .הבתרים בין במעמד הזאת בארץ שהיה
 עליהם מהסכמה לא ית/ ממנו קבועים ובעתים ה/ נחלת נקראת מיוחדת pבא ה׳ עם
ודברים ועבודות בטהרות ,'n מועדי נקראו מזולתה, ולא הכוכבים מחכמת נלקחים ולא

ומעשים
יהודה קול

/ למעלת התימסותס כפי כחן יזכיר קצתם י5 א״י
 כשישאל והלאה זו ומן ̂ כ״ה סי׳ יושלם כלו הענין אך

 אל שלם ביאור יעלה ובכן ,הקרבנות ענין על המלך
 לאברהם נתכן ולא :פרפיו לכל ההוא המשל ענין
 אשר (למשל המושם כרם של בישולו גמר זהו .וכו'
 הבשילו ועתה ,י״ד סימן אברהם בעניני ביאורו החל

 לאברהם נתכן לא כי באמרו ענבים אשכלוחיו
 הזאת בארץ שהיה אחר אלא וכו׳ שידבק
 שידבק נתכן לא כי ר״ל ,הבתרים בין במעמד

 בין ברית עמו שיכרות עד בשלמות־ האלהי הענין פו
ה :הזאת בארן שהיה אחר אלא הבתרים מ  תאמר ו
 המון שימצא זה בענין הפליג .וכו׳ סגולה בהמון

. עם להקרא ראויים שהיו סגולה כלו עם ורבוי ה׳
ק לאברהם נתכן שלא אמרו כלפי לפרשו ואפשר ט ד  ה
 טס בהמון כ״ש כי ,בארן סיומו אסל אלא השלם

^ הנבחרת ההיא בארץ זולתי הדבוק להם יתכן שלא רב
 נ־אויינר היו אמנם כי סגולה^ בהמו; תאמר ומה וז״א

 קל לה חוצה לא וכו׳ מיוחדת בארץ ה׳ עם להקרא
 למעלה אמרו כנגד סגולה המון ואמר .מאברהם וחומר
ט. שהיה אמר וירבה י״ד סימן ע  בארץ ואמר מ

 למעלה אמרו כעד ,ה׳ נחלת נקראת מיוחדת
כו/ קמעים ובעתים ואמר .שיזדמן ובמקום  כנגד ו

ע הזמיר עת כי ;שיזדמן בעת שם אמרו  להשמיע הגי
ה בהם אשר החיים בארצות ה' מועדי תורת קול  הי

ם: פס זו לאומה הדבוק שלימות עמר  לא אלהי
 ולא :מעצמם עליהם שיסכימו .עליהם מהסכמה

כו׳. נלקחים  טכב כנגד שהשבת רבים כדבת ו
. בטהרות וכיוצא: שבתאי כו׳  היו לאמרו מוסב ו
/ ה׳ עם להקרא ראויים כו ק לכך ראויים היו כי ו א  ב

 כנגד וזה .וכו' בטהרות ית׳ ממנו הקבועים ובעתיס
״ העוזרים הענינים עם י״ד סי׳ אמרו כו׳ תו מהטהרו

ת: מן עצמם אתי שישמרו בטהרות והכונה או מ הטו
ת דו בו ע ה שבלב עבודה זו .ו ם :רצויה במנ רי ב ד .ו

ן ם ברכת מו הני :הנאמרים מהדברים וכיוצא נ
ומעשים

:כראוי ה', אה לטכוד אפשר כלבד שעליה נעכור ה׳ «מלה
ם תי בע ם ז עי ו קבו מנ הג׳ ככודו שאז ,־כסמון שזכר ה׳ מועדי הם .יתברך מ  הקודע גהר הנכמר מקום אל כיותר נאצל י
א :ה׳ האדון פני את לראות ישראל כל שם ככוא כירושלים ה ל מ כ ס ה  כעלי שיעשו החגים כמו אינם ההם המועדים .מ

 כחדש חג ירכעם ויעש כירכעם שנאמר וכענין ,מיוחדים ־כזמנים וקבו! שמחה עת המבקשים ההמון דעת להניח דתות
/ «שמיני ו ג גו' המוכח על ויעל ונאמר ו כ): א׳ (מלכים ישראל לכני חג ויעש מלכו כדא אשר בחדש השמיני כחדש ו ״  י

ם ולא ת נלקחי מ כ ח ם מ כבי  מימים יום על נגזר העתים מן כעת יזדמן אשר השמים צכא מצג מערכת ע״ם לומר .הכו
א :עמנו ככני מפורסם אמד חכם הדעת זאת על שהשקיף וכמו ,הכוכבים השפעת למתק כדי ועצרה למועד ל ה ו ת ל ו  .מז
ערי נקראו :רזכמה איזה הכוכבים חכמת עזולת ת :יתב׳ חכמתו לפי ה׳ שקבעם עתים כלומר .ה׳ מו רו ה ט  כענין .ב

ת :ברגל עצמו לטהר אדם חייג חז״ל שאמרו דו עבו ם :הידועים המקדש שבבית .ו  של השני ביום הקהל מצות כגון .ודברי
 rשה השיר וכמו ,ישראל בני את תברכו כה שנאמר כהניס ברכת .וכגון ,באזניהם תורה ממשנה פרשיות קצת ולקרוא שטת
י ה׳ בשם שהוא ■שירות אי!ה י״א) ואמרו(בערכין ,אלהיו כ' בשה ושרה כמ״ש ,עשה מצות שהוא המקדש בבית אומרים שלויס מ

ר״־מר

נחפד אוצר
גו׳ עמו ה׳ חלק כי ,)כמדרש הוא (כן נפש שבעים  הם ̂ ו

ת לכלל לכ וכמו אדם מכני הסגולה ועיקר סלק מו מ  אשר ה
 לא״י בתחלה יורדים הברכות ושפע > הגוים כל יחיו נצלם
א :חז״ל שאמרו כמו העולם כני לכל יתפרדו ומשם ל כן ו ת  נ

ע לא .אברהם  והוא ,האלהי הענין כו שידכק -זו למדה פגי
 ולולא ,הקדושה בארן ה׳ בגן שתול הנבחרת האומה כל שורש

ע היה לא מ ת : הזאת והגדולה הככוד לכל מגי כרו שי  ו
סו ת ע רי ב  ולהיותם ה׳ חלק אחריו וזרעו הוא שיהיה .ה

 אחר שהנה ,הזאת הארן ושיירשו הארצות גויי לכל עליונים
 שאותו והיינו מאד הרבה שכרך לך מגן אנכי ה׳ לו שאמר
 ̂ ערירי הולך ואנכי לי תתן מה השיג לסגולתו,.וע״ז יבחר

 אחרי זרע לי שאין אחר המדרגה זאת לי יתכן ואיך ר״ל
 ושוב ,האלהית בעבודתם עליה וישכנו הזאת הארן את פירשו

 וספור השמימה נא הבט באמרו אמת זרע על יהב׳ הבטיחו
 הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אני לו ואמר ומור ,׳וגו השכבים

ס סאור שגי  הטוב אילן וכמשל ,הזאש האד! אש לן לפס נ
 ,ט׳ז בסימן שזכר טובה אדמה אל שהמתיקוהו במדבר הנמצא

 שני זה ובמשמעות אירשנה כי אדע במה אברהם וכשאמר
ס, ני  ,הזאת הנפלאה הבטחה על אמת אות שאלת האחד עני

 כשיהיו אלהי כבוד ה׳ בעם ידבק מהמעשים ענין באיזה זהשני
 ,ההוא הנורא למקום הראויה העבודה היא ומה ,הקדושה בארן

 השם לו אמר השאלות אלו שתי ועל .בחומש ז״ל רש״י וכמ״ש
ת'  הברית כורתי דרך שהוא וכמו ,וגו׳ משולשת עגלה לי קחה י

 לבדם ולזרעו לו כי האות וזה ,בתריה בין ולעבור בהמה לחלק
ק נהנה א  ולמי הברית עמו כרת ובעצמו בכבודו שהשם אמר ה

 היה ואמנם .ממנו יותר יקר לעשות עולם של מלכו «הפון
 עגלה בלקיחת לו צוה והש״י אחת בבהמה זה כל כשיעשה די

 השנית השאלה השובת ענין לו לרמז כדי וגוזל ותור ואיל «עז
 ,הקרבנות בזכות דהיינו ,הארן את יירשו עבודה זכות כאיזה
ה ;בפרטות הזה הרמז פפירוש בחומש ז״ל רש״י זכמ׳ש מ  ו
ן מזנמר מו ה ה ב ל א ראויים היו סגו  כלומר .ה׳ עם להקר

 שנתנה טרם לבדו באברהם א׳י של כחה גדול כך כל אם
 בארצם שוכנים ה׳ עם כל סגולה המון בהיות כי אף ,התורה

 בהר הנבחר במעמד היו שכבר ה' עם להקרא ראוים והיו
ש סיני  המיוחדת הזאת הארן אל ונכנסו העבודה דרכי ויד

ת :0^ א ר ק ה נ ל ח . נ ׳ / נחלת נקראת א״י ה  כענין ה
ד לך לאמר ה׳ בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי דוד שאמר ט  ע
נקראת זה שם טל כי מבואר ומזה ̂ כ״ו) (ש״א אמריס אלהיט
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:ה׳ ועבודת ה׳ מלאכת נקראים ,יתברך מאצלו משוערים ומעשים
 :7! עם הנקראת לאומה ה׳ כבוד שיראת ראוי בסדר'הזה הכוזרי אמר יז

 . הארץ שבת שאמר כמו שבתות, הארץ קבלה איך תראה הלא החבר אמר
שא^ כמו ,למוכרה.לצמיתות רשות נתן ולא ,לה׳ שבת הארץ ושבתה

חס אמנם ה' ומועדי ה' שבתות כי ודע .הארץ לי כי לצמיתות תמכר לא והארץ
:ה׳ בנחלת תלויים

:ליישוב המזרח תחלת שהוא מפני חצין מן הימים קביעות תחלת הלא הכוזרי אמר ־יט
אמר

יהודה קול
ם שי ע מ ם ו רי ע שו לו מ צ א ך מ ר ב ת ץ ̂ י  מעשה ע
 במחשבה שנחלה מה בדבריו כלל ובכן .הקרבנות

 שומאה: מכל הנוף סהרח עם ובמעשה, ובדביר
ם ת בקראי כ א ל / מ ת ה ד בו ע  זה בשם כי .ה׳ ו

:י״ד סימן שקדם כמו כלס יוכללו
ך| ה הלא י א ר  כי ש״ז סימן שקדם למה .וכו׳ ת

 מיוחדה בארץ ה' עם להקרא■ ראויים היו
, קבועים ובעסיס ה׳ נחלח נקראה כו'  הורה ששם ו

 הקדוש, ההוא המקום עם הקבועים העהים יחס
 הן ,פנים משני הזה והקשר היחס ענין באר הואיל

 מגיעים לעניניס ה׳ שבחוה קבלה עצמה שהארץ מצד
ש, אליה מ  אליה, צופות העינים כל להיות והן מ

 ובערך ממנה כי ושנים. ולימים ולמועדים לאוחוס
 ושקיעתה הקמש זריחת ע״פ הוצאותיהם כל אליה

:כ' סימן והולך שמבאר כמו ,ההוא במקום
ט  הימים קביעות תחלת הלא הכוזרי אסר י

. הצין מן כו׳  אשר סין מדבר זה אין ו
 צין מדבר לא גס ,סוף מים בנסעס ישראל בני חנו
כר גבר מעציון בנסעם שם חנו אשר קדש היא  מז

עי, &׳ ס רח, החלת אלו אין כי מ  הם אבל המז
 ובאמרו :הארץ לאמצע הסמוכה לא״י סמוכים מקומות
 כי שעמו .ליישוב המזרח תחלת שהוא מפני

עליו מוכיח ושמו בפאות קדימה דין לו שיש נסו
קדמה

נחמד אוצר
ם : שירה זו אומר ערי שו ם ם; שי מע  וסדר הקרגנוה שיעורי .ו

לו : כיצד'יהיו העבודות צ א תברך מ  יצא וסרע פרע כ< .י
ם :ית׳ עליון מפי ת נקראי כ א ל ת ה׳ מ ד בו ע  כענין .ה׳ ו

גו׳ האולם את בנו לשלמה דוד ויתן שנאמר  מלאכיו ולכל עד ו
א בית עבודת ה״ ד )  המקדש בית וכל האולם שתבנית ,כ״ח) ה׳

:השכיל(שם) עלי ה׳ מיד בכתב הכל שם וכמ׳׳ש ,בכלל
ז ר י מ רי א דד הכוז ס ה ב . הז ׳ ו כ  הכוזרי עוד יכול ולא ו

 הנאמרים המבר דברי על תודה^ מליתן להתאפק
ממ כי וצדק, באמת כ  ויבא מליצתו בנעימות מחשבותיו נ
 P ואמר .דבריו כל החבר כלה מרם דבריו למלאות אחריו

 לגוי זולתי בארץ ה׳ כבוד יראה שלא ומחויב ראוי דבר הוא
 הכוזרי שענה. לפרש’ יש אולי .לעם אלהיס לו לקש אשר אחד

 לארץ יש ההיחשות מה דבריך הוקף מכל שמענו לא שעדיין
 לאומה ה׳ כבוד שבין הימוס מלבד והמעשים העבודות בעניני

 בכמגס יותר נראה וזה ,שאמרת ממה שמעע שזו ,לו הנבוזרש
: פאח״ז הסימן

ח א י ל ה ה א ר כו' ת ק יש התימסות הרבה .ו א  כללי מס ל
 מצווים שאנו בראשית שבת אפילו שהרי. ,התורה

 הצווי היה ולא ,הארץ שבת שאמר בארץ דוגמתו מצינו עליו
 נאמר אבל ,בשביעית ולחרוש מלקצור נשמור שאנחנו עלינו
ק שבגלל להורות הארץ שבת א  ונאמר ,הזאה הפקודה באם ה

ק ושבתה א / שבת ה ה ת' מחשבותיו עמקו מה הרי ל ה י  גז
ק שביתת אליו ייחס כי עד א ת' שעיניו לומר ,ה  תמיד עליה י

 למוכרה רשות ניתן לא ולפיכך בקרבה נקרא הגדול ושמו
עין: דע : להלו ת כי ו תו ב  מדע 6ז ומלבד ר״ל .וכו׳ ה׳ ש

א היינו בזמנים התלויה והמועדים השבתות כל כי רן מק  'גז
;שיבואר וכמו בא״י שחל

ת הלא ל ח ת ת ע בי ם ק מי  הקדמות איזה שאקדים מבלתי אפשר אי שאחריו והסימן זה סימן לבאר כדי המפרש אמר .וכו׳ הי
ה :התכונה מחכמת מ ד ק  כדור כמין הם והגלגלים הגלגלים שהם הרקיע באמצע תלויה היא שהארן נתבאר כבר .א׳ ה

 ,כנקודה רק בערכו נחשבה אינה שהארץ עד מאד גדול הארץ pבע והגלגל הארץ היא מרכז הנקראת האמצעית בנקודה אשר מלול
 אחת פעם בתנועתם אותה מקיפים השמים צבא וכל והירח והשמש

ע ויהיה לעתי. מעת הנקרא שעות כ״ד גבל  הזאת בצורה משל ד
ו תמונת ג ב א ד ה , ל ג ל ג  העגולה זאת ודרך ,הארץ כדור ה

 כל הארץ סביב השמים צבא וכל והירח השמש הנועות יהיו
ד ה :שעות כ׳ מ ד ק  מן נמשך והלילה היום שמדח .ב׳ ה

מפני .הזאת התנועה א. א הארן שוכני שכל והו  כל שיראו א׳
ע ,העליון הגלגל מצי רק מקומו לפי אחד  אותם משל ד

 הנס א,. נקודת כלפי וראשיהם הארן מן ד בנקודת הדרים
 ואל מ>רח לצד ת אל ד מנקודת ישר בקו 'וצא הראות ניצוץ

 בערך למאומה נחשבת אינה האדם קומה כי ,מערב לצד ש
ע גודל א  ,ממש הארץ בשטח הרואה עץ כאילו רואים ואנו ,ה

. מקשת יותר הגלגל מן יראה שלא נותן זהדין ת א  אפס ש
ע עובי שחצי י^זני א  לכלום נחשב אינו י ד קו כמו שהוא ה
ך ר  3 לקשת שוה ת א ע קשת זזושביש אנו ,הגלגל גודל מ

ל חצי שהוא 3 ■« ^ העומד שזה מבואר כן ואמנם . ממש הג
בנקלה־ת
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 קצה אצלו שהוא ג כנקודת עליו זורח השמש רואה ד כנקודה
 ,המערכי ב נקודת כלפי עליו והולך הוככ והשמש ,המזרח
 מתנועע והשמש אצלו מתחלה הלילה ואז ,ב מקודת ושוקע

ה :כלילה הארן שהחת הגלגל חלק מ ד ק ׳ ה  נודע ככר .ג
 סונה שראשיהם כאופן הארן סכיכ אדם כני שישוכ למתחילים

 וככל .הארן מרכז כלפי כיושר נצכות עומדות ורגליהם למעלה
 ראשו ג״כ יהיה ק כאלק כחלק־הארן,כמו שם שהאדם מקום

רגל נקודת הל  יתקיים איך תתמה ואל .ק נקודת על כיושר ע׳ו
הכל ששאלת ,ממנה הנופל יפול ולא למעה הפונה כחלק האדם

 קכיפוה בתחלח הבכורה מפפה לו כן ,מזרחה קדמה
 חייא בר׳ אברהם ה״ר כתב וכבר .ממנו הימים
 המיושב מלק פתח ראשון שער החרן צורת בספר
 ארצות רוב מזרח בפאת השני באקלים כי בארן
 השלישי באקלים כי שם עוד וכתב .וכו׳ והצינים הודו

 הודו משכנות וסוף ̂ הציניס ארצות קצת מזרח בפאת
:וכו׳ בצפון

אמר
אין על ג׳׳כ ישאל שא״כ זאת היא האדם את עשה הוא כלימה על ארן התולה ואלהים ,כאויר תלויה היא מה על בכלל ה
ה :עליה נצב ישר מ ד ק ושוקעת ה בנקודת עליו זורחת השמש ,ט כשמים ראשו ונכח נ בנקודת העומד שזה מעתה אמור .ד׳ ה

 אדם וכל ,העולם בכל הזה וכמשל ,ם בנקודת ושוקעת ז כנקודת לו זורחת השמש ̂ ב בנקודת ראשו נוכר ואשר .מ בנקודת
 המבדיל הארן סביב המדומה והעגול ,ממנו מכוסה לארן שתחת השני והחצי ̂ מסביב הארן שעל הכדור הצי רואה מצבו לפי
 לכל בשוה משמש והלילה היום שאין לדעת הראית כן ואמנם .אופק או המפריש אופן נקרא המכוסה לחלק הנראה חלק כין

 עצמם הרגע היא ד בנקודת לשוכן השמש שתזרה שבזמן שתאמר עד ,למערביים ומאחר המזרח ליושבי מקדים אבל ,ארן שינני
ה בנקודת לשוכן היום חצות שה־א הרגע וכן , ק בנקודת לשוכן השקיעה זמן הי ה , /  לשוק והשקיעה ,ב בנקודת לשוכן הזריחה ד

ה :ק בנקודת לשוכן הלילה ומני ,ג בנקודת מ ד ק  לשני הארן כל את הכובב האוקיאנוס מהים 'נמלק הארציי הכדור .ה׳ ה
 אפריק״א אסי״א אותם שקורין הישוב חלקי שלשת ובו ̂ בו שאנחנו כדמיון) (בדרך העליון הזה הישוכ הוא הא׳ החלק , מלקים

 פורעיגאל ממדינת מתחיל הוא העליון כזה והחלק .אמעריק״א או החדש עולם קורין שאנו מה הוא הב׳ והחלק .אירופ״א
:חינא או סינא הנקרא במזרח האוקיאנוס ים שפת על שהיא הצינים ארן עד ,מערב בקצה האוקיאנום ים שפת על אשר

ה מ ד ק מצאו הששי לאלף רנ״ב בשנת א־ ,הקדמונים בימים ממנו נודע לא ההמון בפי המורגל כפי הזה חדש העולם .ו׳ ה
 שנאמר שזה לומר יד נתנו החוקרים מן רבים אמנם .היום עד שמו על הזאת הארן נקראת אשר אמריקי שמו אחד הכם

המפורסמת אמעריקא שבחלק פיר״ו מדינת היא שזאת שנים, לשלש ובאו אופירה אניות שלה ע״ה המלך שלמה כי וי׳ ע׳ א׳ במלכים
ה :אותה ומצאו האחרונים שבאו עד זכרה שנשכה אלא פיר׳ו כל בפי ונקראת הזהב שם אשר כיום מ ד ק ׳ ה שלכדור לפי .‘ז

רה, בשם לקרוא מתחילים מאין החוקרים נתבלבלו הנה התחלה מקום אין  לומר עליו נסכים הארן מן מקום איזה כלומר מז
 יתחיל שמשם נאמן במקום קבוע כיתד לנו שיהיה כדי ,ספרים ובשחר קודש כשפרי הנמצאים כימים השכון - תהלת שמכאן

 אורך כאיזה העולם מדינות לסיון שנוכל כדי 'ועוד .ב׳ בהקדמה כנזכר העולם לכל בשוה והלילה כיוס שאין מא^ר ,■החשבון
 להלאה מעלות עשר ממערב האורך להתחיל גיאגרפיא״ה חכמי אצל הוסכם שכהיום עד ׳, מדינות שאר אל בעולם״בערך היא

 מקום בכל אמרו אבל.הם דעתם, כן לא ז׳׳ל שחכמינו שתדע וראוי .בלבד הסכמה רק זה כל אך ,מערב לצד פורכייגאל ממדינת
 ועם .העולם באמצע ושהוא הארן עבור נקרא שירושלים זולתם מקומות ובשאר קדושים פ׳ ובתנחומא לו הוציאו פ׳ ביומא

 ,מבואר הענין כבר הישוב רוחב מצד והנה .הישוב אמנע אל המאמר שיובן ע״כ ,ואמצע וסוף תחלה אין שלכדור היית
 מצד וגם ,הקור תוקף מחמת כגון ישוב אין ואילך שמשם צפון לצד מעלות ס״ו עד השוה מקו נחשב ברוחב הישוב כל שהרי

 הקדמונים לחשבון והוא ידוע המשוה מן ירושלים רוחב והנה .החום תוקף מחמת ישוב שוס הקדמונים בימים חשבו לא הדרומי
 מצד ורק להתחלה ברור מקום כאן שאין מאחר הישוב אורך ואולם .הרוחב אמצע הוא הרי מעלות ל׳׳ג כמו עזרא באבן כנזכר

ת, יו״ד ממדינת..פורעיגאל להנאה שהוא האומות חכמי אצל שמוסכם האורך שלפי היות עם הנה בסכמה,  נרשם זה ולפי מעלו
pשאו קה״ח בהלכות ז״ל הרמב״ם שכתב מה ואולם .מעלות נ״ה כמו המערב מן ישראל ארן אורך לאלדקארע) (הנקרא במפות

ת, ס״ו הוא המערב מן ישראל ארן , מבני אשר התכונה חכמי כל אחריו ונמשכו מעלו ו מנ .כוונו חשבון לאיזה יודע איני ע
 מן שנחשוב מכרעת והדעת ,המזרחי הים שפת אצל שהיא ממדינה המזרח מקצה האורך חשבו מז״ל אבל עמדי כן לא נאנכי

 היא ,ואמצעיתה המזרחי הים שאצל הינא שהיא הצינים ארן כי נראה ואנחנו .ישראל כארן א״י נגד ברוחב שהיא המדינה
 ארן שהוא מושבותיהם מקומות לפי חז״ל לדעת המזרח קצה נקרא שזאת הראוי מן וא״כ ,המשוה מן מעלות שלשים ברוחב
 או הזה ברוחב שתהיה המזרחי הים על יושבת אחרת מדינה זולתה ואין המשוה מן הזה לרוחב בקרוב הם אשר ובבל ישראל
 האחרונים ובאורך(לפ״ד מעלה ל״ה ברוחב ג״כ שהוא לה הסמוך והאי חינא אורך תמצא במפה ובדוק צא ומעתה .לו קרוב

 שהוא מעלות תשעים המזרחי ישוב מקצה ירושלים הרי ,במפה נרשם שהוא וכמה ,וחמשה.בקירוב וארבעים מאה •יכביים)
ד ,הארן כדור רובע ס »3וג ,הארן בעבור שהיא ־עליה שנאמר לירושלים נאה שם ו  אמרם על רבותינו נגד המתחכמים כל י

 ור״ל ,הארן טבור על יושבי וקנין מקנה וגו׳ שלל לשלול ל״ח ביחזקאל והוא לזה מסייע מלא ומקרא ,הארן בטבור כירושלים
: ז׳ל והרד״ק רש״י שכתבו כמה ישראל ארן ’

ח׳ ז׳ ם׳ ה׳ מאמר עולם יסוד מבעל החבר חרפת גלותי ובזה  ואמרו ככרוכיא שצווחו והאחרונים מהקדמונים עמו ורבים ו
 אהד כל בחשבונותיהם אלו ענינים עליהם נתבלבלו ובזה ,מזרח לצד מעלות כ״ד מא״י הלאה רק הארן טבור א״י שאין

ה  חרכי חשבון יצא מי ומבטן מאין ,הישוב התחלת להם הגיד ומי זה בכל נשענו מה על ידענו ולא .הימים בחשבון לדרכו «
 בחשבון בההכמתס העמים חכמי בדברי נתלו רק ,מרבותינו ולא הכתוב מן לא ועיקר קבלה שום כזה לנו אין הלא ,המדינות

 ומדברי הכתוב מן מבואר ואדרבה ,ה׳ בתורת ההלוים בענינים ומלואה ארן להרעיש כדאית האומות חכמי הסכמת וכי ,האורך
 ,זח״ז וסותרים עליכם משתבשים העמים חכמי והרי ,וכנזכר וברוחב באורך הישוב אמצע וירושלים הארן בטבור שא״י מז״ל

 בעל שהעתיק האפוד חשב בעל דברי שגם ובאמת .נ״ה רק ובחדשים ,מעלות ס״ו ירושלים נרשם הישנים א׳י של במפות כי
^ בחשבון אחר דרך להם שחז׳ל והוא אלו, לדברינו כן גם נוטים יהודה קול או  הנהוג העמים חכמי הסכמת זולת ישוב של ה

 כי חז״ל דברי להעמיד ובקש ,וחצי שעות ז׳ הוא המזרחי הישוב מקצה ירושלים שאורך הלקות ע״ס שנודע שכתב אפס . עסה
י קצה זי׳ המזרח מן א׳י גבול סוף עד א״י מערב בקצה שהיא מירושלים א״י אורן נחשוב אם הארן בטבור הוא המזרחי א׳

מאוס
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שירד
יהודה הול

כו׳. התחלת והלא החבר אמר כ  להדליק ו
 הבנת מול אל שכלך הבנת חנוכת נר

 אל לך והכן התיצב ,הלזו האסקא בדברי החבר כונת
 בעל הלוי זרחיה רבינו העהורה המנורה• פני מול

 לרגלו יקראהו צדק ממזרח העיר אשר הגדול המאור
 להאיר שמיו ברקיע למאורות’ והיו דר״ה^ פ״ק הוף
אין על  האור בין ולהבדיל ובלילה ביום למשול ר

 ויהי ערב ויהי הימים קריאת היתה איך המשך ובין
 שם הוא זורח נרו אור גם .הישוב חלקי בכל בקר
 .שעות י״ח על הנבנה העבוד סוד לבדיקה יפה

 אליך מאירות פניו את אשא פרכה היום עליך ולתת
בהעתקת

נחמד אוצר
 המאמר אמה אלפים כ׳ מיל וכל מיל ד' פרסה וכל פרסה מאוס

 בארן מעלה שכל הארן צורת כעל דעת ע״פ עוד וחשב ,״ל1מ
מה לדעתו (כצ״ל מיל שלישי ושני מיל וששה חמשים היא  ו

ד' מיל וכל עעות) הוא נ״ו במקום ס״ו יהודה בקול שהגיה
 מקצה רתוק ישראל ארן המזרח קצה ולפ״ז ,אמות אלפים
 מיל שכל חז״ל לדעת ר״ל ,שעות משש יותר הישוב מזרח

 דהיינו וחצי שעה כולה מיל ד׳ והפיסה אמה אלפים ב׳
ע/ מעלות ע״ו השמש תנועת שעה וחצי(שכל מעלות כ״ב ד ו כנ
 מאות ר' מזה וכשתנכה ,וחצי לשעה פרסאות תרל״ג הרי

,שעה מחצי יותר והוא רל״ג נשאר ישראל ארן אורך פרסה
 כאילו חשבוהו שעות לשכע יגיע שלא בעבור שאולי ואמר
 לתקן בקש האפוד חשב שבגליון הגה״ה ובעל ,באמצע הוא
 שעגולת צפון לצד ישראל ארן נטיית מצד שעה החצי זאת

 ליודעים בדקדוק שלא הוא זה כל ועם ,מתקצרת האורך
רן, בטבור עצמה ירושלים שמושב החבר לשיטת יהודה. קול לבעל הוקשה שיהיה ואיך . הגיאומטריא״ה בחכמת היטב א  ה

והוא ,מעלות תשעים י רק ירושלים עד אינו ברוחב ישראל ארן נגד שהוא הצין שמן מבואר הרי מ״ש שלפי ובאמת
: בצמצום שעות שש

 אזכיר ,ז״ל חכמינו אדברי מזה שנקשה עד בהחלט המערב מן נחשב שהאורך לומר מקום ושאין דברי כנים כי דעת ולמען
ת. לחכמי המערב מן האורך בהתחלת החשבונות חלופי מו או טענעריפ״ע, הנקרא מאיקנאר״י התחילו קצתם הנה ה

 חושבים והצרפתים .פאלמ״ה מאי אחרים ועוד ,ופלארע״ס קארפ״ה דעל מאי אחרים ועוד ;פאק״ה דעל הנקרא מאי ואחרים
ת הימים חשבון מונין אנו חז״ל שלדעת מבואר האלה והאמת הדברים ואחר .ח' הקדמר! פערר״ה: דעל מאי א  ישראל, מ

רח. מקצה מעלות תשעים ורחוקה הארן ובעבור הישוב באמצע שהיא מאחר , והדין המז תן  הימיס בשמוס המקראות שכל נו
 והחבר הכוזרי דברי מיוסדים זה פי ועל .לשבתו ומכון לו זבול בית אלהים .בחרה אשר הארץ שהיא מאחר ,פונים אליה
ר :בעז״ה לפרש אתחיל ומעתה .אחרינו הבאים הסימנים בכל מ רי א א הכוז ל ת ה ל ח ת ת ע בי ם ק מי  .וכו״ הצין מן הי
 מן כי■ דבריו במשמעות ,ה׳ בנחלת תלוים הם אמנם ס׳ ומועדי ה׳ שבתות כי זה שלפני בסימן החבר שאמר מה כלפי

לם, בבריאת הימים מנין התחילו ישראל ד, יום בקר זיסי ערב ויהי נאמר ועליה עו מ שמעי יזם שהוא השבת ונכנס א  ה
שראל, לשוכני השמש שקעה כאשר  הזאת* בצורה משל דרך בארןי
, בקודת המזרח וקצה ב בנקודת תא״י  ארן לבני שוקעת והשמש ד

 ששקע עד השבת ליל התחיל ההיא ומרגע , צ בנקודת ישראל
 שברגע שאף בשבת, א׳ יום התחיל שאז• צ בנקודת שנית גשמש
 וחצי בנקודתה לדרים יום חצי זמן פיה בנקודיזצ השמש שקיעת

ם בנקודת להדרים לילה ע \  הימים וחשבון השבת עיקר זה כל ד
ק הדין הלא הכוזרי טען זה ועל .ישראל ארן על קבועים ו  נ
 השמש ששם לפי ,המזרח קצה שהיא ד מנקודת ההתחלה שתהיה

 וכן ,ב נקודת שוכני על שיעלה קודם הגלגל רביע בכדי עולה
ק שהוא כ נקודת לשוכני ששוקע קודם ד נקודת לשוכני כ-וקע  א

 קודם במזרח בראשית במעשה קדמו הימים שסדר ואמר ,ישראל
ד הצין מדינת הוא במזרח הישוב שקצה ומפני ממערבייס  משם ה

:הימים תחלת הם
ת והלא כ ל ח ת ת ה ב ש ה ה נ ני אם כי אי סי  לא ר״ל .מ

 המזרח כקצה זורמת שהשמש במה מידי לן נפקא
ם ̂  ישראל, ארן דהיינו הארן בטבור ליושבים שתזרח ^ד

 השבת שמירת על שנצטוו מאז הצווי מעשה אחר הולך העיקר
 שהוא עליה שנצטוו המקום כפיי והיינו הראשונה השבת ששמרו ההיא בעח עליהם ומתגלגל הולך השמש היה מצב נאי,זה

 :להם השמש זרימת לענץ אחד מקום על נחשבים המסעות כל כי ,אלוש וכן. ישראל ארן גבול בתוך הנכנס סיני סר
ש מאלו  בני עדת כל וילונו סין מדבר אל ישראל בני עדת כל ויבאו מאילם ויסעו במקרא נאמר הנה .לכן קודם ו

סין ישראל בני עדת כל ויסעו נאמר המן פרשת סיום אחר ושוב .וגו׳ ישראל  ואולם . ברפידים ויחנו וגו׳ ממדבר.
 הרי .ברפידים ויחצו מאלוש ויסעו באלוש וימנו מדפקה ויפעו בדפקה ויחנו הין ממדבר ויסעו נאמר מסעי אלה בפרשת

 מל ,לרפידים שהגיעו טרם להם המן ירד פנים כל שעל וכיון ,סין מדבר בתוך נכללו ואלוש דפקה המסעות אלו שפני
 חכמינו בשם כתב ז״ל והרמב״ן .סין במדבר או בדפקה נזה קודם נהם שירד אפשר אלא ,מאנוש יוהר נתאחר לא ק
וזס .ונתרעמו פחדו ,יצאו ולא ובאלוש ב־פקה במדבר וחונים נוסעים שהיו בראותה כי ,באלוש להם ירד שהמן ז״ל

:ע״כ ,במדבר ואהרן משה טל ישראל בני עדת כל וילונו פירוש
כי ו
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 הדברים הבנת שלמות לך וישר משם לשונו גהעתקת
:דבריו ויאירו פיהו פתר ̂ תומס פד הללו.

ע  בכל כאחת בזמנם שויס והלילה היום אין כי לך ד
 כל כי ,כולה הארן בכל ולא ,הישוב מקומות

 היא מהן ישעה כל הלילה ומן היום מן שעות ב״ד
 אורך פני על אהר במקום ובקר אחד במקום ערב

 ממזרח המקיף עליה הגלגל בהקפת והוא ,כולה הארץ
 האמור בקר ויהי ערב בויהי הפירוש וזהו .למערב

 פני על הארץ אורך את המקיף והקו .בראשית עימי
 בישוב האמצעי והוא הפלכים משבעת הרביעי הפלך

 חחלת שהם היום, רבעי ד' כנגד נקודות ד' לו יש
 אלה וגס .הלילה וחצי היום וחצי הלילה ותחלת היום

 הקור ומן והיובש הלח מן במזג הס היום רבעי •־׳
 בקו אשר נקודות וד׳ .השנה תקופות ד' כנגד זהחוס
 המזרח קצה א הראשונה ̂ הארץ אורך את הסובב

 .במזרח אוקיינוס ים שסת על היושבים הם ויושביה
 i המערב קצה והיא שכנגדה היא ב השנית והנקודה
ס ויושביה  .במערב אוקיינוס ים שפת על שוכנים הם ג

 הנקודות שתי בין אמצעיה היא ג השלישית והנקודה
 הנקראת והיא הארץ, כל פני על האלה הראשונות

 .א׳׳י וכל ירושלים יושבי הס ויושביה הארץ/ עבור
 היא וגם לארץ, מתחת דשכנגדה הרביעית והנקודה
 נקראת והיא הראשונות ■ הנקודות שתי בין אמצעית

ר  כל בין ויש .התהום נקודת או הים, לב או הים, עגו
 שכנגדה הנקודה עד אלו נקודות מארבע ונקודה נקודה
 הגלגל הקפת כפי באורך שעות י״ב מהלך פרהק
 שש מהלך לה הסמוכה ונקודה נקודה ומכל ,עציהם
 והמשל עליהם. הגלגל מהקפת הארץ באורך נושה

 בקר יהיה לא א מזרח לשוכני בקר כשיהיה כי זה על
אן. לאחר שעות עד.שש ג ירושלים לפעני  ועל מכ
 מכל המרחק ושעה שעה בכל מחשב אתה הזה הדרך
ה ד  וזהו לה. הסמוכה הנקודה אל הנקודות מד׳ ^
 נקודות ד' על שעות בכ״ד הגלגל בהקפת החמה פהלך

 השבוע מימי הנמנים הימים חשבון כי ודע .אלה
 והיא ניטרהארץ השליאית׳גשהוא הנקודה מן קחלתו

 השבוע מימי א׳ יום כשמתחיל כי זה על והמשל ,א״י
 קצה לשוכני יתחיל לא ישראל וארץ ירושלים לשוכני

 הים ובטבור מכאן, לאחר שעות שש עד ב המערב
 יתחיל לא התהום נקודת והוא הארץ מן שלמטה ד

 לא א המזרח ולשוכניקצה מכאן, לאחר שעות י״ב עד
 ויום יום בכל וכן ,מכאן לאחר שעות י״ח פד יתחיל
 ע הלילה ומן היום מן שעה בכל וכן השטע מימי
 הקדמת יש כי מזה לך ונתברר .לעולם סדרן הוא
 שוכני בין ושעותיהס השבוע ימי בסנין ששת י״ח

 ירושלים ששוכני ,א המזרח קצה לשוכני ג ירושלים
 המרחק שאין אע״פ המזרח קצה שוכני על מקדימים

 כשאתה ששת ו' אלא הגדול הגלגל מהלך כסי ניניהם
 השבוע ימי במנין אבל ,המזרח מקצה למנות מתחיל

א כך וששתיהס  הנסדר הסדר וזהו .להם הסדר מ
 במהלך ביניהם המרחק וזהו בראשית, ימי ש׳ להן

.מדבריו כאן עד ,מא׳׳י למטת מתחיל כשאתה גדול9

 האותיוש ציוני עם לפניך אשר בהניור וראה והביטה
בנקל. והבין ופתרונן,

.איקימזס ים שפס על מים1ש יימניה הפזריז' ,קלה הרא«ה דה1«ק א
 פלשפת^סאוקימיס. שזמיסש׳נ ייושכיה המערב' השניה,קלה הנקודה ב
J היפי• משמן הסחלש (מענה ,'האח טנור ,,א׳י השצישיח הנקודה 

.השבוע) לימי הנמנים
.האנץ סבור שטגד הסמס״ או,נקוחו הים' ,סנוד הרמים מקורה ד

 האנץ סבור ג פן וק ,שפים שש הארן טנור ג עי הפזרח קלה א מן
 שש הים טנור ד עד המערב קצה ב מן וכן , שעום שש המערב קלה ב פד

 טנוי ג נק נפלא . שעוח שש המזרח קצה א פד הים טנור ד מן וכי ,שעוס
» השבוע יעי נמנץ שעום י״נז הקדמת יש המזרח קלה א עד האח

 וק שסו•, י״ב המערב קלה נקודת ב עי המזרח קלה נקודת H <ק
I שפות י׳ב הים טנור נקודת ד עי האה טנור בקורם J •ן

 של הוראתו שמש ממזרח השבוע ימי הקיפו כי דהי
 סוד הוראת כלפי פניו הפך ,כמדובר המאור בעל

ד כי דע .התאר זה על ברוך בלשון ופתח הקבוע  ש
 שתי והם ,קדש בהררי יסודהו בידינו המסור העבור

 א״י, היא האחת הנזכרות. הארבע מן הנקודות
 המקום והוא הקדש עיר בה אשר קדש אדמת והיא
 לשכט עליו שנאמר שם שמו את לשום ה׳ בחר אשר

 חמלת שהוא המזרח קצה והשנית .שמה ובאת תדרשו
 ישראל אלהי כטד והנה הנביא שאמר מה וכנגד הישוב

 והארץ רבים מיס כקול וקולו הקדים מדרך בא
 המולד חשבון כי בזה הענין ופירוש ,מכבודו האירה

 מן ששת וכך בכך פלוני ביום שהוא אומרים שאט
 שאט ומה .ירושלים כנגד הוא הלילה מן או היום
 מה כפי רמולד חשבון מתוך הלבנה ראיית על דנין

 על הוא ,שמואל רבינו לפני שמלאי דר׳ אבוה שאמר
שד המזרח. בקצה הלבנה ראיית  ביסוד לך מסיף ו

 ללבנה אור אין כי ודע השמועה. בתוך במקומו בזה
 .הממה מאור פניה על הנאצל אור אם כי מעצמה

 כנגד אהד בחלק הלבנה דבוק הוא הלבנה ומולד
 % נפרדות ולאלתר עין כהרף הוא והדבוק גלגליה.

 מזרח לפאת החמה מן ומחרחקח הולכת והלבנה מזו
 שכעד פניה על הלבנה על ופושט הולך הממה ואור

 שם, זעיר שם זעיר לקו קו לקו קו המרחק כפי הארץ
 מעלות לי״ב שיגיע עד עליו שולט העין כח ואין

 וזש כלו, ברקיע מעלות ש״ס שהם הרקיע ממעלות
הפור וכן .ששת בכ״ד הממה על הלבנה מהלך יתרון

ששט



כאיהודהשני מאמרקול
 לראותו עליו שולס העין פכר! עד שניה על סופם
 במדופה הלכנה דקות תתלת וזהו ,התמה פקיעת קודס
 היפנה בלכנה זה וכנגד מערכ. בפאת הנראה והוא

 ,החמה הנץ עם דקותה בתכלית מזרח בפאת הנראית
 !מעלות י״ב פהוא הנזכר המרחק כשיעור והוא

 ומסהתרח הממה אל ומתקרבת הולכת היא ולאלתר
 כבתחלה; בה להדבק חוזרת שהיא עד ■אורה מחת

 הקדמות שהקדמנו ואחר .חלילה מוזרה הזה הסדר ועל
 בכאן הרצופות שמועות ג׳ לפירוש כיסודות שהן הללו

 בעזרת הראשונה השמועה בפירוש נתחיל ,זו אמר זו
ת. לאדם המלמד ע  צריך ספר זירא רבי סליק כי ד
 קובעים אנו אין כלומר ,החדש מן ויום לילה שיהיה
 מתחלת המולד בו היה א״כ אלא חדש ראש היום

 שאין ואע״פ ,הישוב ממקומות אחד במקום הלילה
 החדש מן לגו ואין שעות י״ח עד אלא נתקן המולד

 לילה בו שיש אמר מקום מוצאים אנו שעות^ שש צלא
 משל לך נותן אני הזה הענין ולבאר .החדש מן ויום

 ראש בהם קובעים שאנו הימים מן באחד ודמיון
ר/ חדש ראש שהוא השנה ש  אותו קובעים כשאנו ה
 המולד שיהא עד אותו קובעים אנו אין שבת ביום

 שהיה שעה ואותה ,■מצות קודם שבח יום בירושלים
 שביארנו כמו שבת ליל המלח המזרח בקצה היא המולד

 השבוע ימי מנין בסדר מקדימים א״י שוכני כי לך;
 ואחר ,שעות י״ח המזרח קצה שוכני לבני ושעוהיהם

 המולר אחר שעות כ״ד השמים ברקיע הלבנה סתלך
 f הנראה ההדוש שיעור• והוא ;דקותה תחלת היא

 המזרח קצה ליושבי במדושה נראית הלבנה נמצאת
ה. אור שקיעת לפני שבת יום בסוף מ ח  היה ולפיכך ה

 מקום בכל השנה ראש לקבעו ראוי יום שבת יום
 המזרח בקצה בערב שבת ביום שנראית הלבנה מפני
 מראיית היום נמלע ולא החמה אור שקיעת קודם

 להם היה ושם הארץ ממקומות אחד במקום הלבנה
 שלבני ואע״ס .המולד אחר כלו החדש מן והיום הלילה

 שעת שהיתה מפני שבח ביום הלבנה נראתה לא א״י
 בחצי הנראה לחדוש כעור והוא ,הלבנה דקות החלת

 עליה התוקף הממה ואור ,השבוע מימי להם א׳ יום
 שהוא הערב עד מהראותו ומונעו אורה את מכהה

 שיהיה צריך פירוש זהו .ב׳ יום וחמלת א׳ יום סוף
 הברייתא פירוש הוא וגם המדש^ מן ויום לילה

 שדברי לסי השמועה לזו הסמוכה העבור בסוד ■השנויה
 שמלאי דר' אבוה שאמר זה אמר לכן שוין. שתיהן

 קודם טלד תולדתו את מחשבין הקדוש רבינו לפני
 קודם שבת ביום בירושלים נולד אם כלומר מצות,

 שבת ביום החמה לשקיעת סמוך שנראה בידוע ,חצות
 מראיית ההוא היום נמלס ולא המזרח קצה לשוכני
 חדש ראש לקבעו ההוא היום נראה ולפיכך ̂ הלבנה

 חצות אחר נולד .הימים לשאר הדין והוא ,מקום בכל
 שבת ביום הממה לשקיעת סמוך נראה שלא בידוע
 המזרח קצה לשוכני כשנראה כי ;בעולם מקום בשום
 נדחה לפיכך שבח אור ויצא הממה אור כל שקע כבר

וביאר וכו׳. מקום בכל חדש ראש מלקבעו ההוא ■ליום

 ראשזמז לדורות גם ס הגמרא מסעם בסמוך שם
 בהפבון הועלה היה הראיה פי על מקדשים שהיו

 המולד מחשבון כי ̂ העדים את להכחיש הלבנה הולדות
 בכ״ד מכן לאחר שהיא הראיה שעת לדעת יכולים היו

 החדש אה שראו העדים העידו ואם ,כאמור שעות
 עוד והוסיף מוכחשים. הס הרי הזה הזמן קודם
 לילה שיהא צריך שאמרו מה כי הפרק בסוף שם לבאר
 כותיה לן דקיימא יוחנן לר׳ נפקא ,החדש מן ויום
 שהשביחה דכשם !ערב עד מערב הכתוב שאמר ממה
 לילה המלח עד לילה מתחלה נמנית סובים ימים בכל

 שהמועדים החדש ימי כך השבתות^ שביתת כדרך
 צריך לפיכך ,הזה הדרך על נמנין כלס בהם תלויים

 מדברי כאן עד .החדש מן היום עם הלילה כל שיהא
 החבר כונה פני להצהיל אורם יהל אשר המאור בעל

 ילט חברו פני עבר אל איש שניהם כי ,אלו בדבריו
 הדבר ממך כבד לא כי תחזה ואתה .בלכתם יסבו לא

 דבר לחדש לי היה לא ובכן .לבדך עשוהו ותוכל
 אף יום לך דכהיב מקרא^ זה על להמליץ זולתי מעתה

 כל הצבה אתה ושמש; מאור הכינות אתה לילה לך
/ גבולות ר  ואע״פ שאמר במה לךיכונתו ולפתוח א

 מן לנו ואין שעות י״ה עד אלא נתקן המולד שאין
 ט שיש אחד מקום מוצאים אנו שעות’ שש אלא החדש
 היום זה כי לומר שהכונה . ע״כ ,החדש מן ויום לילה
 לא ,יכרת סרס ד״מ שבה יום בקריאתו עודנו אשר
 הישוב ממקומות אהד במקום הלבנה מראייה ימלס
 בחדושה הלבנה הראה בו אשר־ המזרח קצה והוא

 המולד בו קרה אשר היום קריאת שהפסק קודם
 ר״ח לקבעו אליו והקריב הקדוש הוא ובכו .בירושלים
 אוחו בשם שם לקרוא הוחל מאז למפרע בירושלים

 ר״ח למולד שם קודמת זה יום כניסת היות עם היום,
 למצות סמוך עד המולד שם היה לא שהרי שעות,

 לא ההוא במקום היום סוף ועד ,שהונח כמו היום
 שם הכלה אז כי ,שעות שש זולתי החדש מן נשאר

 מקומות בשאר ונמשכת הולכת היותה עם היום קריאת
 להועילך תשוקתי מעוצם ואולם שקדם. כמו הישוב
 מן בצד אדם שוס ביד קוהה זו הלכה ההא לא למען

ת, אמתתה יד היכן פד הבחין ולמען הצדדים ע  מג
 והפרות הקדמות ידי על לך אותה התי סוב אמרתי

 ולא האמת שערת אל לקלע קשת יהודה בני ללמד
או/  7פנ יחזו ישר ספר על כתובה היא הלא יחסי
 ואליך לקראתך יצאתי כן על .תבונתך בהקיץ להשביע

א כוללים^ עניגים על להעירך דברתי אשים ס ת  ת
ם מל הדברים הבנת רקיע פני על לעומתם  טריי

ע פל האמת להעמיד 7אותוח דברי בם ותשים ט  I מ
^ נפשי את אך חלו; ועל מו תי אין כי ש ה מנ  מ

 אשר בדברים המפלות הדעות חלוקי כל לך לבאר
 ר׳ הרב עולם יסוד בעל צדיק של מיסודו רק ;אזכיר
 מקרוב חדשים כי יודע היותי ועם .רובם למדתי יצחק
ח היתה  לא במקצתם; לשנות או להוסיף אתם אחרת ח
 דבר הלא עליו שאנחנו מה להבנת כי ;עליהם אחוש

א ריק  :משמאלם או מימינם בהם לפמת ממנו מ
ה ר ע ה
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ה ר ע איז כדור א ה  מגולה הא׳ .מצאין לשני נחלק ה
ק הנקראת היבשה והיא לאויר והב׳ , א

 משוקע כתפוח בהם שבוע הגדול הים במי מכוסה
ם. בתוך אמצעיתו מד  הגדול הים ששפת הרי המי

 סביב סביב היבשה גבול הוא אוקיאנוס הנקרא הזה
 במדבר במדרש הוא וכך .ב׳) פ׳ ב׳ מאמר מולם (יסוד
ג; פ' רבה ״  הצלמים^ פ׳ ע״ז דמסכת ובירושלמי י

 הנזרק ככדור עשוי שהוא העולם כנגד כסף אחד מזרק
 ככדור והעולם כקערה עשוי שהים מנין ליד; מיד

/ קערה או כדור בידו שיש כל דתנינא כההיא ו כ  ו
כ.  הליכות אשר באו מקרוב אנשים קמו ואולם ע״
 העידו הראיה פי ועל ;ים בלב אניה דרך למו עולם

אח מתחת אשר השני העבר מצד גם כי  יבשת ל
:יצרו יתברך ידיו

ה ל ע  ועובר היוצא קשת כמין גדול עגול מצי ב ה
 מזרח רוח אמצע מנקודת היבשה ע״ג

ת עד ד  ̂ האורך קו הנקרא הוא מערב^ רוח אמצע קו
 כמו מדתו על ומורה הישוב אורך על נמשך להיותו

 הקבועים המקומות מסגולת כי השוה הקו ונקרא .שיבא
 מימות ויום יום כל■ לבדם שלהם הישוב; באורך עליו

 .מהם אחד לכל שוות שעוח י״ב כאורה כחשכה השנה
 אמצע מנקודת היבשה ע״ג ועובר היוצא שני עגול וחצי
 קו הנקרא הוא צפון רוח אמצע נקודת עד דרום רוח

 .שיבא כמו הישוב רוחב מדת תלקח ממנו כי הרוחב;
 תקרא הללו העגולות חצאי ב' עליה שנחתכו והנקודה

 והיא לארן מתחת שכנגדה והנקודה הארן. טבור
ר תקרא ההיא אוקיאנוס ים באמצע הקבועה ט  הים ס

:ג׳) פ׳ (שם
ה ר ע  סליהם הבל בקצה אשר החכמים רוב ג ה

 אדם בני ירביצו איכה ירעו איכה להורות
 ממזרח לארכה קום יצא הארן בכל ,היבשה בחלקי
 כי לאמר ויאמרו .לצפון מדרום ולרחבה ;למערב
 ועד מזרח שמקצה המרחק בכל באורך מתפשט הישוב

ר^ קצה  הגדול הים שמשפת מעלות הק״פ כל והם מע
 הוא ברוחב אמנם .המערבית שפתו ועד המזרחית

 לקוחות בלבד מעלות ס״ו בכדי צפון בפאת מתפשט
 .צפון לצד והלאה השוה מקו והולכות הרוחב מקו

 התשעים לתשלום צפון במקצוע הנשארות מעלות והכ״ד
 שאין אמרו הרוחב שבקו הק״פ מחצית שהם מעלות

 כל כי והכלל .כלו דרום במקצוע וכן ;ישוב בהם
 היא שזכרט הצפוניות מעלות מהס״ו מון היבשה

 וחלקו .אוקיאנוס ים זולתי וימים ושממון מדברות
 נמשכות קצרות רצועות בז׳ לארכה הלזו הישוב רצועת
 אקלימים; אותם וקראו מערב קצה ועד מזרח מקצה

 בפאת הישוב בסוף כלה השביעי האקלים שיהא עד
 כתב הייא בר׳ אברהם הר׳ אמנם .ג׳) פ׳ צפון(שם

 מעלות שט״ז ו׳ פתח א׳ שער הארן צורה בספר
ם; לפאת השוה הקו מן הישוב מתרחב  ושם דרו
 .שמה יעויין הנזכרים האקלימים על המאמר הרחיב

 לאורך הגבולים הרחיט מקרוב חדשים כן גם רגזה
:דרכנו לפי בחלופיהם עסק לט ואין ;ילרימב

 מקצה ומרחקה א״י; אמצע היא ירושלים ד הערה
;וממצה מעלות ס״ו מזרח כלפי המערב

 מדת .מעלות ל״ב צפון לצד השוה מהקו משוכה והיא
 מספר וכל ;מיל שלישי ושני מילין ס״ו האחת המעלה

 הוא למזרח; ממערב המדינה במרחק מעלות ס״ו
 ירושלים כי הרי .השוות מהשעות אחת לשעה עולה

 ומצי מעלות כ״ג מערב כלפי הארן מטבור רחוקה
 מתתר״ף חלקים תרי״ב אחת שעה בכדי הוא זה ומרחק
 מט״ו חלק ועוד ומצי אמת שעה תאמר כאילו ;לשעה
. הספר ובסוף ;מ׳ פ' ד׳ ומאמר ;ג׳ ס' (שם לשעה

:כ״ב) לוח
ה7ה ך  הנזכר עולם יסוד בעל מטעם שנדע ראוי ה ן

 הם רגעים שארבעה י׳) פ׳ ב׳ (מאמר
ם הסובבת מהעטלה  שכל היומית במסיבה החמה ע

 .רגעיו משאר יותר היום ראשית לשומו ראוי מהם אחד
 המערבי• האופק בקו החמה שקיעת רגע מהם האחד

 ;הלילה אמר הולך היום זה לפי ויהיה .מקום במקום
 ערב עד מערב שאמרה במה תורתנו הסכמת והיא

ק אותו יערוך המערכה ובנרות ;שבתכם תשבתו ה  א
 לילה מצות רגע הוא השני .בקר עד מערב ובניו

ם. במקום  מהלך על החוקרים קצת הסכמת והיא מקו
 יום של ראשיתו לשומו לפניהם נכון וטעמם ;הכוכבים

 כדי גלגלה על ולעלות לסבוב החמה תתחיל שאז לפי
 לעת דומה הזה שהרגע עד ההוא המקום לאנשי לזרוח

 החמה זריחת רגע הוא השלישי .היום עתי אצל ההריון
 האומות היום תחלת להשימו הסכימו ;מקום במקום
 על להתילד האור יתחיל שט לפי לחמה; המונות

 הסכמה ולפי הלידה; לעת בענינו דומה שהוא עד הארץ
 היום נחשב זה דרך ועל .היום אחר הולך הלילה זו

דה; שלמי בשר אכילת לגבי בתורה  ובשר כדכתיב חו
 ממט תותירו לא יאכל קרבנו ביום שלמיו תודת זבח
 .מקום במקום היום חצי רגע הוא הרביעי .בקר עד
 ;הכוכבים למהלך המחשבים רוב הסכימו זה ועל

 מספרי שמענוהו רק בדבריו שם נזכר לא וטעמם
 להתחיל באו כי ,הרלב״ג בדברי ומצאנוהו החוקרים

 כלם הימים ישתוו כן כי ;ההוא הרגע מן הימים
 מאין כזה זה יהיה ולעולם לחצות; מחצות בהמנותם

 לשון מצאנו אכן לילה. לחצות לילה כמחצות שגיאה
 יש־־לי^^ו^- .- תארו זה דבר שבת באגדת הראב״ע

 .וחציו ;הלילה ותחלת ;וחציו ;היום תחלת ;נבולים
 מעט רק ואינו קצר הצל אז כי ;למנוח אין היום מחצי

 בכלי גם ;זה לדעת האדם עין תוכל לא ופעמים
 הצי רגע לדעת באדם יטלת אין הנחשת בכלי גם הצל

ם,  המנמה■ תפלת כי לומר רז״ל הוצרט כן על היו
 תראה■ אז כי שעה מצי אחר תהיה בצהרים שהיא
 ראשית זאת ולהיות .מערב לצד השמש נטתה כי העין
 הנכון היה ,הלילה מצי כי אף האמת מן רחוקה היום

 חדש כי ובעבור הבקר, ר׳ו הערב רי^זית להיות
 אם כי יראה לא המתחדש ואורה ללבנה הוא התורה
 והדש .ערב עד ממרב היום ראשית כן על בערב

 אבותינו יצאו בו כי המועדים לתקון ראשון ניסן
ממצרים
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 וליוכל לשמעה באמה השנה ראשיה רק ̂ המצרים
 הערב והנה .החלה כשדים בלשון שפירושו ,מהפרי

 לו שדומה ר״ל .ע״כ ,בתפרי החרף לתקופת דומה
 ראשי ארבעה כי לפניך הרי .ויבש קר שהוא במזגו
 לקום לילה וחצות ,וצהרים ,ובקר ,ערב .הס ימים

 , העקידה שבעל כמו ̂ לפניו ולהתפלל ית׳ לאל להודות
 וז״ל/ צ״ח פער הבא כי פ׳ לקה יוסיף שפתיו על

 על יורו המובאות ראשית מנחה וכל הבכורים הבאת
 תירוש דגן בראשית במר ולזה ̂ )כו' אלהות של אדנות
 נבחרו המון מזה כי אני ואומר אמרו, עד וכו׳ ויצהר

 כלס כי להפלה המיוחדות השעות יה׳ לפניו להתפלל
 , והערבית ,היומס ראשית השחר תפלת .ראשית מנחת

ת וגס ,הלילה ראשיה ^  מיד זמנה הגדולה המנחה ה
 היום מחצות להונין היום ראשית שהוא מצות אחר
 חצות שאמר מה וגם ,הכוכבייס הלוחות חכמי כמו

 לילה מחצות מונים שיש לפי לך להודות אקום לילה
 וכו/ ימיהם מספר האומות שמונים כמו לילה לחצות

 וגם מלופיהם כפי הללו ארן רגעי על והנה .ע״כ
 העיקריות הנקודות ארבעת אל ערכם הלוף כפי

 רוח ואמצע מזרח רוח אמצע המה הלא הארץ בכדור
 בהערה שזכרנו כמו ,הים ועבור הארץ ועבור מערב

 בקר מוצאי אשר החכמים דעות תתחלפנה השנית,
 יחוו ללילה ולילה אומר יביעו ליום יום ,ירנינו וערב
 מהם קובע יש .ענינם לתהלת מקום בקביעות דעת

 העולם למנין גם אצלו שוה והוא לראשיתם מקום
 ,שנים מקומות לזה יבקע אשר ויש .הבראו מיום

 מראשית העולם למנין עצמו מצד קבוע מהם האחד
 מי ומהם .עליו שהוסכם ימה לפי והשני .היצירה

 שיתבאר וכמו ̂ וכו׳ לשקיעה ומי לזרימה שמתחיל
בסמוך

ורגליו ג נקידת נונת :ו6ר ,ראובן «מד(לגכל) ונם ,המזרת א
. ד נדןורח :ו:יז

ן — «יםו 6ונ המצד: ־;ה י עו מ  ורגליו ד יקיימ ימיו יאני !ש

טנוז ורגליו ז יקייס ייייז ראשי ,^וי — עיניי יע® .הארז ט:יד ט
■ ח

:.ינונ נם נהץ ל■: •.■:•ר מ־
־ הציו־ ־ר:: ה

 יסוד בספר חזיתי וזה לי שמע אחוך ר הערה
 מאמרו אשר לך, נא אספרה הנזכר עולם

 פיו וברוח השחקים הוכן על שפתים ניב ברא השני
 אתנו לדבר בבאו ממנו האחרון ובפ׳ .צבאם כל סדר

 ישנו שלא להם נתן וזמן מק השבוע ימי סדר על
 אשר וזאת .אדמות עלי שמותם בקריאה הפקידם את

 כי הראה לא כלו ולשונו הראה כונהו (אפס דבר
 הציור על עינך ושים ,בקיצור אבחר הקורא על להקל
 ה נקודת סביב השוה הקו עגולה אעביר ,לפניך) אשר

ב ממנה והחצי העולם מרכז שהוא ט  הקו הוא א
 מזרחה מקצה היבשה גב אמצע על החקוק עצמו השוה

 ,השנית) בהערה זכרנוהו (וכבר ■ מערבה קצה ועד
ב אלכסון בה ואוציא ה  שבקצה א מנקודת הנמשך א
 אלכסון אוציא ועוד מערב, שבקצה ב נקודת ועד מזרח

 סבור שהוא ט מנקודה ונמשך עליו הנצב מ ה ט
 אוקיאנוס ים באמצע הקטעינ מ נקודה ועד הארץ
 אלכסונים ב׳ בדמיון ואמשיך ,הים גיבור זה לפי ונקרא

 המישור מגלגל ח ד ז ג לנקודת עד יושרם על
 ג נקודה שתהיה עד ,הרקיע בעקמימות החקוק

 במקום השוכן ראובן ראש נכח נקודת היא ממנו
 היא ממנו ד שנקודת כמו , הישוב מזרח שבקצה א

 נכח היא ד נקודת לומר רוצה עצמה והיא ,רגליו נכח
 היא ג שנקודת כמו המערב בקצה השוכן שמעון ראש
 נכה .היא מהרקיע ז נקודת תהיה וכן .רגליו נכח
 ותהיה ,הארץ סבור שהוא ט במקום השוכן לוי ראש
 האופן כי והתבונן .רגליו נכח היא ח נקודת זה לפי

ד ג נקודת על העובר  משותף היום הצי אופן הוא ו
 מזרה גבול על הקבועים המקומות ולכל ושמעון לראובן
 משותף אופק כן גם והוא ,מערבי גבול ועל הישוב
ח ז ונקודות הואיל הים ולסבור הארץ לסבור  הס ו
 נקודת על העובר ג״כ השני האופן ויהיה .קסביו

ח ז  ולסבור הארץ לסבור משותף היום חצי אופן הוא ו
 והוא הישוב, אמצע על הקבועים המקומות ולכל הים
 ג ונקודות הואיל ושמעון לראובן משותף אופק ג״כ
ד  עומדים ושמעון שראובן זה לפי נמצא .קסביו הם ו
 עבריו משני עליו נצבים המשותף הזה האופק שסה על

 לו ממעל וזה לו ממעל זה שסחיו על זקופה בקופה
 כפות שסה כי לומר שנוכל עד ,הדמיון מחשבת לפי

 לפסח מקביל הוא במקומו עומד כשהוא ראובן רגלי
 אמרו עד וכו' במקומו עומד כשהוא שמעון רגלי כפות

 שוקעת היא .אז לזה ויום יום בכל החמה וכשתזרח
 לזה לילה חצות רגע הוא לזה היום חצות ורגע ,לזה

 ועד מתהלתו עולם מימי ויומא יומא כל וזמן האחר,
 סופו ועד מהחלתו הלילה זמן בעצמו הוא לזה סופו
 מזרח .שבקצה המקומות דין הוא כך .וכו׳ האחר לזה
 הוא עצמו זה וכענין מערב. שבקצה המקומות אצל
 שם שאין אלא ,היס ספור עס הארץ סבור מקום דין

 בכל החמה זריחה עת כי התבונן זה ומכל .ישוב
 היום חצות עת בעצמו הוא הים באמצע ויום־ יום

 בקצר הלילה חצות עת עצמו והוא המערב, בקצה
 וכזיי הארץ.. בעבור שקיעתה עת הוא שאז כמו מזרח

' המשפע
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 יוס מכל והלילה היום עחי מהגלגלים הזה המשפס
 . השוה הקו מעגולת האלה המקומות בארבעה ויום

 מכל הסמה מרכז מעמד רגע כי הזה החכם ודעה
 מדרך להיותו ראוי הוא הים אמצע נכה ויום יום

 שאז לפי וראשיתו ;היום החלה הפבע ולפי האמת
 והורידה הרקיע בה שהעמיק מה לתכלית הממה הגיעה

 כדי היומית המסבה פי על האדמה קמח מעה מפה
 זו ומן .כאמד הישוב פני מכל אז אורה להסתיר

 לזרוח גלגלה על בעלותה לההילד אורה המל והלאה
 היא זורמת ,מזרח בקצה האדמה פני על ולהראות

 באישון אז העומדים הישוב בני כל לשאר המלה פס
 בענינו דומה ויום יום מכל הזה הרגע הוא ̂ לילה

 הישוב למקומות בההימסו אמו ממעי הולד לעת,צאת
 סבור נכח כי יאמר הזה הפעם ומן ,הזרימה נענין.;

 היצירה בתמלה והועמד הממה מרכז הוקבע הים
 ליצירה ד' ליל בהחלת וגם ,אור יהי אלהיס כשאמר
 ,הארז על להאיר שנאמר מה לקיים המאורות כשנתלו

 שהיא הארץ על ומהפשס הולך האור ואילך שמאז
 הממה מעמד היה ג"כ ושם ארץ. שקראה היבשה

 ויהי כאמרו בראשית ימי מששת ויום יום כל בסוף
 ו׳ יום בסוף הים על תמנה לנכמו בקר ויהי ערב

 וכאמרו היום^ וקדש וארץ שמים מלאכת כשנגמרה
 השבת ליל החלת אז והיה ,'וגו והארץ השמים ויכולו
 לגמרי ו' יום שם לו נסתלק וכבר .מערב בקצה ההוא
 הששי יום בקר ויהי ערב ויהי וכאמרו ,האדמה מכל

 הקפות שש הרקיע אז השלים וכבר .הידיעה בה״א
 הים סבור נכח להעמידה הממה והמזיר שלמות

 הזה לרגע יקראו אפר שמו וזה היצירה. כבתמלת
 יהמו ובו הואיל ̂ העולם מולד רגע !־ויום יום מכל

 ג״כ ובו ויום^ יום בכל לעולם שלמים ימים לדעתו
 ראוי כי ואמר .המציאות אל האסיסה מן העולם יצא
 של דיוקנה ודמות הואיל העולם מולד בו להיות הוא

 מחפשס שאז לפי .בו מקוקה מאין השלם בריאת
 ובפחע ויום יום בכל כלה האדמה פני על המשך

 שזכרט. כמו ולזרוח להתילד האור יתחיל פתאום
 האור נראה כרגע ט ,אור יהי אמרו עם זה ומתימם

 מן הפעל אל בצאתו הכל ונברא המשוכה הארץ על
 מדרך הזאת הדעה פי על והנה .המומלפת האפיסה

 מאז היום החלת שתהיה ראוי היה הפבע ולפי האמה
 היום כן לפי ויהיה .כאמור במזרת לההילד האור יהל

 הרגע היות בעבור אמנם .אמריו נמשך והלילה קודם
 תמלח רגע עצמו הוא לזרוח האור יתמיל שבו הזה

 מהם יחשבו ישראל ארץ ששוכני מערב בקצה הלילה
 כאמור שמה עד גבולה להמשיך האל הבסיחנו כן כי

 שמירה עיקר ושם .גבולכם יהיה האחרון הים פד
ה, תלויות מצות וכמה התורה ה ככתוב ב א  למדתי ו
 כן לעשות אלהי ה׳ צוני כאשר ומשפטים הקים אתכם
ק בקרב א  החלת לשום והסכימה התורה ראתה ,וגו׳ ה
 החמה שקיעת מעת והמועדים השבתות בשמירה היום

 .מבערב היום קדושה שההמיל כלומר ,אחר מרגע ולא
יום כל של הראשון שהערב בהיות זו הסכמה ועל

 נכח כן אם יהיה ,ראשונה מזרח בקצה חל הוא ויום
 היום כשיתחיל הממה מרכז מעמד הוא הישוב אמצע

 מה ומבפל סוהר זה ואין ראשונה. בשמו להקרא
 הוא אוקיאנוס ים אמצע נוכח כי למעלה שנתברר

 כי ,השלם למנין ויום יום כל החלת ברגע מעמדו
ם, נכונים כאחד• העקרים אלו פני  מה כי ואמהיי

 עצמו מצד אמתי הוא הרי העולם מולד מענין שנתברר
 מהתחצת שאמרנו ומה ,ביצירה האלהי המפץ היה שכך

 אצל ההסכמה לכי צודק הוא ערב עד מערב הקריאה
 על הובפחני אשר בארץ תלוי שעיקרן המצות שמירה

 שוקעת החמה. ופס המערב, לקצה בעתיד התפשטה
 של ראשיתו היצירה מעת שהוא העולם מולד ברגע

 הסכמת לפי השבוע ימי קריאת על דעתו וכלל .יום
 התחגת תהיה מזולתו ולא המזרח מקצה כי ,הורתנו
 אמצע נכח החמה מרכז בהגיע ויום יום כל קריאת
 החמה התחיל ויום יוס בכל הזה שהרגע הארץ,
 הוא הזה והערב ,מזרח בקצה הישוב במקומות לפקוע

 מימי ויום יום לכל בישוב שיהיה ערב לכל הראשון
 הימיס להיות הבכורה משפני לו כן על השבוע,
 המזרח שבקצה וכמו בשם. ונקראים פיו על נזכרים
 בקצה כ: ,הישוב במקומות בשמו להקרא היום מתחיל

 ל״ו לאתר וזה ,באחרונה היום שם יסתלק המערב
 לכל הקציב הפעור הוא ,הנמשך מהזמן שעברו ששת

 יושט פי אשר בשמו להקרא השבוע מימי ויום יום
 תשמש שעות ל״ו עד כי זה אסר בזה יקבנו תבל

 תמצית זהו כאמור. ויום יום כל של אורה אותה
 כתוב ,השבוע ימי בקריאת עולם יסוד בעל של כונתו
 לוח אצל במובאיס ושנוי ,השני מהמאמר אחרון בפרק
 השמים שער המכונה בספרו בכתובים ומשולש כ״ב,

:י״ב למוד כ״ב שער
 בלבדי זו לא כי ,חייא ב״ר אברהם הר״ר דעה אמנם

 בקריאת לו ראשית לראות תחשב מזרח לבני
 שם אבל ,האר: אמצע נכח החמה מצוא לעת הימים

 אנהים כשאמר היצירה בתחלח דעהו לפי ג״כ הועמדה
 מהמלף האמת מדרך התחלה מקום יניח ולא ,אור יהי

טד בעל עשה כאשר ההסכמה מצד ההתחלה למקום  הי
 בעת הקב״ה נתנם שהמאורות לפי פעמו והיה ,הנזכר

 ,כלה הארץ על פושני הממה אור שיהיה בענין בריאתם
 בעת' אלא נמצא הזה העדן ואין הארץ, על להאיר שנאמר

 הארץ, שעל השמים מצי קשת באמצעות הממה מרכז היות
 תעסה ההיא ובעת הארץ אמצשת שטכח החלק והוא
 רואים מזרה פוכני כי .יושביה כל על כשלמה אור

 כשהיא אותה רואים מערב ושוכני שוקעת כשהיא אותה
 ביפיה ומסתכלים צופים המקומות שאר וכל ,זורחת

 יאוחר הם גם וימין וצפון ומכאן מכאן הצדדין משני
 מתפשט זהרה המישור גלגל באמצע להיותה כי ,לאורה

ה  עליהם וזיוה הודה וכבוד חלד יושבי לכל והנה מ
 ישוד בעל בעיני הן מצאה לא הז^ת והדעת .יזרח
 החקירה על לו יסד זה מקום אל בספרו ככתוב עולם

:זכרנו אשר השני מאמרו בסוף הזאת
נצנים אנחט אשר החבר דעת היא שלישיה בה ועוד

על
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ה מהקרה. ®צ מ  הימים כסילקריאח הוא גס ו

ם משוהפת סהת הההלה  סצרהם הר״ר מס כזה רסני
 רוה זו להההלה מקום כקביעות כי אפש ̂ הנזכר
 ולא מא״י כי ,כזה כונתו וכלל .אתו היתה ההרה

 עלי בשמוהס הימ׳־ס קריאת תההיל אהר ממקוס
 המערכ קצה נכה ההמה מרכז מצוא לעת סדרוה

 לו הוא ראשון הזה והערב ,לא״י השמש בוא הוא באז
 !השבוע מימי וייס יום לכל בישוב שיהיו הערביס לכל

 ומן ,היצירה בעת עולם מימי הזה הסדר וכא נמשך
ק עלי אדס שים מני בשם ונקרא יצא הארץ-ההיא  .א

 הנכהרת בארץ הלוים ומועדיו ה' שבתות היו ובכן
 ,ממנה היהה קדש למקראי■ קריאתם והתהלה היאיל
 צופים ישברו אליה כל עיני כי עינים בפתה והשב

 ה' שבתות שה את קורי! מאיומתי בה ימסתכליס
 צינה ועבר הימה תוצאותיו והיו הנכבד^ ההוא ברקים

 הקריאה גדרי כל סוף הוא באשר המזרהי הקצה הוא
 כי ,שיבא כמו העיקר שהם שעות עשרה שמנה אתר

 לה״י השמש המבוא הימים. תתלה בקריאה ימלאו כן
 שיתבאר. וכמו ,הצין שהוא מזרהה ;תהלת מבואו עז

 שעות עשרה לשמנה היום קריאה גדרי שהגביל ומה
 הישוב מן שמו האסף לא-עת גדול היום עוד וכן
 התלת לקריאת עדיין נשארו שעות שש שהרי ;בלו

 א"כ ואיך לא״י קצה'המזרח בין השוכנים אצל השבה,
 לקצה מהלאה הקריאה גדרי יעברון בל שם גבול

 שם על ההוא המרחק כל כי בזה פיעמו .המזרח
 בינתיס הנמשך ההוא והזמן ,בנחלתו יקרא המזרח
 הצין להחלח השמש ומשבא דמיא^ אריכתח כיומא

 וביאת בתחלתו) יום שלי קריאתו עיקר הושלם כבר
 ארץ עד ההם המקומות כיתר מכן לאחר השמש
 ביאה היא שהרי ביאות מכל זו ביאה משונה ישראל

 שהם הכוללים בבחינת תחן ולא תוסיף לא ריקנית
 הכדור עגול רבעי לארבעה הראשיות ארבעת.הנקודות

 .בלכתן השובינה הימים קריאות ובערכם עליהס^ אשר
ם. בקריאת עיקר שעות עשרה השמנה היו ובכן  היו
 שעות י״ח השבת יום בשמו יתמיד עצמו הזה הדרך ועל

 ארץ שהוא ההתחלה במקום קריאתו שנפסקה החר
 כל שיוציא הכניסו מי לך יתבאר ובמקומו .ישראל
 כי ,כמדובר הכוללים בחינת ע״י לי״ח שעות הכ״ד
 מאמר לישע כצאתו דעתי לפי עשהו זה בעבור אמנם

 צריך מאמר עם ולהסכימו להשלימו חצות קודם נולד
ש, מן ויום צילה ם יחד ושניהם החד  החכמים ע

 המולד אמר שעות לי״ח כי אומר גזרו אשר הקודמים
 ויתבאר השמינית בהערה זכרו שיעלה כמו הירח יראה
 הנמשך הזמן החבר דעת על■ והנה בעתו. יפה הכל

 אמר בזה ארץ שוכני אצל שס״לימים קריאת בהתמדת
 שעות מב׳ הכוללים בהשקפת היותו עם כאמור זה

 ארבעת . על הימים התמדת גלגול ̂ישלם בהם אשר
 לפי,■’מקום, מכל הארץ, ■בכדור ,העקריוח הנקודות

 ימלאו כן כי שעות, מ״מ הם הפרעים בהשקפת האמת
 צאח,ה עת עד לא״י משל דרך שבת כניסת מעת

החלוף וסבה . מזרח מצד ישראל ארץ אצל לשיכנים

 הוגבל אבר עולם יסוד בעל גבין בינו בזה הנופל
 מצד הוא ,למעלה כמוזכר בדוקא שעות לל״ו הזה הזמן

 מהחיל עולם יסוד בעל כי .הההמלה במקום התחלפה
 נעדר במקום לו כלין שעות ל״ו ונמצאו שמש ממזרח
 לארץ מתחת ובא הנמשך אוקיאנוס ים הוא הישוב

 ובכן שקדם, וכמו הצין מקום המזרח ראשיה עד
 ופוסק מסתלק שבת שם נמצא הזמן מן הזה בשיעור

 מא״י המתחיל החבר לדעת אמנם .חלד יושבי כל מפי
 שעות מ״ח הוס עד ארץ לשוכני והולך נמשך השכת
 קשה כל סר למעלה המתוארת הצורה ידי ועל , כאמור

 וכבר .עליה שים ועינך קחנה ,מעקש כל וההישר
 למקראי תתלה שא״י להוכיח מגמחו סוף כי הודעתיך

 ה' שבתות תמלת בה להכנם השמים שער היא קדש
ם להיות העולם בני כל זכו קא ומשולחנה ומועדיו,  נ

 גם ונוסף .מכובד ה׳ לקדוש ענג לשבת קוראים הם
 הארץ שוכני של שניהם גן עודנו שבת שם כי הוא

 תבל יושבי כל על נראה וכבודו יכרח, כירם הקדושה
 על לדקדק שיש ומה .לאכלה להם הארץ שבת והיתה
 על שם אחקור אשר מקום ■לו שמתי הזי.ת הדעת

 דברים של פרעיהם ביאור .על עברי אחרי אודותיה
: ומרים משאיל שדי בעזרה

ה ר ע  הנה הממה מזהרי אור מקבל הירח להיות T ה
 הוא אז מתחתיה נכחה לחנות כשיגיע

 כלפי כלו קודר, הפני וחציו מעלה כלפי חציו מזהיר
 בראשי אדם מגני הסהרהו סבת היא וזו הארץ,

 החמה לפני. כמנהגו־ ארח לרוץ יפרד משם .החדשים
ה, מהרמק הוא מעני ומעני מזרה לצד  וכפי מפני

 השופע החור ומהגלגל הולך החדש חצי עד ממנה רחוקו
 שכלפי בחציו לההפשכי ומוסיף מעלה מכלפי ונפחה ,לו

 חלק בכדי הוא ויום יום בכל הזה ■ וההוספח ,הארץ
 החמה מן שמתרחק מה כפי הירח שבגוף מני״ו א'

 מעלות מק״פ ני״ו תלק שהם מעלות י״ג ויום יום בכל
 דעת והסכימה .מזרת קצה ועד מערב שמקצה מרחק

 ועד ההדוש מרגע החדשה הלבנה לכסוי שעות כייר שהם ויום לילה זמן של הזה הגבול שבכדי החוקרים
 החדשה לבנה פל דקותה תכלית הוא הראיה עת

 דר״ה פ״ק זירא ר' מאמר וזהו .עליו להראות שאפשר
 עולם יסוד בעל שבארו החדש, מן ויום לילה צריך

 הקבוע׳פל היום ודאי יודעים הבלתי בבל לבני אזהרה
 שיזהרו חשבונם מל סומכים והי! בירושלים הראיה פי

 הראיה פי על לשם ל' יום ב״ד שקדשו יגזרו לבל מאד
 בהמלה בא״י היה המדוש שרגע וימצאו שיחשבו עד
 המדשה הלבנה כי יאמינו ואז ,לשם כ״ס ליל יום

 החדש אח ב״ד וקדשו בא״י לישן כ״פ יום בסוף נראית
 ולא נתעכב התחש שרגע ימצאו ואס ,הראיה ע״פ

 בדבר יסתפקו אז לישן כ״ע ליל תחלה לאחר אלא חל
 ה,!ן«דוש רגע שיקדם צריך כי וזה . הקב,יעה וידמו
 שעותשמהחלת יכ״ד בכדי ידוע מקום׳ בכל הראיה , -לעת

 הלבנה לראית הנכון הגבול וזהו .יומו סוף עד הלילה
ק שלפעמים אע״פ החדשים ראשי ברוב החדשה ד  יז

יסוד (מבעל מזה ליותר ולפעמים מזה לפתות הראוחה
עולס
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 ד׳ ומאמר ,אי״ג ג׳ ומאמר ̂ ז' א׳ ב׳ מאמר עולם
ט מאמר יהי ההכר לדעח כי הדע וידוע .ה׳) פ׳  ר

 .הנמשכת בהערה שנזכיר אבא למאמר שוה שזכרנו זירא
 יסוד בעל לבין בינו שם נבדיל אשר עצמו ההבדל ולפי

 שוה משפעו מחרהו או היום אוהו קביעות ,אצל מולם.
 מכל שוים אצלו עולים כאתד שניהם כי בזה ק כמו

:בסמוך שיתבאר וכמו צד^
ה ר ע  דר״ה) שמלאי(פ״ק דר' אבוה אבא מאמר ח ה

 סמוך שנראה בידוע הצות קודם נולד
 שלא הוא בידוע סצות קודם נולד לא ,הממה לשקיעת

 כרוב בפירושה נחלקו .החמה לשקיעת סמוך בראה
 הם הלא .מזה מקצה אחד וכרוב מזה מקצה אהד

 כי מלמעלה. כנפים פורשי עולם יסוד ובעל החבר
 דרך שבח יום חצות קודם הירח, נולד יפרש החבר

 ביום המזרח ליושבי שיראה בידוע בירושלים משל
מה/ לשקיעת סמוך בערב שלהם שבח ח  קודם ר״ל ה

 עת על ההדוש רגע קדימת מעעס וזה ,לשם שקיעתה
 .הקודמת בהערה שזכרנו שעות כ״ד בכדי לשם הראיה

 זה מקום אל ההרסה יבא במרס הירח שנראה זלפי
 תהיה שא״י הישוב ראשית המזרח הוא לראיה הנבחר

 מדברי עיניך אורו כאשר המולד; לחשבון זוגו בת
 לקבוע זה מפני ראוי למעלה; המוזכר המאור בעל

 העולם בני לכל משל דרך השנה ראש ההוא היוס
 ישראל בארן תחלה הכנסו מדי תהיה קביעוהו וראשית

 זו ומן כאמור; שעות י״ח הכניסה ליום המקדמת
 בני לכל אשר מקום בכל הולך סובב סובב והלאה ■

ה; אחר בזה במושבוחם אור יהיה ישראל  כי וגם ז
 ;לחשכה סמוך שבת יום מזרח לבני הירח הראות בעת
 ממנו שעות לי״ח ראשון יום בתוך א״י יושבי היו כבר
 זה בכדי והפסקתו יום כל בקדיחה קדימהם מדין

 גזה אין מקום מכל ;הששיח בהערה ,כמוזכר ■השיעור
ת  השבח שביום הכונה עיקר אמנם ■כי כלל מיחוש גי

 גלגולו ע״י ההוא המועד קביעות יערכו השבת ביום
 בקריאת מהם הקודם וכל ;מושבותיהם בכל יום של

 המועד קביעת בקדימת ג״כ זכה היום אוהו של שמו
 לבני אין האמת לפי כי גם ;אצלו ההוא היום נעצם

 מעת שעות שש רק לשם קביעתם בעת החדש מן א״י
 היום מצות קודם הנחתנו לפי שם אירע אשר המולד
 וישב עולם יסוד בעל וילך שקדם. כמו עצמו ההוא

 כי הנזכר; הפירוש מן קשת כמטחוי הרחק מנגד לו
 אמר מניעמו תראה קצהו אשר ברעהו אראה אל אמר

 ח') פ' ד' (מאמר קולו את וישא .הפרעים ביאור
 לא וכו' חצות קודם נולד של ההלכה דין כי ויאמר
 כדעת לא אשר ,׳וכו השרי חדש לגבי אלא נאמר
 שוה מעמו כי לחדש חדש בין מחלק הבלתי החבר
 (מאמר עולם יסוד בעל לדעה המולד וחשבון .בכלם

 הוא הראיה ומקום ;האדן טבור על נתיסד ז׳) פ' ד'
 בכדי מערב כלפי הארץ מטבור הרחוק א״י באמצע

 הרביעית; בהערה לנו שקדם כמו ,חלקים ותרי״ב שעה
 בבחינת והראיה ישראל ארץ בבחינת יהיה שהמולד לא

המאור בריתו בעל שהורה וכמו החבר; כדעת ■המזרח

 סוד כי למעלה המועתקים בדבריו גאמרו הגדול
 שתי והן קדש בהררי יסודתו בידנו המסור העבור

 הקדש אדמת והיא א״י האחת ;הארבע מן הנקודות
 וכנגד .הישוב החלת שהוא המזרח קצה והב' ;וכו'
 מדרך בא ישראל אלהי כבוד והנה הנביא שאמר מה

 וסמוך ;כאמור מכבודו האירה והארץ וגו' הקדים
 יסוד לבעל הוא אבא במאמר הנזכר הממה לשקיעת

 להראות יתכן שאז ;שעה כשליש השקיעה אחר עולם
 שיראה שאפשר דקותו בתכלית כשהוא אדם לבני הירח
 שקיעת קודם אוהו שפירש החבר כדעת לא עליו;
מ קביעות לענין המחלוקת יצא ג״כ ומזה .החמה  או
 אחריו הנמשך היום או ,החבר לדעת בעצמו היום

 מזה זה רגליהם נשיו וכמעט ;עולם יסוד בעל לדעת
 אפילו לו השאיר בלי עד הנזכר המאמר חלקי בכל
 וכלל .אהד אופן על שניהם אצל שתתבאר אמה אוח

 אשר אדניו על הוא מיוסד עולם יסוד בעל של ביאורו
 אצלו שהושרש מה על כן וכמו שקדם; במה לו הטגעו

 אפשר מזה בפחות ולא ומחצה שעות כ״ב בכדי כי
 ;בא״י הראיה עת על תשרי של המחש רגע שיקדם

 מזה ביותר ולא הלקים הרמ״ח שעות י״ד בכדי וכי
 ;מולדו רגע על השרי של החרוש רגע שיקדם אפשר

 לפי שענינו החדוש רגע בין אצלו ההבדל מאד רי כי
 המהלך לפי ובא המשומר המולד לרגע האמהי המהלך

 זה על לו המיוהד הביאור כפי שוה הנקרא האמצעי
 אבא אמר כן על השלישי. מהמאמר הראשון כפרק
 חצות קודם הפרי מולד חל שאם שמלאי דר׳ אבוה

 חשבון נהיסד שעליו הארץ טבור במקום לאלול כ״ט יום
 עקרי פי על המתוקן שסימנו כלומר אצלו; המולד
 יכירו אז ;מהיום שעות מי״ה לפחות שס יהיה העבור
 בסוף החדשה הלבנה שהראה הוא אפשר כי וידעו
 באמצע השקיעה אחר שעה כשליש עצמו ההוא היום

 ;שזכרנו כמו דעתו אצל נוהג הראיה דין ששם א״י
 פעמו והיה .ר״ה ל׳ יום לקבוע זה מפני הוא וראוי

 מערב כלפי הארץ מטבור רחוק א״י אמצע בהיות כי
 בהערה כמוזכר חלקים חרי״ב אחת שעה בכדי

 שעות י״ח קודם המולד חול שמעת נמצא ;הרביעית
 שעה לשליש גא ההוא היום סוף עד הארץ בטבור

 אשר ;הלקים הרי״ב שעות ז' נמשכו השקיעה אחר
 מאפשרוס הלקים חרמ״ח שעות הי״ד עם בהצטרפם

 ;כמדובר מולדו רגע על השרי של חדושו רגע קדימת
 שהגבלט וממצה שעות הכ״ב לתשלום ויגיעו יעלו

רגע אפשרות אצלם ת. מ  תשרי (שום) של החדוש קדי
 יוכל לא חצות אחר בנולד אמנם ;גא״י הראיה עת על

 ללבנה אין וכח הללו; השעות משגון חסרון להמנות
 t ישראל ארץ באמצע כ״ט יום בסוף להראות החדשה

: יום ל׳ בן ההוא האלול יהיה ובכן
ה ת א  והפריש הגדיל עולם יסוד בעל כי לך דע ו

 בהערב שזכרנו זירא ר׳ למאמר זו הלכה בין
 פונים יחד גם שניהם היות שעם באמרו ;הקודמת

 עת הגביל זירא שר׳ יגדלו בזאת אך ;אחד עבר אל
,הראיה חדוש במקום המדוש לעת ימסה כפי הראיה

ואמר
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 נ״ס יום ליל של שעות כ״ד הן לזה המסשיק כי זאמר
 שעל הנולד לסימן לגו שח ולא ,הישן לחדש ויומו
/ הצוה קודם נולד של הכרייחא וכעל ,הארץ פכור ס  ו

 כי ,א״י באמצע השרי של הירח ראייה עח הגכיל
 כשי ירח של מולדו לסימן ראיה אוהה ליחס לאה

 אוחו ידי שעל ,הארץ כמכור לישן כ״ס כיוס מעמדו
 חצוח קודם נולד של הזה העיקר לומד הוא סימן
/ כו  להעכיר כן גם רו^י כיאורנו מלאכה ולהשלמה ו

 כי הזה כענין חייא ר' בר אכרהם ר׳ דעה שנינו על
 t ביאורם על שאנחנו כדצריס שלימה בינה הוצאוה ממנו

 חשכון יוסד הישוב מזרח קצה שעל סוכר הוא כי ,חה
 מערב^ כקצה ההוא היום בסוף והראיה ,הלכנה •מולד

 המולד חל כאשר אמר כאילו חצות קודם נולד זשירוש
 הלכנה הראה אז המזרח כקצה היום חצוה ■קודם

 לסי שיהיה עד ,היום כסוף המערב כקנה החדשה
 המולד מעש נמשך ומשהו שעות י״ח זמן שיעור זה

 היום כסוף הראיה עת עד המזרח לקצה היום בחצות
 אצל הזה- הדעת שנדחה היות ועם מערב. ■בקצה

 לענין הוא ריק דכר לא הנזכר בפרק עולם יסוד בעל
 ■ וכמו סברתנו פי על החפר אליו שכיון מה השגת
 יסוד בעל שכתב מה לעומתנו נשים זה ועם .שיבא
 ואמרו הורו החכמים הנה כי ;מ״ו פ׳ ג׳ מאמר עולם
 וי״ח האמתי הקכון רגע קודם לפחות שעות שי״ח

 מקום בשום נראה ואינו בר״ח הירח מתכסה מאמריו
 עולם יסוד וכעל .וכו׳ הזהר חוני דקות מפני כעולם

 שתוכל אמרו איך פלא שהוא ואמר זה על המה
 מעת בלבד שעות י״ה לכדי להראות החדשה הלבנה
 כל בהתחבר רק א״א זה כי ,ואילך האמתי הקנוז

 והתחברוח ,הראיה עת ומתישות המקרבות ■הסגולות
 מעכבות שמקצתן משני ר״ח בשום נמנע הוא כאמת כלן

 כן גס ויש ,הפרק באותו שהודיע וכמו ,זו את זו
 כדי עד הראיה עת ומאחרות מעכבות אחרות סגולות

 החכמים דעה הסכימה זה ובשביל .ויותר ששה ל׳
 הנכון והגבול הממוצע הזמן כי ולומר להורות כלס
 ראשי ברוב החדשה הלבנה בראייה עליו לסמוך שיש

 בו להראות שאששר דקותה בתכלית כשהיא •החדשים
רא וכמאמר ויום^ לילה כדי הוא  למעלה. שזכרנו ר׳זי

 מזה מעני לפחות שהראה זה עם הוא אפשר אמנם
 הסגולות התחברות בהזדמן החדשים מן בחדש

 וכן הקבון. מעת הראיה עת והמקרבות הממהרות
 .והמאהרות המעכבות הסגולות התחברות בהזדמן להפך

 האומרים החכמים כי עולם י&וד בעל יחשוב ק על
ר^ גוזמא דרך החדשה הלבנה תראה שעות שבי״ח  דב
 הסבות כל יחדו שההחברנה אפשר היה שאילו כלומר

 שאפשרותו (מה הראיה עת והמקרבות הממהרות
 שעור בכדי נראית הלבנה היחה אז ̂ כאמור) גמנע
 לפניך הצגתי מאלו דברים הרבה הניחו. אשר הזמן
 מהם הרחק למחניהם מחוץ החבר לו שנעה היות פס
 מן ההפך ידיעת יתרון אמנם כי !הפכם גבול פד

תרגיש הביאור ובהמשך החשך^ מן האור כיתרון ההשד

 המתחלפות הדעות זכרון השמעתי ואולם בתועלתם.
 נולד על ז׳ פ׳ להרמב״ס החדש קדוש משרש שזכר
 אל מבוא שום לידיעתם אין כי ,׳וכו חצות קודם

: ביאורם על שאנחנו הדברים הבנה
 עירך ושא הזאת השסקא ראש מזה עלה לך ועתה

 יהודה ארן כל את ומזרחה ותימנה וצפונה ימה
 חזקהיך הנזכרות בהערות כי האחרק; הים עד

 תעבור ושמה הראה אשר הארץ את להנחילך ואמצהיך
 ;ונהה בשובה הדברים פרטי על

 גבולותיה אציב לנתחיה הזאה הפסקא בהפרידי
 בראשיתה היו הנה הן שלש. למספר

 מבחר וכתף ירך סוב נתח כל אליה נתחיה אסף אשר
 האחד וראשונה. בעצם אליהם יושקף אפר עצמים

 שקיעת אחר מא״י זולתי הימים קביעת החלת שאין
 עשרה בשמנה ישראל ארן שאחר הב׳ .לשם החמה
 העולם חלקי אצל היום קריאת עיקר ימשך שעות

 על זה שדברנו הג׳ הבל. עשרוה לראש העקריים
 ר״ח קביעת סוד הוא שעות בי״ה היום קריאת עיקר
 הקטבים שלשת על .וכו׳ שעות י״ח על נבנה הוא אשר

 אמרו עד הזאת הפסקס דברי כל בלכתם יסבו האלה
 שהיא בארז' תלויה ה׳ ומועדי ה׳ שבתות ידיעת והנה
 של עיקרו גבול לנו יהיה זה כי ע״כ^ ה׳ נחלת
 לדברים הוצאותיו והיו הגבול ירד והלאה זו ומן ;ספור

 שקראתו מה עם באמרו שם דבריו כהוראת ,נטפלים
 לה קרה הוא מקרה כי [ וכו׳ קדשו הר נקראה מאשר
 דברו-והכוונה מדי והנה הקודם. הספור אל בערך

 בהקדימנו אמרו עד וכו׳ התורה מקום שהיא לא״י היא
ם, על הלילה  הנתח להטעים ממתקים מכו היו

 הי״ס שתהיינה וצריך דברו מאז ואילך ומשם .הראשון
 אדם ישאר ולא דברו בוא עת עד. וכו׳ עיקר שעות

 שם בקריאה מתחיל אבל שבת ההוא היום שיקרא
 הנתח קרבן על מלח להקריב מחמדים כלו ,אחר
 והבלץ הלה לחה תכליתו עד הדבור נסע משם .השני

 לבא; ונשובה ראש נתנה ועתה השלישי. הנחה על
ם כי אינה :סדרן על הפרטים  כי ר״ל .מסיני א

 באמרז שמירתה הק הולדת מיום היהה השבת החלת
 השביעי ויום ונו׳ תעבוד ימים ששח סיני הר על

ם אל בערך וא״כ וגו׳. שבת ^ מ  בגטל הנכלל ההוא ה
 הימים, קביעות להתחיל ראוי י״ד כבסימן ישראל ארן
 וראה .בקודמת הכוזרי כהנחת המזרח מתחלת לא

 נזכריס הימיס להיות האלהית החכמה כוונה איך תראה
 אופן על הזה הצווי בהנהיגו ההוא המקום מן ונעשים

 עד הראשון מן סדר על הימים כל משם יתחילו שאז
 ניחנה בשבח שהרי הבריאה, דוגמת כעין השביעי

 עלמ<# דכולי עקיבא ר׳ פ׳ ז״ל כאמרם לישראל תורה
 יום את זכור הכא כתיב ,לישראל תורה ניתנה בשבת
 זכור העם אל משה ויאמר התם וכתיב לקדשו השבת

 כאן אף יום של בעצומו להלן מה וגו׳ הזה היום את
ם, של בעצומו  התחילו המחרת ביום והכף ע״כ. יו

: שבה השביעי ויום וגו' תעבוד ימים ששת בשמירת ט׳  ו
ומאלוש
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 מי על אלא נכנם) לא השבת וכי (נ״א ״נכנם ״השבת ״וכי תחלה בו המן שירד
 תחת אשר עד ואח״ב ,המערב אחרית עד הדרנה על. םיני אחר השמש עליו שבא

ארץ אחר לצין השבת ויקרא .הישוב מזרח הוא אשר הצין עד כך לארץ;-ואחר
ישראל

ה קול ד הו י
ש לו א מ ם ו ד ד לכן קו ר מן שי לד. בו ה ה .ת

 לא ואם סז״ל דעת היא ,בחלוש המן ירידת התחלת
 כתונ המן פ׳ קודם שהרי ,בפירוש הכתוב הודיעו
 אל ישראל בני עדת כל ויבאו מאילים ויסעו לאמר
 כתב וכבר סיני. ובין אילים בין אשר פין מדבר

 קצרס דרך הכתוב אחז ,לאמר האלה כדברים הרמב׳ץ
ם על מנו מאילים בנסעם כי  פוף מים ויסעו סוף י

 מאילים מגיע גדול הזה המדבר כי ;סין במדבר וימנו
 במדבר פוף ים על הנו מאילים נסעו וכאשר סיני ועד

 ונסעו המדבר בתוך ונכנסו הים משכת ונסעו ההוא
 במדבר הוא אשר משלוש ויסעו ואלוש דפקה מסעות

 הסן דבר היה רבותינו דעת ועל .ברפידיס וימנו סין
 במדבר ומונים ונוסעים חונים שהיו בראותם כי באלוש

 וזה ,ונתרפמו פמדו ממנו יצאו ולא ואלוש בדפקה
 בואם ביום חלונה■ היהה לא כי ,במדבר וילונו סעם

 לומר אנו וצריכים .עכ״ל ,במדבר בהיותם רק ,פס
 מגבול אלוש שגס דברו את להקיס החבר שסח פי על

ק פלפהיס^ יס ועד סוף מיס באמרו נכלל כנען א
 המרו כונת והנה .י״ד בסימן שיני כסעס פעמו והיה

/ לכן קודם ומאלוש ו כ  ביום והיה נאמר שם כי ו
 אשר על משנה והיה יביאו אשר אח והכינו הששי
ם, יום ילקטו  וביום תלקטוהו ימים ששת ואמר יו

 קביעות שיהיה א״כ וראוי ,בו יהיה לא שבת השביעי
 הוא שגם ההוא המחוז אל ובערך בכל שמור הימים
 השבת התחלת היות ועם כמדובר. יחשב לכנעני
 מ״ס ,לבכורה להתיהס לו ראוי וא״כ קודמת באלוש
 בסיני השבת מצות עיקר כי ,לסיני בכורתו ניחנה
ה. האלהית החכמה כונת היתה בזה גס והנה הי

נחטד אוצר
שבת וכי ס ה כנ  אחר השמש עליו שבא מי על אלא נ

. י נ  השמש עליו שבא למי חון השבת שיכנס כלומר,היתכן סי
 ששס סיני בהר השוכנים למצב ששקעה אחר ר״ל ,סיני אחר
 כמו הוא מון לשון ואלא ,בעולם ראשונה השבח שם יצא

 זו במדרגות .הדרגה על :המגרש ר״פ חז״ל בדברי שהוא
 יכנס ישראל לארן מערביים יותר שהשוכניס עוד שכל זו, אחר

 ז בנקודת שהשוכנים תאמר כאילו ,מאוחר יותר השבת עליהם
 הראוי כסי מאוחרת יותר עליהם נכנסת השבת ליל מערב לצד

, קשת לשעור ב  ד״מ מכ״ד אחד חלק הזה הקשת יהיה ואם ז
, הארציי העגול מכל - ד ה  בשעה מאוחר עליהם נכנס השבת ב

 הדרים שאלו .המערב אחרית עד : זה על והקש ,אחת
 פד מהרבה ההבדל כאז א״י לבני מערב סוף שהוא ה בנקודה

 ברגע עליהם נכנס והשבת שעות ש: שהוא לעת ממפת רביע
 מתחיל שהשבת לפי וזה ,א׳י לתושבי שבת ליל חצי כבר שהיא
 לשוכני עדיין ואז צ בנקודה נהם שוקע שהשמש בזמן א׳י לבני

 כלל עדיין משבת ידעו שלא מאחר ,שפי יום חצי ה נקודת
דתפ, השמש כשמגיע להם והשבת קו  למנות צריכים כך לנ

/ בנקודת להם אף השמש שתשקע עד תמיד הימים סדר I ם
■ :שבת ליל חצי א״י לשוכני דהיינו שבת ליל תחלת ולהם

 י אותן הנה כי ,הצין עד בהדרגה ילך כן .העין עד ואח״ב
 ישראל ארן לבני נכנסה שבת שליל בזמן הנה פ בנקודת הדרים̂ 

 וזה ,בבוקר הזריחה תחלה פ יושבי לבני אז צ כנקודת והשמש
 עליהם נכנס לא ראשונה שמשעה כיון ששי יום לבוקר נחשב
 ,שבת ליל שקיעת להם ואז ג לנקודת השמש הגעת עד כשבת
ק לבני השבת יום זריחת בעצמה הרגע והיא  אך .ישראל א

 שם אין הקדמונים בימים דעתם לפי כי ,זה פרע לא החבר
תחלת חלות רגע זכר אמנם .ו׳ בהקדמה כנזכר ישוב שום

ושוקע הגלגל מן ו לנקודת השמש בהגעה שהוא לצין השבת
 יום חצות ואז ,השבת צווי אחר ראשונה סעם השמש עליהם
 עולם ימות כל והולך סובב הענין יכן ,ישראל ארן לבני כשבת
מקדימין א״י שבני כולם השביע ימי ובסדר השבה יום בסדר

ר׳ פ׳ אז״ל שהרי ,סיני בהר מעלה של דוגמא מעיןמנין
 לקיטתם וכי לירד המן התחיל בשבח שבאחד עקיבא

מן. לירידת ששי וביום השבוע לימות הששי ביום היחה משנה לחם גשאי  ידידיה החכם הסכים ולזה ה
ה בספרו פילוני הנקרא  עליו שבא מי על אלא נכנס השבת וכי חקפ״ז: דף משה היי המטנ

כו׳. השמש ה פי על כפשוטו לבארו באת אס ו הז סח'  ששה למנוח המצוה והתחלת הואיל פרשהו. כך הנו
 פל אלא שבת כניסח אצלנו שתדומה בדעת יעלה איך ,לעולם יוצאה שבת הוראת ומשם הייתה מסיני ושבעה

 אשר אמרו עד בשמיה מתגלגל כלו הלשון הזה הדרך ועל .וכו' המדרגה על סיני אמר השמש עליו שבא מי
 אחני בצין שבח להקרא בו יאות הדרך זה כלומר ,וכו׳ השבת ויקרא נאמרו לו ינוח אז הישוב מזרח הוא
 נכנס לא השבת וכי ,תארה וזה ממולו יושבת אחרת נוסחא ואולם .וכו׳ שעות עשרה בשמונה ישראל ארץ
כו׳. אלא בי, לקשר מעם ידעתי לא מ״מ רגלו, לכף מנוס פיה על הלשון שמצא היות ועם ו  תקנת! והנה ו

 טעוס נפל והמיס כאמת אם אמרתי כן על לעוותי. ולא שדרהיך לתקוני אמרו בזה כיוצא ועל קלקלתו,
 אלא נכנס השבת ואין .אויחיה כי אשב זו ובנוסהא עד עדי מנוחתו זאת הנה ,מעוותו לתקן ובאנו בלשון
כו׳.  ,fw על המורה זבהפמטת,הקון שלנו, כ״ף לאות ספרדי אל״ף אות בחלוף מאד קלה בזה טעות ונפילת ו
ת .הערותינו ולממש המאוד בעל ולדברי למעלה המתוארת הצורה אל ולבך עיניך והיו שונו  ׳הצבתי אשר הל
 יוצאת ואין פרץ ואין הדברים כונס הבין אז כי במראה והבן בדבר בין ולתומים, לאודים פניך מול אל

צין השבת ויקרא ברמובוהם: מבוכה ואין ל ארץ אחר ל א ר ש כו׳. שעות עשרה בשמונה י  אצל ו
 רבעי למספר הנצבוח הנקודוח ארבע כל כי ,ויום יום כל קריאת עיקר יוגבל שעות י״ה של הזה המספר

מן כי ,ספק בלי הללו מהרבעים לכל,אחד רוחב היוח מס ,נעדרה לא מהנה אחת הזה ברוחב יוכללו הארץ
הצין
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 בא וכאשר ,לישוב באמצע ישראל שארץ מפני ,שעות עשרה בשמונה ישראל
 בוא הוא ישראל לארץ היום וחצי ,לצין הלילה חצי הוא ישראל לארץ השמש
ת, עשרה שמונה על נבנה הוא אשר הקבוע סוד הוא וזה לצין. השמש עו ש

כמו
ל קו

 הרנה מקומות ̂ הישוב ממצע עד משל דרך גצין
ם. קריאת עליהם הלה לא אשר עדיין ארו3  היו

 עכרה כלו העולם כל שעל אמרט ימנע לא ועכ״ז
 כי זה וסבת הדש, יום שם להם וקורא קריאתו

 פרוש כשהר והשקפתנו ,בפרטים מראות עינינו נעצום
 הנקודות ארבע והם בלבד^ הכוללים ההרים על

 בהערה זכרונם הועלה אשר בכדור הרשומות הראשיות
 המתיהס בהלק ביאורו השלום יבא ועוד השניה.

י :לו הכה יתמהמה אם ̂ הלוקהנו כפי לזה נ פ  מ
ץ ר א אל ש שר ע י צ מ א ב ב שו  דקדק לא .לי

 הרביעית בהערה לדעת הראית כבר כי ̂ בפרוטרוט
 להיות הישוב, באורך מדוקדק הזה האמצעיות שאין

 בכדי מערב לצד הארץ מטבור רמוקה הזאת הארץ
ה :שמה שזכרנו המרחק א וז ד הו ע סו בו ק ר ה ש  א

א ה הו נ ב ל נ ה ע נ מו ה ש ר ש ת ע עו  פתח .וכו׳ ש
 להבין נתיב יאיר והשמינית השביעית בהערה דברי
 אחרינו הוא גם והנה .לקראתנו הנצבים החבר אמרי

 כפי לזה המתיהס השלישי בהלק גבולו אה ירהיב
 הדבר כי ,תקטר כליל כונהו מנהה ואולם .חלוקהנו

 החדשה הלבנה ראייה אפשרות על ^החכמים דברו אשר
 בהערה כמוזכר ואילך הקיכיץ מעת שעות י״ה בכדי

 אילו דרך על ,אמרוהו גוזמא בדרך לא ,השמינית
 הראיה, פת המתישות הסגולות כל להתחבר יכולות היו

 עליו'בעל ישית כאשר הנמנעות, מכת התהברם אשר
 להבינו יתכן לא גס שמה. כמבואר עולם יסוד

 כדעת המולד מעת שעות י״ח לזה שיספקו כפשוטו
 על מאמרם אמהת רק .שם שזכרנו אברהם ה״ר

 קצה לשוכני ירושלים שוכני שנין שעות הי״ח הקדמה
ם, במנין המזרח מי  להשביע ביאורו שנרחיב וכמו הי

 נולד אבא מאמר ,הזאת השטה פי׳ ועל .עדיך בטוב
 מן ויום לילה צריך זירא ר' ומאמר וכו' חצות קודם
 האחרונות, ההערות בשתי זכרם קדם אשר החדש
 אחד עיקר על מתנבאים והמה ,נאמרו אמד בדבור
 אשר הנזכר אברהם כר׳ לא ,מתחלף בסגנון בעצמו

 שעות הי״ח הנה כי ,מתחלפות לכונוה טעמם אה שנה
 שעות בכ״ד כי ,בחינתנו לפי הם אחד מספר והכ״ד
ק חלקי כל על הסבוב ישלם א ם,. ה  ובי״ח הפרטיי
 ארבע שהם הכוללים חלקים כל על ישלסהסבוב שעות

 האחרונות והשש.שעות ,הארן בכדור הראשיות הנקודות
 החבר כדבר יחנו, ולא יוסיפו לא כי החשבון מן יפלו

 שעות הי״ח שתהיינה וצריך ,זה אחר באמרו עצמו
 גדרי סוף היה הצין בתמלת כי אמרו עד וכו' עיקר

 בשהוא נקרא הוא אחריו שיש שמה מפני הקריאה
 בשם נאמר אשר והבקר הערב ומראה .וכו' מזרח

 ,הוא אמה ,החדש מן ויום לילה שיהיה צריך זירא ר'
ת הי עצמו מקום באותו הראיה עח עד המולד מג

ה ד הו י
 העזק סתם אבא מאמר אמנם , שעות כ״ד צריכים

 החזון, אה החבר כראות ויהי חצות. קודם בנולד
 פירשו אשר גבר כמראה לנגדו עמד והנה ,בינה בקש
 הקביעה ענין על החכמים שהזכירו שעות הי״ח על

 ובדרך הנזכר, מייא ב״ר אברהם ה״ר עשה כאשר
 המאמר נבאר שטתי החבר גס הוליך בה ,לילך שרצה
 ,ההמה החכמים שהזכירו שעות הי״ח נושא על ההוא

 הגוזמא הפלגת דרך על דבריהם לפרש ראה לא כי
 שבתותיו את אך ,שזכרנו עולם יסוד בעל כסברת
 כי .אברהם ר' של לבחינתו מהחלפה בבחינה ישמור
 מצות, קודם נולד לבאר'מאמר לעצמו שביל החבר עשה
ך שבח יום חצות קודם בירושלים המולד קרה שאס  מי

ה, לקבעו ראוי יום והוא משל,  שהראה בידוע ר״
 החמה לשקיעת סמוך הישוב בהחלת החדשה הלבנה
ט, שקיעתה קודם ע מ  לשוכני עצמו זה שבת יום כ
 החלקים עיקר בבחינת שעות י״ח והם ההיא הארן

 שמג! כ׳?ד בכדי זו ראיה ונמצאה ,כאמור בכללותם
̂  אשר א״י בבחינת אמנם .האמה לפי המולד אחר

 .הנוגעות שעות הי״ח קדימת דין הימים בקריאת
 הי״ח בכדי זו תהיה ,כמדובר העולם פנות בארבע

 -השבת ביום כי ולהיות .זכרנו אשר הצד מן ששת
 התחיל וכבר עליו iשקר( בשמו עומד שדנו הזה

 מקום המזרח קצה שהוא הארן בהחלת להראות הירח
 בעל וכדברי השמינית בהערה שקדם כמו לראיה מוכן

 ביום ר״ה לקבוע ראוי כן על ,הקדמנו אשר המאור
 ואם ראשונה, נכנס, ששם ישראל בארן הלזו השבת

 אחר לש חלפו לא ההוא המר\ס מן השבת צאת לעת
 למדנו שמועה'זו ומפי בלבד. שעות שש רק המולד

 נפלא בזרות עצמו להכניס החבר לבב הניע אשר את
 והיו ששח שהי״ח השמים למלאכת כוונים לו לעשות
 הכ״ד, כנגד מכוונים שיעלו עד היום בקריאת עיקר
 כאמור, דרך.הפרט מפה ואלה הכלל דרך מפה אלה
מ מאמר בין להסכים ברצוש נסבה היהה מאתו כי■  ר

 במ^* אבא למאמר החדש מן ויום לילה שצריך זירא
 על זכרם שקדם החכמים הסכמת עם חצות קודם

 ביארנו. אשר הדרך על שעות בי״ח הראיה אפשרות
 נפשך הגעל משפטי ואת תמאס בחקותי אם אך

 דרכי ע״פ בו השתדלתי אשר הכוון בריח את בהפרך
 השקפתו אפשרות ממך ירחק כי ,הנה עד המוזכר

 שעור. המגבילים ההם המכמיס דעת אל חבר של
ח, י״ח על נבנה סוד.הקבוע כי באמרו הראיה ש  ש

ך לא כי ת דע א' ה  כאמור, השעות מהבלעת נוחה ת
 ענינו בביאור דעתך להפיס לך זאת אעשה אני אף
ש בדבריו בא כן על כי ,לבד פשוטו על  על נבנה היו

 ביוס ר״ה לקבוע אפשר היה לא אמנם כי ,שעות י״ח
 לא אס בירושלים, חצוהו קודם המולד בו שקרה
היחה י



הכוזרי שני טאג־יר ספר 0̂
היא והכונה ,החמה לשקיעת טמוך שנראה בידוע חצות קודם נולד שאמרו כמו

לארץ
יהודה קול

 פל וכשעוהיהן בימים שעוה הי״ח קדימח לא״י היהה
 הלבנה היתה לא גרעונן ידי שעל לפי ;המזרח קצה

 החלח המזרח בקצה השבהוה צאה לעה להראוח יכולה
 ההוא כמקום ההוא ביום ראייהה נמנעה ואם ,הישוב
 החלה נס״י המועד בו יוקפע איך לראיה; הראוי

 קצה על קדימה לא״י היהה אם וכן ,קדש למקראי
 לנולד צריכים היינו לא שעוה; מי״ח ביוהר המזרח

 להראות אפשר היה אח״כ בנולד גם כי ;חצוה קודם
 נא והנה .לשם שבת יום כלות מרם המזרח בקצה

 הימים קדימה נניח .דמיון ידי על זה לבאר הואלתי
ר; ולא שעות גי״ו בכדי המזרח קצה על בא״י ת  יו
 שבת יום חצות קודם המולד כשיקרה מזה ימשך הנה
פרס להראות הלבנה תוכל שלא בירושלים משל דרך

כלות

נחמד אוצר
מו :שעות עשרה בשמנה צין לבני הימים מנין  שאמרו כ
ת קודם בואד ב ד״כ דר׳ה בגמרא .וכו׳ חצו  שמואל אמר ע׳

 שמלאי דר' אבוה אבא ליה אמר גולה לכולא צחקוני יכילנא
 קודם טלד העבור בסוד דתניא מילתא האי מר ידע לשמואל

 נהם שהיה (שירש״י לא ליה אמר חצות לאחר נולד או חצות
 ,)רצות לאחר לנולד חצות קודם נולד בין חלוק שיש שנוי רמז

 דלא אחרנייתא מילתא איכא מר ידע לא מדהא ליה אמר
ר, ידע  ויום לילה שיהא צריך להו שלח זירא ר׳ סליק כי מ
 אח מחשבין שמלאי דר׳ אבוה אבא שאמר וזו החדש, מן

 ,החמה לשקיעת שמיך שנראה בידוע הצות קודם נולד סולדהו
 ,הממה לשקיעת המוך נראה שלא בידוע חצות קודם נולד לא

 .הגמרא עכ״ל ,סהדי לאכהוכי אשי א״ר מינה נכקא למאי
 ואני .התכונה בדרכי אלו המאמרים לפרש ידו מלא <החכר
לבני הוא בעיבוריס הנאמר הכוד שזה דעתו שיכוד אומר
שע״ז הראיה ע׳׳ש מועדים לקבוע להם שא׳א ולאותן גולה
 ,נוהגין איך הקביעה מענין הז״ל ביד בקבלה מסור הוד היה

 יהיה שכאשר והוא ,העיכור בעלי אצל זקן מולד הנקרא היום המפודפס הענין הוא וכו׳ חצות קודם נולד ענין של ופשוגיו
 באר הואיל והחבר ,שאחריו ליום אותו דוחץ רק היום באותו השנה ראש קובעין אין אזי היום חצות אהד השנה ראש מולד
 אקדים וגירס .(שם) ר׳ה במס׳ בעצמן אלו בהלכות המאור בעל שבאר הביאור והוא ,הטבעו אדניו מה ועל זה ענין של כיעמו
ה : הירח מענין תכוניות ידיעות ,חיזה מ ד ק רח, מגלגל למעלה הוא השמש שגלגל נתבאר כבר. .א׳ ה  משבעה הגלגלים וסדר הי

ם, כוכבי ה ת כ ם, צדק, שבתי, ל ה, מאדי מ ה, ח ג ו  האחרון.־ והוא לנו קרוכ היותר הגלגל הוא הלבנה וגלגל לבזה, כוכב, נ
ה מ ד ק  עוד להס יש אך ,ומוגבל ידוע בזמן הקפו גומר אהד כל למזרח ממערכ העצמיית כהנועתס פונים הגלגלים כל .ב׳ ה

 ומשלים הביב בתנועה ורן שבתוכו הגלגלים כל בנהו מכבכ והוא מכולם העליון גלגל כהוא היומי גלגל מצד מקריית תנועה
 .הממה שנת הנקרא וזהו ,אחת שנה בתוך שלם הקף משלים הענמיית בתנועתו השמש ואולם .לעת מעה בתוך שלם הקף,

ה :לכת כוככי פאר הקסי מזמן להזכיר המקום בזם צור־ ואין ,יום כ״ז ככדי שלם הקף משלים .והירח מ ד ק  הירח .ג׳ ה
 העכור הכדור על מכין שניצוציו השמש מן הוא אך מגופה אינו שלה והאור ,עליה שאנחנו הארן כגון עכור מקשיי כדור הוא
כנודע ,הארן אל ויורדים ונכפליס ואנה אנה מתפוצצים והס שם דרך לעבור יכולים הניצוצות אין מקשיי שהוא ומאחר ,הזה

ששם השמש אל הסונה הצד מלכד פנים בשום מסביב מאיר הירח כדור כל שאין מזה והנמשך .המראות כחכמת מעט ליודעים'
 ממנה המאיר החלק שאז מפני ,לגמרי חשוך הוא אז השמש החת הירח יגיע שכאשר מעתה אמור .וניצוציו השמש אור מגיע
 המזרח לנד בתנועתו משם וכשיהור ,העולם מן ובטל עבר כאילו הוא והרי ,הארן יושבי אל והשחור העכור והחלק למעלה פונה

 פומכץ שאנו הלכנה מולד קורים שאנו וזה .הלננה מולד כל בפי הנקרא הוא הארן על שעליו מהאור מה הלק שיפול שאפשר עד
ה :היום עליו מ ד ק  צריך היה אך ,מעט אחריו או עצמו המולד רגע על הומכין היו לא הראיה פי על מקדשין שהיו בזמן .ד׳ ה

 ביום החודש קובעין היו לאו ואם ,ל׳ ביום ר״ח קובעים היו ואז החמה שקיעת אחר בערב לחודש כ״ט יום בסוף ביראוהו
ה :מעובר חודש ונקרא ל״א מ ד ק  נרחק שהוא עד בארן למטה הירח את שיראו יתכן ולא שא״א התוכניים נארו ככר .ה׳ ה
כ בכדי הסחות לכל השמש מן  קטן הוא השעור מזה כפחות ואולם . ויום לילה דהיינו לירח לעה מעת מהלך כדי והוא מעלוה, י'
 העין מן נרחק שהמומש עוד שכל הראיות בחכמת כנודע ,כלל אותו רואים אין ממנו למרחקס הארן ששוכני מה כאור כך כל

 הביאור ולהרחבת .לגמרי שנסתר עד הפוך ויותר קטן יותר בראה
 . * בו הקורא ירון למטן הענין ציור נוטה הנני הנ״ל מהקדמות

ם עגול הנה מ . בנקודת עליו והשמש ,השמש גלגל ש ר ם צ  י
ד . הירח גלגל ק  ק בנקודת שעומד למי ונמשיל .הארציי כדור ע

 הירח אל יורדים השמש שניצוצי ומאחר ,פ ז ש לו אשר והאופק
 ב נ ם ל קוי הם וכאילו ,המראות בחכמת כנודע ישרים גקויס

 ס חלק כל ויהיה ,הירחיי כדור על שיפלו שאפשר מה הכליה שהם
 אפשר אי ק נקודת מן הרואה האדם ואולם .מאיר הירח מן כ ט

 אל כך כל קרוב הירח ואם ,הירח שמן כ ט חלק זולתי שיראה
 לסי הארן מן נראה אינו הירח שמן המאיר החלק שזה עד השמש

ק מן מרחקו א  עומד הירח אם שכן וכל ,כלל נראה אינו אז ,ה
 המאיר הלק מן כלל נראה אינו שאז ה בנקודה ממש השמש תחת
 שיראו יתכן שלא הראשונים גבלו וכבר . עליה ולדרים לארן שבו
 י׳׳ב שבצורה ה צ כמו שהוא המרחק קשת פעור שיהא עד הירח את

 מעלות י״ג שהוא אחד ביום הירח מהלך לשעור קרוכ והוא ,מעלות
ה :הדברים סדר .על לפרש אתחיל ומעתה .כקירוב נ כוו ה א ו הי

נ׳ארץ



כוהכוזרישני מאמרספר
 ״בליל(נ״ל) עדן מגן אדם בו שהורד המקום והוא התורה, מקום שהיא ישראל לארץ

לקרות אדם והתחיל בראשית, ימי לששת סמוך המנין תחלת וממנו שבת, בערב)
שם

יהודה קול
ה, מקום שהוא המזרח בתהלת ההוא היום כלוח  הראי

 המולד מעת שעות הכ״ד מספר עדיין שלם לא כי
 כ״א ככדי זו קדימה נניח ועוד ,זירא רכי כמאמר

 חצות אחר המולד כשיקרה כי מזה ימשך הנה ,שעות
 כחחלת הראותו אפשר עדיין ,שעות ג׳ ככדי כירושלים

 כן כי ,לשם השכת יום כסוף הראיה מקום המזרח
 עוד ונאמר ,כמדוכר הצריכים שעות הכ״ד ימלאו
 הכחינה לפי עיקר שעות הי״ח תופש היותו בטעם

 מעלות כמה כראותו כי ,ויכא שקדם כמו הכוללת
 הואיל הישוכ גכולי יתר על המזרח קצה למקום נווכות
 להגמר המקומות כל מכחד א״י של זוגה כן ונעשה

ר, סוד ענין שניהם ע״י מיוחד א״י כי העכו ם׳ מקו

ר צ ד או מ ח נ
שראל לארץ  מולד שהיה ר״ל ,חצוש קודם נולד שאמרו זה .י
 הנקרא היום חצוה לפי א״י כני למצב היום חצות קודם הירח

א :שם הי  ,ההורה נהנה ששם המקום הוא הזאה הארן .ש
כ הנקרא סיני במדבר דהיינו  סימן למעלה כנזכר א״י ע׳׳ש ג׳

ד א : י׳ הו ם ו קו מ רד ה הו  אחר .עדן מגן אדם בו ש
ל :עדן מגן ונגרש שחנוא ת בלי ב  נברא ששי ביום כי .ש
ם, ד ת/ ען מן לאכול שלא נצטוה תשיעית ובשעה א ע ד  ה

 ,לו והלך נערד וי״ב ,נדון עשרה ובאחת ,סרח ובעשירית
 בא״י נתישב עדן מגן וכשיצא ,ר' פרק סנהדרין באגדת כנזכר
ך :י׳׳ד בסימן כנזכר ת סמו ש ש מי ל ת י שי א ר  לא כלומר .ב

 אדם שבא עד בעולם עדיין הימים סדר מונה שהיה מי היה
מרג« השבת מן מנינו ראשיה וזה ,שם להם לקרוא והתחיל

ששקעה

 החכר צדק כמעגלי כזה דרכו המיישר המאור כעל מטעם למעלה המוזכר לראיה המזרח וקצה המולד לחשכון
ר, בעלי אצל היו כלא היו לא״י המזרח קצה כין הנכללים המקומות וכל כמדובר,  למשפס זאת חשכ העכו

י וירא וכה כה ויפן .וכל מכל האלה המקומות בשני הימים ענין כו ויושלם יוגבל טעם טוב לבקש  פי על י
ה :בבקשתו וכונתו בשאלתו נפשו לו תנתן הנזכר הסדר נ בו ה א ו ץ הי ר א ל ל א ר ש א י הי ם ש קו ה מ ר תו  .ה
 בעבור בימים הקריאה תהלת יאתה לה כי דברנו, כאשר א״י על היא קודם^מצות נולד אמרו כונת כי ביאר

 רק הימים קביעות תחלת שאין והוא ,חלוקתנו מחלקי הראשון החלק לבאר החלו* וזה ,התורה מקים היותה
 כי אינה השבת התחלת והלא למעלה שאמר מה כלפי התורה מקום שהיא ואמר החמה. שקיעת אחר מא״י

 .ביארנו אשר הדרך על ,ממנו הקריאה התחלת שתהיה ראוי ההורה נתינת מקום להיותו כי וכו', מסיני אס
 מחיחסים והמועדים השבתות שיהיו ראוי הורה של שמירתה לעיקר מיוחד מקום להיותו כי בלשונו עוד ונכלל
א :יבאו פיו ועל יצאו פיו ועל אליו הו ם ו קו מ ד ה ד הו ם בו ש ד דן מגן א ל ע לי ת ב ב  כבר :וכו׳ ש

 הוא שבח בליל אמרו אך ,לא״י עדן מגן הראשון אדם הורד כי הגדול אליעזר רבי מטעם י״ד סימן זכרנו
ת, דיני אהד פ׳ חנינא בר אחא רבי שאמר ממה ם, הוי שעות י״ב ממונו , הוצבר ראשונה שעה היו ־ו ^  פ
 קרא ששיח רגליו, על עמד חמישית נשמה, בו נזרקה רביעית איבריו, נמתחו שלישית גולם, נעשה שניה
 מן לאטל שלא נצטוה תשיעית ,ארבעה וירדו שנים למטה עלו שמינית ,חוה לו נזדווגה שביעית ,שמות
 ילין(פירוש ולא ביקר אדם שנאמר לו והלך נטרד עשרה שהים ,נידון עשרה אחת ,סרח עשירית y האילן

 בעצמו אחד רגע אמנם כי ,שבת לליל סמוך בערב אמר כאילו שבת בליל אמרו והנה .לילה) לינת ילין בל
 להוסיף צריך ורגעיו עתיו יודע שאינו ודם בשר שמעון רבי מאמר וע״ד .הלילה והחלת היום אחרית הוא

 וכבר .ע״כ ,ביום בו כלה כאילו ונראה השערה כחוט בו נכנס ורגעיו עתיו שיודע הקב״ה ,הקדש על מחול
ק מגן אדם בו שהורד המקום והוא באמרו לשונו אריכות וטעם .שבת בערב בהן שכתוב נוסחאות מצאתי ע

פן אדם בני של מלבן להוציא שאחשוב מה לפי הוא בראשית, ימי לששת סמוך המנין תחלת וממנו שבת בליל
 המקום מן רק זאת לא זאת כי הודיענו כן על ,הימים מנין תחלת היתה אדם של יצירתו מקום שמג״ע יחשבו

להתחיל לו אפשר היה לא שבת ליל תחלת עד כי וזה למעלה, כמבואר א״י והוא שבת בליל אליו שהורד
ה, המנין ה, לא כי חצות ולא סוף ולא תחלה לא הנה עד. בימים אצלו אין מבלי הז ס קביעות ובחסרון נו

 עליו להסמך ראוי לו ראשית וירא שבת בליל שוקעת חמה כשראה אמנם להמנות. היום יוכל לא ההסמלה
ם ,אדם כלפי אוחו להסב ראיתי ולא הנזכר. המקום אל יוסב ממנו ואמרו ,ממנו המנין תחלת לו היתה אז  ג
 ק הן הלב כונת עיקר אחר אמנם כי ,בענין צודקים שניהם היות עם אליו הסמוך שבח ליל זמן אל לא

 קרובים האלה הדברים והיו .מזולתו ולא המנין תחלת ההוא המקום שמן להוכיח הוא בכאן והעיקר הדברים,
 אדכז אותה וראה המערב ייסוף השמש.לסבב התחילה אשר היום על הדמיון על באמרו אח״כ דבר אשר אל

 והשגים ,כמדובר לא״י בערך האתש ,שתים התחלות לימים כאן יש תאמר ושמא .ע״כ ,בא״י והוא שוקעת
 בהעו^וה הראית כאשר קצת דעת שהיה כמו בראשית ימי ששת במנין אליו שהושקף זולתו מקום לאיזה בערך

 מהיחס ואילך שבת מיום אדם של מנינו שיהיה הוא וישר צדיק כי בדבריו רמז כן על והששית. החמישית
 שיהיי וראינו נוכל איככה כי ,הפסק בלי לו בסמוך המנין ימשך מיד כלותם ושאחר הקודמים הימים אל

ו באמרו אליו שרמז וזהו .אחרת בבחינה והשביעי אחד מקום בבחינת ימים הששה מנ מ ן תחלת ו י נ מ  ה
ך מו ת ס ש ש מי ל . י ת שי א ר  היצירה, יר,י נמנו בערכו אשר ומיוחד מוגבל אתו מקום הנה כי בזה וגלה ב

בערך האנזת התחלות, שתי והפריש הבדיל אשר עולם יסוד כבעל לא ,ירוצו אחריהם הנמשכים הימים יגם
אל ^



ר £ הבוזרי־שני מאמרס
 הימיג/ סופרים היו אדם בני ורבו הארץ נושבה וכאשר) (נ׳׳א אשר "וכל לימים, שם

 תטעון ואל .השבוע ימי בשבעת אדם בני יחלקו לא כן ועל אדם, אותם יסד כאשר
ישראל בארץ השמש בוא להוא במערב הישוב סוף יום מחצות שהתחילו באלו עלי

ובו
ה קול ד הו י

 כמו החוריית ההשכמה אל כערך והשניה היצירה, אל
 כאמרו עוד ונכלל .הששיח בהערה זה על שהעירוהיך

 כונה על ממנו דעה גלוי בראשיח ימי לששת סמוך
 שהימים בזה הכונה אין כי ,המנין יתחיל וממנו אמרו

 ואילך ראשון מיום שהרי השבת מן להמנות יתחילו
 היתה המנין שתסלת כונתו תוכן רק המנין. יסודר

 כאילו בראשית, ימי לששת סמוך ההו״ המקום מן
 ששת אל בערך ממנו להמנוה השביעי שהתחיל אמר

ל :למו הלכו חלפו שכבר הימים חי ת ה ם ו ד א א רו ק  ל
ם ם ש מי  הנחתנו בדק את לחזק זה אמר .וכו׳ לי

 ומזה הימים בשם לקרוא הוחל בא״י העומד שמאדם
אפר כי .המנין יבחן ההוא המקום אל שבערך ג״כ

נחמד אוצר . .
שר :שנת כליל החמה עליו ששקעה ה וכא ב ש  הארץ נו

 הארן מגיגור ונתרחקו הארן נכנסות שאח!ו .אדם בני ורבו
 שם על הימים שמות מסיהם הר לא עכ״ז ולמערב רח1למ

 סי על ,הראשון אדם עד לדור מדור מאניהם המקובל
 אם ומדינה מדינה כל מצב לסי משתנים הימים כהתהלת

 הוריחה כשדר מיוחדות כשעות רק זה אין למערב, או למזרח
 הימים כעיקר אך ,י״ע כסימן ד׳ כהקדמה וכנזכר והשקיעה

 כאהד שיהיה שמה שנאמר עד העולם ככל והכדל כלכול יזין
׳ יום אתר כמקום יהיה נשכת ראשון יום ד׳׳מ המקומות מן  נ
 ממה א״י לכני מקדים תמיד המשכון היה ועכ״ס ,כשכת ד' ו6

מדח כין מדינות נשאר שהוא אל :למערב נין ל עון ו ט  ת
אלו עלי לו ב חי ת ה ת ש צו ח  כסירוש לדכר כלה ערם .יום מ
 שיהיו ראוי הימים שהתחלת' לזה והקדים שעות י״ח סוד

 הימים מנין שלהתחלת לכל הוא המוסכם כי ,הלילה מהחלת
 הלילה• מתתילת שנתסילן שנאמר או ,וידוע מונכל עת יהיה
 ,סוכרים כרית כני שאנחנו כמו הלילה אחר הולך היום ויהיה

 שההתחלה שנאמר או ,היום מתחילת התחלה כי שנאמר או
 דעות מהסכרות אמת ולכל .הלילה מחצות או ,היום מחצות

ע שאין מה הקדמונים בין  כין הדעות רכו והנה .לזכרם צו
 שנתחיל ואמרו גמרו ה1 יועם ,היום מחצות להתחיל האומות
 או סורעיגאל מדי^ת כמו הישוב כקנה כסי.שהוא יום ממצות

 וזה ,סורעינאע״י הנקראים הים איי סיום עם להלאה טוד
&ד ה, הסכמת '  שכיזל כנסיון שנראה שלהיות מסני והיא מ

 לצפון לא אך הצפוני לקועכ חמיד פונה המאגנעע כאנן סמזוין
ה למורח נעיה מעע לו יש אך סמש עי הנ ן' אי  ככל שוה ו

 כאיי שמצאו מלכד. ,דכר של עעמו נודע לא ועדיין ,המדינות
 לכן ,הצסון אל ממש נועה המגגעט ששם הנזכרים ■דעינאע״י'

 אין חלוש עעם ווה .הימים מנין להתחיל ראוי שמשם אמרו
א :עליו יתד לתקוע וי1מ הו א ו ש בו מ ש  פשע לפי .בא״י ה

ת  מא״י רחוק הוא הישוב שקצה הושב 'שהיה נראה החנר מ
ע י  זה כניכור נותן' והדין . מעלות צ׳ שהוא הארציי הכדור מ

 כםי׳ וכנזכר הישוב לסוף יום חצות הוא כא״י שוקע כשהשמש
 חז״לשא״י נדכרי שראה מפני זה לו והגיע .ד׳ כהקדמה

 צ׳ רחוק כמזרח הישוב שסוף כמו וא״כ ,הארן כענור היא
י ממלות א׳  מונח שהיה לפי מערב, מצד הישוכ סוף הוא כן ט

 לדעת הראיתי וככר .מעלות ק״ס הוא שהישוג לראשונים
כסימן

 על ידו ינופף הזסח הדעח מעס היוס פונה לבבו
 הלז המנין בהתמלת יד חפיסח לאדם שהיחה אמרנו

לזאר. לפו שח שלא הוא אפשר והלא ,לנו מנין זו כי
 למנוח כהיא בעח ישראל בארן היוחו עס כן ואם

 ימינו שהיו להורוח הכמה לבב וחביא הודע כן ימינו
. שמה אדם ישב אשר ההוא המקום אל בערך נמנים

ם והתחיל באמרו החפר יביס זה אל ד א א  לקרו
ם  הדברים לכל שמוח הקורא כי לנו רמז .לימים ש

 לפניו נסקרים היוחם לבלחי הימים מק יגרע לא
 שמות לקרוא לאדם פה שם מי כי בשם. ונקראים
 אל מקרא קרוא לבלתי אלם ישום ומי ,כלס לדברים
 ועוד .שאתו השכל יוכל לא זה הן .המה גס הימים

 העולם כל להסכמת נכון מעם ינתן זו הנחה על כי
 לא זה בזונת אשר השבוע ימי שפעת קריאת על

 רחוקה בדרך אם כי הסכמתם אפשרות השכל יסבול
.נ״ח סימן בראשון הודאתו לכלל הכחרי הובא כאשר
ל באמרו כיון ולזה כ ר ו ש ה א ב ש ו ץ נ ר א ום* ה

כ ע״ א ו קו ל ל ח  נושבה אשר וכל באמרו רצה .וכו׳ י
 היות עם ומחישב, הולך העולם שהיה עוד כל כי וכו'

 הימים ספירת מפיהם זזה לא למעלה רבו אדם שבני
 הוא והנה .הראשון מאדם להם הנחלו אשר הדרך על

 אל ובשפתיו בעיניו קורן מסייפי ועינוהי ואזיל שפיל
םי׳9 ח, מחכר ״ ס, המדברים מן שכן וכל עם רב מהסכמת כזאת להיות הוא שרחוק נ ל  מציאותו יקרב אכן כ

 לע יעיק לא זה דרך ועל .אחרון לדור לבניהם ומהם לפנים יחפשס ממנו אשר אמד מאב מקובל גהיותו
י ו  הבלתי אל הלז המסכים הרבוי יעיק כאשר ,מושבותיהם מקומות בכל הימים ספירת על המסכימים מ

ל :בה למתחיל אותה מיחסים א ן ו ו ע ט לי ת לו ע א לו ב חי ת ה  ממנו הרחיק ממערב מזרת כרחוק .וכו׳ ש
 מזה מקצה מערב אנשי .אחד ומזה אחד מזה הארץ קצה ועד הארן למקצה עליו לגמגם שאפשר מה החבר

 בשבעת אדם בני יחלקו שלא יאמר אשר ובמקום .השניח בחוברת מזה מקצה מזרח ושוכני הישוב נחופרח
 אדם עליו המחלוקת חובר קצוחיו משני כי ,בזה הוא נהפוך ,כמדובר אדם אוחם יסד כאשר השבוע ימי

 אנשי על מהם והראשון .חטעון ונ^ פעמים שתי באמרו האדם את ריתק כן על .מאחור ופלשתים מקדם
 ברוחי שנים פי נא יהי אלה דבריו ביאור ועל .שלהם יום ממצות למנוח המתחילים הישוב בסוף אשר מערב
 נמשכת חשובחו והלאה זו ומן ,השמש כך ואחר אמרו עד הסענה להמשיך דברי יצאו אחד בדרך כי ,אליך

 ולפי ,במערב הישוב סוף יום מחצות שהחחילו האלו עלי חסעון אל מפסו, כה והנה שבחכס. חשבחו עד
,המקומות שאר יום לחצות שלהם יום מצות בקדימת לא״י כך ואחר תחלה להם נכנס השבת נמצא סברתס

והנם
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ח והיה לעתו ובא אור שהיה מפני ,השסש כך ואחד הראשון האור נברא ובו ל ל

לישוב
יהודה קול

 אשר אדם של מנינו חמלח על סולקים סאק בלי זהנס
 זו לסברא שיש אלא עוד ולא קדש. בהררי ישודהו

 ט ,כנגדה העומד דעפנו ולבטול לקיומה הראות אני
 לא"/ • השמש בוא רגע הוא שלהם יום סנוח הנה

 באמרו הראשון האור נראה המערבית ההיא ובנקודה
 המאורות כשנתלו ברביעי השמש כך ואסר אור^ יהי

 הורה כן כי עצמ^ ההיא הנקודה לעמה מרכזה הועמד
 ט שהורד המקום הוא שא״י גשמוך אמרו משאט־

 לששת סמוך המנין תחלת וממנו בליל'שבת מג״ע אדם
 ואילך מאדם המנין כי ממנו שהמובן ,׳וכו בראשית ימי

 זה וקרא ̂ הבריאה מראשית אליו הקודם אל מתימס
ה' אל  האור וא״כ שקדם. כמו יחד גם בהסכמה ז
 ,שבמערב הקצוי בתכלית ראשיתם מעמד היה מש0<ה

 הישוב סוף יום ממצות המאהילים לדעת ובשלמא
 זרח עליהם ה׳ אור כי ,ירדואו צדק צדק ,במערב

 לעת זו ההחלה המיהסים לדעת אולם .בהחלה ■׳
 לא הראשון האור כשנברא הלא ישראל, בארן השקיעה '

 בשם להקרא ראוי לו שקדם המשוער הזמן המשך היה
 אמרו קודם ׳ראשונה הנזכר המשך כי ,לילה או ערב
 כנוי שהוא ב' סימן בחמישי ענינו יתבאר אור יהי

 המוזכר המשך אמנם ,שמה כמוזכר וכו' הצורה להעדר
 אמרי מציאותו היה לילה קרא ולחשך באמרו שנית
 הערב שמראה יעקב תאמר למה וא״כ , האור הוית

"/ הוא־בהתיחסות אמת בכתוב הנאמר והבקר א  ל
 צורך הותנה אשר האור עדיין שם קדם לא -והרי

 בכתוב וערב לילה הנקראת אשיסתו קודם מציאותו
 היה אליו אסר ההומים גבול פוף הוא כאן עד .ההוא

 זה דרכנו פי על הראשונה טענתו כח והולך נמתח ■
 השובה שבעלי מקום לו יסד ואילך מכאן .הראשון
 הטוען כנגד בו לעמוד יכולים בדינם וצדיקים עומדים

י אמרו והוא .הוכחתו על להשיב נ פ ה מ הי ר ש  או
א ב תו ו ע  הטענה כח מעליו דמה בזה אשר ,וכו' ל

 לא אמנם כי .בה המעורב הפסולת מצד הנזכרת
 ימשך עד עצמה המערבית בנקודה הראשון האור ■נברא
 קדימת חסרון מפני לא״י הערב להתיהס יוכל שלא מזה

 על הימים מספר להמנות יוכל לא בעבורו אשר האור
 א״י אופק על אור היה ה' בדבר רק ,שזכרנו כאופן

 ולו א״י שהוא הישוב לעיקר לילה והיה מיד לעתו ובא
 המערב לאחרית לא ,הימים למנין הבכורה לההימם

ס. ירקדו ודגים חומה להם אוקיינוס מי אשר  ט
 מעת הן היום על הלילה להקדים הסדר הלך זהנה

 הסכמת מצד הן ,בקר ויהי ערב ויהי באמרו היצירה
 .שבתכם תשבתו ערב עד מערב הזהירה שכן התורה

ק נ  דעתם.להתקיים לא,תוכל־ כי מעיקרו הקיום: בטל ו
 .הואילי שלהם יום בחצות נברא שהאור אמרם סצד .

 אשר מעיקרו האיסר ובסל ,ממש במצותו נברא ז־לא
קודם האור המנע מצד דעתנו לאסור יד לשלוח בקשו

נחמד אוצר
 באקלים אך ,האקלימים בכל זה, שאין ה' הקדמה י״ע בסימן

 לצד אך ,מעלות צ׳ ולמזרח א״י מן מחפשע הישוב יהיה א״י
 אפש .האוקיינוס יס עד ישוב מעלות נ׳׳ה רק אינו המערב

 מאמר הנה ,בדקדוק הארן מן הכדור מני לחשוב נבא אס
 מן האוקיינוס שפת על שהיא הצין מן מזרח נקודת שהתחלנו

 חצי בחשבון נכנס שבמזרח האוקיינוס רוחב ואין המזרח
/ הזה הכדור ו י ל ע  הים רוחב שיכנס ראוי זה נגד הנם ה

 הכדור חצי ישוב אל נחשק ויהיה הזה החלק בתוך המערבי
 תחלת מדינת שהיא ברזיליאה מדינת שעד ונאמר .העליון

 שהוא ובאמת .הארציי מכדור השני החלק שהוא החדש עולם
 דברי ועכ״ס .במסה) ותשכח (דוק מא״י מעלות צ׳ במרחק
 באמצע א״י שהניחו במה שיסמוכו מה על להם -יש ז״ל חכמינו

שוב. בר, דברי לביאור ואשוב הי  השיב -פן אמר שהוא הח
 אפי׳ עמם ונמוקם הישוב; סוף יום חצות מן המתחילים מן פלי

 המערב סוף בני יום חצות נגד נברא שהשמש החבר לסברת
/ לבני השקיעה מקום והוא ״  הימים שבסדר מאחר כי א

 א״י לבני ראשון לילה לחשוב יתכן איך לדבריו קודם הלילה
 מתהילת עדיין רצוף חושך היה הרי השמש, נברא שלא עוד כל

 יהי הבריאה בתחילת עלוו שנאמר הראשון אור וגם ,הבריאה
 ,המערב סוף יוה חצות נגד נברא החבר לדברי כן כמו ע"כ אוד

 וכמ׳ש ושוקע זורח והיה השמש במקום משמש שהיה ובודאי
 שלא מאחר א״י בבחינת ערב יובן ואיך ,בקר ויהי ערב ויהי
בו :וכנזכר נברא אור שום עדין היה א ו בר ר נ שון האו  .הרא
 למעלה שזכר עדן מגן אדם שהורד ההוא במקום ובו ר׳׳ל

 מעשה בתחלת שנאמר ,הראשון האור נברא שם א״י, שהוא
,ויאנור בראשית  השמש י נברא לא שעדיין אור יהי אלהיס ,

 בריאתו תחלת היה הזה והאור ,רביעי ם1י עד והמאורות
אח״ב :בא״י ש ו מ ש  כנראה המאורות נבראו רביעי ביום .ה

י : הכתובים מפשט פנ ה מ הי ר ש א או ב תו ו ע  הן ר״ל .ל
 המערב סוף ראש לעומת כשנבראו השמיש הן הראשון האור
 תיכף כשנבראו הארן טבור והוא מא״י מעלות צ׳ במרחק שהוא
 ,שוקע ר״ל ,ובא ,מאיר ר״ל ,אור שהיה שאמר תה .שקעו

תו, השמש, בא כי מלשון ת, בעתה ומיד תיכף ר״ל לע ח  א
 ישוער במה הטענה תשובת וזאת .כלל זמן בלי ברגע כלומר

 לא ועדנה א״י לבני כלל אור כאן שאין מאחר הראשון ערב
 הרמבץ למ׳ש דומה והוא .אור שום הראשון אדם ראה לא

 ונשקע במערב נברא הזה שהאור שאמרו המפרשים ■קצת בשם
 בוקר ויהי ערב ויהי פירוש וזה ,הלילה מדת לידע כדי מיד

 .בראשית במעשה הלילה קדם ועכ״ז האור בריאת אחר ושניהם
 על יוסיפו פן כלל נכון ואיננו ע״ז כתב שהרמב״ן היות ועס
 טענה זאת אין החבר לדעת .עכ׳׳ל ,קצר יום בראשית ימי ששת
 גבול טבעו וכלל האדם לחוש שיש בטבע שנודע מאחר ,כלל

 חוש .אין מאוד קטן דבר ד״מ אדם יראה שאם ,בהרגשתו
 ודאי א״כ ,ידוע גבול חושיו לכל וכן ,אותו מרגיש הראות
 עד בריאתם אחר מהר השמש או האור שקע שכך לומר שיתכן

 מדבריו וכמבואר ,זמן בשים הראשון אדם חוש הרגיש שלא
 המערב מסוף לסבב השמש התחילה אשר ז׳ל שאמר בסמוך

 בראשית ימי שששת ובודאי .ע״כ ,שוקעת אדם אותה וראה
 יושבי אדם בני בבחינת רק: פ.שוטו-לא.נאמר לפי היוס 'ומדת
 הים שלא מאחר בראשית ימי ששת על יוסיפו ולמה , הארן'

ה :להרגשה האפשרי בשעור הי ה ו ל ב לי שו שכלפי כלומר . לי
מצב

תשונה כאן יש אפל ,קיום ולא אסר לא כאן אין והרי .פמושכותם לכן קודם אור היה א״י לכלי כי ,הלילה
מועילה י
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 וכן בקד, ויהי ערב ויהי שאמר כמו ,היום על הלילה להקדים הסדר והלך לישוב

התוכנים באלה עלי תטעון ואל .שבתכם תשבתו, ערב עד מערב התורה הזהירה
המביטים

נחמד אוצר
 ממעטה הראשון ביום הלילה מדת התחילה ישראל ארץ מצב

 צ׳ דהיינו הישוב סוף! נגד עומד שהיה האור ושקע בראשית
צ״י, מעלות  הארץ שתחת הכדור הצי וסובב הולך והיה מ

 לכל לילה היה מא״י מעלות ק״ס כמרחק הארן תחת וכשהגיע
 D’npnS הסדר Sע !‘והל :שלנו המיושב הכדור חצי יושבי

ה ל לי ל ה ם ע י לבני קודם התחיל הראשון הלילה .היו  א׳
 ליושבים השדר על נכנס הלילה היה ואח׳׳ז עולם בני מלכל

 בהדרגה ובא מאיר היה הלילה שאתו היום וכן לא״י, מערביים
 תבל ויושבי ארץ שוכני לכל ומשם לה המערביים כלפי מא׳׳י

מו :מא״י ההתחלה היה השבוע ימי שבמנין עד ר כ אמ  ש
הי גו׳ ערב וי  במספר היום על הלילה להקדים הראיה והיא .ו

בן ;העתים ה ו ר הי ה הז ר תו רב ה ע ד מ תו ערב ע ב ש  ת
ם כ ת ב  בסוד גדול מבוא זו לקדימה שיש ראיה ומזה .ש

 למעשה זכר שהוא השבת בשמירת התורה גזרה וכן אלהים
 בראשי׳ במעשה הענין היה שכך הלילה מן שמירתו שנתחיל בראשית

ק; גלי פ י ס ל ע ן ו ע ט ת ל א ה ו ל א ם ב כני תו ם ה טי בי מ אל .ה
הקשה

יהודה קול
 שאמר ומה .ספקוחינו כל על לכסרה ומעולה מועילה

 שכתב מה דרך על הוא ,לעחו וגא אור שהיה מפני
 לדעתם כזה האור כי המפרשים קצת בשם הרמכ״ן

 מיד והשקיננו במערג כאילו הקי״ה של לפניו נכרא
 מעם וזה .יום כמדח האיר כן ואחרי לילה מדש כדי
 יום כך וההר לילה היה שקודם בקר, ויהי ערג ויהי

ר. הוית אחרי ושניהם  זה על כתב ז״ל והוא האו
 יום בראשית ימי ששת על יוסיפו פן כלל נכון ואיננו

 ולשוש לנטות הזה הספק לצל נקל ואולם ,עכ״ל ,קצר
 ההוא האור היה לא כי גפנאמר מעלות, כמה אחורנית

 בשמוהם הימים קריאה לצורך רק יום לתוספת הקודם
כי עד מערב אדמות עלי ר, ק  אז האור קדימת ע״י ג

 ימה נפשך השאל וכי באפיסתו. ערב להקרא יאות
 סותר זה והלא מערב אנשי מהלוקת על ההכר יסמר
 אין .השבוע ימי בז׳ אדם גני יהלקו שלא שאמר למה

.מבוארה היא ומעצמה התשובה בפני שעומד דבר לך
 הימים גו יתחילו אפר עצמו והזמן הואיל ,במצור מפניו לבא מחלוקת יקרא לא שזה לך אמריך השיב כי

 קריאת בקדימה עדיף מינייהו הי ביניהם שהפרש אלא ח״י, שוכני הימים פו יתחילו אשר הוא מערב שוכני
ם. יום כל ח, בשוכני שהוא ממה יוהר מערב בפוכני ענינו מבואר הזה והדבר ויו ר  החבר’הוצרך כן על מז

 שההחילו באלו עלי המעון ואל אמרו ביאור על הפנית דרכי לפניך איישיר ועתה .שיבא כמו שמה בי להאריך
 לעולם רק ,בקודמת כענינו התשובה בשבח ומסיים הטענה בגנות מהחיל איננו הזאת הדרך ע״פ והנה וכז/.
כי בכי ויצא טוב בכי בה יכנס ב,  פי על נפשו יעל פער ואשר מראשיתו, דבר אהריס טוב לעצמו ידרוש טו

 זו היא טענה מה כי במערב הישוב סוף יום מחצות שמההילים באלו עלי הטעון אל ,הוא כן הזאת השטה
 לא כזה מועט ומחלוקת בלבד בבחינה רק ביניהם ההפרש אין וא״כ ,בא״י השמש בוא עת עצמו הוא והלא
 הוא המערב לקצה היום וחצות לא״י השמש בוא שהוא המשחחף הזה שהמקום להורות בדבריו ונמשך ,יחשב
ך, מנין זו שואל ישאל ואם מאורות, של הלייהן בעת השמש ואח״כ הראשון האור נברא בו אשר  ואמרח ל
 כי ,זאת הנחתנו פם יחדו להם שחוברו הנאים שלשה מפני הצודקת הסברא עליו גברה יד בחזק כי אליו
 היינו ,בפרשה האמור כסדר הויהו אחר פחמוס לפתע בא הראשון שהאור יחדו צדקו יאמת ה׳ משפטי הנה
זמן בהמשך לאיתנו האור שוב ואח״ה לילה הנקרא החשך הוא העדרו זמן המשך ואחריו תחלה האור הויח
כמו הצורה העדר על ובהו תהו עם החבר ביארו כבר שני בפסוק הנזכר החשך (כי יקרא יום בשם אשר

וגו׳ ערב ויהי שאמרו כי השכל ויקרב יבחר ואשר .לעתו ובא אור שהיה מפני באמרו כיון ולזה .שזכרנו)
כיון ולזה .לישוב המיוחד המקום אל בערך לה׳ הוא שמורים ליל הימים לתחלח הראשון הזה הלילה והוא

ם היום על הלילה להקדים הסדר שהלך גוברת מחשבה ג״כ תנוח נבון ובלב לישוב. לילה והיה נאמרו  ג
 אהד וסדר היצירה אל בערך אחד סדר שיהיה לא למעלה, כאוזכר לימים שם האדם יקרא אשר כן אחרי
 הכהוב מאמר חמים יהיו יחדו רק הששית ההערה מן למעלה כמוזכר כן הסוברים כדעת ההסכמה אל בעדך

. ערב עד מערב הורחו באזהרת ישראל קדוש ואמרה וגו' ערב ויהי הבריאה אצל גו'  והלר באמרו כיון ולזה ו
 אלא הראשון בדרך שנבראו המאורות הן והן שבתכם. תשבתו אמרו עד וכו׳ הלילה להקדים הסדר

 הראשון האור בהניחנו נתקנו הנזכרים הצינורות כל כי הזה באריכות הכונה וכלל .בקצרה כאן לכפלם שהוצרכתי
 עד מערב מאמרו היום על הלילה קדימת שהוכיח ומה .כמדובר לח״י מבואו דרך שהוא המערב בקצה נברא
 ואל :ע״ש ,היום אכלוהו פסוק על בשלח פ' כמוהו עשה במסכונהו הרחב״ע הלא שבתכם, חשבתו פרב

ם באלה עלי תטעון כני תו ק הוא כי לרגלו יקראהו ספק ממזרח העיר .וכו׳ ה  תורתו יגדיל צדקו צמק ח
 מאנשי לוקח אשר הקודם מן יוהר כהו ממיז הזה שהספק ולפי .לנגדו העומדים הספקות כל בביטול ויאדיר
 מביאה מתחילים והללו ,לצין שמש ממזרח מתהילים הללו ,כל לעין ועבר נראה אלו של מחלוקתן שהרי מערב,

 מצות שהיה ממה להתקיים שסופה המערב אנשי מחלוקת כאלה ולא נוכללהסכימם. ואיכה במערב, שמש
 טעמם ולפגום בהם מום להטיל לו ראשיח ראה כן על .שקדם כמו לא״י השמש בוא עצמו הוא שלהם יוס

 אלפי מנין אצל ס״א סימן בראשון שעשה וכדרך ענינו, הבל כי עלינו מחלוקתם כח ולהמסיר זה מצד להמעיט
אבותיהם; שערום לא באו מקרוב בסברות אדמה פני לחדש המבקשים רי׳ל .התוכנים וז״א .הוד/' לאנשי השנים

המביטים
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 חכמות מצאו אבל לגנוב כונתם היתח ולא ;החכמה נונבי שהם) (לא !׳ומביטים
 נתנה אשר חבורים והברו משכלם והתחכמו הנבואה שנפסקה מעת מסופקות

 לא אבל / התורה בהפך למזרח) (לא "לימים תחלה הצין ששמו זח ומכלל ̂ סברתם
אך ,מחצין שחוא היום בהתחלת התורה אנשי עם מסכימים שהם מפני נמור בהפך

המחלוקת
ה קול ד הו י

ם טי בי מ  לשמור השמימה בהנימס אשר ר״ל . ה
 מנהג אל ישעו לא וכסיליהם הכוכבים משפעי מוקות

 כן וכמו / כאלה מקובלים בדברים כראוי אבותיהם
 ולמראה עצמם על כסומכים בעיונם יראו יביטו המה

 כמו מביטים לפרש עוד ואפשר ישפוסו. עיניהם
 בראשון אמרו כעין לנק הט אורבים דובים כי אורבים^

 .וכו' התורות אנשי אח מכעיסים והם ס״א סימן
 לו שמצינו ממה ;נכון יותר הוא הראשון הביאור •ואולם
 במבטים באמרו כ״ט סימן ברביעי הלשון זה שמוש

 מוזה שענינו ,הבאתני למביט שם ובאמרו הברורים;
בי :בכוכבים נ ו ה ג מ כ ח  גניבה להם תיוחס ולא. .ה

 ההיא החכמה דברי לעצמם מיחסים היותם מצד זו
 לחשוב מביא זה היה אמנם כי בבעליה; אותה יתלו ולא

 וכו׳ השקר מן לאל וחלילה עלינו המלוק שהחכמה
 מאין החכמה כי ̂ פ״ט סימן בראשון החבר בדכי
 נקיה תומה עצם על בהיותה האמת על חולקת תמצא

 בודים היותם מפני כן נקראו אבל הפסולת. מן
 ולפי / אמהית חכמה הוד עליה ויתנו מלבם מכמה

 האמתית החכמה בוזי אנשים שם המצא השכל שירחיק
 הדעת אל זה לקרב רצה ,בדויה בחכמה ומשתדלים

 החכמות היו שאילו ;לגנוב כונתס היתה ולא באמרו
ל :שקר בדברי שועים היו לא שלמותן על ב או א צ  מ

ת מו כ ת ח קו פ סו  משכלס התחכמו זה ומפני .וכו' מ
ת: שלא מה באופן זו גניבה ונמצאת וכו׳. ע ד  מ

ל כל מ ה ו מו ז ש צין ש  לחוש לנו אין כן על .וכו' ח
 הנחתם היתה גמור בהפך לא כי שכן וכל .ענינס על

 היום בתחלת ההורה אנשי עם מסכימים שהם מפני
; מהצין שהוא כו'  לבני החמה זריחת ראשית כי ו
 מאז הלא כאמור מערב לשוכני שקיעתה אמר הישוב
 מה דרך על הים אמצע נכח מרכזה משהגיע היחה

 ומשם ;עולם יסוד בעל מטעם הששית בהערה שזכרנו
 ובכן .שמה כמבואר ישראל ארן כלפי הזריחה נתגלגלה

 יצא ששם מהצין הראשון היום החלת ספק בלי היתה
ך מהארץ: המיושב החלק אל החמה הנץ ראשונה  א

ת ק לו ח מ ה

ר צ ד או מ ח נ
 שהוציאו וחבריו כעלמיו״ס כמו וכהוכנים החוזים V'עלי תקשה
 מביטים שהיו מה ע״פ השמים צבא וכל והירח השמש מהלך
 אל שלו המבט מצרף אהד כל והיה וגלגוליהם הקפותיהם בסדר
 דקדוק טל שעמדו עד רב בזמן התוכנים מן שקדמוהו מי מגטי

ל, כל הקפה זמן  החמה שנח זמן לדעה כשבקשו ד״מ גלג
 הזמן כנוו במזלות ידועה נקודה אל החמה שוב וזה בדקדוק

 בלתי היה וזה לשם שנית שובו עד טלה מראש השמש שיתנועע
 כך כל העיון יתכן לא כי אחת שנה במבט להוציא אפשר

 בזמן וא״כ שאפשר והרגעים השעות כל שיוציאו עד בדקדוק
 לנו שקרה וכמו החלקים כשיקבצו הרבה הזמן משתנה רב

 תקופת (והיא האמתית לתקופה בזמננו שקדמה שמואל בתקופת
ם. י״א כמו אדא) רב ו  בימים התוכנים התחכמו לכך י

 בזמן לפניהם שהיו הקדמונים מבט אל מבטם לצרף הקדמונים
 רב זמן לפניו שהיה אברכ״ס במבטי בטלמיו״ס שראה כמו רב,

 ואח׳ז בזמנו עליו השקיף ושוב ,במזלות השמש מצב שם ומצא
 זמן גו ויצא השמש מן הסבובים על שביניהם הרב הזמן מלק

 ושאר הירח שמן המהלכים בכל עשה וכן ,בדקדוק השנה
 ,נימים תחלה הצין להם קבעו החוזים אלו והנה .כוכבים
ת מרגע כלומר  מתחילים והיו צין בני ראשי נגד השמש עמיי
 הרבס דקדקו לוtא הלא תאמר ופן .הלילה ואחריו היום לחשוב

 וכסיליהם שמיס ונבלי האדם את ה׳ ברוא מיום שעירי בזמנים
 . הזמנים בסדר להאמין נחפון למי וא׳ה נפניהם וידועים גלוים
בי עזהם :מהם יותר נ ו ה ג הכנז  כי בנפשו תדמה אל . ה
 ידי על ׳שבידם הזאת התכונה כל להם עשה שכלם ועוצם כחם

 הזאח החכמה היתה כבר אבל ,סברותיהם ודקדוק מבטיהם
 מימי אדמתם על שרויים בהיותם ישראל חכמי בחביון טמונה
 השנה בזמני ע׳׳ה רבינו ממשה וקבלתם והנביאים המלך שלמה
 האפשר, כפי עמנו בני עליה עמדו וכבר ,לירח והחודש לשמש

 עד בגולה הלכו הספרים וכל עמם החכמה גם נגלתה וכשנגלו
 מלמד שהיה אריסטו' ואז ליונים והגיעו כלי אל מכלי שהורקו

 ומשם ישראל בני של החכמה הפרי בכל שלט מוקדן אלכסנדר
 מצד קושיא בזה (ועוד .וחביריו לבטלמיו״ס החכמה הגיעה

 אל -מבטיהם צירפו המערביים שהחוזים מצאנו שהנה .אחר
מ מצאנו כאשר ,המזרחיים  בחודש הירח היקף לידע שבכדי ד׳

 שמונס בשנת בבבל שהיה ירחית לקוי רגע לקחו הנה אחד
 כמם שהיה שני ולקוי ,תשרי י״ח יזם הוף לנבוכדנצר ועשרים

 סעסטמבער דהיינו אלול לחדש בששה זה אקר שנה מאות
ושליש שעה בכדי לבבל מערבית בע־ר חצות אחר אחת שעה

 שעם נכיון אחר. ההקפות מספר על שבינתיים הזמן וחלקו
 שאנו ומאמר ,המזרח מן ליום הקדמה נתנו ותמיד המבטים בכל נהגו וכן .במזרח מקדים השמש שזריחת מה זשליש
ת :הצין) מן הימים שהתחלת ע״כ והירח השמש בתנועת כנים דבריהם כי רואים מו כ ת ח קו פ סו  מסופקים היו החכמות .מ
מו :היטב לפרשם ידעו ולא אצלם ב ח ת ה שכ^ם ו  שכלם לפי ענינים עליהם והוסיפו מדברינו והיסודות העיקר לקחו וכו׳. מ
ם וחברו ;מהראשוני־ם יותר השיגי שהם !חשבו  קדמוני דברי נשכחו הזמן שברוב עד רבים כפרים בזה להם כתבו .חבורי

, אנו ומפיהם אלו בחכמות הבכורה משפט להם כי מושבים והכל הקדמונים, ן י  שהוא במה כלל עליהם לסמוך שאין ובאמת חי
םך :אבותינו וקבלת התורה על מונק ה בהי ר תו  שראוי אמרו והס שבתכם השבתו ערב עד מערב אמרה התורה .ה

ם שהם * היום אמר הלילה למשוב מי כי שי עם מס ה אנ ר תו ת ה ל ח ת ה ם ב א היו הו  נאמר אנחנו גס שהנה .חצין מן ש
 תחלס שהוא הצין נכח השמש או הראשון האור שהגיע הרגע כלומר הצין מן התחיל בראשית שבמעשה הראשון פהבקר
ת אך : י״ט הימן ד' בהקדמה וכנזכר ישראל ארן ליושבי מתחיל היום אז היה וממילא ,הישוב ק חלו מ שבינינו ה

ובינם



5 הכוזרישני מאמרספר6
 עשרח השמונדו שתהיינה וצריך .היום על הלילה בהקדימנו ובינם שבינינו המחלוקת

שהיא ישראל שארץ מפני ,)השבוע ימי ״השביעי(נ״א "היום בקריאת עיקר שעות
מקום

יהודה קול
ת ק לו ח מ  ליום לילה המקדימים אנהנו כי .וכו' ה

 ik לכ נשים לא ,כאמור והחורה הבריאה סדר כפי
 שם היחה ולא הואיל תחלה לצין שהיחה ההיא הזריסה
הורחנו. פי על מבקשים .אהחנו אשר לילה קדימת

 הששיש ההערה מן הללו הדברים להבנה מתוקן והכל
 ליהודים יעמוד והצלה רות כי והכלל ,הקדמנו אשר

 מפאת הן הממלוקה מעוע מצד הן הזאת הטענה מן
ך :החולקים תולשת רי צ  השמונה שתהיינה ו

כו׳. עיקר שעות עשרה  לביאור אתי מקום. הנה ו
 מעון צור על ונצבת הנזכרת מהחלוקה השני החלק
 נמסרו שם כי למעלה זכרתי אשר אל והבטת שכלך;
 וסי כונסו שער בהם לפתוח המפתחות י כל ־בידן■

עיקל; שעות שיניח.הי״ח הזאת הקורה בעובי הכניסו
 וקצה א״י הללו המקומות שני להיות כי •ביארנו ושם

 לזטס המקום רצה כי במשיבות ראשונה יושבים המזרח
 נגמרה שתהא הראוי היה.מן העבור סוד בענין אותם

חפצת) בזה (אם ועוד ;הימים כל מלאכת ידם על
 הצוס קודם נולד מאמר בו להתגדר מקום שיונח כדי
 הסכמות עם ;החדש מן ויום לילה צריך מאמר עם

 זה על דברנו ולהיות .זכרנו אשר הדרך על החכמים
 במקום לפני היה אשר מעט שקדם; במה ומכופל כפול
ם בקריאת :הביאור על להוסיף הזה השביעי היו

כן
, לכני שוקעה והיא השמש בריאת שבעת אומרים אנו בו; מע״ל
כ ערב הזמן חשבון והתחיל הארן טבור ק מן לחזרחייס החשבון היה כך בקר, ואח׳  שאן מזרח לצד הטבור ר״ל ישראל, א
 לצד רחוקה שעור כסי מי״ב-שעות יותר להם הראשון הלילה היה הרי׳ להשיב ואין בקר. ואח״ה תחלה ערב אז היה אצלם

רח, ש שעור לשש התוססת הגיע שלא מאחר הורה בדין מפסיד אין!זה מז כ הלילה אל נחשב הזמן בהשתנות מות  לבני כמו ג׳
 התמלפ מתחתיתה הארן טבור ובני היום חצות אז שהיה המערב קצה לבני משא׳כ .בקר ויהי ערב ויהי בהם רךרא ואתה א״י

 אפם נמצא א״י לבני שוקעת והיא השמש תנועת התחלת מעת אותו ולחשוב הערב להם להקדים תאמר אם צין לבני וכן .סיום
 כטבע בדין ואף תורה בדין זה ואין ,מעיל רבעי חמשה והם שעות מ״ב שאחריו היום ועם שעות י״ח הראשון הלילס מונא

ח מתאחר להם ובוקר שערב וע״כ עלוהמע׳׳ל, זמן שנוי שבו שלם רבע להוסיף כ .שעות בי׳ ע׳  א״י על גם שאל״כ הדבר, שכן ו
 חותן יענו מה הארן טבור נקודת לבני ממש שוקע והשמש ראשונה השקיעה שהשחילה שאחר ,הזאת הקושיא תסול פצמה

 הלילס הלא הלילה, מן הזמנים בסדר שחושבין המזרח מצד לה הסמוכה ובבל עצמה א״י וכ״ש מזרח לצד שהם עצמה ביחשלים
ב יותר בהכרח להם היה הראשון כ מי׳ ע״ ת,ו ם, שבתות בקביעות כק־ התורם דקדקה ולא לזה חוששים אנו שאין שעו עדי מו  ו

p שעות לשש עולה שאינו למזרח שלפניו מה בכל אומרים אנו: 
מנו די ק ה ה כ ל לי ם עלי ה  לזס קודם האור שנברא אומרים אנו .היו

 קודם כנזכר הישוב סוף נגד הבריאה בעת מצבו שהיה שעות בי׳ב
ה וצריך :לזה נ י הי ת ה ש נ מו ש ה ה שר ת ע עו קר ש  אע״ש .וכו׳ עי

 ההתחלה ולעולם המע״ל מנין רצוני א״י, מן הימים התחלת המונח שלפי
 לצין מבוא יש כ״ז עם ,בא״י הבריאה בעת שהיתה כסי הלילה מן

 הלילה מתחלת שנאמר עד הישוב התחלת שהוא מאחר הימים בחשבון
 אותו של הלילה החלת, עד בא״י שהוא כפי שבת או בשבת א׳ יום של

 השיעור ובזה שעות, עשרה שמנה שהוא הצין בני חשבון כפי בעצמו, היום
, מבני להם המנין יתאחר י  היום נקרא עדנה שעוד אומרים אנחנו א׳

 ,בעבור שנאמר עד הלשוב, לראשית הגיע לא שעדיין מאחר שמו ׳על הזם
 דהייט אחד שם על נקרא ויום יום כל שעות ושתים ארבעים שבכדי וה

 נוסף ועוד ישראל, בארן שהוא מה כסי לעת המעת שעות כ״ד
ה שהיום מה■ שעות עשרה שמונה זה מל  התחלת עד עדיין משמש מ

 , * זה ענין דמות לצייר חוזר הנני הבנה ולתוספת .הצין שהוא הישוב
ק מן ח בנקודת השוכנים א״י שלבני רואה ואתה א התחיל ומשם ה

הלילה

נחמד אוצר
כו' ובינם  ,לעת המעת חשבון בהתחלת דעות ד' כי דע .ו

ד' מא׳ שתהיה צריכה לו שההתחלה לכל מוסכם ■זה הנה כי  מ
 ,תחלתיהלילה והם מורגש, בשנוי משתנים שהזמנים מע״ל זמני

 שתקנו חז׳ל וכמאמר .היום וחצות ,לילה חצות ,היום ותחלת
 ,אשימה וצהרים ובקר ערב כמ׳ש ,משתנים בזמנים התפלות

 אף הנודע כפי והנה .לך להודות אקום לילה חצות ונאמר
כו' שתים אמת היום מהתחלת השעוה מונים הבבלים היום  ו

 מהתחלת מונים והאטלייני״ם ,בבליות שעות ונקראות כ״ד מד
 ממצות מונים והחוזים .התורה וכדעת מע״ל שעות כ״ד סלילה
 .שעה כ״ד שהוא אחד מע׳ל היום חצות למחרתו עד היום

 מחצות מונים איטליא) זולת אירופא חלק כל (ר״ל והאירופיי״ב
 מחצות שמונים באופן רק ,שעות כ״ד מע״ל לילה למצות לילה
ב שאחריו היום חצות עד לילה  הלילה חצי עד ומשם שעות י׳
 כך ואולי ,הבבלים דעת היא שזכר המחלוקת זאת ,והנה .י״ב
 בזה החבר תשובת .,ומעתה.עיקר ,הקדמונים החוזים דעת היה

ק בטבור היה הזמן התחלת הברור האמת שעם .לומר א  ה
 בצין היא הקריאה שסוף עד בוקר ואח״כ ערב ובתחילה
ח מאוחרת  שנחשוב אפשר אי ואילך משם אמנם ,לבד שעות בי׳
מ הארן בטבור העומד זה ■יהיה שא״כ האיחור בחשבון  ד'

 וכן ,השבת תחלה למזרח מעט שאצלו וזה שבת מוצאי מוצה
 יהיה א״י לבני הקדימה בדין הזה הרובע שחושבין נאמר אס
w במע״ל מחולק מערב לצד שכנו עם צין בתחילת העומד 

 שודאי וע״ז,השיב .מא״י שההתחלה כבר הניח הרי ועוד ,שלם
 לה מזרהייס בני אמנם א״י, מערב בני בערך הוא שאמרנו זה י

בזמן השתנות ואין היום מרביע פחות היותם בעבור ,צין עד

ז

f i ח 
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צ7 פט הכוזרישני מאמרספר
 (ר/א ״לקרוא "שהוחל בעת ,השמש ובין בינה הימים שמות לקריאת התחלה מקדש

ת, שש בשם הקריאה) תחלת  על הדמיון על השבת שם להתמיד זז ואיננו שעו
 והוא שוקעת אדם אותה וראה ,המערב מסוף לסבב השמש התהילה אשר היום
 שעות עשרה שמנה אהר ראשו עומת אל שהניעה עד ,השבת תהלת וקרא בא״י

̂ הקריאה גדרי פוף והיה ,השבת תהלת לשם ונקרא ,הצין לתהלת ערב והיתה
מפני

יהודה קול
 ,נעצמו אחד ממעס הס גס היוצאיס הימיס לששת יכן

 :בסמוך שיתבאר כמו נאות דמיון על שבת שזכר 'אלא
ה נ בין בי ש ו ־ שי ת ה ע ל ב ח הו א ש קרו ם ל ש  ל
ש ת. ש ו ע  השבת יוס לקרוא שהוחל בעת ר״ל ש
 .המערב בקצה החמה שקיעת עת וה«ז בא׳׳י לשס

 הוא שעות. פש השוקע השמש ובין א״י בין אז
 הנחתו לפי א״י שס מקוס הארץ מבור שבין המרחק

 המתוארת בצורה הראית כאשר ,המערב קצה ובין
איננו ומ״ש :למעלה ד זז ו מי ת ה ם ל ת ש ב ש  ה

 עומת אל שהגיעה עד אמרו עס נקשר הוא וכו׳.
 מפני בו לבאר מצוע כלו שבינהים מה וכל .וכו' ראשו

 ,הימים משאר יותר שפתיו על השבת שם נשא מה
 זכר כי ואמר .הזה בענין לכלס אחד ומשפט הואיל

 היום על משל דרך הדמיון לקדש השבת יום את
 לסבב השמש התחילה בו אשר זצרו שקדם ההוא ■

 .כאמור וכו׳ שוקעת אדם אותה וראה המערב מסוף
ר שאמר ומה ש ה א ל הי ת ש ה מ ש ב ה ב ס כו', ל ו
 שלא האומרים עם דעהו שהסכים העיון בהחלת יורה

 פשה כל עבור עד פעולתו להמשיך נוצר שום התחיל
 מלאכתו מכל שבת בו כי הכתוב מאמר ויהיה ,הימים

 הזאת, הדעה אל פנים מצהיב לעשות, אלהים ברא אשר
 ,מיום פעולתם ולפעול לעשות שבראם אמר כאילו

 של משלו זה על לישא אפשר והיה .ואילך השביתה
 פקק ̂ להשיר שרוצה במי ויכולו פ' העקידה בעל

 עד עליו מכה והוא מימיו שיקלמו כדי חתום ממעין
 הפקק הסיר האחרונה ובמכה חשיכה עם שבת ערב
ם, מים ויצאו  התחיל שבת בהכנסת באמת הנה כי חיי

 אין אבל וכו׳. ועושה הולכת שהיא המלאכה מיקר
 לפרש הוא קרוב כי ,החבר בלשון מוכרח זה פירוש

 הקודמים הימים אל בערך לא שהזכיר זו ההחלה
 בערך רק לסבב, התחילה לכן קודם ולא שאז לומר

 לעת כי לומר בעצמו ההוא ביום סבובו התחלת אל
ה הסבוב: ראשית תיוחס ערב הי ף ו רי סו ד  ג

 בהכנסת הקריאה תחלת גדרי סוף ר״ל . הקריאה
 הואיל כשקרא דמיחזי הקריאה סוף אמר ולא כלה,
 הישוב לאמצע הצין בין הקבועים המקומות ויושבי
 ליכנס כבת היא ועתידה עומדים הם ששי ביום מדיין

 ,בגדר ורצה .הקריאה נדרי סוף אמר רק ,עליהם
 לנקודה מנקודה הנכלל והוא הארץ מכדור שלם רביע

 כמו רבים אופקים כולל מהם אחד וכל לה סמוכה
 המאור בעג מדברי למעלה זכרנו וכבר שיבאר.
 שיהיה ומקובל מתוקן כי החבר, דעת עם בזה המסכים

מעלל בעל להיותו הקריאה גדרי סוף המזרח קצה

גחמד אוצר
 השמש או האור כשהתחיל והיינו לשמש, הראשון הלילה

 ,ם אל ומב , כ אל ומשם ,ל נקודת אל ז מנקודת להתנועע
 כששקע מעהה אמור .עולם ימות כל זה וכדרך ,ז אל וחוזר
 שם כלה הרי שעות כ״ד כסוף לשס והזר ע נקודת נגד השמש

מרי, א״י מכני ההוא היום של מ, שכת הוא ואם לג "  ככר, ד
 ההוא היום עוד עולם כני שליתר מפני אפש .גמור הול הוא

 נקרא לא. עדיין ע כנקודת ד״מ הדרים אותן כי כשמו, נקרא
 להם והוא ,לא״י השמש שקיעת כעת זה יום שם עליהם

 שוס נקרא לא כי ,כראשית 'כמעשה היה כאשר הראש נגד
 לא הכל שוכני לכל וכן ,א׳י לכני הלילה מתחלת רק יום

 אל השמש שהגיע ועד ,הלילה תחלת מרגע רק המנין התחיל
 אחר שעות שש והוא ,ע לנקודת הלילה התחיל לא י נקודת
א׳י כלילה תהלת  דהיינו ם נקודת אל השמש וכשהגיע ,לכני'

 הנקר ותחלת לון בני ראש נגד אז והוא אח׳ז שעות י״כ
 חשנון שום הגיע לא ועדיין ,י ליושכי הלילה ותחלת א׳׳י לכני

 נכס והוא ז נקודת אל השמש הגעת עד צין ליושבי הימים
 כמעשה הראשון הלילה התחיל ואילך ומאז ,א״י בני ראש

 אז א״י• לבני א׳ יום חצות היה וכאשר ,צין לבני כראשית
ח והוא צין, לכני הלילה תהלת היה  התחלת אחר שעות י׳

 ראשון יום של לעת המעת נכתלק שלא ומפני .לא״י ליל׳א׳
 כשעיר זה על מכף ועוד שלם הקף הגלגל ששכב עד צין מכני
, קשת ו כ ח השמש מהלך כדי והיא ל  שלא הד• ,שעות כי׳

 חלק בני רצוני ,המזרח בני מקנה ראשון יום שם נשתנק
כ עד צין  ורו . השמש או האור תנועת יתחלת מעת שעות מ׳

 מצב נפי הימים סופרים ואנו ,תמיד היום עד מתגלגל הענין
 מן לגמרי היוס שם ככלות צין לתושבי מתכוונים וגם ,א״י

 עד בשמו היום נאותו העכדד דרך על קורין ואנו , העולם
ץ: מכני שמו שישתקע נו צ נ אי ד זז ו מי ת ה ת שם ל ב ש  ה

 השכם מן והתחיל ,הענין הבנת להלחיב התחיל שוכ .וכו׳
 אמר הראשון אבינו אותי מנה אשר הראשון היום היה שהוא

ע שגורש  b לדורות משמש היה וכך ,הפכת תחלת ברגע מג׳
מיון על ; עולם ימי ל הד ם ע  הדמען כפי כלומר .היו

 ריס כך ,א׳י אחר צץ לבני הל הוא איך היום כציור שדמה
 הראשון אדם כו שפגע הראשיו היום שהוא ראשונה פעם גשכת
 זס הימים ר־כמות חנים יהיי שכך נותן והדין ,השבח שהוא
ה עד :עולם ימי כל זה אחר ע הגי ת אל ש מ שו עו  .רא

 יוש בחצות והיינו .ראשם נגד א׳י לבני השמש שהגיע עד
ה :השכח ג והיד. ר ת ע ל ח ת ה  הרגע אותו עד .הצין ל
 פדר התחילי ואילך זו ומרגע ,לצין ערר שוס היחה לא עדיין

ה : עליהם להתגלגל הימים הי  .הקריאד! גדרי סוןז (ו
 נשנש א׳ ביום א׳י כני ראש נגד ידשמש שהגיע הרגע כלומר

, צ■ מכני השכח יצא אז ת, מוצאי אז היה מצנם ולפי. ן  שג
 ,המזריד הישוב קצה שהם צץ מבני השבת שפסק מאחר ומעתה

 הדין וכן ,כעולם כני מכל השכח שם פסק שאז אומרים אנו
ח שעד ,ויום יום ככל י צאתו אחר שעות י׳ א׳ , ^9מ עדיין נ

עליט

ר, סוד בענין 3ישרא צרץ של זונה בן יתירה ט ע ה
והורה ’
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לא״י והוא מערבו, אחרית מזרחו תחלת תהיה משתתה ממקום להמלט ואין ,הימים
תהלת

יוהדה קול
 אלהי כבוד והנה הנביא ממאמר זו מעלה על והורה
 הדבר ויפה עוב וא״כ ,׳וגו הקדים מדרך בא ישראל

 שא״י כמו הקריאה גדרי סוף המזרח קצה שיהיה הזה
א :אליה חחלה ר ק א נ הו ש ה ב ר ם מז קו מ  ל

ו מנ מ ם ש לי חי ת ם מ מי  וההסלה הימים התחלה . לי
 הוא הימים התחלת כי , במשמעותם נחלקים לימים

 אנשי עם מסכימים שהם מפני למעלה כאמור הצין
 לימים והתחלה .מהצין שהוא היום בהתחלת ההורה

 ומכלל שקדם, במה אמרו כהוראת הקריאה מקום הוא
 כי מבוארת והכונה לימים. תחלה הצין ששמו זה

 בבחינת הימים קריאת גדרי יחמו המזרח בקצה
 ומיתרון הארץ, שבכדור הכוללים החלקים ארבעת

 אמריו שיש מה כי .שזכרנו כמו ,ההוא הקצה מעלת
 המזרח לקצה כולו א׳׳י לבין בינו הפרסיים מהמקומות

 נתחיל ממנה אשר לא״י בערך יקרא שמו ועל יחשב
 בבחינה יתנו ולא יוסיפו לא והפרסים ,לימים הקריאה
אין :הכוללת ם להטלט ו קו מ ף מ ת ת ש  כי .וכו' מ

 והלאה ממנו הימים יעברון בל המזרח קצה שם גבול
 לקיים רצה ,כמדובר הקריאה גדרי כל סוף הוא באשר

 לימים תשלם לא בלעדיו כי ההוא הקצה קביעות
 סדר יתן ובקביעותו כלו לישוב ידוע שם קריאת

 אך באמרו כך ואמר .בסמוך שיתבאר כמו לזה נאות
ה רוחב השם לקריאת פ.נ כו/.י  אל לבא לפניו דרך ו

 בחלק יזכור אשר החדש מן ויום לילה צריך ביאור
 באמרו כן אמרי וגם הנזכרת. מהחלוקה השלישי
כו/ הקסרים בו נחלקים אשר והרוחב  אשר את יכין ו

 בחלק הוא גם הנכלל מצות קודם נולד לצורך יביא
 רוחי על העולה לפי והנה .הלזו מהחלוקה השלישי

 פמליא בין שלום להסיל הן לצורך דבריו כל שקדם כמו
 המאמרים שני בין הסכמה להעלות ר״ל ,מעלה של.

 כמוזכר שעות י״ח על הנבנה הקבוע לענין ההם
 עד שסרח מלחות כמה היו זה לתכלית כי למעלה,

 הקימו ועד עשוהו עד יתירא סרחא עוד ויוסיף הנה
 הימים היות על ההוראה להשלים אך לבו. מזימות

,■קודש למקראי החלה היותה ימשך מזה אשר מא״י
 ■לא כי ,בקריאה עיקר שעות הי״ח להניח הוצרכנו לא

 יספר למען לזה עצמו לשיכניס מספקת סבה ראיתי
 מא״י שבת שם יפסק מרס שעות ו' בכדי כי באזנינו

 היה שאם ,הבל בני כל יחדו עמה שובתים היו כבר
 כלים בהכנה עצמו שהסריח נמצא מגמתו סוף זה

 יצדק לא ועכ״פ הואיל אחד, ברזל מחס לעשות רבים
או שעות שש להיותם בצע ומה ,כמדובר בפרסים זה

יותר

נחמד אוצר
פגי :מצין) שיסתלק עד הארן בכל הזה היום קריאה עלינו  מ

ה מ ש ש  סוף הוא שהצין שאמר מה כלשי .וכו׳ אחריו שי
 והיא בדרך נופלת בזה שהקושיא ויום יוס לכל הקריאה גדר
 היא שההתחלה מאמר הלא ,לצין הקריאה סוף נתת למה

 הימים על איחור וגוזרים מערב לצד פונים אנו ומשם מא״י
 הרי ואילך מצין גם א״כ ,צין לבני שעות לי״ח שמגיע עד

 והוא פ בנקודת הדרים .אותן כי שנאמר עד ,היום יתאחר
מ מעלזש ל׳ כמו א״י כלפי מצין רחוק  מהלך שיעור שהוא ד'

 שבת של הערב ושם שעות, שתי דהיינו ,ג״כ מעלות בל׳ 'השמש
 וכן .א״י אמר שעות עשרים ,והיינו מאוחר יותר שעות שתי

ב הבדל הרי א״י כלפי הצין מן רחוק מעלות עשרים הדרים  ל
 וכדי .הקריאה גדרי סוף הצין לשום זה לפי לנו ומאין ,שעות
 כלפי ואילך הצין שמן ואמר גור מדרכו הזאת הקושיא לפנות

 המרחק כל אבל ,צין שעד הזה בסדר הולכין אנו אין א״י
ם, התחלת שממנו א״י למזרח אוהו נותנין אנו הזה מי  הי

 השמש מהלך כדי שהוא שלם רובע הזה המרחק שאין מפני
 הימים חשבון להם ונותנין עליו חוששים אנו אין שעות בשש
 שקיעת ברגע ד״מ שנאמר כגון ,מוענוס ובקדימה בא״י כמו

 לבני השמש שקעה שכבר הרגע הוא בא״י כבת בערב השמש
ה׳ ד׳ או ג׳ או ב׳ שכדי המרחק אותו  ונאמר ,קודם שעות ו

 להם שקעה כבר חצות אחר ב' או א׳ שעה בשבת ו׳ שציוט
אין שבת: השמש,ליל ט ו מל ה ם ל קו ף ממ ת ת ש ה מ הי  ת

ת ל ה רחו ת ת מז  הדברים יהיו שלא וכדי .מערבו אחרי
 ומשם מערב שבחינת הוא צין שעד שנאמר בעיניו רחוקים־

 אחד יחד השוכנים אנשים שני ויהיו מזרח בבחינת נחשב ואילך
 מרחק ולהם א״י כלפי מעע ממנו רחוק ואחד ציןי בקצה

 שבקצה לזה כי ,ממערב מזרח כרחוק הימים חשבון בבחינת
 חושבים א׳י וכששני , שעות י׳׳ח מא׳׳י מתאחר החשבון הצין

 .בשבת ששי יום ליל לחצות חושש צין שבקלה זה שבת ליל החלת
 שש א׳י לבני מקדים הוא מעע ממנו רחוק שאצלו זה ואולם
 חצות להם הוא שבת בערב השמש שקיעת הרגע דהיינו שעות

 השומע שכל מה התורה בדין שיבא יתכן ואיך שבת. •ייל
 בדין אחר ענין ששום להיות וא״א שע״ה אמר ע״ז .לו יצחק

 אחד מקום שנקבע לולא הימים שמות קריאת שחשבון פתורה
 ואילך ומשם המערב אחרית כאן שעד עליו שנאמר מיוחד
 שהארן מאחר כי ,מאד קרובים שהם אע״פ ,המזרח מהחיל

 אם הכדור, סביב הארן שוכני לפי משתנים והימים כדוריית
 לשבתות ושחשבונם הימים במדת ו«שפע חק לשום נרצה

 .הזה בדרך לא אם פנים בשום הענץ לתקן אפשר אי ומועדות
 מקום מאיזה רק מא״י הימים חשבון נתחיל לא אם אף כי

 אם הימים במנין ורגלינו ידינו נמצא לא זה כל עם ,אחר
 אחרית יהיה ששם הארן ממקומות מקום שום על נסכים לא

 שכל נאמר אנחנו זה ולפי ,המזרח תמלת ואילך ומשם המערב
 התחלת מד מא״י וכן א״י עד ׳ הצין שמהתחלת הזה הרובע

 הזה המשותף המקום הוא הכלל, עד ולא הענינים ובשני הצין
 שבאותו נקודה מאיזו שיחשב גמור מזרח בבחינת לא באינו

לא״י קודם שם הימים התחלת יהיו שא״כ לימים התחלה הרוכע
 כדר בהם שיחשב גמור מערה בבחינת אינו וגם . השלם כל על המנין מתחיל ומשם המזרח קצה שא״י שלנו המונח וסותר
ם מי  המערבי החלק על לשם שמקדים השמש זריחת כבחינת מזרח קצה עליו יאמר החלק זה קצות ובשני .הצין מן מאוחר יי

A . שלחלק עד .להם המזרחי החלק מן להם שמתאהרת הזריחה שבחינת מערה עליו יאמר הזה הקצה ר״ל ,בעצמו הוא וגם 
ן ה בציו ותכליתם א״י מן הימים התחלת שנחשוב העולם חלקי שאר לתיקון וריוח פנוי המקום וה ושמנו כלל מוגבל כדר א  הצץ ותכליתםה10

בהוא



שני• מאמר ספר
לבד התורה כדין זה ואץ הישוב. חולת

59 ל הכוזרי

יהודה קול
מו שהפכת כזה לגו די והלח ̂ מכן פהות או יותר  עו

 כל זמן ככדי ימש קדש אדמת פוכני של שניהם כין
 שביתתם ותהא הישוב מן ושדני פדנו כל על שהוא
 כל אמנם כי המועני. ההוא ה<מן בכדי עמה שוה
 הממעיע וחסד המרבה אסד יקרא זמן כשם זמן סלק

 נראה בעין עין כי ועוד .מהדבק גוף כל כמשפע
 אסר כי מגיעים^ הדברים להיכן _הפורו המשך לפי

 הן הן מסלוקתו הג' הנהס להניעים התכלית כונת
 דברו מרחש נפשו את נושא הוא זה ואל ;הדברים

 . לתושיה כפלים ביאורים בזה לנו קדמו וכבר !אמת
 ממקום להמלכי ואין בחמרו דבריו משמעות ולענין

 קלי התרגזך וחת ידעתי ובואך נחתך הן ;וכו׳ משתתף
 הנרהס לפי כי הזה; המשתתף המקום קביעות צורך על
 הקריאה להתחלת מקום שנקבע לנו ודי אליו הוצרכנו לא

 לביאורי נכון דרך לפני אשר את תבין בין ועתה .לבד
 ש& הוא באשר לקולו שמעת כי ושמע. אזניך הכי

 אמריו שיש שמה מפני הקרימה גדרי סוף הצין בתסלת
 וענינו כאמור, וכו' מזרח צשהוא נקרא הוא אמנם

 אל הקריאה תור בהגיע כי שקדם במה אצלנו מבואר
 ההורה ע״פ מוסד יקרת פנה להיותו המזרח מקום

 הקריאה מצאה כבר העכור בסוד נודעת יתירה בסיבה
 המקום שם על א״י עד והלאה זו ומן ,רגלה לכף חמס
 לו יצא ובכן .בנסלהן המקומות יקראו א״י עד ההוא
 להיות לבבנו יפתה ופן .בקש אשר שעות הי׳׳ס מספר

 אשר אל בעגולה מזרח לתפוש בבחינתו שורר איש כל
 פאת לנו לצייר נהלוך קדם והן ,הרוה שמה יהיה

 גדרי סוף ויהיה הצין החלת קודם מזרחה קדמה
 הבא וכל ,בחינתנו לפי המונה המזרח אצל הקריאה

 ואולי יקרא, ההוא המזרח שם על א״י עד אחריו
 כפי מכן יותר או שלש או שהים שעות הי״ח יחברון
 לקראת החבר יצא כן על ,הצין מהחלת המזרח קדימת
 את נסות לבעבור עליו וקס ,לו ארב אשר הזה הספק

 והציב פנינו, על הוראתו תהיה ובעבור הניח אשר
 השלם לבעבור כי באמרו הישרה, אל להדריכנו הדרבן
 ותורותיו הקיו וישמרו הימים אל ידוע שם קריאה
 ספק בלי אנו צריכים זה אחר בזה כולו לישוב ינצורו

 או קריאתם להתחלה ידוע מקום החלה לנו שנקבע
 ממנו להיות מעבעו ראוי מיוחד מקום שם שיהיה
 רק זו קריאה ראשיה תהיה לא ויען .הקריאה ראשית
 מחצות משקיעתה או התמה מזריחת היינו מאנו מאחד

 ,החמישית בהערתנו שקדם כמו לילה מחצות או יום
 אשר המקום אל בערך מזרח לנו שנקבע כן אם ראוי
 אלו אופנים מד׳ אהד כל על הקריאה הוצאות ממני

 יבחן אליו ובצרוף כלס על מורה שהמזרח הנזכרים,
 יהיה הלז והמזרח ,זה זולת לא מהם אחד כל ענין

 גמור, מערב לו בסמוך אליו שקדם ומה ,גמור מזרח
 הקריאה מקום אחר הנמשכים במקומות כן שאין מה
מהם אהד כל כי ר.חזרח,הזה, על הכדור סביבות על

מזרת

שי־הי ייתכן לא כי ,כן גם הטבע בדין אבל
הימים

נהמד אוצר
ה ואין :מאוחר שעות י״ח שהוא ץ ז ה בד ר תו  3ר״ .אבד ה

 הגם זאת סכרא על שנודה ע"כ התורה שבדין כלבד לא
 ,אחד בנושא הפכים שני כמחייב ראשון מושכל לפי שנראית

 ה׳ מצות תשלמנה לא זה ולולא ה1 על דוח:; שהעיון מאחר
 ,ככודם נעזוב ואנה נפנה מהמקומות מי אל וחגים במועדים

 התוכניים בזה נתרעשו וכבר מפליא ענין שהוא ובאמת
 ולא פחד לא שכלו עומק לפי והחבר ,והאחרונים הראשונים

 והוא ,תומו לפי הפליאה אותה דרה אך בעבורה עיונו קרע
 במנץ נתבלבלו מהחכמים רבים הנה כי .שאומר מה כפי

 לפי הוייתם הגמור ואיך בהם נדון איך הימים התחלת■
הארן כדור ר ג ב א הזאת, בצורה קהוא וכמו‘ ,הארן כדוריית

 ד״מ ויהיה שנרצה הארץ ממקומות באחת אחת נקודה ונהפוש
 פעה ובאיזו יום באיזה שם היושבים על ונשאול ,א נקודת

 ,היום בחצות קודש שבת יום ד״מ תענה ואתה ,עומדים הם
 שהוא עליו אומרים א נקודת שבני הזה והרגע נשאול שוב

 שהוא ב נקודת חושבי עליו יענו מה קודש שבת יום חנית
 רג« אז שלהם תאמר .מערב לצד מהם מעלות צ׳ במרחק
 הרגע על יענו ומה נאמר שוב .בבקר בשבת השמש, זריחת

. נקודת תושבי הזה  שבת, מליל הלילה מצות להם תאמר ד
 ליל תחילת תאמר .הזה הרגע על מספרים מה ג נקודת ויושבי

כ וזה .שבת  מתאחר רובע שכל מאחר ,ומוכרח מחויב ע'
 רובע שכל הדין שמן אחר ,ונאמר נחזור שוב .שעות בשש

 ההוא הרגע אם א״כ ,להם השמש בזריחת שנות בשש מתאחר
 הרחוקה א נקודת הנה ,ג נקודת לתושבי שבת ליל המלח

 קודם שעות שש ג בנקודת היה והשמש מעלות צ׳ ג מנקודת
 לתושבי השבת תחלת שרגע יתחייב בהכרח ,א לנקודת שהגיע
 ,א נקודת לתושבי בעגה ששי יום חצות רגע הוא ג נקודת
 להיות שב רגע וכמעע השבת יום תצות הנהנוהו כבר והרי
 ,זו לדרך כלך או .והתול שחוק וזה ,בשבת ששי יום חצות
 אח״ז נאמר בבוקר; בשבת ראשון יום ג נקודת לתושבי נניח
 תאמר אתה .א לתושבי בשבת א׳ יום בוקר יהיה ומהי
 כ נקודת ולתושבי . בבקר בשבת א׳ יום להם שעות שש אתר
ב אחר .מתי  לתושבי בשבת ב׳ יום ליל החלת דהיינו ,שנות י׳

דהיינו ,שעות י״ח אסר תאמר ,מתי ד נקודת ולבני .ג בקודס
חצות

h



6 הכוזרישני מאמרספר0
 מקום נקבע אם אלא כלו לישוב בעצמו אחד בשם נקראים השבועיים הימים
אבל לקצתו; מזרח קצתו יהיה שלא לקריאה"מתקרב ומקום לקריאה; תהלה שיהיד

קצתו ממערב) (נ״א
יהודה קול

 ובהם המהאהר; וסל הקודם אל בערך ומערב מזרח
 בלעדי והנה .לקצתם מזרה שקצתם אמרנו יצדק לבדם
 הימים לקריסת מקום קביעות ידומה לא קבוע מזרה
 או הזרימה מצד אם כי איננה קריאתם תמלת אשר

 הוא מאלו אמד כל על והמורה ;כמדובר וכו' השקיעה
 אשר התורה דין אצל והנה למעלה. כמוזכר המזרח
 ובערב הקריאה להתמלת נאות מקום א״י לה קבעה

 להכנס משל דרך השבת יתהיל ההיא הארץ אל יום
 מקום בקביעות רק זה יתכן לא לעולם ,ראשונה שם

 עומת כל לא״י יוצאה אורה שמשם הציץ והוא ,המזרח
.עצמה ההיא לארץ שקיעתה מקום פני מול אל שבא
סוד בענין אליה לזווגו הנבחר המקום הוא והלא

נהמד אוצר
הי נקודת ולבני ,ג נקודת לפני בכבת ב׳ יוה ליל מצות מ  ;ז'

 נגד ברקיע השמש מהלך שעור ועוד שעות י״ח אמר תאמר
 אמד נגדו השמש ומהלך אמת מעלה שהוא וננימ ;ז ד קשת

 כדי ב׳ ליל מצות אמר ג נקודה לתושבי א! ויהיה בשעה מע״ו
 שרחוקה י עד לט ומה לה מז וכן ,בשעה מט״ו אהד מלק

 ה!מן וחשבון מעלות; פ״ע ד ומנקודת ג מנקודת אחת מעצה
 מע״ו אהד חלק סחות שעות שש בכדי ד מנקודה מאוהר לשש

 בשפת ראשון יום פקר הנהנו כבר ד שבנקידת לפי ,בשעה
 יתאחר י נקודה לבני הלה ;שעות פי״ה ג נקודת מבני מאוחר :

 שליושפי יתכן ואיך ;משעה א׳ לק0 פהוה שעות כ״ד נכדי
 בכדי להמתין שצריכין מפני השבת יום פקר יהיה י נקודת

 שאינם ג נקודת ולבני ,בשפת א׳ יום בקר עד שעות ״ד5
 ;לבקרו פשפש א׳ יום הגיע כהר אמת מעלה רק מהם רחוקים

 במשתה הכבוד הכסילים יעלוו ה!ה והיום ,והתול שחוק וזה
 . מעמם על וללעוג התוכניים להרף ידם מצאה כי נגינתם
 הארץ הקף בכל דרים נמצאים אדם בני היו אילו ובאמת
 כבר אהד בהדר הראשית מעשה פהשפון הימים מונים וכולם

 בחצי הוא אשר שהמזרח מאחר עלינו, משתבש הענין היה
 הוא מערבו כלפי משם הולך והשמש הארץ שמן העליון כדור

 והנה ,הדמיון) לפי (ר״ל התחתון הכדור הצי לתושבי ׳ מערב
;ב בנקודת והמערב ג בנקודת המזרח א בנקודת לשוכנים

 ולה״ז ,ג בנקודת והמערב ב בנקודת המזרח ד נקודת וליושבי ■
 פשלגיע ימלט לא הימים חשבון נתחיל שנרצה נקודה מאיזו _אם
 ;לבקר ראשון יום ד״מ מונה שהאחד מהארץ אהד מקום 'אל

 יום אצלנו .והוא ,מוקדם שעות בכ״ד מונה לו הסמוך ישכנו
 כי ;הזה לסדר מונים עולם בני כל אין ואולי .לבקר שבת

 וגם .א׳ במאמר כנזכר בשבת ד׳ מיום ראשון יום שמונים יש
 ממנה פנוי הלק יש אך מיושבת מסביב הארן כל אין אולי
 עולם יסוד בעל חשב כפר וכאשר ;אדם בני ישוס שם שאין

 כולו התחתון הכדור חצי שכל אז דעהו לפי זו מקושיא צהמלט
 ישוב שם שאין מאחר ע^י-יי הים דגי אחריות שאין נאמרו ים '

 ענין מצד כי ,זה לכל צורך ואין .הזה החצי בכל אדם בני
 שהוא כמו בחוש המבואר בדבר נאחזת קושיא שוס אין הטבע

 התחתון החלק גם כי להיות אמנה ׳ואף ,הארץ כדוריות מנין
 זה סמוכים רבים איים נמצאו בים וגם ישוב הרבה בו יש

 עשרים שכמו מלבר ■מיושב הארץ הקף כל שכמעט עד לזה
 ;ושליש בשעה השמש מהלך שעור כדי שהוא פנויות מעלות
 הקצה יהיה בראשית ימי בסדר מונים שכולם נאמר אס ועכ׳פ
 בכמו השני הקצה מן מנינו מאחר או מקדים הישוב מן האחד

ביניהם המרחק שאין אע״פ ,שלישים ב׳ שעות ושתים עשרים

 ככיכויז כפל ס״י שסחר מה וכל כמדובר; העכור
 בערכה מערב להקרא ראוי כולו הצין מחוז עד הכדור
 המזרחי הזה המקום אך ממנו. למהאמר ומזרח
 כלל מערב שס עליו יצדק לא א״י עד והלאה וממנו

 אליו ובהצנירף ובערכו מחמתו אפר מקום להיותו
 השני העבר ומקצה הקריאה; להתחלה המקום הוקבע

 עליו יאמר לא כי .גמור מערב הוא לו בסמוך ממנו
 המזרח קביעות בכילת כבר שא"כ ;למזרח מזרח היותו
 אשר המקום בכל זה על והקש .בקשנוהו אשר גמור

 כי ;הימים לקריאת הזה הקביעות שם אה לו יזכירו
 כי בדבריו והזהר לכלם. שוה אחד ומשפע אחת תורה

 בלתי לנקודה בו כיון לא וכו׳ משתתף מקום באמרו
 כמשפכ׳ יהד גם ולמערב למזרח שהשתתף מתחלקת

 ;לקודם ואחריה למתאהר ראשיה שהיא נקודה כל
 הבלתי המזרח קצה־ נקודה בנדון זו נקודה שתהא עד

 מדוקדקת האופן זה על בחינתו היתה שאם ;מתחלקת
 אך ,מערב ואחרית מזרח החלה יהיה לומר לו היה

 להורות מערבו אחריה מזרחו החלת תהיה באמרו
 ליחס ראוי רוחב בעל מקום על היהה בחינתו כי נתן

 בעל משתתף מקום בבחינת והנה ומערב. מזרה לו
 האמצעיח הנקודה תהיה ;המזרח לקצה סביב מה רוחב
 ואחרית ;מזרה לצד ממנו הנמשך החלק חנזלת ממנו

 כי הוא גס ונוסף מערב; לצד ממנו הנמשך החלק
 ומקום בסמוך לאמרו ושוה מתיהם הזה המאמר

א מתקרב לקריאה ל ח קצתו יהיה ש ר  מז
נגלה מבואר הזה הלשון ומנח ,וכו׳ אבל לקצתו

שאין

 הזה לספק משם לא שהמחבר נראה וכפר ,ושליש פעה רק
 הורס לדין יש שע׳׳כ ,כהורה דין מצד רק והחוש הטבע מצד

 העמים אל יהפוך הש״י ואם ,שאפשר הענינים בכל ציאות
 ;המנין ההחלה מקום ומאיזה הימים בחשבון יפנו אנה ;ובמועדים פשבתוה ה׳ משמרה שומרים כולם מסביב הארץ וכל ברורה פה
 ;המערכ סוף שס קבוע ומקום המזרח החלה והוא ,מהמילים משם קבוע ומקום בזה ומשפט חק ההורה לנו נתנה כי שנאמר <נ׳כ

ה ואין :הצין החלת פד מא׳י היינו ה ברין ז ר תו בד ה ע בדין אבל ל ב ט  דרני לפי הוא דבר כל תורה שבדין כלומר .כן גם ה
י מן דוקא בימים הקביעות שתהא תורה של בעומקה יש ידוע סוד ובודאי ;עמקו מאוד אשר ומהשפוהיו ׳  דיקא והסיום ,א׳

 שממנו מקום שנבחר גוזר השכל למדינה ממדינה הימים שמות בתיקון הנמוסי בסדר ר׳ל ,הטבע בדין אפילו אלא .נצץ
 אחד מעבר מזרה שם נניח ובהצטרפו ובערכו באליו כדי המקומות פני בין מרחק איזה ויהיה ,מסיימים שפם ומקום וזתחיליס

ס ם :השני כעבר מערב יי ה מקו הי ה שי ל ח אה ת  :אלמ מערביים יהיו העולם מקומות וכל המזרח מצד א׳י כגון .לקרי
אה <םקום מערב לקרי  חיזס לזה מה1ד או ארן רובע בכדי מא״י רחוק שהוא מערב אנחנו ששמנו הצין כמו והוא ,כצ׳ל . מ
ה שלא :מורגש ורחק הי רח קצתו י ,המערב סוף ובין המזרח ראשית בין שיתט צריך וגבול מרחק איזה ע״כ .לקצתו מז

שאל׳כ
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 מפגי ,ידוע שם קריאת לימים תשלם לא לאו ואם .גמור מערב וקצתו גמור מזרד קצתו
 ומערב לא״י מזרה הצין ותהיה ;יחד ומערב מזרה הארץ אמצע מסבוב מקים שבל

 לתהתית מזרה [והמערב ,למערב ומערב לצין מזרה הארץ ותחתית ,הארץ לתחתית
 ,לימים ידועים שמות ולא סוף ולא תחלה מערב ואין מזרח ואין .לא״י ומערב הארין]
 ̂ עב״פ רוחב השם לקריאת אך ,מא״י והתחיל לימים ידועים שמות נתן הנזבר והסדר

 מזרחים עצמה בירושלים כי מהארץ, ונקודה נקודה, כל מקומות לזכור י יתכן שלא מפני
ע״ד משונים אופקיהם וענולי ביהמ״ק מזרח איננו ד״מ ציון ושמזרה ,רבים ומערבים

האמת
ה קול ד הו י

 .קצת לו שאין מתחלק כלתי למקום גהינה לו שאין
 המשתתף שהמקום ר״ל הישוכ, החלת לא״י והוא

 קריאת להתחלת מקום בו לקבוע הכרחיותו שזכרנו
 לא״י בערך המזרח בקצה הישוב החלת הוא ,הימים

 והרי ,זו קריאה להתחלת קבענוה ההורה ע"& אשר
 אצלנו הישוב החלה היתה כאשר כי בלשונו כרומז הוא

 להתחלת נקבעה אשר ססרן אל בערך גמור מזרח
 י3בכ תמיד יהיה כן הורתנו, הסכמת אצל הקריאה

 שימצא הכרחי להיותו זולתנו אצל לכך שיוקנע מקום
 למקום ומצנורף מתקרב מקום גמור למזרח שם

 לא״י הישוב שמתחלת ההוא המרחק בכדי הקביעות
אין הנמשכים: בדבריו ביאורו ירהיב שהוא כמו  ו

ח ר אין מז ב ו ר ע ה מ ל ח א ת ל ף ו  תחלה אמר .סו
א :מערב כנגד וסוף ,מזרה כנגד ל ת ו מו ם ש עי דו  י

ם מי  המקומות קביעת ענין כל כי זכרנו ־,בר יבש .לי
 קדמה מ&את ובא נמשך הימים קריאה להתחלת

 הזריחה תהלת שממנו ההוא הקצה קביעה ע״י מזרחי
 הפאות הצכירפות ■ומכה לקריאה הקבוע המקום אל

ס לזריחה קבוע מקום כאן אין שאס .דברנו כאשר  ג
 יום בחצות הדין וכן .לעומתו יבועל הפקיעה קביעות

 הוא והרי המזרח אל הצטרפות לכלס כי לילה או
 פיו ועל יצאו פיו על ממנו תוצאותס כי כלס את מחיה
ר וז״א ל הזמנים סדרי כל יבאו ד ס ה ר ו כ תן הנז  נ

ת מו ם ש עי דו ם י מי ך .כו׳ לי ת א א רי ק ם ל ש  ה
ב ח פ רו " כ  החלת כי למעלה שאמרו ביאר .וכו׳ ע

 אמנצז' אמריו שיש ומה הקריאה, גדרי סוף הוא הצין
 הרוחב לשלול בו כיון לא וכו/ מזרה בשהוא נקרא הוא

 ובל / רוחב יש מהם אחד לכל ספק בלי כי ,זכרנו אשר הכדור רבעי מד' וגדר גדר בכל השם בקריאת
 הצין תחלה בין שהנכלליס עד זה, אחר בזה הימים שם בקריאת סדר להם יש בו הנכללים המקומות פרטי
 יתאמת לא זו בחינה וכפי ,לזה זה קדימתן טבע לפי מתוקנים הרבה זמנים זמניהם זמנם זמן להם יש לא״י
 למעלה בדבריו זהיר שהיה. כמו העיקר בבחינת• כלל ע״ד רק הקריאה גדרי סוף הצין בהחלה כי שזכר מה

י :למעלה זה סבת קדמה וכבר וכו׳ עיקר שעות הי״ה שתהיינה וצריך נאמרו נ פ א מ ל כן ש ת ד י כו ת לז מו קו  מ
ה כל ד קו ה נ ד קו נ ץ ו ר א ה  רבו כמו רבו כי עכ״ס, רומב הפס לקריאת איך תחזה אתה לומר הכונה .וכו׳ מ

 שא״א y יתכן לא באמרו וכיון .לזכרם יתכן שלא עד מהארץ הנקודות כל למספר המתחלפים המקומות מלוקי
 ולא יתכן לא האפשרות עליו יסכים אם שאף בלשונו עוד וכלל מרוב. יספרו לא כי אותם לזכור פנים בשום
 השכל־, אצל המושגיס הכוללים אל להשקיף רק אליהם פנות לבלתי החכמים מדרך כי הפרטים כל לזכור יאות

 הכדור מן הד׳ הנקודה שהיא הצין רובע את למספר שעות לי״ח הימים הגביל אשר אה קיים זה ומאמרו
ם כי :כמדובר לי ש רו ת בי מ צ  הצין תמלח, בין הקבועים המקומות אל מגיעים בדברים משלו נשא .וכו׳ ע

 וה״ה בנחלתם. יקראו המזרח שם שעל עליהם המחמר המליט שכבר היות עם רוחב להם כי להורות לא״י
 ומזרחי וכו׳ מזרמים עצמה בידשלים כי. אמר כן על ,להם אהה חקה כי הכדור רבעי בכל הקריאה לרוחב

ח יז״א : השמש בזריחת אורה לה היתה שמהם הנזכרים מהמקומות הם ירושלים ר מז מ ציון ש ״ ו ד נ נ אי
טזד־ח

ר צ ד או חמ. נ
רח, בראכית פוגש המערב סוף חלק הרי שאל״ה  ולא המז

 וזה . המזרח ראשית כלפי מזרמי הוא -המערב שפוף עוד
רה :לקצתי מזרח קנהו יהיה שלא שאמר מערב מז הד ו  .י

 לצד שאחריה הנקודה בערך מזרחית היא ונקודה נקודה כל
 מערב הוא שהכל הארציי ההקף כל אליה לצרף ונוכל מערב

 הנמוכה מנקודה התחיל ואב אליה ההקף שוב עד בערכה
ה מערב בערכה הנקודה זאת הרי מזרח לצד לה הי ת  הצין ו

רה ואין :הכמוך בציור מובן הכל .וכו׳  מערב ואין מז
ה הל ף ולא ת  מערב ולא מזרח לא לצייר אפשר אי ר״ל .סו

את אך :סוף ולא תחלה ולא שם לקרי  .עכ״ם רוחב ה
 קט מעט שבכל יתח.ייב הארן כדוריות שלציור אע״פ כלומר

ם, התחלת אצלו׳ ישתנה שאצלו למקום מערבי שהמקום מי  הי
כ א'  לה יש א׳י הלא הימים לקריאת התסלה שא״י נאמר איך ו
 למזרחיים הזמנים משתנים עצמה ובא״י ,למערב ממזרח אורך

א להתחלה שם לקרוא שכדי השיב ע״ז .ולמערבייס  לדקדק א׳
 א׳י כל שנתפוס עד השם הורחב ולכן השערה כחוט עד

ם כי :להתחלה שלי ה בירו מ צ  אף ר״ל . וכו׳ מזרתים ע
 נקראת והיא העולם באמצע שהיא ירושלים מניח היה אם

 יצא לא עדיין הימים התחלח שמירושלים ולומר הארץ טבור
ה, דקדוק חובח ידי  מה אורך לה יש עצמה ירושלים כי הז
רה :ומערב מזרח בה ויש שמז  הנקרא ציין הר הוא .ציון ו
 הקדשים ק־בי בבית והנה ,שם היה המלכים ומושב דוד עיר

 טבור שהוא חז״ל אמרו שעליו שהיה אבן שהוא הארון כמקום
 לציון גם שעכ׳׳ז אלא ,באמת המזרמ״ת הנקודה והיא האדן
 המזרח אינו ציון שמזרח עד יותר למזרח מה אורך יש עצמה

לי ;שחיה באבן שהוא המקדש שבבית עגו פקיהם ו ם או שוני  .מ
 שנאמר זה. למאמר מציאות שום אין עין שלמראית האף ר״ל

קרוב שהמקום מאחר המקדש לבית קודם בציון זורחת שהשמש
וא״א
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 ששסת נאמר שלא וא״א y מירושלים דמשק כ״ש ההושים^ ישיגום לא אשר ״האמת
.ברוחב נודה ועב״ב y מצרים שבת קודם ירושלים ושבת ירושלים שבת קודם דמשק

והרוהב
ל ה קו ד הו י

ח ר ה מז ״ לי ב עגו ם ו ה קי פ ם או ני שו ה מ ד״ ר ע ש  א
א ם ל גו שי ם י שי חו  פסחי עטל הוא האופק כי .ה

 מרכז על עובר אחד במקום לפוכניס בערך מדומה
 לשוכנים נראה חציו חלקים; לב׳ העולם וחולק העולם
 על הפמש וכצאה מהם נסהר וחציו ההוא במקום
 הולך הזה האופק והנה .עליהם נגה היום אור האופק

 המהגלגלים המקומות חלוף כפי והששג הגבה ומשתנה
 ירושלים אופקי והנה .הארץ כדור בסביבות זה אמר זה

 כלם ועגוליהס מחברו; אחד כל ומשתנים נחלקים
:דברנו כאשר לא״י הצין שנין המקומות על עוברים

ש ק כ״ ש מ ם ד שלי רו  הוכרחס הם ר״ל .וכו׳ מי
 מושגים הבלתי המקומות הבדל מצד ברוחב להודות

 מצד בו להודות ההכרה ■שיביאנו כ״ש דברנו; כאשר לחוש
 וקריאת מזה זה רחוקים במקומות המורגש ההבדל

הכל■.; אצל בחלופה היא מפורסמת בהם הימים שם
וכו' מירושלים לדמשק השבה בקדימה יתרון יש כי

 מרחק שהרי ;הארץ סבור לצד ממערב מרחקם כיתרון
 ירושלים ומרחק רגעים; ז' מעלות ס׳׳יס ממערב דמשק

 נ״ח מעלות ס״ד מצרים ומרחק ;רגעים ל׳ מעלות ס״ו
 אץ וא״כ .כ״ב לוח עולם יסוד בס' כמבואר רגעים

 ירושלים ושבת ירושלים שבת קודם דמשק ששבת ספק
 כקדימח לא לעין ניכרת זו וקדימה .מצרים ■שבת קודם

 הקדימה ולפרסום החושים; ישיגוה לא אשר לב״המ ציון
 y הקריאה ברוחב גמורה הודאה לידי המביאה באלו
פ לאמר דברו כפל כ״ ע ה ו ד ו ב נ ח רו  יהיה ואל .ב
 באמרו א״י מכלל דמשק הניח אשר על נוקפך לבך

 א״י מכלל היתה ולולא שבת^^ירושלים קודם דמשק ששבת
 השרשנו בשכבר החלה בה להכנס השבת יכול היה לא
 (ישעיה אומר הכתוב והרי ;מא״י הקריאה חחלת כי
היא גם דמשק כי לך דע .דמשק ארם ראש כי ז')

רא (נ״א האמו
ר צ ד או מ ה נ

א ,זה להרגיש וא׳  שיתחייב ודאי הגיאומסריא עיון מנד עכ״ז ,
 קודם זורחת השמש הארץ מן ונקידה נקודה כל שעל עכ׳׳ס

 לכל המשריש אופן שהוא האופקי עגול כי ,שאחריה לנקודה
 שתחת החצי וכין הארץ שעל הגלגל חצי בין מצבו ’לש■ אדה

 קו כי האופק ישתנה וקני מעגי כמרחק אפילו וא״כ ,כארץ
ר ע״ר .־האדם בדמיון השערה כהוגי הוא האיפק מו א  .ה
 הכדור החותך העגול שישתנה הכדור ומדין כדורייה שהאיץ
 האופק עגול הוא שכך מזמין שאנו וכמו ,מרכזו על ועובר

כ החותך לו הסמוך העגול מן שר :הכדור ג׳ ם א שיגו  י
 זרימה קדימת שוס מרגישים אנו שאין שאע״פ ר׳ל .■החושים

 .כזה עצום קוגץ מרגיש החוש שאין מפני זה קרוב במרה־
 המזרחי בערך למערבי האושק שישתנה לכדי כי נודע ככר כי
 מטלות(שהוא גי׳ו ניניהם המרחק שיהיה צריך שעה כשעור לו

ד א' הלק  מן מעלה כל ושעור ,הגלגל) מעלית ש׳ס מן מכ׳
ג כשעור פרסא וכל ,אשכנזיות פרכא עשרה המש הארץ  אלף י׳
 ;לעין יורגש לא קרוב במרחק וא״כ ,אמה ועשרים מאות שלש

 כשעה מתהר׳ף א׳ חנק הזריחה להקדים שכדי תמצא שאתה
ן כל :ותשכח) (דוק אמה ק׳פ מרחק -צריך ק שי ש מ  ד

ם שלי רו  הזריתה כקדימת לעין הרגש איזה יש ודאי ששם .מי
 (כ״ה מעלות שלש ככדי לירושלים מזרהיית לדמשק שחשבוה

 הקדים אשר שעה המישית כדי כהוא ;הישנה) בגאוגרפיא״ה.
ח לירושלים: שעה כחומש הזריחה ב ש  קודם ירושלים ו
שבח ם ל ה ועכ׳יפ :כנודע א׳י כמערב שמצרים .מצרי ד  נו
 ,החשבון התחלת מא׳י כי אומרים שאנו שזה ר׳ל .ברוחב

ד ההשכון התלת הוא שתיה אכן כמקום שרק נאמר וככר  ע׳
 א׳י כל לכלול הכוונה אין ;א׳י כלל וכ׳ש ירושלים לא האמת

 שכא׳י מאתר למזרת ממערב עצמה לא׳י שיש האורך בנתינת
 הרוחב בבחינת אך ;בירושלים ואפילו הזה השנוי יקרה עצמו
 שמשתנים מלבד באורך משתנים הבלתי מא׳י המקומות שכל

 ודאי הם הצץ מן מעלות צ׳ שוה וארכם המשוה מן ברהבס
 שוה הזריחה המקומות אוהן לכל כי ';■ לימים אמחית ההחלה

 שההתחלה לומר יתכן ולפיכך הארץ; טכור לנקודת ממש
מירושלים

 ופל וז״ל; החדש קדוש מהלטס ה' פ׳ סוף הרמב״ם דברי הס וכך .סוריח מכלל ירזיד מכבוש חסשב לא״י
 אם רואים אליו מגיסים שלומים שיהיו שאפשר פחוה או בשוה ימים י׳ מהלך ירושלים לבין שבינו מקום
 וטבריה ונוב ויבנה ולוד ושפרעם אושא כגון שני בכבוש הראיה בשעח ישראל בה שהיו מא״י המקום אוחו

 מח״ל או בהן וכיוצא ואשקלון ודמשק צור כגון מסוריא המקום אוהו ואס ,בלבד אהד יום עושים בהן זכיוצא
 שני ואם אמד יום אהד יום אם שבידיהם אבוסיהם כמנהג עושים בהן וכיוצא ומואב ועמון מצרים כגון

 ,דמשק שמכללם יחיד מכבוש לה נחשבים ומקומות גמורה; מא״י מקומות לפניך נתן ראה .עכ״ל ימים; שני ימים
 מדוקדקים לשיעורים דבריו ונתן תכן בזרת אשר קדוש אמרי יבחנו ובזאת .מצרים שמכללם ח״ל שהם •מקומות

 מכלל והשני ;גמורה מא״י מהם האחד שהזכיר; המקומות שלשת אלו כי ובמשורה במשקל במדה מצומצמים
 גם כ״ב סימן א5שי וכמו י״ד סימן שקדם כמו א״י מעין מעלה למצרים ששמו אלא ,מח״ל והשלישי ,סוריא

 ביללה היהה ולא הואיל ,זה לענין מא״י דמשק נחשוב סעס מה משאול סור למען ואולם .ג' סי' כרביעי
ד למשכיל למעלה מישרים ארח ;הימים בשם לקרוא הוחל מאז העפי  הקודמים מדבריו החבר כוונח v;d על י

 הנקודות ארבעת אחר הנמשכים חלקיה רובע למספר הארץ כדור בחינת עני על הנשרית י־יא .\המתאהריח
 לחחלס ערב והיה באמרו למעלה דבריו כהוראת ,ראשיתו נקודת אחר נמשך מהם סלק כל ,שזכרנו הראשיות

/ מזרח בשהוא נקרא הוא אחריו שיש שמה מפני הקריאה גדרי סוף והיה השבת חחלת שם ונקרא הצץ כו  ו
 מא׳׳י יתחילו שהימים דת בהנתן כן על .וכו' הקוסריס בו נחלקים אשר הרוחב אצל בסמוך עוד שיורה דכמו

^ בשבילה פנים להכיר הנזכרת הבחינה לפי הוא וישר צדיק ;הארץ מבור נקודת ברביע המונחת  הרביע ל
להיותה זה בכלל היא גס בבל כי נדע דרכנו ולפי .הרחית כאשר בכלצ' דמשק והרי ;ואילך הארץ סבור מהחל

נמשכת
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ר צ ד או ס ח נ
חב :אמד והכל מא״י או מירושלים הרו ת ו'5 ו א  א״ יום בקרי

מו  מהיזילם שיהיה ההורה כדין המיוסד המרחק ר״ל .בעצ
 :הקריאה סוף שהוא הצין ועד א״י מן שהוא הימים קריאה
שר ם א קי חל ם בו נ  ,הארץ כדור אלכסוני ר״ל .הקטרי

 בה״י הארן מרכז דרך ההיקף מן העוכר קו נשער שכאשר
, עכור שהיא אמצעיה כנקודה ק א ^ מרכז pד יורד וקו ה א  ה
ע הקוים ראשי 'מרחק יהיה ,הצין ראשית  ר״ע המערכ ד
ע ולא פמות לא כדקדוק שעות י״ח מריזק דהיינו ,מעלוה ת  יו

 ויום יום כל קריאת לענין תורה כדין נתפס כולו המרחק וזה
 מסתלק שמו שאז שעות י״ח אחר עד עליו נקרא שמו שיהיה
העולם ככל לו הםמוך יום אחריו ומתחיל העולם מן לנמרי

מלו־

 י״ח הוא בעצמו [א'] יום כקריאת הגבולים) (נ״א ״הקטרים בו נהלקים אשר והרוחב
 ״קוטר אנשי יצאו וכבר ,שבת הזה הקוטר אנשי קוראים יותר, ולא פחות לא שעות

 שתשלמנה עד נבול) (נ״א ״קוטר אחר נבול) (נ״א ״קוטר השבת מן אהד נבול) (נ״א
 לעמת השמש שתהיה עד השבת, קריאת בו שהתחילה העת מן שעות עשרה שמנה
היום שיקרא אדם ישאר ולא ההוא מהיום הקריאה ותסתלק ישראל, ארץ דאש

ההוא
ה קול ד הו י

 כמטאר מערב לצד הארץ מעבור מעלוח משר כמשכח
ר, בלוח שם כ  א׳׳י מעלח לבבל היוח על נוסף מז

 בבבל הדר כל קי״א) (דף בכהובות יהודה רב כדבר
 חזיא לא בבל נקעיק אביי שם ואמר בא״י דר כאילו
 האפוד חשב בעל חראה חשוב ועוד .משיח מבלי

 מקום עד מגיע א״י שגבול כן גם אפשר כי שכתב
 החבר דעח על זה שאין אלא ,שיבא וכמו השבור
 ובעח ג׳ סימן ברביעי באמרו זה מכלל בבל שהוציא

ה ע סי  כולה ושמרה יחזקאל ראה אשר המרכבה מ
 אח שח כאשר והוא מבואה למקום היז בממשבחו

ס .וכו׳ סוף מים גבולו  ויחזקאל אמר י״ד סימן בזה ג
: מפניה ודניאל כו' ב ו ח רו ה ר ו ש ם א קי ל ח ם בו נ רי ט ק כו'. ה  קריאת ברוחב הויאה לכלל בואו אחרי ו

 יוגבל אשר הקריאה בעיקר לאחוז ידו אח שלח הכדור רבעי מארבעח בפני,עצמו וגדר גדר כל על השם
 אחד יום בקריאה הראשיוח הנקודוח ד' בו שיחחלקו הרוחב זמני ימלאו כן כי ,למעלה כהנחחו שעוח לי״ה

מי ולא פחוה לא ששח י״ס הוא הלא בכללוח הכדור רבעי אל בערך יבחן כאשר הזה הרוחב כי בעצמו,  .יו
 עלה ובדעחט ,וגבולים גבול ובקצחם ומקומות, מקום וקשרים, קשר במקום כתוב נוסחאות שבקצת היות ועם
 ולא ,הכדור רבעי על שם ביארנוהו אשר למעלה שזכר הקריאה גדרי מענין וגדרים, לגדר הלשון לשנות ג'׳כ
 לקו״ף גימ״ל המוצא אותיות דמיון מצד בהם מצויה והשעות זה על זה נופלים לשונות להיותם רחוק זה היה

 שס הוראת עיקר כי ,הכדור רביע על קושר ולפרש גרסתנו להעמיד שיש הרואה אנכי מ״מ . לדל״ת זשי״ת
 ע״י לרבעיו נחלק הכדור בהיות והנה ,מרכזה על עובר והוא חצאין לב' העגולה חולק ישר קו על הוא קושר

ת ארבע ידם על ויחודש לצפון מדרום והשני ,למערב ממזרח נמשך מהם האחד ,קשרים שני ח ^  לן׳ נ
ם :במחיצתו אליו הנלוה כל עם קשר בשם מהם אחד כל להקרא כן אם יצדק ראשיהם אי ר שי קו ר אנ ט ק  ה

ה ת הז ב ר ש ב כ או ו צ כו׳. י  קריחתס התחלת אצלו ענינה שבח קריאת כי שקדם החבר,במה הראנו הן ו
 והיס השבת תחלס שם שנקרא הצין תחלח על באמרו זה על הוראתו והיתה ,שמה יזכירו אשר המקום בכל
 קולו ואת ,זה זולת לא הכונה היחה ההוא במקום הקריאה ראשית על כי ספק ואין ,הקריאה גדרי סוף

/ ההתחלה מקום רךיאת שנפסקה אחרי שעות י״ח התמיד השבת יום ששם אמרו מתוך ק אחרי שמענו ט  ו
 הלשון לזמת אי .שמה שיתבאר כמו ,וכל מכל שמה והסתלק קריאתה תכלית אצלו מובנה השבת קריאת כי

מל, חמר נעשה בינתים העומד הזה  דרכים ב' פי על נבארהו כן על מלמשה. וזה מלמעלה מותח זיל ג
שמע, אחה קרב ולכאן, לכאן שנים  לומר כונחו הראשון הדרך פי על .לך קח אותו ותקרב תבחר אשר ואת ו

 השבת שאז הים בכובור ממה להם כשתשקע המערב קצה קכור אנשי והם ,שבת הזה הקוסר אנשי שקוראים
ר אצלם נכנסת ב כ או ו צ שי י ר אנ ט ר ק ח ת מן א ב ש  באותה יצאו כבר א״י קושר שאנשי ר״ל ,וכו׳ ה

ק וכל מכל מפיהם שבח שם שנפסק לא השבת, מקריאת שפה  נכנסה שלא מי ההוא הקושר באנשי שאין ר
ר הולך סובב סובב וכן .לו הסמוך הקושר לאנשי ליכנס כשהתחילה אצלו שבח ט ר קו ח ר א ט  נכנם כשזה ,קו

ד השבת קריאת מתחילת יוצא זה ה ע מנ ל ש ת ח ש ״ ת י עו ת מן ש ע ה ה ל חי ת ה ת בו ש א רי ת ק ב ש  ה
ד ,בא״י ה ע הי ת ש ש מ ש ת ה מ ע ש ל א  ,המזרח קצה קושר לאנשי השבה כניסת עת שהוא ,א״י ר

ק ל ת ס ת ה ו א רי ק ם ה ו הי , מ א ו ה  לכלם כי הקשרים, מכל תסתלק בכניסתה שבת קריאת שתהלת ר״ל ה
א וז״א .נכנסה ל ר ו א ש ם י ד א א ר ק ם שי א היו הו ת ה ב ל ש ב ל א חי ת ת מ א רי ק ם ב ר ש ח  כונתו ,א

 שזכרם הקשרים אנשי על ענינו כי הודעתיך כבר ,אדם ישאר ולא ובאמרו .היום כניסת התחלת על
 התמו וכן המזרח. שבקצה הקושר אנשי שבח הכניסו כבר א״י ראש לעמת השמש בהגיע כי כללותם, בבחינת

 לפרש הן ,שקדם במה נזכר היותו עם בכאן זה וכסל .למעלה כמוזכר בקריאה עיקר שהם הקשריס ראשי
 דודי נא לכה .הוריתיך כאשר מכוון לעיקר לו המוצב השלישי החלק ׳אל הדברים לחבר והן בשלמות העניי

 ,הזה הקושר אנשי שבח בשם עדיין שקוראים ,הוא כך משפשו ואורה ,יעדתי אשר השני הדרך אל נצא
כי ,לגמרי השבת מן א׳׳י קושר אנשי יצאו שכבר בעת מפיהם שבת שם נשקע לא שעדיין מערב קצה והוא

אנשי
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 בידוע חצות קודם נולד אמרו וע״כ .אחר שם בקריאת מתחיל אבל , שבת החוא

בירושלים! שבת יום חצות קודם נולד אמר כאילו החמה, לשקיעת סמוך שנראה
בידוע

יהודה קול
 ראשורסז שהם כמו להפסקה ראשונים הם א״י אנשי

שצח. שם נהפסקח ומתגלגל הולך הסדר וכן ,להכנסה
 מן שעות י״מ שתשלמנה עד קוגיר אמר קונור לגמרי
 פת שהוא השבת קריאת הפסקת בו שהחהילה העת

 J הפסקה מלת התשר זה ולפי .מא״י קריאתה הפסק
 של פעמו זכר כי ונאמר ,דבריו מכח שהובן ראוי או

 בלשונו שכלל בזה רצוני־ ,בעצמו הדבר במקום דבר
 אל בערך אותה להבחין ראוי הזאת ההפסקה כי

אה, התחלת מקום  התחלת שהיהה כמו כי הקרי
 המקום מן תהיה ההפסקה התחלת כן משם הקריאה

,הקריאה גדרי סוף הצין החלה יהיה ובק .עצמו ההוא
 קריאת והיא אחרת בקריאה יתחילו ואילך משם כי

ה, לה כשתשקע לא״י ראשון יום מ ח החלת' והיא ה
 כי ההפסקה גדרי סוף ג״כ ויהיה .כמדובר ההפסקה

 עולה והכל ,הכוללת הבחינה לפי כלו היום יכלה שם
 ההפסקה כי והולך שמבאר מה והוא ,אמד ענין אל

 ראש לעמת השמש שתהיה פד ונמשכת הולכת הזאת
 הקריאה ומסתלק לא״י ראשון יום חצות הוא שאז א״י

 הכוללים מהקערים אדם ישאר ולא לגמרי השבה מיום
 שהוא המזרח קצה גם כי ,שבת ההוא היום שיקרא

 בקריאת ומתחיל ,וכל מכל השבת מן יצא תכליתם
ס מתקשר יפה זה ולפי .ראשון יום והוא אחר שם  פ

 בהפסקת תלוי שענינו השלישי מהחלק אליו הנמשך
.תחזינה עיניך כאשר בהכנסתה לא השבח קריאת

 לך ויקם אומר ותגזר , דרכים שפי לפניך נתתי ראה
ב :האדם לו שיבור ישרה דרך היא מהן איזו ע״  ו

רו מ ד א ל ם נו ד ת קו צו  הלא השלישי עד .וכו' ח
 וממה .פניו מול אל המוצבת החלוקה מאיברי בא

 יTמ יצאנו כבר רבות פעמים הדבור זה על שנשנה
 מעסים דברינו יהיו כן על ,בפנינו האריכות חובת

לו :בלבד פרסיו על אי ר כ מ ד א ל  ביאור .וכו׳ נו
 שבח יום חצות קודם המולד כשקרה אצלו הזה המאמר

ביום המזרח בקצה הלבנה שתראה בידוע בירושלים
שבת

נחמד אוצר
לד אסרו וע״כ :מלו ת קודם נו  לפרש שכ עתה .וכו׳ חצו

 שהיה שמואל שאמר ־והוא למעלה שזכרתי דר״ה הגמרא דכרי
 אדמתן על ישראל שבהיות ידוע שכבר ,הגולה לכל לתקן יכול
 בראיית תלוי היו הכל המועדות ולקבוע נזדשיס לחדש תורה דין

ט יום אם ,הירח  יום היה הירח נראה היה בערב -לחדש כ׳
ח שאחריו ל׳  היו נראה היה לא ■ ואם ,ממנו מונין והיו ר׳

 שהוא דוקא בא״י תלויה היתה הראיה אך .החודש מעברין
 שהיו הרחוקות ארצות ושאר בגולה ואמנם ,הראיה מקום

 שלא במקום לפיכך ,מבוא שוס לראיה אין ושם יושבים'בהן
 אמר.בקביעות כדר להם היה מא״י השלוחים להגיע יכולים היו

 והוא , ע״ה רבינו משה מפי בידם המקובל כפי המועדות
 ע״פ מקדשים שהיו בזמן והנה .בגמרא הנזכר העיבור סוד

 ראיה כאן שאין בזמן אך ,■המולד לרגע חוששין היו לא הראיה
 כקביעותינו־ פונים אנו ואחריו המולד רגע לחשוב ייך■5

 היה עדיין המולד אחרי פונים שהיו שאע׳פ החבר והנה,דעת
 רגע לנו יכפיק שלא הפנה ראש בקביעת מקובל סוד לרבותינו

 ביום הירח ראיית אפשרות היה שעכ״ם לא אס ,בלבד המולד
 הראיה שתהיה יתכן ולא אפשר אי שזה פי על אף ,המולד

לד, חשבון נתיסד שעליה כירושלים  שהראיה מאחר המו
 אפשר עדיין אם מכ״ז מעל״ע, בכדי המולד אחר משאחרס

 ומשם ירושלים שמן הישוב ממקומות באחד הירח את שיראו
 שאנו ההוא היום שם להם שנקרא בעוד המערב יןצה ועד

 נראה כאילו הרי הצין ועד האדן תחתית ועד ר״ה בו קובעין
 ,המולד ביום השנה ראש אותו קובעין ואנו המולד אחר הירח
 מפינות באחת עליו נקרא הזה היום שם שעדיין מאחר והוא

 להו שלח זירא ר׳ סליק כי בגמרא שאמרו מה וזה .העולם
 קובעים אנו שאין שר׳ל ,החדש מן ולילה יום שיהיה צריך
 שהות לו יש עדיין היום שאותו לא אם המולד ביום ל״ה

ד שהוא ויום מלילה פחות לא העולם מחלקי כאחד  שעות כ׳
 מה כפי המולד יום בערב הירח נראה שיהיה אפשר שאז

 המולד מרגע שעות י״ח בתוך והוא ,המקום אותו לבני שהוא
 מן שעות כ״ד אחר עד הראיה שאין מפני ,בירושלים המל

 נמצא עדיין עכ״ז ,ביחשלים המולד יום פנה וכבר ,המולד
 והם ג״כ להם קרוא המולד יום ושם הארן ממקומות אחד

 קובעין אלה כל ובהיות ,בערב המולד יום בסוף הירח רואין
יתכן לא הישוב חלקי שבכל לא אם המולד, ביום י״ה

 המשך יובנו ועפ׳ז .שאחריו ליום הקביעה דוחין או לראותו
ד : החבר דברי ל ת קודם נו צו ע ח דו אה בי ר ך שנ  סמו

ת ע שקי ה ל מ ח מ בירושלים המולד היה אס כי .ה ד חצות קודם אחת שעה ד׳ ה  שבע בא״י הערב עד היום מן נשאר עדיין ו
 והנה במערב, המולד מרגע שעות שבע אחר בירושלים שוקעת והשמש העולם) בכל שוים והלילה היום ר״ה בזמן (הי שעות

 השמש מעלות ע״ו בשעור המערביים שתאמר כמו ,ההוא המרחק כסי מאוחר בזמן שוקעת השמש לא״י המערביים המקומות
 י״ו שהוא מעלות רנ׳ה כדי שהרחוקים עד שעה אחר שעה יותר לרחוקים וכן ,המולד מרגע שעות שמונה אחר להם שוקעת

 לה» שתראה אפשר בערב לזה וקודם ,כ״ד עולה ושבע י״ז שכן המולד מן שעות כ״ד עבור אחר להם שוקע השמש ,ע״ו פעם
̂  מערב לצד מא״י מעלות ר״מ לרחוקים נראה שהירח בירושלים שעות ב' חצות קודם המולד אם וכ״ש ,זך האויר אם הירח
 לזה תצערך אס שעות ה׳ בא״י השקיעה ועד היום מן שביעית שעה תאמר כאילו ,חצות אחר בא״י ר׳׳ה מולד היה אם ואולם

ת, י״ח מתאחרת להם השקיעה אשר הצין והוא שאפשר היותר המרחק  ועדיין שעות כ״ג אחר לצין ההוא היום סוף והרי שעו
 נראם אינו שוב השמש שקיעת אחר שעה בכדי תיכף להם נראה הירח שאין ומאחר ,שעות כ״ד הוא שהגבול הירח לראות א״א

א, כלילה  בשעה מעלות ע״ו היא היומית ותנועה מעלות י״ב בכדי רק השמש מן רחוק אינו הירח הראיה שבעת מאחר ההו
כ ,אחת א'  :שעה מכדי בפחות אחריו שוקע הירח הי ,אחת שעה היומיח תנועה מצד הירח לשקיעת השמש שקיעת בין אין ו

לו אי ד אמר ב ל ת קודם נו צו ת יום ח ב ם חצות קודם נולד אמר כאילו והרי לשון בקוצר שהוא חז״ל מאמר מפרש .ש  יו
ם ותסס ,המזרח י בקצה נראה הירח יהיה עצמו היום שבאותו בידוע אז השבוע מימי אחר יום באיזה או בירושלים הפכה יו

שבש ' ־־
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 התמיד השבת יום ששם והוא ,החמה לשקיעת סמוך שבת ביום שנראה כידוע
 לעמת השמש ששבה עד ההתחלה מקום קריאת שנפסקה אחרי שעות עשרה שמנה
 (נ״א ״בתחלת שהוא למי הירח להראות והתחיל ;ולילה יום אחר ישראל ארץ ראש

 שיהיה שצריך רבותינו שאמרו מה עם והסבים ,בערב בשבת ישראל ארץ במזרח)
 ̂ ראשון יום והתחיל • הישוב מן השבת שט נסתלק וכבר ,החדש מן ויום לילה

אמנם כי ,ראשון יום כתוך ושבו השבת יום משם יצאו ישראל ארץ שיושבי אע״פ
הבונה

יהודה קול
 ולפי .שקיעתה קודס ההמה לפקיעת סמוך לשה שגת

מ שביום ס  והוא לשם הלבנה שראה המזרח בקצה ה
 זכרו כשלנו ן::אפר ההורה שי על לכן ,סעיותד המקום

 מאז משל דרך ר״ה ההוא ביום לקבוע נ’א ראוי
 עם ,'לה שבת הארץ ושבתה ,בא״י כניסתו התחילה

 המולד מן עברו לא לשם קריאתו השסק שבעת היות
 שעות י״ח עד שם להראות תוכל ולא שעות שש אם כי

 דכ״ד ,לזה הצריכות ויום לילה להשלים מכן לאחר
 גבול ירחיב בסמוך עצמו והוא .סיהרא מיכסי שעי

 לא ההוא המועד קביעות אם לחוש אין כי ביאורו
 גם הישוב חלקי לכל שוה בעצמו אחד בזמן יהיה
 יערכנו השבת ביום השגת שביום לנו יסשיק רק ,יהד

ע, ודתו המלך דבר אשר מקום  קרוא ושבת הדש מגי
 הקודם כל ,הנזכר הסדר ע״ש זה אחר בזה מקרא
רי :מסתלק ראשון וראשון לזכות קודם ח ה א ק ס פ  שנ

ת א רי ם ק קו . מ ה ל ח ת ה  לגמרי השבת שיצאה ה
 אליה תיוחס הקריאה הפסקת ראשית כי א״י•, מאנשי

ד :קדש למקראי תחלה שהיא כמו ה ע ב ש ש ש מ ש  ה
ת מ ע ץ ל ר אל א שר ר י ח ם א ה יו ל לי  אמר כי .ו

 אשר השעות מפשר ,לשם השמש שוב היה שעות כ״ד
ד היה ב  הלבנה לחרבות למלאה דר״ה ש״א זירא ר׳- ד

 .ויום לילה ,הראותה עת עד השמש עם קבוצה־ מעה
 ,ליום לילה מקדים זירא רבי של מאמרו היות ועם

רו מ  ידיו אח שכל מ״מ החדש, מן ויום לילה צריך ^
 לא כי להורות ,ולינה יום אמר באמרו סדרו לשנות

 שתהיה עד דוקא ויום בלילה אצלו המאמר יתבאר
 בעניט שמשב כמו הכרחי תנאי ליום לילה קדימת בזה
 :השביעית בהערה מראש הוגד כאשר עולם יסוד בעל

ל חי ת ה ת ו או ר ה ח ל ר מי הי א ל הו ת ש ל ח ת  ב
ץ ר ל א א ר ש ת י ב ש ב ב ר ע כו׳. ב  הזה המשגה ו
 עור משגה איננו פרסומו לעוצם בספרים נפל אשר

 יבין לא מי זו שגיאה כי ,דעת מאמרי לשגות בדרך
הישוב בתחלת לתקן ראר א״י, בתחלת אמרו שתמורת

נחמד אוצר
 הימים סדר לקרוא הראשון אדם היזחיל שממנו בעבור שבח

ה אחרי :למעלה כנזכר ק ס פ ת שנ א ם קרי אוי מקו ח ח ח  ה
 במערג להם שוקעח והשמש בא״י השבת יום כלות אחר ר״ל

« פד בעולם השבת יום מתמיד עדיין שבת במוצאי  השמש שסו
 פר הכדור רביע ועוד א״י pשבע התחתון כדור חצי כל

 שבם מוצאי הלילה התחלת שהוא א״י בני ראש לעומת שמגיע
ה יום אחר :שעות י״ח והיינו ,הצין התחלת ליושבי ל לי  .ו

ן והוא ,שעות י״ח ולילה יום על נוסף ר״ל  עעוח מ״ב הכל ני
ל :בצין סוסו עד שבא״י שבת התחלת מן חי ת ה ת ו ו א ^  ל

ח ר מי :סמודש בחמלת נראה להיות מתחיל היה הירח .הי  ל
א הו רוז ש ת במז ב ש ס, מן הנכון הו,א p .בערב ב או לפ  הגו

ם ;הצין שהוא הישוב בחמלת ור״ל הסבי ם ו ח ע  ^שאמדז ס
תינו ס לילה שיהיה צריך שאמרו שזה ר״ל .והו' רבו  מן דו

ם נולד של הזה למאמר ותיקון הסכמה הוא החדש ד ם, ^  מצו
 החדש® הלבנה שאין מאחר ור״ל ,חבירו את מפרש והאמד
 כוו אין זה וקודם המולד אמר שעות כ״ד עבור עד נראית

 אליו קולבתו לסי השמש ואור אז דקותה מחמת לראותה בעין
 בירושלים המולד שהיה וכאן ,נראה שיהיה וא״א עליו חופף
 K P הערב עד החדשה הלבנה מן לנו ואין מצות קודם
 במוצאי נראה שהוא המזרח בקצה מוצאים אנו עכ״ז שעות
 מתחיל בירושלים חצות שהוא מרגע כי ,חשבונה לפי שבת

 נראם הוא ויוה לילה ואתר מזרח בקצה שבת ליל של הערב
ק וכבר :החדש מן ויום לילה כאן ויש ,מזרח בקצה ל ת ס  נ
ת שם ב ש  הערג ועד בירושלים חצות אמר נולד אם כלומר .ה

ח זה על תוסיף אם שעות משש פחות בירושלים  מס שפות י׳
ץ מדיין א״י שגת ממוצאי מתאחר לצין שבת מוצאי שליל  א
 שבם במוצאי צץ בני אוהו שיראו שאפשר בכדי שעות כ״ד כאן

 :צין לבני ראשון יום מהחיל כבר שעה י״ח אחר כי ,תיכף
שבי אע״ם או א״י שיו צ ם י ת מיו ב ש ך הנזבו ה תו ם ב  יו

שון  נעת השבת מן ציו בני יצאו שכבל פמסני כלומר .הרא
 .חצות לאמי נולד אם המולד ביום ר״ה קובעין אין הראיה

 מ השנה ראש פקובעין חצות קודם נולד אפילו כן אם
 מה המזרח קצה לבני בעלש הירח שיראה מה מהמת ביום
 השבה יום יצא כבר המזרח בני שיראוהו בעם הרי בכן
ם בי :ראשון יום מצות והוא ישראל ארן לבני מנ ה א נ בו ה

שם ה

ק וכבר הישוב: חמלת לא״י והוא למעלה באמרו עצמו צא׳/כלשון ל ת ס . השבת שם נ כו'  לומר הכונה ו
שוב, השבח שם מסחלק מועעח שעה חוך שאז הי  בקצה להראוש הירח החסיל לערב סמוך בשבח שהרי מן.

ם בתוך ושבו השבת יום משם יצאו א״י שיושבי אע״פ :כמדובר ההפסקה חכליח שבו המזרח  יו
 ולהשיל עליו להשיב בלבו וסמך ובא ממשמש שראה ספק לקראה יוצא הוא הנה .וכו' אמנם כי ראשון

 השבת יום משם א״י אנשי בצאת כי וראימ נוכל איככה כתלנו אמר וצווח עומד זה הנה כי .אחור רוכבו
 היחס שלהם שכח יום סוף המזרח בקצה הראיה חור בהגיע ובאמצעיתו ראשון יום בתוך כבר ששבו פד

ס כלס בו שובחיס בלתי היותם עם משל דרך ר״ה ההוא היום לקבוע ממשלותיו וישראל לקדשו יהודה  יחד, ג
 ,ההז הסיר הזה הספק ואח קדשו דגר אה זכר ע״כ .קדש מקרא ראשון ביום להם שיהיה זה יחכן האס

בשמירת ההורה אצל הכונה אמנס כי .ובעל פגול לו יחשב לא אותו והמקריב וישר טוב הזה הדבר כי באמרו
השבתות
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 ולטי• בציץ שהיה למי שיאמר .הישוב בכל הפושט השביעי היום) ״השם(ג״א הבונה
 שאחד אע״פ ,הדמיון על השבת יום ואמרו ,ר״ה קבעתם יום באיזה במערב שהיה
 אבל ,בא״י מקומותם כפי במועד האהד כשיהיה מהמועד יוצא היה כבר מהם

ה' שבתות ידיעת והנה .בעצמו אחד כיום המועד להם היה השבוע ימי בקריאת
ומועדי

יהודה קול
 כל אצל מוגכל אהד לזמן אימה והמנעדים השכסות

 מסויימות שעוח כ״ד האמר כאילו ,כאהד כלו העולם
 להההיל אהה אגודה כלם יעשו בהן אשר בעצמן
 כי ואיהור, קדימה שום בלי ולהשלימם קדש מקראי

 עם מעקרו בסל והוא מראהו מאיש משהה כן זה
 קמימוח שבהותיהם שתהיינה בענינו האפשרות בסול

 מימים הזאת ההקה את ולשמור ,ערב עד מערב
 אמר בזה שמירתם לידי שיבואו עכ״פ צריך ימימה

א הוא בנדון ההורה כונת ולפיכך .זה ״ נ ם( ש היום) ה
ב בכל הפושט השביעי שו  והולך מהגלגל .הי

 ויזרה בביאור וישלה פ׳ הראב״ע כתב אשר הדרך על
 השמש לו ויזרה סעם מה ישאלו ושואלים וז״ל. לו

,תהו ושאלתם ,העולם בכל זורמת אמד ברגע והלא
 ובק ירושלים בין והנה ,■ישתנה השמש זרוה עת כי

 לוק״א ושמה הפירוש זה בה שמברתי המדינה זאת
 ברור הדבר וזה ,מעלות י״ב וברהב שעה ושליש שעה
 השבה יום אס לתמוה אין זאת ועל .ע״כ ,ספק בלא
 הוד עליו נחנו המזרה בקצה הירה בו נראה אפר

 השבח וביום ,ר״ה בקדושת ונעשה נזכר להיותו מלכות
 דין כפי אהד כל הבל יושבי כל יערכוהו השבה ביום

 ולמי בצין שהיה למי שיאמר עד ,השבח בהכנסה קדימהו
 קבעתם יום באיזה הקצה אל הקצה מן במערב שהיה

 לזמן שיכונו לא הדמיון; על השבח יום ויאמרו ,ר״ה
פ וז״א .ימדו להם קבוע אהד ״ ע ד א ה א ם ש ה ר מ ב  כ
ה א הי צ ד יו ע מו ה ה מ הי שי ד כ ח א ד ה ע מו פי ב  כ

ם ת מו קו א״י מ  המקומוס ומרמק ימס כפי ר״ל ,מ
 המועד הפסק מהם ירמק ממנה רמוקם כפי כי ,מא״י

רנו כאשר א  ימי בקריאת כי באמת כונתם אבל בי
 יום לא בעצמו אמד ביום המועד להם היה השבוע
 הדמיון כפי בכלל שבת יום רק אליו רמוז מוגבל

 בלקחו הלז בנושא דבריו ומחם פנינו. לעמת המושם
 הלולים קדש מא״י הביא אשר האדמה פרי כל מראשיה

ה באמר; לה/ הנ ת ו ע די ת י ו ת ב די ה׳ ש ע מו ה׳ ו
ה לוי ץ ת ר א א ב הי ת ש ל ח  שממנו מה והוא ,׳ה נ

ה׳ ומועדי ה׳ שבתות כי ודע באמרו י״ח ס״ס התנועע
 ההפשטוה ולענין .ע״כ ,׳ה בנחלת חלוים הם אמנם

 דבר אמור פ׳ ספורנו להכם מצאתי הישוב בכל הימים
^רוש אל מאד מתיהם ומתקבל ראוי  שאנהנו הזה ̂י

הוא. מושבותיכם. בכל לה׳ היא שבה וז״ל. עליו^
,מושבותיכם בכל אותה קובע הושך ובורא אור היוצר
 הכהנות כפי והלילה היזם חהלח שהשתנה אע״פ

ה ועם מתחלפות בגלילות האורך ה הי ה  הה;ה מ״מ בהכרה; מיוחד אורך איזה משוערת,כפי הראשונה השבח ז
 כי ויען .עכ״ל ;ההוא בגליל והלילה היום התחלת כפי ליושביו מהגלילות אהד בכל וסופה השבת החלת
p והכני יבא פן אוהו אנכי ירא ,וזרותם הספקות עוצם אחרי לנטות ריב כל לענות לב מערכי לאדם 3

ברור

נחמד אוצר
שם עי ה בי ש  שמום מן גו כיוצא או השניעי יום שם ר״ל .ה

ע: ימי שגו ט ה ש פו ב. בכל ה שו י כלומר הי  שעדיץ מ
אמר :הישוג מקומות ככל עליו נקרא שמו מי שי ה ל הי  ש

מי בצין ל ה ו הי ב ש ר מע ה ב איז . קבעתם יום ב ׳ ו כ  ו
 מכני ואחד אמד לכל נשאל ד״מ כאם שיהיה שצריך כלומר
 לכולם יהיה ,ר״ה ר^עתם מתי מכואו ועד שמש ממזרח העולם

 הוא וכן , קכענו השבת ,כיום לומר שוה ותשובה אמת שפה
ל :כאמת מיון ע  הראשון כיוס כולם שיאמרו לזה וכדומה .הד
חד אע״ם :קכענו השכוע מימי א ם ש בד מה ה ב צא הי  יו

עד מו ה  הימים במשכון ההתחלה שתהא תורה דין ר״ל ;וכו׳ מ
א״י, ^ מ  השנת שומר אינו ואחד אחד שכל אע״ס ולפי

 מקומו, מצב לסי ערכ ועד מערב שהוא שעות כ״ד רק והמועד
מן העולם כני כל מכ״ז  השכיתה כיוס נשכוע אחד יום כשם קו

 ,■המקומות לכל פנה ממנה אשר לא״י בקריאתם שוים זכולם
 העת אמר השכיתה יום אמד כל התורה.שיחשוב כוונה ואין

, שהוא י א׳ מ נאמר כאילו כ  שעות שש בכדי שהרחוקים ד׳
 ההיא שכרגע מאמר הששי יום מחצות■ השכת יתחילו למערב
א״י, שכת ליל התחלת  שהכל אמרה שהתורה כן שאיןהענין כ

 :הישוב מקומות ככל קריאתו כפי כעצמו אחד יום ישכחו
ר ס  זו כשמועה המכר דכרי לכאר כלותי• אמרי המפרש א

 גדולה אמש קושיא על להעיר מחויב עצמי ראיתי
 יום מצות קודם כא״י המולד שבאם שהניח מה והוא ,בדבריו
 נראה הירח שכערב מפני כיוס גוי ר״ה קוכעין אז השכח

 אם המולד ביום ר״ח שיהיה יצויר לא הלא .המזרח גתחלת
 אין מעולם לחודש כ״ע ביום שאמנם שלשים, ביום שהוא לא

 הענין ואם ,ימים מכ״ט פחות חדש שוס שאין ר״ח קובעין
 ליל שהוא גערכ השבת יום כסוף הירח לראיית לנו, מה כן

 יום כסוף הירח שנראה היא הראיה דין הל^ ואחד, שלשים
 ונגלה מכואר ענין• וזה ,לר׳ח שלשים יום קוכעין ואז כ״ע

 יסוד מכעל שהעתיק יהודה קול כעל להרב וראיתי .מאוד
 על שהקשה כעת) בידי מצוי הזה הספר שאין (מפני עולם

 ז״ל והוא זה כענין כשיטתו ההולך המאור כעל ועל החבר
 כי ודע ,ז״ל כתב ס״ח שם ועוד ס״ז ד׳ במאמר עליהם השיג
 א״י אמצע על כי שאמר במה נשתבש ז״ל הוא גם המאור כעל
 סמך הוא המזרח קצה על וכי המולדות חשבון מיוסד הוא

 ליסד הוצרך זאת סברתו להעמיד וכדי ,בחדושה הלבנה ראיית
 בירושלים יום ככל החמה תזרח שעות י״ח בכל כי זלאמר
 גדול שקר וזה ,מזרח כקצה ההוא כיום שתזרח ממה קודם

 קודם נולד של כרייחא וסדר .בראשית סדרי ושנוי ומפורסם
 החדש המולד רגע מל אם כי ,יאמר זאת סברתו לסי ■חצות
 כי הוא בידוע ,בירושלים משל ע״ד שבת יום חצות ■קודם

 זה שבת יום בסוף כן לסי בראיית היא שלו החדשה הלבנה
 בירושלים ואילך שבת יום מחצות המולד יחול ואם .מזרח בקצה

בסוף להראות יכולה שלו החדשה הלבנה שאין ידוס הוא אז
יום
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ר ם ;ימלל ובגבורות מיו עי»5ה לפי הראיה וטת הואיל גמור שכוש וזה .במזרח זה מס שבה החלת כי דבריך כניס א

קול כעל והרב .טכ״ל ,המולד לרגע קודמת תהיה זאת התחלת כפי ליושביו מהגלילות חחד בכל יהיו זסופה
 בהוראת הדברים נאמרו החבר כלפי שאס ,זה על כתב יהודה

 כוונתו שבארנו ימה לפי כי ,קאמר מאי ידענא לא שטחיותס
 לשם שבת יום המזרח בקצה תראה החדשה הלבנה למעלה
 המולד מעת שעות כ״ד לאחר בא״י הראשון יוה חנות שהוא

 שלזה ואולי .ע״כ המולד אחר הראיה תהיה ועכ׳׳פ בירושלים
 ר״ה שנקבע זאת הצעה שלפי וו באס עולם יסוד בעל נתכוון
כ המולד ביום בשבת המולד, על הראיה שתקדם •ך צי ע׳

, השבת ליל בתחלת הראיה היתה וכאילו ן צי  נותן הדין ואז ג
 במוצאי בצין הראיה אס משא׳כ ,השבת ביום הקביעה שתהיה

 קול בעל והרב .בשבת המועד לקבוע זה יושיענו מה שבת
. לבל לבו שת לא יהודה ה  בדברי היעב הצצתי כאשר ואני ז

 נולד שאמר שזה שהבין ,מפליא יותר דבר מצאתי הזה הרב
 סמוך דהיינו ,הממה לשקיעת סמוך שנראה בידוע חצות קודם
 נולד אמר כאילו בד״ה בפירוש וכמ״ש ,החמה שקיעת מלפני

 סמוך לשם שבת ביום המזרח בקצה הלבנה שהראה בידוע וכו׳
כ. שקיעתה, קודם החמה לשקיעת ״  בד״ה בסמוך ושוב ע

 התחיל לערב סמוך בשבת שהרי ז׳ל כן כתב,גס נסתלק וכבר
 יסוד בעל נגד שכתב בדבריו וכן .מזרח בקצה להראות הירח
.בשבת תהיה המזרח בקצה שהראיה כתב בסמוך שזכרתי ע^ס
 השקיעה קודם בשבת שהראיה חושב היה הבנתו.זאת שלפי ואולי
 ר״ה שקובעין לענין שבת! ליל תחלת הירח נראה כאילו הרי

 שמעולם ,שהר לו שאין דבר וזה ,הראיה יום שהוא בשבת
 לאחר חודש בתמלת הירח ראיית אפשרות שיהא שמענו לא

,האדן על זורח השמש שעדיין בעוד המולד אחר שעות כ״ד
 שאור בעוד תיכף נראה אינו השמש שקיעת אחר אפילו כי

 אחר שעה שליש כדי אמר לא אם האופק על חזק השמש
ק בסוף הרמב׳ם וכמ״ש ,שקיעתה ה' י״ד פ ,החודש קדוש מ

,שלשים בליל היא שהראיה החודש קדוש מהל׳ פ״א בריש וכ״כ
,ואחד שלשים ביום ר״ח אזי שלשים בליל נראה אין שאם

ה, מאן החמה שקיעת לפני שלשים יום. וראיית  ואף דכרשמי
 נראה שלא בעוד השמש שקיעת אחר שלשים ביום נראה אם

 שזכרו תורה דין לפי יום עדיין שהוא אחד כוכב רק עדיין
 הוי עכ״ז ,לילה ג׳ ,השמשות בין ב׳ ,יום אחד כוכב בגמרא
בר, והחדש ואחד שלשים בליל נראה כאילו  נראה אם כמו מעו
 ליל כוכב יצא לא. ועדיין השמש שקיעת אתר כ״ע יום בסוף

 נראה כאילו דהוי קה״ח מהל׳ בפ״ב הרמב״ס שכתב שלשים
 וכל ב״ד ראוהו דר״ה פ״ג דריש ממשנה והוא שלשים בליל

 היינו ,החמה לשקיעת סמוך החבר שאמר ומה .וכו׳ ישראל
 הסמוך י״ט חז״ל בדברי נמצא הזה וכלשון , מלאחריה סמוך
 המאור בעל שלשון חושב זאני .לאחריה בין מלפניה בין לשבת
 ההקדמות כל זכרו אמר זה בענין שכתב העעות זה לו גרם

משל• לך נותן הנני הזה הענין לך ולבאר וז״ל, לו השייכים
 קובעין כשאנו ר״ה בו קובעין שאנו הימים מן באחד ודמיון

 המולד שיהא עד אותו קובעין אנו איך השבת ביום אוהו
 בקצה היא השעה ואותה השבת יום חצות קודם בירושלים

, שבת ליל החלת הסזזרח ׳ ו כ  שעות כ״ד הלבנה שתלך ואחל ו
אחר .

א, בגליל והלילה היוס  ליושבים השבה ח״כ ההיה ההו
 הדשיס ישובו על העידו (אשר הצפוני הקשב ההה

בה מקרוב מה, שנה באו). מי  אף יום ולהם הואיל ח
 רצופים, חדשים ו׳ משך נושא מהם אחד כל לילה להם
 הארץ בספר.צורת סייא ב״ר אברהם הר' שכתב זכמו
 ההוא במקום כלה השנה תהיש כי ראשון שער סוף

כ. לילה, וחציו יום חציו אחד כיוס  אם והנה ע״
 במקום אלהיו אח יעבוד איכה אמונה רועה ארן ישכון
 מכל ישבוח איך כי ,ומועדיו שבתותיו בשמירת ההוא

 .ערב עד שמערב הזה הארוך הזמן בכל מלאכתו
 בכל לה' היא שבח ואומר צווח והכתוב התורה, כמשפש

 הקשב אצל היושבים על גם נשמע והקול ,סושבותיכם
 וחדשים חדש עד ולילות ימים קצת להם שיארכו ההוא

 דברים בעל מי אליו, קרבתם מעוש ולפי רוב לפי
 להתיר בפי אלהים ישים אשר את לו לקמת לבא יגש

 לשוני, על החבר ומלת מחסום לפי אשמרה אך .ספקו
 שהיה גוזר אינני .צ״א סי' בראשון דרכו לפי באמרו
 עמוק יותר דרך על הוא ואולי הזה הדרך על הענין
. כו' מר אני גם ז  לנתוש מעתה אתנהו'והפקדתיו גו

 אומר אינני כי ,ולנשוע לבנות ולהרוס ולהאביד זלנתון
 שכר. וקבל דרוש משום ונותן כנושא רק דעתי קבלו

 א״י כי גוברת בסברא שמתני ונפשי ידעתי לא ק
 כל עם עיקר,שמירתה אליה ייוחס אשר התורה מקום

 שהורנו וכמו ,בארן תלויות אינן אם אף מצוותיה
ה, במקומות ההורה על בביאורו ז״ל הרמב״ן ב ר  ה

 אליהם אשר המקומות יתר כל בה ישוערו המדה היא
מנו, לחשאת ודח ממנו ■•ידח  הארץ הרצה וכאשר ע

 למספר מוגבלות ערב עד מערב שבתותיה את ההיא
 עצמו זה מספר אל ,יותר ולא פחות לא שעות כ״ד

 ומהיותס ,שמס את נזכיר אשר המקום בכל ג׳׳כ יוגבלו
 אדם לב ועדיין .ישבוהו לא ולילה ליום זה מספר על

 הארץ לשבת ינשה אשר העברי משפע יהיה מה גוקפו
 לגווע תם האם ,גבר שלשלה שם יפולשל כי ההיא

 מקומו את בשנותו קדוש לגוי מהיותו וישבות בגלותו
י  ויגרשהו מלך.המלכים אביו מלפני עונו הוציאו ג

 ארוכה תורה של ימה ידים ורחב גדול הים וזה ,זילך
 וישוב ינוס כי לו מה ,■ים מני ורחבה מדה מארץ

 ישראל ולבני ארץ אפסי עד התפשש לבלתי לאחור
ה  אס כמה ,מושבוחם בכל אור וחורה מצוה נר יהי

 העברים יוכלון לא כי חורה של שביליה משלשלין פן
 הבלתי מצותיה אורחות לשמור למקומותם למשפחותם

ה' שבת הנאמר הפך והוא בארץ, תלויות אל  בכל הי
ככה על מהשיג ידינו קצרה לא . . , ק שושבוחיכם.

 כי במרום, לפניו כחובה היא וכך דעים חמים לפני וידוע גלוי כי הא' הדרך .דרכים בשלשה נקנית זההשובה
 אשר העמיס בכל יתן שבתם רק ,עולם ועד מעתה ודרך מסלול שם יהיה לא מצוה שומרי ישראל לבני

ובכן מכובד, ה' ולקדוש ענג לשבת לקרוא שם יתכן אשר מקום להם בשומו ירפא ורפא שמה, ה' ינהגם

בזע ורצה ,צלפחד בנות בלתי נחלה יורשות לארץ הבא ההוא הדור בכל היו שלא יתכן כי ז״ל הוא
שלא
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ר ה המדוש שעור והוא דקוהה rtiw היא המולד מז א ר  ,מ

תז קצה ליושבי גחדושה גראה הלבנה גמצאת  יום גסוף המז
 שקודם לו כמדומה ,עכ״ל החמה אור שקיעה לפני שבס

 מזה למעלה שם כחב הזה כלשון והרי , קאמר החמה שקיעת
 מעלות לי״ב המרחק שיגיע עד הירח לראות שולע העין שאין

 האור ובכן ,שנות בכ״ד החמה על הירח מהלך יתרון חם
 שקיעת קודם לראותו עליו שולע העין שכח עד פניה על הושע

 לראות רב שהות שאין שמפני בזה וכוונתו .עכ״ל ̂ פחמה אור
 שהירח מפני ,החמה גוף שקיעת אחר החודש בתחלת הירח
 שיעור שבכדי מלבד מהרה אחריו שוקע אז לו קמב שהוא

 שעה חומשי ד׳ כמו שהוא מעלות בי״ב היומי -גלגל הנופת
 החמה אור עדיין הזה שעור ובתו! ,השמש גוף שקיעת אחר
 שלשה מהלך שבכדי בגמרא המפורסם כננין ,האופק על נפרש

 חלקי ג׳ הלוך ובכדי ,מדליקין) במה (בס״פ יום עדיין ורביע
 עדיין מילין ד׳ מהלך שכדי עד השמשות בין הוא זה אחר מיל
 הפחות לכל והוא לגמרי האופק מן השמש אור נאסף אינו
 כ״כ מורגש שיעור לירח שיהיה צריך ולפ״ז ,שעה וחומש שעה

, הנשאר החמה אור לו יפסיד שלא עד ראייתו בעת■ ן י די  ע
 ,הרבה הזה משעור בפחות נראה הירח היה כגר זה ולולא
 החמה אור ששקע טרם הראיה בעת החודש שבתחלת אפס

 וזה ,אז לשמש קרבתו מחמת עצמו הירח שקע כגר לגמרי
 דברי ליישב שכדי ואומר הראשון לענין חוזר והנני .מבואר
 לסמוך ז״ל חכמינו קבלו שכך שנאמר לא אם לנו אין החבר

;עיון וצריך ,המולד ■ביום לקבוע בגולה כזו ראיה על
תלויה

 P כי I פנשואוח א&ילו נחלה יורשוח שם היו שלא
 זה השכטים יחערכו לכל ית' כצוויו טלל סקון יעלה

ח כנחלה זה עם ע  הקפידה חהיה אז כי ,החלוק ג
 כעת אחד מפכס אשה כעל יקרכ לא אשר גדולה יוחר
אין חלוק  מסה בתוך אשחו נחלת לו לקחת לכא ה
 יקפידו ולח נחלתן נודעה כבר כן אחרי אמנם כי ,אחר

 היתה שלח היות עם כי ז״ל הוא וכתכ ,כך כל
כעכור החלוק לזמן רק הקפידה  זמנו נודע שלא מ״מ'

 הוצרכה ולא ,חז״ל דעת פי על הדור בכל הזהיר
 יורשות ראה לבדנה אותן כי צלפחד בבנות רק האזהרה

 שיוכל ולפי .נשואות ולא פנויות לא ההוא כדור נחלה
 תקון להעלות שוה איננו זה שכל ולומר לגמגם אדם
 בנחלה השבטים יתערבו שלא עד המכוון אל כולל
 הדור ככל אז היו שלא היות עם כי ,החלוק בעת

ה עדיין ,אלו זולתי נמלה יורשות לארץ הנכנס  הי
 או אביהם מיתת ע״י ואילך זה מיום שתירשנה אפשר

ס, בלא אחיהם  ממטיה נחלתן תסוב כרחנו ועל בני
 הועיל לא כי שומר שקד ושוא ,החלוק בעת מסה אל

 כידז אשר השם כי באמרו רמז לזה ,השובה .בתקנתו
ה ואילך, מכאן לחוש לו אין חי כל נפש המנ  כי ו
 ובכן ,החלוק לאחר עד המוריש ימות לא אשר ה׳ יודע

ת' לו  יזה אשר את ממנו יכצר ולא עלילות נתכנו י
תשליכני ואל .ממנו המכוון התקון לצורך לעשות

ר, גוזמא דרך כי ,אתכם פרשתי השמים רוחות כארבע כי ב') (זכריה הכתוב כגזירת 7רלאנ ב ם ע׳׳ד ד  ערי
 השמים בקצה נדחך יהיה אם הכתוב מאמר וכן .והפזור התפוצה עוצם על להורות והכונה ,בשמים ובצורות גלולות

גו/. ם, או הקטבים קצה על ענינו אין ו ה מי  חלקי שאר מכל יותר השמים קצה לשם ראויים אלו שאין דו
 נדחך יהיה שאם עניט רק ,צד מכל שוה ממנה שמרחקה עגולה בתוך כנקודה הגלגלים כתוך להיותה הארן

 ומשם כנך על וישיבך חלהיך ה' יקכצך משם ,השמים קצה הנקרא המוחלט המטה שהיא ארן משמים ■ מושלך
 הספק מן להסתלק הכ׳ והדרך .רם לאיגרא עמיקתא מבירא יפות פנים בסכר ויקבלך זרועותיו על יקחך

 (מאמר עולם יסוד בעל אצל ־וגדרו גבולו הוצב כבר בו ונשבתה נגילה ולמועד לאות ה׳ עשה היום זה כי הוא
 .מערב כלפי היומית מרוצתו פי על החמה עם אחת הקפה הרקיע ישלים בו אשר הזמן קוא כי ,י׳) ס׳ ב׳

 וכמו השביחה, מן יושביו נפטרו כבר הללו התנאים בו נשלמו שלא מקום בהמצא הנה משפסו, כה ואם
 .מצות של לשמירתן הנושא מחסרון בזה וכיוצא המעקה מן הבית והעדר המעשר סן יפטור השדה שהעדר

ר, הקסב תחת הנחתנו לסי המיושב ההוא המקום בחינת לידי באת אם ועתה  אשר כי ונדע נכיר הצפו
 בהפקד באמת יום לשם ראוי היותו בלתי יראה ובתורתו ה׳ בהר ,תמימה שנה בן יושביו אצל היום יאמר

 , הימים להתחדשות אצלם סבה מערב כלפי בתנועתו היומי הגלגל אין כי וזה , שזכרנו גדרו תנאי מענינו
 אז ,צפון לפאת הנוטים המערכת שש במזלות השמש בשוטס כי ,למזרח ממערב בגלגלו השמש תנועת רק

 לגלגל אין והנה .בעריפיהם יחשך אור אז דרום לפאת המערכת בשש ישוסס וכאשר ,אורה להם ממנו היהה
 הקף כי כאמור, בגלגלה החמה תנועת ע״י שנתם נדדה בו אשר ההוא ובלילה ביום כלל רושם שום יומי

 לעולם מחמתו לה ואין ,תחתיו כלו או האופק על כלו הולך סובב סובב היומית המסבה פי על אצלם החמה
 אצל יובן כאשר ,הראש נכח להם הוא העולם וקוסב אופקם הוא המישור וקו הואיל שקיעה ולא זרימה לא
ק שמים מלאכת היא הכדור במלאכת מעט שעיין מי א  הגדר פי על ולילה יומם ברית לא אם ובכן .ו

 ,לזה מהיחס בפסיקתא נמצא וכבר .הושמג לא שבת לשמירת ההיא בארץ שמים חקוה ,זכרנו אשר האמסי
או, ידע שמש למועדים ירח עשה  מארס מאורות יהי בלבד, ממה גלגל אלא להאיר נברא לא יומק א״ר מבו

ב, תי  ר׳ בשם חמרתא דכפר שילא רב שנים. וראשי חדשים ראשי בה לקדש לבנה, נבראת למה כן אם ב
או, ידע שמש אעפ״כ יוחנן כו׳, ממה שקעה כן אם אלא ללבנה מונין שאין מכאן מבו כ. ו  אם והנה ע׳׳

 החמה ושקיעת ,חמה שקעה א״כ אלא קדש) מקראי ה׳ במועדי חיין אנו פיה על (אשר ללבנה מונין אין
 החמה הקף אל שאמרנו מה וכל .שמה יחולו לא 'ה׳ מועדי גם ,כמדובר ההוא המקום מן בסלה שדרכה

 מצאיז וכבר .הנזכרת בחטעחם לשניהם אחת חקה ההוא המקום אצל כי ,להתייחס יוכל הלבנה להקף גם
ע ולא צלמות אופל כמו עיפחה ארן (י') איוב מאמר ההוא המקום על שהמליץ עוף בשרש להרד״ק  סדרי

ם, ו׳ השמש בו יזרח, לא מקום שהוא אופל כמו חשך ארן אביו דעת על שפירושו אופל, כמו יתופע שי  חד
א yhs האופל כאות!• ותחשך ר״ל ,אופל כמו וחופע ,וכוכבים ירח סדרי שם שאין סדרים ולא צלמות מו

השמש
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 כן גם זה ובכלל .כאמור ארוך זמן ^זיגנו לא השמש
 ,הצפוני הקטב אצל השוכנים לענין מספקת השובה

 המרוצה ע״פ מסודרים שנופם קצתם היות שעס
 גבול עוברים לילה להם אף יום לה& מ״מ ,היומית

 יוגבל לא אשר כאמור וחדשים חדש עד שעות הכ״ד
מרוצת עניינם  למעיין .כמבואר היומי הגלגל ע״פי

 לענין הימים חבילת נתפרדה ובכן הכדורי במלאכת
 .ישוערו ה' שבתות אצלם אשר והחדשים השבועות היקף

 שבת בשמירת שם יתחייבו אמנם חף כי הג׳ ■והדרך
ד של יום בכדי רק זו שביתה עליהם הלה לא  שעות ל׳

 הזאת המדה בכדי המה גם משוערים ימים ו׳ לאחר
 תשבתו ערב עד מערב כי וזה ואהד^ אחד •לכל

, לשוכני זולתי נאמר לא שבתכם ״י  הודענו שכבר א
ת, יתר כל בה ישוערו המדה היותה  ואם המקומו
 עד מערב תהיה לא הצפוני הקטב לשושני ןו שביתה

 אחד קצב אחת מדה כי ,מיחוש ביה בזה אין ערב
 יצא ההיא הארן מן ,זמן ובכל מקום בכל הימים צכל
 עיקר ובה נתנו בה אשר המצות פנת לראש. היתה כי.

 הפסקא כללי על באורי דברי המו ויהי.כאשר .שמירתן
 רוח מקוצר הנותן יד נדבת כמסת ופרטיה הזאת

 שכותי וקשיים כבדם בעבור והיה קשה, ומעבודה
 וראית כפי את אסיר עתה הן ,עברם עד עליהם בפי
 ■ ר' החכם דעה על ערותם תגלה אשר אחוריהם את

 תפארתי ■תהיה לא כי אפס עולם, יסוד בעל יצחק
 על ספקתי אשר בכל ליי און מצאתי לאמר בהתנשא

 שיוצעו דבריו שמלה פרשת אמרי זה על נעמוד ,■החבר
 יצחק ר׳ החכם פי אפוא יודע .כשמלה ברורים לפניך
 בשטת מצא לקראתנו הימים קריאת בסדר ההולך עלזה

 וזאת ,פנים משלשה דבר ערות מחשבתו לפי החבר
 השים אם ואהה .י״ז פ' הפני במאמרו דבר אשר
ל האנשים לדברי לבך את ר״ ה, ל א  ובעל המפר ה

 שדעתם הראה ,הענין בזה במבוריהם שכתבו ,המאור
 התחלת היא הארן מטבור או מירושלים כי היא

 קריאתו סוף וכי בשמו השבוע מימי ויום יום כל קריאת
ח. בקצה כלה הוא ר  יום הוא לסברתם והמשל׳ מז

 הארץ סבור לבני או ירושלים לבני כי יאמרו שבת,
א  מכאן שעות ו' ולאחר ,בראשונה השבת יום שיכנס מ
 אמרות שעות ו' ולאחר ,מערב קצה לבני נכנס הוא
ם, בטבור נכנס הוא מזה  שלישיות שעות ו' ולאחר הי
 מזרח בקצה ר״ל ולשם ,מזרח קצה לבני נכנס הוא

 .ויתם אדם בני מפי ההוא שבת שם קריאת לו יכלה
 מאליה ונעקרת בטלה זו ספרתם היא איך ראה זעחה
 באמת כי וזה ,עיקר ולא טעם שום להם ואין הואיל

 אזי הם יומם בעת הארץ בטבור שבת יום חצות רגע
 מזרח קצה בני זולתי כאחד הישוב פני כל עומדים

 בני וכל סברתם לפי שבת ליל החלת אז להם שהוא
 האמת לפי הוא (וכן לדבריהם המערבי מצי.הישוב

 היום מצות ובקודם שבח יום של ביומם ספרתס) לפי
 לשאול עתה לנו ויאות כלם. אז עומדים הם ממנו

 באיזה לנו שיאמרו המזרחי הישוב חצי בני אותם על
 ביומם כי ויאמרו ישיבו ואס .*עומדיס אז הס יומם

ם, הם ממנו היום מצוז ובאחר שבת יום של די מ ש

 במס עצמם את יכחישו הנה ,האמת לפי הוא וכן
 היום יתחיל שעות עשרה בשמנה כי ואמרו שיסדו

מ בירושלים או הארץ בטבור בשמו להקרא ק ש ס ד  קו
 החמה זרחה שקידם יודו והם הואיל ,מזרח בקצה
 משזרחס מזרה בקצה ויום יום בכל וכן הזה ביום

 הס ועוד .הזה המזרחי הישוב מצי במקומות החמה
 מטבור או מירושלים כי שאמרו במה עצמם מכחישים

 מצי ובני הואיל בשמו היום קריאת, התחלת היא הארץ
ם, הס היום חצות באחר האלו המזרחי הישוב מדי  עו

 יחזרו ואס מצותו. ברגע עומדים הם הספור ובני
 אלו כל אז עומדים הם הששי יום של ביומם כי לומר

 לסי לומר להם יאות (וכך המזרחי הישוב חצי בני
 לה שתשקע עד להם יכנס לא השבת וכי סברתם)

 עצמם יכחישו הנה .מהם מקום במקום זה יום החמה
 קריאת לו יכלה מזרח בקצה כי שאמרו במה כן כמו
ם, בשמו השבוע מימי ויום יום כל ת  שיאמרו או וי

 לא האלו המזרחי הישוב מצי לבני יכנס לא שהשבה
 ירושלים;ולא ולבני הארץ טבור לבני שיכנס קודם
 לטעון יש ועוד גדול. והתול שקר וזה מכאן, לאחר

 במקום השוכן לד שיהיה יתכן איך ולומר בזה עליהם
 ט ויכפור ,שבת יום בחצות עתה עומד הארץ טבור

 ויאמר מזרח מצד קט מעט ממנו הרחוק שכנו יהודה
 היש , עומדים עתה אנו אחמול של ביומם אלא כי לא

 .איט כי כלל דרך על ונאמר .זה כמו התול בעולם
 כלם העומדים אדם לבני יכול ולא פנים־ בשום אפשר
 קוראים שיהיו החמה■כאחד, את ורואים אחד ביומם

 מקצתם ויהיו השבוע מימי פלוני. יום בשם מקצתם
 הסכמתט לפי לא מחרתו, או אתמול יום בשם קוראים

 אמנם .בקר עד מבקר היום המונים הסכמת לפי ולא
 שבס(יהיו בליל עומדים מזרח בני שיהיו הוא אפשר

ם מערב בני אז ץ, הששי יום של ביומם שמדי רי  ע
 יום בשם קוראים ואלו אלו שיהיו כן כמו הוא ואפשר

 ים והרבה .שלו בליל ואלו שלו ביומם אלו ויהיו שבת
 סדר לסת השתדלו איך האלה ?אנשים שני על לתמוה

 ימי בקריאת הגדול הים לדגי סברתם לפי נכון
 אוח! לתת ידם וקצרה כך כל להם ונלאו ,השבוע

ם. המזרחי הישוב חצי לבני  והפלטל השבוש וכל כל
 כל קריאת התחלת כי שסברו לפי להם אירע הזה
 מקצה זולתי אחר ממקום מהחיל הוא השבוע מימי יום

 במקום ותם כלה הוא קריאתו גבול ושסוף מזרח
 השומע כל והנה .עכ״ל ,מערב בקצה זולתי אחר
 על לו עשה צחוק כי וידע יכיר אלה בדבריו יצחק

 והכה בידו השנים שלש והמזלג ,מרעהו ואחוזת החבר
ח המזלג יעלה אשר וכל ,סברתו קדקד על ט  ,ק

 הקריא(^ תכלה המזרח שבקצה חבר של אמרתו מצד אס
 וההול בסול לידי ההכרח דעהו לפי יביאהו כן לפי כי

 יהי! לא המזרחי הישוב חצי שבני והוא ,ותפל שוא
 בהכחשת לאחוריו יחזור או ,שבה ממכניסי לעולם
טב מצד ואם ,הנזכרת מהנחתו עצמו  הקריאה ער

טר לשוכני  יכחיש! כי מזרח מצד אליו הקרוב עם הס
 מצד וגם יום, של בעצומו אחר יום בקריאת זה את זה

שט בחוקו יסדה ימים על אשר בהשתדלות השערתו מ
p »



7 ושד מאמרול02 ה ה1י

 &ח אכצה ר3א הדגה אס כרfו ההו.ם סני על מוק
 הים כדגי אדס עשה ולא ,חנם הימים קריאת חק
 אמנה אך וישכחם. המזרחי הישוכ ני3 זכר לא כי

 עסה כי השניח ממפיסהו לי היה חק5י פחד לולא
 יגיע את כי הנותרות; השתים מן שלחתיהו ריקם
 ולא נעלמה שלא ולהורות להבין ראינו מבר של. כפיו

 ומתגלגלת מתפשטת היום קריאת כי מעיניו היא גפלאת
 לא ומי פרטיו; לבחינת באנו כאשר כלו הישוב בכל
 נאשו לשוא נשא לא כי שפק ואין . אלה בכל ידע

 ע״י שטחו לפי קדשו במקום ובקומו ה׳ בהר בעלותו
 את למספר הישוב עפר מנה כי ;הכוללים בחינת
 ׳שתהיינה וצריך דברו מאז גם אמש ויוכח הכדור לובע
 והיה וכאמרו וכו',; היום בקריאת עיקר שעות קי״ח
 וגם ;עליו דקדוקנו שהיה מה לפי הקריאה; גדרי מוף

 רוחב השם לקריאת אך דברו בוא עת כן אמרי
 ונוראות .במקומוחם ביאורנו וכמו.שעלה ;וכו' עכ״פ

 לבו שת ולא דעתו פנה אנה הנזכר החכם על מלאתי
 אשר הוא גם השלישי הנד כי הרואה ואנכי . לזאת גס

 מקום הנה הראוה פני לו היות עם ;עלינו פחדו נפל
 אל תביט לא התורה כי באמרנו כנגדו להתריס אתנו
 עד כך כל ומצרניס ולסמוכיס ;תורה לו שאין' הזר

 והויא ,חיישינן לא הימים בקריאת הכחשה לידי שיבאו
 ולמענה ,רבנן בה גזרו דלא שכיחא דלא מלתא ליה
מו. החבר ציור יעתק ולא ארן העזב לא  אמנכ ממקו
 כי ;הוא החבר; בדעת עליו ונחלשת קוהה שנפשי מה

 בקריאת א״י לקדימת המיוחסות שעות הי״ח מספר
 במקום א״י היתה כאילו בטל מונח על יסו-דתו ;הימים

 ההערה מן כתורתו לא אשר עצמו הארן סבור
מנו; אשר הרביעית קד  למרחק הושם שם כי ה
 אצל ורשום ניכר שיעור בכדי ומשפט מק שביניהם

 הישוב באמצע שא״י שאמז״ל ומה ,שעות הי״ח מספר
 צד על לא לדרום מצפון הרוחב על.צד שיובן ראוי

 כתוב הנמצא את לך ואגידה . למערב ממזרח האורך
 בגליונו רשומה הגהה עם ב' פ' האפוד חשב ספר על

 מה אל מאד מתימסים זה לעומת זה כי ;מ״ף בשם
 .לאמר לשונו על האפוד חשב של ומלתו .עליו שאנחנו
 מקו החצי שהוא באורך הארן מן המיושב שיפור
 האיים זה בשיעור ונכללו שעות י״ב שיעור הוא השווי
 חכמי. והסכימו אוקייאנוס; ביס המערב בקצה אשר

 הוא זה ועל ;האורך זה באמצע היא שא״י על ישראל
 קצת דעת לסי העבור בסוד שאמרו מה כל יסוד

 נ״ו הוא התכונה חכמי אצל מן.הארן מעלה כל שיעור
 מיל כל .מיל שלישי ושני מ^) וששה ששים מיל(נ״ל

 ישראל חכמי אצל אשר המיל כפל והוא אמה אלפים ’1
fרחוקה א״י נוערב בקצה היא אשר ירושלים . ״ל 

ה ועל וחצי.; שעות ז' הישוב מזרח מקצה  הסכימו ז
 הלקיות. מזמני זה להם והתבאר התכונה חכמי כל

 היא ז״ל החכמים שכתבו מה כפי כלה א״י כל ושיעור
 כל אשר פרסה מאות ארבע על פרסה מאות ארבע
 ;אמה אלפים שני מיל וכל מילין ד' אצלם פרסה

 לט״ו יגיע, לא המעלה שיעור על השיעור זה וכשיהלק
זה לפי ויהיה . אמת שפה שיעור הוא אשר העלות

 משש יותר הישוב מזרח מקצה רחוק א״י מזרח קצה
 ואולי ז״ל; ישראל לחכמי זה ויקשה וחצי; שעות

 היא כאילו חשבוה שעות לשבע יגיע לא כי בעבור
 כשגגה .מ״ף אמר בגליון ובהגהה .עכ״ל ;באמצע

ה החכם זה השגיח לא השליט מלפני שיוצא  המקום מ
 צורת מפניו ישיגנה אשר השוה מקו א״י מרחב אל

 כי שזכר ומה .בארן ארכה עליה ימדד אשר העגולה
 רק יתאמת לא ; וכו׳ הארן מן מעלה כל שיעור

 עגולת כמו הארץ מרכז על העוברות הגדולות בעגולות
ם; והצי השוה הקו  בשיעור ז״ל הנשיא שכתב וכמו היו

 על המיושב קשת ארך כי שם שזכר עד החזיון מן ס׳
 אלפים עשרת שהוא הסובב הקו כחצי הוא השוה המו
 הוא המיושב הרוחב בסוף וארכה ;מיל ומאתים מיל
 ושמונים אלפים ארבעת שהוא הסובב הקו ממשית כמו
 ,למבין דבר ז״ל ישראל לחכמי יקשה לא ומעתה .מיל

 בשומו ספקו מידי החבר את להוציא כי אפס .עכ״ל
 צריו שעות; י״ח סבוב המזרח קצה עד מירושלים

 הקירוב צד על כי האפוד חשב של דרכו ע״פ לדמות
 בעל שכתב מה עמך ,נא ואציגה .הדברים נאמרו

 ר׳ מאמר לנו לבאר בא כאשר בפ״י הלז האפוד משב
 סיהרא מיכסי שעי וארבע עשרים דר״ה פ״ק זירא
 היום כי שקדם במה התבאר שכבר זה ביאור . וז״ל

 שאין ולפי ,היומי הגלגל תנועת שיעור הוא והלילא'
 בתנועה התחלה בשתלקח ראויה יותר נקודה בגלגל

 אורך מהקף מעלות בש״ס מקום אין פי ,מזולתה
אוי יותר הארץ  הימים לקריאה התחלה שילקח י

 השבת יום בקריאת שנתחיל לנו כי המשל מזולתו.
 בכפת או המזרח בקצה לערוב השמש כשהתחיל

 נאות והיותר הארץ; בטבור ■או המערב בקצה או הארן
 המזרת בקצה הקריאה התחלת שתהיה הטבע אצל.

 התורה שנהנה לפי אמנם .הישוב התחלת ששם
 שתהיה ראוי הנה ;בא״י והם ישראל לבני האלהית

 יום התחיל ושם ,השבוע לימי קקריאה התחלת שם
 חלוף לה מתחלף הבלתי סיני בהר או ראשונה; השבת
ד הקריאה תמשך וכן ;באורך מומש  המערב ■סוף ע
 המזרח ומקצה לארץ‘מתחת המזרח קצה עד ומשם

 שהיא לפי ותכליתה הקריאה התחלת ושם , "-b עד
 שהיא לפי הארץ למערב וראשית הארץ למזרח סוף

 ולא הזה המאמר בעל .לפי באורך המיושב באמצע
 א״י שגבול ג״כ ואפשר מהאמת. מאד מהם ירמה
 סברת שתהיה נראה וכן ;ההוא המקום עד מגיע'

 ורצו העולם באמצע א״י כי יאמרו תמיד כי ,הגמרא
 היום שהתחלת היות ועם .ממנה המזרחי הקצה בזה
 כן לא שאס המזרח בקצה הוא התורה משפטי .כפי

 ישראלים שני אמות, ארבע תוך הארץ בכפת ימצאו
ה השבח ביום מלאכה עושים הי חד'י א ה  עליה ענוש ו
 גדול ספק זה ויהיה בהיתר יעשה והאחר סקילה
ל עם הנה ,בהורה  האמתית הקריאה התחלת זה י

 אמר וכן .התורה מקום שהוא א״י הוא החוריי ליום
 מה יובן זה ועם .בכוזר הלוי יהודה רבי החכם

 לצין השבת ויקרא אמרו ולזה ;צין בשבת בו שהעמיק
ם ואמר ;שעות בי״ח א״י אחר הימים■ שהתחלת כן ג

הוא



ל 71 לןיהודהשני מאמר?
 א״י פההיה ירצה לא שהוא נראה אמנם .מהצין הוא
 אמר הוא כי ; הקריאה סוף לא לקריאה התחלה רק

 בדבר כי ממנו ואפלא הקריאה. גדר סוף הוא שצין
 בעצמה היא התחלה תלקח 'הנקודה;אשר העגול/

 המזרח קצה בין אשר ®המרחק הבין. לא: כי ; תכלית
איז וכפת  צין אחר הקריאה י. בו תמשך לא למה ה
 שא״י הסכים הוא הנה שיהיה ואיך . ממנו יהיה ומה
 היא הארן כפת הוא ממנה המזרחי הק^ה אשר

 בספרו הלוי הר׳ץ נמשך ואחריו הקריאה; התחלת
כ. ; הזאת השמועה בפירוש במאור  על ואולם ע״
 התחלה רק א״י שתהיה ירצה לא הכוזר בעל כי אמרו

 שהוסיף מה והוא וכו' הקריאה סוף לא לקריאה
 מוצא היה בעגלתי מרש לו מ״ו, בפרק עליו לספק
ת  עולם יסוד מבעל בהעלמה ממנו הנעלמת החבר מנ

 הסכים הכוזר ■בעל כי שכתב מה גם ,הראיתיך כאשר
 היא הארן כפת הוא ממנה המזרחי הקצה אשר שא״י

 מאמר זה יסבול איך ידעתי לא ; הקריאה התחלת
 טלד אמר כאילו שענינו חצות קודם נולד על החבר
 בעל מדברי שהרי ;בירושלים שבת יום מצות קודם
 ירושלים הנה למעלה המוזכרים עצמו האפוד השב
 הישוב מזרח מקצה רחוקה יהיה א״י מערב בקצה אשר

fכבתחלה עצמנו לדחוק לנו שוב והלא ,וחצי שעות ׳ 
 משב והנה .נאמרו הדברים הקירוב צד על כי ולומר

 באמרו עולם יסוד בעל נגדו שספק למה תקון להעלות
 עומד הארץ שבור במקום השוכן לוי שיהיה יתכן איך

 הרמורן שכנו יהודה בו ויכפור שבת יום במצות עתה
 . למעלה כמוזכר וכו׳ המזרח מצד קש מעש ממנו
 על שביאר במה זה לעומת התנשא האפוד חשב ובעל
 בתמלת התורה אנשי עם מסכימים שהם מפני אמרו
 כפי היום שהתחלת ואמר ;וכו׳ הצין שהוא היום

 התחלת זה ועם ;המזרח בקצה היא התורה משפשי
 מקום שהוא א״י היא התוריי ליום האמתית הקריאה
 ,בהתחלת א״י מעלת תהיי: זה לפי והנה ההורה:.
 האמת,; לפי לא {בד והרעיון המחשבה לפי הקריאה

 החבר כדברי פתרון לו שאין יעוף כחלום זה והרי
 ענין ברוב החלום ובא ;צד בשום אוהו סובלים הבלתי

 ביאורנו לדעת הראית וכבר .ששתו לפי בשלים ודברים
 אנשי עם משכימים שהם מפני באמרו דבריו על

ט׳ מהצין שהוא היום בתחלת התורה  המעיינים אליו ;ו
 דעת על עולם יסוד בעל הביא אחד נגע עוד . ידרושו
 פ׳ הרביעי במאמר כי ;וכו' חצות קודם בנולד החבר

 הארץ שבור מקום שעל ששתו כפי לבאר בא כאשר ז'
 והקוטת הלבנה מולדות הקון חשבונות מיוסדים הס

 בעל וכן הכוזר ספר ובעל ז״ל כתב .בעיבור החמה
 משעם כי יאמרו שהודעתיך כמו _ ז״ל המאור ספר

 שעל הס ילמדו חצות קודם נולד של הזאת ההלכה
 הוא הלבנה ראיית דין נוהג הוא שלשם א״י אמצע
 מדרך תעו הס גם ואלה המולדות. חשבון מיוסד
ה; הענין בביאור השכל  לאור משפשו הוציאו ולא הז

ס׳  בעל כי■ ודע ז״ל; כתב ממנו פ״ח ובסוף .עכ״ל ;ז
 ו^ו' נשתבש שאמר במה ז״ל הוא גם המאור ספר

;המולדות חשבון מיוסד הוא א״י אמצע על כי ואמר

 בחדושה/ הלבנה ראיית סמוך הוא המזרח קצה על וכי
 בכל כי ולומר. ליסד הוצרך זאת סברתו להעמיד וכדי
 קודם בירושלים יום בכל החמה תזרח שעות י״ח

 גדול שקר וזה ;מזרח בקצה ההוא ביום שתזרח ממה
 של הברייתא וסדר בראשית. סדרי ושנוי ומפורסם

 מל אם כי יאמר סברתו לפי וכו׳ מצות קודם נולד
 משל ע״ד שבת יום מצות קודם החדש מולד רגע

 היא שלו החדשה הלבנה כי הוא בידוע ;בירושלים
 ואם .מזרח בקצה זה שבת יום בסוף כן לפי בראיית

 אז בירושלים ואילך שבת יום מחצות המולד ימול
 להראות יכולה שלו החדשה הלבנה שאין ידוע הוא

רח. בקצה זה יום בסוף  הואיצ גמור שבוש וזה מז
 לרגע קודמת תהיה זאת הצעתו לפי הראיה ועת

 הצעתו שלפי באמרו ואולם שקר;עכ״ל. וזה המולד;
 כלפי אס המולד; לרגע קודמת הראיה עת תהיה זאת

 הברייתא על הזה הפירוש כי להורות דבר עצמו
 יסוד בעל אצל יוסד שכבר למה יפה יעלה לא הנזכרת

ם; זה בזולת שזכר הנועמים מן עצמו עולם  המקו
 אך .החבר בנזק שוה הזה הספק צד אין כי החרשתי

 שכומיותס; בהוראת הדברים נאמרו החבר כלפי אם
 כונתו שביארנו מה ’ לפי כי ,קאמר מאי ידענא לא

 שבת יום המזרח בקצה תראה החדשה הלבנה למעלה
 מעת שעות כ״ד לאחר בא״י א׳ יום מצות שהוא לשם
 אחר הראיה תהיה ועכ״פ בירושלים המולד רגע מול

 ק האמצעי; הקבוץ רגע מולד בשם שיובן הן ;המולד
 אודותם על־ דבר אשר האמתי הקבוץ רגע ממנו שיובן
 בהערה הבדלם על העירונו וכבר ההוא. בפרק

 שעות י״ד בכדי כי ממעמו שם בהודיענו השמינית
 שיקדם אפשר הוא מזה ביותר ולא מלקים תרמ״ח

 על האמתי הקבוץ והוא תשרי ■ שוס של המחש רגע
 תראה תשוב עוד .האמצעי הקבוץ שהוא מולדו רגע
 אמרי כי ,כו״ו פ׳ האפוד משב בעל זה על שכתב מה

 פי על חצות קודם מלד של זו שמועה ביאור הנחתו
 הכוזר מבעל להפלא שיש כתב ;שמה החזה אשר דרכו

 משנ דרך על בכפה השוה המולד בהיות כי שאמר
 קודם המזרח בקצה הוא הנה שבת; יום חצות קודם

 וכו׳. בערב שבת יום אפשרית ראייתה ולכן שבת ליל
 pts האמתי למולד השגיח לא איך באמרו בו ונתפלא

 ממנו ;לראיה ויסוד עיקר הוא האמת דרך על כי
 אפשרית/ הראיה תהיה בכמוהו אשר הזמן יוגבל
כ.  רובי אצל מצות קודם נולד ביאור ואמנה ע״

 מדברי שנראה וכמו ;השוה המולד מל הוא המפרשים
 הראב״ע ומדברי ז׳ פ׳ החדש קדוש בהלכות הרמב״ם

 בעל מדברי גם האפוד למשב הנזכר בסרק המוזכרים
 ולא היא נפלאת לא אכן .למעלה שזכרנו עולם יסוד

 לבאר לעצמו שביל החבר עשה בזה שגם רחוקה
 מעליו ותסור האמתי המולד על מצות קודם נולד

. תלונה ו  השביעית בהערה לדעת הראיס וכבר ז
 המאמר ביאור בדרכי מאד רחקו כמה והשמינית

 לחנז® באתי ואס והחבל; עולם יסוד בעל הנזכר
 היתה ;ודרישה בחקירה זולתם שרשי ועל שרשיהם על

ק: צורך לפי השבח על יתרים דברים הוצאת בזה עי
הטשא
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 קדשי הר נקראת לאשר שקראתו, מה עם ה/ נחלת שהיא בארץ תלויה ה׳ ומועדי
 לדור לאבות מזריזות שהיה ומה ,תורה תצא מציון וכי השמים ושער רגליו והדום

 ותהנת ויוסף, כיעקב אליה עצמותם והעלותם לה והכספם הכנענים, בידי והיא בה
 ומה חסד, והיה הפסנה מראש לו והראתה קצף, והיה ממנו ונמנעה לראותה, משה

בבית בעדם ולהתפלל עליהם להקריב וזולתם ויון והודו פרם האומות מבקשת שחיה
ההוא

יהודה קול
 ידי שמוס השממה דבר וזה .עליו שאנחנו הנושא

 מסטרון אצבעי לך נעשה וכבר בענינו, מהאריך
 תוכל ממנו אשר המקום אל להביאך דרך מורה
נפשך: אוח בכל הזאת החקירה במתי על לרכוב

ם ה ע תו מ א ר ק ,אסון יקראנו פן מלשון .וכו׳ ש
ק משבחי הנה עד שזכר מה כי בזה והורה א  הוא ה

 וכאילו מפלה, עמו הוא ולהבא מכאן והנמשך , העיקר
 שהן השבה מפניני אותו שפגשה מה לזה יצורף אמר

 שעל למעלתה העצמיים הדברים אל בערך כמקרה לה
א :הקדימוה חשיבותם הי י ו ד ם בי י נ ע נ כ  וכבוד .ה

ה :עדיין זרח לא עליה ה׳ הי ף ו צ ה ,ק הי ד ו ס .ח
 ומה :חבובה ועוצם ענינה גודל על מורה זה כי

 קבל שלא מפני וכו', האומות מבקשת שהיה
 המקום בקשת כי ר״ל האמתי. הנימוס אותם

 אשר אמרים בחוקים מחזיקים היותם עם אצלם הזה
 ואל בנחלתם ולהסתפק להסתאח להם היה כן לפי

 כי זאת היתה מאתם הלא ,ידרושו בל הזאת הארץ
.הנעדרת השלימות בקשת אל הכריחם האמת נובע
 לאמרו שוה הוא ,וכר קבל שלא מפני שאמר ומה

 אצלו להיותם ויון הודו פרס וזכר .קבלוהו לא שהם
 כאחד באים כתובים וכמה ,מפורסמים היותר בזה

 טרש ע״י המתיקר הבית כבוד היה גדול כי להורות
ס, מלך ר  בירושלים בית לו לבנות ה' פקד ואותו פ

רא. בתחלח מפורש ככתוב  מי עמנו ידבר ושם עז
 אשר לירושלים ויעל עמו אלהיו יהי עמו מכל בכם

 המקומות מכל הנשאר וכל וגו׳ ה׳ בית אה ויבן ביהודה
 ובזהב בכסף מקומו אנשי ינפאוהו שם גר הוא אשר

 אשר האלהים לבית הנדבה עם ובבהמה וברכוש
 המלך גדלו אשר הזה הבית גדולה ופרשת .בירושלים

 על כתובה היא הלא מוקדון אלכסנדרום ליון הראשון
 חפארס יקר את בהראותו ליוסיפון הימים דברי ספר

 לפי הזה המלך נשאו אשר הצדיק שמעון של גדולתו
 וכסו ,מלחמתו בבית לפניו מנצח דיוקנו דמות שהיה
 מלך ותלמי לו. בא פרק יומא במסכת ז״ל שזכרו

 ההוא הכבוד כל אח תפארתנו לבית פשה היא גס יון
 דרש דרוש כאשר היוני אריסמיא״ה בחבור המסופר

מאלעזר

ר צ ד או מ ח נ
ץ ®•ויה ר א  תמני הימים סדר מן החשבונוה כל כלומר .ג

כר: א״י מצב לפי נמשכים המולדועהכל ם כנז ח ע  מ
W Slpw . ספרים ושאר הקודש כספרי ־שקראת מה סצימף 

 המלך למד וכאשר ,וז״ל א' סימן סוף זה כמאמר מגזכר
ס ר  והיה לו לרכ ההוא המכר המלך לקח הנכיאים וכפרי מו

 המכמיס שקכצו אמר מזה ולמעלה ,עכריות שאלום אותו שואל
שר :הארצות מכלי והספרים ת לא א ר ק  לאותן כלומר וכו׳. נ
, הר נקראת א״י אשר הכתונים שו ד  רוממו שנאמר כמה ק

ם ;צ׳ט) קדשו(תהליס להר והשתחוו אלהימ •ה׳ הדו ליו ו  .רג
ה  זכר.הדום ולא שנאמר כמה ,רגליו הדוס נקרא המקדש פני
ו לי ה כיום מ כ אי שער :כ׳) אפו( ם ו מי ש  שאמר כמו .ה
 הר והוא ,השמים שער וזה אלהים כית אס כי זה אין ■יעקכ

כי : המקדש מקום «מוריה א מציון ו רה תצ  הוא פסוק .תו
, (כישעיה ' ה :ד׳) ומיכה כ מ ה ו הי ת ש ריזו ת מז אבו  ל

ה •לדור  ,כא״י שידורו האכות את מזרז היה הקכ״ה .ב
, מארצך לך לך באכרהם כמ״ש ' ו ג  כארץ התהלך ונאאר ו

גו׳ ולרחכה לארכה גו׳ הזאת כארן גור וכיצחק ,ו  וכן ,ו
 :עמך ואהיה ולמולדתך אכותיך ארץ אל שוכ גאמר נ־יעקב
א הי די ו ם בי עני כנ  כנענים כידי א) שהיתה אע״ס .ה
 כתוכות כשלהי חז״ל וכמ״ש ,כה לדור נצטוו עכ״ז מ״ו־ עוכדי
 כחו״ל ידור ואל עכו״ם שרוכה כעיר כא״י אדם ידור לעולם
הכסמס :ישראל שמכה נעיר ואפילו ה ו  היו הצדיקים .ל

ה, ואוהבים תושקיס ת ת אל נכספת נכסף מלשון או  :אכיך ני
ם ת עלו ה ם נ ת מו צ ה ע ב אלי ק ע  יעקב' כלומר .ויוסף כי

 תיכף שם להעלותו צוה לקכרו נא״י יוסף שיעלהו כידו ;שסיפק
 הסחות לכל זה על לצוות בידו סיפק שלא ויוסף , מותו ^אחר
ת :לא׳׳י עצמותיו יעלו הפקודה שכעת כקש חנ ת  נד!זה ו

ה. ת או ר  הארן לראות רק היה חפצו כל ע״ה רכינו משה ל
ק את ואראה נא אטברה כמ״ש התחנן זה ועל ,ריאת א  ה

בה,  או ימיו שיאריכו לא בקשתי, עיקר היתה וזאת הטו
ה: שיאכל ה מפרי ע מנ נ ו ו מנ ה מ הי ף. ו צ  מזה כלומר ק
 על משה נתרעם זה שמחמת מה ונורא גדול ענין שזה מכואר
אמח ישראל  הגיע בעכורם אשר ,למענכם כי ה׳ ויתעכר כ

ה :לראותה זכה לא אשר הסלע עדן לו ת א ר ה ש לו ו א ר  מ
ה סג ם ה זז הי . ו ד ס  ראש עלה הש״י לו שהשיב שממה ר״ל ח
גו' כפסגה  היסה ע״ה רבינו משה כקשת שעיקר מבואר ו
 לו נעשה אך ממנו ונמנעה ממש שמה שיכא כענין לראותה

ד  :גדול דכר הוא כמה הרי ,הפסגה מראש לראותה מז
. «דס ו ד ו ה דו, מלך ודריוש סרס מלך כורש ו  וכמ׳ש הו

ק ממלכות כל סרס מלך כורש אמר כה עזרא גחחלת א  נתן ה
.כירושלים כיס לו לכנוס עלי פקד והוא השמים אלהי ה׳ לי

ו׳ שם עוד , מן ס כנין מל מדי מלך דריוש פקד איך נזכר סי ק צוה 7יא • הני  ומס כמ״ש ,המקדם ככית קרבטת להקריב לי
p w ו' שמיא לאלה לפלוון ואמרין ודכרין תורין וכני צריכין) ומה ל (ר ג  לחיי ומצלין שמיא לאלה נחוחין מהקרבין להוון די ו
ק ואיך הגדול הכהן לחנניה שעשה הגדול מהככוד א׳ ספר כיוסיפון כנזכר מוקדון אלכסנדחס כמו .ויון :ובנוהי מלכא  נ

ז פ׳ שלישי כמאמר וכן .בירושלים הקדוש הבית לבדק זהב הרבה לו  והגדולס מהכבוד יון מלך מתלמי היוסיסון זכר י׳
^ י. כירושלים הגדול הכהן אל מנחות ושלח ישראל לחכמי »שה5 ס ב  והמנחה הקרבן מן מספר ד׳ מאמר כ״ח ו

ה שנ ס הראשון אנטיוכוס ג ו נ י מ ם :הסוכות כהג ל ת ס אש ככדז רומי קסרי כמו .מונ׳ ; P גם גיוסיסון מזכר המקדש ני
cm



n לזהכוזרישני מוס״ספר
 בחקים מחזי<ןןים היו ואם ההוא המקום על ממונם שהוציאו ומה ,הנכבד מ־ןוא

 העדר עם אותן מרוממים שהם ומה ,האמתי הנמום אותם קבל שלא מפני ,אחרים
 נלותגו מפני זולתנו לו, ומתאוים אליו חוננים האומות ושכל עליו השכינה הראות

:ספורו יארך ,ממעלתה רבותינו שזכרו וממה ,ולחצנו
 :מדבריהם לך שיזדמן מה קצת השמיעני הכוזרי אמר א3

ב  הכל ואין ישראל לארץ מעלין הכל זה בענין שאמרו ממה החבר אמר כ
 ישראל לארץ בעלה עם לעלות רוצה שאינה האשה ודנו מוציאין,

 בארץ אשתו עם לעלות רוצה אינו האיש כאשר והפכו בכתובה, שלא שתצא
 שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם ידור לעולם ואמרו ,כתובה ויתן שיוציא
 בארץ הדר שכל ,ישראל שרובה בעיר אפילו לארץ בחוצה ידור ואל כותים
שאין למי דומה לארץ כחוצה הדר וכל אלוה, לו שיש למי דומה ישראל

לו
יהודה קול

 החורה מעסיקי זקנים השכעים לו לשלוח הכהן פסלפזר
מד. מפורסם ממורע הוא1  נתפשש לס כי סשס מ

 מעשה על היוחו נקכל לא אם הודו ענין פרסום אצלנו
 ראוי מה ויהי .כוש ועד מהודו המולך אחשורוש
 ויון כפרס אצלם כפרסומו יגדל. הוא גם כי מנמשוב
 בלשון ̂ יסד באו כן על כי ,אמד בקנה עמו העולים

ס זה דברנו יהי נא ואל למעלה. כמוזכר הסבר  בגי
 הן ספק בלי כי ,הראשון בביס ענינו שלילס השני

 שלמה המלך דבר למלאוס בישראל כזאס׳ שם היחה
אלי בספלסו ס.  הוא ישראל מעמך לא אשר הנכרי וג

 שמך אס ישמעון כי שמך למען רחוקה מארן ובא
 והספלל ופא הנשויה וזרועך החזקה ידך ואח הגדול

 ועשיח שבחך מכון השמים השמע אסה הזה הביס אל
 עמי כל ידעון למען הנכרי אליך יקרא אשר ככל

 כי ולדעח ישראל כעמך אוחך ליראה שמך אח פארן
ה :בניחי אשר הזה הביס על נקרא שמך מ ם ו ה  ש

ם מי מ רו תו מ  לאחר גם ידרושו גוים אליו כי .וכו' או
תנו :הארן בכל זאח מודעח חורבנו ל י זו ג פ  מ

ו תנ לו . ג ו נ צ ח ל  למלח זולהנו מלה להסב אפשר ו
 אץ ולחצנו גלוהנו שמפני לומר והכונה ,לבדה חוגגים

 ,הבהירה בביס ולהשסחווה וליראוח לעלוח יטלים אנו
ם  או מזולחנו. יוסר אליו מהאוים ספק בלי היוחנו פ

 ויהיה ,הקודם מאמרו לכל מוסב ^הזה הלשון כי נאמר
 וביאורו מחאוים. כעד ולחצנו חוגגים, כנגד גלוחנו

 אוחנו ימנע ולחצנו אליו, לחוג יניחנו לא הגלוח כי
 משה אל שמעו ולא אמרו דרך על ,אליו מההאווח

;קשה ומעטדה רוח מקוצר
י לין הכל כ ע א מ אל pל שר אין י ל ו כ  ח

אין צי  בכחובוח שנויה היא כך .וכו׳ מו
,אישוה מהלכוח י״ג פרק הרמב״ם והביאה בחרא פ׳

ר צ ד או מ ח נ
ם חיו ואם קי ם מחזי קי  שהמלכים פי על אף .אחרים בחו

 ,אחרים חוקים להם היה אבל התורה את שמרו לא הנזכרים
 מנעלים היו עכ״ז ,השמים באלהי מאמינים שהיו מלבד

י :המקדש בית את ומנשאים פנ א מ תם קבל של ס או מו ע  ו
תי מ א  התורה נתנה לא ,אותם קבלה לא התורה כלומר .ה

ם בלבד: ישראל לזרע ורק לאבותיהם ת העדר ע או  הר
ה נ כי ש ליו ה  עכ״ו עתה נעדרת שהשכינה אף כלומר ’.ע
ל :אותו מרוממים שכ ת ו מו או ם ה גגי  מתנועעים .אליו חו

 האומום כל כי ,כשכור וינועו ויחוגו מלשון ,לו ומתאוים אליו
 ;לכובשה איך תמיד וחושבים בגורלם א״י שתעלה מתאוים
תנו ל י זו פנ תנו מ לו לחצנו ג  הגלום שכובד אנחנו מלבד .ו

 אשר ב^ב הגואל ביאת מגלי שם ולדור לעלות אותנו ימנע
 :אמן אמן ,אותנו ינחילנה והוא רשע ימית שפתיו ברוח

מן מה כא ד ע. שיז ו י ר ב ד מ ־ ן  להזכיר יצערך שלא ר״ל ל
 P ישראל ארן מעלת מספור מז׳ל דברי כל לו

:אצלו שקול וגיוהר עכשיו זכור שהוא מה

ב ל כ כ ן ה לי ע א״י מ כו' ל  כתובות בסוף שנויה משנה .ו
 גני כל את מעלין, הכל ז״ל ופירש״י ק״י) (דף

 שמכל דהיינו ,בירושלים עמו ולישג לעלות כוסה אדם ביתו
ן זבא״י ,ישראל לארן לעלות כופץ האכצות פי  לירושלים לעלות מ
דנו במשנה: שם וכנזכר ה ו ש א  היות שעם בגמרא שם . ה
 אבישג עם ימוד לדוד שהתירו גירושין קשין כמה ס״ל שאמרו

̂  ויקח נשיו מי״ח אחת לגרש לו התירו ולא השונמית-
שג,  שהססידוה אלא עוד ולא לגרש התירו זה ובכגון אגי
כו :כתובתה פ ה  חצם האשה אם שאפילו הזה הדין היסך .ו

.כתובתה וליתן לגרשה אותו שכופין רוצה אינו והאיש לעלות : 
ר שכל ה בא״י הד מ מי דו ש ל ה לו שי  עד וכו' אלו

 במאמר הלשון שנכפל ומה .שם בכתובות הכל הסימן סוף
ה בא׳י הדר מ  דנבא ,וכו׳ בחו״ל והדר אלוה לו שיש כמי ח

 בנבד א״י שדירת לומר הכוונה מיותרת, נראה ראשונה
א, למולם גדולה הבטחה ב  כל שם בגמרא שאמרו וכמו ה
א עולה בן שהוא לו מוגעח גא״י אמות ארבע ההולך :הג

א־  אדם ביסו בני כל אח ,מפלין הכל ז״ל רש״י זפירש
ה פ ם, ואחד האנשים אהד בירושלים, עמו ולישב לעלות ט שי  ולדור לעלוס בעלה אח כופה האשה אף הנ

כ: , שם דנו ע״ שד. ו א . ה ט׳ אמרו הנ״ל: במקומו והרמב״ם דכחוגוח בחרא פ׳ שם ברייחא ו ם ו ל עו  ל
ל ר א . ידו כו'  כלשוס החבר שקצר אלא ומלחמות. מלכים מהלכות ה׳ פ׳ הרמב״ם והביאה שם ברייחא ו
 לכס לחת שנאמר אלוה, לו שאין למי דומה לארן בחוצה הדר וכל מחצבה. במקום כתובה היא שכך
מן ארן פת צג הדר כל לך לומר אלא אלוה לו אץ בארן דר שאינו כל וכי ,לאלהים לכס להיות מ מ  ב

לא.רן ■



T iהנחרשגי מאמרספר
 לך לאפר ה׳ בגחלת מהסתפח היום גרשוני כי אומר הוא בדוד ובן אלוה, לו

 .אחרים אלהים עובד כאילו לארץ בחוצה הדר שכל לך לומר ,אחרים אלהים עבוד
 מקל זולתה על ושפטו האחרות, הארצות שאר על מעלה מצרים לארץ שמו וכבר

,שצן כל לא ארצות שאר ,אסור ברית עליה שנכרתה מצרים ומה ואמרו והומר
ואמרו

יהודה קול
 כי אומר הוא נדוד וכן כו״ם, עובד כאילו לארץ

 עבוד לך לדוד לו אמר מי וכי וגו׳ היום גרשוני
 לארז בחון הדר כל לך לומד אלא .אחרים אלהים
 הדפוס השמיע כי דעחי ולפי .ע״כ ,כו״ם עובד כאילו
 נדמה כי ,אומר הוא בדוד וכן אמרו קודם וכו׳ מלח

 ההבדל להמח ,וכן מלת שם שהוכפלה במפזו למגיה לו
 בהזדמן ,וכן למלח וכו׳ מלת בין כך כל ניכר בלתי
ת, בלתי כתיבה לפנייו אולי קנ  לחבר והספיק מתו

 עשה וכן ,המסקנא עיקר להיותו מאמר של סופו זכרון
ר :למעלה המוזכר במקומו הרמב״ם ב כ מו ו ץ ש ר א  ל
ם רי צ ה מ ל ע ל מ ר ע א ת ש צו ר א ת. ה רו ח א ה
 כשהשנה ישראל(פי' ארץ של בברכותיה .שם ברייתא

 בישיבתה ,ז כוי. רבוא ה׳ עושה סאה בית מבורכת)
 מאיר ר׳ דהלא כורין ע׳ עושה סאה ביה צוען של

 עושה סאה בית שאן בית בבקעת ראיתי אני אומר
 מארז יותר הארצות בכל מעולה לך ואין .כורין ע׳

 מעולה לך ואין , ריסfמ כארץ ה׳ כגן שנאמר מצרים
 מלכי בה מרבי רהוו מצוען יותר מצרים ארן בכל

 א״י בכל מרשים לך ואין ,פריו בצוען היו כי דכתיב
 חברון ואפ״ה שכבי, בה קברי דהוו מחברון יותר

 שנים שבע וחברון דכתיב ,בצוען מז׳ אחת על מבונה
 נבנתה לימא אי נבנתה מאי ,מצרים צוען לפני נבנתה

 שיבנה קודם קטן לבנו ביה כונה אדם אפשר ממש
,וכנען פוט ומצרים כוש מם ובני שנאמר ,גדול לבנו
 לשון מבונה (פי׳ בצוען מז׳ אהד על שמבונה אלא
ב, בכל בנויה שהיתה בנין  כדכהיב פרי לשון או טו

ה), אנכי גם ואבנה  שלא אבל בכירשיס וה״מ ממנ
 אבל בברכותיה שלא וה״מ ,מאה ממש בנירשים

כ. וגו׳, ההיא בארץ יצחק ויזרע כתיב בברכותיה ע״
 של שבברכותיה בהחלה הניחו אשר את בזה וביארו

 על מברון כי .כורין רבוא המש עושה סאה בית א״י
רין, עושה סאה בית ובצוען בצוען, מז׳ אחד כו ־ ע׳
 להוסיף ויש כורין ת״צ עושה בחברון סאה בית א״כ
 מאה כתיב ובברכותיה ,טרשין שאינו במקום ת״ק עד

 למאה נתברך שנים שבשאר אהה על שר״ל שערים
 יורה ועוד .ע״כ ,רבוא חמש הרי ת׳׳ק פעמים ומאה

 אותם והניח נ' סימן בחמרו מצרים ארן טוב על
טו שמה: שיתבאר כמו שבמקומות בטוב פ ש ל ו  ע

ה ת ל רו מק״ו זו פ א ה ו פ ם ו רי צ ה מ ת ר כ  שנ
ה לי ת ע רי ר ב אר אסו ת ש צו ר א א ש. ל ״ כ
ז״ל מאמרם רקיע פני על מרחפת כונהו שרוח נראה

ה״ו' rי■י5■<

ר . צ ר או מ ה נ
ד  אל לגרוח צריך דוד שהיה לפי . אחרים •אלד,ים עבו

מו וכבד ישראל: לאין חון ארצוח שאל ם לארץ ש  מצרי
ה ל ע טו וכו׳ ס שפ ל ו ה ע ת ל ם ומד, מק״ו זו  שנכרהד! מצרי
עליד, ת '  הספרי אל פניו שם שהסבר נראה הנה .וכו׳ ברי
ל, שופטים פ' הילקוט והביאו !׳  בטל אהד סוס שאפילו מנין ו

 הדברים והלא ,רק ח׳ל ,למצרים העם אס שיחזיר הויא כדאי .
 שאר לשם ממזירהן עבירה כרותה שהבריח מצרים ומהי ■ק׳ו

 שיטת ולפי .עכ״ל ,עאכ״ו עליהן כרותה הכרית שאין ארצות
 ואינו עצמו בפני ענין ק״ו הדברים אמרם.והלא יהיה פהבר
 העם את שיחזיר הוא כדאי כטל אחד סוס אפילו על מוסכ

ה׳ שאמר המקרא גוף על מוסב אבל ,למצרים  לא לכם אמר ו
 לדור אזהרה למדו שמכאן ,עוד הזה בדרך לשוב מוכיפון
ע׳ז .מלכים מה׳ פ״ה גהימב״ם וכנזכר במצרים  הלא אמרו ו
תה, שהברית מצרים ונוה ק״ו הדברים  הכונה דרכו ולפי כרו

 כרת ההוא ביום שאמר כענץ ברית עליה כרס שהקב׳ה גזה
 מנהר הזאת הארן את נתתי לזרעך לאמר ברית אכרם את ה׳

 בכלל ג״כ מצרים ויהיה ,פרה נהר הגדול הנהר עד מצרים
 כאשר שהוא .וז״ל ג׳ סימן ד' במאמר מפורש שאומר וכמו

 פיני מדבר בו ויכנס פלשתים ים פד פוף מים גבולו את שה
ל. ההוא למקום כי מצרים גם ושעיר ״ כ ע ה, ל ע מ

ד בכימן בזה הארכתי וצבר מר. מזה י׳  יאמר ומעתה המא
 עבירה יש ר״ל מחזירתן, עבירה כרותה שהברית מצרים ומה

 שהם עליהם כרותה הברית שאין ארצות שאר ,לשם לחזור
ק חון א  להשיב ואין .שם ולדור לחזור שאסור גמוריןעאכ״ו ל

 לדור שאסור מאחר א״י גבולי בתוך מצרים יהיה מנץ באיזה
 ישראל מלך אותה יכבוש אס דודאי כלל, קושיא זה שאין ,שם

ד מ'»״  הרמב״ם וכמ׳ש ,שם לדור איפור שוס שאין ודאי ב׳
ם, מה׳ כפ׳ה להדיא י דין אז לו יהיה החבר ולדעה מלכי  א׳

 פירוש זולה אחר פירוש שבל הזה שהספרי ובאמת .ממש
 אמרו על מוסב ק״ו והלא.הדברים שאמר שזה ונראה החבר.

 .למצרים העם את שיחזיר הוא כדאי בטל אחד סוס אפילו
 שנראה אף אחד סוס לו הרבות של זו שעבירה שר״ל והיינו

 שיגלו הגדול הזה העונש לישראל נמשך עפ״ז קטנה לעבירה
ה, כרותה שהברית מצרים ומה אמר וע״ז . למצרים  ר׳ל עלי

 תוסיפו לא היום מצרים את ראיתם אשר להם נאמר שכבר
 עבירה ,למצרים לשוב אזהרה זה ״שאף עולם עד עוד ליאוהס
 וגולין חוזרין יהיו סוס הרבות של עבירה בשביל ,מחזירתן
 עאכ׳ו עליהם כרותה הברית שאין ארצות שאר ,למצרים

 נמצא שבפסיקתא והאמה .עבירה בשביל נשם גולים שיהיו'
 תוסיפון נא הקב״ה שאמר מצרים ומה ,וז״ל הזה כענין !פירוש

 ה׳ והשיבך שנאמר טונה השיבום הרי עוד הזה בדרך לשוב
גו׳ באניות מצר׳ים  עליהן כרותה הברית שאין ארצות שאר ,ו
כ׳ו א  הענין לקח הנ׳ל מהספרי שהחבר מבואר נראה עכ׳ז ,ג
;הלמוד צריכין יזה החבר ודברי כנזכר, דרכו לפי ופירשו הנאמר

אמרו ו
ס שיחזיר הוא כדאי בניל אחד סוס שאפילו מנין שופטים. פ׳ הילקוני והביאו בספרי ע ה ה׳  ח

 הברית באין ארצות שאר לשם מחזירהן עבירה עליה כרוחה שהברית מצרים ומה ק״ו דברים והנס ,רק
י דבריו אה אני רואה ההוא המקום מן מוצאו נכון חרה ואס .עאכ״ו עלמן כמר,ה וזרים נרפים הם נרפים י

■ על
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 לומר ענינו המכר דעח על הנראה ימן כי ,ביאורו על
 על הארצות עאר על מעלה מצרים לאלז שמו שכבר

 יופר הארצות בכל מעולה לך שאין בכתובות אמרם פי
 כמו וגו' מצרים כארץ ה׳ כגן שנאמר מצרים מארץ
 מבונה להיותה עליה שנכרתה הברית היא וזו ,שקדם

 ,כמדובר מא״י מוץ המרצות מכל'שאר יותר טוב בכל
 יתר אל וכ״ש להשתקע שם ללכת ־אסור ואעפ״כ

 שנכרתה לומר כונהו תהיה או .לארץ שבמוצה המקומות
 עד ישראל של גרוהס עיקר שמה לה^ות ברית עליה

 שהיתה החבר וימשוב ,הבתרים בין שבגזירת שנה ת'
 המעולה היותה מפני לגלותם ההיא הארץ בחירת

 ימחץ ,יזכור רחם ברוגז כי ,כאמור הארצות שבכל
 הנבחרה עצמה הארץ שחם הק״ו וכח ,תרפינה וידיו

 לאברהם הכרותה הברית פי על גרותנו לישיבת
 לשוב תוסיפון לא .מקראות בשלשה מדירתה הוזהרנו

 הוסיפו לח ,לרחוהס עוד הוסיף לא ,עוד הזה בדרך
 מהל' ה' פ' להרמב״ם כפהוב ,עולם עד עוד לראותם י

 נאמר או .שק כל לא ארצות שמר ,ומלחמותיהן מלכים
 אזהרת היא למצרים הכרותה שהברית כונהו לפתרון

 עוד ואפשר .בארצו היית גר כי מצרי תתעב לא
 ערים חמש יהיו ההוא ביום (י״נס ישעיה למאמר שרמז
 צבאות לה' ונשבעות כנען שפה מדברות מצרים בארץ
 לה' מזבח יהיה ההוא ביום לאחת^ יאמר ההרס פיר

 לאות והיהה לה׳ גבולה אצל ומצבה מצרים ארץ בתוך
 מפני ה׳ אל יצעקו כי מצרים בארץ צבאות לה' ולעד

 סוף עד וגו׳ והצילם ורב מושיע להם וישלח לוחצים
 הוא וקרוב [ למצרים כרותה שלום ברית והיא ,הסימן

 דעת על יהיה ענין ובכל אליה. החבר שרמז מאד
 אמר כאילו ,לשם מחזרי.«ן עבירה ספרי מאמר החבר

 למשפט חם והנה .בידם היא עבירה לשם שחזרתם
 מפני הוא מצרים איסור טעם כי ,איננו אמיץ הק״ו

 שנאמר הארצות שאר מכל יותר מקולקלים שמעשיהם
 בפרקו הרמב״ס שכתב וכמו מצרים, ארץ כמעשה

ס הנ״ל.  לא פסוק על שופטים פ' כתב הרמב״ן ג
 אשר כי רבותינו דעת על ̂ וז״ל וגו׳ סוסים לו ירבה

ד, לראותם תוסיפו לא היום מצרים את ראיתם  עו
 לשוב תוסיפון לא לכס אמר וה' הזכיר ומשה ,מצוה

 הזאת המצוה וטעם .פירשתיו וכבר ,עוד הזה בדרך
 מאד לה׳ וחטאים רעים והכנענים המצריים שהיו מפני
 תעשו לא בה •ישבתם אפר מצרים ארץ כמעשה כמ״ש

 ילמדו שלא ה' רצה והנה ,וגו׳ כנען ארץ וכמעשה'
 ישבו לא ואמר נשמה כל בכנענים והכרית ממעשיהם

 ,בארצם אנחנו נשב שלא במצרים והזהיר ,בארצך
 כמו לארץ חוצה בישיבה איסור שמצינו ומה פ״כ,

 העשה מכה רק האלה האזהרות מכה איננו שקדנפ,
 הארץ את והורשתם ,וז״ל מסעי פ' הרמב״ן שכתב

 על .אותה לרשת הארץ את נתתי לכם כי בה דשבתם
 בארץ שישבו אותם יצוה ,היא עשה מצות זו דעתי
 בנחלת ימאסו ולא להם ניהנה היא כי אותה דירשו

 שנער ארץ ולכבוש ללכה דעתם על יפלה ואילו ,ם׳
 מצות על יעברו פס ולהתיפב וזולתן אפור ארץ או

. בא״י הישיבה במצות רבותינו שהפליגו ומה ה׳

 רוצה שאינה האשה כמורדת וידונו ממנה לצאת ושאסור
ש, וכן בא״י בעלה עם לעלות  נצטוי® בכאן האי
שה, מצות הוא הזה הכתוב כי הזו, במצוה  ויחזור ע
 הארץ את ורשו באו , רבים במקומות הזו המצוה
 יפו{ שלא האדם ישפוט עיניו למראה ואם עכ״ל.
 יסמוך הוא הנה כי החבר, על יוטל ולא הנזכר הספק

 אשר החכמים טעם על הזה הדבר יתלה בשלח ידו
 בעיניו קלה ההא שלא וישמע יסכית מזו גדולה ,זכרנו

 ספרי מאמר כי יראה בעין עין כי וזה ,להוציאה
 סוס שאפילו מנין התאר. זה על ספק בלי יתבאר

 אע״ס למצרים העם את להחזיר הוא כדאי בטל אחד
 ההורה אזהרת על בעברו קלה עבירה בידו שתראה

 סוסים לו ירבה לא ת״ל ,במיעוטו בטל קט כמעט
 שהברית מצרים ומה ק״ו דברים והלא ,ישיב וליא

 יוסיפו לא אשר שזכרנו המקראות מן עליה כרותה
 ההוא בדרך לשוב יוסיפו ושלא עולם עד עוד לראותם

 לא אזהרת על המלך שיעבור עבירה ואעפ״כ ,עוד
 הברית ובכן .לכ-ם להחזירם היא כדאי סוסים לו ירבה

 והוא ,ריקם חוזרת שמה שובם בלתי על הכרותה
 לו ירבה לא רק ^באמרו הכתוב לשון שם שרמז מה

 סוס הרבות למען מצרימה העם את ישיב ולא סוסים
̂ עוד הזה בדרך לשוב תוסיפון לא לכם אמר וה׳  

 בדרך לשוב יוסיפו שלא כרותה ברית היות שעם לומר
 שאר ,מהזירהן סוס הרבות עבירת מ״מ לעולם ההוא

 וכמה כמה אחת על עליהן כרותה הברית שאין ארצות
 המלך .יחטא אס לשם הליכתן גוררת זו שעבירה
ה. הארצות מן סוסים להרבות הנ  שהזכיר מה כי ה
 פי על הוא וגו׳ מצרימה העם את ישיב ולא הכתוב

 ,הסוסים .מוצא עיקר משם כי בהווה לדבר דרט
 הדין הוא אמנם ,וגו׳ ממצרים מרכבה ותצא כאמור

 טעמו והיה ,אחרות מארצות אפילו סוס להרבות שאין
 P גס ישיבתה כי לארץ חוצה לההישב ילכו לא למען

טן דרך הרמב״ן משב וכבר שזכרנו. כמו אסורה  נ
 בשום סוסים לו ירבה לא רק לפרש כתוב של בפשוטו

 יבטנן שלא כדי אחרות מארצות ולא מארצו לא אופן
ם את ישיב שלא הזהיר כך ואחר , רב כי על,רכבו  הע
 מקנה שרי ומעמו מעבדיו שם לו שיהיו מצרימה
 שנאמר כענין סוס הרבות למען הרכב בערי יושבים
 על לפנינו ישר דרך הוא זה .שמה יעויין וכו׳ בשלר,ה
 ביאור ובין בינו יהיה רחוק אשר ספרי מאמר ביאור
 שאחרית חשבנו ואס .במדה אמה אלפי כמה החבר
 בקנה דברינו עם להעלותם דבריו בהפציר שלום לאיש
 עליה שנכרתה מצרים ומה אמרו שיהיה והוא ,אחד

 בריח עליה שנכרתה אמר כאילו ,וכו' אסור ברית
 סוס להרבות אסור ואעפ״כ ,שזכרנו כמו תוסיפון לא
ם אה ישיב פן מדבר מדאגה ההיא המרץ מן  הי

 לבלתי עליהם כרותה הברית שאין ארצות שאר ,אליה
 מן סוס להרבות שאין עחכ״ו שמה ללכת יחטאו

 חוצה לשבה העם הליכת יגרום פן ההם המקומות
 כלום הועלנו לא כי הפצר ותרפים און הנה לארץ.

 לארן שמו וכבר לזה בהקדימו אמנם כי ,בהקנהנו
מק״י זולתה על ושפטו הארצות שחר על מעלה מצרים

ואמרו



הכוזרישני מאמרספר
 בח שמת מי ומשבהים ,המזבח תחת קבור כאילו ישראל בארץ הסבור כל ואמרו
 לקולטתו מחיים קולטתו דומה אינו שאמרו ממה מת^ אליה שנשוא ממי יותר
 אותו לשאת שאסור בה דר ולא בה לדור יכול שהיה במי אמרו אבל .מ״תה ארד

 ותבאו ובמיתתכם ,לתועבה שמתם ונחלתי בחייכם ,שאמרו ,מותו לאחר אלי־:
 שילך מותר אם אותו שאלו כאשר חנינא רבי מהקפדת והיה .ארצי את ותטמאו

המקום ברוך ומת כותית נשא אחיו שאמר אחיו, אשת שייבם לארץ לחוצה פלוני
שהרגו

יהודה קול
/ ואמרו ו כ  שהכריח מכואר גלוי לידי כונתו הכיא ו

 שנות לשי כן הדבר ואין ̂ למצרים היא מעלה הכרותה
 ברביעי באמרו זה על דבריו הורו ועוד ביאורנו.

 מיס הגבול שה כאשר הוא הנבואה שמקום ג' סימן
 ושעיר ופארן כיני מדבר בו יכנס פלשתים ים עד סוף
 כן אתרי .ע״כ ,מעלה ההוא למקום כי ,מצרים גם

ביאור על דברנו בו שיתקיים מה בפסיקתא מצאתי

נחמד אוצר
ר כל לו בא״י הקבו אי ת קבור כ ח ח, ת ב מז ה . . ואמרו

 שעל הקרכן כמו עליו מכפרת בה קבור שהוא. האדמה כלומר
 ישראל בארן הקבור כל ענן רב אמר בגמרא שם והוא .המזבח
 לי העשה אדמה מזבח הכא כתיב ,המזבח תהה קבור כאילו
ם : ע״כ ,עמו אדמתו וככ< התם וכתיב שבחי ת מי ומ מ  ש

מי :ב־א׳י שמת מי יותר שבחו חז׳ל .בד, א מ שו ה שנ לי  .א
 מת כשהוא אותי נשאו רק וא־ לדור לו אפשר היה שלא מי

 ביעקב שמצאנו כמו גדול ענין זה שאף שאע״ם ,בא״י וקברוהו
 כל קבורת ממנו :׳נמנע ויוסף בא״י לקוברו בקש שהרבה

 מי עכ״ז ,לא׳י עצמותיו להעלות צוה הפחות לכל שם גופו
 בארן תמיד החופף הקדוגז האויר אוהו וקלט בא״י שמת
ה :משובה יותר ,הזאת מ  דומה אינו שם בגמ׳ .שאמרו מ

 נפשיה נח לא'־ סליק דהוה רגיל הוה דעולא במעשה זכו' ,
ארן, כחוצה  בח׳ל שמת בא׳י שהיה לר׳,אליעזר כפרו וכאשר ל

 בלשון עליו קרא .תמוה טמאה אדמה על עולא אנת אמר
ס המקרא  שאמר כענין בו שנתקיים כלומר ,ו׳) הנאמר(בעמו

 ,המות טמאה אדמה על ואתה אל בית כהן אמציה אל עמוס
 קולטתו דומה אינו אמר ,כאן לקברו בא שארונו ואמרו מזרו

 אבל, :טמאה באדמה מת ועכ׳פ ,מיתה אמר לקולטתו מחיים
 בא״י דר שאינו מי שעכ׳פ החשוב אל < כלומר .וכו׳ אמרו
 מכסרח והאדמה גדולה מדרגה הוא בא״י נקבר מותו ואחר
א, גדול דבר עכ״ו, מחיים לקולטתו דומה שאינו אע׳ם כליי  הו
 במי אבל מחיים, בתוכה לדור לו שא״א במי רק נאמר זה שאין

 לשם בקבורתו שאין בלבד לא דר ולא בתוכה לדור שאפשר
 מהירושלמי זה ולמד לשם. אותו לשאת אסור אפילו אבל סינץן

 הוו אלעזר ור׳ קיריא בר רבי הנושא ור'פ כלאים ,סוף
 באין שכן ארונות ראו ,העיר) (ברחובות באיסטרין עטיילין

 אני אלו הועילו מה אלעזר לר׳ קיריא בר רבי אמר ,מא״ל
 ותטמאו ותבואו ,בחייכם לתועבה שמתם ונחלתי עליהם קורא

כיון אמר ,במיתתכם ארצי את  נוטלין היו לארן שמגיעין לו,
כ ,עמו אדמתו וכפר דכתיב ארונו על ומניחים עפר גוש  .ע׳
 הקבורה שאעפ׳כ נראה אלעזר ר׳ שמתשובת היות עם הנה

 אלעזר ר׳ בתשובת שגורס ויחי‘ ריש מהמדרש וכנראה , מכפרת
 שהוא כיון לו אמר ,וז׳ל הנזכר כענין שאמר לרבי שהשיב

כ עסו, אדמתו וכפר דכתיב ,לו מכפר הקב״ה בא״י נקבר  .ע'
 לו ונראה ראשון, דברי תפס להפליג,השבח כדי. החבר הנה
א תשובת קבל שלא ה : ר׳ הי ת ו קסד א רבי םה נ י שר חנ א כ

וכו׳

הוא כדסי בעל והוח חסד שספיצו ומנין וז״ל, הספרי
,ישיג ולא ירכה לח ה״ל ̂ מצרימה העם אח שישיב
 לא הקכ״ה שאמר מצרים מס ומה וחומר קל והלח

 עונם ע״י השיבם הרי עוד הזה כדרך לשוב הוסיפון
 אמרתי אשר בדרך כאניוה מצרים ה׳ והשיבך שנאמר

 הכרית שאין ארצוח שאר לרחוחה, עוד תוסיף לא
 כמזרה ומזרם אומר הוא וכן ,עאכ״ו עליהן כרותה לך

ח, לכל  פרשתי השמים רוחות כארבע כי ואומר רו
 פי על שפנינו עינינו למראה זאת כל .ע״כ ̂ אתכם

> דברנו כאפר פניו הספרי סל שה שהחבר הנחתנו
 שממנו זולהו מאמר כידו ימצא המצא אם אמנה אך
 וכל יבשה נפשי כי ינקני מנפהרוה הוצאותיו, היו

מרו :מה ידעה א ל ו ר כ בו ק א״י ה  זה גס .יכו׳ ב
 כאילו כא״י הקבור כל ענן א״ר כתרא פ׳ ככתובות

 העשה אדמה מזבח הכא כתיב ,המזכה החת קבור
 הורה וככר .ע"כ ,עמו אדמתו וכפר ההם וכתיב לי

 המתים לקבורה הזאת הארץ חשיבות על הראכ״ע
 להודיע הפרשה זאת ונזכרה ,שרה חיי פ׳ נאמרו
.ע״כ ,והמתים החיים אל הארצות כל על א״י מעלה

 לדבריו נועם ידע לא כי הרמכ״ן שם שכתב היות עם
ם :הזאת הראיה מכה זה יוכן איך חי ב ש מ  מי ו

ת מ ה ש ר ב ת מי יו א מ שו ה שנ לי  גס .וכו׳ א
 נפשיה נח לא״י סליק דהוה רגיל הוה שם'עולא זה

 אנת אמר ,אלעזר לרבי ליה אמרו אתו לארץ בחוצה
̂ בא ארונו לו אמרו ,תמוה טמאה אדמה על עולא
:מיתה לאחר לקולכסו מחיים קולטהו דומה איט א״ל

ל ב מרו א מי א ה ב הי ל ש כו  ראש כירושלמי .וכו׳ י
 מטיילק הוו אלעזר ורבי קריא בר רבי הנושא פ׳

 קורא אני אף הועילו מה אלעזר לרבי קריא בר רבי אמר .לארץ מחוצה באים שהן ארונות ראו כאיסטרין
ק לתועבה שמהם ונחלתי פליהם י הי  לאק שמגיעים כיון לו אמר ,במיתתכם ארצי אח ותטמאו והבאו ,ב

 שנהגו למה טעם המכו זה ועל .ע׳׳כ ,עמו אדמתו וכפר דכחיב DiJb על ומניחים עפר גוש טטלין היו
ה :מלכים מהלכות ה׳ פרק מיימונית בהגהת ככתוב המתים על ישראל מארן עפר להניח הי  מהקפדת ו

בי א ר נ י  חנינא דרבי לקמיה ההא הוזחה בי יבמה ליה דנפלה גברא ההוא דכהובוה בתרא פרק .וכו׳ חי
ע״כ: אחריו, ירד והוא שהרגו המקום ברוך ומה כותית נשא אחיו לו אמר ויבמה למיחת מהו לו אמר

שאסרו



זז לם הכוזרי שני מאסרפפר
̂בותי קרקע מכירת ושאסרו .אהריו ירד והוא שהרגו  קורות מכירת ועאפרו ,י
 יצא ושלא ישראל בארץ אלא קנסות דיני דנין אץ ושאמרו ,הרב והניחו הבית
 מהכיס. ישראל דארץ אוירא אמרו ועוד הרבה. זה וזולת לארץ/ להוצה העבד

 העולם בן שהוא לו מובטח בא״י אמות ארבע המהלך אמרו.כל אותה ומאהבתם
 מתאותו ,מעבר מקום בלי בנהר עמו לעבור כשרצה לכותי זירא רבי ואמר .הבא

:ליה דזכיגא יימר מי ליה זכו לא ואהרן דמשה דוכתא ,בא״י לעבור
אמר

ל ה קו ד הו י
אסרו ש ת ו ר כי ע מ ק ר  דמם' קמא ארק מפנה .וכו׳ ק
רו אלילים: ס א ש ת ו ר כי ת מ רו ת קו בי חו ה הני  ו

ב ר רו :מוצאו מקום ידעחי לא .ח מ א ש ן אין ו  דני
 סנהדרין ובהל׳ !החובל ובה' ,דסנהדרין פ״ק .וכו'

א: להרמב״ס א פ״ ל ש א ו צ ד י ב ע  משנה וכו׳. ה
 לחוצה או לכוחי עבדו המוכר ד׳ פ׳ ניכוין שנינו שלימה

/ בן יצא לאק רי ר/ שנויה היא וכך חו פ ס  לא ב
עבדו המוכר אמרו מכאן אדוניו אל עבד חסניר
 כתב זה פסוק ועל .לחירוח יצא לארץ לחוצה או לכוחי

 ישראל של כנעני בעבד אפילו אמרו רבותינו , הרמב״ן
 יושבי לפני יעמוד זה שגם ̂ לארץ לארץ מחוצה שברח

 ממאה אדמה על היושבים מעבוד וינצל ה׳ ארץ
ד :ע״כ ̂ שם ניהגות המצות כל ושאין עו רו ו מ  א

א ר ץ אוי ר א שרא?^ ד ם י כי ח  זירא דר׳ מימרא . מ
ם :שמח מי פ׳ ת ב ה א מ ה ו ת רו או מ ל א ך כ ל ה מ  ה

 פ' יוחנן א״ר אבא• בר ירמיה דרבי מימרא ,וכו׳
 והראב״ע .בה להולכים ורוח הכתוב מן דכתובות בחרא

 חלקת .וז״ל השדה חלקת את ויקן על וישלח פ׳ כתב
 כי להודיע הכתוב זה והזכיר ,בשדה מלק ,השדה
ה ^  חשוב חלק בה לו שיש ומי לא״י יש גדולה מ

מר :ע״כ ̂ הבא עולם כחלק הוא א א רבי ו ר  וכו׳. זי
 לא לא״י סליק הוה כי זירא רבי בתרא פ׳ בכתובות

 הקונכרס (פי׳ במצרא נקט למעברי מברא אשכח
 הנהר רוחב על עץ ומשליכים גשר שאין תקום יש

 בידו אוחז אם כי עליו לילך רחב ואינו לשפה משפה
 בפני ראשיו שני קפיר הימנו למעלה המתיח בחבל

 הנהר) עברי בשני מכאן ואחד מכאן אחד יהדות
 עם (פי' פזיזא עמא כותי ההוא לו אמר .וקעבר
 שהקדמתם (פי׳ לאודנייכו פומייכו דקדמיתו בהול)
הו(פי׳ בפחזוהייכו אכתי לנפמע) נעשה מי  עודכם קיי

 ̂ עתו) בלא דבר לעשות למהר כבתחלה בבהלתכם
 יימר מי אנא ליה זכו לא ואהרן דמשה דוכתא לו אמר

ה שאמר ומה ליה. דזכינא צ ר ר ש בו ע / ל מ  ר״ל ע
/ אוהו עם לעבור רצה זירא שרבי ת  היות עם כו
 ודחק בו לעבור נאות מקום זירא לרבי לו היה שלא

:להתמהמה רצה לא ■כי עצמו
בית

נחמד אוצר
שאפרו :בגמרא פס .וכו׳ ת ו ר  מהנה .וכר קי־קע מכי
 , לקרקע כמהוכר להם מוכרי; לזין י״ט:) (דף דעכו״ס פ׳׳ק

 חניה להס ר,ק לא ,תחנם לא דכהיכ מפיס כגמרא ואמרו
שאסרו :כקרקע ת ו ר ת מכי רו ת מו בי  נמצא לא זה .ה

ן שיש שפק ובלי ,מקום כפום  מוכרין ואין צ׳ל ואולי ט״פ ^
 y פם לדור כית להם מפכירין שאין כלומר ,הכיה דירוה להם

א) (דף דע״א כש׳ק שאמרו וכמה  שאמר יוכי ר' לדעת כ׳
 דירה לכית לא שאמרו כמקום אף כא״י כתים להם משכירי;

א לתוכו במכניס מפני אמרו  וכמ״ש ,כא״י דוקא ־וזה ,ע׳
ה שם התיס׳ ה :הירושלמי כשה כמקוה אף כד׳ ה הני  _ ו

 שימריכ כא״י עני; להניח שאסור כלומר ,כצ״ל .אהרוכ
 דקה כהמה מגדלי; אין מרוכה בסוף ששנו וכאוצה ,אותה
אמרו : השדות יחריבו שלא הטעם ופירש״י ,בא׳י ש  אין ו
ני דני; א די ל א ת. םו י קנ א׳  רשאי כ״ד שום אין כלומר .ב
 סמיכה אין ובכבל ,בא׳י נסמכו לא אם קנסות דיני לדון

 וכרמכ״ס ס״ד) וכהמוכל(דף י׳׳ד) דסנהדרין(דף בפ׳׳ק כדאיתא
 אבל קנסות בדיני רק זה שאין ובאמת .סנהדרין מהל'י ס״ד
 והלואות הודאות מלבד ממנחי; שצריך במקום הדינים בכל

 אנחנו השכיחים שבדברים אפס .מומחי; דא׳צ ליה דאית למאן
 משא״כ ,שם בהחיבל וכדאמר ,עבדי דקמאי שליחותייהו

.שליחותייהו עבדינן לא כיס השרון ביה ולית שכיח דלא במידי , 
 עיקר מצד רק לאיי עלוי אין קנסות דיני דני; מצד.•שאין וא׳׳כ
 :בדקדוק שלא קצתי החבר ודברי ,בא״.י רק סמיכה שאין הדין

שלא בד יצא ו ע  אצלנו העיקר כנעני עבד אפילו .אה״ל ה
 קנסינן רבו שמכרו מיד לחרות יוצא לח״ל רבו מכרו שאס
ה, ) במשנה שנו וכך לי ג: מ׳ ף ד ) טין  עבדולכוהיים המוכר דגי

ה ע״ב ׳מ״ד דף בהוס׳ (ועיין לחירות יצא לח״ל או  לחוצה ד׳
 ,בעבה דעובר קי״ל עבדו שהמשמרר שאע׳פ הרי ,לארץ)
 בעבד הדין וכן ,כעשה פקעה הארן קדושת מחמת עכ׳ז

 :מ״ה) ד׳ (שס ברייתא והיא ,לחרות ביוצא לח״י מה״ל שברר
לת ה וזו  בדינים בתלמוד רבים עניניס נזכרו עוד . הרבה ז

ד) (דף ביבמות אמרם לזה דומה ,הארץ בקדושת התלויה  ס׳
 ויתן יוציא ילדה ולא שנים עשר עמה ושהה אשה הנושא בדין

 עשר מקץ ויהי לדבר זכר לדכר ראיה שאין אע״פ כתובתה
 מן עולה ח״ל ישיבת ללמדך.שאין בארץ, אברם לשבת כניס

כ ,המנין ד :ע' עו רו ו מ  בדינים דבר כאן עד .וכו׳ א
 :לכד מעלותיה בספורי סיפר ועוד ,ישראל לארץ המחויבים

תם אהב מ ה ו ת רו או מ ך כל א ל ה מ ת ארבע ה מו  בא״י א
ח ט ב א לו מו הו לם בן ש . עו א ב  חז״ל שמאהבת כלומר ה

 בא׳י ד״א שנהילוך הזה נפלא דבר לדבר הפליגו הארץ את
המתחלש פסקא מות אחרי פ׳ ובזוהר ׳ י . עולם חיי לו קנה א. ב iw חגזעז ש וגזוהר ה j 

ת כמעשה ר מצרים א מ א י ל.  לה דזכי מאן דכל קדישא בארעא. מדורא לאשרי בהייוי דזכי מאן חולקא זכאה יהודה ר׳ ף
 זכי אי •אלא עוד ולא ,שם עיין תמיד) שם המושפע הקדושה משפע (ר׳ל ארעא 'על דנחיה דעילא דשמיא מטלא זכי'לאנגדא

ר, קדישא רוח עליה לאתמשכא זכה גחייוי די  עניו שמשך מהמת וכו׳ מובטח בא״י אמות ד׳ שההולך אמרו פע״ז ואולי ה
ה :קדושה רוח רצ ש ר כ מו לעבו הר ע  ^ עמו אז שהיה הזה לכותי סמוך בנהר לעבור רוצה זירא ר׳ שהיה כלומר .בנ

: ליניס סמוך כמו ,י״ט) (שופטים יבוש עם הם וכן
ס »



7 ר8 £ הבוזתשני מאמרם
 הסקם כשיים אתה שאץ תורתך, בהכת מקצר אתה בן אם הכוזרי אמר

 בית היא כי ציון על רהם אומר ואתה ,ומיתך חייך ובית מגמתך הזה
 התמדת אלא מעלה לה היה לא ואילו אליו, שבה השכינה כי ותאמין חיינו,

 ותזכנה לה היקרות הנפשות שתכספנה הדין מן היה שנה תת״ק באורך בה השכינה
ה,  שער שהיא היא שכן כל והחסידים, הנביאים במקומות אותנו יקרה כ^.שר ב

 וממנה אליה נקבצות שהנפשות אומרים מהם ,זה על האומות כל הסכימו וכבר השמים,
 אל הנביאים עליית מקים היא כי אומרים והישמעאלים השמים, אל אותן .מעלין

 רואה אני .והג כונה מקים לבל והוא ,הדין יום מעמד מקום ושהיא ,השמים
 אביתיכם היו וכבר ,כונה מבלתי מנהג או ,-הונף נגדה וכריעתך שהשתהויתך

יותר בה הגרות ובוחרים ,מולדתם מקומית מכל יותר בה לדור בוהרים הראשונים
משהיו

ה קול ד הו י
ג ם כ אתד! :כ;רת כאשר נורא היה הניקום כך אס .כן א

ת מקצר ב ח  הוככ חתה שאין כמדומה .ותורתך ב
אין :דכרת כאשר עושים אתם אין ולמה ,־כראוי התורה  ש
ם זנתה שי ם מ קו ה המ ך הז ת מ ת מג בי ך ו תך חיי מו  .ו

 הכל ויהיו וכיונה־ חשנך תכלית המקום שתעשה ראוי היה
ה :חייו לקיים הרן כנ;ו כאפס■,, רוח עוד כל אליה רצים ת א  ו

מר ל רהם או א כי ציון ע ת הי נו בי י  שכן עוד ולא .חי
 לא נלכד בדכור והוא ,תמיד כך לומר כפיכם שומה היא

 לשכת .לא״י העולים מהיהידיס נראה מחד מעע כי ,גננעפל
3: מין ם א ת ה כי ו נ כי ש ה ה ב . ש ו י ל  תחזור השכינה א

ע׳ז ,זה בכלל והנבואה הגואל בביאת לציון  בית אומרים ו
 נאמר וכן באמת, חיים הקדוש,הנקרא השפע שהוא היינו

 אל ההתאמצות ואיה ,לציון שכינתי המחזיר נא״י י״ח נגרכת
לו :הזה המקום אי ה לא ו ה הי ה ל ל ע  לאי אפילו .וכו׳ מ

 מה מלבד לשם יד לת השכינה שעתידה זו מעלה לא״י היה
 כמו שהוא הבית חורבן עד המשכן הוקס מיום בעבר שהיה.
 : פ׳יז סימן ח׳ במאמר זה יזבבון זכרתי וכבר ,שנה תת״ק

ה פנ ס כ ת ת :שיהשקו . ש שו פ ת הנ רו ק  היה אילו כלומר .הי
ר נחצבה שנפשו מי בכס  קדושה כנשמה באיית ישראל ממיי
ה : לשם לעלות מושק היה כבר כנ תז ה ו  מזוככת שתהיה .ב

 הקדוש השפע כי קדושת: ובשפע א׳י של באוירה ומעוררת
שר : אליה בהזדמן לה אוי בהר נדבק א תנו יקרה כ  או

ת מו קו מ ם ב אי בי  כשיהיה הזה הענין כאשר כלומר .וכו׳ הנ
א משפע קצת בו ידבק הנכיאיס בייקיס כאדם  כענין ,הנני
) א׳ כשאיל(שמואל הנזכר  הת״בא נביאים חבל פגע שכאשר י׳
 :כנביאים שאול הגס ואמרו העם המון עליו שנתפלאו עד עמהם
א הו ל ו ם לכ ה מקו נ חג בו  מתכוונים האימות כל כלומר .ו

 שמחתם וכל ,כו האנושית ההצלחה כל ותולים הזה המקים אל
י : החג כמו אליו אה אנ ך רו ת חוי ת ש ה עתך ש כרי ה ו ד ג  .נ
 פ' חז׳ל שאמרו כענין א׳י נגד וכורעים משתחוים שאנו מה

 שנאמר ,״י6 כנגד יכוין לארן חון עומד היה השחר הפלת
ף :ארצם דרך אליך והתפללו נ  לרעהו הרונך כאיש כלומר .הו
 מלעלות ארצכם עזבתם אתם כן ,עמו בל ולכו כבוד לו ומראה

 שאין מה לנגדה ב־שתהייה אותה מונפים ואתם לדירה אליה
 או • מזה יתירה ומעלה קדוש שפע שום וה עליכם מושך

הג תי מנ ל ב ה מ נ ם היו. וכבר :עעם גלי מנהג .כו כ תי  אבו
ם שוני  תם יו ד עיקר היה ויעקב יצחק אברהם .וכו׳ הרא

י א׳ ס ג  שנאמר זה ,עליהם מעיד והכתוב ,בה לדור וטמרי
 ארן את כנען ארן חת להם לתת אתם בריתי את הקמותי וגס

ארא), (כסדר בה גרו אשר מגוריהם ך, ארן את ולורעך לך ונתתי באכרהם נאמר וכן ו רי  שבהר פיפר שהכתוב נראה הרי מגו
אבותיהם והבית אבור״ם ישבו שם חכר הנהר בצבר מילדמם באדן תושבים מהיוהס להם לא בארן גרים להיותם שבחרו כמה

מכו;:

ר צ ־ או פי ר ג
ג ת כ ך בי י . חי ך ת ו כ ד. ו  בקודחת שזכר חל מי

 להדיר לקולג״־״ו מהייט קויצדי דומה חינו
פין, :מיהה א ת ה כי ו נ י נ ש ה ה ב  כי .אליו ש

 הראית כבר ו:יי(.י בית היא כי ציון על רמס כאץרך
 אליי לשוב שעתידה ר״ל ,אליו שבה שהשכינה אמונהך
ק קשר אלהיך ה׳ כברכת  עשרה השמנה בניכת לך נ
 בסי׳ זכרה שיבח לציון שכינתו ברממיו המחזיר ברכות

ד  למיל הזמנתו מצד עליו קדושתו עדיין כן ואם .כ׳
לו :כמאז השכינה עליו אי א ו ה ל ה הי ה ל ל ע  מ

א ל  הכעס מהשקפת עינינו שנהב אע״פ ר״ל .וכו׳ א
 האדן קדושת מעלת הושקף אמר ממקום עוד ,הנזכר

 .שנה תת״ק באורך השכינה בה שהתמידה מה מצד
 פ״ז סימן בראשון זה מנין אמתת על הארכנו וכבר
 יעויין ,כנה מאות כ׳תשע הנבואה ימי כל אמרו אצל

ה :שמה כנ תז ה ו  זכוה הנפשות שתקנינה ר״ל .ב
 בארצות ה׳ לפני' שם בהתיצבם א״י של ובשבילה בה

 כמוזכר המחכים א״י של מאוירה שתזדככנה או ,ם המי
ר :בקודמת ש א קרה כ ת אלתנו י מג קו פ ם ב אי בי  הנ

 המקומות קנו שעה לפי שם שנמצאו מה מצד כי .וכו׳
א יושביהם: מצלמת וקדושה יהירה מעלה ההם הי  ש

ר ע ם ש מי ש  ושמיה י״ז פ׳ ברביעי אמרו מעין .ה
א :לזה עוזרים הו ל ו כ ם ל קו ה מ נ הג כו  ד״ל .ו

 כדבר ,ההוא המקום אל וחוגגים מכוונים שהכל
 הודו פרש האומות מבקשת שהיה ומה ,כ׳ סי׳ החבר

 ובכל אמרו עד וכו׳ עליהם להקריב וזולתם ויון
י :וכו' אליו חוגגים האומות ה אנ א ך רו ת י חו ת ש ה  ש

 לארז מוצה עומד היה השחר הפלת פ׳ כאז״ל .וכו׳
 ארצם דרך אליך והתפללו שנאמר א״י כנגד פניו יכוין
כו', ם :הפלה מהלכות פ״ה ובהרמב״ס ו רי ח בו  ו

ה הגרות ר ב ת . יו כו'  לו הלך אשר לאברהם רמז ו
 יבאר. זאת ועל .כנען ארן אל וממולדתו מארצו

 אמר כי ,אביו מגורי בארץ יעקב וישב הרמב״ן
 הארץ כלומר ,אחוזהס נארץ ישגו עשו שאלופי למעלה
בחרן כאביו גר יעקב אבל עולם, לאחוזת להם שלקחו

לא



ז9מהבוזתשני מאמרספר

 ̂ בח השבינה נראית ההיא בעת היתה שלא עם זה כל ״ במקומותם אזרחים משהיו
 ̂ בה לעמוד אלא תאוה להם היתה לא זה כל ועם ,וע״ז זטה מלאה היתה אבל

לנשוא מבקשים והיו ,האלהים במצות אלא הרעב בעתות ממנה לצאת ושלא
:אליה עצמותם

ד ר כ מ  פה מהשלמת מנענו אשר הוא הזה והעון ,כוזר מלך הובשתני החבר א
 כי ציון, בת ושמחי רני שאמר כמה שני, בבית האלהים בו שיעדנו

 לשוב כלם מסכימים היו אילו בתהלה באשר לחול מזומן האלהי מענין היה בבר
 בעבודה בגלות רוצים בבבל ונדוליהם רובם ונשארו מקצתם שבו אבל חפצה, בנפש
,ער ולבי ישנה אני שלמה אמר זה על ושמא .ועניניהם ממשכנותיהם יפרדו שלא

כנה
ה קול ד הו י

א :וכו׳ לכגעז אלא להס לא ל ש ת ו א צ ה ל מנ  מ
ת תו ע ב ב ע ר א ה ל כו׳. א  למדים אנו מדבריו ו

 לגור מצרימה אברס וירד בארן רעב בויהי פדעהו
, הרעכ כבד כי שם ז מי  הדבור פי על זה שהיה כ

 שזכר במה לו אולי'סמך כי ,בכתוב נזכר לא זאס
 וידוע ,וגו׳ אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך פס
 אשר ארץ אל ללכת אלהים בקול ששמע במי הוא

 בלתי ההוא המקום מן עצמו מסיע היה לא יראנו
 מסר כבר שמו קדושה על אשר פולס של מלכו רשיון
תה. נגצמו  בארה שהלך. הכתוב פירש וביעקב למי
 אלהיס ויאמר יצהק אביו לאלהי זבחים ויזבח פבע

 מצרימה מרדה הירא אל וגו׳ הלילה. במראות לישראל
 צאת לבלתי צוהו אשר ה׳ פי את מרה לא ויצחק ,׳וגו
ק מן א  להיותו כי ,וגו׳ הזאת בארץ גור באמרו ,ה

 חוצה אין כי ,ביוצא יפסל לבל לו משש תמימה שלה
היו :לו כדאי לארץ ם ו שי ק ב א מ שו ם לנ ת מו צ  ע

ה לי  .וביוסף ביעקב הכתוב מן זאת מודעת .א
 ממצרים ונשאתני קרנא אמר בחרא פ׳ ובכתובות
 יעקב היה יודע בגו, דברים בקבורתם וקברתט

 למה חיים שבחו״ל מתים ואם היה גמור שצדיק אבינו
 בדבר כיוצא .למחילות יזכה לא שמא ,בניו את הכיריר

 א׳׳ר ,וגו׳ ישראל בני את יוסף וישבע אומר אתה
 שצדיק בעצמו יוסף היה יודע בגו, דברים מנינא
שר  אש הטריח למה חיים שבחו״ל מתים ואס היה ג
 וזה .למחילות יזכה לא שמא ,פרסה מאות ד׳ אחיו
ם  כשב תמגא הקודמת בפסקא שנכלל מה ריב ע

:ה׳ פ׳ להרמב״ם מלכים בהל׳
ד ם ונשארו כ ב ס. רו ה לי דו נ  מיעוט נודע !ו

ב' סימן ■בעזרא הכתוב מן העולים
 .ששים מאות שלש אלפים רבוא ארבע כאהד הקהל כל

 עשרה ס׳ אלעזר א״ר בבבל שנשארו גדוליהס ועל
 ,נקיה כסולת שעפאה עד מבבל עזרא עלה לא יוחסין
 ,וכו׳ מבבל עלו יוחסין עשרה שנינו שלימה גמשנה
ה  והוליק בבבל שהיו הפסולים כל עזרא שהפריש והסנ

שאץ מאחר המיוחסים עם יתערבו שלא כדי עמו

ץ היו לא עכ״ז המדינות למלכי ועובדים בגלות בבבל ׳ הי בו
ה אמר :כבכל להם שהיה ועסקיהם משכניהם תאות משני ,גמירות לשנת ישראל לארן לענות מ ם בשיר פסוק .של :הכייי

כנד.

ר צ ד או מ ח נ
 ס׳ אמר כה הכס כל אל יהושע ויאמר שנאמר כמה ,מעולם

 אברסם אבי תרת מעולם אבותיכם ישבו הנהר בעבר וגו׳
: ואבי ו׳ ג רו תו ה בל נ א עם ז ה של ת . הי ה נ י כ ש  ר״ל ה

 ,השכינה כה נראית ההיא בעת היה שלא אע״ס היה זה כל
 השכינה שרתה לא עדיין האבות שם שדח העת באותה כלומר

 השכינה מהתמדת המעלה לה שיש עתה שהיא כמו מעולם שם
א :כנזכר שנה תת״ק שם ה ל ת ם הי ה לה או א ת ד אל מו ע  ל
 ג״כ הם יבהרו לא למה היהודים על טענה יש ומעתה בה

 ויסבלו ימצאו באשר בא״י לגור ללכה ומולדתם ארצם לעזוב
א :האבות סנלו כאשר הגרות ■עול של ת ו א ה לצ מנ  מ

ת תו ע רעב ב  בעס מצרימה ירד שלא ביעקב מצינו שכן .ה
 היה זה כל ועם ,יוסף בנו בעדו ששלח סרס שם לגור הרעב

 מרדה תירא אל לו ואמר הקב״ה שהבטיחו עד שם לירד ירא
 אביס וירד בארן רעב ויהי באברהם שנאמר ואע״ש .מצרימה
ק, כבד כי כצדו תשובתו הרי שם, לגור מצרימה א ב ב ע ר  ס

ר ,מצרימה יורד היה לא עליו כבד הרעב שהיה ולולא מ  ו
 לאה לחוצה מא״י יוצאין אץ ח״ר הספינה בס׳ חז״ל אמרו
 אימתי בפירוש שמעתי ר״ש אמר ,בשלע סאתים היו א״כ אלא
 נסל« סאה אפי׳ ליקח שמצויץ' בזמן אבל ליקח מצויין שאין בזמן

א, צ  שהיה בענץ כבד הרעב שהיה הכתוב ביאר ולזה איןיו
היו :ר׳ש כדברי או ת״ק כדברי אס שיצא מוכרח ם ו שי ק  מב

א שו ם לנ ת מו ה עצ לי  :הצדיק ביוק£ שמצאנו כמו .א
ד י כ תנ ש ב ך הו ר. מל ז  כי בוש ולא הודה החבר כו

 גדולת פרשת כל את ידיעתט עם אנחנו
ק לעזוג רוצים אנחנו אין ועכ״ז ומעלותיה א׳י  מולדתט א

ק לדור ולילך נרגלנו אשר היקום עם בחו״ל א  לסכול ישראל ב
 הזה עולם מיי לדחות היה שהרנה היות עם , ודוחק עוני

ה :היקרים עולם חיי מפני והננזה השפל עדנו מ  בו שי
ם הי אל חי רני :יוצרנו שהבטיחנו מה .ה מ ש ת ו  כי ציון ב

 שהיתם הרי ,ב') (זכריה ה׳ נאם כתוכך ושכנתי כא הנני
 בבית מנייתה כתוקף שני בבית השכינה שתשרה ההבטחה

 חז״ל שמנו דברים ושאר הנבואה בסלה כי כן היה ולא ,ראשון
ארו שני: בבית שחסרו ביומא ש ם. רובם ונ ה לי דו נ  כי ו
^ כל ז׳) (נחמיה שנאמר כמה ,שעלו העם ממעוט נראה ק  ה
, אלפים רנוא ארנע כאחד ׳ ו ג  הלוים שהם שכהה והגדולים ו

ר אל ואקבצם שנאמר ,כלל לעלות רצו לא ס  אהוא אל הבא מ
 אמנז זה ומפני ,ח׳) (עזרא שם מצאתי לא לוי ומבני וגו׳

 ראשץ מעשר מהם ונטל ללוים קנהם שעזרא פ״ו) (דף ביבמות
ה בגליות רוצים : לכהנים ונתן ד בעבו שהיו אפילו .וכו׳ ו
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 קריאת ,דופק דודי קול ,ביניהם הנבואה דתטדת הער והלב בשינה הנלות בנה

 שאפר ומה ,המקדש מצללי שיצאה עלהשבינה טל, נמלא שראשי .לשוב האלהים
 שהית עזרא על ,החור מן ידו שלח דודי .לשוב עצלותם על ,בתנתי את פשטתי

 ואמרו נמורה בלתי הודאה לשוב קצתם שהודו עד ,והנביאים ונחמיה בהם פוצר
 כי ,קצורם מפני מקוצרים הענינים ובאו ,לבם במצפון להם ונתן* ,הסבל כה כשל

 הרבה ואם מעט מעט אם לו הזדמנותו כפי אלא האיש על הל איננו האלהי הענין
 היינו הפצה ובנפש שלם בלבב אבותינו אלהי לקראת מזדמנים היינו ואילו ,הרבה

קדשו להר השתחוו דבורנו ואין. במצרים. אבותינו שפגעו מה ממנו פונעים
א ל תן * ן ונ פו צ מ ו • ב ו ח ת ש ה ו

צר ד או מ ה ל נ ה קו ד הו י
n ב :דין ביה כס כלזיכיי כי:; לאדם הגלות דימה ,ב־םי:דז ל ה ר ו ע ת ה ד מ ת ה ה א בו נ ה

ם ה ני  כי רעהך זאח רבהי בחינה ז״ל כאמרס .בי
 היכן הייא א״ר הקב״ה, זה לבך, עד נגע כי מר

 קריא הדין מן ישראל של לבן נקרא שהקב״ה מצינו
אמרו :לעולם אלהיס וחלקי לבבי צור ל ו ש ת כ  כ

ל . ב ס  אנשי מאמר והוא ד', סימן בנחמיה ככהוב .ה
 ויאמר ,הביח בנין לבעל האויבים קשרו כאשר יהודה
 bn לא ואנחנו הרבה והעכר הסבל כח כשל יהודה
דה, ויאמר רש׳׳י ופירש בחומה,. לבנות הו  היו כך י

,השכל כח כשל .יהודה אנשי ומהאוננים אומרים
 נכשלו החומה לבנין והעצים האבנים ועומסים הסובלים

 והעפר האויבים. מפני לבנות פח בהם שאין בנחם
 בבנץ ליתן הרבה ומומר סיס יש ועדיין ,הרבה

לבנות! עלינו גדולה המלאכה שעדיין לומר החומה
,האויבים פחד מפני ,,בחומה לבנות נוכל לא ואנחנו
 פח כשל באמרם שנכללה ידמה החבר כי אפס .פכ״ל
 הדבר היה כאילו מצפונם חסרון על הוראה הסבל
 מורה הכתוב לשון ואין .ולמשא למעמם עליהם ההוא

 כפירוש האויבים פחד מפני כחם כשלון שהיה בפשופו
 כמ כשל החלסי מאמר החלה'אמרו שהרי רש״י,
גו', הסבל  חשבו אשר האויבים דעת ספרו ואח״כ ו

 ממת מפני כחם כשלון היה ואילו ,תועה להם לעשות
 הסכל כח כשל ולומר בזה זה לתלות לו היה המציק

 רש״י שפירש מה לפי שכן וכל צריס. אמרו כי וגו׳
 ולא והולך מספר נחמיה היה שכך צרינו ויאמרו ננל

ה, יהודה אנשי מדברי מ  להם ונתן אמר ק פל ה
י .ופו' לבם במצפון  במעשיהם כונחס הכשר לפי נ

 קצורס וכפי ,חפצם בידם עליהם,להצליח ה׳ נועם היה
.והולך שמבאר כמו מקוצרים ההם הענינים היו

ס ואפשר !סבל במלח מצפונם חסרון על שהורו כן ג
 החומה בנין במלאכת כהנו כשל לומר להם היה כי

 13כד אמנם כי משא, כנושאי עצמם את יראו ולא
 ית עבודתו כ״ה סימן מספר מחתימת עצמו החבר

 על קרה פ׳ כתב והרמב״ן .וכו' האמתי החירות הוא
 לכם שאיננה , כהונתכם את אתן מהנה עבודה אמרו

 עבודת אבל המלכים . -עבדי כעבודת שעבוד עבודת •
, ולתפארת לכבוד בה לכם נתתי גדולה מתנה כו' ו

 היותם על המורה סבל תאר לעצמם יחסו והם .ע״כ
ר השתחוו :בחקס חסרון זה והרי ,שעבוד בעבודת עמוסים ה המלך שאמר מה כנגד .ונו' קדשו ל

בקודמת י

ה ו •ל הו. כנ
 ישראל היו כך ,מרגיש ואין מכין אין , וככיגיש גמיש וכחותיו

 והמצוה התורה שהה והרגשותש הייתש שי־־ לוה גג
 וכל ישן כשהוא שהאדם שכד.ו . ער והדש :מש: נשכרים
 ■אינו והוא ללכ' הגועה יש עדיין עכ״ז כעלים אכדיו הנועוה

 השכינה היתה ־p ,עולם שגה ישן היה שגיגא!ה ,לעול: יפן
 זכריה הגי אז שהיו כמו' כא׳י הגכיאים שני על מראשה עדיין•

 הגלות: שינת מהון אותם להעיר צישה השנינה ושיהש , ומלאכי
את דיפק דורי קול  ששאיהכ כמו ., ־:!ובS אאהיש קרי

מן א  קום לי לומר כשנתו המעמיק אוהכו שאתי עג דישק מ
שי :דודים ונדוה לכה השכב מאי עד דודי א שרא ל מ  טל נ
ה על נ כי ש אה ה צ צללי שי ש מ קד ט  כאדם כמשל . ה

 שאומר ,לו שישהאו עד מכהוך ושומר הבוקר באשמורת כדושק
 מן נתמלא שראשי עד השמים אויר תהה נצב אנכי מהי פד

 חון בעמדה להם מצשה השכינה היהה כך כשהר, העל:היודד
 אה לשכר כדי והכל .הנהרב המקדש בית שהוא קורתה ■מצל

תם על :אדם בני דבור ממשל ראוץ ב עצלו שו  כמו .ל
 העולם נגיוכה מרגיש אינו הנומתו ומהשק במטתו הנטמן העצל
^ גושו לקיום עמידתו צורך מכיר ואינו משגיח ואינו ל  ו

ניו,  מכיר אינו הוא אף אותו קורא כנששו אוהבו ואס עני
די :לנווכתו אותו ,שקורא ובמי גאוהכו ח דו ל דו ש  מן י
ד חו א על ה ר !עז ע אליו ידו מכניס שאוהגו כמו .  חור ד
 ענין היה p ,נסשו לעורר ומתחיל קצת גו שמכיר עד הגית
 שיבוא זכו לא אמנם ,לא״י לשוב הגולה אל בעדם ששלח עזרא

ח וכבר ,משה שעפה כמו וגמושתים באותות נביא אליהם מ  א
 שבימי ראשונה כביאה שתהיה שניה ביאה היתה ראויה מז״ל
ע מוצר :החטא שגרם אלא משה ו  : בהם מפציר .ב

ם אי בי הנ  וזכריה נביאה חגי והתנבי כמ״ש ,וזכריה הגי .ו
 אלה בשום ובירושלם ביהוד די יהודיא על נביאיא עדוא נר

 כר וישוע פאלהיאל בר זרוגבל קמו באדין .עליהון ישראל
) (עזרא בירושלס די אלהא בית למבנא ושריו יוצדק  : ה׳
תן מצפון ונ  היה שלא לבכם■ במצפוני נהרת החטא .לבם ב
או :האל לעבודת שלם לבם ב ם ו עניני ם ה  השפע .מקוצרי

 רק הראוי כפי להם הגיע לא עליהם לחול מזומן שהיה אלהי
פי :ראשון בבית שהיה ממה ופחיתות בקצור תו כ מנו ד  .הז

 לקראת הכון הכתוב וכמ״ש ,אליו שהאדם'מכוין ההכנה כסי
ה :אלהיך עו מ פנ תינו ש בו  מהנסים ור״ל .כצ׳ל ,א

ם: שנעשו והנפלאות רנו ואין במצרי חוו דבו ת ש  להר ה
שו  הפסוקים ׳אלו תדיר מזכירים שאגו מה ר׳ל .וכו׳ קד

ק חבוב על מורה והדבור כתפלה ■ קבועה היא ואיך הקדושה א
במצסוננו
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 והדומח הזרזיר כצפצוף אלא ,זה וזולת לציון שכינתו והמהזיר רגליו להדום והשתהוו

: כוזר מלך אמרת כאשר ,וזולתו בזה שנאמר מה על הושבים אנחנו שאין ,לו

ח  שקראתיו מה לי שתקרב עתה וארצה ,הזה בענין לי יספיק חיוזרי אמר כ
 להמי קרבני את שאמר ממה לקבלו, השכל על שיקשה ממה בקרבנות

:וריחו ולחמו ה' קרבן הם כי הקרבנות על ואמר ,ניחוחי ריח לאשי
י שאמר מה החבר אמר (2 ש א ר ל ש י ל מ , כ ה ש אומר הוא ק

כי
יהודה קול

: שהשהחויחך רואה אני בקודמח ס׳ ר ו חזי מ ה  ו
תו נ כי  אומר ואתה שם אמרו כנגד .וכו׳ לציון ש

:וכו' ציון על רחס
ה ב כ ר ק ת  באואן שכלי קירוב ר״ל .וכו׳ לי ש

 בקרכנות ימצא מאשר משרידיו יסורו
מר :הלילה גשמות על מורים דברים א ל ו ת ע בנו ר ק  ה

 ,ראשון של גמרו הוא רק עצמו כאני דבר זה אין .וכו׳
 הזה בענין לקבלו השכל על שיקשה ממה כי לבאר

 קרבן הם כי לגבוה הנהונים בקרבנות שיאמר מה הוא
 לפי אה״כ בו שיתבאר ממה להוציא וריחו, ולהמו ה׳

 כי המה ילה׳ לא .והריח והלחם הקרבן כי האמת
 על יאמר לפנינו כתוב היה כך וכאילו ,לאשיו אם

א על תתמה ואל .וכו׳ הקרבטת ו  דוגמתה הרגה כי ה
 וכבר אראך, כאשר הנמשכת בפסקא לחבר מצינו

 .הכוונה ונתבררה וכו׳ יאמר בה שכתוב נוהחא מצאתי
 הניח מאשר כי בדברים, ובא שמור הנאות הסדר והנה
 העבודה עם הכרם בו שיצלח ההר משל י״ב סימן

 הראשונה המיוחדת המעלה כי שם ואמר הראויה,
 עם לזה עזר לארץ .ושיש ולב סגולה שהוא לעם היא

 .לכרס כעבודה שהם בה התלויות והתורות המעשים
ס, מ״ז סימן בראשון הסגולה ענין ביאר וכבר ס״  ו

 רבים וגדגריס הנבואה בענין הארץ מעלת וביאר
 בשלימות לבאר בא עתה ,הנה ועד י״ג מסי׳ מתיחסים

 הממשיכים והתורות המעשים ענין והוא הנשאר, החלק
 ,בהם גדול מקצוע שהקרבנות הקדושה בארץ הדטק

 הלזו, הכונה אל מהיחסים דברים ימשוך ואחריהם
:דגרתי בסדר המאמר מראש כאשר

 כל מישר לאשי שאמר מה החבר אמר כו
לחמו קרבנו את החבר הקריב

נחמד אוצר
א :המיד אליה מתאוים ואנסנו נמצפוננו ף אל ר. כצפצו רזי  הז

מיר  הלך לחנם לא החובל בס׳פ וכמ׳ש ,עורב מין הוא ז
 שיש נודט וכבר .מינו שהוא מפני אלא העורב אצל הזרזיר

 ודברים מלות איזה לבטא ללמדו הזה עורב למין אפשריות
 fעכ שמצפצף מה כלל מבין שאינו היות עם אדם בני מלשון
 מדברים אנחנו בעו״ה כך ,ענין איזה שמדבר לשומע נראה

 לבנו ואין אבותינו שלמדונו הרגל מחמת הפסוקים אלו
ה: עמנו בז

ה ארצה כ ה ו ת  שתקרב רוצה אני .וכו׳ לי שתקרב ע
 לבקש בא לא .הקרבנות ענין השכל אל לי

 עי כי בכלל, המצות עעמי לבקש שאין כמו הקרבנוה תעם
 חז״ל ואמרו ,דרכם ל^בין שדי חקר ולמצוא אלוה בסוד בא

חב על בקש אך .המצות עעמי נתגלו שלא  פקרגנומ ענין קי
 :השכל נגד פשוטיהם מל הנראה כפי שהם מפני השכל אל

ה ס ת שאמר מ מי קרבני א ד  הנשגב שהאל היתכן .וגו׳ ל
 שהם ריח או אכילה בו יתואר ומדוהיו אנוש דרכי מכל

ם: בעפר אשר חיים בעלי מאורעות ד סו ת י ו בנ ר ק ה ל ע מוי א  ו
מו ה' קרבן הם כי ח ל ש הוא אף .וריחו ו  לסבב שיש מגי

 קרבן שהוא שר״ל ,לאשי על דקאי לחמי קרבני דאח המקרא
 טענתו חזק בכן ,שאח״ז בסימן באמה שהשיב כמה אשו ולחם
 הקריב לא ה׳ קרבן כי שנאמר כמו ה׳ קרבן שנקרא במה שד

) (במדבר במועדו  מקריב הוא אלהיך לחם את הי ונאמר ,ע׳
, (בראשית הניחוח ריח את ה׳ וירח ונאמר ,כ״א) (ויקרא (  ה׳

:אש מלת נזכר לא ששם
ו ר מה כ אמ שי ש שר לא ה בל מי ש  שביאר מה .ק

ה ,לאשי לתמי קרבני ואמר הכתוב . המנ  גלויה הזה ו
ק שאין קר  מן יורד אשר - הש׳י של האש לחה רק ה׳ לחם נ

 שאע״ס הקושיות כל מישר וזה ,הקרבנות את לאכול השמים
ם והכונה ,הקצור ע״ד הוא ה׳ ולחם ה׳ קרבן לפעמים שנאמר  ג

א : pהמםו מן סתום וילמוד ה׳ אש ולתם קרבן שהוא גוה הו
אומר

, ijw קשה.
^ דבר 'יעף את לעות לדעת והסברא המחקר לאנשי ע  באמרים ודמוייס משלים תיקון ע״י ,הקרבנות ב

 ואסגרה בסימני אגמרה ,וגו׳ חכם קהלת שהיה ויותר דכתיב מאי דרבא כההיא בהסכמה, לא השם בשחוף
 ורחבה אלה בכל האלהיח הכונה נפלאחה כי הסימן זה בסוף אלינו מדבר הקול אח ונשמע .ליה בדדמי
כל/ ההחכמוח מבלי שלם קבול ההורה למקבל היא העליונה והמדרגה ופלא הפלא למעלה למעלה ונסבה  ש

מה, מוצאי בעניניה אליו להוציא יאוח ההיא המדרגה מן למפה כי אפס חכ ח להשקיט ה קו ספ סה  מזעפו י
ח עינינו הנה .כח יגיעי כמענו ושם'ינוחו  רק הקרבנוח ענין על מאמרו שאין אלינו המדבר פיו כי מאו

 סימן בראשון לדעת הראית וכבר .הקודמת בפסקא מלך של בקשחו והיא השכל, אל ולקרבו האזן אח לשבר
 עניני כי , שמה בביחורנו לך באו נקבצו אשר זולתם במקומות עצמו החבר דברי מניעס וצ״ט וע״ס ע״ז

 דבר וגמענו ,השבעים מארבעה בהמזגם ונערכות ומתאזנות המשתערות הטבעיות להויות נמשלו התורה
 ראויה שהיא הצורה מזג לכל ותהיה ,וצמחים מחיים להם ראויה היא אשר הצורה בהם ותחול ויתכנו השלמו .

סד, דבר במעס סו פ  מעשים לשער ודם בשר ביכולת ואין ית׳ הבורא מאת משוערים כלם התורה מעשי וכן י
והקרבנות רמשכז זכרון עלה ששם ,ונ״ג כ״ג סי׳ בשלישי ה׳ מיד בכתב הכל ,האלהי הענין בהם שיחול עד

בפרש
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 ועפה .ההמה כמקומות ומכס דרכיו ראה .גפרס
 עם והמשכן הקרבנוח סדור להמשיל לפניו שלו דרכו

 האלהי הענין הל היה ידם על אשר משמרתו שומרי
 כי המזנ> יחסר אל היצירה שלם לאדם ̂ באומה
 הכללי העולם דוגמת אליו הנלוה עם המשכן להיות

 ביהס ויאתיון קרכו > כמוהו ^פן ע^לם היה האדם ■והן
חד. גם להמשילם ׳ראויים היותם עד נפלא  ואלה י

 החבר פי על פוקד אשר עבודתו לכל המשכן פקודי
 לו ברא נכון לב .מלמעלה עליו אדם כמראה לדמוח

 ומשם התורה זהב שם אשר הארון והוא אלהים^
 כמו והנבואה .התורה חכמה חכמות שתי תצאנה

 הם כנפים פורשי והכרובים .כ״ח סימן שיתבאר
 . ערוגותיה בשתי הלב על המרחפת הריחה במדרגת

 לקרבנות וזכות בדקוה המחחלפים מיניה לג' האש
 שבאדם הסבעי ההם הרוח כנגד y ולמנורה זלקפורת

 שלש קונה הוא וגם ,הנפש בו הההבר ידו על אשר
 בכבד תחלה יתהוה אשר דם של איכותו כפי מדרגות

 שבצלול הצלול ואה״כ בלב ממנו הצלול יתוקן ואמ״כ
 המבעי החם הרוח כי ידענו וכבר .במוח *חוקן

 ,שבו והדק המעולה מהחלק האדיי הדם מן יתהוה
 לרוח •והיה ממנו העולה האד יזדכך הדם זכות <כפי

 הנפש לשאת בכבד אס yהנפש לכחות נושא פבעי
 במוח ואם ,החיונית את לשאת בלב ואם !הפבעיח

 איפוקראפי הכמת ממקור זה וכל .המשכלת את לשאת
 .מדע מביני ונכבדים רבים מפעם הרופאים אביר

 לתוצאות ראשית הלב שמו אשר החכמים לדעת «גם
 נצפרך לא ,שיתבאר כמו מכללם והחבר כלנה כחיתvר

 לב של שכמו על המשרה שתהיה ובלבד ,הסדר לשנות
 משלחנו יזכו שכלם האברים ליתר והודו מכבודו למלוק

 שם היו והשמנים והקפורה הקרבנות .ישקו פיו ועל
 שקדם כמו מיניה לג' הנזכרת האש בהם להתלות
 הדם במיפב הנתלה מיניו לג׳ הפבעי החום, לדוגמה

 המשהה שמן שם היה ועוד .שזכרנו כמו בו להתקיים
 שמן כי באדם הנבואה שפע על מורה קדשים קדש

 מיתרון עליו היורד הראש משמן יחסר בל ראשו על
 וזה yאדם של פבעו מצד לא אלהי; רצון שגע ספע

 והדעת החכמה אור על המורה המנורה שמן לעומת
 הארון מן היוצאים החכמה מיני שני והס שקדם, פמו

 הנבואה שפע על המורה המשחה ולשמן ־ דברנו כאשר
ם, בגוף גשמי הלק עצמו מצד לו נהיחס לא אד  ה
 מין מגדר יוצא אלהי וענינו הלולים קדש פריו כל כי

 הוצרכו והנה .ומ״ב מ״א סי׳ בראשון כמבואר האדם
 נדבקת היתה שהאש הדברים שלשה כנגד כלים עלשה
ס, ה  והמנורה הקפורת ומזבח העולה מזבח והם כ

ם  הכבד כנגד ,בהם ישרהו אשר הקדש כלי יתר ע
 עבודתם, לכל אותם המשרתים עם והמוח זהלג
 .זכרנו אשר מדרגותיו לשלשה הדם יתוקן בהם אשר
 מה לפי כי נדבר, ולב בלב איך בעיניך יקשה ואל

 כי לך דע שקדם. כמו הלב הוא הארון שהונה
 להשלים נאות בלתי שהיה ממה הלום הביאנו ההכרח
 ממלא כלי ידי על הושלמה כן ועל ,בארון זו פעולה
בנפשך תדמה ואל .הפנימי המזבח והוא בזה מקומו

 המשא חומר כי כאלו בדמויים מה מזרות להמלס
 היו וכליו השלהן וכהנה. כהנה בס להכשיר יסבול

 לשבעה לאכול ערוך לשלחן אדם של צרכו לדוגמת שם
 מכסהו מועד ואהל המשק יריעות מציאותו. לקיום

 החיצוניים הרכים האברים כנגד ,ומסך התחש ומכסה
 בריחיו קרשיו קרסיו הפנימיים. משמרה שומרי

 הם גס לשמור הקשים האברים כנגד ,ואדניו עמודיו
 נושאי והנביאים הכהנים .הפנימים האברים משמרת

 המושם הארון מן היוצאות והנבואה התורה חכמת
 הנראים החושים כנגד הם כאמור, הלב במדרגת

 כמדובר, הלב בעזרת הראש שמחניהס והנסתרים
 מה על ומזהירים מכירים יועצים אלו לעומת אלו כי

 וכפ כיור שם היו .ממנו להזהר או לקוותו שראוי
 וסירות ומנקיוה וכפות וקערות וממהות ומלקחיס
 ואף גרון האדם בגוף שבאו עמת כל וזולתם, ומזלגות

 ולהשוות לתקן הנשימה לעבודת שונים מכלים וכלים
 היציאה וכלי המזונות מותרי דומות וכחות הלב, מזג

 ממקום להעתק אדם של צרכו שהיה וכמו והשתן.
ק, מן י ולברוח המועיל לבקש למקום  שם היו כן המזי
 הנכבד אלעזר כי ,כליו כל עם המשק אח נושאים

 ומנחת הסמים וקסרת המשהה שמן בעצמו נושא היה
 והדקים הזכים הדברים כנגד המאור ושמן התמיד
 בר רוחניותס. לעוצם במשאם פורח ואין שבאדם

 והמזבחות והמנורה והשלחן הארון נושאים היו קהת
 כמו ישאו, ובכתף בהם ישרתו אשר הקדש וכלי

 עם והרוחות ,עצמות להם אין הפנימיים שהאבריס
 נושאים היו גרשון ובני .ישאום בהם הדבקים הכמות
 התחש ומכהה מכסהו מועד ואהל המשכן יריעות
 והיו החיצוניים. הרכים האברים כנגד שהם והמסך

 ואדניו ועמודיו בריחיו קרשיו קרסיו נושאים מררי בני
 הללו הכהות ושתי הקשים, האברים כנגד שהם

 אולם והרגלים. הידים במדרגת והם בעגלות נעזרו
 ונכח .המוזכרים אלו לצורך כלם הס הפרפיס יתר
 הפללות כשיתבררו מ״ג סימן בשלישי אמרו יהיה פניך

 האלה הדברים היות ולמען .לחלקים לבך תהן אל
לפניך: הצגתי זה לעמת זה את לבבך על כלס

שם הארון ה ש ר תו :החכמס הוצאות שממנו הלב .ה

רלג על המרחפת הריאה .כנפים תורשי כרובים

 לקרבנות האלהית האש
ולמנורה; ולמסורת

ת ו נ ב ר ק ת ה ר ט ק ה  ו
 בהם להחלות והשמנים

.סיניה לג' הנזכרת האש

 שהוצרכו כלים שלשה
 ומזבח העולה מזבח לכך,

 כלי עם והמנורה הקטרת
.בהן ישרתו אשר הקדש

: ערוגותיה כשתי

 המההלק העבעי החס הרוח
 כלב נככד מדרגות לשלש

;ובמוח

 שקדם העכעי החום תליית
 שבדם המעולה בחלק וכרו

:בו להתקיים

 עס והמוח ועגב הכבד
 עבודתם לכל אותם המשרתים

 לשלשת הדה יתוקן בהם אשר
 : הנזכרות מדרגותיו

ולהשלמת
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 הארון מר^ם ממלא לכלי הוצרכנו זו אעולה זלהשלמת

 ,ט להשלים אששרית נלתי להיותה האמתי הלי שהוא
;למענהו זו פעולה פעל אשר הכלי הקערת מזנח זהיה

וכליו השלחן

 מועד אהל המשכן יריעות
 התהש ומכסה מכסהו
 את לשמור וכיוצא והמסך

.הנזכרים הכלים

 בריחיו קרשיו קרסיו
 וכיוצא ואדניו עמודיו
 הכלים הם גם לשמור

. הנזכרים

 נושאי והנביאים הכהנים
 והנבואה התורה חכמת

.הארון מן היוצאות

 על המוצק המשחה שמן
. הראש

ו «כיור נ כ  ומלקחים ו
 וכסות וקערות זמחתות
 ומזלגות וסירות !מנקיות

.וןולתם

,וכליזו המשכן טשאי

 שמן כעצמו נושא אלעזר
 הסמים וקטרת המשחה

ד «מגתז י מ ת  ושמן ה
.המאור

 .כלי נושאים קהת גני
 ובכתף הפנימים הקדש

.ישאו

 בעגלות נושאים גרשון גני
כאמור. ודומיהם יריעות

ם מרדי מני י א ש ו נ  
 ודומיהם קרשים געגלות

. כמדובר

 שלם לאדם ההזדמנות מוג
 לפניו עלון שלחן לו להיות
 ישלם ולמען ,ולככוד לעושר

ג היותר צד על מציאותו :מו

:החיצוניים הרכים האנרים

החיצוניים: הקשים האכרים

 הנראים החושים שגו הראש
 והיועצים המכירים והנסתרים

 שראוי מה על ?המוהיריס
:ממנו ולהזהר לעשות

 נהלו כאדם הננואה השפעת
פלאי: והוא ראשו עלי ית׳ נרו

 הנשימה וכלי והאף הגרון
 והכמות הלג מזג להשוות
 וכל• המזונות מותרי מדוחות

שק היציאה :וה

 כלים שהם והרגלים מידים
 למקום ממקום מעתיקים

 מן ולגמח המועיל לכקש
:המזיק

ם הדנרים י כ ז  וסדקים ה
 כמשאם עורח ואין ,שכאדם

:רוחניותם לעוצם

 ישאו המה והכהות הרוחות
 נהם שאין הפנימים האנרים

:עצמות

 סרכים האכרים נושאים כלים
:החיצוניים

^ האכרים נושאים כלים שי  הק
 כמדרגה הם הללו הכתות ושהי

:והרגלים הידים

ל ל כ ה  הכל איך להורות הזה גננשל ר.3המ שכיון ו
ת בסדר יפה נעשה תטנ  כאילו אלהיח חכמה ו

 נכון שוה במזג עדתו להשלים חכמתו מגמת שם
 שיושלם כדרך האלהי הענין קבלת מול אל ומזומן

ה איך ואולם .השכל קבלת מול אל אדם של מזגו הי

 ההזדמנות ע״י באומה האלהי הענין שיחול זה נמשך
 כי ,אודותיו על לחקור החבר אליו פנה לא ,ההוא
 בזה כונחו שגלה וכמו ,זאת יתקור אלהים הלא

 ומכללם שקדס^ במה הראיתיך אשר רבים במקומות
 שראויה הערכים ושיעור כאמר/ כ״ג סימן ג' מאמר

 t יתברך ליוצרה אם כי איננו האנושית הצורה להם
 בינה האלהי הענין למול הראויה הסיה האומה וכן

 השיעור אותו לשמוע וצריך לבדו לאלהים אם כי איננו
 שאמר כמו דברו עם אדם יתחכם ואל ,ממנו והערך

 .עכ״ל / ה׳ לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
 הכונה על מלל ברור ההיא הפסקא מראשית גם

 אס כי האלהיס אל מתקרבים שאין ואמר הזאת
 ,׳וכו שעורם יודע שהוא בעבור עצמן האלהים במצות

 מלאכה בכל אמר אשר המשכן במעשה שהיה כמו
 ר׳׳ל משה^ את ה' צוה כאשר וגו' בצלאל ויעש ממנו
מגרעת; תוספת בלא  ההם מהמלאכות בדבר ואין ו
 באמרו בה דחתם ולסברתנו; לדעתנו מסכים שהוא מה

 כאשר אותה עשו והנה המלאכה כל את משה וירא
 להשלממ סמוך והיה ,משה אותם ויברך עשו כן ה׳ צוה
 המה אשר הענינים בשני שנשלמו מפני ,השכינה מול

 ,האלהים מאח התורה שתהיה מה הא' ,המורה עמודי
שתהיה ה והמשק מהקהל. נאמן בלב מקובלת והב'  הי

 שנאמר כמו הקהל מכל מעשהו והיה האלהים; ממצות
 ,והרצון התפן בתכלית ,לבו ידבנו אשר איש כל מאת

 •אמר כאשר ,השכינה שהיא החולדת השלמת והתחייב
 הצמס ביצירת לך דמיתי וכבר בתוכם; ושכנתי
 מתכונת .עיקר התמיד והנה .ע״כ ;וכו' והחיים
רדו, לא דברים בשני האלהי הענין לקבול ההכנה פ  י
 הראוי והערך השיעור יוגבל יחברך שמאחו האחד

ה, האלהי הענין ידם על יחול למען במעשים מ או  ב
 הענינים להשלים ונכון נאמן הקהל לב שיהיה והשני

 ומשני לבב. ובנווב בשמחה יפברך מאתו המצווים
 ענינו ביאר שכבר האמונה שרש חובר האלה החלקים

 אך האלהיים הרשמים על באמרו ע״מ סימן ראש
 ידיעה אל בזה צריך להם והזמון וחבורס הויתס
 ומי ;האלהים מאח הביאור פכליח מפורשת שלימה

 ותנאיו גבוליו על אותו וקיים הזה הדבר שהגיעו
כו'; המאמין הוא שלם בלב  יבחר אשר ואולם . ע״כ ו

 להביס הוא , זו בפסקא השכל אל להקריב ההבר בו
 הערכים אופן דמיון ע״ד דבבואה בבואה מרחוק

 המשק בענץ יתברך מאתו ומתאזנים המסתערים
ם אליו והנלוה  ההסזגוס שעור לדוגמת הקרבנוח ע
 הצורה קבלת אל הכנתם לענין אדם של בגופו

 שהצד ,כמדובר אלהית ולזה שכלית לזה ;העליונה
 גדולה חול המלך הנהגת עליהם לחול בשניהם השוה

 נועכע היה דבריו ובכלל .שיבא כמו מקום מול לא
 האלהית, האש למאכל נחנו אשר הקרבנות לענין

 כאשר שבאדם הסבעי החום אצל השמן לשד כסעם
 ועתה__כי .הפרנוים בביאור תשלומו עוד ויבא דברנו
 בפסקא מבר של כונחו ולברר ללבן דלחיו לבנון פחח

ם עניניה הבנח אל טוב בכי הכנס ;בכללוח זו  ע
דקדוקיה
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 ל״ל ,לאשי הם אמנם ,אלי מיוחסים הם אשר הניחוח וריח והלחם ההוא הקרבן כי

 ,הלקה שאר הכהגים יאכלו כן ואחר ,הקרבנות מאכלה אשר ית׳ לדברו הנפעלת האש
 דמיון ושום .מקום חול לא גדולה חול המלך בו שיחול כדי הסדר תקון בזה והבונה
מי, טבעי בגוןש החלה המדברת הנפש האלהי הענין ה  ונסדרו טבעיו נשתוו כאשר ב

ראוי והיה ,הבהמות מענין נעלה יותר לענין נכון סדור והתחתונים העליונים כחותיו
שיחול

יהודה קול
. הקרבן כי אומר הוא :ופרסיה דקדוקיה כו׳ ו

ל אליו התיחסס כי בסמוך יבאר ה  על להורוה הוא י
ל :וכו׳ אצלם והולו מצחתס קבולו ש ר״ א ת ה ל ע פ נ  ה

 t לאשי באמרו יהב׳ אליו הפיהסה סעס וזה .זכו׳
ה' לרצוט הצפעלה היסודית האש והיא  אחר כאמרו ̂ י

 והיחס באומה ברצותו האלהים בהפ:ן האש נפעלה כך
 הדק הוא האש כי וחשורחס, מנחחם קבול אוח

עלה מ ח, הירח גלגל חחח אשר מכל ו פו כ. מהגו ע״
 שהאויר באמרו ד' סימן לו מצינו זה בלשון וכיוצא

 כאשר בדבורו ומצמייריס לרצונו נפעלים הגופים וכל
כו/ ומדבר כותב ונקרא ,וארן שמים הצטיירו :ע"כ ו

ר א ה ש ק ל  שאיננז הקרבן מן שנשאר מה ר״ל .ה
והכונו! לכהנים: מק אס כי הנזכרת האש חלק
ה קון בז ר ת ד ס . ה ס׳  הקרבנות עם האש כי ו

 הטבעי החום לדוגמת היא למאכלה לה המתוקנים
ם שבאדם מו, המתוקן שבדם המעולה הדק ע לקיו

 אליו והנלוה המשכן חלקי כל יחס זה אחר שיזכיר כמו
 ולכל דבריו לכל ,ביצירה השלם האדם חלקי עם

ה, ההוא המזג מתקון אשר משפטיו  ימשך ובזה בז
 גשמות התיחס בלחי האלהית או השכלית הצורה חול

:הכוללת הקדמתי אשר הדרך פי על ,מהנה אחת לשום
ל ה חו ל דו א ג ל ל ם חו קו  כת מרוב שם שאין .מ

ם :גשמי בנושא שו ן ו ו מי  תשים שום ר״י' .וכו׳ ד
 והוא וכו'.. המדברת הנפש אח האלהי לדמיון•הענין

ה לסי נאות דמיון סנ ;הכולל בספור הצעתי כאשר ה
 והוא .ואיכיותיהם היסודות ד' טבעיו. נשתוו

 הנפשות והשתנו באמרו י׳ סימן בחמישי זה ביאר עצמו
כ: הארבעה, המבעים ההגבר כפי גדול שנוי ״ ע

 כחוש הם .והתחתונים העליונים כחותיו ונסדרו
 אודותם על דברנו אשר והחיונית הצומחת הנפש

 והתחתונים העליונים ואמרו .ול״ג ל״א סי' בראשון
 סדור :שמה שזכרנו והמשרתות הראשיות הכחוה הם

ת .הבהמות מענין נעלה יותר לענין נכון מ א  כ
 החי מן במאומה המבעים נשתוו ולא י׳ סימן בחמישי
א על יתירה צורה לקבול נכסף ואיננו הבהמי פ  מ

 ואץ יתירה לצורה ונכספו באדם נשתוו אבל ,החיונית
 יתירס צורה עליו ואצל ,האלהי הענין אצל כילות

: הנפעל ההיולאני השכל נקראת כו' י והיה ו או  ר
נשתיז כאשר למעלה אמרו עם נקשר וכו׳. שיחול

טבעיו

נחמד אוצר
םר שר וכו׳ הקרבן כי »ו ם הם א חסי לי מיו  כל כלומר .א

 ה© כאילו מיוחסים הם ואליו ה׳ במצית מקרבים הקרבנוה
, דמיון כפי ה' לחם ם3 ס ג  לחם הם האמש כפי אמנם ה

ח :השמים מן היורד אש ר׳ל ,אשי ל ע פ ב׳ לדברו חנ ת  ,י
, בדבר הקרבנוש אכילה פעולת מקבל הזה כאש '  רצוני ה

ח' ברצונו אח״ב :רצונו העושים עדהו על ובהשגחתו י לו ו כ א  י
ם הני כ קה שאר ה  לצוות יתב׳ חכמחו שגזרה כמו הנה . חל

 ואשמות בחעאות הכהנים שיאכלו גזר כן האש אכילת טל
ר ש ש, אכילת מן הנשאר ה  כהנים באכילת שאין ובמו הא

 ה׳ לחם כאן אין האוכלת באש כן האוכלים; המה כי ה׳ לחם
 בכדי ה' כעם המדרגוה תקון .הסדר תקון :האש לחם רק

 בעת שמיני בסדר הוא מלא ומקרא ,ה׳ כבוד אליהם שירא
 וצום ישראל ולזקני ולבניו לאהרן משה קרא המשכן שהוקם
 תעשו אשר הדבר זה משה ויאמר ונאמר ,הקרבנות על אוהם
, כבוד אליכם וירא ׳ די כלל על דנין אנו ומזה ה כ ח:' בנו ר ק  ה

ל חו ך בו שי ל מ  מן יונאוה ההרגשות שכל נודע כבר .ה
 מקומו שבאדם השכל והוא שהנשמה הקדמונים ואמרו ,המוח
 להם וקראו לד׳.חלקים המוח חדרי חלקו דרכם ולפי ,במוח
 שם אשר שבכולם המובחר אמנם .ומחשביי וזכרוני מדמה

, שופט שקראוהו הוא באמת שכלו ועיקר האדם נשמת מסיחסת
ת כל על המושל הכח והוא. י  האמת בין ושופט בכלל האדם נחו

 תנועותיו וכל ,הגוף כל הנהגת ידו ועל ,והמגונה ילנאה והשקר
 ומלכותו הארן כל השופט מלך כמו ,ממנו נמשכים ומעשיו■

 השגחת לדמוה פניו מגמת המחבר ששח ולפי .משלה נכל
 ביחוד סגולתו בעם ודבקותו בהשגחתו בארן ומשערו הש״י

 וכמאמר ,אותו ושופטת האדם גוף את המנהגת אדם נשמת ל6
שופטו, יצר צדיק חז׳ל כן טוב. עלי  המלך מן דמיונו נשא ו

 שיבוא וכמו ,המלך בו שיחול כדי הסדר הקון שהכונה גאמרו
ד: ל מו ה חו ל דו  גלוי מכנים שאגו מקום בכל כי ר״ל .וכוי ג
ד ק כ' כנו א  לא השמים ושמי השמים כי דע ני וכבר כ

 כבודו גלוי מכנים וכשאנו ,ממנו ירדל מקום אין יכלכלוהו
 בסגולת בפרטיות השגחתו בזה הכונה עיקר לארן וירידתו

 והמקרה הטבע ומשדד הנהגתם ומישר צרכם ומתקן האדם
ם  המאזין המלך כמו לרעה, בהם לנגוע דרכם לסי הנאי

 היותר צד על להנהיגם המונו קהל על והמשגיח והמקשיב
 לבער עמו ברשעי שפטים ועושה שונאיהם עם ונלחם הוב

 שהקב״ה ,מקום חול לא גדולה חול שאמר וזה .מקרבו סרט
 מדמים אנו הרי ,יראיו ומציל בארן ושוטט גדולתו מגלה

 ממנו הנהגחנו לקבל שזכינו מהמת מלכותו כבוד עלינו מנתגלה
ע לא ,ביחוד יס׳ ד ע או טבע ב ד ם :מקרה ג שו ץ ו מי  ד

ן עני חי ה ל א  מנץ הבנת בטיניך קשה אם כלומר .וכו׳ ה
 בתוך ית׳ כבודו שכינת תדבק הקרבתם ט״י ואיו הקרבנות

̂ל ש לדמיון לפניך תשים שום ,עדתו <ן ת ת הנ ר ב ד מ  והיא ,ה
ה ,האדם מס0 ל ח ף ה עי בגו ב מי ט ה נשמת מלבד כי .ב

ץ הכהמה מן האדם מותר הארן על הרומש הי כעל ובין בינו המבדלח האדם י גוף ברא עלילות נתכנו לו אשך והש״י ,א מ  ב
מז האוכלת האש שתהיה בכדי לאשים בהמות לעלות השם שצוה מה תתמה אל אהה אף ,האדם לנשמת משכן להיות רי מו  אי
שר :בארן השופט אלהים לכבוד משכן א תוו כ ש עיו נ ב ו ונסדרו ט תי חו ן סדר כו' כ כו  הוא האדם שעיקר היות עם ר״ל .וכו׳ נ

ובודאי ,בלבד רוחני גמלק אך וגשר נוף בזולת האדם את לברוא הקצר ה׳ היד שנאמר לשאלה מקום אץ עכ״ז ,שט ©נשפס
שאלת
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ת כל אצלו ולהתחבר ולישרו אותו להורות אצלו המלך השכל שיחול  הסדי ישאר אשר ע
 ולמשתה למאכל צריך השכל בי לכסיל וכמדומה ,ממנו יפרד הסדר יפסד וכאשר < ההוא
 ,כן ואיננו ,בהפרדם נפרד בהתמדתם מתמיד הוא כי אותו ׳שרואה בעבור ולריח

 הנהנתו לקבל ויכון דבר שיסתדר ובעת ,הטוב רוצה לכל מטיב האלהי הענין אכן
 האור יקבל לא סדרו יפסד וכאשר ,ודעת וחכמה אור עליו להאציל ממנו ימנע לא

הפסד, שנוי אותו מהשיג האלהי הענין והתעלה .הפסדו ויהיה ההוא פח וכל או,
שיש

יהודה קול
: סבעיו ט׳ ת ו רו הו . ל ו ת ו . בעיון: א רו ש לי  ו

ל :במעשה כ א מ ה ל ת ש מ ל  :לחמי קרבני כנגד .ו
ח. רי ל / :ניחוחי ריח כנגד ו ו כ ו י ה ל א ה ן י נ ע ה ן כ  א

ן וכן נ״א י ענ  בעיני ישרה היח כי ̂ לי קח אותה .ה
ם להסכימו מעסה יתחיל הנמשל'אשל־ ענין סזהו  ע

ה אור המשל: מ כ ח . ה ת ע ד ה  שהחכמה אפשר ו
 , נעלמים בסודות הנסתרת היא והדעת הנגלית; ,היא

 מכמה למדתי ולא ל׳) (משלי יקה בן אגור כדברי
ע: קדושים ודעת ד ה א הי י . ו ו ד ס פ  הבנוי יוסב ה

 האור יקבל לא כאשר כי ,סדרו שנפסד הדבר אל
 שיאמר לי נוח ואולם .וכל מכל הפסדו ימשך ההוא

ה הי ו וי ד ר פ  בזה יבא כי האור אל הכנוי ויוסב ;ה
 ולהתהבר־ ,למעלה שזכר״בו המשל עם מכוון הנמשל

 יפסד וכאשר ההוא הסדר ישאר אשר עת כל אצלו
ה :ממנו יפרד הסדר ל ע ת ה ן ו י נ ע הי ה ל א ג ה שי ה  מ
תו וי או ד או שנ ס פ  ממי נסרד היותו שעם ר״ל . ה

ה' ישיגנו לא הנה הנהגתו מלקבל סדרו שנפסד  שנוי י
 ;השכל אצל וההפסד שנוי הבלתי זכר ולא .הפסד או
 כי הגוף; מן בהפרדו מה באופן שנוי ישיגנו אמנם כי

 אח״כ יצא ובגפו עמו להתחבר תחלה יבא בגופו
 אמנם בחמלה. מאשר יחסו ונשתנה לבדו שוכן להיותו

ה׳ הוא  כדבר הברואים לבין בינו כלל יהם שום שאין י
; פ׳ בראשון המורה  השתנות שום בו לחשוב אין א
ס. מצד אפילו ח  י״א פ' בראשון המורה דבר והוא הי

 בינו יחס אין כי לזולתו; יחוסו ישתנה ולא לאמר;
חס שישתנה זולתו ובין  ; שיתבאר כמו ההוא בו,הי
א :ע״כ ״ (נ ל. כ ה וכל) ב  במחשבה עלה כבר .וכו' פ

 האלהי הענין והתעלה שאמר למעלה הדברים לחבר
 בסדר שיש מה בכל הפסד או שנוי אותו מהשיג
א; מושבנא ואילך ומכאן מהעבודות; מבודה  אחרינ
 העבודות. סדר מחלוף שנוי ישיגנו שלא הכונה ותהיה

 באמרו הדברים שהמשך אלא .מהעדרם הפסד לא גס
מורה וכו' אלהיך ולחם ה׳ עבודת בהם נאמר &ח״כ

שזכרון

ר צ ד או מ ח נ
 שיש שלולא מודים אנו פנים כל ועל , זאת היא הבל שאלת

 וסדור לאדם הראוי בהרכבה יסודות מארבעה מורכב גוף כאן
 והמדמה המתעורר כח, כמו ,הכתות ושאר ההרגשות כחושיו

ת, ושאר תו ן :האדם ענין יצוייר לא כ עני תר ל ה יו ל ע  נ
ן עני ת מ מו ה ב •ה  ;אלו כתות להם הבהמות שאף שאע״פ ר׳ל .
 שהם באדם שהם מה לפי להם דמיון ואין ערך אין אמנם,

 בעלי בכתות שאין ,מה האדם נשמת לקבל וראוים דקים יותר
 באמרו פרקים משמנה שני בפרק הרמב״ם שכתר וכמו ,חיים
ת שבנשר הזן(ד״מ) כת שאין כ א'  הזן שהכת ,שבאדם הזן הו

ה : האדם מנפש פעולתו וזה הנשר מנפש פעולתו שבנשר הי  .ו
ל ראוי הו ל שי כ ש ך ה ל מ צלו ה  הקדמונים הסכימו כבר כי .א
 חסר יהיה 'אבל ,שלמים ומדותיו האדם כתות אין שאם

 שיהיה יתכן לא לזה וכדומה אכזר או רוצח כמו ,במדותיו
 , שיהיו צריכין אדם'השלמים בני מבעי כי אצלו שלם השכל

ם: בעלי ממדות נבדלים מרותם . י הסדר חיי א, הו  כתות ה
ר :ובריאותו האדם ש א פסד וכ  הפסד איזה כשיגיע .הסדר י
 דברים העדר מצד הן כחותיו חלישות מצד הן האדם לגוף

 האדם שכל יפסד ככה כחותיו שיפסידו עד הגוף את המקיימים
ה בעבורם: מ דו מ כ . ו ל סי כ ל בו חושב הכסיל ל כ ש  ה

ך ל צרי כ א מ ה ל ת ש מ  עוד כל כי שרואה בעבור הנם .ו
 פעולות ממנו וכשיעדרו חכמה רוח מלא ושותה אוכל שהאדם

 שרואה ומאחר ,הבין אין כפרד כסוס והוא עמו בל לרו אלו
ה שאדם ת ט ל'ו כ או  נמשל ושותה אוכל ושאינו וחושב חרש ה

 למראית ,ומשתה מאכל הפרדת בעת ממנו נפרד והשכל כבהמה
ו : למאכל:ומשתה צריך שהשכל הכסיל ישפוע מיניו נ נ אי  .בן ו
ת: את יבין לא הכסיל הנה א הענין ז הי אבן׳. ל א כ ה טי  מ

צה לבל כו' רו  ולא אכילה לא א'צ אל שלנשמה ודאי ר״ל .ו
ע עניני שאר ולא שתיה  בנדיבת יתב׳ האל אמנם ,הגוף צו
 החומר לדבקה כבודו מזיו נאצלת קדושה נשמה ימנע לא חסדו

 הנשמה ואז רוחניית שדי נשמת לקבל מוצן הזה כשהגוף הגופני
 המשכיל אמנם ,ובבינה בדעה ׳אותו ומנהגת הגוף על חלה
 הנפרד השכל מן רב הבדל נבדל באדם אשר השכל שזה מבין

 או הגוף אל בואה מרם האדם נשמת שהיא כמו החומר מן
ף, מיתת אחר  עם מעורב וידיעתו האדם שכל שאמנם הגו
וכל גשמי בדמיון רק אינו וציורו שכלו שכל ,גופים עניני

 הדרגס5ו המאוחר אל הקודם מן בהיקש רק אינו ידיעתו
אן־ ,גשמיים מקרים רק אינם אלו וכל תולדה אל מתולדה

ת ידיעה היא הגוף מן כשנפרד לרוחני אשר והמדע השכל  מחניי
ת, בסקירה סוקר הכל וההוה והעתיד והעבר פתאומית ח מר, הדבוק משכל מאד הרבה נעלה יותר בענין אצלו שוה והכל א חו  ב

י הגוף יסלש אם הנה בחיים האדם שבהיות ומאחר  וגופנית האנושיית חכמת בפעולת כלי השכל ימצא לא שיהיה ענין איזה ע׳
 ,שאת ביתר ויחכם לגמרי רוחניי שכל אל ישוב ואז לגמרי הפרדו עד פעולה שום לשכלו אין ,בחומר דבוק עדיין ולהיותו

ת : למשכיל מובן דק עיון מה ע ב סדר ו כון דבר שי  וקדושתו, האל מהשפעת מה דבר לקבל ומוכן מסודר שהחומר בעת .כו׳ וי
שר :המקבלו בענין אשר הכח כפי והשכל דעה עליו ונותן ומונן זו השפעה ממנו מונע אינו •הקב״ה סד ובא פ  uS סדרו י
ר יקבל או א ה הו ה ה הי פסדו וי , כבוד ידם על שיראה בכדי וסדרם הקרבנות ענין דימה ומעתה .ה '  האדם גוף אל ה

ה :עליון ואור שדי נשמת עליו שיחול כדי והבור׳מתוקן נכון צסדר המבונה ל ע ת ה ן ו עני הי ה ל א ג ה שי ה תו מ  או שנוי או
ההוא שהשנוי ,שכינהו תשרה לא עבודה סדר שבהשתנות שתאמר עד השתנות ישיג אלהי שלכבוד בנפשך תדמה אל .הפסד

איט



הכוזרישני מאמרספר
 על והמשתה והמאכל והזמירות והקטורת והקרבנות מהעבודות עבודה בסדר שיש

ה, וזולתי אלהיך ולחם ה׳ עבודת בהם שנאמר עד ,והקדושה הטהרה תכלית  ז
 הדמיון דרך על מנחתם וקבלו ,והכהנים באומה הטוב בסדר לרצונו כנוי והבל
 אך ,ובמשתיהם במאכלם ההנאה מן ונקדש נעלה והוא ,להם לכבוד אצלם והולו

יתקן ואח״כ ,נתקן היה כאשר והכבד האצטומכא שעכול כמו ,לנפשותם מאבלם
הצלול

יהודה קול
ח שזכרון ד ט  עכוזיה למעלה אמרו כנגד עולה ה׳ ע

ס ,מהעבודוה  בסדר לרצונו כנוי והכל שאמר מה ג
 מורה וכו׳ מנחתם וקבולו והכהנים באומה הטוב

 מהעבודוה עבודה בסדר למעלה אמרו עם הסכמה
 ועל לאחורי חזרתי כן על .וכו' והקטרת והקרבנות

 ולא יחדו הספור כל לחבר ראיתי השני הנוסח פי
ם חבור לקצתו יהיה  והכונה .הימנו שלמעלה מה ע
 אשר מהעבודות עבודה בסדר שיש מה כל כי בזה

ת וישראלים: לויס כהנים בה ישרתו ו בנ ר ק ה  ו
ת ר טו ק ה ת ו רו מי הז ל ו כ א מ ה . ו ה ת ש מ ה  ר״ל ו

 ע״י והזמירות ,הכהנים ידי על והקטורת הקרבנות
ס והמשתה והמאכל ,הלויס  יזבחו אשר ישראל ע״י ג

ס זוכים גבוה ומשלחן לה׳ שלמים זבח  כשהם ,המה ג
ר אז והקדושה הטהרה תכלית על נעשים מ א ם נ ה  ב

ת ו ד בו / ע ם :מהעבודות עבודה שזכר מה כנגד ה ח ל  ו
. ך י ה ל  וגם וחבריו, הקרבנות שזכר מה כנגד א
 בשיר אשר המלכים כדרך סעודה בכלל הזמירות

 גשמות יתלה פן מיחוש שום זה בכל ואין .יין ישתו
ל כי ,יתב׳ בהקו כ וי ה נו כנ צו ר ר ל ד ס ב ב ו ט  ה

ה מ או ם ב י הנ כ ה  עבודה בסדר למעלה אמרו כנגד ,ו
 והכהנים וישראלים, לויס תכלול והאומה ,מהעבודות

 כמו החבר דבר המדרגות שלשת כנגד כי ,כמשמעו
לו שזכרנו: ב ק . ו ם ת ח נ  והקרבנות אמרו כנגד מ

ד רק איננו זה וכל .וכו' ״ ן ע ו מי ד לו ה חו ם ו ל צ  א
ד בו כ ם ל ח  כלל ההם הקרבנות מן שיהנה לא ,ל
קר, עי א וז״א ו הו ה ו ל ע ש נ ד ק נ ה מן ו א נ ה וכו׳ ה

ך ם א ל כ א ם מ ת שו פ  מזגנו תקון כצורך ר״ל ,לנ
 ותקן מקר אזן אשר והשיעור הערך ע״פ הנפשיי
 אצלנו מושגת בלתי בתבונה ית׳ האמתי המשער החכם
 המצווים המעשים ע״י האלהי בדבוק השלמתנו לצורך
 שיזכור כמו עבודתו, לכל המשכן במלאכת ית׳ מאתו
חרו קצת זה אחר ^ אשר משלו ע״י ס  של מזגו על נ
 של הנאה זה מכל יתב׳ לו ואין ,דברט כאשר אדם
 הם וכך .וכו׳ ההנאה מן ונקדש נעלה הוא כי כלום
 מרית השם להיות חלילה חלילה נח, פ׳ הראב״ע דברי

, יאכלו זבחימו חלב אשר כתוב כן כי אוכל ולא גו' ו
 המריח כאדם לפניו וישרה העולה שקבל הניעם רק

, ערב והוא סוב ריח כו' כ: ו ״ מו ע ל כ כו ע  ש
א כ מ טו צ א ד ה ב כ ה  מאכלו מכל שאין בזה רצה .וכו׳ ו

 רק אשר,בו, השכלי לחלק כלום של הנאה אדם של
שיתקיים’•מזגו לתקן באכילתו נהנה הוא לבדו הגוף

ר צ ד או מ ח נ
 אין אנמט אז הקרבנות סדר שבהעדר ,אוהנו רק משיג אינו
ו נ  שבהשתנות כמו בלבד, אוהנו משיג והשנוי לקבלו כח ג

ה, שהיא מאחר משהנה הנפש עצה אין לגוף י נ ח  אין אך מ
 שנפסד מאחר רוחנייה נפש ע״י השכל לקבל ראוי ההוא כגוף

סדד ;ושדרו קשורו ה ב ד בו ת ע דו בו ע ה  לפי קרבן כל ,מ
הו: ת. עבוד ר טו ק ה ם: קעורה סדר ו מי ס ת. ה רו מי ז ה  ו

ל :בביהמ׳ק אומרים הלוים שהיו השיר כ א מ ה ה ו ת ש מ ה  .ו
 החטאה יאכלו.את ואשר ושוק הזה בלקיחת ככהנים שנצטוו מה

ת על :האשם ואת לי כ ה ת ר ה ט ה ה ש קדו ה  כאותה . ו
 ,בתרומה אוכל שמשו העריב ,במעשר אוכל ועלה טבל שאמרו
 שלישי ,בחולין שני ,אמרו עוד . בקדשים אוכל כפרתו הביא

 צריכה הטהרה שתכלית הרי ,פוסל בקודש רביעי ,בתרומה
ה : בקדשים שתהיה ש קדו ה  צריכה קדשיס מקדשי האכילה .ו
ד :קדוש במקום שתהיה ר ע מ א ם שנ ת בה ד בו  ולחם ה׳ ע
ך הי  בטהרה כלומר ,ה׳ עבודה נקראים זה ובשביל .אל

 :צריו הוא ולאכילה ה׳ מאכל שהוא ח׳ו שנאמר לא ,!בקדושה
ל הכ  לחם פירושו ה׳ לחם שנאמר מה כלומר .לרצונו כנוי ו

ה :שאפשר הטוב סדר על ה׳ רצון כפי הנעשה מ או  בעדת .ב
 דעת לקבל עצמם ומכונים ביראה ה׳ אה העובדים ישראל
ם :■עליון הני כ ה  ה׳ בבית עומדים וישרם חסידותם עס .ו

לו :בקדושתם עבודתם לעבוד כ ק ם ו ת ח ל מנ *i דרך ע  . ־יוןu־
 אס ה׳ וירח שנאמר כענין מנחתם מקבל שהקב״ה שנאמר מה
) ונאמר(מלאכי ,הניחוח ריח  יהודה מנחת לה׳ וערבה ג'
 ששוכן לומר כשרוצה ,משל בדרך רק מדובר אינו ,וגו׳

ה, להם המוכן כסדר עליהם סקב״ה ד בו  אומרים אנו מע
א :המנחה לו ושערגה ההוא. הניחוח שהריח הו ה ו ל ע  נ
ש קד ה מן ונ א הנ  לו אין קדם שמי בשמי השוכן האל .ה

 מן.מאכל כי אף ענין משום הנאה לו שניחש ודמיון מנין
 שזה כביכול אומרים אנו השלמות משיגים כשאנו אך ,ומשסה

ם אך :הקב״ה של לחמו אכל ם מ ת שו פ  המאכל זה .לנ
 גכוה משולחן הזוכים והכהנים הקרבן מביאי אל מיוחס

 כמו הקרבן נשלם ובזה ,קדשים ושאר הפנים להם ואוכלים
 שנאמר הכהנים יאכלו לא אס לבעלים כפרה שאין חז״ל שדרשו
 והבעלים אוכלים שהכהנים מלמד ,בהם כפר אשר את !אכלו

מו :מתכפרים ל ב כו ע א ש כ מ טו צ א  (מאגען הקיבה הוא .ה
 הראשונים אמרו והנה .הושט דרך המאכל יורד ושם בל״א)

 אשר הדקה והלחה באצטומכא תחלה מתעכל המאכל כי
 אל דקים ורידים דרך הולך ובמשתה פכמאכל המובחר מתמצית

י י ־  המרים החלקים נפרשים ושם שני עכול מתעכל ושם ,«
 משם העולה הדק והאד ,שם נתקן והדס ,המרה אל בבדם

 אל הדם מקצת יורד ומשם .שבאדם הצומחת נפש הנשא מליו
 והאד ,יותר שם הדס ויתוקן שלישי עכול ושם ,הלב וזדרי

 החיונית הנפש תנשח ועליו ומדוקדק זך יותר ממנו העילה
חדרי אל ורידים דרך הדס מקצת יעלה הלב ומן .שבאדם

המוח
 הזה המשל ידי ועל .ביאורו כהמשך שבפנים בשלם עניני! לחקן השכל הנהגה עליו החול למען מצבו טוב על

הקרבטת כי האומה, כלל להועלח רק כלל להנאחו אינם כי אמד, ולהמו ה' קרבן על הורה דברי את רואה אהה
עם
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 ̂ ההוא במזון והמוה והרוה הלב יתקן ,ברוה שבצלול והצלול ,בלב ממנו תצלול

 הדפקים דדך אליהם ההולכות ברוהות האברים ושאר העכול כלי כן גם ויתוקנו
 הנהנת לקבול ומזומן מתוקן כולו המזג שיהיה דבר של וכללו .והורידים והעצבים

מדרהון די בהם שנאמר המלאכים לעצם קרוב נפרד עצם היא אשר המדברת תנפש
עם

ל ה קו ד הו י
ם  משלימים כלס יחד אליהם והגשפלים וכליו ה-משכן ע

 השכינה כו לחול הנאות המזג ושווי והשיעור הערך
 כי אפס ולסובהנו. להנאתנו והכל כמדובר בישראל
 ובנמשל במשל זה נמשך היה איך חי כל מעיני נעלמה

 ואין זה הוא נשגב סוד כי הנערך ההוא השווי מצד
 נכוחים דבריס הנם והנה להשגתו. מבוא לשכלנו

 אשר וגאלינ״ו איפוקראש״י פי מוצא כל על מיוסדים
עו  מתעכל המאכל כי ̂ בעולם הרפואה עבע מדי
 ,הורידים ע״י יובל הכבד אל וממנו באצסומכא תחלה

 העולה הדק והאד לדם והיה יפה להתעכל יוסיף שם
 לנפש הנושא עצמו הרוח הוא ממנו ההוא במקום

 שם !יובל הלב אל הדס מקצת כן אחרי ,הצומחת
 ,וצלול זך להיותו תקונו שם ויעלה יפה יפה יהעכל

 והוא הראשון; מן יותר מדוקדק עשנו יעלה ובכן
 מקצתו יסע משם ;החיונית הנפש עליו להנשא חן לוח
 שם אשר המוח חדרי אל מעלה מעלה ויעלה דם של

 מחספס דק שבצלול צלול היותו עד עכולו יושלם
 העולה האד מן ה׳ רוח עליו ונחה ,הזכות בתכלית
 .המשגת הנפש עליו להנשא דעת רוח והוא ;כאמור
 הזה הדרך על הענינים ישלמו כאשר כי .החבר זביאר

 הגוף מזג ואל עצמם האברים אל תשוב ההנאה כל אז
 המדברת הנפש הנהגת לקבול ומזומן מתוקן להיותו כלו

קן אז וז״א :מאומה ההוא מהמזון נהנית לא והיא ת  י
ב ל ח ה מו ה מזון ו א ב הו קנו ה תו ם וי לי כן ג  כ

ל מ ע  ;ראשונה הזכיר אשר והכבד האצשומכא והם .ה
ר כאמור: ובכבד באצפומכא ראשיתו העכול כי א ש  ו

ם. רי ב א כו; קא הנזכרים אלו משלהן כלם אשר ה  ז
ת חה חו רו ת ב כו ל הו ם ה ה לי ם מן א קי פ ד  .ה
 ועל הלב מן הנמשכים הדופקים העורקים דרך ר״ל
ם :האברים לכל החיוני הרוח יובל ידם בי צ ע ה  .ו
 החוש לצורך המוח מן המסתעפים הגידים הס

 עצבוני ידיך הכתוב מלשון היותו ונראה .והתנועה
 שם שזכר המפרשים לדעת קרוב ,׳)י (איוב ויעשוני

 עצבוני כי אמרו המפרשים רובי באמרו הראב״ע;
ם :ע״כ ;הגוף מיתרי בראו ;קדר מלשון די רי הו  .ו

 הכבד מן המחפשסים דופקים הבלתי העורקים הס
 והנה הגוף. חלקי כל אל הדם להוליך צינורות והם

 בעצמן מתפשסות הללו הרוחות כל כי אומר גמר החבר
ף; כלל אל  הנזכרים הרופאים שאבירי היות עם הגו

דרך בעצמו יתפשנו אס הנפשיי ברוח מאד נסחפקו

ר צ ד או מ ח נ
 השכליה הנפש משכן ושם ,הדקות תכלית אל מתעכל ושם המוח
 שלש שהנפשות הקדמונים יאמרו כן על .האדם נשמת והיא
 והמדקדקים . ונפשית וחיונית צומחת) (רצוני עכעיית והם
 שכמוח הנשמה והיא אחת שהנפש אמרו הקדמונים מן יותר

 הרמב״ם וכמ״ש ובלב; בכבד הכחות אלו נמשכים וממנה
 משל שיהיה ואיך .אבות לפרקי שהקדים פרקים משמנה גפ״א
 היום שלאחרוניס ובאמת .הראשונים דרך לפי יפה עולה החבר

 ובני ואבריו האדם גוף בתקון השיגו והרבה ;לגמרי אחר דרך
 החבר דרך ומ״מ הראשוניםכלל, ידעו שלא מה וגידיו מעיו
קנו :האופנים בכל נכון על ינפא תו לי כן גם וי ל כ כו עי  ה
ת וכו׳ הו ת ברו כו ל הו הם ה ם דרך אלי  והעצגנים הדפקי

 הדופקים שבאדם הקשים הגידים הם הדופקים הנה .והורידים
 היוצאים הדקים הגידים והם המיהרים הם והעצבים ,רגע בכל
 בגוף, אשר ההרגשה כל ומהם הגוף בכל ומתפשעים המוח מן

 הם אם הראשונים בהם הרגישו לא מאד דקים שהם ומחמת
 .מאד דק חלל בהם שיש הרגישו והאחרונים ,לא או חלולים

 .הלב אל יורד הדם עליהם שדרך הדם גידי הם והורידים
 הולכות הרוחות הדופקים שדרך שאמרו ראשונה משנה זה וכל
 בעול נתבאר וכבר ,חיים רוח עליהם להאציל האברים כל אל
ה, כל  דרך ומזנק שבלב השמאלי מחדר יוצא הדם אגל ז

ם והולך סובב ומשם הגוף חלקי כל אל הדופקים הגידי  דרך.
 שהאדם עוד כל תמיד והולך סובב הוא וכן ,הלב אל שנית

 אל הדם את לשלח ללב כח אין האדם שימות ובערם ,הי
 דם מבלי רקים הדופקים נמצאים מותו אחר ואז ,הדופקים

 ■מאליו הדם יורד שם דרך אשר בגידים קרוש דם שימצא מלבד
 שהדופקים לומר הראשונים הגיעו זה ומחמת הלב, לצד

 החבר אמר והנה .מקומם כאן אין ארוכים והדברים ,מולכים
 אותו ומתקנים המזון את מעכלת שהאצעומכא שכמו דרכו לפי
 האצעומכא לתקן והמוח הלב מן הרוחות נמשכו הזה התקון ומן

ם אכילת הוא הזה ובדמיון כן ,עצמה  יחול ובם ,מצוה הכמי
 התיקון ומן ,והכבד האצעומכא כדמיון והם הראשון תיקון
 שהם הקרבנות את האש עכול ע״י מעולה יותר תיקון עולה

 הנשמה חלה שאז וכמו ,במוח הנעשה האחרון העכול בדמות
 ואל האדם חלקי כל אל הגוף כל דרך רוחות ושולחת שבאדם

 שעל האוכלת באש אלהי רוח יתחבר כן עצמם, העכול כלי
 המקריבים עצמם ובכהנים האומה בכלל קדוש שפע ושולח המזבח

 ■ העכול לכלי דומים והם , רבנותp שירי והאוכלים הקרבנות
כללו :שבאדם  סבם הוא שבאדם המאכל כלל . דבר ו

שר :נשמתו האדם שיקבל ותקון א א פרד עצם הי  ־ וכו׳ נ
 מן הרבה במעלתה נפרדת רוחניית קדושה צורה שהיא אע״פ

 הזאת תתחבר.נפש שלא נותן והדין למלאכים, ודומה החומר
 המלאכים על שנאמר כמו כי ,הפכיים שהם האדם חומר אל

מדרהון די שנאמר אחת בכפיפה אדם בני מם שידורו שא״א
עם ■

 בכחו יפגיב ומשם המוה במשכן ביח לשבת תפארתו אם או ;וההרגשה התנועה לצורך הגוף אברי אל העצבים
כללו :המקומות לכל ויזהיר יאיר עין וכהרף הארץ על יצא כשמש ;האברים לכל מכבודו למלוק ל ו ר ש ב  ד

ה הי ג שי מז  ענינו כל סוף כי ;ההוא המזון מן נהנית הנשמה ואין נהנה הגוף כי והולך מבאר .וכו׳ ה
א ה מ הי ג שי מז קן כלו ה תו מן מ מזו ל ו בו ק ת ל ג ה נ ש ה פ ת הנ ר ב ד מ ר ה ש א א ם הי צ / נפרד־ ע ו כ ו

ולפיכך
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 16 והיא ,מקום חול לא והנהגה מלאכות* חול בגוף ויחול ,איתוהי לא בשרא עם

 אם כי יחול לא האלהי והעגין ממגו. נעלה היא ׳כי מאומה ההוא מהמזון נהנית
 בלתי לו אפשר אי טבעי חם ברוח אם כי תתחבר לא והנפש השכל, מקבלת בנפש
והלב ,הלב היא הפתילה דמיון ,הפתילה בראש הלהב כהקשר ,שיקשר מקום

צריך מלכות. *נ״א
יהודה קול . נחמד אוצר .

ם אנו ועכ׳ז ,ב׳) איתוהי(דניאל לא בשרא מם .ויחול :למזון צורך שום בה לחשוב אין ולפיכך מפליאות מאי
ד העצם ושותה אוכל שאדם והמשתה המאכל ע״י איך יוצרנו חכמת ר פ א הנ הו מלאכות חול בגוף : ה

 בית מצאה הנפש גס בעבורם אשר סבה אל מסבה הענין ילך
 ענין על תחמה אל אתה אך ,במוח לה קן .והנשמה גלב

 לאיומתו: אלהי לשפע משכן ואודותס בעבורם יהיה איך הקרבנות
ל חו פו וי ל בגו ת חו כו ל ה מ הג הנ  מדמים שאנו מה .כצ״ל ,ו

 המלכות בבחינת היינו האדם בגוף שורה שהנפש ואומרים
ה, הג הנ ם שכל ו רי ב ^ ס חו כ  ה!את הנפש ע״י מונהגים הם ה
דו ירים לא ומבלעדה רי שאי א :פעולה בשום רגלו ואת אי  ל

ל ם חו  מחלקי הלק באיזה ויושבת מקום שתופסת שנאמר .מקו
 שזה ובאמת .הגוף משיגי ישיגהו לא רוחני דבר כי ,הגוף
 ועכ״ס ,מובהק לפילוסוף רק יובן ולא עמוק מכל עמוק ענין
 נסתפק לא הכוזרי ואף ספק, בלי הענין שכן המופת בא כבר
א בי :האדם נשמת בענין גזה ה הי ל ע ו נ מנ  נשמת .מ

 ודבוק חבור שום לה להיות מאד רחוקה רוחניותה מצד האדם
ן :הזה הגשמי המזון עם עני ה הי ו אל א :הנשמה ר׳ל .ה  ל

ל חו י י ש אם נ פ  הנשמה רוחניות קישור באר.סדר הואיל .בנ
שמי, גגוף  הנפש והיא בנפש מתקשרת שהנשמה ואמר ג

 :הבהמיית נפש או המהאוה נפש אותה שקורין ויש ,החיונית
ש פ הנ א ו ח אם כי תתחבר. ל  החיונית הנפש גם .ברו

 אמצעי בלי בגוף תחול לא היא ואף הגוף כמו גשמיית אינה
תם, למגר מוכן עי, חם רוח והוא או ב  הסבעיית נפש והיא ט

שר אי :הצומחת נפש אותה וקורץ תי לו אפ  ■מקום בל
שר תק  אין אם בגוף חל אינו עצמו טבעי חם ורוח ר״ל . שי

 מם רוח מוצא שמשם הלב והוא ,בו שיתקשר מיוחד מקום לו
מו: ושם טבעי קו שר מ ק ב כה ה ל ש ה ה. ברא ל תי פ  כדי ה
 מגעי חם רוח .ענין ומה הזה קקישור של טבעו מה להבין
 הפתילה בראש הלהב קישור מן ■משלו נשא ,בלב שוכן להיות
 קל גשם והוא למעלה לעלות טבעו שהאש היות שפם , שבנר
 כהרף התחתון בגבול לבדו עומד ואינו גדולה תנועה בעל מאד
 כנגדו עזר התחתון בגבול שמוצא רואין אנו זה כל ועם ,עין

ר בתוך אשר הפתילה וסיא ,ידוע זמן על עמו ומתדבק  דנ
 ודממ^ . השרפה כח בהם שיש הגופים מן וזולתם ודשן שמן

ב :הדם מקור שהוא הלב הוא השמן שבתוך כפתילה הל ו
צריך

ה הג הנ א ו ל ל ם. חו קו  למעלה, שאמר כמי מ
 הול המלך בו שיחול כדי הסדר חקון בזה והפונה
 ,מלחכוח הול שאמר ומה .ע״כ ,מקום מול לא גדולה

 חול רק מקום חול שאינו המלאך מול כענין ר״ל
ה. הנ ת, מול כחוב אהרח ובנוסמא הנ  ובכן מלכו

א למעלה: הנזכר עס שוה הלשון הי א ו ת ל י נ ה  נ
ענין :זכר אשר המדברח הנפש ר״ל .וכו׳ ה הי ו ל א  ה
א ל ל חו ם כי י ש א פ ת בנ ל ב ק ל מ כ ש כו׳. ה  ו
 חכונת סדר יסכים איך בפרס להורות החלו זה

 דבוק- ידו על להשלים יחקן אזן אשר הסלהיח החכמה
 האדם של עניט וסדור מזגו יושר עם ,באומה שכינהו
 .חכליחו על השלימות לו יתכן ידו על אשר הפרסי

 מקבלח בנפש אס כי יהול לא האלהי הענין כי ואמר
 ולא י׳ סימן בחמישי לאמרו שוה מאמר והוא ,השכל
 נכסף ואיננו הבהמי החי מן במאומה הסבעים נשתוו
 נשתוו אבל ,החיונית הנפש על יחירה צורה לקבול
 הענץ אצל כילוח ואין ,יחירה לצורה ונכספו באדם
 ההיולאני השכל נקראה יחירה צורה עליו ואצל האלהי
 ריק לבו ספק בלי ההוא והאדם אמרו עד וכו׳ הנפעל

 ממדרגתו למעלה מדרגה אל וכוסף המופלגות התאוות מן
 ומנקש ניעז היא אכל ,וכו׳ האלהיה המדרגה והיא

 יאצל אשר הוא וזה ,הישרה הדרך שיורהו מאלהיו
 למודי או ,לנבואה ראוי היה אם נבואי אלהי רות עליו
א, ולא מסיד ויהיה מזאת, למסה מדרגתו אס  נבי

 מה דבר לכל נותן הוא אבל יתב׳ לפניו כילות שאין
 שזכר האלהי הענץ היות ועם .ע"כ ,וכו׳ לו שראוי

 הכונה אין בכלל, באומה הדבקה השכינה על למעלה
 לאדם הפרסית האלהית החנינה על רק המקום בזה

 עלית כח קבלת מול אל הכנתו הכשיר אשר מיוחד
סי׳ שאמר מה לזה ויצורף ,הנזכרח אמירתו דרך על

 השכל כאשר והחסידים הנביאים כמו ,־לו-לאלהים שיהיה בו להדבק שראוי למי צופה כמו האלהי והענין י״ד
 י׳ סימן וכאמרו ,מדברת נפש אמר כאילו ,השכל מקבלת נפש באמרו ירצה או .וכו׳ סבעיו שנשלמו למי צופה

 אכל החיונית הנפש על יהירה צורה לקבול נכסף ואיננו הבהמי החי מן במאומה הסבעיס נשתוו ולא שזכרנו
 הכם חרש הראשון הדרך פי על והנה .וכו׳ האלהי הענין אצל כילות ואין יתירה לצורה ונכספו באדם נשתוו
 בפעל השכל לקבל בו נפשו ישרה כאשר אלא פרסי אדם על יחול לא האלהי שהענין כמו כי להורות קו גסה

ל ההיולאני עליו.השכל נאצל אשר העת מן בכח היותו אחרי ע פ  שלא כמו הדרך-השט פי על או כאמור, מ
 אם כי הההבר לא הלזו י והנפש פקדם כמו סבעיו בהשחווח לא אם באדם שכליה נפש האלהי הענין יאציל
 החכמה כאשר.ראתה שונים מכלים כלים, ובעזר העכול כלי ובסבח הדס ע״י בלב הנקשר סבעי חס ברוח
פן המלך אשר ׳בכללה האומה היא הכולל •׳לאיש יעשה ככה ימשססיו, וצכל דבריו .לכל אדם של ענינו לצורך  ח

 ,הנזכר הפרסי האדם דוגמה מעין למערכוחיה עניניה סדר כי בקרבה, האלהי החיות כבוד לשכון ביקרה
 וכו׳ האלהי החיוה נסדר וכן באמרו דברו, מוצא מן אלו עם אלו החלקים הסכמה על והולך שמפרש וכמו

ח :המשל עם הנמשל להסכים משחדל והלאה זו מן כי רו ם ב י ח ע ב אצל (.ערש שחין לך דע .וכו׳ ט
גדוני
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 אל הוצרך כן על ,העכול כלי בסבת אם כי יתהיה לא והדם ,דם משך אל צריך

 והקרוס והאף והגרון הריאה אל הלב נצטרך וכן ,ושמשיהס הכבד האצטומכא
הנכנס כאויר הלב מזג להשוות הנשימה לעבודת ההזה למיתר המניע והמיתר

ובעשן
ה קול ד הו י

 ניארמ וככר סבעי^ לחום רוח בין הרוקאים גלולי
 I האדיי הדק הדס מן • המתהוה ״הוא הזה הרוח כי

 ,והמוח והלכ הכבד אצל יסמלק מדרגוח לשלש זכי
 מקום חלה ,בלב חקשו מעשה עיקר להיוח אולם

 והוא כלס אח המחיה הוא אמנס כי בלב^ ה^ןרו
ף הנעשות הפעולות לכל וסכה התחלה  כי ,האדם עו

 האדיי הדם מן בכבד הרוח התחדש מחלת היות מס
 אונים מאין מקום מכל ;כמדובר ראשונה שס אממהוה

 רק מעשה לידי הפעולות להוציא עצמה ירכה לא
 הרוח ע״י הייס תוצאות לכלן ממנו פי הלכ^ געזרס
 ירים לא ובלעדיו הגוף חלקי לכל ממנו וסה^^פ היוצא

ב :רגלו ואח ידו אה הכחוח ק כה ל ה ך ו רי  צ
ך ש . מ ם  אליה נמשך שמן אל הפתילה כצורך ד

ם : השלהבת מכור בה להתמיד ה שי מ ש  הופנו כמו .ו
 המתעכל האוכל הכבד חל המובילים והצינורות

כן :באצהומכא ך ו ר ט צ ב נ ל ל ה ה א א רי  אמרו .ה
 הכלי לדוגמת הלב, פני על ולרחף לנשב פחופלחה

 האויר מפניהם להדיח החמה בימות ט ינשכו אשר
 ועוד תמורתו. קר אויר תנועתו ע״י ולהניא המם

 אצל כידוע החיוני הרוח להויח הכרחי שהאויר
. והגרון הרופאים: ף א ה  הריאה אל רוח לשאוף ו

ב אח מהם ,ולהוציא הלכ1  הזכיר כן ועל מומם. ח
 מפני הראב״ע לדעת חיים נשמת אצל אפיו הכתוב
ס מ  מחום המס האויר יוציאו הס כי ,האדס ימיה ש

ם :ע"כ ,סהר אויר ויביאו הלב קדו ה  דעתי לפי .ו
 הרומניים העליונים האברים בין המבדיל המסך הוא ■

ם, לבין  ויש דכבדא, נירפפא הנקרא והוא החחהוני
 שפל אחר לקרום ירמוז או .הנשימה לעבודת מבוא לו
 אל הרוס הכנסת צורך לפי וסוגר פותח הקנה פי

 לידי בזה ויבא ■שמה יכנס לבל המאכל ומניעת הריאה
אסרס כ ה,ו  והביאור לושש. קנה יקדים שמא ז״ל פכנ

סן הראשון ה סימן ברביעי מצאט מאשר ,יותר נ  ל׳
/ שמשים שהם ספני והריאה הקרוס ולא: שאסר ו כ  ו

p s wמולק והקרוס אפר לו ־ / ס  כי בזה הורה ו
חו היהה ההוא המסך על  המוזכר קרום בשם סנ

 הגידים ידי על כי ידענו .וכו' ■והמיתר :למפלה
והמיתרים

 נחסד אוצר
ל גרץ• שך א ע איע שבנר האש כמו הנה .דם מ ע פ  מ
 שמסילס השמן עכול שהיא ושעולה מנועה מבלי עין כהרף

ל לא הלב כן ,לו והולך נסרד מזונו ימצא וכשלא שואבש מ  י
 שמא אותו זמעכל הדם שואב שהוא מבלשי הטבעי רוה מ

 שבונ« בפליאת הבורא חכמת גזרה שב?ר, השמן במקום
 מ תמורת עת בכל המתחדש לדם מוצא לאדם לו להמניא

 6אצ למשוו שיכול ב^שן אותו ושם הטבעי, רוח מן המהעכל
ס :הדיר דס הד תוזוה לא ו  הקחבס שההבה ומפני ,וכו׳ י

 כלי הש״י לו ברא ,שבאדם העכול כלי הס הדם לההינדות
בד האצפובזבא והם ,העכול הכ ס ו ה שי מ ש  ,הבני שהם ,ו
 הטנעיים אוהו שקורין האצטומכא מן היוצא מעי כמו ,מעיים

 לפי אדם ככל אצבעות י״ב שארכו (לפי עשר השנים מעי
 הדקה הלחה ונפרשה העכול נשלם שבהם דכנהא והדרא ,גדלו)
 ומשלחים ,שכמזון הפהזלת מן חלבית ליחה אותה שקורין הלבנה

ע הואת הנימה את  שתוק נודע וכבר .הדם אל צינורות ד
 מאד דקים קטנים כדורים תערובח עם לבנה ליחה הוא הדם

 החול שילך כמו ,הנימה בתנועת והולדם סובבים והם מבשר,
 כח להם יש תנועתם חוזק שמחמת המתנועעים המיס בתוך

 הוא בתנועתו בעודו באדם הדס וכן הדק, החול עמס להוליך
ם,  זמן איזה שם ועומד הלי אל חיים הבעלי מן כשיוצא אדו
 הכלי תחתיות אל ונופלים הליחה מן ההם הכדורים נפרדים
 שבמים החול שיסול כמו למעלה ועולה מהם נפרדה והליחה
 .הראשון הזה בדמיון והנה .הכלי תחתית אל בכלי בעמדם

 המזבח שעל כאש כמו שהוא בנמשל אוזן העיר העכול כלי במשל
 :העכול כלי ושאר האצטומכא כמו כונה בלי פועלת היא אשר
ב נצטרך ובן ל אה אל ה  שני דמיון וזה .וכו׳ וד,גרון הרי
 שהוא האמן הוא והנמשל ,הדבור כלי שהם האברים סן

 על המרחפת הריאה במדרגה שהם והכרובים הלב במדרגה
שם, מצא ושהדבור הלב  הקול את וישמע שנאמר כענין מ

ף :הכמבים שני מבין אליו מדבר א ה ס :החוטם ,ו  .והקרו
 והריאם הלב שהם העליונים האברים נין המבדיל סנורסש הוא
ל הכבד ובין חו מ י וכלל ו  נודע וכבר .שבכרם מעיים מ

 האויר ולהוציא מבחוץ האויר לשאוף הוא סריאה פעולת שעיקר
מי ג גדול חלל וברא בחכמה האדם אס יצר והש׳י ,מני  סגי
 ומסוגרים סגורים המלל זס בתוך והלב והריאה ,והלב הריאה

 הנזכר הטרסש שהוא והקרוס ,והחזה הצואר מלמעלה ,צד פכל
מן הזה המלל אל רתז יכנס שלא באופן מלמטה, עליו סוגר כ  מ
ע הריאה אל הנשאף הרוח מלבד פנים בשום  .והחוטם הפה ד

ברצות ,וגידים ורידים המבדיל כקרום שם האל ומפליאות
 מעיים הבני ואז והדקים מעיים הגני כלפי נמתחים הם הטבע

 החלל יהיה ובכן ,ונמתח עולה והכרס החיצון בכרס נדחקים
 אל יורד מבמון הנשאף והרוח המלל. זה בתוך יותר להתפשט מקום תמצא והריאה בכמותו גדול יותר והריאה הלב. שבתוכו
 מיתרים ב׳ הכתסים מבין יורדים וגידים מיתרים במזה יש וכן .החלל כל וממלאת נפוחה כילה והריאה ,הסמפוטת דרך הריאה
 מתפשט הנזכר והחלל מהרחבה החזה הטבע שברצות באופן ,כחזה מיצר אל ויורדים הצלעות בין לענפים ■ומתחלקים גדולים

 למעלה עולה הקרום רגע ובמעט ,האפשר בתכלית נפוחה עומדת שהריאה הנשאף הרוח מחמת זה וכל ,חוץ כלפי ינתר מעט
 נדחק שבריאה הפנימי והאויר נדחקת הריאה ואז המצר, אל נמתחת והחזה פנים כלפי נמתח והכרש למטה עוליס מעיים וגני
 ביאלז והאחרונים .הריאה מענין הראשונים הטנו כך .ולהוציאו האויר את להכניס רגע בכל שלאדס הנשימה היא וזו ,לחוץ

 :החבר כונת לפי בו צורך שאין מאחר כאן בזה להאריך רצוני ואץ ,הם עליו שעמדו האויר טבע לפי מדויק יותר בענין «
ע והמיו־זד י מנ מ הגדול המיתר הוא .וכו׳ ה ו ת :“שוכרנו הכתפים מבין הי שוו ה ג ל ב מו ל  שהלג שמפני הראשונים אמרו .ה

09 toצע ,שבו הסיירה התטעה מחמת !־ ס ולהעמידו שבו החום מן מעט אותו ולהרגיע עליו לרמף הריאה אל הו עלחמימו
ממוצע



הכוזרישני מאמרספר90
 היציאה וכלי דוחות כהות כלים אל הטזונות מותרי לבער והוצרך ,היוצא ובעשן
 לטקוס ממקום הגוף העתקת אל והוצרך .זכרנו אשר מכל הגוף והיה ,והשתן

 מעליו/ וידחו אליו שיביאו וכלים ,שיזיקהו ממה ולברוח אליו שצריך מה לבקשת
 I אותו ויקוה ממנו שיירא במה מתרים יועצים אל והוצרך .ורגלים ידים אל והוצרך
 i לקוותו או לעתיד מכמוהו להזהר שעבר מה ומזכירים כותבים שהיה, מה יודעים

i והמשכתו הלב בעזרת מחגיהם, הראש והיה .והנסתרים הנראים החושים חמשת והם
ה ^ י ה ו
יהודה קול

 תנופת ולפומה הכפ״ח, איברי חנופת תשלם והמיתרים
 ג״כ זה היה לפיכך ריאה, של תנועתה הנשא הסזה

ל : הנשימה מעבודה ם א לי ת כ הו ת כ חו .וכו׳ דו
 פגם דומות מכהות הן ,פונים כלים אל שהוצרך ר״ל
 מכלים והן ,המותרות ביעור להשלמת כלים הם

;והשתן היציאה כלי והס ידם על הנוף לנקות גשמיים
ל ת א ק ת ע ף ה א .וכו׳ הגו  החפן תנועה כח מ

ך :ל״ג סי׳ בראשון שזכר ר צ הו ל ו ם א די ם. י לי רג ו
 אליו שיביאו וכלים שאמר דברו לתשלום רק זה אין

ם : אלה המה מה לנו וביאר ,מעליו וידמו צי ע וכו/ יו
 בל ממנו לירא שראוי במה ומזהירים מחרים ר״ל

 ירדוף אוהו לקוות שראוי במה ויועצים אליו, קרוב
ם :וישיגנו עי ד ה יו ה מ הי  הדבר כי ביאר .וכו' ש

שהיה, מה יודעים ההם שהיועצים במה נשלם הקה
 מועיל שעבר במה והזכרון מקוק הוא בזכרונס כי

:לקווהו או מכמוהו להזהר לאמרונה שיהיה במה
ם ה ת ו ש מ ם ח שי הו ם ה אי ר ם הג רי ת ם הנ  גס .ו

וכו׳, יועצים אל שהוצרך אמרו כי ,הקודם לתשלום זה
 ואל הנראים החמשה החושים אל בזה כונתו כי והודיע

 המובאים ורעיהם והזוכר כדמיון הפנימיות, ההשגות
ת :י״ב סימן בחמישי ר עז ב ב ל תו ה כ ש מ ה כי .ו

הוא

ר צ ד או מ ח נ
 מן היוצא הדם מקררה שהריאה אמרו והאחרונים ממוצע.

 שדם ומפני הלג, אל וחוזר הגוף חלקי כל דרך ומתגלגל הלב
א ושוב ,היה מאפר בכמותו יותר יהיה בתנועתו מהזזמם  א׳
 מום מל העודף חמימותו מהמת וגם ,הלב הלל אותו שיחזיק
 נשקע ושם הריאה דרך עובר הוא ובכן ,לגוף יזיק הטבעי

ר :הגדול הומו ס באוי כנ  בנרך קר אויר מבהוך'שהוא .חנ
שן :הגוף ופנימיות הלב מוס א ובע צ  היוצא האויר הוא .היו
 כשיעמוד קר ביום בחוש כנראה ,לח אויר שהוא נשימה גכל

 הזקן בשערות הבוכים קרח גלדי יהיו בחין זמן איזה האדם
 בלשון קראו ולפיכך נקרשת, הנשימה עם היוצא שהלחות והשפם,

 שפעולתו הראשונים דמו בזה וגם .חס שהוא מפני גם ,עשן
 על הלב פישאר כדי הגוף מפנימיות המופלג החמימות להוציא

ה, מזג  הוא הנשימה הוצאת שפעולת אמרו והאחרונים שו
 ,לחלוחיות הרבה ששם הריאה מן היתרות הלחות להוציא

 הזה והלחות משקה, מיני כל שואב הריאה חז״ל וכמאמר
 בקדרה המים שיתמעטו כמו מן.הפה היוצא החס בעשן גחמעגי

 ועוד ,ברהיחתה הקדרה מן העולה האד מחמת האש פאצל
 הגוף, למזג נאות ואינו כרבה מתחמם הנכנש שהאויר מפני ■

תרי לבער והוצרך :הראשונים כדרך ת מו נו ו מז ם אל ה  בלי
ת חו ת נ חו  הקרום להניע כמות שהוצרכו כמו כלומר ,דו
 כחות עוד הוצרכו כן מכונו, על הגוף לקיים כדי והחזה
 מקום שהוא ,ומקומם כליהם אל המזונות מותרי לבער דוחות
 מעיים בני ושאר באצטומכא דוחות כחות ונתנו ,והשתן הפרש

מתעכל ושם ,שאחריו המעי אל עכולו שאחר המותרות לדחות
 הפסולה שיצא שלכדי אמר ולכך ,השתן וכיס הרעי ששם האחרון המעי שהוא החלחולת אל שמגיע עד שאחריו אל ונדחה יותר

ת לגרוס נראה ויותר .יבואו שמה אשר והפתן היציאה כלי וגם אוהו שידחו כהות הוצרך כלים אל הגוף מן הו ת, כ הו רו  והם ו
ת הכחות אבל בסמוך שאמר מה זה על ויורה ,הכמות אלו הנושאים הרוחות מהו ה :וכו׳ בהס שדבק במה אותם נושאים ו הי  ו

ף ל הנו כ שר מ כרנו א צרך : בהם תלויה אדם של שנפשו הפנימיים האברים שהם האדם ועיקר הגוף פנימיות ר״ל . ז הו  ו
ת אל ק ת ע ף ה צע בדמו תלויים האדם שחיי מאחר ר״ל .וכו׳ הגו הו  והחום הקור מן ההיזקות ושמירת למזון זה מפני ו

כ ,הפנימיים באבריו קטן הפסד איזה בו בפגעו וימות יהלש ענין במעט אשר הגוף מזיקי ופאר צע ע'  , העתקה יכולת אל הו
 וכלים :רגלים אל הוצרך ע״כ ,המזיקו דבר מן ולברוח לחייו הצריך דבר אל לילך שיוכל בכדי ,למקום ממקום תנועה ר״ל

או בי ן אליו שי נו עני ו חו :וממטר מזרם למחסה בית לו ולבנות וקצירה חרישה אל שצריך .מז ד ו וי לי ע  נגד לעמוד .מ
ל :ידים אל הוצרך ע׳׳כ ,עוזו וזרועו ימינו לו ותושע נפשו מבקשי ם א ם ידי  ההולכים־ הלוים כלפי נשא המשל זה .ורגלי
ם, רגלי כדמיון לשמרו, המקדש סביב אד ס, שהם והקטורת המשחה שמן וכן.נושאי וכליו ארון ונושאי ה  הידים■ בדמיון הככני

ם אל והוצרך :בסמוך וכנזכר ם יועצי ע פעולה זכר ע״כ .וכו׳ מתרי  פעולות־ אל חזר וכאן .רגע ובכל שעה בכל הצו
 באוהגו המעיד הנולד את הרואה החכם היוען וכדמיון ,כן אחר שיבוא יתכן אבל מצוי הנזק שאין אף ,הנולד את הרואות
ה :תמות ולא צונן האכל אל לחולה שאומר הרופא וכמשל ,ימות פן כן יעשה שלא אוחו ומתרה מ רא ב ו שיי מנ  שהיוען במה .מ

תו ויקוד! :לעצתו הסר זה בו יכשל שלא ממנו ירא  הטוב. בעבור מעשה איזה על אוהו לצוות היוען בפעולות יש וכן ,או
ם :זה אחר ממנו שיגיע ה יודעי היו מ ם ש תבי ה ומזכירים כו  בספר שיקרה דבר כל הכותבים המלך יועצי כמו .שעבר מ
 האכל אל שאומר הרופא וכדמיון ,לפלוני קרה כאשר אותו יקרה שלא המלך את להזהיר זה מחמת ויודעים ,למלך הימים דברי
תו או ;פלוני שמת כדרך תמות ולא צונן  במעשה בלשעבד שצמח ההוא הטוב ויצמח שיעשה מעשה איזה על שיסיתוהו .לקוו

ת והם : בכזה סלוני ש מ ם ח שי ם החו ם הנראי  הראוה, שבאדםשהם, החושים חמשת הם שאמרתי הללו היועצים .והנסתרי
 אל עצמו ומקרב הנזק מן עצמו שומר מהם מרגיש האדם אשר ההרגשות אלו שכפי ,והמשוש ,והטעם ,והריה ,והשמע
 נקראים ההרגשות ואלו ,ההיפך מן ולברוח לו הנאות בדבר ולרצות לכוין האדם את מיעצים כאילו הס והרי ,לקיומו הצריך

ס, החושים ואמנם ,פעולתם מעשה בשעת המוחשים לבנת רק בהם ואין חיצוניות, הרגשית  הראשונים י שקראוהו מה הוא הנכתרי
וחוקק עיניו מנגד המוחש שנעלס אמר בדמיונו אותם ומצייר המוחשים כל התופס הכח והוא ,המוח בפנימיות אשר דמיע9

אותו



מו הבוזרי̂גיני־ מאמרספר
 לנפש^ הראשון מחנה הוא אשר הלב הנהנת אל שב אחר מסודר, כלו הגוף וחיה
 שאמר כמו האלהי החיות נסדר וכן .הלב במצוע שני חול הוא במוח תחול ואם

 ברצותו האלהים בחפץ חאש נפעלה בקרבכם, חי אל כי תדעון בזאת יהושע
 אשר מכל והנעלה הדק הוא האש כי ,ותשורתם מנחתם קבול אות והיתה באומה

ענן ועשן ועתרם הקרבנות חלבי שומן חולה מקום וחיה .מהגופות הירח נלנל תחת
הר!טורת

יהודה קול
 אוחו .שזכרנו כמו הכחות לכל החיות זרע משך נושא הוא

 אמר מסודר כלו הגוף והיה לומר שהוסיף מה והוא
 שבים הגוף חלקי כל אליו כי ,וכו׳ הלב הנהגת אל שב

ה ובאמרו .וקיומם ממיהס פרם ליסו( ללכת הי  ו
 עור החיצוניים האברים כל כן גם נכללו ,וכו׳ הגוף
 שאמר ומה .יסוככוהו וגידים ועצמות ילבישוהו ובשר
 שוה הוא .וכו׳ לנפש הראשון מחנה הוא ״*גיר

 ,הראשון הפסוק על בראשית) (פ' הראב״ע (מאמר
 איננה והיא גוף והלב לב תקרא העליונה האדם נשמת

 :ע״כ ,לה הראשונה המרכבה הלב היות בעבור גוף
 משלו מכל חלקו זה .האלהי החיות נסדר וכן

 עמו הנמשל להסכים החלו זה כי ,הקדים אשר
 אשר כי לראיה .וגו׳ יהושע אמר כאשר :כאמור
 ,בקריאה עליו הנקרא שמו הוא אלהי חיות לו יקרא
 ללכת .וכו׳ בחפץ האש נפעלה :מאד נכונה

 ותאכל ה׳ מלפני אש ותצא כאמרו מקום של בשליחותו
 דוגמת והוא וגו׳, החלבים ואת העולה את המזבח על

 הגופים וכל שהאויר ד׳ סימן למעלה שכתב הלשון
כו׳: לרצונו נפעליס  מנחתם קבול אות והיתה ו

 ועל ותשובתם, כתוב אחרת ובנוסחא ותשורתם.
הדק הוא האש כי :הלשון מן הכפל יוסר פיה

נחמד אוצר
מיונו;  להרכיב אדם שזוכר הזכרון וממנו בד

ר, שמע או שראה מה שמכיר בענין זה טל זה המוחשים ב כ
 ומכאיב בשניו נושך שחור כלב שראה כמו החושים, בהרכבת וכן

 השמרוס מן נזכר אחרה פטם אוהו כשרואה ,.המשוש לנזיש
 וכן ,המשוש לחוש המכאיב שהוא הראות מחוש הנרגש שהוא

 זוכר שהאדם הזכרונות וממנו רבות, הרכבות בזה בכיוצא
 טצורים החושים הרגשת כל והרי .להזהר ויודט טליו שטבר מה

 אשר חלהי מכתב והמכתב לפניו כתובים כאילו והם במוחו
 כח יהיה הכח ומזה ,דמיונו טל חרות הזכרון כח באדם שם

 כתוב ימצא אשר כפי ברט ומואם בטוב בוחר להיותו המתטורר
,נסתרים חושים נקראים הכחות ואלו .ובזכרונו בדמיונו
 להזהר שטבר מה ומזכירים כותבים שהיו החבר אמר וטליהם
 לטומת הוא והכתיבה הדמיון ומשל .לקוותו אז לטתיד מכננוהו
 הכהן שואל ובהם אותיות! חקוקים שטליהם והתומים האורים

 אל בדומה דומה בכללה והנבואה . להיות שטתיד מה ויודע
ה ;וכו׳ מהרים יועצים הי ש ו א  חונים שם .מחנידזם הר

 בראש הם הנראים החושים וגם במוח, כולם הנסתרים החושים
 חלקי בכל■ שהוא המשוש חוש מלבד ,עבודתו כפי אמד כל

ר : במוח הוא המשוש מן ההרגשה ועכ״ס הגוף ב בעז ל  ה
תו שכ ט ה : והטבעיית המרגשת הכח משך נושא הלב כי .ו

ב אחר ת אל ש ג ה ב הנ ל  מהם יהיה ההרגשות כי .ה
 אבריו וכל הגוף כל להניע הלב יתעורר המדמה ומן המדמה,

שר :מהפעולות פעולה אל ה א חנ שון מ ש הרא פ  חניה .לנ
ח ■תחול ואם :לנפש וההתחלה ראשונה מו א ב ל הו י חו .שנ

ס ח, הם הנסתרות ההרגשות שכל אע׳ מו א ב ל מ  שני מ
 שממט המתעורר שכח הראשונים אמרו כי ,הלב באמצעות

 אים לרע או לטוב אדם מבני כולם המדות מעלות יוצאות
 בפרקי ז״ל חכמינו כמאמר בלב, רק ואינו אבר לשום מתפשט

 המובמר והיה ,האדם ממנו שיתרחק רעה דרך איזו אבות
:שם) הרמב״ם בפירוש (ועיין רע לב שאמר מי שבמאמרים

ר ובן סד ת נ חיו הי ה ל א  היה אלהית השפעה מקום כלומר .ה
מו :האדם שבבני הלב במדרגת שהוא בארון ע שאמר כ ש הו  י
ת א  מפניכם יוריש והוריש בקרבכם חי אל כי תדעון בז

גו׳ הכנעני את ק כל אדון הברית ארון הנה ו א  לפניכם עובר ה
ה, (יהושע הנ ,( ׳  שעבר הארון בעבור בקרבם מי שאל אמר ג
 החיות יוצא שמשם הלב כדמיון ,בקרבם חי אל כאילו לפניהם

 עמוקה בכונה מי אל אותו קרא ולזה ,החיונית נפש משכן ושם
ה :הארון שכנגדו שבלב החיות דמיון אל ל ע פ ש נ א ץ ה חפ  ב

ם. הי ל א  התחלת שהוא הלב אל שהגיע עד המשל דברי סבב ה
 ואמר לדבר, דבר ולדמות הנמשל להמתיק חזר ושוב ,החיות
 גבי על הרבוצה האש והיא ,ה׳ מחפן פעולתה קבלה שהאש

תו : המזבח חיו ה ב מ או  וליתן בכלל להחיותנו בנו כשבחר .ב
 טבעי חם ברוח אם כי תחול לא שהנפש וכמו .עלינו קדשו רוח

ת והיתד. :הטבעי החם הרוח בדמיון האש היהה כך ם ה; למזון צריך הזה והחום ם ‘קבול או ת ח שורחם מנ  כמו והנה .ות
 היס כך ,האדם קיום על והמופת האות שזה ודאי כפתילה והלב שמן כדמות בו להתקשר הדם את הטבעי החום יקבל שכאשר

ש כי ותשורהם: מנחתם אל האלהית האש נדבקה כאשר ההשפעה בהיות האומה כלל קיום על האות א א ה ק הו  .והנעליה הד
’ י היותר
והיד.

 ההוראה לזאח האש נבהר לצדק הן כי ביאר .וכו׳
 היוהו פל נוסף התמחון שבעולם והנעלה' הדק להיותו

 כללות בפניני הנאות המזג תכונת בו להשלים ראוי
 כמו האלהי הענין עליה לשימול ית׳ סדרו ע״ס האומה

 ביותר, בו מתפרסם הנס כי לזה ויתחבר שזכרנו.
 י״ס) ג׳ (מלכים לספר בביאורו הרי״א שכתב כמו

 לעלות ועבעו שביסודות הקל האש בהיות כי באמרו
 הרצון כפי העולות לאכול למעה ברדתו הנה ,למעלה
 בעבודה ובוחר משגיח משפיע היותו בזה יוכר האלהי

 יענה אשר האלהיס והיה שס וכאמרו ,אצלו הנרצית
 :הדבר ביוב ויאמרו העם כל ויען האלהים הוא באש

ה הי ם ו קו ה מ ל מן חו בי שו ל ת ח ו בנ ר ק .וכו׳ ה
 הקרבנות חלבי שומן האחד .דברים שלשה הנה זכר •

 השלישי ,הקסורח ענן עשן השני ,מהם העולה ועהרם
 הקודם מן ומדוקדק זך מהבירו והמאוחר ,השמנים

 ,בהם הנבדק האש מדרגות שלש סדר על והס ,אליו
החס הרוח מדרגוח, שלש לעומת בסמוך שיתבאר במו

העבעי

• ץ ווו ז»1־וwnn 1 ח; הלז;הית החש נדכקה כחש; ההששעה כהיוה ההומה כנג קי.וס ע;
ק אל קרוב והיותר התחתון גלגל שהוא הירח גלגל תמת נדבק האש יסוד הקדמונים דעת כפי ,ככיסודות עליון א  :ה

ם. ה מפו ל :מ׳) (יחזקאל עולה הקטורת ענן ועתר כמו ,עתר נקרא העב העשן .ועתרם :האש בו שיחול מקום,נאות .חו
ח יויננ
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 כחום ובשמן; בשומן בחלב אם כי נתלית איננה אשר האש כדרך והשמנים; הקטורת
ת' האל וצוה מהדם. השמן בדק נתלה הוא אשר הטבעי  ובמזבח העולה במזבח י

 ,המשחה ושמן המאור ושמן הסמים וקטורת העולות כן ואהר ;והמנורה הקטורת
 ודקה. קלה יותר היא לאש הזהב ומזבח הגלויה; האש בו להדבק העולה מזבח אולם
 להדבק והשולחן והדעת; החכמה אור בה להדבק ודקה קלה יותר היה המנורה אבל

 להתעשר הרוצה ;ידרים להתחכם הרוצה רבותינו שאמרו כמו ;הגופיות הטובות בו
מרחפת וחריאה הלב במדרגת הם אשר ולכרובים לארון עבודות אלה וכל יצפין.

עליו
ר צ ד או מ ח נ

ה ת איננ לי ת מן בדק :נאחזת איננה .נ ש ם ה הד  גהדק .מ
אל וצוד. :מהדם .המובחר ת׳ ה ה י ב מז ה ב ל עו  שהוא .ה

ח המינון: מזבח ב מז ת. ו ר טו ק  והוא הפנימי שהוא-מזבח ה
ה :הזהב מזבח ר מנו ה  ה1 לאש מיוחדים מקומות ג' זכר .ו
 שהיא ;באדם שאמרו נפשיות כחות שלש כנגד מזה לפנים

 ,הנפשית והיא למעלה שזכרנו והמדברת והחיונית הטבעית
ש :והולך שמבאר וכמו א ה ה לוי ג הרבוצה היא.האש .הג  ע׳

 היה והעשן כארי רבוצה שהיתה דיומא בפ״ק שאמרו מזבח
 מן יותר ומורגש עב הזה העשן והיה כמקל, ומממר טולה
 מורגש יותר הקטורת ■מן והיוצא ,הקטורת מן היוצא העשן

 בדמיון הללו העשנים שאמנם ,המנורה מנרות העולה מהעשן
 כמו , הנפש משכן ועליהם המוח אל הלב מן העולים האדים

חן :הקדמונים בשם למעלה שכתבתי של ה ק ו הדב  בו ל
ת בו טו ת ה פיו  ששם האצטומכא במדרגת השולחן דמה .הגו

 המזון שפע יצח כן ,הגוף כל את מפרנס והוא יורד המזון,
 ז״ל; ע״ב קנ׳ג דף תרומה פ' ובזוהר .השלחן מן האומה לכלל

ם, עצי ועשית'פלחן  במשכנא לגו קיימא איהו דא שלחן שטי
 מזונא נפיק דמניה בגין מ״ט המשכן) בפנימיות עומד (הוא

צה : עלמא לכל ם הרו חכ ת ה  :דרוס לצד ישתחוה . ידרים ל
שר הרוצד, תע ה  מנורה וסימנך ,צפון לצד ישתחוה .יצפין ל
 החכמה משכן בדמות המנורה ותהיה ,בצפון שלחן׳ גדרוס
ה וכל :האצטומכא דמות יהשלקן ,במוח שהיא ל ת א דו בו  ע

 עבודות הם השלחן וסדור המזבח קרבנות .וכו׳ לארון
בהשפעתה מתגלה השכינה העבודה שבעבור הארון אל מתיחסות

מבין

יוהדה קול
לג ככבד המצחו בבחינת למעלה המוזכר הטבעי  נ
 אד«ה והן אליהם.. ירמוז לאפי ורבוי כאמור, ובמוח
 המערכה סדר מלבד כי ב׳ ה׳ תמיד ממשנה ידעת

 מערכה סדר שם היה החיצון המזבח שעל הגדולה
 למזבח להכניס גחלים חוהין היו שממנה לקטרח שניה

ת, להקטיר וערביה שמריה הפנימי  ג״כ וידעה קטר
 על הוקד המיד אש דרשו בקלפי טרף פ' ביומא כי

 שמדליקין והיא המיד בה שנאמר האש כי ,המזבח
 היא אף המיד נר להעלוה בה שנאמר הנרות את בה

קד; החיצון המזבח מעל  בפירושיו. רש״י והביאו הו
 על הרבוצה העליונה האש החבר מדעה הנראה ולפי

 היהה המערכוה שתי על ;דיומא פ״ק כאז״׳ל המזבח
. בדק נתלה הוא אשד רובצת: כו'  לשלשת ו

 ובמזבח העולה במזיה שזכרנו: מדרגותיו
 אה להכיל הללו מקומות שלשה .והמנורה הקטורת

 ,כאמור המשולשת האש בו להדבק עליהם העולה
ת בסמוך: עצמו הוא שיבאר וכמו לו עו ת ה ר טו ק  ו

 מדרגות שלש כעד שלש .המאור ושמן הסמים
 ושמן :למפלה כמוזכר האש בו להדבק האדיי הדס

 הראש כשמן הנבואה הכנת על מורה הוא המשחה.
 כמו ;כילות בה שאין יתב' השפעתו מנדיבות היורד
ח; דבריו מכלל שיובן ״ כ  שסכל נתבאר לא ואס סי׳
שהיה לפי ;מהיחס דבר האדם בגוף לזה ואין .צרכו

fמ״ב סימן בראשון הכוזרי שאמר כמו ;הטבעי מן ולא הנפשיי סן ולא השכלי מן לא האלהי הענין מדין ה; 
ם :שמה כמוזכר מינו ממדרגת אדם של ידו תפיסת בזה ואין ל ח או ב ה מז ל עו  בפירוש כאן זכר .וכו׳ ה
ה ואמר ,שקדם במה זכרו שכפלנו הטבעי החם הרוח מדרגות שלש עניין ב מז ה ש ל עו ה ה ק הי ב ד ה  ל

ש שעליו בקרבנות א , ה ה י ו ל ג  וגסות עובי לה היה ובכן ,ועהרם הקרבנות מלבי בשומן המסתבכת והיא ה
 מפורסמת החוש אצל הרגשתם ההיה גשמיים יותר שהם מה כל הדברים כי ,גלויה אש בשם אותה כנה כן על

תר. ח יו ב מז ב ו ר. ש הז א א ל ר הי ת ה יו ל , ק ה ק ד  הקטרת עשן שבענן והדקות הקלות מדרגת כיחס ו
 וכללו .’ודקותו השמן קלות כמדרגה מאד ודקה קלה יה שלהבת לאש מעון היתה והמנורה שמה. תנשא אשר

 במה מפינו היוצא ככל ובמוח בלב בכבד הטבעי המום למדרגת מאד מתימס אש של עניט שהיה דבר של
^ ;האמתי הלב הוא הארון היות עם כי הכוללת בהצעה הודענו וכבר .שתים ולא אמת פעם לא שקדם  מ
ם ^ ט. השוכן הטבעי החם הרוח דוגמת שהוא האש לצורך מקומו אח ממלא אמר כלי להניח הוצרכנו ס ר ק  ב
חן :הקטרת מזבח זה והיה של ה דבק ו ת בו לר. ו ב טו ת ה ו פי ו ט' הג  כי ,במשל מהיחס מלק לזה יש .ו

, העכול כלי בסבת אם כי יההוה לא שהדם שם ד ו־ ט'  האדם להתפרנס ערוך לשלחן צורך שם היה וא״כ ו
ה :תמיד ארוחת ארוחתו מבלעדי ואברים ובשר דם לו מאין כי ,יזמנו צ רו ם ה כ ח ת ה םT ל  וכו׳,*כ^ רי
ה ל ת א רו בו ארון ע ם ל בי רו כ ל  התן הארון ואל כאמרו והכרובים הארון היה המשכן כל עיקר כי .וכו׳ ו

 מלאכת וכל וגו', הכרובים שני מבין הכפרה מעל אתך ודברתי שם לך ונועדתי אליך אתן אשר העדות אה
הס סדר משפט יה' חכמתו שחייבה מה כפי הקדשים בקדש ולפנים לפני העומדים אלו לצורך היה המשכן  הטנ

ר :ממנו המכוון התכלית אל ש ם א ת ה ג ר ד מ ב ב ל ה ה א רי ה ת ו פ ח ר ליו מ  ביאורו ישגים כ״ה בבי' .ע
שהלב כמו האלהיה יהנטאה כהורה הכמת תצאנה שמשם הקורה שם להיות הלב במדרגת הארון היות על

מקור
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 וכפות וקערות ומחתות וטלקחים וכנו הכיור כמו ושמשים, כלים לאלה והוצרך ,עליו

 והאהל המשכן אותם שישמור רבר אל והוצרך ,זה וזולת ומזלגות וסירות ומנקיות
 האלהים ובחר ,אלה לכל לנושאים והוצרך .וכליו המשכו חצר הכל ולשמור ומכסהו

 ,לוי בני כל אליו ויאספו שנאמר העגל מעת שכן כל ,הקרובים שהם לוי בגי לזה
 שבהם, והדק שבדברים לנכבד נושא והוא הכהן, אלעזר והוא שבהם לנכבד ובחר

 ומנחת הסמים וקטורת המשחה שמן הכהן אהרן בן אלעזר ופקודת שץ.מר כמו
 החכמה ואור והדקה הזכה האש בהם נתלית אשר• אלה כל ,המאור ושמן התמיד'
בני והם אחריו הלוים שבכתות ולנכבדת ,ותומים באורים הנבואה ואור והדעת

קהת
יהודה קול

ת, החכמה מקור ע הד  הסוככיס הכרובים ואמנם ו
 הלב פני על המרחפת הריאה ויציירו יחקו בכנפיהם

ך : כאמור ר צ הו ה ו ל א ם ל לי ם כ שי מ ש  כמו .וכו׳ ו
 למעלה כמוזכר האדם גוף לאיברי שמשים שהוצרכו
ט׳ והקרוס והאף הגרון וכאמרו  וכלי אמרו עד ו
ך :והשתן היציסה ר צ הו ר אל ו ב ר ד מו ש ם שי ת  או

ט׳  מסודר כלו הגוף והיה במשל הזכיר זה כנגד .ו
ך שביארנו: כמו ר צ הו ם ו אי ש ל לנו כ . ל ט' ו ה ל  א

 וכו/ הגוף העתקת אל והוצרך במפל שאמר מה כנגד
 במשל כי ,זו בהעתקה רואה אני השם שתוף אמנם
 במשא וכאן ,למקום ממקום ההפן תנועת על הורה

 בענינו אין הנמשל התחיל שבו קהת ובני אלעזר
 המתנועעים והאברים הדם כי כלל, זו לתטעה מקום

 אלו של משאם רמז שהוא והרוחות הכמות ע׳׳י ף1מ
 יהיה אשר אל רק במפן תנועתם אין שיבא, כמו

 הדבר הוא .בלכתן יסבו לא ילכו ללכת המבעי הרוח
 שלמות הדוגמות אלה בכמו לבקש אין כי דברתי אשר

ר :צד מכל דמיק ח ב ד ו ב כ נ ם ל ה ב ט׳ ש  לימד .ו
 דברים ארבעה בעצמו נושא היה שאלעזר דעתו פל

 ככה שהבין fהרמב וכדעת ,כתוב של כפשוטו הללו
ושמן וקטרת שמן שעל רש״י כדעת לא ,הירושלמי מן

ר צ ד או מ ח נ
ם :ההדוכים מכין ם כלי שי שמ  מעיים לאני כדמיון והם .ו

ת :אוהם המשמשות הכסות עם קיו מנ  אוון בדמיון .ו
 והוצרך :הססולת מן האדם את המנקים הפנימיים האברים

ר דבר אל שמו  הם האדם כעיקר היות עם הנה .אותם שי
 השלם לא עדיין ,הפנימיים מעיים כני וכל והריאה הלב

 מעיו בני את ההוככים ועצמות ובשר עור מבלי הוייתז
 המשכן זה בדמיון כן .כולו האדם גוף זה והיה אותם, ושומרים

שמור האדם: עור כמו שהוא ומכסהו והאהל ל ול  הצר הכ
שכן מ  הבנתי לגוף חון מתפשט דבר באדם שנברא כמו .ה
 לו הצריך אל ולהתקרב הנזק מן לשמור רק לקיומו צריכים

 המשכן חצר היה זה לעומת כן , למעלה וכנזכר הרגלים שהם
 שנאמר כמו המשכן, שומרים היו ושם למשכן מחון מתפשט
 ושמרו העדות אהל לפני אתך ובניך ואתה י״ח) (במדבר
 שומרים הכהנים כספרי ואמרו האהל, כל ומשמרת משמרתך
חון: והלוים מבפנים ב ם והוצרך מ שאי . לכל לנו ה ל  א

 צרין החכמה אור ומקום החיות שבהם הפנימיים האברים להל
ם שהם :אותם נושאים כמות  והם ,ה׳ לעבודה .הקרובי

 חז״ל שאמרו וכמו במצרים, בעודם ה' ברית שומרים היו
^ בי  כי אמר וללוי פסוק על הברכה וזאת בסדר הילקוט ה
 ,במדבר אמרתך שמרו כי .ינצורו ובריתך אמרתך שמרו

א : ע״כ ,במצרים ינצורו ובריתך הו א ו ש ד נו ב כ  לנ
ם :וחכמתו האדם שכל הנושא המוח בדמיון והוא .שבדברי

סו כ

 בהם נתלית אשר הם :חנייתן בעח להקריב ויזרז יצוה החמיד מנחח ועל ממונה היה לבדם המשחה
אור והדקה הזכה האש  שארבעח בזה כונחו .ותומים באורים הנבואה ואור והדעת החכמה ו

 למעלה שזכרנו העליון החור עם והדקה הזכה האש בהם נחליח אשר הס בעצמו נושא אלעזר שהיה הדברים
 ,והדעת החכמה אור כנגד למנורה המאור שמן .הזהב למזבח הסמים קסרח ,העולה למזבח החמיד מנחת
 שכתב היוח עם ,וההומים האורים בענין לכהן שהיה הנבואה לאור הכנתו על להורות המשחה ושמן

 הקדש רוח ממדרגת זחה כי ,החומים ואת האורים את המשפט משן אל ונתת פסוק על חצוה פ׳ הרמב׳ץ
 אורים ופסקו הנבואה שפסקה לאתר שני בבית בה משתמשים שהיו קול מבת ולמעלה הנבואה' מן למסה והיא

 ויוק ,הקדש רוח ממדרגת וההומים האורים ענין היה החבר אצל שגס ואפשר .רטחינו שהזכירו וחומים
 המבער ומצד הקסם מצד בעולם מגיד שכל ל״ב ס׳ כשני המורה הורנו כאשר ,טללח בהוראה בכאן נטאה שם
 אמר כאילו והומים באורים הנבואה ואור אמרו יהיה והנה .נביא יקרא כן גם הוא צודקת ממשבה מצד או

 דבריהם, ולהתמים להאיר וההומים האורים בענין לכהן לו שהיה הנבואה אור על מורה היה המשחה ששמן
 אודותיו על ששאל עד הזה הרמז הבין לא שהכוזרי אלא , ■זכרנו אשר מקומו בשער הרמב״ן שכתב הדרך על

 מבר של דבריו פרחה לפי היסה פקפוקו וסבת כ״ה. בסימן סבר פל חפובחו בדברי פעריו ונפתהו כ״ז סימן
 ואחר ובמנורה, הקטרת ובמזבח הטלה במזבח ית' האל וצוה אמר חסלה בו, ומסכימים שויס בלתי הראשונים

 שמן דבר ואה ,והמנורה המזבחות שני צורך לזה וסמך ,המשהה ושמן המאור ושמן הסמים וקטרה העולה כך
 מאשר רק הדעה מבצי זה עשה לא הוא גס וההבר ,באמצע רק למפה ולא למעלה לא הגיד לא המשתה

 העולה הנבואה לאור רומז להיותו ,השאר מן הבדלות כמה בסדר נבדל ורמזו המשהה שמן של עניט הבחין
ם. של מטבעו למעלה היא  קהת בני ומפא ,עצמו את הנושא הרוחני הדק הנכבד אלעזר מפא היה והנה אד

הלא יפאס רוח אפר הפנימיים כי ,חשיבותם מדרגת ימס לפי מיניהם לשלשת האברים היו ומררי גרשון
ה ח כ
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 הקדש וכלי והמזבחות והמגורה והשלחן הארון כמו ,הפנימים האברים לשאת קהת
 אין כאשר ,ישאו בכתף עליהם הקדש עבדת כי נאמר ובהם ,בהם ישרתו אשר

 אותם נושאים והרוחות הכהות אבל נשיאתם, על שעוזרים עצמות הפנימים לאברים
 הרכים האברים נשיאת נרשון בני והם מהלוים שתחתם ולמי בהם, שדבק במה

 ולמי ,ומסך התחש ומכסה מכסהו מועד ואהל המשכן יריעות והם ,החיצוניים
 .ואדניו עמודיו בריהיו קרשיו קרסיו הקשים האברים לשאת מררי בני והם שתחתם

 גרשון לבני העגלות שתי שאמר כמו ,בעגלות בנשיאתם הכתות שתי ונעזרו
 ואינני .אלהית הכמת ותכונת בסדר זה כל .עבודתם כפי מררי לבני העגלות וארבע

 מה אבל זכרתיו, אשר הזה הסדר הוא הזאת מהעבודה שהבונה חלילה נוזר
 קבול שקבלה ומי יתברך האלהים מאת תורה ושהיא ונעלה נפלא יותר שהוא
 מי אך ,וחקר בה שיתחכם ממי מעולה הוא בשכלו בה שיתחכם מבלי שלם

החכמה מוצאי בהם שיוציא טוב ,המחקר אל ההיא העליונה מהמדרגה שנטה
משיעזבם

ה קול ד הו י
 כי נאמר ונהם וז״א יסאו. ככחף קהח לכני המה

 לאברים אין כאשר ישאו בכהף עליהם הקדש עבודה
 הכהוה אבל ,נשיאתם על עוזרים עצמות הפנימיים
 שהיו ר״ל ,בהם שדבק במה אותם נושאים והרוחות

 מהם המלק באותו אותם נושאים והרוחות הנחות
 בלי לכך המוכנים הפנימיים ההם באברים דבק שהיה

 ממש החפץ תנועת זו אין כי אפס ,זולתו עזר שום
 פרע בכל לדקדק לנו שאין אלא ,במשל הוצע אשר

 הרכים והחיצונים .דברנו כאשר כאלו בדוגמות ופרס
 בעגלות ונשיאתם מררי לבני והקשים גרשון לבני היו

 העתקת משל יצדק ובאלה החבר, בדברי כמבואר הכל
 שתא מה אבל :שמה שנזכרו הכלים ידי על הגוף
 ספק בלי כי ,קייס מאמרו .ונעלה נפלא יותר

 והמשכן הקרבנות ר״ל ,הזאת מהעבודה ית' האל כיון
 לבו החבר סרב לא נפלאים דברים למעלה האמור ככל

 תורה ושהיא :ה' בסוד עמד מי כי ,אליהם לגשת
ך האלהים מאת ר ב ת  שלם קבול שקבלה ומי י

 כ״ג סימן בשלישי שזכר התורה עמודי שני הם .וכו׳
 האלהים מאה התורה שתהיה מה האחד ,באמרו

 כי האלהיס אל מתקרבים שאין שם הקדים (בשכבר
 מקובלת שתהיה והשני ,)עצמם האלהים במצות אם
 והיה האלהים ממצות היה והמשכן ,מהקהל נאמן בלב

 אשר איש כל מאת שנאמר כמו הקהל מכל מעשהו
 השלמת והתחייב והרצון החפץ בתכלית לבו ידבנו

ך :וכו׳ השכינה שהיא החולדות ה מי א ט נ .וכו׳ ש
 בזולת לקבלה תמימות ב:פפו מצה שלח מי ר״ל

ב ; וחקירה התחכמות א טו צי ם שיו ה שיהיה וכו׳. ב
נכון

מי : כזה וכיוצא ה׳ ולחם להמי קרכני את כנאמר כמה הש׳י כלכי הגכמיות ענין ^להניר כדי לוא בלה ו  קבול שק
פ הדכר כמאמין כלומר .שלם הו:כ סכוטו על הענץ כמקכל מה ע׳  נכון ולכו אדה מכני נעלם כוד לדכר יש ככודאי ו
א :הכס גזירת אהר מלהרהר גטוה ה הו ל עו מי :טוכ יותר הוא .מ תחכם מ ה שי כ פמהחכם ממי .וחקר ב ק  עעמיס ל

 ממלוא כאמונה יתד ולתקוע הקכלה פינת על ככה לנו טוב כי ,כאפכר כמקום החקירה דרכי אל המצות ולקרכ חקירה פי על
ת  אכל ,טוכ הלכ עם אלא טוכה הקכלה אין כי א׳ כימן חמישי כמאמר ההכר אמר וכן .אנוכית וסכמה הקידה הרהורי גי
כ ,יותר טוכה החקירה הלכ רוע פס ה :ע׳ רג מד ה ה מ נ ליו ע  .המחקר אל :כפיו וכנקיון לכו כתם הקכלה כהיא .ה
ב :ההורה דרכי אל כחקירה להצמיד תאוה שמתאוה «י א טו צי ם שיו צאי בה ה מו מ כ ח ההקירס יהדי כיתמוך טוכ .ה

על

נחטד אוצר
מו שלחן הארון כ ה  : כנזכר והאצטומכא הלכ כמו שהם .ו

ת הו כ ת ה חו הרו ם ו שאי ם. נו ת ו  יש הפנימיים כאכריס א
 ולדמיון ,דוחה וכח אליהם מושך וכח ולהתכוון להתרחב כתות

 וכן אותם נושאים שהם ככלים הדכוק כלויס כח היה זה
 להתרחב בגשמיותו כמוח הפועל הכח כמו הכהן אלעזר כח

ס :ולכוון ל ם ל ו ת ח ח ם ש  מהם שלמטה המדרגה .מהלוי
ם :גלוים ם האברי ם הרכי צוניי  הכרס כאדם וכנגדם .החי

 ואנה אנה להניע התנועה כח להם שיש והחוטם והפה החיצון
ת :האדם pצו כפי א ש ם ל ם האברי שי  כאדם וכנגדם .הק

 על אשר הקרסים נדמות הידים שאמנם והרגלים, הידיס
 . הרגלים בדמיון ואדנים ועמודים ,נדכר דבר נאחז ידיהם

 :והרגלים כידים באדם המניעים הכחות כדמיון מרדי בני והיו
רו עז חי ונ ת ש חו נ ם ה ת א שי ת בנ לו עג  שלפעולה כמו .ב
 בדמיון שהם ולחוטם לפה וכן ,עצמות צריך והידים הרגלים
 עזר להם היה כך ,רכים הםהוסים אל צריכים הרכים האברים
ה בל :געגלות בסדר ז ת ' נ כו ת ת ו מ כ ת ח הי ל  וכמו .א

 כתכונה זאת על האדם את אלהיס ברא למה שנשאל יתכן שלא
 שמצאנו ,והקרבנות המשכן בעניני לשאול נוכל לא כן ,והציור
ד סדרם ע  שימצא כזה ודי ,תבניתו ודמות האדם בריאת כ
 עיניו לנגד וישיב ,מדבר דבר ולדון לדבר דבר לדמות השכל
 לתלות ממש דומה הגשמי האדם qבגו ונשמתו ה׳ שכל תלות
ע  אדמתם על והמה בכם ה׳ מפן אם ,עדתו בקהל אלהי «

בל :כהלכתם ומוספים כסדרן המידיס מקריכין ה א א מ  שהו
תר ה נשלא יו על  ;השכל מן ונשגכ נפלא יותר שהוא טעם .ונ

א הי ש ת תורד. ו א ש ס  כלל כמו כלומר .יתברך האלהי
 אלהים מאת שהיא ־מאתר ,אלינו ידוע טעמם שאין המצות

 דטת להכין בתומר דבוקה נשמתו בעוד באדם כה שאין ודאי
 כל להבין שא״א כמו ,הזאת הפקודה לנו הגיע ולמה מליון

ר זה ע; נכראו למה בריאותיו  ,בבריאתם יש טעם ומה ה;ד
 שאין החוקים כל טעה כמו אצלנו כמום הקרבנות ענין ייהיה
הקרבנות מעשה החבר שדימה כדמיון עיקר אך .טעם גהס
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:אבדון אל סבייאות ולספקות רעות לסברות טשיעזבם

ר בז מ ת, כמה החבר הפלאת הכוזרי א  שסעתי לא וחוש*ו שהראש אלא שדמי
:המשהה לשמן ולא דמיון לו

 במדרגת הוא אשר בארון מופקד ההבטה ששורש הוא אמת החבר אמר
מצדו, התורה ודם ותולדותיהם הדברים עשרת [ר״ל] (ושם) הלב,

/ ברית ארון מצד אותו ושמת שאמר כמה ההבטות שתי תצאנה ומשם ה
חבטת

יהודה קול
ועוצה מתמר מוצאם נכון

 דצעכיד לחכר ליה וניחא .נפבו אה מפא הוא שאליו
 האר; עם לעביד ולא נכה על לחקור זוגיא איסורא
/ ולספקות רעוה נסכרוה להעזכ רנא איסורא כו  ו
 באמרו הכוזרי מפי נבראו בצביונן כאלה ודברים
 הלב עם אנא כובה הקבלה אין כי א׳ סימן בחמיפי

ט״~ ,כובה יותר החקירה הלב רוע עם אבל ,כצב

ההוריי המנין כעם "וב‘'

 בענ דברי זו כונה הסכמת אל ,ויאתיון קרבו גם
 מבקשים הצדיקים שאפילו באמרו ל״ו פער העקידה

 או שידמוהו מה כנגד להם שנאמר מה על אות
 ,הובעו ואינו אות שצריך מי אדרבה ,מעצמם יפכילוהו

 מסרבים’ אלהיהס את המלאים החוכאים מכלל הוא
 אנסה ולא אשאל לא כשאמר אחז שהשיב כמו ,בכונתו

הלאות מכס המעכי נאמרו ,ישעיהו ידי על ה' אח

נחמד אוצר
 : כהס כפ־ כאין הטכע ככהנמה אמחייס ענידס פ<

בם עז שי ת מ ת לסברו  ככרות אל כתודכ דרכי :יעזוב . רעו
כ והוכרי החוזים מי  : מביכשיכ דרכיס כזה וכייצא ה:

ת  אסר ורעייניהם כשילוכופים כדרכי ענדו כיכניכ .ולספקו
 נכמהו איבוד .אבדו; אל :האמונה וכלל הדס רוח מורת הש

 פי עמוקה כוחה אומר הוא וכן ,תחתיות כשאול וירידה
כ ,זרות :יצילנו ה:

ז רי אמר כ ת הכוז א ל פ  נמתק .שדכזית בסד, החבר ה
 אל הקרכטת דמיון כעיניי ונפלא כמכר משל לו

■ :תבניתו דמות כצלם האדש כנין

ח ש אמת כ שר ה ש מ כ ה קד ה  6אע״ כלומר , בארון מופ
,הלכ כנגד שלוא לארון רק דמיון מצאתי שלא

 ,האדון מלכד אחד נושא עוד צרי־ הענין לתשלום מדיין אבל
 הראש אל וצריך נלכד הלב מן יהיה לא האדם שהשלמת כמו

ת וחושיו: ר ש ם ע ם. הדברי ה תי דו ל תו  כל הש התולדות ו
 כעשרת נכללו מצית תרי׳ג שכל חז׳ל וכמאמר ,ככלל המצות

דכ״ב בפ׳ק כמ״ד והוא ,הארון שמצד התורה והיא ,הדכרות
 תורה'מונח.. כפר היה ושס מכמו; הארון מן כולכי היה דף

 וככח המתעורר ככה תלויות כולן המעשיות שהמצות אמרו וככר
ש,  כמו הוא והמרגיש המתעורר, הוא העיקר אמנם המרגי

 הודעתי וככר ,פרקיכ) משמונה בש׳ב הרמכ׳ס לו(וכ״כ שמש
שכח ■ י

 חוחו שמלאים לומר ,אלהי את גם תלאו כי אנשים
 כלומד ,אליהם וצריך נאוח שהוא מה בסרב יתברך

כ. ,באונס שיקבלוהו  סימן בחמישי הפליג והחבר־ ע״
 העליונה המדרגה שהיא המושבע התמים בשבח פ״ז

ה, הנזכרה  מקצבי שלומד במי משלו נשיאה ע״י הנ
 מנעל שפל מדרגתו ומראה משקלם בדקדוק השיר

■ :שמה כמבואר ,המומבע השיר
ח א אמת כ א ק האמת היות עם כי להורות בא .וכו׳ הו  ,והנבואה החכמה מקור הלב הוא שהארק מ

סי' בראשון כמוזכר ושרפיה התורה אמות והם בו מונחים הדברים עשרח עם הלוחות להיות
 בפרעי מהם המסתעפת ההורה והיא הדברים עשרת של הולדוחיהם היו ארון של בצדו שם וגס .. r&״

 הראש למוח הוצרכנו זאח גם אף ,אמותס חיק אל התולדות תיוחסנה איך להורות יחכמו רבים והלא ,מצותיה
 ראש על המוצק המשהה בשמן הרמוזה הנבואה חכמת נושאי והנביאים התורה, חכמת נושאי הכהרם והם

״ו. סימן למעלה הכהן,כמוזכר ם עשרת ושם שאמר ומה כ רי ב ד  ראשון. של ביאורו גמר הוא וכו׳, ה
 מל שכתב והה כ״ו. סימן למעלה בזה כיוצא וא׳׳ו הראיתיך וכבר בארון, מופקד החכמה שרש איך להורות
א, פ״ק מתלוקת פנינו מל יש הדברים, משרת ששם ארון של בצדו מונחת פהיתה התורה ר ת  אומרים יש דנ

ח, הורה ספר היה ושס מבתו! הארון מן בולש היה דף ח, היה הארון בתוך אומרים ויש מונ  ואמרו. מונ
ק, בארון אין האבניס־מאי לוחות שני רק בארון אין ס0  מעוש אחר מעוש ואין מעוש אחר מיעוש הוי ר

 אמנם .פכ״ל ,וכו׳ בארון ק גס מונחות שהיו לוחות שברי• לרבות רי״א ,בארון שהיה ס״ת לרבות אלא
 אלפאי בר יהודה ר' ולדעת בלבד, אחד או.ארון ארונות שני היו אם החכמים חלקו שקלים במסכת

 .משה שהניח התורה וספר לוחות שנרי היו ובאחד השלמות הלוחות היו מהם באחד ,ארונות שני היו
 עקב פ׳ התורה בפירוש והרמב״ן ,אלעאי בר יהודה ר׳ לדעת נמשכו ורד׳׳ק והרלב״ג התורה בפירוש זרש״י
 משה, שכתב התורה וספר לוחות ושברי לוחות היו ובו אמד ארון אלא היה שלא רבנן לדעת נמשך

 הכתוב פירש ח׳ א׳ ובמלכים , בלבד אחד בארון כרבנן הכרי,ע שלישיה פרשה שמואל לספר בפירושו מרי״א
ולא אהרן משה ולא המן צנצנת לא אחר דבר בארון היה לח כי שענינו אבנים לוחות שני רק בארון אין

שני נאמר כלם על כי נשברות והן שלמות הן הלוחות חס וזה ,האלהית החורה אם כי אחרה קדושה דבר
,משה כתב אשר התורה בספר שם שהיו וגו׳ ישראל גני עם ה׳ כרת אשר והמצות ההורה ואס ,הלוחות

ה, אשר באמרו כיון זלזה ר אמר כאילו וא״ו ויחסר והמצות, התורה אס כי ישראל עם כרה לא הלוחות כי כ
ה ׳יאשר ר  החליש הראב״ע וגס ,מחשבחנו לפי החבר דעת התבאר זה דרך ועל ,נונהו תמצית זהו .וגו׳ י

אומר ׳ ׳
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טו היו והם ,הנביאים ונושאיה הנבואה וחכמת ,הנהנים ונושאיה התורה הבסת נ

היועצים
נחמד אוצר

ת כל?:■ תהטתו המתפורר שכח ס כ רה ה ה התו אי ש  ונו
ם י מ כ  כולם כמצות מכני ידיעת היא כתורה חכמת . ה
 וכמאמר ,הפס מכפאר ־•ותר ככהנים תלוים אמנם ,תיניהם

 לדין דין כין לדם דם כין למנפנו דכר ממך ישלא כי הכתוכ
 :ונו׳ הלוים הכהנים אל וכאה ונו׳ ריכוה דכרי -לננט ננע נין

ה «ד!כמת א בו ה הנ אי ש ם ונו אי בי  יש עדיין אמנם . הנ
א עליונה ^מדרגה הי  יניע לא הנכיא כאמנס ,הנבואה חכמת :

 ונלם התורה בחכמת נפנו נישלים מבלתי הזאת טדרנה אל
 הכם על אלא נורה הנבואה אין חז׳ל ואמרו ,המצות כמפנה

ר נכור  ,התורה כחכמת היינו נאמרו נהכם ואין.ספק ,ועני
א כתכ כ׳ מחלק ל׳ב בש׳ וכמורה א׳  בלתי או ככל ניתנכא נ

 כנכליותיו ונלם ,מעולה יהיה לא אם .נפלא כשלמות שלם
:כאומה נכיא לתתו כו הבוחר האל רצון לזה ויצורף ,ובמדותיו

והם .

יהודה קול
 כי וגו׳ הארון אל ונהה פסוק על הרומה פ׳ אומר
 :ועומד מונה ההורה ספר היה מהון הארון מצד

ם ה הראש אל דוגמתם יהס אופן ניסר וכו׳. היו ו
הנכללים והפנימיים ההיצוניס ההושיס במדרגה היו יען
 וחושיה עצה מהם האומה גוף שיהנה מה וזכר ,בו

 סיגים הגו הנחותים במעשים היפה החלק לו לבדו
 הבלחי המסלה מן אזהרתם מפה הוגה כאשר מכסף
 סימן בהמישי משלו מענין זה וכל ומיושרה. סלולה

 לבאר כאן והוסיף .וכו׳ יועצים אל והוצרך באמרו כ״ו
 מתפשכח ג״כ והנביחיס ההכמים אלו של הועלתה כי

 הדברים ישראל לבני זכרון ספר על העלוהם מצד
 יפשלו לבלתי מהם יבינו והמשכילים נפל^ .כאשר

ולמכשול. לפוקה בישרה; היו אשר ראשונים בעוטת
 bל ההם המאורעות בכהיות נפשנו לשום בספר הנכתבים והנביאים ההכמים מספרי עצור הועלת לט חה
 ונאפופיה מפניה זנוניה והסר ב׳ סימן הושע כדבר ,פנים בשם הכתוב מותם כנה ק ועל .רגלנו למוס נחן

 השקר, בנביאי ה׳ נביאי מחליפים העם שהיו לנביאים משל הפנים כי הרד״ק ביאור ע״ד שדיה, מבין
 זו בחשובה שאין נראה ולכאורה .הכנענים בהוקי אותם מהליפיס שהיו ושבע״פ שבכתב לתורה משל והשדים

 אס אך .עומדת היא במקומה עדיין המשהה שמן שאלתf,הרחש דמיון על רק הכוזרי לשחלה להפיק כדי
 הכהנים דוגמה להיותו כי ראש, של דמיונו שגלה במה פניו מעם הוסר הזה הספק גס לבך הליו השיח

 התורה הכמת על המאור שמן יורה מאפר כי ולהשכיל להבין הוא נקל והנבואה ההורה הכמת נושאי והנביחיס
 השופעת הנבואה הכנת מדרגת על מורה הכהן ראש על המוצק המשהה שמן יהיה כ״ו סי׳ למעלה כמבואר

 ועם והומים, באורים הנבואה ואור אמרו אצל כ״ו סימן למעלה שכתבנו וכמו עליון, השפעת •לוימנדבח
 בכהנים הנבואה הכנת על הוראה לנו די הנביאים ראש על לא הכהניס ראש י על מוצק שמן.המשהה היות

 מציט וכבר .המה הכהנים מן לח אשר הנביאים לשאר וה״ה .כמדובר, וההומים האורים בענין לכך הזוכים
ם, למשחה פסוק על חצוה פ׳ הרמב״ן שכתב וכמו ,אצל.הנביאים משיחה ג״כ ה  בן אלישע ואה ביאר ששם ב

 ה׳ משה יען עלי אלהים ה׳ רוה ישעיה שחמר הכתוב כי וכחב ,המש משיהה ,ההחיך י לנביא המשה שפס
ס,' לבשר אותי ש^ שם טוב שנאמר כענין הטוב, לשמן עליו ההול אשר הקדש רוה שימשיל משל דרך ענוי  מ
ב, כ. סו השגתנו. כפי כוונתו ביאור ערך ערכנו אשר ההבר מטעם ה׳ קרבן את הקריבנו מהרי ועתה ע״
ואל הזה הדרוש על ההבר כונת כלל לבאר מבוא בא העקידה בעל •יצהק רבי החכם כי כאן להזכיר ראינו

 מלך אל השיבו אשר ז״ל ההבר החכם דעת אזכור .ידבר וכה נ׳א שער ויקרא פ׳ דברתו ישים עליה חפיסהו
ר נשלמה שלא עם ההמוריס העניניס אלו אל בו לבוא שער כמו שראיהיהו למה עצמה זו שאלה על טז

דו, על החשובה באמצעות הישראלית האומה עם האלהית השכינה דבוק ימצא שכבר אמר ז״ל הוא ט וזה י
 שאינם הגשמיים המזוטה ע״י הגוף עם השכלית הנפש שתמצא כענין מקדשו בבית הנקרבים הקרבטת

 דבקות נמצא אבל הקרבנות אלו אל השכינה צורך טעם נדע לא ככה ,הועלהם ראינו מצאנו אבל ,מטבעה
 הנה ,כמוהו בנעלם הנעלם הדבר ביאר שהוא מה על נוסף כי מטאר הוא והנה .באמצעותם עמנו השכינה

 הגוף לבריאות ומפורסם רכר צורך הוא המזק הנה כי ,גלוי הוא ביניהם וההבדל לנדון דומה אינו המשל
 כן יהיו פלא מה שם, כמוזכר הגוף בטרדת הטרד והיא אצלו וקיומה הנפש לעמידת הכרחי הוא שר1

 ובמקום ביניהם', האלהי והדבקות השכינה עמהס שהתקייס כדי האומה צורך ולח השכינה צורך לא יקרבטת
 ספקותיו לצל נקל ,הבינה נעדר אני ולי .עכ״ל ,בטעם הושוו שלא אחר המבואר מן סהום נלמוד לא

ח,9ל  אם כמוהו בנעלם נעלם שהודיע לאמר בלבו אותו הפוש למען לראש חלוף. אמד ירדוף איכה כי מו
 אלא אינו ההבר מגמה סוף כי לדעת הראית מאשר זאת מודעת ,מעולם לבו על עלתה לא ההיא ההודעה

 גשמות־ על יורה לבל ,ניהוהי ריה לאשי לממי קרבני את הכתוב מאמר שכלו אל לקרב הכוזרי פקפוק להסיר
 דברי שיורו כמו החלהי הדבוק ידם על ימשך איך לדעה השאלה היחה הקרבטת דרוש על לא כי ,.מלילה

 וכו/ עצמה זו שאלה על כוזר מלך אל השיבו אשר ז״ל החבר החכם דעת אזכור באמרו שזכרנו העקידה בפל
 כמוזכר והנלוים והקרבנות המשכן בפניני המזג שווי מהם הובר אשר הערכים יהס להודיטו החבר נמשך ובכן

 ,השכלית הנפש עליו לחול הכנתו הפנס עד במזגו שלם אדם כמראה •דמות מכללוחס יצוייר עד ^נעלה
 זה ובכל ,יהב׳ ההלהיס מאח המצווים ההם המעשים הכנת ע״י בחומה האלהי הענין חול ינשא ולעומחו
א .כמנהגו « מ י המשתערות הטבעיוה כהויות התורה עניני כי ולהודע להודיע שזכרט המקומות מן ג

ומתאזנות *
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נחמד אוצר
 נהושת הצופה הראש גדמוח הה הנכיאים .ראש והם

 ומתרה ה׳ גו נתן אשר בנשמתו ומתכונן והנסתרים הנראים
 בערך הנביאים הן והן ,מרע וצסור בעוב לבחור הגוף את

:ישראל כל

ט ם אתם בן אם כ  ובנולם הארון שענז אחר . היו
:לב וכלא ראש כלא כגוף ,סגנואה

כן

 :האומה ראש והם והמזכי־ריים, האומה המחזירים המתרים) (נ״ל ״המכירים היועצים
: לב ובלא ראש בלא גוף היום אתם בן אם הכוזרי אמר ט3

אמר
יהודה קול

 סנולח למצוא משוססות ועיניו ,נשלא נערך ומתאזנוה
 בהוך וגא ,שאת יוכל הנושא המר כאשר ניניהם יהם

 ;שכאדם העכעי המום אל העליונה האש יהס הנאים
 המלה ממצות לאשים הנהנים הקרכנות שמנונית ויהש

 כאשר הככעי הסום נו ידבק אשר שבדם הדק אל
 לאופן סעם נקש לכלהי ישמור נפשו את אך ,דברנו
 לא מעולם כי האלה המעשים ידי על הדבוק המשך

 ע״י עגעי נמצא על הצורה הול ימשך איך ודעת הזמה ממנו יבצר כאשר לזה להגיע בהכמה אוהו לבו נשא
 שכלנו אין האלהיים המעשים אבל ,באמרו ז׳ סי׳ בשלישי ככה על שהורה וכמו ,דבר לדבר המיוהד המזג
 ברפואוהיו הרופא אל ההולה ישמע כאשר נשמעים והם השכל אצל נראים) (נ״א נדהים ואינם אליהם מגיע

 ההם והערכים אמרו עד וכו' וההיים הצמה ביצירת לך דמיתי וכבר לאמר כתוב כ״ג ובסי׳ .ע"כ ,והנהגותיו
/ אותם לשער יכולים אנו אין• כו ה נ״ג בסימן גם ו א ר  להודעה נבו שת לא ואס ומבוארת. נגלית זה על ^

 כי הוא מה העקידה ובעל ,כמוהו בנעלם נעלם הודיע מאשר מהשבתו נעשית שלא עליו יאמר איך הזאה
 לבריאות ומפורסם ניכר שצרכו המזון בין העקידה בעל שהבדיל מה גס .כוונו לא דבר הודעה עליו יתלה
 מצד לא דעהו לפ.י בהם נראה הצורך שאין הקרבנות לבין אצלק וקיומה הנפש לעמידה הכרתי בהיותו הגוף

 שהקיא מה למצוא מיהר לא זה למה ,האלהי הדבוק ידם על בה שיתקיים כדי האומה מצד ולא השכינה
 האהד ,הדברים שני על ונשען סמוך האלהי הענין קבול היות על מורים שונים מאמרים לפניו הסבר

 האלהיס מצות תהיה באומה, האלהי הענין ידם על לשיתול במעשים הראוי וערכו המזג שעור שהגבלת
 מאד נכונה תהיה ,יתברך מאתו להם המצווים ההם המעשים בהשלמה האומה אנשי שכונת והשני .מלומדה

 מהיחסים מקומות כמה אל דרך מורה מעכירון אצבעי לך נעשית וכבר .יצלח בידם שלם וחפן מלא בנוסף
 אחד אל מהביע עיניו יעלים הנזכר, יצחק ר׳ החכם ברחוק יעמוד ולמה חשבין, למצוא לאחד אמד לזה

 באומה האלהי הדבקות לקיום נפלא צורך יהיה לא א״כ ואיך .מראות עיניו והכהינה יצחק זקן האס מהמה
 כדבקות האלהיה המש בהם להדבק מכללם שהקרבנות ייסב' מאתו המצווים במעשים השמור הנפלא הערך
 יתברך חפצו השלמת אל הנכונה במחשבתם להם יהיה אפר ישראל ואור ,כמדובר הדס באד הגיבעי המום

 וקיומה הנפש לעמידת הכרחי צורך ומזונו מאכלו לביתו ערף ויהי לאדם פה שם מי .והרצון המפן בתכלית
 ,אלהית מכמה בתכונת נמצא לכל העביע אשר העבע סדרי לחקי סבה בנתינת אלם ישום מי או ,גופו אצל
 הדבקות ידו על בה להתקיים באומה הכרחי לצורך שלחן לערוך הה יוכל לממו קרבם את יהב׳ הוא הלא

 שאמר מי כי ,ומסכים שוה הדמיון והנה .החכמה פליאה מדרגת מהם אמד בשום ראתה לא עק ואס האלהי
 בלתי נפלאה בחכמה והגוף הנפש בין הקשר יתחזק למען למזונו בהתהפכו באדם העבעי החום וידליק צלמם

 על ,שכינהו דבוק מעדנות ידו על בה לקשור האלהי המוס באומה וידליק הקרבנות לשומן יאמר ,משוערת
ק שלמות עם שכן וכל ,האדם יחיה ה׳ פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלמס על לא אמרו דרך  מ

:רצונו ונעשה שאמר ית׳ לפניו רוח נחת נימוח ריח אשה קרבן להקריב מצוהו שומרי
 הוא הקרבנות בעעם לעצמו העקידה בעל שייחס מה כי נאום ינאמו אשר ישראל הרי אל פני אשים ועתה

 אשר העקידה בעל דברי ישמע הלא אזן המעה .והצדק האמת פי על המבר אליו כיון אשר הדבר
 ,מוסכל בלתי ומבואר שוה בהם שהענין אומר שאני אלא ,וז״ל כמדובר החבר על תפיסתו אמר יגביר ללשונו

 יהיה כן ,אליו ותדבק נפשו עם שלום לו יהיה ובבריאותו המזונות ע׳׳י הגוף בריאות שיושלם כמו כי וזה
 וסגולותיה יחידיה ואל האומה כללות אל והשלמות הבריאות נותנים הם ההשקפה בעוב כי הקרבנות, באלו כענין

ק, בלי הדבקות אצלם שימצא כדי פ  זירוזו ברב השלם באדם ומתעצמת האצולה שהנפש מהידוע כי והוא ס
מו לנפש האדם ויהי נאמר זה על אשר והשתדלותו כ ה' , שער שם שנתבאר חי ׳  ומעולה יקרה גפש היא ו

 ויתקיימו יתפרנסו בהם אשר מזונותיהן נבדלו p במהותיהן נבדלו שהן כמו והנה .היולאנית או היונית מהיותה
 ובמשקה במאכל אצלו ומתקיימת נזונית הגוף אל הראשון השלמות היא אשר החיונית הנפש כי ,הגוף אצל

ת האצולה הנפש זאת אמנם ,הגשמיים  הם לממה כי שכליים מחשביים בדברים רק מתפרנסת אינה החמני
 לא ,הקרבנות במעשה הנבחרת האומה בכללות ותדבק השכינה תתקיים עצמו הענין זה ועל אמרו עד וכו׳
 להשלים נמו יועילו ונאות נרצה באופן והקריבס בהם כונתס שבהעיב רק לאומה ולא לשכינה מאכל שהם מצד

, ה' לפני מעשיהם ולהכשיר נפשם ב' ת  אצלם נהמצא ממיינת הבה יהיו שלמותם ועוצם כונהם עוב כי עד י
 שצויתי לפני רוח נמת לה׳ נימוח ריח בכלל בקרבטת• שאמר וכמו ,צד בשום מהם תפרד ולא האלהית השכינה

ר פ ס רי [ כוז ] ה ב ״ 7 ז מ
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ר ל מ  כמו מפוזרות עצמות אבל ,גוף ולא ועוד ,אמרת באער הוא כן ההבר א

 העצמות בוזר מלך ,זה כל ועם יחזקאל, ראה אשר היבשות העצמות
 וש־כל, ונפש ורוח וללב לראש בלים היו ובבר ,הה־־ים ממבע־י מבע בהם נ״מאר אשר

 הלה ולא האברים, ובל ואזנים ועינים בראש וסיד מאבן המצויירות מהנ״פות טובים
 אדם לצורות דומות צורות המה אך ,בהם שיהול אפשר ואי היה רוה מעולם בהם

: אדם ואינם .
א ר ל מ . : הוא בן בדברך הבוזרי א

ד ל ר ' מ  יכלו לא החיה לאומה להדמות השבו אשר ענו״ם האומות כי ההבר א
נראה ולא לאלהים בתים הקימו ,הנראה הדמיון מן יותר אל להשיג

בהם
נהמד אוצר

א ב* ל ד הדבר אד.-, , הו ד :דכד־־. ה: עו / גון* ולא ו כו  ו
 על אי;ו הגוף :אף ואיער דכריך על מוכיף והנגי

ת אבל ;הכינהו מו צ  כוס כדמיון ענינו אין .ננפוזרוה ע
, אכד : י ג ד  כס אזן רוה כל א:ר העצמית כדמ״ן אננ מ

רי געידס ל כ ת :האדס מות אתר כי אך- האי מו צ ע  ה
ת שו ב  אישר :מוח מכלי לתליתית כוס כהס אין א:ר .הי

אל ראה הזד  ה׳ יד עלי היתה נאמר (ל׳ז) כיחזקאל .י
 עצמות מלאה והיא הכקעה כתוך ייניחני ה׳ כרוח ויוציאני

 כן אלי ויאמר מאד יככות והנה וגו׳ סכיכ עליהס זהעכירני
 ידעת אתה אלהיס אדני ואומר אלה העיצמיה ההחיינה אדס

חיו העצמות על להנכא ה׳ לו :צוה מאמר  ונאמר .היה וכן :י
 יכראל כית כל האלה העצמות אדס כן אלי ויאמר ,ח׳ז1%

כ:ו אומריס הנה המה  עד וגו׳ הנכא לכן וגו׳ עצמותינו י
 כגלותס יכראל כית שדמה הרי . מקכרותיכס אתכס והעליתי
 מביבעי מיבע :שאמרנו הזה מפלא הדמיון על ינשית לעצמות
 להחיותה ה׳ כרצין יתכן כחייו, לאדס כליס היו :ככר .ההייש
ת :יוצרנו הכטיהנו כא:ד פו הגו ת מ רו מצויי  וסיד מאבן ה

 מקוכציס אדמתה על :קגייס היוככיס היכמעאליס והם .וכו׳
 ל'כ סי׳ :אמר וכמו ,דמיונה לפי ונכיאיה הורה ולהם יחד

א: גוף- הה כאילו ר כ מ ל :קדה כימי אנחנו היינו כא:ר ולכ :
א ■ ל ה ו  ,כקרכם רוח כל אין מעולם . מעולם רוה בהם חד

אי ;וגי׳ יראו ולא להם עיניה ידכרי ולא להה פה שר ו  אפ
ל הו ה בהם שי  חיים רוח :יחול אפשרות שוה אין .הרו

ת :ואכן מען העשוי •גגוף מו  לשי .אדם לצררות דו
:עין מראית ,

ה יאוסה לב חי אה ולא : הישראלית לאומה .ה ר נ
ט ד ב

יהודה קול
 מעל השלימה .הזהח השונה וכהבהצק ,רצוני ונשפה

 ,הכילה ינהפדדה מלפניו ההלהי השנהן נשקר הקדגנוה
 השונה השפר ונדרוש להור ההריך שך וההר שש״נ.

והנה ,פ״ה שיי־״יאר רייזיהה ש״פ כקרכניה הראויה

 הדכיק להפליה הצרישה השונה כהשפר ו״השי^ייה
 סצנה, פיה השונה משמשוה קין שי ,יזכרו ולכ כל■: הלא

הלוך-’ מההלפיה ימצאו אלו שה חלו דכריהה וכהשריך
השיקידה כשל כי וזה .מזשר נח שכיר

המהריכיה פלמוה כשוצה הררכנות משפה פל מאודו '1
המשוו; והרמז הקרכנוה שנין מהשקפה להה הנמשך
 הוראה השקפה של המרהפה הזאה הפונה ו;יוכ מהם,

 להמצא המהייכה הפכה לדשהו היא והששלהס הקרכנוה
 ישן מה נח זשר ה׳ כרוך עהה אהה .אצלה השכינה

 יאמר כה אם כאומה הדכקות קיום הכה על המכר
 ידשה הלא לפניך, הנצכיה השקידה כעל שדכרי

 כמעשיה הערכים שעור בגולה-הגכלה כי ,ושמשה
 כלכוהה הישרים והמימוה השמים, מן ה׳ מאה המצווים
 דכרים פני הס ,הפצה בנפש מקום של צוויו להשלים

 אל מהפקה סכה ידם על להשלים יהדו אהיה ישט
 כי אפשר אי להגידה ההם ושהערכיס ,הזה הדכוק

 שאין הדכריס מן להיוהס ,אדם יד הפיסה בהם אין
 כן אס ואיך בהינהנו, אצל למעלה שיעור להם

שה שתי השקלנה  לשלות ובמאזניה הריס בפלס הד
:יהד ישאו

ד ל ו ע לא ו ף ו  הוא הישר שהנוסה (ואפשר .אהנו איננו הגוף שאפילו לאמר דכריך על עוד הוסף ר״ל .גו
ת :סופרים) מכישה כוא״ו נההלף הכי״ה כי ,גוף בלא כו צ ע שר ה ר א א ש ם נ ה ע ב ב  ט

עי ב ט ם מ חיי  איזה שקכל שהדבר ל״ה פ׳ ד׳ מאמר העקרים בעל שכתב מה דוגמת מעין זה הרי .וכו' ה
 מהמעלה רושם איזה ההוא כמקכל נשאר כבר ,ההוא הכס אי השפע ממנו שנסתלק אע״פ עליון כה או שפש

 הרכין כשהן אף ,מקדשיכם אח והשימותי רז״ל שאמרו הוא זה ובעבור ,ראשונה שקבל ההוא בשפע שהיה
 משכן שהיו האלהי מהדנר בהם שנשאר הרושם בעבור וזה נגנזים, קדושה תשמישי ואמרו כקדושהן, הה

 ממנו שתצא שאע״פ ,עליון כה שהיא לנפש משכן שהיה שהגוף נאמר הדרך זה על וכן ,אליו השמיש אי נו
ה :ע״כ ,וכו' לדכר וראיה , ראשונה שקבל ההוא האלהי מהכה רושם איזה בו נשאר שכבר ,מה בעה רו  ו

ש פ שבל ונ  הכובעי החס הרוח מדרגוה שלשה ע״י כ״ו סימן פעמים להם שרמז ונשמה רוה נפש הם .ו
 אוהו לנהור הלום השמע ל״ב ובסימן ,שמה כמבואר האלה הכהות אל נושאיה שה ■שנעשו ובמוח בלב בכבד

ת שאמר ומה .עצמו המשל בעל דכי מו ת דו רו צו ם ל ד  קרויים אהה אהה אדם ז״ל לאמרה שוה ,וכו' א
:וכו' אדה .
ב’ י ״' ת ב מו או לאדם דומות צורות זולתנו איך לשרוח ל' בסימן לפנינו המוצב המשל פתרון זהו .וכו' ה

w]
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ת, לאלהים בהם  החניפו נראתה, ולא הנבואה עליהם להראות והנזרו הפרשו או
 לברר כדי פתאום מגפת ולא ,השמים מן אש עליהם ירדה ולא ובעטו זהכעיסו

 ההוא הבית לומר רוצה לבם, נפגע ההוא הענין ועל ,האלהים מאת שעונשם אצלם
 ומעוטם רובם כפי משתנה ענינם אבל ,ענינם נשתנה ולא אליו מכוונים שהם

פנע כשימצא ואנחנו .והמקרה הטבע דרך על וחבורם ומחלקותם וחולשתם וחזקתם
את

נחמד אוצר
^ אות שום ההם כנתים ה6נר לא .אות לאל*ד.ים מהם
שו :אלהי מופת רו הפר מ ה  פצמם את פרשו מסידיהם .ו

: ננואה אל שיגיעו כדי וסגופים כנזירות העולם מתאוות
פו חני םו ה הכעי טו ו בע  ומרוג כצדקתם כי תאמר שמא .ו
 הקהל לישר עיקרה אשר לנכואה הוצרכו לא להם אשר העוכה
 אלהיהם את והכעיסו מאד הרשיעו אם גם הנה ,וההמון
 תמניפו ולא מלשון והחניפו פתאום. עונש עליהם חל לא מעולם

הם ירדה ולא :ל״ה) הארן(כמדכר את ש עלי ם מן א מי ש .ה
 הקדוש ככית זרה אש הכנסת על אהרן כני לשני שקרה כמו

ה׳ ככוד שוכן שם אשר הכית נורא מה הרי ,קל עון שהוא
 החמשים את ותאכל ה׳ מאת אש יצאה קרח כדכר וכן .כאמת

 שהה לא עונותיהם ככלל וכן ,הקטורת מקריכי איש ומאתים
 העם ויהי וכמ״ש , ה' מן אות כדרך עליהם מלכא העונש

א :ה׳ אש כס ותנער וגו׳ ה' נאזני רע כמתאוננים ל ת ו פ ג  מ
ם ר היה כאשר .פתאו  היתה וקרח וכלעם העגל כמעשה נמדנ

:רגע כמעע רכ המון שנפלו לטכע חון כלומר ,פתאום מגפת
על א הענין ו הו ע :והכעיסו כשמרו .ה ג פ .וכו׳ לבם נ

י .אדם שככני הלכ כמקום הוא לאומה המקודש הכית דנ ה  ו
 מתעלפים האנרים וכל הגוף ללכ^ פגע איזה יגיע שאם מפורסם
 הכיס נגד מרי איזה הגיע אם נותן הדין וכן ,פתאום ונחלשים

שתגר. ולא ;האומה לכל ונגף חיל שיאחז להם הקדוש נ
ם  שהים כמו אחד סדר על היה עונתם ענין עכ״ז .ענינ
ל : מקודם ם אב נ פי :הצלחתם .עני .רובם כ ם אם . י נ  י

:והצליחו גדלו ההוא כדת הולכים רכה והמון הארן עמי
תם מחלקו ומפוזרים מקצתם קצתם נחלקו אם .וחבורם ו

תתמעט

 עוד והרחיכ הרמכ״ן כחג וכן .ע״כ ,הארון כנסוע ויהי פרשח נכהוב אלא ,לאו ,לפורענות פורענות נסמוך
 פורענות החעא וקרא בפורעניות, מוחזקים ונמצאו לזו זו סמוכות פורעניות שלש יהיו שלא והפסיק באמרו הביאור

ד, לארן מכניסם היה זה הפאם אלמלא ושמא פורענות, ממנו להם אירע שלא אע״פ  . שלש על והנה עכ״ל. מי
 העונשים שני ועל ,בבכי תאוה והתאוותם ,ה' באזני רע והתאוננם ,בשמחה סיני מהר נסעם שהם עבירות,

 ,שמה כמוזכר שניהם בין עודנו הבשר מאד, רבה מכה בעם ה׳ ויך ,ה׳ אש בם בערה כי בכתוב שם המפורשים
 פתאום, מגפת ולא השמים מן אש עליהם ירדה ולא ובעטו והכעיסו החניפו באמרו מכוונים החבר דברי באו

 ' ואפשר .ולעונש לגמול עמו לישראל עשה כאשר פתאום עונם בפקידת ההשגחה רשמי בהם נראו שלא לומר
 מלפני אז יצא אשר ולקצף ,הקטורת מקריבי איש ומאתים החמשים את ותאכל ה׳ מאת יצאה לאש שכיון עוד
 והכעיסו החניפו באמרו לשונו וכפל ,קרח בענין שמפורש כמו ,ההוא הענין על במתלוננים הנגף החל ה'

ל :מקום של מעשיו אחר תלונתם פקפוק ועל קרח עם העדה קשר על מריים הפלגת אל לרמוז ובעטו, ע  ו
א הענין הו  אם לתמוה אין ר״ל .וכו׳ לבם נפגע :כאמור המיה האומה אל להדמות יכלו שלא על ר״ל .ה

 להם יקרה כי גם ומזלות כוכבים העובדות המתות האומות כך ,מת של ענינו ישתנה לא מת של לבו בפגיעת
 עם הארון שהוא המשכן עיקר להמשיל כ״ו בסימן משלו היה כן (כי אצלם המקודש הבית והוא ,לבם &גיעת
 ההיא הפגיעה מן ענינם נשתנה לא ,שמה) סודר כאשר החיות עיקר בו אשר האדם ללב שבתוכו התורה
 אנחותי רבות כי המקונן(איכהא') וכמ״ש כאמור, לבנו הוא אשר תפארתנו בית בפגיעת עגיננו ישתנה כאשר

 ביהמ״ק זה לבך עד נגע כי מר כי רעתך זאת רבתי באיכה אז״ל וכבר .הקדוש הבית לחרבן רמז ,דוי ולבי
ל :הימים כל שם ולבי עיני והיו שנאמר ב ם א נ ה :הפכו או הנצחון לענין במלחמותיהם .עני תנ ש פי מ  כ
ם ב ם רו ט עו מ ם ו ת ק חז ם ו ת ש ל חו ם ו ת קו ל ח מ ם ו ר חבו  נכון הנצחון בית אשר עמודים שלשה והם .ו
ך ועל :יאשמו פן לבם יחלק בל הצבא אנשי והתאחדות ,אונים רוב ,היל רוב ,עליהם ר ה הטבע ד ר ק מ ה .ו

בשאר

יהודה קול
 סי׳ בשלישי עצמו לדברי קרובים בכאן ודבריו .זכו׳
 עד וכו׳ אומה יכלה לא הדמיונים שאר וכן באמרו ע׳

 ע"כ: וכו׳/ ידמו כאשר אלא להדמות היוכלו אמרו
שו ר רו הפ פו :ונזירים פרושים נעשו .וכו׳ והנז י חנ  ה

סו עי כ ה טו. ו ע ב  פתאום עונם עליהם פקד שלא ומה ו
 לא כי ,הרבונית ההשגחה נעדרי היותם על ראיה

 ידעתי אתכם רק ג׳) כאמרו(עמוס יעקב מלק כאלה ,
 סימן זו כונה שהרחיב וכמו ,וגו׳ אפקוד כן על זגו׳
 בתוכה, לעתה וגומלה שעונשה שצופה העדה באמרו נ׳׳ח
 בלשונו החבר ידבר כי והאמנתי .וכו׳ השכינה ר״ל

בעטו, והכעיסו החניפו המשולש  שלש אל לרמוז ו
 כמבואר ,זה אמר בזה במדבר ישראל שעשו עבירות

 מז״ל בדברי הנקראים'פורעניות והם בהעלותך, בפ׳
 עשה זו פרשה משה ויאמר הארון בנסוע ויהי באמרם

 מקומה זה שאין לומר ומלמטה מלמעלה סימניות לה
 ראשונה פורענות בין להפסיק כדי כאן כתבה ולמה וכו׳

 העם ויהי היא מאי שניה פורענות ,שניה לפורענות
 ואמר ,ה׳ מהר ויסעו ראשונה פורענות ,כמתאוננים

 מקומה והיכן ,ה׳ מאחרי שסרו חנינא בר ממא רבי
 התוספות בעל ור״י .ע״כ ,בדגלים אשי רב חמר

 שנסעו במדרש כדאמרינן ראשונה פורענות פירש
 הספר מבית יוצא כתינוק ,ימים שלשת דרך ה׳ מהר

 שלשה סיני מהר בורחים היו כך לו והולך שבורח
הקב״ה אמר בסיני תורה הרבה שלמדו לפי ,ימים
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 שנהיח בין ,אנחנו נרפא ירפא וכאשר ,אבדנו מקדשנו בית הוא אשר לבנו את
 אותנו והמחזיק בנו והמושל ומלכנו מנהיגנו שיהיה ענין איזה ועל מעט או רב

:חי אל ,והגלות מהפזור בו שאנחנו הזה בעגין
 בגלות יקרה האומות מן שאומה במהשבה יעלה לא כי ,הוא כן הכוזרי אמר

 וכמת ,הזה הזמן אורך עם שכן כל ,אחרת לאומה תשתנה שלא הזה
וארם עמון ובני ומואב אדום מהם ,זכר להם נשאר לא אחריהם שהיו אבדו אומות

ת ש ל פ ו
ל ה קו ד הו י

 מס פס מכוון דברו היה אלה ובכל .טסקיהם בשאר
ן ;וכו׳ אותם קבלו איה ג' סימן ברביעי שאמר  בי

ה הי ב שנ . או ר ט ע  כסי למעלה אמרו כנגד מ
ל :ומעומס רובם ע ה ו ז ן אי ה עני הי ו שי נ ג הי  מנ

ו כנ ל מ  כי ,וחולשתם וחזקתם למעלה אמרו כנגד .ו
 מנהיגם בחיק המלחמה צבא כל גבורות אומן אמנם

 ומלכם , bהצ שר או השואס על מנהיגנו ואמר .ינוח
 וחבורס ומחלקותם למעלה אמרו כנגד ואולם .כמשמעו

 מהמחלוקת שנהיה ענין איזה על הנה הזכיר לא
 מכתנו לרפואת הכרחי תנאי הוא אמנם כי והחבור,

 מלך בישורון ויהי אמרו כענין ,בארץ אחד גוי שנהיה
ם ראשי בהתאסף  שיחתן היא וזו .ישראל שבטי יחד ע

 איכה במדרש שספרו כמה ,תלמוד הצריכה ת״ח של
 חד אשכח לירושלם אחא מאתינס חד ,לראשיתו סמוך

 נסביה ,ושבורה) מושלכת מדוכה (סי׳ ממלקא מדוכא
,חבירא מדוכא הדין לי חייט א״ל חייטא גבי ואובליה

 חוטין לי שזור א״ל חלא קומציה מלא איהו ליה אפיק
 את ליאש מאתינס מד כונת .ע״כ ,ליה חייט ואנא
,למכתנו ארוכה עוד מהיות הישראלי החייט של לבו
 תקנה לה אין שוב ישראל אבן שנשברה כיון כי

 חבור ממנו בבקשו בו מלעע היה ולפיכך עולמית,
קון. שום סובל הבלחי הפרוק  החייט יחרץ אז ח

 משזר חול של חוטין אליו שיביא לאמר נכונה בחשובה
 בזה לו רמז ,המדוכה שברי לחפור לבו ימלאנו ואז

 יתחבר לחול הנמשל וממורט ממושך עם ישראל שאט
 להעלות לאחריתם תקוה יש שלימה בהתאחדות לקו קו

ל :ומרפא ארוכה למחלתם ש מו ה ו ו נ  שמא .וכו' ב
 ובלא ראש בלא שהוא מי להתקיים יוכל איכה תאמר

 כי אמר לזי; ,ול' כ״ט סימן כמוזכר גוף בלא גם לב
 בענין אותנו והמחזיק בנו המושל הוא בחסדו מי אל

י  גדולה אמרם כענין ,והגלות מהפזור בו שאנחנו הז
ס׳ כבשה רט המושל אמר והנה .וכו׳ הרועה גדול ו

ר צ ד או מ ח נ
 והכל ,הצלחתם תתגדל מקובצים הם ואם ,הצלחתם ומזמעט

 ועלייתם ירידתם הטבע ובדרך שבעולם בנוה^ שהוא כמו
עמידתם, נפילתם  או הטבע דרך לפי נמשך לכל כאשר הכל ו
ה וע^ :במקרה ז ן אי ה עני הי  בקצה נדחינו יהיו אם .שי
ו :אלהינו ה׳ אותנו יקבץ משם השמים נ ג הי  וומלכנו מנ

ו והמוש?* ק בנ חזי מ ה תנו ו ן או עני ה ב  שמא .וכו׳ הז
 אבדנו הרי בקרבנו לבנו וימת מקדשנו בית אבדנו אם תאמר

 קיימים נשארנו עדיין שהרי כן הדבר אין .לנצח אבדנו גס
 החיות ועדיין לגמרי מעצמותינו החיות נסתלק ולא עומדים

 החיים רוח בהם נשמר עוד ואנה אנה נפזרים שהם אע״ס בהם
 הוא שיחיה לאדם האומר בשר לכל הרוחות ואלהי מועד לעת

 אותנו השומר חי אל והוא ,שיחיו הנשארות לעצמותינו האומר
 עלינו הפורס סוא ,יבשות לעצמות דומים ואנחנו בגלותנו

 :ופלא נסיית השגחה בדרך ולהחיותנו, לקיימנו חיים רוח
ל  עם חותנו המחיה הוא בשר לכל חיים החותך האל .הי א

:מעלינו ראשנו ונפל לבנו שהלך היות עם גלותנו
ג ן ל א כ  בין מתקיימים שאתם מה פלא שהוא אמת .הו

 הדבקים שאתם בעבור אם כי זה ואין ,העולם אומות .
א בי :היום כלכם חיים אלהיכם בה׳ ה ל ל ע ה י ב ש ח מ  .ב
 מדרך זה שיהיה במחשבתו זה ענין לצייר האדם יכול לא

ה : מקרה בדרך לא אף הטבע מ או ת מן ש מו או קרה ה  י
ת לו . בג ה ז  אומות כל בין מיוחדת אחת שאומה שיזדמן ה
 אל באמונתה תתהפך ולא כזה מר בגלות שתשקע כולו העולם
 אותם הקורות כל עם אותם והדוחקים עליהם המושלים אמונת

 : בתומתם ממזיקים עודם והמה הרעות, מן' אותם והמוצאות
מן אורך עם ה הז  המשקולת חכמי אצל נתבאר הנה .הז

 כח בו אשר שתחתיו רך דבר על דוחק וכבד קשה דבר שאם
 ערך לפי הדחיקה ערך יהיה שעליו הדבר קשיות נגד לעמוד

ר, נדחק עליו מונח שהכבד עוד וכל הזמן ת  האומה והנה יו
 כמלא מאמונתם זזים ואינם הארוך הזמן זה נדחקים הישראלית

ה :ביניהם כלים אינם הם ועכ׳ז נימא מ כ ת ו מו דו או ב  .א
 דתות להם שהיה אומות שהרבה מאחר הטבע, מדרך שאין ודאי

 ונהפכו עליהם המושלות האומות בין אבדו מעולם מאבותיהם
בזמן שהיו אע׳׳ס זכרם שאבד עד בהם ונתערבו מושליהם לדת

מאוחר
ד ק ואמר מלכנו, אמרו מג י חז מ ו ה תנ  החיל אנשי כל המחזיק הצבא שר שהוא מנהיגנו, אמרו כנגד או
ן ובאמרו מעוטנו, אל רמז אותנו ובאמרו שבארנו, כמו י נ ע ה ב ו הז נ ח אנ ר בו ש ו פז ה ת, מ לו ג ה  ו
 מפוזרים בהיותנו ממנו נעדר היותו עם כי ,שקדם כמו לרפואתנו הצריך ההתאחחח העדר אל רמז

 אל ,וכו׳ מפוזרות עצמות אבל גוף בלא שאנחנו ל׳ סימן באמרו למעלה שרמז וכמו ,העמים בין נמפורדים
 שיבאר וכמו ,הימים כל ושמט זרענו להעמיד שם אנחנו באשר דרכנו אח לשמור מסדו הגביר צורנו חי
: הנמשכת בפסקא הכוזרי ,

ג  במחשבה יעלה לא כי זה על והראיה .דברת כאשר אתכם ומחזיק בכס מושל חי אל כי .הוא p ל
 לאומה שיקרה במחשבה יעלה לא כי ענינו יהיה הראשון* נוסח לפי ,וכו׳ יקרה שאמר ומה .וכו׳

יעלה שלא הכונה תהיה השני הנוסח ולפי .בה להשתנות אלינו קרה לא כאשר הזאת בגלות תשתנה שלא דלתנו
ם :וכו׳ תשתנה ולא מצאתנו אשר הזאת הגלות כמו זולתנו לאומה שיקרה כמחשבה דו ב א א מו י ו בנ ן ו מו ע

וארם
קרה ,נוסחא לפניו היה ואפשר לפניו היה נוסחא שינוי איזה ל־עת נוכל •לא ה שי מ ח מן או מי או ת ה לו ס :וכו׳ בג הטרפי
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: רבים וזולתם ,והצביים והברהמיים ופרם ומדי וכשדים ופלשת

ד  כמו שאנחנו ממנו הודאה בדבריך שסייעתיך מה כי תחשוב ואל ההבר אמר ל
 אשר בתורות האלהי ההוא בענין התחברות לנו יש אבל ,המת הדבר

 , עולם לברית בבשרכם בריתי והיתה בה שנאמרה כמילה ,ובינו בינינו ברית שמם
 וברית אבות ברית מלבד ,לדורותיכם וביניכם ביני היא אות כי בה שנאמר והשבת
אב, בערבות ושניה בחורב אחת פעם אתנו כרת אשר התורה  והעונש הגמול עם מו

 עליך יבאו כי והיה פרשת וכמו ,בנים תוליד כי בפרשת הנזכרים בה התלויים
 הנשחף החולה במעלת אנחנו אך המת, במעלת אנחנו ואין .זה וזולתי האזינו ושירת

 המופת מצד רפואה מקוה והוא הרופאים כל מרפואתו שנתיאשו הנשדף) (נ״א
בהנח המאמר ונשלם ,האלה העצמות התחיינה הכתוב שאמר כמו ,המנהג ושנוי

ישכיל
יהודה קול

ם ר א ת ו ש ל פ  ארס ואמרו ,לא״י הסמוכוה לן .ו
 ופלשחים מקדם חרם י׳) (ישעיה אמרו ע״ד ופלשת

ם מאמור: די ש כ די ו מ ם. ו ר פ  ופרם מדי כי ו
 מדי מלכות השחיתו והיונים ,כשדים מלכות את השחיתו

ם :ס״ג סי׳ בראשון כאמרו זפרס. י טי ה ר ב ה  אולי .ו
ם  אמר כאילו לאברהם, עצמם־ שמייחסים אומות ה

 עצמם מייחסים שמצינו'הגרים וכמו והאברהמיים,
 להם נתן אשר הפילגשים מבני היו ואולי להגר.

ם :וגו' וישלחם מתנות אברהם י בי צ ה  הס אולי .ו
 .הג' מהחלק ול׳ כ״ע פ׳ המורה שזכר הצאב״ה מאנשי

 ושמא .צבוייס מלך שמאבר בכתוב הנזכרים הם או
ם  ונזכרו ,מדה אנשי וסבאיס הכתוב שזכר הסבאיס ה
:ביחזקאל(כ״ג) ג״כ .

ד י ל ה כ  כן ל׳ סימן כאמרו .וכו׳ שסייעתיך מ
ת :וכו' אמרח כאשר הוא ל ע מ ת ב מ .ה

ת: במדרגת אמר כאילו מ ה ה ל חו . ה ף ח ש נ  לשון ה
 יש השחפת את ,וז״ל בחוקותי ס׳ רש״י בו שנשתמש

 שמור בשרו אבל במניה ומוסל חולה שהוא אדם לך
כ. נשחף, שהוא שחפת ת״ל עליו,  מעמו והנה ע״
 ערבי בלשון יונה ר׳ פירשו וכבר ,בשרו המק כענק
 רד״ק שכתב כמו בו־ מאנונה שהגוף החולי והוא החאף
 אל״ף בחלוף נשאף כסעם מעמו ואולי. ,שחף כשרש
 שאפו ,אנוש שאפני כי מלשון אחה״ע, כמנהג כהי״ח
 ונבלע נשאף הבשר כאילו ,בליעה ענין היום, כג שוררי
 מקומו ואל המתרגם תרגם וכבר השחתתו, מרוב

 הנשדף בו שכתב הנוסח ולפי שחיף. ולאחריה שואף,
 הוא השדפון כי חבא פ׳, שכתב הראב״ע ע״ד יתבאר
 שהוא אומרים יש לדעת או ,קדים כשדופוח באימות
ך, פ ה ת: והטעם ה קו . המאמר ונשלט ד כו׳  ר״ל ו

 נ״ג) (ישעיה עבדי ישכיל הנה בפ׳ הדבר שנתברר
 בזה וכיון ,רבים מפרשים אצל ישראל על •המתבארת

 לחולה אומתנו בהמשילו מאמרו ביאור חשלום שם שבא
 הפסוקים מן יפה מהבאר זה וכל וכו׳,י שנתיאשו הנשחף
ם, ה על רק ראיה שמענו לא יחזקאל מפסוק כי ה

יאוש

נחמד אוצר
ם :נאבדו זמן ובמע« אחריהם מאוחר מיי ה ר ב ה  בני הס .ו
ם :וזולתם ושבא מדין כמו קעורה הצביי  הצאב״ה אנפי הם .ו

 משששמים הקדמונים בימים שהיו השלישי מהחלק ול׳ כ״ע בם׳
רז: ככל , א ה

י לד ה כ ך מ תי ע סיי ע בסימן .בדבריך ש ׳  באמור ג
 לב ובלא ראש בלא גוף היום אהם כן אם הכוזרי

 ולא ועוד ואמר ל׳ בסימן דבריו על והוסיף לו הודה והחבר
ה :מפוזרות עצמוח אבל גוף א ד ו הו נ מ  בדבר מודם שאני .מ

חיינו ממנו שנסתלק מאחר לגמרי מת גוף כמו שאנחנו ס.  גי
 ונספותיט עלינו 'נקרא היה ה׳ שם אשר והארון המקדש בית

 מכל הזה הקישור נרחק הזה והיום ,יתברך בהשפעתו קשורות
ן אי ש ל. כ  גאלהים התחברוס לנו יש עדיין אבל כן־ הדבר ו

ם, עוד בינינו הנהוגה בתורה ו ק תלויה הבלתי והיא הי א  ג
ר :העמים בארן בהיותנו אף לקיים יכולים שאנחנו מה ש  א

ם מ ת ש נו ברי ני נו בי בי  לקישור ה' אותם שס אשר ההורות .ו
נו: בינינו וקיום בי ם ו ת פע ח ב. א ר חו  שבפרשס התוכהה ב

 בריתי אס ואף יעקוב בריתי את וזכרתי נאמר ושם׳ ,בחקותי
 נאמר ועוד .אזכור והארץ אזכור אברהם בריתי אה יצחק.ואף

 ולא מאסתים לא אויביהם בארן בהיותם זאת גם ואף שם
תי להפר לכלותם געלתים  :אלהיהם ה׳ אני כי אתם ביי
ה שני ת ו בו ר ע ב ב א  פ׳3 תורה שבמשנה התוכחה והיא .מו
א, כ  פרוסס .השגחתו בגלותנו בהיותנו שאף מבואר אשר מ
ם : עלינו תלויי ה ה ד כי :בהורה .ב לי ם תו  בפ׳ .בני

 ומצאת אלהיך ה׳ את משם ובקשתם שם ונאמר , ואתחנן
גו׳ לך בצר נפשך ובכל לבבך בכל חדרשנו  את ישכח ולא ו

ה :להם נשבע אשר אבותיך בריס הי או פי ו בו  אתם בפ׳ .י
גו׳ והקללה הנרכה עליך יבואו כי והיו נצנים  אל והשגות ו
ם בכל לבנך ^ אשר המי י ד גו׳ שמה אלהיך ה׳ ה  ״0 ושב ו

גו׳ ורחמך שבוחך אה אלהיך ת :ו ר שי גו ו י אז ® .ה  מרו
ת באחרית, אוסנו יקרה אשר הגלות ענין בתחילתה  ,הימי

גו׳ יקום עבדיו דם כי עמו גוים הרנינו גישועה וסופה  :ו
לד. . החו ף ח ש נ ת, מלשון ה חפ ש ה ס.  ז״ל ופירש״י א
 במת® ומוטל מולה שהוא אדם לך יש ־השחפת את וז״ל כחקותי

 ונספו־ .5צג״ ^ףp שהוא שחפת ס״ל ,עליו שמור בשרו אכל
בינו בשם פ׳ יופי מכלל ף נצרבי בלשון יונה י א׳ ח  וסוא ס
 הנקרא שהוא. נראה. שניהם ומדברי .בו מתמנה שהגוף, החולי
 מתכלס ובשרו משענתו על הולך שהחולה זוכט), (דאר בל״א
ה ח  יפוא® לו אין שעוד אומרים והרופאים . יום אל מיום ו

ה :כנודע ,זה למולי ב חיי ת ת ה מו צ ע ה ה ל א ,ה נ;י1הו פסיק . .
׳ הבאתיו גיגמקאל סי ם :ל׳ ן של ר ונ מ א מ ה : הזה לחולה ישראל אומה את מדמה שאני הדמיון זה שלימות כלומר .ה ג ה ב

ישכיל
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 ר״ל ,חשבנוהו ולא נבזה ממנו פנים וכמסתר הדר ולא לו תאר לא מן עבדי ישכיל
 להביט אפטניסות לאדם שיש המטונפים הדברים וכמו מראהו; ורוע הנראה משנוי

 :חולי וידוע מכאובות איש אישים וחדל נבזה ,מהם פניו ומסתיר אליהם
 נשא הוא חליינו אכן אמר והוא לישראל משל זה יהיה ואיך הכוזרי אמר לה

בעונותם: אם כי שמצאם מה אותם מצא לא וישראל .
 ורב מכלם חליים רב הוא ,באברים כלב היו באומות ישראל החבר אמר לןי
: מכלם בריאות .

:ביאור עוד לי הוסיף הכוזרי אמר לץ
ר צ ד או מ ח נ

ל שכי  הפסוקים אלו שכל ונ׳יג נ״ג בישעיה .וגו׳ עברי י
 בכלל הלוים והצלחשם שדלוחם ומפני ̂ ישראל איש על נאמרו

 אותם כנה ,בזה זה ערבים ישראל כל תז״ל כמאמר האומה
 כל ושאר עבדי ישכיל הנה נאמר ועליהם ,אחד באיש הכתוב
הו ולא :בענין הנאמר בנו ש מר רוצה ה שנוי לו אה מ ר  . הנ
 שהכרה הזה הנשחף כמו עוד אדם בני בחשבון בא שלא כלומר

ם, בחשבון חלק עוד לו שאין בו ענתה ומראהו סניו חיי  ה
 מן ובעל ועבר מת כאילו והרי למכתו תרופה שאין מאחר

 : הישראלית האומה על האומות כל כן.חושבים העולם.
שנוי ה מ א ר  שאינו עד הרבה ונתקענו איבריו שנתכווצו .הנ
ת :כלל אדם בתואר סו טני ע :אשכנז בלשון עקיל .אפ דו  וי
לי  רוצה או .תרופה לו שאין ידוע שהחלי לאור רוצה .חו
 סוכות אנשי את בהם ויודע כמו ,במליו ונכרת השחתה לומר

 : השחתה לשון שהוא ח׳) (שופעים ,
הוא לה א חליינו אכן אמר ו א. הו ש  בעניןההוא שם נ

 סבלם ומכאובינו נשא הוא מליינו אכן נאמר
 מחולל והוא ומעונה אלהים מוכה נגוע חשבנוהו ואנחמ

/ מפשעינו ו ג  הוא זולתו עונות שכעבור הדבר במשמעות ו
א לא :ומעונה מדוכא תם מצ ה או ם מ א  באו לא .שמצ

 :עצמם בעונות רק והקללות העונשים כל עליהם .
ו ב היו ל  נ״ז סי׳ בח״א אמורה מלתי כבר .באברים כל

ם רב :והלב הסגולה שאנחנו מ״ז וסימן  חליי
ם ל  שאת ביתר ובריאותם האברים כל חולשת נושא הלב .מכו

: הגוף מלקי מכל .
ף לז סי ד לי הו אור עו :דבריו פירוש לי הוסיף .בי

א שהו

אמר
ה קול ד הו י

 חלקי' כל על ראיה ישעיה ובססוקי ,הרסואה יאוש
א מן כשלימות: הדמיון ר ל א לא לו ת ר ו ד  ה

ר ת ס מ כ ם ו  מאמר ביאור שנשלם הכונה .וכו' פני
ה :שזכרנו כמו ,הללו כתובים השני מן חבר של צ  רו

מר י לו ו שנ ה מ א ר הו ורוע הנ א ר מו מ כ ם ו רי ב ד  ה
 כאשר הללו הפסוקים זכרון חיקך אל נא השב .וכו׳

 המזכירות האומות בשם שם באמרו (נ״ג) בישעיה המה
 לא ,בגלותם נפוצים בהיותם ישראל של מצבם קלקול
 נבזה ;ונחמדהו מראה ולא ונראהו הדר ולא לו תואר
 פנים וכמסתר חולי וידוע מכאובות איש אישים ומדל
 שכתב מה ידעת וכבר .חשבנוהו ולא נבזה ממנו

 וכאילו ,עמו ואחר עצמו משרת לא; כי וזולתו ראב״ע
 תאיר החבר כונת והנה נחמדהו. ולח נראהו ולא אמר

 - התאר זה על האלה הכתובים בביאור פני עבר אל
 כאמרו אליו הבכיתנו להפנות יכולים היינו שלא מה

 תאר לו היה שלא הנראה שנוי מפני שעמו ;ונראהו
 למשחית עליו נהפך הודו כי אבריו בשכונת הדר ולא

 היה ונחמדהו; כאמרו אותו חומדים היינו שלא ומה
 היה שלא ,מראה ולא אמרו והוא ;מראהו רוע מפני

 הורה ובכן .למראה נחמד אדמדם לבן הפנים עין
 נעתק כן אחרי .זכרנו אשר הנשחף החולה דמיון על
 היו למה שעם יותן בו אשר הנמשך הכתוב ביאור אל

 מואסים שהיו עד היאוש להפלגת ממנו פנים מסתירים
וחדל נבזה היותו מצד זה שהיה ואמר .אותו ומתעבים

 עס שהיה הניחם אחרי כי חבר של מדעתו ששערנו מה לפי הכתוב ושעור .חולי וידוע מכאובות איש אישיט
ן פניו המסתיר דמיון ע״י זה בענין להפליג חזרו ;חולי וידוע '.ות5מכאו איש אישים וחדל נבזה ישראל  פ

ם רי ב ד ם ה פי נ טו מ  כעין רבה בהפלגה הוא וגו' אישים וחדל נבזה היותו שהנחנו מה לאמר ויאמרו ,׳וכו ה
להפליג עוד והוסיפו ,ממנו פנים וכמסתר וז״א ,מאוסם לרוב מהם פניו את אדם שמסתיר המשונפיס הדברים

י לומר חשבנוהו, ולא נבזה באמרם נבזה שמלת או ; לכלום בעינינו נחשב שלא עד כך כל ונמאס נבזה היה י
 הדברים כל שנית כתושים שם היו כאילו ;לשונו ולשרבב להמשיך לראשיתו אחיזה בית הוא הכתוב בסוף המוזכרת

שהיו עד ברוע הפלגתם לביאור לכפלם שראוי חולי; וידוע מכאובות איש אישים וחדל נבזה לאמר האלה
:בהבעתם הנמצא והאסשניסות התיעוב מרוב ממנו פנים לשיסתירו סבה .

ר והוא לה מ כן א נו א ליי  :הנזכרים הכתובים לשני סמוך עצמה פרשה באותה .וכו׳ ח
ת ישראל לו מו או ב ה״ו ב ל ם כ רי ב א  והסגולה הלב הוא שישראל למעלה שביאר מה מלבד .וכו׳ ב

 התיחסות באר הואיל ,י״ב סימן הזה השני במאמר הדבר ונשנה ;וצ״ה מ״ז בסימן בראשון
 יקרה אשר והשוב הרעות ביאור יצא עצמו החבר ומפי .וכו׳ מכלם חליים רב היותו אמרו והוא ;ההמשל

 שאר מחליי שיפגעהו מה פתאום בפתע מרגיש הוא רוחו ורב דמו זכות מפני הרגשתו לזכוך כי הלב, את
א ובזה ,אצלם התחזקה עד ברעתם האברים ירגישו שלא מה ,ממזגם הנושים האברים ב הו ם ר ליי ח
ם. ל כ בו, שיתישב קודם הפגיעה בתחלת שיפגעהו מה מיד מעליו לדחות כח פר? מתאמץ הלב כי אפס מ

ב הוא ובזה ,מה זמן החולי בהם שיחעכב יתכן כי האברים שאר כן ולא ת ר או רי ם ב ל כ ולענין .מ
הנמשל
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ם, בחליים שהוא החבר אמר לח עתמדאנוח•ויגונות ככל אותו ופוגעים מתמידי

ופחד
נחמד אוצר

ם :הלב .שהוא לח ם בחליי די מי ת  לקנל עלול הוא .מ
 הכס משכן שהוא נעכור ,נגע וכל ריג כל

 ממשכוה וכל המעשיות השעולות כל וממנו שכאדם המתעורר
 מקרים כו מתמידים זה וכעכור מעלליו. וצעדי אדם כני

ת :עת ככל הנפש את ומדאיכים מכאיכים אגו ד  להכיא .מ
ת :המרוכים וצרכיו לחמו כנפשו ו נ ו ג י הפוגעים מהמקרים .ו

אותו

יהודה קול
 ישיגום זכוחם מצד ישראל כי ,כן גם יתבאר הנמשל
 ממעשיהם, ולמדם בכותים מהתערבס ועונשים חליים

 יתחזק לא למען איחור מבלי עונותיהם עליהם ונפקדו
 כאשר הגמור לאבדון הגורם סאתם מלוי עד מליים
 ,וגו' האמורי עק שלם לא כי כאמרו ,לזולתנו יקרה

 ידו שעל באופן ,ויתוקן הזה הלב יזדכך זה ובדרך
 האלהי הענין מדרגת כי ,בעולם האלהי הענין ידבק
 הדברים בפרסי שיבא מה כלל זהו .כ״ו סימן שנתבאר וכמו לזה מרכבה זה כי הלב אצל הנפש כמדרגת אצלנו

 מנסובה מדפוס רכ״א דף פנחס פ' הזוהר מאמר עם הדברים יסיחסו כמה תחזה ואתה .מ״ד סימן סוף עד
 t הראשון מן האחרון הזה הבית כבוד יהיה גדול אמרו על האחת אליעזר. מר׳ חכים חד דבעא בעיין תלת על

 והיגון הצער מן חורין בן שיהיה ראוי ה' משכן אל הקרב הקרב כל כי השניה .אבדה הג' הבית חומלת שא״כ
 כלו העולם כל אדרבה ,ויקר וששון ושמחה אורה היפה לא ליהודים כי וגלוי צפוי הכל אצלו והלא והפחד
 נבלה ישראל בני יאכלו לא כן שעל השלישית אלה. ה' עם ליעקב יאמר לא כעת כן ואם בצער והס בנחה

 לאכול תאוותם אחר איש ילכו העמים כל כי להפך ותהי ,אולם ובריא הזק גוף להם היות למיין ומרפה
 במלישות מוכים ואנחנו ,תוקף מעשה בכל יהליצו ועצמותיהם הנם הנה אמין ולכח ,בחרו אשר מכל ולשבעה

ם, ובנגעים כח  שם ספרו ואחרי שמחנו,. נפשנו כאשר מרעיתו וצאן עמו אנחנו לא כי עמנו וחמאת גדולי
 פניו מול אל האירו אשר אליעזר רבי של דבריו הגיד ,אלהים במלאכי מהלעיבו רשע לאותו קרה אפר חת

 להם היתה לא כן .ושעל ודם בשר ידי על היו בתים השני בנין כי ,הראשונה השאלה חשובת על אליהו מפי
״ו על אחר בית מצפים אנו ואין וקיום, פמידי: ב י : דיו, יכוננו ה' מקדש השלישי הבית נצפה רק י  וביאר י

 שיעלה ממה בזה האריכות אין כי שם עיין בו, בוניו עמלו שוא בית יבנה לא ה׳ אם שלמה מאמר זה על
ח, האחרות השאלות שתי על דבר אשר את ושמע הסכת אמנם עליו. שאנחנו במה ויוריד מ א  .שאלסא ב

ם, עובדי עמין מכל יתיר עלאה למלכא רןריגין אנן דודאי אמרא,  לון עבד דישראל הוא הכי ודאי עכו״
 יכלי לא דשייפין כמא ,שייפין בין כלבא הנ״ל גלולים עובדי בין ישראל אינון והכי ,עלמא דכל לבא קוב״ה
 וישראל שייפין, גו כלבא עלמא דכוליה באמצעיתא הוו דא ועל לבא, בלא חדא רגעא אפילו בעלמא למיקס

 ידעין לא דכלשייפין ואיהו.קיומא וחליש רכיך איהו ליבא שייפין. גו דלבא כגוונא עמין פאר גו מהנהגין
 ליס דהא כלל בהו אתקריב לא שייפין שאר ,סוכלתנו דביה קיומא דביה ל?א אלא כלל ויגונא ועקא סצערא

, ידעין ולא קיומא בהו די  וסוכלתנודשריאבמוחאאלא חכמחא דאיהו למלכא קריבין לא שאר.שייפין כל מי
 גלולים עובדי ושאר קריבין קדישא למלכא ישראל כך כלל, מיניה ידעין ולא מיניה רחימין שייפין ופאר לבא

ה. רחיקין  הכי ורמשים. דשקצים ולכלוכא וסנופא ומרפות נבלות אכלי לא דישראל אחרא, שאלתא מיני
 דכל וצחותא ברירו אלא מזוניה נסיל לא שייפין שאר דכל וקיומא ומלכא וחליש רכיך דאיהו לבא דהא הוא
 כל אלא בהאי משגיחין לא שייפין שאר וכל שייפין לכל אנח פסולת ושאר ובריראידכלא, נקי ומזוניה דמא

 או שאת אבעבועין אית שייפין שאר בכל לא ועל .לון דאתסזי כמא בתקיפו ואינון נסלין דכלא וביש פסולת
 דא על , כלל מומא ביה לית ברירא.מכלא נקי איהו אלא כלום הני מכל לאו וללבא דצרעת, סגירו ספחת
ם יחסם להראותך לפניך הדברים הרציתי .עכ״ל ,בך אין ומום רעיתי יפה כלך כתיב  לענין החבר דברי ע

:זה כראי זה ראי לא שונים דרכיהם היות עם המשל
 ממה נושאם והלב ,ל״ד סימן פראשוף ענינם זכרנו אשר הנפש מהפעליות הס אלו .וכו' מדאגות לח

 רעה מעוצר נעצר היותו שספרו כמו ,לב של גופו אל מהם יסובבו שנויים כמה שראינו
 ממושכה תוחלת גם ,הכעס מן יתחמם וכן ,לבי תרחיב כי קי״ס) אמרו(תהלים ע״ד , ההפך מן ונרחב ,ויגון

סיון. מכח זה כל אמתח פל עמדו כאשר לב, ממלה  ואמר :הנעלם הנסתר נשפוס,על הידוע העלה ומן הנ
ם די מי ת ם מ עי ג פו תו ו ל או כ . ב ת ת, בכל יתמידו ולא מתמידים היותם הוא אפשר כי ע  נר וכענין ע

 חביתץ ומנחת ,ליום מיום אלא שאינה חמיד ועולח לליליד, מלילה אלא שאינה מנורה הדלקת שג תמיד
ב, ומחציתה בבקר מחציתה אלא ואינה חמיד בה שנאמר ר ע  לשבח, משבת הוא הפנים בלחם האמור והתמיד ב

 הנזכר בתמיד עליו הרמב׳ץ של מחלוקתו היות עם ,תמיד נר להעלות פסוק על תצוה פ׳ רש״י שהזכיר וכמו
ה ולהורות ובלילה. ביום תמיד הדולק המערבי הנר על לדעתו שהוא המנורה הדלקה אצל שם ע עי ל.  Vע
שה, לא תמיד עת בכל ם שונות, בלשונות התדירות הוראת והפציר הרבה חה  מכן, בפתוח מספיק היותו ע
 דברים ירגיש יפנה אשר כל ואל עליו יעמסו ליום יום אשר ההפעליוח פגיעת בהתמדת להפליג זה וכל

 והעדר ,הסדור מחוסרי נראים דברים הרבה כי הסדר, לענין המיוהד בדרוש דברי היה וכבר .מהם יתפעל
הלל! ההסעליוח בסדור מרצנו משאסו כן ;המכוון התכלית לענין ההוא בדבר הנאות הסדר עצס הוא סדורם

- שזכר
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 מתוהפת ובשנוי־ בהפוך העתים עם ומזגו ,וסכנות ואהבה ושנאה ונטירה ופחד

 והשינה והטרחים והתנועות הרע והמשתה הרעים המאכלים מבלעדי ומגרעת/
:במנוהה האברים מן וזולתו ,בו פועלים כלם והקיצה

ט  איך לי באר ,האברים מכל הליים רב הוא איך לי נתבאר כבר הכוזרי אמר ל
:מכלם בריאות רב הוא

Q תבלול או סרטן או סורסא כו שתעשה ליחה בו שתתעכב היתכן החבר אמר
או

ל ה קו ד הו י
ת סדרו הוא כי ̂ סדר ככלי ההכר שזכר או  להודות מ

 וככל עח ככל לאדם יקרו זרים דכרים מהפכת ידו על
ע, וככל שעה ג  אחר וכא המשנה דרך על והוא ר
 שישימו הממכרים גדולי לכמה שראינו וכמו ,כו ושנה

חכר אשד הדכר ניכע אל מסיהסיס הדכור אופני  י
ה וענין .כו ג א ד ■ כשירמזק העמיד על העצכון הוא ,ה

היגון .מפניו יגור אשר חת עכ״פ יכא כוא כי כלכו ,ו
ד, .מצאתהו הלאה על ככ0י למעצכה כאשר הוא ח פ ה ו
 לגכול הגיע לא אך ,פגע יקראנו פן ירא כהיותו הוא

 שלשתן ואהבה. ושנאה ונטירה עליו: הדאגה
ם כאחת אי  תשנא לא ,קדושים כפ׳ לזה זה סמוכים נ

 תשא ולא עמיתך אה הוכיח הוכח כלככך, אחיך את
 ואהכת ,עמך כני את תסור ונא תקום לא ,חפא עליו

,סדרם את פנה החכר אמנם .ה' אני כמוך לרעך
ם להיותם לשנאה אהכה לסמוך כדי  הפכייס גמלי

,סוגם כמחכרת מזה מקצה והאחד מזה מקצה האחד
ם מן סדר של שנויו אחר ורצון ככונה להמשכו או  הפע

 כאומר הנשירה ענין ז״ל ביארו וכבר .זכרנו אשר
 השאילני א״ל למהר ,לאו לו אמר ,קרדומך השאילני

.השאלתני שלא כמותך ואיני לך הא לו אמר ,מגלך
ת לומר והוסיף ו נ כ ר כל בו לכלול ,ס  המקרים מי

,סכנתא לידי בבאו האדם להבהיל תמיד המתרגשים•
מאורעות אגודה הוא גם אשד הפחד שזכר היות ועם

ר צ ד או מ ח נ
ד ;אליו הקרוניס ומימת היקום מהפסד פהאוס אומו ח פ  .ו

 כל ובממונו בגופו אסון איוה יקראנו פן תמיד מפסד האדם
ה ;מנינו לפי אדם ר טי  יבוא מהי בנעירהו מתפמל הלב , ונ
ה ־ לשונאיו גמול לשלם לידו א שנ  איזה כפסונא כואב הלב . ו
ה :מנגדו להשליכו לו אפשר שאי דבר ב ה א  איזה אוהב אס ,ו
 י״ג) (משלי החכם שאמר וע״ד ,להשיגו בידו יכולה ואין דבר

ת :לב מחלה ממושכה מוחלת כנו ס  מקרה התה נופל האדם .ו
גו :בעולם וכאות המתרגשות הסכנות מז ם עם ו תי ע  ה

םזד1 ה  מקור מההפכים שהם כפי העתים מזג מקבל הלב .נ
 מהתהפכות ובשמחה בענבון הלב יתהפך כן ,ליבש ומלח לחום

שנוי ; בעבעיות וכנודע ,האויר ב ת ו פ ס תו ת מ ע ר מג  .ו
 אמד מנכ על עומד אינו האויר מזג כי לטכעיים נודע כבר

, כשום מן שתנה, ורגע רגע בכל אך ז  כל כלל וכדרך מ
 רגע בכל משתנים רק אחד ענין על שיעמדו א״א הנבראים

 בעבור השנוי מרגישים אנחנו שאין אך ,לגרוע או להוסיף
די :מעע מעט כהדרגה שהוא ע ל ב ם מ אכלי מ ם ה כו׳ הרעי  .ו
 לכל קודם בלב פועלים אלו שכל הרעים המאכלים מלבד

תו :אכריס9 ל ם מן וזו אברי ה ה ח מנו  האברים אין .ב
 באותו נגע איזה יקרה לא אם הלב כמו מהר חיש מרגישים

:האברים כל חולשת נושא הלב יעכ״פ .אכר '
D ן ב ת י ב :אפשר האם .ח כ ע ת ת ה בו ש ח  שתתעכב .לי

 כל יתהוה שממנה מה נפסדת ליחה איזה בלב
ע וכל מכה  . סרטן :מהאברים באחד בה כיוצא ,כשיזדמן נג

ל או :בל״א) (קרעפס הנקרא מאד מסוכנת מזרסא בלו  .ת
 הראות את הפוסק עור שהוא ו׳ פרק בבכומת פירשו נזז״ל

ענין שהוא נראה המכר של ענינו ולפי .שכעין כשמור ונכנס
בשר

 להוסיף סכנוח להזכיר ג״כ רצה ,חקראנה כי רעוה
 לפעמים שיפחד אפשר כי ,האדם בני מקרי על מנין

 זה וכל .עליו פחדם פישול ראוי מתהלפוה סכנוח עת בכל תמיד שיפגעוהו אמר כן פל יבהלוהו, רעיוניו כי
גו :שקדם כסו יפגעוהו אשר ההפעליות גדולת לפרשת מז ם ו ם ע תי ע ך ה ו פ ה  של זכותו לרוב כי ר״ל .ב

 האויר מזג ההחלפות בזה וכלל .והפוכם העתים התחלף כפי מצב אל ממצב מזגו יתהפך פתאום בפתע לב
י :לעומתו יתנשא והלב תמיד יתהפך מסבות הוא כי ו שנ ב ת ו פ ס ו ת ת מ ע ר מג  הפבע יתהפך לא שאם .ו

י :הקודם האיכות מן ויתר בפחות המידי מהשהנןת המלס אין מקום מכל ,וניכר רשום הפוך ד ע ל ב  מ
 ,כ״ס סימן בראשון לפניך הצגהים אשר אדם של גופו מתכונת המשנים דברים השפה מן .וכו׳ המאכלים

ע כי טעמו אולי .שמה בדבריו זכרונו עלה וכבר ,מכללו שהסשגל המותרות מן המירוק מלק זכרון קעמי
ה והפעליות .כך כל תדיר ההוא החלק ואין העתים בכל תמיד המשנים הדברים לזכור בכאן כונתו עצם הי

 לא ,בארנו כאשר עצום בקושי אס כי בהם שולטת הבלתי החולה יד מקוצר ההוא במקום שהשמיטם הנפש
 בזכירת קדימה דין להם ויש הלב שהוא נושאם עצם על הספור בו להיות הזה במקום מהם להתעלם יכול

פיו ם מן וזולתו :כנ רי ב א ם על לחוש מהירה הרגשתם תהיה לא כי .במנוחה ה  לנפול החלו אשר הפגעי
 החבר דברי מתוך ונתבאר והכל .הלב כהרגשת בהחלתס ירגישו לא ואם עתם לבא קרוב כי ,לפניהם

: זה אחר בזה ובאים המתרגשים .
ט ט' חליים דב הוא איך ל ̂וש וסי יחלה מי כי .ז ק ,מיד במחלתו יר  ;כמדובר ,ממנו מ

ה בו שתתעכב היתבן מ ח  אמנם .פתאום ימיתהו בלב החבור פירוק כי אמר גמרו הרופאים .לי
המיתה פנים כל על אמנם ,שמה הגעתו לבלתי החלל אל הפירוק הגעת בין בזה הבדל יש

ל או פרטן או טורסא בה שתעשה :לבא קרובה לו ב ה או ת ר בו הנם זכר עיני למראה .ונו׳ ח
בתסלה .
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 : האברים בשאר להתעכב יתכן כאשר ,רפיון או ההרגשה בטול או חבורה או

 בזבוך ושהלב ,המות יהיה מזה מעט ביותר כי ,יתכן לא זה הכוזרי אמר מא
שיפגעד^ המועט בדבר מרגיש הוא כהו ורב דמו זכות מפגי הרגשתו

ת, יכולת בו שתשאר בעוד מעליו אותו ודוחה  בהרגשתו מרגיש אינגו וזולתו לדחו
: החליים ממגה שיעשו עד הליחה בו ומתעכבת

החליים, רב עליו מביאים הם והרגשתו שערו) (כ״א ״צעח א״ב החבר אמר
:שיתישבו קודם גגיעתם בהתחלת מעליו לדחותה הסבה והם

ג :הוא כן הכוזרי אמר מ

ל ה קו ד הו י
 הליחה מן יקרו משר' רעים שפעים ארבעת בהחלה

 רובע למספר באדם אבעבועות הפורחת המותריח
 ,לבנה ,אדומה והס ,המפורסמות הארבע הליחות
 בועה על בכאן ענינה יובן המורסא .וירוקה ,החורה

 האבעבועות מן הוא ,והסרטן .הירוקה מן מתחדשת
 ענינו על כשנעמוד והתבלול, השמורה. מן המתחדשות

 איזהו ו' פרק בכורות במשנה חז״ל הוראה מסעם
 פרשת הביאו ,,ורש״י וכו' בסירא הפוסק לבן תבלול
 מתחדש חולי היותו לבנינותו מראית מצד נדע ,אמור

ה מן בנ  פ׳ רש״י כתב שכן האדומה, מן וחבורה .^
 יוצא ואינו בה נצרר שהדם מכה היא חבורה ,משפטים

 הארבעה כל עלו ובכן כנגדו. הבשר שמאדים אלא
 הלימות ארבע ממותר חדושם זכרנו אשר נזיקין אבות

 כמדובר. פורמות לאבעבועות תהיינה כאשר הממליאות
 ,אבעבועות פורח לגבול הליחה תגיע. שלא אפשר ועדיין

 או ההרגשה ביטול ויגרום המזג ישחית זה כל ועם
 ,לבו ויפג על ויגש פרשת הרמב״ן כתב וכבר .רסיונה

, לך פוגת תתני אל כמו ובטול שביתה פוגה לשון ט׳  ו
 הלב תנועת פסקה כי לבו ויפג זה וגם אמרו עד

ת. והיה  פתאום השממה בבוא ידוע הענין וזה כמ
 ומלושי הזקנים זה יסבלו לא כי הרפואות בספרי והוזכר

 בפתע שמחה להם בבוא מהם רבים שיחעלפו ,כח
ם,  והמום פתאום ונפתח נרחב הלב יהיה כי פתאו
 הלב ויאפס הגוף בחיצוני ומתפזר יוצא פהולדי

 כי אפס .ע׳׳כ ,וכו' כמת הזקן נפל והנה .בהתקררו
 קצת וחסרה נתעלף לבו ויפג כתב ספורנו המכס

 בעלוף כמנהג קודם שהיה ממה ורומו לבו דפירךז
 הוא הרי בכאן שזכר והרפיק הביטול אמנם . הרפיון על והשני הביטול על ביארו האחד כי הרי .ע״כ ,זכו׳
 וזה ,להשבון נתן זה ולפיכך ,יוסף שם בזכירת איש בלב מדאגה היה שם והמסופר ,כמדובר הלימה וק

תק באמרו החבר דברי יורו כאשר ,עולמית תקנה לו אין שוב :וכו׳ הי
א ב מ ל ה כו׳. י ם שכן וכל ,מבוארת הכונה ו מעותד הלב היות ועל הביאור, מהרחבת לנו שקדם מה ע

שאר בכנפי עליו לסוכך בוראו בחכמה עליו השגחתו הטבע שם כאמור, מועט דבר להרגיש
 באמצעיתו הוא לב לו שיש חיים בעלי מכל שהלב באמרו ,מהראשון ע״ב פ׳ המורה שכתב וכמו ,האברים

ר בו מקיפים ידו החת אשר האברים ושאר ותוכו, ט  שלא עד בהם והסתרי בשמירתו תועלתם שתכללהו בע
, היזק אליו ימהר ז מ כ: מ ״ תו ע ל ו וזו נ נ  שירגיש פי האברים בשאר שאץ עניט הרגשתו. מרגיש אי

:עחאום בפתע לב של הרגשתו ממין
ב ם □ ו בן א ר ע תו צ ש הרג רו כתוב ובנ״א .וכו׳ ^ו ע ה הכונה ולפי ,השערה מלשץ והוא ,וכו׳ ש הי י

רב אוחו משימה היא פתאום בהליים והרגשתו לב של שהשערהו לומר ,להרגשתו נרדף שם
 .הנה ופד ל׳׳ו מסימן בארנו בעתו יפה הכל ואח ,הפגיעה בתחלה דחייתס על התאמצו סבת והיא ,סליים

מה, במשמעותה יוצאת ואין פרן אין עומדת במקומה נססחט וגס ה כי במאו סנ ה על ה מ פי מצטער שהיו
בנקלה

אמר
ר צ ד או מ ח נ

ן הננלל שנחי מח בשר א או :הנשר ני טו ח ב ש רג ה  .ה
ם יזדמן כאשר מת גאנרי  אל הלנ דם המוליכים הדופקים נסחי
 כמו .רפיון או :האנר אותו הרגשה תפסק שאז אגר אותו

י לפעמים שנראה נ נ  או נרגליס או בידים רפיון להם שיש אדם נ
ם :אנרים איזה נרפיון שנולדים ויש ,נעיני

א ה מ א ז תכן ל ר בי ;אפשר אי שזה ודאי .י ת ע ביו ע  מ
ה ת מז מו  החולשס מכמו פחות יגרע אם אפילו .ה

ט הלג כי ,ומת נחלש הוא והרי כלל חיות כאן אין הזאת  אי
ך נו הנוגעת חולשה כשום להתקיים יכול בו תו בז ש רג  ,ה

ר אפילו מרגיש כתיכף וכרורה זכה הרגשה לו יש  :קטן דנ
י פנ ת מ כו מו ז  :חיכף ומרגיש מאוד זך הוא שכלג הדם .ד

תו ורב  התחלת וממנו ,מאד חזק הוא שנלג התנועה כח .כ
ש :הגוף איכרי לכל התנועה רגי ר מ ט בדב ע  מהעככ אם .מו

ר נו  דוחס י ומיד הרכה מרגיש הוא זרות מליחות מועט דנ
ד ;מעליו אותו עו אר ב ש ת ת בו ש ל כו ת י תו ד  עוד כל .ל
תו :גו החיוני שרוח ל ו :האברים שאר .וזו נ נ ש אי רגי  מ

תו ש רג ה  בו אין מרגיש ואפילו ,מהרה p כל מרגיש אינו .ב
ד :המוסרות מעליו לדהות חזקה תנועה שו ע ע ה שי נ מ  .ט

ה הליחה מן ר ם :מ  נאכר ההרגשה וניטול מכות .החליי
 ורונו הדם אליו המוליכים הדופקים סתימת מחמת ההוא

:הלב מן חיים
ב ם □ רו כן א ע  מצטער שהלב מה ר״ל .שערו ובנ״א צ

:העניניס ככל לו המאורט חיכף ומשטר פגע ככל
ם אי בי ליו מ ם רב ע חליי תב עד ל״ח כסימן הנזכר כל .ה  שנ
 הלב כה עוד יעצור כשלא ויחלש ימות אדם כשיסמידו סחליים
ם :לדחותם ה ה ו ב ס  :סבה הס שבי וההרגשה הצער .ה

ת ל ח ת ה ם ב ת ע ת הוא הרבה מתמידים שאינם בעוד .פגי ח  מ
:תנועתו כח בגודל מעליו אותם

כן ו
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 אמר כן ועל הלב, מן הנפש כמעלת ממנו האלהי העגין וכן החבר אמר מד

 ואלה ,עליכם אפקוד כן על האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם רק
 מעביר ישראל, עמו לעונות מוחל רבותינו שאמרו מה הבריאות אבל החליים. הם

 ,לגמרי לאבדנו גורמים ויהיו עלינו להתעכב עונותינו מניח איננו כי ,ראשון ראשון
 עד והניחו ,הנה עד האמורי עון שלם לא כי עליו שאמר *האמורי עשה כאשר

תו. והמית עונותיו חולי שהתחזק  המזג ומיושר שוה ועצמו משרשו הלב וכאשר או
 ,האלהי העגין בהם ידבק ועצמם שרשם מצד ישראל כן ,החיה הנפש בו להדבק
 מרוע והביצים והאצטומכא הכבד מתאוות חליים האברים משאר הלב ישיג ובאשר

בגוים ויתערבו שאמר וכמו ,בגוים מהתדמותם החליים ישיגום ישראל כן ,מזנם
וילמדו להאמורי •נ״א

ר . צ ל נחמד או ה קו ד הו י
ד ן וכן מ י ענ . האליהי ה ו נ מ קלה חנייתו מיקר אלהיה שפע מ או כל מל בנ לי מ מ פ, ג או פ ברי מ ד על ו ח האברים י

ה :ישראל עדת עלינו היא ל ע מ ש כ פ ב מן הנ ל .ה
 אל הכח מתפשט ומשם בלב חנייתו עיקר שבאדם שהנפש במו
 המושפע מן בעולם מתפשט אלהי הענין וכן ,האברים גל

ם רק :עלינו תכ תי א ע ד גו׳ י  אור מקבלים לבדם הם ר״ל .ו
ל :בראשונה והשגחתו פ׳ ד יכן ע קו פ ם א כ לי  כל את ע

) (עמום עונותיכם  על יתברך קדושתו חניית ששם מחמת .ג׳
p עליהם ופוקד בהם שיתעכב מעט מון אפילו סובל אמו 

מו י געו ו  כל שתהיה עד מקרבם העון וידחו תיכף שישובו ג
ת ■אבל :קחשים t!0 מ העי או רי ב  שאמרתי מה .וכו׳ ה

כעדו באברים הבריאות רב הלב כי יו ל בסימן  הוא ,בישראל ו
רו סד! מ א ט ש תי כו חל. ר , מו ׳ ו כ  אמרו י״א) (דף בר״ה ו
 ישמעאל רבי דבי תנא ,פשע על ועובר מין נושא פסוק על

ר  נוסד הכפורים יוה מוסף בתפלת אף .ראשון ראשון מעבי
 ומעביר ישראל בית עמו ולעונות לעונותינו מוחל וכו׳ בא״י

 ,ראשון ראשון מעביר מנין וזה ,ושנה שנה בכל אשמותינו
ל מ ו :אמד ! ת ב א ר :אותנו לאגד .ל ש א ה ב ש רי. ע מו א  ה
ח מוסב מ א ל  שיהיס ,עלינו להתעכב עונותינו מניח איננד כי ע
 סאתו שנתמלא עד ברשעתו שהאריך האמוניי שעשה בענץ
מ שום קפלו לא לזה יקודם ו י ע  להמיתם כדי מונס שנשלם מ
ד מ ה :לג ר :בהרכבתו .שו ש מיו ג ו ז מ  במזג שאין ר״ל .ה

ד ,תאוה שום התגברות הלב  התגברות כי הראשונים שאמרו ע׳
י נמשכים הם שבאדם ססאוה ת, היסודות הרכבת מ המרו  ו
ה והמרה אש יסוד באדם יתגבר שאם ער״מ ק ד  הנמשכת הי
 שהאמינו ענינים באלו וכיוצא .דמים שופך ,כעסן הוא וזמנו

 נוטה ואין המזג מיושר שהלב אמר מ׳יכ .הקדמונים הטבעיים
 לנפש מרכבה הוא וע״כ ,פחיתות לשום הרכבתו עצס מצד

 נטיה בהם ואץ בטניניהם o’X’ ישראל הם כן .האדם
ת, ולתאוות מגונות למעלות המיו  מרכבה להיות ירומם כן על ב

 ויהי שנאמר כענץ ישורון נקרא זה שם על ואולי ,ה׳ לכבוד
ר :מלך כישורון ש א כ ג ו שי ב י ל כו׳ ה  הלא תאמר ושמא .ו

 לזה .במזגו /ר0< הוא ואיך ומתאוה חומד :מלב רואים אנו
ן שאין אמר ד מו  הרעים .משכניו קנץ אגל ,לו עצמי הזה מ
ה שהם ד אג ת :ההיא ההאוה שרש נטמן בהם xfi ה ו או ת  מ

ד ב כ  חז״ל וכמאמר ,כועס הוא הרבה חם הכבד מזג אם .ה
ס: הכבד ע א. כו כ מ טו צ א ת  כאדם שב התאוות ברבות ו

א: זולל רעבתן ב סו ם. ו צי בי ה ד אשר ההולדה כלי ו מ ^ 
ה גתולדתם וחמים רחבים הס שאם הרופאים הי  נוטה כאדם י

 שמזג מי ז״ל, כתב נסל״ד והמורה .המשגל תאוס אל הרנה
מט סביצים  להוליד מרבים הזרע ו?יסי הבנץ חזקות ולח מם מ

 בתכלית עצמו הרגיל אפילו ימוא ירא שיהיה רנצק זה ,הזרע
ל, בדגל דו מכ״ל ג

 .חלייס רב יהיה בבחינתו כי צערו, אמר ואולי .כאמור
שתו, ואמר  בחחלח אותם ידחה בבחינתו כי הרג

ט׳ מביאים הם אמרו ויהיה .פגיעתם  הסבה והם ו
ט׳  רב היותו ענין יצא שניהם מבין כי להורות ,ו

: כאמור בריאות ורב חליים
 הנפש כמעלת ממנו האלהי הענין וכן מד

 האלהי הענין שמדרגת שיעורו .הלב מן
 שבריאות וכמו הלב, אצל נפשות כערכך אצלנו וערכו

ף הנפש ידו על לשחחול הכרחי הלב  האומה כן עו
 הענין ידה על לשיתול השלמות לבריאות צריכה הזאת

ם. האלהי  אל שהאיר ממה ברורים והדברים בעול
 :והלאה זו ומן ל״ו בסימן כללותם ביאור פניהם עבר

. המזג שוה ועצמו משרשו הלב וכאשר ׳ ט  ו
ה טנ  ועצמותו יצירתו משרש הוא שהלב כמו בזה ה

ה, הנפש ט דבקה ומצד־זה המזג שוה חי ם ק ה  ע
ה ומצד ועצמם, שרשם בחינת מצד ישראל בני  ידבק ז

 ולא ביעקב און הביע לא כי האלהי, הענץ בהם
 כל ואמנם .עמו אלהיו ה׳ ולפיכך בישראל עמל ראה

ם מרשעח רק איננה מצאתם אשר התלאה חי ט  אשר ה
 באו P על כי ,למוקש להם ויהיו אליהם התחברו
ת ש  לא ואסר בריח להם יכרתו לבל בסורה רבות מר

 אזהרות וכסה וגו׳ לי אותך יחעיאו פן בארצך ישבו
ט זה על  אל הגוים דרך אל צווח והנביא מספר ר

: תלמדו גו׳  משאר הלב ישיג וכאשר ח״א ו
. ישראל כן וכו׳ חליים האברים ׳ ט  הכבד וזכר ו

 והמשתה המאכל חאוס תתעורר בהם כי ,והאצעומכא
 תתעורר בהם כי ,הביצים חכר .הרופאים אצל כידוע
 להיותם פרסומם שצם על למשל ויהיו .המשגל סאות
עה ,כאשר גדולים במקים גרמא  היושר מן מוו.ם י
 הרגשתו זכוך מצד בראשונה סדורם מרוע לוקה והלב

 ישראל איש ושם ע״פ פינחס בזוהר ומצאתי .כאמור
 מכהשץ וכל מרעין כל נפקין כבד מן וגו׳ המוכה
 איהו לב .שריין וביה גופא שייפי(איברי) לכל (מכוח)

 דשייפין בריאות וכל סב כל נפקין מיניה ,מכלא זכיך
לכל דאצסריך שלימו וכל מדווא וכל חוקפא וכל כלהו

שייפין
ם ת טו ד ת ה . מ ם י ו ג ^ במאכל ב ג , מזג מהם שקונים עד מנינים ושאר ו ע הלג שקונה כמו ר

תאוות
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 ,נשא הוא חלייגו אבן זה בכמות שיאמר בעיניך רהוק יהי ואל .מעשיהם וילמדו
 וביר תורתנו לתקנת סבה אותנו המוצאות והצרות ;במנוחה והעולם בצרה ואנחנו

 כמו ,בעולם האלהי הענין ידבק ותקוננו ובבורנו מתוכנו, הסיגים ויציאת ממנו הבר
 ואח״ב החיים ואה״ב הצמח ואח״ב המוצאים מהם להיות נהיו היסודות כי שידעת

 הענין בה להדבק ההיא הסגולה בעבור נהיה והכל ,האדם סגולת ואה״כ האדם
 זה ועל .והחסידים הנביאים כמו הסגולה סגולת בעבור ההיא והסגולה ,האלהי
 כבוד תן כן ואחר ,מעשיך כל על אלהינו ה׳ פחדך תן האומר מאמר נסדר הדרך

: הסגולה סגולת שהם מפני ,וישמחו יראו צדיקים בן ואחר ,לעמך
אמר

ל ה קו ד הו י
ל :ע״כ ,שייכין א הי ו ק י חו ך ר י נ י ע  כי .וכו׳ ב

 גפשוסו שיהפב ממה הכוזרי בעיני רסוק היוהו פס
 פגעו שההצייס לכאורה ממנו יראה אשר כהוב של

 איננו , ל״ה סימן שהורה וכמו זולתם בעונות אותם
 אותם פיעו אשר התלייס על שיפורש האמת לפי רמוק

 וילמדו שנתערבו מה מצד אומות של עונותיהם מחמת
 את נשא שישראל ביאורו ויהיה כאמור. מעשיהם
 היות עם ,בעוונותיהם מלו אשר אומות של מלייהס
 מלוי עד הרגשתם מתסרון בהליים הרגישו לא שעדיין
 הרגיש וישראל זכרנו, אשר האברים לדמיון סאהס

 וזה ,האון פועלי מספרת בו הנדבק החלי במענו מיד
ו :כאמור הלב לדמיון הרגשתו לזכות חנ אנ ה ו ר צ  ב

ם ל עו ה . ו ה ה ו נ מ  מלייס רב שהלב אמרו כנגד ב
ת :האברים למם רו צ ה ת ו או צ מו ו ה נ ת ה או ב  ס

ת נ ק ת . ל ו נ ת ר  בריאות רב שהלב אמרו כנגד תו
ר מכלם: בו ר ו ב ו ה נ מ ת מ א צי י ם ו גי סי . ה כנו תו  מ

 ולזכך פסולת מתוך אוכל לברר כבה שהצרות ר״ל
 עד מתוכנו החכואיס חלאת ולהוציא אוהנו ולסהר
 .באמצעותט בעולם שכינה שתשרה ראויים נקיים היותנו

 בני ה׳ אל ישובו הצרות שמתוך לומר כונתו ואולי
 והפושעים למוסר אזנס ויגל בלבם ה' נגע אשר ישראל
 ויציאת סבר בור חהו .בקרי עמו בלכתם יכלו שבהם

 בם ילכו וצדיקים ה׳ דרכי ישרים כי ע״ד ,הסיגים
 זה על אט וקורא ,)י״ד (הושע בס יכשלו ופשעים

 / תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב ,דכהיבי מקראי
 לישראל כי .לב לשבורי הרופא ,לב לנשברי ה' קרוב

 לפובתו ביסוריס נשבר בהיותו הרמז היה ללב הנמשלים
ו :כאמור רנ בו ב ם .ו  בור כלשון ,לבב בר לשון זה ג

מו :בסמוך שזכר הבר ת כ ע ד  לבאר רצה .וכו' שי
 האלהי הענין ידבק ותקונמ שבבורנו הנזכרת הנחתו ^

 הזה הדבוק אל כדאי בכללותו העולם כל ושאין נמולם
 סדור מצאנו שכן ממנו. המעולה החלק ידי על רק

 על שהורה וכמו הנכבד, בשביל הנקלה הדבר מדרגות
ד ל״א מסימן בראשון מדרגוחיהם והדבר ,מ״ז סי' ע

ר צ ד או מ ח נ
הי ואא :וביצים והצגיומכא הכבד מן יתרות תאוות  רוזוק י

נו וכו׳ א חליי א הו ש  עונש בעונם תיכף מרגישים שישראל . נ
 הוא לישראל שהגיע החלי שזה האף העולם, מכל יותר השגהיי

 תאוות מן חולשתו משיג שהלב כמו מאחרים להם ר,נין
 מרגיש שהוא ההולשה ומעט הלב שבתנועות וכמו .האברים

ם, ההלייס מן ואיבריו הגוף כל את ממלט הוא  כן הגדולי
 ישראל שלולא ,העולה כל עונות ממרק לישראל המגיע העונש

חנו : מהקיים העולם אין אנ העולם בצרה ו ה ו ח מנו  .ב
 שאם ,הקוהנו אבדה לא המר בגלות היותנו שעם מעתה אמור
ה :הלב כדין הרגשתנו מהירות מפני הוא בצרה אנהנו ב  ס

ת קנ ת תנו ל ר  יתברך, לכיבודתו הקשה ערפנו להכניע . תו
 הערל לבבם יכנע אז או אויביהם בארן אותם והבאתי וכמ׳ש

ו הבר ובור :עונם את ירצו ואז מנ  מלשון ,■אותנו לנקות .מ
ת :והמורדים הפושעים מן ב׳), (ירמ*ה בוריה לך ותרבי א צי  וי

ם גו׳ סיגיך כבור ואצרוף שנאמר וכמו ,הפסולת . הסיגי  :ו
רנו בבו מו :וזכוכנו ובנקיוננו .ו ת כ ע ד  יהא שלא כדי .שי

 הכל ומלואו שבעולם אדם בני המון שכל שנאמר בעיניו רנזוק
 כמו אותם ולשמש ישראל אל לצוות רק נבראו לא יחדו

ב, את משמשים שהאבריס  בכלל דוגמתו לו הראה לכן הל
 בדומה נזכר וכבר הכלל. מן משובה הפרט שתמיד הנבראים

ת כי :מ״ג סי׳ עד ל״א מהימן א׳ במאמר לזה דו סו ו הי הי  נ
 ,המוצאים הם הגופים בהרכבת הבורא מעשי תחלת .וכו׳
ק היסודות על עילוי להם שאין מתכות ומיני האבנים שהם  י

ם: היסודות ארבעת מן מורכבים שהם מה אח״ב הנודעי  ו
ח מ צ ם :הצומה בכה המורכבים על עודף שהוא .ה חיי  .ה
כ :חיונית נפש שבהם למיניהם חיים הבעלי אח״ ם ו אד  .ה
שמה: בשכל עליהם עודף שהוא ב ונ אח״ ת ו ל ם סגו אד  . ה
ה :ה׳ בחיר יעקב זרע שהם ל סגו ה א ו הי ר ה ת בעבו ל  סגו

ה ל סגו  אפי׳ אלא ישראל בעבור שהכל דבר הוף לא כלומר . ה
 וכמאמר י, שבהם הסגולה בשביל רק נבראו לא עצמם ישראל

מן העולם אהד צדיק בשביל הז״ל  :עולם יסוד וצדיק שנאמר עו
ר נסדר מ א ה בתפלת .מ ט ה׳ פחדך תן :זיוה״כ ר׳ הי ל  א

ל ל ע ך כ שי ע ^ שהכללים מבואר כי להיות . מ ע  הפרנוים ב
 שנאמר כמו ,הצורה ר״ל ,הנפש בערך החומר מדרגת כמו

 אמר בזה כולם וכן חיים בעלי למין מומר כמו שהמורכבים
 נפתח לכך ,הנפש תתחזק המומר שבמלוש נודע וכבר ,זה

 כלל שבפחידת ,מעשיך כל על אלהינו ס׳ פחדך תן המאמר
ישראל כלל ואולם .לעמך כבוד יצמח ישראל מנלעדי האדם

בערך  המבמייס כדברים שמצינו כמו כי ,הוא וישר צדיק הזי■
 ,ממנה הספיריי החלק ע״י רק בכללה לא רואה פין

ם העור וכחנות ,הראיה לפעולת ההוא האבר ככל ראשייח סכה והוא הראות חוש משכן סמה  החלקים יחר ע
 רשום הלק מהם אמד לכל כי החברים כשאר הדין וכן ,ולמשמרת שמוש לאיזה רק אינם מהם מוכר הפין שכלל

חד  אשר המחרישה כלי כי ראינו מצאנו המלאכותיים כדכרים וגם ממנו. היוצאת הפעולה עיקר אל מיו
די על רק אדמחו ולשדד לפתח כו נשלמת החרישה פעולת אין ,שונים מכלים וכלים רכים מחלקים הורכב י

המנק
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ה ת כבר הכוזרי אמר מ ח עי  היה אבל ,ולדמות להעיר והטבת ודמית החבר ה

:בזולתבם שהם ממה יותר והעובדים מהפרושים בבם שנראה צריך

 והוד*ת השרשים מן לך שהקדמתי מה שכהתך עלי קשה כמה החבר אמר
ם. אתה ה  אם כי האלהים אל להתקרב יתכן לא כי הסכמנו הלא ב

והכניעה השפלות הוא הקורבה כי התחשוב ,האלהים מאת מצווים במעשים
: להם והדומה

אמר
יהודה קול

 והשאר ,בלעז וומיר״י הנקרא ממנו הארסי החלק
 כלו העולם כן למעשהו. כלי להוציא ושמוש הכנה
 סגולח ידי על רק האלהי הענין לקבל כדאי איננו

 סוב אך ונאמרו ,לבב וברי כפיס נקיי והם הסגולה
 אשר האמהי הלב שהם לבב, לברי אלהיס לישראל

 לב שהוא וצ״ה מ״ז סימן בראשון מאמרו עליו יצדק
 על בעמדו זה קייס זומא בן ומאמר .וסגולהו האדם

 ברוך ואמר, לחוג עולים ישראל אח רואה והיה הביה הר
 העולם כל נאמנה ה' ועדות .לשמשני אלה כל שברא

 אמנם כי ,וכו׳ בני חנינא בשביל אלא נברא לא כלו
 ידם פעל הקב״ה של עינו בכת סגולה יחידי הס

. לדבקה בעולם השגחתו השוסס  הדברים והיו בו
סי׳ עד ל״ח מסימן בראשון דבר לאשר קרובים האלה

 הרביעית ההקדמה עם ומסכימים שוים והס מ״ג
:הספר לחתימת כמוך בחמישי לו הציב אשר

ה ר מ . ודמית החבר העירות כב כו'  ר״ל ו
סי׳ כוונתך שגלית במה החלה העירות

נאמרה/ ישראל על עבדי ישכיל הנה שפרשת ,ל״ד
 אכן מאמרו ל״ה סימן כנגדך לספק נתעוררתי שמזה
 כלב באומות ישראל דמית כך וע״י ,נשא הוא הלייס

 הדר נאה דמיון הוא ואמנם ל״ו/ סימן באברים
 משפסים אך .ביפיו אליו דמה לא וזולתו ומשובח

ך היה כי אותך אדבר רי ם שנראה צ כ  כלב באומות שישראל בדברך שצדק למען ,וכו׳ מהפרושים ב
 בשאר כי ראינו ואנחנו .בקודמת דברת כאשר בעולם האלהי הענין ידבק סגולתם ידי ושעל באברים
 על השקידה להפליג בהרים ונגזרים האל לעבודת עצמם את המסגפיס פרושים של עצבותם רבו האומות
קב, חלק כאלה ולא משאם, ועל עבודתם ע  ברוך לשמו עצמם את המיתו שכבר המתים אח אני ומשבח י

 אלהיכם בה' הדבקים אתם ,כמותכם ושמחה בעדנה חיים הם אשר החיים מן ,וסגופים ענוייס ע׳׳י הוא
:שתחשובו מה לפי היום כלכס חיים

ה מר תי כ מ ד ק ה ך ש ם. מן ל שי ר ש ת וצ״ס: וצ״ז ע״ס סימן בראשון ה די צ ו ה ו ת . א ם ה  שם ב
א כי :צ״ח סימן כן ל ת ב י ר ק ת ה :ונ״ג כ״ג סי׳ בשלישי נבראו בצביונם כאלה דברים .וכו׳ ל

ב ו ש ח ת ה בי ה ב ר קו א ה ת הו לו פ ש ה ה ע י נ כ ה ה ו מ דו ה ם ו ה  .לאלהיס והכניעה השפלות ר״ל .ל
 ט שהרגיש ולפי .א׳ סי׳ בראשק שכתבנו וכמו ,רוח שפל הוי מאד מאד דרך על ,בשפלות להפליג והכפל
 זה על החל ,האלהים מאח מצווים במעשים אם כי האלהים אל להתקרב יתכן שלא אליו שהקדים מה שכחת

ב אמרו וזה , ככה על בירור לו היה לא כאילו עמו הספור ו ש ח ^  שב הספור המשך מחוך ואמנם .וכו׳ ד
 מאמר.החבר אל רמז .הקדמת אשר כפי לא באמרו מ״ס סימן בדבריו שהורה וכמו ,לאיתנו מלך של זכרונו
ק בשלישי לו תמצא בכאן דבריו ודוגמת .וכו׳ לך שהקדמתי מה שכחתך עלי קשה כמה בכאן  באסרו כ״ג סי

ם העזרי ט׳ מתקרבים שאין אמרנו וכבר האלהיס אל להתקרב משתדלים באש בניהם ושורפי בהרים ו  .ו
 ״ ומשפכויו חקיו במצוחיו ית׳ סדורו בשמירת אלא המופלג בפרישות תלויה הקורבה שאין להורות החבר וכוונת

ק מ״ק סימן בארוכה שיבאר וכפו ס ,והלאה זו ו טר ייוחד נ  העובד מנהג המתחיל בשלישי אודותיו על הד
ר אינמ אצלט אלהיס ט׳ העולה מן עז ;השיבו p על עדיין כונתו הבין לא הכוזרי אמנם .ו

P

נחמד אוצר
ע ע ק כי ,הצורה אל הנזומר בערך אינם הצדיקים ב ה  שיהיו י

 כבוד ליתן בקשתנו שאין ובודאי ,ונביאים צדיקים ה׳ עס כל
 ה׳ לעם הכבוד בבקשת מבארים שאנו אך ,ישראל לרכעי
 ותראה תגלה מהרה ה׳ בכבוד ישמחו שהם הצדיקים דהיינו

: מלכותו
ה ת מ רו עי ת :התעוררות מל׳ .ה ב ט ה ר ו עי ה ת. ל דמו ל׳ ו

 מכל סגולה והס ללב ישראל את דמיונך
ס ל :העמי ב ה א ך הי  יפה'אילו עולה דמיונך היה כבר .צרי

 מכל כיותר ה'• את ועובדים העולם מתאוות פרושים בכם היה
מה ,האדמה פני על אשר האדם  הם אתם כי אפוא יודע וג

 הזאת במעלה לא אס ה׳ וכתוככס קדושים כלס כעמים המוכחר
כו׳  עליון ולתתם הפילוסוסיס להגדיל נשקפה הכוזרי וכוונת .ז
 תמיד, מהבודדים ונפרשיס נבדלים שהם בעבור אדם בני מכל
 ונפרש שנכדל מי שכל י״ח סימן ד' במאמר דעתו שגלה וכמו

: ע״כ ,פילוסוף שהוא עליו יאמר
ה כמה ש לי ק ך ע ת ח ב ה מצטער אני כמה .ש מ  נ

 שכבר מה לך שהקדמתי ההקדמות שוכח שאתה
מן א׳ במאמר והס .עליהם הודות  והכוזרי .וצ״ט וצ״ז ע״ט סי
מן שם לדבריו הודה ם צ״ח: הי שי ע מ ם ב ת מצווי א  מ

ם הי אל  ושאר שם כנזכר ופרטיהם הקרבנות שהם כמו .ה
 בי :אלהים אל קורבה יצוייר לא זה וזולת בכלל ההורה

ה ב ר קו א ה ת הו לו פ ש כו׳ ה  במר^ם יספיק לבד שזה כלומר .ו
: התורה מצות כל

גן
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ז  כער ,בספריכם קראתי וכן ,חושב אני וכן .הצדק עם כן הכוזרי אמר מ

ש ה׳ מה ואמר ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה שאמר  חר
: הרבה זה וזולת ,חסד ואהבת משפט עשות אם כי ממך

והצעות הקדמות והם ,השכליים החקים הם להם והדומה אלה הרובד אמר
לתורה

ח־זורח קול
p  ID ך ר״ל .הצדק עט ר י  כי הוא ק "

, לאלהים והכניעה השפלוח היא הקורבה
ס זה שימוגר בהנאי צך  טוב יהיה למען הצדק ע

 כאשר לבריוח וטוב ,והכניעה הששלוח ע״י לשמים
ק : ירדוף צדק צדק י ו נ . א ב ש ו  סברתי צד ח

מני. שאלת כאשר הששוטה  בזה דעתי כוונה וכבר מ
כן וז״א לדעתעליון; תי ו א ר ם ק כ רי פ ס  ושני וכו'^ ב

 השפלות על ראית מהם הראשון , שהביא ה^זוקיס
:הצדק על והשני ;והכניעה

ה ל א ח  השכליים החקים הם קפ6 והדומה מ
 תחת שנעשו המעשים כל את ראיתי .וכו'

 שלשה ז׳ סימן בשלישי חבר של מטעמו והנה. השמש
 הם הא׳ המין הארץ. כל נפצה ומאלה למיריהס המה

 ההנהגה תסודר פיהם על אשר המנהגיים המעשים
 חיים רעהו את איש מוראה שאלמלא ,החיים בין

; ביניהם ישלם לא ובלעדיה בלעו־ ן ו ג קי  כענין ה
ם וההפקר האונאה  המקים הב׳ וכיוצא. הנש^ם ע

ס ^י ש בכניעה הנפש כמוסר חיובם על מורה שהשכל ה

ר צ ד או מ ח נ
p  ID ם ק ע צד והשפנוי. שהכניעס אמת הדנר שכן ודאי .ה

 כוס ואדם ,להכירו אדם שכין כענינים הצדק בצירוף
כן :הימנו נוחים שניהם גם הכריות ורוח המקגם רוח י ו  אנ

ב ש ה : מכרעת הדעת כך .חו ך ה׳ מ הי ל  הוא פסוק .א
ר :בתורה מ א ה ו ש ה׳ מ ר ך דו מ גו׳ מ  כלפי חצים ירה .ו

מן א' במאמר החבר שהקדים מה  העמיק הרחיב שם צ״ז סי
 לכלל ה' אל קורבה ידיהם על ואיך .הקרבנות בעניני הביאור
 במיכס הנאמר ה1ה הפסוק עליו קרא ובכן .הנבחרת האומה

 מרום לאלהי אסף ה׳ אקדם במה ,נאמר מזה ולמעלה .ו׳
 אילים באלפי ה׳ הירצה ,שנה בגי בעגלים בעולות האקדמנו
שי מפאת בטני פרי פשעי בכורי האתן שמן נמלי ברבבות  ;מ

 עשוש אם כי ממך דורש ה׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד
כ ,אלהיך עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט  שטשוש הרי .עי

ת ־ :הקרבנות מן גדול צדק ואהבת חסד ל זו ה ו ה ז ב ר  ,ה
גו' באהלך יגור מי כמו ) ופועליצדק(תהלים תמים הולך ו  ,ט'

גו׳ אוכלה אש לנו יגור מי ונאמר  מישרים ודובר צדקות הולך ו
גו׳  באמונתו וצדיק ונאמר ,ל״ג) ישכון(ישעיה מרומים הוא ו

) (חבקוק ימיה  כלפי שנאמר מפני כר1הנ הפסוק תפס אך .ב׳
:כמדובר הקרבנות

, קודמות
 האלהיוח החורוח הג' .וכיוצא. לאלהים ובשפלות

ם דברו בקול לשמוע בהם וחי האדם אותם יעשה אשד השמעיות ע שכלו קוצר ע ם. אל מהני מ ע  והמלוקס ט
ת, דת בסגנון י׳׳ז פ׳ ראשון מאמר העקרים פעל אצל עלתה הזאת סי מו ת, ני עי  פיס ועל ואלהית. טב
ם החורה בביאור תועלותיו רלפ״ג יוציא ט, הפרש ע ע ס, מו מדו ח, פ עו  החבר דפר שם ויאי ובמצות. בד

 כהוגן והשכליים המנהגיים המעשים סוגי בבחירה בעמלו סוב נפשו את האדם הראה אמנם אף כי לאמי,
א ל ה, ר מו  האלהיס מיד כי ראה זו וגס הכל, אצל בו יאותו איפן על ולשערם להגבילם עמלו בכל יפלט ו

 והס ,השכל אצל נראים) (או נדחים ואינם ועיקר כלל אליהם מגיע שכלנו אין האלהיים המעשים אבל .היא
 יתמוך ההוא במקום לנו ויאמר ויורנו .וכו׳ והנהגותיו ברפואותיו הרופא אל החולה ישמע כאשר נשמעים

ה, האלהים מצות שמור לבך, השמעיוס החורוח דברי חי  הענין.האלהי מול היה הזה השלישי החלק ע״י כי ו
 אשר הקוספיס הם ואלה נכבד. הכי השלישי אל הכנה רק שאינם הקודמים השנים מצד זה ואין באומה,
. סימן סוף עד בכאן חבר של דבריו צדק אלומות תסובינה עליהם ׳  על לא כי להורות פריו כל והיה נ

ת ע ה לבדם והצדק מני הי ה במצות ה׳ פי מוצא כל על כי ,בו לדבקה האלהיס אל מתקרב האדם י ו עי מ ^ 
ם, ימיה אד רי שרמז והעובדים ■הפרושים כאותם ולהנזר לפרוש עמה יצטרך לא לנו הזאת והעבודה ה  הטז

ה. בסימן עניהם ״ ד. הורס אס כי ממנו דורש ה׳ אין כי עמנו בתוך לאלהים העובד שנת מחוקה רק מ ס  מ
ה לו שדומה ממה וזולתו בקודמת הנזכר וגו' מעמך דורש ה׳ מה הכתוב וביאור  ההם הדורות בבחינת יהי

ם אצלם, בטלות והשכליות המנהגיות היו אשר  השמעיוש המצות אל הכרחיות הצעות האמת לפי היומן ע
ם השלישי החלק שמרם מגנה היה כן על .כאמור  אל שישובו מהם דורש והיה ,הקודמים השנים דמותם ע
 חסד ואהבת משפט שעשות לא ,השלישי החלק לשלימוח יוכנו למען להקדימו שהוכרחו מה בשמירת הנכונה

ס כאמור קדימתם שהוכרחה אלא בשמירה עיקר יהיה  צללי כל יסורו ובכן .עצמם מצד ספלים היותם פ
ם. שקדם המלך מדברי עליו ינטו אשר. הספק כר הס הנה כי החבר דברי אל לבך שים ועתה ז  יוצאים .

ה אלה :ומצהיבות יפות פנים בסבר לקבלך ושמחים ששים לרךאהך מ דו ה ם להם ו ם ה קי ח  .השכליים ה
ה, נכללו המנהגייס גם  הסדר פי על המה גם המנהגייס להיוש אך שביארנו, כמו למעלה נזכרו שניהם פי בז

לי כ כן שמו, בהם יקרא מ  בסמוך פאמרו הפרסי בשמם זכרם וכבר שכליים. בשם לפעמים יוכללו על,
: והמנהגיות השכליות בתורות שהקלו כו׳ ם ו ה ת ו מו ד ק ה ת וכו׳ ה מו ד . בטבע לה קו ן מ בז  ידעס כבר ו

ת קדימה בין פה  לאדם בטבע קודם מי בעל כי מיניו, אל בערך הסוג הוא הטבעית ודמיון ,לזמניח טבעי
ק ואם ,טבעית בקדימה זה אחר בזה סדורס דרך לחבירו קודם האחד המספרים וכן ,ולבהמה קורא בז

אגי



noהכוזריןני2̂ מאמרספר
 בהנהגות בלעדיהם אפשר אי ,ובזמן בטבע לה קודמות ,האלהית לתורה

 הצדק יקבלו שלא אפשר אי הלסטים שקהל עד ,אדם מבני שתהיה קהלה איזו
 אל ישראל מבני המרי הניע וכאשר .הברתם מתמדת היתה לא לא ואם ,ביניהם

 קהלה לכל מבלעדיהם אפשר אי אשר והמגהניות, השכליות בתורות שהקלו עגין
ותנועה ושתיה מאכילה הטבעיים הדברים מבלעדי יחיד לכל אפשר אי כאשר

ומנוהה
ל ה קו ד הו י

 שמציאוחו מה כל זה וככלל ,ימדו יעמדו אליהם אני
 המנהגיים כמקים הענין וכן ;האחר למציאוח הכרחי

 לתורה הכרחיות והצעות הקדמות הם כי והשכליים
 הנהן אמרי גם כטכע לה קודמות ,השמעית האלהיח

 דרך קדמה דורות כ״ו שהרי כזמן ג״כ וקודמות .דת
ק ר אי :כאז״ל א ש פ ם א ה די ע ל ת ב ג ה נ ה  איזו ב

ה ל ה  החוקים כלתי הנהגה תשלם לא כי .וכו׳ ק
 לכל כעמים תעצור היא כי לאלהים ככניעה השכליים;

 אכרהם מאמר לראות נא סור . יפחיתו וכל ירעו
 והרגוני הזה כמקום אלהים יראת אין רק לאכימלך

 הזה כמקום ומשכון דין מעשה אין רק אמר לא ,'וגו
/ והרגוני ו ג  וצדק משפט וגזל רש עושק אמנם כי ו
 לילה כאישון מעשיהם כמחשך והיו כמדינה תראה
מושיע, ואין עשוקים של נפשם תככה וכמסתרים ואפלה

 מעל גכוה כי לחשוכ כיניהם תהיה לא ה' אמונת אם
ר; יורדי כל יכרעו לפניו שומר גכוה פ  ילט כי וגם ע
 בהודאח מיו לא נפשם אשר כפילוסופים צלמות כגיא

שגחה;  מצדקת עליהם שמים מורא עכ״פ יהיה הה
 כראשון .הפילוסוף כדכר ,עצמו מפאת וישרו הדכר
 הפילוסופים כדת אין לאמר הוסיף ג' וכסי' ;א׳ סימן

ק .שכיארנוהו הדרך על נפש הריגת כ  כהוגן עלו ו
 הריגתו חשש טעם כתלותו ע״ה אכינו אכרהם דכרי

 ירים כלעדיה כי ;ההוא כמקום אלהים יראת לחסרון
 ואין .מציל ואין כסתר ושם נפש להכותו ידו את איש
 כמו ודיינים שופטים כמו אלהים מלת לכאר צורך לנו

ד שאמר ומה .ספורנו החכם שם שכיאר ל ע ה ק  ש
ם טי ס ל א׳) (משלי שלמה מאמר ע״ד הוא .וכו׳ ה

יקר■ הון כל וגו' לדם נארכה אתנו לכה .יאמרו אם
;לכלנו יהיה אחד כיס כתוכנו תפיל גורלך וגו' נמצא

 כשעת וגס ;חכרתס להתמיד כיניהס הכרחי הצדק כי
 ימאסו כי ;מה כאופן פניהם על שמים יראת קלקלתם

ס. התעשקו אשר מכריהם עם■ מעשקות בכצע מ ע

ר צ ד או מ ח נ
ח ת מ מו ד . לד, קו ע ב ט  שזכרו קדימות ממש מן אמת ב

ם. ע וקדימה הטבעיי טנ ר מה היא נ מ  ש
^ אינו אחד צ ר נ מ  אפשר ואי לו צריך השני ואולם השני ל

 כי שתאמר כמו ,בטבע לו קודם הראשון זה יהיה בלעדו; לו
 לכל בטבע קודמים היום אתנו הנמצאות הארבעה היסודות

 מבלעדי היסודות מציאות אפשר כי בעולם, הנמצאים המורכבים
רכב,  שממנו היסודות בלי מורכב שימצא אפשר אי אמנם המו

רכב.  והשפלות הכניעה שהם השכליים, החוקים הם וכן הו
 שהם אלהית לתורה בטבע קודמים ,ואהבת.חסד הצדק זעשות
 מה ה׳ בפקודת' ששמענו השמעיית הנקרא האלהיית המצות
שי, השכל מן למעלה שהוא  כמו הם השכליים והמקים האנו

 ציור אין השכליים החוקים שאלמלא ,השמעיית לתורה יסודות
 דברים שלשה על חז״ל שאמרו וכמו ,האלהיית לתורה כלל

מן : השלום ועל האמת ועל הדין על קייס העולם בז  קדימה .ו
 ואחר השכליות מצות זה ■קודם לקיים שצריך כמשמעה היא כזמן

שר אי :האלהיות כן פ ם א ה ו בד,נד.גת בלעדי ז  .קד,לה אי
ס שאנו בלבד לא  עלינו ה׳ מצות מצד השכליים בחוקים מחדבי

 שיהיה קיבון כל אפילו אלא .השמים אלהי בברית הבאים
 בקיום משכלם שיסכימו עד קבוצם שיתקיים יתכן לא אדם רזבני
 נתנה לא אפילו שאמרו למה דומה השכליות, המצות אותן

רה כו׳ מיונה ועריות מנמלה גזל למדנו מזו ק :ו צד ם ה ה  .ביני
 ,ביניהם מסכימים עצ׳ז העולם כל את מלסטמים שהם אף

א :הלסטים מחבירו מאומה יגזול לא אחד לסטים ששום  ל
תד, ת הי ד מ ת ם מ ת ר ב  ,ביניהם הצדק שומרים שאלמלא .ח

 החבר הרחיב עוד .סבילתם ויתפרד יבלע חיים רעהו את איש
ר :ג׳ ממאמר י״ז בס>מן התורה בחלקי ש א כ ע ו י . הנ רי מ  ה
 ה׳ מה בשאלת הכוזרי דברי על להשיב חזר עתה .החטא
ל :מעמך דורש ן א לו עני ק ה  שהיה חטאם גבר כך כל .ש

ת : לעבור בעיניהם נקל רו תו ת ב ליו כ ש  הכניעה שהם .ה
ת :והשפלות ו י נ ה מנ ה  ההכרחי העול והרחקת הצדק עשות .ו
ל :האנושי הקבוך בהנהגת כ ם :קיכיז .קד,לה ל רי  הדב

ם טבעיי  ,וקיומו בריאותו לשמור הבורא מן בו שהוטבע מה .ד,
 עם זה חלקיו וקיכון האדם הרכבת שומרים הדברים שאלו

 השכליות המצות לולא כך ,ויסודותיו חלקיו נפרדו זה ולולא ,זה
והמנהגיות

ר :קרי קא אלהא מחתרחא אפום גנבא ס״ג) (ברכוה חז״ל שהזכירו המשל עליהם אני וקורא ש א כ ע ו י  הג
רי ס  שהסיח מה וכפי ,זו כונה כסופרים הנראים הפסוקים ביאור אל מגיעים הללו הדברים כל .וכו' ה
ר :הקדמתי אשר דברי בכח נכלל וביאורם .בקודמס הכוזרי כנגדו ש א ל אפשר אי כ כ ד ל חי י י ד ע ל ב  מ

 דברים הששה אח ל״ח סימן ובזה ע״ט סימן בראשון .זכרתי כבר .וכו' מאכילה הטבעיים הדברים
 מהם השלשה זכר ועתה .טבעיים בלתי דברים נקראו הרופאים ואצל ;אדם של גופו מתכונת ממשנים

 אפשרות תשוער לא בכאן עמה הנלוים וכל האכילה בלעדי צי ,אדם של למחיתו צרכם בגודל המפורסמים
ש ובהפעליות במשגל כן שאין מה ;חיותו  הכרחי האויר היות ועם .באלו כמו בענינס נחון הדבר שאין ,מפ

 נוסף .השאר מן אצלו נבחר זכרונם היה כן על ;אלו כפרסום לכל מתפרסם ענינו אין מ״מ הבע״ח לעמידת
ם  . הרוח את לכלוא ברוח שליט אדם ואין אדם של רשותו תחת שיפול במה רק בכאן דברו אין כי כן ג

 היותר צד על קבוצה לתקן האדם בבחירת התלויות והמנהגיות השכליות ההורות אל בערך טבעיים וקראם
הדברים אל בערך כי ;אתם היתה אחרה רוח ;טבעיים בלתי דברים קראום אשר הרופאים אמנם .יווב

הטבעיים



111 נו הבדרישני מאמרספד
 התורות מן וזולתם בקרבנות בעבודות זה עם והחזיקו ויקיצה, ושינה ומנוחה

 ששומרים התורות שתשמרו ולואי ואמר ,בפהות מהם הסתפק ,השמעיות האלהית
 כי ,הבורא בטוב וההודאה הטובה והדרך הצדק מקבלת ,שבקהלות הפחות אותם

 ,והשכליות המנהניות התורות השלמת אחר אלא תשלמנה לא האלהיות התורות
 באלה החזיק שלא ומי ,הבורא בטוב וההודאה הצדק קבלת השכליות ובתורות

 ,מרחיקו ולא מחייבו השכל שאין ממה ,וזולתם והמילה ובשבת בקרבנות מחזיק איך
להם היה ובהם השכליות, על תוספת ישראל בני התיחדו בהם אשר התורות והם

יתרון
יהודה קול

 היו ,אדס של גושו בנין מהם הובר אשר הנובעייס
 בלתי לשם ראויים , בו לשנות מהיז הבאים אלו

 מן הדברים להבחין ברוח שליש אדם וכל ,טבעיים
 יבטא בחינתו חלוף וכשי אצלם, הנרצים הצדדים
 :הנה ואחת הנה אחת קריאתם ליחס בשפתיו

ר בפחות מהם הסתפק מ א  מה זהו .וכו׳ ו
 היות על שנים המראים הכתובים לביאור שהקדמנו
 וביאר .משלה והשמעיות עיקר והשכליות ■המנהגיות

 שהיה ית' ממנו הוראה רק ההם הכתובים ענין אין הי
 ענין לו מסשיק היה כאילו ר״ל ,בשחות מהם •מסתשק

 קדימתן היות מצד וזה ,והמנהגיות השכליות שמיקתם
 הפני שיסשיקו לא ,השמעיות המצות לשלימות הכרחית

 אלא ,כמדובר והפחות המעט הם כי ההם הלקים
 הימנו מסולקות ידיהם שהיו מה על ההקפדה ששרסם

 כי הנכבד השלישי החלק על מקשיד עצמו הראה ולא
 הול אששר היה לא סשק שבלי ;שמעתא רווחא ממילא
 הלציי דרך על בזה הכתוב ולשון .בלתו האלהי הענין
אי כאומר געשה לו  שאין ,וכו׳ התורות שתשמרו ו
 על מחייב השעה צורך שהיה מה בקשת רק מנינו

 הוא אשר השלישי בחלק שיותר לא ,כאמור הקפדתו
 האלהי ענין ע״י לקול בו תלוי שהכל העיקר ספק בלי

 באמרו הזאת השסקא בו שסיים מה והוא .נתוכנו
 השכליות ובתורות :וכו׳ הישראלי שיחזיק היתכן

 חזר .הבורא בטוב וההודאה הצדק קבלת
 בראשית עשה כאשר שכליות בשם המנהגיות וכלל

א ק ס  הוא שביאר הפרט כעין אלא דן אתה ואי ,מ
 ,המנהגיות כנגד והוא ,הצדק קבלת באמרו עצמו

ד והוא ,הבורא בטוב וההודאה ע  ממה :השכליות כ
 אם בם יחזיקו כן אם ואיך .מחייבו השכל שאין

 ולא ואמר .עליו מורה שהשכל למה לבם שתו לא
 ובל יראה לבל חורה של דרכה היא שכך ,מרחיקו

 כמו ,שקר וישימהו ירחיקהו שהשכל דבר בה ימצא
 והם :וש״ט ס״ז סימן בראשון מדבריו שהתבאר
 ישראל בני התיחדו בהם אשר התורות
ל הוספת  המנהגיות כלל שה גס .וכו׳ השכליות ע
 מסכים הזה והמאמר .שעמים זה עשה כאשר בשכליות

 הנוספים האלהיים אבל ז׳ סימן בשלישי לאמרו ופוה
 ידועים אינם שינהיגנה חי אל באומה לחול עליהם

 דבר על תוספת שהוא מה לשמור יתכן שלא בכאן וכונחו .ע״כ ,וכו׳ ומתולקיס מפורשים מאצלו שיבאו עד
 בעבודות אז המחזיקים ישראל של בגנותן זה וספר ,עליו התוספת שנעשה ההוא הדבר שמירת בלי מה

תורות שמירת אחד ירדוף איכה לומר הדבר שגנאי וכ״ש ,והמנהגיות השכליות התורות הניחם עם הקרבמת
לא ^

 נחמד אוצר
קו :אנושי קיבון שום כאן אין והמנהגיוח חזי ה ם ו ח ע  ז
ת דו בו ע ת ב רכנו ק  ונאוף וגנוב ברצוח פשעיהם כל עם .ב

 רצוח הגנוב שנאמר כענין ,בקרבנוה העבודות משמרת שמרו
גו' לשקר והשבע ונאוף  אשר הזה בבית לפני ועמדתם ובאשם ו
ת :ז׳) (ירמיה נצלנו ואמרתם עליו שמי נקרא ו עי מ ש  . ה
ק :מסיני ששמענו לזה וכדומה ולולב סוכה כמו פ ת ס ם ה ה  מ

ת חו פ  שקובל מי בדרך אמר אותם שהוכיח מיכה הנביא .ב
 אמר ולזה ,שאפשר הפחות שיקיים ממנו ושואל חבירו על

 אל לך מה כי .וגו׳ שנה בני בעגלים בעולות האקדמנו
 כיסודות שהם הקודמות המצות מקיים שאינך מאחר קרבנות

 והקרבנות העבודות שבמבוי תאמר שמא כי ,המצות לאלו
 דורש ה׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד ,בצעך עון לך יכופר
גו׳ חסד עשות אם כי ממך  אי הכרחיות אלו שהמצות ר״ל ,ו

 מצוה שום אין אותם תקיים לא ואילו ,מבלעדיהם אפשר
 כי שאמר ומה .תועבה רשעים זבח שנאמר כענין ,בקרבנות

 נאמר לא זה ,בקרבנות מצוה שאין שנראה ,חסד עשות אם
 התורה מצד רק בהם חייב האדם שאין ונדבות נדרים כלפי רק

מזה(ר״ל מזה טוב אומר חולין בריש אמרו וכבר ,והרשות  ו
קר, נודר שאינו מנדבה) הן מנדר הן  והרשב״אבחידושיו כלעי

 על סומך בקרבנות שהרגיל מפני שהוא י״א בשם ע״ז כתב
מי ,השגגות מן נזהר ואינו קרבנותיו  בקרבנות רגיל שאינו ו

ר :ע״כ יותר, עצמו על מדקדק מ א אי ו לו ת :הלואי .ו חו פ  ה
ת הלו ק ב  הכרחי שהוא אדם בני שכקכין גרוע היותר .ש

 אדם לך הגיד אמרו ענין נמחק ובזה .אדם שהוא במה לאדם
 ולולא אדם שהוא במה לאדם טוב שהוא מה כלומר ,טוב מה
ס־ :זה את זה הטורפים השדה כבהמות נמשל זה ד ה  ו

ה ב טו ה :טוב מה באמרו רמז וזה ,הקבוץ לקיום .ה א ד הו ה  ו
ב טו א ב ר  עמו עושה שהבורא מה על תמיד למודות .הבו
א :וחסד חיים ה ל מנ ל ש  :בקיומן השלמות יגיע לא .ת

ת מ ל ש טי :בשלימות קיום .ה א ו ק של חזי ה ה ל א  מי .ב
ך :שלם בלב אותם מקיים שאינו ק אי חזי  איך כלומר .מ

ה : והמילה והשבת הקרבנות בקיום שלם לבו מ  שאין מ
ל שכ בו ה א מחיי ל קו ו הי  וכן ,חיובם גוזר השכל אין .מר

 שהלב החשק מצד הוא קיומם אך ,אותם מרחיק השכל אין
ד. מ / מצות לקיים חו  ה׳ מאחרי פונה לבבו אמנם ואם ה
 אלו בקיום עמו לבו יהיה איך והמנהגיות השכליות במצות

 בעבור ומילה ושבת וזכרקרבנות ירילך. שמכאי וכמו המצות,
שר :ברית עליהם שנכרתה הגדולות המצות מן שאלו  בהבז א

דו ח תי  גויי מכל ומובדלים מיוחדים ישראל בני היו בהם .ה
ת : הארצות פ ס ל תו ת ע ליו כ ש העול ומניעת הצדק שהם .ה

שבהם
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 ירד איך ידעו לא כאשר התורות, אלו יתחייבו איך ידעו ולא .האלהי העניץ יתרון
 להם אירע ואיך האל, דבור שמעו ואיך קרבנותם, על ה׳ ואש ביניהם דד כבוד

 אשר העין וראות המעמדות לולא אותו מקבלות הדעות שאין ממה שאירע, מה כל
ו אין  על ספו ועולותיכם ממך, דורש ה׳ ומה להם נאמר הזה הדרך ועל מדהה. י

 ואהבת משפט בעשות הישראלי שיהזוק היתבן לו. שדומה ממה זה וזולת זבחיכם,
ויצלח: התורות, ושאר הפסח ותורות והשבת המילה ויעזוב הסד
ת. אשד כפי לא הכוזרי אכר קדמ ארס יהיה הפילוסופים דעת אבל ה

חסיד
יהודה קול

 1הומכ עצמו והוא ,יתחייבו היאך פעמס ידע לא
 מצד ביקרם חפין השכל אשר ומנהגיוה שכליות הורות
 באמרד אליו שכיון מה וזהו .מהם המתפרסם הניעם
כו׳, השכל שאין ממה תחלה  כך אחר בו והאריך ו

 ובהם וכו': התורות אלו יתחייבו איך ידעו ולא באמרו
 כתב בו כיוצא .האלהי הענין יתרון להם היה
 ר פ' ב׳ כלל ב׳ מאמר ה' אור בספר הסדאי ן׳ הרב

 ההשגחה יתרון אל ההורה מן מצות או מצוה יחוד על
 מפני .וכו׳ התורות אלו יתחייבו איך :האלהית

 ירד איך :אחר באופן ולא כך להיות חוייבו מה
 על עוד וידבר ד' סימן הדבור בו שהחל .ה׳ כבוד

.קרבנותם על ה׳ ואש :ג׳ סימן ברביעי אודותיו
ך :כ״ו סי׳ כמוזכר אי ו ו ע מ ר ש בו ל ד א  שנגשם .ה
 בראשון כנזכר ,לאזנם יגיע באופן האלהי הדבור

הענין■ נגשם איך יודעים אנחנו אין באמרו פ״ם סימן
 אירע ואיך :וכו׳ אזנינו את וקרע דבור ששב עד

 סוף עד פ״ג מסימן בראשון שספר כמו .וכו׳ להם
ה׳ ומה להם נאמר הזה הדרך ועל פ״ז: סי׳

ש ר , ת ך מ ם מ כ תי לו עו פו ו . ס כו'  עלה כבר ו
ם, בדבריו ביאורם דמי  מאומה הזכיר לא אמנם הקו

,ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה פסוק על
 אחרי עתה כי ,מ״ז סימן המלך כנגדו הסיחו וכבר

עו ד  והשכליות המנהגיות מהתורות המשולשת החלוקה הו
 מונח באומה האלהי הענין חול עיקר וכי והשמעיות

 האחרות לשמירת היות עם לבדנה, בשמעיות ועומד
 לבאר הוא נקל ,שקדם כמו לאלו והצעה קדימה הכרח

ת' דרכיו בשמירת היראה שאלת על ההוא הפסוק י
ם, לכל ה קב פ׳ שם צווח הכתוב תראה הלא חלקי  ע

 מצות אח לשמור וכו׳ אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת
לך. לטוב היום מצוך אנכי אשר חקותיו ואת ה'

 בלי כי הכתוב ביאור להרחיב צורך לנו אין ומעתה
 להיות תהיה לא היו מלך של רומו על העולה ספק

:לאלהים הקורבה לשלימות מספיקים והצדק הכניעה

ר כפי לא מט ש ת א מ ד ק  ספורו משך מתוך .ה
 שיל באמתחתו זכרונו כסף הושב חבר של

 על גנהו אשר הדברים היו מזכרהו ולעומת ,מלך
שכחתו עלי קשה כמה באמרו מ״ו סי׳ החבר שכחתם ,

 בפסוק הנזכרים חסד ואהבת משפט בעשות הישראלי שיחזיק זה יתכן לא אמר ולזה ,וכו׳ לך שהקדמתי מה
מן כנגדך הטחתיו אשר וגו' ממך דורש ה׳ מה  המורות ושאר הפסח והורות והשבת המילה ויעזוב מ׳׳ז סי

תי לדעה בקודמת ממני כבקשתך ,ויצלח ההוא והכתוב פנים, בשום יתכן לא ספק בלי זה כי ,ככה על מנ
פי וזה .הוריתני אשר עצמו הדרך על יתבארו אליו והדומים ר כ ש ת א כ ד ק  הודיתי שכבר השרשיס מן ,ה

ס3כ י

נחמד אוצר
טגרם נטנשים והיו כולם נח בני נצטוו שבהם ם, נ ה  טלי
 וכן ,הגזל שהוא החמס בטבור המבול בדור שנטנשו ■כטנץ
 ישראל אך היו השכליות המצות אלו בשביל וטמורה כדום טונש

תרון :השמטיות המצות טליהם נוסף וטוד ,באלו חייבים  י
ן עני הי ק ל א  בטבור בארן אחד גוי היותם נודט באלו .ה
 ,להשיגם יכול’ השכל שאין מה השמים מן מצות להם סהגיע

א :ולשון אומה כל בו זכו שלא טנין ל עו ו ד ך י גו אי י חי ת  י
לו ת. א רו תו  וטכ״ס שודאי ואמר דבריו החפר השלים כהן ה

 , מושכלית ידיטה מבלטדי השמטיות התורות קיום יצוייר לא
 בה גוזר השכל שאין הזאת המצוה חיוב לנו הגיט איך והבין

 טלינו קולו את השמיט השמים מן כי לבכנו אל ונשיב אז,נדט
עלהארן שו ראינו ו  צדיקים מקים טלינו הגדולה,ויצוה אתא

 לבב בפר שלימה אמונה צריך זה ודבר .הזה כיוס לחיותנו
 והאותות סיני הר ממטמד פנינו טל כשנטביר השכל ונקיון

 .לדחותם מקום אין אשר התורה בספר הכתובים והמופתים
 חוק להפר הזדון ופרח הרשט גבול אל האדם הגיט אמנם ואם

 מגבול יצא כפר ,טליו נטנש נח כן אפילו אשר השכליות המצות
 מצות קיום יבין איך מדבר, למוד כפרד כסוס והוא מדבר מי

 אשר אחר אודותם בהבנת לבו היפתח ,מה שום טל גשמטיוה
 מצא לא לכן .השכליות המצות אמונת בהבנת בטנו דלתי סגר

א בי  :השכליות המצות קיום רק לו אלה אשר לאיש להגיד מ
ר ש א א ב עו א ד ך י ד ירד אי בו כו' ה׳ כ  לא בטונוהם כי .ו

ך :הקרבנות טל השמים מן אש לירידת זכו אי ע ו ר ם אי  .לת
ם; סי הנ ך ת מ עו ד . ה תו או ־ ת לו ב ק  שכל כח קצר מ

א :להשיגם האדם ל ת לו דו מ ע מ  :סיני והר הים מטמד .ה
שר ה בו אין א ח ר  :לדחותו וא״א גו מודים האומות כל .מ
ת מ ש ה׳ ו ר ך דו מ  :לקבלו יכול שאתה מרכך כפי .מ

ם כ תי לו עו פו ו ל ס ם ע כ חי ב  כה ז' כירמיה פסוק הוא .ז
גו׳ ה׳ אמר כן :בשר ואכלו זבחיכם טל ספו טולוהיכם ו ח  הי

ק חזי אלי שי ר ש  שט״כ הכתובים לבאור ראיה הביא .וכו׳ הי
 שאין כמשמעם הכתובים שאין שודאי ,זכר כאשר פירושם כך
.8מ ואהכת משפט עשות מלבד הישראלי מאיש חפן ה׳  ד

 מצוס ושאר עליהם פרית אתנו ה׳ כרת אשר המצות !יעזוב
:כזה ישראל היצליח כולה, והתורה הגדולות

ט ר כ כ רי א א הכוז  זו שאין לך מודה שאני ודאי .ל
;ישראל שהוא במה הישראלי שיבור הישרה הדרך

פי ר ב ש ת א מ ד ק  והכוזרי ,וצ״ז ע״ט סימן א׳ במאמר .ה
מה עצתי עזרת כבר באמרו צ״ח בסי׳ שם הודה  בדעתי שעלה ג

 בדבר אלא אלהי ענין אל מגיע האדם אין כי בחלומי !ראיתי
ל :וכו׳ אלהי ב ת א ע ם ד פי סו לו פי  דעות רק זאת אין .ה

פילוסופיות
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ש ולא חסיד תי  או ,זה בזולת או בהתנצר או בד^יהד אם שיתקרב דת באיזו י
 ויהיו ,וד^־^חבמות השפלית והסברה ההקשה אל שבנו ובבר .לעצמו שיבדה בדבר
:בטל זזה ,הקשתם אליו שמביאה במה תורה לקבוע משתדלים אדם בני כל

ולתת השוה בדרך אך ,בפרישות אותנו העבידה לא משה ותורת החבר אמר נ
לכל

יהודה קול
ס ה  ההודאה מקום והיה .מ״ו סי׳ הזכרפני כאשר ג

 וכו׳ עצחי עזרח כצר צ״ח סימן בראשון אליך באמרי
,אלהי בדבר אלא האלהי הענין אל מגיע האדם אין כי  

 רוב כן היה לא ואם ̂ האלהים שיצוום במעשים ר״ל
 האש ועובד והקוסם הפוזה ואפילו משהדליס אדם בני

 הדברים פי ועל .ע״כ ̂ וזולחם והמשנים השמש ועובד
ל כאן נאמר האלה ב ת א ע ם ד פי סו לו פי  יהיה ה
ם ד ד א סי ר וכו׳ ח ב כ ו ו נ ב ל ש ה א ש ק ה  ,׳וכו ה

 בראשון הפילוסוף מדברי בקצתו יעלה זה וביאור
 מן הזאת התכונה על תהיה וכאשר באמרו א׳ סימן

 דת ובאיזה תהיה תורה איזה על תמוש אל האמונה
 בדה או אהה לשון ובאיזה דבור ובאיזה מעשה ואיזה

. הכניעה לענין .דת לעצמך כו' ר שאמר ומה ו ב כ  ו
ו בנ ל ש ה א ש ק ה  המלך מדברי יתבאר y וכו' ה

 בני רוב כן היה לא ואם באמרו צ״ח סימן הנזכרים
ה :שקדם כמו וכו' משתדלים אדם ל וז ט  כי .ב
 י״ג סימן בראשון וכאמרו ,לבהלה וילדו לריק ייגעו

 העיון אליה מביא ההקשיה הדת היא אומר שאתה זה
 הפילוסופים השאל ואם ;רבות ספקות בה ונכנסיס

וכו' מסכימים אותם -מוצא אינך עליה

נחמד אוצר
 כי ,נפלאותיו פכירו ולא ה׳ מעשי ידעו לא אשר פילוסופיות

 ס״ג סימן א׳ במאמר וכנזכר מאנותיהס אמת דת נחלו לא
א :וס״ה ל ש ו תי׳ זו י אי ץ מבדיל אינו כלומר . m ב  נ

ד :אצלו שוים והכל הדתות ה תי ה ר, :יהודי להיות .ב צ תנ ה  ב
ר או :נוצרי להיות ה בדב ד ב  e מלנו דת לו בודה שיהיה .שי

בנו ובבר :א׳ סימן א׳ מאמר הפילוסוף כמאמר ל ש  א
ה ש ק ה א ה הסבר  כל תהיה לפילוסופיס להאמין באנו אם .ו
חי כל והתחכמות ודמיונים בהקשים תלוי האנושית ההצלחה  א

היו :דעתו את עובד ל וי ס בני כ  כונס אחד כל .וכו׳ אד
ה :שכלו הקש כסי דת לו טל וז ק לא שזה ודאי .ב י  להאמר נ

 שבסיסן הכוזרי מענת שעדיין אפס . בדבר מודה אני ואף
 בכס שיהיה שליץ שיאמר שאפשר דבריו מבין נשקפת מ״ה

 עם אלהי הדש יחד שניהם בצירוף והעובדים מהפרושים
 מהפרושים בכם שיהיה צריך היה ועכ״פ ,והכניעה הפרישות

ה הרגיש והמונר .הארן גויי מכל מהנראה יושר  לו והשיב ס
:זה שאחר בסימן

ה ותורת נ ש א מ ה ל ד בי ע ו ה תנ ת או שו רי  מאפר .בפ
 ההצלהס תכלית אל מגיע האדם שאין הודית שכבר

ה׳ ותורה אלהי בענין רק ת׳ א שה, תורת שהיא מ  0מ א״כ מ
 מאין התורה ספר על כתובה שאינה מאחר לנו הפרישות עבודת

ה בדרך :ככתוב שלא עבודות לבדות לנו שו דה ב .p ממוצע:
ת הו ב מ

ה ותורת נ ש ה לא מ ד בי ע . בפרישות אותנו ה ׳ ט ס האלהיח כיבקורבה הודיעו אחרי ו מ די ק ן' די  אין
נעדל\ כי וזה ,מ׳׳ה בסימן אליהם הכוזרי פרמז ונזירוס בפריפוח בהרים הנגזרים למעולטלים

 היינו ועדיין .מ״ח סימן שנתבאר כמו האלהי הענין יתרון בהם אשר השמעיות האלהיות ההורות מהם
 האלהים אל להתקרב בלתה נוכל לא עד האלהיח התורה מדין עלינו מובה ההיא הפרישות שענין סבורים

 כי ולהורות להבין זו בפסקא אלינו, ספורו פני האיר !בעולס ידבק ולא האלהי הענין בנו יחול לא ובלעדיה
 בסגופים עצמו האדם שימית המת במות יחפוץ לא כי צופים, ונופת מדבש מתוקים תמימה ה' תורת מצות

 מהנס אחת ולכל y משכלת ,חיונית y עבעית ,הנה לו הנפשות שכל ,מערכותיה לכל בעיניו נפשו תיקר כי
 ובסוג בשמסה בהם וחי האדם אותם יעשה אשר משוערים ישרים צמשפסים בהורה שוה הגבלה נעדרה לא

 (משלי חכם של צוויו מל בעברו כנגדו מתאכזר האדם היות סוב לא כי ,פיו אמרי כל בצדק והנה .לבב
 במדרב עליו סופר אשר הזקן הלל מאמר נבנה שעליו ,אכזרי שארו ועוכר מסד איש נפשו גומל י״א)

ם חסד למגמל להם אמר ,הולך הלל להיכן תלמידיו לו אמרו ,והולך מהלך היה מתלמידיו נפסר שכשהיה  פ
 עלובתא נפשא האי וכי להם אמר y אכסנאין לך אית יום ובכל לו אמרו ,ביחאי בגו לי דאית אנסנאי מד
 .ע״כ y חסד איש נפשו גומל הה״ד ,הכא ליתא ולמחר הכא איהא דין דיומא ,היא גופא דהאי אכסניא לאו
ט מתלמידיו נפסר שכשהיה עליו שם אמרו וכן  הלל מצוה מה וכי לו אמרו y מצוה לעשות להם אמר ,׳ו

 מעמידים שהם מלכים של איקונין מה הן להם אמר ,מצוה היא וזו לו אמרו y במרחץ לרחוץ להם אמר ,פושה
ם ה  מתגדל שהוא אלא עוד ולא ושוספן מהדקן עליהם ממונה שהוא ומי קרקסאות ובבחי סרסיאוח צפתי ^

א האדם את פשה אלהים בצלם דכהיב ודמות בצלם שנבראנו אנו ,מלכות גדולי עם א  וכבר .פ״כ ,ע
 נפשו את אך .לכוונתנו מאד מתיססיס הדברים כי שמה יעויין העקידה לבעל ס׳׳ס שער לביאורם יומד

טל לבל הלז האדם ישמור  עוכר מקם לגורע יאמר אשר במקום כי ,מדאי יותר תאותיו מלוי במהמורות י
 היא y ההוא בפסוק החכם כונת כי yי״ב) (משלי אכזרי רשעים ורחמי הקם על למוסיף יאמר y אכזרי שארו

 הראוי במניעת עמה התאכזר לבלתי yמקה לחם את הבהמית לנפשו לתת בהמתו נפש צדיק יודע כי להורות
רה. פי על מדוחיו יצדק רק תו  גרמא יהיה והותר אכול כריסה למלאות עליה רחמיו כשיתגלגלו אמנם ה

ת. לידי באים רחמיו ונמצאו בנזקים ריו  לא ועונתה כסותה ושארה צרכיה שישלים במה כן אס לו די אכז
אה בצע בוצע כל ארחות וכן שזכרנו. כמו אכזרי שארו עוכר כי ענה אשר תחת הנפש על יחסא פן yערע

נפש
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 קצור אחד בכח הרבוי כי ,רבוי מבלי בצדק חלקו וחגוף הנפש טבחות כח לכל
עם שנטה ומי ,ובהפך ,המחשבה בכה קצר התאוה כה עם שנטה ומי ,אחר בכה

הנצחון
ה קול ד הו י

 ולא לעזר לא חאבל מליו ונפשו יקח בעליו נפש
 מה כי (ג׳) קהלה אמר אלה שעל ואפשר להועיל.

 החת עמל שהוא לכו וברעיון עמלו בכל לאדם הוה
 בלילה גם ענינו וכעס מכאובים ימיו כל כי לשמש

 שיאכל באדם סוב אין הוא^ הבל זה גס לבו שכב לא
 אני ראיהי זו גס בעמלו שוב נפשו אה והראה ושהה

 קהלת בפירוש ראב״ע וכהב .היא האלהיס מיד כי
 שישקול לאדם השוב ע״כ ,משמוק כעס שוב פסוק על
 בעהו נפש לכל סלק ויהן צדק במאזני ועניניו דבריו כל

 על הקפר אליעזר ר׳ מאמר ידעה וכבר .ע״כ ̂ וכו׳
 הנפש על משא מאשר עליו וכפר בנזיר שכהוב מה

ח דברים המיס והראב״ע ,היין מן עצמו שציער  כנג
 ושרש כמו מה נפש על הוא הנפש על שם באמרו

 מצוה השם היה לא נפשו על שמשא היה ואילו לנפש
 רבי כונה הבמין ולא .ע״כ ,למשאהו שימזור אוהו

 לידי עצמו שהביא מה על זולהי היוהה בלהי אליעזר
 המשוערים הסייס גבולי הרס מאשר הנזירוה צורך
 לצער זה מפני שהוצרך עד הראוי להמומס מון ויצא

 כי !לאיהנו בקר לפנוה ישוב למען היין מן עצמו
 לו במוהר עצמו לקדש ספק בלי יאוה כזה לאיש

 יתכן למען הקצה אל הקצה מן ההאוות מן ולהתרסק
 המרוק פצע מבורות דרך על ,האמצע אל לשוב לו

ם ,׳}כ (משלי במקומו שם הרלב״ג שכתב כמו ברע  ג
 ירמוז ולזה, .ההורה מקת לפ' בביאורו ספורנו המכס
 שתאוותיו למי עבודה התענית רב ואין באמרו החבר

 שוב חזקות התאוות שבהיות מזה יובן כי ,חלושות
לו מה וא״כ .והסגופים הענויים עול ישא כי לגבר

ר צ ד או מ ח נ
ה חו כ ש מ פ ף :העיונית והמהשכה השכל .הנ הגו  כמות .ו

ף,  בריאות מצרכי להם והדומה והשתיה האכילה כמו הגו
 לתת נצטוינו הגוף לקיום הצורך כפי .בצדק חליקו :הגוף
 בדרך הכל ,לה לתת נצעוינו הנפש כתות לקיום והצריך , לגוף
ע בפ׳ והמורה .שוה  בזאת הענין כן ז״ל, כתב ב׳ מאמר ל׳

 תקים ואמר משוויה שביאר כמו ע׳׳ה) רבינו משה (תורת התורה
 לשון (ר״ל שוים הצדיקים שענין ידעת וכבר צדיקים, זמשפעים

 טורח אין עבודות שהם וזה צדק), מאזני כמו ,שיווי הוא צדק
 מן עצמו הפורש בהרים המתבודד כעבודת ,תוספת ולא בהם

 אל שיביא חסרון ולא הגוף, מצרכי רבים ודברים והיין הבשר
 במדותיו האדם שלמות שיחסר עד בזימה שטיפה ואל זוללות
, רעיונו ׳ ו כ כ ו לי :ע' ב  אחד חלק כח להרבות שלא .רבוי מ

 לקיום הצריך את בחכמתו שיער ית׳ שהבורא יען חבירו מל
 להתדבק הנפש ותוכל לנפש מרכבה שיהיה בכדי ,האדס גוף
 אף הנפש שתשלים כדי ,הגוף כמות מן לנפש הצריך כפי גו

 תאוות יתב' ברא זה שיעור ועל ,לה העצמיית פעולתה היא
 קיום שיהיה בכדי אליו אותן למשוך האדם שישתדל וכחות בגוף
 מאחר ,לו המותר מדבר עצמו למנוע רשאי אין מעתה .לנפש

 הגוף לקיום צרכיי שהוא ודאי עליו תאוה בו הטביע שהבורא
ח הדבוי :יתבאר אשר כפי הצורך ע׳צ לא אם כ ד ב ח  ר״ל .א

ח קצור :בנפש או בגוף נ  מגבול יוצא כשהאדם . אחר ב
מי :נחלש השני הכח יהיה מהכחות באחד השוה ה ו ט  עם שנ

ח ה ב או ח  הרבה להמשך שנוטה מי שודאי שכמו כלומר . ה
ח קצר ,הגופניות תאוות אחר ה כ ב ש ח מ  נחלש השכל .ה
 אמר שנוטה מי הוא כן .ובהפך :בקרבו אין עיוני רוח וכל
 למות הגוף מחליש מדאי יותר עיונו ומטריח המחשבה כח

מי :עתו בלא ה ו ט חון עם שנ צ  הטביע הש״י הנה .הנ
 הכרחי והוא ,דעתו על אדם שיעמוד הנצחון תאות באדם
 ולגעור הישרות והדעות התורה בדברי בנצחון לו ומועיל לאדם

 בעסקי הזאת התאוה עם שנוטה מי אמנם .הרעים באנשים
 הקפר אליעזר ר' מדברי לאחור ויסוב ינוס כי לראב״עעולם י

 מנימת צורך לידי עצמו שהביא מה מצד המעא שיהיה
 ט אין J לחטאתו שיחזור אותו מצוה ה׳ היה לא שא"כ לזה שהקשה מה כי ,הצער יקבל במניעתו אשר היין
 ,בנזירות עצמו שיגדור הוא וישר צדיק ,התאוות רסן בשלוה נפלו שאחרי ,הזה הפירוש מקום נטילת כדי

 כל טהרה ימי על וישב ישלימהו רק דברו שיחל הראוי מן ואינו נדרו ע״י יצרו מלחמת בקשרי בא שכבר וכ״ש
 אור נגה החבר דרכי על אלה ומכל .לתפיסה מקום שום בזה רואה אינני כי והכלל .לה׳ הזיר אשר הימים

ת :באורחותיו ונלכה לכו ר תו ה ו ש א מ ה ל ד בי ע  רק והנזירות הפרישות חובת עלינו שמה לא .וכו' ה
 אמנם .ע״כ !ולהנזר לפרוש עמה צריך שאין העבודה תהיה זאת וכמו כ״ב סי' בשלישי כאמרו ,מתוקה עבודה
 לה׳ להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי חשה או איש כאמרו ,שעתו צורך לפי אדם של לרשותו בזה הונס מקום

 זה כל יורה הוא גם ובמורה ,פ״ד אבות למה' המוקדמים בפרקיו הרמב״ס דברי לזה מכוונים ובאו .וגו'
 חוקים ואמרו משוויה שביאר כמו התורה בזאת הענין כן ,ל״ט פ' בשני כתב שכן y אחדים ודברים אחת בשפה

 כעבודה תוספת ולא בהם טורח אין עבודות שהם וזה ,שוים הצדיקים שענין ידעת וכבר ,צדיקים ומשפטים
 ולא y בהם וכיוצא לעבודה וכטלטול הגוף מצרכי רבים ודברים והיין הבשר מן עצמו הפורש בהרים המתבודד

ת :ע״כ ,'וכו ועיונו במדותיו האדם שלימות שיחסר עד בזמה שמיפה ואל זוללות אל שיביא חסרון ת ל ל ו כ  ל
ח  ;וכ״ו כ״ה סימן הראיתיך הלא החבר אצל כזה וא״ו ושמוש ,לו הסמוך השוה הדרך לביאור זהו .וכו׳ ב

ת הו כ ש מ פ ף הנ הגו  כחות ירצה או .ההמריות הכחות הגוף וכמות ,השכליות הכמות הנפש כסות קרא . ו
 :ל״א סימן בראשון גם י״ד סימן טבעית שקראה הצומחת כהות הגוף וכהות y והשכלית המרגשת הנפש

י כי בו ד ה ה כ ד ב ה ר א צו ה ק כ ר ב ה  האדם נפש להמשיל המושלים דברו אשר הטיבו כן על ,א
 שכתבנו וכמו ,להפך וכן ,מעלה כלפי יהלך קודר השני חציו כל מטה כלפי חציו מזהיר היותו זמן שכל , לירח

מי :הקדמנו אשר השביעית בהער־ הצין ביאור על ה ו ט ם שנ ה ע ה כ או ת מי y וכו׳ ה ה ו ט נ DV ש
י תו צ הנ
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 וכדוותי\ חלושות שתאוותיו למי• עבודח התענית רב ואין בזולתו, קגר חנצחון
 חרמן כאשר עבודה הטמון המעטת ולא ̂ גופו שיעק טוב אבל ,רזה וגופו חלושים

 שכן בל ,הטובים והטעשים ההבטה p קנותו יטרידהו ולא יגיעה מבלי המותר מן
 לו. גבון יותר הרבוי אד שמים^ לשם להוציא ומאויו ובנים טפ*ל לו שיש למי

אלהיך אל תתקרב והשמדזה, והאהבה היראה בין גהלקת תורתנו כי דבר של וכללו
בבל

יהודה קול
 ,הצומחגז מן הנמשכת התאוה זכר וכו' הגצחון

ם שניהם כי המרגשת, מן והנצמון.הנמשך  רכויים ע
ם קי  קם וכשזה המשכצת מן הנמשכת המחשבה אל עעי

rבדרך ביניהם לפשר ראוי כן על ,כאמור נופל ה 
אין :מדברינו שקדם וכמו ,ולזה לזה נוח שוה ב ו  ר

 .וס׳ חלושות שתאוותיו למי עבודה התענית
 עצמו שיזיר ראוי יצרו עליו שפהז למי אמנה אך

 כמו הזונה לבו ששבר כמו ויישר האדם בני מתענוגות
 שמעון אמר דנדרים פ״ק דתניא וכההיא שזכרנו.

ד, אלא ממא נזיר אשם אכלתי לא מימי הצדיק ח  א
 וראיתיו הדרום מן נזיר אחד אדם בא אחת פעם
 ,תלתלים לו סדורות וקווצותיו רואי וכוזב עינים יפה

 ,הנאה זה שערך להשחית ראית מה בני לו אמרתי
 למלאות והלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי אמר
 עלי יצרי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעין p מים

ם, מן לטרדני ובקש  אתה למה רשע לו אמרתי העול
 להיות עתיד שהוא במי שלך שאינו בעולם מתגאה

 עמדתי מיד .לשמים שאגלחך העבודה ,ותולעה רמה
 נוזרי ירבו כמותך בני לו אמרתי ראשו, על ונשקתיו
 יפליא כי איש אומר הכתוב עליך ,בישראל נזירות
ל להזיר נזיר נדר לנדור , ל כו' כ. ו  שזכר ומה ע״
ף, ורזון והכחות התאוות סלשת  שיצדק אפשר הגו

 לו אלה אשר האיש כי שנאמר אם ,נפרד או מחובר
 או ,נפש לענות ראוי הבלתי הוא יחדי גם שלשתם
ם בתאוותיו השולט כי ,פוטרתו מהן אחת שסבה  ע
 , pוש דשן בגוף כח ואמין בכמותיו אונים רב היותו

 שכהוחיו מי וכן לעבודה, לו נחשב הענוי רב אין
 מחשבת ולהוציא ללדה אין וכח נפשו ומתאוה תלושות
על, אל תאוותיו פ פלג. מן נפטר הוא גם ה מו ה ענוי  ה

 הענוי רב יביאהו p לחוש ויש רזה שגופו מי ;וכן
 מספיק וכחו למותרות נפשו תאוה אם אף ,סכנה לידי

 הרעה הדבקנו פן לעצמו סוב ידרוש ,רצונה {הפקת
 את לך קח ואחה קשה. ומעבודה רוח מקוצר ומת
 :זכרנו אשר השתים השיטות p נפשך תשאלך אשר
 התענית זכרון אחרי .וכו׳ הממון המעטת ולא
 הממון המעטת זכר ,המתאוה הצומחת הנפש כנגד
 עמת כל ,והכבוד העושר אחר הלהוטה המרגשת כנגד
 כח עס שנטה ומי באמרו למעלה שתיהן זכרון שבא

, עסהנצחון שנטה ■ומי התאוהוכו׳ כו׳ שביארנו: כרו ו

נחמד אוצר
ו קצר :לי והדומה הכבוד בבקשס עולם ת ל » ז .ג מו ב ד ^  ש

m המומה 0וףו להפמולתפ הטשוייס שבאדם המפמורר snsi 
ק מאמר מחקצרים ט ם אהר לדבר הממעורד כס ש  fw1« וג

ן :נקלרים בכלל הנפש אי ת רב ו י נ ע ת ת ה ד בו * .ע ^BiD 
ס, שמא שבה והראשון שאמרח, עני ת ה ה ץו ה א ד מ  למי רק ע
כ הרבה והורגל האמצעי מגדר גופו שיצא בנפשו שמרגיש  ל1»
, יותר ולשהות אי ד p או מ n סה בטבע נברא  ג

 אמת על עובר בטנו מלוי שמתמת טד בו גוברת הרעבתטס
ם ודשן ושבע ואכל שנאמר לענין ,ה׳ ממצות »  אלהים אל ו

ה. רי ח ה, וגופו חלושות שתאוותיו מי אמנם א ו לא רז לנ  ג
ה התפנית שאין ד מ  וטל ,נפשו לסגף רשאי אינו אפילו אלא ע

 &0 ופירשו ,חוטא נקרא בתענית היושב אמרו בזה כיוצא
עדן :נפשיה לצעורי מצי בדלא בגמרא עו שי ו  שיאכל .ג
א :נפשו לשובע ל ת ו ט ע מ ז ה מו מ ת ה ד בו  חנאי יש עוד .ע

מון, מבוכתי עצמו לפרוש שבפרישות שני מ  אעה זה שאף ה
! הממון מן המותרות אמר לרדוף שלא רק עבודה ^ י  כל ו

ר :צורך ללא ההון בבקשת הימים בכל יגיעותיו ש א מן ב ד  מ
ר מן ת מו עה ובלי בהיתר ממון לו מזדמן אם .ה  המטרדח יגי

ל :טובים ומעשיה התורה מן אותו מו  בית בבני מטופל .ט
אויו :וטף מ א :וחפצו ומשקו .ו צי הו ם ל ש ט. ל שי  לטמם ש
ך :וג״ס לצדקה או ,בפרנסתם מצוה שיש הקטנים בניו  א

תר הרבוי בון יו  בד• ,לו נכון יומר הממון רבוי בזה .נ
ת :בממונו יותר מצות שיקיים ק ל ח ע היא .נ ד שצט ב  : ם

ה בין א ר ה הי ב ה א ה ה ו ח מ ש ה ע כבר .ו  שסילאם בטבע טד
 ומצייר אותו המירא ענין בלבו מכנים שהאדם ,פמד מקורה

p ^5מו הפחד אמנם .ממנו ומפחד בדמיונו אותו m לב 
ח מעצמן יצאו ואלה ,רוח ונמיכת  ואמנם ,הנפש ודלות ח

ט ימפוה רות ועצגון הנפש דלות מטג ממעו ס, ומדלות ס הג  הנ
 שנאמר כעדן ,היראה מונעים לבב והגודל הגאוה זה והפך
 לאמר לבב ובמדל בגאוס שמרון ויושב אפרים כלו העם וידעו
) נבנה(ישעיה וגזיה נפלו לבנים  לדר וגודל הגאוה ואולם .ס׳

 ויבעט p10* וישמן שנאמר כענין ,לגוף הטובה רבות מקורם
 הזאהוד בדבר האדם נפש שיתקשר והוא ,האהבה כי נודע עוד

 כי ,שמחה מעט מחוך לא אם באדם שתדבק תתכן לא ,לו
אג האדם ק ישכח ודאבונו בעצבונו ,עליו מאבל ונפשו הדו שז ^  פ
 איזם מצד רק אהבה ואין ,עיניו לנגד אהבם אין ,דבר בשום

ם אמי נפישי תעהא אפום מז״ל ואמרו שמחה, ^ מ ב ) מי מ ר מ  ו
ם הרבה ושוחים אוכלים אדם שכני המ ה או  וסנה .זה) אח ז
ז כמו כי ,בינונית הנהגה הם התורה דרכי לי  יהא ש
ך כן ,באלהיו ובועט ומתענג ושותה אוכל מ  דלות שהוא ה
ט ובאר ומשחל ממאכל במניעה וכניעתה נפש ו ף צ מ ,ה

מםריעים

א ל הו ו ד רי ט תו י ו ה מן קנ מ כ ח  הדעת משכילי ההוא הממון קנין יטרידהו שלא בזה החנה תנאי .וכו׳ ה
ל :המכוון שלמוח מהשיג יעיקוהו אשר ההזדמנות רב לאדם טוב לא אמנם כי ,ה«עשה מכשרון■ כן כ מו ש  ל

ש ל לו עיי פו ך ח״א ,ממנו הרבוי אליו יאוח אדרבה ,עבודה איננה הממון שאז־המפטח .וכו׳ ט ז א בו ר  ה
ך ה ! כון ו . נ ו ו כי ל תנ ר ת תו ק ל ה ה כין ג א ר ה הי ב ה א ה ה ו ח מ ש ה ר\ את בפומיה מרגלא כי ו

אצהיר



הבוזדשני מאמרספר116
 משמהתך חאלהים אל קרדבה יותר התענית בימי כניעתך ואין מהנה, אחת בכל

 שהתחנונים וכמו .שלם ולב בכונה שמחתך כשתהיה ,והמועדים השבתות בימי
 שתשמח ̂ וכונה מחשבה צריכים ובתורתו במצותו השמחה כן וכונה מחשבה צריכים
בא אתה וכאילו ,בה לך שהטיב מה ותכיר בה המצוה מאהבתך עצמה במצוה

באבסנייתו
נחמד אוצר

 באהבה להקשר עמו אין האהבה^שלבו מן האדם אה מפריעים
 ה׳ אה לעבוד נצעוינו ואנחנו .בשמחה מצוהיו ובעשייה ׳8

 וגילו ביראה ה׳ אה עבדו שנאמר כענין ,ומאהבה מיראה
 שחוק של בשמחה לא אבל ,שמחים יהיו היראה שעם / «רעדה
ה ו  מיראה עבוד ואמרו ,המצוה קיום של בשממה אבל ראש ^
 שההיה צריו האדם שהנהגה החבר שאמר ווה .מאהבה עבוד

 בשמחה לא אף רוח בעצבון לא והאהבה, היראה שיקבל באופן ■
ע אך יסירה ד  ומגעה אכילוה הרבה עלינו ואסרה ,ממוצע ב
 ,שמחה עת התורה לנו ויתרה וה נכנגד .תאוות הרבה במנו
 בכדי מדוקדק אלהי בשעור היה ווה ,ומועדים שבתות כמו

ע האדם שיעמוד ד  .ומאהבה מיראה לעבוד ויכול אמצעי ב
 ואילו ,היראה בטלה התאוה אל יותר נוטה האדם אמנם אם1

 בטלה התורה צותה שלא מה התאוה מניעת אל ינתר י<טה
 שלא מה פרישות מלבו לבדות רשאי אדם אין ומעתה ,האהבה

ה :התורה ותה3 ב ה א ה ה ו ח ט ש ח  שהיח האהבה כלומר .ו
ל :השממה מתוך כ ת ב ח ה א נ ה  ,נפש ועצבון ביראה בין .מ
ן שמחה: באהבה מי מי וב . בי ת י נ ע ת  וקריאת נפש בענוי ה
ה :הלב והכנעת צום ב רו ל ק ם א הי ל א / אל המקרבות .ה  ה
ך :לב ה׳.לנשברי קרוב שנאמר כמו ת ח מ ש מי מ ת. בי תו ב ש  ה

 קירוב בזה שגם ,ויו״ט בשבת שמחים שאנו השמחה מן יותר
ה :והכניעה הצום בעבור ממש.לקיחב דומה לה׳ נ בו  לכוין .ב

 לשמוח שצונו ית׳ מצוהו מקיימים שאנו בעבור השמחה פעולת
חגנו  לשבת וקראת ונאמר ,במגן ושמחת שנאמר כמו ,נ
מו :עונג כ ם ו ני חנו ת ה ם :התפלה . ש כי ה צרי ב ש ח  .מ
מד הוא מי לפני לידע  מלכי מלך בערך בשפלותו ויחשוב עו

ה :הקב״ה המלכים נ כו ר, שהוא הדברים כוונת .ו מ  לא כי או
ה :עמו בל ולבו בשפתיו שיתפלל ישכן ח מ ש תו ה צו מ  .ב

ם שמחי ש^ו' תו :המצוה בעשיית כ ר תו ב  .תורה כשלומדים .ו
 אלא עצבות מתוך שורה השכינה אין דשבת בפ״ב מו״ל אמרו
 :התורה למוד ר״ל ,הלכה לדבר וכן ,מצוה של שממה ססוך

ח מ ש ת ה ש צו מ . ב ה מ צ  מלכי מלך במר שאותך מה ע
 כשיקרא אדם שבבני הפחות שישמח כמו לעבודתו, סמלכים

ל מלך אותו ח : ג , ו ה ח ך ^י ת ב ה א ה מ צו ס  אוהב שאמה .ה
 את אדם יאהב לא ואיך ,ממ״ה מפי שיצאה מאמר ספ^דה
ת לגו אל כשישים סמצוה' ל ח  ומיל רעד הלא אותה המצוה מ
 .במחשבתו וה כשיעבור ■׳י י ׳ השמחה התפעלות מרזב יאחזנו

ה: וגילו גאמר fss ואולי ד ע ר ה ב ה .ב  :שזכר ובמחשבה גכונ
ר כי ח ח ז ב ס טי ה ה ■jS ש  בחר עליון. שמלך די לא . ב

ך ח ד בו א אף הזאת שהעבודה אלא מ  עצמך לתועלת רק אינה הי
ך ב טי לו :במחיייוך ^ אי כ ה ו ת א א תו ב י י סנ כ א עוד ולא .ב

אלא

יהודה קול
 אלהיך, ה׳ אח ואהבת מאלהיד ויראת , תירא אל-היך

 ה׳ את עבדת לא אשר מחת ,אלהיכס ה׳■ את לאהבה
 ,מספר עצמו אלה וכמו ,לבב ובעוב בשמחה אלהיך

 t וחכמתו גדלו עוצם בבחינת תהיה פנינו על יראתו הן
ט בבחינת להתפאר ה׳ אהבה מפע בלבנו ויהיה  פו
 כגכור ישיש ישראל וישמח יעקב יגל ובכן ,עמנו וחסדו

ת, יתירה בחבה מצוהיו שמירת אורח ליון ע ד  נו
 שאי כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי התנא ועפאמר

 הזהירות אל בזה רמז ,מצות של שכרן מתן יודע אתה
 ויגל ישיש שוש כי ואמר .ויקר וששון בשמחה במצוה
 אנו שאין לפי זה ועלת ,כבחמורה קלה מצוה שומר

 בעצם ועומד תלוי המצוה שכר מתן באולי אם יודעים
 קלות בזה הושוו כבר וא״כ ,המקיימן שבלב השמחה

ת, רו חמו  ק הן ושמחתו הלב כונת ואחר הואיל ו
ם. עבדו זה על המשורר הזהיר וכבר הדברי  באמרו

 שממה תראה תשוב עוד .ברעדה וגילו ביראה ה׳ את
 שלימות על נאמנה ועדות שלימה הוראה עושה זו מה

 פ׳ העקידה בעל שכתב וכמו ,הפועל בנפש הקנין
 נגדו יישירו עפעפיך ,הכתובים מפעם צ״ד שער ראה

 באמרו רצה ואולי .לעינים יפוב דבריו אור מתוק כי
 נחלקת היא כי , והאהבה היראה בין נחלקת שהתורה

 תעשה לא ולמצות לאהבה, המיוחסות עשה למצות
 על יתרו ס' הרמב״ן שכתב וכמו ,ליראה המיוחסות

ס זכר וכבר ,לקדשו השבת יום את זכור פסוק ״ו סי  אנ
 שלא הרב את המשמשין כעבדים הוו מאבות בראשק

 מורא ויהי ,האהבה אל לרמוז פרס לקבל מנת על
 עבוד מאהבה עבוד ואמרו .היראה כנגד עליכם שמים

ד ,מיראה ט  שאתה דע לשנוא באת שאם מאהבה־ ע
 לבעוס באת שאם מיראה. עבוד שונא, אוהב ואין אוהב

ע  אצלי והכונה .ע״כ ,בועפ ירא ואין ירא שאתה ד
 בשממה שמרם לבלתי עשה מצות לשנוא באת שאם

ה ומיד אוהב שאתה דע ,כראוי לבב ובשוב  תהי
 לבעוע באת ואם שמח, אך והיית שלימה בהם פעולתך

 ה* יראת תבין אז כי ,ירא שאתה דע תעשה לא במצות
 על העולה והנכון .ומשפמיו חקיו מצוחיו אח ושמרת
 שיכנע הכניעה כנגד יראה שאמר שמתנו ולפי גביהן
אהבה ואסר ,שמים מיראת עולם מדרכי וינזר האדם

ח׳ חקיו בשמירת המתעלס כנגד ושמחה  רבה באהבה י
קן הלל שמחים שהיו השואבה ביה כשמחת ,שמיס לשם ב ואמר .החליל) פ׳ (סוכה וחבריהם ורשב״ג ש ר ק ת  ת
ל ך א הי ל ל א כ ת ב ח ה א נ ה  בזה הממעים ואחד שעתו צורך לפי בפרישות להכנע המרבה אחד כי ,מ

 , לב משמחי ישרים בפקודיו ה' על להתענג עסקו יהיה רק ,כאמור אליו רכו5 שאין ספני או יכולת בבלתי
ה, הראויה השמחה עצם והיא לשמים, לבו שיכוין ובלבד לאלהים ההתקרבות יהיה סלך שמבאר כמו בז  ו

אין באמרו ך ו ת ע י נ ט' כ ך ו ת ב ה א ר! מ  המצוס בפעולת שתשמח היא הנכונה שהכוונה ביאר ,וכו׳ המצו
 בה שכתוב והנוסחא .ההיא במצוה לך שצפן סובו רב מה שתכיר ובמה בה המצוה האל אהבתך מצד

, סי ותכיר ' ט ס ו טלה היא ג ם, י לו וצודקת: נכונה יותר שהראשונה אלא להתקיי אי כ ה ו ח א א ב
תו י י נ ס כ א ב
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 בן־ תעברר ואם ,ובגלוי במצפון זה על ותודה ,וטובו שלהנו אל קרוא באכהנייתו

 הניהח לא הדברים ואלה .האלהי בעגין ודבקה עבודה היא והרקוד הגגון אל השמחה
 לחלק אדם בני ביכולת שאין מפני ,מסורת תחת כלם אבל ,מופקרים התורה אותם

 מת ושיער ,והתנועה מהמנוחה להם שראוי מה ושיער .והגוף הנפש כהות תקנות
וזולתי ,המעשרות ממנה וינתן ויובל בשמיטה שתשבות עד הארץ׳ שתוציא

ן י י י ׳ י
דד, קויז מו י

תו י י נ ס כ א . ב כו׳  כוונתי אהה אדני לה׳ ייתמר כי ו
 לנו אין ופונו הסדו למען ה' אעל כל כי / עליך כל

ם : חנם מחנה הכל רק כלום של הק מליו א ר ו בו ע  ת
ך ה ב ה מ ש ל ה גון א ד הג קו ר ה כו׳. ו  ככתוככדוד ו
,האלהים ארון את כהעלותו ו׳) ישראל(מ"כ מלך  
 כרושים עצי ככל ה׳ לפני משהקים ישראל כיה וכל ודוד

 עוד ̂ וכצלצלים וכמנענעים וכהופים וכנכלים ונכנורות
ת האלהים ארון את ויעל שם  עיר אדום עונד מני
 וגו׳ ה׳ לפני עוז ככל מכרכר ודוד וגו׳ כשמתה דוד
 ועם כעיני שפל והייתי מזאת עוד ונקלוהי אמרו מד

ה אככדה: עמם אמדת אשר האמהות■ ל א ם ו רי ב ד  ה
א ה ל ח י ג ם ה ת ה או ר תו ם. ה רי ק פ  נתינה ר״ל מו

 כשווי והגוף הנפש מכחות אחת לכל הראוי החלק
 התורה אותם הניהה לא ,ראשונה הונה כאשר ונצדק

 שיגכילס אדם של ללכו מסורים להיותם לכל מופקרים
 הפילוסופים עשו כאשר עיניו; למראית תכונתו פי מל

 ויתר ושעתן מקומן לפי המעולות כמדות שווי נהגכלת
 אדם שהוא מה לפי הכל כהנה התנו אשר התנאים

 עליהם ישפוס אשר תנאיו כל עם הנושא חמר ולפי
 ימצאנו מי רחוק רחוק זה ואולם .לכך צריכה שהשעה
 עד ושיעורו זה ־הגנלת אף ז׳ סימן כשלישי כאמרו
 על .ע״כ ;ית׳ לאלהים אם כי איננו לכל סוכ שיהיה

ה לפיכך ישראל את לזכות המקום רצה כן  להם הרנ
 שם וגכול פרפיוחם דקדוק להם ומסר ומצות חורה

רון בל מעשיהם ככל עבו ל וז״א ,י ב ם א ל ת כ ח  ת
ר :וכו׳ מסורת ע שי ה ו אוי מ ר ם ש ה ה ל ח ו נ מ ה  מ

א מה ושיער והתנועה צי תו ץ ש ר א  זכר .וכו׳ ה
 הצומחת ל?פש המחיחם כנגד והתנועה הממחה שיעור

 ממון אסיפת לצורך הארץ הוצאת ושיעור המתאוה;
כנגד כי ;להון הנבהלח המרגשת לנפש המתימס כנגד

ר צ ד או מ ח נ
ה ומועדים שבשבתות השמחה שבמצות אלא מ  לחלן ממש ח

 ;בהיכלו עמם ולשמוח לפניו ולשתות לאכול אצלו שריו המזמן
ל ותודד• . :דאנקען) (בל״א מודה תהיה־ .זד• ע ן םו צ ט  ב

לוי :גלב בג  כך רועבור ואם : שמחה וממשה בדבור .ו
ל :שאת ביתר בלבך השמחה שתגדל .דושטחד• ק א ג ע  .ו

ד :תודה וקול שירה קול להרים קו ר ה  :שמחה מרוב לרקד .ו
א ם .ד.עבודרו חי ה מכלל נחשב זה ג ד ט  מחמת שבא אמר ע

ה :אלהיך בה׳ דבקות ל א  עובד האדם יהיה מהי .דנדברים ו
 ובקול בשממה ה׳ עובד יהיה גמתי וכניעה^ ובתפלה בצום ה'

א :תודה ה ל ח י ם הנ ת  .מושקרים : ההורה עזבה לא .או
 נפש! ענות עת אחד כל לו ויבחר יעשה בעיניו הישר שאיש
ת :יחשוק אשר כפי שמחה ועה בצום ח ה ת ר סו  סקודח . מ

אין :חפן לכל עת להגביל ה׳ ת ש ל בו י בי ם בנ  אין .אד
ק :האדם בחכמת חל ת ל קנו  תיקונים בחכמתו לברול .ת
 והזמן השיעור ,והגוף הנפש כחות בהקון שיעורים ולצמצם
 שיתוקן בכדי הצורך בעת ולשממו ,הגוף להכניע ראוי שבהם
ער. :נכון היותר הענין על הגוף עם הנפש הכור שי  השיעור; ו
ם שראוי מד. ש לה פ ף לנ לגו  מתי .והתנועה מהמנוחה .ו

 ולא וינוח ישנות ומתי ,מלאכתו כל ועושה עוכד האדם יהיה
 המקום אל פעמיו לדרך וישים יתנועע ומתי ,מלאכה כל יעשה
 במזג זה עם האדם ויהיה ,נשנה פעמים שלש ה׳ יבחר אשר

 הוללות לצד לא נועה אינו שכל/ וכמות גופו בבריאות השוה
 פרנסתו ספוק די וגס ,רוח עצבון לצד ולא יתירה ושמחה

 ;אמצעי עושר בדרך אך מדאי יותר ועושר ריש בלי חקו בלחם
ער שי  שאפשר התבואה מספר הנפלאה בחכמתו שיער הקב״ה .ו
ק שתוציא ד הברכה: אח להם יצוה כאשר ישראל א  ע

ת בו ש ת כו׳ ש  בדרך התבואה להם שיגיע בחכמתו ראה .ו
 ושנת שנים לשכע אחה שנה מעבודה כשישבהו הממוצע הסיפוק

 ישאר אז ההוריות והתממות המעשרות יפרישו וגם ,החמשים
 ייוסד שלא כדי והכל ,ממוצע ועושר השוה בדרך הצורך גידם

ה; מרוב יבעעו שלא וכדי לחמם ב טו  אין חז״ל וכמאמר ה
ב לא לקבל יבולים ישראל ה רוב ולא פורעניות ח :עונ

ודובל

 השבח שניתח הוא והתנועה המנוחה שימור ט יבאר ובסמוך .שזכרנו כמו הזאת הפסקא דברה אלו שתים
 וגי״ קדש מקראי ה׳ מועדי אלה וגו׳ תשבוה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת וכאמרו ,והמועדים

 לכם הייה וכבר נאמרו י' סימן בשלישי הזה השיעור הגביל המלך ומאמר .וגו׳ תעשו לא עבודה מלאכת בל
ס׳ הארץ הוצאת ושיעור .ע״כ ;הנפש ומנוחת הגוף מנוחת ימיכם ששית גזה  שאר בעבודת שתספיק הוא ו

 תבואחה את ואספת כרמך תזמור שנים ושש שדך תזרע שנים שש וכאמרו והיובלות; השממות מן חון השנים
ט׳ לארן יהיה שבהון שבת השביעית זבשנה . שנים שבתות שבע לך וספרת ו ט׳  האל כי בזה החבר והורה ו

י להם וגס יקרב לא ונזק ויובל בשממה לשבות שתוכל עד שפע ברב הארץ שהוציא מה שיער ית׳  כ
 כר*ר צמחה הוציא ופארן עשירות; במקום עניות אין כי ;להמנות יוכל לא וחסרון ;לה׳ תרומה הארן למפשר

; ברכו אשר שדה  וכבד ישכיל. ואז דרכיו את יצליח אז כי הנותן נדבת כמסת הצמיח זרועיה צדקה כן ה׳
 השטעיח בשנה נאכל מה מאמרו וכי באמרו ;הארן הוצאת של הזה השיעור הגבלה בפירוש הכתוב הודיע

 לשלפ התבואה אה ופשה הששית בשנה לכס ברכתי את וצויתי תבואתנו את נאסוף ולא נזרע לא פן
ט׳ ישן התבואה מן ואכלתם השמינית השנה אח וזרפהס השנים של .ו נ״ו בסימן זה על הביאור ירחיב ו

ה צו ו
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 ליציאר! זכר והכל הארץ^ ושביתת המועל״ים ושביתת השבת שביתת על וצוד,

 האלד,ים בהפץ שנעשו דומים הענינים ששני מפני , בראשית למעשד, וזכרון מצרים
ע. ולא במקרד, לא ב ט אשר ראשונים לימים נא שאל כי יתברך אמר ובאשר ב

היו
יהודד, קול

ה צו ל ו ת ע ת י ב ת ש ב ש / ה ו כ ה ו  ביאור זה מ
 אמר המנוחה שימור על כי ̂ למפלה שזכר השיעורים

 עד הארן שמוציא מה שיעור ועל וכו' השבת שבימה
 הראיתיך וכבר .הארז ■ושביתת אמר ,'וכו שתשבות

,וכ״ו כ״ה ובסימן הזאת בפסקא וצוה וא״ו דוגמת
ל : הקודם לביאור רק ענין להוסיף שאינה כ ה ר ו כ  ז

ת א צי ם לי רי צ  דוגמת מעין הללו הדברים .וכו׳ מ
 העבד בשלוח שיש משפעים בתחלת הרמב״ן שכתב מה

 בדבור הנזכר מצרים ליציאת זכר השביעית בשנה
 בארז היית עבד כי וזכרת בו שאמר כמו ,הראשון
 הזה הדבר מצוך אנכי כן על אלהיך ה' ויפדך מצרים

 כי ,כשבת בראשית למעשה זכר עוד בה ויש .היום
 כיוס אדוניו ממלאכת שבתון לעבד השביעית השנה

 כי היובל שהוא בשמיעות שביעי עוד בה ויש ,השביעי
/ ובשמיעות ובשנים בימים נבחר השביעי ו כ כ. ו ע״
 הכתוב שזכר העעמיס חלוף על כתב ואתחנן ובפרשת

ם, וליציאת בראשית למעשה זכר שבת במצות מצרי
,חבירו על נאמן עד מהם האחד להיות זה היה כי

ה, סימן בראשון מעעמו שזכרנו וכמו ״  והדברים כ
ם מאד מסכימים .בזה עמכה הנצבת ההכר דעת ע

ם הארן שביתת שתוף ולענין  מלבד ,השבת שביתת ע
 שבתחלת הרמב״ן דברי לדוגמתו לפניך שהצגתי מה

 שבת ,כהניס דתורת בברייתא קרא קום ,משפעים
 בשביעית נאמר כך בראשית בשבת שנאמר כשם לה׳

, שבת ה' כ: ל י ע״ נ פ שו ט ע . שנ כו'  זה אמר ו
 הוא והדמוי ,שזכר העניניס שני דמיון על להורות

 ט היתה לא אשר פשוע אלהי בהאן העשותס מצד
ר :עבע או מקרה יד תפיסת ש א כ ר ו מ ך א ר ב ת  י

כו'.  גדולת בפרשה הכתוב הפליג אשר על הורה ו
דוגמת מעין האלהיס בחסז להיותה מצרים יציאת

מעשה

ר צ ד או מ ח נ
ת זכר :הארן ושביתת ומועדים שבת שבימת ..והכל א צי  בי

ם  למנוע אלהי.אין בענין כי שתדע ראוי המפרש אמר .מצרי
ד, לדבר הרבה עעמים מלתת מ  מדת ודם בשר כמדת שלא א

 תועלת יציאת רק אינה הרוב על זדם בשר שפעולת ,הקב״ה
ד, מפועל אחת ח  יתכן אחד פועל הקב״ה פעולת אמנם א

 עליהם לעמוד באדם כח שאין עד מאד, רבות לתועלות שיתחלק
כי ד, מעע שיעור אם , א  ,תמצא אלוה החקר שנאמר כענץ מ

ה .והמשל  להשמעת תועלת לה יש ובבע״ח באדם הריאה ס
 ,הדם חום למזג ההכרחי מבחון קר אויר ולשאוף ,הקול

 הרי ,הפה מן היוצא הלח ההבל עם המותרי הלחות ולהוציא
ת, ליו ע תו  מוצאים העבעיים ואבר אבר בכל לו וכדומה ג׳

 עוד להם מהחדש ותמיד יחד תועלות הרבה אמד לכל להם
 משתוממים הנבראים כלל במציאות כשמסתכלים וכן ,פועליות

 קון מכל בידיעתם להם המתחדשים התועליות מן ומתפלאים
ן  נפלאה בחכמה עצומה בכונה הכל גדול ודבר קען דבר וכל ^

ע. האוזן תשבע לא תועליות להרגה שמו  זה הכירו וכבר מ
 כן אמנם ואם .העבע בעמקות הצוללים האחרונים העבעיים

 בתועלות הענין יתחייב עאכ״ו הגשמיים, בבריאות סדבר
 אדם גני כל ואלמלי ,לעפות צוע אשר ה' במצות בזרוחניות

 שמכוין הענין זולת ה׳ ממצות לאחת מעם מכוין אחד כל יחד
 בצדק שפעו שכולם להרחיק אין ,לשכל ישרים וכולם זולתו

 בעבורו אשר מהסוד מאלף אחד על עמדו שלא אולי יחד וצולם
 שזמנה אסתר ראתה מה במגילה אמרו לזה ודומה .ה' צוה
 ואח״ז ,ואמוראים מתנאים הרבה עממים שם ונאמרו ,•המן את

 העממים שלכל ואמר האמוראים מן לאחד נתגלה שאליהו אמרו
 בשר מחמת רק עשתה שלא אסתר ואם ,אסתר כוונה יהד
ח ורם ח ב  הדבור על ק״ו של ב״ב ק״ו ,כך בה הדבוק הקודש ו

 מתחלק אחד מקרא חז״ל שאמח ,וזה הקב״ה מפי היוצא
 תחלה באומרו החבר מאמר יקשה לא ומעתה .עממים לכמה

 ושוב והמנוחה מהתנועה להם שראוי מה כפי בשביתה סשיער
 תלו אז הזה הכלל ושמור .מצרים ליציאת זכר שהוא לזמר חזר

: ח ע כר ג ת ז א צי ם. לי לרי ת סימן מז מ  שאנו וגדולה חי
 לו אשר לבדו ה׳ בלתי ומושל שוער לנו ואין מעבודה פובתין
נרדפנו צוארינו ועל לפרעה עבדים היותנו תחת עבדים אנחנו
מן ועוד .מעמה בלי תמיד לעבוד  שאמנם ,לעם לו להיות הבחל מכור אותנו ה׳ לקח אשר אדם מבני הסגולה שאנחנו שני סי

 על אשר האדם מכל נפלינו כי , לשבות נצעוינו ואנחנו ,ישבותו לא ולילה יום תמיד עבודת לעבוד נבראו כולם אדם בני כל
ק שביתת וכן . האדמה פני א  צריך ,אותה דורש ה׳ עיני אשר הזאת הקדושה ארן אל עמאה מאדמה יציאתנו זכר הוא ה

כרון :שבתותים את היא אף שתשבות כדי בקחשה לשמרה ה וז ש ע מ ת ל שי א ר ם כל כי דעת למען ;ב ט כולם מבראי ד ח ת  נ
 . ימים פשה מלאכת אחר בשביעי שובתים בדרכיו הולכים סגולתו אנחנו כן ,השביעי ביום וישבות ימים גששה ה' כמאמר

 :שנים גשש דהיינו ,פעמים שש תבואתה הוצאת אחר השביעית גשנה תשבות יתברך אליו המיוחסת הקדושה הארן «כך
עני ס שי ני י עג ם :בראשית ומעשה מצרים יציאת .ה מי ה : זה אל זה דומים הם .דו ש ע ץ שנ פ ח ם ב הי ל  מאחר כי .א

 מעלליהם על ופוקד אדם בני מעשי אל ומביע משגיח אל יש כי לדעת והורנו במצרים, ה׳ מעשי כל את זר ולא ראו שעינינו
 לא כי ,העולם מדוש נגד המפטסעים הפילוסופים עיני לנקר קרננו רמה ובזאת ,שיחפון עת בכל והעבעיים הנבראים ומשנה

א :בחפצו אותם הבורא לולא המגעים ^ןנות יתכן ה ל ר ק מ  כבר שהיה בדבר רק יהיה לא המקרה כי ,במקרה כך שקרה .ב
 עלה ראובן ד״מ תאמר כאילו ,אחד ובאיש דקים בפרעים יתהוה רק ,כולל אינו המקרה וכן . אחת פעם הסחות לכל ^נולמים

 למאה כן נזדמן ואילו ,הזה לראובן קרה מקרה האדם בלשון יאמרו ,ומת לארן ונפל בעלותו הסולם משליכות אחת ונשברה בסולס
ת, בעת כולו אחד לגוי או לאלף או אנשיה ח  אנשי כל כולל הטבע כי זה בהפך הטבע ואולם . במקרה זה שיתלה פתי מי א
ד, ונמצא יחד סעולם מי ה, את ומצמיחים יורדים הגשמים תאמר כאילו ת מ אד ע, מקרה'רק זה אין ה ב  כך שמעולם מאחר ט

 במקרה לא האלו הענינים שיתלו שא״א בחכמתו החבר אמר ולזאת .הגשם מירידת הפעולה זאת להם אחת תבל יושבי וכל הוא
ל כי :אחריו הבא הכתוב שהעיר כמו ,בטבע ילא א א ש ם נ מי ם לי שוני א ר ר ש ו א ך הי פני אלהים ברא אשר היום למן ל

אדם
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 היא השבת שמירת והיתד. ,אלהים הנסה או ,אלהים קול עם השמע ,לפניך היו

 מצות שמקבל מי כי ,מעשית הודאה היא כאילו אבל ,באלהות ההודאה בעצמה
 ומי ,ספק מבלי בחדוש הודה כבר בראשית מעשה כלות היה שבה בעבור שבת

 הקדמות בספקות יפול קבלה שלא ומי ,יתברך העושה במחדש הודה בחדוש שהודה
 יותר הבורא אל מקרבת השבת שמירת כן אם .העולם לבורא אמונתו תזך ולא

בהמון כן ואחר באברהם הדבק האלהי הענין שב היאך וראה .והנזירות מהפרישות
סנולתו

יהודה קול
ח מה כשי בראשית מעשה  שמירת והיתה :שמי

 דרכו ראשית אל הדברים להחזיר כיון .וכו' השבת
 הכניעה שאין להורות ,הנה עד דבריו נתגלגלו שבעבורו
 מהשמחה האלהיס אל קורבה יותר התענית בימי לישראל

 בימי שהשמחה אלא עוד ולא ;וכו׳ השבתות בימי
 ומזה .לישראל אליו קורבה יותר היא וכו׳ השבתות

 כמו לישראל מעלה והנזירות הפרישות מדרגת שאין
ה; סימן הכוזרי שחשב  שמירת והיתה וז״א מ״

 אבל באלהות ההודאה בעצמה היא השבת
 y בחידות ולא במראה הודאה יקרא לזאת כלומר .וכו'

 למעשה זכה מחשבה בצירוף רק הוא ריק דבר לא כי
 הקדמות בספקות יפול קבלה שלא ומי :נרצה
 פ' בשני המורה וכמאמר .וכו' אמונתו תזך ולא
 שיעמידום מעשים להם יהיו לא אס שהדעות ל״א

 . ע"כ ,ישארו לא לנצח ,בהמון ויתמידוס ויפרסמום
 החכמה מסגולת המעשה בעצם שיש מה מלבד

 :רבים במקומות צרופה החבר . כאמרת ,העליונה
. האלהי הענין שב היאך וראה כו׳  כבר ו

 בו שהמשיל ההוא המשל מן כי י״ב סימן הוריתיך
 המעשים ע״י הנבחרת בארץ וזרעו אברהם הצלחת

 העבודה עם בהר הכרס הצלחת אל האלהיות והתורות
 ■זהב בשרשרות והלאה ממט המאמר העתיק ;הראויה

ס/ מלקי בין נפלא והתיחסות רי  ליום ועתה בספו
 מני בנגיותו יחטא ולא נוהו לפקוד ביתו יבא הכסא

 אל להאיר ראשיתם אל הדברים אסף כן על .דרך
 הדברים ע״פ ההוא המשל■ צדקת המלך פני עבר

 לו להרחיב הדרך לו יכין ובכן .הנה עד המתגלגלים
 המשל אל מאד מתירוצו זו להיות עמו בשבחי המאמר

בא. הנזכר שי  האלהי הענין שב היאך וראה וז״א כמו
 מה והוא ,׳וכו הענין מביא ,׳וכו באברהם הדבק
 ט״ז בסי׳ כן ,אחרי וגס י״ד סימן מסוף ביאורו שהחל
 של ענינס כללות ראשונה שם והנה והלאה. וממנו
 לכלל בואם עד וגלגוליהם יחסם ראש מאברהם ישראל

 יצא איך בפרגי באר כך ואחר ,הקדושה הארץ ישוב
 כל להישיר נפלאה בהדרגה לענין מענין האלהי הענין

 מוסב שזה ג״כ ואפשר .שבפנים בפלס תכליתו אל זה
 על ובא עסוק הנה עד שהיה הפרושים ענין אל

 האדם יהיה לבדו הפרישות על לא כי להורות !אודותם
י־,<<

נחמד אוצר
ר הנהיה השמים קצה עד השמים ולמקצה הארץ על מדם מ  כ

ה הגדול  מתוך מדכר אלהים קול עם השמע כמוהו הנשמע או מ
^ היה שלא מאחל למקרה צד כאן שאין ביאר הנה .האש ל עו  מ
 רק אחד באיש היה שלא ועוד ונפלא, גדול דבר היה וגם
גו׳ עם השמע שאמר וזה .כולו בעם  ענין נדמה הרי ,ו

 מבע גוזר היה וכך בעבע היה כי תאמר ושמא .המקרה
 pד להם להורות אחת פעם בריותיו על ה׳ שיתגלה המציאות

 מן לזה והדומה גשמים בירידת העבע שגוזר כמו ,מצותיו
 מקרש גוי לו לקחת לבא אלהים הנסה או אמר לזה ̂ העובות

גו׳ גו•  בני כל שיכלול ראוי היה עבעי ענין היה ואילו ,ו
ה : כולם אדם א ד הו ת ה הו ב א  מודים אנו שבת בשמירת .ב
 הודאם כאן יש בה שובתים שאנו אע״פ עולם בורא כאן שיש
 :בשביעי שביתה יצוייר לא בורא אין שאלמלי ,הבורא על

בל לי א אי א כ אי׳ י׳י י י ה ד׳ ״ ה הג
ת*') שי ת טל נוסף ר׳׳ל .מע שי ע נו^סנס 1א נדגור לא .מ

אן5 . , א , , ה3( נ־ועל אה נ- נלכד ̂ ״ » • פ«ט מ

 הוראין מזו שגדולה אלא ,השם במציאות מודה הפילוסוף שאף
 שהכחיש-השילוסוף מה העולם שנתחדש המעשה על שמורה שבת

ת :א' סימן א׳ במאמר לו ה ב ש ע ת מ שי א ר  ויכל כמ״ש .ב
ה כבר : עשה אשר מלאכתו השביעי ביום אלהים ד ל הו  ע

ש דו ח ה : שביתה יצוייר לא החידוש שלולא .ה ד ש הו ד ח מ  ,כ
ת הבורא שהוא מונ א ב ת/ שם: מציאת אמונת נכלל החדוש י  ה

מי א ו ה של ל ב  מורס אשר השבת שמירת קבל שלא מי .ק
ת :העולם חדוש על קו ספ ת ב מו ד ק  בלבו הספק ח״ו יסול . ה
 שמודס סי על אף ממלה לו אין או מחדש העולם נברא אם

א : השם במציאות ל ך ו תו תז נ מו א א ר  אמונתו אין .לבו
 חדוש האמנת היא והאמונה התורה כל שיסוד ,לבורא זכה

ת א״ב :העולם ר מי ת ש ב ש כו׳ ה » אוכל שהאדם .ו ע ס מ  ו
 הכופר שאף ,והנזירות הפרישום מן לה׳ קירוב יותר בזה יש

אי׳ : וינזר יפרוש בחדוש ר ז ו ב א ענין ש הי ה ל א  אחר .ה
 מ״ה בסימן מדבריו שנכנס במה הכוזרי שעם הויכוס שכלה

 בכע״לו הלב כמו ואנחנו ,באלהים לנו אשי הדבקות מנין בספור
ע ע  והנזירות הפרישות בחרפת עליו נכנס ותכוזר , השאר ב

 כאשר וכעת ,אצלנו שהוא מסה יותר האומות בשאר שימצא
 שלא וכדי .דבריו לסיום חזר ,הפרישות חרפת מעליו גלה

 פני על אשר האדם כל בערך הלב במדרגת אנחנו שאם יאמר
ד ישראל היות ערם העולם בכל היה מה א״כ , האדמה  לג

 היה שכבר שיראה אמר ולזה ,לב בלא הברואים נתקיימו איך
 ועבר ונח מאדם שהיה. כמו , בחיריו אצל שוכן אלהי ענין

 לב היו והם א׳ מאמר צ״ה בסימן כפר אמר וכאשר , ואברהם
לתו, העולם סגו יחידיםאת״ס אצל רק בתמלה היה שלא ואף ו

נתרבתה
. חקי בשמירח האדם יחיה ה׳ פי מוצא כג על כי

ח׳ היוהו מצד זה להוכיח בא ועהה ,האלהיוה הורוהיו  מהם נמלט שלא עד אכרהם של בזרעו מאד נזהר י
 קטן האהוניס רעיו יקרו מה לו כי ,כלו הגוי נערים עם זקנים בחולוה וגס בחורים ,נשמרו לעולם אחד

ה לא העם זה ואולם .וזולהם פרושים ̂ הוא שם ^דול עיני? היו אס ממנו ופרט פרט בכל כך כל מניב כי
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 שלא עד בזרע ונזהר ,מדרגה אהר מדרגה הענין מביא ;הקדושה ובארץ סגולתו

 המופלא/ ההוא הרבוי והרבם והפרס / שבמקומות בסיב אותם והגיה ; אהד מהם נמלט
 ואלהי אברהם אלהי ונקרא ;לסגולה הראויה באדמה ונטעם אותם שהעתיק עד

/ בשמים לדמותם ̂ ירושלים ושוכן ציון ויושב הכרובים יושב נקרא כאשר יצחק
במו

יהודה קול
ה'  העולה חורה וזחה .כלנד הפרושים סרן כנאמני י
 צדקתו ויגידו ינומו נ״ג סי׳ סוף עד חכר של רוחו על

ר :שיכס כמו חן הכם פי דכרי ה נז ע ו ר .יכו׳ בז
 גסזנתם הור הגיע עד היו מצרים למדן לפקדון כי

 לפרעה משה וכמאמר ,נעדר לה איש משם יצאו וכלם
 וככקרני נצאננו וככנוהינו ככנינו נלך וכזקנינו כנערינו

 השאר לא עמנו ילך מקננו וגם ואמרו ̂ וגו' נלך
 הזה היום כעצם ויהי הכהוכ אמר וכפירוש / פרסה

ם. מארן ה׳ צכאוה כל י יצאו  כיון דעתי ולפי מצרי
ישרא; כני שהיו פ״ג סימן כראשון שאמר למה כזה

ם מכן רגלי אלף מאות שש כמצרים מפועכדים שד  ע
 מהם נמלג־ ולא שכעים י״כ אל מהיחסים ומעלה שנה
 שענינו;הורוה .ע״כ וכו' אסרה ארן אג כרס ולא איש

 מצרים כארן הכלל מן לצאה איש מהם נפקד לא כי
 שאמר ומה :שמה כמוזכר וכו' ארצות לשאר לכרוח או

 פארן ר״ל שבמקומות. בטוב אותם והניח
א״י; הון הארצות שככ^ק המעולה מצרים  כגן כאמרו מ

 אמדו אצל כ״כ סימן פכהכנו וכמו ,מצרים כארן ה'
 הארצות שאר על מעלה מצרים לארן שמו וככר

כו׳. מק״ו זולה̂י על ושפגיו האחרות  עוד ונכלל ו
/ מצרים ארן מיעינ גושן כארן מונחים היותם כדכריו
 יגכו אחיך ואת אכיך את הושכ הארן כמישכ כאמרו
ם :גושן כארן ר פ ה ם ו ב ר ה  ישראל וכני כאמרו .וכו׳ ו

ד :וגו׳ מאד כמאד ויעצמו וירכו וישרצו פרו  ע
 כארן ונכייעתם ממצרים צאתם הוא .וכו׳ שהעתיק

 סימן עליו משלו נשא אשר הזה הכווכ ההר ישראל/
א :כמדוכר י״כ ר ק הי ונ ל ם א ה ר ב הי א ל א ק ו ח צ  י

עלינו/ יתכרך יפעתו אור ישכון דרך כאיזה להודיע
 יקרת פנת מוסד יסוד הקדושים כאכוח הדכר חלה

ם אומתנו ה  ושמחה אורה היתה ליהודים וכעכורם ונ
 לאהכה ה׳ חשק כאכוהיך רק כאמרו ויקר/ וששון
 כיוס העמים מכל ככם אחריהם נזרעס ויבחר אותם

,יעקכ ואלהי מנות הסופר שהשמים דעתי ולפי .הזה
מההיחד יעקב יגרע למה כי ,כלשונו קצר שהמכר או

נחטר אוצר ־
ה ובארץ :עצום לעם והיו הסגולה נחרכחה ש קדו » ה כי  מ

 הנביאה ההששגיוה אל הענין הביא ישראל בארן .ובו׳ העני!
ר :הצדיקים ורבוי ה נז רע ו  ורע כלה שהיתה יעקב בזרע . בז
ד : אמח א ע ט של ל מ ד נ ה ם א ה  שלא פלא היה וזה .מ
 שמונה מהכתוב וכנראה הארצות/ בגויי להתדבק מזרעי אחד יצא
 היו כי מורה וזה ,איש נעדר לא והתולדות המשפחות כל■

 הסגולה שהיו מאחר כי ,יחפרדו לא דבוק וגוף אחד כאיש כולם
 והניף. :מהם אחד יחסר לבל כאישיהם דבוק ה׳ כבוד היה

ם ת ב או טו ת ב מו קו מ ב .ש  כליהם השגחתו סימן היה זה .
 . לאחוזה גושן ארן לישראל שיהיה יהב׳ חכמתו שסבבה ניחוד
 / מא׳י מון שבארצית המעולה היתה מצרים שארן נודע זכבר
 בהשגחה מופלא סימן וזה ,מצרים ארן עוב היתה גושן וארן

הרבם. והפרס ; שבעזלס הארצות במיטב היו בגלותם שאפילו  ו
א הרבוי :ורבו פרו מלשון הו א ה ל פ מו  חון שנתרבו .ה
ה ;אהד בכרס ששה יולדות שהיו חז׳׳ל ואמרו ,לטבע מ ד א  ב

ה אוי ר ה ה ל סגו הי ונקרא :השמים שער שם אשר א׳י .ל ל  א
הי אברהם ל א צחק ו שר י א שב נקרא כ ם יו בי  ר׳׳ל . הכרו

 משם וישאו שנאמר כעני! ,הכרובים יושב נקרא שהקב״ה כמו
 כעבור שהנה / ד׳׳ (ש״א הכרובים יושג צבאות ה׳ ברית ארון

 / הכרובים שני מכין כבודו וגלוי ה׳ השגחת יוצאת שהיתם
ם/ שני מבין אליו מדבר הקול* אח וישמע כמ״ש  עד הכרוכי

 נקרא הזה ובדמיון / הכרובים יושב האל נקרא זה שבעבור
 ואדון אלהיס שהואאלהי היוס עם / יצחק אברהסיואלהי אלםי

 אברהם אלהי אוחו לקרוא עצמנו התרנו עכ׳׳ז / העולמות כל
 שמשם לפי / כזה קטן כשיעור אלהותו, ולצמצם יצחק ואלהי
 הענין מהם ויצא כבודו נדבק ושם בארן אלהוהו נהגלה

 מעשי ופרי האדם סגולת שהוא העולם נברא שבעבזרו התכליתי
 מפני / יעקב אלהי לזכור הוצרך ולא .ישראל שהם בארן ה'

 מיחסים שאנו מה לדמיון רק וכו׳ אברהם אלהי הביא שלא
 בעבור שהוא אדם בני אלהי בשהוא והנורא העצום אלהותו
שב :בארץ אלהוהו נראה שמשם  מה על כוונשו אולי ,ציון יו

 במקרא נמצא לא כי ,ט׳) ציון(תהלים יושב זמרו'לה׳ שנאמר
 ציון יושב עמי שירא אל נאמר אך / ציון יושב הקב״ה שיקרא
כ .י׳) (ישעיה ע' ס ו ה׳ וכמ״ש ,בציון שוכן וצ׳ל בדבריו ט׳  ו

ם :ד׳) בציון(יואל שוכן ת מו ם לד שמי  בדמיון הס האבות . ב
ומשטרו ה׳ אור נראה שמשם הכל אצל מפורסם אשר השמים

בארן

) (שמוה הוא מפורש מקרא והלא ,עליו אלהיס שס  / יפקב ואלהי יצחק אלהי אכרהם אלהי אפיך אלהי אנכי ל
 לדפס זכר ועוד / יעקב ואלהי יצהק אלהי אכרהס אלהי אפותיכס אלהי ה׳ ישראל לפני חאמר כה שם ועוד
ר לזה שסמך מה לדנר סימן ש א א כ ר ק ב נ ש ו ם י בי רו ב ב ה ש ב ציון ויו ש יו ם ו לי ש רו  הדברים שנראים / י

 להיוחו .יעקב כנגד וכרוכים / יצרק כנגד ציון / אכרהם כנגד ירושלים / האכות שלשת כנגד מכוונים היוחס
 .הכרוכים שני מפין הכפרה מעל אתך ודברתי כאמרו ,׳יח שכינהו פו לחול ומיוחד מצומצם היותר המקום

 עד רפים לא יחידים והיו מ״ז סימן כראשון כאמור / שלימה מכחו וכל שכאכוח המיוחד יעקב שהיה זכמו
 וארא עיני ואשא .וכו' רב כקהל האלהות ושפה האלהי לענין ראויס כלס שכסיס י״כ אפינו יעקב שהוליד
 פשעת לא שדהו על עומד אדם אין עליו/ נצב ה׳ והנה ז״ל אמרו לכוונתנו. מאד מככים מאמר במדרש
 לארכה כאר! הההלך קום נאמר כאכרהם וכן / כקמותיה שעומדת כשעה אלא זריעה כשעת ולא חריפה
ריחות עיניך הנה .ע״כ ,עליו נצב ה׳ והנה וביעקב / ההיא פארן יצהק ויזרע וביצחק - אתננה לך כי :■.לרהכה

כי
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 במצרע אך ,בשמים בהראותו באלה אודי הראות מפני ,בשמים היושבי שאמר כמו

 והיא .אהבה ממנו זה ונקרא ,עליהם אותו מאציל והוא ההוא, האור לקבל ראוים [עם]
 כד־ ,אהבתנו עולם באהבת עליה ולהודות להאמינה ונתהייבנו לנו נקבעה אשר

 ע״ר ההי בבריאת שנאמר כמו ,אנחנו ממנו לא ממנו שההתחלה לבבנו אל שנשים
הדמיון _
ה קול ד הו י

 ,והזריעה המרישה חל ויצחק אכרהם שלימות ייחסו כי
 שהיא התבואה הבאת אל תס איש יעקב ושלימות
 לו שהיו למלך משל לזה מתיחס אמרו ועוד .התכלית

 הראשון השיא ,פלגירין לו לעשות ובקש אוהבים שלשה
 ממנו לבנות רוצה שאני הזה המקום ראה לו ואמר

 בא .הניחו ,תחלה הר שהיה אני זכור א״ל ,שלנורין
 במקום פלסרין לבנות אני מבקש א״ל השני אצל לו

 בא .הניחו ,החלה שדה שהיה אני זכור א״ל ,הזה
 במקום פלמרין לבנות אני מבקש וא״ל השלישי אצל ־לו

 חייך א״ל ,החלה פלפרין שהיה אני זכור א״ל ,הזה
 היו ויעקב יצחק אברהם כך .אותו בונה אני שמך על

 בהר שנאמר הר קראו אברהם הקב״ה, של אוהביו
ראה, ה׳  בני ריח ראה שנאמר שדה קראו ויצחק י

 שנאמר פלכירין קראו יעקב ,ה׳ ברכו אשר שדה כריח
ם, בית אס כי זה אין  אותו קראת אתה א״ל אלהי

,אוחו בונה אני שמך על חייך ,נבנה שלא עד בית  
ב, אלהי ביה אל שנאמר ק ע  הוא ההר והנה ע"כ. י
 עין ואין פירות הצמחת מישועה ורחוק נעבד בלתי מקום

 נעבד מקום הוא והשדה ,בו האדון.שולכית השגחת
עיני שתמיד מקום הוא והבית מבעליו, ומושגח

ר צ ד או מ ח נ
ארן בי :נ ש ם היו מי ש  עיני אס נשאחי אליך כמ״ש .ב

 השמיש ושמי השמים הן אומר אחר ומקרא .בשמים היושבי
א יכלכלוך לא מ׳ ) (  :כבודו אור גלוי על הכונה וע״כ ,ח׳

ת או ר רו ה ה :ה׳ כבוד גלוי .או ל א תו :באבות . ב או ר ה  ב
ם מי ש  בטבור בשמים הישיבה יסברך לו מכנים כן שעל . ב

ע אך :אלהוהו גלוי שמשם צו מ  .האור לקבל ראוים [עם] ב
 הדין מן כן אב חכליס בלתי שופע יחב׳ שאורו שאע׳פ כלומר
 להשפעהו הכליה שאין אמת הן אמנם ,מקום בכל אורו שיראה

 היא שהמניעה אפס ,כשר כל על רוחו לשפוך לפניו כילות ואין
 הריר לקבל ראוי הזה האמצעי שיהיה שצריך המקבל מצד

 היו הזאת ובמדרגה ,העולם כל על ולהשפיע תסלה ההוא
א :המרכבה הן הן האבות אמרו וחז׳׳ל .האבות ר ק ה ונ  ז
ו נ מ ה מ ב ה  ,אהבה הענין זה נקרא העברה בדרך כלומר . א

 גיבעתי בידו מוסר רבה אהבה המלך אותו שאוהב שמי כמו
 גיבכיתו את המלך ויסר במרדכי שנאמר כענין המלך, חותם שהוא
 על נההכיס מלכות דברי כל שיהיו באופן ,למרדכי ויתנה

 מברכיך ואברכה הקב״ה לו שאמר כאכרהם הענין היה וכן ידו,
 מעבדיו אחד מגדל ב״ו מלך שאם היות ועם .אאור ומקללך

 בהקב׳ה משא״כ העיבד לו לקדם הגמול בעבור שהוא אפשר
 ה׳ השק באבותוך רק וכמ״ש בלבד, אהבה מחמה רק זה שאין■

גו׳ בזרעם ויבחר אותם לאהבה א :ו הי שר ו ה א ע ב ק  .לנו נ
 רבה אהבה ,ובבוקר בערב בתפלה לנו נקבעה האמונה זאת

 בעבור מלכנו אבינו וכו׳ גדולה המלה אלהינו ה׳ אהבתנו
 :באבות האהבה תילץ שאנו הרי .וכו׳ בך שבעהו אבותינו

ה ל ח ת ה ה ו ש מנ  שום בלי אליהם באהבתו התחיל הקב״ה .מ
א :אליו ממנו שקדם וטובה גמול ו ל מנ חנו מ  קדמס לא .אנ
 וכענץ ,בעבורה אותנו אוהב הקב״ה שיהיה ממנו פעולה שום

 כי ארצם את לרשת בא אתה לבבך וביושר בצדקתך לא שנאמר
גו׳ הגויס זרשעת  לאבותיו נשבע אשר כדבר את הקים ולמען ו

גו׳ ת :ו א רי חי בב  רמש כל ה׳ שברא הבריאה תחלת .וכו׳ ה
האדמה .

 מדרגת בנמשל התבארה ובכן .פקוחות עליו הבעלים
 התיתסות עליהם צדק ואיך ,המרכבה הן שהן באבות

 ועוד זכרנו. אשר הדרך על וכרובים ציון ירושלים
 מסעם ,ירושלים ענין יאות לאברהם כי בשלב.תראה

 ההוא המקום שם אברהם ויקרא רבה בבראשית אי{״ל
̂׳  ויקרא שצאמר ,יראה אותו קרא אברהם ,יראה •<

 צדק ומלצי שנאמר שלם אותו קרא ושם ,וגו׳ אברהם
 ,יראה אותו קורא אני אס הקב״ה אמר ,שלם מלך
 ,שלם אותו קורא אני אם ,ומתרעם צדיק אדם שם

ם, צדיק אדם אברהם תרע מ הם, בשם אותו קורא הריני אלא ו כ. שני ״  אליו שרמז הזה הכווב ההר והוא ע
 יתיתס ההוא המדרש ע״פ שדה שקראו וליצחק ,יראה ה׳ בהר שנאמר הר קראו שאברהם באמרו הלז המדרש

 מקדש לי ועשו שאמר ממה הכרובים ענין יתימס ביח שקראו וליעקב ,תחרש שדה ציון שכתוב ממה ציון
ם :הכרובים שני מבין הכפורת מעל אתך ודברתי וגו' ארון ועשו בתוכם ישכנחי ת מו ד ם ל מי ש  .וכו׳ ב

 ,בשמים היושבי באמרו לשמים שנחיחסה כמו ולירושלים ולציון לכרובים ית' ושכינתו ישיבתו שנתימסה ר״ל
 להיות הכנה ובירושלים ובציון בכרובים היתה כי עליהם האלהי האור הראות לענין דמיונם מצד זה והיה
ס ה  נקרא אשר ג״כ האבות מדרגת והיא ממעל. כסאו השמים שהיו כמו בארן אלהים מושב .יבאמצעותם ג
ך :ס״ה סימן בשלישי שיזכור כמו לשכינה מעון בעצמם הס כי עליהם שמו ע א ו צ מ ם ב ם ע אוי  .וכי׳ ר

ס רב באמצעות רק ובכרובים ובציון בירושלים הראה לא מלך הדרת כי  י׳׳ב סימן אמרו כענין לכך, ראוי פ
 :וכו׳ המעשים פס בזה עזר לארץ ויש זכרתי כאשר ולב סגולה שהיא לעם היא הראשונה המיוחדה והמפלה

ל והוא צי א ח' לפניו כילות שאין י' סימן סוף בחמישי כאמרו .וכו׳ מ  שראוי מה דבר לכל טחן הוא אבל י
א :השלישית בהקדמה כ׳ סימן שם דברו ונשנה ,לו ר ק נ ה ו ו ז נ כ ה מ ב ה  רק מאמר שזכרנו כמו .א

ך והיא :וגו׳ בזרעם ויבחר אותם לאהבה ה׳ חשק באבותיך ש ה א ע ב ק  :שרע קריאת בברכות .לט נ
ו נ ב י חי ת נ ה ו נ מי א ה ת :בלב .ל דו הו ל ה ו לי די וזה :אהבתנו עולם אהבת באמרנו ,בפה .ע ם כ * ש  שנ

ה לבבנו אל ל ח ת ד״ ה ו ש נ פ א מ ט ל ט ו מ נ ח נ קדהט אשר כלולות באהבת הצדק זו אהבה קדימת .וכו׳ א
דד
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 חומר ראה כאשר והתקינו יצרו האלהים אך עצמו את ברא לא שהוא הדמיון

 לעם לו להיות ממצרים להוציאנו המתחיל יתברך הוא כן ,ההיא לצורה שראויה
 אתכם המוציא אלהיכם ה׳ אני ושונה אומר הוא כאשר ,למלך לנו ויהיה סגולה

 :אתפאר כך אשר ישראל שאמר ועוד ,לאלהים לכם להיות מצרים מארץ
 המליצח ומחלה ,גדולה יציאה הזה במקום המאמר יצא כמה הכוזרי אמר

בבשר: מתפאר הבורא שיהיה רבה מחילה
:השמש בבריאת בעיניך נקל זה ההיה החבר אמר

,כהויה הסבה הבורא אחר שהיא מפני מעשיה גודל מפני כן, הכוזרי אמר נג
ובה

יהודה קול
ה  יש ה&רטיח על כי אכס .לעבודחו אוחנו להמשיך נ
 אני לך לך פ׳ הזוהר כמאמר מצדנו, להההלה קדימה דין

 עמהון אשכסת לא שכינתא חנינן ,תשוקתו ועלי לדודי
ה ולמיקס לאתדכאה נש בר דאתי כיון ,דחייביא  גני
 לדודי אני הה״ד ,עליה שריא שכינתא כדין ,דקוב״ה

 לאתדכאה נש בר אתי .לבתר תשוקתו ועלי ,בקדמייתא
 להודות נאה לך עכ״פ ואולם .ע״כ ,ליה מדכאין
 גורל מפיל יתב' הבורא אין כי עיונך צדק במאזני
 בריאת כמשל ,במקבלים מה הכנה עעם בזולת בסירתו

 אלינו כבודו והתחברות ההיא, לצורה ראוי מחמר המי
 כ׳׳ז סימן בראשון כמוזכר ,וכו' הסגולה שאנחנו מפני

ר :והלאה וממנו מ ה או נ שו  המאמר שכפל ר״ל .ו
 כי לי ראשון דברי היה וכבר .רבות פעמים הזה
 שנקראו ישראל חביבין כמה להורות נעויה החבר כונת
 על שלא להם נודעת יתירה והבה ,למקום בנים כלם

 כל על כי השגחתו עין היתה בלבד מהם הפרושים
. ובתוכם קדושים כלם העדה  היכן עד וראה ה'
 כלס כגגד השקול שבהם לגדול כי ,מגעת זה אמתת

ם ,נביאים של רבן משה והוא  לא פרישותו רוב ע
 שדרשו וכמו ,ישראל בשביל רק גדולה הכתוב לו תלה
 הבאים בתוך יבא ועוד וגו׳. רד לך אמרו מל ז״ל

:נ״ו סימן ביאורנו בגלגול
א א כמה נ צ ר י מ א מ  הכתוב שמאמר ר״ל .וכו׳ ה

 בבשר ההתפארות יתב׳ אליו ליחס בזה
 לעוצם בהקו תאות לא רבה יציאה השעה מן יצא ,ודם

. ו ^ ה לאמר בזה עוד והפליג ג ל ח מ ה ו צ לי מ  ה
ה ל חי ה מ ב כו', ר  לשון ויתור בזה יש אמנם כי ו

 בשמים לשית לעצמם בהתירם בה פשעו המליצות אשר
:ימללו עילאה לצד ומלין פיהם

ב ך נקל זה ההיה נ י נ י ע  היס האם .וכו׳ ב
 יסופר כאשר אליו לנפות בעיניך נקל

 נאות זה היה אס וחשוב צא ,בשמש הזה ההתפארות
מהילה זו למליצה תלות מאין מחשבתך לפי בהקו

נחמד אוצר
א ;האדמה הו א ש ת ברא ל מו א צ  שאין כודאי כלומר .ע

 בעכורו אשר לכוראו כזה הנכרא שקדם מוב גמול שום לימש
שר : מהכורא חסד ואהכס כנדכה אך ,אוהו כרא א אה כ  ר

מר רה שראוי הו א לצו הי  מוכן חומר רואה כשהקכ׳ה .ה
 אשר ההוא הטוי לו מליהן ממנו מונע אינו החיים צורת לקכל
א כן :לקבלו יכול תברך הו ל י חי ת מ אנו ה צי הו כו׳ ל  .י
 ולהיות מופלא אור לקבל ראוים ישראל את הקב״ה שראה מפני

ה :מהם וטובתו חשדו מנע לא בארן לכגולה־ הי י ם ו  לה
ך מל  ומהם בראשונה בהם כבודו שכינת שידבק כלומר .ל
ר ;העולם לכל יושפע מ ה’ או נ שו  הרבה פעמים נאמר .ו

שראל :בשורה שר י ר בך א א פ ת  ג מ״ע בישעיה .א

א כמה נא ר יצ מ א מ ה ה  ישראל שאמר הזה הפשוק .הז
ה :אתפאר בך אשר א צי ה י ל דו  שכבר להיות .ג

 שכל המאמר מזה ד׳ בסימן לשמוע אוזן החבר לו העיד
 להם ודומה ועצבות שמחה כגון הבורא כלפי הנאמרים המדות

 מדמים שאנו המליצה מצד רק אמורים הדברים אין התפארות,
 את לשבר כדי המדות לו מכנים ואנו צדק בשופט יתברך אותו

כ ,האוזן  באנוש התפארות להבורא מכנה שהכתוב שזה אמר ע׳
 שראוי מה מן רחוק זה יצא שכמה ,חולעה אדם ובן רמה

ה :להבורא לכנות ל ה מ ה ו צ לי מ ה ה ל חי  המליצה .רבה מ
 יותר יתב׳ כבודו על רבה מחילה מחלה בזה האוזן את לשבר
 השמים שנוטה שיאמר זה כמו להמליץ לעצמה בשהתירה מדאי

;דמה להבל באדם רק בו להתפאר דבר לו ימצא לא הארן ובורא

ב ך קל ההיה ג ני עי ת ב א רי ב ש ב מ ש  שומע היית אם .ה
 בזה גם האם בשמש מתפאר שהבורא מליצה

 n אין השמים צבא וכל השמש שגם היות עם ,מתפלא היית
:לגדולתו קן אין אשר להבורא התפארות

 לדמיון נקל היה השמש כלפי כזאת שמליצה אמת .כן גג
י :לקבלו פנ ל מ ד ה גו שי ע  בני שכל מאחר .מ

 השמש, מן הנמשכים הגדולים המעשים תמיד רואים עולם
י :אדם בני אוזן לשבר להבורא התפארות לכנות בזה נקל פנ  ס

א הי ר ש ח א א ר בו ה ה ב ה ס י הו  ינזדה ית׳ השם כלו^נר .ב
ה : הנמצאים בהויות לפעול והשגולה הכח באותו לשמש ב  ס

ה הוי ה : ובתולדות בצמיחה נכרת השמש פעולת .ב ב  ו
ה ר בו בע ו

ר וכונת רבה.  דכר בשמש הההפארות היות על הודאה, לכלל להניאו הקיר חל הכוזרי רגל ללהון החנ
 ישראל נני כי בהראותו ברשתו במשכו פיו באמרי ילכדנו ומזה תועלתו, •,הפלגת אורו עוצם מצד נאות
שכן ומכל ,השמש מן למעלה מדרגתם ,הדעות באמתת שכלם להאיר העולם בני לכל למאורות היו אשר

: ההוא ההתפארות בהם יאות
ג ל מפגי p נ ד  היתי; ספק בלי כי השיבו .בהרה הסבה הבורא אחר שהיא ספני מעשיה גו

אוח כהמשך ̂ באמצעותם הנמשכות הפעולות עוצם מצד בה להתפאר יתברך ידיו מעכה ככמש :בי
ה ■ ב ו
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 ̂ וההיים והצמח המוצאים והחווים השנה ופרקי והיום הלילה מסתדר ובעבורה ובה

תפארת בריאתה יהיה לא ואיך ,הנראים והמראים הראות תהיה הבהיר ובאורה
המדברים: אצל לעושה

ד  כל היו והלא ,הראות מאור ומעולה דק יותר הלבבות אור והלא החבר אמר נ
אשר היחידים זולתי ישראל, בני קודם ובתעות בעורון העולם אנשי

זכרנום
יהודה קול

ה יבה ר בו ע ב ר ו ד ת ם ה ס ל לי ם ה היו  בה אמר .ו
 האופק על בצאהה ובעצמומה בה המתסדש היום כנגד

 שהוא הלילה כנגד בעבורה ואמר .אורח לרוץ כגכוד
 בסבת רק ממש א«ורה בעצם לא חמה פני* בהסתר
פרקי ;אופקנו מעל העדרה  וחוס קור .השנה ו

ם : וחורף וקי־ הווי ה  והתרחקו התקרבו בסבת כי .ו
 כדבר ,וההפסד ההויה תהיה המזלות באזור שמש של

ם :הפילוסוף אי צ מו ח ה מ צ ה ם ו י חי ה  מדרגות זכר .ו
,אדם של מדרגתו זכרון השמיט רק ,למיניהם ההווים  

 ל״ה סימן עד ל״א מסימן בראשון כן עשה שלא מה
 עצמו להרחיק בזה שכיון אפשר .י״ד סי׳ עצמו ובזה

 אצולה ונשמתו ,נכבד הכי אדם של הויתו לשמש מלימס
 סימן בראשון נתבאר שכבר היות ועם .העליונים סן

 ובהקדמה י׳ סימן בחמישי בשלימות עוד ויתבאר פ״ז
 לכל נותן ית' הוא כי ,הספר לחתימת סמוך השלישית

 אס כי איננו השמש פעל וכי שבצורות הטובה הומר
 כמוזכר ,וכו׳ והיובש וההרטבה והקרור ההמום ע״ד

 האדם בענין הרחקתו היתה מקום מכל ,במקומותיו
 עשה כאשר ,השמש פעולת בהויתו להזכיר לא כי הס

 היה נפש הארן תוצא החיים בעלי אצל באמרו הכתוב
 אלהים ה׳ וייצר אדם של יצילתו ואצל ,'וגו למינה

 .חיים נשמח־ באפיו ויפת האדמה מן עפר האדם את
 ;הנשמה ונפיהת החמר יצירת ית׳ לעצמו שייחס הרי

 יצא לא כי .וכו׳ הראות תהיה הבהיר ובאורה
 המושמים המראים בהרגשת ולעבודתו לפעלו הראות כח

:יהל כי אור ידי על רק לנגדו
ד ר והלא נ ת או ו ב ב ל כו'. ה  שהמאיר דבריו כלל ו

 הדעות אמתח נגה באור ולדרים לארץ
להסתכל עין בת לאישון מהמאיר מעולה הוא האלהיוח,

נחמד אוצר
ה ר בו ע ב ר ו תד ס ם מ ה היו ל לי ה  סדור גהשמש בה ר׳ל . ו

 הלילפ מדת וגם ,החרן על זורחת שהיא זמן כל היום מדת
 ; נסתרת שהשמש הזמן כל הלילה ששעור ,בעבורה נודע

ה ופרקי שנ  אסר נמשך הכל שזה ,ורזורף קיץ וחום קור .ה
 למתחילים כנודע לדרום או לצפון ברחבה השמש חנועת

ם ;בחכונה ההווי  אמרו כי , לשמש צריכין ההויות כל . ו
 מיסודות הרכבה שום תתחבר לא השמש .שלולא הקדמונים

 שבעולם היצור כל היה השמש נעדר שאילו שאמרו עד , בעולם
 החום שאלולא האחרונים אמרו וכן . קלה בשעה מתבטל השפל

 אין תנועה ובזולת בעולמי תנועה שום אין מהשמש הנמשך
ם :בעולם מורכב לשום קיום אי צ מו  שבארץ המתכות מיני .ה

ת :חפץ וחבני או ר  זולת פעולתו יעשה לא הראיה חוש .ה
ם :השמש הולדת שהיא אש או השמש אי ר מ ה ם ו אי ר  .הנ
 הגוונים שכל הקדמונים הבנת לפי נשענת הדעת שזאת נראה

 האחרונים אך .כלל דרך השמש בניצוצי נשואים הם רואה שהעין
 למיניהם ומתפרדים מתחילים והגוונים הצבעים איך ביארג

 זויה-נכפלים ומאיזה חלקיו והרכבת הגשם חלקי דבוק לסי
ם אצל נ ארוכים והדברים ,לעין  אוזן לשבר כדי .המדברי

- :אדם בני
ד א נ ל ה ר ו ת או בו ב ל תר ה ק יו  התחיל החבר .וכו׳ ד

 הענין שהוא לשמש אשר האור כמעלות לדון
 נאה זה שמפני הכוזרי אמר אשר ,אדם בני כל אצל המפורסם

 שעם ׳ואמר .אדם בני בלשון לבורא התפארות במעשיה לתלות
 בראיה רק זה אין הרואה לעין האור פועל שהשמש היות

 הראיה עיקר אמנם ,בה שוים ובהמה אדם אשר הגשמית
 הלב ראית היא האלמים חיים הבעלי מן האדם נבדל שבה

 מעולה ספק בלי וזה ,לטוב רע בין בנראה להבדיל והבחנתו
רון ;הגשמיית מראיה יותר  השמש הועילה האם ר׳ל .בעו

 עכ׳ז הלא ,הבהיר באורה לגוי ישראל היו בטרם העולם לאנשי
ת :יראו ולא להם עינים לב וערלי עורים היה עו ת  .ב

D’T : אובד כשה העיפי מלשון n 'n . ודומיהם האבות:
עם

 וההשגחה ההדוש כפנת ,אמהיות דעות כמה אל כאמצעותס ונתישרו לאורם גויס שהלכו ישראל כן ועל .גמראיס
 בוטא בן בבא דבר אשר הסיב כן ועל ,מהשמש יותר לעושיהס תפארת הס סרי ,וכיוצא והעונש סשכר1

 אורו כיבה הוא והשיבו ,גברא דההוא תקנחיה מאי ממנו ושאל ס״ק) (בחרא רבנן לכלהו דקטלינהו נהורדוס
 היוס ועם .ע״כ ,הגויס כל אליו ונהרו ביה דכחיב המקדש בית ,עולם של באורו ויעסוק ילך פולס של

 התשובה יוהדה ■הנה ,בקודמת כנראה האור מבלעדי ונכבדים רבים דברים השמש מפעולות הכוזרי שזכר
 י״א) (קהלת החכם אמר כן על כי ,השמש שבסכסיסי ומשוב מעולה היותר זה להיות ,בלבד האור פל

 מנוגה בקודמת המסופר כל עם ההויה פעולת כי ובפרט ,השמש את לראות לעיניס וטוב האור והחוק
 א;, הלבבות,כיוז אור והלא שאמר במה והנה במשמע. הכל האור בהזכירו ק ואס המציאות אל עברו נגדו
 ומעולה דק ץתר ובאמרו .בסמוך שיבאר כמו הדעות באמהת חלד יושבי כל לבבות האיר אשר ישראל אור

תי :בקודמת כמוזכר המראים הרגשת פעל אל הראות כת המוציא השמש אור אל כיון ,הראות מאור ל  זו
ם די חי שר הי ם א רנו כ  ההם בדויות היו-־ עם כי שסתו המשך לפי בזה ורמז .וצ״ה מ״ז סימן בראשון .ז

 יעקב קהלת כנזדככה עד באמצעותה, בהתהונים לדור שכינה ירדה לא מ״מ ,והפרשו■ הנזרו אשר סגולה יחידי
 מה ידעת הלא .בסמוך שיתבאר כמו והנזירות הפרישות מצד לא האלהי האור עליה להול ראויה עהיחה

מטעם שזכרנו וכמו האומות בספרי המפורסם הרמ״ס הוא זה שחנוך האלהיס את המתהלך חנוך פל םסרו5
האפודי
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 ראוי יותר העולם מן חלק ושאין בורא שאין שאומרים עם מהם והיה זכרגום,

 הקדמון הוא שהגלגל אומרים אחר ועם .קדמון הכל אך ,בורא משיחיה נברא שיהיה
 ההזקים והמעשים האור עצם הוא שהאש טועים אהר ועם .ויעבדוהו ,הכל ובורא

 זה זולת עובדים אחר ועם .אש היא ושהנפש ,לעבוד שראויה והיא ,והמופלאים
משמש -■

ל ה קו ד הו י
 הפרושים נקראו ממנו ואולי ,'א סימן בראשון האפודי

 הרבה במקומות בהרים הנגזרים שר״ל ;אירמימ״י
 מיוהד מקום ר״ל לניינ״י בלשון ארימוס שכן ;ושממון

 הרם מלשון נגזלה שהמלה ואפשר בו^ להתבודד
 מהבודדים היותם שם על בה״א^ או באל״ף הי״ת בהילוף
 מאמר על שפירשו וכמו ישוב^ שם שאין מרבה במקום
 אמר הצאן את וינהג וגו׳ רועה היה ומשה הכתוב
 הולך שהיה וגו׳ הורבה האלהים הר עד ויבא המדבר

ה :היה גדול מכם כי בעיונו להתבודד שם הי ם ו ה  מ
ם ם ע רי מ או אין ש א ש ר  כהות והולך מספר .וכו׳ בו

 האיר שלא עד בעולם היו אשר מהן הרשומות; הכופרים
 המורה מקצתם וזכר .עננם להפין ישראל של שמשן

ע. פ׳ בשלישי  לשום שאין סוברת הראשונה והנה כ״
 רק I בורא בשם שיתואר עד על.זולתו מעלה נמצא

 ט הנכיוע הטבעי בשלימוהו עצמו בפני עומד דבר כל
 הדעת ולפי !קודמת מסבה השתלשלות לו ואין מקדם
 העברה דרך על אפילו פנים בשום בורא אין הזאת

 בזה שכיון או ,׳א סימן בראשון הפילוסוף בה שהודה
 כמו ;במקרה היה הכל כי האומר אפיקורוס לדעת

/ סימן בממישי שיתבאר  זכר ג׳ סימן ברביעי גם מ
.בסמוך זכרם שיבא הדעות יתר רוב עם הזאת הדעה

 הכל ובורא הקדמון הוא שהגלגל סוברת והב׳
 ותכלית ;וז״ל הנזכר בפרקו המורה כדבר ,ויעבדוהו

ההם^ בזמנים שהתפלסף מי עיון אליו שהגיע מה
 בפירוש אלזאי״ג אבובכ״ר זה זכר כבר ,רומם והש״י גוף הס והכוכבים ושהגלגל הגלגל רומ שהשם שידמה

 מ״ה פ׳ ושם .ע״כ ,׳וכו האלוה הס אצלם שהשמים העולם קדמות כלם הצאב״ה האמינו ולזה ,השמע ספר
 הוא כלל העדר ישיגהו לא אשר הקדמון שהנמצא ומשבו יתב׳ השם מציאות שסכלו הצאב״ה אנשי על כתב

ש למשוב טועה והשלישית וכו׳. הצלמים על ממנו שופעות ושכמות וכוכביו הגלגל א ה א ש ם הו צ ^ ע ר ו א  ה
 לאורו יאותו הכל כי בראותם ;לקראתנו ההולך הלזה האש מממר קורץ כלם הכוכבים אור שעצם יחשבו כי

 כל אצל מלכות הוד עליו בתתנו א׳ סימן בראשון שכתבנו כמו ,בתועלתם ונפלאים חזקים מעשים סבת והוא
 עצם מלה כי ;המעשים עצם והיא אמר כאילו ;והמעשים אמרו ויהיה .שמה יעויין שבעולם אומניות נעלי

ש ואמרו כמדובר, המעשים שלמות אל סבה שהאש לומר עמה, ואמרה עצמה מושכת פ הנ א ש ש הי  שסופר כמו ,א
 רבת האש היות על ראיה כדמות אצלם להיותו המבר זה וזכר .הנפש מכפר בראשון הפילוסוף אצל דעתם
 השלישית הכת אצל טעות שזכר ומה .האש למחצב גזרתה ספיר היקרה הנפש הנה כי ,שהעבד ראויה הערך
ם באמרו הזאת ע ר ו ח  אשם שביב יגה איך כי ,השאר מן יותר אצלו לגריעוחה זה שהיה אפשר וכו׳, טועים א
 וכבר .לרוע כמוה בכאן המסופרות הכהות בכל אין ובאמת .המשובשת סברתם אצל אלהות מעלת לו ליחס
 אלהים גוי ההמיר מאד והתבוננו שלמו וקדר וראו כחיים עברו כי הכתוב מאמר על דתעניוח פ״ק אז״ל

 ואע״א ,למיס עובדים וקדרים לאש עובדים כתייס תנא .יועיל בלא כבודו המיר ועמי אלהים לא והמה
ם :יועיל בלא כבודו המיר ועמי ,אלהיהם המירו לא האש את מכבין שהמים שיודעין ע ר ו ח ם א די ב  עו

ת ל ה זו כו׳. משמש ז  ידוע באמרו הנזכר בפרקו המורה הרב זכרה אשר הרביעית הכת היא זאת ו
 אמרם לך יתבאר אמרו עד ,נכו׳ הכוכבים רק אלוה שאין ודעתם הצאב״ה באמונת גדל ע״ה אבינו שאברהם

 ,אלוהות הממשה הכוכבים ששאר עוד אמרו וכן ,הגדול אלוה הוא ושהשמש אלוהות הס שהכוכבים בביאור
 והשפל העליון העולם ינהיג אשר הוא שהשמש בביאור אומרים ותמצאם גדולים, יותר הם המאורים שני אבל
.ע״כ ,וכו׳ השמש בלתי עושה פס שיש ואמר ההמון עס כשחלק בכוהא שגדל אברהם ואמנם ,וכו׳

והאריך .

נחמד אוצר
אין :האומות מן אומה .עם  אפיקורוס כת כמו .בורא ש

 אשר וכל ושהעולם לגמרי הש׳׳י במציאות מכחישים שהיו שר״י
תר : קדמונים הגל בו ה ראוי יו הי א שי ר ב ה נ הי שי  מ

 / הבורא היא שהארן ד"מ שנאמר שנמנע שכמו ר״ל ,בורא
 שוס ואין נבראת הארן שתהיה נמנע שהוא בכפירתם אמרו כך

 היה כך אך ,היו שלא אחר שיהיו צמחים או חיים מבעלי מין
ל :עתה שהוא כמו בטבע נוהג עולמים לעולמי ג ל הג א ש  הו

מון קד ם מהלכות בש״א הרמב״ם זה זכר כבר . ה  איך עכו׳
 ס׳ ח״ג ובמורה ,ואילך אנוש מימי הזאת הכשירה נשתרבבה

מי אליו שהגיע מה ותכלית וז״ל; כ״ט  בזמנים שהתשלסף עיון'
 ושהגלגל הגלגל רוח שהש׳יי שידמה הקדמונים) (בימים ההם

ש :עכ״ל ;רוחם והש״י גוף הם והכוכבים א ה א ש  עצם הו
ר או  שאין הקדמונים המחקרים אמרו אשר כשי החבר דעת . ה
 הגושות ועניני ומקרה טבע שום יסודות מארבעה למעלה

 חמימות שאין אמרו ולכן הירח גלגל שתחת התחתון שבעולם
 בניצוציו אשר הדוחה כח לו אך שנים; בשום אשיי ואינו בשמש
 פועל ולפיכך ;הארן כלפי הירח גלגל שתחת אש יכוד דוחה

 אומרים שהיו בקדמונים היתה אחרה ודעת .בתנועתו החמימות
 וככלות כשירה צמחה זאת ומדעת ;ממש אש הוא שהשמש
 חזקות פעולות וכך שכך מאחר אומרים שהיו האנשים, בדעות
ש, שהוא לשמש  היתה וזאת . האש אה לעבוד נותן הדין הא

ש :המשורסמת המולך עבודת פ הנ ש א ו ש הי  כך כל .א
 שהשמש הרי אש, היא האדם שנשמת שאמרו עד באש תלו משיבות

 שאדרבה עד האלו הסכלים עיני לפקוח באורה הועילה לא
ה :בסנורים והוכו גדול הייתר לעורון נפלו בעבורה ל ו ה ז . ז

עבודות
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 עובדים אחר ועם .הגלגל כצורות גתלות חיים בעלי וצורות וכוכבים וירח משמש

 המגהג מן יוצא דבר בעולם נראה שאין מסכימיס וכלם ,חכמיהם או מלכיהם
ראשונית בסבה והודו מחשבתם וזכה עיונם דק אשר הפילוסופים אשר עד ,והטבע

אינה
יהודה קול

 כנגדם אברהם של ויכוהו ועל ענינם על מאד והאריך
 וירח שמש ההגר זכר והנה הנכונה. אל להשיבם

ם :הגדולים המאורות שני להיותם גשרנו בי כ כו  .ו
 צעד משיבי משבעה ההמשה הכוכבים שאר הס

ת :לכת כוכבי הנקראים רו צו י ו ל ע ם ב י ת חי ו ל ת  נ
ת רו צו ל ב לג  תאומים שור עלה ,מזלות י״ב הס .הג

/ כו  על נעשים הייס בעלי צורות עובדים שהיו ו
הניוחס: כה בהם להוריד תמונתם ם רו ע חו ו א

ם די ב ם עו ה כי ל ם או מ ה מי כ  הזאת הכת אנשי .ח
,סכמיהם או למלכיהם נכריה עבודתם היתה החמישית

 f עשיתיני ואני יאורי לי שרעה על ז״ל אמרם כעין
 שמצינו וכמו ,לו ומשתהוים כורעים שהיו המן וכענין

 אנשוהי על נשל נבוכדנאצר מלכא באדין בדניאל(ב׳)
 זעם .ליה לנסכא אמר וניהוחין ומנהה סגיד ולדניאל

 סעם נחנו כבר ,התשל על לעמוד אששר שאי היות
 המלך עבודת בקבלתם כי חושבים שהיו ,לככלותס

 נחת בזה עשו כבר עליהם ההוא החכם או המוצלח
 בכח ובכן ,ההוא לנעבד בהששעהו המעיב למזל רוח

 מרוב זולתו על ממנו יעבור עד ששעו להרבות יגבר
 מעשה כל את כי ואולי .עליו היורד השפע השלגת

 ושן ואתחק ש׳ אמרו במששם הביא האלהיס הבליהם
 ואת הירח ואת השמש את וראית השמימה עיניך תשא

 להם והשתחוית ונדחה השמים צבא כל הכוכבים
גו/ מלק אשר ועבדתם  תשחיחון פן כן גם שם ואמר ו
 או זכר תבנית סמל כל תמונת שסל לכם ועשיתם

 .וגו' רומש כל תבנית וגו׳ בהמה כל תבנית נקבה
 החושבים כמעשה ,סמל כל תמונת סשורנו החכם כתב1

ת, התחלה איזו יש נשסד נמצא שלכל מוני  והיו קד
 היותו שחשבו מה על להורות הנשסד אותו צורת עושים

 עובדים והיו .המצוייר הנפסד לאותו והתחלה קדמון ^
 הנמצא מאותו מה שעולה עליה להשפיע הצורה לאופה
ם :ע״כ ,קדמון שחשבו בל ם ו מי כי ס ס ,וכו׳ מ  ע

 השוה הצד שעותס בעניני זה כראי זה ראי שלא היות
 הזה הכוזב הדעת בשמירתם להזיק שדרכם שבהם

 מופת ידי על המנהג מן יוצא דבר בעולם יראה שלא
ע אמרו סמן־ כן ועל ,המבע מן למעלה ב ט ה  כי ,ו

 עשיית אמנם כי ,המנהג מן אמרו מספיק היה לא
 בחק מנהג תקרא היא גם הניבע מן למעלה המופתים

 אין עד נפלאות מקר ואין גדולות עושה ית׳ הבורא
 האמינו שלא להודיע דבריו בירר כן על מספר,
 אשר עד :עולם של וטבעו ממנהג דבר שוס ביציאת

ם פי סו לו פי ד ה ש ק א ם ד ג . עיו ט׳  האומות יד כי ו
האומה צמידזת קודם הדעות בשבוש כך כל ^תקפה

גחמד אוצר
ת :איזרות זרוח עבודות רו צו לי ו ע ם ב ת חיי לו ת ת נ רו  בצו
ל ג ל  בקשו כאשר הקדמונים והתוכניס שהתוזים נודע ככר . הג
 בגלגל אשר שהכוכבים וראו השמים צבא מהלכות להכיר

 אהרס תנועה להם אין הקיימים כוכבים הנקראים המזלות
 שבעה ואמנם ,שעות כ״ד בכל כארן שסביב תנועתם מלבד
 וכדי ,שונות תנועות להם מצאו חנכ׳ל שצ״ה שכס לכת כוכבי
 בגלגלים ידועות מקומות להם צריך היה תנועתם על לעמוד

כ ,כוכבים השבעה אלו תנועות יערכו עליהם אשר ר ע'  בחי
 אליהם לערון פתוח כפנקס להם להיות המזלות גלגל להם

 חלקים לי״ב המזלות היקף גלגל חלקו ולכן ,לכה כוכבי מהלך
 מעלום שש וברוחב ההיקף באמצע שהיו הכוכבים ואותן שויס
 שם קים1מ מי״ב חלק לכל וקראו ,מזלות קראו ולדרום לצפון

 נמשוך באם חי בעל הואר איזה מהם שיתהוה ידומה אשר כפי
 והם ,וכו׳ שור לזה עלה לזה חלק, באוחו לכוכב מכוכב קוים
ב  שבצדדי הכוכבים שאר עוד הלקו וכן .המפורסמים מזלות י׳

 ולזס קטן דוב לזה קראו צורות^ לל׳ו עוד כולו בגלגל המזלות
 ,המבול בזמן היה וזה .לזה וכדומה תנין ולזה גדול דוב

ג הרמב״ם וכמ׳ש  וברכוש .ז׳ הלכה התורה יסודי מהל׳ בפ׳
 בחרו אשר כפי חיים בעלי אוהן לעבוד אדס בני טעו הימים

 טל שאמרו כמו הטלאים אס עובדים פעם הכלותם, לפי
 אשר הצורות מן לזה וכדומה השורים עובדים ופעם ,מצרים
ם :המזלות כגלגל נקראו ה כי ל  פרעם על חז״ל שאמרו כמו .מ
 נבוכדנצר שצוה נמצא וכן ,עשיתיני ואני יאורי לי שאמר

ם או :שהקים לצלמו להשתחוות ה מי כ  באדץ ב׳ בדניאל .ח
מ סגיד ולדניאל אנפוהי על נפל נבוכדנצר מלכא מנו  וניחוחץ ו
א דבר :ליה לנסכא אמר צ ג מן יו ה מנ ע ה ב ט ה  כולם . ו

 מנהגו אינו שהוא מאתר ,בעולם נס שיתראה שא׳א האמינו
ד :הטבע וסוחר עולם של שר ע ם א פי סו לו  כל .וכו׳ הפי
 עיונם דקות מחמת הפילוסופים אשר עד בעורון הלכו כך

 להם נחלו שקר כי והודו מעט עיניהם נפקחו שכלם ובהירות
 ראוי יוהר העולם מן חלק שאין אמרו דעת ובבלי אבותיהם

 המורם הביאו אריסטו אמר וכבר .נברא משיהיה בורא שיהיה
 fe שיהיו ימלט לא הדבר, חורף ווה שלישי בעיון מח״ב בפ״א

 , חלקים שלשה אל נחלקים משיגים שאנו פנמצאים סענינים
 ואינם נבראים) (ר׳ל הווים אינם הנמצאים כל שיהיו או והוא

ם, די פס ם, הווים הנמצאים שצאמרשכל או נ פסדי  שנאמר או ונ
ם. סווים ויש נפסד ובלתי הווה בלחי המציאות מן שיש פסדי  ונ

 ,נפסד ואינו נברא אינו המציאות שכל הראשונה החלוקה אמנם
̂■ הוא  הללו השדה שיח וכל פחי רואים שאנחנו מבואר שר

 הסויה אפשריות הנמצאים שכל נאמר ואם .נובלים והללו נונצין
 ר^יה שלא יתכן לא ודאי אפשר שהוא מאחר א״כ ,בהם והפסד

 שהכל הכופרים דעת (כפי. תכלית בלתי בזמן הזה האפשר להם
ם), לם, המציאות כלל נפסדו וגבר קדמוני  העולם בא ומאין כו

 ,אותם חדש מי בלותם אחר רואים שאנו והמציאות ומלואו
 והנפסדים ההוים כל המעמיד המציאות מחויב כאן שיש וע״כ
 אשר ראשונה סבה כאן יש עכ״פ וא״כ ,יתברך הבורא והוא

^ הבורא הוא הסיבה וזאת .העולם קיום בס ב ת דומה שאינו י
בשום  אשר שכשילוסושים המעולים שאפילו עד :המזוקקח

 בדברי הנזכרים הדברים אל דומה שאינה ראשונה סבה השגת רקיע פני על עוף הגביהו עיונם וקלות בדקות
הם, המיוחס הממריות מצד ההם הדברים אל דומים אלוהות להם ועשו קמו אשר הנזכרות כתות החמש אלי

קי
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 ̂ בחלקיות שכן כל בעולם מעשה לו שאין בהקשתם נטו הדברים, לשאר • דומה אינה

 עד .הדוש בהם שיחדש והומר וקל מידיעתם אותו ומבדילים אותו שמרוממים
 המופתים לה ולעשות האור עליה להול ראויה שהיתה ההיא הקהלה שנזדככה
 ומסדי ושומר מושל לעולם יש כי בעין עין ונראה ,המנהגים להם ולשנות הנוראים

סבח והיתה ,הרע על ומעניש הטוב על וגומל שבו והגדול הקטון יודע ,זיוצד .
להישרת

יהודה קול
 דכר מציאות ההם הקדמונים הבינו ולא ידעו לא כי

 כמוזכר ,מהמורגש עיונם עבר לא כי ,מהמר נבדל
 שעלו מה והוא מהשלישי, מ״ה סרק הייורה בדברי

 הקשהס ע״י להבחין המעולים הסילוסוסים אמתהו אל
 ובכן ,וכל מכל מחמר נבדלת ראשונה סבה שם שיש
ז זאת גם אף ,הנמצאים יתר עם הדמות לה אין ט  נ

ם ת ש ק ה  אשר הזה והאלוה הזאת הראשונה שהסבה ב
ה לו אין השיגו ש ע ם מ ל עו  להשגיח בכללו, ב

ם: לשנות שיוכל באופן כלליו על ל סדר כן כ  ש
ת ו קי ל ח  מן ענינם לשנות ממנו בפרטים להשגיח .ב

 מענינו רחוקה הפרטית ההשגחה כי הטבעי, המנהג
ם :הכוללת מן יותר מי מ רו מ תו ש  כמאמר .וכו' או

 ירצה ,עריך לשוא נשוא למזמה יומרוך אשר ■ המשורר
 לעקור שמבקשים באיבה החזקים אויביך שהם עריך

 רוצה יומרוך ,בה היסוד עד ערו ערו מלשון הכל את
 והשגחתך ידיעתך לסלק וירוממוך יאמירוך לומר

 ומחשבת למזמה זה וכל ,החמרת ה׳ את מלשון מעולמך,
 ואמנם בחקך, רמה מעלה זה היות חשבו אשר &םול

 כי ,ותפל לשוא אותך ורוממו נשאו ר״ל ,נשוא'לשוא
 אמנם כי ,יהיה מק בשם ותחת חוח יצא חסה תחת

 הוא וזה רוח ושפל דכא ואח תשכון וקדוש מרום
 האלהיח המחוגה בדרוש כתבתי וכבר .באמת כבודך

,הפעל פ׳ א' בחסרון יומרוך מלת באה כן על כי
 מן וכן ,באמת אותו מאמירים אינם בזה כי להורות
 אל״ף בחסרון נשוא מלח היתה עצמו הזה הטעם

 כמו הנה למשך היא שבסופה האל״ף כי ,הפעל למ״ד
 הקהלה שגזדככה עד שמוע: אבוא ולא אל״ף
 הלבבות על להאיר אור היה ישראל לבני כי .וכו׳

 הדעות ומראי אור ראו ובאורם בסנורים הוכו אשר
 הנראים מהמראים יותר שכלם לעיני נראו האמתיות

,המנהגים להם ולשנות ואמרו :השמש לרואי
 אמנם פי ,הנוראים המופתים לה ולעשות אמרו אחרי

 כמאמר ,נוראים מופתים הם גם הטבע מעשי כל
 עושה נפלאות בקולו אל ירעם ל׳׳ז) (איוב אליהוא
 וגשם ארן הוא יאמר לשלג כי נדע ולא גדולות

 התדע מאמרו שלש ועוד ,אל נפלאות והחבוק עמוד איוב זאת האזינה ואמרו ,וגו' עזו מטרות וגשם מטר
, דעים המיס מפלאות עב מפלשי על ו' ג  ^שגות באמרו מיוחד לשון כונתו הוראת על הוסיף כן על ו

ל :המנהגים להם ש ר :עולם של מציאותו עלת היותו בבחינת מושל אמר .וכו׳ מו מ שו  היותו בבחינה .ו
 במותו לא אך להויחו פועלת עלה שהוא ארמון כבונה לא .תמיד עליו השופע בשפע עולם של קיומו עלח

ר :הויתו עלה זילת קיומו עלח לו ויש הוחיל ,הבנין יפסד ד ם מ  תמיד יום בכל סובו מהדש להיותו .ו
 סדורס מכוין שתמיד ,יקרא בפס לכלם צבאם במספר המוציא כחמרו ,משמרותיהם על הכוכבים להדר

ר :שירצהו מה להפליה צ ו  נסתרים ובמופתים באותות במסות שעתן צורך לפי חדשות יצירות שעושה .וי
 אור והלא באמרו הפסקא בראש שהניח מה ביאור הוא .וכו' הלבבות להישרת סבה והיתה .־וע<יה

הלבבות , ■

נחמד אוצר
הפ דמיון איזה היה שחילו ,לנביאיו דמיון נש-ום  סוא ניני
טו :לחבירו סבה האחד שיהיה נמנע ם נ ת ש ק ה  אלו .ב

 הכופרים שאמרו שסחה ,שני לצד הכפירה הכריעו הפילוסופים
 כל שהבורא הם אמרו לזה, זה דומות הנמצאות שכל הראשונים .

 לשנות מבקש שאינו עד המציאות זה מן ומובדל מרומם גך
ם  שיתחדש או רצונו שישתנה נמנע והוא העולם מטבע דבר גו

ם, ממנהגו דבר איזה לשנות מפן לו ל  המורה וכמ״ש שלעו
ג פי׳ ל ;מח״ב ג ת • שכן כ קיו ל ח  : שבעולם בפרטים .ב

ם מי מ רו מ הו ש ם או לי מבדי תו ו ם או ת ע די  שאומרים . מי
 בסימן וכנזכר הפרטים, בידיעת מצוייר אינו רוממותו שנעבור

קל : הפילוסוף בדברי א׳ ממאמר א׳ מד ו חו ש ו ד ח ת  שי
ם ש בה  נס איזה שיתהוה מאמינים שאינם ופשיטא . חדו

ד : בטבע שאינו דבר ויחודש ה ע כ כ ד  התמידו כך כל . שנז
 שהאמינו אחריהם שבאו הפילוסופים וגם הכופרים דעות

 קהלת על ה׳ כבוד שזרח עד ,שזכרנו ארישטו בדעת בכיוצא
 היו שכלם ובהירות בזכות והם ,אוהבו אברהם וזרע ■יעקב

ס רא, אור עליהם שיחול דאוי ם הבו ה *ו  בהם שנדבק אחר '
ת :וירח כשמש העולם לכל מאירים היו האלהי ^טנין שו ע ל  ו
ה ם : הזאת לקהלה . ל תי פ מו ם ה אי ר  הנפלאים הנשים . הנו

 אדם בני התחילו ובאז רצונו עוברי בלב מורא המביאים
 ,מציל מידו ואין ורופא מוחן בארן שופטים אלהים שיש להאמין

 ומושיע המפורסמות המכות בכל המצריס את המכה והוא
ם :עמו הגי מנ  גוזר הטבע .העולם ומנהג הטבע דרכי .ה

 המנהג ,לדם מימיהם הפך וה׳ ,ובנחלים בימים מים שיהיו
 חושך שלח ואלהיס ,יום בכל בוקר לפנות זורח שהשמש אומר
הג: הטבע שינה הכל הנסים ככל וכן ,ויחשך מנ ה ה ו א ר  ונ

עין עין  ונעיני גוסס בטיני ראו כלס איש כני גם אדם בני .ב
ש בי :שכלם ם י ל ל :הזה השפל . לעו ש  המשגיח .מו

מר :בהנהגתו שו  :ממנו חזק מיד דכא את להציל אדם בט , ו
מסדר  הוא .ויוצר :רצונם נגד כרחם על אדם בני הנהגת .ו

 את הטבע ירים ולא רגע ובכל עת בכל הבורא והוא היוצר
 בכל כת לו הנותן ה׳ חפץ מבלתי הפרטים בכל רגלו ואת ידו

ע :הנהגתך בגאון תבוא פה עד לו ואומר שעה ד ן יו טו ק  ה
ל דו הג  דרכי כל על פקוחות עיניו אך ממנו נעלם דבר אין .ו

בו :קלה שיחה אפילו לאדס ומגיד איש  :הזה בעולם .ש
ל מ גו ל ו ב ע טו ש :כמסעלו חסד לאיש גומל .ה עני מ ל ו  ע

רע ה והיתד! :כרשעתו רע לרשע יתן . ה ב הזאת הקהלה .ס
שהם
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 ששבו עד .מיםודותיהם לצאת יוכל לא אחריהם שבא מי וכל ,הלבבות להישרת

 על ומופתם ,העולם לבורא ובקדמות העולם בחרוש מודים העולם יושבי כל היום
:עליהם שנגזר ומה להם שנעשה ומה ישראל בני זה

 לעשות נאמר ובאמת ̂ פלא שהוא אור בו ויש ,נדול פאר זה הכוזרי אמר
:ולתפארת לשם לתהלה ,הזה כהיום שם [לך] ותעש(לו) ,עולם שם לו

 ספור כשהקדים התורה בשבח דוד הציע איך תראה הלא החבר אמר
הכולל אורה וזכר ,אל כבוד מספרים השמים במזמור השמש

וזכות
יהודה קול

ם :שביארנו כמו וכו׳ הלגבוח ת פ מו  בני זה על ו
ל א ר ש  ד' סימן בראשון האומוה מנמי שמשו כמו .י

 אמחח פל למופת ישראל של ענינס שמו אשר ופ׳
 י׳ סי׳ לומר הכוזרי נתעורר שמזה עד האלה הפנות

ט׳ היהודים לפאול אני שצריך רואה אני  שאני מפני ו
ט׳ דת בעל לכל והראיה הפענה שהם רואה ה :ו מ  ו

ה ש ע ם שנ ה ה ל מ ר ו ז ג ם שנ ה לי  ביארנו כבר .ע
 הבורא השגחת כי ל״ב סימן ובזה מ״ג סימן בראשון

 להפליא עמט שנעשה מה מצד הן בעמנו^ נתפרסמה
^ בהצלהת  מהעונש עלינו שנגזר מה מצד והן ענינינ
 :נ״ח בסימן בזה הדעה והרבה .הקלקלה בשעת

ר זה נה א ל פ דו  לכלל הכוזרי בא הנה .וכו' ג
 נהיה אשר הזה הגדול שהדבר הודאה

האומות לפני הדעות שבילי מהפך לשים בישראל
 וראוי יהב' לעושיו תפארת צבי הוא לאור,^ הגדוצוח
^ להתכבד  יכהו ישראל של פניהם אור ניצוצי כי ב

 מנוגה כי יקדירו^ בשמים אור מאורי וכל המה גלגל
 דעתו שקפה נחה כן על ,אורם גבול על עברו נגהס

 וזהו .נ״א בסימן העיר אשר ההוא הספק מן מלך של
ת אמרו מ א ב ר ו מ א ת נ שו ע ם לו ל ם. ש ל  ככתוב עו

 בוקע תפארתו זרוע משה לימין מוליך (ס״ג) לישעיה
הם מפני ם'  על אצלו ומשמעו ,עולס שם לו לעשות מי

 העם לעצמו קנה כאשר ותפארת טוב שם לעצמו קנוהו
 המתפרסמות והנפלאות הנוראות ידי על הנבהר הזה

 שמה; עוד שנאמר מה לדוגמת באמצעותם. -ממנו
 עמך נהגת כן הניהנו ה׳ רוה תרד בבקעה כבהמה
 פולה אחד שזכרון אצלי וקרוב .תפארה שם לך •לעשות

 מלח הכתוב מן שנשמפה ואפשר ;ולכאן לכאן אצלו
/ גו  נאמר ובאמת בה שכתוב נוסהא מצאתי כך אמר ז

 :תפארת שם לך לעשות והראוי ;תפארת שם לו לעשות
ש ע ת ך ז ם ל ם ש ו הי . כ ה ז אל(פ׳) ה  אצל בדני

 מארץ עמך אח הוצאת אשר אלהינו ה׳ ועתה אמרו
ם לתהלה :וגו׳ לך ותעש חזקה ביד מצרים ש ל  ו

ת ר א פ ת ל עליון ולתחך לאמר כתוב כ״ו בדברים .ו

נחםד אוצר
ת ישראל־': כני שהם ר ש הי ת ל בו ב ל  יתישח הימים שכרונ . ה

 :הסימן בראש שזכר הלבבוח אור הם והם ,עולם בני כל לבבויו
כל א סי ו ב ם ש ה  מהם אשר והישמעאלים הנוצרים .אחרי

 ,הראשונות האומות כל מן הצלחתם וגדלה ומלואו העולם נתישב
 :לדהיהס ויסודות ומופתים אותות ישראל בני אותות להם שמו

ה מ ה ו ש ע ט שנ ד  :מקום של רצונו עושים שהיו בזמן .ל
ה מ ר ו גז ם שנ ה לי  עונשם שהיה והרשיעו שחעאו אחר .ע

:הטבע בדרך שלא נפלאה בהשגחה
ה ל פאר זה נ דו  ,משוגהו תלין שאתו בוש ולא הודה .ג

ד התריס דעת ובבלי  אשר ישראל הכתוב מאמר ע
ש :אתפאר בך ר בו וי הזה .או א :שאמרת בדבר' הו  ש

א  החמס ובושה הלבנה וחפרה השמש מכהה הזה האור .פל
ת :הזה סאור נגד מ א ב ר ו מ א  לדגיין לב ה׳ לו נתן עתה .נ

ת :הנאמר זה ויציב שאמת להבין שו ע  .עולם שם לו ל
 מפניהם מים בוקע תפארתו זרוע משה לימין מולי־ ס״ג בישעיה
 הכתוב ביאור לו נמתק החבר דברי וע״פ .עולם שם לו למשות
ת׳ תפארתו נתפרסם ידו שפל הוא היצורים מבחר שמשה  שאז י

 ,ליבשה ים והופך הטבע ושמשנה אדם עם מדבר שהבורא ראו
ט לו נעשה ובזה ב ת  : יכרח לא עולם שם ׳ עבדו ולמשה י

ה ל ה ת שם ל ת ל ר א תפ ל  כל על עליון ולתתך ב״ו דברים .ו
 יהיו שישראל .ור״ל ,ולתפארת ולשם לתהלה עשה אשר הגוים

ק גויי כל על עליונים א  יתברך אלהותו יתפרסם ידיהם ועל ה
ט לשם לתפארת שיהיו עד ב ת : י

ה הלא א כו׳ תר  סגוצס לברר דבריו השלים החבר .ו
.השמש מן גדול יותר ותועלתם והתורה האומה

 תפארתו זרוע משה לימין מוליך פסוק הכוזרי שהביא ומפני
גו'  היס התפארת שעיקר יאמר אולי ,עולם שם לו לעשות ו

 הגדולות, המסות נעשו ידו ועל האנושי מבחר שהיה לבדו במשה
ע  וכלל התורה מן נמשך התפארת שעיקר אוזן לו העיר ל

ם :הישראלית האומה מי ש ם ה ר מםםרי גו׳. אל בבו  לשמש ו
גו׳ בהם אוהל שם כר :ו רה וז לל או כו  באמרו הנה .ה

ר, שזה זה אחר וביאר אל כבוד מספרים שהשמים  ר״ל הספו
ה ספורי התפוררות או אל; ^י  והוא מולם, בני כל בסי ה

ח מ  יצא הארן בכל אך בעצם להם דברים ואין אומר אין א
 מתנועת מתהוה שבאדם שהדבור וכמו תנועתם, יושר ר״ל ,קום

*I P ,מעע מתנועע בכלל והגוף והמזה והריאה המחשבה  ״
 התנועס שע׳י לדבור בשמים מרגישים שאנו הנפלאה התנועה

הזאת ^
 וגוי ולתפארת ולשם לחהלה עשה אשר הגויס כל יעל

*P אשר ישראל כאסרו יחגרך לאל ולתפארת; ולשם לחהלה באמרו ספורנו ההכס שם שביאר כמו בביאורו
• : ע״כ ;יתפאר

ה הלא נו א ר ך ת ע אי צי  (-וכסו מהשמש יותר בשחקים הוא בהיר ישראל שאור להורות הכונה .וכו׳ ה
 בני ולולא ,ממט יותר המורה שמש של ענינו ספור דוד הציע מאשר זה והוכיח ;נ״ד סי׳ שזכר

 וכמו > בהם מתפאר יתברך שמו נקרא שעליה עצומה אורה היתה ליהודים א״כ ,התורה היחה לא ישראל
כר :נ' סימן סוף למעלה שהוזכר ה וז ר ל או ל כו  אראה אם מלשון שהוא בהם אהל שם לשמש באמרו .ה

אור .
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 ,נפש משיבת תמימה ה׳ תורת לזה וסמך ,מראיה ויופי דרכה ויושר עצמה וזכות

 וגלויה בהירה יותר התורה כי האלה הספורים מן תתמהו אל אמר כאילו בו, והתלוי
היתה לא כי ועוד ,דמורה היתה לא ישראל בני ולולא ומעולה, ומועילה ומפורסמת

מעלתם
יהודה קול

 סיפר .קצת דעת לפי יאהיל ולא ירח עד ,יהל כי אור
ת :ככללות האור מצד השמש שגה בזה כו ז ה ו מ צ .ע
 מן יהד המצוחצח האור גענין ומיוחד פרגיי שגח הוא

 כלומר ,מחופתו יוצא כחתן והוא אמר זה ועל ,הראשון
 אור מאורי יתר על נפלא זכות לו יש פדעיותו מצד

:ומשובח נאה הדור מחופתו צאתו בעת פאר יכהן כחתן
שר . ויו ה כ ר  ארח לרון כיבור ישיש אמרו כנגד ד
 יתהלך כי ,קצותם על ותקופתו מוצאו השמים מקצה

 אזור באמצע לו קבוע ודרך במשלול תמיד במישרים
פי :כנודע המזלות ה ויו אי ר  עין נגדו מנגה כי .מ

 ובאורה נ״ג סימן כאמרו ,המראים הבדלי כל רואה
 נאמר זה ועל ,הנראים והמראות הראות תהיה הבהיר

 ובאורו השמש לעיני צפוי הכל כי ,מחמתו נסתר ואין
ה כי :אור נראה ר תו ר ה ת ו ה י ר הי  האור כנגד .ב

ה הכולל: לוי ג . ו ת מ ס ר ו פ מ עצמה: זכות כנגד ו
ה ל עי מו  נועם דרכי דרכיה כי ,דרכה יושר כנגד .ו

 באזור השמש מהלך שיועיל וכמו ,שלום נתיבותיה וכל
ה :נ״ג סימן כמבואר המתמדת ההויה אל ל עו מ .ו

 מול אל מינים להאיר אור תורה כי ,מראיה יופי כנגד
 האלו פסוקים ובשני .ודעת בחכמה השכליות המראות

ם, נרמזו ת  נרמז ישרים ה' פקודי כי.באמרו ארבע
,הכולל אורה נכלל לב. משמחי ובאמרו ,דרכה יושר

 זכות כנגד כרה ה׳ מצות .לב ישמח ע*נים מאור כי
 שאין אלא .מראיה יופי לעומת עינים מאירת .עצמה
לולא :השמש שבחי בהצעת הנחתו ע״פ נערך הסדר  ו

י ג ל ב א ר ש  בג״ר שאז״ל מה חיקך אל השב .וכו׳ י
 אל״ף היה דורות כ״ו אומר אבינא בר אליעזר רבי

 של ראשון אני לפניו אמר הקב״ה לפני תגר קורא
, עולמך בראת ולא אותיות  העולם הקב״ה א״ל בי
 בחכמה ה׳ שנאמר התורה בזכות אלא נבראו לא ומלואו

 פותח ואיני בשיני ליתנה עתיד אני למחר ארן יסד
 לתחלת כיון . ע״כ ,אלהיך ה׳ אנכי שנאמר ,בך אלא

 עלה שהאל״ף היות עם פי ,המעשה סוף מחשבה
 כמשפכו במעשה נתאחר אעפ״כ תחלה במחשבה
 על הושעיא רבי במדרש שנכלל מה והוא .הנפעלים

 פי בראשית אמרה התורה כי אמון, אצלו ואהיה פסוק
 שנאמר תורה אלא ראשית ואין ,אלהיס ברא ראשית

 שם אמרו ברכיה רבי ובשם .דרכו ראשית קנני ה'
ם, נברא משה בזכות  וכתיב בראשית שנאמר העול
 השלם בחירו משה שלולא כונתו .ע׳׳כ ,לו ראשית וירא,

.ניתנת התורה היתה לא ,ידו על דת להנתן והראוי
שמחשבתן יצחק רב בר שמואל רבי גשם נאמר ושם

ר צ ד או מ ח נ
 החנוטה מה לנחר הושיף ואחר .מליהס חנל בקצה הזאת
 אוהל שם לשמש ואמר ,ממנה מת£לאיס עולה בני שנל הזאת
 להיוהה הגלגליה שהה השמים ותכלית שמיד,ר כלומר ,גהה

 השפל עולם המקיים השמים שבצבא העיקר שהוא לשמש מדור
 :בארן הנראה האור כל כולל ואורה ,לכת כוכבי אור וממנה
ת בו ז שר ע>זםה ו ה ויו רכי  דומה ובהיר ז־ שלה העצם .ד

תון, בנחת לאם ומהלכו צהובות בפנים מחופתו היוצא לחתן מ  ו
 ותקופתו אמרו והוא ,בהקיפו שיה בתנועה השמש מהלך ק
 העצמי השמש במהלך להמתבונן נפלא ענין והוא ,קצותם על
א לו  זאת על והולך וכובב. ולדרומו המשוה מצפון בנעיה ייזו

 והשגחתו דעים תמים פליאות על הערה שהוא ,תמיד תה הת!
, ן י א  בכמו הארן ישוב יתכן לא הנטיה בזאת התנועה שאלולא ב

שיו, שהוא  אחד עגול על תמיד סובב השמש היה שאילו עכ
ה, ואינו למערב ממזרח ט ה, קו על תאמר כאילו נו שו  הנה ה

 יותנ־ או מעלות שלשים ברוחב השוה קו אצל השוכנים סיו
 ברוחב להשוכנים ד״מ וכן ,מתמיד וחוס קין להם שעור, איזה

ד מזג יהיה מעלות נ״ג ממי ר,  בתקופת כעת שהוא כמו האוי
 ותבואתה הארן פרי להוציא ההוא בחום די אץ בזה וגם ,טסן

 אילו וכן .מזה רחוק ביותר לדרים ופשיטא ,בחוש כנראה
 \f< לצפון מתקרב השוה הקו זולת עגול על סובב השמש סיה

ב חרב האחד החלק היה ,גדרום ח  .המום מרוב והשני הקור מ
ת, נ״ג ברוחב להשוכנים ד״מ כמו־  צפון בקצה והשמש מעלו
 ואנחנו ,מעלות שלשים בכדי מהם השמש נרחק שאז סרטן במזל

 ל׳ מרוחב בפחות להדרים ופשיטא ,מופלג חום אז מרגישים
ל, חום להם שיהיה דו  הארן תבואות יצליחו לא ולכולם ג
 קור של התועלת גזה המע״ה דוד וכשהסהכל .החום מרוב
ה, השמש תקופת לפי וחירף,הנמשך קין וחום טי  הפליג בנ

 ,מחמתו נשתר ואין קצותם על ותקופתו באמרו בה השבח
 מלקבל נסתר שיהיה העולם מן חלק שאין באופן שהלוכו כלומר
^ :האדם לקיום ההכרחי החום הועלת טמנו ם ת ו ר  תו

ה ח׳ ס מי  ותועלת לשמש שיש הזה השבח כל הנה ר״ל .ת
 בתועלתה ואין בלבד לגופים רק אינו ממנה הנמשך המופלג
 משיבת שהיא ותמימה שלימה היא התורה אבל ,הגמור שלמות

ש ש אור והיא מ  בתועלת השמש הלוך ענין שאין כמו אך .מפ
 שהיא בתורה פשיטא כן ,בחכמה למעמיק רק מורגש הגופים

 בחכמה דרכיה כל בודאי שאפשר התמימות צד על הנפש חזר
 :בגוף קשורה בעודה להבין הנפש אותה תסבול לא אשר עמוקה

ל הו א מ ח ם מן ה רי ה הספו ל א  הספור זה אין כלומר .ה
^ למאומה נחשב ה׳ מפליאות ע  :יותר צפון אור ושם מגירה נ
ה לוי ג ת ו מ ס ר פו מ ק קצוי בכל גלוי השמש שאור כמו .ו  כן א

ה :לכל גלוי בה למתבונן התורה מור ל עו מ  :יותר משוכה .ו
א ל לו י ו נ אל ג ר ש א י ה היתד. ל ר תו  דבריו השלים עתה .ה

 כי ,התורה נתנה לא הם שאלולא האומה לכלל התפארת ליחס
ם ,לאבות נתנה לא כי אחד לאיש התורה נתינת יתכן לא  אין וג

ד :ישראל בני כל לעיני רג בהמון נתינתה מצד ססרסוהרק עו ו
כי

ם נקרא זה הוא כי ,לכל קדמה ישראל של  ואפשר .כ״ז סי׳ בראשן כמוזכר התורה את לקבל ראוי סגולה ע
 לברוא מאתו נדיבה רוח בנסוע יתב' בדעתו הקודמת מחשבתם על לרמוז ישראל בכורי בני נאמר כן על כי

 ולולא באמרו החבר כיון שאליהם הוא קרוב כי לבי אל אני אמרתי האלה המדרשים פי על והנה .העולם אח
 בעבורם היחה משה מעלת אבל משה בעבור מעלתם היתה לא כי ועוד התורה היתה לא ישראל בני

ט׳ ■ ו
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 ב' היתת לא האהבה כי ̂ בעבודם היתה משה מעלת אבל משה בעבור מעלתם

 4 ידז על אליהם הטוב להגיע במשה ובחר ,ויעקב יצחק אברהם זרע בהמון אם
 אלתי ועם אלה^ ה' עם שאמר כמו ;ה׳ עם אלא משה עם נקראים אנו אין ואנחנו
העינים נביני ונשיאות המלות דקות האלהיים החוקים ראיות ואין .אברהם

ל יהודה קו
/ ו כ  מ״ד סימן לאמרו ככאן מדבריו סחירה ואין ו
 העגין בה להדבק ההיא הסגולה בעבור גהיה שהכל

 מן הסגולה סגולת בעבור ההיא והסגולה האלהי
 הארן בכל המסומניוה ה' עיני והם שבהם המסולהים

,יחדיו צדקו אמת ה' משאמי אמנה אך .שמה כמבואר  
 בזכותם רק להם היתה לא בנבואה חסידיהם מעלת כי
קב, יצחק אברהם זרע המון של ע  ז״ל כדברם וי

 אל ה' דבר ויהי ימים עשרת מקן ויהי במכילתא
 אהרן ואל משה אל ה׳ וידבר אומר עקיבא ר' ,ירמיהו

 שכל עמי מדבר היה בזכותם להם ואמוד צא , לאמד
ס מדבר היה לא ישראל על כסם שהיה שנה ל״ה  ע

 ויהי המלחמה אנשי כל חמו כאשר ויהי שנאמר ,משה
 בן שמעון א״ר ,הדבור היה אלי ,לחמר אלי ה׳ דבר
 על כמוסיף אלא רבי דברי על כמשיב איני עזאי

 ישראל של בזכותם נדבר בלבד משה עם ולא ,דבריו
 אלא עמהס נדבר לא הנביאים כל שאר עם אלא

 ימים שבעת מקצה ויהי שנאמר ,ישראל של בזכותם
 ימים עשרת מקץ ויהי ואומר ,לאמד אלי ה' דבר ויהי
 בן בברוך מוצא אהה וכן ,ירמיהו אל ה׳ דבר ויהי

 דברים &' רש״י כקב זה ולביאור .ע״כ ,'׳וכו נריה
 היה אלי ונו׳ אלי ה' וידבר ונו׳ חמו באשר ויהי

 וידבר נאמר לא כאן עד המרגלים משלוה אבל הדבור
 נזופים ישראל שהיו שנה ל״ח שכל ללמדך ויאמר אלא

 פנים אל פנים חבה בלשון הדבור עמו נתייתד לא
אלא הנביאים על שורה השכינה שאין ללמדך ,וישוב

והעלם
נחמד אוצר

א כי ה ל ת ע הי ר תםSמ ה בעבו ש  משס בזכות שנאמר .מ
ל :ישראל עדת לקהל התורה נתנה ב ת א ל ע ה מ ש ו מ הז  הי

רם  :זו למדרגה משה הגיע לא כרכים זכות שאלולא . בעבו
ה כי ב ה א א ה ה ל ת  נ״ בסימן לעיל שזכר האהבה זאת ,הי

 כל ידם על ליישר אדס מגני נכנזר בזרע אלהי דבקות שהוא
ם כי :כולי האדם מין מון א ה  זרע ושהם עם קבוץ ע״י .ב

בחר : אבוש ה ו ש מ  שהוא שבישראל המובחר בחר ואו . ב
סון על חז״ל דרשו וכבר . ההוא הטוב להם להגיע משה  ת

 רד לך הקב״ה לו שאמר ,העגל שבמעשה עמו^ שחת כי רד לך
 בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום ,עמך ששהה מאחר מגדולתך

ס :גדולתך נססקה ישראל אץ ואם ישראל ה ע ש  שנאמר .מ
מו :שזכו מה ישראל זכו ובשבילו משה היה שהעיקר ר כ ט א  ש

ה ה׳ עם ל  להס באמור קדשי שם את ויחללו ל׳ו ביחזקאל .א
ם :יצאו ומארצו אלה ה' עם ע הי ו ל ם א ם גדיגי .אברה  עמי

אין :מ׳ז) אברהם(תהלים אלהי עם נאספו ת ו איו O ר 'pw i 
. כו׳ ד ו  לירוח רוחו שקעה ולא החבר דמה נמה לא עדנה עו

ם הכוזרי קלוסושל כלפי תשובה חני שי ח  בסימן שבאומות מ
ה ת לחרף מ׳  אליהם ישראל הגיעו שלא לומר ישראל מעיכז

 שנמצאו הענינים טובים לחקיס ראיה שאין ואמר ,בפרישות
ת, לפרושי א כי ועשיתם ושמרתם אומר הכתוב שהנה האומו  הי

 המקים כל את ישמעון אשר העמים לעיני ובינתכם חכמתכם
 מושמעות . הזה הגדול הגוי ונבון מכה עם רק ואמרו האלה
 הנה זמחוכמים טובים חקים על המעיד שהטיקר הענץ

ת :והעשיה השמירה היא קו ת ד לו מ דו באשר לא .ה פג  י
ה ת: ודקות המליצות וני בתפלות אלהים את הגוי מלו  ה

ת א שי י ונ נ בי ם ג עיני :מפלס כל^ עיניהם מהפכים . ה
והעלם

ם ולא שמעון רבי שאמר מה אולם .ע״כ ,ישראל בשביל ה ,'וכו בלבד משה ע סנ  ר30 ד3בל משה עם שלא ה
 בשני המורה שזכר וכמו חוזה כל נביא כל נבואת על למעלה למעלה מאד עצומה בנבואה מדרגתו היחה

ס כי ,ישראל של בזכותם הדבור היה ,ב״ו ם ג  .בשבילם אלא הדבור היה לא למדרגותיהם הנביאים יתר כל ע
א האהבה כי בדברו צזיק והנה י היתה ל ע בהמון אם כ ר  עקכ ס׳ מסיימו והכתוב ,ויעקב יצחק אברהם ז

 בזרעם ויבחר אותם לאהבה ה' משק באבותיך רק בה אשר וכל הארין השמים ושמי השמים אלהיך לה׳ הן
ם מכל בכס אגזריהם  בסי' שכתבנו כמו כלו הגוי על ביחוד משקפת ית׳ אהבתו אמנם כי ;הזה כיוס העמי

/ ה כמדובר, הסגולה סגולת והס משלג זכו ישראל בנזירי יושלם הדבוק ואם נ  הי\פס מצד להם זה הי
אד, מהולל ישראלי חלק  יספאר בו אשר ישראל לביח סוב רב נתבאר וברן בשלורז. פרישוחס בבחינת לא מ
ח׳ ומשפסיו חקיו מצותיו שומרי הנאהב הזרע מן היותנו זכי ,המזהיר בשמש מהחפארו יותר האל  לוו סוב י

 ללכס שבים הס ושם הנה, ועד מ״ה מסימן הספור גלגול היה שממנו הקדומות באומות המורגל הפרישות פן
 כי ואראה שבחי ועוד .שיתבאר כמו וכו' המלות דקות האלהייס החקים ראיות ואין באמרו הנמשכים דבריו
ת כו/ משה בעבור מעלתם היתה לא כי ועוד אמרו טנ  אשר ישראל פאר על ראיה כח תת להוסיף היתה ו

 אחפאר בך אשר ישראל באמרו תפארת שם לו ה׳ עשה זה ובעבור ,השמש מדרגת על הורם ואפר 9הי
 סנ« חז״ל דברי ידענו וכבר ,ישראל של מעלתם נעבור משה מעלת היות מצד זה והוכיח ,למעלה כמוזכר

ה באמרו מ״א סי׳ בראשון החבר שרמז וכמו ,פניו טור מקירון בכבוד תרום קרנו כי ,חמה כפני משה  ויהי
 אלהית הזאח שהמעלה הודאה לכלל הכוזרי את הביא ושם ,׳וכו בו להסתכל יכולה העין שאין זהר בפניו

 בעבורם הזוכה משה של ופניו הואיל החמה מדרגת על עליונה ישראל מדרגת כי אפוא יודע וכזה ,מלאכית
פ להוכיח מבקשים אנסנו ואותה ,אליה דומים אין :לדעת שהראית כמו הספור המשך ע״ ת ו ו אי  החזקים ר
ם הם זכרם שקדם ההם הפרושים שדרכי החושבים מלב להוציא גזה כיון וט'. שלמות על נאמנים עדי

עבודתי•
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נהעל׳ם
 ;נהפצמס

י הס1נ ,פ.

ת״ והעלם ננ׳א הבבו
 הפינים הפצמת כצזפר

 (נצ׳א הננום שיפלגט מד
J אוינאפטל)

 שאיין ובמאמרים ובתנועות ובתפלה בתחנה והרבות הבבות) (נ״א ״הבכות 'העלם
 השים שהם מטבעם מעשים ראייתם אשר הזכות המחשבות כי ,מעשים אחריהם

 מלןום אל בהליכה ,ואהבה התאוה בתכלית אותם עושה הוא אך האדם נפש על
 עושהו והוא ,והטורח ההוצאות מן שדומה ומה בשנה, פעמים שלש לחונ מהמקומות

 ,והראיוי עני ומעשר שני ומעשר ראשון מעשר ובהוצאת ,והנילה השמחה כתכלית
 ,ושביתתם והמועדים השבתות והוצאות ,ויובלים בשמיטות הארץ תבואות ועזיבת
מבלעדי ,עריסות וראשית הנז וראשית כהונה ומתנות ובכורות בכורים ומתנות

הנדרים
יהודה קול

ס לבורא עגודתס  היו1ש אכרהם לזרע מלל ומי /3י
 שקדם כמו אלהייס בלתי שכליים תקים אלו של קקיהס
 כי , בזה הנשיון דרך ושם ,מ״ה סימן התבר בדברי
 מה על בדורה ראיה עצמם המעשים תוכן אמנם

 כי ;נהרה עליו הופע אשר ממעל מאלוה שסודר
 פדרו על יפה הכל אה שיער אפר הוא לאלהים המשפס

 הנקובים הפרושים מענין זה בשלילה והתחיל .וערכו
 בעדת חיובו על יורה כן ואחר ,למעלה בשמותם

 ראייתם אשר הזכות המחשבות כי ,באמרו ישראל
 בחקי ולהאמין להתפתות שאין א״כ אמר ,וכו׳ מעשים

 דקות בהם ראותנו מצד אלהייס היותם ההם הפרושים
 העמים להראות תמיד שנהגו ממה זה וזולת המלות

 להיות כי ,היא מראה סובה כי כונתם יופי אח
השלמים, המעשים אל מחוברים בלתי הללו הדברים

 בצפוי צפוי הכל כי המכוון הוראת על ראיה מהם אין
 בסוב ובכן ,המעשה רוב לפי הכל אמנם ,חיצוניותם

 חקץ בשמירת האלהים עובד בין להבחין נדון העולם
ת כי :עבדו לא לאשר בו ש ח מ ת ה פו  ר׳׳ל .וכו׳ הז

 ראיות וכו' הפינים גביני ונשיאות המלות דקות אץ
ס, בחקיס מחזיקים היותם על לבעליהם  כי אלהיי

 שהם מעשים ראייתם אשר הזכות המחשבות אס
ם, נפש על מטבעם קשים אד  עושה הוא ועכ״ז ה
 אזכרה אלה ר״ל ,וכו׳ והאהבה התאוה בתכלית אותם

 חקי היותם על ראיה מהם הקח כי נפשי עלי ותחישב
 במצוה זה כל דבריו שהתם וכמו ותורותיו, האלהים

ך :וכו׳ האלהים סאה א א ה הו ש ם עו ת ת או לי כ ת  ב
ה או ת ה ה ב ה א ה ה ו כ לי ה  הכתוב כמאמר וכו׳. ב

 אלהיכם ה' יבחר אשר המקום אל אם כי ראה פ׳
שמה, ובאת תדרשו לשכנו שם שמו לשום שבטיכם מכל

 מארן לו שתלכו תדרשו לשכנו וטעם הרמב״ן שם וכתב
 אל איש ותאמרו ה' בית דרך אנה ותשאלו מרחקים

,יעקב אלהי בית אל ה׳ הר אל ונעלה לכו רעהו
.ע״כ ,נ׳) (ירמיה פניהם הנה דרך ישאלו ציון כלשון
 והוא :החבר כאן שהזכיר והאהבה החאוה ענין והוא

 נאמר שם והגילה. השמחה בתכלית עושהו
 משלח בכל ושמחתם אלהיכס ה׳ לפני שם ואכלתם

, ובתיכם אתם ידכם ו׳ ג  והיה באמרו עוד ונכפל ו
 שמה טס שמו לשכן בו אלהיכם ה׳ יבחר אשר המקום
 ושמחתם וגו' אתכם מצוה אנכי אשר כל את תביאו
 מעשר ובהוצאת :וגו' ובניכם אתם אלהיכס ה׳ לפני
 מבלעדי וכו' ובכורות בכורים ומתנות .וכו'

. הנדרים

 נחמד אוצר
ת בו ב  הככיה ממצים .ה

ת. עו ו נ ת ב  ושכים רצים ו
 על וישהמו שנאמר כענין

ם :י״ח) א׳ (מלכים עשה אשר למ!בליז במאמרי  אמריהם .ו
אין : וכענוה בנחת ם ש ה ם אחרי שי ע  פרישותם עיקר זאם .מ

 כל קלה, ענודה וזאת ,מצוה מעשה שוס מכלעדי זרסידותם
י :עמו גל ולכו הזה הפרישות כמעשה שיעשה אפשר חונך.  כ

ת בו ש ח מ ת ה כו ה אשר הגמורה העכודה ר״ל . הז  ה' חפץ נ
שר :וזכה צרופה וכממשכה שלם כלכ שחהא היא תם א  ראיי

ם שי ע ט  ע״י לא אם זכה מחשכה כאדם שתקנע אפשר אי .ה
 כרורה מחשכה אל הנפש תתעצם שכזאת המעשים פעולות
 :אלהיו עס שלם שלכו מל הראיות הם והם ,ה׳ למנורת

ם ע ב ט ם שהם מ שי ל ק ש ע פ  כין ינחן כזאת .הארם נ
ד נ דו ללא ה׳ עו  קשה האדם לב יצר מנהג שלפי מאחר כי ,ענ
 עליו גוכרח השכלית שהנפש לולא ענודה מעשה לקנל בלע

, מאהכת לעשותם '  היא כי ועשיתם ושמרתם שאמר וזו ה
ם :וגו׳ חכמתכם שי ל ק ש ע פ ם נ אד  שיש המצות כגון .ה

ס וחשרון הגוף סורח בהם ת :והולך שמנאר וכמו ט לי כ ת  ב
ה או ת  שהם המצוה כעשיית עליו סולדת שנפשו נלכד לא .ה

 קיומם זמן טל ומצפה מהאוה אפילו אלא ,האדם יצר כנגד
 שאנו שהחיינו מכרכת וכנראה ,הנורא מצות לקיום ושזכינו

ה :לזמן מזמן שהם המצות מל מכרטם כ לי ה ל ב ם א קו  מ
ט׳ ת ולראות לעלות נתתייננו הנה .ז  פעמים שלש המקדש נני

הו נ1לעז מהטורח הוא כמה ,כשנה  עם ללכת לו אשר וכל ני
טו כל כו  שלש פרסאות וכמה. לכמה שהגיע הזה הרנ מהלך ז

ת :סממים־נשנה א צ הו ב ר ו ש שון מע כו׳ רא  ראשון מעשר .ו
 ולדעת ,ויצהר ותירוש ההכואות מן שנה ככל מפריש היה

 לרש״י רק ,התורה מן כמפשר היינים אילן פירות גם הרמנ״ם
לן פירות כל ס ויצהר תירוש מלכד ^  :מדרננן כמעשר חייני

שר מע י ד  מכל וחמישית ורניעית ושניה ראשונה כשנה .שנ
 וכששית ונשלישית ,שני ומעשר ראשון מעשר נוהנים היו שמיסה
 מפני אולי ,תרומה חשג שלאי ומה .פני ומפשר ראשון מעשר

 אמד P אינם מדרננן ואפילו כתורה שיעורם נתפרש שלא
. מכ״ד אחד וחלה כינונית למדה מחמשים נן רנ ד  אלא מ

 מממש סלעים ה׳ משקל p שהואג״כ ניחא לא הגז שמראשית
כדי נמי דהיינו צאן  .־הגז ראשית כריש כדאמר מששים אחד נ

. ן ו אי ר ה  זה וככלל לרגל, כעליה שהתחייכנו ראיה עולת ו
ת :והשממה החגיגה ב עזי ת ו או בו ץ ת אר ת ה טו מי ש  כל .ב

 אסור האילן טרות וכל כשמיטה מעצמה הכואה הrwר שתוציא מה
ת :מופקרים יהיו אכל לכיחו לאספו או צ הו ת ו תו ב ש  .וכו׳ ה

ם :בחגך ושמחת ,עונג לשכת וקראה כנאמר כמו ת ת שבי  .ו
ת :מלאכה מכל לשכות רו כו ב  יולד אשר רחם סטר כל .ו

ה מ  : לפדותו צריך טמאה וכבהמה ובאדם לכהן טהורה בנ:
ת שי א ר ת ו סו די :החלה .ערי ע ל ב ם מ ת הנדרי בו ד הנ  .ו

שום או קרנן איזה נדכ או נדר שאם ,והנדכות הנדרים מנכד
דבר
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8שהה ובה והשלפים, ושגגה, זדון כל על בו חייב שהוא מה ומלבד והנדבות, תגדרים

חייב
נחמד אוצר

נ וה1מ דנר ר .להניאו «יי ל ראשון, נרגל נעשה עליו ועונ נ נ  ז
ל :רגלים נשלש חאחר ן בל ע דו ה ז ג שג א .ו הנ  שפמה על '
א נזדון חרוסה  על או הסקדון על נשקר נשנע ואם ,אשם מני
ד יודע שאינו העדות מזי א נ ר ואם ויורד, עולה קרנן מני  ענ
א כריתות מל״ו אחד על נשוגג  אשם הספק ועל ,חטאת מני

ס :תלוי מי ל ש ה ם נרגלים שמחה שלמי חיינ שהוא .ו  וג
ה מעשר להפריש חייב מ ה נירושצים אותו אוכלים והנעלים נ

כמו

יהודה קול
ם רי ד נ ת ח ו ב ד נ ה ס׳ ו  שלי בבטאה הייחי מסתכל .ו

 ,זה סדר על הללו ההוצאות כל דקתני קאי היכא תנא
 מאירה שאינה אספקלריאה מתוך ראיתי ראה והנה
ר מוצא מן ראה פ' קאי אקרא דחנא  הכתובים אצל דג

 מעשרותיכם וזבחיכם עולוהיכם וגו' תביאו שמה שזכרנו
 וגו׳ לה׳ חדרו אשר נדריכם מבחר וכל ידכם •וחרומת

 ויצהרך ותימשך דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל <א
 ונדבותיך חדור אשר נדריך וכל וצאנך בקרך ובכורות
־וגו׳ ידך ותרומת ם ,  לפני ואכלת וגו׳ זרעך תבואת כל אח העשר עשר עצמו ההוא שנכתב.בסדר מה צרוף ע

ת ויצהרך תירושך דגנך מעשר שם שמו לשכן יבחר אשר במקום אלהיך '9  מקצה וגו׳ וצאנך בקרך ובכעו
 בבקרך יולד אשר הבכור כל וגו' שמפה תעשה שנים שבע מקן וגו׳ תבואתך מעשר כל את תוציא שנים שלש

, לך תעשה הסכות חג וגו' לך תספר שבועות שבעה האביב■וגו׳ חודש את שמור *ובצאנךוגו׳ גו׳  ומתוך ו
ס ס לפניו הישיר כאחד הבאים הללו םכחוגי ר  הוצאת להקדים לו ראשיה ראה כי .התאר זה על לסדרם ד

ס ויכלול ראיה שהיא.עולת והראיון ׳המעשרות  פאה פתחלרז ששנינו מה אצל קצת דעת לפי חגיגה שלמי כן ג
ס הפאה שעור להם שאין דברים אלו  להביא שחייב חגיגה ושלמי ראיה עולת על פירשוהו כי ,והראיון והבסרי

 של דרכו לפי מזה ויראה .ידו כמתנת איש דכתיב מדאורייתא שעור לה שאין ריקם פני יראו ולא הדכחיב
, מעשרותיכם וזבחיכם עולותיכס שמה והגאתס הכתוב מאמר כי מבר גו'  תביאו שמה שאמר מה וכן ו
 ושלמי ראיה עולת אל בעצם גו כיון ,וגו' מעשרותיכם. ואח וזבחיכם עולותיכס אתכם מצוה אנכי אשר כל א-י׳.

ה, ג  אשר נדריכם מבחר וכל ונדבותיכם ונדריכם באמרו ההם בכתובים נרמז והזבחים העולות ליתר כי׳ מגי
ד לזכור .ראה ,שני כמעשר בלבד החומה מן■ לפנים הנאכל על במעשרוחיכם הרמז היות ועם .לד,' סדרו  עו

ס , ומעשר ראשון מעשר ג י נ  הוציא שנים שלש מקצה וגו׳ תעשר עשר באמרו הרמז בא לכלם כי ובפרס ע
 מדברי רש״י בפירוש כמבואר עני מעשר (על והיתום והגר ראשון) מעשר (על הלוי ובא תבואתך מעשר כל אח

 המעשר לקחת לו אנשים דרך כי עשהו זה בעבור אולי הכתוב, בהפך לראיון מעשרות שהקדים ומה מז׳׳ל).
 לצרף וראה .הראיון מן ריקם פניו יראו לא גו אשר הנבחר המקום אל לעלות קומו פרם בידו פדיונו או

 שלש ומקצה וגו׳ תעשר עשר אחר. בפרשה שנזכר כדרך ,ויוגלים בשממות הארץ תבואות עזיבת זכרון בכאן
שר מינו את מין ומצא .וגו׳ שמפה תעשה שנים שגע מקץ וגו׳ שנים  והמועדים השבתות הוצאות זכרון ונ

נ׳ באמרו יהד כללם עצמו והוא .לה׳ שגת נאמר כלס על כי ושביתתם, , מן  שביתת השבח שביתת על וצוה ש
ס׳ בראשית למעשה וזכרון מצרים ליציאת זכר והכל הארץ ושביתת המועדים  בפרשה שם כי ג״כ ונוסף .ו

ת :לך תעשה הסוכות חג שבושת, חג ועשית פסח, ועשית האביב חדש אח באמרו.שמור הרגלים גזכרו ו נ ת מ  ו
ם רי כו ת ב רו כו ב  לדברי כי ,ידכם ותרומת ,שזכרנו והראיון המעשרות אצל הכתוב מאמר כנגד .וכו׳ ו

 שם בכתובים המה שגס הבכורות עמו וצרף .מידך הפנא את הכהן ולקח בהם שנאמר הבכורים אלו סז״ל
 ,לדומה הדומה את לסמוך ראה בינתיס מפסיקים ונדבותיכם נדריכם היות שעם ,וצאנכם בקרכס ובטרוח

ם ונוסף ,וגו׳ יולד אשר הבכור כל נזכר השמפה זכרון אצל כך אחר כי רפ5« כהונה מתמת בפ׳ כי הוא ג
כהונה ומתנות ואמר .וגו׳ בשר לכל רחם פפר כל מיד ואחריו בארצם אשר כל בכורי הזכיר קרח פ׳ סוף

 בפרשה המפורשים והבכורות הבכורים רק בפירוש לזכור אבה לא כי שמה, המכרות המתנות יתר בו לכלול
 ראשית בפיחש שם מכרו •שלא ולפי ,כהונה מהנות בלשון יתד כללם ר^ח פ׳ המוזכרים והפאר כאמור הזאת

 אעפ״כ שופפים בפ' הגז וראשית שלח בפ׳ נזכר עריסות ראשית והנה .לפרסן הוצרך העריסות וראשית הגז
 נזכרו לא ואס ,כהונה מחנות בפרשת בו נרמזו אשר הסדר פי על עריסות לראשית הגז ראשית החבר הקדים

ם -/ ב לי פי , ראשית זו ראשיתם בספרי אז״ל שכן י ז ג בה, והלחיים הזרוע זו יחנו אשר ה הקי ה. זו לה׳ ו  הל
^לס ם והקיבה והלחיים הזרוע מחנות פרס לא א״כ למה דומיה נאלמתי ז ד מכלל שהם הגר גזל ג מחמת ל׳
ס כי ,כהונה והלחיים הזרוע זו יחנו אשר ,הגר גזל זה לי ישיבו אשר ■דרשו שכך ברמז שם נכללים היותם פ

 בראשית עשה כאשר שפתיו על שמותם את שישא ראוי היה בפירוש שם נזכרו לא מאשר אעפ״כ ,והקיבה
 ויצדק נדבר מה , גנותו מפני הגזל השמפת על יושת כפר ואס ,כמדובר עצמו הזה הפעם מן והעריסות הגז

ם בפנין בה: הזרוע-והלחיי הקי ם מבלעדי ו רי ד . הנ ת ו ב ד נ ה  שזכרט הכתובים פי על ;אזיל נקס סרכיה ו
 ,לה' חדרו אשר נדריכם מבחר וכל ונדבותיכם ונדריכם לאמר כתוב ידכם תרומת אמרו שאחר ראה מ<£׳

 ומצא .נדבה או נדר לנדוד לבו ידבנו אשר איש כל מחת רק כראשונים חובה בהם שאין לפי ,מבלעדי ואמר
ד באמרו הקרבנות יתר זכרון אל נאות מקום בזה ב ל מ ת ו א מ הו ב ש י כו׳. בו חי  כי לראות והביסה ו

תיי שקרבן באמרו ,זבחים בהקדמת הרמג״ס זכר אשר חלקיו לחמשת היחיד קרבן עניני כל. דבריו בכלל הי
נחלק
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 שתהיח לידה כל על ,הטומאות מן יפגעוהו אשר המקרים על הקרבנות מן בו מייב

 משכל לא האלהים מאת במצוד. זה כל .הרבה זה וזולת ,צרעת וכל זיבה וכל לו
 ולא וערכו ומנהגו סדרו על זה את לשאת הבשר ביכולת ואין והתחכמותו, אדם גי3

א ן י  צמחית כנען ארץ תבואת ושיער ישראל שיער כאילו מכשולה בו להכנס «
כשיסתדר כי שידע מפני האלה^ כערכים במדבר וצוד. .לוי שבט ושיער ,ובהמתה

הערך
ל ה קו ד הו י

ג היחיד שיהיה הראשוז, החלק .חלקים לה׳ <חלק  חיי
בי; דבר או שעשה מעשה על קרבן  בשוגג אם שד

 בעברו או שמה שזכר כריחוח מהל״ג אחד על בעברו
 שפחם על כבא כן גם במזיד אם ,במוי שבועת על

 החלק .והאקדון העדות שבועת על עובר או חרושה
 בגותר שיש הענינים מן ענין על קרבן שיתחייב הש</

ב  שיהיס בין גזיר הוא אס במה שנעמא או ומצורע ס
ס והנר ויולדת ונדה מזיד או שוגג מ  החלק .לדת הנ

 שיהיה מהענינים ענין שום על קרבן שיתחייב השליש/
 אוכליס בהמה מעשר כי בהמה ומעשר כבכור בנכסיו

ה אס והבכור שני כמעשר בירושלים הבעלים אותו  הי
 יביא אם וכן הכהנים אוחו ואוכלים מקריבים חמים

ע/ החלק .וכו׳ בכורים רבי  בהגיע קרבן שיתחייב ה
 מישראל אחד כל שאז הרגלים זמן והוא ,ידוע זמן

 שלמי וקרבן הגיגה שלמי וקרבן ראיה עולת קרבן חייב
ש/ והחלק .שמחה ב^ או נדר קרבן שיתחייב ההמי בנד
 בדברי לך גאו נקבצו אלה כל כי עיניך נא שא ועחה
 כי .בסדר אחד סגנון שומרים אינם ואם החבר
 ט חייב שהוא מה ומלבד באמרו נרמז הראשון החלק

 שלמי הללו השלמים ויהוו ,והשלמים ושגגה זדון כל על
 פי ,חובה קרבנות אל לחברם החבר ראה ונדבה נדר בחלק הרמב״ס דעת פל נכללים היותם שעם מודה
 ויזבחו וגו' חסדו לה' יודו להודות הצריכיס אצל כאמרו ;האדם עג חובה והיא נם על להודאה מובאים הנם
. הודה זבסי ו' ג  ישנעוהו אשר המקרים על מןהקרבנות גו חייב שהוא ומה באמרו מבואר הוא השני והחלק ו

 באמרו זכרונו עלה כבר השלישי והחלק .וכו׳ צרעת וכל זיבה וכל לו שתהיה לידה כל על העומאות מן
 מבלעדי באמרו רשום הוא החמישי והחלק .והראיון באמרו אליו נרמז הרביעי והחלק .ובכורות בכורים ומתנות

 חובה הבאים שמחה ושלמי חגיגה שלמי על למעלה שזכר השלמים ל&רש עוד ואפשר .והנדבות הנדרים
 ההוא בזמן המחוייבים הקרבנוה זכרון להשלים רצה כי ,והראיון באמרו שנזכרה הראיה עולת מלבד ^רגל
ל שאמר ומה .שקדם כמו ל ע ה כ ד  בשלישי עוד שיבא כמו להביא בעלה שחייב היולדת קרבן על הוא ,לי

ן :י״א סימן אי ת ו ל ו כ א וכו׳ בי ל א ו ר ם יי נ כ ה ו ל ל ב שו כ ט׳ מ  באופן זה לפער לאדם לו שא״א ר״ל .ו
לו מכשול: בו מהכנס יירא שלא אי ר כ ע ה הוא כי ר״ל .וכו׳ שי הי ת/  שיער כאילו וצודק אמתי משער בזה י
דע ולו .נ׳ סימן זה על דברו קדם וכבר והולך שמבאר כמו בפרס הכל  בצדק המוגבל הזה השיעור קרח י

ה לא מיושר  שם כי ,'א מזמור תהלים במדרש עליו סופר כאשר ותורותיו אלהים חקי על לגלוגו מפליג הי
 הקהל כל כינס עשה מה ,אהרן ופל משה על מתלוצץ שהיה קרח זה אמרו ישב לא לצים ובמושג פסוק אצל

ה; כל את קרח עלןהם מקהל שנאמר ד ע  בשכונת' היחה אחת אלמנה להם אומר ליצנות^ לומר התחיל ה
תה.לה יתומות נערות שתי ועמה הי  ̂ יחדו ובחמור בשור תחרוש לא משה לה אמר לחרוש באת ,אחת שדה ו
 לעשות באח ,ופאה שכחה לקס הניחי א״ל עריסה ולעשות לקצור באת ,כלאים תזרע לא לה אמר לזרוע באת
ר א״ל גורן  מה ;לו ונתנה הדין אה עליה הצדיקה ,שני ומעשר ראשון ומעשר מעשר ותרומת תרומה ת

הן; וליהנות מגיזותיהן ללבוש כבשות שחי ולקחה השדה את מכרה עשתה תי רו  וא״ל אהרן בא שילדו כיון מפי
ר  הדק את עליה הצדיקה ,הזכר ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור כל הקב״ה לי אמר שכך הבטרוח אס לי ק

ע לו^ ונתנה  לו^ חתן צאנך גז וראשית הקב״ה לי אמר שכן הגז ראשית לי פני א״ל אותן וגזזה גיזה זמן הגי
ק ששחסה כיון ,ואוכלתן אותן שוחסת אני הרי הזה באיש לעמוד כח לי אין אמרה ע לי תני א׳׳ל או  הזרו

 כל כשוב שכך לי חנם א״ל ,חרם עלי הן הרי מידו נצלתי לא אותן ששהסתי אע״פ לו אמרה ;והקיבה והלחיים
^ עלובתא ניזהא הא כזין אריך ̂ בנותיה ושתי היא בוכה הניחה .לו והלך נסלם ,יהיה לך בישראל גורם

כ״כ

ר צ ד או מ ח נ
מ ל :שלמים נו ל ע ה ויולדת סתס יולדת קרבן .ליידח כ ע  S בז
ל כ ה ו ב י  :זיבה בקרבן חייב ראיות שתי רואה אם זב קרבן .ז

דלה ה זד. וי ב ר  בהם שיש מצות חיובי הרבה מזה חוץ .ה
ס וחסרון פורח תו : כי מו כ ח ת ה  וליהן צהתמכם שנוכל .ו
אין למצות: גזטם ת ו ל כו ר בי ש ת ב א ש ה ל ל ז . ע ו ר ד ס

 לא כי שכלו, סי על כזה דת לו שיסדר האדם ביכולפ
 יהרוששו ולא והנורחות ההוצאות אלו לסבול ההמון כח יסצור

לו :ר^נוצם ויוססד אי ר כ ע אל שי ר ש כו׳ י ב' הוא הנה .ו ס  י
ע גלוי היה ולפניו ,הדורות כל סוף עד ומביע צופה דו  וי

 באדמתם בשבתם בישראל יהיו נפשות כמה תורה מתן במעת
ק תוציא וכמה א  במשך להם יולד אשר בהמתם וכמות צמחה ה

ל ה ג מ  הצרכים אלו אופני על ממונם ישראל יוציאו ושאם ,הדו
 מחמת אביון בהם יהיה ולא נשירים ישארו עדיין המצות מן

 האוזן את לסבר כדי הוא ,שיער כאילו ואמרו .ידם מתנת
ר :אדם גני בלשון ע שי ט ו ב י’ ש  ונמלה מלק להם היה שלא .לו
 שמכל המעשרות להם שיספיק מביט היה סקב״ה ,בארץ

ר תלות :מחסורם די השבנדם ב ד מ ם ב כי ר ע ה ב ל א  .ה
 כן אחרי היו כאשר ברבויים עדיין סיה לא שבמדבר שאע״ס

ם, משתנה הרבוי היה דור ובכל בא״י ה  הארץ הוצאת עכ״ז ב
ש כ ק בכל להם מזן אשר ם׳ וגי ה ז הצרכיי הערך שומר הי

הזה
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 שגם לדלות חעגץ יגיע ולא דבי/ ללוים יחסר ולא עשירים ישראל ישאח הזח חערך

 מחלום ראשונח בשנה היתה כאשר הכל לשוב היובל בשנת צוח כאשר ̂ משפחה או
 שאינם יכיר בהם שהתבונן ומי .מהכילם הספרים יצרו ורקרוקים בחלוקים ,הארץ

 ידעום, בל ומשפטים נוי לכל כן עשה לא ,חושבם ויתרומם ישתבח בשר, ממחשבת
 הדדן על העם הלכו ואילו ,שנה ת״ק אלף כמו הבתים בשני חזה הסדר ונשאר

:הארץ על השמים כימי מתמיר היה הנכונה

 עדוז ואיזו ,הנדולות החובות מאלה נרולה במנוחה היום אתם הכוזרי אמר נז
:הזח הסרר כל לשמור תוכל

אמר
נחמד אוצר

ארו :המיד ושוה ישר סדר טל ה1ה ש אל י ר ש ט י שיזיי • ע
 מישראל אחד כל שהוצרך מה כשנתנונן פלא כאמה שהוא מה

 שהיא שנים משנט אחת השכיחה זה וככלל ,מהכואתו להוציא
 מלק מתכואתם ונחסר ,היוכל שהיא מחמשים ואחת השמיטה,

ם, ואחד משכעה אמד שי  שהוא ראשון מטשר וחשוכ צא מחמ
 אמד דהיינו כשמיטה פטמים כשתי עני ומעשר מעשרה אמד
,משליש יומר יעלה המשכורת כמשכון הכל וכשנקכן ,מי״ד
ע כעכור משוויו נסהת שהיה שני מעשר מלכד אכילס\ צו

לאסל! כהמה ומפשר כהונה ממנוי! כ״ד ומלכד כירושלים,
 זרע מכל המלך ומןנשר מוכה קרכנות שאר והוצאות כירושלים

ת, והאילנות הארן מו ה כ ם, נפ״ד הרמכ״ם וכמ״ש ו כי ל מ ל׳ ה מ
 לכל אשר הרכוש מחצי יוסר יעלה השליש על זה כל וכשנוסיף

 פליאות והוא ,עשירים נשארו ועכ״ז ,למצות נותן שהיה אמד
ת׳ השגחתו א :י ל ע ו י ג ן י י ענ . לדליות ח ח ח מ ש מ ו א ט ב ש

 שהיה הגורל כצירוף הקודש כרוח נמלקה שא״י נודע ככר הנה
 ועל זס לשגט יעלה זה חלק הקודש כרוח ואומר מכוין הכהן

נוחלין* יש כפ׳ חז״ל שאמרו כמו הקלפי מן הגורל יצא פיו
 מ כרמכ״ן מצאתי (זה כגורל כיניהם נמלקו המשפחות וכן
 לכל שיגיע הש״י כהשגחה יצאו אלו החלוקות וכל ,פנחס) פ׳

 התולדות לפי הדורות כל סוף עד צרכו די משפחה ולכל שכט
 ■או משפחה או שכט איזה מאחוזת נחסר היה ואילו ,שיוציאו

 הערך נשתנה שלא וכאמה , הזה הערך נפסד היה ככר איש
ה,  אדם יכול ולא לאחוזתו איש כל שכו היוכל כשנת כי הז
ם :לצמיתות אחוזתו למכור קי ם בתניו קי  שהגיע החלק .ודקדו

עכנו. ההוא השכט מזג לפי כדקדוק היה מהשכמים אחד לכל ו
ם שאנשיו ממה  ויש ,פרקממיא אוהכ יש ,מלאכה לכל מטי

 וכדומס אניות לגור שאוהכ ויש ,האדמה את לעכוד שאוהכ
,מסוגל שהוא מה כפי מהשכטים אמד לכל הקכ״ה וסיככ ,לזה

ם(דף אמרו לזה ודומה מי ) כפס  אזילואמר ^ דהוה ההוא ד׳
ף י מא מ סי׳ כיראתא אסיסני י ה אם אומר שהיה (  דמזכולן ואשכמוהו כדקו הים) שפס על שיהיה חושק היה פלטין לו הי

שכון, ימים לחוף זכולון שנאמר אתי קא ה שכע לכל שהיה הרי י עי : המקומות מן לאחד נ עו כ ט «דו כ ם י ו . הסחרי ג ^  י
ס :המקום לי צר מלשון ,הספרים א כי ה ק עפר כשליש וכל מלשון .ס א ) (ישעיה ה ם :מדה מלשון מ׳ ב ש ך הכולא .חו מ ס  י

א :המצות דרכי לסדר תכלית הכלסי כחכמתו חשכ8 ה ל ש י לכלי כן ע ו ס לא ולשון אומה שום .ג  משפעים להם שיהיו ז
ם :הכא וכעולם הזה כעולם לתועלתם מיוחדים טי פ ש מ ל ו ם ב דעו מה איזה אמנם אס .י ס, משפנו לה תסדר או ד א ה  הו

י :יסדום מה על יכינו ולא ידעו לא והם מלכם כודים אשר כפי שנ ם. ב תי ב ם נודע ושיה מקדשות, כתי כשני ה  מעשי
לו :כאדמסם כשכתם לישראל שהיה המופלג אי כו ו ל ם ה ע ל ה ה דרף ע נ ו כ נ ע שומרים היו .ה מי ש ן :ה׳ מ ו nyD הי TD TO 

ל !*שמיס ץ ע ר א ^ הכורא וצייר שחשכ המו .ה כ ס תיז השמים ככריאתו י ה  כמפשש להם שסידר הסדר לפי כך שיתקיימו ו
כארצם: לפניו קיימים ישראל היו כך כראשית,

י ם אתם ו ם: . חיו מכ לו ה כג ל א ת. מ ו ב ו ח , התלויות האלו הרכות המצות ה ק א מ רק תקנה לכס אין ר״ל נ , ח ו ל ג  ה
ריה כל לשמור מאד קשה ו האלה: הדנ ז אי ה ו ד ל ע כ ר תו מו ש ל ל . כ ר ד ס א רחוק ר״ל ה מן שימצא מ  ק

ם שיסע מ המון ס פתחון לכס יש כלומר ,שזכרתי הזה הסדר ככמו והטורח הממון כהוצאות לכנס ירע שלא קדושים טל ס
טי ן לו י ם לעמוד ככד כיכולת ^ :ט

ה ד ע ה

יהודה קול
ה וחולים עושים הם כ״כ  בחלוקים :פ״כ ,בהקנ״

ם קי דו ק ד צרו ו ם י רי פ ס ם ה ל כי ה  כרוכם כי .מ
ס, כל גסכור להשתדל הסכרים מצע יקצר ק ה עי ר  ע

 וכו׳ סיני הר 3אצ שמיעה ענין מה בת״כ אז״ל כעין
 מסיני ופרסותים!דקדוקיה כללותיה נאמרו שמיעה מה
 וספרת שם בחמרו השמעה אצל היוכל וכמשוך ,זכו'
 לענין ולזה לזה שוה אחד משפע וגו׳ שבתות שבע לך

ר :ודקדוקיהם פרעיהס מרבית א ש נ  הזה הסדר ו
«ו הבתים בשני ף כ ל . ות״ק א ה נ  כיון לא ש

 לא יחד שניהם שהרי בחיס, השני המשך לזמן בזה
ם או כתי״ת המספר רק עמדו  שנה עשרים חוספח ע

 אמנם ,פ״ז סימן בראשון שכחבנו הדעוח שחי כפי
ה סנ  לצאתם השלישי בחדש בישראל תורה היתה מאז ה

 ט הנזכר בסימן לדעת הראית כבר כי ,ממצרים
 ובהוסיפנו / שנה כתת״ק ראשון בית מרבן עד מאז

 שני בית של ות״כ בבל גלות של שנה שבעים עליהם
 הדרכים שני פי על בקרוב שנה ות׳ לאלף יגיעו

 בנוסחאות תוספת ק' אות כי דעתי ולפי .שהזכרנו
 ות^ אלף כמו ליכתב הוא וראוי ,הסופדים לאשמת

 החבר שרצה לומר דעתנו שתסכים לא אם ,שנה
 לתוספת משש ולא ות״ק האלף חשבון סכום לעשות
 לע קרה הוא מקרה לא כי בזה החבר והורה .המאה

ד, ארוך זמן האלה התקיס בשמירת מי ת מ  ומזה ו
 לא ותורותיו האלהים חקי היותם מל הראיה קהחזק

: וההחכמוחו אדם משכל
העדה
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ח  השכינה, ר״ל ,בתוכה לעתה ונוטלה שעונשה שצופה העדה החבר אמר נ

 אלהיט כי ה׳ את לעבוד תוכלו לא יהושע שאמר מה תראה הלא
 שלא כענין ,והזהירות החסידות מן עדתו בו שהיתה מה עם וזה ,הוא קדושיפ

 מעניש והיה איש, אלף מאות משש לבדו עכן זולת יריחו בחרם עובר בהם נמצא
 ועונש ואביהוא נדב ועונש בצרעת מרים מעונש שהיה ומה ,שהיה מה לעתו הכל

המעט שיראה השכינה ממופתי שהיה ומה ,ה׳ בארון ראו כי שמש בית ועונש עוזא .

®ז . יהודה קול
ח ה נ ד ע  לעתה וגומלה שעונשה שצופה ה

 עדה איזו שאלת אשר על ר״ל .וכו׳
 העדה כי המלך אשיבך ,הזה הסדר כל לשמור תוכל
 השגחת ארמיות בעין עין הצופה היא זה על תוכל אשר
,רגע כמו אחד לעתה מיד ולענוש לגמול בתוכה האל
 צ״ה סימן בראשון האומה מעלת בזה שזכרנו וכמו

ת בכל כלומר ,שלה לעת ירצה או .■ל״ב סי' ובשני  ע
א :לעונש או לשכר ראוי דבר עשותה ל ה ה א ר ה ת  מ

ר מ א ע ש ש הו  האחרוניס יהושע דברי הם .וכו' י
 את לדעת לנסותם ישראל בני אל בא כאשר כ״ד סימן
ת' מצותיו הישמרו בלבבם אשר  לפניהם ושם לא אס י
 וזה ,אלהיהס כעבודת יתאמצו למען וחמורות קלות

 לעבוד תוכלו לא ,העם כל אל יהושע מלל אשר הדבר
שים,הוא אלהים כי ה' את  ישא לא הוא קנוא אל קדו

 אלהי ועבדתם ה׳ את תעזבו כי ולחמאתיכם לפשעכם
 היטיב אשר אחרי אחכם וכלה לכם והרע ושב נכר
ם ויאמר ,לכם  נעבוד ה' את כי לא יהושע אל הע

: גו׳ ה ו ם וז ה ע ו מ ב ה ת י ה . ש ׳ ו כ ו ו ת ד  העונש ע
ם כן היה המסופר הזה הנחון  הנמצא החסידות עוצם ע

ה, אז ד ע  מן לבדו היוצא עכן ענין עליו שהראיה ב
 שהזכירוהו וכמו (ז׳) ביהושע הספור כפרסום הכלל
 ולחצי גד ולבני ראובן לבני עמו נשיאים ועשרה פנחס
 מעל זרח בן עכן הלא לאמר כ׳) (סימן מנשה שבס
 איש והוא קצף ■היה ישראל עדת כל ועל בחרס מעל
ה בעונו: גיוע לא אחד הי ש ו י נ ע ל מ כ תו ה ע  ל
ה . מ ה י ה  היחידי האיש מעון שהיה שמה ר״ל ש

 בחלאה שם כמבואר מיד לכלם ענשו מתפשס היה ההוא
: במלחמת בעבורו מצאתם אשר עי ה ה מ ה ו י ה  ש

ש נ ו ע ם מ רי . מ ת ע ר צ  נפקד לפתע פתאום כי ב
 משה אל פתאום ה׳ ויאמר בהעלותך פ׳ כאמרו עונה

 מין ופרט ,וגו' שלשתכם צאו מריס ואל אהרן ואל
 עליה הבא העצום בעונש להפליג בצרעת שהיה ענשה

 בהיות לרוע, הארץ בכל כמוהו ראינו לא פתאום
שט יהיה למחנה מחון כי וקצף בזיון כדי לבעליו  מו

ש :ממוח ומר רע והוא ,ישב ובדד נ עו א ו ז .עו
 ידו את שלח אשר על וימות שמיס בידי הוכה אשר

 כמסופר הבקר שמטו כי בראותו ה׳ בארון לאחוז
) בשמואל ו׳ ) ש :ב׳ נ עו שי ו ת אנ י ש ב מ .וכו' ש

טה כמאן דעתו גלה ה׳ בארון ראו כי באמרו ענשס סבת שזכר וממה ,׳)ו (ש״א מפורש שמוא. בספר סו מר(  דא
 ולא הכתוב מאמר על בזה ועברו שבתוכו מה לראות ה׳ ארון אל הרסו כי חטאם שהיה נאמרין) אלו פ׳

או מתו, הקדש את כבלע לראות מ ב, של פשוטו באמת והוא ו תו  בעמנו נמצא הפתאומי העונש כי לומר וכיון־ כ
̂ הקרי ע״צ סדרו שנה לא כי תחזה ואחה שזכרנו. כמו המדוקדקת ההשגחה משלמות וזה קלה, לסבה חף

כי

נחמד אוצר
ה העדה ח3 פ צו  ,לשמור סוכל פדה איזו שאמרת מה . ש

 צופים יחד שכולם מאחר ודאי הנה ,לא ולמה
 על לפקוד כקרכם מתהלך ומי וחשבון דין נותנים הם מי לפני

 :ה' לטבודת וסרים קדושים כולם שיהיו יתחייב ,עונם
ה ש עונ ה ש ל מ ו ג  :לצדיקים שוב וגומל לחושאים המטניש .ו

ה ת ע מיד תכף .ל ה ר״ל :והטונש השכר פורט ו נ כי ש  . ה
 טל נטנשים תיכף היו זה ובטבור בקרבם, שורה היתה

ה :טונותיהם ר מ מ א ע ש ש הו  קודם ישראל את כשהוכיח .י
 או אמורי אלהי בוחרים האם אותם ושאל הטם את ונסה מותו

 את מטזוב לנו חלילה כולם אותו ויטנו ה׳ את לטבוד רוצים
, אחרים אלהים לטגוד ס' ' ו ג  תוכלו לא יהושט השיב ט״ז ו

גו׳ לטבוד  ישא לא הוא קנוא אל הוא קדושים אלהים כי ו
 בשונאיו מקנא שהוא מי ודאי הנה כי ,כ״ד) (יהושט לפשטכם

 יכול שאינו טוד כל למשא טליו• יהיה בהם להנקם ומושק
 מתאחר שאינו ודאי יכולת לו בשימצא ותיכף ,נקמתו להשלים
 קנוא שאל אלהים טנין לנגדם שם הדמיון זה וטל ,בנקמתו

 לפשטיהם ישא שלא ודאי יכולת כל ממנו יבצר שלא ומאחר ,הוא
ה :תכף הטונש להים ויגיט ם וז ה ע ה מ ת הי תו בו ש ד  מן ע

ת. דו סי ח  טכ״ז חסידים כולם יהושט בזמן שהיו אט״ס ה
 :ה׳ בטבודת להזהר צריך מאד שמאד להם ואמר אותם הוכיח
ן י ענ א כ ל א ש צ מ  שלא מה חסידותם טל והראיה .וכו׳ נ
 לבדו מכן רק ירימו משלל ליקח שלא החרם טל שטבר מי נמצא

ש והיד. :כזה רב מהמון י נ ע ל מ ב תו ה ע  זה כל וטס .ל
ה :תכף נטנשו החרם טל שטבר ^מטכן יחידי חטא בטבור  מ

ה. י ד. ש ישראל:. כל טונש הטי במלחמת שם כמבואר ש נ עו  מ
ם ת מרי ע ר צ  הטון לה לתלוס צדקתה כל לה עמד לא איך .ב

 כסבורה שוגגת כעין בזה שהיתה היות עם ,במשה שדברה הזה
 יותר בחסידות והפליג מאשתו הפרישות אל נטה מדעתו שמשה

ש : הצורך מן עונ ב ו ד א נ הו כי א  שנשרפו זרה אש על .ו
ש :סכף ב עו א ו ז  בארון לאחוז ידו שלח כי בעבור אשר . עו

) (ש״ב הבקר שמטו .כי בראותו  שלא שנתכוין היות טם ,י'
ש :לשוגג קרוב טון זה וגם תכף, מת עכ״ז ,הארון ♦פול נ עו  ו
ת י ש ג מ  אותו שהחזירו ה׳ בארון שראו שמש בית אנשי .ש

) (ש״א פלשתים  לראות יבואו ולא שנאמר מה על ועברו ,ו׳
 על ואפילו ,נאמרין אלו פ׳ חז׳׳ל כמאמר ,הקודש את בבלע
 ביס מעשה שהיה ואע״ם .תכף בא היה,העונש בעלמא לאיה
 שלא הטון קלות מפני אח״ז הביאו עוזא למעשה קודם שמש

ה :מיד נענשו ועכ״ז ראיה רק יה9 מ ה ו הי תי ש פ מו  מ
ה נ כי ש  שהשכינה וסימן.מובהק מופת בדרך עוד שהיה ומה .ה

ה :ישראל בקרב שורה א ר ט שי ע מ ת מן ה ו נ עו אפילו .ה
על
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 על בנופים יראה הענין ירבה וכאשר ובבגדים, בקירות לעתם העונות פן

להכיר ,הדקה הזאת להכמה מועמדים והכהגים ,והחולשה* החוזק מן מדרגות
מזגי במרים, צפו כאשר שבועים, בו ומצפים אלהי ממנה מה

והדלות *נ״א
יהודה קול

 לגדג שמש ביס ואנשי עוזא לסמוך מלאכהו כיון כי
 זכרון הקדים כן על ,בקדש כלס המא להיות ואביהוא

 נדב זכרון סדר כך ואחר חגיאם, מכלל היוצאת מריס
רה, אש ה' לפני הקריבו אשר ואביהוס  רבי ולדעח ז

 כי ,שכר נסך הסך בקדש חפאס היה כבר שמעון
 למיתתס סמוך שהזהיר ממה למקדש נכנסו יין שתויי

 ידו שלח אשר פוזא ענין ואחריו ,חשת אל ושכר יין
ה. ולא ה׳ בארון ק  שמש בית אנשי היות ועס נ

 החבר בדברי נתאחרו ,וכזמנם ככתבם י אליו קודמים
אה, לשי חשאס לקלות ר  בית אנשי ועונש וז״א הנ

, בארון ראו כי שמש '  תיוחס שלא אע״ש כלומר ה
ה :בעלמא לראיה רק משאתם מ י שהיה ו ת פ מו  מ

 מצעדיו ,וכו׳ הענין ירבה וכאשר וכו' השכינה
 בעל אין רות במדרש ז״ל חכמינו יושר אמרי על כוננו

 למד אתה ממי תחלה, הנפשות מן שורע הרחמים
 ביתו ובני בבניו כך ואחר בממונו החלה לקה ,מאיוב
 ויך בממונם תחלה במצרים-, וכן .בגופו כך ואחר
 כל ויך כך ואחר בעירם לברד ויסגר ותאנתם גשנס
 ביתו על באין תחלה ,כן בנגעים ואף .במצרים בכור
 את וחלצו שנאמר חליצה שעונים הן הדיי בו חזר

 שנאמר נתיצה מעונין לאו ואם הנגע בהן אשר האבנים
 באין כך ואמר ,עציו ואת אבניו את הבית את ונתץ

 קריעה סעונין לאו ואם מושב בו חזר בגדיו פל
 שריפה מעונין לאו ואס הבגד, מן אותו וקרע שנאמר
 חזר גושו מל באי; כך ואחר הבגד, את ושרף שנאמר

 ,מושבו למהנה־ מהון ישב בדד לאו ואם מושב בו
ם והנה .ע״כ  תמונתו שומר בלתי הכתוב סדר היות ע
 מאיוב בפלילים נתן אשר סדרו על עמדנו כבר ,המדרש בעל עליו ישית כאשר לנגע נגע ובין לדין דין בין

 היה לקמחו רבו כשבא ,נמכר שהיה רע לעבד דומה הדבר למה משל במדרש עוד יזכרו וזכור .וממצרים
הן, אוחו רודה יהא סרח שאם כבלים עמו לקח רע עבד שהוא יודע  וכבלו. כבלים אותן הביא שסרח כיון ב

. אוחו. רודה יהא שאסיחשא הללו יסורין והתקין לחמוא עתיד שהאדם לפניו גלוי.וידוע היה הקב״ה כך הן  ב
ך  עשם ,אחוזתכם ארן בבית צרעת נגע ונתתי שכתוב זהו תחלה לוקים היו האבנים ,באים הנגעים היו ג

 מלקהו לאו ואם מוסב בו חזר ,צרעת ־נגע בו יהיה כי והבגד שנאמר בבגדיו מלקהו לאו ואם מוסב תשובה
 1ראש במריסה יש ועדיין ,ראשו ימרס כי ואיש שנאמר הראש ממריסח מתחיל מעס מעש בגופו וכיצד ,כגופו
 בו חזר ,שחין בעורו בו יהיה כי אדם שנאמר בשחין מלקהו לאו ואס מוסב בו חזר ,לסהר ספק לטמא ספק
 באפרו רצה ומה החבר כונה נתבארה ובכן .ע״כ ,וכהרח ספחת שאת קשים בנגעים מלקהו לאו ואם מוסב

ם יראה פי ת על בגו ו ג ר ד ק מן מ ז חו  מחזק שזכרנו המדרש בעל דברו לאשר מכוון שענינו ,והדלות ה
 אזן יגלה אז דרך .על ,הקודם המוסר אצל פנינו שבא עומת כל אדם של גופו על הבאים היסורין וחלשת
 באו וכבר .מאון ישובון כי ויאמר למוסר אזנם ויגל (ל״ו) שם אמרו וע״ד ,ל״ג) (איוב יחתום ובמוסרם אנשים
 בארוהו ג״כ ז״ל ורבותינו ענינה ביארנו כבר צרעת סומאת אבל ,וז״ל מ״ז פ׳ בשלישי לזה מכוונים המורה דברי

 עשה ואס ,בכתלים ההוא.יתחיל ושהשנוי הרע לפון על עונש שהוא עליו המוסכם והעיקר ,אותו והודיעו
 יתפשנו במריו עמד ואם ̂ ביתו וכלי משרתיו לכלי ההוא השמי יתפשס במריו עמד ואם ,המכוון הוא השובה

ה :ע״כ ,וכו׳ באומה מופת וזהו ,לגופו p ואחר בגדיו אל ה מ נ מ ם אלהי מ פי צ מ  שבועים בו ו
פו כאשר כו׳. במדים צ  בלחי הץתה הצרעת משפסי יורו המה החבר בדברי הבוחן עיני מראה לכל ו
 לן ומצפים אלהי ממנה מה ולהכיר וז״א ,מרים של כצרעתה פון לתוכחת אלהית בהיותה רק לסומאה נחשבת

שטה אס הצרעת איכות כפי הראוים השבועים ט לצפות ראוי יהיה אלהי בהיותו שאז לומר רוצה ,שגועים
או

 ממנז ומה
מתישב

נחמד אוצר
ם :נראה הטונש היה קטן טון טל ת  'איחור בלי תכף .לע

ת רו ם בקי בבגדי  נגע נלאה היה וכבגדיס הכפים בכותלי . ו
 מן סורט הרחמים כטל אין רות כמדרש רו׳׳ל ואמרו ,הצרטת

 p.כנגטיס ואף ,וכו׳ מאיוב למד אתה ממי ,תחלה הנפשות
 שנאמר חליצה טטונים הרי כו חזר ,כיתו על באים החלה
 נתיצה טטונים לאו ואס ,הנגט כהן אשר האכניס את וחלצו

 כו חזר ,כגדיו טל כאין ואח׳׳כ ,וגו׳ הכית את ונתן שנאמר
 ,הכגד מן אוהו וקרע שנאמר קריעה טעונין לאו ואס מוטב
 כאין ואח״כ ,הכגד את ושרף שנאמר שריפה טעונין לאו ואם
דד לאו ואם מוטב כו חזר גופו על  .ע״כ ̂ למחנה מון ישב נ

רבה : החכר דכרי נמשכו הענינים אלו ואחר ן י עני  ענץ .ה
ק מן :החטא חוז ה ה ש ל חו ה  יכן , הנ״ל כמדרש כנזכר .ו
 ויש שכוע עוד שנסגר ויש כשכיעי שנטהר יש הגוף בצרעת
ם : מוחלט מצורע שהוא הני כ ה ם ו מדי ע  מזומנים הכהניס . מו
ר :והנפלאה הדקה החכמה זאת להכין הכי ה ל ה מ נ מ  מ
הי  :טכעי ואינו אלהי עונש על הבא הנגע הוא מה .אל

ם מצפי ם. בו ו עי בו  שכוע לפעמים הכהן כו מצפה ש
 כשיטויו או במראהו הנגע נחסר אם בשביעי ורואה אחד

 ואו ,ימים שכעח עוד אוחו מסגיר בעיניו עמד ואם מטהרו
 הוא כשחה ואם ,הכהן וטהרו בעור פשה ולא הנגע כהה אם

א כשכוע פשתה אם וכן ,מוחלט מצורע  מצורע הראשון,הו
 מוסגר אינו קל הוא אם ,החטא ערך לפי זה וכל .מוחלט

 שבועות, שני מוסגר גדול יותר העון ואם אמד שבוע רק
שר :מוחלט טמא גדול וביותר א ם צפו כ  ראיה הכיא .במרי

 כמו ,כתשובה שישוב עד לו וממתין העונש מכלל ההסגר שאף
ם שמצאנו  ,תאסף ואחר ימים שבעת תסגר הש׳יי שאמר נמרי

ה :במרים כמו אלהי עונש שהצרעת ראיה וגס מ ת ו נ מ  מ
ם יש .סוגי חליי שאר כמו האדם מזג מרוע שבאים מהעעי

הגוף



mהבוזדשני מאמרספר
 שאמר במה יתברך הבורא עליה הזהיר מופלאה הבמה והיא ,מתישב ובלתי מתישב
:הלוים הנהגים אתכם יורו אשר כבל ולעשות מאד לשמור הצרעת בנגע השמר

אמר
נחמד אוצר

ה ט ,הגוף ם מ עי ם, היו המטמאים מג מי  מז״ל כמאמר ל
כל, כסיד לה שניה כשלג עזה גהרה  שניה לבן כצמר שאה ההי

 מכלים מהם יש אחרים נגעים עוד יש אמנם .גיצה כקרום לה
 שאינם ,יצילנו השם ,ודומיהם והשקארבוט הסרטן כמו הגוף
 מרל אמרו שעליהם הנ״ל מראות מארבע טומאה נגעי מכלל

 כפרה(בפ״ק מזבח אלא אינם הללו מראות מארבע בו שיש נל
 לבנים ואינם הרעים מצרים מדוי מכלל הם אבל ,וברכות)

ק ב :לאדום נוטים או שחורים ו ש תי  צרעה שהיא יש .מ
 שנאמר כמה ,תיכף מטמאו רק כלל מסגירו אינו ואז גושנת

גו׳ באדם תהיה כי צרעת וגע  וטמאו היא נושנת צרעת ו
תי :הכהן ל ב ג ו ש תי  :הסגר וטעונה נושנה שאינה מה .מ

ה מ כ ה ח א ל פ  רק שאינו זה הכהן בהכרת אלהי ענין .מו
 :תכונתה עד לבוא הזה היום עד הנפלאה אלהים חכמת מחמת

ר מ ש ע ח ג  מן ריחוקה מפני בעיניך קלה תהא שלא .וכו׳ בנ
: בהשגחה בה גדול שענין השכל

ט ת ה

יהודד! קול
ב. כגזלת יומר או  כאמין בזה הדמיון והביא הכפו

ז' הסגר הדבור ע״פ אחד שבוע במרים צפו כאשר
:וגו' מריס ותמגר תאסף ואחר למחנה מחון ימים
 של מזגו לכובע נמשך ר״ל .וכו׳ מזגי סמנה ומה
 יושב מתישב ובלתי מתישב שאמר ומה .אדם

 I מיד יומלכו וקבוע מתישב בהיותו כי האלהי החלק אל
 הכהן וממאו בשרו בעור היא משנת צרעת אמרו כעין

. יסגירנו לא גו'  המצורע תורת תהיה זאת והנה ו
 וז״צ הרופאים אביר ספורנו החכם שכתב מה לדוגמה
 יהיה וזה בשרו, בעור יהיה כי אדם .תזריע בפרשת

 1ל שחה .הנדות מדם הזרע יטהר לא אם ברוב
 כמן לבן ומראיהן צרעה מיני כלס ,בהרה או ספחת

 הרופאים שספרו הצרעת ממיני בהם ואין .בקבלה שגא
ק, והאלבאר״ס המורפיא״ה זולתי ת הנ  שאר אמנם ו
 הגוף לכל סרסן שהם שספרו החזקים הצרעת מיני

ם והם גכלל  ז״ל שספרו לבדנה המראות ארבעת אלה כי ,כלל התורה תסמאס לא והשחרות האודם אל מסי
 מארבע אחד בו שיש כל פ״ק) (ברכות כאמז״ל עון על בחוכמות באות ותולדתה בהרת ותולדתה שאת שהן

 צד על כלל בעמנו יהיו לא הרופאים שספרו הצרעה מיני שאר אבל ,כפרה מזבח אלא אינם הללו מראות
ה לא אס כפרה מזבח  בהנהגת הפא מצד או ,הרעים מצרים מדוי כשאר ח״ו הקלקול בתכלית עמנו יהי

כ. כלל, ניומאה בהם תהיה ולא וזולתם, והמשתה המאכל ״  הצרעת סוג אלהי שממנה מה יהיה ובכן ע
 שומת ודתיהס זה כראי זה ראי לא כי ,הרופאים אצל המוזכר הצרעת סוג מזגי שממנה ומה ,בכתוב המוזכר

 מהישג אמרו בשנסב אמרת דרך על הדברים לבאר לנו הונח מקום ואולם .דברנו כאשר לסמא או לסהר
 אופן על כשיהיה הסומאה יסבול הסבע בדרך הבא המזג גס זה ולפי ,אליו הקרוב המזגי אל מחישב ובלתי

 ריב כל יהיה פיהם על אשר וכיוצא ופשיון לבן ושער מחיה ידי על וקבוע מהישב היותו מפנינו יחפרסס
ע וכל ם ממסכת בראשון כמוזכר להסגיר אם להחליס אם לפטור אם ע  הדבר היות שעם ,והלאה וממנו נגעי
 האדם על המשתלשל אלהיס נגע אס כי זה אין ,המזג מצד מבעית מהתחלה ובא מראיתו,ממשמש לפי

 יהיה המין ומזה .טונם ובנגעים פשעם בשבס ופקדתי וכאמרו ,רצונו עושי משרתיו המבע דרכי באמצטות
 יהיה הנדה מן נשמר שהבלתי ללמד זה היה כי ,יולדת לפרשת נגעים פרשת סמיכות על במדרש שאז״ל מה

 לשני משמש הוא ואס שנים, לעשר מלורע הולד יהיה לנדהה ראשון ביום עמה שישמש מי וכל מצורע, מולד
ם מי ה לנדתה* י  מצורע יהיה ננדתה השביעי ביום ישמש שאם ימים שבעה עד וכן ,שנה לעשרים מצורע יהי

 ממעי מצורע היוצא קמן שאמרו מה כן גם יהיה המין ומזה .בחנהומא מפורש שבא וכמו ,שנה לשבעים
 ,בשרו מצי ויאכל אמו מרחם בצאתו אשר כמת תהי נא אל הכתוב מאמר יתבאר שעליו ,סהרה לו אין אמו
 הצי שנאכל כמי הוא הרי אמו מרחם מצורע כצאתו אשר כמת החשוב כמצורע זאת אחותנו תהי נא אל ר״ל

 אחה אין שאס ,אודותיך על נצסרעה אשר הזאת המצורעה חורת תהיה וזאת ,עולמית תקנה לו שאין נשרו
 .הנעלב חבירו כרצון זולתי לכפרה נחנו לא לחבירו אדם שבין דברים כי ,לה אין תעלה רפואות עלבונך פוחל
 הוא אס בענינו להבחין אליו לב לשום אין שהאלהי רק הסומאה, בענין המזגי מן האלהי יובדל לא זה ולפי

 לבלתי קבוע בין יבקר לא חיותו עד הראוים השבועיס עליו לצפות ראוי פנים כל על כי לאו, אם מחישב
 .הנגע נרפא עד אמד לשבוע מיד שהוחלפה מרים של כצרעתה ,גפלאת והיא זאת היתה ה׳ מאח כי קבוע
ראף הפלא צד נתפרסם שלא המזגי אמנם מ,  המושרשים. הכללים ע״פ מתישב לבלתי מחישב בין בו לבקר בעני
 בשהוף כ״ד פ׳ המורה כתב כן ועל ,הפלא בתכלית נפלא דבר ה*ה סריס של שצרטתה בו ספק שאץ וממה
ס שני בו יש וילך בם ה׳ אף דחר כי קלך, , עניני ד ח  וענץ בהליכה, המכונה ההשגחה הסתלק ענין י

 ע״כ .כשלג מצורעת שבה ולזה אליהם ונמשך הלך אשר אף החרון כלומר ,והראותו והגלותו הדבר התפשס
 השגחה והעדר פנים מהסתר לא העונש צד על מהשי״ח מכוונת מריס צרפת היחה איך בהם שכיץ מדבריו

ה ואל .בלבד  מסגירה מי בחפלה רופאה אינך אם ,כמת תהי נא אל בספרי מצינו מאשר נדהם כאיש חהי
ה מי או מי פ ם את רואה קרוב ואין קרוב שאני לראותה אפשר אי אני ,מ  ,וכו׳ בפולס אין אמר וכהן הנגעי

ם שגם מזה שנראה  מוכיח שכן ,מתישב לבלתי מתישב בין להתבקר ניתט בפלא המפורסמים המופלאים הנגעי
ר כמת ההי גא אל .וכו׳ לראותה אפשר אי אט מסהרה מי או מסגירה מי אמרו מ ע f להושיע יוכל לא ו

גי



ט הכוזרישני מאמרספר 137 פ
 :לשכל אותם ומקרבים מספיקים דברים בזה אצלך היש הכוזרי אמר ט3
 וראוי ,האלהי הענין ובין שכלנו בין ערך שאין לך אמרתי כבר החבר אמר 5

 אחר אומר אני אבל .לזה והדומה הנדולות אלה עלת לבקש נטרח שלא
 תלוי והזיבות הצרעת שתהיה שאפשר כן, שהוא שאגזור מבלתי המהילה בקשת

א ״הוא המצורע והאבר ,הנדול ההפסד הוא המות כי ,המת בטומאת ת(ל מ  דומה כ
 (לא טפה להיות "מוכן טבעי רוה בעל שהיה מפני כן, הנפסד ודןזרע ,המת) לבשר
 והרוח החיות כה כננד ״והפסדו ,אנוש ממנה שיהיה טבעי) חיים רוח לקבל מוכן
בעלי אלא דקותו לרב הזה בהפסד משיג ואיננו ,למת) דומה נפסד וכאשר (נ״א

הרוחות
ל ה קו ד הו י

 ולומר, להשיג ובלככך בשיך מאד הדבר אליך קרוב ?י
י  צורך להוכיח כדי ט אין כהן של ראייתו ענין ג

 זה אין כי ,מהישג לגלחי מחישג בין להגדיל הביקור
 וכיהרתן הנגעים סומאת שאין הכתוב גזרה מאני רק

 במסכת שנינו שלימה ומשנה ,כהן פי מל אלא נגמרת
ם את לראות כשרין הכל ג׳ פרק נגעים  אלא הנגעי

הן, בידי תלויה והמהרה שהסומאה כ  לו אומרים ה
 אומר והוא סהור אמור ,כומא אומר והוא ממא אמור

ר, הו כ. פ  לרבות סופנו אם אמרו כהנים ובתורת ע״
 ,הכהנים מבניו אהד אל או ה״ל מה ישראל כל את

, מפי אלא וטהרה טומאה שאין ללמד אלא הן  הא כ
 לכהן ואומר הנגעים את רואה שבישראל חכם כיצד

 טהור אמור ,טמא אומר והוא טמא אמור שוטה אפילו
 לכהן היו צריכים כאן אף .ע״כ ,טהור אומר והוא

ם וטהור טמא שיאמר  ספק בלא שם הטומאה היות ע
 ומפורסם. גלוי פלא ע״י בה נגעה אלוה ויד הואיל

 דמגילה פ״ג במשנה אמרם כעין מסגירה מי לשון ואין
 פריעה אלא מוחלט למצורע מוסגר מצורע בין אץ

 כלשון ,מוחלטת טומאה על ענינו רק ,וכו' ופרימה
 ואחר למחנה מחון ימים שבעת חסגר שם הכתוב
ט' למחנה מחוץ מרים ותסגר חאסף  אומר אני ועוד .ו

 אגדה דרך הוא מספרי זכרנו אשר המדרש ענין גי
 ,אחותם צרת על בהתחננו אהרן של דבריו להמליץ

 שם היה ולא הואיל מרים נסגרה איך כן לא שאם
ק ם במשפטי הכתוב כגזירת יקרא טמא טמא אשר ג  טל הכלל מן יצא ההוא הענין ודאי אלא ,כאמור הנגעי

חט ה׳ פי :לכונתט מדחה הנזכר המדרש ק ואין ,יסעו פיו ועל בו י
 מופת שאינה אע״פ טברת בסברא אליהם האדם לב להטות שיספיקו ר״ל .וכו׳ מספיקים דברים

ה הלשון דוגמה בא וכבר .חותך :שמה כמטאר זולתם ובמקומות וס״ח י״ג סימן בראשון מ
D ר ב תי כ ר מ ך א ן ל אי ך ש ר . ע ט׳  סימן הזה ובשני וצ״ט ע״ח סימן בראשץ זה על העירהו כבר ו

ח: כ׳׳ו מ״ ת כי ו ו מ א ה ד הו ס פ דו ל ה ו ד ג  מוליי ונאלח נתעב להיותו ראוי הפסדו ולעוצם .ה
ר : בנוגעים טומאה ב א ה ע ו ר צו מ א ה ת הו מ ד, ההוא האבר מן החיות להעדר .כ ס פ  אז״ל כן על כי הנ
 רמובים ארבעה רבה ובבמדבר ,בביאה מטמא מצורע כן אף באהל מסמא המת מה כמת תהי נא אל בספרי

ס׳ כמת תהי נא אל דכחיב מצורע ,בניס לו שאץ ומי ,וסומא ,ומצורע ,פני ,כמת ע :ו ר הז ד ו ס פ נ  P ה
. ט׳ , סימן כמטאר אליו הנושא והרוח החיות כח העדר מצד המת לטומאה הזיבות דימה ו ע, כן א ר  הז

 חיים רוח כעל אנוש מסנה להתחדש ראויה מפה להיות מטבעו ט שהוכן טבעי רוח בעל בהחלה היה כי
 זולת אינט המוח נדר ואם .כאמור לו המשא והרוח החיות כח ממט נעדר ההוא הזרע ובהפסד ,באפיו
ת, הפסד חיו מנו, חיותו כח נעדר אשר הזרע גם הנה ה  מאד הדבר אליט וקרוב תוצאות. למות לו יש מ

טעם ,ח״ל זרע שכבת טומאת על מצורע בפרשת הרמב״ן כתב אפר  בטבע שהוא אע״פ זרע שכבת טומאת ו
דע לא והשוכב משחת המקור כי ,המת טומאת כטעם התולדה , טצר ולד ממנו יהיה או זרעו ישחת אס י ס'  ו

ו ע״כ: נ נ אי ג ו שי ד פ ס פ ה ה ב ז ב ה ר ו ל ת ו ק א ד ל כו׳. א ו4הנמר אמתח על המקום ממך ירחק כי ו
' הפסד ג

ר צ ד או מ ח נ
ש ט1 ה אדנ^ר הי  :הנגעים כמניני יודע אהה האם .בז

ם דברים קי םסי  האוזן את לשכך מעמיס איזה . מ
 פשמן שלפי מאחר ,השכל אל הדכרים אוהו לקרב המספיקים

:לקבלו מרחיק השכל הדברים של
אין 0 לנו בין ערך ש כ בי בשכלנו להעריך אין .וכו׳ ש  ד

 אפילו להבין האנושי לשכל מבוא אין כי אלהי
 הראות השמע בחוש ד״מ יורגש שלא וכמו ,קצט אפס

ם, הגווני ם, ענינים בהבנה מקום שום בשכלנו אין ק ו  אלהיי
 ישפונו שלא כמו רחוקו או השכל אל קירוב בם לדון לנו ואין

ה :הצבעים עגיני סומא הטלד ל ה ע ל ת א לו דו  מעם . הג
ת :כאלו נפלאים דברים ש ק ה ב ל חי מ תי :מהש״י .ה ל ב  מ

ר אגזו ה :בודאי הדבר שכן גוזר איני .ש בו הזי  טומאת .ו
ב י :והזבה מ לו ה ת א מ טו ה ב מ  כנועם טומאתם טעם .ה

ת כי :המה טומאת מו א ה ד הו ס פ ה ל ה דו  מפסיד .הג
אבר :הגוף מכל לגמרי החיות ה ע ו ר צו מ א ה , הו ה מ  ב
ע שבו המצורע שמן החלק ע  .טמא הוא ולכך מס כאילו הוא ה
 מז׳׳ל אמרו שעליו כבמי המה בשר א״כ לי קשה המפרש (אמד
 יהיה באיזמל מרגיש שבחי המה בשר אין ע״ב י״ג דף בשבת

■ מכלל זה אף רע וצ״ע): שמענו, לא וזה העעיס, הז  ו
. ד ס פ נ  צורת מלקבל שנפסד בעבור ג״כ מטמא הזב זרע ה

ל :אדם ע ח ב עי רו ב  הנזי צורת לקבל הכנה בו היה .ט
ד והפסד־ו :אדם ממנה להיות ג נ ח כ ת כ ו חי  כמו .וד%וח ה
ץ הטפה בזאת שהיה  אדם צורת לקבל ראוי שהיה גדול ענ

ע בו הפחיתות יהיה וכשנפסד ע  : מקודם לו שהיה המעלה ב
נו ג אי ג ו שי ד מ ס פ ה ח ב והזיבוס והצרטת הטומאות עניני .הז

אינם
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 האמתות בחלומות או באלהות להדבק המשתדלות החשובות, והנפשות הדקות הרוחות

̂" יש ועוד .הברורות והמראות  ,מקריים רחצו שלא בעוד בעצמם כובד שימצאו טעם
 משתנה ורובנו ,והיינות כפנינים ,הדקים הדברים במגעם שמפסידים נוסה וכבר

 ומי ,מת בו היה אשר בבית מה זמן נפשנו ומתבלבלת ,והקברות המתים מקרבת
 מי ,בשכליות זה דמיון רואים אנחנו באשר ,לזה משתנה אינו הטבע עב שהוא

ש  לתהנה נפשו זכות או המופתיות, בחכמות ומחשבתו נפשו לזכות שהואמבק
 ימצא וכן ,חיזק והמשתה המאכל ובתוספת העבים במזונות לנפשו מוצא ולתפלה,
:והשחוק האהבה בשירי והתעסק הליצנים בחברת הנשים, מישיבת היזק

ר א0 מ מטמא הוא למה הנפש שתסתפק מה בהתרת לי מספיק זה הכוזרי א
זה ־

יהודה קול
 אמגס כי באר הואיל למוה^ הדומה הזרע בהפסד

 הרוחות בעלי אצל רק ההפסד יורגש לא דקותו לרב
 אמנם כי ,מובל הוא יקרה נפש כי ,׳וכו הדקות

 המתיהסים החשובים בדברים רושם עושה הדק ההפסד
 צ״ג סימן בראשון שכתבנו מה לדוגמת .בדקותם אליו
 יבאיש מות זבובי באמרו הכתוב שכיון מה צרוף עם

 משלים ממשל והלא .ש«ה כמבואר וגו׳ רוקח שמן יביפ
 מה מפני הסבה אל שב והכל שיבא, כמו בזה הוא

 כשתן המותרות ביתר יקרה שלא מה מפמא הזיבות
 ויש ס״א. בסימן דבר של סיומו שיבא וכמו וכצואה

עקיבא) רבי פ׳ (שבת ז״ל שהזכירו מה דבריו בכלל
 ואין בזיבה מממאין ישראל בני ;ישראל בגי אל דברו

 לכל כזבים שיהו עליהם גזרו אבל בזיבה מסמאים כותיים
ת :דבריהם לו ד ת ש מ ק ה ב ד ה ת ל הו ל א  העדה .ב

ת או ;עליון חסידי סגולותיהם או קדושים כלם מו לו ח  ב
 את ירים כאשר כי ,והנבואה הקדש רוח בעלי .וכו'
 ההפסד בהרגשת ישראל וגבר החשיבות במדרגת ידו
ד :ומעופו דקותו עם עו ש ו ם י ע  כי ר״ל .וכו' ט

 להיות עצמה מצד הנחתו אמתת לקבל שראוי מה מלבד
 חשיבות מדרגה כפי בהפסד ההרגש חוזק מדרגת

 שקדם זכה נפש בעלי החשובים האנשים כי אצלו שנתברר מה מצד לזה ראיה הדמות לו יש עוד ,בו המתפעל
 זכות מצד אם כי זה ואין ,מקריים ירחצו שלא בעוד מהם הזיבות הפסק אחר גס בעצמם כובד ימצאו זכרם
 ומלח .במים בשרם ברחיצת רפואתם המציאה אשר התורה ממשפסי יסהרו שלא עוד כל לזה המתפעלת נפשם

 מבוארת הכוונה השני הנוסח ולפי .הולך סובב הזיבות על הספור עיקר שהרי ,ג״כ הזיבות טללת מקריים
ר :הדברים נאמרו עם איזה על ידענו שלא אלא ב כ ה ו ס ו  מהשגת שהניח מה משל ע״י באר הואיל .וכו׳ נ

ת, הרוחות לבעלי הזרע הפסד  הדברים במגעם שיפסידו הזיבות בעלי על הנסיון עמד שכבר ואמר הדקו
 נדת בימי האשה הבפת ע״י זכוכית במראה הנרשם הכתם על סופר זה ודוגמת .והיינות כפנינים הדקים

 :באיכותם קרובים הם הלא והזיבות והנדות .תשא כי פ׳ ראש הפילוסוף בשם הרלב״ג שזכר וכמו ,דותה
בנו רו ה ו נ ת ש כו'. מ  ההפסד להרגיש מאד קרובים החשובות הנפשות בעלי כי שזכר מה על ראיה מוסיף ו

ר :ומחון מבית ש א ו כ נ ח ם אנ אי מיון רו ה ד ת ז ו לי כ ש  יותר נגלה מבואר בדמיון דבריו חתם .וכו׳ ב
 הסבה היות עם ,פעולותיה משבח ימינה אחור להשיב תצוד יקרה נפש מאד קלה סבה כי וזה ,מהראשונים

 או שאמר ומה .הזכיר אשר ודומיהם העבים המזונות וכדמיון זכה הבלתי הנפש להפריד מספקת בלתי ההיא
ת כו שו ז פ א :וכו׳ נפשו לזכות או ר״ל ,נ צ  באיכותם העבים למזונות היזק מוצא שהוא הכונה .וכו׳ מו

 המרבים הדברים ויתר הנשים לישיבת וכן הנזכרת, נפשו זכות לענין בכמותם והמשתה המאכל ולתוספת
 באמרו שזכר הפעמים שני ע״י החול ובין הקדש בין להבדיל שם אשר התורה זאת כי אני חי ואולם .הבל
ם ,נסיחי לא כי עסקיו על נהבררהי לא ,וכו' משתנה ורובנו ,וכו׳ בעצמם כובד שימצאו פעם יש ועוד  אמנ

:הדחק בשעת אף עליו לסמוך הזה המאמר בעל הוא כדאי
א ה ס  :וכו׳ מספיקים דברים נ״פ סימן מאתך דרשתי כאשר מספקת פענה לי נותן זה ר״ל .לי מספיק ז

. הנפש שהסתפק מה ס׳ ש שהיתה במה ר״ל ו המותר זה מפמא זה למה בו מסופקת מפ
העצמי

א3* ם ׳ ע
נחמד אוצר

 וחשינופ נפשם לדקוה שהם ישראל באומה רק נפעלים 'אינם
ם ה מ  טומאה מקבלים העכו״ם ואין ,ההפסד מזה מתפעלים מ

 בזיבה מטמאים ישראל בני ר״ע בפרק אמרו וכן .דבר משום
ת :בזיבה מטמאיה העכו״ם ואין לו ד ת ש מ ק ה ב הד ת. ל הו ל א  ב

 שנאמר כענין הנבואה עליהם שתשרה מוכנים ישראל עדת נל
ד : נכיאים ה׳ עם כל והיה יתן מי עו ש ו ם י או טע צ מ  שי

ד ב כ הטעם הוא הדקות רוחות כעלי שהם שזה כלומר . כו  ג'
ם, מבלו פלא בעוד בגופם כובד מרגישים שהם מה  מקריי

ה ובבר :מזוכה כלומר ס ם :הנסיון הורה וככר .נו די פסי מ  ש
ם ע מג ם :כמגעס מפסידים והנדה הזכ .ב ם הדברי  .הדקי
ם :ההשוביס הדברים פניני  בלוכן פינוי שיורגש המרגליות .כ
ת :והזב הנדה במגע מראיתם נו י הי  :במגעם מהמן היין . ו
בנו רו ה ו תנ ש  :בגופם השינוי מרגישים ישראל בני רוב .מ

ת ב ר ק ם מ תי מ ת ה רו קב ה  או מת נפש אל יתקרבו אם ,ו
ת ;הקכרות בית בי שר ב ת בו היד, א  אדם יכנס אם .מ

ת :זמן איזה מהכלכלת דעתו לשם מישראל ליו כ ש  בדכרים .ב
ת :מושכלים מו כ ח ת ב תיו פ מו  הפילוסופיא חכמת .ה
ת או : האמתית כו שו ז פ  להתפלל נפשו לזכך שרוצה מי .נ

: ככוונת ג ל ה
א ק זה ס ספי ת לי מ ר ת ה ה :כישוב .ב שק מ  שתסת

ש פ : השכל אל לקרבו הנפש על שקשה מה . הנ
ה ז
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 והצואה שהשתן מה ,רוה כלו הלותו עם ,הזרע לומר רוצה ,העצמי המותר זה

צרעת ספק עלי נשאר אך .רובו ועם ומראהו ריחו כיעור עם מטמאים אינם
:והבגד הבית

ב  בגוןש הרוח במדרגת בישראל היתה השכינה כי לך אמרתי כבר החבר אמר ס
 בנופותם והדר זיו להם ונותנת האלהית החיות אותם מועילה ,האדם

 גופיהם ויתבערו עצתם מסתכלת מהם שמתרחקת ובעת ובמשכניהם, ובתכונותם
התרחק סימן ההוא האיש אדמת על נראה מיחידים מתרחקת וכשהיא ,יפים וישתנה

אור
יהודה קול

ע שהוא העצמי ר ה הז הו ת מ הר ה מו  המזון מיניב מ
ס מהעצ  שהיה ס׳ סי׳ כאמרו ,רוה וכלו הניזון בגוף ה

ח בעל עי רו ב ה להיוח מוכן ע א היה ס ה שי מנ  אנוש מ
כו' ה ,ו הר מנומא שאיננו מ מו ע ה רו  וכצואה כשהן הג

/ ו כ ם ו אד ה ראה ו ם י אס בעיניו שהנבזה לעיני מ  נ
אה לענין מ עו ה על כי שהורישני אלא ,ה ע היו ר  הז
הר ח בעל עצמי מו עי רו ב ר מ  להפסדו נמשך ,כאמו
מחה ענין מו הו לפי כי ,ה הר ה מ ה מאהו הי ה ,מו  מ
ה שלא ע במוהר כן הי רו ם שענין הג חיי ה ה המו  במל ו

נו ר :מעני א ש י נ ל ק ע פ ת ס ע ר ת צ י ב ד ה ג ב ה  .ו
ס שנראה ה ה היו רג מד הר ב מו ע ה רו  זכרהי אפר הג

ם לענין ה ם היו ם ג רי ה עד ח נ מו ם ה חיי ה , ו ו ה מו  כ
ם ואין ע מ מן הנזכר ה ם לחלוח להם שוה ס' סי נ  עני

אח מ ה במו מ :ה
ב  כהות מריחוק זד. כי לך אמרתי כבר ס

ר אח ליחן .וכו׳ השכינה . ה על האמו  ז
מן ה נ״ה בסי הי שהי פ מו מ שיראה השכינה מ ע מ  מן ה

ח עונו ם ה ה ע ה ל רו קי ם ב חי ב ם ה הבגדי כו׳ ו ם ,ו  ע
ה צרוף ח שזכר מ מיו ה מה האלהי מ מן באו  כ״ו מסי

ד ואילך מן ע ה כי באמרו ורצה .מ״ד סי ק ז חו  מרי
ח חו שכינה כ ח הבגד צרעה ענין שקרה ,וכו׳ ה בי ה  ו

ה ב ס ק מ חו ה רי מו שכינה כ ה ה שופעו שעה באומהנו ה  ב
ם ונכלל .הכושר ה כן ג ם בז ע  כי צרעה לנגע שני ט
ה הי ם ה אד ה .ב מן לנו הוגד מראש הלא כי וז  כ״ו סי

ה איך ה שכינה הי ח כמעלה בישראל ה ם בגוף הרו ד א  ה
ה ל עי ם מו ח ש או ח החיו אלהי  מלך פני באור כי ,ה

ם הדר זיו להם ונושנה חיי ם ו ה פי ר כי ,בגו  כבוד הד
הב׳ הודו מו י רה שופע ממקו א זו ם על שם הו ה  כל פני

ם ה אי ם רו רו כי כר י מי ומין מין כל בין ברכה הי ע  מ
ארז שופרייהו ,ה ן ו שה שופריה מעי ם בקירון רבינו דמ פני ה מדי־גת אצל נפשוח בערך איש איש ה שג  הה

ח קו הדב ה ו מ כ ם ח ר אד ם :פניו האי ת נ ו כ ת ב שכונה הוא .ו ד כי ,המלבוש מ הדר הו  לא שמלהך יי״ד ,לבושו ו
ך בלהה ם ומגהצין שפין כבוד ענני שהיו ,מעלי ה די אל כיון או .או מן בראשון שזכרנו המלבוש ע  אצל צ״ז הי
ם אמרו ה ם על ו נ ם שנו לא עני ר א ם ה די ע ם ו ה די בג ה כבוד כל על כי .ובמשכניהם ;וכו׳ ו פ ה חו  שהי

פף ם כל חו ה ועל ציון הר מכון כל על היו אי קר מה ,מ ב אהלי סובו ו ק ע  עלי אלוה בסוד ישראל ומשכנות י
ס .נרו בהלו אהלם ת בעת כי אפ ק ח ר ת מ ח מהם ש היו ה ה ה כל ציון בה מן ב;נזה אז כי האלהי ר ד  ה
שכינה שהיא פ ה ם חכמינו מדרש ע" שרי ם נפשם כי .עצתם מסתכלת :המאו ה ף ב ט ע ת  ויתבעדו ה

ם כי ,יפים וישתנה גופיהם ד הפך הו ת נ ם קלסהר ובשנוי ובשרם שארס בכלוח למפחי פני  משחת כן ה
ם מאיש ה אי ר ס מ ר א ה ם מבני ו ת שכיון ואפשר .אד שהנו ס בה פי הרס אורם כי ,המלבושים להשתנות י ס וז  ג

ם ם אין ה ת מה מן . מיהידים מתדחקת וכשהיא :א או די האיש אדמת על נדאה :ה חי  ההוא הי
שגחה הראוי ת לה ק קד עי בענין ואמר .מפנו השכינה אור התדחק סימן :כזו מדו ם נג תי ם הב די חי  ,י

ם כי מנ ה בני א ס עלי ם הנ טי ע ע מו הגי ס ש ח כו ם להיות ז ת ם לוקה עליי עי ר בנג ם אזן להעי אל הבעלי

נחמד אוצר
ה ר ז ת מו  המתעצם המזון ממותר מתהוה הזרע .ד.עצסי ה

תו עם :לזרע ונהפך האדם בגוף או היו  בו אין .רוח כו
 צורת לקבל מוכן והוא הנברא הולד לחיות נושא שאינו דבר

ה :האדם תן מ ש ה אה ש הצו ם ו ם אינ  הדין והלא . מטמאי
 שבמאכל והפהולת הגרוע שהם יותר מטמאים אלו שיהיו נותן

 ההזנה חלקי כל נבררו כי דכר לשום עוד יצליחו ולא האדם
ר ;מהם עו  .רובו ועם :צואה של הסרר.ון בצירוף .ריחו כי
 קטן בשיעור מטמא שהזרע מה מטמא אינו הרבה שהוא אע״פ
 שהזכיר ובמה .הגיד) (ר׳ל האמה פי חחימת כמו שהוא
ת צרעת ספק :שביניהם ההבדל להבין קצת מספיק החבר בי  ה

תבגד  הנגע ענין מה ומיתה חיות בהם יצויר שלא מאחר .ו
:פיתטמא הזאת

ב שראל היתד, השכינד, ס ת בי רג מד ח ב ף הרו  »בגו
 החיות כל אדמסם טל ישראל שהיו בזמן

 רוחם מיי היתה והיא ביניהם, השכינה בשריית תלוי היה שלהם
 המתים במדרגת היו אך ,אדם בני מכל גרועים היו ובלעדה

ת :להם רוח אין כאילו חיו ת ה תי אל  הפרטיית השגחתו . ה
ו :•אדם בכל אשר הטגעיית הנפש לא תמיד אותה מחיה י  ז
 ,זרח עליהם ה' כבוד כי בהם ענתה פניהם הכרת .והדר
 :־ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארן עמי כל וראו וכמ״ש

ם ת תכונו ב  מגודלים כנטיעים בנינו כמ׳ש ,גופיות במדות .ו
ם : בנעוריהם ה כני ש מ ב  כתלי על חופף היה ה׳ כבוד .ו

 עם מיראת וזה ,ארצך אה איש יהמוד ולא כמ׳ש ,בתיהם
ק א ת :בנחלתם ליגע ה ע ב מתרחק ו  :האלהי ההיות , מתם ש

ת תכל ס  כמ׳ש ,האומות מכל פחותים הם אז .עצתם מ
ת ,העמים בכל ולשנינה למשל לשמה והיית ל כ ת ס  מלשון מ

תבערו :עשו הסכלה ם וי ה פי  כמו סכלות לשון זה גס .גו
ה :י״ט) (ישעיה נבערה עצה תנ ש  נהפך זיוה הוד . יפים וי

ה :פארם משחור וחשך למפר.ית ת הי ש כ ם. מתרחכךז ו די חי  מי
קרה p ישראל מכל השכינה בריתוק כלל בדרך שהיה כמו

הענין
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 משנת דאגה או פחד בעבור פתאום הרוח התרחק נראה כאשר ,ממנו השכינה אור

 שחורים מקומות בגופותם שיעשו רוחם חלישות בעבור ובנערים בנשים ונראה הגוף,
 ומראית מזה שיקרה ואפשר השדים, אל זה מיחדים והם בלילה, מהיציאה וירוקים

: ובנפש בגוף קשים חליים וההרוגים המתים
אמר

נחמד אוצר
rר :יחיד לכל כפרסוה עצין ש א ה כ א ר ק נ ח ר ת  הרוו? ה

ם או ת כו' ס ס הנה .ו  לא טכנני ענין שכל ההכימו הטנעיי
ו יצויר לא רוחני ענין אמנם ,מטט מטט בהדרגה רק ישהנה  נ

 שזכר וכטנין ,פתאום ומתרחק פתאום חל הוא אך הדרגה
חד :א׳ מאמר פ״א בסימן החבר ה או ס ג א  ססאומייו .ד

ה :פתאום משתנה והגוף הנפש מתפעלת אז שנ .הגון* מ
ת :הגוף משנה הפחד , שו לי  לכן ,דעתם מיעוט .רוחם ח

ה :מהרה אליהם מתקבל הפחד א צי הי ה מ ל לי  רוג ע״ס .ב
 וגופם .הרבה מתפחדין! אז לחון בלילה כשיוצאים זה להם יקרה

 .ורגל יד הרגשת כלי והוא נאכל בשרם חצי ולפעמים משתנה,
ם :יוק)11(כ בל״א נקרא ה ם ו חדי ה מי ל ז ם א שדי  כסי . ה

צד, אותו ממנו לקחו שהשדים אומרים ההמון בפי המורגל  ה
, בלשוננו נקרא וכן פן ז חי טנ בג  שום לזה אין ההמון ולדעת ח

 אפשר העצום פחד מחמת שגם ובאמת ,בלבד השדים רק סבה
ה ;כן שיקרה ר ק ה שי  חליים המתים ומראית הפחד מן . מז
 היוצא הטבעי ברוח המנין שזה כמו והנה .ובנפש בגוף רעים

ד אחד מאדם פתאום המסיר אלהי בענין הוא כן פתאום■  מי
 לסי גופו על או בגדיו על או ביתו כותלי על או רושם נעשה
;והבגד הבית צרעת עניני הס ואלה ,ההוא כאיש חטא »דל

נבלל

יהודה קול
 חמייע פ' סוף ספורנו החכם כהב זה ועל ,החשובה

 אין זו לחמלה הראויה למדרגה הדורוח עלו לא וכאשר
 שאמרו עד בחיס נגעי לעולם שנמצאו לראשונים זכרון

ם ואולם .ע״כ ,לעולם היו שלא ז״ל קצהם  היוח ע
ם  לחצי הגיעה לא ,נשגבה פליאה הבגדים בנגעי ג

ם, פליאח מרביח חי ב  מוח מר אני מוצא הנה צי ה
ם כי ,הנמצאוח סוגי בארבעח שיקרה הנגעים חי  הנ

 כלם עור או פשתים או צמר והבגדים ,הדומם ען
 מה כל והנה .המדבר הוא והאדם ,והחי הצומח מן

 ענק בו הוא נפלא יוחר החיים מישועח רחוק שהוא
 ואין .בלבד החיים בבעלי עבעה לפי הפורחח הצרעת

לגמרי, החיים בהעדר ישבו בשפל הבתים כי ספק
 כאשר בענינה נעשו פלאים פלאי מספר עצמו ק ולפי

ע יד ם. נגעה הנג  מסולסלים כמה ראינו ובכן ב
 ובתים בגדים אדם בנגעי חורה של שביליה ומסודרים

 בעבעו נכללו וכלם כאמור. הנמצאות מדרגות כלל שהם
ם, של ד ח כי א כ כח נכלל הדומם בו מח,ו  הצומלז בצו

, חי  יגבר המדבר בכה כי פד במדבר, החיות וכח ב
לבוש בשבחו ענינו הקוי יצוייר וכבר .בארבעתן איש ,
ם הבית בתוך הבדים  צמר בגדי נתהוו מהם אשר ובחי בצומח נכלל המדבר אז כי ,בו משחנה הסדר היות ע

 יוכ^י לא כי אנשים אזן תעיר התורה והנה .כאמור הבית שהוא בדומם נכללו ואלו ,עור או פשתים או
חו להתקיים ל  ,מדבר הי צומח כנגד שהם ונשמה רוח נפש במדרגת להם בהיותו כלם את המחיה יתב' ג
חב׳ הוא וגם ,שם כמבואר בשלשחן מתואר כח שגיא מצאנוהו שדי כי לזה המיוחד בדרוש אצלנו כמבואר  י

 י*;רים כלם והנה נאלחו יחדו סר הכל יאסוף אליו ונשמתו ורוחו לבו אליו ישים ואם כלם, לנמצאות האמחי הלב
ם, חי  הנפש נעדרי הבסיס היות ועם ישובון. עפרם ואל יגועזן רוחם תוסף יבהלון פניך תסתיר אמרו ע״ד מ

ח אח ה׳ עזב ואם ,הנפש במדרגת להם הדומם צורח הן ,עבעם מצד א ה ה  לבער והיחה ושבה נשחתה מ
ם ג״כ התבאר וממע במקבליה, הצרעת מול אופן בדבריו ונכלל .ישימון יליל כחהו ע ה, על מספיק ע ת א ס  סו

ם כי ע על והזיבוח האדם כצרעת המת בסומאת תלויה בלתי והבגד הבית צרעת היות ע ד  למעלה שזכר ה
, סימן ח בהיותה לסמא מ״מ היא ראויה ס׳  וראה ושבתי וקצף. בזיק וכדי ממנו השכינה אור להתרחק סי

ס׳ מיחידים מתרחקת וכשהיא אמרו לבאר שנוכל ם יקרה הזה שהענין ,ו הלא תאמר שמא ,ליחידים כן ג
ד. בשביל כמוהו מופת יתחדש לא כי ברבים תלוי הוא דבר חי ת הכלל מן להוציא שבא נאמר או הי היותה ע

 ט לבד בבתים זה ואין ,מיחידים אמר כן על ,הארץ בכל צרעת מזה הקרה לא כי כלו הגוי מן מתרחקת
ש זכרון לו שהספיק אלא בבגדים גם שוה בסעס דחם אחת ט ,וכו' ההוא האיש אדמת על באמרו הבת

שאמר ומה .בתחלה בארנו כאשר הפנים תאר זיו השתנות על יפים וישתנה אמרו יהיה זה ולפי .לפניהם
 מלה שם הזכיר לא כן על ,בפרס הן בכלל הן צדק כלו ,יפיים וישתנה גופיהם ויתבערו עצתם מסתכלת
ר :שקדם כמו הבגדים ענין שבכללן הבתים בענין עשה כאשר יחידים ש א  פתאום הרוח התרחק נראה כ

. כו'  האלהי, החיות רוח מהם להתרחק סימן ההם במקומות הנראה ההשתנות היה. איך לברר נאה מפל ו
 ההוא ההשתנות אשר הגוף שנוי מחמת דאגה או פחד בעבור פתאום הרוח התרחק ראינו כן שמענו מאפר
ה בהשתנות ורצה .ככה על יעמידנו מובהק סימן  יקרה כי ואמר ,מחים נשיבת בשם לכמת שהורגלו מה מ

 וחלקי רוחם, ויהמדד לבם יפוג סבה במעע כי ,מנהגם שנוהג ומי והנערים כנשים ,חלושות שרוחם במי זה
 ובפרש ,•ירוקים שחורים וישובו במראיתה ישתנו והדאגה הפהד בשעת פתאום מהם הרוח שנתרחק גופם
ה מהיציאה וז״א ,בנילות מפחד זה יקרה ל י ל  לפי שדים יהראום עליהם מבהילות מראות פחד יפול כי ,ב

ר :דמיונם ש פ א ה ו ר ק ה שי ק בלילה שמהיציאה ר״ל .וכו׳ מז  בהם יארעו וההרוגים המתים מראיית ו
מז הן בגוף הן וזה ,מאלו ונאמנים ורעים קשים הליים שחשרף אדם הריגת בעת לפעמים שקרה כמו ,בנ

דעת
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 שאץ מה , מהחכמות ועמוק דק כל בה נכלל תורתכם רואה אני הכוזרי אמר ע

: בזולתה כן
 האמתיות מהחכמות הכמה מהם תעלם שלא מצווים היו והפנהדרים החבר אמר

 ואיך .יודעים היו והלשונות שהכשפים עד ,וההסכמיות והדמיוגיות*
ימצאו והמתדמות. *נ״א

יהודה קול
ם דפח שי ס רוח בם וחכנם הרואות מ פי  ויאמרו ,עו

 בס דבר ורוחו בקרבן ההרוג רוח נבקה כי עליהן
חבר של דבריו מכלל למד ונמצאת .לשונם פל ומלחו

 ככר היהודי תראה כאשר להפלא לך שאין זו באסקא
 t שפלותו בפח אדם מבני ותארו מאיש משחת במראהו

 לך וזה ,פניו לעומת ית' אלהיו ישים פנים סהר כי
 עצום, פלא כלו שהוא הזאת האומה ענין פל האות

 ,לקראתו הנצב ההפך ויבחן יוכר האחד ההפך ומן
 פני באור רק היותה עמידת אין כי ולהודע להודיע

 תזהיר באורו בה המיוחדת ובהשגחתו החיים מלך
 מראיתה יכהה ממנה פנים וכמסהיר !הרקיע כזוהר

 עניננו אין כי גזי; לכל כן נפשה לא שיעור; לאין
 .שדי בצל עליון בחפץ רק הטבעי המנהג על טהג
 שזכרנו מינים לשלשת הצרעת דוגמת מעין זה והיה

: *) למעלה
ד ת סהחכמות ס ו תי מ א  אמתיוח באמרו וכו/ ה

 עליה שיבא אמתית חכמה כל כלל
 עניני הם ודמיוניות שיהיה. אופן איזה על מופת

 הרלב״ג שכתב וכמו הדמיון תגבורת בהם שצריך הקסם
ם .ו׳ פרק ׳3 מאמר מלחמותיו בספר  בו נכללו נ

 לדעת הגורלות והשתמשוח הרוחניות והורדת הכשפים
 והחבר ;העפר חכמת שיקראו מה והוא ;העתידות

 שכתב מה כפי אלה כל כי ;ט' סימן ברביעי יזכירנה
^ בפירוש הרלב״ג י נ  והכשדים המכשפים פירוש על ד

 אבל אמחית מחכמה מסודרה פעולותיהם התחלת אין
ם: ועניניס למיונים סס . בדויי ת ו י מ כ ס ה ה ם ו  ה

המנהגים

נחמד אוצר
ג ל ס ל כ ח נ ק כל* ג ק ד מו ע  מנינים נכללו תורה בדיני .ו

ה :שכהחכמות ודקים עמוקים ת ל ו  בשאר .בז
:להעמים הבדויות תורות

1D ם רי ד ה סנ ה ו ו ם הי כו׳ מצווי מי שאתה כמו לא .ו  או
 גדולה אבל הכמה; עניני בתורתנו שנכללו

 היז כי ,ומדע הכמה שום ישראל מקהל נעלמה שלא יש מזו
 בס״ב הרמב״ם וכמ״ש ,מהם לידע מחוייבים כולם הסנהדרין

 בץ בגדולה בין בסנהדרין מעמידין אין ז׳ל סנהדרין מהלכות
 בעלי בהורה, מופלגים ונבונים הכמים אנשים אלא בקענה

בה, דעה ת, משאר קצת יודעים מרו  רפואות כגון החכמו
 והקוסמים המעוננים ודרכי ואצטגנינות ומזלות ותקופות וחשבון

א והבלי והמכשפים  לדון יודעים שיהיו כדי ,בהם וכיוצא ע׳
 היו אנשים ק״כ בה שהיה שעיר נודע וכבר .עכ״ל ,אותם

הדיי בה למנות מחוייבים  צריטם כולם םיו א״כ ,קטנה סנ
 :בסנהדרין למנותם הצורך למת מזומנים שיסיו כדי ללמוד

ת מו כ ח ת ת מ תיו מ א  ותקופות והחשבון הרפואות כגון .ה
ת : ומזלות ו י נ ו מי ד ה  טועים פעמים כהרבה האצטגנינות כגון .ו

ם,  שדמז ונסיונות דמיומת על מיוסדים דבריהם וכל בחזיונ
 בזס שיש מפני לידע צריכים הסנהדרין היו וזה הקדמונים,

מד פלוני כוכב אומרים שהיו ,ע״א עניני  כמזל פלוני בשעה עי
 וכן עת באותו הצבע בזאת ללבוש צריכין וכזה וכזה פלוני
 ההוא הכוכב עובדים כך אם יודעים היו והכ״ד לדבר, צריך
ץ היו זה ומטעם .מיתה חייב  המכשפים חכמת לידע צדכ

 צריכינ היו הרפואות וכן .הדמיוניות בכלל זה שגם והמעוננים,
 כדי זו במכה היה אם ומה חבירו את המכה לשער לידע

 הוס הסס אם ,ומת סם איזה לחבירו נתן אס וכן ,להמית
 1א המסוכן להאכיל הצורך במס זה ומלבד ,מיתה וחייב ממיס

ם, ביום החולה רי ע, נדה לדיני הרבה צריך וגם הכפו ד כנו
 הרמ״ד בשם שהקשה סנהדרין מהל׳ גפ״ב מהכ״מ (והתימה

 לא הכ״מ ואף הרפואות חכמת לידע לסנהדרין היה דלמה
) צריך ופרי ,כנגדו מענה מצא דן צ  סנהדרי אף זה כל שהרי גדולה סנהדרי דהיינו זקנים שבעים שאמר החבר מן וסתימה .ו

ם וכמבואר נפשות דיני דנו הס שאף ,לדעה מחויבים היו ימנה ל ברמכ׳ ת לפרש ואפשר .מ׳ נו ו מי ד ה  אחתת פניני הם ,ו
 הכשוף ובין בלאו רק שאינו זה בין להבדיל לידע צריכץ הסנהדרין היו וזה .במציאות שאינו ענין איזה לאדם המדמים «יניס
ת :מיתה חייב שהוא ו טי כ ס ה ה  ז״ל חכמינו וכמ״ש ,הלשון הסכמת מצד רק שאינו ודקדוקיהם הלשונות ידיעת שהוא נראה .ו

ד :לשון נשבעים לידע שציידן ם ע םי ש הכ כו' ש  למדני רבי עקיבא ר׳ לו שאמר הורקנוס בן אליעזר כר' מיתות ד' ס' כסוף .ו
כו׳ קשואין השדה כל ונהמלא אמד דבר אמר קשואין, מנויעס ב, מעשה העושה והתנן ומקשה .ו  שאני, להתלמד ומשני חיי

. :ולהורוח להבין למד אחה אכל לעשות תלמד לא דאערמר ת ו נ שו ל ה  לידע צריכים היו הסנהדרין דסגהדרין בספ״ג ו
ס _____________ עי » ב

ל ♦) ע ו יהיה כי והבגד אמרו אצל מזריע ס׳ הרמב״ן שכתב למה לנך שיה הזאה ספסקא דברי כל ו ל, צרעת נגע ג ז׳ ו
 תמיד עליהם ה' רום יהיה לה׳ שלמים ישראל בהיות אבל ,הבתים נגעי וכן ,בעולם הווה ולא כלל בטבע איננו הענין ם5

ב, במראה זבסיהס ובגדיהם גופם להעמיד ^ כיעור יתהוה ועון חטא מהם באחד יקרה וכאשר טו ב , בבגדיז אז ב תו בי ב  או
 איננו והנה .ההוא בביח ה׳ מכת היא כי ,אחוזתכם ארן בבית צרעת נגע ונתחי הכתוב אמר ולכך ,מעליו סר ה׳ כי להראות

, נחלת שהיא בארן אלא מ5ו ׳ ק חבאו כי שאמר כמו ה א ל איןהדכר לאחוזה, לכם מחן אני אשר כנען א  היותו מפני ו
 הבית שאץ עוד דרשו ובת״ב ,בסוכה שוכן הנכבד ה׳ אשר הנבחרת בארן אלא ההוא הענין יבא שלא מפני אבל קרקע וווגת

 ותשרס ׳0 את לדעת עליהם דעתם נתישבה אז כי והטעם ,שלו את מכיר ואחד אחד כל ושיהא וחלוק כבוש אמר אלא טטמא
ה נ ם בנגעי חושב אני וכן .בתוכם מי די מ ק אלא ינהגו שלא ה א ה, שם יארעום לא כי לארן מוצה מהן למעט הוצרך ולא ,ב  לעוג
 ולא בטבעו ההוא במקום ההוא הכיעור קוציא הצבע אולי כי ,בצבועים לא לבנים בבגדים אלא נוהגים אינם עוד זה ומפני
שכסג היאכ״ע לדברי הקרובים דבריו כאן עד ,שמעון רני כדברי מעמאים שמיס בידי הצבועים ולפיכך ,היא אלהיס ^צגע
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 קיימות מתפשטות החבטות תהיינה לוו אם חכמים זקנים שבעים תדיר ימצאו

 ובלם זה יהיה לא ואיך .כמוהו תחתיו אחר יעמוד אחד זקן שימות ובעת באומה,
 הכלאים לדעת ,הארץ בעבודת אליהם צריכים [מהם] הטבעיות בתורה, אליהם צריכים
שנבראו מה על שישארו כדי ,ומיניו הצמח ובהכרת ,והערלה מהשביעית ולחזהו־

עליו
יהודה קול

 ויש האנשים, בץ יוסכמו אשר והחורוח המנהגים
 בראשת כמבואר המוסכמוח המתהל&וח הלשומח בכללם

 והסכמיות ודמיוניות באמחיות ירצה או .נ״ד סימן
 אלהיוח ,הפילוסופים אצל הנזכרים החכמה סוגי שלשה

 המטשים לעומהס התנשאו אשר ,ומדוהיות שבעיות
סי' למעלה המוזכרים והמנהגיים והשכליים האלהיים

 השבעיות לחכמות קרא זה ולפי .ז' סי׳ ובשלישי מ״ח
ת,  ובנוסחא לאלהיות. יחסם מדרגת כפי דמיוניו

 הטבעיות החכמות ק כי ,והמתדמות כתוב אמרת
 זקנים שבעים שזכר: לאמתיות מחדמות ודומיהן

 גדולה שסנהדרי כחכמים ההלכה פסק ידענו .וכו׳
 שבעים דאמר יהודה כר׳ לא ,ואחד שבעים של היתה

. פרק סנהדרין כבמשנת  לומר לנו ראוי כן על א׳
 המפורסמים שבעים של משבק סכום החבר שעשה
, ישראל מזקני איש שבעים לי אספה באמרו בכתוב

 יושב משה היה אם המחלוקת לענין עצמו הכנים ולא
 במקומם התלמודיים והכללים .לאו אם בדין עמהם

 שתהיינה .באומה קיימות מתפשטות :יונחו
 למצוא יתכן למען מהם ברבים מתפשטות לעולם
 להשלמת תחתיו קם להיות הנעדר הזקן אל חליפין

מו מנין כ רין, ד ה סנ  ממשנת לקוח והולך, שמבאר ה
ה: סימן בשלישי אזכרנו וזכור ד' פרק סנהדרין ׳ ס׳

 החכמות התפשטות צורך ר״ל .זה יהיה לא ואיך
 כי .בתורה אליהם צריכים וכלם :האומה בכל

 מצות את לשמור ידו את איש ירים לא החכמות בלעדי
 שקדם החכמות אל שב אליהם ואמרו .כהלכתן ה׳

 על החפוש העביר .וכו׳ מהם הטבעיות :זכרם
 מפורסם התורה בשמירת להם שהוצרך החכמה מיני

ד, א  אשר החכמות מכלל שהם הטבעיות כי ואמר מ
 לדעת :יזכיר אשר הדברים לכל אליהם צרכנו זכר

 סדר והערלה. מהשביעית ולהזהר הכלאים
וערלה כלאים אחר שביעית כי ,ואזיל נקט המסכתות

נחמד אוצר
ם מי ש ת :לשון ג טו ש ם ת  ;ההמון גרוה ידומים ר״ל .ט
ת מו ה קיי מ או  בעת אומות משאר ללמוד צריכים ואינם .ב

ע צו קן :הישראלית באומה מוצא להסכמות היה אך ה ד ז ח  .א
ך :הסנהדרין מן אי א ו ה ל הי  ישראל רכמי שיהיו ר״ל .זד. י

ם ם :החכמות מדעי בי ם *רי ה לי ה א ר תו  החכמות אין .ב
 שההוגה מלק בריש שאמרו חיצונים הסרים למוד בכלל אלו

 שהתורה מאחר ,הבא לעולם מלק לו אין חיצונים בסשרים
ת ;אליהם צריכה עיו ב ט  ענינה ותחלת .הטבע חכמת .ה

 וכל אדמה וצמח והמורכבים הארבעה היסודות מן מדברת
ת ;למיניהם והזרעים השדה שיח ע ד ם ל אי ל כ  התורה .ה

 לט אסור וכן ,מינים שני דהיינו כלאים תזרע לא שדך אמרה.
 ואיזה זה ימן מהם איזה נדע ומאין ,אילנות מיני שני להרכיב

, בזריעה אסור■ שיהיה זה מין ד ח  על סמכה שהתורה לאי אם י
ם, טבעי היודעים החכמים רעי  והם סינים שני יש כי הז

 בריש שאמרו וכמו ובהיפך, אחד, כמין נראים לזה זה דומים
 ,בזה זה כלאים אינם שועל ושבולת השעורים כלאים מסכת
ר :באלו בכיוצא וכן בסמוך, שזכר וכענין ה הז ל ת ו עי בי ש ה  .מ

 סאה לבית גדולים אילנות שלשה בה שיש ששדה אמרו הנה
 א׳ פרק (שביעית שביעית ערב בשבילם סאה בית כל חורשין
 אילן שכל האילנות טבעי חכמת ע״פ שידעו וזה ,ב׳) מפנה
 י׳ אמרו קטנות ובנטיעות .אמה על אמה תתל״ג ליניקתו צריך

 אמה ר״ן דהיינו בשבילם מורשין סאה לבית המפוזרות נטיעות
רכ״ז) בתרא(דף בבבא וכנזכר ,אחד לכל אמה סל ע ה ו :Sה . 

 לענין שאמרו וכאותה ,אילן מין נקרא איזה לדעת היו צריכין
ת איתיה לפירי דשקלית היכא ברכה ) לטוזא(ברכו  מין הוא מ׳
 החורף ימי כל מתקיים הען עדיין הפרי כשנוקלים ר״ל ,אילן
 משרשיו ופורח וכשחוזר ,אילן מין הוא מעצו עלים מוציא זשוב
לן נקרא אינו אי  דינו כן וכמו ,האדמה פרי בורא ומברך מין'

הג שאינו ערלה לענין ^ אילן אמרו וכן .ערלה דין בו ט  ז
 אורגים של כמחט אדמה מעט בשרשו ונשתייר ממקומו שנעקר

 משנה דשביעית (פ״א הערלה מן פטור אחר במקום נטעו ושוב
(  לחיות יכול שאילן הטבע חכמת ע״פ שיערו שכך והיינו ,ד׳

ח ובדיכרת בשרשו: הנשארת הזאת האדמה ממעט מ צ  ה
ו י נ מי אין ששטנו כאותה ,הצמחים מיני להכיר היו צריכץ .ז

מביאין

ה. אחרונ ם. בענינים גדולה לחכמה הצריפים הדינים פרטי למושבותם במקומותם נחבארו וכבר ג  הטבעיי
 פחות שביעית ערב מרכיבין ואין מבריכין ואין מטעין אין ב׳ פ׳ שם דתנן מהא בשביעית דמיון לך ואביא

 ור' יוסי רבי קולטת אינה שוב ימים לג׳ קולטת שאינה הרכבה כל אומר יהודה ר׳ ,וכו׳ ר״ה לפני יום מל׳
 טבעיים דברים של ומתן משא זה והרי ,דר״ה פ״ק זו משנה נתבארה וכבר .שבתות לשתי אומרים שמעון
העפר עמו(ר״ל והסלע שנעקר אילן א' ס׳ ערלה במסכת ששנינו מה בערלה ודמיונך .הטבע לחכמה צריכים

שסביב
ס׳  המקדש כי הארן מעלת גודל בעבור לבדה בארן נוהג זה כי כנען ארן אל הבאו כי וטעם הבית צרעת לבאר החל ,מצורע נ

שיר בפירוש שכתב מה יחייא ן׳ החכם למד הזה המקום ומן .ע״כ ,ה׳ בנתינת תלוי הדבר ונתתי, .במקדש והכבוד בתוכה
הארצות, מגויי באומה נבדלים היו וגופם ולבושיהם ובתיהם בכללו המין כל על הל היה האלהי האור כי להיות .וז״ל השירים

או, בתחלת החוטא כשהיה לרד ט / הבית צרעת היתה וזאת האלהי האור מביתו נעדר היה לענשו ח ו כ  מוטב בתשובה שב ואם ו
 האור נעדר היה לאו ואס מוטב בתשובה שב ואם ,הבגד צרעת היתה וזאת ,ממלבושיו האלהי האור נעדר היה לאו ואס

קרא, טמא וטמא המחנות מכל ומשולח מצורע והיה ,מגופו האלהי , ארז ען טהרתו ביום ולקח ה׳ אל יפיב אשר עד י ' ו ג ו
כ: האלהי, באור הבקי וכו׳ הכהן הצרעת מחולי הרופא היה ק ע״



ר צ ד או מ ח נ
מן ולא באילן אילן ולא בירק מביאין  מין דהיינו באילן י
 מיו ואיזה ירק מין איזה להכיר צריכין היו וכן .מינו בשאינו

ם מרכיבין אין שאמרו כאוחה אילן ע  שהוא מפני קידה ע״ג פ
ת : דכלאים) פ״א (הכל באילן ירק א ר ק ם. נ רו ד  אולי כנ
 : שטורה מין שהוא דכלאים בפ״א שזכרו שוטל שבולת היא

ת ע די י ת ו חו ם נ ה שי ר שר שעו ם ו ט ש ם ץ ה  כטנין , באר
 ,׳וכו גפניה מ״ה מקדש המקייה או בכרם ירק הנוטט שאמרו

 טגולוס אמות ט״ז מקדש שבט טל או שש טל נמוטים היו
ה :דכלאים) פ״ה (משנה מ ר ו א ש ה שי שנ ת ל ר ח  איזם .א

 כאותה נשאר, שאינו ומה משנה יותר בארן נשאר שורש
 ימתין שטורים לזרטה ונמלך חטים זרוטה שדהו היתה ששנינו

׳ דהיינו הירושלמי. בשם הר״ש ופירש ,ויופך שיתליט טד לה  ג
ארן ימים  השרשים מהים במחרישה אותה וכשהופכים לחה נ
ב גדלים אינם ושוב אח״ה ) דכלאיס (פ׳ ג  משנס שם טוד .מ׳

 טל ובא זורט יהא לא ולוף קנבוס זרוטה שדהו היתה ד'
 שאין הר״ש ופירש ,שנים לשלש אלא טושים שאינן ,גביהם
ואין שנים ג' בקרקט שטומדים להם מוטלת וחרישה התלטה

מתליטין

143 עב הכוזרי שני מאמר ספר
 כנדתס נקראת השעורה אם לדעת ר״ל ,גדולה הכמה ,במין מין יתערב ולא עליו
 ובידיעת ,הכרוב ממין הכרבתור או ,הטה ממין השיפון או ,השעורה ממין ד״מ

rmi שאינו ומה אהרת לשנה שישאר ומה ,בארץ הפשטם ושיעור שרשיהם נחות
לדעת

יהודה קול
 יכול* אס עמו והסלע נהר שמפו השרפים) שסכיב
 שנא העפר מן לחיות יכול אם ר״ל ,׳וכו אסור לחיות

 במקומו כנסוע הוא הרי אחר עפר תוסאת בלא עמו
 כאילן הוא הרי לא ואם ,הערלה מן ואסור •הראשון
ב. מאליו העולה חיי  שנעקר אילן תנן שם ועוד ו

 אומר רשב״ג השרש יהא וכמה אסור שרש בו ונשתייר
 כמחס השרש עובי שיעור ר״ל ,מתוח של כמהס וכו'

 להאשיסו שארגוהו אחר הבגד בו מותהיס שהאורגיס
 .סאק בלא מבעי ענין אם כי זה ואין .ולהרחיבו

 הוא הנה כי דמיון לאניך הצגתי לא בכלאים אמנם
 הדינין באוכלוסי מרובה להיותו בענינו מאריך עצמו

ת :הנזכרים מחביריו יותר הסבעייס ר כ ה ב ח ו מ צ  ה
ו ני מי י ו ד רו כ א ש ל שי ה ע או מ ר ב ו שנ לי  ע

א ל ב י ר ע ת ן י ן מי מי ה ב מ כ ה ח ל דו  שצריך ר״ל .ג
 נתיחד ולרז״ל .וכו׳ ומיניו הצמה בהכרת גדולה הכמה
שזכר והסעס מכלאים. בראשון אודותם על הדבור

. א׳ הרמב׳ץ שכתב מה מעין הוא ,׳וכו שישארו כדי
עי נאש וכבעלי כצמחים הנאשות בעלי בכל בעולם המינים ברא ה׳ כי בכלאים והסעס ,וז״ל קדושים ו נ ת  ה

 בכחם וצוה העולם בקיום יתב׳ הוא שירצה זמן כל לעד בהם המינים שיתקיימו התולדה כח בהם ?נתן
. למינהו בכלס שנאמר לעולם לעד ישתנו ולא למיניהם שיוציאו כו׳  ומכחיש משנה מינים שני והמרכיב ו
 עולם של בבריאתו לעזור הוא ויחאון הצורך כל בעולמו הקב״ה השלים שלא יחשוב כאילו ,בראשית במעשה
 מזה זה יונקים בהיותם בצורתם גם בסבעס שישתנו מאני זרעים כלאי אף ואסר .וכו׳ בריות בו להוסיף

 חאצתי לא כי .חבר של לסעמו המתיחסים מדבריו ע״כ .וכו׳ מינין משני הורכב כאילו ממנו גרעין כל ויהיה
 לכונת ענין אינו אמנם כי ,האמור על מוסף לשבח אחר סעס בהם היות עם בכאן דבריו כל להעתיק

ם :ביאורם חובת עלינו חלה אשר הדברים ביאור ה א ר עו ש ת ה א ר ק ם הנ רו ד ך כנ ר ל ד ש ן מ מי  מ
ה ר עו ש ן או ה פו שי ן ה מי . מ ה ט  לענין שעורים מין ושיאון חסין מין הכוסמין אמרו במנחות שהרי ח

 ממסכס בראשון ואילו ,חלה ממסכת ברביעי כדתנן מצסרף אינו מינו בשאינו דמין ,לחלה הצסראם בלתי
 לאי הכל בענינם להאריש וצריך להדדי דדמו משוס בזה זה כלאים הוו לא ושיאון דכוסמין אמרו כלאים

ר :שעתו צורך ו ת ב ר כ  Of כלאים אינם והתרובתור הכרוב א״ק כלאים במשנת המוזכר ההרובתור הוא .ה
ם שקלחיו מדברי כרוב הוא תרובהור הרמב״ס שם וכתב בזה^ כ: ̂ הגמרא יארשהו וכן דקי ״ ת ע ע די י  ו

ת ו ח ם נ ה שי ר  הנמשכים הפרקים קצות על ותקואתו זה ביאור של מוצאו דכלאיס שני א׳ מקצה .וכו׳ ש
 מכל לאמ^ כלאים מהל׳ א״ד סוך הרמב״ס מדברי היוצא הכלל מחמתו נסתר ואין ,׳ז פ׳ עד והלאה ממנו
 חוששין אין מזה זה יינקו שלא כדי להם הראויה הרחקה המינים שני בין שיש שבזמן לך נתבאר הדברים אלו

 כמו זה בצד זה הן אפילו ליניקתם חוששים אין מזה זה מובדלים שיראו ובזמן !שביארנו כמו העין ־למראית
ה, שנתבאר ת ם, סובבים הכלאים משאסי שרוב קוטבים שני ודאי והס עכ״ל. ע ה לי  הוצרך שלא אלא ע

 :וכו' השרשיס כחות בידיעת היא כאשר החכמה מהפלגת בו היות בלי על העין מראית ענין להזכיר החבר
ה מ ה י נ ש ל י ר א ש י ת ש ר ח ה א מ ו ו נ אי ר ש א ש . נ כו׳  ג׳ משנה דכלאים א״ב אל כי עיני לנגד תמונה ו
 שתתליע עד לה ימתין שעורים לזרעה ונמלך חסים זרועה שדהו היתה נאמר שס כי ,נאשו את נושא הוא

 מברסמרה הרב ואי׳ .ע״כ ,זורע ואח״כ הופך אלא אואיך ואח״כ אזרע יאמר לא צמחה אם .יזרע ואמ״כ ויואך
תר. צריך וביבשה לחה בקרקע ימים שלשה בארן נשתהה הוי ושיעורה שתתליע מד  הקרקע יהאך ויואך יו

 לא לנטעה ונמלך זרועה והחמישית הרביעית במשנה שם ועוד .ע״כ ,הזרע יצמח שלא בשביל במחרישה
ע. ואח״כ הואך אלא אופיך ואה״כ אטע יאמר ס  אלא אשרש ואח״כ אזרע יאמר לא לזרעה ונמלך נטועה נו

ט׳ זורע ואח״כ משרש  אלא עושין שאינן גביהם על ובא זורע יהא לא לוף או קנבוס זרועה שדהו היתה .ו
ם, לשלש  גאניס^וכו׳. לגטעה ונמלך תבואה זרועה שהיסה לנטעה ונמלך זרועה הנזכר הרב ופירש . ע״כ שני

מתליעיה ואינן שנים שלש בארן שמתקיימים לאי בהן מועלת וחרישה התלעה אין הללו שמינים לוף, או קנבוס
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 ולענין ,הזה לעניין ההיים מייני ובהכרת ,ובזמן במקום למין מין בין יונה כמה לדעת
 דקה יותר היא אשר הטרפות ובידיעת ,ארם לו שאין ומה ארם לו שיש מה אחר,
 ,המתה מאכילת להרחיק ,החיים ממיתי מידיעת אריסטו אותו שזכר מה מכל

ובידיעת ,עליו תמהות שהדעות מה הזאת החכמה מן בידינו נשאר אשר ובמעט
המומים

יהורה קול
 הנצכים החבר■ לדברי נכון ביאור עלה ובכן .ע״כ

ת שאמר ומה .לפנינו ע ד ה ל מ ח כ נ ו כו/ י  לצדדים ו
 האחד ,ענינים שני בדבריו שבאו עומת כל ,קחני

,בארן הפשעם ושיעור פרשיהם כחות וידיעת נאמרו
 למין מין בין יונה כמה לדעה אמרו מתנשא ולעומתו
 ומה אחרת לשנה שישאר ומה באמרו והשני .במקום

 שאמר במה לקראתנו יוצא הוא והנה נשאר, שאינו
עע יתקיים בו אשר הזמן להמתין יצנירך כי ,ובזמן  הנ
 והזריעה הקרקע והפיכת החרישה קודם בארן ההוא

י ובהכרת :מקום באותו נ ן החיים מי י ענ ה ל .הז
ם מכלאים בשמיני בהמה כלאי לענין עיקרו  צרוף ע

 והכלב הזאב פ״ק שם באמרו ענינו על שהוקדם מה
 פרקי על בעברו דבריו נמשכו איך ראינו וראה .וכו׳

ן :נאות סדר על ההיא המסכתא עני ל ר ו ח ה א מ  ב
ש ם לו שי ר  דחולין פ״ג ששנינו כאותה .וכו׳ א

 הנן דרוסת בגסה ארי ודרוסת בדקי; הזאב דרוסת
 נתנו וכבר .וכו' הגם בעוף הגס ודרוסת הדק בעוף
 בהכאה בבהמה שיניילו השורף הארס מפני לזה שעם

ת :צפרנים ע י ד י ב ת ו פו ר ט  באותו שם כמוזכר .וכו' ה
ר :הפרק ש א א ר הי ת ה יו ק  בזה כיון .וכו' ד
 שאין באמרס אלהיס במלאכי המלעיבים פי לסתום
ם מסכימים אצלנו הטרפיות משפטי  העלו אשר הכלל ע
ה כמוה שאין כל הכלל זה לאמר פ״ג חולין במשנת  חי

ה, פ ר  כדי בהם שאין נמנו טרפיוח כמה שהרי ט
 על דעת ויחוו אומר יביעו הטבעיים והחכמים להמית,
ה לא ובאלה החיים ממיתי החליים  שהזכירו מה הי
 כי באמרו לקראתם יוצא הוא הנה כן על חכז״ל.
 מכל דקה יותר היא אומתנו לגדולי הסרפיוה ידיעת

 נבואתן זכות כי ,שבטבעייס הגדול אוחו שזכר מה
 שכלו טבע עליו יוכל שלא מה על לעמוד מסייעתן

בהל׳ הרמב״ם רבינו שם אשר התורה וזאת .אדם של
אלו טריפות על להוסיף ואין באמרו י' ס׳ שחיטה

נחמד אוצר
ת :ממליעין ע ד ה ל מ ח כ כו׳ יונ  שידעו צריכין היו זה כל .ו

ן שינימו צריך כמס האדמה לעובדי להורות כדי  :למין מין גי
ם קו מ  דכלאים ס״ג א׳ במשנה שאמרו המרתק פעור הוא . ב

מן :עפחים ג׳ שהוא בז  שיתליע זמן שעור שימתין שצריך .ו
ח :שזכרנו כמו ימים שלשה דהיינו ר כ ה ב י ו נ ם מי חיי  היו .ה

 עם להרגיע אסור מין איזה חיים הבעלי מיני להכיר צריכים
 ששנינו וכאותה ,כלאים תרביע לא גהמהך כמ״ש ,מינו שאינו

 כלאים לזה זה שממין אע״פ מדברי) (חמור והערוד סממור
 הסרה את שנגח שור סרק בסוף אמרו בזה וכיוצא .בזה וה

ג וססיוני עווס תרנגול ע׳ ה זה כלאים הדדי בהדי דרגו א  :גז
ענין ל .אחר ו  כדי חיים הבעלי להכיר צריכים היו עוד .
 לו אין ואיזה דורס והוא ארס לו יש מהם מין איזה שידעו

 וטלאים בגדיים אסילו דריסה לו יש שהחתול אמרו כי ,ארס
 דריסה לו אין ממנו גדול שהוא אע״ס והכלב ,בעופות וכ״ש
ת ;בעופות אפילו כלל ע די בי ת ו פו רי ט  חכמים אמרו כלל .ה

 מן הנאכלים חיים בעלי של מאברים אבר איזה נפסד שאם
 הזה ההפסד אחר לחיות יכולה שאינה באופן והחיה הבהמה

 אלו פרק בריש שאמרו וזהו ,טריפה נקראת היא חודש י״ג
ר :טריפה חיה כמוה שאין כל הכלל זה טריפות ש א א  הי

תר ה יו ק  מה מכל הטבע בחכמת עמוקה יותר זו ידיעה .ל
תי :חיים בעלי בספר אריסטו־ שזכר מי ם מ חיי  המקרים .ה

ת :מחמתם למות שסופם חיים בעלי בגוף הנולדים  מאבילו
ה ת מ ט :חיה כמוה שאץ הטריפה כלומר .ח ע מ ב ר ו ש  א
ר א ש נו נ די כו׳ בי  יודעים אנו אין עתה אנחנו הנה כלומר .ו

 הכללים מן מעט רק אך ,הטבע חכמת ע״פ הדברים שורש
ם פרטם טריפות מיני בשבעים חז״ל שמנו האלו  בפרק הרמב׳

ה :שחיטה מהלכות משירי ת מ עו ד ה . ש ו י ל ע ת ו ה מ  פלא ת
 אלו שבעים רק שאך חכמתם בעומק להם נגלה איך גדול

ם, בודאי חיים בבעלי ממיתים החליים ת ל אזו  הל שנלאו מה ל
ת :היום עד עליהם לעמוד והרופאים הטבע חכמי ע די בי  ו

ם מי מו  שאסרה המומים לפרט ועיון גדולה הכרה צריך .ה
 הכהנים מומי נזכרו לא בתורה הנה .מלקרב מום בעל תורה

גו׳ חרום או פסח או עור כלל בדרך רק  י״ג רק ואינם ,ו
א וכשאתה ,כללים בפ״ח הרמכ״ם מנאם תשעים הם לפרטם ג

מהל׳

 דיני בכסי עליהן והסכימו הראפוציס דורוח סכמי שמנו מאלו חון לעוף או להיה או לבהמה שאירע שכל ,כלל
 טרישה שהן ואמרו שמנו אלו וכן ,לחיוח סושה ־שאין הרשואה מדרך לנו נודע ואשילו ,שתהיה אששר ישראל
, שתהיה ואששר ממיתין אינן שמקצתן שבידינו הרפואה בדרכי שיראה אע״ש הן  שמנו מה אלא לך אין מ

ם למעלה מחובר ,המתה מאכילת להרחיק שאמר ומה .ע׳׳כ ,יורוך אשר התורה שי על שנאמר חכמים  ע
ה בהמה מאכילת להרחיק רק איננו הטרפיות ענין כל אמנם כי .וכו׳ הטרשות וידיעת אמרו  שאשילו ועוף חי

ט זכרנו: אשר הכלל וכהוראת זה^ מחולי עומדים הס ולמיתה הואיל מהים קרויים בחייהם ע מ ב  אשר ו
ו נשאר נ י ד י ו תמהות שהרעות מה הזאת החכמה מן ב לי  דברים בכמה מאד מבהילים הדברים כי .ע
שרה, ולמטה הארכובה מן רגליה שנחתכו בהמה על אמרם כעין המשורסס.* הטבעי ההיקש מן יוצאים  כ

 תחתוך היאך לתמוה שאין ,ד') ש' חולין (במשנת וכו' הגידין צומת שניטל וכן ,שסולה ולמעלה הארכובה מן
ת, היא הגידין צומת שבו השרק נחתך ואם טרישה והיא הגידין צומת תר  היתרים שחתיכת לפי מו
 שאמרו הה והוא .ממיתה אינה וזו ממיתה שזו ,משנה) אותה טל הרמב״ם (כלשון העצל חתיכת אינה

ס אין מיי ת :ומפה מכאן וחותכה וחיה מכאן חותכה שהרי לזו דומה זו בטרשות או ע רי י ם ו מי מו וט^ ה
מי מו ו



14־5 עג הכוזרי* שני מאמרספר
 ראדות שאינן הבהמות ומומי מעבודה הכהגים מתעכבים בעבורם אשר המומים

 החכמות ובחלקי .הנדות הקפי וכמות ,ולאשה לאיש הזיבות מיני והבדלת ,לקרבן
 הגלגילים ובחכמת אלה/ עזר מבלי סברתו בדרך עליו יכול ודם בשר שאין מה ההם

 ומת ,ידועה העבור תוכן מעלת וגדולת ,תולדותיה קצת שהעבור מה ,והליכותם
איננת והיא כן איננה ואיך הצורה. ההזקת החומר הדלת זאת לאומה שנקבע

מורגשת
יהודה קול

מי מו ת ו ו מ ה ב  כ!רקי בשני לך באו נקבצו .וכו׳ ה
ת :ושביעי ששי בכורות ל ד ב ה י ו נ ת מי בו י ז  וכו׳ ה
ת מו כ פי ו ק ת ה ו ד נ כו'. ה  לביאורם יוחדו כבר ו

 הנדות הקפי וכמות ובאמרו .נדה ומסכת זבים מסכת
 מסיני למשה הלכה לנדה נדה שבין יום לי״א רמז

 במשנת הנזכרים נדה לפתחי או ,'ד פ' בנדה כמבואר
 משבעה פחות בעועה פתח אין באמרו פ״ש ערכין

 הרמב״ס האריך וכבר ,עשר שבעה על יותר ׳ולא
ה :שמה יעויין בפירושו ן מ אי ר ש ש ם ב ד ל ו כו  י

ס'  לא האלהים מאת במצוה זה כל נ״ו סי' כאמרו .ו
 את לשער הבשר ביכולת ואין והתחכמותו אדם משכל

 בו מהכנס יירא ולא וערכו ומנהגו סדרו על זה
 בפסקא הנזכר בכל יאריך ל״א סי' וברביעי .מכפול

ה: עד מדבריו ובנמשך הפראיות מעניני זו  הנ
ת מ כ ח ב ם ו לי ג ל ם הג ת כו לי ה ה ו ר מ ו ב ע ה  ש

ת צ ה ק תי דו ל ו  צורך הוראת השלימו אחרי .וכו' ת
 החכמה צורך על הורה ,ההורה בשמירה הפבעיות
 ואמנם .תולדותיה קצת שהעבור מה מצד הגצגלית
 מהמשך מבואר הוא בתורה גדול מקצוע שהעבור

 צכלל והליכותם הגלגלים בחכמת כי ושיעורם ,דבריו
 אל מוסב תולדותיה וכנוי ,תולדותיה קצת שהעבור מה

 ומעלת .אחד מקום אל הולך והכל ̂ שזכר החכמה
ד הדרת היא העבור שוכן  בעצמה הזאת החכמה כבו
ה/ תפארת היא אשר דעי  היודע כל אז״ל ועליה ליו

 אומר הכתוב עליו מחשב ואינו ומזלות הקופות לחשב
 לא ידיו ומעשה יבימו לא ה' פועל ואת ה') (ישעיה

 באמרו שזכר הנמשך התועלת זה על ונוסף ,ראו
ה מ ע ו ב ק נ ו ש  הנזכר העבור פי שעל ר״ל .וכו' ב

 לאומה :כנודע ומועדיהם חדשיהם לישראל נקבעו
ר הדלת הזאת מ חו היותה שעם הורה .וכו׳ ה

בתכלית

נחמד אוצר
ע שלא ובודאי ,המקדש ביאת מהל׳  ידימת מצד זה ידיעה יגי
 שאם שאמרו וכאותה .שיהיו צריכין איך האדם איברי תואר

 עצ3 הוא שבידו הקענה מאצבע קען או גדול שבאדם המועס
ם זכרו ,מום  :עבעיית השערה שצריך לזה וכדומה ,שם הרמב׳

מי מו ת ו מו ה ב  »5ש רק במקרא בכללם תמצא לא שאתה .ה
ם מנאם ,בסרעיהם חמפים והם  ביאס מהל׳ ז׳ בסרק הרמב׳

ת : המקדש ל ד ב ה י ו נ ת מי בו י  שנקרא מה בין להבדיל .הז
, ז׳ עמא שיהיה לעומאה ראיות ב׳ שאמרו כענין זיבה, ם י מ  י

 והאשם בלובן מעמא האיש אמרו עוד לקרבן. ראיות ג׳
 מעמאס והאשה באונס מטמא אינו האיש אמרו וכן .באודם
 יבמשמם במאכל הזב את בודקין דרכים בז׳ אמרו עוד ,באונס

כו׳ ובקפיצה ו :בטבע ידיעות צריך זה שלכל ספק ובלי .ו ו מו כ  ו
פי ק . ה ת ו ד נ ה הנדות וסתות ה ל ע ב ק ת צ/ ת, כי ס  כענין ו
 ובסירוגין בדלוג וצזתות וקביעות ,יום ל׳ בינוני וסת שאמרו
מי ולימים ם: והדברים ולאכילה, ולקפיצה השבוע מי כי  ארו

חלקי ב ת ו מו כ ח ם ה ה  :האלו בענינים סרטים באיזה ר׳ל .ה
אין ר ש ש ל ודס ב כו ם י״א שאמרו כמו ,אותם להשיג .י מי  י
ת :מסיני למשה הלכה לנדה נדה שבין מ כ ח ב ם ו לי לג ג  .ה

ם :התכונה חכמת ת כו הלי  הקפתם. וזמן הגלגלים הלוך סדר .ו
 ע״פ שעושין בזמן .החודש קדוש מהלכות בפ״ו הרמב״ס וז״ל

 .ויודעין מחשכין היו הראיה) ע״פ החודש שמקדשין (ר״ל הראיה
 כדרך הרבה בדקדוק החמה עם הירח בו שיתקבץ שעה

 .יראה לא אם הירח יראה אם לידע כדי עושין שהאצטגנינין
 קלים אלו דרכים יהיו ואל ז״ל כתב ד׳ משנה אלו מהל׳ ובפ׳׳א
ה, בזמן להם צריכים אנו שאין מפני בעיניך  הדרכים שאלו הז
 החכמים שהיו העיבור סוד והוא הן ועמוקים רחוקים דרכים

 אלא אדם לכל אותו מוסרין ואין אותו יודעים הגדולים
 לקבוע ב״ד שאין הזה בזמן החשבון זה אבל ,נבונים לסמוכים

פ  בית של תינוקות אפילו היום בו מחשבים שאנו הראיה ע׳
ת :עכ״ל ,ימים וארבעה בשלשה סוסו עד מגיעין רבן  ס

ר בו ע ה ת ש צ ה ק תי דו ל  והמועדים השנים קביעות חשבון .תו
 שהיתם התכונה חכמת מידיעת תולדה קצת הוא מושבים שאנו

בן :ישראל חכמי בין מקדם ר תו בו עי  העיבורים סדור .ה
הלבנס חדשי והחדשים* החמה שנות השנים מונים שאנו

ט שבכל ומכוונים י והוא ,הלבנה שנות על הממה לשנות יתרון אין קטן מחזור שהוא שנה י׳  בהל עושין שאנו עכורים ז׳ ע׳
ח שהם מחזור ו׳ ט ג  מע״ו אחד והרגע ,רגע ומ״ח חלקים ותתקצ״ז שעות וחמש יום שס״ה החמה שנת חושבים כשאנו .אדז׳
 שלבנם שנת כשנחשוב וכן .החודש קדוש מהל׳ בפ״י בהרמב״ם כנזכר ,יותר המדוקדק אדא רב לדעת הוא החשבון וזה ,בחלק
ם כ״ט חודש כל חודש י״ג  שעל הנזכר בס׳ הרמב״ם כתב וכבר .המחזור בסוף כלל יתרון ימצא לא חלקים השצ״ג שעות י״ב ימי

ם היו אדא רב חשבון ל: בבית סומכי דו ע ומר. הג ב ק ה שנ מ או ת ל א ת ז ל ד ר ה מ הו ם .ה שע ה מ  חלושים בטבעם בנ״י ר״ללפי
 בכנפוא לאחוז וממשלה והשקט מנוחה צריך התכונה עניני על היטב לעמוד שכדי ובודאי ,ומטולטלים דלים גולים והם עם מכל

 הלוך על עמדו בטרם העמים חכמי טרחו כמה רואים אנו כאשר ,שונים מכלים כלים ולהכין המבטים כל על לעמוד הארץ
ש המאורות, הב׳ החודש קדוש מהל׳ פי״א הרמב״ם וכמ׳ שנ ל, מ  העמים חכמי בין גדולות מחלוקות בהם יש החשבון ודרכי ז״
 להם ונולדו דברים מהן ונתעלמו בהן נשתבשו גדולים חכמים ואנשים ,והגימטריאות התקופות חשבון על שחקרו הקדמונים

ש,מי ספקות, ס, בידו והעלה אדירים במים צלל אלא הירח ראיוח בחשבון הנכונה בדרך פגע ולא הרבה שדקדק וי ר ל, מ כ״  ע
 :ומועדיהם חדשיהם בקביעות בגלותם ישראל עושים היו ואיך ,ובדלות בגלות כזו מכמה על לעמוד שקשה מבואר זהדבר

ת ק חז ה ה ר צו עי עיונם שבמעט עד ועיונם ישראל בני שכל הקב׳׳ה חזק זה נגד . ה  חכמי כל לזה הגיעו שלא מה ישראל הגי
ם: מי ע ך ה אי ה ו נ נ ה וד.יא הצורה: שהיא השכל וחוזק החומר מדלות הזאת האומה שאין תאמר ואיך כלומר .כן אי נ נ אי

ת ש רג מו



שני מאמר146
 התורה שארית אותה ומחברת ,וגלותה ודלותה ממיעוטה האומות בין מורגשת
 מבית המקובל העיקר על העבור שבה המופלא ומן .אחד בו שהם חבור האלהית

 קבועי נשתנו וככר ;שנים ומאות אלפים מכמה נשתנה שלא לבנה מתקופת דוא
על נשאר וזה ,שנה מאה אחר ותוספת לתקון בהם והוצרך וזולתם מיון הקובעים

אמתתו
יהודה קול

עצום? תועלס העבוד חוכן הועילס כבד הדלות בתכלית
 קביעת סדר על ישראל שבנוי יחד בו להתאסף

 צורתם מחוזק וזה !משתנה בלתי קיים באופן המועדים
 שהסאיק מה הנבואה מהישרח לקבל הוכנו בה אשר

ם: חלשת חסרון למלאות ר מ  אותה ומחברת ח
ת רי א ה ש ר תו  צורתה חוזק על מורה וזה וכו׳. ה

 כתורת מאסה לא אויביה כאלז בהיותה זאת גם שאף
 ,היה J כמעט שארית ממנה לה נשאר אשר כי ,ה'
.אלהיים בחבורים הזה כיום להחיותה גדולה לפלטה לה

ומן' :לאלהיה קדוש אחד לגוי נהיתה בהם אשר
 המקובל העיקר על העבור שבה המופלא

ד מבית  בענינה האריך העבור גדולת פרשת .וכו׳ דו
 דברי שם והביא !י״ד פ' ד׳ שער עולם יסוד בעל
 עמדו ע״ה המלך דוד ע״י מכללם'. שאלו חשאן רבי

 ע״י בעיונם ובדקו בירושלים ישראל מחכמי המעיינים
 עתי מעמד נכון על והעמידו המתוקנים■ העיון כלי

 אלו מררוקיהם כפי הלבנה מולקת ועתי התקופות
 ראשי לקדוש בידם המסורים העבוד יסודי ושאר מאלו

 בזמנם המועדים וקביעות השנים ועבור החדשים
 יוכיח ,אמתיים ויסודות עקרים הם כלם ̂ תורה כדיין

 היה בו וכיוצא זה ועל .האמתי העיון עליהם ויעיד
 נגד בעדותיך■ ואדברה ואומר ומשתבח בעצמו מתפאר
 כמוצא אמרתך על אנכי שש ואמר ̂ אבוש ולא מלכים

ב; שלל לנתיבתי. ואור דברך לרגלי נר ואומר ר
 ותלמידים הברים ועמהם סנהדרין ראשי איש ומאתים
א בישראל היו ולרבבות לאלפים מן.ההו  עומדים בז
ם לכוין נכונים  יודעי יששכר ומבני שכתוב־ כמו ;העתי

 מאתים ראשיהם ישראל יעשה מה לדעה לעתים בינה
 זה באמת אלא אמרו עד .וגו׳ פיהם על אחיהם וכל

אמר כאילו ישראל יעשה' מה לדעת הכתוב שאמר

נחמד אוצר
ת ש ג ר ת בין מו מו או  אינם והם הארן קצוי בכל מפזזרה .ה

ד ולא מלך לא להם ואין האומות בין לאש להרים יכולים  ב׳
 וודשים שקבעו הבית בזמן היו כאשר מועדים להם שיקבע

 והם ,מושבותיהם מקומות כל אל שלוחים ושולחים בירושלים
ת :הרבה מזה זה בגלותם רחוקים ר ב ח מ ם ו ת ת או רי א  ש
ה ר תו  בני לכל עושה בידינו המסור העבור דרכי הוא .ה

 ישראל שבני כל״מקום קצהו עד ארן ומקצה ,אחד כאיש ישראל
 מהשגחה פלא וזה ,כאחד וחדשיהם מועדיהם מכוונים כולם שם

ר :אלהית בו ע ל ה ר ע ק ל העי ב קו מ ת ה בי ד מ  יסוד .דו
 ,תשצ״ג י״ב כ׳׳נו הלבנה חודש חשוב על מיוסדים העבורים

ה  פעם ת׳׳ר כ׳׳ה) (דף בר׳׳ה כדאיתא ;דוד מבית מקובל ה
 ובקשו לחודש בכ׳׳ז הלבנה ונראית בעבים השמים נתקשרו אחת
 אבי מבית אני מקובל כך גמליאל רבן להם אמר לקדשו זנ׳ד
 ושתי ומחצה יום מכ״ע פחותה לרנה של חדשה שאין אבא
 אחת שעה כשתתלק הם והחלקים .חלקים וע׳׳ג שעה ידות

 ;הלקים הש״ך השעה מלקי שתי מוצא ואתה ;חלקים <תהר״ף
 השצ׳ג י׳׳ב כ״ע חשבון והוא ;השצ״ג יהיה ע״ג עליהם הוסף.
 היה, דוד מבית גמליאל שרבן נודע וכבר ,היום עד בו שנהגו

כן א ;שס ז׳ל פירש׳׳י ז ל ה ש תנ ש  י״ב א' של זה חשבון .נ
 וכמו ,היום עד שנוי שום בו נרגש לא הלבנה במולד השצ״ג

ר :והולך שמבאר כב ו ו תנ ש עי נ בו ם ק בעי קו ם. מיון ה ת ל  וזו
 שהיו הודו חכמי ומצאו הקדמונים בספרי בדקו כי אמרו הנה

 יום שס״ה השנה שיעור שמצאו העידו רב זמן אברכ'*ס מקודם
ם זרביע  כן גס שהיה החכם וסילו״ס עוד, שעה רביע וכגון יו
 ואברכ״ס .בצמצום ורביע שס׳׳ה אותה מצא אברכ״ס קודם

 בידו היה שלא אלא מרביע מענו פחות אותה מצא החכם
 שבא ובטלמיו״ס .מיעוטו מפני ההוא הפחת ׳ לצמצם יכולת
 באורך ומצא אברכ׳׳ס מרע אל מבטו צירף שנה ש׳ בכדי אמריו
 הזה העודף מקרון שנתהוה מה הבדל שלם יום ההוא הזמן
 השנה ויהיה ביזם מאות משלש שהונ^אמד הזה הפחת על «ןזר

ם נ״ה שעות ה׳ יום שס׳ה לדעתו ב רגעי  והחכם .שניים י׳
 וכמו שעות ה׳ יום שס״ה השנה זמן מצא אחריו שבא אבתינ״י

 נודע ולא השנה במדה העמים חכמי נתבלבלו כמה הרי .דקין ל״ו
ה :ישראל לבני ידוע שהיה מה חקירות כמה עם האמת להם ז ו

ר א ש נ
 ראשי בקדוש שמנהגם ולהראותס לישראל להודיע

 הוא הכל המועדים וקביעות הפנים ועיבור החדשים
 פ״ק ר״ג שאמר מה הוא הלבנה מהקופת דוד מבית המקובל והעיקר .עכ״ל ;נכון אמתי עיקר על נוהג

 וע״ג שעה ידוה ושתי ומחצה יום מכ״ט פחות לבנה של חדשה שאין אבא אבי מביח אני מקובל כך דרייס
ר :רש״י כפירוש הנשיאים משפחה אבי דוד בית על והכונה .חלקים ב כ ו ו נ ת ש עי נ בו ם ק עי ב קו  ה

ון ם מי ת ל  אחרי כי ,'ב פ׳ שלישי מאמר עולם יסוד .בעל שכתב ממה הדברים, ויתלבנו יתבררו .וכו׳ וזו
 השנה זמן מדת על לעמוד כדי בטלמיו״ם עדות פי על בתכונה חכם גבר אברכ״ס חקירח השתדלות חראותו

 נאות-להאריך מקום זה שאין השנה בגדר דעות שלש הניחו ואחרי עליו; בטלמיו״ם ותפישת המדוקדקת
ם, נ י נ ע  שם, זעיר פם זעיר מבטלחיו״ס המונחת השנה במדת השנים רוב לפי הקורה ההתחלפות על הורה ג

 השנה זמן הוא עתה ועד אברכ״ס שמימי הזה הרב הזמן מכל לזמן ומזמן לשנה משנה כי י תראה ;יז״ל
פיי ^ ת  מאד דר! הוא כך כל הזה קט שהמעט אלא ;וכו׳ לשנה משנה מעט מעט במדתו ונפחה לו הולך ה

 הוא ההקופיי השנה בזמן הזה החסרון על והעד ,רבות פנים לאחר אלא ניכר ולא נרגש שאינו עד מאד
 בזמן לאברכ״ס שמקודם ומצאו בדקו שהם ואומרים בספריהם שמפורש כמו האלה האחרונים שמעידים מה
שנה׳ההקופיי זמן מדת היתה רב ד; שעה רביע וכגון יום ורביע יוה שס״ה הזה ה מצא החכם ופילו״ש עו

תי או
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ד.יופ בעיקר אחד בחלק שנוי שום נכנם ואילו ,בנבואה נתלה שהוא מפני >וםתתו

היה
יהודה קול

 חוס&ת, שוס כלי יוס ורכיע יוס שס״ה ק אחי• אוחו
 מה בכדי יוס מרביע שמוח אותו מצא «בעלמיו״ם

 ממה אחות אופו ומצא בדק הבהינ״י והמכס . שאמרנו
 מתתר״ף ומצי מלקים קס״א בכדי במלמיו״ס שמצאו
 המחימסיס מדבריו כאן עד .וכו' והאחרונים ̂’ששעה

 יודע הוי עתה ,וז״ל כפב בסמוך פט ועוד .לכונחנו
 משאר ולחוf על ולא הזה הסקופיי השנה זמן פי על כי

 מחזונ׳ וקבעו ז״ל קדמונינו לנו יסדו שזכרנו הדעות
 מיוסדים הס שיתבאר כמו פעליו פנה י״ס של הלבנה

 המדפים ראשי בקביעה והלכותיו העבור משבונוה כל
שים ה׳ מועדי וכל  ההקופיי השנה זמן מדת ועל הקדו

 מקדמונינו בידינו והמסורה והמדוייקת הנכונה ההיא
 מדהה אודיעך שבקרוב אהבה בר אדא רב בשם ז״ל
 ועושין ומסדרים ושנותיו עולם ימי ומונין מושבין אנו

 המועדים^ קביעת לצורך שנה י״גי י״מ פל מחזורים אותם
 שהוא כמו כי ותדע אחר, במקום לך יתבאר עוד כי

 במולדות תלוי כלס והמועדים החדשים ראשי קביעת
 ,הממה בתקופת ב״כ תלוי אמר מצד הוא כך הלבנה

 ולא ז״ל כתב הנזכר המונה על הקשות! ואסרי .ע״כ
 שנתעלם ונאמר ז״ל קדמונינו נגד בזה לעמוד נוכל

 אותו ידעו שהם עליהם לומר או השמת דרך מהם
. בו זהמעונו כו׳  ולהם משכיל לב על זה ואיך.יעלה ו
 שצפו מהנביאים אוהו וקבלו העבור סוד רניסר באמה.

ריו. על הכל וידעו המוידש ברוח  ממזור והנה בו
 המסור השנה זמן מדת פי על המיוסד הזה הלבנה
 ולא במנהגנו נההלף לא אדא רב בשה מהם בידינו
ה, ומד מבראשית נשתנה  והלבנה הממה ולקיות הנ

 שיתבאר מה כפי העביר משבועת *סודי על המהוקניס
ה, על מעידות הס להבא אלא ז

נחמד אוצר
ר א ש ל נ תו ע ת מ  בהיקוי נשאר ישראל שלבני העבור סוד .א
ל, דו  הסקנ׳׳ן שעות ה' יום שס״ה לנו החמה שנת שמדת ג
 הלבנה ושנת .בחלק מע״ו אחד והרגע ,רגע ומ״ח חלקים
 חלקים תשצ׳׳ג שעות י״ב יום חודש'כ״ט כל חדשים י׳׳ב שהיא

 .חלקים התע״ו שעות ח׳ ימים שנ״ד עולה ,בשעה מתתר״ף
 יו״ד הלבנה שנת על החמה שנת שיתרה אומר אחה נמצא
א שעות כ׳׳א ימים  כופל וכשאתה .רגמים מ״ח חלקים קכ׳

 .חלקים קנ״א שעה י״ז יום ר״ו עולה ,פעמים י׳׳ט הזה היתרון
 שבעה שהם חלקים תשצ״ג שעה י׳׳ב יום כ״ט פעמים שבע וכן

 ר״ו ג״כ עולה ,שנה מי״ט מחזור בכל עושים שאנו עבורים
 לנו המקובל העבור סוד וזה .חלקים קנ״א שעם י׳׳ז יום

מי והחודש השנה יזושבים היו וכן מהנביאים  ומשנים עולם מי
ת,  שנאמר כענין חכמי'ישראל רק מעולם ידעוהו ולא קדמוניו

לו : פ״ב ג׳ מאמר עולם ביהוד ועיין ,ליעקב דבריו מגיד אי  ו
ם כנ ם נ ק שנוי שו חל ד ב ח קר א ם בעי כו׳ היו  כלומר .ו

 הלבנה מהלך רק אינו השצ״ג י׳׳ב כ״ט של החשבון שזה שאע״ס
 ופעמים מוסיף פעמים אמתי במהלך ואמנם אמצעי בחודש

 בארוכה מהלך פעמים בגמרא אמרו וכן ,בתכונה כנודע גורע
 עצמו בפני אחד בכל,חודש רק זה אין בקצרה, מהלך פעמים
 אין הרבה משנים הרבה חדשים בקבון אמנם ,הבדל במעט

 ויהיה שיתרבה בענין ההבדל שיגיע עד בחשבון הפסד שום
 אילו מההר׳ף חלק שאפילו נותן הדין כאשר ,אחד יום ממנו
ש, בכל חושבים שאנו מהשצ״ג'חלקים פחות או יוסר היה  חוד
 כ״ס שהם הלבנה שנות וששים מאה אלפים בשני מחקבן היה
 בכ״ר תמצא שכן ,שלם אחד יום הלבצה חדשי תתק׳׳ך אלף
 תתר״ף(דוק חלקי ועשרים מאוח תשע אלף וחמשה עשרים שעה

 אחד יום בכדי המולד אחר היא שהראיה ומאחר .ותשכח)
ה, כנודע  אפילו אמד ביום הפשד נכנס היה ואילו בתכונ

 מתאחרת הראיה מוצאים היינו שגה וק״ס אלפים שני בשיעור
׳ ם ג יהיה אם המולד ביום נראה היה או ,המולד אמר ימי

המדם
תאמתי שהטעם ,

 וכעולם .האלה כדברים אמר ההוא בפרק לדבר יכלה וטרם .ע״כ ,יכו׳ שנאמר הוא הקופיא זאת גתירון
 האמצעי, הלבנה תדש זמן במדח הן הזה התקופיי השנה זמן במדת הן זה דבר לאמתה שהגיע מי נמצא לא

 לנו ומסרו שנה י״ט של הנכון הלבנה מתזור עליו ויסדו זה סוד נתגלה לבדם שלהם ,ז״ל קדמונינו אלא
 לחימה שנים י״ט כולל הוא עוד הלקים ותקצ״ה שעות וט״ז יום ותהקל״ט יום אלפים ו' זמן כי והודיעונו קודו
 המדק לפי ללבנה חדשים רל״ה כן כמו כולל והוא ,ומגרעת תוספת שום בלי שאמרנו המדוייקת מדתה לפי

 על אוהו ותחלק האמור הזה המרמור ימי למספר תתבונן אס וזה ,אותה ולכוין לחשב עתה שתוכל המדוייקת
 התקצ״ז שעות ה יום שס״ה הוא הנכון השנה ימי שמספר בידך ויעלה לך יצא ■שנה י״ט שהם שנותיו מספר
 אותו והחלק וחלקיו ושעותיו המחזור זמן ימי מכפר כן כמו תקח ואם ,בחלק מי״ט עוד רגעים וי״ב מלקים

 האמצעי הלבנה חודש זמן שמדת בידך ויעלה כן כמו לך יבא שאמרנו, כמו רל״ה שהם חדשיו מספר מל
שעה. חלקים מחחר״ף חלקים שעוהוהשצ״ג עשרה ושתים ימים כ״ט טוא  להם נתגלה־ לא האומות וחכמי ב
 דבריו מגיד שנאמר מה לקיים ,אוחו שידעו הס האמת וחכמי ישראל חכמי אלא מעולם ידעוהו ולא זה סוד

 פמז״ל הכלל המועדים בקביעה אמור פ׳ כתב והראב״ע .ע״כ ,וגו׳ ומשפטים גוי לכל כן עשה לא וגו' ליעקב
 .ע״כ ,ממנו טוב אחר דבר לעשות נוכל ולא נביאים מפי קבלנו וכן ,בגלות העבור על שנסמוך לנו סעהיקו

 החבר דברי כונה בהבנת יהל כי אור נראה נגדם מנוגה כי האלה, כל־הדברים עמך להציג הרביתי מזון ואנכי
א שאמר ומה .לקראתט הנצבים הו ה ש ל ת ה נ א ו ב נ  הראה כי חז״ל בו־ שדרשו לכס הזה החדש הכתוב מן הוא ,ב
 ומה העבור סוד עיקרי כל לו נמסר! ספק בלי ואז ,יקדש ראה כזה לו ואמר בחדושה לבנה למשה קקב״ה
ק שאמר ל ח ד ב ח  גמליאל לרבן כי ,הלבנה בחדש לבסלג^ו״ם גמניאל רבן שבץ האחד לחלק כיון אולי ,א

ם, תשצ״ב שעות י״ב יום כ׳׳ס רק סיננו ולבטלמייס הלקים, תפצ״ג פעוה י״ב יום כ״ט שיעורו  וכמו הלקי
קר ובאמדו .יכו׳ והחמה הירח תשיהקבן המתחלה הבבח על ו׳ פ׳ להרמב״ם החדש קדוש מפרש שזכר ב?ני
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 מבלי וכן ,והראיה המולד בין שימצא מה לרוהק מאד הגדול ההפסד גורם היה
 ̂ המוסיק״א הכמת אבל .מהכוכבים וזולתה ההמה תקופת ידיעת אצלם היתה ספק

 בני והם ,שבעם הגדולים על אותם ומעמדת הנגונים מחלקת שהיא באומה חשוב
 בצרכי להתעסק הוצרכו ולא ,הנכבדים בעתים הנכבד בבית בנגונים מתעסקים לוי

 . המוסיק״א זולתי עסק להם היה ולא מהמעשרות לוקהים שהיו במה הפרנסה
ולאפחותה, גרועה אינה בעצמה היא כאשר אדם, בני כל אצל נככדת והמלאכה

והעם
יהודה קול

מ מה דוגמח מעין בראשיחו, ר״ל  מדכרי למעלה פכחג
מסד דק היוהו עס קט המעט כי עולם' יסוד בעל

ר . צ ד או מ ח נ
 מהן מזמן שנוי מצאנו כלא ובאמת ,אחד בחלק סחוה החודש
ת :הנה וטד חורה ע די ת י פ קו ה ת מ ח  א׳ מכבון כמו .ה

 להם מקובל היה כך ,קדם מימי להם מקובל היה תשצ׳ב י״ב
ם וזול׳תם :שזכרנו אדא רב תקופה ־חשבון בי כ כו ה  פהם .מ
ב נוגה מאדים צדק שבתי כ  כוכבי התוכניים בפי ונקראים ,מ

ת :גבוכה מ כ א ה ק״ סי מו  ר״ל ,מוזיק׳א הנקראת היא . ה
ב :הנגון חכמת שו  בראיות להאריך צריך איני ע״ז כלומר .ה

ה ;בדעתך חשוב אך מ או א ב הי ת ש ק ל ה ם מ ני גו  שאתה . הנ
 לשורר הנכונים להדר אלהים לעבודת שצריכה אומה תראה אם

 המזמור ענין לפני נכון כל שיסודר שצריך באופן אלהים בבית
 אם כנגון ענין ולפי ,ובחבור בהפסק תיבותיו ותכונת וכוונתו
/ לעבודת בהתעוררות או בשמחה  הנכון כלי תכונת לפי וכן ה

א כעני! ,מוכשר נעימחו קול ענין איזה אל ו) שנאמר(בדכ׳  ט׳
 בכלי המשוררים אחיהם את להעמיד הלויס לשרי דוד ויאמר

 ,לשמחה בקול להרים משמיעים ומצלהיס וכנורות נבלים כ־ר
 וזכריה להשמיע נחושת במצלתים ואסף הימן ונאמר.והמשוררים

גו׳ גו׳ ומתתיהו עלמות על בנבלים ו  השמינית על בכנורות ו
אין‘ .לנצח  הנקראים מדרכות מיני היו ושמינית שעלמות ספק ו

 :מיוחד שם לו כללי ניגון וכל ,המוזיק׳א לבעלי טאנען
ת ד מ ע מ ם ו ת ל או ם ע לי דו ם הג  מאחר זו אומה הנה .שבע

 שהם העם לסכמו מסורה היסה והיא זו לחכמה צריכה שהיתה
 הגיעו בידאי א״כ ,הפרנסה ועבודת עסק מכל הפנויים הלוים
ה ולשון: עם שום אליה הגיעו שלא מה אליה כ א ל מ ה  ו

ת ד ב כ כו׳ נ  בה לעסוק חושקים היו שהלוים בודאי כלומר .ו
 היא אבל להם כבוד העדר שום בה שאין מאחר ,לבם בכל

ס מ ר :לכל מ ש א א ב ה הי מ צ ע ה ב נ נ ה אי ע רו כאשר . ג
היא

,הרגכו ירבה השכים רוב לפי בהחלהו נרגש ובלתי
 מספר בראשון הפילוסוף מטעם הכמה בכל יקרה וכן

 הולך בהתהלוהיה המועט שהטעות ,והעולם השמים
ה :שיעור לסין ומתרבה ם הזה היום הי ר ד ט ס פ ה  ה
ל דו ג ד ה א חק מ . לרו ׳ י י  מתקיים היה שלא ר״ל ו
 הכלנים ע״פ והראיה המולד בין הרוחק שיעור בידינו

 נחמן ח״ר זעירא ח״ר פ״ק דר״ה כההיא ,המקובלים
 מה לכל מקום היה ולא .וכו׳ כיהרא מכסי שעי כ״ד

/ בסימן בו וכיוצא מזה שהוזכר  כי רואים ואנחנו כ
 ואין פרץ אין המזיקין מן ובא משומר הזה החשבון

 בעל דברי בכלל שבא וכמו ,נימא כמלוא אפילו יוצאת
 לבנה תקופה ולשון למעלה. המוזכרים עולם יהוד

בגלגליהם, סבובם השלמת על ענינו חמה והקופח
,השנה ותקופת ,המשהה ימי הקיפו כי ויהי מלשון
 רבים דברים עלו ששם כ״ט סימן ברביעי פיכא וכמו

ל :הלז הנושא על ב ת א מ כ א ח ״ ק סי מו ב ה ו ש  ח
ה מ או  ספור להרהיב צורך אין כאומר נעשה .וכו׳ ב

 באומתנו נמצאת היהה מאד שלימה כמה הראוהך למען
סיק״א, הכמת  לחשוב רעיונך פהשא בזה לי די המו
 האלהיים הנגונים לחלוק משמרת שומרת אומה בענין

ם לוי בני והס הגדולים על אותם ולהעמיד  המהעכקי
 הסברא כח נא יגדל אלה בכל כי ,וכו׳ בניגונים

.הומה עצם על בנו נמצאת זו מכמה היחה כי להאמין
 ריפא בהר אמנם כי ,להם זאת היהה מלכם דוד שמאת היות עם הלוים על הנגונים חלוק באומה וחלה
א  בכלי המשוררים אחיהם את להעמיד הלוים לשרי דוד ויאמר (ט״ו) בדה״א המוזכר הדבר והוא אזיל. טפ
 והמשוררים וגו׳ יואל בן הימן אח הלויס ויעמידו ,לשמחה בקול להרים משמיעים ומצלחיס וכנורות נבלים שיר

 הלוים שר וכנניהו .לנצח השמינית על בכגורוח וגו׳ ומחהיהו וגו׳ להשמיע נהשת במצלתים ואיתן אסף הימן
ם ובאמרו .הוא מבין כי במשא יסור במשא תי ע ם ב י ד ב כ נ  אז שהיו הקרבמח הקרבה עתות אל כיון ,ה
ה :הדוכן על משוררים הלזים כ א ל מ ה ת ו ד ב כ ל נ צ ל א י כ נ ם ב ד  הוראה להגדיל צדקו למען חפן .וכו' א

 וכבורסרץ, כפורבי גרועה בלחי מלאכה בעצמה היוהה מצד אם ,ההיא בעת כלויס שלימה המוסיק״א המצא על
 ואם ,בנמשכח יזכיר אשר אדם מבני והמכוערים השפחות בה כהתעסק פחוהה בלחי מאז היותה מצד ואם
 אלה שלש אם אמנם כי ,קדש עם ראשי הלוים והם ,מאד וחשוב מעולה היה בה המהעסק שהעם מצד

 אמנם ,יפלימוה ולא הוקף בכל בה לההעכק אדם בבני כוכף אין הנס ויצאה למלאכה, לה יעשה לא
 f כבודה עצמה מצד להיותה המושיק״א במלאכת שם באו נקבצו שכלם כמו הללו התנאים שלשת יחד בהחאסף

ה היחה רק נבזים ביד פחותה להיותה הזה כיום מקרה אז קרה ולא  שבעם, המכולתיס ביד פנימה מלך י
ם לב היה  והמלאכה וז״א .כפק בלי בהלמודה יפה סימן שיראו סבה זה והיה ,הוקף ככל לה מתאוה המהעכקי

 הכוכף בחכליה פה להתעסק ומתאמצים אדם בני אצל ונכבדה מעונה היא המלאכה שאז ר״ל .וכו' נכבדת
ר ש א א כ ה הי מ צ ע ה ומטבעה ב נ ה אי ע רו ם וכיוצא והבורסקי הבורסי כגרעון ,ג  הגרועוח מהמלאכות י
ה וים בעליהן־ אה המבזות נ נ י , א ה ת ו ח ה, המתעסקים שכעס הפחותים ביד נופלח היוהה מצד פ  ב

סי לבלתי החשובים ימין אחור להשיב שיספיק מה הפחיתיח סן לה יקרה בזה כי ע ר ,בענינה ה
והעס.
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.ושיי^אל דוד במלאכה ומראשיהם הם, כאשר הטבע וזכות השרש מחשיבות והעם

:לא אם אופניה על אותה יודעים ההיו במוסיק״א תחשוב ומה
HD כאשר ,הנפשות מעוררת היתה ושמה נגמרה ספק בלי שמה הכוזרי אמר 

 יתכן ולא ;הפכה אל ממדה הנפש את מעתקת שהיא עליה יאמר
ה, ממה בערך :יום ת הי השפחות בה בהתעסקו פחותה ששבה מפני ש

והמכוערים
הי שתהיה

ל ה קו ד הו י
ם ע ה ת הוא כה המהעשק ו ו ב שי ח ש מ ר ש  אשר ,ה
מנו, הוצכו ת מ כו ז , ו ע ב ט  עליו, נוצרו אשר ה

ר ש א ם כ  הנזכרים לוי כני שהם כמו לומר רוצה ,ה
ם :הנזכרח ההשוכה כמוהיק״א המהעהקים ה שי א ר מ  ו
ה כ א ל מ ד ב ל. דו א מו ש ) ככהוכ ו ע' א( ה״  המה כד

 והולך מונה ושם ,כאמונהם הרואה ושמואל דוד יסד
 המשוררים ועל מנויים על הלוים העמידו אשד אי!

 כלשכוס ללוים אכות ראשי המשוררים ואלה אמר
 ופירוש ,'וגו כמלאכה עליהם ולילה יומם כי סניוריס
 ואין ועול מס מכג ונקיים פכורים _ שהיו פעורים

 למעלה הסכר שאמר מה וזהו ,לשורר רק מלאכתם
 שם שהיו כן ואם המוסיק״א, זולתי עסק להם היה ולא

ה :שנזכרו התנאים כל המוסיק״א כמלאכה נשמרים מ  ו
ב שו ח א ת ״ ק סי מו ו ב י ה ם ה עי ד ו ה י ת ו ל א  ע
ה פני ם או א א שקדם כמה אמרו כלפי זה ואמר .ל

ר צ ד או מ ח נ
ם : נככדס ומלאכה וריזכה גדולה חכמה באמה היא  וה;י

ת בו שי ח ש מ ר ש  כאות© חפוג שאמר במה למעלה מוסב . ה
ם ואיך אליה צריכים היו איך דעוזך לנגד שתשים וכו׳  הגדמי

 העס זה ועם . בה ומשתדלים מעשיהם מכל פנו שבאומה
ת ; ונביאיה הכמיה מן הסגולה מן משרשיהם היו בעצמם רו  וז
ע ב ט שר ;חכמה לכל ומוכן זך טכעם .ה א ם כ ר . ה  כ*:

ב :ליהודים אשר והטבע השכל מזכות נודע ה שי א ר מ  ,ו
; אותה יסדו אשר הראשים

HD זה ר:■ יודניס שהיו כפק בלי .נגמרה ספק בלי 
ת מעתקת :זו בחכמה האפשר בתכלית ש א פ . הנ

ס נגוניר ע״י האדם דעת משנה המוזיק״א  ממדה לזה ״יכני
 הזריזות אל ומענלות השמחה אל מעצבות כמו ,הפכה אל

ה ; לוה וכדומה הי ת ם ש  יידעיב! היום שיהיו . בערך היו
פני :אז אותה יודעים שהיו כמו אותה ה מ ב ש ה ש ת חו  .פ

קו :מקדה כמו היוס בה מתעסקים החכמים גדולי אין ס ע ת ה ב
ה ב

 אצל הנככדת המלאכה שהיא המוסיק״א זולתי עסק ללוים היה שלא פיה כל והפונה ,'וכו הנככדת
ס עצמה מצד גרועה לא איננה שהיא כמו ס השפתות מהתעסקות פחותה היתה לא ג המטערי נ ו

,אדם כני
,אדם מכני והמכוערים ,

 .וכו' כמוסיק״א תסשוכ מה כן 'ואס ,שקדם כמו היו משיכות אנשי כה מתעסקים ראינו אשר העם אכל
 כא ואת״כ ,וכו' המוסיק״א חכמת אכל אמר תחלה כי ̂ כמלאכה וסיים כהכמה פתח לאשר לכך ושיה
 ממנה המדעי כחלק לכד לא המוסיק״א שכמי כל לכלול כזה שכיון אפשר .וכו׳ נככדה והמלאכה לאמר דכרו

 המלאכות״ בחלק ג״כ אכל ,מאד מהולל הזאת החכמה עיקר והוא ■נגוניה ערכי סגולה כידיעת ועומד התלוי
 חכמה כשס פעמים כי ,־ת־-יר הנטי מעשה על דכריו שכל נאמר או . שיר וככלי כפה לשורר נו שישתמשו
קרא. מלאכה כפם ופעמים , כראשית פרפת הראכ״ע כהכ וככר י י  הכמה והיא נגינות כלי מיני ועוגכ י

,ל״ס סימן סוף כשלישי זכרו עוד יכא ההס הראשים ידי על המשוררים מסדור שזכר ומה .ע״כ ,גדולה
ומתמדת קיימת הזאת המצוה היות עם תוסיף כל משום מיחוש כיח כזה היה לא איך יהכאר מ' סימן ושם

 מחמר אמונה דרך כעל דכרי וישכימו מאד יחיחסו הזאת הפסקא דכרי ולכל .לכד שעה צורך להוראת לא
ם הוא החכמות כל וידעו למדו רז״ל איך כיאור אמנם ,כאמרו ג' שער '3  כדכריהם והחפוש ההשתדלות ע

: שמה יעויין ,'וכו הניגון כחכמת אס
H D ה מ לי ש ב ק מ פ ה ס ד מ נ ה נ מ ל ש נ . ו כו'  כדכרי זכרו שקדם הנככד הכית אל רומז שמה ו

ה :המכר מ ש ה ו ת ת הי ר ר עו ת מ שו פ נ  ככנור הגיון המכונה כדרושנו זכרנו כנר .וכו׳ ה
 וככר ,הרצון כפי אותם ולהמיר להחליפם שומת למדות מיוחדים שונים מינים המוסיק״א כניגוני ויש יש כי

 אץ אמרו וככר ,הראוי מזגם יושר אל הנפש הפמליות כהשכת חליים בה לרפאות הרופאים קדומי הורגלו
והיה מנגן לי קחו אלישע ומאמר ס״ז) א׳ גכשמואל שאול לפני דוד ונגון ,שממה מחוך אלא שורה הנכואה

ם ג׳) ב' (כמלכים ה' יד עליו ותהי המנגן כנגן שכאילי נאמר דרכנו ולפי .אלה כל על נאמנים עדי
 הללוהו שופר בתקע הללוהו באמרו ,תהלותיו ספר לתחימת באו אשר האחרונים דוד בדברי זו כונה נכללה

 להלל הנשמה התעורר ההם הנגונים מכח כי להורות ,יה תהלל הנשמה כל דבריו והכליה ,וגו' וכנור נכל3
י :ויתפאר ישתבח יה נ פ ה מ ב ש ה ש ת חו  פחותה ולא גרופה איננה. בקודמת החבר מאמר כנגד .וכו׳ פ

 ר׳ ,ונו׳ שמותה ששבה מפ:י מאז שהיתה מה בערך היום היותה יתכן שלא עמו ונימוקו ,שמה במבואר
נמא';ת כעיניהם היא נבזית כי בלמודה להשתדל כה מנגוע לכס את ליאש ההפוכים דעת שיחליש מחה זה

הואיל
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 :חשיבותכם עם אתם ירדתם כאשר חשיבותה עם ירדה אך ,אדם מבני והמכוערים

 אלהי בכח החכמות כל על דבר וכבר ;שלמה בחכמת תאמר ומה החבר אמר סן
 אל חכמתו להעתיק אליו באים העולם אנשי והיו ,וטבעי ושכלי

תחלה הכשדים אל מאתנו וכללם שרשיהן הועתקו החכמות וכל ,מהודו ער האומות
ואהר

ה קול ד הו י
 אשר הערך שמותי חסרים נאף זהב נזם והיהה הואיל

ך :מכמה תמות פמהם ה א רד ם י ה ע ת בו שי וכו'. ח
 הבית בזמן שלשום כתמול אתכם ואימה נמר ריחה כי

: למעלה המוזכר הנכבד
ר ומה סו מ א ת ת מ כ ח ה ב מ ל  הניח יען .וכו׳ ש

 קיימות מתפשעות החכמות שהיו ס״ד סי'
 באר עתה הואיל ,בקצתן רק זה הוכיח ולא באומתנו

 כי ,מאתנו וכללן שרשיהן הועתקו כלנה החכמות כי
;בחכמה מהשאר כל זכי קא שלמה ומשלחן המים לנו

ר ב כ ר ו ב ל ד ל ע ת כ ו מ כ ח ה ה כ הי ב ל לי א כ ש  ו
י ע ב ט היו ו שי ו ם אנ ל עו ם ה אי . ב כו׳  עדות ו
 חכמה אלהים ויהן ה') א׳ (במלכים נאמנה הכתוב
 על אשר כחול לב ורחב מאד הרבה ותבונה לשלמה

 האדם מכל ויחכם וגו׳ שלמה חכמת והרב הים שפה
 ויבאו אמרו עד וגו׳ סביב הגנים בכל שמו ויהי וגו׳
ם מכל  מלכי כל מאה שלמה הכמה את לשמוע העמי

^יז  ושכלי אלהי שאמר ומה .חכמתו אה שמעו אשר ה
 שהמלאכיית האלהית החכמה אל בו שכיון אפשר ועבעק
ת; והגלגליית עמה נכללת עי טב ה  ירמוז ולשלשתן ו

 המלאכיית עם האלהית אל רמז מכמה באמרו כי הכתוב;
 אס היהה היא כי באמת חכמה יקרא לזאת ,כמדובר

 על הגלגליית על ;והבונה .פריים וזה החכמות כל
ת. על לב; ורוחב בתבונה. שמים כונן דרך הטבעי
ה ;הים שפת על אשר כחול לב ורוחב שאמר ומה  הסנ
 ולהציב במדע להקיף זולתי הידיעה ענין שאין אצלי

.צדדיו מכל אוהו ולכלול הידוע ההוא הדבר גבולות
 מכל לים הגבלהו בענין ההול סגולת עצמה היא וזו
 גבול הול שמתי אשר ה׳) (ירמיה הכתוב כמאמר ;צד

ס.  של כפתחו שלמה של לבו היה כי יאמר כן על לי
 החכמות כל ויוגבלו יוקפו יוכללו בו ;מאד רחב אולם

ס; המכונות ה׳ את דעה הארץ ומלאה כאמרו בי
ם; לים כמיס  כדמיון לחכמות הגבלהו והיהה מכסי
 שאל ואפשר .ומגבילו מקיפו הים שפת על אשר המול

 .לשלמה גדורה חכמה היהה כך לים גדר הול מה י״ט פרשה רבה במדרש באמרו לוי רבי כיון זה ביאורנו
ס נאמר ;הטיבעית החכמה כנגד הוא לב ורהב שאמרו זאת שטתנו ולפי .ע״כ  כחול זולתה אצל זכר שלא כן ג
 אצלם שיצדק עד שזכרנו העליונות החכמות שתי כשלימות מחשבתנו הקיף לא אמנם כי ;הים שפת על אשר

 באמרו הטבעית בחכמתו הכתוב האריך כן ועל .ולטבענו אלינו הקרובה הטבעית אצל יצדק כאשר כזה מאמר
 הרמש ועל העוף ועל הבהמה על וידבר בקיר יוצא אשר האזוב ועד בלבנון אשר הארז מן העצים על וידבר

ם, ועל מה. זה בזולת הודיע ולא הדגי או  לקההס חפצת וטבעי ושכלי אלהי הנזכרות המלוח שלשת ואס מ
 השני הפירוש וכפי ,הסנהדרין הכמת אצל למעלה המוזכרות וההסכמיות והדמיוניות האמהיוה החכמות כנגד

 האלהיים המעשים לעומת המתנשאות ;והמדוחיות והטבעיות האלהיות כנגד מכוונות להיותן שם שזכרנו
 ;ההססמיוח כנגד טבעי יהיה ;שמה כמבואר ז׳ סימן ובשלישי מ״ח בסימן המוזכרים והמנהגיים והפכגיים

xד :ויושרן שיעורן על יגזור אשר סדס של טבע כפי ומסודרות מוגבלות הם ,־ דו ע הו  זה לפרש א״א .מ
סי׳ בראשון זכר שהרי ;ט׳ ב׳ הימים ובדברי י׳; א׳ במלכים כמוזכר בחידות לנסותו באה אשר שבא מלכת מל

ק׳

ר צ ד או מ ח נ
ה ת ב חו פ ש ם :לכשמות נע!גפ היא .ה רי ע מכו ה י ו בנ  מ

ה עם :אדם מכני ושפלים הדעת עניי . אדם ת בו שי  מן . ח
שר :לה שהיה כהשיכות א  שירדו כמו .אתם ירדתם כ

 ,ושפלים נכזים להיותם הארץ גויי לכל עליונים מהיותם ישראל
:!ו חכמה גם אכדה אתם שירדתם וכעת

ו ה ס מ ר ו מ א ת ת מ כ ח ה ב מ ל  כלבד שלא כאר הואיל .ש
 שאר כל גם אף ירידתנו עם ירדה !ו הכמה .

 משלמה ומקורם ישראל כבית להם היו נפתה שמקור זכמות
 היה שלא מה האפשר לתכליתן החכמות כל השלים. אשר '-:־ ;3

ח :בו כיוצא על לעמוד ולאחריו לפניו היש שים נכר. כ  ב
הי ל שכלי א טבעי ו  עניניס כו שנצטרפו מהמת היה ו!ה .ו

 שכלו כח שמלבד והוא ;זולתו חוקר שום אליהם הגיע כלא
 עוד ימצא ולא האדם מכל חכם שהיה כו שהיה הטכע וזכות
 עוד ;לו דומה האדם כעכע האפשר כפי בשכלו שיהיה אדם
 בדרך אותו המדריך הקודש וריח אלהי כח בו היה זה על גוהף

 ;הגדולים לחכמים הגיע כאשר ;’בחקירתו יטעה שלא המים
 מחמת לכל מבואר פשוט יותר בטעות נפל מכם שהיה וביותר
 הרבה; פגה שלפעמים עד ;העיון מרוב השכל עיפות לו שקרה

 בדברים פגיונו רוב היום נתגלה וכאשר מאריכטו שנראה עמו
 ;מהמחקרים האחרונים גדולי בין היום מפורסם והוא פשוטים
 ומאיר עליו סופף הקודש רוח שהיה ע״ה בשלמה משא״כ

היו :לרגלו שי ו ם אנ ל עו ם ה  לו העיר בכאן .אליו באי
 הדברים אמתות בהם אשר באומות הנמצאות החכמות שכל אוזן
 לקחו שלמה מחכמות מקורם אך היתה מלבם לא ;הנראה כפי

ד ;אותם דו ע הו  את לשמוע העמים מכל ויבאו כמ׳ש .מ
א הארץ מלכי כל מאס שלמה קכמת מ׳ ) (  ותרב ונאמר ;ה׳
 ;(שם) מצרים חכמת ומכל קדם בני כל מחכמת שלמה ־הכמת
ה  לעושר הארן מלכי מכל שלמה המלך ויגדל נאמר ט׳ ב׳ ובד׳

 את לשמוע שלמה פני את מבקשים הארץ מלכי וכל וחכמה
 הארץ מלכי מכל שנאמר ומאחר .בלבו האלהים נתן אשר יוכמתו

 מפורסמת היותר והמדינה ;אליי באו הארץ שמקצה נמשמע
 המזרחית ג״כ הצין ארץ יקרא שמה ועל הודו היא המזרח נקצה
הן ;הארץ במפת כנודע ,להודו שי  .וכלאם :יסודותיהם .שר

ם אל :מחלקותיהם לפי החכמות כלל שדי ה הכ ל ח  .ה
ן רי מ נלקחו ואז כשדים מלך נבוכדנצר שהחריב יאפו! ביה ב

כל
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ורב הזטן ובאורך ״ חטי אל בך ואחר יון אל כך ואחר וטדי פרם אל כך ואחר

הטצועים
נחטד אוצר

ב : הכשרים אל החכמות ספרי כל אח״ ל ו מ .פרס א  הפרסיי
 וכזדש המרי דריוש שהמ הכשדיים את החריבו והמדיים

ב :אליהם הספרים והניעו תחתיהם יישבו הפרסי ח״ א ל ו  א
 :והפרסיים המדיים החריב יון מלך מוקרן אלכסנדר .יון

ב ח״ א מי אל ו ש היונים ממשלת החריבו הרומיים .רו הגי ו
החכמות

יהזדד! קול
 הודו ולא הודו שנא לא וא״כ / ושוזר והודו שבא ק'

 חייא ב״ר אברהם ר' מדברי שם ביארנו וכבר ;שבא
 הראשון באקלים הוא שבא מחוז כי הארץ צורה נסשר
 שאמר משבתי ק על .בשלישי וקצהו בשני קצת והודו

ם שזכר ממה זה  מכל ויבאו ה') א׳ הכתוב(במלכי
 הארץ מלכי כל מאת שלמה סכמת את לשמוע העמים

ה .וגו׳ חכמתו את לשמוע שלמה פני אח מבקשים הארץ וכל י') (שם נאמר וכן ,חכמתו את שמעו אשר  והנ
קיי בידו אפר החבר ח  כי שבא> מלכות מהזכירו יותר ארוך מרחק על הודו ארן בהזכירו כי חשב אלן מ

 בדברו חייא ב״ר אברהם רבי שכתב מה תראה הלא שבמערב, מא״י רחוק-מאד מזרח בפאת הודו הנה
 השלישי האקלים על. ואח״כ ,והציניםוכו' הודו ארצות רוב מזרת בפאת הזה והאקלים וז״ל, השני האקלים על
 למעלה מדברינו ידעת וכבר ,'וכו הודו משכנות וסוף הצינים ארצות קצת מזרח בפאת הזה ובאקלים תב3

ם הודו שארן לנו ביאר אברהם ורבי ,מזרח לצד הישוב כל סוף הוא הצין כי כ' סימן  לפאת בצדו היא ג
ר, קדמה אמו ם החבר דברי הסכימו ובכן כ , שלמה פני את מבקשים האדן וכל לאמר הכתוב ע ו' ג  בהעירו ו

ן מושג ידעת אתה כי ,שבא ממלכות יותר ישראל מאיץ מאל הרחוקים ארן אפסי על  באמצע ישראל אי
 הארן צורת מספר זכרנו אשר המקום אל עיניך נא ושא .מערב כלפי ומשוכה צפון לפאת הרביעי האקלים

ל :אלה כל על ותשקומ תנוח דעתך כי ה הכשדים א ל ח  ס״ג סימן בראשון ענינו ביארנו כקר .וכו׳ ת
ך ;שונות במלות הזה הענין נכפל ששם ר או ב  בשני המורה שזכר מאותם בנו פגעו קנאים כי .וכו׳ הזמן ו

 שאצלו אדם בני שידמו וירצה ויתאוהו לו ויערב אחד שלימות בעיניו שייפב מי אדם מבני יש ,באמרו מ׳ פ׳
 שהם ויאמרו זולתם בשיר יתפארו רבים שתראה כמו ,שלמות אצלו שאין ידע שהוא ואע״פ ,ההוא השלמות
 חדשו דבר מתרשל מקנא איש ליד יפול רבות חכמות ובחלקי החכמה אנשי חבורי בקצת נעשה וכן ,עפאוהו

, מדשהו שהוא ויתפאר זולתו כו' כ. ו  אשר הרכה החכמות אבדן סבות המורה זכר ע״א פ' בראשון גם ע״
 מאמר אמונה דרך בעל שכתב מה תחזינה עיניך מאתנו החכמות כל שרשי העתקת דבר ועל .באומתנו היו
ם להתוכח נכנסתי אחת פעם ,ענינו זה דבר היונים מפילוסופי מופלא חכם בשם מצאתי ,וז״ל ג׳ שער ג׳  ע

ה ולא הנובע בחכמת לדבר והתחלנו ישראל מחכמי חכם רבה, בעיני הי  האלהות בחכמת נכנסנו ואמר ה
 רש״ד ון׳ !ע״כ ,להבינו שכל יהן לאל שהתפללתי עד ,ולהבין לסבור יכול הייתי שלא ‘א באלהותו והעלני

ם מגדולי היה אשר פי סו לו  עכ״ל ,בישראל נמצאות היו שהחכמוח ההפלה הפלח המיוהד ספרו בסוף אמר פי
 שמו יוני מכס עשאו הנוצרים בין אחד ספר נמצא וכבר ,וז״ל דבר עוד הוסיף כך ואחר .אמונה דרך נעל

 החכמים שמות וזכר וההתפלספות החקירה צד על ישראל חכמי מספרי רבים דברים בו הביא אמוסיביא״ו
 וההתפלספות האמתית שהחכמה על כלו ספרו בנה ההוא היוני והמכס ,שני בית בזמן והס הוא היו אשר ההם

 היוצאות והחכמות הקדש לשון בשבח האריך יוני היותו ועם ,היהודים בין אס כי נולד ולא נמצא אינו השלם
 בין החכמה שנמצאת היות אס כי להורות בא דבריו ובתוך ,מאד הרבה ישראל חכמי חכמת ובשבח ממנו
 מאין הפילוסופים חג׳מת לכס מספר הייתי אם לתלמידיו’אלירקו״ש אמר וז״ל מישראל, נולדה שהיא יון, חכמי
 הפילוסופים חכמת רוב להם אמר ,זה .על ונגיל נשמח האדון הן אותו ויענו .בזה תשמחו נולדה ואיך נאה
 1 מסיו שמענוה ואיך אלינו בואה איכות לכם אספר בעיניכם ייעב אס אשר המכס מאריססוס אלינו באה
 משבע קוליה מבני ירושלמי ישראל מזרע יהודי איש היה הוא ,ואמר התחיל ואז ,אמור האדון בי אמרו

מין, ם, ימים עמנו וישב אלינו מההרים וירד באסי״א אשר הרחוקים מהאיים לממועתנו בא נני בי  פילוסופיא ר
ר מאתנו הוליך ח  כבר ,הלז אמונה דרך בעל כתב כן אחרי .ע״כ ,מפיו ונמדנו אלינו הניח מאד הרבה ד

 ונעתר^ הזמנים לאורך נאבדו כי מספריו באות החכמות אלו היות ממנו קובל אשר ע״ה שלמה חכמת י מדעה
 בחכמה שעמלו אדם יש כי ב׳ קהלת בספרו מרן אשר משפמו כה והנה .ע״כ ,הזרות האומות ללשונות
ת ס חלקו יחננו בו עמל שלא ולאדם ובכשרון מדע ס .רבה ורעה הבל זה ג  שמעון משנת על כתב הרי״א ג
 בדברי הצדיק שמעון עם שדבר מוקדון אלכסנדרוס״ של רבו הפילוסוף אריסמו שכתב באגרת נמצא כי הצדיק

 חכמתו ממעלת אריסמו והשתומם חושיה הפליא עצה הגדיל האלהות בחכמת דברו וכאשר ,הכובעיח החכמה
 .ע״כ ,השמעוני שהשיבני ממה וזה שאמר מיוחדים בפנינים באגרותיו שכתב בדבריו ונמצא ,נאלה׳יות
ם קרובים והדברים  שהעיד מה בי אפס .היונים מפילוסופי מופלא חכם בשם אמונה דרך בעל שזכר מה ע

 ומש .ראיה איננה ראיתי לא ראייה אמנם ,לו מאין ידענו לא השמעוני זכר לאריסשו כתוב המצא על הרי״א
 בספרו יוסיפון וזכרו פ״ג ממנו בתשיעי הכנתו ספר על כתובה היא הלא איווסיביא״ו מדברי ד״א בעל שזכר

ס ממוקשי בו נפלו אשר הטעיות מגלולי הזה בספור אמונה דרך לשון לטהר וראוי .אפיאונ״י נגד הראשון  הדפו
ת שישב עברי הכם גבר עם לחברה ארח כי קליארה״ו לחבירו אריסטוס שסיפר דבריו כונס תעלה עד א

פס
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 ,והרומיס היונייס מן אך העבריים מן הועתקו שהם בחכמות נזכר לא המצועיים

מהעניגים: בה שנכלל ומה הלשון בעצם לעברית והמעלה
D| ר מ  ורחבה שלמה יותר היא ̂ הערב לשון על מעלה לעברית היש הכוזרי א

:בעינינו זה את רואים ואנהנו ממנה
אמר

נחפד אוצר
ם: המגמות ה רב אלי ם. ו י ע י צ מ  שנטהיוו ההננחקוח רוב ה
א :לאומה מאומה ר ל כ ת נז מו כ ח ם ב ה קו ש ת ע  מן הו

ם רי ב ע  ̂ רב ממשל לו והיה היוני אריסעו עמד כאשר כי . ה
 עד הארן בכל שמו ויצא ,מוקדון אלכסנדר של רבו היה כי

א ,היום  דברים בהם והוסיף דעתו לפי החכמות ערבב מ
 אומה שירדה ואמר ̂ אמריה בגדים אותם והלביש הרבה

 שאינם מד הארן בכל ונתפזרו השפלות לתכלית הישראלית
 החכמות מן זכרם השכימו ,האומות בעיני לעם במשבים

לבני ה מ מ מ כ ם: אל הגיעה היונים שמן עולם ז מיי ה הרו ל ע מ ה  ו
ת רי ב ע  שאר אל הקודש מלשון ההעתקה ע׳יי שגם ר״ל .ל

 מלשון הורקו כי אף ,בהבנתם והבלבול ההפסד קרה לשונות
ם :בם עעמם עמד לא ע״כ לשון אל צ ע ן ב שו ל  מצד . ה

ה :טצמו מ ל ו ל כ ה שנ כו׳ ב  בלשון המבוארים הענינים .ו
ש ס להטן נכוחים יותר הם הי^י ני עני ה  בשאר הנכתטם מן

:עוד שיבוא וכמו ,זולתה הלשונות
ת חיש ז0 רי ב ע ה ל ל ע ל מ ן ע שו ב ל ר ע  מה כלפי ,ה

,הלשונות לכל ומובחר .עליון הקודש לשון שנתן
 השתמשו בה אשר ערב מלשון מובחרת שתהא סיתכן לו אמר

א :כנודע החכמה ספרי בהעתקת הרבה הקדמונים תר הי  יו
 הצורן ככל ומלות ופעלים בשמות שלמה הערב לשון .<*ולמה

 הנאמר רק לנו שאין הקודש לשון משא״כ ,בעולם הנמצאים אל
״ן מנ ץ הוצרכו שלא השמות ואותם נ תנ  אנו אין ענינם לפי ב

ה :ומלות פעולות הרבה חסרים וכן ,אותם יודעים ב ח ר  ו
 אחד ענין להמליץ נרדפים ופעולות שמות בה יש .ממנה
ס, שמש ,אצלנו שהוא כמו שונות, כמלות ר ה, גילה ח  רנ
 נאות שהוא מה , הקודש בלשון שהוא ממה יופר כרכה

:המליצם להרחבת
מצא

יהודה קול
ם; ימים שם בי  מלמד. ונמצא ללמוד בא זה והרי ר
 ;ח״ל באתיחחו האשודי פכחב מה חראה משוב עוד

 העיוניוס החכמות באלה מהאמח אצלם שנמצא מה כל
 שכתוב וכמו ; הגלות בזמן ישראל מבני כלו לקחוהו
 התשאר כאשר כי ישמעאל לחכמי חיים הבעלי באגרת
 שבאומות שלימה היותר ושהיא באומתו היוני החכם

ת; בשלימות מו  להכחישו ההשבעה בעל השיגו החכ
 ;כגניבה אצלם שההכמוח לפי מזה להתפאר לו שאין

 הכחיש ולא ;גלותם בזמן ישראל מבני אותם שלקחו
 ממצרים ישראל בצאת כי שאמר אבל היוני החכם זה

ד רש״ד בן החכם וגם ,משם ג״כ הס אותם לקחו  העי
 העיוניות החכמות מציאות על ההפלה ההפלת בספרו

ם: ישראל בבני ד ק  בעצם לעברית והמעלה מ
כו׳. הלשון ה ו סנ  מן מועתקות החכמות היות שעם ה

 אל מכלי בהריקם הלא ;הלשונות יתר אל העברים
 ט שאין פה קבל דומה אינו כי ,טעמם נפגם כלי

 חטא בו שיש פה להבל הלשון שלמות תנאי בכל חטא
 ;לעברית והמעלה אמרו יתקשר או .תנאיו בחסרון

ם  חורחכס רואה אני ס״ג סימן הכוזרי שאמר מה ע
 ;בזולתה כן שאין מה מהמכמוח ועמוק דק כל בה נכלל

 התפשמוס הוראת על הנה עד הספור כל נמשך ממנו כי
 ט דבריו על להוסיף בא ועתה ,מאומתנו החכמות כל
 וכו' מהחכמות ועמוק דק כל בחורהנו נכלל לבד לא

ה. לעברית ג״כ ^הלשון מעלס אבל ;בקדם כמו ת א  י
מאד שלמה היותה מצד הן לשוננו חבוב על הורה והנה

ק שמים בה לבראת לאלהיו קדושה היתה כן על כי א  ו
מן סי מרו( ם הש״י בה דבר אשר הלשון שהיא ס״ח) כא ; וחוה אדם ע כו'  כאן באמרו אליו שרמז מה והוא ו

 להורות מאד נכונה ורחבה טובה שהיא ר״ל מהענינים בה שנכלל מה מצד והן .הלשון בעצם לעברית והמעלה
ס על בה  סוף ביאורו שיושלם וכמו הצורך, בעת ולהורות להבין ממנה יכחד לא דבר. כל כי ,מתחלפים עניני

 ״ ע״ב סימן זכרם שיביא ובו' העניניס להבין בה נטבעו והעמוקים הדקים לענינים עוד וירמוז .ס״ח סימן
ם  ששמותס מה מהם ;קצתם ננל יתרון לקצתם יש והמכתבים הלשונות אך ;וז״ל כ״ה סי' ברביעי שאמר למה ג

 לאדם האלהיס למדה אשר הברואה האלהיח והלשון ;להם מהנאות רחוקים ומהם ;בקרואים הרבה נאותים
 וכל שאמר כמו ;מכלם יותר לקרואיה והנאותה הלשונות מכל השלימה ספק מבלי היא ובלבבו לשונו על ושמה
 והתחייב .טבעו על ומלמד לו ונאות ההוא לשם ראוי שהוא ר״ל ;שמו הוא תיה נפש האדם לו יקרא אשר
 נאמרו זה ועל ;מהלשונות מזולתה ומרגישים לה חוששים יותר ושהמלאכים הקודש ללשון ויתרון מעלה לשום מזה

ס גאות לענין אבל ובמקרה כונה בלא אינם אותיותיה צורות כי במכתב  ומסכים .ע״כ ;ואות אות מכל המכוון ע
ה שפה ספר בראשית ראב״ע כתב לזה חל  לראות הראשון אדם אל והעוף הבהמות הביא שה׳ מצאנו הנה ;וז״ל ב
 לא ;תולדתו על לאות הנקרא השס ולהיות ומין מין כל חולדת לדעת לב הכס היותו ולולא ,לו יקרא מה

ה ה באמרו הנזכרים בדבריו החבר שכיון אפשר זה ולכל .ע״כ ;כסיל בוחן והטרא הנכבד השם הי מ  ו
; בה שנכלל ם י נ י נ ע ה : כמדובר מ

ז א ס י ר ה ת ו מד, י ל ה ש ב ח ר ה ו נ מ  להחיחם לה כי ;הימנה שלמה יותר הערב לשון והלא ר״ל .ס
 כונת ולהורות להבין נכונות רבות מלות שפתותיה בנביעת למעלה ונסבה ורחבה וההוד התפארת

 באמרו החבר שזכר הענינים שני הנגד התריס והנה .הקודש לשון עליו שתוכל ממה יותר השומע אל משמיע
ם; בה שנכלל ומה הלשון בעצם לעברית והמעלה בקודמת העניני על ישוה והדר הוד הלשון עצם כנגד כי מ

לשוו



עז nton שני שוטרספרי
®f במיעוטם וצרה בדלומם נתדלדלה נושאיה, שמצא מה מצא-אותה החבוי אמר,

וסברא מקבלה שבלשינות החישובה בעצמה והיא שהיא הקבלה , .
ת׳ ה׳ בה דבר אשר הלשון  זה על יורה כאשר שניהם, דברו ובה ,וחוה אדם עם י
,מינחמנו ונח ,משת ושת מקניתי, וקין מהי, וחוה מאיש, ואשת מאדמה, אדם הנזר,

 עם ’
גהמד אוצר

I1D א צ ה מ ת ע .או שון הגי ה :היוה הקודש ג א מ צ ס  ש
. ה אי ש ו ה,6 לנושאיס שהגיע מה נ ש  ר״ג ו

ה: המדבדים לעכריס ה. כ ל ד ל ד ת ת, לדלי הגיעה נ לו ד
ם :ירקרק כמו ,הדלות כנין לחזוק והכסל ת לו ד  בדלות . ג

 נתמעע הי הלשין משלמות שעכן מה כלפי השיב וזה .העברים
ז שוכיהס כלשון לדבר שהוצרכו ,בגלוה הלשון ^י ה  ו5ב אשר י
צרה :לשינס ששכחו פד שמה ם ו ט עו מי  כנגד השיב ה5 .ב

, בם המדברים העם במעוע צרה ה.יא פעתה המליצה הרחבת
ר :ונשכחה נעזבה ק ומפני ש ה דבר א ך ה׳ ב בי ת  ללומר .י
 בחתוך היה האויר באמצעות ה׳ בחפץ וחוה לאדם שהגיע הקול

:האפשר כפי כלמה שתהא נותן והדין ,הקודש ולשון אותיות
ה ב ם דברו ו ה  הדבור בכת כאדם את יצר אשר הש״י .שני
 הרנילות ומן הנערות מן שלמדו בלי הקודש כלשון מעצמו דבר
 ובאשתו בו דבר ה׳ רוח רק אך ,האדם מנהג עתה שהוא כמו

 להם בראו וחוה שאדם להתעקש אין ודאי כי .הקודש בלשון
 לה יש הקודש לפון כאילו נראה ומעתה .הולדה כיוס לשון

ל יורד, :האדם בנפש מבוא ה ע ר : זה על ראיה .ז הגז . 
ם  וז״ל .וכו׳ ממי חוה וכן ,אדמה משם נגזר אדם שם .אד

 לשון כי מהתורה לדעת נוכל ,ברורה שפה ספר בראש הראב״ע
 שנקרא הפירוש) (ר׳׳ל שטעם והמוסד ,כראשונה היא הקודש

ר, כשדיה בלשון ק <”ו אדמה מגזרה הוא אדס ד ק  וכולם ו
 אולי נאמר כלא לישב בא הנה .פכ״ל ,שמו היה אדם כי יודו
 בלשון אדמה שם כפי אחר כשס אדם בו ונקרא אחר לשון היה

 אדם שם נעתק הקודש לשון אל־ התורה נעתקה וכאשר ההוא
 שאר נעתקו וכן ,הקודש בלשון הוא כאשר אדמה שם כפי

 לא היום האומות שכל רואיה אנחנו שהרי ,אינו שזה .השמות
 לשונות להם שיש אף בהורה נקרא שהוא כסי אדם שם שנו

 אחר שם היה וא,ילו ,התורה בהעתקת אצלם הוא וכן ,אחרות
 החבר מ׳׳ש אמנם בהעתקה. משתנה היה לא לאדם מקודם

 הקו־ש בלשון שוה הי ששם הראב״ע שכתב הגם ,מחי תוה
 שאר לצירוף חוה להביא מנע לא עכ״ז ,וקדר כשדים ולשון

 קדר זולת לפונות פאר נגד ראיה מזה יש שעכ״פ ,הראיות
ת :וכשדי ש ת ו ש לי שת כי שת שמו את ותקרא כמ״ש .מ

אלהים

יהודה קול
ס וכנגד שלמה, יותר היא באסרו ערב לשת  העניני

 הנה ,הדבור למעשה פסשבה לצרף בה הפושכעיס
 :ממנה ורתבה באמרו אתו שפתו

במיעוטם וצרה בדלותם נתדלדלה
. כו׳  דברי שבאו עומת גל ו

 לשון לאני הצעירה ערב לשון לשת בקודמת הכוזרי
 והן הלשון בעצם ק מגבירה ויסירה ,הבכירה הקודש

 אלה דבריו ילכו כן ,שביארנו כמו גבולה בהרחבת
 לשוננו בהתנצלות רגליו■ ועמדו .חוכמחו על לו להשיב

ר לא כי לה קרה הוא שמקרה הו  עם היותה ועם ,נ
 כיריעות עמה בני ברבת היא הלא קדר כאהלי קורותיה

ה יוריד לא הזה והמקרה ,שלמה  הודה כי מעליה עדי
ם, סיבת למשחית עליה נהפך לא ל  היא והרי עו

 עתידים שהם בסן עמוסי לנושאיה תפארת עערת
 כנגד ,בדלוחם נתדלדלה אמר והנה .כמותה להתחדש
ת, מעלות כמה אחורנית שבה אשר שליחותה בו  עו

 במקום מצאוה ומצוק צר כנגד ,במיעוסס וצרה ואמר
 והסכים .תחתיה מוצק לא מאד רחבה מלפנים היותה

 השם על באמרו ס״א פ׳ בראשון המורה דבר לזה
שב', הבורא אל המיוסד  הלשון כסי שיודה ואפשר י

ע, דבר אלא ממנה היום אתנו אין אשר ע פ. מו  ע״
 והסרת ,השביעי ביום וינח על כתג ס״ז פ׳ שם גס

 הלשון שמוש בדרכי יבוטל לא המטעה הענין זה כמו
 / וכו׳ לשוננו יודעים בלתי היום שאנחנו דעתנו עם

כ.  כל המשיך הפנינים שני הוראת על והנה ע״
קר אה בהראותו הזאת הפסקא  ואח הלשון תפארה ׳

 והיא אמרו וזהו . נושאיה הצלחת בעת עשרה כבוד
 מקבלה וסברא, מקבלה שבלשונות החשוכה בעצמה

כו׳,  סוף עד וכו׳ הסברא מדרך ומעלתה אמרו פד ז
 האפודי דבר אשר אח נא שמע ואולם .הבבא כל

 המקום אל ידו בהניף הלשון דקדוק על ספרו בהקדמה
 בין ואנה אנה ונפוצו אנשיה שגלו אחר כי וזה ,ומיעוטם בעליה דלות ומעוטה דלותה סבת נתן וז״ל־, ,הזה
ם ויתערבו שאמר וכמו ,וישכחוהו הנבחר לשונם והניחו הגוים בלשונות הסתפקו הארצות גויי  ,וגו׳ במי

ם לחצי קרוב שפחו בבל גלות של שנה בשבעים והנה  מדבר הצי ובניהם נחמיה בסוף וכמ״ש לשונם, הע
ס וכלשון יהודית לדבר מכירים ואינם אשדודית  וכלשון אשדודית מדבר בניהם וחצי הכחוב שיעור .ועם פ

ת. לדבר מכירים ואינם ועם עם הודי , להם קרה הקצר ההוא בזמן ואס י ה ח פתה גס מה ז  הארוך ב^ו
באומתנו אשר הרבות החכמות ואבדו וכו' והבורינו ספרינו אבדו אשר הזה  לקצור סבה זה כל והיה ,היו'

שמה העברית הלשון  אשמור אוהו בפי אלהים שם אשר את כי ריקם דברי ישוב לא זאת ובכל .עכ״ל ,ומ
טלדבר ם: הן הן הנזכרות החלוקות שתי בונת אחר , ה והיא הדברי מ צ ע . ב כו'  אשר המקרה בבחינת לא ו
 החבר לב היות עם .וכו׳ מאיש ואשה מאדמה אדם הגזר זה על יורה כאשד :שזכר כמו מצאה
ך, דבריו שיורו כמו קבלתו על בזה סמוך  איכה שכלי ססוש בחפשנו לריק פעולתט תהיה לא מ׳׳מ בסמו

 הרי אל 7פנ שים ועתה לשוננו. קדימה מפלח מל ומזהירה ברורה ראיה בצהרים הרבין איכה תדעה
 ורבי פנחס רבי .הקודש בלשון התורה שנחנה מכאן זאת לוקחה מאיש כי ,י׳יח ס׳ בב״ר ז״ל באמרם ישראל
מימיך שמעה ,הקדב בלשון העולם נברא כך הקדש בלשון הורה שנהנה כשם אמרו סימון רבי בשם חלקיה

אומר



קולו 54

,גברהא גברא אנחרואיא^ אנהרואי גינייא^ גיני אומר  
 הלשון על נואל הזה שהלשק למה ,ואשה איש אלא
 יאקפנן לבלתי אלה ישום מי אמנה אך .ע״כ ̂ הזה
 הנופל יאול כי עשינו זאת מה נאמרו זה על אדם
 הנזכרות ■הלשונות מזה ונשמסו ואשה איש בלשון ממנו

 לה שהוצרכנו הראיה אצל זו שמשה ענין ומה ̂ וזולזס
 ידו, על דת להנהן הזה הלשון לבעל יתרון שיש להוכיח
 אאשר והלא ;ארן עלי אדם שים מני לנו הוא ראשון

 ודברים אחרת שאה הארן כל שהיה לשמוע וקרוב הוא
 עשות מיום בארן תהלך ולשונם לשוננו זולת אמרים
 נעתקו 'וממנה הורה נתנה ובה ושמים־ ארן אלהים

 המורות והמלות ,היום שבידינו זה ללשוננו הדברים
 בלשוננו מקום מצאו ואשה איש על ההוא בלשון .שם

 הוא וחדוש ,שמה המכוון ענינם כאי בו להתגדר
ה, המלות כונה על להורות לשוננו תורת שחדשה הנ  ה

 כשי מלות לחדש המעתיקים אצל מורגל שהוא כמו
 הבון ן׳ שמואל ה״ר זה אמתת שהוכיח וכמו ,הצורך

 ,המורה למאמר הקדים אשר זרות המלות באירוש
 מלה זמזומים כי דברים א׳ הראב״ע שכתב מה וע״ד

 ,האמשדראצים כמו הקודש לשון משאש על מתוקנת
כ.  הראיה כח להשלים תוכל איך נא שמע ואולם ע״

 כל דעת להאים צבאיה ולהרבות. לשוננו קדימת על
 הוא בו תלוי שהכל העיקר אמנם כי ,עליה מפקפק

 טעם לשנות הקדמוניות סארי מעתיקי דרך שאין
 שומרים הם רק ,בסאוריהם הנקובים העצמיים השמות

 לא אדמות עלי בשמותם ויקראו בהעתקתם תמונתם
ר, כלל אותם ימירו ולא ינזליפום ק עי  יודעו למען ו

 שמותיהם בעצם המסופרים ההם המאורעות בעלי
 על מקז א׳ שכתב f הרמב דברי יראו לא ולפני .ממש
 הזאת המלה היות אפשרות בהראותו אענח צאנת

 הראב״ע, דעת האך יוסף, שם ידענו זה ושעם מתורגמת
 המאענח שאמרו. הראשונים דעת ועל .דבריו הם ואלה

 שאל כי ארצו בלשון נכבד שם לו שקרא יתכן נעלמים
 אליו, הקרובה כנען שפת יודע המלך שהיה או, לו,

 רבינו משה שם קראה בתו וכן ,מגלה צאונה ועניינו
הו, המים מן עמו כלשון תי שי  בעבור תשתומם ואל מ

 ללשון השמות ישנו כי מוניוס המצריים סופרי שקראוהו
 בקצתם התרגום יעשה כאשר ,להם מורגל או מובן
 וכן ,מגרא ובין רקם בין ,ברד ובין קדש בין כגון

 עשה כאשר דבר ישנה לא ובקצתם ,השמות מן בהרבה
 ,הרבה וזולתם הבשן מלך ובעוג השטן מלך בסיחון

 וכן בדורו האומות בלשון נקראים שהיו מה לאי מה
 מודה אני אין ואולם .עכ״ל ,המעתיקים האחרים עשו

 מובן ללשון השמות ישנו הסוארים כי שאמר במה לו
 העצמים לשמות גם הנחתו התפשט מצד להם מורגל או
 כי ,בסאור הנזכרים המאורעות בעלי אדם בני של

 וכמו ,המצריים בסארי למשה הנזכר מוניוס שם הנה
 משה שמו ותקרא על שמות ארשת הראב״ע גם שזכר

 שם הוא רק לשון שנוי בו אין ,משיהיהו המים מן כי
 מוניום שמו נקרא אשר כי ,מזער בהלוף עצמו משה

ס שר״ל ,מויי״ס ממלת נגזר מצרים בלשון  באותו מי
ויאה ניכר, חלוף שום בלא בלשוננו ג״כ שמו הוא ,לשק

יהודה

ס עליו נואל  1W© ,משיתיהו המים מן כי בלשוננו ג
ם, מן הוצאתיו אמרה ם בדרוש שכתבתי וכמו המי מטנ  ה

 שמות לעולם ישנה לא והתרגום ,בכנור הגיון אצלי
 יבאר רק המסופרות, המאורעות בעלי אדם בני עצמי
 ויזכרם הימים ברוב הוחלפו אשר המקומות שמות
 .אליה שהעתיק הלשון בעלי אצל בזמנו הנודע בשם
̂  דמהק מלכא עוג הבשן מלך עוג שהרגם תראה הלא
 בשן ושנה עוג של עצמו שם מקומו על השאיר הנה

 אצל אמנם ,דורו לבני המובהק השם להיותו למחנן
 י» מהם כאחד לשונו את שנה לא חשבון מלך סימון

אז. בשמו י נודע אתו מקום הנה  ראשון לענין ונחזור כמ
ה; נשען הראיה תוקף מעשה כל הנה כי ונאמר, כ כ ל  ע

 בתוכם זר יעבור לא אשר העצמים שמות בראותנו כי
ה, צורתם להעביר ק ת ע ה  לשק■ בכתבי הנם והנה ב
 בלשון גזרתם סאיר עם ומכוונים מתיחסיס הקודש

 ברורס אלהי אות אם כי זה אין לשון, על נואל
 זאס כי לעולם היא אות ישראל בני ובין בינו וקיימת
 סי כל אם היתה והיא ניתנה עבריות בקולות ההורה
 העצמים בשמות זה נגלות ולהגלות .הבריאה מראש
 אנחע משאטו כן ,וזולתם מקניחי וקין מאדמה כאדם
ס חרצנו  וכזה מאיש. כאשה עצמיים הבלחי בשמות ג
 על לא כי ,רבה מבראשית שזכרנו וחדש.במאמר ראה

 בלשונם קצרו רק הכונה היחה לבדה ההיא המלה
 חובש עליו מלה אשר המבין על וסמכו תמיד כמנהגם

 בכונתם אנימי קול להשמיע ראייתם תשלום ביאור
 הל^ הדברים ונאים .חובתם ידי הרבים את להוציא

ם היוצאים  ברורה, שאה בספר הראב״ע מאי כן ג
 לשון כי מהתורה לדעת נוכל ,לראשיתו סמוך באמרו
 אדם שנקרא שטפם והמוסד הראשונה, היא הקדש

 וכלם ,וקדר כשדים בלשון כן ולא אדמה מגזרת הוא
ה אדם כי יודו  ללשוגז עיניך ולסוש .ע״כ ,שמו הי

 שזכרנו^ הראיה תוקף כל בו כלל איך ומתוקן קצר זה
 לא אשר עצמותו שם אדם כי כלם הודאת מטפס
בר. בהעתקה ישתנה  דברים שם הוסיף ועוד כמדו
 שת והנה לשונות, בשלש בה ישתוו חוה רק באמרו

ם ,ינחמנו מגזרת נח איך הטוען יטעון ואם .יוכיח  ג
ם ,שאלתיו מה׳ כי •מגזרת שמואל  ילדתי מגזרת יעבן ג
 ממחס היא הנחמה כי להשיב יש ,ד') (דה״א בעוצב
ם, רק האותיות שמרו ולא , לנפש מי ע ט  זכור כמלת ה

 ששמו מעמו רק שאלתיו מגזרת שמואל ואין ,ושמור
ת תראה הלא ,יתחלפו והשור״ק החול׳/ש כי ,אל מ  א
ם נין ש ם ,נין בן יהושע ,ז׳) בנו(  יעבן להיות יתכן ג

 נס על שאמר ומה .ע'׳כ ,כשב כמו כבש הוא כאשר
ם כתב דוגמתו ,מינחמנו  ונס ,ח״ל נח בביאור כן ג

 ,ידיט מעצבון וננוח. ינחמנו זה והטעם ,העצבון הפך
ס  ישמרו העברים כי ,הלב מעצבון מנוחה נחמה ג

ת, ולא המעמיס רבעל, ירבשת והעד המלו כ. וי  ע״
ץ ,גרשום שם על יתרו ארשת כתב בזה וכיוצא שי  י
ה אולם שם. מ ה, על'שם שכתב ב  מסכים איננו חו

 ממנו הלקוחה הראיה מוס על הורה כי ,החבר עם
ר, כשדים עבר לשונות בשלש שוה היותו מצד קד  ו
כן ועל ,בסמוך החבר שזכר הלשונות שלש הן והן

החזיק
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 היתד. ושהיא ,אדם עד נה עד עבר עד דור אהר דור וקבלת התורה עדות עם

 ,הלשונות ובלבול הפלגה עת עליה שנשאר מפני ,עברית נקראת ובעבורו עבר לשון
והיתד. כשדים, לשון היא שהארמית כשדים באור בארמית מדבר אברהם היה וכבר

לו
ה קול ד הו י

 וממנו ,להס שוה הבלתי שח בשם הראב״ע .המזיק
 לדברי ביאור עלה אלה ומכל אצלו. הראיה הושתתה

 פעמו שיהיה גוזר אינני אך .לקראתנו הנצביס החבר
 כי ,מינסמנו נח בהגזר הראב״ע לשל שוה מבר של

 בביאורו המוזכר הרד״ק כפעם פעמו להיות הוא אפשר
 לשון דרך ,וז״ל גלותי מלת על ה׳ סימן יהושע לספר

 אות בו להוסיף הפעל נון הלקוחים בשמות הקודש
 בי מן שמואל ,ינחמנו מן נח כמו ,ממנו לגרוע או

 מן יעבן כמו האותיות סדר להפך וגס ,שאלתיו מה׳
 על האפודי שכתב מה עמך נא ואציגה .ע״כ ,מצב

 התורה למפרשי ראיתי הנה ג׳ פרק באמרו הדרוש זה
 עליו המוסכם הנברא הלשון כי על שהסכימו כלס

 בלשון הנקרא העברית הלשון היא יתברך מהבורא
 ,וגו' יהודית עמנו תדבר אל אמר ,יהודית הנביאים

 לשון קראוהו וחז״ל ,וגו' יהודית לדבר מכירים ואינם
ה. סבת על הדבור ויבא הקודש,  הסברא ולאמת ז

 ,אחת לשון אחת שפה ופעם ,ז״ל הראב״ע כתב הזאת
 ופלג וקין ומוה אדם ושם ,הקודש לפון שהיא והקרוב

 כלם האלה השמות כי ירצה .ע׳׳כ ,לעדים שת גס
 כסו הקודש בלשון מונחים פעלים או מכמות נגזרים
 הזאה הדעת ועל .מהם אהד כל על הכתוב שהעיד

 ההוא בלשון כי השא כי בפרשת כתב ז״ל הרמבץ
 בהם אשר וכל וארן שמים שמות וקרא עולמו ה׳ גרא

 ,וגבריאל מיכאל יקרא בשם לכלס צבאיו וכל ומלאכיו
 ללשון הפועל כי על כן גם בזה הורה כבר פ״כ.

ורש״י .הקודש לשון היה וכי יתברך ה' הוא הראשון

ר צ ד או מ ח נ
גו' אמר זרע אלהיס ת עם :ו דו רוז ע חו  פתור© כלומר .ה

 עד דור אמר דור ונעתקה הקודש לשון שהיא שידינו המכורה
 מן הדבור לו הגיע אשר כלשון שכתבה ע״ה רבינו מכה

 מן נשמע אשר בלשון שנכתבו ודאי הדברות וכן ,השמים
 :אלהים באצבע הלוחות על כתובים היו הזה ובלשון השמים

ד  עבר מן ישראל לבני מורשה היתה הזה והלשון .עבר ע
רו :אדם עד נח עד בו בע י :עבר שם בעבור■ .ו נ פ  מ

ר א ש ה שנ לי ת ע ה ע לג פ  הקודש לשון על נשאר עבר . ה
 שנסלגו ובעת ,ואדם מנח הפלגה ערם כל בשי נהוגה שהיתה

 על נשאר ועבר לשונו אחר איש הלכו העמים כל הלשונות
ה וכבר :לשונו ם הי  שלשון אומרו לישב בא .וכו׳ אברה

 הלא תאמר זשמא עבר, עד דור אחר דור בקבלה היתה הקודש
 הקודש לשון לשונו היתה שלא ודאי לאבות ראשון אברהם
 עמו כלשון מדבר היה וע״כ כשדים באור ונתגדל שנולד מאחר
 לזה .דניאל בספר כמבואר ארמית והיינו כשדים לשון שהיא
 אבל הולדו מיום כשדים לשון לו היה שאברהם אמת השיב
 לקדושה^ בה והשתמש אביו אבי מעבר הקודש לשון למד

 בדקדוק השמור שהלשון ודאי כי הול, לשון אצלו היתה והארמית
 יתכן לא פעולותיה הליכות לפי ובנקודותיו ובמלות בתיבות

 לרעהז איש בדבר חול בדברי דעלמא במילי בה להשתמש
 ארמיש לשון לדעתו ואולי ,לכל ומבואר קל לפון שתופשים

ב שלפי הקודש מלשון תולדה  נשתבש חול בלשון בו השמוש מ
 מעש הזה השבוש נולד ואולי ,וערב קדר לשון וכן ,הרבה

 לשון הספר, בתחלת ברורה שפה בספר כתב והראב״ע .ההפלגה
 ובפרשש וכו׳ היתה אחת שפה קדר ולשון ארמית ולשון הקודש

 שקדים לוז כי אמר ■והגאון ,ז״ל כתב וערמון לוז לח על ויצא
 ממשפחה והארמית הלשונות השתי כי ישמעאל בלשון שנקרא בעבור

מז ^ קדר ולשון ארמית שלשון מדבריו משמע ,עכ״ל ,היו א
דהיינו

 הקודש לשון אחת שפה התורה בפירושי ג״כ כתב ז״ל
 ושאר בתוכה, זר התערב ולא והשלימה פשופה היותר שהיסה לפי אמת שפה הקודש לשון הכתוב קרא ואמנם

 ענשם והיה ההוא הלשון מדברים המגדל בנוחם קודם כלם הפלגה דור אנשי שהיו לפי כי ,כן אינם הלשונות
 שבהסכיסם ספק אין הנה ,לשון לשבעים והתרבותם לשונוהם והתבלבל מאתם ההוא העדר.הלשון מרים על
 t בקצתן קצתן והורכבו הלשונות והתמזגו ,שהורגלו מהלשונות ופעלים שמוח בקצת השתמשו ההם הלשונות על
ת שיקרא ראוי אין זה ולפי שמענו, אשר היום שנראה כמו ההרכבה פשוסה.נעדרת בהן אמת וצא אח  שפה'
 כן אחרי ואולי ,ההוא בזמן אז היה ואחדותה ההיא הלשון פשיעות כי אחשוב אמנם ,ההיא הלשון אס כי

 וסאעאחיה, על החכמים אמרו כאשר ,האחרים הלשונות פן ופעלים שמות קצת מה במקומות ג״כ אנשיה לקחו
הבך, ועל  או הקדש לשון נקרא הסבה ולזאת . מסע בקצת הזרות נמשך מזה ואולי וזולתם. מרעהו ובלמס י

 יותר לא ,דדין כחושבנא. דדץ חושבנא אחת ושפה הקודש לשון כי אומרים הגימעריא ובעלי .אמת שפה
 יותר מניחיאם הלשונות שאר כי ,יחב' מניחו אחדות על להורות ,באחד אם כי אחת שפה על הקודש לשון

ם :ע״כ ,וכו׳ ושלמותו הלשון אחדות על הורה וגם ,«אחד ת ע ו ד רה ע תו ת דו ל ב ק ר ו  לו העיד .וכו' דו
, דור אחר דור וקבלת נאמנה ה' תורת והם וכו׳ מאדמה אדם הגזר על נאמנים פדים כו'  אל פנה ולא ו

 כי , שזכרנו כמו מערער כל פי לסכור כוללת חזקה ראיה תצא שמהם שונות לאומות תורתנו מעתיקי רהבים
בו, כמנהג וראשונה בעצם בקבלתו בעוח לבו סמוך אמנם  והנבואה שהקבלה ס״ז סימן בראשון שאמר ממה סו
א :ההקשה מן נאמנה יותר ספק מאין הי ש ה ו ת י שון ה ר ל ב  לשומו קדימת על ראייתו כח תת הוסיף .ע
ר, לשון היותה מצד ב ה ממנו הנמשכת הקבלה כן על כי ע רו :נאמנה יותר היא עלז בו ע ב ת ו א ר ק . נ ת י ר ב  ע
רי, נקרא עבר'ותלמידו סגולת אברהם היות על כי באמרו צ״ה סימן בראשון לו שעמדה עצמה הסבה היא  עב

ר הצורך: כפי שם• כתבנו וכבר ב כ ה ו ם הי ה ר ב כו׳. א ב, לשון בשבחי הכוזרי שהפליג לפי ו ר  החבר כיון ע
ס שקרה כמו הקודש, ללשון התדמותה מצד לה קרה הוא שמקרה. להודיעו ללשק עצמו הזה השעם מן כן ג

ארמית
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נחמד אוצר
כן :הקודש לשון הולדוח הם ערכיה דהיינו א ו ש ה נ ת  או

רב אל* ישטעאו■  נשהנה קדר שהוא ישמעאל אצל ר״ל .הע
היו :ערג לשון אל הקודש לשון לו ו ש א ת של נו שו  .ל
ת :וערנית וארמית הקודש לשון פו ת שו  שהוף להם יש .מ

ת. השלש: הלשונות באלו ששוים שמות כהרבה ו מ ד ת  מ
ת :גשמושיהם מי ר א ט׳ ה :וכו' הארמית דהיינו לומר רוצה .ו

לפי

 ישמעאל אותה נשא וכן ̂ חול לשון והארמית הקדש לשון מיוחדת לשון העברית לו
 והעברית; והערבית הארמית מתדםות; משותפות לשונות שלש אלו והיו הערב, אל

.שבהם המעולה לבדה העברית לשון והיתה ,ובשמושיהם ובהליכותיהם בשמותיהם
ומעלתה

יוזודה קול
 שהולך כמו ,ללשוננו הנושלה כשדים לשון שהוא ארמיח

ת לשון :הכיאור משך ומשא ד ח ו ש לשון מי קד .ה
 שכקדושה דכר לכל והמובחרח אצלו החשוכה ר״ל
 לדחוח במישרים התהלך עיניך החבר בדברי התן ואם

 המדבר פי כי אצל ויגש ארשת שכתב הרמב״ן דברי
 בלשון במצרים אחד שידבר ראיה איננה ,וז״ל אליכם
 לא אברהם כי ,כנען שאת הוא דעתי על כי ,החודש

א, ארמית כי הרן ומארץ כשדים מאור אותו הביא ד, הזה והגל הי  הוא אבל לבדו אהד לאיש לשון ואיננו ע
 בקצת היות עם המיושרוח בנוסחאות עכ״ל ,וכו׳ הוא קרוב כי אותו יודעים במצרים ורבים כנען שאת

 יחוייב לא להוד, הקודש ולשון להוד ארמית שלשון הוא כן כדבריו היות עם והנה בלשון, קצור הדאוס סארי
 אליהם המדבר באיו ההיא בארץ תהלך לשונו אברהם שם היות שמעת נאמר אם רק ,כנען שאת היותה מזה

 מצרים בארץ ערים המש יהיו ההוא ביום י״נו) (ןשעיה הנביא שאמר מה יתבאר זה דרך ועל ,הקודש בלשון
 הכנענים כי נלמוד מזה באמרו הראב״ע דבר עליו היה אשר ,וגו' צבאות לה' ונשבעות כנען שאת הדברות

 אלו והיו :להם זאת היחה מאברהם כי דבר לקיים אתנו שאתנו והנה .ע״כ ,מדברים היו הקודש בלשון
 בראשיתו שם עוד וכתוב ,ברורה שאה בספר הראב״ע מדברי זה דוגמת זכרה כבר .וכו' לשונות שלש

 לוז על ויצא בארשת וגס .ע״כ ,וכו' אהדים ודברים היתה אהת שאה קדר ולשון ארמית ולשון הקודש לשון
 והארמית הלשונות שתי כי ישמעאל בלשון כן שנקרא בעבור שקדים לוז כי אמר והגאון ,ז״ל כתב וערמון

 באלה באעליס גס בשמות הרוב כי הראב״ע שם שכתב כמו .בשמותיהם :ע״כ ,היו אהח ממשאחה
 מגזרת הנו ,מלכא ,ארמית למלך הכשדים וידברו תראה הלא ,קרובים הם או באותיות שוה הלשונות שלש

ם, מגזרת מיי מעולם, לעלמין מלך,  עבדיך, מגזרת לעבדך הלום, הלמאמגזרת אמור, מגזרת אמר חיי
 הנזכר במקומו הראב״ע כדבר .ובשמושיהם ובהליכותיהם :ע״כ ,וס' דבר אשר יודע מי כמו זפשריה

 הדוברים) או המדברים (נ״ל הדברים וסימני ,אהו״י הם הנוח ואותיות ,וירחיבו ירחבו הגרון אותיות כי
 עשרת כי ועוד ,וז״ל לומר עוד והוסיף .פ״כ ,והתאעל ונאעל והכבדים הקל במבכוא הם שוים והנוכה
 הלשונות בשלש אלה אמרו עד ,וכו' ואנחנו אני הם האעלים וכל הסמוכים השמות כל מוסדות שהם הכנוים
 וז״ל וגו' עבדיו את ויעזוב ה' דבר אל לבו שם לא ואשר על וארא פ' שכתב מה דמיונם ומכלל ע״כ. שויס,

 וישא השלישי ביום וככה ,אהרת בלשון הדבר לתרגם בנו יכולת אין רק ,ויעזוב לוי״ו מעם קדר בלשון יש
 עברית לשון כי סאק אין .וכו׳ לבדה העברית לשון והיתד! :ע״כ ,ככה ורבים עיניו את אברהם

ט׳ תרגום שכתבו ועבריה עברית שכתבו תרגום בתרא פ׳ דידים משנה בלשון וכן ,הקודש לשון היא  ,ו
 בלשון כתבו אם שבירמיה להום תאמרון כדנה וכגון ועזרא שבדניאל תרגום עליו פירש מברסנורה שהרב

 מה והוא .ע״כ ,הידים את מטמאין אין תרגום שכתבן הקודש בלשון הנאמרים הנבואה דברי וק ,הקודש
 שבי הזה הכתב איננו רז״ל לדעת העברי הכתב אמנם .העברי הלשון עברית באמרו הרמב״ם אליו שכיון
 באור ובא ,הידיס את מסמא אינו עברי וכתב באמרם הוזכר במשנה שם שהורו כמו ,הקודש כתבי נכתבו

 אלסמיר״ה הנקראים העם התורה בו כותבים אשר כתב והוא עבר כתב עברי וכתב , וז״ל עליו הרמב״ס
ה והכתב ,אלסמיכ״ה) (נ״א  התורה ית׳ כתב אשר והכתב ,אשורי כתב הוא התורה אנחנו בו נכתוב אשר ס

 שבכתב, מאושר שהוא אשורי אמרם והוא בנות, אשרוני כי באשרי כמו והתאארת, הגדולה מן אשורי נקרא
 בשמה באות אות נדבק שאינו ולאי מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם, דמיון בו יפול ולא משתנה שאינו לפי

 שבא הכתב עברי כתב באמרו הדברים הרחיב מברסנורה והרב .ע״כ ,הכתיבות בשאר כזה ואין כתיבתו
ם, עד ט סהבים השמרורם שהם והסתיים הנהר מעבר  חול, בדברי כתב באותו משתמשים היו וישראל היו

 שאנו הכתב אבל ,כתב באותו ומאוחמוח ישראל מלכי מזמן שהיו היום בידינו נמצאות כסף של ומסבעות
 המאושר שהוא אשורי ונקרא בלוחות שהיה הכתב והוא נקרא, הוא אשורי כתב היום סארים ט סחבים

 זוסרא מר אמר ,גדול כהן פ' יומא ממסכת הדברים ומוצא .ע'׳כ ,בנות אשרוני כי באשרי לשון ,שבכחיבוח
 עזרא בימי להם וניתנה מזרה הקודש ולשון עברי בכתב לישראל תורה נתנה בתחלה שקבא מר תימא ואי

 ולשון עברית כתב להדיוטות והניחו הקודש ולשון אשורית כתב ישראל להן בירח ,ארמי ולשון אשורית בכתב
 כתב וכו׳(פירש״י ליבונאה כתב חסדא א״ר עברי כתב מאי ,כותאי מסדא רב אמר הדיושה מאן ,ארמית

 וקבלו קיימו אמנם .ומזוזות) בקמיעות שכותבין אותן כפין גדולות אותיות ליבונאה ,הנהר עבר בוי של עברי
להם נהפך שחטאו כיון , לישראל תורה ניתנה אשורית) (ר״ל זה בכתב אומר רבי התם דתניא הא היהודים

לרועץ
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 מהמליצח אליו צריך שהיה ומה בה המשתמשים העם לפי הסברא מדרך ומעלתה

והזמירות הנגונים ואל האזהרה אל והצורך ,ביניהם הפושטת הנבואה עם כ״ש
ומלכיהם

ר צ ד או מ ח נ
פי ם ל ע ם ה שי ם ת ש מ ה ה  :כה שמדברים סעם חשינות לפי .ב
ה מ ך ו די «ו ה הי ליו ש ה א ^ ל ם ה  החשוב להעם צורך מפני .מ

 :השומעים 3נל הדברים להכניס ביאור בהרחבת נאות למליצות
ם ה ע א בו , הנ ' ו נ  ודאי אליהם שהגיעה הנבואה דברי ו

 באר מובנת ומליצה ויתיר חסר כלי צח בלשון להיות שהוצרכה
 :אלהים דברי בהבנת מעות יפול שלא כדי ,האפשר כסי הימב

ח־ צי ה ל ו ה א ר ה אז  ,׳ה בדבר העם את לצוות הוצרכו . ה
 בלב הספק יכנס שלא כדי מבואר ללשון שהוצרכו ודאי וא״כ

ם אל :האל צוה מה המוזהרים ני גו ת הנ רו מי הז  כבר .ו
 להשמיע האדם שיכול ממה הרבה הגגונים שמדרגות נודע

הנגון לפי ערכיהם בסדור הנגוניס מההוים ומזה בקולו,  ענין
 כאשי והנה .במוזיק״א מעמ ליודעים כנודע ,לזמר שחפן
 זס ליסד צריך ידוע, בנגון אוהו לשורר לשון באיזה זמר יוסד

 כסי והפסק בחבור ובנע בנח ובנקודותיו באותיותיו הומר
י וא״כ ,הנגון מנץ ^ מ• שלם הזה הלשון שיהיה שצריך ו

האפשר

יהודה קול
ק  כיון ששכהוהו), ור״ל אויב, חרעז סלשח (&י׳ ליי
 אסירי לבצרון שובו שנאמר להן המזירו בהן שיחרו

 לאנשי (אי׳ לך אשיב משנה מגיד היוס גס החקוה
 היום גס כי מבצר פיר לירושליס שובו אומר שני גיח

 שכחח), אשר הזאח התורה משנה מגיד לך אשיב
 שממון ר' .בכתב שמאושרת אשורית שמה נקרא למה

ה לא זה כתב המודעי אליפזר רבי משוס אומר תנ  מ
 נשתנו לא העמודיס מה העמודיס ווי שנאמר עיקר כל
 דומין אצלנו האונקלות שכל נשתנו(פי' לא ווים אף

 ,שלנו) כפין עשויים הווין היו משה בימי אלמא לווים
 לא לשינס מה ,וכלשונם ככתבם היהודים ואל ואומר
 ועדיין נכתבה הקודש בלשון הכל שלדברי (פי׳ נשתנה

 אמנם .ע״כ ,נשתנה לא כתבם אף הקדש) בלשון היא
 ונשנה האותיות שער צחות בספר הראב״ע שכתב מה

 וחיה ומלת באמרו לשון, השתנות מם שמות פ׳ הדבר
 ולכל בסמוכים כמשפס בתי״ו יחליפוהו חיה מן השרש ה״א כי ,וחיחה המשפס כי זרה והיא בדקדוק קשה
 הה״א .שבסוך הנקודה משך לבד ביניהם ואין במכחב קרובים והסי״ו שהה״א בעבור כן והיה ,הארץ חיח
, הקרא וכשחמשךהנקודה ה״א תקרא תחלה כי בשמות, ביניהם יש הבדל כי במבסא, לא אבל א  לאות וזה ח

 עברי יחס כי צ״ה סימן בראשון שהראיתיך לשכוחו נמשך הוא הרי .ע״כ ,עברי כחב הוא שבידינו הכתב כי
 ובפ' העבריוח את בילדכן אצל שמות בפ׳ דבריו ממעם ,ואמונתו עבר ממשפחת רק הנהר מעבר איננו אצלו

במשמעות זולתי ביניהם ההפרש אין והנה .הזאת בפסקא עליו והעירותיך ,עברי עבד הקנה כי על משפסים
סוב היותר צד על כי החבר, בינת אמרי להבין בכאן הכרחי איננו ואם עמך הצגתי זאת כל המלות.
 על וכתיבתה התורה לשון בידיעת תחכם ולמען והלשון הכתב בין נבדל היכר בבחינת להועילך נתכונתי

ה :האמח ת ל ע מ ל ו ך ע ר א ד ר ב ס ס׳ ה  לשון מעלת ביאור מחמתם עלה אשר האלה הדברים אחר .ו
 הנחהו הגבול שם אשר פיהו פחחי לשמור הסברא, מדרך ממלחה ביאור חובת עליו חלה הקבלה, מצד הקודש
 רחבה כי הלשון כבוד עושר הוראת ישלים ובכן .וסברא מקבלה שבלשונות המשובה בעצמה שהיא לאמר
 אותם והלבש לנפש מנפש לבב משכיות ולהעביר להעתיק הצריכות המלות כל שפתיה ותבענה ים מני היא

פי :בה מדובר כנכבדות מחלצות ם כ ע ם ה שי מ ת ש מ ה ה  אליו שתיוחס ראוי עם של חשיבותו כפי כי .ב
ה :המדרגה בסדר הלשון מ ה ו הי ך ש רי ה אליו צ צ לי מ ה  דברו שיהיה ונכבד חשוב לעם יאות כן כי .מ
 ,אדם של סגולתו הוא הדבור אמנם כי .צחות לדבר ממהרת בלשץ המהודרים מן מהודר מפיו יצא אשר

 בל על האדם יתרון בו היה אשר הזה המיוחד החלק הכשר ביחרץ מדרגתם מלוי על יורו שבהם והמעולים
ה: נפש ש חי ם כ״ ה ע א בו כו'. הנ  , בשמו ולהזהירם ליעקב דבריו להגיד האלהים מאח שלוח לנביא כי ו

 וישראל לקרבו, או לרחקו יכוין אפר אח ולקרב לרחק שלם שלם שפתים ניב בורא היותו ספק בלי יאות
 ערל אני הן לאמר בשליחותו- מסרב נביאים של רבן משה היה הזה ההנאי העדר ועל .וייראו ישמעו

א הענין בו שנבחר היוח עם אנכי, לשון וכבד פה כבד כי שפתים, ס  ליראיו. ה' ®ד גנוז סעם לאור ה
עצמו מה לדבר יסל הפה אין ישראל בני לפני משה שם אשר ותורותיו אלהים חקי כי להורות זה היה ואולי

לבס<> תוכל לא כי בארן ההלך ®דותיהס ועצמות ממתם מצד בם לדבר אתם תקום לשון וכל ראשיהם
 וחדא דעלמא למילי מדא פומי חרתי תבענא בסיני הוינא אילו ה^ומר וכמאמר ,השלמות מן בהם שנכלל מה

 אינך אחה אם לו אמר אנכי, דברים איש לא אמרו על רבה שמוה באלה ז״ל אמרו וכבר דאורייתא, למילי
 ופקח ועור והרש שחפצחי מי אלם עשיחי ואט שבעולם פיות כל בראתי אנכי הלא תחוש אל דברים איש

 יהיו שתדבר ובעת חפץ אט ע לעשות אלא היית דברים איש שתהיה הפצתי ואס ,לשמיעה ופקח לראיה
ך, עם אהיה שאני נכונים דבריך  הולכת בזה החבר וראית .ע״כ ,פיך עם אהיה ואנכי לך ועתה הה״ד פי

 מצד והב' שולחו, לכבוד זהוריח של לשון לו ראויה ה' שליח נביא להיותו כי המשלח מצד הא' שחים. על
 למען דבר יעף אח לשח לדעח למודים לשון לו להנהן זה מפני ראוי הוא הנה כי ,אליו שלוה שהנביא סי

רך וז״א .ירשיע למשפס אתו תקום לפון וכל שפתיו בחן המכוון ישיג הצו ה אל ו ר ה אז אל ה ם ו גוני  הנ
ת רו מי הז  עלי נבל ועלי עשור עלי פינו יהלל רננות ושפחי אלהינו ההלות להביע מאד צריכה המליצה כי ,ו

שונים: בפטס^מפטס ותשבחות בשירות יה להלל צרכנו על להורות מאמרובנגוניסוהזמירות וכפל בכמר. מיון
ם ה מלכי ו
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 צרייכים שהיו בעת מליצה להם שיהסר היתכן ושלמה ודור ויהושע משה ומלכיהם

 התורה ספור הראית ממנו. הלשון שאבד בעבור היום לנו תהסר כאשר לדבר אליה
 עד אותם מצאו היאך נכריות שמות אל כשהוצרכו וזולתם וההשן והאפוד המשכן
 ,והאבנים העופות ומיני העמים שמות וכן ,ההוא הספור סדר נאה וכמה ,תומם

: וזולתם ,ונהמותיו ישעיה ותוכחות רעיו, עם והתוכחו איוב והתרעם דוד, המירות
אמר

נחסר אוצר
ש :כולם פנגונים לקנול נכון שיהא כדי •אפשר מליכיו ח ו ש  מ

שע הו ק שהמלך וחכמה מדע שכל ידוע הדכר .וכו׳ •י  מ
 נושאים כולם העם חכמי שכל ענינה, מכין כעצמו והוא ויקרה
שם  רחוקות מארצות וגם ,יכלתם ככל כה ומשתדלים אליה מ

כן :לכ חכמי כל אליו ►/ספו ת ם שיחסר הי ה לה צ לי  . מ
ה ת ד לו השיכ •  כסי׳ הקודש לשון מערכת הכוזרי שחרף מה ע

 P מעיקרה אהלשון נאמר האס שלמה, כלתי להיותה
ת א  הגדול הגוי ונכון מכם עם שנשתמשו אפשר ואיך חסרה, «ר

ה  כמונו מסר כלשון עמהם האדם סגולת כראשיהם ומלכיהם מ
ם, ו  לפי להם שיזדמן כלמה כה לדכר יכולים היו שלא עד הי

, רן צו  שיזדמן כפי פנינים ספור לסדר שקשה היום שהוא כמו •
ר : לשונות משאר מלות איזה ערוכ מכלי מןודש •לשון  בעבו

בד8^ שון א  :כגלותנו הלשון שאכד מצד רק זה שאין .הל
ה סמור ר תו ק כהם אין שכתורה המעשיות ספורי כל .ה  ל
כן :כספוריפם מיומק ש מ ד ח פו א ה ן ו ש « ו  נאמרו שם .ו
 כין מורגלים הכלתי ופעלים מלאכותיים פנינים הרכה צמות

מ אך :עוכות אכניס ושמות אדם • או הי צ ם מ ת ד או  ע
ם ם  היו לא אילו וכודאי ,כלה״ק כשמותם נקראו כולם .ווו
 כמו מהם אחד שם שוס יודעים היינו לא כתורה להם ^ייכין

 והכלים והצמחים האכנים מיני שאר שמוה יודעים אנו שאין
ה : בלה״ק מ ב ה ו א ר סדר נ א הספו הו  ואיחור כקידום .ה

קז מעשה כסיפור כמו ,ההוא כמעשה  שננצכר הסכה מספר יו
 ליוסף שהגיעו שהעניניס ומפני ,המעשה היה ואיך יוסף כה

ן מו  ,שנים כ' כערך זמן אחר רק היו לא וגמלתו לממשלתו •
 וירכו המר וענין יהודה ממשה והפר ההוא כמעשה הפסיק
גו׳ שוע כת ותמת הימים  יונן£ לדכר מזר הפסק וכשנתן ,ו

פה אין כתכליתו היה ז  שהמסופר מלכד ,למלוכה הצליח ו
 אחיו שהורידוהו יוסף למעשה סמך איזה לו יש יהודה סמנין

כן :ז״ל רש״י וכמ״ש ,#גדולתו ת ו מו  האומות כל .■העמים ש
רי נקראו ה ם, ש ה: שמות אפילו מהלשץ נמסר שלא ב טו או  ס
י נ מי ת ו פו עו  השמוה אלו וכל ,הממאיס עופות כל שם .ה

o b״p : ת ח מי ז ד ו ת .דו רו  מנין b לפי דוד שאמר ממי
מן ע  לו המאורע מעין והכל ,לתפלה או לקינה או לשכח אם ו
, ו  לשון סדר שומרים היו לא המאורעות מקרי ודאי הנה א

ש ד ה, מדע דוד שהיה ^ סנ  לא שלם הלשון היה לא ואם מ
ם :לו שהגיע מנין bל ממנו לפמלץ יכול סיס ע ר ת ה ב ו איו

וכו׳

יהוהה קול
ם ה מלכי ה ו ש  ברורה ש&ה יאהה ולהם .וכו׳ ס

 קול נכה קול מלכות של מוראה ולהאדיר להגדיל
תכן :יההו מוראו מאני ארזים שובר קול בהדר  הי

ר ס ח ת הם ש  הלז הדבור פני להסב אפשר .וכו׳ ל
 הכסוח לכל או ,מינייהו דסליק לבדם המלכים .אל

 :בכללם שבהם שוה צד המליצה צורך להיוס זכרם שקדם
ת אי ר ר ה ה ספו ר תו שכן ה מ ה  העביר וכו׳. .

 מאז לשוננו היהה ורהבה כוובה כי להודיע ההפוש
 .ללכח המדבר רוה שם היה אשר אל אמרים להביע

 משיבוהם מחוך וההשן האפוד עם המשכן והקדים
רכו אצלו: וחביבותם צ הו ש ת אל כ מו ת ש  נכריו

ס׳  הוזכרו ומשונוח שונוח מלוח כמה יודפין• הכל .ו
 להודיע ̂ צרכן לפי והמשן והאפוד המשק בסלאכס

 נתקשו מהן ובהרבה ההוא, הנחל.והנורא ה׳ מעשה
 ומשוקדים ומקיוח וקשוח וכפוח כבקערות המפרשים,

ה :רבים וזולתם ,השרד ובגדי מ כ ר נאה ו  סד
ר ספו א ה הו  נכונות במלות חלקיו שלמוח מלבד כי .ה

 נעים אף יפה הנו כי ,הכולל שלמוחו הוא גם נוסף
 כוללת צורה כל כמפפש ,הנאוה והקשרו סדרו מצד

 נוספוח השלמות מן מקפח היא שהרי מחלקים במורכב
ת וכן :חלקיו עלשלמוס מו ם ש מי ע מיני ה ת ו פו עו  ה

 מדבר ,מונה הוא מדרגותיהם סדר כפי והאבנים.
 ק ופל בזה מטא הצומח לזכרון אין כי ,וחמס מי

ח, פ׳ פוף הנזכרים הס והעמיס נשמס.  ודעחו נ
 שחדשה הוא הדוש כי אלה מדבריו שיובן מה לסי ז״ל

 הסכמה כפי ההם העמיס באקיאל שמוח לשום מורה
 ,שבלשוננו השמוח כיתר ומנהגיהם סבעיהס הוראח

 הלשונוח מכל השלמה היא כי ברביעי שאמר וכמו
 החי וממדרגת .ע״כ ,מכלם יותר לקרואיה והנאותה

 מהם הנזכר הרמי מצד הן העופות, רח הזכיר לא
א העולה פ'שסיני  וזולתם הבהמות ־מספר על למעלה מ
 ,העופות בשמות הנמצא הזרות מצד והן ,ששה הנזכרים

סלהמהו לערוך הראב״ע שהוצרך מה תראה הלא
 שאיננה יהיד דברי שיש אע״פ באמרו העזניה בפירוש

 היה ולא בעולם נמצא שלא דבר על ישמעאל בלשק השם זה כי ,אלפק״א אותה שתרגם הגאון סעה נישוב,
ק למשל, אלא נברא ולא ה, שלא הדבר השס שיאסור יתכן לא א״כ לשונם, חכמי יורו ו ק פ״כ. הי  אצל ו

ח פ ט ח  המינים וברוב .ע״כ ,להם הגיד מי כי עולם ספשי ואלה התרנגולת שהיא הצדוקים אמרו כסב ה
 בבירור דרך לנו ואין באמרו חצוה פ׳ דברו ידעה המלואיס אבני ועל .מסופק לשון ביאורם בדרך הוליך ההם
 שמעת ודבריו .ע׳׳כ ,וכו׳ עליה שיסמוך קבלה לו אין כי כרצונו תרגמם הנאון כי ,המלואיס אגני לדעת
 בראשית, בפ׳ דבריי ואלה ,וגכתיבתם ישמעאל בלשון ההורה אח הרגם אפר הנאת על הוכחתו אש מתוך

 במשפחות עשה וכן ,קבלה לו אין כי צרכו כפי החוילה שתרגם רק היאור שהוא פישא על ראיה ואין
 לא כן אס במקומו, אפרש כאפר במקצתם ספה וכבר ,ראם בחלום אולי ,ובאבנים ובעופות ובחיות זבמדימת

 האבנים על שם בחינתו היהה לא והחשן האפוד למעלה שזכר היוח ועם .פ״כ ,וכו׳ חלומותיו על נשען
ת :וההשן האפוד עצם על רק יזקבועוה רו מי ד וז מרימים חטריהם להיוה בפרס שלשהס אלה הזכיר .וכו׳ דו

דגל ■ י י
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 מהלשונות זולתה עם אותה שתשוה ובזולתו בזה תכליתך הכוזרי אמר ט0
 עלית לזולתה יתרון יש אבל ,בה היתירה המעלה ואיה ,כשלמות
:הלחשים) (נ״א הנמנים על הנבנים המחוברים בשירים

W ם כי לי התבאר כבר החבר אמר  בדבורי המשקל אל צריכים אינם הנמני
כי לה׳ בהודו בנועם) לננן(כ״א יכולים והמלא ושכריק) (נ״א ״ושבריק

טוב
יהודה קול

ל  לכמה מתחלקים ודבריהם להפליא עד הלשק מ
 חלוף מתחלפים ספור ואופני שונים משאים ות5ניצו

:מאד רב
ה תכליתך ט0 לתו בז בזו / ו כו  כלה הכונה ו

 החבר שסמך הסברא דרך על
 הקבלה דרך על לא זכרם, שקדם ההעמיס מן עליה
 נגד במחלוקתו לגשת לבו ערב מי כי תחלה^ שזכר

 לדין ואס נקבל קבלה אס כאומר נעשה רק ,כמקובל
 ששלש החבר מאמר שקדם למה כי וזה .תשובה יש

 והערבית, והעברית מתדמות,הארמית משותפות קלשומת
 שמשפשו אלא ,ובשמושיהס ובתהלוכותיהס גשמותיהס

 והביא .שבהם המעולה לבדה העברית היות על יזיז
 הכוזרי מצא' ולא , רבים עעמים הסברא מדרך זה על

 על העברית מעלת יתרון על להורות כנגדו עזר בהס
 ובשמותיהם הואיל שזכר, המתדמות המשותפות השתים

 .יצאו אחד בדרך שלשתם ובשמושיהם מתהלוכו(;׳הס
 על העברית הלשון לבעל יתרק מה אמר כן על

 שתוסיף ובזולתו שאמרת בזה תכליתך הלא ,חברותיה
ה מהנה לי מ כ  פס אותה שתשוה רק לך שזה איננו ו

ת אשר בה היתירה המעלה ואיה ,וכו' זולתה ר  מ
 שבהם: המעולה לבדה העברית לפון והיתה נאמר
ל ב ש א ה יתרון י ת ל ה לזו לי ם ע רי שי ברי׳. ב  המחו

 להם אשר המשקל בעלי הס המחוברים השירים
אה, בחבור לנתר כרעים  על הולכים בהיותם אם נ
 או ילכו, בלכתם רבעיהם ארבעת ועל תנועות ארבע

 שם יהיה אשר על נאמן במקום יתדות או יתד שיתקעו
בלכתם לעומתם ינשאו רבים ואופנים ,ללכת הרוה
_ כידוע ובמשורה במשקל במדה יעמודו ובעמדם ילט

 ע״ח סימן סוף באמרו שיורה וכמו ,אצלנו בא מרחוק מקרוב והדש נכריה מארן גר הוא אמנם כי ,לשוננו
 :מעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו עליהם שנאמר במה אבותינו את שהשיג מה המחובר באמירת השיגנו אבל

 קול להנעים ר״ל ,הנגונים אל מאד נאות הוא המיוסדים חקיהם ע״פ ברנס כי .הנגונים על הנבנים
 באמרך בלשונך זו גדולה תלית א׳׳כ > המחוברים ההם• השירים אל ,ינגן בעינותיו מאד מתיחם השוער

מלאכת בהם אשר הלשונות ביתר זה ישלם יותר והרי ,והזמירות הנגונים אל בה שהצורך בקודמת אמור
:מאד שלימה השירים

ם י נ ו ג נ ם ה ם אינ כי  הלשונות שאר יתרון שהוכיח הכוזרי מיד כצפור להמלס יעופף בשתים .וכו' צרי
 לא בזאת כן ועל הזמירות בנגוני הכרחייס בלתי היותם מצד האחד ,השקולים שיריהם מצד

 בזמירות בלעדיו כי בנגינותינו לנצח בלפי השיר מקצב שהי־ה מה מלבד כי והשני ,בלשון השלימוח «בחן
 הפנים מן לשונמ במתכונת והפסד נזק לגרום פגעים של שיר הוא כזה שיר כי ג״כ פניו על הוכיח ,מ־יע

 מן היה כאילו הנגונים על הנבנים המחוברים בשירים שאסר במה הכוזרי דברי לדחות החלו וזה .עיזכיר
 ט אמר ולזה שיר. מזמור בנגינות לנצח בהם יתכן למען למשקלה, בצדקה ונבנים מחוברים היותם ההכרח

 הדברים להמשיך רפה בנעימה קולו את איש ירים בלעדיו כי ,בדטר המשקל אל צריכים אינם בניגונים
ק וז״א .יענו מהנגונים יחפוץ אפר ואל המשקל נעדרי היותם עם כהוגן רי ב מלא ש ה  ושכרייק (נ״א ו

מלא ה הגדולים עס הקמניס ,הימנה והמלא הדעת כריק ככהן כעם שיהיה הכ״ף נוסח לפי וענינו ,וט׳) ז
כלס

ר צ ד או ם ח נ
' י סח יונ6 הרטומות .מ הוי  כפי היה הכל רטיו טס לו שהיה ו

ס הוכחות וכן ,כלה״ק ,לו שהזדמן אי  מסי לא ומעולם ,הנני
:הצורך גפת מליצה ולא שם לא להם

ט ך ס ת לי כ ה ת  P אינם שהכאת הראיות כל הכליה .בז
 לס ודי שלמה, היא ה^דש שלשון ללמד

 שמענו לא ועדיין ,שלמות כולם שגם הלשונות לכל שוה שהיא
ל :ס״ו סימן כסוף החכר אותה ששכח יהירה מעלה לה ב  א
תרון י׳» ה י ת ל ו  :הקודש מלשון לשונות לשאר יתרון יש .לז

ם שירי ס ב רי ב חו מ  תעמות חרוז ולכל מסודרים מ־וזים הם .ה
 ויש ,המשקל חרוזי ונקראים התנועות לכל שוה אחד כמספר
 ככל תנועות ג׳ או כ׳ או ותנועה יהד סדור שכהם חרוזים

א הוא ויתד .השני) (הוא כסוגר וכן הראטן) (והוא דלה  כו
ם :אחריו תנועה איזה עס נע בני ם על הנ ני גו ן .הנ  מי

 למדרגות שוות הכרות שכהס מאחר ,כהס לזמר נאות ענינם
א :הנגוטם ל נ׳ ם ע שי ח  וכל .הדכורים סדור מל ר׳ל .הל

ט שא'כ ,כלה״ק מצאנו לא המעלות אלה  אותם מוצאים היי
. :הקודש שכססרי והשכמות בזמירזס

y ם ם אינ כי ל אל צרי ק ש מ ר ה  המשקל מנין ר״ל .בדבו
 כדכור משא״כ ,ססר ממל להקורא רק נאה אינו

ד ק :למשקל צורך אין השומעים ע שברי א ו ל מ ה ם ו לי כו  י
גן דו לנ הו ה׳ ב ב כי ל  לה' שכהודו המזמור הנה ר״ל .טו

 לה' הודו שתאמר כמו ,וכסוגר כדלת כולו שמטדר עוכ כי
 לאדוני הודו וכן ,הסוגר חסדו לעולם כי ,הדלת הוא עוב כי

ת, האדונים ר. כל״ה הדל ג סו ר מצאנוהו המזמור וזה ה ח ס  נ
 הנקרא כחרוז שאינו מלכד ,לשונות שכשאר השירים כדמיון
ס ם כל שיהיו משקל כו אץ וגם ,ריי׳  ,התנועות שוי החחזי
 שהוא וכין החטעוה מלא שהחרוז כין סה שעל שכדכור מאחר

ען יכולים שאחריו שכסרזז מהתנועות ריק : ל ו ni.n5 כ
ה חו לי

ה לבעליהם. מ בזולה השקול השיר שלימוח חלה ו
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 m חסדו), לעולם כי (נ״א "גדולות "נפלאות "לעושה בנועם) (נ״א ״בננון טוב

 האמורים^ החרוזים והם אנשארי״א הנקראים בשירים אבל ,המעשים בעלי בננוגים
מועילה שהיא המעלה בעבור ̂ עליהם הרגישו לא ,החבור נאה הוא בהם אשר

:יותר ומעולה
: הוא ומה הכוזרי אמר עא

נחמד אוצר
לבדו. גדולות נפלאות לעושה בניון טוב בי ליהות

 וגנעושה מנועות שבע רק אינו טוב בי לה׳ שבהודו שאננ״פ
ת, תשע וגו׳ נפלאות עו  היוצא והקול המבטא ע׳׳י עכ׳ז תנו

מ  :שוות התנועות כאין אע״פ אחד בענין הנגון להמשין 5י
ה ם ז י נ ו ג ג לי ג ע ם ב שי ע מ י כשהנגון יאות זה ר׳ל .ה  ע׳

 במקום ובהתמדה ההפסק במקום בעמידה בעזן סמדבל מעשי
 : ע״ג בסימן החבר שאמר כמה ורמיזות ובקריצות הסמור

ל ב ם א רי שי ו' ב נ ה :בכתב המחוברים החרוזים והס .ו א  נ
ר בו ח א :הקריאה נאה .ה שו ל רגי ם ה ה  חששו לא .עלי

.שכתבו בזמירוחיהם ישראל חכמי להם ר : ה בעבו ל ע מ  ה
א הי ה ש ל עי ר מו ת  יותר מועילים ענינים להם היו הם .יו

 ,קודש כתבי שעל והנגינות הטעמים שהם הדברים גכהיגת
 מי עומד המדבר כאילו להשמיע נפלאה בחכמה אותם שיסדו

 עומק להכניס ובאיבריו בעיניו ורמיזותיו בתנועותיו ומדבר
מע, גלב מ־ברים שו ס, היו הזה ובדרך וצן ה מי ע מ  וכמו ה

:עי׳ג בסימן בדבריו שיבוא
כי

אפר

יהודה קול
 צהמשיך השחדלוח ורג עמל כלא הס יכולים כלם

 ק שמענו כאשר ,כשוה הללו הפסוקים כשני העון
 הזמירות יערכו כאשר השבת ביום השבת ביום ראינו
 קולם להשמיע הוא שם וגדול קסן הכנסה בנית

 בלתי הללו כתובים השני היות עם ,נגון בנעימות
 השני חמשת כי המשקל, בעל השיר מקצב מל נבנים
 גיד זאת גם ואף ,הראשון תנועות על עודפות מהם

 הלוף ואין הראשון נגון בנעימה השני להבליע אדם כל
 הכהוביס שני והזכיר .בנטן הפסד גורם חנועוחיהס

 שהריח לאמרו שבת בכל שהורגלנו קל״ו ממזמור הללו
 ביניהם שיפסיקו היות ועם ,נגון בנועם הכנסת בבית

 לאדום והודו האלהיס לאלהי הודו והס כתובים שני
לבדו> גדולות נפלאות לעושה זכרון לו בהר ,האדונים

ש חהזק חנועוח באוכלוסי מרובה להיוהו כי  מרא
.שוה אמד ניגון בנעימה רבוח המעות הבלעת מל

 b להורות ,׳וכו לנגן יכולים והמלא כריק אמר והנה
 לכוין יודעים אדם שבבני הריקנים אפילו שהרי בדבור, המשקל אל צריכים אינם הנגונים כי שזכר מה אמתח
 נאה בנין להבנות המחובר השיר דרכיו יחם כי בצע ומה אחד, נגון מעם על החמעוס מתחלפי דברים

 איזה ,הריק יהיה האחר הנוסח ולפי .כהוגן נגינותיו כל לנגן אדם כל על יקל בלעדיו אס הנגוניס אל ■ונכון
 גדילות נפלאות לעושה כמו ,רבות תנומות בעל הוא והמלא ,סוב כי לה׳ הודו כמו תנושתיו שימעסו דנור
 סוג כי לה׳ בהודו באמרו לזה הדמיון וסמך .אהד אופן על לנגן יסצין במלא בין בריק שבין והפונה ,לבדו
 שהוא לבדו גדולות נפלאות לששה בנגון התנועות, ריק מאמר שהוא סוב כי לה' בהודו לנגן יכולין כי וכו',

 בלי על ,מחבירו יותר פנים בסבר זה מסח וקבל .•הנגא גנועס לשניהם אהת הורה התנופות מלא מאמר
 בדמיון זה אל זה יקראו כפי״ן השני שם פ ,ככהן כעס כמוהו אין כי ,והמלא כריק לומר בלשון מנהג היוה

שן ,ונו׳ לששה כנגון וגו׳ בהודו לנגן יכולין מלא ובנגון ריק בנגון כי יהבאר או .שניהם בין מתהלך  וה
שן הוא הריק ה המוסיקא: משאסי פי על במלאכה הנעשה הוא והמלא מלאכה, בזולת הנעשה ה  בנגוגי ז
כו/ המעשים בעלי  המחשבות כי נ״ו סימן אודותם מל אמר אשר ישראל בני המעשים, בעלי נקראו ו
 ואליהם ,מ״ה בסי׳ הכוזרי לו שזכר העובדים הפרושים ובין בינם להבדיל ,׳וכו מעשים ראייתם אשר הזכות

 בכאן וכונתו .שמה כמבואר מעשים אחריהם שאין ובמאמרים ובחנופות באמרו הנזכר נ״ו בסימן החבר כיון
, המשקל אל צריכים שאינם מהנגונים שאמר מה כי ט'  ישראל בני והם המעשים בעלי בנגוני מהג ינהגו ו

 זולתם, ידקדקו כאשר בצמצום העונים על נבנוח במלות ידקדקו ולא הנכון המעשה מגמתם ישימו אשר
 אסרו לזה שסמך וזהו .וכו׳ המלוח דקות האלהיים החקים ראיות ואין באמרו נ״ו סימן למעלה כמוזכר

ל ב ם א רי שי  והיתדות, התנועות בעלם השקולים הללו השירים המה ישראל מבני לא כי נתן להורות וכו׳, ב
 תקון שהוא ממה יותר ומעולה מועילה למעלה לב בשמם ינצורו ובריחה אמרתם שמרו כי ,אליהם פנו ולא

 החרוזים שאמר ומה .וע״ג ע״ב סימן בסמוך תתבאר הזאת והמעלה .ובמשקל במדה הנאה וחבורו השיר
ם רי מו  באנו ואם .וכו׳ המחוברים בשירים באסרו ס״ס סימן הכוזרי בדברי למעלה הנזכרים ר״ל .וכו' הא

 שומרי תהיה הנזכרים לנגונים , הכונה חהיה המעשים, בעלי בננוניס בו שכהב הנוסח פי על הזגרים לבאר
 בדברים ההוראה חוקף מעשה רק מגמתה אין אמנם כי ,בנמשכח שיבא כמו השממית ולא הענינית המעלה

 וכמה .אזניס להשמעות אדם בני לתענוגות אם כי פונה הבלתי השיריי המקצב אל פנות מאין הנאמרים
 תנאים השיר למלאכת ויש ,וז״ל קהלת לספר ביאורו בראשית תבון ן׳ שמואל ה״ר מפי היוצאים הדברים גאים

 הץ לא האומות שקצת זכר וכן ,בשיר בספרו אריססוס זכרם ,אומה לאומה ומיוחדים לכל כוללים אחרים
 האומות קצה כי אוסר וכן ,לבד קריאתם בזמן שוות שיהיו אך האחרונות האותיות השתוות בשיריהם מטוניס

ו0& דרך על שישו והשואי״ם המלכים כלומר ,הנקוד מדרך אחד המשקל שיהיה שיריהם מתנאי היו לא
ומספר
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 בנפש המדבר בנפש שיש מה הכנס הלשון מן המכוון כי החבר אמר

מפני ,פנים אל פנים אלא תומה על תנמר לא הכונה וזאת ,השומע ׳
 מפי ולא סופרים מפי שאמרו וכמו ,שבכתב הדברים על מעלה הנאמרים* שלדברים

 ובהת׳מדת ,ההפסקה במקום בעמידה פה שבעל בדברים שנעזרים מפני ,ספרים
רפיונו. הדבור ובחוזק הסמוך/ כמקום ושאלת מתמיהא ובקריצות וברמיזות ו

והנדה .בפנים] [פנים *נ״א
ר יהודה קול צ נחמד או

ן ימלאו רק אחד ומספר רו ס ח אין j מנון ה י שהיה pbD ו ן בי ע ו כו מ ן מן ה שו ל ר תועלס תכלית .ה נו :מי
ס כנ ה ה ש מ ש שי פ ר בנ ב ד מ ר .וכו׳ ה  פמדג

 :השומע לג אל ומהשכותיו לבו כוונת להכניס מנקש
ד מ ג ה על ה מ מי שיבין ואת כוונה שתנמר א״א .חו א  ה

א :כשלמות כדבורו חסן הוא ומה חבירו מחשבות ל ם א  פני
ם אל  כשכותב משא״כ ,בסניס פנים אהר אל כשמדבר . פני

 :שאפשר ח5 בלשון שיכתוב הגם בשלמות כך כל יוכן לא כוונתו
ם ם שלדברי רי מ א מו : סה בעל . הנ כ אמרו ו פי ש  מ

ם  הסופרים מפי ללמוד שיש הקדמונים בפי היה משל .סופרי
ם, שכתנו ספריהם מסי ולא החכמים שהם עצמם  ש^ן מפני ה
ה : מפיו בשמיעה כמו השלמות על מוגן ד מי ע ם ב קו מ  ב

ה ק ס פ ה  נמשך חינו שהדבור מקום גבין פה בעל מדבור .ה
 כשהמדבר נראה ווה ,הפסק איזה בו יש אגל שאחריו מה אל

ה :לדבר וחוזר מדבורו קצת עומד ד מ ת ה ב ם ו קו מ ד ב מי ס  .ה
 דבורם ענין מההר המדבר עניניהם סמיכות כוונתם כשהדברים

ק :קצת במהירות חוז ב ר ו  ההיא שהפעולה כשמורה .הדבו
נו :בחוזק דבורו ,בחוזק היתה רפיו  מורס כרפה הדבור .ו

ת :מפעולה רפיון על זו מי ר ב ת ו צו רי ק ב  בעיניו רומז .ו
א :בשפתיו קורץ ה מי ת ה מ ל א ש  עיניו ברמיזוס סימן יש .ו

: שאלה ענינו או תמיהא שענינו דבר כשידבר ושפתיו
ה . ד ג ה ו

 וכחכתי ;חסרון כל בו ימלאו לא כי סדר בזה להם
 היו ע״ה ושלמה דוד שבדורוח שנראה מאני זה לך

 ויש ,חרוז ולא משקל לא נמצא לא כי כן שיריהם
 היוס, שיוצאים אלו על יחרון ההם לשירים שהיה לומר

 בשירים להניח יכולים והיו צר דרכם היה •לא ני
 / שלימוהו על כרצונם בהם לשומו ירצו אשר הענין

 חנאיס בשיריהם עצמם על קבלו האלו בדורות אך
 עצמם על וקצרו ,מהם להזהר הן לעשותם הן רבים
 ויביאם ,ושמאל ימין לנסות יוכלו שלא עד הדרך פאד

 ועם נבלות, לעצמם ולהתיר ולמסר ולקצר לדחוק זה
 .הבנתם ירחיקו לאחות או העניניס יפסידו זה כל

 ,בזכותם ולהאך ושלמה דוד שירי לכבוד בזה הארכתי
 המוזכר כל עם עצומה הסכמה האלו לדברים ויש .ע״כ

 . הנמשכת בפסקא שיבא מה ועם זו באסקא למעלה
 ומלא ריק על שזכרנו השני לבאור הראות פני ונתגלו

:וכו' החסרון ימלאו רק שכתב ממה
?5 J י מכוון כ כו'. ה  מגיעים הללו הדברים כל ו

 משקל בזולת הלשון פשיסוה כי דעת לכלל
 שבנפש מה להכניס במשקל המחובר מן יזחל מועיל

 למוש שראוי פ׳ בסיסן הנזכרת המעלה והיא ,בדבור המכוון העצמי התכלית שהוא השומע נפש אל המדבר
 להניח אדם בני יוקשיס בהם כי ,ישקלו שקול והיתדות התנועות במאזני אפר השירים מערבות יותר אליה
 עד והלאה זו ומן הסימן זה בסוף שיח^ר כמו ,ומשמיע שומע כונס שמפסיד ממה זה וזולת הנח ולהניע הנע
י ע״ח: סימן פנ ם מ ם שלדברי ם פני פני  הדבר זה הלא .מוריך את רואות עיניך והיו סמרו דרך על .וכו׳ ב
 אפשר הדברים פני וסבובי גלגולים תחבולות הרבה וז״ל קהלת לביאור בהקדמתו תבון ן׳ שמואל ה״ר דבל אשר

 לעשות אפשר שאי מה ,יפרש ולא יבאר שלא ואע״פ כונחו הנבונים התלמידים שיבינו כדי לעשותם החכם למלמד
 בעיניו היה רע כי אליו הנאמד ויבין ,כך כשעשית עשית בסוב לחבירו אדם שיאמר כמו ,בספר בכתיבה

 אוחו יבין אך ,אומרו אליו שכיון מה הפך ההוא הדבור כי מדבר של מגופו יבינהו לא וזה ,שפשה מה
 ,כועס אדם כפני יוריקו או פניו שיאדמו האומר פני ממראה אם אליו, שילוו וממקרים ההוא הדבור ממשיגי

 אמרו אך פשוניו על כשחומרו אומרו שאדם הדרך ועל בנחת הדבר יאמר שלא כלומר קולו, מסוכן או
 הדבר שיסמוך או ,ההוא לדבר שיסמוך אחרים מדברים או ,בעיניו רע שהוא דבר שאומר מי גתסנס

 נמנע וקצפם ,בספר לעשותו מאד קשה זה וכל ,הרבה הדבר חכמי הכת מזה מנו וכבר .אליהם ההוא
ת ;ע״כ ,וכו' הקול ותכונת הפנים כמראה מיזו ר ב ת ו צו קרי  כמאמר ,הכתוב בלשון בעינים היא הרמיזה . ו

 ,ובשפתים בעינים היא והקריצה .אותיות בהפוך ירמזון כמו שהוא ,עיניך ירזמון ומה 0ס״ (איוב אליפז
 כמה י״ס מאמר ההלצה בספר קווינמיליא״ו כתב וכבר .ע״ז) שפתיו(שם קורץ ו׳) בעיניו(משלי קורץ כאמרו

 עס הפנים והקון והקולות הרמיזות מעשה האותות אל דבריהם נועם בצרפם צחות מדברי ל3 כחן מ־ול
 טוליא״ו פי^מרק״ו שעל פד טבעו, הההלף לפי ודבר דבר לכל הראוי השיעור על הטף איברי כל תנועות
 רב לתרופה ועלהו מאי חלק פ' לאמז״ל עיניך ולטוש הגוף. הלצה מהדמיזה הזה החלק קריאת שומה היתה

 פה להתיר אמר יוחנן ר׳ .אלמיס פה. להתיר אמר וחד .פנים האר לחרפיון מאי לתרפיון אמד חל ושמואל
 שיאמר מה הסברת על מורה פנים תאר כי ,המליץ תנאי כל שם כלל איך נכוחות לך ותחזה .ע״כ ,עקרות

 עלגיס ולשון ע״ד ,נכונות במלות הדברים המלצת טוב על מורה אלמיס ופה ,כראוי וקריצות רמיזות ע״י
 ילדה לא עקרה רני ע״ד ,מדעתו וחדושם חכמה דברי המצאת על יורה עקרות ופה ,צחות לדבר תמהר
בתאר כי .מכללם טוליא״ו ומרק״ו המחברים אצל שנזכר המליץ סנאי חמשה נכלל אלו ובשלשה .רנה פצחי

פנים
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 ואפשר .הפשוטה המליצה בהם שמתקצרת ,ותנועות ,ותהנה והפהד ויחול והנדה
 והתחנה והרצון הכעם להבין ובידיו ראשו ובכל וגבותיו עיניו בתנועות המדבר שיעזר

 הנוצרת מלשוננו נשארה אשר הזאת ובשארית .רוצה שהוא השיעור על והגאוה
 במקום ולהיותם הענינים להבין בה נטבעו ;ועמוקים דקים עניניס ימצאו הברואה

מציירץ ,המקרא בה יקרא אשר הטעמים והם ,בפנים פנים שהם ההם המעשים
בהם _
יהודה קול

&חנונציאצי״ונ״/ אצלם שנקרא למה הוכה מקום פנים
 נשמותם שקראו מה מקום מצא אלמיס פה וגההרת

 שקורא מה נגדר עקרוה פה ובההרה ,אנונציאציאוכ״י
 השנים גם ההפקדו ובאלה .אינוינציאונ״י אצלם

 שפתיהם על שמותם א-; ישאו אשר הנותרים
הספור חלקי כדור היינו ,ומימוריא״ה דיספוכיציאונ״י

נהמד אוצר
ה ד הג ס ושאלה תימה בלי המשכו טל הספור .ז חי  :גינ
מ' ח  יחלתני אשר על לעבדן דבר זכר מלשון ,טובה תקוה .וי

ט) (תהלים ת :קי׳ עו ו תנ ת :הגוף תנועות כלל .ו ר צ ק ת מ  ש
ם ה ה ב צ לי מ ה ה ט שו פ  והאבריב הגוף תנועות ידי על .ה

 בדברים כ״כ להאריך צרין ואינו הנמלצים הדברים מתקצרים
שר :השומעים שיבינו לכדי אפ ד ו עז בד שי ר מ ת ה עו ו תנ  ב

ו י נ ו עי הי בו נ  המדבר שיכול והרמיזות הקריצות מלכד .וכו׳ ו
 ושאר עיניו תואר עם לתאר יכול עוד ,יהשאלה ההמיהא לסמן
 ,רפה או היא החזקה עליה מספר שהוא כפעולה ענין אבריו

 באבריו מתאר הגאוה או הרצון או הכעס ן עני מספר שאם כמו
 וכן ,ובגבוחיו כעיניו כעסו בעת הכועס לאדם שיהיה כתואר
ה או ר על :שחנה או מ שעו א ה הו  גודל כפי .רוצה ש

ן שהוא ההתפעלות טי  כעס אם הכעס ד״מ ,עליו לספר מ
ת :בשאר.הפעולות וכן קטן או גדול רי א ש ב ת ו א  זה .הז

ת : הקודש מלשון בידינו הנשאר המעט . ר צ ה הנו א רו  .הב
 שנתהוו לשונות שאר כמו בהסכמה היה לא הלשון זאת כלומר

 הראשון באדם הבורא ששם הלשון היא אבל ,ההפלגה .ממת
ם ;עמו דבר ובה אוהו ברוא ביום קו ם במ שי ע מ ם ה ה  .ה

 הנכתב הכתב שמן ,הגוף תנועות ושאר והקריצה הרמיזה מן
 :בפנינו עומד המדבר היה כאילו הענין יובן ובנגינות בטעמים

ד ש קרא א ה י א ב ר ק מ  :הקודש כתבי בהם קורין שאגו .ה
ה ל ח ת ה ה ו

 נכללים הללו ההנהים המפה להיות כי והזכרון,
 חל המהיהכים מהם לשלשה ,ומכשה דכור במחשבה
 ,חלקיהם וכדור ,הדברים המצאה ̂ שהם המחשבה
 ולשנים ̂ עקרוה פה להתיר בסמרו רמז והזכרון,

^ כנגד אלמים פה להתיר באמרו רמז אהרים  הדבו
 מאד מתיהם הזה והפירוש . המעשה כנגד הפנים והאר

 כתוב כן כי ̂ הלז המדרש עליו שנבנה עצמו הכתיב אל
 כל ומזה מזה שפתו על יעלה הנחל ועל מ״ז) (יחזקאל

 כי .לתרופה ועלהו למאכל פריו והיה וגו׳ מאכל עץ
 ועלהו מדבר. הכהוי אליה והמהיחס החכמה על

 על הז״ל מדרש דרך על אליו ולמתיחס לדבור האר
 קלמידי של בכילה שיחה שאפילו יבול לא ועלהו סמרו

 שיעד מה אלו לדברים וזכר .תלמוד צריכה הכמיס
,דבר יעף חת לעות הדעת שתרבה מה לעתיד הנביא

רנה פצחי וכו/ מלבנו הדברים להמצאה רמז עקרה רצי כי וגו/ וצהלי רנה פצחי ילדה לא עקרה רני באמרו
דברים ספור לומר רוצה .והגדה :כאמור ,וכו׳ הפנים להסברת רמז וצהלי ,וכו׳ הדברים להמלצה רמז

 אלה זולת ההפעליות יתר כל בזה כלל .ותנועות :תוחלת מלשון . ויחול :שאלה ובלא המיהח יצא כפשכן
 ,הנה עד שזכר זה וזולת ורפיונו הדבור בחוזק נעזרה הבלתי היא .הפשוטה המליצה ;בפרע שזכר
 כעס סרת אמירה נאמדת היותה ובין מת דבור בשם המכונית והיא כתובה היותה בין בזה הפרש ואין

 במה נעזרה ולא הואיל מתה קרויה בחייה היא שגס זכרם שקדם והקריצוה והרמיזות והרפיון הסוזק משוללת
 והמעמיס הנקוד נעדרי בהיותם שבכתב, הדברים פשוכה במליצה רצה או .ממנו להעזר החי הדבור שמדרך
 בתנועות המדבר שיעזר ואפשר :בסמוך שיבאר וכמו ,בפנים פנים הדבור מקום למלאות הראוים

כגון הם רק ,למעלה שזכר השפתיס וקריצות העינים רמיזות אינם הללו התנועות .וכו' וגבותיו עינו
קריצות או רמיזות בשם להקרא ראויים אלו ואין ,והולך שמבאר כמו וכיוצא וגאון לגאה העינים גביני נשיאות
 וגרואם נוצרת היא רק ,הלשונות כשאר • אדם מגני מוסכמת שאינה . הברואה הנוצרת :שזכרנו כאותם
 סי׳ ברביעי ומבואר .למעלה כמוזכר הראשון לאדם ויאמר חקרה וגס הכינה ויספרה ראה אשר יהב' מאתו
 ספק מבלי היא ,ובלבבו לשונו על ושמה לאדם האלהים למדה אשר הברואה האלהית והלשון באמרו נ״ה

 והקנה יצרה לבד לא כי הודיעך למען ,הברואה .הנוצרת לאמר דברו וכפל .וכו' הלשונות מכל השלימה
 יקשה ואל .דרכה בראשית המצא ומאין יה׳ מאתו ברואה ג"כ היא אכל ,גברא מכה עליה ההסכמה אחרי
 לא מאשר ,מאד קלה זה השובה כי ,ברואה שהיא אמרנו עם וגו' שמות האדם ויקרא הכתוב מחמר עליך
 הלשון מיסודות נגזרו הם גם שמותם אשר השמים עוף ואל השדה היה אל רק שמות שקרא הכתוב יאמר
 עם ונבראו היו המעמיס שגם להורות לפונו על מלתו .וכו' בה נטבעו : כאמור עליון מפי לו הנמל אשר

 המעמיס כאילו ,בה נמבעו אמר כן ועל ,שזכרנו כמו אדם של ובלבבו לפונו על הושמה אשר עצמה הלשון
 בנדרים אמז״ל וכבר .לשניהם שוה אהד ומולד בלשון טבעיים הס הולך סובי הזה הספור אודותם על אשר

 במקרא, ויבינו שכל ושום מפורש האלהים הורת בספר ויקראו דכהיב מאי רב חמר המודד, בין אין פ'
 פסוקי הלו במקרא ויבינו ,הפסוקים אלו שכל ושום ,תרגום זה מפורש ,מקרה זה האלהים תורה בכפר

.והשבר והקמן בפהמא בלבבות שמור שהיה ספק מבלי באמרו ל״ה סימן בשלישי ענינו ויתבאר .ע״כ ,כעמים
והנמיה



פי הכוזרישני מאמרספר
 מן וההתחלה ,התשובה מן השאלה מקום ומפריד ,והסמוך ההפסק מפום בהם

ן ו פז ה ה הו ד הג  שזו ומי הבורים. בהם שיהובר הבקשה, מן והצווי המתון, מן ה
 המסודר) "המחובר(ס״א כי ,המסודר) (ס״א ״החבור דוחה שהוא ספק מבלי כוונתו

 במקום ועומד הנפרד במקום ברוב סומך והוא ,אחת דרך על אלא לאמרו יתכן לא
:גדול בטורח אלא מזה להזהר יתכן ולא ,הסמוך

אמר
יהודה קול

 אמרו עד ,וכו׳ הכהגים בלג והטעמים והשכא זהנטיה
 ההם לקטנות אותות והטעמים המלכים שכע זשמו
 .וההתחלה :ע״כ וכו׳., ממשה כקבלה העתיקוה ̂אשר
 תלוי עודנו שלם הבלתי הדבור דעתי לטי בו רצה

 הנקרא והוא ,המנוחה אל עדיין בא לא כי ועומד
 סטור תכלית בו רצה .ההגדה מן :המאמר משא
 הנקרא והוא ,הרון במכטט הגדהו כלל יושלם בו אפר
 כי ר״ל חבורים. בהם שיחובר המאמר: <שיא

 הכתובים דברי ביאור על קץ אין הרבה ספרים עשוק
 מקום דעה למען האלה והמוטתיס האותות לכל

 התשובה מן השאלה מקום והטרדה והסמוך ההפסק
 ,לצטונו וזה לדרומו מותה זה המוזכרים, החלקים דהר

 ■ ויגיעת הרבה ללהג החבורים רבו כמו רבו אשר עד
 אשר הטעמים ידיעת העדר על באתנו זאת וכל בפר,

ה, פד יודע אתנו ואין עכחנוס  היו זה לולא כי מ
 בקנה עניניהם כל מושיטים הנקודות עם הטעמים

ד,5א  ולמחבר באמרו פ׳ סימן סוף החבר כדבר ז
 ואפשר ממנו י נעלמים סודות הזאת הדקה החכמה
 הפירושים על להעיר בהם וכיון קצפם על שעמדנו

 להפעים העקידה בעל בקש מה ולמד צא .ע״כ ,<כו'
 (פ׳ וגו׳ מעמך שואל אלהיך ה' מה על פירושו בו

 הטעמים בעל שהפליג מה מצד צ״ב) שער סוף עקב
 לדיגמא לאות לך והיה עליו עינך שים ,ענינו להמליץ
מי :הענינים יתר אל ולמשל ה ו  ר״ל .נוגתו שז
 שזכר כמו השומע בנפש המדבר בנפש שיש מה הכנס

 המחוברים ר״להחרוזים המחובר. דוחה גתחלה:
 ס״ט בסימן להם קורא אפר שמם וזה ,ומשקל בפלס

ע' א לאמרו יתכן לא :הנמשכת בפסקא וגם ו  אל
 המשקל הוק עליו ישיח כאשר .אחת דרך על

 לו נתן דבריו כל ואת לראש אלוף עליון שמהו אשר
 והוא :יסעו פיו ועל יחנו השיר פי על ,לעבדים
ט׳ הנפרד במקום בחב סומך  מוצא כאשר כי .ו
 השיר מלאכה לרגל לעסו שיתנהל ישמור שפתיו
 הסמוך גדר .יפרוץ ,ושמאל ימין סמנו נפות ולבלתי

 לפיהו האדם ועמל ,הרוב מל לו יקרה וזה .והנפרד,
 הסמוך יושר לארהות שירו נהיטח לשובב ברצותו

 יהירה. במרהא רק להזהר יוכל לא כי זהנפרד,
המשוררים שנהגו מה הוא שהזכיר והנפרד הסמוך ופנין

סמוך בהשתמשם החתם צעדיהם להרחיב
____ _____ ?‘' . י

, נחמד אוצר
ה ל ח ת ה ה ה מן ו ד חג  ההגיון מצות כספר ז״ל הרמכ״ם ז״ל .ח

 לשון (בעל הערב מדקדק יקרא אשר השס ,א׳ פרק ליש
 (ר״ל הנושא ההגיון בעל יקראו אשר הוא התחלה, ערביים)

 הערג מדקדק יקראהו ואשר ,עליו) המסופר ענין נושא שהוא
 (ר״ל הנשוא הגיון בעל יקראהו אשר הוא ,ההתחלה ספור
 (אמר ,עומד ראובן אמרנו ד״מ ,וכו׳ עליו) המסופר ענין

 החבר שאמר וזה .עכ׳׳ל ,הנשוא ועומד הנושא הוא• ראובן
 הדבר ספור ובין הנושא שהוא ההתחלה כין מפרידים שהנגינות

חפזון : ההגדה שהיא ממנו ה . מן ו ן ו ת מ  על כשמדבר ה
 הזאת הפעולה היתה כיצד הנגינות עם יצוייר פעולה איזה

 :פה בעל המדבר ברמיזות יצוייר כאשר ,במתינות או בחפזון
הצווי ה מן ו ש ק ב  ושמעת שמור כמו במבמא שוים שהם .ה
 הוא ח׳) (מ״א דוד לעבדך שמור ,צווי הוא י״ב) (דברים
 לא אס יובדל ולא ,הבקשה במשקל תמיד,הצווי וכן בקשה,

בר :נגינות5 או המדבר שמרמז בתנועות חו ם שי ה ם כ  .חבורי
מן בסמוך למ״ש דומה ,בלשוננו הענינים יחוברו בטעמים  סי

 ונשיגהו לחברה מושם שהלא וכו' מפסידים שאנחנו אלא ע״ד
א :למחלוקת הו ה ש ח ר דו חבו  דומה זאת שמעלה ר״ל .ה

 hy vh« :נפש בלא כגוף שהם בשירים המהודר חבור מעלת
ה דרך ח  אהד וענין אחת כונה על אס כי יפרש לא .א

 יתכן. אשר הכדל שום ממנו יובדל לא אבל ,השיר בעל שמכוין
א ;הטעמים מן שנבין הו ך ו מ ב סו ם ברו ד במקו ר פ  .הנ

חד, כזה הדרך אפילו מפכיד שהשיר עוד ולא א  שמאחי ה
 השיג לא וכאשר התנועות בין יתדותיו לתקוע פונה שלבבו

 לזמלץ ,נע שו״א שבה בו שהוא בענין תיבה למצוא מליצתו
ס סמיכות שעושה באופן ,כדין שלא נע שו״א לנקוד עצמו קו מ  ג

ן על (י״ד) בזכריה הראב׳ע כמ׳ש ,נפרד להיות הראוי סו  פ
 בעבור ,וז׳ל צבאות, ה׳ למלך להשתהות בשנה שנה מדי ועלו ’

 נראה. הלמ״ד נפתח ולא ” י הלמ״ד תחת בשו״א למלך שאמר
 של למלך פירושו ויהיה המשיח(ר׳׳ל והוא להבם סמוך הוא כי
 הלמ״ד יהיה נפרד כשהוא לבב מלת וכן .עכ״ל ,צבאות) ה׳

ה), (דברים לבב ובטוב בשמחה כמו ,בקמ״ן והבי״ת בציר״י  כ׳
 זיהפך כמו ’ ,בפת׳ח והבי״ת בשו״א הוא סמוך וכשהוא

ד), (שמות פרעה לבב ״  המשמשת וכ״ף בבי׳ת הדין וכן י
ס . למדקדקים כנודע ,התיבה בראש ׳ א  Tהש בעל כן ו

 ̂ נפרד במקום סמוך עושה בשירו, יהד בבקשו דוחק כשימצא
ח להיות הראוי במקוס בשו׳א שנוקד ד :ציר׳י או פה׳ מ עו  ו

ם . במקו ך מו ס ך, להיות הראוי במקום נפרד עושה ה מו  ס
 קובע ליתד ולא לתנועה שצריך במקום כזה לו כשיזדמן והיינו

כן ולא :הכו׳׳א במקום הציר׳י או הפת׳ח ת ר. הזד.רS י נ ו
:גדולה טרמא ע״י רק מזה השיר בעל שיזהר א״א

באמה
כמקום ,

ה. והפך מוסרת, ה מלה בזה והמשל ז ד קו  במרץים וכעו״ת הפרדה במקום גציד״י הלס״ד טבעה לסי הנ
 שעשההעמנוהל ונמו לתנועה, או ליתד צרכם כפי הלוף'זה זה בשומם עצמם על יקלו והמשוררים המינות,
, לי הבחילות ןגוכב שיי לי במה^^ק י י כ שן לו מצאנו עון במלח גס •ילזליי• ל?ג כל ךכייי חשק ז

גלה. אכין מקום ואל ואון ̂עון סאם צבי מפרים במחברת באמרו ,עצמו המין חטא.מזה ^פר

נכפלו
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עג
תשני םוונדספר ח הנ

1DH החבור כי ,ענינית מעלה בעבור שמעית מעלה גדחתה באמת הכוזרי 
 אני אבל .הענינים כוללת הזאת והמסורת הנשמע, מהנה הסדור) (ס״א

 ״החבור מעלת אל להניע) (לא ״להביע מורחים שאתם היהודים קהל אתכם רואה
במשקליהם: העברית ותכניסו מהאומות, זולתכם ולחקות הסדור) (ם״א
ר מ  אלא הזאת המעלה הנחתנו לנו די לא ,ומריינו מתעותנו וזה החבר א

:למהלוקת ונשיבהו לחברה מושם שהוא ,לשוננו תוכן מפסידים שאנחנו ^
אמר

יהודה קול
 לינקד הראוי עון של עי״ן כי ,הזריוח בו נכפלו

 להקוע בשו״א נקדו הוא הנה מוכרח במקום בקמ״ן
ן ואל״ף ,יתד מו  על עבר בציר״י לינקד הראוי א

כי ו&לז עצמה סבה לאותה סגו״ל בחע״ף ניקודו  גדר(
 במשקל השמות בפער המכלול שכתב מה לפי
 ישתנה רק ובמוכרת בסמוך בציר״י לעולם שוה הוא

 משקלו היה וכאילו , פד כמו ,הרבים בקבוץ
). (משלי חשך  שנוי אחר שנוי ובכן-שנה כ׳

אמן, בלתי במקום יתד ותקע אחת במלה  לא כי נ
ם אח בשנותו המלה מתכונת שנוי לצרת דיה ע  פ

 עליונה על המשנה יד גם כי ,כדת לא אשר הנקודה
 קלקול זה והנה ̂ המוכרת במקום בסמוך להשתמש

 בו יוזכרו אשר הקלקולים לשני מתחלף בשיר אסר
:הפנינים בהבנת מבואר הפסד בו ויש ,ע״ח בסי'

 ר״ל .וכו' שמעות מעלה נדחתה באמת
 אצלכם נדחית ובצדק ובתמים באמת

 ובמשקל במדה הנאה בחבור התלויה השמעיח המעלה
 אחרת מעלה מפני ,השומעים אזני בו יהנו אשר

^ מעולה מנ  ה1י להכניס .הענינית המעלה והיא הי
שמע לנפש המדבר פגפש שיש  נמסך הועלת שהוא ה

 שיתבאר כמו המשקל, י אל משועבד הבלתי מהדבור
 כי באמרו •ביאורו סביב שהולך מהי וזה .בקודמת
־ החבור ס׳  כוללת הזאת והמסורת ובאמרו ו

ם הנקודות מסורת בו רצה הענינים,  שכבר והפעמי
דפ היא מסורת כי בקודמת חבר של מפעמו זכרמ  בי
. אני אבל :מסיני ה א ו  מה פניו על פפח ר

,החרוזים משקלי שעבוד תחת לשוננו להכניס שהורגלנו
 השיר בנויי להשתמש בעמט גס הנגע פשתה כי

 הכונה מהפסד בו היות עם נאה בחבור השקול
• :שזכרנו מה

ו הה עד נ ת עו ת ח כי בוש ולא הודה .וכו' מ  פעו
 הנתתט מצד לבד לא עמנו, לחפאת הוא

ת המעלה  היוחט מצד ג״כ אבל בקודמת שזכר הערני
ה .וכו' לשונט תוכן מפסידים הסנ  שיבאר כמו בזה ו

ם נבולות לשוננו בהצב כי בסמוך  למשפט ונקודות פעמי
 מן מאד יתר הקריאה תנאי בדקדוקי ישראל בני

 שאר מכל שכן וכל בחשיבות ללשוננו הקרובה הערבית
 מתאחרים ממנו הרבה להיות לנו יתכן ,הלשוטת
ד, גם בה ולהתמיד ולהפסיק ולהתחיל בקריאה ח י

 שכם לקרוא ישראל משבפי יחד בהתאסף בינינו והחברה הקבון ישלם ומזה זולתנו, מליו יוכל שלא מה
/ סי' הביאור שישלים כמו עצמו, אחד בספר בקריאתם לאחדים היותם עד ברורה בשפה אחד  אשר והוא פ
ח, סימן נוסף קלקול בו יוזכר ועוד ,ע״ב סימן סוף שזכרנו השיר קלקול ע״י כי כאן דבר נשיג הנה פ״

המנרה

נחמד אוצר
ג ה באמת ע ת ת ד ה נ ל ע ת מ עי ט  הדבר שאמה ודאי . ש

 שהם כשירים כשמיעה שיש מעלה לדחות שיש
ד :כלבד האוזן לשמיעה רביס9 ו ב ע ה ג ל ע ת מ גי י נ  . ע

ר כי :הענינים וכונה פירוש לכרר הם הטעמים 'מעלות בו ח  .ה
ה :כמשקל שמסודר השיר נ ה ע מ מ ש  כח ר״ל השמע .ה

ה :ממנו נהנה השמיעה ר סו מ ה ת ו א  הטעמי® ר״ל .הז
ת: הנגינו ת ו ל ל ם. כו י נ י נ ע  היא לכן הכונות מכארת ה

ל ;גכמרת ב י א ה אנ א כו׳ רו  הכדל יש שכך כדבריו שאם .ו
ץ ם, אפילו לזולתו הקודש לשון ג רי שי ה  לוחצים אשם מדוע מן

 ,האומות יעשו כאשר הקודש בלשון השירים בעשיית עצמכם
 הפחותה מדרגה אל ממדרגתה לשונכם מורידים אסם ולמה

: ממנה
ה ו ת ג ת עו ה נו מ ריי מ  כולנו עץ מצאת כי אמס .ו

 בין אוגד כשה תועים ׳שאנו כעבור לנו קרה אשר
 ולעשוה הגוים עם להתערב ומעלתה בלשוננו פרינו האומות

כן :במעשיהם . תו ו נ נ ו ש א :לשוננו ויסוד עיקר■ ל הו  ש
ם ש ה מו ר ב ח  המדברים כל לחבר מיוסד הקודש לשון .ל
 הלשון דקדוק וזה'שסדר ,כאחד כולם אחת בשפה לדבר פיוכלו

 שהוא מה בין במוצאיהם, האותיות וחלוק ב(^תיותיו ותנועותיו
ץ המבטא על קל ג  שאותיות שתאמר כמו ,ככד שהוא מה ו

מ  וגומ״ף ,האותיות מכל ככדים היותר הם הגרון שמן אהמ׳
 קשי גדולות תנועות יש כנקודות, וכן ,קלים היותר השפה שמן

 שו״א ויש ,המבטא קלי יותר קטנות תנועות ויש ,המבטא
 על והרפה ,המבטא חוזק על יורה הדגש וכן ,מכולם הקל

 שיהיו ה׳■ במעשה הקודש לשון נתיסד והנה .המבטא קלות
קורותיו סיבותיו כל  בענין ,משוער הכל ורפיונותיו ורגשותיו ו

 ומה ,במבטא כבדות אינם שהם כפי הלשון מלות b שיהיו
 שתאמר כמו , אחר מצד יוקל ד״מ, האותיות מוצא מצד שיכבד

 בעבור דגש מקבלים אינם אהח״ע שאותיות מונח כלל כי
 מלרע והנגינה תנועות שלש בת כשהסיבה וכן ,מוצאם כובד

ראוי שברבוי גדול מן כמו לשו״א, תנועה אותה ישתנה ה,  הי
ם לסיוס י ^ ם ’על שיכבד לפי אבל ,ן לי ^דו מ א שוןנ  הל

p גשו״א, i מאדי והרגה ,םופרים נאמר סופר מן 
ומאמר . למדקדקים י כטדע מזה כיוצא

ץ ,כן שסענין  ובין המבטא וחלוש הנשימה קצר אמד שיהיה ג
שימה ארוך האחר שימיה  במקרא יכולים ,המבטא והזק מ
 היותר עס דבורו לכוין הנשימה קצר מל יכבד לא כי ,כאחד

 שיבטאו רב המון לחבר יכול הזה הלשון ובכן .ממנו מזק
 :מזולתו רומו קוצר מחמת מהם אחד יקצר ולא כאהד כולם

תו ב שי ת מ ק לו ח מ  השקולים שירים עם התערבו כאשר .ל
 ויצא ,בהפך וכן לקצר הראוי במקום האר.יכו כי ,הלשון נחלק

;שהוא מה לפי אדם כל לטבע מוכן שיהיה יוסד אשר ממקורו
TW
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W י־ש4» הם כאילו במקרא קוראים אנשים מאה דאית הלא החבר ^§מר B1S1• ,
: כאחד קריאתם ומחברים אחת בעת פופקלם ^

1 Wבערב ולא באדום לא כמוהו ראיתי ולא בזה התבוננתי כבר הכוזרי &מר t
היתת מאץ הודיעני השירים. בקורא) (נ״א ״במקרא זה יתכן ולא ^

א ״הפסיד ואיך ,הזאת ללשון הזאת המעלה ל ) תו  :המשקל אותו) תפסיד או
ח ר11 ע  תנועות שלש בין קבצנו ולו׳ג נחים שני בין בה שקבצנו ״מפני החבר מ

על אלא תכועוה) שלש נין נה יקבצו ולא נמיס שני נה שיקכצו מפני (לא
א הדבור ״ובא ,הדחק ידי ה(ל ט ס שנקבצנו נו ח, אל נוטה) הדבור ינא לפיכך ס ,נ הנ

והועילה
יהודה קול

 הקריאה דקדוק גגוצי בהריסת כי ,למחלוקת החברה
ת המעלה -ת&סד. ̂ השיר, ממוקשי א  המתחדשת מ

ה הגבוליס מהתיצבות  זה כל ועל . עמדה על הה
הנמשכות: בעסקות הביאור יעביר

V) א ל ת ח אי כו׳. ר  בסימן זה ביאור הקדמתי ו
: ד ״ ע

. ולא ?Jf־ ב ר ע א ישמעאל: הוא ערב ב ר ק מ  ב
ם רי שי :השירים בקריאה אמר כאילו .ה

ת המעלה א ז  בין והסכמה החברה השלמת ר״ל .ח
;בלשוננו הקוראים ־

ח י החבר אמר ע נ פ ו מ נ צ ב ק ן בה ש י בי נ  ש
ם חי א נ ל ו ו נ צ ב ן ק ש בי ל ת ש עו ו  תנ

 .הנח אל נוטה הדבור ובא הדחק ע״י אלא
 העוצם את שהרעיש הלז המקסאוחיגמבור מן אחד. זה
 אמור נשיב לא זאת ובכל ;■הוא מה ידעו לא כי כלו

 רוח עליט יערה אשר אח בביאורו מהזכיר ימיננו
 .לשוננו על ומלתו בנו ידבר דעת רוח ה' רוח מסרום

טן  המורגל כעי יפרד ראשים לשלשה ,נמים השני ק
ח כשחוברו,להם הא׳ ,■בלשון.המדקדקים ח  נמים שני י

 שער. בעתיהת המכלול שכתב מה דרך על ,נעלמים
 באחרית בכתב נחים ב׳ נתחברו באמרו או״י אותיות
 אלא שאינו לצורך שלא והאחד לצורך האחד ,המלה
א J הנם למשך  אביי* ולא ̂ י׳) (יהושע אתו ההלכי
ה שמוע שעי (י גו׳  בסער כתב והראב״ע .ע״כ ,)כ״ח ו
ע ̂ נ׳) (ירמיה עגלה על צחות  התאר שם כי ד
 והנה > ̂״״9 משקל על !הוא זכר יחיד לשון

ח ףנ אל׳׳ ם; ה על ס הנקבה סימן להוסיף רצו וכאשר נ  ג
 ק על ,נעלמים נמים שגי התחברו נעלם נח הוא

מפל^ ־
 והתי״ן לנקבה בנכח נאמר כר1ב נסתר עבר בלשון פקד

ח, נשו״א T בין להבדיל כדי נ - l? למשוך נע בשו׳׳א כח שאין לפי , נח בשו״א ג״ה תהיה הדל״ה והנס .לזכר נכח עבר שהוא 
, אות גכחו ח  שניהם יהיו ובכן הלשון, על ויכבד רצופות תנועות שלש יבואו שא'כ ,השו׳א זולת תנועה בשאר אותה נקדו ולא נ

ם, סי ) ליפת אלהים נ®״ וכן ,ע״ז) (בראשית 1.? ויילד״ כמן נ םע׳ ש ^‘.1 וכן ,רצופים נחים השואי״ם ושני ,(  שבי ממנו ?'
 שהוא המדקדקים אמרו נחים שואי׳ם שני באלו והמעש .הסיגה בסוף נחים שואי״ם שני שיבואו כזה והרבה ,(במדבר.כ״א)

ה, דבקה אחריה אשר שהמלה ר״ל ,אמריה אשר המלה להרין -די לי כ א כ׳  וזם . המדקדקים בשם נח ם׳ בסוף יופי המכלל ו
ת, שלש בין קכצע ולא נחים שני בין בה המבר׳שקבצנו שאמר עו א :גמלה רצופות תנועות שלש יבואו שלא ור״ל תנו ל ל א די ע  י

י מן כמו ,דגש ואחריה קנונה בתנועה ראשונה אות תהיה באס כמו. .ד,דחק בי ל בדגש שהבי״ת ג מ׳ ד גלי גתיר״ק והגי ו׳  י
ם רביס בלשון נאמר ,ס״נן שהיא רי מ׳ל בחירי״ק גבו ם נאמר אבר «ן וכן ,הגי  ויתבאר ,אחרים אופנים עוד יש וכן ,אכךי

א :פ׳ סימן גפמוך ב . הדבור■ ו ח ט ח, אל כהמשכה אמד דרך על ונפסק נמשך נלס״ק הדבור יהיה הזה הסדר שמחמת מ הנ

נחמד אוצר
א ואיך ה הו  הדקדוק מיסודי מדנה ידע לא הכוזרי .ז

 לפניו ששם החברה ענין הבין ולא , ומעלתה
 ום שאחר בסימן בסמוך עד עדיין לו פירש לא כי ,החבר

:ע״ת ובסימן
ת פוסקים ע . ב ת ת ד; לסייס יכולים כולם א ח א  כ

ם מחברי אתם ו . קרי ד ח א  קריאפ לפיכך כ
;כאחד מחוברת כולם

תי כבר נ נ בו ת  ההדוש לזס לב נסתי כגר .בזד, ה
הו :קודש שללשון והסגולה מו  לשון כמו .כ

א :הקודש ם ל דו א  :לאדום המיוחסת למיי״ן בלשון .ב
ב ר ע א :קדר לשון שהוא ישמעאל לשון .ב ל כן ו ת  6א״ .זר, י
א :זה שיהיה ר ק מ ם ב רי שי ס .ה א ד ק ד :השירים ג אי  ו

תו ד&סיד ל או ק ש מ ל. ה צ״ כ  השירים,.מסדי? משקל ע״י ^
:הזאת המעלה

י נ פ ענו ס ב ק ה ש ם שני בין :גלה״ק ב חי ס .נ  מ
 משלש כולם שבלה״ק שבפעלים המלות שכל נודע

 יחיד עבר על השורש והוראת ,שרשים ונקראים ,בלבד .אותיות
י פ.קד כ^, ̂ נסמל זכר ? ?  קמ״ן חציו והניקוד ,ודומיהן ׳

 ,בטבע או מקרה p־n< פעולתו שמקבל פועל וכל .פת״ת וחציו
, TS5 י!ן י כמו ,ציל״י וחציו f קמ מניו הן מי ת  הוא ו

מ סיבת ניקוד שו  ומבואר .יחיד זכר נסתר עבר שהוא ה
 רק מתרבות ואי,נס מועטות, הנקודות, ר״ל ,התנועות שגשרשים

 הלשון מיסוד והיה ,ברבים או בנקבה או בנכה או בעתיד
 רצופות תנועות שלש נמצא שלא עד ,האפשר כפי בתנועות למעט
 שו״א הניחו התנועה ובמקום ,דתק מ״י מלבד מלה בשום
תר, המבטא על קלה שהיא , או שו״אנע תהיה יו ח  מן כמו נ
ס לביס בלשון יאמר חכם מי  לשו׳א החי״ה קמ״ן ונשתנה ,חכ
, ע  הירי״ק קמ״ן קמ״ן שהם הטעות שלש שלא,יהיו כדי נ

י יאמר עבר בלשון פ.קד מן וכן ̂ רצופות קי ?  הרי ,בעתיד ?
 אות כשפגא וכן .נח לשו׳׳א הפ״א שמחת הקמ״ן שנשתנה

מן כמו ,נח בשו״א להנקד וראויה לאחריה המלה על נוספת



^ ׳ י מ א יחודת־מ

 ,וכו׳ הנקבה ן.1<ש להוריש - השי״ן גגקפז הא״ ססרו
א ינצלה וה^:ןד ■מגלם. קד1■גש^ הב׳ ,5כ״ מ  אשר ^.

ר מו המכר מ מל לאמר ש״ סימן ענ  נח אמר ׳שינא וי
י נראה/. נח משוך מו  ואפשר אמרו י*°:שאמוכו'עד0כ

ג' ׳:!וי ̂ ף^ןי5 בהגלוס ה
-יתן -.הראב״ע1עלי .גם.־ןאד׳/-ז.אשד10^? שני נגלוש
 המלה ובסוף ̂ ידבר וכה לספד./מופ בהחלח אומר

^ אלהוס^ כמן.-י-?^ ̂ שואי״ן שני יממברו ~  היין מן י
מד־ מלח על יחרו בפרשה דברד ־ונשנה ונו׳..  יגם וי

 שני כל שקוראים ויש 5כח השו״א בשער המכלול
ם שואי״ם הי , בסוףהמלהנ כו'  בגי אלה שלשה - ע״כ ו

ח במינח נפצה ומאלה נס^  מחוכם מברים מבר טנ
ריו. ענין הראשון כי אפם אלה, בדב  Jלכונחנו כלל אינו

 והשני ̂ במבטא נרגש מהם נה שום המצא בלי על
ה יהיה הי שי א ואמרון לאחרונה; לוזכרוןעם הו ^ בי  מ

ת ועיקר לשר ויהי השלישי הראש  ^שאנחנו המאמר בטנ
 רבי החכם ־•דברי־ צדקחו ויגידו יבואו ; ביאורו על

ג ■ דוד י ברבי ..יהודה ו סי ה: מנ מ ם בספרו ? ה מו  על ה
 בכל המדקדקים ראש הזה החכם ■הוא ; .;הנזס אורניזח

ס קו ן לו היה ביחוד הרשב״ע ובדברי ע  לכל קדימה ט
ר  לשון מאזני בספר כי תראה הלא שבקדושה; מ

 הנזכר ספרו ובראש בראשו מלטת כתר נתן הקודש
ס  דוד ברבי יהודה ורבי באמרו ספריו ספרי יתר ע

 הלשון הרשי חכם חיוג הנקרא פאם ממדינת מערבי
 ארבעה הולידה ומחשבתו ; מחשבות חושבי כל על רב

ם; רי פ  הנקוד וספר הכפל וספר הנוח ספר והם ה
 בהם נתן ארבעתם האלה והילדים ;הרקמה וספר

ל ;חכמה ,פאלהים ^  חיוג ליהודה הזה והספר .ע
 הראב״ע יביאנו עמו אל ;ערב בלשון לו רב ידיו אשר

א והלא הקדש בלשון המהרנסו  בכתיבת עמדי כמום ט
. ד  חיוג יהודה קול ושמע קרב ה' ברוך אהה עתה י

 הציב אשר הדקדוק בגטלי החבר עם' ומסכים מהיחס
 ודברים אחת שפה שפתיו על שמותם את ונשא ^

 וזאת .יהיה לדבריו ועזר נביאנו טעמו ואל ;אחדים
 לא העבריים כי אומר ועוד וכלשונו; ככתבו ליהודה
 במקום אס כי נעלמים שאינם נחים שני בץ יקברו

ם שו״א יתחבר ואס ,הדבורים והשלמת ההפסקה'  ע
ן מהנמנע השני באחריתה; או המלה באמצע שו״א  הו

 הדרך על דבריהם בכל ותנועתו ;הפסקה ממקום
מלה; בהחלת שהוא בשו״א שהזכרתי  כמו ה

ט' נע והמ״ם שוכן fהשי כי , ״9^  ;אמרו עד ;ו
ק ם; ; דבריו על צ19^י אל ; דפלצוארו1צ? ן -?^אלהי

 דרכיה אל אל ישמעאלי זי■״!? ;לבי בסהר
; לק־;  כלס אלה אלה. ^ לא עד בן

ם  .אמריהם שיש מם הסמכס בעבור באחרונה מקסעעי
ם חו; ישכנו ההפסקה ממקו  קולו פשו וישא כמו מנו

 1ש^ יחברו לא העבריים ט לדעת לך ויש * :ב?ה
 אותיות או אחה״נג שם שאץ במלה מתנועעות אוסינש .

 קורא לשץ אל לשון תשמענה ואזניך .עכ״ל ;הכפל
 הדקדוק גטלי עביל ללשוננו אמרו אשר צנוריהס ̂לקןל

 החבר ק ;ומסכימים שויס בדברים אתמ שפהיג־
הו; והסיוג יקרא ענ ע בצמת הוא עמו י ירמיב שו

כי ר^ורו על פיו סלאט; א הציסת צמדים שניהם וי ״ ^ 
ד’למו. קוו ע  כי להורות באנו הלא השלישי הראש ו
ה נראים נחים שני קפיז על ת עיקד הי  ההבר טנ

ם; שני בין בה שקבצנו מפני באמרו חי  :וטנן-ראשית נ
י להשיב.נפש •באתט• זאת כל - . מבוקשנו ה יזה ג הי  י

 שכהמי וצא ־הלשוך. במשמעות אצלם ־פוה הגבול להם
 ;קריאתה •תוק על. שויס היותם בלתי הוא קרוב כי

 שעפה הראצ״ע בדעת בוחר הוא החבר כי ואולי
 בתחלת באמרר חיוג יהודה י־ד' לדברי מדהה בזה

 המדקדק יהודה ר' ויאמר האלה... כדברים צחות ספר
אוי כי  מתנועע שו״א היין מן ‘‘ב'?'? סי״ו־ לקרוא י

; מלח עם דבק ה והנה מן  במלח יעשה מ
 מתנועעים■ fפואי שני בלשץלחבר כח אין כי ,אלהים

. קטן פתח עם שו״א ניקו-ד לי ט׳  ויאמר ו
/ ט ת . -:רק לאמר .בטבעתו ונחתום ו ע י נ  ■השו״א מ

שמא־אחר א ־ אל שמע-אליוזכו׳; ■ולא לו תאבה שו׳  ■ת
. ג ׳ תקן אזן מאזנים .בספר גם.. ע ו •קריאה חקר.ו  ז
 ראיה שם והוסיף ;הנמים משפטי על אאט ■לדבר בבאו
ה אילו ,באמרו ככה על שנית ה לא אמה דברם הי  הי
 גמלת פסוק ובסוף באתנח מפסיק הטעמים בעל

 קולו עשו וישא ׳3י~? אחיו בנימן צוארי על ויפול
כ. ל׳1נג?  השו׳יא בשער המכלול בעל המזיק ואחריו ע״

 כונת היחה שאס לעינים יראה והאדם־ .שמה יפויין
 בגזרת פאה לשייר חיוג יהודה ה״ר כדעת בזה החבר
 פנוי הבליעה בית יהא שלא נחים שני בין הקבון

 .ובסתם חיוביי בלשון דבריו מוציא היה לא ,להבלעחס
ה תנועות השלש קבון אצל הנה כי  שולל .לשונו הי

ק. שנאי לשיור בו והושם מ ע לא אמנם הי  הגי
ם זה על החבר כונת תכלית של שמע קריאת זמן  ע

 ושכ הכבד איעצך לכה כן על ודקדוקיה.; פרטיה
 פי ביאורה על הממה שתק עד עמדך על וההיצב
מ נדעה ועתה ,אמישנה בעתה רז־  דרך איזה צדפת נ
הו אור ישכון  האחרונים בדבריו חעג יהודה הר׳ של מנ

 אותיות יחברו:שלש לא העבריים ט באמרו שזכרט
כו'; מתנועעות  שומעים אנחמ דברים קול עדיץ ט ו

 לא כי קול; זולתי רואים אנחנו אין מובנם ותמונת
 הושמו כאשר הזה בפנין לאור לפניט מחשך הושם

ם ט ק ע ם. בקבק למישור מ חי י והנה הנ ר הודה ר' מ  י
ה לעינים לנו יהיו סיוג ט ס ילך ט ו מ סן כיאור ע  נ

ר ההוא הטוב והיה ;פנינס על סינ ^  עמנו ה׳ יי
ב ט  לעמחם;- המסנשאים החבר לדברי והטבנו טעמם ב

ה ולכאן. לכאן שלה אחד בזכרץ בלכתן יסבו לא ת ע  ו
 יהודה ר׳ דברי עד'שאפרש לבך לי והרחב לי הנימה
ק אותך ואעשה ואכלם בהם פי דרמב  סול ומזומן ש
ס עצם על הסבר דברי הבנת מ  אזנך נא תהי .ש

ע .ס5£^ ע סיוג יהודה רבי כי ד ר בספרו שדי כ  מז
שך ממס הראשון בחלק  הנת הוא מה לראשיתו ס

ע; הנ ע האות ט וביאר ו א הוא הנ ט ב ו אדם ט  ג
שת משבע באחת ת החמ סל ;מלטס הקראו  נזכרם וז

ד א השוק, והנח ביאורנו; בהמשך ש א שלא ש ש  י
ר’מאלה. באמת בו האדם ח  העברייה ט אמר כך א

ע על יעמדו ולא נס בשוק יתלו לא בלשונם ימצא ולא נ
נח
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 ש אחר אם צי זה יפס־׳ זה גסנשיס נחיס שיי׳ או גח
קו גקדם י  בראשית >1שו״ להבלית יחלו שלא אצלי סנ

 בסמוך שם שביאר וכמו• ■עכ״א/ להרע צריך שי מלה
 הוא אועל/ או שם המלה־ בראש שהוא שו״א כל ט
ס . נע  בסוף נע שו״א ימצא :שלא בנע יעמדו לא ג
 אליה שיסמך סמוכה אחרח מלה שם כשאין מ^:5

 וכמו ̂ הקודמת ההיא במלה אשר המונע המ״א
 ובאר .למעלה לאניך שהצגתי דבריו מכלל שנתבאר

 או נח שום העברים בלשון ימצא לא כי בכללות שם
 אחר לומר • רוצה ,נקדם נע אחר אם כי נפגשים נחים
 כי .זכרם פקדם התנועות משבע באחת מונעת אות
 כמו הפסק במקום וינוחו שישכנו השואי״ם שני הנה

 לולא ׳ ל1-י״? קולו את עשו וישא במלת ממעמו שזכרנו •
 לשום היה לא בציר״י המונעת היו״ד אות להם שקדם

 רחב מלא היה ק אחרי .והשקת מנוחה מהם אחד
 מתנועע השו״א קריאת תכונת על -עמנו מאמרו

 אחריו הבאות והתנועות האותיות. .סמיכות בהשקפת
 אל הגיעו עד ̂ דברינו) בכלל ביאורו שיתגלגל (כמו

ה אשר למעלה לשונו• העתקת יסדתי זה מקום  בו הי
 אחר שו״א בקריאת העברים על,משפכוי בפרנו דברו
ם באחריתה או המלה באמצע שו״א  , וזולתו הפסק ע
ם, כמלק נל־מ קולו את עשו וישא אלהי

 האחרונים בדבריו לעצמו חובה ■ראה דפר סוף .שקדם
 ההוא הספור תכלית הן (והן ציאורם על שאנחנו
 זו מן כי ,והנה הנע עניני ביאור על אצלו המיוחד
 לברר והמשך), הנח אותיות על לדבר התחיל והלאה
 שני יונעו לא מה מפני קעמו בנתינת הזה הענין

מח, הראשק רק הנפגשים השואי״ם  ,הפסק שם אין כי י
ס ינוחו ובהפסק  אפשרות יפרד ומאשר שניהם, ג
 או ,נחים שניהם שיהיו אם ראשים, לארבעה קריאתם

 או ,נח והשני נע הראשון שיהיה או ,נעים שניהם
, והשני נח הראשון ע  השלישי החלק נפסל וכבר נ

 ,נקדם נע אחר אס כי נח ימצא שלא אמרו בכלל
 כמו המלכים משבעת באחד המונעת האות על שסנתו

ם שזכרנו,  השו״א אל לפעמים מתפשט. נע לשון היות ע
כ, ״ , שם כאמרו ג  שם המלה בראש שהוא שוא כל ט

ע הוא פועל או  הראשון והחלק שקדם, כמו וכו' נ
 מקום והוא שמה ינוח אשר מקום לו הושם כבר

ק, ס פ ה ם ה  בלא אתו מקום הנה הרביעי החלק ג
 על דבר ולא לבדו נשאר השני והחלק כמדובר, הפסק

 יוכלון לא מה מאני הודיענו ולא ,הנה עד אודותיו
ם ,  גם הנחתם שאת יוכלא כאשר שניהם להניע העברי

סד  ימלל זה עלת לצד -ומלין לקראתנו יצא כן על .י
 ■שלש יחברו לא העבריים כי לדעת לך ויש באמרו,
 אותיות או אהח״ע שם שאין במלה מחמעעות אותיות

 מהסכים לבי נטיתי כי לך דע כאומר ונעשה .הכפל
 העברים קריאת שאופן לפי ,השואי״ם שני תנועת על

 מתנועעות אותיות שלש יחברו לא אשר תהג^ כמנהגו
 ,בפועל ולא בכח לא ביניהם נח שוס הולד מבלי
 השואי״ם שני בה להניע באנו. שאס במלת וכ״ש

 הראשונה האות . בין הנח מושב יפקד בלבד לא
ה השניה ובין. ,המונעת לשניה הפתוחה ד ^ בשו״א הנ

טגו, עצמה'משוללת השלישית .גם אבל לשלישית;  ה
 תנועם להיותו נסתר נח ימצא לא הפת״ח אחר כי וזה

 השו״א להתנועע שם ימצא לא נראה נח .גם ,■קטנה
כפי הסמוך תנו, לו. ח  זאס מודעת השו״א ואמר. הנ

 היו וא״כ ,מחמתו נח שוס שם ימצא לא לעולם כי
 הדבר הוא ,ורצופות סמוכות מתנועעות אותיות שלש
 אס רק .שקדם כמו שאת העבריים יוכלון לא אשר
 אימ שאז ®בי■ כבמלת אהמ״ע אות שם יהיה

 שלא היות עם מתנועעות אותיות שלש חבור הנמנע מן
 שום אין .הפתוחה הנו״ן כי ■וזה , ביניהם נח יכנס

ם במלת תזכרנו כמו אחריה נח ג . , ת פ  אחרי לא י
ה, בשו״א הנקודה הה״א ח״ פ  הה״א להיות ועכ״ז ו

 הקריאה הקל למען בחוקה הזה הענין הותר גרונית
 כבמלת הכפולה, האות משפט כה והנה מעלינו.

 הרי״ש להניע לקורא הונח מקום כי ,הסהר אגן
 הרי״ש ומן השי״ן מן הנחות בטול יקרה ואם הראשונה,

 הולד סבלי מתנועעות אותיות שלש מחברים ונמצאנו
 .מנהגנו כתורת לא אשר לשלישיה השתים בין נח

ם והוצרך הנפגשות האותיות כפל מצד זה שהיה אלא  ג
 ■אותיגת תלש מקבצץ אמרו ובאלו ,להקל בו לדון הוא

ח’ שום בלי מתנועעות  <לןצט יעלה •ומזה .■ביניהם נ
 ־באמרו הראב״ע השיגו מאשר חיוג יהודה לר' התנצלות

 קריאת מהנחתו שימשך כמו שואי״ס, ב' להניע שא״א
א  אחריו שהרי מתנועעת קריאה של מ
 ומעניו ,הסגו״ל עם שנצטרף אלא שואי״ת היא שגם

 אז ככחו כשו״א נדון להיותו מעבדותו חפשי יצא לא
ה. כחו ת  יחסה מאמרו כנפי בצל יהודה ר׳ הנה כי ע

 השו״א אחר גרונית אות תבא שלא בו התנה אשר
 שלש יניעו לבלתי הפפרים מנהג עמדו מל יתיצב ואז

 בחט״ף הנקוד אל״ף ■להיות אך ,וכ̂ו האותיות
 באות הקודם השו״א יונע כי גם ,גרונית אות סגו״ל
שכת, המלה אל ונסמכת הדבקה של הי״ו הנמ

 בזה אין ,שקדם כמו נע על לעמוד אפשר ואי הואיל '
ה הדבר עז כי אפס .חטא אשר שן לדעתו  הז

 להניע וישר נכון זה היה אס יאמר כי ,להראב״ע
 לא מדוע גרונית,■ אות שם המצא על הקודם השו״א
 במלת שהרי ,לעולם המלה באמצע כזאת היחה

 מטעם והאל׳׳ף הלמ״ד הנעת ענין בטל נראה אלהים
ל יגזור יהודה שרבי הוא ורחוק ,הגרונית האות  ע

אר. זה על קריאתם ת ס ה  באמרו הראב״ע להשגת ג
 באתנת מפסיק הטעמים בעל היה שלא מאזנים בספר

סה, זו שאין לומר נוכל למעלה, כמוזכר וכו'  ט תפי
 ט באמרו זו, למכה רפואה הקדים עצמו יהודה רבי
ם המונעת השואי״ת האות לחבר ראוי הפסקה בלא  ע
 עמדם על תתיצב הפסק שם בהיות אך שאחריה, מה

 דבר לבבך עם יהיה ופן .יונחו כאחד השוא^״ם ושני
 אותיות שלש יחבלו « שהעברים המומז על לגמגם

 ממהישמצי^ כאמור., ביגתים נח שוס בלי מתנועעות
 מתנועעות אותיות ג' ישם שקבצט וכיוצא., ®?י מלת
שם., בלי ת קגז שוס-.גח?טנ א א- שבאת נ שובתי.ה  ת
, כי ,לך לי ק ג  <מ ימצא הפהוסה ■תדל״ת ■אמר ספ

להורות הדגש מדרך בי אשרגבי״ת., תדגש נבלע.בכח
על
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 נח^ כשו״א הקורא בה יבסא כאילו קודמת אות על
 ישלול לא קשנה תנועה אחר הבא הדגש אמנם עי

 שהיה כמו טבעה כפי לה הראוי הנראה הנח ממנה
 י5:יב במלח כן על ,שמה היה אס הרפה אוחו שולל
ם  הדלי״ת אחר נראה הנח עדיין ישאר דגשותה ע

ה; ח תו  /לפנינו כתובה י5־י^ מלח היפה וכאילו הפ
ה לנו יש דמיוניס וכמה  i הנו״ן אות על צחות מספר מ

ד, וימסרוהו המלה שבראש השרש נו״ן ומכללם תי ע  ב
,בדגש מובלע הוא והנה נאמר נפל מן כי

׳ במבטא יצא שמענו הברה מקול וכאילו ^
 ישוב ,ג״כ שרש והוא המלה בתוך מובלע ימצא ■וכן

, אנפת כי מגזרת הוא כי י  תשלומו ודרך ב
מטני על והברת

בעבור הנוסף הנו״ן להחבלע כן וכמו ׳ 1? כמו
דרך ועל .נפשך ??י3תבר ̂ תברכני

 מנהג כי ועשרים; הארבע האבן אצל במכלול כתוב זה
בדגש שהבליעוה עד , באחרונה נו״ן להוסיף הלשון

ע, ״ף55 ויחנך,״ אראך,״ עען ̂ ^5,55 קן
״כ.  שפתים בין ישכבון רבים ומולחם אלה בכל ע

ס כי דעתי ולפי .כמדובר מובלע נח בשו׳-א אותיות  ג
 השפתיס בין לרבוץ גרס גרם; חמור ?י“■׳!׳ במלת הדגש
ה; השי״ן ח  הדרך על נח בשו״א מובלעת היא, כאילו נ

 אחר כתובה הנמה השי״ן היות עם כי האמור;
 יטעה אן לה קרה הוא מקרה כי האמנתי ,הדגושה
כיון ולקרות בה לבטא בענינה הקורא

^מר אמר, ״ן עשן״א ןקןךע שלפעמיס
^ ה מי ח ן ןעל ו למחצצרים ^עלע ^ן,- _ אוקךןע ק

 קרה עצמו הזה הטעם מן ה') (דה״ב ולמשוררים
ה; ר ק  הוא הנה בחצוצרות; שםמיז^-יציים מצינו ואם מ

 שב ובכן מחצצרים׳ ןpppJ5ן כמהפכח לדעתי

 בדגושים שמענו הברה קול ואם .כתוב למשפט טעמו
 להמצא ראויה אות על להורות בהם כח אשר האלה
 לאחור; האותיות יגידו b זולתם לכל נדון מהם ;שמה
 לתפארת או ;־י^י כבי״ה בנין להוראת יהיו אמנם ואף

צריכים בלתי היותנו עם כי כקו״ף הקריאה
ם  אשר ההברה מקול המלט אין ;אחרת לאות בה

 וכאילו הקודמת; ובין הדגש אות בין לאות היתה
 קריאת ובזמן ;כאמור בשו״א מובלעת אות שם היתה

תשמע כי לנפש הקורא ידמה האלה הדגושות המלות
א ^ אף ;דנבר׳ 1רנכןדע ןf̂ ןדבבר מק^דש ̂ p,pppp ל.

 .ההנה המובלעות לאותיות שם הוצרכנו שלא פי על
 רבי מטעם זאת כל את אותי אלהים הודיע ואחרי
 החבר כונת ביאור אל לנטות נקל ;הנזכר חיוג יהודה

 ששפה כמו יהודה; ר׳ של מכונתו היא רחוקה לא אשר
 לבבך על ושמת .הראיתיך כאשר להם היתה אחת

 השנית התכונה פי על מוצאם נכון האלה הדברים כי
; סימן שיזכיר תכונות מהשלש  לך שיתבאר וכמו פ'
 המלות מבור ■ביופי מעיינת השנית והתכונה מאמרו;
 עד אחריה להרהר רשות לך אין ■ועתה .וכו' וגלגולם

תה; בוא  ושעת[; מקומן רק בדברים לך שאין ע
 עיניך הסב כי גם בהשכלתך יקרב לא נזק ואולם

»האלה הדברים פני על עיונך טוב העביר עד ננגדה1■

 התכונה אצל כי דברי; היקרך תראה כן אמרי אמנם
 ק אם יאמר .דברתי כאשר הדברים הן הן השנית

 המלות חבור יופי על הסובבת השנית בתכונה כי
 ,נחים שני בלשוננו שיקבצו אפשר ;שיבוא כמו וגלגולן

 וכיוצא /i-•■? מלת בסוף שינוהו שואי״ם השני כגון
 שלש בקבון הזה האפשרות סר אכן . למעלה כמוזכר
 או בכח בתוכם נח עבר לא אשר מתטעעות אותיות

 שם בהזדמן ר״ל ;הדחק ע״י אלא ;שקדם כמו בפעל
תי; כאשר הכפל בפגישת או אהח״ע אותיות  הראי
 ובעת פ'; סימן באמרו זה ■על יעמידנו עצמו והחבר

כו'. תנועות שלש שיזדמנו'  הדבור ובא שאמר ומה ו
 העברים יוכלו לא מאשר כי בו רצה ;הנח אל נוסה
 העברי הדבור בא ;כמדובר תמעות שלש בין לקבץ
 שלשת בין שם מהמצא המלט אין כי ;הנח אל נוטה

 משלך ותשא .שזכרנו כמו בפעל או בכח נח התנועות
י מלת זה על ?ו  ימצא המ״ם ובין האל״ף בין כי ׳ ?
 התי״ו ובין המ״ס בין גם ;האל״ף בקמ״ץ נסתר נח

 החת התנועע הבלתי השו״א הוא נראה נח ימצא
 הבי״ת ובין הדל״ת בין ישכון במלת וכן .הרי״ש

ברמה קול כאילו הבי״ת. בדגש מסתתר נח שו״א
עצ דברנו מראש הוגד כאשר ׳ אונשמע
 אליך אשוב שוב ועתה .חיוג יהודה רבי דברי ביאור

 בו יסכים אס ;נחים השני קבוץ על רוחי לך להביע
 משפטיו ולכל דבריו לכל הנזכר יהודה רבי עם החבר

הי. כאשר לא אם ד ע ס יחשב אדם לב ואולם י ר  ד
 בשני להבדיל עמו מסכמה החבר דעה היתה שאס
 ההפסלךה ושבמקום לזולתה הפסקה מקום בין נחים
 ביאר לא איך ;שזכרנו כמו וינוחו שניהם ישכנו בלבד
 כי ;ורשום ניכר שיור בגזרה והיה הואיל בזה תנאו
 ר׳ לדעת ומשפטם הפסקה בלא נמצאו דרובא רובא

 השלש בגזרת והלא ;מתנועע מהם השני להיות יהודה
 על ועומד תלוי מועט שיור על תנאו ביאר תנועות

 .קורה ויניח קיסם יטול ואיך למעלה כמוזכר הדחק
 באחרית שואי״ם השני על החבר דעת כי אמרתי כן על

 ;צחות כספר הראב״ע דעת עם מסכמת היא המלה
 זולתו. או הפסק במקום עד עדי מנוחהם זאת כי

 שואי״ס שני על כי נחים השני על ביאורנו כח וליפוי
 המכלול מאמר יהיה ;כמדובר הכונה היהה רצופים

 על נוסף קיומו; על דהיהרא טעם נותן בר טעם נותן
 כי וזה שקדם. במה וקיימנוהו אשרנוהו שכבר מה

 ושמו באמרו ‘פ.קדי בפהוחי כתב הלז הלשון דוגמת
 כבד כי הכנוייס; עם בהתחברה השו״א תחת חירי״ק

 הרבים בכנוי שיקראו שואי״ם שלש לחבר הלשון על
 אבני לפתוחי כשתגיע כי בזה וכונתו .ע"כ ;והרבות
הייט שו״א חמה הירי״ק שמו לולא ׳ ״ פ.קדתים
 ז-יורל׳ז' באמרנו זה אמר זה שואי״ן “של לחבר צריכים

 מילדי לא כי לדבר; יכול הפה שאין מה ־׳1?.קלל'
 נחים שואי״ם משני יותר ולחבר לקבץ זה העברים
 נחים שני בין הקבוץ ענין כי תדע וידוע כאמור.
 לביאור כאן שנזכרו תנועות פלש בין קבוץ והבלתי

 הותה (כי המשקל אותו הפסיד ואיך לשוננו מעלה
בסימ.ן דברו מאז גס בקודמת כמבואר מבקשים אנחנו

. ע־׳
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נחפד אוצר
ה, אשר הנהס המלה אל רהועה המלה שתהא י״ל  לאהרי

ה :המכלול נשם הטעה כנ׳׳ל ד עי הו ת ו א ה ז ל ע מ  קנון מן ,ה
ה ;נחים שני ר ב ח  כאחד שיקראו הרכה הקוראים לחכר .ה

ת :להם הראוי במקום המלות ויחכרו צו רי ח ה ל ו ה ע א רי ק  .ה
 כי כמו ,וחתוך כריתה לשון והוא .הראוי כמקום־ ההפסקה

) (ישעיה ונחרצה כלה  החכר שאמר מה הטעם הוא וזה .י׳
ו בסימן  איש הם כאילו במקרא קוראים אנשים מאה שאם ע׳

קל :כאחד קריאתם ומחברים אחת בעת פוסקים ,אחד ה  ו
ה. ר בו ע ק: החבור מן הזאת הקריאה חוק בעבור ב פס ה־  ו

רון כ ס הז כנ ה ם ו ני י ענ ש ה פ  בשעת שמדקדקים מחמת .בנ
 כמקום ולהפסיק המחובר מקום החבור בענין לקרוא הקריאה
 הדבר פירוש להכיר בנפש חשם עושה הפעולה זאת ,ההפסק
 הפירוש לפי הדבור וממשיך הפירוש שמבין ומאחר ,במקרא
 המחשבה אל פעולה יצורף אם כי ,הזכרון בדמיונו מכניס
ה :בטבע כנודע בו הזכרון יתחזק ל ח ת ה ו ד מ סי פ כו׳. שי  ו

 אותו הפסיד ואיך ע״ז בסי׳ אותו ששאל מה על לו השיב עתה
ב :המשקל צ ק מ ר ב שי  ען ויקצב כמו ,השירים במחתכי .ה

) (מ׳׳ב ן :ו׳ לו עני י א שנ ם ה הי  כאשר התיבה שבסוף .נ
 משו״א יעשה נע שו׳׳א שהיא יתד אל בצרכו השיר אותו ילחן

 רהוטה תהיה הלא אז כי הענין, פירוש ויקלקל נע שו׳א אחרונה
תשתנס ציר״י ראשונה משו״א יעשה אם וכן ,שאחריה למלה

, הקריאה

 הזכרון בעבורה והקל ,הקריאה על והחריצות החברה ר״ל* המעלה זאת והועילה
נחים השני אלה ענין השיר במקצב שיפסיד מה ותחלת .בנ*ש הענינים והכנס

וינוח ,אל *ס״א
יהודה קול

 בלבד עצמם על ללמד לא ̂ והלאה) זו ומן וע״ב ע'
 על ללמד רק ;לשוננו דקדוק חנאי יתר מכלל יצאו

ל ל  הזול^ על לדוגמא היתה אלו וזכירת .יצאו כלו ה
ת ,הערבי אצל ענינס שנתחלף הן והן  עצמו כעדו

 רדיפת הראשונה בתכונה נכרי ואיננו באמרו פ׳ סימן
 באה אבל דגש ולא נח ביניהם יכנס שלא תנועוח לש3

 כאשר ויופר שלש שואי״ח תנועה אחר שואי״ת קנועה
 וכו׳ השנית בתכונה נכרי זה אבל ,בערבי זה יעבור

 הדברים לכל המועלת המפלה אמנם .שיתבאר כמו
 מעלת היא וע״ו ע״ב בסימן קצתם זכר ושקדס שיזכיר

ס בכללו הדקדוק קוכן  והוא ;תנאיו יתר כל בבחינת ג
 זה ואחרי באמרו פ׳ סימן דבריו מחוך שיחברר סה

: הנקוד מעלת ט' ה ו ל עי הו ת ו א ה ז ל ע מ ל ה  א
ה ר ב ח ת ה צו רי ח ה ל ו ה ע א רי ק  הגירסא זאח .ה

 t שבידינו בנוסחאות שכתוב מה כי ;נכונה בעיני היא
 להחליף בספרים נפל הוא משגה ,החברה לומר רוצה
 לבב ברי אצל מאד קרוב זה ואפשרות ,ברי״ש אל״ף

fם, וביאור הרעיון. כי  הזאת המעלה כי הדברי
 תועיל ביותר מדוקדק סופן על הקריאה ענין מהגבלת

 יחדו להם להתחבר רבים שיוכלו ,וכו׳ החברה אל
 כאמרו ^ אחדים בדברים כלס לקרוא ברורה בשפה

 בהיות זאת לא וזאת .פ״כ ,אחד איש הס כאילו במקרא קוראים אנשים מאה ראית הלא ע״ו סימן למעלה
לצפונו וזה לדרומו מותח זה יהיה שאז כראוי גבולותיה מצבה בלתי חומה אין פרוצה עיר הלשון תכונה

b h להיות ,כמדובר הקריאה אופן מהגבלת זו מעלה הועיל החריצות אל גס .כאחד שוה קריאתם ההא
 על תנועות השלש קבוץ ובלתי נסים השני בקבוץ שהנחתו הודעתיך כבר כי ,הקורא בפי שגורים הדברים

,שיבח כמו הדבור גלגול סדור מתקנת היות ענינה לך שיתבאר התכונה והיא ,נאמרה השניה התכונה הי
הדבור גלגול סדר מיופי מועילים שהם ממה זה וזולת לחמר, פ' סימן דברו יבא נסים השני קבוץ ועל

טן בלתי ופל .ע״כ ,ניעות ׳מבלי קהלה בה שוין יהיו קריאה העברי בדבור שהבא עד נתים השני בקבוץ  ק
ס .פ״כ ,וכו' תנועות שלש רדיפה הראשונה בהכונה נכרי שאיננו המבשר אומר יהן תנועות הפלש  ג

ל :בס קורא וירוץ הלשון יחרץ למען ,התועלת רבי השעמיס ק ה ה ו ר בו ע ל ב רון ע כ  כי לומר רוצה ,הז
 הדברים בהיות כי ,בעבורה הזכרון על להקל כן גס תועיל ,כמדובר הלשון דקדוק מיושר הזאת המעלה
 והסעמיס ,נמרץ קלות הזכרון אל מזה שיעלה ספק אין ,כאמור ונכון יפה גלגול ידי על הקורא בפי שגורים

 בני אה ולמדה הזאת השירה חת לכס כתבו ועתה הכתוב מאמר זה על ונמליץ .מחד לזה יועילו בפרש
 הזמת השירה וענתה אמר כך ואחר ישראל, בבני לעד הזאת הפירה לי תהיה למען בפיהם שימה ישראל
 כי דכהיב מאי חמי ר' חמר מערכין כיצד פרק עירובין ובמסכת .וגו' זרעו מפי תשכח לא כי לעד לפניו
 ,בבטנך תשמרם ואימתי ,בבטנך שתשמרם בשעה ,נעימים הורה דברי אימהי ,בבטנך השמרס כי נעים
ס הדברים גלגול יופי אל בזה רמז אולי .ע״כ ,שפתיך על יתדו שיכונו בזמן  בנעימה מפיו הוצחהס חל ג

ס :ובטעס כנ ה ם ו י נ י נ ע ש ה פ נ ס והועיל .ב  הקורא בנפש הענינים להכניס הלשון דקדוק מפלח כן ג
 .בפרטיותם יובנו הדבור ואופני ,הפנינים יובדלו לשוננו דקדוק בההומי הנכללים ההגדליס מתוך כי ,!הפומע

ב: סימן למעלה ככתוב ביניהם יפריד הקריאה שאופן וזולתם, ועתיד מעבר ת ע״ ל ח ה ה ו ד מ סי פ  שי
ב צ ק מ ר ב שי ן ה ה עגי ל י א נ ש ם ה חי  באיזה ככתוב ■במחצב או במקצר לא הנוסהא עיקר הוא כן .נ
 מקצבי לומדים מאשר נראה כאשר בחמרו ס״ז סימן בחמישי פעמים שהזכיר עצמו הלשון והוא גוסהאוה,

כו׳. במשקלם ומדקדקים השיר  כי קצובות., ותנועות ביתדות משקל בעצי הפירים בגנות לספר בזה וכונהו ו
 הקצב במישור רגלו להעמיד השיר אל רגלם הלחץ כי ,הלשון גבולות ויהרסו המשוררים ישחיתו

 הפעליס משקל על השני הדרך אצל צחוח בספר עזרא בן אברהם ר' הרב שכהב מה דרך על .המדה1
מרובע ויש .באמרו מלתו הטוף ועלינו עמט ידבר שם כי ,ההרוזים בעלי דרך על שהיא זגשמוח

שהוא



הכוזרי שני מאמר ספר !70
ה1א וישוב והמלרע; המלעיל וישליך) (נ״א ״ויניח ל אוכלה ? . וא?£רו* שוה^ .ו רי מ א  ו

) מלעיל ושהוא עתיד מלרע שהוא ואמרו *(ס״א כי ר • פ מ או ו

ר צ ד או מ ח נ
ח : סר,ריאה יני ל ו עי ל מ ע, ה ר ת ש ה  שיעזוב ור״ל .כצ״ל ו
 וענין .אחרים שבספרים וישליך כמו והוא ̂ והמלרע סמלעיל
 אחרונה תנועה שקודם תנועה באיזה כשהנגינה הוא המלעיל

 .שבמלה אחרונה בתנועה כשהננינה הוא והמלרע ,שבה
ב :בסמוך מזה עוד ואכתוב שו ה ואוכלה אוכלה וי  .שו

 יסמיך השיר שבעל ע״כ סי׳ סוף החבר דבר אשר הדבר הוא
ך, ויפריד הנפרד הדבר  נאמר,ואוכלה כאשר והוא הסמו

 מציד ואוכלה לי הגישס .כמו ,בשו״א הכ״ף יהיה בסמיכות
), (בראשית כני ״ז  הקל, מבנין בעדו מדבר לשון והוא כ

מן והאל״ף  השורש ואל׳ף ,אפקוד כמו לעתיד בעדו המדבר סי
 הפשטא שהיא והנגינה ,בעדו מדבר שבאל׳׳ף בחול״ם נבלעת

לרע, שיהיה הלעתיד משפע כן כי מלרע,  בר,מ״ז והיא מ
 השו׳א משתנה בהפסק אמנם ,בסמיכות זה וכל .הלמ׳ד שתחת
 (שופטים בישראל סרזון וכמו ,לניר״י הכ״ף שתחת

(  ,מלרע והיא הלמ״ד מחה והנגינה כשו״א הדל׳ת הראשון ,ה׳
 ועשה יאמר ולכן מלעיל, והוא תחתיה■ והנגינה בציר״י והשני

ת לי והביאה מטעמים לי שי אוכלי׳(ברא  הכ״ףבציר״י כ״ז) ו
 ינקד נע לשו״א בהצטרכו השיר בעל והנה בכ״ף. והטעם
 הנפרד וישוב ,יתד לו למצוא כדי בשו׳א ג׳׳כ הנפרד במקום

 ,בהפך וכן ,מלרע לבוא הנגינה שהיא הטעם וישתנה סמוך
 נפרד ויהיה ציר׳י השו״א מן יטשה התנועה אל כשיצטרך

לי : הסמיכות במקום ? ^ ד1ז .הנה .כצ״ל ‘? ר הוא ‘ט
ס וכשיהיה ,לעתיד בעדו מדבר  תהיה בשו׳א והוא״ו וא״ו ננ
גו׳ אליו מרה1וז !(®ןעק כמ( ,החבור וא״ו מוא״ו  ו

א׳ו עבר בלשון וכשהוא .מ״ז) (שם הו  מעתיד ההפוך וא״ו ו
ר, מג  ודגש 'בפתח לעבר מעתיד ההפוך שוא״ו טלע וכבר ל
 מקבלות שאין אהחע״ר מאותיות ראשונה אות ואם ,אמריה
ש, מךה כמן לקמ״ן, יתהפך דג אי ח). ח׳ (עזרא אליהם י  כ״
א אל בהצטרכו השיר בעל והנה  במקום שו״א ינקוד נע »״
 לשון שהוא בקמ״ן דינו והוא עתיד לשון במשמע ויהיה קמ״ן
ן ינקוד לתנועה יצטרך אם להפך וכן עבר, מ׳  שו׳א מקום9 ק
גי' .עתיד במקום עבר ויהיה כו׳ מלרע שהוא ואמרו הס״א ו

היא

יהודה קול
תד! חנועות ושהי ויתד הגועות שתי שהוא כנמ וי

 ביטבי במלך דומם תשבי ןחידה מהלך
תסחבי. .יגוגיס וכנף תאסוף רננים כנפי

 הוא f השי כי ̂ תשכי במלת כהוגן עשה שלא אע״ש
 ואולם .עכ״ל ,המשקל בעבור הניעו והוא (נראה) נח
 ̂ כהוגן שלא בו נעשה זה מה הבין ולא שמעתי אני

 ואדע יתן מי ̂ עינינו למראית הונע כמשפעו שהרי
 למששם בהגיעו גם .ככה על לבו דוה היה מה על

ק ,ויהד ותנועה ויהד תנועות בשתי המתואר השיר  ר
ק !תנועה האחרון היתד המת ישים החרוז בסוף  ו
 כמו ̂ האמרים בחרוזים כן לא הראשון החרוז בחצי

 1לב על\ חרת וחוק דת א׳צר גבר
 חרבו שלוף עת בור בג־ בדעתו ןשמח

 מעון ^ י״על-ה תיו צפג- םוד לחקור.יסוד
שנבו. שכל בעין ונש.קיף מדע בא

 בעבור הקודש בלשון כבד המשקל זה היות ובעבור
 כגבור במלת להפסיק החרוזים בעל הוצרך ,היתדות

היו, צפנ כן ק, לא כי נ י ז א, אהד חרוז כי י ל. הו כ״  ע
ס נח הוא מעון אל שו״א כי רואות ועיניך  היותו ע
ה, בראש. ב ם כמה הוכפל ולדוגמהו תי  בשיר פעמי

ה, לבי שמור המתחיל ענ  שלמם ר׳ החכם חברו אשר מ
 השיר בעלי פני מעל רסן שלוח והוא גבירול, בן

ם והראב״ע .משקל משא מעליהם להקל עה הוא ג  נ
 מאומה אודותיו על דבר ולא ההוא הנמות לסבול שכמו
 צפנתיו^ ומלת כגבור מלת הפסק על דברו היה כאשר
 המשוררים יקלקלו פנים לשני כי דבריו בכלל והרי

ע. הנח אצל הראשון בשיר. הנ  המלעיל אצל והשני ו
 כמו החבר בדברי יוזכרו הקלקולים ושני והמלרע.

לא שיבא. שיקרה השלישי הקלקול הראב״ע זכר אך,
 במקוס ויעמוד הנפרד במקום יסמוך כאשר ,בשיר

ך, ף שזכר כמו הסמו סו ר, אצלו זה יעבור לא אולי כי שמה, כמבואר ע״ב סימן החבר' שי  שהפס או מקוליה
 כי מבוארת הכונה ,הסבר בדברי המוזכר השיר במקצב נחים השני הפסד .ולענין אצלו מורגלים היותר
 ותמה .הנח להניע כל מפני ישוב ולא מעגלותיו נעו ,רגלו באבן יגוף פן השיר בעל לפני המסלה לסקל
ס שואי״ם השני להניח הנכונה הקריאה להיות ,תנועות שלש למשפר משל דרך אמרו סי על יחד ג
 ויחברם בשו״א הנקודה של הי״ו יקח הוא הנה ,שזכרנו מה לפי הבר של שסהו שהיא הראב״ע שפת
הדקדוק גבולי בזה נשחתו והנה ,ויתד המעות לשתי ז5ר׳ יולך ̂ ט ■לההלות יהד לו ויהיה !5 צמצה

ס יקרה הזה וההפסד .הארץ על דרכו אח השיר השהית כי  להניע מלה בסוף שאינם אחרים בשואי״ם כן ג
ע, ולהניע הנח  הפני הפסד הורה אבל השיר. למקצב נח ישיבהו המונע שהשו״א ®קיי במלת שיקרה כמו הנ

 למעלה, שזכרנו במלת הראב״ע שהרגיש הראשון הקלקול והוא כאמור. שו״א לכל הדין והוא צמים,
ל וינירז :שמה כמוזכר דבריו עלי הוקפו ואם עי ל ט ע ה ר ל ט ה ס ויובטל יונח השיר שמפני לומר רוצה .ו  ג

 שזכרנו השיר במשקל צפנהיו ובמלח כגבור במלח הראב״ע שהרגיש השני הקלקול והוא ,והמלרע המלעיל כן
 על נוספו הללו קלקולים ופני .מלרע שניהם. היותם תחת מלנניל היו כאילו באמצע מפסוק היה כי ,למ^!ה

,ואומר ואומר ,ואמרו ואמרו ̂ ואוכלה אוכלה .^ןךעקוך כאפר ע״ב כימן סוף שזכר הראיון ‘
י .וכן ׳ ״ ז ׳ ל ? ; ה י ה  והפני ,והנע הנה בלבול מצד האחד ,השיר במקצב קלקול מיני שני שזכר לפי .וכו׳ י
ה, אחד לכל מלות שהי לדוגמהס הביא הפשיל, והגבוה הגבה השפלה והחהוניס עליונים הפוך פצד מ ה מ

היינו
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ועתיד, מעבר ההפרש p ביניהם שיש מגן על ?זמ*■'׳ יהיה וכן ואומי׳ ןר5ןאו

זכבר
יהודה קול

 ושבתי ואמרו ;ראשון של למשלו ואמרו pאוכל היינו
 כתוספת הקל מן עתיד שהוא אוכלה כי שלשני. למשלו

 המשוררים הן ;מתנועע כו להיות השו״א ומשפנו ה״א
 שכחוכ הנוסח ולפי . משקלם לתקון ויניחוהו יבלעוהו

 של השו״א כי ענינו יהיה שוה^ ־יי'*יביי׳ ליי׳ י בו
 של נח לשו״א ושוה נח ישוב מכיכעו המונע י?/י־“י'
י׳9 /  פני על ורוח .שזכרנו הגבולים בזה ונהרסו ׳ ז

 בתהלה. משלו: נשא אשר על מהפכות להפוב' יחלוף
 אשכנזי אליה ■ רבי שכתב ממה ;ואוכלה אוכלה במלח
 בשלישית/ נם החרוזית בהקדמה המסורה מכורת בספר

ה. עליו שמו נקרא אשר במסורה ספר תוכר כי ל כ  א
ה ל כ א  בשבחי והפליג !התחלתו בעבור כן ונקרא ,ו

 הועלה וכבר ,המסורת ספרי כל על ההוא הספר
 אליה ה״ר של. נימוקו ושם קרב שרש. בשרשים זכרו

 באמרו דבריו ומתם ,ההוא הספר ענין בקיאיר הנזכר
 הגדול וארבעה העשרים שבסוף הגדולה המסרה שכל
מחובר אמר ספר נמצא שלאv ההוא הספר מן כלה

נחמד אוצר
ה י5פיאגירסתמונועת*):ל**^ שם לומר כשירצה מ

 מהים ,גפי ר9לילן מלש אין שהאמי כמו אמירה, מלשון דגר
ו הוי״ו מו מלעיל, והמעה שהאמירה ואומר גשו״א החגור וי׳  נ

ע ליום יום מ/ (תהליס• י9^ יגי *  ולפניו עתיד לשון וכשהוא י
 כמו ,מלרע והמלה גקמ״ן הוי״ו ,לעגר המהפכת וי״ו

ה). (כראשית נא השקיני אליה  השיר געל זה הנה כ״
ך, וי׳יו שהוא כמקום כשו״א הוי׳ו ינקוד לשו׳א כהצמרכו  ההפו

 הוי״ו ינקוד לתנועה כהצמרכו או ,ומלעיל דבר שם הוא וכאילו
 כדין שלא ההפוך מורה ויהיה ,דגר שם שהוא גמקום גקמ״ן

ה ובן הי לשון הוא וי״ו כלא שגתי הנה • י
 (זכריה ברחמים לירושלים כמו ,מלעיל והמעס עגר

, ( , ■לציון(שם ^>?^י א׳ (  עתיד לשון הוא בוי״ו וכשהוא ח׳
 וגמל .כ״ח) (בראשית בשלום כמו מלרע., והמעם

 המלה בראש וי׳יו יוסיף הזה במקום יתד לתקוע ברצותו השיר
 הטעם וישנה לעתיד מעבר הכונה תתקלקל ואז שו׳׳א, עם

 שלא כדי הוי״ו שיעזוב להיפך וכן .מלעיל במקום מלרע
 ,ומלעיל לעבר מורה ויהיה לו הקצובוס היתדות על להוסיף

ויקלקל , '
כ. , לבד זה רק במסרה  הספר אל החבר ויפת ע״

 לו לקח ואותה ,ממנו הראשונה המלה לשונו על ונבעה ,הנזכר מכוונו על המשל שאתו בעת פניו ההוא
י9? במלת וכן ,להורות שכיון מה להוראת  כמקרה ,מתנועע להיותו השו״א ומשפנו הקל מן עבר שהוא י

קרהו. הוא הראשו^גם דן. על הנוסחאות להעמיד באתני •זאת כל י מ פו, שתיהן לדעתי כי אני חי ואולם ע  זויי
 העשרים בסוף שנדפסה הגדולה המסרה אל דודי לך פנה סוב לך, אגיד מאשר אמת דברי 'אצל* ונכרים

 ,זכרו שקדם קרב לשרש בנימוקו אליה ה״ר שכתב מה כפי ,זאת לוקחה ואכלה אכלה ומספר גדול וארבעה
 אכלהואבלח, ראשיתם ותהי דכוותהון, ולית וא׳ וחד א׳ הד דמשמשין מלין לראשיתה, סמוך תחזינה ׳ועיניך

 שבה נא קום אלי דברת כאשר עשיתי בכורך עשו אנכי אביו אל יעקב ויאמר צ*ל^יי׳ אחרי חנה והקם והס
, מצידי יאבלה גו'  ואגידה אעלה שכהתני, למה סלעי ןי׳-לאל9י*י והם ואומךדי׳ 1אומךז הזכירה לזה וסמוך ו

 כי ,ואכלה אכלה בספר ראשונה יושבות הללו המלות כי יראה שזכרנו מה ולפי .וגו׳ אליו לפרעה
 וישחיתו יבלעו ,כאמור המתנועעים השואי״ס בהניחם השיר מקצב בעלי והנה .התאר בזה שמו קרא כן על

 אכלת ״,55 של לשואי״ם במשקל שויס שואי״ס־ וישיבוס (איללי׳ מ״ם של שו׳׳א וכן לי׳9אי מ״ם של שו״א
 מפניהם שראוי עד אלו שבילים מתוקנים כמה תחזה ואתה .ולהתבלע לנוח מבעם לפי הראויים ז^י׳9י

 שוס אל^י' וישובו למהרס, להם העשה וכה בנוסחאות, נפל הוא משגה כי אומן אמונה זלהאמין
ליי׳“־יאי אל^י׳ וישוב תקונם יעלה או יאומרי״ לאומרה אי .י י׳  הללו, המלוח שתי כי במשקל, שוה י

 לבבי את המו מסיני כנתינתן שמחים הללו הדברים להיות והנה .אחרת בנוסחא נוספות מצאנו ,במשקל שוה
.שירים בפלס לשקול מלרע יורידוהו ,מלעיל ומוצב דבר שם שהוא כי ר״ל • י9ןאי :אחריהם

ומה שיר. של לחקונו השפלה אל ירד לשבח, המגביהי עבר פעל שהוא כי ר״ל וכן
ל החבר שאמר ה ע ש מן ביניהם שיש מ ר פ ה ר ה ב ע ד מ תי ע הגיע הקלקול דבר סוף שלא בו כיון ,ו

העבר הפרש בו יבולבל אשר ,אחר קלקול על מוסף הוא אמנם זה כי ,הגבוה להשפיל במלת
מלרע, מלעיל, להיותו העבר משפם כי מלת בראש הוא״ו שם בהיות והעתיד ד, תי הע  תוסב כאשר ו

 ,עובר והוא עתיד או ,עתיד והוא עובר שהדבור סבור והשומע ,המהפכת הוא״ו ע״י לעתיד הזאת המלה
 העבר ההפרש אמתח על לעמוד באת ואם .נמוש השיר התגלע ובשרם ,השיר במלאכת וערבוב בלבול וכדי

 הבחור החזיק ואחריו השנית האבן אצל המכלול שכתב מה ולמד צא ,והמלרע המלעיל מחמת אשר והעתיד
 לוא״ו החבור וא״ו בין להכיר סימן ליחיד בעדו והמדבר הנכה למלות שיש מללו ברורה בשפה כי ,ד׳ בעיקר

ך. ואכלתי וא״ו, זולת תמיד שהם כמו הרוב על מלעיל במעס הס החבור וא״ו עם בהיותם כי וזה ההפו
, (ויקרא היום סמאת ( ׳ ב), (הושע הנביאים על ודברתי י וא״ו עם אבל מלעיל.- שהמעס עוברים הם י״
ב, על מלרע בטעם ישובו ההפוך ; (ירמיה משפמי ודברתי חקיו, כל ושמרת כמו הרו ( ק א'  הבנינים כל ו

ת, ככל רו ובטס ומצאת וקראת כסו וזולתה״ הוא״ו עם מלעיל תמיד שהם ה״א או אל״ף למ״ד מנחי הון הגז
ופנית

׳ צ״ל לדעתי *) י ג ת ס״א ג ר מ א כו׳ מלר« שהוא ו ס :ו פי ר מ ה
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 אכל ,בה כשנשמרם לשון טפפיד איננו אשר הפיוט בדרכי רוחב לנו היה וכבר

ויתערבו עליהם שנאמר במה ,אבותינו את שהשיג מה המחובר באמירת השיגנו
: מעשיהם וילמדו בגוים

ט  :העברית בקריאת היהודים מתנועעים למה התדע אותך אשאל הכוזרי אמר ע
Q אלא שהוא סבוד ואינני ,הטבעי החום העיר בעבור כי אסרו ההבר אמר 

 כאחד מהם(בזה) רבים לקרוא שיכולים מפני כי ,בו שאנחנו הענין מצד ־
ספרינו היו זה ובעבור j אחד ספר על יותר או מהם עשרה שיתקבצו אפשר היה

גדולים
יהודה קול

כ. / ודומיהם ופניש  ונאמר ראשון/ לטנין ונחזור ע״
 ג״כ אומר במלה המשוררים בננות לדבר היה יכול כי

 והמלרע המלעיל על מוסף בה המחודש הקלקול מצד
 מלעיל י9י‘?' הנה כי / הדבור גלגול יופי בו יפסד אשר
 והנה / בינוני פעל הוא מלרע דבר שם הוא

 השובה בזה עלתה והנה .המה גס העניניס נשחחו
ת בשוף המלך לשאלה מספקת מ ד קו  ואיך באמרו ה
ר :המשקל אותו תפסיד ב ב ו היה ו ב לנ ח כי רו ר ד  ב
. הפיוט כו׳ כי באר הוחיל ו ר ^ד  הבלתי הפיופ כ

 בקצב המחובר השקול הפיר כבעלי משקל לרוח נותן
 הלשון יפסיד לא הפיוכו כי / מהמה פובים ובמדה/
 כי בזה והורה ,כראוי ומשפטיו דרכיו בה בהשמר
 הפייטנים יעמדו כשלא בלשון הפסד יקרה ג״כ בפיוט

 הידועים הפזמונים הם והפיוטים משמרתם. על
 ואינם ולרגלים/ למועדים הכנסה בבית לאמרם שהורגלו

 יהיו שלא ויש ,והתנועות היתדות למשקל משועבדים
 טוריהם בסוף יתנו שבהם רק ,ישרה רגל רגליהם
 שיש הרוחב וזהו / באחריתם יכונו יחדו מכוונות ובמלות

 הסבות התפקדו לא ובאלה .החבר כדבר בדרכיהם לנו
 מהם לנטות הוא נקל כי / הלשון ומפסידות המטרידות

 השיר בעלי על מאד שיקשה מה מועטת/ בשמירה
 מהלכד ימלט לא שבהם הטוב כי במקצב/ המחובר

.האמור עם ומסכימים מהיחסים הדברים והיו .בס
ל :ע׳ סי' למעלה ב ו א נ ג שי ת ה ר מי א ר ב ב חו מ  ה

 המתוקנת השיריית האמירה היא המחובר אמירת .וכו'
 ויתידות תנועות מפקד במספר ולרחבה לארכה ■ בזרת
 שנעשה האמירה והיה .כחמור אחד וקצב אחת מדה

 אותה ומנה ,הנה ועד ע' מסימן עליה קטיגור החבר
 מחברת בנו דבקו אשר מהוגנים הבלתי המעשים מכלל

 עליה מעיד שהנההוס עיסה עלובה ואולם .האומות
 הספר מחבר הלוי יהודה הר׳ זה, הנה כי ,רעה שהיא

בפהיחתנו כמוזכר המעולים המפוררים ראש הוא

נחמד אוצר
ה וצבר :המשקל בקשה מפני הכונה גוף ויקלקל ו הי נ  ל
ב ח ט. בדרכי דו ו פי  ויופי רחבות מליצות ליהודים יש ה
 ;האחרונים להם בדאו אשר השירים משקלי בזולת ספיומ
שר ו א נ נ ד אי סי שון מפ  כשנשמור בפיוט שלנו המליצה .הל
 :רחב ביאור הכונה ומבארת ביותר הלשון מכוונת היא אותם
בל ו א נ ג שי ת ה ר מי א ר ב ב חו מ  בתועלת ההפסד לנו הגיע .ה

 בסימן וכמ״ש ,הכונה ולהאיר הדברים לחבר המוכנת לשוננו
 ונשיבהו לחברה מושם שהוא לשוננו תוכן מפסידים שאנחנו ע״ד

ה :למחלוקת ג מ שי ה ת ש נו א תי בו  כמ״ש / הדת בעקרי .א
 עצביהם את ויעבדו מעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו עליהם

 השיר דרכי למדנו אנחנו כן ק״ו)., (תהלים למוקש להם !יהיו
 :פארה ולסעף לשוננו הדרת לשחת הערביים מן

תך .אשאל ע או ד ת  מעלת יקר הכוזרי כשמוע .וכו׳ ה
 והכסקם קריאתם בסדור איך הקודש לפון .

 להם אשר התנועה שאולי השב / הענינים כונת תוכן על מורים
 עליו נכנס ע״כ / הלשון בסוד בית לה מצאה הקריאה בשעת

 ושאל / חומו עד הלשון משבה לדבר כלה ערס זו בשאלה
 גופם בכל היהודים שמתנועעים תנועתם לצרף התדע אותו

;דברת כאשר התועלת אל הקריאה בעת ולאחור לפנים
ו פ ר מ ר כי :לזה טעס אמרו הראשונים .א ר בעבו עי  ה

ם עי החו ב ט  שיעשה ?תנועה פעם כדי שהוא .ה
 שמעורר התנועה כטבע / שבאדם הטבע חמימות יתעורר הגוף
 הקריאה השק יתחזק החום וכשיתעורר. ,בטבעיות כנודע החום

נני :הרעיון ויזדכך אי א סבור ו הו  חושב איני לדעתי אני . ש
א ;אחר מצד לזה סבה שוס ד אל צ ן מ עני חנו ה אנ  .בו ש
 :הקודש ולשון הקריאה מסגולת שדברתי כדברים מצד רק

י פנ ם מ כולי א שי ם רבים לקרו ה ה) מ חד (בז א  כלומר . כ
 אחד כאיש רבים שנקרא שנוכל עד מחבר ההוא שהלשון מפני

 מיוחסת מחוברת ובנעימה ברורה בשפה כאהד קורים שכולס
ה :אמת אל אחת שר הי צו אפ קב ת ה שי ר ש ם ע ה כו׳ מ  ו
ל ד ספר ע ח  לספר אהד כל יצטרך לא הזה הענין מפני כי .א

 / הקריאה זמן כל בספר לראות צריך אינו כי / עצמו בפני
 יביט אחד כל ,רבה ובנעימה בנגון נמשכת שהקריאה מאחר
יהיו שעיניו צריך אינו שאז הטעם ממשיך שחבירו בשעה בספר

נכח
 להעיר כדיי לנו זה שהיה ומספר הולך זולהו דעת על .הטבעי החום העיר בעבור כי אמרו £

 כי / תאמרנה עצמותי כל ע״ד ,והכתות הרוחות יתעוררו בה אשר התנועה ע״י הטבעי החום
 ואינני :כראוי בחריצות הקריאה פעולת אל מלכת ויגדרו !ושוקט נח האדם בהיות עליהם הפול תרדמה
א סבור הו  לשונט דקדוק מעלת כי הכונה .וכו׳ יכולים שהיו מפני בו שאנחנו הענין מצד אלא ש

 שהיו מפני אמרו וזהו !למעלה כמוזכר החכרה אל תועיל וככן הלשונות מכל רבים תנאים פי על המוגבלת
 היה וז״א .אחד ספר על רבים מהם להתקבץ שיוכלו נסבה היתה היא ,כאחד רבים לקי־וא יכולים

ל כו *ן י קב ת  הספריס לעפות קדמונינו עצה הותה / כאמור אהד ספר על להתקבץ רבים יכלו ומאשר .וכו׳ שי
 וז״א אצלנו, ההורה כספדי גדולים בקלפים לכתבם אצלם המנהג היה והכהוביס הנביאים גם כי / גדולים

פן למרחוק בסכר מסחכליס והיו כלם יחד לקרוא רבים מהם מתאספים שהיו ולפי .וכו׳ היו זה ובעבור
יבלבלו
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 נופת והתו ,וישוב ,התיבה לעיין עת בבל שיפה מצפרך מהעשרה אחד וכל גדולים,

 הפבח זה והיה ור),5הם מן רחוק שהוא מפני ״א3( ,בארץ שהספר "מפגי תמיד ושב
 ״ולהדמות ,תדיר בדורם* והראיה ההסתכלות מפני מנהג שב כן ואחר ,הראשונה

ש .אדם בני בטבעי הם אשר) ,והחיקוי (נ״א כאשר ,אותם שרואין למי מ  א
 ̂ רצונו כפי אליו הוא יקרב או עיניו אל ומקרבו בספרו אהד כל קורא זולתנו
הנקוד מעלת זה 'TO1 :וישוב שיטה צריך ואיננו ,חבירו (כו) עליו שיצר מבלי

ומסורת .בנדודם *נ״א
נחמד אוצר יהודה קול

מ5לח מקום לתת לאחור זה י?<ה רגמ מעס3ו ,הספר נכח על עצמס והשלכת רסקס מרוג זה אס זה יבלבלו
 לפרקים עצמו להשוח צריך מהם אחד כל היה ,פניו
 כדי ,מונח הספר בו היה אשר הנמוך המקום אל

 על שב והיה ,והאותיות התיבות על היסב לדקדק
ד. יעשו וככה לחביריו, מקום לתת מיד עמדו מי  ת
ך זז״א ר ט צ י ל ו ד כ ח  ראשונה סבה זה והיה .וכו׳ א

 אודותם על אפר העברית בקריאתם ישראל בני למסעי
ת נפאל מ  תקרי אל ,למוצאיהם מסעיהם ואלה .ב^ד

ר :בפה למוציאיהס אלא למוצאיהם ח א ב כן ו  ש
ג ה י מנ נ פ ת מ ו ל כ ת ס ה ה ה אי ר ה ם ו ד דו ד בנ מי  ת

 אמרתי ,תמיד בדירם הראשון השסח היות עם .וכו׳
 ;נדוד ארחיק מלשון ,תמיד בנדודס תקונו להעלות
v בנענועם לומר ורוצה ,נדודים שבעתי w , והכונה 

 הנזכר הנדוד ועם הספר בתוך ההסתכלות מרוב כי
 ,מתכוין בלא אף הקריאה בעת להתנועע עצמם הרגילו

 עצמו בפני בספר אחד כל או פה על בקריאה וגס
 .לכלם משותף בספר ההסתכלות מן הנענוע סבת בסור
 בגי בשבעי הוא כאשר ,לזולתם להדמות כדי ועוד
מת יראוהו אשר את לחקות אדם מ  והפעולות. מה

 שנשמסה וכמו ,וכל מכל יתירה בדירס שמלת ואפשר
 יעלה או .ממולי היושבות יד כתיבה מסחאות מכמה
 f מבוארת והכונה בדירם תמורת בספרם לומר תיקונו

 נתחלק כי זה וביאור ,בדורם הגירסא תוכן שיהיה ו6
 הראשונים דורות על הא' ,שעמים לשני החבר דבר

 שעם שהיה באמרו ,הגדולים ההם בספרים שהורגלו
 מפני ,אחד בספר השהתפם סבת בסור גס נענועם■
ההסתכלות מפני וז״א ,הזק לשבע בהם ששב ההרגל

ר ,בספר יבינו והאחר הנגינה וימשיך מז ה ,מלילה ו מ ד ו םז  ס
 ee« במענו אפילו בקריאה ישגו ולא כאחד קורים כולם

 אופה מכוונים הקוראים מפי היוצאות שהעינוס מפני ,בספר
י :שפסקו במקום להתחיל פנ ר מ ספ ה ץ ש ר א ק והיה .ב מ  ר

ק על העומדים מן א  1הי שלא ההם בארצות היה ק־ כי ,ה
 נמוכים אבל ,אלו בארצות לנו שיש כמו גבוהים שלחנות להם

ק וסמוכים הרבה א א, מלק בכל עריץ שהוא וכמו ל ״ סי  א
מת וגם ^ ,כנודע בעמידה לומדים היו הראשונים רו ל  היז ו

ה :גדולות באותיות כתובים גדולים לספרים נזקקים הי  m ו
ה ב ה ס שונ א  להתעעע היהודים אס הרגילה הזאת הסבה .ר
אח״ב הקריאה: בשעת ב ו : ש ג ה נ  P שהורגלו מאחר מ
 אחד לכל שיש אף היום עד שלהם מהרגילות זזו לא עדיין
י השלחן: על לפניו והוא מיוחד ספר פנ ת מ לו כ ת ס ה  ה

ה אי ר ה ם ו ד דו ר בנ די כו׳ ת  מסובים שיושבים שאפ״ס ר״ל .ו
 בהנועותיו בחברו ורואה מסתכל אמד כל הנה אחד שלחן על

 לכוץ כלי וקריצותיו גרמיזותיו ובהפסקה הקריאה כהתחלת
א, כונת אל עמו מבע  ופונה בספר רואה עת בכל הנה ה

ת :בחבירו להסתכל מו ד ה ל מי ו אין ל ם שרו ת  ר״ל .או
שר :עמו בקריאתם לחביריו א ט ב ע ד ב ט י ב ם בנ  שכל .אד

ם :ותנועותיו במעשיו־ חבירו את לחקות נכסף אחד נ מ  א
תנו ל  ביאור על בלשונו ענין לו שאין אל«־ת אומה בני הם .זו

 ויכול בספרו לבדו קורא אחד כל ולכך המקרא, בגוף הכונה
לי :רצונו כפי עיניו אל לקרבו ב ר מ ^ ליו ש רו ע  אין .חבי

 ולכן ,לאחור יפנה והוא הוא שיביע לחבירו מקום לסת צריך
אח״ז :היהודים זולת בקריאתם מתנועעים אינם ת ו ל ע כו׳. מ  ו
ם שהיהודים מה על שהשיב אחר  חזר הקריאה, בעת מסטעעי

ת :הקודש לשון במעלת דבריו להשלים ל ע ד מ קו מעלפ .הנ
הנקודות

ד, בדורם והראיה מי  על והב׳ זכרם, שקדם והראיה בהסתכלות:, חדירים בדורם אז היותם מפני ר״ל ס
 ראו. אשר לאבוחס להדמות נענועס סעס ויחס ,כראשונים גדולים בספרים הורגלו לא אשר הבאים דורוח

 אבות מנחלח ומחגלגל הולך הענין היה וכן ,שקדם כמו למבע בס המושב הרגלם מכח ,עת בכל חנועהס
 רבים שהיו מפני גדולים הספרים היו כי ,העשירי בדרך זה על כפב והאפודי .יעקב קהלת מורשה לבנים

 המלאכות שבעלי עד ולרבבות לאלפים בסורה העוסקים שהיו ההם בזמנים אמתי זה ושהיה ,אמד ספר על
 בעחות המלאכות ובעלי הסופריס על הספרים שרבו עחה אבל ,בזולתה עסק להם היה לא הפנאי בעתוח
 נשאר אבל זו סבה בפלה ,להם והדומה והנרדשי״ר בקוביא לשחוק ויבהלו ההבל אחרי ילכו והבסלניס הפנאי

תנו :ע״כ ,הקודמים ומנהג להרגל המסובב ל זו  הגבלת מעלה והיא .מעיקרה זה סבה אצלם בטלה כי .וכו׳ ו
רי :כאמור הפנין כל המשך נחגלגל שממנה הלשון ח א ה ו ת ז ל ע ד מ קו / הנ ו כ  דבר אשר לדברו וישוב ילך ו
, החברה אל המעלה זאח לה1הוג באמרו ע״ח סימן כו׳  והשלפ נחים השני ענין זולחי שס הזכיר לא כי ו

 פרעי ביתר בם תלויה זו מעלה היהה אמנם כי ,שהוקדמו לסבות ענינו להפסיק שם והוצרך ,תנועות
 ,תנועות והשלש נחים מהשני שהוקדם זה אחרי כי אמר כן על ,שקדם כמו לשוננו גבולות המציבים הדקדוק

 שנזכרס העניינית המעלה אל מועיל היותו על מוסף הענין בזה מבוא לו שגם ,הנקוד למע׳.ת לב לשוה יש
 תכונות שלש על כי דע הכשל. לא תרוץ ואס דרכו, לפניך אישיר החבר כונת אמרי ולהבין .וע״ג ע״ב סימן

הבחן הרחפונה התכונההקולא מקול הספור אמות וינועו יחנו פיהן על אשר ועומד, מונה העברי הדבור
אצל
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 היוצאות והתועלות ומחדקדוק מהדיוק לגו שיש ומה ̂ מלכים השבעה ומסורת

בעגיגים ותועלותם ,והסגו״ל הציר״י ובין והפת״ח הקמ״ץ בין אשר מההפרש
ואברכהו ואברכהו וכמו ,ושמתי שמתי כמו ,בהם והעתיד העובר בין להבדיל

ל די ב ■מ וי
נחמד אוצר

 סנקודוש .מלכים השכעח ומסורת :פגלשוננו מקזדות
 הקדמונים נימים כי ,הקבלה מפי כמסורה לנו הם שלאושיות

 הנקודוס יודעים והיו שלט הס״ה כמו מנוקדים הספרים היו לא
 והשבעה .ג׳ ממאמר ל״א סימן החני בדברי וכנזכר ,^ןנלה
 אי בדול, סת״ח שמא ^;גי<ל קמ״ן שהוא ?א הם מלכים

 או •סגו״ל, ושמו ? ציר״י, ושמו גדול, חירי״ק ושמו
 ודע . מלאפו״ם) (ואצלנו שור״ק ושמו אי מול״ם, ושמו

 ועוד .קטן פש״ח ולסגו״ל קטן קמ״ן לציר״י קראו שהראשונים.
 והואמולדס יו״ד בלא סרי׳ק והוא א והם ^ונות המעות 5̂י

 אממ עוד . שכר אוהו קורין והספרדים סיר״קגחל,
 והסגו״ל ,גדול הקמ״ן תולדה שהפת״ס האמרוניש המדקדקיס

 תולדת שרו״ק) קורים שאנחנו (מה וםקנון ^הציריי, תולדש
א^ו השור״ין  תולדה מט״ף קמץ שהוא יא מלאפו״ס), (

 שעל מלכים הנ״ל הראשות התנועות ונקראים הסול״ם.
 פיהם ועל יצאו פיהם על נפקדה, הקריאה תהיה יחהם
 ,והטעמים הנקודות תועלת .בעביניס ותועלותם ;יבואו

 ?|התי כמג ; והעבר העתיד כין הדכדיס' פירוש להבדיל
^  והאבן כמו ,מלעיל והוא עבר לשון ^י*').ה»9ן

 שהפשטא •בדקדוק נודע וכבר . מצבה אשר מאת
 (עיין פשטין בב' תנקד מלעיל וכשהמלה התיבה בסוף מקופה
 המדקדקים ואמרו .ו׳) סימן המקרא שפר הניקוד יסוד <ספר

 תהיה בעדו ומדבר לנוכח לעתיד מעבר המהפכה וא״ו •כשתכנס
 הידוע ומן .ט״ז) זרעך(בראשית י^טהי וכמו ,מלרע -המלה

 מעבר וא״ו.המהסכת ובין החבור וא״ו בין הבדל שאין עוד
 פסים כתונת לו וכמו בשו״א, הוא״ו ובשניהם לעתיד,

 וכן החבור, וא״ו והוא״ו עבר לשון שהוא ל״ו), (כראשית
 והוא״ו לעבר בעדו מדבר בין הבדל ואין בזה, כיוצא הרגה
 P ההפוך, וא״ו והוא״ו לעתיד. בעדו מדבר החגור,ובץ «א״ז

 והביא .מלרע ההפוך ובוא״ו מלעיל ומלה החבור שבוא״ו
 להשמיע כדי ,ההפוך וא״ו ענין להמשיל ושמתי שמחי מלות
 ובמו :זה שאמר ואברכהו במלת זהפת״ח הקמ״ן •מעלת

מעתיד המהפכת וא״ו ג״כ יש כי דע • ייי5ואבך ואברכייי
לעבר

יהודה קול
 הנקוד מן להן שיאוח מה כפי והפיכות האותיות אצל

 גלגול סדר אל לב שום מכלי סבען^ לפי והתנועה
 יופי על הסוכבה היא השניה .ועיקר כלל ויפיו הדבור

 גדולה ומלה ובמוכרת בסמוך וחבורן המלות מבור
 בנעימים לה נפלו מבלים והשלישית . or וזולת ,וקטנה

 הראשונה .שיר מזמור בנגינות לנצח הקריאה להטעים
 בסוף שיתבאר כמו הפירושים על יעירו והשלישית

 שפרה והיופי הגלגול סדר נחלת השנית אך ,הפסקא
ה.  אותות^ אותותס שמתי האלה התכונות ולשלשת עלי

 פועה האמת שם אשר ̂ העבריות המילדות הנה ק כי
 האותיות נקוד טבע כפי והוגה ומדברת שפועה

 אשר הולד את שמשפרת שפרה השנית ושם ,־ולתיבות
ר, גלגול בסדר תוליד  כי נעמי השלישית ושם הדבו

 אדם בן ועתה .ודעת טעם בטוב נצה בימינה נעימות
 .אופניו על דבור דבר החבר מפי ושמעת נתתיך צופה

ס׳ הנקוד מעלת מאמרו כי ,וזה  היא העולה עד ו
 עד ומשם .הראשונה התכונה על דברו היה למעלה,

ת, מבלי אמרו עו ה על דבר ט סנ ח  ושם השנית. ה
ה על עסט ידבר בסמוך סנ ח  באמרו השלישית, ה

ם. תנאים ולטעמים  באמרו והלאה זו מן אמנם אחרי
טר צדדי כי ס׳ הד  בכלל שהניח מה בפרס לבאר שב ו
ת :דבר מוצא מן ל ע . מ ד ו ק נ  :בכללן הנקודות כל ה

ת ר סו מ ם השבעה ו כי ל  הנקודות שבע בפרס זכר .מ
 להיותם מסורת ואמר . בסמוך ענינס שיתבאר הראשיות
 שיתבאר הדרך על איש מפי איש בקבלה בידנו נמסרים
 סימן למעלה המוזכר הלשון והוא ,ל״א סימן בשלישי

ס׳ הזאת והמסורת באמרו ע״ג ק :ו ו די ה ק מ דו ק ד ה  .ו
 לא אשר הדקה מן דקה הקבלה על להורות הכפל

ן :הלשונות ביתר נהיחה ח הקמ״ץ בי ״ ת פ ה ת ו ב  ו
. הציר״י ל ״ ו ג ס ה ם •וסגו״ל ציר״י נותן ו קמ״ז ע

ח, . ת״ פ הציר״ג להיות בנחלתם, יקראו שמם על כי ו
ן מ׳  כי השלישית בהקדמה המסורת מסורת בספר המדקדק אליה ה״ר החב וכבר .קטן פת״ח והסגו״צ קטן ק
 קמ״ז ג״כ לציר״י דהיינו והסגול, הציר״י ובכללם ולפת״ת, לקמ״ן רק לנקודות שמות יקראו לא המסורת געצי

 לנקודה שקראו דהיינו ,השמות בקריאת ביניהם מעט הבדילו הראשונים המדקדקים וכשראו ,ג״כ־פח״ח ולסגו״ל
ח ^ טן, פח״ח ולזאת גדול פת״ח ולזאת קטן קמ״ן ולזאת גלול- קמ״ן ה  בשמם נזכרו לא הנקודות שאר אבל ק

, רק וקטנה גדולה המסורה בכל ס׳ ם1עכ״ל: ו ת לו ע ם תו י נ י נ ע ל ב י ד ב ה ן ל י ר ב ב עו ד ה תי ע ה ם ו ה  ב
כו׳. סב כנוי ו תועלהסמו ם וכן כמדובר, אתריהם שנגררו וסגו״ל לציר״י לא תהלה^ שזכר ופה״ח לקמ״ן ו ה  ב
 הסגו״ל תועלת הנה פירש. ולא .ואברכהו במלח שיתבאר וכפת״ה,.וכמו הקמ״ן. ר׳׳ל ,א.ו של בחמצעוחס ענינו

ה כי ^ ה ם ^ ן מ  השם, ובין הבינוני הפועל בין להבדיל הוא תועלתם מכלל ואולם . כמלובר גררא אגב ^
מו שאמר ומה . חולתס ן»יםי תי ב מ תי ש מ ש ץ בין להפרש ,מנץ איט ,ו מ ק  וצריכים לפת״ח*) ה

א עמר ,אנו י ב ם לד^וךבעלמא כאךשמהדוקמתי ^ אינ  שמתי ענין אח״כ מונה הוא שהרי מעיקל^הכונה.^ זאס:
תי מ  שהראית כמו הראשונה אצל רק בכאן הדברים ואין השנית. לתקן הראשוכה המשחנקרמן;התסנה בכל.־ מ
כן משמן! האמת פני המצהיליס הנמשכים הדברים ומסברת ימ־-מעקתנו;3מ!-כ1לדעה'- הו ו כ ר ב א . ו ו ה כ ר ב א  ו

ה א ז מץ אמרו.על לביאור הו ד. העופר בין להבדיל בעניניס שתועלתם והפת״ח הק תי הע  מה על פניך ושים ו
 ופת״ת נע •בשו״א המדבר סימן אוח היה ואס .וז״ל העתיד במלת הוא״ו אות סל צמות בספר ראב״ע שכד«ב
ל^ ל גדו ^ ו מ , גדול גאת״ח פתוס הוא״ו יהיה י3כ כו׳ ם רק אמרו עד ו ה האל״ף ע בקמ״ז קמון הוא״ו יהי

י דאו• אהשי *€ נ ו ג י ב ) ד ק נ ה טי לנקבה ל ג) מ הי מי׳ המדפים .סמסרשים ■שלpהל י
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’היא יי■
יהודה קול

 / )f״D עדי(יחזקאל יאענו־ ,בשם גמל
 עד ,וכו׳ עערו אח יאשליד וכן ̂ כ׳) שמי(שם למען
ק אמרו  המדבר סימן שהוא האל״ף עס הדגוש בבנין ו

 בבקר(שם העם אל י,^ב?י ,גדול בקמ״ין קמון לעולם
 אגשי וסעס ,א׳) נאמיי^פהי(ש״ב ממלס חוץ ,)כ״ה

 אם הנה ,עוד וכהב .ע״כ ,שעם איננו המסורת
 נס שאסרץ שיראה ואעיי׳ס השעם לדבק וא׳׳ו הוסיפו
 הוא לשלם ב׳), (יחזקאל אותך י-^ב?י כמו ,כעלם

 אל ואד^ר ובין עתיד שהוא בינו להאריש ב&ח״ח/
 תשוב אס משסש וכן .נקמץ ק פל עבר שהוא ,העם

f (ירמיה p^(ם י ל ה ת כ. ,כ״ו) ( ע״
 העוברים על בדברו מאזנים בספר גס כתב זה !דוגמת

 צר' הקצר הטח אותיות מספר מוצאו גטן והכל .פ״ש
 יהיה ואס ,באמרו ,הוא״ו על כשדבר חיוג יהודה
 ,שעתיד לענק פתוח יהיה המדבר לענין אל״ף אמריו

 וקמוז ,אותך יאבי^י לגליך על עמוד אדם בן כמו
קי העם אל כמו ,שעבר לפנין  P מיז / בנ

 וכן באמרו החבר דברי ונתבארו .עכ״ל ̂ ואמוהתהו
ד, הוא בפת״ח נקודה הוא״ו בהיות כי ,ואברכהו תי  ע
ל :עבר הוא בקמ״ן נקודה וכשהיא די ב ן וי ל בי ע  פ
ר א ת מו ל ם כ כ ם ח כ ח  בספר הראב״ע דבר היה .ו

 שם ובין עבר פעל כל בין הפרישו העברים ,למוח
 שהכ״ף 1 כ״ג) (משלי לבך “ל? אס בט כמו ,תאר

ח מ  נח אמריו שיש בעבור ,כמשפש גדול בפתי׳ח פ
כ ובסמוך .ע״כ ̂ נראה ת  כמו ̂ בשמות עשו כן נם כ

 יהיה כאשר ובין ביט להפריש ,קמון שהשי׳/
^ פעל הננו פחוס היה ואס ,המוך ב  ו5?׳ פיני והר ע

בין :ע״כ ,כלו . הידיעה וה״א השאלה ה״א ו ט׳  ו
 חקי על ליעקב דבריו הגיד צמות בספר הראב״ע

 האוח היה שאם ומכללם .והדעת השאלה ה״א משפשי
 גם הגרון, מאותיות אחת הידיעה ה״א אחרי הבא

 כמו ,גדול בקמ״ץ קמוץ הה״א יהיה ,עמהם הרי״ש
̂י׳ , C:למעלה(קהלת היא ל׳׳״^י׳ ה״א  האדירים °’ליי*

,הרב וזה ,וכו׳ והעטג בך הרך ׳®’W ,ד') (ש״א
^pppp כען ̂ קען לקעחן p, קהלת כהי׳בם)

 ובעל מעמים ויש .וכו׳ א׳) ??®יל(יואל אכל ,מ')
 ד׳עבי כמו ,גדול בפת״ה שבאו הזכירם המסורת

א5 אמנם העברי*).  היה שאס בהפך, הדבר התימה ל׳
 הה״א יהיה הגרון מאותיות אחת אמריו הבא האוח

גס בפעלים הרב והוא ,גדול בפת״ס פתוח לשלם
^ p«p{j5 UP קען P״ אחיך האמינק ,
כי ̂ י״ג) פ׳ (שמואל ^נ ^ ,הריתי י  ,בשר(^:ירים ליא̂י
. נקבה כל סל״״ט ט׳ מל פ״כ ו  הראב״עמה דברי מ
של פרטן דקדוק מל לעמוד והרוצה ,למנתט שיספיק

נחמד צר5א
p לעכל j, ר?לו .קגןם ניאכל * ט גי

א׳ו ואולם בר, גשו׳א המחברח ו f* כשמןמש מלבד כמדו f i■ 
ם הממכרת וא״ו שאז הכבד במין בעדו כמדבר החבור  P ג
 וא׳״ז ואז ,ל״ב) (שמות ואבלם בהם אפי וימר כמו ,בפת״ח
 ש דג יבא לעבר מעתיד ההפוך וא׳ו אחר כי ,בקמ׳ז ההפוך
, סימן הדגש שער הניקוד יסוד (עיין תמיד ( ו % ע׳  ומא

ש, מקבלת אינה לעתיד בעדו מדבר סיננן שהיא שהאצ״ף  דג
 ואמחצם(ש״בכ״ב). כמו לקמ״ן, הוא׳ו פת״ס יתהפך
י לשון במשמע יהיה בסת״ח הוא׳ו ואברכהו כשיהיה והנה ט  ע

 ולד! הזא״ו תהיה כקמ׳׳ן וכשיהיה החבור, וא״ו והוא׳ו
?ייי ,לעבר מעתיד סמהסכת  יהיה(בראשים ברוך גם כמו(??!

 סומל היותו בעבור קמ״ן ואברכהו וא׳ו הראב׳ע והסב .כ״ז)
 ויבדין• :עכ״ל ,זיד לי היה גדול ג&ה׳ח פיה ואילו ,מבר
אר פעל כין  עשיים■ על לדבר כשהכונה הוא פעל .לת

 •ההוא, בעצם יתואר אשר מקרה שם הוא והתואר הפעולה,
 חכם■ כמד :חכם קרא באדם החכמה מקרה יחול כאשר כי

 פמכמם פעוי^ן שפעל האדם ^ לדבר כשנרצה הנה .וחכם
 הסם בפס״ת הוא הפעל,הזה שם הנה ,אותה ולמד
 פשקל על והוא ,כ״ג) לבך(מש(י ??° אם פני כמו ,סכ״ף
קי  יפים לאדם יממה בשם והתואר ,השרש והוא ׳ פ
 שהכ״ף רק ביניהם הבדל ואין ,בלבד אותיות סג׳ באלו ג״כ
?° ונקרא ,קמוצה ג״כ  שרש השרשים בספר הרד״ק כ״כ • ?

א :חכם ה ה״ אל ש  לפורוס המלה בראש הטהפת ה״א .ה
pgj בה ̂ .ןאלס  שאלה לשון שהוא י״ב) (במדבר היא הטי
ט אחי י9ךי^ כמו ,התימה ה״א ובכללה .היא מוכה אס .אנ

קוד, להם אחד דין ההי״ן אלו ושני ם. והה״א בני  בחטףפת״
״ ,,.ן ת, ,השט:ם ס״א ע רי ם,. הטאו לי הגדו

ם. הנראים אלו והמאורות השמים ר״ל עי דו ה״א ועמה וי
ר ̂ ״,)p pjJ ppj, ppp הןןהל קען ̂ קךזאס5 הדי

ה אתם  והם להם אחד דין הס גם ההי״ן ואלו .ב׳) ראו(ירמי
 התימה ס׳׳א אחר יבא כאפר אך .דגש ואחריהן בפת׳ח

 גם תהיה ,אהח״ע) מאותיות אחת (ר״ל גרונית אות והשאלה
א בהם ח הה׳ א שאחר כשאיש וכן ,בלבד בפת׳  דהp הה׳

) (איוב משפנו ימות כמו ,במ״א  אום הוא שהאל׳ך ח׳
או יתכן שלא לבן, אש הידעתם מ ם שני ט אי״  מ

ש פה״א מן השו׳א השמעה לכך זא׳ז רצופים נעים ^ נ  ו
א שאמר להמדקדקיס מונח כלל עוד . לבד הפת׳ח  הידימס ה׳

א ואמר דגש, והקריאה f והשאלה התימה ה׳ t דגש,ו«ש יבוא 
ס, השאלה ובין והקריאה הידיעה ה״א שבין האות מ מי ה  ו

עה, פ״א• אמר גרונית־ אות תהיה שכאשר מזה והנמשך די  הי
 ה4כעדומי%א^.להכדי כלבד גפת״ה התימה ה״א גם שאז מאחר
 ■ההבדל יהום או ,דגש מקבלת שאחריה האות׳ שאין לכי בדגש
מי כמו •הדגש, לתשלום בקמ״ן הידינמ! ה״א ששהיה בעה  א

, (בראשים אביך ?צ^^אלהי ( ו שסמ״ד), מ׳  ל^י׳טאשר(מצא(
p i א סדין ה׳ עב כמן ,הקריאה ג א ש׳) ה m:המו(ההליס 3 

העוגות

, זו ברשת נופל היה העקידכלא בעל החכם לזאס לבו שה ולו • נפכו צחות בצח ישביע דברים צו ה מנ  כאשר «
 ה״אזזאדטכה״אן■■ מ}היה שופטים פ׳ שס באמרו קמוץ, שהוא כ׳} השדה(דברים עץ ל־?ל° שאלה בלשון ביאר
• לפי שאלה והויו^זן.לשון שכלן.קמוצות, למטלה, היא לגור, בא האחי ^fjppi אחד ל׳אי׳י* חן  טנ

 ■כתב• לזה וקרוב שאלה, לטן מנצור, מפניך לבא השדה ען האדם כי זה על מצוך אני לכך והפונה
י צ׳ל אולי *) נ ע ) ג״מ (שםכעורים ׳)^5 כ״ף (ישעיה כ :י׳
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, הייא ה ל ע מ ת ל ל ו ז ה ו ה ז מ ם מ ה ם ש לי י עי ר מייופיי מו ד רל ס לנ ר נ ו ב ד ץ ה בוי ק ' ב ג ש ם, ה חיי נ

עד
ל ה קו ד הו י

 י3&מ ז*ל ״פ3והרא .האדם שמא האד-ס כי נאמרו
 ואותו ,השדה p האדם כי ,תאכל ממנו כי ששיעורו

^ מאניך לבא ̂ הכרות לא צו מ  הוא כתבתי ואשר ב
 בנקודת פנינו תלה איך ובחן ראה .ע״כ ,'ונו pנ

 עדיו כל אמנם כי ,אלה בכל האמת לו ונתחלף הקמ״ז
 ראויס הנכק הדקדוק פי מל וכלם ,הם שקר עדי

משום פניו הסתיר והנה כלל. שאלה בלתי להתבאר

נחמד אוצר
ה ל עו א מ ה הי ל ע מ ן יודע מי .ל  היא העולה ,33 חן

) למפלה(קהלת ,למעלה שפולה הידועה אדם בני רוח ור״ל ,ג׳  
 רוס בץ שיש מה הזה הנפלא הענין להנץ לב ונותן יודע מי

 והכל וחשבון דין ליתן עתידה ואיך למעלה העולה הדס גני
 ולפיכך ,למעה שיורדת הידועה הבהמה רוח ובין מעשיו, לפי

א ן נקודה העולה ה׳ מ׳  ,כנ״ל דגש מקבל אינו שהעי״ן לשי , ק
א היהה ואילו א הה׳  ־ כמדובר פת״ח נקודה היתה השאלה ה׳

* הבהמה רוח של ה״א וק כו׳ סייולי כ היא ו  ,הידיעה ה״א ג׳
א אחר תמיד שיבוא היורדת שביו״ד הדגש זה על ומורה  ה׳

ת :כנודובר הנאלה ה״א אמר משא׳כ ,סידיעה ל זו ה ו  .ז
פי :הדקדוק מן כללים ופאר ל סדר מיו לגו ר. ג בו  הדבור הד
ץ :יפה בשדר ומתגלגל גמשך קבו י ב שנ ם ה חי  שני כשיהיו .נ

R כמו ,נשים שניהם התיבה בסוף שואי״ם f l l , כדי
להקל

הנזכר צחות בספר מפורש שכתוב במה צהבץ שכל
ג׳) למפלה(קהלת היא פסוק על גם .למעלה

 אחרין בא אם הידיעה ה״א כי ידוע ,הראב״ע כתב
 לעולם החימה ועל ,ברוב קמון הוא מאההע״ר אחת

.ע״כ ̂ קמוץ למפלה היא השלה וה״א ,בפת״ח
 tfo והנה ז״ל רש״י של מדרשו בית אל לעזרה נס

 את קרא אשר עצמו בפסוק גם פיה על קערהו הופך
ס ,עליו שמו א ̂ דבר יקום לא פיהם על אשר עדים שלשה והנם הפשוקים, בפלשת ג הו  נזהר ויהי אמר כי'

 הפדם p האדם שמא ,דילמא בלשון משמש כי הרי ,וגו׳ השדה עץ האדם כי על באמרו מאד בלשונו
 השאלה כח הרי .ע״כ ,חשחיתנו למה ,העיר כאנשי וצמא רעב ביסורי להתיסר מפניך המצור בתוך להכנס

, במלת לדעתו מונח א, שפנינה כי מ  בלבד להודעה עומדת היא במקומה רק הקמוצה, האדם בה״א לא פ
 אלא אי שמופיה, מארבעת אחד שהוא שמא משמעוח על כי מלת מהמת שאלה ללשון מוסב והספור ,במשפעה

 דהעניות פ״ק אמרו שכן ,הידיעה לה״א פירשוהו הס שגס חז״ל יופר ארהות שמר ובכן .כנידע דהא דלמא
 ואוחו האכל ממנו כי דכתיב משום אלא ,הוא השדה עץ אדם וכי השדה פן האדם כי מ״ד יוחנן ר׳ בשם

 .ע״כ ,וכרת חשהיח אותו לאו ואם ,חכרוח לא ואותו תאכל ממנו הוא הגון ה״ה אם כיצד הא ,הכרות לא
 יעשה ככה .הדעת ה״א מכח רק זה ואין ,השדה לעץ האדם להקיש הכתוב בס לדעתם כי מבואר והדבר

 האיש באמרו זהורית של לשון פתחו על רש״י שקשר ,וגו׳ יהטא אמד בחמרו ,קרה בפ׳ הנזכר לאיש
 בלשון הספור כה לנו להניח ילכו פניו כי מפואר והדבר .ע"כ ,תקצוף העדה כל על ואהה התוסס הוא אהד

ס' אחד איש יחניא האס יפרשהו פלא העבירה, מן האדם את להרחיק בראשיתו הודעה  אחד האיש רק ,ו
ת במלאכתו מהיר סופר עס ולשונו .תקצוף העדה׳ כל על אהה ואיך החוטא ספק בלי הוא קרה שהוא מ א  ב

ט, מוכיח ונעשית לגור שנאת בינינו אהה יחידי נכדי אדם וירא) וגו׳(פרשת לגור בא האחד על ה . או כ ״  ע
 חלון בעד נא והשקף שאלה. לשון על הביאור מכשול להרים נחת בלשון ההוא הדבור יישב איך וראה הביסה

 ישוב יודע מי כמו ;וגו׳ יודע מי שם כחב שכן ,למעלה היא העולי* פסוק על עולה ז״ל אמרתו איך שכלך
 היא הבהמה ורוח ,בדין ועומדת למעלה העולה היא אדם בני שרוח לב ונותן מבין אשר הוא מי ,ב') (יואל

 ״ ע״כ ,מעשיה על מקפדח שאינה כבהמה להתנהג פלא וצריך ,וחשבון דין ליהן לה ואין לארץ למטה היורדת
 לא עמו נלוה בשעריט אשר הלוי כי לההנהם העקידה בעל יוכל אכן לשמלה. לא להודעה ברורים והדברים

 כי ועל לגור בא האחד על החורה בפירוש מלל שברור וכמו ,הלז בטעות עמו ונתלה מלק לו יש כי יעזבנו,
 החכם לסברחו ארח כן וגם ,הראשון לביאורו ,למעלה היא העולה על קהלת ובפירוש השדה עץ האדם

 כי ,השדה עץ האדם כי כתב וכן .ע״כ ,כך שיעשה אמד גם היש ,לגור בא האחד על שכהב ז״ל ספורנו
ט׳ במצור העיר בגללו מפניך לבא ראוי אדם השדה עץ האמנם  להודעה ולא לשאלה מבוארת שם וכונחו ,ו

 יחטא אמד האיש ז״ל באמרו ,הודעה בלשון לפרשו טעמו את ששנה נראה יחטא אהד האיש אצל אך .כלל
 בהעולה נמשך ולזה .,ע״כ ,העדה כל את קרח עליהם ויקהל כאמרו ,העדה עלינו שנקהלה עשה שהוא
לה, השכלי. האדם בני רוח ולהכיר לדעח המשתדל הוא מי יודע ומי דברו, כה הלא כי למעלה, היא  העו

 למפה היא היורדת הבהמה ורוח .ובמעשה בעיון כה להתנהג ושראוי נצחי אשור במדרגת למעלה עולה שהיא
 בזה מסכימים ודבריו .ע״כ ,תמותה אה להרחיק ושראוי ,היורדח הבהמה רוח את כן כמו ולהכיר ,לארץ
 בפ״ שכתב ממה בו כחוזר עצמו שהראה העקידה בעל שם שכתב מה ועם ,למפלה שזכרנו רש״י עם מאד

ע היכן עד ביארט דרכנו ולפי .שמה יעויין ,שופטים ה אדם המלמד הזה בכלל הזהר הבלתי כח הגי ע  ד
ת :הידיעה לה״א השאלה ה״א בין ולהבדיל להכיר ל ם מפה זה וזו ה ם ש לי עי פי מו ו ר מי ד ל ס לגו  ג

ר בו ד ץ ה בו ק י ב שנ ם ה הי  והיא ,נאמרו השטח התכונה כנגד הללו שהדברים לדעת הראית כבר .וכו׳ נ
 ינוחו אשר פואי״ס הפני שהם נחים, בשני הקבוץ ענין ישק פיה ועל ,שקדם במה שפרה בשם חחרנוה אשר

רק הזה ההקון אל מעיינת הבלתי הראשונה התכונה שאצל היות עס ,הדבור גלגול סדר לתקון המלה בסוף
אל
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נחמד אוצר
ק :בתנועות להרבות שלא המבטא על להקל ה שו  ,קדמיר! ב
לי : הרבה מאנשים קבון ב ת מ עו ^ אחד שישנה מכלי .ט רי ק  ה

ם :עמו הקוראים מן מוולתו רוחו קוצר מחמת מי ע ט ל ד ו  עו
ם אי ם תנ  להם יש האותיות שעל והנגינות הנקודות .אחרי

ך: הנוכרים אחרים תנאים עוד די כי בסמו ד ר צ בו ד  ה
ת רי ב ע  בדרך :בלה״ק הדבור נתהוה מהם אשר הצדדים .ב
ה ק לו ח  הברת ממקור לקוחים ליסודות אותם כשנחלק .ה

ם :האדם שיגי ץ :אותם משיג .מ מו ה ק ח תי פ שבר ו  .ו
 ותצא פיו את שיקמון או הברה, קול להוציא רוצה חי כשהבעל

ע הברתו  פיו את שיפתח או ־ גדול קמ״ן והוא ,שפתיו ד
ה .גדול פת״ח להברת ודומה ,מגרונו הברה ותצא שתהי  או.

חה, הקמון מן משניהם מורכבת ההברה  קול ונשמע והפתי
ה :חיר״ק שהוא שבר ק חלו ב ת ו ר ח סודוה אלו כשנחלק ־ א  הי

 לחלקים עוד נחלקים כללים השלשה אלו ,האחרת בחלוקה
ץ אחרים: מו ל ק דו א ג הו ץ. ו מ״ קמ״ן: בשם קורים שאנו הוא ק

שבר , ו

 עוד ולטעמים .טעות מבלי קהלה בה שוין יהיו קרי^ה העברי בדבור שתבא עד
 ושבר^ ופתיחה קמוץ משינים החלוקה בדרך בעברית הדבור צדדי כי אחרים, תנאים

שור״ק^ והוא וקטן חול״ם, והוא בינוני וקמוץ ,קמ״ץ והוא נדול קמוץ אחרת ובחלוקה
ופתיחה

יהודה קול
 והתיכוח האוחיות אל והחנועה הנקוד מן שיאוח מה אל

 בהנעתן היהה לא שכיארנו, כמו בלבד מבען מצד
 יסד כן כי ידענו אמנם ,אונס אין כי הדת מן יציאה

 סדר ביופי המעיינת השנית התכונה פי על הלשון מלך
 להתחבר שיוכלו ואיש איש כרצון לעשות הדבור גלגול
 כאן וז״א .ע״ח סימן למעלה כאמור הקריאה אל יתד
 שוין יהיו קריאה העברי בדבור שתבא עד
 תנאים עוד ולטעמים :טעות מבלי קהלה בה

 השלישית התכונה לענין מגיעים הללו הדברים .אחרים
 הדבור צדדי כי :שקדם במה בה דובר אשר

ץ משיגים החלוקה בדרך בעברית בו  ופתיחה ק
 ראשון לדור נא שאל .וכו׳ אחרת ובחלוקה ושבר

 השלמים הגבורים המה המדקדקים אבות לסקר וכונן
 ראו המה ,השם אנשי מעולם אשר הזאת במלאכה

ק, מעשה  נקודות על לנו עשו זהב ותורי הדקדו
 שבעם למספר יחדו עברו מעדו ,משלם הנקודות בכל מלכותם אשר המלכים הנה כי ,לאמר ויאמרו הכסף,
 ושמו ? ,גדול קמ״ץ ושמו 5 ,גדול פת״ח ושמו ^ והס ,רועים שבעה עליו והקמונו וסימניך ,צעד מסיבי
ושמו ’‘י ,חול׳׳ם ושמו ,היר״ק ושמו ,קסן קמ״ץ ויקרא ציר״י ושמו ,קנון פת״ח ויקרא מגו״ל

אחר כי ,הנזכר בספרו שבהן מונה היה תיוג יהודה ר' והחכם ׳ ציונס בנוה וכבר .שור״ק
 בו אדם יבטא שלא הוא השוכן והנח ,אלה תנועות משבע באחת בו אדם שיבטא הוא הנע שהאות הודיעו
 התנועות אלה סבת מבאר הייתי הספר מהפן היה ושלא דברים רוב שאשנא ולולא ז״ל, אמר מאלה, באחת
 אוחזת וידו ובמדע בחכמה אחיו הראב״ע יצא כן ואחרי .ע״כ ,וכו' היטכ באר הקודש ללשון כלל שהם

 מלטת הוד בתתו בראשיחו הגיד המלוכה דבר ואת צהוח בספר דבריו אח וימלא ההוא, בספר מעשיו בעקב
על הוחס פתוחי אותם פחח סרש ומעשה הנזכרות, התנועות שבע על ש'  על לקח והוסיף באותוה, שמו אי

 ז' התנועות דברי תפשתי וכאשר באמרו ,יצאו מחלציו מלכים ומלכי למלכים אותם חלקה וידו צורתם פעם
 מאלה מורכבים הנשארים והארבעה ,גדול ופת״ח וחיר״ק חול״ם ,שלשה הם מהם המוסדים מצאתי מלכים
כו',  למלאת כאן באתי לא כי , שמה מדבריו השלמות על הרכבתם אופן בידיעת ידו את. ימלא והתפץ .׳כ’ע׳ ו
ם ידעתי ואמנם כונחנו. לצורך שיעשו בכדי רק מהם כרסי  גדולות תנועות לחמש. מלכים קורים שיש אני ג
 המושמת בחינתו כפי מהם אחד כל ,משרתם והשו״א התנועות עשר לכל מלכות הוד נותנים ויש ,בלבד

 דקדוקם אצל אתם כי ,זכרנו אשר הדקדוק צבאות שרי אתרי חלוצים נעבור אנחנו אולם .פניו לעומת
 חלוקת דרכי המה מה נקל לנבון דעח ועתה ־ מובאים אנתנו ביאורם על אשר הסבר בדברי נחלתנו אחוזת

חה קמוץ משיגים החלוקה בדרך הדבור צדדי כי באמרו כי ,החבר זכר אשר ולשבע לשלש הנקודות  ופתי
, ופת״ח וחיר״ק חול״ם והם הראב״ע, שזכר השלשה המוקדים על חלוקתו מצבת לו ויצב לקח ושבר, ל ח  ג

 שהקמון בסמוך באמרו אצלו בביאורו החולס עיקרו הקמוץ אמנם כי כאמור, מהם מורכבים שהנשארים
שמדת,וכדאי מונחת המעלה הקצוות בין באמצעיות כי ידענו וכבר החולם. הוא הבינוני  החולם להקדים הוא ו

 גדול ושבר בסמוך כאמרו החיר״ק עיקרו והשבר הראב״ע. מטעם בסמוך שיתבאר כמו תנועתו, לשלימות
רב» יקראהו אשר שמו וזה ,מהם בגדול החשיפות תלה הקצוות בין אמצעי שם אין מבלי כי ,חיר״ק והוא

 מדקדקי כי ,החיר״ק אצל מאזנים בספר הראב״ע דברו אשר הדבר והוא ,בראשיתו הנזכר בספרו חיוג יהודה ■
 תמעחו היות בעבור ותמים, שלם פירושו הסולם כי בזה כונתו .החול״ם הפך שבר החיר״ק יקראו ערב לשון

 ככחון ,תלים עתים רז״ל ובדברי ,ל״ח) (ישעיה והחלימני מגזרת והוא כנגדו, חסרים המלכים וכל שלימה
 גבהות ערב לשון מדקדקי שיקראוהו החול׳׳ס על דברו היה אשר מאזנים בספר ושם .צחות ססר בחחלת

ט הוא ההיר״ק כן באמרו, זה על הביאור השלים למעלה, הוא כן ועל בלשון הנרגש הוא וכן ורוממות, פ  ה
כ. למעלה, שהוא ההול״ם הפך למסה הושם ולפיכך השנים, מן ויוצא נשבר בהיותו  של סדורו היה ומזה ע״

 בתוך. והפתהס ,הפכו שהוא המיר״ק יסע ואחרונה ,כאמור בהנועחו השלם החול״ס חחלה בשומו נאות טבר
ם. ההפכים בין אמצעית הברקה להיות ה מסורת בכפר שכתב המדקדק אליה הר' דברי על ונפלאתי ה

המסורת
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ח, והוא גדולה ופתיחה ת״  וקטן חיר״ק, והוא גדול ושבר סגו״ל, והוא וקטנה פ

,תוספת בלי לבדה התנועה והיא ,בתנאים כלם באלה מונעת והשו״א .ציר״י וו^א
וזולתה

יהודה קול
 קראו ונקודח וז״ל. השלישית בהקדמה המסורת

 ראב״ע לו קרא וכן ,שבר לו שקורין ויש ,היר״ק לה
 והסכם ,ערבי בלשון כן נקרא שהוא ,מקומות בהרבה
,קשן שבר ולציר״י גדול שבר לחיר״ק ■ קרא הכוזרי
 שהוא ר״ל ,קענה תנועה של החיר״ק כי לי וברור

 היו״ד שהוא.עס ואותו ,שבר לו שקראו הוא יו״ד^ בלי
 יהודה רבי הסכם והנה .עכ״ל ,סתם חיר״ק קראו
 לדבר בבואו הנזכר בספרו כי !בזה הלק לא סיוג
 האותיות אמה שאחריו השו״א קריאת משפסי על אתנו

ס יניעו ,החיר״ק שהוא בשבר אהח״ע ,כן השו״א ג
.בשבר שהוא המי״ה בעבור בשבר הקו״ף ׳ ך!סי כמו

 וניעמו יו״ד; עס בסיר״ק נקודה קהי של חי״ת והנה
^ אליה הר׳ של ב ש נמלסו. חבריו עם והראב״ע נ

 שלמעלה מה עס וכו' הדבור צדדי כי אמרו וקשור
 לנו שיש מה ראשונה שהונח מה כלפי הוא ,הימנו

ק מהדיוק ח הדק  מה בפרס באר הואיל ועתה .וכו' ו
 ט אמר הנזכרת להנחתו סעס וכנוהן בכלל^ שהונח
ה ובאמרו .וכו׳ הדבור צדדי אמנם ק לו ה ב ת ו ר ח  א

ץ מו ל ק דו א ג הו ץ ו ״ מ  לשבעת הלק נתן .וכו׳ ק
 מוסדיס השלשה מן הסתעפם ואופן הנזכרים המלכים

לשניס> והפתיחה לשלשה נחלק הקמוץ כי .לו הציב אשר
.דבריו מתוך המתבאר כפרסן ̂ לשנים הוא גס והשבר
 כאשר ,בקריאתו נקמץ הפה להיות כן נקרא והקמוץ

 באמרו ,גדול הקמ״ץ על צחות בספר הראב״ע כתב
 רק ,עושים אנחנו כאשר בפתיחה אוהו לקרוא שאין
ס סבריא אנשי  לקרות יודעים ואפריק״א מצרים חכמי ג

 לשבה כובריא אנשי זכרון עלה וכבר גדול. הקמ״ץ
 בהקדמה המדקדק אליה להר׳ המסורת מסורת בספר

שהיה והלאה הגמרא חתימת שמזמן באמרו ;השלישית

נחטד אוצר ,
ר ב א קטן מ הו ר״י ו  המדקדק אליה הר׳ וז״ל .כצ״ל ,«י
 קראו ?*י ונקודת .השלישית בהקדמה המסורת מסורת גססר

 בהרבה הראב״ע לו קרא וכן ,שבר לו שקורין ויש ,סיר״ק לה
 קרא הכוזרי והסכם .מרבי בלשון הן נקרא שהוא , מקומות
 החיר״ק כי לי וברור .^זן שבר ולציר״י גדול שבר למיר״ק

 ,שבר לו שקראו הוא ,יו״ד בלי שהוא ר״ל קמנה תנועה של
א :מכ״ל ,סתס חיר״ק קראו יו״ד עם שהוא ואותו שו״ ה  ו

ת ע נ ה מו ל א ם ב ל ם כו אי תנ  שבתנועות הקלה היא השו״א .ב
 נקראת והיא ,לגמרי נחה פעמים ,המבעא להקל מיוהדת
 שהבי״ח ׳ כמו ,שלפניה לאות אפר הנקודה בתנועת
 נע, שו״א ויש ,אליה ונדבקת האל״ף שתהת הפת״ח עם קראת

וכן , לעולם נעה הוא המלה שבראש שהשו״א ׳ כמן
כ המלה באמצע נע שו״א יש  שו׳א בין להכיר סימן ויש .ג׳
 שיש שו״א שכל והוא ,המלה באמצע כשהיא נח שו׳א ובין <ע

,j ̂ נע שו״א הוא שלפניו בתנועה מתג  ירושלים(איכה זכרה ״
 אבל ,נע שו״א הוא .מתג עמה הזיי׳ן שתחת שהקמ״ן ,א׳)

) (נחמיה לכיובה אלהי לי זבי־ה  הזיי׳ן תחת מתג שאין ה׳
 .י״א) הימן בתנועות שער הניקוד יסוד (עיין נח שו׳א היא
 שלשה על השו״א ,קריאת .שירה בפרק מדקדק אליה הר׳ וז״ל

ם,  לקריאת קצת נועה פשועה היא האחת הקריאה עניני
ה  כמו ,ממש הפת״ח כקריאת היא אצלו געי״א וכשיבא ,כפת׳

י1,  אז אהח״ע אותיות לפני השו״א כשיבא הב׳ .בליעל ?
ב ךעי כמו ,ממש הגרון אות לקריאת נוטה קריאתו איו  אפו(

 בקריאתו קצת נוטה הוא היו״דאז לפני שו״א כשיבא הג׳ .י״ט)
 קריאתו אז הגעי״א ועם ׳ ף5ויי מעקב עמן ̂ המיר׳ק אל

י כמו החיר״ק, כקריאת בברור אהרן. משה ?!  אם אמנם ו
 השו״א קריאת תהיה הגעי״א עם אז בהיר״ק נקודה היו״ד

תנאים יש ועוד .עכ״ל אהב כמו ,הפשוטה כקריאתו
א :באריכות הדקדוק בספרי נזכרים לשו׳א הרבה הי  ר״ל .ו

ה :השו׳א ד כ ת בלי ל פ ס שום בקריאתה מושכת אינה .תו
אות

 אחר חל״ו שנח שהיא ליצירה תפקפ״ט אלפים ג׳ שנת
 והיו ,מעזיי״א היא סכריא אנשי והס המסורת, בעלי זמן עד וחסור הלוך הקודש לשון היה שני בית מרבן

 קמו לא ואחריהם ההם בדורות היו אשר היהודים שאר מכל לשון וצחי במקרא ובקיאים גדולים מכמיס
 והרפויה הדגושה הרי״ש וז״ל ,כפ״ת fבג׳ באותיות בדברו המדקדק יונה רבי עליהם העיד כאשר ,כמוהם

 P וז״ל ,צמות בספר כתב ראב״ע וכן .היהודים מכל הלשק צחי הס כי אנחנו ולא סבריא אנשי בה בקיאים
 הרי כי ודע .ע"כ ,הנקוד כל קבלנו ומהם המסורה אנשי היו מהם כי ,העיקר והס סבריא חכמי• מנהג

 אוסף פתרון כי שם וכתב ,מאוסף קמוץ ההולם לנרךדת קרא אל׳׳ף שלהם שהפ״א הפעלים בשער חיוג יהודה
 שהוא קסן הקמוץ ובין ,ממש הקמ״ץ שהוא גדול הקמוץ בץ ממוצע החולם יהיה לדבריו והנה ,שפתים קבוץ

 עוד .החבר כדעת בינוני קמוץ בשם ההולם לקריאת נצה עלתה כפורחת הסכמתו היתה ובכן .השור״ק
ר, חיוג יהודה להר׳ אותיות.הנוח ספר בתחלת תראה תשוב כ  קמוץ בשם נקראה אצלו השור״ק שנקודת הנז

כמו ,שאחריו אהח״ע לתנועת נוסה השו״א תנועת משפס על שם דברו היה היו כי וזה .חבר של כקריאתו
א :ע״כ ,ומקובץ קמוץ הקו״ף וכן ,באמרו זה על משלו ונשא .ביבא שו׳׳ ה ת ו ע נ ה מו ל א ם ב ל כ

ם אי נ ת  קריאת משפסי על המצוחצחת הוראתם מורסה ברק לה היות למען המדקדקים חשובי כי דע .ב
ע, פניהם את המלכים'לשרת לאחיו יהיה עבדים עבד אשר כשו״א ד  בספר הראב״ע דבר שבא עמת כל כנו

מתנועע, שו״א הנו ,אחריו התנועה ואם' ,לפניו או אחריו תנועה בעבור רק בעצמו נקרא איננו שהשו״א צחות
השו״א תנועת אופני על תנחנו ידו שם וגם .וכו' במבסא נראה והוא נח שו״א הנו ,לפניו התנועה ואס

 כתג ,זכרט אשר נ?? כבמלח שואי״ם השני חבור על דברו היה כאשר כי ,אחריו הבא האות תנועת לדוגמת
̂ פניו מול אל בכלל כונתו נרות אס בהעלותו זכרו, שקדם הנוח אותיות מספר חיוג.לקוח יהודה הר׳ בשם

יכדבריס י



יסמר ג ג9 צד«ש ז

 לו סמוך יהיה ולא משץ נח לו סמוך יהיה וחקמ״ץ אחריה. נח טניאה וזולתה
השנית התכונה דוחק בעבור יחיה דנעז א סטוך יבא ואם ,הראשונה בתבונה דנש

או
יהודה קול

ר האלה !כדברים מי כי המכר החכם ויאמר .דנ  א
 במגועח מ״ד אחריו אס המתנועע השו״א יקראו הבריא

 קמ״ז שאחריו השו״א ויקראו •י,י?י%יי׳ ̂ החיר״ק
 שו״א והמעס חע״ף כפח״ח די9°׳? ”?ל? כמו גדול/

ם  מאותיות אחה המתנועע השו״א אחר ואם , פת״ח ע
 תמעת תהיה לשלס ̂ הגרק אותיות שהם ח^ע5^

י השו׳׳א  אפו ר׳יי כגון ,אחריו הכאה התנועה מ
 ובעלת , פור״ק כדמות הדל״ת שיקרא י״ש)/ (איוב

?י  כ״ד) (משלי ״r1 ובמלת < בחיר״ק היא כאילו ו
א מאילו א הי ת״ פ  המדקדקים מקרא מנהג וכן ; קסן ג
 אכן .עכ״ל ̂ וכו׳ וביו״ד הגרק כאותיות אאר כאשר

 המכר החכם כונת למ הגיד בלי על אתו אשאפו
י בפת״ח השו״א בקריאת כ ס  מיהר אחד אחריו ילך ג
שיהיה בק ̂ בדבריו המוזכרים אלה זולת האותיות

נחסד אוצר
מ גדולה סמנזעה כי ,תנומוה כשאר ״כ6מש ̂ ׳אחריה אות : ו  מ

 אם״ז^ שיתבאר כמצין הנסזת אהו״י מאותיות אחת אחריה
 ,נח בשו״א המטקד אות אמריה מושכת הקטנה המנוטה ואפילו

• ^ מושכים יו״ד בלי והחיר״ק שהפת״ח אברד«ם ע
 לעולם יבוא לא כי כשו״א משא״ב ̂ ד׳י.5ו נ׳ אות אחריהם

ה :נט בשו״א המטקד אות אמר נח שי״א ת ל ו ז  שאר .ו
ך נח :החנוקות שו מע אות כמבטא מושך הקמ״ן .ט  א
ה: מאותיות ״ א א ל ח ו הי ך י מו . לו ס ש ג  שאמר האות ד

 על יהיה הדגש הנה .דגושה תהיה לא קמ״ז פנקודמה האות
ק, הדגש הרוב מו  אוח איוו חסרון על המורה והוא ה

ע המבטא בחווק נקראת הדגש שבה והאות ,שלפניו האו  ל«יו0ו
 לא במשיכה נקרא שהקמ״ן ומאמר .הדגושה האות אל רהוטה

מס יתכן ר : דגושה אות אחריו שי בו ע ק כ ח ח דו נ כו ת  ת
ת י שנ ה .ה שלש ל8 מיוסד הלשץ כי המבר ביאר בסמוך מ

תכוטת

 , באמרו למעלה המוזכר בססרו חיוג יהודה רבי דברי בכללות יורו שכן אסרת^ בנקודה בין בקמ״ן בקוד
ה לא אם רבים והם בפת״ס אותו שיגיש שו״א זיש  והיו״ד אהח״ע שהם אותיות הסמש מאלה אחת אחריו הי

אי האות <9! ש ה כס, צאותיות^ ע כ ם. כןללח וי עי ם שטנים י׳ן / נבי?ים ךוני ו כ  ק אחרי וגס ו
ק . בפת״ח שתנועתו י.׳??יי במ״ס מהב ק א ע ומה ככה על הראב״ע ראה מה ו  דכר« לצמצם לו הגי

מכס א ה ש ה. לנקוחת מתחלקת הבלתי הקמ״ן נקודת על דבריו ולהעמיד ה ת ל  כדברים כתוב מצאתי וכבר ע
ס האלה, ת, משאר אחת השו״א אחר יבא א תיו ה ולא אהח״ע מאותיות יהיו שלא ר״ל האו ד, תהי ״ ו  קריאת י

א, קורין שאנו כסו ,לפת״ח הפו״אדמסה עי״ ש, אשרי והמשל הג ש. קורין אט האי  בשער והמכלול האי
. שיר שירה בפרק המדקדק אליה הר׳ כתב וכן השלישי, הדרך אצל הודיע כזאלן השו^׳א '  יבא בעת וז״ל, ז

ד אזי• וע1« ש  לא אס ,ממני הוא עצום הראב׳׳ע על הזה והספק .ע״כ ,פונה קצת הוא גידול לשז״ח ת
ה כן דמיתי הל^ר ש, להתיר ש ע להיות כי באמרנו חבו אג״ ר תה מ מג ף. דו סו סי תו  קריאת עמם סוב על למ

ר, המדקדקים מקרא ממנהג הנזכר החכם שראת פי על השוייא  לקבל כבדהו יוכל לא כי ראה ולבי כאמו
 אצל רק פח״ח בהמעת השו״א קורין להיות ובזמנם בכתבם היהודים וקבלו קיימו לא בכללותם/מאשר דבריו
/ נקודת ו נ ק ק אל דבריו צדד כן על ,האותיות ביתר ה  אשר ואה ,להתקיים סופה יהיה בו אשר הצמצום או

ק אליו יקריב צא ט יבחר לא ם השו״א קריאת ביאור על ואולם .לשונו תמת יכחידמ ר  בוא לך ,תנאיו כל ע
ק אל א משפפי וגם . משלג השביעי שירו דברי זכו שם כי המדקדק אליה להר׳ שירה מ־ ״ עי  יזכיר אשר מ

 נוסה פשוסה היא האחת הקריאה ,משולשת היא השו״א קריאת כי שם שביאר במה מחלב• צמו בסמוך הסבר
 השו״א. כשיבא הב׳ .בליעל .ד^י כמו ,ממש הפה״ח כקריאה היא אצלו געי״א וכשיבא ,הפת״ת לקריאת קצת
אחו אז אהה״ע לפגי ךי  ,ממש הגרון אוח כקריאת בבירור קריאתו הגעי״א ועם ,הגרון אות לקריאת מסה י
ו ב1אפ ״1.מ ו אי ׳ .י׳׳ס) ( ר״ק, אל בקריאתו קצת נוסה הוא אז היו״ד לפני השו״א כשיבא «  כמו החי

ק, כקריאת בבירור קריאתו אז הגעי״א■ יועם ף׳2ר' ר״ אהרן. משה ,?-י כמו החי  היו״ד אם אמנם ו
ם אז בחיר״ק נקודה א ע ״ עי  3כ על דבריו ע״כ ,אהב כמו.ר־ ,הפשוכוה כקריאתו השו״א קריאת תהיה ש
ם: כלם באלה מונפת באמרו'והשו״א החבר דברי נתבארו ובכן שזכרנו. ״א1הש בשער המכלול פי מצא  בתנאי
ת בלי לבדה י התניעה והיא פ ס ו ה ת ת ל זו ה ו א י כ ח ס . נ ה י ר ח ס א ה, בשם אצלו יקרא השו״א ג פ  חנו

ם ש היות ע ע  כמו נסתר או נראה נס אחריהן להביא וגבורה כח זולתה התנועות לכל כי מאד חלושה תנו
ך, שיתבאר מו ה. על תגבר בכת לא כי לבדה היא ותשאר בס כ  ש. דע כתב השו״א בשפר המכלול כי אפס כ

ץ :ע״כ ,וכו׳ דרכים נ׳ על התנועות משרתת היא אך תנועה איננה ,השו״א ״ מ ק ה ה ו הי ך י מו ת לו ס  נ
ך ו ש ה בזה.כאשר לשוט צמצם ולא ,אחדים ודברים • אחת לשפה אצלו שלים נסתר ונח משוך נח .ט  עפ

הודה הר׳  ובשמוס בפעלים נוספים שהם בעבור המשך אותיות נקראו ולמה באמרו, הנזכר בספרו חיוג י
ר ט ר כוא״ו ,בהם שהתחדש המשך מ כו ר ש בו נ  יצגו פיו ועל ע"כ. שרשי,, ואינט לבדו., למשך נוסף שהוא' ו

רו ע״ב סימן בראשית הנזכרים המכלול דברי יבאו פיו על1 מ  .וכו' אתו ההולכת הנח למשך אלא שאינו ^
ש ,בסמוך באמרו השרשיח האוח אל גם המשא שם הפיל כי גבולו אח הרחיב החבר אמנם  ה״א המשוך ונ

: וקנה ברא כמו אל״ף 1א כו׳ ה ,ולא ו הי ך י ו מ ש לו ס נ ה ד נ ו כ ת ה ב נ שו א ר כו׳. ה  לדעת הראית כבר ו
ת שלש על גי ת. הלשון המנו ד מ סדר עבודת ועל הראשונה. והיא בעצמן, והתיבות האותיות תורת על ש

נלנול
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ף, או ה״א המשוך ונחו השליישיית. «ו ̂קנד״ ברא כמו אל״  הנח אחר שיבא ויכול י

או וא״ו שלו והנח ,משוך נח אחריו יבא החולם .שאון וקאם כמו ,נראה נח משוך,
אל״ף

ר צ ד או מ ח נ
ת, ם, לסי מלכים הז׳ קריאת תאר על הא׳ ספונו ה עי כ כ' ט  ה

 ידוע והדבר .הנגינות סדר על הג׳ ,הדבור גלגול יוסי ל9
 יבא לא גדולה תנועה שאחר שאמרו שזה הדקדוק כמלאכת

ש  שבה באות טעם נגינת שאין בזמן הוא ,נח שו״א ולא יג
 דגש אמריה יבוא טעם נגינת בה כיש אבל ,הגדולה התנועה

 יהיה השלישית התכונה שעל שאמר זה ולפיכך .נח שו״א ו6_
 בעבור אינו וזה ,בעצמו מבואר הדבר גדולה תנועה אחר דיגש’

 התכונה מחמת בדוחק שיבוא מ״ש אך .הדין כן אבל דוחק
 ומעולם המקרא כל על חזרנו כי ,לסרטו בידי אין ,השניה

 אמת הן ,טעם נגינת בלתי כשהאות קמ״ן אמר דגיש מצאנו לא
) (ירמיה נזרך !י1 שמצאנו  ,מ״ד) (ישעיה שמים ,ז׳
 ,בקמ״ז הגימ״ל.והרי״ש שלפניהם אך דגושים והנו״ן טהזיי׳ן

 חט״ף קמ״ן הם הקמוצים שאלו כסב מ״ח דף שהמכלול אפס
 כדין הקמ״ן עם שו׳׳א שתבא ראוי והיה ,גדול קמ׳׳ן ואינם
ף, ׳קמ״ן ט״  אין כי ,השו״א השמיטו אחריו שהדגש מאחר אך מ

 שנאמר לא אם .אמריו שהדגש מאחר גדול קמ״ן שהוא לשמוה
 במלת הקמ״ן ולדעתו ,בזה המכלול כדעת איננה החבר שדעס

m א. אצלו שאין בעבור גדול קמ״ן הוא רנו וגמלה  ש/׳
ם  יה וזמרת ,?!י גמלת שהרי ,החבר כדעת נראים !מ־נרי

ת מוו ,1ט״ ( ), (יחזקאל !?נלד .כרת לא וכן )  הקמ״ז ט״ז
 ומעתה .דגושה שהזיי״ן אע״פ שו״א אצלה העי״ן שתלמ
 :הלשון לתפארת הם הקמוצים שאלו החבר יאמר
חו ך. מ שו ם מ״ן: אמר המשוך הנח ד. ק  או ד,״א ה

»efh 1 ־כמו*̂ .הקמ״ן אחר נחים והאל״ף טהה״א ״ ל
מה ם. , אחר יו״ד שמצאנו אסנ מ״ן ק י ה לי ) מו  היו״ד ?ליי כ

מ״ן, בכת כלל נקראת אינה הקמ״ן שאחר אלו שגכמו ק  ה
ם, לשון שהוא להורות רק באה אינה והיו״ד בי  ואמרו ר

ריין, ולא כתבין כמשפט באלו היא שהיו׳ד המדקדקים  ק
 יו״ד דכתיבין גליליי תלתא איתא יו״ד אות במערכת׳ ובמסורת

ץ אמר מ  יו״ד שהוסיף ק״י בעל הרב בזה ושגה .ע״כ ,הק
ל :ידיו עליו כמו הקמ׳׳ז שאחר הנחים על כו א וי כו  .שי

ח :שיבוא אפשר נ ך. ה שו  :הכתובה הקמ׳׳ן מן המשוכה האות מ
ה ה ג א ר  בסוף (או בשו׳׳א רק בתנועה מנוקדת בלתי אות .נ

ו :במבטא מורגשת והיא המלה) מ און וקאם כ פסוק ,בעמיך ש
הוא

יהודה קול
 ,הטעמים געימוס ועל .השנית והיא ,הדבור גלגול
 פעם צרכו כל לך ביארתיו אשר ואת .השלישית והיא
 הועיל בלא מטריח כפל אמנם כי ,לו אשנה לא אמת
 היותו הקמ״ץ שמטבע ביאר ועתה אוכל. לא אותו
 הראשונה תכונתו והוא ,לו סמוך דגש פובל בלתי

 ימתק הדבור גלגול יופי לתקן פי אפם .העצמית
ב, נעשה ורחוק הטבעי מגנקומו רו  יאמר כן על ק

ודומיהם ^5® ״בחת וח לטח ה׳

ם, בי  היותו הלשון מסדר במחשבת עלה שכך ר
 עשה הלשון ובעל ויפיו. הגלגול לסדר ונאוח ראוי

 סדר לסבב אהב כאשר השלישית בתכונה מטעמים לו
 בעטו: יפה הכל אח השנית בתכונה הדבור גלגול
חו נ ך ו שו ם א ה ״ כו׳. אל".ף או ה  שיתי למען ו

 להגביל חבר של לבבו עם היה לא כי בקרבך אותותי
 ולכלם צבאם במספר להוציא הראשונים הנחים ענין
 נא צא ,״לת ולא זה הוא כי יאמר אשר יקרא בשם

 ראשונה היושבים זכרם שקדם הרועים בעקבות
ס כי ,הדקדוק במלאכת  האנשים לנו יאותו בזאר, ג

 את למלאות מובאים רעיהם ואחריהם השלמים האלה
 ידים רחבת שלימה הוראתם היחה כי וזה .דבריהם

 הראויות התנועות שבע אחר הנחים משפטי על לפנינו
ס שמו הנה כי ,המלך כיד לה לתת מהן אחת לכל  ב

 בסכר גס שמוח פרשת להראב״ע כמבואר אוהותם דברי
 ו־א׳טים ̂ חנועה כל על נעלם ימצא שהאל״ף צחות

,פארה ראשון ר>וש פלא חטאת ראשית
״ שלמתייקרחה, בונה בנה עשה pp״

ם נעלם והוא״וימצא ם, שור״קועם ע  והיו״דעס חול״
עס מיר״ק  שכתב מה זו כונה על ביארו וכבר .ציר״י ו

 הבכור ,באמרו אהו״י אותיות על המוסדת בחידהו
כ' חן לויח בעל שכתב כמו וכו', שבעה בגלגלים ימצא
 קדמהו אשר אחד משכיל מטעם הראשון מהשער ט״ז

 דבריו אליו הגיעו כאשר דרכו פי על החידה בהגדת
ס המכלול בעל. והנה .יד בכתיבח  על השלים הוא ג

 הוא לקמ״ץ המיוחד הנח היות שעם ולהורות להבין ונכבדים רבים שרים ואחריו ,או״י אותיות בשער ידם
 גם שכתב וכמו ,היו״ד הוא ולחיר״ק לציר״י והראוי ,הוא״ו הוא ולשור״ק לחול״ם והנאות ,הה״א או האל״ף

 ונשאלים שואלים זה אל זה מקום מכל ,א' דבור הראשונות בלוחות המסורת מסורת בסכר אליה הר׳ כן
ס זמתגדליס כמו יו״ד (או ׳ כמו נעלמים אל״ף או ה״א ינות גדול הקמ״ן בחיק כי ,יחד ג

ם. גי־1מך יוצאי יוצא ,-^ן אן אל״ף ןשא5 ,,־״,jp,̂ ידיי) ר ב יו״ד ימשוך אמריו והחיר״ק א

̂יז •י י כמו ,אל״ף ו6 ̂י ס ,הזרע יהיה כי ,אל״ף או וא״ו לו ויקח ימשוך והחול״ם ׳ •יי  הה״א ג
 ,נראה נח הרוב על הוא שם וקטן גדול הכת״ח אמנם .הוא״ו לו לקח והשור״ק ,ק״א) (חהלים שנאתי סטים

̂^ כמו ,וזולתם כה״א משוך נח אצלם ישכון לפעמים אך "ל׳ט 1̂? י9י-'
׳מובלעת ־אוח על תורה מלעיל המלה העמדת כי ,ודומיהם ובמשך .שיבא במה שנדבר כמו ,
 המשוכים הנחים במספר בידך הכרחית חלוקה לתת תכוין אס תביט וכעם עמל אתה כי ראית הנה ופתה

 המרחיבים ספרי מעל השאר לדרוש קילך יעזוב ועליך נהוגים היותר תפש ספק בלי כי ,הנה המובאים
 ארמי נראה נח זכרון הציר״י אצל שהשמיט שמטה ענין מה עז כי אפס .ולרוחב לאורך זו במלאכה &יהם

ח בעלי רעיו ארבעת כל כי ,אפם עוד 1יצ' ̂ ־משוך מו ונפקדו. נזכרו וחיר״ק שור״ק חול״ם קמ״ן ,המשוך הנ

P
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, ף ״ ל ו א מ א ג , ל ו ר ל ש פ ^ א ו ג י &חחו ש ח ? ו ג ר ,4נ ר ה מ ר נ ו ^ . ל א מ ״י׳ ש ר צי  ייבו! ה
ו רי ח ח א , נ . ך ו ש ו מ ה נ ף ו ״ ל ו א , א ד ״ ו ו י ^ א כ צ ו * י רי צ ו ל וי ב א א ״ ה ה ה נ נ י ח א א  נ

י ר ח י א ״ ר י צ ע ה ב ט ה ב נ ו כ ת ה , ו ה נ ו ש א ר ך ה ה א א ה ב נ ו כ ת ת ב י נ ש ק . ה ״ ר ו ש ע ה ע ו נ ת מ  ״
א ״ נ ) ( ב ז ע ל נ ש ע ל ש ת ה ו נ ו כ א ,ת ב ו י י ר ח ך א ו ש מ א ,ה ב י ו ו י ר ח , א ש נ ד ח ה נ ה ה ו א ר נ  ,ה
ו ח נ ו ו ״ א ו , ה ן ד ב ן ל מ אלו כ לנןח♦ ללון , ק ו ״ ר י ח ו ה מ , כ ק ״ ר ו ש ו ה מ לין לי כ . ו י ב ל  ו

ח ״ ת פ ל ה ״ ר סנ ה א ו א ל ב ם י ה י ר ח ח א ך’ נ ו ש ה מ נ ו כ ת ה ב נ ו ש א ר ל ,ה ב ם א כ ש מ ה ת נ ו כ ת ה
ת י נ ש ה

ל ה קו ד הו י
 : יודיעני חכמה בסהום דרך מורה מפצח אמת «ן

״י ר צי א ה ב ו י רי ח ח א ך נ שו ס׳ מ  נרדה הכה .ו
 המונח סדרו 3וערב בלל Db כי החבר שפס שס ונכלה

 חול״ם קמ״ץ לממלקותם ,ושבר פתיחה קמין תחלה^
 ילך הלוך ועתה ,וציר״י חיר״ק סגו״ל. פת״ח שור״ק

ם. משך ביאור בנשאו וכה כה חי  ביאור אחרי כי הנ
 וקפץ דלב במלכות לחשונה היושבים והחול״ם הקמ״ץ

 ומשם השור״ק אצל למקומו שב כן ואמרי ,הציר״י אצל
ק, אל לו ־הלך חלף ר״  לאחרונה והסגו״ל והפת״ח החי

 אל סr כל ליחס דרכו יחשב אדם לב ואם .יטעו
, וענין הבל זה ההזדמן, ע  מן לחכם יותר מה כי ר

 השלש התנועות תחלה שםידר אמרתי ק על הכסיל.
 הקמ״ז הנה והן ,נראה ונח משוך נח אחריהן המביאות
 בתכונה הדג״ש אחריהן יבא לא אך .והציר״י והחול״ס

 סבי כמו ,השניה ׳בתכונה ■דוחק בעבור רק הראשונה
או, ״■?י* ציון, ?י לדמיון מלעיל, שניהם כי ר ..‘ 

f"?, הזה התנאי אמנם כי ,הקמ״ץ. אצל הנזכרים 
ס משפעו יובן בקמ״ץ שזכר  הסמוכים ובציר״י בחול״ס ג
 לבד לא אשר השתים, התנועות הביא כך ואחל אליו.
ס יתכן אבל , שזכרנו נחים השני אחריהן יבואו  כן ג
 כמו ,הראשונה בתכונה אף הדגש אצלם לבא

 'והסגו״ל הפת״ח יסעו ואחרונה .מלרע שהם
 הראשונה, בתכונה משוך נח אחריהם יבא לא אשר
ל :כסדר והפל ב א א ׳ ה׳ ה ה נ נ י ה א א  אך וכו׳ ב
ת באה י נ ש ה ה, נ ו כ ת ה מלח לזה והדמיון .ב א ר  ,מ
 תנקד נסמכת בלתי הראשונה בתכונה •בהיותה אשר

׳“י ,בסגו״ל האל״ף י  השנית ובתכונה ,בחידות ולא ^
ס יצ^י׳“ סוב ,בציר״י תנקד בהסמכה  נפש מהלך עיני

, (קהלת ( ' ה בסמוך: מדבריו שיתבאר וכמו ו ״ ת פ  ח
ל ״ סנו ה ל וכו■' ו ב ם א כ ש מ ה ת נ ו כ ת ת ב י נ ש ה
שען ה . •ל ה י ל  סמוכות לעשות הוא הזה, ההשענות ע

י זה ודמיון .-עליהם' להתחזק למלה  והמור, שור -ל־ליי̂י
 נשתנה יאבל הראשונה, בתכונה מלרע משפסו שהיה

והיה המלוח גלגול ביופי המעיינת השני׳ח התכונה אצל

נחמד אוצר
׳ כהושע הוא י ) ^  קדש מנו אינה qוהאל״ קימה לשון וקס י״ד)
מ״ן: אמר נמשכת רק ק והלמ״ד הרי״ש ׳שור ה

מו :משוך נח שהמה והאל״ף הוי״ו אמר כמכעא מורגשות  ב
ע :הציר״י אחר נחה והיו״ד שהאל״ף • ייי^צצי יוצא ב ט  ב

ה נ בו ת ה ה ו ג שו א ר  :ומהותן הנקודות טבע לפי שהוא .ה
ה אך א ה ב נ בו ת ת ב י שנ  הציי״י אמר נחה באה הה״א .ה

ה מן5 .הלשןן ליפוי שהיא השנית בתכונה,  ^עלח ^קנה שד
ם, כןצי׳ ה מי דו ה כמן בציר״י^ בסמיכות נאמר ו  עפרון שד

מזקאל ‘כןני ע״ג)^ (בראשית ) המדה(י  זית(בראשית ^.עליי מ׳
p(/ ̂ במדבר גבולך כןצדי) {הרבה להם ודומה כ׳, 

א בבינוני בפעלים נמצא וכן לציר״י. הסגו״ל שישתנה מ  ש
ם שמים קניי כמו ,התאר שם כמו שי ארן(ברא  :י״ד) ו

ק ר״ שו ש :המלאפו״ם ר״ל .ה ל ש ת ה ו נ כו  »5של על .ת
ך: שמונה אופנים ל הו א ו ב ריו י ח . א ך, שו מ י מושך ה מי  א
א׳ו א :מורגשת איננה והוא״ו הקריאה בכח הו ב  v־r» וי

. ש ג ד ^ ה ק לפןח, כ ה ן ן י ב), ה ק״ ס לי ה ת ב( ש ע  לנער כ

) ב־'י^י(שופטים ג ׳ ח :הדגש עם הנח שכא ,י הנ . ו ה א ר נ  ה
. לי מורגשת: 1^לי של הנו״ן ן י ל שי משוכה שהיו״ד ו  א

א דגושה הבי״ת • ^?י3 :המיי״ק ם .המיר״ק אחר דגש וג  אמנ
 הוא דגש שאחריו חיר״ק שכל ואמרו מלקו שאחריו המדקדקים

תי וכמן ,יו״ד בלא חרי״ק הנקרא והוא ,קטנה תנועה שכו ה  ו
פ גדולה תנועה שהיא ויש ,י״ז) מעלי(במדבר ״י שאין אע'  היו

ריו, כהוגה מ ), (בראשית השבועה את נך׳קמוי^י כמו א ״ו  כ
ג הקו״ף שתחת שהחיר׳ק ד המושכת ,ת׳ ו׳  ,ככח השרש י

 P וכמו ,יו״ד מסר במסורה בו כיונא ועל עליו נמסר לכן
א וא״ו ובלא ,גדולה שנועה הוא בוא״ו הבא מ ,גשור״ק  הו
ו, דגש ויבא קטנה תטעה רי ח  סי על וא״ו מסר ולפעמים א

״זיז ן6 כמן ,גדולה תנועה ככת כמו זאת ובבל ,המסורת  תנ
) (בראשית ר .ג׳ ג מז ח :בזה לחלק ירד לא ו ת״ ס ל ה ״ סנו ה  ו

כו׳  ,קטנות תנועות והם בקריאתם נחטפות הם הסנועות אלו .ו
 אל רהוטות הן אבל נסתר נח שום אחריהם מושכות ואינן
 כל שאחר המדקדקים אמרו גדול כלל ולכן .שלאחריו האות

 מושך שלפניו קטנה שהתנועה באופן ,נח שו״א או דגש ת״ק
 יבא גדולה שתנועה ולפי .נח השו״א או הדגש את בקריאתו

: ושו״א דגש אחריו יבא לא המשוך, אחריו ח ם נ ב ש מ  ת
ה נ בו ת ת ה י שנ במשיכס נקראים לפעמים והסגו״ל הפת״ח .ה

לפי אחריו כרוך משוך נח כאילו ,בוא״ו מאריך עס מלעיל
, למען עליז, להשען רה ההוא הסמשך אל לצרכנו לא

 תר&ה הלא כך אחר באמרו ,דטיונים זה פל יביא עצמו והחבר .מתכונתה על וקיימת חזקה הקריאה קהיה
 איננה העי״ן. ומשיכת קמ״ן והוא הפ״א ותניח פת״ח והוא העי״ן תמשוך הנקוד בהפך בו הדבור וחבריו ״^4
י כו/, רפה לנח לא להשען אם ג  להיותו מלעיל, חלו על ולהעמידו הקמ״ן להמשיך ראוי שהיה ,והכמה ו

 נחר המזג רפה רזה ישוב שלא, הדבור גלגול סדר לתקן אמנם למעלה, כמוזכר משוך נח אחריו מביא מסבעו
ס, ברי ^ מלין אזן כי המלה, אחרית לנבול להשען הפתוחה. העי״ן בהמשיכו חיים נשמת באפיו נפח הי ב  ת

ר פעמי יפו ט יוהג־ ,מלרע המלה במשיכת שיאמר מה, דבר פעולת על להורות בא כאשר הד
מאמרו
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.הפרק הפסק למקום או לטעם או ,עליה להשען השנית .miDnni תקב^ הראשונה 
 הדברים גלגול תקגת על תרגיש ולא תיבה, ותיבה אות באות מעיין כשאתה הגאיה

 מלכים השבעה לך יכוננו ואז זה, וזולת וקטנה גדולה ומלה והפסק מחבור המחוברים
 השגית והתכונה געיא. מבלי ערכה על והשב״א חלוף, מבלי הראשונה תבונתם על

לתקן הראשונה התכונה מן שישונה ואפשר ,וגלגוליהם המלות חבור ביופי מעיינת
השנית

ר צ ד או מ ח נ
ה לסי מנ ת ען ; הדגרים סדור יוסי שהיא השנית ה ש ה  ל

ה י ל  :הסגו״ל או הפת״ח תנועת על נשען המבטא שיהיה .ן
או מלה, קריאת להטעים .ניטעם ־  P1S ׳ ,?^1 במשקל כמו ה

ם׳ אןח,ןת3ו מלך־׳ ה ל׳ נ ח ?יי נ .? ם או ׳ נימקו

ק ס פ ק. מ ר ס ם אמר הוא כי כמו ה , כ!ד׳י(תהלי ( ״ג  שבא ל
ל ש. וניא הסרק: הססק מטעם בסגו׳ י ג ר  ולא ה
ם: בתקון סקסיד ר הדברי בו ח ק. מ פ ס ה  השתנות כי ו

רד ^^?ל9 מן כמו ,הסמיכות פ  ,הוא ?^ו*?ל ען לא כמו ,מ
ת מ מי ס  ?זר גק וכן בסת״ס, הכ״ן» ,סרעה ל555? מכל ג

ת , י11 מ מי ס ד הכנוי ג | י כרועה ,ה׳ מעם ? לי ?
) (ישעיה ט ק וכן ,נ׳) (תהלים ?ל^ף מנאפים ועם ,מ׳  קל׳

ן אז ש. עי ש ו ס איבו חז־ימעם רןז־שןד שי ^ ר 91 ,ש

מן ה, התכונה הכל. שני  מקום אין הראשונה בתכונה אבל ה
ה :להשימות ל ה ט ל דו ה ג טנ ק ה כי .ו  כאשר השניה בתסנ

ה ב תי ה בתנועות, המלה ה איז שתנו' ק .לשוא מהן י  במלה ו
ח כמן ,קטנה ף כשתבוא ׳ 'ל3 ׳ א ק׳ מ  .בל־ את־ תשתנה נ

ל נו :הראשונה מהתכונה אינו זה מ נ כו . י ך  נכונים יהיו ל
^ ל ה הראשונה: השכונה ע ע ב ש ם. ה י כ ל  נקודות השבע מ
לי :למעלה שזכר. ב ף מ לו  מקומה מל תבוא אחת שכל .ח

ה אוי א : בתמלה ללשון המוסד יסוד■ כסי לה סי שו״ ה ל ו  ע
ה כ ר ה על .ע נ  ותהיה שלפניה הנקודה אל נמשכת והיא ,«י
ה: מ י נ ^ . א י ע ט. קו נ שו ב בספר פ  אליה לר׳ מעם טו
רין יש גפ״ז .גוזור ל ^ א מתג ^ עי א ומעות נ ם, הו ד  כי בי
א א מגי  לשון והוא השואי״ס עם הבאים למתגים מיוחד שם מ

 קו ותמונתו ,ארוך קול צריך זה שימצא מקום ובכל ,מקה5
 שבראש שואי״ם אצל p בא ולא ,המתג כתמונת פשוט רוך6

׳ על אז השו״א וקריאת ,השו״א לימין הטלה  הא׳ .אופנים ג
ע מאותיות אמת השאמריו ע אות כקריאת קריאתו אהח׳  אהמ׳
חי כמן ,שאאריו חי נקוד כאילו קורץ .ך׳ני ח עי ח  ואס ״ די

״ קורץ י.י.ך׳ני כמו ,ממש מיר״ק קריאתו מ״ד לפני «גא ל נ  ׳ נ
י נ י קורץ | נ א ואם ׳ ?  כקריאת קריאתו אותיות שאר לפני יג

ppp p»pp ̂ מן ם ן jp שלמי , ,  p , p  pp ם ׳ שלטי

בב שר :עכ״ל בזה, וכיוצא ׳ לבב קורץ אנוש ל ק א ה ו נ שו  שי
ן ה מ ג כו ת ה ה נ שו א ר הקן ה ה ני י שנ  שלפעמים כגרנתכאר .ה

והנפרד, הסמוך לתקן כדי גדולה תנועה קטנה תנועה p אזהוה
כמו

יהודה קול
 זהאוחיות למעלה הם העולים ^׳J/5 מאמרו

 ישמע לא וקולם נעוח כש&תים חפולגה האמרונוח
מח קול  הגבוה בלבד ההשענוס ולצורך .גבורה ע

 יתבאר ובבן .שמה יולד אשר רפה לנס לא השפילו,
 ,עליה להשען השנית בתכונה תמשכם אבל אמרו לך

ל  השנית בתכונה הסגו״ל או הפת״ח תמשוך שאתה ד
ס לפי או .הצורך כפי ההיא הסנועה על להשען ס  מו
 ענין ייוסם וכו׳ השנית התכונה תמשכם אגל האומר

 לצורך המשכם היא כאילו ,התכונה אל המשיכה
ס והמצא .לה הראוי ההשענות  הפת״ס משיכה כן ג

 נא הנה באמרו הפרק, להפסק לשעם
ד בם ה׳ אף דנזר  שיבואו במה עוד חכור וזכור ׳ י־̂״

 אליה© ויצא מ/לה אוהו תקראנה הוא ג& והסנו״ל
ורסן מתג כמו כי עמו ולוע לוס

^ במשיכה אסור המלה נגינס להשיב לבלום עדיו פ׳  ה
ם ע״י ע טר גלגול יופי לתקן פ  בעל מראה לכל הד

 אחה אשר ההוא המקום מן וראה עיניך ופא .הלשון
 צפונה מחוקק, חלקת שם כי לך) לך (פ׳ שם

ם ודומיהם ,וימה וקדמה  מספרץ עצמו הסגו״ל בבעלי ג
 במשקל הזה הענין לבאר החבר אלינו ישוב נשוב

^  אבל המרו על תחמה ואל .המזג יחסר אל ?י1י
 על דבריו המשך היות עם השניה בהכינה תמשכם

אמח כן גם השלישית  הפסק למקום או לפעם או ב
ק,  הראשונה התכונה שלילת על זולת אץכונתו כי הפר

ם שנית תכונה לה קרי דידה לגבי וכל  השלישית היות ע
ה, בכיוצא מדקדקים ואץ בכלל,  אמרם (לדוגמת בז

 שבוה משוס עליו שחייבין כל משילין פרק משנת על
 מצוה דלגבי וכו' מצוה^יבשבת ומשוס רשות ומשוס
ה, קרי רשות גמורה פ׳ וכן לי  רב אמר הבשר כל ב

 ,חובה אחרונים מצוה ראשונים מים אשיאן בן יצחק
 רשות. אמצעיים חובה ואחרונים ראשונים מיס מיתיבי

 א שרמז ואפשר .ליה) קרי חובה רשוח לגבי מצוה
ה מנ ת  .הפסק ^גקוס או לפעם או באמרו השלישית ה

עליה להשען השנית התכונה תמשכם אבל אמר וכאילו
. לפעם השלישית התכונה או כו'  שיחכאר רחוק ואינמ ו

ט, או אמרו ם ל:}יזה לפנ  להסב שם שתהיה וסבה פע
ם מלת אצל שיבא למה בזה ורמז הדבר, סגי ה משקלה: על הבאים ע נ ו כ ת ה ה ו נ שו א ר לי ה ב ק  ת

ה אי נ ת ביוג , ובחידות במראה הלשון תכונות שלשת אודוה על' שקדם במה בך דברתי פה אל פה .וכו׳ ,  נ
ל, בלתי הכפל פשע יחדל לא דברים עי  ובמה מללו, בדור כי לע^וס מספיקים עצמו ר3הר ודברי מו

ר מחסורך די למלאות ידו אה יפתח פחח שובא תי וכבר לך. יחסר ^ו כי ץ בי ם השו׳׳א ענ  הגעי״א ע
לתה, ר וכחג חו ^ ר ומה להשיג. אין נכתב ג מ ד ^ ו ב ה , מ ק ס פ ה ת, סמוך ר״ל ו מ׳ מו  י*°1ק אנשי כי ו

היו ך, . ר, הצאן במוכרת, סגו״ל הוא עבדי ק ה בציר״י: סמוך הג ל מ ה ו ל דו . ג ה נ ט ק ו
י ה, מלת על השענו בעבור מלעיל לי, הגדולה, אלהים מלת בעבור מלרע אלהים ע פנ ק  וכמו ה

ת :?יבאר ל ה וזו ס כי .ז השגיח, להמנה מבוא p המחוברים לדברים השקפה שום בלי עצמה אמה במלה נ
פמו
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 ״דבר שישונה ואפשר ,הטעמים מבעלי) ״מבלי(צ״א השלישית והתכונה .השנית

 שלש רדיפת הראשונה בתכונה נכרי ואיננו .הקודמות התבונות משתי דבור) (נ״א
ש ולא נח ביניהם יכנם שלא תנועות  תנועה אחר שבאי״ת בתנועה באה אבל ,ת

 ובעת .השנית בתכונה נכרי זה אבל ,בערבי זה יעבור כאשר ויותר, שלש שבאי״ת
 בשיעור השנית בתכונה‘מהם אחת תמשך הראשונה, בתכונה תנועות שלש שיזדמנו

ח, שררך׳ כמו הכפל, בפגישת אלא תנועות שלש רדיפת לה קשה העברית כי נ
או

ל ה קו ד הו י
רי זה אבל כך אחר מאמרו שיראה וכמו  נתכונה מ

ה :השניח נ ו כ ת ה ת ו שי לי ש י ה ל ב ם מ מי ע ט  .ה
 לאשמת ל&גס גשתנה כי ,שעם כמחן הזה בנוסח אין

 מבלי אמרו נחליף אם יפה תיקונו ויעלה ,הסופרים
 הלשון דוגמת והוא ,הטעימים מעלת לאמרו הטעמים
 כזה וטעות ,,הנקוד מעלת באמרו למעלה המוזכר

ד. קרוב א  והכונה ,הטעמים תועלת צ׳׳ל אפשר או מ
 הקריאה ליופי הן כתבלין'לקדרה לסיבות שהטעמים

ם לתועלת ק ד  מאזנים בספר כדבר.הראב״ע ,הפני
ם דרך על שאינו פירוש כל  ולא לו תאבה לא הטעמי

ט, יותר הפירוש ידע הטעמים בעל כי אליו השמע מ  מ
ר ע״כ: ש פ א ה ו נ שו כו׳. שי  איש כי כתבנו כבר ו
 את בהסב חבירו מאת יכלא, לא מקומו את מהם

ס ידם על המתיקר הלשון. כלל תועלת אל שניהם  נ
חד.  אמר השאירו כן ועל אמרו אצל ובמ^היאאב^ר י

 הדקדוק מנתיבות שמן אזנך ־תקח וכו׳ לי ל^^ו#נה
 הונח ומקום ,האלה התכונות שלשת פני על חק במקו '

ק אחת לכל  שנוי לך יתבאר ומשם ,חברתה מבלעדי מ
 הטעמים בעבור־ ר״ל ,השלישית לצורך הקודמות השתים

 קצהו אפס ממנו נעלם לסוד במקומותיהם המונחים
 בסוף החבר לגו שרמז כמו ,נראה לא וכלו נראה
ו :הזאת הדקה החכמה כללות על דבריו נ נ אי י ו ר כ  נ

ה נ ו כ ת ה ב נ שו א ר ת ה פ די ש ר ל ת ש עו ו  .וכו׳ תנ
 והמלאכה ע״ח בסימן לפניך הרציתי דברים .הרגה
ת אל לקרבה לגו נשאו אשר והותר,לכל דיה היתה  הגנ

 ..ההוא המקום מן מוצאם נכון אשני הללו הדברים
 הבלתי הראשונה התכונה אצל כי להודיע והכונה
ר, וכו' הדברים גלגול תקנת אל מעיינת  לא כאמו

 ביניהם יכמס תמעוח:שלא שלש רדיפת נמנעת היסה
 השנית בתכונה אצלנו נכרי זה כל אבל .דגש ולא נח

 ,למעלה כמוזכר וגלגולן המלות חבור ביופי המעיינת
 הראשונה בתכונה תנועות שלש שיזדמט בעת מפיכך
. נח כשיעור השנית בתכונה מהן אמס המשך כו'  רק ו

 הסהר אגן ׳?!לחי כמו הכפל, פגישת שם היתה אם
 כי ,וחמאה דבש -יי5̂ כסו ,אהמ״ע אותיות או

ה גאלה ר ס :למעלה כמוזכר מנועות השלש רדיפת מ

בן . י
עוי :ה^־יאה קלויו סקון טל מנקפיד .וזשנית כתכונה : זר דכר סוא .נכרי זה אבא :לוה ימושו לא אשר מדכי שי  ג

 כי :מלעיל המלה ותהיה התנועות באסה העינה תנא אז גדולה תנועה במשך נקראת אמס מנועה שתהיה י״ל .נח
ת. ן העברי ל. בפגישת אלא הקודש: ^ו פ כ  הסהר אגן כסו במלה: שוות אותיות שתי כשיזדמע מלבד ה

 ,רצוסוס סנופזס שלש כאן והד .ע״ז) ^(!ר(יחזקאל כרה לא ז1כ( ,חנו״ף קמץ השיץ שתמס והקמץ שרר, משרש ז') (שה״ש
> הסמץ « ועכ״ז(מצאום ,מלרע והנגינה ,התנועות כאמת סה״ח במנו״ף נקראם ראשונה מהרי״ש והשו״א ,השי״ן שססס נ

שלש

ר צ ד או מ ח נ
ק קי^-י׳,שמים בסמיכות יאמר ?י^י׳ מן כמו א ה :ו נ כו ת ה  ו

ת שי לי ש ת ה ל ע ם, תו מי ע ט  ר״ל המעמיס כי כצ״ל. ה
ה  וכמ״ש ,הענינים היחש להאיר הם יסודתם ניקר העינו
עי׳ המאזניס כספר־ מראב״ע ) ,(  הועלה שהוא אמר ולכן ק״י

ם: להבנת ר הדברי ש פ א ה ו נ שו ס שע״י ר״ל וכו׳.. שי עינ  ה
נו :הראשונות תכונות השתי מדין דבר שישונה אששר נ אי  ו
רי כ י אינו .נ  הראשונה התכונה מן ישונה כיצד לבאר ומוזר .ז

ת :השלישית אל ומשתיהן השניה אל פ ש רדי ל ת ש עו ו  .תנ
א :רצופות תנועות שלש .קריאת ל ס ש כנ ם י ח ח ביני  או נ

ש  תשחנה בתנועות המלה כשתתרבה המדקדקים אמרו .דג
ל מן כמו מלרע, כשהנגינה לשו״א, מהן אחת  נאמר גיי

ם ,לא גדולים לי ד  רצופות תנועות שלש קריאת שקשה מפני ׳ ג
ל נקראת לכן ,מעע מנוחה בלי מ׳  אל נחפפח והיא בשו״א הגי
 שאו ,אהרונה בתנועה דהיינו מלרע כשהנגינה ודוקא .הד׳
 הנגינה אם ואולם .תנופות השלש במבעא מנוחה שום אין

ה האחרונה שלפני בתנועה מ מ מ ש אזי ה, ש גינ הנ  במלם או ב
 בס במלה מלבד ,לשו״א ההעעה השתנה לא אותיות שלש בס

 הבנים אס כמו ,הנגינה לסנ? שלש דהיינו תנועות ארבע
 שתשתנה נותן והדין ,בחי״ת שהעינה , קי״ג) (סהליס

5^ מן שהוא השי׳ן שתחת הקמ״ץ נקודת  והעיר אבל לשו״א, 9
ר שושן ת ס א ) ה ל ה ) צ ם, שהנגינה מ׳ ץ השיץ במ״  בקמ

»  ,דגש ואחריה קענה בתנועה ראשונה האות אם וכן .כדי
י «ן כמ, בי ם׳ ג רי ד נ ל מ א ם׳ אפר ק p נ רי פ לא ואז א

ה תשתנה ע «ו  גדולה תנועה תהיה אם וכן .לשו״א הראשונה ה
ה תנועה במקום ש, מקבל אינו אחריו שהאות בעבור ^ונ  דג

jp,, ם שי ם׳ חר צי י י ס ס  שבדגש ווה לשו״א, שעי אין בזה ג

 הדגש אל ונחספס במהירות נקראת לפניו6 הקטנה תנומה תהיה
ה, ד ח א p רצופות, תנועות שלש בקריאת טורח אין pול פ i 

 משוך נח אחריה יש גדולה תנועה ראשונה התנועה תהיה אם
 החבר שאמר וזהו .למעלה כמדובר גדולה מתנועה ממשך

 רצופות תטמות שלש שיבואו זר איננו הראשונה התכונה שלפי
, שום ביניהם נכנס שלא אע^פ ח חלה הנמשך נ*ל נ הג ע תנו  מ

ת אבני : הדגש אל מזטסס הס״ק שאז ,דגש או א ת ב ע תנו  ב
ת ״ אי  נם ביניהם שאץ רצופות תנועות שלש יבואו כלומר .שו

 לשי שואי״ה הטעה אצלו נקרא וזה ,ראשונה מתנומה המשוך
 מוספה בלי לבדה התנועה היא שהשו׳א למעלה שכתב מה

אה וזולתה . ע שו״א שאמר בדקדוק טדע ופן .אחריה נח מני  נ
ש, יבוא לא  אמריה שאין ת״ק שואי״ה תנומה תהיה ומעתה דג

ר: רצופות שלש יבואו ראשונה התכונה דין לסי אשר דגש ת  ויו
שר א ר ב עבו ה י . ז בי ר ע ץ כמו ב ענ א הו בלשון מתקבל ש
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 וכן .תמהר תרצה ואם תמשוך תרצה ואם ׳ לי1נ! נסבי כמן- ,אהח״ע אותיות או

 שגי בשיעור נמשכות זאת אחר זאת תנועות שתי קבוץ הראשונה התכונה תכשיר
 משני אהד והפילה ,גאה יחיה לא כזה הדבור כי השנית תכונה וראתה ,נחים

ה כל ן ושמתי שמתי כמו ,השני והשאיר המשכים מ ח  וחבריו תראה הלא .לו ה
הדבור ״ ״ -

ר . צ ד או מ ח נ
ת או :אחת גמלה רצופות מנועות מלש תיו ע או ח״ ה  . א

 מאותיות כאמת לכדו נע שו״א יהיה לא שלעולם המדקדקים אמרו
 סגו״ל פת״ח דהיינו ,אלו תנועות שלש כצירוף לא אם אהת׳׳ע

ן מ׳ ,הגרון מן מוצאם אלו שאותיות מפני והטעם .חט״ף ק  
 אותיות על ניכר ואינו פנימי ממוצא פשוט קול ג״כ והשו״א
 להרחכה■: אלו תנועות משלש אמת אליה צרפו לכך מגרון

iU?’ איוג וחמאם דכש טיזל״י) (  תנועות שלש הם הנה .כ׳
 הנגינה וגם ,ראשונה כתנועה נח וכלי דגש גלי רצופות קסנוס

הן אם :מלרע ג ה ו צ ר ך ת ש מ אם ת ה ו ר תרצ ה מ  ר״ל .ת
ע וכאותיות ככפולים הקפידו לא שלכך  תהיה לא כי אהח׳

ת דו כ  כמכטא תמשוך תרצה אם כי , p כל המכמא על מ
ר וכן :ותקצר תמהר תרצה ואם והמטפים סשו״א אס שי  תכ

׳ ו ץ הראשונה התכונה ע׳׳ס כן גם יסכן וכן .מ תי קבו  ש
ת עו ו  זו אחר זו רצופות גדולות תנועות שתי שיכואו . תנ
 השרש מן כמו ,נסתרים נחים שני כשיעור כמכטא הנמשמר

ם ה או שנאמר יתכן שו ת א ר ה ו נ כו ת ה
ת י שנ  ,נאה יהיה לא כזה והמכטא שהדכור כהיות אך .ה

 ותשאיר הגדולות מהתנועות אחת השנית התכונה תס^ לכן
א‘(? ההפוך וכוא״ו מךשום ונאמר ̂ השנית הנ׳ ^ הי ^ 

ה א ר כו׳ ת ה מכת ידבר עתה .ו  תכריע אין השלישית התמנ
טל ־

ל ה קו ד הו י
כן ר ו שי כ ה ת נ ו כ ת ה ה נ שו א ר ץ ה בו תי ק  ש

ת עו ו תנ ה וכו׳ ה ת א ר ה ו נ ו כ ת ת ה י נ ש כו'. ה ו
 הורה מלעיל המנה שהעמדת להראות התלותי כבר
 שאמר בידינו הכלל כי נח בשו״א מובלעת אות על

 במלות והנה נראה^ נח או דגש ימצא קכונה תנועה
 והבי״ת הגימ״ל אחר ימצא ולא יראה לא ו31

 הן הרי מלעיל להיותן כי אפס ,מהמה אמד שוס
 במעם במסבו שהמלך עד כי גבבר ן1^,ן5

 הודגש שלא אע״פ ריהו נתן המובלע האות ,מלעיל
.טעס יעבור עד רגע כמעכו .שס נסבא כי ̂ במבטא

 שירה מפרקי בשני המדקדק אליה הר׳ כתב וכבר
 t מכחידות דגש אחריהן .וז״ל הקטנות התנועות על
נלכדות^ בטעס אם אך מולידות^ הן נח לשוא או

שס הרחיב עצמו והוא .ע״כ ,נאגדות אחריהן רפות
 התנועות תתת הטעס שבהיות באמרו דבריו כונת

גבר וןטח בן וי ^

,הרשי אחריהן יבא מלעיל שהן לפי ודומיהן
 עתיד ׳ ילדך צור על כתב ההרכבה ובספר .ע״כ

 והיו״ד נשה ושרשו הלמ״ד ונחי נו״ן פ״א מסמרי לנמצא
 והיהה ׳ והראוי ,הפעל למ״ד ה״א במרךס

ת עצמה היא וזו .ע״כ ,מלעיל הוא כי חסורסו הנח ובא להדגש ראויה f השי  עצמו הפסוק על הראב״ע טנ
 כי זכרנוהו אשר את לב על שומך אחרי החבר דברי כונת בהבנת עיניך יאירו ובכן . מבולבל הוא לשונו ואם

 דרכו לפי יתנועע ובו הדבור מחלקי הוא גם והשו״א .הדבור מהחנועפוח ומלק חלק■ כל אצלו חקרא תנועה
׳שקדם כמו וטבעו  דבור חלקי שני בה יקובצו מלעיל; בהעמדה הנצבת ■משל דרך ^,?יל׳י שמלת המפר כונה והנה .

ס ם; שני בשיעור ונמשכים זה אחר זה םחטעעי מי וחבריו שמתי כי ידעת בשכבר יאמר וכאילו נ
ט שוב קום בהם והשרש העי״ן מנסי הס ם במלח הכהובה האל״ף היא הקמ׳׳ן שאחר והנח ,׳ו א ק  ו

 יו״ד שעיניה״ם הפעלים אצל המכלול שכתב וכמו .המתחלפות יהו״א כמנהג הפעל f עי תמורת שהוא ;שאון
ה. וא״ו או ח שיורה הלמ״ד ובין הפ״א בין קמ״ן שם אין לומר באנו והנה.כאשר נ
ת ;הנחה העי״ן על ע הנשימה הארכת מכח כי ;חסרונו אה ימלא מלעיל הפ״א העמדת מקום החבר ^ד

 ומ״ס נסתרת נסה וא״ו והם נחים שני שיעור כי ׳ והס הטעות השתי המשך וזהו ;שזכרט כמו נח יולד
 מדה כראוי הכל ישוער מלעיל המלה הערת ידי על כי כאמור; שוס בשורש להמצא הראוים נראית נחה
ד. וקצב אחת ח  נראה; והאחד משוך שהאחד הללו נמים השני מנין עצמו החבר מדברי לדעת הראית וכבר א
'1׳®אי כמו ׳“׳ י  יופי המעיינת השנית התכונה אמנם המלכים. שבעת אצל למעלה כמוזכר וכו' י

לשפוט הלשון לבעל יתרון יש כי ;לזה הצורך הביא כאשר המשכים משני אחד להפיל ראתה הדבור גלגול
גלגול יופי מצד הלשון בעל ראה לא כי ;לעתיד מוסב מבר פעל שהוא ’^“^3 במלח עשה כאשר ;ככה על

 הזאת המלה שבהשפילו ר״ל ,השני והשאיר המשכים משני אחד הפיל רק ,כבתחלה מלעיל להעמידה הדבור
ם נתבטל עלרע  טפס היות ועם .לבדו המ״ם שחתה השני ונשאר והמ״ם השי״ן בין המובלע השו״א טע

 רמז המכלול שבעל לי כמדומה ;הבר של לטעמו מתחלף הוא ודומיהם קמתי שמחי שמת במלות המדקדקים
 שכתבנו הטעם על ועוד ז״ל; כתב המדקדקים לשאר המשותף הטעם לזה הקדימו אחרי כי הנזכר; במקוננו אליו

מפלח; האוח על שמורה כ. לן־; דע ואחה ה ״ ם מפני זה היה שעוד אצלי וכונחו ע  שזכר מלעיל ההעמדה טע
ה .הטפלה האות על במשיכחו מורה שהוא הקודמים בדבריו בסמוך שס מ  שכתב מה כונתו על ראיה מקום ו

ף ;וז״ל כך אחר סי ט מ טל ,העתיד על ויורה על החבור וא״ו ו כמו ;מלרע המלה ותשוב הנח י
ט' ועלית אלהיך; ה' עד כ. ;ו כרט. אשר המכר דברי הן והן פ׳׳  הזה שהענץ היות ועם ז

קאמר ועוד וחדא ;והמגונה הנאה אל זולתי בכאן בחינתו היחה לא ,והעמיד העבר בין להבדיל ג״כ מועיל
m\ ה על פ״ח סימן אמרו א :שמה שנתבאר כמו והעתיד העובר ההפרש מן ביניהם שיש פ ל ה ה א ר ל ת ע פ

ריו חב ו
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 / קמ״ץ והיא הפ״א ותנוח ,פת״ח והיא העי״ן תמשך ,הנקוד בהפך בו הדבור

 ועשה לי אמר השאירו כן ועל ,רפה לנח לא להשען אם כי איננה העי״ן ומשיכת
 פעל רואין אנו וכן .הקטנה המלה על שנשענו מפני ,הראשונה התכונה על לי

ונאמר / פסוק בסוף או באתנח ונמצאהו זה עלת ונבקש .עבר פעל והוא קמצי״ן בשני
שזה

יהודה קול
 העי״ן תמשך הנקוד בהפך בו הדבור וחבריו

 .וכו' קמ״ץ והיא הפ״א ותנוח פת״ח והיא
 והכלל .לו אשנה ולס שקדם במה זה ביאור עלה כבר

 להמשיך הראשונה התכונה משאס כפי ראוי היה כי
 אמר׳ פעל ־5לןמ ̂ הן(על שתחתפ״א הגדולה התנועה
 לדמיון הלמ״ד^ עם הפתוחה העי״ן קריאת ולחשוף

 דם1°פל ןן«ן5א5 פקדה^ בפתוחי המכלול שכתב מה
 חית ואכלסם והתי״ן קמוצים והלמ״ד העי״ן
 ותחמף מלעיל שהמלה לפי ̂ תמצא ולא ׳?,ם1°ובר השד^

ם התי״ו קריאת  אבל y פתוחה התי׳׳ו ק על המ״ם ע
 שתעמוד לפי ,קמוצה התי״ו הפעלים כנויי שאר כל

כ. ,תחסף ולא המ״ס עם התי״ו קריאת• ״  היה וכה ע
התכונה לולא החבר^ דעת לפי משפס
 העי״ן משיכת והיתה ̂ מלרע מעמה את ששנתה השנית

ם  רפה הנח לצורך לא קסנה בתנועה- נקודה היותה ע
 פח״ח אחר משוך נח יאות לא שהרי ,שם יולד אשר

 באחרית ההשענות לצורך זה היה רק למעלה; כמוזכר
 כן כי ,כאמור רגלה לכף מנוח המצא למען המלה

 אמר? אמך הד^ןך^ גלגול יופי לתקון הלשון מלך יסד
 יקרא רפה ונח .ודומיהם אכלת אכל »מךתי»

 דברים זה אחר המצא ועוד .נסתר או משוך הנח אצלו
 ששם ׳ ?^1“ נחמה וכן אמרו אצל לעניננו מתייחסים

 מאד מועילים המדקדק אליה והר׳ המכלול דברי עלו
.וכו׳ השאירו כן ועל :לכונתט
אם כי היה לא הזה ההשתנות וכל הואיל הכונה

נחמד אוצר
 פעל בשרש השחכל ואמר ,הראשונה התכונה נגד המבמא מל
 הוא בו הדבור כי ותמצא ,פעל משקל על הבנויה האחרים וכל

 כי ,הנקוד פי על להיות הראוי אל מתנגד ,הנקוד בהפך
 במבמא נמשכת הפ״א שתהיה במלת ד״מ הראוי מן

 במבמא נמהרת העי״ן ותהיה ,הקמ׳ן והוא ה״ג שנקודתה
 ולכן העי״ן תחת שהנגינה להפך הוא ובאמת ,סת״ח שנקודתה

 הפ״א ותנוח ; פת׳ח שנקודתה הגם יותר נמשכת העי׳׳ן
 :ת׳ג שנקודתה הגם במהירות הפ״א ומבטא .קט״ץ והיא

 שתהיה הג' התכונה בכח זה אמנם ,וכו׳ העי״ן ומשיכת
 ,להשען רק הזאת והמשיכה ;הנגינה בעבור נמשכת העי״ן
̂נח לא :המלה הברת לסמן  סח על להראות לא אבל . רפה ל
 כן ועל :הפת״ח אחרי נסתר נח יבוא לא כי ,שיחסר נסתר

 הברת לסמן רק הפת׳ח שהמשכת זה על והראיה .השאירו
 התכונה כפי הפעלים במקצת הדבור בא באמת כי המלה,

 i ,ח׳) (מ״ב תח?ה חיה יין ?,?י כמו , הראשונה
 ,ת״ג שנקודתה כראוי הפ׳ שתמשך ,ח׳) הזה(דברים החיל את

 המלח על שנשענו מפני מלרע הנגילס העמידו שלא והטעם
 שלאחריהם הקטנה המלה אל רצופים האלה שהפעלים ,הקטנה

 ,ועשה אמר במלות הדבור יפסוק ולא ,העקרית בנגינה שהם
 והחיר״ק הפת״ח על רצופות נגינות ב׳ יבואו שלא ולמען
 ,לי עשה במלות והלמ״ד השי״ן תחת או ,לי אמר במלות
 רואים אנו וכן :כדינו הקע״ן ונמשך מלעיל הנגינה הציבו
 והוא ,כ״א) (בראשית י5? כאשר כמו ,קמצים בשני פעל
 משפטה שלפי ,הראשונה התכונה נגד זה ויהיה , עבר פעל

 עלת ונבקש :ופת״ח קמ׳ן נקוד נסתר יחיד עבר פעל כל
כמו ,בס׳׳ס או באתנח נמצאה הסבה נבקש אם אך .זד,

במשלנו
 תכונתו על מושבו לאיתן הדבור ישוב שוב הזה הצורך ויוסל יפול כאשר הנה ,כמדובר ההשענות לצורך

 במישור עמדה רגלם אז ,לגבולה ישענו אשר זעירא למ^^ ודומיהם ועשה אמר בהסמך כן ועל ,הראשונה
מלת דוגמת איננה קמוצה שכולה ’’ מלה היות ועם ?,?יי מלעיל; הראשונה מתכונתם על

 ץ עי פה״ס לדוגמת ענין אינו אם מ״מ ;הזה הדבור כל נוסד עליה אשר פה״ח וחציה קמ״ן שחציה
 הענין כי ;זעירא למלה הסמכו מפני כובעו על הנמשך הפעל פ״א לקמ״ן ענין תנהו ,נמשך הבלתי הפעל

ר קריאת חלוף המכלול כתב וכבר .בשניהם שוה צד הוא הזה מ ה א ש ע ;וזולתם זעירא מלה עם ודומיהם ו
בסמוך כשתבוא ־ י׳' י“? מי מלרע; המלה וקריאת וז״ל; למשקל הראשה האבן אצל כאמרו
וכו׳; בי (?ולא ׳ י’ ׳ אבי על,״, ̂ ,,,(ע,,! שהיא למלה או זעירא למלה
 וייבש י״ג) (מ״א ׳ י׳1•? ?ל? מי מ׳) (ישעיה ;מלרע הדרך זה על מהם באו וכבר j וז״ל עוד שם וכתב .ע״כ

 (?ר מי מ״ד) (ישעיה ;וכו׳ בייי* אי׳® ל׳לר׳ ה׳) (שם ;זעירא למלה ודסמוך ,׳וכו ללר׳ לא כי הנמל
 שהיא מלה או זעירא מלה סמיכות בלתי מלעיל באו וגם .וכו׳ לדעתה ״יי ולא ל׳׳ח) (בראשית ׳

 לפניך הצגתי אלה ודבריו .ע״כ ׳ ׳טאליייאי׳® שאול מ״ג) (בראשית ׳ ^,כר־עליגי ז׳) (מ״ב ,מלעיל
ם כי נסות לבעבור  התכונה ע״פ ישונה ופעמים ׳ “׳?אליייאי׳ כמן ̂ הלאשק מתכונתו על הדבור ישאר פעמי

 התכונות משתי שישונה אפשר השלישית בתכונה כי למעלה החבר דבר אשר והוא ־ ל־ד מי כמו ;השלישית
כן :הקודמות ו ו אין אנ ל רו ע י פ נ ש ״ן ב צי פ א ק הו ל ו ע ר פ ב ש ע ק ב נ ת ו ל ה ע  כתב כן .וכו׳ ז

ח, וחציו קמ״ן חציו העובר הפעל וז׳׳ל, השלישי באופן הראשה האבן אצל המכלול ת״  או פסוק בסוף ואס פ
?י כאשר שרה את פקד כמו ;קמון כלו כאהנח הנח שזה ואמר .ע״כ ;כלס וכן ׳ ;׳?ב לא לצים ובמושב ׳ ?

ג״כ נוכל ואולם .וההפסק העמידה בעבור השנית התכונה פי על הוא השני הקמ״ן אחר שם נתישב אשר
ם מכלל האתנח להיות ;השלישית התכונה אל הזה המלוף ליחס  bו ;בכך מדקדק החבר שאין אלא ;הפעמי
לתקנת השנית התכונה הוראת לצורך לפעמים יגאו שהשפמים ועוד .דברנו כאשר ליה קרי שני ראשון לנכי

גלגול
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 הולך הזה הענין ונמצא .וההפסק העמידה בעבור השנית בתכונה נתיישב הנח שזה
 הפסק מקום ונמצאהו עלתו ונבקש בזקף, קמצים בשני פעל עוד שנמצא עד כן,

 שלא הצריכו אחרים דהקים לולא ,פסוק סוף או אתנח שיהיה דיניו והיה ,בענין
ה ולא באתנה יפול סו  על■ פסוק ובסוןש באתנח פתחים כן גם נמצא כאשר , פסוק י
א, ההלוך זולת  מפני גיאסי׳ עלת ונמצא רתשבלגה• רנן;תי, וילך,_ויאםר. כמו ההו

 שאחריו מה אל צרכו מפני ,בו לעמוד ויאמר דין שאין מפני ,הענין על ההקפדה
• שקדם מה על בהשבה שלם ענינו כי ׳ אמי כאשף כמו המעט, אלא ,העגין כהשלמת

והוא
ר צ ד או מ ח נ

 נתיישב הנח שזה ונאמד תחההמ״ם: חנח6ה גמשגינו
 אחריה שמושכת גדולה בתנועה המ״ם באה שלוה ונבין .וכו׳
 ותהיה הקריאה, יופי שתכליתה השנית התכונה בעבור גסהר, .נח

 הזה הענין ונמצא :הענין והפשקה העמדת לסימן הת׳׳ג
 שהפכו עד המדה על הפריזו הזאת הסיכה ובעבור .כן הולך
 כאתנח .כך כל מפסיק שאינו .הזק׳ף ל5א גם לת׳ג הה״ק

 שבא הרבה וכמוהו י״ד), (ישעיה H? עתודי כל כמו וס״ם,
 ,מפסיקים בשאר גם אס כי בזקף דוקא ולאו .בז״ק הקמ׳ין

 כמו ,קמ״ן לפעמים בהם יבוא ורביע הטפמא נמו
ם ,גטפחא שהנו״ן ,ה׳) (שם צכאות ה׳ ש ) ו י נ ז א ב ו  

 עלתו ונבקש הרגה: ודומיהם ברביע, שהמ״ם ו׳),
 לסמן הת״ג שבאה הסבה נמצא אלה ובכל .וכו׳ זגמצאהו

.וכו׳ דיניו והיה :הענין הפסק  אתנח שיבוא הדין מן והיה .
 אחרים. דחקים לולא הזה: ההפסק לסמן פסוק סוף או
 ,פסוק וסוף אתנח ע׳י כך כל הפסוק להפסיק יכלו שלא רק

 קטן מפסיק רק ושמו ,הענין מובן שיפחת מדבר מדאגה,
 ואז ,וכל מכל לחלקם לא אבל ,הפסוק חלקי להפסיק הערך
 חלקיו נפסקו גם אם הנכון בחבורו כולו הפסוק כל יעמוד

 פת״ח נמצא זה והפך .נמצא גס כאשר :מועטת בהפסקה
 למשפט מתנגד .וכו' ההוא ההלוך־ זולת 'על ;נאתנח

̂ד1 רבקה את העבד ויקח כמו הטעמים  ,כ״ד) (בראשית ״
 וכן ,לקמ׳ן הסגו״ל שתשתנה הראוי ומן נס״פ הפת״ח שבא

נא מה וכן גאתנח, הפת״ח ,(שסיי׳ד) ויברכהו
 (תהליס ך*'טבך,ד׳ וכן באתנח, הפת״ח כ״ז), (שם

 אחד b של הטעם ומבאר ,.פסוק והוף באתנח פת׳ס ,ל׳׳ז)
 באתנח הפת׳ח שבא הגיעם .ויאמר עלת ונמצא :אחד1

 להמשיך שיקפיד .ן העני על ההקפדה מפני ;ויאמר נמלת
 מפני :כך כל בה להפסיק ולא , שלאחייה הענין אל האמירה

 הראוי מן ההפסק יהיה שלא מפני .וכו׳ ויאמר דין שאין
 הקריאה תתמיד למען וכו'■ צרכו מפני ;ז^תד כמלת
 כאמירה מן שלאחריה מה אל רהוטה ותהיה ויאמר ומלח
 אל ויאמר מלת לחבר הצורך וכזא ;האומר אמר אשר הסיא

 רק ולכן .המעט אלא :הענין מובן לשלמות שלאחריה מה
 או ,שזכרנו כאשר כמו ,אמר גמלת יפסיק המעט טל .

 כי :י׳ח) (שמוה אשר כל ויעש כמו ,הפסוק בסוף
 מלין לחבר הלוע סן אין האלה במשלים כי שלם. ענינו
 יבוא לא וגם הספור נפסק נזה כי ,שאחריה מה אל ??י

הם כי .שקדם מה אל גהשבה :האמירה דברי אמריה
נמשכים

ל ה קו ד הו י
א :הדנור גלגול צ מ נ ן ו י נ ע ה ה ך הז ל  ר״^ .כן הו

כר הדרך על המיד יהיה כן ד :מז א ע צ מ ד שנ  עו
ל ע י פ נ ש ם ב צי מ ף. ק ק  אצל במכלול ככחוב בז
 קמוצים בזקף בהו וגס וז״ל ׳ למשקל הראשה האבן

ם, במקומוח ההפסק משאני לו יש הזקף גס כי בי  ר
 והרבית לרעב׳ לממו לא סבול י״ח) (יחזקאל

ש :וכו׳ לא ק ב נ תו ו ל הו ע א צ מ נ ם ו קו  מ
ק ס פ . ה ן י נ ע  שם היה המאמר משמעות כפי ר׳ל ב
 משפט לזקף גס שיש המכלול כדעת ,הדבור הפסק

ק. הפס ו וז״א ה י נ י ד ה, הי ה ו הי ח שי נ ת ף או א  סו
ק סו א פ ל ם לו קי ח ם ד רי ח כו א רי צ א ה ל ל ש פו  י

ח נ ת א א ב ל ף ו סו ק ב סו ה .פ סנ  היותו שמנע מה ה
 לטעמים היה המורהם, זקף ונא פסוק סוף או באחנח

מנו. ענינם נעלם ולרמזים  בדבריו שהעיר וכמו מ
 סודות הזאת הדקה החכמה ולמחבר באמרו האחרונים

, ממנו נעלמים כו'  באמרו ליה בדמיא ואסברה ו
ר ש א א כ צ מ ם נ ם כן ג חי ת ח פ נ ת א ף ב סו ב  ו

ק סו ל פ ת ע ל ך זו לו ה א ה הו  בהפך ר״ל .וכו׳ ה
 ,אס״ף במקום לקמ״ן הפח״ה השחנוח על הנזכר הכלל
 בפת״ח המה ואשר ,וז״ל ל׳ר באבן המכלול שכהב וכמו
ק ,בקמ״ז !הענין בהפסק אם  לה יש כי ,בשלשלת ו

 מהם ובאו ,מדמו משה ויקח “?“יי׳ הפסק משפט
ח, בהפסק  מפרץ וחקה ׳“תהלרליאלי׳י׳נ׳ אלהי בפח״
ק ות»כל, ק ק וי»כל, , <>«בל1 ייאמר ,

״י וכל ־••־ו וכל ,פסוק וסוף באהנח פת״ה  ,וכו׳ -י
 השלמים וכשיהיו ,וז״ל השנית באבן עוד וכתב .ע״כ

ץ ,ובזולתה בוא״ו ,מלעיל לעולם יהיו בהפסק העי  ו
^ תאכל פן ׳ ??.־? ממנו אכל לבלתי ,קמוצה כו/3ן ?ו ^ 

ח, בהפסק מהם באו וכבר ת״ ??'זיי'4 נא הנה בפ
 כל המסורת פי על וכן אמרו עד ,וכו׳ ואני

■והצלתי והצלת ודברתי וךברת ושברתי שברת

 הנקרא השני ובטור .ע״כ ,וכו׳ פסוק וסוף באתנח
 ובהפסק בפח״ח ולרבות ,ז״ל כתב בנין,נפעל

.בפת״ח בהפסק ובאו ,בקמ״ן  הפסק בלא מאשר והם ,
ד תש?ךנ וקשחוחס וגו׳, הפתחני' ^צוך״ו..,

:ע״כ ,וגו׳ רשעים זרושת .כי , ונו׳

הפסק במקום

א - - - . . צ מ נ ו
ר עלת מ א י  פהחוס סכה כי החבר יחשוב .וכו׳ ו

 מצד שם נפסק היוהו עם ההוא במקום שלס בלחי המאמר משמשת היות על היא
 היוצא המעט זולתי תמיד כן נוהג הזה והדבר ,משמעותו דין לגמר שאחריו למה צרנו עדיין כי וזה ,הטעם
ב, פי על המיוסד הכלל יעזב לא למענו אשר קצורנו מצד מכללו  בכל לשמרו ראוי משפט זה היא כי . הרו

י נוהג הזה הפגין שאין והודיע .הדברים ת ל מ ר במלת כמנהגו ב מ ההיא כי הפסק, במקום הקמוצה א
■ הנקד .
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נחטד• אוצר
דם, הספור הל נמשכים ה׳ כמו הקו  כאשר שרה אה סקד ו
 הענין ונפסק ,ככר אכרם את הבסיח כאשר השעור ׳

ה  וכן ,אמר אשר האמירה מן הספור אחריו רא לא כי נז
י אשר כל ויעש חותנו לקול משה וישמט ? א = ? הו  ראוי ו

ץ ט״ ק כו׳ ל  מפני בקמ׳ן להנקד ראוי האלה במשלים ולכן .ו
, של גמור הפסק מקום י שהוא ענין  ו'>זמד וינרכהו אמנם ה
 שגא מפני ,ויאמר אצל ההפסק אין ,טליון לאל אגרם גרוך

 הפת׳ת בא בדין ולכן וברכתו, צדק מלכי אמירת אחריו
ה וילך אך :באתנח רנ ב ש ת  באתנח הפח׳ח בהם גם שבא .ו

י :וס״פ פנ ה מ ש ק ק ש תי ע ה שבר ל  קטן שבר היינו .ה
 :הקמ׳ז והוא גדולה פתחא אל אותו לשנות קשה ,הציר״י שהוא
לי ב ל מ לגו  בתחילה לשנות ההכרח מן שיהיה ,אמצעי מבלי .ג

בל :לקמ״ן הפת״ח ואת לפת״ח הציר״י את הו א קו תי ע  ה
ל ח א ת״ :הפת״ח אל היינו אחד בשינוי לשנותו בחרו ולכן .פ

א מ ש ו

 להעתיק שקשה מפני והשבתה ילןי1אך הפסק. מקום שהוא מפני לקמ״ץ ראוי והוא
,פת״ח אל העתיקוהו אבל ,נלנול מבלי גדולה קמצא) (נ״א "פתהא אל השבר

ושמא
יהודה קול

?י כאשר כמו ,נקמ״ץ הנקד  שהיה לפי ,שזכרנו ?
סג לא כי שקדם, מה על כהשבה שלם מנינה  יו
 היה כן ופל ,מקו להשלמח שאחריו מה אל כלל מנינה

 כמשפט. גמור הפסק במקום בהיותו להקמ״ץ ראוי
מו אמרו והנה ר כ ש א ר כ מ  אמרו עם נקשר ,■א

אין □פגי ר דין ש מ א כו׳. וי א שאמר ומה ו ל  א
 שלא מהם איזה הכלל מן להוציא בו כוון המעט

 כמו המונה הדרך פי על ביאורו להשלים שכלנו ישיג
אין אמרו ובענין ,שזכרנו ד דין ש מ א י ד ו מו ע  ל

י בי נ פ כו מ ר א י צ ל ה א ו מ רי ח א  צריכים ,וכו׳ ש
אח שאף לומר אנו ם'ז  שם להפסיק הלשון בעל ראה ג

^ במלח שזכר וכמו ידענום^ לא דמקים בעבור מ  א
 אכן .ותשכח דוק לקראחנו הציב זה לעמה זה אח כי

צחוח בספר כהב שכן בזה, טעמו אח שנה הראב״ע
חו, ח יפתח וכאשר סמוךלראשי ו ם אחריו שיש בעבור ^ מ״ ^כ ה א ר חנ ת נ מ  היה אם גדול יקמץבקמ״ץ א

 חחמה ואל ,מעמד שהוא בעבור ונקמן ,חרוז מצי הוא וכאילו ,להט אחד משפט כי באחנח או פסוק בסוף
 אחת מדרגה עלה והנה קטן בפח״ח חחלה היה כי ;פסוק בסוף גם באהנח והוא פתוח שהוא כל מל

 פל יאיר דבריו פתח במקום מאזנים בספר שכתב לדרכו הולך• הוא והנה .ע״כ ,לו ודי גדול בפח״ח להיושה
הכל כמו ,מלעיל והיא אהח״ע מאוחיוח אחח שלה שעי״ן מלה כל וכן ,וז״ל הסת״ח משפטי
 שהוא סגו״ל שניהם היו ומחחלה ,נפהח העי״ן ובעבור משקל על היות בעבור j זה ולמה ;פתחי״ן

י‘ד* כל מקרה וכן ,לגדול מקטן שב הגרון אוח ובעבור קטן פת״ח  פח״ח הוא ,ואתנח פסוק בסוף שהוא -
י י״-־ד וכן ,קטן בפת״ח צתחלה היותו בעבור גדול ל  על כחב שרה חיי פרשח החורה על ובביאורו .פ״כ ׳ ״
̂ו■ רבקה את העבד ויקח  קטן בפח״ח היה בתהלה כי ,נקמץ ולא פסוק, סוף הוא ואם פתוח וילך ,וז״ל י־-־
י וכן ,מדרגות שתי לעלות יוכל ולא ל  המדרגה סדר בדין הוא גס מודה החבר היות עם והנה .ע״כ ׳ כ

ך, שיזכיר וכמו בנקודות ך, וא״ו בלא אצלו המלה תבחן כי במלת בו להשתמש ראה לא בסמו  כי ההפו
לולא הפסק במקום הקמ״ן מדרגת אל להתעלות הראוי מן היה כן־ ועל ׳ יאמר כעש

 וכמו סגו״ל נקודה הפסק בלא בהיותה במלח בחינתו פני ששם בסמוך תמצא וכן .בדבריו המוזכר השעם
 מה לו והספיק ׳ בסגו״ל שמשפטה ההפוך וא״ו עם שהיא כמו המלה יבחן הראב״ע אולם .שיבא

ך מטעמו שזכרנו ך א ל ה וי רנ ב ש ת י ו נ פ ק שקשה מ תי ע ה ל השבר ל א א ח ת ה פ ל דו י ג ל ב  מ
ל ט ל )גדולה קמצא לתקן ראוי גלולה פחחא ובמקום ,בספרים נפל שטעות נראה .וכו' ג  מבוארת, וכונתו . *

הציר״י, שהוא השבר במדרגות להעתיק קשה שהיה מפני הוא ,הפסק במקום ותשביניז דלך ן<^,ןן,ן
הפח״ח אל הציר״י מן לעלות היו מדרגות והשתי ׳ .:לו במלות הפסק בזולת היה אשר שקדם כמו
מ״ן. אל הפת״ח ומן ק  אמצעי מבלי במדרגה ממנו רחוק זולחו אל דצר להעתיק ר״ל גלגול, מבלי וזה ה

הפסק בזולת מלה כשהיחה כי בזה לנו ורמז .הקמ״ן אל ולא הפח״ח אל העתיקוהו ולפיכך ,אלין ינלגלהו
ראויה

ר ♦) בב ם היינו ו מלי  כי ,גדולה פסחא הקמ״ן שם קרא ק פל כי ולומר ,הדחק ידי מל הנזכרה סגירסא להננמיד י
ם א10 השבר  הקצה אל הקצה מן הפכים הם והשבר הקמון כי הקודמת מחלוקתו לך נתבאר כבר כי ,בהברה נפתח הוא ג

 הפת״ח לבין בינה להבדיל גדולה ואמר .הברתו תצר אשר הציר׳י בטרך לקמ״ן גדולה פתמא שם יאות ולפיכך ,בינונית והפהחא
 הקמ״ן יכניס פטם כי אחרת ראיה רואה אני וטוד .גדולה או קטנה תנוטה לטנין רק הפתחות לטנין לא ,אצלו קטנה שהיא
' סימן ברביטי שהרי הפתהא, בחלק ופטם הקמון בחלק  האותיות בשאר לבטא נוכל שלא מצד אהו״י אותיות מטלת נספרו ג

א צ מ ה ב א ^ ה א, לאל״ף הפתחא וז״ל, אמר מאלה, אחת שם א ה״ א״ו, והקמ״ן ו  אליו השים ואם .ט״כ ,ליו״ד והשבר לו
 הנה כמבואר הקמ״ן אל מיוחדים משוכים נחים הם והה״א האל״ף אמנם כי ,ג״כ הקמ״ן טל שם נאמרת שהפהחא מראה לבך

 נהtהרא בתכונה משוך נח אחריהם יבא לא והסגו״ל הפת״ה כך אחר באמרו והקטן הגדול הפה״ח אל יומשו ובשניות ,גסמוך
א׳ו אל שם ייחד אשר הקמון צי תראה תשוב וטור .שיתבאר כמו השנית בתכונה תמשכס אגל  אל בטצם טנינו יאות לא הו

 במגלת להראב״ט שמצינו ממה זו כונה ותסתייט .בפתחא רק בקמון שם נכלל לא הנה כי לאות וזה שזכרנו, כמו הקמ״ן
טדר, סדטת ה״א טל להורות למס למ״ד נפתחה שכתב למס, מלהיתה איבה ל. ,הלשון טל להקל המ״ם נרגש ולא הנ  והנה ט״

ה עין א  כי .הדטת ה״א בלא כמשפטה שבאי׳ת היותה בלי טל פתוחה שקראה אלא הספרים, בכל קמוצה היא למס למ״ד ט ח
ן מנדלה מדוקדקת לבחינה צטכה השעה אין אמגס : לקמצות פתסות ט
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ה, מהדרך [_ק?תי ושמא ח. בעמידת הציר״י והעתיקו [.קן ששרשו בעבור הז ת פ ל  א

 עד בסגו״ל, והוא הפ״א משוך ,מלעיל משקלו על בא אשר וכל נתמה וכן
 וישוב העי״ן למשו-ך העברי הדבור צורך מביא היה הפ״א משכו לא שאם ^שנהשוב

 תימח ואין .תימה דבר וזה ,סגו״ל אחר רפה נח והלמ״ד העי״ן בין ויהיה ,מלרע
בפ״א ̂ ■

נחמד אוצר
א מ ש תי ו קנ ך ז ר הד ה מ  כמו ,נס״פ פסח ו5 גם שגא .הז

 הציר׳׳י שנשתנה ,)י״ח (כראשית ואני אלד אמנם האך
 הציר״י העתיקו ולכן ,כציי׳י הקו׳׳ף זקן כשיש כי ,לפת״ח

ה ד מי ע  :הפת״ח אל פסוק וסוף באתנח ההפסק כמקום ,ב
כן ה ' מ ת ל נ ע פ  שהכאנה כשמות לתמוה יש זה וכמו .וכו' מ
ץ“? כמו ,נקודות כשש ׳ משקל על לו על = 1(.? י ק ש  מ

ל עי ל  :מלעיל והנגינה משקל על שהם להם הדומים וכל .מ
ך שו א מ א הפ״ הו ל ו ״ סגו א תנועת נמשכת ככלם .ב  פ׳
 :ת״ק כל כדרך קצרה להיות וראוי כשגו״ל שהיא הגם ,הפעל

ד ב ע שו ח  שכדין נמצא כדכר העיון אחרי אמנם .וכו׳ שנ
כו לא שאם ;כנגינה הפעל פ״א הטעימו ש א מ  שאם . הפ״

א היתה ה •אזי .נגינה כלי הפעל פ׳ א הי בי ר צורך מ בו ד  ה
ך :עכרי לשון מדרכי יחוייכ .העברי שו מ ״ן ל עי  להיות .ה
י כמכטא נמשכת והיא הפעל כעי׳ן מלרע הנגינה  :הנגינה ע׳
ה הי ״ן בין וי ד העי מ״ ל ה ת ו ל אחר רפה נ ״  ואז .סנו
ן תנועת י כמכטא נמשכת תהיה הסגו׳ל שהיא הפעל עי׳  ע׳

ה, דבר זה ויהיה . אחריה נסתר נח מושכת כאילו הנגינה מ  תי
אין :נ״נ אחריה מושכת אינה שהת׳ק ,הלשון כדרך שלא  ו

ה מ א תי ,זרות זה אין ,כפה״פ הנגינה כשנעמיד אכל .בפ״  
אם כי ,אחריה נסתר נח הפעל פ׳׳א תנועת תמשוך לא אז כי

נח

יהודה קול
 היחה לא כי נקמצח, היתה כהפסק אז ,להפחח ראויה
 בטור המכלול שכחב מה והוא ,אחח מדרגה רק עולה
 בפה״ח תפ.קךגה ̂ ןז״ל נקעל בנין הנקרא השני

 בלא מאשר והס בפת״ה בהפסק ובאו .ובהפסק'בקמ״ץ
א החבר שאמר ומה .ע״כ ,'וכו בציר״י הפסק מ ש  ו

תי קנ ך ז ר ד ה ה מ ר הז בו ע שו ב ר ש קו זקן ש תי ע ה  ו
ר״י צי ה ה ד מי ע ל ב ח א ״ ת  שכתב מה דוגמה הוא ,פ
ה, השלישי באופן הראשה האבן אצל המכלול מנ  כי מ
 במקום בפה״ה הבא ,ל״ג) (ישעיה -"P- לבנון החפיר
 השלם בספר אלעזר בן יעקב ר׳ לדעת זה היה אתנח

 כמו ,בציר״י ?׳Pr היה הפסק בלא היה שאילו לפי
̂'Pt וסוף קנה  מפני לפת״ח והוסב ,)י״ט (שס ’•?

 באתנח היה בפה״ת מגזרת היה אם אבל ,ההפסק
 בכל הטעם זה כי וכתב ,יונה ר׳ כתב וכן .קמ״ץ

 בשמות פסוק וסוף באהנח פת״ח שנמצא מקומות
 הם אשר וכל בציר״י, האתנח בלתי שהיו ובפעליס

 ,פסוק וסוף באתנח פה״ה ישוב בציר״י ‘■̂^1 מגזרת
 זה ייחס יונה רבי אבל .המדקדקים רוב דעה וכן

אדם קדמהו ולא חדשהו הוא כי ואמר אליו הטעם
 ראה לא איך בלבבך תאמר וכי .מדבריו ע״כ ,בו

 לסגו״ל מציר״י ההעתקה תנועת נעשית -י״־ר במלת הנה כי ,מדרגות שתי מועתק שבר יש כי החנר
 ק ועל ,לסגו״ל הציר״י ישוב הפסק שבמקום לעולס כזאת מצאנו לא כי לדבר תשובה .לפה״ח ומסגו״ל
כן :יתחשב ,לא המדרגות בהעתק ה ו מ ת ל נ ע פ  כי חוק אל ספר למעלה הנזכרים בדבריו יען .וכו׳ מ
 בכל בפרט העניןי׳הזה באר הואיל בשניה, רק הראשונה בתכונה משוך נח אחריהם ■יבא לא והסגו״ל הפה״ח

ם. בדבריו ביאורו קצת שהקדים מה על נוסף, מהם אחד כרי  שנתמה באמרו, הסגו״ל מן ראשיתו ותהי הנז
התכונה מן ענינו נשתנה ככה ומדוע ,בסגו״ל והוא מלעיל הפ״א נמשך מה מפני ׳ פעל ממשקל

 משך נושא המשוך הזה הסגו״ל הנה כי שקדם, כמו משוך נה אתריו יבא שלא מטבעה אשר הראשונה
ח;  משפטו הפת״ח על שס דברו היות עס (כי וחבריו בכנוי פקד בפתוחי המכלול שכתב וכמו הנ

̂•Pt? ,וז״ל לשניהם) אחד דין כי כן גם לסגו״ל שוה  כמשפט איננו זה ,פהוהה והלמ״ד קמוצה העי״ן ’̂.
הפעילני ופ.עלתני פעלגי מצאנוהן אבל ,קמ״ץ משפטו והיה נסתר נח הלמ״ד אמר כי הנקודה,
כי להורות ההפסק זולה בקמ״ץ ובאו .וכו׳ קמוצים הס ובהפסק ,ופו׳ כמו ,וכו׳ יליז^זל^י

 שלפי אע״פ אליה אמר .המדקדק אליה להר' בהגה״ה שם וכתוב .ע״כ ,וכו׳ הנסתר הנח מפני המשפט ק
 ההנועה החת כשהטעם מקום מכל ,נראה נח קטנה חנועה ואחר ,גדולה תנועה אחר נסתר נח הדקדוק

תר, נח יתכן הנשימה בו שמאריכים קטנה ס כ: נ ד ע״ ב ע שו ח נ התמיהה מפקיט הוא הנה וכו׳. ש
מביא היה הפ״א משכו לא שאם זה, הוא כי יאמר אשר ולטעם לסבה זה היה כי חשבונו ידי על הנזכרת

 ואין ,מורידין או קודש מקרא מעלין החלוקה מהכרח כי ,מלרע וישוב העי״ן למשוך העברי הדבור צורך
 והלמ״ד העי״ן נין יהיה מלרע העי״ן במשכנו והנה .ולזה לזה נכונה במלה למלרע המלעיל בין אמצעי

 ,הנשימה הארכת ידי על הפעל עי״ן רי״ש במשיכת רפה נח יולד י1לל באמרנו כי ,סגו״ל אחר רפה נח
ר, במלת ליועלה חומר גזר באשר מ  ,שמה הוצרכנו כאשר בזה להשענות צורך לנו אין כי תימה דבר וזה א

 מן ולא ,וחבריו במלת ההשענות מצבת ויצב לו לקח הלשון כעל ויהרון ,הפעל כהרי השס הרי לא כי
הו במוץ להתהלך המזוקקת בחינתו עיני למראית זה הוא כשם  מזה נסעו כן ואם ,משענתם על ־״?ר נ
התכונה אצל הסגו״ל אמר יאות לא המשוך הנח כי מלרע, המלה להמשיך בהן כח אשר העלות שתי

ם אצלו זה היה כן על .כאמור השנית התכונה אצל אלה בכמו ההשענות לא גס .הראשונה מספיק טע
אין אמרו וזה .המשוך הנח יאות שם כי ,מלעיל בטעם הפ״א אצל המלה אסור נהפיב ה ו מ א תי ״ פ ב

י3
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 i מלעיל שהוא ההוא והמשך ;ריק הנח ומקום ,״נח* ״בלי ״זה אפשר אי כי גפ״א
<ל בנגד לא ,.עי) יא! ׳ין.על(ס״א כנגד ,נראה נח במקום הוא אמנם  אמנם ׳ יא̂,
א‘?.ע' שב פסוק בסוף או באתנח יבא כאשר ״ ס  צורך וראינו |א,.על׳ בנגד פאן,ע^) (
 המשך על וחבריהם וד׳ג־־ בשער נתמה ובן .ושמתי בשמתי אמרנו כאשר המשך
נפתחו ואמנם ׳ יעל במקום שהוא ונראה ונחשוב ,פת״ח והיא שלהם הפעל הפ״א

ע *(נ״א לי ב ה ח) ל בעבור הנ
ה קול ד הו ר י צ ד או מ ח נ

ע אפשר אי כי לי ב ה ח ל נ ח ומקום ה נ ק ה ח. בלי זה אפיגזר אי כי :שיבאר כמה נראה נח רי to כי נ
 אפשר אי כי בפ״א תימה ואין אמר נוסת ולפי .וכו׳
 לפי כינחו וביאור .וכו' ריק הנת ומקום נח בלי לה
 ודומיהם ■ל,?י ר,׳יו מלח בהעמידנו כי ,שחשבתי מה

 היא גם היותה עס הנה ,הפעל פ״א במשיכת מלעיל
 משוך נח אתריו להתיצב מדרכו שאין בסגו״ל נקודה

 משיכת למדרגה יעלו המה המלעיל וגמשוך ̂ כמדובר
 כי ,החפץ על התמה אל ,כתורתו לא אשר הנח

 הפ״א להנקד שסופו הזה המשקל הכליה אל בהשקיפמ
 ולקמנות ,ככה ורובם ׳ לכר הסקק במקום. נקמ״ן
 בהיות עתה גם פכ״פ , הנה שם להמצא ראוי הפ״א
 ההוא הנה ולהסתיר להבליע א״א הספק בלי המלה
 הנח מקום ויהיה ,העתים p בעת שם להיות הראוי

 כבלע מלשון להבליע ויהיה ,נמות רושם שום בלי ריק
ה השני הנוסח ולפי .הקדש את סנ  בלי מבוארת ה

חק. ום5  הראשון הנוסח ע״פ לפרש נוכל ועוד דו
 הפ״א תחת נח להבליע אפשר היה לא כי שיאמר
 רושם שום בלי ריק הנח מקום היה אס הפסק במקום

ך :אחה לסנה עולה והכל !הפסק בלא ש מ ה א ו הו  ה
א הו ל ש עי ל ם מ מנ א א ם הו קו מ ח ב ה נ א ר  נ
ד ג נ ל פן כ א :שמה השמור הנס רושם וזהו .ע  ל
ד ג נ א כ ל פ  סגו״ל אמר נסתר נח יאות לא כי .ע
 באהנח היה שכאשר מפני כן להיות ראוי וזה .כאמור
דברנו אשר והוא ׳ כנגד שב פסוק ובסוף

: דגש או נראה נח או אחריה ת״ק ק ח ומקום י ק. הנ י  ר
 ע׳י להשנימם וראוי גדגש נראה הנח נמהר במשקל אך

שך וכוה . הנגינה  ידי על המבעא המש־ . ״1 וי ההוא המ
ד : נראה נח .1לה:ל הוא י־.שעל בפ״א הנגינה . פן כנג ל  ע

 ׳ ״ל ״ד נכתב כאילו מלעיל י הנגי ע׳׳י הקריאה |;נל בשם כמו
 נקרא ונכן ׳ ומבעאה הנהיריו מחוך הע״ין מבטא כי

ה, במשקל השמוה שאר ו<, ?עיי־ילל׳ העינה ע׳י |.^ל  הז
 נראה נח כאילו מלעיל ■נגינה ע׳י כלם נקראו גשן ארן כמו

י ציי־כץ כמו אחריהם, י ־ י ד לא ■ א ג . בנ ל ע א  פ
 ןעל בשם ותהיה ,ביצק אחריה נהתר נח חמשוך שהנגינה לא

ם :הלשון מדרך. e אין כי ׳ ?ל הקריאה שר אמנ  כא
ח יבוא תנ א  :לת׳ג הת׳ק התהפך אז .!סוק בסוף או ב
ד פעל ושב ג  נח הח׳ג ותמשיך אןין פאע,! כנ
 דברנו וכבר .וכו׳ צורך וראינו ;כמשפטה אנזריה ני.סר
 למען הני.ב;יא להקל נראה הנה או נכת הנה המשכת מצורך

 זה כי ההברה, ואורך הקול בשווי רצופות תנועות יקראו לא
 למעלה בארנו כאשר ,הנחים ע׳י ה1ב והק ,המבטא על יקשה
ה יגן ;ושמתי שמתי במשל מ ת  בשמות וכן .ונער משער נ
 שהיא הפעל ס׳א המשך על לתמוה ש פחחים בשני האלה

ה, ע״י אחריה נסחר נה כאילו במביא ונמשכת בפת׳ח  הנגינ
 :אחריה נסתר נח קטנה תנועה שתמשוך הלשון מדרכי זה ואין

שוב  הספק התרת אבל .פעל במקום יייהוא ונראה ונח
־ ?.?ל קל מש על הם פתחים בשני השמות נם כי נאמר אם הזה

ואמנם

,נסתר נח ימשוך בקמ״ן היוחו מצד כי ׳ 1י*1 ששיעורו מלעיל בקמ״ן לההקיים סופו שהיה למה כי
 עבר נח על רישומו ;היה הפסק בזולת בהיותו פגם הנחות מן היה .נרמה נח שם ימצא מלעיל היות ומצד

׳ שב האומר בנוסח רוח קורת אני ומוצא .שקדם כמו ממנו ריק יהיה ולא שם  אמנם כי כנגד -
̂ל 1? כנגד !יל1 שב האומר הנוסח להעמיד ג״כ באח ואם .בכאן ענין הנראה לנח אין הספור משך לפי  ׳ •

 במקום כי.בא הפסק^ במקום שלא האמור ל׳̂ל !1 כנגד שב פסוק וכסוף גאהנח כי לבאר אהה צריך
נו באמרו דבריו וחתם .זולתה נמצא שהיה הנראה חמורת נסתר נח הפסק אי ר ך ו ר ך צו ש מ ר ה ש א  כ

ו רנ מ תי א מ! ש תי ב מ ש  הראוי הנה למקום ודומיהם ■?;?■י המשך צורך מזה בידינו עלה כבר ר״ל ,ו
 הפ״א משיכת ענין שם התבאר אשר למעלה שזכר ושמתי שמתי כפעם סעמו והיה ,לפרקים שם להמצא

 בהתהפכו פעמו נתבפל השנית התכונה פי שעל ̂ הפעל עי״ן במקום שם להיות הראוי הנח להוראה העי״ן בנהי
 ?.לק כמו משקל על באים שמוח כמה שמצאנו ממה החבר על להקשות ברוחך הבהל ואל .לעתיד

 בספר ראב״ע זה על כתב וכן .רובו פי על נדון שהכלל זכרנו כבר כי ׳ י?,לק ■ל“ לומר בהפסק ישתנו שלא
 הלופס במשפפ מונה הוא הבדלות וסדר ̂ להם קץ אין השמות שמשקל לבאר בא כאשר השמות שער צחות

׳5 כמו קפן^ בקמ״ץ■ הפעל פ״א להיוח האחד ,דרכים שני על ?וק משקל ז״ל כתב . בהפסק או בסמיכה י ? 
?י והנה ׳ י??י ?לק כמו ,נקודות בשלש והשני  ׳ ?לק כן גם !מוכרת במקום גדול בקמ״ץ קמוץ ישוב לא ״
ה וכן ע״כ: משקלו; על שהם והרוב י9ל וישוב מ ת ר נ ע ש ר מ ע נ כו׳. ו ה המשיך ו הז  הפת״ח אצל הענין

ס יעבור עליו גם כי  והיתה .משוך נח אחריו יבא לא כי למעלה אודוחיו על זכר מאשר התמיהה ט
 נח יעלים מלעיל בהעמידה ברחוק יעמוד למה כי במשקל תמיהתו דוגמת מעין במשקל תמיהתו

ב כי לזה והשיב . כאמור לכך מוכן הבלתי פח״ח והוא בהמשכתו שו ח ה נ א ר נ א ו הו ם ש קו מ ל ב ע  פ
ם מנ א ו ו ח ת פ ר נ ו ב ע ע ב ״ ח ה eft ;וז״ל ג׳ הלק השמות שער צחות בס׳ הראב׳׳ע מאמר עצמו והוא ,א

מיה
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 ,בסמוך וזהב ‘;קהל נהר ישתנה כאשר בסמוך נשתנה לא כן ועל ,אהח״ע בעבור

 ונחשוב רפה, נח עם בסנו״ל אקנה אבנה _י.עשה .אעשה וכן דבר• משקל על הוא כי
 על אבל משך על נבנה לא הפעל שעי״ן ונראה .^-על שהוא הראשון בדמיון

 והיו גדול בפת״ח נוקד שלא על אמתלא לנו ויש ,לעולם פת״ח עם נראה נח
 ,משוך והקמ״ץ בקמ״ץ, אלא נחה ה״א על פתחא תפול שלא בעבור ׳ א.עשה אומרים

אל״ף על תפול או תנועה אליו תעתק אם אלא עיקר כל משוך איננו הפעל ועי״ן

ר צ ד או מ ח נ
ם מנ א חו ו ת פ ר נ ע בעבו ח״ ה  גפת״ח הפעל ס״א ובח .וכו׳ א

ן כהוא הגרון אות להרחבת הסגו״ל החש  כן ועל ,הפעל עי׳
הב יןהל נהר ,jpri בסמיכות יבואו אם נשתנו לא  ז

סת ונאמר  משקל על האלה שמות כי ׳ [הב ר,סל נהר בסמי
?י כן = י5ך ובסמיכות ר ה ו ש ע ה א ש ע ה י בנ כו' א  ככל .ו
א אחרי נסתר הנה על לתמוה יש י. אלה שהי ק: הסגו׳ל.  ת״

ב שו ח מיון ונ שון בד א ר  :הראשונה בהשקפה לנו ויראה .ה
א הו ל ש ע פ ל א ע פ  תחת ואבנה באעשה נסתר הנח שבא .י

 אנחנו כי ,כן אינו באמת אבל ׳ .'?־קי ב??-׳וי נראה הנח
ה א ר ל שעי״ן נ ע פ ה לא ה בנ ך על נ ש  בתכונת שאין ,מ

ן  אמיי נראה נח אם כי ,אחריה נסתר נח שיבוא הפעל עי׳
 מנוקדים שיהיו האלה בכרשים גס הראוי מן והיה ,הפה״ח
נאמר בפת״ח ש ;ו ו וי א לנ ל ת מ  .וכו׳ א
ר בפת״ח ואבנה אעשה נקדו שלא הסבה אמנם א בעבו  של
ל פו א ת ח ת ל פ א ע ה ה״ ח  פי על תנוח לא שהה״א לפי ,נ
ץ ■אלא :סת״ח אחרי הלשון משפט מ״ ק  הקמ׳ז אחרי ורק . ב
ס אחריו מושך הקמ״ן כי ,הה״א הטח ן :ננ׳ עיי ל ו ע פ  ד
נו ך אי שו קר כל ס  אעיטר■ ננקוד לא מדוע השאלנו ואם . עי

 נח אחריה למשוך הפעל עי״ן מתכונת שאין הטעם ׳
א :נכתר ל ק אם א ת ע ו ת לי ה א ע ו  בה תבוא אם .תנ

ל או :הנגינה טי ל ת אל׳ף אחריה שבא או .אל״ף ע
כמו

ו מ כ
ל ה קו ד הו י

 ?וי משקל על שהוא שם בכל האעל עי״ן היה
 גדול, כ&ח״ח העי״ן גם הפ״א יפחח מהס״ע אחח
 ע״כ*. ?־״ר׳ איש החאר שם פן גס נעי כמן

 משקל על באמרו הי״ה באוח שם קייס ומאמרו
ל :ע״כ ,והרמיב נרמב רק אר^ ע א כן ו ה ל נ ת ש  נ

ך מו ס ר ב ש א ה כ נ ת ש ר י ה ל נ ה ק ב ו ה ז  .וכו׳ ו
 ומשקל שער נער משקל לעלוח במאזנים כי להורוח בא

 נער שער משקל רק ,יהד ישאו לא המה וקהל נהר
 אשר ההשהנוה מצד זה והוכיס ,כאמור ארץ במשקל

 השמות בשער הראב״ע כדבר ליי׳5 בסמיכות יקרה
 קמוצין, שניהם i?‘? משקל על שם יש באמרו

 ולא .ע"כ ,וכו׳ ההיא הארץ ״ס^ ̂עשן
 וכדרך , עירו באי לכל בסמיכות יקרה כן

 שס שכתב כמו בסמיכות, משתנה הבלתי משקל
 על שהוא מה וכל PTP ??י כי ודע ז״ל, ראב״ע
 מלוה שמצאנו אע״פ .יסמך כאשר ישתנה לא משקלם

כי כזה ההבר כונת וכלל .ע״כ ,מעמיס והס זרות
 מעם וזכרון ,להם אהח הקה ובמשקלשוה ?::?י
כן ולכאן: לכאן עולה מלעיל הפ״א לדרישת אחד  ו

■ שה ה אע ש ע ה י נ ב ה א קנ ל א ״ סגו ם ב ח ע  נ
ה . ׳ פ כו׳. ר אצלנו שהושרש ממה לתמוה יש וכן ר״ל ו

ל אחר שאין ב : משוך צח סנו׳ שו ח נ ן ו ו מי ד שון ב א ר כו׳. ה  כשנהשוב הזה הספק מוסרות את ננתקה ר״ל ו
?- השלמים מהברה שהוא הראשון בדמיון נחי במחברת ?!!•■יי אבן.ה :_עשה אעשה אשר ‘־^P• ’י
א: שלמדיה״ם הלמ״ד ה ה״ א ר נ ״ן ו עי ל ש ע פ א ה ה ל נ ב ל נ ך ע ש כו׳. מ  בהם להמשיך לנו שאין ר״ל ו

 כך תנאי ועל ,לעולם הפתוחה הפעל עי״ן אהה בהמיפה נח שו״א אדם גומר רק ,ועיקר כלל הפעל עי״ן
ש :הלשון בונה מאה בבנה ו וי א לנ ל ת מ  גדול בפח״ח ננקד לא מעם מה בלבבך האמר וכי .וכו׳ א

ר והתנצלות אמתלא בזה לנו שיש דע ׳ משקל על ו ב ע א ב ל ל ש פו א ת ח ת ל פ א ע ה ה״ ה א נ ל  ש
ץ ״ מ ק א (נ״א וכו׳ ב ל ץ א ״ מ ק ה כלל וכו׳). ב סנ  ולא קמ״ץ לא זו מלה בניקוד מקום מצאו לא מאשר כי ה

מ ת' ה, אחר הנמשכים בדבריו המוזכר הפעם מן פ  סדרן שראית כמו שבתנועות, המעס בסגו״ל נקוד נשאר ז
 מקום מצא לא הפה״ה ואולם .וקמ״ץ פת״ה סגו״ל סדורן עלה ששם ,ויאמר במלח הראב״ע מדברי למעלה

ס והקמ׳׳ץ .נחה ה״א על נופל בלתי מפבעו להיותו שמה ץ על יבא לא הוא ג  משוך שהקמ״ץ לפי הפעל עי
 חהא שלא בכללות החליס לבלתי ישמור ■נפשו את אך .שזכרנו כמו עיקר כל משוך איננו הפעל ועי״ן מסבעו

ם, שני הפלח ע״י וקצרו ארוך היה הזה והכלל לעולם. משוכה הפעל עי״ן אי א כאמרו תנ ל ם א ק א ת ע  ת
ו לי ה א ע ו נ ל או ת פו ל ת ף ע ל״ מו א א כ צ  שפעל למעלה שזכר מה כלפי מוסב הוא הראשון התנאי .א

 כי איננה העי״ן ומשיכת קמ״ץ והיא הפ״א ותנוח פת״ח והיא העי״ן המשך הנקוד בהפך בו הדבור וחבריו
 .הנה הנאמר הפך משוכה העי״ן בזה והנה .צרכו כל נתבאר במקומו ושם ,וכו' רפה לנח ולא להשען אס
 הפעל fעי מלהיות מונע אין אמנם כי באמרו הזה הספק עבוהי ממנו בו שנשליך מה ושייר תנא ק על

 הראשונה התכונה אצל הפעל בפ״א להיות הראויה המשך שתנועת t כמלת ,תנועה אליו תעתק אס משוך
 בהקמז שאז פסוק וסוף אתנה במקום וכ״ש שמה המוזכר ההשענות לצורך השנית בתכונה העי״ן אל גמתקה

ץ עי  להאריד נושם שאדם ונשימה נשימה כל על ס מזה לנו והיוצא משפפיו־. וככל דבריו לכל המשך נשלם ה
הם, נ?-קי הפעל עי׳׳ן במשך גשימתו מי דו ׳ במלת שיעשה כמו ו י ?  בעל של שכלו לפי הוא הנה ?

בה בקיאים ודומיהם פבריא שאנשי הנכונה הקריאה פשפש מהק צאתט מכלל זה והרי ,יהולל לא הדקדוק
ולא
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נחסד אוצר
 ל*4ולכ . סנר׳̂י אי* אעשמ ^^זעמי̂ג ראוי : אצא כמו
 כם שאיו לרמז זולה&גמ אסרס גסנומה ואמה אעשה גקת

 זזמעם ■ ־מסגז׳ל ;ג? ► כסתר ננס משוכה להיוס ■&ס הסנועה
 i להיוס.גמשדסבמפמא מבועמגות>.:זאין:גפחס.'כל-מיקר־ ^

קינד. קונה״ מן <מו עם=הציר״י.זכו׳., דשתחן* ישוג
.yrp^ ̂ פלאו«5 ‘נו?י6: ״ ןמן־־עושה

 םקו£• באעשה לדדא ידאהKSB̂ זכםיןם (תפליםקלרו).:
 ואבנה:והדומה גאעשה כלל הה׳א נכתבה לא כאילו וכממת
 פננמה: מ תסא אס אלא בטעם. או בהפסק אלא להם:
 שלא מה ̂ דגש אתריה שיבוא יתכן ולכן .עמה הדגש ויקל
 (שמותל״ג), לך אפשה כמו נסתר, נס היסה אם יתכן
̂הם ,כ״ב) לי(ירמיה אבנה  שלא עד :דגושה הלמ״ד נשני

משא״ב :כלל נכתבה לא כי/ילו הזה באופן ותהיה .הראה
באזרא

 ישוב ,שבתנועות המעט שהוא מפני סגו״ל אל אעשה להעתיק ודאיי «??«• בסו
ך י’הציד עם וישתתף טו ^ ש  תסוויתו להשיב) ״לישבו השנית בתכונה פ

ה ^יהאה רו«ועט;שלא בעמימ?*.,  ויקל , בטעם או בהפסק אלא מקום באע|
ה, שלא עד ל'< אבט־ג עמה^אעשוז המש־ ^ ח . ויבא כן שאין םה ת ל'

א ל ו
ק, ^ ובעמוד בעמידד.., *) » ה : 196 צד המאמר נסון המי״ל המרת עיין ב

יהודה קול
 ללשונמ אמרם אשר ,מרמיתם צאן עם אמזנו זלא

 עד יודע אחמ ואין ראימ לא אוחותיע ואפ̂י עכיר
 לב., על: בס איש ואין עגעת הקדושה לשומו יל־ היק

 בקודס ימשוך אל עמן יקרא זשראל בגי משלט סי עי
 עימך -והשב .המוזפרים:למעלה מששפיו לכל השו׳א

 :ובין לפה״ס ־ קמ״ן י שבין־קריאה הפרש3 מעד:-קצורט; .
̂י  קריאנס ■שוק עהה שכבר באלו מיוצא לסנו״ל (יר
 בהעמדה קצודט על השקיפה .כסדוע מבריא לאנשי

 ,אצזריו שיש הנה על להורוח בהארכה ממלוח החטעוה
 יהודה בני ללמד עיניט נפקחו לא אלה על זאיך

 הקדוש הדבור שלמוח על בנעוריהם מטדליס להיוהם
הר' אומר גזר כאשר ,הכשיליס בכלל יהיו ולא הזה

___ על באמרו ,זכרט אשר הטח אוהיוח בספר חיוג יהודה
הטח על להומה בהארכה פעמדיס שכלם ,ודומיהם בני מציד ?זיי?^י׳ ׳ ״**?יי ז**?יי מלס

 פ״א סהמבעא שיפול בעבור ,אריטה העמדה בלא מהם אחד הקורא כסיל הוא ק על זה על וכחב כאמור,
סח, העמדח עליו שיורה הפעל כ. הארי  דברי בהבנה לפטט כאן העומד הגדול שהמעיק הרואה ואנט ע״
ק בנחלה מהסחפח היום טרשט כי הוא נקלה על החבר ה, קריאה חו  שכל כחולים בעינינו ונהי העברי
 הנזכר נשיור שנכלל השני הסנאי כי ,לומר לענינט ונשוב .למר ומהוק למהוק סר וישימו נפשם חחעב אוכל

 ,אל״ף על הטל הפעל בעי״ן שהיא הציר״י ט ?-*י׳ כמו ,אל״ף על הפול הפעל כשעיץ הוא, חבר של בדבריו
ה ק על ,יצא שרשו כי ת  לפניך שהצעהי ולפי .כמשפס משוכה גדולה חטעה שהיא בציר״י נקודה העי״ן ט

 לבאר כשנסכים הראשק הטסח סי יעמוד אז כי שנבאר ראוי , בקמ׳ז ואלא כקס׳ז שלא הטסחאוח שתי
 שיחפשש והוא גדולה, פחחא אל השבר ש^ןהלהעהיק מפני אמרו אצל כמעלה שרמזט המשמעוח כפי הפסחא

 על פתהא הטל שלא במטר ק אם ויאמר בכלל, הקמ״ן זו ובבחינה ,שבר מכלל היוצא לכל הפחמא כללוה
מ״ן. זולתי זה בערן ?פסלה פתחא שכל כלומר בקמ״ן, ההיא הפחמא תהיה שלא נמה ־ה״א  לא ואם הק

מ, הנוסח ט על בקמ״ץ אלא אחרון לשון סטש הזה בדוחק חפצה ש ה ב ט  של כפטמו פחחא משמעות וי
 להעתיס וראוי :לבדו בקמ׳ן זה יהיה אלא נמה ה״א על גזול פת״ס יטל שלא ויאמר .לבדו ־הפה״ח

. ט׳ א ו  ואיך כמלה גדול בפס״ח ייי^י• ננקד לא מה ספני למעלה שזכר האמתלא טעם חשלום מ
פני שבארט: וכסו בסגו״ל להנקד הדבר •נסגלגל ס שבתטעות. המעט שהוא מ  שם נכלל זה נ

 כעמידה תמורתו להשיב השנית בתכונה כשיצטרך הציר״י עם וישתתף ישוב :בטאורט
ראה שלא וכמעט א י ם באעשה לה״ קו  לפעמים כי סהרונו, זה בטעם. או בהפסק אלא מ

 שקר:אתה ט הדבר אח אל כ״ו), (בראשית רעה עמנו אם כסו לציר״י, הסנו״ל *ההפך
), (ירמיה דובר ם אצל במכ^ל שנזכרו וזולתם מ׳ לי מה. ה״א שלסדיה״ס ^נ א מקרה החבר ולדעה נ  מ
מרה להשיב השניה החסנה ט על להם קרה  או כפסק בשטל והמשך, בענדדה הציר״י שהוא הסגו״ל ח
בס ה ולא המלה להמשיך הוצרכו בעמרס אשר שם שהיה מפסיק בלהי ה  ק על , בסגו״ל זה אפשר ט

טהו ח. משך משא בציר״י אוהו והמירו מזלי ס ט לישט בה שכתוב הגירסא ולמגמיד ה ר ט  בעמידה, ת
ה ט ה « נ א מו בי ר זכרט. אשר הממס מן הסנו״ל תטרח הציר״י לישב השניה בהטנה הצורך מי מ  כי ^
 הפעל כלמ״ד בה לבסא מכל לא כי ,מר^ס לה״א יראה כמעה הנזכר הפעס̂  ההפסק .גזולה

ת ע טנ ה בהבלעה כ פ ט ד עטנה נהחזק צא גס כאמור, ח ״ן בקו  עליה, שטרה נחלה בחממה הפעל ט
חן, מהחלה בציר״י הללו העלוה במשט אדם יממה לא ולמען ומכאן. מכאן קרחה ונמצאה טי ח ב בי ק פי ס  ה
אד, חלש ההן במצוח הה״א מציאוס להיוה כי בהראוהו זה על השובה טבה עיקר לחשוב אין מ בציר״י. י

 אצלה הדגש לחבר הלשה בעל בעיני שנקל ר״ל .וכו' עמה הדנש ויקל באסרו יגיאוחה ^שה הל
 עניה המכה הדגש חמיפח מכח הה״א הראה שלא עד בשרהם מופה שהלמ״ד ׳ ■ *יי יי” אומר

ויבא והבא. באצא כן שאין מה להפסדה: ימוש שלא עד אצלו חשיבותה לסשע אם כי זה תין נםוק>
לי



mרספר ם ^ י ם נ ־ש ד ת כ ה

 קלותפ תר^ה והל»ו .האל״ן& הראות בעבור צייר״י׳ לפניו ויבא דנש אחריו יבא ולא
שב ואיך ,ויעש ויקן בויבן והלשון הכתב מן שהפילוה עד בה״א  אבל בציר״י, תתי

 שתעתיקנת עד הראשונה בתכונה זה ,הפנו״ל והיא שבתנועות המעטה נותנת היא
ה ממך^^ה נתמה וכן . בהפסק הציר״י־ אל השנית התכונה ^ ק מ  וחבריהם, ומ^ןנה ו

 שהאמת סבורים ונהיה ,בסנו״ל סמוך ובלתי ,בציר״י בסמוך אותם. שנראה מפני
ה. ךז הפ היאהה״א הנחה הפעל למ״ד על נחשוב וכאשר ב ,כאין נחשבה היא כי , ו

וכאילו _
ה קול ד ת י

 שסמך מה והוא .מודגשת איננה ההיא שהלמ״ד .לי
א ולא לאמרו ביאורו ב ריו י ח ש א  והלא וכו׳ דג

ה א ר תם ת  על להורות נשויה ידו עוד .וכו׳ קלו
 הוראתו לצורך זה וכל ,באעשה הה״א מציאות תולשת

 הציר״י ולא בה וכיוצא ההיא במלה טבעי שהסגו״ל
 שתתס מה וזהו .שקדם כמו ,עמו ג״כ שנמצאו אע״א

ך באמרו אי ב ו ש תי ר״י ת ה וכו׳ בצי  בתכונת ז
שונה ד הרא ה ע קנ תי ע ת  לאמרו שוה והוא ,וכו' ש

 אלא מקום יי1באע׳ לה״א יראס שלא וכמעט למעלה
בטעם, או כאן שהשמיט אלא בטעם, או בהפסק
 ממראה נתמה וכן :שמה המוזכר על סומך להיותו

ה ש ע מ מ  אצל מאד מפורסם הוא הזה הכלל וכו׳. ו
 צחות בספר הראב״ע דבר עליו והיה המדקדקים

 ה״א המלה סוף היה ואס וז״ל ,קטן הקמ״ץ ביאור אצל
 הוא אם ,עתיד או עבר איננו שס, והמלה נעלם נח

קטן, בקס״ץ הנו הענין, כפי הטעם סמוך
א ואס ,הבהמה  כמו ,קטן בפת״ה הנו מוכרח «

. רב ‘יםקגי ט׳  שר ט שנכשל המקומות מן יאחד וזה ו
 על סקז בפרשת שכתב ז״ל הרמב׳׳ן בישראל וגדול

 היהודי מרדכי כי ,כ״ג> (ש״א למשנה לך אהיה ואנכי כמו ,תאר משנה כי והנכון ,ח״ל המשנה מרכבה
 כלס אלה בהיות ראיה המדקדקים הביאו וכבר שני. כסף כמו האר, משנה כסף וכן אחשורוש, למלך משנה

 כמו ,לו ידועה מרכבת למלך יש כי והענין ,הסמיכות כמשפט בציר״י השמות וכל התורה ומפנה ,בסגו״ל
 בגזירת ידו נדחה והנה .ע״כ ,לשליש ואחריו ,למשנהו ידועה ואחרת ,המלך עליו רכב אשר וסוס שנאמר
 שהרי ,בכלם הנמצא הסגו״ל מצד תאר היותם אלה כל על הראיה אין אמנם כי ,בדבריו המובאת הראיה
 שכתב וכמו ,לבדו כסף משנה על היא הראיה אבל .שזכרנו כמו ,סמיכות בזולת משפטס זה הם גס השמות

 והראיה ׳ וכסף כמו ,מאר שהוא והנכון ,כסף והשם ,וז״ל שנה בשרש השרפים בעל עליו
 כן ואס סמוך איננו סגו״ל kשר לפי אבל ,ציר״י נמוד והיה סמוך ענינו היה שס היה ואילו ,בסגו״ל שהוא

א  לט בשמחת מענה האלהים כי על רש׳׳י שכתב מה יפנא בעיני גס .ע״כ ,וכו׳ משנה וכסף כמו ,תאר מ
 אני לכך קטן בפת״ח כתוב מפנה ,וז״ל שם כתב הנו״ן בסגו״ל בספרו כתובה מענה להיות כי ,ה׳) (קהלת
 לו יוסיף מה או לו יתן מה כי .פ״כ ,ל״ב) (איוב האנשים שלשת בפי מענה אין כי כמו דגר שם מפרשו

 נשיאים^ מעלה זה, במשקל מצאנו בפעלים גס שהרי ,פעל או תאר או דבר שם היותו לענין בסגו״ל מענה לשון
 הסמוך כפי בציר״י או בסגו״ל ינקד דבר שם כי הודענו כבר ובשמות ,הראב״ע שם שכתב וכמו בו וכיוצא

 ,ומה דבר, שם ושניהם .ט״ז) לשון(משלי ״גי׳“ ומה׳ ׳ ״גי׳“ מצאו לא אשר מצאנו עצמה זו ובמלה ,והמוכרת
 כדבר נשיאים משקל על פעל או ,משנה כסף משקל על תאר שם האלהיס היות ימנע זה

 עיקר זה, בהפך שהאמת סבורים ונהיה וכו׳ נתמה וכן החבר שאמר ורה ואדע. יתן מי הראב״ע,
 ,הראשונה התכונה משפט היה וכה הסמוך מקום ולקטנה המוכרת מקום יאות הגדולה לתנועה כי התמיהה

ה מעשה במראה נתחלפה.השטה ועתה קנ מ ר בסגו״ל: סמוך ובלתי בציר״י בסמוך ו ש א כ  וכו׳. נחשב ו
 הסמיכו(/ במקום שלא גלוי לידי להוציאה האעל למ״ד לה״א לבו שת לא הלשון שבעל לפי זה היה כי הסנה

 אז היתה לא ולפיכך ,וכל מכל הוראתה לבטל בע^:ה אוחזה ידו שתהא יעבור ברגליה דבר אין רק כי
 שבתנועוע המעטה הסגו״ל לזולת ראויה היתה לא כן ועל למעלה, שנתבאר וכמו למאומה הה״א נחשבת
3תכ נחותה לבטל הסמוך יבא פן ,רפה בנח הה״א להראות הצורך הביא הסמיכות במר\ס אמנם .כאסור

ורל

נחמר אוצר
א אזו א ול*א גמור נסתר נר. שהאל״ף .ודיבא ג ב  אחריו י

ש  כמו ,דגש הנר.ה האליך. אמרי שיבוא יתכן לא ולכן .ת
) ביתך(תהלים אבא א :רפויה שהבי״ת ,ה׳ ב  (בראשית . 'S וי
א :כ״ז) ב  :האל׳ך- לפני הןירי׳י בא ולכן .ןויר״י לםגיו וי

ר אל׳ף ד.ראות בעבו  להיות נכתבת !)אלי׳̂ך כי להראות .ר.
א :גמור נסתר נס ל ה תג: תראד. ו  באה וכבר .בד.׳׳א קלו
 הפילות שלפעמים ער כך כל בה״א השגיסו שלא הראיה זה מל

 :ויעשה ,ויקנה ,':נה וי תר.ת ̂ ויעש ,ויק! ,ויכן כמו ,לגמרי
א ב 7ו ש תי ר״י ת  אבנה שינקדו הראוי מן אין ולכן .בצי

א הקלו כי ,עה״פ תחת בציר׳י ואעשה  נקדוה אבל ,בה׳
 שהיא הלשון משפט לפי וזה .ההגו״ל והיא שכתנועות במעט

 :לציר״י הסגו״ל תשתנה השנית בתכונה אכל הראשונה, התכונה
מד. ובן ח ה נ א ר מ ה מ ש ע ס מ  בנפרד שנקודהס .וכו׳ ו

 (ישעיה ישפוט עיניו למראר׳ כמן ,בציר״י ובסמוך ,בסגו״ל
א), ״ ), (שמות לזשנ י ״ו  (כראשית אברם פק^י׳ כ

 תבוא שאם הסדר כי ,זה הפך שראוי סבורים ונהיה ,י״ג)
 מן כמו ,כסמיכות קטנה לתנועה תשתנה בנפרד גדולה מנועה

ר ב ר :ודומיהם צי.קת צדקד. p, ךבר ן ש א כ ב ו שו ח נ

ה נסמכל כאשר אמנם .!©ז מ למ״ד שה״א עליו שהעירונו נ
הפעל
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 חסגו״ל, לזולת ראויה היתה לא ,סקן מעש מרא אם כי אינם האלה השמות וכאילו

 ״ומראיחן ם,0ומ במראם רפה בנה להראותה ־pצו שיבא) (נ״א ״שיביא עד
 במקום הסמוך בעת לעמוד ציר׳י הסגו״ל הושב ומעשהו), ומראהו ומעשיהן(נ״א
 שינתח ולא הראשונה התכונה על בא ואשר ומעשם. במראם הקמ״ץ) ״חפת״ח(נ״א

 בסגו״ל• וסמוך גפרדבציר״י כשהוא כן, בדבור. אלא בנקוד השנית התכונה אותה
הראשונה תכונתו על והוא ,שמעי p יאיר ן5 כמו ,המעט שימשכהו ואפשר

ה וןול ד הו י
 מה פל לחוס אדם של פבפו יגזרהו 7tf «ה1 ,הל

. שמגדל מו מ ד אסר זה ומל ס א ע בי  (נ״א שי
( א ב ך שי ר ה צו ת או ר ה ח ל נ ה ב ם מ א ר מ  ב
ב ש ע מ הן ו אי ר מ הן ו שי ע מ הו (נ״א ו א ר מ  ו

( הו ש ע מ ב ו ש ל הו ״ סגו ״י ה ר ד צי מו ע ת ל ע  ב
ך מו ס ם ה קו מ ה ב ״ ת פ ץ) (נ״א ה ״ ט ק ם ה א ר מ  ב
ם ש ע מ  הראומ צורך הזדמן מל מבוארמ והכמה .ו

מ במקום ראה במז הה״א ט מי  אשר הממס מן ס
 ומע^ם במראס הכנויוס אל בהסמכה שהוא כמו זכרנו,

 היומס שמם , חסרונה אה ימלא הקמ״ן מקום ט
 להשהמש רשוח נחנה כבר בכהוב נמצאים גלמי

 ואולי וז״ל, ??י׳“ במשקל המכלול כדבר בכמוהם
 הנה כי נמצא, לא ואם '??!ל״ ?ך?״ ?־יאי ק נאמר

ה ד ם הה״א ש ) ומצאס(מ״ב האעל, למ״ד ק ג  אל ח'
״ ואל בימה די כ. , בה״א זה במשקל וכן ^  ואף מ״

אלהיס ולא שמצאנו כמו ׳ נאמר אנו .
א, מבעלי הוא שגם ה״  ממל. שס־חה שזה אע״פ ה
 אוקד באחוחי הבינוניים בכינויי המכלול כהב וכבר

ק כמו פוקדם נאמר ט  בסגו״ל ®י־יולל*° או ,מז
ם p נמצא לא ואם בפמ״ח, או הפעל מיץ  הימיד ע

 אוהס כמו ישפטו מצאנו הנה ,מ״ס בה״א
, כו'  בחלופיס נחונה הרשות כי לפנינו והרי ע״כ. ז

הזדמן ואל ’”י??“ אל בהסמכה וכן .אלה כמו

בסנו״ל
נחפר אוצר

שמה וט«^ו :לאין נמככש שכמעט מד p כל קלה הפעל  ה
כו׳. האלה סו  מעשה, מראה, נשמות והה׳א אינ
 בלא האלו השמות נכתבו כאילו p כל במבמא; קלה ,מקנה
 אל זולהי אמרת להטעה ראויה טתה. שלא נבין אזי ה״א,

T שיבוא עד :שבהממות המעט היא שגם הכגו״ל nt 
 והטעם .כצ״ל ,ומעשהו במראהו דסה בגה ליד,ראותה
 הצירי• אל pנא-הצו שכנר ^י בציר״י, בסמימת שמנויים

 בכמג ומורגשת נראית שהה״א ומעשהו, מראהו במלות
 הסטוןי בעת לעמוד «יר״י הסגו׳ל חושב ;ובמבטא
תשתנם ולכן .כצ״ל - ובמעשה במראה בסקוס
 הני^י fo שכנר ,כסמימס לציר״י קטן פת״ת שהיא הסגו״ל
 ממשהו מראהו ונאמר ,הכטים מס וממשה במראה בציר״י

^ בה גם ט ,הכטי כס לסמיכוס וגם ,מעשיהם טראיהם ס  נ
 המנץ בכטישמיוחס כסו שלאחריו, מה אל המיוחס השם

 ,נושאו אל המראה מיוחס ,סכק מראה נאמר אם ט ,המשא
ט  א^נושאו ק גם מיוחס ,מראהו נאמר ואם ,הכהן אל טי

 .ד%אשונה התבונד, על בא ואשר :וק׳ל ,הנודע או הסכר
 בתכונס תשתנה ולא ה״א שלה הפעל שלט״ד סלה עוז־ ויש

 אלא :הראשונה התכונה מל עומדת אם כי ,בנקוד השנית
ק .כצ״ל ,בדבוק  לט שלאחריה במלה נדבקת אס תשתנה ו
 נמרד כשהוא :בנה ששרשה בן מלח טא .בן :המנץ

ר״י  ׳ ן3 נקודתה געטן מופסקת אס .בסגו״ל וסמוך מי
 לפעמים ואם .הטעם שימשבהו ואפשר = II ובסמיכות

?כש ,במקף דמק איננו גם אם »ו״ל , י^ל(אסתר 1, (  נ׳
:שלאחריו למלה שמדגקו משרת מעם געטל ם1ש אפשר

זאנושר  הציר״י. נקודת ע״י הפעל למ״ד ה״ח הראות צורך ג״כ
ה לכל ג״כ יעשה ככה והנה א ר ה מ ש ע ה מ נ ק  מ

ה לעמת כדי ציר״י הסנו״ל בהס לשוב הסמוכים, וחבריהם ע  כאמור, ומעשם במראם הקס*ן במקום הסמוך ג
ס זה העירותיך אשר אח לקבל נפשך את יש ואם .נכץ בסעם והכל  הסבל חשש לא כי אפשרותו על פעסי

מץ נם לכלול ק ש, צקיי״ז פת״ח בין להבדיל הספור עיקר שם היה כשלא פח״ח בלשון ה  תעלה אז ממ
 למעלה הקפיד ט ולא בסמיכות הה״א הוראת הגסל שלא בכאן שהקפיד ומה .תחזה ואמה ,נכץ אל השונה

 אפשר הקודמת. האוח נחות הוראת ולבסל לחבל משחית כלי הוא שגם בדגש הבאים אבנה לך באעשה
 לסמוך צריכים שאט כמו סמכיק קא ואהימנותיה בפנ^לוס, ולא בשמות זו הקפדה צורך הלשח בעל שראה

ר :שקדם כמו אלו זולה בדברים בחינתו מל ש א א ו ל ב ה ע נ ו כ ת ה ה נ שו א ר ס' ה ן ו א ב הו ש ד כ ר פ  נ
ר״י צי ך ב מו ס ל ו ״ ו סנ . ב כו' ת83 יהיה אשר שיש בזה הכונה ו  בסמוך והסט״ל במוכרת כציר״י ג״כ »
ן זה ודמיון ,למעלה הכסוג כמשפכו ב p מל ,ב ר  שאץ יוסף פורח על &״ףמי ר5ד אשר מ

ת, פארות של נסע אמר כאילו לפורת סמוך בן לפרש  ב) הוא שיוסף ויאמר ,כמשמעו ק רק-שפילואו רבו
/ המעץ מל שתול אילן פארח כמו שהוא ס ח עד ו ס ח, אל p נסמך ולא א ר  אשור כמו הוא אבל פו
ה אילו כי ,בציר״י נקוד ולפיכך ,זאב בנימין ,שלוחה אילה נפתלי־ ,בלבנון ארז  פארות לו pp;נסע פירושו הי

^ כן ואמר .בסגו״ל משפסו ב, ד ט ט׳ עלית בני מסרף כמו ח  ט ,נתקן בו שנתקלקל בדבר והנה .ע״כ ,ו
ה ומוכרת סמוך אצל ופנו״ל גציר״י  באותה שלימה תשובתו תקנת והיה .המשנה במרכבת למפלה קלקולו הי
ה ד ^ ק ובסוכרח בסמוך ציר״י של עצמו פרק ובאותו ן  כלם מתבארים הללו והדברים דברנו. כאשר פורח ב

״ל, ח״ג השמות שער צחות בספר שכתבראב״ע עמה בן וז  שיהיה הוא ושוה נקודות שלם < הוא סמוך כשהוא ו
ה ואס :סעם ׳33ה .ע״כ ,קסן בקמ״ן הוא ׳ ’'׳®׳®II ותלד כמו במקף הי ה ואס בסעם והמוכרת ,במקף או בסאריך הי

אסף13ס״ב] הנדורי [ספר



הטזרישני מאסרספר
 חזאוו דמיקח החכמה ולמחבר .בציר״י שהוא מלרע הטעם שיחפזנו ואפשר רסגו״ל.

 ,הפרושים על להעיר בהם וכוון קצתם. על שעמדנו ואפשר ,ממנו נעלמים יםודות
 הנפעל ובין והעתיד העובר בין שמבדיל ובמה למעלה, היא בהעולה אמרנו ■:אשר
 וינקרו ,בפת״ח נאסף ובאשר ,בקמ״ץ עמי אל נאסף וינקדן העובר, י והנפעל העומד

 במקום היה זה ,דבור הפסק במקום אינם ואם בקמ״ץ וישחטם) (ס״א ״וישחט
פקוק והסוף האתנח מנהג הזרקא אחר הבא הסנו״ל שמנהיגים והרבה ,ענין זפסק^

והזקף
נחמד איצר

םזנו יאפשר ח ם שי ע ט רע ה א מל הו ר׳י ש צי  וצסעמים .ב
 ,שלאחריו המלה אל רהוט שהוא והמקף הטעם אוהו ויבהילו

ד זאת •בכל ס גיני כמו ,ליי״י נ  ,')ל (בראשית ליעקב ?ר׳
ר :הכלל מן זה בכל יוצא בן שרש <כן ב ח מ ל ה ו מ כ ח  ה

ת *,רקה א ת הז דו ם סו מי ל ע  ימצאו אס להמוה אין ר״ל .נ
, המשך סשט לסי אשר הדקדוק מדיני היוצאים מקומות ענין  ה

ם מהנקודוס הזה המחבר נתכוון המקרא סשט מלבד י עמי מו  ו
ת המרומזים נעלמים לסודות הגדולה) כנסת אנשי ר״ל  מרו

ת: קודו שר :נ ו ואפ נ ד מ ע ם % ש  קצת שהבננו אסשר .קצת
כוון ;נהס ר ו עי ה ל ל ם ע שי ח פי  עומק על לב מ0< .ה

ר :השיריש ש א ו כ רנ מ ה א ל עו ה א ב ה הי ל ע מ  כבר , ל
 נ;ימו ,בקמ״ן נקודה ייעיליז שה״א זה בסימן למעלה .תבנו

 ה״א ולא׳ הידיעה ה״א והיא ,ועונש ושכר הנפש השארת «ל
ש: סשאלה, ה ע״ מ ב ל ו די ב מ ר בין ש כ ע ד ה תי ע ה  יש .ו

ת לפירושים תועלת ע  בין להבדיל נדע כי והעתיד העבר טדי
 למעלה כנזכר ,Tלעס מעבר המהסכת וא״ו ובין החבור וא״ו

מן ץ :זה בסי ב ל ו ע פ ד הנ מ עו ל ה ע פ הנ ר ו ב עו  כבר .ה
 והוא ,נפעל נקרא השני והבנין בנינים שבעה יש ט ■מדע

 הלחם, את ל5? ראובן ד״מ תאמר כאילו הפעולה, :מקבל
 ?על, הנקרא. הקל בנין והוא הראשון מבנין ??ל מלת תהיה

 הנפעל הא׳ .נפעל מיני שני שיש אמרו וכבר .הנפעל והלחם
ע שתאמר כמו העומד מן עתה פירוש הפתח, נפתח משל ד  מ
 והוא .ממנה הפותח יד ’ !:סתלקה לא ועדיין נפתח הדבור
ל. בינוני הנקרא ע פ  תאמר כאשר והוא .העבר הנפעל והב׳ נ

 היות עם העבר בזמן נפתח היה כבר פירוש הפתח, נפתח ד״מ
בזמן הי  ההבדל והנה .העבר נפנ^ וזה סגור הוא הדבור עתה'

 עי״ן הבינוני, ר״ל ,העומד שנפעל בנקוד, הוא ביניהם שיש
רו :פת״ח היא עבר נפעל וכשהוא ^ בקמ״ן נקודה הפעל ק  וינ

ל אםןו1 מי א  שר״ל ,מ״ט)‘ (בראשית ביעקב האמור .ע
ע עומד נפעל והוא מתכנס, אני שעכטו לסי  שהיא הסמ״ך ו

ץ ר = קמ״ן נקודה epא משרש הפעל עי ש א כ  נאסף ו
מיו אל ונאספת למשה אמר שהש״י כ״ז) אהרן(במדבר  כאשר ע

א אחיך, אהרן באסף  הסמ״ך ולכך נאסף שכבר עבר נפעל שמ
ח: ת״ פ קדו ב ט דב ח ש ט כצ״ל. , וי ח ^ אני. הו  משה ויקח ו

ת שמו שמלת הדם א ד וי ט וכן .רביע ^ ח ^  משה, ויזרק נ
n t fn® מ  ומשתנין בענין קמ״ן ג׳ ז״ל ובמסורה .משה מן

ס ,גטממא א מ ע, ^ו בי  :ע״כ ,שלשלת תליתא אתנחתא, תנין י
ם א ם ז נ ם אי קו מ ק ב ם ר הפ  במקום שאינם אע^פ .דבו

ח. הוא הפסק שבזולת נודע הדבור,.וכלל הפסק  כמו. בפה״
ן וישחט ו ! : ד ^ קו  הנה שלשלת הנקוד השלישי וכן ,רביע ה

ת ל ^  שבמססיקים, ,הפחות והוא וס״ס אתנח דין לו אין ה
ה :ד׳ פרר, טעם טוב בספר הבמול זכמ״ש ה ז ם הי קו  במ
ק ס פ ן ה ני א עכ״ז .ע  של המעשה הפסק שמורה מפני קמץ הו

ה. ט מי כ לשאול שיש ובאמת ב  אתנח טעם ניתן לא מדוע א'
שני, תחת כמו מ־אשון וישחט מלה תחת ם הרביע או האתנח ולא בשלישי •השלשלת בא ולמה ה , ג ן  אשר הדבר הוא א־ כ
י ג מן למעלה שכתבתי וכמו הממ־א פשט מזולת נעלמים סודות ־מאת המכמס למהסר שיש ,ו :הד־י־ר בשה זה בסי

והיבה

יועדה קול
חו אסף  מוכרה היוחו עת כל כי נאמרו חפניו אל טנ
 לעולם המקף ע״י סמוך שנראה אע״פ המשמעות לסי
ק בקמץ הוא  .קסן בפה״ח הוא זה ובזולת ,ק

 בן העעס שימשכהו שאפשר חבר של מאמרו ונתבאר
תו על והוא שמעי בן יאיר  בסגו״ל. הראשונה תסנ

 שם שאין אע״פ ענין סמיכות שם להיות זה וסבת
ת ט מי  בזה הוא שוה הראב״ע כדבר שהרי ,מקף ס

ו ואפשר :במקף או במאריך היותו נ פז ה ם שי ע ט  ה
א מלרע הו ״י ש ר צי  מוכרה להיותו זה וסבת .ב

 כי ,יחפזנו מקף שם שיהיה אע״פ המשמעות לפי
 מקף שם שיש אע״פ בעעס המוכרת הראב״ע כדבר
ה וקרא כאמור. קסן בקמץ נקודתו יהיה סנ  ראשונה ה

 וכשהוא בציי״י נפרד כשהוא ו3 קריאה משפע בכאן.
 המאריך סעס שדת תכונה וקרא בסגו״ל. סמוך

 ראשון לנבי דכל זכרתי אשר הדרך על וזה ,והמקף
 לא סמוך או יהיה נפרד בן כי, ואמר ליה. קרי שני

ה אוחו שנחה  ר״ל בדבור, אלא בנקוד■ השנית התטנ
 כמו נחפזת או מאוחרת בקריאה העעס בנגינח

קודו, חקי נשמרו לשלם אך שזכרט,  בהיותו כי נ
 הוא זה ובזולח בציר״י הוא לעולם בסעס מוכרח
ר :בסנו״ל ש פ א ס .קצתם על שעמדנו ו  חוזק ע
מנו, העלמם תנו: לחולשת נראה כלס'לא אפס מ  ראו
ר ש א ו כ נ ר מ ה א ל ו ע ה א ב ה הי ל ע מ  שלהמתה .ל

 נקבה כל וססייוזט ̂ הידיעה היא.ה״א בקמ״ן נקודה
שנתבאר ,לשאלה היא פתוחה י להיותה  שמה^ וכמו'
ה מ ב  כמלת והעתיד. העובר בין שמבדיל ו

הו כ ר ב א  פתוחה הוא״ו בעתיד כי למעלה שזכר ו
ד הנפעל ובין :קמוצה היא ובעובר מ עו ט' ה  .ו

ס״ן: הוא העומד והבינוני בפת״ח, ■העבר כי ק  ב
קרו ט וינ ח ש י  באו. אשר וישמע נ׳ והס .וכו׳ ו

קרא בוי ^ המכלול וזכרם ח׳) גקמ״ן(  ?='“באבןכ״דןיי
ה וישחט ̂ משה ויזרק ,הדם את משה ויקח ק  ו
ם כי המכלול■ שם שכתב היות ועם י מדמו! משה  ג

 כמוה סובר החבר אין ,הפסק משפם לה יש השלשלת
דן להפסק לדעתו זה היה רק  על גמרו שם כי ,ע

ץ והולך מספר. ואיצך ומשם אחד דבר ם מתחלף ענ  ע
 איננה אצלו השלשלת כי ,הדבור הפסה שם שאין היות

ה :מפסקת ב ר ה ם ו י ג הי מנ ל ש ״ ו ג ס  ר״ל .וכו׳ ה
ם לבא ההפסק משפע כאלו הנהיגו הרוב שעל ה  מפד

ה לשנות הראשונה התכוצה במצור לנקודה מנקודה עדנ
כמו



צח הכוזרישני מאמרספר
תי ואילו .הראשונה התבונה בזולת יחזקף  מאריך חייתי הזח בשער מרחיב היי
אבל מופקרת ושאינה הpה הזאת מהחכמה מעט אם כי לך הראיתי ולא .חספר

: ובמסורות בעלות היא
 עפי שתעתק פניך מחלה ואני ,אצלי הלשון לחבוב בזה לי די הכוזרי אמר

 טענתכם על אותך אשאל כן ואחר ,אצלכם אלהים העובד תואר אל
 ואחר ,שרשים ובאמונות) (נ״א ״ובאמונה בדעות ממך אבקש ואח״ב ,הקראים על

;הראשונות החכמות מן בידכם שנשאר מה על אשאלך כן

יהודה קול
ת וז״א .שזכרנו כמו ל ו ז ה ב נ ו כ ת ח ה נ שז א ר  .ה

מ זכר קלם וכבר מבואר הזה הדבר הזקף זבמנין ט  ע
ס״ צמעלה. מנ  ̂ הזרקא אחר הבא הסגו״ל בענין א

 הראשה האבן אצל המכלול בסאר מצאהי זה ^:ד
 השלישי המקל הסשרים ובשלשח ,וז״ל ?-״ל למשקל
 לו יש הס&ריס בשאר סגולה במקום שהוא לזרקא
/ אסוק וסוף אחנח משפס ט כ: ו ה ע" נ נ אי ש  ו

ת ר ק פ ו  בצי וכהלכחא שכלי וסדור נבול מבלי ר״ל .מ
א: מ . ספ ת ו ל ע ם ב בסטח ישרים בפעמי ח: ו ט כו  נ

ת רו סו מ ב  ומן כ״ה סימן בשלישי שיתבאר כמו .ו
 בינה ה׳ ברוך אתה עתה .ל״ה סימן עד והלאה זו

 ביאור על הנה עד שכלי יד מצאה אשר זאת שמעה
: לקח ויוסיף חכם ישסע הלז^ הדקדוק

א י שתעתק פ מ ל ע ר א א ד ת ב ו ע ט׳ ה  ו
כ ״ ח ל א א ש כו׳. א  זו שחים ו

ב לזה: השלישי'הנמשך במאמר שמענו ״ ח א ש ו ק ב  א
ך מ ת מ ו ע ד ה ב נ ו מ א ב ם ו שי ר  לו נשלם זה .ש

 עליך להפריח שלא אפשר אי באמרו החמישי כמאמר
ם קרובים דברים שתשמיעני  האמונות בשרשי ומטארי

: ׳ ט כ ו ״ ח א ך ו ל א ש ה א מ . ל ר ע א ש נ ם ש כ ר  בי
ת מן ־ ו מ כ ח ת ה ו נ שו א ר ה .ה  באמרו ברביעי זה הי

 משיורי מעס לי שתראה עתה רוצה אני ,כ״ד תימן
 ואז אצלכם, שהיו אמרת אשר הפבעיות החכמות

 באמרו בקשתו היחה זה ואחר .יצירה בספר לו &תח
 החכמים מסכמות סעפ שתראני רצוני כ״ח סימן שם

ם. הנאותים  החליף סה מפני לתמוה ויש לפבעי
 אשר בקשתו סדר על בשאלתו סדרו נמשך ולא השיפה

 היות שעם לבי אל אשיב זאת אולם .בכאן לו הציב
 מה ספור ברכה אחריו לאשאיר אצלו המכוון הסדר

 ואחרון בברוך חותם להיותו החכמות סן בידינו שנשאר
 גלגל שהחבר מקרהו קרה מקום מכל ,חביב אחרון

ע; סבני הקדמונים חכמת זכר בדבריו מ  כאמרו ע
 לתוספת חאוה להם היחה אבל כ״ג סימן ברביעי
 היו אשר ההם בכחות ממון וברכת מנצחון תועלת
ט' מעשים אצלם  והקדים חאוה התאוה המלך אז ̂ ו

 השלישי בסוף דברו אכן .להתאפק יכול לא כי המאוחר
שתוסיף אחר מחכמתם מעפ לי שתראה רצוני באמרו

נחמד אוצר
 ממזג הזרקא אחר הבא הסגו״ל שםנחיגים ווורבוו
 המשנים שהעממים שאע״פ לזמר רוצה . מסוק וםוף האתנח
 W כל מם ,פסוק טף אפנת ר״ל אס״ף, רק אינם סנקודוס

^ אמר פכא הטו׳ל שגם נמ^ ר  מנסג לו יש ומקף מ
̂ 3 מרי^ שמט מס דע .הנקוד לשנוח פסוק וסוף האתנח
 ...מייד שהוא שאחריו״ הסנו״ל היינו המפסיקים, המלכים

 אך ,העם אש פרעה בשלח כמו הזרקא, לא המפסיק,
 מפטק לזרקא קראו לכך אמריו סנול כלי זרקא יבא לא לעולם
/ ט־ק ממם מוב בספר וכ״כ ,המכרה מ־ע  אמר ולט ד
.הזרקא אחר הבא הטו״ל החבר  הרבה, p מקף ואולם ,

_סנקודה המשנה גמידא  ולא ל״ב), ר.??®(מרים כמו ,
 שכא דומיסן והרגה ,ו׳) (נחמיה .יברח כמןןו ,כ׳) (חכקוק
 שאחר הסגו׳ל אמנם .המעל כמי״ן הפש״ח במקום הקמ״ן
 משלי חהלים (שהם הספרים בשלשת רק נמצא לא הזרקא

 במשקל הראשה באגן במכלול הרד׳ק זכמ״ש איוב),
ם שהוא לזרקא השלישי המקל הספרים ובשלשת ,וז״ל ^  ב

מנו יטף אתנח משפנו ישלו הספרים בשאר טולה^ פסוק,

ם כי ה' מני י ל ה ס ) ל ל מ  אשכנס ‘ w בשלום ׳),1 א
 ®5והס ם״ מל הוא שמרר^ מאמר ר״ל .עכ״ל ׳ 1£יאי

 ׳ג1מאנמץםהשג סןמרי^ שלישיח שהיא ןז?,י שהיא השלישיח
 מפהיין שססגו״ל במקומו פטק הסוף כאן וגא ,ספרים בשאר

 פםן0 ובלא גקמ״ן ??י אל״ף נקוד ולכך ,פטק הטף כמו
 מאבמיךם«נןט״ל, שבמלסלןיי?ז הממם וכן צזדבסח״ח.

 נמצא סרי רין^׳וו. במידם ואישן ט״ן חלח קמ״ן בא ולכך
מי שינמז w וכל .פסוק וסוף האתנח מנהג לסגו״ל שגם  מו

ו ממנו: נסלמים וטדוח מצומות כוונת ע״ס המעמיס ^  ו
 הדקדוק גמניני ר״ל .הזה בשער מרחיב הייתי
 מארןי הים ר״ל .הספור מאריך :המעמיס בהנחת כוונות
 כטסם אינם .כצ״ל ,מופקרת ושאינה : הדברים בספור
ש לשון על רבים שחשבו כמו ,פרוצה  היא אגני :^ד

 או .ובמסורות :וידועים נכוטם בעממים ר״ל .בע^וח
 ט ,מסן אוט מחמת בלשון ושכחה גלגול איזה שכא תחשוג
p ושגיאה מעות מכל אוהנו השומרות מטחת לנו : 
א ד ר״ל .אצל׳בם אלחים עובד תואר פ  מצד ה' «ג

 בדעות :לגד השכל מצד לא ,והאמונה הדח
 ;האמונה בשישי לסם המקובלת ישראל כני חכמה .ובאמונות

 פחכמוה נשאר גס סמק כלי בי .הראשונות החבמוה מן
p על בחכמה מקובלות ידיעות ישראל לגני , סן  סוד כמו נ

• מליסם למ«ד העמיס חכמי שנל̂א לזה והדומה העכור
ם ̂ וכו' בשמות גיאור לי אשר חכמיע חכמות על פני

אה; כ״ה מסיפן אודותם על שם שקדם הספור מכח נפשו חסקה בידיעתם הל ו

:ח' בשם חשני המאמר נשלם



הערה

ברמי* והספס הנקוד מפנק׳ המחבר בל ידבר שר6 ,׳פ סימן השני במאמר
 המדקדקים אחרוני בזה הכניסו (בסר© המדקדקים וקדמוני המסורה בעלי דעח כפי ,פירש
 מגד ,והשכל סקירה ,במדע ידיעחס רוחב (עם שניהם גס המבארים נלאו ̂ פלפול) דברי
 מדלד נמו בזה המקומות וברוב — ז״ל המחבר דברי פשר למצוא בתלמוד) בקיאותם רוב

 לתקן הוכרחתי ע״כ .ההוא במקום המחבר דברי כוונת תכלית עד באו לא כי ,האמת
.הקורא סרגלי נגף אבני ולסקל ,האפשר בכל דבריהם

 f)6( שהם כמו המפרשים דברי הנחתי אשר , פה להעיר ראיתי אחד מקום על אך
 אעשה להעתיק וראו :המחבר וז״ל ,וע״ב ע״א צ״ו בדף וזה ,)אמת ללא הם בי

 כשיצטרך הציר״י עם וישתתף ישוב שבתנועות, המעט שהוא םגו״ל
 שלא וכמעט , (?) בעמידה תמורתו להשיב) (נ״א לישבו השנית בתכונה

 .וכו׳ עמד. הדגש ויקל ,בטעם או בהפסק אלא מקום באעשה לה״א יראה
 ויעש, ויקן בויבן והלשון הכתב מן שהפילוד. עד בד^׳א קלותם תראד, וד.לא
 • הסגו״ל והוא ,שבתנועות המעט הנותנת היא אבל ,בציר״י תתישב ואיך

 (?)•בהפסק הציר״י אל השנית התכונה שתעתיקנה עד הראשונה זד.בתכונד.
 בסמוך אותם שנראה מפני וחבריהם, ומקנה ומעשה ממראה נתמה ־וכן

 — וכו׳ זה בהיפך שהאמת סבורים ונהיה ,בסט״ל סמוך ובלתי בציר״י
 המסורה דברי על המחבר כוונת כי להעיר הנני ע״כ .ע״ש ,דרך מני בזה נסו המבארים

 הפוך טס שתמונתה האתנחתא על וכוונתם ,ציר״י סחוסי כל ׳ לא ,י״ח) (ויקרא
 (פיי הסגו״ל במקום הציר״י יבא הפסק שבמקום ,ע״ב) ס״ו שבת ,כסא סחופי (מלשון
 .נסן על המחבר דברי יבאו ועפ׳׳ז .פיעל) בנין ל״ה נחי הפעלים שער להרד״ק הכלול

 ובנפרד בציר״י שבסמוך ̂ בהיפך שד.וא וכו׳ ומעשה ממראה שמתמיה מס
.עעסו בעוב הדברים ומיישר / כסנו״ל

להעיגי ראיתי זה בל

ן יצחק א ט ד ל א נ

■'״■יו™■



הכוזרי ספר
ק ד החבר להחכם ביסודו מיוחס ח צ י ל. , ״ ז י ר ג נ פ ה

.הישר בויבוחו שמיס שס קדש אשר

 t ז״ל הספרדי הלוי יהודה ד הכולל החכם הרג ערבי בלשון הברו

 מרמון תבון אבן יהודה ר' החכם הרב הקדושה ללשוננו והעתיקו

. ליצירה תתקכ״ז אלפים ד׳ בשנת .לוניל במנדל ז״ל ספרד

. מפוארים ל3 בפי / באורים שני עם

ד ח א י ה שנ ה י ו

נחמד אוצר , יהודה קול
 הש^פ החכם המפורסם המאוה״ג להרב | החכם המפורסם הצדיק המאוה״ג להרב
 נצה ס׳ מחבר ,זצ׳׳ל הלוי ישראל מוהר״ר , זצ׳ל מוסקאטו יהודה מוהר״ר השלם
 ארומת וספר , ישראל אבן ושו׳׳ת , ישראל ׳ ,יהודה נפוצות לתהלה הנודע ספר מהבר

, יגךים ספרים ועוד , השמים ' . יקרים ספרים ועור

ה ג קן ישה בעיון מו תו מ ר ו ב ך ד קון הצרי ם • תי ף ג ס ת בו נו רו אג ת ה קרו ד הי טי הו א ס שי  הנ
ש ה ורא ל י רב גו א ד ס ן ח ק ב ח צ א י ט ו ר ס ספרדי ש ל ה צ״ ל ז ך א ד ר ם ת / הכוז ב שו ת  ו
ך ל מ ם .אליו ה א ג בו ה מ ע צ ה ל ו ר ע ב ר ד ב ח רי ספר מ פו / הכוו סו ב ח ו אי לו ר ק ש מ ד פ ק רי ב ד  ו

ם ת גבכדי מו ש ם ו ם עצמיי אי ב סו רי בספר ה ם !הכוז ת ג דו ל ם עם תו • הכוזרי

 לאינטרנט והוכנס הועתק
www.hebrewbooks.org ר מ א מ ) 

תשס״ה היים ע״י

ווארשא
ק ר׳ בדפוס ח צ ן י א מ ד ל א  נ״י נ

ש כצאת ואוהביו ליצירה .בגבורתו היסמ
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ב« הכוזרי שלישי מאמר ספר
M למש» יהיה שלא ,העולם מן נגזר איננו ,אצלנו העובד מנהג החבר אמר 

ברט, עליו טובתו וזוכר הבורא מטובות, שהם החיים וימאס עליו
כמו

יהודה קול
 הס&ר בפסימח המפרים סדרינו יודפ1 צופה

,השני בראשית גס הראשון מן כ״ש ובסימן
 סובב הלז השלישי גס כי בקדמותו, דבר לסוף יביס
 על הקודמים המאמרים בשני המכוון השלמת מל הולך

 באמצעותה אשר האלהית התורה עם זו אומה שלמות
 והן אליו, המיוחד במקום האלהי הכבוד לה יתחבר

 לתח הוא אשר כ״ז סי׳ בראשון שנבראו המאורות הן
 כמו אליו צואות המושך הספור עיני שכל עיניס

 כל בביאור אורם ויהלו בשני נחלו וכבר שזכרנו.
 ההחחבחס עיקר כי דרכו לפי שם והודיע פרסם,

 והחסידים הנביאים שהם הסגולה סגולת ע״י ישלם
 והרחיב עליהם נגה אור הלז בשלישי ועסה עמנו. מבט

 האלהי הדבוק שלום המרבה החסיד מנהג על הביאור
 כי ,פה על בקבלתה התורה שלמות ועל .בשלם
 ק ועל ,אלינו האלהי ההתחברות ישלם נא זולתה
 רגלי ידחקו כי אויביה הקראים מאד ויבהלו יבושו

 אל החבר יבא בזאת והנה .עליה במחלוקתם שכינה
 כאשר אצלנו האלהים עובד מנהג לפניו להורות המלך
 ואט ,באמרו הקודם, המאמר בחתימת מידו זאת בקש

 אלהים העובד תאר אל עמי שתעתק פטך מחלה
 מאמר אל בהביסנו נכון בסדור נמשך זה וכל .אצלכם
צריך היה אבל ,דבר כאשר מ״ה סימן בשני המלך

נחמד אוצר
בד סנהג א עו ?נו זז » מ- גין שש ההבדל .א  5ס ה' מו

® ה&ומוס בין העובד ובין מורסנו דס פי ס׳ ע
 ולמש ונוינזס בסרישוס להרצוס דרכם זה אשר ,והפילוסופים

 1ע ,לזה וכדומה וביערות במדברות ולהתבודד שער אדרת
pש nה שאין ב ד מ  מנהג הפך ולהתנהג נפש לענות רק ע

ו ה׳׳: בעמדה ישראל חלק p לא אמנם ,העולם נ נ מי אי ג  נ
ם מן  הילד אה גזרו מלשון ,העולם מן נח^־ איננו .העונ׳

) (מ״א לשנים המי ע ר״ל ,ג׳  צרכו לעזוב גופו מכרית אי
ר ההכרחי ^  שהוא גזה כפי גופו לקיום העולם מהנאות לאדם ו

א : אדם א ידזיח ל ש מ . ל ו י ׳ נ ה שאם ע ענ מ אתנפשוי י מנ  ד
p ממנו t f ונכסף שוקק מבעו מצד הגוף ועכ״ז ,נפשו קיום 

ק• העבע עניני מליו למשא שיהיה עד לו הצרין תפקידו מ  ו
: שהוא בעוד המי האדם י ס מ א מ ם וי  'tSp הנה .חוזיי
« בבריאות מואס שיהיה פד גפמלו נפשו ו ח ג מ  אשר חיים ו

ם באפו: ה ח ש בו טו א. ט ר בו  השגגמז בפליאות הקב״ה ה
ס בחכמה האדם את עשה ^  לקיום סבעיוס תאוות בו וקבע נ

ס p ט והרופאים הגתוח לחכמי נודע כאשר נפשו, מ  ב
 הצלולם הלמה המקבן האוצר חדר הנקרא אמד מקום ההחחון
^ לעח אותה ואוצר המאכל ממבחר הננדלת צו  גנדזדמן , ה

ל האונס מן וזולחו ממוני מוץ העדר איזה לאדה מ  מדיין י
ם, להתקיים חיי ב, זמן פד הלב יספרנס משם כי ב  וכבר קצו

 לילות וששה ימים ששה מתענים אשר אדם בני הרבה למצאו
א בעת אשר מד שרף באצעומכא נמצא ועוד ,רצופים מכ  ש^צפו

ס השרף ,ממזון ריקם מיוז האצעומכא עור pד חל5מתמ מ סאי
אל  שהם ממה יוסר והעובדים מהפרושים בכם שנראה

 סדור בשמירה רק המופלג בפרישוח סלויה אלהיס קרבת שאין האלה הדברים ע״פ החבר לו ויגד ,בזולחכס
 סימן שם כמבואר אצלנו האלהים עובד שנח, מחוקה וכי , מ״ח סימן שם כמבואר יחב' ומשפסיו חקיו מצוסיו

, ' .ושעחן מקומן צורך כפי שונים ספורים גלגול ע״י המאמר סוף עד דבריהם ונמשכו נ  המלך נחאוה ומשם .
מי מיוחד מאמר בו לפחוח הזה השער הוא וכדי .נכון אל העובד חאר לידיעת  ענין לגנוח והקדים . עצמו ב

 ואת׳׳ה שיזכיר. הפנים מן באהלו יקרב נזק הקצוי התכלית אל בנסותו כי ,מק וחולף גבול העובר הפרישות
 ואסר .לו סוב ואז המצוע שוט על מעסד משפסו כל אשר האלהים שבד מנהג בממוגחו לחאר החחיל ג׳ סי׳

ד, סימן עד זה על המתרגלים האלה הדברים ד בשאלה המלך דעח כסס כ׳׳  אמ זכר ,אצלנו האלהים שג
 אותה ונפשו ,הקראים על סענחכם על אוחך אשאל ע ואחר לאמר ה^דמס בחתימה עשה אשר השטח שאלתו
 ביאור קצת לי שחבאר עתה ממך מבקש ואני ,כ״ב סי׳ שם באמרו סליה, יגזור אשר את החבר מפי לשמוע

 סוף עד והלאה וממנו נ״ג. סי׳ סוף עד והולך מתגלגל ככה על החבר דבור והיה ו©׳, בקראים שאצלך במה
 הוראיו אל נמשך ומזה .הקודמים בספורים זכרם שהועלה שט ביח אנשי חכמח על הספור נחפשס ס״ג סי׳

ה איטח ל ך המאנמ* סוף עד למסעיו וילך ס״ז. סימן סוף עד אלינו השתלשלותה ואופן פה על ^  ונסונג ^
ק רחוקות, מראות הכתובים-אל בהוצאת הן , שמה זכרו שקדם בגמרא חז״ל בדברי הנראה הזרות על  ו

 ספלם שוס לתה מסאו לא זאת בכל כי השכלי, ההיקש מן היוצאים המבהילים והמעשים ההגדוח בעטן
ק בדגריהס,  ובוז &להים במלאכי המלעיבים הקראים, פני לבושת ינחלו, מכסים וכבוד למבין נכוחים כלם י

ם: אין שכולה1 מהאישם• שכלם ולדגריהס להם יבוזו בה
ר איבנר א ©׳. גגז r יבקש נהיה לתאוה כי ו ib i ם, בט מסברת להסרד  לאסור האבל עליו ונפשו אד

 ti אשר גזירה ארן אל שמתיו כל אס עליו השעיר ונשא ,ראשו שעי פרע גדל נפש לעמה אסר
 מזהבשט מחוק בסיך ככה על דברו למ קדם וכבר יעקב. חלק כאלה לא שם, אדם היה ולא איש בה עבר
ת מן נגזר הוא עזר ולשק הודעתיך. כאשר נ' סי' ם, והנגזרים כ״ג סי׳ אמרו וכעין כאסור, גזרה א  בהרי

ח ותהיה מה מנ א א ה של הי ^ י ט מ למשא עליו יהיה לא למען ,ו©׳ עליו ל מ־ ז אדם בט מסברת ה  ע
שטח היותם מצד משיטתם לעוצם המיאוס בהם יאות לא אשר בחייו שימאס ר הבורא: מ כ תו הו ב ו טו י ^ 
ס כי ר״ל בד!נ]. ם, למאום יאות לא אחר מטעם ג לזמר בידו ספוק יש מי בשדם ק כי בהסר״ל כי בחיי

שבהו



̂י מאמר ספר4 הס^יי שלי
מו פ, והארכת אמלא, ימיך מספר את שנאמר נ טי ל י  ואריכות העולם אוהב אי

 מדרגה יעלה טובה יופיף ־ אשר ובל ,הבא העולם אותו מקנה שהוא מפני הימים
א, לעולם ב  ויתהלך בו שנאמר הנוך למדרגת מגיע היה אילו זה מתאוה הוא אך ה

 לחבדת שיתיחד עד ולהפנות ,לטוב זכור אליהו למדרגת או ,האלהים את הנוך
ם, ת יהיה ולא המלאכי שתומםביהידו ת, מ דו בבדי והבדתו)^ (נ״א צותו הם אבל ו

מם שתו וי
יהודה קול

ח' סופתו  רגע ובכצ שע׳ה בכל חמיד עליו השופעת י
 אמר עליו יוכל שלא מה ,עליה והודאה שנח לו ולתש
 לא כי ל״ת) (ישעיה לחזקיהו מכתב דרך על ,המות
,וגו׳ יודך הוא חי מי וגו' יהללך מות שודך שאול

 או וגו/ בחיי ה׳ אהללה קמ״ו) (תהליס דוד וכמאמר
 להחזיק עליו המוסלת חובתו בהם זוכר שהוא ירצה
 ויהיה סובות. לחייבים לגומל הודות ולשלם סובה
 ביו״ס ,בסובה בשבת ,שהפך מי פרק חז״ל מלשון

 צ בשבתמחזיקין כי שענינו בשכר, במועד במזונות,
,עליך בל סובתי דוד מאמר זה על ונמלין .סובה

 על סובה לי טובתי.שתחזיק מוסלש בלתי עליך ר״ל
ע; והוא .אתה אדני באמרי מלכותך', עול עלי קבלי
 תחזיק אל הרבה תורה למדת אס התנא מאמר דרך

 ז״ל בארוהו לזה וקרוב, .נוצרת לכך כי לעצמך טובה
 בל טובתי אתה •אדני. לה׳ אמרע המנחות כל פרק

 החזק רבש״ע הקב״ה לפני ישראל כנסת אמרה ,7על
 עליך בל סובתי לה אמר ,בעולם שהודעהיך סובה לי

 ויעקב יצחק לאברהם אלא טובה מחזיק אני אין
 בארץ אשר לקדושים שנאמר ,תחלה בעולם שהודיעוני

 הלשון זה ודוגמת .ע״כ ,בם חפצי כל ואדירי המה
 סובתו זוכר הוא וכאילו באמרו י״א סימן לו תמצא

מו :וכו׳ לאלהיו ר כ מ א ת שנ ר א פ ס  היא .וגו׳ מ
 באות שהן הבורא מסובות החיים היות על ראיה
ל :נוהג כמנהגו מעולם לא ממס בכונה ב ב א ה  או

ם. ל עו העולם: מן נגזר איננו למעלה אמרו כנגד ה
ת כו ארי ם ו מי  למשא עליו יהיה שלא אמרו כנגד .הי

י :החיים וימאס פנ א מ הו ה ש קנ תו מ ם או ל עו  ה
א ב .וכו׳ הבורא מטובות שהם אמרו כנגד .וכו׳ ה

 ובאמצעותם הואיל הזמניים החיים סובו מה הנה כי
 לשון בעל ישובח זאת ועל הנצחיים, החיים נקנה

 לא לעולם רבים בלשון לחיים שם קרא אפר הקודש
 זה והיה ,חיי שרש השרשיס פעל שזכר וכמו ,יפרד

 חיים אינם בעוה״ז ימינו ואורך חיינו כי להורות
 החיים השגת אל ההשתדלות בפוב נועדו אם בלתי באמת

 כדי בפרוזדור עצמך התקן וכאמז״ל ,לעוה״ב הנצחיים
 יאכל לא שבת בערב פרח שלא ומי ,לסרקלין שתכנס

וקרא ,יחד נס כרוכים החיים מיני שני ולהיות

נחמד אוצר
 את ומעוררים לה 3מםבי קנועים הם אשר הדקים הורידים &ל

 b המשגיח הרחמן שם זה וכל .האכילה תאות על ^האדם
 שוכחים אדם בני הרגה היו זה שלולא ,נפלאה בהשגחה בריותיו
 נחלשים שהיו עד ידם קוצר או מרדתם מפני לחמם מאכול
 האדם לדם ידוע וקצב שיעור יש כבר כי ,זמנם קודם !מהים
 הבריאות מנין על ואיבריו חושיו לקיום ביומו יום מדי לו הצריך

רא, בו שהטביע  המאכל מן הוא הדם שמקור נודע וכבר הבו
 ושלוחיו הבורא בטובות האדם שימאס ומעתה.היתכן . !המשתה

 האכילה על להזכירו הבורא שלחם אשר הגופיות לחות שהם
 ולא אוכל לא יאמר והוא ,בריאותו ולהעמיד להחיותו והשתיה

 העולם צרכי ביתר בזה כיוצא וכן i חיים חפן אינו כאילו אטעם
 : האדם לקיום אך לבטלה נקבעו לא , האנושיות תאוות !כל

ר כ זו תו י ב ליו טו . ע ם ה  שיעשה הטובה זאת מזכיר הקב׳ה ב
}. (שמות אמלא ימיך מספר אס שאמר לצליקים.  רוצה כ״ג

 ואיך ,הגוף בכח והמוטמג האפשר כפי ימיהם שיתקיימו לומר
ת :אותה וימאסו הזאת בטובה ♦בעטו כ ר א ה ם ו מי  וכן . י
ם, והארכת לך ייטב למען באמר מי כ שנאמר י  אריכות על ג׳
ל :הזה בעולם •מים ב ב א ה ם או ל עו  ה׳ העובד ר״ל .ה
ם ואריכות הזה העולם■ אוהב אצלנו  הראוי ענין שכל הימי

י :אותו אוהב הוא חייו להעמיד פנ א מ הו ה ש נ ק תו מ  או
ם ל עו  שחיי בעבור הזה עולם חיי אוהב הוא זה מפני .ה

 הוא זה כי ,הבא העולם לקנות נאמן• וציר סבה הם הזה' מולם
 עולם בקניני שיתעסק אדם בני לכל נעצר ועת מועד בית
 העולם יקנה ובמה המצות מן חפשי הוא מת כשאדם כי ,הבא

כל :ארוך שכולו שר ו ף א סי ה יו ב ה טו ל ע ה י רג ד כו׳ מ  .ו
 , קלה מצוה שיעשה יכול יותר חי שאדם חיים במעט ר״ל

א א אך :הבא בעולם גדולה יותר למדרגה מביאתו !הי  הו
ה או ת ה ט  אלהיו בעבודת השלם החסיד בדין אינו ר״ל .ז

ט הבא עולם חיי מגמתן שעיקר אע״פ ,הגוף שונא שיהיה  אי
 שיגיע יתאוה אבל ,בהכרא ומיתתו גופו הפסד זה מתנאי

ת :מיתה טעם טעמו שלא ואליהו חנוך למדרגת ו נ פ ה ל  .ו
ד :בגוף מלובש עודנו והוא אדם מבני לפנות ד ע ח תי  שי

ת ר ב ח ם ל כי א ל מ  להתחבר ראוי שיהיה פד גופו שיזדכך .ה
ם  מתחברים שהיו החסידים בקצת שמצאנו כמו ,עליון מלאכי מ
 מחכמי קצת וגם הנביאים ובכללם ,חיים בעודם המלאכים מם

 אשכח מלאכא התכלת סרק במנחות שאמרו וכענין ,התלמוד
כו׳ בסתוא סרבלא קטינא קטינא א״ל קטינא לרב א :ו ל ה ו הי  י

ם מ תו ש ת מ דו חי בד בי ב תTו  זו למדרגה אדם כשהגיע . ו
 ,אדם מבני הפרישות לו ראוי אז עליון מלאכי עם :שיתחבר
 זכה כבר כי יחידותו־, בעבור עליו שממה נפשו תהיה שארלא
ל :מעלה מלאכי שהם נכבדת היותר לחבורה ב ם א תו ה .»ו

הם

. . / פשכח
ה, אל זה  נאהבים רבים בלשון למוצאיהם הם סייס ז

ה מתאוה הוא אך : נפרדו ׳לא בחייהם ונעימים  ז
ס׳  לא וג״כ ,והולך שמפאר כמו ישחומס ולא גזירה ארן אל אדם פני מחברה להפרד מחאוה הוא שאז ר״ל .ז

 חוספס הזמן מן קווחו בלחי עד העליון הדפקוח אל מדרגתו ונשעליח הואיל הזה בעולם ימיו אריכוח יאהב
 וכו׳.: המוח מחאויס אך באמרו יתבאר וזה הקנוי. שלמותו עדי מעליו להוריד יטרידהו שלא והלואי ,לימוח8

 ,בטבע המדיני לאדם מאד קשה צד מכל הבדידות כי .וכו׳ המלאכים לחברת שיתיחד עד ולהפנות
תברחו ר״ל צותו. הם■ אבל :לשבח בשנוי האדם מחברת חסרונו נתמלא כפר המלאכים להברה !גההיחדו

ושעשועיי



5 ג הכוזרי שלישי מאםר ספר
 ״ראית(נ״א עמו ונתומף השפל העולם עניני ממנו שנעדר מפני עם, במלא וישתומם

ה אלה ולכמו ;ולמשתה למאכל עמה צריך יהיה לא אשר שמים מלכות ראות)  תהי
 אין אשר המכלית אל שהניעו מפני המות מתאוים אך .השלמה הבדידות ראויה
ה. שיקוו מדרנה אהריה ת ספ ת, .אהבה המתפלספים ולהכמים תו מ די ב  כדי ב

 האבות אל שיגיעו עד הא*מתיות התולדות מסברותם לילד מהשבותם שתזדככנה
 אל אותם שיביאו תלמידים פגיעת זה עם ורוצים ,מהספקות עליהם שנשאר כמה

שיסחור מי עם אלא להתעסק שונא והוא הממון בקבוץ ששגה כמי ,והזכרון המהקר
כדי

יהודה קול
 כלו העולם שכל שמים ירא על אמז״ל מלשון ,ושעשועיו

 צוותו יד כהיכת כנוסח וראיתי .שלו לצוות נכרא
 של מנהגן הפך עם. במלא וישתומם וחכרתו:

 של עבעו אמנם כי ,ביחידותם המשתוממים אדם כני
 וז״א .העליונים אל כהתחכרו מאדם מאד הורחק זה

 השפל העולם עניני ממנו שנעדר מפני
 וכנוסחא .וכו׳ שמים מלכות ראית עמו ונתוסף

 ראות ממנו שנעדר מפני ,לאמר כתוכ אחרת
כו'. שמים מלכות  מן יותר מתוקן לשון והוא ו
 וכין כינה להכדיל .השלימה הבדידות :הראשון

 כמו כך אחר שיזכור שלימה הכלתי הכדידות מיני שני
ם נקשר .וכו' המות מתאוים אך :שיכא  אמרו ע

/ מגיע היה אילו זה מתאוה הוא אך למעלה ו כ  ו
 כני מהכרת להפרד מתאוה להיותו על שם שהכונה

 המלאכים הכרת עם להתיהד לו יתכן למען האדם
 וכו'. וככדידות כיחידות להשתומם לו יקרה שלא מאני
 העולם מן נגזר איננו המאמר כפתה אמרו עיקר והוא
/ ו כ  גס שאף לאמר השלם האות על הוסיף ועתה ו
 יקר כי כלל יחוש לא והמות ההשתוממות יקרנו זאת

 שלא שם אמרו כנגד והוא ,לו ניוכ ואז המותה שעיניי
 יתנשא זה וכל וכו'. החיים וימאס למשא עליו יהיה

 העולם אוהכ אכל שקדם כמה אמרו לעומת יכן גם
 ולחכמים : שמה כמכואר ,'וכו הימים ואריכות

 ג״כ לה שיאות שניה כת יזכיר .וכו' המתפלספים
 ,ואליהו מחנוך שהזכיר כראשונה לא אך ,ההתכודדוה

 הכדידות יאות לא מהמתפלספים הזאת לשניה כי
 תהיה לא כן על כי ,בעליונים דכקותם להעדר לגמרי

 האמת אל שיגיעו עד קצוב לזמן זולתי גדידותם
 שיזכור. כמו ערבות בם ימצאו חייהם ושאר וכו'.

 כמו ,וכו' התלמידים לפגיעת הם צריכים ועדיין■
ם, ■הפגיעה על והכונה והולך, שמבאר קי ר פ  לא ל

ד. עמהם מתחברים שיהיו מי  קצת כי ידעת וכבר ת
 אמרו ומפרשים ,משאיים נקראו הקדומים הפילוסופים

 במקום מדברות הולכי היותם שם על כן שנקראו
ת. בעיון להתבודד ושממה שואה מו  מאמר והחבר החכ

ששגה :יתבאר ושם ,הולכים קראם כו״ו שימן ה'

נחמד אוצר
ת לשון צווה .אדם בני חברת במקום לו עומדים הם  חכו

ם :גמרא בלשון בעלמא צוותא מ תו ש א וי ל מ ם ב  שהוא מי .ע
 : אדם בני הרבה בץ בהיותו משתומם אדרבה זו במדרגה

י פנ ר מ ד ע ו שנ נ מ י מ נ י נ ם ע ל עו ל ה פ ש  בעבע הנה •כי . ה
 שישיג כדי בו מועבע וזה ̂ אדם בני חבורת לאהוב האדם
 וכמ״ש ,יחידי להשיג אפשר אי אשר לאדם ההכרחי הועלת

/ לאכול פת שמצא עד הראשון אדם יגע יגיעות כמה חז״ל ו כ  ו
 שהם אלהים פני ראות וזכה עוה״ז מצרכי נפער שכבר וזה

שר :אדם בני בחבורת עוד יחפוץ לא ,שמים מלאכי א א  ל
ה הי ה צריך י מ ל ע כ א מ ה ל ת ש מ ל  למעלת בשהגיע ר׳ל .ו
מו ;האנשים עם להתחבר עוד צריך שאינו ואליהו חנוך ב ל  ו
ה ל ה א הי ת ראוי ת דו די ב ה ה מ ל ש  למעלה שהגיע באם .ה

 ולעורח למשא לו יהיה לא אז כי ,בשלמות שיתבודד לו נאה זו
 תקום לו ואין ושתיה לאכילה שא'צ אחר לאנשים. צריך אינו כי

ם אך :לו הנאה הבדידות וזאת ,ומהמונם מהם י או ת  מ
ת מו י :המות להתאות להם ראוי אלה במו השלמים .ה נ פ  מ

עו הגי ל ש ת א לי כ ת ר :האדם אליו שיגיע שאפשר ה ש  א
ה אין רי ח ה א רג ד קוו :מזה למעלה מדרגה עוד אין .מ  שי

ה ת פ ס  ולפיכך ,יותר זמן שיחיו במה עוד להוסיף שיקוו .תו
ם : והבדידות המות תאות ראוי בלבד להם מי כ ח ל  ו

ם פי ס ל פ ת מ ה ה ב ה ת א דו די ב  הפילוסופים לחכמי וגס ר״ל .ב
ה :בבדידות אהבה להם המה ישראל מבני לא אשר נ כ כ ד תז  ש

ם ת בו ש ח לד :שכלם שיזדכך .מ ם לי ה תי רו ב ס ת מ דו ל תו  ה
ת ו תי מ א  השתדלותם כל מקובלת דת להם שאין שבעבור .ה

ם ולזה ,באסלה העור ימשש כאשר האמת אחר למשש  מתבודדי
ה : אדם גני יערידום שלא כדי מ רו ב א ש ם שנ ה לי  ע

ת קו פי ם ה  בדעות לדעתו מנוחה ימצא לא הפילוסוף כי . מ
 מקרב הספיקות יחדלו לא כי ,לו שקדמו מדורות פילוסופיות

 עמקות מצד הראשיניס סברות דוחים האחרונים ותמיד ,עיונם
ם :האדם שכל וקוצר הענינים צי ח ם ו ה ע ת ז ע גי ם פ די מי ל  .ת

ם להתחבר חושקים עכ״ז בדד לשבת בוחרים שהם אע״פ ר״ל  ע
ר אל :עיונם על אותם העוזרים תלמידים ק מח  שירט .ה

 שהתלמיד מכולם, יותר מתלמידי חז״ל וכמ״ש ,שאלות אצלם
רון :רבותיו מחכים כ הז  ,הנשכחים הדברים אותם שיזכירו .ו

 •שמור בו הזכירה כח כ״ב העיון משא עליו שאין התלמיד כי
מי :יותר ה כ שג ץ ש קבו ן ב מו מ  לקבון מאד שאוהב מי .ה
א :ממון הו א ו נ ק שו ס ע ת ה א ל ל ר מי עם א תו ס י שי ד כ

ח רוי שי

התעסק, ר״ל ד, תשגה באהבתה■ מלשון ש מי לאסל ת
 ,וערבות שמתה בענין תמיד תשגה באהבתה שם יונה ור' .וז״ל שגה בשרש השרשים בעל שהביא הפירושים מן

ת בענין או ,שגיונות על ,לדוד שגיון כמו  לא בו שוגה וכל הענין ומזה ,זולתה מאהוב באהבתה התעסקו
 ל> יש ,בענין שגיה לי יש אומר הדני אלדד שמע הוא כי קריש בן יהודה רבי בשם יונה רבי וכתב .ירוכס
א שיג וכי שיח כי מענין להיות וקרוב .ע״כ ,עסק מ״  כמו ,עסק שענינו ,בסי״ן שי״ן בתמורת י״ח) לו(
שנתה כל ושוגים באמלו ג' פ׳ תשובה בהלכות הרמב״ס נשתמש זה ובלשון .שיג בשרש השרשים בעל שזכר

בהבל



Gהבוזתשדשי מאמרספר
מו שידויח כדי  להגיע תקוה אין היחידים ואלה ,לו והדומה סקרא״ט מדרגת וזאת , ע

אה, המוכן בעם הקדושה בארץ השכינה בהמצא אבל למדרגתם.  היו ואז לנבו
 מתבודדים היו לא ,להם שדומה מי עם מתחברים במדברות ושוכנים נפרדים אנשים
 ההיא המדרגה אל המקרבים ומעשיה התורה חכמת על נעזרים היו אבל ,לגמרי

ם. בני והם ובטהרה; בקדושה אי בי  ואין הזה והעם הזה הזה^ובמקום בזמן ואך הנ
שהבנים מי ,הטבעית ההיא‘ החכמה והעדר הקנויה החכמה מיעוט עם ;נפרץ חזון

עצמו ,
יהודה קול

ה ,ומתעסקין בו רצה ,וריק בהבל מנ  פרק שם עוד ו
ם י׳  נפלאתי ונוראוח .הזאח הכונה על רבות פעמי

,לזאת לבס שהו לא איך קארו ומהר״י הראב״ד על
 לא השגיון זה אברהם אמר הראב״ד שם כתב הנה כי

 בשני אומו מפרשים ואנו כיון; דבר לאחה ידענו
ס; רני  בעבור אתר וענין ,לדוד שגיון כמו שיר לשון ע
כ. לב, אליהם תשים שלא תשגהבעניניך אהבתה ״ ע

 נראה ,שיר לשון שאמרו מה קארו מהר״י שם וכתב
בשיר, שמה שאדם כמו ה׳ באהבת שישמח לומר דהיינו
 כאשר הכונה מעיקר שניהם הרחיקו והרחק עכ״ל.

ת :הראיתי א ז ת ו ג ר ד ט מ ״ א ר ק ם נשא .וכו׳ ס  פני
 סימן בחמישי עשה כאשר ,לשבח בהזכירם לרזכמתס

,האנושית בחכמה יתרון להם שיש אמת באמרו י״ד
 אכשר לא אני לעס, הראשון סקרא״ס אומר שהיה כמו

 אמנם ,אדעה לא אומר אני אבל האלהית חכמתכם
 למה התנצלות להם ויש ,האנושית בחכמה חכם אני

 האלהי והאור הנבואה להעדר להקשיהם שנצפרכו
כו/ אצלם  לאמר בשבחם ההיא הפסקא וסיים .ע״כ ו
 שפענו מה על שבה להם ונתן עכ״פ ינוצלו אבל

 השכליים הנימוסים ועשו הפוב וכווע הקשיהם ממופשס
ה :ע״כ ,וכו' העולם ומאסו ל א ם ו ס׳ הי־חידי ו

נחמד אוצר
ח רוי מון, מגמהס כ< אשר הגדולים המגרים . שי מ ח רוי ה  ל
ר ,הסוחרים זולח אדם עם ולהתמכר דבר לדבר שונאים  וידנ

 לסחור ילמוד דבריהם ממוך שאולי כדי ומסן משא מעניני שמיד
, דבר ה  החכמים חברת באהבת השילוסוסים ישגו וכך מ

 אלו גם והנה .חכמים הבלתי אדם בני מחברת זלהסרמק
 הפרישות מן עצמו לצער ,אדם מבני עצמם פורשים .אינם

ט :החגמה לתועלת רק :והבדידות א״ ר ק  מפורסם פילוסוף .ס
ה :קדמון ל א ם ו די חי  :למעלה הנזכרים ישראל בני חסידי .הי

ן ה «י קו ע, ה הגי ם ל ת רג ד מ  על להתבודד להם צורך אין . ל
עה  אבל ,לנתיבתם ואור לרגלם נר התורה כי ,האמת הג

ם :שיבא כמו ונעלה משובח יותר ענין אל להם הפרישות ע  ב
בן מו ה ה א בו ם :ישראל זרע 'שהם .לנ ה מי ע מ ו ד ם ש ה  .ל

 מתחברים היו אכל בחיים לקון אותם מביאה פרישתם היסה לא
ם :החכמים מן דומיהם ■עם די ד בו ה די מ מ  היושבים כאלו .לג

ו :ביער מרירים ם הי רי עז ה : הפרישות מחמת .נ שי ע מ  .ו
ה : המצות מעשה ג ר ד מ א ה הי  שזכר מעלה מלאכי ראות .ה
ה :למעלה ש דו ק ה ב ר ה ט ב ם : ומהרה קדושה ידי על .ו ה  ו

גני ם . אי בי  שזכו הנביאים תלמידי שהם במקרא הנזכרים .הנ
אין :מפורסמת לנבואה זכו שלא אף העליון; באור־ להדבק  ו

ק ז p ח t a . ם :בעולם מדעת נבואה שום אין ט ע עו  מ
ה מ כ ח ה ה י קנו  המקובלת האמתית החכמה ידיעת מיעוס .ה
מגדר :העיון מן למעלה שהיא שאבותינו ה וו מ כ ח א ה הי .ה

שאנחנו
ס מחנוך‘ שזכר הכתות לשתי שב  לא מדרגתם, אל להגיע חקוה לנו ואין שהואיל ,המתפלספים ומהחכמים ואלי

 ;הפבעית החכמה מחקר כשלימות לו והדומה סקרא״פ למדרגת ולא העליון בדכקות ואליהו חנוך למדרגת
 מן משתומם נגזר היותו לו יתכן לא כן אם אזכרנו, הפנים מן ההתבודדות עצין עליה הוקל מהם כת שכל

כו׳. בהסצא אבל שקדם: כמו בחייו יקוץ פן ■העולם ק ו  הכהות שתי למדרגת להגיע תקוה א-ין כי אמר י
ק לא p ועל הנזכרות ת  אדמתם על ישראל כשבת המוצלח בעת כי לבאר שב ;ההוא ההתבודדות ענין לזולתם י

ת שלישי מין שם היה ,אלהיהם ה' לפני לרצון  תנאים שלשה בהקבן רבים לאנשים ונאוה ממוצע מההתטדדו
 כלם העדה כי לנבואה, מוכן עם והג׳ הקדושה, הארץ הב׳ השכינה, המצא הא׳ שאומתנו.

ע, להם במראה ה׳ ובתוכם בךושים ד תו  בזה שלמות שהיו ההוא במקום ההורה משמרת שומרי בהיותם י
ת ט ק בשט כמטאר המזון ס  היו ;ישראל בשבפי אלו ענינים יחד בהתאסף ואז .והלאה הוא ומן ח׳ סי

 רק כראשונים, לגמרי מתבודדים לא כמדברות, שוכנים והיו מזון לבקש נפרדים מהש «נשים4;
ה. במדרגת ובצורות גדולות מהמכסשים להם הדומים עם מתחברים א ט  מתבודדיס בלתי היותם ועם הנ

ה ,לגמרי  מול אל אותם המכינה ,והטהרה הקדושה והיא ,מטקשם להשיג ידם את שימלא' מה להם הי
ה ומעשיה התולה שכמת ת סהי שרבס ם א ת רב ת. ההיא המדרגה אל ^  שבישראל הדעת נק» הס ואלה הנבואיי

ם: בני הנקראים אי ד בישראל, שורה השכינה שאין הזה. בזמן אף הנבי ע  שזכר, השכינה המצא תנאי כ
ד לאלהיו, קדוש שאימו הזה. ובמקום למעלה: ע שה: בארן למעלה אמרו כ ק ואין הזה והעם הקדו  חז

ץ ר פ מ שב כבר והלאה הוא ק. ערא מעם כי .נ ה אל וההכנה השלמות משולל עני א ט  ראוי הדור אץ ט ,הנ
ס למעלה אמרו כנגד לכך., פ ם :לנטאה המוכן ב ת, ר״ל הקנויה. החכמה מעוט ע קני  הקודש ברוח ב

 האנשים בקצת הדברי הכח יצליח וכבר באמרו, י״ב סימן בחמישי שזכר וכאותה ואליהו, מחנוך שזכר כארזה
בנטאה אלהי בלימוד הפורח מעליו ויסור והעיץ בהקשה מהשתמש שירוממהו במה הכללי בשכל מהחדבקו  ,ו

ד ונשנה .ע״כ ,רוה״ק ותקרא קחשה זאת סגולש תקרא1 ח ש ב ת ד  בשר בסבע הושמה ולא י״ד סי׳ שם באמ
מ3 ע הושמה אבל בהקשה שג פג א מסגולת הנבחרים ב ר ט ם יתב׳ ה כי ט׳ הבריאה מזכי ס ק עוד ואפשר .ו ט  ש

חכמה ת קבלת מירושת הנקנית ההיא החכמה אל הקנויה ,נ ט ר :סיג מכל המנוקה א ד ע ה ההיא החכמה ו
ת ט ב ט ה



יהבוזרי שלישי מאמר ספר ד

 rhv ותראה ,וגשמי נפשי וחולי ביסורין נפשו הכנים כבר ,בפרישות להנזר צמו7
 נאסר וישוב ,והשפלות הכניעה דלות שהוא אדם בני סבורים ויהיו ̂ החליים זילות
 יהית לא ואיך ,לבדידות מתאותו לא ומכאוביו במאסריו קיצתו מפני בחייו מואס

 לחכמוון הניע ולא ,הנביאים צוות בו שימצא אלהי באור דבק איננו והוא כן
 כי ואמור ,כפילוסופים חייו שאר בם עריבות ולמצוא בהם להתעסק שמספיקים

שהוא במה והתפלה והתחנה והעמידה בבדידות אלהיו שיפנע אוהב וחסיד ירא הוא
יודע

ל ה קו ד הו י
ת. עי ב ט ה ד " ג  לו והדומה סקרא״ס חכמח מ

ש חקרא ההיא כי ,למעלה שזכר מהמחפלססיס  סנעי
 כמו ,זאח לוקנזה וחכמתו אנוש מבינת כי ,אנושית
לי :שזכרנו חו שי ו פ מי נ ש ג  האבל עליו נששו כי .ו

ריו. בחרצבות השם ואדמתו סו  העדר מכני וזה י
 דבוק ע״י ההרונו שימלא מה לו אין מבלי נזקו תשלומי

 שקדם והנביאים ואליהו חנוך כמדרגת אלהי אור
 חיי בעליהן המחיות החכמות עיון ע״י או ̂ זכרם
,למפלה המוזכרים וסיעתו כסרךא״ש ,וערבות נועם  
א :הסשור משך בשאתו ובאר ילך שהלוך וכמו הו  ש

ת ו ל ה ד ע י נ כ ת ה לו פ ש ה  דרך אם כי זה ואין .ו
 וז״א .ישתומם בהם אשר יסוריו יד מחוזק בו עוצב

ב שו ר זי ס א ו מויאם נ י חי י ב נ פ תו מ צ ו קי רי ס א מ ב
 בדרך אשר חתחתים בנות משני בחייו יקיץ כי זכו׳>

ו לו: m סמנו יהלך זו נ נ ק אי ב ר ד או הי ב ל  א
 :הנזכרים הנביאים ובני ואליהו חנוך כמדרשה .וכו׳

ת ו ו ם צ אי בי  עמהם המתחברים המלאכים הם .הנ
א :למעלה כמוזכר ל ע ו י נ ת ה ו מ כ ח  כחכמים וכו׳. ל

ה זכרונם שהעלה המעולים המתפלספים מ  שקדם. ג
ם שאמר זמה קי פי ס מ ק ש ס ע ת ה > ל ם ה  יתכן ב

 והכונה ,תשובה לעשות בידו מסשיקין אין מלשון היותו
ע שלא  כי / בהן להתעסק בידו שיספיקו לחכמות הגי

 החכמות וכאילו ̂ השגתן על לשלוס ידו הקצר אמנם
 בס יגע יוכל לבל ירחיקוהו הרחק והרמות הבצורות

ק ,קבולו בית הכשר להעדר ג  בעבדות יקבל הרע את ו
 הכתות צל מעליו סר כי יקבל לא הסוב ואה ,ענוי

 כן ועל בנעימים להם נפלו חבלים אשר הנזכרות
ם. שפרה הבדידות מחילת נמלח ה  אצלי והנכון עלי

ע לא כי לומר שענינו  במדרגה הנשאות לחכמות הגי
 לבדנה בהן האדם להתעסק בעצמן מספיקות שתהיינה

 לידי מזה יבא ולא העולם עסקי שאר אל שנוח מאין
 בחכמות עיונו בפשלח אתו שכרו הנה כי בחייו, מיאוס
.רב עקב בשמרם כי ההנה  באמרו שסמך מה זה ומעין .

א צו מ ל ת ו ו ב רי ם ע ר ב א ו ש י ם חי פי סו לו פי  ,כ
ם מסכים והוא  המתפלספים ולחכמים למעלה שזכר מה ע

ט' האמת אל שיגיעו עד וכו׳ בבדידות אהגה כי / ו

ר צ ד או מ ח נ
ם הפילוסופים שהיו הזאה חכמה מידיעה נעדרים שאנחנו דוי תגו  מ

ם כני מצד לא נסרישוח עסק לנו אין ומעהה ,כענורה  הנניאי
ר :הפילוסופים מצד ולא ז הנ א ב״י, מקדשי וינזרו מלשון .ל מ  ו
ם בבר :ופרישה הבדלה לשון כני שו ה פ רין נ סו  שמאמר .בי
 חכמס או עליונה מדרגה שום קונם אינו הסרישוח שעם

ד ועומדים הלב את המשמחים ע אשר הבדידות צער ע  לפנ
ש וצזולי :ביסורין נכנס א״כ ,בדד כשהוא האדם פ  מולי .הנ
חראד. : הגשמיה ונפש הרוחניס הנפש ו ו לי  נראם יהיה .ע
ת :הליו לו ם ד ליי ח  ;ישונה פניו והואר הכאב עליו נפשו .ה

א הו ת ש לו ה ד ע י נ כ ת ה לו פ ש ה  שזס אדם בני כסבורים .ו
 שוקקה אינה ונפשו געוה״ז חפן שאינו מחמת ורזה דל הפרוש

חר ואינו ,הפכעיוס הנאוס לשום  אדם כל עם להתמכר נו
ע עניני בעיניו שנבזה ב :הגשמי העולם ועסק ארן ד שו  וי
ר ס א ם נ א ו סו י חי  כנו! בדעהו הוא רק כן הדכר אין .ב
 חאוה מחאוה היום כל אשר ,השבי בבור ומועל בזיקים אשור

 כל כדרך הטבעי צורך• מכל והנעדרס הרעבה נפשו למלאות
ס :הארן א ו מו י חי פני ב תו נז צ ריו קי ס א מ  5מוא pל .כ

 בני מצרכי עצמו שהבדיל הזה במאסר קן שהוא מפני בחיים
ם כל קודר ומההלן כואב הוא וע״ז ,ההכרחיים אדם  היו

א :קומה בשפלות ל תו . או ת ת מ דו די ב  מחאות שהוא לא .ל
ס שוגךן הוא אדרבה אבל ,העולם מעניני נבדל שיהיה ה י ^ 

א ‘־ אדם בני מהמון יותר ואולי מאד א 7י  לפי .כן •w ל
א :האדם טבע הו ו ו נ נ ק אי ב ר ד או הי ב ל ה .א מ מ  אע ה
 לקולז מקשיבים חברים עמו בשימצא הנפש את ומשמח הגוך

א :עמו ומתבודדים הנבדלים הנביאים בני ל ע ו י ת הג טו ב ח  ,ל
ם :מהחכמות יודע אינו קי מספי ק ש ס ע ת ה ם ל ה א ב צו מ ל  ו

ת בו רי ם עיונם עומק לפי החכמות .ע  עריבות לחדש מספקי
ה למעיינים ושמחה ה  דבר כשישכיל שעה וכל עת בכל ,ג
ט אז קודם השטל ד  כהשכלם וכן ,כחותיו כל ויצהלו הנפש הז

ף, בכחוח חדשה הנוסה בהם יולד השכלה אחר מן הגו  ו
ק הנפש שמחת תצמח הזה ההתנועעות חו אר :הנוף ו ו ש י  .חי

 לו ט ,מותו יום עד פרישתו מיום חייו ימי כל כלומר
ר ; החכמות עיון ישלם לא האדם יחיה שנים מו א א ו הו  ש
ם מבני לא שאינו כזה בפרוש לומר לך יש מה .ירא טאי  הנ
ס, ולא ט סו לו סי ד: ירא שהוא תאמר מ סי ח ע ו ג פ שי ב. ה  או

ו הי ל ע באלהיו שיתחנר כלומר .א  שיפגע כמו , מקרה ד
תו אוהבו אדם  הולך אבל ,יבקשהו אנה יודע ואינו אותו בבנו

ת :יפגעהו אולי הולך באשר דו די ב  : מתבודד שהוא במה .ב
ה ד מי ע ה . ו ח נ ח « ו מד ו ח ומתפלל: ומתחק עו ט א ב הו ש

ע ד ו י
ל ל ק מרבוח ימצאו זו הגעה שאחר הודאה זה « מ  נ

הם ימי בשאר ר :חיי מו א א כי ו א הו ר ד י סי ח ב ו ה ע או ג פ ה .וכו׳ שי נ ו  וצומל לגמגם שתוכל מה על מ
 מזער לא כביר ערבות לו אלה אשר לאיש ימצא כבר ,שזכרנו הכתות בחיי הנואל הערבות נעדר היותו שעם
 אשר שיחו עליו שיערב במה יסוריו חרדל ימתק כי ,שכמו על המועל המושלג השרישות משא מעליו להקל
שעך ד: ה׳ לשני י מי . ת ת ו ד י ד ב . לאלהיו: לבו לימד ישטן לבדד שם p כי ב ה ד י מ ע ה  ממיר רגליו על ו

:9סמי שלא ה ח נ ח ת ה ה ו ל פ ת ה ה ו מ א ב הו ע ש ד ו . י ט' ת כי ו במכסה עסקו שאין מי על הזה הסשור סנ
ודעת
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נחטד אוצר
*jm ם י נ ו נ ח ח ה א תאמר אפילו . מ מ ת יודמ ש «ו  יזדשוח ה

א חדש וישיר.שיר ן : נפש כשמחת והתעוררות הערה המני  אי
ם ה ת ל בו רי ם כי ע ם א מי ם י טי ע  לא החדשות התחנות .ס

עודם רק יערבו ד :אח״ז מועטים וימים כחדושם נ עו ם ב ה  ש
ם שי ל :עדיין בהן נפשו מרגלה שלא .הד כ ר ו ש שנו א  י

ל ן ע שו ל  , '\h רבות פעמים הלשון על כשיבואו ר׳ל .ה
א : החלום השנות מלשון ל ל ע פ ס ת ו ש ל פ  אינה הנפש .הנ

א :ההרגל מחמת שלהם במריבות מרגשת ל א ו צ מ ה י  ל
. ה ע י נ  התחנונים בעבור חדשה כניעה בנפש יתוסף לא כ
א :בפיו השגורים ל ה ו נ י  במדרגה הנפש תתחונן לא .חנ

ר : גדולה יושר א ש תי וי ע ם ב ה היו ל לי ה  שאין עוד ולא .ו
 היום עתות ושאר ,והלילה היום מן בזמנים רק נהוגה התפלה

 את לשמח דבר מדוש ולא כלל עסק לו אין פנוי נשאר הוא
שו :הנפש פ ו ונ נ ע ב ת ה ת תי חו כ  האדם את תובעת הנפש .ב

 להסירם בידו שאין באדם המוטבעות הכמות רצון למלאות
ע :בו מוטבעת אליהם התאוה אדם שהוא בעוד פעליו ס ש ה  מ

ה אי ר ה ר ו בו ד ה ם .ו ולדבר ולראות לשמוע צריו שמאדם פ
ולעיין

 מעטים ימים אם כי עריבות להם. אין החדשות אלה , והבקשות מהתהנוגים יודע
 לת ימצא ולא הנפש להם תפעל לא הלשון על ישנו אשר וכל חדשים, שהם בעוד

 נטבעה אשר בכחותיה תתבענו ונפשו והלילה היום בעתי וישאר ,הנינה ולא כניעה
והריוח והמשגל והשתיה והאכילה והעסק והעיון והדבור והראיה מהשפע עליהם,

בממון
יהודה קול

 ותחנוניי תפלותיו כמעשה לאלהיו כחו זו רק ודעת,
 שהוא במה אמר ק על ,האמור הסגוף עם 'תמיד
 תפעל לא הלשון על ישנו אשי וכל וכו׳: יודע
 הלשון על השנות על כי הכונה .וכו׳ הנפש להם
 והפציר הרבה אשר והתמנות התפלות כפל על כפל

 כת וסר לסבע המורגל שב כבר כמדובר, תמיד
:מבראשונה בו מתפעלת הנפש היתה אשר ההתפעלות

א ולא צ מ ה י ה ל ע י לא כנ ה ו נ י  שלא ר״ל .חנ
 בכל ה' אל בהתחנן וחנינה כניעה מהם לו תסובב

 כמאמר ,בצדקה מעע פוב ולפיכך .רגע ובכל שעה
 ענץ על ו׳ פרק ה' אהבת שער הלבבות חובת כעל

,לבך את לשונך בה יקדים אל ,וז״ל המשובחת ההפלה
 ממהירות פוב בו, לבך המצא עם ממנה המעפ כי

ממנו^ ריק לבך כשיהיה ממנה ברב. לשונך תנועת
וז״ל^ מ׳׳ז, פ׳ בשלישי המורה כתב בזה וכיוצא ע״כ.

 מה ימסר לראותו האדם כשיתמיד נכבד דבר וכל
 סן בגללו מגיע שהיה מה וימעפ- ממנו שבנפש

 זה וסמכו ,שירצה עת בכל למקדש להכנס פוב שאין ואמרו העדן זה פל החכמים העירו כבר ,ההתפעלות
שנו לבאר ראיתי ולא .ע״כ ,וכו׳ רעך מבית רגלך הוקר לאמרו  החדשות יתישנו אשר שכל לומר ,נושן מישן י
כו׳, הנפש להם תפעל לא על-הלשון האלה  הנפעל כמשפפ יודעו, נודע מן כמו משנו, היותו ראוי היה כי ו
ר יו״ד: פ״א מנחי א ש . וי ט׳ / מתחרפ ישאר הלא אח״כ אמרו "’עם ונקשר נסמך היותו נראה ו ו כ  •כי ו
ם, ברוב בינתים הנכנס המצוע ובא כחותיו תביעת בענין שהפסיק פ״י  בעצמו ההוא הלשון החזיר דברי

 ונפשו ,וכו' אליו נפשו שקשר מה על מתחרפ והלילה היום בעתי וישאר אמר וכאילו ,בלשונות כמנהג
 תתבעפ שנפשו לפי והלילה היום בעתי משתומם נבהל שישאר הכונה תהיה או .וכו׳ בכחותיה תתבענו

שו ;וכו׳ פ ו ונ נ ע ב ת ה ת תי חו כ  שבד היות פוב לא כי להורות היא שהקדמנו כמו פניו מגמת כל .וכו׳ ב
 בכל ההתבודדות גנה זה ועל מחנהו. בקרב מלתמה תקראנה בזה כי מכחותיו, כח שום עושק האלהים
ע שיבא: וכמו ככה על להורות נשיה ידו ועוד תוקף. מ ש ה ה מ אי ר ה  המושים שני תתלה זכר וכו׳. ו

 ולזה בידיעה, תועלתם לעוצם שניהם גם עשה ה׳ שומעת ואזן רואה עין כי בלמוד, העוזרים המעולים
ר אליו סמך בו ד העיון ה  :השמועה מפי ידע או ראה שכבר למה נמשך שכלו ועיון אדם של דבורו כי ,ו

ק ס ע ה  בסמוך לו קדם כבר כי החברים, בין הלכה של ומתן משא עסק או ושעשוע. לפיול ואנה אנה ללכת .ו
ה והעיון: הדבור זכרון ל כי א ה כו'. ו  הרפה והמשוש הפעם מוש הפסותים, חושיו פניני יסעו אחרונה ו
 ט ל״ו פ׳ בשני אודותיו ■ על כתב והמורה ,ממנו נהנית שהנשמה אע״פ הריח חוש זכר לא והנה .למ הוא

 כמו אדם הוא מאשר לאדם תענוג אחת עת בהם ימצא הנה גשמיים ־שהם אע״פ והראות יהשמע הריח
 צורתו מצד לאדם תענוג מהם ויגיע למוח מועילים פקחין ריחני כי וענינו .פ״כ ,אריספו זה שביאר

ע, האדם נפש תמצא הנגונים מקולות גם המושפלות, רוב יושגו והראות השמע ובחוש האמשית,  ומראה מרגו
 .יגרע זה ולמה הריח זכרון להשמיע החבר עשה זאת מה וא״כ ,אדם של לבו ־מרחיב היפות בתמונות פינים
 .היא מלתא לאו ריהא פבעו ואצל בו שיוזק מי ויש ,אליו תאבים הכל שאץ לפי השמעתו סבת היתה ואולי

 מצינו החושים מיתר אהד לכל כי בהורה, כחובה מצוה בפנינו ■שאין לפי שפתיו על העלהו שלא אצלי והנכץ
 לא ,האלילים אל הפנו אל ,עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו לא שוא, שמע תשא ^א כמו מפורשת, אזהרה

 על אזהרה בכתוב אין ה׳ ביראת הריהו אמנם ,מספר רבו ממינם אלה וזולת ,תנאף לא ,תועבה כל מאכל
 הרהחם זו הנאה בכלל כי ,ע״א בשמי של הנאה באיסור האמת לפי נכלל הוא גס היות עם ,ביחוד ענינו

 בא כאשר ה׳ סימן השמיפו עצמו הזה הפעם ומן ,בפרע הריח חוש על מופלה הובה זו אין אבל ,ג״כ
ש החושים, כל חלק נתינת להזכינ* ח שיתבאר: כ הריו ן. ו מו מ כאן ועד .ונכסים ששר ולכנוס לאסוף ב

נמשך
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 הלא קלקול .שום כשיראה ;בממונו התורה ועזר דלים ועזרת ביתו ותקנת כממון
האלהי מהענין רוחק בהרטתו ויוסיף ,אליו נפשו שקשר מה על מתחרט ישאר

:אליו להתקרב טרח אשר
ר 2 מ  :היום שבכם ההסיד מעשה לי ספר כן אם הכוזרי א
 וכל טרפם אנשיה לכל ומחלק משער ,במדינתו הנזהר הוא, החסיד ההבר אמר ^

 מחלקו יותר לו יתן ולא ,מהם אהד יונה לא ,בצדק .בהם וינהג ,ספקם
 ,קראו בעת לענותו ממהרים ,לו שומעים אליהם צרכו בעת וימצאם ,לו הראוי

ויזהרו: ויזהירם כמצותו, ויעשו יצום
̂^ על לא שאלתיך הסיד ״" על הכוזרי אמר ד  :מוש
הנפשיים וכחותיו בחושיו נשמע ,מושל שהוא מי הוא ההטיד ההבר אמר ה

והיופיים
ל ה קו ד הו י

 דבר ואה״כ ,עצמו להנהגח המהימס על דברו -נמשך
ת באמרו ,הבית להנהגת המתיתס על נ ק ת ו ו ת י  .ב

 באמרו ,המדינה להנהגה המתיחס אל יצא ק ואחרי
ת ר עז ם ו לי ר ד עז ה ו ר תו , ה ו נ ו פ מ  לבבו כי ב

 נפשו תחשוק כן ועל הצורך כפי בדקס לתקון יפנה
:אלו לצורך הממון בקניית להתעסק

ה ב ש ע ד מ סי ה  לשם אלהיס עובד שס הוסב .ה
 יתכן שלא אצלו התבאר כבר כי ,תסיד

 ממנו חעזב והארץ לאלהים להנזר זה בזמננו לאדם
 כווב להראותה ישמור נפשו אח אך ,וכל מכל

 אין כי ידעתי ג׳) (קהלת שלמה וכמאמר ,בעמלו
 כל וגס בחייו טוב ולעשות לשמוח אס כי בם טוב

 אלהיס מתת עמלו בכל טוב וראה ושהה שיאכל האדם
א,  שמיה הסיד הסד איש נפשו גומל ובהיותו הי

 ועם אלהים עם הסד ימשוך כי מיליה, דהסדאין
 •זה מסיד טיבו־של מה הנה עד ידע לא אולם אנשים.

:ומדוקדקת ברורה ידיעה
א החסיד 5 ר הו ה ז  אל̂ר דבריו יובנו .וכו׳ הנ

 המשיל כי ,ה' סי' שיבאר כמו משל דרך
 מנהיג עיר למושל הראוי, הקם הלקיו לכל בתתו החסיד
 בנועם שישיג עד ,ברחמים אנשיה וכל בהסד מדינתו
 לסור המה נתונים נתונים לו קנויים היותם הנהגתו

:ומשפטיו הקיו מצותיו ולעשות לשמור ,למשמעתו
ל ך ז ד ן י ס ך ח תי ל א כו׳. ש  להיכן לבו הלך לא ו

:כאמור הוא משלים ממשל כי מגיעים, הדברים
H א החסיד דברו יהל ועתה .וכו׳ ■שהוא מי הו

ר צ ד או מ ח נ
ת :לאדם שהכרחיי מה ביחו וכני גופו בתקנה ולעיין ר עז  ו
ם כו׳ דלי  שהוא ,בממונו תורה בני ולתמוך דלים לעזור .ו
 העולם דברים שלשה על חז׳ל כמ׳ש ,בעבודה גדול עמוד
ה ;השדים גמילות ועל העבודה ועל התורה מל עומד א ר שי  כ
ם ל שו קו  לשחת אותו הביאה שהפרישות יראה אס הנה .קל
 ואין להם מנהל אין ועזובים רעושים ביתו ובני ,גופו כמות
 : התורה ולעזור צדקות מעשות נעדר והוא ה' דרך אותם מורה

ל שר מד. ע ק שו ש פ  :במדברות ולהתבודד עמו את לעזוב .נ
ף סי תו ויו ט ר ח ק ב ה ן רו עני ה הי מ ל א  על תוהה יהיה .ה
 יותר שירחק עד ,הקב״ה של מדותיו אחר להרהר ויבא מעשיו

:להתקרב שקוה ממה אלהי מענין
ה ב ש ע ד מ סי ח ם ה ם שבכ  בכם שאין הזה בזמן . היו

 והפרישות ,הפילוסופים הכמת ולא נבואה לא
 העבודה מה כן אם ,שאמרת כמו היום בה לכם עסק אין

:היום לכם אשר המובחרת
ם ג פ ר ג : צרכיהם ■ כל .ספקם וכל :מזונוחם .ט ה נ י  ו

ק1ב בחם ד א : בצדק אותם מנהיג .ו ח ל נ ו  י
ד ח ם א ה ם :אחיו את איש שונו לא מלשון .מ א מצ ת וי ע  ב

ם צרכו ה ם :לפניו מוכנים הם אליהם כשצריך . אלי עי מ  שו
רם :אליו שומעים המדינה בני .לו הי הרו ויז ,ויז  יהיו .

 האדם אל משל הענין וכל .המושל אותם שמזהיר במה נזהרים
:ה׳ בסימן שמבאר כמו ,וכהותיו ואיבריו ^

ל ד ד ע סי ך ח תי ל א  הוא משל ממשל כי לב .נחן לא .ש
: הסיד מושל מתאר הוא אך אדם כל כנגד ■

ד ה סי ח א ה א מי הו הו ל ש ש  לא אני אף ר״ל .מו
 המושל החסיד אל אך המדינות מושל אל כוונתי

ע בכלל: ובגופו ברוחו מ ש שיו נ הו תיו ב חו ב  החושים וכו׳. ו
ם :השכל והוא ,ומנהלם מנהיגם אל נשמעים והכתות שיי פ .הנ

כמו
ר משלו מנין לבאר כ  ושא .ג' סימן מז

ש כהות בסדור עליו שביאמו מה וראה י״ב סימן חמישי מאמר אל עיניך נא  על דברים עלו ששם ,הללו מפ
 וההי ,הפנימים החושים אל תובלנה וצורותיהם חיצונית בהרגשה המוחשים ישיגו אשר הנראים החושים חמשה

 כך ואחר ,אל.מרכזם כקוים הנראות ההרגשות מוחשי כל חחלה יתחברו אליו אשר המשוהף החוש ראשיהם
 על והעירונו ,הדמיונות הצורות מן האדם השכלה אופן הראיתיך ושם ,הזכרון ואל המהשב ואל הדמיון אל

 הדמיון ולעמת ,השכלי החפץ יתנשא השכל לעמת כי ,ומחשבה ודמיון שכל שהם באדם המניעות הכתות ענין
סני, תאווני חלקיו׳, בשני המתעורר הכה יתנשא והמחשבי ע כ  ידי על באיברים משטרם ישימו שלשתם ואלה ו

 משפכים כפי נאוח הבלתי ובריהח הנאות בקשה אל להתנועע דרכם לפניהם להישיר והמתעורר השכלי החפץ
 בכח וילכו למשמעתם יסורו והאיברים ,עושים המה אשר ממלאכתו איש איש הנזכרים חניעיהם מאה החרוץ

 היה אלה כל על .הלב שהוא המקור מן להם המתפשטות .החיוניות הרוחות באמצעות בהם הנתונה תנועתם
על הסכמה בעלי מדברי בידי הבא מן עמך נא ואציגה .עליו שים ועינך קחנו לרוחה פתוח שם דברינו

דברת
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ד א^צר מ ח נ
ח; נהקנאה ההאוה כמו ם. והנצו י י פ ו ג ה  המאכל תאוס ו

מו :והמשגל והמשהה ר כ מ א ל שנ ש מו חו ו כו׳ ברו  מוב .ו
 ולכך ,מ״ז) עיר(משלי מלוכד ברוהו ומושל מגבור אפים ארך

 מדינה מושל מממשלה יותר ממשלתו כי כמושל החשיד יתואר
ר: סלוכד א עי הו בן ו מו ה ה ל ש מ מ  ראוי לזה כלומר . ל
 ̂ וגופו נפשו כצדק להנהיג שיודע מאשר כאמת מושל שיקרא

 : עליהם למושל היה אילו המדינה אנשי כצדק שינהיג <'ש■
ה וחסם הו ם ב אוי ת מ  כעד לסגור נפשו ככמות שולנו .ה

ר אחר :כדישו שור תמשום לא מלשון .היתרה הסאוה ש  א
תן ם ג ם לה ק  ההכרחיים התאוה מן חלק להם התיר .חל

ק : הגוף לקיום פי ס מ :מותרות כל^ ממוצע בדרך .ה
חסם ו

 עיר. מלוכד ברוחו ומושל שנאמר כמו הגופיית, ההנחנה ומנהיגם מ־עיפיים,
 כאשר בצדק בה נוהג היה במדינה מושל היה אילו כי ,לממשלה המוכן והוא
 אחר הרבוי מן אותם ומנע התאויים) הכהות"המתאוים(כ״א וחסם ,ונפשו בגופו נהג

והמשתה המספיק מהמאכל־ חסרונם, שימלא מה לדט והספיק חלקם, להם נתן אשר
המספיק

ל ה קו ד הו י
 כי לאמר ויאמרו .החבר שהמשיל, הזה המשל דברח

 עיניך תחזינה בישיו מלך הזאת הנפש בתי בממלכת
,סכמות שאר כל על בצדק המולך הוא השכלי הרצון
 השכל והוא ,לחש ונבון חרשים מכם יועץ יתיצנ ואצלו

 עצתו פי ועל היושר מעשה באזניו המלתש הממשי
סע פיו ועל ,יחנה  עצם על בהיותו השכלי החפץ י
ה ולא ,חורין בן חומו  בחלקלקות אסור מלך • יהי

ר. אשר החנפים כי  כח גבורי סביבותיו ויעמדו נז
 והם ,חפצו להשלים לצוויו מצפים רצונו עושי משרתיו

 המפז רוח שם יהיה אשר אל המתנועעים איבריו כמות
 לפי רעה עצה וישיאו יבאו חנפים לפניו גם .ללכת

, בדרך ישר וישנו דרכם ע  למלוך, יצאו הסורים ומבית בחלקלקות דרכם אשר המתעורר חלקי שני והם ר
 ככסף למראה הנחמדות אדם בני תענוגות לבחירת אותו ויכיו בנחשתים יאסרו המולך השכלי המפץ את כי־

 אלינו ונבקיענה ונקיצנה נפש של בהודה נעלה , לסp נשמע דברים ואין אומר ובאין ,הרס על מצופה סיגים
 ,בו תמשל ואתה תפוקתו ואליך הכתוב אמר הזה המתעורר הכה ועל .אל טב בן את בתוכה מלך ונמליך

ד חזקה מלחמתו כי  החפץ בראש מלכות כתר לחת אדם של בחירתו בטכע הושם אמנם ,השכלי הרצון מ
 בה ואנשים קטנה עיר , בזה כיוצא על שלמה שאמר מה מאד הוא ומפורסם .ימלוך כי עבד תחת השכלי

עט  ל״ו פ' בשני המורה שהבין מה וזהו וגו׳. גדולים מצודים עליה ובנה אותה וסבב גדול מלך אליה ובא מ
 הכח כי בזה שרמזו ,חוה אה השיא אשר הוא סמאל שהיה ורוכבו ,גמל כשעור היה שהנחש הז׳׳ל ממדרש

 האדם לב מחשבות וניצר ,סמאל המכונה הדמיון הוא רוכבו ,מאד גדול קומתו ושיעור נחש המכונה המתעורר
חמרו הדמיוניות חשו^תיו ,היום כל רע רק מו.  חוה ובאמצעות ,הגשרניות ההנאות רדיפת אל חוה המכונה י

ר, שהוא מ ח ם יקרב נזק ה  ,שמה יעויין בראשית פ׳ ספורנו החכם יעלה זו ובמסלה השכל. שהוא לאדם ג
ה ם הזאת בפסקא החבר דברי יבאו פיו ועל יצאו פיו ועל ,הטבעית בחכמה מדע מביני בו הנכו הדרך ז  ע

ל :תשמענה ואזניך ,ממנו בפרטים כמעט. נמיה לו היות ש ע מו מ ש ו נ שי הו  מושל שהוא ר״ל .וכו׳ ב
ו :יטם יחאיז אשר ואל למשמעתו יסורו כי ,אצלם ונשמע בחושיו תי חו כ ם ו י שי פ ם הנ פיי הגו  הגופייס .ו

ם  דבריו סדר והנה .הנזכרים הנפש כחות שאר כל הם והנפשיים ,תטעתם להשלים באברים המתפשטים ה
 כל כלל ואח״כ ,החושים החלה זכר כי ,גומרים המעשה וכלי חומד והלב רואה העין ז״ל אמרם דרך על
ם :בגופיים התנועה ומשלימי ,בנפשיים חמדה כלי ג הי מנ ה ו ג ה נ ה ת ה י י פ ו ג  להבדיל הגופיית אמר .ה

ו :הנה דבריו סודרו מסיד של עצמו הנהגת על כי ,והמדינה הביס הנהגה ובין בינה מ ר כ מ א ל שנ ש מו  ו
חו רו  :בראשו מלכות כתר שנתן במה צדק ושע״כ ,מזולתו יותר מושל להקרא ראוי היותו על לראיה .וגו׳ ב

א הו כן ו מו ה ה ל ש מ מ ה ראוי ג״כ זה ומפני .וכו׳ ל ם :מושל בשם ל.הקרא הי ס ח ת ו ו ה כ ם ה י או ת מ  ה
ם וכו׳ ס ח ת ו ו ה כ ם ה י נ ס ע כ  בשם אצלו יכונה אשר המתעורר הכח חלקי שני הם והכעסני וכו׳.־התאווני ה

 בראשון הוזכרו אשר הי״א ההפקליות אל לרמוז רבים בלשון מהם אהד כל והוציא שיבא. כמו ־החפצי, הכח
מן כח הנה שש ,ל׳׳ג סי  ,יאוש תוחלת, בכעסני, וחמש ,ועצב ,הנאה ,געול ,חמדה ,שנאה ,אהבה ההאווט, נ

ה, א ר ס, י מג ו ת, רו בי  גליו, וירוממו סערה רוח בחלקיו ויעמידו המתעורר החפצי הכח מפרידי הס אלו כי א
חפן מחוז אל בהנחותם ישחוקו כי וישמח גליהם יחשו עד לדממה זו סערה להקים יחמם המים וגבר  ה

 בכעסט ויגער ,באמרו הסמוך הדף בעבר המה הלא ככה על המורים החבר ודברי .המלוכה ראש השכלי
ה, מכעס אצלם שיש במה והטרידו והניעו החפצי מהסוס וגתאוגי או ת ה  האלה הרוחות אל פניו שם כי ו

ר :בו הנושבות ח ד א ש ן א ת ם נ ה ם ל ק ל  ובעלותו ,הבריח למסורת להביאם דרכיו יכונו בזה כי .וכו׳ ח
תבאר, כאשר ויעזרוהו יר\מו השלימות למדרגת  הצלחתו דרכי היו חקס גרעון ידי על זה הפך שעל כמו י
. סימן כמוזכר שוממים  המלצתי אשר מקרבת, וימין דוחה שמאל ואשה תינוק יצר ז׳׳ל אמרם ידעת ואחה א׳

טס ואשת סגריר ביום טורד דלף כ׳׳ז) (מפלי מאמר עליו  ט .יקרא ימינו ושמן רוח צפן צופניה נשהוה, מדי
^ והשוה תדמה היא הלא ,הבעל יוכל לא עמה השקט ט עד ומצה ריב בעלת מדינים שאשת אצלי ענינו ד  ל
ס כי ,החוצה בצאתו ממט המלט לו שאין וזמן לעת אדם של בביתו עודד ,חסרידנו הסוחף המטר יד שם ג

וראוי
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ר צ ד או מ ח נ
חסם ת ו ו ח נ ם ה סני ע ב ם ה שי ק ב מ  מוסכע הנה . ה
 ,לבמלה נטבעו 6ל ה1 ואף ,והנצוח הכעס מדת האדם בטבע

ע יש כי  העיוניות בדעות העקפיס את לנצח כדי בהם צו
 מדת צריכה את1ול ,הישרה הדרך להורותם בעיניהם והחכמים

ת :הנצחון ר ע ג ם ו שי אנ ם ה  ,הכעס מדת הותרה ה1ב .הרעי
ם נבראה שלא ,מקום לז שאין .דבר לן אין חז״ל ואמרו  כז

ם :לבטלה מדה שי חו  והטעה והריח והשמיעה הראיה .ל
 ,ההכרחיי צרכו ב!ולת בהם להשתמש עצמו מתיר אינו והמשוש
 ובאים אדם של ברשותו אינם והריח והשמע שהראות ^שאע״ס

א, ל מי  ברע מראות עיניו עוצם־ חושיו בעד הוגר עכ״ז מ
, בלתי דבר משמוע אזנו ואוטם ן ו ג  ישמע אם ח!״ל ואמרו ה

ש :אזנו לתוך אליה יכוף הגון שאינו דבר אדם מ ש מ דיו ו  בי
ליו רג ו ו נ שו ל  יסטלו ולא אדם של ברשותו האיברים אלו .ו

 או לטוב אדם בני מעשה כל ובהם השכל וחסן רצון בזולת דבר
צו :לרע פ ח ב ל ו עי מו  בעיז כעס דברי בלשון לדבר ר^ל . ה

 המועיל בחסצו ולהכות ליסר ידיו ויתר ,ברשעים לגעור הצריך
כן :לסחיה להטותם זולתו או ביתו לבני ע ו מ ש ת ה או ר ה  ו

ה ש רג ה ה ו

 הכחות וחסם ,ג״כ השוה הדרך על צרכיה וכל והרחיצה ,השוה הדרך על הטספיק
 החכמות בדברי המועיל בנצהון הלקם להם שנתן אחר ,לנצוח המבקשים הכעסנים

 ומשמש לו^ שמועיל במה חלקם לחושים ונתן הרעים, האנשים וגערת והדעות
והראות השמע וכן , המועיל ובחפצו הצריך) (נ״א בענין"הצורך ולשונו ורנליו בידיו

וההרגשה
יהודה קול ■

 וארם יפשה מה אבל ,בביתו להסגר זה היה וראוי
 מנוס אבד כי עד יצורו יחדו מאחור ו&לשהים מקדם

 שכך האשה משפס יהיה מה והנה .ומחוץ מבית ממנו
ה,  עמה לו אין מבלי לנוע האדם חם האם חארנו

ע ,לאמר דרכו לפניו הישיר לזה .עולמית הקנה  כי ד
 סדינים ולהשבית כעסה ואח אותה להצפין המשתדל

 וכמקרה ,יבול נבול כי עשוהו יוכל לא ,היד בחזקת
ס רוח צופן קרהו, הוא ג  להתעלס יוכל לא כי י

 בהעצרו כי תראה הלא ,תהומות בעמקי אפילו זלהכבש
 הרים וירגיז החוצה לצאת עז בכל יתאמץ הארץ בבנין
 כל הזאת האשה כן ,פרץ פני על פרץ ויפרוץ בכחו

 לא ,גאותה להשפיל ברוחה לעצור אדם שישתדל מה
 להתנהג הוא הזה החולי מרפא אבל .למאומה יצלח
 .הנכונה אל ישיבנה סובו ובדרכי נועם במדת עמה
 הכו משמן הלק יהיה כי ר״ל ,יקרא ימינו ושמן וז״א

 והיא לשלום אליה יקרא אז ,ינחנה כפיו ובתכונות
 הוא יקרא ימינו שמן אמרו והנה לו. ופתחה תעננו
 יתבאר בעצמו זה דרך ועל .ז״ל שהזכירו מקרבת ימין' ע״ד ,שיחבקנה בימינו אליו אותה שיקרא אמר כאילו

 לעשות השלמות מלאכת אל לקרבה סוב ושכל מן ימצא בזה כי ,באשה הנמשל החמר מצד הנמשך היצר על
 עיקר הוא אמנם כי ,השכלי החפץ ברסן פיו ובלימת המתעורר הכה בחסימה התחיל והנה .פגע מאיך אותה

ל :חטאתו הסר פרי כל וזה ,אדם של מלחמתו ה הדרך ע שו  ,עצמם מצד האלה לכחות שיספיק מה לא .ה
 הרחיצה והזכיר .השלם השכל שוויו יורה אשר הסיפוק חקת ככל רק ,שבעה ידעו לא נפש עזי הם אמנם •כי

ם, יהנה המשוש שחוש חענוגיה עניני וכל ה  אמנם כי , הסעס מוחשי והמשחה המאכל זכרון הקדים וכבר מ
 פן רב שמור וצריכים מדאי יותר להם תאבה אדם של נפשו אשר העכורים הממרייס החופים שני הס אלה
ר :בצעם אחרי לבבו יסו ח ר א ש תן א ם נ ה ם ל ק ל ן ח חו צ נ ל ב עי מו ט' ה  עם להפסר כי זכרנו כבר .ו

שר, אי כלום בלא הללו הכחות , במותר פני.הדבר יסבב הנלבב האיש אולם קורצנו, מהמר אמנם כי אפ  לו
 אפיד גבר יהא דבמאדים מאן האי ,שואל פ׳ שבח חז״ל מאמר לעמתו וישם .דעהו דרכיך בכל אמרו ע״ד
א(פי׳ אי אשי א״ר .דמא מנ פי' אי ,דם) מקיז או א( ב  רבה אמר .מוהלא אי ,סבהא אי ,נפשות) הורג לספים גנ
אי. במאדים אנא  כי לפניך והרי דבריו). על העוברים מעניש שהיה (ר״ל וקסיל עניש נמי מר אביי אמר הו
 הנעצוץ ותחת והגמח ההפא בו שיסולק מה אל סבעו נסייח פני להסב לו נתונה רשות ימחוס אדם כל ביד

 ההזלקיס לנצח עח בכל ולהתאמץ הורה של מלחמתה ללחום הוא־ החכמות בדברי המועיל והנצהון .ברוש יעלה
, ישר במשפס אך עליו תי מ ל, הבלתי והנצוח הרשות אהבת חסרידהו ולא א עי  מהשגת המונעים מכלל שהוא מו

א, בראשון המורה שזכר צמו שהוא, מה כפי האמת ל״ ק ר  ע״ד הוא הרעים האנשים בגערת והנצחוןהמועיל פ
 מבירו פני ילבין ואל שמיס לשם הוכחתו שתהיה ,מפא עליו השא ולא עמיתך אה תוכיח הוכח הכתוב מאמר

ם: רגי תן ב נ ם ו שי חו ם ל ק ל . ח ט׳ ק במהג החפצי-המתשרר הכח הכנעת ענין הקדימו אחר ו ר  עדיו ו
אוי, ספקם מלאת אחרי חלקיו בשניי לבלום ם, של מלחמתו בית עיקר היותו מצד קדימתו דין והיה כר ד ס א  פ

 העזר לו ישלם למען ענינם כל לתקן לחסיד שיאות מה כפי סדרן על הנפש כהות ענין להזכיר פניו אש
ם. ה תם החושים ומן מ  והאוה למראה הנחמדות המוחשות יכנסו פתחם ודרך הקפנה הפיר מבוא. pד ההל,להיו

ס, הם ם וכך למעשהו. כלי ויוציא להם תתאוה אדם של ונפשו הפנימיות הכהות אל יתפשטו ומשם לעיני  ה
ם, סדר על הדברים ר מ  זכירה אחר כי חה למעלה, כמוזכר גומרים המעשה וכלי חומד והלב רואה העי! א
שרר החפצי הכה יזכיר והנסחרים הנראים החושים ש ואחרונה הסת ס ה זה כי ואזני .כאיברים י  מעשה הי

מו נתן אשר המלואים איל מד ה' ש ק ופל הימנית ידם בהן ועל הימנית ובניו אהרן אזן תנוך על מ  רגלם ב
ס רמז כי ,תימנית  הסמעורר הכח. זה ובכלל ,בוראם לעבודת המעשה וכלי החושים הכנעת אל בזה לי
ם האיברים אח תמנהיג ליו יוTב ומשמש :הפעולה גמר אל המתנועעי רג ס׳ ו בלעדי החושים כל פרס .ו

הדיח
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נחמד אוצר
ה ש רג ה ה ת ו ם ת ת ש מ  לכל סמשומף הדמיון כח הוא. . ה

ש ד״ס ,מעמיו המוחש הסתר אחר ענמם והופס החושים  מ
 וחוש ,ד״מ לגן שהוא הארו והרגיש אחד אדם ראה הראות
 הנה ,חלק איש שהוא הרגיש המשוש וחוש ,קולו שמע כשמע

 הלבן: החלק האיש הוא שוה מכיר מבפנים קולו כשישמע
ת כ ל ם. הו ה רי ח  אחר הולכת המשתתפת ההרגשה ר״ל א

 ולשמוע לראות ולאזניו לעיניו מתיר אינו שאם ,והראות השמע
, וצריך מועיל הבלתי דגר ו ן ל ו מי ד ה ח כ ם מנו ג מ ד הג מ ד אי  ל

ר :מועילים בלתי דברים ח א ר כן ו צ ן הי עיו ר ה א ,ו  מה מ
 ישתוקק בו אשר הכס והוא ,המתעורר כח הקדמונים שקראוהו

 אל האדם יבוא הכח ומזה ,ימאסהו או אמד לדבר האדם
 והבריחה מדבר דגר ובחירת כלם הפעולות עשיית התעוררות

 ואכזריות ,והגבורה והפחד ,והרצון הכעס כח ומזה ,ממט
ב :כאלו מקריים והרבה והשנאה, והאהבה ,ורחמנות ש ח מ ה  ו
רון כ הז שני שממנו הקדמוטם שאמרו השכלי מכח הוא .ו

כחוס

t והזכר̂ו והמחשב והרעיון היצר כן ואחר ,אחריהם הולכת המשתתפת וההתשה
ואחר

ה ד הו י . ל ו ק
ם מן זכרו השמינו אשר הריח  לפניך הצבחי אשר הסע
 בידיו ומשמש נאמרו המשוש למוש ורמז .א׳ סימן

ם כי וזה ,ורגליו  אשר הגוף חלקי בכל נושאו היוח ע
,הנפש מספר בשני כמבואר וגידים בשר שם ימצא
ם אף יחשבו והרופאים החכמים הסכימו כבר  ה

 והרגנים הידיס בכפות עצום כמו יראה כי כפילוסופיה
 איכיוש בין המזג שווי בשכליח וגידים בשר שם להיות
 ולפיכך ,והקושי והרכוח והיובש והלחות והקור החום
 במין ובפרס ,מאד שלם בממוששים ההרגש שם יהיה

 המזג ובערך ,במישרים המתהלך מזגו לשלימות האדם
 הדברים מזגי ישוערו שזכרנו המיוחד בחלק בו הנמצא

ככה, וזולתם ,לקור לקור ואשר לחום לחום אשר ,כלם
 פי על היורד מזגם משפט יצא ובכפו יבא בכפו כי

 הבעלי לקצת היות ועם והממוצעת. הישרה מדתו
 הראות כמוש ,החושים בשאר עליו יתירה שלמות חיים

 פעולתם משלימים האלה החושים שני להיוה ,והנועם המשוש בשלמות האדם יוחד כבר ,ככלב הריח וחוש בנשר
 שבעתים מזוקק לארץ בעליל הצרוף והמזוג ההרכבה שלמות אדני על באדם המיוסדים והגידים הבשר ע׳׳י

 מזג סוב לדעה בידו משפס ומאזני פלס. היה האדם כף והן . המעולה לצורתו נאות בסיס היותם יתכן למען
 צחות בספר ראב״ע שכתב מה לך יתבאר ובכן .ובמישרים בצדק יתבל וידין ישפוס ובו ,השפלים המורכבים

 ישר אבר ב^וף ואין ,העושה ממסך יושר כפי המעשים כל היות ובעבור ,וז״ל הכ״ף אות על האותיות שער
ף, כמו ישר היותו בעבור דבר כל בו לדמות שיוכל בממסך כ , נקרא ה ן ס כ כ. לצורתו, מעס ידמה ג ״  וכונחו ע

ל שזכרט, ממה מבוארת ע ה כן כי ף, הלשון בעל יקראו אשר שמו זה הי  הוראתו, בענין איש ככף להיותו כ״
 שאר מזג על בו לדון האדם יוכל ההפכים בין מזגו שווי ליושר אשר ,הכף כמו במזג ישר אבר בגוף אין שהרי

 שיוכל וז״א .ממנו בההרחקס או אליו בהדמוחס מזגיהס בה ישוערו אשר הישרה המדה להיותו. המורכבים,
 ממסך ולשון .ככהן כעס והיה ,כפרעה כמוך כי ,לדבר דבר לדמות ענינו הכ״ף אות כן ,וכו׳ בו לדמות

ה למני ,כ״ג) ממסך(משלי לחקור הכתוב לשון והוא ,מסכתי ביין ושתו מלשון ,מזג כמו הוא שעי  ,ס״ה) ממסך(י
ה כן על כי להורות כיון ,וכו' המעשים כל היות ובעבור ובאמרו  להיותו המעשה אל ־מיוסד הזה הסבר הי

ד והוסיף .העושה ממסך יושר כפי יהיו ה־ו המצשים וכל כאמור במזגו ישר ם כי הכ״ף אות בסעס עו  ג
ו : אדם של ידו לכף מעס ידמה בצורתו נ שו ל סעס חוש על בו הורה .ו  נושאו עיקר שם כי ,בלשון המונח ה

 צורות תובלנה החלה הגידים ולכאן,■ואל לכאן צדיה אל יסתעפו ומשם הלשון באמצע התקועים גידים בשני
ן :הלשון בשר באמצעות הסעם מוחשי י נ ע ך ב ר צו  בהם ישתמש אשר הנזכרים החושים לשלשח שב .וכו׳ ה
 לא כי שיזכיר, ההפצי ^מח הוא המועיל חפצו יסם אשר אל רק אדם בני נוגות לתענוגות לא הצריך, בענץ
ם מ ה  שיתבאר וכמו תועלתו על ויורה השכל יכשירנו אשר אל רק הנזכרים במוהשים האוהו בהן יהיר ולא מצבו י

כן :הכהות יתר על טבעיא ממשלה לו אשר אח״כ שיזכור השכל ספץ הוא ,המועיל חפצו או .כך אחר ע ו מ ש  ה
ת או ר ה  והבדילם .שהקדמנו לסבה הבאיס בחוך. בא לא הריח חוש זכרון כי ,הנזכרים החושים שני הם .ו

מניותס, מפני לעצמם ל עשה ה' רוחה ועין שומעת אזן דרך על רו מ ה שני ס ה ג ש ג ר ה ה ת ו פ ת ת ש מ ת ה כ ל  הו
ם ה רי ח  תובלנה צורותיהם כל הזה המשותף הר!וש אל כי ,זכרם שקדם הנראות ההרגשות כל אחר ר״ל .א

 כמו למוחש מוחש בין ומבדיל שופס \'והוא ,חכם של דעהו לפי המוחשות הצורות שמירה תיוחס ואליו ,באמור
ר : י״ב סימן ברומישי שיתבאר ח א ך ו ר כ צ ון ד.' עי ר ה ^ .וכו׳ ו  יוצב י״ב סימן בחמישי כי לדעת הראית כ
ת על הביאור  היצרי הכה אל כיון והרעיון היצר ובחמרו .השכיג אז כי שם ולבך עיניך יהיו ,הללו הנפש נחו

 היצרי הכה כי שם הוזכר מאשר והנה .שרוה שיהבא^ר כמו המוחשות הצורות ויובדלו יורכבו בו אשר הדמיון שהוא
 הנפש על באמרו שם שביאר מה והוא ,מהשבי יקר?!' המדבר בו וכשישתמש ,יצרי יקרא המחשבי בו כשישהמש
 היצרי הכח מן הנפשי מהרוח המוח באמצע המצסיירו)ה הרומניות הצורות הם הראשונים כליה כי המדברת
ה וכבר ,מכמה הולדת אל מביאים הבדלות ■ותבדילהן׳ הרכבות והרכיבהו בו השלוס כאשר מהשבי השיבהו  הי

 .ע״כ ,וכו׳ ובבהמות בתינוקות שיקרה כמו נכון שאינו\ המחשבי הרעיוני הכה בו שולס כשהיה יצרי זה קודם
ס הפעולות לשתי לרמוזן והרעיון היצר אמר כן על ,שמה ביאורו שנרחיב וכמו ב :יחד ג ש ח מ ה  הנקרא הוא .ו
 ורע יייב ובחינת ושנאה כאהבה ,המומשת מן מוחשת בלתי צורה מוציא היותו שם תארנוהו אשר ,ממשבי אצלו

. :המורגשים בדכר;ם ז רו כ הז ה. מוחשות הבלתי הצורות שומר לסוכן תארנוהו ו הנ החושים זכרון השלים וכאן ה
מבית
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ה, בכל המשתמש החפצי הכה כן ואחר  השכל. לחפץ עובדים משמשים והם אל
 הנשארים. ויפחית בו מיוחד שהוא במה שירבה והאיברים הכהות מאלו אחד עזב ולא

 , והשינה מהמנוחה שיספיק מה לטבעיים ונתן מהם אחד כל צרכי עשה וכאשר
 עדתו אל יקרא אז ,העולם במעשה והתנועה מהקיצה להם שיספיק מה ולהיוניים

 למעלת שהיא במדרגה להדבק ,לו לעזור השומע חילו אל שקורא הנשמע כמושל
 עדתו ויסדר ,השכלית מהמדרגה למעלה הוא אשר האלהית המדרגה ר׳־׳ל ,ממגה

 ומצוה ,סיגי הר סביבות לעדתו השלום עליו משה שסדר לסדר ודומה ,ויתקנה
ויעשהו צווי, מאצלו יבא אשר) לכל (נ״א ״לאשר ושומר מקבל שיהיה ההפצי הנח

לעתו
ל ה קו ד הו י

ר :ומהוץ הבית ח א ח כן ו כ י ה צ פ ח ס' ה  הוא .ו
 הצורות אצלו שבאו עמת כל כי ,המתעורר הכח

 מול אל וילך יתנשא p ,והמחשב הדמיון מן הנזכרות
ם :השגתם ה ם ו שי מ ש ם מ די ב ץ עו פ ח ל ל כ ש  .ה

 לבדו לו כי ,למעלה שזכרנו המולך השכלי הספן הוא
 ימר לא אם הסבעי הנכון הסדר ע״פ יאתה המלוכה

א :ממנו עדיו ויוריד ההפצי הכה בו ל ב ו ז ד ע ח  א
לו א ת מ הו כ ם ה רי ב א ה  כלי כן גם זכר .וכו׳ ו

 החפצי הכה שבקש מה השגת הגומרים המעשה
 חקס כפי לאיש נתן לכלם כי השכל, לחפץ המשמש

 ורגליו ידיו גם נכונים כחוהיו כל ימצא ובכן ,הראוי
 כל אל ,מדרשו בבית מזומנים האיברים ויתר ולשונו
 :ונמשך הולך זה על שביאורו כמו ,ילכו ידרשם אשר

תן נ ם ו י י ע ב ט ם וכו' ל ניי ו חי ל  הכהות כל כלל .וכו׳ ו
 כי ,וחיוניים סבעיים והם ,סוגים בשני הנזכרים

ם, המשוש יכללו הגיבעיים ע הגי  כל יכללו והחיוניים ו
 שהוא כמו ,שלישית מדרגה הוא השכל אמנם .השאר
 אז ונשמה: רוח נפש המפורסמת מחלוקתם נודע

א ר ק ל י תו א ד כו'. ע  ,שזכרנו ממה מבוארת הכונה ו
 מעשה אז ,ואיבריו כחותיו כל על נועמו בהיות כי

 למונהגים יקרה כאשר ,ויעזרוהו יקומו עליו יכוננו ידיו
 פניו מגמת להסב החלו וזה וביושר. בצדק במדינה

, אל להתחנן חסיד של עצמו הכנת אל  בעת כי ה'
 אח״כ וכאמרו ,אלהית עליונה במדרגה ידבק ההיא

ר :וכו' ברוחניים מתדמה שבו קרבהו יחאוה ד ס  וי
ו ת ד ה ע קנ ת י ה ו כ ח ר ו ד ס ר ל ד ס ה ש ש  וכו'. מ

 וכמו .ההוא ההר מול אל הציבם המדרגה בסדר כי
 ההר בחחחיס ויתיצבו ,וז״ל ,יהרו פ' ראב״ע שכתב
שה. שהגבילס לגבול מחוץ  הר במעמד היו והנה מ
 הארבעים בשנת ביניהם משה שהציב כדרך סיני

 הנגשים הבכורים היו בהחלה כי ,עמהם כרית בכרתו
, אל ם, הם שבכייס ראשי ואחריהם ה' שיאי הנ

ר צ ד או מ ח נ
ח .עיוני והב׳ ,המחשבי כח הא׳ ,כמות הנ  הוא הממשכי ו

 ואם ,לעשוהו אפשר אם לעשותו ירצה אשר בדבר הסתכלות
 בו אשר הכח הוא והעיוני .אותו יעשה אופן איזה על יעשה
 וילמוד כולם והחכמות משתנות הבלתי הנמצאות האדם יבין

 לסי האדם חפן החפצי כח ואח״כ .הזכרון וממנו ,המלאכות
 חפן מבלעדי הזה העולם בעסקי לו המועיל כסי הגוסיי טבעו
 לחפן משמשיס שיהיו ־צריך כחותיו כל עם הזה והספן ,השכל

. ואא השכל: ב ז ב: אינו השכלי החסן ע ה עזירבה עוז מ  ב
א הו ד ש ח ו  ,האברים או הכחות באחד העסק שירבה! .בו מי
 פעולות יפחית ממילא הכח זה איזר נמשך חפצו שכל שאחר

ם : הנשארים הכחות עיי ב ט  : הבהמיים הנפשיים כח .ל
ם ניי חיו ל ע : המתעורר כהות .ו מ ש  שומעים שגדודיו .הנ

ק :פקודתו אל ב ד ה ה ל רג ד מ א ב הי ה ש ל ע מ ו ל מנ  כמו .מ
 :עדיין ממנו שגבה אשר בצורה קריה ללכוד שרוצה מושל

ה ג ר ד מ ת. ה הי ל א סדר העליון: באור להדבק ה תו וי ד  ע
ה נ קנ ת  שיעמיד בה להלחם עיר אל יקרב אשר מושל כמו .וי

 ,בהם להשתמש יודעים אשר מלחמה כלי לסי מחילו חלק כל
 לסדר :המבצרים בכבוש הראוי סדר כסי פקודהו על איש איש

ה שסדר ש ת מ בו בי ר ס  ישראל מבני עדה שלכל .סיני ה
 וכמאמר ,סיני להר לקירוב גדולה יוחר מדרגה חשובה היוסר

 בפני ולוים כהרס ,עצמם גפני מחיצה ואהרן משה מז״ל
 פ׳׳ס בפרק החבר תאר וכבר .עצמם גפני ישראל ,עצמם

 האדם דמיון גמתק ע״כ ,המדברת לנפש משה את א׳ ממאמר
 ישריע גני עם ע״ה רבינו משה להדור בסדורם כחותמ עם

 כל כנגד משה ששקול חז״ל ואמרו ,ואיברים כנחות לו שהם
ח ומצור! :ישראל כ צי ה פ ח  במדרגה שהוא השכלי החסן .ה
 תאוס מצד אשר הטבעיי החסן למשנהו מצוה הארן כל השופט
ל :לבו ויצר האדם כ ר ל ש א א בו . י ו ל צ א  החסן מן מ
הו :השכלי ש ע תו וי ע  להשחמש השכל אוחו פקד אשר לעת .ל

 שהמרט בלבד לא אח׳ז רק לעהו עשה לא שאילו ,הזה בכח
 שצוס ד״מ שתאמר כמו .עשה רעות שתים אך המושל פקודת
 לא והם ,יושביה ולהחרים העיר על להלחם חילו לשרי המלך
^ ואח״ז המלך בשלום וענו העיר יושבי שנחמו עד אז נלחמו  ע

 האחת ,עשו רעות שתים הרי ,העיר את והכו החיל שרי
 שהרגו והשנית ,העיר רעת בעת המלך מאמר שמרו שלא

 האנושיים בכחות הענין וכן .מרעשם שובם אחר נקיים נפשוח
 איני והוא ,הכפורים יום בערב משל דרך לאכול כשיצווה

ר, בצום למחר יאכל רק אוכל : בדמיון והרבה הכפו ה ז ה
בפי

 כל ואחריהם ,השופריס ואחריהם , קניסp ואחריהם
ף, ואחריהם ישראל, איש ט ם, ואחריהם ה שי  הנ

 והיו ,הגכול מברו ואהרן ומשה ,הגרים ואחריהם
ם, אל קרובים בהר הני  הכחוג דבר שלא אע״פ הכ

 אחה ועליח רד לך כחוב הנה כי השם, פי מרו לא הם כי ידענו כי ,קצרה דרך אחז הכהוב כי ,מפורש זה
 עצמו בפני מחיצה משה חז״ל לאמרח דבריו וקרובים .ע״כ ,וביניכם ה' בין עומד אנכי משה ואמר ,עמך ואהרן
. ט׳ ו ויעשהו :בשלום יבא מקומו על ואיש מעלחס קדימת לפי כחוחיו יסדר כי ביקרו החפן לאיש יעשה וככה :

לעתו
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 שלא אותו ויצור. המרות; מבלי יצוד. אשר כפי ובאיברים בבחות וישתמש לעתו;

 את שיועץ עד בם, יאמין ולא יקבלם ולא ;המתדמים המחשביים השדים אל יפנד.
 ממנו זד. ההפצי ויקבל ימרם; לא; ואם יקבלם^ אצלם שיש מד. יכשיר ואם זזשכל;
 מכל אותה) ״אותו(נ״א ומפנד. המחשב) (נ״ח ״ד.מחשבד. כלי ומישר ,לעשותו זיסכים

 שבצורות ההדור להמציא היצרי) המדמה(נ״א ומצוה .העולמיות מהמחשבות קדם אשר
סיני הר מעמד כמו האלהיהמבוקש; הענין אליו הזכרון,לדמות בעזר אצלו הנמצאות

ומעמד
ל ה קו ד הו י

תו ע ע בעת ומיד תיכף ר״ל .ל :ציויו אליו הגי
ה צו תו וי :שזכר המפצי הכח אל הכנוי יושב .וכו׳ או

ל ם א די ש ם ה י בי ש ח מ . ה ם י מ ד ת מ  קרא ה
 המורה שכתב למה קרוב ,שדים הכוזבות הדמיונות

 האנושית הצורה הגיעתהו שלא מי על ז' פרק בראשון
 ואמרו ,לשת הקודמים אדם בני היו שכן ,בשלמות
;.בהם נזוף אדם שהיה שנה ק״ל אותן כל במדרש

ם .ע״ב ,וכו׳ שדים ר״ל ,רוחות מוליד היה  בסלק ג
 שד שאהזהו למי הפרש אין כתב מ״ו פרק השלישי
ת שיועץ עד :ע״כ ,שדיהם או באמת  - השכל א

ס כי ;במשלנו תארנוהו שכן ,החכם היועץ הוא  אמנ
 שוררה כתף תת לבלתי המתעורר ההפצי לכת ראוי

עצתו: ולהפר השכל הורות לעבור החניף ולבלתי
ר ש מי לי ו ה כ ב ש ח מ  הנזכר החשיד אל שב .וכו' ה
 עובר בידו לו הן כי ,מחשבתו כלי לישר ג״כ שענינו
 בעניני מראות עיניו להעביר במשפס המחשב כה לכלכצ

* אליהם לפנות אדם של מחשבתו שדרך ;העולם
ה צו מ ד. ו מ ד מ . ה ׳ ו כ ם ו ן על ג מיו ה הד הי רו י שע  מ

ת ח שליט להיו רו ה לכלוא ב ח א רו ת לבלתי ה מו ק ד  ר
ת הצורות רו ק ת הי בו שו רו כי ,הח ה ט ניו ב עיו ה על ר  ז
פן חו ה ,ה הי ת נפשו ת כנ ר לאור מו י באו שיג מלך פנ  וי

א אליו אשר מבוקשו ה נושא הו נו נפשו א חנ ת ה  אל ב
ת ה׳ ע א ב הי אמרו .ה ב ר ו ז ע ן ב רו כ  אל כיון ,הז

ה כ שומר ה ש ה ה מיו תו ה ע ד תף אל ל שו  בו אשר ,המ
קדו פ ת יו ת הצורו שו ח ר המו ח ם א מ ל ע ם מן ה שי  כמו החו
מו :שזכרנו ד כ מ ע ר מ י ה נ כו׳ סי הו אלה כל .ו בי ג  י

ו ת נ ף כנשר מ ם לעו מי ש ק ה ב תד ה ה ,בעליון ל הי י ה ו  מ
אלה שימציא ח מ כ ם .דמיונו ב רי ב ם ד שי ה הי  אשר אל מ

הו, ש ק ב ת, ישלם ובכן י דו ד בו ת ה הו ה ה וז  שאמר מ
ת ן אליו לדמו עני הי ה אל ש. ה ק בו מ אז ה שג ו שיג ה  י

והצל . .
ה :כלל מציאות לו שאין דמיונו לפי נראה זה וזולת ,החושים מן באחד צו מ ה ו מ ד מ א: :הדמיון את מצוה השכל .ה  להמצי

ר דו ה ת ה רו צו ב ת ש או צ מ לו הנ צ ר א עז ן ב רו נ  הנככד מן הרומני ענין בהכנת עצמו להרגיל הדמיון על פוקד השכל ר״ל .הז
 ,עליהם אותו •מורה הזכרון עכ״ז אותם מרגיש החוש שאין האף ,אותם להכחיש יכול הדמיון אין אשר הזה שבעולם שבצורות

מ שתאמר כמו  מה ענינו, יזכור וכאשר ,לו אשר הגידול כח יאבד גדולו ממקום וכשיכרת ויפרח ציץ יציץ באבו' עודנו הצמח ד'
מח, כח והוא הצמיחה על העוזר כח איזה כאן שיש ישפוע כרחו על ,עתה שהוא ומה צמח בעודו שהיה  מרגיש שאין הגם הצו
תו, בהכרח יאמין עכ״ז בדמיונו אותו או ממה חי בעודו שהוא ממה בע״ח שבין ההבדל כשזוכר חיים הבעלי בצורות וכן מצי  ו
 ; הטבעיות הצורות בכל וכן ,באפם חיים להם הנותנת צורה חיותם עם להם שהיה הדמיון יודה כרחו על ,במותו שהוא

ת מו ד ו ל לי ן א עני הי ה ל א ש ה ק בו מ  קשורות לחושים מורגשות בלתי צורות כאן שיש לקבל הדמיון יתחזק כאשר ר׳ל .ה
 יתחבר שם אשר מיוחד נכבד במקום במצב שיהיה א<זשר גשמי שהוא שאע׳ס ,באדם הפנין שכן ידמה ,בהם ומשפיעות לגשמיים

ו  שהוא מה על ויגדל שם שיצמח ומזובלת חרושה באדמה כשמשלך האילן או התבואה גרעין כמו ,עליון ואור אלהית שפע נ
מו :העליון לאור מוכן שיהיה האדם יבקש זה וכגון ,הפרי או התבואה מן ד כ מ ע ר מ י ה נ כו׳ סי  ישתקע הנזכר ציור ע״י .ו

ט אל ויקרב בדמיונו מד וכן .האש מתוך שמענו דבריו ואת הגדולה אשו את ה' הראנו שם אשר סיני הר מעמד יום ל מע
אברהם

ר צ ד או מ ח נ
פי ר כ ש ה א צוו לי :השכלי החפץ מן , י ב ת מ רו מ  .ה

א :פיו את שימרה מבלתי ל ה ש פנ ם שרי אל י ביי ש ה מ  ,ה
 ידמה ,למלך בכל המושל המובחר השכל שדמה ולפי .כצ״ל

 ושרי .לשרים ידם תחת פרטיים הרבה אפר הגדולות הכחות
 הדבר את השופטים האדם רעיוני הם ,המהדמים הממשבייס

ה נכון שכך להם כמדומה ע ט מ ,ו י או ר  בדמיונות עצמו את ו
 הכחות אל קרוב היותו בעבור ושמחה מנוחה לבחור כוזבות

 ומוציא עצמו את מחניף ,לבו בקרב עמו אתו אשר התאות.
 יתאוו היום כל אשר המחשביים שרי אחר לנטות מעוקל משפט
 מבין אינו הדמיון כי ,ותענוגיו העוה״ז בעניני לאחוז האוה

 עם המחשבייס שרי וכשיתחברו גופיים גשמיים ענינים רק
ה׳ז אחר ללכת רק יודע אתו אין הדמיון א :ותאוותמ העו ל  ו
ן מי א ד בם י ץ ע ע ת שיו ל א כ ש  במשפט יאמין לא כלומר . ה

 להוציא ימשכוהו .המה כי• בתאוותיו מלובש כשעודנו מחשבתו
ם, בצדק נ  גם ויתחבר התאוות חמדת מעצמו יפשוט אבל די
 שהוא מה והמבין .התאווה מן אדם בני בתענוגות המואס בשכל
אם :שניהם מבין היוצא מה יבין אז ,הבא עולם ענין  ו

ר שי כ ה. י ש מ  זה לחלק ראוי כי יבין השכל .אצלם שי
: הגופניות לכחות שיהיה ז קבלם : הגוף לקיום הכרחיי ו  .י

אם :ההוא הדבר עשיית אצלו יקבל א ו ס אזי .ימרם ל פ ח  י
ל :האלו הפעולות בעד ב ק צי וי פ ה ה ה  המושל כחפץ כח .ז

 ישתוקק ולא מהם חפצו ויסיר השכל מפן מן זה יקבל בגוף
 לאדם ראוי אין הבורא גזירת מצד האשור הדבר כי ,כלל להם

, שיתאוה ו  כמו ,ממנו הנמנע לדבר מתאוה אדם׳ אין כי ל
 :בארץ מושל להיות או להתקסר שבאנשים הפחות יתאוה שלא

שר מי לי ו ה כ ב ש ח מ  שלא המחשבה כלי מישר השכל .ה
 לנמנע מתאוה אדם שאין כמו ,כלל לוה יתאוו ולא יחשבו
, ו מנ קו, לדבר יתאוה שלא ומכ״ש מ  מבני פתי שום כי המזי

 סם המאכל ובתוך הממיתו הדבר מן שיאכל יתאוה לא אדם
 בדבר האדם יחשוק ואיך ,ביותר ערב עליו יהיה ואפילו המות

ת :הבא עולם חיי שהם החיים מעיקרי הממיתו בו ש ח מ ה  מ
ת ו מי ל עו  אחר למהדר ואודותיו הזה עולם עסקי ממחשבות .ה

 ענינים לצייר יוכל לא המדמה כח כי ,המדומות התועליות
המושגים כפי גשמיות צורות מלבד ,הבא עולם ועסקי רומניים
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 הכבוד וחול העבודה ופדר משה משכן וכמו ,המוריה בהר ויצחק אברהם ומעמד
 ישכחהו, לא. זה את לשמור השומר ומצוה הרבה. זה וזולת המקדש, בבית
 מהמות ובתאוגי בכעסני ויגער .ומספקו האמת מבלבל ושדיו במחשבי ויגער

ההצעה זאת ואחר והתאוה. מהכעס אצלם שיש במה והטרידו והגיעו החפצי
ינהיג

ל ה קו ד הו י
 ההוא הציור עם בכוונו וכ״ש ,שבעו כנפשו יציל והצל

 תאמר כאילו המצויירים, בענינים נרמזות לסודות
 הגלגליס עשרת מציאות על יעידו יריעות שהעשר במשכן,
 שמיס נושה נאמר שעליהם כן), הסוברים (צדעת

ס ,כיריעה  ,שלמה כיריעות עליהם דורש דרוש ג
 העולם והיה ואמר שלו שהשלום מלך שמתסן כיריעות
 אמרו מעין זה ויהיה .ממקומן זזו לא שמתתן שמשעה

 התדשה והארץ ההדשיס השמים כאשר כי ישעיה בסוף
 זרעכם יעמוד כן ה׳ נאם לפני עומדים עושה אני אשר

 שבעה על יורו נרותיה בשבעת והמנורה .ושמכם
 הנרות שכל האמצעי הנר ■הוא והשמש ,לכת כוכבי
 הוראת עם ,המזלות גלגל על והשלחן ,אליו פונות

 הצפוניים המזלות ששת על הפנים לחם מערכות שתי
 ההויה עולם על יורה העולה ומזבח הדרומיים, והששה

סד, ההפ  על הרלב״ג שהאריך החלקים ביתר וכן ו
 :אלו זולת רמזים או ,התורה על בביאורו ענינס
מו כ ה ■משכן ו ש ר מ ד ס ה ו ד בו ע  זכרם העלה .ה

 וסדר המשכן נראה כאשר באמרו ג׳ סימן ברביעי
 סדר כל יכלול עבודה סדר כי יתבאר ושם .עבודה
ה :והישראלים והלויס הכהניס עבודת צו מ ר ו מ שו  ה

כו׳.  ובתוכם משלה כחותיו בכל אדם של מלכותו כי ו
ר :הזכרון להעיב ,בסימני אגמרה ע״ד ,השומר ע ג  וי

ו במחשבי די ש  הפשיעה דרכי ממנו למנוע .וכו' ו
 יעצור ׳והוא מעוקל•, במשפע רגל למועדי נכון להיותו

 ולא שדים הנקראיכז' בכזביו האמת יבלבל לבלתי בו
ר :יספקהו ע ג י י ו ג ס ע כ י ב ג או ת ב כו/ ו  זכרנו כבר ו

 בשני המתעורר החפצי,, הכח להפעליות בזה הכונה כי
 וישקיע גליהם שאון ישביח החסיד כי אלה, חלקיו

הכח לבלתי ומייתס או. חעי  בהעייתו המתעורר החפצי י
 פשעו עליו וכבד כשכור מחמתם ינוע נוע כי ,^רעה

ם. קום יוסיף ולא נפל העולם מן ייערידוהו ה פני  מ
 אח מוציאים והכבוד והתאוה הקנאה ז״ל אמרם ע״ד

ר :העולם מן האדם ח א ת ו א ה ז ע צ ה ינהיג ה
ה כ ה

ר צ ד או מ ח נ
 לתכלית אברהם הגיע ששם המוליה בהר בעקדה ויצחק אברהם
גו׳ ה׳ מלא־ אליו ויקרא ,וירא ס׳ סוף ובזוהר . השלמות  ו
 I אברהם בין פסיק שיש (ר״ל עעמא פשיק אברהם אברהם

 שלים בתראה כקדמאה, בהראה אברהם דלאו לאברהם),
 דא כגוונא ,שלימותו) לתכלית הגיע לא שלים(ר׳ל לא קדמאה
מו : עכ׳ל ,וכו׳ שמואל שמואל כ כן ו ש ה מ ש  וסדר מ

ה ד בו ע  אלהיח ופקודה ה׳ בדבר וכליו המשכן שנסדר וכמו .ה
 ,ית׳ חכמתו גזרת כסי עניניו בהשלמת ה׳ כבוד בו שיחול כדי
 איבריו בהשלמת האדם גוף על האנושית הצורה שתחול כמו

 בו שיראה בסדר נסדר המשכן והנה .הטבעיים וכחותיו והושע
ל ;אותו שיקימו מקום בכל והוא ה׳ כבוד הו ד ו בו כ ת ה בי  ב

ש  : המוריה הר שהוא הנבחר המיוחד במקום שהוא .המיקד
ת ל זו ה ו ה ז ב ר  :ההוא לכבוד מוכן באשר ה׳ כבוד שכינת .ה
ה מצו ר ו מ שו ר ה מו ש ת ל ה א  רצופס וזכירה לזכור, ר״ל . ז

 השבת יום את שמור כמו , שמירה כן גם נקרא הפסק בלי
 ענין לצייר יוכל לא באשר דמיונו זממי שיחסום והוא ,לקדשו

 על ,ישכחהו ולא סיני הר מעמד בלבו כשישמור רוחניי אור
 תשכח פן מאד נפשך ושמור לך השמר רק הכתוב שאמר דרך
 חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים את
גו׳ בהורב אלהיך ה׳ לפני עמדת אשר יום  גדולה סנה וזאת .ו

ר :הדמיון שקוצי לטהר עו ג בי וי ש ח מ שריו ב  ר׳ל .כצ׳ל ,ו
 באדוניהם המתפרצים הכחות ושריו הדמיוניות במחשבות שיגעור

ה המלך שלמה וכמ׳ש ,עוה״ז תענוגי אחר לתור השכל  אי ע׳
 בן שמלכך ארץ אשריך יאכלו בבוקר ושריך נער שמלכך ארץ לך

 ומליצה ,י׳) בשתי(קהלת ולא בגבורה יאכלו בעת ושריך חורים
 שהוא שמלכו לגוף שאוי שר״ל ,החבר משל לסי היא מתוקה

 והמלך מסשית הבלתי המלוכה שהיא ,משרת ר״ל ,נער השכל
 נון בן ויהושע וכמו ,המדינה שרי הסכמת בלי דבר יעשה לא

ר, ע ת. שרי לכבוש בכחו שאין ,משה משרת שר׳ל נ שבו  המח
 איש כל ,הגוף בכחות מלך שאין שאחר ,יאכלו בבוקר ושריך
שה, בעיניו• הישר  ושתים אכילה רק אינו הגוף לכחות והנאה יע
 משנתו שיקין תיכף ולכך ,פועל שום זה זולת ואפס ושינה
 ר״ל ,חורים בן שמלכך ארץ אשריך .האכילה במאות יאחז
 ,בגופו לבדו מושל השכל שאם ,סווערען הנקרא חפשי מושל

 בהנהגס ראשונה היושבים הכחשביים כחות שהם ,שריך אז
 לקיום רק שאינו לאכול המוכרח בעת ר״ל ,יאכלו בעת ,הגוף
בשרו למשוך ולא ה׳ לעבודת להתגבר כח שיהיה כדי הגוף
:בשתי ולא בגבורה וזה ,בתענוגים להתענג ביין

ת מ א ל ,האמת עליו יבלבלו שלא בהם שיגעור ר׳ל .ה מ :האמת הבנת המבלבלים טענות להם שיציבו ור׳  שלא • פקו2י
ת: בעלילות והודאי האמה עליו לספק קו ר הספי ע ג י וי סנ ע כ . ב י נ ו א ת ב  ונטייה הכעס מהרגל עצמו ישמור כלומר ו

ת • התאוות מו ה צי מ פ ח  זורחח שתאותו מקום אל החפץ מטה התאוה וכן הישר., מדרך חפצו יטה הכעס פן ר׳ל .ה
עו : שמה י נ ה דו ו רי ט ה ה ו מ ש ב ם שי צל ס א ע כ ה ה מ או ת ה ה, להכעס מרכבה להיותו עלול שהוא שמי ר״ל .ו או ת ה  ו

 זממי להפקת טרוד כולו שהחפץ עד לבו האות אחר ולרדוף כעסו להשקיט לקנאות מעשיו וכל אחריהם פונים עניניו כל
 כאילז הוא באלה שהנצמד ר״ל ,העולם מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה אמרו ורז׳ל ,תאותו ולהשיג כעסו
חר .בעבורו שנברא והפועל תקנתו לבקש שיכול בעולם אינו וכאילו אלה אחר נמשכים מעשיו שכל מאחר בעולם אינו א  ו

ת א ה ז ע צ ה  אחר סנות מאין הדמיון שהם שבמלכותו הראשונץ השרים פקודת נכון בסדר המלך סדר אשר אחר ר׳ל .ה
ח שהוא ושלישו לשכל משנה כמו והוא ,עוה״ב רומניות עניני ויבין גשמיות דיויונות בעלו השכל ישכון אז ,וכחפץ המתעורר נ

ואך
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 ויעמדו ,ושמחה וחריצות מריזות אותו המשמשים האיבו״ים כל החפצי הכה ינהיג
 ,הישיבה בעת וישבו ,להשתחוות שיצוום עת וישתחוו ;עצלה מבלי העמידה בעת

 תתקבץ ולא ,ממעשיהם הידים ויעמדו ,אדוניו אל העבד הבטת העינים ומביטות
 האיברים כל ויעמדו ,לעמידה הרגלים ותשתוינה) (לא ותשויגה ,האחת עם האחת

 אם הפסד על ולא מיחוש על ירגישו לא y מנהיגם מצות לעשות היראים כנבהלים
בתפלתו יבטא ולא ̂ עליו יוסיף לא המחשבה עם מסכים הלשון ויהיה y להם יהיה

ע״ד
ל ה קו ד הו י

ס׳ החפצי הכה  להנהגת שראוי הה הקדימו אהרי .ו
 העין ע״ד ,והשנימ*וח החיצוניות והכהוח ההדגשים פל

 y הגוגנרים המעשה כלי ענין השלים ,חומד והלצ רואה
 כרוחfהנ הכחוח צכא מאני כי באמרו ;האיברים והם

 y המשמשים האיברים יקומו yסדר על המחוקנוח
 חיקון ויעלה מישור בארח חנחס החפצי הכה והנהגח

 ישראל אלהי לקראת בהם ויכון ,חסיד של אבריו
ת :זכה והפלתו שיחו לפניו לשפוך ו ז רי ת בז צו רי ח  ו

; ה ח פ ש דו ו מ ע ת וי ע ה ב ד י מ ע י ה ל ב ה מ ל צ .ע
סי' עליה אמר שק ;לתפלה גאולה סמיכה לעת כיון
 החריצות בתכלית לתפלה גאולה לסמוך והתחייב י״ז

 התנאים על לתפלה ויעמוד ;הקדמנו כאשר ,והזריזות
ו :ע״כ ,זכרם קדם אשר חו ת ש  באבוס כגון .וכו׳ וי

סוף: תחלה ובהודאה וסוף; החלה בו ו ש ת וי ע  ב
ה ב שי ת :אפים בנפילת כגון .הי ו ט י ב מ ם ו י נ עי  ה

ת ט ב ד ה ב ע ל ה ו א י נ דו דו א מ ע י ם ו י ד ט' הי .ו
 ופכר גלימיה שרי רבא דשבת פ״ק דאמריק הא כי

 רב אמר .דמריה קמיה כעבדא אמר ;ומצלי ידיה
 לעלמא צערא איתא כי כהנא לרב חזינא אשי

 .מריה קמיה כעבדא אמר ומצלי ידיה ופכר גלימיה
;הפלה מהל׳ ה' פרק באמרו הרמב״ס זה וזכר ;וכו׳

 לנו ויהיה ;לארן מביע הוא כאילו למטה עיניו ונותן
 ידיו ומניח ;ה׳ בשמי עומד הוא כאילו למעלה פנוי

 כעבד ועומד השמאלית על הימנית כפותין לט על
 על ידיו יניח ולא ;ופחד ביראה • באימה רבו לפני

ד פירוש יהיה לדעתו והנה .ע״כ ,חלציו ל ידיו פ

ר צ ד או מ ח ג
ק !אך ח ק בסדר והלחות האיברים צבא ינהיג הוא ה תו  :מ

/ ת ו ז רי ז  הזי כארי גבול הוי חז״ל כמאמר עצלות, מבלי ב
ת : שבשמים אביך רצון לעשות כנשר וקל קנמר עז צו רי ח  .ו

 למותר אך חרון מחשבות כמו ,פלייס בל״א ,מיוחדת כונה
חוו :כ״א) (משלי ת ש ת וי ם ע צוו ת שי ו חו ת ש ה  כל ר״ל .ל

רא, לרצון שלימה בכוונה יהיו המעשים  שישתחוה ובעת הבו
 מורגל שהוא מפני לא ,ה׳ את לעבוד שחפצו משני ישתחוה

 ברכות בירושלמי וכנאמר ,ההיא המלה אל בשיגיע להשתחות
 כד לרישא טיבותא מחזיק אנא דל האמוראים מן אחד מאמר

א  לראשו טובה מהזיק שהיה ר״ל ,מגרמיה כרע למודים מגענ
 מחמת רק כוונה מבלי מעצמו הראש משתחוה למודים כשמגיע
 כלפי נאה מליצה וזו .זו במלה להשתחוות שמורגל הרגילות

 וכל עמס בל ולבם ומודים .משתהויס ,כוונה בלי ''כשמתפללים
ת :ההרגל מחמת מעשיהם טו בי מ ם ו עיני ת ה ט ב ד ה ב ע  ה

ל ניו א רו  כעבד פניו על ה' יראת תהא מעשיו בכל ר׳ל .א
מד  כל מלא כי לבו אל כשישים האדם וכך ,אדונו לפני העו

דו :ה׳ כבוד הארן מ ע ם וי ה די ם י ה שי ע מ כו׳ מ  ר״ל .ו
 לא זה וזולת ,קונס רצון לעשות ברואים כולם האדם כמות
 להניע כח לשוס רשות אין כאילו רגליו ואת ידיו את ירים
ם :ה׳ לעבודת ההכרחי הענין בזולת לי ה ב ם כנ אי ר ת הי שו ע  ל

ת צו ם מ ג הי  שהוא המדינה מנהיג לפני העומד אדם כמו .מנ
 :וביראה באימה ועמידתו המלך רצון לעשות מגמתו שכל ,המלך

א שו ל רגי ל י ש ע חו . או מי ד ס פ  לעשות נבהל העומר ה
 יקרנו שאם עד ,הזאת בעשייתו קשורה כונתו כל מנהיגו דצון

 ירגיש לא בממונו הפסד אז בגופו קטן מיחוש איזה כך בתוך
 תצא נפשו אך גופו עסקי טרדת עם לבו שאין מפני ,כלל מ

ה :פעולתו על qכמשקי מלכו רצון קיום על ־זחמרד הי י  ו
ן שו ל ס מ כי ס ם מ ה ע ב ש ח מ הלשון שיבטא ודבור דבור כל .ה

יהיה
ס זו בתמיכתן ידיו את פחבק  ובחבלי מתרגום ;זו ע

 הטעות פגם להטיל רוחי מל עולה היה האלה הדברים פ׳י ועל .יהפכר הטאוי ובחבלי ה׳) יתמך(משלי חטאתו
 המתפלל ידי אמנם צי ;וכו׳ האחת וחחקבן שיאמר לחיוב משלילה ,האחת עם האחת תתקבן ולא אמרו על

 שיעמדו ;פרשהו כך שבידינו הנוסח נכון אמת אם אמנם אך .שקדם כמו יחד גם וכרוכות ונקבצות אסורות
ם האחת תתקבץ כשלא גם ממעשיהם הנזכר החסיד ידי  והכונה ההתבודדות הפלגת מעוצם הוא וזה ,האחת ע

 שלא עד ממעשיהם שיעמדו נפרש או .וחריצות בזריזות לשמש האיברים והזמנת למעלה היא העולה השלימה
ם רי  .מזה ימנעהו העצום ההתבודדות אעפ״כ מאד קל מעפה קבוצם היות עם כי ;חברתה על ידו את איש י

 עדן לפרוץ עת ותרגם ,דדהבא קדשיא פרכו הזהב נזמי פרקו שהרגם ירושלמי מלשון ידיה פכר אצלו זיהבאר
ם האחת היד התקבץ בלתי צי ;בנינא לפרכיא בחיר  באופן בנינם ופריצת הבורם פרוק ענין הוא האחרת ע

ם חבוק יאות לא לדעתו כי ;וכל מכל הראשון הביאור מן להוציא שכוון ואפשר .מה  רק ,התפלה בעת הידי
 :בסמוך שיזכיר הרגלים שווי לדמיון עדיף; טפי איניש דפשיט מה דכל ;כלל ההקבצנה ולא _ פשוטות תהיינה

ה נ י שו ת ם ו לי רג ה ה ד מי ע  המתפלל יעקב בן אלעזר ר' משום חנינא בר יוסי א״ר דברכוה פ״ק שאז״ל כמו .ל
ת :ה' פרק להרמב״ם תפלה בהלכות והוזכר ;ישרה רגל ורגליהם שנאמר רגליו את שיכוין צריך שו ע ת ל ו צ  מ

ם ג הי נ ם לא ;וכו׳ האיברים כל ויעמדו אמרו עם נקשר .וכו׳ מ  זאת על והנה .הסמוכה היראים מלת ע
ר על נכורס ואיבריו כחותיו כל מצוא לעת חסיד כל יתפלל •התטנה האמו א :ההאר' ו ל ש י ת  מס דרך על וכו׳. י

ה :יפסיק לא עקבו על כרוך נחש אפילו עומדים אין פרק לשנינו הי י ן ו שו ל ם מסכים ה ה ע ב ש ח מ ט׳ ה ו
שלא
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 בל עם אלא וחפפאני) ונ״א וחבבגא ״והניבא(נ״א הזרזיר כמו והטבע המנהג ע״ד
 עתותיו שאר ויהיו ,ופריו זמנו לב ההיא העת ותהיה ,בה וכונה מחשבה מלה

 ויתרחק ברוחניים מתדמה שבו קרבתו יתאוה ההיא^ העת אל המניעים כדרכים
 יום השבוע ופרי תפלה, של עתות השלש ולילו יומו פרי ויהיה. ,מהבהמיים

האלה-י־ בענין להדבק מעמד שהוא מפני ,השבת

יהודה קול
ל. ישמע בלשון רשה בפה ספלהו תהיה שלא  1רל א
 ה׳ אהבת שער הלבבות חובת בעל שכתב מה דרך על

ו׳ ק' ר  בעת נפשך בזוך אחי הדבר ועיקר וז״ל, פ
ם לאע ושתסדרנה ,בה לבך וכונת אותה שהתפלל  ע

מעע כי ,לבך את לשונך בה יקדים ואל ,לה הסמוך  ה
ק ממנה  לשונך תנועת ממהירות טוב ,בו לבך המצא ע
 מן אחד ואמר .ממנו ריק לבך כשיהיה ממנה ברב

 ,בו הלב ממצוא ריק ריקם, שבח השבחו אל החסידים
 בכל ע״ה דוד שאמר כמו הלב, בהמצא יהיה אבל
 ואמר ,לב בכל פניך חליתי ואמר ,וגו' דרשתיך לבי
 הורה המורה גם .ע״כ ,חי אל אל ירננו ובשרי לבי
 שהגלגלים באמרו ה' פרק בשני הכונה שלימות עיקר על

 דברי בלא נפלאותיו ומגידים יתברך השם משבחים
 אמנם בדברים ישבח אשר כי ,האמת והוא ,ולשון שפה

 ״ האמיתי השבח הוא הציור ועצם ,שצייר מה יספר
ה אמנם  על להראות או האחרים להבין הוא בו ההגי
 משכבכם על בלבבכם אמרו אמר ,כבר שהשיג עצמו
 פרק השלישי ובחלק .ע״כ ,שביארנו כמו סלה וחמו

 תתפלל אם אבל כתב נ״א פרק הוא המתבודד הנהגת
 במקחך חושב ואתה הכותל אל ופניך שפתיך גהנעת

 תהיה אבל ,לתכלית שהגעת תחשוב לא וכו' וממכרך
 אתה קרוב י״ב) ('רמיה בהם שנאמר ממי קרוב אז

הם  חן חכם פי ודברי .ע״כ ,מכליותיהם ורחוק גפי
ה עיקר על העקידה לבעל נ״ח בשער מנ  בתפלה, ה

 עד להתפלל שאסור אמז״ל וכבר שיעויינו. הם ויראוים
 הרמב״ם מלת תטוף אלה כל ועל .דעתו שתתישב
א :ד' פרק תפלה בהלכות ף ל סי ו יו לי  שיהיו .ע

 לשון מענה יעדיף לא והמרבה בתפלתו שוים ולבו פיו
 מלה כל עם אלא בסמוך שיזכיר וכמו ,לב מערכי על

 אל להשיבו נוכל לא ,עליו וכנוי .בה וכונה מחשבה
שבה, מלת  , אותר ברא ונקבה זכר הלשון בעל כי מח
 ש! לב תאמר כאילו בדבריו, נסתר ענין על רק

 משפטים פרפת הראב״ע שכתב מה דרך על ,מצפון
 אמר ,כסותה,לבדה היא כי אמר וכבר נקבה לשון שהוא רעך שלמה שאמר אחר ,וז״ל החבול הבול אם מל

ר, לשון שהוא החבול על והטעם תשיבנו, כ כ. ז  למחשבה הכנוי יכונן וא׳בצדקה ,עליה להיותו שראוי או ע״
מו :הנזכרת ר כ י רז א הז ב י ג ה  כן עגור כסוס המתפלל יהא שלא והכונה .ומהגים מצפצפים עופות הם .ו

ם אלא לב אין פותה כיונה יהגה ,יצפצף ב :וכו׳ מחשבה מלה כל ע ו ל מנ ו ז רי פ ם :עיקרו ר״ל .ו כי ר ד  ב
ם עי גי מ ל ה ת א ע א ה הי  יום עד העומר ספירת כענין• ,הנכסף התכלית במדרגת תהיה ההיא והעת .ה

ה לאמר ביאורו שסמך וזהו .למרחוק ומביטות צופות המינים כל ההוא הזמן חל כי התורה מתן או ת תו י ב ר  ק
 לפני קטרת הפלתו תכון למען ,והנפש טהרת הכשיר ליתרון הקודמים עתותיו בכל מזדמן להיותו מצורף וכו',

ד • ישיחנה בעתה אלל?יו מ ע  להישיר מועמדת שהיהה ישראל ארץ לענין ט״ז סי' בשני הכתוב דוגמת .וכו' מ
 על האלהי בענין הדבוק בו לשיושג והוכן הוצב׳ הוממד שבת שיום יאמר כאן אף' ,וכו' מוכנת העולם כל
יום ברכת כי ,השביעי יום אה אלריס ויברך פסוק על הראב״ע שכתב, מה והוא .והנפש הגוף מנוחת ילי

השבר-

 בכניעה ולא בשמחה ועבודתו
כאשר

ר צ ד או מ ח נ
 המדבר כמו ,מפיו הדבור יצא טרם מחשבתו בהסכמת יסיה
ד :לבו קירות מחוך דבורו שכל המלך לפני ״ ג ע ה מנ  ה
ס ויבא להתפלל נוהגים האנשים שכל מפני  בתוכם הוא ג

ט) (ישעיה עליהם שנאמר וכאותם ,תפלתו עם להתיצב  יען כ׳
 ותסי ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו העם נגש כי

 מנעוריו כך שמלומד ר״ל ,מלומדס אנשים מצות אותי יראתם
ע :שיתפלל ב ט ה  עד התפלה מלות להגות הרבה שמוטבע .ו

מו :אתרים הרהורים אל פונה ולבו ,ולדבר לבטא שיכול  כ
ר רזי י הז אג פ פ ה  הוא והפפגאי ,עורב מין הוא הורויר .ו
 לבטא אותן שילמדו אפשר עופות מיני שני ואלו ,מפורהם

 שאינם היות עם ,כנודע שיהיה לשון מאיזה דברים איזה
ה :המדובר מענין כלל יודעים ב ש ח ה מ נ כו ה ו  מחשבה .ב

ת :הבורא אל תפלתו שיכויך והכונה ,המלה פירוש להבין ע  ה
א הי ב : ההפלה זמן .ה ו ל נ מ  עליו ההפלה זמן יהיה לא’ . ז
 הזאת העת יהיה אבל ,ההיא בעת חפן לו אין וכאילו לטורח

: זמני שבכל נכבד היותר העת ו י י . ח ו רי פ  זמני כל יהיו ו
 כמו ,בוראו לפני להתפלל שזוכה הזה הזמן אל טפל כמו חייו

 בנטיעי! המכוון העיקר שהוא פריו אל טפל שהוא השדה עץ
ר :העץ א ו ש תי תו ם :חייו כל זמני .ע רכי ם כד עי גי מ  ה
ל ת א ע א ה הי  ״ הזאה העת אל להגיעו וסבוה הכנות ר״ל .ה
 ההכרחי מכל לגופו צדה שיכין אלא נבראו לא עהותיו שכל ר״ל

 נפשו ולעטוף שיחו לשפוך נפשו ותתכונן גופו שיחזק כדי לו
אווז :תפלתו עומק.כונת מתוך בוראו לגזני ת תו י ב ר כו׳ ק  .ו

 :בוראו לפני ויתיצב התפלה עת יגיע מתי יתאוה היום כל
בו ה ש מ ד ת ם מ חניי רו כו׳ ב  תמיד זה על יצפה לא ואיך .ו
 הגשמיוס עניני מעליו ופושט ברוחניות מתדמה אז הוא והרי

ה :ה׳ באור וכונתו דעתו וקושר לגמרי הי י מו פרי ו לו יו לי  ו
כו׳  שיהיה לא אם וימיו עתותיו בכל חפצו מה מעתה אמור .ו

 כי לבו אל האדם ישים וזאת ,הזמנים וצוף העתים פרי זה
 כי בתענוגים ולשמוח לאכול האדם נברא לבדו הלחם על לא
פרי :פריו וזה ,ברוחניים נפשו לדבק אם ע ו בו ש ם ה  יו

ת ב ש  בו שאין ,השבת יום הוא חייו זמני מכל המובחר .ה
 בענץ להדבק צדדין משני מופנה והוא מלאכה בכל עסק לגוף
תו :אלהי ד בו ע ה ו ח מ ש א ב ל ה ו ע י נ כ  על מצוה בשבת . ב

 עלימ ומקבל ,הזאת בשממתו בוראו את ילטכוד לשפיה
שכר
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 ,וגזוןלגופו לנפשו מתפלל מהגוף, המזון כסדר מהנפש הזה והסדר התבאר. כאשר

 עד היום סעודת כה כהתמדת אהרת, תפלה עת עד התפלה ברכת עליו ומתמדת
 ״שפגע במה וקודרת הולכת הייא מהנפש התפלה עת תרהק' אשר וכל בלילה, שיסעוד

 ונשים נערים להברת הצורך יביאהו אם כ״ש ,העולם מעסקי אותה שפוגע) (נ״א
שתטה ונגונים כעורים מדברים ,נפשו זכות שיקדיר) ״שיעכיר(נ״א מה וישמע ורעים,

הנפש
יהודה קול

 גגופום חחחדש אז כי ,סובה בחוספח מצויה השבח
ס והשכל. היכר כח ובנשמוח בתולדוח כח דמות  ג

,ההוא הכחוב בביאור אמחחו קיום על הוסיף הרמב״ן
 יום על ואמר ,באמרו י' סימן בחמישי שיבא וכמו

ר :וכו׳ בעבור ויקדש ויברך וישבוח השביעי ש א  כ
. ר א ב ת  בימי כניעחך ואין נ' סימן בשני באמרו ה

 ביום משמחתך האלהים אל קורבה יוחר ההעניח
ה שמחחך כשחהיה והמועדים השבחות מנ :שלם ולב ב
ר ד ס ה ה ו  חליך שני בין ומשובח נאה דמיון .וכו׳ הז

 כן ,ביומו יום דבר למזונות הגוף כצורך כי ,האדם
 המיוחד עתו אמונה והיה ,הרוחני למזונה הנפש צורך
 השקע מנוחת לגוף שתאות וכמו ,ישועות חוסן לזה
 ביום לנפשו מרגוע האדם ימצא כן ,בשבחו שבת מדי

 הגוף הצסצ־ך ולפי ,כאמור וינפש ישבות בו כי השבת
 מדי המחליאוח המותרות מעליו להקל תרופה לאיזו
ה ק ,הקיא לעורר סמנים בלקיחת ,בחדשו חדש  הי
מיד לתשועת חדשים ראש שנו'  הוא ,המסית השונא נפ
ס הצורך יביא וכבר .הרע יצר  בריאות להתמיד כן ג

 מיוחדים בזמנים והרקות מבשלים לקיחת ע״י הגוף
ת .והחורף האביב חדש למועד בשנה מ חג  סודרו זה ו

ם  נפסדה דעת מכל הנפש לסהנית המסוגלים המועדי
ש ת מחלצות אותה ו^ב ת. הבריאות הדעו בו  וככה והעו
ע כי הבריאות ביקר מאז אשר לאיש יעשה מעי  חלבו י
ם הקזה ע״י ודמו  צוס יהיה וכזה ,בשנה אחת פע

אל, יבמרהו  וכבר עלינו. לכפר הוא כפורים יום ה
 לדרוש קדם מימי ליון שלחו כי רומי אנשי על ספר
בימים אצלם ידועה הבלתי הרפואה משפעי מקי מהם

ר צ ד או מ ח נ
ר :חיוגו גזרון הצום טל כמו פכר ש א ר ב א ב ת ר . מ  ביאר כג

סדר :שני ממאמר נ׳ כסימן באורך וה  סדר ר׳׳ל .הזד• ו
ה מחוייב אדם אשר החפלה ר הוא פטמים שלש יום גכל ג  דג
ר : לנפש הכרחיי סד ן כ ו מז ף מן ה גו י שהמזון כמו .ה ג  ד
ר לגוף הכרהיי מו יום דג  ימלש כי אכילחו זמני יטבור ולא גיו

 מזון שהיא התפלה סדר לנפשו האדם ישים ככה ,מגדרו הגוף
, יום דגר לנפש מו ו  אבל לנפש קיום אין היא שאלולא כי

 כל שואף הא־דם אליו אשר וכחוהיו הגוף אחר כמותיה יומשכו
ת :באודותיו ומתטסק היום ד מ ת מ ו ו לי ת ע כ ר ה ב ל פ ת  ה

ד ת ע ה ע ל פ ת ת ר ח מן הנפש קבלה אשר הברכה ר״ל .א  גז
 כחות ישטפוה לא ורוחניותו, האלליי טנין אל וקרבתה התפלה

 הזה הטולם לעסקי פונה והוא התפלה זמן כשיעבור הגופניות
 וכן ,שאחריה ספלה זמן שיגיע עד בנפשו ה' ברכת מדיין

ת :הפלה אל מתפלה ד מ ת ה ה ב ת כ ד עו ם ס ד היו ד ע עו ס  שי
. ה ל י ל  לו מספיק אינו בבוקר סועד שהאדם שהלחם כמו ב

ת, יסעוד ואז הערב סעודת עד רק ם ואילו שני אד ה ד. סי פ  י
 מעט מעט מתעכל שבמעיו המזון כי ,נחלש הגוף אחת סעודה

 ,שאחרים בסעודה אחר מזון אל צריך והוא כולו שנתעכל עד
היו וכן אל קו׳ג דגו  הוא התפלה עבור אמר התפלה, בשעת ג

 ,שאחריה בתפלה אותו ומקיים שחוזר עד מטט מעט בחלש
ת :נחלשת הנפש אחת ספלה הפסיד ואילו כ ל ת הו ר ד קו  .ו

ה :ונחשכת הולכת מ ע ב ג פו תו ש קי או ס ע ם מ ל עו  ,ה
ם :הזה העולם בעסקי נצמד היותו בעבור הו א א בי ך י ר צו  ה

ת ר ב ה ם ל רי ע ם נ שי ם ונ רעי  האדם יצטרך לפעמים . ו
^ אדם בני פחוסי עם להתחבר  פחותים מעשים רק אתם אין א
 אכול רק פיהם על נשמע לא אלהים ושם הוללות של ושמחה

ת :ההבל אחר וירדפו עיר יסובבו ובנגל ובכנור ושתה כו  ז
ש פ ם :שבנפש הבהירות .הנ רי ב ם מד רי עו :נשים הרהורי .כ

ם ני גו נ ו

 ,בחדש אחת תעם ,בשבוע אחת פעם ,ביום אחת נגעם .התאר זה על מלין בקוצר דבר אותם וישיבו ,ההם
ם ,הקיא בחדש פעם ,המשגל בשבוע תעם ,המאכל ביום &עם .פתרונו וזה .בשנה אחת ופעם  בשנה פע

 באשר ,הרגלים ענין בו שישלם מה הדבר על שהוספנו אלא למשלנו-, קרובים האלה הדברים והיו .ההרקה
 ערכו את העריך איך הזהר נפשי ידיד מהמה ויותר .הראית כאשר לחוד הקזה וזמן לחוד הרקה זמן שמנו

 בדברי המוזכרים שלמה המלך בדברי הקבוע סדרם על הקרבנוח כנגד המחוקנוה התפלוה אלה כל להזכיר
ם מי  תמיד ומערכת סמים קשרת לפניו להקפיר לו להקדיש אלהי ה' לשם בית בונה אני הנה באמרו ,ב׳ ב' הי
 בדברי שמור הזה הסדר הוא .ישראל על זאת לעולם אלהינו ה' ולמועדי ולחדשים ולשבתות ולערב לבקר זעולות
 לנפשו מתפלל וגו׳ למועדים החדשים השבתות ולעולה התמיד ומנחת המערכת ללחם י׳) ונחמיה עזרא
פו ונזון  ענין ידמה זה ואל הניתך תמורת בו להשלים הנוף למזון הוא צריך תמיד יום בכל כי .וכו׳ לגו

ה: לנפשו הנמשך התועלת כח ר״ל התפלה. ברכת לנפש: הנאות הרוחני המזון שהוא ההפלה הנ  וכל מ
ר ש ק א ח ר כו׳. ת  הולכה פשו בתפלה הנפש מהרת היפה שבו ההוא הזמן מן מתרחק שהוא עוד כל ו

ת, דר קו אוי, לקיחת.מזונו מעת התרחקו מדי ותסור הולך שהגוף כמו ו ר ד שלהבת אש כי ה מי ת שבעי םה חו  ה
ס, נשמת אלהיס בנר למאור שמן שהוא ,הפרשי לחות מזבח על בעקד ד  חמורה לתשלומי תמיד הוא וצריך א

ך: ת ה הני מ ע ב ג פו ה ש ת ו ק א ס ע ם מ ל עו ם כ״ש ה הו א א בי ך י ר צו . לחברת ה כו׳  זה ולעומת ו
 ביניהם והחסיד וכו' ההם העם ובתוך ,וכו' ההצלחה בזמן שהיה סבור אתה והיאך כ״א סימן אמרו •היה

ם :הפסקא סוף עד וכו׳ מזדט* עי ר  רעע וענינו ,בציר״י הרי״ש שיהיה אס , אניס לשני הפירוש יסבול .ו
ואוהביו ׳ * "י
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 ,שקרב מה מכל נפשו מטהר התפלה ובעת .בה למשול יוכל ולא אליהם הנפש
 שיתקן(נ״א עד הסדר זה על שבוע יעבור שלא עד לעתיד, ויתנקה) (ג״א ויתקנה
 יתכן לא השבוע אורך עם מקדירים מותרים נקבצו וכבר והגוך. הנפש שתקן)
̂ז , הנוף מנוחת עם יום עבודת בהתמדת^^ ״בהעמדת(נ״א אלא ולנקותם לטהרם  ̂ו

 הנפש וכן .לעתיד נכון ויהיה ,הימים מששת לו חסר אשר את בשבת הנוף ירצה
 שקדם מחולי מתרפאה ההוא ביום היא וכאילו ,הגוף טרדת עם שחסרה מה תזכור

ד. החולי ממנה שידחה למה ומתעתדת  בכל איוב עושה שהיה למה דומה בעתי
 לרפואה עתיד יהיה כן ואחר .כני חטאו אולי אומר שהוא כמו ,בבניו שבוע

,הימים וחדושי החדשים תולדות ר״ל ,קולדותם לכל כפרה זמן שהיא החדשית
כמו

יהודה קול
ה או ,ינס יוס לפעשועיו עמו המתחברים ואוהביו  עיהי
ם חברת ועניגו הרי״ש אשר וחפאים רעי

ס ה לי  כי .בה למשול יוכל ולא :ירוצו לרע ת
 נעו ,הזה החמר מצולת ביון השקועה הלזו הנ&ש

, לתענונוח מעגלותיה ק ז : לארוש וקשה ה מנו  הי
 פשלה חור בהגיע כי .וכו' מטהר התפלה בעת1

ה ,המלך אל לבא ותפלה  סהרהה אל נפש למשיב לו יהי
א אשר שהלחם כמו ,הקודמת  לסעודה מסעודה אוכל מ

 זה ישלם שלא אע״פ הראשון, לאיחנו הגוף ישיב
 :שיבא וכמו ,המתחדשות המותרות לסבת הומו עד

 החזרת שע״י .וכו׳ לעתיד ויתנקה) (נ״א ויתקנה
 תקונה יעלה כאמור ההפלות ע״י ליושנה הנפש סהרת
ם ונקיה  היות מם ,יביע ליום יום הנמשך בזמן ג
 לו יועיל רק לבדו מספיק הזה והנקוי התקון שאין'

ח על להזדמן  .שיזכור כמו השבת הקק קבלה אל י
 שבוע יעבור שלא עד באמרו אליו שכיון מה וזהו
 עד הסדר זה על שנוע יעבור שלא באופן ר״ל ,׳וכו

 בהפלותמ הנפש תקון מבלעדי ר׳׳ל ,והגוף הנפש שתקן
, בלחם הגוף ותקון יום יום קו  מהם אחד כל כי מ

 לא זה שכל אלא ,ויום יום בכל עליו סובתו *תמיד
 נקבצו וכבר וז״א ,לגמרי נםpח להאלים להם שוה

ה ,וכו׳ הנפש וכן וכו׳ מותרים סנ ה  יהיה לא כי ו
 מותר בלתי הניתך להמיר מספיק המזון שלימות
 יחליף שלא ,הנזכר הנפש במזון יקרה וכן .מחליא

 השאיר בלי עד והסוהר הזכות בסוב רע ימיר ולא
 לולא השבוע, בסוף מורגש וקדרות עכירות בנפש

 בהעמדת ולזה: לזה תועיל אשר שבת מנוחת
 רגליך משבת תשיב אס דרך על .וכו׳ היום עבודת

 ואז :עונג לשבח וקראת קדשי ביום חפציך משות
 אז בלשון ,השלמה מענין היותו יתכן .וכו׳ ירצה
 ממחחו ידי שעל והכונה ,שבתותיה את הארן חרצה
ס אומן יקנה ההוא היום לרוח  הנפש וכן :לעתיד ג
 יצר וכל ה׳ על תתענג הגוף מנוחה ע״י אז כי .וכו׳

ם, כל עוב רק לבה מחשבות  הקדרות ובהעברת היו
שיעורו ברוחב יספיק כשלמה אור תעשה הקודם

ר צ ד או מ ח נ
ם גוגי נ ה ו ט ת ® ש ם הנם ה מו ולכו האדם יצר ,אלי  או

 עליהם שיתן כדי ל«יו משהדאת שהן כעת נשים אמר לסנוות
כ, ם וכן ל מי מ ם, ש העוני  כשהאדם כהכר־מ מדה אל ממדה המ
ם: לשמוע לב נותן ת א או ל ל ו כ . יו ׳ ו כ  יוכל לא השכל ו

ת :אז כנפשו למשול ע ב ה ו ל פ ת ר ה ה ט שו מ פ  זממי ר״ל .נ
ז :עוה״ז תאוות מסקי סני מול הפונות רעיונו קנו ת  (נ״א וי

תקד,  על נספחו אשר עוה״ז הרהורי מעליו יני«ן ר״ל ,וינ
ת :אורה) ומחשיכים הנפש רומניות ע ס ר״ל . Tל השבת■ כיו

 השבוע ימות כל ומתקן הישר מצבה b יערכנה השבת כיום
 העבודה 3מרו הרוחניים על גשמיים הרהורי העדיפו אשר
 כזס והיום ,ביתו לפרנסת בה להשתדל מוכרח האדם אשר
ה והרהורי מלאכה כל בו ואסר לאחנינו קדוש ד מ  ואז ,ע

 לכדה לבא העתיד כשבוע ומתוקן ה׳ לעבודת נבדל האדם
ם :והולך שמכאל־ כמו תרי ם. מו רי קדי  מסולם עניני'מותרות מ
ת הממשיכים השבוע ימות ככל אמריהם סונה שהאדם הזה  א

ש ת :מפ ד מ ע ה ת ב ד בו ד יום ע ח כו' א  מכולת לו שיעמיד .ו
אז :הזם לעולם הגוף מעבודת סנוי אז שיהיה אמד יום ה׳  ו

רצה ף י ו ג  בכל פגם אשר את גמנוחסו אז מרצה הגוף. .ח
: שבתותיה את .הארן תרצה אז מלשון והוא ,השכוע ימות

ן ויהיר. בו כן :להבא מצוחצח יהיה .נ ש. ו פ ר הנ כו , תז כו' ו
מי נפשו בעהרת ההבדל •מרגיש אז בשבת כשישבות ל, מי היוו

:הנפש טהרת מחסרת הגוף עסקי אל הנטיה איך ויכיר
ה א פ ר ת ת :כרפואות משתדלס ,מ ד ת ע ת : עצמה מכינה .ונז
. ד י ת ע א: כשבוע ב ב לי ה או או ט י ח גו׳ בנ : (איוב ו ( א׳

ד יהיר. תי ה :מוכן יהיה .ע א פו ר ת ל עזי חד  הוקכע עוד .ה
ר שיהיה ר״ח בכל לנפש. הקון מ מי כל מל מ  שמניד הנצדש י

 שהקריב איוב שעשה וכענין ,חדשים בראשי שמקריבין בקרבנוס
 ריש ובמשנה ,שקדם השבוע על לכפר שבוע כל■ בכלות קרגנות
 נתתלה לא ידיעה בהן שאין וקדשיו מקדש טומאח על שבועות

רין, רגלים ושעירי חדשים ראשי שמירי בסוף ולא ק מכפ  ו
 חדשים ראשי ר״ח בחסלת שיוסד כמו ,נמסרים שאר.הזבחים

ה זמן נתת לעמך ר  לפניך מר^ייכים גהיוחם הולדוהם לכל מ
« מ ן הזה ובזמן .בעדם לכפר חטאת ושעירי רצזן ז ,קרבן ^

ל :הקרבנות תמורה ר׳׳ח בערב מתענים היחידים כ תב ל לדו  Jתו
ל ,תולמתס לכל של פיחש ,החדשים הולדות ר״ל ׳  לכל י

ד החודש ימי בכל להם שנזדמט ומקריהם מאורעיהם  הגוף לגג
שי :הנפש על דו ם ווז מי ו הימים חדושי .הי א ת קי לח  הו

ש, בלשון f כי ממר ביום התהלל שנאמר כמו הקוד t

ב :הבאים לימים תועלתו להתפשס ״ ח א ד.יח ו ד י י ת ע
ח שקדם השבתות הקון שגס בזה הורה .וכו׳ כ  מפהרת ניכמיס הניתך לתמורת בשלמות מספיק בלתי ז

ה צריך הוא עדיין כי ,אדם של '®פשו א פו ר ת ל י ש ד W פ״ד כך ואמר ,המהליאות המותרות ממי.י להקל ח
לשלש
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ם. ילד מה תדע לא כי שאמר כמו  כ; ואחרי רגלים. לשלש עתיד יהיה ואח״ם יו
 בימים לו שחסר מה בו וישיג / שקדם עון מכל ינקה בו אשר הנכבד הצום אל

 ,וחתאויים והכעסיים המחשביים מהבלבולים הנפש ותנקה ,ובחדשים וכשבועים
 תתכן לא ואם .במעשה כין במחשבה בין גמורה תשובה אליהם כוגטות ותשוב

 ששמעת מה מזכרון לה שק_דם במח עליה, הרעיוני גבורת בעבור מהמחשבה התשובה
 t הרעיונים על ותתודה מהמעשה תנקה. ,וזולתם וחידות משירים הנעורים מימי

 .פי יעבר בל זמותי שנאמר וכמו ,שתעשם שכן כל בלשונה תזכרם שלא תקבל1
י וצומו י

יהודה קול
ד: ה׳ קדוש הכפור לצום כך ואחר ,רגלים לשלש כ מכו

 העלה לא .וכו׳ בימים לו שחסר מה בו וישיג
 להמנות יוכל לא חסרון כי ,הרגלים זכרון שפתיו על

 ההפלה לעתות חסרון ייוחס שלא כמו ,לקדושתם בהם
ם, חדשים ולראשי בשבועיס השבת וליום בימים מ צ ע

 אשר והחדשים והשבועים הימים עתות לשאר אם כי
,העולם עסקי בפגיעת וקודרת הולכת בהם הנפש

 אלי זולתי חסרון בו להחלות זמן הלק נשאר ולא
 כבר .וכו׳ המחשביים מהבלבולים :המוזכרים

 מהמעשה תנקה :שקדם במה ספקו די בזה זכרנו
 תקון ,לה יעשה לא אלה שלש שאם .וכו' ותתודה
גן, בשלמות ומעשה ,דבור מחשבה, הו  שלשתן אשר כ

 נקי וגו' ה' בהר יעלה מי באמרו דוד בדברי נכללו
ם  ובאמרו ,וגו׳ נפשי לשוא נשא לא אשר לבב ובר. כפי
 יתיצב משכבו על יחשוב און וגו' ומרמה און פיו דברי

 דבר שלשתן מהרת עיקר ועל .וגו' שוב לא דרך על
 להשלים יעופף בשתים הלא ז׳ פרק בשלישי המורה

שה, בדבור י עצמו  מחשבה של וכסותה שארה וגס ובמע
ם ,וכו' הרעיונים על להתודות יגרע לא  היות ע

 העולה המושל רוח את לכלוא ברוח שליש אדם שאין
 למשה החיל .פקודי מאמר ז״ל שדרשו וכמו ,עליו

 לא הרהור מידי שאמרו ,וגו' ה' קרבן אח ונקרב
 דברים שלשה ,פשוש גש פרק לרז״ל כי אפס .יצאנו

 ולשון ,עבירה הרהור , יום בכל מהם ניצול אדם אין
 היה ההרהור מניעת י שיpול .תפלה ועיון ,הרע

,משומאה לא נפשי הנה שאמר מה יחזקאל מהתפארוח
 לידי לפא ביום הרהרתי שלא דחולין פ״ק עליו שדרשו
.התוספות בעלי שם שהעידו וכמו ,בלילה שומאה

ם התנאים שלשת זכרון שפתיו על זה נגע והנה  העיקרי
 ולשלשהם ,החשא ועזיבת וידוי חרשה שהם בחשובה,

כה כיון אי ב( תו  ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה ג׳) הכ
 נחנו ,בשמים אל אל כפים אל לבבנו נשא ,ה' עד

 אשר יחייא ן' החכם פיאור וכפי ,וגו׳ ומרינו פשענו
 בכונה המתפלל דרך להיות כי לאמר, בו לראות השיב.
 להראות בהגבהה יחד ולדבקם השמימה כפיו לשאת

ה ע כנ  אצלו ומבושלים אסורים הס המעשה ■ כלי כאילו ה
ת, לא קונו רצון לעשות  ידיו יקדשו דרך על זול

ס נשא כפינו את ■ כשנשא אמר כן על ,לעושיהן  ג
ה למען ,לעמתם לבבנו ם הלב מהשבח תהי  מעשס ע

וט* פשענו נמנו לומר הוידוי ודיבור הכפים גשיאות
שלשתם

נחמד אוצר
 עוד יקרה מה ג״כ שפירשו ,)1כ״ (משלי יום ילד מה מדע
ע טרם ש :מחר יום יגי ל ש ם ל לי  מנווזה ימי ג״כ שהם .רג

 :כרגל עצמו לעהר אדם חייכ חז״ל ועמאמר ,הנפש לעהרה
ם צו ד ה ב כ ר :הכפורים יום .הנ ש ו א ה ג ק נ  יהיה .וכו׳ י
 כמשנה כדתנן ,השנה ככל לו שקדמו עונוחיו מכל מנוקה
 הזדונוה והחמורות הקלות שכתורה עכירות כל על שמעות לריש

 ,כ״ד ומיתות כריתות ול״ת עשה הודע ולא הודע זהשגגות
 שהעיקר לפי ,תשוכהעמו כשעשה וזה . מכפר המשתלח שעיר

ד, לו מוחלין תשוכה ועשה עשה מצות על אדם עכר ,כידינו  מי
 מכפר ויוהכ׳׳ם תולה חשוכה תשוכה ועשה ל״ת מצות על מכר

 כפ׳ עוד הרמכ״ס וכתכ .פ״א) תשוכה הלכות כרמכ״ם (מיין
 יוה״כ של ועצמו התשוכה כפרה מוכח שאין הזה שכזמן ־מנוכר

ם: ה סכסרי ר מ ם שחס מי ם־ בי עי שבו ב ם. ו שי ד ח ב  ר״ל ו
 ימי השיגו ולא ,יומו לתקן יום כל תפלות השיגו שלא מה

 לכפר החדשים ראשי השיגו לא וכן ,השכועות לתקן השכתוה
כ ,החודש על ה׳ ם :הכל על מכפר יו לי בו ל ב ה ם מ ביי ש ח מ  .ה
 אל פניות כעכור כרוחניות מדכקותס ממשכוחיו שנתכלכלו מה

ם :הזה עולם ממשכוה סיי ע כ ה ם ו אויי ת ה  יכוללככוש שלא .ו
 : לרעה אחריהם לנעות מגדרו שיצא עד. ותאוותיו כעסו

ב שו ת ת ו טו ם מנ ה  :אליהם מנעיה כתשוכה תשוכ הנפש .אלי
ה כין ב ש ח מ  הלנ והרהורי התאוה עניני מדעתו להסיח .ב

ן :כהה שהורגל ה בי ש ע מ  עוד יעשה שלא עליו יקכל .ב
 כלא ואכל ששגה אדם כמו .הרכ& עליו ויתחרע הזה כמעשה

ע כעכורו שמלה מנין איזה דעת הגי  השתדל ואח״כ מות <שערי ו
 הזה הרע שהמאכל ודאי' ,שנתרפא עד כרפואות וטרח כרכה
 להכיט אפילו הרכה ירא הוא אכל לעולם אליו יתאוה לא שאכל
רו, לו שהגיע הרעה מה כשזוכר מליו  לכו אל נשום וכ״ש כעכו

 ממנו נתרפא ועכשיו עולם מיתת הממיתו מעשה אל נטה כי
אם :חייו ימי כל פניו על הזה המעשה יראת והיה א ו  ל

תתכן ה '' ב שו ת ה ה ב ש ח מ ה  להסיר לו אפשר אי אם .מ
ה ;מלבו התאוות רעיוני מ ם ב קד ה ש  שקדם לפי ר״ל .ל

ם :בה ונשרשו לנפש די שי ת מ דו חי  ושימת הבחרות שממת .ו
 ודומיהם ,היצר תאות לעורר נאות במליצות וחידות הילדים
ה :האדם לכ כיצר התאנות שקיעת ק ה תנ ש ע מ ה  לכל .מ
דה :לעשותם שלא עצמה על הנפש תקבל הפחות תהו ל ־ו  ע

ם עיוני ר  הרהורים במהשכתו שנשתקעו לכוראו מודה יהיה .ה
ל :מעליו להסירם יכול שאינו דעים ב ק ת א ו ל ם ש ר כ  תז

ה נ שו ל  ואז יולפון מהשפה יוציאם ולא כהם תדבר שלא .ב
 עליהם וכשסונר בנפש רושם עישה שהדבור ,מאליהם כלים כס

מו :מעט מעט בטלים הם הדבור ר כ מ א תי שנ מו גו׳ ז  ,ו
 b זמותי תמצא בל צרפתני לילה פקדת לבי כחנת י״ז) (תהליס

 תבחון שאם ודאי מחשכות היודע ה׳ אתה ור״ל .סי יעבר
 אמנם ,לגמרי נקיים שיהיו תמצא לא כליותי ותצרף &מזי

סי , יעבר יכל «ו לשוני על אותם אעלה שלא עלי מקבל אני סי
יצאו4
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 בכניעה גומרו שהוא מפני במלאכים, להתדמות בו קרוב שהוא צום ההוא ביום וצומו

 צמים הגופיים כהותיו וכל ותהלות, ותושבהות ובכריעות ובעמידה ובשפלות
 צום יהיה וכן .בהמי טבע בו אין כאילו ,בתוריים מתעסקים ,הטבעיים מהענינים

 מת בזולת יטרידם ולא ,והלשון והשמע הראות בו שיענה ,שיצום עת בכל ההסיד
 וזולתי ומחשבה מיצר) "מדמיון(נ״א הפנימים הכהות ובן ,האלהים אל אותו שי־קרב

ה, , הידועים: הטובים המעשים יהיו זה ועם ז
:הידועים המעשים מה הכוזרי אמר (
 האלהיים אבל ,הידועים הם השכליים והחוקים המנהגיים המעשיים החבר אמר ז

 ערי ידועים אינם שינהיננה, שיחייב חי אל באומת להול עליהם הנוספים
 ̂ ידועים ההם והשכליים המנהגיים אין כי ועוד ,ומחולקים מפורשים מאצלו שיבאו

 ומוסר ,חובה שהענוה יודעים אנחנו כי ,שיעורם נדע לא בעצמם נדעם שאם
 והביאה ,מגונה הנשים עם וההפקר , מגונה וההונאה ,חובה ובשפלות בכניעה הנפש

.זח הגבלת אך לאלה, וכדומה חובה, האבות וכבוד ,מגונה'הקרובות קצת על
ושעורו

יהודה קול
ס אחים שלשתם  צום ההוא ביום וצומו ;יחד ג

 וראוי נכחד צום ההוא ביום צומו ענין שיהיה .זכו׳
 כמאמר ,המלאכייה העליונה המדרגה אל בו להתקרב

 סמאל.שלא ראה ,ו׳ פ׳ בפרקיו הגדול אליעזר רבי
 לך יש העולמים רבון ואמר ביוה״כ בישראל חמא מצא
 השרת מלאכי מה השרת, כמלאכי כארץ אחד עם

ה״כ, רגל יחסי ישראל אף רגל יחפי  מלאכי מה ביו
 חטא מכל נקיים ישראל אף חסא מכל נקיים השרת

 והשמע הראות בו שיענה :ע״כ ,וכו' ביוה״כ
 החיצוניים כחותיו כל כלל הסימן סוף עד .וכו' והלשון

 בדבריו וגלגל ,העיקריים ראשיהם בהזכירו זהפנימיים
שה: דבור מחשבה זכרון  הטובים המעשים ומע

 המוטלים המעשים מלקי, שלשת בזה כלל .והידועים
 שיביע כמו .ומנהגייס שכליים אלהיים ,חובה פלינו
 סי' בשני הוזכרו אשר והם ,ז' סימן ביאורם על אומר

 :ביאורנו גבול את עליהם הרחבנו ושם ,מ״ח
t סוף העירותיך כבר .וכו׳ המנהגיים המעשים 

 זה על ביאורנו הרחבנו כי ה׳ סימן
 הנפש ומוסר חובה שהענוה :מ״ח סימן בשני
ט'  כפל בו ואין השכליים החקיס אל מתיחם זה כל .ז

ס כי האדם יחיה לבדה הענוה על לא כי ,מותר  ג
 .וכו׳ מגונה וההונאה :רוח שסל יהיה מאד מאד

 אשר המנהגיים המעשים על דברו נמשך מכאן'ואילך
יביא י״א ובסימן ,המדיני הקכון הנהגת תסודר בהם

פרטים

נחםד אוצר
מו :משפתי ויצאו צו ם ו א ביו הו  ;ההכורים שגיום הצום .ה

ת מו ד ת ה ם ל אכי ל מ  כפי הגוף טניני כל מטליו שפושט . ב
 ותשמיש וסיכה ברחיצה אסור כי ,למלאכים שידמה היכולת

כו׳ א :ו הו רו ש מ  ; הצום טל מוסיף ר״ל ,הצום גומר .גו
ה ע י כנ ת. ב לו פ ש ב ף, כהליכתו בטיניו ונשפל נכנט הוא ו ח  י

ל :הכנטה סימן והוא הסנדל בנטילת אסור כי ב ו ו תי חו  כ
ם פיי ם הגו מי כו׳ צ  הראות כמו שבאדם כולם הכמות .ו

 בטלים והרגלים'כולם הידים ופטולת והדבור והטטס והשנ;ט
ם :ה׳ למלאכת ופונים הטבעית ממלאכתם קי ס ע ת ם מ ריי תו  ,ב

ה: בעבודת ר תו ע ה ב . ט י מ ה ן שאינם בהמה מעשה ב  ר
כן : בלבד הגוף לקיום ה יו הי ם י ד צו סי ח  על עוצר שהוא .ה

 נקרא זה ובעבור .ה׳ לעבודת רק אך עמם ופורש כחותיו כל
 עצרה קראו צום קדשו שנאמר כענין ,עצרה כזה המוכחר צום

כן :ב׳) (יואל ת ו הו כ ם ה מי פני ן ה ו מי ד ה ויצר מ ב ש ח  .מ
ם :לבד ה׳ לעבודת הצום ביום נבדלים יהיו כולם ע ה ו  .ז

ו :בכלל והכתות והמחשבה הדמיון טהרת עם הי ם י שי ע מ  ה
ם בי טו ם ה עי דו ע .הי ת אל האדם יגי טי  הידועים המעשים ע

: טובים שהם לכל
ם מה 1 שי ע מ ם ה עי דו  קראת אשר הזאת המצוה מה .הי

:המה מה ידועים והצלתי ,בפלט הידועים בשם אזתה
.וטבעו גופו עם האדם שיתנהג המנהג .המנהגיים \ ;

ס קי ח ה ם ו ליי כ ש  האדם שמחוייג התק .ה
 ,ידועים הנקראים הם אותו מחייב שהשכל ממה אותו שיעשה

ל :יושרם על מודים האומות כל והחקים המנהגים ואלו ב  א
ם י הי ל א  להם ויש האדם משכל למעלה הם אשר המצות .ה

 מלכד ,סודם להשיג מגיע האדם שכל כת שאין עמוק ענין
יעשה אשר מקימס את ידע והוא דרכם הבין הוא האלהיס

 לאיומתו אותם הנחיל ,ובעוה״ב בעוה״ז בהם וחי האדם אוהס
ס מכל כס בהר אשר ם : העמי ספי ם הנו ה לי ם על .ע ל : והשכליים המנהגיי חו ת ל מ או  באומה לחול המיוחדים .חי אל ב

ב :ישראלית חיי ה שי נ ג הי נ היג שהאלהים הוא שהחיוכ .שי לו :העליונה החכמה לסי האומה אותה ינ צ א  :מהאל .מ
ם שי ר ם :בכלליהם .מפו קי חל ד :הפרטים בחלקי .ונ עו כו׳ אין כי ו  ט ,לגמרי ידועים אינם הידועים חותן אפילו ר״ל .ו

ם :מוגכל וגכול אלהי סדור להם צריך ם שא ע ד ם נ מ צ ע א :מהותם יודעים שאנו אע״פ . ב ע ל ד ם נ ר עו  נשתמש כיצד . שי
סר ;ואזיל וכדמפרש ,שיעור ובאיזה מהם מו ש ו פ ה :נפשו ליסר .הנ א הונ ה ה .ו נ ו ג ר :הבירו את להונות .מ ק הפ ה ם ו  ע

ם שי ת :רצונם כפי הנשים האות להשלים עצמו להפקיר . הג צ ת ק בו רו ק  שכל ,והבת והאחות האס כמו העריוח ביאות .ה
ה ד,גבלת אך :מגונה שזה מסכימים האומות רו ז עו ש  כשישים ,חובה שהיא יודעים שהכל הענוה על ד״מ שתאמר המו .ו

ם חך ה עולם פגעי וכמה מכה וכל חלי לכל עלול חי ובעודו אדמה בסעיף קבור סופו ואיך ימיו ומיעוט חולשתו עיניו לנגד "זז ר ט  עו
. בלי רגע ואין צד ׳מכל1אות ע ג ה, גבול זה אין ועכ״ז פ ט ע חלושיכם הס שגס האדם כל על פרושה גאותו שעדיין יתכו כי ה

דמותו



2 הכוזרישדיטיי מאמרספר2
 האלהיים המעשים אבל ;יתברך לאלהים אם כי איננו לכל, טוב שיהיה עד ושעוח

 נשמעים והם ,השכל אצל נראים) (נ״א ״נדהים ואינם אליהם מניע שכלנו אין
 כמה המילה תראה הלא והנהגותיו. ברפואותיו הרופא אל ההולה ישמע כאשר

עם ,אברהם אותה קבל וכבר ̂ ההנהגה אל דרך לה ואין ההקשה מן רתוקה היא
קושי

ה קול ד הו י
ם :החלה המעשים מסוגי רכים שרטיס נ אי ם ו הי ד  נ

ל צ ל א כ ש  ש״ט סימן בראשון שאמר למה דומה .ה
 מרחיק שהשכל מה בתורה ושיבא השקר מן לאל סלילה

 בא פ' ראב״ע כתב בו וכיוצא שקר. וישימהו אותו
ע; מולקין יש ,וז״ל ,וגו' ידך על לאות לך והיה על

 ע״ד(משלי ולזכרון לאות כי שאמרו הקדושים, אבותינו
 לאות וקשרתם גם ,וגו׳ לראשך הם מן לוית כי א)
 ואק ,וכו' אצכעוח^ על קשרם (שם כמו ידך על
ה, דרך זה כונ  שלמה משלי כתוב הספר בתחלת כי נ

 רק סלילה, משל דרך שהוא בהורה כתוב ואין ,וכו׳
 כי ,פשוטו מידי נוציאנו לא ע״כ ,כמשמעו הוא

 ומלתם כמו הדעת שקול מכסיש איננו כמשמעו בהיותו
.ע״כ ,הדעת לפי לתקנו שנצטרך לבבכם ערלת את

 בדרך ההורה פירוש בהקדמת שהשרישו מה והוא
 חכמישס לא שהדעת דבר וכל באמרו, השלישי
 ונאמין ,מתכונתו על ונעמידנו נפרשנו ,ומשפטיו כפשוטו

 צרכנו ולפי ,כעורים קיר נגשש ולא ,אמתו ככה כי
,וכו׳ לנסהרים הנראים נהפוך ולמה הדברים נמשוך

ם כי ירצה או י  אליהם מגיע שכלנו שאין היות ע
 נשמעים הם רק שמרם לבלתי אצלו נדמים

כו׳. השכל. אצל נראים ואינם לאמר כתוב ובנ״א ו
 ועל ,טעמם ומבסין רואה השכל שאין ביאורו ויהיה

תם, על לגזור לו א״א כן שיי  הקודמים כדבריו ע
 די לא כי יאמר או .אליהם מגיע שכלנו אין באמרו

 אמרי גם אבל ,עליהם לגזור מאליו מגיע שכלנו שאין
 אינם עדיין עשייתם אופן השמים מן שהורונו כן

וכו'. נשמעים הם ואעפ״כ השכל אצל בטעמם נראים
:שזכרנו מ״ס סי' בשני שמעיות מצות שמס קרא והכי

ר ש א ע כ מ ש ה י ל חו ל ה א א פ רו  הכתוב וכן וכו'. ה
ה׳ לקול תשמע שמוע אם ויאמר בשלמ) (פ' אומר

 ושמרה למצוהיו והאזנה תעשה בעיטו והישר אלהיך
 אשים לא במצרים שמתי אשר הממלה כל מקיו כל

 הסבה לחקור לך שאין ירצה .רופאך ה' אני כי עליך
 רק ,והמקים המצות מקיום זה ימשך בעבורה אשר
שלך, הנאמן הרופא ה' אני כי לבך אל תשיב זאת

:בריאותך לתועלת הנאות כפי גזרתי גזרה חקקתי חקה
ה מ א כ ה הי ק הו . מן ר ה ש ק ה  כמקים לא ה

ן :מובהם על מורה אדם של ששכלו השכליים אי  ו
ה ך ל ר ל ד . א ה ג ה נ ה  שלב המנהגיים כמעשיים ה

 הקבון להשלים לפניו, נכון דרכם יחשב אדם
ה, תועלת המורה בה מצא כי אפם .באמצעותם הג הנ ב

 אחר ענין עוד במילה ויש ,מ״ט פ׳ בשלישי באמרו
,כלס האמונה זאת לאנשי שיהיה והוא ,מאד צריך
שיקבצס, גשמי אחד אות ,ה' ימוד מאמיני לומר רצוני

נכרי, זהוא מהם שהוא ומר1 מהם שאינו מי יוכל ילא

נחמד אוצר
 .ממנו יותר ואולי כמוהו נגע ולכל ריכ לכל ומעותדים כמותו

 אדם בני דמותו נגד נפשו שישפיל היא הגמורה הענוה אך
, הו מו  אלא ממנו למעלה אשר אדם בני נגד דבר סוף ולא כ

 ישראל מלך בדוד שמצאנו וכמו ,אדם שבבני הפחות נגד אפילו
 נפשו והיתה בזמנו האדם שבמין והתקיף חשוב היותר שהיה
 עוד ונקלותי כמ׳ש ,האדם שבכל הפחותים נגד בעיניו שפלה
 אכבדה עמם אמרת אשר האמהות ועם בעיני שפל והייתי מזאת
) (ש׳ב  אני בעיניך פחותות היותר שהאמהות שר׳ל ונראה ,ו׳

 מאמר לזה ודומה .מהן יותר בעיני שפל להיותי עמהן מתכבד
ח, שפל הוה מאד מאד אבות כפרקי דז׳׳ל  ■בפני רוח שפל והוה רו

 אלא ממון הונאת כלבד לא מגונה שהיא ההונאה וכן .אדם כל
ל. כמדרש התורה לנו אסרה דברים הונאת אפילו  וכן חז׳

 כמ״ש חז״ל כדברי ,העונה שעור לנו נקצב הנשים עם ההפקר
 לליל שבת מליל חכמים תלמידי עונת וכו׳ יום בכל הטיילים

 בתורה מוגבל סדר ג״כ בהם יש הקרובות על והביאה .שבת
 קרובה שזו אע׳׳פ אסורה דודו ואשת מותרת האח בת ני

ד :יותר ה ע הי ב שי ל טו ב  אלהי הידור בזה לנו שיש• ר״ל .ל
 אדם לכל טובה שיהיה בענץ יהיה שהכל ,העליונה כחכמה

 יש טובה שהענוה אע״ם שתאמר .כמו ,ה׳ בדרך להדריכו
 רצונו ועוברי רשעים נגד והיינו ,טוב והגאוה שהעזות מקום

 שהוא מקום יש הקרובות על הביאה וכן .ה׳ לעבודת להכניעם
 לצוות עלילות נתכנו יתברך ולאל .אחיו אשת יבום כגון ,מצוה

ל  על האנושי הקבון שיושלם עד לחבירו אדם שבין המצות ג
מן עוד וכנזכר אפשרי, מכלית א: סי ן י׳׳ לנו אי כ ע ש  מגי

ם ה לי  : קצהו אפילו דבר שום ממנו מבינים אנחנו אין .א
ם אינ ם ו ראי ל נ צ ל א ב ש  הבנת אתנו שאין ר״ל .כצ״ל , ה
 וד& :השכל אצל נראה שאינו מה מהם שיש אף סודם

ם מעי ש  עשייתם ,עשייתם רואה השכל שאין מאחר כלומר ,נ
ר :אלהינו צונו שכך בלבד השמיעה מצד אצלנו ש א ע כ מ ש  י

ה ל חו א אל ה פ תיו הרו או פו ר  המתעסק החול» שהנה .כ
 אצל ודחויים כלענה מרים שרובם אע״ס אותם יקבל ברפואות

 החולה ימאנם לא ,בהם קצה ונפשו הריח וחוש הטעם חוש
 האיברים סוד ויודע הנתוח מלאכת למד הרופא זה כי גשידע

 ידיהן על פועלות הכחות ואיך והורידים והעורקים והגידים
 ויודע ,חלקיהן בכל הדם עם והולך סובב החיוני רוח וכיצד

 לכל הרפואות סוד ויודע באה מאין בקרבו אשר המחלה. א״כ
ע  כמעט שהם הרפואות מרירות לו יומתק ואז ,מחלה ולכל נג
ע ה׳ז חיי לו ונותנים רג  .הנהגותיו בכל לרופא וישמע ,העו
עד האדם כשישים וכ׳ש  בשר כל היוצר הרוחות שאלהי עיניו ל
ה הנותן והוא כוננה עשם בראם הוא בטן חדרי כל חופש מ  מ
ם ה  שיועילו והנהגות ידועות מצות לו הנותן הרופא והוא ,ג

 שהוא אע״פ השכל אותה ימאן שלא ,הבא ובעולם הזה כעולם
מנו, מ ק זו  שחוש אע״ם ברפואות החולה ימאן שלא כמו רנ

ה :אותם ממאן הטעם ק ה מן רהו ש ק ה  ההיקש מן .ה
אין :השהלי ה ו ה אל* דרך ל ג ה נ ה  סברא שום אין .ה
 אומרים שאנו כמו האנושי הקגון הנהגת מדרך שתהא למילה

ר :והונאה נגזל בב בל ו ה ק ת ם או  אותה צוה כבר .אברה
 ראשית היתה היא עדיין התורה נתנה פלא אף לאברהם להים6
:זו במצוה הכמוס האלהי ענין בעבור האלהיות המצות מן צווי9

עס

ע״כ
אינם

V׳



שי מאמרספר 23 יב הכוזרי עלי
 "בו(נ״א אות והיתה ̂ ובבניו בנפשו ,שנה מאת בן והוא ,הטבע על הענין קושי

ביני בריתי את והקימותי שאמר כמו ,האלהי הענין ובזרעו בו להדבק ברית)
: אהריך זרעך ובין ובינך

 בהשתדלות אותה ועשיתם ,כראוי הזאת התורה באמת.קבלתם הכוזרי אמר ח
 שרשיון ולזכור עליה לשבה אליה, להזדמן) "בהזדמן(נ״א במקהלים נדולה

 מבלי הצער בידם ועלה אליכם; להדמות טרחו ופרם. וישמעאל בברכה, ועלתה
 הזה: הצער סובל בעבורה אשר ־בסבה חושב שהוא מי ימצאנה אשר ההנאה

 בדבר. אלינו להתדמות ופרם ישמעאל יכלו לא הדמיונים שאר וכן החבר אמר ט
 להדמות ך!יוכלו ,השבת יום במקום למנוחה יום קבעו אשר תראה הלא
:החיים אדם בני צורת אל הציורים צורת ידמו כאשר אלא

,בהשאירכם סוד לאלהים שיש וראיתי בענינכם, חשבתי כבר הכוזרי אמר י
ושהוא.

ל ה קו ד הו י
עפה אעמיס כי  חועלה אל להגיע כדי כן האדם י
 ,האעל זה אך ,הדח זה אנשי אל להתנכל כדי או

 מחוך רק בבניו או בו אדם יעשהו לא כלומר.המילה,
 בזרוע כויה או כשוק שרע זה אין כי ,אמתית אמונה

 האהבה רוב ג״כ וידוע , מאד קשה שיהיה ענין אבל
 ושהוא אהד בסימן כלס שהם באנשים הנמצא זהעזר

 שם העקידה בעל וגס .ע״כ ,וכו׳ בריח צורח על
 במקומו יעויין ,הזאת המצוה מחועלות שני למועלח זה

:י״ח שער לך לך פ׳
ן ח מ ד ז ה ה ב לי  ההזדמנוה בזה שכיון אפשר וכו׳. א

 עובר ועדה ישרים בסוד המורגל
ת, המצוה לעשיית א  שפר אמרי הדורש יתן כי הז
 בפעמי ה׳ צדקות יחנה ושם הברית בעלי גשם לקרוא
 ישמח בו אשר פשוע מנהג והוא ,הלזו המצוה שרשי

 במקום הקהל להזדמנות כיון או בעושיו. ישראל
תך שיי  ישבמונהו ושפתיהם ה׳ יברכו במקהליס אשר ע

 זכר ובשירים, ובהרוזיס זמרה וקול בחודה עליה
ה ק ועל ,ירננו וצדקתה יביעו שרשיה פוב לב ת ל  ע

ה כ ר ב  תניא דמילה אליעזר ר' פרק שבת כאמז״ל ,ב
 בשמחה עליהם .ישראל שקבלוה מצוה כל רשב״ג אמר
 עושים עדיין ,אמרתך על אנכי. שש דכתיב מילה כגון

ם :ע״כ ,בשמחה אותה כ ת ל ו ז  מהר הופיע .וכו׳ ו
ר :סארן ש ה א נ א צ מ א מי י הו ב ש ש ה חו ב ס  ב
. כו׳  לך לך פרשת בכתוב המפורשת הסבה היא ו

 אחריך זרעך ובין ובינך ביני בריתי את והקימותי
 אחריך ולזרעך לאלהים לך להיות עולם לברית לדורותם

 ואתה ,וגו׳ מגוריך ארן אח אמריך ולזרעך לך ונתתי
 כל לכם המול וגו׳ בריחי זאת וגו׳ תשמור בריתי אה

ט׳ זכר ה ו  : וביניכם ביני בריס לאות והי
ת היוכלו ו מ ד ה . ל כו׳  יוכלו לא השקם כי ו

:י׳ סימן שיזכור כמו שלימה במפחה
ש וראיתי י ם שי הי ל א ד ל כו׳. סו  הזה הסוד ו

ק ברביעי יחבאר  שיש באמרו כ״ג סי
לאלהיס

\ נחמד אוצר
שי עם ן קו עני ל ה ע ע ב ט ע ip קשה עגין המילה . ה פנ  ה

 הענין היה טליו כי ואף ,במונה בן הקטן הינד מבשר למתוך
שו :שנה מחה בן כבר להיותו קשה פ בניו בנ ב  קשה שהיה .ו
תד. :ובבניו בגופו המילה טליו הי ת ו ת או רי א .ב כ והי  ג״
 אלהי בסוד ישראלית אומה קישורי אות שהיא גדולה מצוה
 נראים שאינם למטלה שהם במצות מקדשם מליון אל כי לדטם

^ :השכל א
ה1ד ח ר ת תו א  מצות שהיא הזאת ההוראה כלומר .הז

אוי : המילה ר  ואתם ,בתורה הנאמר כדינה .כ
ת :ימים שמונת בן מלים לו ד ת ש ה ה ב ל דו ם ג לי  .במקד.
ם: באסיפת גדול גחזוק הזאה המצוה מקיימים אתם בי ר ב ס  ט

מן ד הז ה ב לי  מצות לקיים שיזכה בן כשיוליד ישמת האב .א
 כולם המתטסקים ושאר והסנדק הפילה בשר המל וכן ,מילה
שותה: ששים םלע שמחי . י . ד י ל ע ח ב ש  אשר האל משבחים ל
ר :זו במצוה קדשנו כו לז ה ו שי ר ה ועלתד. ש כ ר ב  זוכרים .ב

 בינינו ברית אות שהוא נצטוינו שבעבורה והעילה זו מצוה שרש
 שהאב והמוהל, האב שמברכים בברכה נזכר וזה ,יתברך ובינו

כו׳ ה׳ אהה ברוך מברך  ,אבינו אברהם של בבריתו להכניסו ו
ע והמוהל ב כו׳ בא״י מ  בשארו וחוק מבטן ידיד קדש אשר ו

כו׳ קדש ברית באות חתם וצאצאיו שם ל :ו א ע מ ש  ופרם .וי
חו ר כו׳ ט  שנמולים ככתוב שלא הוא אבל נמוליס הם שאף .ו

חו :שנס י״ג בני טד ר ת ט מו ד ם לד. כ  טצמם טורחים הם . אלי
ה :לישראל להדמות במילה ל ע ם ו ר ביד ע צ  : המילה צער .ה
לי ב ה מ א הנ שר ה ה א אנ צ מ א מי י הו ב עז ש ה חו ב סי  ב

ט׳  ,המילה צער להם ממתיק המצוה שבקיום ההנאה אין .ו
 כשזוכרים הצער על יתירה שהשמחה ישראל לעדת שממתיק כמו

^ הברית אות שזה הסבה  ישראל כני ובין■ יתברך בינו א
 מקיימין ואנו תורהו את לנו ונתן העמים מכל ה׳ הבדילנו ובה

:נכון על אותה
כן ט ד ו א ם. ש י נ ו מי ד ס ענינים בשאר בן כמו ה  רוצים ה

א :בידם עלתה ולא אלינו להתדמות לו ל כ כו׳ י ,ו
ם :דבר בשום אלינו להתדמות יכולים אינם כי ר״ל ת יו ח מנו  .ל

^ דזיוכלו השבת: במקום הששי יום לו קבע הישמעאלי ו מו ד ה  ל
 עושים הלא השבת, שומרים שאני כמו אותו שומרים הס האם

 ונושאים• משאות- ונושאיה ההוסיס רוכבים ,מלאטת הרכה
, ונותנים ו ת האל שבוצוה היום זה שאץ מלבד ב  רק לבמ

ר: יום ח ת א ר ם צו רי גשמי בחומר ציוד העושים . הציו
:החי לאדם אל דומה שאינו ,אדם בדמות

ש י ם ש הי ל א ד ל ם. סו כ ר אי ו ע ה ץ הדורות כל היף המבינו האל ג מ ה ם לתת מקלם והקר ראה הוא עתידות ו שאריס לי
בגלדהכמ
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 איר)tע1לד (נ״א בהשאיר שבסבות מיוגדול והמועדים השבתות שם זשהוא

 בעבור לעבדים אתכם ולוקהות אתכם מהלקות היו האומות כי ,והדרכם תארכם
 אנשי עם) וא״ל ,עוד (כ״א ״עד אתכם משימים והיו ,דעתכם וזוך בינתבם

 מפני המעולה הזאת השמירה אותה שומרים שאתם העתים אלה לולא המלהמה,
 ליציאת זכר ,בראשית למעשה זכר כמו ,חזקות ולעילות האלהים מאת שהם

 הם ולולא .בשמירתם מוזהרים אתם אלהיים ענינים וכלם ;תורה למתן זכר ;;מצרים
 שפלות מפני תורתכם לזכרון קבוץ לכם היה ולא נקי, בגד לובש מכם אחד היה ■לא

 באורך אחד יום מתנעמים הייתם לא הם ולולא .עליכם הגלות בהתמדת נפשכם
אשר) (נ״א הנפש ומנוחת הנוף מנוחת ימיכם ששית בזה לכם היה וכבר ,ימיכם

אין
יהודה קול

.וכו׳ הזרע גרגיר כחכמת וחכמה סוד בנו לאלהים
 למראה רק יודע ואינו כמתנבא הכוזרי היה עתה אמנם
 זו אומה בהשארה מה סוד לאלהים ישפועישיש עיניו

 איננה הגלות באס בוערת היותה עס אשר הדלה,
אעד אתכם משימים והיו :אכלת ״ נ  אנשי עוד) (

,פרשהו כך ונכון אמה הזה הנוסח אס .המלחמה
 אנשי אחכם משימים ג״כ היו, האמור על נוסף שעוד

 על העולה אך .בצבאותס יוצאים והייתם המלחמה
ס לתקנו תהיה היו רוחי  והכונה ,המלחמה אנשי ע

 באמרו רשע של לבו דוה היה אלה ועל מבוארת.
 שהא דמפקי וכאמז״ל ,עושים אינם המלך דתי ואה

י נ פה״י בשה״י נ פ ם מ ה ם הוא .וכו' ש  לשמירה עע
מו :הנזכרת המעולה ר כ כ  למעשה זכר אמר .וכו' ז
 ליציאת בזכר וסכות פסח וכלל השבת, על בראשית

 ישראל בני את הושבתי בסכות כי כאמרו ,מצרים
ק אותם י בהוציאי א ם. מ  בזה נכלל השבת וגס מצרי

 זכר ואמר .השניות בדברות הנזכר השני שעמו לפי
 אל בדבריו רמז ובכן .השבועות מג .על תורה למתן

א :זכרם שקדם והמועדים השבתות ה ל ד הי ח  א
ם כ ש מ ב . לו ׳ ט  יהיה לא ז״ל הזהירונו וכבר ו

ה׳ לקדוש ע״ד ,חול של כמלבושך שבת של מלבושך
א :נקיה לכסות בו שרמז מטבד ל ה ו ם הי כ ץ ל בו  ק

ן רו כ ם לז כ ת ר ם בהתאסף .תו  כנסיות בבתי יחד ע
 השבת ביום אשר המורים מפי תורה תצא שבהם
:תמיד ה' לפני תורה של לחמה יערכו השבת ביום
. מתנעמים הייתם לא כו'  שלות לכס היתה לא ו

 בדשן להתענג ימיכם בכל אחת שעה אפילו השקש
שכם,  בקריאתו עליכם אלהיכס ה' נועם היה לולא נפ

 עולה הזה החשבון .וכו' ימיכם ששית :עונג לשבת
ם, השבתות בין עדי מו ה  ומועדים נ״ב שבתות כי ו

 מספר הנ״ש היות ועם ,החמה בשנת יוכללו שבעה
,שס״ה ימותיה אשר זו שנה לששית מגיע בלתי כלס

ם יום י״א שהרי ,לבו אליו ישים לא ,המנין על שדפי
ר ישחית לא כי ט ע ם לעשות עשר האחד ב ט ,חשבק ס

 ט ,שנ״ד שהם הלבנה שנת לימי בהתיחסו שכן וכל
יותירו ^ יפחיתו לא ,חמש ששיתס בערכם הנ״ש

נחמד אוצר
א כגלוחכם הו ש ת שם ו חו ב ש כו׳ ה  שכסבות מהגדול .ו

 כעכורה אשר גדולה לסיה אלהיס שם והמועדים השכת שכיתת
ר ;צגוים נחיה אי ש ה ם ב ארכ  קיבון תאר לכם שישאר .תו
 העמים כין להתערכ אויכיכם כארן תאכדו ולא מיוחדת אומה
 האומות לפאר שקרה כמו ישראל, שם לכם השאיר ■גלי־■

הם, יד כהם כששלמה הקדמוניות כי  ומואכ עמון כמו אוי
ם :הרכה ודומיהם ופלשת הדרכ  אדם תואר לכם שיהיה .ו

ת כי :אנשים והידור מו או ו ה ת הי קו ל ח ם מ כ ת  לולא .א
 הישראלית האומה מחלקות האומות היו והמועדים השכם

 וכהיכליהם ככתיהם לפניהם לשמש לעכדים להם אותם ולוקחים
 מאלו אלו נפרדים היו ואז ,מלחמה אנשי עם אותם ■ומשימים

 עצמם על לעמוד יכולים היו לא ואף ,כצדק להם מורה ואין
 לדתם חוזרים שהיו עד שעטנז ולכישת אסורות ממאכלות

ה ישראל: שם ח״ו ונשכח ל ם. א תי ע ם: שכתות ה עדי מו  ו
ה ר מי ש ה ה ל עו מ  השכת כיום ממקומו יוצא איש שאין .ה

 לא כמועדים וכן ,מלאכה ענין מכל ונזהר אש מכעיר ואינו
י : נפש אוכל כ״א לו היתר פנ ם מ ה ת ש א ם. מ י ה ל  אינם א

ם ׳כמו  אלהים מאת להם הגיע שלא עכו׳׳ם אומות לשאר החגי
 ממלאכתם, לשכות להמון מנוחה ימי קכעו הנימוס מצד הם אכל
 קיומם על חרדים אתם אכל ,*כהם הרכה מקילים הם ולכך

ת :ה׳ מצות ■להיותם לו עי ל ת ו קו  סכות קיומם לטעם יש .חז
 זכר והמועדות כראשית, למעשה זכר שהם חזקות ■ועלות

א :תורה למתן השכועות וחג ,מצרים ליציאת ל לו ם ו כו׳. ה  ו
 נקי כגד לוכש מישראל אחד היה לא והמועדות השכת ■לולא

 אחד כל השכת לככד שכדי רק ,ולדלותם כעיניהם ■לשפלותם
 וכמאכל נקיה ככסות השכת לככד כדי השכוע ככל ■מצמצם
א :והדרכם תארכם לכם שנשאר עד ■ומשתה ל ה ו ם הי  לכ
 ממלאכה שוכתים העם שכהם ושכת מועד לולא .:קבוץ

 רכני מן לשמוע והמדרשות התפלה. כתי אל להקכן ויכולים
 דרכי להורותם כמקהלותם להמון תורה תצא מאתם אשר הדור

 הש״ס חכמי כימי שנהגו כמו ,יעשון אשר המעשה ואש שמצוה
י ;כנודע פנ ת מ לו פ ם ש שכ פ  ככסות חושקים היו לא . נ
א :כקיכוץ ולא נקיה ם ל ת ם היי מי ע תנ ם מ ד יו ח  ופ״ש .א
 ימיכם כל עליכם חופף הגלות צער היה ,ומועד שכת לילי
 :ימיכם אריכות כמשך אחד יום אפילו נועם לכם היה ולא

בד ב ה ו ם הי ה לכ ט׳ בז  והצלה ריוח מצאתם מעתה ו
ת : נפשכם למנוחת הרכה שי ם ש כ מי ת י ח ו ף מנ ו נ כו׳ ה  .ו

 יום ,ימים שמנה המועד וימי ,שכהית נ״כ ימים כשס׳ה כי
ח׳ א׳ ויום הפסח מן השכיעי ויום הראשון  ,כסוכות מן ו
ב׳ ,א׳ יום ועצרה ס ו טי ה י שאין ימים שני תמיד (שהוא ר׳

ם היה בירוגמים מלכד ,מקום לשוס להגיע יכולים השלוחים  יו
ת : כקירוכ שס״ה מן מששה אהד והוא ,יום ששים הרי ,הכפורים ויום מד)6: ח מנו ש ו פ אה האדם דעת .הנ :כמנוחה מחמ

שר א
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 אם כיי ;מנוחתם ביום מתישבות אינם שנפשותם מפני ,עליה יכולים השרים אין

 שלמה. במנוחה נפשותם יאין ויגעים, נעים היו ותנועה, ליגיעה ההוא ביום יצטרכו
 הוצאתכם כן אם ,לשלל מזומן שהוא מפגי ,לזולתכם יגיעכם כל היה הם ולולא

:שמים לשם בהם שההוצאה' ,הבא זלעילם הזה בעולם לכם ריוח בהם

א י י מ  המילה ר״ל ,האלהיים הדברים אלה במצות נזהר ממנו ההסיד ,החבר א
̂ העריות מן ולהשמר ,האלהים מאת המצווים ותורתם והמועדים והשבת

׳ והכלאים
יהודה קול

 שכיעירו שיהיה באמרו מ״ג פרק כשלישי המורה אמכם
 בחינתו פני שם לא ,וכו' וכמנוהה בהנאה האדם מיי

 אין :שמה כמבואר לבדו לשבת בלתי כלל למועדים
ם זכו׳ לי כו  זה כי ס' סימן העירותיך כבר .וכו' י

א :אלינו להדמות בו יכלו שלא ממה ל לו ם ו ה ה  הי
ל ם ב כ ע גי . י כו׳  עם או לוקחנו לעבדים שאילו ו

 ונעזב משולח כנוה בתינו היו כאמור המלחמה אנשי
ה ויגיענו כמדבר ם: נהפך הי י לזרי נ פ א מ הו  ש

 וקרוב ,ומתמופע מתנודד כפינו יגיע כי .וכו׳
ב :השלל אל הזדמנותו ם א״ כ ת א צ ם הו ה  .וכו׳ ב

 ובמועדים בשבת המנוחה תועלת דברי כל על ר״ל
 ובבא בעוה״ז ליהודים יעמוד והצלה ריוח ,נזכרו אשר
 כיון ,והמועדים השבת מנוחת לצרכי הוצאתם מכה

 ככל והנפש והממון הגוף למנוחת יזכו שבאמצעותם
 הוצאה שמה עוד יקרא ולא ,דבר אשר הטוב הדבר

 מוסף השיר מליצת בדרך יאמר וכעת .ריוה אס כי
 לו קצובין אדם של מזונותיו כל ,דבר של פשטו על

.לו מוסיפין הוסיף שאם ויו״ט משבתות חוץ מר״ה

. ■ נהמד אוצר
א ל לו כו׳ הם ו  מחטנג,ום שאחם המנוחה ימי לולא ר׳׳ל .ו

 עמל בכל הנאה שום לכם היה לא הונאות ומוציאים בהם
י לזרים: ויגיעכם עבודתכם פנ א מ הו מן ש ל. מזו ל ש  ל

 בגלותכם, עליכם אשר האויב לשלל מזומן הוא לכם שיש הממון
 יקרה כאשר לצרכם להם יקחו ביתכם הון כל את וברצונם

 שלא בטוחים אתם אין ממון תאספו אתם ואם .פעמים הרבה
ב :מידכם לכס אשר כל לקמת עליכם המושל רוח יעלה  א״

ם כ ת א צ ם הו ה  השבתות בהוצאות מוציאים שאתם מה .ב
ת : והמועדות ה״ז לכם דיו עו  שאין בזה מרויחיס אתם .ב

 ממון הוצאתכם וכאילו ,עוד עליו לשלוט יכולה המושל יד
ב שלכם: שאינו ה״ עו ל  לגמול לעוה״ב לכם שמור השכר . ו

:שמים לשם והשבת המועד יום לכבוד הוצאתכם על

א ו החסיד י נ מ ר מ ה כו׳ נז  ד בסימן הזכיר החבר .ו
 נזהר שבאומתנו החסיד אשר האלהיים המעשים

ם, ה ה, במצות והתחיל ב ל  בשבח, דבריו הפסיק והכוזרי מי
 חזי ואח״ז .ומועד שבת קיום ובשבח באומתנו המילה קיום

 האלהיים מהמעשים בלבד ומילה שבת שאין ואמר לדבריו החבר
 עליהם נוסף אבל ממון הוצאות עליהם נוציא מאשר לנו אשר
ם :ויותר יותר ת ר תו ם ו צווי מ  למול כיצד המצווים דיניהם .ה

ודיני .
קינו לשני השכח מן הנמשך החועלת ועל  הגוף ,<

 שני לקכץ והמנוחה השכיחה כחורח וצונו ,וז״ל עניננו דוגמח מעין ל״א פרק כשני המורה כחכ ,והנפש
ס  וזכור ,הקל וכעיון המחשכה כחחלח ה׳ מציאוח על המורה העולם חדוש והוא אמחי דעח כאמנח ,העניני

 הענין וחיקון ,העיוני האמחי כדעח סלל חסד הוא וכאילו ,מצרים סכלוח מחחח כהניחנו עלינו ה׳ מסדי
 או ,אמחי דעח אל להגיע היא טוכיס והימים השכהוח שעלת ל״ה פרק כשלישי עוד וכתכ .ע״כ ,הגשמי

 מהמנוחה שכו מה נודע ככר כי ,מפורסם טעמו השכח שענין מ״ג פ׳ שם וכיאר .יחד לשניהם או ,גוף למנוחת
ד רח, העמל מן וכמנוחה כהנאה האדם חיי שכיעית שיהיה ע הטו  מה עם וגדול, קטן ממנו ימלט שלא ו

 לשם בהם שההוצאה :ע״כ ,העולם כחדוש האמונה והיא ,לדורות מאד הנככד הדעת ומקיים שמתמיד
. :ידה על מושג המקווה התועלת אין זה לולא כי .שמים

א ד ממנו החסיד י ה ז כו׳. נ  המאמר מראש אשר אצלנו החסיד מנהג עצ דכריו גלגול אל ההכר שכ ו
 הטוכיס המעשים יאותו לו כי הורה 'ושם ,ה׳ סימן סוף עד ונמשך הלוך וילך עליו דכרו היה

 האלהיים כיאור על וכהתיצכו .ואלהיים ושכליים למנהגיים המשולשת כחלוקתו ז׳ סי׳ ענינם כאר משר הידועים
ם, כתוך המילה זכר בא אי ת. כאשר י׳ סימן עד והמועדים השכתות על ג״כ הדכור נתגלגל שממנה הכ אי  הר

 האלהיים ומן ,מיניהם לשלשת ההמה כמעשים החסיד משפטי כהודעת ידו את למלא יתיצכ המלך לפני ועתה
 כי , אות ושלשתם׳ ,והלאה ז׳ מסימן זכרם שקדם והמועדים והשכת המילה ראשיתם ותהי .החל המוקדשים

 שונים מחקים חקיס זכרון •לזה והמשיך .עשה אשר נפלאותיו לזכר והמועדים והשכתות ,כרית לאות המילה
 אמנם כי ,אצלו סדורס שיעור בצמצום דעתי עליו שתנוח מה בידי עלה לא עדיין כי אפס .שרשיהם ראשיהם

 הקדימה בדין נאית המשך סדר על תמונתו שומר בלתי דברים ספור לזווג עלי וקשה ינעם לחכי סדרים לחם
 באכלו להפך כונתו ותהי ,עמו אחרת רוח היתה עקב ,סדר על הנה לזכרם החבר כיון לא ואולי .והאיחור

 יחיה בצלם כי ,יהוא שם שיפול מקום אל אלהיים חקיס צומח יער כערבוכיא לפנינו וכהציבו דכשו עם יפרו
ס ואף .לסדר סדר■ הכלי לו ויהי ,לפניו הזדמנם עת בכל מקום מכל מהם הזוכה החסיד  אפר לא זאת ג
מות אחרי פרשת אג .וכו׳ העריות מן ולהשמר :שאת יוכלון כאשר הסדר אל דבריו לקרב אחו בריחי

יקדושיס
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נחמד .אנצד
&י : שכת ודיני כל ח... צס כלאי : חרעום ■כלס ג

ם י ד  חיים בטלי מיני בשני מלאכה לטשגח שלא ,ובדויים :מ
ר: כמו-השוד• מו ס ה ה ו מ . שנת%דז־ ו ז ו  ע״ז תשמישי ב

ש :אשורים;בהנאה מדרו שמר: שת ת ;ו ע די  כשנרצה .הנענ*ם י
 או עליו ולנחש לעינ^ לנו ׳אסוד תמנו הנעלם ידבר איוה־ לדעת
שדים: במכשפים לשאול ת ו ל ו ה מז א בו . הנ כו׳  הדרישה אץ ו

ם מאורים או הנביא מאת הדרישה לק לנו מותרת  : למלך וסומי
ע ול*א מ ש לי :ישמע שלא דהיינו ר״ל ,י ע ב ט מ כו' חיי  ו

עו ג מ ב עע מוזהר הכהן הטמאים שרצים שמונה ר״ל . ו  ל
 קדש לאכול אסור בה נגע אם הישראל ואף ,בפעדשה אפילו

מן :למקדש ולכנוס ת ו ע ר צ  הצרעת בנגע השמר כמ׳ש .ה
גו׳ ל :ו ה ב?* ע ר בי ג ע ג שו  בעברו ואשם חטאת כגון .ב
 אשם ספיקם ועל חטאה ודאן על כריחות מל״ו אחת על

. תלוי: ד י ז מ  הפקחן ושבועת העדות שבועת קרבן כגון ו
ת :המזיד על שבאין מרופה ושפחה רו כו ב ה בהמה בכור .ו

טהורה

 שנתלה ומה מע״ז ולהשמר ,וביובל ובשמיטה ,ובחיים ובבגדים בצמח .:הכלאים
 החלומות או וחתומים האורים או הנבואה מזולתי הנעלם ידיעת מדתש ולהשמר ,בה

 מהגדות ולהשמר ומנחש. מעונן ואל חובר ואל קוסם אל ישמע ולא הנאמנים,
 ולהשמר הצרעת, ומן ובמנעו, במאכלו הטמאים חיים מבעלי ■ולהשמד •והזיבות

 עבירה בל על בו חייב שהוא מה ושמידת ד^, אשי הלק שהם :םפני .מהדם:•והחלב
זהבבורים והבכורות) בבור(נ״א מפדיון בו חייב שהוא מה זולת ,מקרבן ימזיד ישונג

ועל
יהודה ^ל

 אס נושא הוא זו אחר זו הבאוס סיני ובהר וקדושים
 בסוף ענינס־ פורש העריוח כי אלה. בדבריו נפשו
ח, אמרי שים, בפמלח מיניו לשלשה וה-פלאים מו קדו

ני. בהר פרשס ראש והיובל והשמיסה  אלה ופל סי
:נגזרו בזרות נחקקו חקות הסבה נעלמי הם הנזכרים

ר מ ש ה ל ״ז ו ע ר וכו׳ מ מ ש ה ל ש ו רו ד . מ ד כ ו
ס, יהוד לכבוד מהיחסים אלה כל  ובפרשה האלהי

 אל בא אהה כי באמרו, שופעים בסדר נכללו אמת
 לעשות תלמד לא לך נותן אלהיך ה׳ אשר הארץ

 ובתו בנו מעביר בך ימצא לא ההם הגויס כתועבות
 חבר וחובר ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם באש
ט׳ הגויס כי וגו׳ תהיה המיס וגו׳  נחן כן לא ואחה ו
ה׳ לך יקיס כמוני מאחיך מקרבך נביא אלהיך ה׳ לך

: השמעון אליו הלהיך גו׳ ר ו מ ש ה ל ת ו ח נ ה  מ
ת בו י הז  גופו להזיק שדרכן שבהן השוה הצד .וכו׳ ו

 בכתוב הוזכר וכבר .עצמו בנזקי המזיק הב וכשהזיק ,והעמעום הסומאה מפני עליו ושמירתן ,אדס של ונאשו
 תזריע בפרשת הצרעת ענין נמשך ואחריהם ,שמיני בפ׳ ובמגע במאכל הממאיס חיים הבעלי 'ענץ תחלה

 הסומאה להקדים כיון אולי ,סדרם פנה החבר והנה מצורע. פ׳ סוף והזיבוה הנדוח יסעו ואחרונה ,ומצורע
 זו למומאה שהיה מפני לצרעת הב״ח סומאת להקדים הוצרך ושמא .סדר על הזכיר והשאר ,מגופו היוצאת

 שזכרנו כמו מצורע, הולד יהיה הנדה מן נשמר שהבלתי הנדות על שסופר כמו ,צרעת בנגעי מבוא קצת ג״כ
 עומאת כך ואחר ,הצרעח בהבאת עצמיים היותר והזיבות הנדות שהקדים נאמר זה ולפי ,נ״ח סימן בשני

ר :כאמור לזה מבוא לה שיש חיים הבעלי מ ש ה ל ם ו ד ה ב מ ל ח ה  והקמירם ויקרא בפ' כתוב כן כי .וכו' ו
 לא דם וכל חלב כל מושבוחיכם בכל לדורותיכם עולם חקת לה' חלב כל ניחוח לריח אשה לחם המזבחה הכהן

ם .ע״כ ,וכו׳ לכס אסורים הם לגבוה והדם שהחלב אחרי הראב״ע עליו וכחב .תאכלו  כתוב צו בפרשת ג
 ונכרתה לה׳ אשה ממנה יקריב אשר הבהמה מן חלב אוכל כל כי וגו׳ תאכלו לא ועז וכשב שור 5חל כל לאמר

ם מבר של ולדעתו .וגו׳ תאכלו לא דם וכל וגו]  נפש כי מות אתרי בפ׳ כתוב שכן ,הזה בסעם נכלל הדם ג
 אמרתי כן על יכפר בנפש הוא הדם כי נפשותיכם על לכפר המזבח על לכם נתחיו ואני היא בדם הבשר

 הראב״ע דעת אל לסור לבבו יפתה פן לחשדו אץ אמנם .וגו׳ דם חאכל לא מכם נפש כל ישראל לבני
ה כונתו תתבאר רק ,עצמם הנקרבים הלב זולת ההורה מן אםור חלב שאין שנ  אפר הרמב״ן לדעת מסכמת נ

, בית עהור בכלי ביאורו מנסת והביא הר-אב״ע נגד מלחמה שם העריך  יקריב אשר הבהמה מן באמרו ה'
ק נה:ךלא0מ ת ^ כבר הכתוב כיי■ החולין,, את ולהוציא קרבן• עצמה שהיא הבהמה מן פירושו שיהיה י  בסדר א

, כאן וגס ושיור, תנאי שם ואץ מלב כל סתם ויקרא כו'  אשר הבהמה מן שפירוש הגמורה והראיה אמרו עד ו
קרב, מגין מן •ממנה, יקריב הן כל לה׳ קרבן מסנה יקריש אשר בהמה ואם בערכין נאמר ק כי ה שרי  א
ס .ע"כ ,וש׳ לה' קרבן מסינה שמקריבין בהמה ופירושו ,קדש יהיה לה׳ ממנו  בכבוד ענינו קשר המורה ג

א, פרק בשלישי באמרו הקרבסו-ת  הקרבץ בו כבד וכבר אדם בני בו שיהנו למה כרת בו יש בנזלב וכן מ״
ה שלא מה ה׳ מאשי מלק שהם מפני באמרו והחלב הדם באיסור הנועם שביאר ומה .ע״כ ,להגדילו  כן עפ

ק: זאת תהיה לא ,בשאר  עליז אהיה אמסם כי ,זכרנו אשר הראב״ע דעת בו לתלות נגף ולאבן ולמכשול לפו
ם שביאר באמרי מליץ כמלאך ה לא בשאר כן מוצא היה ואילו ,מפורש כחוב בו שנמצא במה הפע  נמנע הי

ס מהזכירו ג :בן ג ג שו ד :כריתות מהל״ג אחת על בעברו .ב י מז  על בעברו או חרופה שפחה על נבא .ו
ה כיוצא על שכתבנו וכמו ,והפקדון העדות פגועת  כל על חייב שהוא מה ומלבד נאמרו א סימן בשני גז

ג בסמוך יזכיר אשר העניניס רוב תמצא ושם ,ושננה זדון סו  במצרים שס סיימתיס וכבר ,האלהיים נ
מיניז לחמשת היחיד קרבן עניני כל זכרו: בבחינת שמה הנזכר הסדר דמדומי נראו פה וגס .מפודריס

המוזכרים
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 וצרעת מדבות) (נ״א ״בזיבות ממנו שנראה ומה .קרבן לה שתהיה לידה כל ועל

 והראיון עני ומעשר ושני ראשון ממעשר בו חייב שהוא מה בלעדי ,ומגהה קרבן
 ,בישראל אזרח כל בו חייב ה׳ קרבן שהוא ותורותיו והפסח ,בשנה פעמים שלש

למנחות הטהורים הקדש וכלי מהכלים צריך שהוא ומה והשופר, והלולב והסוכה
ת בגי ר ק ל ו

יהודה קול
ם, בהקדמה להרמב״ם המוזכרים  נ״ו בסי׳ ושם זבחי

ם. בדברים לפניך כללם הצגהי  באמרו כי וזה אמרי
 בשוגג עבירה כל על בו חייב שהוא מה ושמירת בכאן
 על שחייב מה בחלק זה נגע הנה מקרבן, זמזיד

 בכור פדיון ובזכרו , שדבר דבור על או שעשה מעשה
ה שמהמייב^בו החלק בצינור נגע ובכורים הי י ן עני ל  ע

 וכו', שנראה ומה וכו׳ לידה h על ובאמרו ,בנכסיו
 ,בגופו שיהיה ענין על בו שיתחייב הקרבן לחלק כיון
 הוא גס עני ומעשר ושני ראשון מעשר שאמר ומה

 זכרם, שקדם והבכורים כבכור בנכסיו שיהיה מה מסוג
 ומה זכרנו. אשר סדר של שנויו מכלל זה ויהיה
 בו שמתחייב הקרבן חלק• זה וכו׳ והראיון שאמר
 זכר כן על כי •, אחר מעשה מזולת ידוע זמן בהגיע

 ,מישראל האזרח כל בו החייב קרבן שהוא בפרכי בו
 שזכר ומה .גורם הזמן רק במעשה תלוי זה שאין לומר
 שיתחייב החלק הוא וכו' והנדבות הנדרים מלבד בסוף
 יתר אמנם .שמה הכל כמבואר נדבה או נדר דרך

 הסדר מרכז יוצאי הם הרי באמצע הנכנסים הדברים
ל : עיני למראית ע ל ו ה כ ד ס .וכו' לי  סי׳ינ״ו בפני ג

 כל ועל ,באמרו כאחד כלס אלה שלשה באו נקבצו
 שכתבנו וממה .צרעת וכל זיבה וכל לו שתהיה לידה

 ,ממש לידה על אצלי משמעה זו לידה כי נתבאר שם
המאורעות תולדות משמעות ג״כ סובלת היותה עם

 נחמד אוצר
המה וככור לכהן ליתן טהורה ל :לפדות טמאה נ ע ל ו n כ r S 

 ומד. ; לחטאת ותור לעולה כנש שהוא היולדת קרנן .וכו׳
ו שנראד. נ מ ת מ בו י  שהיא והונה הזנ לקרנן שראוי מה .בז

 ימים שלשה תראה אס והאשה ,יונה נני שני או תורים שני
ם דם רצופים מי ץ יום י״א נתוך והוא לוינה הראוים ני  שנ

׳ יהיו ,דם לראות מתחלת שהאשה מעת ר״ל ,לנדה נדה  מ
ה ימי נקראים ימים ז׳ ואחר גדה ימי הראשונים ימים  עד וינ

ם ואו ,יום י״א מי  הופרש רצופים ימים כ׳ רואה אם אלו ני
אה נקיים ו׳ מני  ,נדה לימי סוורת ואח״ו נשמיני וינה קרנן ו

ם הן ראיות ג׳ רואה אם הונ ואולם .תמיד וכן  הן אחד ניו
 :כשמיני קרנן ומכיא ימים שכעת טמא וא״ו ימים כשלשה

ת ע ר א המצורע .מ  אשם האחד כנשים שני טהרתו אחר מני
ה :לחטאת אמת וככשה עולה והשני ה מנ א המצורע .ו  מני

 שמן ההין כרכיעית כלול עשרונים שלשה שלו כנשים שלשה עם
די :צ״א) (מנחות ע ל הראיון מלנד .ב  : ראיה עולת .ו
ח ס פ ה תיו ו רו תו א :חקותיו כלומר .ו הו  כמ״ש W ה׳ קרבן ש

ל סוד ולו ,כמועדו הקריב לא ה׳ קרבן את מ  אלהי כענין ג
ל :קרנן כשום משא׳כ ניטולו על כרת שחייבין ח כ ר  אז

אל שר  :נקי אין נו חייב מישראל יחיד כל. זה קרנן . בי
ה כ פו ה  ישיבת במעשה חייב מישראל אחד כל .וד,לולב ו

 לכולם מעשה בו שאין אע״פ ,וד.שוםר :לולב ונטילת הכוכה
ה :בר״ה אותו לשמוע הכל חייבין מ א ו הו ם צריך ש לי כ ה  .מ
לי :והארון והמנורה השלחן כמו במקדש הקבועים הכלים כ  ו

ש ד קו ם. :הקרבן לתשמישי המטלטלים .ה רי הו ט  טהרש על ה
הקודש ■ *

ס היולדת על המוכילת זו חובה ואולם .והמקרים  ונראה ,בהמוניה מצוה דליעביד ליה דניחא ,תתיחס לבעלה ג
מביא אדם אומר יהודה ר' הניא המודר בין אין ובפ' המקבל ובפי ,קרבן הכתוב אותה חייב זה סמך שעל

קרבן כגון ונדבה בנדר פלא הקרבנות כל רש״י ופירש ,חייבת שהיא קרבנות כל וכן אשתו על קרבן.עשיר
rלשלם הבעל חייב גופה לחובת שבאים כאלו חובה דקרבנות ההוספות דברי הס וכך ,ואפס וחכיאת יבהה 

 קרבן, לה שתהיה לידה כל על בו חייב שהוא מה שמירת וג״כ כאומר נעשה הלשון שיעור ולענין .כשבילה
 אומרים וחכמים וכו׳ ונאכל קרבן מביאות אלו פ״ק בכריתות ששנינו כמו ,קרבן לה שאין לידה יש אמנם כי

 מביאות שאינן אלו ,וכו׳ הפילה מה ידוע ואינו המפלת נאכל ואינו מביאות אלו ,וכו' אדם מצורת בו שיהא עד
ס מלא שפיר המפלה זכר כי. קרבן לה שיהיה לידה כל ועל שיאמר זה לפי היה ראוי ואולם .וכו׳ דם מלא מי
ע׳׳כ .שפתיו על יכונו יחדו בשני זה מעין הנזכרים דבריו עם בכאן שדבריו הוא ראוי ועוד■ ,ברייתו לעולם

ם אחדים ודברים אחת שפה לו, שתהיה לידה כל ועל הנכונה שהגרסא אמרתי  מלת ותהיה לשם, המוזכר ע
ם נקשרת קרבן  :לו שתהיה לידה כל על קרבן בו חייב שהוא מה ושמירת אמר כאילו ,למעלה הנזכר החיוב ע
 נוהרת על המובאה היא ומנחה. הדין: משורת מידו ויבוקש לו שראוי מה אמר כאילו ממנו. שנראה ומה

מו: כמוזכר המצורע  שיזכיר המנהגיוח התורות בין היה לזכרונו הנאות שהמ^ס נראה עני. ומעשר במקו
רו רומז המעשר ענין להיות אוי החבילה, תר»£רד שלא ושני ראשון מפשר חבריו עם צירפו אמנם ,בסמוך פ סו  ב

 לפנינים או ,י״ג פ׳ סוף מ״ג המלחמות _מספר בחמישי הרלב״ג שזכר העשרה לנבדלים אם ,הסודות מן לסוד
ם, עליונים יותר עלמי ם בין זכרונו הביא כן על ונ  לכל הפסח חג זבח ותורותיו. והפסח :האלהיים החקי

ח, שאינו מי להוציא בזה כיון ולא בישראל. האזרח כל :משפסיו ולכל דבריו ר  פ׳ מפורש כתוב שהרי אז
תו, יעשו ישראל עדת כל פרעה אל בא  לעשותו יקרב ואז זכר כל לו המול לה׳ פסח ופשה גר אתך יגור וכי או

, יאכל לא ערל וכל הארץ כאזרח והיה  דבר אך הוא רק בתוככם, הגר ולגר לאזרח יהיה אחת חורה בו
 כאזרח והיה אמרו שיורה וכמו ,האזרח על המצוה עיקר כי ועוד ,שם הוא זורח ברית בן כל על מורה שפתים
, ק א ת, ישבו בישראל האזרח כל סכות גבי שאמר נקס דקרא ולישנא ה  זה האזרח רש׳׳י שם וביאר בסכו

ח י ,מבסרייס בשלישי ששנימ למה כיון אולי .הכלים אל צריך שהוא ומה :הגרים לרטת בישראל ,צז
העשירים
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נחמד אוצר
ת :םקו?'ש חו נ מ ת ל בנו ר ק ל  הסשוק לשון שם על והוא .ו
ף סו י המנחה את ישראל בני יביאו כאשר■ ,ישעיה ג ל  טהור מ

ה :ס' <ית מ א ו הו ב ש ה ;הקרננות בעסק .בו חיי ש דו ק ה  מ
, ה ר ה ט ה  וזביחה מוץ ומחשבה פנול ממחשבה להשמר ו

 נזבח הזבח דברים ששה לשם דזבחים קמא פרק ובסוף ̂ לשמה
כו׳ ת ;ו ר כי ש ה ו א פ ש : והזקן הראש פאות . ה ד קו  ו

ם, י ל לו ה : בירושלים לאכול'הפירות חייב רביעית בשנה ה  מ
ל ב ת שיו ו הי מן ל א רו נ מ א א ב תי ל ר ב גו׳ ע  של במנחה .ו

 שביעית ובשנה רביעית בשנה מתודין פסח של אחרון יו״ט
ת מן הקודש בערתי ואומר השמיטה פן ט  כולל וידוי והוא ,ה
 לא אומר ועליהן האדמה מצמח חייב שאדם המתנות כל סל

י ממצותיך עברתי  שלא עד עליהם לדקדק צריך כן ואם ,׳וי
גו' עברתי לא באמרו ישקר ת :ו מ ל ש ה  עבודת רוב . רובם ו

ם שכשר ונתוח והפשטה השחיטה מלבד בכהנים סן המקדש  :טרי
ת רו תו ת ה ו י ג ה מנ  ̂ המדיניי וקבוץ מנהג המשלימות ר״ל .ה

:שתנתן היא ראויה התורה נתנה לא אלמלי ,אמרו ועליהן
ת ב עזי ו

 והערלח הפאה ושמירת ;והטהרה מהקדושה בו חייב שהוא ומה ,האלה ולקרבנות
 נאמן להיות שיוכל מה האלהיים מהענינים שישמור דבר של וכללו .הלולים וקדש

 ומה והשלמים והנדבות הנדרים מלבד ;שכחתי ולא ממצותיך עברתי לא באמרו
 והשלמת ,האלהיות התורות הם להם והדומה אלה . מהנזירות עצמו על מקבל שהוא
 לא ̂ תנאף לא ,תרצח לא כמו ;המנהגיות התורות אבל .כהנים בעבודת רובם

ב, ך, לרעך ואהבת ,ואם אב וכבוד ברעך, תענה לא תגנו ת ואהבתם כמו ,הנר א
ולא

יהודה קול
הב, כסף של נקלהוח בכוריהם מביאים העשירים וז
,קלופה ערבה כל נצרים בסלי אופס מביאים והעניים
ם, נהנים והבכורים והסלים  הערבה סלי ר״ל לכהני
 בני יביאו כאשר ,לאמר כהוב ישעיה ובסוף .הקלופה

לי :ה' ביה כוהור בכלי המנהה אה ישראל כ ש ו ד קו  ה
ה :המקודשים שרה כלי וכו׳..הם ש דו ק ה ה. מ ר ה ט ה ו

 כניומאת ולהשמר הסמריוה התאווה. ממוהר עצמו לקדש
ת וקדשיו: מקדש ר מי ש . ו ה א פ  כיון דעהי לפי ה

קן, ראש לפאת בזה  נכללה כבר בשדה הפאה כי וז
ד :בסמוך שיתבאר וכמו המנהגיות המצות בסוג ב ל  מ

ם רי ד  האחרים כמו בחיוב נכללים אלו שאין .וכו' הנ
 על לסכר ציון החבר בשוב תראה בעין ועין .שנזכרו

 הנוהגות המצות חיבה עליו הועלה אשר החסיד ענין
 שאהד הראשונים לדבריו כסותר■ נראה וזה ,הבית גפני
וכו' הזה והעם הזה ובמקום הזה בזמן אך א' סימן

ג׳ סימן שאלהו והכוזרי ,וכו' להנזר עצמו שהכניס מי
ם, שבכם הססיד מעשה לי ספר א״כ ה, חסיד של ישרו לו להגיד והלאה ג' מסימן החבר נסע ומשם היו  ז

 ממנו החסיד באמרו הזאת הפהקא שבראש הדברים ללכת שבים הס ושם ,וכו' הנזהר הוא החסיד באמרו
 אצלנו החסיד במשפסי הספור תשלום אצל כן אחר׳ וגם ,שביארנו כמו החל אשר עניניו להשלים וכו׳ נזהר
א סימן  ההיא ההצלחה בזמן שהיה כבור אחה והיאך זה בזמננו החסיד שעושה מה לך ספרתי וכבר אמר ל׳

ם קו ^  וצרעת ומהים ושרצים ונדות זיבות עומאת ובבגדיו בגופו נתלית ואין וכו' ההם העם ובתוך האלהי ו
ם כי שכלי בעין לראות האמנתי לולא .ע״כ ,וכו׳ זה וזולת  ,בזמננו החסיד על ונמשך הולך הספור היות ע

 עולה הקריב כאילו עולה בפרשת העוסק כל ,המושרש הכלל פי על הללו המצות ענין ממנו הוא ריק דבר לא
 בעין ויראה ,שבצורות ההדורה להמציא המדמה ומצוה בקרבו, שלמה היא אצלנו החסיד ■עונת אמנם כי ,וכו׳

 האל לפני ומחשבותיו רעיו יקרו ומה ,ושעחן במקומן ההנה המצות כל ועשה פעל כאילו יבין ולבבו ■שכלו
 להקב״ה אברהם א״ל בחרא פרק תעניות במסכת ז״ל אמרו וכבר .למעשה מחשבה צירף כאילו עליו המעלה
 כל הקרבנות סדר להם הקדמתי כבר א״ל ,עליהן ההא מה קיים בהמ״ק שאין בזמן הבתרים בין בברית

ס ,עשרון עלי הרי פ׳ ובמנחות .לפני קרבן הקריבו כאילו עליהם אני מעלה בהם שעוסקים זמן  במדרש ג
 בתורה העוסקים ת״ח אלו ,שהורה ומנחה לשמי מוגש מוקסר מקום ובכל מלאכי מאמר דרשו תנהומא
 לעולה ■התורה זאת שנאמר ,לשמי ומגישים מקשירים כאילו עליהם אני ומעלה מקום בכל עבודה בהלכות
 למנתה לעולה התורה זאת מ״ד לקיש ריש אמר שם עוד .ע"כ ,מנחה ונא עולה לא התורה זאת ,למנחה

 רבא אמר התורה), זאת רק התקה זאת כתיב מדלא (פי' ומנחה פולה הקריב כאילו בתורה העוסק כל וגו'
 מנתה ולא עולה לא צריך אינו בתורה העוסק כל רבא אמר אלא ,ליה מבעי ומנתה שלה למנחה לעולה האי
שם. ולא חשאת ונא שם, הורה זאת החשאה תורת זאת דכסיב מאי יצחק א״ר א  השאת בתורת העוסק כל הא

 שלמה שאמר מה דרשו שם ועוד .ע״כ ,אשם הקריב כאילו אשם בחורה הפוסק וכל השאת הקריב כאילו
ה ב') (דה״ב  ועולות תמיד ומערכה סמים קערת לפניו להקשיר לו להקדיש אלהי ה' לשם בית בונה אני מ
 זאת היהה איך ז״ל להם והוקשה .ישראל על זאת לעולם אלהינו ה' ולמועדי ולחדשים לשבתות ולערב לבקר

 הגדול השר ומיכאל בשמים) (פי' בנוי מזבח רב אמר גידל רב ואמר ,בשלו קרבנות שהרי ישראל ענ לעו^ס
 נבנה כאילו הכתוב עליהם ומעלה עבודה בהלכות העוסקים ת״ח אלו אמר יוחנן ור' , קרבן ומקריב עומד
ם, מחדש ה מי כ. בי ׳  אמרו עד וכו' לעבודה צרכם מפני הכהניס בלב באמרו ל״א סימן דבריו הורו וכן ע'

 תמיד בפרשת יום כל קריאה תקנת בישראל לפנים זאת היהה וע"כ .ע״כ ,שכר לקבל כדי החסידים ובלב
ל :זמן ובכל מקום בכל הקרבן להם יהיה זה כי ,מקומן איזהו יבמשנת ב ת א רו תו ת ה ו י ג ה נ פ מכאן .ה

יתחיל ,
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 במאזני והזהר ,והרבית הנשך מן והתרחק ,בעמיתו איש תשקרו ולא תבחשו ילא

 (ליא ״והפארות והעוללות הלקט ועזיבת ,צדק והין צדק ואיפת צדק אבני צדק
מו ,הפילוסופיות והם הנפשיות והתורות .לזה והדומה ,והפאות)  אלהיך, ה׳ אנבי נ

 מה תופפת עם ,אלהיך ה׳ שם את תשא ולא ,אחרים אלהים לך יהיה ולא
 מעשיהם שכן כל אדם בני מצפוני יודע יתברך הוא בי ,הזאת בתורה שנתבאר
 .הארץ ככל משוטטות ה׳ עיני וכי ;מהם הרע ועל הטוב על נומל ושהוא ,ודבריהם

 וצופות רואות עינים שעמו שיאמין עד מדבר ולא חושב ולא מתעסק החסיד ואין
 והוא ,ומעשודו מדבורו מעוות כל עליו ופוקדות הרע ועל הטוב על אותו וגומלות

ש וחרד כירא ויושב הולך ותיקר ,ושש שטח הוא כאשר לעתים ממעשיו המתביי
נפשו

נחמד אוצר
ה ב עזי ט ו ק ל מ( התגובה קצירת נשעת ה;ופ;יס השבלים .ה

 או אחת המפנים ויהיו אלומים כשמאלמיס היד מן או המגל
ת :לעניים והוא ללקטן אסור שהים רלו  אשכול הוא .ודועו

ס בשדרה מחוברים שענביו קטן  הם אך כזו זו נוגטות אינם ונ
 עינל מנשון עוללות ונקראו .לעניים להניחם צריך ,מפוזרות

 עולל במו אשכולות שחר ננד הזה הקטן האשכול כך ,ויונק
ת :לאיש רו א פ ה ת ו או פ ה  צריך האילן פירות כשמלקט .ו

,אחריך הפאר לא זיתך תחבוט, כי כמ׳ש ̂ לעניים מעט להניח
 פאה שמניחין מכאן ממנו תפארתו חטול לא בחומש ופירש׳י

: שדך פאת תכלה לא כמ״ש פאה נקרא ובתבואה .באילן
ת רו תו ה ת ו שיו פ  מחייב שהשכל ההורות כלומר .וכו׳ הנ

הס :אותם ת ו פיו סו לו פי  הגיע הכשרים פילוסופים ר׳ל .ה
ת עם :העולם וחדוש ה׳ מציאוח לבאר עיונם פ ס ה תו  מ

ר א ב ת ה שנ ר תו  נתבאר הפילוסופים ידיעח על מםך» ר׳ל .ב
י :בתורה א נ תברך הו י יודע י נ פו צ  ר״ל .אדם בני מ

ה או איש בכם יש פן שנאמר כענין ,ולבותם מחשבתם נו׳ א: ו
ה׳ היום פונה לבבו אשר ם' ע  סלוח ה׳ יאבה לא וגו׳ אל־ינו מ

;כ״ט) (דברים ההוא באיש וקנאתו ה׳ אף יעשן אז כי לו
א הו ש ל ו מ  כגמוצ לרשע ומשלם כמפעלו מסד לאיש .וכו׳ גו

בי :הנזכר בפסוק כמבואר ,ידיו י ו נ ת ה׳ עי טו ט שו ל מ כ  ב
ץ ר א  הוא כ׳ כי לבבך אל והשבות היום וידעת כמ׳ש .ה

ם אין מתחת הארן ממעל,ועל בשמים האלהיס ) עוד(דברי :ד׳
אין ד ו סי ח ק ה ס ע ת ה׳ יראת שיהא החסיד דרכי .וכו׳ מ

מו :תמיד פניו על מרחפת ואהבתו ע ם ש ת עיני או  ר״ל .רו
 מעלליו כל על השמים מן ומשקפת רואם עין יש שכעולמו

ת :גדול ועד מקטן פו צו : נעלמים דכרים כל מבטת .ו
ת דו ק פו ליו ו ל ע ת כ עוו רו מ בו ע נותן הוא .וכו׳ מד  3דין.

 נענש ע׳ז. שאף ,בלעהיד ומעשיו מדכורו שיתגלגל עוות כל
 כמ׳ש , תקלה מהם יצא שלא ומעשיו כדכורו נזהר שלא האדם

גו׳ הרים יוצר  ודרשו ,')ד (עמוס שחו מה לאדם ומגיד ו
 לאשתו איש שבין קלה שיחה על שאפילו הגיגה בריש חז״ל
א :עליו דין ליתן האדם עתיד הו ך ו ל שב הו רא ויו כו׳. כי ו

 פרק ח״ג המורה וכמ׳ש ,ביראה מעשיו וכל וישיבתו הליכתו
 לנגדי ה׳ שויתי ז״ל, א׳ סימן א״ח בש׳ע בהגר״ה הובא נ׳׳ב

 ותנועותת האדם ישיבת אין כי ,בתורה גדול כלל הוא תמיד
 מלו לפני והוא ועסקיו ותנועותיו כישיכתו ,בכיתו לכדו והוא

ל, דו  ביתו אנשי עם והוא כרצונו פיו והרחבת דבורו ולא ג
כו׳ המלך כמושב כדבורו ,וקרוביו  אל האדם כשישים כ״ש .ו

טד כבודו הארן כל מלא אשר הקב״ה הגדול שהמלך לבו  עו
 במכהרים איש יסתר אם שנאמר כמו ,במעשיו ורואה עליו
 וההכנעס היראה אליו יגיע מיד ,ה׳ נאם אראנו לא ואני

ם :עכ״ל ,תמיד ממנו ובושתו הש׳׳י ופחד תי ע ר ל ש א א כ הו
שמח

ל ה קו ד הו י
 :ז׳ סי׳ הנזכר המעשים מן השני החלק ביאור יההיל

ת רו א פ ה  לא זיחך חחבוע כי חצא פרשה יכאמרו .ו
 הפארהו המול לא רש״י שם וכתב ,וגו׳ אהריך הפאר
 יונח מקום ובכן .באילן פאה שמניהין מכאן ,עמנו

 שתי על לרמוז ,והפאות בו שכתוב ג״כ השני לנושה
 כי דברינו ויצדק ,באילן ופאה בשדה פאה ,פאות

 : והזקן הראש פאת ר״ל למעלה הנזכרת הכאה
ת רו תו ה ת ו ו שי פ נ  ענין מבאר ואילך מכאן .וכו׳ ה

 המשולשת בחלוקתו השלישי הלק שהוא השכליים החקים
ת :ז׳ סימן ו פי סו לו פי  הגיעו הפילוסופים שגס .ה

ם :עיונם מכה להשגתם ת ע פ ס ה תו ר מ א ב ת  שנ
ה ר תו  הפרה ראתה לא הפילוסופים עין כי .וכו׳ ב
י זולתו: אלהים. אמתתס נ ו פ צ . מ כו'  מעפה מחשבה ו

חן כבני לפניו כאן עוברים שלשסם ;ודבור כי :מ  ו
י נ ת ה׳ עי ו ט ט ו ש  ממנה מיוחד במקום לא .וכו׳ מ
 פ' הכחוב מאמר דרך על בא״י, תאמר כאילו ,בלבד
 המה ה׳ עיני רק ,׳וגו בה אלהיך ה׳ עיני עקב

 :מספר אין במקומוח שמהבאר כמו הארץ בכל משוספות
אין ד ו י ס ח ק ה ס ע ת א מ ל ב ו ש א חו ל ר ו ב ד  .מ
ת :זכרם שקדם ודבור מעשה מהשבה כנגד דו ק פו  ו
ליו ל ע ת כ ו עו רו מ בו ד הו מ ש ע מ  מחשבה ואילו .ו

 לבלתי במהשבותם אור היה ישראל לבני כי ,זכר לא
 מצרף הקב״ה שאין כאמז״ל ,חשבו זו במזמות החפש

שאין סימן החבר זכר וכבר .למעשה מחשבה להם  ה''
ה, המלס אין אשר המחשבה ברוח שליט אדם מנ  מ

רו, אמ  בעבור מהמחשבה החשובה תתכן לא ואס נ
 ותהודה מהמעשה חנקה וכו׳ עליה הרעיונים גבורת

 :וכו׳ בלשונה תזכרם שלא ותקבלס הרעיוניס ,על
א הו ך ו ל ב הו ש יו א ו ר ס׳ כי  הלוך למסעיו שילך .ו
 אדם יהיה ומצב מצב ובכל ,וברתת ביראה ונסוע
 ובאמרו .העולם הבלי ממעשי ומתבייש תמיד מפחד

ם תי ע  ההכרח שיביאהו ועת עת בכל כי בו כיון .ל
ם, במעשים להתעסק ה  על בחשבו יהורו פניו ה
 ח׳ פ׳ בשלישי באורך המורה שכתב מה וע״ד .חסרונם
 ללכלוכיו ותאווהיו החמר צרכי יביאוהו אשר וכל גאמרו

 בו שנשקע מה על יצטער המפורסמת, וחרפתו
, ויכלם ויבוש ט׳ ר ע״ש: ו ש א א כ ח הו מ . ש ט'  ו

: שירה השכינה ושם עד עדי מנוחתו זאת כי
רכאילו
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ה ״ ה הג
ש תביי מ ע ה ש ע ט .לעתים ט

 אז דה1עג3 מקצר שהוא להעמיס
 נקרנו ולנבו עצמו ונין נינו נוש הוא

 ומענוזצה ושמח שש שהוא כמו ,נשפל
 לנו ויגנה נעיניו נהשו והיקר כליותיו

.כראוי מצוהיו ונקיום ה' נדרכי

 הצער שובל כשהוא לאלהיו טובתו זוכר הוא וכאילו העבודה, בעת אצלו נפשו
 דברים בשלשה הסתכל שנאמד מה ומקבל מאמין שהוא דבד של וכללו .בעבודתו

רה, לידי בא אתה ואין  מעשיך וכל שומעת ואוזן דואה עין ממך למעלה מה דע עבי
ם דוד שאמר שמה ויראה. .נבתבין בספר ה(אינ  אוזן הנוטע צנ״א) "הטענה"הנאמנ
,ותדע הקרתני ה׳ במזמור שאמר מה וכל ,יביט הלא עין יוצר אם ישמע הלא

יהשוב
יהודה קול

לו אי כ א ו ר הו כ ו זו ת ב ו  התוך כאילו ר״ל .ונו׳ ט
 אלהיו שס לככוד זוכר הוא העבודה בעה שממהו

 עובדי במיי הלקו שס אשר עליו חגמולוהי עובה
 כהאהר מסנה עבודח רק עבד עבודח זו שאין ,עבודתו

 יהיה או .למוהרי פההס אמתך בן עבדך אני דוד
,עובה לו מהזיקין שענינו ,בעובה בשבה אמז״ל מענין

 להחזיק עליו המועלת החובה זוכר שהוא לומר והכונה^
 על בהתיצבו עוב רב גמלהו אשר כל על לאלהיו עובה
 לו קדם וכבר .העובד שנת מתוקה כי ,עוב לו דרך
,עליו עובתו וזוכר א׳ הימן באמרו בו כיוצא לשון

ד שאמר שפה ויראה :שמה יעויין ו  הטענה ד
 דוד מאמר כי בשכלו הזה החסיד שיראה ר״ל .וכו'
 המכהישיס נגד הנכונה והראיה הנאמנה העענה היא

 אוזן הנוגיע שאמר מה והוא ,בפרעיס יתב׳ ידיעתו
̂ עענתו כסף עירת עליו בנה הוא גם והמורה .וגו׳
 אנשים שנים זה לי אמרו י״ע פ׳ בשלישי כתב שכן

 דוד ממאמר תמהים שהם הרופאים אומתנו ממשכילי
 שבורא זה היקשו לפי מתחייב היה כן אמרו ,ע״ה
.האיברים שאר וכן ,יצעק הריאה ויוצר ,יאכל הפה

 מן רחקו כמה זה במאמרי המעיין אחה והשחכל
 מבואר .ענינה ושמע ,הכיענה זאת בהבנת הנכונה

 בכלי הנעשה שהפעל לולא מהכלים כלי פועל שכל הוא
 והמשל .הכלי לו לעשות יכול היה לא אצלו מצוייר ההוא

ומבין: החפירה מנין מצייר הנפח היה לא שאם בו
 אשר הזאת התכונה על המחע עושה היה לא ,אותה

 וכאשר . הכלים שאר וכן ,זולתה החפירה תשלם לא
 אלה ישיג לא שהשם הפילוסופים מן שהשב מי חשב

ם, ממושגי להיותם הפרשים שי  ישיג לא והש״י החו
 במציאות עליהם עען ,שכלית השגה אבל בחוש

 נעלם הראות השגת ענין היה אם ואמר ,החושים
 להשגת המוכן הכלי זה המציא איך ,ידעהו ולא מהשם
 אחת ליחה התחדש היה שבמקרה התראה ,הראות

̂ אחת מחיצה ותחתיה כך אחרת ליאה ותחתיה זכה
 זכה מחיצה הנקב כנגד ובאה נקב בה שנקב הזדמן
 אשר ועצביו ומחיצותיו העין לחות דבר סוף .וקשה
 זה תכלית בכלם וכוון שמדע מה התיקון מן בהם

ל, ע פ ל משכיל יצייר האם ה פ הנ קרה, פז , במ ן כ א  כל שביאר כמו בהכרח, השבע מן בכונה הוא אבל ל
 הדומה ההנהגה זאת אבל .כלם הפילוסופים מן מוסכם וזה ,והנהגה שכל בעל השבע ואין ,פילוסוף וכל רופא

ה לפי הבא מהשבח למלאכת  אשר והוא ,דייתנו לפי שכל בעל מפעולת והוא ,שכלית מהתחלה הפילוסופים דע
 7א ידעהו ולא הענין זה ישיג לא ההוא השכל ואם ,עבעי כח לו שימצא מה בכל הכחות אלו. העביע
ע או המציא  דוד קראם ובאמת .בו לו ידיעה אין אשר הענין זה אל שיכוין שבע ההוא הדעת לפי מאתו הגי

ם ערי ם. גו  נפיג בי אשר השכל זה. לנו נתן אשר ושהש״י בהשגתנו חסרון שזה לבאר התחיל כך ואחר וכסילי
מפר ebt ושמהשבתט בנו החסרון זה יודע ,העצומות הספקות אלו לנו התחדשו יתב' אמתתו מהשיג קצורנו ו

המקצרת

נהמד אוצר
ח מ ש ש ש  שהוא בעש . ו
 יתכייש ,העולם כעניני שמח
ראו, מפני  שאינה מאחר בו

 מה לשמחה מצוה של שמחה
קר : עושה זו' תי שו ו פ  נ

או ת »צ ע ה ב ד בו ע  רק . ה
, לעבודת שיגיע בעת ישמח בזאת '  מצנוער שהוא אע״ס ה
 בעבדו לשמוח ראוי ,עמו מעיב שאלהיו עובתו כשזוכר עליה
ל :לו נמת־ עליו שסובל והצער ,אותו כ ך ו שי ע  בספר מ

ס בי ת כ  : עליהם וחשבון לדין נתונים מעשיו כל כלומר .ג
ע ט א אוזן הנו ל ע ה מ ש ם י לי ה ה ) גו׳  מאמר כלפי .צ״ד) ו
 עען ודוד ,יעקב אלהי יבין ולא יה יראה לא שיאמרו הרשעים

גו׳ בעם בוערים בינו עליהם  שאלה ר״ל ,׳וגו אוזן הנועע ו
 ורוחנייתו ורוממותו לגדלו ית׳ שהאל טוענים הכסילים רשעים

 הטענה וברשת ,•הגשמיים יצורים המון בשפלים משגיח אינו
 •כטענה עליהם טען ודוד ,בהשגחה הכופרים כל נלכדו הזאת

 נטע הש״י הלא ,נאמן במקום יהד מלשון י,חזקה ר׳ל ,■נאמנה
 המקי» הקול מקבל תוך. כעין הוכה ,נפלאה בחכמה האדס אוזן
 להכפיל חצוצרה כעין נפלאה בתמונה נטועה עצמה ואוזן ,עליו

עה. להרחיב והנה הנה אליה המגיע הקול הקשת מי ש  וכן ה
ן עי ה " ׳  ומראיה ועורותיה בליחותיה נפלאה בחכמה מבונה '
 הראיות הכמות חלקי ארבעה כל כמעט בקרבה הכוללת זורידיה

 על מלהפליא עינם השבע לא למד חכמי וכל ,המפורסמות
 והראיה השמע תועלת שם יתב׳ הוא ואם ,העין בנין עמקות

 שהאומן יתכן אי־ ,השפל בעולם ההשגה על הגשמיים לברואיו
 עצם הוא מה יבין לא למעשיהם כאלו כלים המוציא דהצייר
 ,והראות השמע מקור יתברך שממנו ובודאי ,והשמע הראות
 לנו ודי ,מופלא יותר בדר־ להשיגם יכולים אנחנו שאין נענין

 תוך אל הקול בהגיע שהוא ,והראיה השמע מקור שנראה מה
 וכן .המוח מן מקורם דקים ורידים מלא והוא השמיעיי

 חוזרים ,גשם איזה על המכים האור ניצוצי כאשר הוא הראות
 מלא הפנימי האור על יורדים ומשם בעין ומתקבצים ממנו

 הגשם נראה אז ,המוח מן מקורם הם וגם מאד דקים ורידים
 אור ניצוצי או ,הקול מרגיש המוח שרוחניות מיד הרי ,הזה

 מיניו. לנגד נצב דבר שיש או באויר רעדה כאן שיש יודע הגשם
 ואיך ,הרואה הוא השומע הוא שבאדם הרוחני שחלק הרי

 :כולם והממציא הרוחניים ממקור הזאת המעלה מבצר
ר מו מז תני ה׳ ב ר ק ע ה תד שבתי ידעת אהה קל״ט) (תהלים ו

ותומי



31 טז הכוזרי שלישי מאמר ספר
 לחפצו, נשמעים אותם ויראה ושעור, וסדר בחכמה מושמים איבריו כל כי יחשוב

 כל וימצא . לקום שירצה הדמיון על .מהם להניע שראוי מה יודע איננו והוא
ם, כעוזרים האיברים שמעי  וכן ההם, האיברים ידע לא והוא נופו הקימו כבר ונ
 וקומי, שבתי ידעת אתה באמרו רמז ולזה .המצבים ושאר לשבת או ללכת כשירצה

 ,הדבור אברי ממנו ועמוק דק מזה ויותר .הסכנתה דרכי וכל זרית ורבעי ארחי
עצב באיזה אבר באיזה יודע אינו והוא ,שומע שהוא מה כל מדבר התינוק תראה

ובאיזה
יהודה קול

 ,ההריסה מן שחייכחנו מה אל להשגיח אין המקצרת
 כי אדם מחשבות יודע ה׳ דעה אדם המלמד אמר
 משמרות בו לקבוע החבר שב וכבר .ע״כ ,הבל המה

 דבר כל יודע האלהים באמרו ז' ס׳ י״ח סי׳ גחמישי
 שהוא התבאר כי ,דבר מידיעתו ימלס ולא וגדול קטן
ע שאמר כמו והקנו וסדרו הכל ברא ס  הלא אוזן מו

ה אמרו והבן .ע״כ ,וגו' •ישמע־  לרמוז הנאמנה, הטענ
רה: מסעם שזכרנו הראיה תוקף אל ל המו כ ה ו  מ

ר מ א ר ש מו מז י ה׳ ב נ ת ר ק ע ה ד ת ב ,ו שו ח  כי י
ל ו כ רי ב  הנזכר החסיד ג״כ שיראה הכונה .וכו' א
 הוא ,וגו' חקרחני ה' במזמור דוד שאמר מה כל כי

 מושמים איבריו כל איך של־מצוה חשבונות ומחשב הולך
כו', בחכמה ע, באמרו שכיון מה שזהו ו ד ת ו תני ר ק  ח

 אשר הכלי הקון אופן על בחקירתו שמפליג •:אדם
 בשעור שבתכונות ההדורה לו וממציא למעשהו יוציא
 הלבבות חובת לבעל תמצא זה ומעין .נכון ובסדר -נאות
ם הלשון לקשור ג״כ ואפשר .ה׳ פ' הבחינה שער  ע

 דוד שאמר שמה הנזכר החסיד ויראה שיאמר הקודם,
ה  וגו' ישמע הלא אזן הנוסע באמרו הנאמנה הטענ

 זה כל ,ותדע הקרתני ה' במזמור ג״כ שאמר מה זכל
 איבריו סדור משטנות בו לחשוב מאתו מתוקן ׳הוא

 שמה ויראה בה שכתוב הנוסחא ולפי .כמדובר ותקונם
 ,וכו׳ מה וכל וגו' ישמע הלא אוזן הנוסע דוד שאמר

ה  השני פי ועל בהכרח. מתאמת השני הביאור הי
ם ה אמרו יוסב שזכרנו דרכי א ר י ם ו ת ם או עי מ ש  נ

 האברים חשבון בדבריו המחשב דוד על ,וכו׳ לחפצו
 מזה סוב אחר דרך אל אדרוש אני אולם כאמור.

 ויתבאר ,הנכון הוא הראשון הנוסח כי ואומר •ומזה,
ה דוד שאמר שמה ויראה אמרו  וכו' הנאמנה הסענ

 מה וכל אמרו ויוסב .שקדם במה מפי היוצא הכל
 של וכללו באמרו הנזכר הכלל אל וכו׳ במזמור שאמר

 ,וכו' הסתכל שנאמר מה ומקבל מאמין שהוא דבר
 מאמין שהוא מסיד של נפשו את נושא הוא ואליו

 ובכן ,ותדע מקרמני ה' במזמור שאמר מה ג״כ ומקבג
 בחכמה מושמים אבריו כל כי הנזכר החסיד יחשוב

 נקשר ויפה .וכו' לחפצו נשמעים אותם ויראה ,זכו׳
ה ז ם '  בכל זה מושב החסיד וכשיהיה אח״כ אמרו ע

ט׳ בעוזרים האברים בל וימצא :וכו' מנועותיו  ו
א הו א ו  כשירצה ובן :ידעתי לא ואנכי אמר כאילו ,וכו׳ ידעת אחה באמרו דוד רמז לזה .וכו׳ ידע ל

ת כ ל  ולשון רבצי כמו אצלו רבעי כי ,ורבעי ארמי וקומי שבחי כנגד ,וישיבה ןהליכה קימה זכר .וכו׳ ל
ר ובאמרו .כן גם כוללו ישיבה א ש ם ו י ב צ מ ר :הסכנתה דרכי וכל הכתוב למאמר כיון ,ה ת ו י  מזה ו

ו ועמוק דק נ מ • וגו׳ בלשוני מלה אין כי הנמשך הכתוב ביאור אל כונתו .וכו׳ הדבור אברי מ
ב! ו

ר צ ד או מ ח נ
גו׳ וקומי ב :ו שו ח ל כי י ריו כ ב ס אי מי ש ה מו מ כ ח כו׳. ב  ו

 הטכט מכמי נארו כנר .נפלאה כחכמה מושמים האיברים כל
 «״י נפלא בסדר תנועתם שבאדם האיברים כל היאך האחרונים

 מאד רבים והם בל״א, נערווען הנקראים הדקים הורידים
 האיברים כל בתוך נארגים והם והלק, חלק בכל מפוזרים
 אחת נפלאה בחכמה חושב מעשה מעיים ובבני ובבשר בעצמוח

 וכיוונם שבמתיחתם עד ,מסה ואלו מסה אלו ,הנה ואחת הנה
 ר״ל ,שבאדם התנועות כל נולדו מתכווצים ואלה נמתחים אלה
 מוהקלוס הנקראים בחלקים הבשר בחוטי תנועה מביאים הם

 כאן אין ארוכים והדברים ,ולהמתח להתכוון ,בלטיי״ן
 ,אצבעותיו לטף האדם רוצה אם ד״מ שתאמר כמו .מקומם

 והורידים ,ומתכווצים ,מתקצרים היד תוך חלקי שבכל הורידים
 בכל וכן ,אצבעותיו יכוף בהכרח ואז ,נמתחים היד גב שעל

 ומן המוח מן מקורם האלו הורידים כל והנה .הגוף חלקי
 הורידים , תנועה איזו על האדם ברצון שיעלה ותיכף ,הנפש

 פעולת שמרגיש בלי מתנועע־ והאדם מהר חיש פעולתם עושים
 אמור .ושמיעה בראיה פעולתם מרגיש שאינו כמו ,הורידין

חני ענין אדם בני תנועות כל ט מעתה רו  על השורה אלהי'
 דרכו יבין מה ואדם גבר מצעדי מה׳ שנאמר כענין ,הנפש

) (משלי  שבתי ידעת אתה ותדע חקרתני ה׳ דוד וז׳ש .כ'
גו׳ וקומי אה ו הזה בפלא מספר המזמור כל ,ו ר ם וי ת  או

ם עי מ ש  :מתנועעים האיברים לרצונו תיכף כי רואה האדם. .נ
א הו ו ו נ נ ע אי ד ה יו ע שראוי מ י הנ ם ל ה  איך כלומר .מ
ל : התנועה זאת הגומרים והשתלשלותם התנועה סדר ן ע מיו ד  ה

ה צ ר ם שי ל :שיקום ורוצה היושב אדם .לקו ם כ רי ב אי  ה
ם רי עוז ם. כ י ע מ ש נ  וסבוב תנועתם פונים האיברים כל ו
א :קם שהאדם עד ורידיהם הו א ו ע ל ד  בוחן אינו האדם .י

חי :תנועותיו וכל ושבחו בלכתו הענין וכן ,זה ר רבעי א  .ו
ת, והחניה באורח ההליכה רי  וזרית רבצי, תרגום ורבעי ז

 יספר .הרגלת או למדת ר׳ל ,הסכנת דרכי וכל ,זהב זר מלשון
 אתה באמרו זה על דוד ונתפלא בתנועותיו כאדם ענין פליאות

 כח בו שיש ר״ל ,הסכנת דרכי וכל וגו׳ וקומי שבתי ידעת
רי :יחסון אשר בכל ולמטה למעלה דרכיו בכל להתנועע ב  א

ר בו ד  בחכמה בנוים והחוטם והלשון והקנה הריאה שהם .ה
ק :אודותיהם לפרש קטן חבור צריך וכמעט ,מובדלת ו נ תי  ה
ר ב ד ה מ א מ הו ע ש מ  יודע הפחות לכל הגדול ר״ל .שו

י שמדבר רון, והלשון הסה ע׳ הג  אף יודע אינו התינוק אמנם ו
 מלה אין כי אח״כ דוד שאמר וזה .ששומע מה מבטא אך זה

ה :כולה ידעת ה׳ הן בלשוני ז אי ב ב צ  הנקרא האלל הוא . ע
;בזה זה האיברים המחברים והחסחוסים בל״א סלאקס האר

ה ו אי נ ו
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 ומתקנם אותם מדמה הוא הננון בטעמי החזה כלי וכן .לדבר ראוי מיתר ובאיזה
 ״ובצרכו העתים בכל לו ומעבידם ממציאם יוצרם כאילו ;דבר באיזה יודע ואיננו

 דומה הבריאה ענין שאין מפני ,לכן קרוב או כן והדבר .לצרכו) ונ״א ,בצרכו (נ״א
 הרחים. יעשו ,לו וילך הדמיון על רחים עושה כשהוא האומן כי ,המלאכה לעגין

 להם וממשיך כהות להם ונותן האיברים בורא והבורא.ותברך ,נעשו שבעבורו מה
 היה אחד רנע והנהגתו השגחתו הסתלקות לב על, מעלים היו ואילו ,הרגעים עם

תהיינה לא איך ,תנועותיו בכל זה הושב החסיד וכשיהיה .כולו העולם נפסד
תנועותיו

נחמד אוצר
ה איז ב ר. ו ת כן :בל״א נערווטן הנקראים הורידים הם מי לי ו  כ

ה חז מי ה ע ט ן ב ו ג  מקום נותנת ואז מתרחכת כשהיא החזה .הנ
 מתפשכות והיא להתפשט החזה צלעות תוך5 הסגורה. לריאה■

 האויר נדחקת והריאה וכשמתקצרת ,הקנה דרך האויר ושואפת
צא,  בתנועה והריאה החזה מנגן או מדבר שאדם ובעת יו
 בחוזק הנגון או הקול מדרגת לפי תהיה התנועה וזאת רצופה

 עאנען הנקראים המדרגות הם הנגון וטעמי . בהולש אז
ה : המוזיק״א בחכמה מ ד ם מ ת ם או קנ ת מ  לחכמי נודע כבר .ו

 וידועים שוים בערכים יהיה אשר הוא הערב שהקול המוזיק״א
 אל הב׳ וכן הב׳ אל הא׳ המדרגה ערך שיהיה רצוני ,דוקא

 הם ערב קול להשמיע הנאותים והערכים ,ידועים בערכים הג׳
 ,ארבעה אל חמשה ערך והוא ,טערציע נקרא הא׳ ,ארבעה

הג׳ ,שנים חל שלשה ערך והוא ,קווינטע נקרא והב׳ ^ ו ק  נ
הד׳ ,פלשה אל חמשה ערך והוא ,סעקטע  ,אקטאווע נקרא ו

 שעליהם המיתרים הזמר בכלי והנה .אחד אל שנים ערך והוא
ם, מאלו באחד מתוקנים  אחד שמיתר שתאמר כמו הערכי

 ג״כ והשלישי ,ארבעה שאחריו והשני ,■גרגרים חמשה שוקל
 ,שבכלי המיתרים כל וכן ,ושליש שלשה שהוא הערך ע״ז שוקל
 מאלו אחד ערך על הולכים שוה בשיעור נמתחים שכולן בזמן

 .נגן להיודע עליהם לנגן מתוקנים אז ,הערכים ארבעת
 כלי עם ומתקצר מתרחב הגרון בפיו שהמנגן מבואר והנה

 וברפיון בחוזק הקול שיצא בכדי הנזכרים״ בערכים הנשימה
, להולדת המשודר נערך ן גו  בגופו מרגיש אינו והמנגן הנ
לו :מגרונו יוצא הנגון כיצד אי ה .יוצרם כ  יצר אשר הקב׳

ם :חלולים חלולים נקבים נקבים בו וברא האדם אס א צי מ  ט
ם ד בי ע מ כו׳ לו ו  כל ומעביד הקולות דרכי ממציא הקב״ה .ו

 בו לנגן האדם לצורך מזומנים להיותם הנשימה וכלי הכחות
רכו : שירצה געת צ ב ר :לזה צריך שהוא עת בכל .ו ב ד ה  ו

ב או בן  ממציאם יוצרם כאילו שאמר שזה ר״ל .לכן קרו
 ודאי כן הוא אבל ,רחוק דמיון בדרך אינו ,לצרכו וכו׳

ו,ממש הצורך בעת לו ממציאם שהבורא ה, קרוב א  ר״ל לז
י ממציאם שהקב״ה  :כדמסיק ,רגע בכל בנפש שנותן הכח ע׳

ה מ ן דו עני ה ל כ א ל מ  איזה כפיו בפועל עושה שהאדם .ה
ת בלתי בעצמו תנועה איזו לו שתהיה כלי ע  :בז האדם יד מ

א הו ש ה כ ש ם עו  מעצמם והולכים סובבים והרחיים .רחיי
ך :המים שטף ע״י או להם אשר הרוח כנפי ע״י ל  .לו וי

 מלאכתם לעשות קיימת הרחיים פעולת לו הולך שהאומן אע״פ
ה :זולתו רו מ בו ע ב שו ש ע  ודומה הטחינה פעולת ר״ל .נ

ך י ;בשבילם הרחיים שנעשו ממה לזה שי מ מ ם ו ה ם ל  ע
ם עי רג  :• רגע כמעט והשפעתו אלהי כח יסור לא כלומר .ה

לו אי ו ו נ י ם הי עלי ל מ ב ע  לסלק ה׳ חפן אילו כלומר .וכו׳ ל
 בכלליו תיכף נפסד כולו העולס היה ,אחד רגע השגחתו
ה :ובפרטיו שיחי ד (!נ סי ח ב ה ש ה חו החסיד אם .וכו׳ ז

מושב

ל ה קו ד הו י
כן לי ו ה כ חז  החזה כלי ענין הוא שכן ר״ל .וכו' ה

 ישמעם אשר הנגון שעמי אצל וכו׳ ומיחריו עצביו
ה כי :הנזכר התינוק נ א ה ה הו מ ד ם מ ת  ר״צ .או

 דוגמתם ועושה הנזכרים הניגון שעמי מחקה שהוא
 וחולליס כשרים נאות תקון ומתקנם קול בנעימת

 כלי אל ומתקנם כנוי ישוב או .בם מעייניו אשר
 קול מהם שיוציא באופן מתקנם שהוא הנזכרים, התזה

 ההוא הנגון טעמי להשלים משובח קול הדור קול נאה
 אותם מדמה לפרש עוד ואפשר חפצה. נפשו אשר

 בהוצאתם מתקנם מיד ואח״כ בדמיונו אותם שמצייר
ו :הפעל אל נ נ אי ע ו ד ו ה י ז אי ר ב ב  באיזה ר״ל .ד
 הרלב״ג כתב הזה החזיון וככל אצלו. זה ישלם כח

 נעמוד וז״ל,-וכבר ד׳ פרק ה׳ מלחמות מספר בשלישי
 תנועת על כשנעמוד הצורה רצוי החמר קבול קלות על

 כאשר שהאדם והמשל ציורו. לפי המשוערות האדם
 תיכף יתנועעו ,בנפשו מצוייר מה שיר לשורר רצה

 עד הנפלאות התנועות באלו הקול כלי ההוא מהציור
 אלו בכמו להמציא הזמר בכלי י המלאכה שתלאה

ת הזמר בעל יד אצבעות יתנועעו ובזה ̂ התנועות ע  בהנ
 מזולת רב בקלות בנפשו אשר מהציור הזמר כלי

 הענין וכן .שהעשה ראוי איך תנועה' בתנועה שיתבונן
 ירצם אשר באותיות וידבר יבשא האדם כי ,בדבור
 כלי יניע איך ואות אות בבשאו שיתבונן מזולת בקלות
אוי, ההם אות באות שיבשא בדרך הדבור . כר כ ״  ע
 י״ת פרק א' הלק בששי כתב אלה בדבריו וכיוצא
לו :שמה יעויין ,לסופו סמוך אי מר לא .וכו׳ כ  א

 הענין תוכן על לספק ישוב עוד כי ,מוסלש מאמר בזה
ל :וכו׳ כן והדבר בסמוך באמרו כ ם ב י ת ע ו ה כ ר צ  > ב

ר :ההם הכלים אל הצטרכו עת בכל ר״ל ב ד ה ן ו  כ
ב או רו כן ק . ל כו׳  יהב׳ שהבורא כן שהדבר ר״ל ו

 שעה בכל ההם הכלים לו והמעמיד הממציא הוא עצמו
ע ובכל  קרוב או ,שאמרנו כמו אליהם צרט כפי רג
 חכמתו שראתה ממנו נעלם ^חר אופן באיזה לכן,

̂  רצונו המשכת אל כלי במדרגת זה על פקיד להפקיד
 השגחתו בהסתלקות שכמו על המשרה מנתן ׳שלא ובלבד

 בראשון זה בישול על הורה כבר כי ,ההוא הדבר מן
י וז״א .והלאה הוא ומן ס״ש סימן נ פ ן שאין מ י נ  ע

ם כי וזה .וס' הבריאה  פועלים שם היות ע
ם,  בקרב הולכים יתברך פניו אין אם הנה אמצעיי

הפועב ועל . כלל פעל שום מזה יעלה לא מחניהס
ב: רמוה שלם שלם אמיתי פועל היותו שפתים ניב נברא הזה הקדוש קרו ה ו הי שי כ ד ו סי ח ה ה ו ב ש ו וכו׳. ח
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תיו  כעזר להם וממשיך תחלה בראם אשר הבורא חלק בהם נתן כבר כלם תנועו
 ,בבה עמו מתחברים והמלאכים עמו השכינה כאילו לעולם והוא ,בהשלמתם תמיד

 אותם ויראה ,בפעל יחברוהו לשכינה הראוים במקומות ויהיה בחסידות יחזק ואם
 הצורות רואים שני בבית החכמים טובי היו כאשר , הנבואה ממדרנת למטה בעין עין

ס, מדרנת והיא קול^ בת ושומעים ם, מדרנת ממנה ולמעלה החסידי אי בי ויקבל הנ
החסיד

יהודה קול
 ובחץ וגו' וקומי שכחי ידעת בחתה שזכר מה כל

 כל תעל ה׳ כי מהם נתבאר אשר ,׳וגו בלשוני מלה
 המועבעות התנופות מיני בכל לאלהיו כתו וזו זאת
/ תהיינה לא איך בו: ו כ  יתמוך לא איך ר״ל ו

 והנאות הפוב בבחירת זה חסיד של לבו דרכיו
 ה' בית יביא תנועותיו פרי כל ומראשית ,בפעולותיו

 ,יתברך שמו לכבוד בראש חלק בהם לו לחח אלהיו
 התנועות תחלה ברא ■ אשר הבורא הוא כי בהכירו

 להשלמתה, תמיד שפע להם ממשיך ק. אמרי וגס ההנה
ם להם וממשיך למעלה כאמור  ואמר .וכו' הרגעים ע
ר עז  ממציאם יוצרם כאילו שקדם במה אמרו כלפי ,כ

. לו ומעבידם כו׳ ך הבורא כי שכיון ואפשר ו שי ממ ת'  י
 העזר דרך הולך למו והוא ,הנזכרות לתנועותיו השפע

רו .הנאותים המעשים בחקון להשלמתם מ ^  ,כעזר ו
 ע״ד והוא ,אדם של בחירתו בו להתגדר הניח מקום
 במקומו בחירתו כח ובכן ,אותו מסייעין ליסהר הבא
בכל זה חושב החסיד כשיהיה יאמר או .ועומד סונה

נחמד אוצר
 מיל לו העושה היא ה׳ שיד פונה שהוא פגות ככל מושג
ך :חפן הוא כאשר לפנות א אי ה ל נ י הי ו ת תי עו ו  בולם תנ
תן בבר ם נ ה ק ב ל א ח ר בו  חושכ לכו אם דרכיו ככל .ה
 יתב׳ לו כהודאתו חלקו לאל נת; הנועותיו שככל ודאי זה ככל
ד :זה על ש ה בראם א ל ח  תואר תחלה כרא הקכ״ה .ת

ך : הגוף חלקי וכל האיכרים שי מ מ ם ו ה ר ל ד בעז מי  הוא .ת
 מפן פעולות שיפעלו תמיד ועוזרם הכחות לו ממשיך יתכרך
לו :ככחירתו רוצה הוא כאשר להשלימם האדם אי ה כ נ כי ש  ה
מו  :ידיו ומעשה ה׳ כפועל חושב תנועותיו שככל כהיות .ע

ם כי א ל מ ה ם ו רי ב ח ת טו מ  כמוס המלאכים התחכרות ככח .ע
 :נשמתו כרוחניות דכקיס הם אך אותם רוא׳ה שאינו כאופן עמו

ת מו קו מ ם ב הו : הקדושה כארן . הראוי רו ב ח ל י ע פו  .ב
ן עין :ממש אותם יראה עי  כהקין אוהם יראה כעיניו .ב

ה : כחלום או הנכואה מראה דרך ולא ט מ ת ל רנ ד מ  מ
ה א בו  מדרגת רק נכואה מדרגת עדיין זה ואין לומר רוצה .נ
בי :הנכואה מן למפה שהיא חסידים ם טו מי כ ח  הפוכים . ה

ם: ם שכחכמי ת. רואי ו ר ו צ  כענין יוסיפון כספר כנזכר ה
כעין החסידים ועדה מככי יהודה שראה ,היונים מלחמות

גדודי
 כל תהיינה שלא ונכון יציב הוא אמת איך תנועותיו
ר, תיוחסנה יתברך לבורא רק לעצמו להתיחס ולא ממש, תנועותיו ההם התנועות מ בזה הוא הנה כאסו כ

 והתמדתו הכח ראשית כי לו בהודוח. בראם אשר הבורא חלק ההן בתנועות נתן ותחלה .בבעליה הגדולה חצה
 בוראו לפני רצוי מעשה בכשרון בהשלמתם תמיד כעזר לתנועותיו ממשיך בחירתו מכס הוא כך ואמר ,ממנו

ה׳  ומידו הכל מידו כי ,ית׳ הבורא אל. בעצם להתיחס ראוי שזה להורות ,כעזר אמר הזה הפירוש ולפי .י
ת בוראו לו הכין אשר תנועותיו בהשלמת עזר כדמות רק אדם של השתדלותו ואין לו תנו5  ומעס שלם, במתטנ

 משלחן בה זכה אשר הכנתם משלמות בהם שקדם מה לרוב פרץ כי ענינס להשלים לפניו לו היה אשר
ה: בו א ג הו ם ו ל עו לו ל אי ה כ נ י כ ש מו ה  שתכלול יתכן וז׳׳ל, בו ולדבקה אצל עקב פ׳ הרמב״ן כדבר .ע

ב^מך ובשכבך בדרך בלכתך ממנו מחשבתך חפרד לא תמיד ואהבתו ה׳ זוכר שתהיה לומר הדביקה  פד ,ו
. לפני הוא אבל עמהם איננו ולבו ובלשונו בפיו אדם בני עם דבריו שיהיו  הזאת המעלה באנשי ויתכן ה׳

ר. ספר בעל רמז כאשר לשכינה מעון בעצמם הם כי ■הסייס, בצרור צרורה בחייהם גם נפשם שתהיה סז  ה
ם :ע״כ י ר ב ח ת ה בו מ כ  זורר כבודם, להיות בהם דבקותו מדרגת כשהגיעה בכס התחברותם קרא .ב
ת :בסמוך שיזכיר וכמו , בעין עין יראה לא עליו כבודם אך ,לשמרו עליו מו קו מ ם ב י י או ר ה ה נ כי ש  ל
ם, למראות המוכנת הקודש לאדמת כיון 5אב אמר א׳ סימן בזה וגס והלאה, ח' מסימן בשני שזכר וכמו אלהי

ע״ד ,מסנופת המנוקים למקומות שכיון נאמר או .וכו' לנבואה המוכן בעס הקדושה בארץ השכינה .:מצא3
 חון בשבתך והיה אזנך על לך תהיה ויתד מוץ שמה ויצאה למחנה מחון לך תהיה ויד תצא פ' הכתוב מאמר

 ויוכיח .וגו׳ קדוש מחניך והיה וגו' מחניך בקרב מתהלך אלהיך ה׳ כי צאתך את וכסית ושבת בה וחפרהה
 ואף .וכו׳ הכסא בבית הכנסו קודם החסיד שאומר מה בעיניך יגדל ואל באמרו בסמוך שיזכור מה זה על
ס ה : יותר נכון הראשץ הביאור את אני רואה זאת נ א ר ם וי ת ן עין או עי  המורה משפנו ממנו רחק .וכו׳ ב

ב, פ׳ ומכללם מהשני במקומות באמרו אלא מלאך לברי שמע או מלאך ראיית שיש בדעתך יעלה לא מ״
, נבואה של בחלום או הנבואה במראה כו' כ. ו ״ הר, בעלי קדושים בדעת ימינו תמכה רק ע כחוב שכן הזו

 באתגליא מלאכין תלת לגביה שדר וקוב״ה וכתיב יתיב הוה אברהם דאתגזר בתר חזי תא ,וירא פרק פם
 ,וגו' רוסות מלאכיו עושה כתיב והא מלאכין למחמי יכיל מאן וכי באתגליא דהא תימא ואי .שלם ליה לאקדמא

 קדישין רותין אינון ודאי דהא ,האי לך יקשה ולא .נשא דבני בגוונא לארעא ונחתי לון חמא ודאי אלא
 ותא .דלהון דיוקנא כחיזו ממש נשא לבני דאתחזו דגולמין וביסודי באוירין מחלבשין לעלמא דנחתי ובשפתא

, נשא בני כחיזו לון סזי אברהם מזי כו' כ. ו ״ תכיר אשר במקום אבל וז״ל, וירא פ' הרמנ״ן כתב וכזה ע
המלאכים



הכוזרי שליעי מאמר ספר34
 שבראו מאדוניו העבד לקבל שראוי מה עמו הנמצא האלהי הענין מכבוד החסיד
 קודם החסיד שאומר מה בעיניך יגדל ואל .לענשו או לנמלו צופהו והוא לו והטיב
 אחרי והתודותו ,לשכינה כבוד [בו׳] קדושים מכובדים התכבדו הכסא בבית הכנסו

 בענינה הזאת הברכה גדולה וכמה בהכמה. האדם את יצר אשר בברכת יציאתו
 תהלה שהקדים ,האמת בעין בהן מסתכל שהוא למי מלותיה מתוקגות וכמה

 בהיים שברא מה פליאות על למד ,לעשות ומפליא בשר כל ברופא והותם בחכמה
ר. כל החייםבאמרו כל וכלל ,והמחזיקים הדוחים מהכחות ש בענץ וקושרמצפוגו ב

האלהי
ל ה קו ד הו י

 ו&רשת הזאת הפרשה כענין אנשים בשם המלאכים
 לעס על איש וימצאהו וכן עמו איש ויאבק וכן לוט

 אצל יקרא כמלאכים נברא כבוד הוא רבותינו;
 הנפשות בזכי בשר לעיני יושג מלבוש, היודעים
 וידעס .ע״כ ,לפרש אוכל ולא הנביאים, ובני כחסידים

,האמת לפי גשמיים המלאכים כי קצת אומר שגזרו מה
ם  וכמו ,האש מגשמות דק יותר גשמותם היות ע

 יהיה כן ואם ,היכלות שער הפרדס בספר שכתוב
 הגשמות דקות רוב על קדישין רוחין הזוהר מאמר

 עוד בהתלבשם לא אם בשר לעיני יושג לא אשר
 הרמבץ דברי יובנו וכן דגולמין, וביסודי באוירין

 היא הלא מטבעם גשמיים היותם ולענין .זכרם שקדם
 והמלאך באמרו ג׳ סי' ברביעי החבר גלה אשר הדעת

 הדקים היסודיים הגופים מן לעתו נברא שהיה יש
 ודמותם צורתם כי הודיענו פםקא באותה ושם .וכו׳

תו, האדם כצורת  לעניו אך שיתבאר, כמו ודמו
 אחד מצד כי ,הכרח שום בדבריו ראיתי לא המלבוש

 כשיתבאר בפעל חבור בכאן שכנהו מה זה שהיה יראה
 ים אחר ומצד ,לעין מורגשים ביסודות התלבשם יעל

 J למשיג הנבראת הנפתרת העין מכח רק זה שאין לומר
ה :ג' סי' ברביעי שיתבאר וכמו י מ או ר ל ש ב ק  ל

ד ב ע  הכל יחוננו ויוצרו עושהו ירחמנו כי .וכו' ה
 בשמיני הפילוסוף זכר וכבר .זה זולת לא חסד בתורת
 טובתו למקבל המטיב אהבה גדולה כי המדות מספר

ב: אל המקבל מאהבת יותר ל המטי א ל ו ד ג ך י י נ י ע  ב
 לומר והכונה ,וכו' בעיניך יפלא אל אמר כאילו .וכו'

 היא נפלאת לא הנה עד הנאמרים הדברים שמכגז
 למלאכים החסיד שיאמר למה טעם נתינת רחוקה ולא

שכינה, לכבוד עמו המתחברים  בלי יביט זה שאל ה
 דברים באמרו יתברך דברו על החרד החסיד ספק
.זה זולת לא רצומ, עושי משרתיו כלפי הללו  והוא .

.עליון קדושי קדושים ,להם דבריו בכלל שיורה מה
 יציאתו אחר החודותו משפט דבר ממך יפלא לא גם

 ממה ,בחכמה האדם את יצר אשר בברכת משם
בכל חכמתו על כבר שהעירותיך ת׳ ם. אחד י ברי מהאי

ם התכבדו ומאמר הוזכרו כבר יצר אשר ברכה ע

ר צ ד או מ ח נ
די דו ם: נלחמים גאויר שפים אש ג ה גי אוי ה ג אוי מ ר  ש

בל ק ד ל ב ע ו ה י נ דו א  רנו מורא שיהיה לעבד. שראוי מה .מ
או :עיניו נגד נצב שרבו בעוד פניו על ר ב כו' ש  מורא הנה .ו

שקנאו הוא הרב אל בעבד  לגמלו ויכול אותו וזן בכספו מסנ/
א :לו ומעיב שבראו ממי שיירא מכ״ש ,ולענשו הו הו ו פ ו  .ג
לו :מעשיו כל רואה הקב״ה מ ג  :עבודתו על טובה לגמול .ל

ו שו א ענ אל :עבודתו ימרה אם .ל ל ו ד ג ך י ני עי  אל . ב
דו :בעיניך סימה יהא ב כ ת ם ה די ב כו  משרתי קדושים .מ

 ואעשה שאכנס עד ממני הרסו ישראל לאלהי כבוד תנו עליון
כ, אליכם ואבוא רצוני ״ ת והוא ע , דף בגמרא.דברכו '  ס

: כנזכר.בש״ע בזמנם לומר נוהגים היה כן ׳ ג ן מ י ס ח ״  א
ד ו כ ה ג נ כי ש  שמחשבותיו סנות כל שהחסיד לסי ר״ל .ל
 ואמנם ,בתנועותיו ידיו וכח ה׳ מעשה בזכרון רק אינם פונות
מל ואינו קדושה בדברי להרהר רשאי שאינו הכסא גבית  י

 שלא ומבקש זה במאמר מתנצל לכך ,ה׳ מעשה שם לחשוב
 דבקות עזיבת בעבור אוהו השומרים המלאכים ממנו יפרשו

תו :ההיא בעת ברוחניים מחשבתו דו תו ה רי ו ח תו א א צי  .י
 זה מתקן תכף בצאתו ,הכסא בבית דביקותו שעזב לפי ד״ל

, האל בסליאח בהודאתו תו מ כ ח  ה׳ יד מקצר זה שאין ור״ל ו
 ,נפלאה חכמה היא אבל ,רגליו אס להסך צריך אדם שיהא
 החכמה זה עם הכוללת בשפלים העצומה השגחתו להראות וכדי

 שלולא ,ה׳ יד משטר סחת נתון רגע בכל שהאדם הגדולה
ט הפסולת להוציא אופניהס על מעיו ובני כחותיו סיסובו מ  מ

ם מצרכו ביותר יפתחו אלו או , וימות מאדם יגוע  אינו כן ג
 או מהם אמד יפתח שאם בברכה שאומר וזה .להתקיים יכול

, ' ו כ ה; ובכל עת בכל אותו רופא שהש״י ונמצא ו ע ה ש ס כ  ו
ת ו קנ תו ה מ תי  :גדול בתקון מיוסדות הברכה מלות .מניו
ם די ק ה ה ש ל ח ה ת מ כ ח  חכמה האדם שבריאת ר״ל .ב

לה, דו  וברא . הנפש והיא בקרבו שם אשר אלהים רוח והוא ג
כו׳ נר^ים נקבים מ  גשמי גוף ברא הרומניות שעם ר״ל ,ו

 ועי״ז נסגר זה נפתח כשזה חלולים ובהרבה נקבים בהרבה
 כסדרן סמידין פעולתם עושים הכחות וכל וסובב הולך הדם
 הגוף חיי הוא וזה ,רגע ישקטו לא תכופות מתנוצנות ר^־בו וכל

ם :והכמות ת חו א ו פ רו ל ב ר כ ש כו׳ ב  ענין שזה ר״ל .ו
תו: וזה בשר, שהוא מצד בבשר הכרחי א חיו ם. שבר י י ח  ב

 את המחזיקים לכחות צריכים בשר שהם מצד חיים בעלי <כל
 למזון ראוי הבלתי מפסולת את ודוחים הגוף למזון הנאה
ל ;לגוף גדולה רפואה והיא ,לחון ל כ ל ו ם ב חיי כו׳ ה  .ו
שר: שהוא מצד באדם הכרחיי ענין שזה י״ל שר ב הו  ו

. ו נ ו פ צ הי בענין מחשבותיו קושר החסיד האדם מ »  :ה
ת לו בו ח ת פ' להרמב׳׳ס חפלה בהלכוחב

V׳
פליאות על למד :י

ל וכו' ל כ ל ו ם כ י חי  שפרמשים בקטן אמנם כי .וכו' ה
:ס״ח סי' בראשון שקדם כדבריו וכו' חכמחו מפליאח

ו ■וקושר נ פו צ  בפעל נעשים דברים בחחבולוח האלהיוח דעוחיו מצפון קושר הנזכר שהחסיד ר״ל .וכו' מ
עליהם. יקל בהם אשר לעמו הגיד מעשיו בכח לנפלאוהיו עשה זכר ה' ורחום חטן כי ,׳יהב וט5ר תקי3

זכרון
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 על התפילין נושא והוא מקובלות, ומהם כתובות מצות מהם בתחבולות, האלהי
 אותה שיראה בדי ידו אל מגעת רצועה מהם ואוצל מהראש והזכרון המחשבה מקום
 על יד 3ש ותפילין ,ועונה) רגע בכל תמימה ה׳ תורת לזכור (כ״א ,"השעות ״עם

ת, מבוע  וכמו בעולם, חושיו יטרידוהו שלא כדי הציצית ונושא הלב, ר״ל הכהו
 והנמול היחוד בתפילין והכתוב .עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא שאמר

 האלהי לענין כי מדהה, בה שאין טענה שהיא מפני מצרים, יציאת וזכר והעונש
 חושיו בכל מתגלגל כן אחר .במעשיהם וידיעה עליהם והשגחה בברואים התחברות

ם, האלהים חלק לתת ה הישראלי יצא אשר שבשעורים המעט כי קבלנו וכבר ב
בהם

ל ה קו ד הו י
 המורה שכתב מה דרך טל ,האושגים הענינים זכרון

 לא אס הדעות ,וז״ל ל״א פ׳ בשט בזה כיוצא על
 ויעמידוס ויפרסמום שיעמידום מעשים להם יהיו

מו ההכס ודבר .ע״כ ,ישארו לא לנצח ,בהמון פו  ס
 הפעולות אמנם כי ,התורה בכונות באמרו יקר היה
 המדמה יעוררו ,דבר על להורות בפעל העשותן בעת

ס  בדבר ולהתבונן השכלי הכח אל להוביל כן אמרי ג
 קנין כענין ,בנפש תכונה יקבעו ובכן ,עליו הורו ■אשר

ל ;ע״כ ,דבר כל לקיים סודר ם ע קו ה מ ב ש ח מ  ה
. ן רו כ הז הללו הכמות שני משכנות על ואמור פנים ו

ר צ ד או מ ח נ
ת לו בו ח ת  מורנשש שפולה העושים מעשי נעניני ר׳ל .ה

ת :במחשבתו בו תו ת ;בתורה בסירוש .כ לו ב קו  הלכה .מ
י: למשה נ סי ם מ קו . מ ה ב ש ח מ ח: הוא ה מו ל ה צ או  .ו
ם :ברכה לי אצלת הלא מלשון ה ת :ראש של מתפילין .מ ע ג  מ

ל דו א  בתפלה רצועות אורך שיעור שכן ,טבורו אל כלומר .י
מן א״ח בש״ע כנזכר ראש של ע :כ״ז סי בו ת מ חו נ  מקום .ה

א :נובעים הכחות שכל ל הו ש דו רי ט שיו י  יתפתה שלא .חו
ח :החושים הנאת אחר סונה להיות ענ ב :ראיה .ט ח״ א  ו

ל ג ל תג ל מ כ שיו ב חושיו כל אל לסבב מתגלגל החסיד .חו
חלק

שכתב מה נזכיר ושם .י״ב סימן בחמישי שיבא כמו
׳’הרמב״ן ל הבר: של לפעמו ומסכים שוה התפילין, בפעם פרעה אל בא פ צ או ה מהם■ ו ע צו ת ר ע ג  מ

ל . א ו ר  ממא בר רמי• אמר הרצועה, שיעור ר״ל שיעורה, וכמה הקומץ דפ׳ בהא רש״י כדעת דעתו גלה י
רצופה על שפירשו הערוך כבעל לא ,קאי ראש שצ ארצועה רש״י לדעת כי ,צרידא אצבע עד ר״ל אמר

ד, של . עם כ״ז: סימן א״ח סור על קארו הגאון הישר ספר על כתובה היא הלא י ת ו ע ש בכל תמיד ה
ל שעה: ע ע ו ב ת מ הו כ  חיייא ר׳ אמר כן על כי לבבך, על האלה הדברים והיו שנאמר מה לקיים וכו׳. ה

א :לביה להדי ליה ומנה מכוין הקומץ בפרק אכין בר ש נו ת ו י צ י צ הניא התכלת פ׳ אמז״ל כבר .וכו׳ ה
.מעשה לידי מביאה זכירה ,זכירה לידי מביאה ראיה ,אותם ועשיתם ה' מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם

ר, בגימפריא ציצית כי כפירוש ואמרו ״ג, הרי מופין וה׳ קשרים וממשה ת״  המביאה הזכירה ענין וזהו תרי
ם בנתינת המפרשים אצל נשברו וקולמוסים נשפך‘ דיו וכמה .מעשה לידי  ממנה ימשך ואיך ,זו למצוה פע

פ׳ בזה דבריו שיעויינו ראוי ,הרלב״ג ומכללם ,בכתוב המסופר ■התועלת ף.  הזהר מהמה ויותר .שלה סו
 חושיו יפרידוהו שלא כדי ציצית ונושא בכאן החבר שאמר למה כי ,ע״ז שער ראש העקידה בעל שכתב במה

 המפזר הלבן המראה בין אמצעי שהוא ,פבעו הוא כך התכלת עין והנה באמרו, שם דבריו יסכימו ,שעולם
שניהם, כמשותף והוא המקבצו, השחור ובין יהראות  הוא כי ומקיימו הראות מהזיק הוא זה שמפני עד מ

ם והוא אצלו, נאות תו, וראיתם לציצית לכס והיה פע  העין הלבן, חופי בין תכלת פתיל כשימילו כי ירצה או
 בכל שהמצוע יתבוק כן ידי ועל ,שמחזיקו לפי בתכלת ויסתכל ,שמזיקו מפני בלבן מהביפ יברח מעצמו

 בכל שהבגדים בגדיהם בכנפי התכלת להפיל נצפוה כן על כי מעצמו ויתכוין ,והנאות הפוב הוא הדברים
ד :מקומו בשער שם יעויין ,וכו׳ המדותיים הקניניס אל כנוי מקום ו ח  .והעונש והגמול :שמע בפ' .הי

. וזכר שמוע: אם והיה ■בפ׳ כו' כי קדש־ בפ׳ ו ה. הי אך: ו / הטענה שהיא מפני יבי ו כ  שזכר וכמו ו
 א׳, סימן בראשון שכתבנו וכמו ,מופתית בלתי ראיה על מורה מענה לשון היות ועם .כ״ה סימן בראשון

ה שהיא אמר מ״מ  ,המתעקשים אצל רק מדחה לה ואין בסונה מאד חזקה להיותה מדחה לה שאין פענ
רי :פ״ד סי׳ בראשון הכוזרי שאמר וכמו ח ל כן א ג ל ג ת ל מ כ ו ב שי  .וכו׳ בהם האלהים חלק לתת חו
 וזה ,עליו סובחו על ית׳ אותו יברך כברכתו אפר הוש ,החושים מושגי כל מעין בשמו ולברך לו להודות ר״ל
 תנועותיו תהיינה לא איך למעלה שאמר מה על הראשון לביאורנו פנים מסביר הזה והלשון .מעולמו אלוה חלק
כו': הבורא חלק בהם נתן כבר כלם ט כי ו ע מ  בסוף הרי״ף והביאו התכלת פ' כאמז״ל .וכו׳ שבשעורים ה

 ,מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה שנא׳ יום בכל ברכות מאה לברך אדם חייב אזמר ר״מ היה תניא .ברכוה
: *) ע״כ ומגדי, באספרמקי להו ממלי ברכות נפישי דלא ויו״ס בשבתות אויא בר חייא א״ר .מאה אלא מה הקרי אל

המפורסמות
ר *) כב  זירא ר׳ של ביאורו דרך על ,סלה ישועתנו האל •לנו- יעמס יום יום ה׳ רוך5 דוד מאמר זה על המלצתי ו

המתחלפות וההוראות הברכות מעין תמיד אותו לברך שראוי ר׳׳ל ,ברכותיו מעין לו תן ויום יום בכל מברכין כיצד פ׳ •שאמר
שעומס
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ה ,המפורסמות מהם פחות לא ברכות מאה הם מהתשבחות חובתו ידי בהם ה א  ו

שי וכל ,עליהם יברך ומראות ושמועות ומאכלים בריחנים להשלימם ישתדל כן  א
 כל צדקתך יספר פי דוד שאמר וכמו ,האלהים אל מקרבת תוספת יהיה יוסיף
 אבל המנין' יכללהו לא שבחך כי לומר רוצה ̂ ספורות ידעתי לא כי תשועתך היום

 נכנסות ספק מאין והיראה והאהבה .תמיד ממנו אמנע ולא ימי כל עלי אקבלנו
 תביא שלא כדי ,תוריי כשעור ומשוערים ,השווי) עם (נ״א הענינים אלה עם כנפש

̂ והבטלה והתאוה השחוק אל שמביא מה אל טובים וימים בשבתות השמחה
ולהמנע

יהודה קול
. ת מו ס ר פו מ  המאה בחקוני מסודר מסהר בא שכבר ה

 האלה בהלכוה הרמב״ם וזכרם באינו המורגלוח ברכות
ר :ז' ס' ח א  הנראה לאי זהו .וכו' ישתדל כן ו

 הי״ח בהם מחאללים אנו שאין אובים וימים בשבתות
 סובה עלינו המוטלות המאה מערך נגרע ובכן ברכוה

 האסארמקי והם ,ומאכלים בריחנים להשלימם צריך
 וכל .זכרו שקדם התכלת א׳ במאמרו שנזכרו ומגדי

 נכון ויותר .א״ז .תאלה בהלכות להרמב״ם הוזכר זה
 I לה הקודמת מהם מלה עם המאורסמוס מלה לקשור
 מסאר הניחו אמרי כי / הנמשכים דבריו עם זה ולסבר
 ט כאמרו ,המסאר יושלם איך באר הואיל המאה
 המלס שאין המאורסמות הברכות תהיינה מהן הקצת

ם/ בכל מהן  שהרית שמע קריאת של ברכות כשבע יו
וכיוצא, האלות לשלש ברכות עשרה ותשע וערבית
 ומאכלים ברימנים כך אחר להשלימו ישתדל והשאר

 ויומא יומא בכל לאו החול בימות אאילו כי ,׳וכו
 הנזכר בא׳ המסודרות ברכות המאה כל לומר מתרחיש

 וימים בשבתות באמרו שם שהורה וכמו ,להרמב״ם
ת; שבע שהתאלה כוובים מ ר  נתחייב לא אם וכן ב
 כל ישן שלא כגון האלו הברכות בכל הימים בשאר

א, לבית נכנם ולא חגורו התיר ולא הלילה/ ס כ ה
/ האירות מן ברכות מאה להשלים צריך ,באלו וכיוצא

ם דבריו עם מהם מלת לחבר חאצת ואם .ע״כ  הקודמי
 מלת שהחבר ובלבד / בידנו נאסד הזה הביאור אין

ם המאורסמות  יושלם המאה׳ שמססר להורות / הנמשך ע
 י וכו׳ להשלימם אח״כ שישתדל מה ובין המאורסמות בין

ת עו מו ש ת ו או ר מ ך ו ר ב ם י ה לי  איך ביאר .וכו׳ ע
.הזדמנוהן .לשי נוסאות עוד יש ברכות המאה על

מי טובות בשורות על הרואה פ׳ כדהנן  הכווב ברוך או
/ האמת דיין ברוך אומר רעות שמועות ועל והמטיב

 מקום הרואה שם כמבואר לברך חייב ראיות כמה ועל
 נסים שעשה ברוך אומר לישראל נסים בו שנעשו

כו׳: הזה במקום לאבותינו ם ו רי ע שו מ ר ו עו ש ב

נחמד אוצר
p b ה :אלהי א ת מ כו ר ת(דף .ב סו  מאיר ר׳ תניא מ״ג) כמנ

 ה׳ מה שנאמר ברכות מאה יום בכל לברך אדם חייב אומר
גו׳  / תקנם המלך דוד כי גאון בשם מ״ו בסימן העור וכתב .ו

 יודעים היו ולא מישראל נפשות מאה מתים היו יום בכל■ '3
 בכל ברכות מאה להם ותקן ברוה״ק והבין שחקר עד מה מל
ל. יום א, כך ברכות מאה ומנין־ עכ״  לישן כשהולך בלילה הו

 הרי ,ב׳ יצר ואשר ידים נטילת על ובשחר ,׳וכו המפיל מברך
 (ברכת חסדים הגומל •עד נשמה מאלהי ברכות וט״ו ,■ג׳

ם נוסח לפי אינה כח ליעף הנותן  מנהג הוא ורק הקדמוני
כו׳ הגומל עד שינה המעביר מן וכן ,אשכנזים  ,אז) ברכה ו

ח, הרי ״ ג׳ י א, התורה על ברכות ו כ׳׳ ־ רי  ציצית וברכות ה
ה, הרי וישתבח וברוך ותפילין ״  קריאת וברכות כ

 ברכוה ונ״ד ,ל״ב הרי ,ובערב בשחר ולאחריה לפניה שמע.
 .ברכות ושש שמונים הרי וערבית ומנחה שחרית עשרה שמונה

א שהו  לכל שבע ברכות י״ד מברן ובערב בבוקר אוכל מ
ג׳ ,והמוציא ,המזון קודם ידים נעילת כיצד ,המודה  ברכות ו

, מר6 ון מז  הגל בין הרי \•, הרי ולאחריו, לפניו היין ועל ה
 שאחריהם ובזמן .הקדמונים בימים שהיה מה לפי ברכות מאה

 עשרה תשע תפלה שלכל ,עשרה בשמנה המינים ברכת שתקני
 הרי ,המזון בברכת והמטיב הטוב ברכת תקנו וכן ,כרכות

אחר : ברכות ק׳׳ה והן ,מאה על יתירות ברכות ממש  כן ו
ל ד ת ש ם י מ לי ש ה  אלהי ענין עה חושיו להשלים כלומר .ל

ם :■רגע ככל חני רי ם ב לי כ א מ כו׳ ו  ישלים הריח בברכת .ו
ח, קוש רי ם, חוש ובמאכלים ה ע ט ת, חוש וכמראות ה  הראו

 ,הבשמים על הוא הריח ברכת ואולם .השמע חוש ובשמועות
 מכל בזה וכיוצא נס בו שנעשה מקום הרואה המראות וברכות
 ברכות הוא השמיעות וברמת .רכ״ד בסימן בש״ע הנזכר

 היא אם שהחיינו או והמטיב הטוב מברך הטוב על ההודאות,
 ונזכר להם וכדומה אמת, דיין כרוך הרע ועל ,כלכד לו כוגעת
ם : רכ״נ סימן גש״ע מ לי ש ה ל  יושכי השלימו וכי מלשון . ו
) ישראל(יהושע את גבעון ם :י׳ ה שווי עם : בברכות .ב  ה

ם רי ע שו מ  השמחה ובמקום השמחה עם שוה שהיראה ר״ל .ז
 הזה עולם בעניני להתענג בא שאם שתאמר כמו ,היראה 00

חד א  הוא אשר בברכתו צדקו לפניו והלך נפשו ולשמח מחושיו נ
ל :עליה קדים9 ה א א מ בי מ ק ש חו ש כו׳ ה אלו שגם .ו

מקורם

י רי  בשעור משוערים / כאמור מהס הנמשכים והיראה האהבה יהיו הנזכרים העניציס שמכח ענינו .וכו' תז
. ומשוערים השווי עם באמרו ביאור חוספח ובנ״א .וכו׳ הוריי כו׳ שס כי האהבה/ כנגד השממה וזכר ו

שממה
 ט / בנעימים לנו נפלו חבלים רק ,ממנו יכבדו כבד כמשא לטרח עלינו יהיו ולא שעתן צורך לפי עש בכל עלינו שעומס

דרך ועל .הברכות במצות תורה להם הרבה לפיכך עולמים לתשועת ישראל את בהם לזכות המקום ורנה ,הלה י־ועתנו האל
שיהיה בישראל זאת תהיה איך ר״ל ,בהמיה ,לנו יעמס יום יום ה׳ ברוך ,לאמר כונתנו ביאור על הזה הפסוק נועם יבי וה

והלא עלינו הזאת העבודה תכבד ואיך ,פעמים מאה עד ויום יום בכל ה׳ ברוך לומר צריכים שהם מה מעמסה לאבן עליהם
ה, ישועתנו האל ל ד, עלינו השופעות טובותיו לאוצרות קצה אין מחבירו מרובה ברכתו יום ובכל ס מי גיס אחינו יאמרו ולמה ת

:במערב שוקעת שהיא שעה עד במזרח זורחת שחמה משעה מפינו זז קלוניו יהיה ואיך ,׳ה יכבד שמו לממן ישראנ
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 מהמהילת שמי־אש גכול אל היראה תוציא ושלא ,כראוי בעתם מהתפלות ולהמנע

 .שהננו במה מהשבחה הבורא שיצוה מה כל ויעבור ימיו כל דואג וישאר והסליהה,
 טובת על שבהו וימעט ,אלהיך ה׳ לך נתן אשר הטוב בכל ושמחת שאמר כמו

ה כי , האלהים שי  עבדת לא אשר תחת בו שאמר כמו ויהיה ,השמחה אחרי הולך ה
 הקנאה תוציאנו ושלא■ ,וגו׳ אויביך את ועבדת לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה׳ ־את

 נפשו ותטרד ;והנטירה תכעס לידי ,החכמות ובדברי עמיתך את תוכיח בהוכח
ת. בעתות מהזדבות) (נ״א ״מהזדככות  ישוב הדין צדוק בלבו ויישב התפלו

צדק בנפשו כשיתישב ;בעולם ההוות והצרות מהפגעים ולמסתור למגן לו שיהיה
בורא

יהודה קול
 וכאממ חבה^ מרוב הדברים בהעשות שורה שמחה

 והאהבה היראה בין נמלקס חורחנו כי נ' סימן בשני
 מאהבתך עצמה במצוה שתשמח אמרו עד וכו׳ זהשמחה

ה: המצוה א ב ל ש א ו צי ה תו א ר כו׳. הי  היתה כי ו
 אשר משוערת בהגבלה הראויה היראה מגדר יוצאת
 עמך. כי דוד כמאמר ,זה האך רק היאוש סבת איננה

 בעלה היתה הסליחה שלולא ר״ל ,הורא למען הסליחה
 ואין ,נואש החומא יאמר אמור כי ,מעיקרה היראה

 אשר ברעה הוראתה אמתת כפי מבוא היראה לענין
ס; כל על הירא את תמצא  דאגה הקרא אז כי אני

 !באמרו דברים פ׳ ראש הרמב״ן דבר והוא• .יראה לא
 והמחילה הסליחה כי ,רחמים מלא רחמן הקב״ה כי

 וכענין ,בעבודתו אדם לבני ועזר סיוע יתב׳ ממנו
 :ע״כ / תורא למען הסליחה עמך כי הכתוב שאמר

ענין .וכו' ויעביר׳  גדול מקצוע שהיא השמחה שיבעל'
 ביראה ה׳ את עבדו דוד מאמר ע״ד ̂ המצות בשמירה

 ששון כי לעולם עדותיך נחלתי ואמר ,ברעדה וגילו
 כי כ״ע שרק בשני המורה מאמר וכעין .המה לבי

 שני הס ההיא באמונה והשמחה באלהיס האמונה
 שהיו מי מכל לעולם ישתנו ולא שיסורו א״א ,מנינים

 והשממה היראה בין הזה הנכבד וההתמזגות .ע״כ y לו
 ,האלהית בעבודה נמצאה מיוחדת סגולה היא
 אלא אהבה במקום ויראה יראה במקום אהבה לך אין

 אודותיו על דבר אשר והעיב .בלבד הקב״ה של במדתו
ה' בעל ד  שער ראה ש' גם ס״ז שער אמור ש' העקי
שמח; והיית אמרו על צ״ד  תורה אך מלת כי כתב אך.
מקום אל ישקיף וכו׳^ היראה עם השממה הששרה מל

נתפר אוצר
א :השמחה מקורם ל ש א ו צי ה תו א ר כו׳ הי  תאמר ושמא .ו
 , במועדים לשמוח נצמוינו למה הרעות מקור שהשמחה מאחר
 השחורה המרה גבול אל היראה תגלגלנו שלא כדי שהוא

 :למכתם הרוסה אין כאילו תמיד ודואגים ורועדים המיאשים
ד עבו ל וי ה כ ה מ צו א ש ר בו ה ה ח מ ש ה ב מ . ב ו נ נ ח  ש

 ההסתפקות מן לאלהים והשבח לנפש הסתפקות מביאה שהשמחה
ט :מקורו ע מ חו וי ב כו׳ ש  קמיד בדאגתו שוכב היה אילו .ו

ח כי :ה׳ בשבח ממעע היה ב ש ך ה ל כו׳ הו  רואה כשאדם .ו
 המעיב הטובה לבעל שבח נוהן מחשבתו לפי בטובה נפשו אס

ת :עמו ח ר ת ש א א ת ל ד ב גו' ע  אלהיו טובות שהיו .ו
 לעבוד כדאי שאינם לפניך ודומה בעיניך קלים לך נתן באשר

ת :השמחה עבודת אלהיך ה׳ את ד ב ע ת ו ך א בי  ברעב . אוי
עכ׳ז וירעיבוך יענוך האויבים כל, ובחוסר בעירום ובצמא  ו

א :קשה עבודה אותם לעבוד מוכרח אתה של י ו אנ צי  תו
 יודמן שאם כדי שמחה במעט דעותיו למזג צריך האדם .וכו׳

 בדברי עמו להתוכח׳ או חבירו את להוכיח־ לאלהיו לקנאות לו
 :והננייסה הכעס מוליד העצבון כי ,כעס לידי יבוא חכמה

רד ט ת . ו י ש פ  כםעח כוונתו לוכך נפשו יטריד העצבון נ
ב :התפלה ש בו ויי ל ק ב  במדת גדול כלל זה ;הדין צדו

 כדיני להודות נפתח מקור לבו שיהא ,ה׳ ובעבודת החסידות
 דומה ושיהיה ,ברעה בפגעו והשקט שאנן לבו ושיהא ה׳

 כמו הרעה על ושיברך ,בטובה כמו ברעה פגיעתו בעיניו
 ויסר צדיק פעלו תמים שהצור תמיד כשיחשוב הטוב על שמברך

א :הוא ה ן לו שי מג כו׳ ל  לווגן לו יהיה הזה היישוב .ו
 כי ,רע דבר פתאום בו בפגעו השי׳ת מדות אחר מלהרהר

 מבינים איננו שאנחנו אך בצדק חכמתו גזרה כך כי יחשוב
ב :כבודו כסא לפני עול אין אמנם ,הסבה ש תי שי שו כ פ  .בנ
 עם הבורא שעשה והחיים הצדקה להבין לב כשיתן כלומר

•מזונותיהם להטריפם בהם השגחתו שם ואיך האלמים חיים בעלי
בחכמתו

א :שם הוא זורח כי שואף ל ש ו ו נ א צי ה הו א נ ק  ה
 הראויה התוכחח מטנין ויצא הלכושת נקם כגדי וילכש זרה קנאה כמעיל יעכוה לאלהיו קנאחו תחח אן .וכו׳
 הכעס ענין אל גבולה חהרוס לא סכמה שחרבה הפואריס קנאח וכן .האלהי הרצון האך ונעירה כעס אל

ק; בלי הכונה האסד כי והנטירה.; א ד ס ר ט ת שו ו פ ת נ ו כ ד הז ת מ ו ת ע ת ב ו ל פ ת  נפשו אה שאם . ה
ק ולא ,בו נאשו חישר לא הנה ,הנזכרים גבוליו מהריסת ישמור לא ח  ולהזדכך שמריו על שוקט היותו לו י

ה ה ר ה ט  :וכו׳ נאשו מטהר החאלה ובעת באמרו ה׳ סימן למעלה שזכר כמו ,זכה תאלתו לצורך נאש של ג
ב ש י י ו ז ב ל ק ב דו ן צ די ב ה שו ב וכו׳ י ש תי שי שו כ פ נ ק ב ד א צ ר ם בו י חי ה ה סנ ה / ו כ  ליו אל שבהשיבו ו

תו, יאה הכל מפלס צדיק מעגל ישר והוא מישרים; עולם של לצדיקו ארח כי ע  כל על דעתו ינוח אז ב
 ה׳ ביד ומאזני,משאט פלס הלא באמונה מעשהו וכל ה' וישר טוב באמרו ;שואות לנוכח וישמח אוחו הקורות

 שיישב הזה הישוב ע״י בחבה עליו הבא כל יסבול ובכן .חי אדם יתאונן ומה ראה לא ה׳ בריבו אדם ולעות
ב וז״א .ימצא ומטחה באנחתו ייגע ולא ;כאמור דינו צדוק בלבו שו ה י הי ן לו שי מנ  ובאמרו .וכו׳ ל

, החיים בורא צדק בנאשו •כשיחישב כו׳  חכמתו מאליאוה המאורסם על החאוש להעביר בו כיון ו
ם הבעלי בבריאת מעשהו זצדקת בידע יעלה הזה המפוש ומן ;צרכיהם משפטי ולכל דבריהם לכל כלס חיי

סכל ,
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ת ושאין ,בחכמתו ומגהיגם וממריפם החיים בורא  משיגות אבל פרטיה משיגות הדעו

 על המורות מהפליאות שכלל ומה ,בהם הבריאה מתקון רואות שהם במה כלליה,
מחושים לו צריך שהוא מה מהם וגדול לקטון שם באשר ויכול, יודע וחפץ חכם בוגת

נחמד אוצר
אין :גסכמתו ש ת ו עו ד ת ה ו ג שי ה מ טי ר  האנושי שכל אין .ם

מו כל נועה להשיג יכול ע שהוא מס ופרנו ס  :חיים לבעלי מגי
ל ב ת א ו ג שי  הבריאה שבחכמה הכלל משיגוה הדעות כללייר,. מ

 עדות שממנו ,חיים מהכעלי ומין מין כל במקון שיש סס
ר :התקון תכלית על בהם הסתכל בראם שאשר נאמנה ש א  ב
. ם p שהשיש: ש p V .ל ו ד ג : שבמין ו ן מי ב ה ו א מ הו  ש
ם :לקיומו המין לאותו .לו ו!ריך. שי חו ם מ רי ת ס  כמו . נ

 כסוס האדם בידי שמזונותם בע״ח מיני שכל ד״מ שתאמר
ד, ר פ , לקבל אדוניהם להכיר הכרס כח להם שם כ תו ד בו  ע

 בעלי וכמו ,בעליו אבוס וחמור קונהו שור ידע שנאמר כענין
ף  יפרשו החורף קרירות לסבול גכחם שאין והנן כחסידה מ

אל לסימן כנפיהם פו עו מי קרבה בשירגישו החמים מקומות וי  י
 הצפון בארצות מקומותיהם אל מוזרים הסתיו וכשיעבור ,הקור

שם, לכלכל וזרעונים הארן מתבואות יותר ימצאו ששם בעבור  נפ
ס הכתוב נכמ״ש ס ותור מועדיה ידעה בשמים חסידה ג סי  ו
ר ה ידעו לא ועמי בואנה מת אס שמרו ועגו מי ר (י גו׳ ) ו . ח׳

וזה

 מחושי־ם לו צריך שהוא טה מהם וגדול
נסתרים

יהודה קול
ני על ודעת כחכמה ירדוף צדק שצדק* שכן סכל  פני

ב יפישכ וככן ,גביהן על בשלמותו העולה האדם נ  נ
 משכע הנראה ולעי .למעלה שזכר הדין' צדוק החסיד

 שוה הנהגה כי ,ולפרטים למינים החבר אצל אהד
ד ינוח איך שאל׳׳כ ,יתב׳ מאתו מושגהת לכלם  החסי
ם בבריאת הבורא צדק בחינת ע״י צרה ליום  החיי

 מסכו (כמסופר וצווח עומד אריסטוס והנה .למיניהם
 באישי הנופלות התנועות כי י״ז) פ' בשלישי המורה אצל

קרה, נופלות הם המין  אריסמום אצל זה ואין במ
̂ שמה כמבואר וכו' מסדר בסדור ולא• מנהיג בהנהגת

ם למינהו־ לאדם המינייח בהשגחה מודה ליותו ע
 בלתי הזה שההבדל אלא .למיניהם הנמצאות וליתר
^ כלל בין להבדיל יבא לפניו ולא החבר אצל נחשב ר פ ל

 אשר איש ומושגחים נסקרים אחת בסקירה כלס כי
ם .בם ישגיח כמדרגפו  לשום יבא הבדל לפניו לא ג

בפ׳ המורה וכדעת ,לעדר עדר בין נבדל היכר ריוח
ם כל אשר הנזכר ר סי ה' מהשגחתו החוצה אותם הוציא האדם בלעדי ה ם. י ה טי  דבריו שם החבר אולם בפר
ם תב' השגחתו שצדקת סברתו על מוכיחים עדי  ומשסטר שבתחחוניס, המעולה האדם מין על אל כהררי י
ם ת׳ שהבורא ז״ל אמרם ררך ועל .ה׳ יושיע ובהמה שאדם עד ,השפלות הנמצאות יתר על רבה סהו  יושב י

ס; ועד'ביצי ראמים מקרני וזן , סי׳ בראשון כמבואר כני ״ז ם וכ״ש ע  המורה כמאמר במקצת דין פעל הודאת ע
ן וזוקק שנזדכך מה כל אבל ,גמורה עזיבה מין כל אישי ג״כ נעזבו לא אריססו דעת ‘שעל הנזכר בפרק  פ
 וידחו לו שיאות מה אליו ימשכו קצוב, זמן שישמרוהו כמות בו נתנו הצמיחה צורת שקבל יעד ההוא החמר
. בו תועלת שאין מה מעליו ' ט ה. לענין לאישים מין בין להבדיל שאין י״ח פ׳ ראש המורה כתב וכבר ו  ז
ם, או איש הוא אמנם לשכל חון נמצא כל רק נתצא; מין לשכל חוץ שאין שי  כל כי דבריו מכלל לנו ויצא אי
שיו, כן גם יאות במינו השגחה בו שיתואר מה ם, במין יח׳־דבקה השגחתו כי שבאמרנו עד באי אד  לכל ה

 הכנתם מדרגת לפי דרכיהם כל על עיניו כי ,אישיו פרטי על שיובן ראוי עצמו זה ̂ משפטיו ולכל דבריו
 יצירתם לענין בע״ח שאר במיני יתב' שהשגחתו באמרנו וכן .שמה שמבואר !כמו ,ההיא ההשגחה מול אל

ם מם(אך לעמידתם להם הצריך כל ע קיו  לא ובלעדיו באדם מיוחד אמנם זה כי ,מאורעותיהם לענין לא ו
 ההשגחה ,•)מגונה והוא אין הבהמה מן האדם ויתרון ,הבע״ח שאר מדרגת על רגלו ואת ידו את איש ירים
ם ביצירתו אותם ברך כברכתו אשר איש ,מין כל לאישי עצמה ההיא  .ומיט אישו לעמידת הראויות כחותיו ע
 להיות הים כדגי אדם לעשות איננה פניו מגמת כי ,מבר של דעהו אמתה לידיעת זו בחינה הוציאתנו וכבר

ת, הקורות לכל מושגחיס אישיהם כל רעו  ויערוך לבדו, האדם מין באישי אצלו פשוט זה היה רק והמאו
 יתרון כפי האדם אישי השגחת לעומת זכרנו אשר השגחתם ענין כפי מדברים הבלתי החיים השגחת ערך

 מדרגתו לעוצם הבע״ח שאר ממיני כאחד באישו היה האדם הן כי וכ״ש ,בם המיוחדת ההשגחה מדרגת
ם. ה כן עלי ל' ע ם, הבלתי וכבע״ח כבצמחיס למינהו באדם נאמר לא ו  למעלה כמינו אישו כי להורות מדברי
 מתחלפים האדם שאישי אחר ,וז״ל י״א פ' ברביעי העקרים בעל דבר אשר מאד הדבר אלינו וקרוב .ומשיבות
ר, על חיים מהבעלי■ אחד מין מהתחלפות גדול יותר שבהם^ההחלפות השכלי הכח בשלמות ח א ד ה  שנראה ע

 ראוי ,המלאכים במדרגה להיותו קרוב ואמר מדברים הבלתי חיים הבעלי במדרגת להיותו קרוב אחד איש
ם בבעלי שהיא כמו ההשגחה התחלפות האישים בין שיהיה כי אם  שיהיו מזה ויתחייב ,המינים בין חיי

ריו. ע״כ בשלמות, מדרגותיהם התחלפות ■כפי האדם אישי בין מתחלפות ההשגחה מדרגות ב  הרלב״ג ומדברי ד
 בהשגחתו עשה אשר ית׳ נפלאותיו לזכר ג״כ דבריו עלו ששם ,וה׳ ד׳ פ׳ מלחמותיו מספר ברביעי לוקחו

ם בכאן החבר שזכר מה מעין ,•החיים כל על ה :עליו הבורא בהשגחת האדם יתרון הוראת ע מ ל ו ל כ  ש
ת או לי פ ה ת מ רו מו ל ה ת ע ג . כו ׳ ו כ ו מ כ  על המורות מהפליאות בהם הבריאה תקון שכלל מה ר״ל ח

ה ם, סנ כ שה: בחכמה כלס כי ח . ע ץ פ ח  מסדר על מורה מוגבל, לתכלית והסדר התקון שלמי היותם כי ו
מגביל, טין ממטין זולתי וההגבלה הסדור ואין ו עצסכרצי! וזהו והגבלתה, סדורה שלמות אל מלאכתו י

והמפ! .
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 לצבועיס ושם ,לרוחות ראויים מפיקים הכלים ושם ,ואיברים ורוחות וולאיס נסחרים

 המורך• ומדו/ הבריחה כלי ולאיל לארנבת ושם ,והטרף הדריסה וכלי חניורה מדת
 מהצדק בזה יראה ̂ הרוחות מן וערכם ותועלותיהם האיברים בבריאת שמתשב ומיי

 המחשבה־ שנון יבא ואם ,הבורא בצדק ספק בלבו ישאיר שלא מה ,החכמי והסדור
שיב ,לעכביש והזבוב ,לצבועים מאכל היא באשר הארנבת על העול לו הדראות* י

א עליו . להראות *נ״
נחמד אוצר יהודה קול

החפץ ס ו שו כמו ,הא שני שכתכנו ו מן כ ם :ו׳ סי ש ח שאין מה גפלאה הכרה ה1ו ו נ  הרזמיס מקומוח להשי; האדם ג
ס מלשון לרוחות. ראויים מפיקים הכלים קי אי : כחכמות ליודעים כלתי זרע ומקום הארץ מן והקרים מ

ה ̂ מוציאים שענינו , K אל בחן סנ ה  הכלים ששם ו
 הבעלי צורך כפי למקום ממקום הרוחוח המוציאים

 ויחוקנו ,כ״ו סי' כשני שאמר מה ע״ד ,כראוי חיים
 ההולכות כרוחות האיכרים ושאר העכול כלי ק גם

 :כיארנוהו ושם ,והורידים והעצכיס הדפקים מן אליהם
ם ש ם ו י ע י ב . מ כו׳  על צכע כשרש רד״ק כתכ ו

 (ש״א המדכרה הצכועים גי על שקףxר אמרו כיאור
 מאיר ר׳ חז״ל כדכרי הנזכרת חיה הוא צכוע ,י״ג)

 אפא ופירוש ,אפא זה צכוע ואמרו ̂ הצכוע אף אומר
ה, ע פ רון, אותיות להסתיר מנהגם כן כי א  וכן הג

א, למילה הצכועים גי על ח״י עי  הצכוע וככ״ר אפ
א, לוכן של מעפה הזה  כמנין צכע מיני כו ויש הו

ס .ע״כ ,החמה ימוח  צכוע שם שקורא עוף ימצא ג
ה עליו רמי  וכתכ ,לי נחלתי צכוע העיש י״כ) כאמרו(י
 כאילו כן לו קראו גוונים גוונים שהוא לפי 'ק.1רד שם
 צכוע שהוא אחד עוף הוא כי ואומרים ,צכוע ה-וא
תו, ששונאים לאכלו אליו נאספין העופות וכל כ. או  ע״

ם :הראשון הענין אל זה ליחס נכון יותר ואולם כ ר ע  ו
ם לאיכרים שיש והיחס הערך ל ל .דלוחות ק  ע

 כאיכות הרוחות יחפששו מהם אתד לכל כי ,הרוחות
ם לשכעם: נאות וכמות א א ו ב ה שנון י ב ש ח מ  ה

 לחשוב שנונים) חציך (מלשון המחשכה חדוד ר״ל .וכו׳
 מדברים כלם לכע״ח יקרה ופגע מקרה כי ,מחשטת

 שכתב מה ע״ד .בהנהגתם ושבר ושוד ,מדברים ובלתי
 בין אריסשוס אצל הפרש אין כי הנזכר, בפרק המורה

 ששרף עכביש או ושרפו, עכבר לו שנזדמן חתול
 ישחונן כן ,ושרפו בנביא ופגש שירעב אריה או ,זבוב

 יתברך בהנהגתו עול ליחס זה מפקפק של כליותיו
 ,לעכביש והזבוב ,לצבועים מאכל הארנבת שתהיה

ב :האדם אישי בהנהגת ואון עקל לזה ויצרף שי י
עליו

ה ככל למוש, כנראה י מ כהכמש הריאה הושמה ולזה ,ורשימה מי
ח, מלאה שלסופית להם שיש כדגים נפלא הענין וכן .ולהספשנו להתכווץ מלולים חלולים נקכים מלאם נפלאס ר, ר׳ל רו  אוי

 כובד אל במשקל שוים סדג גוף גשמיות ככמות שהם שסמים עד ,כתחתוניוהו ממט סדג יתפשט ומתפשטת סרכה נפוחה וכשהיא
, ג ד ג ואז ס ם, פני על שט הדג שיהא מחויי מי רד חפן אם ואולם סידראסטאטיק. כחכמת כנודע ה לי  P המים כמצולה הדג.
מז ורטשקלי״ן הורידים כאמצעות בכחו תו, ומתקטן עצמו מצמצם שכתוכה והאויר סשלהופית, לקכן כתחתוניותו אשר ננ מו כ  מ
ד אשר המים מן ככד יותר והוא הדג שטח כמות שנתמעט ומפני ג ה, צולל ואז גופו מ ט מ  השלהוסיח מרחיב לעלות חסן וכששוב ל
ם :כהשגחה נפלא ענין וזה . למעלה ועולם עי ה ובל׳י :הבשר מן הנזוניס הדורסים והמיות העופות .לצבו ס רי  כמו . הד

ת ; והשיניים והפה הצפרנים ב רנ א ל ל אי ל לי ו ה כ ח רי ב  p לגמרי נפסדים מיניהם יהא פלא וכדי ,לצבועים למאכל להיותם .ה
ת :למרוצה מוכן קל גופם גם לרון קלות רגלים האל להם ברא ,הצבועים ד מ ך ו ר מו  שבהרגשס כדי ויראה, הלב רכות ר״ל .ה

ת מן וערכם :לנוס פונים הדורס מן ןלה חו רו ר :וכלי כלי שבכל האויר ערך .ה מדו ה י ו מי כ ח ע :המחוכם הכדור .ה א  ו
א ב ן י ה שנו ב ש ח מ ת נ או ר ל ;לבו בחדרי מחשבה הרהור לאדם יבוא אם .לו חד עו ל ח ת ע ב רנ א כו׳ ה  ש» שיחשוב .ו

ל, ומשגימ. חכם יוצר מפוונת זה נעשה fhz לחשוב לבבו יסור וסן לצבועים, למאכל שיהיו ודומים הארנבס חטאה מה כי עו
ב הו הז ■ ו

ם. אי ר נ  מין על למין יתרון יש הנראים בחושים כן כמו ו
 ולולא ,עוף להגביה דרכו הנשר הנה .ההוא המין צורך לפי

 מהצריו בארץ .יראה לא מאד חזק הראות כח מ שיהיה
 שמזונותיו מפני מאד חזק הריח חוש שלו הכלב וכמו ,למזונותיו
ד הנעלם המזון אחר לחפש שיוכל כדי מועטים ע  ,עיניו מ

 שלו הסוס וכמו ,טפחים ג׳ הכלב חפישת כמה חז״ל ואמרו
ת :מלחמה יריח ומרחוק חזק סשמע חוש חו רו ם ו ברי אי  .ו
 כהוך הסגור האויר ר״ל ,הרוח מן בקרבו יש ומין מין כל

 כמו ,קיומו צורך כסי מיו בכל הרוח יהיה ואמנם ,נוסו
א הסוכנים וחיות בהמות ומיני שבאדם שהרוח שתאמר  pנ
ס עב הוא מישור  עכ יותר שהוא לארץ הסמוך האויר כמו ,וג

 בטבעיות נתבאר כבר כי הארן^ מן שלמעלה האויר מן
 חלק והוא ידוע כובד ולו ומתפשט מתכוון הפוגיי שהאויי

ת מן אחד  מכביד העליון שהאויר ספק ואין ,המים מן ה׳
ט התחתון על תמיד מ  יוסר לארץ והסמוך חלקיו ומצמצם מ

לם, מצומצם  מאדים מלא לארץ הסמוך שהאויר ועוד מכו
 ,העב הזה האויר אסו רוח לנשימת צריך והאדם וקיטורים

 אל האדם יעלה ואילו ,בכמותו ג״כ שבקרבו שמאויר מפני
 בנסמן שנודע וכמו להתקיים, יכול לא דק סיותר סאויר
 מחמת שם להתקיים יכול האדם שאין מאד הגבוהים בהרים

 כעני; הגכוהים, כהרים השוכנים ואמנם.היעלים ,האויר דקות
 דק אויר הכורא להם נתן ,ליעלים הגכוהים הרים שנאמר

ק, באזיר שיתקיימו כדי קרכם גיזוך ד  כנף בכעלי וכן ה
 שיוכלו כדי נחלליהם דק אויר להס גבוה, מעל גבוה המעופפים

ם :שם להתקיים  :צרס לסי מיוחדים אברים מין לכל .ואברי
שם ם ו לי כ ם ה קי פי ע כל משלימים כלומר . ט  ,המין אומו צו
 להם שאין והן הגרה מעלי הבהמות לכל כי ד״מ שתאמר במו

 לחכמי כנודע אצטומכות ארבע להם העליון, בלחי שיניים
 אל הגעתו בטרם להם המאכל ולטחון לרכך כדי ,הנפוח
ם :הדקים ת ראויי חו רו  ראוים כלים יש חיים בעלי בכל .ל

 האדמה, העליוןלרמש והכרם הריאה כמו לצרכו, האויר לקבל
 דוהקח נפוחה עומדח והיא האויר הריאה תקבל כאשר והוא
 ועולה, נמתח והכרס המעיים, בני ובין שכמה המבדיל מסך

נשסל, והכרס מתכווצת הריאה האדם מן יוצא וכשהאויר
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 ושא^יננו צדקו לי שנתברר חכם אל העול איחס איך לומר ,בו ויגער השכל עליו
 במקרה, לזבוב העכביש וצידת לארנבת הצבועים צידת היה ואילו ,העול אל צריך

 אשר הוא הצדיק, המנהיג ההוא החכם רואה אני אך ,המקרה בטענת אומר הייר<י
 (כ״א "נזכר העכביש ושם ,וצפרנים ושינים ויכולת מגבורה לאריה הציד כלי שם

 ,לזבוב השבכים יארוג ,למידה מבלי לבוש האריגה לו ושם ,לתחבולה מושגה)
 הרבה זמן כאשר ,ולמזון למהיה הזבוב לו וזמן ,הזאת למלאכה ראויים כלים לו ושם
 ואצדיק משינה, שאינני חכמה אלא שיהיה זה על האומר ,אחרים לדגים הים מדגי

 על שאומרים כמו היה זה נפשו על שנתישב ומי .פעלו תמים הצור שנקרא מי
 ערבים חיים ויחיה ,לטובה זו גם אומר צרה תמצאהו אשר כל ,זו גם איש נחום

ל, הצרות עליו ותקל ,תמיד ב  עליו, שיש לעון כשירגיש בהם שישמח אפשר א
 הצפק ולגמול לשכר וישמח , ממנו מעליו שהקל במה שמה והוא חובו שיפרע כמי
במה וישמח ,הבורא דין והצדקת מהסבל אדם לבני מלמד שהוא במה וישמח לו.

שיש
יהודה קול

ה כסול חשש מלבו ויוציא .וכו׳ השכל עליו הג מ  פ
 יזכור זה ומעין .הרמש ובכל ובבהמה באדם הנזכר

ס מ״ג סימן :הראשונה בהקדמה כ' סימן בחמישי ג
לו אי ה ו ת הי ד י ם צ עי בו צ ה אם ר״ל .וכו' ה  הי

 הייתי ,בשלמות מסודר נופל הבלתי המקרה תנאי בזה
,אפיקורוס בקיומו מען אשר המקרה לדרך אוהו מיחס
מסימן שיבא וכמו שי' : סי׳ סוף עד ג׳ בחמי ך ח'  א

י י ה אנ א ם רו כ ח ה א . הו ג ה י ה נ מ ק ה די צ .וכו' ה
 לאריה הציד כלי בשומו ,בסדורס חמים הולך הוא כי

 לצוד יגבר בכחס אשר כליו הן והן ,ויכולת מגבורה
 מעשה כלי לו הושמו צידו ולהשלמת ,להביא ציד

ר :והצפרנים השנים והם ,הגומרים כ ז ה נ ל ו ב ח ת .ל
 ט הנמצאת התחבולה לענין ומושגח נזכר ששמהו ר״ל

 אריסעוס שזכר וכמו ,ברמשים קטן היותו עם להפליא
ם :ל״ט פרק ס׳ מאמר בע״ח בס׳ ש ה לו ו ג רי א ה

ר צ ד או מ ח נ
ג ו ב ז ה ש ז בי כ ע  מאכל הזבוב היה למה בלבבך תאמר ופן .ל
ב :לעכביש שי ליו י ל ע ב ש כו' ה ך ו ס אי ה ל אי עו ל ה  א

ט ר חב ר ב ת קו שנ  והגיוב הצדק כל לבבך אל והשבות .צד
 לו תיחס ואיך שבהנה, עצומה והשגחה הבריאה בכללות הנמצא

 :העול על בהס חוכך אתה אשר אחדים פרטים בעבור העול
נו אי ש ך ו ל צרי ו ע ה ל'  הלא יתברך ממנו עול יצא למה . א
א אף העול ובעל החמסן  להנאתו שאינה בעולה יגיע לא הו

ה ;הכל יוצר ככה יעשה ולמה ̂ ולטובתו ר ק מ  רואה שאיני .ב
תי :צירם לעשות וכלים לצבועים מוכשר תקון ר היי מ  או

ת ענ ט ה כ ר ק מ  על משקיף כאן שאין ח״ו חושב הייתי .ה
שם :במקרה טורף והצבוע העול, מניעת ה לו ו ג רי א ש. ה בו  ל

כן בית לו אורג המכגיש לי :שפתיו בריר לשבתו מו ב  מ
ה ד מי  זאת מלאכה לו הוכנה אך זו אריגה על למד לא .ל
בעו: ג בט רו א ם י בי ב ש . ה ב ו ב ז  ומעשה כשבכיס אורג ל

ר רשת ה: הזבוב'בנפלו בו שילכוד כ מ שם ש . לו ו ם י ל  ב
 :ממנו הגדול הזבוב על להתגבר שבו והפה הארוכות הרגלים

p n ב לו בו ה הז חי מ  הזבוב רק דבר שום אוכל אינו .ל
ר :בלבד מ או ל ה ה ע ה ז הי  :שהוא זה על שאומר האפשר .שי
א ל ה א ט נ י ח נ נ אי ה ש ג שי  ולא משיגה שאיני חכמה רק .מ
ל,  נעלם שהוא אף הזה הצדק לפניו וידוע גלוי ובודאי עו

ם :מאתנו מי לו ת ע  :בהם עולתה ואין שלמות הפעולות כל .פ
טי ב ו ש תי ל שנ שו ע פ ה נ  עול יצמח שלא תמיד שחושב .ז

ה :הבורא מפעולות הי כו' י  יאונה ולא תמיד בצדקו אובד .ו
ם :רעה מחשבה שוס לו חו ש נ ם אי  באגדת ידוע ענינו .זו ג

ח :מענית מ ש ם שי ה ש :עליו המגיעות בהצתת .ב רגי שי  כ
 וחטא הוא שעשה העול גודל אל לב כשישים עליו שיש .■לעון

 לפני עליו לכפר הזאת הצרה הגיעתהו וע״כ ,בלשעבר לאלהיו
ל :ה׳ ק ה ו ש לי ח :החוב מפרעון שנפטר .ע מ ש ך וי כ ש  ל

ל מו לג צפון ד  הטון היה אילו משכרו מפסיד היה כמה .לו ה
 של אחת שעה יפה חז״ל אמרו וכבר ,לעוס״ב לו שמור הזה

 במעט כי הרויח וכמה ,עוה״ז חיי מכל בעוה׳׳ב רוח קורת
ל מלא נוחל בעוה״ז הצרה שהשיג רגע מו ם.ג ל  : לעוה״ב עו

ח מ ש ה וי מ א ב הו ד ש מ ל  בתתו כפולה שמחה ועוד .וכו׳ מ
:ממעשיו הלןמדים לרבים ידו על מתגלגל זכות כמה להבין 3<

ל ב ס ה מ
אדון חמר האמהית הבחינה זאת ולפי ,גבריאתם

ש בו . ל כו'  כשלמה אריגתו עוטה הוא הנה כי ו
 זבובי ידה על אשר ,כיריעה רשת מעשה מכבר ונוטה

ע, יבאיש מות בי ם. נלכדה טמן זו ברשת כי י  רגל
ם :מלומדה בלתי בעכביש זה וכל ש ם לו ו לי  וכו׳. כ
ר :מעצמיו ועצם גופו איברי הם ש א מן כ ה ז ב ר  ה

י נ ד ם מ  אדם ותעשה תבקוק מאמר ע״ד .ונו' הי
ר :■בו מושל לא כרמש הים כדגי מ או ל ה ה ע  ונו׳. ז

ק סובל בלתי הוא ,בו הנמצא הסדור ועוצם הואיל  ענ
ק :כאמור המקרה די צ א א מי ו ר ק ר שנ צו ם ה מי  ת
לו ע ם אל העול איחס איך למעלה אמרו כנגד .פ  חנ

כו׳. צדקו לי שנתברר  המורה כתב בזה וכיוצא ו
על י״ב פ׳ בשלישי ד' ת' הבורא צדק להעי  בנמצאות. י
 והממעיט המרבה העדיף לא לאמר בטבעתו ונההום

 בכל הרוב על זהו ,לקטו אכלו לפי איש החסיר לא
 ולפי ,שביארנו כמו לזר תביט ולא ,מקום ובכל זמן

 ברואין על הש״י הסד לך יתבאר האלו הבחינות שהי
 המין אישי בין והשווהו- הסדר על ההכרחי מהמציאו
, משפט דרכיו כל כי הנביאים כו' כ: ו מי ע׳׳ ו

. שנתישב כו׳  בנפשן כשיהישב וכו׳ הדין צדוק בלבו ויישב למעלה מאמרו נמשכה .מולדה זה הרי ו
ל :וכו׳ החיים בורא צדק ק ת ו ו לי ת ע רו צ  על תקל ,הקודמת הבחינה על המיושבת הנזכרת נפשו ר״ל .ה

החסיד ■ י
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 בצרות יעשה וכן ,בו המיוחדות בצרות זה .והתפארת הטוב מהשם בזה עליו שיש

 שהגיע ומה האומה ופזור הגלות אורך לבו על המחשב בלבולי בשיעבירו הכוללות,
 בנכוי כן ואחר ,אמרתי כאשר הדין בצדוק תהלה יתגחם ,והמיעוט מהדלות אליה

א, לעולם הצפון ובשכר* עונותיו,  ייאשנו ואם ,הזה בעולם האלהי בענין ובהדבק הנ
 ,זכרגו ■ונשכח מגזי שנכהדנו מה לגודל ,האלה העצמות התהייגה כאמרו מזה, שטנו
 מצרים ביציאת יחשוב ,לנו נגזרנו תקותנו ואבדה עצמותינו יבשו שנאמר וכמה
 איך בעיניו רחוק יהיה ולא ,עלינו למקום טובות מעלות בכמה שנאמר מה ובכל
 תיראי אל שאמר וכמו אהד, אלא ממנו ישאר לא אם אפילו לקדמותגו נשוב

:בקברו תולעת כששב האדם מן הנשאר הוא מה כי ,יעקכ תולעת
ר מ  הזה בעולם תורתו ברי ויפרה ערבים חיים בגלות יחיה זה כמו הכוזרי א

 מפסיד שהוא כמעט ,מתקצף הגלות סובל שהוא ומי ,הבא ובעולם
:ואחריתו עולמו

ובשכל *נ״א
יהודה קול

ם הצרוח החסיד  אשר והוא .בפולס ההווים והפגעי
 שהיה ישוב הדין צדוק בלבו ויישב בסמרו חחלה דבר

ם למסהור למגן לו  בצרות זה :וכו' והצרוק מהפגעי
כו׳. ה שזפמו מה כל ו הנ ד.  בצרותיו לחסיד יאות ע

 צבור בצרות גס לעשות ישמור כן ואולם ,הפרטיות
 .בעוה״ז האלהי בענין ובהדבק :וכו׳ הכוללות

 הצרות אצל זכרו ולח הרבים צרות אצל זה הזכיר
 ייאשנו ואם :עדיף דרבים זכותא כי ,הפרטיות

 המסית הרע יצר הוא שטן הוא .וכו' מזה שטנו
 כבר .וכו' האלה העצמות התהיינה :והמדיה

 ביציאת יחשוב :ל׳ סי׳ כשני גלותנו על זה ניאר
 הוא יפה לי אשר הפירים שיר בביאור .וכו׳ מצרים

 פרעה ברכבי לסוסתי שלמה מאמר זה על נדרש
 אלא ממנו ישאר לא אם אפילו :רעיתי דמיתיך

 ירמיה מאמר הרד״ק ביאר זה לענין קרוב .וכו׳ אחד
 ממשפחה ושנים מעיר ■אחד אתכם ולקחתי ג׳ סימן

 בפיר יהיה אחד יהודי אפילו ,ציון אחכם והבאתי
 שנים אפילו יהיו אס וכן ,אקהנו משם הגויס מערי
ם, משם אחה באומה לבדם ח ק  נקראת והאומה א

, העלה לא מצרים משפחת ואם כמו משפחה כו'  ו
 נחשב כאין הלא .וכו׳ הנשאר הוא מה כי י ע״כ

 גם ואף ,ההיא בעת ממנו שנשאר ׳ מה ותהו וכאפס
 אל נורד שאול אל אס שאף תוחלתנו ואמץ חזק זאת

 ,המדרגות שבשפל התחתון במדור הגלות בור ירכתי
 מזער אנוש ונשאר העם מפקד מספר וישיח ימעט ואס
 לא הן ,גבולנו בכל המד רק מהרבה ישאר שצח עד

ע. ה׳ יד קצרה שי היראי באמרו נכלל זה וכל מהו  אל'
ב. תולעת ק ע  מאמר הרלב״ג ביאר זו כונה יעל י
על כמתפלל שהוא ,וגו׳ ימות ואל ראובן יחי הכתוב

אמר

נחמד אוצר
Snono . ה :הנורא דין לסבול ת ז רו צ  זס כלומר .ב
שה בגרות הוא הגה עד שדברנו ת ;אהד לאי״ המגי  בצרו

ת. לו ל כו לי ;כולה הישראלית אומה על שהס ה בו שב. בל ה מ  ד,
 :הקב״ה של מדותיו אחר להרהר מחשבתו המבלבלים רעיונים
שכל ב ב הצפון ו ה״ עו  והששלות שהעונש בלבו שיאמר .ל

 לעולם הרומני השכל דבקות אל הגעת על תועלת היא לאומה
ב, לנשברי ה׳ קרוב שנאמר כענין הבא, שהחומר שכל ל  עוד,

שנו ואם :יותר אליו מתקרב הרוחניות בעוני מדוקדק א  יי
ו טנ ה ש  מיאש לשענו ימינו על העומד הרע היצר ואם . בז

רו :אותו מ א ה ב ב חיי ת גו׳ ה  לכם שתהיה אששר היאך .ו
 כמו אתם והרי ,לגוי מהיות נטרדים כבר אתם והרי תרופה
ה :נתיבשו שכבר המת עצמות מ כ ר ו מ א שו שנ ב ו י נ תי מו צ  ;י

 העצמות השי״ת לו אמר המתים החיה כאשר ל״ז) (יחזקאל
 ואבדה עצמוהינו יבשו אומרים הנה המה ישראל בית כל האלה

גו׳ תקותנו ב :ו שו ח  שהיו מצרים מיציאת לשמנו תשובה .י
 יותר קשות לעבודות משועבדים מאד עד המדרגה בשפל ישראל
ת, היום הס מאשר  והוציא אלהינו■ הושיענו זה ועם בגלו
ה ;משם אותנו מ כ ת ב לו ע ת מ בו  אילו בהגדה הנזכרות .טו

כו׳ דיינו שפטים בהם עשה ולא ממצרים הוציאנו  נסים י׳׳ד ,ו
א :אח׳ז זה גדולות ונפלאות ל ד א ח שר^ אחד איש .א  מי

 השי״ת שאמר וכמה ,ועצום גדול לגוי לעשותו ה׳ יד תקצר לא
גו׳ בדבר אכנו י למשה גו׳ גדול לגוי אותך ואעשה ו  אל :ו

אי ר ת תי ע ל קב תו ע  עזרתיו אני ישראל מחי מ״א) (ישעיה .י
/ נאם ס: מועט משפר ישראל מתי ור״ל ה מכ שאר.  כי הנ
א ל הו א ש ם מן הנ אד פ ור״ל .כצ״ל ,ה  אד: כמו שאתם אע'
 תולעי רק ממנו נשאר ולא בנינו כל ונפסד נרקב וכבר שמת

:לנו העוזר הוא ה' הלא ,אחת מו יב ה כ  חיי לו יערכו שזכרת זה כמו בלבו החושב .ז
פרה ;בגלותו . מי : ורבה פרה מלשון . וי  שהוז ו

בל ת סו לו ג ף ה צ ק ת  ומהרה מהקצף שהוא ומי כלומר .מ
:עולמות שני מפסיד ,הגלות אה כסבלו הש״י אחר

ה . מ ו
 הוגל נן ואחרי , לירדן מעכר היושבים לשבטים אשור מלך פלאשר תגלח שהגלה ישראל גלות הראשון הגלות

 כלג ונכללו ,מדי וערי מזן נהר וחכור לחלח גלו וכלס אשור מלך שלמנאסר ע״י ישראל ממלכות השבפיס שאר
ת, ייוחס ואליו הגדול הוא כי ראובן בשס  הספר, מתיו שיהיו אע״פ האויבים בקרב ימות שלא והתפלל הגלו

 יהודה גלות מל התפלל עצמו שכזה לומר ליהודה, וזאת ואמר .מועם מספר השבטים עשרה יהיו הענין שבסוף
:וכו׳ בגלות צעקתם שישמע ר״ל ,יהודה קול ה׳ שמע אמר ועליו ,וירושלים

ב י י מ א ו הו ל ש ב ת סו לו ף הג צ ק ת ו3ל על הדין צדוק בישוב צדה ^יוס ירח שלא מי ר״ל .וכו׳ מ
כברךדמת
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ג ר י מ  מת כל על תמיד שיברך ,עריבות על עריבות לו שיוסיף וממה החבר א

מנו: שמוצאו ומה העולם מן מוצא שהוא מ
ף ר י מ  :יותר טורח והברכות ,זה הוא ואיך הכוזרי א
ן ר ט מ ספר(נ״א יותר הגמור) "השלם(נ״א האדם הלא החבר א שי  שיסופר) ראוי"

 הבהמה כאשר ,והבהמה מהתינוק וישתה שיאכל במה ההנאה בהרנשת
ד: נזון שהצמח אע״פ מהצמח להנאה יותר.ראויה מי ת

אמר
יהודה קול

ש^ ומעבודה רוס מקוצר יתקצף רק כבקודמת  כמעת ק
:והבא הזה העולם מאהיד שהוא

ל על יג ה כ א מ הו א ש צ ם מן מו ל עו .וכו׳ ה
 רע שכל מהשלישי י״ב ש׳ המורה ביאר כבר

 המין .מינים משלשה אחד אל ישוב האדם שימצא
 שבע מצד לאדם שיקרה מה הוא הרע מן האחד
 ממר בעל הוא מאשר לומר רוצה ,וההפסד ההויה

כו/ גדולים מומים אדם בני לקצת יארע זה מפני כי ו
 לקצתם מקצתם אדם לבני שיארע מה הוא השני המין

 הוא השלישי והמין .וכו׳ קצתם על קצתם בהתגבר
וכו׳ בעצמו מפעולתו האדם מבני אחד כל שימצא מה

בדעהנ! עולה היה ;וכו' מוצא שהוא מה אמרו הנה
 בנזקיו גרמא עצמו כשהוא אדם של לפשיעתו בו שכיון
 ומה ושאמרו אותם. למצוא אליהם הולך הוא אפר

 מהכרח אם ;לו שיארע מה ענינו יהיה ,ממנו שמוצאו
 חטא לא והוא עליו מהגבר אדם בבחירת אם הטבע
 למצוא אליו הבא מרב תשכל מחוץ רק בזה ואשם
 לפני צדיק אני ראיתי אשר אמנם .בו ולפגוע אוחו

 (סוף התנא למאמר בדבריו שכיון הוא הזה בדבר
 מן מוצא שהוא מה כל על אמרו ויהיה ̂ וכו׳ הטובה על מברך שהוא כשם הרעה על לברך אדם חייב ברכות)
 כמוצאת ,עשה בכחך לעשות ידך תמצא אשר כל כלשון ,והצלחה טובה ממנו להשיג ידו המצא אשר כל ,העולם
א מצאה כביר שלום, צ מ די,,ו  שמוצ(^ ומה לאדם. המציאה פעל בהתיחס ככה ורבים ,מרגוע ומצאו חן^ י

 כל את ,עון ומצאנו ,רבות רעות ומצאוהו בלשון ,יקרוהו אשר והפגעים הצרות ר״ל ,זה הפך הוא ממנו
 אשר בדבר נתלה המציאה כשענין רבים אלה וכמו ,בדרך מצאתם אשר התלאה כל את ,אותם המוצאות

 ,והרעה הטובה בברכת מהפשט הוא ברכוה ערבות כי .הדברים להמשך מאד יסכים הזה והביאור ,יקרהו
ה לא הראשון הביאור ולפי ,הטובה בברכת וראשונה ובעצם  :שיבוא כמו יתכן לא וזה ,ברעות רק מקום לו הי

ו ם הלא ט ד א ם ה ל ש ר :תינוק שאיננו בגידול הנגמר ר״ל .ה ת ו י י או ר ר פ ס ת שי ש ג ר ה ה ב א נ ה  ה
 בהנאה מרגיש היותו עצמו על המספר הוא השלם שהאדם ,ביאורו דרך יחשב אדם לב .וכו׳

 על שיספר ראוי השלם האדם שיהיה בעיני צודק בלתי הזה המאמר נהיות אמנם .וכו׳ מהתינוק יותר וכו׳
שה עצמו ס שהבהמה מזה המובן כי והבהמה מהתינוק יותר וכו׳ ההנאה בהת  מדרגת לספר ראויה היא ג

 השלט האדם הלא ,הקריאה משפט יהיה וכה ,לאחרים הספור פני להסב שראוי לבי אל אני אמרתי ,הנאתה
 ,והבהמה מהתינוק יותר וכו׳ ההנאה מרגיש היותו עליו הספור יאות כן כי והכונה .וכו׳ שיסופר ראוי יותר

ת הנמשכת בפסקא אליו המלך כתשובת ,בהנאה ההרגש מדרגה תתחלף ההכרה מדרגת כפי אמנם כי מ א  ב
 כי ז׳/ סימן ח׳ מאמר הטבע שאחר במה סינ״א ן' ספר על כחובה היא והלא .וכו׳ החוש ליתרון הוא ק

ס משהחפוה והתענוג ההנאה סבות הנה שתים  והנצמד המתחבר הנאות קרבת היא האחת .בחידושו יחד ג
אזן, אל ניגון נועם תאמר כאילו אליו,  הנאות הרגשת היא השניה לחיך. והמתוק י,העין אל יקרות אור ה
 הרגשתו מחסרון יתענג לא הנאות אליו יתחבר כי גם עליו נהיתה שנהו אס כי ,המשיג אצל ובחינתו ההוא

 וכמו ,ענינה הרגשת היא ההנאה כבה כי ל״ט סימן י״ב מאמר הטבע שאחר במה רש״ד ן׳ אמר וכן .בו
^ .והעצב ההוגה סבת היא לבע״ח המתחבר נאות הבלחי השגת זה בהפך כן מ  ההנאה שמדרגות ימשך זה ו

 הרגשסו מדרגת וכפי ,המשיג אל החחברוהו ושלימות המושג בנושא הנמצא והשלמות הטוב ממדרגות יוקחו
ה שלימה יותר ובחינתו מעולה שהיותר ,הנזכר בספרו סינא ן׳ אמר ומזה .המושג ההוא בנאות ובחינתו  תהי

. :י״ז בסימן תשלומה שיבא שאלהו לתשובת הצעה זה וכל .ע"כ ,מאד עד עצומה הנאתו
ההזרפגות

נחמד אוצר
ת לו שיוסין* ומה יג בו רי כו׳ ע  המוסיף והדבר ר״ל .ו

: תמיד שמברך מה הוא מתיקות על מתיקות לו
על ל . ה כ א מ הו א ש צ ם. מן מו ל עו  ליהנות שמוצא מה כל ה
ה :ומפריו העולם ממגד גו מ או ו צ מו ו ש נ מ  ומה .מ

ם ומקריו שהעולם  חייג חז׳ל וכמאמר ,נפשו לענות בו פוגעי
:העוגה על מגרך שהוא כשם הרעה על לברך אדם

T א ואיך ה הו  בעבור עריבות מוצא הוא דרך באיוה . ז
ת : הברכה כו ר ב ה ח ו ר תר טו  אדרבה הלא . יו

 עוד שיטרח עד שפגעו הרע לו די ולא ,יותר לו הוא פורח
: בברכתו

ם האדם טר של ר :ובחושיו בגדלו .ה ת אוי יו ר ר פ סו  שי
ת ש רג ה ה. ב א נ ה  עליו לספר יש גדול הוא שמי ה

ק :אותו המהנה הדבר מן הנאה יותר מרגיש שהוא ו נ תי ה  מ
ה מ ה ב ה  לא למיך מתוק דבר יאכלו אם והבהמה התינוק .ו

שר :הגדול האדם כמו עריבות כ״כ ירגישו א ה כ מ ה ב  ה
תר ה יו אוי כו׳ ר  יותר הנאה מרגשת שהבהמה שודאי כמו .ו

 כח לו בשגם האדמה מן הצומח הצמח שמרגיש ממה במאכלה
ח אע״ם :כצומח מ צ ה ן ש ו ז ד נ מי פ .ת  הצמח שגם אע׳
:הבהמה כמו להנאה ראוי אינו תמיד המטר מן מזונותיו מקבל

כן
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 אל מביאים היו אם בי ,בהנאה וההרגש החוש ליתרון הוא כן הכוזרי אמר טז

 וישמע ומשתה ממאכל ;שכרותו בענין והוא ,יתאוה אשר כל השכור
 כשירפא זה כל לו ויסופר ,אהובתו וחבקתו שיאהב מי עם ויתחבר הנגונים

 לידו באו שלא מפני ,ריוח ולא הפסד הכל ויחשוב זה על דואג היה ,משכרותו
:בהם וינעם שירגיש בענין והוא ההם ההנאות

 כופל לבן קודם בהעדרה ושיחשוב והרגשתה להנאה ההזדמנות החבר אמר יז
 מפגי והכנה, בכונה בהם רגיל שהוא למי הברכות מתועלת וזה ההנאה.

 ,להעדרה מזומן היה וכבר שחננה למי עליה והשבח בנפש ההנאה מין מציירות שהם
ה. השמחה תגדל ואז  למות מזומן היית וכבר וקימנו, שהחיינו אומר שאתה כמו ב

 מפני ,יבא כאשר והמות החולי בעיניך ויקל ,ריוח זה ותראה שהחייך, על ותודה
 כל ממך להעדר ראוי שאתה ,בוראך עם שרוחת וראית נפשך עם חשבת שכבר

 שיסירם ובעת ,כן על ותודה ,וההנאות בחיים לך והטיב ,אתה עפר כי בטבעך טוב
 ,מבורך ה׳ שם יהי לקח וה׳ נתן ה׳ ותאמר ותעבור) (נ״א ״ותעבוד תודה ממך

הנאה הנאתו כי תחשוב אל הזה הדרך אוחז שאינו ומי ימיך. כל נהנה ותהיה
אנושית

ל ה קו ד הו י
ה ההזדמנות יז א נ ה ב וכו׳ ל שו ח שי ה ו ר ד ע ה  ב

כו'.  סימן שהניח מה כיאור זהו ו
 לו מוסיפות תמיד החסיד יברך אשר שהברכות י״ג

ת, על עריבות בו ה המברך כי וזה ערי  והבנה בסנ
ת' סובו כל להעביר יקדים כראוי  בהבחינו ,פניו על י

 שמלא ומה לו שהיה ה׳ לולא ממנו נעדר שהיה מה
 מתעורר הוא הזה הציור ידי ועל ,חסרונו את המקום
 שעתיד ההיא ההנאה מול אל בזה ומזדמן שלם בהרגש
 מה כפי הנאתו, תכפל ובכן ,ברכתו אחר בה ליהנות

ת: הבבות בשתי שנתבאר י הקודמו ג פ ם מ ה  ש
ת רו י צי  בנפש מציירות ההם שהברכות ר״ל .וכו' מ

 כן גם בנפשו ומציירות ,המזומנת ההנאה מין המברך
 :אותה שהנן ית׳ הבורא אל עליה לשבח הראוי השבה
ר ב כ ה ו מן הי ו ה מז ר ד ע ה  מכלל זה וגס .וכו' ל
 ,צרכו כל להמציא לו היה אברהם אלהי לולא .כי הציור,

ם עתה כי ק  תודה ויגיל: ישמח כן על שולח, רי
ר בו ע ת ר ו מ א ת ס רוח שאם ר״ל ,וכו' ו עי  פניו על עו

 וילך יעבור בוראו, מדות אחר ולהרהר לפקפק יחלוף
 הישר כל לעפות לאלהיו כהו זו כי ואשם, יחסא פן

 שכתוב נוסחאות יש אכן .הימים כל לו לסוב בעיניו
ד, תודה בהן עבו ת ה ו הסנ  עבודתו על מבוארת ו

תיו: אמר הרהר לבלתי לשמים ה מדו הי ת ה ו נ ה  נ
ך כל מי את ,הרעה ועל הסובה על כשתברך ר״ל . י

הכל

ר צ ד או מ ח נ
ז ן ט א כ תרוןS ;הדבר שכך ודאי . הו ש י חו ש ה ג ר ה ה  ו

ה ,וההרגשה החוש עלוי לגודל נמשך העריבות .בהנא.
 הננון דרכי ומבין השמע חוש לו שיש שמי שתאמר כמו

 מבין ואינו שומע שהוא מזה נהנה יותר נגון כשישמע ,והקולות
. דרכי ן גו  על ציור ■כסרואה הציור במלאכת המבין וכן הנ

לה, הנאה ימצא חלקיו, בכל הנכון. ועל השלמות דו מי ג  ו
תו :כ״כ הנאה ימצא לא הפלמוה זאת כ״כ מבין שאינו ק ב ח  ו

תו ב הו ה :לו ונשקה בו החזיקה לו האהובה האשה .א  הי
ג א  נהנה לא והוא כאלו הנאות אותו שמצאו מה על .דו
ב :מהס שו ח ל וי כ ד ה ס פ  מה בכל שמח שאינו די לא .ה

.מה דבר הפסיד כאילו תאבל עליו שנפשו אלא אותו שקרה ;
ם ע ם וינ ה :עמהס נעימות לו יהיה .ב

'T ת ו מנ ד הז ה ה א הנ ה ל ת ש רג ה  עצמו מזמן כשהאדם .ו
ב :זו בהנאה וירגיש שיהנה לזה קודם שו ח  וי

ה ר ד ע ה . קודם ב ן ב  ממה ההבדל חושב נהנה שהוא בשעה ל
 לכן קודם לנפש שהיה מה ובין ההנאה בעת נפשו שמצאה

ל :עדיין הנאה אותה בשחסרה פ ה כו א הנ  :הנאתו נכפלת .ה
ה ת וז ל ע תו ת מ כו ר ב  נהנה שהוא אך יברך לא שאילו .ה
ה. להנאת קרוב הוא והרי עמו בל לבו מ ה  כאשר אמנם הב

 רצון לולא שישיג ממנו ונמנע מקודם לו נחסר שזה לב נותן
 עצמו מזמן שאוכל וקודם ,בזה אותו חנן אשר המשגיח האל

מי :ה׳ ברכו מאפר ליהנות א ל הו ל ש ם רגי ה ה ב נ בו  ב
ה כנ ה מין שהוא .ו י :מברך מה על בברכותיו מ פנ ם ס ה  ש

ת רו ציי ן מ ה מי א הנ ש ה פ  בנפש רושם עושם ההנאה .בנ
 :לכן קודם ממנו הנעדר נפשו שהשיגה במה מחשבתו ומשמחת

בד ה ב מן הי ה מזו ר ד ע ה א״ע רואה אינו החסיד האדם .ל
 ממנה הנעדרים אדם מבני מזולתו יותר זו בהנאה מוכשר

מו :אליו ה' יד מתנת לולא ה ב ת א ר ש מ ו או נ י חי ה ת וכבר :לזמן מזמן לו המתחדשות הנאות כל על .ש י מן הי ת מזו מו  ל
כו׳  השגחתו ולולא העולמות, כל המחיה הקב״ה שהחיהו העבר הזמן זה על להודות לבו על נותן שאדם הוא שהחיינו ברכת ענין .ו
ה :מהם כאחד והאדם ואובדים כלים היו כבר בהם א ר ת ה ו ח ז ה, עד שחיה החיות הרזיח . ריו  ושב צמה מעפר האדם כי כ

קל :וחנותו ה׳ חסד לולא למות מזומן והוא לעפר ך וי ני עי לי ב חו ת ה מו ה  לכך כי וכמות החולי בך כשיפגעו מצטער אינך .ו
ר :הקב״ה לך שהרויח הריוח מניעת רק זה אין מת אתה ואם ,מזומן אתה ב ת שכ ב ש ך עם ח ש פ  הנפש עם חשבונך עשית .נ

ת :העפר מן הלא באת מאין וידעת אי ר ת ו ח רו ה :הבורא לך שעשה הרבה ריוח רואה אתה .וכו׳ ש ת א ר ראוי ש ד ע ה  ל
ך מ ל מ ב כ ך טו ע ב ט ר כי :עליו מוטבע שהייה ממה ר״ל בטבעך, .טובה לשום ראוי אתה אין מקורך מצד . ב ה עפ ת מה .א  ו
ה :לקבל העפר יכול טובה ד תו ל ו ה :זה על .כן ע ד ר תו בי ע ת ה :מלבך הצער’תעביר ור״ל .הגירסא כנ״ל , ו הי ת ה ו נ ה ל נ  ב

ך. מי מי :עליך דאגה שום בשיעבור יצוייר לא כי י ו ו נ אי חז ש רך או ה הד ת ההנאות כל פי מושב הוא אבל . הז :אליו ממוינו
אך
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 החסיי יעלה ובן בשבור. אמרנו כאשר מבינה/ איננו בהמית הנאה אך /אנושית

 ביוצר יצייר הנה .בה נתלה שהוא ומה ממנה הבונה ויבין ברכה כל ענין לבו אל
 בוראם אצל ושהם / תועלותם וגודל / ההם האישים וגודל העליון עולם סדר המאורות,

 לגודל בעינינו (נ״א תועלותינו לגודל "בעצמם גדולים הם ואם שברמשים, בקטן
 והנהגתו שהבמתו אמרתי, כאשר בוראם אצל שהם והראיה בהם. התועלת)

 לשמש והנהגתו בהכמתו מקצרת איננה ,והכלים) (נ״א "והדבורה הנמלה ביצירת
 (לא ובדבורה בנמלה ונפלאת דקה יותר וההשגהה ההכמה סימני אך ■וגלגלה,

 בעיניו יגדלו שלא כדי בזה יהשוב קטנותם. עם והכלים) מהכחות שהונח למה
 מועילים שהם בלבו ויעלה ,הרוחניות אנשי דעות בקצת השטן ויסיתהו המאורות
אם שאמר כמו ויהיה וכאש, כרוח באיכותם אבל כן, ואיננו בעצמם, ומזיקים

אראה
יהודה קול

ה, ■וברוב באהבה הסבול בעהו יאה הכל ב  והוא ס
:י״ג בסי' הנזכר מיניה לשני בברכוה המושג הערבות
ר ש א ו כ רנ מ ר א בו ש ה :הקודמת בפסקא .ב נ ו כ  ה
ה נ מ  מעיקר אליה העצמית הכונה ר״ל. וכו׳״ מ
 כי y דבר מתוך דבר מהבנת בה הנתלה וגס ,הנסתה

והולך: שמבאר וכמו שמענו, זו שתים דברה אסת
ל ד גו  כלשון ,ההס הפרכייס ר״ל .ההם האישים ו
: נעדר לא איש מ׳) (ישעיה השמיס צבא על הכתוב
ם ה ש ל ו צ ם א א ר ט׳ בו  אמריו מאורות הן הן .ו
 כ״ה סימן ברביעי ונתלו ,ס״ה סימן בראשון שנבראו

.אמרתי כאשר :הכפר לחתימה סמוך וכסמישי
ו : שברמשיס כקטן היותם ת מ כ ח תו ש ג ה הנ  ו

ת ר צי ה בי ל מ נ כו׳. ה שהוזכר מבוארת הפונה ו  ממה'
ה. סי׳ בראשון ם אמרו ויהיה ס״ לוקטנותם ע אי כ ', 

 בהם הסכמה היתה זה שמצד ,קטנים להיותם אמר
ה. יותר ק ם, שהונה למה האומר הנוסח ולפי ד ה ב

 ניכרח שהסכמה יתבאר ,קטנותם עם והכלים מהכסות
 היותם עם והכסות מהכלים בהם שהונה למה בהם

 איכה היקרים ציון בני לב ישימו ועתה .מאד קטנים
,הרס לנבלי בוראם אצל הללו היקרים הגופים נחשבו
 האומר ט׳) (איוב ,■הרס בשם יכונה שבהם הגדול שהרי
.החרסה יבא בטרם י״ד) (שופטים יזרח., ולא להרס

ישכיב: מי שמים ונבלי ל״ח) (איוב נאמר כלס ועל
שי . אנ ת ו י נ ח ו ר  שמים הקות -לדעת החושבים ה

 רוחניותם הורדת ע״י בארן משטרם לשוס ומשתדלים
b שחם צ׳׳ז: סימן בראשון כמוזכר צורה, איזו 

ם לי עי ם מו קי מזי ם ו מ צ ע ו ב נ נ אי ל כן ו ב  א
ם ת כו אי יש אבל ע׳ץ סימן בראשון כאמרו .וכו׳ ב

ליסודות

נחמד אוצר
ה א ת הנ מי ה ,מרגשת שאינה הנהניה הבהמה כמו .ב

 לו ראוי .שכן תמיד שחושב מאחר ,מרגיש אינו הוא שאף
 : תמיד מיצר אדרבה ונמצא ,וכהנה כהנה יותר עוד ואולי
מה א ו הו ה ש ל ת ה נ ר :זו בברכה תלוי שהוא מה . ב צ  ביו

ת רו או מ כו' אור יוצר ברכת . ה ם :ו ל ליון עו ע  עולה .ה
ל :הגלגלים ד ם וגו שי אי ם. ה ה ל :הגלגלים ה ד נו ם. ו ה לו ע  תו
 רק נבראו לא והס ,מהם אדם לבני המגיע הנפלא התועלת

 : חלילה אלהות צד בהם שיהיה .לא העולם בני את לשמש
ל ■ושהם צ טן בוראם א ק ם כ שי מ ר  העצום הגודל הנה .שב

 מעלה אלא שאינה החשיבות בער־ מעלה אינה להם שיש
 ,ג״כ הגשמי גופנו בערך מאד גדולים בעינינו ונראים גממייה

 הבורא אצל הס שויס בהם החכמה וסימן הצורה מצד אמנם
ם ואם :קנון היותר האדמה רמש •אל ם ה לי דו  אע״פ .וכו' ג

ל :הרבה גדולות פעולות מהם שנמשך לנו שנראה ד  לגו
ת על תו ה ע התועלת מרגישים שאנחנו מפני הוא זה .•  המגי

טן, רמש מן מרגישים אנחנו שאין מהי מהם לנו ק  לפניו אבל ה
 שאין מה מכוון ■תועלת יש מהם אמד ובכל גלוי הכל יתברך
תו :אוהו מבינים אנחנו מ כ ה תו ש ג ה הנ ת ו ר צי ה בי ל מ  הנ

ה ר בו הד  ,הבורא בהם שטבע והמנהג בהם הבריאה חכמת .ו
 נפלאה הבנה לה יש קטנותה עם שהנמלה רואים שאנחנו והוא

ע ולא ,החורף לימי לחמה בקין להכין  הלמוד מצד זה לה הגי
 נולדים והם ,חז״ל כמאמר חודש י״ב חיה אינה שהרי והנסיון

 הארן על השלג ויהיה העת יתהפך כי ידעו ומאין הקין בימי
 ללקוט מעשיה רבו מה הדבורה וכן ,אז לסמם שיהכר באופן

 כתמונת בתים לה לכנות והפרחים מהציצים השעו״ס החלקים
 תאכל אשר מן תקיא אשר מאכלה מותר אוצרת ושס משושה

ם, בציצים אשר המתוקים ■מהחלקים  : הדבש והוא ופרחי
ם בלי ה  והפה והרגלים העיניס כמו ,החיצונים האיבלים . ז
מי הכרס והפנימים ■והחוטם, ה ם ו  והלב והורידים והגידים מעיי

 : קטנותם עם גופם חלקי בכל והולך סובב דמם שבהם
ה נ נ ת אי ר צ ק תו מ מ כ ח די להם נהנה החכמה כלומר .ב

 התיקון בתכלית והם ,נפלא ענין בשום ידה קצרה ולא ■צרכם
ם :הפקידם על והירח השמש הנהגת ■כמו ם ע ת טנו  פלא ווה להם^, הצריכיס הכלים כל מהם יבצר לא קטנים שהם אף . ק

ב :יותר שו ח ה י די ;ומתכונתס הרמשים בבריאס רעיונותיו לערוד לאדם בצע מה תאמר שמא .בז א כ לו של ד ג ו י י נ עי  ב
ת רו או מ  דבר ̂ ^לבו על יעלה ,■׳הנפלאים ופעולותיהם והגלגלים המאורות בגודל בהתבונן פן ,עצום תועלת כזה שיש ודאי .ה

ס ויבוא ,וכסיליהם השמים צבא בתוך שופטים אלהים יש אך לאמר כליעל  לנזטם עליו להתיצב מחשבתו רעיוני בתוך השטן ג
שי :השמים צבא עובדי און פועלי עם אותו למשוך ת אנ ו י חנ רו  סכיליס להם וחוצביס השמים למלאכת כונים העושים הס .ה

 חנפי כמנהג ,ממנה להתנבאות ההיא הצורה אל הכוכב זה רוחניות להוריד בחשבם ,השמים מצבא ^חד כתבנית וטלסמאות
ה ב״ עונדי ^? ם :הקדמוגים ומזלות כוכבים ו ה ם ש לי עי ם מו קי מזי ם ו מ צ  מצבא נאמד או בשמש וגבורה כח ד״מ שיש . בע
נו הפצם: מצד להיטיב או להרע השמים נ אי . ו ן  אבל■ :חפן ולא רצון לא להם ואין עצמם מצד בהם מועיל אין באמת כ

ם ת כו אי ד בסבובו השמש כשיגיע שתאמר כמו ,לשנותו בהם כח אין אשר בהם המועבע הטבע מצד רר, אינה סעולתס .ב ע
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 באהבת לבו אל יתן וק .לפי) י־די ותשק (נ״א לבי בסתר ויפת יהל כי אור אראה
 ̂ הזכה במראה האור כהדבק לקבולו המובנת בעדה האלהי הענין הדבק ,עולם

 ̂ בשמים בהראותה בארץ מלכותו להראות ממנו חפץ התהלת מאצלו ושהתורה
בד& מתנכרים ודם מזרע אדם אבל ,בארץ מלאכים שיברא החכמה נזרה ולא

המבעים
יהודה קול

 החימום פ״ד ,&עליס ולטככים ולירה ולשמש ליסודות
^ והתלויים והיובש וההרטבה והקירור ה  שנייחס מבלי ב

 ̂ בעצמם אמר כי .ע"כ ,וכו' עבודה רק הכמה צהס
ת. בחכמה בעצם הכעולה על ע ד  באיכותם^ ואמר ו
ה :וכו׳ והקירור החימום בדרך העבודה על הי י  ו

 איוב מאמר הוא .וגו׳ אור אראה אם שאמר כמו
 ויאת הולך יקר וירח יהל כי אור אראה אם (ל״א)
ס לפי ידי ותשק לבי נסתר  כחשתי כי פלילי עון הוא ג

 הוא ,אור אראה אס הראב״ע שם וכתב .ממעל לאל
 כמו ,בסתר ויפת ,החדש בחצי ,יקר וירה ;השמש

פ; ידי ותשק ,לבבכם יפתה פו  כי / ע״א ממיני מין ל
 שני עובדים היו הנביאים באו כירס הקדמונים רובי

ם אמר כן על ,המאורות  כחשתי .כי פלילי עון הוא נ
 :ע״כ , מהמאורות למעלה שהוא והענין ,ממעל לאל
ו אל יתן וכן ב ם באהבת ל ל  כהדבק וכו׳ עו

ר או . ה כו׳  אהבת לשמיכות שבהשקיפו רחוק איננו ו
 : הזה הדמוי אל נתעורר המאורות ליוצר עולם

ו ושהתורה ל צ א . מ כו'  דבר נתגלגל איך ביאר ו
 .שהניח כמו דבקותו לסגולת לו יצר זו בעם בחירתו

 להאציל מאז מפעליו מקדם בידו ה׳ הג^ז כי וזה
 ויען !כבשמים בארץ מלכותו ולהראות לברואיו כבודו
 מאמר והוא בארץ האדם את לעשות חכמתו גזרה
 לא )בידו חפצו כן על ,רגל למועדי נכון קורץ עכור

 מול אל יכונו מעמיס עליה בני רק ,כלו במין צלה
 נחלתו חבל יעקב בוא עד היו, ויחידים ,האלהי האור
 השמים כעצם האלהי הענין לקבל לפניו נכון זרעו אשר

 חפץ התחלה מאצלו שהתורה אמרו ענין והנה .לסוהר
 היחה וכאשר ע״ג סי׳ שאמר מה עם יתבאר ,'וכו

 החכמה גוף שהיא התורה העולם בבריאה החכמה כונת
ל :ע״ש ,וכו׳ הצדיקים הס ונושאיה ב  מזרע •אדם א

ם. ד שה, נדות ודם האיש זרע שכבת ו  וכמו הח
 לחתימה סמוך דברו ונשנה ,׳א סימן בראשון שכתבנו
 והדס זרע השכבה כי באמרו השרת בהקדמה הספר
 ס׳ (נדה באמרם חז׳׳ל כוונו לזה ואולי .לאדם וזומר

ארהי■ דכתיב מאי פפא בר חנינא ר׳ דרש המפלה)
ורבעי

נחמד אוצר
 לא אם ,אחר בענין וא״א והיובש החום יולד ברחו על הארץ

 מקרר רוח או סתרו עבים ישים חומו להשקיע הבורא ברצות
 המוצב ביד בגרון רק שאינם הכוכבים בשאר וכן ,בארץ נושב

ח :בו רו ש כ א כ  אך בבינה חלק ולא חכמה לא להם שאין .ו
ם, כפגרים תי ם, נמשכות רכות ופעולות מ ה  על האש מ
 :האויר ולקרר סלעים ולשבר הרים לפרק והרוח ,השריפה

ה אם א ר ר א כו׳ או  לא שאיוב הוא הכתוב זה כאור .ו
 הוא גם יאמר שאיך ,וירח בשמש האמין שלא עצמו החפאר

 •ר״ל אבל .מזה גדול עון ל־ חין הלא ,גם מה ,פלילי עון
 עכז״ס מה׳ בפ״א הרמב״ס שזכר אנוש דור כעעות עעה שלא

 להנהיג, הכוכבים ברא והאל הואיל שחשבו במה היה ועעותם
 בעיני נכבדים הם א״כ לפניו לשמש כבוד להם וחלק העולם את
 וכמו ,האל רצון וכן ולפארם לשבחם כן אם ראוי יתברך ה׳

 ראשונה לפניו היושבים השרים שיכבדו המלך רצון שהוא
 ר״ל ,יהל כי אור אראה אס איוב שאמר וזה .במלכותו

אל, לפני חשובה ועבודה נפלאה פעולה שלו השמש  והירח ה
 יפה אולי ,לבי בסתר. ויפת ,הלילות להאיר במדרגה אחריו
 תהלתו והיא האל חפן וכך אותם לשבח שראוי אנוש דור אמרו

 ,ורעות רבוה צרוה. מצאוני עבודחם להעדר כי אחשוב ושאולי
ס  הוא לעבוד ראוים שהם זה לחשוב שגם ,פלילי עון הוא ג
 ואין ערך שאין מאחר ממעל, לאל כחשתי כי סלילי, עון

ם, בכוכבי יתברך לו דומה שמי הי ה  מעל גבוה לשבת המגבי
 ,בנבראיו הבדל אין יתברך ולפניו ,לראות והמשסילי גבוה

 ,בלבד לכבודו ברא ושהכל ,השמש כמו לפניו דומה והיתוש
 עשיתיו אף יצרמיו בראתיו ולכבודי <פשמי ■הנקרא כל כמ״ש

 :כמותו אחר נברא שיעבוד ראוי נברא שום ואין ,מ״ג) (ישעיה
כן תן ו ל י בו א ת ל ב ה א  בברכת הכונה שזכר אחר .עולכז ב
 ברכת ענין ביאר ,ק״ש שלפני ראשונה ברכה שהיא אור יוצר

ה אהבה  אהביז הספרדים ובנוסח .השנית הברכה שהיא רנ
 להרמב׳ם התפלה בסדר וכ״ה ,וכו׳ אלהינו ה׳ אהבתנו עולם

ק ב ד ן ה ני ע הי ה ל א ק :אלהי ענין דבקות .ה ב ד ה ר כ או  .ה
 מזכיר הגשמיים האורות יצירת על ברכה שהזכיר אחר ר״ל

מני האור על ברכה מ  נכבד יותר שהוא הלבבות על השופע ה
ק :הרבה ב ד ה ר כ או ה ה א ר מ ה ב כ  גוף איזה שאם .הז
 פניו שיהא עד הרבה מלועש המחכות ממיני אחד כמו מקשי

 כמו המאיר מגוף 'עליו המכה האור אז ,האפשר כפי מחולקים
 זויח כפי וחוזר ממנו נכפל עליו הנופל האור כל וה/אש השמש

לה  הוא המלועש הגוף על נופל שהאור עוקם באותו ר׳ל ,מפי
מליעש שאינו בגוף ואולם .שכנגדו הצד אל ממנו ונכפל חוזר
 ■השעח פגימות מחמת ואנה אנה מתפוצץ עליו הנופל האור

לו האור ?אין  וזה .קאעאפערי״ק הנקרא המראות בחכמת מבואר זה וכל .פניו עבר אל כך כל להאיר יחד להתקבץ יכול מ
ה :נפשם וזכוה גופם לעוהר יעקב בזרע הדבק עליון לאור משל ר תו ה ש לו ו צ א ה מ ל ה ת ץ ה פ ו ה נ ט ת מ או ר ה תו ל כו ל  מ

ץ . כאר ׳ ו כ תו, להיעיבו וחסד נדבה מצד והאדם העולם בבריאת חפצו להראות התחלה היא שהתורה כלומר ו  וע״י באחרי
 והנהגתו , משלה ככל ומצכוהו הארץ כל שופע הוא כי להראות ,כולם לעיני רבה בהמון אדם לבני השמים מן הנתונה כתורה

 למאומה, זה נחשב לא העליון, בעולם והמלאכים המצב בשפל שהאדם אף ,העליון בעולם להשגחתו שוה ההחתון בעולם והשגחתו
א ;ובחכמתו בהשגחתו שויס ברואיו וכל עולם מלא כבודו ■לי ל ה ו ר ה גז מ כ ח או ה בר ם שי כי א ל  נתון שהאדם שזה ר׳ל .מ

ם, וחשיבות האדם גריעות מצד זה אין שמים בשמי והמלאכים בארץ  המלאכיםבארץ, שיהיו החכמה גזרה שלא מסגי אך המלאכי
 לא היסודות ארבעת שהם מתחלפים ענינים מן להיותה הארץ ואמנם סשוע, כח־אהד רק מתחנפים טבעיס להם שאין מאחר

ק’ ל ;שמה המלאכים בריאת מ ב ם א ע אד ר ,חבירו על אחד. יסוד ומתגבר בטבעיו המתחלף ודם מזרע אדם רק .ורט מו
ועס1
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 נתבאר כאשר ,המזל ורוע ההצלחה התחלפות כפי המרות, בהם ומתנצחים המבעים

 וינהיגנו האלהי האור עליו יחול ,קהל או יחיד מהם יזך וכאשר .יצירה בספר
 .ושמחה אהבה ממנו זה ויקרה הטבעי, העולם מסדר יוצאות ובנוראות בנפלאות

 המאורות אחרי בו צוה אשר בסדר דבק לדברו מסכית מקבל האלהי הענין מצא ילא
 קהל, שבו כן ואחר ,יעקב ועד מאדם יחידים היו ,אדם בני חסידי אלא והגלגלים,

,הגלגלים כסדר במדבר וסדרם לאלהים, להם להיות לאהבה האלהי הענין עליהם וחל
ארבעה

יהודה קול
 נוצר,אדם שלא מלמד ,הסכנהה דרכי וכל זריח ורבעי

 ישמעאל ר' דבי חנא .שבה הברור מן אלא הספה מכל
 ומניח האוכל אה נוסל הגרנוח גבית שזורה לאדם משל
 והזרני כתיב רמי אבהו דר׳ אבהו כדר׳ .הפסולת אח
 הקב״ה לפני דוד אמר ,היל המאזרני האל וכתיב חיל

חני, זריסני רבש״ע רז כ. וז  בבאור המורים ויורו ע״
,השמיש משנין ארחי יהיה האגדה בעל לפי כי ,זה

ם ורבעי ,בעלמה גבר דרך כמו  כלשון ,השמיש הוא ג
 ארח מלשון ארחי אפרש דרכי לפי אני ואולם .לרבעה
,הזרע ספת היא ורבעי ,נדוהן דם על המורה כנשים

 יעקב עפר מנה מי מ״ד אבהו ר׳ שם שדרש וכמו
 וסופר יושב שהקג״ה מלמד ,ישראל רובע אה ומספר

 שהצדיק ספה תבא מחי ישראל של רביעיוחיהם אח
 בלעם של עינו נסמיח זה דבר ועל ,הימנה נוצר

 מהורים ומשרתיו וקדוש סהור שהוא מי אמר הרשע,
, בדבר יציץ וקדושים ה נו, נסמית מיד ז  דכתיב עי

, שתום הגבר נאם ו׳ כ ו ן עי כ. ה  יוכללו זה ולפי ע״
 היותם שזכרנו החלקים שני חז״ל מסעם דוד בדברי

 הם .המבעים בהם מתגברים לאדם: חמר
 בהרכבתם שמתמזגים איכיותיהם עם היסודות ארבעה
י׳ סימן בחמישי ^שיתבאר כמו ,שונים מפנים בפנים

ם :י״ד סימן בשני זה נזכר וכבר חי צ תנ מ ם ו ה  ב
, ת ו ד פ ת תתחלפנה המזגים בהתחלף כי ה  המדו
,האיכיוה מן איכות תגבורת כפי אחריהם הנמשכות

, סימן בראשון שכתבנו וכמו  התחלפות כפי זה וכל א׳
וכו׳ מצא ולא :שמה כמוזכר המזל ורוע ההצלחה

רי ח ת א רו או מ ם ה לי לג הג  המשכילים אמנם כי וכו׳. ו
 אשר ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזוהר יזהירו

 לעשוס ושמחים ששים הם רק ,הפקידם את ישנו לא
ם: רצון י אלא קונ ד םי י ח נ ו אדם ב ם הי רי הי  י
 מ״ו סימן בראשון כדמותו בצלמו הוליד כבר .וכו׳

 אבינו יעקב שהוליד עד רבים ולא יחידים והיו באמרו
 האלהוס ושבה האלהי לענין ראוים כלם שבסים י״ג

ם בסדר במדבר וסדרם :ע״כ בקהלרב, לי לג הג
ד׳

ר צ ד או מ ח נ
ה מ ן בדומה וז י ם :משמה לוקח אשר ^ חי » תנ ם ם ו ה  ב

ת דו מ  ,אלה הסך אלה מתחלפות מדות יהיו אדם בבני .ה
ב, היושר והעצלות, הזריזות והרצון, הכעס כמו הכז  וביד .ו

 שהיא ישרה דרך לו שיבור חסשית ובחירה המדה קנה האדם
פי :התורא מן לו ותפארת לעושהו לו מפארת ת כ פו ל ח ת  ה

הצלחה  כ^ה סי׳ ד׳ במאמר החבר בדברי יתבאר זה .וכו׳ דו
צירה: בכפר הנאמרים הפנינים על כדברו ר י ש א כ ך ו  יז

ם, ד.  ביחיד אדם בבני והבהירות הזכות תהיה כאשר ם
 בהקהל או ההיא בנפש האלהי האור ידבק ,בקהל או מהם
ו :כולו נ ג הי נ י ת ו או ל פ כו׳ בנ  החומר מסבלות יצא כבר .ו

 השפלות היסודות ה׳ יתן ו-לא ,הזה השפל העולם טבעי ומקרי
, לנגוע הו  לא ובנהרות אני אתך במים תעבור כי כמ״ש או

 בך(ישעיה הבער לא ולהבה תכוה לא אש במו הלך כי ישטפוך
 יכולים היסודות אין אפר המלאכים במדרגת אז והוא ,■מ״ג)

ה ויקרא :מאומה בהם לפעול ו ז נ מ  המדרגה זאת ר״ל .ס
ת׳ ממנו שנקבל ה אותה קורין אנו י ב ה ה א ח מ ש  אהבה היא ,ו
 כחק ,נזק ומכל רע מכל ישמרנו כי אותנו אוהב שהאל גמורה
 ,ושמחה .אליו האהוב להציל יכולת בידו אשר הנאמן האוהב

 :עצבון שום בה יתערב לא אשר הגמורה השמחה היא זאת כי
א ל א ו צ ן מ הי עני ל ל א ב ק ת מ כי ס ק לדברו מ ב סדר ד  ב

שר ה א רי בו צו ח ת א רו או מ  אלהי ענין שמדין להיות ר״ל . ה
 כמו ,מקרה שום ישיגנו ולא תפקידי ישנה בלי קיים נצב שיהא
 לעד אחד סדר על תפקידם השומרים והכוכבים הגלגלים שהם
 אלהי ענין מצא לא הנה ,דרכו כך בכלל העליון העולם -וכל

 ושמע) הסכת (מלשון והמסכית המקבל דבר השפל בעולם
 מדרגות אחר שנוי בלי וקיים מכוון סדר על אלהי לדבר

א :ג״כ ההוא בסדר דבק שיהא והגלגלים ■המאורות ל די א סי  ח
י נ  והש״י ,זה לפני הנזכרים אדם בני חסידי מלבד .אדם ב
 הגלגלים להכנת דומה ,אלהי לענין ומוכן ישר האדם את עשה

 בו לפלוט השפל העולם בטבעי כח שוס יהיה שלא והמאורות
 של כפיו יציר הראשון האדם היה וכך .למעלה כנזכר לו לרע

ב :יעקב עד דור אחר בדור יחידים ושאר כקב״ה ח״ א בו ו  ש
הל  כולו יעקב קהלת על אלהי ענין חל היו ואילך מאז .ק
 מנהיג הש׳י מקום של רצוט עושין וכשהם ,קדוש לגוי והיו

 המחובר התחתון העולם סדר נגד ונפלאות בנוראות אותם
ת׳ נגדו וירח כשמש הם אבל ,ושנוי ממקרה  ישנו לא ,תמיד י
 על אחד בסדר קונם רצון לעשות ושמחים ששים אך הפקידם

מנין ושום היסודות ואין ,והגלגלים המאורות כמו התורה ררך
^ ,מעבודתם אותם להפריע בהם ליגע יכול השפל עולם ר  ו

 עליהם עוזו ופכיניז לאלהים להם להיות העליון עולם בסדר בארן אותם נתן והוא עליהם נקרא ה׳ שם פי הארן עמי כל
ר וסדרם :העליון כעולם הוא נאשר ב ד מ ר ב ם כסד לי לג  לא ארן שהוא במדבר סדרם הזה הנפלא הענק־ להורות וכדי .הג
 נהג ההוא במקום שם ,אופן בשום הטבע בדרך אדם בני לקיום יתכן לא ,ועקרב שרף נמש מקום לשתות אין ומים זרועה

 הארן עמי כל דעת למען ,הגלגלים כסדר סדרם ולכך ,נחש או שרף שום אותם הזיק ולא דבר להם חסר לא ,קדשו זרע «ת
 הוצררו וכאשר ,והמאורות הגלגלים כסדר קיימים נצבים אך השפל עולם עם עסק להם אין בהם בחר ה׳ אשר העם זה גי

עה, ולא ציה ;־היא הארן על יחששו לא ללחם רו ם, לחמם להם נמנו והשמים ז ת ע ם והמים ב , מן יצאו לא הם ג רן ח  שאו ה
לסראוח ,ה׳ בדבר החלמיש מצור יצאו אבל .לנו הנהוגים המעינים כמו האר! נקיק־ דרך הנמלים מן להם שיוצאים וראה היה

חבהן
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 ומחנה ,מזלות עשר כשנים שבט עשר ושנים ,הנלנל רבעי כארבעת דגלים ארבעה
 והוא באמצע מכוון קדוש והיכל יצירה בספר אמר כאשר ,המחנות בתוך הלוים
 קבולו לזה ויסמוך עליה משבח ויהיה .אהבה על מורה כלו וזה .כלם את גושא

לקבלת הנחוצים מהענינים ויציב אמת שכולל במה כן ואחר .שמע בקריאת התורה
התורה.

יהודה קיל
י כד׳ דגלים ד׳ ע ב ל ר ג ל  סא״ב סש״ח הס .הג

 הקופות ארבע תהיינה. כפיהם אשר ,גד״ד מפ״ק
 פהוהי מפוההים י״ב ב״י שמות תמצא וכן .השנה
ב :אבן סורים בארבעה החשן באבני חותם ״ ט וי ב  ש

 ,עשתה ידי אלה כל ואה רבתי בפסיקתא אז״ל .זכו׳
 י״ב ,ברקיע מזלות י״ב ,בשנה חדשים י״ב מוצא אתה

 בזכות ,מה בזכות ,בלילה שעות י״ב ,ביום שעות
. עשר שנים ישראל שבסי אלה כל כ ״ ע . / ו כ  וכבר ו

 ישראל נמשלו ע״כ כי השירים שיר בביאור כתבתי
 רובע את למספר סורים לארבעה נחלק להיותו לאגוז

^ דגליהם לארבעה ישראל מו א  נחלק שהאגוז וכמו כ
 ישראל שבסי נחלקו לפעמים כן ,חלקים לשני ראשונה
 האבן על משמותם ששה האפוד באבני כי לשנים,
 על וששה גרזיס הר על שבסים ששה וכן ,וכו׳ האחת

 בבחינה כי ,מזלות לי״ב יהסס על זה וכל ,עיבל הר
 המערכת ושש לדרום המערכת שש ,לשנים יחלקו אחת
 בשתי השלחן על המושמים פנים לחמי כי״ב ,לצפון

 ובבחינה ,הרלב״ג לפירוש ככה על להורות מערכות
 .כמדובר תקופות הד׳ כנגד לארבעה יחלקו אחרת

ם, של תקרתו שהשבסיס חז״ל אמרו זאת ועל  עול
 כנגד היותם על לרמוז ,מקוראי ישראל שנאמר ממה
 .השמיני בגלגל מולם של תקרתו שהם מזלות הי״ב
 יחס בהוראת ל״א פער העקידה בעל האריך וכבר

 הבנין צורה תכונת על ישראל בית נבנה בו אשר הבנין
ל :שכר וקבל דרשהו ,השמימי הכללי כ הי ש ו דו  ק
ון כו ע מ צ מ א  סימן ברביעי ביאר בעצמו הוא .וכו׳ ב

 המחבר האלהי לענין רומז הוא הזה ההיכל כי כ״ה
 אתם והשוכן לכל הסובל הכה והוא ההפכים בין

 וכמו / מתמיד קיום להם להמשיך ובאמצעיתם בתוכם
 ארון הלויס במחנה היה כנגדו והנה ,במקומו שיתבאר
ה נושאיו: את נושא הקודש הי י . משבח ו ה י ל  ע

 על שנמשכנו עולם אהבת בברכת הנזכר החסיד ר״ל
לו :הנה עד ביאורה בו ה ק ר תו ש ה ״ ק  בה שיש .ב

ר :מצות ועול שמים מלכות עול קבלת ח א ה כן ו מ  ב
 שכולל במה ההורה קבולו יסמוך כך שאחר ר״ל .וכו׳

 לענין ואומן נייז המורים מהענינים ויציב אמת
רה, בקבול הוראתו תו  לאמר הדברים בכפילת וזה ה

 .וכו׳ ואהוב ונאמן וישר וקייס ונכון ויציב אמת
 ושם כאמרו פ״ז סימן בראשון זכר הלשון זה ודוגמה
ס׳ הפרישות בה הנהון הדבר  באמרו ס׳ סי׳ וכזה ,ו

ס ,וכו׳ היחיד עליו שיעיין ממה והנחון ע״ג בסימן ג
תמצאנו

נחמד אוצר
 מן מים להם כאו אילו כי ,העליון עולם כמדרגת ושהם מנתן

 :הארן בכל היורד הטכעי למטר דומה זה היה ג״כ השמים
ה ע ב ר ם א לי  מחנה ודגל ,למזרח יהודה מחנה. דגל .דג

 :למערב דן מחנה ודגל לצפון, ראוכן מחנה ודגל לדרום, אפרים
ת ע ב ר א ל רבעי כ ג ל ב הכולל המזלות גלגל . הג  .מזלות י׳

ם לארבעה נחלקים והם  ,במסלהם השמש מהלך ככחינת רנעי
 ארבע והם מהרכעים אחד לכל הנמצא ההשתנות בעבור

 והלילה היום יהיה טלה במזל השמש כשיהיה וזה ,התקופות
 הימים ואילך ומשם ,השווי על והחום והקור העולם בכל שוים

 עד ,העולם) ישוב רוב (והם המשוה צפון ליושבי מתגדליס
 ואילך ומשם גדלו, בתכלית היום ואז סרטן למזל השמש שיגיע
 היום וחוזרים מאזנים מזל אל השמש שיגיע עד ומתקצר הולך

 בתכלית והוא מהגדל הלילה ואילך ומשם ,השווי על והלילה
 עד מתקצר הלילה ואילך ומשם .גדי במזל כשהשמש גדלו

 כל חלילה חוזר וכן .השווי על עומדים ושוב ,טלה אל הגיעו
 נמשכו מהם אשר הגלגל רבעי ארבעה הם ואלה .עולם ימי

 שאחר ומפני .כנודע הקין.והחורף והחום הקור זמני ארבעה
 כולם מקריו וכל נמשכים השפל עולם עניני כל השנויים אלו

 גל הזה הקדוש הגוי נסדר כן כמו ,הזמנים בהשתנות נקשרים
 העולם שכל לישראל עדות להיות ,הגלגל רבעי ארבעה דמות
 נופלים אינם עצמם ושהם מעשיהם אחר נמשך כולו השפל
 עצמם והמאורות שהגלגל כמו האלו, השנויים מקרי תחת
ם :שנוי שום מקבלים אינם שני ר ו ש ט ע ב ם ש שני ר כ ש  ע

. ת ו ל ז  המזלות גלגל לחלק בני.עולם כל שהסכימו כמו כי מ
 הכוכבים ינקבון ממנו הלק לכל וקראו חלקים עשר שנים על

 ,יה שבטי והס עשר שנים במנין יעקב בני היו כך ,מזל שבו
 למעלה בארץ משטרם נתן ושהש׳׳י עלילותיהם בעמים להודיע
ה :השמים מכוכבי חנ מ ם ו  התורה לומדי שהם .הלוי

 אל ובאת כמ״ש ,ישראל לכל יוצאת ההוראה ומהם והתעודה
ו' הלוים הכהנים ג ר :ו ש א מר כ ל ׳יצירה בספר א כ הי  ו
ש כוון קדו ע מ צ מ א  במאמר החבר דבר אשר הדבר הוא .ב

מן ד׳  בין המחבר האלהי לענין רומז הזה ההיכל כי ,כ״ה סי
 הקשורים המזלות המניע. המשוה תנועת דמיון והוא ,ההפכים

 .המזלוה שמן והשנויים ההפכים המחבר אמצעית בנקודה בו
 המשוה גלגל הנעת לבדו יתברך לאל הקדמונים יחסו וכבר

 דרך שהיא ההורה דמיון וזה ,כנודע ראשון מניע וקראוהו
ם, שהם והנפש הגוף בחבור אמצעי  התורה בהנהגת כי ההפכי
 וההורה הלוים מחנה דמיון וזה והנפש, הגוף שניהם יצליחו
א :כמדובר באמצע הו א ו ש ת נו ם א ל  כל קיום ע״י .כו

 : הכרובים שני מבין הנרגש ה׳ כבוד שכינת והוא ,הנבראים
ה לו וז  ודבוקו זו באומה עוזו משכינת הזה הסדר ר״ל .כו
ה :בהם ר ל מו ה ע ב ה  נדבק להיותו האוהב דרך כן כי .א

 כהותם שימני הנאמנים האוהבים בהק וכמ״ש , תמיד באהובו
ה :זרועך על כהותם לבך על הי י ח ו ב ש ה מ לי  איש .ע

 שמלך שזכינו חלקנו טוב מה כי ,זה על לשבח מחויב ישראל
ך :לאהבה בנו דבק עליץ מו ס ה וי לו לז בו ה ק ר תו במה .ה
 חקי והלמדס וכו׳ אבותינו בעבור מלכנו אבינו אומרים שאנו

׳ תחננו כן חיים ט  ;׳ ובמאודו בנפשו מצות מיל וקבלס והשגחתו השם יהוד והכוללת. הראשונה הפנה שהיא לק״ש שמגיעים עד ,ו
ם צי חו ת הנ בל ק ה ל ר תו חון שהוא מה .ה ל ,התורה קבלת עם לקשור נ ר׳ ובנערה אפינו ורוח חיינו ההורה זאת כי שיבאר ו
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 נפשו על אסר , והכירו אותו והבין קדם אשר כל לו שנתבאר אחר כאילו ,התורה

 עולמי עד הבנים יקבלוהו וכן האבות"לפניו קבלוהו כאשר שקבלו עדים והעיד אסר
 וקיים טוב דבר דורותינו ועל בנינו ועל ועלינו אבותינו על אומר שהוא כמו עד,
 והוא ,היהודים קשרי ישלמו בהם אשר הקשרים מסדר כן ואחר .יעבור ולא חק

 מעמו, ושהתורה ,אבותינו על ובהשגחתו ,ובקדמותו ,,יתברך באלהותו שיודה
 ה׳ הוא שאתה אמת שאמר כמו ,מצרים ביציאת החתום והוא ,זה כל על ובמופת
 אלהינו. ה׳ גאלתנו ממצרים ואמת אבותינו, ועזרת שמך, הוא מעולם אמת אלהינו,

 בענין להדבק שיקוה לו וראוי אמתי ישראל הוא גמורה בכוגה אלה בל שהשלים ומי
 לעמוד עליו ויקל ,כו״ם עובדי האומות שאר מבלעדי ישראל בבני הדבק זזאלהי

 ההריצות בתכלית לתפלה גאולה לסמוך והתחייב .ויענה וישאל ,השכינה לפני
בברכות זכרם קדם אשר התנאים על לתפלה ויעמוד ,הקדמנו כאשר והזריזות

הכוללות ^
’ נחמד אוצר

 תורה ואיננה ,עולם ימי כל הזה פל2ה לעולם חיות אין
 שהאדם עוד כל כי ,הזמנים מן כזמן ושההכעל זמן על *תונה

 להנהגת צריך הוא נפש עם גוף חכור כאן ויש האדמה פני מל
כו׳ יכ5וי אמת שאומר וזה .הזאת התורה  ומקוכל• ומתוקן ו

 זה ענין עוד ומחזק .ועד לעולם עלינו הזה הדכר ויפה ועוכ
 הזאת התורה יצאה עליון שמפי שמאחר והיא ,כרורה גסכרא

 ואמונתו התורה תהיה כ־ נכון וכסאו קיים שהוא כמו ודאי הנה
ה׳ כו׳ עולם אלהי אמש אומרים שאנו וזה ,לעד י  קייס' הוא ו

כו׳ וקילמים חיים ודכריו קימת לעד ואמונתו וכו׳  לעד ו
ד :וכו׳ אכותינו על עולמים ולעולמי עי ה ם ו בלו עדי ק  ש
ר ש א הו כ לו ב ת ■ ק בו א  שמקכל עצמו על שמעיד ר״ל .ה
 זרענו שיקכלו כדין הוא וכן ,האכות שקכלו כמו שמים מלכות

ם: ל עו ד ב מ אח״ ר ו ם. מסד רי ש ק  אשר הדת עיקרי הם ה
 :נופלת כולה התורה הם ושלולא כהם נקשר כולו הדת כל

שרי ם ק די הו  נקשרים אחד לגוי היהודים שיהיו כלומר .הי
ה :וכככודו .ה׳ נכרית ד תו שיו הו אל ב  אלוה כאן שיש .,
תו :העולמות כל המחיה נמצא מו ד ק ב  קדמון שהחל ר׳ל .ו

 שגס שאומרים הכופרים מדעת לאפוקי ,נמצא אשר דכר לכל
 ממאמר א׳ כסי׳ הנזכר הפילוסוף שנפצף וכמו ,קדמון העולס

תו :א׳ ח שג ה  ואין הזה העולם פרטי ־מל משגיח שהש״י .ו
 :מעולם אכותינו על כרחמיו השגיח ושהוא עיניו, מנגד וסתר

ה ר תו ה ש מו ו ע  להגיע חכמתו גזרה ושכך השמים מן ,מ
ת :עוה״כ לחיי כעכורה אותנו פ מו ב ל ו ל ע ה כ כ ,ז אח׳  ו
 :מצרים ויציאת הגאולה ענין והוא ,זה כל שעל המופת מזכיר

א אל הו שר תי י מ  ישמע והוא ה׳ אל שיקרא לו ויאות .א
די :משאלותיו להשלים ויענה ע ל ב אר מ ת ש מו ם. או ״ כו  שאין ע

ך :ישראל כמו אלהו כענין דנוקים מו ס ה ל ל או  שהיא .ג
כו׳ ישראל ור5 ם ו ה :ישראל גאל כא״י ומסיי ל פ ת  שהיא .ל

ל :עשרה שמנה ם ע אי תנ ר ה ש כהכירו והוא . זכרם קרם א
ענין

יהודה קול
 לשון לשנוח הוצרכנו לא ובכן .שלש פעמים חמצאנו
 משנים ראיקי פאשר נאותים או נמרצים לומר גרסתנו

ד צורך: לאין אותה עי ה ם ו די , ע ו ל ב ק  הוא הרי■ ש
ם העיד כאילו  ..יה כל שקכל עצמו על נאמנים עדי
 מאמרים בלשונו שכואל במה היא הזאת והעדות .שזכר

 ויבואו ואסר שבועה הן הן כי ,הדבר אמתת על מורים
ר :יהיה באמונתו צדיק הוא כי צדקתו יגידו ש  א

ם ה ו ב פ ל ש רי י ש ם ק די הו . הי כו׳  עיקרי להיותם ו
 אומה בין הקושר הקשר יותר ובלעדיהם הישראלי הדה

ת זוילאלהיה: פ מו ב ל ו ל ע . זד. כ כו'  שמודה ר״ל ו
 סימן שאמר כמו שקדם, מה כל על מופה שהוא במה
 בה שאין כיענה שהיא מפני מצרים יציאה וזכר י״א

 כמו כ״ה סימן בראשון גם עניו והעיד ,וכו׳ מדתה
ת :שזכרנו מ ה א ת א א ש ו ה׳ הו נ הי ל  זו הרי .א
ל באלהותו הודאה ה ת : י מ ם א ל עו ך ד.וא מ מ .ש

ת :בקדמותו הודאה היא זו ר עז ו ו נ י ת בו  כאן .א
מו, ושהתורה ,אבותינו על בהשגחתו ההודאה נכלל ע מ

 ותורתך מצוהיך אל שישמע האיש אשרי נאמר שם כי
ם ההשגחה יחד וכלל לבו. אל ישים ודברך רה, ע תו ה

 בנתינת לאבותינו נודעת יתירה השגתה אמנם כי
 שיודה והוא אמרו אצל הקודמים בדבריו וכן ,ההורה

ה, קשר בלתי יחד שניהם כלל וכו׳ באלהותו ״ בי ה
, ושהתורה אבותינו על ובהשגחתו שם באמרו מו ע מ

 שם כי ,מצרים וביציאת ובקדמות כן.באלהות עשה לא
 על ובמופת ופו׳ ובקדמוהו באלהוחו שיודה והוא נאמר

, זה כל כו' ת להם ויעש ו מ א ו . ס: ״ תי ם בי רי צ מ  מ
ו נ ת ל א  על מופת שהוא במה הודאה היא .וכו' נ

ן :כאמור השאר י נ ע הי ב ל א ק ה ב ד  כאמרו .וכו׳ ה
 אמרו יתבאר זה ולפי .אדם מבני הסגולה נקראים שאנחנו בעבור אלינו כבודו והחחברות נ״ז סימן בראשון

כו׳ הי. שאמר מה לביאור שהוא הדבקו אל ה ל, במקום לקהחו נפשך אח יש ואס בענין, ד  ענינו יהא הנ
ב :האומות לכל הכוללת ובין לישראל המיוחדת ההשגחה בין להבדיל י חי ת ה ך ו מו ס ק אמז״ל שכן .וכו' ל  פ״
 כל ניזוק אינו להפלה גאולה הסומך כל דבירושליס קדישא קהלא משוס אליקיס בן יוסף רבי העיד לברכות

 וגואלי צורי ה׳ לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו שנאמר תפלה לגאולה תכף אמרו ובירושלמי ,היום אותו
ת :וכו׳ תפלה היינו צרה בוום ה׳ יענך ליה וסמיך י ל כ ת ת ב צו רי ח ת ה זו רי הז ר ו ש א ו כ נ מ ד ק  .ה

 וחריצות בזריזות אוהו המשמשים האיברים כל החפצי הכח ינהיג ההצעה זאת ואחר ה׳ סימן דבר אשר הוא
ד :עצלה מבלי העמידה בעת ויעמדו ,ושמחה מו ע י ה ו ל פ ת ל ל ם ע אי תנ ר ד. ש ם א ד ברם ק כבר .ז

הזכירם



ג־9 כה הכוזרי עלישי מאמר ספר
 מ:ן אלא אינם היחיד בו שמתיחד במה והתפלה הבקשה כי ,ישראל כל הכוללות
 לבו אל ויתן .רוצה שהוא במי תפלה בשומע מקום לזה קבעו וכבר ,הרשות

 עד להם קייב האלהים ושברית האבות, מעלת ,אבות הנקראת הראשונה מהברכה
 השנית ומהברכה .בניהם לבני נואל ומביא אומר שהוא כמו ,ימוש לא עולם

 חושבים כאשר ואיננו ,מתמדת ממשלה הזה בעולם לאלהים כי ,גבורות הנקראת
הטבעים לשנות יכולת יתברך בו שאין וידמו (כ״א נסום אשר המבעים על שהוא

אשר
ל ה קו ד הו י

ם ומביעות באמרו ה' סי' הזכירם  העבד הבעת העיני
: אדוניו אל כו' ת ו ו כ ר ב ת ב לו ל כו ה - . כו׳  ר״ל ו

 בברכות היא חובה עליו המועלת הנזכרת קתפלתו
 צרכיו בשביל• לעצמו תפלתו אבל ישראל, לכל הכוללות

/ רשות אלא אינה בפרט בו  שכתב מה דבריו ובכלל ו
 האמצעיות בברכות שיש א' פ׳ תפלה בהלכות כלמב״ס

ש חפצי אבות'לכל כמו שהן הדברים כל שאלת  ואיש ^
ר :כלן הצבור זלצרכי ב כ ו ו ע ב ה ק ם לז קו  וכו'. מ

ק ה אין מז מסכ ב מדין(ו ) ע״ז עו  שואל ז״ל אמרו ח/
 דרב בריה יהודה רב אמר ,חפלה בשומע צרכיו אדם

 אדם שואל שאמרו אע״פ דרב משמיה שילת בר שמואל
 ברכה כל בסוף לומר בא אס לזפלה בשומע צרכיו

 חייא רב אמר ,אומר וברכה ברכה כל מעין וברכה
 צרכיו אדם שואל שאמרו אע״פ רב אמר אשי בר

 בברכת אומר ביתו בתוך חולה לו יש אם תפלה בשומע
 אמר . השנים בברכת אומר לפרנסה צריך ואס ,חולים
 תפלה בשומע צרכיו אדם שואל שאמרו אע״פ ריב״ל

 הכפורים יום כסדר אפילו תפלתו אחר לומר בא אם
 לד׳ מתחלק הזה הענין יונה רבינו שם וכתב .אומר

 כל לשאול יכול חפלה שומע שבברכת הראשון .חלקים
 כוללת תפלה שומע עברכת ,שירצה ענין בכל צרכיו

 לומר בא שאם השני והדק .תקנוה ולכך הצרכים כל
 ואפילו ,אומר וברכה ברכה כל מעין ברכה כל בסוף
 בלשון אותן שאומר כיון מותר ממש לצרכו יהיה שלא

 אומר שאינו כיון לומר אסור יחיד בלשון מיהו ,רבים
 ,הפסקה והוי ישראל כל בעבור אהד אלא אותו

 ברכה כל בסוף רבים בלשון לאמרו שיוכל ודוקא
 לחיוב חכמים שתקנו מה כבר שהשלים שכיון ,וברכה

 באמצע אבל ,כך אחר שמוסיף במה לחוש אין גמור
 הברכה באמצע רבים צרכי ששואל דכיון ,לא הברכה

 השלישי והדין .חכמים שהקנו המעבע על כמוסיף נראה
 בלשון לומר יכול ,בו וכיוצא שיתרפא ביתו בתוך לו שיש חולה על ששואל כגון ממש צרכיו הוא שואל שאס
 הזכיד ולא ,החולים בברכת אומר ביתו בתוך חולה לו יש אם דאמרינן והיינו .הברכה באמצע ואפילו יחיד
 כיון צרכיו לשאול יכול הברכה באמצע דאפילו דמשמע קאמר סתם החולים ברכת אלא הברכה בסוף בכאן

 הרביעי והדין .חכמים שתקנו במטבע כמוסיף ידמה שלא יחיד בלשון אותו שיאמר והוא ,שעה לפי לו שצריך
 בלשון בין יחיד בלשון בין כרצונו ולומר יכול'להאריך לרצון יהיו אחר בין לרצון יהיו •קודם בין התפלה שבסוף
ר״ו, הרב מורי מפי צבור, צרכי בין ממש צרכיו בין רבים כ. נ ״ ^ זה כל העמדתי זאת בעבור ואולם ע  לפנ

 להרמב״ם הפלה בהלכות ז'ה דין והוזכר .שיובנו ראוי בחינה איזו על תדע ולמען החבר בדברי חכשל פן
ה :פ״ו ב ר ב ה מ ת ו י נ ש ת ה א ר ק ת הנ רו בו  לאלהיס כי זו בחינה אמתה לבו אל יתן ממנה שגס ר״ל .וכו׳ ג

א :וכו׳ ממשלה הזה בעולם הו ל ש ם ע י ע ב ט ר ה ש ם א סו  הפילוסופים מחשכת על זה לפרש אפשר .נ
חב' הוא כי דימו אשר ם׳ על י  הנמצאות עליו שהוטבעו מה אצלם הוכיח שהנסיון ר״ל ,נסום אשר העבעי

ת' להיותו ,ימוש לא מאתם עבעס כי ויחשבו ,ההם הטבעיות לעד ויעמידם קדם מני להם ראשונה סבה י
לעולס

ר צ ד או מ ח נ
 כאמונה כזה לכו וקשר האל עם לנו אשר והאהכה ההורה מנין

ת :כנזכר שלמה כו ר ב ת ב לו ל כו ל ה ל כ א ר ע  מאחר כי . י
 הענק כי ,האומה ככלל הדכק אלהי כענין להדכק הקוהו פכל

 ואף כמ׳ש ,לעולם מהם סר אינו האומה ככלל הדכק האלהי
גו׳ מאסתים לא אויכיהס כארן כהיושם זאת גס  כריתי להפר ו

גו׳ אתם  מתפללים ואנו האומה כללות על התפלה נתקנה לכך ,ו
 עכע ענין שום אין הכלל שמצד יען לנו חוייכ וזה ,הכלל כעד

ט עומד העולם ק אלהי כענין קשורים להיותנו־ ,נגד ה  וי
ח נפלאות: עניני ככל כקשתנו למלאות ט ד ב ח תי מ  בו ש
ד חי  יזכם אם הוא שאף ,עצמו צרכי שואל שהיחיד מה .הי
 אינה עכ״ז ,נשמעת תפלתו מעשיו מצד אלהי כענין להדנק

 שהיא הכלל ספלת כמו התורה מן מנוה ואינם אדם לכל מיוכ
ר :רשות היחיד שפלת ואך ,הרמכ׳׳ם לדעת עשה מצות כב  ו

עו ב ה ק ם לז קו ע מ מ שו ה ב ל פ  שהיחיד חז״ל כמ׳ש .ת
ה הפלה: כשומע צרכיו שואל כ ר ב ה ה מ נ שו א ר  כא׳׳י שהיא .ה
כו׳ כו׳ אכרהם אלהי ו ם ו  אשר שהוא ,אכרהם מגן כא״י ומסיי

 דהיינו ,לאלהים אמריו ולזרעו לו להיות כריה עמו כרת פ'
א :לעולם כהס דכק אלהי ענין שיהא בי מ ל ו א י גו בנ  ל

ם ה ח :האכוה את כרת אשר הכרית למען . בני כ ר ב ה מ  ו
ת י שנ ת :השנית הכרכה מענין לכו יהן וכן .וכו׳ ה א ר ק  הנ
ת רו בו כו׳ גכור אתה והוא .ג ם בי :ו הי אל ם ל ל ה בעו  הז

ה ל ש מ . מ ת ד מ ת ר שם לו מכניס שאגו וזה מ מ  כעכור ג
/ לעולם גכור אה־ אומרים ואנו ,פעכע עניני נצחון  ולעולם ה

ה, לשון הוא מד ת  כעולם והנעשה הנכרא דכר שכל ׳ור׳ל ה
 חפן רק טכע זה ואין כחפצו נעשה לכל כאשר הכל הזה השפל

 מן המיד נגרים המיס רואים אנו ד״מ וכאשר ,התמידי ה׳
רד, אל העקוכ מו אטכע שכך נחשוב לא ה ם, הו מי  כך אכל ה

 חפן ואם ,העולם לקיום הנאות כפי כחמידוח האל רצון הוא
 וכן ,נד יקומו ארצה הנגרים והמיס לאחור יסוב הירדן ה'

נו :כזה כיוצא ככל נ אי ר ו ש א ם ב שבי  הפילוסופים .חו
ם: א הקדמוני הו ל ש ם ע עי כ ע ר ה ש ם. א ו ס  כחנום אשר נ

, שם הפעולות לכל שכינו עד עולם מימוש כהם והורגלו ע נ  ט
מו זה כי מהשכיל לכם וטח ענ מעולם אשר והשגחתו ה׳ חפן נ

על



wהכחדמאמרספר
 המתים מחיה שהוא וי־תןאל^צו נתנם), אשר המבעים על שהוא ונ״א בסוס. אשר
 ובחםצומתיר וזולתו, הרוח משיב וכן ,הטבעיים מהקשת זה רוחק עם שירצה בעת

 ונבורות באבות שיאמין ואחר . ישראל בני מעניני זה התבאר וכבד וזולתו. אסורים
 ויגדלהו ויקדישהו ירוממהו הגופני, הזה בעולם נתלה יתברך שהוא מדמות שהם

 אתה והיא ,יתברך השם בקדושת ,הגופניים מספורי דבר בו יתלה או שישיגהו
מהקדושה הפילוסופים בו ספרוהו אשר כל הזאת מהברכה לבו ויתן.אל .קדוש

והרוממות
נחמד אוצר

תן :גריומיו מל י ל ו בו א ג שכלו יעחק ומזה .ל מ י  לגו ו
מד טבע מנין שום שאין להכין ל, רצון נגד עו א  ואפילו ה

ן האל כיכולה חלוק. ואין ,שירצה עה ככל ממים להחיוס י  נ
 המשך שכסי רק ,מהאדמה הנוצר וכין האיש מזרע הנוצר הולד

 שיאמר ומי ,האיש מזרע האדם מין להמשיך האל משן העולם
שוז  לכא לעתיד שיחיה עסר למרוד יאמר הוא שיחיה ורע «
ם : הצדיקים גמול לשלם ק ע ח ה רו ת ז ש ק ה . מ ס י י ע ב ט  ק
 מכל יומר רחוק' כטכע המאמינים הקשי לסי הענין שזה ^:״ם

ע אפך מהם שנעולם הענינים מנ כן :ה ב ז שי . מ ח ו ר  אמר ה
 היוחר הענין להזכיר חוזר האדם יציאה כעיקר ה׳ יכולת שזכר
 כאן אין הוא שאלולא ,הגשם והוא השפל העולם שכקיום גדול
ה, צמח מ  לההקיים יכול חי שום אין אדמה צמח אין ואס אד

: כרצונו הכל והענן והרוח ה׳ כחפן זה שכל ואומר ,בארן ח׳  י
צו חפ ב ר ו תי ם. מ רי סו  הכוללים עניניס שזוכר אמר א
ם עי טנ  כרחמיס ממים מחיה במסד חיים מכלכל כאמרו נ

 כל האדמה מן להצמיח ה׳ יד קצרה שלא שכמו ור׳ל ,לכיס
ם כמעשה זה רואים היינו ואלולא כשדה ושיח זרע. ^יו  בכ

 .בעינינו גדול פלא זה היה האדמה מן נולד לכר פתאום ונראה
 כדי האדמה ולהצמיח להמטיר ה׳ יכולה שההמידה כמו והנה

 אדמת ישני להקין ה׳ יד תקצר שלא סשיטא ,חיים כעלי לכלכל
ב, גמולם לשלם המהים ולהצמיח עפר טו  ■שנאמר וכענין ה

ת ובגמרא ,ע״ב) (סהלים pהא כעשב מעיר ויציצו  דף כהונו
׳ חייא א״ר קי׳ג י  ועולים שמכצכצים צדיקים עתידים יוסי ב

 סומך אומר ואח״ז .הארן כעשב מעיר ויציצו שנאמר מירושלים
א נופלים פ מ ס מוליס ו רי  הבריאה שכלל והכוונה ,ומתיי!אכו
 הקורות הרעות וכל ,לעמו ולהטיב נחלתו שארית על לרחם
 כלע באמריחם,■וכמ״ש וטובה רפואה להם הוא בעוה״ז קוהס
ה כל מפל דמעה אלהיס ה׳ ומחה לנצח סמוה שעי ם(י  ,כ״ה) פני

גו׳ הממה כאור הלבנה אור והיה ונאמר  שנר אה ה׳ חבוש ביום ו
תו :ל׳) (שם ירפא מכתו ומהן עמו ל ם סומך כמו .וזו ^י  נו

ר ובבר :חולים זרופא א ב ת ח ה י ז נ י נ ע אל ט ר ש  ר״ל .י
^ כלל על אמוליס אלז שעכיניס שי  ,כגלות הנופלים שהם י

ם בהולה קום הוסיף לא. נפלה במ״ש שראל(עמי ) י  ונקראים .ה׳
איש אישים וחדל נבזה האומה בלל על שנאמר כמה ,לזולים

יהודה קול
 ביאודז שהורחב מה והוא .ושנוי חלוף שום בלי לעולם

ח' בו שאין וידמו לאמר, אחרה גנוסחא  לשטח יבולח י
ם. מבעי  על שהוא בו פכחוב הנוסח בעיני וכשר ה
שט כי מבוארת והכונה ,נחנם אשר המבעים מ  י

 נחינתס מצד עליהם עומד יפב' שהוא הפילוסומים
 עוד ואחשר .א' סימן בראשון כמוזכר ממנו ואצילוחס

 שיש נאמין אנחנו כי ,מחשבתט אמחס ל&י זה לערש
 כדעת לא אשר מחמדח ממשלה הזה בעולם לאלהים

ת' הוא אמנם כי ,המכעיים ם מל בחפצו שליט י  המבעי
 הגורא נתנם אשר או ,כאמור המבעייס נסום אשר
ה' ה׳ י ה' נתן ו  כחומר ימנו יחפוץ אשר ולכל יקח ו
חב' בו שאין הפילוסופים כגזרת לא היוצר, ביד  י

ם: לשמת יכולת עי מב  מהקשת זה רוחק עם ה
ם י י ע ב ט  אומר יגזר הארצות חכמי בכל מי כי . ה

 הרוח משיב :להשבון ׳יותן שההעדר עיונו ויקום
. תו ל ו ז ל, ומוריד הנשם מוריד על זולתו אמר ו ס  ה

ת כמבואר חפץ לכל ועת זמן אלה כל לזכירת כי  בתעניו
: פרק צו א/ פ ח ב ם מתיר ו רי סו תו א ל זו  אמר .ו
 ,חולים ורופא נופלים סומך אחו הנלויס על זולתו

כי מתיר לו בחר ומכלם ם, רי סו  דברז יפול זה על א
 בני מעגיני זה ד^באר וכבר באמרו הנמשך

 לשבויים קרא ממצרים ישראל בצאת כי .זראל8יז
ם זה שיוסב ואפשר .קוח פקח ולאסיריס דרור  נ

ם שהפבארה המחיס לסחיית י היא ג נ ט  אומחם מ
, %מות שהם וזולתם: ואלישע אליהו ע״י ו' כ  ו
 לו שיהיה לחשוב לדמיוננו פנים מסבירוח שהם ר״ל

פני, הזה השלם בפניני ודמיון ימס ■ההלוח יחב׳  הגו
 ידרוך ובקשתו ילטוש פיפיות מרב• ישוב הלא לו ׳חלילה

 י־רוממד\ בה אשר ה' קדושת בברכת ויכוננה
ענינינ לו ליחס לבו רץ ואס ונו'. ויקדישהו

נואניים
שעיה וידוע מכאובות ח אסיר ממסגר להוציא כמ״ש ,אסורים ונקראים .נ״ג) חולי(י ם :מ"כ) חשך(שם ישבי כלא מני ה  ש
ת מו ד א מ הו ך ש ר ב ת ה י ל ח ם נ ל עו ה ב י הז פנ  כרואיו ובין בינו יחוס שלאל פנים מראים הם הדמיון לפי לומר רוצה .הגו

 בעבור אחורנית, לבם להסב מכשול צור לפילוסופים היו הנה והן .הגופוס שוכני סגולתו יבעם ביראיו דבק שכבנדו בעבור
 כסות להם זה והיה רוממותו, בהבנה ידם מצאה כביר כי שמשכו עד ,והנשגב והנעלה העצום ורוממותו האל בקדושת שהציצו
ס ס מהלסו והיא כבודו זה כי באמרה ,השפל בעולה השגחתו בכפירת דעתם שקוץ לכנף ולמסתור עיני מ ח  מהשגחת אופו ל

ס כל על רם וכמ׳׳ש ,הכפלים ח השמים על ה׳ גוי ח רוממותו כעבור אומרים שהם ר׳ל ,ככו כו  על רק אינה והשגמתו כ
 יאמינו האל ברוממות שמאמינים שאע׳׳ס יעקב מלק כן לא ר׳ל ,לראוי. המשפילי לשבת המגביהי אלהינו כה׳ מי ,השמים

 בעולם בפרט השגחתו מזכירים שאנחנו אחר זה ומפני .האברבנאל כ״פ ,בשוה ובארץ בשמים העולה חלקי בכל לראות שמשפיל
אין ,וקדושתו האל רוממות האמנת ממנו שיבצר זה בשביל נדמה לא ,השפל ס ואין הגופות ממקרי נבדל הוא ו חו  ובין בינו י

הו :הגשמיים מ מ רו הו י ש קדי הו :אותו ומקדישים מרוממים אנמנו .וי ל ד ג ו וי » ו ה ג שי ה שי ל ת רי דבר בו י ם. מספו י י נ פ ו ג  ה
ל ׳ ע ממנו ומרהיקיס אוחו מגדילים אנחנו י ב ת ם, ממקרי מקרה איזה אותו שישיג י שמיי  שמזיי ספור איזה בו שנחלה או הג

ת :גופני דגר שנח על שמספרים ממה ש דו ק י ב ״ ש ל : קדום אמה בברכת קדושתו בזכרון ,ה שר כ ס. בו ספרו א פי סו לו פי ה
שגס
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 אצלנו נתברר בהם כי ,וגבורות באבות ומלכותו אלהותו שיקיים אחר והרוממות

 אנשי עם הפילוסופים בדברי מסתפקים היינו הם ולולא ,ומצוה מושל לנו שיש
 שמקדשהו ולאחר השם; קדושת על וגבורות אבות להקדים והתחייב .הקדמות

ת התפלה כי ;ישראל כל ככלל צרכיו בבקשת יתחיל בזה ומרוממהו  אינה הנעני
:זה בזמננו נעדר והוא ,קהל במקום שיהיה לאחד או ,לקהל אם כי

ח ה, ולמה הכוזרי אמר י  זכח נפשו ותהיה טוב יותר האדם שיתיחד הלא ז
ר: פנויה ומחשבתו ת יו

יהודה קול
 ,הדמיון על המכל בהגבירו למקומו יחזירהו ,נומניים
ף  דוגמת ודברים ישרף, מיד עליו ששורת דמיונו זכלפו

 .וכו' בהם כי :קדוש ככנוי ג׳ סי' ברביעי זכר צלו
 מה מפני הראשונות ברכוה השלש לסדור מעם מתן

 תחלה כי בסמרו השם, לקדושת וגבורות אבות הוקדמו
 ומלכותו אלהוהו אומן אמונה בלבצו להשריש הוצרכנו

ת׳  דרכנו ואת״כ ,ומצוה מושל לנו שיש אצלנו לברר ,י
 מןדושתו והחקירה העיון בפרדס להכנס סלולה

 .הפילוסופים גם בענינה הפליגו אשר ית׳ ורוממוהו
 ורוממותו בקדושהו להפליג סדרם משתנה היה ואם

ע, להאמץבקרבתו זר.וקשה היה תחלה,  •איך כיי אלי
 מצאהו ואס ,רוח ושפל דכא את ישכון וקדוש מרום

 הדרך זה כן על .יחפוץ אלהים קרבת איך שהפליג
ה, ישרה היא בה הלכו כונ  ■האלהות אמונת על ונ

 ישראל ופרח יציץ ואח״כ ,בהחלה יעקב ישריש והמלכות
 הפילוסופים גם הורו אשר והרוממות הקדושה באמונת
ה, לי א ג יקבל לא הרע ואת יקבל העוב ואת ע ל לו  ו

ם  :דברנו בפתח הושרשו שכבר וגבורות אבות ר״ל .זז
. מסתפקים היינו כו'  ישפיקו. נכרים ובילדי כמו ו

 שירוממוהו לרוממו.כמו להם מספיק לומר,שהיה והכונה
 עתק צדיק על וידברו למזמה יומרוהו אשר הפילוסופים

 מצינו אצלם גאותו שמציצו מקום ?כל כי ,ובוז בגאוה
דו, יפעת חלול שם  יראה: ושפל ה' גדול ואולם כבו

. והתחייב כו'  מדבריו נמשכת תולדה היא זו ו
 .בזה ומרוממהו שמקדשהו ולאחר :הקודמים

 לסלק והרוממות הקדושה אין כי להורות ,בזה אמר
 שזכרנו בזה רק ,התחתונים •מן והשגחתו ידיעתו
 כאמור: הגופנים מספורי דבר בו מהתלות לרוממו
 יש .ישראל כל בכלל צרכיו בבקשת יתחיל

 למעלה כולל,כאמור בלשון תפלתו שתהיה זה* בכלל
 הפלת פ׳ וכאמז״ל ,וכו' ישראל כל הכוללות בברכות

ס .צבורא בהדי אינש לשהתף לעולם השחר  .הכנסת בבית הרבים את כולל ההפלה מקום שיהיה בכללו ג
י :וכו׳ בצבור תפלתו ושתהיה הצבור תפלת היחיד שיתפלל באמרו י״ס סימן יפרם ושניהם ה כ ל פ ת  ה

 אל לשמוע שנאמר בבהכ״נ, אלא נשמעת אדם של תפלתו אין אומר בנימין אבא דברכות פ״ק וט'. הנענית
 אדם של הפלתו אין זמרא בן יוסי ר' משום יוחנן וא״ר .תפלה ההא שם רנה במקום ,ההפלה ואל הרנה

 ר' .מהפללין שהצבור בשעה רצון עת אימתי ,רצון עת ה' לך תפלתי ואני שנאמר ,בבהכ״נ אלא נשמעת
א, אמר חנינא בר' יוסי א, אמר ר״נ .עניתיך רצון בקת מהכ כ ה מאס. לא כביר אל הן מ  הכי. נמיי הניא י
 נשמעת הפלהו שאין ,הכנסת לבית אדם ישכים לעולם באמרו תפלה מהל' ה׳ פ׳ הרמב״ם זה זכר וכבר .וכו'
ד או :ע״כ ,הכנסת בבית אלא עת בכל ה א ה ל הי ם שי קו מ ל ב ה  כל כנגד שקול שהיה כמשה .וכ^ ק

 על ליפול רשאי חשוב אדם אין דהעניות פ״ק אלעזר רבי מאמר עליו שיאות ,בו וכיוצא יהושע או ,ישראל
:פניך על נופל אהה זה למה לך קום שנאמר ,כיהושע נענה אא״כ פניו

אמר

נחמד אוצר
 אומו שמרוממים העצום הרוממות גכל ■תאמין הוא שגם

ר :הפילוסופים ח ם א קיי תו שי הו ל תו א כו ל מ  ושמא .ו
 כעצם שכח שהיא האל קדושת להקדים ראוי שעכ״ס תאמר
 כי J הדין מן הוא שכן אמר ולזה ,השגחתו ואח״כ ,ככודו
 ומלכותו נמצא אלוה כאן שיש חושיי כמופת לנו שנתכרר לולא

 לא ,שופטנו מלכנו והוא הזה כעולם אלינו מתפשטת והשגחתו
ת :אמונה שום כידינו היה בו א ת ב רו בו ג ת ככרכת .ו ט  א

 מהן עד עניניהם שכל ,כהאבות אלהותו דכקות זכרנו וגבורות
ל :זו אמונה על חותך מופת הוא הורה ש ה מו צו מ  יש . ו
^ האנשים כהירי להדרין וחפן הארץ כל שופט אלוה ד  ב

א :מציתיו ל לו ם ו ת לולא .ה  הנשים מן עניניהם וכל האט
ו :והנפלאות נ י ם הי קי פ ת ס ם בדברי מ פי סו לו  היינו .הפי
 אלוה כאן שיש והוא ,הפילוסופים שמאמינים כמו מאמינים

שי עם :בעולמו משגיח אינו אבל ,נמצא ת אנ מו ד ק  .ה
 מן יותר סרה 'העמיקו אשר ארורים זדים נמצאו כבר 'כי

 קדמונים הם והכוכבים שהגלגל האומרים והם ,הפילוסופים
 כבר כאשר ,קדמון ריא שהאלוה כתו ,קדמון בכלל והעולם
 שהוא הדס שזה הכוזרי אוזן החבר העיר מקדם מלפנים

 סעיון עליה מביא ההקשית דת היא הפילוסופים אמונת ע״ס
 י״ג בסי׳ דבריו בפתיחת וכנזכר ,רבות ספקות בה ונכנסים
ב :א׳ ממאמר י חי ת ה ם ו קדי ת לה בו ת א רו בו  שענץ . וג
 כלל על מופת הוא לאבותינו עשה אשר וגבורותיו האבות

 ממאמר מ״ו בסי׳ כנזכר להקדימו שצריך העיקר והוא ,האמונה
הל אם כי :הנזכר ק  האומה בכלל דבק האלהי הענין כי .ל
ד או :לעולם יסור ולא סר לא תמיד ה א ה ל הי ם שי קו מ  ב
הל  בו דבק אלהי ענין אם נענה היחיד שיהיה אפשר גם . ק
מו, מצד  בימים שהיו הנדיקיס וגדולי הנביאים שהם כמו עצ

א :הקדמונים הו ר ו ד ע ו נ נ מנ ה בז  הנבואה שבטלה . ז
, : הקודש ורוח

ה ולמה יח  הצבור עם בתפלתו נקשר היחיד שיהיה .ז
א :בצבור להתפלל וידקדק ל ד ה ח תי ם. שי ד א ה

 ומצפה לגופו הנוגע מן עצמו בצרכי ויבקש ביחידות שיתפלל
ה :.טוב יותר ,אליו הי ת שו ו פ ה נ כ ככמהפלל .וכו׳ ז

בבדידות
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ם. מבמה לקהל היתרון אבל ההבר אמר יט  מתפללים אינם הקהל כי מהם פני

 הפסד בו שיעז במה שיתפלל אפשר והיחיד ;ליחיד הפסד שיש במה
 ,הפסדו בו שיש במה שיתפלל מי ההם ביחידים שיש ואפשר ,אחרים ליחידים
ת התפלה ומתנאי  ומהם .פנים בשום יזיקהו ולא העולם שיועיל במה שתהיה הנעני
 שיתפלל לנו קבעו וכן .ופשיעה שננה מבלי ליחיד תפלה שתשלם הוא שמעט
כדי ,מעשרה פחות לא שיוכל בעוד בצבור תפלתו ושתהיה ,הצבור תפלת היחיד

שישלם
יהודה קול

ס וגס .וכו׳ מתפללים אינם הקהל כי יט  א
 איזה רוה ההא שלא דבר בתפלתם יהיה

 ושעורה במטה עסקו שהיה כמי ,הימנו ממה יחיד
 מפסיד זה ונמצא ̂ השנים ברכת על מתפלל והצבור

ם מקום מכל ,סברתו לפי  תועלת ההשתפלות טוב ע
 בטוב תועלתו יגדל ובאמת ,חלקיו לכל מתפשט הצבור
 בנזק בסרט תועלתו שהיה ממה יותר הכולל ההוא
 זאת ועל .וכו׳ שיתפלל אפשר והיחיד :רבים

 תפלת לפניך תכנס אל ,הכפוריס ביום הכה״ג התפלל
ם .לו הוציאו פ' ביומא כאמז״ל ̂ דרכים עוברי ע  ו
 קא דהוה דוסא כן חנינא רבי על שם שספרו היות
 רבון לפניו אמר עליה מטרא שדא באורחא אזיל

,מטרא פסק ,בצער וחנינא בנחת העולם כל העולמים
 t בנחת וחנינא בצער העולם כל אמר לביתיה אתא כי

 צלותיה ליה אהניא מאי ^יוסף א״ר .מסרא אתא
 זה כל .ע״כ ̂ דוסא בן מנינא רבי לגבי רבא דכהנא

 דאדם חנינא דשאני ארצה^ דבריו להפיל שוה איננו
 כיוצא על התנה וכבר ,הקהל ככל ושקול הוא תשוב

מכל ולשבח לטובה ה׳ והבדילו ̂ י׳׳ז סימן סוף בו

נחמד אוצר
 ומחשבשו זכה שהיה שנפשו אפשר טצמו בקשת ושואל בבדידות

 באם שהיא כמו הרכים נולדות ימנעוהו לא כי ,יותר מנויה
: הצכור עם יתפלל

ם י י ם ר,מהל נ נ ם אי לי ל פ ת ה מ מ ש ב ד שי ס פ ד. ה חי לי
 אע״פ ישראל כל בעד כלל בדרך שהתפלה אט״ם ר״ל

ץ לה, הפלה לאותה צרי! יחיד כל פא  בתוך יבא לא עכ״ז כו
. יחיד איזה בהפסד הנוגעת בקשה שוה התפלה ד : חי הי  ו
ר ש פ ל א ל פ ת ה שי מ ש ב ד בו שי פ פ ם ה די חי ם לי חדי  .א

 על עליון להיות נפשו למלאות מהאוה יחיד כל הרוב על כי
 לו שיש מי שתאמר כמו ,אחר איש להפסד חושש ואיננו זולתו
 או בתכואה בעולם היוקר שיהיה מבקש מכר מיני וכל דאג
ש :הרבה שירויח כדי סחורה מיני שאר דו בו שי ס פ  .ה

חיד הפסד ל במד, :באחריתו ההוא הי עי ם שיו ל עו . ה ׳ ו כ  ו
 :ורחמים טוב אך נזק יצא לא בישראל הדבק השפע מצד כי

ם ה מ ט :אחר טעם ועוד ר״ל .ו ע מ א ש כו׳ הו  ר״ל .ו
 עירוב מבלי זכה בכוונה התפלה היחיד שישלים שכיח חאינו

עי׳ חון מחשבות כן :יהודה) קול ( עו ו ב  כלומר .לנו ק
 הצבור תפלת רק עצמו תפלת היחיד יתפלל שלא לנו קבעו ולכך

ד :הצבור בחבורת ושיתפלל עו ל כ ב  מנין ימצא לא שאם .שיו
להתפלל ויתכוין הצבור הפלת יתפלל אן ,ובטל יושב יהא

בעת
ע׳ שהרי לך חדע ישראל. יחידי  אחרי חעניוח סדר נ

 מטרא אתא ארישיה דמלחא צנא דארי והוה באורחא אזיל קא דהוה ,הקודם דוגמת אחר מעשה עליו ס&רס
ה היו ,זכרו שהקדמנו דיומא עובדא בההוא ככל,האמור וכו׳ לעניו אמר  רב אמר יהודה רב בשם דברם הי
 בקב דיו בני וחנינא בני חנינא בשביל אלא ניזון אינו בלו העולם כל ואומרת יוצאת קול בת ויום יום בכל

 הערסי תועלתו על מהתעלל בדרך בלכתו חנינא ר׳ נמנע היה לא ואולם .ע״כ ;לע״ש שבת מערב חרובין
ם ם/ בנזק גרמא היותו ע רבי  לאיתנו הרבים תועלת בתעלתו מיד לההזיר בטוח לבו סמוך י. ה אמנם כי ה

ה לא כי ̂ הראשון  שיש ואפשר :נחשב הפסד ביתו אל הגיעו עד מועט בזמן הגשם במניעת להם הי
ם ביחידים ה  זה ,אהדדי וסתרו ,זכרו שקדם היחיד תעלת העך על מהם יחיד איזה שיתפלל ר״ל .וכו׳ ה

 מתעללים ונמצאו ,סברתו לעי לעצמו שיועיל במה לדרומו מותח וזה ,תועלה לעצמו שיחשב במה לצעונו מותח
ם: רצון בו להתקיים שא״א בדבר זה ויקרה ולאו. בהן בעינו אחד דבר פל ה  התפלה ומתנאי שני
. ,נעניתר כו׳  היחיד העסד בלתי להיותה הרבים לתעלת הוא שהיתרון להורות ראשון של תשלומו זהו ו

: שיועיל במה שתהיה הנענית התפלה מתנאי אמנם כי הזולת^ הפסד שתכלול אפשר היהיד ותעלת ו׳ כ  ו
ם ה מ ט ו ע מ א ש ם הו ל ש ת  כמו היחיד על הקהל יתרון יהיה בעבורם אשר ההם הפנים מן ר״ל .וכו׳ ש
 ̂ ואשם בה יחטא לא אשר זכה שלימה היחיד תעלת שתהיה יקרה המעט שעל מה הוא ,העסקא בראש שהניח

ה דע' בירושלמי עצמו על והעיד סבא מייא מר׳ גדול לנו ומי .זר לרעינן החוצה כונתו תצא אמנם בי  הי
 מלכא קמי ליעול מאן ואמרית בלבי והרהריח כוונית בעית זמן חד אלא i אכווניח לא ביומוי אנא ,קורא

 ר׳ .באויר) פורחות עופות (ר״ל אערוחיא מניתי ־אני אמר שמואל שם עוד .גלותא ריש או אלקעתא קדמאי
 הוי דכד לרישי טיבו אנא מהזיק מתניא א״ר .בכותל) אשר אבן טורי (ר״ל דומסיא מניתי אנא אמר מן

ה, כרע למודים מסי מי ר כ. מג ם, השי,תוף יאות ולפיכך ע״  וחסרון זולתו, לתקון יוכל האחד מעוות כי לרבי
רו, בשלמות להמנות יוכל זה , לעני ניתוח לריח קטורת תעלתס תכון כלם ובין חבי  כתריס סנדלעון ויקשור ה'

כן אמרו וזהו .בכלל ישראל של מתעלוחיהס להקב״ה ו ו ע ב  ,ראשון של תשלומו אלא שאינו ,וכו׳ לגו ק
 במקום שתהיה וגס ,לרבים כולל בלשון תפלתו שתהיה הא׳ ,תנאים שני וזכר ,כן ועל או ובכן אמר גאילו

א :י״ז בסימן לזה הרמז בא וכבר .הרבים ן קבו ת ל ו ח כי דברכות ע״ק ז״ל שהורו כמו .מעשרה פ
גמקהלות
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 שלמח תפלה מהכל ויסתדר ,כפשיעה או בשגגה בקצתם שיחסר מה קצתם שישלים

 העגין כי .ממנה חלקו מהיחידים אחד לכל ויגיע הכל על הברכה ותחול זכה, בכוגה
 שיכלול ואפשר ,לו ראויה כלה הארץ כשתהיה מהארצות ארץ מרוח כמטר חאלהי

 המטר שימנע זה ובהפוך ,הרוב בעבור ויצלחו מהיחידים לו ראוי שאינו מי בה
ה כלה שהארץ מפני מהארצות מארץ  יחידים בה שיכלול ואפשר ,לו ראויה אינ

 יתברך ואצלו ,העולמיים יתברך דיניו אלה .הרוב בעבור מהם ונמנע לו ראויים היו
 וייטיב טובה תמורה להם יתן הזה שבעולם ועוד , הבא בעולם ההם ליחידים הנמול

 הכולל מהעונש שינצלו מעט אך ,משכניהם נכרים בה יהיו טובה בקצת להם
 ביתו את לחזק שהשתדל מי במשל ;עצמו לצורך שהתפלל מי ומשל .נמורה הצלה
מוציא הוא , חומותם הזוק על בהעזרם המדינה אנשי עם להכנם רצה ולא לבדו

חרכה
יהודה קול

 פחותה שאינה ועדה ישרים בסוד ה׳ נברך נמקהלות
שרה, ת׳ כמבואר מע סי  תפלה: מהלכות ס' להרמב״

ר ט מ ץ מרור. כ ר ט׳ א  מה דוגמת מעין זה הרי .ו
 וגו' לאמר בלבבו והתברך פסוק על ראב״ע שפירש

 שמלת דעתי ולפי .וז״ל הצמאה את הרוה ספות למען
ת ספות כמו הוספת לשון ספות ^  שלום והסעם .ח
 הצדיקים בצדקת כי לבי בשרירות שאלך אע״פ לי יהיה
 אמרו עד ,וכו' סומא יחיד ואני רבים הם כי אחיה
 הצדיק ומשל ̂ הצמאה על תוסיף הרוה כי ספות והנה
ה ס פלגי על שתול ען כשעם נרו  בצמאה והרשע ,מי

 שרש בתחלה שכתוב והעד בערבה. הערער כסעס
 וקרוב .ע״כ ,צמא במקום והוא ,ולענה ראש פורה

 יעויין לו אשר המשנה במרכבת הרי״א שם ביאר לזה
ר :שמה ש פ א ל ו לו כ ה שי ו מי ב נ אי י ש או  וכו׳. ר
 I וז״ל ח׳ פ׳ תפלה בהלכות רמב״ס שכתב למה קרוב
 חומאיס בהן היו ואפילו תמיד נשמעת הצבור תפלת

 אדם צריך לפיכך רבים, שלי בתפלתם מואס הקב״ה אין
כ: ,הצבור עם עצמו לשתף ר ע״ ש פ א ל ו לו כ  שי

ה ם ב די חי ם בהתחברך אמרו דרך על .וכו׳ י  ע
שיך(דה״ב את ה׳ פרן אחזיהו ה :כ׳) מע ל ו א י נ  די

ת׳ בדרכיו דופי הכסילים מתת ירא כי .וכו׳  שאף י
 צדקו אמת ה׳ משפכוי כי אמר ,רשע עם צדיק יספה
 כי ,הבא לעולם הצפון השכר אל ג״כ בהשקיף יחדו

ה, שוס שכר מקפח האל אין אמנם  בהדי ואם ברי
 שכרו הנה ,ואבד הכלה הזה בעולם כרבא לקי הוצא
 בזה ואין ,וארוך עוב שכלו בעולם לפניו ופעולתו אתו

ד :והצלה ריוח אם כי הפסד עו ם ו ל עו ב ה ש  הז
 ,חרב מידי ובמלחמה ממוח פדך ברעב כאמרו .וכו׳
 נעזב צדיק ראיתי לא זה לפסוק אמרו השלם ושר
 עובד בין החול ובין הקדש בין להבדיל זה וכל ,וגו'

ק :עבדו לא לאשר אלהיס חז ת ל תו א י דו ב ב  .ל
 מכף להנצל חומותיו משגב במבצר קנו במרום לשוס

: מלחמה העיר עם עושה הוא אשר האויב רע
בתכלית .

ר צ ד או מ ח נ
די :ממפלליס שהצבור בעת מו כ לי ש כו׳ קצתם שי  יי״ל .ו
:השלישי או השני יכוין אחד יכוין לא אחת בבקשה שאם

דד ת ס ל וי ג ד ה מ ל פ טן עכ״פ .שלמד. ת ק  הפל תפלת ב
ל :בכוונה שלמה התפלה תהיה חו ת ה ו כ ר ב ל ה ל ע כ , ה כו' ו
 בכלל היחיד גם בהכרח אז הכלל על חלה הברכה כאשר

קו :הברכה ו חל מנ ; לחלק כן גם יש לכלל שיש מה כי .מ
ץ מרור. ת ארץ :הארן משביע . אר צו ר א ה  מדינה .מ

ה :מלינות שאר מזולת אחת הי ת ש ץ כ אר ה ה ל .ראויר, כו
נו מי :בעתה מער לה לתת זוכה המדינה כשכל אי . ש אוי ר

, לעובה ראוי שאינו רע איש במדינה ימצא אם ר״ל ו  עכ׳ו ז
 כל על להמעיר הענן שעלה מאחר ,שדהו על אף ימעיר

 01 אדמת כשעור קטן חלק ממנו שיובדל יתכן לא המדינה
שה: נשיאים שם יהיו שלא האיש ך וג הפו ב ה ו ע אילו . ז  הגי
שדות אפילו ,המטר להם לעצור המדינה בני לרוב עונש

ה :מהם המטר ימנע שבהם הטובים אנשים ל ו א ני די
ך בד ת ם י מיי ל עו ש למה קשיא גופא היא הלא תאמר סן .ה ע  י
 שדיני השיב ע״ז ,בכפו חמס לא על הרבים עבור היחיד

אבד היחיד זה ואם ,הזה בעולם רק הם אלה יתברך השם
בעולם טובה תמורתה יקח הוא הזה בעולם שעה לפי טובתו

ה :סבא ר מו :אחרת טובה זה בתמורת להם יתן .טובדי ת
ת צ ק ה ב ב  מבני ליחיד שנוגע מה פרטית בטובה ר׳ל .טו

:המדינה בני כלל מבלעדי לבדו טובתו שיאכל ואפשר ,אדם
היו ם בד, י . נכרי ם ה י נ כ ש  אפשרית תהיה ההיא הטובה מ

 לשכנים ואפילו המדינה לבני תגיע שלא מה לבדו לו שיגיע
הם, הקרובים  אשר הטוב האיש שזה ד״מ שתאמר כמה אלי

 לו יזמין הקב״ה ,הכלל בעון יכולה את האדמה לו נתנה לא
 7> :פרנסתו די ביוקר לו לקנות שיוכל בממון הרבה ריוח

ט ע צלו מ ש שינ נ עו ה לל מ בו  סובה שיגיע אפשר ר״ל .ה
 המרינס על כולל עונש יגיע אם אבל ,שכניהם מבלעדי לטובים

, שינצלו ימצאו צדיקים מעט ו מנ  P שיגיע י יתכן לא כי מ
ל ;והנביאים האבות כמו גמור לצדיק רק מפורסם ש מ  מי ו

ל ל פ ת ה מו לצורך ש צ  הסיפן לראש שזכר הענין על חוזר .ע
 משלו ונשא ;עצמו לצו^ מהתפלה הכלל על בתפלה יתרון שיש
ל :זה אחר מהנזכר זה מל ש מ ל׳ מי ב ד ת ש ה ק ש חז ח ל  א

תו  ובעבור ,עניו יפלו שלא ולסטים משוללים הירא איש .בי
:בחל ודלתות נשגבה בחומה מבצר בית לו לבנות התחזק זה

ס רצה ולא בנ ה ם ל שי ע ה אנ נ די מ  לו ישב הנ^יש זה . ה
 באיזו לדור ליכנס רצה ולא ,ביתו בנה ושם למדינה חון

ם :שבמדינה קריה ר ל בהעז ק ע ם חוז ת מו  כדי שם הדרים בכלל ליתן צריך הוא אז קריה באיזו ישב שאילו בחשבו .חו
א :אחרים תקון בעד לחוש לו ומה ,העיר סביב חומה לבנות א הו צי  לעצמו מצודה לו לבנות בא אט .חרבוז מו

: העיר לבני ליתן מליו מגיע היה אשר מהחלק יוסר ממות הרבה להוציא צריך זה כל מם ,ביס כמו קטנה תהיה םיצו6
ד מ עו ו
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 ועומד מעט מוציא הצבור בו שנכנסים במה יכנס ואשר ,הסכנה על ועומד הרבה

 שיש מה בתכלית המדינה ותקום אהר, משלימו אהד ממנו שמקצר מה כי ,בבטהה
 .וההסכמה הדין עם מועטת בהוצאה ברכתה אל כלם מגיעים אנשיה ויהיו , ביכולת

 היחיד שיתעלם ובעוד ,הכל חלק התורה בצד שיוציא מה אפלטון קורא כן ועל
 יותירנו כי וחשב ממנו חלק הוא אשר צבורו תקנת בו שיש והוא הכל מחלק

י ,יותר לנפשו וחוטא הכל על חוטא הוא ,לעצמו  האחד כאבר הצבור בכלל היחיד נ
הגוף נפסד היה ההקזה אל כשהוצרך דמו על הזרוע מקפיד היה אילו ,הגוף בכלל

כלו ^
יהודה קול

 מה חכליס על ר״ל .ביכולת שיש מה בתכלית
 בהוצאת :אחרח בנוסחא שכחוב כמו ,שאפשר

ם מועטת  הקצוב דינו כשי ר״ל .וההסכמה הדין ע
רה, ממששסי לו חו  ימשור לא ס׳ ז״ל אמרם ע״ד ה

,ובריח דלתים חומה לעיר לבנות אוהו כושין משנת על
 לשי גובין כשהן יוחנן מרבי אלעזר ר' מניה בעא

^ או גובין הם ממון שבח לשי או גובין הן נפשות ל
 t גובין הן בתים קירוב לפי א״ל ,גובין הן בתים קירוב

 אחר לשון שם ועוד .מסמרות בה קבע ברי ואלעזר
 לא לישני תרי הני הר״ן וכתב .גובין הן ממון דלפי
.אלו בחינות משהי אחת כל ע״ש הדין שמשערין שליגי

 על כתוב הנמצא ככל יושקפו אחרות בחינות וגם
ם אמר בזה כיוצא ועל ז״ל. הפוסקים סשרי הדין. ע
 והמוסכם המונח ונימוס ההנהגה על וההסכמה, ואמר

שעו. שיו ועל יחנו שיו על אשר ביניהם  כי והכלל י
 התועלת אל עסקיהם כל שני להסב העיר לבני ראוי

ד, כאיש אהד בלב הכללי ח  אח יצליחו אז כי א
 מה כפי ר״ל התורה. בצד :ישכילו ואז דרכיהם

ה על חיים להיותם עליה שהסכימו התורה שהגזרהו  ואיש הכלל תועלת שני על הנשקפת התורה היא ,פי
ק בפלילים: ונתן התורה בעל עליו ישית כאשר זה על יכוסו אכלו לשי ל . ח ל כ  ההוא בחלק ויש הואיל ה

ס, עצמו לתועלת אותו בהוציא עליו שמו יקרא שלא מה הכל, חלק להקרא ראוי הכלל תיקון  לא אז כי בפר
ם לעצמו להועיל ולא הוציא בלבד לעצמו להועיל אמנם כי ,מאתו זאת היתה הכל חלק היותו בבחינת  הכלל ע

א :הוציא כלו ט חו שו ו פ נ ר ל ת ו  מאמר זה על אני וקורא .והכלל הפרס לנזקי גורמת סבה להיותו .י
 רבים עמים קצות לביתך בושת יעצת ,רע מכף להנצל קנו במרום לשום לביתו רע בצע בוצע הף ,חבקוק
 משל על ,׳וגו לביתו רע בצע בוצע הוי אמר כי .יעננה מען וכפיס תזעק מקיר אבן כי ,נפשך וסומא
 להשגב ביתו הומות לבצר ומשתדל השרמי לתועלתו אליו נפשו את נושא שהיחיד בזמן ,לקראתנו הנצבת הבית

 השתדלת בניינו על אפר ,לביתך בושת יעצת אמרו מתנשא זה ולעמת ,הכלל אל לבו שת ולא האויב מן בו
 ובקרן אחת בשאה מוקצים כלם כאילו גיוך אמרי בחינתם השלכת אבל ,הרבים אל לב שים מבלי תוקף בכל

ח. ם. עמים קצות וז״א זוי בי שך, הומא בזה אתה כי תדע ולא מעגלותיך נעו והנה ר  תוכל איככה כי נפ
ך, ואת אותך תמצא אשר ברעה !ראית מ ה כי ע  העיר חומות משגב ומבצר יהרוס והאויב תבנה אתה מ

 בתהות תועלת ומה ,ההריסה בכלל הוא נס בנית אשר והבית ,עשר עד לארץ ויגיע ישפיל בה אשר כל מס
ם תקרהו אשר בניינו הריסת אל רומז יהיה או .וגו' תזעק מקיר אבן כי וז״א ,עצמך  וכלתו העיר כל ע

 ,המפרשים ביארוהו כן כי ,כ״ו) (משלי רגלים מקצה כלשון ,כריתה מענין קצות יהיה או .אבניו ואת עציו !את
ד כי :יותר לנפשו וחוסא הכל על חומא הוא באמרו הנה שזכר למה עניינו זישוה ח י  הצבור בכלל ה

כו׳. הנוף בכלל האחד באבר ם, כתוב שכן פנחס ש׳ בזוהר ג״כ הזה הדמיון ו  דיתפסקון בשעהא ש
א, חובי כל יתכפרא כדין ,עלמא על לכשרא בגין במכתשין או במרעין צדיקיא ר  גופא(ר״ל שיישי מנלךמכל ד
 בגין לאלקאה איצמריך חדא שיישא ,עלייהו שרייא סגי ומרע בעאקו שייפין דכל בשעתא ,הגוף) איברי

א, מיניה ואשיקו אלקי דרופא ,דרועא ומנו כלהו, דאיהסון מ א. שיישי לכל אסוותא הא כדין ד פ  אוף גו
 צדיקא לחד אלקי לעלמא אסווחא לסיהב חוב״ה דבעי בשעחא ,דח עם דא שיישין אימן עלמא בני הכי

הו רי  נרפא ובחבוריזו וגו׳ מעונותינו מדוכא מפשעינו מחולל והוא יכתיב מנצן ,לכלא אסווחא יהיב ובניניה גי
א, אקזוהא ובחבורתו <י!ו, מ ^ דאקיז כמאן דד ע או ע, נרפא הבורה ובההוא ד לכל לנא הוא אסוותא ל

שייפת

נחמד אוצר
מד עו ה hjf ו כנ ס  יקצר כי ,סכנה ככלל הוא ה1 כל טם .ה

 ולא לכדו הוא תמיד אוסו ולשמור ראוי כחזוק כיהו לחזק כמו
 אל ישיאו רבים שוללים טליו יפלו אילו וכן ,ישגה או יפשע
ל אל אותו ויסחבו חבלים ביתו ח ה : מ מ ם ב סי כנ  בו שנ

ר בו צ ה :כולה למדינה הצבור שמתקנים התןקונים בכלל .ה  מ
ש ת שי ל כו ה הדין עם :המדינה תיקוני מין .בי מ כ ס ה ה  .ו
 וכן ,טושקו מיד טשוק להציל הדין טמוד יתקיים במדינה פנה

 טניני לתקן השטה צורך לסי טיניהם ראות מצד הסכמה פניני
 לטיר לבנות אותם כוסין משנת טל יחפור לא ובפרק המדינה.

ח, דלתיס חומה רי ב  גובין כשהן יוחנן מר׳ אלטזר ר׳ בטי ו
 קירוב לפי או גובין הן ממון שבח לפי או גובין הן נפשות לפי

 לשון שם וטוד ,גובין הן בתים קרוב לסי א״ל גובין הן גתים
 הולכין בזה כיוצא שבכל ספק ואין ,גובין הן ממון דלפי אחר
טון : הדין בצירוף ההסכמה אמר ל פ  הפילוסוסים מן אחד שם .א

ה :הקדמונים א מ צי צד שיו ת ב ר תו  מוציא שהאדם מה .ה
ק :והדין היושר מצד ל ל ח כ  שהחלק כלומר ,הכללי חלק .ה

ק :כולו ככלל נפסד זה הכלל,..שאלולא מקיים ל ח ל מ כ  .ה
א. הכלל: אל הלקו שיתן ט חו שו ו פ . לנ ד ה ו ט אם ט י עי

מק
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 דצנצ תקנת בצד המות עד הצער לסבול ליהיד ראוי אך ,בהפסדו הזרוע ונפסד כלו

 ומפני .ממנו יתעלם ולא שיתננו הכל חלק הוא היחיד עליו שיעיין ממה והנחוץ
 והמתנות במעשרות הבורא בו) (נ״א צוה ,ההקשה שתשיגהו דבר היה שלא

 והמועדים השבתות מהמעשים אך .מהממונות הכל חלק והוא ,זה וזולת והקרבנות
 ,והתשבחות והברכות התפלות ומהמאמרים בהם^ וכיוצא והיובלים והשמטות
 השכל בקשת , מהבקשות להקדים והראויה .והשמחה והיראה האהבה ומהמדות

 הסמוכה הדעת חונן הקדים כן על ,אלהיו אל להתקרב האדם יניע שבהם ,והדעת
 בדרך ההיא והבינה הדעת שתהיה כדי ,בתשובה הרוצה ר״ל ,שאחריה מה אל

 .לעבודתך מלכנו וקרבנו לתורתך אבינו השיבנו אומר שהוא כמו ,והעבודה התורה
שע; חטא בלתי לאדם אפשר שאי ומפני  החטא סליחת על להתפלל התחייב ופ

 תולדת הזאת התפלה אל וסומך .לסלוח המרבה חנון בברכת ובמעשה במחשבה
נואל וחותם בענינו נא ראה ומתחיל ,בו שאנחנו ממה הגאולה והיא הסליחה

ישראל
יהודה קול

ת בצד :ע"כ ;וכו׳ דגופא שייפין נ ק ל ת כ  מצד .ה
 מה חהו .העיקר שהוא כללי חיקון מזה שימשך מה

ץ אליו שסמך חו הנ  ■להזדרז שראוי העיקר ר״ל ;וכו׳ ו
 סימן בראשון אצלו מורגל לשון והוא ,תוקף בכל אליו
 יחיד ראוי,לכל כי בזה ורצה וע״ג^ י״ז סי׳ ובזה פ״ו

 הכלל תיקון יעלה למען בצבור עליו המועל חלקו שיתן
 הן ;שיתבאר כמו עניניו בכל לו ראוי וזה ,בשלמות

 כי ,במדות הן ,במאמרים הן ;במעשים הן ,בממון
 לתועלת חקו שישלים ישראל איש לכל ראוי אלה בכל

 לכל וראוי ;לזה זה ערבים ישראל כל להיות הכלל
 הוא כי ;אלה בכל המועלת חובתו להשלים מהם אחד
י :ההוא בכלל חלקו נ פ מ ה שלא ו  .וכו׳ דבר הי
 לכלכל לבו ערב סי כי הכל; חלק נתינת שווי ר״ל

 להוציא יחעא לבלתי כראוי ולשערם במשפע דבריו
 משוערים מעשיו כל ויהיו ;ונלוז בעושק לזה וליתן מזה

 אשר ;באמת הכל חלק שם עליהם שיצדק עד כהוגן
 .יותר ולא פחות לא ההוא בכלל עליו המועל חלקו הוא

 להם והרבה ישראל את לזכות המקום רצה לפיכך
 האדם אותם וכשיעשה ;כהוגן משוערות ומצות תורה

ש, לכל יאות אשר המוגבל ההוא השעור פי על  נפ
 מאל אדם מלק זה כי ;הכלל חקון מהם יפלה אז

 הכל חלק השערת והיתה .הנבחר מעמו אלוה וחלק
 נחלק והמעשה והמעשה. והדבור המחשבה בעניני
 שמבאר וזהו .זולתו או הממון בזבוז עם או ;לשנים
 ודבריו .ובמדות ובמאמרים ובמעשים בממונות והולך
 להקדים והראויה :הצורך אליו שהביא מה ביארנו ושם נ׳ סימן בשני נבראו וצביונן ובדעתן בקומתן אלה

. סהבקשות ט׳  סמיכוחן סדר עעם על ברכות עשרה שמנה להסדיר ב׳ פרק במגלה רבנן קדמוהו כבר ו
ם החבר אמנם שמה. כמוזכר  כבר ובמעשה. במחשבה אליו: הקרובה אחרת דרך על סדורן הפעי

 במחשבה בין גמורה השובה אליהם מנסות ותשוב באמרו ;אלה בכמו להכשל מצוי הוא החסיד שגס ה׳ סי׳ קדם
שה, בין / לה שקדם במה עליה הרעיונים גבורת\ בעבור מהמחשבה החשובה־ חתכן לא ואם במע ו כ  ו

 שתעשס שכן כל בלשונה הזכרם פלא ותקבלם הרעיונים על והתודה באמרו שם הנרמז הדבור חסא זהשמיס
כו׳,  אדם של יצרו ואין הלשון לבעל יתרון אין כי בשפתיו, שיחעא החסיד מהמצא הוא רחוק אמנם כי ו

 הלא ,והמעשה המחשבה מפא אל ברשתו למשכו אליו מתנכל שהוא כמו שפתים בדבר לההסיאו עליו מתגבר
 זכרו שהעלה ומה .בשפתיו איוב חמא לא זאת בכל נאמר איוב ועל ,פי יעבר בל זמותי דוד מאמר הראה
ה לא ה׳ סימן ה, דרך במקרה רק כי ר ב ע כו׳. הסליהה תולדת : ט למסתכל הלשון כהוראת ה ע כי ו ז

נחמד אוצר
ם כולו לכלל נזק ס: גסהפרעי סד נשההי פ ע ונ רו סדו. הז פ ח  ב

ץ :עמו מתה ככלל הזרוע מת כשהגוף חו הנ ה ו ן מ עיי  שי
ליו כו׳ ע א :היתיד עליו שיעיין מוכרח והיותר ר׳ל .ו  הו
ק ל חל כ  השחתת שאל״כ ,הכלל לתקן ממנו המגיע החלק .ה
צד :ממילא הכלל עם נשפה הוא וגס כו תלוי הכלל ת ב קנ  ת
ל כ פני :הכלל שיתוקן כדי כלומר .ה מ א ו ה של  דבר הי

הו ג שי ת ה ש ש ק ה  מושג אינו הכלל כתקנת זה דכר .ה
ת :השכלי כהיקש רו ש ע מ ת ב חנו מ ת ו בנו ר ק ה  שצום .ו
 לתקן מממונו היהיד שיוציא מה ראוי כשעור הכורא עליהם

 וכהכו משמרת.ה׳ השומרים ונלויס לכהניס שיספיק ככדי הכלל
ם אך :האומה כלל תקנת שי ע מ ה כו׳ מ  במאמר נתכאר ככר .ו

ה :נ״ו סימן ב׳ אוי הר ם ו קדי  ראש אל, חזר מעתה .לה
ת :עשרה שמונה כרכות נסדור דכריו ש ק ל ב כ ש  ברכס .ה
כו׳ חונן אתה  דעס וכמאמרם כלום, אין דעה אין שאם. ו

ה :קנית מה מסרת כ מו ס ל ה ה מד. א רי ח א  שזה .וכו׳ ש
 כעוד חסרונו ולהשלים שעיוה מה לתקן השלם המשכיל מדרן

ר ש ח בדי :^ז ת שתד.י ע ד ה ה נ בי ה כו' ו  כקשתנו עיקר .ו
ע שהיא וכמה דמה לנו שיתן ד  שאנו ומה ,והיראה התורה כ

כו׳ אכינו השיננו אומרים  שנעשם המעשים על הכונה אין ו
 התפלם אן ,האדם ביד בחירה שזה ,התורה סי מל אותם

 וכמאמר ,הטוב המעשה דרך להכין שכלנו עיני שיאיר בזה
ה :לו מסייעין ליטהר הבא חז״ל ב ש ח מ ה ב ש ע מ ב  מס .ו

ת :כבר שחטא או לחטוא שמושב ד ל ה תו ח סלי  הענץ . ה
א :לחטאתינו ה׳ כשיסלח לנו שיגיע הי ה ו ל או  כמאמר .הג
 גאולם יום עונותינו שיתכפרו עת ובכל ,אחישנה זכו חז״ל

ל :בא חי ת מ א ראד. ו יפקוד שהש״י מתפללים אע .וכו׳ נ
על
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 הזדמנות הזאת לתפלה וסומך ,והנפשות הנופים בריאות על יתפלל כן ואחר .ישראל
 נרחי במקבץ הגלות קבוץ על יתפלל כן ואחר .השנים בברכת כחם לשמירת מזונם

 ותמלוך שאומר במה האלהי הענין וחבור הצדק הראות לו ויסמוך ,ישראל עמו
 שמירת לה וסומך ;בזדון והחוטאים הסיגים לבער יתפלל כן ואחר .לבדך אתה עלינו

 שבות להשיב יתפלל ואח״ב .החסידים ועל הצדיקים על באמרו ;הזכה הסגולה
 וישלים ,דוד בן משיח על לה סמוך ויתפלל ,שבינתו מקום ולשומה ירושלים

 סמוך ויתפלל .תפלה בשומע התפלות קבול על יתפלל כן ואחר ,העולמיים מהצרכים
 / מצרים וליוצאי ולחסידים לנביאים היתה כאשר בעין עין השכינה להראות לה

 בלבו ויחשוב ;לציון שכינתו המחזיר ויחתום לציון בשובך עינינו ותחזינה באמרו
 בראותם משתחוים ישראל היו כאשר ,לנכחה וישתחוה נגדו גצבת שהשכינה

הבורא בטובות ההודאה כוללת שהיא הודאה בברכת מודים כריעות ויכרע ,השכינה
יתברך

יהודה קול
ח' והיותו החסאת הסר ארי כל  סליחתו חסד מגביר י

ל :יגאלנו הוא ובחמלתו באהבתו כי ,עלינו ת ע או רי  ב
ם פי ת הגו שו פ הנ  יכוין וכו׳ רפאנו באמרו כי .ו
/ הושיענו ובאמרו ̂ הגופים לבריאות ו כ  לבריאות ו
 מכותינו לכל באמרו הכולל לשונו יורה וכן .הנפשות

ם :תחלואינו ולכל לי ש ם וי כי ר צ ה ם מ י מי ל עו  כי .ה
 הצלחותיו בצרכי נתלות כלן הנה עד ובקשותיו שאלוהיו
ל :הזמניות ל פ ת ך וי מו ה ס ת ל או ר ה ה ל נ י כ ש  ה

 ליהנות העוה״ב מעין בה יש זו בקשה אמנם .וכו'
 וכמו ̂ ציון ה׳ בשוב יראו בעין עין אשר שכינה מזיו

 אפס שכינה גלוי של זה וענין .כ׳ בסימן שיתבאר
/ וסימן ד' סימן ובשני צ״ז סימן בראשון ראית קצהו ז
סי' ובראשון .ג' סימן ברביעי נוספות עליו. יש ועוד

 יעויץ השכינה לנכח ההשתחואוה ענין ג״כ זכר צ׳׳ז
 הודאה כריעות וכו׳. מודים כריעות ויכרע :שמה

 למעלה זכר לא מה מפני ידעתי לא ואנכי .וסוף תחלה
ף, תחלה כריעות סו  ה״ר עומדין אין בפרק שהרי ו

ף, תחלה באבות ,בהן שוהה שאדם ברכות אלו סו ו
בהודאה

 :בזדון דתנו צהסר העוענים והס הש״י עבודת מאחרי אותנו להשיר המתסכמיס המינים והם ,האומה כלל שלמות המפסיד
ת ר טי ה ש ל סגו ה ה כ  אדם בני את להחניף ידמו לא אשר האמתיים הצדיקים יהיו האדם לב ויצר המבע מנהג לסי כי .הז
 צורבא האי חז״ל וכמאמר , חנף באנשי רק נוחה ההמון דעת אין כי ,אותם סובלת ההמון דעת ואין ,ודור דור בכל ?רדסים
 בעבור זו תפלה נתקנה ולכך ,דשמיא במילי להו מוכח דלא משוס אלא מעלי דהוא משום לא מתא בני ליה דמרחמי מרבנן
ה :חנף מבלי שוה ולבם פיהם אשר הזכה הסגולה שמירת מ שו ל ל :הזאת הקודש עיר .ו ל פ ת ך וי מו ה ס ל ל ח ע שי  בן מ
. ד ו ח, מל ולבסוף לירושלים השכינה החזרת על זה ואחר גליות קבון על תחלה מתפללים שאנו ומה ו שי  מ״ש ע״ס הוא מ

 מבית מלך שיעמוד הוא ,באמת משיחנו שהוא במשיח שנאמין עד שיהיה שצריך האות שעיקר מלכים מהל׳ בסי״א הרמב״ם
 ,משיח שהוא בחזקת זה הרי ,ה׳ מלחמת וילחם אחריה לילך ישראל כל ויכוף פה שבעל ובתורה שבכתב בתורה ועוסק דוד
 ירושלים בנין על תחלה מתפללים אט ולכך .בודאי משיח זה הרי ישראל נדמי וקבץ במקומו מקדש ובנה והצליח עשה ואס

ם :דוד גן קרן צמיחת על ואמ״ז שלי ם וי רכי צ ה ם מ מיי ל עו  :צרכיו לשאול לאדם רשות שבהם האמצעיות הברכות הם .ה
ת או ר ה ה ל נ כי ש ן עין ה עי ר :ציון ה׳ בשוב יראו בעין עין וכמ״ש ,השכינה לראות האומה כלל שתזכה .ב ש א ר כ אל הי ר ש  י

ם חוי ת ש תם מ או ה בר נ כי ש  עמוד את העם כל וראה וגו׳ האהל פתח ועמד הענן עמוד ירד האהלה משה כבא והיה כמ״ש .ה
מד הענן ו' פנים אל פנים משה אל ה׳ ודבר אהלו פתח איש והשתחוו העם כל וקס האהל פתח עו ג  ידמם וכן .ל״ג) (שמות ו

רע : קדשים וקדשי המקדש כלפי משתחוים אנו ולכך ,המקדש ־בבית המערבי מכותל זזה לא שהשכינה גנפשו כ ת וי עו רי  כ
ם די ת מו כ ר ב ה ב א ד  אמר ההודאות אלו הקון בטעם והנראה .להודות נאה ולך שמך בהטוג וכסוף בראש דהיינו .הו

 כל נתמלאו שלא עוד שכל תאמר שמא ,וסחופים דווים אנחנו ואיך מרובין שצרכינו שהראינו מפני הוא ,התפלה נזיוס
, להודות ראוי ואין מהבורא טוגות שום בידינו אין הבקשות אני  עתה געמידתט שאף מסיימים אנחנו זה ועל לו

גו׳ עמנו יום שבכל נסיך ועל וכו׳ בידך המסורים חיינו על וכו׳ חיינו צור אלהינו שהוא מודים אנו בגלות  לומר ורוצה ,ו
ט יש פנים כל ל5נ0 די t ונסים טוגות הרגם גי o ק בהיותנו אפילו עס א ט ב בי ־ ההודאה בעבור כורעים אט זה ועל ,^י

» כ ש ה ו

נחמד אוצר
 ,עונותינו כפרת בהם לנו ויהיה בגלות ומרודנו עניינו ל9

 :שעבודנו קושי ויקיל מצרותינו אותנו שיגאל בקשתנו זה יעס
א א שרא גו  מהצרות תמיד אותנו שגואל הוה לשון הוא . Sי

 שהבטיחנו וכמו ,אויבינו בארצות עלינו המתרגשות הרבות
גו׳ אויביהם בארן גהיוהס זאת גם ואף יוצרנו ת Sע :ו או  ברי

ם פי  על הפלה והיא ,וכו׳ רפאנו ברכת והיא .וכו׳ מגו
 האדם שבלב העקמימות לישר הנפש רפואת ועל הגוף רפואה

ת :ה׳ בעבודת המתרשל ו מנ ד ם הז  הגוף שלבריאות .מזונ
פיג כי אמרו וחז״ל ,בריוח הפרנסה גמהא צריך  רחמנא י

ך :יהיב לחיי מזונא מו ס ת לו וי או ר ק ה ד צ כו׳ ה  והיא .ו
 לקבן ומתפללים מתאוים שאנו שזה ,שופטינו השיבה ברכת

ת, ליו  בשביל ולא בתענוגים להתענג חושקים שאנו לא.בשביל ג
ם, על להשתרר מי ט וידגק בעולם הצדק שיתגלה כדי אך הע  ג

■האלהי ענין  נתאוו לא ז״ל, כתב מלכים מהל׳ בס׳ב והרמב״ם .
 העולם על שישלטו כדי לא המשיח לימות והנביאים החכמים

ה ;עכ״ל ובחכמה בתורה לעסוק פנוים שיהיה כדי אלא זכו׳, מ  ב
ר מ או ך ש מלו ו ו נ לי ה ע ת ך ה׳ א בד  שלא בזה ור׳׳ל .ל

 בנו ידבק אך והמקרה הטבע מנהג תחת עוד נתונים *היה
 ,והטבע המערכה לשדד הצורך בעת נסים לנו לעפות אלהי ענין

ז בסימן וכנזכר  מקרבנו העקוב לב ולהסיר ,המאמר מזה י׳
ר ; שלמה עבודה לעבדו שנוכל עד ם לבע גי סי הפסולת .ה
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 שתהיה כדי החתימה שהיא שלום עושה לה וסומך ,יחדו עליהם והשבח יתברך

:בשלום השכינה מלפני פטירתו
 מתוקנים הענינים כל רואה שאני מפני ,שאלה מקום לי נשאר לא הכוזרי אמר 3

 רואה שאני מה מיעוט והוא עליכם תופשו הייתי ואשר .ומסודרים
 להדרק מתפלל שהוא מי כי ,עליו השיבותני כבר ;הבא העולם מזכרון בתפלותיכם

 ,הנבואה מדרגת על ויתפלל בעיניו, לראותו מתפלל שהוא עד בחייו, האלהי באור
 שהוא מה על ספק מבלי התפלל כבר ,ממנה גדולה האלהים אל לאדם קורבה ואין
 נפשו שדבקה מי כי ,הבא העולם אל יניע אליו יניע ואם ,הבא מהעולם נדול

 כשתתיחד בו שתדבק שכן כל ,ומכאוביו הגוף במקרי טרודה והיא האלהי בענין
: המלוכלכים הכלים אלה ותעזוב בו

 המלך וקרבו המלך אל שבא אדם ,המשל .בזה ביאור אוסיפך החבר אמר א3
 הוא והיה ,שירצה עת בכל אליו לבא רשות לו ונתן גדולה קורבה

והיה ,בסעודתו ושיהיה ביתו אל שיבא ממנו מבקש שהיה עד המלך עם יגיל
עושה

ל ה קו ד הו י
ח :וסוף חמלה בהודאה ב ש ה ם ו ה לי דו ע ח באמרו .י

:וכו' יחפרך כלם ועל
י כבר כ נ ת בו שי ליו ה א מי כי ע הו ל ש ל פ ת  מ

 דבריו בכס נכללה זה על ההפובה .וכו׳
 השכינה להראוח לה סמוך וייזסלל באמרו ,הקודמים

 בפסקא הנכלל עם האלה הדברים והיו .וכו' בפין עין
 ק״ד מסי׳ בראשון דברו לאשר מאד קרובים הנמשכת

:המאמר סוף עד
א ר אוסיפך כ או ה בי  שהזכיר במה ר״ל . בז

 מי כל כי באמרו בקודמת הכוזרי
ל :וכו' בחייו האלהי באור להדבק מתפלל שהוא ש מ  ה
כו'. ה. המשל את נא שא אמר כאילו ו  והנה הז

 עולם של מלכו אל בא אשר אדם קרוי ישראל במשלו
, כו' ם רגיל וישר הם ההיא האיש והיה ו  המלך, ע
 להשרות שיבוא ממנו מבקש היה אצלו רגילותו ומתוך

 מנחתו אל לפנות בסעודתו ושיהיה ,בביתו שכינהו
 בשמיני ואהרן משה שעשו כמו ,מידו רצון ולקחת

 כהנים הורת על הנוספת בברייתא כאמז״ל ,למלואים
 ויברכו ויצאו מועד אהל אל ואהרן משה ויבא אמן־ו על
ת ם, כל אל ה׳ כבוד וירא העם ̂ו ע  שראה כ״ון ה

 ירדה ולא המעשים כל ונעשו הקרבנות כל שקרבו אהרן
 נכנם מיד אמרו עד ,וכו׳ מצסער היה לישראל שכינה

 לישראל. שכינה וירדה רחמים ובקשו עמו משה
 בקש יח׳ לשמו בהמ״ק כשבנה בשעתו שלמה ובסעודת

 והמשיל .בסעודתו ויהיה ביתו אל שיבוא מידו זאת
ה, הקרבנות קבלת ד עו ס  אצל מורגל שהוא כמו ב

 ב״ו למלך משל החליל) פ׳ (סוכה באמרם החכמים
, סעודה עבדיו לו שעשו כו'  המנחות (פ׳ ובמנחות ו

 ,וכו׳ סעודה אוהבו לו שעשה ב״ו למלך משל ונסכים)
 יבא האומה שם על השירים בשיר שלמה שאמר וכמה
 באתי ע״ז הדוד ותשובה ,מגדיו פרי ויאכל לגנו דודי
 יערי אכלתי בשמי עם מורי אריתי כלה אחותי לגני
הט כדבר עושה המלך היה והנה .וגו׳ דבשי עם או

ר צ ד או מ ה נ
ח ב ש ה כו׳ יחנרך כולם ועל הוא .ו ם ו  ולו שמך העוב ומסיי

 פשונו וסוף החלה באכוה ההשתחויה אמנם .להודוח נאה
ה' גדולחו זכרון מפני שהוא מך :אלהוחו פרסום ושבח י סו  ו

ה לד. ש ם עו  רב פלוס או שלוס שים אומרים אנו .שלו
 ועניו .גמרותיי שלום עושה ההפלה בסוף ומסיימים ,בערב

 כט שי־עסה והוא ,הבקשוה ל5 כוללת דעתי לפי זו התפלה
 הם א־.ר והנופיוס החומריים החסרונות מן ויצילנו השלמות
 הנמלעיכ! הרוחניי בשלמות אותנו וידבק ,החסרונות לעל עלולים

 שכער״ם ,במרומיו שלוס עושה אומרים אנו וע׳׳ז ,חסרון מכל
, עלינו שלום יעשה הוא מעלה בגדודי השלמות ׳ ו כ  ; ר ז

חניי: השלמות ■ הרו
ר כ ש א תי ו סו היי פ ם תו כ . עלי ו׳ כ  רוצ& שהייתי מה ו

 על מתפללים אינכם שאתם זו בשאלה אתכם לתפוס
 מי כי :דבריך בתוך התשובה באה כבר ,הבא עולם מיי

א הו ל ש ל פ ת כו׳ מ  להדבק מתפללים שאתם מאחר ר״ל .ו
אין :ישראל לעדת הנבואה חזרת ועל ה׳ באור  קורבת ו

ם אד ם אל ל הי ה אל ל מ ה ג נ מ  האדם שיתקרב אפשר אי .מ
 קשור בעודו שאפילו ,נבואה ממדרגת יותר האלהים אל

אם :זורח עליו ה׳ כבוד בגשמיותו ע ו גי ו י לי  כבוד אל .א
א :הי בעודנו מ׳ הי ה ו ד רו  שהנפש אע״ם כלומר .וכו׳ ט

ו :ומקריהם הגוף בעסקי שרודה בי או כ מ  כואבת הנפש .ו
 •אור מדבקות נפשו נפרדה לא זה כל ועם ,הגוף צרכי להשלים

ד :ה׳ ח תי ת ש  הגוף מן ונפרדת יחידה הנפש כשתהא .בו ב
ם :המות אחר והוא ם הכלי כי ל כ לו מ  האדם השגת הנה .ה

 והמתעורר המדמה שהוא ,גופניים כלים ע״י רק אינו חי בעודו
ס ,וכליהם ,החמשה והחושים  חהרונוה מקבלות כחות ה

ה, בשגיאות ומלוכלכים הרבה ב ר  נצלה שהנפש מה ה
:המות אחר

ך כא פ סי אור או ה ב י בזה הבנה לו הרחיב .בז  משל ע׳
קרבו :נאה ך ו ל מ רבה ה ה קו ל מ  כמ״ש .ג

ל :יה לו בחר יעקב כי כ ת ב ה ע רצ  שלבוז vs בכל .שי
 וכאילו , לשבע חוץ נפלאות עמנו עושה הקב״ה אלהינו עם שלם
 בצל ומסתופפיס הזה הגשמי העולם שבעי מחשכת יוצאים אנו
א :אליו קראנו בכל אלהינו כה׳ מי וכמ״ש ,שדי ב  שי

תו p כל יראה בשנה פעמים שלש שנאמר כענין .בי » t את 
ה :ה׳ הארון פני הי שי תו ו ד עו ס לפגי שם ואכלתם כמ״ש .ב

ה׳
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 ובעת ;זולתו עם עושה הייה שלא מה עמו ועושה שריו, סגולת אליו ושולח ,עושה
 ומתחנן מבקש היה לא ,ממנו פוסק המלך והיה פושע או שוגג הזה האדם שהיה

 המדינה ואנשי .מלבקדו שדיו יפסיק ושלא אליו לבא מנהגו אל שישוב אם כי
 המלך עמם שישלח , רחוקה בדרך שילכו בעת אם כי מתחננים היו לא כלם

 רצונם שיעשה במלך בוטחים והיו ,הדרך ופגעי והחיות ̂ הלסטים מן שיצילם מי
 והיה ,בעיר בהיותם עליהם השגיח שלא אע״פ ,הליכתם אחר עליהם ושישגיח בזה,

 ̂ זולתו על שישגיח ממה יותר עליו ישגיח שהמלך חבירו על מהם אחד כל מתפאר
 הזח האדם והיה .מזולתו יותר המלך מרומם הוא כי הקשתו ובדרך) (לא ״בדרך

 הגיע וכאשר .אותו שילוה מי מבקש היה ולא הדרך, הליכת זוכר היה ולא ,נכרי
שאץ מפני המסוכן, הזה בדרך מת אתה כי תדע ,העיר אנשי לו אמרו הליכתו, עת

יהודה קול
ה :בספודחו עמו לההענג ביהו יבח הכסא וליום הי  ו

ח ל ליו שו ת א ל . סגו ו רי  גבורי מלאכיו והם ש
 אשר שכינחו, וגלוי ה׳ ככוד ומראה דברו עושי כח

ב :ג' סימן ברביעי יבארם שו ל שי ו א ג ה נ וכו׳. מ
 לדביר העבודה והשב העבודה בברכת יאמר כן על

 ברצון תקבל באהבה מהרה ותאלתם ישראל ואשי ביתך
ס: לציון בשובך עינינו. ותחזינה וכו'  ואנשי ברממי

. וכו' שילכו בעת :לקראים רמז .המדינה
ה. אחר נדוד לכשירחיקו ת  לזכרון בזה והרמז מי

 היה מתאלותינו להעדרו אשר ,בתפלוחם הבא העולם
:בקודמת כמוזכר בראשונה עלינו המלך תופס

 מתפאר והיה :חייתם בחיים עוד .בעיר בהיותם
 על להתפאר פיפיות הרב גוי אל גוי ישא כי .וכו'

 בדרך סבור להיותו ,עליו המלך השגחת ביתרון חבירו
: מרומם הוא כי ועיונו הקשתו כו'  (נ״א בדרך ו

הקודם, פס זה לקשור אפשר .הקשתו ובדרך)
 ו&ו במתאחר לקשרו אפשר גם .וא״ו בלא יהיה ואז

ב: ואחרון הוא״ו, אל נצסרך ה הבי הי ם ו ד א  ה
ה רי הז כ  מרוחק והוא יתחשב לא בגוים כי .נ
ס, מחמת ומוקצה נכרי או  בעיניהם הוא ורחוק מי

 הדר ולא לו תאר לא כי ,הנזכר ההתפארות מישועת
 י״ב סי' בראשון הכוזרי וכמאמר ,חשבוהו ולא נבזה

 אבוד שידעתי מפני יהודי אשאל שלא הייתי מסכים
 עזבו לא והדלות השפלות כי עצתם, וחסרון זכרם
 בעיניהם הזה האדם שהיה יאמר או .סובה מדה להם

וזה! ,הנזכרת הרחוקה הדרך ממחשבת ורחוק כנכרי
א אליו שסמך ל ה ו כר הי  הכוזרי דבר הוא ,וכו׳ זו

ה״ב: מזכרון בחפלוחינו שבא מה מעוס על בקודמת העו
וכל

נחמד אוצר
גו׳ דגנך מנשר אלהיכם ה ח :ו ל שו ליו ו ת א ל  .שריו סגו

ה :לפניך ילך מלאכי הנה כמ״ש ש עו מו ו  שאינו מה .וכו׳ ע
כדיו אחד לשוס עושה  עמך כל נגד כמ״ש ,לו הדומים מנ
ג :הגוים בכל נבראו לא אפר נפלאות אנפה ג ע או שו ש  .פו

ל לפקוד ומתנצל ה ;המלך באהבת ומואס המלך דלתי נ הי  ו
ך מל ו פוסק ה מנ  גדולה מדרגה לו אפר כ!ה פאיש ולפי .מ

ל אפר האדם מכל יותר ו1כ  לו שאין ודאי ,האדמה פני כל נ
 המלך מלבד בנולם וחבר צוות’ לו ואין אדם פום עם עסק

 ערירי שיפאר הוא בדין ממנו פוסקים ופריו המלך ואם ,ושריו
 ולא אחי לא לו אין המלך, מדינות בני כל גין ומשומם
 בני מכל יותר ורעות רבות צרות שימצאוהו ובודאי ,מרחמי

 מן ומבקש פשעיו על לשוב לבו אל נותן וכשהוא .המדינה
 בהיכל ויתלונן מנהגו אל שישוב בקשתו עיקר ,רחמים ממלך
 בשום אדם מפום נפגע אינו המלך בהיכל שהוא מי כי ,המלך
 ,ישראל לעדת בזה והדמיון .לרגליו שמור הטוב וכל רעה

 בדתם העמים מכל נבדלים היו עליהם חופף ה׳ כבוד בהיות
מנהגם  חוסים היו אבל ^ דבר בשום עמהם מתערבים היו ולא ו

 מי ואין ,ולשון אומה לכל צריכין היו ולא השכינה כנפי תמת
 עין בדד בטח ישראל וישכון כמ״ש ,בהם לשלוט יכול שהיה
 ,וגו' לראות בעלותך ארצך את איש יחמוד ולא ונאמר ,יעקב
 והלשונות האומות כל אז ,ה׳ כבוד מהם וגלה שחטאו ואחר

מה, בשנאתם ורדפום הדפום  בקשתנו עיקר ומעתה הקדו
 :השכינה כנפי החת ידו בצל ויחביאנו אליו אלהינו שיחזירנו

שי אג ה ו נ די מ  להיותם המדינה בני כל הנה .וכו׳ בולם ה
 הארץ שלהם מצד טובות הרבה להם היה במדינתם הושבים

ם ת מ מג  היה לא כי ,יעזורו רעהו את ואיש קנינם להרבות מל'
 ,הזה הנכרי האיש על כמו ועבודתי המלך פקודת פליהם

 בהיכלו ולבקר המלך דלתי על לשקוד רק אינו עסקיו שכל
 אס לעבוד הארן יושבי עם שיתחבר ולא ,שיצוהו מה לעשות

 אנשי ובכן ,עמדי אשם ותושבים גרים כי כמ״ש ,האדמה
 בעודם המלך מן כלום צריכים היו לא כולם המדינה

 אחד היה כאשר מלבד .יושבים היו עמם בתוך כי במדינתם
ע לשמרו לפניו מלאכו שישלח המלך מן מתחנן היה אז ,מדינתו בני מן ונגדל רחוקה לדרך ממדינתו הולך מהם ד  :ב
היו ם ו חי ט ה במליך בו ש ע ה ילכו אשר בדרך להם יהיה שלום כי בלבם מתברכים היו .רצונם שי  הבא והעולם ,ג
ם :להם בטוח א אע״ ח של שגי ם ה ה ם עלי ת היו ר ב  כל ואיה ,הבא עולם והוא ,מחר ביום להתהלל יבטחו איך .בעי

ה :מותם אחר יאספם ה' כבוד כי שיאמינו עד נגלתה מי על ה׳ וזרוע ,חיים בעודם שהראם נפלאותיו הי ד בל ו ח  א
ם ה ר מ א פ ת ל מ רו ע בי  צפונות הרבה טובות לבדו ולו יותר המלך ישגיח שעליו לנפשו יבטיח אמד שכל עוד ולא .וכו׳ ח
תו בדרך :זולתו מכל יותר הבא לעולם ש ק א כי :בדמיונו שמקים ההיקש דרכי לפי .ה ם הו מ ך מרו ל מ תר ה תו יו ל ו  .מז

ה :אדם בני משאר יותר המלך את נישבח סוא הי ם ו אד ה ה רי הז כ כו׳ נ  שקר במתת עצמו התהלל אחד שכל אף הנה .ו
 ולא בענינו ומתבודד המדינה בני מכל הנבדל הנכרי הזה האדם מלבד ,המדינה בני כל על ישגיח שהמלך האמיני כולם עכ״ז

ע :עליו מבקש ולא הזה הדרן הליכת זוכר היה ולא ובקהלם בכודס בא ד ה כי ת ח ת א ה בדרך מ  שמונים כנודע .הז
אס ,
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 שבקשנו המלך לו אמרו .אתכם המלוח הוא ומי להם אמר .אותך שילוה מי לך

 שהיית אתה ראינוך ולא ,הזאת בעיר היותנו מיום ללוותנו מאתו ושאלנו ממנו
 הלא הבטחה בעת אותו קורא שהוא וסי משונעים, להם אמר .מעולם זה על שואל

 בעת שעונהו והוא ,בזה פיו יפתח לא אם אפילו ,המגור בעת שיקוהו שבן כל
 משגיח שהוא טוענים אתם ואם ,הצרה בעת יותר שיענהו לו ראוי הלא■ השלוה
 אני, שקבלתי מה עליו שקבל מי בכם היש ,אותו מרוממים שאתם בעבור עליכם

 מה מצותיו שמור בעבור הצער מן וסבל) (כ״א ״בסבל כמוני אותו שמרומם ומי
לא מה שמו זכרון בעת הטומאה מן ונזהר אני), (לא שסבלתי תי( הר  או / אני) שנז

 במצותו עשיתי אשר וכל אני), (לא שהלקתי מה ולתורתו מנזמו כבור. שהלק מי
 יעזבני ואיך ,שכרכם מאבד ואינו וסברא מהקשה אותו מרוממים ואתם ,ובלמודו

 .בצדקו שבטחתי מפני אתם, עשיתם כאשר בפי הדבר הוצאתי שלא בעבור בהליכתי
 תפלותינו הנה ,לא ואם .רבותינו דברי קבל ולא שהתעקש למי הוא אמנם הדמיון וזה

נן מהגבלת מלאים מהנביאים שקבלו רבותינו ודברי הבא, העולם מזכר מלאות כלם
עדן

ה קול ד הו , י
ל כ ר ו ש תי א שי תו ע צו מ . ב כו׳  מה כל ר״ל ו

 ועושה המצווה וגדול והמצוה ההורה כסי היה שפשיחי
טנו אשר הדברים ע״ני סימן בראשון שזכר כמו כו',  י

 יוכלו ולא אדם ביכולת אינם האלהיים הרשמים לקבל
 אל מתקרבים שאין כ״ג סימן יאמר וכן ,וכו׳ לשער

ו :וכו׳ עצמם האלהים במצות אס כי האלהים נ אי  ו
ד ב א ם מ כ ר כ אמה .וכו׳ ש  אין קי״א סי׳ בראשון כ

 מאיזה הסוביס מעשיו גמול אדם משום שוללים אנחנו
 לעם הגמורה הסובה רואים אנחנו אבל ,שיהיה אומה

 האלהים אצל מעלתם עורכים ואמ בחייהם הקרובים
א, בפרך מוחם אחרי כ. ההו  אם לומר והכונה ע״
 על הראוי שכרי ימנע שלא כ״ש שכרכם מאבד אינו

ם הנאמנה, עבודהי  מלין מסי הוצאתי שלא היות ע
 בצדקו בססוני רוב היה בזה שהסבה ,ככה על לבקש
ם מבעליו: סוב ימנע לא אשר א א ו כו׳. ל  ואס ר״ל ו

 :רבותינו דברי לקבל רוצה הוא אך בזה התעקש צא
ה נ ו ה נ תי לו פ רי וכו׳ ת ב ד ו ו נ תי בו ם וכו׳ ר אי ל  מ

ת ל ב ג ה דן גן מ ט׳ ע  בראשון הוא ביאורו ומקום .ו
ק  המלך מאמר על. סחרחר לבי ואולם .קפ״ו סי

 ,מהעוה״ב סועס זכרון בתפלותינו רואה שהיה גקודמת
 מלאות כלם שחפלותינו לאמר בפיו מלא החבר והנה
 הבלחי אצל רק זה אץ תאמר ואם העוה״ב. מזכר

 איך צפונות יתגלו לבדו לו כי רבותינו בקבלת מתעקש
 כי הראשונה, מן קשה זו מזכרונו, תפלותינו מלאו

 חפלוחינו בין המלא רז״ל שקבלת וראינו נוכל איככה
שאין בקודמת דבר המלך אם העוה״ב מזכר אורה כלו

זה

ר צ ד או מ ח נ
 ,בעוה״נ יזלק להם ואין עולם מימה שימוהו לומר ישראל איו
טי :הכא עולם עלי השלתם רוב שאין מסגי וגם א ו הו  ע

תו קורא ת או ע ה ב ח ט ב  שהוא געה אוהו קורא המלך . ה
הו אל שיכא ומבקש בעיר עדיין ל :גי כן כ הו ש קו ת שי ע  ב

ר סגו  אוהו ישמור שהמלך ההוא לאדם תקוה שמזה כ׳ש .ה
לו : צרה וביום שיגור בעה פי א אם א ח ל ת פ  אפילו .פיו י
אאוהו שומר בעצמו המלך המלך מן כלום ישאל לא אם ^ ד ו : 

הו עונ ת ש ע ה ב לו ש  גפת גפרנוות עליו משגייז כלומר .ה
ר, יחסר שלא שלותו ב  וסכנת רמה ביום עליו שישגיח כ״ש ד
ם :הנפש ת א ם ש מי ט רו תו ט תו מספרים אתם .או חל  גג
ש :פהיא ההשגחה מקוים אסם בעלמא דברים ספור ובגלל  הי
ם בל טי בכ ק ליו שי כו׳. ע  בעבור מליו שישגיח פשימא הלא ו

מי :תמיד המלך עבודת מלי שקבלתי ם ו מי רו מ תו ש י או נ מו  כ
בל ס  נפשו בכל אותו שמרומם מי יש ואם . הנוער מן ב
 ,האמתיס הרוממות על האות וזה צער, עבודתו בעבור ויסבול
ר :המלך עבודת עגור צפר סובל היה לא זה שלולא ה נז  P ו

ה א מ טו ת ה ע רון ב כ מו ז  להתפלל ישראל לאיש אסור ט .ש
ם, נעילת גלי די  :ה׳ כבוד רוממות בעבור מעשיי מורח וזה י
ק טי או ל ח ד ש בו מו כ ש . ל תו ר תו ל  יסבול כמה ט ו

י ד מ ל : ה׳ כבוד בעבור והגדוף החירוף מן ט ב ד ו ש  א
תי שי תו ע צו מ דו ב טו ל ב  ׳ס ע היה הכל שעשיתי מעשי כל .ו

ם לא וגלעדו ,המלך צנוי ד ט בכל ורגלי ידי א ר  אס ובכן ,ד
ם : מכם יוסר מגדולתו הרכה יודע ת א ס ו מי מ ח  ,מ

ה משבחים: ש ק ה א. מ ר ב ס  מן הורה קבלתם לא כי ו
שמים, ם אסם p ה די ס שבחים לכם מ ^ו ח ם מבלי ו  מ
ה; ד בו נו ע אי ר ו ב א ם. מ כ ר ב ט ש י דעתכם: ל פנ  מ

תי ח ט ב קו ש צד  שכר <י ישמור בצדקו המלך ט ידעתי .ב
ק מלי וישגיח עמדתי ד ק הזה ב סו מ ה ;ה ץ ת מי ד ם ה מנ א

א מי הו ש ל ק ע ת ה ט מולה הוא הזה המשל ר״ל . ש  דברי ל
 פולה זכרון משיה בשמנה בתפלסע שאין ואומר המתעקש

א א :עלינו סמנה מזה אין כדבריו יהיה לו ואפילו ,הג ל בל ו רי ק ב נו ד תי בו  עדן גן מעניני הרנה שהזכירו ממה .ר
ק .וגיהים ל ען .וכמו הנפש, השארת בהאמנת שלמים אנחנו שאין חושד-,אוסמ ו מ ט נ כוז ר ה ׳ א' במ^נ  אני כאמרו קי״ד ט

ה א רם, שמנים זולתכם שיפודי ח די עו ן סד עליו השיב והחבר מי מ ם .וגיהנם עוץ גן מעניני חז״ל דברי זכר ששם קע״ו ט א  ו
א ט אמר לבר^־ 1מתע?! שאיע מי ר״ל .ל מי מ ט יראה שמא ,זה יחשוב א10 ודאי ,באמת שוטו אבל מו ר  בתון בא ה

ם ממניני תפלוסיע ל עיין ט א( י :יהודה) בקול הב ר ב נו ט תי בו בלו ר ק ם. ש אי בי הנ מ אע״ס כלומר מ  מולגז ממנץ נזכר &י
ם, בדברי בביאור הבא אי ט ה הרבה שספרו רבותינו הנה הנ ם, מן בידם קבלה שהיה ודאי מ אי בי עו לולא ט הנ ד ט ם אי בי  הנ

ט וירד שמים עלה ט גננואסם ה1 הי מ ר ץ ו : להם מנ ה ת ו ל ב ג ה . גן מ ן ד טן ,לו המיוחד מנינו סלומר ע און והנבלת מל
ההר
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ר צ ד או מ ח נ
מו ההר מ ק שר :ו א י ב ו ו אי  :קנו״ו סי׳ א׳ במאמר .<^י ב

בבר תי ו ר ה לך ספ כו׳ ד״חסיד שעושר! פ  מזה ה׳ בסי׳ .ו
^ מ א מ  החסיד מעשה מספורי הדברים גשתלשלו כאן ועד ה
: מו מ ך בז א הי ה ו ת ר א . סבו ׳ כי  יכול אתה מזה כלומר ו

 מל היה הקדוש שהבית ההצלחה בזמן החסיד מעשה לדון
ם :מכונו קו מ ב הי ו ל ך :הקודש פיר בירושלים .א תו ב  ו
ם ע . ה ם ה ם מצבתם: קודש זרע אשר ה עי ב ט ל מו  ע

ת עו צני  היותם שעם; חז׳ל כמאמר .צנועים היו בעבעם .ה
שאחת ,העריות מן גדורים היו מכ״ז במצרים מר גגלות

היסה

ך. בארתי כאשר וגיהנס עדן נו החסיד שעושה מה לך ססרתי וכבר ל מנ  מ
 ̂ ההם העם ובתוך ,האלהי ובמקום ,ההוא ההצלחה בזמן שהיה סבור אתה והיאך

ם, אנשים הצניעות על מוטבעים והםסגולתם, ויעקב, יצחק אברהם ששרשם שי ונ
אין

יהודה קול
פ ולשי רוב לפי והלא ,מועס בדבר אם כי זה פו  מי

 הזה בדבר חתן ומה תוסיף ומה הוה דהוה מאי
 והמלך החבר כי ישיבוני סעיפי אכן .רבותינו קבלת

ם העוה״ב זכרון בא כי יודעים שניהם  רבות פעמי
 לאמר כתוב ברכות המאה בתחלת שהרי בתפלוחינו,

 שאדם דברים אלו נאמר ושם .העוה״ב לחיי עמל אני
כו/ לעוה״ב לו קיימת והקרן בעוה׳׳ז פירותיהן אוכל ו
 מובסח בה ושונה הלכה האומר כל אליהו דבי תנא

ך העוה״ב בן שהוא לו רו ב ט/  לכטדו שבראנו אלהינו ו
 ולחיי סובים ולמעשים חורה לתלמוד ונזכה וכו׳

 הוא ואהה הזה בעולם הוא אחה לו נריע ובזמירות יום בכל הנאמר קדושה בסדר נכל( עצמו וזה ̂ העוה״ב
 וזולת ,הבא העולם לחיי מלכנו זולתך ואין הזה בעולם אלהינו ה׳ לך מרוך אין שבת וביוצר ,הבא לעולם

 שאנו מאלו עובים ימים הם רק ,הנשמות עולם זה שאין לומר יוכל רבותינו בקבלת המתעקש אולם .אלו
 המלאים ז״ל דבריהם שקבל מי אך .העוה״ב שם להם וקורא בך אמר או המשיח בימות■ בואם עת את הקוים

 הנשמות עולם על כי ולהאמין לנעות הוא נקל ,קס״ו סימן בראשון שנתבאר כמו ,וגיהנס עדן גן בהגבלת
ע אין בחפלותינו העוה״ב זכר מיעוע על המלך מאמר והנה .הפוה״ב בזכרון נפשנו את משאים אנחנו  עני

 על אמנם ,וכהנה כהנה ומכופלות כפולות בתפלותינו מציאותן ידע הלא כי• ,ממנו הללו המלות העלם על
 אחר המקוות ההצלחה ימי על עוה״ב אמרנו יחבאר שאם ,דברו היה המות אחר בנשמות הפוה״ב זכרון
 עולם זכר בתפלותינו ואין שעה חיי בעסקי ואדמתנו גויתנו אם בלתי לפנינו נשאר לא הרי / המשיח ימות

ת מז מ  עתיר ואתה בקרבי משמרה ואתה בי נפחת אתה נשמה אלהי בברכת תאמר כאילו ״ מעס אם כי ה
 .המות אחר הנפש השארת על מורה ברכות בי״ח הנזכרת המתים תחיית וכן ,לבא לעתיד בי להחזירה

ה״ב מזכר מלאות תפלותינו היות יסופק לא רטהינו דברי המקבל שאצל לו ביאר והחבר העו  כאמור. ענין.
 עולם חשובה, מהלכות ח' פרק הרמב״ם לדעת שהרי והראב״ד, הרמב״ס בזה נחלקו אשר את ידעת ואתה

 שם כתב וכבר .החחיה עולם יקרא הבא עולם הראב״ד ולדעת ,הבא עולם נקרא המוח שאחר הנשמות
 מימרא יחישב היאך התחיה שאחר עולם היינו דעוה״ב הראב״ד לדעת ישוב לי וצריך , וז״ל קאר״ו מהר״י

 האריך ד' כלל ג׳ מאמר ה' אור בספר חסדאי ן׳ הרב אולם .ע״כ ,וכו׳ אכילה לא בו אץ העוה״ב דרב
 המעיינים אליו חז״ל, בדברי עוה״ב שם שתוף על העיר גם הראב״ד דעת .על ישוב והעלה הזה בדרוש

ר ידרושו: ב כ תי ו ר פ ט׳ ס / במדינתו הנזהר הוא החסיד ג׳ סי׳ באמרו החסיד בשם לקרוא הוחל מאז .ו ס  ו
ך :המעולה הזה הספור למוחם שמהו אשר זה מקום עד והלאה הוא ומן א הי ה ו ת ר א בו ה ס הי סן ש  בז

א הר־וצלחה הו  הבית בזמן שלא החסיד מנהג על ספורו היות עם כי י׳׳א סימן העירותיך כבר .וכו׳ ה
ז ההצלחה בזמן נחלים עניניס פרסי בכמה אודותיו על דבר מקום מכל המוצלח. ובמקומו אי  ושם ישראל, ג

א והעם האלהי והמקום ההצלחה זמן הנה שזכר ומה .עיני למראית סעמו הראיתיך ת מס כל ילך ק ,ה  מ
, לנבואה המוכן בעם הקדושה בארן השכינה בהמצא אבל באמרו א׳ סימן דוגמתו שבא כו'  אך נאמר ושם ו
ט׳ הזה והעם הזה ובמקום הזה נזמן ם :ו ה ם ו ת ל ס הן כי ר״ל .סגו  זרע אבות של סגולתם ישראל בני פ
tnp ם נחצב זו בעם נמצא מקורם וסבע ,מצבתם  האדם לב היו ואלה מ״ז סימן בראשון עליהם וכאמרו ,פה

 וכבר .רב בקהל האלהות ושבה האלהי לענץ ראוים ס׳ כקליפות והשאר בניס היו מהם אמד ולכל וסגולתו
טדו והתמכרות כ״ז סימן שם הקדים ם אך צ״ה בסימן גם .וכו׳ הסגולה נקראים שאנחנו במטר אלינו כ  ה

ט׳ סגולה ספק בלי מי הן הן שהאטת ירצה או .ו ם :יתפארו בהם אשר ישראל של סגולתם א עי ב ט ל מו  ע
. מצניעות ׳ ט , נוססה הצניעות שמדת תחוללם, סרה ואל אביהם אברהם אל יגיסו כי ו ס  שאמר עד ב

 ז״ל באורם ובא ,אש מראה יפת אשה כי ידעתי גא הנה מצרימה לבא הקריב כאשר אשתו לשרה אברהם
ד .צגישס מרוב בה הכיר לא עכשיו שעד פליז  איה אליו ויאמרו הפועלים את השוכר פ׳ במציעא אמרו ש

ת/ הנה ויאמר וגו׳ רה0 א ה, צנועה אטע ששרה להודיע ב ה כ. הי ״  הצעיף וסקח ברבקה הוא מפורש וכתוב ע
ה, מ הי ה. שלה שהיה גיצסק לומר צריך ואץ נ מ מי  סpבמ לאה הכנסת בענץ שקרהו מה שמעת וליעקב ת

 שהיתה אוני וראשית כחי אמרו על אמז׳׳ל וכבר ,בישראל כזאת היסה שט הצנישס רוב ולולא ,^
^3ו ראשונה. ש&ס! ע מצדיק יגרע לא לכתיב מאי אלפזר א״ל דמגילה פ  צגישת בשכר ,לכסא סלכיס ואת עי

שהיתם .
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 הנבלה כדברי מתלכלכת נפשו ואין מזדכך ביניהם וההסיד ,בלשונותם עולה אין

 ומתים ושרצים ונרות זיבות טומאת ובבגדיו בנופו נתלית ואין ,מהם אותם שישמע
 שוכן שהיה מי שנן וכל ,ובטהרה בקדושה דבקים שהיו בעבור ,זה וזולת וצרעת

 ונזירים ולוים מכהנים ,הקדושה מדרנות על כתות אם כי פוגע ואיננו השכינה, כעיר
 פעמים בשלש ותודה רנה בקול חוננ המון יראה או ,ושוטרים ושופטים וחכמים

 שכן וכל ,ה׳ מלאכת אם כי רואה ולא ,ה׳ שיר אם כי שומע ואיננו ,בשנה
 ואיננו ,כשמואל מנעוריו ה' בבית ועומד ה׳ מלחם יחיה לוי או כהן יהיה אם

מיו, כל ה׳ בעבודת ומתעסק המהיה לבקשת צריך  במעשהו סבור אתה מה י
:מעשיו ותקון נפשו ובזכות

3 ר 3 מ .המלאכים מדרגת אם כי אחריה אין ,התכלית מדרגת זאת הכוזרי א
.השכינה המצא עם שכן כל הזה, הקבול בכמות לנבואה מקוים ובדין

וכמו
יהודה קול

ט' שאול ממנה פיצא זכהה ברהל קהיחה  ונפכת .ו
 אשר ואפה איש בשבח הפליגו יוצאה בהמה במה פ׳

 אחד באדם מעשה ח״ר ,שם באמרם זו, במדה החזיקו
 אמר ,מוחה יום עד בה הכיר ולא גדמת משה שנשא

 בה הכיר שלא זו אשה צנועה כמה וראה בוא רבי
 צנוע כמה אלא בכך דרכה זו חייא רבי א״ל ,בעלה

 היה זו מדה ועל .ע״כ ,באשתו הכיר שלא זה איש
 כי ממך דורש ה' ומה ו׳) (מיכה וצווח עומד הנביא

 :עסאלהיך לכת והצנע חסד ואהבת משפם עשוח אס
ה אין ל ם. עו ת ו נ שו ל  ג׳) (צפניה הנביא כמאמר ב

 ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא שארית,ישראל
ד :תרמית לשון בפיהם ימצא סי ח ה ם ו ה י נ ך. בי כ ד  מז

 תמיד יתחבר רק ,און פועלי עם לחברה יארח לא כי
ם ^ תמימי ע  הפך וזה יושר, בארחות ההולכים ד
 וכל ה' סימן למעלה כאמרו ,זה בזולה שיקרהו מה

 וקודרת הולכה היא מהנפש התפלה עת תרחק אפר
 יביאהו אס כ״ש ,העולם מעסקי אותה שפוגע גמה

 שיעכיר מה וישמע ורעים ונשים נערים לחברת סצורך
 הנפש שתעה ונגונים כעורים מדברים נפשו זכות

 הוא זה כל ואל .ע״כ ,בה למשול יוכל ולא אליהם
.הפסקא סוף עד בכאן ש^כר מה בכל נפשו את משא

נחמד אוצר
ד :הכהוג ופרסמה הייזה סי ח ה ם ו ה ך ביני כ ד  שאויס מי . מז
מדת  ,מאד נפשו שזכה ודאי כזה קדוש עם בחוך החסידות נ
 היה אילו ,בדורותיו היה תמים צדיק פסוק על שדרשו כענין

ר :צדיק היה כמה צדיקים בדורות עי ה ב נ כי ש  ירושלים .ה
ל :הקודש עיר ת ע רגו ה מד ש דו ק ם ה הני כ כו׳. מ  כלומר ו
ן : צרכם'.,לעבודה לפי קדוש מהם כת כל מו ג ה ג  קבון .חו

ה :בשנה פעמים בשלש לירושלים הבאים העם חי ם י . מלה  ה׳
 :אותו ממריד דבר ואין ימיו כל ה׳ לעבודת פנוי לפיכך והוא

ל א מו ש  א׳) עולם(ש״א עד שם וישב כמ׳ש כנביא שמואל .כ
ת :מנעוריהם ה׳ בבית מתגדלים רבים היו כך ובודאי כו בז  ו

שו פ : נפשו בהירות .נ
ב ת זאת כ רג ד ת מ לי כ ת ה אין ה רי ח  אין .כלומר .א

ם, בשלמות המדרגה מזאת למעלה ד א  מלבד ה
, שהחסיד בעוד כמדרגה מזאת למעלה שהוא המלאך י  ח
 ממלאכי צדיקים גדולים כי הכז״ל אמרו המות אחר אמנם
בדין :השרת ם ו ה מקוי א בו  אם הגאוה ממדת זה אין .הנ
ל :שיתנבאו ומקוים עצמם מכינים כאלה אנשים ם שכן כ  ע

א צ מ . ה ה נ י כ ש  והמ צדיקים המלכים שהיו בזמן ר״ל ה
 , הגדול בבית שוכן ה׳ וכבוד אלהינו בית עבודת שומרים

) (מ״א שנאמר כענין  מפני לשרת לעמוד הכהגים יכלו ולא ח׳
 המלטה בזמן אפילו כי ,ה׳ בית את ה׳ כבוד מלא כי הענן

עבודס ונעלו בהיכל צלם שהעמיד ומנשה אחאב כמו הרשעים
בית

, ההם העס וכחוך החלה אמר וכו׳ נערים מברה כנגד •יי כו'  כחות אס כי פוגע ואיננו אמר כך ואחר ו
כו׳. ד שיר אם כי שומע ואיננו אמר אליהם הנפש שהכוה הנגוניס וכנגד ו ג נ כ ו ',  אמרואינע העולם עסקי ה׳
ן :וכו׳ המחיה לבקשה צריך מו ג ה ג ל חו קו ה ב נ . ר כו'  מ״ב)אלס (חהלים רגלים עולי על המשורר כדבר ו

ל :חוגג המון■ והודה רנה בקול אלהים ביה עד אדדם בסך אעבור כי נפשי עלי ואשפכה אזכרה כ כן ו  ש
ם ה א חי כו׳. י ו :אודוהיו על שהספור הזה החאיד ר״ל ו נ נ אי ך ו רי ת צ ש ק ב ה ל חי מ כו׳., ה  על כי ו

ו :זכי קא גבוה ומשלחן שמה ימיה ה׳ פי פוצא ה ש ע מ ת :חבירו לבין שבינו במה אליו המיוחד .ב כו ז  ו
שו פ קון נ ת ו ו שי ע :המקום לבין שבינו במה .מ

3 ל בכמות 3 בו ק ה ה  pהפ קבלה מול אל נזדמן בה אשר וההכנה הקבול ביה מהכונה ר״ל .הז
: הקבלוה באלה חלוי שהוא ומה כ״ג סימן אמרו מלשון האלהי, כו׳ ל ו כן כ ם ש א ע צ מ  ה

ה כינ ש  מה והוא ,השכינה העדר עם הנבואה מציאות אפשרות ממנו שיראה הזה בלשון קוהה נפשי . דו
 תנאי הוא השכינה המצא כי בראשיתו י״ד סימן בשני שאמר מה סוחר זה והנה , הכ״ש מכח עליו שיורה

 מלוקה שס עוד כי ישיבוני שעיפי אכן .המצאה בעת ההוא המוכן נמצא שכבר או לה למוכן הנבואה בהגעת
ק אשר שלישית ת  והמתיהסים לא״י המגיעים בדברים והיא ,המוזכרות השתים זולתי הנבואה הגעת פמה ה

ם צה  שם שביארנוהו וכמו עליו השכינה נר בהלו הבית בזמן שם היה שלא ג״כ היות ועם .לה חוצה היותו ע
ס צרט ל9 ם נ להחזיר הקוה יש השכינה בהסתלק הנקנית הנבואה הסתלק אמרי שגס ה' סימן אמרו מפע

הנבואה
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 עתה ממך מבקש ואני .ולהנזר לפרוש עמה צריך שאין העבודה תהיה זאת וכמו

 משתדלים אותם רואה אני כי בקראים, שאצלך כמה ביאור קצת לי שתבאר
מפיקות ויותר מכריעות יותר טענותם שומע ואני מהרבנים, יותר כעבודה

רה: לפשט התו
 איננו בתורה והסברא ההתהכמות כי בדברי לך הקדמתי הלא החבר אמר

א, ואם האלהים. רצון אל מביא  ובעלי הקדמות ואנשי המשנים ל
 האלהים אל להתקרב משתדלים ,באש בניהם ושורפי בהרים והנגזרים הרוחניות

וכבר י
ל ה קו ד הו י

 מעון יהיו עצמם שהם הצליקים באמצעוח הנכואה
, מדרגת הנמצאים יקנו ובהמצאה לשכינה, ה א מ מ

בק .הנזכר במקומו בשני זכרנוהו וכבר  מדמה נפשה ו
ן :שררנו אשר לספק אי ה »יריך ש מ ש ע רו פ  ל

ר הנז ל ען .ו  דברי פתח שכן ,בראשיתן הדברים סוף ג
 איננו אצלנו העובד מנהג באמרו יאיר הזה המאמר

אני :וכו' העולם סן נגזר ש ו ק ב ך מ מ ה מ ת  ע
ט׳  מחלה ואני לאמר השני בסוף דברו כה הלא כי .ו

 אצלכם אלהים העובד האר אל עמי שתעתק פניך
.ע״כ ,הקראים על גיענהכם על אותך אשאל ואח״כ

 מנהג על ספורו אחרי כי הקשור, מעם הודעתיך וכבר
 הראשייס הסבה והוא הסגולה סגולת שהוא החסיד

 בשר שהזכיר כמו באומתט האלהי הכבוד להתחברות
ד, סימן ש בין להבדיל היה ראוי מ״ ל, ובין ה^ד החו

 הקראי שהוא ,עבדו לא לאשר האלהים עובד בין
ה, מעון נעשה שהחסיד כמו שכינה, רגלי הדוחק אלי

ם המאמר בראש הסדר השתלשלות שביארנו וכמו  ע
 רואת אני כי :הספר בפתיחת זה על שהוקדם מה

/ בעבודה משתדלים אותם ט  מצוס כל כי ו
:מזולתם בה זהירים יותר הם הקראים בה שהחזיקו

ר ת ת ויו קו פי . מ ט׳  דורש כל רצון מפיקות שהן ו
 עליו שתנוח מה פשסן על הדברים לישב ה' ספר מעל

״5 סימן בראשון בלשונו זו מלה עוד והן .הדעה
:לכונתי מפיקים אינם אך ,באמרו

ג .וט״ ההתחכמות בי לך הקדמתי הלא כ
 הובא והטזרי ע״ע סימן בראשון זה היה

ם צ״ח סימן עליו הודאה לכלל שם ס, בשני ג ״ ס סי׳
ה. במקומות שם נתבאר והכל מ ה ס אמר והנה ה  ז

ם ומגלים מלים יוציאו מלבם אשר הקראים על  פני
 שקר דברי מלב והוגו הורו כהלכה, שלא בחורה
 וכסו ,והתחכמוחם סברחם סי על הכתובים בביאור
ם :שיטא א א ו ׳וכו׳ ל  הכוזרי לדבר שוה מאמר הוא .

ק בראשון ה לא ואם צ״ח סי  אדם בני רוב כן הי
. והקוסם החוזה אפילו משתדלים ט׳  דברו ונשנה ו

משתדלים אדם פני כל ויהיו באמרו מ״ס סימן בשני

ר צ ד או מ ח נ
ל, ביס דו חו :כישראל נביאים הרבה היו זה כל מם הג ר פ ^ 

ר הנז ^  :התורה צוהה שלא ממה ונזירות פרישות לבקש .ו
ה מ ם שאצל׳ך מ  ,הקראים מל להשיב יודט שאתה מה .בקראי

 המקרא, סשס אמר והולכין שבמ׳ס בתורה הכופרים והס
ם :קראים נקראו ולכן לי תד ש ר בעבודדע מ ת ם מן יו רבני  .ה

 .מישראל יותר בה מדקדקין הרבה למצוה מהזיקין שהם מה כל
 שבט״פ) בתורה מאמינים אינם הם בכותים(שגס שאמח וכמו

 יותר בהם מדקדקין הרבה הכותים בהן שההזיקו מצוה כל
תר :הולין) (בריש מישראל ת יו עו רי כ ר :בשכל .מ ת  ויו

ת קו סי  ק״מ) תפק(תהלים אל זממו מלשון ,בתשלום יותר .מ
אויספיהרטן: בל״א

ג א כ ל תי ה מ ד ק כו׳ ה מן א' במאמר .ו ס, סי ״  ט
מן לו הודה והכוזרי ;מ״ס סימן ובשני צ״לז סי

ם א  רצון אל מביא האנושי שההתחכמות תאמר אם ר״ל . xV ו
ם: שי .האלהי ת אנ מו ד ק עלי ה ב ת ו חניו רו  גס .וכו׳ ה

 קדמונים והם האלהות הם והכוכבים שהגלגל המאמינים אנשים
 לפי רוחניות להוריד וטלסמאות צורות וטושים נבראים לא

ם :דטהס רי הנגז ם ו  הישוב מן ונהתכיס נפרשים .בהרי
ם, זיזשבים טרי ה: ארן מלשון בי ר ז ם ג רסי שו ם ו ה  בני
. ש א ם ליראתם: ב לי תד ש ב, מ ר ק ת ה  מתחזקים הם ל

 גדולה מבודה שעשו חושבים ודאי כי ,האלהים אל להתקרב
 ,מאד מגונה מנין שזה מוסכם וכבר ,ליראתם בניהם בשרוף
 איכה לאמר לאלהיהם תדרוש ופן ,זה פל הכתוב אמר וכבר

ס יעבדו  תעשה לא אני, גם כן ואעשה אלהיהם את האלה הגוי
 ט לאלהיהס עשו שנא אשר ה׳ תועבת כל ט אלהיך לה׳ כן
ם  כל אס .לאלהיהס באש ישרפו בנותיהם ואת בניהם אה ג

ם מצוה אנכי אשר הדבר כ  תוסף לא לעשות תשמרו אותו ^ז
 האיש ירצה פן ,מבואר ופירושו .ממנו תגרע ולא עליו

 ויאמר מהכנענים וחסידות סטשזש איזה ללמוד הישראלי
ו' יעבדו איכה ג  ומדקדקים אלה משתדלים כמה כלומר ו

 ע״ז .הזה והחסידות ההשחדלות כמו אעשה אני ואף בעבודתם
 עבודתם מדרכי תלמדו לא ,אלהיכם לה׳ כן תעשה לא אמר

ת, נכונה מבודה שהוא לכם נראה שהוא מה אטלו שו ט פ  ו
 שאפילו , שחח, לבאר יורדים בחסידותם אלה אדרבה שהרי

 שזה חושבים והם מזה גדול עון לך ואין באש ישרפו גניהם
 כיוצא על מזה ההיקש א״כ ,לאלהים והתקרבות גדולה עבודה

 כל את .תורה מבלי לעצמו בודה שהאדם העבודות מן בזה
גו׳ אתכם מצוה אנכי אשר הדבר  מצות לבקש רשאי אינך ,ו

מז. ממה יותר ועבודות צוי ע, ולא עליו הוסיף לא ש ר  תג
שהתוספת

 וזה ויצליחו הקכוחם אליו שמביאה במה חורה לקבוע
 פסי כזאה נהיחה לא כי בסולו וענין .ע״פ ,בסל

ם :והנסיון החוש שהעיד «ה י שנ מ ם .ה שי :צ״ח סי' בראשק שביאג־מ וכמו אלוהוח בשני המאמינים ה אנ  ו
. ת ו מ ד ק : סימן בשני ענינס נחבאר ה ד ״ לי נ ע ב . ו ת ו י נ ח ו ר ס: סימן כראשון אודוחם על דברנו ה ״  ע
ם רי גז הנ . ו ם י ר ה ם נזכר כבר ב ם :המאסר בחחלס ענינ לי ד ת ש ב מ ר ק ת ה כו׳. ל  לשצם ראוי והיה ו
ד עליהם שיורידו והתהכמותם השחדלוחס ט הי, המנין כ אל לעם רק גוי לכל כן עשה לא כי וחפל פוא וזהו ה

זו
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. נחמד אוצר
רנו וכבר :אחד והכל הגרעון כמו הוא פהחיספיז מ  גסי׳ .א

ס רם :א׳ ממאמר ע׳ ם שעו קל ש מ כו׳ ו  כסימן מכואר .ו
ה הנזכר: ל א ת. ב לו ב ק מו והתורה: המצות נקנול ה  ב
ה הי ה ש ש ע מ כן ב ש מ  ושרע פרט כל טל צוה שהקכ״ה .ה

ס היה הכל ובודאי ותקונו ממלאפתו  אשר יסברך מהשכותיו ע׳
 ה׳ כבוד שישרה בכדי והצעות הכנות היו וכולן ,מאד עמקו

א :במשכן ל ת ב פ ס ת תו ע ר מנ  שהתנדבו אע״ס שהרי . ו
 היסה והמלאכה שנאמר כמו ,למלאכה הצורך מן יותר הרבה

 העם מרבים ונאמר ̂ והותר אותה לעשות המלאכה לכל דים
 היה הראוי ומן ,ה׳ צוה אשר למלאכה העבודה מדי להביא
 בעושר׳ המלאכה להאדיר הנאשת תחת כסף או זהב להביא

 ,לשבח אפילו דבר להוסיף בידס רשות היה לא אך ,יותר
ה ויעבירו משה ויצו וכמ״ש במחנ ל'  ואשה-אל איש לאמר קו

: מהביא העס ויכלא הקודש לתרומת מלאכה עוד יעשו
רא , וי

 בעבור ,עצמם האלהים במצות אם כי האלהים אל מתקרבים שאין אמרנו וככר
 אשר הקבלות, כאלה תלוי שהוא ומה ומקומותם וזמנם ומשקלם שעורם יודע שהוא

 אשר המשכן במעשה שהיה כמו האלהי, בענין והדביקה הרצון יהיה בהשלמתם
 ובכל ,יריעות ויעש וייעשכפרת, הארון, את בצלאל ויעש ממנו מלאכה בכל אמר
בדבר ואין ,ומגרעת תוספת בלא לומר רוצה משה את ה׳ צוד. כאשר מהם אחת

מהמלאכות
יהודה קול

ח/. מאחו אליו המצווח המצות ע״י יה לו בחר זו  י
ר אמרו חהו ב כ מרנו ו  דקדק בזה כיוצא ועל .וכו׳ א

 לשמי מוגש מוקכיר מקום ובכל מלאכי מאמר הרי״א
 כי אדם בישראל הכתוב בלשון לו סמר לא כי ,וגו׳

 הנעשה בין להבדיל לשמי, רק לה׳, קרבן מכם יקריב
 פי על לא אך לשמו הנעשה ובין מצוחו פי על לו

שקלם שעורם :דברו  כמותם כנגד היותם נראה .ומ
 אשר זאת והנה .ע״ש סימן בראשון שזכר ואיכותם

 אשר המקדש בית בנין לבעל בבואם הכותים דברו
 כמסופר חנניא בן יהושע רבי בימי המלך עליו הרשה

 שיצא דברו חלל לבלתי כי ס״ד, פ׳ רבה נביאשיה
 מקומו שנוי תנאי בו להשיל יעצוהו הבנותו על מפיו

 בזה כי ,אמות חמש ממנו יגרעו או עליו שיוסיפו או
 ויחסיהם המדוח ערכי להעדר ספק מבלי מבנינו ימנעו
 אחד אחד שוקלן הדיוע כלי ,עולמים בית כלי הדיוע ככלי שלא בספרי חז״ל דברי לבבך על והיו .ממנו

 וחוזר אחד אחד שוקלן אלא כן אינן המקדש בית כלי אבל ,ממעיס פעמים מרבה פעמים כאהד כלן ושוקלן
ע, ולא רבה, לא יחד כלן ושוקלן ע  שלא ,כסף.הכלים כל אצל נשא פ׳ המזרחי שכתב כמו וביאורו ע״כ. מ

 לשקלן וכשחוזר ,בו יהיה לא ולפעמים בצמצום כך כל הפרוסרוס במשקל מדקדקים שאינם השוקלים כדרך היה
 המשקלים מכוונים כך כל שהיו אלא כן אינו בהמ״ק כלי משקל אבל ,ממעיע פעמים מרבה פעמים יחד כלן
חד, כלן של למשקל פרוטרוע של המשקלים בין הפרש היה שלא עד פרוסרוש של אס כי זה ואין ע״כ. י

ר, בצמצום כליו כל ובשיעור בשיעוריו מוגבל אלהים בית נעלמים נפלאים ענינים אל רומזים להיותם גמי
 היה האלהיים, בענינים המצומצם השיעור הגבלת אל מהשיג האדם יד קוצר על ולהורות לשבת. מגביהים

 קדש לכם תעשו לא במתכונתה ובקשרת ,וגו׳ הוא קדש כמוהו תעשו לא ובמתכונתו קדש משחת בשמן ה׳ דבר
ה :לה' לך תהיה ל א ת ב לו ב ק  ,הזה הקבול בכמות באמרו בקודמת המלך בו נשתמש אשר הלשון הוא .ה

 המעשים כל השערת צורך ועל .האלהי הענין לקבל והכנתו דבר של והזמנתו הקבול כח שמירה וענינס
 .יתבאר ,ושמאל ימין בהם מצוהו מכל סור לבלתי משפסם ומאזני פלס בידו אשר האלהים פי על וצמצומם

 ספורנו החכם בו שביאר מה כפי ,פרעה לפני ועשיתם בידך שמתי אשר המופתים כל ראה שמות פ׳ הכתוב
 לטשוהם בידך מושמים אז שיהיו המופתים כל פעם בכל עיין ,בידך שמתי אשר המופתים כל ראה ,לאמר

 כשיחשא כי תשנה. כשלא פרעה לפני לעשותם הצליח אז פרעה, לפני ועשיתם .אצוך אשר והסדר האופן על
 בקיום צוה וכן ,■מריבה במי הענין שהיה כמו הצלה, לא והיא הכונה יקלקל וביתר בחסר בוראו במצות האדם
 המשחה שמן כעקכונת מעשות התורה מניעת זה על זכרנו וכבר .ע״כ ,תגרעו ולא תוסיפו לא המצות

מר אשר :והקשרה ש ממנו מלאכה בכל א ע  הארון עשיית ן^וקדים מה .וכו׳ ה׳ צור. כאשר וכו' וי
 ואחר יריעות ויעש אמר תחלה כי ,זה בהפך ויקהל) (פ׳ ענינס ספור היות עם ,היריעות לעשיית והכפורת

 המקודשים הכלים בהקדימו מכובד ה׳ לקדוש קרא ,וכו׳ כפרת ויעש ,הארון אה בצלאל ויעש נאמר כך
 כבוד בעבור ?צלאל ויע» שם שכתב הראב״ע כדעת סובר שהוא מדעתו יראה כי ,בצלאל ידי על הנעשים

ן רו י כל עשה הוא גס ^  ע״ד לב, חכם לכל רק לבצלאל מוסב איננו יריעות ויעש אבל ע״כ. הקדש, ^
 שכן הראב״ע, לדעת נמשך איננו הקודש כלי כל בענין אך לב. חכם כל ויעשו אמרו אצל הרמב״ן ביאור

 כלי כל שעשה בצלאל אל ירמוז ר״א וע״ד ,המנורה את ויעש אה.השלחן ויעש סתם ואמר וחזר ,שם כתב
 ,במשכן אמר כאשר לב חכם כל אל לרמוז חוזר הוא אבל ,כן אמר המשכן בחצר שגס דעתי כן ואין ,הקודש

בארון והזכיר לאמר דברו שם שהקדים וכמו ,הארון רק לבדו בצלאל עשה שלא f הרמב דעת והנה .ע״כ
אמה ובכל באמרו תשעה ואל .ע״כ ,הארון לבדו שעשה הוא שבהם הגדול האומן כי להגיד ,בצלאל ויעש
 שכתב מה כפי מניינו אבל .קרי זיל ,מהם אחד בשום זה הוזכר לא שהרי משה, אח ה׳ צוה כאשר מהם

כהונה בבגדי •■קודי באלה אבל ,משה את ה׳ צוה כאשר כליו וכל במשכן הזכיר לא והנה ,יז״ל הרמב׳^ שם
יזכיר
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 משת וירא באסרו בה וחתם ,ולסברתנו לדעתנו מסכים שהוא מה ההם מהמלאכות

 והיח משה, אותם ויברך עשו כן ה׳ צוה כאשר אותה עשו והנה המלאכה כל את
 התורו/ עמודי הם אשר הענינים בשני שנשלמו מכני ,השכינה חול להשלמתו סמוך

 .מהקהל נאמן בלב מקובלת שתהיה והשני האלהים, מאת התורה שתהיה האחד
 איש כל מאת שנאמר כמו ,הקהל מכל מעשהו והיה האלהים ממצות היה והמשכן

 השכינה^ שהיא התולדה השלמת והתחייב ,והרצון החפץ בתכלית ,לבו ידבנו אשר
 כי ואמרתי ,והחיים הצמח ביצירת לך דמיתי וכבר .בתוכם ושכנתי אמר כאשר
המבעים מן איננה ,חי מבלתי וחי צמח סבלתי צמח עצם יהיה בה אשר הצורה

אך ,
יהודה קול

 מלאכיז כלל כי והשעם .ר־יר דכר נכל כן יזכיר
 מור כן אורי בן ובצלאל בסוף שאמר בפסוק המשכן

 זה היה אולי ,משה אח ה׳ צוה אשר כל את פשה
 והוא .ע״כ ,רבותינו שהזכירו כמו הסדר שנוי מפני

 P ובצלאל רז״ל משעם פקודי פ׳ רש״י שהזכיר מה
 אשר כל אלא כאן כתיב אין צוה אפר ,'וגו עשה אורי
 רוו לו אמר שלא דברים אפילו משה, את ה' צוה

 משה כי ,■בסיני למשה שנאמר למה דעהו הסכימה
 אמר משכן כך ואמר כלים המלה לעשות לבצלאל צוה
 משים ואח״כ בית תהלה לעשות העולם מנהג בצלאל לו

 משה א״ל .הקב״ה מפי שמעתי כך א״ל ,בתוכו כלים
 פשה וכך הקב״ה, לי צוה כך בודאי כי היית אל בצל

 שם וכתב .ע״כ ,כלים עשה כך ואמר תחלה המשק
 כי הכל/ נעשה פיו על כי הענין וגו' ובצלאל הרמב״ן

 בלם עושים היו ולפניו החכמים לכל המורה הוא
 חכם כל ויעשו כמ״ש במלאכה עשו לב הכמי כל גם אבל .בלבו נתן ולהורות כמ״ש ,מלאכתם כל אליו ומראים

 רט לו אמר שלא דברים שאפילו ולומר אותו לשבח זה יהיה רבותינו וע״ד המשק. את המלאכה בעושי לב
 על הנעשה בכל שקיים אלא הכל עשה שהוא לומר הכתוב בא ולא .בסיני למשה שנאמר למה דעתו הסכימה

 במשמע היה כי משה אל ה' דבר כאשר ידו על נעשה אשר בכל אמר לא ולפיכך ,משה אל ה' צוה אשר כל ידי
 שעשה לומר בכאן זה כלל ולפיכך ,משה לו שאמר ממה בהם הסדר שנה והוא ה', בלבר משה לו אמר כאשר

 שהקדיס במה מחשבות לחשוב הולך סובב בקרבי רוחי אף .ע״כ ,למעלה שכתבתי כמו ה׳ אמר כאשר הכל
 כדעת דעתו הוראת על מאתו זאת היתה לא כי ,יריעות לויעש כפורת ויעש הארון את בצלאל ויעש החבר

^במר בכך מה של דברים הם שהרי ,בתחלה רומי העלה כאשר בצלאל ע״י הקודש כלי כל שנעשו הראב״ע •  ״

 בצ עשה אשר הסדר משנוי שזכרנו למה דעתו אצל כוון אבל , הכתובים את עליו לעוות כדאי זה ואין ,הזה
 את בצלאל ויעש תחלה כתוב שימצא זה מפני היה וראוי ,במשכן כך ואחר בכלים הצווי משה שהקדים ממה

 תחלה ועשה בסיני למשה שנאמר למה דעת! הסכימה אמנם ,יריעות ויעש כך ואחר וכו' כפורת ויעש הארון
 אחת ובכל אמרו ענין וזהו .שקדם כמו משה את ה' צוה אשר ככל באמרו הכתוב וכרמז ,כלים כך ואחר משכן
ת צוה כאשר מהם א  כחמרו השכינה. חול להשלמתו סמוך והיה ומגרעת: תוספת בלי ר״ל משה, ה'

 והשני וכו' שתהיה האחד המשכן: את מלא ה' וכבוד מועד אהל את העק ויכם המשכן הקמת אחר שם
 ידיעה אל בזה צריך להם והזמון ומבורם הויתם אך באמרו ע״ע סימן בראשון שזכר הדברים הן הן .וכו׳

 שלם בלב ותנאיו גבוליו על אותו וקיים הזה הדבר שהגיעו ומי ,האלהים מאת הביאור תכלית מפורשת שלימה
.הזה והמשכן ע״כ: המאמין, הוא כו׳  בתכלית שאמר ומה הקדים. אשר הפנינים שני בו נשלמו איך ביאר ו

 :מקדש לי ועשו אמרו אחרי .בתוכם ושכנתי אמר כאשר :הקהל מכל אמרו עם נקשר הוא ,החפץ
,הביאור הרחבנו ושם ,ע״ע סימן עד ס״ס מסימן בראשון זה על יקר דברו היה .וכו׳ לך דמיתי וכבר

סימן שאמר במה שנכלל אלא ,בפירוש הצמח שם זכר לא כי אפס .מעעים הזה במקום דברי יהיו כן על
 ,וכו׳ משער יכול לחכם אם כי יסימס לא לסנה חכמה בו יש אשר וכל וההזרעה והשיעור הציור אבל ע״ז
 אמהתו והוא שהוא מה והיה הדבר נתעצם בו אשר הענין והוא העצמית הצורה היא .וכו׳ הצורה כי :פ״כ

הנראית הצורה לבין בינה להבדיל זה ואמר .הראשון בפרקו המורה שכתב כמו ,ההוא הנמצא הוא פאשר
העצמית הזאת הצורה ענין יתבאר ועוד ,ג׳ פ׳ במורה כמוזכר ותאר תמונה הנקראת והיא ,לחושים המושגת
יחהוי) שמהתמזגותם האיכיות או היסודות, ארבעת• אצלו כן נקראו .המבעים מן איננה :ד' סימן מזמישי

המורכב

נחמד אוצר
א ר ה ד ש  שמורה לא אם ,נכתוב מיותר נראה שזה .וגו׳ מ

פ הכל שנעשה משה שראה הזה הנפלא הענין על  ה' כוד ע׳
ה : בדקדוק הי ך ו מו תוS ס ם ל ש א ה ה הו נ כי ש  כמ׳ש .ה

 מועד, אהל משכן את תקים לחדש באחד וגו׳ ה׳ וידבר אחריו
 את מלא ה׳ וכבוד מועד אהל את הענן ויכם נאמר לו וסמוך
י :המשכן פנ מו מ ל ש מן בלב :ההם המעשים .שנ א  נ

ל ה ק ה  עם נאמן שלבבם רבים ואנשים קבון שימצא כלומר .מ
 :שיעשו תוריים מעשים באמצעות בארן השכינה תחול אז ה׳

ל כ ש ס שר אי בנו א ד בו י  הקפיד שהשם מבואר שהוא .ל
 :להתגדר לא ,הלב ורצון החפן בתכלית הנדבה שתהא

ב חיי ת ה ת ו מ ל ש . ה ה ד ל ו ת  מן שהנדבות מאחר ר״ל ה
 התולדה שתהא מתחייב’ ,הנפש רוחניות ובכוונת יצאו הלב

 וכבר :מליהם השכינה רוחניות חלות והוא ,בהן ביוצא
תי מי כו׳ ד מן א׳ במאמר .ו  ושם ע״ע סי׳ עד ס״ע מסי
ה :סירשנו נ נ ם מן אי עיי ב ט בעולם עבע שום כאן אין .ה

רק -
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 הטבעיים בי הוא ואמת ,טבע החכמים אותו קוראים y יתברך האלהים מאת אך

 זה דהיה ,והיובש והלחות והקור מהחום ערכם כפי ההוא המעשה לקבול מזדמנים
 y אותם לשער יכולים אנו אין ההם והערכים .ארי וזה סוס וזה נפן וזה תמר

 ושכבת ̂ משל דרך וחלב דם לעשות יכולים היינו אותם לשער יכולים היינו ואילו
 שנוכל או ̂ בהם הרוח שיחול חיים לברוא שנוכל עד ;מזניהם שנשער מלחיות זרע

 והלחות החום בשערנו y המזונות מן שאינם מדברים הלחם במקום שיעמוד מה לעשות
 החוזים דעת על העוזרים ומעשיהם הגלגליים הערכים נדע אם שכן כל y והיובש והקור
 בדבר שהשתדל מי כל חרפת ראינו וכבר y הזה בעולם להראותו שרוצים מה בבל

y הבקר מבשר הדבורים בעשות y הרוחניות ובעלי הכמי״א מבעלי האלה מהדברים
והיתושין

יהודה קול
 מה ולמעלה י״ד סימן כשני שניאדתי וכמו ,הסודככ

 : וכו' השכעיס כהס מחגכריס ■כאמרו י״ז סימן
א ואמת . מזדמנים המבעים כי הו כו'  כאמרו ו
 ע״ד פעלים וכו׳ ליסודות יש אכל 'ע״ז סימן כראשון
 מקכלש .ההוא המעשה אל :והקירולוכו׳ החמום
כו׳. מזגיהם שנשער מלחיות הצורה:  כאילו ו

 היה שאילו ;משקין משאר וכיוצא ושמן מיין תאמר
 כמשקל כמנין שוה מזג על לערכם אצלנו אפשר

 לקכול הנאותים הערכים שווי שם ולהמציא וכמשורה
 חיים לברוא שנוכל ספק כלי נמשך היה y צורה
; כו׳ ת; כה אין ית׳ השפעתו נדיכת אמנם כי ו  כילו
 שלישית כהקדמה גם י׳ סימן כהמישי שיזכיר וכמו

 הערכים נדע אם כ״ש :הספר לחתימת סמוך
ס; נתלים התחתונים שעניני הגלנליים. ה  כמו כ

 שנמשך מה .ומעשיהם :א׳ סימן כראשון שזכרנו
ם אחד מכל  על העוזרים :הגלגלייס ההם מהערכי

 מן הנמשכים המעשים כי ר״ל .וכו׳ החוזים דעת
 ההוזים דעת לפי עוזרים הם הגלגליים ההם הערכים

 כעולם להראות' זולתם או החוזים שרוצים מה ככל
 ממנהגו הנראה לפי היוצאים הזרים מהדכרים הזה

 אשר מהדכרים וכיוצא הכולסמאות כענין עולם; של
 הרוחניות וכעלי האלקימיא״ה כעלי כענינם ישתדלו

 הכוככים כמשפנוי ישמרון שמור כי ,כסמוך זכרם שיכא
 עליהם אשר התחתונים עניני אל שנאתם גם אהכתם

ת ראינו וכבר :כארן משמרם הושם פ ר  מי כל ה
 כי באר הואיל .וכו׳ מהדברים בדבר שהשתדל

 עד הנזכרים הערכים לשער שיוכל אדם מחשכת שוא
 אשר ידו שלח והרוחניות האלקימיא״ה כעלי ואל ;הנה
ם; שוא משאות הזו מדוחי  בעלי חשבו הנה כי ו

 בפלס האש חום השערה להם שתשלם האלקימיא״ה
 מינו; לשאינו מתכת מין להם יהפך עד משפע ומאזני
 הסבעי החום שיוכל כמו זהב יכיאו הנחשת והחת
היה אותם שהסעה ומה ולבשר. לדם המזון להפך

נחמד אוצר
פמו פרע כל טל יתברך השגחתו בדיוק נטשה הכל רק  אך ,ו
 בני קראוהו שנוי בלי אחד סדר טל ונמשך מורגל שהוא מה

 : הנזכרים בסימנים בזה הביאור הרחבנו וכבר ,טבט אדם
ת מ א א ו ם כי הו עיי ב ט ם ה מני ד  ניחש בלבד לזאת ר״ל .מז
 לקבול ומזומן מוכן שיהיה צריך שהטבט והוא ,לעבט הטנין
ת׳ השם אמנם ,בו חפן ה׳ אשר הבריאה מטשה  המכין הוא י

ם: ת פי או ם כ רכ ם ע חו ר. מ ו ק ה  שבכל היסודות ארבטת ו
 שהם ויובש ולחות וקור מחום לזה זה טרכס יהיה מורכב

 הזה טרך יודט והוא מלילות נתכנו יתב׳ ולו ,שבהם האיכיות
ה :וצמח צמח ולכל ומין מין לכל הצריך הי י ה ו ר ז מ ה ת ז  ו

פן  שנוי הנה ,יצאו יסודות מארבטה שכולם היות טס ר׳׳ל .ג
ס וזה גפן וזה סמר זה שיהיה מביא הזה הטרך  .ארי וזה סו
ת כל טל וההיקש הדמיונים אלו זכר והנה חיו א מ ם:. אי ר ב  הנ

ר ע ש ם שנ ה גי p וכיוצא ושמן מיין תאמר כאילו . מז 3 
ד :מלחות ל ע כ ו א שנ ם לברו  מוכן החומר בהיות כי .■חיי
 שנשלמו לחומר מחכה הצורה כי תמיד בו נדבקת הצורה

ש :י׳ סימן בחמישי וכנזכר בו להדבק כחותיו כ״ ע אם ו ד  נ
ם רכי  ,בהס נתלים השפל שבטולם שהטנינים הגלגלים .הע

ם :א׳ מאמר א׳ בסימן ונזכר ה שי ע מ ם ו רי ל העוז ת ע ע  ד
ם חוזי  וכה השמים בצבא השפטה שיש מאמינים החוזים כי .ה
 יהים פיהם וטל ,תבל בקרב מושלים* להיות בהם נתן וגבורה

ט, וכל ריב כל ג  מאם ביתו כבוד ירבה וכי איש יטשיר וכי נ
 לו דבר הכוכב מנכסיו וירד איש ימוך' וכי ,זאת היתה המזל
ל :רדס כ ה ב ם מ תו שרוצי או ר ה  וצכא לגלגלים כאילו .ל

 וכבר .שירצו מה אל השפל בטולם להשפיט רצון השמים
חיי בני באמרם הדטת זאת טל חז׳ל השקיפו  לא ומזוני ו
 ,הגמרא פשע לפי זה אך .במזלא אלא מלתא תליא גזכוסא

 גבום טל אך הכוכבים טל נאמר אינו מזל שם להמקובליס כי
מו: ואין שבספירות, גבוה מטל קו מ אן' ל כ * כ דן ת ש ה ש  מי

ר ם כדב רי ב הד ה מ ל א  :הטבט כמו טנין איזה לטשות שרצו .ה
לי ע ב א. מ ״ מי כ כי מתנשאים אשר ה ר׳ מ א  לטשוס יודטים ל

ה: והדומה מנחשת זהב לי לז ע ב ת. ו ו י נ ח רו  שחושבים ה
 ;שבטולם הדברים מן דבר לברוא הכוכבים רוחניות להוריד

 שקר כי חרפתם נתגלה הזמן וברוב ימיהם בתהו אבדו אלו וכל
ת :טניניהם בכל ממש ואין אתם שו ע ם ב רי ר הדבו ש ב מ

ר ק הב

 לעשות אוהב לכם ונשא ;מהיין והיחושין ;הכקר מכשר הדכורים כעשוח ;אחר ממין מין התהוות ראותם
ס ,סכעי משוער חוס ע״י כעצם עצם השתנות ראינו כעינינו הלא אמרו כי ;כן כנכייהם הס גם  נכיא אנו ג
 .מלאכתם אפשרות על הורו הזה הדמיון וע״י ;העצמים שנוי פעולת כו שתשלם כאופן ונשערהו ההדיוס מן אש

 שזכרת כמו ;ידיהם יכוננו אשר כצלם הרוחניות להורדח נעדרות פעולות לשער יחשכו הס אף גהרוחנים
י על אלהייס אותות הראות ששמעו מה טעותם׳ סכת והנה ע״כי. סימן יראשון י נקרגו אשר הקרכנוה י

מאדם
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 כאשר שמצאום, מנסיונות הוא אבל וחכמתם, משעורם איננו זה כי ,ין מה והיתושין

 שהיא באדמה הזרע מהנחת יותר בה לאדם ואין ,הולד ממנו יהיה המשגל מצאו
 איננו האנושית הצורה להם שראויה העדכים ושעור , בה ולהצלחתו לקבולו מזומנת

 (ג״א ״בינה האלהי הענין לחול הראויה החיה האומה וכן יתברך. ליוצרה אם כי
 ,ממנו והערך השעור אותו לשמוע וצריך ,לבדו לאלהים אם כי איננו ,בתוכה)

 עצה ואין תבונה ואין חכמה אין שאמר כמו ,דברו על) (כ״א "עם אדם יתחכם ואל
נתחכם ולא אחריהם ללכת לאבותינו שנתדמה התחבולה רואה אתה ואיך ח'. לגנד

אמר; בתורה אנחנו
יהודה קול

ד מאדם  נ״ג סי׳ זה כל על שיורה וכמו ישראל בני ע
ב, מ הי ר־ א  ולא ממועצותיהם דוחו פליליה פקו והנה ב

 והיא כחם לריק בכלותם נכלמו וגס בושו כי קום יכלו
 הדבורים התהוות על דעתם שסמכה ומה .הצלח לא

ר, והיתושים  שערו לא שהרי זה הוא רעוע •יסוד כאמו
הם, סבה הוא אשר השבעי המוס ערך ^ז להוי  ו
 באמת סבתם השיגו לא הנסיון בדרך מציאותם ידעו

שם. לדוגמת מעתה דבר לחדש להם יתכן עד חדו
ה כי וז״א ו ז נ נ ם אי ר עו שי ם מ ת מ כ ח ל ו ב ט' א ו

ר עו שי ם ו כי ר ע ס .וכו׳ ה  נסמכו אשר הקנה משענת ג
, הסגולה אנשי בקרבנות ראו מאשר עליו הרוחניים

 אחה פתרונים לאלהיס הלא כי ,תרון בכף בו בתפשם
 מקום ואיזה לו יבנו שלמות אעולות ומתכונת קבול בית

כן וז״א .כבוד למנוחתו נאות ונערך משוער ה ו מ או  ה
ה חי ה ה י או ר ל ה חו ן ל י נ ע הי ה ל א ה ה כ תו ס׳ ב ו

ל א ם ו כ ח ת ם י ד ל א רו ע ב  מבואר זה וכל .וכו' ד
 סעו זה וכמו ,דברו בא עת נ״ג סי' בדבריו נגלה
 שפה הס כי ,שם עיין וכו' והרוחניים הכמי״א בעלי
 בהבנת וספחיס ספח מגלים אחדים ודברים אחת
ת  הדבורים בעשוח שאמר ומה .האלה הדברים סנ

, והיתושים הבקר מבשר  על זה זכרון בא כבר מהיין
השבע שאחר במה רש״ד ן' בדברי תמססיוס שם

נחמד אוצר
• ^ ב ן מ שי תו חי ן ו היי ם לעשות שהתאמצו כלומר .מ רי מו  ה
 מהם יבצר ולא יוכלו כל כי ומשבו ,מהיין ויהושין הבקי מגשר

 הקדמונים דמיון לפי (וזה לעשות יזמו אשר מכל מאומה
, מן והיתושים הבשר, מן נבראו שהדבורים ן י  נתבאר וכבר הי

ה בי :מקומו) כאן ואין ,האמינו ושקר ברואה ששגו ו ז נ נ  אי
ם ר עו ש ל .מ  בחכמה להם בא לא ויתושין הדבורים בריאת י׳

ת :בנסיון במקרה רק ח נ ה ע מ ר ה הז מ ד א ה כ אוי ר  .ה
 אשר זרע כל אל האדמה כמו הזכר לזרע שהיא בנקבה כלומר

א :בה יזרע הי ת ש מג לו מזו בו ק הו ל ח ל צ ה  כלומר .בו ו
 יצירת או הזרע לצמיחת בעצם סבה אינה היא אף האדמה

 הזרע יצליח ששם מזומנים מקומוס רק ואינם ,באשה הולד
כן :והולד ה ו מ או ה ה חי ו :ישראל ר״ל .ה נ נ ם כי אי  א

דו כ ל ם הי ל א  מוכנה האומה כלל והוא החומר שיהיה אחר .ל
 צריכה ההנהגה אותה ואולם ,ה׳ רוח בהם שיחול בהנהגתם

^ בשעור שתהיה ע ה, הראוו ו  מן הנתונה התורה והיא■ לז
ם אלהי ם^ו שמי ה: ידע והוא דרכה הבין לבדו ה מ קו ל מ א  ו

ם חכ ת ם י ל אד רו ע ב  מדם לו לבדות רשאי האדם אין .ד
 : המשוער הערך מפסיד כי ,נצטוה לא אשר ותורה חסידות

> א ה ו ת ה א א ה רו ל בו ח ת ה ה מ ר ת תינו שנ בו א כו' ל  .ו
 היא הדרך איזו ̂ נכונה לעצה סובר אתה מה אותו שואל כלומר

 שקבלו לאבותינו דומים לשנהיה אנחנו שנבמר הxהי pהד
עג דרכיה וידמו סתורה  אחרי ללכת אנחנו נתחכם ולא ,הי

: ומצותיה התורה כפירושי לבנו שרירות
אי

ח, סימן י״ב מאמר ״  והכוכבים, השמש מאח נערך בשיעור השופע החום מכח הויחם השלם כי שם וכחב י
 סימן בראשון המשוער הזה החום על דברנו וכבר ומצבם. חנועוחיהם החחלף כפי ושיפור בערך מהחנף והוא

 .האלקימיא״ה בעלי של מכשולם מקום ביאגר הוא וכו׳ הדבורים במשוח שאמרו לך החבאר דברינו ומהמשך ,א׳
ס. משיעורם איננו זה כי שאמר ומה מה חכ ת ו א.נחינ  עצתם נשלמה לא אשר מחרפחם שזכר למה סבה הו
שם, באופן והחכמה השימור מהעדר זה היה אמנם■ כי עליו, השתדלותם שהיתה במה  P שמצאו אלא התחד

 בלקחם כי בזה וכלל .כאסור בכלל אם כי ידמו לא בחדושם הסבעי החום שיעור משפס ואת הנסיון בדרך
 הבקר בשר עצם השחנוח שראו ממה ,המשוער החום ע״י עצם אל עצם לשנות מלאכתם אפשרות על ראיה

 והיחישים הדבורים מהתחדשות שראו זה כי לראיה, דומה הנדון אין ,כמדובר ליתושים היין ועצם לדבורים
אין :שיעור בו ידעו שלא מה לשער יוכלו ואיך ,וחכמתם משיעורם איננו ם ו ד א ו ל ר ב ת ו ת י ח נ ה ע מ ר  הז

ה מ ד א . ב כו׳  לשזרועיה המוכנת באדמה הזרע בהנחת עושה שהיה ממה יותר בזה פושה איננו כי ר״ל ו
 זה דמה וכבר .יתב' ליוצרה אם כי איננו האנושית הצורה להם שראויה הערכים שיעור אמנם כי ,תצמיח

 נכונה דבר ולא אביו, אחות והיא ישראל, בן לוי בת וז״ל. שמוח פ׳ באמרו בשדה תבואה לזריעת הראב״ע
 הערוה איסור עיקר פי ,יצליח לא עצמו שדה באותו רק הצליח אחר בשדה הנזרעת השדה תבואת כי האומר

ם, ישראל להיות היה שי כ: קדו כן פ״ ה ו מ או כו׳. ה ה, עד שזכר במשלו כיון אשר הנמשל עגין הוא ו  הנ
 בכאן דבריו קצרו קצור אמנם כי ,נ״ג סימן מדבריו שיתבאר ובמו זכרו שקדם הרוחניות פנין בסול בו ונכלל
ך גבולם: אה ירחיב ושם אי ה ו ת ה א א . רו כו׳ ה באומה האלהי הפנין חול כי לך שביארתי עכשו ר״ל ו  הי

ה, זולת לא האצהיס מאח מצווים משוערים מעשים באמצעות ה' נראה בעין עץ כי ז ד בו מד ועגנו כ  פל ש
ם שמירח ע״י לאלהיו קדוש לגוי היהה מאז זו אומה בעץ לשפוע בגיני נא צא ,וסברא התמכמוה. בלי המקי

שכלך ־



ז» לד הכוזרי שלישי מאמר ספר
 אם ,מעשיהם וסמך דבריהם בהעתקת אלא לזה אפשר אי הכוזרי אמר כד

ההסכםז/ כמותם על יעבור שלא רבים, אחרי מרבים בזה שיאמין מי ימצא
 :בספרים או בלבבות ברורה ,ממשה ופירושיה ותולדותיה התורה מקבלת

ה  :ושלשה בשנים או אחד בספר חלוף ימצא אם תאמר ומה החבר אמר כ
 ויניחו הבזב, עליהם לאיעבוו* הרבים כי הספרים, ברוב יעיינו הכוזרי אמר כן

:הרוב לדעת ישובו המיעוט כשיחלקו במעתיקים כן ,היחידים
צעדינו צדו כמו ההקשח, בחלוף בספרים שתמצא באות תאמר ומה החבר אמר כז

התראה
יהודה קול

 החבולה ובאיזו אומחצו אור ישכון דרך אחה שכלך
 אשר הראשונים אבוחינו אחר להמשך ההשחדלוח יחכן

 להחחכס נצטרך ולא יושר בארחוח נודעו עקבוחיהס
 שי על האלהים מצות יודע אתנו אין כי וזה בהורה,

 ,נביאים של רבן משי מקדם אבותינו שידעו כמו נביא
 תחזה ומה ,בחורה להתחכם צריכים היו לא כן על כי

 עד חסרוננו בזה למלאות שתוכל זו תחבולה בהשלמת
ם נצטרך ■שלא  .כמוהם כמונו בתורה להתחכם אנו ג

הנה  הקבלה צורך להכריח שנץ מגמת הזאת בשאלה ז
 בטנו תשבע בקבלה איש שי משרי כי ,איש משי איש

ם •בשמירת  הקראים יוכלו שלא מהי ,כהוגן החקי
:שיתבאר כמו עשוהו

ד ך כ מ ס ם ו ה שי ע  העתקת תספיק לא כי .מ
 סמך לזה יחובר לא אם דבריהם

ם המצות עשיית באוסן מפשיהס  ע״ד ,תנאיה כל ע
 קרבנוח להקריב מצווים היום היינו אם נ״ז סי' אמרו

ם :וכו׳ נשחטם איך יודעים ההיינו א א צ מ  מי י
ן מי א ה שי המתאחר, הקודם בין ממוצע זה כל .בז  ו

א, כך הלשון כל זשיעור  וסמך דבריהם בהעתקת הו
 מי ימצא חם וקו' רבים אחרי מרבים מעשיהם

 אמנם כי ,בדבריו הזה התנאי והכניס .בזה שיאמין
 ובאמונתו בו נפשו ישרה אשר נאמן טהור לב לזה צריך
ע ,לו הנחל אשר הקבלה דעת בסמיכות ימיה ד כ  ו
ה סימן בראשון אמרו  שכלו הסריח אריסטו כי ס״

 שיאמין ממי קבלה בידו היתה שלא בעבור ומחשבתו
מו כמו ,רבים אחרי מרבים שתהיה ראוי הנזכרים והמעשים הדברים העתקת כי אמר והנה .בהגדתו  ש

ה. סימן יזכיר כאשר דור אחר דור המאושרים חכמינו כתות כתות ״ ס כי שאמר ומה ס י מ א ה  יעבור ל
םעל ת נ מ כ . , ה מ כ ס ה ח: סימן בראשון התבאר כבר ה ״ ת מ ל ב ק ה מ ר תו . ה כו'  שההעתקה יאר3 ו

 הקבלה ושתהא ,ודקדוקים ופירושיה ממנה המסהעשים ותולדותיה התורה קבלת מענין היא הלא כאמור מרבים
ני, חורה המקבל ממשה עד ועולה ממשמשת סי שה .בקבלה בטוח האדם לב נכון יהיה ואז מ םמע  התחבולה וז

. וסברתו: מהקשתו בהורה להתחכם יצטרך לבל בקודמת, זכרה שקדם ת ו ב ב ל  לבס לוח על חרותה כי ב
ם או :ליכחב ניחנה לא אשר כתוב כמשפט שה שבעל התורה מאז היחה רי פ ס כתיבתה הותרה אמר .ב

:לה' לעשות עת משום
ך . הספרים ביוב יעיינו כ כו'  הילקוט הביאה בספרי ז״ל הגדחס כשי ראשונים, לימים עשו כאשר ו

.סופרים במס' שלמות על כתובה היא והנה ,קדם אלהי מעונה פסוק על הברכה וזאת שרשת
רה, נמצאו ספרים שלשה לקיש בן שמעון א״ר עז ה, ספר ב טי, ספר מעונ אטו א. ספר ז  כתוב מצאו באחד הי

 את וישלה כתוב מצאו באחד .אהד ובטלו שנים וקיימו ,קדם אלהי מעונה כחוב ובשנים קדם אלהי מעון
 עשר שנים כתוב באחד .אחד ובטלו שנים וקיימו ,ישראל בני נערי אה וישלח מצאו ובשנים ישראל בני זאטוטי

 ־ :להסות רבים אחרי בתורה גדול וכלל .ע״כ ,אחד ובטלו שנים וקיימו היא עשר אחד כחוב מצאו ובשנים היא
ז ו כ כ ויש ,וז״ל הרי״ש אות על באמרו נפשך צחות בספר ישביש הראב״ע דברי וכי׳ צעדינו צדו כ

אומרים

נחםד אוצד
ד י כ ר א ש פ ה א א לז ל ת א ק ת ע ה ם. ב ה רי ב  אפשר אי ד

 רון אכומינו קבלוהו אשר כפי התורה דרכי לשמור
ב: באר הראשונים דברי שנעתיק ט ך הי מ ס ס. ו ה שי ע  ט

רז עד איש מסי איש ותנאיהן המצות של המעשים וסמיכות  מ
ם :ע״ה משה של א א צ מ ן מי י מי א ה שי ם בז  אושיי מראי

ם  מרבים המצות מעשה קבלת נפסקה שלא נמצא אם .רבי
 מחשבתו לפי בדברים החבר את חכה הכוזרי והנס .רבים אחרי
 הוציא .כאשר ,שני בבית הכלל מן התורה נשכחה שכבר שחשב

 סוכה מצות שאפילו באומרו המאמר מזה נ״ד בסימן רוחו כל
 ל^ז ספק בלשון כאן- אמר ולכך י ,ישראל בקהל יודעים היו לא

א :ימצא ל ר ש בו ע ל י ם ע ת מו ה כ מ כ ס ה  הם שאם ר״ל . ה
ר לא הרבים כי ,הסכימו כך שאולי לחשוב נוכל לא רבים ענו  י

מן 'ft במאמר כנזכר ההסכמה כמותם על ת :מ״ח סי ל ב ק  מ
ה ר תו כו׳. ה  תולדותים וכל ופירושיה התורה קכלת שתהא ר״ל ו

̂  בלכבותיהם שמוי ממשה ברורה קבלה רבים מסי רבים
■ :בספרים

ה ר ומה כ מ א ם ת א א צ מ ף י לו ספר ח  מה כל» .ב
ם על לסמוך שראוי החבר שאמר  הנס , הססיי

 : נפנה ואנה , השסרים בהעתקת חלוסים ישיגו הזמן גרוב

ב יעיינו כו ם ברו רי ספ  לספרים משגיחים אנו אין .ה
ם: מרוב החלוף בהם שנמצא המועטים רי פ ס ה

A* ר עבו ם י ה לי ב ע כז  אמד דבר אל יתכוונו שרבים קשה .ה
. : השקר אחר וינסו ס י ק י ת ע מ ב ן  מסן שסדין כמו ר״ל ב

 אם הספרים במעתיקי סדין כן ,בדמות הרבים אחר להטות
ב לדעת ישובו המעוט נחלקו מ :ה

שר. בחלוף כ? ה בחלוף ר״ל .ההק א ר :ההקש לסי מ
אם



הבוזרי שלישי מאמרספר63
 יעיבוהו נפשי לשוא נשא לא ואשרצרו שהוא התראה

: לספרם נוכל שלא הרבה)
(לא ?ה וזולת ,נפשו

יהודה קול
 ע״כ ,&ירשחיו כאשר ;במכחב דומים והרי״ש הדלי״ח היוח בעכור כי .;!מרים

ם כן על מי ם דו מי תי ולפי .רשאל דעואל רו ע ‘ שהם ז
 האומר שעה כן על , כמשפש אחד .לאדם שמוח שני
 ,ברחובותינו וראייחו ̂ צצדינו צרו היה צעדיט צדו כי

 הבא וראה עיניו פקח והלא ,צעדך יצר לא וכתיב
 והנה בשהיחותס, נלכד רודפינו^ היו קלים ̂ אחריו

כ: ה המהביל הזה לדבר צורך ואין ,כמשמעו דו5  ע״
. נפשי לשוא נשא לא ואשר ׳ ו כ  האמה לפי ו

 שאלתו זאת והנה .שיתבאר כמו נפשי ■ וקרי כתיב נפשו
 כי ; מנהגנו בשנוי הכתוב כפי קריאתו ישיבו ■האם

ם הקרי על לסמוך צדקו משפט כל לעולם  כל היות ע
 של לבו כי וזה ,עניינו כפי לעצמו נדרש מהם אחד
שו; את נושא הוא וא״ו עם קריאתו אל אדם פ  כי נ

 ותהיה ;המזמור סגנון לפי משמעותו פ״פ הוא קרוב
 אדם של ללבו מסור זה דבר אם ובקשתו שאלתו א״כ
 ואתה .אליו יקריב הקשתו כפי בו יבחר אשר זאת
ע ת כל לא כי לך ד ש מתכונת על שוות החכמים ד

אמר

 זאת נחלקו. מחלקות לשלש כי■׳ הלזו; •נפשו מלת
 שנתפשט וכמו ;נפשי והקרי נפשו הכתיב כי אומרת

 מה וראה עיניך נא שא .הנדפסות המקראות בכל
 נפשו נפשו; לשוא נשא לא אשר וירא; בזוהר שאמר
 סטרא דוד נפש דא נפשי אוקמוה והא ;קרי נפשי כתיב

 דכד בגין ;ממש נש דבר נפש דא נפשו ;דמהימנותא
 על דכשרין בעובדין יסתלק ונפשיה עלמא מהאי יפוק

 לפני אתהלך כד״א בכלאינון; בהולמהך דיתקייס _«ה
 ישא נפשי לשוא נשא דלא ובגין ;החיים בארצות ה'

; ה׳ .ברכה-מאק גו׳ כ. ו  נפשו תזריע פ׳ נאמר ושם ע״
 כד״א ;מלה חד כלא אלא ;ונפשו נפשי מהו ;כתיב
 (ש״א יעשה ובנפשי־ בלבבי כאשר ;בנפשו ה' נשבע

 נפש. ובההוא לב בההוא אתאחיד מלכא ודוד ;ב׳)
 'רש״י נסה ולזה .ע״כ ;נפשו לשוא נשא לא דא ועל

 ובנפשי בשמי נשבע לא נפשי; לשוא נשא לא בכתבו
 נשבע שנאמר ;נפש על נופל שפועה לשון ומצינו ;לשוא

כ. בנפשו; ה'צבאות  המזמור בפירוש להרד״ק וזאת ע״
 ;האל מאמר והוא ;ביו״ד נפשי לשוא נשא לא אשר
 הוא ונפשו ;לשוא אלהיך ה' שם את תשא לא כמו

שובוא״ו; וכתיב בנפשו; ה׳ נשבע אמר וכן שמו;  נפ
 .ע״כ וכו׳; לסוא ישא לא הנשבע של נצשו אפילו ר״ל
ם  נפשי התאר זה על העלהו נפש פשרש במכלול ג

ם כך אחר שבנדפס אלא ;ובסיר״ק גיו״ד  הגהות ע
 ;ובהול״ס בוא״ו נפשו רשום נמצא המדקדק אליה הר׳

 שיבא. וכמו שטחו לפי הטהו הזה המדקדק כן כי
 .זכרנו אשר הרועים בעקבות נמשכו רבים ומפרשים

 •נפשו; והקרי נפשי הכתיב רק כי לא אומרת מאת
 עצם ונפשו זה פיסוק על שכחב הראב״ע דעת והיא
 כנוי דרך נפשי וכתיב ;בנפשו ה׳ נשבע כמו ה׳ כבוד

ר חטאים שלמה ובני אני והייתי ט״ד ,ה׳ כבוד נעבו

 דעת והו* שלישיה בה ועוד
 והכתיבה ;וכתיב קרי כאן שאין המדקדק אליה הר'

 כתוב שכן ;ובחול״ם בוא״ו זו במלה הם שוין והקריאה
 לשוא נשא לא אשר ס' מאמר המסורת מסורת בס'

 המפרשים כל על אני ותמהתי ;קטיעת וא״ו ;נפשו
 וקרי נפשו כתיב הוא כלם פירוש שלפי ראיתי אשר
ק ;נפשי ק ואין ;המסורת נוסחאות ברוב ראיתי ו  ספ

ת הוא כי ש  מעבויר נפשו פדה ובין זה בין סופרים מ
שי שהוא ל״ג) (איוב בשמת ם נמנה הוא וכן ;קרי.נפ  ע

 לא נפשו ולשוא ;יו״ד וא״ו.וקריין דכתיבין מלין מ״א
; נמנה הן מ א; וא״ו אלא שאינה הרי ע ע טי כ. ק ״  ע

ד נפש שרש שרשים בהגהת נמשך זאת ולשטחו  ע
 בפירוש עצמו הרד״ק שטבע ממטבע ההוא בדפוס ששנה

 שכתב ומה .כאמור הזאת המלה מתכונת על תהלים
 יו״ד; וקריין וא״ו הכתיבין עס נמנה נפשו לשוא שאין
 המקרא בגליון המגיה עליו שתמה מה עצמו הוא

 במסורה נמנה דלא ותימה .וז״ל הלזו נפשי על הגדולה
 יו״ד^ וקריין תיבוהא בסוף וא״ו דכהיפין מאינון גדולה
כ. ם הראפ״ע שדעת ונראה ע״  אליה הר' דעת ג

 שהרגם התרגום מן לשניהם שוה עזר ימצאו המדקדק
 לחייבא שקרא על אומי דלא נפשו לשוא נשא לא אשר

ם .נפשיה  הילקוט מסחת פי על פהלים ממדרש ג
 ,נשא שלא משה זה נפשו לשוא נשא לא אשר שאמרו

ש לשוא  אין כי וירא וכה. כה ויפן אלא מצרי של נפ
 ;וכו׳ בדין והרגו בהן ונמלך המלאכים את שראה ;איש
 זה נפשו לשוא נשא לא אשר וכו' באברהם מדבר ד״א

 אשר וכו׳ ביעקב מדבר ד״א ;וכו׳ נמרוד של נפשו
; לבן של נפשי נפשו לשוא נשא לא כו׳  ומה ■ע״כ. ו

ד של נפשו זה שאמר ח מ  הריגת אל שכיון נראה נ
 פול לאברהם שאמר שמו כהוראת נמרוד שהוא אמרפל

 שכיון נראה לבן נפש זה ונאמרו .האש כבשן לתוך
 תהליס במדרש כי אפס .וגו׳ לבן לב את ויגטב אל

 שנטל משה זה לאמר כחוב בדפוס אצלנו הנמצא עצמד
 אומר ואת״כ לעיל; הכתוב ככל וכו׳ מצרי נפשו.של

 של בפניו נפשי לשוא נשא לא אשר וכו׳ אברהם זה
כו׳. נמרוד  לשוא נשא לא אשר וכו' יעקב זה ד״א ו

כ. ;וכו׳ ללבן נפשי  אפשר הזאת הגרסא לפי והנה ע״
ק ואחר ,הכתיב כפי המלה ביאר תחלה כי לפרש

 נשא לא כי יתבאר ובאברהם .הקרי כפי לפרשה שב
 מאת לו המושפעת העליונה הנפש על נפשי לשוא

 שנשא והכונה ;כן אומרת הקודש רוח כי ית׳; בוראו
 אבה ולא נמרוד בפני. כשהיה תומה עצם על אותה
 לשוא נשא לא יעקב וכן ;פסלו בעבודת לקולו שמוע
 כפול לשוט זה לפי ,ויהיה .ללבן בשמי כשנשבע נפשי
ס  נראה ומ״מ .למרמה נשבע ולא אח״כ אמרו ע

 הזה המדרש קס ובכן .העיקר היא הילקוט שנוסחת
ישגב המדקדק אליה הר׳ וגם ,עזרא לאבן לו עזר.תה

בו
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 כלם> הספרים תשנה ,להם והדומה אלה על ההקשה תשלוט אם הכוזרי אמר בח

̂ בספורים) ״בחבורים(נ״א בן ואחר ,במלות כן ואחר ,תהלה באותיות
 האום יכול פסוקים וכמה ,הענינים וישתנו ,בטעמים כן ואחר ,בנקוד כן ואחר

כלם: כ״ש ,המסורות מאלה אחד בהעתקת הפכם אל עניניהם להעתיק
:ישראל בני אל תורתו מפר משה שהניח תחשוב ואיך החבר אמר ט3

אמר
ל ה קו ד הו י

 !ומשענה משען מהם להסיר באנוש הוא רומ אכן .בו
 בקרי או בכפיב לדרוש זה העברים מילדי כי לאמד

 ושעמים אסמכחא, בדרך למדרש דאיכא היכא כל
 ̂ לקבלם מוכן היוהר מהם האחד על המדרשים יסמכו

 והמתרגם ,אצלם השני שלילת על מזה ראיה שום ואין
 דבריו יכלכל אדם הוא אשר ונודע שמו נקרא כבר

 יותר ימשן עניינו וקרבת כתוב; של משמעותו במששני
 המסרה אדני על המיוסדת הראוה אודות ועל .מלשונו
 דכתיבין הפקודים על זו מלה עברה לא מאשר ,שבידנו

 אליה הר׳ מטעם שזכרנו כמו יו״ד^ וקריין וא״ו
^ כ ז  לסמוך בכללה המסרה היא כדאי כי ספק אין הנ
ה. סה; שהורע במקום אעשה מה אבל עלי  כאשר כ

 ונכבדים רבים בה שהחזיקו הזאת בתיבה הוא
 הנה כי ספק אין !בוא״ו וכתיבתה ביו״ד בקריאתה

 פי מוצא כל על יחדו עברו נועדו הללו המלכים
 יצא שלא וחזקה ,היפה החלק להם ובררו המסורת

 כי נאמר אליה ולהר' .מתוקן שאינו דבר ידם מתחת
 מכלל זו תיבה בהשמטת שנזדמנה היא משבשתא מסרה

 פסולים בה שאירעו כמו ,ביו״ד וקריין בוא״ו הכתובים
בגלות קשה ומעבודה בינתנו רוח מקוצר אחרים

נחמד אוצר
ח ם כ ט א לו ש ח ת ש ק ה כו׳ ה  כודאי לו הפיג הנה .ו

ס להם הציגו שמסברא לחשוב לנו חלילה  האתמגי
 ,כולה ההורה שתשתנה ח״ו שא׳יכ ,ומדעתם אחרות מלות
 % להגיה לו רשום אחד וכל ממשמשים הכל יד שתהא אחר

ת תיו או אחר :בהיכך או הסר במקום מלא לכתוב .ב ך ו  כ
ת לו מ ב :המלות ישנו .ב ח׳ א ם ו רי  :המלות חבור .בחבו
ב אח״ ם ו מי ע ט תנו :בנגינות .ב ש ם וי ני י ענ  שירושי .ה

ר: לענין וישיאום הכתובים ח ת א ק ת ע ה ת אחר ב ל א  מ
ת רו סו מ  1כמ ,והחשר המלא כגון מאלו אחד בשנוי ר״ל .ה

 בסכח בסכת ,הסוכה דפנות בביאור סנהדרין בריש שאמרו
, הרי בסכות ׳  הלכתא ואתא תלתא לן שש לגופא, חדא ד
 אפילו ושלישיח כהלכתן שתים הרי ,אטפח לשלישית וגרעה

ל :באותיות תלוין המצוה שדיני הרי .טשח ם שבן כ .בול
: והטעמים והחבורים המלות שנוי ר״ל

ט ב ואיך כ שו ח ח ת י הנ ח ש ש תו ספר מ ר ל תו גי «  ב
אל שר  אח לכתוג משה ככלות ויהי כמ״ש .י

 הלוים אה משה ויצו תמס עד סשר על הזאת התורה דברי
 ושמחם הזה התורה ספר את לקוח לאמר ה׳ ברית ארון נושאי
 סתורה היתה איך * לעד בך שם והיה ה׳' ברית ארון מצד אותו
 החומפיש כמו וטעמים בנקודות מנוקדת היתה אם ,הזאת

:שגידיט מורם הספר כמו פשוש כתובה הימה או ,שלגו
שאי

ס והלא .וטלגיול  עצ משד בהעילו המסורח מסורח לספר החרוזיח בהקדמתו עצמו אליה הר׳ דבר בנו נ
 בננוח וסיים ואכלה אכלה ספר נקראת אחת במסדה רק רוח נחח מצא לא כי שם וכהב ,המסרה נוסחאות

ס האחרים וכמקרה סיג מכל מנוקה ההוא הספר אם לראות יביאנו ומי ,השאר  P על .יקרהו לא הוא ג
 ועולה בפיהם היחה אמת חורת אמנם כי ,שמאל שהוא ימין על יאמרו אפילו סמכינן קא דרבנן אהימנותייהו

 אורמה יזו כי ונפשי כתיב כנפשו קשורה ונפשו ראחה החבר עין אלה כל ואח .בשפהוחיהס נמצא לא
. :זכרט אשר הנאמנים הרועים כעקבות

ח ט אם כ לו ש ר. ת ש ק ה / ה ט ה ו סנ קח אותו לעירם האדם יראה אשר לא כי ה ^ לטוב לו י ן מו  כי ו
 האדם יתצא אשר והרבה לו, פח טמנה המצויה הטעות שם וסברתו בהקשתו יהלך זו בארח

 אסר עד וישחית יבלע כרצוט לשנותם עליו יעלה המושל רוח ואם מהקשחו, רחוקים זרים דברים בספרים
ם שאמר ומה .וענף שרש להם יעזוב לא רי בו ח א ,המלות מן המחוברים השלמים המאמרים ענינו ,ב ^י  ו

ם כתוב רי פו ס ה ,ב הסנ ו :אחת ו נ ת ש י ם ו י ג י נ ע ס .ה ה רושם ולטעמים לנכץדות ג  בשר שאסר כפו ,נז
ת :וכו׳ למעלה היא בהעולה אמרנו כאשר הפירושים על להעיד בהם וכיון פ׳ סימן רו סו מ  מופרז כלם כי .ה

 בתורת בספר ויקראו מ׳׳ד רב אמר המודר בין אין פ׳ נדרים ז״ל אמרו וכבר .שיתבאר הדרך על בקבלה
 שכל ושום ,תרגום זה מפורש ,מקרא זה האלהיס בתורת בספר .במקרא ויביט שכל ושום מפורש האלהיס

ם פיסוק אלו במקרא ויבינו ,הפסוקים אלו  א׳׳ר .במסרה) שנמסר מה (פי׳ המסורות אלו לה ואמרי ,טעמי
ס סופרים (פי' נטפרים ועטור סופרים) שנקראו הראשונים לנו שמסרו הקריאה סופרים(ר״ל מקרא יצחק מ  תי

ני, למשה הלכה קריין ולא וכתבין כחבין ולא וקריין הלשון) ליפות שנכתבו יהירות סי כ. מ ״  והדברים ע
והא במקרא, ויביט שכל ושום מפורש האלהים בתורת בספר ויקראו כתיב הנינן באמרו, ויקהל בזוהר יזהירו

מסיט למשה אתמסר כלא עלאין ורזין דיוקנץ אימן וכל ומסורת, טעמי פסוקי דאינון רזא אוקמוה
:שלישית בהקדמה המדקדק אליה להר' המסורת מסורת בספר ועיין .ע״כ

ט ב ואיך כ ו ש ח ס׳ ת  התורה כי לומר אנו צריכים שעכ״פ הודאה לכלל המלך להביא נשואות עיניו .ו
היא חו ,בלבבות שמורים פה על דברים שם מהיות המלט ואין ,לבדה תספיק לא הכתובה

בקבלתם להודות ההכרח יביאנו כי ,והטעמים בנקודות זה על יורה ותחלה .הקראים דעת הפך הקבלה אמתה
על
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 אנחנו כאשר ,וטעמים נקוד מאין פשוט ספר שהיה ספק מבלי הכוזרי אמר ל

 עליהם שיסכימו אפשר שאי היום, התורה) ספרי (לא תורה ״ספר רואים
 ליציאת זכר שהם תורותיו ושאר כפסה המצה על שיסכימו אפשר שאי כמו בהמון,
 ,המתמידים ההם במעשים מצרים יציאת אמתת ישראל בנפשות שמתישבת ,מצרים

 :מוהה עליהם יהיה שלא מבלתי מהשנים בשנה עליהם להסכים אפשר שאי .
א והנטיח והשבר והקמ״ץ בפתחא בלבבות שמור שהיה ספק מבלי ההבר אמר ל

והשו״א
יהודה קול

ה. טל  מסי ובפירושים בענינים זה ימשיך כך ואמר פ
ד על חקירה בדבריו ונתגלגלה ואילך. ל״ה ^  הני

 f מסיני קבלה מסורת היותם הקדים שכבר והמעמיס
 היום אצלנו כתובים הם כאשר בצביונן נבראו מאז אם
 בלבבות ערוכה הברתם קול תכונת היהה אם או

 הנקודות ברשמי אותות אותותם שמו ואח״ה ושמורה
,המקובלת הברתם על להורות אתנו הנמצאים והסעמים
: שיבא כמו ויופל הזה הספק יפול ל״א ובסי׳

.נקוד מאין פשוט ספר שהיה ספק מבלי ל
 מסורס בספר המדקדק אליה הר׳ כתב

ה איך ישאלו רבים ,השלישית בהקדמתו המסורת  הי
 הקריאה לנער ללמד הנקודות שנמצאו קודם אפשר

 ניתנו לא אמנם (כי נקוד שאינו ספר מתוך הנכונה
 וזו .כך) אחר שיתבאר וכמו מסיני בצורתם הנקודות

,כלס בו שדברו הלשון היה הקודש לשון כי שאלה אינה
,ונשים סף וזקן נער  אחרת לשון להם היה לא כי ,
 עד למד אחד נער וכאשר ,אדמתם מעל שגלו עד

 פסוק הספר מתוך עמו קורא רבו היה האותיות שהכיר
פיו שגור שהיה עד פעמום שלש או שתים אחד ,ג
 לזכור לו נקל היה ההוא בלשון בקי היה שהנער ולפי

 משגה בלי קראם שמצאם מקום ובכל שקרא המלות
כו׳. ה, על דמיון והביא ו אפשר שאי שמה: עיין ז

נחמד אוצר
שר שאי ל פ מו א י סנ ם שי ה ן עלי מו ה ,ב  שאילו ר״ל .

ע מאין מנוקדס התורה היתה  סהאום הזה השנוי הגי
 שכך לומר שאין ,לגמרי נקוד מכלי שלנו תורות ספרי שיהיו

 הידוע דגר לשנות אפשר שאי ,מהדורות דור באיזה הסכימו
 במלאכת ידו שלח מי , ביומו יום דגר להם ומורגל עם להמון

מו :יסקלוהו ולא הקהל כל לעיני ה׳ אי ב שר ש פ מו א כי ס  שי
ל ה ע צ מ ח ה ס פ שאר כ ו ו הי רו  שלא להסכים באו אילו .הו

 התורה מן מפורשת מלוה איזו זה זולת או בפסח מצות יאכלו
 ואם ,מצרים ליציאת זכר בשנה שנה מדי עושין שהכל מה

ן להס יאמרו י  :לזה ■שיאמינו היתכן התורה מן זה ^
ת ב ש תי מ ת ש שו פ אל בנ שר ת י ת מ ת א א צי ם י  . מצרי

 מצה בדמיונם נשתקע וכבר הזאת המצוה טעם יודעים שכולם
ה: שום על » ה מ נ ש ב ם. מן . י נ ש  שלא אודותם לבטל ה

 מה הנקוד ולעזוב ־חורה ספר לכתוב כ״ש ,מוחה זה על יהיה
 :עולם מימות בו מורגלין הכל שכבר ,

ר שהיה לא מו ת. ש ו ב ב ל  דרכי זוכרים כולם שהיו ב
עי׳ ה( א ד ק » :יהודה) קול ה תד ם ;בפתח . ב

ר ב ש ה  ,הסגו״ל הוא הפת״ח בכלל והנה .הציר״י הוא .ו
ר״י, חיר״ק השבר ובכלל ושור״ק, מול״ס הקמ״ן ובכלל צי  ו
ר ס׳ בסימן - שאמר וכמה מ ה : ל ^ טי הנ  שאר י״ל .ו

 סת״ח בכלל שהסגו״ל שתאמר כמו לאלו, הנוטים הנקודות
 חול״ם וכן .לפת״ח נוטה שקריאתו לפי קטן פת״ח ונקרא

החיר״ק שהוא השבר וכן לקמ״ן, בקריאתם נוטים ושור״ק
בכללו

ם נוהן . וכו׳• בהמון עליהם שיסכימו  בידינו הנמצאים כאותם פשוט ספר מקדם היוחו על לגזירחו פע
 פשוטים ספריהם כל לעשוח בהמון זו הסכמה נפלה איך ,ופעמים בנקוד היוצזו הדעת על יעלה שאם ,היום
 לולא ,וכו' בפסח המצה על הסכימם רחוק שצוא כמו ,אצלם מציאותו קשה זה ודבר ,מוחה בהם ואין

ח .בו ממסחיל אצלם מקובל זה שהיה שם כי ,נ״ח סימן בראשון מעלה של דוגמא מעין הזאת הראיה ונ
כלם המדברים שיהיו או רחוק וזה הכל מן בהסכמה אלא זה יתכן לא ,המלך בשם נכתב השבוע ענין פל
 טבע איזה נ״ט סימן באמרו דבריו על שם הוסיף והחבר .מאביהם מקובל אצלם השבוע ויהיה וכו׳ אדם נני

 לעשוס בהמון שיוסכם מאד הוא רתוק אמת והן .ע״כ ,בו ממחחיל מקובל שהוא אלא בעשרה לעמוד יביא
 השגוי כלס סבלו איך כי ,יעקב קהלת מורשה ממשה היה אשר (הפשוט) ההוא הספר בחלוף ספריהם כל

 עליהם שיסכימו שא״א אמרו לפרש ואין .יפרח לא עולם לאות כמוהו נעשה במתכונתו לאמר בזה זה מיחו ולא
ם ,נאות בלתי קשורו היה כי ,והטעמים הניקוד אל. מוסב ,בהמון  כהלכחא היה וכו׳ פשוט ספר שהיה אמרו ג
:שיבה כמו עליו סמוך ובפעמים בניקוד הקבלה ראיית תוקף שכל העיקר הוא ,טעמא בלא .
א י ל ל ב ק מ פ ה ס הי ר ש טו ת ש ו ב ב ל כ״פ סי' דברו בא מעת אליו שכוון מה רבי שנה כאן .וכו׳ ב

ם מצד הקבלה אמחת להוכיח בענץ דעתו קריאת שעת הגיעה כן וכמו ,והנרךדוח הטעמי
קול צורתם ניתנה מסיני לא כי אומר גזר זה ועל -והמעמיס, הנקוד  אנשים קמו ואח׳׳כ בלבד, הברחס רק,

 להסנות ניכר רושם יהיה למען והטעמים הנקוד תמונות חדשו והס ,שפתיו על שמותם את העלה לא אשר
 מסורס בכפר כי ,החבר בדעת ידו המזיקה אשר אשכנזי אליה את לכס שולח אנכי והנה .ההנה המועתקות

 על שיורה מה המכלול מלשונות הכריח ותחלה ,הזה הדרוש על מערכה עשה שלישית בהקדמה המסורת
 הקולות חמש רק הניקוד צורת לומר ענינו שאץ הוכיח דבר וסוף מסיני, ניתנו שהנקודות סובר היותו

 לערוך יצא כן אחרי .וכו׳ נקודות לא תנועות זכרון בלשונו הבא מן זה והוסיף ,הקטנות וממש הגדולות
ק שהניקוד האומרים נגד חצהמהו י א אמה אך ז״ל וכתב ,וגלהו עזרא שבא עד ששכחוס אלא מסיני נ מ

שאין



לו הכוזרי שלישי מאמר ספר
 ובלב ,ישראל בני את ולהורות לעבודה צרכם מפני הכהנים בלב והטעמים, והשו״א
 מפני השופטים ובלב ,חייו ימי כל בו וקרא עמו והיתה שנצטוו מפני המלכים

ושמרתם שכתוב במה אליהם צרכם מפני הםנהדרין ובלב ,בדינים אליהם צרכם
ועשיתם

יהודה קול
 בני לסני משה שם אשר החורה שזאת ס&ק בו שאין

ם ובלי ניקוד בלי פשוס סאר היה ישראל  ובלי פעמי
 ולפי / היום רואים אנחנו, כאשר פסוקים סופי סימני
 ויש ,אחד כפסוק הוא התורה כל הקבלה בעלי דעת

 כמו הקב״ה של שמות מהן ויוצאין אחת/ תיבה אומרים
 ע״ש. התורה לפירוש בפתיחתו ז״ל הרמב״ן שכתב

 ימנע לא מסיני ניתן שהניקוד הוא אמת אס אומר ואני
קה,  רבינו למשה הראה שהקב״ה נאמר אס מהחלו

 ראה כזה לאמר אש של והפעמים הנקודות צורת ע״ה
ח, הוא וכזה ,קמ״ן הוא ת״  וכזה ציר״י, הוא וכזה פ
א  וכן ,פזר הוא וכזה ,זרקא הוא וכזה ,סגו״ל מ
אותם שם ולא לישראל תמונתם הראה ומרע״ה / כלס

נחמד אוצר
י :החיר׳ק אל נועה שקריאתו הציר׳י בכללו פנ  צרכט מ

ה ד בו ע  הקרבגות סדר ולהבין בתורה לעיין צריכין היו .ל
ת :נקרבים וכיצד רו הו ל ת ו אל בני א שר  פיהם ועל וכמ״ש .י
קרא :נגע וכל ריב כל יהיה ל בו ו מי כ ו י י  המלך כי .חי

:תמיד אותה ולזכור התורה להבין צריך היה וע״כ ,הדת שומר
בלב ם ו טי פ שו :ממונות דיני הדנים שלשה של דינים בתי . ה
בלב ן ו רי ד ה נפשות, דיני הדנים כ״ג של סנהדרין הם .הסנ

 שם להושיב חייבים יותר או אגשים ר״כ בה שיש עיר וכל
: שהיא קטנה סנהדרי ג ״ י כ פנ ם צרכם מ ה ת אלי מ  ב

ב תו כ  היו ההוראה עניני בכל בתורה המסופק דבר כל .ש
 הוצרכו בסנהדרין(פ״ח) ששנינו כאותה ,מהם לשאול צריכים
לאו ואם להן אמרו שמעו אם שבעירם מב״ד שואלים לשאול

באים

 צריכים התיבות, עם אותם ששם נאמר ואם ,זו בראיה לישראל להם היתה תועלת מה כן אם ,התיבות עם
 עמהם בו וקרא והפעמים הנקודות עס שלנו החומשים כעין התורה ספר זולת ספר להם שכתב לומר אנחנו

הו, אחר חומש לו העתיק שרצה מי כל ואח״כ אותם שידעו עד  לא אם ,שכחה בהן שייך איך וא״כ כמו
ם, ההם הספרים שאבדו נאמר  ויקראו פסוק על שדרשו חכמים מדרש לפי ואפילו להאמין. רחוק וזה כל
 מפרשים יש וז״ל ,צחות בספר ראב״?נ דעת וכן .כלל הניקוד בו זכרו לא לעיל כמ״ש אלהים בהורת בספר
ם רבים לא את מפעי ק,.ו ה, דברו המפסי כונ , הכהן משה ר׳ ומהם נ כו'  גדול תמהון מזה אתמה ואני עד ו

הו, חכם 'אחריו היה לא המפסיק כי והכלל .הסופר עזרא הוא. אס כי _ואף המפסיק פעה איך  הנה כי כמו
ם הפסקת ששם מי המפסיק •ופי׳ .עכ״ל ,הראוי במקום אלא הפסיק לא המקרא בכל ראינו  ותמה .הפעמי

 אותם כנה וכן ,כך אחר שאוכיח כמו רבים אנשים היו כי ספק ואין יחיד בלשון כאן כנהו איך עליו אני
 מצאתי וכן .מסיני ניתנו שהפעמים דעתו שאין מדבריו מובן כאן והנה .רבים בלשון מאזנים בספר בעצמו
 כאשר אך הלוחות, שנקדו ולא בסיני, ניתן הניקוד כי לדעה לנו וישי וז״ל, שפתים צח הנקרא אחר בספר

 במוצא הדבר נכון כאשר והגדולות הקפנות והקולות התנועות כל השומעים הבינו הקודש לשון הקב״ה דבר
ה, ה, הוא החזק פ ס ר ח, לצ! קמ״ן ? בין הקוראים מפי להכיר יש כך ה ת״  סגו״ל, ? ובין ציר״י ובין פ
̂י* בוא״ו אי ובין ,ק״ח ל?* חולם אי ובין  בפל החכם כתב וגס .עכ״ל ,יו״ד בלא ל^ ביו״ד ובין ,וא״ו בלא ל

 והשבר והקמן בפתחא בלבבות שמור שהיה ספק בלי החבר אמר ,וז״ל מספרו ג׳ במאמר הכוזר ספר
 ממשה בקבלה העתיקוס אשר ההם לתכונות אותות והפעמים מלכים השבעה ושמו עד וכו׳ והפעמים והשוא
 במסורס ואמ״כ בפעמים, ואח״כ ,בניקוד ואה״כ ,תחלה בפסוקים המקרא תקנו אשר על תחשוב ומה ,רע״ה

 שמור שהיה רק ,כתבם שמשה דעתו שאין הרי .עכ״ל ,אותיותיה מנו אשר עד והחסר המלא שמירת פס
 הר״ מדברי ע״כ .ודומיהן לסגו״ל ציר״י ובין לפת״ח קמ״ן בין הפרש קרא איך ר״ל ,משה קרא איך בלבבות

 .וכו׳ שמור שהיה ספק מבלי באמרו והנה .מפעמו דברים בזה עוד נוסיף ובסמוך ,הנזכר המדקדק אליה
 שומה מתוקנת בגירסא הכל ,כו׳ בפתחא בלבבות שמור היה בקודמת שזכר הפשופ ההוא שהספר לומר כיון

 וזולתם ושוספים מלכים כהנים אליו צריכים שהיו הכתוב משמעות מובן היה לא בלתם כי ובלבבם, בפיהם
א ובאמרו והולך. שמזכיר ח ת פ ץ ב מ ק ה ר ו ב ש ה ה• ו י ט נ ה א ו שו ה ם. ו י מ ע ט ה  הניקוד פניני כל כלל ו

 שעיקרם ,הראשונה החלוקה איברי שלשת הס והשבר והקמ״ן הפתחא כי .פ' סימן בשני שזכר והפעמים
רך. אצלנו שם כמבואר מאלו, לאחד הנופים המלכים שאר נפפלו ועליהם והחיר״ק והחול״ם הפת״ה או  ב

ה, באמרו כיון ולזה פי הנ  השו״א והזכיר משלשתן. לאהד האמתית בקריאתו נופה מהשבעהימלכים אהד יכל כי ו
 כונס הנזכר אליה הר' ידע ולו שמה. כמבואר להם משרש להיותו יעמוד לא מלכים במקום כי ,עצמו בפני

ב :למעלה המוזכר לשונו בהעתיקו זכרונה משמיע היה לא הזאת בנפיה החבר ל ם ב י נ ה כ  מפרט .וכו׳ ה
 האומה כהות לכל אמנם כי .שהניס כמו בלבבות והפעמים הנקודות ענין שמילת הוצרכה מה מפני והולך

 והפעמים הנקודות ענין לולא הכתובים פעמי הבין ידעו לא רועים. והמה ,תועלתם יתפשפ למדרגותיהם
 לענינס תמיד להצפרכס ,בידם מתקיימת זו קבלה שתהיה נסבה היתה וזאת .מסיני קבלה להם נמהר הבר
 ר1הספ במערכת להתיצב האלהים בני בבוא הזה הפעם מן כי ואחשוב' .עורים המה אשר ממלאכתו איש חיש
ס בא וחבריהם, שופפים מלכים כהנים בזכרו הנז  להתגדר, החונף אנשי ובלב באמרו בתוכם השפן זכר ג

הס ל משותף ההיא הקבלה צורך כי להודיע ,ג עצסס לפרנס אליה הוצרכו חונף אנשי ריקנין שאפילו עד ,^
ללשד



הכוזרישלישי מאמרספר72
 אנשי* ובלב ,שכר לקבל כדי החסידים ובלב ,ובינתכם חכמתכם היא כי חנשיתם

 אשר ההם לתכונות אותות והטעמים המלכים *מבעת ושמו .בהם להתגדר החונף
 t תחלה בפסוקים המקרא תקנו אשר על תחשוב ומה .ממשה בקבלה העתיקום

 עד וההסר, המלא שמירת על במסורת כן ואהר ̂ בטעמים כן ואהר ,בנקוד כן ואתר
מקמ״ץ נכרי כל ושמירת ,התורה הצי דגחון וא״ו כי ובררו אותיותיה מנו אשר

ופת״ח
יהודה קול

 ולא הקכלה משמרת שמרו ובכן ,בפרמם אנשים ללכוד
ם ובלב :בתוכה זר עבר די סי ח  כאמז״ל .וכו׳ ה

 זאח מ״ד לקיש ריש אמר עשרון עלי הרי פ׳ מנחות
 כאילו בתורה העוסק כל וגו׳ ולמנחה לעולה התורה
 ושמו :י״א סי׳ שקדם כמו וכו׳ ומנחה עולה הקריב

ם שבעת כי ל מ כו׳. ה  על כפירושו שסתמו נ״ל ו
 הקודם יצדק ההוא הזמן על כי ,הגדולה כנסת אנשי

 שופעים מלכים כהניס תחלה זכר הנה כי ,והמתאחר
ה לאמר דברו ימשיך כן ואחרי .וכו׳ מ  תחשוב ו
ל ם המקרא תקנו אשר ע קי סו פ ה ב ל ה  ואחר ת
 במסורת ואח״ב בטעמים כן ואחר בניקוד כן
 המודר בין אין פ׳ נדרים למאמרם בזה וכיון ,׳וכו

 f בפסוקים המקרא הקנו אמרן כי !כ״ח סימן שזכרנוהו
 שזכר ומה הפסוקים^ אלו שכל ושום נרם0לא שוה

ם  פסוקי אלו במקרא ויבינו שס שזכרו מה הוא בפעמי
 שם דברם הוא הלא במסורות שהוסיף ומה .סעמים
 מה ומבאר הולך החבר והנה ,המסורות אלו לה ואמרי
 שמירת על וז״א ,יסדום אשר •המסורת אלה המה

ר המלא ס ח ה  כל שמירח בזה כלל ולבסוף .וכו׳ ו
 מנו אשר עד שאמר ומה .וכו׳ ופת״ח מקמ״ץ נכרי

/ אותיותיה ו כ  לפיכך דקדושין פ״ק איהא הכי ו
 אותיות כל סופרים שהיו סופרים ראשונים נקראו

 אותיות של מציין גחון של וא״ו אומרים שהיו ,שבתורה
 של והתגלח ̂ תיבות של הציין דרש דרוש ̂ ס״ת של

ץ מיער חזיר יכרסמנה .פסוקים  של מציין דיער עי
דפסוקיס^ מציין עון יכפר רחום והוא ,באותיות תהלים

ס .פ״כ צריך דגמון וא״ו אמרו ס״מ סופרים במסכת ג
להיות

נחמד אוצר
ב :וכו׳ הכית הר פתח שעל לזה גאים בל ם ו די סי ח די ה  כ

ל ב ק ר ל  ומדקדקים כולה התורה כל לומדים היו החסידים .שכ
 על שכר שיקבלו כדי להוראה צריכים היו פלא אע״פ בהבנתה

 אמר עלי הרי פרק במנחות שאמרו וכמו ,עשו כאילו הלמוד
ד לקיש ריש גו׳ לעולה התורה זאת מ׳  בתורה העוסק כל ו

כו׳ הקריב כאילו ב :ו ל ב שי ו ף אנ נ חו ר ה ד תג ה ם ל  .בה
 ולבם חסידים בקהל. הנועדים' החונף אנשי אפילו לומר רוצה

 ההמון בפני להתגדר כדי התורה לומדים היו עמס בל
ם, שכר ולקבל ה  שלא נעדר לא מהם שאחד באופן מ

טו :התורה יודע היה ש ת ו ע ב ם ש מלכי  הר' כשב .ה
 התנועות כי ידוע ,ז״ל בפ׳׳ז עעס מוב בספר המדקדק אליה

 על הוסיפו הנקדנים והנה ,קטנות וחמש גדולות ממש הן
 קראו והסגו״ל הפת״ח והם קטנות תנועות ב׳ עוד הגדולות

 זכר והחבר .׳.עכ״ל ויאמר וסקימן מלכים ז׳ לכולן

 הט״ף והקמ״ן השרו״ק נכללים ובהם העיקר שהם מלכים הז׳
ת :יו׳׳ד בלי זהחרי״ק תו ת או ו נ כו ת ם ל ה  שהנקודוח ר״ל .ה

 ,פה בעל יודעים היו הקריאה המשך רק מסיני נתנו לא
 בקמון הקריאה המשך להודיע וציונים אותות הציבו והאחרונים

 :ממשה הקריאה קכל! אשר כסי לזה וכדומה ופתיחתו הפה ,
ה מ ב ו שו ח ל ת שר ע קנו א א ת ר ק מ  בוא כלומר .וכו׳ ה
ם : זה בתקון העמוקה והכוונה הנפלא מהסדר וראה קי  בפסו

 הפסוקים סוף של מקומן איזהו להבין שכל שמו תחלה .חדולה
 הכתוב משמעות לפי שיהיה הראוי גדול היותר ההפסק ששם

 זו נקודות שתי הניחו ושם ,ע״ה רבינו ממשה להם המקובל
ה: מזו למעלה ל, היוסר ההפסק וזה כז דו  באיזה ושוב ג

 והיינו ,האתנח ושמו הפסוק משמעות חצי להניח ראוי מלה
 הספיקו מאד קצר נפסוק ואמנם ,כ״כ קצר היה לא כשהפסוק

דבר ̂ ההפסק לחצי גטיפהא שה אל ה׳ וי ר, מ ט א  ל3ן ל

 לסי ,הניקוד קודם לתקן צריך היה וזה ,הפסוקים בכלל זה
י ארץ בהפסק ?לץ כמו ,ההפסק בשביל משתנה שהניקוד

ב :ודומיהן ׳ שמרי שמרו ח״ א ד ו  ההססקוש אחר ,כבקו

אח״ב :הנקודות שקנו ם ו מי ע ט  יושר סמוכה מלה ואיזה ,קנומש וההפסקוה החבור ■פל הוראה שכהה הנגינות הם .ב

ח ̂ המלכים סימן .ומשרתים מלכים וכס ,הטעמים מן נודע וזה , לפניה סמוכה שהיא ממה לאחריה תנ זקף ׳ זרקא ״ א

,6ק ל, ןקף ן דו ש, ב ר ם, ג טיי רי ^ תלי׳גזא ג ם ל ח ר, ג בי א, ת ח פ ב, ט תי ^י ע״ בי א׳ ר ט ש ץ קטן קו (הוא ן לגרמיה פ  ג

ת, מו), כאן שאין מה ביניהם מלוקים יש^איזה אך פסיק כמו והוא המלו קו ר• מ מן סי , קדמא, המשרתים^ סי ח נ ו מ א, ג ר  ד
ה ד ^ ̂ עפןלס מרכא ̂ פ;ןןםס מרכא ̂ קטנס ,מהפך ̂ ק י ב כי  והוא זקף לפני כשיבא אך ,ממש מונח (הוא מ

ת ^ןי(גם ̂ ל)3י־5מ לן קראן ראשון גאו  וגונו משנה שהוא לסי עילוי נקרא זרקא או האתנח לפני כשיבא אך ,ממש מונח הוא <נ'
א ̂ לשנס) א ואינו טפחא כמו (והוא מאייל  רא המלכים וסנה .פסוק) הסוף מם או האתנח עם רק יחידי בסיכה נ

 לכל נמבור וכן ,הרסה או הוא החזק ההפסק בסדר להם רבים ומש«וים תנאים יש אך ,המלות מחברים והמשרתים ®פסיקים
כ :מקומם כאן אין ידועים דינים והמשרתים המלכים מן &פד ה״ א ת ו ר סו מ  להכתב שדרכה מלה כל למסור תקנו ואח״כ .ב

א ל ר ס סר, ופעם מו תג כמו ח ס ,ימלוך יטלך ,אותם א ה מי ח כ במקרא פעמים כמה לנו מסרו בהם כיוצא מל הנה ,ו  מלא מזז
 כמזס סוד מהם אחד כלכל להיות ,ע״ה רביט ממשה לנו שנמשח ממה התורה כספרי טעות יסול שלא כדי ,מסר פעמים כמה1

f t i ד :חסרים פעם מלאיס פעם באו רמס על ר ע ש ו א נ ה מ תי תיו ת אות לגרוע או להוסיף פלא הרבה דקדקו p .או  או
ם ציונים ושמו שבתורה האותיות שמנו עד גמורה ת :יעברו לא בהם וגמלי ר מי ש רי בל ו כ ץ נ ס״ ק ח. מ ״ ת פ  היונחים הזרים הם ו
ז, נביאים בתורם כן נמצא פעמים וכמה ,זרים שהם במכורה נמשי שאז כדין שלא והנקוד הדקדוק חכללי וי תו כ :מיוסד סוד •לזה ו

יוגא



^ ן ייהודהעלישי מוומרקו T3 ל

 דרש דרוש ,הורה של אותיוח חצי שהוא זקוף להיוה
 בראש דרש ששי בסוף דרש ,הורה של תיבות קצי

 נזכר בצתי הניקוד היות עס ואולם .ע״כ ,ששה
 להפרידו ראה לא אעפ״כ ,נדרים במאמר «נפקד

 ויחדו אחד׳ מרועה ניתנו כלם לדעתו כי ,מחבריו
 שם שנכלל או .נימא כמלוא לזה זה בין ואין ,<וסדו
 ,מקרח זה האלהים בתורה בספר באמרם הניקוד ענין

ם הקרי אופן ענינו זיהיה  לא בלעדיו כי ,הניקוד ע
 מה תראינה 'ועיניך .הקריאה על לשונו את איש ירים

 סמוך הנזכר בספרו המדקדק אליה הר' זה על שכתב
 לנו שפירש יהן מי ,וז״ל למעלה המועתקים לדבריו
מי החכם ל'  כנסת אנשי על אם ושמו, של הכנוי שב ע

 שב שהוא דעתי ועל .המסורת בנגלי על או הגדולה
 מהמשך לדעה הראית וכבר .ע״כ ,המסורת בעלי אל

 ,הכנוי יישב הגדולה כנסת אנשי אל כי החבר דברי
 החבר ולדעת .בינתנו מצודת מדבריו שהעלתה מה צפי

ק, מספרו ז' פ׳ באמרו האפודי נסה קדו  השלם בד
 כל ושם מתניו שנס הסופר הכהן עזרא הכופרים לאש

ת, לתקן כחו מאמצי  הסופרים כל עשו וכן המעוו
 ,שאפשר מה בתכלית הספרים והקנו אחריו הבאים

 הפרשיות במנות •שלמים להשארם סבה זה שהיה עד
 והזר והחסר והמלא והאותיות והתיבות והפסוקים

 ,סופרים נקראו ולזה ,זה וזולת הלשון מנהג והנוהג
ס .ע״כ ,המסרה ספרי והם חבורים בזה ועשו  ג
 נמשכים החכמה אנשי ורוב ירמיה בהקדמת יא הרי
ת. לזה ע  שם כתב הנזכר אליה הר׳ כי אפס הד

 בתורת בספר ויקראו אמרו על השלישית בהקדמה■
, מפורש האלהים גו'  אין מקרא של פשושו לפי כי ו
 שלמעלה המקרא על שב הוא רק בעזרא מדבר הפסוק
 את מבינים והלויס עד וגו׳ ושרביה ובני וישו-ע הימנו
 בתורת בספר ויקראו אומר הוא ועליהם ,להורה העם

, •האלהיס ו' ג א. על ולא ו ר  לישב יצא כן אמרי עז
 זה על כתוב של פשושו דרך על שזכרנו נדרים מדרש
 ר״ל , מקרא זה אלהיס בתורת בספר ויקראו ,התאר
 ,עברי בלשון בראשונה הפסוק קראו האנשים שאלה
 מתרגמים שהיו פירוש ,הרגום זה מפורש כך ואסר
 מבינים היו לשון שאותו לפי ארמי בלשון הפסוק להם
 מפסיקים שהיו ר״ל ,הפסוקים אלו שכל ושום ,הכל
 ממרע״ה, בידם קבלה שהיהה כמו לפסוק פסוק בין

 משה פסקיה דלא פבייקא כל מגילה במס׳ שאמז״ל כמו
ה, פסקינן לא ם, פסוק זה במקרא ייבינו לי  שעמי

 הפסוק באמצע הפסקות עשו להם קוראים כשהיו ר״ל
 ,לזקנים מרע״ה קורא שהיה כמו הענין כונה לפי

 הירדן בעבר המה הלא להם קורא כשהיה והמשל
רי, ח  אמר ואח״כ אחרי במלת מעש מפסיק היה א

 זה קראו ורז״ל ,רש״י פירוש ע״ד ,השמש מבוא דרך
 ודעת שעם סוב נותן 'שההפסק לפי שעמים פיסוק
 בידינו אשר השעמים להם שהיו לא ,הפסוק להבנת
ם, ו תו. לפי נעשו לא עדיין כי הי ע  אלו ולמ״ד ד

 כמו המנות כל להם קוראים שהיו פירוש המסורות
 לא וכתבין, קריין כגון ,ממרע״ה בידם מסורת שהייתה

כתבו שהם או פה על המסורת להם רץיאיה ■#היו

 שהוא כמו המקרא כל על וכ״ש התורה על המסורת
 בתורת רק דבר כתב לא עזרא לדעתו כי ,היום בידינו

 f והכתיב הקרי על דברים הרבה ואח״כ .לבד משה
 בהקדמתו הרי״א ואל ולאפודי, לרד״ק והשיג רדף

 לרצון לא דבריו רוב כי באמרו ידו שלח ירמיה לספר
ם, מאיזה־ ביאר ולא ומיוסלין גסלין  ולבסוף שע

 לו לקח ההוא, בנדון מלאכתו כבוד עושר את בהראותו
 לעשות ברא אשר מלאכתו לתיקון עצמו הרי״א מבינת
 למעיץ כמבואר בו תלוי שהכל העיקר היה וממנו

 יצא כן אחרי .כונתנו מצורך זה אין ואולם .בדבריהם
 לפי נתחדשו שלא והשעמים בנקודות דעתו להוכיח
 .פנים לזה והראה הגמרא, חתימה אמר עד סברתו
 בגמרא מז״ל דברי בכל נמצא לא כי מהם האחד

 שעם או מנקודה ורמז זכר שום ובמדרשות ובהגדות
 הביר דרגא פששא ציר״י או סגו״ל פה״ח או קמ״ן

 אלא כך הקרי אל לפעמים שאמרו מה כי ,ודומיהן
 מה וכן ,דרך ושם אלא דרך ושם תקרי אל כמו כך

 ראיה משם ,למסורת אם ויש למקרא אם יש שאמרו
 בלי כך לקרוא רגילים היו רק אצלם הניקוד היה שלא

 היו לא כך בתאר נקודה המלה היתה שאם ,ניקוד
ך. תקרי אל אומרים  חבר של צדקי קרוב קולם כ

 שומרי האמת חכמי אצל הנקודות זכרון מצינו מאשר
 במדרש וכאמרו ,ברמזיהם שכל לשום הקודש משמרת

 להאי לעול רשו אתוון לכל לית השירים שיר זוהר
 כגופא כלהו אתוון .בנקדי בר ססרא ולהאי סשרא

שא, בנא  אתקיים גופא הא נקדי אתיין כד יפ
ה. מי  לאמר, כתוב התיקונים ספר ובהקדמת בקיו

 ,נפשין ואהוון ,רוחין ונהודין ,נשמהין אישן ומעמי
די, מתנהגיבהר אהוון אילין, בתר מנהגין אילין קו  נ

 .ע״כ ,שומר גבוה מעל גבוה כי ,מעמי בהר ונקודי
 כחשבץ י״ה ואתוון ,באמרו הנקודות שמה נפקדו ובשמות

. ו״ה כחשבון וחרק אמצעי דאיהו (במ״ק) סלם כו׳  י
ס זכר נכפל זולתו ובמקומות. בראשית ובזוהר  המעמי

. גם  להבין אין כך אלא כך הקרי אל שאמרו ומה כן
 בבירור ידעו אמנם אף כי ,אצלם הנקודות העדר ממנו
 על דרישתם לסמוך רצו ממקדת המלה היתה איך

 דרך הכל ההנה באותיות אפשרית אחרת’ קריאה
 אמרם וכן ,ע״ג סימן שיבא וכמו כמנהגם אסמכתא

 .יתפאר זה דרך על למסורת אם ויש למקרא אם יש
 בתרא מאמז״ל אחרת ראיה עוד הנזכר אליה הר׳ ויביא

כי לא פ׳ ר'  עשה אשר על רבו את הרג יואב יחפו
 והנה ,עמלק ל?י את תמח^ לו והקרא רמיה מלאכתו

ת להם היה אס דו  נקודוה בשש י5ל נקוד והיה קו
ה איך  ,לי ■שוה איננו וזה .קמצים פב׳ זכר קורא הי

 שהמלמד והרימב״א הר״ן הרשב״א פירשו כבר כי
 התלמיי על השגיח שלא אלא בקריאתו פשע לא

 לפת כן גם מצוי זה ודבר ,בסעות קריאתו בהחליפו
 כ״ש ,אדעתיה ולאו כהוגן מנוקד לפניו הספר מצוא

 שלא ועוד . טשטוש או נוסחא שבוש שם היה אס
 האומר על אם כי מלחמה עורכת זו ראיה היתה,

 החבר כונת על לא מסיני, בצורתן ניתנו שהנקודות
שני בפיס הגדולה כנסת לאנשי צורתן חדוש שייחס

כמדובר
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נחמד אוצר
ה מן יוצא ש ק ה  :הלשון דקדוק כדרכי הנהוג ההיקש מן .ה

אה ר ת ם ה ה שי ע מ ה ש ז ק ג  שכל רואה אהה וכי .וכו׳ לרי
עי׳ יהיה הנקוד והשגחה המסורת של הטורח.הזה :ק״י) לנטלה(

אבל

I ולבטלה לריק בזה שמעשיהם התראה ,ההקשה מן יוצא וסגו״ל וציר״י ופת״ח
אמר̂ ״ :חובה בדברי השתדלות או

יהודה קול
ס זה ובכמו .כמדובר  דכג על ראייחו כה יוחש כן נ

 ויזבחו עולות ויעלו דחגינה דס״ק מההיא הנועמים
ס' עעמיס לעיסוק אמר זוסרא מר ,'וגו זבחים .ו

 הנקודות שמות המצא מצד מצור שבכה מה דבר סוף
רי, בלשון ולא ובבלי ארמי בלשון והטעמים ן עב ג  הביר דרגא דגש מפיק מלאפוס חולם וסגו״ל ציר״י כ

 אנשי היו וכבר וירושלמי, בבלי בלשון בגמרא נכתבו התורה משפטי גס כי ,מאד רעוע בנין זה הרי ,ודומיהן
 בקושייתו קשתו החרך ידרוך ואיך מבבל, אהס עלו החדשים■ שמות וגם כשדים שפת מדברים כני בית
 לעמוד בהם כח אין אשר האלה ■הדברים ואחר .לבוש הוא קשים קש שריון והנה בפריונו יהעל ואין הלזו
 חכמי בימי נברא ולא היה לא הניקוד כי לו שברור באמרו לאור כונחו אליה הד׳ הוציא כמדוכר, החבר כנגד

 ,וטעמים ניקוד בלי לקרוא בקיאים להיותם להם צריכים היו לא כי ,הגדולה כנסת אנשי בימי וכ״ש הגמרא
מ^ם בהפסקה הענין העמדת במקום וקראו ב  מפי וקבלו שמפו כאשר הדבור בהתמדת הענין סמיכה ו

 לקרוא ידעו ההרגל שמכח עד ,דור אחר דור וכן הגדולה, כנסת לאנשי מסרוה ונביאים וכאז״ל ,הנביאים
ד זה ונמשך ,הנקודות שנוסדו קודם לעולם הענין היה וכן .וכו׳ וטעמים ניקוד בלי  הגמרא חתימת אחר פ

 הקודש לשון היה והלאה ומאז ,שני בית חרבן אחר הל״ו שנח שהיא ליצירה התקפ״ס אלפים ג׳ שנת שהוא
 במקרא ובקיאים גדולים חכמים והיו ,מעזייא היא טבריה אנשי והם ,המסורת בעלי זמן עד והסור הלוך
 צחות בם׳ כתב ראב״ע וכן .וכו׳ המדקדק יונה רבי עליהם העיד כאשר וכו׳ היהודים שאר מכל לשון וצחי

כ. הניקוד, כל קבלנו ומהם המסורס אנשי היו מהם כי העיקר והס שבריא חכמי מנהג כן וז״ל,  והרוצה ע״
 להעיר רק באתי לא אני כי ,מעמר וחצנו קוצר כפו וימלא מקומו אל לו ילך דברים של פרטן על • לעמיד

 מה ההוא במקום מדבריו עמך נא אציגה כן גם ולזה .ביאורו סל שאנחנו הספר בכונת המועיל על נכלל
ם ממנו לך שיתבאר  השאר, לזכרון לבו שת ולא לבדם והסגו״ל והצר״י והפח״ח הקמ״ץ החבר שזכר למה נכון טע

 המסורת בעלי כי מצאתי לבד זה אף .לאמר כתוב הנזכרים דבריו אהד והנה .ממנו הוא ריק דבר לא כי
 ולסגו״ל קמ״ן, כן גם לציר״י שקראו דהיינו ,והסגו״ל הציר״י ובכללם ולפח״ה לקמ״ן רק לנקודות שמות קראו לא
ם  לנקודה שקראו דהיינו ,השמות בקריאת ביניהם מעט הבדילו הראשונים. המדקדקים וכשבאו ,פה״ה כו נ

, קמ״ז ולזאת גדול, קמ״ץ הזאת טן טן, פת״ח ולזאת גדול, פת״ה ולזאת ק  נזכרו לא הנקודות שאר אבל ק
 חטפין ולג׳ ולשו״א *5 ולקבק ולשורק י‘' ולחולה לחיר״ק קראו רק ,וקטנה גדולה המסרה בכל בשמם
 וחד חד מילי כ״א במסורה באמרס והמשל .ג׳ במאמר שניות בלוחות יתבאר כאשר ,אחרים כמות קראו

 כ״ז וכן .שורק וחד הולם חד אמרו ולא ,יעקב בית האמור וחד לית ,אני אלהים תאמר האמור כמו ייי
 והטסחאות .היר״ק דכתיבין אמרו ולא ,ליח לית כגון דכותיה ליה הד וכל דכתיבין מילין

 כדי כן שכתב הסופר התחכמות רק המסורת בעלי מלשון אינו שור״ק או חיר״ק או חול״ם בהם שנמצא
 .ולפת״ה לקמץ שקראו כמו שמות להן קראו לא למה בטעם אודיעך ועתה .המסורת הבין שהוא להראות

 בשמות והספיקו י^י, *׳י והיו״ד הוא״ו ר״ל המשך, אותיות סימן להן יש האחרות לסי,שהתנועות וזה
 שמות להן לקרוא הוצרכו המשך אות להן שאין והפס״ה הקמ״ן אבל ,אחרים שמות להן קראו ולא האלו

 ,שירה בסרק שביארתי כמו ,הרוב על המשך אותיות להן שאין קטן זפה״ח קטן הקמ״ן וכן ,מיוחדים
ק קראו לפיכך ק מיוחדים שמות ל  שמותן את ושנו •אחרים מדקדקים קמו ואה׳׳כ ,קטן ופת״ח קטן קמ״ז ש
 שסר של ׳שמות אבל ,בשוה כלם דעת הסכים אלה ולדעת ,סגו״ל קטן ולפת״ח ,ציר״י קטן לקיי״ז וקראו

ת קדו  וכן■ מלאפו״ס, לו שקורא ויש חול״ם, אי לנקודת שקורא יש בשוה, כלם דעת עליהן הסכים לא הנ
 ולא ,מלאפו״ם ־אי לנקודת קוראים האשכנזים ואנחנו .ע״ש לניצוץ ופועלו יכסיומו, במלת כמו רש״י, לו קרא

 ואנחנו ,שור״ק לו קראו אך ,כן לו שקראו והנקדנים המדקדקים ספרי בכל אין כי ,הוצאנוהו מאין ידעתי
 ,פפהיס קבוץ לו שקראו והעיקר ,קבוץ או נקודות שלש לו ר\רין והמדקדקים ׳ 1 לנקודת שור״ק קורין

 בהרבה ראב״ע לו קרא וכן ,שבר לו שקוראים ויש ,היר״ק לו קראו נקודות .פום קבוץ לו פקורים ויש
 וברור קטן, שבר ולציר״י גדול שבר לחיר״ק קרא הכוזרי והחכם .ערב בלשון כן נקרא שהוא וכתב מקומות

 קראו היו״ד עם שהוא ואוהו ,שבר לו שקראו הוא •יו״ד בלא שהוא ר״ל קטנה תנועה של ההיר״ק כי לי
ם, חיר״ק ה כ. ס קדם ע״ : סימן בשני זה על דברנו וכבר, ם התראה פ׳ ה שי ע מ ה ש ק בז רי כו׳. ל  כמו ו

 ומהבילים מפחיתים ושמעתי שראיתי החכמים רוב ,וז״ל בהקדמתו האפודי כדבר ענינם מגנים רבים שהיו
 כי הרפואה לספרי והדפין העלין שמונה למי המשילם והראב״ע לסופרים, המיוהשת הזאת החקירה ומגנים

, לכונה השקיף ונא מזור, זה מכל יגהה נא ו  חכמים• תאמרו איכה אמר, ,המלה המהבילים האשים והנביא ז
ם, שקר עט פשה לשקר הנה אכן אתט ה׳ והורה אנחט פרי :ע״כ סו

'" אבל "׳
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 שלא התורה שמיירת עם חובה, בדבר השתדלות הוא) אבל(נ״א הכוזרי אמר

 הנקוד מקביעות נראה כי ,המופלאה החכמה עם ,לשנותה דרך יהיה *
 פנים, בשום הכמתנו מערך איננה נעזרת, מהכמה אלא יהיה שלא סדר והטעמים

 יתכן ולא ,רצוי מיהיד או רצוים מרבים אלא ההמון אצל מקובל שיהיה יתכן ולא
שאיננו החכם כי ,האלהי בענין נעזר או נביא יהיה אם אלא מיהיד ההמון שיקבל

נעזר
נחמד אוצר

א אבל לב ת הי לו ד ת ש ה בדבר ה ב כ לי הלילה .חו  מח:ו
 ההורה וכל ,והכרח וזוב זה ככל ידעהי כי כזה,

א :והניעמים והנקוד המסורה ע״י נשמרת ה של הי  דרך י
ה ת שנו  דרך פהס כמו ,אות בכוה השנוי בה שיפול א״א .ל
 ישתבשו להכתקה מהעהקה ילכו כאשר הזמן שברוב הספרים

 כל כי ,ההפסד מן שומרת המסורה ואולם ,רבות בנוסחאות
 במה במסורה עליה נמסר הכלל מן שיוצאת נקודה או מלה

ך; כתובה היא פעמים ה עם כ מ כ ח ה. ה א ל פ נ  בציריד ה
 הדפין המונה של זה דמיון ואין ,בזה שיש הנפלאה החכמה
 :כלל לזה עולה המהבילים בשם הקודם בסימן בק״י המובא

א סדר ה של הי א י ה אל מ כ ח ת מ ר עז  רואים שאנו הסדר . נ
 ,הקודש רוח עזר לולא אנושית מהכמה חינו ובעעמיס בנקוד

פ׳ החבר האריך וכאשר מן. סי  והנקוד הטעמים מפליאות ב
א :בזה שיש והחכמה ל תכן ו ל ינזיהיה י ב קו ן אצל מ מו ה  .ה

 ,הקודש רוח מעזרת רק אינו זה כי שנראה מה ומלבד ר׳ל
 שהיו או הדור מנביא הדברים שיצאו שלולא ,כן נותן הדין

 כי ,זה לקבל שומעים ההמון היו לא מסיני רבים אצל מקובלים
א :עליהם חדש דבר מקבלים אינם ההמון ל ם א  .רצוים מרבי

ם, נוחה הבריות שרוח שלפניהם הרבים מן ה  שרוח וכל מ
כו' הימנו נוחה הבריות  מרבים כן נם קבלו הרבים ואותן , ו

ר או :מרע״ה עד עז ן נ עני הי ב ל א  כי :הקודש ברוח .ה
ם חכ נו ה נ אי ר ש עז לא בלבד חכם היחיד אותו יהיה שאם .נ

יתכן

יהודה קול
 עם חובה בדבר השתדלות אבל לב

 סל שילוה ר״ל התורה. שמירת ,
ה, שיוירת ענין אליו ונמשך ההוא ההשהדלוח ר הו  ה

 דרך יהיה שלא וז״א .להורה סייג מסורה כאמז״ל
 מורא יסוד ספר נההלה ראב״ע בהב וכן .לשנותה

 ,המסורות בעלי לפעולות שכד יש כי האמה .וז״ל
 הורה עמדה בעבורם כי העיר, חומות כשומרי שהם

 ,ומגרעת הוספת בלי מתכונתם על הקודש וספרי ה'
כ.  שקדם המדקדק אליה הר׳ דברי בזה ויצדקו ע״
 אשר המסורת בעלי לולא כי באמרו בקודמת, זכרו

 החררה כלתה כבר עמדם, על והמקרא התורה העמידו
 ספרים שני היו ולא ,הורות כשתי התורה ונעשית

 קרה כאשר ,יחד שהיתמסכימים המקרא ספרי בכל
ם. ספרי לשאר  שנויים כמה תראה _הלא המחברי

 בשבחם והפליג ,וכו׳ אונקלוס בתרגום נמצאו וחילופים
 אי המסורת בעלי עשו אשר המעשה ואמר אמרו עד

 בכל צד בשום שנוי או הלוף שיפול או שנפל אפשר
 ,לתורה סייג מסורת אז״ל לחנם ולא ,המקרא ספרי

 בלילות מפחד ירכו על מרבו איש פשוק על דרשו וכן
ת, תורה תשתכח שלא והשמנים המסורת אלו  בגלו

כ. . היו המסורת שבעלי שכהכ מה לשמוע וקרוג ע״
 חשבון למצוא וכללים סימנים ולעשות המלאכה אל לקרב שיחפוץ מי היום ועוד ,דור אחר דור ולאלפים למאות
 כנסת אנשי עליהם שהסכימו מה על יגרע ולא יוסיף שלא ■בתנאי אך ,בידו הרשות ממסורת עניניס או ממלות

 לא גם לאלה, וכדומה בתורה וסתומות פתוחות וקטנות גדולות ובאותיות ובכתיב ובקרי והסריס במלאים הגדולה
 וסוף .וכו' סימנים בהם ונתנו הם שמנו המלות וסכומי והטעמים ■הנקודות בענין המסורת בעלי דברי יכחיש

 וקדם קרב בשרם הרד״ק הזכירו ,ואכלה אכלה המכונה הספר ראש על המסורה בענין מלכות כתר נתן דבר
ה סימן בשני אלינו זכרו  התורה כל כי אמח של קבלה בידינו יש ,התורה פירוש בהקדמת כתב והרמב״ן .ע״
 בראשית הפסוק כי משל דרך תחשוב כאילו ,אחר בענין לשמות מתחלקות שהתיבות ,הקב״ה של שמותיו כלה

 .שמות של וגימטריותיהן צרופיהן מלבד כן התורה וכל ,וכדומה שית ברא כגון ,אחרות לתיבות יתחלק
 ,ויט ויבא ויסע פסוקים בג׳ הוא ענין באיזה ע״ב של הגדול השם ענין בגמרא בפירושיו רש״י כתב וכבר
כו', פסול בחסר או במלא אחה באות בו שטעה הורה ספר זה ומפני  ולא מעלה שאינו אע״פ אמרו עד ו
 והמקרא התורה בכל חסר וכל מלא כל למנות המקרא גדולי שהביא הענין וזה ,במחשבה העולה כפי מוריד
 בתורת בספר ויקראו מפסוק שאמרו כמו ,בזה שהשתדל הנביא הסופר עזרא עד במסורת ספרים ולחבר

 אבל אמרו עם למעלה נקשר .המופלאה החכמה עם :ע״כ ,במקרא ויבינו שכל ושום מפורש האלהים
 נראה כי אמרו וזהו . בם נוססה ה׳ ברוח אשר המופלאה חכמה עם השתדלותם זה שהיה והכונה השתדלות,

ר והטעמים הנקוד מקביעות ד  הקודש רוח למדרגת בזה כיון .נעזרת מחכמה אלא יהיה שלא ס
 ויזרזהו שיניעהו אלהי עזר לאיש שילוה באמרו מ׳׳ה פ׳ בשני המורה כלשון ,הנבואה ממדרגת למטה שהיה

 הזאת הראיה כח והנה .וכו׳ האלהי בענין נעזר או נביא יהיה אס אלא באמרו בסמוך לשונו יורה וכן .וכו׳
ר, טוב על ועומד מונח סד  כנסת באנשי נמצאת שהיתה כמו נעזרת הכמה בלתי היותו אפשר אי כי ה

 הניקוד ענין בראותנו כי וזה ,שתים על הולכת ראיה עוד הוסיף .וכו׳ יתכן ולא :כאמור הגדולה
 אמרט וכבר ,רצוים מרבים זו קבלה שהיתה אם ימלט לא ,באומה מקובל זרותו עוצם עם והטעמים

 כי יצוייר לא וזה ,רצוי מיחיד שהיתה או .ההסכמה כמותם על יעבור לא כי זולתו ובמקומות כ״ד סימן
ש אם שאיננו החכם כי ;מקדש עזרו לו י ישלח אשר עליו רוחו את ה׳ יתן כי ,נעור או נביא בהיו

נעזר
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שהו: שיעשה בחכמתו לו קרוב שהוא מי טוען נעזר כמע

 כי שיודח מי וכל ,בה חייבין והקראים אנחנו הקבלה בן אם החבר אמר
:משה תורת נקראת היא הזאת התכונה על הנמצאת הזאת התורה

ך  אינם שלימה התורה שמצאו אחר אבל הקראים, אומרים כן הכוזרי אמר ל
:הקבלה אל צריכים .  כמה אל בו ובדבור במלותיו הצרכנו הפשוט משה ־ספר זה והנה ההכר אמר לה

,וממסורת ,ומפסוק ,ומטעם ,מנקוד) (נ״ל הנקוד "מן ,הקבלה מן כתות

L.ל ה קו ד הו י
f רג בקהל זייפו הרפה הגלה ובכן .וכו' טוען נעזר  
 שההבולות באמרו מ״ני סימן כרחשון החבר כדבר

 הדבר כמו שהם מפגי במסקר יעמדו לה ההכמוה
.ומוסיף הולך המזוקק כזהב האלהי והעגין ,המזוייף

 ירמיה מאמר כ״א סימן הספר בההימת שביאר וכמו
ה מעשה המה הבל  ר״ל ,יאבדו פקודהס בעה העהועי

:המזוייף כדבר יהיו עליהם וההפש הפקדש .שאם
ה כן אם לג ל ב ק  שהוקדמו הדברים מכח .וכו' ה

 ילקש קצירו לקכי ,הגה ועד כ״כי מסימן
 וההורה הואיל ,בקילה להודוה הקראים צריכים שעכ״פ

 נקוד בלי הזאה ההכונה על אצלנו הנמצאה הזאת
 ההאר זה על כן .כי ,משה הורת נקראה היא וטעמים

 סי כל עם והם ,ישראל לבני הורהו ספר משה הניח
 הטעמים תכונה כי לכודות מוכרחים בזה שיודה

 מה בכל מסיני, קבלה בלבבות היו שמורות והנקודות
:הנה עד■ הסכור זה על שנמשך .

ם p לד רי מ ם או אי ר ק ל ה ב ר א ה  ר״ל .וכו׳ א
 קצהו אפס דברה אשר הזאה הקבלה ענין

שהיה במה הנה כי יראו, לא וכלו הקראים יראו

ר . צ ד או מ ח נ
 :בחכמה מופלג כיהיה הף חדש ענין ממנו ההמון שיקבלו יסכן

ען א מי טו הו חו לו קרוב ש מ כ ה ה ב ש ע הו שי ש ע מ  .כ
 הבדל שאין מאחר זה כמו חכם שאינו אע״פ האחר ■ החכם

 לו שאף עליו נווען השני הזה החכם ,ובמעט ברב ירק ביניהם
 ימלט ולא אחר, טנין אל הדבר להסב רוצה והוא־ כמוהו לבב

 בנקוד מחלוקה שום שאין רואים ואנחנו .בזה חולקים שימצאו
: ההורה בדיני לו לחוש שיש דבר ובמסורות

ם לג ה כן א ל ב ק  חכה אשר זממו החבר הפיק עתה .ה
 הקבלה שאלולא הקבלה מבלעדי שא״א הכוזרי את

 בלי הכתובה התורה מן בוריה על מצוה שוש יודעים אנו אין
כ הם גם והקראים ,וטעמים נקוד ל ;בקבלה שיודו ע׳  ע

ה נ כו ת ת ה א  משה לנו מסרה שכך וטעמים נקודות בלי .הז
ה: רבינו ״ . ע

מרים כן לד ם או  צריכה שהתורה מודים הם אף .הקראי
ר :והטטמים הנקוד קבלת אל ח או א צ מ ה ש ר תו  ה

ה מ לי  בנקודות בידם שלימה כעת התורה דעתם שלפי אחר .ש
 לכלום עוד צריכים שאין אומרים ,להם המקובל כפי וטעמים

 :ישראל חכמי ביד אשר בהם נדרשת שהשורה ממדות ^
ה ה ל הנ ה ו ת ספר ז ר ה תו ש רכנו מ צ  מה כלפי .וכו׳ הו

 התורה שהרי שיאמרו הקראים בעד הכוזרי שטען
אין זוית בקרן מונחת לפניהם שלימה  שקבלו לקבלה עוד צורך ו

 רואים אנו ובנקודוהיו המלות בקריאת הפשוט הספר הן ,חז״ל
 :לקבלה צריכין אנו והסאר ומעמים נקוד בלי פשוטה נתנה שכך

תיו לו מ ר :נקראות בו המלות יהיו איך .ב בדבו  כדי .בו. ו
ה אל :והפסק בחבור הדבורים לקרוא מ ת כ תו ה כ ל ב ק  .מ
ד. מן :מקבלה רבות מדרגות אל כלומר קו  הנקוד; יהיה כיצד הנ

ם ע ט מ ק. :הנגינה ע״י נטעם הדבור יהיה כיצד .ו סו פ מ איך ו
להפסיק

 לא שכלעדיהם והטעמיס הניקוד כענין אליו הצורך
 עכ״פ ,מוכנת נכונה קריאה לקרוא לפונו את איש ירים

 התורה וספר הואיל כקבלה להודות ההכרח יביאם
.כמדובר היה פשוט ישראל בני לפני משה שס אשר
 וטעמיה בנקודותיה שלימה התורה אתר.שמצאו אולס
 להס אין ,שזכרנו הדרך על הענינים ישלמו בהם אשר

,כתוב של מפשוטו יוצאים בפירושיס מעתה דבר לחדש
 וקומתה צביונה על והיא ,מסיני הורה משה קבל מעת עשוהו כבר אשר את המלך אתרי שיבא האדם מה כי

 לעשות ידך לאל בהיות טוב לא עניניס הרבות ידעה וכבר הקבלה, דבר בה להכניס ילהצנו הכרה שס ואין נבראת
ם. במעט ה א אלעזר למאמר דומה זה והרי מ ר טי פנ  עלמצהסכאז״ל הקראים מינות פרתה כאשר המלך לינאי ק

 מונחת כרוכה הרי השיבו עליה ההא מה הורה המלך ינאי כששאלהו ,סי׳ה סי׳ אזכרנו וזכור האומר) פ' (קדושין
 שיהיו מוהלטת בגזירה המלך זה אמר לא הנראה לפי ואולם .ע״כ ,וילמוד יבא ללמוד הרוצה כל זויה בקרן

 ובסי׳ ,ל״ה סי' סוף זה בירור על ישאלהו החבר שהרי ,והמסורת והטעמים הנקודות קבלת עצ סומכים הקראים
 ,ודקדורך התפוש משלמות אס כי זה• שאין אמרתי ע״כ .מאומה אתו ידע לא כי בתשובתו המלך יורה ל״ו

 שיאמינו הפאר על יחוייבו לא הרי הקריאה, ענין קבלת על טענתך במקצת הקראים שיודו יונה כאומר ונעשה
:להוד דברים של משמעותן וענין להוד הקריאה ענין כי ,דברים של ביאורם על בקבלה ה לה הנ ה ו ר ז פ  זה שיהיה אס .גרסתנו להעמיד אפשר פנים משני באחד .וכו׳ ספר הנה נ״א .וכו׳ ס

 לולא ומצרניס סמוכים שם להכתב ראויס והיו ,ל״ג סימן הקודמים דברים עם ספור התמדת
 .הספורים בהמשך הרבה המצא כזו נוספה שוא״ו או ,ז׳ סימן בראשון ביארנו אשר הדרך על המלך, הפסיקו

 בעניני זה שיהיה כ״ש ,כאמור דין בעל מהודאת ובטעמים בנקודות מבואר הקבלה צורך שאם כונתו ועלל
ו :ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה כי ,ופירושיה י ההורה תי לו מ ר ב בו ד ב  כ׳יה סימן למעלה כאמרו .בו ו

ל :בחבורים כן ואתר במלות ק ואחר ה א מ ת כ תו ה מן ב ל ב ק ד ה קו ם מנ ע ט מ ק ו סו פ מ ת, ו ר סו מ מ ו
קדא



לט הכוזרי שלישי מאמרספר
 .המלות מן רחב הענין כי ,ופירושיו בעניניו צריכים אנו ובמה כמה אחת על

 העם נסתפק לא הדמיון, על חדשים ראש לכם הזח החדש להם אמר כאשר התראה
אברהם עם שהיו הכשדים חדשי או ,ביניהם שהיו המצרים חדשי לומר רצה אם

באור
יהודה קול

ס מינים ר״ל הקבלה, כהוה אלו ארבעת קרא ד ר פ  ו
 הארבעה והס ,למעלה כמוזכר לקבלה צריכיס ,שוניס
 תקנו חפר על החשוב ומה באמרו ל״א סימן שזכר

 בכיעמיס ואח״כ בנקוד ואח״כ החלה בפסוקים המקרא
ן כי :במסורות ואח״כ י נ ע ב ה ה ת פן ר ו ל פ  כי .ה
 בעלי ומשפטים בהקים יוגבלו המלות קריאת אופני
 ,חקר אין ומשפטיה התורה עניני לרחב אכן ,מספר

 בפירושי דבר יעף את לעות לדעה לבו ערב זה ומי
 הראב״ע שהפליא וכמו הקבלה. לולא ההורה מצות

 ,השני בדרך ההורה לפירוש בהקדמתו זה על הושיה
 צבאו ושר פתלתול זה בעם לה׳ מלחמה נלחם שם כי

 וכמו .כמשפט ה׳ מועדי לשמירה החדש חדוש פנין
 פניהם להקהות לו ראשית ראה כי בכאן החבר שעפה
ה וז״א .זה בעדן א ר ת ר ה ש א ר ב פ ם א ה ש ל ד ה  ה
ה ם הז כ  להם אמר שכאשר החשוב האם ר״ל .ונו׳ ל

 בה וכיוצא והמהומה הסתומה המופלאה הזאת המצוה
 לבקש ענינה על נסתפקו לא ,ביאור הצריכות מהמצות

 אין ,ודקדוקיה פרטיה פירושי על ותבונה דעת מפיו
 אותם לבם נשא איך p ולולא ,זאת לדעת שבקשו ספק

 , בסיני למשה שנאמד למה דעתם שתסכים כחכמה
 פירש לא משה הנה ,פרעה אל בא פ׳ הראב״ע בדבר

 לא ואס והחדשים, השנים נקבע איך בתורה לנו
ה תימה מזה לתמוה ויש .נעשה מה אביב נמצא חל  נ
 אחד באדם שהוא המצורע ננעי כל דיני פירש איך
 ישראל שכל המועדים דבר והניח ,זמן בכל יעמוד ולא

מן, בכל לשמרם חייבים  חמן אכילה על כרת ויש ז
 על סמך אם והנה .הכפוריס יום אכילת ועל בפסח
האמצעי המהלך כפי הוא אם לפרש לו היה המולד

נחפד אוצר
ו :המנין להפסיק י נ י נ ע שיו ג רו בפי  והכווגק המנץ לפרש .ו

עגין כי :הכתובים בדיני ת מן רחב ה לו מ  הכוונה ר״ל .ה
מלה. מפפס ארוכה יותר היא שבמלות מ ה  כתי הנה ד'
 בקריאת לקבלה הוצרכנו הנה ,אמו בחלב גדי הבשל לא בתורה
 צריכין שאט וכ׳ש ,אמו בחלב א״, בחלב ה^לה
א אם ,הזה הבשול מנין מה לקבלה ס או נאסר לבדו הו  ג

 בשר וכל לא או דוקא גדי או אמו חלב ואם ,אסורה האכילה
 להוציא כא לא גדי שאמר והכתוב ,סלב בכל לבשל אסור
ה :הז״ל למדרש אך בהמה מיני שאר א ר ת שר ה א ר כ מ  א

ם ש לה ד חו ה ה מו מצאנו איך וראה בוא ר״ל .וכו׳ הז ד  י
ם, קביעות שהוא כזה ונצרך מורגל בענין הקבלה בלי די ע מו  ה

 בהם תלוים יוה״כ וכפרת המן ואיסור בתורה גדולה פנה שהם
 על' התורה סמכה לא ואילו ביו״ט, האסורות המלאכות מלבד

ט וכיצד הזה החודש הוא מה לנו ביארה לא איך הקבלה  א
ם, החדשים וקובעים חושבין הקני  הדעות שרבו מאחר ו

ל :מבואי עד שמש ממזרח בהם והמנהגים ן ע מיו  ר״ל .הד
 :בתורה בפירוש נתבאר שלא ממה לזה והדומה זה דרך על

ק לא תפ ס ם. נ ע ם: נסתפק שלא התראה ר״ל ה ע שי ה  הר
ם  שהמצרים הקראנאלאגיא חכמת בספרי נודע כבר .המצרי

 חדש כל כשנה חדשים י״ב ועושין יום שש״ה השנה מונים היו
 החודש כלות אחר מוסיפים היו ימים וחמשה ,יוה שלשים

 והתחלת ,עצמם בפני אלו ימים המשה ומונים מהשנה הי״ב
 :כבט) פנברארי(ר״ל לחדש ועשרים בששה להם היה השנה

שי או ם חד שרי  האשירי(ר״ל כמו חוככים שהיו נראה . הכ
 דומה והוא ,ורביע יום שס״ה ששנח'?לייביי אמרו כי אשור),

 והגרעקי״ן הרוסי״ן בו מונין היום (שעוד יוליאנו״ס לשנת ממש
 מלבד ,מל״א ואחד מל׳ אחד ,חדשים לי׳ב ונחלק ,והיונים)

ט שנים ד׳ ובכל יום כ״ח הוא פעברארי חודש ק ,יום כ׳  ו
 אקטאבר(ר״ל בחודש השנה שמתחילץ מלבד האפירי, חושבין

תשרי ^

 ודור דור בכל ב״ד קריאת על סמך כי לאות וזה אמרו עד ,וכו׳ המזלות כננד שהוא האמת מולד כפי או
 פרטיהם על ישאלו שלא בדעת היעלה ל״ט סימן לאמרו דומה בכאן דברו והנה .ע״כ ,'וכו בידם קבלה והיתה

 הביסה .וכו׳ הכשדים חדשי או ביניהם .שהיו המצרים חדשי שאמר מה ועל .וכו׳ ומרזלקותם
 נלנל כננד הידועה בנקודה בנלגלה הלבנה מהלך כי שם שהציע הנזכרת, בפרשה הראב״ע שכתב מה לראות

 התסברוהה כי וביאר .בקירוב יום ושלישית יום ועשרים שבעה הם ,בעצמה הנקודה אל שובה עד המזלות
 כי ביאר ועוד .ישראל מנזלקי סלקים וע״ג שעה ידות ושתי והצי יום כ״ט סוף עד ישלם לא השמש פס

 יום מרביעית וקרוב ימים ובשס״ה ,התקופות ארבע זמני המוליד הוא כי ,לבדו לשמש היא באמת השנה
 ושאין ,שנה נקרא זה ושבעבור ,בתהלה אהלה שם היה אשר המקום אל שנית פעם שובו עד גלגלו יסוב

 ועל ,הלבנה לאור היא ההדוש דבר רק ,כלל בו יתחדש לא כי ,כלל חדש לשמש אין כאשר כלל שנה ללבנה
ס חדש נקרא כן  פעמים שי״ב וראו החמה פנה אל קרובה העמים ששנת בעבור כי שם והודיע .וכו׳ ירח ג

 הדש מימות קרוב שהוא בעבור חדש הלק לכל וקראו י״ב על השנה ימי חלקו ,החמה בשנת הלבנה חתחדש
 חדשי בימי חלויס פמועדיהס בעבור הישמעאלים גס התולדות. כדרך אינה מהם הסכמה וזאת הלבנה,

 קרוב יותר חשבון מצאו לא ,החמה בשנת יש הדש י״ב כי וראו ,הלבנה ראות מליל החדש והחלה הלבנה
 מועד ישתנה שנה וכל הלבנה שנות שנותיהם כל שמו כן׳ על ,יום י״א רק המספרים שני בין אין כי ,מזה

ם, י״א אחורנית פסחם  החולדה. ע״ד אינם אלה כי הלבנה, שנוח ל״ד הס המה שנות ל״ג שיהיו עד יו
 לא אס והנה ,לה׳ פסח ועשית האביב הדש את שמור אמר כי ,במועדם מועדיו לשמור בתורתו צוה והשם
 האסיף חג וסכות הקציר חג השבועות חג קרא וככה אליו, הסמוך בחדש פסה נעשה החדש בחצי אביב ימצא

והנה .סכות וככה הלבנה חדש בחצי רק פסח נעשה שלא שאמר וראינו ,באביב חלויס והאסיף הקציר כי
צוה



הבוזריישלישי מאמרי3ם&7
 ״בתחבולות הירח שני או ,הירה חדשי או ,השמש חדשי רצה או ,בשדים באוד

 כאשר בתחבולות) השמש שני עם אותם שיסכים (נ״א השמש שני עם יפכימם
 ,לו והדומה זה על מספקת תשובה הקראים שישיבוני רוצה הייתי .העבור בחכמת
מה על אשאלם, כאשר מספקת תשובה שישיבוני להשתדל רצוני כי ̂ לדעתם ואשוב

שיתיר
יהודה קול

 זמניהם המועדים ויהיו הלכנה חדש ימי לשמור וה5
 חדש י״ב שנסשור כהודה הזכיר לא ומשה שמורים^

 לספור נחל בו אביב שנמצא בחדש אמר רק י״ג או
 או חדש מי״ב השנה שתהיה בין ;ראשון יקרא והוא
 יעבר שלעולם בידם קבלה והיהה אמרו עד וכו׳ מי״ג
/ שנה י״מ בכל שנים שבע ב״ד ו כ  והנה אמרו עד ו

 שנוח המחזור בכל ישוב שנותינו כלל כי לך התברר
 שהדריכנו ה׳ וברוך .הלבנה חדשי תמיד וחדשינו הממה
כו׳. ישרה בדרך  כפי משם שלקחתי מדבריו ע״כ ו
 ויהודה ,וז״ל בהר בפ׳ כתב ענד .הביאור אל צרכנו

,השמש בחשבון מונין היו ישראל כי אמר הפרסי
שנה מהלך משה פירש לא הנה נכון זה היה ואילו

נחמד אוצר
שי דצרי או :ד.םרי) ש חד מ ש  הממה שנה פנהלק ר׳ל .ה

נ  או :אחד חודש זמן יהיה ממנו הלק וכל פויה הנקיה לי׳
שי ח חד ר כ יום כ״נו חודש שכל . הי י או :תפצ״ג פעוה י'  שנ
ה ד  שנ״ד שהוא הירח. חדשי טשר שנים תהיה השנה ר׳ל .חי
ת :הלקים התע׳ו שעות ח׳ ימים לו בו ח ת ב ם ו מ סכי  עם י
ש שני מ ש שר ה א ת כ מ כ ח ר ב  לקכוע שרואים .העבו

 ,הלבנה שנת עם החמה פנת להשוות כדי שנים באיזה עבורים
| ישראל קהל שאנו וכמו ^ ח תי ; הזה בזמן ג״כ מ צה היי  רו

בוני שי ם שי ב וכו' הקראי שו א ם ו ת  לי ישיבו אם .לדע
 אאמין אני גם בזה כיוצא ועל זה על נכונה תשובה הקראים

ל רצוני כי :דעתם ד ת ש ה  תשובה שרוצה שאמר מה כלשי .ל
ל עליהם: שאלות עוד יש כי יאמר לזה והדומה זה על ה ע מ

ר תי שי

 חומש היום רביע על מוסיפים הודו חכמי כי ,לאור להוציאה הנה עד יכלו לא המזלות חכמי כי ,תרימה
 אחריו והבאים ,העבור ממהלך קרוב והוא ביום מאוח משלש הלק יחסר כי אומרים והביריו ותלמי ,שעה
 מנקודה המזלות להשלמת שנתו שהוא מי יש כי ,ק״פ גם ק״ל ואחרים ,ק״י ואחרים ,ושש קוןאה חלק אמרו

 יכחיש חודש פירוש כי ועוד .לקבלה צריכים ואנחנו ,ולשמאל לימין הנעוי הגלגל מנקודת ויש' נרחיח
 הם הפנה חדשי באמרו החודש קידוש הלכות בראש הזה העיקר הרמב״ם ביאר וכבר .ע״כ ,וכו׳ הפרסי

 הראה חכמים אמרו כך .חדשים ראש לכם הזה החודש ונאמר ;בחדשו הודיש עולה שנאמר ,הלבנה חדשי
 שני ■הם ממשבים שאנו והשנים .וקדש ראה כזה לו ואמר לבנה דמות הנבואה במראה למשה הקב״ה לו

 לפיכך ;יום מי״א קרוב הלבנה שנת על הממה שנת יתרה וכמה ,האביב הדש אה שמור שנאמר החמה
 אותה ועושים אהד חדש מוסיפים מעע יותר או מעע פחות או יום שלשים כמו הזאה התוספת מן כשיתקבץ

 שנים שבע מהם שיהיו שנה י״ע כל כתב ו׳ ובפרק .וכו׳ מעוברת פנה הנקראת והיא חודש י״ג השנה
 שנים י״ב ימי מנין מקבץ שאתה שבזמן ,.זה מנין על סמכנו ולמה .מאזור נקרא פשושות וי״ב מעוברות
 ,יום שעות כ״ד וכל y שעה חלקי ושמונים אלף כל ותשלים וחלקיהן ושעותיהן מעוברות ושבע פשועות
ם, למנין והוסיף מי שנה הכל המצא הי  ולא בשוה, שעות ושש יום שס״ה מהן שכל-שנה הממה משני י״סי

 במחזור נמצא .אהפ״ה להם סימן ,חלקים וחפ״ה אחת משעה חוץ שנה י״ע בכל החמה ימי ממנין־ ישאר
 המצרים היו הנראה לפי וה?ה .ע״כ ,וכו׳ החמה שני והשנים הלבנס חדשי כלם החדשים כזה שהוא

ס המה חדשי וחדשיהם ,הפרסי כיהודה החמה לשנת מונים והכשדים  חלקים לי״ב שנהם הלקו כי ,כן ג
 ומכללם מקומות בהרבה הראב״ע- שזכר מה כפי מנהגיהם ברוב הסכמתם■ שידענו כמו ,זכרם שקדם ככותיס

 ההפרש אמנם .וגו׳ הזהב נזמי פרקו אמרו על תשא ובפ׳ וגו׳ משכנתה אשה ושאלה אמרו אצל שמוה פ׳
כרנו, אשר סיני בהר פ׳ הראב׳׳ע שזכר הדעות חלוף כפי השנה המשך בשיעור יהיה ■ביניהם  תאמר כאילו ז

 חומש הוסיפה הכשדים ושנת ,כתלמי מאות משלש חלק חסר ורביע ימים משס״ה היתה המצרים ששנה
 החודש שיעור כן גם יתחלף אצלם השנה בשיעור החלוף ^וכפי ,הודו כחכמי ורביע יום שס״ה על שעה
 אס כן גם ספקו העיר ,חמה לחודש חמה חודש בין ספק העירו ואמרי .ממנה עשר שנים חלק שהוא
 זכרם יבא אשר והקראים כישמעאליס לבנה לחדשי או והכותים, והכשדים כמצרים השמש לחדשי כונהו היתה
י או שאמר צמה גם .ל״ח, ־סימן ח שנ ר  בזה הכונה אמנם כי ,הקדמנוהו מאשר אורה היתה ,וכו׳ ^

 לפנות יום משנ״ד הלבנה שנות בין העבורים ידי על בתחבולות להסכים אצלנו ענינו שסודר המחזור אל
ע, יום משס׳׳ה החמה רבי  השמש בבחינת והאביב הלבנה, בבחינה החודש בו להתגדר יונה י. שמקום באופן ו
 הוא כך הדברים ושיעור .לקראתך היוצאים דבריהם בניצוצי הגדולים המאורות שני עינינו האירו כאשר

ם בתחבולות יסכימם אשר הירח שני או ט׳ השמש שני ע  שכתוב אמרת בנוסחא שהתבאר מה והוא ,ו
ב :בתחבולות שני"השמש עם אותם שיסכים הירח שני או בה שו א  היה הנה עד כי .וכו׳ לדעתם ו

, התראה כאמרו המלך, כלפי מכוון ספורו תאר כו' ם, כלפי פניו את הסב ועתה ו  היות עם הקראי
י שיתיר פח על :זולת לא הקראים מתלעות לשבר מכוונות הללו הראיות כל האמת לפי ח ל ה כו א .ל

באיזה



מהכוזריעליעי מאמרספר
 i יזדמן כאשר הרג או נחירה היא ושמא ̂ הזביחה ענין ומה ,לאכול החי שיתיר

 והייתי .מלאכתו ושאר והפשטו זבחו בין שיש הוא ומה ,ארמיים זבחי נאסרו ■ולמה
 זה וזולת ,)־הקיבה במעים המותר עם דבק והוא ,האסור החלב לי שיבאר רוצה

 עם בו אחלוק שלא כדי והאסור, המותר שבין הנדר אלי ושימסור ,הבשר מנקור
ואחד הזנב קצת יסיר האחד ושמא ,נדר לה היש אצלם האסורה האליה ובן ,חברי

יהודה קול
ה אז*ן באיזה  לאכול, הבע״ח מהרח השחיטה חהי

 לך שיודע עד עומדח איסור בחזקח בחייה בהמה כי
 הכחוב הרי תאמר ואס .דחולין) (פ״ק נשחטה נמה

ה לז״א ,בזביחה שהיתרו מלמדנו מ ה עגין ו ח בי  הז
/ ס  ,הוא מה ידענו לא וגו׳ וזבחת הכתוב מאמר כי ו
 ,דרסה ,שהייה .תנאים החמשה שביארה הקבלה לולא

 דרשו וכבר דחולין). (פ״ק ועיקור הגרמה, חלדה,
ה :וכו׳ מלמד צויתיך כאפר רז״ל מ ל אסרו ו חי -נ ב  ז

ם מיי ר  והטעם ,נבילה נכרי שחיטת שם כאמרם . א
ה :הוא שחיטה בהורת דלאו משוס מ א ו ש הו  שי

חו בין ב  ומעשהו נאסר שחיטתו שמעשה .וכו' ז
 בטעמו והנראה איסור. בו אין וכיוצא ונהוח בהפשט
 ולא כנוחר ליה הוה הוא שחיטה בתורת ולאו דהואיל

א :וזבחת ביה קרינן הו ק ו ב ם ד ר ע ת מו ם ה עי מ  ב
ה ב קי ה ת ו ל ה וזו ר ז קו ר. מנ ש ב  דבק והוא נ״א ה

 היא אחת והכונה .וכו׳ זה ובזולת ובקיבה במעיס
 החלב בין להבחין מספיק ביאור הקראים מן לבקש

תר, השומן ובין האסור  יחד דבקים להיותם המו
 אשר הבשר ממקומות זה ובזולת ובקיבה במעים
 מעים וזכר ,חלב כל ממנו להשבית ניקורו על נצטוינו
 באמתא מעיא ריש רז״ל שאמרו למה כרומז וקיבה

ר :גרירא בעי סו מ שי לי ו ר א ד די וכו׳ הג א כ ל  ש
ק לו ח ם בו א רי ע ב ה וכן ח לי א  כתב .וכו׳ ה
 חלב שם וז״ל. האליה מלבו על ויקרא פ׳ הרמב״ן

 כדבר הבשר עם שאינו הנפרד השומן הקודש בלשון
חד, .  ממנו נפרד שאינו בבשר המתערב השומן כי א

 קרום עליו אשר הנפרד הוא והחלב ,וכו׳ שומן יקרא
 והנה .וכו׳ מקום בשום בהם הלשון יתערב לא ונקלף

 ,נפרד שאינו שומן בה יש אבל ,כלל חלבי באליה אין
 הרופאים ידעו וכן ,וכתף ירך טוב נתח בכל שיש כמו

 מן נפרד שאינו השומן טבע כי ואמרו וכו׳ בטבעיהם
 והנפרד ,ולח חס הוא ובאליה ובצדדים בצלעות הבשר

 ועבה ונס ולה קר הכליות על אשר כמו הבשר סן
 לחה ויוליד לכלות וממהר באסוטמכא להתבשל וקשה
 לא דם וכל חלב כל שאמר. הכתוב וא״כ .וסותם לבנה

'בכלל האליה גבי שעל שומן אין חאכלו  חלב אינו כי ,
, בטבעו ולא בשמו כו׳  חלבו שאמר הזה והכתוב ו

 באליה חלבו ממנו שיקריב פירוש תמימה האליה
ה, מ מי  העצה עד חמימה האליה יסיר כאשר כי ח

 הפנימי בצד בה מחובר הוא אשר רב הלב עמה יוסר
. י כו׳  אמרוהוצרכחי ככה על דברים הרבוחו ואחרי ו

 בדברי כי ימ״ש, צדוקים של פיהם לסתום בזה להאריך
דבר ועל .ע״כ ,וכו׳ כאולתו כסיל ענה נאמר חורה

האליה

נחטד אוצר
ר תי חי שי ל ה כו א  המקוס ממך ירחק כי שנאמר כענין .ל

 :היא מקום ובאיזה הזניחה זאס היא מה ,וגו׳ מבקרך וזבחת
א מ ש א ו ה הי ר חי  בצואר שחיטה היא שזו לנו יאמר מי .נ

ה :הקבלה לולא זה להם מנין ,בזה מודים הקראים ואף מ ל  ו
אסרו חי ג ב ם. ז י סי ר  ואכלם לך וקרא שנאמר כענין א
 בץ מה ,נכרים זבחי לאכול שאסור מלא מקרא הרי ,מזבחו

 תהיה כיצד בתורה נאמר לא הלא ,נכרי לזבחי ישראל זבחי
 שישחוס היינו זביחה שלשון הקראים יאמרו ואם .הזניחה

 יאכל לא למה כך שוחט הנכרי אם א״כ ,בצואר כשר כסכין
 :נכרי זביחת נאכל שלא מיוחדת אזהרה מצאנו לא ולמה הישראל,

ה מ א ו ש חו חו בין שי ב טו ז ש פ ח שאר ו תו ו כ א ל  .מ
 נהזבח הנכרי יהטסק שלא הוא הכתוכ שגזרת יאמרו אפילו

 לא ינתחהו או הבשר ^הנכרי יפשיט אם א״כ ,אוכל שהישראל
כ הישראל יאכל אר :ג׳ ב ב לי שי ל ח ר ה סו א  הוא מה . ה

 . המותר השומן הוא ואיזה באכילה אסור שיהא חלב מקרא
 והנה ,האסור הוא הקרכן מן מקריבין שהיו שאותו ודאי הנה

 כל ואת הקרב את■ המכסה החלב את ממנו והקריב נאמר
, (ויקרא הקרב על אשר החלב ( ׳  הכני שעל חלב שיש הרי ג

 אמרו וחו״ל ;כאכילה המותר ואיזהו ,כאכילה האשור מעיים
 וזו אסורים הכוסות ובית ההמסס שעל חלב צ״ג) (דף בחולין

 הקרוס תחת רצוני ,הפריסה שתחת והחלב .הקרב שעל חלב
כ ,עצמה בכרס הדבוק והוא בל״א fu: שקורין  קצ״ לדעת ג'

, סימן יו״ד בש״ע וכנזכר אסור הפוסקים ד  >.:י מלבד ס׳
 וכן .שס בהגה״ה כש׳ע וכנזכר במקצתו היתר שנוהגין ריינוס

 מן לצאת משמתחילין אמה באורך אהור לדידן הדקין שעל חלג
 .שם ובש׳ע שם בחולין וכנזכר הוא שומן ואילך ומשם הקיבן

ה הקשת שעל סקיבה חלכ וכן קינ ה ר(ו  ,קשח) כמין עשויה אכז
 וכגמרא הנ״ל בש׳ע והוא לכ׳ע, אסור לעגול מחוץ .שהוא ומה

די :נ׳) ■^דף חולין א כ ק של ל ח רי עם בו א  כלומר .חבי
 הקיכה בחלב שם) שנחלקו(בגמרא מצאנו שבגמרא ®יות שעם

 והמדוח הכתובים דרשות ע״ס נחלקו הם הנה ,הדקין ובחלב
ט, רבוי לדרוש בסיני להם שנמסרו עו מ  שאין הזה הקראי אבל ו

 חבירו על לחלוק יכול אחד כל ,עיניו הכתוב אל בלתי כל ■לו
 בלי זה לצד יתעקש וזה זה לצד יתעקש זה ,יסוד שום בלי

כן :וסברא טעם ה ו לי א רה ה סו א  בכתוכ הנה .אצלם ה
 לעמת.העצם תמימה האליה חלבו הכבשים כקרינת נאמר

 ,באכילה אסורה עצמה האליה שאין אמרו חז״ל והנה . יסירנה
 מאכלות מה׳ בפ״ט והרמב׳׳ם .קי״ז) (דף כחולין שאמרו כמו

 שעל ,כרת עליו שחייבים הן חלבים שלשה .ז״ל כתב אסורות
 מותרת האליה אבל . הכסלים ושעל ,הכליות ושעל ,הקרב

 שנקראו כמו ,בלבד קרבן לענין אלא חלב נקרא לא ,באכילה
 פ' והרמב״ן .עכ״ל ,קרבן לענין הכבד ויותרת כליות מלכים
 הנפרד השומן הקודש בלשון חלב .ז״ל האליה חלבו על ויקרא

כו' שומן כה יש אבל כלל חלב באליה אין והנה וכו׳  עד ו
 ממנה שיקריה פירוש תמימה האליה חלבו שאמר הזה והכתוב

 העצה עד תמימה האליה יסיר כייכאשר ,תמימה כאליה חלבו
ה יושר הכליות ר׳׳ל מ ב, חלב נ יו״ד בש״ע והנה עכ״ל. ר

הימן



הכוזרישלישי מאמרlesss teyד8חו80
 זולת ,הטמא מן הטהור העוף לי שיבאר רוצה והייתי .שהוא כמו הכף יסיר

 והאות התרנגולת שאין אומר הוא ומאין ,תור או יונה בן לומר רצוני־ ,המפורסמים
 ממקומו איש יצא אל גבול לי שיתן רוצה והייתי .מהטמאים ואלברניא והקורא

 או ,רבים הצרים לו יהיו אם רשותו או חצרו או ביתו הוא אם ,השבת ביום
 זת סובלת מקום שתיבת אחר ,עירו מגרש או ,מדיגתו או ;שכונתו או ,מבואו
ה ויותר  המונע הוא ומה ,בשבת האסורה המלאכה גרר לי שיראה רוצה והייתי .מז

ושאר והשלחן הגדול הספר לטלטל לו והתיר ,התורה להגיה והקסת מהקולמוס
המאכלים

יהודה קול
 צו יזרשת נגדם מלחמה ערך הראב״ע גם האליה
 אם ושאלני אחד צדוקי אלי בא אחת שעם באמרו
 הוא גם ואולם .ע״ש ,וכו' התורה מן אסורה האליה

הרמב״[/ עליו שהשיג כמו ממנו והרע ברואה שגה
 i האש אל הרמץ מן ברח לצדוקי תשובתו בכלל כי וזה
 לכלצ בא מלב הקרא שהאליה הודאה לכלל בבואו כי

 והשאןר התורה מן חולין בשר חלב להתיר טעות
 למעלה זה על העירותיך וכבר ,סופרים מדברי איסורו

 שעמדנו החבר דברי על אור נגה אלה ומכל . י״א פי'
תי ביאורם: מל י הי ה ו צ ר רו א ב ף לי שי עו  ה

ר הו ט . ה כו'  סימני מרפות אלו פרק ששנינו כמו ו
 לא העוף וסימני התורה מן נאמרו וחיה בהמה
 כל ממא^ הדורס עוף כל חכמים אמרו אבל ̂ נאמרו

ר׳ ,מהור נקלף וקורקבנו וזפק יתירה אצבע לו שיש
:סמא רגליו את החולק עוף כל אומר צדוק בר׳ אליעזר

ת ל ם ''זו מי ס ר פו מ ה בן ר״ל ה נ ו . י פו׳  פרסום ו
 לקרבן שהוכשרו מה מצד הוא למהרם מזולתם אלה

אין :מפורש בכתוב מ א ו ר הו מ  התורה כי וכו׳. או
א :הטהור ובין הממס בין הבדילה לא ר קו ה  אמרו .ו

א :בלעז פירדיצ״י' הנקרא העוף שהוא כי ר ב ל א ,ו
 ובנ״א ,הוא מה ידעתי ולא ,בערבי טהור עוף שם

ל :זכרו נשמט בו ל ג א א צ ש י פ' ליה דדרשינן .אי
ה. אלפים אלו שהוציאוהו מי מ  סוף פסק והרי״ף א

 אמנם ,מדרבנן אלא אינו שזה דערובין קמא פרקא
הירושלמי■ מכח וזה ̂ מדאורייתא הוא ומעלה מיל מי״ב

,לאמר אלה בדבריו נמשך כן ואחרי ̂ שם שהביא
,דאורייתא ומהן דרבנן מהן שבת תהומי עכשו נמצאו

 עליהן לוקה מילין י״ב עד ולמעלה אמה מאלפים
 דכתיב ̂ מדאורייתא עליהן לוקה עקיבא ולר׳ ,מדרבנן

 מחון ומדותס וכתיב וגו' אמה אלף וחוצה העיר מקיר
/ אלפים קדמה פאת אל לעיר ו ג  לומר אפשר אי ו

 מגרש אמה אלף סברי ורבנן ,שבת תחום אמה ואלפים מגרש אלף אלא אמה אלף נאמר שכבר אמה אלפים
 b’ אל דכחיב ̂ הכל לדברי מדאורייתא עליהן לוקה ומעלה מיל עשר ומשנים .וכרמים שדות אמה ואלפים

 והיא שבת מהלכות כ״ז פ' הרמב״ם דעת וכן .ע*כ ,ישראל מהנה כנגד מיל עשר פנים והיינו ממקומו איש
 איסורי אין מיל לי״ב מון דאפילו סוברים והמרדכי הרא״ש אבל .המגיד שם שכתב מה לפי הגאונים הסכמה

 בזה החבר דעת ואולם .במגיד שם כמבואר והרשב״א הרמב״ן הסכימו ולזה ,דילן גמרא לפום מדרבנן אלא
 להזכירו טעם שזכרנו במה ויש .לקבלה הצריכיס התורה משפטי בכלל הביאו מאשר וחבריו הרי״ף כדעת

ר :זכרנו אשר■ ורבנן עקיבא רבי למחלוקת פניו מגמה אמנם כי ,אלה בדבריו מגרש ת  שיש .מזה ויו
ר :וגדול קטן וכולל מיוחד מקום ד  השנויות אחת הסר ארבעים מלאכות אבות המה הן וכו׳ המלאכה ג
 הוא בחורה אותיות שתי הגהת והלא .וכו׳ לו והתיר וכו׳ מהקולמוס המונע הוא ומה :גדול כלל פרק
מרובה שסרחן וכו׳ והשלהן הגדול הספר וטלטול המלאכותי בכלל זה ימנה ואיך טורה בו ואין מצוה בו שיש דבר

במלאכות .

ר צ ר או מ ח נ
 ממנה שינקר ובלבד מוסרת האליה .!׳ל בהס ס״ה ס״ד סימן

 כנרשם הביב מהר׳י בשש הב׳י ממ׳ש ומוצאו , פנים שלצד מה
 ואני ,התורה מן גמור חלב ש!ה נאמר ושה ,הגונה כבאר

ם. שלצד הפס־ לזה מקיס יודע איני  שהוא בב״י ומ״ש. פני
 הרמב׳׳ם ואדרבה ,מצאתי ולא חפשתי והרמב״ס הרי״ף מדברי

 שממנה האליה חלב זכר ולא חלבים מיני שלשה רק שאינם נתב
 .לעניננו ונחזור ,אלו דברים של ־מקומם כאן ואין ,פנים לצד
 הרמב״ן כמ׳ש באכילה אשורה שהאליה יאמרו הקראים פנה

 איזה עד האליה גדר יאמרו החבר אמר ולזה ,הנזכר במקום
 מה ,ישירנה העצה לעומת אמר והכתוב ,אשורה היא מקום

ף :פיחשו מו הכ א כ הו ת :האליה תקועה שכו העצם .ש ל  זו
ם רסמי  ,בקרבן הנזכרים יונה• או תור כמו לטהורים, .המפו

ר: מהם איזה מפורסמים הבלתי העופות בין יבדיל ובמה הו  ט
ן אי מ א ו ר הו מ רא וכו׳ או הקו  כמ״ש ,טהור עוף מין הוא . ו

ה שליוה פרק ריש במשנה רש׳י כ״ קן(  ברש״י הנכונה הגירשא ה
א :שם) אלברכי״ תן :רחבר בזמן טהור עוף מין שש . ו  שי

ל לי בו א אל ג ש יצ מו אי קו מ  הכתוב פירשו חז׳ל הנה .מ
 ,הרבים לרשות היחיד מרשות הונאה על דעירוכין בספ׳ק הזה

 יודעים ואינם הכתוב פשט אחר הרודפים הקראים אמנם
תו או :בשבת האיש יצא לא כמה עד יאמרו ,מקבלה שו  ר

היו אם ם לו י ם הצרי  יצא שלא ביתו אל הסמוכים . רבי
או או והלאה: החצריס מן בו  הוא והמבוי שלו, המבוי . מ

תו או :לו פתוחים חצריס שני הפחות לכל נ כו  הרחוב .ש
תו או :שלו נ די  גדולה היא ואס ,סלו העיר כלומר .מ

ש או : מדינה גקלאת ר רו מנ  שביב אמה אלף שהוא .עי
ת :העיר ב תי ת מקום ש בל ה סו תר ז ה ויו  משמעות ר״ל . מז

 ,שלו מקום נקרא שהוא העיר מגרש על גס ׳לפרש יש ממקומו
ר : המדינה כל של השפר מן יצא שלא ,יותר עוד ואולי  גד

ה כ א ל ט רה ה אסו  ולא מלאכה בו תעשו לא נאמר הנה . ה
ה :המלאכה היא מה נתפרש מ א ו ע הו נ מו ס ה קולמו  מד,

ת ס ק ה  בנטילת יש טורח מה כלומר ,הדיו שבו הכלי שהוא .ו
 .אסור שהוא בתורה אחת אות אפילו להגיה והקשת סקולמס
: בשבת לכתוב שאסור מודים שהקראים מוכיחים ודבריו

תר ויו
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 במנוחת והם ,לאורחיו האדם שיטרח מה בכל ולטרוח ,האורחים וסעודת המאכלים

 .כמוך ואמתך עבדך ינוח למען נאמר וכבר ,ונשיו עבדיו מזה ויותר ,ביגיעה זהוא
שבת, הנכרים בהמות רכיבת נאסרה ולמה  והייתי .הסחורה נאסרה זה ולמה ב
 והפשוט ,תצא וכי המשפטים ואלה מסדר דינין בעלי שני כל בין שידין תצה

 .פה שבעל התורה על אלא סומכים היו לא כי ,הסתום שכן כל סתום הוא שבתורה
איכות או ,צלפחד בנות מפרשת הירושות בכל ומשפטיו דיניו שאראה רוצה וחייתי

המילה
יהודה קול

 ודבריו .זה מה ועל זה למה ,יחחשב לא במלאכות
 בשבת: בכתיבה איסור נהגו שהקראים מוכיחים

ה מ ל ה ו ר ס א ת נ ב י כ  נכרים בהמת אין והלא .וכו׳ ך
 ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא אזהרת בכלל

ה וגו׳: ובהמתך ואמתך עבדך מ ל ה ו ה ז ר ס א  נ
ה ר חו ס  הנראה ולשי בהורה, מפורש איסורה שאין .ה

ס תי :הימנה נסרשיס הקראים ג י הי ה ו צ ן רו די  שי
 .מרובות והלכות מועט מקרא אלה בכל כי .וכו׳

 בירושת הצדוקים עם ריב״ז של מחלוקתו ידעה וכבר
 ביה בכ״ד תניא ,נוחלין יש פרק שסופר כמו הבת

 למשפטנו, שבנו בטבת בכ״ד פירוש לדיננא, הבנא
ם הבת הירש שלא הצדוקים לנו שהודו בן, בת ע  ה
 נטפל ,הבן בת עם בת תירש אומרים הצדוקים שהיו
ה ולא ,לכס זה מנין שוטים להם אמר ריב״ז להן  הי

 מפטפט שהיה אחד מזקן מוץ דבר שהחזיר אדם בהם
 תירשנו כחו מכח הבאה בנו בת ומה ואמר כנגדו

 לו השיב ולבסוף .וכו׳ שכן כל לא מכחו הבאה בתו
 האחים במקום כהה יפה שכן בנו לבת מה ריב״ז
 שהרי (פירוש אחים במקום כחה שהורע בבה תאמר
 אביהם אבי חפר בנכסי שירשו צלפמד בנות מצינו

 נחלה אחוזת להם תתן נתון שנאמר חפר בני עס
 כל חפר ובנות חסר בני לקחו ולא אביהם, אחי בתוך
 ,לבת קודמת הבן בת כן אם נמצאת ,חפר נכסי

 היום ואותו .חפר) לבנות שקדמו צלפחד בנות דהיינו
 שכתב למה פניך שים .ע״כ ,וכו׳ טוב יום משאוהו
 הנה ,לו אין ובן .וז״ל צלפחד בנות בפרשה ראב״ע

,מאם או מאב לאחי;, .אביו את יירש הבן כי אוח

ר צ ד' או מ ח נ
ר ת ה ויו בדיו מז שיו ע נ  בסדור הרבה טורחים שהם .ו

 כמוהז עבדיו שינוחו צוה והכתוב ,הסעודות ותקוני השולחנות
ה :בשבת מ ל ה ו ר ס א ת נ ב ת רכי מו ה ם ב רי כ ת הנ ב ש  , ב

 למען שנאמר התורה מן האדם נצטוה בהמתו שביתת על הנה
, וחמורך שורך ינוח ' ו ג  עובר בשבת בהמתו אחר והמחמר ו
 על להחבר הוקשה ואמנם .קנ״ד) (דף בשבת כנזכר בלאו

 והלא ,תימה שהדבר ובאמת ,בשבת נכרי בהמת רכיבת
 ,מדרבנן רק תורה דבר איסור אינו בשבת הבהמה רכיבת
), (דף בביצה היא שלמה ומשנה  הטעם בגמרא ואמרו ל״י
 על לטעון ראה ומה ,זמורה יחתוך שמא משום רבנן שאסרו

 בהמתו רכיבת שאפילו עוד ולא .מדרבנן שאשור ממה הקראים
 בשבת(דף וכנזכר עצמו אה נישא שהחי תורה דבר אסור אינו
ס' וכתבו ,צ׳ד)  בכיוצא מלאכה היתה שלא לסי הטעם שם התו
 מחזיקים הקראים ואולי .החיים נושאים היו שלא במשכן בזה

 אותם שמקשה וצ״ל .אח״ז שזכר בסחורה כמו לאסור אותה
 השולחנות טלטול ומתירים בשבת הסחורה שאוסרים דעתם לפי

רין :בשבת טרחות ושאר ל בין שי י כ לי 'שנ ע ן ב ני  ר״ל .די
 ואלם בסדר בתורה הנזכרים מהדינים שיזדמנו המשפטים כל

ם' מעטים כי ,תצא וכי ובסדר המשפטים  בכתוב הנזכרים ה
 :ומהקבלה הנדרשות המדות מן חז״ל הוציאום הדינים ורוב

ט שו פ ה ה ו ר תו ב א ש ם הו תו ש ס ם כ״ תו ס ה בס״ק .ה ג  דחגי
) (דף  על להס ואין באויר ויורחין נדרים היתר ז״ל במשנה י׳
 כהררים הם הלי והמעילזש חגיגות שבת הלכות ,שיסמוכו מה

עט מקרא שהן בשערה התלוים ה, והלכות •מו בו ת  הדינין מ
 שיסמכו מה על להם יש ועריות והטומאות הטהרות והעבודות

 הסשונו שהוא הדינין והנה .המשנה עכ״ל ,תורה גופי הן והן
 שבת הלכות שהן הסתום כ׳ש ופירוש ביאור צריך כמה שבתורה
כו׳ וחגיגות ■ו א בי : ו ל ם הי מכי א סו ל  hy ש! התורדו על א

ה  קר C מבואר ,בתורה הפרטים כל נתבארו שלא מאחר ,פ
ה : שבעי׳פ תורה היא התורה שסמכה הסמיכה א ר א ג ש  » די

ת :הקראי של ש ר פ ת מ נו חד ב ס ל  ' ישי; בני ואל שנאמר ■ צ
 ׳.; פרג׳ הרבה ועדנה .לו אין ובן ימות כי איש הדבר

 f ב במתום נחלה יורשת שהבת הצדוקיה שפטו וכבר ,מסופקים
 ׳ בפר כנזכר לו והודו5 עד זכאי בן ר׳׳י עמהס וגתוכח ,הבן
 ה1י הבעל ואם הבן את האם או האב יירש ואם .נוחלין יש

ת או :לקבלה צריך זה כל אשתו כו ה אי ל מי ,המילס דיני .ה
ואם

שפחה. מסל אליו, הקרוב לשארו ה, וירש המ ת  או
 נכרי. לעם בפסוק חז״ל דרך פירשתי וכבר .הנחלה
 ,הבן את האס או האב יירש ואם ,הנחלות ולדעת

 ,לקבלה אנחנו צריכים ,אשתו שיירש) שתירש(נ״ל ומה
 להוציא סברתו בדר^ ילך הלוך כי רואה הנך .ע״כ

 מובן כפי ממנו להוציא שאפשר מה כל הכתוב מן
 ואחה .ישא נפשו קדמונינו קבלת אל ואח״כ ,מלותיו
ם נוהגת הירושה אין שהרי ,ספק בלי קבלתנו את סוחר הוא ,מאם או מאג לאחיו שכתב מה כי ידעת  כאחי

 5הכהו !:ס בנתחו בן שכתב■ אלא ,מנחילין ולא ממלין לא האם מן האחים מחלין יש פ׳ כדתנן ,האס מן
,המשפחה מכל אליו הקרוב לשארו באמרו נמשך ולזה .מגיע המופשט הפשט יד היכן עד לדעה לנתחיו  

 קרא דאמר ,לן מנא ומנחילין נוחלין האב מן והאחים נוחלין יש פרק שחמרו מה כנגד ,הנחלה אותה וירש
שפחה, קרויה אינה אם ומשפחת משפחה קרויה אב משפחת אותה וירש ממשפחתו  למשפחותם דכתיב מ

הס.. לבית  אשתו זו שארו רבנן דתנו לן, מנא מנחיל ולא נוחל אשתו את והאיש שם שאמרו מה וכנגד אבו
 יורשת אינה והיא אותה יורש הוא אומה וירש ת״ל ,תירשנו היא אף יכול ,אשתו את יורש שהאיש ®למד
קו ם אחרים פנים על יוצא הנחלות דין היה הכתוב למשפט כי הראוסו ואחרי ״ ע .ז״ל חכמים מדברי מסי

הודיע
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 טאמיז חוא ומאין לאל. בתפלה חייב מאין.הוא לי ויבאר והסוכה. והציצית המילה

 הדוחות במצות דנין הם ואיך .המיתה אחר ועונש וגמול חי לכל מועד בית שיש
שבת כמילה זו, את זו שבת, עם הפסח או עם,ה  זח וזולת ;מי מפני נדחה מי ה

 לקראים חבור על כוזר מלך השמעת .פרטיו שכן כל כלליו ספור שיארך ממה
 או ממסורת מחלוקת, ביניהם בו שאין בקבלה או בסמך לך, שזכרתי ממה בדבר

:מדינין או והיתר מאיסור או מטעמים או מנקוד
אמר

יהודה קול
מ אחור השיב לא זאת בכל כי הודיע סי ,קבלתם לזכות י

 רמז לקבלתם שמו אכן ,אומן אמונה ספק בלי היא כי
ם הכתוב בלשון ואסמכתא  בלתי פשומו לפי היותו' ע

 יצא אשר ,נכרי לעם בפסוק דרכם פי על ,מוכרח
 אדם לשום למכרה לאדון רשות שאין אצלם ביאורו
עד .נחשב לנכרי לענין,זה הוא שגס לישראל ואפילו כ  ו

 הוא וגו' נכרי לעם אמרו כי הראב״ע שס כתב זה
 כי והכונה לאמה, בתו את איש ימכור לכי מוסב
 לנכרי למכרה ימשול לא במכירתה בה לבגוד בבואו

 כן ואחרי .פשוטו מידי נכרי להוציא צורך ואין ,כלל
 ונכון ואמת באמרו ז״ל חכמים בקבלת אוחזת וידו יצא
 וזה ,מישראל לאיש למכרה לאדון ראות אין כי הוא

.ע׳׳כ ,ולאסמכתא לזכר זה ושמו מהקבלה ידענו
 ואס הנחלות ולדעת באמרו זה על הורה שלם ובמאמר

ט׳ האס או האב יירש  ודברים אחת שפה והיא .ו
ם אחדים ,חמיו הלוי יהודה רבי בכאן שזכר מה ע

 אמרו על צלפחד בנות בפרשת לטובה שם הזכירו אשר
.לאל בתפלה חייב הוא מאין :מת בחטאו כי

אלהיכם, ה' את ועבדתם מאמרו זה הוציאו כבר
ם, ובכל לבבכם בכל ולעבדו ומאמרו שכ ותניא נפ

נחמד אוצר
ת :דינו מה מהול ונולד ,כלילה מלזן׳ ואם צי צי ה  כמה . ו

ס הם ומה בהם יהיה וזומין די ן :כציניה שחיינים הננ אי  מ
א ב הו י . חי ה ל פ ת  שפסק הרמכ״ם בשטח הלך החבר ב

טי׳ חפלה מה׳ בפ״א התורה מן טשה דתפלה  ונראה .ק״י) (
י מדברי חנ  :חורה דבר שהתפלה אומרים הם אף שהקראים ה
ש ת שי ד בי ע בל מו  הנפשוח לקבוץ מיוחד מקום .חי ל

ת: לאחר והשארתן . המו ל ו מ ג , כגמול לאיש לשלם ו ו די  כי י
 שסמכה ואלולא חכז״ל, ביד בקבלה רק במקרא זה בא לא

 גדולה סנה הכתוב ביאר לא איך פה שבטל מורה טל התורה
 : כולה והמצוה התורה לכל וטמוד יסוד שהיא בתורה כזאת

ה ל מי ם ב ת ע ב ש  דוחה המילה אם בשבת חל השמיני אם .ה
א: אס שבת . או ל ח ס פ  וחכז״ל שבת, דוחה הפסח אם ה

 שבת דוחה ומילה .דברים אלו נריש שוה בגזרה זה למדו
ארך :בשבת אפילו ביום השמיני מביום למדוהו ר שי  ספו
ליו  :הסרטים כ״ש ל״ת ־ דוחה ביי-ה הדחיות אלו הללי .כל
ך מ ס ה או :כתוב ט הוראותיהם שסמכו . ב ל ב ק  שקבלו .ב

 יהא שלא מחלוקת ביניהם שאין הקראים מן שלפניהם ממי כן
 ,בכה אומר וזה בכה אומר זה ,טצמם ובין בינה מלק לבם

 קצתם על קצתם יחלקו ושלא ,עליו שיסמוך ראוי יסוד מבלי
:הפסוקים בפירוש או בנקודה או במסורה
לא .

 ספר על כתובה היא הלא .הפלה זו אומר הוי שבלב עבודה איזוהי השחר תפלה פ׳ ריש ובירושלמי בספרי
ן :פ״א הפלה בהל׳ להרמב״ם תורה משנה אי מ א ו ן הו מי א ד בית שיש מ ע ו  הנשמות עולם הוא .וכו' ט

 ,וכר ולרוחב לאורך אותם ומדדו ענינם לספר חכמינו קדמו איך קט״ו סימן בראשון שזכר וגיהנס עדן בגן
 וגם .החכמים בדברי הרבה נזכר כאשר בביאור הרבה הבא העולם יעודי הנביאים בדברי נזכר לא וכי

 הדמיון שזה אמר העוה״ב זכרון בהפלותינו הורגל שלא מה על ההוא המשל נשוא כ״א־אהרי סימן הזה מאמר
ה :וכו׳ רבותינו דברי קבל ולא שהתעקש למי הוא אמנם ל מי ם כ  כלל חנן אליעזר רבי פרק .השבת ע

 לעשותה אפשר שאי בזמנה מילה ,השבת את דוהה אינה שבח מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא מ״ר
 וגיוס שנאמר השבת את דוהה שמילה ומנין .עקיבא כר׳ הלכה רבא אמר .השבת אה דוחה שבת מערב

שמיני ח או :בשבת אפילו משמע ימול ה ס פ ם ה ת ע ב ש  דברים אלו דברים, אלו פרק בפסחים תנן דהכי■ .ה
 אחת שפעם ,בהירא מבני נעלמה זו הלכה ת״ר ושם .וכו' דמו וזריקת שחיטתו ,השבת את דוחים בפסח

 שעלה יש אהד אדם להם אמרו ,לאו אם השבת את דוהה פסח אס ידעו ולא ושכחו בשבת להיות י״ד חל
ח נאמר להם אמר ,ושאלוהו בשבילו שלחו ,ואבטליון שמעיה הדור גדולי שני ששימש שמו והלל מבבל ע  מו

 מועדו אף ,בשבתו שבה עולת שנאמר שבת דוהה בתמיד האמור מועדו מה בתמיד מועדו ונאמר בפסה
כו׳: שבת דוהה בפסח האמור ך השמעת ו ל ר מ ל כוז ם חבור ע אי  לך שזכרתי ממה בדבר •לקר

 הכתובים בפשטי דברם היה וסברא מהתחכמות לא כי ולומר הקראים בעד להלין אפשר היה שעדיין לפי .וכו׳
 מצד האפשר מן זה אין כי לו לברר רצה ,מקבלתנו יותר נאמנת אצלם תהיה קבלה מצד רק ,זה ובזולת

פרט, סרט בכל להם הנמצא המחלוקת רוב תס, סומכים היותם על מורה זה כי ו  להם קרה ומזה בהתהכמו
ה הדעות השתנות לז  שיהיה שמע שמועה אס ממנו שאל והנה ל״ה. סימן שיבא וכמו החלוק מן האופן ע

ת למעלה שזכר ממה בדבר הבור אצל-הקראים ר סו מ ד או מ קו י  או חכם דעת על שיסמכו בסמך וכו׳ מנ
 לחותם זה והרי ,מחלוקת מאין בידם מתקיים ההוא הדבר ויהיה מסיני משתלשלת קדמונית בקבלה או חכמים,

 הקראים טענות שיראו מה כי ולהורות ,כ״ב סי׳ סוף המלך שאלת על להשיב כ״ג מסימן המתגלגלים דבריו
 מהשתלשלות 'ולא וסברתם מהתחכמותם והוא הואיל ,אליו לב לשום אין ,לפשט ומפיקות מכריעות ייתר

;עציה יסמכו נאמנה קבלה .
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ן ח אני אבל ,שמעתי ולא ראיתי לא הכוזרי אמר ל א :כחם בכל משחדלים אותם מ
ז ח והמתחכמים ,והסברא מההתחכמות שאמרתי'לך ממה זה ההבר אמר ל םד  בע

 המצווים ה׳ מלאכת מעושי משתדלים יותר שהם יראה השמים*) למלאבת
ה,  בעיר כהולך נפשם ובטהה ה׳ ממלאכת שקבלו במה הה1במנ שאלה מפני עלי
 , יפגע מה יודע איננו במדבר כהולך ואלה ,הולק למהלקת הזדמנו ולא) (נ״א ״שלא
ה. ומלומד למלהמה הלוץ בשלחים מזדיין* והוא  רואת שאתה מה ישיאך .ואל ב

 אלת כי ,הרבנים ר״ל ,המקבלים מרפיון רואה שאתה יעצלךמה ואל מהשתדלותם,
:ובצורה קדומה בעיר ערשותם על שוכנים ואלה / בהם להבצר מבצרים בקשו

,-l .אמר *(׳למזדמן
נהמד אוצר יהודה קול ,

ך  :זה כל3 דרכם יודע איגי .שמעתי ול>ו ראיתי לא לו לך שדברתי סה כי ,שמעתי ולא ראיתי לא ל
ם, אומרים כן כי ל״ד סימן אי ׳ ■ ■ ועלה הקר

 קבלת ובין קריאה אופן קבלת בין שיבדילו בדעתי
 בדרך דברי כה הלא ,ומחשבה מאומד העניניס ביאור

 בהקדמתו ראב״ע העיר וכבר ־כאמור. ומתן משא
 המסורת מעניני אף נעדרים היותם על התורה לפירוש

ם, והנקודות  הפתלתולים הצדוקים כי שם באמרו והפעמי
ם, יפרש כרצונו איש כל קי ם, במצות גם הפסו בחקי  ו

ל הקודש לשון הוצאות מדעת והם ע ם, קי  יתעו כן ר
ם  וכל ,דעתם על במצות יסמכו ואיך ,בדקדוקים נ

 שלא בעבור ,מחשבתם כפי צד אל מצד יהפכו רגע
 ,וכו' מבוארה צרכיה בכל אחת מצוה בהורה תמצא
כ: ל פ״ ב י א נ ה א א  למעלה שמענו זו שתים .וכו׳ רו
 האחת .המלך שנח נדדה עליהם אשר כ״ב סימן

 יותר עבודתם בהשתדלות דבקים הקראים בראותו
 לי שתבאר עתה ממך מבקש ואני שם וז״א ,מזולתם

 אותם רואה אני כי בקראים שאצלך במה ביאור קצת
 כי בראותו והשנית .מהרבנים יותר בעבודה משתדלים

 יאמרוהו, אשר בכל לקראים מסייע כחוב של פשסו
ה זזה  המשותף. הדפת לפי צדקתם על מורה הי

 ,ראשון אחרון על להשיבו כ״ג סימן ההל והחבר
 למלך הרחיב כי ועתה .עליו תשובתו הנה עד ונמשכה
 אמר כאילו הראשון, על לפקפק שב ,האחרון מספקו

 הפשס רודפי בגנות שפתחת מה עליו לסמוך הוא כדי
ד. ברחוק וקבלה וסברתם, מהתחכמותם מו  אבל תע

 מושבו ואיתן ועומד מונח במקומו הראשון ספקי עדיין
ץ א י כי בהחלה, כ נ ה א א ם רו ת ם או לי ד ת ש  ם
ל כ ם ב ח  דבר והוא ,מהרבנים יותר האל בעבודת כ

:זה ועל.מה זה למה לדעת הנפש מחליש ה מ . ה . ו זה
ה זה לז מ תי מ ר מ א ך ש ת ל ו מ כ ח ת ה ה  מ

הקבלה

 לבקש כחם ככל מתאמצים .כחם בכל* משתדלים
 המסוסרץםלהם, דברים לבאר ומדעתם מעצמם ונועמים סברוח

;אלהיט קרבת לבקש עורמים כי תסארתם שזה כסבור
ך. שאמרתי מטח זה לז  לאיומת החבר ערך כבר ל

 :והמצות התורה בעניני ההתחכמות בגנות ס״ג בסי׳
 שר& -נראה השמים למלאכת בעבורה והמתחכמים

 עבודס דרכי לחפש המתחכמים אותם ר״ל .משתדלים יותר
 ואין לאל, והתקרבות להם שבה שהוא נראה שמים במלאכת

 ידיעהם חסרון להשלים שכדי ועוחן, גרעון רק כן הדבר
 המצווים ה׳ מלאכת מעושי :רב ועורח השתדלות צריכים

ה.  מחויבים הם■ כיצד המצות סדר ■היודעיס מן יוסר עלי
 שאלה מפני נ הבורא מן מצווים שהם ממה אותם לעשות

 ואין בקבלתם מנוח מצאו הקבלה אחר ההולכים ר״ל . במנוחה
 כהולו 'וסירושיהס: הכתובים משמעות אחר לבקר צריכים
 ושאר הלסעיט מן ירא ואינו בעיר שהולך מי כמו .בעיר
 הזדמט ולא :קרב כלי לחגור לב נותן אינו ולכך פגעים

 ותשובוס טענות לבקש לב נותנים אינם הולק. למחלוקת
 מגה הקבלה שאור מאחר החולקים, נגד הכתובים בפירושי

 הקראים .במדבר כהולך ואלה :להם בטוח, והאמת להם
 הם ,עמם בל והקבלה הכתובים כיאור יודעים שאינם מאחר
 יום, ילד מה יודע שאינו במדבר ההולך כמו בעניניהם נבוכים

 ע'כ ,לחיות מאכל יהיה או הלסטים מן נפגע יהיה ואולי
 למלחמה. ידיו ומלמד מלחמה וכלי בחרבות עצמו מזיין

 הם דרכם יודעים שאין מאחר הקראים הם זה ובדמיון
 חרג הוא ושלח .הרבנים נגד ולטעון להתוכח תמיד מזומנים

 יסית אל .ישיאך זאל :ל״ב) (דה׳ב ומגנים לרוב שלח כמו
 תשובותיהם ועריכות טענותיהם הרבות .מהשתדלותם נ אותך

 לב נותנים הרבנים שאין ר״ל .המקבלים מרפיון : במקרא
 .כמו הכתובים פשט ביאור’ על ולדקדק המקראות אחר לרדוף
מבצרים בקשו :הכתובים על לחתור למודו שכל הקראי

להבצר
. ה ו מ תי מ ר מ א ך ש ת ל ו מ כ ח ת ה ה כו׳. מ ר ו  שעוררח הדברים לשני סבה היה בעימ אחד דנ

ך ^ ק ם, ץ ה ת כמו כי עלי מו כ ח ח ה והניחם הפשס לרדפם סבה להם היה מלבם בדו אשר והסברא ץ
כ הנותנת י י■ הסומך כי ,מבוארח הדברים וכונח .שמים במלאכת ועצום רב השתדלותם ג׳
מעלע ידיח קבלתו משגב מבצר כי עליו, שתו סביב אשר עם מרבבות יירא לא ,מרגוע לנפ״ו מנא קבלתו על

כי לא וקבלה בינתו על הסומך זה והסך חולק. למחלוקת ל, ב ק  לו לוחמים רבים ארבים למקום כהולך הוא י
ב. ב דו(דה״ב שלחו ואיש מלשון והוא ,וכו׳ ובחרבות בשלחים להזיייו היא צריו ק ועל ס  אלד, כי :כ״ג) בי
בגרונם אל רוממות משכבותם על ירננו בכבוד חסידים יעלזו הכתוב מאמר דרך על ^ ^

ר :יחרישון והם להם ילחם ה' כבוד, מנוחתם חהיה כי , וגו דם ב ות פ פ ו.-רב י ע ה ב מ דו ה ק ר צו ב היא .ו

״”״ ״ ; % למאוד?י?יהז׳י' בעבודתם השתדלו המה שגס הצבא״ה, כס על השמים ל׳מל׳אכת ״
״ ״ ״ ״ ״י׳ ״ * ׳’» ־,hr־־6 י«־ יל־־ ־ , ,to ,״מ.־,»-־

אמר הרבנים
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ח אחו! תורה על הזהירה התורה כי ,הוא ברין שאמרת מה כל הכוזרי אמר ל

 אחד כל סברת כפי התודות ירבו סברתם כפי והקראים ,אחד ומשפט
ת לו תתחדש יום בכל כי ,אחת תורה על יעמוד לא האחד כי ועוד ,מהם ע  ד

 ואם .דעתו בהעתקת שיעתק וצריך בטענה שישיבהו מי ויפנע ,דעתו ותוסיף
 שנכפור הדין ומן ,שקדמום מרבים או מאחד מקובלים הם כי נדע מסכימים נמצאם
 והדעת פלונית במצוה הסכמתם איך להם ונאמר ,ההסכמה ענין) (כ״א עליהם

 בנימין או ענן) (נ״א "עכן דעת היתה כן אמרו ם’וא רבים; פנים אל בה מכרעת
ת עצמם חייבו ,זולתם או שאול או  ויותר קדמון יותר שהוא ממי הקבלה טענ

 סמוכה החכמים ודעת ,יחידים ואלה רכים הם כי ,רבותינו ר״ל ,להאמין ראוי
.חולקים ואלה מסכימים והחכמים ,כלבד גרידא סברא ואלה ,מהנביאים הקבלה על

והחכמים
יהודה קול

 הכניניס מנהג כי קדומה ואמר מסיני. משה קגלח
 שעם בזה לך ואוסיפה .מאד חזקים להיותם הקדומים

 במנורה נאמרו ,מאליהן נעשים קדש של דברים כי שני
 אמת כי והכלל ,נושאיו אס נושא וארון ̂ תיעשה מקשה

:צדקו משפטי כל ולעולם ,לעולם ה׳
ל לח ה כ ת מ ר מ א ן ש די א ב , הו כו'  מאמר ו

 שאלה בקודמת הסבר דברי קיים המלך
:וכו׳ יפגע מה יודע איננו במדבר כהולך הקראים

 או לומר רוצה .דעתו ותוסיף דעת לו תתחדש
 על דבר איזה שיוסיף או ,וכל מכל דעת לו שתתחדש

י ויפגע :הקודמת דעתו .בטענה שישיבהו מ
: יפגע מה יודע איננו בקודמת החבר כמאמר כו׳ ו
ך רי צ ק ו ת ע . שי כו'  ואישו מעצמו נעתק כאילו ו
ה ואמר .הראשונה דעתו בהעתקת אחר לאיש ונהפך  ז
 אחד כל סברת כפי התורות ירבו כי שזכר מה כלפי
ם :וכו' יעמוד לא האחד כי ועוד ,מהם א ם ו א צ מ  נ

ם מי כי ס ע מ ד . נ כו'  לנמנע וקרוב קשה להיותו ו
 וסברתם מהתחכמותם תורה בדבר מסכימים היותם

מן וז״א שקדם. מי קבלת על שסמכו לולא ן ו י ד  ה
ר פו כ / שנ ו כ  עצמם הסכמת זו אין ספק בלי כי ו

 יום נעתקים היו רק עליה מתקיימים היו לא שא״כ
 זולתם קבלת על סמכו ודאי אלא ,שזכרנו וכמו יום

 ובכן ,רצויים רבים או אצלם רצוי מיחיד ששמטו בפה
 וכמו ̂ קבלתנו משמעת אל לסור עצמם מחייבים הס

ך. שיזכור מו  שנכפור הדין ומן אמרו נפרש או בס
 שנראה ונכון ראוי כי ,׳וכו ההסכמה ענין עליהם
תס הסכמתם שסבח יודעים אנו אין כאילו עצמנו  הי
 למען הסכימו איך ונשאלם הזולת, מן קבלתם מפני

ן ילכדו. בה אשר בתשובתם יכשלו נ ע ל ו או ש  ו
 רג בימי רשע מסה צץ אשר הם בדבריו הנזכרים

 באמרו הקבלה בספר הראב״ד כדבר ,ז״ל גאון יהודאי
ה בימיו ה צור מבית זה וענן בנו, ושאול ענן הי  הי

ם לגאק נסמך לא כן מפני פסול שמץ בו והכירו ,בהחלה היה זס״ח  ראש להיות השמים מן סייעוהו לא ןג
 הנביאים^ מפי החכמים קבלת מעל ישראל את להסית ועמד סרטון העלתה בלבו שהיתה הטינא ומפני גלות.
ם ם מפי כשרים פדי  שמוע לבלתי דין בית פי על ממרה זקן ונעשה ,זה בספר שסדרנו כמו ,כשרים עדי

 המינים נתדלדלו החרבן אחר כי ,טובים לא חוקים מלבו ובדא תלמידים והעמיד ספרים וחבר ,השופטים אל
ב: ,וחזקם ענן שעמד עד ולומד לפקפק עליך אדם לב יפול אל חולקים. ואלה מסכימים והחכמים ע׳׳

הלא

נחמד אוצר
 געענוה סונים ימיהם כל בדינים ידיטפם מעוני .בהם לחבצר

 :עלמשכבומם בכבוד ינויזו .ערשותם hy :הכהוביס השעי
 משה עד מדור דור אבותינו קבלת .שהיא .קדומד׳ בעיר

:מכשול לשום לחוש צריכים שאינם ,
ח ל ל  מחייב חורה הדין כך .הוא בדין שאמרת מה כ

 יהיה אחד ומשפט אחת תורה :להם נאמין שלא
 יחנהגו ישראל ■עדת שכל הכתוב במשמעות .ע״ו) לכם(במדבר

 בפירוש .אחד כל סברת בפי : אמד כאיש כולם בסורה
 .אחת תורה על יעמוד לא האחד כי ועוד :הכתוב

 אחרת, מורה לו שתהא יתכן הקראים מן אחד שכל בלבד לא ר״ל
 כי ,הזמן עם הרבה לתורות ישתנה האחד אותו שגם אלא
 אחר: בענין לו ויראה דעתו יתוסף ולמחר כך לו נראה היום

 דרך בלבו שיקבע אפשר ר״ל .בטענה שישיבהו מי ויפגע
 :סברחו לדחוס עליו המשיבים נגד לעמוד טענה וימצא מקש

 ליום דעתו ישתנה כאשר .דעתו בהעתקת שיעתק יצריו
 בדיני באמונתו אמר לאיש ויהיה בתורה טעמו ישתנה «מר

 מאחד מקובלים שחם נדע מסכימים נמצאם ואם : התולה
 ממשה קבלה להם' שאץ שמאחר ר״ל .שקדמום מרבים מו

 הקראים מן מאחד קבלו זה בו מסכימים שכולם זה
 שנכפור הדין ומן :שלפניהם ■ רבים מקראים או פקדמום
 שנאמר נותן הדין שורת ,שלהם .הסכמה ענין עליהם

 הסכמתם איך :מוטעה קבלתם ועיקר כך הסכימו שבשקר ,
 לפרש יש השכל שמצד מאחר זו הסכמה לכס מנין כלומר ,וכו׳

 .הקבלה טענת עצכע! חייבו :רבים אופנים על הכהוב
 הקודמים מן התורה משפטי לקבל שהדין מודים הס הרי ר״ל
 ר״ל :להאמין ראוי ויושר קדמון יותר שהוא וממי ,לנו

 קדמון שהוא ממי לקבל שראוי כשיודו הם הנה .רבותינו
 לדברי להאמין שיש יודו הרי ,להאמין ראוי יותר שהוא ומי

 ,להאמין ראוי שיותר וממי קדומה יותר מקבלה שהם רבותינו
 הם רבותינו .רכים הם כי :הנביאים מן היא פקבלהם

 .גרידא שברא :ירדדים הם ושאול ענן .ואלה :רבים
 .מסכימים והחכמים :ושאול ענן להם בדו אשר לגד סברא

 שהתורה מדות וגי״ג אחת, בקבלה מסכימים היזכמים כל
הדין, בהוצאה חז״ל בדברי מחלוקת נמצא אם ואף מ־רשחבהם,

כגר
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 מסברתם דנים היו אם ואפילו ח׳ יבחר אשר המקום מן דבריהם והחרמים

 תשובתם שישמיעוני יתן ומי .כן אינם ואלה ;לקבלם היה הדין מן נרידא
̂ באדר אדר בעבור הרבנים אחרי הולכים אותם רואה ואני ;הזה החדש בשאלת

והם
יהודה קול

 יתרון ומה ז״ל חכמינו בין ג״כ מצויה המחלוקת הלא
 בהקדמת הרמב״ם הנה כי זולתם; על בזה להם.

 לא כי ;לך יסך ובאמרתו יקוש מפח יצילך זרעים
 מפי המקובלים בפירושים פנים בשום מחלוקת נפלה
 בזמן מחלוקת מצאנו לא עתה ועד מאז שהרי ;משה

 ;החכמים בין אשי רב ועד משה מימות הזמנים מן
 עינו את יוציאו חבירו עין המוציא אחד שיאמר כדי

 בלבד כופר אלא אינו השני ויאמר ,בעין עין שנאמר
 שאמר במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא .לתת שחייב
 אתרוג שהוא אחד שיאמר כדי ,הדר ען פרי הכתוב
 ,'וכו זולתו או רמונים או חבושים שהם אחר ויאמר

 ועליהם ,מפה מפי מקובלים פירושים שכלן אמרו עד
 ופרכוותיה כללותיה נאמרו התורה כל אמרו דומיהם ועל

 ואין מקובלים שהם ׳אע״פ אבל מסיני; ודקדוקיה
 להוציא נוכל ;לנו הנתונה התורה מחכמת בהן מחלוקת

 והאסמכתות הסברות מדרכי בדרך הפירושים אלו ממנה
 אותם וכשהראה .במקרא המצויים והרמזים והראיות

 העיון במערכת זה על זה וחולקים מעיינים בגמרא
 ;להן והדומה הפירושים מאלו אחד על ראיות ומביאים

 רמונים יהיו אולי הדר ען הכתוב.פרי שאמר מה כגון
 הביאום לא הראיות אלו וכו׳; זולתם או חבושים או

מהראיות להם שנודע עד הענין עליהם שנשתבש מפני

נחמד אוצר
 וכדברי ;להורות כיצד הדינים בפשקי ידועים כללים לנו יש כבר
 הדכרים בעיקרי וכן כפלוני, הלכה ופלוני פלוני שאמרו כמו מי,
 לסדר בהקדמתו הרמב״ם בזה שהאריך וכמו מחלוקת, אין

 וכל בדעותיהם נפרדו אלו חולקים, ואלה זרעים,ע״ש:
 המקום מן בכתובים: סברתו כסי להורות רשות לו יש אחד

 למשסנז דבר ממך יפלא כי בתורה נאמר הנה ח׳. יבחר אשד
 אזי• המקום אל ועלית וקמת וגו׳ לדין דין ובין לדם דם בין

 אשל השופט ואל הלוים הכהנים אל ובאת בו, אלהיך ה׳ יבחר
 ועשית המשפט דבר את לך והגידו ודרשת ההם בימים יהיה

 ' ס׳ יבחר אשר ההוא המקום מן לך יגידו אשר הדבר פי על
 תלוי חז״ל קבלת שלשלת והנה .וגו׳ הדבר מן תסור לא וגו׳
 נסור שלא אנחנו ומחויבים בירושלים הגדול בב״ד שקבלו במה

 התורם ע״פ התורה עושין הקראים .כן איננז ואלה :ממנה
 : הקראים .שישמיעוני :מבבל ושאול ענן אותם שהורו

ה. החודש בשאלת  הכז׳ל על מלעיגים הקראים י הנה הז
 ער̂י והם ,בינינו עתה הנהוג העבור סוד חשבון שקבעו במה

 החדש האל שאמר מאחר באומרם ,הראיה ע״פ חדשים קובעין
 ובהל זמן בכל דוקא הראיה ע״פ לקדש הצווי היה לכם הזה

 הלבנה התחדשות מפני אלא חודש נקרא שלא באמרם ,מקום
 בא, בס׳ האברבנאל ג״כ זה זכר וכבר בחידושה, ובראייתה

 בענין ורגליהם ידיהם מצאו לא הם הלא הכוזרי אמר זה וכלפי
 בעבוד הרםנים אחד הולכים אותם דואה ואני זה:
שום מעביין שאין הרבנים עם הסשוים סנה באדד. אדר

חודש
שע ספק בלא ראינו אבל ,האלה ם לוקחים היו שהאחרוג עתה ועד מימ  מחלוקה בו ואין שנה בכל הלולב ע

 איברים דיני על וראייתם ,ההדס על ראייחם היא וכן ;המקובל הפירוש לזה בכחוב הנמצא הרמז על חקרנו אבל
כו', ממון בעונש ם, הדינין שם חלק וכבר קר>. זיל ו  מקובלים פירושים הראשון החלק כי וביאר לחמשהחלקי

 כך האחד כשיאמר אבל מחלוקה, בו אין וזה סברא, בדרך להוציאם ואפשר בכתוב רמז להם ויש משה מפי
 שזכרנו^ כמו עליהם ראיות ואין מסיני למשה הלכה בהם שנאמר הדינים הם השני החלק עליו. לדבר אין קבלתי

 שזכרנו, כמו מחלוקת בם ונפלו הסברא מדרך שהוציאו הדינים השלישי החלק עליו. חולק אין כן כמו וזה
פי בהם הדין ונפסק ל ב, ע  יש לדין ואם נקבל הלכה אומרים כך ומשום העיון, כשישתנה יקרה וזה הרו
ס .ע״כ ,וכו׳ משובה  אלו רבותינו דברי כל כי שכתב ,אמרתו אמתת וסוחרה צנה קבלתו בראש הלוי הראב״ד ג

 ראש מפי וסיעתו ישיבה ראש , וצדיק גדול חכם מפי וצדיק גדול מכם מקובלים כלם והגמרא המשנה חכמי
עתו, ישיבה סי  חכמי שכן וכל הגמרא חכמי ולעולם לברכה, כלם זכר מהנביאים שקבלו הגדולה כנסת מאנשי ו

 ואם .לתורה סייג לעשות כדי כלם בהסכמת שתקנו התקנות מן חון ,מלבם אמרו לא קען דבר אפילו המשנה
 הקהה אתה אף ,בדבריהם מסופק אני לכך מקומות בכמה שנחלקו מפני לומר מינות ריח בו שיש אדם לחשך

 עיקרה ששמעו בתולדותיה, אלא מצוה בעיקר לעולם רז״ל נחלקו ושלא ב״ד, פי על ממרה שהוא והודיעהו שיניו את
 ל(/ אס שבת נר מדליקין סב נחצקו לא בו כיוצא צרכן. כל שמשו שלא מפני תולדותיה על שאלום ולא מרבותיהם

 ועל , לא או ושחרית ערבית ק״ש לקרוא חובה אם נחלקו ולא מדליקין, אין ובמה מדליקין במה נחלקו מה ועל
 אולם .ע״כ ,דבריהם לכל וכן .בשחרית שמע אח קורין ומאימתי ,בערבית שמע אש קורין מאימתי נחלקו מה

 מזה רבים במקומות דעוחם חלוק על החבר שיורה מה וכפי הדינים בעיקרי אף קצה אין למחלוקתם הקראים
ם :ויתעודדו יקומו בהסכמתם וחכמינו ,ונפלו במחלוקתם יכשלו המה וע״כ ,המאמר ה רי ב ם מן ד קו מ  ה

ר ש ר א ח ב  :ל״ש סי׳ שיבאר וכמו וגו׳ המקום אל ועלית וגו' למשפע דבר ממך יפלא כי נאמר שעליו .ה׳ י
לו פי א ם ו ו א ם הי ני  המשפה ועל יורוך אשר התורה פי על אמרו מצד עלינו מומלח היחה v חובה כי .וכו׳ ד

 לך אומרים אפילו זה על ביארו וכבר ,ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה לך יאמרו אשר
ת :ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין מל ל א ש ש ב ד ח ה ה  הייתי נאמר ושם ,ל״ה סימן שהוזכרה .הז

אני :זה על מספקת תשובה הקראים שישיבוני רוצה ה ו א ם רו ת ם או כי ל רי הו ת ם א י נ ב ר ה .ה  הנ
בו, הקבלה פשפמ ואש יחפצון כתוב של פשומו קרבת אשר הקראים הפסה לעשות האביב חדש את ישמרו עז

במועדו
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ן חודש רמה וכשהשנה אדר^ ד פין מכור ג א אדרים ׳3 ש ק  ח
ם סס וכן ,גשנה אחר חדש שום זולשו לא  ממגרין שאץ מודי
ש כאדר דן  כסנהדרין וכמ׳ש ,מעכיין אין שוכ ניסן וכשמי

 אינו זה ודכר .כאדר ר׳ל אדר אלא ממכרין שאין י״כ) (דף
 ,וז״ל כא ס׳ כמכילתא הוכא זה דרשו חז׳ל ורק כשורה משרש
כו׳ לכם הוא ראשון  האכיכ חודש אס שמזר אומר יונסן ר׳ ו
ר, חודש זה ממכר אתה לאכיג הסמוך, חודש ד  והרמכ״ם א
 אדר אלא למולם מוסיסין ואץ ̂ וז״ל כשג ק״ה מהל׳ כס״ד

 מוסיסין מה ומפני ,שני ואדר ראשון אדרים,,אדר כ׳ ומושין
 זמן כאותו הפסח שיהיה כדי האביכ זמן מפני זה חידש

כ בזמן זה חודש שיהא ,האכיג חודש את שמור שנאמר  האני
 לא האל שאמר הזה שהחודש אומרים שהם מאחר והנה .טכ״ל
 ישראל קכלו ולא כחידושה הלכנה ראיית מל דוקא רק נאמר
 חודש טל זה הלא זה יתכן ואיך ,מיקר כל העיגורים משכון

מר, ניסן א  או® שומרים ניסן שחודש מודים טצמס והם נ
כ, חודש והוא הממה נחדשי לקכטו / האבי  שנשלמם הזמן ר

כ טל היתרה החמה שנת  שטוס כ״א יום י״א הלכנה חדשי י'
מודר״ד  פ׳3 הראכ׳ט וכ״כ הלבנה. מולד משכון לפי מלקים ו

 להסתכל כידם קבלה שיש אומרים הקראים ר״ל שהחולקים כא
 חודש כי זס אס זה מכחושיס הכתוכים וא״כ .האביכ כדבר

 חודש שיכוץ אפשר ואי ,כנודט ל״א ופטם ל׳ פטם הממה
 צריו שבאמת יאמרו ואם .פנים בשום הירח לראיית המסה
 ניסן ר״ח שיהיה מד שלם חודש הטבור יהיה אבל השנה לטבר
 החיוב לדמסם הלא זה יתכן ואיך .החדשה הלבנה שנראה גטת

סן ר״ח למשות  למבר רשות ואין ,דוקא הירח ראיית טס ני
 כיום אם שאפילו ידוט והנה .האביב נמשך אם דוקא רק שנה
שם אין הקראים והנה לטבר, צריך האביב נמשך אחד ד  יו

 שתראה אפשר והנה ,החדשה הלבנה תראה מסי אדר בסוף
 בחודש פסח יהיה לא וא״כ אדר של ל׳ כיום החדשה הלבצה
 יום סד תראה שלא ואפשר להתטבר, השנה צריכה ואז האביב

 ט ,השנה לטכר יודטים איך וא״כ .טבור צריך אין ואז ל״א
 מטברין שאין לטבר, רשות אין שוב החודש נראה שכבר אחי
, הוא כבר וזה אדר אל« סן י  הם השנים של המיבורים והנה נ

 כמס מטברין שאץ או כדין שלא שממברין או אצלם, פקונהלים
ם , pהצו ל ^  בזמן ר^ילו נכון שהכל ודאי חכמינן לדטס ז

ץ סהיו ש ־  אצלם היה הטבור שחודש לסי ,הראיה סי מל ^
ש  ניסן ר״ח יהיה לא אם חוששץ היו ולא יום שלשים או »ד
 ל׳ אדר ויהיה אדר חודש יתטבר אם וכשראו ,הראיה כמס
 מטברין היו לא ,התקופה) (ר״ל האכיב בזמן הפסח יהיה יום

 חששו ולא ,אחד יום ניסן ר״ח ודוחין אדר מטברין רק השנה
 בסנהדרין אדר(וכמ׳׳ש של ל׳ כיוס יהיה אם הירח ראיית טל
/ דף  שאם ק״ה מסל׳ בס״ד הרמב״ם וכ״כ ,לאדר) ולטבריה י

ק תקופת היסה י  היא ואם ,מסכרץ אח״ז או כניסן בט״ז נ
 שהר^־אים ובאמת .בגמרא וכאמור אדר מטברץ ודאי נט״ו
 להם תפסו השנים של בטיבורים מבוכתם שהרגישו מפני

 שנים בי״נו וטושין ,שנה מבור בסוד היום נוהגין שאנו מנהגנו
׳ ג׳ שהם טיבוריס •׳ ס, י״ז י״ד י״א ח׳ ו ״  שאנחנו כמו י

 שמצם ואומר בד״ה בא בס׳ האברבנאל ג״כ וכמ״ש ,ששים
כו׳ ם שהקראים ו ד ר  הטיבורים וטושין הרבנים א«■ בזה ע

 ט״פ החדשים שקובטים להם גיולה חרפה וזה ,הנזכר בסדר
 בטל אמריט נגררים ובסיבורים ,הביס בפני שנהגו כמו הראיה
^ שאנחנו המשכון כסי אותם וקובטין מ־מם ב ט ם: מ ו הי

חם , ו

 האביג סודש אס שמור ראה ס׳ כמששס־כחוב כמועדו
 ה׳ הוציאך האביב בחודש הי אלהיך לה׳ ססח ומשיח
ם גם יעברו כן פל ,׳וגו אלהיך  כמונו השנים אח ה
 שבועוס באביב/ שסס בזמנם^ המועדים יבואו למען

ק .באסיף וסוכוח ,בקציר ב  ומועדים חדשים יחשבו ו
 ישןו העבור וע״י ,הישר ססר על כחוב7הלבגה לימוח
ם הלבנה שנוח  שמש חבואוח ממגד כי / החמה שנוח ע

f בכחוב המוזכרים ואסיף קציר אביב זמני יתחדשו  
 שחו לא אמנם לאלהים. חפלה נחנו לא זאת ובכל
 אחרים דברים שם שיש עליו,להאמין הקבלה עדי איש

ם/ אח לעבר ראוי שבשבילן האביב זולתי ר ש  כלם ה
 פ״ד להרמב״ם החודש קידוש בהלטח לך באו נקבצים

 .והגמרא המשנה ממקומות אחד לאחד שם לוקעו אשר
 בזם הקראים משפמי יורו ראה פ׳ הראב״ע ודברי
 בעבור כן נקרא / האביב חודש אח .באמרו ליעקב
 ט אמרו והמכחישים ממצרים^ בצאתם אביב בו שהיה

 / הבליהם על השיבותי וכבר / אביב בלא פסח נעשה לא
ם ד / וכו' לאביב מסתכל היה ב״ד כי נודה אנחנו ג  ע

 חודש הנו האביב ימצא כאשר ראשון וסעם אמרו
חס אס ,החדשים לספור יחל משם כי ,הראשון  הי

ס ,זה על נחוש לא י״ג או חודש י״ב שעברה שנה  ח
ם העתיקו ז״ל קדמונינו רק ,ראשון מעם  האביב ע

 הדבר והוא .ע״כ / אמת דבריהם וכל אחרים דברים
ה .לאמר פרעה אל בא פ׳ דבר אשר  לו אחן עס
 אל מסתכלים הץ המקדש בבית שישראל אע״פ ,כלל

ה לא האביב,  לביס אם כי להם מסור השנה עבור הי
 ככתוב מהאביב מוץ אחרים לדברים מססכל שהיה דין

כ. במשנה,  סן ראיה לך אתן הנה נאמר ושם ע״
 המלך וץעץ דכתיב בב״ד תצויס שהמועדים המקרא
 קבלס היתה ואס ,השני בחודש פסח לעשות חזקיהו

 על החולקים אמרו כאשר האביב לדבר להסתכל בידם
ל ,  / וכו׳ השני בחדש פסח לקבוע עצה לקח למה ,מ״

לס איך לדעח ידים השיגה לא אלה ובכל .ע״כ  י
ס שהרי ,אליהם צרכם ומה הרבנים אנזרי הקראים  עיני

ע. האביב מס אם יראו הלא להם  אנכי ואולם הגי
 צריטם עצמו האביב בענין כי הדעת בתחלח הרואה

 בהשקפות תלוי משפסו שהרי ,הרבנים על לסמוך הם
ם יחיו ועליהם ,ז״ל מחכמינו מסודרות שומת  / המה ג
ד החודש קידוש בהלסח הרמב״ם ספי היוצא וככל  פי
. ^ ש, בה שמוסיפין היא משברת שנה ו ד  ואין מ

ר, אלא לשלם מוסיפין  שני שנה אומה ועושים אד
ם מה ומפני שני. ואדר ראשץ אדר אדרים פי  שסי

ה, חודש ר ז ב, זמן מפ  באותו הפסח שיהיה כדי האבי
מן,  זה חודש שיהיה האביב חודש את שמור שנאמר ז
ס הזה החודש הוספת ולולא ,האביב בזמן *ו  בא ה

 על .הגששם בימות ופעמים החסה בימית פעמים
שחו על השנה, אח מעברים סימנים שלשה  על החקו

ויודעץ מחשבים ב״ד כיצד ,האילן פירוח ועל האביב
 זה זמן אחר או בניסן בס״ז ניסן תקופת תהיה אם

 pוסעב שמכץ זה סימן ועל ,האביב בזמן הפסח שיהיה כדי שני אדר ניסן אוחו ויעשו השנה אותה העברין
 סירוס צמחו ולא הוא אסל עדיץ אלא האביב הגיע לא שעדיין ב״ד ראו אם וכו אחר. לסימן חוששץ .־אין

קודם שהתקופה ואע׳׳פ ,השנה אח ומעברים אלו סימנים שני על סומכים הפסח, בזמן לצמוח שדרכן האילן
לס״ז
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t בתשרי בתשעה כפור צום צמתם איך תשרי ירח בראיית להם מקשים וחם

הלא
נחמד אוצר

ם והם שי ק ת להם מ איי ר ח ב ר  h מקשים הקראים .הי
 המולדות, ע״פ ר״ה ועושין החשכון ע״פ טכשיו שקוגטים הרכניס

 כיום הראיה ליום קודם הוא כחשכזן שקוכעין זה יום והנה
ס וכמ׳ש .אחד ה ריש הרמכ׳ ה מהל' פ׳  שאין כזמן ,וז׳ל ק׳
 היום כו מחשכים שאנו זה החשכון ט״פ קוכטים סנהדרין שם

 כז שקוכעין יום שהיה פטמים אלא לראיה, נזקקים ואין
 וזם ,אחריו או כיום לו קודם או הראיה יום הוא זה נחשכון
 ,למטרכ שהם וכארצות פלא הוא כיום הראיה לאחר שיהיה
 אינו שלנו שהקכיטוה מה כטיניהם שקשה הוא וזאת .טכ׳ל
 הוקשה לא והנה .לפטמים אחד יום ככדי הראיה ליום מכוון

 שאי מאחר ,הראיה אחר הקכיטה יהיה אם הקדימה מן להם
ע טל לא אם הראיה יום אחר החשכון יום שיהיה אפשר  ד

 טושיה שאנו המוקדם מן הקשו אמנם .הרמכ״ם וכמ״ש פלא
 אחד כיום מאוחרת שהראיה ואפשר החשכון ט״פ תשרי ר״ח
ך :שלם ם אי ת מ ם צ ה כשור צו ע ש ת רי ב ש ת שהטשירי .ב

לפי

יהודה קול
 מצוי האביב שיהיה כדי מעברין הן הרי בניסן לס״ז

 שיהיו וכדי בניסן בס״ז התנופה עמר ממנו להקריב
 מרצות שלש ועל .האביב זמן כל כדרך צומחים השירות

ה ארן על / באביב סומכים היו ד ס  הירדן עבר ועל י
ע ואם ,הגליל זעל־  מאלו ארצות בפתי האביב הגי

ע ואם מעברין, אין הגיע לא מאלו ובאחת  באחת הגי
ע וצא מהן  צמחו לא עדיין אם ,מעברין בשצ׳ןם הגי

 שמעברים העיקר שהן הדברים הז ואלו .האילן שירות
 דברים שם ויש .החמה שני השנים שיהיו הדי בשבילם
 ואלו הצורך משני בשבילן מעברין ב״ד שהיו אחרים

 לידיעת מתיחסים אלה כל להיות והנה .ע״כ ,וכו׳ הן
 ומכללם ,ויסעו יחנו הקראים גס שיו שעל האביב חדש
 תלוי והוא החשבון, ע״י התקושות ענין הוא הנראה לשי

ם נליבי וקראוהו שרים חפרוהו בביאור  ז״ל קדמונינו ע
 עולם יסוד בעל כתב בשניהם שלא שבחם מקצת אשר

ם ,זולתם ובמקומות וז' ש״ו ד׳ מאמר  צהס יעשו לא אם להם תמצא מאין באביב יסמכון עליהם אשר המקומות ידיעת ג
 נשואות שעיניהם שסתם לשי’ הרבנים,אף אחרי זה בעבור שילכו להם היה ראוי כן על הספק, מן להסתלק רבנים או רב

 מששעץ ולכל דבריו לכל החביב לצורך השנה עבור בענין אמר כאילו באדר אדר בעבור אמרו יהיה והנה .בלבד לאביב
 ,לעבר צריך אם נודע יהיה ובו ,לאביב סמוך היותו משני אדר בחדש לעשותו שהורגלנו מה והוא .למעלה שזכרנו
 לא ניסן ומשנכנס ,לכן קודם ענינו נודע היה שלא מה ,כאמור האילן שירות צמחו ולא האביב הגיע לא שעדיין מחמת

 זה כל נכלל וכבר .בשביעי תשרי יבא שלא נמצא אחר ניסן הוספנו ואס השנה, להדשי ראשון הוא כי לעבר נכון היה
 מפני וי״ל ,החדשים משאר יותר אדר חדש מעברים למה וא״ח וז״ל הפורים תשלות בסדר האבודרה״ם שכתב במה

 העשירי בחדש שנאמר עשירי שיהא צריך ג״כ וסבת .לחדש באחד השביעי בחדש שנאמר שביעי תשרי שיהא ;וצריך
 משני נמי אי אמרו עד ̂ וכו׳ אדר חדש הוא עשר שנים לחדש שנאמר משום מעברין אין ג״כ ושבס ,סבת חדש הוא

ס מוכרחות ראיות הנה והן .ע״כ ,לא אם האביב משני לעבר צריך אם נודע יהיה ובו לאביב סמוך הוא אדר שחדש  ג
 למנוייו חדש מה מתעברת ושנה מהעבר וחדש הואיל אומר יצחק ר' ,במכילתא ז״ל שהורונו מה מלבד ,הקראים אצל
 תוסשת אין שנה אף בסוף אלא עבורו תוסשת אין חדש מה ,בשנה) שלם וחדש בחדש שלם יום לסטייה(ר״ל שנה אף

 השנס אח מעברין שאין מלמד למועדה הזאת החקה את ושמרתם דרשו ועוד .ע״כ אדר, חדש והוא ,בסוף אלא עבורה
א  ויהודה אמרו אחרי כי בהר פ' להראב״ע כחוב נמצא מאשר נוקפו אדם לב ועדיין .ע״כ ,למועד הסמוך בפרק ^

 דבר. האלה וכדברים הצדוקים כלפי פניו אח הסב ,דבריו והכחיש השמש בחשבון מונים היו ישראל כי אמר הפרסי
 קרובים חדשים מספר המחשבים בקשו רק ,כלל שנה ללבנה אין כי דע ,הלבנה שנח על שהדה האומרים והצדוקים

 חדשי מימות לחדש קרוב נחלק שיהיה •לחמה מספר בקשו והמחשבים חדש לחמה אין כאשר ,י״ב ומצאום החמה לשנה
 עושה ב״ד היה לעולם כי חז״ל העתיקו כן על .החמה לשנות בסוף ישובו ושנותינו ללבנה הם חדשיס כן על ,הלבנה

ם רי עבו  ידוע המחזור וסוד הלבנה, ראיית ע״ש חדש בכל קובעים שהיו אע״ש מסיני, למשה הלכה ממזור בכל ז׳
 מזה מקצה והקראים ,החמה לשנת בנמוהו מזה מקצה הוא הארסי שיהודה מבואר נראה .ע״כ ,המזלוח סחכמת
ם ח «ו  על שם דברו וזהו .האלה ההפכים שני בין המקבץ העבור סוד על בהתיצבט בתוך ואנחט ,הלבנה לשנת נ

, כאשר וחורף וקין וחוס מקור הימים שוב עד שנה ,ימים .וז׳׳ל גאולתו תהיה ימים  השמש שוב סבתם כי היו
כ. ,מעוברת ואס ללבנה אס לחמה אם חמימה שנה על לקבלה צריכים אנחנו והנה למקומה. ״  שני שם שם ע

 בהשבת הרבנים אחר נמשכים הצדוקים שאין זה סכל והתבאר .בינתים והמכריע זה לשמת זה אח הקצוות
ה, לשנות הלבנה שטח מ ח  שכתב הראב׳׳ע דברי ג״כ יורו וככה .הנה עד זכרנו אשר מכל תמלא לא הנאש וגם ה

^ ו א  דרך היא ,הלבנה חדשי תמיד וחדשינו החמה שנוח המחזור בכל שטחינו כלל שוב כי ארעה) אל בא (א׳ ג
 ולתנאה לאיתנה מבוכתנו שבא והנה .בה הלק לקראים ואין בקבלתו הש״י בה הדריכט אשר לנו, מיוחדת ישרה

 בראשית הבר של מסעמו זה על להשיב נתחכמה הבה .הלז בעבור הרבטם אחרי לכתם ידענו לא כי הראשון,
 כהות כתות הם והנה ,וכו׳ מהם אהד כל סברת כפי התורות ירבו סברתם כאי הקראים כי ,לאמר זו אסקא

ח. שמה יהיה אשר אל בכה אומר חה בכה אומר זה הבלה מלאכי של רו  החבר דברי אלא לנו אין ואנו ה
^ן ההולכים הקראים נגד מלחמתו סרך העורך ח  לשי אמנם כי שקדם, כמו הרבנים דרך אחרי העבור ב
 :ונו׳ האביב הדש אח שמור באמרו אותם הלוחץ הכתוב אשט לחץ מצד ענינם זה הללו הכתות רוב הנראה

ם מקשים והם ה . תשרי ירח בראיית ל כו׳ למעשה שכיון רהיה היה הדעת בראשית רומי על העולה ו
שאירע
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 להס הוקשה שלא ומה .הראיה לסי משיטי הוא השגוננז
 לפי ,חמן פסח של גשגיטי אוכלים אנו אין מועדים משאר

 שעופין וכמו ,טובים ימים ב' בעשיית לתקן אפשר הענין שזה
 ואולם ,ימים שמנה ופסח טובים ימים שני ישראל ברוב גאמת

 הראשונים וכתבו ,אחד יום רק אצלנו טושים שאין כיוהכ״ם
ס ט  ופשיטא יום מבעוד תוסשן צריך סיוהכ׳ם מפני שהוא מ

 צריכים היינו כן ואם הרבנים^ לדטת באכילה אסור שהלילה
 וכנזכר לסכנה, וחששו ,רצוסיס לילות ושני ימים שני להתענות

 דכפורי יומא כולא בתעניהא יתיב נחמן רב כ״א) cp( גר״ה
 במערבא, רבא יומא למחר ליה אמר גברא האי אתי לאורתא

 פירש׳י אחריתו, תהא דם ליה אמר וכו׳ את מהיכן ליה אמר
 ושני ימים שני להתענות שתזקיקני ידך אל מת הריני ו״ל

 באכילה אסור שהלילה מודים שאינם ®ןקראיס ובאמת .לילות
 ,אמור פ׳ הראב״ע מדברי כנראה יוהכ׳פ ימים שני עושים

 רק מתענים שאין האלו שבזמנים הלךאיס על שאועריס
 הרב כן גם וכמ״ש ,תורתם שנשתנה הדבר קרוב ,אחד יום

יוה״ס עושים שאנחנו עלינו אומרים הם ולכן ,יהודה קול על1
בתשעה

 ישראל מגמלי יהושע ורבי גמליאל לרבן שאירע
ק המפורפמים  עליהם שפואר מה כפי ,הפבור בחו

 ראינוהו ואמרו שנים באו כאשר ,פ״ב ר״ה במשנח
, וקבלן נראה לא עבורו ובליל בזמנו ג ״  שראוהו נר״ל ר

 לא גמליאל ורבן ל״א^ ליל ראוהו ולא שלשים ליל
ל׳ ליל נראה שהירס מאמין היוחו מפני האמינס

 בליל ונסתר השמש אל ושב אחור נרתע כך ואחר
 בשם בראייתו שהעידו בעדות האמינם אבל ל״א,

 חלשס שמא השני בלילה ראוהו שלא ומה הראיה
 דוסא ר' אסר .הרגישו) ולא ערפל כסהו או ראותם

 האשה על מעידים היאך הם שקר עדי הרכינס בן
ס א״ל שניה. בין כריסה ולמחר שילדה א רו ע פ הו י  ר׳

 עליך גוזרני גמליאל רבן לו שלח דבריך. את אני
 להיום שחל ביוהכ״ש ובמפות^ במקלך אצלי שתבוא

 לי יש א״ל ,מיצר עקיבא רבי ימצאו הלך .בחשבונך
/ גמליאל רבן שעשה מה שכל ללמוד שו  אלם שנאמר ע
מק כין ,אתם תקראו אשר קדש מקראי ה׳ מועדי  בז

 אחר לדון אנו באים אם א״ל הרכינס, בן דוסא רבי אצל לו בא .אלו אלא מועדות לי אין בזמנן שלא בין
ת  ויעל שנאמר ̂ עכשיו ופד משה מימות שעמד וב״ד ב״ד כל אחר לדון אנו צריכים גמליאל רבן של דינו גי

 שלשה שכל ללמד אלא זקנים של שמותן נתפרשו לא ולמה ,ישראל מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן עשה
ק אצל ליבנה והלך בידו ומעותיו מקלו נמל .משה של דינו כבית הוא הרי ישראל על ב״ד שעמדו ושלשה  ר

f ותלמידי רבי בשלום בוא א״ל ,ראשו על ונשקו גמליאל רבן עמד .בחשבונו יותwלר יוהכ״ס שמל בינם גמליאל  
רי, שקבלת ותלמידי בחכמה, רבי כ, דב ״  צרק כפור צום היה יהושע ורבי דוסא רבי חשבון לסי והנה פ

ך באמרו שכיון אפשר ולזה לחדש, בתשעה גמליאל ם אי ת מ ם צ ר צו פו לבתשרי בתשעה כ כ ו  כוונתם ,
ל. חכמינו על רפה דבה להוציא ״ ה, דעתי נמה לא אמנם ז  לשונם את הדריכו כי מורה הלשון שהרי בז
ם לפי ,היוצא המתמיד הקלקול מצד עלינו בהקשותס שקר קשתם ת  על אשר בידינו המחוקן העבור מתוכן דע

 שאלול העבור מחשבון בידינו. שהושרש במה עיניהם נחנו כי אמרתי ק על .מועדינו בקביעות ונבוא נצא פיו
 לקבוע הראיה כפי יאות ולפיכך ,כך אחר תהיה הירח שראיית רבות פעמים יקרה והנה לעולם', מסר
 מפני אלול על וכו׳ יוצאים שלוחים היו חדשים ששה על דר״ה פ״ק ששנינו וכמו ,ל״א ביום השנה ראש
 להם נודע אס ,לאלול שלשים ביום מצפין שישבו כדי פ״ג החדש קידוש בהל׳ הרמב״ס כתב זה ופל .ר״ה

 קדש ל״א ויום קדש ל' יום נוהגים להם נודע לא ואס ,בלבד קדש היום אותו נוהגים ל׳ יום ב״ד שקדשו
ט׳  שכתב וכמו ,כצל הראיה אל סנות מאין שלשים במם מסמרות קבענו המשבק סי על ואנחנו .ע"כ ,ו

 ממשבים שאנו זה החשבון ■פ ע קובעים סנהדרין שם שאין ובזמן וז״ל, ה׳ פ׳ ראש החדש קידוש בה' הרמב״ס
ם ואין המס בו ם אלא ,לראיה מקקי  לן קודם או הראיה יום הוא זה בחשבון ט שקובעים יום שהיה פעמי

ם, אמריו או במס ם, הראיה לאחר שיהיה וזה■ ביו מ א, פלא ב כ. ישראל, ארן למערב שהן ובארצות הו ״  ע
 וסזס להראות, הירח בהתאחר אמד מם הקביעות מהקדמת עלינו להקשות מקום הקראים ימצאו כן ועל

רי. במקום תשיעי יהיה כי וסמל מוקדם אצלנו הכפור שצום דעתם לסי ימשך  הבינו ולא ידעו ולא עשי
ס שם כשהיו הראיה עדי ע״ס שקובעים הם ב״ד אלא קובעת הראיה שאין ט מו  דין נמסר להם אשר בא״י ס

 הדרך פי על ענינו נמשך הסמיכה בישול ואחר ,פ״ה ד׳ מאמר עולם יסוד בעל שזכר כמו ,משפסיו לכל זה
ר והמועדים החדשים ראשי קבוע דין היה שבררנו זה וכפי ,וז״ל פ״ו שם שכתב ט ע »ן בזמן השנים ו א ר  ה
ט״ וסוער הולך הוא הגלות ים כי באחרונה שעמדו והזקנים החכמים וראן ,הסמיכה שבשלה עד ב״ד ע״פ  ז

מה, בקצוי ומתפזרים ודלים הולכים וישראל וכו׳ מתדלדלת והחכמה  פצ כלס להסטס כן לפי היה ולא אד
ט׳ כלס ישראל חכמי אז י להם עמדו ,וכו׳ בארן סמוך ב״ד נשאר ולא הראיה  עצה על כלס עליהם והסכימו ו
ה טנ חה, נ ה, נסתייעו השמים מן ונכו ם הדפים ראשי ובקביעת השנים לעטר והחקיש לש ויסדו עלי  והמועדי

טן החבטן ע״ס כלס ישראל דלעשות . עתה בידיש המסור והמתוקן הנ ס' ו ס ה p מ n ומסורה קבלה היתה 
ע דין ויבשל סמוך ב״ד ישאר שלא העושת כשיגרמו כי מהנביאים בידם ט ק ק הראיה סי על ה ט  לנהוג .מ

פ ולעשות ־האמור המתוקן המשטן ע״ ר לנהוג כלומר , ט ת המנויים י״ש של המהזורוח בכל השנים ע א ט  מב
ס גו״ח סדר על נוהג העולם ח״  הפסה ולא ,אג״ו בימי יוהכ״ס ולא ,אד״ו בימי ר״ה לקטע ושלא ,לעולם א

ה ונתפשם בד״ו. בימי לו אומו וקבלו ישראל בכל ז , מהר ^י ר  צדק, מורה שיבא עד ממש לסור ואין סי
ס א״י בני והחזיקו ג זה פ מני הם ב ח סופד לפשות אטתי ר צ ע ו מ ! רה, ככתוב בלבד אחד יום והסכות ^ הו  ב

ם מני אותו ששים היו לכן קודם שלשלס מר״ה חון מי ן ,י מ ק ובכל מקום בבל שלעולם פיוהכ״ס ז  עשו ז
ד, אחד יום אוהו ב ה זה נכלל אחרים ובדברים .rע ב; פ וז״ל, •ה׳ מועדי על אמור פ׳ הראב״ע שכתב ב

יהכלג
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DK או כשיעברו תשרי או אי׳ול ההוא החדש אם יודעים אינם והם ,יבושו הלא

הוא
נחמד אוצר

א :לתחרי כתשעה ל שו ה בו  סניהס כלמה הכסה הלא .י
הם :אסד כיום עלינו מדקדקים■ שהם ם ו ם אינ דעי  אם יו

ש ד ה א ה הו ל ה לו רי או א ש רו ת ב ע שי  שהולכים ר״ל .כ
 מדי עכור השנה צריכה מתי דעת מכלי עכורים כסדר חשכים

 להס נולד אלול חודש כשיגיע השנה עיכרו אם הנה .תורה
 או ,אלול החדש זה והרי שלהם העכור היה כדין אם ספק
מקולקלים הם ונמצא ,תשרי הוא וכבר עיגרו כדין שלא שמא

בצום

יהורה קול
,כגלוח העכור על שנסמוך לנו העתיקו שמז״ל והכלל  

 אחר דכר לעשות נוכל ולא נכיאים מפי קבלנו וכן
 החנוך ספר בעל כתב אשר וזאת .ע״כ ,ממנו וויד
 ואם וז״ל/ החדש קידוש מצות על פרעה אל בא פ׳

 חכמים לנו שאין היום עושים אנו היאך כן אם משאל
 רבי של בנו הנשיא הלל שר' קבלנו שכן דע ,סמוכים

רן; ונסמך בדורו גדול שהיה הנשיא יהודה א  והוא ב
 חדשים קידש הוא ;העבור חשבון לנו שהקן ,החכם
ק ועל !אליהו שיבא עד לבא העתידים שנים זעבר  היו יכולים זו קושיא ואת .ע״כ ,היום סומכים אנו ז

 חסל חשבוננו לפי לניסן הסמוך אדר כל שהרי ,בכרת ’ הוא שגם ,בפסח רזמץ לענין ג״כ לעשותה הקראים
 המועד קדימת מצד פסח של בשביעי חמץ אוכלים ונמצאנו להתמהמה יכולה׳ הראיה היתה שם וגם ,לעולם

 של בשביעי החמץ ענין כי !מושבותם <כל ישראל לכל הכוללת הפיסהם שזכר לומר יש .הראוי על אחד יום
 לשמונה וגם לשבעה חלק נתנו בו אשר גליות של שני סוב ביום המורגלים מירושלים הרחוקים יכלול לא פסח

 אין בענינו נכלל ישראל כל הרי בלבד אחד יום המקומות בכל להיותו כפור צום אך ,כריתתן מידי ונפסרו
 חוצה רק המה ישראל בארץ לא אודותם על שהספור ההם שהקראים וכ״ש ,שיחשובו מה לפי מתפיסתם גקי

ה;  שני היו״ס מפני בפסה חמין על ממש בדבריהם היה לא ובחקם אצלם; המונים עם היתה ותפיסתם ל
 על היום עוד קובעים והנם ;המועדים בקביעות הקראים מנתיבות שמץ אזני לקהה וכבר .במשפפם הנהוג

מו. על איש איש הראיה פי  שכוונה להאמין יש לשונו. זה דבר מגדוליהם אהד ספר על כתוב ונמצא מקו
 המרחב כפי המראה קשת שנשתנה הירח ראייה בענין שמשבשים מה ואולם ,הראיה פי על החדש לקדש התורה

 אמנם .הדבר יהיה איך עבים יקרו אם גם ,יראה לא אחר ובמקום אמד במקום ויראה השוה מקו לצד
 פל מקדשים היו אחרים למקומות ממקומם וגלו נביאים להם שהיו בזמן ישראל כי בידוע הקשת שנוי מפני

 כי ;למחר ומהם ,היום מקדשים יהיו שמהם לחוש ואין ;הקשת לשנוי חששו ולא המקום כפי הראיה פי
ה מרחב כפי למקום מקום בין יש ;כרת חייב שהמחלל שבת מצות הנה סי  שפות ושלש שעות ושתי שעה מ

 בזמן היה כך בזמננו שהוא כפי ;העבים מניעת מפני ואולם .בירח הדין הוא ,המקום כפי תלויה והמצוה
 בדבר בה להתנהג התורה ־הכשירה הדעת זאת כי ,ההקרבה פי על עושים היו פנים כל ועל ,המלכות

 שכתב אמור פ' להראב״ע ומצאתי .ע״כ ;בידינו שיבא מה עלי הדין הוא ;מצות בספר שביארנו כמו המסופק
 היה המולד על אם גסר״ד בשנת כי ,הדחיות בעבור יועילם מה ימים שני יוהכ״פ והמתענים ה' מועדי על

 להם יקרה וכן אחרת; שנה בעבור שנתנו חשבון אנחנו נעוות למה וכי לקביעותנו; בשמונה שיתענו ראוי
ת ימים שני להתענות נוהגים ושהם נאמרו הדברים הללו הקראים שעל ונראה .ע"כ ,הראיה עם ^  מספק ל

 קושייתם ותהיה בערב; לחדש בתשעה נפשותיכם את ועניתם הכתוב 'שאמר במה נתלו .ואולי לעשירי; השיעי
 ;המועדות מפני השרי ועל בררנו כאשר ר״ה מפני באלול יוצאים שהשלוחים דר״ה פ״ק ששנינו מה מצד אלינו
 להגיע שיכולים מקום עד והולכים המחרה ליום יוצאים השלוחים לתשרי ב״ד שקדשוהו לאחר כי רש״י ופי'
 יהיה והיה וסכות; ביוהכ״פ נוקפס לבם יהא שלא כדי לאו ואם לאלול ב״ד עברו אם ומודיעים סחג עד

 יצומו פעמים חז״ל הקוני לפי כי ;יוהכ״פ קודם אליהם להגיע השלוחים יוכלו שלא הרחוקים על גמגומם
 כי יד כתיבת הלקס שבולי בשם אומרים ושמעתי .ידעו לא והם החודש את ב״ד שעברו כשנזדמן בתשיעי

 האוכל כל חז״ל אמרו זה ושעל זכרתי; אשר כתוב של פשומו מכח לבד בתשיעי להתענות הקראים מנהג
 מתענים שאינם היום מהם הנמצאים על לי הוגד שהוגד היות ועם ;ועשירי תשיעי התענה כאילו בתשיעי

ה; ועד מאז תורתם שנשתניה הוא קרוב אפשר הלא לבד; אהד יום זולתי ת  ההורות ירבו סברתם כפי צי ע
כרו כי ולבשת; לכלמה נפשם לכפוף להם וראוי חכמינו; לפעמי הכינו רשת הקראים והנה שקדם. ■כמו

א אמרו וזהו . בתוכה נפלו שיחה לפניהם ל שו ה בו ם י ה ם ו נ ם אי עי ד ו בהוציאם יבושו לא האם ר״ל .וכו' י
 חכמינו הישרת לולא באמת תשרי הדש הוא איזה יודעים אינם עצמם הקראים והלא ,חכמינו על זו דבה
 כשיעברו והנה . קיר כעורים יגששו הם רק זאת לדעת מעצמם החבולה להם אין כי ;לפינים להם היתה •אשר
 ידעו עצמם מחכמת. לא ,עקבותיהם אחר בזה להמשך כמנהגם חכמינו; יורום אשר התורה פי על השנה את

ד תלונתם היהה ושעליו ממנו בעשירי הצום בו שיקרה ההוא החדש ויבינו  אלול חדש הוא האס הרבנים ע
 הוא הרי ;עברוה כאשר להתעבר ראויה ההיא השנה היתה ובתמים באמת שאם בזה והכונה ,'וכו השרי או

 היתה לא ואס בתשרי. בתשעה’כפור צום צמתם איך כשאמרו בדבריהם אליו כוונו ויפה באמה; ■•השרי
ממנו בעשירי לחול כפור צום שראוי החדש והוא ;עליו הרעומתס שנפלה ההוא החדש נמצא להתעבר ראויה

צוס צמתם איך באמרס מעל נשאר ודברם ;המעוברת ההיא השנה חשבון לפי אלול רק השרי איננו כאמור;
יפור
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 ומח הטובעים אנחנו אומרים היו והלא מעברין, כשאינן מרחשון או תשרי הוא

 נקשת ואיך אלול> או מרחשון או תשרי החרש אם נרע לא אנחנו ,מהבלילה נפהד
א התצומו ,מהם ונלמוד בעקבותיהם הולכים שאנו למי ל או בתשיעי בשביעי) (

:לחדש בעשור
אמר

ר צ ד או מ ח נ
 1N חשדי הוא אם או ’• המועדים וככל הכפור זם5נ

 שמא השנה מעברין כשאין וכן .מעכרים כשאינן .טרחשוון
 הוא שמא לדעתם מרחשוון שהוא ומה ̂ עבור »צריכה היא

 השנה ראש בו ויקבעו במרחשוון בעשרה שילומו ובדין ,תשרי
 מקולקלים הם דוקא הראיה ע״ם שמקדשים שמאחר ,וסכות
 הירח שיראה בחשבם כדין שלא שיעברו או השנה, בעבור

 עבור וצריכה יום מסירה והתקופה ראשון אדר של ל׳ ביום
 צריכה השנה היתה ולא ל״א יום עד הירח ראו לא וה ואמר

 וכנזכר א׳ ביום הלבנה וראו יעברו לא אם להיפך וכן עבור,
 להם מאין ,בידם נכון העבוריס שסדר יאמרו ואס .למעלה

 שנות יסדו אשר הרבנים מן היסוד זה לקחו הלא ,זה סדור
 החשבון סוד ע״פ עיבורים שבעה שנים י״ס במחזור העבוריס
 וכמ״ש ,ראיה שאין בזמן נעשה שכך מסיני בידינו המקובל

 מהל׳ בפ״ה הרמב״ם וכן ,גאונים ושאר חננאל רגינו הגאון
 העכורים סדור להם מנין בקבלה מאמינים שאינם ומאחר ,ק״ה
^ על  בעיבור להם היה אחר דרך הראיה בזמן הלא זה, ד

 בודאי אח״ז או בניסן בע״ז ניסן תקופת היתה וכאשר ,השנים
 שהרי ,כן אינו היום מחשבין שאנו החשבון ולפי ,מעברין היו

 והתוססת ,וחצי משנה תוספת שיש המחזור מן שניה השנה
 וכשנוסף ,כנ״ל חלקים ר״ד שעות כ׳א יום י׳ הוא משנה.אחת

 אין ועדיין ,יום מע״ז יותר הרי השניה השנה חצי תוספת עוד
 המחזור, שני בשאר וכן השלישית השנה עד עבור עושים אנחנו

 והל*א כנזכר: העיבורים בסדר אחרינו גע״כ עררים !הם
 אנחנו :לעצמם הם שיאמרו ראוי כלומר .וכו' אומרים היו

 המובע לאדם משל הוא .טהביימ׳ח נפחד ומה המובעים
במצולה !

ה קול ד הו י
 כאמור, לאלול אלא אינו כי ,בתשרי בתשעה כפור

 להדש זולתי לעולם תאות לא תשרי קריאת כי וזה
 לא אם והנה .בתוכו להיות כפור צום שחל השביעי

 השביעי החדש נמצא להתעבר ראויה ההיא השנה תה ה
 קריאת ראויה היתה ואליו אחד חדש בכדי מוקדם

 חשבון לפי אלול היוחו על מסכימים הם וכבר ,משרי
ק לא חלוף זה ̂ המעוברת ההיא השנה ת  להפך וכן .י

ה חכמינו, להוראת ג׳׳כ בהמשכם מעברים כשאינם  הנ
 הקראים כוונו יפה כהוראתם, פשועה השנה אם

 כחשו להתעבר ראויה היתה ואם ,השרי חדש בזכרון
א, לא ויאמרו ההוא בחדש  הדש מקרא קראו כי הו
 השנה היתה אילו אמנם כי מרחשון, לחדש תשרי
 מאוחר השביעי החדש נמצא ,להתעבר ראויה ההיא
 ,כמדובר תשרי קריאת יאהה ואליו אהד חדש בכדי
 השנם חשבון לפי מרחשון היותו על מסכימים הם והלא

ס ,אצלם אז הקבועה הפשומה תכן. לא הלוף זה ג  י
 נמשכים כעורים הס רק אלה בכל הבין ידעו לא והמה
 עוד ואפשר היין. הס הלא חז״ל מפי ט פקח אחר

 מוסב שיהיה מעכרים וכשאינן כשיעברו אמרו לפרש
 אחר לכת לבלתי עצמם מדעת לעשות בבאס לקראים
ה ,הרבנים סנ ה  שאין בזמן לעבר באים היו שאס בזה ו
 במעשיהם דעתם לחסרון אז הנה ,מעברים הרבנים

 אשר אליו הרמוז ההוא החדש בידיעת נבוכים היו
הקראים תפיסת הפול ועליו לתשרי הרבנים חזיקוהו

 הקראים דרך כפי אלול הוא אם או ,ההיא השנה מעברים הבלתי הרבנים שמת כפי תשרי הוא האס ,כאסור
 היותם במקום פשוסה שהשנה לגזור גאו אס וכן .בהשכל ולא בדעת לא מסברתם השנה את מעברים שהיו

 עמו עושים הס אשר אליו הרמוז החדש בידיעה יסתבכו כי הנ״ל סעוהם הוא נהפוך ,הרבנים אצל מעוברת
 וחלקלקום חשך קראים של דרכם כפי מרחשון הוא אס או ,הרבנים כמו.שחשבוהו תשרי הוא האס ,מלחמה

 באחת העבור, בהקון הדרך לנחותם לפניהם ההולך הרבנים ענן עמוד ימיש שאס ,יכשלו במה ידעו לא אשר
ט להיות הכפור צום שחל עצמו החדש ידיעה אם והנה .מקרא קרא ושבה חדש ויכסלו ’יבערו  איננה בחו
א אמר כן על .לצום יבחרוהו יום איזה על להשיגם לבם ימלאם איך ,חכמינו מהוראת רק אתם ל ה ו ו י  ה

ם רי מ ו או נ ח נ ם א עי ב טו ה ה מ ד ו ה פ ה נ ל לי ב ה . מ כו׳  כמוסל מזה ונכלמים בושים היו אילו ר״ל ו
. אומרים היו חובה, עליהם ׳ ט ה. לומר להם היה ענינו.שראוי או ו כ  ומליצה ישא עליהם משל זה והנה כ
 שיכביד לו ודאג השביעה דבר אה שימוש עד אולת למדרגת שהגיע בנהר השובע מן משלו לקוח ,לו מידות

 המרבה ,זה הוא שפש כמה ראה .יגאל מלבושיו וכל עצמו אה יבלול רבים מיס בחומר שם כי ,שיש עב עליו
מעכבת הבלילה אין לבלילה ראוי היותו עם כי ,פנה לא העיקר ואל לשפל לבו שת אשר על לו לא .דאגה

ע, מכף להצילה לחוס ראוי ועליה הובל הוא נפש כי בו, ההתול ודוגמת ולכלוכם. הבגדים שנוף אל לא ר
 אשמת על כמפליגים כי ,במדבר למות לקחתנו במצרים קברים אין המבלי ססוק על העקדה בעל זכר הזה
 יקברום כאינו מוחם אחרי הקבורה מאימת החרדים הפתאים מן חשבחנו שמא ,א״ל עליו וכמחלוצצים משה

ם, חיי ם, בלי שם נהיה לא במצרים נהרג או נמות שאס שידעת ולפי ב לסהר אותמ יר^נרו עכ״פ כי קברי
, ק א כ. וכוי, קובר ואין מהים פגרים שם כלנו שנפול כדי במדבר למות לקחתנו לזה ה נאם מליצה והיא ע״
ן, המבלי שוללות, מלוח השתי בה לתקן וחסודה ע. החיוב כה שכחם אי ד  המשל תאר הצעת ואחרי כנו
ו באמרו הנמשל ענין הרחיב נ ח נ א א ע ל ד . נ כו' ה כי וזה ו ה ולומר עצמם על ההוא המשל לישא להם הי  הנ
ט׳ תשרי החדש אס נדע שלא כשוגעיס אנחש ה לבלילה נחוש ואיך ,ו ש ק נ מי ו ו ל נ א ם ש כי ל ט הו ר תי בו ק ע ,ב

והם
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 יבחר אשר המקום מן או מסיני למשה בהלכה קשורה תורתנו החבר אמר לט

 ושוטרים שופטים במעמד מירושלים, ה׳ ודבר תורה תצא מציון כי ,ה׳
 כמו , ודור דור בכל הממונה מהשופט שנשמע מצווים ואנחנו ,וסנהדרים וכהנים
 אשר התורה פי על ועשית אמרז לו וסמך ,ונו׳ יהיה אשר השופט אל או שאמר
 ומת הכהן אל שמוע לבלתי בזדון יעשה אשר והאיש ,הדבר מן תסורו ,ל^^יורוך
 הרע ובערת באמרו ,שבעבירות לגדולה והשופט הכהן המרות השוה ,ההוא האיש

 והסנהדרין מהעבודה נשאר שהסדר בעוד ,וייראו ישמעו העם וכל לו וסמך מקרבך
בין ,ספק בלי האלהי הענין בהם וידבק הסדר ישלם בהם אשר הכתות ושאר

יהודה קול
 לצום, ראוי חדש איזה מהם שנלמוד הרגכיס והם

 .וכו' לה' רצון ויום צום חקראו הלזה אליהם ו;אמר
ם עקג המה יצפונו יגורו אשר הקראים וככן מי  הר

 וישומו הזחח ההפיסה מן למו פלני און על ,ישמורו
 עינכם ראהה היאך לרזכמינו האומרים בשהס עקג על

 יאמר וכעת .שקדם כמו כסשרי בע׳ כפור צום לצום
 להתגייר לפניו שכא לנכרי הלל שאמר מה כזה ככיוצא

 היותה שבע״פ בתורה להאמין יחוייב שלא מנאי על
 במה פ׳ ענינו שסופר כמו גיירו והלל ,הגבורה מפי

 עשה כי חכמתו על סומך להיותו זה ועשה ,מדליקין
 .הברית מסורת אל להביאו מלחמה בתחבולות לו יעשה
 אפיך למחר ,׳ד ג׳ ב׳ א׳ א״ל קמא יומא ,שם וספר

 א״ל / ■למפרע) ק' ר' ש׳ ח׳ בדרך לו שאמר (פי׳ ליה
 אחמול למדתני הרי (פירוש ,הכי לי למדת אתמול והא

 באת ועכשיו השמאל אל הימין מן הקריאה להמשיך
 כדרך הימין אל השמאל מן פיה על הקריאה להפוך
א עלי לאו א״ל יון), אנשי קריאת ק די  דע״פ סמכת די

פי' סמוך נמי ) לי  תמשך שהקריאה יודע אתה מנין ע
 דעל ,עלי וסמכת שלמדתיך אלא השמאל אל הימין חן

 זה על אני וקורא .ע"כ ,דברי) על תסמוך נמי פה
 ותהיה ,ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא

 ,ימין דרך ד׳ ג׳ ב׳ א׳ קריאת על בימין המליצה
 לא אך .שמאל דרך קריאתם הפוך שמאל ומליצת
 באותיות ההיפוך שביאר ז״ל שעתרש״י ממני נעלמה

תג שכן ,עצמן  פלי לאו תשר״ק, כגון ליה אפיך שם, כ
 אלא בי״ת וזה אל״ף שזה יודע אתה מנין סמכת קא
 : יבחר והבוחר ,וכו' שלמדתיך .

ט ה תורתנו ל ר שו ה ק כ ל ה  למלך משפעו וכו/ ב
רוח,מבינתו כי מלך, לבין וצדקתו יתן .

ם, ויהתל בקודמת לקראים יענהו  שבמקום אלא ב
פה אותם שתקו  ,חז״ל לזכות לשבח טעם הוסיף ,בחי
ר״ה במשנת יהושע לרבי דוסא רבי שהוסיף מה מעין

בנבואה
נחמד אוצר

 שבגדיו מה על ודואג העביעה ססד ועוזב היון ובטיס במצולה
 לא והחדפיס השנים סדרי הקראים כך ,ורפש בטיט נבללים

 שאנו עלינו דואגים והם ,ומיסודם מעיקרם בעיניהם זכו
 השנה ראש גם יוהכ״ס גס אצלם והלא ,בתשרי בתשעה צמים

;מקולקלים הרוב על וסכות ,
 מזר עתה .מסיני למשה בהלכה קשורה תורתנו לט

 ל״ז כסי׳ שהשיר במה המאמר להשלים החבר
 אלהים הננו כי רכ לנו יש .כי ,להשתדלות צריכים אין שאנחנו

 מס על נאר הואל ועתה .פה שנעל כתורה חקותיו להודיענו
 מסיני למשה כהלכה קשורה שתורתנו ואמר ,קבלתנו נסמכה

 כידינו אשר והתורה ,הפסק בלי לדור מדור הקבלה ונשתלשלה
 ההלכוה כללי והם ,נאמן במקום חזקות בשלשלאות נקשרה
 .ה׳ יבחר אשר המקום מן או :שבכתב התורה בפירוש
 ויפלא בתורה ספק איזה יולד אם אותנו צוה בעצמו הקב״ה

 שבירושלים השופטים אותנו יורו אשר כפי שנעשה למשפט, דבר
 התורם סי על ועשית מיוחדת מצוה זה על ובאה ,הקודש עיר
 :לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא שהיא ואזהרה יורוך, אשר

 באמרו שבעבירות הSלגרו והשופט הכהן המרות השוה
 זרה עבודה בעובד שנאמר שכמו מקרבך. הרע ובערת
 שבעבירות, הגדולה שהיא י״ז) (דברים מקרבך הרע ובערת

 וסמך :והשופט הכהן שיורה מה טל שימרה במי נאמר כך
 הזם הרע שהדבר יה ומורם .וייראו ישמעו העם וכל לו

 שהסדר בעור 9היזי( שרש ועוקר האומה כלל את משבש
 שסדר בזמן לינו1 נצטוה המצוה זאת ר״ל .מהעבודה נשאר

 סדר על וכשהיה נעזרה יושכים והסנהדרין בירושלים העבודה
 tD ותקנותיהם, הוראותיהם אל לשמוע מחוייבים סייט הזה

 חנוכם ונר מגלה על וצונו גמצותיו קדשנו אשר בא׳י מנרכין שאנו
ם, ונטילת ועירוב  בזמן נתקנו אך תקנות שהם שאע״ס ידי

 מן אוחנו יורו אשר ככל לעשות אותט צוה הש״י והרי הבית
 ובעלי נביאים הס .הכתות ושאר :ה׳ יבחר אשר המקום

 הנהנים ר״ל .הסדר ישלם בהם אשר ;קול ובת הקודש רוח
 והשופטים ,כחסידוהם מעשה ואנשי כשירם, והלוים בעבודתם,

 כ< בהיות .האלהי הענין בהם וידבק :משפטיהם בצדקת
ברוח או בנבואה אם עליהם זורח ה׳ כבוד מכונו על זה

הקודש

כו׳. המקום מן או וכו׳: קשורה חורחנו וז״א למעלה. המוזכרח ת' מצוחו עצם והוא יכשר, וזה זה כי ו י
בא וכבר .וגו׳ יהיה אשר השופט אל או שאמר כמו :והולך שמבאר כמו הב״ד ממצות סור לכלחי

 שם הזכיר עצמו הלשון זה שהרי .וכו׳ הכהן המרות השוה שבימיך: שופע אלא לך אין זה על הביאור
ם יד באמרו אחרים אלהים עובד אצל הכהוב  ובערת באחרונה העם כל ויד להמיחו בראשונה בו חהיה העדי

בך: קר מ ע. . העם וכל לו וסמך הר גו׳ הרה: מומר על עוד להורוח ו כו׳. שהסדר בעוד האז נקשר ו
ח הסצוה לנו כי ,וכו' מצווים ואנחנו אמרו עם למעלה א ושאר :וכו׳ נשאר שהסדר בעוד החורה מן מ

 בלי האלהי הענין בהם וידבק :וסנהדרין וכהנים ושוערים שופעים באמרו למעלה שזכר .הכתות
ק פ התורם פי על לאמתו אמת דין לדון אתם ה׳ כי נתפרסם קול בת או הקדש רוח או הנבואה מענין כי .ס

נס
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ת היה כאשר ,והודעה באומץ בין כנבואה  כטרתם על לעכור יתכן ולא ,שני כבי

 לומר ויכולנו ,הנוכה ומצות ופורים מנלה במצות נתחייבנו ובזה .מדעתם ההסכמה
 ולקרוא, ההלל את ולגמור ,חנוכה של נר ולהדליק ,מגלה מקרא על וצונו במצותיו א״ק
 הגלות אחר יוצאים חקינו היו ואילו .זה וזולת ;עירוב מצות ועל ,ידים נטילת ועל
שהם בהם אומרים היו אך ,עליהם לברך חייבים היינו ולא מצות, נקראים היו לא

תקנה
ה קול ר הו י

 כחנוכה ג״כ דכריהם של ובמצוח ,קבלו שלא במה גם
.עליון לדעת דעתנו שהסכימה להאמין לנו יש ומגלה
 מעשרים ומואב עמון פי״ד ידיס במסכת שנינו והלא

 ואמר אלעזר ר׳ בכה מד וכו׳ בשביעית שני מעשר
/ ליראיו ה׳ סוד ו ג  תחושו אל להם ואמור צא ו

מנינכם  למשה דהלכה ופירשו .כו' אני מקיבל כך •̂׳
 שאפילו הרי ,הוא בעלמא דמדרבנן דוקא לאו מסיני
 עזר נעזרים יהיו התקנות מתקני ההכמיס לדעת לכוין
 שמינו ביום זה היה שהרי ,הסרבן אחר ואפילו ,עליון
 וכל ,ביום בו התם מדקתני ,לנשיא עזריה בן ר״א

 תפלס כבפרק נאמר היום זה על ביוס בו דאשכחן היכא
 הנזכר דידים ד׳ פרק שם הזכירו ובפירוש השחר,

 המצוס ועל .בישיבה עזריה בן סלעזר ר׳ שהושיבו יום
 שלמה שחקן בשעה אמרו סופרים• מדברי שעיקרן
 מה vלמעלר קןימו אסתר■ ובמגלת .כו' ונע״י עירובין

ן :למשה שקבלו ה בי א ו ב נ ר .ב ש  בביס היה ^
 כסו שנה לארבעים קרוב עד שני בית ובתחלה ראשון
ן :שיבא ץ בי מ או  לאיש הנלוה האלהי העזר הוא .ב
 נעזר או נביא היה אם אלא באמרו ל״ב סימן שזכר
ה ,הקדש רוח מדרגת והיא ,וכו' האלהי בענין ר כי  מ

 או שביארט. כמו השני מהחלק מ״ה פרק המורה
 ענינה וביאר מ״א סימן שיזכיר קול בת ע״י הודעה
 דסנהדרק פ״ק אז״ל ובכן .מ״ב ס׳ סוף בשני המורה

 נביאים משמתו ח״ר דסוטה ובאהרון דיומא ופ״ק
 הקודש רוח נסתלקה ,ומלאכי זכריה חגי האחרוניס

,קול בבת משחמשין היו ואעפ״כ מישראל נבואה) (ר״ל
 ביריחו גוריון בית בעליית מסובין היו אחה פעם

 שראוי אדם כאן יש השמים מן קול בח עליהם ונהנה
 דורו שאין אלא רבינו כמשה שכינה עליו שהפרה

כו/ הזקן בהלל עיניהם את חכמים נתנו לכך, זכאי ו
 מעשיט י׳׳ג פרק דסוטה בתוספתא שם הביאו ועוד

:ההיא בעת ביניהם המצויה קול הבת אמתח על רבים
א ל כן ו ת ר י בו ע  כ״ד סימן שזכר כמו .וכו' ל

ה כמבוארשמה: זולתו ובמקומות בז / ו ו כ ו ו נ ב י חי ת נ
ופירושו ההורה מן שעיקרו מה על הנה עד דברו היה ,

ו :סופרים מדברי שעיקרו מה על לדבר בא ועתה ,סופרים מדברי לנ כו ר וי מ ״ו לו ב ק ל א א ע ר ק  מ
ה ל ג  אביך שאל אמר יצהק בר נממן רב ,הסור מלא אמר אייא רב ,צונו היכן מדליקין במה פרק .וכו' מ
לו לך: ויאמרו זקניך ויודך אי ו היו ו נ קי ט׳ ח א ו ם ל אי ר ק ^נ  אזהרת שם חפול לא כי וכו׳. מצות הי

ק צל סר שהרי ,עליה לברך ראויה מצוה, בשם הקנהו להקרא איש יגבר בכחס אשר הנזכרים הכתובים  הפנ
 הברכה לפניך אלא הדברים נאמרו לא זה ולפי ראשנו. עלי נרו בהלו כמאז אתנו ה׳ אור ואין מעלינו האלהי

 כי מכריח מוכיח אחנו אין ,קול בח ולא הקודש רוח ולא נביא אתנו עוד אין בלי על כי ,הקמתיהס עג
 P אט חייבים מקום מכל אבל ,וצונו במצותיו קדשנו אשר עליהם לברך אין ולפיכך ,זאת היהה ה׳ מאת

ת, אחר שעמדו הסנהדרין לחקנוח כן גם לשמוע המורה בי ס אפשר או ויבנה. אושא מתקנות כידוע ה  P ג
שנאמר , ,

נחמד אוצר
 להם שיגיע ר״ל .והודייה באומץ בין :קול כגח או הקוד:

 ולא :ק״י) קול(עי׳ ככת או הקודש כרוח ה׳ מפח התאמצות
 הגוי שכל אששר אי ר׳ . הסכמה במותם עא לעדור יתכן

ד, מדעתם דכר איזה ניל ■ישכימו ד.ו5 :  ישמעו לא כי מ
 הרכה ימצאו כן א ואם ,אלהי עזר מ שיש למי דק ההמון

 ויכולנו :ל״כ ן נסי המכר שאמר וכמו ,מגדם טוענים
 כגמ' הקשו■ כ״ג) נשכת .כו׳ במצותיו קדשנו אשר לומר

 ,וצונו כמצותיו קדשד אשר אומרים שאנו חנוכה נר ניכש ל9
 שאל אמר נחרליה רכ תסור, מלא אמר אויא ת היקצונו,

 שאנו הסמך ר שעי השוסקים מכל ונראה .וגו׳ ויגדך אכיך
 דכרכות מרא מ נראה וכן ,תסור מלא הוא וצונו אומרים

 ולפי ,׳וכינהו אכ תסור דלא אלאו דרכנן מילי כל י׳ט:) (דך
 כי ,הגלות אחו־ החכמים שתקנו מס על שננרך יתכן לא וה

 אשר המקוס מן היוצא הדכר על רק נאמר לא תסוי דלא לאו
^ ה׳ ינחר  המלך :שהוא והשופע ולוים כהצים שם שיש 1ז9י

 לא ויגדך אכין דשאל קרא דמסתמא נאמר וכן . והסנהדיק
 : תסור לא כמו המוכתר שכמקוס הסנהדרין על רק גאמר

 אקכ״ו אומרים ההלל את שגומרין כזמן . ההלל את ולגמור.
 כתג כך ,לקרוא מכרכין גומרין שאין וכזמן ,ההלל את לגמור
 שכני מלכד ,הספרדים מנהג וכך חרמ״ד סימן כא׳ח הש״ע
 ,מפ״ח סי׳ א״ח כש״ע וכמ״ש לקרוא תמיד לכרך' נוהגים אשכנז
 שמא חשד מפני והוא ,מרוטנכורג הר׳מ הוראת ע׳־פ והוא
 הוא החגר ומאמר ,לכטלה כרכה ומכרכץ אחת אות ידלגו
 מדנרי .עירוב מצות :הספרדים מנהג שהוא מנהגו מ״פ

 לתוכו פתוחים כתים שהרכה כחצר לטלטל אסור סופרים
 שגזרו לכית, מכית לטלטל אשור וכן ,אדם כני הרכה של והם

 אפילו אחר לרשות אחד מרשות או רכים של כרשות טלטול
 לטלטל או לרה׳ר מרה׳י להוציא יכואו שלא כדי רה״י כולם
 פת שגוכין דהיינו ,עירוכ לזה ותקנו ,כרה׳ר אמות ארכע

 חצרות הרכה כאם וכן ,הכתים מן כאחד ונותן כית מכל
 החצרות, מן כאחד ונוהן חצר מכל פת גוכץ אחד למכוי פתוחות
 הוא זה וככלל .עירוב מצות על מכרך אותו פמקכן וכשעה
 יוצאים חקינו היו ואילו :יו׳׳ט שאחר בשכת תכשילין עירוב
 דכר איזה לנו תקנו אלו שאחר שהחכמים ר״ל .הגלות מתר

 ,לקיימם מחוייכים אנו אין כתורה ענין איזה לנו פירשו או
 הקראים כלפי זה ^מר . תקנה או מנהג קיום רק כזה •ן ׳•

:המורכן אחר רב זמן שהיו ישאול ענן על נשענת שיזזרתס
ורוב
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 ראוי ובן .מסיני למשה הלכה משה אל סמוכות מצותינו ורוב .מנהג או תקנה

 בדירה, ולא בלבוש ולא שנה ארבעים במזונות לטרוה הוצרכו שלא עם כי שיהיה,
 צות כבר והוא מהם, זזה איננה והשכינה עמם נמצא ומשה הרוב מן היו כאשר והם

 השעות עם ומחלקותם פרטיהם על ישאלו שלא בדעת היעלה ,המצות בכללי אותם
 ואת האלהים חקי את והודעתי רואים אנו וכבר ,ומהלקותם פירושיהם ויעתיקו
 שרוצה ומי ,ובינתכם חכמתכם היא כי באחרונה להם אמר כבר והוא ,תורותיו

להכזיב _
יהודה קול

 החורה מן חייכים אנו אין סכר של לדעחו כי שנאמר
 וקמת הכהוכ כלשון ,הכיח כזמן אלא אליהם לשמוע
 לקכל עלינו הוכה הגלות וכזמן ,וגו׳ המקום אל ועליה

 השגותיו כתחלת להרמכ״ן המוזכר השעם מן תקנותיהם
 שכתכ מה וראה שכתי עוד . שמה יעויין המצות למנין

 הגדול דין כית .וז״ל ממרים הלכות כתחלת הרמכ״ם
 הכעיסה ועליהם שכע״א הורה עיקר הם שכירושליס

/ ההורה אי על שנאמר ,פורה  שאינו מי כל כי כו
 הפור לא שנאמר ,תעשה כלא עוכר כהוראתן עושה

 תורה והם השמועה מאי שלמדו דכריס אהד ,'כו
 מן כאמת דעתם מאי שלמדום דכרים ואמד •, שכע״א
 שדכר כעיניהס ונראה כהן נדרשת שההורה המדוח

 ולאי לחורה סייג שעשאום דכרים ואחד ,הוא כך זה
 והמנהגות והתקנות הגזרות והן ,צריכה שהשעה מה
 לשמוע עשה מצות דכריס השלשה מאלו אחד כל .כו׳

 כהקדמתו כן גס כחכ אלו כדכרים וכיוצא .כו׳ להם
 המצות שאתיו על שם נשא שלא ואע״א .תורה למשנה

 נתלית ולא לחורה סייג ואינם סואריס מדכרי שעיקרן
ה  מהלכות י״א כפרק העלה ככר ,ומגלה מנוכה כגון נ

 אשר הכתוכ מן אקכ״ו מכרכים עליהם שגם כרכות
 נעכרה האלה הדכרים אי על ועתה .תעשה לך יאמרו

 לדכרי מכוונים הפסקא מראש הסכר דכרי ונראה וא
 שמצות הניח תחלה כי פניו, לעומת הציכ אשר הרמכ״ם

 למפה הלכה אם ,אנים שני על אצלנו הם התורה
אשר המקום מן או ,השמועה מאי לנו שהונחלו מסיני

ר צ ד או מ ח נ
ו ורוב נ תי צו ת מ כו מו ה אא ס ש  שאמרם הגס ר״ל .וכו׳ מ

ד אל נשמע מאתנו יפלא אשר דכר שכל התורה  הגדול הכ׳
 המצוס רוב כי הרבה לזה צריכים היינו לא עכ״ז ,שבייושליס

כן :עצמו ממשה הכל ביד מקובלים היו כבר והדינים  ראוי ו
ה הי  היו כבר הי משה שבעוד מכרעת הדעת שכך ובודאי .שי
טב, באר והמצות התורה פירושי כל מפיו שומעים  וכל הי
ם שנכתפקו יבצר לא עליהם לב.אדם שיפול שאפשר הספקות  ג

 משה ביד היה שלא ומה ,משה מסי אותו ושמעו משה של דורו
א עם כי :הגבורה מפי שואל היה צרכו של  ר״ל .וכוי הו
 מעסקי עסק בשום דעתם לערוד צריכים היו שלא המדבר דור

 תורתם שהיתה ובודאי ,לו והדומה ושתיה מאכילה הזה עולם
הס : אומנתם שר ו א ב. מן היו כ  וברבוי אלף, מאות שש הרו

 היו והכל למודם מתוך יוצאים ספיקוית שהרבה ודאי כזה עצום
ם :הגבורה פי על ממשה שומעין ת קו חל מ  :הדינץ חלוקי .ו

ת עם עו ש כבר :כיום להם הפנויות השעות עם ר״ל .ה  ו
ר מ תי א ע ד הו ם ו ת לה ם חקי א הי אל ת ה א תיו ו רו  .תו
 וכמו ,היה תורה מהן אחר שיתרו הזה הכתוב במשמעות הנה

כ מזה שהוכיח  החרדה מה הקראים לדברי ואילו ,הראב״ע ג'
 ערב ועד מבקר משה על לעמוד העם שהוצרכו הזאת הגדולה

 ,זוית בקרן ומונחת כרוכה והיא נתונה התורה היתה כבר והלא
 ותורותיו אלהים חקי בשאלת משה את להטריד צריכים היו ומה
 לב להם היה לא האם בתורה, הכתוב ויראו לסם עינים הלא

 התורה מן להם וידוע גלוי הכל אשר האלה הקראים כמו ודעת
 לתורה וכלי גוף כמו היא אשר שבע״פ התורה לולא .שבכתב
 התורה בכל רגלו ואת ידו את איש ירים לא ובלעדה ,שבכתב

א :כולה הו ם אמר כבר ו ה לה רונ ח א  אפילו ר׳ל .וכו׳ ב
ד ,נאמר שבכתב תורה על זה דבר כי לומר יתעקשו אם מ׳ כ ו

יתרו
, קכלו ואס מסיני קבלו לח אשר והס ,כו׳ ה׳ ינחר

 מה גם .נדרשת התורה שבהן מדות י״ג מדותם אי על היורד שכלם משקולת ידי על ויסדום וחזרו שכחום
 עליו שהשיג ואע״א ,שזכרנו הרמב״ם לדעת נמשך ,וכו׳ ואורים מגלה במצות נתחייבנו ובזה כך אחר שאמר

 בדבריו החבר זכר ולא .בהקדמתו סאר קרית בעל השגתו דחה כבר המצות, למנין השגותיו בתחלת הרמב״ן
 :כלל הורה בדברי נתלות שאינן המצות היינו ,נקא דעדיף דמאי ,לתורה ,וסייג לגזרה חכמינו שהקנו מה

ב ח ו ו נ תי צו  אשר המקום מן או מסיני למשה בהלכה קשורה תורתנו כי הפסקא בראש שהניח למה .וכו׳ מ
, יבחר כו' כן מסיני: קבלה הראשון מהמין מצותינו רוב כי לבאר שב ו ה ראוי ו הי ם כי שי כו׳. ע  ר״ל ו

א :הורתם בעניני והדרישה החקירה ענין להם מסכים היה שהאנאי ל ש ו בו ל  לא שמלתך כאמרו .ב
א :מעליך בלתה ל ה ו ר די  :מצרים מארץ אוחס בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסכות כי כאמרו .ב
ם ה ר ו ש א ו כ . הי כו' ה והעיון: התורה תופשי מאקד מסאר ויפרוץ ירבה כן וכרובם ו ש מ א ו צ מ  נ

ם מ כו׳. ע א העליון: המבוע מן מתברכים תורתו ומימי ו הו ר ו ב ה כ ם צו ת כו׳. או  להם אהח וכבר ו
ה :וחתומים סתומים קצרים כללים לאניהס שהניס במה ולחקור לדרוש אחח ל ע ת הי ע ד  אין .וכו׳ ב

 וח^יהיהם ההם הכללים ארסי על לשאול יתעוררו לא שזכרנו הבחינות כל שם שבהיות סובלת הדעת
ר הראוי; דקדוקיהם על הענינים פירושי ממנו ויעתיקו רגע ובכל שעה ובכל עת בכל ב כ ו ו  רואיר! אג

תי ע ד הו . ו כו' ארע, והתורות המקים ביאור על זה מורה ו  •; ה־ כי : ידיעה הקרא לא זה זולת כי ב
. ם כ ת מ כ  ה היו מאין זו הכמה ומהלקוהם, הדברים בארכוי מאיו קבלו אשר הגמורה הידיעה ולולא ח

מי אמרו וזה בכתב. ומיעוע אה בעל רוב ודאי אלא ,האשוא הכתוב מן להם ה ו צ רו ב ש ד ב ה ל
ק סו פ ה
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 חכמת יראדו בו להאמין רוצה שהוא ומי ,הקראים ענין ידאה הזה הפסוק להכזיצ
 והמוסריות והאלהיות הטבעיות מההכמות מהרבה מעט והם ;והגמרא המשנה

 מצותינו וקצת .בהכמתם העמים כל על להתפאר להם ראוי שבאמת ויראה ,והגלגליות
 שני בבית הנבואה התמידה וכבר .הנזכרים התנאים עם ה' יבחר אשר המקום מן

וחסידותם שני בית אנשי בנבואתו מאד עד ירמיהו שבח וכבר ,שנה לארבעים קרוב
וחכמתם

יהודה קול
לעוזי״ להכחישו שא״א כמו כלומר .וכו' הזה הפסוק

מי סו ר  פכין ויקבל שיראה דעת לבן א״א כן פ
 מעט והם הקבלה: אמחת המרחיקים הקראים
 זה חלוקה .וכו׳ הטבעיות מההכמות מהרבה

 הלבבות חובת בעל שכתב מה אל בהשקיפך לך תתברר
 לשלשה מתחלקת החכמיד וז״ל. הקדמתו בראשית
 לה שקורץ היצירות חכמת הראשון החלק חלקים,

ע״/ אלעל״ם ערב בלשון ב ס ל  שבעי חכמת והיא א
 השמוש חכמת הוא השני והחלק .ומקריהן הגופות
 שקראה מי ויש ריאצ״י, אלעל״ם ערבי בלשון לה שקורין
 וחכמת והשיעורים המנין חכמת והיא ,המוסר חכמת

 והחלק .מושיק״א הנקראת הנגון וחכמת הכוכבים
 והיא ,אלק״י אלעל״ם ערבי בלשון לה קורין השלישי
 ושאר חורתו^ ודעת ית׳ האל דעת והיא האלהוח, הכמת

ם, ובאישים ובשכל בנפש המושכלות חניי כ. הרו ע׳׳
 הוא כי ,בפרכו וגלגליות בכלל מוסריות הזכיר והחבר
 מוסריות ונקראו המוסר. שבחכמת המעולה החלק

 להרגילו ,אדם של לשכלו השכל כמוסר היותן שם על
 ההשגות אל ולהתעלות החמר מן הענינים בהפשסת
 השכלה בחדוד הנפש הרגילם על או האלהיות, העליונות
ה' פ׳ אבות בהקדמת הרמב״ם שכתב כמו מופתית,

ק באמרו  אמרו עד וכו׳ החכמות מן שילמדהו מה כל ו
הכח ולהרגיל השכל למדד הכונה יהיה באלו כיוצא

נחמד אוצר
ה נאמר הלא ,בא תורה מחן קודם יתרו  תורה במפנה באחחנ

 רק כאן היה לא ואילו ,וגו׳ חכמתכם היא כי דברים בסדר
ת השורה א  הקראים, פירוש ולת1 פירוש לה ואין לבדה שבכתב מ

 בינה מקום ואיזה ,עבורה העמים שיתמהו החכמה היא מה
 לולא ,הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק יאמרו ׳שבשבילה

 נדרשת שהתורה המדות מן הפרשים והוצאות שבע״פ ההורה
 הש״^ פפלפול מודים האומות חכמי כל היום עוד אשר ,בהם

מי וקשה ההגיון חכמת כל על עולה האמת על עיונו זעומק  יז
ת מהווכמת  הן;צלעות החכמות שכל מלבד ,והעבעיות ילעודיו
סי :שיתבאר וכמו התלמוד דברי חחה וסמונות צח ו  שרו
ב י כז ה ק ל סו ה הכ שיאמר הז  חכמה ח׳ו בתורתנו שאין וכו'.ו

 שאין מאחר ,התורה בהבנתם הקראים עניני לו יאותו ,ובינה
טי שלהם: בתורה תמצא מאין והחכמה הפשט רק אתם  ו

צה רו ן ש מי א ה  לא אם הפסוק זה יאומן לא כלומר .וכו׳ ל
ט והם :המכנה חכמה שיראה ע ה מ ב ר ה ח מ מו כ ח ה כו׳. מ  ו
 מן הרבה קצרים במאמרים יחזיקו הגמרא דברי כלומר

כו׳ הטבעיות החכמות  בית מצאו הטבעיות החכמות גם כי ,ו
 גם . התלמוד בפנות להן קן והאלהיות הקדושה, בתורתנו

 :מדרשנו בית כותלי אצל אפרוחיהן שתו והגלגליות המוסריות
ת מו כ ה ה ת מ עיו ב ט ת ה היו ל א ה ת ו ריו ס מו ה ת ו ליו ג ל הג  .ו

ם(עי׳ בדברי הרגילות החכמות חלקי שמות הן  .ק״י) הקדמוני
 היוצא העצום התועלת על להורות ,בלבד הגלגליות זכר והחבר
 השנים וקביעות ומולדות תקופות חישוב והוא ,בתורה ממנה

 הפליאו אשר חז״ל חכמת נראה שבהם ,ה׳ מועדי בתיקון
 סי׳ החבר מדברי מזה וכנזכר )האומות., מכל יותר בה תושיה

ע ״ חכמתכם היא כי לומר שיתכן ודאי וא״כ ,רביעי ממאמר ג
גו׳ ז

 ההיקש ידיעח לאדם שיגיע עד ,המופת בדרכי השכלי
פתי,  אמתח לידיעת בה שיגיע דרך זה ויהיה המו

 בזכרון המשולשת יחזקאל מראה ה׳ פרק בשלישי המורה ביאר אלה שלשת ועל .ע״כ ,וכו׳ ה׳ מציאות
 היות עם ס״ד סימן בפני ז״ל רבותינו חכמת על החבר העיר וכבר .שמה כמבואר פעמים שלש וארא מלת
ת :ככה על להאריך ידו שנית יוסיף ואילך כ״ס מסימן וברביעי .אחרת בבחינה חלוקתו שם צ ק ט ו י ת ו צ  מ
ס מן קו מ  בא עתה ,וכו׳ מסיני למשה הלכה’ משה אל סמוכות מצותיט ■ שרוב למעלה זכר יען .וכו׳ ה

באמרו ,למעלה שזכר התנאים כל עם יבחר אשר המקום מן הם מצותינו קצת רק כי לאמר דבריו להשלים
האלהי הענין דבקות מהם התנאים בכלל שבא ולפי .וכו׳ והסנהדרין מהעבודה נשאר שהסדר בעוד

בביח כן גם הראשון.אבל הבית ימי כל ביניהם מצויה הנבואה היתה לבד לא כי באר הואיל ,בנבואה
להראב״ד הקבלה ספר על ,כתובה היא והלא ,ס״ה סימן עוד שיזכיר וכמו ,שנה לארבעים קרוב עד השני
ר :מישראל נבואה ונסתלקה ומלאכי זכריה ומגי הסופר עזרא נפער ארבעים בשנת כי הלוי ב כ ח ו ב  ש

הו מי ר  והקימותי אתכם אפקוד שנה שבעים לבבל מלאות לפי כי כ״ע) (ירמיה לאמרו כיון אולי .וכו׳ י
 ושמעתי אלי והתפללתם והלכתם אותי וקראתם ,וגו׳ הזה המקום אל אתכם להשיב העוב דברי את עליכם
 ל״א) (שם אמרו יורה חכמתם על אמנם .חסידותם סל מורה זה כל ,וגו׳ ומצאתם אותי ובקשתם אליכם

ועל בקרבם תורתי את נתתי ה׳ נאם ההם הימים אחרי ישראל בית אח אכרות אשר הברית זאת כי
אחיו את ואיש רעהו את איש עוד ילמדו ולא לעם לי יהיו והמה לאלהים להם והייתי אכתבנה לבם

 יראתם (ל1נ מפורש ומקרא .וגו׳ ה׳ נאם גדולם ועד למקענם אותי ידעו כולם כי ה׳ את דעו לאמר
 מלך ביד נהנה אומרים אתם אפר הזאה העיר אל ישראל אלהי ה׳ אמר כה לכן ועתה ל״ב) (שם באמרו

להם אהיה ואני לעם לי והיו לבניח והושבתים הזה המקום אל והשיבותים וגו׳ מקבצם הנני וגו׳ בבל
:וגו' בלבבם אתן יראתי ואח וגו׳ הימים כל אותי ליראה אמד ודרך אחד. לב להם ונתתי לאלהים

וכבר
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 מת רואיט אנו וכבר נסמוך. מי על אלה על נסמוך לא ואם ,ויראתם זחכמתם
 והעלה ההצר תוך את שקדש שלמה שעשה כמו ,מצוה והיתה משה אהרי שנקבע
 דוד שכתב ומה ,ימים ושבעת ימים שבעת החג ועשות ,המזבח בזולת עולות

 ,שבנה במה שלמה שעשה ומה ,תמידות למצות והיו בבית, המשוררים מסדר ושמואל
ומה ׳

יהודה קול .
. שנקבע מה רואים אנו וכבר כו'  זה אמר ו

 מן מצותינו וקצח באמרו שהניח מה אמתח על להורוה
ר. אשר המקום ח נ  כיון מצוד,/ והיתד, ונאמרו י

 כמה אמרו כעין ,מנהג או הקנה היתה שלא לומר
 היו לא הגלוה אחר יוצאים חוקינו היו ואילו שקדם

ם אומרים היו אך וכו' נקראים ה  או הקנה שהם נ
 כאמת מצוה היו יזכיר אשר אלו כי אמר כן על .מנהג

מו :מנהגים או הקנוה לא  שקדש שלמה שעשה כ
 קדש ההוא כיום ז') ודה״כ ,׳מ (מ״א נאמרו .ונו׳

 שם עשה כי ה׳ כיה לפני אפר החצר הוך אה המלך
 מזכח כי הפלמים הלכי ואת המנחה ואה העולה אח

 ואת העולה את מהכיל קען ה׳ לפני אפר הנמשה
 הקדשים, קדשי פ׳ כזכמים היא ומחלוקת .וגו׳ המנחה
 פקדש ככר.כן דדכרים יהודה ר׳ דעה לו בהר והמכר

 הרצפה על להקגייר מזכה כקדושה העזרה רצפת אה
 מהו האומר יוסי כרכי דלא ,שהניאו הקרכנוה מרוכ
 אכנים של מזכה כו שקכע החצר הוך את המלך קידש

ם שבעת ההג ועשות וכו׳: כרצפה מר,וכר מי  י
. ימים ושבעת■ כו׳  אמר וכאילו מקור הוא עפות ו

 הנזכרים כמקומוה שם שכהו•: מה והוא ,שעשה מה
 קהל עמו ישראל וכל המג את ההיא כעת שלמה זיעש
 ימים ושכעת ימים שכעת אלהינו ה׳ לפני וגו׳ גדול

 נאמרו כיאור הוסיף וכד״ה ,וגו׳ יום עשר ארכעה
 שכעת עשו המזכה חנוכה כי עצרה השמיני כיום ויעשו
לחדש ושלשה עשרים וכיום ימים שכעת והמג ימים

 צכ ומוכי שממיס נאהליהס העם אה שלה השכיעי
 ומצרנים סמוכים היו המזכה מנוכה ימי ושכעת .וגו׳

 ולדעה .יום עשר ארכעה מאמרו ,הסכות מג לימי
 לא שנה אוהה יוחנן א״ר פרנך א״ר דמ״ק פ״ק רז״ל
 שמא ואומרים דואגים והיו ,הכפורים יום ישראל פשו

 קול כה יצאה כליה, ישראל של שונאיהם נהר,יינו
 / דרוש מאי .העוה״כ לחיי מזומנים כלכס להם ואמרה

יחיד וקרכן עולם קדושת קדושתו שאין משכן ומה ק״ו

נחמד אוצר
אם :העמים לעיני וגו׳ א ו ך ל סו ס ל נ לו ע  על ר״ל .א

ל :וההורה המצוה גכיאורי שני בית אנשי ך מי ע סמו  . נ
 ונעזוב ,וענן שאול הקראים מדיחי על שנסמוך ראוי יותר האם
 בישראל השכינה היות בזמן שני בבית שהיו הגדול ב׳׳ד דברי
ו וכבר :בירושלים העבודה והדר ם אנ אי ה רו ע מ ב ק  שנ
ה אחר ש תד, מ הי  ביד שהרשות רואים אנו הנה .מצוד, ו
 אם _ בכתוב המפורשים דברים נגד אפילו לעשות הגדול הב״ד

מו :המצוה צורך שכך ויראו כלם יסכימו ה כ ש ע  שלמד, ש
ש קד ת ש ך א חצר תו עי׳ .ה  ר׳ מחלוקת שהביא מה ק״י (
 כלפי לטעון מגמתו שעיקר לפי והחבר .בזה) יוסי ור׳ יהודה

ם, בפשטי רק מאמינים הבלתי הקראים בי  יפה הנה הכתו
 יודו.שיש, שע״כ ,הכתוב פשט לפי שהם יהודה ר׳ דברי הפס

 :הכתוב דברי נגד שהוא אף ענין לקבוע הגדול ב״ד ביד רשות
ה מ ב ו ת כ ד ש ל דו א מו ש ם .מסדר ו שוררי  באמרו .המ
) א׳ (ד״ה  והס באמונתם הרואה ושמואל דויד יסד המה ט׳

גו׳ השערים על ובניהם  חלק דוד והנה .וגו׳ המשוררים ואלה ו
ם כמ׳ש משמרות כ״ד על הלוים את  כלי מהל׳ בפ״ג הרמב׳

ת ודוד הרואה שמואל .וז׳ל המקדש א קו.  לכ״ד הלוים חל
 מחלק המשמר אנשי וכל ,שבת בכל משמר ועובד ,משמרות

^ ,אבות לבתי המשמר ראש אותם  עובדים השבת מימי יום ו
 ביום העובדים אלו מחלקים האבות וראשי ,ידועים אנשים בו

 שהלוים שם עוד וכתב .וכו׳ עבודתו על איש איש שלהם
 המשורר יסייע שלא ,חבירו מלאכת אהד יעשה שלא מוזהרים

 .עבודתו על איש איש שנאמר ,למשורר השוער ולא לשוער
 מיתה חייב מלאכתו שאינה במלאכה סייע.לוי שאם שם וסיים
כ ,ימותו ולא שנאמר ,שמים בידי  תורה דין שזה הרי .ע׳

 דוד שבא עד משה הבדילם ולא בעבודתם הלוים שיובדלו
ת, עובדים היו וכך והבדילם,  משורר. וזה שוער זה בתמידו

היו שאמר וזה ת ו צו מ ת ל דו מי  כלל נזכר לא בתורה והנה ,ת
 היו לא השוערים וכן ,השיר מצות תיקן דוד אך ,השיר מענין

 לשוערים. הוצרכו שערים שהיו המקדש בבית אך שבמדבר במשכן
 על בזה סומכים ואנו ,הזמן צורך לפי המצות שתקון הרי

 מ״ש (ועיין ה׳ בחר אשר המקום מן לנו יגידו אשר הדבר
: הזה החדש פרשת על הראב׳׳ע ( ׳ ו ג ה ו מ ה ו מ ל ש ד,. ש ע  ש

ה מ ה ב בנ אחר ותואר אחרת במדה המקדש בית בנין . ש
ממה

 אמא אלא .כ״ש לא כרח דאיסור ויוה״כ צפור וקרבן עולם קדושח שקדושהו מקדש ,דחה סקילה דאיסור ושפח
 פלא שמחה אין ,ליששו ולא ליכלו לא מיכל ליעבדו מיעפד נמי ההם ,הדיוט צורך הכס גבוה צורך ההם דואגים,

 ושמואל דויד יסד המה ט׳) (דה״א באמרו .וכו׳ ושמואל דוד שכתב ומד, :ע״כ ,וכו׳ ושהיה אכילה
גו'. באמונתם •הרואה ר ספר ושם ו סדו  וכבר וגו׳, ״לויס אפוה ראשי המשוררים ואלה באמרו המשוררים, ענין

ת למצות והיו :ס״ד סי׳ בשני מזה זכרנו דו מי  אשר המקום מן וכו׳ וכהנים נביאים של כחן גדול ועכ״ז .ת
, יבחר  תגרע ולא עליו הוסיף לא משום בזה ואין חסידיו לכל הוא הדר כתוב משפטי מצוהיהס להיוה ה׳
ש פרשת על כתב הראב״ע אמנם .מ״א סימן שיבאר הדרך על ממנו  החלת הזכיר עתה וגו׳ ויאמר ,וז״ל החד

 אם רק מצוה נתחדשה לא אחריהם כי ההורה נביאי היו לבדם הס כי ,יאהרן משה ידי על שהיו המצות
 כמו כי ,דוד ע״י ה׳ בבית שהיה השיר דבר לבך על יעלה ואל .ואליהו גדעון כדבר שעה לצורך היתה
 בידם היחה קבלה כי אמר והגאון .בנבואתם ולא באמונתם כתוב וככה ,ושמואל דוד שיסד ומוסר היה הקון
 .ע״כ ,השבת ביום מבתיכם משא הוציאו לא י״ז) (ירמיה וכמוהו ,שיר כלי ויחדש יקום מלך כי משה מפי

ה :שיפא כמו החפר יסכים הלז הגאון ולדברי מ רסה מבוארים .וכו׳ שבנה במה שלמה שעשה ו
צכתובים
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 קהלו על שני בבית עזרא שהעמיד ומה במדבר, משה שעשה ממה שהניח ומה

 i הפרוכת לפניה שתלו תכונה הארון במקום שהעמידו ומה ,השקל שלישית לתת
:לשם ננוז הארון כי שידעו בעבור

אמר
יהודה קול

 זולה שלמה סדש אשר פונים מכלים כלים בכתובים
 שאמז״ל למה הדבר שכוון הוא וקרוב .משה של כליו

 ראשון ביח משנשנה ,י׳י׳ג ש׳ ריש דסוטה בחוסאשא
 ובריחיו קרשיו קרשיו עמו ונגנזו מועד אהל נגנז

 בשלהן אלא משתמשים היו לא ואעפ״כ ,ואדניו ועמודיו
 וזאת .ע״כ ,'וכו משה שעשה ומנורה משה שעשה

 ס״ר ,צ״ט־) (דף הלחם שתי ארק במנחות דברו אשר
 על אלא מסדרים היו ולא שלמה עשה שלחנות עשרה'

 הפנים לחם עליו אשר השלחן ואת שנאמר ,משה של
 אלא מדליקין היו ולא שלמה עשה מנורות עשר .זהב
 בערב לבער ונרותיה הזהב ומנורת שנאמר ,משה בשל

 מסדרים היו כלם על אומר שמוע בן אלעזר ר' ,בערב
קין, היו ובכלם וכו' האנים להם  ואח שנאמר מדלי

 זהב הדביר לאני כמשאט לבערם ונרותיהם המנורות
 מסדרים היו לא אומר יהודה ברבי יוסי רבי .סגור
 השלמנוס ואת מקיים אני מה אלא ,מפה של על אלא

J במקדש שהיו שלשה שלחנות אלו ,האנים לחם ועליהם  
 כסף של אחד הבית אתח מבאנים באולם שהיו שנים
 בכניסתו האנים לחם נותן כסף של על ,זהב של ואחד

דין, ולא בקדש שמעלים ביציאתו זהב של ועל רי מו
ם .ע״כ ,התמיד לחם שעליו מבאנים זהב של {)חד  ג

 לא שלחנות עשרה שלמה שעשה ואע״א אמרו במדרש
וכו׳ משה של על אלא (תחלה) האנים להם מסדר היה

 מבעיר היה לא מנורות עשר שלמה שעשה ואע״א
 שכתוב(מ״א ומה .ע״כ ,׳וכו משה של על אלא (המלה)

 כלי כל ואה מועד אהל ואת ה' ארון חט ויעלו מ')
 כבר ,והלוים הכהנים אותם ויעלו באהל אשר הקדש
 ומגבעון מציון העלותס שאחרי ורד״ק רש״י שם ביארו

 במכילתא גם .האלהים בית באוצרות מועד אהל גנזו
 מהכיל קטן ה׳ לפני אשר הנחשת מזבח כי אמרו על

 עולות אלף נאמר כבר והלא היה קטן וכי (שם).
 זם שנבנה שמיום מלמד ,קטן ת״ל מה שלמה יעלה
 על למאורות האלה הדברים והיו .ע״כ ,זה נגנז

משה שעשה ממה שהניח ומה שבנה במה אמרו ביאור

נחמד אוצר
ס היה הכל וזה ,בנוי המשכן שהיה ממה  ,הקודש רוח ע׳

 ההבניה מלאכוה כל הפכי; עלי ה׳ מיד בכהב הכל כמ״ש
 אשם סמיכה בעמן ל״ג) דף (זבחים אמרו וכן .כ״ח) (דה״א
 תיגף וגם . תורה דבר בו שהסמיכה שנאמר שאע״ס מצורע

 השחיעה היתה לא במצורע עכ׳ז ,תורה דבר שמיעה לסמיכה
ם שלא לפי ,לסמיכה מיכף  במקום לעזרה עדיין ליכנס ראוי הי

 ,ואשמו חטאתו מדם עליו שמזין עד קדשים קדשי שמיטת
ב יותר הקרבן מוליכין היו ואמ״ז נקנור בשער סומך והיה כ׳  מ
 ומקשי .לסמיכה תכוסה היתה ולא שחיטתו מקום עד אמות

 קדשי שוחטין ששם הצפוני בכוהל קטן סתח ר״ל סשסש, ליעבד1
גו׳ בכתב הכל ומתרץ ,קדשים  לעשות רשות להם היה ולא ו

 לסמיכה דתיכף מצוה ונעקרה ,עליה נצטוו שלא במקום טתח
 הקודש ברוח להם הנאמר על שסמכו הרי .במצורע שחיטה
ה :תורה דברי נגד אפילו מ ח ו הני ם מן ש ה הכלי ש ע  ש
ה ש  את ה׳ בית אשר הכלים כל את שלמה ויעש כמ״ש . ס
 ואת זהב הפנים לחם עליו אשר השלמן ואת הזהב מזבח

 אחר שלחן שעשה הרי' .משמאל וחמש מימין. חמש המנורות
 ואע״ס . משה שעשה והמנורה השלחן והניח אחרות ומנורות
 לחם מסדרין היו שלא הלחם שתי ס׳ במנחות יש מז״ל שבדברי

שה, שעשה בכלים רק מדליקין היו ולא  לו תפס הנה׳המכר מ
 לחם מסדרין היו כולם שעל שאמר שמוע בן אלעזר ר׳ דברי

 ומה .הכתוב פשט מורה שכך לסי ,מדליקין היו ובכלם הפנים
 במכילתא שאמרו מה אל נתכוין שהחבר יהודה קול בעל שכתב
גו׳ מהכיל קטן מזבחהנחשת כי אמרו על וז״ל,  היה קטן וכי ו
גו׳ עולות אלף נאמר כבר והלא ם מלמד ,קטן ת״ל מה ו  מיו

 אינו הדרש זה כי לבו אל שת ולא .עכ״ל ,זה נגנז זה שנבנה
 קדש לא ולדעתו ,בזבחים■(נ״ט:) כמאמרם ,יוסי לרבי רק

 ,וגנזו נחשת של זה ופסל אבנים מזבח בנה רק הרצפה שלמה
 והנה .לעולם לפסלו שרצה מפני אלא קטן שהיה מפני ולא

 וששלמה ככתבן דברים שאמר יהודה ר׳ דברי תפס הרי החבר
 שמזבח הכתוב פירוש יהודה שלר׳ שם ואמרו ,הרצפה קדש

 לא עדיין א״כ ,קטן היה הנחשת מזבח במקום שעשה אבנים
 ודאי יהודה לר׳ שאף שי״ל אלא .משה של זה שפסל שמענו
 למערכת במקומו אבנים מזבח שעשה מאחר הנחשת מזבח שפלק

ה : הקרבנות מ דו ו מי ע ה ם ש קו מ ה ארון ב נ כו לו ת ת  ש
ה פני ת ל כ רו פ והכפורת והכרובים שהארון נודע כבר הנה .ה

הם

השקל שלישיה עלינו לחה מצות עלינו והעמדנו י') (נהמיה באמרו .וגו' עזרא שהעמיד ומה :במדבר
לצויו השקל ממצית על נוסף זה כי .הראב״ע שם וכתב .וגו' המערכת ללחם אלהינו בית לעבודת בשנה

ם. הענינים  בכל ישראל על חיוב הוא כפורים כסף כי אמרי שהגאון השא פ׳ שכתב למה בזה נמשך הנזכרי
ממנו כי ואמרו ,כ״ד) (דה״ב במדבר משה משאת וראיחו ,מספרם ישא לא או מלכם שיספרם בין שנה

הרמב״ן אמנם .במדבר משה משאת על נוסף שהוא השקל בשלישית ביאר וכאן ,וכו' הצבור קרבנות יקריבו
 על שהוסיפו אלא היה משה כשל השקל ממצית כי במדבר, משה משאת היינו השקל שלישית כי שם כתב

 ,הרמב״ן כדעה המבר דעת תהיה לא כי אפס .גרה עפר בזמנו אז היה השקל ושלישית עזרא בימי השקלים
 מצוה שהיתה השקל בממצית משה לנו צוה תורה כי ,לעזרא לההימס ראויה זו מצוה היתה לא כן שאם

 המעמיד הוא עזרא כי המבר סברה בגבורת כמ מוסיף ,מצות עלינו והעמדנו ולשון .שהנהנו מה כפי לדורות
ם שהעמידו ומה :הזאת והמצוה ההורה דברי את והמקים קו מ ט׳ תכונה הארון ב ם (נ״א ו קו  הארון מ

 הקטורת עבודה בספור הכף את לו הוציאו פרק ביומא ששנינו מה על ידבר כי האמנתי ,וכו') בתכונה
ם ששה גהיה טרי םהכ ע נאמר ושם ,הקדשים קדש. בבית הגדול הכהן ביו  שני בין המחתה אס נתן לארון הגי

ם . ■ י בז י
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ס ני על הקערת אס צבר ^נדי  ונחמלא הגחלים ג
/ עשן בלו הבית ו כ  פס היתה אבן הארון משניעל ו

 נקראת היתה ושתיה הראשונים הנביאים מימות
 את נותן היה ועליה אצבעות שלש הארץ מן וגבוהה

 עסקינן שני דבמקדש שם מסקינן ובגמרא .המסתה
 מלך יאשיהו בימי נגנז כבר כי ארק שם היה סלא

ע ומאי יהודה  ארון^ מקום במשנה שנאמר ־לארון הגי
 אימא הכדים שני בין המחתה אח נתן דקתני והא
 מאן איכא ,למחלקות נחלקו ושם .הבדים שני כבין

 המשנה לשון דקדקו זה ועל ̂ לבבל גלה ארון דאמר
 אלא קתני לא משנגנז וכו׳ הארון משניסל הנזכרת
 ר׳ דתניא לבבל> גלה ארון דאמר תק.כמאן ̂ משנימל
 דאמר מאן ואיכא .וכו׳ לבבל גלה ־ארון אומר אליעזר

 י״ג שרק דסועה תוסשתא הסכימה ולזה ,נגנז ארון
ד. פרק -עולם סדר ובעל  היא גם הזאה והדעת כ״

 הוא במקומו ארון שסובר מי דעת ,לשתים נחלקת
 מן הבדים ראשי ויראו הבדים ויאריכו מדכחיב ̂ נגנז

 עד שם ויהיו החוצה יראו ולא הדביר פני על הקדש
 העצים דיר ב^}כת ארון שסובר מי ודעת ,הזה היום
 בכהן מעשה ו׳) פרק דתנינן(שקלים כהא ,נגנז הוא
 משונה שהיתה הרצפה את וראה מתעסק שהיה אחד

,מחברותיה לגמור הספיק ולא חבריו אח להודיע בא ,

 היה ששם ,המיך־ש שבביה קדושים היוהר הדברים היו הס
 ונתת וכמ*ש ,הכפורת מעל מדברת והשכינה מתימד הדבור

 העדות את התן הארון ואל מלמעלה הארון על הכפורת את
 מבין הכפורת מעל אתך ודברתי שם לן ונועדתי אליך אתן אשר
ה והכרובים הארון מצב מקום זה ומפני ,הכרובים שני  הי

 ואל אחיך אהרן אל דבר נאמר וע״ז קדשים, קדשי בית נקרא
 וכבר .הכפורת פני אל לפרוכת מבית הר,דש אל עת בכל יבא

 שנגנז ,כרובים ולא ארון לא היה לא שני שבבית כן גם נודע
 זה כל ועם ,לו הוציאו ם■ ביומא וכדאיתא יאשיהו בימי הארון

 ,שם עומד הארון שהיה המקום מן קדשים קדשי בית עשו
 קדשי קדושת ההוא למקום והיה ,קדשים קדשי לפני פרוכת ותלו

 או לבבל גלה הארון אס נחלר,ו ביומא והנה . ממש קדשים
ז ם ,במר,ומו ענ ד וז׳ל ,נגש שבמקומו כמ״ד סבר והרמב׳  בפ׳

 ששם קדשים קדשי בבית היתה אבן ,הבחירה בית מהלכות
כו׳ מונח היה הארון  וידע הבית את שלמה שבנה ובעת ,ו
 במעמוניות למעה הארון בו לגנוז מקום בו בנה ליחרב שסופו

 כל עם והנה .וגנזו עליו צוה יהודה מלך ויאשיהו ,עקומות
 קדשי בית ההוא בבית לדון שני בית אנשי להס התירו זה

פ עבודת שם עושה הגדול והכהן קדשים,  שבתורה הגם ,יוהכ׳
 את ונתן כמ״ש ,והכפורת הארון אל הזאת העבודה נתיחסה
 הכפורת את הקעורת ענן וכסה ה׳ לפני האש על הקטורת

גו׳  .הכפורת פני על באצבעו והזה הפר מדם ולקח ונאמר ,ו
 זולת המקראות פשועי על לסמוך שאין רואים אנו ומעתה

: הקבלה
איך

 הארון ששם ביחוד וידעו נשמתו שיצאה עד הדכר את
ד שם ויהיו אמרו אין שהרי ,נגנז במקומו הסובר ראיות על הקשו ושם .נגנז  ואסיקו גמורה, ראיה הזה היום פ
ס ואף בתיובתא. לה  האומר כדעת להאמין בו גברה החבר סברת תיובתא רק קושיא שם אין מבלי זאת ג

ם כי ,וכפרת ארון שם היה כאילו שם עבודת-ם לעבוד מקום שני בית לכהני היה כן על כי ̂ נגנז במקומו  ע
 פה פתחון בזה נמצא וכבר .בגניזתם היו וכאן נמצאו כאן מקום מכל הקדש את כבלע נראים בלתי היותם
 מבלי דעתם לפי בגדים מחוסר הכהן להיות ,הראשון כעבודת שני בית עבודת היתה לא כי שיאמר דין לבעל
 השעירים שני על אהרן ונתן אצל מות אחרי פ׳ הראב״ע שזכר וכמו ,כפורת ואין וחומים אורים שם היות

. גורלות ו׳ ג ה, רפואה שם הקדים אולם ו  והמעיל, והחשן האפוד הזכיר ולא ■ילבש קדש בד כתנת באמרו לז
ש, אל בבואו קולו ונשמע הזכיר כבר כי ם, בלא שני'ששמשו בית אנשי למדו הכתוב ומזה הקד םוחומי  אורי
 ,ולתומים לאורים הזאת בעבודה. הכתוב משש לא מאשר כי הנראה לפי וכונתו .ע״כ ,שם היו נביאים גס

 ודבר תורה תצא מפיהם אשר נביאים להם היו כבר ההוראה זאת ובלעדי הכרחי, תנאי בה שאינם בזה הורה
 הרי שם גנוז הארון בהיות כי חסרונו, ימלא שזכרנו מה אכן , מאומה דבר לא הכפרח ולענין .בירושלים ה׳

 ראה ולבו .נגנז במקומו האומר דעת אל בנסותו חבר של סעמו היה וזה ,ועומד מונח במקומו כאילו הוא
ם, שני כבין המחתה את נותן שהיה שאמרו ממה וכן ארון, מר,ום לארון, הגיע אמרו מאשר כי ג״כ  הבדי

 אצל המחחה בתתו הכהן יכוין אליו בדיו, ושני הארון מקום בו להכיר מה וציון תכונה איזו שם שחהיה ראוי
 וזה ,המחתה את נותן היה שעליה הנזכרת השתיה אבן זולת היא הנראה לפי הזאת והתכונה .ההוא ה-מקוס

 ,הארון גניזת וקודם הראשונים הנביאים מימות ועומדת מונחת ההיא האבן שם היות מפני אם ,פנים משני
 הארץ מן גבוהה נקלאת ושתיה הראשונים הנביאים מימות היתה אבן באמרו פ״ב דיומא תוספתא כהורמת

 יוסי ר׳ ,ולפנים לפני קסרת מקסיריס היו עליה הארון משניסל נתון ארון עליה היה שמתחלה אצבעות פלש
 וכו׳, תכונה הארון במקום שהעמידו החבר מאמר בזה יצדק לא והנה .ע״כ ,וכו׳ העולם נשחת ממנה אומר

ה וכבר ,המחתה את נותן היה עליה אמרו מפני וגם ס נגנזו הם שגם הבדים שני כבין לתתה צריך הי  ע
 הזאת האבן א״כ .למעלה שזכרנו הגמרא מדברי התבאר וגס פ״ב דיומא בתוספתא מפורש שהוא כמו הארון

 המחתה שתהא הללו דברים שני יתקיימו היאך כן שאם ,ממש הארון מקום על מושמת מצבה היתה לא
 ,השתיה אבן למקום מהלאה נגנז הארון כי הנראה לפי אמרתי כן על .הארון בדי שני ובין עליה נתונה
חד אחת ותכונה ,העצים דיר מלשכת לאפוקי הקדשים, קדש בבית אמר כאילו נגנז במקומו אמרו ויהיה  הי

 יתקיימו היאך כן לא שאם ,פניו מול אל הכהן יתכוין למען וגבוליו מצריו לסיים עצמו הארון במקום שם
ת על אשר ,הכפרת את הקסרת ענן וכסה אלו בתובים  פני על באצבעו יה:ה הפר מדם ולקח וגו׳ העדו
. פעמים שבע יזה הכפרת ולפני קדמה הכפרח ו׳ ג  אבן על הזאת התכונה כי ל!מר נפשך אח יש אס ואולם ו
מל ומורה ,אליו סמוך אמר כאילו הארון במקום החבר מאמר לפרש אתה צריך ,נאמרה עצמה הפתיה

היותו
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נחמד אוצר
בן אץ־ מ ת ה י ם ז ף vh ע ס ׳ r'jy תו ס  גופא פא .ו

 ככתוב שלא דבר למדש מצמם תקעו איך קשה■,
ס ר  מל ממנו סגרט ולא מליו הוסיף לא מלא מקרא וא״כ ̂ מו

: נאמר מה ,
א , מ ץ מ ה  הגדול דין הבית מן שאינו ההמוני הקבון ל

יוסיפו שלא הכתוב אזהרת ומיקר ,שבירושלים .
 לפרש וינמו הגדול מב״ד המקובל פירושיה וטל ההורה מל

 בביאורי החכמים מקבלת יגרמו לא וכן ,אהר בטנין מדמתם
 לא ,בפירוש בכתוב הנאמר טל האזהרה הימה שאילו .לתורה

ה  לטקור דעתך טל תעלה וכי ,ממנו תגרע לא לומר צריך לי
ר :התורה מן דבר הי מז ע ו מו ש ם מן נ׳ אי בי  בלבד לא .הנ
א ש^וה דבר טל אזהרה שאין בי  ושיהיה אותו לשמוט שלא מ
הזהירה והמורה אותו לשמוע מצוה אפילו אלא לאתוסיף^ נכלל

על

 :ממנו תגרע ולא עלייו תוסיף לא עם זה יתכן אייך הכוזרי אמר מ
א  ויתהכמו משכלם יחדשו שלא כדי ̂ להמון אלא זה, נאמר לא ההבר אמר מ

> הקראים שעושים כמו מהקשתם תורות לעצמם ויקבעו מדעתם
אשד המקום מן (נ״א והשופטים הכהנים ומן משח אחרי הנביאים מן לשמוע ומזהיר

יבחר
יהודה קול

^ קרוב במקום שם גטז היוחו. סג p היסה כאילו מ b 
 נמוגס ועליה הואיל בדיו שני בין נחונה השחיה

 ועל ,כאמור הבדים שני כבין להיוה הראויה המחחה
ה כלל פנים, כל סנ  האלהי הכח מצד שני ביח שאנשי ח

טלו וגם נפחלו אלהים נפחולי כמדובר להם הניחן  י
ה הארון במקום להעמיד  אס הלו ולפניו ,וציון חנונ
ם קדש ובין הקדש בין המבדלח הפרכח שי  כאילו הקד

ה ם כי ,בעין עין נראה ארון שם הי  נעדר היוחו ע
ק ושם ה׳ לפני שם עודנו מקום מכל העין למראיח ב  ח

 ט לנהוג אלהינו ביח הוא וכדאי ̂ גניזהו במקום עוזו
 קדם כימי שלימוח עבודח בו ולעבוד כמאז כבוד

ר שאמר ומה .קדמוניות וכשנים בו ע עו ב ד / שי ט ו
ם נקשר הוא ס הארון במקום שהעמידו אמרו ע טנ ,ח

ה שאמנם  הבפהם לצמצם יוכלו ובכן ביסוד, לשם גנוז הארון כי לעבודתם הנכנסים הכהנים ידעו למען זה הי
ם ח סנ  בבדן מלאכתם כוונו שני ביח אנשי כי ידעת וכבר .כמדובר וההזאות הקערת עבודת בעת אליו ו

 הרמב״ם כדברי יחזקאל לבנין וגם ,'וגו השכיל עלי ה' מיד בכתב הכל נאמר אודותיו שעל שלמה, לכנין השני
ח הל'3 מעץ שלמה כבנין בנוהו עזרא בימי כשבנו שני בית ואנשי ,וז׳׳ל קס״ג עשין וסמ״ג פ״א הבחירה גי  ו

 שלמה, של מבנינו יותר מדתו שהגדילו רק ליבנוח, העתיד הבנין על שנתנבא ביחזקאל המפורשים הדברים
,ע״כ ם הזאת התכונה אבל . ם. הסובה ה׳ כיד הצורך לפי מעצמם שחדשו הוא מדוש כאמור אליו הנלוה ע ה  עלי

 העבודוס ידו על להשלים קדש יהיה ותמורתו הוא והיה ותמורתו, חליפיו הארון, במקום באמרו שרצה ואפשר
ה  ובמדרגת במקון! שם היותה על שהסכימו כלומר ,וכו' שהעמידו באמרו החבר שהזכיר ההעמדה היא וזו ,ההנ
 בביס כי שתדע ראוי .וז״ל שכתב מות אחרי פ׳ ראש לרלב״ג מצאתי כן אחרי .עבודתם לכל הגנוז הארון

שם לא שני ה ועכ״ז ,יאשיהו גנזו כבר כי ארון היה.  על להורות כרובים צורח שם והיה הקדשים קדש שם הי
ארון שאין על ולהעיר וכפורת, ארון שם שאין אע״פ הקדשים קדש היה בעבורו אשר הנצדלוח הצורות מציאות
את והביא ,לפרוכת מבית והביא הקדש אל אהרן יבא בזאת זה אחר אמר העבודה זאת מעכבים וכפורת

 .נביאים כמה שם שהיו שני בבית זה עשו ולזה .וכפורת ארון שם שאין אע״פ ר״ל ,לפרוכת מבית אל דמו
ם שני בבית הכפורת שהיה אחשוב והנה ם, ע  של ושעיר הפר דם בהזאח ההורה הקפידה כבר כי הכרובי

רת, ולפני הכפורת פני על שתהיה יוהכ״פ  הארון מקום שהעמידו האומר הנוסח לפי ואולם עכ״ל. הכפו
, בתכונה כו' ם, נאמרו גניזתו במקום הרצפה שנוי על צי לשמוע קרוב ו  שזכרגו פ״ו דשקלים כההיא הדברי
 מ״« ,נאמרה העצים דיר לשכת על דשקליס ומשנה שקדם, כמו נגנז במקומו ארון סובר היותו מם כי למעלה,

^ הרצפה שנוי והעתיק ,בזה זה של בהן על לשם גנוז הארון כי שידצגו בעבור לפניה הפרוכת תליית לצו
:שזכרנו הסבות

ן איך מ כ ת  זו ואץ ,חדירות למצות שהיו דברים וסדרו קבעו הנזכרים שאלה אלי אומר אחה ראה .וכו' י
:וגו' תוסיף לא אזהרת פנת בזה הרסו לא א״כ יאיך ,הכרמל בהר אליהו כדבר שעה הוראת

א א מ ר ל מ א ה נ א ז ל ן א מו ה חו תמצית .וכו' ל  ״b חפן אשר אלו בערך תוספת נקרא זה שאין טנ
ם יבחר אשר המקום מן בארן משטרם בשומו עליהם גומר יתברך והאל , יצלח בידם התנאים ע

ת' ורצונו חפצו עצם וזהו ,ל״ט סימן שנזכרו קיימוס דברו עושי כח גבורי מפי היוצאות המצות כל להיות י
ה, להעמיד רק לחדש לא בתורה כחובות בלחי מצות עלינו ויעמידו שיוסיפו אע״פ כי ונאמנות, רי ק ס ע ח  טנ

 ענינה אין וגו' תוסיף לא ואזהרת .מעתה) דבר לחדש לך אין המצות אלה ז״ל דרשו דרוש (אמנם .רצויה
ת' רצונו הממשיכים אלה. כנגד  בהתנשא המחנבל ההמון כנגד רק יגזורו, אשר ככל רבם כיד וידם במציאות י

 אשר ולאלה ,בדויות תורות לחדש רוחם יחפש היום כל ותמיד ,ממעל משמים נעזרת הבלתי וסברא מהקשה
ט לא באמרו הכתוב פנה תפצה נפשם ובשקוציהם יטמאו סי . תו ט' ה ו טנ ה  כל על יוסיפו שלא להזהירם ו
ת, המצוה ם, .של רבן ■משה ידי על הן האלהי אי בי תו, המחזיקים ידי על הן נ  נוספה ה' רוח מאשר בברי

ס ע' הוא שהרי שהוקדמו, התנאים פי על ג ד י מקרב להם אקים נביא באמרו בפירוש זו מצוה עלינו העמי
אחיהם
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 בכהנים ואמר .וגו׳ כמוך אחיהם מקרב להם אקים נביא שאמר כמו ,ה׳) ^בחר
 אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא מאמרו והיה ,נשמעים דבריהם. שיהיו ובשופטים

 ידי ועל משה ידי על אתכם שצויתי מה על ,איננו) (בנ״א ״לעשות אתכם מצוה
 ,הנבואה) את המקיימים (נ״א בנבואה הנזכרים התנאים על מאחיך, מקרבך נביא
 נעזרים שהם מפני ,ה' יבחר אשר המקום מן והשופטים הכהנים עליו שנקבצו ומה

 ,רובם בעבור התורה, על שחולק בדבר שיסכימו עליהם לעבור יתכן ולא ,.בשכינה
,קבלו כאשר ,הקנויה והטבעית הירושה הרחבה לחכמתם הטעות עליהם תעבור ולא

כי
יהודה קול

 מז״ל של כחן גדול כמה וראה בוא .וגו׳ כמוך אחיהם
 שהרי ,נהרה עליהם הופע אשר ממעל אלוה בגזרת

 עליון לאלהים אקרא אבין ר׳ אמר דנדרים בירושלמי
 בית נמלכו אהד ויום שנים שלש בת ,עלי גומר לאל
רין, אין לאו ואם חוזרין, הבהולים לעברו דין  חוז

 להרמב״ם אישות מהלכות ב׳ פרק המגיד וכתב .ע״כ
א, הירושלמי זה ביאור  אומר היה אבין שרבי הו

 שלש בת שהרי ,שכלנו כפי כלס אינם ההורה שמשפגיי
 ,אביה שקדשה. כגון איש אשת היא אס אמד ויום פנים
ק, עליה הבא חנ ר, מכאן ופחות ב טו  לפי והטעם פ

ה, ביאתו ואין חוזרים הבתולים מכאן שפחות א  בי
 דבר שהוא בהולים חזרת שתהיה אפשר היאך וא״כ

 גזר שהש״י אלא ,חדש של בעבורו תלויה בה טבעי
 החבר כונת והנה .ע״כ ,עלי גומר לאל וזהו ,כך

ם מבוארת  החבר ירחיק לא ואולם שהצענו. מה ע
 רבנן דתנו דמגילה פ״ק חז״ל השרישו כבר אשר את

 פיחתו לא לישראל שנתנבאו נביאות ושבע נביאים מ״ח
 ,אחת אות אפי׳ בתורה שכתוב מה על הותירו ולא
 אבא בר חייא א״ר ,דרוש מאי .מגילה ממקרא חון

 לחירות מעבדות ומה ק״ו קרחה בן יהושע ר' אמר
 פרק ושם .וכו׳ כ״ש לא לחיים ממות פירה אומרים

 מלמד ,הדברים ככל ועליהם מ״ד יוחנן א״ר שני
 סופרים ודקדוקי חורה דקדוקי למשה הקב״ה שהראה

 מקרא ניהו ומאי לחדש, עתידים שסופרים .ומה
למשה צפוי שהכל החבר יאמר ככה .ע״כ ,מגילה

נחמד אוצר
ר במו ;ם1 על מ א א שנ בי ם נ ם אקי ה ב ל ר ק a מ n 'rw 

ך מו  והיה אצונו אשר כל את אליהם ודבר בתיו דברי ונתתי כ
 אדרוב אנכי בשמי ידבר אפר דברי אל ישמע לא אשר האיש

ם רי מו(דב  לא נאמר כבר הלא אותו נשמע ואיך ,י״ח) מע
/ תוסיפו ו ג  על לא ההמון על רק נאמר לא שזה וע״כ ו

א: בי ר הנ מ א ם ו הני ב ם ב פטי שו ב ו ו הי ם שי ה  דברי
ם עי מ ש  אפי׳ שנאמר ודאי בנביא שנאמר שזה כמו כי ר״ל .נ

ה נזכרה שלא מה מצוה שהנביא מצוה על ר  ודבר כמ״ש ,מו
 כי התורה שאמרה שזה נאמר כך ,אצונו אשך כל את אליהם

ו' למשפע דבר ממך יפלא ג  יגידו אשר הדבר פי על ועשית ו
, אשר ההוא המקום מן לך ה' רי ז בי  בפירושי דוקא נאמר לא י

 לא אפילו שיצוו מה כל אפילו אלא ,אליהם נשמע שאז הדינים
 אשר התורה פי על אמ״ז וכמ״ש ,דבר בתורה ממנו נזכר
ו' תסור לא. תעשה לך יאמרו אשר המשפע ועל יורוך ג ה :ו הי  ו

רו מ א א מ פו ל סי  הוסיפו לא הנאמר זה הנה כן ואמנם .תו
גו׳ ם על ההמון יוסיפו שלא פירושו ו הנאמרי  למשה הדבריב.

 והשופטים הכהנים מקבו; שיצאו ומה לנביא הנאמרים על או
 יגרעו ולא עליהם יוסיפו שלא ,ה׳ יבחר אשר המקום מן

ה :זו אזהרה בכלל עצמם שהם לא מהם, מ עו ו ב ק ליו שנ  ע
ם. י נ ה כ כו׳ הכהנים מקבוץ יצאו האלו הדברים כלומר ה  :ו

ם רי עז ה נ נ כי ש א הקודש: ברוח . ב ל ר ו ו ב ע ל . ן כ ת  י
ם ה לי מו ע בי ס כו׳ שי  כזה קבוץ על שיעבור א״א ר״ל .ו
ר :התורה שכנגד ענין על הסכמה בו ע  הרביב על כי .רובם ב

ח סימן ראשון במאמר כנזכר כזב של הסכמה תעבור לא  :מ׳
א ל ר ו בו ע ם ת ה לי ת ע עו ט  שטפו אותם לחשוד נוכל לא .ה

ם :בתורה בהבנתם ת מ כ ח ה ל ב ח ר  חכמיה שהיו בעבור .ה
ה :גדולים ש רו  והנביאים האבות מן להם מורשה החכמה .הי

ת :התורה שנתנה מיום זו באומה הנמצאים עי ב ט  שטבע .ה
ה :השכל זכי האומה י ו קנ  הלמוד בהשתדלות שקנו החכמה .ה

.והתמדתם

ם לנביאים נתונה והרשות בתורתו, ונרמז מפיני אי  הנ
נתנו כלם כי ,הפעל אל הכה מן סדורם להוציא
. כאותיות דדין אותיות ,מרע״ה הוא ,אמד מרעה

 בכלל למעלה דבריו הובאו משר הגאון לדעת החבר יסכים ובכן .לי אשר הדבש ביערת שהעליתי כמו ,דדין
ת. למצות והיו אמרו אצל ל״ט סי׳ ראב״ע דברי  מצות, משאר מגלה מקרא שנא מאי וקשה עז כי אפס תמידו
ר :וצ״ע מ א ם ו י נ ה כ  אקים נביא באמרו הנביאים מן לשמוע באזהרתו כתוב של קדשו דבר את זכר כי .וכו' ב
, ו׳ ג  שקדם מה אל ורמז נשמעים. דבריהם שיהיו אמור הוא כבר ובשופטים בכהניס גם כי ביאר הואיל ו
 יהיה אשר השופט ואל הלויס הכהנים אל ובאת וגו' ממך יפלא כי שופטים פ׳ הכתוב ממאמר ל״ס סימן !כרו

ה :וגו' המקום מן לך יגידו אשר הדבר פי על ועשית וגו׳ ההם בימים הי ו ו ר מ א א מ פו ל סי גו׳. תו  כתוב ו
 והנביאיס ,לעצמו מחיצה משה ,שהזכיר הכתות משלשת לשמוע ההמון חיוב על אוחו ומבאר ואתחנן, פ׳ הוא הדר

 האלהיס יביא אלה כל־ את כי לעצמם, מחיצה עליו שיסכימו במה והשופטים והכהנים לעצמם, מחיצה אחריו
ל ואמר :ולעשות לשמור מפיהם היוצא הדבר על יגרעו ולא יוסיפו שלא להמון אזהרתו במשפט ם ע  הרצנאי

ם רי כ ה הנז א ו ב נ  מקרב להם אקים נביא אצל שופטים פ' באמרו נבואתו, לקיים הנביא בחינת אופני על .ב
 .וגו׳ ה׳ בשם הנביא ידבר אשר ה' דברו לא אשר הדבר את נדע איכה בלבבך תאמר וכי ,וגו׳ כמוך אחיהם

pה :חקירתו על להתיצב אתי מקום זה ואין הזאת הבחינה משפטי על המפרשים האריכו ר מ ו ו צ ב ק  שנ
ה :עליו שהסכימו ר״ל .עליו ש רו ת :יעקב קהלת מורשה מפה מקבלה .הי י ע ב ט ה ה ו י ו קנ שגם .וכו׳ ה

המה
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 הנבואת פהם נסתלקה שלא שכן כל ;החכמות כל לדעת מצורים היו הסנהדרין מ
 במה הקראים עם לחלוק שלא ואמור .זה וזולת קול מבת במקומה שעומד מה או

השבת) ממחרת ועד (נ״א השבת ממחרת ממלת המובן מן עלינו טוענים שהם
שהוא

נחמד אוצר
ה, צרכם כטבור בחכמה זהממדתם  הסנהדרין שהיו מאחר אלי

מן ב׳ במאמר כנזכר החכמות כל לדעת מצווים ד: סי ״  או ס
ה ד מ מ עו ה, ש מ קו מ  היו עדיין הנבואה כשנפתלקה ב

ת :הנבואה במקום קול בבת משתמשים ל זו ה ו  הרוח הוא .ז
ר הקודש: מו א א ו ל ק ש לו ח ם עם ל ה הקראי מ ם ב ה  ש
ם עני ו טו נ לי בן מן ע מו ת ה ל מ ת מ ר ח מ ת מ ב ש וכו׳ ה

אתר ו

יהודה קול
 מחצב שרשי על להתחקות החכמה בדרכי בחרו המה

 ח״א .מאורות שני והדת השכל כי ;התורה אמתת
ר ש א , כ ו ל ב  חאוש מעבע הקנויה החכמה כי ק
 המקובל לאמתה מסכמת היתה השכלית סקירתם עיונם,

 נאמר או .שבעתים מזוקק צרוף ככסף הוא אשר אצלם
 שתשומע במה שגס מ״ני סימן דברו אשר אל שכיון

 ספר על הועלו לא דינים להוציא אדם של ממשבתו
 צריך אמנם באמרו שם כיון ולזה .בהן נדרשה שהתורה במדות ר״ל ,המקובלים בכלים להשתמש לו ראוי

 וכו'. האבות אל ההולדות להשיב המקובל הסדר על הנוהגות וההקשות והכתוב המקובל מן בשרשים שתעיין
חו על העולה תורה וזאת ת טנ ה כי ,קבלו כאשר הקנויה הטבעית בכאן באמ  בדרכים קנייתה אופן הי

ו ,שזכרתי דבריו אצצ שם זכר הלשון זה ודוגמת . כאמור המקובלים ר מ  לא חכמים שהתירו מה כל כי ^
ט' אצלם המקובלת הירושה ההכמה בתולדות אך ,וכו' לסברתם היה  הירושה החכמה לפרש עוד ואפשר .ו

 ההיא בהכמה מדעתם מוסיפים היו אשל על הקנויה והטבעית ,מרבותיהם למדו אשר העיונית החכמה פל
ה, מסייע טבעם שהיה מה כפי העיונית ם בידם עולות היו אלו ושתים לז ת, קבלתם הסכמת ע תי מ א ה

קבלו. כאשר וז״א המקובל, אמתח עם ומסכים שוה ישר בקו כנגדו יורד היה השכלי המשקולת חוט כי
ק, בלי קבלה היא המקובלת, הירושה החכמה מ״ט סי׳ כך אחר שיזכיר מה אכן פ  מוכרח הוא ממקומו כי ס

ן כי :באמרו;המקובלת רי ד ה סנ ו ה ם הי י ו צו  או :ס״ד סימן ובשני צ״ט סימן למעלה שזכר כמו .וכו׳ מ
ה ד מ מ עו ה ש מ קו מ ת ב ב ל מ הא׳להי הענין בהם וידבק ל״ט סימן באמרו זה ביאור קדם כבר .וכו׳ קו
ת ובאמרו .וכו' בהודעה בין באומץ בין בנבואה בין ספק גלי ל ה וזו שהיא הקודש רוח מדרגת אל כיון ,ז

ר :קול לבת נבואה בין אמצעית מו א א ו ל ק ש לו ח  מפרשת להקדימו שראה הדבר כל תום אחר .וכו׳ ל
ם, האנשים גדולת ח, התבלה אלינו נתאשטה ובאמצעותם מהם אשר המעולי  לשמוע מצווים ושאנחנו האמתי
ע, ולא תוסיף לא משוס כלל לחוש ואין , נעשה מפיהם היוצא וככל מהם ר  6מרא הביאור שנמשך וכמו תג

 וקרבת הכתובים ביאור על בסברתם להתחכם במצותה מעליהם קראים של צלם סר ובכן ,הנה ועד ל״ט סי'
 שגס המועדים געניני דבריו חהס אשר ל״ח סימן המלך נמשך ואתריו ,ל״ה סימן שזכר וכמו יחפצון פשטם

 אמור פ׳ הכתוב מן חכמינו דברי ט לסחור שחשבו מה כן גם זה ובכלל ,סגרתס התחכמות הכניסו בהם
 ,פסח של ראשון סוב יום ממחרת ענינו כהניס בתורת חז״ל דעת שלפי ,וגו׳ השבת ממחרת לכס וספרתם

שר הפשט חמר רודפי והמה  בו להשגב מקום מצאו המקובל האמתי הפירוש מן עליו עדיו איש שתו לא ̂ג
 וכי ,ראשון מיום לספור ראוי לעולם כי יאמרו וע״כ ,בראשית שבש על הפשוטה שהוראתה שבת מלת מצד

 וכמר ,ממחרחה לספור שיחול הראשונה השבת במספר תעלה שלא ענינו תהיינה, תמימות שבתות שבע אמרו
ט המקובל הפירוש יסוד על דעתנו בסמיכת ונתעודד קמנו אמנם ואנסנו .מטעמם הראג״ע שם שכתב  ה
 מלת בדבריהם תונח אמנם שאף לבאר בא זאת כל אחר .נחשבו לקש המכחישים וראיות ,שזכרנו כמו ?כבד
 ואמור וז״א ,שיתבאר כמו תוכחתם על להשיב אתט שפחיט כי ,במ יגעו יוכלו לא עדיין ,פשוטה על שבש
ם פ״ק דר״ה בחוספחא זכרו וכבר .וכו׳ לחלוק שלא ס שכרו אחת פע סי חו ם שני גי  אח להסעות לבא עדי

 ובמשנת .ע״כ ,וכו׳ עדותו ואמר אמד בא ,בשבח באחד אלא עצרת שתהא מודים ביתוסיס שאין לפי חכמים
הביחוסים מפני שם ואומד ,גדול בעסק העומר בקצירת יעשון אשר המעשה את ספרו ישמעאל ר׳ פ׳ מנחות

ם לי יש עוד .יו״ס במוצאי העומר קצירת אין אומרים שהיו סי׳ המלך שהתחיל למה כי ,הזה הקשור על טע
 שקר בשפתי חק לבלי פערו פיהם אשר הקראים הס און פועלי רגשת ועל קבלתנו אמתת על להורות צ״ח

 ואף באדר, אדר בעבור רבניסb אחר הולכים היותם מצד מומס מקור את וגלה ,עתק צדיקים על דוברות
ס  ל״ט סי׳ לקראתו יצא החבר הנה ,שמה כמבואר וכו׳ תשרי ירח עליהם,בראיית (הקשות לגס מלאם זאת ג

.שהתבאר כמו גבוה משלחן גו שזכו כסס ועוצם חכמינו קבלת גדולת בפרשת הטוב דברו תחלה לקיים
ס חז״ל מעל הקראים תלונת לכלות המלך מאמר קיום על דברו המשיך ועתה ממחרת העומר ספירת בדבר נ
 כאמור באדר אדר עבור בענין יחזו מפיהם אשר ,חכמינו על שיסמכו להם ראוי בזה גס כי .וכו׳ השבת

ה, חרמש החל זמן יוגבל ממנו אשר מ ק ס הספירה התחלת זה ולפי ב ה, להם ג ח א  כך אחר שיזכיר וכמו י
. בו ונספור וכו׳ אלינו מונח חרמש והחל באמרו כו׳ ם וזה ו  לא כלומר וכו׳. לחלוק שלא ואמור דברו קשור טע
חן ,דברו כאשר הראשון מיום שהוא וכו׳ השבח ממחרת ממלת במובן להודות חוכל ויטל לפניך איש יחיצב

להס



ג01נא הכוזרי מאמרעליעי ספר
 המלכים או השו&טים או הבחנים מן שאחד נאמר כן ואחר ,ראשון מיום שהוא

 המספר p הכונה בי ראה והחכמים), (נ״א החכמים "וכל הסנהדרין דעת עם הרצוים
חטים, קציר לבכורי) (נ״א ״ובכורי שעורים קציר בכורי בין יום המשים לשום ההוא

ושמירת
יהודה קול ן

 .הענין באמתח הפסד שוס בזה אין כי ,כהנחהם להם
ב וז״א ח״ א ר ו מ א ד נ ח א ם מן ש י נ ה כ ם ה אי בי הנ  ו

ם כי ל מ ה ם או ו טי פ שו ם ה ת ע ע ן ד רי ד ה סנ  ה
ם מי כ ח ה  נכונה בעיני והיא מצאתי הגירסא זאת ,ו
 למה שכיון נראה הללו המדרגות ובזכרון ;ומסודרת.

 שני בבית המנהג היה ,וז״ל הראב״ד בקבלה שנזכר
 היה הורודוס בני מעבדיהם או חשמונאי מבני שהמלך
ת, דברי ובכל במלחמה והמביא ;המוציא ט ל מ  כל אבל ה

 דוד מבית הנשיא פי על ומשפעים חקים הורה דברי
 אתה וכן ,והסנהדרין גדול כהן פי ועל נעשים ;היו

 יושב שהיה גמליאל ברבן מעשה סנהדרין במסכת מוצא ;
 כי החבר וכונה .ע״כ וכו הבית בהר מעלה גבי על

 הכהניס מן אהד כי בצדה תשובתה זאת הודאתנו ■אמר
 כונת שעיקר הנזכרים הפנים מן נאמנה ידע ,^וכו׳

 בכורי בין יום ממשים מספר להשים רק איננו הכתוב
 שבעה ולשמור השים קציר לבכורי שעורים קציר

 יום לאיזה משפעו כה והנה קציר, חקות שבועות
 דמיונו הכתוב שתפש אלא ,המספר ראשית בו שיפול

 מכל זו התחלה בהזדמן וה״ה השבוע, ימי בתחלת
 זה להקיש אותם העשה אחת מקשה כי ,הימים שאר
 להתחיל שנתמייב לא יהוא, שם שיסול מקום אל לזה

ה ושנה. שנה בכל בראשית שבת יום ממחרת טנ ה  ו
 תמצא הראב״ע בדברי שם יביעו עיניך ואם .מבוארת

חבר, לכונת מתיחסיס האחרורס דבריו  אחרי כי ה
 רבים במקומות המצא מצד אס המאמינים, ראיות ספרו
 מלת מצד ואס בראשית, שבת זולת על שבהון מלת

 שבועות שבעה על שבתות שבע כי המורה חמימות
, הלשון יאות בהס אשר נאמרו ה  לדברי אך הז

 ועוד שזכרע, כמו בפירושה לדחוק צריך המכחישים
 שבת מאיזה יקשה כבר כמשמעה שבת היתה שאס
. לספור נחל כו'  דבריו חתם האנה הדברים אחר ו

ס באמרו  ידע נבואה בדרך כי להשיב המאמין יוכל ג
 יהיה השבת שיום העומר תנופת בו שיהיה היום

ת,  והזכיר בשבת, שהיה הלחם מערך והעד הקביעו
 שלמים הקריבו ואז הראשונה בשנה יחשט איך הכתוב

 כך ואחר ,בפנחס החכרת כך אחר הנזכרת והעולה
ואין שבתות, אמר ולא שבושת שבעה בשבושתיכם אמר

ראיה

נחכר אוצר
ד כן ואחר מ א ד נ ח א ם מן ש הני כ כו׳ ה ה ,זה כיאור .ו  מ

חו הוציא הכוזרי  יוחר הקראים שטענות כאעיו כ״ב בסימן מ
שט, אל‘מפיקות ויותר מכריעות  לקלקצ התחכם יהחבר הט
 וכלעדם הקבלה אל להנוזהו לבבו את הניא אשר עד מחשבתו

די לקיים ידו את איש ירים לא  אשר מד ,הזאת התורה דנ
 אנו בלבד מסיני למשה הלכה על שלא ל״ט בסימן לומר הגיע

 ודור, דור שבכל והשופטים הכהנים מן שנשמע גם אך מוזהרים
 לו, יגידו אשר הדבר סי■ על לו וסמך השופט אל או שאמר כמו

 תוסיפו לא נאמר מה על א״כ לשאול מקום הכוזרי מצא ובכאן
, ' ו ג  ההמון כלפי רק נאמר לא שזה החבר השיב זה ועל ו

 והשופטים הכהנים אל אמנם הקראים, כמו בדמתם המתחכמים
 ודבריהם עצמה התורה כדברי ודבריהם לשמוע, התורה חייבה
 ,ההקדמות שמי אלו שהניח ואחר .תגרע ולא תוסך לא בכלל
הב' ,הקבלה אחר רק הפשט אחר ללכת שאין הא׳  שדברי ו

, יבחר אשר המקום שמן דור שבכל והשופטים הכהניס  ה׳
 תמו ההקדמות אלו השלימו ואחר ,עצמו ממשה לקבלה דומים
 אין שעוד שאח׳ז בסימן הולה והכוזרי הקראים, טענות נכרתו

 משל לו נתן הויכוחים ובגמר ,הקראים בעד להלין פה לו
 בעומר, הנאמר השבת ממחרת מענין יחד ההקדמות שתי כולל

 נאמר.וססרתם ואח״ז ,השבת ממחרת העומר את והניף לכתיב
ו' השבת ממחרת לכס ג  עד תהיינה תמימות שבתות שבע ו

ם, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת ו  חז״ל ופירשו י
 ט״ז דהיינו פסח של ראשון יום ממחרת היינו השנת דממחרת

סן,  הנמשכים והקראים הבייתוסין מטענות נודע וכבר בני
 והסזת ,בראשית שבת היינו השבת דמממרת צאמרם אמריהם

 בשבוע א׳ יום דהיינו ,השבת אחר רק אינם ועצרת העומר
ה), (דף במנחות וכנזכר  לסתור רבות ראיות שס וזכרו ס״

הם.  אחד P לרדוף פונה לבבו אשר בער שאיש ובודאי דברי
ם שהיתה וכמו ,הקראים דברי יראה הכתוב פשט  דעו[ כן ג

 הרי כדבריך, יהיה לו החבר, לו אמר זס וטל .כתחלה הכוזרי
 יבחר אשר המקום מן או מסיני לחשה בהלכה קשורה קבלתנו,

מן בריש לו ביאר וכאשר ,ה׳  כוף ולא .המאמר מזה ל״ט סי
ם שאחד נאמר אם חפי' אלא מסיני' למשה הלכה דבר הכהני  מן

 לשמור חייבים אנחנו זה את גם ,הסנהדרין בצירוף והשופנדם
 נראה שהפשט ואף ,ממש בתורה כתוב הוא כאילו ולעשות

 ובהשכל בבינה לפרש יודע בהמון מי ,הקראים כדברי להמון
 לסם אין אשר להמון אם נשמנ^ ולמי ,והסנהדרין החכמים כמו
ם, דבר ה׳ רוח אשר והשופטים להחכמים או גבינה חלק ה  ב

 ובום .אוסט יורו אשר הדכר ע״ס לעשות נצמוינו שכך ומלבד
,שאלותיו כל בעד בעדו לגדור יחד הנזכרות ההקדמות שתי כלל

 בכללות החבר בי פסקה כבר שאח״ז בסי׳ באמת הודה וכאשר
 מן שאמד נאמר כן ואחר ״החבר שאמר זה ובאמת .וכו׳

כו׳ הכהנים ע רק אמרו לא ,ו ד  שעשו מה בענין ל״ט בס״ס שזכר מה כנגד ,הנזכמת הקדמותיו שתי להפיק לומר תמצא אם ב
מו, ממשה קבלו p שודאי שנאמר מעצור לנו אין עצמו עצרת בטנין אמנם .ועזרא שלמה ה ; מכרעת הדעת pו עצ ו  בי ח

ה נ כוו כו' בחכמתו ראה הכהנים מן אחד .ה ה כי :ו נ ו כו תר p ה ס מ א ה הו  חמשיסשהוא בספירת התורה שמונה הכונה .ה
 ףם5ח קציר בכורי עד ,העומר מניפין שאז ,שעורים קציר בכורי שהוא ,פעורים קציר מהתחלת שיהיה שיתכן הזמן שיעור כדי
ם וביום וכמ״ש השבועות, מג שאז ם). בשבועותיכם לה׳ חדשה מנחה בהקריבכם הכמרי ח נ סי ס׳  שבעה נאמר ראה ובפ׳ (

ת, שבעה לספור תחל בקמה חרמש מהחל לך הספר שבועות מעו  א׳ בינם קשור שהמועד שנאמר יתכן איך כן הדבר ואם ש
ה שהתורה נאמר צד איזה ופל ,ימים ששה כמו הניכור של השעור אחר הוא פעמים שא״כ ,השמע מימי ד ^י ם על ה  יו

א, בשבת ראשון ק ם יום ומה דו ר שאינו מאחד מיומי מ ג אותו פירש אשר העיקר שהוא חטים בכורי זמן ט ו מ :ה
ושמירת
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 f״(5(״בתהלה. דמיון לנו ונתן .תמימות שבתות שבע שהם שבועות שבעה ושמירת

 תגיעו ראשון מיום בקמה הרמש ההל יהיה אם לומר מהשבוע, יום בהתחלת)
 עד נניע שני מיום ההתהלה תהיה שאם ממנו להקיש ,הראשון יום עד במספר

 נתהיל ,בו) (נ״א ראוי שהוא שנראה עת בבל אלינו מונח הרמש והחל . שני יום
בו -

יהודה קול
שכועים׳ וטכואה ,ראשון יוס השבוע המלח׳ כי ראיה

. כ ״ ע ח, י כ ו  שהיה הלחם מערך והעד שאמר ומה י
 ערך עליו ויערוך על פקודי פ׳ שכתב למה כיון ,בשבת

/ לחם ו ג השבת: ביום אמר שהכתוב ובעבור וז״ל, ו
 הלחם מפה ערך השבת ביום כי נראה ,הכהן יערכנו

 ביום או המשכן הוקם ששי ביום והנה השלחן, על
 השבת ביום הלחם ערך כי בזה הורה .ע״כ ;שבת
יוחל• אז כי העליונה החכמה שראתה מה מצד לו קרה
שאין■ אע״פ שם שהוסיף אלא ,ערכו לערוך ה׳ בשם

השבת. ביום להשיב המוען יוכל כי גמורה ראיה זה
 J הלחם משה וערך המשכן שהוקם אחר הכר<ן יערכנו

 ומ״ש .ודוגמא לדמיון רק בכאן ענינו אין מ״מ .ע״כ
הבכורים וביום פינחס פ' הכתוב הוא ,בשבועותיכם

. נחמד אוצר .
ת ר מי ש ה ו ע ב ת ש עו בו  המספר שיהיה אמר תוכ5ס .וכו׳ ש

ת, שנע מו תמי ת: תו  שנאמר שזה ונאמר נטעה שלא כדי שנ
 כיוס עצרת ויהיה העצרת יום מלבד היינו יום המשים תספרו

 :תהיינה תמימות שנתות שבע אמר זה ועל ,לספירה נ״א
תן ו ונ , לנ ן ו י מ ה, דמיון לנו פירש הכתוב ד ר פי ס  ותפס ה
 באהד בניסן ט״ז חל שאם השבוע, ימי של הראשון יום למשל
 עד המספר יגיע בקמה, חרמש החל הטבע בדרך שאז בשבת

 היום באותו קרב' שהעומר מהשבוע וביום הראשון:, יום
ש :השבועות חג הוא מהשבוע קי ה ו ל מנ  מן מדמין אנו .מ

 יכלה מהשבוע ב׳ ביום בניהן ט׳ז חל שאילו ,הזה המנין
ל :השבועות חג ובו ב׳ ביום■ המספר ח ה ש ו מ ר ח ח נ  מו
ו נ לי  ; השנה תקופת מזמני תמיד אהד ביום קבוע וזמנו .א

ל כ ת ב ה ע א ר א שנ הו מי שיהיה יום באיזה .בו ראוי ש מי
השבוע

/ בשבועותיכם לה' הדשה מנחה בהקריבכם ו ג  שבועות שבעה ראה פ' בכתובים המה הלא שבועות ושבעה ו
 ויוהר- ,החבר דברי דבריו בכלל כי רואה והנך .שבועות שבעה לספור ההל בקמה׳ הרמש מהחל לך תספר
הוא שבתות שבע שהם שבועות שבעה ושמירת החבר שמאמר אצלי וקרוב .מהמה ת, מו  פני את בכה כולל תמי

ר, הראב״ע בדברי המפורשות הראיות ימיני כ ת, ממלה אחוז שהאחד הנז מו מי  ההמשים יהיו האופן בזה כי ת
 במלת הוראתו כי אפס .הראיה כאשר לשבוע שבה שנוי מצד והאחד .זה בזולת ולא כאמור לקציר קציר בין יום.
ם, כדבר כפשוטה שהיא שבה ם הקראי ר, הראב״ע להוראות שוה היותה ע  לקבלתנו ישובה דרך מ״מ כאמו
ה אצלם, מתחלף הוא הנ  לארן• בכניסתם הראשון העומר תנופה יום היות על אומר לגזור ראה לא החבר כי,

 ביהושע המוזכר הפסח מחרת כי שם שכתב מה שהרי ,הנזכר במקומו הראב״ע כדבר בראשית שבת ממחרת
 שנה ואותה העומר את הקריבו שאז בו ט״ז על ביארוהו אפר חז״ל דעת עם מסכים איננו בניסן ט״ו יום הוא

, ביום הפסח אירע  האומרים הקראים כדברי לא וי״א_,, י׳ פ׳ עולם בסדר שכתוב ממה לחשב שתוכל וכמו א'
ה, שבת יום כי , פ׳ ומוספין תמידין בהלכות הרמב״ם עליהם שהעיד וכמו הי '  הנביאים תמיד ראו וכן וז״ל, ז

 ולחם בהורה נאמר והרי ,בשבא בין בחול בין בניסן בט״ז העומר את מניפין שהיו ודור דור בכל והסנהדרין
ה, היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי  וא״ת• וקלוי, מצות הפסח ממחרת הארץ מעבור ויאכלו ונאמר הז

 העיקר שאינו בדבר לחדש אכילתן היתר הכתוב תלה היאך הטיפשים, שדמו כמו אירע בשבת הפסח שאוהו
 העלה היא הפסח שמחרת ברור הדבר הפסח במחרת הדבר שהלה מאחר אלא ,במקרה נקרה אלא הסבה ולא

 ראב״ע החליש זו ראיה כח אמנם .ע״כ ,השבוע מימי הוא יום איזה על משגיחין ואין החדש את המתרה
 ולדוגמא, לדמיון שבת זכר שהכתוב באמרו אחרה לדרך לו פנה כן על שמה, יעויין ה׳ מועדי על אמור פ'
ם, הללו הדברים נאים כי נא שמע ואולם .שביארנו 1כמ  פרק במנחות חז״ל מפי היוצאים מהמה וביותר כל

 מנין■ שוטים להם אמר ריב״ז להן נטפל שבת אחר עצרת אומרים ביתוסים והיו שם אמרו שכן ישמעאל רבי
ה לא ,לכם  היה ישראל אוהב רבינו משה ואומר כנגדו מפטפט שהיה אהד מזקן חון דבר שהחזירו אדם הי

 החד הזה המקרא עליו קרא .ימים שני מתענגים ישראל שיהיו השבת אחר ותיקנו עמד אהד יום שעצרת ויודע
, מהורב יום עשר גו' ה, ארבעים במדבר איחרן למה היה ישראל אוהב רבינו משה ואם ו  בכך רבי א״ל שנ
רני, אתה ט  חמכיס תספרו אומר אמד כתוב שלכם, בטילה כשיחה שלנו שלמה הורה תהא לא שוטה א״ל פו
 באמצע להיות ביו״טשהל כאן ,בשבת להיות שהל ביו״ט כאן כיצד, הא שבתות, שבע אומר אהד וכתוב יום

כו׳. שבת חד, אמד לכל ספירה שתהא לכם וספרתם ת״ר אמרו עד ו א ט, ממהרת השבח ממהרת ו ״  או יו
 סופר שאתה ספירות כל יום ממשים תספרו אומר הוא הרי יהודה בר׳ יוסי א״ר ,בראשית שבת ממהרת יכול
ת שבח ממחרת וא״ת המשים אלא יהיו לא « א ם בר ג נ״א מוצא שאתה פעמי ״ נ ג ״ כו׳. נ״ו נ״ה נ״ד נ  רבי ו

 ,שבתות מלאה כלה השנה וכל השבת ממהרת אלא נאמר לא והלא פסח שפה ממחרת נאמר וכי וכו' אומר יוסי
כו׳. שבת באיזה ובדוק צא  אחרוש ראיות בשתי והחזיק פירכא בלא רפא שם מצא לא אנה בכל וראיה ו

 רגל להלן מה בעצרת, הלחם .ושהי בפסח עומר הבא תורה אמרה ישמעאל, ר' בשם מהן האחת שמה. נזכרו
 ,למטה שבת ונאמר למעלה שפת נאמר פתירא בן יהודה ר׳ בשם והשנית .רגל ותהלת רגל כאן אף רגל ותהלת

ל :ע״כ ,לה סמור רגל והחלת רגל כאן אף לה סמוך רגל ותחלה רגל להלן מה ח ה וכו׳- אלינו מונח חרמש ו
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 סתירת בזה יהיה ולא פסח, של שני יום שיהיה אותו וקבעו בו. ובספור בו

 עם ה׳ יבחר אשר הטקום מן שהוא מפני לתורה, לקבלו והתחייבנו לתורה,
נקיים ונהיה להיות, ויכול ,הבורא מאת בנבואה זה היה ושמא .הנזכרים התנאים

:המבלבלים מבלבול
לא אשר האלה בכללות ,החבר איננו) (בכ״א ״בי פסקת כבר הכהרי אמר מב

אוכל
יהודה קול

 אכינ הזמן אם לראוה דיננו לבית מסור הזה הדבר כי
 ,השנה את לעבר ראוי אם או ,ניסן בו לקבוע וראוי
 רואה ואני באמרו ל״ח סימן זה על שהורה וכמו

 .וכו' באדר אדר בעבור הרבנים אהרי הולכים אותם
 האביב זמן הגבלת אלינו נמסר כאשר כי בזה לנו ורמז
 מסור שיהיה ראוי כן ,בקמה חרמש החל תלוי שצו

 לקבוע ועלינו השבת ממחרת הספירה ענין בידינו
ת  יום קביעות יהיה ובכן .ביארנו כאשר התחלתו פ
 אצל מוסכם דבר הספירה להתחלת פסח של שני

 כי ,עליון מפי זו בחירה משפע להם אשר חכמינו
 ,פסח של שני ליום בכתוב זכרון אין זו שעה לפי אמנם
 בראשית: שבת על השבת ממחרת ונתבאר הואיל

ם ם ע אי נ ת ם. ה רי כ ז נ ע: סי׳ ה ל ל״ כו ת וי ו הי  .ל
 ה׳ דבר שהיה הוא קרוב כי אפשרותו לקיים זה אמר
 ,לודאי נועה אצלו ספק זה והרי ,נפרן בחזון אתם

 הענין בהם דבוק היה כי ל״ע סימן באמרו ק פל
 וכו', והודעה באומן בין בנבואה בין ספק בלי האלהי

 אפשרות קמה שהרי ,הנבואה ענין לגמרי החליע לא
 :קול בת ובהודעת הקודש ברוח נצבה וגם זה

, ם לי ב ל ב מ  קראים קול שמענו וכבר .הקראים הס ה
 כמו כי ,מחוכם חברים חבר על בחבוריהם מלחשים

 כמו לשונם שננו הקבלה, מדברי אזנם יאעמו הרש פתן
 עכשוב חמת ,אמור ס׳ ראב״ע שכתב מה כל על נחש

והבלים ,חבר פעמי לדהות בחשבם שפתימו תחת

נחמד אוצר
קבעו :השנה מן1 לפי רצוי יום הוא אם אך השבוע תו ו  או

ה הי י יום שי ל שנ ח ש ס  מתחיל משם השנים שבלוב .פ
א :החרמש ל ה ו הי ה י ה בז ר תי ה ס ר תו  נאמר שאפילו .ל

 שסופרין מה לתורה סתירה מזה אין כמשמעו השבת שממחרת
 מחויבים אנו הן שהוא וכיון ,פסח של שני מיום תמיד
ה :לקבלו ר חו  :בפירוש בתורה כן כתוב היה כאילו כלומר .ל

ם עם אי תנ ם ה רי פ  והכהנים קיים שהבית בזמן שהוא .הנז
א :במצבם והסנהדרין בעבודתם מ ש ה ו ה הי ה ז א בו הו׳. בנ  ו

 נבואה ע״ס הגיד שמשה אמור בס׳ הראב״ע שכתב למה נתכוין
 כפי הצווי והיה בשבת באחד בניסן ע״ז יהיה ראשונה שבשנה

 שבעה בשבועותיכם נאמר לדורות שנצעוו פינחס ובס׳ ,או שמל
 ,בשבת ראשון יום השבוע תחלת כי ראיה אין ובזה ,שבועות

 כאן ואן£ יום, י״ד מספר על שהכוונה ,שבועיים ועמאה כמ״ש
 הכוזרי מחשבת אמור השיב ובזה .יום מ״ע לספור הכוונה

 כ״ג בסימן באמרו הקראים דעת אחר פונה לבבו היה אשר
^ לפשע מפיקות ויותר מכריעות יותר עענותם שומע ואני ר תו  ה
 .השבת ממחרת ממלת לטענתם כן גם נתכוין ספק מבלי אשר

 כדבריהם מורה הכתוב פשט יהיה .שאפילו לו השיב והחבר
ה :נעשה וכתורה דרכנו ה׳ נוכח עכ״ז הי נ ם ו קיי ל נ בו ל ב  מ

ם לי ב ל ב מ  להסב כנגדם ראיות לערוך מעתה לנו צריך אין .ה
 אחריות אין קבלנו שכך מאחר כי דעתנו, אל הפסוק פירוש

 אותנו הורו אשר כפי עושים. שאנחנו מאחר ,עלינו טענותיהם
 נסור שנא הוא מלא ומקרא ,ה׳ •יבחר אשר המקום מן

:מדבריהם
ב ת כבר מ ק ס ר בי פ ב ח ת ה לו ל כ ה ב ל א . ה כו'  כבר ו

 בדרך השבת שאתה ,האלו בכללים בעדי גדרת
כלל  ראינו וכבר לאמר, ויאמרו מעגל ליד רשח פרשו

 השלים לא זרים פנים על ההורה רצון ומבארים ,בראשיה שבה שהיא אומרים עצמם שהם חבוריהם בקצה
 השבת מחרת מן המובן מן עלינו אומרים שהם במה הקראים עם לחלוק שלא ואמור .לשונו וזה ,בהם הדעת
 איך רצונם פי על הלוי הוא ואם .פסח של שני יום שיהיה אוחו וקבעו אמרו עד וכו׳ ראשון יום מן שהוא
 שלא השבח ממחרת אמר אדרבה והכתוב ,תורייה במצוה ואינו השבח לחלל בשבת עבודה שתחול הקון יתקנו

 שפוס בשפמם נקלה על שברם את ירפו כי להם אמור ,בפימו שנימו הרוס קדוש ואתה .ע׳׳כ ,בשבת יחל
ם מל הזה שהביאור ם, פר רי ך עיניהם במראה אשר את ולרסק לקרב בארץ משמרם שם מי כי ז אי חו,ו כי  יו

ם .ובריח דלתים חומה להפיל יספיקו נכרים בילדי  ע״פ תלוי הוא ואם שאמרו במה נחון כופרים מלתעות ג
כו׳, בשבת עבודה שתחול חקון יתקנו איך רצונם ה בתשובת לצדיק פרי אך אדם ויאמר ו מ ח כ מ ה  שקדם, ז

 עצם וזהו ,בו נגזור אשר ככל עלינו גומר והאל ,משפסיו ולכל דבריו לכל ולנבונינו הוא לנו האביב מנין כי
 שאפו נפשם באות כי ,ישיבנה מי ותואנחם תואנה אם כי הקראים בדברי ואין ,כאמור ההוריייז המצוה

 שומע ואני הקראים על באמרו המלך פי על כ״ב סימן בנו הועד וכבר .התפל על לעמוד אפשר ואי רות
ם ואף .התורה לפשס מפיקות ויותר מכריעות יותר סענותס  החבר כדבר לבנו אליהם נשים לא זאת נ
 שיורה לחבר לו ודי ,וכו׳ החנהיס רצון אל מביא איננו בהורה והסברא ההתחכמות כי כ״ג סימן זה בתשובת

ואשרי ,סיר של ופכר . ■ ■ -
שכלם הקשת תוכל וכזו .

 נאמד בהם כיוצא על דעתי ולפי .סוף לדבר ין
:כאולתו כסיל הען אל כ״ו) (מפלי

ב ר מ ב ת כ ק ס י פ ר ב ב ח אוכל לא אמין, משפסס לכת אשר הנזכרים החגה הכללים שעם ענינו .וכו׳ ה
להכחיש

 וכו׳ החגהיס רצון פג מביא סיננו בהורה והסברא ההתחכמות כי כ־־ג סימן זה בתשובת
 יין על מ״ס סימן דוגמתו שיבא וכמו סתירה, שוס בלי הקבלה אל הכתוב הסכמת על

 מ כזה כי ,הסלע אל קראים של דבריהם עלילות ונפץ ,לעצמו הקבלה דרך שיאחז
דעתי ולפי .סוף לדבר ואין כהלכה שלא בחורה פנים ולגלות מעתה פירושים לחדש
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:בהם שאכעיסך סבור הייתי הקראים מטענות בלבי היו מחלקים ,להכחישם אוכל

ג  בהם שיכנס הרבה כי ;להלקים לבך תתן אל הכללות כשיתבררו החבר אמר ס
 ימלטו ולא מסתבכים שהם מפני ,תכלית להם שאין ועוד ,הטעות

 איננו כוללת, ושחכמתו הבורא, צדק אצלו שנתברר כמי וזה מבלבולם. המדברים
 משפט וגזל רש עשק אם שאמר וכמו העול, מן בעולם נראה שהוא למה מביט
 עמידת במופת אצלו שנתברר וכמי .החפץ על תתמה אל במדינה תראה וצדק

,כמלאכים מהנוף נפרד עצם אבל נשמית שאינה בעבור ,הנוף כלות אהר הנפש
ואיננו

יהודה קול
 קצת ממני וסלקת ני פשקה כבר ,אמהתם להכחיש

 הקרחים מסטנוה בלבי היו אפר והקרמים מהחלקים
 שקמה לח אשר מקצחס נשארו שעדיין כלומר ,וכו׳

ם: מלפקשק דעתי ה עלי
ג ו מ ר ר ב ת י ש ת כ לו ל כ לדון. יוכל מי כי .וכו׳ ה

ושגיחוה חלופיהן וחלופי בחלופיהן ״
בין, מי ם, המעיינים יחטאו כן כרובם כי י בענינ

 פרטי בכל אמהתו יושג אשר בארן צדיק כלל שום ואין
 בהם שיכנס באמרו כיון או .יחטא ולא חלקיו

, ת ו ע ט  מהם איזה ימצא עצמם החלקים מן כי ה
 הכללוח מן למדים אין אמרם כענין ,הכלל מן יוצא

 בשלישי המורה ביאר וכבר .חוץ בהם שנאמר אע״פ
 מהיחסיס שם ודבריו ,הזר אל להביט שאין י״ב פרק
ר, לכונת מאד ב ח ד שם: עיין ה עו  להם שאין ו

 מקפה ידיעתנו שאין אפלטו״ן כמאמר תכלית.
 שהם מפני הכלה: אין למספרם כי באישים,

 עס זה מהרכבים הפרטים שפניני ר״ל .מסתבכים
 וכמו :אלו עם אלו הרכבתם לאופני קצה אין זה

ק אם שאמר ש  זה על להמליץ יש .וגו׳ רש עו
 וגבוהים שומר גבוה מעל גבוה כי דקרא סיפיה
 בפרטים הביט ועמל און הראה אם כלומר ,עליהם

 ישא ומדון מריבה תהי נא אל ,לנגדך וחמס ושוד
,יצדקו הגבוהים הכללים הנה כי ,ככה על המפקפק

שיחבררו ם וכ ם על לב לשום אין הכללי טי ר פ  הנכללים ה
ם ת ח ם ס ם הקצת א ה י :הכלל מן יצאו מ מ כ ר ו ר ב ת נ  ש
ו ל צ , א ת פ ו מ כו׳ ב מז .ו ת אל ר פ ם מו פי סו לו פי  על ה

ה שי ז ׳ בחמי י , ס ב ״ רו י מ א מן ב ת ו איו ר  הפרד על ה
ש ף הנפ הגו ה מ שאיננ כו׳ אליו צריכה ו  זכרמ וכבר .ו

עי בי ר מן ב ' סי רו אצל נ מ מכוין א ש ו חני בקדו רו  אשר ה
שם לא תג כו׳ י ד לא כי ,ו ג נ  עצס שהנפש כאן אמרו י

ד ר פ ף נ הגו ם מ אכי ל מ הו אשר אל כ חנו ת על הנ ע  ד
ר _ _ ^ ב ח ה

מו לקצתם: קצתם אדם כ ר ו מ א כו׳ ש ל ו ה א מ ת ל ח . ע ץ פ ח , (קהלת ה (  שומר גבוה מעל ■גנוה כי דקרא ■וסיפא ה'
ם הי ם, וגנו ה ם, כלל ענין לשמור ככללים נסגרים והפרטים כלל תחת כלל יש כי רוצה.לומר עלי ל  איש ידע לא ולכן העו

 גורה שלא בעולם דבר וחין ,בצדק הכל לנהוג עלילות נתכנו לו אשר ,לבדו יחבר־ השם בלתי ועלילותיו וערכו העולם סדר
 ואולי ,המאורע מן והמאוחרות הקודמות הסבות נדע שלא מפני הוא לעול בעינינו. שנראה ומה ,בצדק והכל , יתברך חכמתו

ס' בדינו היה כך הרש זה עשק  היה ה1ה העשוק דרךמשל שתאמר כמו ,באחריתו להטיבו הוא ואולי ,לו שקדם עון מפני י
ם יום להם נשכר שהיה קשות מעבודות בצער מתפרנס  שכעבור עד לו ישלם ולא שכרו יעשוק אחד שאיש הקב״ה לו וזמן ,יו

 מאחר ,בפרטים הקפ״ה של מדותיו אחר להרהר רשאי אדם אין כלל ובדרך ,לזה וכדומה נתעשר, ומשם אחר לעסק פנה ה5
ט על העולם תיקן הקכ״ה כי לו שנודע ת :הפרטים להקן ממנו יבצר שלא ודאי בכללו מכו ד מי ש ע פ ר הנ ח ת א לו ;. כ ון  הג

ר :המוס אחר הנפש קיום בו ע ה ב נ אי ת ש מי ש המלאך כמו החומר מן נפרד עצם והיא רוחנית שהנשמה שנתברר .ג
ט נ אי ו

גחמד אוצר
 הקראים שיאמרו כמו הכתוב פשט יהיה אם שאפילו ואמרת כלל

 אשר המקום מן לגו שמסרו הפירוש להאמין מחויבים אנחנו
 שא״א ומאמר , טענותיהם לכל כוללת תשובה וזאת ,ה׳ יבחר

 היו אשר טענותיו שנפסקו אמר לכן החבר כללות להכחיש
ה החלקים, מן להקשות בלבו טמונים ז אי מן ל  ומצות עניניס ר׳
 בהם החבר את שיכעיס סבור והיה ,הקראים עמנו שנחלקו
 ובזה ,הכתוב פשט אל יופר קרוב הקראים ענין כי נאמרו

 באיזה שעלינו הקראים מחלונח דעתו נחה לא עדיין כי לו למז
:בסורה ענינים

ג תS‘הכג כשיתבררו מ כו׳ ו  מודה אתה הרי סוף הוף .ו
 לו איכסה ומה ,נתבררו שהכללים

 וכל ,מהכלל חלק שהוא הפרע מן צודק יותר הכלל כי בפרסים,
 ואם ,עלינו הפרטים אחריות אין במופת מבואר 'שכללו דבר

 ,כולו הכלל על שנהגאר זה לדבר מסכימים אינם איזה׳פרטים
 כי :כולו הכלל על המבואר מן אחור נסוג זה בשביל לא

ס דזרבה כנ ם שי ה ת ב עו ט  ,הפרטים מן למדין אין ר״ל .ה
 שנויים לו שיש מפני הפרט על דבר שום ליסד נוכל לא כי

 לרוכ ר׳ל ,בו הרבה מצוי והטעות הרבה לגוונים זמתהפך
ד :טעות מבלי בהם מקיף הדעת אין חלקיהם עו ן ו אי ם ש ה  ל
ת לי כ ל .ת  דבר כל כי ,למספרם תכלית אין החלקים ר׳

 גופני בשכל אין כן ואם ,הכליה בלתי עד בכח להתחלק יוכל
י :הבירור על אותם להבין פנ ם מ ה ם ש כי ב ת ס  נאחזים . מ

ה  (בראשית בקרניו בסבך נאחז מלשון והוא ,בערבוב בזה ז
, ( ב ״ ) (ישעיה היער סבכי ונקף וכן כ טו ולא : י׳ ל מ  י

ס רי ג ד מ ם ת ל בו ל ב  תקיף לא תכליש לו שאין דבר שכל .מ
 מלשון זה וגם .יחד מעורבבים הם כי ,כנודע ידיעה גו

רם) (בל״א ערבוב לשון שהוא מסתבכים  עד כי כמו ,סערווי
) (נחום סבוכים סירים מי :א׳ ד כ ד ב ת צלו שנ ק א  צד

. א ר בו  עולמו על משגיח שהקב״ה לו שנתברר מי כמו ה
תו :וביושר בצדק אוחו ומנהיג מ כ ח ש ת ו ל ל ח׳ הנהגתו .כו  י

 וקישוריו העולם כללות לקיים נפלאה כחכמה היא העולם את
ה  בקיום• שיסכן אפשר היותר צד על וביושר בצדק שיהיה בזה ז

 וכמ׳ש ,עולמו יצירי כל כוללת טובתו ושתהא ,העולם כלל
ו :לכל ה׳ טוכ נ נ ט אי בי ה מ מ א ל הו ה ש א ר ם נ ל  מן בעו

ל עו בני אישי בין עול איזה שנמצא ממה לו יקשה לא .ה
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 ועם ;השעה בעת הנפש פעולות מהעדר המחשבה שתקשהו מה אל מבייט יאינגו
מן זה וזולת ̂ הגוף מזג אחר הולכת שהיא ומה ̂ המחשבה מאבד שהוא החולי

י :המבלבלות המחשבות
 ,החלקים על עמך מדבי שאשבע עד לי מספיק אין זה כל עם הכוזרי אמר מף

:הביאתם אשר בכללים הודיתי אשר אחר בזח עלי לתפוש יש ואם
:שתרצה מה אמור החבר אמר מה
 עין תחת עין שאמר במה ,בתורה מפורש הנזק עונש הלא הכוזרי אמר מן

:בו ינתן כן באדם מום יתן וכאשר
tD תחת נפש ישלמנה בהמה נפש ומכה כן אחר בו נאמר והלא החבר אמר

נפש
ה קול ד הו י

איננו :שמה עיין ,גשמיים שהמלאכים המבר ט ו בי  מ
ה אל הו מ ש ק ת ה ש ב ש ח מ  אלה כל כי וכו׳. ה
 כגוף^ מעורבח מפש שתהיה לחשוב אדם לב יסו

ה :בהפסדו הפחדה ימשך ומזה מ א ו הי ת ש כ ל  הו
ר ח ג א ף מז  אדם ובני י' סימן בחמישי כאמרו .הגו

 ויפה כופים פבעיהם מבם כי .מזה זה שונים ג״כ
 אחרי הולכות והמדות וכו׳ ההיא הנפיה עם שכלם
 וכבר .י״ב פ׳ בשלישי המורה זה וזכר .וי־ו׳ המזג

 פעולת כי לאמר ויאמרו הגמגומים לאלו השובה המציאו
 הדמיוניות הצורות בזולת לשכל תשלם לא ההשכלה

 כמו■ ,המושכלות יוציא ומהם ,לעומתו המתנשאות
 נתלה השכל אין אמנם ,י״ב סימן בחמישי שיתבאר

 חבדל ובזה .השכלתו לפעולת כלי היה כאילו בדמיון
 תשלם ההרגשה פעולת כי ,ההרגשה מפעולת זו פעולה

 גם ויצפרך ,'וכו ופעם כריח החמרי המורגש פ״י
 בפעולה אך ̂ המרגיש החוש בו יסתבך אפר הכלי בן

ל/ לשוס צורך שס אין ההשכלה  לו איננו והדמיון כ
 המתנשאות הצורות מבין כח הוא אבל כלי במדרגת

 בזולת בעצמו נגמרת שכל של ופעולתו ,השכל לעמת
 כי זה אין הדמיונות לצורות והצטרכו .שקדם כמו כלי
 ממנו בהפרדו אך העכור, הזה בחמר בשכנו אס

ק, בלי במושגיו וישמח מושכליו ישכיל  הואיל ספ
 בפעולת בכלי נשלמת בלתי היא עצמה ההשכלה ופעולת
 אינפ המזג נסיית עם השכל גפיית לענין וכן .ההרגש

 בלבול מצד זה היה רק ,לכלי צריכה פשלתו היות על
 ימציא ולא אחריהם טפה שהמזג בדברים הדמק
 בחמישי שיבא כש ,להשכלה נאותות דמיוניות צורות

 בזולת הנגמרת פעולתו השכל יפעל לא ובכן .י״ב לי'
:שמה להמצא הראויה ההכנה לחסרון ,כלי

א צ?ו ל ש ה ק עונ ש הנז ר פו  תעמוד ואיך וכו׳. מ
 תשלומי והכל עינו דמי בו לבאר הקבלה

 תוכחת על השיב ומה .החובל פ׳ ז׳׳ל כאמרם ,ממון
 כאשר האזן את לשבר כדי בו ויהיה בזה הקראים

 : מ״א pסי השבת מהרת על עשית ■
TD א ל ה מר ו א ר בו נ ח ה כן א כ מ ש ו פ  נ

ה _ מ ה בזה הראיה עיקר לו לקה .וכו' כ
 את סימא יסל תטא החובל. פ׳ ז״ל אמרם דרך על

שיבר ,ידו את נקפע ידו קיפע ,פיט את נשיא עיט
אה

ר צ ד או מ ה נ
ו נ נ אי ט ו בי ל :מופש אינו .מ ה א הו מ ש ק ת ה ש ב ש ח מ  .ה
ר :העיון מצד לו שקשה מה כלומר עד ה ת מ לו עו ש פ פ  הנ
ת ע ה ב נ שי קנן איך .וכו׳ ה  מל^• כמו היא שהנפש שנאמין י
 וכן ,כלום יודע אתו ואין עמו כל לנו השינה בעת למה א״כ

, טעמו עמד לא נחלש השכל כשיחלה  רוחני לעצם לו ולמה בו
ה :חולה או ישן שהגוף בשביל כחו לאבד מ א ו הי ת ש כ ל  הו
ג אחר ף מז  הגופניים בכחות נקשר השכל כלל בדרך .הגו

 גמור צדיק הוא ואפילו. ,מושק שהגוף מה אל - ומושק וכוסף
 ;יצרו יכבוש לא אס הגוף עניני אל נוטות תאוותיו עכ״ז

ה ל ה וזו ת מן ז בו ש ח מ  מזה חון ועוד .ת המבלבל! ה
ענין נסה לא כי ,במחשבתו מתבלבל האדם  הרוחניות להבין'

 כמו קיימת ועומדת מותו אחר נפרדת נשמתו תהיה ואיך
 רק אינה השגתה וכל בגוף קשורה שהנפש עוד כל כי ,מלאך

 שום הנפש. השיג פלא נותן הדין ,חושיו ,מחמשת אחד פ״י
י לא אם מנין  שהשיג ממה והדמיון החושים כמו הגוף כלי ע׳
שיו, כבר  העדר שהגיע מולה או ישן כשהאדם ולפיכך בחו

 קשורה להיותה מאומה להשיג הנפש תוכל לא הגופניים לחושים
 .עמוק עיון וזה ,הגוף מן לגמרי תשרד כי עד עדיין בגוף

 אמר יתור לא לנפש שארית שיש לאדם שנתברר אחר ועכ״פ
 ט האלו, הקושיות מחמת זה באמונת לבבו להניא מחשבתו

:•זאת יבין לא שכלי ריח מקוצר כי בצדק ישפוט

ד ל עם מ ה כ ק אין ז פי ס  אי,ך שהאמת האף .וכו׳ לי מ
 מן וכשיקשה כלום הכללים בירור אחר שאין

ד :הכלל להרוס לא הבנה מקוצר שכלו לחשוד צריך הפרטים  ע
ע ב ש א ך מדבר ש מ כו׳ ע  אף מדבריו דטתי שתנוח .ו

 קרובים יותר הקראים שדרך שנראה המקומות והם ,בחלקים
ש ואם :הכתובים של הפשט אל ס י תפו לי ל  .שאץ אע״ם .ע
 כדי זה כל עם ,בכללים הודיתי שכבר מאחר ,להשיב סה לי

:המלקים מן עמי שתדבר חפן אני דעתי להשקיע

ו ש מ ק עונ ש הנז ר ה מפו ר זו  מה כלשי זה אמר .בו
 רצה ,עין תחת עין שנאמר מה ז״ל מכמינו שדרשו

, דמי לומר ץ  והמזיק הנזק שמין באדם אדם נזקי כל וכן ע
 שמי שמשמעו עין תחת עין בחורה מפורש והרי , הדמים נותן

 :הקראים שאומרים כמו ממש עינו ינקרו מבירו עין שסימא
שר תן ובא ם י גו׳ באדם מו  החש דשבר דקרא סיפא והוא .ו

 שיעשו יותר מורה אמור, בפרשת הנאמר עין תחת עין שבר
 'fc לו וכמדומה ,בו ינתן כן שאמר כמו ממש מום בהחובל

:אתר פירוש אל הכתובים כוונת להסב אפשר

TD ר והלא מ א ב בו נ ה אח״ כ מ ש ו פ ה נ מ ה .וגו׳ ב
 <ו נאמר והלא להיות וצריך כאן יש שט״ס נראה

המה נפש ומכה ד , p לסר נאמר נפש תחת נפש ישלמנה נ
בם׳
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ח סופך שהנה טי אוטר היה לא והלא ,הנופר שוה) קודם "זה(נ״א «6ה ״ נפש  הנ
 שכרת מי וכן ,סוסו בהכות תועלת לך אין כי ,סוסו קח אומר אבל סוסו
 תועלות לך) אין כי ידו כופר קח (נ״א בזה שאין ;ירו קח לך אומרים ״אין ידך

מפצע, ,השכל אותו שסותר מה האלה בדינין נכנם שהיה שכן כל .ידו את בכרות
תחת

יהודה קול
 בהמה ומכה אדם מכה ת״ל ,רגלו את נשבר רגלו אה
 לתשלומין- אדם מכה אף להשלומין בהמה מכה מה

 לנפש כופר חקחו לא אומר הוא הרי לומר נפשך ואם
 לוקח אחה אבל כופר לוקח אתה אי רוצח לנפש ;רוצח
 הראיה והנה .וכו' חוזרים שאינן איברים לראשי כופר
 גלגל כך שאמר אלא ̂ פנה לראש לו היתה הזאת

 ושם ̂ החובל פ׳ שהובאו ראיות דמדומי כמה בדבריו
ע© לדעתו כי הפסקא, בסוף שנזכיר וכמו נדחו.

 מכל צלם סר ולא כחם נתבפל לא שם נדחים היותם
 באופן פנים להם מסברת השכלית הסברא כי ,וכל
 אחרי כי ,בשפות בדבריו נמפלו לא מקום ומכל ,מה

 אמר במלכות/ ראשונה שס היושבת הראיה הקדימו
 אוהו שסותר מה האלה בדינים נכנס שהיה שכן כל

ה' ד׳ שנגח שור פרק ז״ל אמרם וע״ד .וכו' השכל ו
 משכה פקיל/ זומרי משכח דגים השולה לצייד משל

א ;שקיל רברבי ל ר זה ה פ  בלי ידעתי ר״ל .הכו
 באמרו יזכיר אשר הפעם מן ככה/ על שתודה ספק
א הל ה ו ר הי מ א לאמר כחוב ובנ״א וכו׳/ או היד• ל

. כו' רו מ  לסי כי להולמו/ אפשר משניהם אמד וכל או
 מום יחן כאשר אמרו דין היה אס יאמר נוסחתנו

 הכורח יד לכרות שלכתוב כפשוטו בו ינתן כן באדם
שהמכה נפש תמת נפש בבהמה אמרו דין היה כן ידך/

ד צ ד או מ ח נ
ץ שכר תמה שבר של הכהוב אותו לפני אמור פ׳5 גו׳ ע  ,ו

 ,יומת אדם ומכה ישלמנה בהמה ומכה נאמר אמ״כ ואולם
גו׳ בהמה נפש ומכה לא א :ו ל ה ה ר ז פ כו  פירש כבר .ה

 שאמר זה ופ״ה / ישלמנה בהמה נפש שמכה עצמו הכתוב
ש, נפש.תמת בבהמה פ  בהמה של הנפש ממון כופר פירוש נ

א :הבהמה החס ל ה א ו ר היד. ל מ סך שהכד. מי או , סו כו'  ו
 תאמר שלא ודאי א״כ ישלמנה שאמר מאחר מיירי בכופר דע״כ

 ,נפש תמס נפש שנאמר בשביל סוסו הכה סוסך שהכה מי
 תועלת מה הניזק לזה אמנם ,להמכה קנס רק זה׳תשלומין דאין

ס נבלת ומה ,מבירו סוס בהכות לו יש ^ שוה הסו ע ם ב  הסו
 על משנפרש נמלע ולא . ישלמנה אומר והכתוב שהזיקו, סמי

ת: הסוס של הנפש דמי והיינו הכופר מ כן ה י ו ה מ ר כ  ש
דך ר י מ א מ . ׳ ו כ  על.הנזק הקפידה שהתורה רואים שאנו ו

 לא למה ידו לו שכרתו מי ה״ה כן אם ,לשלם מייב שהמזיק
ם השלומין קבל  הכורת שיסבול בעונש לניזק יבצע ומה ,הוא ג

דו שיכרתו מה  תחת נפש לפרש נסבול שע״כ כמו ומעסה .י
ם הביאור ממנו ירחק לא ,נפש דמי שהוא נפש  עין על כן ג

 כן באדם מום יסן כאשר אמרו וכן ,עין דמי שר״ל עין תמת
ם בו ינתן ס דמי ר״ל זה פג ל :מענינו למד והדבר ,המו  כ
בן ה ש ם שד.י בנ כו' נ תר מד. ו סו תו ש שכל או  הימכן .ד.

 העיר מקדם שכבר וכמה ,ממאנו שהשכל דין בהורה שימצא
 מן לאל מלילה ,לשונו וזה א׳ ממאמר פ״ע בסימן אזנו אס

ע :ע״כ ,אותו מרחיק שהשכל מה בסורה ושיבא השקר צ פ מ
ת ח ת

 / ג״כ הסברא לפי ראוי וכן .ישלמנה בהמה ומכה במאמר זה נחלוף הורה אבל ,סוסו את יכו סוסך את
 מסהרה אדם של פבעו היות שעם / וכיוצא הבירו יד בכורת היה א״כ ,סוסו להכות הועלת. לך היה לא כי

 היא גס השנית והנוסהא .נזקו תשלומי אליו לשלם רק ליצרו רוח נחת לעשות הכתוב כונת אין / נקם לנקום
 בשום זה אומר הכתוב היה ולא סוסך, מכה של סוסו שהכה הדין לפסוק ראוי היה שלא יסמר כי נכונה,

 על. וכן .סוסך מהכאת נזק לתשלום סוסו את קח שיאמר הוא צדק משפט רק ,הועלת בכך אין כי ,פנים
 לשניהם שוה בביאור אהד ודרך ובזה בזה שוה הכתוב לשון ט .וכו׳ ידך שכרת במי שיתבאר ראוי זה דרך

ה שכן כל הי ם ש כנ ם נ ני די ה ב ל א ט׳ ה  ראב״נג. שכתב מה עם ומסכימים שוים כלם האלה הדברים .ו
 הדברים■ כותב המחבר היות שעם לנו יתבאר הסכמתם מרוב כי עד ,עין תמת עין פסוק על הגאון בשם

, סימן בראשון שזכר כמו נפלו כמשר  ובמקומות. שם שהעירותיך כמו משלו, נוספות עוד יש מקום מכל א'
 אם כי / כמשמעו הפסוק זה לפרש נוכל לא סעדיה רב אמר .וכלשונם ככתבם ראב״ע דבר לך והא .זולתו
 ימשיך אולי ומגרעת, תוספת בלי כזאת מכה שיוכה יתכן איך עיניו, אור שלישית וכבה מבירו עין הכה אדם
 הדעת ואין ימות אולי מסוכן במקום היו אם כי ,והחבורה והפצע הבושה קשה ויותר ,כלו עינו אור

 יש לו השיב והגאון .ט ינתן כן באדם מום יתן כאשר אחר במקום כחוב והלא זוטא בן לו אמר .סובלת
 העיב והגאון לו. יעשה כן עשה כאשר לו השיב זוטא יבי עונש. ינתועליי כז טעמו והנה על, בי״תתמת לנו

 השיב גמולם רק לאחרים ונתנם נשותיהם לקח לא ושמשון ,להם עשיתי כן לי עשו כאשר חמר שמשק הנה
 מה פקח עין יעור עור אם השיב והגאון ענשו. יהיה מה עני המכה יהיה אם השיב זוטא ובן להם.
 מן מצוה לפרש נוכל לא כי והכלל .לעולם לשלם יוכל לא העיר רק וישלם שיעשיר יתכן העני כי ,צו יעשה

 הורה קבלנו כן האבות מ; התורה קבלנו כאשר כי ,ז״ל חכמים דברי על נסמוך לא אם שלם פירוש ההורה
 יהן לא אס עינו החת עינו להיות ראוי עין תחת עין פירוש יהיה והנה ,ביניהם הפרש אין פה שבעל
 רבותינו בקבלת הידוע וז״ל .המכחישים נגד הזה הכתוב בביאור והפציר הרבה הרמב״ן גם .ע״כ ,כפרו
 כונת כי אברהם ר' ואמר .נפש המת נפש ישלמנה בהמה נפש ומכה בתשלומים כזה בלשון ויבא ,ממון שהוא

הוא אשר רוצה לנפש טפר נקח שלא עלינו אסר והכתוב ,כפרו יחן לא אם בכך חייב שהוא נומר הכתוב
רשע



107 נד הבחרישלישי מאמרספר

נד&ד אוצר
ת ח ע ת  «»f(ודאי וזה ,פצע החע פצע שנאמר ממה .«י

ך :כמשצופו ל אי כ ו שער נ ה ל  חבירה או פצע לעשוה .ו
א : הוא לו כעשה כשיעור בהמכה מ ת ש מו  עוד ולא .וכו׳ י

:לגמרי ה1 שימוה אפשר אפילו כי זה לשער שא״א כלבד בלא
א ל ו

מפצע מהם אהד ימות שמא ,זה לשער נוכל איך ,חבורה תחת וחבורה פצע תחת•
ולא

יהודה קול
 לכרות .רשע שהוא במי כופר נקח אבל למות רשע
 ישלם אבל לעולם אוהו נכרות לא ולכן ,מאיבריו אבר
 שתשיג עד ההוב עליו יהיה לו אין ואם ,דמיו כדי
 למעלה שאמר מה סכמים לדברי והראיה .ונגאל ידו
 יכה אשר באיש נעשה ואם ,ירפא ורפא יהן שבחו רק
ם והוא כן אחרי לו יפלם מה בו עשה כאשר רעהו את  לאמר״ בסבעהו ונמתום .וכו׳ ורפוי שבת צריך הוא ג

 מי ,ח״ל מ״א פרק ג׳ מלק במורה שכתב להרמב׳׳ם ראיתי אמנם .ע״כ ,אמת מקום בכל הקבלה כי והכלל
 f בממון הנה עונשים בהיותנו רעיוניך תמריד ולא ,בו ינתן כן באדם מוס יתן כאשר אבר ימוסר איר שמסר

 דעת הגמרא בו שאמרו במה לי יש זה כל ועם ,הגמרא דברי סבת ולא הפסוקים סבס להת הנה הכונה כי
 ורפא יחן שבהו רק בתשלומים דינם בשוה כיוצא.בם לעשות אפשר אי אבר והמכות / בפנים פנים ישמע
 למסרו היהה הדין שורת כי ,זכרנו אשר הרמב״ן כדעת דעהו שמא לבי אל אני אמרתי אכן .ע״כ ,ירפא
 אי רוצח לנפש החובל ם׳ כאמז״ל ,רוצח לנפש זולתי מזה נמנענו לא כי ,עליו יושת אשר הכופר לולא אבר
עני; עצמו המורה ולשון חוזרים. שאינם איברים לראשי כופר לוקח אהה אבל כופר לוקה אהה  ט מסיי
/ בגופו ינזק בגוף הזיק אס בזה שעשה כמו בו שיעשה בכלל חוטא כל עונש כי הפרק בראש אמרו אחרי כו  ו
ספר לא ולארן כופר ממנו ילקח ולא כלל לו מקילין אין חטאתו לחוזק לבד ההורג אמנם ז״ל. אמר  לדם י
 מסופחים בדברים שיצא הכניסו מי מעמו אדרוש אני ואולם .ע״כ ;וכו' שופכו בדם אס בי בה שופך אשר

 לחצות מקום מצא הנרבוני החכם והנה .גמגום בלי המקובל דינו נזירה הוציא ולא הפשוט הכתוב אל נוטים
ץ וצא עין תחת עין ה״ל ממש עין אלא אינו או עין החת עין ההובל פ' ז״ל אמרם לבאר הרב שכיון בו  ע

, תהת ונפש ץ ה כי ע סנ הו, שלא בדרך העין לנקר שראוי לדעתו ה  האומר לסי אפשר בלתי זה ואם יהרגו
מנו, נוהה חכמים רוח אין אמנם ממון. יחייבוהו הז  לעולם. לחיינו.ממון אצלנו הוא פשוט דין שהרי הי
תי אין ,בפחיהחו המורה שזכר מהסהירוח ההמישיח הסבה מנהג אל הזה הדבר תול־יס ששמעתי מה גס  דע

 בעיון הענין בהבנה הקלתו צורך אפוא איה כי ,עיני למראה בזה נשלמים ההם התנאים אין מבלי סובלתו
 בתנאי מפיו היוצא ככל לביאורו בעצם יבחר אשר הנאות במקום דברו בוא עד ,באמתהו דקדוק ובלי גס

 הראשון שיעקר לא ,הראשון מן האחרון הזה הביאור כבוד יהיה גדול כי מלי נא שמע ואולם .ההיא הסבה
 אתנו לדבר בבואו המורה מעגלות משפט ידעת כבר אתריו. נמשך ספל והוא עיקר זה שיהיה אלא ממקומו

ה כן ופל ,הקדמות מאמיני לדעת גם לבארם רצה כי גשם, היותו ובלתי ואחדותו האל מציאות מופתי על  הי
 צריך אמנם גשם בלתי והיותו ואחדותו ה׳ מציאות מופתי כי לך התבאר כבר .וז״ל ע״ה פרק בראשון דברו

 תמצאני ולזה ,ממודש או קדמון העולם יהיה השלם המופת בידינו יעלה ואז ,הקדמות הנחת לפי שילקחו
 שאני ,ה' מציאות בקיום לדבר ואבוא הדת יסודות זכרון לי כשיזדמן הגמרא' בספרי שהברתיו במה לעולם

 ית׳ מציאותו שאקיים רוצה אני אמנם ,בקדמות מאמין שאני זה אין ,קקדמות לצד נוטים במאמרים אקיימנה
 ליסוד נשען הפרך גדול האמתי הדעת זה נשים ולא ,פנים בשום בו מחלוקת שאין מופת בדרך באמונתנו

, יקעקענו אדם כל כו' כ. ו  התדוש מאמיני לדעתנו כי וזה זולתו, ובמקומות השני בראש זה נשנה וכבר ע״
ס הקדמות מאמיני יסודי פי על דבר לקיים נאות דרך לו בקש כן ועל מהדש, מציאות על יסופק לא  ט ,כן נ
 להורות בבואו ביקרו הפץ שהמלך הלז האיש יעשה ככה .הפנים כל על המרוקיהן ונחון קיומו דרכי ימלאו כן
 נטה הנמשך בפרק כך ואחר ,ל״ט פ׳ בשני משפטיה שווי על העיד אשר האלהיח התורה שלמות בחינת על
 ובחקון הנופייס הפנינים מתקון שקדם במה ממוינים הנהגוהיה שכל חורה וכשתמצא ,לאמר זו בחינה קו

 על חוב שסר החזיק ומזה .ע'׳כ ,אלהיח ההיא ושהתורה ית׳ מאתו ההנהגה שזאת תדע וכו׳ ג״כ האמונה
 שמה, שהניח מה כפי ממנה והחמס העול והסרה המדינה סדור בפניני הזאה ההורה יושר בפרט לבאר עצמו
בעל ופריעת והשלום הפקודה ימי באו השלישי בחלק ועחה .ומפקפק מערער לכל זו בחינה השלם למען

אשר עין תחת פין משפט הבאים בתוך ובא ,בפרסום כל לעין הורהנו צדק משפטי הוראה על מצוה חוב
ס אדם לכל צ־קתו ה,דיכ ה כי וז״א בלבד, פשוטו כפי למקרא נשואות עיניהם לאשר ג סנ  סבת לחת הנה ה

 אר.ן אמנם שאני הודעתיך כבר נאמדו מ״א פרי, בה דברו ונבנה .ונו׳ הגברא דברי סבת ולא הפסיקים
 דרך על בפנינו שדבר אמר ,מוסד יקרת פנת להיותו ה׳ מציאות בעיקר אולם .ע״כ ,הכתוב מן הנראה סבת

ם זה  הדין לפי דברו ימשוך שם אשר עין התת עין במשפט כן עשה שלא מה הגמרא בספרי שהבר במה ג
 ביאור על א׳ פ׳ ומזיק חובל בהל׳ שכתב במה לעצמו עד ז״ל הרב והלא .שקדם כמו עין כופר בו ויבאר

, המת פין ן א, ממון לשלם התת שנאמר שזה למדו השמועה מפי עי ס יהן כאשר בתורה שנאמר זה הו בו
כאשר בו לחבול סו תבר להסר-י ראוי שהוא אלא ,בהבירו שהבל כמו בזה לחבול אינו בו ינתן כן באדם
ר בו שאין הוא בלבד כרוצה ,ריצה לנפש כופר הקחו ולא אומר הוא והרי ,נזקו משלם ולפיק* פשה פ אבל ס

לחסרון
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 אלא לו שאין מי עין נקה ואיך ,כמותו לשער נוכל ואיך ,מכמותו האחר ימות ולא
 ,אחת בעין והשני סומא האחד וישאר עינים, שתי לו שיש מי עין כופר אחת עין

 אלה על עמך לדבר צרכי ומה בו. ינתן כן באדם מום יתן כאשר אמרה והתורה
 המקובל אמונת) (נ״א "אמתת עם הקבלה צורך לך הקדמתי אשר אודי ̂ החלקים

אמר:והשתדלותם וחכמתם וגדולתם מהם .
יהודה קול

/ כופר בו יש לחבלות סו איברים לחסרון ז כ .ע׳׳כ ו
 שנתן מה בכל יחשה הזה ההתנצלות כנפי תחת ואולי
 והשח וזולתם בר,רבנות ועבודותיו המר,דש לכלי שעם

 הסודות משגב במבצר השוכן מעמם מוב והשפיל
 לא כי שזכרנו, לסבה זה היה אמנם כי האלהיות,

 נימוס יושר מפקפק כל פני על להוכיח רק בו כיון
 נגלים בטעמים זה לעשות והוצרך ,האלהית התורה

 טוב אמור השיב לא זאת ובכל ,מתעקש שום ידמם לא
 מקומות ובכמה .קורא ה' אשר לשרידים הידוע טעמם
 אתה מה לנו בקנה דמית לאלו חז״ל, אמרת מצינו
 המשכן רמזי על לבנו אגרת לו מצינו וכבר .אומר

 וכליו המשכן כי האל ירממך אברהם בני דע .באמרו
ע .וכו' נכבד גוף על המשל בא  משל הוא הארון כי ד
. הלב על כו'  למצרים מאתו השלוחה האגרת מלבד ו

 הצבי בארן בואי אחרי אליהם, לאמר הימן ארן ולכל
 ואילו , הקבלה בדרכי עיני שהאיר אמד זקן מצאתי
 שלא כתבתי רבים דברים עתה שהשגתי מה אז ידעתי

ך ;כהבתים אי ל ו כ ר נו ע ש תו ל מו  מה הוא .כ
 אדם אם כי באמרו הגאון בשם ראב״ע מדברי שזכרנו

 לשער נוכל איך באמרו האיכות לכוין שא״א המלה זכר והנה .וכו' עיניו אור שלישית וכבה מבירו עין ככה
 פ' ז״ל הביאו באלו כיוצא דברים כי הפסקא בראש העירותיך וכבר .הכמות על דבר כך ואמר ,וכו׳ זה

 ,ממון עין המת עין אומר יהודה בן דוסהאי ר' דתניא הא מכללם והיה .שמה ונדמו ומתן משא דרך המובל
ש, עין אלא אינו או מ  תמת עין בזה קורא אני היאך קטינה ושלזה גדולה זה של עינו שהיהה הרי אמרת מ

 השוה משפטי לכם יהיה אמד משפט אמרה והתורה ממונא מיניה■ שקול גונא האי כי כל תימא וכי ,עין
 הכי תימא לא דאי ,מיניה נשקול רחמנא אמר נהורא מיניה שקיל נהורא דלמא קושיא מאי אמרי .בכלכם

 אלא ,לכם יהיה אמד משפט אמרה וההורה ליה קטלינן היכי הקטן את שהרג וגדול הגדול את שהרג קטן
 ,ממש עין אלא אינו או ,ממון וגו׳ עין אומר רשב״י הניא .וכו' מיניה נשקול נשמה מיניה שקיל נשמה
 אמד משפט אמרה וההורה עין תחת עין בזה קורא אני היאך ,וקיטע קטע ,וסימא סומא שהיה הרי אמרת
. גו׳  שהרג טרפה הכי הימא לא דאי אפשר, לא אפשר דלא היכא אפשר דאפשר היכא דלמא קושיא ומאי ו

. דאפשר היכא אלא ליה עבדינן מאי השלם את כו'  ולא עין תחת עין מזקיה דבי מדתנא אתיא אמר אביי ו
 נפק לעיניה ליה דעויר דבהדי ,עין תמת ונפש עין דמשכחת זמנין ממש עין ס״ד ואי ,עין תמת ונפש עין

שמתיה. ה מקבל מצי אס ליה אמדיק מימד דלמא קושיא ומאי י לי , לא ואי עבדינן נן די ב ע א  דאמדינן וכיון ל
ה ונפק ליה ועבדינן מקבל דמצי מי  וכבר .ע״כ ,פטור ידו תמת ומת אמדוהו תנן לא מי ,לימות מיית אי ח

 עין להעלים אין כי אפס .נדמות ראיות בדבריו הביא אשר על המבר להתנצלות נכון שראיתיו מה כתבתי
 שנרך אמת עין אלא לו שאין במי אותו והמליף והמירהו ,וכו׳ שסימא בסומא הגמרא ממאמר נטה מאשר
ה רב הגאון בדברי נכלל להיותו להסמך מה על בזה לו היה אמנם כי ,מבירו של עיניו משתי אמת  סעדי

 בסומא בגמרא שנעשה הדחוי ישיגהו לא בזה כי ועוד ,וכו׳ מבירו עין הכה אדם אם כי באמרו הנזכר
 באמת בסומא דבר וכאן ,הדין את בו לעשות וא״א עיניו בשתי גמור בסומא הדברים נאמרו שם כי ,שסימא
רי במקצת: רק מבירו אור כבה לא והוא וכל מכל הראות נעדר היה עינו שבנקירת מעיניו ח ר א ש  א

תי מ ד ק  :ומ״א ל״ס סי' נתבאר וכו׳ המקובל ואמתת ,ל״ח סימן עד ל״א מסימן נתבאר הקבלה צורך .וכו׳ ה
ת עם ת מ ל א ב קו מ ם ה ה  יסופק לא ואמתיים הס כנים הקבלה נעתקה מהם אשר האנשים כי ר״ל .וכו׳ מ

:שקדם כמו הקודש ברוח מדרגתם שצם על גדולתם ואתר .בשלמותם כלל
עם

נהמד אוצר
א ל ת ו מו ר י ח א תו ה מו כ  זס מפצע מת לא הנפצע זה .מ

ך :ימוש וזה ,ובריא נזזק יוסר להיותו אי ח ו ק כו׳. נ  ואפילו ו
 מהם אחד יהיה אם כי ,זה יתכן לא משוער אבר שהוא בעין

 אחת עין רק למוכה אם הנה ,אחת בעין המוכה או במכה
רי, עור ונשאר עינו שימא וזה מ  הרי המכה עין ינוקר ואס לג

 אחת עין למכה אם וכן .סומא וזה ,אחת בעין עדיין הוא
 המכה וזה ,אמת בעין נשאר הכאה ואמר עינים שסי ולמוכה

רי: עור נשאר האמת עינו ינוקר אם מ ה לג ר תו ה ה ו ר מ  א
ר ש א תן ב ם י ם מו אד תן בן ב נ  הענין ובמשמעות .בו י

 וכבר .בו הניחן להחשרון שוה באדם שנתן החסרון שיהא
עי׳ החובל פ׳ בגמרא הטענות אלו בכמו נזכרו  ועם .ק״י) (
 שלפעמים נאמר שלא היינו ,הראיות אלו סתרו שבגמרא היות
 .כופר לוקחין אפשר דלא והיכא ממש עין תמת עין דנין

 ,בקבלה כלל מאמינים שאין הקראים לדברי סתירה יש ועכ״פ
פ .לר,בלה צריך והרי ס ,אפשר דלא בהיכא עכ'  דאמדינן בזה ג
 אנו שאין ומאמר ,לר,בלה צריכים אנו לימות מיית ואי ליה

 אמרה הקבלה והרי הקבלה לולא הכתוב זה משפט יודעים
 שהקשה הכתוב מפשט טענה פאין ופשיטא .כופר תמיד ליקח

:הכוזרי ־
עם
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ח השסירת השם *וח למת לדעת בעיני הוא טוב זח בל עם הנוזרי אמו* מ

: הטומאות מן
2 Q ר מ  האחד ימצא לא ,זה כנגד זה ענינים שני והקדושה הטומאה ההבר א

,טומאה אין קדושה שאין ובמקום) (נ״א ״ומקום ,השני בהמצא אלא
מטח הקדושה מדברי בדבר לננוע בעליו על שאסר דבר אם כי איננו הטומאה ענין כי

שהוא
יהודה קול

ח ם מ ה כל ע ב ז א טו י הו נ י ע ת ב ע ד  למה ל
ה ה ה׳ צו ר מי ש  היותו עם ר״ל .וכו׳ ה

 ומה כווב מה ,הכוללים בידיעת הנפש שתנוח ראוי
 למה הפומאות מן השמירה ענין בפרש לי שתגאר נעים

 כי יראה התשובה דברי המשך ולפי .זה מה ועל זה
 מתקדשים הקראים שהיו לפי זה על שאלתו יוהדה ע״כ

 מכלל זה והרי .אצלם הנוהגת מסומאתם ומגיהרים
 בעבודה מהשתדלותם ול״ו כ״ב סימן המלך שזכר מה

 .שמה כמוזכר ממנו דעת פליאה והיא מהרבנים יותר
 הבלתי מהתהכמותם זה כי הבר של תשובתו והיתה

:וכו׳ מועיל
ט ד זה מ ג נ . כ ה  כעבד המצסרפים, כמשפע ז

ה ח פ ש כ ניו דו א ם והמורה כגברתה. כ  ג
 היותו עם מ״ז פ׳ בשלישי לזה קרוב ענין יורה הוא

 ועהרה פומאה של המצוה זאת ̂ וז״ל ,אהרת דרך חרך
 בכל ,בזולתם לא וקדשיו במקדש רק נתלית אינה
ע לא קדש  אין לזולתם אבל ,תבוא לא המקדש ואל הג
 חולין ויאכל ירצה אשר כל ממא ישאר אם עליו חשא

 ושהרה שומאה לש אין ואנחש .וכו' שירצה כמו שמאים
 שמלת התבאר הנה אמרו עד ,׳וכו ולמקדש לקדש אלא

 על נאמרת .ענינים שלשה על בשהוף נאמרת שומאה
 .דעת או ממעשה בו המצווה על ועברו האדם מדות

 ועל .בשוליה שומאחה ,הלכלוכים ועל הזיהומים מל
משא או פלוני דבר מגע ר״ל המדומים הענינים אלו

נחמד אוצר
ח ם מ ח ‘כ! ע ב ז ני טו עי כו' ב  על לשאול שאין אפ״ס .ו

 שהתורס שנהברר ומאחר ,הכללים כרור אחר סרמים
 שהשכל המצות קצת טעמי על לשאול לנו אין יצאה עליון מפי

ד יבוא מי כי ,אותם מרחיק סו  כאן נכנס ואולי .אלוה ג
 הנוהגת מטומאה ומטהרים מתקדשים שהקראים לפי זו כשאלה

ה :הזה כזמן אצלם מ ה ל ם צו ש ה ה ר מי ש כו׳ ה  למס .ו
 לנפש הכהנים אל אמור כמ׳ש ,הטומאה על הכהנים הוזהרו

גו׳  זב וכל צחע כל המחנה מן וישלחו נאמר כלל כדרך וכן .ו
 ,׳)ה מחניהם(במדכר את יטמאו ולא ונאמר ,לנפש טמא וכל

 צדקו אם לכמון שיוכל ככדי הטומאות טעם לדעת רוצה והיה
: הזה כזמן הטומאה כשמירת הקראים

D D ה הטומאה ש קדו ה י ו ם שנ ה עניני ד ז ע . ב ח ז
 להשמוס קצת דומה ,זה הפך זה כלומר

ד כמו מצטרפים, שמות הגיון נפל אצל הנקראים דון, ענ א  ו
 עבד שהוא שנאמר אדון לולא עבד שם מציאת יתכן לא כי

 .אדונו שהוא שם,עכד לולא אדון שם יצויר לא וכן ,לאדונו
 לא וכן הקדושה, במציאת לא אם טומאה שם יאמר לא וכן

מאה, בהמצא אלא קדושה יצויר  הוא מטומאה שנשמר שמיה הטו
ם :קדוש קו במ ן ו אי ה ש ש ן קדו ה אי א מ  שאין שדבר .טו

 אם שתאמר כמו ,הטומאה בנגיעת טמא יהיה לא קדושה בו
 ,טומאה שום עליו אין חולין בשר או בלחם הטומאה נגעה

 דוקא רק טומאה משום נאסר ולא ,לאכלו מותר הכהן ואפילו
ל. כדמפרש תרומה או קדש אזי  מציאות אין אם .ומפתה ו

 ,בקרבנו השכינה מעמד חסרנו אשר הזה בזמן כמו לקחשה
מאה: מציאות אין ן כי לטו ה עני א מ טו נו ה נ . אי ׳ ו כ ר״ל ו

שס לו £
/ פלוני דבר כו כ. השלשה, אלו שהעד ענינים שלשה על בשתוף נאמרה הקדושה וכן דברו בוא עד ו  ואתה ע״

 הראשון .עזים ספקות פלי יגורו ,תוספת העומאה ותנאי אמרו עד החבר בדברי כי וראה, לקראתי עורה המעיין
 ישמא לא לנפש אם כי אזהרה מצינו לא עצמם לכהנים והרי ,וכו׳ בכהנים הממא נגיעת איסור לו ימצא מאין

א, והוא ממט ונעלם על ויקרא פ׳ הרמב״ן כתב ובפירוש ,בעמיו מ  הוזהרו ולא מפא ושרץ נבלה שאין.בנגיעת ס
ם, אפילו ממנה הני  השכינה במעמד הסומאות ענין שיתלה ויהי אמר זה מה השני שעצמו. פשוט והוא הכ

 פני ם׳ סז״ל שהרי ,צוה לא וה׳ ,לעומתה המתנשאת הקדושה בסור הפומאה הזפת סרה ובכן ,אותה ושחסרנו
 שאיט פין הרב בין אמרו ופתנחומא ,עומדים פקדושחן שוממים שהם אע״פ מקדשיכם אה והשמותי אמרו העיר
 .סלה קדשו מהר ויענני אקרא ה׳ אל קולי ואומר ,הימים כל שם ולבי עיני והיו שנאמר ,שם שכינה מרב
 הס קדשו בהיכל וה׳ ואומר ,כשלנו אמר עומד זה הנה שנאמר מערבי מכותל זזה שכינה אין לעולם אחא א״ר

 יסמא, לא לנפש אזהרת בו הפול לא הזה בזמן שהכהן ימשך מדבריו כי ,שלישיה בה ועוד .הארץ כל מפניו
 צדיק פי בשפתיו זה יפפא ואיך ,הפומאה אל מקום ישאר לא דרכו לפי בהעדרה אשר קדושה שבמלה כיון
ם ,זמן ובכל מקום בכל בכהן מת סומאת דין שינהוג בישראל רווחת הלכה והרי ,חכמה ינוב  הפרש היות ע
ה  עשין מת פומאת בהל׳ יעקב רבינו בשם סמ״ג שכתב מה כפי בזמננו אופו סופג שאינו המלקות לענין נז

ט׳ הנדה שכיפת מאיסור היום שאצלנו ומה מאמרו יראה כי ,ישיבני מי ארבעה ועל .רל״א  משום שגם ,ו
 פומאש ואפילו שתהיה פומאה מאיזו מישראל אדס מניעת אפוא ואיה .השכינה במעמד זה באיסור נגעו פומאה

 פעמו את שנה ,השכינה בהסתלק היום הסומאה בפול פעם תלותו אחרי כי הוא גם ונוסף .התמורה מת
 לכאן באו חדשות פנים הנראה לפי כי .וכו׳ לארץ בחוצה שאנו מפני ממנו במלו הפומאה חובות אפל באמרו

ם ופני  הארן מן להעלוחם בם ונלחם אלו ספקות היחר על לו נתהכמה הפה .עוד לו היו לא הראשון הפע
פי ר דרכנו: ' ס א כו׳. הקדושה מדברי בדבר לנגוע בעליו על ש סמה שומעת ואוזן רואה עץ ו

שכתבנו



1 1 הכוזרישלישי מאמרספר0
 ובית והקרבנות והתרומות ומלבושם ומאבלם הבהנים כמו ,לאלהים מקודש שהוא

בדברים לנגוע בעליו על שאסר דבר הקדושה ענץ ובן .הרבה זה וזולת המקדש
רבים

נחטד אוצר
 ר״ל ,נעליו על שאשור איסור ענין על רק הונח לא זה שם
ה/ כעל שהוא מי א מ עו  נגיעהו מניעה ומפני ,כקדושה שיגע ה

ה : הקדושה הפך שהוא שם לו הונח כקדושה מ א ב הו  ש
ש ד קו ם מ הי ל א  שאע״ס ,אלהים לפני להקריכ כלומר .ל

 קדושים אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר נאמר ישראל שבכלל
, ו הי  שנאמר הכהנים רק הטומאה על מצווים אינם עכ״ז ה

 אנהיך לחם את כי וקדשתו ונאמר ,לאלהיהם יהיו קדושים בהם
 :הטומאה על מוזהרים בלבד הם ולכן ,לך יהיה קדש מקריב הוא
מו ם ■הכהנים כ אכל מ ם ו ש בו מל ת ו מו רו ת ה כו' ו  שכל .ו
 כי ,טומאה להם לסבב אסור וכן ,אלהים קדשי נקראו אלו

הרמב״ם כמ״ש טומאה להם לסבב או הקדשים את לטמא אסור

יהודה קול
 הטומאה בעלי על נוכל בלחי הזה האיסור כי שכתבנו

 ,ובמלבושיהם ובמאכלס בכהנים יגעו יוכלו לבל עצמם
 שאפילו מפורש בכתוב שכל ושום בישראל הלכה שהרי
 בכיומאה רק הגימא לבלתי מוזהר איננו עצמו הכהן
 יוזהרו שלא וכ״ש ;בעמיו יכיהא לא לנפש מאמרו ,המת

 לכל איסור ליחס נוכל חיככה ועוד .ככה על אחרים
 כל אין והדי ,קדש של בדברים יגע לבל כוומאה בעל
 אליו להחיחש שיאות מדבר חי אדם טומאה כעל

 ,בו לפרש אמרתי כן על .כמקודשים הנגיעה מניעת
בלחי בתכונה בעליו מעמיד דבר הוא הטומאה שענין

ה <פ׳ ודים ענינו כפי הכל ,קדושה בעניני ליגע ראויה ,4,י״ד דך- דמכות מגמרא והוא ,המוקדשין פסולי מה׳ י׳
 פסק וכן !התרומה את לטמא דאסור כן גם בגמרא ומשמע

 המוקדשין פסולי מה׳ ט״ז ובפ׳ ,תרומות מהל׳ בפי׳׳ב הרמב״ס
ג ,קדשים לטמא דאסור פסק  הרמב״ם פסק אבל מהלכות ובפ׳

 :מזיד והמטמא שוגג הכהן היה אס לוקה הכהן את שהמטמא
ת א ה וזו ה ז ב ר  שאסור השרת כלי דהיינו הקודש כלי שהם .ה
 ובנבלתם פסוק על התורה בפירוש הרמב׳ן כמ״ש אותם לטמא

ן .וכן :תגעו לא ה עני ש דו ק  מקודש בשם המכונה שזה ר׳ל . ה
: הבית בזמן הכהן כמו בטומאה לנגוע לו אסור לאלהים

ם בדברי

בזה כונהו שהיהה ואפשר .לשניהם שוה אחד משפט

 הכל זה ובגדר .כחוב משפט בהם לעשות הזה באיסור
,חיים רוח בו שחין בין חיים רוח בו שיש בין ,בכלל

ם ובאמרו ל י א  לכהן יאכל אשר מאכל כל אל כיון ,פ
טהרה.  עדיין נהנו שלא התרומות זכר כן ואחרי ב

ם :מקום מכל לטמאם ואסור לכהן ש בו ל מ  כגון .ו
ת :כהונה ,בגדי ל ה וזו ה ז ב ר  הקודש ככלי .ה

:גדול ככהן מה טומאה על מוזהר הוא שגם ,והנזיר
בן ן ו  הוא גס .וכו׳ שאסר דבר הקדושה עני

 כי ̂ הטומאה ענין בגדר המוזכר דרכו פי על יפורש
 מלנגוע טמא אדס מונע דבר הוא הטומאה ענין כי

 הוא הרי מוטלת עליהם הקודש עבודת להיות כי ,'וכו ומאכלם הכהניס ובכללם ,וכו׳ הקדושה מדברי בדבר
 שחייב ז״ל אמרו ואס .עבודתם בכפול ישראל בני מקדשי שינזרו אותם מביאה טומאה להם לגרוס נאות בלחי

 דקרא כאסמכתא סופרים מדברי מצוה והיא ,שקדס כמו תגעו לא ובנבלתם מאמרו ברגל עצמו לטהר אדס כל
 הקדשים מן לאכול מזומנים ברגל יהיו למען זה היה בו שראיתי הטעם ^פי ,שמיני פרשה הרמב״ן שכתב כמו
ד; לכהנים הטעם והוא הדין שהוא נראה ̂ לה׳׳.בירושלים שלמים יזבחו אשר מי  בגדיהם יהיו עת בכל כי ת

ם ויסבירו .עת בכל להם הראויים קדשיהם את יאכלו למען לבנים  שמיני פ׳ שכחב הרמב׳׳ן דברי לזה פני
 לבא שיצטרכו בעבור הטומאה מנגיעה תמיד להשתמר צריכים שהכהנים וגו׳ אהרן ואל משה אל ה׳ וידבר על

 פרובו אומר שהטמא בצרוע הנאמר יקרא טמא וטמא על ז״ל אמרו ,וכתב .ע״כ ̂ בקדשים ולאכול במקדש
 את ארבה ולא החמורים טמאים אח ארכה ,׳וכו יקרא טמא טמא ח״נ ,הטמאים שאר לרבות ומנין ,׳וכו

ם וקדשים טהרות משוס לפרשו אפשר היותו ועם .ע״כ ̂ יקרא טמא טמא ח״ל y וכו׳ הקלים טמאים  הפוגעי
 ענין יהיה זה בדרך כן וכמו , לקז־ושה המיותדיס נגיעה על ג״כ לבארו ירחק ולא בכללות נאמר מ״מ ;בהס

 מה מרה הלז השני הפירוש אמתה ועל .הטמאים בדברים לנגוע המקודש האדם את אוסר דבר הקדושה
 שאצלנו מה וכן וכו׳ הטומאה מפני אינו והיולדת הנדה שכיבת מאיסור היום שאצלנו ומה באמרו אח״כ שיזכיר

/ עמה האכיליא מהרחקת ו כ  ולא ממש מנימה היא בטומאה למעלה המוזכר שהאיסור מוכיחין שהדברים ו
ס טמא בדבר קדוש אדם החגאל לבלתי שאין לנו יש ראיה ודמדומי .בתחלה הרוח על עלה כאשר  היותו ע

 אליך קרב האומרים ,וקדוש לניהור עצמו המחזיק בשם (ס״ה) ישעיה מאמר הוא ,התורה מן מוזהר בלחי בזה
 בקדושתם נשמרים שהיו בזה הורה ,מינך רבינא ארי בי תקרב לא יונתן ותרגם ,קדשסיך כי בי הגש אל

 בהם לא טמא נגיעת סובלים היו שלא שכן וכל ̂ ממדרגתם למסה קדושה במדרגת שהיה מי אליהם קרוב לבל
 תגעו לא ובנבלתם פסוק על הנזכר במאמרם שהורו שכן וכל ,ומלבושם מאכלם זה ובכלל ,תשמישן בעניני ולא

 מתפשט הזה הרפות ואין ,בנבלה להטמא אצלם הרשות על להורות תטמאו ולאלה בישראל לומר הכתוב שהוצרך
 על מצינו שלא היות עם ,בנבלה אף טומאה באיסור נשארו כן ואם ,עליהם מורה הדבור שאין לכהניס

 אל ההפך מן בזה הלך לבו כי הראב״ע על נפלאתי נוראות ואולם .במת זולתי מפורשת אזהרה טומאתם
 ,זה ידענו קבלה מדברי רק הערב עד שיטמא הנוגע הזכיר לא והכתוב ;תגעו לא ובנבלתם .בחמרו ההפך
 הקבלה על חרד בתחלה עצמו הראה .ע״כ ,חעשה לא על עבר הוא כי מלקוח לו יש בזדון הנוגע והנה

 באחי רק ,דבריו ביאור על שאנחנו הנאה בחבר כזה פגם שאתלה חלילה והלילה .ויצא בה בעכו ואח״כ
 אלא תגעו לח פבנבלתס לכס היה ראוי אצלו הכתוב יתבאר וכאילו דבר פשר ידע הלז החכם כי צהשכילך

שאינני .



I נו הכוזרי שלישי מאמר ספר l l
 ובבר ,השכינה במעמד תלוייים שהם מהם) (נ״א ״מה ורב ,ומפורסמים ידיעים רבים

 הטומאה מפני אינו והיולדת שכיבת.הנדה מאיסוד היום שאצלנו ומה ,אותה הסדנו
 ולהשמר עמה האכילה מהרהקת שאצלנו מה וכן ,הבורא מאת גרידא מצוה היא אבל

,עמה לשכב הענין) (נ״א יתנלנל שלא וסיינות מניעות אם כי זה אין ,מקורבתה
אבל

יהודה קול
 מזומנים בו שחהיו בזמן זולחי עליכם זה אוסר שאינני

 להזהר לכם ראוי שאז ברגל קדשים לאכול ירושלים3
 כמו חמיד בכהנים אהיה התורה וזאת ,פנים כל על

רב :שזכרנו  תלויים שהם מהם) (נ״א מה ו
ד מ ע מ ה ב נ י כ ש  שבעל הדברים רוב כי הודיענו .ה
 במעמד תלויים הם הרי מנגיעתס להזהר ראוי הקדושה
 שם כי ישראל, קדוש ציון ה' עיר והיא ,השכינה

 לגדל יכולין היו צא זה מפני אפר ,וקדשיו ה׳ מקדש
 דרכם להיות ,הקודש עיר בירושלים כלל חרנגולים

 מן וזולתם פרצים משם ולהוציא באשפתות לנקר
 אין מרובה פרק קמא בבבא ששנינו וכמו ,המפמאים

 זה וכל הקודש. מפני בירושלים תרנגולים ןמגללים
 שכמוהו ,לרוב שם מצויות והקדושות הנוהרות להיות

ם המקומות בשאר נהיתה לא  תרומות שם המצא ע
 מקום בכל נוהגת מת מגיומאת כהן אזהרת וכן .ומלות
 או .וכו׳ שהם מה ורב באמרו כיון ולזה ,זמן ובכל
 ,בישראל שורה השכינה היות בזמן השכינה במעמד ירצה
 מומאת שאזהרה היות עם ,הנוומאוה עיקר היה שאז

ה :כאמור זמן בכל נוהגה במת הכהן מ ו ו נ ל צ א  ש
ם  בקרבנו השכינה בהמצא שאז נראה מדבריו .וכו' היו

ה ס זה אסור הי  שיתבאר ראוי ואס ,המומחה מפני ג
 בדברים לנגוע איסורו הקדים אשר ככהן המקודש על

 ואפשר כאמור. נגיעתם האוסרת קדושתו מצד הממאיס
 שבזמן ממנו לדקדק ,היום שאצלנו מה באמרו כיון שלא

 נעשה רק ,מומאה משום נדה באיסור היה השכינה
 ונראין נאסרים אצלנו נשארו אפר הדברים כאומר

ס אין מומאה כעין ת :וכו׳ מומאה משוס ערנ ק ח ר ה  מ
ה ל כי א  יאכל לא דשבת פ״ק ששנינו כמו .עמה ה

ם הזב  שוה משפמס ,ועשו ,עבירה הרגל מפר הזבה ע
 עליהם שנאסר זה אס זה שמכירים אדם .בני לשני

 אם בלתי גבינה וזה בשר זה אחד שלחן על יחד לאכול
 ולהשמר :בעלמא להיכרא ביניהם מפסיק דבר שמו

באשה דשבת קמא פרקא איתא דהכי סקורבתה.
שמת

נחמד אוצר
ם ם בדברי ם רבי ם. ידחני מי ס ר םו מ  המומאוה מיני והס ו
 מוזהר הכהן שאין ידוע שדבר היות ופס .ככתוב הנזכרות

 טומאת מהל׳ סט״ז כרמכ״ס וכנזכר בלנד מת טומאת על רק
 אשור שיהא לענין וגם מלקות חייב שיהא לענין היינו ,אוכלין

קה הכהן שאין אע״פ הבית בזמן משא״כ ,הזה בזמן אף  על ל
 לעבודה מוכן שהוא מפני איכא איסורא עכ׳׳ז טומאות שאר

ר, קדשים ולאכול תמיד די  אמרו יין לשתות אפילו והרי ת
 אבל בלילות יין לשתות מותרין משמר אנשי י״ז) (דף בתענית

מי על העבודה תכבד שמא בימים לא  להם, ויסייעו אב בית א
מן עלמו את הכהן שיטמא שאסור וסשיטא  והרמב״ס ,הבית מ

 ליגע לאדם מותר .וז״ל כתב אוכלין־ טומאת מהל׳ ט״ז בפ'
 הנזירי ואת אהרן בני את הכתוב הזהיר שהרי ,הטומאות בכל

 ונזירים כהנים ושאף מותרין העם שכל מכלל במה מהתטמא
 מוזהרין והכל .מת מטמא חון טומאות בשאר להתטמא מותרים

ם להיות ד הו  ולאכול במקדש ליכנס נכונים שהם מפני ברגל ט
 (והוא ברגל תגעו לא ובנבלתם הכתוב שאמר חה ,קדשים
 .עכ״ל ,לוקה אינו נטמא ואם ט״ז) דף הפנה דראש מגמרא

 כשמטמא לישראל אף דאורייתא איסור שיש לשומ ובמשמעות
 והדבר .למלך בעל-משנה וכמ״ש ,לוקה שאינו רק ברגל עצמו

ע מבואר  שלא והתימה ,השנה ימות בכל בכהנים הדין ש
ס, זה דין הרמב״ם הזכיר  לשונו במשמעות ואדרבה בכהני

 טומאות בשאר השנה ימות בשאר להתטמא מותרין כהנים שאף
 החבר לשון במשמעות שהוא וכמו .כן הדבר ואין ,ממת חון

 כל דהיינו ,רבים בדברים לנגוע בעליו על שאסור באמרו
 ה׳ בית לפנימה הכהנים וי&או מסייעו מלא ומקרא ,הטומאות

 בית לחצר ה' בהיכל מצאו אשר הטומאה כל את ויוציאו לטהר
 ,כ״ט) ב׳ (ד״ה מוצה קדרון לנמל להוציא הלוים ויקבלו ה׳

 אלילים עבודת שהוציאו ק״ה) (דף דעירובין בגמרא ופירפ״י
 משם להוציא הלויס ויקבלו ,באהל מטמאין שהן ותקרובותיה

 שהץ אע״פ מיטמאין לא אחרים כהנים אבל ,קדרון לנהל
 זר שאין (לפי ההיכל מן מוציאץ אלו הרבה, לאנשים צריכין
חון, משם ואילו להיכל), נכנס ל  ולא דמיטמאין הוא לוים ו

 תזרם שנאמר כנדה מטמא ע״א והנה .ז״ל רש״י עכ״ל כהנים
 כנבלה מטמא והתקרובות ,עקיבא ר׳ ס׳ בריש ונזכר דוה כמו

 הייט באהל שמטמאין רש״י ומ״ש .י״ג) (דף בחולין כנזכר
 וכ׳ם ,כוותיה קיי״ל ולא שם בחולין בתירא בן ר״י לשיטת

כנדה מטמא דע״ז הטומאה אבות מהלכות ו׳ בם׳ הרמב״ם
אפי׳ ליטמא לכהניס הניחו שלא מבואר הרי כנבלה. והתקדובות

ב : מת של שאינן טומאות כשאר ה ורו ם מ ה ם ש ד תלויי מ ע מ ה ב נ כי ש ב כלומר .ה  רק לכהן אסוחת אינן הטומאות ח
מן ואולם ,קיים המקדש בית שהיה ,השכינה במעמד שהיו בזמן  טומאת מלבד טומאה בשום מליגע הכהנים נאסרו לא הזה מ
 מחזיקים עודם אשר הקראים יועצי חכמי נבערו ,הצדוקים שרי אוילים ואך .זה כל בעונותינו חסרט שכבר מאחר ,המת

ה, בשום מליגע ונזהרים בטומאותס א מ  בבהמות אמרה והתורה הקבלה, מאמינים שאינם דעתם לפי ראוי שכך ובאמת טו
 לטהר אדם חייב שאמרו י׳׳ז) דף ברגל(בר״ה טומאה על זה דרשו חז״ל bא ,תגעו לא ובנבלתם תאכלו לא מבשרם טמאות

 לעולם טומאה בשום יגעו שלא מוזהרים ישראל שכל יאמרו בע״כ הלא ,האלה האומללים העניים יענו ומה .ברגל עצמו את
 ולפי ,מלר^ת) חייב בנבלה שהטגע בשמו כתב טועה תלמיד אולי או ,המפורסמים התורה ממפרשי אחד בזה נכשל (וכבר
בר; הבית בזמן רק מת טומאת זולת טומאה בשום שיגע אסור אינו הכהן אפילו האמת א “אבנ כמדו א. מצוד. הי ד רי  ג
ת :הטעם עיקר לא מושאל שס רק אינה בזה והטומאה ,בלבד מצוה רק כטומאה בטעם תלוי אינו טלומר ק ח הר רה מ אכי  ד,
ה מ ר אהה בקערה הנדה עס .ע מ ש ה ל ה ו ת ב ר קו  אסור נדה כשהיא אשתו ליד מידו דבר להושיט ואפילו , בה ליגע .מ
ד בש׳ע כנזכר ב :שכיבה סייג משום רק בנגיעתה יטמ שלא מפני לא ,בה יגע שמא משוס קצ״ה סי׳ יו׳ כ ש ה ל מ  ולכן .ע

אש י
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to .טמא) אויר (נ״א לארץ בחוצה שאנו מבני מטנו בטלו הטומאה חובות אבל
 והזבים והםצורעים והשרצים) ״והשקצים(כ״א מהקברות בו משתמשין שאנו מה שבן

נרידא מצוה אבל טומאתה מפני ולא הגבלה עלינו אסורה ובן .זה וזולת והמתים
באיסור

יהודה קול
מי פיה אח שאל ואליהו ימיו^ גהצי נעלה שמה  ני

 נאצנע אפילו ושלום חם והשינתו אצלך> מהו נדוחיך
 רעהו אשח דרשינן שם עוד .וכו׳ בי נגע לא קטנה

 רעהו אשח מה קרב^ לא נדה אשה ואל טמא לא
ה והיא בנגדו• הוא ד  אםורה נדה חשה אף אםור בננ
ס לישן ח הוא אפילו אמת במטה בעלה ע ג נ  והיא נ

ה :בבגדה צ הו ץ ב ר א  שטומאה מזה להבין אין .וכו׳ ל
 עצמו הוא שהרי ,היום ישראל כארז נוהגת וטהרה

 וכבר למעלה באמרו השכינה בהעדר זה חסרון תלה
הה; חסרנו ס להמנות יוכל לא זה וחסרון או  באדמת ג
 טמאו בנחלחך גויס באו ע״ד אצלי ענינו רק t הקודש

 הקדושה מדרגות נפלו אמנם כי ,'וגו קדשך היכל את
ם בארן זה שתלה ואפשר .עמנו לחטאת  אשר העמי

 האחד ̂ הטומאות מיני שני שם וימצאו גלותנו רוב שס
 כמוזכר וכו' הקברות מהשהמשות מקרי והאחד עצמי

 אין מ״מ המקרי רק תמצא לא בא״י אמנם ,בדבריו
 מטעמו הטומאה חובת בבטול ביניהם הפרש אין

ס שאף הקראים כנגד זה שאמר עוד ואפשר .הנזכר  ג
איז בהיותם זאת ם ב  מן להתקדש היו נוהגים העמי

 שמלבד .להורות רצה או .כדת לא אשר הטומאה
 הטומאה חובות לבטול אחר טעם לנו יש הנזכר הטעם

ארן אנו נפוצים שהרי ,היום ממנו ם ב  ואיך העמי
 ונרבה בנהר נכבס כי אף טומאתנו דופי מידי נצא
 הפוגשות הטומאות מיני ברוב שכן וכל > בוריה לנו

ס שאף תמיד אותנו ם בארץ היינו לא זאת ג  העמי
 רוב לפי יום יום עצמנו להטביל ההכרח מביא היה

 הצלחתט בעת כן ולא / רגע בכל המזדמנות הטומאות
ז את לטהר פקידים שם היו כי מי  מעלות וכמה ̂ ה

 רגלם הגוף לבל הקודש טהרה על למקום טובות
 בירושלים תרנגולים מגדלים אין כאזהרת בטומאות,

ם, מפני שי ח״ מפני בא״י כהנים ולא הקד הטהרו
 עצ קטן דמועד קמא פרקא המוזכר הקברות ובציון
 לו ואומרת לו קוראה טומאה יקרא טמא וטמא אמרו
 בית בזמן כי מדבריו להבין ואין .אלה וזולת ,פרוש

̂ נוהג טומאה דין היה לא שכינה שם היתה שלא שני
ה שהרי  כי ספק ואין ,וקרבנות המקדש בית שם הי

 כי לומר לנו שיש אלא ,שמה מהגיס וטהרה טומאה
ם  שס היו כבר מהם נעדרת הנגלית השכינה היות ע

 היה שהארון ל״ט סי' אמרנו כאשר כי ,ממנה ניצוצות
שסה, כמבואר וכו' תכונה העמידו ובמקומו שס גנוז

 מתחלפות בבחינות כי באופן ,שכינה דמדומי שם היו ק
ה ושלא ושכינה ארון שס שהיה לומר אנו יכולים  הי

ם. אחד שום שם ה  אף אס בזה נסכים לא ואיך מ
 הנסתרת השכינה אויביהם בארן בהיותם זאת גס

ם היא הרוחנית שזכל־ כמו וכו׳ אזרחי ישראל כל ע

נהםד אוצר
ר להושיט טוהר נדה היא אפילו אשהו אינה אם ה, דג ד  לי

ה״ה ס״ה כ״א סי׳ הטזר אבן גש״ע כנזכר הנ י : נ נ פ ו מ אנ  ש
ה צ חו ץ כ ר א ר .ל ג נ ע ו  התורה מן נוהג תרומות דין שאין מד

 הרמב״ם כמ״ש הבית בפני שלא בין הבית בפני בין בא״י רק
 בה״ל תרומה אכילת שאין ומאתר .תרומות הלכות בייש
רי, טומאה דיני בטלו מ  משום להם צריכין עדיין בא״י ורק לג

ה אכילת מ מ ר גנ״א ומ״ש .ה א אוי מ  שהרי ,טעות הוא ,ט
ה :מטמא לארן חוצה שאויר מה דרבנן דין רק זה ו מ אנ  ש

שין ט ת ש ת בו מ רו ב ק ה כו׳ מ  בע״כ בהו״ל אנהגו ר״ל .ו
 שלא להזהר וא״א , מהם ומתטמאים ובקברות במתים נוגעים

ת מו  אחד יגע אס וכן ,באהל טמאים והכל בבית אתנו אחד י
 ליטהר יוכל לא שוב המת באהל נכנס או בקבר או במה מאתט

 השרצים מנגיעת להזהר א״א וכן ,חטאת אפר לנו שאין מפני
 שיש ובאמת .אותם מכירים אנחנו שאין ,והזבים והמצורעים

 הלכה י״ח בם׳ הרמב״ס פשק בביאור שהרי ,עיון מקום בזה
'  בפני נוהגת ושניה ראשונה ותגלחת גצפריס המצורע שטהרת ו

 יכול שאינו אע״פ ,נארן ובהון בארן הבית בפני ושלא הבית
 המצורע טהרה כי ,המקדש בית שיגנה עד קרגנוהיו להקריב

 ואם ,עצמה בפני מצוה קרבנותיו והבאת עצמה גפני מצוה
כ ,מ״ע נטל זה הרי עשאה ולא הטהרה מל עובר כ'  הרא״ה י
 ולא מעולם זה שמענו לא ואנחנו ,קע׳׳ג מצוה החיטך בס׳

 וטהרהו מצורע של זה דין שינכוג הבור גשום שכתב מי ראינו
 שאין מאחר להקשות אין זה ואולם .בחו״ל ואפילו הזה־ בזמן

 ,בח׳ל שלו וטהרה בטומאה שייך מצוה מה טומאה דיני בזמננו
 צר^ אינו הלא ,לחומה חון אותו שמשלחין לענין לומר לאין
 במשנה כנזכר בלבד שכא״י הומה המוקפות מעיירות רק שלוח

ס וכ״ם דכלים ס׳־ק י הרמב׳ כ ,ז׳ הלכה צרעת מהל׳ פ׳ א'  ו
 המצורע שהרי קושיא אינו דזה .בטהלהו הועלת מה בחו״ל

ג  כמ׳ש ,עשה מצות והוא שפם על ועוטה ופרימה בפריעה היי
 המטה בתשמיש אסור וכן ,ו׳ הלכה צרעת מהל׳ פ״י הרמב״ס

 ,הנזכרות מהלכות פי״א ברמב״ם כנזכר ספרו בימי טכ״פ
 מדברי ג״כ וכנראה ,הזה בזמן המצוה זאת עזבו למה וא״כ

ה לישג לי והנראה .בינינו מצורעים טהרת שאין פמגר  גז
 רק לכהונה מוחזקים הזה בזמן הכהנים שאין מפני שהוא
 כהן הזה בזמן ואץ ,דרבנן תרומה לאכול כגון ,דרבנן גמילי

פ׳ הרמג״ס וכמ״ש ,דאורייתא תרומה לענין מיוחס  מהל׳ כ׳ ג
ט) דקידושין(דף מגמרא והוא אסורות גיאות  שאין ומאמר ,ס׳׳

 פ״ג במשנה כנזכר דור^ בכהן רק תלויה והטהרה הטומאה
כ ,טמא או טהור שיאמר צריך שהכהן דנגעים א׳  הזה בזמן ו

ס שיראה א״א ודאי כהן לנו שאין עי ע  דמ״מ להשיב ואין .ה
 ,להחמיר כהונה בחזקת הזה בזמן לכהנים מחזיקין שאנו מאחר

ם יראו א״כ  דזה .המטה בתשמיש אסור המצורע ויהא הנגעי
 ,וזקנו ראשו פאת שערו כל שיגלח T^י הכה! שהרי יתכן לא

־ מצורע תגלחת של שהעשה מפני ח  בריש כנזכר תעשה לא ח
 הרמב״ס וכמ״ש כלום, עשה לא שערות שתי הניח ואם ,יבמות

 בזמננו ודאי כהן שאין וכיון ,צרעת מהלכות ג׳ הלכה פ״א
 וזקנו ראשו פאת דהשחתת לאוין ויעבור אותו יגלח היאך

נוהג מצורע שדין הרמג״ס שאמר שזה ודאי ומעתה .מספק
בארן

ת לשכינת ראשון <יח שכינת נין לחלק אנו צריכים ודאי אלא ,כ״ג סימן הספר נחתימח או .כאמור שני ני
נאמר
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 לבעלי טבילה תקן עזרא שאמרו ולולא ;תוספת הטומאה ותנאי ,הנבלה באיסור

 מקבלים הם ואם .ונקיות טהרה היוב אך התורה הובת בה הייבין היינו לא ;קריין
 כבר לא ואם ,לתורה שיקבלוה מבלתי כזה גנאי אין הנקיות לענין עצמם על אותה

הלוק לומר רוצה ,למינות וגורמים ורהnד ומשנים מהם מסבלות מתהכמים הם
הדעות

יהודה קול
 הכונה אין כי ראשונה המוזכר כיאורנו לפי נאמר
 במעמד אמר רק ̂ השכינה נהמצא תלויס היוהס לומר

 ומה השני. הבית גס בו ונכלל ירושלים שהוא השכינה
 עוד נוכל שלא לומר רוצה אוסה מסרנו וכבר שאמר

 ונממאה הבית וחרב הואיל השטנה מעמד לקרותו
 שנשאנו הביאורים מן אחד פי על הכותים ביד הארץ

 שהם מה ורב באמרו כי העירותיך וכן דבריו. על
 משד מידי עצמו הוציא ;וכו' השכינה במעמד תלויים

 בסל כבר במה כהן טומאת שדין מדבריו נבין שלא
 מקום בכל קייס דינו שהרי לו מלילה ,השכינה בהעדר

 כתב אשר המלקות לענין רק ספק ט ואין / זמן ובכל
 רבינו בשס רל״א עשין מת סומאת בהלכות הסמ״ג

 אינו הקברות בבית המטמא הכהן זה בזמננו כי יעקב
 בזמן כי טעמו ועיקר , לדבריו ראיה והביא לוקה
 אינן חטאת שמי כיון טומאה עליו מרבה אינו הזה

 בכל נוהגת בכהנים מת טומאת היות ועם .נוהגות
 לטמא יוכלו שלא גרידא ממצוה רק זה אין כאמור זמן

 אוסרת טומאה איננה אך ,לכהמלה זו בטומאה עצמם
 אנחנו אותה כי קודש, של בדברים לנגוע בעציה

 כנגד שבאה עמת כל מגדרה שקדם מה כפי מבקשים
 תנאי מהם אחד שכל המצטרפים כמשפט הקדושה
• :כאמור חבירו במציאת אי תנ ה ו א מ טו ת ה פ ס ו  .ת

 ולולא למוד: נבלה וטומאת להוד נבלה איסור כי
ן עזרא שאמרו ק  הלא .קריין לבעלי טבילה ת

 פ״ב). מרובה(דף פרק עזרא שהקן תקנות מעשר היא
 תצא כי ואיש דכתיב הוא דאורייתא בגמרא והקשו

 אתא וקדשים למרומה דאורייתא ותירצו וגו', ש״ז ממנו
 .וכו׳ חייבים היינו לא :לד״ת אפילו תקן הוא
 אזהרותיו מכח עלינו היא תורה חובת הקנתו אמר אבל
 ל״ט סימן שנתבאר וכמו וכו׳ השופט אל לשמוע יתב'
 נהוג דהאידנא הנזכר במקומו הר״ן כתב אמנם .ומ״א

ר' עלמא  מקבלים הורה דברי דאין בתירא בן יהודה כ
 ישראל ברוב עזרא תקנת פשטה שלא ומשום ,טומאה

דין, אין בפרק בשמן כדאמרינן נתבטלה כ. מעמי  ע״
 להרמב״ם הורה משנה ספר על כתובה היא והלא
קד' שמע קריאת הלכות בסוף ר בפ  תפלה. מהלכות ו

רה, חובת בה חייבין היינו לא באמרו רצה או תו  ה
 חובה שוס ההורה מצד היתה לא עזרא תקנת לולא כי

 נעשית תקנתו שאחר בזה כוון לא אף זו. בטבילה עלינו
ך :תסור לא אזהרת מכח תורה כשל זו מצוה  צד על זו לטבילה' ראויים שהיינו .ונקיות טהרה חיוב א

 כי כ״ב־) (דף שמתו מי פרק ז״ל אמרו וכבר .מטומאה ההתקדש צד על לא ,מלכלוך וטהרתו הגוף נקיות
 ונקיות טהרה חיוב עצמו והוא ,כתרנגולים נשותיהם אצל מצויס חכמים תלמידי יהיו שלא כדי זו תקנה טעם
ם :בכאן שזכר א ה מקבלים הם ו ת  על מטומאתם הטבילה מקבלים הקראים שאם לומר הכונה .וכו׳ או

ם :וכו׳ בזה גנאי שוס להם אין הנקיות צד א א ו למשפט רק הנקיות צד על אצלם זה אין שאם ר״ל .וכו׳ ל
התורה ^

נחמד אוצר
ס בסני ושלא הבית בפני ובחו׳ל כארץ  הורס ע״ס והוא ,הגי

ק בחוץ מצורע שטיהר דר״ט במעשה מצורע ס׳ כהנים א  ,ל
 היינו בנזו״ל, לטמאו או לטהרו אמרו דנגעים ובתוספתא

ם עדיין שהיו בזמן דוקא הני ם נ  ששמשו עדים שהיו מיוחסי
 בזמן משא״ע ,דכתובות פ״ב בסוף כנזכר המזבח ע״ג אבותיו
ה.  שמאין ואמר דבריו שסתם ז״ל הרא״ה מן והתימה הז

 בארן שכתב הרמב״ס מלשון לשונו ושנה ,זמן בכל הנגעים
כו׳ הבית בפני ובחו״ל  ודאי הזה דבזמן זמן בכל אמר ולא ,ו

כ לומר ואין .כמדובר רואין שאין  רואין אין למה במצורעת א'
 דהנס . דהקפה לאו דחיית כאן אין הלא ,הזה בזמן הנגעים

 מצום שום יצויר ולא הזאת העהרה שייכות דאין אמרנו כבר
 ,וטהרה טומאה דיני כאן שאין טמא שיהא לענין הזה בזמן בה
 ואסור שפם על ועוטה ופורם פורע שיהא לענין לא אם

 ופורמת פורעת אינה שהמצורעת נודע וכבר ,המטה בתשמיש
/ הלכה אלו מהל׳ פ״י ברמב״ם כנזכר שפם על עוטה ואינה  ו

 שם והרמב״ם ח׳) (דף בכריתות ,המטה בתשמיש מותרת וכן
כו אני ועדיין .בו שאנחנו מהענין יצאנו וכבר .א׳ הלכה  חו

בר, בדברי  את מטמא דוקא שהכהן אצלנו העיקר שהרי הח
)., (דף ובמ׳׳ק דנגעים בפ״ג כנזכר המצורע  שבזמן ומאחר ז׳

 מדברי ואך .כלל טומאה כאן אין לטמאו נזקק כהן אין הזה
 שאף משמע כמת-, תהי נא אל פסוק על בהעלותך ם׳ רש׳י

 ,עליו חלה הטומאה עכ׳׳ז המצורע את מטמא כהן אין אם
 שותק הכהן דאם מבואר דשם בגמרא ■במ״ק הנזכר נגד והוא
 כאן ואין .וצ״ע ,טומאה כאן אין ודאי טמא שהוא אע״ס

א :אלו דברים של מקומם ל לו רו ו מ א א ש ר קן עז כו׳ ת  .ו
 בדברי אסור קרי בעל שיהא תקן שעזרא אמרו שמתו מי בפ׳

 נשנתיהס אצל מצויים חכמים תלמידי יהיו שלא כדי ,תורה
 כמו הטמאים כל על טבילה חיוב היו אילו והנה .כתרנגולים

 בעצ כל שודאי לתקנה, עזרא צריך היה לא הקראים שאומרים
 תצא כי ואיש כמ״ש ,גרידא לטומאתו שיטנול צריך היה קרי

 הערב עד וטמא בשרו כל את במים זרחן זרע שכבת ממנו
ה חובר. :ט׳׳ו) (ויקרא ר תו  טבילס צריך טמא שכל שנאמר .ה

ב אך :וקדשים תרומה אוכל אינו אפילו ה חיו ר ה  אץ .ט
ת :בעלמא בחומרא טהרה אזהרת רק כאן  כמאמר ..ונקיו

: יראה לידי מביאה טהרה טהרה, לידי מביאה נקיות חז׳׳ל ׳ ו כ  ו
אם . ו ם ם: ר״ל ה תי הקראי ל ב ה מ לו ב ק  בתנאי ר״ל .שי
א ואם :לתורה יקבלוה שלא  מקבלים הם אם אבל ר׳ל .ל

 טמא כל שיהא תורה דבר המצוה שכך ואומרים לתורה זה
 כאשר , קדשים ואוכל למקדש נכנס אינו אפילו לטומאתו טובל

ם כבר :באמת סוברים הם ם ה מי כ ח ת ת מ לו ב ס  5כס זה .מ
ם :זה על יסכימו בדעת ולא למו שני מ ה ו ר תו  עושים .ה

ם :בתורה המבואר נגד שנויים מי ר ת וגו ו נ מי  בזס .ל
הההה ■ _
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 כל כי אהד, ומשפט אחת מתורה ויציאתה האומה הפסדת שרש הוא אשר ,הדעות

רוב,ואם בבתינו בשבתות מהשתמש עצמנו על אנחנו בו נקל אשר  דבר נראה בעי
ת שיהיה עד והכפרנות מהמחלוקת דעתם שתסבב מה אצל יקל ,נאה שאינו  בבי

 בנבדלים קשורות אצלנו המצות יהיו לא ואם .דעות בעשר אנשים עשרה אחד
 מה קצת ממנה ויוצא ,ממנה שאין מה בה מהכנס מובטח היה לא ,יעברום שלא
 ע״א הנאת הקראים בעיני ויקל .וטעמו בהקשו לוקח שהוא בעבור ,בה שיש

 שיחנה בעיניו ויקשה ,טוב זה מבלעדי המות האמת ועל ,ויין וקטורת וזהב מבסף
 .מלקות בהם חייב ,הקלות מהעבירות הוא האמת ועל ,ברפואה אפילו מהחזיר

שכר או הדבש משכר מהשכרות יותר והענבים הצמוקים אכילת הנזיר על יקל וכן
התפוחים

ל ה קו ד הו י
סו ההורה  ברשח נפלו ככר ,וטהרה טומאה ארמות יני

י :וכו׳ שגהס מסכלוח ההההכמוח ל כ ר כ ש ל א ק  נ
ו . ב כו'  בה מקילים שאנחנו הטומאה לענין זה זכר ו

 בענינה מחמירים הקראים היו הנראה ולפי ,כזמננו
 התורה כמצות משתדלים עצמם יראו ובכן ,שזכרנו כמו

ה לרצון לא כי אמר כן על ,ממנו יותר הי  מה להם י
 ולשבח למעלה להם ייוחס ולא ובכיוצא בכך שיחמירו

 הקבלה מן לא וסברתס הקשתס מדרך זה להיות כי
ל״ז, סימן שקדם כסו למחלוקת הזדמנו ובכן הנאמנה,

 בהרבות האמונה גבולי כל הורסים הם הרי ול״ח,
ס יקרה וגם וקצף. בזיון וכדי מחלקותם  מענינ
ס שיחמירו ע  וחלקלרךת משך דרכם כי ,יקלו ופעם פ

 ובכן יכשלו. במה ידעו לא ולכאן לכאן נדהים והם
 להם מיחס המלך שהיה במה מעליהם צלם יסור

ם. יותר בעבודה השתדלות  לדמיון לו ולקח מהרבני
 והקראים ,הרשויות בו מערבים שאנחנו העירוב ענין

 הרב החכם שזכר וכמו ,עירוב בתורת מודים אינם
 והרי ,׳ב במשנה הדר פ׳ עירובין בפירוש ברסנורה

ם הדר שם ששנינו מה בכלל הם  או בחצר הנכרי ע
ם  היותה שעם ואמר .כו׳ בעירוב מודה שאינו מי ע

 להיותו המצות בעבודת והתרשלות יתירא קולא נראית
 ובלתי מאד נקל הוא זה הנה ,ומתוקן נאה בלתי דבר

 המחלוקת אל בערך האלהים בעבודת להתרשלות נחשב
 תקרא ההיא כי ,במצות מהחחכמותם המסובב והמינות

ס, מום בהם משחתם רבה אשמה  הלק אמנם כי ב
ת בחלוק חטאו כן כרובם כי ,יאשמו עתה לבס  הדעו
 להורת רבתי מודעא ומכאן .ל״ח סימן שקדם וכמו

 סוב כי וראה נא וטעוס .בעבודה הנראה השתדלותם
 המערב שלנו העירוב על ועומד המונח מליצתו טעם

 המפריד שלהם ההתחכמות ועל ,שונות רשויות ומדבק
ת :הדבקים בין רו שו ם ק לי בו ג א ב ל ם ש רו ב ע .י
 הקבלה ע״פ ז״ל קדמונינו חקקו אשר צדק משפטי הם
 הראוי מקומו על איש תנאיהם בכל המצות הגבלת על

 המצות גבולות הציבו ובכן ,דינו מעיקר ולחומרא לקולא
ה לא לנו שהיו הס ולולא ,החוצה מגדרם יצאו לבל  לח אשר יתרות חומרות בהורה מהכנס מובטח הדבר הי

 מזה ויקרה להחמיר, ראוי בו שהיה במקום קולא ונמצאת מהחובות שיש מה קצת ממנה יוצא והיה ,אזהרותיה מכלל
י :הפסקא סוף עד דבריו בהמשך עוד שיתבאר וכמו תמונתה, שומרת בלתי בהיותה צורתה הפסד ר ע ל ב מ ת ו ס  ה

ה ב ז  מחרפאין בכל לאז״ל שכיון או .כמוהו הרס והיה החרם מן בידו ידבק כי ,הנפל ממנו טוב ו׳) ע״ד(קהלת .טו
א :אשרה מעצי מון ת הו ו ר י ב ע ת מ לו ק כו׳. ה כן :ברפואה הנאתו על לא אכילתו על זה אמר ו ל ו ק ל י ר ע י ז הנ

׳ ו ו ו

נהמד אוצר
מן כאמרו הכוזרי שני אה הקהה  שרואה המאמר מזה כ״כ סי

 יוחר שמחמירים שר״ל ,מהרבנים משתדלים יותר שהקראים
ם, באיזה ת: גרם אבל השתדלות זה שאין ננניני  למינו
ק לו . ה ת ו ע ד  לו ובונה לבו שרירות אחר פונה אחד שכל ה

 יפנו אליה אשר קבועה קבלה להם ■שאין מאחר ,אחרת דעה
שמדת :באמונתם ה ה מ או  :העמים מכל ה׳ בחר בה אשר .ה

י ל נ ר ב ש ל א ק ו בו נ נ ח כו׳ אנ  דעה על שעלה כמו לא .ו
ה, דברי נגד המקילים שאנחנו הכוזרי ר תו  בשמוש כמו ה

 לעצמם דורשים והקראים ,היחיד ברשות לבית מבית בשבתות
 ממקומו לצאת האדם־רשאי ושאין כפשוטו ממקומו איש יצא אל

ל ״ ת, מבית דבר לטלטל ופשיטא בשבת, מביתו י  ואנחנו לבי
ם  הוצאה על רק אמור הזה הכתוב שאין קבלתנו ע״ם סוברי
 איסור שום אין לרה״י מרה״י אבל הרבים לרשות היחיד מרשות

 בבתים העירוב הנחת ענין אצלנו הוא מדרבנן ורק ,תורה
ם' :וברובואיה א ה ו א ר ר נ ב ו ד נ אי ה ש א הי לו אפילו .נ  י

 :המשתדלים והם בזה המקילים הם שאנחנו שתחשוב כדבריך
ל ק ל י צ ה א ב מ ב ם ת כו׳ ש  נגד מאד נקל זה דבר כלומר .ו

 התורה בדעות נבוכים שהם במה מדעתם היוצא הרע הדבר
חלוקתם, ם, אחד מצד ו פרי  שלא מוסיפים השני ומצד כו

ם :כתורה לי בו א בג ל ם ש עברו  להחמיר הן להקל הן . י
ס :בקבלה ידוע גבול מצוה לכל כנ ה ה מ ה ב אין מ ה ש נ מ  .מ

א :כלל לה שייכות שאין מה במצוה להכניס צ ו ה וי נ מ  .מ
ר :ובדינה .בה שיש מה המצוה מן ולהפסיד בו ע א ב הו  ש

ח ק שו לו ק ה מו ב ע ט ע לעצמו לוקח שהוא מאחר .ו  הנראה ד
קל :יבין מי ושגיאות ועיונו בסברתו לו י וי נ עי ם ב קראי  ה

ת א א הנ  משירים הס הרי .השתדלותם וראה בוא .ע״
תם, האלילים מפסילי הבא וזהב בכסף להשתמש קטר  ו
ל :נסיכם יין ושותים ע ת ו מ א ת ה מו די ה ע ל ב ה מ ב ז  .טו

 יהנה משאילו טוב מאליליס יהנה ולא ימות אם אפילו ד״ל
 מעצי חוץ מתרפאין בכל חכז״ל וכמ״ש ,נפשו ויקיים מהם

ה :אשרה ש ק ו וי י נ עי ה ב ג ה ר שי י חז ה לו מ פי ה א א פו ר  .ב
 אלילים הנאת בשיתירו ,לבב בתמהון בשגעון יתנהג כמה והרי

 והחזיר ,ברפואה אפילו החזיר הנאת ויאסרו ,לתיאבון אפילו
 ,ב״ד שבמיתות בחמורה בסקילה וע״א ומלקות לאו כאיסור
כן ;צדק ומשפט השתדלות תקרא ״לזאת קל ו ל י  הנזיו־ ע

ת ל כי ם א קי מו צ ם ה בי ענ ה . ו ׳ ו כ הנזיר שיאכל יקילו וכן ו
צמוקים
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 ואין ,בלבד מהגפן שיצא במה אלא אינו האיסור כי ̂ זה הפך והאמת ,התפוחים

שבה; יעלה כאשר השכרות איסור הבונה  ובחוריו. ונביאיו יודע האלהים אבל במח
א ״הסוברים או הקבלה אנשי בסכלים להחזיק יתכן ולא ל  ,בזה הסברא) אנשי (
 איננו בנזיר האמור ושכר שיין ויקבלו ;וידועה גלויה הסברא לאגשי שכד מלת כי
יראו לא ואם בחכמה, עליהם מדוקדקים גבולים ולמצות היין. מעסים אם בי

במעשים
יהודה קול

כו׳  ,וכו׳ מגצמוקין בשכר אצלם חומר שהוא נראה .י
ץ הוא המניעה שעיקר <חשבס  ושאר ,השכרות ענ

 מיין הכתוב התחיל כן על כי ,אליו נמפלו הדברים
ל ;יזיל ישכר ב ם א הי ל א ע ה ד ו ו י אי בי נ  .וכו' ו

 ידעתי לא ואנכי הזה במקום אלהי שעם יש אכן ר״ל
ר כי :ליראיו ה׳ סוד רק סו אי ו ה נ א אי ל ה א מ  ב

א צ פן שי ג ה  ש׳ נזיר(ריש במסכת ששנינו כמו .וכו׳ מ
 והתגלחת השומאה לנזיר, אסורין מינין שלשה ו׳)

 הוא הלא ,הכל אצל מוסכם ■זה ודין . הגפן מן והיוצא
 .ר״נ עשין ולסמ״ג פ״א נזירות בהל׳ להרמב״ם כתוב
 אלעזר ורבי יהודה רבי נחלקו דכהן בשכר אמנם

 יהודה ר׳ נאמר שם כי ,לו אמרו ובס׳ כהנים בתורת
 כל לרבות מנין יין אלא לי אין תשת אל יין אומר

ם,  לך לומר ,יין נאמר למה א״כ ,ושכר ח״ל המשכרי
הרה, המשכרים שאר ׳ועל במיתה היין על  רבי באז

 כדרך תשתהו אל תשת אל ושכר יין אומר אלעזר
 שהוא כל מים לתוכו נתן או בו הפסיק אם הא שכרותו
 ובנזיר דיומא בתרא ובפ׳ ש׳ לאוין סמ״ג וכתב פשור.

 ושתה קעילית דבילה אכל אומר מקומות ובכמה פ״ק
 יהודה כר׳ ומעמידה ,חייב למקדש ונכנס וחלב ■דבש

כ. , אלעזר כר׳ לו אמרו בפרק רב ופוסק  ורש״י ע״
 אלעזר כר' ,שכרוהו דרך יין ושכר יין כתב שמיני ■פ׳

 הרב דעת כי הרמב״ן שם וכתב כוהיה. רב דפסק
 אבל .דעתו לפי הדבר ושכן הנזיר מן שכר ללמוד

 שאר שעל יהודה כר׳ פ״א נזירות בהל׳ פסק הרמב״ם
 הסוגיות על סומכת שדעתו נראה באזהרה, המשכרים

 .רב של לפסקו לבו שת ולא אליביה דאתאן הנזכרות
 נשא פ׳ שכתב במה המשפתים בין רובן הראב״ע אולם
 מהתירוש, גדול ששכר המעתיקים דעת על וז״ל,

 האדם שישתכר דבר כל ממש שכר אמרו ואחרים
כ: ממנו, א ע״ ל ן ו כ ת . י ׳ ו כ קו י ז ח ה  ספק בלי כי ל

כוללת שהיא המפורסמת שכר מלת הוראת היו יודעים

נחמד אוצר
ם, צמוקים בי ענ  אסור הנזיר כי אומרים שהקראים בעבור כי ו

 לדרוש מדעחם ומתחכמים ,^יין אינו אפילו המשכר משקה בכל
 הנזיר ישתכר שלא משום שהוא ושכר כיין הנזיר איסור טעם

 זאת ואם .ליין שנין המשכרים המשקים כל כן ואם ,בשחותו
 יבשים ענבים שהם הצמוקים שאכילת ודאי הכוונה היתה

 והם ,דשכרות דררא כאן שאין , לנזיר מוסרים למים וענבים
 ויבשים למים וענבים מלא מקרא ראו ולא בסנורים הוכו כאילו

 בדבר ונגעו כדת שלא המשכר דבר בכל החמירו הרי יאכל, לא
ד :תורה בדין האסור ש א ה כ ל ע ח י ב ש ח מ  שרוצה למי .ב
 שידמה ודאי ,דעתו תמשכהו אשר כפי המצות עניני לשפוט
 וה״ה ,ושכר יין לנזיר התודה אסרה שכרות מטעם כי לומר
ל : תפוחים או דבש שכר ב ם א הי ל א ע ה ד ו יו אי בי נ  ו

. ו רי חו ב ה. מוגמרי ר״ל ו מ או  בנוים המצות טעמי אין ר״ל ה
ם, בני סברס על ד  האדם בכח שאין אלהים מסוד הם אבל א

א :נביא ע״י או אלהי משפע לא אם אליהם להגיע ל כן ו ת  י
ק חזי ה ם ל סכלי שי ב ה אנ ל ב ק  לפרש ידעו שלא שנאמר .ה

ם או :שכר מלח ברי סו ה ה  כ* בזה המפרשים כלומר .בז
 פירוש ידעו לא כאילו ,יין דוקא רק אינו בנזיר הנאמר שכר

ת כי :המשכר דבר כל על נאמר שכר ששם המלה ל  שבר מ
שי אנ א ל ר ב ס ה ה י לו ה ג ע דו י  שטחם יתכן לא כלומר . ו

חי בסברתם, שטעו הקבלה לאנשי א  יודע סברא בעל שכל מ
 רק נאמר ׳שלא ודאי בנזיר רק לכל, גלוי שכר פירוש הוא שכך
 לחים ענבים התורה אסרה למה כן הענין היה שאילו ,היין על

רה, אסרה שכרות מטעם לאו וע״כ ויבשים,  שכן וכיון התו
ו ודאי נ לו :בנזיר האמור שכר בפירוש לקבלה צריכין ^ ב ק י  ו
ר שיין שכ ר ו מו א ר ה ט׳ בנזי  תשת אל ושכר ביין שהנה .ו

 אמרו פ׳ בגמרא שכר כל על ג׳׳כ פירשוה כבר בכהנים הנאמר
 ששתה שהכהן המקדש ביאת מהל׳ בפ״א הרמב״ם פסק וכן , לו

 הנאמר השכר ורק ,לוקה עבודה ועבד המשכרים משקים משאר
 וכמ׳ש ,היין תערובות מן היוצא רק זה שאין קבלו בנזיר

ת :א׳ הלכה נזירות מהלכות בפ״ה הרמב״ם צו מ ל ם ו לי בו  ג
ם. קי ד ק דו  יעבוד ולא חק מדוקדק גבול לה יש מצום כל מ

 ולא האלהיה החכמה גזרה אשר כפי ,להחמיר בין להקל בין
אם : אנושיוח סברוח א ו או ל ר ם י שי ע מ ם ב אי אע״פ .נ

שלפי

ם בספלים להחזיק לנו אין כן וכמו .והתפוחים הדבש פכר י.״כ רי ב סו מי הקראים ר״ל ,ה  הוא הסברא(וכן א
ם. משכר דבר כל כוללת המלה הוראת אמנם כי אחרת), ננוסמא ה ת כי וז״א כדברי ל ר מ כ שי ש אנ  ל

א ר ב ס ה ה י לו ה ג ע דו י  על בפרס פנינו בנזיר הנאמר זה שכר כי קבלתם על יסמכו הקבלה שאנשי אלא ,ו
 היה בלבד זו שלא לבארו ראוי השכרות, איסור הכוונה שאין למעלה שאמר ומה שזכרנו. כמו לשכר הראוי היין

 מלח כי באמרו הסברא אנשי התנצלות זכר והנה .הגפן מן יוצא היותו על חוששת ג״כ היח איל המצוה כוונת
 הקבלה בעלי עושים הם באמונה כי להודיע כונתו וכלל .וכו׳ ויקבלו באמרו הקבלה אנשי והתנצלות .וכו׳ שכר
 ונוח שראוי עצמם הסברא אנשי הקראים אל וכר ויקבלו אמרו להסב ג"כ ואפשר .שיסמוכו מה על להם ויש

 ,ובפרס בכלל נאמרות מלות הרבה כי ,הכתוב אל סתירה שוס מזה אין שהרי ,המעתיקים מן זאת לקבל להם
 למה דומה זה והרי מ״ו. פ׳ בראשון במורה להרמב״ם מעים וכמלח בראשית, פ׳ הרמב׳׳ן לפירוש ארן כמלת
ם למלוק שלא ואמור כאמרו השבת תחרת על מ״א סימן שזכר  הסכמת לקרב מגמתו כל כי ,וכו׳ הקראים ע

ת :כמתעתע הקלאייז בעיני תהיה שלא הכתוב עם הקבלה צו מ ל ם ו לי בו ם נ קי ד ק דו כי הודיע .וכו׳ מ
איננו
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 ,כים בוס (בני) בשר במו ,אותם שיאסור מבלי מתם ירחק והזריז ;נאים במעשים

א, הבהמה במות בטוח שאינו בעבור מותר הוא אשר הי  תרפא כי שיאמר ולאומר ה
 ספק מבלי ממית חולי לה שיש מפני ,אסורה בריאה שנראית והטרפה ,והותרה

 ישובי וההתהבמות הסברא ועם ונאסרה, שתרפא, ולא ממנו שתחיה יתכן ולא
 פן ,המצות בתולדות והקשתך סברתך אחר תהלך לא כן על .בהפך האלו הדינין
כי ,מהם בדבר הכריך עם דעתך תסכים ולא ,למינות יביאוך בספקות תפול

לכל
יהודה קול

 ואין •״ תורחנו בדיני קולוח עניני המצא רסוק איננו
 יותר דברים בכמה הקראים יממירו מאשר להפלא

 סימן למעלה שיגזור למלך נסבה היתה וזאת ,ממנו
ם יותר בעבודה משתדלים שהם ול״ו כ״ב  מהרבני

 אשר מדוקדקים גבולים למצות שיש וז״א .כמדובר
שערה על העמידום ע,ה  הדין בשורת עלו ובכן ,מו

ת, בחכמה לקולא ע ד ם ו ם הגבוליס היות ע ה  ה
ם נראים בלתי בצמצום המצות על המדוקדקים  נאי

 שלא ובלבד לרצונו יחמיר שהזהיר אלא ,מעפה לענין
 והנה .עושים שהקראים כמו איסורם על אומר יגזור

 עניני לשמור אנו צריכים שעכ״ס להוכיח פניו מגמת
ם, בדיניה התורה קי קד מדו ם ושראוי ה  לגדור זה ע

 בהעדר אמנם כי ,זה זולת לא הסייג בדרך גדריס בה
 סוף שיבא וכמו ,התורה צורת תפסד מאלה האחד

ם ושני כאמרו פתיחה מעין חתימה הפסקא  העניני
, אליהם צריך כו׳ מו יתבאר: ושם ו ר כ ש ס ב  כו
ס . כו כו'  לא וטרפה ונבלה השוחט פרק דאמרינן ו

רי(יחזקאל אכלתי  כוס כוס בשר אכלתי שלא ד') מנעו
 משני תמות שלא שמוט שחוט כוס כוס פי' מעולם,

ת: שהיא ר מסוכנ ו ב ע ו ב נ אי ח ש ו ט ת ב ו מ  ב
ה מ ה ב  לרפואה תשוב ג״כ ושמא תמות לא אולי כי .ה

ם :תאסר לבלתי בכך ודי ,גמורה ע א ו ר ב ס וכו'. ה
 ראויה שהמסוכנת האדם ישפוט עיניו למראה כי

רה: ראוי וחזקה בריאה והנראית ליאסר, תי לה
ת ו ד ל ו ת ת ב צו מ מעי ומשפטים דינים להוליד .ה  מ

א :יפרדו סברתך ל ם ו כי ס ך ת ת ע  ר״ל .וכו' ד
ם דעתך חסכים שלא מזה לך שיקרה ,וכו' מבריך ע

כי
נאסרה שלא הקבלה אוחנו למדה וכך ,אסורה הנורפה לכך

נחמד אוצר
ם, הגבולים נאיס נראים המעשים-אינם שלפי ה  שתאמר כמו ה

 מתגולל והוא דכש שכר כולו היום כל ישתה אם הנזיר
ם, חייב אינו: בשכרותו  שהם וזגים חרצנים יאכל ואם כלו

 אדם ישא אם וכן .מלקות חייב הוא כזית הענבים פסולת
ם, חייב אינו כולו היום כל השבת ביום בביתו משא  כלו

 פרון מקום ר״ל הרבים ■ לרשות מביתו אחת גרוגרת וכשיוציא
ריז : לזה וכדומה סקילה, חייב בו עוברים ורבים הז  ירחק ו
 :ענינים באלו עצמו טל מחמיר זריז שהוא מי ר׳ל .מחם

ר מבלי. אסו ם שי ח  מחמיר רק הכל על אותם אוסר אינו .או
מו :מדרבנן ולא תורה בדין שאינם לפי ,עצמו על ר ב ש  ב

ם ם בו  וממהרין חולי מחמת משוכנת לבהמה בגמרא קראו . בו
 היא הדין שמצד ,שחוט) לשון הוא (וכוס תמות טרם לשוחטה
 שהניעה שחיטה בשעת פרכסה אם ששחטה אחר באכילה מותרת

 לעמוד יכולה היתה שלא עד חולה שהיתה אף רגל או יד
 אכילת במניעת ואין .שחיטה קודם תנועה שום בה ראו ולא

 על ל״ז:) חז״ל(חולין שדרשו כמו ,חסידות מדא רק זה גשר
) (יחזקאל מנעורי אכלתי לא וטרפה ונבלה פסוק  שיחזקאל ד׳
 שהיא אע״פ כוס כוס בבשר אפילו שנזהר עצמו את שבח

 הטרפה הנה ,ולומר לרדות למין מקום בזה יש והנה . מותרת
ם בבני או באיברים הפסד איזה לה שאירע בהמה והיא  מעי

 עשר שנים חיה כמוה שאין מה ילחט כמלא נקב הפנימיים
 עדיין היא והרי ,עליה ולוקין תורה דבר אסורה היא חדש

 בתוך שתמות מפני אותה אוסרים אתם וחזקה, אולם בריאה
 המות עלה המסוכנת וזאת ,נשחטה לא אילו חדש עשר שרים

 :בשרה את מתירים ואתם לשעתה מתה והיא גופה חלקי כל מל
ר נו בעבו אי ח ש טו ת ב מו ח ב מ ה ב  המסוכנת היתר שטעם .ה

 לשוחטה וממהר הבהמה תמות פן ירא שהוא שאע׳׳פ מפני הוא
 גופה חלקי שכל מאחר ,בודאי שתמות מוכרחת אינה אבל

ר : מחוסרים בלתי מ או ל ר ו מ א א שי פ ר ת  הוא בדין לכך .ש
 שום בה שאיי הבהמה רק אפרה לא התורה כי מותרת שתהא

אע״פ הטריפה כמו ,לעולם תתרפא ולא עוד שתחיה אפשרות
ת :ספק בלי למות סופה וחזקה בריאה נראה שעכשיו ר ס א _ _ ונ
עם :בריאה היא שעכשיו אע״פ לחיות סופה שאין משום רק הטרפה א ו ר ב ס ת ה מו כ ח ת ה בו ו שו ן י ני די לו ה א ך ה פ הי  .ב

 יודע אינו ,טרפות מיני ע׳ הם ובפרטן מסיני למשה נאמרו טרפות מיני שמנה חז״ל כמאמר הטרפות מיני קבל שלא מי הנה
 היינו תאכלו לא טרפה בשדה ובשר של המקרא יפרש כרחו ועל ,ספק בלי לחיות יכולה שאינה שנדע הטרפה תהיה צד באיזה

 והדומה הריאה ניקבה אם ואולם .אסורה שהיא מסוכנת ה״ה וא״כ ,לשעתה מתה היא האדם עין מראית שלפי באופן שנטרפה
ל :מותרת שהיא יאמר להיות סופה שאין ממה לזה א כן ע ך ל ל ה תך אחר ת ך סבר ת ש ק ה ת ו דו ל תו ת ב צו מ כו׳ ה  לא .ו

 מה שכלך אוהך יורה אשר כפי המצוה שתתפשט שראוי ותחשוב אנושית סברא לפי המצות בתולדות לשפוט לבבך אחר התור
ל פן :לאסור או להתיר שיתכן פו ת ת קו פ ס  רבות מספיקות להמליטך חכמתך לך תעמוד לא בזה עצמך את מתיר כשאתה . ב
׳ הלכה ע״א מהלכות בפ״ב הרמב״ם כתב לזה ודומה .לאפיקורסות שיביאוך עד הדת כלל נגד קושיות לך יתחדשו ותמיד  ג

 ההורה מעיקרי עיקר לעקור לאדם גורם שהוא מחשבה כל אלא במחשבה אחרים לפנות שאסור הוא בלבד ע״א ולא ,זז״ל
ב, הרהורי אחר ונמשך ונחשוב לכך דעתנו נסיח ולא לבנו על להעלותה שלא אנו מוזהר־ם  אדם.קצרה של שדעתו מפני הל

ם ,כיצד ,דעתו קוצר לפי׳ העולם את מחריב נמצא לבו מחשבות אחר אדם ימשך ואם  יחשוב ופעמים ע׳׳א אמר יתור פעמי
חוד  ,בוריו על האמת שידע עד בהם שידין המדות יודע ואינו וכו׳ בתורה ופעמים וכו׳ בנבואה ופעמים וכו׳ הבורא ני
גו׳ לבבכם אחרי תתורו ולא התורה הזהירה העצין זה ועל .מינות לידי יוצא ינמצא א :עכ׳׳ל ,ו ל ם ו בי ס ך ת ת ע ם ד  ע

ם שנים ואין בתורתו ערירי תמיד הוא הנה מחשבתו לסי המצות דרכי לחן בא האדם אם ,חבירך מי כי ,אחד לדבר מסכי
כמו . ■
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 והכתוב המקובל מן בשישים שתעיין צריך ?ומנם .סברא אדם מבני אחד לכל

ת, אל התולדות להשיב  אצל רחוק יהיה ואם בו^ האמן אליו שיוציאך ומה האבו
 השכליות וההקשות הרקות, העדר והסברא המחשבה תרחיק כאשר ומחשבתך, סברתך

וההקשה ,תכלית לאין הגוף להתחלק שיכול הבברא תרחיק וכאשר .זה מחייבות
’ השכלית

ל ה קו ד הו י
 עשתונותיו יולידו אדס וכל שוות הדעות כל לא כי

 כמה נופל ונמצאת ,מכירו עם כס יסכים לא דכריס
 מילוק ר״ל ,למינות וגורמים כאמרי למעלה שזכרתי
ם :וכו' האומה הפסדת שרש הוא אשר הדעות נ מ  א
ך הי ן צ י עי ת ם ש שי ר ש ת וכו׳ ב שו ק ה ה ת ו ו ג ה ו נ  ה

 נצר וגם ,הקכלה מגזע ההקדמה מושר שיצא .וכו'
 שהתורה המדות סדור דרך על יפרה משרשיו התולדות

 יהיה פיהם ועל ,ע״ג סימן כמוזכר כהם נדרשת
 מנהג ינהג לא ,7לפנ לכך והגיון ודינך משפשך

 על היורד הראש משמן רק הפילוסופים, המופתים
 מון1מ כשל ויזל לקמך כמשר יערוף הי״ג המדות פי

 .הכרכה את ה' צוה שם כי ציון הררי על היורד
 תעכור ולא כאמרו מ' סימן למעלה רמז אלו וכשתים
ת עליהם  והמכעית הירושה הרמכה למכמתס הסעו
 וקורא .שמה הערתנו כפי וכו׳ קכלו כאשר הקנויה

 נוקש כפיו כפועל עשה משפש ה' נודע זה על אני
 כדרכי לנו התודע יתכרך האל כי .סלה הגיון רשע

 נדרשת התורה להיות עשה אשר הי״ג המדות משפשי
ם ה  ההגיון דרכי אמרי תמיד צהולך הרשע אמנם .נ

 הרי ,כלכד שכלית וסכרא הקשה על המיוסד השכעי
 אדם ידי מעשה כי ונלכד, נוקש כפיו כפועל הוא

ם: מעשה המה עי תו ב תע שי ה ת ל דו ל תו ל ה  א
. ת ו ב א  לילד ההקדמות מן הנמשך הענין דימה ה

 להרגיל והזהירו ,המוליד לאכ עצמן וההקדמות ,יולד
 לכ להשיל ידע למען הנזכרים ההקשות כאופני עצמו
ת  איך כזה רצוני ,אכותם על כניס ולכ כניס על אנו

 ההקדמות תלדנה ואיך ההקדמות מן החולדות ימשכו
ה :תולדותיהן את מ ך ו א צי ו  לפך שישה מה .וכו' שי

>if קח אותו ,המקוכלת הזאת ההקשה מכח אמתתה 
 אצל יאות שלא אע״פ ונכון אמת לדעת כו והחזק לך

ר :השכעית סכרתך ש א ק כ חי ר ה ת ב ש ח מ  ה
א ר ב ס ה ר ו ד ע ת ה קו ר ת ה שו ק ה ה ת ו ו לי כ ש  ה

ת בו י חי ה מ  מספר ברכיעי אריססו כיאר כאשר .ז
 מופתיות רכות בראיות נמצא, ריקות שאין השמע

ר :זכרם סוכל הזה המקום שאין ש א כ ק ו חי ר  וכו'. ת
 שהגוף מה כל כי השמע מס' כששי הפילוסוף ביאר

 לאין וכן אחרים לחלקים חלקיו יתחלקו עדיין מתחלק
 חלוקה יסבול גוף שהוא מה מצד לעולם כי ,תכלית

ק לשנים מהם י חלק כל וגס לשנים אמד נוף יתחלק שאם וקץ, תכלה לאין  ריק בדי עמים ייגעו לשלם ו
 מביא הצורך אין זה על הפילושף וראיות .כשלימות חלוקתו תכלית על לכא ייעפו ריק בדי ולאומים

ם ,להזכרתם  שהעדר לכאר ד׳ פרק מלחמותיו מספר בשלישי הרלב״ג שכתב מה זכרון גורם המקום אין ג
 .ידרושו המעיינים אליו ,וכו' החלקים במספר לא החלוקה בפעל הוא המתדבק בחלוקת הנמצא התכלית

ם לתה יש ,רכוי לשון שכליות הקפות אמר הריקות אצל ולמעלה ,שכלית הקשה כאן אמרו לדקדק באת ואם  פע
:תכליח לאין הגוף התחלק על הובאו מאשר מאד הרבה ,הריקות בכיעול הובאו אשר ההקשים רוב מפני לזה

ר ש א ב ו

ר צ ד או מ ח נ
 ננדל הוא כך צורפו בתואר מחכירו נבדל אדם שכל כמו

ן :ודעתו בסברתו עיי ת ם ש שי שר  על המצוה שורש שתדע .ב
 :מסיני למשה בהלכה .‘המקובל מן :בה נצטוינו דבר איזה

ב תו כ ה  בדרט אותם להבין הכתובים אל הקבלה תצרף .ו
ת הקבלה: שו ק ה ה ת ו גו ה ו ל הנ ל. סדר ע ב קו מ  אס ה

 ההיקש במנהג תקיש שכלך בהיקש דבר להוציא נפשך חשקה
 הוציאו אשר ואחר מדות מי״ג באחת לדרוש חכ!״ל שקבלו

 השכל בסברת להוציא תוכל מדות הי״ג ע״פ יסודות ז״ל חכמינו
ב : לנו המתחדשים המסופקים דינים שי ה ת ל דו ל תו  אל ה

ת בו א  לאבוס שוים התולדות שיהיו בזה תתכוין אתה אף .ה
 כי ,חז״ל אותה קבלו אשר כפי האכות את סותרים יהיו ולא

אך ומר. :לאביה דומה התולדה שתהא גדין צי ו שיו לי  א
מן א  לאמונת לך קח אותו הזה הסדר אחר לך שיצא ומה .ה

אם :אומן ק יד.יד. ו כו׳ רהו  סברמך אצל רחוק שהוא אע״ס .ו
שר :תאמין אוהו זה כל עם גרידא א ק ב הי ר שבד. ת ח מ  ה

א הסבר ר ו עד ת ה קו ר  הקדמונים הפילוסופים אמרו כבר j ה
 מארבעה מלא הוא הירח גלגל עד השפל הזה העולם חלל שכל

ה, גב על זה בו אשר יסודות ם, הארן דהיינו ז מי ה  והאויר ו
 האויר יסוד וסובב מקיף אש ויסוד ,צד מכל שניהם סובב

ע ח. גלגל טד ומגי ר  מספר ברביעי אריסט״ו זכר וכבל הי
 פנוי מקום שום .פנים בשום שא״ח מכריחות ראיות השמע

 הגלגלים וכן .גופים שאר או יסודות מארבעה אחד מבלי וריק
 מהלכות בפ״ג הרמב״ס וכ״כ ,פנוי מקום ביניהם שאין אמרו
 שמלבד חושבים אדם בני המון והנה .ב׳ הלכה התורה יסודי
ר, בלי ריק העולם חלל כל והמי-ס הארן ב ס ד  קצרה מחשבתם ג
 כי ידע לא בער ואיש ,נמצא הריקות יהיה לא למה להבין
 הוא אבל ריק דבר אינו בתוכו ושביס הולכים שאנו האויר

 והמים. הארן מן יותר דק הוא אך הגופים שחר כמו גשמי גוף
 ונשים חלולה שפופרת נקח שאם ממה זה ביארו והראשונים

 המיס אזי ,בפה נמצון השני הקצה ומן במים האחד קצהו
 בפה שואבים שאנו שאחר מחמת רק זה שאין ,הסה אל עולים
 למלאות המים שיעלו לולא וא״כ אצלנו, השפופרת שבתוך האויר
 עולים לכן ,"השפופרת בחלל נמצאת הרקות היתה האויר חסרון
 .נמצא בלתי שהרקות מבואר וא״ב ,טבעם נגד למעלה המים

ם, מראיות אמת וזה  עיונים הרחיבו והאחרונים הקדמוני
ם, בדרכים אלו בעניניס המצאות והעמיקו  באתי לא ואני אחרי

ד :הקדמונים דרכי לסי שהם החבר דברי לפרש רק ש א ג  ו
ק חי ר א ת ר ל הסב כו ק שי ל ח ת ה ף ל ת לאין הגו לי כ  בל .ת

 לחלקים והחלקים ,לחלקים נחלק שיהיה כח בו יש גשמי דבר
ת, בלתי עד זכרו הקדמונים לטבעיים מוסכם והוא תכלי

אריסטו
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 אחד חלק ושחיא ;כדורית שחארץ המחשבה תרחיק וכאשר . זה מחייכת השכלית

 ממת התכונה במופתי שיש מה וכל ,השמש מעגול פעמים ושש וששים ממאה
 שנראה במה ולא לסברתם היה לא חכמים שהתירו מה כל כי .המחשבה שתרחיקהו

 ומי .כן שאסרו מה וכל ,אצלם המקובלת הירושה החכמה כתולדות אך ,לדעתם
 נכרים יהיו ,וסברתו כטעמו דבריהם ולקח חכמתם מהשיג) (נ״א ״להשיג שנלאה
 כשמדקדקין והם .הארץ עמי בעיני נכרים והגלגלים המבעים דברי הם כאשר ,בעיניו
נאה שאינו מה לך מראים ,הדין באמתת והאיסור ההיתר ויורו הדינין בגבולי

מהגבולים
יהודה קול

.כדורית שהארץ המחשבה תרחיק וכאשר
 בכסוביס והמה ,במופחיס כדוריוחה התנאר וככר

ספר  ובספר פ״ד ח׳ מסמר לפולומיא״ו האלמגיסט״ו נ
:הראשון בשערו חייא בר' אברהם לר׳ הארן צורה

 פעמים וששים ממאה אחד חלק ושהיא
כו׳. ר בספרו טולומיא״ו ביאר כבר ו כ ה׳ מאמר מז

̂ בקירוב פעמים ק״ע הארן מן גדולה שהשמש ע״ז פ'
 אמנם .פ״ג הורה יסודי בהלכוה הרמב״ם כהב וכן

קס״ו על והעמידו השיעור דקדק זרעים בהקדמת

ר צ ד או מ ח נ
שמע: מספר בששי אריהטו שר ה א כ ק ו חי ר ה ת ב ש ח מ  ה

ת שהארץ. רי רו  רמוק התכונה חכמת בסוד בא שלא מי .כ
ר, תלוי מקשיי כדור כמו שהארן שידמה בעיניו אוי  כי כ

 יגידו כאשר מ!ה וביותר ̂ שטוחה שדיא ישפוט עיניו למראית
 הולך האדם מבני אחד וכל הארן סביב האדם בני יישוב כי לו

 ימלא אז ,מעלה כלפי סונה וראשו הארן על רגליו ישר נצב
ה, יתכן איך ,הרוח איש משוגע אי ,ויאמר פיו שחוק  הלא ז
 לפי העליון(ר״ל הזה בחלק הארן על היום כלכם נצבים אתם

,( תו ע  כפות שכנגד הארן חלק על כי יסופר כי היאומן ד
 ולא למטה וראשו רגלינו נוכח רגליו ישר האדם נצב שם יגלינו

 כי מעולם ידעתי הלא ויאמר רעהו ובא .ממנו הנופל יסזל
 ויאמר .לב וחסרי אויליס אך אינם בחקימת הנכנסים כל

 להפוך בו נזרקה אפיקורסות אך אולת זה אין אבל השלישי
ה, על הקערה  יעמדו רגליו ישר האדם את עשה ואלהים פי
 לראות רבים חשבונות בקש והוא למעלה וראשו בארן במישור

 והשלג הגשם ירד איך אפוא א״כ הרביעי ויאמר .הפוך עולם
 .טבעו נגד למעלה מלמטה עולה הוא הלא אדם בני לאותם

 ,והשלג הגשם ירד כאשר הוא מלא מקרא הלא החמישי ויען
 והשלג הגשם הארן מן התחתון בחלק הזה המשוגע ולדעת
 ,זה מכחישות המוניות טענות בזה וקיוצא .יורדין ולא עולין
 בתכונה למתחילים כנודע ספק בלי כדורית הארץ זה כל ועם

 טענותיהם בחרפת ילינו הטוטנים ואלו ברורות, בראיות
א :אולתס בשמלת וישכבו הי ש ק ו ד חל ח ה א א מ  וששים. מ
ש ש ם ו מי ל פע גו ע ש מ מ ש  רואה האדם שאין שאע״פ .ה

 ,איש ככף רק העין למראית אינה והשמש הרבה גדולה פהארן
מכ׳ז  רק בגשמיותו אינו הארן שכדור במופתים נתבאר כבר ו

 הוא שאף השמש מכדור ר״ל השמש מעגול מקס״ו אהד מלק
 זרעים סדר בהקדמת הרמב״ם ג״כ מזה זכר וכבר .כדורי
 לפי בעיניו הרחוק הדבר להכזיב האדם יבהל שלא למנין

ל :מחשבתו כ ה ו ש מ תי שי פ מו ה מ נ ו נ ח  יש עוד .ה
 בטלמיו׳ס בתכונת שהוא כמו ממאן, שהשכל מה התכונה במופתי

 המורה זכרם ,לזה וכדומה ההקפה וגלגל המרכז יוצא גלגל
 מסכים הכוכבים הלוך זה כל ועם ,שני ממאמר כ״ד בסרק

ל כי ;הקדמונים) הנחת (לפי ההיא לתכונה ה כ רו מ תי ה  ש
ם מי כ שהם שאע׳ס ,חכמים בדברי הענין וכן ר״ל .וכו' ח

 אברהם ר' יסכים ולזה ,פעם שמיני ושלשה פעמים
ח ההשיעי כשער פ ס  קס״ו היוחו ביאר ששם הנזכר מ
 בלשון היה מעוח הפנים ולכל .פעם ושליש פעם

 ,פ:יס משני באמד לחקנו היה וראוי ,ק״ס שכתב הסבר
 לכ שום מבלי ,קס״ו שיאמר או ,ק״ע שיאמר אס
ם. פצעיו להרבות שלא החלקים אל  מצאתי וכן חנ

 .פעמים כקס״ו שהוא באמרו ג' סימן ברביעי אח״כ
 הביאה המהשבית הזאת ההרחקה כי תדע וידוע

 לאיש שנשאול כגון באמרו ,הנזכרת בהקדמתו הרמב״ס
 מחכמת וריק נעור והוא וכו׳ הרפואה חכמה מאנשי

ם, וחכמת ההשבורת  אומר אחה מה לו ונאמר הכוכבי
 היא כאילו רואים שאנו השמש שגוף ניוען שהוא באיש

 הכדור וגודל כדור גוף שהוא ויאמר קפנה עגולה
ם שמיני וג׳ פעם קס״ו הארץ גוף כגודל ההוא  פע
, כו' , הרעיון זך ההוא שהאיש ספק אין ו כו'  עד ו
 f וכו׳ האמונה זאת לקיים מקום בנפשו ימצא לא אמרו
כ: ך ע״ ת א ו ד ל תו ה ב מ כ ח  זכר בו כיוצא וכו׳. ה

 המעות עליהם תעבור ולא בהמרו מ״א סימן למעלה
ל :וכו' הירושה הרחבה לחכמתם כ ה ו רו מ ס א  ש

ם :וכו' לסברתם היה שלא ר״ל .כן ה  כשמדקדקים ו
 אמתתם נקודת על בעמדם כי הנראה לסי הכונה .וכו׳

בענינם גנות יראה ,בהם להחמיר שיפו מבלי בכוק
בתחלת

 אצלנו רק ,בעצמם אמתים זה כל עם הבנתנו לפי רחוקים
ק נדמה רו ת אך :סמכו בלבד דעתם מל לא הס אף החכמים שהתיח מה וכל ,השגתנו לקוצר י דו ל חו ה ב מ כ ח ה ה ש רו  הי

מקוכלת ם דז  בחכמתם דקדקו והם ההוא השרש לפי מחויב הדבר וכך ,המקובל להעיקר תולדה הוא שהתירו ההיתר . אצל
ל :ומזה מזה קצוב בגבול והאיסור ההיתר יגיע כמה עד כ ה ו סרו מ א  מצומצם בדקדוק הוא שאסרו מה כל וכן כלומר .ש

מי :הבערה כהוגי ה ו א ל ג שנ שי ה ס ל ת ס כ  אלו השרשיס וע״ס לתכליתה מצוה כל שרשי שהבינו מה חז׳ל חכמת ר״ל .ח
קח .־ותולדות ענפים הוציאו ם ול ה מו דכרי ע ט תו ב סבר ו :ההיא המצוה בשרש שכלו ודלות השגתו קוצר כפי ר״ל .ו הי  י
ם רי ו ני י נ עי ם דברי :זרים דברים הס אבל בתורה ככתוב שלא חז״ל דברי כי ידמה .ב עיי ב ט  לאין הגוף חלוק כמו .ה
ם : מסביב הכדורי שטחה בכל הולכים האדמה רמש וכל כדוריית ושהארן שכליה לי לג הג  התכונה במופתי שיש מה והוא .ו
ם .למעלה ״וכר ה ן ו קי קד מד ש לי כ בו ן בג ני די רו ה ח וכו׳ ויו ת מ א כו׳ הדין ב  גבולי אחר מדקדקים הקראים לומר רוצה .ו

מתקנת שהוא מה או מדות משרה משלש היוצא או פה שבעל תורה קבלת פי על להם שהוא מה הן ,הז״ל דעת שלפי הדיניה
חכמים
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 ״בתחבולת ממון והוצאת ,כוט כוס בשר אכילת מגנים הם כאשר ,ההם מהנבולים
 ̂ העירוב מן בתחבולות בשבת ההליכה והתרת ;הדינים) בתחבולות (נ״ח חדיינין
והנדרים השבועות והתרת בהם, מותרים שהנשואים בתחבולות הנשים והתרת

במיני
יהודה קול

 לעינים יראה האדם כי ;המשותף הדעת בחמלת
 והוא .מדאי יותר הקלו ושהרכה יתכגו לא שדרכיהם

 עליהם מדוקדקים גבוליס ולמצות באמרו למעלה לשונו
ם כאשר אמרו ויוסב .וכו׳ בחכמה ם ה י נ ג כו/ מ  ו

 יבוזו כי וכו׳ כוס כוס בשר אכילת המגנים הקראים
 .חק לבלי פיהם פערו ועליהם מז״ל של מליהם לשכל
ן והוצאת ואמר מו ן בתחבולת מ י נ י די  (ובנ״א ה

ם) בתחבולות ני די  ההקש מן יוצאים דינים הרבה על ה
 I המדוקדקים גבוליהם על אותם כשיעמידו הנימוסי

 היותם המתחכם ויראה ההר^ את הדין יקוב ע״ד
 אשר הנתבע ממון ויתור בהם ושיהיה נאים בלתי

 בכלל ויכנס .כתוב משפני בלא לוקח וממשפע מעוצר
 גבי הכותב פרק בכתובות שהזכירו דדייני שודא זה

 ,'וכו שוביה שני אתו וכו' לשוביה נכסי דאמר ההוא
ח; שניהם קרובים שניהם שכנים שניהם  שודא ת״

/ נ י י ד כ. ד  פרק בקדושין דדייני שודא נמצא וכן ע״
 אשר דבר והוא זולתם. ובמקומות יוחסין^ פשרה
 ההוא הדבר בקצת משניהם אמד כל יזכה לא למה יקשה

 מלשון דשודא התוספות לפירוש וכ״ש בספק< המוניל
 מסותא שאמרו כדרך ̂ מובלעת שהחי״ת שומדא,

 לעשות הדיינים ביד שהרשות ופירושו ,מסחותא וענינו
 בפ' ז״ל שהזכירו גבר דאלים במאן כן וכמו .כרצונם

 של אומר וזה אבותי של אומר זה גבי הבתים חזקת
 זה ודוגמת גבר; דאלים כל נהמן רב אמר אבותי
קין; פ' בגישין  כיוצא מדוקדקים דינים והרבה הנז

ם. קוהה אדם של נפשו באלו ה  והתרת ואמר ב
ם שי  לבעליהם התרתס על .וכו׳ בתחבולות הנ
 כמבואר בהם נקנית שהאשה דרכים השלש בדקדוקי
 הנשואות אה לנו והתיר הברכה נוסח ובדרך ;בקדושין

 השבועות והתרת ובאמרו .וקדושין מופה ידי על
 בדרכים ופתמיס פתח פתיחת ע״י להתרתן כוון ;וכו'

o במס' פנינם שנתבאר מדוקדקים רבים 'm , וע״ד 
 מה על להם ואין באויר פורחים נדרים היתר אז״ל

 ביאור אל ■רגלי ואשיבה דרכי משבתי אולם שיסמוכו.
 ישמרו כאשר מז״ל כי והוא הראשון; מן יותר גכון

ההיתר בהם ולהורות בדקדוק להגבילם דיניהם משמרת

ר צ ד או מ ח נ
ע, בעשיית חכמים סי  הדין כאמתה מורים לדעתם והס ה

 יותר; כעבודה משתדלים שהם לו נראה והיה כלכד, הכתוב כפי
 כעבודה משתדלים הקראים על באמרו כ״ב הימן המלך כדבר
 אותם שרואה עליהם אמר ל״ו בסימן וכן ;הרבנים מן יותר

ם, בכל משתדלים ח  התורה מצווי יוצאים שאינם כלומר כ
 מראים ;דברים בהרבה להקל שיצאו הרבנים משא״כ ,לדעתם

ה לך ה שאינו מ א  ופושטים לפניך מתחסדים כלומר .נ
ת :כשרים יותר שמעשיהם לומר טלפיהם ל כי שר א  בום ב

 אסורה ואצלם אצלנו בשחיטה שמותרת מסוכנת בהמה . כוס
 ממון והוצאת : זה בסימן למעלה וכנזכר מטריפה יותר

ת ל בו ח ת ת (נ״א הדיינין ב לו בו ח ת  יש ר״ל .הדינים) ב
 מהם דאורייתא מהם ,לשכלם נראים שאינם דינים הרבה
 הקנין עניני הם דאורייתא הם ואשר ,לסייג שעשו דרבנן
 ;המאמר מזה נ״ג בשי׳ החבר דברי שהם וכמו בסודר פקונין
 ובמשיכה בהגבהה דינים פרטי והרבה ,בקרקעות חזקה ודיני
 בדיני מכירה בגוף וגם ;קונים שיהיו בהם מכחישים אשר

 ויאוש ;לדעתנו זבינא דזביניה וזבין תלוהו וכדין ;אסמכתא
 מדרבק, אצלנו אף שהם ויש .עלינו חולקים הם קונה; שיהא

 ואמרו אותו עקרו והחכמים קונות מעות תורה דבר כמו
 ומסורים ככתובים מרע שכיב ׳דברי מאמרם וכן .קונה משיכה

 רוב לדעת אותו שדנין דגרמי ודיני ,דעתו תטרף שלא כדי
 מחרפים ■ הם זה ובכל .כאלו ורבים ;מדרבנן ג״כ הפוסקים

ת :כדין שלא ממון להוציא בעינינו שנקל באמרם אותנו התר  ו
ה כ לי ה ת ה ב ש ת ב לו בו ח ת  מתירין שאנו .העירוב מן ב

 בשביל וכי יאמרו עירוב■; ע׳׳י בשבת אמה אלפים ארבעת לילך
 ויחלל רגליו משבת ישיב לא אלפים בסוף המונח לחם פת

 תחומיו לדעתנו שאמנם ,המטורפת דעתם לפי וזה אותו..
 (וכמו מצוה לדבר או שלצורך אמרו והס אמרו הם ,מדרבנן
 והעירוב ,מותר מצוה) לדבר אלא מערבין אין אצלנו שהעיקר

ת :בלבד ולסימן לסייג הוא ר ת ה שים ו  :לבעל הנשואות .הנ
ת לו בו ח ת שואים ב  ימצאו כלומר . בהם מותרים שהנ

 מה תורה דבר יש בזה וגס .הבעל קדושי להתיר תחבולות
 חוששין שאין אחד בעד המקדש כמו ;בו מודים שאין־הצדוקים

ר, דדבר מג׳ש לקידושין ב  שדעה הגיטין בדיני והרבה ד
 ומכחישים ממש, לידה ומופר הגט בעצמו כותב שהבעל הצדוקים

 שהוא ויש . וחתימה בכתיבה לסופר ואמירה השליחות דיני כל
 לקדושץ רבנן אסקעינהו עליהם שאמרו אותם כל כמו מדרבנן
ה,  כתובות ,ק״י־ צ׳; (יבמות פעמים שש בגמרא ונמצאו מני

ת :מ״ח:) ב״ב ,מ״ג* ל׳׳ג״ גיטין ,נ׳• התר ת ו עו שבו ה
והנדרים  מלהראות נמנפיס אינם ;בצמצום הדין באמהח והאיסור

 ,פוס כוס מבשר ההירו אשר אס מגנים בעצמם הם כאשר ,בו להתנהג ההם מהגביליס נאה שאינו מה ג״כ
ק למעלה; כמוזכר מפולס■ כוס כוס בשר •אכלתי שלא מנעורי אכלתי לא וסרפה ונבלה אמרו על שדרשו וכמו  ו

^ דהות אבא אהה להו הוה יוחנן דר׳ קריביה שנתפתתה נערה דפ׳ כההיא הדינין בתחבולות ממון בהוצאת רי  צ
 .קצבה לה שיש רפואה לה דהויא לרופא מידי לה קוצו זילו להו אמר יוחנן דר׳ לקמיה אתו ;יומא כל לרפואה

 לא מבשרך סבר מעיקרא ̂ סבר מאי ולבסוף סבר מאי מעיקרא .הדיינים כעורכי עצמנו עשינו יוחנז א״ר
 שאץ אמרו העירוב מן בתחבולות בשבת ההליכה בהתרת וכן .ע"כ ;שאני חשוב אדם סבר ולבסוף תתעלס
ם ;וכו׳ מצוה לדבר אלא תהומין עירובי מפרבין  בהתרת וכן .הרפות לדבר ערבו אס אף עירוב היותו ע
ס' אשה לו לקדש שליה לעשוה יכול שהאיש אמרם כענין ;בהס מוהריס שהנשואיס בתחבולות ונשים  ו

בההר׳ה וכן .וכו׳ מכירה כן אם אצא שליה ע״י לקדשה לו אין בעצמו לקדשה לו אפשר שאם אמרו אפפ״כ
השבועות
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 .התוריה ההשתדלה מבלתי הדיני העיון אצל עוברים הם אשר ,הערמות במיני
 מינים בנבוליו יעברו ,הריני העיון תיהד אם בי .אליהם צריך הענינים ושני

 התורה מיי: הם אשר דינים של הגבולים תעזוב ואם ;לספרם יתבן לא מהתהבולות
:הכל ויאבד לכפרנות סבה יהיה ,ההשתדלה על ותסמוך
אמר י

יהודה קול
ת במיני והנדרים השבועוס  לאוין בסמ״ג כחוב ,מנרמו

 דופי בזה ואין השבועה להפאליעל שמוסר אע״פ רמ״א
 אעפ״ב !מינוח שמן אלא אינו זה בדבר נוקפו שלבו ומי

 מפני אלא להחיר נזקקים ואין זה בדבר להזהר ראוי
 במסכה ומצינו אמרו עד ,'וכו גדול צורך או מצוה דבר

 שלא חי עדן בגן ליכנס כך ע״י שזכה בריב״ל כהובוח
שר אמר אלה כל ועל .ע״כ ;שבועחו מעולם ההיר  א

ם ם ה רי ב ון :וכו' עו עי י ה נ י ד  גיוני דקדוק הוא ;ה
 על דבריהם בהעמידם פעמים למעלה שזכר הדינים
 מה בהם ויראה בענינס שיוקל אע״פ הדינים אמחח
ה .שקדם כמו עינים למראה נאה שאינו ל ד ת ש ה ה  ו

ה רי תו  I השורה מן לפנים בם שיחמיר החומרא היא ̂ ה
 הקראים על באמרו כ״ב סי' המלך מאמר קדם ועליה

 y מהרבנים יוחר בעבודה משחדלים אוחם רואה אני
 רואה אני אבל באמרו ל״ו סימן דברו זה על ונשנה
 כי למעלה זכרנו וכבר .כחם בכל משתדלים אותם

 משכימי להם שוא כי לבאר הרוה שב זה סביבוח על
כי החוריה ההיא בהשחדלה קום  כבה היא בלבד;-ו

 עבודה היוחה לפנים נראיח היוחה עם החורה להפסד
 שקיומה פעמים יאמר וכעס .לקיומה גורמת ראויה

 בהעמיד אמנם .שיבא וכמו ■בישולה הוא הורה של
 הבלחי אמההם ובנקודת דקדוקם הפלית על הדינים

 השקפתנו עין היות כן גם לזה ובהתחבר ,מתחלקת
 ע״ד במקומות להחמיר התוריה ההשתדלה על פקוחה
 מהם ירחק והזריז למעלה אמרו כעין , והתקנה הסייג
 ונשלם !נ״א סי' שיזכיר וכמו וכו׳ אותם שיאסור מבלי

 קיום משניהם שיעלה באופן הללו הפנים שני בין
 עוברים הם אשר אמר כן על . באמה תלה על התורה

העיון אצל עוברים הם הנזכרים אלה שכל ר״ל ,וכו'

נחסד אוצר
ת במיני והנדרים  הכו׳ל על עסק ידברו בזה גם .הערמו

 ומבטל בשבהיו נשבע כמו ,הערמות במיני אותן שמתירים מה
 וכן ,שוין ולבו פיו שיהא צריך חכז״ל קבלת לפי כי ,בלבו

 של בחרמו לומר יכול בחרם הנודר שאמדו מה וכן ,בנדרים
 כך ולומר עליי להערים שיכול מה לזה ודומה נדרתי, ים

 שאלה צריך האדן ובעם ,ת״ה הוא אם עליו לאמן נתכוונתי
 שביעות היתר וגם . בנדרים ראש קלות ינהוג שלא משום רק

 מפורש שאינו נופני בהם מודים אינם הקראים וחרטה בפתח
 על להם ואין באויר פורחים נדרים היתר חז״ל וכמ״ש ,בתורה

י. העיון אצל עוברים הם אשר :שיסמוכי מה נ רי  ה
 ותקנתם וקבלתם חכז״ל דיני מצד נכוחים כולם שהם שאע׳יפ

 ממה להקל בקצתם שיצאו אע״פ לתורה סיג לעשות תקנו אשר
תי :הכתובים בפשע שנראה שתדלה מבל  נראה .התוריה הה

 ישתדל אה אפילו ההורה דברי ומפשט הכתוב מן שיהוק להה
 ילכו אס .הדיני העיון היחד אם כי :כחו בכל ללמדה

 יסמכו ולח אליו נועיה בלבד שהשכל מה לפי הדין עיון אהד
 :שבכתב מהתורה היוצאים מדות הי׳׳ג ועל שבע״פ התורה מל

ליו יעברו  לפי אחד כל כי .וכו׳ מהתחבולדת מינים בגבו
ת, •ותורות אמרים ודינים תחבולות לו יהיה שכלו  וכל רכו
ב ואם :אחר בדרך התורה יפרש אהד ם תעזו  .הגבולי

 מפורש שאינו ממה דבר ולתקן להורות ישות שאץ ונאמר
 מדרבנן שהם הדינים כמו . התורה סייג הם אשר :בהורה

 תקון שהוא מה כפי הסייגים ותקנו העבירה מן להרחיק
 ,שבע׳ס והורה הפקר ב׳׳ד הפקר מצד כן גם הממון בעניני
 :התורה לפירוש והכרחיים סייג כמי ג״כ הם מדות והי׳ג
ת סבה יהיה  מפורשות הבלתי רבות במצות לכפור .לכפרנו

 מהשתדלוהו יזיז לא ,למינות יגרום . הכל ויאבד :בהורה
 זה ובכל .זה כסימן למעלה וכנזכר התורה בכל שיכפור עד

 שהקראים היהודים על השב אשר ומחשכהו הכוזרי עצת הפר
:המאמר מזה ל״ו בשי׳ דבריו ושנה ק״ב בסי׳ יותר משתדלים

ח י 1 . . נ
חצל עוברים הם הנזכרים חצה שכל ר״ל ,'וכו

 יד פבת לנו שהתיר גמה להסמיר התוריה ההשתדלה מכלי שזכרנו כמו המצומצמים גנוליו בדקדוק הדיני
י כי הוא כן החמת אולם המדוקדק ההוא המשפע ס שנ י נ י נ ע ך ה רי ם צ ה לי  יתד גם שניהם כי .וכו׳ א
ד שאם !יתפרדו ולא יתלכדו ח י ון ת עי י ה נ רי  הרי ,ידך הנה ההוריה ההשחדלה ומן כיהוד בו לאחוז ה

תכן, לא זה  בעיון הפקר ומנהג ראש קלות ינהגו הרצועה שהותרה ובראותם בעם המתפרצים ירבו כי י
רו שזכרנו המדוקדק הדיני ב ע ו וי לי בו ם המדוקדקים בג ני ת מי ו ל בו ה ת ה בהם אשר ,מספר אין עד מ
העם כל הנה כי ,ידם על המתתללח תורה של מעלבונה להם ואוי ,לעצמם היתר להורות אדם בני יתנכלו

 הראוי המפפכי מן מרחוק ויעמדו ינועו אשר למו כסל דרכם זה בדברים יקלו אשר הקולות את הרואים
 לבלתי פניהם על יראתו תהיה ולבעבור האלהים יראי באו כן על .יהרסון השהות ובכן ,דין של במתכונתו

חעאו, רה, מן האדם להרחיק והתקנה הסייג ע״ד סביב אש חומת ובנו התוריה ההשתדלה אל ג״כ פנו י העבי
ם כן וכמו .כן מורים ואין הלכה במקומות דברם נכלל וכבד .נ״א סימן שיזכיר וכמו ב א ו ז ע לי ת בו ג

ם י נ די ר ההם המדוקדקים ה ש ם א ג ה רד, סיי  עוד, לה יהיו לא ופניה צורתה תפסד בלעדיהם כי ,הי.ו
ק תורה גופי להיותם ך דיניה), עיקרי הן (ו מו ס ת ל ו  ,הקראים כדרך בעבורה להשתדל בלבד ההשתדלה ע

ה הי ה י ה ז ב ת ס ו נ מי  ונאמרו ,ההפסד אל דורכת ההורה ונמצאת ,למעלה שזכר הדעות הלוק והוא ,ל
 והסתכל .וכו' אמת מהורה ויציאתה האומה הפסד פרש הוא אשר הדעות הלוק ר״ל למינות וגורמים שקדם גמה
הדינים גבולי אמנם כי .לתורה סייג נ״א כי׳ התזריה ההשהדלה ואצל התורה סייג הדינים גבולי אצל אמרו

פומריס
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J ביתרונו ,תפנים שני אלה שמקבץ לרבני מודה אני כן שהדבר כיון הכוזרי אמר 

 בעבור ;בתורתו לב טוב זה עם ויהיה ,ובנסתר בנראה הקראים על
 תניע ואם הקראי כי ,האלהים מאת שחכמתם המאומתים מהחכמים מקובלת שהיא

ק, ייטיב לא שתניע מה השתדלותו  ,והקשה סברא שהשתדלותו יודע שהוא מפני ל
 כי וידע .הבורא אצל הנרצה הוא ההוא שהמ;^שה יבטח ולא לבו ייטיב ולא

 אותך ׳לשאול לי נשאר אבל .מהשתדלותו יותר משתדלים אנשים הרבה בעמים
ההיא בתהכולה הבורא שאסרו מה יתיר איך ,השבת במצות קלות והוא בעירוב

אמרI:והפחותה הנהלה

נחמד אוצר י
 על נמען הרבני יפוד שעיקר והוא .בן שהדבר כיון 1

:כהורה השתדליתו עם נמשך הזה העיקר ואחר הקבלה
 ע״פ צדיקיה ומשפעים הקים לו אשר ,לרבני מודה אני

 הקראים על ביתרונו :יחדו הענינים שני ומקבץ הדין פורה
ר בנראה ת ס  על ויראהו ,דין נ״פ בנראה המצוה בעשוה . וינ

:מגונים בענינים הדינין תחבולות לו יתיר שלא ינספר פניו
ה עם ויהיה ב ז רתו לב טו תו  בתורתי בכיה הול־ הרבני .ב

 המון כי ,דרנו 'אלהים נכה כי בשיודע ,לב וטוב שמח
 מ־א׳כ ,גבוליהם יעבור בל לפניו ומוגבלים סדורים הדינים
 בכלל עיונו על ולכמוך באפילה למשש דרכו זה אשר הקראי

ע ואם :יכשל במה ידע לא הדת שתדלותו תגי  במה ה
 סברא :כחו בכל עצמו על מדקדק שהוא אף .שתגיע
שה ובו׳. בעטים כי וידע :מדמיונו ומחשבות סברות . והק

,עליו ומחמיר עצמו על מדקדק שהוא במה דעהו תנוח לא
 ליראתם ממנו יותר מדקדקים הס גם האומות כי שיודע מאחר

 שכל חצרות עירובי ר״ל .בעירוב אותך לשאול ;ועבודתם
 הבתים מן באחד אותו ומניחים פת מעט נותנים מהבתים אחד
: לבתים החצר ומן לחצר הבתים מן לטלגיל מותרים ובזה

ת והוא ת קלו שבת במצו  מקילים אתם כאילו נראו .ה
 שתהבולת שרואים האדם בני המון נגד החמור שכת באיסור
 והפחותה הנקלה התחבולה וכאילו ,הטלטול להם מתיר העירוב

 הכוזרי סבור היה ואולי הבורא. שאשר מה מתרת ההיא
 יצא דאל הכתוב וכפשט הזה הטלטול נאסר תורה דין שמצד

 שאחר העירוב לענין ג׳כ שנתכוין בעיני והנכון .ממקומו איש
:בעז״ה שם שאפרש וכמו נ׳׳ב בסימן זה

. מההשחדלוה ול״ו כ״ב סימן עליו’ מפקפק שהיה במה
/ אותס.משהדליס רואה. אני כי באמרו מהרבנים יופר בקראים הנראה כו'  הדבר וכן הואיל אמר ק על ו
 ע״ד במקומות להחמיר התוריה ההשהדלה ובין בגבוליו המדוקדק הדיני העיון בין מקבץ הרבני שהא'ש
ו מודה הנני שקדם, כמו הצורך, כפי הסייג נ רו ת ל בי ם ע אי ר ק ה ה א ר נ . ב ר ת ס נ ב  מיני שני והם ו

 שהיה .במה והב׳ ̂ מהרבנים יופר בעבודה בהשפדלופס בנראה הא' .כ״ב סימן להם שנתעורר הפקפוק
 ,ל״ו סימן עד הפני על תשובתו המשיך והחבר .התורה לפשכו מפיקות ויותר מכריעות יותר עענותס שומע

, רואה אני אבל באמרו הראשון ספקו השובת על המלך זרזו שאז כו'  על תשובתו היתה והלאה זו ומן ו
 אצלו נתברר כי ,הספקות שני סלוק על הודאה לכלל ובא מרגוע לנפשו מצא ועתה ,יחד גם שניהם
 גם אבל , נאמנת בקבלה לבו לוח על חרוחה אמת תורת כי בנסתרו בלבד לא הקראי על הרבני יתרון

 כאשר לא ,שהוזכרו הפנים מן הקראי מן יותר האמת לפי הוא בעבודה השתדלותו כי ,בנראהו כן
ה :מהרבני יותר בעבודה הקראי השתדלות רואה שהיה בתחלה לבו על עלתה הי י ה עם ו  ’.וכו׳ ז

 תורתו באמתת דעתו סמיכות מפני וגילה בשמחה לאלהים שעבודהו מצד כן גם הרבני יתרון על הורה
 סימן שקדם כמו .וכו׳ הרבה בעמים כי וידע :ק לא והקראי ,וכו' המאומחיס מהחכמים המקובלת

ל :וכו׳ האלהים אל להתקרב משתדלים וכו׳ הקדמות ואנשי באמרו כ״ג ב ר א א ש ל לי נ או ש ך ל ת  או
 עצמנו על אנחנו בו נקל דבר כל כי באמרו מ״כי סימן חבר של בדבריו זכרו ונזדמן הואיל .וכו׳ בעירוב

בי נראה ואס עירוב ע״י לרשות מרפות בשבתות מהשהמש :וכו׳ נאה שאינו ד
שיתיר

יהודה קול
 לשון בהם יאות כן ועל מבפנים התורה עצם ׳שומרים

 מבחוץ משמרתה שומרת התוריה וההשתדלה ,ראשון
 כמה וראה .ותשכח דוק ,אחרון לשון בה יאוח ק ועל

 פ' בשלישי המורה שכתב מה עם אלה דבריו יסכימו
 ההורה זאת שמשפכיי ית׳ ה' ידע כאשר ,וז׳׳ל .מ״א

 ,והמדושיס המקוךות התחלף לפי זמן בכל יצערכו
 ולגרוע קצתם על להוסיף העניניס מן הנראה ולפי

 לא ואמר המגרעת ומן התוספת מן הזהיר ,מקצתם
 להפסד מביא זה היה כי ,ממנו תגרע ולא עליו הוסיף
 והותר .ה׳ מאת שאינה בה ולהאמין התורה סדרי

 לעשות ,הגדול ב״ד לומר רצוני ,דור כל להכמי ג״כ
 בעניניס האלו התורה משפטי לקיים כדי סייגים

 קיימים ההם הסייגים וישאירו התורה לשמור שיחדשוס
 ג״כ להם הותר וכן ,להורה סייג ועשו כמ״ש ,לנצח
 ממנו הנזהר קצת ולהתיר ההורה מעשה קצת לבטל

 יעמידוהו לא אבל ,אמד מאורע ולפי אחד ענין לפי
 בהוראת המשנה פירוש בסדר שביארנו כמו לדורות
 ויתנהג סחה ההורה חחמיד ההנהגה ובזאת שעה,

 והנה .ע״כ ,וכו׳ לו הצריך כפי מאורע ובכל זמן כל
 התוריה וההשתדלה הדיני העיון קבוץ דבריו בכלל

החבר: שזכר
ר כיון נ ב ד ה י כן ש נ ה א ד  דברי . וכו׳ מו

להודות לבבו את הסו בקודמת החבר



1 2 הכוזרימאסרספר2
 קשר שיתיר מה על וחכמים חסידים המון שיסכימו ושלום חם החבר אמר א

ף התורה, מקשרי ע עשו ואומרים מזרזים הם א הסיעות. ומן לתורה. סי
 1של> מה ,ובהפך הרביים לרשות היחיד מרשות וההכנסה ההוצאה שאסרו שסייגו
 תחשב שלא כדי ,להרוחה גלגול ההיא בסייג גלגלו כן ואחר ,התורה זה אסרה
̂ בהשתמשם אדם לבגי ריוח ושיהיה ,בתורה השתדלותם) (נ״א ״השתדלם לעמל

ולא
יהודה קול

ר שיתיר נא ש ה ר״ל וכו/ ק רה: מחובות חונ חו ה
. שסייגו הסייגות ומן כו'  שנינו ו

 של ונעשית יחיד של עיר מעברין כיצד פ׳ בעירובין
 יחיד של ונעשית רבים ושל ,כולה אה מערבים רבים

קר הרמב״ם ופירש .וכו' כולה חת מערבים אין  הגי
 יכנכר שערים שני לה כשיש רבים של עיר כי אצלנו

 לכולה עושין שאין השנית על ויצאו האמת על אדם בני
 דעלמא ברה״ר אדם בני ישתמשו שלא כדי אחד עירוב

 התשמיש להם שהתיר הוא העירוב כי יודעים אינם והם
 עירוב בלא שיור ממנה להניח חובה ולפיכך ,בתוכה

ם השיור אותו ישתמש שלא כדי ה, ע מדינ  להודיע ה
 והודיענו ,בתוכה התשמיש לנו שהתיר הוא העירוב כי
 היא אפילו רבים של לכן מקודם העיר כשתהיה כי

 כמו פנים כל על לשיור צריכה שהיא יחיד של היום
ם, שהיה ד קו  שהיה מקודם יחיד של היתה אם אבל מ
 שהיתה כמו תשאר בכלה אחד עירוב לעשות אפשר
 אחד פתח לה יש ואם ,רבים של עכשו היא אפילו
,וכו' שיור צריכה אינה רבים של היתה אפילו בלבד
 רבים של עיר ,שם היא ברייתא זאת והנה .ע״כ
 מערבים אחד פתח אלא לה ואין רבים של היא והרי

 אינה פתחים לשני מפולשת שאינה שמאחר אתכולה,
ף עירובין בהלכות וסמ״ג .מדבר לדגלי דומה םי » 
 יחיד של עיר פירוש ,וז״ל הנזכרת המשנה על ביאור

 אדם בני של רבוא ששים תמיד בה נכנסים היו שלא
 I מדבר לדגלי דומה שאינה מפני רה״ר השובה ואינה

 כה נקבעו או דיורים בה פנתוספו ,רבים של ונפשית
 היא שהרי שיור שוס בלא כולה את מערבים ,שוקים
 שנתממשו ואע״פ שם כתב ועוד .עכ״ל יחיד של כחצר

 כולה את מערבין אין יחיד של היא והרי אוכלוסיה
ם, של היתה ומתחלה הואיל ט שאם ועוד רבי ר ע  י

 ואסור רבים של היא והרי רבים של לערב יבא זאת
רה״ר, תורת תשתכח שלא שיור בלא רבים של עיר לערב

נחמד אוצר
א ה מקשרי קשר שיתיר נ תור  ההורה שקברה מה .ה

 הקשר לפחוח החסידים המון יבואו לאסור .
 המוחים הם ואדרבה .מזרזים הם אך .בקחיבולוה ההוא
 ומן :להקל לא תורה של על להחמיר סייג לעשות אותנו

 :ובהפך לבתים מהצר לעלעל שאסרו הוא .שסייגו הסייגות
שות שות היחיד מר  תורה דבר הנה .ובהפך הרבים לר

 פרוץ למקום במחיצות גדור ממקום ולהכניס להוציא שאסור
 רשות הוא איוה שבת בריש שאמרו וכמה מחיצות, בלי

 ,גמורה רה״י היא זו ארבעה ורחב עשרה עמוק מרין היחיד
 לרה׳׳ר המפולשין ומבואות גדולה ופלעיא סרעיא רה׳׳ר היא ואיזה

 כרת במזיד חייבין אלו על והנה .גמורה רה״ר היא זו
 המוקף ההוא המקום יהיה אם בין מלוק אין ואולם ,וסקילה
 יהיה אפילו הזה הרה״ר וכן ,רבים של או יחיד של מחיצות

 לא והנה .עניו והייבין רה״ר הוא הרי אחד איש של כונו
 מחיצות מוקף במקום ,העברה דרך על רק ורה״ר רה׳י נקראו
 ואולם לרבים. מיוחס פרון ומקוס לשכון.בו, ליחיד מיוחס

 שלפני החצר והוא ,האמת צד על הרבים ורשות רה״י עוד יש
 לחצר הפתוחים מהבתים אחד שלכל רבים רשות שהוא הבתים

חיד. רשות נקרא מהבתים אחד וכל במצר חלק •ס  והנה הי
 לבתים, מהחצר הן התורה מן מותרת הזו וההכנסה ההוצאה

 במחיצות מוקסין הם גם שהחצרות מאחר ,לחצר מהבתים והן
 אמד ששם מפני אך .הורה דין בערך גמור רה״י ונקראים

 או לחצר מבית לעלעל מותר יהיה ואם הענינים אלו פני. מלל
 הגמור לרה״ר מרה׳י לעלעל שמותר ההמון ישברו נהיסך

 אסור העלעול, מקום שבכל ואמרו סייג עפו לכן ,וכהיפך
 ההמון יעעו שלא כדי של.רבים שהוא לרשות אחד של מרשות
 שרבים מחיצות בלי פתוח למקום מהיצוא! מוקף ממקום לעלעל
לו ואח״ב :תורה דבר רה׳ר שהוא בו מקעין לג סייג ג  ב
ל ההוא לגו  באופן ההוא הסייג וסבבו חזרו .להרוחה ג
 כמו לבו ושמחת העונג ביום יהא שלא ,בהרוהה כאדם שיהא
 או לחצר מביתו מאומה להניע יכול ולא בביתו עצור אכיר
ב שלא כדי :לביתו מחצר ש ח מל ת ע תם ל שתדלו  ה

ה ר תו  והשתדלותם התורה בסייגי חכמים דקדוק יהיה שלא .ב
שיהיה : הבריות בעיני ועול לעמל נה ח ו  לאדם ריו

שם שתמ בה
 המקום שהרי ,בה בוקעים שרבים זו במדינה לכולכול להם התיר שהעירוב שידעו כדי היכר הוא הרי שיור ואותו

 מה אמתה להוכיח הסמ״ג ונמשך .ע׳׳כ ,לעצמן ואלו לעצמן סלו אלא בו מנולכיליס אין עמהס נשתתף ולא הנשאר
ס של שעיר אמורים הדברים שאין ונ״ל כתב אח״כ שיור, לה מועיל רביס של הוא והרי רבים של שעיר שאמר  רגי
 ככרמלית כן ע״י התורה p5 ונחשבת בלילה נעולות שדלתותיה ירושלים כגון אלא אותה שמערבין רבים של היא והרי

 הספקות צללי ונסו ,החבר דברי נאמרו כזה רה״ר שעל מעתה אמור .ע"כ ,המצוה בהחלת פירשתי כאשר
 שלא מה , התורה מן קשר כמתיר יראה זה שהרי הגנות מן יותר בו שנראה העירוב על זה אמר והנה .מפניך

 העירוב יתיר איך בקודמת כששאל מלך של לבו דוה היה זה ועל ,למבוי או לחצר מר״ה בעלגיול כן נראה היה
 זה אין כי הודיעו והנה .העיר מאדם מאד רחוק לרה״ר מרה״י כזה שלניול אמנם כי ,הבורא שאסרו מה

כו׳: מדבריהם הוא רק שכתבנו וכמו התורה מן רה״ר ר ו ח א לו כן ו לג . ג כו' ח, והס אמרו הס דרך על ו מ  ח
ה העירוב גלגול שגלגל במה ועיקר כלל ההורה בגבולי נגעו לא כי ה רו ה  הנאסר הנילכיול ידו על להתיר והוא ,ל

 השתדלותם ואמר .בה לעמוד יכול צבור רוב ויהיה לזרא השתדלותם תהא פלא כדי עפו וזה ,תקנתם מחמת
ה ר תו ו ושיהיה :שמה כמבואר מ״ס סימן סוף שזכר התוריה ההשתדלה כל ,ב ג״כ והיהה .וכו' ריוח ב

הסקפתס



123 סב הכוזרי שלישי מאמרספר
 שתהיח כדי ,העירוב עשות הוא והרשות ,ברשות אלא ההוא הריוה אל יגיעו ולא

:הסייג ובין האסור ובין לגמרי המותר בין הברה
ב  עד העירוב מלאבת אצלי הזקה לא אבל .גה לי הספיק בבר הכוזרי אמר נ

: רשויות שתי בין מהברת שתהיה
אםר

יהודה קול
 ליהודים יעמוד והצלה ריוח למען לפובה הפקפתס

 .צרכם כדי לכיה מכית בהשתמש עונג לשכת לקרוא
 שכן ;ביו״ע הוצאה להתיר הרמב״ס כפעם פעמו והיה
 ההוצאה שכל אע״ש א׳ פרה יו״ס שביתת בהל׳ כתב
 לא ולמה יו״ם מערב לעשותה שאפשר מלאכה היא

 כל ויביא ויוליך יו״פ בשמחת להרבות כדי ,אסרוה
 ,אפורות שידיו כמי יהיה ולא חפציו וישלים שירצה סה

י :ע״כ ד ה ב י ה ת ה ש ר ב  שוא תאמר אס .וכו׳ ה
 ההוצאה לאסור סייגו אשר הזה בסייג אלהים עבוד

 בו שהלכו כמן משמרתו שמרו כי בצע ומה הנזכרת
 ע״י כן אחרי התירו אסרו אשר את כי ,אחורנית

 שהרבה לך דע נגדנו. כאין סייגם והרי העירוב^
ן מבדיל היכר בה אשר בתקנתם הועילו  ■המותר בי
 אשר הענינים שני בין השלמנו ובכן .וכו' לגמרי
ס, סימן סוף צרכם הראית  הדיני העיון האחד מ״

 התוריה ההשתדלה והשני ,בצמצום גבוליו על המדוקדק
 איש יצא לבל ,המצות בעניני הראוי הסייג על להעיר

 ימצא אשר תחבולותיו במיני הגבולים לעבור ממקומו
 •שני צורך שם התבאר כבר כי ראש, קלות בהם לנהוג

 המוס לבל הזאת ההורה דברי את להקים התנאים
 .והפסד הבפל מהם האחד בהעדר כי ,ועד סולם
 במה החוריה ההשתדלה על הורו ז״ל חכמינו והנה

בין וז״א .שבת ליציאות סייג פשו8  ואחרי .הסייג ו
 מחוייב הוא שגם המדוקדק הדיני העיון על הורו :ן

ן וז״א ,והתירו שחזרו במה כמדובר, התורה לקיום בי  ו
העירוב ע״י זה להעשות צוו אמנם .לגמרי המותר

גחמד אוצר
ם. ש מ ת ש ה ת: כשימושו הסשי האדם שיהא ב כ כ א נ ל  ו

עו ח אל יגי ריו א ה הו א :זה להשיר ישכן לא . ה ל ת א שו  .בר
 כולן ונמצאו הבשיס מן באחד דרים החצר בני כל שיהיו כלומר
ת :אחת רשוש שו ר ה א ו ת הו שו ב ע רו עי  נעשה במה .ה
ד, בביש כולן דירש ח ב. בעשות א רו  רש״י וכמ״ש העי
 ודירתו דדעשו משום דעירוב ועצמא ,וז״ל מערכין בכל בריש

 מזונו כדי החצר בני כל שנשנו וכיון ,הוא מזונותיו במקום
 רשוס כולן ונמצא כתוכו דרים כולם כאילו נעשו אחד בבית
די :עכ״ל ,אהש ה כ הי ת ה ש ר  מאחר שאמר שמא .וכו׳ הכ

 בסייג הועילו מה הכי בלאו סגי ולא בעירוב מושר שהדבר
ר בין ההבדל אדם לבני להודיע שהוא והתשובה . הזה ת מו  ה

רי מ  בבית דר אחד איש ורק כחצר דיורים כשאין והוא ,לג
ר ובין :לו הששוח אסו  הוצאה דהיינו ,לגמרי האסור הוא .ה
בין :גמור לרה׳ר גמור מרה״י ג ו י סי  שהרבה חצר הוא .ה
ט, ששוחים בשים שו ג שהנה ל סיי ה ה'  משא״כ בעירוב הושר ז

 כי הכל ידעו ודאי ובזה ,הישר שום לו שאין לגמרי האסור
 שאלת שהיתה כמו בתחבולות הבורא איסור להתיר באו לא

 בסוף הז״ל וכמאמר ,השירו משלהם שהתירו מה רק ,הכוזרי
בין :לך נשנו משלך החכמים לך שנהנו מה כל עייו

ב ק כבר נ פי ס ה לי ה כו׳ ז  מזרה לא בעיני הנראה לסי .ו
 מאחר ,חצחת עירובי על שנית הזאת השאלה

 אץ השורה ומן בעלמא להיכר רק זה שאין לו השיב שכבר
 שאח״ו בשימן לו הביא ראיה מה שא״כ ועוד ,לעימב צריכין
 שאץ הורה של ודברים הבורא גזירת עיס שהם המצות מכלל
 ע״כ .חז״ל שתקנו תקנה לענין ,המצות מעמי יודעים אנסנו
ם, כך הכוזרי דברי ששיעור לי נראה  כבר אומרו והוא ה

ב בענין ר״ל ,זה לי הססיק ח ד אף ידעתי כבר חצרות עי  א
, לתפוס שאין ו מנ  מחצר לטלטל שלא אמרו שהם מאחר מ

א אמרו אבל ,בעירוב להשיר אמרו והם לבתים ה ל ק צלי חז  א
ת כ א ל ב, מ רו עי שמין ה ץ אל נ ר, ענ ח רה״ר־ עירוב והוא א

גמור

 היתרי ראוי היה שלא להעיר ,רשותם על המורה
ם, פסת בענינו שהתירו לולא ד ן וז״א י בי ר ו סו א  .ה
 בקדושת לזלזל יבואו שלא ישראל לבני זכרון התקון ובזה
 הדיני הפיץ צורך על הערה בעצמו אחד במעשה לנו היות למען והנה .מכובד ה׳ לקדוש יקראו רק שבת

ד, בנושא לזווגם קשה הפכים להיותם אשר התוריה וההשתדלה ח  רמו דבר פשר יודעי ז״ל חכמינו כן על א
 על הורו איסורם מצד הנה כי ,רשותם על המורה העירוב ע״י בהוצאה איסורם כשהתירו אמצעי ע״י לחברם

 היחה התורה שע׳׳י ולפי ,הדיני העיון צורך על הורו היתרם ומצד ,סייג משום התוריה ההשתדלה צורך
 לא וכאילו כבראשונה ההוצאה להיתר וחזרנו הואיל להסמך מה מל לה היות בלי על מתבפלת הסייג הוראת

 ההוא בדבר הראוי האיסור אל נתעורר ידו שעל העירוב רשות בזה הצריס כן על ,מעולם סייג שם היה לא
ק ,כלל לאסרו ראו שלא לגמרי המוהר בין הכרה תהיה הזה ברשות כי נאמר או .הנתונה הרשות לולא ב  ו

 היתרו על להניחו ראו שלא במה הסייג ובין ,עצמו מצד שאיסורו האסור ובין ,ולהתיר למזור בו הוצרכו לא
 התוריה ההשתדלה שהיא סייג בו לעשות ראוי היותו חכמתם ראתה כי ,הדיני גבולו משפט כחקת לגמרי

 לשמירת הערה זה ובכל רשותם, בזולת זה יהיה לא כמדובר סבה לאיזו להתיר שיחזרו ואע״פ שקדם■זכרה,
ג. צורך על הוראה בו ונכללה הואיל שבת סיי  ע״י הרשות התאחדות על המורה העירוב היה כי יאמר או ה

 העירוב נעשה לדוגמהו אשר עצמו רה״י שהוא לגמרי המותר בין בזה הכרה תהיה למען ,כחלק חלק שתופס
הו, אשר הזה במקום העירוב נתקן דמיונו להרחקת אשר המוחלט כרה״ר האסור ובין כאמור, ההוא  ערבנו

 היותי תמורת אמר כרשות שיראה עד אותו המשתף העירוב סודר תקונו על אשר עצמו במקום הסייג ובי־ן
:דברנו כאשר זה בדרך הדמיון לסלק הוצרך כן ועל ,המוחלט לרה״ר דומה בתחלה ,

2 א 3 ה ל ק ז לי ח צ ת א כ א ל ב פ רו עי הענין ידעתי לא ר״ל וכו׳. ה מבורהרשויות, אצל העירוב מלאכת מ
ובאיזה
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 המצות (נ״א כלה ״המצוה אצלך הזקו) (נ״א ״הוקה לא כן אם החבר אמר

 הק;ין בלקיהת והעבדים והממון הנכסים התרת בעיניך ההזק .כלם)
ת תר ה אה,ו הצו שת, לי באמרויתהא מותרת שהיתה אהר ואיפורה האשה ו  מקוד

ט. ותנו וחתמו כתבו באמרו אסורה שהיתה אהר והתרתה  בתורת שיש מה וכל ג
 מן בדבר או המעשים מן במעשה תלוי שהשלמתו) (נ״א "שהשלמתם ממה כהנים

המשבגה ובל ,טהור או טמא הכהן במאמר התלויה והבית הבגד וצרעת ,הדברים
לא

נחמד אוצר
ר, מו  ששנינו כמותה ,כעירונ מלאכת הכוזרי אותו שקרא ה1ו ג

ר ו׳) (דך• עירוכין גריש  עושה ,רה׳ר דרך מערכין כיצד ה׳
ה וכו׳ מכאן קורה או ולמי מכאן תח1הנ צורת כ׳  עושה אומריה ו
אן. קורה או ולהי מכאן דלת  קלה שכמלאכה מבואר הנה מכ

 על לכותל מכותל מתוח דק חוכי רק שאינו השתח צורת שהוא
 שאכרו גמור רה״ר מתירין וקורה משהו ולחי דקים קנים תני

, מחוברים ורה׳י רה׳ר כאילי אותו ומערבין הבורא ד ח  י
 במבואות מתוקם השחות לכל שאמרו הזה רה״ר דרך שהנה

 (ד׳׳ו) שבה ובריש ,שש בגמרא שאמרו וכמו לרה״ר הפתוחות
 שחייבין לענין גמור לרה/־ לרה׳ר המפולשות מבואות חשבו
 הפתח נורת שהיא כזו קלה מלאכה ותהא .וכרת סקילה עליו

 כוותיה הלכתא וקיי״ל בגמרא רב פשק (וכך מכאן ולחי מכאן
 .הבורא שאשר דבר ומתרת רשויות בתי מחברת באיסורי)

 באמרו נ׳ בש״ש בעירוב :יענהו בראשית השקיך העיענה זאת ועל
:ופחותה קלה בתחבולה הבורא באשרו מה יתיר איך

א כן אם ה ל ק ה אצלך חז צו מ ה ה ל  ככה אם .כו
 שקבלו במה הורי* של דינים אחר לדון עושה חתה

ען וה׳ מלבם לא משיני הז״ל  השאל אס ואתה ,יפר ומי י
 תוכל כך ,רה׳י רה״ר מן יעשה לחי או הפתח שצורת היתכן
ק : כולם המצות כלל על לשאול חז ך ה עיני ת ב ר ת ם ה כסי  הנ

 ועבדים וממון נכסים להתיר בעיניך הזק למה לי נא הגד .וכו׳
ת פרועה השוה כלי איזה מקבל שאהד קנין, בלקיחת  מהבי
 P אפילו ומעות ועבדים ומעלכילין נכסים בזה לו ומקנה

ם, בי ! במעשה מרו ה,  ונתן נעלו איש שלף מלא מקרא והוא כז
ה :ד׳) לרעהו(רות א צו ה  מותו לפני מצוה מרע שהשכיב .ו

 כשיצוה או ,דמי ומסורין ככתובין ש׳מ דדברי קנין שא'צ
ת את האדם  וגדר ונעל שפרץ כיון וקני חזק לך לו ויאמר חבי

 נקנה העבד וכן ,קנה הבעלים בפני שלא אפילו שהוא כל
 ואפילו הזק לך שאמר אמר שהוא כל בו השתמש שאם ■בחזקה

ב) דף הבתים חזקת (פ׳ הבעלים בפני בלא ה :מ׳ ר ת ה  ו
ה ש א  ,מקודם עליו אסורה שהיתה מה אשה לעצמו להתיר . ה
 אשה הבועל שכל ד׳ הלכה אישות מהל׳ נפ״א הרמב׳ס וכמ״ש

 שההדיוע כתב מלכים מה׳ ובפ׳ד לוקה, קידושין בלא זנות לשם
סרו :בפלגש אסור א ת לי תרזא ב ש ד קו  או זו בביאה .מ
רה :ובפער בכסף סו אי ת שהיתר. אחר ו ר ת  ,העולם לכל .מו

 אין אמר קדשה אם ואפילו ,העולם כל על נאסרה זה ובדבור
ה :עוד בה תופסין קידושין ת ר ת ה  אחר העולם לכל . ו

בו :שנתקדשה ת מו כ ת ח תנו ו ט ו תי. ג ש א  כותבין אלו הרי ל
ע ג תנין ונו מין ת מו תו; לשאול עוד שצריכין בלי לאשתו ז  או

ל כ ש מד. ו ת שי ר תו ם ב הני  :אח״ז שפורע הענינים .וכו׳ כ
ת ע ר צ ד ו ג ב ת ה בי ה  צרעת ׳זכר ולא אלו שזכר מה .וכו׳ ו

הבית בנגע ההורה שאמרה חדוש דבר משום אולי ,האדם

ה קול ד הו י
ם כי ,הזאה ההסכולה מליו האוה אופן וכאיזה  פ

 רשות הוא כאילו רשות שתוף על מורה מעשה היות
 איננו זה כל אעפ״כ ,כהלק מלק השתתפס ע״י אמת

_ :עליו לשרוך ראוי עעס בשכלנו לסזק שוה
א בן אם 11 ה ל ק ך חז ל צ ה א ו צ כ ה ה ל  כ

ת (ובנ״א ו צ מ ם) ה  להעמיד באנו אם .כל
 שאין והכוונה ,המצות לכל כולל מצוה שס יהיה גרסתנו

 מקי יאותו איך ענין בבקשת רעיוננו להעריד לנו
 מאד יקשה רבים דברים הזכיר ולזה ,הרצות משפעי
המימי ואשרי .הברור וכיערם ענינם ארתת ע: לערוד

וקב״עi ככתב מה וע״דביושר בהם ההולכים דרך
 אמנם כי .ע"כ המילה, למה השאל שלא תרים והיה על

 על למקור העצבים להם אוכלי שבת מאמרי להם שוא
 אכן ,וייעפו ריק בדי ייגעו כי עעמיהם ענין בירור

 לא המאמין כי ,אהימנותייהו בהמכו שינה לידידו יהן
 כי לבו אל ישיב וזאת ,להקשהו יסכימו לא אס ימוש
 כהנו יגיע לא למעלה למעלה פיעמיהס ונסבו רמבו

 ושכלנו בשמים האלהיים הענינים ולהיות ,להשגתם
 ועם .מעמיס בס דברינו יהיו כן על ארצה מתהלך

 כקרבנוח מצות לכמה טעם המציא עצמו שהמבר היות
 ואינני באמרו כ״ו סי' בשני שס התנצל כבר ,וזולתם

 הזה הסדר היא הזאת מהעבודה שהכונה מלילה גוזר
, נפלא יומר שהוא מה אבל זכרתיו אשר כו'  ומי ו

ה שיחהכס מבלי שלם קבול שקבלה  מעולה הוא בשכלו ג
ק :וכו׳ חז  בבהינתך נהמזק האס .וכו' בעיניך ה

ס[ טעס בירור  הקנאת השלס סודר קנין ע״י איך נ
. הקרקעות: והם אחריות להס שיש נכסים ן מו מ  •ו

 ממון גופם שאין שפרות זכר ולא ,וכו׳ המטלפליס והס
 ומסירה בכתיבה אמרים בדרכים רק סודר בקנין נקנה

 הקנין עם כללה לא .והצואה :במקומותיו כמבואר
 ככתובים שדבריו מרע בשכיב שסתמה לפי ,סודר בקנין

 ואיסורה :לנושאה .האשה והתרת :דמו וכמסורים
ר ח  והתרתה עלמא: לכולי שהיתר..מותרת. א

 תהא שאז כריתות בגט מבעלה למפשי בצאתה .וכו׳
 הכהן במאמר ר״ל .וכו׳ בדבר או :לכל מותרת

 נאמרו ,פרטן זכר שיסמוך וכיוצא טהור או טמא
ת ע ר צ ת ו י ב  צרעת רק האדם צרעת זכר ולא .וכו׳ ה

.וכו׳ המשכנה וכל :זרותם לעוצם והכית הבגד
כל גו׳ הכהן יבא בטרם הכית א.ת ופנו דכתיב  שהים שאע״ס ,ו

 הבית מן הבגד א.ת שמפנין הבגד בצרעה מסתמא וכן ,טמא שהבית אומר שהכהן עד טמא שבבית מה אין כבר הנגע מ
 מהלכות כפי״ג הרמב״ם וכמ״ש ,כלים ונין אדם כין שכבית מה כל מטמא מנוגע שבגד מפני ,טמא שהוא הכהן יאמר גטרם
פ י״ג הלכה צרעת ק שיאמר עד מטמאים אינם מנוגעיס כבר שהס אע״ס והבית הבגד והנה .ככנים הורת ע׳ נ  שבן ה

גו׳ הורה זאת מדכתיג לבית בגד הקישה שהתורה הנזכר כהנים כתורת וכמ״ש טמאים, כל :ולכית הבגד ולצרעת ו . ו ה נ ב ש ט ה
כלס



125 סג הבהרי ליעי2̂ מאמר ספר
 , המשהח בשמן והמשיחה המשכן את משה בהקמת אלא עליה הקדושה חלה לא

 [צ״ל ״והטהרה וחלוים ,ובתנופה במלואים אלא עליהם הקדושה הלה לא הבהנים ובך
 תולעת ושני ואזוב הפרה אפר שבו נדה במי הטמאים וטהר .והתנופה בטהרה]

 ביום העונות וכפור .ההיא והמלאכה חיות צפרים בשתי הבית וחטוי ,ארז ועץ
 התאים המעשים עם עזאזל ושעיר) (נ״א ,בשעיר מהטומאות מקדש וטהרת הבפורים

 בל עם חל והיה .ה׳ יברבך ובאמור• ידיו את אהרן בנשוא ישראל בני וברבת ;בו
כלם הטבעיות כהויות התורה מעשי) (נ״א כי ̂ האלהי הענין האלה מהמעשים מעשה

משוערות
יהודה קול

 בנינה שנקרא כדרך ̂ ■משכנה קרא בכללו המשכן כל
 רד״ק יקראו אשר שמו זה כי ,בכללו המקדש כל בנין
 בבנינה מלכים ובספר באמרו לירמיה פירושו סוף

 ראיתי בזה כיוצא כי עיני לנגד ותמונה .הענין פירשנו
 ידעתי לא כי מראהו אכיר ולא אעמוד אך להראב״ע,

 t הנקבה בה״א מערבה מצינו זה דרך ועל .איו מקומו
רח למען מז מ דעו'  מ״ה); (ישעיה וממערבה שמש י

 סי׳ זה ענין קדם וכבר ל״ג). (דה״ב לגיחון מערבה
 אמרו עד וכו' המשכן במעשה שהיה כמו באמרו כ״ג

 אלא :וכו' השכינה שהיא ההולדה השלמת והתחייב
 ,צו פ׳ בכתובים המה הלא .ובתנופה במלואים

 כפי ועל אהרן כפי על הכל את ויתן אמרו ויתבאר
/ לפני תנופה אותם וינף בניו  כמו ובניו, אהרן על ה

 אהרן הניף ,אותם וינף באמרו הראב׳׳ע שם שביאר
 והטהרה והלוים :הלוים את אהרן יניף כאפר ובניו

 בגיהרה והלוים לתקנו ראוי מדעתי והתנופה.
 אלה ע״י עליהם הקדושה הלה כי והכונה .והתנופה

 להם תעשה וכה בהעלותך פ׳ ענינם ונתבאר .השתים
 את אהרן והניף וגו׳ הפאת מי עליהם הזה לטהרם
 .וכו' הבית וחטוי :וגו׳ ה׳ לפני תנופה הלויס
 צפרים שתי הבית את לחפא ולקח מצורע פ׳ כאמרו

 להפלגת זה וזכר .וגו׳ ואזוב תולעת ושני ארז וען
 זכרון השמים שכבר ולמה בענינו. הנראה הזרות
 עתה גם השמיס כאמור, זרותו למיעוס האדם צרעת

 צפרים שתי למפהר ולקח שכתוב ממה סהרתו ענין
ה .מהטומאות מקדש וטהרת :וג;׳ חיות  זה הי
 על מכפרים שהיו יוה״כ של ושעיר פר ע״י נשלם

 לזה הנמשך לתקן ראוי כן על ,וקדשיו מקדש טומאת
 התורה מעשי כי וט׳: עזאזל ושעיר שיאמר

. הטבעיות כהויות כו' כ״ג סימן למעלה זה נזכר ו
. ושם |

ת מטהרו.: ה׳ לפני ר ה ט ש ו ד ק ת מ או מ טו ה ר מ שעי  ,סמשתלח שטיר שהנירו בפנים הנעשה בשעיר הכהן שמכפר כלומר . ב
גו׳ הסטאת שעיר את ושחט כמ״ש וקדשיר, מקדש טומאת על  על תנן שבועות ריש ובמשנה ישראל, בני מטומאות הקודש על וכפר ו

ר :מכפר ויוהכ״פ בפנים הנעשה שעיר וקדשיו מקדש טומאות זדון שעי ל ו אז  במשנה כנזכר שבתורה עבירות כל על מכפר .עז
ם שזכרתי: ם ע שי ע מ ם ה לוי ת . ה ו ה: ארץ אל ושילומו השעיר ראש על כ״ג של הוידוי שהוא בשעיר ב ר ת גז רכ ב י ו  בנ
שראל א :הכהנים ברכת מצות .י שו רן בנ ה ת א דיו א  ידיהם מגביהין שהכהנים ,הידים בהגבהת להיות צריכה הברכה .י

 .נאמרין אלו בפ׳ כנזכר הצין מן למעלה ידיו מגביה שאינו מכ״ג הון ,מראשיהם למעלה ובמקדש ,בגבולין כתפומיהם נגד
 ; הכהנים לכלל נלמוד שממנו ידיו את אהרן בנשוא החבר זכר ולכך ,ויברכם העם אל ידיו את אהרן וישא שנאמר ממה והוא

ך. ובוצמור כ ר ב גו׳ ביברכך רק אמר בנוסח לברך רשאי הכהן אין י : ה' יברכך ישראל בני את תברכו כה וכמ״ש ו ' ו ג  ו
ה הי ל ו ם ח ל ע ה כ ש ע ם מ שי ע מ ה ה מ ל א ן ה עני הי ה ל א  האלו המעשים בסדר לא אם עליהם שורה השכינה אין .ה

י השפע הגיע ואיך כיצד לשער האדם ביד כה שאין היות עם הנזכרים,  אלהיית: החכמה בסוד הם אבל דוקא המעשים אלו ע׳
י שי ג ע ה מ ר תו ת :אדם בני נפשות להאיר שהם .ה ו י הו ת כ ו עי ב ט ם :הגופים בטבעי שהם להויות דומיה .ה ת כל משוערוז

ת א מ

נחמד אוצר
 הוא שהמשכן לפי ואולי .במשכן ששכנה האל כבוד שכינת כלה

ע אלהיית ושפע האל כבוד מקבל ד  מן המקבלת הנקבה כ
 בסוד הוא וכן .נקבה בלשון משכנה כן לפי נקרא ,הזכר

א :כנודע נוקבא ר׳ל מלכות בבחינת המקדש המקובלים ל  א
ת מ ק ה ה ב ש  ע״י לא להקימו צריך היה עצמו משה .וכו׳ מ

גו׳ המשכן את משה ויקם כמ״ש ,אחר  בסוד זה וגם .ו
 בבחינת ויסוד ,ת״ת בסוד משה כי ,יפה עולה המקובלים

 אס משה ויקם ,ז׳ל ע״ב) רל׳ח (דף פקודי ובזוהר .דוכרא
 ,דלתתא מרזא יתתקף ולא דלעילא מרזא לאתתקפא ,המשכן

 איהו איצטריך דנהרא אספקלריא דגו מרזא דהוי משה דא ועל
אהרא. ולא מניה לנהרא משכנא  תצטרך סיהרא דא ועל מ

 שמש כי נודע וכבר .עכ׳ל ,מאחרא ולא שמשא מן לאנהרא
ת בסוד א, בבחינת יסוד או ת׳ ר כ  : מלכות בבחינת והלבנה דו

ר טה ם ו אי מ ט מי :מת מטומאת .ה ה ב ד  חטאת במי .נ
ב :בכלי מקודשים גויים מים שהם אזו שני ו ת ו ע ל ץ תו ע  ו
 אותם שמשליכים ענינים בכמה מופלא דבר בהם יש .ארו

כן על מזין ובאזוב הפרה, שריפת אל .ו א. מ ט  וצרעת במצורע ה
טוי :עמהם מזין הבית ח ת. ו בי תי :נגע בו אשר ה ש ם ב  צפרי
ת  האדם טהרת זכר שלא מה ואמנם .מצורע בפ׳ ככתוב .חיו

 משוס אולי . צפרים ושתי וכו׳ באזוב כן גם שהוא המצורע
 ,בחומש רש״י הביאו במדרש נדרש יפה מצורע אדם שמעשה

 פטפוטי מעשה שהוא הרע לשון על באים שהנגעים לפי והוא
 ארו ען וכן ,שמפטפטין צפרים לטהרתו הוזקק לפיכך דברים

 עצמו הגביה שאם והוא ,זה בענין נדרשו ואזוב תולעת ושני
 אלו שאין היות ועם .וכתולעת כאזוב עצמו ישפיל כארז

 למצוה שימצאו יתכן כבר ,במצותת ה׳ לסוד עיקריים הטעמים
 במצורע נודע ועכ׳יפ ,וצדק באמת וכולם טעמים הרבה אמת
 בנגעי חז׳ל יחדו שלא הביס בחטוי משא״כ ,טעם איזה אדם

ה :הרע לשון על עונש הבית כ א ל מ ה א ו הי  שחיטת י״ל .ה
ר :חיים מים על חרש כלי אל האחת הצפור כפו ת ו ו נ עו  ה
ם ם ביו רי  עשירי שיהא זה דבר פשר יודע כחכם מי .הכפו
ם, יום שום זולתו ולא עוגות כפור יום תשרי לחדש מי  מיו

 חטאתיהם^ מכל עמו לטהר בשנה אחד יום קבע ושהקב״ה
חטאתיכס מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי כמ״ש
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 ההדות תראה כאשר ,ודם בשר ביכולת שיעורם ואין ̂ הבורא מאת משוערות
 דבר ובמעט ̂ הארבעה הטבעים מן בהמזגם ונערכות ומתאזנות משתערות הטבעיות

 לכל ויהיה וצמחים מחיים להם ראויה היא אשר הצורה בהם ותחול ויתכנו ישלמו
 שיפפידה הביצה תראה הלא .יפסד דבר ובמעט ,לו ראויה שהיא הצורה מזג

 וישלימנח ,האפרוח צורת תקבל ולא ,תנועה או קור או גדול מחום מעט מקרה
 אשר זה ומי .השלמות על הצורה בו ותחול שבועות שלשה אותה התרנגולת חמום
 זה וכמו ,לבדו האלהים אם כי האלהי העגין בהם שיחול עד המעשים לשער יוכל
 שישערו חשבו הכמיים) (נ״א "הכמיא .והרוחניים הכמיים) (נ״א הכמי״א ״בעלי טעו

 ותהפך ,שירצו מה להם איננו) ״הענין(בנ״א שיהווה עד במשקליהם הטבעית חאש
 ובשר לדם המזון יהפך אשר בחיים הטבעי החום אש תעשה כאשר / העצמים להם

שמצאו נסיונות אותם והתעו ̂ הזאת כאש למצוא וטורחים ,האיברים ושאר ועצם
אותם

ל ה קו ד הו י
ת :צרט כל ההגאר ושם רו ע ת ש ת מ ו נ אז ת מ .ו

 שלס שיעור משוער ענינם כי ,ואיזון שיעור מלשון
ד משפע ומאזני נפלס ם מן :ה' גי עי ב ט  ה

ה. ע ב ר א  היסודוס ארגעה היותם פעמים זכרנו כגר ה
ט :איכיותיהם ארגעה עם ע מ ב ר ו ב מו ד ל ש  וכוי י

ט ע מ ב ר ו ב ד ד ס פ  מונח ערכם שלמוח אמנם כי .י
 להוסיף אין עליו ,מתחלק כלתי אחד קו על ועומד
,הראויה הצורה עליו תחול למען ,לגרוע אין וממנו

למשקצח, המכעיס מזג שווי כצדקת תלוי ענינה כי
^ והממעימ מעדיף המרכה סי ח  לשניהם שוה וצד מ
ם :עליהם הצורה חול כמניעת י חי ם מ חי מ צ  ולא .ו

,אצלו ענינם יסופק י׳ סי׳ כהמישי כי ,המוצאים זכר
 מזגייס שכחותסומכעיהס הפילוסופים קצה דעה להיות

מי :וכו' אלהיות צורות אל צריכים אינם לכד ה ו  ז
ר ש ל א כ ר יו ע ש  כדכריס ענינו ככה שאם . וכו׳ ל

אדם יוכל שלא כאלהייס זה שיקרה כ״ש הסכעיים

ר צ ד או מ ח נ
ת א א. ס ר בו  אמד כל שיהיה עד השערה כיזוע מצומצם כשיעור ה

 כסימן וכנזכר ,שהוא הענין לפי השדה ושיח אדמה מצמחי
ע מכואר ושם זה ממאמר כ״ג או שר :כ א ה כ א ר ת ת יו הו  ה

. כו' ת :הטכע כהויות רואה שאתה כמו ז רו ע ת ש ת״ מ אזנו ת מ  ו
ו :וחקר ואיזן י״כ) מלשון(קהלת נ כ ת י  כמו ,מדה מלשון .ו

 וכמעט שאמר וזה .יהיה אחד תכן והכת האיפה מ״ה) (יחזקאל
כו׳ ויתכט ישלמו דכר  כחוט שהוא מועט שכהכדל ר״ל ̂ ו

 הענין כהם שיחול עד להם הצריכה המדה תשלים השערה
 ככעלי החיים ורוח כצמהים הצומח כח שהוא ,ההוא הגדול
ם ה :חיי הי ג לכל ד רה מז צו א ה הי ה ש אוי  המעט .לו ר
 ה׳ כמצות תתמה אל אתה ואף ,לה הראויה הצורה משלים הזה
 היה שכאשר שתאמר עד ,ופחות קטן כמעשה י תלויות שהן

 כהפך או לרה״י ממנו המוציא היה צדדיו משני מפולש המכוי
 כראשו עליו מתחו וכאשר וכהתראה, כמזיד זה עשה אילו נסקל
 רה״י ונעשה הענין נהפך לקצה מקצה הדק סרכל של ■חוט

ט :נסקל לרה״ר ממנו והמוציא ע מ ב סד דבר ו פ  כן וכמו .י
ט/ כדכר מגיע ההפסד ע  אלהיים בפנינים זה שיקרה וכ׳ש מו

ה :זבמצוחיו צ בי ה ה ד סי ס כו׳ שי  או הרבה תהחמם אם .ו
ה או :אפרוח ממנה לשיחהוה תצלח לא שוכ התקרר ע ו  .תנ
ה :תשבר מיד בה מעע הקשה מנ לי ש ם וי מו ת ח ל גו רנ ת  .ה

א ממנה א׳ תהוה׳  התרנגולת בחמום שתתחמם לולא אפרוח שי
 אלים תגיע ואז ̂ שכועות שלשה וכזמן ,זה זולת ולא דוקא
מי :אפרוח וחהיה חיים דוח ה ו שר ז כל א ר יו ע ש  מי .ל

 מביצת אפרוח להוציא ההוא החמימות לשער ויבין מכס
 שבזמננו ממה וה נגד להשיב אץ המפרש (אמר .התרנגולת

 חמום ידי על כיצים מן אפרוחים להוציא שאפשר אומרים זה
 אפרוחים שאין הנסיון הורה כבר הרי ̂ נודע בשיעור התנור

 ,תולדות מוציאין אין וגס הצורך ככל ושלמים בריאים כאלו
ס מו ;לגמרי) מדיין הדבר נתאמת לא נ ה כ עו ז כו׳ ט  .ו

רו :המאמר מזה כ״ג בסי׳ מפורש שע ש שי א ת ה עי ב ט  .ה
ם :בגופים שהיא האש ר׳ל ה לי ק ש ט  הרכבת שהפרידו .ב

 העפר .וכמות המים כמות ושקלו ,אש ע״י במלאכתם נופיס
 בכל הנמצאים השמנים ננן זולתו הגפרית חלקי וכמוה
ד :אש יסוד במקום לדעתם שהוא מורכב ה ע הו ת ם שי ה  ל

ה צו., מ ר  חלקי להפריד שיכולים כמו כי חשבו הם שי
ר :אש ע״י אוחם להרכיב יוכלו כן המורכבים ש א ה כ ש ע  ת

עי י־חום ב ט עלי ה ב ם ב הקדמונים שאומרים .חיי

ר .וכו׳ הנאותים המעשים לשער  זה דוגמה קדם ונג
 זולתם ובמקומות וע״ס ע׳׳ז סימן בראשון גם כ״ג סי'

מו :נזכרו שכגר כ ה ו עו ז י ט ל ע א ב י מי כ  (נ״א ה
ם) מיי כ  יקשט אשר האלקימיא״ה מלאכת בעלי הם .ה

. הנחשת תמת להביא ג ה  התבאר הזה הענין וכל ז
 בדבר שהשתדל מי כל מרפת ראינו וכבר באמרו כ״ג סי׳

/ הרוחניות ובעלי הכמייא מבעלי האלה מהדברים ט  ו
 שכתגט מה ראה ועתה !לתוספת צורך לנו שאין וכמעס

 כי f הללו הדברים הגנת צורך אל בחיקך ושאהו שם
ם :לשניהם עולה אחד זכרון י טי כ בו ה ש  .וכו׳ ח

 והם ראאונה^ הזכיר אשר האלקימיא״ה בעלי הם
ה ההוא המשוער החום שע״י חושבים הוו ם י ה ה ל  מ
צו, ר  הנחשת עצם להם חהפך המשוערת ההיא ושהאש שי

הב, לעצם  ויהיה שירצו. מה האש להם יהווה או הז
ם :ונקבה זכר אש חי ר טו א ו צו מ ש ל א ת כ א  .הז

שיעור לשערו יוכלו לא לעולם כי , לריק ופעולתם
ו :לכונהם מספיק ע ת ה ם ו ת ת או ו נ ו טי או ג צ מ ש

וכו׳/
wn

 עליו אשיר המזון מהפך הוא בטבע בבט״ח אשר שהתמימוה
אר :מהגדלים עימוסיו כל וגם בשר עליו ויתוסף המי יגדל וממנו רנע״ח ימיה ש ט ו רי ב אי :והחסחוסים והעורקים הגידים .ה

ם חניי רו ה ו
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 ברחם* זרע השכבת מהנחת נדרה 0^ד4ה י <. ו,3עור1מ*׳ לא במקרה יוותמ

(לא מהקרבנות ״להם שדרה מה ־’t- וז 0מ!ןד שמעו כ^שר והרוחניים
 הוא אמנם ההתחלה כי חשבו ,האלהיות n1rr?*r. נוהראוד בקרבנות) להם נעשה

 ומחייבים) ״ומחשבים(ל׳א מחובמים וזבפים דרי ר.מנם ושהניילוי״ ,וחחפוש מהמחקר
 ומבטי ידועים בעתים קרבנות p נם an שישעדו וקוו ,.בהקשת□ ההם הפלאות
 ספרים שעושין עד ,וקטורת מעשים עט סברתם אליו שהביאה מה כפי כוכבים

רו(לא ממה זה וזולת לכוכבים שספו  כאשר השמות כעלי ואלה .אסור שזכרו) ״
 הדבור כי חשבו ̂ שנעשה הפלא לו ונעשה וכה בכה שדבר ונביא נביא על שמעו
שהם התוריים המעשים כי ,כמוטבע הנעשה ואין .ההוא בפלא סבה הוא ההוא

דומים
יהודה קול

כו׳.  הדבורים מהויח כ״ג סימן שם המוזכרים הם ו
 שאין ,העפוש מן מהמההוים וזולתו ,הגקר מבשר
 ,ההיא בהויה פועל משוער חום מצד רק כי ענינם

 יבינו ולא . המה גם לעשות אותם לבס נשא *כמוהו
 היא איך סבתו ידעו לא מציאותו שידעו מה ■כי

 א״כ ואיך ,ההוא החידוש ממנו יגיע באופן משוערת
תו להוליד ממנו ראיה יקהו מ  וז״א .ידיהם במעשי חג

 זה כי ;משעורם לא במקרה אותם שמצאו
 התחדשו ואופן שיעורו ידע כשלא במקרה נסיון יקרא

 דומה זה שאין ואמר ,המשוער ההוא התום במדרגת
 השכבת הנתח ע״י .האדם מהוית שמצאנוהו למה רק

 זולתי כלל פעולה שום בזה לאדם שאין ,ברמס זרע
 יחסם שיעור אבל המתפעל, אצל הפועל הקריבו
 ,המוכן התמר על הולד צורת למול יאות באופן זערכם

, כל מעיני נעלם הוא הלא  ללמוד אדם יוכל וצא חי
 .עצם אל עצם להפך מלאכתו לענין מאומה ממנו
 ,ערכם מתכונח על הללו השעורים שווי לאלהיס והלא
 שהיה מה :הנזכרת גפסקא ביאורו שהושלם וכמו

 שכינה היתה ידם שעל .וכו׳ בקרבנות להם נעשה
 הפלאות ומחשבים :כ״ו סי׳ בשני כמוזכר , שורה
 ענין להכריח החכמה בדרך בהקשתם. ההם

 שהיו זו נוסחא לפי הכונה .ידם על הנעשים הפלאים
 הפלאות מכחם להוליד בהקשהם מחשבות מחשבים

 שנוי על אומר לגזור יחלוף פני על רוח ואולם .ההנה
, הפלאות ומחייבים שיאמר ,הנוסח משבע ס'  ותהיה ו
 עושים סברתם לפי שהיו ומבוארת, פשועה הפונה

 הנעשים הפלאים ענין להכריח החכמה בדרך החבולות
 ד״ל .לכוכבים ספרים שעושים עד :ידם על

 למלאכת ההקסרה עניני על הרבה ספרים עפות
י ואלה :השמים ל ע  שגס ר״ל .וכו׳ השמות ב

 שיראה מה ולפי .הנזכרים כמו פליליה פקו פגו אלה
 וישפוע לעיניס יראה האדם הן בכאן מדבריו בנגלה
 השמות בעניני להאמין נופה המכר דעת שאין רפוס

ס אמנם .וס״ב ס״א 'b בראשון המורה שכחב למה בזה מסכים יהיה רק ,וכהיבחס באמירתם רושם שיעשו  פ
 מדרך להם והדומה השמות רושם הזה בעיון רחוק יהי ואל באמרו כ״ה סי׳ ברביעי בדבריו ההתבוננות סוב

 בשני אין ואולם .המורה דעת הפך ענינס באמתה להאמין דעתו■ קרובה כי בידך יתקיים ,והכתב הדבור
 השיעור להם וקודם שם אמר כן על כי , הנאותה הכונה תנאי תוספת עם בם האמין שם כי ,סתירה המקומות

 צירוף בלתי בשפה נאמרים הם כאשר ענינס הרחיק וכאן ,וכו׳ למלאכים הדומה הסהורה הנפש מהשבת ל״ל
היא « ..כמוטבע המעשה ואין :גיחו פס כי הדרוש על ביאור הוספנו ושם .זכה מהורה מחשבה

נתינת

נחמד אוצר
 ייחם שהיה מה :הרוחניות בעלי תעו כן .והרוחניים
 שהתנבאו הקרגנות מן להם שהגיע השלמות מה .מהקרבנות

 חשבו :ונפלאות נסים להם ונעשה שדי מחזה להם ונראה
טחקד. הוא אטנם ההתחלה כי ה  לנביא יתרון אין ט

 לחקור התחיל שהנביא במה רק אדם מבני זולתו על בשלימותו
 ויודעים הכוכבים הלוך וסדר האצטגנינות ע״ס דרכים ולחפש

 ובעת ידוע בקרבן עבודתו וסדר מזל וכל כוכב כל כח
 :עליון כת אליו יגיע כך יעש,ה וכאשר ,ידוע ובמעשה ידועה

 בחכמתם חושבים היו .בהקשתם ההם הפלאות ומחשבים
p שבעשות i  p שירנו מה אל פלא בדרך הטבע ישתנה ד״מ 

 אל להגיע ומעשים .כקרבנות ג״ב דס שישערו וקוו :הם
 ברקיע סס איך לכת כוכבי סדר .כוכבים ומבטי :זה

 ער ההיא: בעת וריחוקם מוה זה הקירוב בסדר השמים
 :כוכב.וכופנ לעבוד.כל כיצד .לכוכבים ספריס שעושין

ר. שזכרו :ומזלוח כוכביס עבודה ממניני .זה וזולת  אסו
 להתעסק ואסור גמורה ע׳ז שהיא ,להזכירו אפילו שאסור

 סי׳ גל״ה המצות מנין בשפר הרמב״ס שכתב וכמה ,בספוריה
 וכו׳ בפפוריה ומהתעסק ע״א אחר מנטות שהזהירנו וז׳׳ל י׳

 וכו׳.ומס כך ותעשה כך האר על תרד פלוני הכוכב כלומר
 והמיון הדברים באלו המחשבה כי ,וכו׳ הזה pד על שילך
א הלשונות באלו  ,ועבודתם אוחןם לבקש האדם שיעורר מה מ

 ,האלילים אל הפנו אל אמרו הוא מזה הזהירנו אשר והכתוב
שטות בעלי ואלת :מכ״ל  pה אמר טעות יש עוד ר״ל .ה

 לדעת צריך נביא כל כי לומר טעו חמניות שבעלי כמו כי ,זה
מו רבים, הבליה ושאר התכונה ודרכי ומשטרה הכוכבים ס  ק

 הנביא.כלום במעשה ואומרים.שאין להפך שמות הבעלי אלו
 יודמ שהיה בלבד בדבור ורק האנשים, המון כשאר והוא

 והמלאכים ,שרוצה מה עושה היה זו ובהזכרה שמות להזכיר
 להשביע שיודע אמר רוצה שהוא מה לו ומגידים אליו מתגלים

ע, כמו המעשה ואין :בשמו ומלאך מלאך כל ב  כצ״ל. ט
 אל ההוריים למעשים דמיון שום שאין חושבין שהם ור״ל

 מצומצמים, בשיעורים והכנה והשערה מעשה שצריכה הטבע
 פועלים השמות אין ט פלילים פקו בחאה שגו אלה שגס

 להם וקודם המכתב בצירוף הדבור pמד אך ,בלבד בדבור
כמו ,למלאכים הדומה הטהורה הנפש מחשבת והוא השמור

שביאר
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 ותרומם התולדות שתראה עד תהו^ ותהשבם תנועותם יודע אינך לטבעיים דומים

 ולא משגל מעולם שומע היית לא־ אם כאשר היכולת. לו ותיחד ומניעם מנהינם
 ,האשה שבאיברי הכעור אל נזקק עצמך ותראה ,ממנו התולדה ידעת ולא ידעתו
 < מהנריעות האשה אל בכניעות שיש ומה מהפחיתות, בקרבתה שיש מה יודע■ ואתה
 נולד דמיונך שתראה עד ושגעון, תהו אלא האלה התנועות אין ואומר. נפלא היית

p א), היצירה עזרת אתה כי ותחשוב הדבר יראך ,האשה  ושהיוצרכיון (נ״אההי
 תשחט .האלהים מאת המשוערים התוריים המעשים הם וכן .העולם ישוב כך

 וזריקת ונתוחו והדחתו מעיו וברחיצת והפשטתו בדמו ותתלכלך הדמיון, על הכבש
 למעשים לועג היית אלהים במצות היה לא ואילו ,אשו והקדת עציו ועריכת דמו

 ׳־מקורבים לא האלהים מן מרחיקים) (כ״א ״מרוחקים הם כי חושב והיית ,האלה
רוח בעצמך תמצא או ,האש ותראה כראוי ישלם שכאשר עד ,מקרבים) (לא

אהרת
נחמד אוצר

 ליטול הרוצה כל ולא ,כ״ה סי׳ רכיעי כמאמר המכר שכיאר
ם כי :וימול יכא השם את שי ע מ ם ה ריי הו ם ה ם שה מי  דו

ם עיי ב ט כו׳ ל  כמה הרוחניות כעלי נגד לדכר חור הנה .ו
 הדכר שאין ,בסכרתם ההוריים המעשים להשיג חזשכים שהיו

 הרכה השורה מן למעה שהם הטכעיים הדכרים אפילו שהרי כן
 ואדרכה ,השכל כדרך ותנועתם מעשיהם לידע נוכל לא מאד

 ממעשים היוצאת’ הנפלאה התולדה .מרחיק והעיון השכל
ד :לתהו הנמשכים ה ע א ר ת ת ש דו ל הו ם ה מ תרו ם ו ג הי  ,מנ

 והפעולות התולדות שתראה עד הענין פליאות יודע אינך
ד :הכל ומסדר למנהיג והודיה שכח תתן ואז היוצאות ח תי  ו

ת לו ל כו  לכדו לו אשר ממך למעלה מה כאן שיש תדע אז■ .הי
 כעלי אוילים ואך ,קצהו מלהכין אדם כל נכער ,היכולת

 שכהכליהם וחשכו ממעשיהם תולדה שום ■ ראו שלא הרוחניות
ל :נפלאות תולדות אל ישיגו ג ש  ואיש מלשון ,אשה .משככי .מ
א :ישגלנה אחר ל תו ו ע ד  המשככ תאות כך תהא לא .י

ה :מוטכע א ר ת ך ו מ צ ק ע ק  למכר זקוק כעצמך דמית אלו ,נז
ר אל :עצמך עו כ סרי' ה אי  ומעכר הטנופת מקום .אשד, שב
אתר. :האשה שהיא האישים שכשפל השתן ע ו ד ו ש מר. י  שי

ת בקרבתד, תו חי פ ה  פחיתות מה ג״כ יודע אתה ואילו .מ
ה : מדותיהם וחסרון דעותיהם לחולשת האשה כחכורת יש מ  ו

ש ת שי עו י כנ ה אל ב ש א ת ה עו רי הג  מן מצא גריעות כמה .מ
שה, ההכנעה הא  אשתו לעצת השומע כל חכז״ל וכמאמר אל'

ת אין :כגיהנם נופל עו ו תנ לו ה א ך. ;המשגל של .ה נ ו מי  ד
ר יראך : האשה מן נולד האדם צלם ב ד  הזאת התולדה .ה

 : ואולת לשגעון שחשכת האלו התנועות י תועלת לך מראה
ב שו ח ת ה ו ת א ת ש ר ה. עז ר צי  היתה שמידך שתהשוג הי

 :האדם דהיינו הכריאות מכחר שהיא הנפלאה היצירה
צר שהיו ב בך ביון ו שו ם י ל עו  הנטועה התנועה זאת .ה

 כראה לתהו לא ,כזה מעשה ויעשה האדם כה שיחשוק כאדם
^ ה׳ ם יצרה: העולם לשכת גדולה כחכמה א שי ע מ  ה

ם ריי תו ט :המצות עניני .ה ח ש ש ת ב כ  הקרכנות עניני זכר .ה
 מקום ושאין למעלה כנזכר הרומניות כעלי נכש^ שכהם לפי

 :ה׳ וכסוד האנושי שכל. מן למעלה שהה דרכם להכין לשכל
ל ן ע ו מי ד  :הקרכנות מיני מן זולתו או ככש יהיה ר״ל .ה

ת כ רי ע ו ו צי  מערכה שם והיה ,עצמה כפני מצוה שהיתה ע
 שניה מערכה ואחריה ככקר, ככקר עצים מסדר שהכהן גדולה

 :כיומא(ל״ג•) כנזכר ,עצים גזרי שני סדור ואחריה ,קטרת של
שו ור,קדת  ,תככה לא המזכח על תוקד תמיד אש מלשון .א

ההדיוט מן להכיא מצוה מלמעלה יורד שאש אע״ם חז״ל .ואמרו

יהודח קול
 לט שאין לאמר הוראתו המשיך לאשר גיעס נתינה

 ,להקשתנו ההוריים המעשים סעמי ערך אה להעריך
ע דרכי גבהו כי פג  שגבהו וכ״ש ̂ מעשינו מדרכי ה

 כי אומר גזר ועהה .ממהפבותינו יהברך ממשבוהיו
 הוצג אשר למופבע דומה במלאכה הנעשה אין לעולם

 המשהדלים יצליהו.במעשיהם לא כן ושעל ,סבעו על
ם. שקדם ר כ  המעשים כאלו מושבע שזכר ולפי ז

 דמיון ידמו אמנם כי הורה לפבע, ייוחסו ההוריים
ם, לדברים הזק עיי ב פ  אלהים מעשי ואלו אלו כי ה

 יהפלא משניהם אהד ובכל ̂ ניתנו אחד ומרועה חיים
 בנתיבות מפגלוחס ומשפמי חנועוהם יודע הבלתי האדם

 ר״ל חתולדת, שיראה עד לתהו ויחשבס יושר
 ירומם ואז הפועל אל בצאתם מענינס הנמשכת ההולדה
 נהכנו לבדו לו כי ;היכולת לו וייחד וכו׳ מנהיגם

 משלו ונשא .הבל המה כי אדם למחשבת לא עלילות,
 ואחר ,וההולדה המשגל מעשה המבע מעניני זה על
 והכונס התורייס^ המעשים ענין לעומתו יתנשא כך

ה :מבוארת ת א ע ו ד ו  ממת השואל, פ' ז״ל כאמרס .י
ה: רצין והכל דם מלא ופיה צואה מלא  עד אחרי

ה א ר ת ך ש נ ו מי  :כדמוהך בצלמך שהוליד ר״ל .וכו׳ ד
ך א ר  על זה יורה אז ר״ל .וכו׳ ותחשוב הדבר י

ה כי נאמנה ותדע ,בו מסופק שהייה מה ת  עזרת א
 כמבואר לזה אמצעיה סבה להיותך ,ההיא היצירה

^ לחתימת סמוך השנית בהקדמה בחמישי פ ס  ה
. אמרם כעין ,העולם ישוב בך כוון ושהיוצר  מ

 ויהי אמר הוא כי דכהיב מאי כהנא א״ר ,השואל פ׳
 הם כי :בנים אלו ויעמוד צוה הוא ,אשה זו

 (וגנ״א מקורבים. לא האלהים מן מרוחקים
 נכונות שתיהן היות ועם ומקרבים). מרחיקים

תר: נכונה השנית מ״מ ה יו א ר ת . ו ש א  היורד ה
 בעצמך תמצא או :ברצון הקרבן לקבל מלמעלה

̂ הקרבן מתועלות אהד זה כי .וכו׳ אחרת רוח  
.העתידות בידיעת ממרום רוח המקריב על להערות

ושמא

ואהס השמים מן זה על נצטיינו לא כלומר .וכו׳ חיה א‘? ואילו
ם :להם עג ל הייה ,אלו מעשיהם רואה של י י או ר ה :הראוי ובמקום כמצוהו עבודות כל .כ א ר ת ש ו א : השמים מן היורד .ת

רות י



שלישי מאמרספר
 מוי תולדוו/ חם בי תדע ,נדולות אמתיו^'או חלומות או ,בה רגיל היית לא אחרת

 תמות אם בעיניך יקשה ואל .הגעת אליו דבקת בו אשר הגדול והדבר ,שהקדמת
 שהגיעח הנפש אבל. בלבד, הגוף כלות אם כי אין__מותך כי ,בו דבקת אשר אהרי

א. מן.המדרגה רוחק ולא ממנה ירידה לה אין ההיא המעלה אל הי  מזח ונתבאר־ ה
 אלא אלהים מצות לדעת אפשר ואי ,האלהים במצות אלא האלהים אל קורבה אין כי

 אלא קורבה ההם הדברים ובין בינינו ואין ,בסברא ולא בהקשה לא נבואה מדרך
 רבים היו אבל יחידים היו לא ההם המצות לגו מסרו ואשר .הנאמנה בקבלה
והלוים הנהנים אם בי היו לא ואפילו הנביאים, שהגיעו גדולים וחכמים

והזסנים
יהודה קול

ס ,דקרא בראשית נאמרו הראב״ע כיון לזה ושמא  ג
כ: סודות בעולות יש ע״ ת,, דו מי ע  הם כי תדע ל

 ההס המעשים ערי כל זה הוא כי ר״ל .וכו' תולדות
ת, אשר מ קד  הרוח על העולה כי דעת לכלל וקבא ה

ההיו תחל ר והדבר וז״א ,תהיה לא ג ש  דבקת בו א
 הגעתו שכוונת במה ממשבחך שנעשית ,הגעת אליו

 משמרת נשמור כי בצע מה האומר י הרעיון בגזירת לא
ססן לא דבר ם. יועיל לא ומלין י  אל בהגיעך ואז ב

 שקדם ההוריים המעשים ע״י העליונה ההיא המדרגה
 לוז אין :וכו' ־תמות אם בעיניך יקשה לא ,זכרם

. ממנה ירידה כו' ת, לאחר בו שכיון אאשר ו מו  ה
 לעולם בה שולע ההעדר אין לעד קיימת נאשו טאז
 בחיים לפרשועוד באנו ואם הכלה. בגוף ששלע כמו

 יורדת ואינה ההיא במדרגה עסו עולה שנפשו חייתו
 יוםי לר' מסכים היותו הדעת בתחלת יראה ,לשלם
 כי על בספרי שנחלקו במת עקיבא רבי מדעת ונונוה
כו', חולם או נביא בקרבך יקום  אומר שרבי.יוסי ז
ק עד ראה ע הי  להם שנתן עכו״ס עובדי סוף הגי

ם ולבנה חמה מעמידים אפילו ממשלה  ומזלות מכבי
 שנסש ממה כי ,מנסה כי ,מה מפני ,להן תשמע אל

 אמת נביא על סתם המורה כתוב של פשופו יוסי רבי
 קשה כי יראה לווי, שום בלא נביא שם עליו טיוחלס

 ולדעתו .המושגת משלימותו אמת נביא של פרידתו עליו
 שהסכימו הראב״ע גם כ״ד ס׳ בשלישי המורה נסה

 ה' דבר כי לאמר בשקר מתפאר נביא על זה לבאר
 הקב״ה שמעמיד ח״ו שם אומר עקיבא ר' אמנם .אתו

 מדבר אינו הא ,לעכו״ם ומזלות כוכבים ולבנה ממה
 נביאי להיות וחזרו מתחלה אמת שהיו.נביאי במי אלא
 אפשר שעדיין אלא .ע"כ ,וכו' עזור פן כחנליה שקר
זאת עלתה לא עקיבא רבי שגם ,הרי״א כדבר לומר

נחמד אוצר
ח ת רז ר ח ת vh :עהרה רוח עליך צלמם .א י א הי ח רגי  .ב

 עד גך היה שלא מה ה׳ לך גרא עהור רוח כי כעצמך מרגיש
ת או :כס לו דו ם בי :נכואה או הקודש רוח .ג ת ה דו ל  תו

ת מד. מ ד ק ה  סכסלהאפעש סם כי , שהקרנת ר׳לסקרגנוה .ש
 תעשו אשר הדנר זה וכמ״ש , ׳0 ככוך ולהראות עליון רוח

 50 כעיני סנכזה המשגל שענין וכמו .ה׳ ככוד אליכם וירא
 פניז כך ,הגופות וכריאת העולם ישוכ הכורא כו נתן והנמאס

 וזה. ,עד לענלמי הנפשות מקון הכורא כהם נתן סקרכנות
ר :האחרון ושלימותו האדם תיקון ב ד ה ל ו דו שר הג  בו א

ת ק ב אליו ד ת ו ע ג  דכקס אשר הגדול הדכר פשכיל אז ■ר׳ל .ה
, והגעת כו ו לי  וכשפע החיים כצרור נשמתך קישור שהוא א

ל :אלהיית א ה ו ש ק ז י נ י ע ס ב ת א מו ו ואתה .ת ל י ^ 
ם  הנוכעית למיתה תמוש לא ,ועד עולם ימים לאורך נולדת היו
 :העליון כאור קשורה ככר נפשו אכל ,כלכד הגוף כלות שהיא

ה אין ד רי . י ה נ מ ה, שום זו למעלה אין כלומר מ ד רי  כמו י
ע שהאדם שאחל ,האנושיים חיים שהם מגי לה.ו  שמתיו לחצי עו
 אין הזה לענין אכל ,נפשו צאת עד הזקנה ימי עם יורד שוכ'

א :עולמים לעולמי אחד כענין הוא אכל ירידה ל  מן רוהק ו
ה רג ד מ א ה הי  ירחק ולא משליחותו יפרד לא הנכיא כי .ה
 דרכו וישמור יאחז שכצדקתו עוד כל אופן כשום ממדרגהו

ע כל וכן ,ממעוא א :אלהיית השפע מדרגת אל המגי  ל
ה ש ק ה א, מן רחוקים הם אדרכא כי .וסברא ב סכר  ט ה

 הפכיי כאילו. הגופניי שכל כן לזה זה הפכיים והנפש שהגוף כמו
 :דרכם הכין אלהים ואך , הנפש כסוד שהם המצות לסכין
אין ו ו נ י נ ם ובין בי רי ם הדב ה רבה ה  שהדסד ומאחר .קו

 ולהכיףמצוחיו עליון דעת לידע חומר כתי שוכני לנו מאין כן
 כאשר המדרגה כשפל נצכים כהיותנו כי אף ,נחיה כהם אשר

ם מפוזרים אנחנו כגוי ס רך, לנו"נכיא:זמורה שאין היו  לולא ד
ה וממשה הנכיאים מן כנאמנה הקנלה  I נחיה כצלה אשר ע׳

א ו ל ם הי די חי בל י ם ■היו א  יתכן.שיעכור.עליהם ולא .רבי
ו :הסכמה ע י נ ה ם ש אי בי  איק מפי איש הקכלה,שכידינו ,הנ

לו :הנכיאים מד פי א א ו ו ל ם אם בי הי הני כ ם ה לוי ה ו
וכו׳

 על ראה פ^ הרי״א פס דפר אשר הדברים ואלה .האלהיח הזאת במדרגה שעלה למי ירידה שתהא לבו על
 דבריו אח וישמע ה' בסוד עמד אשר שהאיש שנאמין לנו חלילה כי ,כפשוסו שיובן ראוי אין הנזכר, המאמר
ה אבל .ובארץ בשמים י ומופתים אותות יעשה שקר שהנביא ולא ,לעכו״ס לנבא ישוב ,לה' לנביא ונתאמת  הי

ת  אותות שיעשה אדס יראו אס אף כי להיות, שא״א במה אף כמפליג בזה דבר פמרע״ה האלה החכמים דע
 המופתים כי עכו״ס, לעבוד פנים בשום אליו ישמעו לא הש״י מנביאי נביא יהיה כי ואף ובארץ בשמים ומופתים

 ראהישעל פ' העקידה פעל שכתב מה דרך על או .ע"כ ,וכו' בעצמו האמתי הדבר על חולקים שיהיו ראוי אין
ה; בדבר לפני צדיק ראיתי הראשון צביאור אולם שם. עיין צ״ג ר הז א ב ת נ ה ו כו'. מז  מן לנקפציו מקבץ ו

אין :עתה ועד מאז כונתו תמצית פרי כל זה כי ,והלאה זו ומן כ״ג סימן דבר מוצא ו ו נ י נ  אק כי .וכו' בי
ר, דור בכל מצויים הנביאים  עליו הרמז שהתחיל מה והוא חסרונו, את תמלא הנאמנה הקבלה כן ועל ודו

ו : שמה כמבואר ,'וכו לאבותינו שנתדמה התחבולה רואה אתה ואיך כ״ג ס״ס גאמרו ע י נ ה ם ש אי בי  ר״ל .הנ
ר פ ס רי [ כוו ] ה ג ״ שהיז 9 מ מ



הבוזרישלישי מאמרספר180
:ממשה פסקו ולא ,התורה נושאים היו אשר והזקנים

ר מ  יחנו ולא התורה שכחו שכבר אלא שני בית אנשי ראיתי לא הכוזרי א
 עמוני יבא לא מצות וכן ,בתורה כתובה שמצאוה עד הסוכה מצות

:התורה אבדן על ראיה וזה ,בתורה בתוב וימצאו בהם ונאמר ומואבי;
יודעים שאנחנו ;מהם יותר ויודעים חכמים היום אנחנו כן אם החבר אמר ח3

:מחשבתנו כפי כלח התורה
ר בן* מ : אומר אני כן הכוזרי א

ר מ  נשחטם; איך יודעים ההיינו קרבנות להקריב מצווים היום היינו אם החבר א
 נקריב ואיך ;ינתח נתחים ולכמה ;ונתוחו והפשפזו דמו וקבול צד; ולאיזה

 ב! חייבים שהכהנים ומה עליו; לומר הראוי והשיר ;ונסכו ומנחתו הדם נזרוק ואיך
 וזמניחה הקדשים; הכהנים אוכלין ואיך ;ותכונות ובגדים ומשיחה וטהרה מקדושה

;ספורו שיארך מטה זה וזולת ;ומקומותם
אמר

יהודה קול
ג׳ סימן ברביעי שאמר וכמו ,עמהס אמד בזמן שהיו
 ג״כ שיבא וכמו ,השיגום אשר החכמים להם והודו
 שסמס הגדולה כנסת אנשי על באסרו ס״ה סימן

:וכו' מסרוה ונביאים אמרו כאשר הנביאים אל קבלתם
לו פי א א ו  על לסמוך אלו הם כדאי ר״ל .וכו' לזיו ל
 P ; שזכרתי הזאת במדרגה היו לא אשילו קבלתם

 מעי התורה את נושאים וזקנים לוים כהנים שהיו
 על ;הקבלה שלשלת דרך משה עד לזה מזה השמועה

ובו' ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה אמרו דרך
לה; כנסת אנשי והם שני בית אנשי עד דו  כי הג

 שקר מנחילים היו לא כאלה כשרים אנשים חזקת
;התורה נושאים באמרו ירצה או .אחריהם לבאים

 להיותם התורה משעסי לבם על נושאים היו שהם
 החכמה שנושאי ע״ג סי׳ אמרו כלשון ;קדש סם ראשי

א :וכו׳ הצדיקים הם ל קו ו ס ה פ ש מ  למעלה מוסב .מ
 לא הנזכרות למדרגותיהם ההן המצות מסרו אשר כי

:בסיני עמשה קבלתם שלשלת נפסקה
ד א נ תי ל אי . ר כו'  כנים אס יודע איני ר״ל ו

 מהם אפר שני בית אמוי בשבחי דבריך
 זה לבד ;שקדם כמו משה עד בקבלה חורה תצא

ר מענינם ידעתי ב כ חו ש כ ה ש ר תו א ה ל ו ו ע ד  י
;מאז נפסקת הקבלה היות על ראיה זאת והנה .וכו׳

.בחמורות יעשו מה הקלה הזאת המצוה ידעו לא שאס
 נאספו השני וביום (ח׳) נחמיה בספר כתוב זה ודבר
 עזדא אל והלוים הכהנים העם לכל האבות ראשי

 בתורה כתוב וימצאו החורס דברי אל ולהשכיל הסופר
 בסוכות ישראל בני ישבו אשר משה ביד ה׳ צוה אשר
. ישמיעו ואשר השביעי בחדש בחג גו׳  נאמר ושם ו

 ונמצא העם באזני מפה בספר נקרא ההוא ביום (י״ג)
 האלהים כקהל ומואבי עמוני יבוא לא אשר בו כתוב

ר :וגו' עולם עד מ א נ או בהם ו צ מ ב וי ו ת .בתורה כ
ומואבי עמוני אצל כי ;בשניהם הזה הלשון נאמר לא

נחמד אוצר
ם מצד הם כדאי .׳1«כ י מ  קגלהם מל לסמוך ומסידומם י

 הקבלה בשלשלת איש ■ מג איש עתה ועד ממשה פסקה שלא
:ע״ה לבינו ממשה

תי לא גד אי שי ר ת אנ י בי כו׳ שנ  שאמר מה כלפי .ו
ה; מד ולוים מכהנים הקבלה פסקה שלא ש  סעדו מ

 שהיתה שני בית אנשי אפילו ראה שלא באמרו דבריו פי על
א : כולה התורה שכחו שכבר אלא אצלם מתמדת הקבלה ל  ו

עו ד ת י צו ה מ כ סו  שיעשו בתורה יש אם ידעו ולא שכחו .ה
ר ;סוכה מ א נ ם ו ה או ב צ מ ב וי תו ה כ ר תו  שכהניס הרי .ב

איו ,בפירוש בתורה הכתוב דבר אפילו ידעו לא והלוים  ו
:בתורה מפורשים הבלתי בענינים קבלתם על תסמוך

ה ס נ ו בן א נ ח ם אנ ם היו מי כ ם ח עי ד . ויו ' ו כ  לפי ו
 יודעים עדיין הגלות אורך עם היום אנחנו דנריך

 בשום מסתפקים אנו שאין מושבים; שאנחנו מה לפי ההורה
 :כולה שכחו כבר שני בית ואנשי ;בפירוש בה הכתוב דבר

י כן ך1 ר אנ מ  לכל יודעים אתם שהיום אומר אני פך .או
 שכמו שני ובבית בפירוש בה הכתוב מה הפחות
:לגמרי התורה

ז ם ג נו א י ם הי ם היו צווי ב מ רי ק ה ת ל בנו ר  לדבריך ר״ל .ק
ע ,שני בבית התורה ששכחו ע אילו ,בעצמך הג  הגי

 שבכתב התורה רק אתנו ואין קרבנות להקריב מה׳ הצווי לנו
 האם ;מאבותינו קבלה שוס זולתה ולא בידינו שהיא כפי הזאת
 שאמנם ,התורה מן עבודה מעשי ידיעת להוציא יכולים סיינו

ע חז׳ל בדברי הנזכרים עבודה סדר כל  איש בקבלה להם הגי
 ,לנו מנין אנו כלום ידעו לא שני בית אנשי ואם ;איש מסי

 שלא מאמר בעיניך זכו לא חז׳ל דברי כל שלדבריך ובודאי
; קבלתם שסמכו נאמן מקום להם הנחת ו לי  אמנו אין א״כ ע

ו ;מאומה יודעים הקכלה מצד נ י חי ם ת עי ד ך יו ם אי ט ח ש  .נ
 ואם ;חולין כמו רובם או גמורים סימנים שני אם הקרבנות;

ה :שרת כלי שיהא צריך הסכין איז ל ד ו  מקום בכל אם . צ
שה :בצפון או בעזרה ה מרךיו ר ה ט  ורגלים ידים קדוש .ו

ה :עבודתו חלל שא״כ עמא יהא ושלא ח שי מ ם ו די בג  כהן .ו
 כנזכר בגדים בשמנה או המשחה שמן של במשימה מתרבה גדול

ת :המקדש כלי מהלכות א׳ פרק גדמב״ם ו נ כו ת רוצה .ו
לומר

 : סוכה במצות תחלה שנזכר בחורה כחוב וימצאו בלשון יחד ענינם כלל אבג ;וגו׳ בו כחוב ונמצא נאמר
ו אם נץ נ י ם הי ם היו י ו צו  דרך לפנינו להישיר ובפוסקים בגמרא שנכתב מה לגו יספיק לא שהדין .וכו׳ מ

ת, לחוד: מעשה וצרוף לחוד המחשבה כי .מעשיהם ואופני חלוקיהם לרוב ;כהוגן עשייתם ו נ ו כ ת ו
איך :אלו זולת עניניס תוכן ר״ל
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:נביא או מכהן אלא זה נדע לא הכוזרי אמר

ט  האלהים שעזרם עד המזבח בנו איך שני בית אנשי ראית הלא החבר אמר נ
 מבלי מקריבים שהיו התחשוב ,החומה בנין כן ואחר ,הבית בנין על

:שיזדמן כפי סדר
ר ס מ  ̂ שכלית שאינה מצוה והיא ניחוח ריח אשה עולה שתהיה יתכן לא הכוזרי א

 מצות ידעו שכבר כ״ש , ובמצותו הבורא ברשות חלקיה כל שישלמו עד
:מזומן זמלמד מופלאה לחכמה צריכות ובלם מהסוכה, גדול שהוא ומה הכפורים יום

אמר
יהודה קול

ט ח בנו איך נ ב ז מ . ה כו׳  פלוחס גראשיח ו
 הלזדש ויגע ג׳) (עזרא הבית שיבנו קודם

 את ויבנו וגו' ואחיו יוצדק בן ישוע ויקם וגו׳ השביעי
 השביעי לחדש אחד מיום וגו׳ ישראל אלהי מזבח
 ואח״ב .יוסד לא ה׳ והיכל לה׳ עולות להפלות החלו
 ואחיו בניו ישוע ויעמוד וגו׳ השנית ובשנה שס נאמר

 וגו' האלהים בבית המלאכה עושה על לנצח וגו׳
. ה' היכל את הבונים ויסדו ו' ג  השכינה ואחר ו

 ושבי ו') (שם כאמור הבית, בנין השיגו להם שהיתה
 בל וזכריה נביאה חגי ומצלחין-בנבואת בנין יהודיא

ם מן ושכלילו ובנו עדוא  ושיציא וגו' ישראל אלה טע
 כמבואר המומה בנין השיגו ואח״כ .וגו׳ דנה ביתה

ב׳): נחמיה בסאר )
D השכל ר״לשאין שכלית. שאינה מצוה והיא 

 בשכלו אדם יוכל א״כ ואיך עליה מורה .
 ילך זו בדרך יורנו מורה בזולה עניניה לסדר והקשתו

ש :בשלמות בעשייתה ״  לחשוב אני סבותי .וכו׳ כ
 הם הפסקא סוף פד האלה הדברים כל כי מחשבות

 אצל החבר אמר נתאחר בטעות וכי ,מכר של דבריו
 הזה והמקום נתאחר ובטעות ,׳וכו שיודע ומי אמרו
 לפי שהרי ,המלך זה שיאמר טעם מה כי ,לו ראוי
 לאמר בדעתו מחזיק עודנו הדברים המשך סדר

 הסוכה דין ואפילו התורה את שכמו שני בית שאנשי
 מפיק דבר ישמע בטרם לפתע פתאום ואיך ,ידעו לא

 מצות ידעו שכבר ויאמר צד אל מצד יהפך לשאלתו
ט׳ גדול שהוא ומה הש״י  שקטה נחה כבר אם ועוד .ו
 להוציאו שנית החבר על יוסיף כי בצע מה בכך דעהו

ד  בתורה הדקדוקים אלה שיודע ומי באמרו דפיו מ
 על גזרתי ק על ,וכו׳ הסוכה עשות ממט היעלם
 מעט מעט המלך לב את המושכים החבר דברי היותם

 יקשה כי תשמעני לא אתה אם אך .כמשפט כונתו אל
המלך כשמוע כי יאמר כמת ,הגירסא לשנות בעיניך

נחמד אוצר
ת לומר ח ה הענינים מ די מ ה: וכדומה השרת וכלי מ  לז

ח  ;מנביא או ,מזבח גבי טל כבר בטצמו ששמש ,מכהן נ
ט ת הלא נ אי שי ר ת אנ י בי ך שנ ו אי נ ח ב ב מז .ה

 ואחיו יוצדק• בן ישוט ויקה נאמר ג׳ בטזרא
גו׳ כהניה1  החלת היה וזה .ישראל אלהי מזבח את ויבנו ו

 לה׳ טולות טליו ויטלו ונאמר הגולה מן כשטלו תיכף מטשיהם
גו׳ ולערב לבקר עולות  השביפי לחדש אחד מיום ונאמר .ו
ם) עולות להעלות החלו ש ה׳(  שהיו במקרא מזה ■ הנשמע .ל

רה, כתוב ממנו דבר ושמצאו העבודות בסדרי מסופקים תו  ב
ה, במצות אח״ז שנאמר■ כמו ה  סדר נביא איזה להם שהגיד או ס

ד :יעשו כיצד העבודה ם ע ר  הקרבנות בזכות .האל׳וזים שעז
לו, הבית לבנות ) (שם כמ״ש כו  ומצלחין בנין יהודיא ושבי ו׳

 סעס מן ושכלילו ובט עדוא בר וזכריה נביאה מגי בנבואת
גו׳ ישראל אלה / דנה ביתה ושיציא ו ו ג כ ו את׳  החומה לבנין זכו ו

 כלל נזכר לא ובעבודתם במזבח הנה .ב׳ נחמיה בס׳ המבואר
ב :הבית בגנין שנזכר כמו נביאים ע״פ שהיה שו ח ת ה ו . תי  ש

ם בי קרי לי מ ב ב האם .סדר מ ט מ ם עבודתם מעשה שכל ת  הי
שב שאמה כמו ,כלום ידמו ולא להם המדומה כסי  ששכצוו ט

: בבית התורם שני
D א ה ל הי ת ש . ן כ ת ה י ל ת עו ש ת ■ריח א חו  א״א גי

 לא •והם לה׳ עולות שהקריבו הכתוב עליהם שיעיד
א ידיעתם: העדר מפני כהוגן נקרבו הי ה מזגזה ו נ אי ת ש לי ב  ש

ג שהשכל מצום העבודה מעשה אין .כו׳1 חיי  שאע״פ שנאמר מ
ש התורה מצד ידעוה שלא ל מצד אליה הגי » א: ה הסבר  ו

ר עו שבב ד ת י צו ם יום מ רי מוו ש חג קודם שהוא .ה  הסימ
 ♦ע מהכ״ס ובסדר ,ביומו יום דבר הקיבנוח הקרינו והם

ץ גשום אותו משיג השכל שאין ומניניה רבות עבודות  , ש
שתלת: שמיר עניני במו השפל, מן הרבה רחוקים ואדרבה  מז

ה מ א ג הו ל ש דו ה מן ג כ סו  בקג^ז שידשם או ובודאי .ה
 סוכה ,מצות טהס היפלח זה כל ידעו ואס ,הנביאים מפי או

ך הקלה, אי ת אל הגיעו הי^־ הכתוב סיפר לא ו ד מ  יזהכ^ס ע
ה מלוח להם נגלה איך וזכר ,אותם ידעו ומאין נ » מ ו י ג  ו
ה :ה׳ בקהל ומואבי עמוני מ כ ח ; ל ׳ ה ה א ל פ  נ

סן «פלמד ו דנ5 הגדול הכהן להרגיל .מו ה ת1נו4« ס ^5: « ׳
י פ ו

 הפין , שני ביח אנשי -מחכמח החבר הודיעו אשר אח
שין פל נאמרו בענינס■ עוד הפליג כן ועל ,אצלם מזוםס. העלם ענין היה חכמק מהעדר לא כי לחשוב לבט אה

שימזס וח5מ מהם נעלמה איך ונפלא זר דבר זה שהיה כה, י  ■דברי© בידיעת שלם לבם והיה הואיל בסו
. ממצוה יוחר מופלאה לחצמה צריכים ו ם, נעלמה זו שמצוה בסברחו מחזיק היה עדיין אולם ז ה  א6א מ
ה להרחיק חבר של דברו בוא עח פד ■ופלא הפלא בו מחפלא שהיה שכח בפסקא וכל מכל מלעחו ז  ומן ממ

ר שאמר ומה .והלאה זו ב כ עו ש ד ת י ו צ ם מ ם יו רי פו כ  כמו העלמו ענין בכחוב מצינו שלא מפני הוא ,ה
כה. במצוח זה שמצינו , ככחוב הסכות חג אח ויעשו ג') (עזרא שנזכר ממה לחעוח ואין הסו ו׳ ג  ואיךא״כ ו

ה עדיין אמנם כי .שנים בקרב כן אחרי מהם, נעלמה כי שיאמר למפקפק מקום יונח מפקפק אדם לב הי
טה מג כי לומר ה עלוהם בשחלה עשו אשר הסו , קרבן הי ג ח ג ר אע ויעשו שם אמרו ענין היא ושזה ה

קסומה
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א ר ס מ  הסוכת ־עשות פמגו היעלם בתורה הדקדוקים אלה שיודע ופי החבר א

:ומואבי עמוני יבא לא ומצות '
ל סב מ  :בתורה כתוב בוימצאו בהם) (נ״א נאמר מה כן אם זכוזרי א
ג ר מ מ  כתב אבל לנסתרות הרגיש לא המקרא שכותב הוא הברור הטעם החבר א

 מאלהים שקבל מחכמתו מיהושע העתיק ולא הגלויות, המפורסמות
 בעבור המילה ויום השמש עמידת ויום הירדן עמידת יום זכר אבל דבר, וממשה
 לא ושלמה ודוד ושמואל וגדעון ודבורה שמשון מספורי וכן ,ההמץ אצל פרסומם

 שלמה מדברי זכר אבל ,דבר בתורה מהמעשים להם שהיה ממה .ולא מחכמתם זכר
 מאז חוץ הנפלאות חכמותיו מכל זכר ולא הגדול, ועשרו הגדולות סעודותיו
 עם חכמתו אבל ,ההמון במעמד הדבר שהיה בעבור ,זונות נשים שתים תבואנה

 המפורסם הדבר אם כי לזכור הכותב בונת היתה לא כי , זכר לא וזולתם שבא מלכת
עם, כל נשאוהו אשר בחמץ מנשאים היו) (נ״א אשר המיוחדים הדברים אך ה

אותם
יהודה קול

ם יוס ועולת ככתוב הסוכות  פולס כן ואמרי וגו' ניו
גו', ה׳ מועדי ולכל ולחדשים חמיד  אשר זו הלכה כי ו

 שיורה וכמו ,בסוכות ישיבתם על היתה מהם געלמה
 בסכוס ישראל בני ישבו אשר וגו׳ כתוב וימצאו אמרו

I :וגו׳ במג
כו/ שיודע ומי  בדפחן זאת תעלה איך ר״ל ו

הקלה: הזאת המצוה העלם להם לימם
ג ם ס ע ש ר ד רו ב ה אל וכו׳־ ה כונתו, בכלל יביס ז

 כי להזכיר לבו שת לא המקרא שכותב
 ראויים בעיניהם והיו להמון המשורסמים הדברים אם

ה הטעם ומן ,להתנשא  החכמות עניני הכתוב הסתיר ס
 נסבה היתה וזאת ,ההמון ינשאום לא אשר והסודות
ונו׳ כתוב וימצאו אמרו רמז זה ואל .ממנו לאבדתס

 אשר ,נשלא בשרסום ההוא לדבר מרדתם על להורות
 על שיורה לא ,המסוארים בכלל זכרונו בא זה משני

 העתיק ולא :מהם ונעלם נכסה שכבר דבר מציאת
ט' מיהושע ק לא המקרא שכותב ר״ל .ו ת ע  מעניני ה

 רק וממשה, מאלהים שקבל מחכמתו דבר יהושע
 הירק עמידת השחיקה: בבגד והנניע כסה הכל

ם המילה איחר וכו׳'. שה, קודמת היותה ע  כי במע
ן : יותר מופלג שפרסומו מה להקדים רצה שו מ  ש

ם .וגדעון ודבורה .עליהם לימשיבותו שמשון הקדי
 מנשאים היו אשר המיוחדים הדברים אך

. '» ה ו מנ  החכמות בעניני המיוחדים שהדברים לומי ה
ה לא סגולה יחידי אותם מנשאים היו אשר א  כותב ר

 וזאת ,להמון מפורסמים היותם בלי על לזכרם המקרא
ה _ ח הי

ר ה .שלמה' חכמת מנין ג׳ א' כמלכים ^ הי ר ש ב ד ד ה מ ע מ ן כ מו ה ט .ה  (שם)וכמ״ש ,לכל מפורסם שהיה לפי מכר ל
ל :המלך מפני וייראו המלך שפט אשר המשפט אס ישראל כל דישמטו ב תו א מ כ ם ח ת ע כ ל א מ ב ) (שם שנאמר .ש  ומלכש ט'

א1 ת, לנסותו ותכא ה׳ לשם שלמה שמע שומעת מ דו חי גו׳ שלמה חכמת כל ,אה שגא מלכת ותרא ונאמר ג  גס היה ולא ו
D מוד n : שם מצרים ומחכמת קדם כני כל מחכמת שלמה חכמת ותרג אומר הכתוג שהרי ,חכמותיו שאר .מי^לתם) (  ,ה׳
ר שום ככתוב נזכר מא תיו מ ר :מחכמו ש הו א או ש ל נ ם כ ע  כדעת שלא נודע וככר .העם כעיני נאגדל זה שכעכור .ה

ם דעה ההמון ע אמר וככר ,השרידים החכמי ם, הפכים שני והחכמיה הדייניה ופסקי כתים נפלי שפסקי כעלהסמ״  ה
ם שנשאוהו החכמות ר ענו ם נ ספק להמון נגלו אילו היחידי ם מלעיגים שהין אין. ה  לכלוה! נמשב שלמה היה ולא שכלם לקוצר נ
־ המדוש כעניני וכן .בעיניהם י ם, מיוחד י מי כ ח ה מכל לכל מפורסם שיהא ככהונ גזכר לא לכן ל ני מי ס׳ היו אשר מ ח מי הי

מנשאי®.

נחמד אוצר
א י © מ ע ו ד ו ה שי ל ם א קי  הקרכמת ממעשה ר״ל .הדקדו

ם: מכהנים שעכ״פ הכפורים. יום ועבודת עו ד י
ם ל ע ו מי נ מ ת מ שו ה ע כ טו  נאספו השני וכיום שנאמר ,ה

ס «&שי גו׳ והלוים והכהנים העם לכל האנו גו׳ כתוכ וימצאו ו  ו
שט ס, ישראל כני י כו ס ם ידעו לא וכי כ הני  מצוה הנ

:כפירוש כתורה הכהנכה
ם ב0 ה בן א ד מ מ א ם נ ה ם .ב או :נכהני צ מ ב וי תו  כ

ה ר תו  אותה ידעו לא ולמה ,סוכה מצות אצל .ב
ם מי כ :ה

vh. SO ש י ג ־ ת מ דו ת ס  לכתוב דמהו נהן לא בלומר .לנ
א שכדור לשרידים שידוע מה הנסחרים מגינים  ההו

ם: ל !לגזכאי ב ב א ת ת ב מו ס ר פו מ ת ה ו י לו ג  ,ההמון bל . ה
 נשאח הנסהרוח אמנה ,ראיה צריכץ אינן שסמפורסמוס ספני

מ נקכלס : חצמי א ר ח א ה ל ק ו תי ע ע ה ש הו תו מי מ כ ח  מ
בו׳ י בי .. ו ז  חכמה כדברי העמיק הרחיב הוה פהנכיא ספק ^

ה ח סו . : רבו וממשה מאלהיס שקבל השורה כ ן ד ר הי ת ד מי  ע
 ביהושט וכנזכר ,אחד נד מלמעלה היורדים הירדן מי שעמדו

ם :ן־ז ת ויו ד י מ ש ע מ ש  עמד והירח השמש וידום כמ״ש .ה
) (שה ם :ו׳ ה ויו ל מי ) בגלגל(שם יהושע אוחם שמל .ה  ה'

ה המילה שענין אע״פ1  עמידת נס צירך השמש עמידח קודס פי
ס והיה נס ג״כ שהיה הירדן ממידה אל השמש ד ם .שמלו ^  ג
ם פניני ־סשני סי  : המילה ק להמון יוסר מפורסמים היו מ
בן די ו מו ס שון מ מ ט׳ ש  עליהם ה׳ ככוד אלו שפל מאחר .ו
 והכחוב ,החכמה בסודי נפלאים דברים היו יהכןשלא לא ורח
א :כולו ההמון אצל שנתפרסמו מעשיהם רק זכר לא ה מי מ  מ

ה הי ש ם ' ה ם ל שי ע מ ה ה. מ ר תו אי כי ב ד  מעשה אנשי היו מ
ך זולהם מכל יוחר התורה במצות אי  חסידותם מדה נזכרו לא ,'ו

מה מהנו ה, מדקדקין היו מצות וכאיזה וע רכ  שנמצא וכמו ה
ם, הש׳ם חכמי. מחסידות מספרים בתלמוד די שסי  וכמו צ

ץ :והכריו דוסא בן הגינא רבי סעשי אז חו ה מ אנ ב . ת כו׳ ו
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 מהנבואח הצחות והמליצות מהם, המעט אלא ממנו, אבדו כלם היחידים אותם

 מדברי כתב לא ובן דבריהם, וצחות עניניהם יליקרת ללמדם אדם לבני שערבו
 במת ;מפורסם יום הסוכה עשות יום והיה .בהמון המפורסם אלא ונחמיה ■ עזרא

 . עבות עץ ועלי תמרים ועלי הדם ועלי זית עלי בעבור להרים ועלו העם שחרדו
 t הסוכות לעשות וחרדו וההמון הארץ עם ששמעו ר״ל ,כתוב וימצאו שאמר ומה
 ענין להגדיל הכותב וכיון גדולה, שכן כל קלה מצוה מהם אבדה לא היחידים אבל
 מעשת יום שהיה מפני והמואביות העמוניות שגרשר ב־יום היון כאשר ,ההוא היום
 שאומת סבור ואיננו ,מאד עד קשה דבר והוא בניהם אמות את .העם לגרש גדול

 פרסום ועל ,הזאת הסגולה זולתי לאלהיה, הזאת כעבודה תקבל עכו״ם האומות מן
 לא אל הארץ עם אל הקורא הניע כאשר כי ר״ל ,כתוב וימצאו אמר הזה המעמד

:ההוא כיום גדולה תרדה והיתה העם חרדו ומואבי עמוני יבא
אמר

יהודה קול
ם נסכה היחה ל ב ו ש ד ב ו א נ מ / מ ו כ  זה ומעין ו
 איך המלך לשאלת כי ,ל״א סימן ברכיעי דברו היה

 שהספרים מפני לו השיב ,'וכו החכמה ספדי אבדו
 עד וכו׳ אדס מבני היחידים־ אותם יודעים היו ההם
 אם כי נשאר ולא חכמתם ואבדו היחידים ואבדו אמרו

ת רו התו  ויודעים אליהם צריכים ההמון אשר סארי'
 בהם ומתעסקים אותם וכותבים העם רוב אותם
לו :וכו׳ הרבה ע ם ו רי ה  נחמיה בספר ככתוב .וגו׳ ל

ם :(ח׳) ו שו בי ד ג ת ש ו י נ ו מ ע  כאמרו(שם .וכו׳ ה
 מישראל: ערב כל ויבדילו התורה את כשמעם י״ג)ויהי

ר מ או א צ מ י ב ו ו ת  לא כי נ״ד סימן כתבתי כבר .כ
 לאמר בכתוב אליו המיוחד הלשון בזה להזכיר חשש

, בו כחוב ממצא גו'  שם המוזכר הלשון לו שתף רק ו
ם הסכמים שאר מקרה כי נאמר או .סוכה אצל  ג
 דעתם סמיכת רוב מצד אלה בכמו לפעות יקרהו הוא
 יסעה אשר זה הלא .בפיהם השגור הכתוב לשון על

 העומר מלא באמרו י״נו פ׳ בראשון המורה בו בכיוצא
ם, שני שם לו נתערבו כי לאחד, קי סו  והרלב״ג פ
 ה׳ פרק וסוף ב׳ פרק סוף מלחמותיו מספר ברביעי

ם נכשל  כי ה' אודך ישעיהו מאמר לדוד ביחסו פעמי
י אנפת  כיוצא הראיתיך כבר1 ,ותנחמני אפך ישוב נ

:שקדם במה בו
א בי ת ש

נחמד אוצר
 בידי® ואין ממנו נאבדו ולכך ,בעבורם אוהו מנשאים

א :מחכמותיו ל ט א ע מ ם ה ה  :בק־לת שנאמר המעש זה .מ
ת צו לי מ ה ת ו חו צ ה ה א בו הנ בו מ ר ע בני ש ם ל  וכן .וכו׳ אד

 צהות מליצות בו שיש הקודש ברוח שנאמר משלי סשר העמיקו
 השירים שיר אם ישראל סכמי נחלקו מידים ובספ״ג .מנבואה

 שמעון ר׳ בשם בתוספתא ואמרו .הידים את מעמאין וקהלת
ש, ברוח שנאמר מפני, הידיס אס מעמא השירים ששיר  הקוד
 של מחכמתו אלא שאינו מפני הידים .אח מטמא אינו קהלת
ם .שלמה  כתב הטומאה אבות מהל׳ ו׳ הלכה בפ״ט והרמב׳
ס השירים ששיר  אבל ,חכמה דברי אלא אינן שניהם קהלת וג
ם^ את דמטמאין פסק ס דמשנה כח״ק והיינו הידי  ומשמע .דידי

פ דס״ל  ולדברי .הקודש ברוח אינם הידיס את שמטמאין דאע׳
ה :נאמר הקודש ברוח משלי הכל מ רדו ב ח ם ש  הכתוב .הע

 מצות קיום על וחרדו ה׳ במצות נדבקו כולו ההמון איך מספר
ה :סוכה מ ד ו מ א או ש צ מ ב וי תו עו ר״ל כ מ ש ץ עם ש ר א  ה
 זס היה לא שלהם ,והלוים הכהנים כלפי זה נאמר לא .וכו׳

 לא שהם סתורה דברי השומעים הארן לעמי רק אך ,מציאה
ן :אויביהם בארן עבדים בהיותם מזה ידעו כיו ב ו ת כו  ה

ל די הג ן ל ם עני א היו הו  לספר נתכוין נחמיה ספר הכותב .ה
ש :ולולה סוכה במצות להתעסק כולו ההמון מהשתדלות ר  לג

ם ע ת ה ת א מו ם. א ה י נ  כבשו איך המם מצדקת ספר ב
עכ׳ז לבניהם אמהוח שהיו נשיהם על רחמיהם  ,אותן גרשו ו

 והנולד נשים כל להוציא לאלהינו בריס נכרת ועתה וכמ״ש
כלכרן כן ויאמרו גדול קול הקהל כל ויענו ונאמר ,מהם
) (עזרא לעשות עלינו א :י׳ הו ה דבר ו ש ד ק ד ע א כו׳ מ ,ו
 גירוש ענין הלה איך המכר על מאד אני חמה כמסיש אמר

ל ומואכי עמוני יבא לא בתורה כתוב שנמצא במה הנכריות סנשים ה  עמונית ולא עמוני בישראל רווחת הלכה והלא ,׳ה ק
 נטמס בן היה ורנמעם ,ע״ה המלך דוד נולד ומזרעה המואביה רות נשא בועז והרי ,הערל בם׳ וכנזכר מואכית. ולא מואבי

 כתוב ונמצא הטס באזני משה כספר נקרא ההוא ביום אמר בנחמיה הכתוב והלא .בירושלים מלכים וזרעו הוא והיה העמונית
גו׳ ומואבי עמוני יבוא לא אשר גו גו׳ בלאם ישראל בני את קדמו לא כי ו  ,מישראל ערב כל ויבדילו התורה את כשמעם ויהי ו

 לו שה^ס העמוני מטוביה והולך שמספר וכמו ,להם בקהל יבאו שלא ומואב מעמון שהיו שבישראל •הזכרים הגרים דהיינו
ה כ  שכת חלול ענין מספר זה ואחר ,זאת על אלוה לי זכרה נחמיה אמר וע״ז ,למון כליו כל את שהשליכו אלהים בבית מ
אין בישראל מ־אס / אלהי לי זכרה ג״כ ואומר זה תקן ו ו ג ס נאמר ושוב ו גו׳ ההם בימים ג  נשיסאשדודיוס היהודים הושיבו ו

ם ואריב ונאמר ,מואביות ממוניות אס לבניהם בנותיכם התנו אם באלהים ואשטעס ואמרטם אנשים מהם ואכה זאקללם עמ  ו
גו׳ ישראל מלך שלמה חנוא אלה על הלוא ולכם לבניכם מבנותיהם השאו ם עד ו ^ אותו ג טי ה ת הנשים ה  מבואר והנה .מכריו

ה ה הנולד ובנו כמוה נכרית דולד דקיי׳ל נתגיירו שלא נכריות נשים שנשאו מפט הוא בהם שהיה והמון ■ המרי ט ס  איוו ממנ
גו׳ בנך את יסיר כי אומות ‘בשבע בהם תתמתן לא מדכתיב ויליף .ס״מ ובקידושין ,כ״ב ביבמות וכנזכר דבר לשוס גנו  וכי ,ו

 וילדז קרינן תהיה כי דקרינן היכא לו וילדו וגו׳ לאיש תהיינה ט מדכתיב דריש ולרבק ,שמעון לר׳ אומות שאר לרבות יסיר
d ס׳ p ,שם עיין ז i נאמר ( ם׳ א( ר עז  מעמי והלויס וסכהניס ישראל העם גנדצו לא לאמר השרים אלי נגשו אלה וככלות ב

הארצות .
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ד ר ס מ  J אמתתח bp המורח הקבלה מאיכות טעם* לי שתביא אני רוצה הכוזרי א
 מהזקנים שנה, ארבעים שגי בית אנשי עם התמידה הנבואה בי החבר אמר □ה

נסתלקה הנקנית שהנבואה ,ראשון בבית שהיתה השכינה בכה הנעזרים
 כמו ,נדול כה ובעבור מופלא בעת אלא לה מקוים היו ולא ,השכינה בהעתלק

מעון בעצמם הם אשר , להם והדומים ואליהו מקוים שאנחנו והמשיח 'ומשה אברהם
בשובם להם) (לא ״לעם ונשאר .הנבואה מדרגת הנטצאיס יקנו ובהמצא□ ,לשסר־נח

נחמד אוצר .
 העמוני היבוסי הפיזי החחי לכנעני כתועבותיהה הארצות
 ,ולבניהם להם מבנותיהם נשאו כי והאמורי המצרי סמואכי

 להוציא לה׳ ברית וכרסו כולם ובכו הרבה חרדו זה ועל
 בסוף הנזכר עצמו הי:נין והוא ,להם הנולד בניהם ׳עם מנשים

ה. מי ח  לא במקרא הזאת החרדה שתלה החבר ראה ומה נ
 הכוזרי קושיית לישב יש שאעפ״ה ועם־היות ומואבי. עמוני יגא

מן סי  עמוני יבא לא כתוב ונמצא שנאמר במה זה שלפני ג
ן עמי כנגד רק נאמר לא שזה וגו׳ ומואבי אי  מזה ידעו שלא ה

 קהלם מקרב והמואבים העמונים הגרים הבדילו ולא מדיין
ם לטוביה שנתנו עד קו מ  לו שעמדה וזה ,ה׳ בחצר העמוני.

 מקהל טוביה את להבדיל עמי הארץ עמי כל שהסכימו לנחמיה
 שלא הם החבר דברי עכ״ז אבל הקודש מחצר ולהשליכו ה׳

*); בדקדוק, ע צ׳ ו
ד ם לי שתביא ס ע ת ט כו אי . מ ה, ל ב ק  לי שתפרש ה
,להשתלשל התחילה עת מאיזה הקבלה ענין ^
 שתהיה לה ההשחלה היתה ומאין ,שני מבית או ראשון מבית אם

ה :הדורות סוף עד אליכם הגיעה וכיצד ,נאמן במקום ר מו  ה
ה על ת ת מ  : סופה ועד מתחלתה לספק מקום יהא שלא ־. א

ה י ס ה כ א בו ב ה ה ד מי ת כו׳. ה  הקבלה שהתחלת היות עם ו
 משם כי תדע אבל שני, מבית רק אינה שאצלנו

 מתמדת הנבואה היתה שעדיין מפני ,בדיקה צרי־ אין ולמענה
ם :בהם ה ארבעי  :המאמר מזה ל׳׳ט בסימן כנזכר .שנ

ם קני הז ם מ רי עז ה הנ כ ה ב נ כי ש  חגי שהם שהזקנים ר״ל .ה
 ראשון בבית נבואתם כבר צןנו עזרא) (שהוא ומלאכי זכריה
 הרבה שהיו מצאנו כאשר ,גלותם עם מהם נסתלקה לא ועדיין

 ורבים כמ״ש ,הראשון הבית שראו מאותם השני הבית גתחלת ^
 הבית את ראו אשר הזקנים האבות וראשי והלוים מהכהנים

) גדול.(עזרא בקול בוכים בעיניהם הבית זה ביסדו הראשון '  .נ
 שנים ארבעים עד נבואתם נמשך נביאים השלשה שאלו ויתכן
 נפטר ארבעים בשנת כי הראב׳ד קבלת בספר וכמ״ש ,שני לבית
ה זכריה וחגי הסופר מזרא מלאכי(וז  שמלאכי השוברים בשיטת ו
ה :עזרא) אינו א בו הנ ת ש י קנ  ששכן האלהי השפע היא . הנ

טן המובחר במקום הקדום בבית ק ב  ,עבודתן בסדר ישראל כל ו
 הנבואה שתהא ישכן לא בי ,נבואתם הנביאים כל קנו שמשם
 שלא הראשון הבית ובזמן ,ישראל בארן לא אם לנביא מגעת
 השכינה והיתה קיימים והכרובים הארון והיה כלום להם חכר

ק : י׳׳ד סימן ב׳ במאמר זה נזכר וכבר ,בישראל ל ה ס ה  ב
. ה נ י כ ש  שני בבית חזרה לא ושוב בחורבנו ראשון בבית ה

 נבואתם עם שנשארו השרידים מלבד כולו הכלל על שוכנת שתהיה
א :ראשון מבית ל ם היו ו ה מקוי א ל ל ת א ע א ב ל פ והיא , מו

מעט)

שתביא סד

אל
יהודה קול

 איכוש .וכו׳ מאיכות מעט לי
ק הוא■ הקפלה  כמו השתלשלה/ או

הנמשכת: בהשוכה שיתכאר
H D י ה הנבואה כ ד מי ת  התבאר כבר .וכו׳ ה

 בלשון משמש זה וכי .ל״ס סימן למעלה זה
 הנבואה אשר זה הוא המבוקש הענין אמר כאילו ;יאשר
כו׳. א, בלשון ישמש או ו ה  למה מעם כמתן והוא ד

 להמעימו בא ועתה הקבלה, אמתח למעלה שהונח
 בכת הנעזרים מהזקנים :יזכיר אשר אלו בדבריו

 שני הס .וכו׳ הנקנית שהנבואה וכו׳ השכינה
 נבואה האחד ,י״ד סי׳ בשני זכרתי אשר הנבואה מיני

 הנמצאת השכינה בכח העוזרים שני בית בזקני נמשכת
 זוכים שהיו נקנית נבואה והשני ,ראשון בביש מאז

 ספק בלי והיא ,ביניהם השכינה המצא בעת אליה
 מהזקנים ומ״ש .הראשונה מן יותר מעולה מדרגה

ם נקשר ,וכו׳  כי שיעורו ויהיה .הנבואה כי אמרו ע
 בבית שהיתה השכינה בכת הנעזרים מהזקנים הנבואה

 ועזרא זכריה מגי הם והזקנים ,וכו׳ השמידה ראשון
 הורה .מופלא בעת אלא :בסמוך שיזכיר וזולתם

 מה והוא ,הנבואה הגעה אל מבוא לזמן יש כי בזה
 נבואת על ח׳ פרק ראש בשלישי המורה אליו שרמז

 עליו לחקור שצריך מה מכלל ,וז״ל במרכבה יחזקאל
 במקום וקשרה וביום ובחדש בשנה המרכבה השגת קשרו
 אץ דבר שהוא יחשב ולא מנין לו לבקש שצריך מה שזה
ח ובעבור :ע״כ ,לו מנין  צדיקים כי .וכו' גדול כ

 לדוגמת ,ית׳ לשכינתו המרכבה הן הן כאלה גמורים
 הביש בזמן עליו תופף השכינה כבוד שהיה הקודש ארון
ד, סי׳ בשני שכתבנו וכמו ״  בעל מדברי ידעת וכבר י

 והלוחות הארון מצד כי נ״א) פ׳ ג׳ (מאמר העקרים
 האלהי הרוח מתהפך היה עליו שורה שכינה שהיסה
איי הרוח שורה והיה המתהפך השמש ניצוץ כדמות ט  הנ

 f שבארון מה בדמיון מה הכנה בו שתמצא האיש על
 בלוחות הכהוביס התורה דעות פו שימצאו החיש והוא

 מסכים קצהו אפס כי ,שמה יעויין וס׳ כאמח הבריח
 אמרו והנה .ג׳ סי׳ ברביעי זכרו ויבא לכונתנו מאד

ר ש ם א ם ה מ צ ע מעין הוא ,לשכינה מעון ב
אמרו ר :שלימה גאולה שתהא משיחנו בביאת בו ע ב ח ו ל כ דו  . ג

 עבודם סדר לנו ואין בגלות שאנחנו הזה בזמן אפי׳ עצמם מצד עליהם שורה השכינה שתהא כדאים שיהיו מופלאים צדיקים שיעמדו
עון :הנבחר ובית ה מ נ כי ש ם : הבית בזמן בא״י הם וכאילו ישראל כלל כנגד ושקולים ,מרכבה .ל א צ מ ה ב ו ו נ ק ם י אי צ מ  הנ

ת רג ד ה מ א בו  מן שקנו לנבואתם שבירושלים הנביאים כל זכו שאז בירושלים הקדוש בבית השכינה היתה שכאשר כמו ר״ל .הנ
ר :עליו כשוכן השפע מן נבואתם המשיח ממדרגת למטה שהם נביאים שאר יקנו כן ,בביס השוכן השפע א ש ם ונ כו׳ לע .ו

חמנ:
 ונמגן יג העדנ שהרחיקו והיינו ,גרולה תרדה שהיה יק אהל ,טני9« יטא לא הנחוג ם8מט הנשים שגירשו י3הח ניגרי נמלא לא 1*

m נחגיירו כלא מטפס הגשים: ■
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 דןחכמים המון היה שגה הארבעים ואהר .וזולתם ועזרא וזכריה הני הבית אל

 סמכו זרובבל עם שעלו והם ̂ מרוב יספרו ולא ,הגדולה כגסת אגשי הגקראים
 ואחריהם .הגדולה כגסת לאגשי מסרוה וגביאים אמרו כאשר ,הגביאים אל קבלתם

אנטיגגוס ואחריו .וחברים מתלמידים בסייעתו שהיו ומי גדול כהן הצדיק שמעון דור
איש

יהודה קול
ס החכמה שנושאי פ״ג סימן אמרו ם הצדיקים ה  וניניה
ה כלל הזה המקום מן הוצא ועתה .הככוד כסא סנ  ה

 y כישראל השכינה המצא בזמן נכיא שם שיהיה יש ט
 באחד יתכן וזה ,מהם העדרה כזמן ג״כ נביא ויש

 הנמצאת השכינה מכח נעזר בהיותו האחד .אניס משני
ס מאז בימיו  השני ̂ בהווה נמצאת בלתי היותו ע

 יאה שכמו לאלהיו הוא קדוש תמים צדיק איש בהמצא
 והתלמדותו יצירתו משרש המזג יחסר אל רבה בהאלגה
 דבר יאול לא ̂ האעל לשלמות ומדותיו שכלו בהוצאת

 ארק זה על המורה דבר אשר העוב הדבר מכל אמד
 המעולים כאלהים היותו עד מהמה ויותר מהשניה ל״ו

 עלה אשר ומשה כאבות בשם והתאחדותם בהשגתם
 ארק הוא המתבודד הנהגת בארק המורה אצל זכרם

ד כי מהשלישית נ״א  עד בעצמו כזה איש יתעלה א
ם לפני נוסע ה' כארון ויהיה לשכינה מעזן היותו ע  ה
ר ;הנבואה מדרגת הנמצאים יקנו ומכחו א ש  להם ונ
.' כו  למעלה הנזכרים הזקנים אלה המה מי ביאר ו

 .שני לבית שנה ארבעים עד בהם התמידה שהנבואה
 בזה לנו להורות ;מלאכי זכרון להשמיעו שכל ושום

 שכן ̂ עזרא הוא מלאכי האומר כדעת סובר היותו
 אומר קרמה בן שמעון רבי תניא דמגילה א״ק אמרו

 א״ר .שמו מלאכי אומרים וחכמים ̂ עזרא זה מלאכי
 ,עזרא זה מלאכי דאמר כמאן מסתפרא יצחק בר נחמן

 נעשתה ותועבה יהודה בגדה דמלאכי בנבואתיה דכתיב
̂ עזרא זה מישראל נכריות נשים מפריש ומאן ,בישראל  
 בה' מעלנו לעזרא ויאמר יחיאל בן שכניה ויען דכתיב
 שלא לומר עוד ואפשר .ע״כ ,נכריות נשים ומשב

והניח המחלקות בסלע עצמו הכניס לבלתי להזכירו רצה

נחמד אוצר
 הנבואס שבה לא כזה גמור לצדיק זכו שלא שני בביש אמנם

 ;ראשון מביס הנבואה כבר שקבלו אלו מלבד ישראל כלל אל
ם ת ל זו  יוצדק בן ישוע בלשן מרדכי וזרובבל נחמיה כמו .ו

חר :בענה רחום בגוי מספר רעליה שריה א ם ו עי ב ר ה א  .שנ
 ,מישראל לגמרי הנבואה ונסתלקה האחרונים הנביאים שמתו

! :דסנהדלין בפ״ק חז״ל כן גם וכמ״ש ן דיי מו ם ה מי כ ח  ה
כו :הנזכרים מהנביאים התורה שקבלו והם .וכו׳ מ ם ס ת ל ב  ק
ם אל אי בי ס שקבלו שאפשר היות עם .הנ ם כן ג  מהחכמי

 חז״ל הצריכו לא עכ״ז ,משה עד הקבלה ונשתלשלה שלפניהם
 עד המקבלים אותן לזכור הקבלה סדר בחשבון אבות בפרקי

 :הקבלה להם יחסו בזמנם נביאים שהיו מאחר ̂ משה
ם ה חרי א ר ו ן דו עו מ ק ש די צ  הגדולה כנסת משיירי שהיה .ה

 בזמן המפרשים שנחלקו ודע .אחריהם הרבה ימים והאריך
 יוחסין ספר ובעל קבלתו בספר הראב״ד הנה .הצדיק שמעון

 שמעון משנס בראש אבות פרקי בפירוש והאברבנאל ,ס״ה דף
 בן ישוע בן עדוא הוא הצדיק ששמעון סוברים כולם הצדיק

ס׳ הנזכר גדול כהן יהוצדק ג עזרא ב  של אחיו זה וישוע ,׳)(
 ,אחד בדור כולם הגדולה כנסת אנשי היו זה ולפי .עזרא

ם. ימים האריך הצדיק ושמעון ל  ששמעון אמרו אחרים אבל מכו
 בנחמיס שהרי ,שמיני דור אבל שני,לישוע דור היה לא הצדיק
 אלישיב את הוליד ויויקים יויקים את הוליד וישוע נאמר (י׳׳ב)

 הוליד ויונתן יונתן את הוליד ויוידע יוידע את הוליד ואלישיב
דוע^ את כ י  וחניז ,מניו את הוליד שידוע להם ומקובל .ע'

 עצמו יוחסין ספר שבעל ובאמת .הצדיק שמננון את הוליד
 ,הצדיק שמעון של אביו היה ידוע בן שחניו ק״ל בדף כתב
 היו יהושע שמת אחר ,וז׳ל כתב ס׳ ובדף .קל״ח בדף וכ״כ
 לשמעון הכהונה שהגיעה עד גדולים כהניס בניו ובני בניו

 ובדור בזמן הגדולה כנסת אנשי היו לא ולפ״ז .ע״כ ,הצדיק
 חשש לא שהחבר '#אולי .דורות שמונה כמו נמשכו רק אחד

 הצדיק שמעון רק זכר ולא ,נפקוסא בזה אין כי זה לבאר
% הגדולה כנסת לאנשי ואחרונה המשנה לחכמי ראשונה קבלה

סף יו ק ,זולחו או עזרא מלאכי יהיה ,גבוליו על הדבר פ  ו
ר :מדבורו יפה שתיקתו היתה ח א ם ו עי ב ר א ד, ה  שנ
ן היה מו . החכמים ה ׳ ט  במשנת ערכס את פרך אשר והם קבלתנו, בהמשך יוצאה גדולה שלשלת ראה ו

ת. בו ה, משנה ספר ובהקדמת ד' פרק זרעים ובהקדמת המשנה בפירוש אודותיו על דבר והרמב״ם א ר  הו
ם ,קבלתו בספר סדרו פי על זכרם הלוי והראב״ד  לו הציב אשר דרכו פי על הקבלה סדר המשיך הרי״א ג

ם :הועלת בזכירתם ראיתי לא מה בדברים מתחלפים היותם ועם ,אבות לפירוש בהקדמתו ה רי ח א ר ו ו  ד
ן עו מ ק ש די צ כו׳. ה  סופו ועד מהחלתו שני בבית היו אשר חכמים של כתות בשבע הקבלה משך ונושא הולך ו

̂ הלל עד הצדיק משמשן דורות שבעה העלה ששם ,פ״ד זרעים הקדמת סוף ̂ הרמפ״ם כמ״ש ,בחרבנו ראו ולא  
 השיבותם עיצם על או בימיהם שאירעו מאורעות על מפורסמים היותר זולתי ההם הדורות מכל כאן זכר ולא

 אשר המפורסמים החכמים זכר כן אחרי .ולתפארת לכבוד א׳ פרק אבות במשנת המוזכרים והם ,לכבוד
 הראשונה החבורה ומן .חבורות בארבע סדרם והרמב״ם ,הקדוש רפינו עד אחריו או הבית בחרבן היו
ק אלישע פן ישמעאל ור׳ אליעזר ורפי זכאי בן יוהק רבן הנה זכר  יוסי ור' גמליאל ורבן יהושע ור׳ גדול כ
 .עקיבא ור' סרפון רפי זכר השניה ומן .הרמב״ם בדברי הוזכרו לא אלה שמקצת אלא ,ערך בן אלעזר ור׳
 בן הנינא ר׳ זכר אלו ועם ,עזאי בן שמעון ור׳ יוסי ור' יהודה ור׳ מאיר רבי ס״ז סימן זכר השלישית ומן

ם סרדיון ור'' נתן רבי ואתו הקדוש רביע זכר הרביעית ומן .הרמב״ם אצל ראשונה בחבורה נזכר היות* ע
יהושע
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 נקראו ובהם ̂ לכופרים שורש שהיו וביתום צדוק ומתלמידיו ,מפורסם סוכו איש

 ̂ וחבריהם יוחנן בן ויוסף שבכהונה חסיד יועזר בן יוסף ואחריו .והביתוסים הצדוקים
מפני ;לאכול אשכול אין שנאמר האשכולות בטלו יועזר בן יוסף משמת אמרו ובו

שלא
ר צ ד או מ ח ל נ ה קו ד הו י

ם ,קרחה כן יהושע (י״כ) דחגעה כמשנה .שבכהונה הסיד יועזר כן 81יום בחכורה להרמכ״ם נזכרים היוחס ע
! ס” מנוסחשי והיתה היה שככהונה חסיד יועזר כן יו̂. זאת כל כי ינעם לנפשך ודעת .ושלישית שנית לקייש יי

̂י יוחנן כן יוסי עס אכוה כריש הנזכר יועזר p (ויוסי החכמים המון היה שנה הארבעים ואחר כאמרו שקכ
״י P ‘יי®! ׳ פאנטיגנום שמעון דור ואחריהם וכו׳ הגדולה כנסת אנשי הנקראים * ׳ י״יי’ ‘יייס! יי

/ הצדיק ו כ  היה שנה הארבעים שאחר בו כוון לא ו
 הארבעים מסוף מאד הרחק הצדיק שמעון אור זרח אלו של שקיעתם ושאחר הגדולה כנסת אנשי ראשית

ה  כתחלת ככל מעולי היה הגדולה כנסת אנשי עיקר כי חי כל מעיני נעלמה לא שהרי ,הכיח לכנין ענ
 להרמכ״ם הנזכרות ההקדמות כשתי לסוב זכרונם ועלה מפורש ככתוב כשמות נקכו אשר והם ,פני ית3

 תשלום עד המה ישראל כני ראשי אחרים חכמים להם שנתחברו נאמר ושם ;להרי״א אכות נחלת ונהקדמת
 שמעון התנא כמאמר שכהס האחרון היותו עד אחריהם ימים האריך אשר הצדיק שמעון ומכללם איש ק״כ

 מוקדון אלכסנדרום כימי כי לו כא פרק ז״ל מאמרם להתעלם יוכל לא גם .הגדולה כנסת משירי היה הצדיק
 לפני מנצח זה של דיוקנו דמות כאמרו לו להשהמווח ממרככתו המלך ירד כו כפגעו אשר זה צדיק ̂ ערח

 כמו ,הבית לכנין שנה לארכעיס סכיכ זה והיה ,אלהינו כית את הפכו לבלתי פניו ונשא ,מלחמתי עבית
 שאחר וכו׳ החכמים המון היה שנה הארכעים ואמר אמרו כונת ודאי אלא .קבלתו כספר הראכ״ד שזכר

 ואחריהם אמרו כונת וכן ,כאמור לכן קודם החלה שככר הגדולה כנסת אנשי נמשכו עדיין הנביאים הסתלקות
/ הצדיק שמעון דור ו כ  החבורה אל התחברו בעת לימים צעיר להיותו או ימיו לאורך אחריהם שנשאר ו

 הנזכרים כדבריו החבר כי בינה מאמרי׳ ל״ו כפ' שכתב עזריה מוהר״ר תרעומת ובכן'בסלה .הנזכרת הקדושה
 אחרי החלו הגדולה כנסת אנשי כי באמרו הבית^ לחחלת שנה הארבעים מסוף הצדיק שמעון מאד הרחיק

כו/ ההיא הכנסיה אחרי היה הצדיק שמעון ופי שנה הארבעים  על כחולק בזה החכר נעשה שם דעתו לפי ו
ת ^  .הנזכרת בכוגתו אמונים שמרו לבלתי חכון ן' כמעתיק החשד מום הסיל אותו הציל ולמען .חז״ל ק

 במכוכה היום אתם נ״ז סימן בשני באמרו במחתרת מצאו מאשר הלז המעתיק• כנגד הזה החשד אל ובא
 היום אתם לאמר דכר אשר שהסיב קריניאל ן׳ לולא להולמו מאד קשה הזה הלשון היה אשר ,'וכו גדולה

/ ומרגוע בהשקנו ו כ  הדברים לנו הסכיר שלא בהעתקתו ינכר בשפתיו כי באמרו עליו התלונה והפליג ו
 לקמל ובר זך כי נודע המחבר הלוי יהודה ר׳ של הישר ולסבעו נכרים לסימנים כאשר להשמע שיוכל באופן

ט׳  שמחים הדברים הראיתיך שכבר מה מלבד כי ,הנזכר למעתיק מצאתי לא אלה מכל תפישה ואולם .ו
המקומות מן זה אין הלא ביארנו^ אשר הדרך על בשפתיו החבר חסא לא זאת בכל כי לפנינו בנתינתן
משגגת זולתי אתי איננו החשד בו נהלה אשר ההוא והמקום למעתיקים^ משגה בהם יקרה אשר הקשים

 המועתק טבע חייב כי חטא אשר עון לו אין הדברים עומק ועל .מנוחה במקום מבוכה כתבו אשר הסופרים
 ,המועתק מסגנון סור לבלתי בהעתקתו רוח נאמן המעתיק והיות מאד עד קצר בלשון הענינים בו באו אשר

כי כן גם עלה ששם בפתיחתנו שזכרנו וכמו ב' איוב בפירוש הראב״ע כדבר ההעתקה טבע הוא גס ומסף
בלשונו צח והוא הלבבות חובת בעל שהעתיק הנכבד המעתיק הוא הזה הספר מעתיק תבון ן' יהודה ה״ר
 המועדים והמדפיסים הסופרים שעוותו מה עון לו לחשוב ואין ,יחטיא ולא המועתק כונת אל מקלע מאד

ם :בקדשים ופגם מום ולהטיל לקלקל ו נ ג טי נ ש א כר אי ם סו ס ר ו פ ם שהיה מעשה על .מ  תלמידיו ע
ו : שיזכיר י ד מי ל ת מ ק ו דו ם צ תו בי  ויהי וכו׳ כעבדים תהיו אל אומר היה הוא נתן דרבי באבות .וכו׳ ו

שהיו תלמידים שני לי היו סוכו איש אנסיגנוס לבא. לעתיד כפול שכרכם שיהיה כדי עליכם שמים מורא
אבותינו דאו מה ואמרו אחריהם ודקדקו עמדו ,לתלמידיהם ותלמידים לתלמידים שונים■ היו בדבריו שונים
 שיש אבותינו יודעים היו אילו אלא / ערבית שכרו יטול ולא היום כל מלאכה פועל שיעשה אפשר ;כך לומר

צדוקים !פרצות שתי מהם ונפרצו התורה מן ופירשו עמדו ,כך אומרים היו לא המתים ותחיית הבא עולם
בערך ערכו את העריך הערוך ובעל .ע׳׳כ ,ביתום שום על וביתוסים צדוק שוס על צדוקים ,וביתומים

ו :הנזכרת בקבלתו הראב״ד זכרו והעלה ,ביתוסין ב רו ו מ ת א מ ש סי מ  פרק סוסה במשנת .וכו' יו
 t האשכולות בטלו ירושלים איש יהודה בן ויוסי צרידא איש יוסזר בן יוסי משמת תק מ״ז־} (דף בתרא

 המדוס הכולל אדם על כנוי אשכולות הרמב״ם שם וכתב .נפשי אותה בכורה לאכול אשכול אין שנאמר
 בגמרא פירש רש״י אבל .ע״כ ̂ בו שהכל איש אשכולות שאמרו מה והוא ,מיניהם לפי והחכמות המעולות

ם, שהכל ה ת למשה כנתינתן דברים אומרים היו כלס ישראל בחכמי מחלוקת היה לא ימיהם מד ב  מסיני
 שהית ראשון מחלוקת היה והוא ,בהגיגה כדאמרינן סוב ביום הקרבטת בסמיכת שנחצקו הראשונים והם

ה, בדברי בישראל ר כ. הו ״ י בצמרו כמעט והוסיף הרמב״ם לשירוש נסה החבר אמנם ע נ פ א מ ל עו ש ד י
לו
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 ,מפורסם דברו ,פרהיה בן יהושע אחריו .מותו יום עד מנעוריו עון לו ידעו שלא

 .וחבריהם שטח בן ושמעון טבאי בן יהודה ואחריו ,בדורו היה הארבלי ונתאי
א ״הקראות דעת התחילה ובימיהם ל  ינאי עם לחכמים שאירע מה בעבור הקראים), (

 שאמר מן,החכמים אחד אליו ורמז ,חללה שהיא השוז;ה אמו והיתה כהן והיה המלך
/ ,אהרן של לזרעו כהונה כתר והנח מלבות כתר [לך] (לכם) רב המלך ינאי לו

ויעצוהו
יהודה קול

 מפורסם דברו :שככהונה הסיד להיוחו ,עון לו
 שמה: ימויין הראב״ד, בקכלת זכרו הוכא זכו׳.

ה בעבור ם שאירע ט מי כ ח אי עם ל  וכו׳. ינ
 מעשה תגיא ס״ו־) (דף האומר פרק קדושין גמסכת

 השמונאי) ביה של הכהניס מן היה המלך(אשר נינאי
ש נכוהלית מהלך  שם וכנש מדינה) שם שכמדבר(פירו
 .שלח ,גדולה שמחה שמח היה ונהזרחו ,כרכים משים
 אוכלים היו אכותינו להם ואמר ישראל חכמי לכל■ וקרא

 שהיו נזמן מלוח) הקומפיס מלשון ירקות (פי' מלוחים
 מן בבואם עניים שהיו (פי׳ המקדש כבנין פסוקין
 אנו אף ,הבנין) במלאכת להוציא צריכים והיו הגולה
 להודות נתעורר שמזה לאבותינו(פי׳ זכר מלוחים נאכל
 מלוחים והעלו .העשירתנו) אשר ברכתו על ית' לפניו

 לז אחד אדם שם היה .ואכלו זהב של שלחנות על
ע לב  אלעזר ויאמר ,שמו פנפירא בן ואלעזר ובליעל ר
 (פי' עליך פרופים של לבס המלך לינאי פנעירא גן

 אעשה ומה בהצלחחך). שמחים ואינם אותך שונאים
 שנין נצץ לך הקם .דבר) של להכיר'אמתתו (פי'

 והיה ביה דכתיב מצחך על הקודש צין תן (פי' עיניך
 עבודה בשעת שלא הותר כן ועל ,תמיד מצחו על

 !הרמב״ן לפירוש יעצהו כדין שלא או ,ר״ת לפירוש
 ותהיה בו החקוק ה׳ לכבוד רגליהם על יקומו זהם

 בצין להם הקים .אודותיך) על לבם את לשיגלו גרמא
 שמו, גרידא בן ויהודה אחד זקן שם היה ,עיניו שבין

 לך רב המלך ינאי לינאי, גרידא בן יהודה ויאמר
 שהיו .אהרן של לזרעו כהונה כתר הנח מלכות כתר

 היו שהפרושים (פי' במודעית נשבית אמו אומרים
 ושבויה המודעית בהר נשבית שאמו עליו אומדים
 ויבוקש .חלל) הוא ונמצא אביו ונשאה לכהונה פ^ולה
פי׳ ישראל חכמי ויבדלו נמצא ולא הדבר ם( ע  שכעס בז

 המלך לינאי פנכיירא בן אלעזר ויאמר .המלך) עליהם
 ראוי (פי' דינו הוא כך שבישראל הדיוס המלך ינאי

 דינך הוא כך וכ״ג מלך הוא אתה חרפתו) שיסבול לו
 ומה .מהם) תנקם שלא ראוי זה האם בתמיהה (פי׳

 .הרגם) (פי׳ רומסם לעצתי שומע אתה אס .אעשה
 תורה עתידה בזה והלא (פי׳ עליה תהא מה וחורה

 הרוצה כל זויח בקרן ומונחה כרוכה הרי .שתשתכח)
פי׳ יבא ללמוד ד( המצות כל בה וכתובות הואיל וילמו

נחמד אוצר
י פנ א מ עו של ד ן לו י ריו עו עו כו׳ מנ  (מ״ו:) גהמורה .ו

 האשכולוי( נטלו יווזנן כן ויוסף יועזר בן יוסף משמה הסם סנן
 עוד ,מסדים) וגמילוס ויראה סורה (סירש׳י בו שהכל איש
 משה מימוס לישראל שעמדו אשכולות כל תנא בממניסא שם
 ואילו מכאן דוסי שום בהן היה לא יועזר בן יוסף שמת עד

ד קא דופי(פירש״י שום להם היה  היה לא חטא של דוסי ס׳
ע׳ו .לישראל) פרנהים־ שעמדו באשכולות  והתניא הש״ם מקשי ו

כו' אחד בחסיד ■מעשה  חסיד ואותו עון לו מצאו ולא ובדקו ו
 דורות הרבה היו והם אלעאי בר ר׳י או בבא בן ר״י היה
 ,קתני סמיכה של דופי יוסף רב ומשני .יועזר בן יוסף אמר
 התחילו ואילך ומיוסף דבר בשום בהם ממלוקת היה שלא ר״ל

,1על זה לחלוק החכמים  היסה הראשונה שמחלוקת ולפי ה
 נקע י״ז) דף (חגיגה כיוי׳ט שלמים סומכין אם סמיכה בדין

 בחגיגה בסמיכה פליג גופיה יוסף והא ופריך . לסימן סמיכה
 .חכמתו שנתמעטה אתר שניו בסוף היה שזה ומתרן .שם

 דופי שום בהם היה לא אמרם פירוש החבר תפס הנראה ולפי
 דלענין ופירשו בזה עמדו לא במסקנא כי ובאמת ,טון דר׳ל

 ,במשמע הכל דופי דמשמעות לומר יש ואולי . קאמר סמיכה
 שאמר מה על ורק ,מחלוקת עון אפילו עון שום בהם היה שלא

 זה על ,חטא של דופי ס׳׳ד קא דופי בהם היה ואילך מכאן
 ועל ,עון בו היה שלא מי ג״כ אח״כ מצאו שהרי בש״ס הקשו

 דופי בהם מצאו ואילך. מכאן שאמר שזה בגמרא תירצו זה
 יוסי ועד ,בהם מצאו מחלוקה של דופי אך גמור חטא אינו

 שאר ופשיטא לו מצאו לא הקל החטא זה אפילו יועזר בן
 מחלוקת של דופי ואך מותו יום עד לו נמצאו שלא עונות
 מצאו שלא שאומר במה החבר לשון ומ״מ .ימיו בסוף לו נמצא

, ניחא לא עון לו י  המקבלים כל■ הרי הוא איריא דמאי ל
 דמסתפינא ולולא .דופי כהם נמצא לא הנזכר יוסי עד ממשה
 בתמורה הנאמר ענין לו■ נחלף שטפיה אגב שהחבר אימר הייתי

 בן ביוסי מותו יום עד עון לו מצאו שלא אחד בחסיד שם
ס הנזכר יועזר ע :זה בענין כן ג ש הו ה בן י הי ר  דברו פ

 והיסוד קנ״ט דף היוחסין מ״ש אל נתכוון אולי .מפורסם
ח. פ׳ עולם ״  תלמידי בימי היה שאחר אמרו ואחרים י
ת :והלל שמאי ע ת ד או ר ק  צדוק דעת זה ואין ,הקראים .ה

ס :בסמוך כנזכר גמורים כופרים היו שאלו וביתוס אי ע נ  י
ך ל מ ה :ינאי ג״כ ונקרא גדול כהן יוחנן והוא .ה הי הן ו  .כ

ה ;גדולה בכהונה משתמש ד שו א ח הי ה ש ל ל  שהיו .ח
 ידם בעוד היונים אצל שבויה היתה זה יוחנן של שאמו אומרים
 באונם נבעלה שמא חללה ספק הוי שנשבית וכהנית .תקיפה
 כהן עליה וכשכא ,זונה משום לכהונה פסולה והיא לכותי
עו :לכהונה תלל ולדה והרי חללה היא אח״ז ר ל לז .אהרן ש

ר״ל
 בו מרקה מיד יצסק בר נמנזן רב קמר .ישחכח) לא

ה ו׳.!וצז מיד .מאי שגע״ס חורה שנכחג חורה חינח דהל״ל שבפ״ש) בהורה שכפר (שי' מינות  ידי על הרפ
ר), כניצוץ או ציץ, ויצץ כמו (שי' שנכוירא בן אלפזר  משחומם העולם והיה ישראל, חכמי כל ויהרגו המבעי

 וכבר .ע״כ ,ליושנה התורה את והחזיר החביאתו) היא אשתו אחי שלהיותו (שיי׳ שכיח בן שמעון שבא עד
ו ורמז :פרחיה בן יהושע משנת אבות בנחלת הלז הסשור פנין הרי״א הרחיב לי ר א ת / החכמי־ם מן א ט ו

הוא
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ם(נ״א חכיריו"להבאיש ויעצוהו  ולהמיתם. ולהגלותם ולכלותם החכמים) לבאש בהכמי

 שבכתב תורה הרי לו אמרו .התורה נלמוד ממי החכמים נאבד כאשר להם ואמר
 להם והאמין .פה שבעל לתורה) (כ״א ״בתורה תרגיש ואל וילמוד יבא הרוצה כל

 ונתקלקלה ,חתנו והיה ,שטח בן שמעון ובכללם ,החכמים והגלה דבריהם ושמע
לא ״התורה להחזיק וטרחו ,מועט זמן הרבנות  ,והקשותם דעתם בשקול בתורה) (

 "הקבלה ושבה מאלכסנדריא ותלמידיו שטח בן שמעון שהושב עד יכולו/ ולא ונלאו
 תורה דוחים שהיו אנשים עם שורש הקראים השרישו וכבר .לאיתנה הרבנות) (לא

ת ומתחכמים פה שבעל  הצדוקים אבל .היום שעושין רואה אתה כאשר ,בטענו
הם הקראים אך .הבא העולם מכחישים אפיקורסים אם כי אינם והביתוסים

משתדלים
נחמד אוצר ;

 שקר מצאוהו הדבר על וכשחקרו ,החללים ולא הכשרים ר״ל
ד) (קדושין בגמרא כנזכר  שנשבית שהעידו עדים שאוחן ס״
הו :הוזמו צו ע  .הפרושים בדת הממאנים הם .חבריו וי
ש :סופו שם על חביריו להם וקרא אי כ ח ם ל מי כ ח  לכפור .ב

ם :שבע׳פ בתורה ת כלו ל  שבעל התורה ולבעל זכרם למחות .ו
ה :פה ל ג ה ם ו מי כ ח ם ה בכלל ן ו עו מ ח כן ש ט תנו ש  .ח

 כריכו ומלכסא מלכא ינאי אמרו מ״ח•) (דף דברכות בגמרא
 אינש ליה הוה לא לרבנן ומדקעל.להו ,הדדי בהדי רפתא

 .לן דמברך גברא לן יהיב מאן לדביתהו לה אמר ,להו לברוכי
 מצערת דלא גברא לך אייתינא דאי לי אשתבע ליה אמרה

כו׳ אחוה שעח בן לשמעון אייתיתיה ,לה אשתבע ליה,  הרי .ו
 חתנו היה לא וגם .אחותו שהחביאשו לולא הגדולים כל שהרג

, רק סו י ה, נוסחא לחבר היה ואולי ג ר ח  חותנו צ״ל או א
 :המלך חותן שהיה שמעון אבי שטח על מוסב וחותנו, ,בוי״ו

קלה תקל׳ ת ונ בנו ר חו :שבע״פ התורה לומר רוצה . ה ר ט  ,ו
 בברכות שאמרו כמו יכלו ולא ונלאו עליהם והנלויס הקראים
 בקדושין אמרו וכן לברך שיודע איש היה שלא הנזכר במקום.

ה ; שמח שמעון שבא עד שמם העולם והיה (שם) תנ אי  .ל
שו וכבר הראשון; לתקפה רי ש ם. ה  הרבנות ששבה שאע״ס הקראי

 ישראל שבקרב האספסוף עם שרש הקראים קלטו כבר למקומה
 כת שהיה כמו ,בה ומואסים שבע״פ תורה עליהם כבד שהיה
 אחת אגודה כולם עשו הזה המועט בזמן אשר וביתוס צדוק

ם :שבע׳׳פ התורה גום אמר להשליך מי כ ח ת מ ת ו ו נ ע ט  . ב
ן :שבע׳פ המורה נגד שי חי ב ם ט ל עו א ה ב שהבינו מחמת .ה

מדברי

יהודה קול
 באמרו הלז הסשד על שרמז גרידח p יהודה הוא

 P לאלעזר רמז .חבריו ויעצוהו :האלה כדברים
 לעצתי שומע אתה אם למלך באמרו ̂ הנזכר אננוירא
 מששמיס ארבעה אצלו כוללת הזאת והמלה .רומסם

 לבאש (ובנ״א בחכמים להבאיש אמר ע״כ ,רעים
 כאילו ,ולהמיתם ולהגלותם ולכלותם החכמים)

תר וגס ̂ ושפלים נבזים לתחם בס תגעל שנפשו אמר  י
 פניו מעל ישליכם ועוד ,ענוי במיני ויכלם בהם אפו
 והרג סרב מכת ימיהם דבר וסוף ,אחרת ארץ אל

 אל לרמוז ,רבים בלשון חבריו יעצוהו ואמר .ואבדן
 : הקודם במאמר נזכרו לא ואם בידו המחזיקים סיעתו
ר מ א ען אל המלך ינאי תשובה היא .וכו׳ להם ו  היו
 .וכו׳ החכמים והגלה דבריהם ושמע :הנזכר
 לאו ,ישראל חכמי כל ויהרגו אמרם שענין נראה
 נמלמו והם מיתתם היא גלותם מהם הקצת רק ;דוקא

 באברתו כי במאמר שם המוזכר שמה בן שמעון עם
 התוספות כתבו וכבר .עמו לישע בצאתם להם הסך

א דבהרא קמא פרקא בד עו בי'  דקסלינהו דהורדוס ג
 בתירא בני הוו דהא לכלהו דוקא לאו רבנן לכלהו
 בפסחים כדאמרינן מבבל הלל כשעלה נשיאים שהיו

 שנה מאה הבית בפני היה והלל ,דברים אלו בפרק
ה הורדוס ומלכות דשבת פ״ק כדאמרינן  הבית בפני הי

.חתנו וחיה :ע״כ !דע״א פ״ק כדאמרינן שנה ק״ג
כו׳. השרייסו וכבר חתנו: לא אשתו אמי היותו שמענו רש״י מפירוש נם הראב״ד מקבלת כי אפס  כי ו
 בין להבדיל חבר של דעתו לפניך הרי .וכו׳ והביתוסים הצדוקים אבל :וניעור מינו את מין מצא

 בימי כך אחר ראשיתם היתה דעהו לפי אשר הקראים ובין !אנמיגנוס מימות החלו אשר והביחוסיס הצדוקים
 ומה .פרחיה בן יהושע משנת על אבות בנחלה הרי״א נמשך ולשימתו .כאמור דינאי ממעשה שסח בן שמעון
 J למעלה שזכרנו נתן דר׳ באבות שאמרו ממה הוא מבואר ,הבא העולם מכחישים הצדוקים כי שאמר

 שם וכאמרם ,המתים תחיית פניהם על להוכיח אוחוחס דברי בה שמו אשר ,מלק פרק חז״ל מדברי גס
 ,הכתובים ומן הנביאים ומן ההורה מן להן אמר ,המתים מחיה שהקב״ה מנין גמליאל רבן את צדוקים שאלו

. ממנו קבלו ולא כו'  לצדוקים קראים בין להבדיל אתו איננו הרמב״ס כי הראיתיך א׳ סימן בראשון אך ו
 וביהוסים צדוקים החכמים אצל ושמם קראים מצרים בארצות יקראו כי מלל ברור אבות ובפירוש , וביתוסים

ס והראב״ע .פ״כ ̂ וכו׳ הקבלה על להשיב התחילו אשר והס  על הספור אליו בהזדמן ענינס משוה הוא ג
 ראשיהם היתה כבר ,בעוה״ב היום מכחישים בלתי הקראים היות שעם לומר הוצרכנו דעתם ולפי !אודוהס

 ̂ אנמיגנוס במשנה הרמב״ם בדברי נזכרת לסבה נחפשני שלא אלא ,הזה הנפסד הדעת לענת ראש פורה שרש
 מלפניו יצאו המאמר זה שמעו וכאשר ,ביתוס השני ושם צדוק האחד שם תלמידים שני החכם לזה והיו ,וז״ל

ק והניחו ׳15ו ר חו  וכאשר .וביתוסים צדוקים החכמים וקראום ,אחרת כה ולחברו אחת כה לאהד והתחברה ה
 כל הנקבצים הפריד הרעה האמונה שזאת האמונה, מן להם שהגיע מס לפי הקהלות לקבן יכולים היו לא

ם, תקבן שלא שק רדי פ מפיהם אותו מוציאים היו שאילו אצלההמון, לכזבו יוכלו שלא הדבר להאמין נמו הנ
היו



נחמד אוצר
כו׳ כעכדים ההיו 1א שאמר כמה אנשיגנוס מדכרי  שר׳ל ו

ם :לגמרי הבא טולה שכר כאן שאין לי תד ש ם מ שי שר  .ב
 ויש השמים מן תורה ושיש העיקרים אמונת לברר מתאמצים

ד :ועונש שכר ס פ ם אל ה שי ר ש  שבכתב התורה אל ר׳ל .ה
א :מ״ע בשי׳ כנזכר הו ע ו ר ד מז  בהקדמת ברמב״ס כנזכר .דו
 מרבן והתחיל ,הנשיאים שדר בחשבון ג׳ פרק זרעים סדר

 בכל הנזכר רבי הוא וזה הנשיא יהודה רבי של בנו גמליאל
 חמישי ודור שבתנאים האחרון היה הנזכר גמליאל ורבי מקום,

 מבני היה רבי כי (ס״ב:) בכתובות אמרו וכבר .הזקן להלל
 יוחשין מגלת ד״ק רבה ובויקרא ,דוד בן אביטל בן שפטיה

ה :מדוד הלל בה וכתוב בירושלים מצאו מ ם כ ם אלפי די מי ל  .ת
דיו הלל ביה הנקראים כל מי תל ם' : תלמידי. ותלמידי ה

כן ו
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 רק השרשים אל הפסד שיגיע ואפשר ̂ בתולדות מתחכמים בשרשים משתדלים
 ושמאי. חלל ומתלמידיחם ,ואבטליון שמעיה היה ואחריו .מהם בכונה לא מסכלותם

 מאה וחיה דוד^ מזרע והוא ,וענותנותו מחכמתו מפורסם שהוא מה הלל מענין והיה
 תלמידים שמונים אמרו מהם ובמובחרים ,תלמידים אלפים כמה לו והיו ,שנה ועשרים

 ראויים מהם ושלשים ,עליהם שכינה שתשרה ראויים מהם שלשים ,הזקן להלל היו
רבן שבהם קטן ,עוזיאל בן יונתן שבהם נדול ,בינונים ועשרים ,השנים לעבר

יוחנן
יהודה קול

 אחד כל ואמר ,הורה דכרי ר״ל ,אותם הורגים היו
 שאינה הקבלה על וחולק בהורה מחמין שהוא לסיעתו

 המקובלות המצות מן עצמם לאמור וזה אמתית^
 הכתוב הכל לדהות יכלו כלא אחר והתקנות והגזרות

ם הביתוסים בזה ששתף ומה .ע״כ ,וכו׳ והמקובל  ע
 אשר נתן דר׳ מאבות שזכרנו למה נמשך הוא ̂ הצדוקים

 ירוצו לרע הכהות שתי של רגליהם כי בפירוש זכר
 תשובה ומכאן .המתים ותחיית הבא העולם בהכחשת

 ג׳ סרק בינה באמרי יצ״ו עזריה מוהר״ר שכתב למה
 הצדוקים מפשע לנקותם הביתוסים נפש צדקו על

ת: אחר וגמולה הנאש השארת בהכחשת מו ך ה  א
ם אי ר ק  סימן עד כ״ב מסימן זה נתבאר כבר .וכו׳ ה

: ׳ ר נ ש פ א ע ו י ג ד שי ס פ כו׳. ה ה מ״מ: סימן כמבואר ו א פ הו ם ש ס ר פו ו מ ת מ כ ח . מ ו ת ו נ ת ו נ ע  ו
ם שהערים במה חכמתו על הורה ושם .וכו׳ כהלל ענותן אדם יהא לעולם ת״ר ל׳:) מדליקין(דף במה פרק  ע

א :החפץ מחוז אל ינחם כפיו ובתבונות ,בתנאים להתגייר הבאים הכותים הו ע ו ר ד מז  הרמב״ס כתב כבר .דו
 ר״י ,הצשיא ר״י של בנו ר״ג ,דוד מזרע היותם נתבאר המשנה מחכמי אדם נסיכי שבעה כי פ״ג זרעים בהקדמת

 החכמים מן כת נסמכה שאליו הבבלי הלל הוא .הנשיא הלל בן ר״ש בן ,הזקן ב״ג ר״ש בן ,ר״ג בן ;ר״ש בן ,הנשיא
ה :דוד בן אביסל בן שפנייה מבני והיה הלל בית נקראת היתה דעתו ועל החחרונים חי ה ו א ם מ רי ש ע ה ו נ  .ש

 שמתו מארבעה אחד זה ,שנה מאה,ועשרים בן ומשה ספרי בסוף ז״ל אמרו וכן ,בקבלתו הראב״ד העלה כך
קן, והלל ,משה .הם ואלו ק״כ גני ה, מ׳ במצרים היה משה 6עקיב ור׳ זכאי, בן יוחנן ורבן הז  ובמדין פנ
 את ופירנס ,שנה מ׳ חכמים ושמש ,שנה מ' בן מבבל עלה הזקן הלל .שנה מ' ישראל את ופירנס ,שנה מ׳

 מ' ישראל אח ופירנס ,שנה מ׳ חכמים ושמש ,שנה מ׳ בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן רבן .שנה מ׳ ישראל
ה, ללמוד התחיל שנה מ׳ בן עקיבא רבי שנה. ר  שש שנה. מ' ישראל אח ופירנס שנה, מ' תורה ולמד תו
 יוחק רבן ,הזקן והלל משה ,ושלמה שמואל ,ויהושע יוסף ,ועמרם לוי ,וקהת רבקה .שוות ששנותיהם זוגות

היו :ע״כ ,עקיבא ור׳ זכאי בן ה לו ו מ ם כ פי ל ם א די י מ ל  אמנם ,שמענו לא תלמידיו מפקד מספר .ת
ב, מסארס שהיה היא■ סברא  כאז״ל תלמידים אלפים כ״ד לו היו תלמידיו מתלמידי שהיה עקיבא ר׳ שהרי ר

ס (פי׳ פיישי הוו רב מבי רבנן מפערי הוו כי דייני שני פ' שם אמרו ועוד .אע״פ פ׳ בכתובות רי א  אצלו מ
ן. ומאתן אלפא לסעוד) בנ ן. מאה תמני פיישי הוו הונא רב מבי ר בנ  אמוראי בחליסר, דרש הוה הונא רב ר

 ולכאן לכאן מקומות בכמה להתחלק צריכים היו כי ,התלמידים אל דבריו משמיעים שהיו אנשים י״ג (פי׳
 גלימייהו ונפצי הונא דרב ממתיבתא רבנן קיימי הוו דכי ,רבה הפלגה שם וזכרו .שומעים) של רבויים מפני
 ליה קמו במערבא ואמרי ,החמה) את מאפיל העולה האבק שהיה (פי' ליומא ליה וכסי אבקא סליק הוה

 ורב רבה מבי רבנן מפערי כי שם אמרו ועוד .א״י) עד הענין ניכר שהיה (פי׳ בבלאה הונא דרב ממתיבתא
מי. אנפשייהו וקרו רבנן מאה ארבע פיישי הוו יוסף ח  רב מבי לה ואמרי אביי מבי רבנן מפערי הוו כי י
 מספר שהיה וכ״ש .ע"כ ,דיתמי יתמי אנפשייהו וקרו רבנן מאתן פיישי הוו אשי רב מבי לה ואמרי פפא
ם :יספר לא אשר הים כחול הלל בית י נ מו ם ש די י מ ל  יש פ' בחרא ובמס' הישן פ׳ סוכה במסכת .וכו׳ ת

 ,רבינו כמשה עליהם שכינה שתשרה ראויים מהם שלשים הזקן להלל לו היו תלמידים שמונים ח׳׳ר מחלין
 החבר מדברי הנראה ולפי .וכו׳ בינוניים מהם ועשרים ,כיהושע חמה להם שתעמוד ראויים מהם שלשים
ם לאמרו חמה להם שתעמוד מאמר אצלו הושוה יי או ר ר ב ע ם ל י שנ ס השנים מעברי אמנם כי ,ה ח  יפה כ

 המה מועד יקחו וכי ,מ״א סימן שזכרנו וכמו ,תפקידם את ישנו שלא להם יתנו וזמן וחק הזמנים סדר פל
 וכאילו נתנו בידיהם ולבנה המה והרי ,ידם על הנקבעים אלו אלא מועדים להקב״ה לו ואץ ישפועו מישרים

ם יהיה זה ולפי .מפניהם עומדת חמה וכאילו ,צבאם כל פיהם וברוח שהקים במאמרם יבראו  P ג
מדרגת לענין לא בכלל שכינה שרייה לענין לבד דמיון ,רבינו כמשה עליכם שכינה שתשרה ראוים אמרו

דבקותם
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 חכמים מדות וכל והגדות והלכות וגמרא ומשגה מקרא הגיה שלא ,זכאי בן יוחגן

 שלא עליו ואמרו ,למדו שלא תורה, מדברי שהוא ודבר דבר וכל סופרים מדות וכל
 לא המדרש בבית ישן ולא ,המדרש בבית אדם הגיה ולא ,מימיו הולין שיהת שה

 ולא ,תפילין ובלא תורה בלא אמות ארבע הלך ולא ,עראי שיגת ולא קבע שיגת
א, אלא לתלמידיו אדם פתח ולא ודורש, יושב אלא יושב,ודומם אדם מצאו  ולא הו
 היה וכן .המדרש מבית לעמוד עת הגיע אמר ולא ,רבו מפי שמע שלא דבר אמר
 שגה ועשרים מאה חיה זכאי בן יוחנן רבן וזה .אחריו נוהג תלמידו אליעזר רבי

 פרקי לו שיש הורקנום בן אליעזר רבי ומתלמידיו .שני בית בחרבן והיה ,כרבו
 בחכמת מופלא דבר וכל והארץ הגלגלים ומדות בתכונה המפורסמים אליעזר רבי

 של ישמעאל רבי והוא ,גדול כהן אלישע בן ישמעאל רבי ומתלמידיו .הכוכבים
למדרגה ראוי שהיה ער סודותיהם ידע כי מרכבה, ומעשה פנים והכרת היכלות

קרובה
יהודה קול

ס דכקוהה ה שה, נ  נכיא אמרו ע״ד הוא והנה כמ
 בו כיון לא ספק שבלי וגו', כמוני מאחיך מקרבך

ס ולא ומעיד צווח הכחוב שהרי צד מכל השווי  נביא ק
 מבר של סכמחו הערימה וע״כ ,כמשה בישראל עוד

 שכחב מה נא וזכור .רבינו כמשה מדבריו להשמיע
 בסוף וז״ל אבוח למסכח המוקדמים בפרקיו הרמב״ס

 המינים שפני ע״ה חכמים ידעו וכאשר השביעי, הפרק
 אשר הם והמדוח השכליוס ר״ל הפחיתיוח מן האלו

 מעלת יתרון הוא ובהם האדם ובין ית' ה׳ בין יבדילו
ם, אי בי  מחכמתם שראו במה קצתם על אמרו הנ

 כמשה שכינה עליהם שהשרה הם ראוים ומדותיהם,
 אותם דמו שהם הדמיון ענין ממך יעלם ולא ,רבינו

 אמרים על אמרו וכן ,חלילה אליו שישווהו לא גו
 נא ושא .ע״כ ,זכרנו אשר הצד על נון בן כיהושע

ם דסנהדרין פ״ק לאמז״ל עיניך ע  מן קוג בה עליהם ונתנה ביריחו גוריא בית בעליית מסובים היו אחת פ
 את חכמים נתנו ,לכך זכאי דורו שאין אלא רבינו כמשה שכינה עליו שהשרה שראוי אדם כאן יש השמים
הזה הובא י״ג ס׳ דסועה ובתוספתא .ל״ע סימן למעלה וזכרנוהו וכו', הזקן בהלל עיניהם  ושנה עצמו המאמר.

 באבות מצאתי כן. אחרי .קאמר לא רבינו כמשה ואילו ,וכו׳ הקדש לרוח שראוי אדם כאן יש לאמר לשונו את
 שאין אלא רביע כמשה שכינה עליהם שתשרה ראויים מהם שלשים י״ד פ' ראש שם שנויה היא .שכך נתן דר'

ם .ע״כ ,וכו' שנים לעבר ראויים מהם ושלשים לכך ראוי דורן  בהקדמת שהובא מה לפי הזה המאמר נ
ם מכוון הלשון וא״כ רבינו כמשה בו כתוב היה לא אבות לנחלת הרי״א ת. או תוספת בלי החבר דברי ע ע ר  מג

ס ואף ל :דרכנו פי על מאמרים שני בין שלום לשוס צדקה מפי יצא מאשר נסוגותי לא אחור זאת ג כ  ו
ת דו ם מ מי כ ל ח כ ת ו ו ד ם מ רי פ  ואמר .סופרים דקדוקי שם אמרו חמורת סופרים מדוח אמר .וכו׳ סו

 נכללו ובהם ,י״ד פ' נתן דר׳ באבות כתובים להיותם ,תורה מדברי שהוא ודבר דבר וכל חכמים מדות וכל
 נרמז הכל כי ,וכו׳ וגימסריאוח ותקופות שוות וגזרות וחמורות קלות ובזה ,בזה המוזכרים הענינים יתר כל

 :התורה לפירוש בהקדמתו הרמב״ן שכתב כמו וכו׳ בצורה המשתנות או כהלכתן הכתובות באותיותיה בתורה
ו ר מ א ו ו לי א ע ל ח ש ם .למה ידעתי ולא ,הסדר ששינה אלא ,הישן פ׳ שם .וכו׳ ש  קדמהו שלא השמיע ג

 תנאי שם הוסיף המדרש מבית לעמוד עת הגיע אמר ולא אמרו ואצל .שמה הוזכר אשר המדרש בבית אדם
ם מערבי חוץ ה וכן :יום) מבעוד לאכול (שצריך הכפורים יום וערבי יישנו) שלא התינוקות (מפני פסחי  הי

א ״ ס .וכו׳ ר ה :שם זה ג ן וז ב חנן ר ן יו אי ב כ ה ז ס ,למעלה המוזכר בספרי כאמז״ל .וכו׳ חי  יו״ע בפ׳ ג
 שנה מ׳ ,למד שנה מ׳ ,בפרקמעיא נתעסק שנה מ׳ ,היו שנה ק״כ ריב״ז של שנותיו כל הניא השנה ראש של

מד, ״כ. לי ת: בקבלתו הראב״ד בדברי והוזכר ע כר ה הנז הי ן ו ב ר ח ת ב י . ב י נ ק שנתבאר כמו ש ר פ עין  בגי
י בקבלתו: ראב״ד והביאו בריוני, ריש סיקרא דאבא בעובדא הניזקין ב ת של ישמעאל ר לו כ י ׳. ה כו  ו

ר נקרא המפורסם ספרו שם על כן נקרא פ  למרום כשעליתי ישמעאל ר׳ אמר יאיר דבריו שפתח ,היכלות ס
 עמדתי שביעי היכל לפתח שהגעתי כיון ,מדר בתוך חדר היכלות בששה נכנס הייתי במרכבה בצפייתי להסתכל
ת לשם זכה מאין ידעתי לא ואנכי .וכו' הקב״ה לפני גתפלה ר כ ם ה י נ חובר ספר שם ■על זה היה האס ,פ

ממנו ,

ר צ ד או מ ח נ
כן ה ו דו ר״א הי מי ל  איזר הנזכר הורקנוס בן ר״א הוא .ת
א וזה הגדול ר״א והוא זה  . וברייהוה במשניות הנזכר סתם ר׳

 כמ״ש שמוע בן אלעזר רבי הוא יו״ד בלא סתם אלעזר ורבי
ה : יבמתו על הבא פ׳ רש״י ז אי בן ר״י ו כ ה ז ה חי א  מ

ם שרי ה וע עי׳ .שנ  היו פרק בסנהדרין הוא וכן ,ק״י) (
ש :כודקין ר רבי פרקי לו שי עז לי  פרקי ספר כלומר .א

 : הזה הגדול לר״א’מיוחס הוא 'אצלנו המפורסם אליעזר רבי
ו די מי ל ת מ א :ריב״ז של .ו הו ל ר׳ ו א ע מ ש ל י ת ש לו כ  .הי

ס׳ הנה  ר׳ דתרי כתבו ישמעאל ר׳ אמר ד״ה (ק״ד) ביבמות התו
 .נכדו והשני הראשון היה כ״ג ר״י וזה ,הוו אלישע בן ישמעאל

ח) לזה ראיה ויש ״ (נ ן עי  חנניה בן יהושע בר׳ מעשה שאמר מגי
 ר׳ והוא ,החורבן אחר האסורים מבית אחד תינוק שפדה

 :גדול כהן אלישע בן ר״י זה אין וע״כ , אלישע בן• ישמעאל
ת ר כ ה ם ו שלשה בפ׳ וכדאמר הפנים שר שהכיר כלומר .פני

שאכלו
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 אכתריאל וראיתי קטורת להקטיר נכנסתי אחת פעם האומר והוא ,מהנבואה קרובה
 נמליאל רבן עם לו שאירעו יהושע רבי ומתלמידיו .הענין ושאר צבאות ה׳ יה

 חכמי כל יהיו אם עליו שאמרו ערך ק אלעזר ורבי יוסי ורבי ,הידועים הדברים
 הדורות ובאלה .כלם את מכריע שניה בכף ערך בן אלעזר ורבי מאזנים בכף ישראל

 תורתם שהיתה והלוים הכהנים וזולת ההכמים המון וזולת המפורסמים אלו זולתי
 הממונה ממנים היו פיהם על ,והכמתם סנהדרין השבעים פסקו לא ,אומנותם
 שבעים מפי אני מקובל כך יוחאי בן* שמעון א״ר •שאמרו כמו ;המועבר ומעבירין

 היו שלא מאות השבעים אחר ונמשכים .בישיבה ר״א את שהושיבו ביום זקנים
 ממאות אלא שבעים להוציא יתכן שלא אחר אלפים, המאות אחר ונמשכים ,כמותם

 אחר וכולם וחבריהם ור״ט ר״ע אלה ואחרי .ההדרגה על וכן ,מהם למטה שהם
 בעולם משתמש שהיה עד מהנבואה קרוב גבול אל עקיבא רבי והגיע .החורבן

 הציץ אחד ,ומת הציץ אחד ,לפרדס נכנסו ארבעה עליו אמרו כאשר ,הרוחניים
ע, פג ת, וקצץ הציץ אחד ונ עו טי • עקיבא ר' ומנו בשלום, ויצא בשלום בא אחד בנ

והיה .עזאי *צ״ל
נחמד אוצר יהודה קול

 סוריאל לי סח דכרים כלשה אלישע כן ישמעאל א״ר שאכלו שלשה כפרכוח מענינו שסופר מה על או ,סמנו
 סח דברים שלשה אלישע בן ישמעאל ר' אמר שאכלו

כו׳: הפנים פר סוריאל לי  פעם האומר והוא ו
ח .וכו׳ נכנסתי אחת ס ר דף ג ק(  שאירעו :ז'•) פ״

 גגי השחר הפלת פרק .וכו׳ גמליאל רבן עם לו
 ובמשנת ,חובה או רשות ערביה תפלת אי מחלוקת

 סימן למעלה החדש־־כמוזכר עדות על ב׳ פרק ר״ה
 בכור על המוקדשין פסולי כל פרק ובבכורות .ל״ח

 אם :בקבלתו הראב״ד זכר ושלשתן .שפתו שנפרמה
 .וחכמתם :פ״ב אבות .וכו׳ ישראל חכמי כל יהיו
 ר׳ את שהושיבו ביום :מהם הכמה פסקה שלא

 גמליאל רבן העברת יום הוא בישיבה. אלעזר
 שהיה בזה והורה ,השחר תפלת פ' כמוזכר מנשיאותו

 אחר ונמשכים :הניח כאשר הסנהדרין ע״פ ממיו
 בסנהדרין ששנינו למה כיון .וכו׳ מאות השבעים

דף ד(  וכו׳ עגולה גורן כחצי היתה סנהדרין ,ל״ו) פ״
 ואחד אחד כל לפניהם יושבים ת״ח של שורות ושלש
 מושיבים היו חכמתם בסדר כי (פי׳ מקומו את מכיר

ם), ת  מן אחד כשמת (פי׳ לסמוך צריכים היו או
 h השניה מן. אמד ,הראשונה מן סומכים הדיינים)

 ולא ,בשלישיה אותו ומושיבין הקהל p אחד עוד להם ובוררים לשניה, לו בא השלישית מן ואחד לראשונה, לו
 התלמידים שקשן לפי השלישית‘השורה בסוף ר״ל לו, ׳הראוי במקום יושב אלא ראשון של במקומו יושב היה

 לאריות זנב הוי פ״ד באבות שאמרו מה הרמב״ם ביאר זה ועל .ע״כ ,שבקהל הגדול• מן היה גדול שבשורות
 ודברי .ע״א של גדולה ישיבה סוף כ״ג של ישיבה ראש במנותם בקדש מעלים שהיו ,לשועלים ראש תהי ואל

 ואיך ,וכו׳ מכמה מהם תעלם שלא וכו׳ מצווים היו והסנהדרין כ״ד סימן בשני לאמרו יסכימו בכאן החבר
 אחד זקן שימות ובעת באומה קיימות מתפשעות החכמות תהיינה לא אס זקנים חכמים שבעים תמיד ימצא

כו׳, כמוהו תחתיו אמר יעמוד כ: ו . לפרדם נכנסו ארבעה עליו אמרו כאשר ע״ כו׳  הגיגה במסכה ו
 עקיבא ר׳ להם אמר .עקיבא ור׳ ואחר זומא בן עזאי בן הן אלו ,לפרדס נכנסו ארבעה ת״ר דודשין אץ ס׳

ס תאמרו שלא הזהרו סהור שיש אבני אצל כ*תככםו . לנגד יכון לא שקרים דובר דכתיב מפום מים מי ני  עי
 הכתוב ועליו ,ונפגע הצין זומא בן .לחסידיו המוהה ה' בעיני יקר אומר הכתוב ועליו ,ומה ה^ין עזאי ס

 ובפירוש .ע״כ ,בשלום יצא עקיבא ר׳ .בנסיעות קצן אחר .והקאתו תשבענו פן דיך אכול מצאת דגש אוסר
 תפלות ומתפללים מעשים עושים שהיו זוטרתי והיכלות רבתי בהיכלות •מפורש זהו הערוך בעל כתב זו ברייתא
 היכל אחר היכל והיאך במעמדם מלאכים משמרות היאך ורואים בהיכלות וצופים בכתר ומשתמשים בטהרה
ופירושו מים מיס תאמרו אל טהורים שיש אבני אצל מגיעים כשאתם עקיבא ר׳ להו וקאמר ,מהיכל ולפנים

סי

ט' הפנים שר ו :ו די מי ל ת מ רבי :זכאי בן ר״י של .ו  ו
ח ג׳ כפרק וכנזכר הכהן ר״י הוא .יוסי קו לא ;דאגו  פס

ם עי ב ש רין ה הד  :הגזית שבלשכת גדולה סנהדרי והם ־ סנ
ל ם ע ה ם היו פי מני ה מ נ מו מ  האלו הסנהדרין ע״ס .וכו׳ ה
ג נשיאים ממנים היו כ׳ ר :הבית בזמן ו מ ן רבי א עו מ  בן ש

חאי . יו כו׳  צ״ל אבל מקום, בשום זה נמצא לא כי הוא ט״ס ו
כו׳, טזאי בן שמעון אמר  כמשנס י״א:) (דף כזבחים הוא וכך ו
 ביום זקן ושנים שבעים מפי אני מקובל עזאי בן שמעון אמר

 שנזבחו הנאכלים הזבחים שכל בישיבה ראב״ע את שהושיבו
 הביא ומזה . וההעאח הפסח מן חון וכו׳ כשרים לשמן שלא

 5ע״ ע״פ בישיבה עזריה בן ר״א שהושיבו לדבר זכר החבר
ם. :הבית שבזמן סנהדרין שבעים במקום שהיו' זקנים שכי  ונמ
ם אחר עי ב ש ח ה או  .מכ״ג אחת שכל קטנה הסנהדרי והס . מ

ד של הישיבה ראש כי  של הישיבה מסוף קטן היה כ״ג של ב׳
 זס היה גדולה הסנהדרי מן אחד וכשמת . שבעים של ב״ד

 שבשנהדרי וראש אחת מדרגה■ עולה מכולם והקטן שבפפם
 על אבות מפרקי בפ״ד הרמב״ם וכמ״ש ,במקומו בא קטנה

ל :וכו׳ לאריות זנב הוי אמרם ה ע רג ד ה  שהמאות ר״ל .ה
ד :שבקהל מאלפים נבררו קטנה סנהדרי של ה ע הי ש ש מ ת ש  מ

ם ל ם בעו חניי רו והיה העליון כעולם דבוקה היתה נשמתן .ה
פועל .
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 נפגע והשני ,הרכבתו שנתקה עד ההוא העולם ראיית סבל שלא מי המת והיה

המעשים הפסיד והשלישי ,אדם בני בו הועילו ולא האלהי הטירוף דעתו ונטרפה
מפגי

יהודה קול
 שס לו נראין מקום לאוחו בצשייחו מגיע שהוא מי

 אמר ואם נראיח^ בעולם דמוח אלא מים שם ואין מים
 וכן ,אומר הוא שקר כי לפי נהדף מים אלו הרי

p בלשון רבתי בהיכלוח מפורש Q פחח ששומרי מפני 
 גלי רבבות אלפי מאה בו שיש כמי נראה ששי היכל
 אבני זיו אויר אלא אחת כופה אפילו שם ואין מים
 דומה פניהם זיו שהיה בהיכל צלולות שהן סהור שיש

 ולא אמרו עד .וכו' סיבן מה הללו מי אמר ואם למים
 וצופים רואים לבס בחדרי אלא במרום עולים שהן

ואומרים ושומעים ברור דבר לעיניו הרואה כאדם

נהמד אוצר
. והיד, הטבע: נגד כרצונו שופל ת מ  P והוא שמת זה ה
א טי :מזאי ל ל ש ב ת ס איי ם ר ל עו א ה הו  העולם ר׳ל .ה

ד :הרומני ה ע ק ת תו שנ ב כ ר  וכענין ממנו^ נשמתו נסרדה .ה
ר מ א  עוד הזכיר והחבר ,נמות פן אלהים עמנו ידבר ואל «

ה :ג׳ סי' רביעי במאמר מזה פ ר ט תו נ ע ף ד רו טי . ה הי ל א  ה
 מצד זה לו הגיע ולא ,אלהי הטירוף דעתו נמסרה כלומר
 במשוגעים שהענין כמו המוח ורידי וסתימת הגוף סולשת
 הזה בטירוף משא״כ ברופאים רפואה יש שלאלו ,הטבע שבדרך
עזי :הנפש מצד שהיה זומא לבן שהגיע שלי ד וה סי פ  ה

עוד צריך שלא בחשבו המצות מעשי לכפירת נכנס .!םעשים1
לקיום

 למערכת בפירוש החייס נמשך ואחריו .ע״כ ,ז״ל ר״ח פירוש זהו ,הקודש ברוח הסוכה כעין ומדברים
 שהיו עד האלהייס הדברים במחשבתם מציירים שהיו לבבם; מורשי הוא הפרדס כי באהרו ח׳ פרק האלהות
 כי הפשס לפי פירשו רש״י אבל .ע״כ ,בעין אותם רואים והיו לעיניהם מהגלים היו כאילו לפניהם מתדמים

 הראשונים אצל מקובל היה זה דבר כי דע בתשובה כתב גאון האי ורבינו .שהזכירו שם מכח לשמים מלו
 כמו הצדיקים ידי על ונוראות אותות עושה שהקב״ה היו אומרים כי ב̂ו מכחש מהם אמד היה ולא יחדו בלס

 כי y הנביאים את מראה שהוא כדרך נוראות מראות הצדיקים את ומראה ,הנביאים ידי על עושה שהוא
 ,בסילה סענה בו סוענים שאין אלהים יודע כי עיקר^ כל הפסד בהם ואין הללו בדברים לעולם יש תקנות

 גאון שמואל רב מר וכשצמח .מכחישים ולא בו מאמינים וזולתו, דוסא בן חנינא לרבי שנעשה שנאמר מה וכל
t)>" יעשה ולא ,לנביאים אלא נראות הללו המראות אין שחומרים האומות דברי בספרי לקרות שהרבו בו וכיוצא 

א, אלא כזה גם ה, זה אין כי ואמרו לצדיקים נם בו נעשה כי שנאמר מעשה בכל ומכחישים לנבי  אך הלכ
 אומרים אלה כל גם בהן וכיוצא ישמעאל ר' ועל הקנה בן נחוניא רבי ומעשה בהיכלות שצפה עקיבא ר׳ במעשה

כליו, להם ומראה ונפלאות לצדיקים נסים עושה הקב״ה כי סוברים ואנו הלכה. אינם  מדברי אך ע"כ. הי
תו אמתה על לעמוד נופל לא החבר  מבלי תסס תחפוץ אשר כל ואל הרוחניים, בעולם השתמשותם באופן מנ
ה :הכרע הי ת ו מ א מי ה ל ל ש ב  המורה כדבר יעברנהו בל אצלו יעמוד גבול אדם של לשכלו כי .וכו' ס

 המורה שכתב וכמו ,מנגד לו תלויים וחייו ניזק זה הרי ממחיצתו לפנים לראות וההורס ,ל״א פרק בראשון
 .אחריה אחרת השגה ויבקש שישיג שבסבעו במה שכלו הדבק עם שלם אדם שכל באמרו כ״א פרק בראשון
 .ע״כ ,עברי עד עליך כפי ושכותי שאמר כמו ,אלהי עזר אליו ילוה אס אלא וכו׳ ימות' או השגתו השתבש

ה מ  ,שמה כמבואר וכו' אשר ה׳ כבוד מדרגת על אתנו לדבר בבואו ג' סימן ברביעי אלינו החבר דברי ו
תו, תנתק אליו יהרוס ואם הנביא ישיגנה שלא למדרגה שיגיע עד מדק יותר דק אחריו ויש ז״ל אמר  הרכב

 בין נשארת שהיא מועסת באורה אלא יראה לא חלושה שראותו מי כי ,הראות בכחות רואים אנחנו כאשר
 ,השמש יראה חזקה שראותו •ומי ,צל אם כי יראו לא הראות חלושי תרוסות שעיניו ומי ,כעסלף הערבים

ר, לזה ידחק ואם אליו להביס עין תוכל לא זכותה בעת השמש עצם אבל עו ת כ. י  בן של הצצתו היא וזו ע״
ט' דעתו ונטרפה נפגע והשני ;פזאי  שנשתסה כמי נפגע באמרו הנזכרת בתשובתו האי רבינו פירשו כך .ו

 יושב פגעים של שיר איזהו דאמרינן לפגעים זה ודמה ,לסבלם דעהו הכילה שלא המבהילות המראות מן
 מעלה גב על עומד שהיה חנניא בן יהושע בר׳ מעשה דורשין) אין פ' (שם ששנינו היא וזו ,וכו' עליון בסחר

 לתלמידיו יהושע ר' א״ל המשנה וסוף ,זומא בן ולאין מאין א״ל ,מפניו עמד ולא זומא בן וראה הבית בהר
 ח' פרק האלהות למערכת בפירושו החייס יצא והלא .ע״כ ,הדעת מכלל שיצא כלומר ,מבחוץ זומא בן עדיין
 לעלות יכולה ואינה נפסקת היא שם וכשמגעת מוצאה מקום עד ועולה מחפשסת המחשבה כי ולהורות נהבין
, ד ס יעלו מימיו יחפשסו לבל הפירה תחתיו תעשה אס הנהר מן היוצא המים מעין והמשל ש  מקום עד המי

 מאחד נמלס אינו ,ולעלות להחפשס במחשבה יכולת שאין בדבר לחשוב ההורס כל ולכך ,יותר ולא המקור
 להשיג יכולה שאינה במה להדבקה המחשבה כפיית מרוב או ,גופו בנין ולהרוס מוחו לבלבל ,דרכים משני

שי :ע״כ ,וכו׳ תדרוש אל ממך במופלא רז״ל אמרו■ ולזה ,לשרשה ותשוב ותנתק נפשו תעלה לי ש ה ד ו סי פ  ה
.המעשים ׳ ו כ ס, משל בהמשך שם שמזכיר בנסיעות קצץ וזהו ו  העיקרים מן אחד שהשחית וענינו הפרד

ס המטון המעשה והוא ,הגדולים  הגעת אל השמיש כלי היותו והשב ,האמתי הדעת לפי בעצמו הוא ג
 האי רבינו כתב זה וליראת .שמה המסופר ככל יצא רעה אל ומרעה לו יחבל לדבר ובז ,לבד המושכלות
 כי ,לישראל סוב ואשר והגמרא המשנה עסק היא האדם הנהגת ומישור והנפש הגוף חקון לאמר, נתשובתו

ואשר ,והתורה המצות לדרכי ימשכם כי ,הארץ לעמי ויועיל ,כמוהו ולחכמים לעצמו יועיל התורה למוד
יסיר
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 איננו) ״ומשמשים(בנ״א כלים הם המעשים אלה אמר ,השכלים על שהשקיף מפני

 מעשה על ארגיש ולא אליה הגעתי כבר ואני ,הרוחנית הזאת ההדרגה אל מניעים
 העולמות בשני משתמש היה עקיבא ורבי .והתעה ותעה ,והפסיד ונפסד .התורה

 אלא כמשה שכינה עליו שתשרה הוא ראוי עליו נאמר וכבר ,שהשיגו נזק מבלי
 rf ה שהרגוהו בשעה והוא ,מלכות הרוני מעשרה והוא . לכד ראויה השעה שאין

 רבינו תלמידיו לו אמרו ,אותה לקרוא שמע קריאת עת הוא אם לתלמידיו שואל
את נוטל אפילו נפשך בכל זה מקרא על מצטער הייתי ימי כל להם אמר ,כאן עד

נפשך
יהודה קול

 זכרנו אשר ההם בדברים ויהעסק מזה לבו יסיר
 כי ,הענינים מאותם ויפסד שמים יראה מעליו יסיר
ר/ ד״ת כל מעליו יסלק מ ג  יארע ההאסדה ומזאת ל
 לעזיבת יסושו שלא עד דעתם שישתבש אדם לבני

 להורה עצמם ימציאו אשר אבל ,המצות ולשאר התפלה
 ההמון כל ינהיגו כי מזה להם יצא שמים וליראת
 ישימו ולא ,פקפוק בלא התשובה ואתרי שמים ליראת

 אדם בני שאותם הראה ואם בהקב״ה. ספק שוס
ם  דרך היא כי לך יאמרו דברים באותם המתעסקי

 ולא השמע לא ,הבורא לידיעת ישיגו ובזה סלולה
/ יכזבו כי באמת ודע ;להם חאבה  יראח המצא ולא ל

 באותם אלא וקדושה וסהרה וענוה וזריזות חסא
ס ש :ע״כ ,ובגמרא במשנה םמהעסקי מ ת ש י מ נ ש  ב
ת מו ל עו כו/ ה  .ובמעשה בעיון ובתחתונים בעליונים ו

 קרבו כי ל״ב פ׳ בראשון המורה דברי את אני ורואה
 בהם שהוליך החבר לדברי בקצת מסכימים ויאתיון
 ההקשי. העיון משפטי אל הענינים כונה להטות מנהגו

 שהנה זה במאמר המעיין אתה דע ,שם כתב שכן
 דבר בחומר, נתלות שהן מפני השכליות בהשגות יקרה
שיות, להשגות שיקרה למה ידמה  שאתה והוא ההו

 ,שתשיגהו ראותך שבכת מה תשיג בעיניך כשתעיין
 רוחק על לעיין ותטרח בעיון ותפליג עיניך וכשתכריח
 תסתכל או ,ברמקו לעיין שבכחך ממה ארוך גדול,יותר

 ותכריח להשיגו בכחך שאין דק פתוח או דקה בכתיבה
 תוכל לא אשר זה על ראותך יחלש לא ,לאמתו ראותך

 שתשיגהו, שבכחך מה על ג״כ יחלש אבל ,לבד עליו
 קודם להשיגו יכול שהיית מה תראה ולא ראותך ויחלש

טה הפלגת הג  בחכמה מעיין כל ימצא וכן .וההטרחה ה
 ירבה אס כי ,המחשבה בענין ענינו החכמות סן

 אפילו אז יבין ולא יבהל רעיוניו, כל ויטריח המחשבה
ה  מה להשיג השתדל ולא אמרו עד ,להבינו שדרכו מ

 השלמות אל הגעת כבר זה עם ,להשיגו תוכל שלא
 נכנס אשר ע״ה עקיבא רבי במדרגת ותהיה האנושי
 .האלהיים הענינים באלו בעיונו בשלום ויצא בשלום

ע וכו׳ מהפגחך למעלה להשיג תשתדל ואס  כאלישע תגי
 יותר תשוב אבל לבד שלם תהיה שלא ואינו ,חר6

 הדמיוניס תגבורת אז לך ותתחדש ,הסר מכל מסר
 לטרידת והרעות המגונות והמדות החסרונות אחר ונסות
 הדמיוניס מן בראות שיתחדש כמו אורו, ולהכבות השכל

ם רבים מינים המכזבים ,בחולים הראות כח חולשת ע

נחמד אוצר
י :התורה ולשמור המצות לקיום פנ ף מ קי ש ה א ש ם ע אי שנ  , ה

 כמו ,בהם נפשו ונדבקה הרוחניים למדרגת הגימ שכבר חשב
ה :המצות מן חפשי ונעשה שמת אחר בצדיק שהוא א  א

ם שי ע מ ש ואא :כולה התורה ואזהרות מצות .ה רגי א א  ע
שי ע ה מ ר תו  לא ולפ״ז . התורה מצות קיום על אחוש לא .ה

 אינו לבדו שהוא חשב רק ,לגמרי התורה מכחיש אחר היה
 חרשין אין בפ׳ שאמרו ממה לזה ראיה יש ואולי צריך.לה.

 מאיר ר׳ והיה בשבת הסוס על רוכב שהיה באחר מעשה ה״ר
 שבת לתחום שהגיע כיון ,מפיו תורה ללמוד אחריו מהלך
 כאן עד הסוס בעקבי שיערתי שכבר בך חזור מאיר ,אמר

 נתן למה לגמרי התורה בכל כופר היה ואילו .שבת תחום
 בתורתו האמין היאך עצמו ור״מ ,תורה ר״מ את ללמד דעתו

שר, מדרך להעוהו כזבים לו יפיח שבכונה חשש ולא  ועוד הי
 לולא שבם, תחום כאן• עד בך חזור מאיר אחר לו אמר למה

 אל שהגיע בעבור ,מופקרת התורה לבדו לו כי אחר שסבר
 שהמשך ובאמת ־ .לזולתו ולא דעתו לפי הרוחניים מדרגת

 יצא למה אחר (ר״ל חזא מאי שאמרו במה האגדה דברי
 שהי ח״ו דלמא אמר ,דיתיב מעטרון חזא ,רעה) לתרבות
 איזה לזה שיש סבר ואולי .החבר לכוונת עולה אינו ,רשויות
 •: פשונוו ע״פ להבינו יתכן שלא ודאי .כי ,סוד ע״פ פירוש
ם ם כלי שי מ ש מ ם ו עי ל מגי ה א ג ר ד ה ת ה א ת הז חניי רו  ,ה
 שיגיע ככלי שהם רק ,להם צריך האדם אין התורה מעשי
ת, מדרגה לידי חני מי הרו  לו צורך אין לזה כבר שהגיע ו

ד :התורה למעשי ס פ נ ד ו סי פ ה  :אמרים את והחטיא חטא .ו
ש מ ת ש י מ שנ ת כ מו ל עו ס . ה ע שכבר אע׳  למדרגת הגי
 ע״^ המעשה בעולם ומשתמש ה׳ מצות מכל סר לא הרוחניים

ע לא וגם ,טובים ומעשים תורה  בגופו לא ,נזק שום לו הגי
ר :זומא לבן שקרה כמי ולא"בשכלו עזאי, בן כמו כב רו ו מ א  נ

ליו א ראוי ע ה הו ר ש ת ו ש לי ה ע נ כי ה ש ש מ כו׳ נ  W .ו
א, ר׳ על מקום בשום מצאתי לא ב קי  דסנהדרץ בפ״ק ורק ע

 סמך ואולי .הקטן שמואל ועל הזקן הלל על זה נאמר (י״א■)
 למשה נגלה שלא מה עקיבא לר׳ נגלה במדרש שאמרו מה על

ה :רבינו ל הי א ו שו די מי ל ת ם ל א א ת הו ת ע א רי ע ק מ  .ש
 עקיבא לר׳ כשהוציאו ,אמרו בזה״ל ורק ,בגמרא נזכר לא זה

 לקבל מתכוין והיה וכו׳ סורקין והיו היה ק״ש זמן להריגה
 עד רבינו תלמידיו לו אמרו באהבה, שמים מלכות עול עליו
כו׳ עליי לקבל מתכוץ והיה שאמר שבמה ואפשר .כאן  נראה ו

 ידעו מאין שאל״כ ק״ש, עת הוא אם שואל שהיה לחבר
ד תלמידיו שאמרו ומס .לזה שמתכוין תלמידיו אן ע  פירש ,כ

 תמהו שהתלמידים ור״ל .כוונתך מניח אתה אין עדיין רש״י
 ואימות המות מר עליו שסר כזאת בעת לכוין אפשר איך

ל להם השיב וע״ז .עליו נפלו ההריגה מי כ תי י ר היי ע ט צ  מ
ל א ע ר ק ה מ ל ז כ ך ב ש פ , נ ׳ ו כ מיו כל ר״ל ו קורצו כשהיה י

ק״ש
ם לדברים או המאירים לדברים בעיון יפצרו וכאשר כו׳. שואל היה שהרנוהו בשעה והוא :פ״כ ,וכו׳ הדקי ו

גרכוס
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 :נשמתו שיצתד! עד באחד מאריך והיה ,אקיימנו לא לידי שבא עכשיו נפשך

ר ט בה .המיתה וימות ,הערבים ההיים יחיה כזה) (נ״ל בזה הכוזרי א ̂ העי
: מתמיד בתענוג התמידיים החיים יהיה כן ואחר

ז ר פ מ  שמעון ודבי יוסי ורבי יהודה ורבי מאיר רבי אחר בדור ואחריהם החבר א
 והוארבינו רבי, אלה ואחרי וחבריהם.. תרדיון בן חנינא ורבי עזאי בן

 וזולתם קרחה בן יהושע ורבי נתן רבי ועמו ,הנשיא יהודה רבי והוא ,הקדוש
 והם האמוראים אלא אחריהם ואין ,תנאים הנקראים המשנה בעלי רבים(ואחריהם)

 והוא ,שטרות)" למנין (לא "לשטרות תק״ל בשנת המשנה רבי וחבר .הנמרא בעלי
 נתנלנל .הנבואה להפסק שנה ושלשים מאות המש אחר , שני בית לחורבן ק״ן שנת

 במשנה והשתדלו .וממעשיהם מדבריהם מהרבה מעט אלה ,שזכרנו מה כל כה
בהשתדלותם ;

׳ יהודה קול
 I כאן עד סמלם וענין (ס״א:).. הרואה ארק נרכוח

חך מניח אחה אי עדיין לומר הכוונה :מנ
ה כזה חי ם י י חי ם ה בי ר ע  עצ ר״ל .וכו׳ ה

 t שזכרת עקיכא ר' והוא כזה חמים גכר
 הן ,נמרז פערבוח ויחיה וימוח יחיה כי שיאמר ראוי

 t כעושיו ישראל וישמח כאלהיו דפק יהיה חי בעודנו
 פאהפה ה׳ לפני עומד עודנו מגופו נשמתו הפרד ופעת
 הדפקוח ישלים שאז מותו אמרי כי ואף ,חפה ופרופ

 שיצתה הרואה. פ' שם שספרו וכמו .הנצחיים והחיים
 נשמתך שיצתה עקיבא רפי אשריך לו ואמרה קול בת

: הפא העולם לחיי מזומן ואהה פאחד
ז בי וחבר ס ה ר נ ש מ ת ה נ ש כו׳. ב  המנין ו

ם. מלכות לראשית הוא לשפרות היוני
 חז״צ שהעלו כמו ,השני הפיח מרפן קודם שנה ש״פ
. דמסכה פ״ק ״ז  ויכונן יפנה משפון פואו ועתה ע
 ח"כ היו שני פית עמידת ימי הלא ,החפר דעת על

 עמדו קמו חרפנו אחר ק״נ ועם ,חז״ל לשיטת שנה
 הפית מפנין עפרו אשל שנה ארבעים הסר ,שנה חק״ע

 המנין לוקח ממנו אשר היונים מלכות חמלת עד
 הק״ל ונשאר שקדם, כמו החרבן קודם ש״פ לשטרות

 עצמו החפר מדברי ידעת וכפר .החפר כדבר שנה
 שני פית אנשי עם התמידה הנבואה כי ס״ה סימן

 לקרוא הוחל אז כי לדעה הראית וכפר .שנה ארבעים
 חפור שהיה ג״כ דברו צדק ובכן לשטרות, המנין

ל :הנבואה להפסק שנה תק״ל אחר המשנה ג ל ג ת  נ
ה שלשלת זכרון נתגלגל הנזכרת במשנה כי ר״ל ,ב

הקפלה

נחמד אוצר
 מונחת חדה חרב. כאילו פלפו וקוכע בדמיונו מצייר היה ק״ש
 מוסר והוא קדושת.השם למען נפשו את ונומלים צוארו &ל

 קריאת בעת מצעער היה ימיו שכל לומר ורצה ,עליו נפשו
 שהורגל ומאחר ,השם קידוש על אותו הורגין כאילו שמע

ה טנ טין יכול עכשיו אף זו ב :ל
ה כזה חי ם י חיי ם ה  דבריו לתוך נכנס הכוזר . הערבי

 כמו בה׳ שהדבק ואמר ,הזה הנפלא הספור לשבח
 :לב ובנווב כשמחה וימות בנעימים שנותיו שיבלה ודאי זה

אחר . בן ו ה י ח ם הבא בעולם י חיי ם. ה רי מי ת  וכמ״ש ה
 באחד נשמתך שיצאה ר״ע אשריך ואמרה קול בת שיצאה בגמרא

 האחדות ענין המשכילים אלו כי ,הבא עולם לחיי מזומן ואתה
 העליון באור לדבק והוזמנו הוכנו כבר באהבה אליו וגקשרים
: ה׳ בנועם ־

TD ר ואחריהם ר בדו ח  בסדר דבריו השלמת על הזר .א
 בקידוש השם שנתקדש שאחר ואמר .הקבלה '

מ מ״י מלא  המר השרש ונעקר זכרו ואבד מת אחר וגם ,ר'
 פנות ונתחזקו הקבלה וחזרה ,באמונה אחר שגרם וההפסד

ע תלמידי ע״י הדת  ,קרחה בן יהושע ורבי נתן רבי ועמו ר׳
 רבי אמר בתרא בבבא שאמרו כמו מרבי יותר זקנים היה ואלו

מ ,הבבלי בנתן פני והעזתי בי שהיתה ילדות ד) (דף ובב׳  פ׳׳
 כל אמרו קרחה בן יהושע ר׳ וכן ,משנה סוף נתן ור׳ רבי

 שמת שביום נודע וכבר ,עקיבא ר׳ של בנו שהוא המפרשים
ם :רבי נולד עקיבא ר' ת ל ם וזו לי רבי ע ה ב נ ש  .כצ״ל ,מ

ש  רבי אחר כי ,ע׳יס הוא משנה בעלי ואחריהם בספרים וס׳
 הנזכרים תנאים מהם יש רבי שבימי אותן רק ,תנאים היו לא

 ישמעאל ור׳ אליעזר בן ור״ש שמעון בר' ר״א והם ,במשנה
ר׳  נזכרים הם אלה וכל ,לוי בן יהושע ור׳ ילנתן ור׳ יוסי ג

ם בהקדמת כנזכר גמשנה בפ״ג, בס״ב המשניות לפירוש הרמב׳ ו
 ובספר .אחרונה במשנה עוקצין בסוף נזכר לוי בן יהושע ור׳

 המשניות סידר שרבי שאע״פ נ״ח סימן ש״ב כלל כריתות
 עוד יוסיפו שלא המשניות חתמו והס ,ההלכות לסתום הסכימו דורו בני וכל והוא הלכתא שסתם אלא ,לכן קודם היו סדורות

 בשלשה ממונות דיני סנהדרין בריש וכנזכר ,דורו בני כל בהסכמת היה שלא דבר במשנה קבע ולא במשניות, הנזכר על לחלוק
 .דעתו וביעל רבי סתמה וכך בשלשה ממונות דיני האומר דעת רק נזכר לא סנהדרין ריש במשנה ועכ״ז ,בחמשה אומר רבי
 דברי לפרש מגמתם וכל ,אמוראים רק תנאים בשם נקראו לא לכך ,עוד לחלוק רשאין היו לא המשנה סתימת שאמר ולפי

ע הלכות ולפסוק סמשנה ד ל :הגמרא בעלי והם ,להם המקובל ב ק״ ת ח רו ט ש  אלכסנדר למלכות הוא השטרות חשבון .ל
 עולם לבריאת תמ״ה אלפים שלשת משנת התחלתו הגאונים ורוב החודש) קידוש מהל׳ י״א (בפ׳ הרמב״ם לדברי והוא ,ונףון9

ק״ל אחר :החורבן קודם שנים וש״ס ,שני בית בנין אחר שנים מ׳ שהוא ה ת ת שנ ק ס פ ה ה ל א בו  התמידה הנבואה כי . הנ
ל :המאמר מזה ס״ה בסימן בדבריו כנזכר שני בית בנין אחר שנה מ׳ ג ל תג ה נ ה כל ב רנו מ כ  הנבואט אותה ע׳׳י ר״ל .שז

 שחיברו המשנה זמן שהגיע עד ,לחכמים מסור דור אחר דור הנביאים מן הנזכרת הקבלה נתגלגלה נפסקה ערם עדיין ששמשה
 ומסורים כתובים היו שהמשניות מאחר ,איש מסי איש לקבלה עוד הוצרכו ולא מכבודה האיר כולו העולם שאז דינו ובית רבי
ה : מישראל איש כל אל ל ט א ע ה מ ב ר ה ם מ ה רי ב ד ם מ ה שי ע מ מ מחכמתם מעע הוא במשניות הנזכרים הענינים אלה ר״ל .ו

וממעשיהם
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 ופרקיה סדריה ופספר וסדורה אותה מהברם) (נ״ל מהברים y כתורה בהשתדלותם

תיה; ת; .והזהרם והלכו עו שמו  ,עליו מוסכם דבר שיהיה מהדעת רהוק שהוא מה ב
קצור אבל ;הרבה המקרא מלשון נגזר שאיננו מה העברית הלשון מצחות בה ונתנלנל

דבריה ,
יהודה קול

רה: בקדם מקבלה כ ב ז ר ב ח . מ ׳ ו כ ו ה ת ו  הכל א
שר ס ק  הכונה ;וכו׳ רחוק שהוא מה סח״כ אמרו ע
מר  כל כולל יפה חבור המשנה אח חברם מענק כי ^

ה אופניו; כל דבור בדבר. הדינים ר דו ס  שוה בערך ו
ס חלקיה נין  וכוונם ,לדבר דבר סמיכות שעם פ

ר פ ס ה מ רי ד ה כי ,ס ח נ  הטבעו אשר ששה עמודיה נ
ה אדני על שעי ב(י  חוסן עתיך אמונת והיה ל״ג) הכתו

 כפי אוצרו; היא ה' יראת ודעת חכמת ישועות
 ג״כ וכוונם .מדליקין במה פ׳ שבת עליו ז״ל מדרשם
ה קי ר ; פ ה תי ו כ ל ה  להקל הדבקים בין ריוח לשום ו

ם ;ההתבוננות ר ה הז ת ו ו ע ו מ ש  בשם דבר לומר ;ב
 מפי ולא רבים מפי אותה וקבלם השמועה מסי אומרו

 מכל יעלה אמת הן ,כך אמר שיתבאר כמו יסידיס
ה  נעזר דבר היותו אמתת על שהוא מה מוכיח עד ז

ענין אור שירחיב כמו ;האלהי נ הבי  .אודותיו על עוד׳
 בהקדמת הרמב״ם זה על שכתב מה ידעת והלא

 המשנה בסדרי חלוקתו המשיכו אחרי כי ;זרעים
 זאת על הספר זה לסבר המחבר חשב כאשר ;נאמרו

 ונתן ;וכו' חלקים■ לששה א\תו לחלק ראה התכונה
ס  אלו כל וכשאסף ז״ל; אמר ; לו בטוב לסדורם טפ

 כללי מין כל לחלק בא המצות; הכוללים מינים הששה
 וקרא ;ראוי שהוא מה כפי פרסיים מינים אל מהם

 המאמר חלק כך אחר ;מסכתא מהסרטים מין כל אס
 ;פרק אחד כל שם וקרא לפרקים פרסי מין בכל שיש
 נכוחים קביגיס לפרקים פרק כל מאמר חלק כך אחר

 כל שם וקרא ,ולהורותם פה על לדעתם וקלים להבין
 יצא כן ואחרי הלכה. הקטנים הפרקים מאלו אחד

 כל לסדור טעם וטוב שכל בשום להאריך הרמב״ם
 ווזחרונה חלק; בכל ומספרם והפרקים המסכתות

 המשנה מסכתות כל מספר והיה אלה; דבריו יסעו
ם :ע״כ ;תקכ״ג ופרקים ס״א כ ס ו מו לי  הסכמה .ע

ל אלהי; עזר בלי אנושית ג ל ג ת נ ה ו ת ב ו ח צ  מ
שון ת הל רי ב ע ט׳ ה  בהקדמת הרמב״ס כתב כבר .ו

 צח היה אותה שחבר הקדוש רביט כי המשנה פירוש
 שהחכמים סד ;הקדש בלשון האדם מכל ומופלג לשון
ה  מאותות עליהם שנשתבש מה פירוש לומדים היו פ״

 ; בגמרא מפורסם וזה ;ומשרתיו עבדיו מדברי המקרא
ת אמנם .פכ״ל  המשנה לשון היות שעם החבר מנ

ה ר  כבר כאמור/ צחות לדבר וממהרת ליולדחה נ
ס  כמו ;המקרא מלשון נגזר שאינו מה בה ונתגלגל מנ

 המקרא מלשון מוצא לו שאין מה או וכיוצא; תורמין
ה; כמו כלל; טני ב; ק ם; ולוכסן; חרו ה מי דו ה, חורה דקדוקי בה לכלול הלום הביאם ההכרח כי ו  ופרטי

 ולשון לחוד מקרא לשון וכאז״ל ;הענץ להבנת הכרחיות מחודשות מלוח בכמה מהשתמש להתעלס יכלו זלא
 והנה מתיהדים מלת על אסתר למגלח בפירושו תורמין מלת לתשובת הראב״ע הביאו אשר •לחוד; משנה

רכה; מה פחיתות נראה היה המקרא ■מלשון כמעט לשונה מנטיית  השלמיות יתר אל לב לשום לנו יש אבל בע
ה. מדובר גכבדוח ל וז״א ב ב ר » צו ה ק י ר ב כו׳. ד ה כנגד דבריה קצור ואמר ו  מיניה שזכרבדסליק מ

פר כו רי [ ז כו ] ה נ ״ 1 י מ מצחות 0

נחמד אוצר
ם .וממעשיהם או לא ט ;הפוכי ם רק כמשנה נ ד ג ד  ההכרמייס ה

 חכמתם שאר אמנם ,האדם נפש לכל השוים המצות לקיום
ס דו ו  :הגלות אורך עם ממנו נאכדו חכמות ובשאר התורה מ

לו ד ת ש ה ה ו שנ מ ם ב ת לו ד ת ש ה ה ב ר תו  עיקר כלומר .ב
 אותם יעשה אשר היעב באר התורה דיני לבאר היה כוונתם
 :בספר לסדרם להם הכרחי היה וזה ,כהם ומי האדם

ם רי ב ח ה מ ר תו רה ה דו סי  בתורם הנזכר כל ממכרים ר״ל .ו
, בסדר ן כו  מובס לאדם אשר המצות שכללו שתאמר כמו נ
 בשדס זריעתו וסדר והברכות התפלות כמו ,לבדו והוא

 מזה ועשו ,הארן בזריעת התלוי הדבר וכל ומעשרות ותרומות
 המצות כל כללו ושוכ . זרעים סדר אותו קראו אחד סדר

מועד סדר אותו וקראו בזמן התלויות  כולל נשים סדר וכן .׳
 .להבירו אדם שבין ממונות מדיני נזיקין וסדר .אישות מדיני
 טומאה מדיני טהרות סדר וכן .קרבנות מדיני קדשים וסדר

ם הדורות על להקל הזה הסדר והיה .וטהרה  למצוא הנאי
 וזה ,הראוי במקום אחריהם לחפש שיוכל המצות בדיני חפצם

 כחכמים כח היה ולא רני בימי שנתמעטו הלבבות מיעוט לפי
מספר :בוריה על התורה כל לידע ה ו רי ה סד פרקי  ו

ה תי כו ל ה  שסידר וההלכות והפרקים הסדרים מספר .ר״ל . ו
 הכוללים סדירים לששה חלק בתחלה כי ,ערוכה בחכמה הכל

 חלק ושוב ,למסכתות סדר כל חלק ואח״כ ,התורה דתי כל
 כל שיכקש דעת למוצאי נכון הדרך וזה .לפרקים מסכת כל

 ומשם ההוא, הסדר אל תחלה יסור כי ,לו המוכן במקום דכר
 הקטנות, ההלכות אל ומשם ,הפרקים אל ומשם ,המסכתא אל

ם :עצמה בפני אחת כל המשניות והם ר ה הז ת ו עו מו ש  . ב
 לחכמים שהיו השמועות כל אסף המשניות כשחבר רבי כי

ם כתב וככר ,הקכלה התחלת מעת שכע׳ס כתורה  הרמב׳
 שם.כי הנזכרים פרקיו מיו״ד כפ׳׳א זרעים סדר כהקדמת

 הס כשמותם ההלכות ונקראו כמשנה הנזכרים החכמים מספר
 הצדיק משמעון דנריהס לרני הגיעו אשר והם ,ואחד תשעים

 שהיה מעשה כשכיל כמשנה הנזכרים התנאים מל■;־ ,זמנו עד
 המקונלות השמועות וכל .ושכעה שלשים לזה ־כדומה מוסר או

ה :המשנה ולסתום הלכה לקכוע ולכן כרר א מ הו ק ש  מי רחו
ת ע ד ה ה הי ם דבר שי סכ  שהנזכר שנאמר ר״ל .על׳יו מו

ם, אלו על הסכימו רני כדור כמשניות י העניני  לא רכים ג
ל' :מקומות כהרכה החכר כמ׳ש הסכמה עליהם יענור ג ל ג ת נ  ו

ה ת ב חו צ שון מ ל ת ה רי ב ע ה ה נו מ נ אי ר ש גז ן נ שו ל  מ
א ר ק מ . ה ה ב ר  שהיה כסי הלשון צחות לשמור שכדי ר״ל ה

ח להם ו ד  כלשון נתערכו ,אדם לכל נקראים שיהיו ככדי נ
 אינם ר״ל הקודש, מלשון גזורים שאינם מלות הרכה המשנה
ש הקודש, לשון גזירת לפי הדקדוק דרכי שומרים  לבז, וכמ׳

עי׳ חכמים ולשון לחוד נכיאים ולשון לחוד תורה ) ד חו ס' ל  תו
ס ע״ב ל״ז דף קידושין ת): ד׳ ר ח מ ל מ ב ר א צו ה קי רי ב  ד

. ׳ ט ככ״ז כו׳ העכרית מלשון מלות הרכה שנכנסו שאע״ס ר״ל ו
חוכרו
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 בעניו ספק בלי הפסק, עם הענינים אופני וכלול ערכה ונוי חבורה ויופי דבריה
 אלהי! בעזר אלא כמותה מחבר יקצר ודם בשר כי האמת בעין המעיין שיראה

 וישמע ,וקריאתה בלמודה מתעסק ולא מבינה שאינו מי אלא אותה שונא ואין
 כאשר ובחסרון, מקרה בדרך עליהם ויגזור והדרשות, השיחות ההבמים מדבח
 ומדמיוני .חברה ואורך מבחן מבלי שיפגענו מי בחסרון האדם על יגזור) (נ״א "גוזר

 מיאשת רבי מפי אני מקובל הלבלר נחום אמר שאמרו מה ,הנבואה על סמיכתם
ומהזהרם .מסיגי למשה הלכה מהנביאים שקבלו מהזוגות שקבל מאבא שקבל

בקבלת
ל ה קו ד הו י

ט נתגלגל אשר עצמו הלשון שבדבר הלשון מצהות  ו
 מצל נתקן בו ,כאמור מקרא לשון שאינו במה נתקלקל

 מלמעלה הראשונות על סזר כן אחרי .הדברים קצור
פי ואמר ,שבחיה בספור למטה ה ויו ר בו  כנגד ,ח
ה ונוי .אותה מחברם למעלה אמרו כ ר  כנגד ,ע

ל .סדורה לו כ י ו נ פ ם או י ג י נ ע ם ה ק ע ס פ  כנגד ,ה
לי :והלכותיה ופרקיה סדריה מספר כוונם ק ב פ  ס

 ספק בלי הס שזכרנו התנאים אלה כל ר״ל .וכו׳
ן מתוקנים י נ ע ה ב א ר ן שי י עי מ ן ה עי ת ב מ א  ה

ר כי , צלול ובשכל ש ם ב ד ר ו צ ק  לפתור ויש וכו׳. י
ה.גס לשון לשבח דבריו כל עוד שנ  נגזר שאינו במה המ

,דבר הלשון מצחות בזה נגרע אין כי ,המקרא מן
 במשנת הרמב״ם כדברי ,הלולים קדש כלו הוא רק

 תרם המשנה בכל אמרם וז״ל, ה' פ' ריש תרומות
 זה על מקשים האחרונים הלשון בעלי ויתרום, ותורם

ם, ומרים הריס השרש כי ואומרים רי  אינה וזו וי
 חוזר הוא הלשונות מן לשון כל שעיקר ,אמתית קושיא

,מהם שנשמע ומה הלשון אותו בעלי בו שמדברים למה
,במקומן היו עבריים ספק בלא המשנה בעלי ואלו
,נשסמשו ובו תרם לשון מהם ונשמע ,הצבי בארץ ר״ל
 לשון המלה ושזו בלשון מקובל שהוא ראיה זו הנה

 לכל תשובתך תהיה הדרך זה ועל .העבריים מלשונות
 או ,צחה אינה המשנה שלשון האחרונים מן שיאמר מי

 העיקר וזה .בלשון כראוי שאינם במלות נשתמשו שהם
 על המדברים השלמים החכמים אצל אמתי לך שזכרתי

 אמרו ויהיה ע״כ. ,כלס הלשונות כל הכוללים הדברים
 לאמתת ,אנחנו אשמים אבל מלשון ,דבריה קצור אבל
 אמרו ויתנשא ,י״ד סימן בראשון הראית כאשר ,ענין
 אמנם כי ,הלשון מצחות אמרו לעומת דבריה קצור

 ויתר .בצחותה גדול מקצוע הוא קצרה בלשון הלמוד
הדרך על אליהם המתיחס לעומת יתנשאו הדברים ^

א :הראשון בביאור שזכרנו |עצמו ל ו מי א נ אי ה ש נ י ב  כן גם הגיע מבין בלתי היותו שעם ר״ל .וכו׳ מ
 מדברי ישמע לא זה ועם מובנת. בלתי קריאה בקריאתה ואפילו כלל בלמודה התעסק לבלתי |מהתרשלותו

ת רק :נזז״ל חו שי ת ,לימוד הצריכות ה שו ר ד ה  הוכן הבין ולא ידע לא והוא ,השכלי ההקש מן הרחוקות ו
ר ובכן ואילך, ס״ח מסימן שיתבאר כמו !פנינם ם יגזו ה לי ך ע ר ד ה ב ר ק , מ ן רו ס ח  אלו דברים לומר ו
 מבחן ומבלי שלשום מתמול אצלו נודע לא אדם שיפגע מי יעשה כאשר ,הכמה אחר נמשכו ולא והזדמן !גר^־י

ט‘ עני  והוא ,הוא סכל לכל ויאמר ההוא האיש בחסרון ויגזור ישפוט עיניו למראה ,הברתו באורך והרגלו נ
י :וכל מכליותיו,מכל רחוק ענינה להיות ,המשנה ישנא לכדו הוא לו אלה אשר ואיש .ואשם ידע 'לא י ו מי ד מ  ו

ם ת כ מי ם ל | ה ע א ו ב נ  תכלית פני מסב הוא וגס ,בשמועות מהזהרס למעלה שהונח למה מוסב זה .וכו׳ ה
 באמרו ,אמהתה על המורה הקבלה איכות על ללמד דברו מוצא היה ששם ס״ה סימן ראשיתו מול אל |ספורו

 מיני שני שדהו את זורע אצל ב׳ פ' פאה במשנה הלבלר לנחום הוא הזה והמאמר .וכו׳ התמידה הנבואה כי
מטין ,

ר צ ד או מ ח נ
אל :להכין וישרים שאפשר הקיצור כהכלית הענינים מוכרו כ  ו
פני ם או י נ י ם ענ ק ע ס פ  ענינים הרכה שכלל שאע״פ ר״ל .ה
ל לראשונים שהיו הדטות וחלוקי כ ה ט  ההלכה דין הפסק זה ו

ה, מן נודע שנ  רכים^ כלשון להלכה המוסכם דכר כשסתם המ
 שנמצא כמקום ורק ,כהקלט ההלכה כך משנה סתם כל וכן

פ היחיד עם חולקים רבים  עכ״ז כרכים הלכה כזה שאף אע'
 האחרונים שכדורות כ״ד יכא שאם ככדי , היחיד דכרי הניח
 משא״כ ,כעדיות) (כנזכר כידם הרשות היחיד דכרי ויראו

ק בלי :גמור כסתם ן ספ עני כו' ב  הם ספק כלי ר״ל .ו
 כי האמת כעין שמעיין מי שיראה עד נפלא כענין ערוכים

אין :כזה נפלא חכור מלחכר אדם כח יקצר אלהי עזר לולא  ו
א ץנ ה ע ת א .־המשנה ר״ל .או ל ק ו ס ע ת דו! מ  .וכוי׳ בלמו

 : כדינים המשנה דרכי עומק להכין עצמו מעריח אינו ר״ל
ע מ ש רי וי ב ם מד מי כ ח ת ה חו שי ת ה שו ר הד  שאינו זה .ו

 מכקש ואינו ההלכה עומק כתוך לבוא עצמו להטריח רוצה
 קל שהוא מה והדרשות האגדה מדברי המעשיות רק מדבריהם

ר :באזניו להכניסם עליו גזו י ם ו ה ה בדרך עלי ר ק  כלומר . מ
 הדברים יצאו וממי הזה המאמר כעל הוא מי יתבונן לא

 בחכמה לנו מפורסם איש מן דכר נשמע כאשר שאנחנו ,הללו
 הדברים אלו כנגד רוחנו ולהכהיל אותם לסתור נמהר לא

 הלא ונאמר עצמנו נשפוט כי ,שכלנו לפי זרים שהם אע״פ
 לקוצר כי אשמים אנחנו אבל ,הדברים יצאו וממנו אמרו מכם

 הדברים בהבנת שנשתדל נותן והדין ,דבריו נבין לא שכלנו
 ולא חז״ל מעלת מבין שאינו זה והנה .לב חכמי מפי היוצאים

 עליהם גוזר הוא הדרשות, ששומע מלכד פלפוליהם עומק למד
 מקרה ודרך כחכמה אצלו מוחזק שאינו איש על גוזר הוא כאשר
םרון :והבנתו משכלו רחוקים כשהם מהרה אותו דוחה בח  .ו

ט המאמר בבעל הוא שהחסרון שאומר אי  בקוצר החסרון תולה ו
ר :דעתו ש א ר כ ל גוז ם ע ד א ו מי בחסרון ה ענ פג  .שי

 בין אותו פוגע הוא אשר אדם סתם על גוזר כאשר כלומר
ם; |המוני ע לי ה ב חן מ ב רך מ או . ו ה ר כ  מבלי כלומר ה

ני :לו הנאמר הדבר להכיר ויאריך !שיבחין ו מי ד מ ם ו ת כ מי  ס
ל ה ע א  סמכו חז׳ל אשר שמצאנו מהדמיונות אמד ר׳ל .הבבו

דבריהם י



47 קד הכוזרישלישי מאמרספר
 1מות בעת שצוהו לבנו &הם אחד שאמר מה ,היחידים מקבלת) (נ״א ״בקבלת

 למה ואתה לו אמר לך, אומר שהייתי דברים בארבעה בך) (נ״א ״לך חזור בני
 ,רבים מפי שמעו יחם רבים מפי שמעתי אני לו אמר ,בך) (כ״א ״לך חזרת לא
 שתניח מוטב יחיד* מפי שמעת אתה ,בשמועתם עמדו וחם בשמועתי עמדתי אני

 על הראיות מן הים מן כטפר. מהרבה מעט אלה .רבים דברי ולאחוז יחיד דברי
 בהם הדברים יארכו אותו, והמקבלים הנמרא שמועות אבל .המשנה שמועות מעלת

 היה כבר ,משובח היום שאינו מה בהם יש ואם ,דבפ״יליהם ובדבריהם ובדרכיהם
:ומשובח נהוג ההם בדורות

H0 לא ״המסופר שסותר מה דבריהם בחלקי רואה אני כן הכוזרי אמר  מה (
 שמרחקת פנים אל התורה פסוקי מהוצאתם ,מכללותיהם מספר) שאתה

 פעם ,שזכרו מה ההוא בפסוק הבונה היתה לא כי הנפש ותעיד ,ההקשה אותם
 שמרחיק ממה רבים ומעשים מהגדות להם שיש מה וכן ,בדרשות פעם בדינין

אמר: השכל אותם המרובים] *[ומפי

ר צ ד או מ ח נ
ם :קבלתם פנת ומשם הנבואה אל דבריהם ר ה הז מ ת ו ל ב ק  מ

ם די חי ז אל קבלתם לסמוך שלא שנזהרו מה על ראיה .הי ר  מ
ם: מפי דוקא רק היחיד בי ת ר עו מו . ש א ר מ ג  שקבלז ה

 המשניוש ובפירוש בקבלתם דרכיהם היה ואיך וכיצד האמוראים,
ם :ופלפוליהם ה רכי בד  נזכרים אשר הש״ס סוגיות דרכי .ו

ת כעלי בספרי ם :הסוגיו ה לי ש מ ב ההגדג! עניני הם .ו
ו מד, :ספרו אשר מהמעשיות נ אי ח ש ב שו הג לפי .מ  מנ

 מס ועל דורם מנהג מאתנו שנעדר מחמת שאולי ,דורנו
ם, הוא כאשר הדור לתקן תוכחותיהם משלי תמכו מנ  ואליו בז

 להמלץ פסוקים לפעמים ולקחו ,דרושיהם פני מגמת שמו
מון, הדברים להמתיק כדי תוכחתם להם ה  לסם והמקרא ל

.ליחידים ידועים נסתרים ענינים זולת ,בלבד אסמכתא כדמות

ח י כן ס ה אנ א כו׳ רו ^ :רואה שאני אמס .ו ל ז ו ב
ם ה רי ה דב א מ הו ר ש ת ר סו פ סו מ ם. ה ה תי ו לני כ מ

הם, שספרת מה סותר שבדבריהם החלקים כלומר תי מכללו
 גדול דקדוק ומדקדקים וביושר באמת בנוים דבריהם כל ואיך
ן מפיהם היוצא בהל טי , האמת אל ל ן ט נ  נמצא כן ולא ה

ם, מי ע פ ם ל ת א צ הו קי מ סו ה פ ר תו ל ה ם א , פני ' ו כ  סם ו
הפיטש• סובל הכתוב פשע שאין מה הפסוקים לפעמים מפרשים

 שמחייב מה לפי הפשע מן רחוק הפירוש זה בהיות ההוא
ם: הדברים בהבנת השכלי ההיקש בי תו ם הכ ע ת. פ שו ר ד ב

.ההגדות עניני שהם כמו ; ודומיהם תקרי אל כמו ,

ים רווחא וממילא .וכיוצא אסמכחא כדרך ,הדרכ
ת שמעתא והס&רסם נאמרו מ״ג פ׳ נשלישי המורה מן זה דוגמת המצא בפרכו ע״ג וכסימן .הנמשכות נפסקו

:ע״כ ,וכו' ההוא כזמן ההוא הדרך
ח ן ס י כ נ ה א א , רו כו' ה, הוא כן משוכח היום שאינו צוה תז״ל כדכרי שיש דברתלאמר כאשר ו מ א  כי כ

 נמשך מאד מעולה הוא כקודמת מכללותיהם שסופר מה כי .הכלל אל סותר הפרס רואה אני
ה, אחר מ כ ח ם מענין דכריהם סלקי אמנם ה ת א צ קי הו סו ה פ ר תו ל ה ם א י נ ת זרים פ ק ח ר מ ם ש ת  או

ה ש ק ה  הפסוק מכוונה שהוציאו מה האחד .ממני נפלאו המה ושלשה .והדופי הגנאי משא מלס יוכלו לא וכו' ה
ם לענין י נ די ם, סוכל כלתי והכהוכ זולתם או ה ת  ה׳ ויצו פסוק אצל ע״ג סימן אח״כ שיזכור מה לדמיון כונ

ה השני .נח כני מצות שבע לענין נדרש שהוא לאמר האדם על אלהיס ת שהפליגו מ ו ד ג ה  שא״א דכר לומר ב
 העולמים רכון כשירד באמרס לדמיון חק לו שם שם כי ע״נ סימן להשמע שסופו והוא ,זרותו לעוצם לשמוע

ם שספרו מה הוא והשלישי .וכו' למצרים י ש ע מ ה  אשר מעשיהם נפלאים כי ,סובלתן הדעת ואין קרו אשר פ
^ ,לשמוע יכולה שהאוזן ממה יותר יספרו  ממראות ספורים ומהם לאמר ע״ג סימן דכרתו ישים אלה ו

. החסידים על פליאה זאת ואין ראום רומניות כו' ה השלישי והחלק ו אלא ההגדות בסוג נכלל הוא גם הז
. שיומל

ל ה קו ד הו י
 גרנות שחי אחת פאה נותן אחת עשאן,:זנץ אס חסין
 הוא הלכלר ,הרמכ״ס שם ופירש .פאות שהי נותן

 ושמאי הלל כגון ,המקבלים שני הס וזוגות .הסופר
 סבאי בן מיהודה המקבלים ואנסליון משמעיה שקילו
ת, במס׳ שהתבאר כמו שסה בן ושמעון כ: אבו  ע״

ם ר ה הז מ ת ו ל ב ק ם מ די חי  מרבים רק יקבלו שלא .הי
ה, הקבלה דרך את לשמור מנ א  לא הרבים כי הנ
 כ״ד סימן שהתבאר כמו ההסכמה כמותם על יעבור

ה :זולתו ובמקומות ר מ מ א ד ש ח ם א ה  הוא .מ
 פ׳ עדיות במשנת מענינו כמסופר ,מהללאל בן עקביא

: ' ל ה ב ת א ו ע מו א ש ר מ ג כו'. ה  על האריך ו
ם :קבלתו בספר הראב״ד אודותם ה כי ר ד ב  דרכי .ו

ם :בהס שהורגלו הלכה של ומתן משא ה רי ב ד ב  .ו
ם :מאורעותיהם תולדות ה לי ש מ ב  ממשלים כי .ו
 כמו ,מועיל למוד על לרמוז בדרשותיהן הס משלים

ם :שיבוא במה זה על הביאור שימשיך א ש ו ם י ה  ב
 ,שכלי הקש גבול כל העוברות הדרשות הן הן .וכו'

 דרשות היותן סובר בו נפשו ישרה לא אשר והשומע
 ,כאמור וחסרון מקרה בדרך עליהם ויגזור דופי של

ר כי החבר אמר ועליהם ב ה כ ת ענינס הי רו דו  ב
ם ה ג ה הו ח נ ב שו מ פי .על בינה אמרי להביע ו



̂ישי מאמר ספר148 הכוזרי שי
ת החבר אמר  המשנת בפירוש והדקדוק מהדייקות להם שיש מה הדאי

 יתור מבלי והבירור המהקר מן בו) (נ״א ״בה שמגיעים ומה ,והברייתא
:בענין שכן כל במלה וחמור

V צחון, חכמת מכל למעלה שהוא מה ראיתי הכוזרי אמר  המופת הוא אבל הנ
:עליו להשיב אין אשר ^

א  מהפסוק יודע שאינו ההוא הדקדוק שידקדק מי על הנחשוב ההבר אמר מ
: שנדעהו מה ^

 אנחנו שנהיה ,פנים משני אחד על הדבר אך ,אפשר אי זה הכוזרי אמר ב
אינם ההלכה שמפרשי או ,לתורה פירושם דרכי) (נ״א ״דברי נדע לא ^

מפרשי
יהודה קול

ם. מעשים שם לו שיוחד רי ספו  מלק פ׳ ולהרמב״ם ו
מה כשספר לאלו קרוכים דברים  הראשונה הכת כנ
 סוברים ,וז״ל ̂ אדם בני נחלקו שלהם כתות מהשלש

 והמתוקנים הישרים דבריהם בכל ז״ל החכמים טונו שלא
̂ פשוסם על ושהם ,מהם דעתם לפי שהבינו מה אלא

 הדבה מן בהם יש דבריהם מקצת שהנראה ואע״פ
 לעמי פשועו על סופר שאילו עד השכל מן והריחוק

ם היו לחכמים כ״ש הארץ  J בהם בהתבוננותם תמהי
 שיחשוב אדם בעולם שיהיה יתכן היאך אומרים והם
 שייסב ומומר קל נכונה אמונה שהיא שיאמין או כזה

/ בעיניו ו כ : ע"כ ו
ט וט/ מהדייקות להם שיש מה הראית ס

 הללו הדברים מכוונים כמה ראה
 המובאת הראיה הוכן על ע״ג סימן עד הנמשכים

ם ,מז״ל אמרי שלמות על להורות  הרמב״ם שכתב מה ע
 השלישי הכת אצל שם כי ̂ בקודמת לו זכרנו זה במקום

 גדולת אצלם שנתברר אדם בני אותם ז״ל, אמר
 דבריהם בכלל שנמצא ממה שכלם וטוב ז״ל החכמים

ם שהם ואע״פ ,למאד אמתיים ענינים על מורים  מעטי
שלמותם, על מורים הם מחבוריהם, במקומות ומפוזרים

ם ושנתברר האמת השיגו הם וכי  מניעות אצלם כן ג
ם כי ידעו ,להמצא המחוייב ומציאות הנמנע ה ה  ע״

ט התולים מדברים אינם ה :ע״כ ,׳ו מ ם ו עי י ג מ  ש
ה  והברייתא המשנה שבפירוש ר״ל .וכו׳ בו) (נ״א ב

/ המחקר מן עליונה למדרגה הש״ס אנשי מגיעים ט ו
ש ״ ן כ י נ ע  יותר מהכפל בו להשמר ראוי הוא כי ,ב

ה ולא הענין להבנת כלים אלא שאינם המלות מן  הי
 לפעמים זה יאות כי זרות כך כל המלות בהכפל
ם ואף ,השומע בלב שלימה בינה להכניס  נזהרו זאת ג

:מהכפלתן y א אבל ת הו פ ו מ . ה כו׳  חוזק לומר הכונה ו
 שלהם ומתן המשא נסמך שעליהם הראיות

 הוא אבל ,גוברת וסברא הראות בפני אם כי שיסמוכו מה על להם שאין לבד מספיקות בראיות הנצחון איננו
 הראיות בחוזק ונחתם נכתב אשר וכתב ,עליו להודות ומכריחו חכם נפשות לוקח מוצק כראי חזק מופת

:ראש להרים ומצח עליו להשיב פה אין ההן
ה הי ו שנ נ ח נ א א ע ל ד כי נ ר ם• ד ש רו ה. פי ר ו ת  חלילה וז״ל, יתרו פרשת הראב״ע מ״ש ע״ד וזה ל

ם כנגד נקלה דעתנו כי , נכונה דברו שלא שאומר הלילה ה  כי יחשבו דורנו אנשי רק ,דע
, ואימו כמשמעם דבריהם ן כ. כ  המשנה פירוש שהוא הגמרא כי ראשון, שער מורא יסוד בספר עוד וכתב ע״

ה, דרך על וכלם רבים דרכים על הוא כונ ̂ בהם והי האדם אותם יעשה אשר המצות כל נדע מהגמרא כי נ
רק

נחמד אוצר
ט ה הראית ס ש מ ם שי ה כו׳ ל ש ו רו פי ה ב נ ש מ  איו .ה

 מפרשים כשהם הפשע לכוין מדקדקין הם
ה :והברייחוח המשניוה מ ם ו עי מגי ה ש ר מן ב ק ח מ  איך .ה
 איזח במלה ואפילו ,התנא במאמר ומלם מצה כל על חוקרים

 בסנהדרין לזה דוגמא .נכון על פירושו להוציא בה מדקדקין
כו׳ נערה שתהא עד חייב אינו האי ס״ה) (דף  חייב אינו ו
ל :הרבה לזה ודומה ,ליה מיבעיא נערה על אלא כן כ  ש

. ן י נ ע  הפירוש שיצא כדי והמאוחר הקודם מן מדקדקים ב
בן, מבורר מלו  בפירושי יחעיאו ולא השערה אל קולעים ו

’:והברייתות המשניות
ה ראיתי ע א מ הו . ש ׳ ו כ  ויכוחי בדרכי התבוננתי ו

ה :הש״ס ופלפול התורניים א מ הו ה ש ל ע מ  ל
כו׳  והוא הנצחון חכמת מכל למעלה הזה הפלפול עומק .ז
ח, הנקרא ההגיון מחלקי אחד  הקדמותיו אשר והוא נצו

 לברר ועיונים סברות בונים האלו ההקדמות ועל ,מפורסמות
 ואולם .הנצוחי ההיקש נקרא וזה ,מהענינים ענין בראיות

 דבר בבירור הפילוסופים ויכוחי דרכי על נצוח נקרא כלל בדרך
 בענינו עמוק יותר התורני הפלפול זה והנה .הדברים מן

ם: ויכוחי מכל פי סו לו ל הפי ב א א ת הו פ מו ר ה ש  אין א
ב שי ה ליו ל  אינו הנצוח לחכמת אוחו מדמה שאני זה ר״ל .ע
 אמתיות התלמוד בעלי הקדמות שאין שנאמר הקדמותיו בבחינת

 ,מופת נקרא אמתיות שהקדמותיו מה שאמנם ,מפורסמות רק,
 מחמת אמתיות הן התלמוד בעלי הקדמות שאף כן הדבר שאין

 חושיים שאינם מפני ורק בבירורם, לספק שאין מה הקבלה
:הנצחון לחכמת דמיתיו

ב שו ח כו׳ הנ  כך כל לדקדק יודעים שהם מאחר .ו
 האמת דרך אל ומכוונים וברייתות במשניות

 יפלא שלא מה הכתוב פשע לכוין מהם היפלא ,הכונה זגוף
ם: ממנו ו הי

yה ב ר אי ז ש פ  בחכמים חסרון לתלות לנו חלילה . א
ה :כמותם מופלאים הי ו שנ נ ח א אנ ע ל ר . נ כו׳ ו

 או :לתורה פירושיהם דברי מהבין קצר ושכלנו העון בנו ר״ל
שי ר פ מ ה ש כ ל ה ם ה נ שי אי ר פ . מ ה ר תו  שפירשו אלו ה

ואלו ,האמת אל לכוין ועיון רב דקדוק להם היה ההלכה
שפירשו
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 פסוק להם שנראה הוא ומעט אפשר, אי השניים הפנים ואלה התורה. מפרשי

 ההלכה פירוש כלל להם רואים אנחנו אין כאשר ,מהמלות ולנראה להקשה שמסכים
: להקשה ההסכמה בתכלית אלא

 נעלמות סודות להם שהיה יכול .דברים משני אחד נאמר אנל החבר אמר
 t מדות עשרה שלש בהנהגת בקבלה אצלם חיו התורה, פירוש בדרך ממנו

לקבלתם, כסימן אותה שמים שהם אסמכתא, דרך על לפסוקים הבאתם שיהיה־ או
כאשר

יהודה קול
 כי ,המקרא מחכמת ריק להיותו למשכיל נכון אין רק

 ספר באיזה יידע לא שנאמר כתוב בגמרא ימצא כאשר
 ט ,בעלמא אסמכתא או פשע ע״ד הוא ואם ,הוא

 והם ,דבר מחוך דבר יוציאו ופלפולם חכמתם ברוב
 :ע״כ ,אחריהם הבאים הדורות מכל יותר הפשע ידעו

ה ל א ם ו י ג פ ם ה י י נ ש ר אי ה ש פ  הדברים הן שהן .א
 על איש חותם פתוחי מפותחים ובזה בזה הנאמרים

ם: לאנשים ליחסם וא״א שמו ט מתחלפי ע מ א ו  הו
כו׳.  הקצה מן בהם התקבצו הפכים בשני יתפלא ישוב ו

 ההלכה שמפרשי לומר הוכרחנו מאשר כי ,הקצה אל
 כי מענינם ופלא הפלא ,התורה מפרשי עצמם הם
 עמד לא הפסוקים בפירוש מעשיהם לכל עוב שכל

:דבריהם ברוב נמר וריחם עעמם
בל ג5? ר א מ א  נוראות אתה הן כלומר .וכו׳ נ

ע אבל ,נפלאת  בזה שנאמר ראוי כי לך ד
ם. משני אחד  נכון דרך היה שבאולי האחד דברי

 מנהיגים והיו ,הכתובים ביאור אופן בו להמשיך לפניהם
 בדרכים בהן נדרשת שהתורה מדות הי״ג מנהג בזה

 לענינים שעשו והשני .ממנו ונעלמים אצלם מקובלים
 לך הציבי ע״ד ,ולסימן לאסמכתא סמוכות המקובלים

 את רואות עיניך והיו .ביאורם אל שיכוונו לא ,ציונים
 על דבריו עלו ׳ששם מ״ג פרק השלישי בחלק קורך

 דרכיהם שהבין למי ידוע שדרכם באמרו הדרשות
 ההוא שהדבר לא השיר מליצת כדמות אצלם שהם וזה
 בדרשות אדם בני ונחלקו .ההוא הפסוק ענין הוא
 צד על אמרום שהם ידמה האחד החלק .חלקים לשני

א. הפסוק ענין ביאור הו  מבזה הוא השני והחלק ה
 שאין נגלה מבואר שהוא אחר לשחוק ויחשבם אוחם

 לאמת ונתגבר נלחם הראשון והחלק .הפסוק ענין זה
 הפסוק ענין שהם ויחשוב ולשמרם מחשבתו לפי דרשות

ם. הדינים כמשפע הדרשות ושמשפני  ולא המקובלי
 השיר מליצת צד על שהם הכתות משתי אחת הבינה

ם יסופק לא אשר  והתפרסם ,שכל בעל כל על ענינ
^ אותה עושים והיו ההוא בזמן ההוא הדרך  כמו ה
 ,אזניך אלא אזנך תקרא אל. ,אזנך על לך תהיה ויתד קפרא בר תני אמז״ל .השיר מזמרי המשוררים שיעשו
 יחשוב כן הסכלים אלו אצל התנא זה אם תמה ואני אזנו. בתוך אצבעו יתן מגונה דבר אדם ישמע שאם מלמד

 שאהד הושב איני האזנים׳, הם ואזנך האצבע הוא ושהיתד ,המצוה זאת כונה היא ושזאת הפסוק זה הפירוש
 שאסור כמו כי והוא ,עובה מדה על בה הזהיר מאד נאה שיר מליצת היא אבל ,זה יחשוב שלם ששכלו ממי

 אל במדרשות שיאמר מה כל וכן ,השירי המשל צד על לפסוק זה וסמך ,לשמעו אשור כן ^מגונה דבר לומר
 לכל בו שהסכים מורא יסוד בספר הראב״ע לשון בקודמת זכרתי וכבר .ע״כ ,ענינו זהו כך אלא כך הקרי

 רבות בדרשות רז״ל שכונת ,הרואה ופרק עומדין אין פ' ההגדות כפירוש כתב הרשב״א גם .האלה הדברים
מת ועיין .ע״כ ,כן הפסוק לפרש כלל כונתס שהיהה לא ,זכרם ישכח לא בלשונות הפשוקים אל להסמיכם

שכתב
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 ולא לקמחייהו חשו לא אחרים אנשים היו התורה שפירשו

ה :האמת ישכון דרך איזה ידמו ל א ם ו פני ם ה שניי א .ה הו  ו
ר אי :המקרא פירש לא ההלכה שפירש מי שנאמר ש פ  . א

 העיון בתכלית המשנה דברי מפרש אמורא רואים אנחנו שהרי
 מפסוקי פסוק עמו מושך דבריו לברר עצמו והוא ,והדקדוק

 האלו הדברים פי ועל ,הפשע מן רחוק בדרך ומפרשו התורה
 האמת מדרך נועה ואינו גדול בדקדוק המשנה פירוש אל חוזר

ט :נימא כמלא ע מ א ו ה הו א ר ם שנ ה ק ל סו ם פ כי ס מ  ש
כו' כ שכמעע מה הוא ביותר המפליא הדבר הנה ר״ל .ו  ח

 שיסכים פשועו בדרך אינם הפסוקים בפירוש להם הנאמר
 ולהנראם בכתוב הנאמרים הדברים עם להולמו לשכל פירושו

ר :ממלותיו ש א ו אין כ נ ח ם אנ אי ם רו ה ל ל ל ש כ רו  פי
ה כ ל כו׳ ה  שיהא הלכה פירוש שום רואים אנחנו שאין כמו .ו

 מדעתנו רתכה שדעתם נאמר ואילו , השכלי ההיקש מן יוצא
 דבריהם נבין למה א״כ ,כלל דבריהם צחות מבינים אנחנו ואין

: ההלכה בפירושי
ר מ ר א ב ח ל ה ב ר א מ א ד נ ח י א שנ ם מ ר״< .דברי

ל :שזכרת הראשון הדרך מלבד כו ה י הי ם ש ה  ל
ת דו ת סו מו ל ע ו נ נ מ ש בדרך מ רו ה פי ר תו  שהים אפשר .ה

 איש קבלו הם אך יודעים אנחנו שאין מה נעלמות סודות להם
רה, דברי לפרש צריך כיצד איש מפי תו  איזם להם והיה ה

מן רן וזה ,אוהו מפרשים ידו שעל הכתוכ בלשון והיכר סי  הד
ת :ממנו נעלם נ ה נ ה ״ג כ ת י דו  שנתפרסם כמו .כצ״ל ,מ

 גזירס כמו ,בהן נדרשת שהתורה מדות י״ג בדרש דרכיהם לנו
 השוואוש שבשביל מסכים השכל שאין ,לה .והדומה שוה

ה, זה של האמור את נתן התיבות  אומרים שאנו כמו בז
 קימם קיחה יליף ,בכסף) מתקדשת שהאשה (ר״ל מנלן בכסף
 ט בקידושין קיחה תיבת שנאמר מחמת והוא ,עפרון משדה

 התם מה ,ממני קס השדה כסף נאמר ושם ,אשה איש יקח
דאי זה שקבלו לולא והנה .קידושין) (ריש כסף כאן אף כסף  ו

ת, שווי על בדת גדולה סנה ליסד רחוק שהדבר ק המלו  ו
 להם היה שאולי לומר לנו יש ולפיכך .שקבלנו המדות בשאר

ם :מאתנו הנעלם התורה בפירוש קבלות איזה עוד ה ם ש מי  ש
ם ת מן או סי  אותו סומכין בקבלה להם שהיה הדינים ר״ל .ב

ד. לזכרון להם שיהיו כדי התורה מפסוקי פסוק איזה על מי  ת
דברים לכתוב הותר שלא בעבור גזה היה שהעעם חושב ואני

שגע״ס
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 שנצטוו מצות לשבע סימן לאמר^ האדם על ,אלהים ה׳ ויצו פסוה שמו כאשר

ח. בני  זו האדם על זרה, עבודה, זו אלהים ,השם ברכת ה׳ ,הדינין אלו ויצו נ
 אבד זה תאכל אכל ,גזל זה הגן עץ מכל ,עריות גלוי זו לאמר דמים שפיכות

חי. מן  קבלה העם אצל אך הזה, הפסוק ובין הענינים אלו בין רחוק כמה ה
 עליהם שמיקל בסימן הזה בפסוק אותה האלה,סומכין המצות ״ששבע(ג״ל,בשבע)

 אחרים פנים שם שיש או ,הפסוקים בפירוש להם יש יחדו הפנים שני ושמא .זכרם
 והשתדלותם וחסידותם חכמתם שנתבררה מאחר עליהם, שנסמוך הדין ומן ממנו, בעלמו

 דבריהם) (נ״א ״לדבריהם לחשוד ואין ,הסכמה שום בו יתכן לא אשר הגדול דהמונם
 יתישב שלא ממה בה שנכלל ומה בתורה נעשה כאשר ,הבנתנו נחשוד אבל

 ההגדות, אך .בנפשנו הקצור נתלה אבל ממנו בדבר אצלנו חשד ואין ,בנפשותינו
 ,ולאמצו לנחצו שרוצים לענין והקדמה הצעה דרך איננו) (בנ״א ״מהם שנוהגים מהם
היתה מצרים שיציאת האמונה לנחץ ,למצרים העולמים רבון כשירד שאמרו במו

בכונה
יהודה קול

 לך לך פ' והרמב״ן .מ׳ סימן בתשובותיו זה על שכתב
 לא עכשו על וגו' ידעתי נא בהנה חז״ל מדרש על

, שבשייהס צניפות מתוך בה הכיר כו'  ז״ל כתב ו
^ ■ למקרא ונסמך ׳שבהם בענוה קבלה והמדרש  אץ א

 פסוק על מצורע ובס׳ .וכו׳ האלה הדברים לכל צורך
 על שעשה הישוב אחרי ,בבית ופרח הנגע ישוב ואס

 בכתובים עוות שוס בלי המקובלים הדינים שבירת
 ומה ז״ל כתב ,דעתו לפי רש״י עוותס כאשר ההמה
 סמך וכו׳ מדבר הכתוב במה כהנים בתורת שאמרו

 להם המקובל הענין בכתוב נהזכיר שירצו מדבריהם
 החוזר את לרבות סופנו אם שם שאמרו מה וכן ,בג״ש

 והנה וראה הכהן זבא ת״ל מה פושה שאינו אע״פ
 ונלך במשמעותו הכתוב שנניח לומר לו, הנח פשה
, המדרש אמר כו' כ. ו  דמ״ק פ״ק אז״ל ובביאור ע״

.וכו׳ אקרא ואסמכה יחזקאל ואתא לה גמירי גמרא
ם אחת בהסכמה חברו אלה כל והנה  דקרא החבר ע
 וגבול גדר לשוס מחיצה משוס ולא היכרא משום

ב: של לביאורו ר כתו ש א מו כ ק ש סו ״ ריצו פ וגו׳
ך :מיתות ד׳ פרק בסנהדרין ל א צ ם א ע ה ה ל ב ק

ר . צ ד או מ ח נ
 ,לכותבן רשאי אהס אי שבפ׳׳פ דברים מז״( וכמ״ש שבע״פ,

 ולא סה בעל הכל לזכור הלומדים המון על כבד היה זא״כ
 הפסוקים עצ אותם סמכו ולכך שכחה, איזה בהן השלוע

 מפרשים.הכתובים היו שבכתב בתורה הוגים וכשהיו ,הנכתבים
 עעם וזה .בזכרונם הדינים נקבעו וממילא ,האלו בדרכים

כין :נכון מ ק סו סו פ ה ב  על סמכו להם שהיה הקבלה .הז
א :הפסוק זה מ ש י ו ם שנ פני דיו ה ח כו׳ י  מהם יש ר״ל .ו

ש או :לאסמכתא שנאמרו מהם ויש מקובלים פירושים  שי
ם ם .ש י ם פנ חרי מו א ל ע ו נ נ מ  יודעים אנחנו אין ר׳׳ל .מ

 תירון איזה עוד יש אולי כלומר ,ההם והפנים ההוא p־70
מן :ממנו נעלם ן ו די ך ה מו ס ם שנ ה לי  שנסמוך בדין עכ״ז .ע

 : בתורה פירושיהם דרכי לתרן בידינו אין בשגם דבריהם על
ר ח א ה ש ר ר ב ת ם שנ ת מ כ ם ח ת דו סי ח  עצמם מסרו ואיך . ו

ם :וחבריו בר״ע שמצאנו כמו ,השם קידוש מל ת לו ד ת ש ה  .ו
 שנימה יתכן איך ,האמת מל והעמידו הדת בבירור נורחתם

 יקרו לא הנטיות שהרי ,האמת מן ונסיה שגיאה שום להם
 מצד או ,העיון רפיון מצד או ,הבנה מיעוט מצד או אלא

 בשביל בדעותיו אחריו הבאים להכשיל המתכוין האומר פשיעת
ם, כולם ,חכמים כולם והרי מס, פניה די סי  משתדלים, כולם ח
ם :אחריהם להרהר עצמנו נמיר «איך נ מו ה ל ו דו  ולא .הג
 ויתלו מדעת הבדוי דבר גדול לקיבון מוסכם שיהיה שא׳א מוד

 :יסקלוהו ולא העם לעיני הדת שרשי יעקור הן ,בקבלה אותו
ר ש א ה כ ש ע ה נ ר תו  מובן הבלתי דבר בה נמצא כאשר .ב
ה :השכלי בהיקש מ ל ו ל כ ה שנ אין :המצות מן .כ ד ו ש  ח
לנו צ ר א ו בדב נ מ מי שבכתב בתורה ידו שלח מי כי .מ  ו
ת אך :באמתתה יפקפק דו הג  הנראים ההגדות ענין .ה
ת; רו ה דרך ז ע צ ה ה מ ר ק ה ן ו עני ם ל צי צו שרו ח  לנ

צו מ א ל  בלב אמתית אמונם איזה לתקוע חפצים היו אס .ו
 מקדימים היו ,שכלם קוצר לסי מהם רחוק שהיה מה העם
 עד כחם לפי לבס להרחיב האגדות בדרכי הקדמות להם

 דרך לדבר להם התירו ואז ,באזניהס הענינים שיכנסו
מו :המכוון התועלת מחמת הפלגה רו כ מ א רד ש כון שי  ר

ם מי ל עו ו' ה כ  במדרש שאמרו למה נתכוון ואולי .כצ״ל ,ו
 נפש שבעים בהם הנאמר יעקב בני מנין מל ויגש פ׳ לבה

ט, רק אינם יבפרטן ״  עוד ואמרו .המנץ השלים שהקב״ה ס
 המנין להם השלים שהקב״ה ר״א פרקי בשם מ״ו) (רמז בילקוט

תן, ס כני ם, נצטרך והקב״ה ס״ט שהיו ב ה מ ואנכי שנאמר מ

ע ב ש ) (נ״ל ש ע ב ש ה ב ל א  :מכוארח והפונה .וכו׳ ה
א מ ש י ו נ ש ם ה י . פנ כו׳  על יהכחרו קצתם כי ו

ס החורה כפירוש להם שהיה הנעלם הדרך פי  ע
 האסמכתא בדרך וקצתם ,כאמור מדות הי״ג הנהגת

ש או כמדובר: ם שי ם ש גי ם פ רי ח . א כו׳  ו
 שנהיה באמרו בקודמת הכוזרי דברי בכלל ונתקיימו

ר :לתורה פירושם דרכי נדע לא אנחנו ש א ה כ ש ע  נ
ה ר תו ה :משפעיה בעיקר .ב מ ל ו ל כ ה שנ  מן .ב

ך :זה וזולת הספורים ת א ו ד ג ה  ישוב שוב .וכו׳ ה
 מה על ס״ח סי׳ שהפליג לתמיהתו אמריו בהשגת אליו
ם :מהגדות להס שיש ה ם מ גי ה ו ם שנ ה  (ובנ״א מ

ם ה . מ ( ם י ג ה ו נ  צריך לנוסחתנו פלנה לבבך ואם ש
 אצלם: כלומר ומאתס מהם שנוהגים לבאר אתה

צו ח נ צו ל מ א ל חן לשון קדם כבר .ו ק בראשון נ סי
׳ז

מן ארד  וכמס . עלה גס אעלך ואנכי שנאמר ,רגוא ששים למנין עמם נכנס והקב׳ה אחד חסר רבוא ששים היו כשעלו וכן .ע
ה הדבר רחוק ק כל מלא וכלא ,ביהוד כמצרים עמהס נמנה ושהוא למצרים ?רד העולמים כל שרגון הדעת מן מ א :כבודו ה

לגחץ
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 וברוחניות אדם ב§י מתחבולות במצועים ולא במקרים לא יתברך^ האלהים מאת כבונה

 ,לבדו האלהים בדבר אבל ,מחשב בלב יעבור אשר וכל ושדים ומלאכים כוכבים
.וכך כך היה כך להיות יכול היה אם ר״ל ;כביכול אומרים שהם מה ע״ד ואמרו
שתמצא כעת אך ,הסדורים בקצת אם כי ימצא ולא בגמרא נמצא זה שאין ואע״פ
יושב ה׳ את ראיתי לאחאב מיכיהו שאמר כמו ,נוטה הוא הזה הענין אל כמוהו

ושאר ,הרוח ויצא ,ויעל אחאב את יפתה מי ויאמר ונו' השמים צבא וכל כסאו על
 ,אלה נביאיך כל בפי שקר רוח ה׳ נתץ הנה מאמרו יותר העיקר היה ולא ;הענין
 ספורים ומהם .אמת הוא כי הזה הדבר מנחצת הלציית והצעה הקדמה זה וזולת

 מהם ;צורות שיראו ההם החסידים על פליאה זאת ואין ,ראום רוחניות ממראות
 אמתי ממש להם שיש צורות ומהם ,דעותם וזכות מהשבותם נודל בעבור דמיוניות

והיא ,שני בבית מהם פסקה שלא קול בת וכץ ,הנביאים אותם ראו כאשר מחוץ
. מדרנה י

יהודה קול
 חוזק מקומו לקי וענינו ,וי״ט י״ז סימן וכזה גדז

ה ואומן: נ ו כ ת ב א ם מ הי ל א ך ה ר ב ת א י ם ל רי ק מ  ב
 כלם המעשים חלוקח חמצא כ׳ סימן כחמיפי .ונו'

 והנה .מכחריים או מקריים או טבעיים או לאלהיים
 מהסכה עכ״ק היוצאים האלהיים מכת מצרים יציאת שם

 יתברך האלהים רצון זולת סבה להם אין ;הראשונה
 :ע״ט סי' בראשון זכרנוהו הרומניות וענין שם. כמבואר
רו מ א  ההגדות אלה בכמו שאמרו מה שאמרו ר״ל וכו'. ו

 גוזרים דברים ואין אומר מ-אין וכו׳ כביכול אמז״ל ע״ד
פ ככה: פל ״ ע א ן ו אי ה ש א ז צ מ א נ ר מ ג כו'. ב  ו

 בקצת רק ,למצרים העולמים רבון כשירד מאמר ר״ל
ת רבה בבראשית בהגדות סדרו אשר הסדורים ^  :זה ו

ש ״ מ הו כ כי א :א׳(כ״ב) במלכים .וכו׳ מי ל ה ו  הי
ר ק עי ר ה ת ו רו י מ א  ,הכונה אמתת לבדו והוא וכו׳. מ

 אמת כי בדבר אומן להוסיף הקדמה רק איננו והשאר
 הזה הענין וכן לעשותו. האלהים וממהר הוא נכון

 ענינו עיקר ,למצרים העולמים רבון כשירד באמרו
 לא ובכבודו בעצמו ממצרים ישראל את להוציא כשכיון

 הענין אמתת על הוראתו לחזק הוא והשאר ,שליח ע״י
ם :כאמור ה מ ם ו רי פו  השלישי הראש הוא .וכו' ס

 באמרו ס״ח סימן המלך בעיני נפלאו אשר השלשה מן
ה1 !השכל אותם שמרחיק ממה רבים זמעשים ת  באו ע

 מתבארים ומהם סתומים מהם ̂ משלים היותם על יורה וקצתם ̂ ונבראו שהיו קצתם אפשרות לקרב אלה דבריו
 לחכמים שקרו ממעשים ספורים יש הנזכרות ההגדות מן ר״ל ,ספורים ומהם ומ״ש .שיבא וכמו עיון במעט

ם :וכו׳ רומניות ממראוח או ם :בסמוך שמפרט כמו והושיית שכלית ראיה בזה כולל .ר ה כו' מ ו ת. ניו מיו  ד
 שהם ולא באמרו ,לפרדס שנכנסו הארבעה על ר״ח בשם הערוך בעל מלשון ס״ה סימן שזכרנו מה כעין

ה כאדם וצופים רואים לבם בהדרי אלא למרום פולים א רו  בשלח פ׳ הציוני שזכר למה וקרוב .וכו׳ בעיניו ה
 והפליגו היכלות בספרי ספרו מאשר וחבריהם עקיבא ורבי אלישע בן ישמעאל ר׳ בהגדת תטעה אל באמרו

ת ונוראים מופלאים ובדברים ובכסא הקומה בשיעור  מרוב כי ,דעת למוצאי -וישרים למבין נכוחים וכלס ג
 כפץ הנביאים שראו מה מעין נשמתם בראיית לראות זכו הנורא שם בכתר משתמשים שהיו ובינתם חכמתם

 ורוח השטנה כבוד הלב ובבינה נשמותיהם בראיית רואים היו שהנביאים אלא ,כלל עין בראיית לא בחלום חזון
מס מדבר הקודש  ועל קול בבה אלא משתמשים היו לא לפרדס שנכנסו אלו כגון שני שבבית החכמים אכל ,ע

/ המלאך פי ו כ כ: ו ם ע״ ה מ ת ו רו ש צו ם שי ה ש ל מ  הדק הגשם ק המצטיירות הצורות הן וכו׳. מ
 ויעבור מעמד כי כתב כ״א _פ׳ בראשון המורה גם .ג׳ סימן ברביעי בפנינו ויאריך ד' סימן בשני שזכר הרומני
כן :ע״כ ,'וכו השכליח ההשגה שלמות יגיע בראייתו נברא לדבר ראות חוש השגת בו שהיה אפשר ת ו ל ב  קו
א ל ה ש ק ס כאשר והודעה באומן באמרו ל״ט סימן אודותיו על ודברנו ,מ״א סימן זה זכרון קדם .וכו׳ פ

היה

נחמד אוצר
ץ ח ה לנ נ מו א  תלויס התורה שכל הגדולה האמונה לחזק .ה

 לו אשר לבדו ה׳ מאש בכונה היה זה שכל והיא ,בה
א ; משם ועליישן למצרים ירידתן לסבב עלילות נתכנו ל  ו

ם א ; במקרה ■ הזה הדבר שנשתלשל שנאמר .במקרי ל  ו
ם עי צו מ ת ב לו בו ח ת  ענינים איזה שהיו ולא אדם בני מ

שר ; אדם פני מתחבולות שהגיעו ממוצעים ר א עבו ב י ל  ב
ב ש ח אע״ם :לחשוב הלב שיכול ממה .מ אין ו ה ש א ז צ מ  נ
א ר מ ר; העולמים רבון שירד הדרש זה . בג כ ת אך הנז צ ק  ב

ם רי  ויגש ס׳ רבה בבראשית שהם חבורים בקצת ר״ל .הסדו
א :ר׳׳א ובפרקי ל ה ו קר הי תר העי רו יו מ א ה מ תן הנ  ה' נ

^ לה צריך שהיה הנבואה עיקר היתה זאת .שקר רוח א ח  א
 על יושב ה׳ אש ראה אי־ המעשה ציור לו שספר מה 'אמנם
ה רק אינו כסאו מ ד ק ה ה ע צ ה  הדבר לחזק זו לנבואה ו

ת :אמאב בלב ולהכניסו ציי ל ת ה צ ח ר מנ ב ה הד  .הז
 :אמס שהוא שיאמין הזה הדבר מחזקת המליצה משיקות
ם ה מ ס ו רי כו׳ ספו  מהפרים ההגדות ספורי נמצאו עוד .ו
ל :שראו רוחניות מראות ם ע די סי ח ם ה ה  :התלמוד בעלי . ה

ם ה ת מ יו נ ו מי  איזה להראות דמיונם על ה׳ רוח שנחה .ד
ר ;רוחניים עגינים בו ע ל ב ד ם נו ת ב ש ח  קשורה שהיתה .מ

ת :העליון העולם בעיון תמיד בו ם וז ת  דעותיהם 'שהיו .דעו
ש : הזה עולם מעסקי פנויות ם שי ה ש ל מ כו' מ  וראו .ו
 ויבא ד' סימן ב׳ במאמר שזכר וכענין ,ממש בעיניהם אותם

מן רביעי מאמר עוד מזה כן :באריכות ג' סי ת ו .קול, ב
וזכר
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 יישמעאל* ר׳ שאמר מה אצלך רחוק יהיה ואל זהדבור. החזון ממדרגת למניה מדרגה

 שישים מה ואליהו משה במעמד גתבאר שכבר ̂ זה וזולת ביוגה שמנהמת ב״ק, שמעתי
שר/ זה  לי אוי שאמר במה ונאמר לקבלו. מהדין הנאמנה בקבלה יבא וכאשר באפ

 שהם מה ומהם .לבו אל ויתעצב ה/ בוינחם נאמר כאשר ,ביתי את שהחרבתי
 להמון שאין מפני ,גלותם נמנע החכמה) (לא ״החכמות סודות על מובאים משלים
ראוי שהוא מי אליהם כשיגיע ,ליחידים ולחפש לחקור מונחים והם ,מהם תועלת

. י ס ו י ר׳ מ׳ ג ב להם *
יהודה קול נחמד אוצר

המסופר קול הנח מנין על העירוחי ושם שני> בכיס היה קי׳ל בת שמעתי המאמר: מזס מ׳א בסימן מזה וזכר
. ת מ ה נ מ ת: בריש ש ר ברכו ב כ ר ש א ב ת ד נ מ ע מ ה ב ש  מ

הו לי א מן א׳ במאמר נזכר . ו  ד׳ במאמר טוד ויבא ם״ז סי
מן ׳ סי ר ר ג ש א כ א ו ב ה י ל ב ק ה ב נ מ א בו׳ נ  שהוא מאמר .ו
 : התלמוד למכמי כן שהגיע בקבלה לקבל טתן הדין ,אפשר

ר מ א ה מ מ ר ב מ א י ש כו׳ לי או  לשון בעיניך יקשה ולא .ו
 :הדברים מליצת רק זה שאין ישמעאל רבי ששמע לי אוי

ר ש א ר כ מ א ם נ  נאמר וכן . האדם אס עשה כי ה׳ בויניז
ב אח׳ז צ ע ת ל וי בו א  שלא הפסוק זה להבין צריך שבודאי ,ל
ם :האוזן אס לסבר ומשל דמיון בדרך רק נאמר ה מ  ,ו

ם :אגדות ה ם ש לי ש  ,וסודותיה חכמה עניני מרמזים .מ
ולכן ,אותה מבינים שאינם מאמר ההמון בפני לגלות רצו ולא

אין

ר בו רצה .והדבור :י״ג פ׳ דסוסה בחוספחא ט  ד
ר מה :נבואה של מ א ״י ש י ר ת ע מ כו' קול בת ש  ו

 מז״ל על שסופרו המופלאים מהדברים .זה וזולת
ר :ששמעו וקולוח שראו ממראוה ב כ  נתבאר ש

 כי ג' סימן ברביעי דבר אשר הוא .וכו׳ ממעמד
 במקום אליהו ומעמד ,ויקרא פניו על ה׳ ויעבור מעמד
 בדרך יושגו לא ענינים בהם וכיוצא ,בעצמו ההוא

 הנביאים אותם וקיימו וכו' יון פי״לוסופי בעלום הקשה^
 הנביאים יון פילוסופי רואים היו ואילו אמרו עד ̂ וכו'
 כי בדבריו והורה .ע״כ ,'וכו בהם מודים היו וכו'

על בו לסמוך לנו יש זה אפשרות אצלנו נתברר מאשר
ה אם אך ,הנאמנת קבלתנו  סימן בראשון שאמר וכמו ,להאמינו חייבים היינו לא החותך המופת מדרך נמנע הי

 הקבלה שתכריע עד שוות ג״כ העענות שהי וראיות עמוקות והקדמות החדוש ושאלת וכו' לאל חלילה ס״ז
ע שכתב מה פי על בזה לפנינו סלולה ודרך .ע״כ ,'וכו  מהן אחת מצוה שתהיה חלילה חלילה יתרו, פ' ראל׳

 ואם ,נגלה שלא בין הסוד לע שנגלה בין ה' צונו אשר כל לשמור חייבים אנחנו רק ,הדעת שקול מכחשת
 מה נבקש חז״ל בספרי רק ,כמשמעו הוא כי בו שנאמין נכון איננו הדעת שקול מכחשת מהן אחת מצאט

 החבב־ וכונת .הנזכר ר״י של מאמרו סוף הוא .וכו׳ לי אוי שאמר במה ונאמר :ע״כ ,׳וכו עעמה
ם שיקובל ראוי המסופר ההוא שהענין  לתקנם לנו יש וכו' לי אוי שם הנשמעים הדברים אך ,אפשרותו ע

 יש ר״ל .וכו׳ משלים שהם מה ומהם :זה זולת ענין באיזה או ,אדם בני כלשון הורה דברה ע״ד
שיהיה . משלים רק כפשועם שאינם מה המסופרים מהמעשים ׳ כו׳  בהקדמת הרמב״ם כתב בזה וכיוצא ו
ם  הנמצא ושהדרש ̂ וכו' פרק כל ענין לפי ראויות דרשות להציב היתה הגמרא מחבר מכוונת אחת כי זרעי
 חידוש טלל שהוא מפני גדולה,; תבונה בו יש אבל חסרה ותועלתו מעופה שמעלתו לחשוב ראוי אין בגמרא
 מה האמתי מהטוב בהם יובן שכלי הסתכלות בו כשיסתכלו ההם הדרשות כי נפלאות; וחמודות פליאות

 מעלימים החכמה אנשי שהיו מה הדברים ואמתות האלהייס הענינים מן מהם ויגלה ;ממנו למעלה שאין
ם ט תראה פשוטו על אותו תביס ואס ;דורותיהם הפילוסופים בו שכלו מה וכל לגלותו רצו ולא אוחו  עניני

 יוסר למעניתו האריך כי ע״ש ;וכו' נפלאים לענינים זה דבר ועשו .מהם למעלה שאין השכל מן רחוקים
 כי כתב וס״ט ס״ח סימן זכרה שקדם השלישית הקת אצל חלק ובפרק .הזה במקום העתקתו שישר מכדי

 בהם דברו הנמנעים הדברים מן שאומרים מה בכל הם וכי ;ונסתר נגלה להם יש שדבריהם להם נתאמת
של; בדרך מ ה.ו ד ם; החכמים דרך זה הוא כי חי  על פירוש לסבור עלינו יקשה ואיך אמרו עד הגדולי

ש; כתבי היותם ועם האמת עם ויסכים לשכל שיאות כדי• מפשטם ולהוציאם דבריהס  בעצמם והם הקד
ם • ם אותם ושציאיס המקרא בפסוקי שברי שט ט האמת והנה ;משל אותם ומשימים מפ  ואס אמרו עד ,׳ו

ק תעמוד אותו מרחיק שהדעת מדבריהם כשתראה.דבר השלישית הכת מן אתה ט ת ת ; ו  מידה שהוא ודע בו
 כמו ;היושר ואמונת השכל כונת למצוא ותחשוב ובסברתו בחבורו הרעיון וטרוד הלב עשוק ותשכב ומשל

כיי למצוא שנאמר ̂ז ד ה על המורה פתיחת רוב וגם .ע״כ ;אמת דברי יושר וכתוב ליי  סוסב הקוטב ז
 ברובי ההוא בספר נמשך הזה השרש ואחר ;כלם החכמים אצל והרגלו המשל צורך על להורות ;הולך

 אמת אנשי ;וז״ל איכה למגלח בפתיחתו המדרשים עניני על הראב״ע שכתב מה וראה עיניך ושא .תורתו
ם; קדמונינו מדרשי יבינו  וככסף כזהב דבריהם וכל יצוקים; מדע וביציקת קשט על נוסדים שהם הצדיקי

 ;שחקים עד גבוהים ומשלים וסודות חידות מהם ,נחלקים רבים דרכים ,על מדרשיהם אכן ;מזוקקים
ם; בפרקים נלאות לבות להרויח ומהם קי מו ם. ולמלאות נכשלים לאמץ ומהם ע קי טת ידמו כן על הרי  לגו
ם ומהם דקים כמשי מהם ,דבקים בגוף כמלבושיס והמדרשים ;הפסוקים טעמי  ודרך ;כשקים עבי
ם; נבחרים בדברים הגוף הוא הפשט קי ם; והדברים כפשוטו שהמקרא אמרו וכן ובחו קי תי ;ע״כ ע

י ומהם , ■



 .בדורות או בדור אחד לחם
שאמרו כמו עיון, מעט ;עם
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 ענינם ויתבאר כשקר) (נ״ל ״בשקר שנראים מח ומחם
 ותורה עדן נן העולם, קודם נבראו דברים שבעה

 החכמים שאמרו למה רומה ,דוד בן ומשיח זירושלים הכבוד וכסא וישראל וצדיקים
 התורה העולם בבריאת החכמה בונת היתה וכאשר ,המעשה סוף המחשבה החלת
 באמת והצדיקים ,הכבוד כסא וביניהם ,הצדיקים הם ונושאיה החכמה גוף שהיא

 הסגולה אם בי להם ראוי ואין ,האמתית דת בעלי והם מהסנולה אם כי יהיו לא
 ,המשיח והוא שבברואים החשוב אם כי יחברם ולא ,ירושלים והיא מהמקומות

 קודם בכה ברואים אלה שיושמו בדין היה ,עדן גן אל ואחריתם) ״ואחריהם(נ״ל
פי השמשות בין נבראו דברים עשרה שאמרו מה שקר עוד ומהגראים .העולם

הארץ
יהודה קול

ם ה מ ה ו ם מ אי ר ר שנ ק ש ר כ א ב ת י ם ו נ י נ  וכו׳. ע
ה ם, מן הזה המין יבדל גז ד קו  פנינו יקל זה כי ה

פ ע מ ן, נ ג הוא אליו והקודם עיו  ליחידים צפון פו
מו והסגולות: ו כ ר מ א ה ש ע ב ם ש רי ב . ד ׳ ס  ו

 גארכעה הזה המאמר ומצאנו ובמדרשות באגדות חפפנו
 כי ,חבר של לדבריו שיסכים בהם אחד ולא מקומות

 המודר בין אין פ' ובנדרים שנהגו מקום פ' בפסחים
 וגן ותשובה תורה הזכירו ג' פ' אליעזר ר' ובפרקי

 ,משיח של ושמו המקדש ובית הכבוד וכסא וגיהנם עדן
 ובב״ר .בינייהו איכא ואיחור בקדימה הסדר חלוף רק

 והאבות הכבוד וכסא תורה הזכיר ראשונה פרפה
ר' .משיח של ושמו המקדש ובית וישראל  בר אהבה ו
 גדול כי צפוי והקול התשובה. אף שם הוסיף זעירא

 הראשון, מן האחרון הזה המדרש כבוד אצלו היה
 גן והכניס השובה שהוציא במה גבוליו שהחליף אלא
 שם מוסבות המקדש ובית אבות ומלות ,תחתיו עדן

 אגדה נסחת כי אצלי הוראה ומזה .וירושלים לצדיקים
 בראותו כי אומר אגזור כן איננו ואם אתו, היתה אחרת

 ,בינתו אל הקרוב השכן לו לקח במחלוקת הדברים
 לו וקרא ,הצדיקים הן הן והאבות ,ב״ר מאמר והוא
 בה יש כלה ירושלים כי ישראל, קדוש ציון ה' עיר

 מן כלפנים נדונית להיותה המקדש בית קדושת מעין
 .לקדשים מחיצה ירושלים חומת ז״ל וכאמרם ,הקלעים

 אשר זעירא בר אהבה רבי של דבריו ראה לא אמנם
 היא התשובה לדעתו כי ,שביעי לעמוד התשובה הציב
 .עדן גן בעמוד ענינו השלים כן על ,התורה בכלל

 ובאמרם ,בשניות רק בעצם איננו כי גיהנם זכר ולא
 גיהנם יוכלל רצונו לעושי שכר לתשלום שהוא עדן גן

ק ,הממרים לעונש ב  השני במדרש דיה היתה המלאכה ו
ה :ממנו ויותר הראשון עניני כל בו לכלול הנבחר מ  דו

ה מ רו ל מ א כו', ש  בנפש התכלית קדימת זו וקדימה ו
ר :הפועל ש א כ ה ו ת ת הי נ ו ה ב מ כ ח כאמרו וכו׳. ה

נחמד אוצר
ד :בה הועלה להם אין ח ר א ת או בדו רו  הענינים .בדו

 גכל ארזד רק יבינום שלא שאששר עד כך כל עמוקים ההם
 זה ולפי ,אותם שיבין יזדמן דורוה בהרבה אחד ואולי ,דור
 אפשר כי האגדות כל מבינים אנחנו אין אם תימה לנו אין

ם :שכלנו לקוצר שהוא ה מ ה ו ם מ אי ר ר שנ ק ש ,כ  הנה .
 בהחלת שנראים האגדות יש שהרי חכמתם עניני רואים אנחנו

 :בקרבם עמונה חכמה מצאנו עיון ובמעע לשקר ההבעה
ה ע ב ם ש  שונים בענינים הזה המדרש ■נמצא כבר .וכו׳ דברי

עי׳  המלות לשמור כ״כ דקדק לא שהחבר ובאמת .ק״י) (
ד, שהענין מאחר ח  וגיהנם הצדיקים, הן p האבות כי א

 המקדש ובית ,התורה בכלל היא ותשובה ,עדן בגן נכלל
ת: בחינה על מורה וירושלים ח ה א מ ה דו מ רו ל מ א  ש
ם מי כ ח ת ה ל ח ה ת ב ש ח מ ף ה ה סו ש ע מ  האומן זה, ובאור .ה

 ערם בשכלו יצייר לא אם שיתקן א״א נכון בית ליסד כשרוצה
, הבית תכלית כנותו ה ז  ראוי וכיצד תשמישו, ענין ומה ה
 ,שיהיה אפשר שקיומו עוד כל הפסד בו יפול שלא הבנין תיקון
 מוכן שהוא למה ענינו ותכלית הזה הבית מעשה הוף והרי

 והרי ,לבנותו שהתחיל ערם הזה בבנאי במחשבה היה זה כל
ע ;סופו שהוא המעשה תכלית  שקדמס המחשבה מחמת מגי

 זה וכלפי .המכלית זה בעבור לבנותו חשבו אשר הבנין לכלל
 ובריאתו, העולם מעשי תכלית דברים שבעה אלו שלהיות אמרו
 שמחמת ור״ל ,הש״י אצל במחשבה קודמים הם כאילו נראה

ת :העולם נברא דברים השבעה אלו תכלית נ ה כי מ כ ח  . ה
לם, זה לברוא הש״י חכמת שכוונה כלומר  תכלית והיה העו

מד העולם דברים שלשה על (וכמ״ש ההורה הבריאה זאת  עו
: התורה על ( ׳ ו כ . ו ה אי ש ו נ רה: נושאי ו תו ם ה קי צדי ה  ו

ת מ א כו׳ ב א :לתורה מוכרחים ישראל לכך .ו הי שנ׳ים ו  .ירו
אה: מקום בו א הנ ל ם. ו ר ב ח א י  כל אנשי דעות לחבר א׳

 הצדיקים פירוד לחבר גם ,אחד שכם ה׳ את לעבוד העולם
ב רק :ועלעולם שו ח ם ה אי ברו  בקרבו ידבר ה׳ רוח אשר .שב

 וזס ,רגליו עפר ילחכו עולם בני וכל רשע ימית פיו וברוח
שי, שבמין למבחר רק שיגיע א״א  : דוד בן משיח והוא האנו

ם ת חרי א  עדן הגן הוא הצדיקים ענין ותכלית .עדן גן אל ו
ב: שכולו העולם שהוא ם עו אי . ברו ח כ  הים כבר כלומר ב

זה ' -

: בארז מלכוסו להראות ממנו חפן התחלת מאצלו שהתורה י״ז סי׳ למעלה ׳ ט ף שה'א ו  כאמז״ל .-החכמהגו
 או יחיד מהס יזך וכאשר י״ז סי׳ באמרו .הצדיקים הם ונושאיה :תורה מעלה של חכמה נובלת בב״ר
 מעון בעצמם הס אשר ס״ה סי׳ למעלה כאמרו .הכבוד כסא וביניהם :יכ̂ו האלהי האור עליו יחול קהל

כו׳. יהיו לא באמת והצדיקים לשכינה:  לדברו מסכית מקבל האלהי הענין מצא ולא י״ז סימן כאמרו ו
 ואחר יעקב ועד מאדם יחידים היו ,אדם בני חסידי אלא ,והגלגלים המאורות אחרי ,בו צוה אשר בסדר דבק

כו׳: האלהי הענין עליהם וחל קהל שבו ק כו׳, נבדאו דברים עשרה שאמרו מה ו ; פרק אבות ו ה׳
להפיק
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אומר הטבע כי ,והטבע התורה בין להפיק ,וכו׳ האתון ופי הבאר ופי הארץ

במנהג
נחמד אוצר

ק וי: העולם שנברא קודם יחברך הבורא בחכמת זה פי ה  ן ב■ ל
ה ר תו ע ה ב ט ה  מלשון ,המבע עם התורה להשלים ר״ל .ו

ם אל זממו  :חבירו את סותר אחד יהא שלא ,)ק״ח תפק(תהלי
ע בי ב ט ר ה מ . או ג ה נ מ אמד בענין תמיד מתנהל המבע ב

ולא

יהודה קול
ה בין להפיק ר תו כו׳. ה  הסר שקר דרך כלומר ו

מנו; / להשיק הוא ענינו* אמתח אמנם כי מ ו כ  כי ו
 ימי ששת בין אמצעי וגבול עת הוא השמשות שבין כמו

; מלאכתו נגמרה שאז הנברא העבע על המורים בראשית
 ענין להמשיך הבריאה גמר אהר הנמשך הזמן ובין

 העבע מנהג בין והמואתיס האותות בעניני קובץ כאילו הזה הענין כן ;לעפות אלהים ברא אשר הנבראים
ם הקב״ה התנה תנאי מקומות בכמה אמרם ענין וזהו .זשנויו  זה כל שהביא וכמו ,'וכו בראשית מעשה ע

ם כ״ס פרק בשני המורה  מטבעו דבר ישתנה שלא אמרתי אמנם .וז״ל ממנו רתוקה שהיא דעהו הוראת ע
 הטהורה והיד לדם המים ונהפכו לנחש המטה שנהפך אע״פ כי ,הנפלאות מן להשמר ההוא השנוי על זימשך

ר; טבע שבו ולא נמשכו לא להם והדומים ההם הענינים אותם מחייבת טבעית סבה מבלתי לבנה הנכבדת ח  א
 בנפלאות אמרו כבר ז״ל שהחכמים אע״פ ;שיאמן שצריך והוא דעתי זהו .נוהג כמנהגו עולם שאז״ל כמו אבל

 ממה הם הנפלאות רואים הוא.שהם ההוא והענין ;קהלה ובמדרש בב״ר כתובים תמצאם ;מאד זרים דברים
 בטבעים שם הטבעים אלה על והטביעו המציאות זה הש״י כשברא כי אמרו שהם וזה ,אחד צד על ג״כ שבטבע

 יאמר אשר בעת השם שהודיעהו הנביא ואותו חדושם; בעת מהנפלאות. שיתחדש מה כל בהם שיתחדש ההם
 מורה הוא שתראהו כמו הוא ואם וזה שהוטבע; מה בשרש בטבעו ששם כמו הדבר ויפעל שיאמר מה בו
 שהונחו אמר רצון יתחדש או בראשית מעשה אחר טבע שישתנה מאד בעיניו קשה והיות האומר מעלת על
ד יראה הוא וכאילו ,ק  בעת רק ,תמיד למטה ממעלה ויגרו שידבקו המום בטבע שם שהוא המשל ע״

כלו ושזה ;המאמר זה עיקר על העירותיך וכבר .שיחלקו הם לבד ההם והמים המצרים בו שטבעו ההיא
.ישראל לפני נקרע שיהא הים עם הקב״ה התנה תנאי יונתן א״ר נאמר ושם ,דבר מהתמדשות בריחה
כל עם אלא הקב״ה התנה בלבד הים עם לא אלעזר בן ירמיה א״ר לאיתנו בקר לפנות הים וישב .הה״ד

אש ;שיקרע הים את צויתי ;צויחי צבאם וכל שמים נטו ידי אני הה״ד ,בראשית ימי בששת שנברא מה
ה; מישאל לחנניה תזיק שלא האור רי עז ה; אה שיקיא הדג ואת לדניאל; יזיקו שלא האריות ואת ו  והוא יונ

; בשאר ההקש כו' כ. ו  הקצרה שיטתו בהקדמת הראב״ע החזיק ואחריו המדרשים; אל נמשך החבר והנה ע״
 ;השמש תחת חדש כל שאין בעבור הנזכרים אלה להיות וגזר ;בראשית מעשה עם התנה כאילו והטעם ;וז״ל

ם, כלה ששי יום שבסוף שכתב ובעבור שי  להיות גזר שביעי ותחלת הששי סוף שהוא בסוף כי אמרו כלהמע
 השמש עגולת חצי אז היושב כנגד הארן שטח כנגד השמש עגולת *נקודת היות רגע השמשות בין וטעם ;ככה

ם; כנגד למטה האחר. והחצי למעלה אד כ. ה ם, כתב עליה שאנחנו זו משנה ובפיריש ע״  זכרנו כבר הרמב״
 בהם שיעשה בטיבע שם הדברים ענין בתחלת אבל ,עת בכל הרצון בחדוש יאמינו לא שהם השמיני בס׳ לך
 והוא רחוקים לעתים חדוש יהיה או ,הטבעי הדבר והוא מאדיי שיעשה הדבר יהיה פן ;שיעשה מה כל

 ;המים שיוציא ולבאר ;ועדתו קרח שתשקע הארץ בטבע שם הששי שביום אמרו כן על ;בשוה הכל ;המופת
 ההם הדברים בטבע הושמו כלם הנפלאות שכל אחרי תאמר ■ אילו אמרו עד וכו׳ השאר וכן ;שתדבר ולאהון
 הדברים בטבע שהושם מופת שם שאין לומר ייחדם לא כי דע ,העשרה אלה ייחד למה בראשית ימי מששת

ק  בטבע נעשו אשר הדברים בטבע והמופתים הנפלאות ושאר ;לבד השמשות בין נעשו שאלו אמר אבל ;אלו ד
 ליהושע והירדן למשה סוף ים שיחלק בטבעם הושם המים בהחלק שני שיום משל ע״ד ואמרו .תחלה העשותם

p v אליו יהושע בדבר פלוני בזמן שיעמוד בטבעו הושם השמש כשנברא רביעי ויום ;לאלישע וכן לאליהו; 
כ. השמשות; בין ההם הדברים בטבעי שהושמו העשרה אלו מלבד הנפלאות; שאר זכן  דבריז ומשולשים ע״

. פ׳ אבות בהקדמת  לפני עומד עודנו כמשמעו; השמשות בין ביאורו שפת לפי והתיר שקשר הזה והספק ח'
 בעל שכתב הדרך פי על נשוה־עלא והדר עוז כי אפס שזכרנו. כמו משל דרך ענינו ביאר אשר החבר

 בכלל הקדימה זאת טעם ז׳׳ל הרמב״ם פילש כבר וז״ל. ;השמשות בין שנבראו הדברים על כ״א שער העקידה
ם הקב״ה התנה תנאי אמרם לומר שיקרע הים על בראשית מעשה ע . אחרי מדע לו נתחדש שלא וכו'' ן  כ
 בץ שבת בערב תנאם או בריאתם להיות בראשית מעשה מכל העשרה אלו נשתנו מה לנו סירש לא אמנם

ק. בלי לב אליו לשוס יחוייב דבר שהוא השמשות; פ א.ודאי העשרה מאלו שיראה מה והנה ס  אינם שהם הו
 לתנאס יחזרו כך ואמר לשעתם בהם שישמשו בריאתם בשעת תנאי עליהם שהוטל הטבעיים הדברים בכלל

 כאיאו ;צרכו לעת ובא משומר ושמו לבדו הקב״ה בראו לעצמו מיוחד נמצא הוא מהם אחד כל אבל ;הראשון
 שנבראו באמרם שכוונוהו מה אמנם בעז״ה. מ״א שער במן שיבא כמו עצמו; בפני מין הוא מהם אחד בל

 מעלתם על שיורו במה האדם בריאת אחר שנבראו לומר האחד .נפלאים ענינים שני הוא השמשות בין גע״ש
ם בכלל באים והנם ;האדם קודם שנבראו הטבעיים הדברים מכלל יוצאים והיותם  שנמצאו מעולים פניני

עלו אשר לקדושים נפלאים פנינים להשלמת אלא היו לא כי ;השלמות מהלך עמו והולכים מלאכתו לגמור
בעבורם
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 הם שנשתנו המנהגים כי ביניהם וההפקה ,המנהג בשנוי אומרת והתורה ,כמנהג
 .בראשית ימי מששת עליהם ומוסכם בהם מותנה הקדמון בחפץ שהיו מפגי בטבע,

 טעמים בהם להטעימך יכול שאינני דברים שבגמרא כוזר מלך לך מודה ואני
 ,מהשתדלם בגמרא התלמידים אותם שהכניסו והם ,עגין בקשר להביאם ולא מספיקים

 ששמעו במה נזהרים שהיו ומה לימוד, צריכה החכמים ששיחת אצלם שהיה מפני
 שיאמרו נזהרים והיו ,מהם ששמעו מה כל שיחברו השתדלותם עם ,מרבותיהם

 שמענו וכך כך ויאמרו ,ענינו מבינים היו שלא ואפשר ,בעצמם בטלותם אותם
והגיע ,מהתלמידים נעלמו עניגים ההוא במאמר לרבותיהם שהיה ואפשר ,וקבלנו

הדבר - .
ל ה קו ד הו י

ם. ר כו פ  נין והוא הע׳׳ש אחרית אל ליחסם והשני ג
 השעה לדוחק נגמרת בלתי מלאכה כלומר ,השמשות
 אחר עד אותה לגמור מניח ואינו מאסיק שהשבת

 ,צרכם ואמתת ענינס על מורה נפלא ענין והוא .השבת
 תלויה הפלמהן ונשארה מקדם נבראו אלו שכן וזה

 האפשר, קצות משני אהד הפועל אל צאת עד ועומדת
 הן בשבילו נעשו אשר אותם מכל איש איש בבחירת

 .יצאו לא בהם בחרו לא שאילו / לחובה הן לזכות
 בדברים התנאי הנילת שתהיה ראוי זה שלפי לומר ואין

 נתן לא התנאי שהרי ,השמשות בין בע״ש הכיבעיים
 .הושל שעליו עצמו הדבר העשה בשעת אלא להניילו
 המדע הדוש לסלק לא מתחלה כן שנבראו אמרו ואולם

 זמן אל נתיחד שזה מאין יש חדוש לסלק אם כי לבד
 ,לעשות אלהים ברא ואילך משם יאבל ,לבד הבריאה

, שער שכתבנו כמו ושעמו השבת עיקר הוא כי  ד'
 לעולמים היה שכבר הוא זכר אשר הקדמון והחפץ .ע״כ

 הדברים לחדש כוון בו אשר כקדמותו קדמון ית׳ רצונו
 גזרה אשר האופן ועל' בו ובחר ראהו אשר לעת

 סי' בחמישי כמוזכר והתרזדשות שנוי בלתי מאז חכמתו
 הגמגום מן הזה הדעה שישיג מה אך .י׳ פ׳ י״ח

א :ב׳ פרק ב׳ מאמר העקרים בעל זכרו כבר ל  ו
ם א בי ה ר ל ש ק ן ב י נ . ע כו׳  ברית במסורת ר״ל ו

ם :השכל אל קרוב מתישב ביאור ל ד ת ש ה  ר״ל .מ
י :והשתדלותם זריזותם מרוב נ פ ה מ הי ם ש ל צ  א

 שהיה מה הנזכר השתדלותם סבת שהיתה הכונה .וכו׳
ם לעיקר אצלם  כמו ,לימוד צריכה החכמים ששיחת קיי

 היו מאשר כן וגם ,יבול לא ועלהו פסוק על שדרשו
 בלבותם, שמור להיותו מרבותיהם ששמעו במה זזהרים
 מה כל ספר על לחבר משתדלים היותם לזה מצורף
ו ובכן ;מהם ששמעו ם הי רי ה רו נז מ א ם שי ת  או

ם ת ו ל ט , ב ם מ צ ע  הלל פ״ק בעדיות ששנינו כמו ב
 אלא , המקוה פוסלים שאובים מים אין מלא אומר

כ: רבו, לומר.כלשון חייב שאדם ר ע״ ש פ א א ו ל  ש
ם היו י נ י ב ו מ נ י נ  :המלות לקוצר ,ששמעו מה .ע

רו מ א ך וי ך כ כ ו ו נ ע מ ו ש נ ל ב ק  סתומים ונשארו .ו
 התלמידים יכלו לא כי ,המה כאשר הדברים וההומים
 ואם ,כאמור מהשתדלם אם ,משכיתם נקבי להרחיב

 המכוון הוא מה ידעו לא עצמם הם כי ,הבנתם מקוצר
ם, ה  היו אשר המקובלים הדברים העלו ועכ״ז מ

ר אמנם כי ,יכרת לא עולם לאות לשם לרבותיהם ש פ א
ה הי ש

ר צ ד או מ ח נ
ת והתו-רד. : עולם מימות השתנות בו ימצא ולא ר מ שנוי או  ב

ג ה מנ  ועבדתם כמ״ש ,מנהג שום כאן אין התורה כנגד ,ה
 מחלה והסירותי מימיך ואת לחמך את וברך אלהיכם ה׳ את

 מהשר את בארצך ■ועקרה משכלה תהיה לא ונאמר ,מקרבך
 ,רע דבר ידע לא מנוה שומר נאמר בזה וכיונא אמלא, ימיך
 ,בו שולט הטבע אין התורה השומר גמור שהצדיק נזכר וכבר

 הוא וידליק לשמן שאמר מי דתענית בגמרא אמרו לזה ודומה
 לזה ודומה ,החומן שהדליק היה וכך ,וידליק לתומן יאמר

ה הרבה: ק פ ה ה ם. ו ה י נ הם, .ההשלמה בי  תאמר שלא ביני
 הטבע ,מיוחדים בזמנים שישתנו לטבעים רשות שנתן מאחר

 שלא בו אחר ענין נתחדש השנוי בעת רק תמיד בו נוהג
 הכל אשר יתברך לפניו ידיעה חלוש כאן יש וכאילו ,כטבעו

 מתחלה להם הושם הטבעים ברא וכאשר ,מבראשית לפניו צפוי
 כמו שהם, ענין על הנס בעת שיהיו נטבטו הזה בסדר הטבע

 שיגיע בעת פיה את שתפתח הארן בטבע שהושם שתאמר
 יחסו ־ולכך .הנסים בכל וכן ,מימיו שיתן ולסלט ,קרח בליעח

 מטשי בין ממוצט שהוא כלומר השמשות בין בע״ש בריאה לזה
 העולם כי ,קיימים בראשית מעשה שעליה התורה ובין בראשית

 הנכיס שאר בכל גס מדבריו■ הנראה ולפי .התורה על עומד
 ,קריעתו על הותנה סוף ים בבריאת ד״מ ,היה המנהג

 ברמב״ס וכנזכר ליהושע השמש עמידת על הגלגלים ובבריאת
 נגד להשיב הרבה אברבנאל מהר״י והנה .הנ״ל המשנה בפירוש

 ,הרמי״ם לדעת הסכים בב״ר והיפ׳׳ת ,בזה הרמב״ם דעת
 :ההמון בעיני פליאוהם גודל מחמת העשרה אלו זכרו ואולי

ץ פ ח מון ב  מעולמי ית׳ לפניו צפוי הזה החפן שהיה ר״ל .קד
ץ: שום אצלו נתחדש ולא עולמים א חפ ר מ בג ם ש  .דברי

י :האגדיים נ נ אי ל ש כו כו׳ י ׳ו  לו אותם להטעים בכחי אין .
סדר אותם לפרש מהם שכלי קצר כי א :נכון על' ל ם ו א בי ח  ל

שר ק ן ב  לשום אותם לקשר יודע שאיני מהם יש ועוד .עני
 ספורים רק שאינם וכמדומה ,סוד או מוסר או חכמה ענין

הם :בלבד רקות ומעשיות סו ו כני ה ם ש ת ם או די מי ל ת  ה
א ר מ ם בג ל ד ת ש ה  ,למודיהם השתוקקות גודל בעבור ר״ל . מ
 שדיו והחסידים הקדושים מעלות גודל מכירים שהיו ומחמת

 דבריכם וכל מפיהם יצא לא בטל שדבור וחשבו רבותיהם
 ה״ח ששיחת חז״ל כמ״ש ,ולהזכירם בהם להתבונן צריכים
ד, צריכה  חכמים מדברי יגיע שלא יבצר שלא ובאמת למו

 אחר ארן בדרך או במוסר תועלה שום כאלה קדושים
 ללמוד הרוצה שכל בגמרא המעשיות קבעו ולכך ההתבוננות,

ה :מדבריהם מה דבר ללמוד יכול מ ו. ו הי ם ש הרי  ר״ל .נז
רו :להם אשר הזהירות בתוך ב ח כו׳ שי  שיחברו היו .ו

 ואפיטר : אתת מלה חסרון גלי ששמעו מה כל בשמועהס
א ם היו של ביני ו מ נ י ס .ענ  לא כי ידעו עכ״ז ,התלמידים ג
ם :הוא רק דבר ני י מו ענ ל ע ם מן נ די מי ל ת  רנו ולא .ה

וכמו ,מדעתו יכין וראוי הכס שיהיה ומי להם אותן לגלות
שאמרו
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 ובאסור במותר שאינו במה זה כל אך .ענינו ידענו שלא מפני בו והקלנו אלינו הדבר
:זכרתים אשר הפנים עם ההבור יפחית) (נ״א ״יפחות ולא אליו נתיש לא כן על

ף ר ?[ מ  לי שתראה עתה ורצוני .בקבלה אמונתי וחזקת לבי הטיבות כבר הכחרי א
 האלהים בשמות ביאור לי שתוסיף אחר מחכמותם, מעט) (כ״ל ״טעם

; אלהים בעזרת מעט בענין לי ותרחיב יתברך.,

טי המאמר נשלם ה׳ בעזרת השל̂י

נחמד אוצר
 חכם היה ואם סרקים ראשי לו מוסרין מרכבה במטשה שאמרו

ע :מדטחו מבין י הג ר ו ב ד נו ה לי לנו א ק ה  שאט״ס ר״ל .בו ו
 בוריים טל הבינום לא ההם בימים היו אשר התלמידים שגס

הם, בקרב טמון גדול אור ט הרגישו מכ׳ו ם ואנחנו דברי  ג
ש, לא זם את  אנו אדם כבני הראשונים אם וכמ״ש נרגי

ס ד מו ח  נתגלגלו והדברים טנינו ידטנו לא שאנחנו ולסי ,ב
 הרבה שגיאות שנסלי להיות שיכול ודאי 3ר מזמן אלינו

ט כאשר הדברים בהטתקה  כנודט ,התלמוד טניני בשאר לנו הוי
 והרבה ,הגאונים מזמן בש״ס אצלנו אשר הרבות מהנוסמאות

 הכותב ומטה הגאונים תוהסת שהוא מה בגמרא מוצאים אנו
 להבאים נקל מובנים דברים שהם ההלכות ורק בגמרא, וכתבם

ל אך :האגדה בטניני משא׳׳כ להגיה הש״ס אמר ה כ ה ז מ  ב
ר ■®איבו ת מו ר ב אסו ב כ האגדות טניני ר״ל ,ו  דאגנו לא ט'
 ;אותם מבינים אנחנו שאין במה הססד נרגיש ולא פליסם

א ל ת ו חו פ . י ר ו ב ח  מכל זה בטבור הש״ס מבור ר״ל ה
ת המטלות מ ו, זכרתים אשר מו מנ  מסיק שהוא בטבור מ

סד שעיקרו והיתר באיסור ולתורתנו לקבלתנו :כך טל מיו

ד ט ע ע ם מ ת מו כ ח  המבואר הגדולה חכז״ל מחכמת .מ
ס: ש׳ ף אחר ג סי תו ר לי ש או ת בי מו ש  ב

 הרחבת טתה רצה ב׳ במאמר מהם שהזכיר שאע״ס .חאלחיגו
אור,ואח״ז :חז״ל חכמת ביאור הבי

יהודה קול
ה הי ם ש ה תי בו ר ר ל מ א מ א ב הו  t וכו׳ ענינים ה

ם, שלם היה המלוח קצר היוחו עם כי מי ע ס  ואין נ
 .המאור במנורח כחוב באלו כיוצא ופל .בפנינו להקל

 במגלה ז״ל גאון שרירא רב כהב וז״ל, בהקדמתו
ת, פנין פל סתריו דו אג  מפסוקי דנפקי מילי הני ה
 כי פליו ואמר .נינהו אומדנא ואגדה מדרש ומקרו

 כגון האחרונים שאמרו מהמדרשות קצת פל זה דבר
 מדבר• מפנויס דברים פל או אושפיא ור׳ סנחומא ל'

 בראש שאמרו מה כגון ,באומד כתובים שבגמרא אגדה
 וכו׳ צלפחד זה מקושש ת״ר שבת במסכת הזורק פ'

 פליונות וחכמות סודות הס רובם אבל ,לזה והדומים
 הגוף וחיקון אדם בני והנהגות פובוח ומדות ומוסרים

 ;פ״כ ,המפוס בשביל הרוב להניס ראוי ואין ,והנפש
א ל ר הפנים עם החבור יפחות ו ש  . זכרתים א
 שקדם והמפשים וההגדות הדרשות בחינת אופני הס

ם בפנים חופלחס וגדלה בס ילין צדק כי ,זכרם  מפני
 ובאסור במנהר כי ראשונה שהניח מה וכלפי .שונים

 ,הדרשות לפניני נרגיש לא כן ופל יוצאת ואין פרץ אין
ס כי לבאר שב  צוחה אין פצמם הדרשות מצד ג

ם, החבור מפלת לפחות ברחובותינו ה פני להיותם מ
ם היושר אדני פל מיוסדים הם גם :שנזכרו הפנים פ

ד י ע נ ו צ ר ה ו ת ה ע א ר ת ט לי ש ע ם מ ת מו כ ח ם .מ 'לפומחו נצבה זו כונה היות פ א1פתידה ,  הי
שני, בסוף הודפחיך אשר הדברים גלגול פ״י ממקומה שפפקר  כ״ח סימן ברביפי והנה ה

ה, האות יהיה  לו התבאר אחרי וכו', החכמים מחכמות מפפ שתראני רצוני לאמר מידו זאת בקש שם כי הז
ר אמרו אולם .כאמור גלגול ידי פל הראשונות החכמות מן בידינו שנשאר מה ואילך כ״ד מסימן שם ח  א

ף סי תו ר לי ש או ת בי ו מ ש ם ב הי ל א , ה כו' ס להראות החלות אתה ענינו ו  בתחלח ב׳ סימן בשני פנינ
 אל המיוחסות והמדוח השמות על א׳ סימן שם היה שאלתי דברי וראשית השכינה, כנפי החס זלחסות בואי

ת' הבורא  בפיני חן מצאת וגם בשם ידפפיך אמרח ואחה ,בו יבואו צדיקים לה׳ השער זה אמנם כי ,וכו׳ י
 הקדושים שמותיו בידיעת לאלהים נפשי צמאה שעדיין אלא ,פנינס ביאור פל והוספת חושיה שהגדלת במה׳

מן צורך לפי בינינו שהתחדשו הספורים מגלגולי המנוחה אל פתה עד באנו ולא ^ שפתן, מ קסם ועתה ו
:ואברכם אלי נא

:ואמן אמן לעולם ה' ברוך .שלישי מאמר נשלם



. ז״ל הסנגרי יצחק י' החבר לההכם ביפודר מיוחס

.הישר בויכוחו שמים שם קדש אשר

 הספרדי הלוי יהודה ר׳ הכולל החנם הרב ערבי בלשון הברו
 מרםץ תבון אבן יהודה ר' החכם הרב הקדושה ללשוננו והעתיקו

. ליצירה תתקכ״ז אלפים ד׳ בשנת .לוניל כמנדל ז״ל ספרד

. טפוארים כל בפי , באורים שני עם
והשניהאחד

נחמד אוצר , יהודה קול
 השלם הועם המפורסם המאוה״ג להרב ? החכם המפורסם הצדיק הטאוה״ג להרב
 נצרו ס׳ מחבר ,זצ׳׳ל הלר ישראל מוהר״ר I , זצ׳ל מוסקאטו יהודה סוהר״ר השלם
 ארומת וספר , ישראל אבן ושו״ת , ישראל | ,יהודה נפוצות לתהלה תורע ספר מהבר

. יהץ־ים כפרים ועוד , השטים י . יקרים ספרים ועוד
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P3 ב יהודה הרביעי המאמר ל
ן / הבורא אל המיוחסות והמדוס השמות ידיעת ולתור לבקש בחר מלך ימלוך לצדק ה ח  לחסות כואו מפת י
ם מן אודותם .על לדרוש לו ראשית ראה אז כי ̂ השני המאמר מראש הוגד כאבר שכינה כנפי תחת י  הפע

ר אלא ,שם הנזכר ^ ה  כמו הכנויים זולתי ההוא במקום החבר לו הגיד בלי על הנה עד ביאורם השלום שנ
 אחר מחכחוהם מעס לי שתראה פתה רצוני לאמר הקודם בסוף מלפניו מלכות דבר יצא כן ופל ,שהעירותיך

ת׳ האלהים בשמות ביאור לי שהוסיף  או החבר ירדוף צדק צדק ועתה .אלהים בעזרת מעם בענין לי ותרחיב י
 היות על הוראתו גמר אחר כי ,בפתיחתנו כמוזכר במשמרותיהם הדברים את המסדר הספר מהבד אמור
ם האלהי הענין א^ וצרופה ויחסה לאלהיה סגולה זו .אומה  בעצם באתנו זאת כל אשר ,הנלוים התנאים פ

 הקדושים השמות בענין הראשון מן רחב יותר ביאור חובת פליו חלה ,הנה ועד מהראשון כ״ז מסימן וראשונה
 ,ענינו ביאור כה עד שמענו לא והנה ,בכלל האלהי הפנין זכרון אצלו שקדם למה זאת ובלעדי .כמדובר

 כזאת לעת הן ,החכמות על בדברו זה. על ביאור להוסיף עתיד שהיה ד' סימן בשני צדקה מפיו יצא כאשר
. בקרב השוכן האלהי אמתתהכבוד פל מתוכם יעמוד אשר יתברך שמותיו קריאת זמן הגיע מו  יבא ובזאת ע

ו בס דובר אשר על מוסף האלהית התורה תהלת מעלת ועל קדש אדמת כגולת פל להורות רי מ  .הקודמים ^
ם רק כי לזה ויצרף  לבאר תמיד לבו אל ישיב זאת כי ,החכמות מיני בכל הזה הגדול הגוי ונבון חכם ע
 והנה .הספר בהקדמת אצלנו כמוזכר ,סגולתו בעם התורה באמצעות הקודש אדמת על האלהי הדבוק פנין

 זו שמגלה אלא / נמחקים הבלתי הקדושים השמות מנין ביאור על י״ז סימן סוף עד דבריו עלו השתרגו
 אחר ה^ך רק גוף היותו ישיח נפלאותיו בדברי ה' כבוד הדר ג' בסימן כי ,ושוב יצוא ויצא סרוגין קראה

 הנביאים צורך על להורות נסע ומשם ,שיבא כמו וכו' הנביא מל להראות שירצה כפי ומצכוייר האלהים חפן
 ומקום זמן לכל כי הורה כן ואחרי ,׳ו סימן סוף מד בזה ונמשך ,עיניהם לנגד נראות גשמיות תמונות אל

 ,דין בעל בהודאת גם האלהי האור אל המוכן הוא בפרס ישראל ארן מקום וכי ,השמים תחת חפן לכל
 שלשת עם לנו אשר והריחוק הקורבה פרך לערוך שפר לו נפתח ממנו אשר י״א סימן סוף עד נמשך ובזה

 ההורות ואנשי פילוסופים ̂ המשולשת בחלוקתו א׳ סימן בראשון המוזכרות הן והן ,עליט החולקות הכתות
 ̂ ביאורם בתשלום השמות צדקות יתנה שם מ״ו סימן ראש עד הזה הספור ונמתח ,שם הנזכרים והמינים

ס בדבריו ונתגלגלו' ,שזכרנו כמו י״ז בסימן הזאת המלאכה כל והשלם .שממנו מה אל הדבור שם השיב כי  פ
 עברו מדי האלה הדברים אחר .וכו׳ ישראל אלהי נקרא ובאמת באמרו ,בפהיחתנו המוזכרים הקנינים ארבעת

 לא כי באר הואיל. ,י״ג בסימן אודותם על שקדם מה לבירור הפילוסופים אמונת שרש על וי״מ י״ח סימן
כו/ והפזור והענוי הדלות מצד נגדנו ראיה שום ואין ,חוזרת בלתי גמורה שקיעה בגלותנו אורנו נשקע  אך ו

 הסובינה זה ועל ̂ ולזולתנו לנו לעוב למועד חזון ועוד ,גלותנו בהמשיך וחכמה כמום סוד בנו לאלהים יש
. סימן עד מלותיו ג ״  סימן המלך נתעורר זה ולעומת מקדס^ באומתנו שהיו החכמות זכרון נתגלגל שם כ

 באמרו השני בסוף עליה ייעד אשר שאלהו והיא ,אצלנו שהיו הפבפיות החכמות שיורי על ולתור לבקש כ״ד
 בדעות שאלתו תבוא בערס פגה שאכלה אלא , הראשונות החכמות מן בידכם שנשאר מה על אשאלך כך ואחר

ספס מן זה והיה ̂ שם המקדמת השרשיס ובאמונת  באמרו כ״ה סימן לקראתו יצא והחבר .הוריתיך אשר ה
 כן אחרי .כ״ז סימן עד אודותיו פל הספור ונמשך ,ההנה הכיבפיוח החכמות ^משיורי הוא היצירה ספר כי

השכלית ההקפה מן ירחקו לא בדברים מאז לחכמינו שהיו החכמות על מאתו לבקש כ״ח סימן המלך יצא
ם המאמר סוף עד זה על הספור ונמשך ̂ זכרו פקדם היצירה ספר בעניני בעבורה אשר הסבה הוראת ע
:החכמה בעצם להם שהיו הספרים ממנו אבדו .

ם ל ו א  מפלס צדיק מעגל ישר הוא הנה כי / מישרים לצדיק ארח ,שזכרנו הקדושים השמות ביאור על ו
 השמים אלהיך לה' הן פרשח־פקב באמרו ביתו^ נאמן נביאו. על היתה ה' ביד משפע ומאזני בפלס

ז השמים ושמי אי  העמיס מכל בכם אחריהם בזרעם ויבחר אותם לאהבה ה' חשק באבותיך רק בה אשר וכל ה
 האדונים ואדוני האלהים אלהי הוא אלהיכם ה׳ כי עוד תקשו לא וערפכם לבבכם ערלת את ומלתם הזה^ כיום
 צדק במעגלי הנחהו משפעיו ולכל דבריו לכל הזה הכתוב איך ושמע הסכת .וגו׳ והנורא הגבור הגדול האל

 .ראשונה כתוב שם הוא כאשר ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנכבד השם ענין ביאר חמלה כי .יתברך שמותיו למפן
השם אודות על לדבר מועד אהל אל לבא יכול שלא מפני רק היתה לא אמריו בראשית אלהיס שם וביאור

מבואר שהראה וכמו / הכולל אלהים שם הוראת אצלו התברר עד !)מזה המונע הענן עליו שכן (כי המיוחד
 ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנכבד בשם אם כי אינה היתירה והמעלה והדייקוח אמרו עד הדברים בהמשך עלה
כו'. ם זה על הביאור המשיך כן אחרי ו הס ואהי״ה י״ה שם צירוף ע ם.  שיתבאר כמו כמוהו מיוחדים שג

 בזה שם באו נקבצו כלם ,אל ושם האדונים אדוני ושם האלהים אלהי שם ביאור לזה וסמך .ג׳ סימן מדבריו
 בשם נכלל הגדול כי ̂ והנורא הגבור הגדול להזכיר חשש ולא ;ההוא בכתוב המוזכר סדרם כפי זה אחר

 והעוצס הכח שענינו מאילות הנגזר אל בשם נכללו ונורא וגבור ,שיבאר כמו ולדיין למושל תאר שהוא אלהיס
 כמו להם המיוחד מקומם ושם ב' סימן השני במאמר נתבארו כבר שהכנוייס ועוד ,נמשכת היראה וממנו

 נמחקים הבלחי המהוריס הקדושים השמות פער וזה אלהים בית אס כי הזה המקום ואין ,שמה שזכרנו
ה ואמר זה אחר שקרא ומה .ו' פרק חורה יסודי בהלכות הרמב״ס שזכר ד ם ק ^ מן היותו ע כנויי  היה לא ה

שזכר וחאריהם הברואים ממדות לו המיוחסת ותהלה ברכה כל על ומרומם געלה יתב' שהאל לבאר רק זה
ד ע
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 כשהוא בכל שיהיה ויש ,ולדיין ,הדברים p בדבר למושל תואר אלהים החבר אמר א

מכהות כה בו רוצה כשהוא בחלק שיהיה %יש ,כלו בעולם מושל בו רוצה
הגלנל

יהודה קול
 ויפגפו לדרכו הלך כן ואחרי .שיחבאר כמו הכה מד
ם אלהיס מלאכי בו רי דנ  ויקבילוס יראום אלהיים ו

 בעתו יפה הכל שיבוא כמו ̂ והחסידים הנביאים
 עכין מה מעמו אדרוש אכי ואולם שדי. בעזרת

̂ נמחקים מהבלתי שמות פני אצל הביאור השמעת
 על שמותם את העלה לא אשר וצבאות שדי והם

 ט ,הזה הספק היתר על מנוחתי זאת אך .שפתיו
 כח מעניו שהוא אל בשם ביאורו נכלל שדי שם

ר כמו וחוזק כי ט לפי בשני ביאר וכבר שיז ר  ד
 הכח בדרך לומר רוצה שדי אל כי שמה) (כמוזכר
ושס .צורך לאין הביאור לכפול אבה ולא ,והנצחון

נחמד אוצר
אר אלהים א ל תו ש מו  דבריו מליו העתיר הכוזרי הנה .ל

 ענין באור לו להרחיב זה שלפני מאמר בחתימת
ע והחבר אלהים^ שמות  מליענין חוכך שהוא דעתו לסוף הגי
מי ר  למינים מקום נותן שהוא עד השמות, אלו במשמע אשר ה
 נתן דבריו בפתיחת ולזה .ח״ו אלהות ברמי להאמין צרדות

 ח״ו הרבוי על נאמר לא השם שזה באמרו ,לזממו מחשוס
 מן בדבר הממשלה על התואר שס הוא אבל ,אלהוה בעניו

 המוכן הדיין או דבר איזה על ממונה שתאמר כמו ,הדברים
ש :לשפוט ה וי הי ל שי כ א ב הו ש ל בו רתיד! כ ש ם מו ל עו  ב

 העולם בכל שהממשל על השם זה נאמר לפעמים כלומר .בלו
ם. נקרא ו :בחלק הממשל על ולפעמים אלהי פ ח כ ת כ הו כ מ

ל ג ל הג
ם זולתי המצאנו לא לבדו כי הזכירו לא צבאות ם או אלהים ע .שמות פ׳ הראב״ע כדבר ,הנכבד השם ע

ק: אדני על מיוסדים דבריו כל והנה צד
ם א י ה ל ר א א ל ת ש מו  ובקען החל בגדול .ודיין מושל כל על הזאת המלה הוראת כללות הודיעו .וכו׳ ל

ס החלקיות והכחות ,צדיק שופע אלהים כי ,כלה  דעתו ביאר לא אך ,יקראו אלהים המה ג
 ובעבור ,המלאכים על ראשונה יצא זה כי בראשית בתחלת כתב והראב״ע .תחלה השם נפל מהם איזה על

 שנשמת וכמו ,יצאו שממנה שיראו בעבור שפה יקראו שהדבורים כמו ,כן נקרא ידם על ה׳ מעשה כל היות
 המתעסקים אדם ובני ,מלך כמו אלהים ועעם ,לה הראשונה המרכבת היותו בעבור לב תקרא העליונה האדם

 ,השופעים שם אלהים כי ו' פ׳ בשני כתב שכן המורה לדעת הוא ונהפוך .ע״כ ,כן יקראו אלהים גמשפע
ד  ,המלאכים על שופע להיותו יתברך ולבורא למלאכים השם זה הושאל ולזה ,שניהם דבר יבא האלהים פ

/ ולז״א־ כו םו כ הי ל א ה׳  אדון ר״ל האדונים ואדוני ;המלאכים אלהי ר״ל האלהים אלהי הוא אמר ואח״כ כי
 נקרת זה בשם כי ,שלישיה דעת ולהרמב״ן .ע״כ ,'וכו זולתם גוף לכל אדונים שהם והכוכבים הגלגלים
ד והשופעים המלאכים כן ואחרי ,תחלה עליון לאלהים  כי ,שמו בהם להקרא שניהם דבר יבא האלהים פ

 מורכבת המלה כי ,כלם הכהות בעל אלהים ויאמר בראשית פ' כתב שכן .יינקו והנהגתו כחו ימי שפע
ם, אל ך, אל כאילו ה ם, הכחות כח כלומר הכחות שאר לכל ירמוז והם סמו כ: כל ״ ח פ ת כ ו ה כ ל מ ג ל ג  ה

 להיות ,הפילוסופים דעת על לעומתם הגלגלים ינשאו אשר מלאכים שם בכאן שפתיו על העלה לא .וכו׳
 גרידא יתברך בחפצו משמש כלי הם שהשמים ג' סי׳ באמרו מללו ברור ושפתיו ,מציאותם על קוהה נפשו

ם, אמצעיות אחרוה סבות מבלתי ה ס ביני ח לאמרואל כחוב הספר בחתימת ג י ג  אשר הפילוסופים לדברי מ
 אס כי ואין ,מההנשמה שנפרד מאחר אלהית מדרגה אצלנו כלס אך ,מדרגות אל האלהי העולם מחלקים

 והניעום ספרוס ,הגלגלים בתנועות בחינתם האלהיס להרבות הפילוסופים הביא ואשר ,הגשמיים מנהיג אלוה
 התנועות כי העיון להם והוציא ,האחרת סבה זולת סבה מהם תנועה לכל כי וראו ,מארבעים יותר אל

ח, ולא הכרחיות לא חפציות ההם עיו ש, תנועה כל שתהיה והתחייב עב פ א והשכל שכל, נפש ולכל מנ ה  ה
ד ,וכו׳ שניות ועלות ומלאכים אלהים ההם השכלים וקראו ,מחמר נפרד מלאך הוא  דקדוק כלו וזה אמרו פ

 מדבריו יסוף לא זכרם אשר המלאכים אמנם .פ״כ ,אפיקורוס פנים כל על לו והנפתה אמת לא הדוד יקנה
ם כמה עד ם אלהיס רכב רצונו ששי משרתיו יחב׳ אתו אשר ונכבדים רבים שרים המה הלא ,פעמי תי  דבו

 כאן המוזכרת העבעית ההנהגה דרך על לא אך .ואנה אנה בשליחותו ללכת לצוותם בם ה׳ שנאן אלפי
תיהם, מנין להשלים וגלגל גלגל בכל כסאו על איש המלך פקידי המלאכים שיהיו  פניהם נגד שמו כאשר תנועו
 להיותן רק אצלו האמצעיות הסבות שאין ,ר3הח דעת לפי זאת לא זאת כי ,המתפלספים משכילי נבוני

 כ׳ סימן בחמישי לו הציב כאשר ,אלהים בחפץ המשמשים הכלים דרך על או החמר דרך על פועלות
 הטבע אל בנבראים החכמה התיחסות הרחיקו אחרי ע״ז סימן בראשון דברו קדם וכבר .השנית בהקדמה

 והתלויים והיובש וההרסבה והקרור ההמום דרך על פעלים ולכוכבים ולירה ולשמש ליסודות יש אבל וז״ל,
ם, ה  לא לכונה חכמה גו יש אשר וכל וההזרעה והשיעור הציור אבל עבודה, רק הכמה להם שנייחס מבלי ב
כו׳, משער יכול לחכם אס כי יחיחס כ. ו  לחלק שאין הנזכרים דבריו יתבארו האלה הדברים פי ועל ע״
 תנועת הנהגה על הממונה זה ולומר שונות מדרגות אל כלו העולם את והמנהיג המושל גשמי הבלתי העולם

 שנזכיר וכמו מהמר נפרד לבדו יתב׳ הוא רק ,למזרח מותח פלוני גלגל על וזה למערב מותה פלוני גלגל
, סימן שיבא במה מטעמו '  בחכמתו ימם יהפון אשר לכל התנועות אלה בכל והמתנשא ■הממשלה לבדו ולו ג
,הפילוסופים דמו כאשר חשוקו ושכל ושכלו הגלגל נפש ע״י בעצמן הפציות .שתהיינה לא ,הבב״ת ויכלתי

וההורה ■ ' - ■



^ ו 5גיהודהרביעי מאמרק

 .השני מהחלק שלקיס ככמה לפטחס נמשך והמורה
א וזה מדבר אני ופוד  של דעחו כונה כי בזכרוני נ
 השני בשער שכתב במה ,החבר לדעת העקידה בעל
 שמיס מלת משמעות אס ,וז״ל הראשון הפסוק על

 אלהיס ויקרא כמאמר ממש שמיס הוא זה בפסוק
 אינה האלהית שההורה באמת יראה ,שמיס לרקיע

 והוא ,המלאכים במציאות הפילוסופים לדעת מסכמת
 ובנביאים בהורה מאד מפורסם שמציאותם שעם

חדס הנה ,ובכתובים  שמים מניעי הם להיותם ההי
 מפורש נמצא ולא בכאן נזכר לא זה ̂ אותם והמשפיעים

ם. בשום קו  ופשע^ עון בלי להכחישו שננכל ויראה מ
 רק המלאכים מציאות חייבו לא הפילוסופים הנה כי

 כי וחלופיהן^ המתמידות השמימיות התנועות מצד
 כתנועת טבעית מהתחלה תנועתם היתה אס אמרו

ע/ מקומו אל בהגיעו הגלגל שימח יחוייב היסודות ב ט  ה
 וממקום בחלקיו תמיד מתנועע שהוא מאחר 'אבל

 תנועותיהם שהתחלת חוייל ,יתנועעו אליו שיתנועעו
 בעבורו אשר הנבדל יציירו בה ,שכלית נפש תהיה.

ם יתנועעו  ,אליו להגיע התמידית התשוקה צרוף ע
 ,התנועות חלופי כמספר הנבדלים מספר שמו ולזה

 חום עד וגלגל נבדל ממנו מושפע שהנבדל ואמרו
ד ,׳וכו מספרם  בכאן סופר שלא אחר והנה אמרו ע

 האלה הדברים על באו המה וגם המיוחד מקומו שהוא
מא ובתורת העור ימשש כאשר מ  הרב שכתב כמו ,או

ט ב' מלק ג' פרק המורה  חלק ע״א פ׳ שכתב מה ע
 מבואר זה אין בו שיציירו שכל להם יש אס אבל ,א׳

 לשמוע חייבים אנו שאין יראה דק^ עיון אחר אלא
 יהיה שלא יאמר מי כי ̂ השערתם לקבל ולא בקולם

 בוראם שמה טבעית בהתחלה הגלגלים תנועות פנין
 ,מיוחד מקום אל חלקיהם כל יתנועעו בה בהם יית'

 הטבעית הנקודה אל היומי הגלגל חלקי תאמר כאילו
 ההוא למקום חון בהיותו מהגלגל וחלק חלק וכל

 כשהיא המרכז אל האבן כהחנועע אליו בטבע יתנועע
^ לנוח ההוא החלק יוכל לא ואולם ,ממנו מון  לפי ש
ם הגלגל חלקי שכל קי חב ס רצים וכלס מ  להגיע הם ג
ם, דרך ההוא המקום אל ב בו  דוחים ובמרוצתם ס

 ממקומו להעתק אותו ומכריחים שם המגיע החלק
ס שישוב עד מפס ולהתרחק  מהם כאחד דוחה הוא ג

/ ו כ כ. ו  הזאת הסברא אפשרות על משלים והוסיף ע״
 נכון ישוב לכלל בואם עד וגלגוליהם ישוביהם בתקון
 בו מהשתרע זה מצע קצר כי שמה עיין / וקיים

קצהו מקצהו לשונו אורך העתקת  דבר סוף .ועד.
 המלאכים מציאות ואולם אמרו עד דבריו נתגלגלו

 מהיותם מאד מעולה ענין הוא התורה שהזכירה.אותו
ם או נפשות  מציאותם התורה הודיעה לגלגל׳ים מניעי

 המציאות הנהגת ידם על להשלים בוראם המציאס אשר
 שתושלם כמו ,והאישית הפרסית ההנהגה דרך על

 כמו ,ותנועותיהם השמים אלו ע״י הטבעית ההנהגה
 אנכי הנה ,לפניך מלאכו ישלח הוא .מקום בכל שבא
ס ̂ וכו׳ לך יצוה מלאכיו כי ,מלאך שולח  להשלים ג

איו וזהו .וכו' אליו ה' מלאך ויקרא > ידם על מי

ם  f בראשית במעשה בריאתם בפירוש נזכרה שלא הטע
 הבריאה סדרי ושאר והארץ השמים רק שם נזכר לא כי

 נכבד תורני דעת זהו והנה שנבאר. כמו הטבעית
ם ומסכים מאד  הגלגלים תועלת הזכירו שלא הכתובים ע

ם. ולאותות הארץ על להאיר רק והמאורות  ולמועדי
 לאל הודו ̂ השמים אלהי ה' מקום ובכל שיבא; כמו

ת' שמכחו לומר ,׳וגו בערבות לרוכב סולו ,השמים  י
/ מתנועעים הס שאמר האותות בטבעם ששם ו כ  ע״כ ו

 כן על כי משמן החבר כונת פני המצהיליס מדבריו
 נא שמע ואולם .ובקומתם בצביונם לפניך הצגתים

/ הנזכרים לאלה שם הסמוכים• מליו ״ ז ו  אחר אמנם ^
 מדבריהם שנמצא מה בכל כלם התורניים שהסכמים

 המלאכים היות וקבלו הפילוסופי הדעת אחר נמשכו
 מצאתי ולא ̂ שאמרנו הדרך על האלו הגלגלים מניעי

 זה לבד ,הזה הדעת אל בידי וסומך עוזר בכלס לו
 ז״ל לטיף בן יצחק הר׳ החכם כי רואי אחרי מצאתי
 מעניו שכתבנו למה נתעורר שלו השמים שער בספר

 החלקים דחיית מכח השמימיית התנועה התמדת
 אמנם ,החכמה מבעלי עוזר יש כי ושמחתי ,הכדוריים

 מה בכל עמהם להסכים ראיתי וכו׳ הרבים אל לחוש
כ. בע״ה'/ זו פרשה בפירוש שאכתוב  לפניך והרי ע״

 חבר לו ובקש תלמודו כל על העקידה בעל מזר כי
 רשומה כונתו מוצא היה בעגלתי חרש ולו ,מצא ולא

 פרסי רוב יחזו ועיניו מזהב הנחמדים החבר מדברי
 מאוד מדוקדק החבר לשון והנה .שמה נכללים אמריו

 ההערה בזה כי .אלה בדבריו מלאכים זכר שלא במה
ת הנהגה מנהיג מלאך שם שאין המלך אל באה  טבעי
די על תושלם הטבעית ההנהגה כי ,אלף מני אחד  י

 שנייחס מבלי העקידה בעל כדברי ותנועותיהם השמים
 f ע״ז סי׳ בראשון עצמו כדברי עבודה רק חכמה להם

הגה להשלים דברו עושי כח גבורי אלהיס ומלאכי  ההנ
 העקידה בעל שכתב מה דרך על ̂ המיוחדת הפרטית

 הובאו כאשר הפסקא בסוף כי אפס .ממנו קרוב או
 המלאכים גם באו השם מל להתיצב האלהיס בני

 ראוי אלוה איזה השואל שאל כאילו באמרו בתוכם;
̂  הרוח או האש או וכו׳ הירח או השמש לעבוד

 סבה מהם אחד לכל כי ,זולתם או הרוחניים המלאכים
 לומר אנו צריכים פנים כל ועל .ע״כ ;ובהפסד בהויה

 ̂ כונתו היתה גלגל מגיעיי מלאכים על לא כי ששחו לפי
 משרתיו על רק שזכרט; במה עצמו סותר היה כן שאס

 המיוחדת הפרטית ההנהגה בהשלמת רצונו עושי ית׳
ה זולת אופן על או הנזכר העקידה בעל בדברי  ז

מנו; מ ם ל ע חר נ אי כ ע״  כלאחר הכמות ליתר זכרונם ו
ד.  ההם שהמלאכים לומר תקיפה דין בעל יד ואס י

 ;תצדק למען אתה ספר ;הגלגל מניעי ממש מלאכים
 כל באו בספורו להחיצב האלהיס בני באו כאשר כי

ם בכלל והמלאכים בתוכם הנחשבים  בלתי היותם ע
 דרך על שם דבריו שהמשיך אלא אצלו מקובלים

 שכך לך תדע מציאותם. על הגוזרים הפילוסופים
 המלאכים מן שיהיה ויש ג׳ סימן שאמר ממה ;מנהגו

ס ושמא הנצחיים ,הפילוסופים שאומרים הרוחניים ה
ואין



sהכוזרייבייעי מאמרספר

ר צ ד או מ ח נ
 מ3זו אומר הכהוב הנה כי .הטמנייס מן טבע או

 או הגלגל מכחוס כמ הטוכד מל אפילו ר״ל ישרם/ <אלהים
 האי כחולין(מ׳) וכדאמר ,מיתה חייב התכעיים מן <עבמ

 דהר גדא רש״י ופירש ,)מתים זבחי (הוי דהר לגדא דשמית
 עד כמ׳ש .אדם מבני דיין או :ההרים פל הממונה מלאך

ה :שניהם דכר יבא האלהים  .קבוץ בלשון הזה השם ונבנ
ה אלהיס- שם י״ל  האל על מורה כשהוא אפילו רבים בלשון ענ

הג שהיה מה בעבור במיוחד: א. האומות בין נו ״  עו
 ,מפלה כוכבי תבנית ופסילים שלסמאות להם עושים שהיו
 הזה הפסל על ההוא הכוכב כח שפע שמל מאמינים והיו

 כללם קוראים והיו :מכחו עליו נאצל הזה הפסל וכשעובד
 רק הכחות כל יצאו שמאחד שא״א חושבין שהיו י״ל .אלהים
 אלהים הם ביחד וכולם ,העולם את מנהיגים הרבה נ^להות
 :כלם הכחות בכלל .בהם נשבעים והיו :בארן שופטים
 בכל מלכותם ח׳ו כאילו ר׳ל .בהם מושלים הם וכאילו

 גבוה מעל גבוה ואין יעשו/ כולם יחפצו אשר ואס משלה
ממט אשר המיוחד האל שהוא ,«או »מר וגבוה מליהם

הל

ם. מבניי דיין או הפזבעים; מן טבע או הנלנל/ ץ/ בלשון הזה השם ונבנה אד קבו
שכל מאמינים והיו צלמים עושים שהיו / עו״א האומות בין נוהג שהיה מה בעבור

אלוה, אצלם מהם אהד וכל לזה^ שדומה ומה הגלגלים כהות בו יחולו מהם אחד
ם, כללם קוראים והיו ש, נשבעים והיו) (נ״א אלהי בדש, מושלים הם וכאילו בד

והם
ה קול ד הו י

 ועל .ע״כ ,אומם לקבל ולא דבריהה לדמות לט ואין
משיטתו, יוצאיכ דברים בט&ורו אדם גורר זה דרך

ם לעשות יתכוין שלא ובלבד  אמונתו על מורה הרין ג
 של מנהגו וככה ,רגלו הסתירה באבן תגוף פן ,בהם
 פניו על יעבור הרבה במקומות כי ,הפילוסופים ראש

 ואם יחשוב, כן ^א ולבט הזולת דעת על דברים
ודעתו, טנחו הרחיב לבלתי ההיא בעת יחריש החריש

 יעשה וככה .אחר במקום לו יעמוד והודעה ריוח
כ, מלאכים ספורו הגיע כזאת לעת שאם החבר, ג״

ם במקומות ודעתו רוחו לנו יביע הנה  כאשר אתיי
ע או ובאמרו .דברט ב ם מן ט עי ב מ  לארבעת טון ,ה

 והמתיחסים ויובש ולחות וחום קור ,הראשונות האיכיות
 באמרו פעמים, ר״ה סי׳ הורגקבקריאתם שכן ,אליהם

ם, ארבעת ק הארבעה, הסבעים ומוצאי המבעי  ו
 היושבים אלה וזכר .זולתם ובמקומות י׳ סימן בחמישי
 החמרים הכנת משמרת על התחתון בשה״ז ראשונה
 בכאן תשלם ובאמצעותם שונים מפנים בפנים והמזגם

 והטבעיות, הגלגליות הכחות כל על מושל אלהים אלהי אמרו יהיה החבר דעת על והנה וההפסד. ההויה
 תאר שם רק העצם שם איננו השם זה ,הסנה מתוך אלהים אליו ויקרא על שמוה פ׳ כתב הראב׳׳ע אמנם
 לא בשרא עם מדרטן די אלהין להן ככתוב בגוף, כח ולא גוף שאינו קדוש כל כולל והוא אפרש, כאשר

טרט החכם דברי הם וכן .ע״כ ,הגוף שהוא ,איתותי  מלס הנה ,וז״ל אלהים בצלם על בראשית פרשת ס
א ובזה ,מחמר נבדל שלם בפעל שכלי עצם כל על תאמר ההדמות צד על אלהים  וע״כ ,בהכרח נצחי מ
ט׳ בהם הראוי השכלי החלק שם על השופטים על תאמר כן וכמו ,מלאכיו ועל ית׳ האל על תאמר  :ע״כ ,ו

ה ג ב נ ם ז מז ה' ד שון הז ץ בל בו ר גן בו ע ה ב ה פ הי הג ש . נו ש׳ ז״ל הרמב״ם זכרו הזה המנהג ו
ממעלות במעלה השמש כשתהיה כי המעשה זה בעלי מושבים ,באמרו הצלמים כל פרק המשנה בפירוש

 ונראים המעלה לאותה המיוחסת הצורה דמות על המעלה לאותה צלם יעשה ,שתהיה מעלה איזו הגלגל
̂  ומתפללים צלם לאותו מקטרים והם ,לה המיוחסים והפעלים הצורה אותה בעניני במציאות כחות ממט

 ,וכו׳ טלאס״ם בערבי ונקרא הצלמים ממיט מץ וזה ,מעלה באותה השמש שתהיה בשעה אותו ומגדלים
א זה ויאמר עגול שימצא עניט אץ ,ולבנה חמה צורת שלישית משנה שם עוד .פ״כ  עגול כ^זת או ,שמש מ

 צורת שאומרים עד ,צורות לכוכבים מיחסים טלאס״ם שנקראים הצלמים שבעלי אלא ,לבנה זה ויאמר
 3יוש מעוטר מלך צורת השמש וצורת ,זהב בחלי יפה נערה צורת טגה וצורת ,שחור זקן צורת שבתאי

 הרבה, מחלוקות חולקים הצורות באותן והם הרבה. צורות והכוכבים המזלות לכל מיחסים וכן עגלה, על
 האלהות רטי ועל .ע״כ ,ספק בלי וירחב יגדל הדברים מן דבר על והכזב טזבים מאמרים שהם צפי

כמעשס שזה ,סמל כל תמונת אמרו אצל ואחחק) (פ' ספורט החכם כתב מקדם האומות בין נוהג שהיה
מה על להורות הנפסד אוחו צורות ששים והיו ,קדמוטח התחלה איזו יש נפסד נמצא שלכל החושבים

 פעולה עליהם להשפיע הצורה לאותה שבדים והיו המצדיר, הנפסד לאותו והתחלה קדמץ היותו שחשט
ץ, שחשט הנמצא מאותו מה מ ת ועל ע״ק. קד ט ע  תבטס כל והנה ואראה־ ואטא יחזקאל(ח׳) אמר כאלה ש

ט׳ סביב הקיר על סמוקה ישראל בית גלולי וכל שקן ובהמה רמש היו :ו ם ו ראי ם קו ל ל ם כ הי ד  .א
 אלהים אץ וז״ל, לאלהים, לו תהיה ואתה לפה לך יהיה הוא פסוק על ששת פרשת הראב״ע שכתב הה
 מטה קדושי או ,בארן ה׳ מעשי יראו ידם על כי ,הקדושים מלאכיו או הנכבד השם רק המקרא בכל

ח אלהים משפטי הששים א ש ,העובדים מחשבת לפי ככה הכתוב דבר ע״ז שהוא אלהים וכל ,ב  אל כ
א, חנניה כ. הנבי  בגוף כס ולא גוף שאינו מה רק אלהים שם בכללות שאין לשיטתו נמשך הוא ע״

שד, א ם. מהשבת על דעתו לפי יהיה זולתם על בהמצאו ולפיכך כ בדי ש  החבד דעת על אמנם ה
ף, כס בהיוש זאת גם ואף כח כל על אלהים שם יאמר לאפר ביאורו גבול ירחיב כן ועל בגו

והם
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 כי ,העולם את המנהיגים והכהות ; הנוף את המנהיגים הכהות ברבוי מתרבים; והם
ת ת לסבות כגוי הכהו  התנועה כה זולתי מבח באה היא תנועה כל כי ;התנועו
 ,מתחלפים בכחות אכל אחד בכח רצים אינם הירח ונלנל השמש גלגל כי ;האחרת

 הודו שלא בעבור אם ,האלה הכחות כל באו ממנו אשר הראשון הכח אל פנו ולא
 אם כי אינה נ״כ ושהנפש ;אלוה המכונה הוא האלה הכחות קבוץ כי וטענו ,בו

 בעיניהם רחוק היה אך באלהים שהודו או ;הגוף את המנהיגים הכחות קבוץ
 חלילח ;כנו שישגיח שכן כל עידעני ומרומם נעלם הוא כי וחשבו ;עבודתו שתועיל

;אלהים אותם שקוראין רבים אך אחד דבר עובדים היו לא כן על .מדבריהם לאל
כשם אם כי אינה היתירה והמעלה וחדייקות חלוק. מאין הסבות שכולל כלל

הנבבד
נחמד אוצר

לטונדי האלסוש ר״ל .מתרבים והם :הסכות וכל הכהות כל
ה קול ד הו י

הם ם ו בי ר ת בוי מ ר ת ב חו כ ם ה גי הי מנ ז ה  או
ף ת הגו תו כ ה  הזן כח ואשילו כח שכל והכונה ;וכו׳ ו

 כשי יקרסו; אלהים ;וכיוצא והמעכל והמחזיק המושך
 אלה דבריו ולהיות .למעלה כמוזכר זה שס כללות

 :בם לדבר צורך לנו אין בעצמם מבוארים הנמשכים
ם ר א בו ע א ב ל דו ש  עם פקשר הוא .וכו׳ בו הו

ו :וכו' באלהים שהודו או p אחר אמרו ענ ט י ו  כ
ץ בו ת ק חו כ ש וכו׳ ה פ הנ ש כ ו ״ ע .וכו׳ ג ר ע  ב
 שהנפש כמו כי באמרם ;האלהות ענין יעריכו נששות

 בפרקיו הר״ם כדבר רבות מכחות מקובצת אחת םיא
 האלהוח ענין בכה אבות; מסכת לביאור המוקדמים

 יכשלו השושעים »אלו .בכלל הכמות כל סקבון יפלם
 מהשני, י׳ ש׳ המורה בזה כיוצא על זכר אשר בדמיון

 בכל מתששסות הגלגל כחות שכל ואע״ש באמרו;
 במין מיוחד אחד כוכב כח ג״כ יהיה אבל ;הנמצאות

 כלו המציאות כי האחד, הגשם בכמות כענין אמד
ע ועל .ע״כ ;שזכרנו כמו אחד כאיש  קרא זה ד

 ולו .גדול חיים בעל בשם כלו השלם את אשלסון
 והקפן הגדול העולם שבין השלם הדמיון ישכילו מכמה

ע שי על ד ב; שרק בראשון המורה שזכר ה  כי ע״
ע שלה מהם אמד כל אמנם  למעלה השתלשלות ד
ת' העולמים חי הכולל המנהיג כי ,ראט  השמד הוא י

 לשי או ;באדם הדברי הכח לדמיון עולם; של ברוש
 ימם ידומה ההוא השרק בשף המדוקדק הדשון
 ;לאדם הנאצל הנקנה השכל ימם ;לשלם ית׳ האלוה

 אמתי הבדל הגוף מן נבדל והוא בגוף כח אינמ אפר
: מושע ט׳ ו ו לי ל ע ל לל כ . שכו ט׳ ט׳ שטלל כלל bm אמר כאילו ו אין :ו ק מ יבדילו לא כי .חלו

בץ

בוי :אלילים.  איו המנהיגים :הכמות רוב לסי .הכהות כי
 באדם הנמצאים הכמות רוב וכסי ,הנפש כמוס ר״ל .הגוף

 את המנהיגים והכהות :אומן המנהיגות סנסשות ירבו כן
 בכמות דמו כך בנסש דמו אשר הזה המטות וכסי .העולם
 ,אותה להנהיג בארן שוסטים אלהוח הרבה כי לומר ,העולם

ת בי :משלה בכל מלכותו אשר אמד אלוה ח״ו כאן ואין  הכהו
ת כנוי ת. לסבו עו תנו  שאמרו בעבור להם הגיע ווה ר״ל ה

 מנועה בלתי ותנועה תנועה לכל כמי שס רק אינם שהכמות מאמר
 שא״אשיתילח כמו שכן וכיון אמר, כח מולדת תנועה וכל אמרת

 מכס רכות כמות שיצאו א״א כן ,אחת מתנועה הסכיות תנועות
 סבה הוא אשר השמש שגלגל כמו וכו׳. השמש גלגל בי :אחד

 הרבה נרגש ,אחריו הירח וגלגל העולס להויות נראית היותר
 הס השמש מן ההווס שסבוס אמרו וכבר ,העולם להויוה בסבוסיו
 החום השמש סצות כי הירח, מן ההוות להסבות הסכיות
 הראשונים מן הרבה דמו אמנם .לכל מוסכם וזס ,והיובש
 עעוס האחרונים בארו וכבר ,הירח מן והלחות הקור שסבה

 שלש הניצוצות המקבצת טרסת במראה נסו וזה ,הדעת זה
 שרסס כת ובה המראה, בלתי שהם מה כפי סעמים ושש מאוס
 השריסס במרכז ויושם השמש עד אותה כשישימו מאד, מופלג

 לסיד יסיו אבנים גם ,כרגע יותכו מתכות מיני כל לה אשר
ד זה נסו וכאשר ,לזכוכית או  מ הרגיש לא הלבנה אור ע

 גלאו וועער הנקרא הכלי ע״י נודע וזה ,קור לא אף מום שם
 הירח שניצוצי שזה וביארו לשת., שוס הרגישו לא גס ,בל״א

 מכת הוציא וכבר ,מיעועם מחמת רק הוא חום שם בהם אין
 השמש מן בא שהוא מה כסי הלבנה אור כמות כי בנסיון אחד
 אלף עא*ס שלש מן אחד חלק רק אינו לארן ומשם ,אליה
טז רצים אינם : pהא על כשזורח השמש אור שהוא ממה  ב
 ,בם קבועים שהם הגלגל מצד להם המיוחדת במנועה .אוזר

 ,שמשת אמס בשנה השמש עם סלוכו גומר השמש גלגל כי
 ולא .וכו׳ ד״ראשון הכרז אל פנו ולא :ירחי בחדש והירח
וכל. הכל שמידו ראו לא ידיו וממשה ה׳ סועל אל הביעו

ת עו מ  ומלכים סובצים להיות וגבורה כח להם הנותן והוא והשכל, נגינה יצרם יתבע הוא ככללו והעולם שבגלגנים מ
 שלא בעטו■ אם הכל: המניע אחד כח רק כאן ואין ,כנראה.לנו הזה כסדר יבאו שו ועל יצאו שו ועל ,הבל כקרב
 :מלה בארן מושלים אלהים הוא כלס הכמות וקבוץ ,עצמו בסני אלוה הוא כח שכל ואמרו באל לגמרי כפרו קצתם .בו חודו

ה ג׳׳ב ושחנפש ע  אך הנפש, ענין הביט לא ,כמת הרבה נתחייבו אמד מכח איך מהשביל לבותיהם שטח שמאחר .וכו׳ א
ף אס מנהיגים ימדיו הכמת שכל אסרו  1ל^ עבודה בחיוב כפת אך ראשונה בסבה שהות יש .באלהים שהודו או :מו

עלה :א׳ ממאמר א׳ שבסימן הכוסר הסילוסוף בדברי כמכר והשגמזו ובידיעתו ם נ מ ח מ  רוממוש לגודל ר״ל .שידענו ו
א  חסרון זה היה וגדולתו רוממותו שלגודל משבים שהם כלומר .מדבריהם לאל הלילה :אוסע שדע מאסנו נעלה ^
 חסרון ושום גאות שום בו יתואר לא אשר שהחל ונמנע חסרון זה היה שאדרבה הוא ונהסוך ,גנו וישגיח ו^סנו שדע ך5כמ
 בסיסן בזה הארכתי וכבר .בהם ישגיח ולא הזמנים למקרי ויעובם הגדול בחסדו בראם אשר ידיו ופועל בניו לדעת •שנה <א
ד עובדים היו לא ע״ב ;א׳ ממאמר א׳ ב  הרבה אלהוס שיש אמרו אך אחד, כאלוה מודים הבלתי על מוסב זה .וכו׳ אחד ד

גיפיס הנודשם השמים צבא כוכבים עובדים שהיו כסו בעולם, מושלים אלהים הם יחד הכמה וכל אלוה הוא וכת כס יכל
הקדמונים
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א הנכבד ה״ תברך, ה״א וא״ו יו״ד א אליו רמוז נודע שם חוא י ל ת, דו מ במפום ב

ד ר א
נחמד אוצר

 כמו אצלם אלוס השמש היה שכך .חלוק מאין :קדמונים9
 אינו שהאחד כאלהוס אצלם שוים וכולם ̂ לכת שככוככי

 .כולם כהסכמת מתנהג והעולם ,פועל שמכירו מה לפעול יכול
 ,עולם מימי ומזלות כוככים עוכדי מחשכת היתה שזאת מאמר
 סיני כהר אלהותו גלוי אחר יתכ׳ והאל התורה כוונת וסיתה

 היה ,מלכם העכו״ם אמונת לעקור וגו> ה׳ אנכי כמאמר
/6 על אחרים אלהים לך יהיה לא השני הדכור  וקראם נ
 פני על ואמר ,ההוא כזמן העכו״ס דעת כסי רכים כלשון
 כל ועל ,העולם ככל וסוככ הולך ידי ועוצם שכחי •לומר רוצה

 כסי שהורגל ומאחר .מכלעדי אלהים ואין אני שם וכח כח
 שמחמת הממשל רכים כלשון אלהים לקרוא העולם כל אנשי

 והמשרה העוז לכדו לו אשר האל נקרא כך יחדיו, הכחות כל
 המשתמש הוא כלומר ,אלהים ,מפצו כפי הכחות ככל להשתמש

 כוככים עוכדי ההמון כלשון המורגל אלהים כמו הכחות, ככל
 כגמ׳ אמרו לזה ודומה יחדו. הכחות כל קכון שהם ומזלות

 לאשתי קריתי לא מימי יוסי ר' אמר קי״ח:) כתכי(דף כל פ׳
 ור״ל ,כית עיקר שהיא סירש״י ,כיתי לאשתי אלא וכו׳ אשתי
 מניעה שהיא כעכור ופעולותיו הכית כל שם על אותה שקרא

 רכים כלשון אלהים הש״י כקרוא הזה הענין נמתק כך ,הכל
 והמעלה והדייקות :ממנו היוצאים הכחות רכיי כעכור

 המורה וכדקדוק כדיוק יתכרך שמו לזכור כשנרצה .היתירה
 כי אינה :כולם הכחות מקיכון גדולה יותר מעלה על ג״כ
שם אם  . נודע שס הוא ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנכבד נ
 ר״ל .במדות אליו רמוז :לנכיאים נודע הוא הזה השם ר״ל
 רמו! נודע שם הוא א״י .יכואו ממנו אלהיות הכמות כל

ת אליו  שהיו ממש ידיעה על הונח הזה השם ר׳ל .במדו
 הנכואית כרמיזה אותו ומכירים החושים כהרגשת אותו יודעים
 העולם מנהיג. הוא איך ממנו והרגישו ,הרוחנית וכראיה

. ומשנה לכדו כולו  האדם לכני מצותיו ומצוה ועונש גומל העכ̂ע
 סזף עד והפרטים החלקים ויודע האדם כני סגולי על ושוכן

ר זה וכענין ,הדורות כל  והכל וקין הראשון אדם אותו ה̂כ
 אחריהם, הכאים וכל,הנכיאיס ומשה ויעקכ יצחק ונחואכרהס

 ככל מלכותו ואיך רוחנית כראיה שכינתו ככוד רואים ,והיו
 נכר אל ואין אחד שהוא ממילא יודעים היו ואלה ,משלה

 כו״ם עוכדי כמחשכות לא הנזכרות, ממתיו מצד עמו
במקום לא :כארן שופטים אלהות הרכה יש כי שמשכו

אחד

יהודה קול
 אולם ,הקדשים קדש לנין קדש ובין לחול קדש בין

 הפחות כל פח נאמר כאילו ,נזכיר אלהיס בשם אנחנו
 למה קרוב ,ימשכו הממשלות כל שממנו עליון ומושל

. שזכרנו: כמו הרמב״ן בו שביאר כו' תו קו דיי ח  אמר ו
 .. ובעצם בדוקא עליו מורה הזה השם להיוק דיקות

 כל ,וז״ל ס״א פרק בראשון המורה דברי הם וכך
 הפעולות, מן נגזרים כלם בספרים הנמצאים יש׳ שמותיו

 יו״ד והוא אחד שם אלא , בו העלם שאין מה וזה
 נקרא ולזה ,׳יתב לו מיוחד שם שהוא ה״א וא״ו ה״א
 הוראה ית׳ עצמו על יורה שהוא ענינו ,המפורש שם

ם :וכו' בה השתתפות אין מבוארת ע ש ד ו ט מו  ר
ת אליו דו  מ בתחלה שפעתי עיני למראה .וכו׳ בפ,

 אליו רמוז ,העצם שם ר״ל ,הנודע השם שזה הסנה
 אל ה׳ ה' לאמר בו המתחילות עשרה השלש במדות
 תמיד לנגדנו הזה השם שוינו רי ,'וגו והנון רחום
 ומיחסים אנחנו נושאים ועליו ,אצלנו כנודע אליו לרמוז

 בשני• זה על דברנו שקדם וכמו והתארים המדות כל
 המתיחס הראב״ע לשון תראה תשוב ועוד .ג׳ סימן
 ,וז״ל מדות הי״ג ביאור על השא פרשת בשמרו לזה

 ויאמר המרגלים דבר על משה בתפלת הסתכלנו והנה
 נאמרות עליו תהיינה והמדוח העצם שם שהוא ה'

, כו'  וא״ו ה״א ביו״ד ה׳ יקראו אשר שמו וזה ע״כ. ו
ע, היה שלא אחד במקום אינו ה״א ד  הבלתי כי נו
 שאמר וכמו ,הזה בשם דעת יוסיף לא אותו יודע

 ה׳ את ידעתי לא בקולו אשמע אשר ה' מי פרעה
 ותשאל אדם תחזינה עיניך כאשר בזה והמשל ,וגו'
 אהרן היותו המשיב ישיבך כי גס ,זה הוא מי עליו

 אהרן ועומד מונח במקומו אצלך הספק עדיין חור, או
 מאחיו הגדול הכהן היותו יושב אס אך ,וכו' הוא מי
 התאר זה הלא שיזדמן, האר איזה א' השופע או

 .נודע היה שלא האחד במקום הוא בו תתארהו אשר
 מדין ולכהן שמוה פ' הרמב״ן שכתב למה קצת דומה
רק ידוע איננו כי שמו הכתוב יזכיר לא , בנות שבע

כ. בכהונתו, נכבד שהוא הכנוי מן  שם אמנם ע״
 על שאלת אזן לשמע עמרם בן אהרן את ידעך אחרי שאם מלפנים, נודע אחד במקום רק איננו העצם

 .עמרם בן אהרן זה הוא כי יאמר אשר דבר המשיב וישיב ,פגשת אשר הזה האיש מי בו בפגעך אודותיו
 מושל ענינו אשר אלהים שם זה דרך ועל .אצלך נודע שהיה מי במקום לך הגיד עליו המורה שמו את אז

 קבלת כבר ,אלהיס שהוא ישיבוך הממעיר הוא מי לשאלת ואס ,נודע היה שלא אחד במקום הוא ודיין
 הנקרא בעצם ידיעה לך קדמה ולא שפתיו על ה״א וא״ו ה״א יו״ד שם יעלה אס אפל .לשאלתך מה השובה

 ראובן ממלת יובן אשד אחרי זה אחר שיאמר מה יביע זה ואל .לשון מענה לך יתן ולא יוסיף לא ,בו
ס מושבו באיתן הספק מונח היה עדיין נודעים היו לא שאס ,עצמיהס אמתת ושמעון  התשובה לאחר נ

 וא״ו ה״א יו״ד שם כי ,אחרת בדרך דבריו ביאור על ותעמידני רוח בי והבא מדבר עודני אמנם .כמדובר
 וצוויו דבריו שמיעת ידי על מיוחד, באופן אצלנו ענינו נתפרסם שכבר ,בו לנקרא ועצמי נודע שם הוא ה״א
 דבריו ששמע מי אצל אך אליו שרומזים נודע שם מהם אחד אצל ואין באמרו ג' סימן שיבאר כמו ,וכו׳

 העולם את ברא שהוא אצלו ואמת עמו שדבר לזה כגוי נודע בשם אותו קורא והוא וכו' ואזהרתו וצוויו
 ,בהם שנקראהו והשמות המדות כל ידי על ביהוד אליו שנרמוז הוא הנודע הזה השם והנה .ע״כ ,וכו׳
 הנכבד השם אל לרמוז בכלס הכונה כי ,וכו' מדות הם מהמפורש מון הבורא שמות כ' סי׳ בשני שאמר וכמו
בר, וצוויו דבורו ידי על לנו הנודע הזה כמדו כו'  האלהיס עד אשר ומזלות כוכבים עובדי העמיס כיתר לא ו

ין, מושל שהוא פי על בסתם מורה כולל שם שהוא יבא.דברם, די  וצווי דבור ידי על ביהוד נודע על לא ו
כאמור .
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הדם. ה׳ ונקרא ;בכלל אלהים נקרא היה כי .נודע היה לא אשר אהד כאילו בהתי
שאל

יהודה קול
^ מו א  אליו ירמזו אשר נודע שס להם אין ולפיכך כ

 .צדקנו ה' בו יקראו אשר הנכבד שמו זה הוא כי נאמר
א וז״א ם ל קו מ ד ב ה ר א ש א א ה ל ע הי ד ו  y נ
 נודע על מורה בלתי כולל שם שהוא אלהים בשם ר״ל
 ילך והלוך .שזכרנו כמו מיורזדים בדברים הקורא אצל

ה כי באמרו זה על ביאורו א הי ר ק ם נ הי ל ל א ל כ  ב
א ר ק ם ה׳ ונ ד ה י ת ה  לפירוש פנים שיסביר ומה וכו׳. ב

 יודע הי-ה לא הראשון שאדם ג׳ סימן אמרו הוא הזה
 העוצם בורא שהוא לו ונתברר וכו' עמו דברו לולא ה׳

 הוא כי ;וכו' ה' אוהו וקרא ובמדות בדבור לו ורמז
 עודני ואולם .שיבא כמו ההוא במקום הישר הנוסח
 והשא במדות אליו הרמוז הנודע הזה השם לפני עומד
 הבנתי ובמצודת ה' בית שער אל אותי ותבא רוח אותי

ה אמהת העליתי סנ / סימן סיפורו משך מתוך ה '  ג
 הרוחניות הצורות תכונות אצלו ג״כ יקראו מדות כי וזה

סימן נשני ענינו שביארנו רוחני דק מגשם המנכייירות
שיבא כמו לבד יתב' בחפצו משמשים כלים והם

נהמד אוצר
ד ח א א ה של ע הי ד ו  היתירס שהמעלה כלכד !ה נא ר׳׳ל . נ

 נשלול כל יוצר לבדו ושהוא גמורה האהדות על הוא השם לזה
ם/ העובדי דעת  כמי השילוהופים דעת לשלול גם אף אלא כו״

י שהגיעו שאע״פ ,אתריו והנמשכים אריהט״ו  ראיותיהם ע׳
 נודע היה לא אעפ״כ ,אחד אל רק כאן שאין הפילוסופיות

 יתרון ואין אותנו יודע שאינו אומרים והיו ,במדוהיו אצלם
 זה אחר בדבריו כנזכר , אפיקורסות עניני ושאר אותו בעבוד

 שעיקר מאחר ,כלל השם זה ידעו לא הם ואף . ג׳ סימן
 העבע ומשנה הכל ויודע ועונש וגומל מצוה שהוא על הנחתו

ו בסימן כנזכר רוחניות בראיה הנודע מן  .המאמר מזה ט׳
 המדוה מבלי האחדוח האמנת כי ,ממילא מזה נודע והאחדות
ם ,כלל האמינו לא כאילו הנזכרוח  אולי או כו״ס לעובדי ודומי
ח י״ג בסימן כנזכר יותר גרועים י׳  ה.יה כי :•׳')‘המאמר מזה ו
א קר ל נ ל כ ם ב הי א אד ר ק ם ה׳ ונ ד ח תי ה  תחלה כלומר .ב

 שרבים ודימו בעולם הנראוח הפעולות לכלל אלהים קורים היו
 עם אחד באל שהודו הפילוהופים לדעח ואף .בארץ פועלים

 אינו העולם הויות וכל !הטבע לשנות יכולת שאין אמרו זה כל
 הוא ה׳ קריאת אך .והכוכבים הגלגלים ממשלת לפי רק

 ועושס בעולם הנראות הכחות בכל ממשל שלו ר״ל ,בהתיחדם
:ממש בידיעה רק שכלית בראיה לא זה ואף ,לבדו גדולות

כל ו

, סימן כך אמר '  הזכות המראות חהיינה ומהם ג
 אוחו רואים שהיו עד בחמרו שם שיזכיר כמו לנביאים

כו'. מה במצוע  יהיה שאליהם יבאר כן אחרי וגם ו
ח' אליו הרמז יושלם ידו על כי יורנו אשר הדרך פי על דל״ה אל׳לף בשם הרמז  כי עליו יאמר לא ובלעדיו י

 אל לרמוז לו יהכן ,ומזהירו אותו ומצוה עמו ומדבר אליו הנראה ההוא לדבר הרמז ע״י אמנם כי זה הוא
 כל גם .יתודע אליו ההוא במראה כי ,שמה הוא הזורח האלהי הניצוץ והוא ,העברה דרך שם שיוגבל מה

 ההן הצורות על הנופל דל״ח אל״ף שם והנה .הזאח הכונה אל הסכמתם ישלימו שמה יצאו אשר הדברים
ת' אליו לרמוז יתכן ידו שעל המפורש שם של נרתקו הוא שיבא^ כמו ודומיהן הרוחניות ^^ י  היה ק ועל כאמו

ד ה' שם נזכיר אשר המקום שככל ב כ סוף פסחים וכאמז״ל y דל״ת אל״ף גשם קולו נשמע ̂ וברכנוהו אליו ונבא מ
פרק

ה *) ״ ה ג ר .ה מ  דברים פה להעתיק ראיתי ,אלו דברים של פירושן המעיין על להקל בכדי הראשון) המו״ל(בדפוס א
 ובעבור y הנזכר בס׳ וז״ל .בכאן הכוזרי כוונת אמתת על יושקף משם אשר ז״ל להראב״ע השם בס׳ שמצאתי מה לאלו נים קת
 תמצא לא כן על ,מופתים לחדש בארן כחו המקבל שיוכל , העברים אלהי שהוא הנכבד השם רק לפרעה משה הזכיר לא זה

 כי ידעתי עשה יתרו אמר ע״כ ,כמשה היחיד לא הכל שקבלו והכח האלהים חכמת על ידבר הוא כי קהלת בס׳ הזה השם
/ גדול ו כ עה לא האבות והנה וז״ל, כתב וארא לפ׳ ובפירושו עכ״ל. ו  פנים ה׳ ידעו אשר כמשה בשם לדבקה מעלחם הני

ם י  אמר משה והנה .לחדשם האבות יכלו שלא ומופתים אותות ולחדש השפל עולם תולדות לשנות משה יכול היה ע״כ ,מנ
^ אמר כאשר ,בעולם הנכבד השם שמי יודע ידך ועל שדי אל שהוא שמי נודע האבות ידי על כי והטעם ,׳וכו דברים שני  ל

 למשה האלהים אמר והנה ,וז״ל שם כתב ז׳׳ל והרמב״ן .עכ״ל ,השם זה להודיע שלחתיך והנה ה׳ אני ישראל לבני אמור
 בשנוי חדשות להם לברוא להם נודעתי לא ה׳ בשמי אבל ,לבחירי ועוזר המזלות בו שודד אני י)שר ידי בכח לאבות נראיתי

כי וידעו להפליא עמהם עושה אני בו כי הגדול השם אחרת פעם להם ותודיע yה׳ אני ישראל לבני אמור ולכן התולדות,
ל ,כל עושה ה׳ אני א באמרו הכוזרי בדברי הנרצה וזהו .עכ׳ ע שם הו ד כך כל וניכר נודע שם הוא העצם שם ר״ל ,נו

א .המוסתים וחדוש הטבע שנוי במדות ורצה .מדותיו ידי טל שכל ברוח אליו לרמז המרמז שיוכל עד ביחוד (במדוהיו)  ל
ם קו מ . ב ד ח ם, ביחוד עליו לרמוז נוכל לא שאמנם בזה רצה א קו ם, נגבל אינו ישעלה הוא כי מ  עוד שיבוא וכמו במקו
ר :זה בפ׳ בדבריו ש א א ה ל ע הי ד ו  את המכה משה בבוא נתפרסם אך ,מלפנים נודע לא אמנם הכח זה גלוי ר׳ל .נ
 ובאות המתרגשות הפעולות ידי על ובסתם בכלל אלהים שם אם כי בעולם נודע היה לא בואו וטרם ,נפלאותיו בכל מצרים
כו׳ יתרו וישמע פסוק על יתרו בם׳ הראב״ע וז״ל .הנפלאה וההשגחה בעולם  שהכל משה בוא לפני בעולם נודע שהיה השם ,ו
יתרו שהיה השם אלהים הזכיר ,ה׳ הוציא כי ,אלהים עשה אשר וטעם ,וז״ל שם כתב ז״ל f והרמב .עכ׳׳ל ,בו מודים

הרכ בדברי נצנצה אשר וזה .עכ״ל ,האותות נעשו שבו משה ע׳׳י עסה שנודע הגדול בשמו ,ה׳ הוציא וכי ,מלפנים יודע
כו׳, ואברהם ונח והבל וקין אדם אוחו הכיר זה ובענין ומ״ש .הטבע משנוי שהזכיר במה המפרש  הראב״ע מדעת ג״כ נראה ו

ט, ובני האלהים דבר להזכיר צריך ואין צבאות, כטעם בראשית בם׳ הנזכר אלהים סמוך השם יהיה והנה וז׳׳ל, שם ז״ל סי  האל
כו׳ עד כראוי השם כח עוד אדם קבל שלא בעבור זה והיה  אלהיס מלת בלא ,ה׳ את איש קניתי חוה אמרה אז בן והוליד ,ו
 י5 לעולם נודע היה לא וזה ,אלהים קולות פרעה לו שאמר בעבור משה בדברי אחת פעס כי ,אלהים סמוך השם לאחריו זאץ
ם לחסידים אם ל y מועטי :עכ׳
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 או המזלות או השמיים או היירח או השמש ,לעבוד ראוי אלוה איזה השואל שאל
 אחד לכל כי זולתם, או הרוחניים המלאכים או הרוה או האש או הכוכבים אחד
 ,ה׳ התשובה ותהיה .ובהפסד כהויה סבה מהם אהד וכל ,וממשלה מעשה מהם
 ראובן ממלת יובן אשר אחרי ,ושמעון בראובן , נודע בשם פלוני אומר ־ שאתה כסו

עצמיהם: אמתת ושמעון ‘ -
אמר

נחמד אוצר
ל כ ד ו ח ם א ה ה מ ב ה ס ד בהרי ס פ ה ב  ובצמיחה בהולדה .ו

 מן מהרכבים שהה נראה אלה וכל ,המורכבים ופירוד וכמיהה
 וכמ״ש ,איהם הממזג הגלגלים הנועוה ט׳׳י הארבעה היסודוה
 מורכב כל הרכבת שסבה ו׳ הלכה המדע מספר בפ״ד הרמכ״ם

 וכל ,ההנועה סבהו ספק בלי ההפסד וכן ,הגלגל סבוב הוא
ה : כנודע השמים וכוכבי הרוח בהנועה קשורה הנועה הי ת  ו

ה ב שו ת מו :ממש בהרגשוה שנודע השס זה כלומר .ה׳ ה  כ
ד ■שאתה מ לוני או ם פ ש ע ב ד ו בן נ או ן כר עו מ ש  כלומר . ו

 רק זה פעל מי אותו השואל להשיב האדם בדרך שאין כמו
 זה פעל ראובן יאמר לא כי ,לו ומפורסם הנודע העצמי שמו
 נודע שס שהוא לא אס ,זה הוא מי מכיר השואל אין אס

 על הידיעה ה׳ שתפול יתכן לא זה ומפני ,אותו יודעים זהכל
/ ענין הוא כך .נודע שהוא מאחר העצם שם  שהוא לומר ה

 עדת כלל ולנו■ , האדם בני לבחירי ובהרגשות בראיה בודע
בן :אותנו והנהגתו מוסתיו ידי על ישראל או ן כר עו מ ש .ו

כמו

יהודה קול
 לעלם שמי זה כחיב רמי רביבא עוגרין אלו פרק

ר, זכרי וזה י וכתיב ד ר ד  כשאני לא הקב״ה אמר ל
 באל״ף ונקרא ה״א ביו״ד נכתב ,נקרא אני נכתב
 הוא דל״ת אל״ף שס האמת הכמי ואצל .ע״כ ,דל״ת
 וכמו ,ה״א וא״ו ה״א יו״ד לשם ומשכן מקדש בית

 לשבחך מכון על מ׳ שער בשלה פ' העקידה בעל שזכר
 אל״ף בשם בכאן שכיון כן גס ויתכן ,וז״ל וגו׳ פעלת
 הזה שהשם הקבלה הכמי שאמרו מה יו״ד נו״ן דל״ת

א, וא״ו ה״א יו״ד לפס המקדש'ומשכן בית הוא ה״
,בקרבו שמי כי שאמר וכמו ,העדות שבו הארון כענין
ה! וגו' בקרבנו אדני נא ילך אצל ענינו אזכור בעז״
,בארן לשבתו מכון מגיה של המקדש בית שיהיה ואמר

 שס של שבהו מכון הוס •יו״ד נו״ן דל״ח אל״ף שפס כמו
 כאשר ה׳ פעלת לשבתך מכון ושעורו .למעלה הגדול
 שני ולהיות .ע״כ ,הנכון והוא ידיך כוננו למקדש אדנ״י

ם נאגדיס הללו השמות  הפס את שיפרש עד הקילה הייב המגדף אין עכו״ס מהלכות פ״ב הרמב״ם• כתב ,יחד ג
 ונוקב שנאמר ,נמחקים שאינס השמות מן בשס אוהו ויברך יו״ד נו״ן דל״ח אל״ף שהוא אותיות ארבע של המיוחד

ס  יו״ד שס על אלא חייב שאינו שמפרש מי ויש .באזהרה הכנוייס שאר ועל סקילה חייב המיוחד שס על ,ה׳ פ
 עצמותו שס שהוא ה״א יו״ד שס כי החבר כונה והנה .ע״כ ,נסקל הוא שניהם שעל אומר ואני ,ה״א וא״ו ה״א

 הצורות והס ה׳ כבוד על המורה דל״ה אל״ף שס ע״י אס כי אליו הרמז אין ,לעלס שמי זה כאמרו הנעלם
ת/ אליו הנאות הרמז יהיה ידו שעל המצוע הוא כי ,למשיגיס הנראות הרוחניות  הנכתב אדנ״י אבל ג' סי' כאמרו י

כו׳. צד מבלתי לצד הוא הרמז כי אליו, כרמז הוא יו׳יד נו״ן דל״ה באל״ף על שס אמרו ויהיה ו  היותו נודע/
ם זה לולא כי ̂ כאמור ומראוהיו ואזהרותיו ■צוויו בדברי אלינו מתפרסם  שם היה לא בו לנקרא עצם שם היותו ע

 ,כמדות אליו רמוז ואמרו .הפסקא בסוף דבריו שיורו וכמו ,עצמותו בעניני כלל ידיעה לנו היות בלי על נודע
מס שהדבור למשיגיס ראיה שהיו הרוחניות הצורות במצוע הוא אליו שהרמז ענינו  כבוד אותם וקוראים מאצלו ע

 הראשון אדם על ג׳ סימן אמרו כונת תהיה וזאת .שיזכיר כמו דל״ת אל״ף שם ע״י מתנשאים היו ולעורהס ה׳
כו׳. ובמדות בדבור לו שרמז , נודע היה לא אשר אחד במקום לא ואמרו ו כו'  קדם אשר הדרך על יתבאר ו

 המדות ורבו ג׳ סימן עליהם אמר שכן ,ההנה הרוחניות הצורות אצלו יקראו שמדות לך ותדע .לו קרוב או
 והתאר המדה מעין שמצנייירוח לפי מדוח נקראו הנזכרות הרוחניות שהצורות דעתי ולפי .וכו׳ אחד והעצם

ת׳ שהבורא  ומהקם מהעדה שהוא בעת אותו ורואים ג׳ סי' וכאמרו המראה, בעת לנביא בה להתפרסם חפץ י
 ונשא רם כסא על יושב לנסוע והמחשבה הכעס ובעת ,יתיב יומין ועתיק רמיו כרסוון די עד המלכים את ודן

 שם זכרו אמרי זאת ועל .ע״כ ,וכו׳ יחזקאל ראה אשר המרכבה הנסיעה ובעת ,לו ממעל עומדים ושרפים
 דין כסא על יושב שופכו או מלך בדמות אותה ראה אשר שבצורות התמימה הצורה הנסתרת בעין הנביא וכשרואה

 המדברת מהנפש קרוב דמיון רואים שאנו במה נמצא לא וכו׳ לדחותם שא״א במדות נחשוב וכאשר אמר ,וכו׳
 שבבני הגדול צורח אלא הדמיון אצל דמותו שיהיה יתכן לא הדמיוניס פני ועל אמרו פד ,וכו׳ השלם האדם והוא

ת׳ ממנו יוצא כאשר מדרגות על אדם בני לפאר והסדר התוכן יוצא שממנו אדם,  ורואים ומתכונתו העולם סדר י
 למעלה. כמוזכר וכו׳ יתיב יומין ועתיק רמיו כרסוון די עד המלכים את ודן ומהקס מהעדה שהוא בעת אוהו

 ,הבעייס מצופים מבלי היצירות הם ית׳ המפורש בשם התלויות המדות אבל ב׳ סי׳ בשני אמרו מעין יהיה או
 כי .ע״כ ,אחרת סבה מצוע מבלי וחפצו בגזרתו ר״ל ,לבדו גדולות נפלאות ועושה חשך ובורא אור יוצר כמו

 שהרי טבעיים מצועים מבלי ית׳ המפירש בשם התלויות המדוח מן ובאות נמשכות ההנה הרומניות הצורות להיות
ם  מן זכרם נתאחר .וכו׳ הסלאכים או :תקראנה מדות בשם כן על ,כאמור יתברך בחפצו משמשים כלים ה

ם או :זכרנו אשר הטעם ת ל ו  אשר אחרי וכו׳ נודע בשם :ג׳ סימן שיזכור ואופנים מרכבה כסא כגון .ז
באופן בר הנקרא עצם אלינו ויתפרסם שיהודע הוא נודע השם מתנאי כי ,דברתי אשר הדבר הוא .וכו׳ יובן

מה
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 :ממעשיו עליו הראיה אך ,רמז עליו שאין מה בשם אודיע ואיך הכוזרי אמר ב

הראיות כי ,הרוחנית ובראיה הנבואית ברמיזה אליו רומזים אבל החבר אמר
מתעים

יהודה קול
ח׳ התפרסמו כענין ̂ סה  ואזהרוסיו צוויו ע״י סלינו י

למעלה: הסכרים ומראותיו .
 רמז עליו שאין מה בשם אודיע ואיך ב

. כו'  שכלנו יד קצרה קצור אמנם כי ו
 מהראשון ל״ז פ׳ סוף המורה כדבר ,'יה עצמותו מהשיג
 לא שהיא כמו מציאוהי אמהח יראו, לא ואני שביאר

פ' .חושג שם.  כהשקיף אשר מי ישהגח נאמר נ״ס ו
 ,'וכו וידיעה השגה קצור השגתם תשוב עצמו הדעות

כ. ״  הזה הענין הושב מספרו זולתם במקומות גס ע
ם  כתב הלבבות חובת ובעל .מספר עצמו פעמי

ח׳ הבורא כי ברורה דעת ידעתי ,בהקדמתו  מפני י
 ואין מקרה ולא עצם שום ישיגהו ולא אמת אחד שהוא

ה, ולא עצם שאינו דבר משגת מחשבתנו ר ק  נמנעה מ
 לדעתו והוצרכנו ,יתב׳ כבודו עצם מצד השגתו ממנו

 הבחינה שער וזהו בריאותיו, מצד מציאותו ולהשיג
 איככה אליו המלך דבר והנה .ע״כ ,וכו' בברואים

 עצמותו על רמז שאין מה עצם בשם ואודיע אוכל
 שזכר מה יפלא בעיני הן כי ,זה הוא כי אומר אשר

 לקראתי נא צא ועתה ,במדות אליו רמוז לאמר בקודמת
ה אך כונתך: ביאור רוחב במלא אי ר  עליו ה

 ושהוא נמצא היותו נשיג מעשיו מצל כי ממעשיו.
 לא מצדם אך ,התארים מן זה וזולה צדק שופט דיין

בשם ונודיעהו אליו שנרמוז עצמותו אמהת על נעמוד־

נחמד אוצד
 מן זולתו על לא ההוא האיש עצם על מורה ראובן ששם כמו

:בעצמותו עליו אך המקריים
ר ב מ רי א כוז ך ה אי ע ו די שם או ה ב ן מ אי ליו ש  רמז ע

כו׳  אנחנז שאין לדבר שם שיונח יתכן איך .ו
ך :דבר שום מעצמותו להשיג וא״א וכלל כלל אותז יודעים  א

ה אי ר ליו ה ו ע שי ע מ  אלוה כאן שיש ראיה רק לנו אין .מ
ת וכפי ,בכל מושל נמצא פ «  זכרם הפילוסופים עשו אשר ה

 ממעשי רואים שאנו מה מצד הלקוח ,ב׳ חלק בריש המורה
י ולא ,העולם  עומד כאילו מיוחד בשם שנקראהו עד זה לנו ז
 יקראהו אשת שמו זה כי לומר אותו נראה בעין ועין לפנינו

 החבר דעת לסוף ■עדיין ירד לא שהכוזרי לפי והוא ״ בו
 רק אינם הידיעות שתכלית לו כמדומה ,נודע שם גאמרו

: מעשיו מצד
ם אבל נ מזי ו רו לי ה א מיז ר ת ב אי בו כו׳ הנ  השיג .ו

ס׳ את נדע לא שאנחנו למשפט חשבת הזאת החבר,
 הפילוסופים עם ונחלה חלק ולנו ,בלבד ממעשיו בראיה רק

 השם מציאות על ראיותיהם ’ שמו אשר שאפשר טובים היותר
 ולא .בו לרמזו נדע כי שמו מה לשאול הקשית ע״כ ,ממעשיו

, אנחנו הן תנו  בנבואה אלינו הגיעה אמונתנו שעיקר א
 ראו' והם ,ממש הנבואית. בהרגשה אותו השיגו שהם מהאבות,

 מראיה הרבה למעלה שהיא ממש הרוחנית־ בראיה אותו
ת, שמיי , אברהם אלהי תמיד אומרים אנו ולכך הג ' ו כ  ולהם ו

 יתברך אותו לרמז בעיניהם יפלא שלא ודאי כמותם ולנביאים
ד: בשם ח ת כי מיו ו י א י ם. ה י ע ת שעיקר שדמית זה מ

השלמות

ם שאין שכהב מי ראיסי ומזה .כלל עצם בקיו סנו.  יגכ״ל ההוא שהשם לומר יהכ׳ לאלוה העצם שם היוח כונ
ה כפי מהותו הוראת  הרשמו קדימת ממנו להמנע ,הנמנע מכת הזה הדבר להיות ,נתעצם בו אשר שהוא מ
 האומר מאמר יצדק הצד ומזה החיצוני. בדבור דבר של שם הנחת בלחו תתכן פלא הפנימי בציור וחקויו

 בעצמו,. העומד המופשט מציאותו חיוב באמתת ציורנו קדימת על כי אפס , שם כל על היא הראשונה שהסבה
 רק המופשט מציאותו וציור עצמותו בבחינת שאיננו התאר להבדיל ,העצם טס הנקרא השם הנחת הפול

 אמנם יתברך, אליו המיוחס העצם בשם כונתו כלל זהו וחלקיו. המציאות כללות והתמדתו המצאתו בבחינת
ם אליו, העצם שם הנחה באופן ידמה כן לא החבר  שיתבאר וכמו מהותו השגת בהמנעות מורה היותו ע

שכת, בפסקא  באמרו לרגלו ההולך העקידה בעל וקבלו שקיימו ממה בשפתיו נטה לא י זאת בכל אמנם כי הנמ
 ,עליו לעמוד בריה לשוס כה שאין סחר דבר השם בהזכרת יש ,לאמר האלה כדברים ל״ה שעד שמות פ׳

ם בענין המהות אמתות על השם זה שיורה מה והוא רי  היא זו כי ,במהוארים התארים או בנגדרים הגז
'כתיב לעלם לעולם ־שמי זה חז״ל דקדק! עליו אשר המופלא סודו עומק פי על המפורש השם הוראת  אמנם .

 ושמעון כראובן כלומר ,לבד המציאות על המורים הנפרדים השמות כענין הוא השם בזה להשתמש שנהן מה
ס וראה .דור לדור זכרי וזה אמר ועליו ,לי יהיו  החבר אמר כה כי ,אחד בסגנון שניהם נתנבאו איך ראה ג

 יפול זה מה על ואולם .וכו' ושמעון כראובן נודע בשם פלוני אומר שאתה כמו ה' התשובה ותהיה בקודמת
ת' אליו הרמז  .דברנו כאשר בנמשכת ביאורו יבא בוא ,החבר דעת על עצם שם הנחת לעומתו התנשא אשר י

האלה׳יס בפרקיו ברכיאל מוהר״ר דעת נזכיר ,הבורא שמות השכלי בדבור והניח אמרו אצל כ״ה ובסימן
תברך: בהקו העצם שם בביאור ' - י

ם אבל ג מזי ו רו לי  אנחנו כי ,היקשנו עבודת רוח קוצר מצד רמז עליו שאין בדברך צדקת הכונה .וכו׳ א
ס ואף ,עצם בשם ונודיע נרמוז מה מעצמנו נדע לא  שהודרכנו ברמיזה אליו רמיזתנו תהיה זאת ג

 עמו כי פרסי עצם בשם ולהודיעו אליו לרמוז לשנוכל הקודש ברוח או בנבואה האלהית ההשפעה ידי על בה
ר. נראה ובאורו־ מייס מקור ה וז״א או ז מי ר ת ב אי ו ב נ ה ה אי ר ב , ו ת י נ ח ו ר  ביאורו שיושלם מה והוא ה
, יו וצו! דבריו כשמע מי אצל אך באמרו זה אחר כו' ת הצורות למצוע בזה וכיון ו  אצנו הנקראות החמניו
 ואמרו .שיתבאר כמו הוראתו משך נושא הזאה בפסקא עצמו והוא .כאמור אליו הרמז יהיה ידם שעל ה', כבוד

המרהות יראו בעין עין כי וזה ,ראיה מופת אמרנו ב״ד לא ,ממש עין לדעתי בו רוצה הרוחנית, בראיה
כרוחניות
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ת. ולדעות לאפיקורסות אדם יבא הראיות ומן מתעים  הביא מי וכי מופטדו

 אנשי• וכן .הראיות *אלה ,קדומות סבות בשתי לאמו ,אלילים עובדי וחם המשגים
 אלא ;זולתו וסבת עצמו סבת ושהוא הגלגל בקדמות לאמר הביאם מי הקדמות
 דרכי אך .זה אל אותם הביאו הראיות האש ועובדי השמש עובדי וכן . הראיות
 שבהם והמדוקדקת ;מקוצרות ומהם ;תכלית עד מדוקדקות מהם ,נחלקו הראיות

 ולא יזיקנו; ולא יועילגו שלא באלהים לאמר הביאום הראיות ודרכי הפילוסופיא.
 ואין ,כקדמותו קדמון ושהעולם מריינו; ולא עבודתנו ולא ,וקרבנותינו תפלתנו ידע
 והזהרתו וצוויו דבריו ששמע מי אצל אך .אליו שרומזין נודע שם מהם אחד אצל

שדבר לזה בנוי נודע בשם אותו קורא והוא ,העבירה על וענשו העבודה על וגמולו
עמו אלא: *נ״א

יהודה קול נחמד אוצר
, אינו , בראיות השם ידיטת הוא סשלמוח ה שבהקכלסם ההן הרוחניוה אדרבה אבל כן הי / אליו הרמז י ת כמו י

 שהיו עד באמרו וכארט שיכא כמה הכיאור שיושלם
 וכשרואה צאמרו כן אחרי וגם ,'וכו כמצוע אוחו רואים
 אשר שבצורות החמימה הצורה הנסתרת בעין הנביא

ת כי :וכו׳ מלך כדמות אותה ראה ו אי ר ם ה עי ת .מ
 אמר ,ממעשיו עליו הראיה כי בקודמת אמרו כלאי

 מצויה סכנתם להיות השכליות בראיות עסק לנו אין כי
ת :עיוננו דרכי ברוב סו ר קו פי א  בדעת להחזיק .ל

,במקרה היה העולם כי רואה שהיה היוני אפיקורוס
 החבר והזכירו מהשני י״ג א׳ סוף המורה שביאר כמו

כי :ח׳ סימן בחמישי א מי ו בי ם ה י נ ש מ .וכו׳ ה
:צ״ח סי׳ בראשון המשנים ענין ביאור לנו קדם כבר
כן שי ו נ ת א מו ד ק כן וכו׳ ה י ו ד ב ו ש ע מ ש  ה

די ב עו ש ו א סי' בשני הביאור קדם אלה ■לכל .וכו׳ ה
ך ;נ״ד כי א ר ת ד ו אי ד ם וכו׳ ה ה ת מ קו ד ק דו ד מ  ע

ת י ל כ  אמר שעליהם וההגיוניות הלמודיות הם .ת
 עליך מאחד שהייתי מה וזהו י״ד סימן ראש בחמישי
 שנתברר למה כי ,דעותם על הנאש ומנוחת מהאחוי

 הנפשות בטחו וההגיון ההלגליות בחכמות המופת מהם
 שכל וחשבו הטבע שאחר ובמה בטבע שאמדוהו כל על
ת .ע״כ ,וכו׳ מואת שאמדוהו מה רו צ קו מ ה  זולת הם ו
 האילוסואיא היא שבמקוצרות. והמדוקדקת .שזכרנו אלו

 היא וגס !מרעהו אחוזת עם אוחזת אריסטו יד אשר
 אנות כמה על מסאיקוח ראיות ממציאה היותה עם

 היא הלא ,אלה וזולת ואחדוחו האל כמציאות אמתיוח
.והולך שמבאר כמו דואי של דרשות כן גם דורשת

ל :י״ג סימן בראשון זה על הערה קדמה וכבר צ  א
ע מי מ ש . ש ו י ר ב  שהגיע מי כל כולל זה הנה ד

ם, בראש ואדם אלהית עליונה למדרגה  כאמרו כל
.וכו׳ והבל קין כך ואחר וכו׳ אדם ותחלתס בסמוך
 הר במעמד קדושים כלס העדה על בארט זה ויצדק
כמבואר הדברים עליון'עשרת מאי שמעו כי סיני

 וכפירה מות דרכי אל הישר מהדרך האדם את מתעים הראיות
בי :בעיקר א מי ו בי ם ה שני מ  כאלהות המאמינים ר״ל .ה

 כמו ,טוב ופועל רע פועל יש כי שהאמין ויש ,מאחד יושר
 שמו ועל ,פרס ממלכי אחד שתלהו מאג״י הנקרא האיש שהיה
 הכוכבים כי האמינו כו׳׳ם ועובדי ,מינים וה הסוברים נקראו

א : האלהות הם והמזלות ל ת א איו ר  לא כלומר .כצ״ל ,ה
 על ראיות להביא שנלחצו מחמת רק אלו לטעיות נכנסו

ה: מונ א בן ה שי ו ת. אנ מו ד ק  שהגלגל האמינו אשר הם ה
מון, לפיכך והוא האלוה הוא  מהלכות פ״א כנזכר■ברמב״ם קד

ם: א עכו״ הו ש ת ו ב מו ס צ ת ע ב ס . ו ו ת ל ו  הוא כלומר ז
א :המציאות כל וברא המציא והוא מעצמו נמצא ל ת א איו ר  .ה
 לפי אשר טפלים ומופתים שכליות בראיות שגו אלו גם ר״ל,

ת: ראיות היו אולתם מנו א ת נ איו ר  דעתם לפי אשר . ה
ת דרבי אך :המטורף איו ר קו ה ל ח  שאמרת מה ר״ל .נ

 לדבריך, סייג עשית לא הנה •הראיות, מן הידיעה שעיקר
 חלוק ים אך כן הדבר ואין ,להם אחד כח הראיות כל וכאילו

ם :בזה גם ה ת מ קו קד דו  בראיותיהם שדקדקו מהם יש .מ
 ראיות שהם שחשבו במה סכלותיהם לפניהם,וראו מאשר יותר

ד : השגיאות מן ונשמרו ,האפשר כפי נאמנות ת ע לי ב  . ת
ח האפשר לפי כלומר כ ם :נבואית ראיה מבלי האדם נ ה מ  ו

ת רו צ קו  :האנושי שכל בבחינת וסכלוא נשברות כלומר .מ
ת ודרבי איו ר ם ה או בי ר ה מ א כו׳ ל  היות עם לומר רוצה .ו

 ברואה שגו הם אף ,הפילוסופים ראיות הם שבהם שהמובמל
 לאל יסכון מה שאמרו עד כך כל לסכלות והגיעו פליליה,

 האל במציאות שהודו שאע״פ ,ט נפגע כי שדי ומה נעבו״• כי
ת' כקדמותו קדמון הוא גם שהעולם לומר חק הפל• וקדמותו,  י

סי׳ הדעת זה מרי נזכר כבר כאשר י!־־, ולא יועיל ילא  א' ג
אין :א' ממאמר צל ו ד א ח ם א ה ע שם מ ד  כי ודאי .נו

 יודעים שאין אחר ,יתברך לו נודע שם הפילוסופים אצל אין
א רק אותו הו שיו' ע מ  והידיעה ההשגחה ממנו ומסלקים נמצא מ

איו רו ה; מ מ כדו ל אך :זה’ו צ ע מי א מ ש  הנביאים כגון . ש
 בהר האש מתוך דבריו את ששמענו האמת דת בעלי ואנחנו

א :סיני הו תו קורא ו ם או ש ע ב ד ו  דבורו ששמע זה .נ
י :נודע בשם שיקראהי יתכן ו ה בנ ר לו מו שדב כו׳ ע .ו

צוויו פ״<׳: סימן בראשוןהשם . ו תו ר ה הז  זחס מודעת ו
לו :תעשה לא אזהרות וקצחס עשה מצות קצתם הנזכרים הדברים עשרה כי מו ג ל ו ה ע ד ו ב ע  כאמרו .ה

שו :ימיך יאריכון למנגן פם ענ ל ו ה ע ר בי ע  אלו אצל אמנם כי להורות טעמו והיה .ה׳ ינקה לא כי .ה
א :שזכרנו המיוחדים הדברים מכח אליו שרומזין נודע שם ימצא הו א ו ר תו קו  עד כן על כי ר״ל .וכו׳ או

 אליו המדבר הוא הנה כי ,ואנוהו אלי זה הוא כי יאמר אשר עצם שם בהוראת דברו יבא יתברך האלהים
 אלהים בשם הם גם המכונות הכהות־ משאר קריאתו להבדיל זה בשם יאמיר ה׳ ואת ,להושיע רב בצדקה

ה מקרא זה על אני וקורא .א׳ שימן כמבואר שעי ב(י אני כי ההוא ביום לכן שמי עמי ידע לכן נ״ב) דכתי
הוא
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 היה לא ^ אדם ותחלתם .היה שלא אחר העולם את בורא שהוא אצלו ואמת ,־עמו
דע  שהוא לו ונתברר ;מצלעותיו חוה לו ושברא וענשו וגמולו עמו דברו לולא ה׳ יו
 זה ולולא ,ה׳ אותו וקרא ובמדות) ברבור ובדמות(כ״א לו"בדבר ורמז העולם, בורא
ה  מאחד^ יותר או אחד הוא אם ,הוא מה מתברר שאין ,אלהים שם על נשאר הי
 ,מאביהם שקבלוהו אחר ידעוהו והבל קין כן ואחר ,לא אם החלקים יודע הוא אם

שהיה ומי משה עד ויעקב יצחק אברהם כן ואחר ,נח כן ואחר ,הנבואית בראיה
אחריו

יהורה קול
ת ;המי המדבר הוא מ א לו ו צ ס .וכו׳ א  יצדק זה ג

 היוסו על מוסף ,הנבחר במעמד ישראל כל על בפרכ
 אשר להס באמרו וזה שיזכיר, היחידים על צודק

, מצרים מארן הוצאתיך ו' ג  זה עם מקום שאין ו
 עשה ימים ששת כי מלל ברור ועוד ,העולם לקדמות

ם :וגו' ה' ת ל ח ת ם ו ד  שהניח מה לבאר שב .וכו' א
א :וכו' דבריו ששמע מי אצל אך באמרו ה ל  הי
ע ד ו א ה' י ל רו לו ב א וכו׳ ד ר ב ש ט' לו ו  כלל .ו

ע, שמו בקוראי למעלה הנזכרות ■נזה.הבחינות ד  הנו
 ידיעה קנה והוא ,וכו' וצוויו דבריו שמע הוא ■כי

ם, בריאת על מבוררת  את ידע האדם הן כי העול
 והוא ,מצלעותיו נאצלת חדשה בריה היותה אשתו תוה
 כי יאמן לא בפניו פועל פעל כי וידע וראה עד

סופר: מז י ר ר לו ו ב ד ת ב ו מ ד ב ר (נ״א ו ו ב ר  ב
. ( ת ו ד מ ב  וקראו אליו שרמז יתבאר נוסחתנו לפי ו

 למעלה כאמרו ,עמו שדבר מה מצד מיוחד עצם בשם
 ,עמו שדבר לזה כנוי נודע בשם אוחו קורא והוא

כ. ״  הוא עיניו לנגד בתמונה הראוהו מצד וגס ע
 שהיו עד באמרו בסמוך שיזכיר ה' כבוד דמות ■מראה
 ואש ומלכות ושכינה כבוד נקרא מה במצוע אוחו רואים

 שהיה ממה זה וזולת הקשת ומראה ותמונה וצלם וענן
 הנוסח ולפי .וכו׳ מאצלו עמס שהדבור להם ראיה
שזכר למה שוה ענינו יהיה בו בחרתי אשר הפני

נחמד אוצר
 שהוא אצלו והמאמח עמו המדבר לאל כנוי הוא הזה השם
ם :היה שלא אחר העולם בורא ת חל ת ם ו  אלו שמלת ר״ל ,אד

 יודע היה שלא ,הראשון אדם היה עמהם האל שדבר הנבי־אים
 הדעת ען במרי והעונש הגמול וראה עמו שדבר לולא אוחו

 קדמו שלא בבירור ידע אדם והנה .לתועלהו חוה לו ושנבראת
 עד נמצאח עדיין נקבה היתה ולא ,אוחו שהוליד אחר אדם

» ההעדר אחר עולם בורא ויש ,חוה נבראת שממנו ו ע  כל ו
מו :מפן אשר ד ד לו ו בו ת בד מו ד ב  אליו הגיע שאדם ר״ל . ו

 האויר נצטייר כי ,ממש באזניו ששמע מה האל מן סדבור
 שהענין כמו ה׳ בחפן וזה ,אותיות בצורות לאזנו הגיע אשר
 ג״כ ויתכן .ס״ט ס״ס א׳ במאמר בדבריו וכנזכר הנביאים בכל

 כמו ה׳ כבוד על המרמזות נוראות צורות דמות בעיניו שראה
 באריכות החבר וכמאמר ,הנביאים כל בענין כן גם שהוא

 ג״כ שיבוא כמו במדות אוחו השיג וכן, .זה בסימן בסמוך
קרא :ומשגיח והפן ויודע יכול חי כמו בסמוך חו ו  .ה׳ או
א •־ הנזכר במקום שיתבאר כמו זה על המרמז ל לו ה ו  ,ז
 אשר לכל -והממשלה הכח שבידו וידע ממש בחושיו שהשיגו

ה :חסן ר הי א ש כו׳ נ  ושאר אדם היה לא אילו כלומר .ו
 שם רק לדעת באדם יכולת שום היה לא אותו, מכירים נביאים
ן :אלהים אי ר ש תבר כו׳ מ א אם ו ד הו ח כו׳. א  סקרו כאשר ו

א אם. : המשנים ע הו ד ו ם י קי ל ח  אפילו טעו כאשר .ה
 הפרטים יודע האל שאין שאמרו שבפילוהוסים, המובחרים

פ  בראש הסילוסוף בדבר וכנזכר ,יתברך באחדותו שהודו אע׳
ב :הספר ח״ א בל קין ו ה ,מנחתם שהקריבו ממה נראה וזה .ו

ושחרה

, במדות אליו רמוז נודע שם הוא באמרו א׳ סימן כו'  אשר לנביאים הנראות הרוחרוח הצורות הן שהן ו
ה' אליו הרמז יהיה באמצעותן  הפירושים ולשני .שזכרנו כמו יתודע להם ההיא ובמראה ,אליהם המדבר י

 רוחנית ראיה לו היתה ובאמצעותם ידם ש״ל כלומר כלי, לשמוש הבי״ת יהיה הנוסחאות שתי פי על
 מעצמו זה על יכול היה לא אלהית הערה ובלעדי עצם, שם בקריאת ויודיעהו אליו לשירמוז מספקת

 המראות במצוע אליו ה׳ דבר היה כאשר כי הכונה וכלל .וכו׳ זה ולולא בסמוך אמרו והוא ,אופן בשום
 שהוא ■אצלו ונתברר ,אליהם המדבר פיו כי להם ראיה היותן ,בסמוך שיזכיר לנביאים הנראות ■הרומניות

 האלהי הדבור ע״י ביחוד אליו לרמוז ,בה זכה אשר מיוהדת בידיעה זה מצד אצלו נודע אז ,העולם בורח
 שמו בקוראי והיה ואנוהו, אלי זה באמרו אליו מגמתו היחה כי זכרו, שיבא המצוע עם הנזכרים וצוויו
 ולהודיע לרמוז דרך שום לו היה לא זה ובזולת .החודע אליו באראה אפר לבורא נאות ועצמי נודע בשם
א אמרו וזהו .כולל באופן זולתי ל לו ר היה זה ו א ש ל נ ם ע ם ש הי ל  ידיעה לו היתה מאין כי .וכו׳ א

מה כי ,הסברא מדרך יראה זה כל ואולם .נודע בשם לנקרא שיאות כמו יתברך אוהו המיחדיס בדברים

 יו״ד נוץ דל״ת מאל״ף אס כי שם דברו לא הנראה לפי ע״כ הראשון, אדם לי שקרא שמי הוא ה׳ אני
 אבל .שיתבאר כמו אליו הרמז ידו על שיתעלה מה והוא ,שיבוא במה יזכרנו זכור והחבר ,אדנות שענינו
ר :א׳ סימן כמוזכר ,הוא מה מתברר שאין הוא ברוך המיוהד הנכבד השם על הוא בכאן כונתו ח א  כן ו

ל קין ב ה ה כי .וכו׳ ו ה :מנחתו ואל אליו שעה אשר להבל שכן וכל ,הכתוב כעדות לקין ה׳ דבר הי אי ר  ב
ת אי ו ב נ ם נקשר .ה :נבואיית רוחנית בראיה שבו פנים למראית זכו מאביהם שקבלוהו אחר כי ,ידעוהו אמרו ע

הו או ר ק ו
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ם. אהריהם) ^אהריו(נ״א אי ם, הם וקראוהו מהנבי ת ראיי ב  המקבלים^ העם וקראוהו ה׳

/ אותם בהאמנתם מהם  דבקים והיו אדם בבני דבק והנהגתו דברו שהיה בעבור ה
 ושכינה כבוד נקרא מה במצוע אותו רואים שהיו עד בו, אדם מבני הסגולה
 להם ראיה שהיה ממה זה וזולת ,הקשת ומראה ותמונה וצלם וענן ואש ומלכות

 "שיקראוהו ויש ,ה׳ שקראוהו ויש .ה׳ כבוד אותו וקוראים ,מאצלו עמם שהדבור
 ועלה ,בנוהה ה׳ ושובה ,ה' קומה אומרים שהיו כמו ,ה׳ ,הארון שיקראו) (כ״ל

 שיש היהם שיקראו ויש .ה׳ ארון רוצים היו והם ,שופר בקול ה' בתרועה אלהים
,ה׳ ואויבי ,אשנא ה׳ משנאיך הלא נאמר ובזה' ,ה׳ ,בהצטרף ובינו ישראל בני כין

רוצים
יהודה קול

הו או ר ק ם ו ם ה' ה ת י אי ר  הרוחנית בראייחס ר״ל .ב
הו :סליה פזכו הנזכרת הנבואית או ר ק ם ו ע . ה כו׳ ו

 הרוחנית הראיה למדרגת עולים בלתי היותם שעם
ם זכו ,הנזכרת ם ג  המיוחד ה׳ בשם כלם לקרוא ה

 כמוזכר העין כמראה שהיא האמתית קבלתם מכה
ר :כ״ה סימן בראשון בו ע ה ב הי רו ש ב ו ד ת ג ה נ ה  ו

,בסמוך שזכר '0 בשם העם לקריאת מעם הוא .וכו׳
 מושגת רוחנית ראיה מצד להם היה לא זה אמנם כי

ה כי בקבלה, ידיעתם מצד רק אצלם ה׳ דבר הי
 היותם גבול עד ,הנזכרים בנביאים דבקה והנהגתו

ה ולא ,וכו' כבוד נקרא מה ■במצוע אותו רואים  הי
ק שום פ  בלשון אליהם המדבר פיו כי אצלם נשאר ס

ש, ה אמנם כי קד  ראותם מצד היכיב מתבאר זה הי
מאצלו. עמס הדבור כי ראיה להם שהיו מה דברים

ו וז״א הי ם ו קי ב ה ד ל ו ג ס י ת נ ב ם מ ד ד בו א  ע
ו הי ם ש אי . רו כו' ה ובכן ו  במדת אצלם ניכר הי

 ה״א וא״ו ה״א ביו״ד ה׳ שמו נקרא שעליה שלו אמתות
 לסופה סמוך הזאת בפסקא יבא ובוא .והנורא הנכבד

 אליהם זוכים שהיו האלה הנכבדות המראות ענין
 קדם וכבר .שמה מתבארות שונות במדרגות הסגולות

ם :ז׳ סימן בשני הקשת מראה על דבורנו אי ר קו  ו
תו ד או ו ב  יקרא ההוא המצוע כי הודיע .וכו' ה׳ כ
 אלא עוד ולא ,שולחו בשם כן גם לפעמים ה׳ כבוד
ם זה־■יתברר וכל עליו. ה׳ שם נקרא הארון שגס  עני

:יו״ד נו״ן דל״ת אל״ף שם על דברו בוא עת בסמוך
ש או וי ר ק ם שי ח . הי כו׳  בשם קוראים שיש ר״ל ו

 ישראל בין הנמצא והקשר וההצטרפות השייכות ה׳
ועבד ,אב יכבד כבן בהצטרף. :שבשמים לאביהם

אדוניו

נהמד אוצר
הו :מנהתו נתקבל כלא לקין ושסרה או קר ם ו ע קבל ה ם“חמ  י
ם ה כו׳ מ  להם נראה שה׳ להם והאמינו מהם שקבלו אותם .ו

כ קראוהו הם ,דבריו וששמעו  שנודנג ה׳ זה כלומר ,ה׳ ג׳
ר : ויעקב יצחק אברהם אלהי ה׳ שתאמר כמו ,לנביאים בו ע  ב

ה הי תו דברו ש ג ה נ ה ק ו ב בני ד ם ב כו׳ אד  זה ובעבור .ו
ו ; לחושים נרגשת הכרה אותו מכירים היו הי ם ו קי ב  ד

ה ל ו סג י ה בנ ם מ  לא גמורים והצדיקים הנביאים .בו אד
 שהוא בה׳ דבקותם מהמת לרע, טבעי ענין שום בהם שלט

ע, למעלה ב ט ה ם, באור באברהם האש שלט שלא כמו מ שדי  כ
ד : לזה וכדומה ,דורא בבקעת ועזריה מישאל ובחנניה  ע

ו הי ם ש תו רואי  ממש בראיה ה׳ את השיגו הנביאים .או
ת׳ ממנו נברא ממוצע ענין שראו ,בעיניהם  אור כמו והוא ,י

א :לנביאים המושג מאד .דק קר ד נ בו  כבוד ומראה כמ״ש .כ
ה :ישראל כל לעיני ההר בראש אוכלת כאש ה׳ נ כי ש  כמו .ו

ת :בתוככם משכני ונתתי אומר שאתה כו ל מ  שנאמר כענין .ו
 ויאמר ונאמר ,א׳) למלכותו(דה״ב ובית ה׳ לשם בית לבנות
גו׳ ה׳ ברוך חורם  שכל יודע חכם בן המלך לדויד נתן אשר ו
 ובית .ב׳) (שם למלכותו ובית לה׳ בית יבנה ’ אשר ובינה

ש :הקדוש בבית הנראה ה׳ לכבוד ר״ל ,למלכותו א  כמ״ש . ו
) (יחזקאל אש כמראה חשמל כעין וארא ן :א׳ ענ ש .ו  כמ׳
צלם :בענן נראה ה' כבוד והנה  אדם נעשה שאמר זה .ו

 וכמדובר ,לנביא הנראה הדמות כסי שר״ל החבר מפרש ,בצלמנו
 כמראה דמות הכהא דמות ועל נאמר וכן ,בסמוך זה בסימן

ה :(שם) מלמעלה עליו אדם נ מו ת  ה׳ ותמונת שנאמר זה .ו
ה :ה׳ כבוד ר״ל ,יביט א ד מ ת ו ש ק  (שם) ביחזקאל הוא .ה

גו׳ בענן יהיה אשר הקשת כמראה  :ה׳ כבוד מראה דמות הוא ו
ה מ ה מ הי ה ש אי ם ר ה ר ל בו ד ה ם ש מ לו ע צ א  כשהגיעה .מ

 לבד בדמיונו לו נדמה שכך חושב היה אולי לנביא הנבואה
 רואה שהיה מסני אבל .באמת כן ואינו מה דבר שומע כאילו

 כלום הראיה אחר אין הנזכרות, מהתמונות אחת ממש געיניו
ם :עמו מדבר שה׳ הבירור על וידע ראי קו תו ו ד או בו . כ  ה׳
יתברך ה׳ ובין האלו הצורות בין הלל יחים שאין שאע״ס י״ל

 כבוד אותם קוראין הנביאים היו התמונות אלו ע״י דבריו להשמיע ה׳ חפן שהיה מפני p! ,ותמונה דמות שוס ישיגנו לא אשר
ש :העברה pבד ה' הו וי או ר ק ה׳ אומר שאמה כמו ,לבד ה׳ הזה הכבוד שנקרא נמצא כבר .ה׳ שי  יומס לפניהם הולך ו

, בעמוד ן נ מוי לפניהם הולך ה׳ כבוד שר׳׳ל ע גו׳ יומם ענן עמוד בד ש :ו או וי ר ק רון ש א  ה׳ שנקרא ג״כ נמצא הארון .ה׳ ה
מו : העברה כדרך ו ב הי ם ש רי מ ה או מ , קומה משה ויאמר הארון בנסוע ויהי שנאמר .ה׳ קו  שאין ,הארון שיקום שר׳ל ה'
ה : שיבה ולא קימה לא יתברר לפניו ב שו ה ה׳ ו ח נו  :ישראל אלפי רבבות ה׳ שובה יאמר ובנוחה נאמר הארון נח כאשר .ב

ה ל ע ם ו הי ה אל ע רו ת ל ה׳ ב קו ר ב פ  אהב אפר יעקב גאון את נחלתנו את לנו יבחר הוא שלפניו ומקרא ,מ״ז) (תהלים שו
הם :החורבן בעת הארון שנגנז בתרועה אלהים עלה שר״ל מפרשים קצת בשם ראב״ע ופירש .סלה ם היו ו  .ה׳ ארון רוצי

ש :ה׳ ארון שר״ל ,אלהים ועלה ה׳ שובה ה׳ קומה שאמרו שזה כלומר או וי ר ק ס שי ח ש הי י בין שי אל בנ ר ש ו י נ בי  ו
. ה׳ ף ר ט צ ה  כיחוס יתברך אליו מתיחסיס ברית בני שאנחנו מלבד יתברך, אליו לאדם ודמיון יחוש שום שאין לסי ר״ל ב

 זה בשגס ,אלינו בהצטרף אדוננו ר״ל ,ה׳ יתברך אותו לקרוא לנו הותר וכזה ,העבד בצירוף נקרא אדון ששם ,אדונו אל העבד
 אדון הוא ודם בשר גדול שמלך נאמר שלא כמו ,חקר אין לגדולתו אשר הכל לבורא עבדיה שאנחנו לנו שניחם מאד רחוק

שם. עלינו נקרא שיהיה ויתכן בעבודתה שחפן לישראל עדות היא יתברך מאתו לנו הנתונה התורה רק אך ,והפרעופ״ס היתושים
ס׳
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 מהאומות אומה ובין בינו צרוף אין כי ̂ ה׳ תורת או ה׳ ברית או ה׳ שם רוצים
 והם ,האמתית דת בעלי ועל הסגולה על אם בי אורו אוצל איננו כי ,עכו״ם

 ועם ה׳ עם הם ונקראים ישראל, אלהי נקרא וכן ,מהם מקובל והוא ממנו מקובלים
 איה ,וקבלה משמע אותו ועבדו אהריו הלכו האומות שקצת ואמור .אברהם אלהי
 אותם רואים אנחנו אך ,בהמרותם וקצפו בעבודתם ורצותו בהם והדבקו אותם קבלו

 כדבר שהוא מתברר כענין לא כפיהם ורעתם טובתם , והמקרה הטבע אל נעזבים
 השם והיה .נבר א־ל עמו ואין ינהנו בדד ה׳ באמרו אותנו ייהד ובן .לכדו אלהי
לא ,נודע שם והוא .זולתנו ידיעתו אמת אותו יודע אחד שאין בנו מיוחד הזה

יסבול
ל ה קו ד הו י

 . זה אל זה וקרא המצטרף משער שהם , אדוציו
 כל וראו כאמרו' ,עלינו הנקרא שמו הוא וההצטרשוה

ן עמי אי  וכן .ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי ה
 על המשתמרת ותורתו אתנו כרת אשר הברית הוא

 סימן בראשון שקדם כמו ביסוד לנו נתונה והיא ידיט
כ״ז: כ״ו ם ו צי ם רו . ש ׳  עד שמש ממזרה כי ה

ט' בגויס שמו גדול מבואו ץ ו א  ענינו רק ,ישנאוהו י
ף אין כי :אומתנו לבית בינו אשר הצרוף על רו צ

 הצירוף על ה׳ אויבי שביאר למה טעמו הוא .זכו׳
 כי ,לעולם היא אות ישראל ובין בינו אשר האלהי
ם צרוף לו אין אמנם  שוה ענינו ולפיכך ,זולתו ע

ו כי :הנזכר היסס אויבי לאמרו נ נ ל אי צ רו או  או
 י״ז סימן ובשלישי כ״ז סימן בראשון כדברו .וכו'

ם :אלה צלח ובמקומות ה ם ו לי ב קו  דרך על וכו׳. מ
ה' האמרת ה׳ אה אמרו  לעם לי יהיו הם ,האמירך ו
 לא י׳) (ירמיה וכמאמר לאלהים., להם אהיר■ ואני

 שבט וישראל הוא הכל יוצר כי יעקב הלק כאלה
ר :וגו׳ נהלתו מו א ת ו צ ק ת ש מו או  הוא .וכו׳ ה
 הרי״א מטעם כ״ג סימן בשלישי השמעתיך אשר הדבר

 ;לשמי מוגש מוקטר מקום ובכל מלאכי מאמר על
ע מ ש ה מ ל ב ק  קבלו ומעצמם שמעו אח שמעו כי .ו

לו :עליהם מוראו את ב ם ק ת קו או ב ד ה  כל .וכו׳ ו
 קדם כבר כלו זה ומעין .מוצאם מקור בלשון אלה

ם :ל״ב סימן בשני דברו ה פי  הטבע כפי ר״ל .כ
ה :והמקרה הי ם ו ש ד הזה ה ח ו ו מי נ  הוזר .וכו׳ ב
,ה״א וא״ו ה״א יו״ד המיוהד השם ביאור על לשיטתו  

 כן ,לבינינו ביט האמתי היחס שנשמר כמו כי ואמר
 אוסו יודע זולתט אין ,בנו מיוהדת שמו ידיעת היחה

 הכתוב במאמר זה על הרמז בא וכבר .אמתית ידיעה
עלה מי ט י  וסופי מילה תיבות ראשי כי ,השמימה ל

/ בן שם תיבות  הזוכים הס מוליס כי להורות ד
 והוסיף .וילך פ' בחיי רבינו שכתב כמו ,זו למדרגה

 לי ואמרו להקב״ה משה שאמר ממה לזה רמז פוד
ה ה שמו פ  על ישאלוק הנמולים כי ,אליהם אומר מ

חד: מיו םה ש ם והואי ה ע ש ד ו . נ כו׳  הראב״ע כדבר ו
 גם ה״א וא״ו ה״א יו״ד שם כי נאמרו מות 3 פרשת

 וכמו העצם. שמות שלשתם י״ה ושם אהי׳׳ה שם
אש דברים הארבעה ובכלל .בסמוך החבר גם שיזכור

בהם

ר צ ד או מ ח נ
 והמצוס התורה שהוא הזה היחס נקרא ולזה ,אדנ״י ונקרא ה׳

ם במקרא לפעמים א :אדנ׳י מ ל ך ה אי שנ א ה׳ מ  .אעזנ
 האדם, ויוצר עולם לבורא שונאים שימצאו לפרש יתכן לא שודאי

 הבונה רק ,בגויה מהולל שמו מבואו ועד שמש ממזרח כי
 ,ישראל בני ובין הבורא בין המקשר הענין ששונאים לומר
 בינו יהס שום כאן שאין חושבים והם ,מאתו התורה והיא
ק ולא אדם בני ובין ת  ואם השמים, מן ה׳ מאת הורה שתגיע י

 בריש או אדנ״י שם שונאים והם ,אדנ׳׳י לשם מקום אין כן
 כחשו העכו״ם אשר ,יתברך תורתו או ,עמנו כרת אשר ה'

ף אין כי : זה בכל רו נו צי כו׳ בי ם שכל מפני ר׳׳ל .ו  עכו׳
ע לא כי יתברך, ובינו בינם צירוף שום להם אין  להם הני
 שבערכם ודאי מאצלו•, אור גלוי ושום השמים מן פקודה שום
ת, לשם מקום אין  הגוים ככל ישראל בני שגם כסבורים אדנו

ו בי :יתברך בעבודתו מלק להם שאין נ נ ל אי צ רו או  כי או
ל אם ה ע ל ו סג ל ה ע לי ו ע . m ב ת. תי מ א  היוש עם ר״ל ה

 אומוש הרנה ג״כ ויש , מאדם מקובלוש מצוש שבע לגוים שגם
 אדנ׳י, שם בזה ויתכן השמים מן ה׳ מן דת יש כי מודים אשר

ע לא כי דמיונם, לפי רק זה אין אמנם  אורו אצילות אצלם הגי
 האמתיש דש בעלי שהם סגולה לעס רק ובנסים בנבואה יהברך
 אס ליטול העכו״ם מן הרוצה כל ולא ,אדנ׳׳י שם יאוש ולהם
ם :ויטול יבא השם ה ם ו לי ב קו ו מ נ ט  היחש מקבלים הס .מ
 אלהי נקרא pיהב והוא ,ה׳ עם ונקראים באמש ממנו הזה

 מכירים בלבד שהם בעבור מהם הזה היחוס ומקבל ישראל
ד :גוי לכל כן עשה ולא ישב׳ גדולחו מו א ה ו צ ק ת ש מו או  ה

 וחפצים אמריו ההולכים אומות כאן שיש תאמר *פילו .וכו׳
שמי, ומוגש מוקטר מקום בכל מלאכי כמאמר אותו, לעבוד  ל

 לשמע אותו שעבדו ע״פ אדנ״י שם עליהם נקרא זה בשביל לא
 :השפל בעולם בהשגחתו ומאמינים בארן גבורותיו שהראה אוזן
ה לו אי ב ם ק ת  ובמר אושם רצה יש׳ שהשם ראינו מתי .או

קו בעבודתם: ב הד » ו ד ה׳ שיהא .ב ר פו : דבקבהם או צ ק  ו
ם ת רו מ ה  על ושקטים שלוים יושבים שהם מאמר שאמר פן .ב

 מצד רק זה אין הנה בעבודהם, רוצה שס׳ ודאי אדמתם
ע המקרה הטנ  אושס שומרים אם ,בעבודתם הבדל אין כי ,ו
ע לא בתכלית  בהמרותם אף לטונה אות פתאום עליהם יגי

ה, ישיגם לא מעבודתם ע מו הטוב אצלנו שהיה כמו ר ה  ו
ע ם : מעשינו סי טל לשעתו מגי ת ב ם טו ת רע ם ו ה פי  כסי .כ

ן -לא :והמקרה הטבע עני ר ב ר ב ת כו׳ מ  לפם גסנרר לא .ו
בן :אלהי בדבר והפכה ההצלחה להם שהגיע מעולם ד ו ח י  י
ו תנ . או ׳ ו כ  מיוחדים שאנחנו הכתוב עלינו העיד וכן ר״ל ו

ת :אתנו לזרים ואין יתברך בדבקותו מ תו א ע די  כלומר .י
ו :ידיעתו אמתת תנ ל ו  יודע מעכו״ס אין ישראל בני זולת .ז

 בעולם ידו ופועל השגחתו מעולם הרגישו שלא מפני אדנ״י שם
א :1השס הו ע שם ו ד ו ששאל השאלה תשובת גמר עסה .נ

אין ,וז״ל ב׳ בסימן הכוזרי כרמז לא ברורה בידיעה ^תסגילה נודע הזה השם הנה כי ,רמז עליו שאין מה בשם אודיע ו
בלבד
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 .האלהים ויאמרו) (נ״א ״ויאמר ,אלהים על נוספת היא כאשר הידיעה ה״א יסבול
תר. וסודו בהם, יהדנו אשר הטובות המעלות מכלל הזה והשם ס  מעלת אך נ

תיות שהם מפני ,המדברות) הם בו (נ״א המדברת היא ״לו המיוחדות האותיות  או
בעור מהאותיות באות מדברים שאין ,האותיות כל הראות עלת הם אשר אהו״י

שלא
יהודדד קול

,הזה החנאי זכר ,ההואר משם העצם שם יבדל בהם
אר יהיה לא העצם כי נאמרו  כאשר הדעת בה״א מס
 והנה ,החכם יאמר מכם מן כי ,התאר שם יבואר

ת :וכו׳ היצמק האכרהם יאמר לא פ ס ו  שה״א ר״ל .נ
 הוספתו יסכול שלא מה אלהים על יתוסף הדעת

סד: השם ר המיו ש ו א נ ד ח . י ם ה  לזרים שאין ב
דו :כאמור אתנו סו ר ו ת ס  בראשון המורה כתב .נ
 לא ה״א וא״ו ה״א יו״ד שאותיותיו השם אך ס״א פרק
 שזה ספק ואין ,זולתו בו ישתתף ולא גזרה לו יודע
 במקדש אלא שידעת כמו בו ידובר לא אשר העצום השם
 גדול וכהן כהנים בברכת לבד המקודשים ה׳ וכהני
 בינו השתתפות אין אמד ענין על יורה ,הצום ביום

 כפי שיורה ואפשר .ההוא בענין זולתו ובין יתברך
,מועכי דבר אלא ממנה היום אתנו אין אפר הלשון
 דבר סוף .המציאות מיוב ענין ג״כ שיקרא מה וכפי

 מורה להיותו ,אותו מלקרוא והשמירה השם זה גדולת
שר עצמו על תב׳(מא  הברואים מן אחד ישתתף לא י

א), בהוראה  שמי מלק) (פרק ז״ל. שאמרו כמו ההי
 כהנים בברכת צונו כתב ס״ב ובפ' .ע״כ ,לי המיומד

 היה ולא ,המפורש שם הוא אשר ככתבו ה' שם ובה
 אס אותיותיו קצת ידגש אס או ̂ מאותיותיו אות כל יניע תנועה ובאיזו בו הדבור יהיה איך אדם כל אל נודע

 מלמדים היו ולא ,בו הדבור תאר ר״ל ,לזה זה אותו מוסרים היו המכמה אנשי אבל ,דגשות מקבלת אות היתה
 מוסרים מכמיס אותיות ארבע בן שם שאמרו שזה סובר ואני .בשבוע אמת פעם הגון לתלמיד אלא לאדם אוהו
אשר הענין גם ללמד אלא ,לבד בו הדבור יהיה איך זה אין ,בשבוע אמת פעם ולתלמידיהם לבניהם אותו

ממלאכתו איש איש בו מזו אדם כל הזה הנכבד והשם .ע״כ ,עוד אלהי סוד בו ויהיה השם זה יומד בעבורו
 נראה קצהו אפס בשלמות שמו סוד מדע ולא שגיא אל הן כי ,מרמוק יביס אנוש אולם .עושים המה אשר
 היסופר ל״ז) (איוב אליהוא מאמר נמליץ זה ועל .העליון המלוא מן הקדש רומ השואביס צאת לעת נראה וכלו

 מצפון ,ותכיהרס עברה ורוח בשחקים הוא בהיר אור ראו לא ועתה ,יבולע כי איש אמר אם אדבר כי לו
יסופר כי האמין האס ,בשפתים לבכיא בו אדבר וכי אקרא ה׳ שם כי ירצה .הוד נורא אלוה על יאתה זהב

שאין ר״ל ,יבולע כי שפתים דבר אך איש אמר שאם ספק אין ,בו הנקרא אל הנאות הסוד הבנת עם לו
ענינו הכמוס הסוד עוצם שיושג מבלי בנעימה שמו שמבליע הבלעה דרך רק לגבוה זו אמירה  דע ואהה .נ

ם ,הנשגב הזה הסוד אור ראו לח ,אלהי עזר בזולה אנושוהס ממצב שרש כפי עתה כי לך  בענמו היותו ע
 ראשם בציצית יקמס ממרום רוח כאשר אמנם ,המשיג קוצר מפני אס כי השגתו תבצר ולא בשחקים בהיר
 צפונה הפונה הפנימית שער פתח אל אלהים במראות אותם והבא ההתבוננות שמי רום אל אותם זתשא
 .המיוחד שמו סוד על בעמדם ישראל אלהי כבוד יראו ספק בלי שם הנה ,הצפון טובו רב מושב שם אשר
 ,לטהר השמים כעצם נפשם להשיב חמרם ויזכך יחלוף פניהם על קדשו רוח כי ,ותטהרם עברה ורוח וז״א
 יאחה העיון זהב כי ,הוד נורא אלוה על יאתה זהב מצפון וז״א .הצפונה הזאת הידיעה מול אל יובנו ובכן

 נשוב ושוב .נכבד הכי המיוחד השם הוא ,הוד נורא אלוה שם השגה על האלהיות הסודות מצפוני מחדרי
 לדעה ,שהוא כמו מבורו בבחינה נסתר הוא אמנם הזה השם סוד כי דעה לאדם המלמד החבר כו;ת אל

ך וז״א .נפרדות אותיותיו בבחינת מנהו שמן אזננו לקהה אמנה אך לגבולותיה, הוראתו עיקר ת א ל ע  מ
מדברת היא לו המיוחדות האותיות  כי ענינו יהיה הראשון הנוסח לפי .וכו׳) המדברות הם (נ״א ה

 המחובר השם גדולת עוצם על ומעידה המדברת היא בסמוך, זכרם שיבח לו המיוחדות האותיות מעלת
 לא בלעדם כי , מדברות היותן מצד הושג לו המיוחדות האותיות מעלת כי יתבאר השני הנוסח ולפי ,וגהס
י :שיבא וכמו בשפתיו דבור שום לבטא לשונו את איש ירים נ פ מעלות כמה .וכו׳ אהו״י אותיות שהם מ

טובות

נחמד אוצר .
א בלבד: א יסבול■ ל . ה״ ה ע י ד י ם, שנאמר כמו ה  האלהי
 ,הזה היום ועד מעודי אוחי הרועה האלהים שנאמר כענין

 יכא ולא העצם שם כדמיון הוא הרי נודע שם לו שיש שמאחר
 להניח א״א כי האכרהם תאמר שלא כמו ,הידיעה ה״א אצלו
ם :וניכר הנודע כדכר הידיעה ה״א ש ה ה ו :אדנ׳י של .הז

ל ■ ל ב ת ס לו ע מ ת ה בו טו ר ה ש ם א קו מ ו ל נ לי  אוחנו שלקח .ע
דו :אדוננו והוא עכדיו אנחנו ׳שנהיה סו ר ו ת ס  שם סוד .נ
ת אך :אדם מכני לסגולה רק נודע ולא נסתר הוי״ה ל ע  מ

ת ו תי או ת ה דו ח ו מי ם בו ה ת, ה רו ב ד מ  ור״ל כצ״ל. ה
א יו״ד כאותיות נכתב הוי״ה של הזה שהשם מה שאמנם  ה׳

ה ה״א זא״ו מן זז  שם על מורה י״ה שם וכן ,המיוחד שם סי
 ידם ועל הדכור יסוד הס אלו שאותיות מפני הוא המיוחד,

הג לו, הדכור מ  נמשכים והם תנועות ע״י האותיות מכעא כו
 שכל עד ,אהו״י אותיות מהוראות כנודע ,התנועות אחר

 מלשון המדכרות לשון לפרש ויתכן .עליהם נשען הדכור
) (ישעיה כדכרם ככשים ורעו כמו ,הנהגה  כיס דוכרות ,ה׳
) (מ׳׳א ר :ה׳ ש ת הם א ל ת ע או ר ל ה ת כ ו תי או  הם .ה
ן : כמכטא נרגשות האותיות כל שיהיו סכות אי ם ש רי ב  מד

ת או ת ב ו תי או ה כו׳ מ  מבלתי דכר בשום לדבר אפשר אי .ו
; האותיות מכטא ודר־ הנקוד מורות הן והן ,האותיות נקוד

א ' ח ת פ ה
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 ,ליו״ד והשבר ,לוא״ו והקמוץ ,והה״א לאל״ף הפתהא ר״ל ,אלה תמצא שלא

מן שיהיה אפשר אהי״ה אבל .כמוהו וי״ה .כגופות האותיות ושאר כרותות והמה
השם

יהודה קול
פ׳ ספר מונות ע( אב״ ר ח האוחיות על שמוח) ה  מככדו

 והיו״ד המספרי ראשית שהאל״ף ומכללם האלה.
 היותו על בזה כיון .אמצעיים והוא״ו והה״א ,תכלית

ם, הנקרא יתב' ה  היה^ ואתרון. אמצעי, ראשון^ ב
ה, . לעולמי ויהיה הו ד  הקב״ה של סותמו והוא ע
 והי״ו ,באמצע מ״ם ,האותיות בראש אל״ף ,אמה

 היותו על הוראה מזה לנו שיש הוא גם ונוסף .בסופן
 שהאל״ף כמו פועלת, ראשונה סבה הנמצאות לכל יתב׳

 שהיו״ד כמו תכליתית וסבה ,וסבתו מספר כל ראשית
 דבר כל היה מכסו כי צוריית וסבה מספר, כל תכלית

 ממוברים ה״ו זה על ויורו ,מהותו באמהת שהוא מה
 .ועצמות במהות זה הו״א כי תאמר אשר ,יסד גם

 מכונה יתב' היותו ס״ע פ׳ בראשון המורה זכר וכבר
 היא אהו״י מאותיות אחת כל מספר גם .אלה בשלשה
 נאותה הזאת והסגולה ,במרובעו עצמו שומר עגולי
 תמונתו שומר קיים לעולם להיותו יתברך אליו מאד
 באמת להיותו נאות משל העגול וגם ,שנוי שום בלי
 שזכר הזאת המעלה אל גם ואסריח. ראשיה בלי

 אלו כי הראיתי הנה שם, באמרו הראב״ע רמז הסבר
 השמות היו כן על ,המשך אותיות הם האותיות ארבע

 .ע"כ ,האותיות מאלה ,העצם שמות שהם הנכבדים
 נמצאו כי ,האלה באותיות אסרת סגולה לפניך והראה

ת, מיני שני להם חו בו ירגיש לא נעלם נח האחד נ

נחםד אוצר
א תח ש ף ה אל״ א ל ה״ ל כו׳ ו  שני כמאמר שכתכ מה עיין .ו

א סימן כ הו )  הקמ״ן כפתלוא כולל ככאן והנה .כק״י) כאן פ׳
ל, דו ל, והוא קטנה ופחחא ג ״ סגו  האל״ף מושכים ואלו ה

א, ה״ כ ?י ?לא כמו ו ן קמון ‘לי ההונ״ם כולל ונ
ת והמר. :וציר״י חיר״ק כולל והשכר .והשור׳ק תו רו  .כ
 השם היה ומוה .כגופוה שהם האותיות שאר להנהיג כנשמות
ת' עליו לרמו יהו״ה כאותיות הנככד ת, כל המנהיג י  העולמו

 לפעמים שהם אהו״י אותיות כמו ,נגלה ופעמים נסתר ופעמים
 ואולם . כמכטא נרגשות הם ולפעמים והתנועה המשך אותיות

א ככפל יהו״ה השם שהיה ה׳  הנוכר הדכר הוא הפשט לפי ה
 שהוא כאדנות השם כקריאת יכוין ,וז׳ל ה׳ סימן א״ח כש״ע
ד ככתיכתו ויכוין ,הכל אדון א כיו׳ א וא״ו ה׳  והוה היה ה׳

א׳ו כשתסיר ור״ל .עכ״ל ,ויהיה  וכשתסיר ,היה ישאר הו
 ראשית ואין נמצא ,מעולם שהיה וי״ל ,הוה ישאר היו״ד

 .כלתו אין עתה והמשגיח המנהיג שהוא ר׳ל והוה ,לראשיתו
א לכעל זה הוקשה וככר ,כזה נמצא לא יהיה מלת ואמנם  מג׳
ד סוי״ט כעל ג״כ כזה והרגיש  השרש כי ואמר ,דסוכה כספ׳

ד הוא *) ונחלף היו׳ ש ,בוא׳ו  קושיא, זאת שאין ובאמת י . ע׳
 אין ראשית לו שאין שכל הפילוסופים לכל מוסכם הוא כבר כי
 שנרמז ומאחר ,אצלם ראשון מושכל כמעט והוא ,תכלית לו

 ההשגחה על מורה הוה ורק ,יהיה שהוא נרמז ממילא היה על
ה :הפרטית ״ הו וי מו ה שם כמו הוא י׳׳ה שם .כ  ב״ה הוי׳
 :הגוף את המחיה הרוח כמו העולמות כל מחיה שהוא המרמז

ל ב ה א ׳ י ה שר א פ  מורה שהוא אפשר אהי״ה שם .וכו׳ א
כ .'״א) (קהלה יהדא גם ה«י *) . ג'

אופן מתמיד בקיום כבוד במנוחתו הנח יתברך האל וכן .בהרגשה מבואר נראה נח והשני ,האדם  אהד על.
 דעת לפי כן על כי ,המפורסמות פעולותיו ע״י נראה ונח ,מהותו באמהת נעלם נח הוא ,משתנה בלתי
ם ונגלה, נכסה היותו על להורות ונסתר, נפח בלשון הברכות סדור היה קצת  הלוף כפי יעלם ופעם יציץ פע

ד והשבר לוא״ו והקמוץ והה״א לאל״ף פתחא שאמר ומה .שזכרנו הבחינות ״ ו  לסדר נמשך ,לי
 בעברית הדבור צדדי כי ,באמרו אלה בשלשה כלל המלכים שבעת כל כי ,פ׳ סימן בשני שעשה חלוקתו

 והוא גינוני וקמוץ קמ״ץ, והוא גדול קמוץ אחרת ובחלוקה ושבר, פתיחה קמוץ משיגים החלוקה בדרך
ח, והוא גדולה ופתיחה .שור״ק והוא וקען חול״ם, ת״ ק, והוא־ גדול ושבר סגו״ל, והוא וקענה פ ר״  וקען חי

 יתבאר ,וכו' גדולה פתחא אל השבר להעתיק שקשה אמרו על שם שזכרנו ממה אמנם .ע״כ ,ציר״י והוא
 ודבריו הנזכרת, בחלוקתו עשה כאשר בקמוץ לא בפתחא הנה נכלל שהקמ״ץ בכאן מדבריו לשמוע קרוב כי לך

ם עצמו, הקמ״ץ אל שם יוחדו וכבר הפהחא למשך והה״א האל״ף שייחד במה יוכיחו  הפת״ח שגם היות ע
 הוכחה יש הקמוץ למשך הוא״ו שייחד ממה וכן שמה., כמבואר בשניות אך הזה במשך הוא שם וגדול ן1נן:

 רק בקמוץ הנה נכלל הקמ״ץ שאין ממנו דעת גלוי לך והרי בעצס לקמ״ץ מיוחד משך איננו שהרי ,לזה
 בשאר דבר להוציא יכולים אנו שאין הוראתו כללה והנה .הנזכר במקומו בתשלומו זה כל שביארנו כמו גפתחא

 נכללו נקודותיהם כל אשר האותיות יתר נקודות להברת הנמשכות אהו״י אותיות שם נועדו אם בלתי האותיות
ר ברוחות וחמה וז״א .בקרבם אין רוח כל בלעדיהם כי ,שקדם כמו אלה בשלשה א ש  האותיות ו

 האותיות שאר בגופי החיות רוח הם אמנם כי ,הנשימה אותיות המדקדקים אצל נקראו כן על כי .כגופות
 העצם שם הוא שגם י״ה שם ביאור לזה והמשיך .במאומה להם צריכות אלו ואין עכ״פ לאלו צריכות והם

ה וז״א .אצלו באפשרות שהונח מה לפי אהיה שם וכן .האלה האותיות מן ומחובר ״  אהיה אבל ,כמוהו וי
ה השם מן שיהיה אפשר הוא שגם והכונה .זה הוא השם מן לא אמרם כעין ,הזה המין מן ר״ל ,הז

כי תשא פרשת שכתב מה ידעת ואתה שמות. פרשת הראב״ע מניעם שזכרנו כמו יתברך עצמותו שם ממין
 עולה ה״א יו״ד מספר כי ר״ל .ע״כ ,השם כמספר יהיה ,השם בחצי בהם האדם שיבטא האותיות בחברך

שמעצמם האותיות לשאר הרוח במדרגת האלה האותיות היות ועל .השלם השם אותיות ד׳ מספר שהוא כ״ו
כאלם כי ,מטוב החשיתי דומיה נאלמתי לאמר מליצתי נשאתי ,שזכרנו כמו בדבור כלל יראו לא דומיה נאלמו
H נבחרו אשר אהו״י מאותיות ורעותיה י״ה מאותיות וידום כשיושב ,דומם וכאבן האדם יפאר פיו יפתח

לשמות
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 העצם באמתות מחשוב למנוע בו ורצה ,מהיה נגזר שיהיה ואפשר ,הזה השם
 להם מה לאמר ענהו ,שמו מה לי ואמרו ואמר שאלו וכאשר .נמנעת ידיעתו אשר

 לשמי תשאל זה למה המלאך שאמר למה דומה ,להשינו יוכלו שלא מה לבקש
 אמצא אשר הנמצא והטעם ,אהיה אשר ופירושו ,אהיה להם אמור אך ,פלאי והוא
ואמור ,כן ויקבלוני ,עמהם מהמצאי גדולה ראיה יבקשו אל ,שיבקשוני בעת להם

אהיה
ל ה קו ד הו י

,יה דום נאלמתי אמר וכאילו ,יתברך עצמותו לפמות
 הטוב להעדר בו אין הדבר כי ,מטוב יחשה האדם ואז

 וחבריו י״ה אותיות רוח והוא האותיות, כל ממוצא
 הכל לבורא עצמו זה שיאות וכ״ש כלס. את המחיה

,הנמצאות לקל והקיום המציאות סבת שהוא הוא ברוך
 אליו ונשמתו רוחו ואם לכלם חיים מקור עמו כי

,שינא במה החבר כדבר הנמצאות יסואו יחדו יאסוף
 כאשר וחיותו ושכלו ונאשו העולם רוח הוא האלהיס כי

 בראשון המורה כתב בו וכיוצא .וכו׳ העולם חי נקרא
ר ;ס״גי פרק ש פ א ה ו הי ר שי ז ג ה נ י ה .וכו׳ מ
ם, שם יהיה לא זה ולאי  ענינו יהיה אדרבה עצ

ע ו נ מ ב ל שו ח ת מ ו ת מ א ם ב צ ע  שמבאר כמו וכו', ה
ך ;והולך ר א מו ם א ה ה ל הי שו א רו פי ר ו ש א

ר צ ד או מ ח נ
 :כן גם הנחות מאותיות שהוא ,גשר כל רוח דמיון על ג״כ

ר שיחיד■ גז ה נ הי  היה ממלת נחצב אהי״ה ששם ר״ל .מ
 :מציאותו אל עת ואין נמצא שהוא יתכרך קדמותו על המורה
ה צ ר ע בו ו ו נ מ ב ל שו ח כו׳ מ  למשה ה1 שס שגלה הש״י .ו

 נאמתות לחשוב דעתם יטרידו שלא אדם מבני למנוע בזה רצה
ר ;העצם הוא מה להבין וירצו יתברך עצמו ש תו א ע די  י

ת ע נ מ  מאחר ,נמנע דגר הוא יתברך כבודו עצם ידיעת . ג
 ,ממנו נבראים הנמצאים וכל לו ראשית ואין קדמון לבדו שהוא

 ממהותו רחוק הוא אשר אותו היוצר עצם נוצר, שיבין ישכן איך
ר :אליו ודמיון יחוס שום לו ואין תכלית בלתי מרחק ש א כ  ו
לו א א אנכי הנה ואמר משה .ש י אל ג  ואמרתי ישראל גנ
 מה שמו מה לי ואמרו אליכם שלחני אבותיכם אלהי אליהם
 ר״ל ,שמו מה אליו יאמרו שאם בזה והרצון ,אליהם אומר
 אשיג מה ,לעבוד נדע אוהו אשר האמתי ומהותו העצמי ענינו
 מורה המובהק השם כי מהותו-, מה ר״ל שמו מה ופירוש .אותם

) יכוסה(קהלת שמו ובחשך כמו ,זה על  :ומהותו ענינו שר״ל ו׳
ו ה ר ענ מ א ם מד. ל ה  כמ״ש אהיה, הש״י לו השיב .וכו׳ ל
 על לו השיב לא וזה .אהיה אשר אהיה משה אל אלהיס ויאמר
 כלל לו השיב לא כי ,עצמותו אמתת שכך לו שיאמר שאלתו

 שא״א זה, דבר לבקש להם שאץ לו שאמר רק הזאת, השאלה על
 דרך אין ראשית מבלי היה שהוא מאחר להשיגו נוצר לכל

ה :אופן בשום הנבראים שידעוהו מ ה דו מ ר ל מ א ך ש א ל מ  ה
ה מ ה ל ל ז א ש מי ת ש א ל הו אי ו ל  כאפר י״ג) (שופטים .פ
 לשמי תשאל זה למה לו השיב ,שמך מי המלאך את מנוח שאל

 שמהות מאחר שמי, את שתשיג בדין אינך ר״ל ,פלאי והוא
 שוכני אדם מבני ומכוסה מופלא הוא המלאך שהוא הרוחני

 מקדם הנמצא שר״ל ,אהיה השם להם השיב וכן .חומר בתי
 להם אשר הנבראים שישיגו נמנע ויה ,ראשית גלי זקדמון
ם :ראשית בלי הוא אשר הענין את ראשית ע ט ה א ו צ מ  הנ
ר ש א א צ מ ם א ה  אמר שהשם אחר ,הוא הדבר ביאור ר״ל .ל

 שכמו יחשבו ואולי להשיגו, ושא״א מעולם והיה קדמון שהוא לו
 אפשר שאי לענין תכלית בלתי מרחק הנבראים מן רחוק שהוא

 ממנו השפלים בנבראים משגיח שאינו אולי כך ,שישיגוהו
 עם אשר הנמצא שהוא אמר לזה ,מקדושתו הרבה ודחוקים

 ברואיו שהם מאחר ההשגחה בתכלית גנבראיו משגיח זה כל
שו אל :אליו קראם בכל בקשתם ושומע ידיו ומעשה ק ב  י
ה אי ה ד ל דו אי ג צ מ ה ם מ ה מ  עצם שידעו שא״א שלהיות .ע
 ממה מציאותי על גדולה יותר ראיה להם אין עכ׳׳ז ,כבודי
י : צרתם בעת להם לעזור להם נמצא שאני נ לו ב ק  מצד .כן וי
 ידי מעשה את בעיניהם שיראו אחר ,יקבלוני בעצמו זה דגר

ר : בהם והשגחתי להם אעשה אשר וגבורותי מו א ה ו הי א
חני ל ש

ה הי  המונח לאהיה פירוש הוא אהיה שאשר הפונה .א
 ששער מה עצמו הוא כנהוש הזה והשעור ראשונה.

 ,אהיה אשר ופירושו אהיה ויאמר ,באמרו הראב״ע בו
 כמלאך ואחריו כאלהיס דויד וכיח י״ב) (זכריה כמו
ם, ה' ה ס, פירוש והוא לפני כ: כאלהי ם ע״ ע ט ה  ו

א צ מ נ  על שמות פ׳ הרמב״ן כתג לזה קרוב .וכו׳ ה
 עמכם אהיה אהיה, אשר אהיה דברכות פ״ק ז״ל אמרם
 אמר מלכיות, שאר בשעבוד עמכם ואהיה זו בצרה
 אמרת יפה לו אמר ,בשעתה לצרה דיה רבש״ע לפניו

. ישראל לבני תאמר כה גו׳  שהכונה אמר זה ועל ו
 להם שיגיד שמו מה לי ואמרו ית' לפניו אמר כי להם
 ההשגחה, ועל המציאות על שלימה הוראה שיורה השם

 צורך להם אין ,לשמי ישאלו זה למה השיבו והקב״ה
ה רק אחרת לראיה אהי  יקראונני צרתם בכל עמהם כי,

ם, אענ  קרובים אלהיס שיש הגדולה הראיה והיא ו
 .בארן שופטים אלהים ויש אליו קראנו בכל אלינו

ני :עכ״ל ,זו באגדה נכון פירוש וזה לו ב ק  ר״ל .כן וי
ם, המצאי מצד  מציאותי ענין יראו בעין עין כי לה

ת. ההוראות דרכי אל פנוח מאין והשגחתי  העיוניו
ש, ה׳ שער ספר בעל על נפלאתי ונוראות  כי החד

 בדבריו החבר כונח על בדברו השיטה מן יצאה נפשו
 אמור אך אמרו עד דבריו הביאו אחרי כי יען ,אלה
 ופירושו(ולא מלח בהשמטת ,אהיה אשר אהיה להם

ה אס ידעתי  על כתב ,הדפוס) ממוקשי או ממנו בסנ
היתה רביט משה ששאלת בזה ירצה ,וז״ל ביאורם

הש׳׳י מהות מהו לו ויאמרו ישראל ישאלו אס לומר ^
 ו׳) וכן(קהלה ,המהות על הורה השם כי מהותו, מה ר״ל שמו מה ופירוש .ישראל אל יאמר מה ,ועצמותו

ה שמו ובחשך ס  הוא שמהותו כלומר ,אהיה אשר אהיה להם שיאמר הש״י לו והשיב .יכוסה עצמותו ר״ל ,עו
 ,נעלם מציאותו כן נעלם שמהותו שכמו יחשבו שלא ולפי .נעלם שהוא לפי ,להם לפרשו יכול שאיט שהוא מה
תג וכן .אליכם שלחני אהיה להם ויאמר שיחזור ואמר שב ולכן ,מאד הוא נגלה לפחות שמציאותו אמר לכן כ

הר׳
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 כי באמרו הענין), (נ״א בזה למשה סופתו ושם קדם וכבר .אליכם שלחני אהיה
 ״ מקום בכל לך שאמצא הוא והאות ,שלחתיך אנכי כי האות לך וזה עמך אהיה
אלהי אברהם אלהי אליכם, שלחני אבותיכם אלהי באמרו לזה שדומה מה לו וסמך

יצהק
דדז קול הו י

 אמר ,פ״ה כ״ג א׳ מאמר ה׳ אור בסהר ססדאי הר'
 הרצון ,אליהם חומר מה שמו מה לי ואמרו .ז״ל שם
 החחלח שהיחה שיראה מה להי עצמותו הוראת בזה

 היתה ההיא שההוראה התשובה והיתה ,אז נבואתו
 להם אין כלומר ,אהיה אשר אהיה באמרו מהם מנועה

 אל ירמוז ,שאהיה מה אהיה אני כי במהותי עסק
 שב מאד נגלה שהמציאוה ולהורות ,נעלם שמהותו

 לרמוז א״א מעצמותי כלומר ,אליכם שלהני אהיה ואמר
 בגיני נא צא ועתה .וכו׳ ע״כ בלבד ההיוח אלא דבר

 כונת ביאור על הכביר בדעתו אשד מליו בכל למשש
 ראוי הוא אס נא וראה ,למפה האל בתשובה החבר
 לעיניס לך והיו .לאו אם הפרישה על שכר ליגיול
 הנכון הביאור המשכנו פיהם על אשר הרמב״ן דברי

: לפי תנו ע ם ד ש ו ו ת פ ה מו ש ט ה ל ז ן ב י נ ע  ה
רו מ א  אהיה פל הנזכר ביאורו במסמרות לחזק .וכו׳ ב

ה, אשר הי  לומר ומאחריו מלפניו סמניות לו משה א
 המופת שמעין אמר ותחלה .הנאות וביאורו מקומו שזה
 למשה מופהו שם ,הצורך לעת יתברך מהמצאו הזה

 וזה עמך אהיה כי לו בסמוך ממנו למעלה שם באמרו
 קרובים שניהם כי זה על ולמד זה ובא ,וכו׳ האוח לך

 .בשניהם מוזכרת אהיה שמלת וכ״ש ,ובענין במקום
 שלחני אבותיכם אלהי בסמוך שם כתוב כן אחרי וגם

 בכל בהם המצויה בהשגחה המפורסמים להיותם וגו',
 ומדברי למשה ה' מדברי מורכבים דבריו ובאו .עת

 כי ,כאחד הבאים כתובים שני והם העם אל משה
 אבותיכם אלהי האלה כדברים אומר אחד כחוב שם אין

 החבר שזכרם כדרך ,וגו׳ אברהם אלהי אליכם שלחני
 העיקר, שהוא הענין כונת רדף אמנם .יחד גם כרוכים

 דקדוק אל חש לא כי חורפיה לפום זה שהיה או
ם אמר ולא זכרונו על בוסח להיותו הכתוב נוסח  ע

 המורה שזכר לאחד העומר מלא דרך על והוא ,הספר
 ביאור יושלם הנראה לפי ולדעתו .י״ס פרק בראשון
ם אח בהוציאך וגו' עמך אהיה כי הכתוב  ,וגו׳ הע
ס הרמב״ן בו שביאר למה קרוב בדרך  בלתי היותם ע

.שלחתיך אנכי כי האות לך וזה אמרו במעם מסכימים

ר צ ד או מ ח  נ
י חנ ל ם ש כ  אשר אהיה למשה השם הכיכ כהחלה הנה . אלי

.אהיה  שוב .כרואיו על ומשגיח כמציאות הקדמון שהוא שר״ל ,
 ר״ל ,אליכם שלחני אהיה ישראל לכני תאמר כה ואמר חזר
 כני המון אמנם ,להשיגו שא״א הענין טעם השיכ למשה הנה

 קדמון שהוא שמה ,העמוק העיון זה יכינו שלא ודאי ישראל
 אוחו ידעו שכזאח להם שיאמר צוה ורק ,להשיגו לנכראים א״א
 ודי ,צוקה מכל אוחס וסודה תמיד להם נמצא שיהיה מצד

תו ושם קדם וכבר ;מציאותי על להם ראיה פ ה מו ש מ  ל
כו׳  אל ואשלחך לכה השם אמר כאשר הדכור כתחלת הנה .ו

גו׳ אלך כי אנכי מי השיכ ומשה וגו׳ סרעה  את אוציא וכי ו
 אנכי כי האות לך וזה עמך אהיה כי השם לו אמר ,ישראל כני

 פירושו ויהיה ,וגו׳ תעכדון ממצרים העם את כהוציאך שלחתיך
 לשאול פרעה אל אלך כי אנכי מי אמר שמשה החכר כוונת לפי

 ולא מעכודתם שלימה אומה שישלח כזה גדול דבר ממנו
 מקום אל אחרי ללכת יאמינו לא ישראל בני ואפילו ,יהרגני

 ,עמך אהיה כי השם לו השיב זה על ,מעולם ידעו לא אשר
 מלת שלחתיך(ולכך שאנכי גדול אות הוא עמך שאהיה מאחר

 ט אנכי מי שאמרת שזה ור״ל כאתנחתא), מועמדת שלחתיך
גו׳ אלך  עם שפרעה ,כסיסיך ידי ובצל עמך אנכי הנה ,ו

 בך לנגוע יוכל לא כזה דבר ממנו מבקש ואתה גדול מלך שהוא
י בסגולת ודגקותי השגחתי על האות בעצמו וזה ,לרעה נ  ג
 על כולם אותי יעבדו המה העם את בהוציאך זה ואחר ,אדם
 במדבר בצאתם תיכף כולם למיני כבודי שיתגלה ר״ל ,הזה ההר
ת :הזה או ה א ו א הו צ מ א ם Sm לך ש קו ט כי ר״ל .מ  ל

 את בהוציאך לו שאמר מה הוא האות שעיקר נראה היה הפשט
 דבר זזה ,הזה ההר על האלהים את תעבדון ממצרים העם
 להיות העמיד מדבר לשעתו אות ליחן יתכן וכי ,מובן בלתי
 ואף ,מקום בכל עמך שאהיה הוא האות כי ר״ל אך .כן אחר

 נקרא ה׳ כבוד כי הארץ עם כל יראו פרעה לפני בלכתך
 המכוון לתכלית יגיעו כך ואחר אחריך ילכו הזה ובאות ,עליך
 ישראל. כל לעיני הזה ההר על ברדתי התורה קבלת והוא

א אנכי הנה משה אמר וכששוב  אבותיכם אלהי להם ואמרתי ג
 שיראו היות עם ר״ל ,׳וגו שמו מה לי ואמרו אליכם שלחני

 אליהם בא אנכי כי להם כשאומר אבל עלי, חופף ה׳ כבוד כי
 עצם אמוזת לדעת ירצו ,אלי זרח ה׳ כבוד ולמענם בשליחות

 חסדי שיתבוננו להם די ר״ל ,אהיה השם לו השיג ע״ז .כבודו
ה :וכנזכר תמיד להם שאמצא במה ה מ מ דו ה ש  להודיע .לז

:והשגחתו מציאותו על אות בזה ודי אדם בני בסגולת דבקותו
הי ל א ו  זו שחים כי ,הזה בכחוב הבר בל שיסחו זאת והנה

ם ,ממצרים ישראל כני את אוציא וכי פרעה אל אלך כי אנכי מי מרע״ה שאל  אלהים לו דכר שחים כנגד ה
ה, אל ואשלחך לכה ועתה לאמר ע ר ם. ישראל בני עמי את והוצא פ  לארז כיאחם לצורך זו והוצאה ממצרי

ה ארץ אל ההיא הארן מן ולהעלותו מצרים מיד להצילו וארד נאמרו למעלה שם שביאר כמו היתה,  ורהכה סונ
 בני אח והוצאתו ,ממנו מחזק עני להציל פרעה אל מהליכתו אח״כ לו שזכר הפנינים שני עצמם שהם ,וגו׳

 שכתב וכמו ,פרעה אל ללכת לבבו את מצא לא משה והנה .הרוה שמה יהיה אשר אל ללכת משם ישראל
ם ,ואדיר גדול מלך פרעה אל אלך כי צאן רועה אנשים שפל אנכי מי כאומר נעשה כי הרמב״ן  אליו אומר ^

הרגני. שאול ושמע שמואל שאמר כענין ויסקלני, מעס עוד בכלל העם את לעזוב  כי אנכי מי עוד ואמר ו
 כי וזה ,הכנעני מקום אל ורחבה סובה ארץ אל להעלותו שאמרת כמו ,מצרים מארץ ישראל בני את אוציא
 מהרצי יגרשם או ויצילם מעליהם עולו יקל פרעה ישמע שאם ,בהם תלויה אינה פרעה מיד ההצלה אמנם

שאין קשה מעבודה לצאת ירצה לא אשר האדם סי כי בזה אדם כל אל ישמעו עצמם הם וגם ,כרחם פל
כמוה
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 האלהים ואלהי .תמיד עמם האלהי הענין כהמצא הס״ורםמים ,יעקב ואלהי יצחק
 יסדרס יתברך) והוא (נ״א ,יתברך אליו צריכים הפועלים הכהות שכל כעבור כנוי

 ,הכהות כל יצאו וממנו ,מאילות ננזר אל אבל .כמוהו הארונים וארוני ̂ וינהינם
 כנוי וקרוש .אל קבוץ באלים כמוך מי לומר וכשר ,להם מהתרמות מרומם והוא

״הוא בהם ימרא ואם ,הברואים ממרות מרה לו מהשתוות ומרומם נקדש שהוא
ך אינ«■ ״נ־״א ר ד

ל ה קו ד הו י
 וכן .בה ישמעו לא הכנעני לארץ העליה אבל ,כמוה
ס מלהמת שהיהה הדבר היה  עליהם קשה ההם העמי

 זאת .ובמדבר במצרים ממנה ופחדו כוף ועד מתחלה
 ועל .מהם ופחדהו מפרעה רבינו משה של יראתו
 אני כי מפרעה הירא אל לו ואמר ה' ענהו שתיהן
 אשר מקום בכל לך שאמצא וזה ̂ להצילך עמך אהיה
̂ שלחתיך אנכי כי לאות ולאחרים לך יהיה שם הפנה
̂ ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו
 הכתוב העיד ונבר .העריץ המלך מפני לירא לך ואין
ס זה^ על  מצרים בארץ מאד גדול משה האיש ג

ם. ובעיני פרעה עבדי בעיני ע  פחדהו ולענין ה
 ארן אל אחריו ללכה אליו לשמוע יאבו שלא מישראל
,כאלונים הוא וההון גבהו ארזים כגובה אשר הכנעני

 האלהים את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך אמר
גו/ > מצוהו אחר ללכה ה׳ עבודת יקבלו שמאז לומר ו
 אשר מקום לכל ירוצו ואחריך לעולם יאמינו בך וגס

ה כלומר ,הזה ההר על אמרו וכונה .תצום  נגליתי הנ
 העם כל בעיני יהיה כן כי אש בלבת הזה בהר לך

 הרמב״ן מדברי באתנו זאת כל .הזה בהר אותי בעבדם
 מהה שנכיינו אלא / החבר דעת על לשכיתנו המסכימים

 שיתבאר כמו שלחתיך אנכי כי האות לך וזה בביאור
הי :שבהם במקום עליהם עינך אה בשומך לך אל  ו

ם הי ל א י ה ו  המאמר בראשית לך קדם כבר .וכו׳ כנ
 למה הביאור מוצא ומשם ,ולדיין למושל תאר שאלהיס

ם. יסדרם יתב׳ הוא כי שאמר היג באמר! אמנם וינ
 צריכיכ הפועלים הכהות שכל בעבור כנוי שהוא
 הרמב״ן שכתב מה בענינו כן גם שהכניס אפשר !אליו

וכו׳ כלם הכחות בעל ר״ל שאלהיס בראשית פרשת
י :א׳ סי' כמוזכר נ דו א ם ו י נ ו ד א הו ה מו  להיותכ .כ
 ק אחרי אמנם והממשלה. האדנות בענין קרובים

 בלתי כשהוא יו״ד נו״ן דל״ת אל״ף שם על לדבר ישוב
.בענינו ויאריך ,למדבר כנוי נעה ביו״ד רק סמוך
ה עם והנה בשמות סדרו שכוון לומר בידינו סו

ר צ ד או מ ח נ
הי אל ם ו הי ל א י ה  בתהלה ביאר שכבר היות עם ר׳׳ל .כנו

 וקמץ הכחוש מן בכח למושל הואר אלהים שם כי המאמר
 ,האלהים שבאלהי הרכוי מן יקשה עכ׳ז ,אלהיס נקרא כולם

ת, בכל המושל על שר׳ל שמאחר  אלוה שיאמר ראוי היה הכהו
ם,  כמו כנוי שם זה שגם אמר לכך .האדונים אדון וכן אלהי

 לרנוי כנוי אלהי כך ,הכהות לקבוץ כנוי שהוא אלהים שם
 אחד לכל ומנהיג מסדר והוא ממנו היוצאים הפועלים הכחות

ני :ואחד אדו ם ו דוני א הו ה מו  וזה ,בביאורו לו דומה .כ
פ' הכתוב שאמר  האלהים אלהי הוא אלהיכס ה' כי עקב) (
ר אל א.בל :וגו׳ הגדול האל האדונים ואדוני גז ת נ לו אי  .מ

 אילותי כמו ,ואומץ כח לשון שהוא אילות מלשון נגזר אל שם
ס לעזרתי לי ה ת גז׳( א): ו מנו כ׳ מ או ו צ ל י ת. כ הו כ  שכל ר״ל ה
 רצוני ,מכהו ונפעלים ממנו כחם מקבלים הם שבעולם הכחות

 יתב׳ שהחל מה הוא כחס אך בעצם כח שום מהם באחד שאין
 שום בגרזן שאין העץ, בו שחוצביס הגרזן כח כמו אותם, מניע

 כלי רק אינו והגרזן החוצב מכח בא הכל רק עצמו בפני כח
ד  כח שוס ואין הכל בכחו מניע האל'יתברך כן החוצב, גי

א ;ה׳ כח מבלעדי בעולם הו ם ו מ ת מרו מו ד ת ה ם מ  .לה
ת׳ אליו דמיון ואין ערך אין  בין דמיון ואין ערך שאין כמו י

 אס בו החוצב על הגרזן היתפאר וכמש׳ה ,החוצב ובין הגרזן
ה על המשור יתגדל שעי פו(י ) מני  האל זה אחר נאמר ולכך .י׳
 והוא יתברך ממנו מסודרות ההנהגות ■שכל מלבד ר״ל ,הגדול
היג  כולם כי ,תנועה כח מהם אהד בשום אין ,כולם את מנ

 :בקרבם תנועה רוח הנותן יתברך כחו לולא מתים כפגרים
שר כ ר ו מ ך מי לו מו ם כ ץ באלי ל. קבו  של רבים שלשון ר״ל א
 בכל אליו ודמיון ערך שאין ואוימר ,הכהות כל קבוץ הוא אלים

 ;ואשוה תדמיוני מי אל כמו ,הפלאה בלשון והוא ,הכחות
ש קדו י ו ו א כנ הו ש ש ד ק ם נ מ מרו  פירשו המפרשים הנה .ו

 קדשתיך בי בי הגש אל כמו ,רחוק לשון הוא קדוש שלשון
 תדמיוני מי אל שנאמר וכענין ,רחקתיך ר״ל ,ס׳׳ה) (ישעיה
) (שם קדוש יאמר ואשוה  ר״ל נ״ז) (שם וקדוש מרום וכן ,מ׳
ת מדד. :ומובדל רחוק דו מ ם מ אי רו ב  גבור חי כמו .ה

אם :ודומיהם קרא ו ם י ה א ב ה דרך הו ר ב ע  ומה ר״ל .ה
 לא והתואר השאלה דרך על רק אינו המדות באלו נקרא שהאל
:פירשתי ושם שני ממאמר ב׳ בסי׳ בזה האריך כאשר ,באמת

על ו

פי על הנה עד המוזכרים ס נפשו אה נושא הוא שאליו קל״ו במזמור סדרן פי ע. הנה עד זמוזכרים  וזה שמה, כמכוחר ע׳ סימן בשני ג
 ואח״כ וגו׳ האלהיס לאלהי הודו אליו והקרוב , עצם שס והוא וגו׳ עוב כי לה׳ הודו תחלת קדשו דבר זכר כי

, האדונים לאדוני הודו ו׳ ג  מול מחברת^אל שלעומח לומד הנכה כי המאמר בפתיחה העירותיך כבר אעפ״כ ו
ה פניו הוא ה׳ כי עקב) (פרשת מרע״ה מאמר הי  וגו׳ הגדול האל האדונים ואדוני האלהיס אלהי אלהיכסי
ה ובכן ם נכלל בסמוך שיזכיר אל שס יהי ל :דברנו כאפר הזה בסדר הוא ג ב ל א ר א גז ת נ לו אי  שהוא מ

ק, מענין א י״ז): (יחזקאל לקח הארץ אילי ואת כמו חוז הו ם ו מ רו ת מ ו מ ד ת ה ם מ ה כו׳. ל כצורנו לא כי ו
בסמוך שיזכיר למה זה והקדים .כלל התדמות עמו להם אין ממנו נמשכים כחותם כל היות שפם ,צורם

ר הדבר וכשר מ ך מי לו מו ם כ לי א ץ ב בו ל ק  ואמר .לבינם בינו ההדמות סלוק על מורה להיותו ,א
בהיותו כי לנו ביאר כן על ,מאחד ליותר אל שם ליחס ראוי בלתי היותו יחשב אדם לב כי־ ,הדבר וכשר

ש :כלל גנוה שום בזה אין שקדם כמו חוזק שענינו מאימת נגזר דו ק י ו ו נ דברו היה בזה כיוצא .וכו' כ
ם נקדש :קדוש אתה ברכת אצל ז י סימן כפי־ישי מ רו מ ו ו ה נ שי ת ש ה מ מ או ישעיהו למאמר כיון .וכו׳ מ

במקום ,
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 והטעם ,תכלית אין עד קדוש קדוש קדוש ישעיהו שמע כן ועל .העברה דרך
 (נ״א ״ישכון אשר העם מטומאות מאומה משתשיגהו ומרומם נקדש שהוא

הם. כבודו ישכין) שא; רם כסא על אותו ראה וכן ביני  ויכנה) (כ״א ״ומכוין ונ
, בגשמים שיתלה ממה דבר בו יתלה ולא יתגשם לא אשר הרוחני בקדוש

ויאמר
יהודה קול

מקוס ט שפתים טמא איש כי ההוא ג  עס וכחוך אנ
א :יושג אנכי שפתים המא ״ (נ ן בוי מ ה) ו כנ ש וי דו ק  ב
 יכנה או מכוין הנזכד ישעיה כי לומר הכונה .וכו׳

 :הרוחני אל השרפים, כקריאת שם לו המוזכר בקדוש
ר ש א א ם ל ש ג ת  לא וגם גוף שאיננו ר״ל .וכו' י

 ולא תמונה ולא תאר לא הגוף מאורעות ישיגוהו
 מעל גבוה יתברך הבורא והוא , ועיקר כלל הפעלות

 נפרד בלתו אין כי כה' קדוש אין אמנם כי ;גבוה
 התלות שום בענינם לו שאין הגשמיות עניני מכל ונבדל

 כמו גשמיים לדעתו הם המלאכים שהרי , ועיקר כלל
 עליה נגזר אשר ,שבאדם המדברת הנפש גס .שיתבאר
 ואיך באמרו; גשמית בלתי היותה פ״ט סי' בראשון

 מבריאותיו קצת מרוממים ואנחנו מהגשמות נרוממהו לא
 וכו'; באמת האדם היא אשר המדברת כנפש מהגשמות

ס  במופת אצלו שנתברר וכמי באמרו מ״ג סי' בשלישי ג
 גשמית שאינה בעבור הג; כלות אחר הנפש עמידת

, כו'  ממה דבר בה מהתלות היא גם תמלט לא ו
 נפשו חי בעודנו היה האדם הן כי ,בגשמים שיתלה
 ונפשי יפריד המות אשר כן אחרי וגם ,בגופו קשוחה
כי ;בגוף ההתלות יחס ממנה יסור לא נמלטה כצפור

נחמד אוצר
ל ע ע כן ו מ הו ש עי ש ש י ש קדו ש קדו ד קדו ת. אין ע לי כ  ת

) (ישעיה  על יושב ה׳ את ואראה עוזיהו המלך מות כשנת ו'
גו׳ ונשא רם כשא  קדום קדוש ואמר זה אל זה וקרא עד ו

כו׳ קדוש ושמע .קדוש  מהשר שאין שלפי ר״ל ,תכלית אין עד ו
 כאילו הרי ,קדוש קדוש קדוש ענו כאהד וכולם מעלה לגדודי

 ומרומם נקדש ר׳ל או .קדוש קדוש קדוש תכלית אין עד שמע
ם :תכלית לבלתי ע ט ה הו :הענין זה כיאור ר״ל .ו ג שי ת ש  מ

ם מטומאות מאומה ע  ענין הפך קדושה שענין כמו ר׳ל . ה
ה, א מ טו ם, ממקרי ומובדל ■*רחוק יתברך הוא כך ה שמי  וזה הג

 שפתים טמא איש כי נדמיתי כי לי אוי ואומר אח״ז שאמר
 קרון איש ר׳׳ל ,יושב אנכי שפתים טמא עם ובתוך אנכי

 אדם בני מנהגי עם נקשר והוא השפל בעולם ושוכן מחומר
שר ;הגופים וצרכי שכון א דו י בו  כבודו ששכינת אף ר״ל .כ

 מכל רחוק הוא עכ׳ז ,הזה השפל עולם אל מגעת והשגחתו
ר: בשום י אליהם מלהשתוות רחוק ב כן ד אה ו תו ר  על או
א א רם כס ש נ  רוממות אבל מקום רוממות לומר רוצה שאינו .ו

ן :והמדרגה המעלה כוי מ ש ו קדו  :קדוש במלת הכוונה .ב
חני רו ר ה ש א א ם ל ש תג  הגוף דמות ולא גוף לא שאינו .י

א : שיתגשם וא״א ומקרה שנוי ולא ל ה ו ל ת ה דבר בו י מ  מ
ה ל ת ם שי מי ש  כשום אותו לתאר אפשר שאי כלומר .בג

ר :הגוף משיגי ישיגוהו ולא הגוף מהוארי הואר מ א וי
ש קדו

 אז המתים בתחייה בגודלו תנוח אשר הימין קן עד אליו ותשוקתה אהבתה כמות ועזה תאבל עליו נפשו
פרדו, ולא חבה ברוב יחצכדו ת ר, כל לנו. בהמול חמים יהיו יחדו כי י מ  יתחדש נכון ורוח טהור ולב חו
 אומר גזרו החוקרים וגדולי .י״ג סי' סוף בחמישי דברו ע״פ הנפש הצלחה הגוף כחוח ימנעו ולא בקרבנו

 מספרי רבוי להבחין לנו יתכן ,הראשון משכנה אל לשוב בהשתוקקה המות אחר לנפש אשר הזה ביחס כי
 לא ובלעדיו החומר הוא המספרי והרבוי הפרטיות סבה כי שמעת ואתה ידעת אתה כי .האנושיות בנפשות
 עלה מהן האחת אץ כי הללו, בנפשות שוה איננו וזה ועלול, עלה דרך אם כי בנבדלים הרבוי ישוער

ק נפרדות היותם שעם באמרנו אך ,לחברתה תי פו  ,כאמור אליהם להתחבר תשברנה ולהן תעגנה להן מגו
רי. הרבוי בהן ישלם ובכן בפעל, ההחמברוח במקום להן הוא הזאח התשוקה יחס הנה ס ומזה המספ  כן ג
 למשוב ואין ,ונעים נחמד חביב טבעי דבר הוא האדם גוף עם הנפש חבור שהרי , החחיה ענין להכריח רצו
 מחוברת היותה בה יצדק ואם ,השמים רקיע פני פל בהכרח למקומה חון האבן כעמידת הכרח צד שום כזה
ה, מצד ע ב ח, צד על אס ט נפרדת היותה בה יצדק לא ט הכר  מתוקן א"כ , לעולם יתמיד לא וההכרח ה

 נפרד עצם היא שהנפש מ״ג סי' בשלישי שזכר sמר בעיניך יקשה ואל .לאדם התמיה באמהות להאמין ומקובל
 שאין זה על להשיב יש אמנם כי ,גשמיים והמלאכים גשמית בלתי שהנפש נאמר ואיך ,כמלאכים מהגוף
 דברו היה כי נאמר או והרוחניות. הדקות מצד כמלאכים דברו היה העברה דרך רק צד מכל צודק הדמיון

 אחר הנפש עמידת במופת אצלו שנתברר וכמי באמרו נפשו אס נשא להם אשר הפילוסופיס דעת על שם
 שם אמרו אחרי כי י״ב, סימן בחמישי בשמם שזכר המופת אל ורמז ,וכו' גשמית שאיננה בעבור הגוף כלות

ד וכו׳ הכפש עצמות וממופתי  המלאכים בתוארי מתואר בעצמו עימד עצם שתהיה אלא נשאר ולא אמרו פ
, האלהיים ועצמים כו' , אליו צריכה ושאיננה מהגוף הנפש הפרד על הראיות ומן אמר ו כו' . ו כ ״  אלא ע
 המזג שיהיה דבר של וכללו ,באמרו עצמו בלשון עמנו ידבר ששם כ״ו סי' בשני עצמו הזה הלשון לו שמצינו

 בהם שנאמר ,המלאכים לעצם קרוב נפרד עצם היא אשר המדברת הנפש הנהגת לקב^ ומזומן מתוקן כלו
פן .ע״כ ,איתוהי לא בשרא עם מדרהון די א  שתהיה רחוקה ולא היא נפלאת לא כי ולומר לחשוב וארד ו

 בראשון ודבריו ,המלאכים אצל המוזכר הגשמיות מעין רוחני דק גשם בעלת החבר דעת על האדם נפש
 הרהיבוני הם ,שמה כמבואר אפלטון וכדעת ,וכו' באמת האדם היא המדברת שהנפש באמרו פ״ט סימן

באמת, האדם כל היא האדם שנפש האומר אפלטון דעת לפי שהרי ,משמרים זאת בדעתו לקבוע עוז בנפשי
ואץ
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ת זרעו, בהמון ואחריו בו הדבק האלהי לענין בנוי ישראל קדוש יאמר‘  דבקו

 אלהי שיאמר •מירצה מי לבל מותר ואין .גגיעה דביקות לא ,והנהגה מחשבה
 אם בי אותו יאמר לא האמת דרך על אך ,הקבלה בדרך העברה דרך אלא וקדושי

 ה׳ פני את נא חל לנביא אמרו כן ועל ,האלהי הענין בו שידבק הסיד או נביא
,העם מן המלך ערך האומות מן ערכם שיהיה הזאת באומה היתה והבונה .אלהיך

כמו
נחמד אוצר

ש  על ישראל קדוש פעמים הרכה במקרא נאמר .‘ישראל קדו
 שום לו שאין רוחני דכר הוא קדושה שענין היוח עם הש׳י,
 קדושהו והרי ישראל קדוש יאמר ואין הגשמים, אל ויחוס דמיון

י : אדם כני שהם הגשמים אל מהיחשח ו הי אענין בנ א א  ה
. ו ב ק ב ד  אכינו ביעקב הדבקה אלהית לשפע כנוי השם זה ה

 (ישעיה יעקב קדוש אה והקדישו שנאמר וכמו ישראל, הנקרא
ריו ;כ';י) ח א מון ו ה רעו ב  קדושתו נדבקה ואילך וממנו .ז
ת :שמו על ישראל נקראים והם זרעו שהם כולו בגוי קו ב  ד

ה ב ש ח ה מ ג ה הנ  ר׳ל מחשבה, דבקות רק אינו זה ואך . ו
שwלד פרשיית השנה.ה א ;מלב בדרך דייכ ת ל קו ב ה ד ע גי  .נ

ה, יצוייר לא רוחני בדבר ואולם בגשם רק יתכן לא זה כי ע  נגי
 חלק דבוק בו יאמר ולא כמקוס נתפס אינו הרוחני אמנם כי
אין :הלק אל תר ו ר וכו׳ מו מ א הי שי ל שי א קדו  .וכו׳ ו

 שאין מאחר ,יחיד בלשון וקדושי אלהי שיאמר מותר אין ר׳ל
 יתכן לא ולכן ,והנהגה מחשבה לענין רק אמורים הדברים
 לבדו פלא בדרן ■אוהו מנהיג יה׳ שהשם מי רק אוהו שיאמר
 והוא בו דבק שה׳ האות וזה , המבע מקרי מכלי אותו ושומר
 זה יאמרו לא אדם כני שאר אמנם .מופלג השיד או נביא

 מאבותינו שקבלנו בדרך כלומר ,הקבלה בדרך העברה דרך ר־
 משדד הוא ככלל ולמען ,ישראל בני בכלל ודבק אלהינו כהוא

ת, בהיותנו אף הגיבע ומשדד המערכה  שיאמר לא בגלו
על :כפרגי בו דבקה והנהגתו שמחשבתו רו כן ו מ א א בי  לנ

ל א ח ת נ ך ה' פני א הי ל א ,א ) (מ/ ג  אל ירבעם שאמר י׳
ו' נא חל מיהודה הבא האלהים איש ג  ובאמח אלי. ידי והשוב ו

 ובודאי היה עגלים עובד ירבעם כי כך כל ראיה זה כאין
 ראיה אך .אלהיך ה׳ פני את נא חל לנביא שיאמר צריך שהיה
 ושם ,הנביא ישעיה אל ששלה יהודה מל־ מהזקיה גדולה יותר

 גמור שצדיק חזקיה שאפילו הרי ,אלהיך ה׳ ישמע אולי נאמר
 מפני ,אלהינו ה׳ אמר ולא לבדו לנביא האלהות ייחד היה

ד. ;לבדו הנביא מדרגח היא שזאת הכוונ תד. ו מד. הי או  ב
ת א ה כמו כי ר״ל .וכו׳ הז  בני בערך לבדו הנביא שמזיג

ת׳ השגחתו אליו לייהד עמו  מושגחת האומה שכלל היות עם ,י
 אומות שאר נערך האומה כלל מדרגת כן כימו ,יתברך מאהו

 קדוש נאמר כן ועל ,ביחוד אליהם השגחתו שמיחד העולם
 :העולם כני כל על מרחפת פניו וישועת שהשגחתו הגם ישראל,

מ^ך ערך ם טו ה אחר נמשכת האומה שהצלחת כמו כי . הע
הצלחת

ת־ה קול ה י
 תשתמגז נו אשר כלי הוא אכל ממנו חלק הגוף ואין

 מורכב האדם כי שסובר ארישמו כדעה לא ,הנאש
ה גשס הגוף, והוא ומחומר הלורה והיא מנפש מ ד  יזנף נ
 שכחב וכמו ,ונצחי דק המדברה הנפש הקשר בו אשר

 ,גופים שני לאדם לו יש כי מיראנדולאנ״ו הפיק״ו
 דרך בעלי קראוהו אשר ובהיר נצחי מהם האחד

 הנפש בחיים השימהו אשד והוא שמימיי, מרכב אפלעון
 אל מעוחד הוא והאחד אמצעי, שום בלי המדברת
 מארבעת מורכב בשר לעיני הנראה והוא ,ההפסד

. היסודות כו' ר, בדעת נאמר כה אם והנה ו ב ח  ה
 פ״פ סימן בראשון דן אשר והומר קל דין שנבין ראוי

 מרוממים ואנחנו מהגשמוח נרוממהו לא ואיך באמרו
 היא אשר המדברת כנפש , מהגשמות מבריאוהיו קצה

, באמת האדם ' ט  ליה דאית כורפון רבי דרך על ו
 ראיותיו כח ויהיה ,כנדון להיות הדין מן לבא דיו

 כנפש מהגשמות מבריאותיו קצת מרוממים אנחנו שאס
 רוחני דק גשם בעלת היוהה עס אשר וכו', המדברת

 העכור הגשמיות מן הנשא עתה תרומם עתה כאמור
 ספק בלי אשר יתב׳ לבורא וחומר קל השפל, הגופני

 שאמר ומה ואביזרייהו. הגשמות עניני מכל נרוממהו
 נפרד עצם אבל גשמית איננה שהנפש מ״נ סי' בשלישי
 ,כאמור כ״ו סי' בשני שזכר מה עם כמלאכים מהגוף

ם, מוגבל אינו שהשכל בסמוך שיאמר מה ועם קו מ  ב
 מהגשמיות נפש של טהרחה סל להתבאר כן גם יוכל

 של דוגמא מעין רוחני דק גשם בעלת להיותה ,העכור
 סימן שיזכיר מה כהוגן יפלה ובכן .כמלאכים מעלה

 הרוחניים המלאכים נבראים ממנה הקדש שרוח כ״ה
 לפניך נחחי ראה .הרוחניוח הנפשות מהמברוח ובה
 מוליכים בה לילך רוצה שאתה ובדרך דרכים שני בזה

ר :בעוג בחור לדעתך חוקך מ א ש וי דו ל ק א ר ש  י
י ו ריו וכו׳ כנ ח א ן ו מו ה עו ב ר  הצרוף הוא ,וכו׳ ו
 לעולם היא אות ישראל בני ובין יתברך בינו אשר

ק ואמר . למעלה כמוזכר ב ד ו ה אבינו ישראל על ,י
 סימן ברחשון שזכר כמו , שגמה מעתו שהיחה הזקן

 חסידי אלא אמר י״ז סי׳ ובשלישי וכו׳, האלהי צענין ראויים כלם שבעים י״ב אביע יעקב שהוליד עד נאמרו מ״ז
ט׳ האלהי הענין עליהם וחל קהל שבו כן ואחר יעקב ועד מקדם יחידים היו אדם בני שבה דבקות ;ו  מח
 דביקה רק ,בגשם גשם מגע ע׳׳י במתניו אזור איש ידביק כאשר שאיננו הנזכר הדבקות ענין ביאר .וכו׳

ה בדרך ;הפגר.יית שכלית מדעית ל ב ק  הוא כאילו לעצמו פייחדהו לא ,עליו אלהותו מקבל היותו לענין .ה
ט׳ אותו יאמר לא האמת דרך על אך וז״א .לשנינהו מעון  בכורים במקרא סמרו ביארו זה דרך ועל .ו

 ,וישלה} ישראל(פ' אלהי אל המזבח שם יעקב שקרא מה אך .הכי^ן אל כבוד דרך ,אלהיך לה׳ היום הגדתי
 החת יצוזק ופחד ואמר סי, בעודנו אביו יצחק על מלייחדו נזהר שהרי , החמת דרך על עליו שמו ליחד כיון לא

 רש׳׳י שבאר וכמו ,הגלו־. יבלר דרך ע; 1ע;י: אבל .ויצא פרשה רש״י שם ככתב וכמו ,יצחק ואלהי אמרו
ה :ע״כ ,ישראל ששמי לי לאלהים הוא הקב״ה הוא חל שהוא מי כלומר באמרו נ בי ה ה ו ת ה הי מ או הזאת ב

וכו׳
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ם. אני קדוש בי תהיו קדושים שאמר כמו כ הי ל א  באל״ף הנכתב אדני אבל ה׳

אל שירמזו יש כי ,צד מבלתי לצד הוא הרמז כי ,אליו כרמז הוא יו״ד נו״ן דל״ת
הדברים

יהודה קול
. כו׳ אר הואיל קדוש• מלס ביאור על עומד עודגו ו  ג
^ קדושים מנין הי ה היסה כי ה סנ  ערכם להעלות ה
ס על הקב״ה המלך כערך הסוסות על ל :ם:ו.לתו ע ב  א

י נ ד ב א ת כ נ ף ה ״ ל א ת ב ״ ל  שניאר מה כלפי .וכו׳ ד
 האדונים שאדוני באמרו בסמיכות הזה השם ענין למעלה

 עמנו לדבר בבואו עתה הן ,האלהיס אלהי כמו הוא
ם למדבר בכנוי רק סמיכות בלא הוראתו משפט על  ע

 בעבור כן שאמר או .וכו' אבל אמר ̂ היו״ד הנעת
 בשאר נהיה לא כמוהו אשר הזה בשם שנתחדש חדוש

 יושלם לא השמות יתר כי וזה .הנה עד שזכר השמות
 ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנכבד הפס אל ידס על הרמז

 אל״ף בשם סנולה הוא רק ,למעלה המוזכר הנודע
 הרוחניות צורות לעומת הנביאים יתנשאו בו אשר דל״ח

 אל הרמז יתעלה ידם ועל ;בהשגתם להם הנראות
 באמרו א׳ סי׳ שזכר וכמו ,שם הזורח האלהי מיצון

ת, אליו רמוז נודע הוא ה״א יו״ד שם כי מדו  ב
 יתכן לא זה זולה השמות כל אמנם .שמה וכבאורנו

 מצד רק עצמם מצד מיוחד דבר לשוס הרמז בהם
 ה״א יו״ד בשם הנרמז ההוא הנודע אל כונהנו יחוד
 אדנ״י אבל אמר כן על .כאמור אדנ״י ע״י ה״א וא״ו

 .וכו׳ אליו כרמז הוא יו״ד נו״ן דל״ת באצ״ף הנכתב
 שוה וכאילו המדבר, בכנוי בא לבדו השם שזה ר״ל
 ,לעומתו ומתנשא אליו רומז ממולו יושב והוא לנגדו ה'

הרמיזה וטעם אלהיס. מלכי הוא אתה ואומר משבח

נחמד אוצר
מ5ה  ,המלך על ראשונה ובהנחה בתחילה והשגחתו המלך לו

ם פלגי וכמ״ש ,האומה לכלל מושפע והרע העוב ידו ועל  מי
 בשלמה שנאמר וכענין ,יענו יחפון אשר אל ה׳ ביד מלך לב

גו׳ ברוך המלך  באהבת ישראל כסא על לתתך בך חפן אשר ו
 תלוי האומות הצלחת כן כמו ,׳)י (שם לעולם ישראל את ה׳

מן ,ראשונה בהנחה יתב׳ השגחתו המקבלים ישראל בהצלחת  ו
לם, בני לכלל מושפע ההוא העם  באחרית והיה וכמ׳׳ש עו

גו׳ ה׳ בית הר יהיה נכון הימים ם כל אליו ונהרו ו ' הגוי ו ג  ו
ה הגוים בין ושפע ונאמר שעי ם :ב׳) וגו׳(י שי ו קדו הי  כי ת
ש י קדו ם ה׳ אנ כ הי  ס ,נפשותם ישמרו שהמה ר׳׳ל .אל
 מן מובדלת רוחניותי שקדושת כמו אלהיכם ה׳ אני קדוש

 עליכם והשגחתי שמי קורא שאני ,אתם תהיו כן הגשמיים
ל : ראשונה בהנחה אלהיכם ה׳ שאני ב ״י א ב אדנ ת כ נ  ה

ף ל״ א כו׳ כ ס שם ענין ביאר והנה .השמות לענין חזר .ו י׳  הו
 ענין לבאר חזר ועתה .י־ו״ה ונכתב אדנ״י נקרא שהוא ב״ה
 תואר והוא אדנות מלשון והוא , דל׳ת באל׳ף הנכתב אדנ״י שם

, האדון פני כמו ,בה״א•הידיעה שמרומז אדון משם ונגזר ׳  ה
בר, שם אינו הידיעה ה׳ עליו שתפול ומה םכמדו  נראה אך עצ

א :העצם שם על כמרמז מז הו ר ליו כ  שס במו עצם שם אינו .א
 ,דור כל להנהיג.בחכדו אלינו המושפע אדנותו רמז רק ,הוי׳׳ה
 נקרא ולכך ,בשם נקרא אותנו המנהיג הזה והכח
 ד (שופעים V’’?! בי אליו ויאמר כמו זה, בשם כן גם מלאך
מז כי :ע״ו) ר א ה צד הו תי ל ל ב ד מ  דמיון שהוא ר״ל .צ
 אדנ׳׳י שם קורים שאנחנו ואף ,אחר מצד דמיון ואינו אחד בצד
ש כי :אותו המשפיע ההוא לכח רמז רק אינו המקבל לכח י

מזו ר שי

ה, דרך הוא במקום מוגבל הבלתי יתב׳ אליו ר ב ע ■ ה
א הרמז כי וז״א ה .וכו׳ צד מבלתי לצד הו סנ ה  אצל מורגש נברא דבר באמצעות הוא ית' אליו שהרמז ו

ה׳ מאתו מונהג ההוא והדבר ,המשיג  ,דל״ת באל״ף אדנ״י באמרו המשיג יתנשא ולעומתו ,אמצעי שוס בלי י
הו שתהא רק ,הנברא ההוא הדבר אל מגמתו תכלית שיהיה לא  אשר יה׳ הבורא אל לרמוז ידו על מתעלית סנ

ה, דרך למשכן ההוא המקום לו יוחס ר ב ע ר הדבור יהיה כאשר באמרו, אח״כ שיורה וכמו ה ב סד  אלהי ע
שיוגבל מה אל ורומז ,מושלי אתה אדוני אומר הוא כאילו יו״ד נו״ן דל״ת באל״ף אדנ״י יאמר אליו שרואזים

ם בעל כתב זה ומעין .ע״כ ,וכו׳ העברה דרך במקום שיש והכלל .שמה יעויין כ״ח פרק ב׳ מאמר העקרי
 אל הרמז הוא והשני ,לקראתו הנצב הנברא ההוא הדבר מול אל מכוין בהיותו האחד .רמזים מיני שני כאן

 ומושלי אדוני אמרו ייוחס ואליו צופות, העיניס כל אליו כי הרמז עיקר והוא בקרבו, השוכן האלהי הניצוץ
ת, לפי מ א ס. מלילה ולפטרון לאדון נברא דבר עליו מקבל זה היה אחר באופן כי ה מ ה אבל ו הדבר הי

כבוד נקרא מה במצוע יתברך אוהו רואים שהיו למעלה וכאמרו ,אליהם נראה ה׳ כי לנביאים ראיה ההוא
 מאצלו עמם שהדבור להם ראיה שהיה ממה זה חולת הקשת ומראה והמונה וצלם וענן ואש ומלכות ושכינה

 בעגל ישראל כונת כי צ״ז סימן בראשון זכר בזה ובכיוצא .וכו׳ ה׳ שקראוהו ויש ,ה׳ כבוד אותו וקוראים
ס התנשא שממנו כדי אליו להקביל היהה ת  להם שיעד למה מצפים ישראל בני שהיו לזה והקדים , לשמים סנ
 האש ועמוד הענן עמוד מקבילים היו כאשר ויקבילוהו אוהו שיראו האלהיס מאת ענין להם שיוריד משה

 אמרו עד ,וכו' לאלהיס נכהו ומשתמוים אוהו ומגדילים גמקביליס אליו מביטים היו אשר ,ממצרים בצאתם
, אלהיהס נפלאות כשיספרו אליו להקב-יל להם מונח שיהיה וכו׳ נגדו יכונו מורגש נעבד שבקשו כו׳  וכאשר ו
 אדם רצון ולא מקרה מבלי האלהיס בחפץ היא אמנם שתנועתו יודעים שאנו דבר ובכל בשמים עושים אנחנו

 מצות מבלי ורצונם בידם שעשו מה על אלהי ענין ושימסו עליהם נאסר אשר בציור היהה וחטאהס ,טבע ולא
 רוח הנקרא הרומני הדק הגשם מן שמצטיירות באמרו ד׳ סימן בשני תמצא זה ומעין .ע״כ ,וכו׳ האלהיס
, כבוד הנקראות הרוחניות הצורות הקודש, ^ הר על ה׳ וירד כמו בלבד, ה׳ העברה ע״ד ונקראות ה׳  סיני

כ. ויתברר ,שיבא כמו נאותים משלים ע״י הקוטב זה על סובבת היא הומה עד הזאה הפסקא כל והנה ע״
לי■
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 ויאמרו השכל אל ירמזו כאשר ,ראשון שמוש לו המשמשים מאתו הנפעלים הדברים

ה,ויאמרו או בלב שהוא  מה אל באמת רמז ואין ״ הלזה השכל או הזה השכל כמו
 הוא ההוא, השמוש לשכל משמשים האיברים שכל פי על לאף ,במקום נגבל שאיננו
ה, או הלב במצוע  אל רומזים כן .שמה שהשכל אליהם רומזים הראשונים וכליו המו
 אמצעיות אהרות סבות מבלתי גרידא בחפצו משמש כלי שהוא מפני ,השמים

ט . ד י נ בי
יהודה קול

 ויציז יחראה ידו פל אשר הזה המצוע שאל מדעתו לך
ה/ הענין אל  אל״ף שם כזכרם רומזים הנביאים היו ה
ת' אליו הרמז מהפלה היה ממנו אשר דל״ח ,זולת לא י

ה וכאילו  הוא שהרי לו, חלילה ונגדר נגבל שם הי
 הלך סלף הגשם כי ,מקומו עולמו ואין עולם של מקומו

 דרך אליו שהרמז אלא .מקום יקיפהו ואיך ממנו לו
 משמש כצי המורגש ההוא הדבר להיות כאמור, העברה

 וזהו .ביניהם אמצעיות סבות מבלתי נלכד ית׳ בחפצו
 אין האמת לפי כי ,הדמיון בכ״ף ,כרמז אמרו ענין
 משך ונושא שהולך וכמו ,במקום יוגבל שלא למה רמז

אזן, את לשבר נאותים במשלים הביאור  והברור ה
 רווחא וממילא .לאחרונה שיהיה המלך משל שבהם

 לעבור שראוי אלא ,שהקדמנו הזה הכלל ע״י שמעתא
 החבר מדעת יראה והנה .וללבנם לבררם פרפיו על

 מצוע ידי על יתב׳ אליו רומז דל״ת אל״ף שם שהיה
 ראיה ההוא הדבר והיה ,לבד ית׳ בחפצו משמש דבר

הב' מאצלו עמס שהדבור לנביאים למעלה. כמוזכר י
ס אדם בני וגם  נבואה למדרגת הגיעו שלא איש בני ג

 מענין באמונתם גבלו אשר אל אצלם הרמז בו יהיה
 למעלה כאמרו ,אלהים מראות הרואים ההם הנביאים
ה׳ ,אותם בהאמנתם מהם המקבלים העם וקראוהו

 העין כמראה היא הרי הנמשכת והקבלה .ע״כ ,וכו׳
היו העם כל כי ועוד .כ״ה סימן בראשון שזכר כמו

ר צ ד או מ ח נ
מזו0< ר ל י ם » רי ב ם הד לי ע פ תו הנ א ם מ שי מ ש ס /5ו לו ה  ו

ר באיזה הפופל סכח שיקרא מצאנו הזה כדמיון ר״ל  שם מל דג
ש :ממנו הנפעל שהוא הפעולה המקגל הדבר מו שון ש א  .ר

 עוד ישהלשלו הפעולה המקכל הזה הנפעל שמן שמפני ר״ל
 הראשון הנפעל גין להגדיל כדי הנה ,ולמעה ממנו יפמלים

 הכח שם על הראשון הנפעל נקרא ,שאמדו הנפעלים ובין
ר :שם מוגגל הוא וכאילו ,הפועל ש א מזו ב ר ל י ל א כ ש  .ה

רו :האדם נשמח די׳ל מ א ל וי כ ש ה ה  גה״א מרמזים .הז
ו :לפנינו ומוגגל מוגדר הוא כאילי ,זה ובלשון ?!דיעה נ אי  ו

מז ת ר מ א . ב ׳ ו כ ר על לרמז יתכן לא האמת מצד ז  אס דג
ט  מצד או הראיה מצד או האדם בדמיון ונתפס מובן אי

תו, מקום כגגלח  הוא השכל שהוא האדם נשמת ואילו מניי
מניי  והמקום ,הגשמים ממקרי מקרה גשום להגבילו וא״א מ

 נקרא ואינו ,חושים ושאר הראוה וכ״ש ,הגשמים מקרה הוא
ם :העברה דרך רק לן ם שבל אע״ אברי  עם ר״ל .וכו׳ ה

ע :השכל את משמשים האברים כל שגם היוח צו מ ב ב ל  .ה
ליו הלב: גאמצעות כ ם ו שוני א ר . ה ׳ ו כ  הכלים על עכ״ז ו
 יש ,הפילוסופים דעות לפי המוח או הלב שהם הראשונים

 גשם עליהם רומזים ,המוח וי״א בלב משכנה -*הנשמה אמרו
כו׳ ליה כדאית נמר הש״.. ם בן :ו מזי ל רו ם א מי ש  בענין .ה
 ושמי שהשמים אף בשמים אלהים נאמר אנחנו יתברך לבודו

 הוא שהשמים מפני ורק ,גופות שהם יכלכלוהו לא סשמיס
י :השפל עולם אל הפעולות ירדו שממנו הראשון הנפעל נ פ  מ
א הו לי ש ע כ מי ש צו מ פ ח א ב ד רי  הגופות הס השמים .ג

הראשונים י

 ולהם ,בסמוך עוד ויזכרנו צ״ז סימן בראשון שזכר כמו אותם מקבילים שהיו והארון והענן האש עמוד רואים
ת' בחפצו משמשים הם גם להיות זה בשם מכוונים היו  מכללם השמים שגם אלא עוד ולא .שיבא כמו לבד י
 יזכיר כאשר גרידא בחפצו משמש כלי היוהם בקבלה או נבואיח בידיעה קיימח אמונה לו שנתברר מי אצל

ל לשמו מוגש מוקפר וזמן מקום בכל זה ובאופן .בסמוך ח  וראה .הקדמנו אשר הדרך על אליו הרמז לכוין י
ה המורגש האלהי הדבר כאשר כי ובחן  נאמרו ,שם הוא הזורח יחברך עצמו השגת על הנביא אח מעיר הי

 בקריאח מפינו יצא אשר הדבר יהיה כן ,׳ית מאצלו עמם שהדבור לנביאים ראיה ההוא המצוע שהיה למעלה
ח, שמו טין בו אשר הוא דל״ת אל״ף שם הנה כי ה  שקדם כמו זכרי וזה שמי זה דרך על ,ה״א יו״ד שם אל נ

, סימן י :כאמור ההוא המצוע הוראת על הראשונה הנחחו מצד וזה א' ז כ מ ר א ה ד הו צ  כהבנו כבר .וכו׳ ל
 היוחו מצד העברה דרך רק זה אין כאומר ונעשה ,במקום יוגבל שלא מה אל הרמז יתכן איך לבאר בזה שכיון
ש כי באמרו שביאר מה והוא ,הזה ברמז יחנו נכחו אשר האלהי המורגש באמצעות להם זורח ו י מז ר  שי
ל ם א רי ב ד ם ה לי ע פ ר ויאמר זה על משלו נשא האוזן את ולשבר .וכו׳ הנ ש א מזו כ ר ל י ל א כ ש  .וכו׳ ה

ה סנ ה ב משכנו ייחדו שהרי ,יקרהו הוא גם השכל שמקרה ו ל  בין הדעות בו התחלף כפי , או ב
ם, ובין הפילוסופים רו אליו וירמזו הרופאי מ א י ל ו כ ש ה ה ל או הז כ ש , ה ה ז ל  העומד דבר על רמז שהוא ה

ה ובכן .והזה הלז מלות משתי מורכבת והמלה מקיס ברחוק  עס שס הוא הזורח עצמו השכל אל הרמז יהי
אין וז״א ,שקדם מה כפי גשם בלתי להיותו מקום יכירנו שלא היות מז ו ת ר מ א ל ב ה א ו מ נ נ אי ל ש ב ג  נ

ר קו מ  בקרב השוכן האלהי הניצוץ אל שהוא ,הנזכר הרמז יובן זה דרך ועל .העברה בדרך הוא רק ,וכו׳ ב
 הזה והמשל .שיבא וכמו כאמור העברה דרך והכל ראשון שמוש לו המשמשים ית׳ מאתו הנפעלים הדברים

 שפה יקראו הדבורים כי ידענו התושיה מדרך באמרו ,לראשיתה סמוך בראשית פ׳ הראב״ע בו ימשול משול
 היות בעבור ,נוף איננה והיא גוף והלב ,לב תקרא העליונה האדם נשמת וכן ,יצאו שממנה שיראו בעבור

ה, הראשונה המרכבת הלב , נקרא רצונו עושי המלאכים ביד ה׳ מעשה כל היות ובעבור ל כ: כן  כן ע"
ל ר־ומזים ם א מי ש . ה ס'  בגי עליהם המציץ האלהי הניצוץ אל ידם על לסין השמימה עינינו נשא כי ו

אמצעי ■
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 סבות במצוע משמשים כלים שהם מפני ̂ מהמורכבות דבר אל רומזין ואין ,ביניהם
 היושבי ויאמר) (כ״א ״ואמר .הסבות סבת שהוא יתברך אליו משתלשלים אחרות
 יראת ,העברה דרך על) שיאמר (נ״א "שאמר ויש ,בשמים האלהים כי ,כשמים

 ,הענן ועמוד האש עמוד אל רומזים וכן .ירוחמו השמים ומן ,שמים ירא ,שמים
 ,לבד בחפצו משמש ההוא העמוד כי ,שמה האלהים כי ואומרים ,נכחו ומשתחוים

 אוכלת אש אל וכן .אחרות מסבות באויר הנקרים והאשים העננים כשאר ואיננו
 ותחת ,האצילים ראוה אשר הרוחנית הצורה ואל ,העם המון ראוה אשר ההר בראש
 הברית ארון אל רומזים וכן .ישראל אלהי אותה וקראו ,הספיר לבנת כמעשה רנליו

 ,בלעדיו והעדרם ;בהמצאו הפלאות הראות בעבור ;הארץ כל אדון עליו ואומרים
שרומזים ויש .הנפש והיא זולתם בו שהראות והדבר ,רואות העינים קראו באש־־

אל
יהודה קול

/ בשמים היושבי ויאמר כך אמר וז״א ,אמצעי כו  ו
 .העסרה דרך במאום שיוגבל מה אל שנרמוז והכונה
כז/ שמים יראת אמרו מזו זגדולה  הענץ אל לרמוז ו
^ בהם הדבק האלהי מו א  בשום נגבל איננו ואם כ
 שלא ומה .העברה דרך הכל רק האמת לפי מקום

 בשמים; והאלהים בשמים היושבי אצל העברה דרך זכר
ה; דרך מכלל להוציאם כן עשה לא ר עב  הוא שהרי ה

 במקום שיוגבל מה אל שרומז זה אמר יזכיר בעצמו
 אבל ;וכו׳ בשמים היושבי שאמר כמו העברה דרך

 יתירה העברה שם <המ?א שמים יראת אצל זה הזכיר
ת׳ האל שמכנים מה מצד ם; בשם עצמו י  והיא שמי

 רבה ממילה המליצה בה מחלה אשר לשונית העברה
 היותם לכלס אחת חקה אמנה אך .הקודמת מן יותר

 שזה א' סימן זכרנו וכבר .ספק בלי העברה דרך על
 דעתו היות על ראיה שהחזיקו המקומות מן אחד
 כמחשבת מלאכים באמצעות מתנועעים השמים שאין

. האש עמוד אל רומזים וכן הפילוסופים: כו׳  ו
 אש אל וכן :צ״ז סימן בראשון ביאורו קדם כבר

 ואל :אליה רומזים היו שכן ר״ל .וכו׳ אוכלת
. הרוחנית הצורה כו׳  הגשם מן המצמיירת היא ו
 סי׳ בשני שזכר כמו ;הקדש רוח אצלו הנקרא הרוחני

 הראות בעבור שיבא: במה יזכרנו וזכור ד׳
 מאמר העקרים בעל כתב .וכו׳ בהמצאו הפלאות

 שכינה שהיתה והלוחות הארון מצד כי ,י״א פרק ג׳
 ניצון כדמות האלהי הרוח מתהפך היה עליהם זורחת
 האיש על הנבואיי הרוח שורה והיה המתהפך השמש

 זכרון לנו קדם וכבר .ע״ש ;וכו׳ הכנה בו שתמצא
רואות העינים קראו כאשר :ס״ה סי׳ בשלישי זה

וכו׳

נחמד אוצר
 פ׳ מפן רק כהם הפוטלים גופות מהם למעלה שאין הראשונים

ת׳  :ובארן בשמים עשה ה׳ ספן אשר כל שנאמר וכמה בלבד י
אין ם ו מזי ל רו ת דבר א בו כ ר מו ה  כנוי ליחס רומזים אין .מ
 תחת הנמצא יסודית מארבעה מורכב גוף שום אל יתב׳ השם

י :השמים פנ ם מ ה ם ש ם כלי שי מ ש ע מ צו מ ת ב בו  ס
ת רו ח  מהם למעלה נראות סבות להם יש ההם המורכבים . א

 : יתברך אליו משתלשלים וכולם! עליונים יותר גופים שהם
ר מ או בי ו ש ם היו מי ש  הש״י; מל בכתוב נאמר זה דרך על ,ב

 ישיבה לו מיחסים הנה ,בשמים היושבי עיני את נשאתי אליך
 ישיבה תואר לו ליחס אין האמת ומצד ,העברה דרך על בשמים

 מלאכי ואפילו צבוה מעל גבוה יתברך שהוא ;בשמים כי אף
 הגוף הם שהשמים מצד ורק ;כבודו מקום איה אומרים מעלה

 שכינת אליהם מיחסים בעינינו משיגים שאנחנו הראשון
ם כי :כבודו ם אלהי מי ש  בשמים פאלהיס כאיב הזה וע״ד .ב
) הארן(קהלת על ואתה ש :ה' ר מי וי מ א כו׳ ש  עוד .ו
 יראת ה׳ ליראת שכינו חז״ל בדברי רחוקה יותר השאלה נמצא

ה׳ שמים, א ר הי ס; ירא נקרא ו  אבות מפרקי בפ״א כמ״ש שמי
 :השמים מן הנראה ה׳ מורא שר״ל ,עליכם שמים מורא ויהי
מן ם ו מי ש מו ה ח רו ת(דף .י  ומן כדרכה משמשת י״ב) ביבמו

מו: השמים ח רו צו י פ ח . ב ד ב ל  בלתי בלבד הש׳י בחפן ב
ש״י: וכין בינו אמצעות סבות נו ה נ אי אר ו ש . כ ם י נ נ  ע

 אשר המציאות מטבע עולים שהם המער להריק הארן מן העולים
 הראשונים, דמו כאשר ,השמש חום בצירוף והאויר המים ליסוד

 בכל שיש המושך כח לזה עוד צרפו יותר שדקדקו והאחרונים
 ,הקדמוייס שערוהו לא חדש דבר וזה , זה את זה למשוך גוף

 הקרובים האחרונים שהמציאו היקרים מהדברים אחד והוא
אד לעליית סכה זה יהיה איך ואמנם ,זה לזמננו  כאן אין ה
ם :ביאורו מקום שי א ה ם ו קרי ר הנ אוי  האש זה וכמו .ב

 והוא ,המציאות מטבע זה שגם באויר, מתלהב לפעמים הנראה
 -מתלהבים והם הארן מן העולים גפרית מלקי מפני יקרה

בר, טעם לטכעיים וכנודע מעצמם באויר  אין אלו כל ״אל הד
, כבוד ליחס פתח אל׳ במדבר ירד אשר והאש הענן אכל ה׳

ת׳ מכבודו נברא ענין היה הוא מועד אוהל כן : המציאות טבע ובלי יסודות הארבעה אמצעות בלי י ש אל ו ת א ל כ ש או א  בר
ר ה ^ . ה ח אל :ישראל בני לעיני ההר בראש אוכלת כאש ה׳ כבוד ומראה משפטים הדר בסוף כמ׳ש ה׳ כבוד הכתוב י ה ו ר צו  ה

ת חני רו כו׳ ה  הוא כאילו ראוהס לחוש מראה שיהא ענין אלהים בחפן נצטיירה אשר והיא הרוחנית הצורה נקראת p וכמו .ו
מן ב׳ במאמר זכר זה וכעין ,הספיר לבנת רואים כאילו להם לדמות ראותם חוש נתפעל ההוא הציור מן ר׳ל ,הספיר לבנת  סי

אז :ד׳ ר ק ה ו ת הי או ל שראל א ם :הכפיר לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל אלהי את ויראו (שס) כמ׳׳ש . י מרי או ליו ו  ע
ל אדון ץ כ ר א ) (יהושע לפניכם עובר הארן כל אדון הברית ארון הנה כמ״ש . ה ר ;ג׳ בו ע ת ב או ר ת ה או ל פ או. ה צ מ ה  שכל ב

 • :נודע המפורסמים הנסים בגילו שני בבית בעוונותינו נגנז וכאשר ,מפורסמים בנכים מלומדים היו בישראל הארון שהיה זמן
ם העדר  השפל, עולם לכלל אשי המציאות טבעי ישודדו כעבורו ר״ל ,הארן כל אדון רמז ולזה ,הארון בהעדר הפלאות חסרון .ו

הנס שר :לאחוריו ומפשילו בטבע גוטר ו א ם קראו כ עיני ת ה או ובאמ-׳ז , רואות ח׳״ם שבבעלי לעינים קוראים שהכל וכמו .רו
שאינו
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 לחפץ הראשונים הכלים) (נ״א ״ככלים הם כי ,ההסידים והחכמים הנביאים אל

 .ידיהם על המופתים ויראו ,מאומה מדברו ימרו ולא בחפצו משתמשים ,האלהים
 תלמידי לרבות תירא אלהיך ה׳ את לברכה זכרונם רבותינו אמרו הזה הרמז ובבמו
 P מורכב תואר ,האלהים איש שיקראוהו הזאת כמעלה שהוא למי והדין ,חכמים

 אלהי דבר עם הדבור יהיה וכאשר .האלהי האנוש אמר כאילו ,והאלהות האנושות
אתה אדוני אומר הוא כאילו ,יו״ד נו״ן דל״ת באל״ף אדני יאמר ,אליו שרומזים

בשמים היושבי שאמר כמו ,העברה דרך במקום שיוגבל מה על ורומז .מושלי
יושב , י

יהודה קול נהמד אוצר
ח מבונה עצמו מצד העין כי ,כן שאינו מ עו הראוס יאעלו שהעינים לעיניס יראה האדם כי .מ'1 יאיז וליחוח מ

ה, אותו אועליס ואינם מ א  במדרגת בזה הס כי ב
 ההרגש פעולת המוציאה היא הנפש אבל לבד, הכלי
 בעל דבר אשר הדבר הוא וראשונה. בעצם לאור

 כל אדון הארון נקרא כי כ״ח, פרק ב׳ מאמר העקרים
, רן א ידו. שעל הדבר אל הדבר בעל פעולות ליחס ה

ע או יעשה  אדם בני שבלשון כמו ,ההוא הפעל יגי
 הפעל יגיע ידו שעל הכלי אל הפועל פעולת תיוחס
 והראות שומעת והאוזן רואה שהעין אמרנו כי .ההיא

 הפעל יגיע כלים והאוזן והעין לנפש, אלא אינם והשמע
 הזה הדמיון שאל ואחשוב .ע״כ ,באמצעותם ההוא

 עינז אמרו על איכה במגילת שכתב במה הראב״ע כיון
,הארון*) עוללה עיני אומרים יש ,וגו׳ לנפשי עוללה

ה לדעתם כי .ע"כ ,בציר כעוללות עוללה ויפרשו  יהי
 בהסתלקו השאיר לא לעין הנדמה שהארון הכתוב ביאור
:הדרה כל ציון בת מן יצא אז כי ,עוללות לנפשה
ר א ב תו כ ר . מו כו'  למשה תפלה על במדרש כאמז״ל ו

 נקרא ולמעלה ממחציתו אבין ר' אמר ,האלהיס איש
ר :איש נקרא ולמשה וממחציתו ,אלהים ש א כ ה ו י ה  י

ר בו ד ם ה ר ע ב הי ד ל . א כו׳  המשמש הדבר הוא ו
/ אליו הרמז יהיה ידו על אשר יתב׳ בחפצו ב ת ק י  ו

ה זה כמו ואל אח״כ באמרו דבריו יורו :וכו' הרמז יהי
לו אי א כ ר הו מ מז וכו׳ או רו  שבהיותו הכונה .וכו׳ ו
 ומושלי אדוני באמרו המורגש ההוא הדבר מקביל

 השוק האלהי לניצון אם כי הרמז אמתת אין ,אתה
ה כאילו ,בקרבו ,ההוא במקום ונגדר מוגבל שם הי

ם  הוא כי ומוגבל, נגדר בלתי האמת לפי היותו ע
 במקום ההגדר אשר הגוף מאורעות מכל ומרומם נקדש

ס ך הרמז יתכן אך .מכללם הוא נ ר ה ד ר ב ע  והוא .ה
אליו, נרמז הוא דל״ת אל״ף ששם שקדם במה אמרו

ו :צד מבלתי לצד הוא הרמז כי מ ר כ מ א בי ש ש ו הי
בשמים

ש ידם שעל כלי הם ורק ,עצמם מצד ראיה  המוחש הנפש התי
שוח כל שנים ששם המוח כמצוע ר :ההת ב ד ה ת ו או ר ה . ש ו  ב

 כחוש שנראה וכמו ,״הנפש הוא כאמח רואה שהוא הענין ר׳ל
 אותו רואה אינו הנה הנראה דכר אל אדם יתכוון לא אס

 לחכמי נתכאר וככר .אחר ענין אל פנויה שמהשכתו מפני
 שקראו וכמו ,קכועים כמופתים ודרכה הראיה מהות הראות

 כן כמי ,מגעת הראיה העין שע׳י בעכור רואה העין את
ם ידו שעל כעכור הארן כל אדון הארון נקרא  הנסים מגיעי

ש :ממנו מונהגת והארן ם וי מזי רו ם אל ש אי בי  ר״ל .הנ
 הרמז על וכונתם ,אלהות כשם כן גם הנכיאים שקורין יש

ם הם כי :הנזכר ם ככלי שוני א ר כו׳. ה ם הנכיאים ו  והחסידי
 שכעולם והמציאות ההויות לעכעי משועכדים אינם הגדולים

 מהיסודות אחד שכנו אין ה׳ כככוד דכק שהוא שכעכור ,השפל
ם :בו לפעול כדאי שי מ ת ש צו מ פ ח  פעולתם עניני כל .כ
א :ה׳ רצון להפיק רק אינם ל מרו ו רו י ב ד ה מ מ או  . מ
 השמים כדמיון לפיכך והם ,ית׳ חפצו נגד כלום עוכרים אינם
 ימות כל מסודר וסדר אחד ענין על ־והולכים סובבים אשר

 ,ה׳ חפן כהם שהטביע מהטבע נטיה שום להם ואין ,עולם
ם זה בדמיון החכמי ם'  כבוד מקבלים שהם שזכר והנביאים ה

 ושמחים ששים והם ,השפל שבעולם גשם משום אמצעי בלי ה׳
 :וצבאיו השמים כמו נטיה בלי אמד בשדר קונם רצון לעשות
ראו ם וי תי פ מו ל ה הם,. ע  השמים טבע תחת נופלים אינם ידי

הטבע גוזרים והם ,צבאיו וכל ם על'  אשר אל אותה ומסיעי
 ממקום ולרון עמדם על לעמוד המיס טבע תאמר כאילו יחפצו,

/ ע״ס משה בחפן וינס ראה והים ,לנמוך גבוה  יסוב הירדן ה
שע, בחפן נאחור הו  מוצאו השמים מקצה אשר השמש וכן י

 אן ולא השמים בחצי עמד יהושע ובחפן ,קצותם על ותקופתו
 לכבוד מרכבה נקראים ולפיכך .בזה וכיוצא ,תמים כיום לבא
, '  ועל הארון על כמו עליהם נקרא ה׳ שם שיהא ויתכן ה

ת :השמים א אלרייך רי' א ר כו׳ תי  כ״ב) (דף בפסחים .ו
 מרבה היה ר״ל ,שבתורה אתין כל דורש היה העמסוני שמעון
 ,ענץ לאיזה כמוהו שיהיה ההוא לענין הטפל דבר את מלשון

 שגם דרש ,הנסקל בשור הנאמר בשרו את יאכל לא ד״מ כמו
ה' לאת שהגיע וכיון ,בהנאה אשור הבשר אל הטפל העור

ל ,פירש תירא אלהיך ע שבח עד ,ענין שום אליו ולטפול הש״י אל דבר לדמות שאין מאחר ,מדרשותיו בו חזר ד  אש ודרש ד
ח. לרבות תירא אלהיך ה׳  שם אליכם לצרף שיאות ידיהם על מופתים שנעשו הגדולים והחכמים הנביאים על כוונתו ופירש ת״

ר :אלהות א ב תו רכ ת מן מו שו אנו ת ה הו ל א ה לו :אלהים רוח בו שיש אדם ר״ל .ו אי ר כ מ ש א ו אנ הי ה ל א  כי ר״ל .ה
 ,האלהיס עם דבק איש ומלה ,האלהים מכללי חיים) מבעלי איש כמו המין פרט לשון (ואיש אחד פרט שהוא נוורה האלהים איש
ש, מלת רק המין מכלל אחד פרט על נאמר ואינו ,אדם שהוא אנוש לשון הוא איש ר״ל אבל  אבל אלהים עם דבק ■אינו והוא אי
ה בה״א הוא הכוונ ^ו ם :אלהי רוח בו שיש האנוש בו הידיעה, הי דבר ע ל ן א מזי רו ו ש לי  הפנין נוכח שמדברים כלומר .א

ר :בראשונה ה׳ כבוד המקבל מ א י י דנ  מורה אדנות לשון כי שם, החונה הכבוד אל ורומז אדנות, בלשון ההוא הדבר נקרא .א
 הארן על משטרו להיות יורד הכח שמשם ובעבור ,עבדו על האדון ביד שיש כמו ולהיטיב להרע ובידו והכח הממשלה על

לו :צבאיו וכל השמים כמו בראשונה חפצו המקבל הזה הענין ידי על יפקד אדם כל ופקודה אי א כ ר הו מ י או נ דו ה א ת  א
שלי  ואתה ,הם מידך ופרט פרט לכל הזה עולם מקרי וכל והטוב הרע והמות החיים ,משלה בכל מלכותך אשר אדוני אתה .מו

מז ;חפצך כפי בנו לפעול וכסיליהם השמים גבולות הצגת רו ל ו ה א ל מ ב ג ם שיו קו ה דרך במ ר ב ע ת׳ אליו נרמז כלומר . ה  י
ה הנוכח יכניס גס סדכיס ינ־ס3הד ונ;נ ̂ ;ך נזדמנה ס1נ1מונ נוכחח ל ל . עו ן רו ח א ע׳׳י ה
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 בעבור ,אחד והעצם המדות ורבו .ירושלים שובן ,הברובים יושב ,ציון יושב
 איננו הדמיון וזה ,אחד והשמש הניצוצות בהתחלפות ,המקבל הדבר התחלפות

 סבתם תושג ולא הניצוצות וימצאו מושגת בלתי השמש היתה אם אלא בבל, גאות
מקום שהוא בעבור ,בכאן בדברים מעט להרחיב מביא והצורך .הראיה בדרך אלא

טענה
יהודה קול

ם .וכו׳ בשמים ת׳ נו ראויות בלתי הלות היותם ע  י
 בראשון המורה שביאר כמו ,הראשונה הנחתם כסי

רבו :וכ״ה י״א פ׳ ושכן ישב נשתוף ת ו רו מ ם ה צ ע ה  ו
ס' אחד  ההחלה הפשוכן האור יהיה כאשר כי ר״ל .ו
 ,מתחלפים בדברים התערבו כסי רבים לטונים וסבה
 החלונות מן המשגיח החרכים מן המצין השמש וכעין

 אקדח ואבני כדכוד שמשותיהם שמו אשר הבהירות
,רבים גוונים בעלי לעינים להם שהיו זכוכית או  

 לכאן בהתחלקו שונים גוונים כשלמה אור יעסה וכסיהן
מראה, מהחלפי ניצוצות כמה אל ולכאן  היות עם ה
 כעת הדמיון דרך על ככה ,סשוס אחד האור עצם

 את בהראותו אל, סעל מה ולישראל ליעקב יאמר
 רבות ותכונות במדות לבחיריו מלכותו כבוד עושר

 הנביא וכשרואה ,באמרו אח״כ שיבאר וכמו ,מתחלפות
 ראה אשר שבצורות התמימה הצורה הנסתרת כעין

 דמות יראה וכאשר וכו' שופס או מלך בדמות אותה
 זה וכל .וכו׳ במדות נחשוב ובאשר וכו׳ כלים ׳ושא

 שיזכיר מה והוא המקבל, הדבר להתחלפות יקרה
 אמרי ההולך הדק הטף הוא ה׳ וכבוד באמרו p אמר
 הנביא על להראות שירצה הפי המצשייר האלהים ססץ

. ׳ ט ם ו  שמצעיירות לאמר ענינו קדם ד סי׳ בשני ג
 הצורות ,הקודש רוח הנקרא הרומני הדיק הגשם מן

 וטוניס שונות מראות נגדו מנוגה והנה .וכו׳ הרוחניות
 הדמיון והוא ,בהם אחד עצם יתב׳ ולו יוצרו רבים
 מאד אלינו וקרוב .בארנוהו וש» ז׳ סי׳ בשני שזכר

 שיזכיר וכמו שאת, שכלנו יוכל כאשר הזה הדמיון
 הוא כי באור החלה לו ידמה השכל בבחינת כי באמרו
 חלקי והכולל והסובב שבהם והדק שבמוחשים המשוב
ה נ״ג סימן בשני גם מכלם. יומר העולם  מונה הי
 שמש כי זמירות נעים אמר כן ועל שמש. של שבחיו

ס׳ בן יהושע ר׳ כוון ויפה .וגו' ה׳ ומגן ה( ני  אלו חנ
 ,לאלהייכו דאחזייה בעינא קיסר לו כשאמר סריפוח)

 .איברא ליה אמר ,ליה מזי מצית לא ליה אמר
 בתקופת השמש) נגד (פירוש יומא להדי אוקמיה אזל

 .מצינא לא ליה אמר ,ביה אסתכל ליה אמר ,תמוז
 קמי דקיימי משמשי דחד שמשא ומה ליה אמר

 ,ביה לאסתכלא מצינא לא אמרת הוא בריך דקודשא
 המשך בדרך ובלכתך .ע״כ ,שכן כל לא שכינה

 מסעם לזה קרוב במשל תפגע ,זו פסקא על ביאורנו
תשיש שוש משפעים פרשת עזרא בן אברהם ר׳ הרב

ר צ ד או מ ח , נ
שב :העברס דרך שמים כמו במקום הנגב; דבר ע׳יי  .ציון יו

ם יושב לה׳ ומרו , ציון(תהלי ( ׳ ם: לו מתאר שהוא ט קו  מ
ב ש ם יו בי רו כן :ד׳) (ש׳א .הכ ם שו שלי רו  (תהלים .י
רבו :קל׳ה) ת ו דו מ ם ה צ ע ה ד ו ח  ישיבהו שכנוי כמו .א

 מכל גדול היותר שהוא ,שמים יושב יאמר פעם ,משתנה
 קטן יותר שהוא ירושלים שוכן יאמר ופעם ,שבעולם הגשמים

 מעיר אחד הלק רק שאינו ציון יושב יאמר ועוד ,מאד הרבה
ם, יושכ שיאמר עד מזה זז ולא ירושלים, כי  שמכנים הרי הכרו

 שעל הכרובים שני כהוא כזה צר מקום בין אפילו ישיבתו
מן  לא יהב׳ והוא ,אחד ענין הכל כי האמת ועם ,העדות א

 מכנים אמנם ואם ,ממדות מדה שום ולא הישיבה תגבילהו
ת׳ הוא עכ״ז רכות מדות בתארי אותו  ,אחד כבודו בעצם י

 אחד שהוא העצם ולא המקבלים, רבוי לפי מתרבות והמדות
ר :תמיד בו ע ת ב פו ל ח ת ר ה ב ד ל ה ב ק מ  המקבל שכאשר .ה
 המקבל זה כעטר השנוי ימצא ממנו למטה משפיע ההוא הכח
ת :אחר ממקכל היוצא הכח שסע נגד פו ל ח ת ה ת ב צו צו י  .הנ

 והדומה הזכוכית כמו בהירי גשם איזה דרך השמש מן היורדות
 אדום או ירוק אס הזה הגשם תואר לפי הניצון ישתנה ,לה
ם זולתו או  ,ירוק גוף דרך בעברו ירוק הניצוץ ויהיה ,מהגווני

 ישתנה הזכוכית מראה וכפי ,אדום גוף דרך בעברו ואדום
ח :במראהו משתנה בלתי אחד השמש זה כל ועם ,סניצון ז  ו

ן ו מי ד ו ה נ נ ת אי או ל נ כ  לכס ממש דומה אינו המשל זה .ב
, ממנו היורד השסע ב׳ ת  מושג הוא גם בעצמו שהשמש לפי י
 ואין המקבלים מצד בא שהשנוי הימב מרגישים ואנחנו לחוש,
א :רגע בכל נגדו עומד שהנפיון מפני לטעות מקום ל ם א  א

ה ת ש הי מ ש תי ה ל ת ב ג ש ם .מו  המקבלים בידינו היה לא וג
^ יורדים שהניצוצות הבהיר הגוף ואותו ,וה לנסות  שט ד

או :ממנו רחוק היה צ מ ת וי צו צו  ניצוצות רואים היינו .הני
א :יורדים ל ג ו ש ם תו ת  הסבה מה יודעים היינו לא .סב

ר כאן שיש הראיה בדרך רק אלינו אורה ניצוצי המשלחת  או דג
ה, המשפיע הבה  אדום ופעם ירוק אור פעש רואים והיינו ז

ה מ ח ה ם, מן לו ו ני  והיו לטועים מקום שהיה ספק אין הגוו
א שהשנוי מושבים סכ ה, הסבה מן הז מ  הגוונים רבות וכסי עג
 ויד אחד הוא p כן ואינו ,המאירים גופות ירבו הנראים

 היו לא שהאומות מפני כן וכמו ,השנויה בסבות היו המקבלים
ת׳ כבודו מציאות יודעים ע רק י ד  אינם והמקבלים ,הראיה מ

 שיש כסכורים מצדם, השטי גורמים כיצד שנכיר מורגשים
 זה ואמר .אמד אלא שאיט ובאמת הרבה משפיעים כאן

 המאמר מזה א' בסימן שזכר כו״ם עובדי כלפי דבריו להשלים
ס, הוא יחד הכמות כל שקבון שמשבו אלהי  גאלהות זהאמיט. ה
ם :יזמעומם שכלם עורון מחמת רבים קו ה ס נ ע מקום .ט

שיש

בשס הללו הצורות קריאת וספסביאורו. פל וחגל
ת, דו : בסימן הקדמנוהו כבר פ ׳ ה א ו ן ו ו מי ד ו ה נ נ ת אי ו א כו׳. נ  היות מצד דמיון של פגמו מצא ו

 השמש שתהיה דמיונם להשואת ראוי והיה השמש, פצס מושג שהוא כמו מושג בלתי יתברך הבורא עצם
 בדרך אם כי סבתם תושג ולא ,לבד הניצוצות אם כי פינינו למראית ממנה ימצאו ושלא מושגת בלתי

ה, אל המסובב מן הראיה ב ס ה זה כי ה בפצמותד: אצלנו מושג הבלתי יתברך מהטרא השגתט משסס הי
איד
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 חסכה הוא אליו הנרמז כי ונאמין ;מקום לו שאין מי מקום אל רומזים איך טענה

 משיגים אינם החושים כי ,ונאמר ,הצעה זה בתשובת מציעים ואנחנו .הראשונה
 הדמיון על המלך מן משיגים ואינם ,עצמיהם לא ,מקריהם אם כי המוחשים מן

 עליהם מקבלים שהם המלך אמתת זה ואיננו ,והשעורים והתבניות המראים זולתי
 ,אחר בתכשיט במדינה ותראהו אחד בתכשיט במלחמה רואהו אתה אבל ,לרוממו
 בגזירת לא החוש בגזירת ,המלך הוא) (נ״א הוא כי ותאמר ;אחר בתכשיט ובביתו
 ,ישיש בן ואחר ,זקן כן ואחר , בחור כן ואחר ;נער אותו שתראה ואפשר ,השכל

 ;ומשמושיו ״ומשושיו(נ״א מראיו נחלפו וכבר ,חולה כן ואחר , בריא אותו ותראה
 בעבור המלך, שהוא וגזרת ,הוא שהוא אומר ואתה ,ומדותיו ולחותיו וממוששיו) ולא

שהוא ■
יהודה קול

כו'. מקום אל רומזים איך  כי דברו קדם מאשר ו
 הזורח העליון הניצוץ אל בו ירמזו דל״ח אל״ף שם

,וכו׳ צד מבלהי לצד הוא הרמז וכי נברא, חלהי כדבר
 שאין מי מקום אל נרמוז איך ענינו והוקשה ,כמדובר

 ההוא המקום איננו אליו שהנרמז ונאמין מקום, לו
ת הראשונה הסבה הוא רק המשיג לקראה הנצב ח ר  הזו

 במקום שיוגבל מה אל ורומז למעלה וכאמרו שמה,
, כו'  אליו הנרמז היה והמים באמה אס אמנם כי ו
 אל לא כי ולהאמין לנעות נקל היה ,במקום נגדר

 אך ,בתוכו הנגדר אל אבל הרמז יכוון עצמו המקום
 ההוא הרמז יפול זה מה על ,כלל הגבלה שס אין אם

פניו, לעומס המתיצב הנברא האלהי הדבר על בלתי
ה. כדבר מעשוה לנו הלילה והלילה  יצא כן על הז

 משלים ידי על זה לקרב ביאור בהרחבה לקראהנו
ל למדענו: נאותים ב ה א ת הו א א ה רו מ ח ל מ  ב

. כו' ם, הדברים להיכן הראה תשוב עוד ו עי מגי
א וכשרואה אח״כ כאמרו בי הנ  הצורה הנסתרת בעין '

 או מלך בדמות אותה ראה אשר שבצורות התמיהה
 נושא דמות יראה וכאשר וכו׳ דין כסא על יושב שופע
ו :^כו' כלים שי שו מ  משושי בין יש גדול הפרש כי .ו

 משושיו לבין ,ובבחרותו בנערותו ימשש אשר האדם
 משושי על משושיו לפרש ויתכן .וישישותו בזקנותו
 ענינו התחלף כפי הרגשם בו יתחלף כי, ,במלך אחרים

ת, אל מעת  מתחלף וקשיו הבשר רכות כי וזה ע
ס לומר ,הפונה וכלל .שניו לפי באדם  הפגוש כי ג

 ובעיניך ,לעת מעת בשנויו תכיר בידך ותמששהו בו
 על לגזור תוכל לא לעולם כי תרגיש ובידך תראה

 וכמו ,המשתנה גופו מצד , המלך זה הוא כי אודותיו
ו :הביאור משך נושא עצמו שהוא תי חו ל ו ו תי דו מ .ו

,ומזגו.משתנה תמיד, מתחלף הארבע ליחותיו איכות כי
:י׳ סימן בחמישי שזכר כמו .ימשכו המדוח ואחריו

ר ו ב ע א ב הו ר ש ש ר א ב  למעלה שזכר מה ע״ד וכו׳. ד
,אליו שרומזין נודע פס מהם אחד אצל ואין באמרו

אד

נחמד אוצר
ך :עליו להקשות שיש ם אי מזי ם אל רו קו אין מי מ  לו ש

ם  ונקדש נעלה רוחניותו בקדושת כבודו שעצם מאחר .מקו
 ,בהפוכו הדבר לכנות לנו בא מאין ,מקום מתואר מאד

ן :ציון יושב או שמים יושב עליו שנאמר מי א מז כי ונ ר  הנ
ו לי א א ה הו םב ה ה שונ א ר  סבה בזה שנרמוז נאמר ועכ״ז . ה

ו :מדבר שפינו מה אזנינו ישמעו הלא ,הראשונה חנ אנ  ו
ם עי צי כו׳ מ אומר ,אחת הקדמה לזה מקדים הוא .ו  בא ז

ם כי : הזה בעולם דונמתו ואראך שי חו  הראות חוש כמו . ה
ם : ודומיהן והשמע נ ם אי גי שי ם מן מ שי ח מו  הדבר מן .ה
הם אס כי :בחוש להם הנרגש א מקרי ם ל ה מי צ  כמו .ע

מ שתאמר  ויהיה זה זולת או כלי איזה כשרואה הראות חוש ד'
 הצבע שהוא שבו המקרה רק ממנו ירגיש לא הנה שלחן, ד׳׳מ

 פלוני, בחלק ועומד ,רגלים ארבע בעל מרובע שהוא זהתמונה
 הטבעית וצורתו ענינו עצם ואך ,השלחן מקרי זה כל ואולם
 שבמומר חלקיו המרכיב כח והוא מהותו המעמיד הענין שהוא
 שבעבורו ההוא לתכלית ראוי שיהיה על אותו והמעמיד ההוא
 בכל וכן ,אותו שופט השכל רק זה מרגיש החוש אין , נעשה

ם :החושים אינ ם ו גי שי מ .וכו׳ מ  המלך הוא זה כשנאמר ד'
 ,לקראתנו נצב הנה נעבוד ואותו נירא אותו הארץ כל השופט

 והתבניות המראים זולתי ממנו מרגיש איט בו הרואה העין הרי
 מראהו רק המלך זה מן מרגישים אינם הרואים , והשעורים

ת :ולבושיו פניו גוון יו בנ ת ה  הפנים איבריו סדור תבנית .ו
 המלך שתאמר כמו ,זה אל זה כמותם ערך והחוטם זהעינים

ם :פניו גודל בערך רחב מצח לו יש רי שעו ה  גדלו כמות . ו
ו : לזה וכדומה בגדיו ואורך נ נ אי ה ו ה ז ת מ ך א ל מ ם ה ה  ש

ם בלי ק כו׳. מ  המורגש והשיעור והתמונה המראה הלא כלומר ו
 הם המקרים אלו וכי ,מלכותו שיקבלו מלך יקרא הלזאת <הם,

 הלא ,מלחמתם ללחום לפניהם ובא והיוצא הארץ כל השופטים
 זה כל ועם ,נראה בלתי וזה ,שבמלך הנפש רק המלך אינו

 ;ובגדיו גופו תארי וכך כך נאמר המלך לתאר רוצים כשאנחנו
ל ב ה א ת הו א א כו׳. רו  אמתת שאינו מלבד הזה התואר כלומר ו
מד אינו המלך  אחר בתכשיט במלחמה והוא ,תמיד בו עו

ר :לזה שקודם המלך הוא ועכ׳׳ז ,אחר בתכשיט זבביתו מ א ת  ו
א בי ך הו ל מ ת ה ר ש בגז חו  ,החוש הבנת כפי כלומר .ה

 ,זולתו ולא המלך בו ילבש אשר מלכות לבוש רואה כשאתה
 רק רואה אינו והחוש המלך, הוא זה ואומר גוזר אתה

:זולתו המלך בלבוש שילבש מי שאין שושט השכל ורק המלבוש,
שר אפ ה ו א ר ת תו ש ר או ע  בלבד הלבוש בבחינת ולא .וכו׳ נ

כו׳ זקן כן ואחר נער אותו שיראה אפשר הלא ,הגוף תואר בבחינת גם אך ,כמדובר באמת המלך מרגיש החוש אין  ,ו
 :פניו קלסתר .מראיו :ופקודתו בממשלתו עתה כהו אז ככחו ,משלה בכל מלכותו ועדיין נשתנה לא והמלך נשתנה והתואר

ו שי שו מ תיו :נער בהיותו כמו זקן בהיותו המשוש בכח נרגשים אינם אותם ממששים אם גופו חלקי .ו  הזקנה לעת .ולוחו
תיו :מתמעטות הלחות רו מ ה :השנים בשנוי משתנות המדות גם .ו ת א ר ו מ א או הו א ש עליו מוראו אשר הוא .הו

כאז •
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 הנפש או השכל אם כי איננו ממנו וזה ,והזהירך וצוך עמך רבד אשר שהוא

 ,אליו רמיזה ואין ננדר בלתי עצם ממנו ההוא ההלק כי התקיים וכבר ,המדברת
 שהיית מה ממנו וראית מת וכאשר המלך/ שהוא ונזרת אליו רמזת כבר ואתה

 פנים כמה על ויפעל שירצה מי יניעהו נוף אך המלך, איננו הוא כי נזרת רואה,
 רוח ישאם באויר, הנקרים כעננים וההפץ), (כ״א מהמקרה ההפעליות מאופני

 כי יפעל לא לכן 1קו̂ד והיה אהרת, ותפזרם רוה) (נ״א ותקבצם אחרת, ותביאם
 הרוחות. יפזרוהו לא אשר האלהי הענן כעמוד והיה ההוא, המלך נפש בחפץ אם

 חמה מזהירה ובתארה, הצנה כשעור פשוט ענול אותה נראה השמש אחר, דמיון
 פעמים, ושש וששים כמאה הארץ מכדור גדול כדור הוא כי גוזר והשכל נחה,

 ומערבית מזרחית מתהפכות תנועות שתי מתנועעת היא אך ,נחה ולא חמה ושאינה
בתנאים ^

יהודה קול
 ע״י וזה ,והזהרהו וצוויו דכריו ששמע מי אצל אך

 זכרם שנכפל למשיגים ־הנראות הרוחניות הצורות מצוע
ם כמה עד  .המדברת הנפש או :שקדם במה פעמי
 מדברת נפש ופרש הזר בכלל שכל שם שזכר לפי

 רתהיים וכבר שכאדם; על'השכל ביחוד המורה
/ ההוא ההלק כי ו כ  יי״ב, סימן בחמישי כאמרו ו

 מקרה ולא גשם אינה שהיא הנפש עצמיות וממופתי
 אשר המדברת נפש מצי יאמר ולא אמרו עד ,וכו׳

פו, הצי שנאמר כמו בראובן  ולא חוכר שלא אחר גו
 .ע״כ ,וכו' אליה יורמז ולא מהצדדים בצד הוגבל

 שיתבאר וכמו עצמית צורה היותה מפני אצלו והסעם
 הוא רואה, שהיית מה ממנו וראית שמה:
ף:  אין רוח כל כי .וכו׳ שירצה מי יניעהו הגו
 נשאר מת כי נפשו בצאת ויהי ,שיכלכלהו בקרבו
ה יטלמלהו מוצאו כל והיה ונעזב משולח ע והי  ונד נ
 מן יזדמן כאשר ההתפעליות רגל למועדי נכון בארן

 מתפעל בלתי מלפנים היותו חלף זה וכל וכו׳, המקרה
: נפשו בחשז רק כו׳  נראה השמש דמיון,אהר ו

 דברו קדם הזה המשל מעין .וכו׳ ענול אותה
ס, סי׳ בשלישי  השתמש הרמב״ם כי כתבנו ושם מ״

 לעינים■ יראה האדם והנה . זרעים בהקדמת בו
 על יגזור והשכל בלבד, שטחיי פשוש עגול היותה
ר, כדמות היותה  צנה בשעור יראנה האדם הן כדו

 מן גדולה שהיא עליה תורה השכל וגזירת ובתארה,
ם, כקס״ו הארץ מי ע  האדם ישפוש עיניו למראה גם פ

 זה לא כי במופתיו יכזיבנו והשכל ,ונהה חמה היותה
 שום שאין ,נסבה כדי מזהירה ומלח .יכשר וזה

 תנועות שתי :השכל ובין החוש בין בה תלוי הבדל
 בלכתו מחופתו יוצא כחתן הוא כי .וכו׳ מתחלפות

 תנועה תקרא וההיא למזרח, ממערב עצמו בתנועת
 מכח אורח לרוץ כגבור וישיש .תכליתה מצד מזרחית

 תנועה תקרא וההיא למערב, ממזרח העליון הגלגל
שאמר הוא נהפוך או .תכליתה מפאת ג״כ מערבית

מזרחית

נחמד אוצר
ק כי :כנוסה כאז ל ח א ה הו ו ה נ מ  :והשכל הדבור ר׳יל .מ

ם תי עצ ל ר ב ד ג  רוחני דק טנין הוא והשכל הדבור כח .נ
ה :אוסו סופס סוש שום ואין בגשמים נגדר אינו אשר ת א  ו
ת כבר מז כו׳ ר  בעבור אצלך המלך הוא ואעפ״כ ר״ל .ו

שר :עליך קיים עדיין ומוראו צוך אשר שהצווי א כ ת ו  מ
ת אי ר ו ו נ מ . מ ׳ ו כ  מכל ממנו נעדר לא המות שאחר אף ו

א כי גזרת! :המלך מן עיניך ראו אשר ו הו נ נ ך אי ל מ  .ה
 המלך הוא בו שהיה הנפשי הרוח א״כ בו, אין רוח שכל בעבור
ף אך :שהיה באמש הו גו ע ני  שקבלו הענין זה .וכו׳ י
 ויפעל. :שירצה מי יניעהו מוחשי גוף רק אינו מלכותו חושיך

ל ה ע מ כו׳. כ ם :מהמקרה ענינים כמה על יתפעל ר׳ל ו ני ענ  כ
ם ר הגקרי אוי כו׳ ב  שהיו הכבוד ענני כלפי משלו השלים .ו

 .ואנחנו ,זה בסימן למעלה שזכר במדבר נכהם משתהוים ישראל
 בהם נוהג קטן• שרוח שבגשמים מהפחותיס עננים רואים

 ענן אל האדם העדר לדמות שהמנהג מלבד ,ומפזרם מקבצם
. ה, מ כו׳ מעפר יסודו אדם אומרים שאנו כמו ו  כלה כענן ו
ח :נושכת וכרוח רו ם־ א ש ם :אותם מניע הרוה .י א תבי  .ו

 שעל המערב לשוכני ד״מ שהוא וכמו ,אותם מביא אחר רוח
 ; המערבי מהאוקיינוס העננים• מביא מערבי רוח רוב פי

ם ר תפז . ו ת ר ח  לבעמיש (ורוח אותם מהזר מזרחי רוח א
ה :נקבה) בלשון הי כן קורם ו א ל פעל ל נ .וכו׳ י וכר ר׳

 ;■ נשרז•'■ ובעוד ,מושל אינו מותו שאחר המלך משל ענין הוא זה
 :!־; אשר אלהי ענן כעמוד והיה רב ממשל מושל היה באפו
 עגו-* :בענן הנראה ה׳ כבוד בעבור בו לשלוט רוח כל יכול

. ט ו ש ה: כטבלא שטוח ר״ל פ ל ר עגו עו ש . כ ה נ צ  רי.'[ ה
ה :ל״ה) (תהלים וצנה מגן החזק כמו ,מגן ר א ת ב ה ו ר הי  . מז
 :עליה ולדרים לארץ המאירה שהיא בתוארה לנו נראה ר׳׳ל

ה מ ח ה כ ח  בעצמה והיא חמה שהיא לנו נראה ר׳ל .כצ״ל ,נ
ר, ומשם הארץ על חמימותה שתשלח או ה  נחה• היא וגם ,

ת, מד  י׳־׳ילו,היומית תנועתה מרגיש החוש שאין בעבור עו
ע: בכל ג א כי ר ר הו  ורק שטוח, ולא כדורי השמש . כדו

בחכמת ,שטחי נראה העצום מרחקו מפני  הראיה כמרואר'
אד כדור והוא .שטחי מרחוק נראה שהכדור דזלמ  .שהוא עד ג

ב' פעמים כמו.קס״ו בגשמיותו מחזיק  והוא ,כהארץ שלישים ו
ם, הראשונים להתוכניים מבואר  .דקדקו והאחרונים במופתי

ה מזה מאד גדול הרבה ומצאוהו יותר נ אי ש "ו ר: עו פ ה ה מ  ה
א ל ה ו ח מיסוד. שלמעלה הסכימו הראשונים שהטבעיים ודע .נ
ת, מארבעה מאחד גוף שוס עוד אין האש דו סו  והגלגלים י

 דרכם ולפי .המדע ס׳ בראשית הרמב״ם בפרקי וכנזכר ,היסודות ארבעת ממאורעות מאורע שוס שם ואין ,החמישי גשם הם
 הדוחה הדוחה כח לשמש רק אך ,החמישי גפם בעל שהוא מאחר ,האורה ממנו שיצא או בשמש חום שיש שנאימר חלילה אמרו זה

א :האש יהוד ניצוצי רק השמש ניצוצי ואינם השמש, מניצוצי והחמום האור יבא ומשם הארץ שסביב האש ביסוד ל ה ו ח כבר וכו׳. נ
נודע
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 מיייוחד כח אך הדברים עצם להשיג כח להושים הושם ולא ,פירושם יארך כתנאים

 יעמוד ולא ,וסבתם עצמם על ראיה מהם השכל יקה בהם, תלויים מקרים להשיג
 ישיג ,במלאכים בפועל שכל הוא אשר השלם השכל אלא העגין ועל המהות על

 אשר שכלנו אבל ,באמצע שיהיו המקרים אל צורך מאין בעצמם, והמהויות הענינים
 אלא הדברים אמתת על לעמוד יוכל לא , כהיולי) (נ״א "בהיולי בכה תחלה הוא

 דבקים המוחשים למקרי ראוים בחושים שמם ,מיוחדים מכהות הבורא שחננו במה
 ההוא שהשטח עיניך, וראות עיני ראות בין מחלוקת אין כי המין, בכל תמיד

 האלה שהמתת פי על ואף השמש. הוא והמהמם המזהיר) (כ״א ״המאיר והעגול
מהם^ראיח שלקחנו מחמת ,הועיל אבל ,בעיון זה הזיק לא השכל אצל מרוחקות

יהודה קול נחמד אוצר
ת מה ר״ל ,יומית האחת ,הגועות שתי שלשמש בתכונה נודע חי ר ת מז בי ר ע מ ה בכל ו שי א ת ר עו ו תנ ח זו ה ר מז 'fi מ

 לגלגל כיון אולי .פירושם יארך בתנאים ;ממערב
 ממנו אשר נוסע השמש גוף בו אשר מרכז יוצא

 בתנועתו ואיחור מהירות. בשמש שנראה מה יתחייב
 מתחלף הוא ממנו והש&ל הרום ומקום ,זמן זולת בזמן
 נאות מקום זה שאין אמרנו וכבר .הימים ברוב

 כאמרו .וכו׳ כה לחושים הושם ולא :לביאורם
 אס כי המוחשים מן משיגים אינם החושים כי למעלה

 ראיה מהם השכל יקה :וכו׳ עצמיהס לא מקריהם
 ככה ,הכחות יודעו הפעולות מן כאשר כי .וכו׳

א : המהות השגת אל נתיישר המקרים מיתר ל  ו
 מהות תמונת כי ר״ל .וכו׳ המהות על יעמוד

 אס כי זה ואין , שלימה הבטה האדם יבינו לא הדבר
 המהויות ישיג לבדו והוא כמלאכים, שלם שכל פעל

ם, אמצעיות צורך בלתי  ההיולאני שכלנו אבל המקרי
 השגת ידי על הפעל אל הכח מן לצאת הוא צריך

 ביאורו משך נושא הוא זה ועל .המורגשים המקרים
 ר״לשהוא בהיולי. בכה : כשמש ברורים בדברים

 בכח בו שכתוב הנוסח ולפי .בחומר משכנו מצד בכח
 י״ב סימן בחמישי שאמר מה דרך על יתבאר כהיולי
 השכל ר״ל ההיולאני, השכל שהיא במדברת אמרו

 והוא בפעל לאפס דומה הוא אשר להיולי הדומה
 כראות המוחשים למקרי ראוים וכו׳ בכח במדבר

 לקראה החושים יתר וכן ,לקולות וכשמע למראים
 כעין מיוחד באבר נטוע מהם כח וכל מוחשיהס,

 נכתבים בספר עניניהם וכל שומעת, ואוזן רואה
.וכו׳ המין בכל תמיד דבקים :י״ב סי׳ בחמישי

 משפט על המין בכל הס דבקים הללו שהחושים ר״ל
 שיתבאר למה זה והקדים .הנמשך בביאורו אחד

 המסכימים הנביאים ענין יהיה כן כי השני בנמשל
 יראו בעין עין אשר הרוחניות הצורות אמהת על כלם

:במוחשינו עושים שאנו כמו לקצתם, קצתם בהם ויעיד
למעלה כדברו .וכו׳ ראיה מהם שלקחנו מחמת

שמהשגת

 היומי גלגל מצד וזה הארצי כדור כל סוככת לעת ממת שככל
 שעות כ״ד ככל למערכ ממזרח שתחתיו הגלגלים כל המכריח

 כתנועתו השמש שגלגל מה והוא שנתית, והשנית , שלם ־ה.קף
ם :שעות שש וכמו יום כשס״ה שלם הקף גומר העצמית אי תנ  ב

שם יארך רו א :כתכונה מכוארים והם .פי ל ם ו ש  הו
ח להויטים  להשיג כח כהם הושם לא החושים ר״ל .וכוי• כ
ח אך : זה כח עם נכראו לא כי ,העצם מצד הדכרים  ב
ד ה  אחר ענין מהחושים אחד לכל מיוחד כח מלכד .וכו׳ מיו
ח : ההוא כעצם המתקיימים המוחשים מקרי משיגים ק  י
ל כ ש ם ה ה ה מ אי כו' ר  רואה שהחוש האלו המקרים ומן ,ו

ם :הדכרים עצמות על ראיות לו לכנות לשכל אפשר ת סב  .ו
א : עצמותם המעמיד הענין ל ד ו מו ע ל י ת ע הו מ ל ה ע  ו

ן עני  ,כראיותיו כשכלו יחטא ולא המקרים מן ראיות מכ.לי .ה
א :מרגיש שהוא במה טועה החוש שאין כמו ל אל כ ש  ה

ם של  בכח שהיה אחר בפועל שכל והיה שכלו ■שנשלם מי .ה
 דבקות לו ואין עצמו בפני העומד המלאך כשכל שכלו ששב עד

ר: מ  לשכלם היה לא אשר הגדולים הנכיאים מעלת וזאת בחו
 הגוף ועניני החומריות תאות אל נטיה שום עוד לנשמתם ר׳׳ל
ג :כלל שי ם י ני עני ת ה ו י הו מ ה ם ו מ צ ע כו׳ ב  במדרגה .ו

 עיון מבלי אחת בסקירה ומהותו עצם כל עניני משיגים הזאת
 עומד השכל אך החושים, שהרגישו המקרים מן הקדמות והצעת

 :ועיון טורח בלי המקרה מכיר שהחוש כמו העצם להכיר לו
היו ע שי צ מ א ל : העצם להבנת הקדמות מהם שיקח .ב ב  א

לנו כ ר :זו למדרגה זכו שלא אדם בני המון שכל .ש ש  א
א ה הו ל ח ת ת כ לי ב היו  הראשונים שקראוהו מה הוא .ב

 הרמב״ס וכמ״ש .יסודות הארבעה נתהוו וממנו ראשון חומר
 למטה אהד גולם האל ברא י׳ הלכה התורה יסודי מה׳ ספ״ג

 כצורות ואינן ,הזה לגולם צורות ארבע וברא וכו' הירח מגלגל
 ראשונה צורה ,הזה גולם במקצת צורה כל ונקבע ,הגלגלים

כו׳ האש צורת  קראו הממרים לכל ראשון שהוא ומפני .ו
 אשר ערבית מלה והיא ,ההיולי כח חומר כל לכח הראשונים

 בתחלה ששכלנו מאחר אמר ולפיכך ,הראשון החומר בה קראו
 ותפרד שימות או זוכה, היה אס בחיים שכלו השלמת קודם

 קשור היותו עוד כל רק לבד, שכל יהיה אז חומרה, הנפש.מן
 כשכל עצמותם אמתת על הדברים שיבין לו א״א הגופני בחומר

ת :החומריים חושיו ע׳׳י לא אם הגוף מן גפרד הו כ ם מ חדי מיו
ם מ ם. ש שי חו ם :פהושים הבורא שם אשר ב מקרי ראוי ם ל שי ח מו שמי להיותם המוחשים מקרי לקפל ראוים החושים . ה  כחג

ם : המקרים להרגשת ונאותים ד דבקי מי ל ת כ ן ב מי  על ונכלם ,מהם נעדר לא אחד אדם בני מין בכל דבקים החושים .ה
ת אין כי :שבו וההרכבה הגוף חסרון מצד לא אס ההם החושים כח יחסר ולא יעדיף לא ככסיל כחכם ,אחת מדרגה ק לו ח  מ

ת בין או י ר נ ת עי או ר ך ו ני כו׳ עי  שהוא כמו אינו באמת שהשמש תכוניות רחיות יודע הבלתי ראות בין חלוק אין כלומר .ו
ת : ומחמם ומאיר שטחי אותו רואים שכך מודים והכל ,כן שאינו היודע ובין לחוש, נראה קו ח רו ל אצל מ כ ש  : למעלה כנזכר . ה

א ק ל י ה הז ן ז ו עי  מאחר החוש מן ראיה יקה המשכיל שאדרבה ,כעיון לבעל מזיק אינו כן שאינו מראה שהחוש מה .ב
שהיא . ■
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 אלעמ״ש במאמר ,גמלו יבקש אשר המשכיל הפקח תועלת יקבל כאשר ,חפצנו על

 במקום רואה אני שנים, מאחד שרואה טרוטות בעיניו) (נ״א ״שעיניו אלאחו״ל
 שנ^ם, מאחד שרואה הוא, הגמל כי ידע והפקה גראני״ק, בדוביות שני פלוני

 נדמה ראותו עוות ובעבור ,גראני״ק כורכיא״ה הוא כי לו נדמה ראותו ובחלישות
 רוע מפני מליצתו כרוע זכות לכף אותו ודן ,בעדותו הפקח והועיל ,שנים שהם לו

הערך בהכמתו הבורא שם וכאשר השכל. אצל הדמיוני והכה החושים וכן ראותו
הזה

יהודה קול
 על השכל יעמוד החושים באמצעוח המקרים שמהשגח

ר :ומהותם הדברים עצם אמתח ש א ל כ ב ק ת י ל ע ו  ת
ה ק פ  אמתהו לדעה יתור אשר השכל דמה .וכו' ד

 .ממנו הנאבד הגמל את המבקש האקח אל דבר, ■של
 אל במקרים, רק מפיקים הבלתי והדמיון החוש ודמה

ת עיניו את שהלה מי טו רו ט  הערוך בו שפירש ,ה
^נן סגורות שעפעפיו מי  מלשון ,מעכו אלא פתוחות ו

 של עיניהם מה מפני (ל״א■) מדליקין במה פרק אמז״ל
 והמשל .החולות בין שדרים לפי כורוסות חרמודייס

 בעל של מאמרו פי ועל ,גמלו יבקש הפקח כי מבואר
ם ימצאהו, המרוטות העיניס  באמצעות הוראותיו היות ע
ת. מן מרוחקים דברים מ א  אל מאד נאות והוא ה
 הנמשכים: בדבריו גבולו אה שירחיב כמו הנמשל

ת שו לי ה ב תו ו או . ר כו׳  במין הטעהו החלישוח ו
 חיים בבעל הגמל מין וימיר יחליף כן על ,הנראה

 האחד אצלו יחשב כן על ,במנק הטעהו והעוות ,זולתו
ע :לשנים ו ר תו ב צ לי  לו היות בעבור כי .וכו' מ
 שהגיד במה מליצתו היתה וטרוניות, חלוטות עינים
 וישמח זכות לכף ידינהו הזה ובהתנצלות ,כזבים בעלת

 אמרם וכדרך .נאמנה לא זו בעדות המושג בתועלת
כן :מקום מכל הנס יבא ם ו שי חו ה ה כ ה י ו נ ו מי ד  ה

 למעלה המוזכר השמש דמיון לענין השכל. אצל
 מחלוש תחלה הזה המשל אה נשא ביאורו על אשר

ם הראות  עניניס אל דברו יעתיק ועתה ,הפקח ע
 לעלות השכל מל־רכי היא וזו .מאלה ומעולים טובים

ה. אל הנמוך מן בו  ויעלו למטה עליונים ירדו ובכן הג
 תת להוסיף קרובים יעשו ורחוקים למעלה תחתונים

 מה והוא ,.ממנו נעלמו דברים על שכלנו בהשגה כח
ר שאמר ש א כ א שם ו ר בו ו ה ת מ כ ח  והחוש .וכו׳ ב

 אשר הנסתרת העין בו רצה בדבריו המוזכר הנסתר
 הרוחניות הצוחת בו רצה גשמי, שאינט והענין .יזכיר

 עוד יזכרם וזכור זכרם שקדם הנביא אל הנראות
 ההוא הענין שיהיה דעהו כוונה ולא .הפסקא באחרית
 ד' סימן בשני שהרי וכל, מכל גשמי׳ בלתי הנראה

ה הנקרא הרוחני הדק הגשם מן שמצטיירות דברו הי

נחמד אוצר
 ילמוי משם סועל באדם הראות דרך וכיצד מנינו יודט שהוא
ר :שהוא מה מל האמת ש א קבל כ ת י ל ע ח תו ק פ  ת

ל כי ש מ א .ה  המשכיל שהשקה כמו שהוא מ׳׳ז, נאה משל הגי
ר :תועלת מקבל ש ש א ק ב לו י מ  ממט גמלו נאבד הפקח .ג
ר :אחריו מכקש והוא מ א מ ש ב ״ מ ע ל ל א ״ חו א  הוא .אל
ר מכל רואה הוא ולפיכך ,מחברתה גבוהה אחת שעינו אדם  דג

בר, טעם הראיה בחכמת כמבואר שנים,  בנסיון ונראה הד
 מכל יראה למטה מעט וידחוק עינו על אצבעו ישים כאשר

ו :שנים דבר י נ עי ת ש טו רו  עיניו כן גם היו לזה ונוסף .ט
 זה ומפני ,בערוך) שפירש (כמה מעט פתוחות ורק סגורות

ה :משובשת וראייתו כקטן לו נדמה גדול דבר א רו ד ש ח א  מ
ם י :אלאמו״ל אלעמ״ש על מוסב .שני ה אנ א ם רו קו מ  ב
י נ לו . פ ת שני ו י נ רו ק. כ ״ י נ א ר  שצוארו עוף שהוא יסכן ג

א הו ך,.ו רו א. כרוכיא א ר מ ג שון  מום מחמת הרואה וזה בל
 שעיניו ומצד ,שנים שהם לו נדמה שנים אחד דגר מכל הרואה

 ,כרוכיא שהוא הארוך בצוארו קגדול הגמל לו נדמה טרוטות
ה :כרוכיות שני שראה להפקח ספר מ״כ ק פ ה ע ו ד ׳ י ט  .ו

 חסרון מכיר היה ובשכלו הראות בחוש השלם שהפקח מאחר
 שנים הוא שאמר שמה והבין ,ראותו בחוש שהוא המספר זה

 שאשר מחייבה האיש זה של ראייתו שכן ,אמד באמת הוא
 כפוף קטן לו נראה ואשר ,באמת אחד הוא שנים הוא יאמר

 כאיש מאמר במקום ומצאו שאגד גמלו וזהו ,באמת גדול הוא
ל :הזה עי הו ח ו ק פ תו ה דו ע  ראוהו בגריעות הזה האיש .ב

דן :ממנו תועלת הפקה קבל עכ״ז חו ו ף או כ ת ל כו ע ז רו  ב
. ו ת צ לי ם, שיפיח עליו חשב לא מ בי  לו ראוי כך אבל כז

תו: טבע מפני באמת להגיד או כן ר ם ו שי חו ה ה כ ה  ו
י נ ו מי ד  ודמיון ,האדם בטבע נסנו המגרעות אלו כמו ר״ל .ה

 ‘העני כל רואים שאינם הטרוטות הפינים כדמיון הוא החוש
ש , גדלו לפי חו ה  הנפלא הגודל הגדול הכדורי השמש רואה ^

 עם עוף גמל מן האיש זה שראה כמו ,עגולה צנה כמו הזה,
 באיכות האנשים להטעות נצב הוא אף והדמיון .ארוך צואר

 דעת (לפי באמת שאינם איכיות עליו מוסיף והוא השמש
 זה שעשה כמו והמחמם המאיר שהוא עליו ואומר ,החבר)

 החוש ומצדיק זה שופט והשכל ,כרוכיאות שני שרואה ואמר
 הרבה קטן מופלג במרחק הדבר שיראה החוש בדין הוא שכך
ס ,המרחק ערך לפי  על ושופט שטוח, עטל הכדור מן יראה וג

 רואה פשוט עצם שהוא השמש ומן שנים, מאחד שרואה הדמיון
 דחייתה מכח רק ממנה בעצם ואינו ,בעצם והאור החום ממנה
ר : וכנזכר האש יסוד ש א כ א שם ו ר בו כו׳ ה וכמו כלומר .ו

ששה  וכו׳ ה׳ ככוד הנקראות הרוחניות הצורות הקודש רוח
 בזה ממהר עד ינצמו והוא ,למעלה זכרוט והוקדס
ם ומה ,בסמוך כך אחר נאמרו מספרי , מוגשמוח ראום אשר בהבניותם אותם שהרגילו' כו׳  בלתי אמר אבל ו
 מהראשון כ״א פרק המורה כיון שלזה ונראה .כל לעין הנראה לחוש המושג הגשמי אל בערך נשמי היותו

 מ עם שם היה או וז״ל ̂ שיבא במה החבר בדברי המוזכר ויקרא פניו על ה׳ ויעבור מעמד על נאמרו
 לא אס זה אונקלוס שפירש כמו ,השכלית ההשגה שלמות יגיע בראייתו נברא לדבר אבל ראות חוש השגת
.עבר אשר אש ולפיד עשן תנור והנה באברהם שבא כמו הנבואה במראה ג״כ ההיא המראית ההשגה היסה

חז
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 הגסתר החוש בין ערך בחכמה שם כן ,הגשמי והמוחש הנראה החוש כין ומה

 כעיניחם דברים רואה נסתרת עין מברואיו שבחר למי ושם ,נשמי שאיננו והענין
 שנבראת ומי ולבותם. ההם הדברים ענין על ראיה השכל מהם ויקה ;יתחלפו לא
ואפשר ;ויישירם דורם כעורים, אדם בני כל ויראה ,באמת הפקח הוא ההיא העין לו

שיהיו
יהודה קול

ם שהיה או ם אזן 0מו השגח זה ע  הקול ויהיה ,ק ג
 בנא כן גם נברא הוא אשר אניו על עבר אשר הוא

 כי ,ההבר דברו אשר הזה הדבר כן .ע״כ ,ספק
 גשמי איננו וכמעט רומני דק גשם ה׳ יברא בריאה
 במפז רוחניות צורוח יצטיירו וממנו / דקוהו לעוצם
ם כל ולא ,הוא ברוך היוצר  כי להשגתם זוכות העיני

 בכס יחדש נכון ורוח קורא ה׳ אשר השרידים עיני אס
 והוא היצירה, משרע בו הושם שכבר או ראותם,

 האלהי הקשח במראה להסתכל ראויה במדרגה ישימם
ד ויבא ,למעלה שזכר הרוחניות הצורות וביתר  עו
ה, אמר זכרם ם תכהינה ולא ז ה מ ת, עי או  כי מר

 שזכרנו הנסחר החוש בין ערך הושם־ עליונה בחכמה
.כאמור דקותו לעוצם גשמי בלתי המכונה הענין ובין
 על הנביא שכל יתעורר ההנה הרוממות המראות ומן

 הפקח כהתעוררות ,אלהייס שכליים ענינים אמתות
 שעיניו מי ידי על ,המבוקש הגמל את למצוא הנזכר

ם :טרוטות ש ר לפי ו ח ב ו ש י א ח ב  הוא .וכו׳ מ
 הוא והנה .הנסתר החוש מענין שהונח מה ביאור
ם שני על פוסח פי  עין הוא אס בעמנו כמספק סעי

ה נסתרת א  כח תוספת על בזה שהכונה ,וכו׳ רו
 המדמה הכח הוא או ,כאמור הראוה בחוש מושם

ד ו ע  כל יתמלא אז כי ,השכלי הכה שישמש ב
 פני מול אל הדמיון יזדכך נגדו ומנוגה אורה ביתו

 השכל יפשיט הוראתן שמכח ,הנוראות ההן המראות
 בהמשך עצמו הוא יבאר כאשר ,נכבדות אמתות
פ' סוף הראב״ע שכתב מה הוא זה ומעין .דבריו

 ושעם ,וז״ל אליו מדבר הקול את וישמע על נשא
ה לבדו שהוא וישמע מי■ ישמענו ולא הקול שומע הי
ס ,לפרוכת מחוץ מועד באהל שהוא ה׳ כי נכון זה ג

ר עיני באור הוסיף כאשר ,אזניו בהרגשת הוסיף ע  נ
מם .ע״כ ,בלעם עיני את ה׳ ויגל וכן ,אלישע  ו
,.יתחלפו לא בעיניהם דברים רואה שאמר

נחמד אוצר
רך הבורא ששם ע ה ה ש בין הז חו ה ה א ר ש הנ ח מו ה  ו

מי ש ג  להרגיש החוש האדם בטבע הטביע שהש״י כמו ר׳ל .ה
 החוש מן בקרוב הרגשתו בסדר ידוע ערך לו ושם המוחש

 נתבאר וכאשר ,אחד בסדר סמיד הולך והוא ,ממנו וברחוקו
ע הראות לחכמי ע ב, הנראה אל מרחוק הנראה הכמות ש  מקרו

מ .המרחק לערך שוה  במרחק אחד גשם רואה• אדס אם ־״
 ,אמוה ארבע עיניו למראית הגשם לו ונדמה אמות עשר

 אמות שתי על גדלו לו ידמה אמה עשרים במרחק כשהוא
ש ביי ־ ה1ב וכיוצא חו ר ה ת ס  את אלהים חנן אשר הוא .הנ
 בם חפן ה׳ אשר המראות נסתר במין שרואים הנביאים עבדיו

 אינם עדיין אלו המראות ואולם .עוד שיבא כמו להראותם
 נראים שהם מפני ,לנביא באמת המכוקש הענין מל מורות
 ההם התמונות שמתוך רק ,וציורים תמונה עניני על לנביא
אחל ,אותו מראה התמונה שזאת הרומני מנין מבין הנביא
 במומר דבקותה מפני לו אשר הנסתרת העין חסרון שמבין

ם ’ מנינים ומרמזת ,אחר סדר על רואה היא  בהצטרף רוחניי
ה, השכל לי  וכדרותה השמש גדלות מבין שהשכל וכמו א

 הרוחני יבין כן ,וקטן עגול אותו הרואה עיניו ממראית
ם :התמונה מזאת ת בו ל  הוא שהלב כמו ,הדבר תוך ר״ל . ו
טי :ועיקלו האדם תוכן ה ו א ר ב ן לו שנ עי א ה הי  ר״ל .ה
א :הנבואה למדרגת שהגיע והוא ח הו ק פ ת ה מ א  עליו .ב
ה, שהוא שנאמר יסכן א  ,אותט מטעה שהחוש אנחנו לא רו

ל5  לא שהוא ובענינו בעינו דבר כל נסתר בעין רואים הם נ
 כי הכתוב אמר זה צד ועל .אמר בענין הדבר להם יתחלף
א הרואה לפנים יקרא היום לנביא פ׳ ) ( ה :ט׳ א ר ל וי י כ נ  ב
ם אדם רי  בני לנהוג האלהיית ההשגחה שלחה אומו .כעו
 של גדולה חבורה אחריו המוליך הפקח כמו כלם, אדם

 בראש והפקח חכירו סומא כתף על נשען אחד כל ,סומין
רם ויורם ;כולם שי  נתנם ה׳ בחמלת אשר הנביאים לולא .ויי
 ההצלחה דרך להם להורות למינים עולם כאי לכל להיות בארן

 פד היצירה מראשית אדם בני «מון כל היו כבר ,האמתית
ף  שתלה בחסדו והש״י ,הבין אין כפרד כסוס הדורות כל «

 ואחריהם חשך, יושבי אדם לבני נתיב להאיר הקדמונים גדורות
אשר רבה בהמון חיים אלהים דברי קבל האלהים איש סשה

בצלם
 הצורום על ההוא המין כל הסכמת אמהתם על הגדולה שהראיה כך אחר אמרו לעומת מתנשא הוא אצלי ענינו
ה ,וכו׳ ההם סנ ה J יתחלפו ■לא וכעצמס בעיניהם דברים רואה לבמיריו הושמה אשר הנסתרת שהעין ו  
ר. כאשר לקצתם קצתם בהם להעיד יתכן זה ומצד  הנזכר במשלו באמרו יביס זה שאל וכמו יזכי

כו׳. המין בכל תמיד דבקים הם למוחשיס הראויס שהחושים ט המבר שם אשר עין שימת היא וזו ו עי
בעין שראוהו מה להכחיש יכלו שלא מפני הנביאים אותם קיימו וכו' העניניס שאלה זה אחר באמרו עליה

ן אשר הרוחנית  ולשון .וכו' ההסכמה עליהם תעבור לא נחלקים בדורות קהלוח והיו ,בה יתרון להם «
 סימן בחמישי עצמו החבר וכלשון ,בעינו הדבר אמרנו כעין הוא ועצמם/ בענינס לומר שירצה בעיניהם

ס ,העצמים עיני ו׳  בעיני ה׳ יראה אולי כתוב מלשון מוצאו נכון דעתי ולפי .העצמים עין הפוך כ״א סי׳ שם ג
ם ,בעיניו עמד הנגע והנה כן גם שמזה ואפשר .בעניני כמו שהוא ,ס״ז) (ש״ב  עליו ביאר שרש״י היות ע

ח :הנורא הקרח כעין ,הבדולח כעין ועינו מלשון ,ובשיעורו במראהו ק ם וי ה ל מ כ ש ט׳ ה  ילקוט כי .ו
א :יזרוק והקליפות החוכות ח הו ק פ ת ה מ א ס האנושי השכל אליו דמה כבר כי באמת אמר .ב P ג

שזכר הנבחר השלם שכל והוא ,מאד נעלה נמשל הוראת אל והעלהו המשל דקדק ועתה .שקדם כסו
למעלה
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 צורות ותראינה ̂ השכלי הכה שישמש בעוד המדמה הכה ההם העינים שיהיו
 אמתותם על הגדולה והראיה ̂ ספק בהם שאין אמתת על מורות נוראות גדולות

 דברים שרואים הנביאים כל לומר רצוני ̂ ההם הצורות על׳ ההוא המין כל הסכמת
 מעידים אנהנו כי ,במוחשינו עושים אנהנו כאשר ;לקצתם קצתם בהם יעיד

 יוצא שהוא נאמר עלינו שיהלוק מי נראה ואם ,הלענה ומרירות הדבש במתיקות
א "העולם רואים טפק מאין ואלה .הטבעי מהענין כ״  בעין האלהי ההוא הענין) (

 אותם"כתבנית מספרים שהרגילו ומה ,לטבעיהם ראויות צורות ורואים ,הנסתרת
א כ״  מה אל בהערכתם אמתיות ההם והתבניות ,מונשמות ראום אשר כתבניותם) (

אשר העצם אל בהערכתם אמתיות ואינם ,וההוש והדמיון המהשב שיבקשהו
הו ש ק ב י

ל ה קו ד הו ■ ■ ■ .... י
 אדם גני יתר שכל האמתי האקח זה הוא כי למעלה

ר :בערכו כעורים ש פ א ו ו הי ם שי י נ עי כו/ ה  כבר ו
ה :ביארנוהו ל א ן ו אי ק מ פ ם ס אי ן רו י נ ע א ה הו  ה
הי ל א  בירור על להעמידו תוקף בכל משתדל .וכו' ה

 אשר ההן הצורות רואים היו ספק שבלי ,הזה הדבר
ה נבראו: וגקומתן בצביונן מ לו ו רגי ה ם ש רי פ ס  מ

 היו בנועמם לחזות שהורגלו הצורות כי הכונה .וכו'
 ראום אשר תבניתם תוארי בכל אותם מספרים
 יוצרו הרוחני הדק הגשם מן כי ;הנה כאשר מוגשמות

ת :דברנו כאשר ההן הצורות ו י נ ב ת ה הן ו ת ה ו תי מ  א
 ענין הוא רק במציאות הוא ריק דגר לא כי .וכו'

ת; מוחש נברא אמ  הנסתר החוש יראה כאשר ב
ה, הצורות ענינו עיקר שאין אלא וישפוכו; הנ  כי ה

 השכל יבקשהו אשר העצם עיקר היותן לחשוב אין
 ענין על ראיה מהם יקח השכל אבל ,ההיא במראה

 שהם אמרו וזהו .למעלה שזכר כמו ;ולבוהם הדברים
ת ו י ת מ ם א ת כ ר ע ה ה •אל ב חו מ ש ק ב ב שי ש ח מ  ה

ש ובאמרו .וכו' חו ה  ;החיצוניים החושים כל כלל ,ו
 השמיע י״ב סי' בחמישי המוזכרים הפנימיים מן אבל
 פעולה לזכרון אין כי זה ועעם .והזכרון היצורי כאן

 תיוחס דעתו על וליצורי ,המחשב עניני לשמור אם כי
 והנה .שמה שיתבאר כמו המורגשות הצורות שמירח

 אם כי איננו הנזכרים וחביריו המחשב שיבקשוהו מה
 בל גבול להם והוא לעבעם המתיחס גשמי דבר

 אמתיות ההן הצורות יהיו ובהערכתם יעברוצהו;
ם אמנם ;עצמה המראה ממר בבחינת נ ת אי ו תי מ  א

ם ת כ ר ע ה ל ב ם א צ ע ר המושכל ה ש הו א ש ק ב י
ל כ ש ה

ר צ ד או מ ח נ
ר :הדורות כל סוף טד נחיה גצלם ש פ א ו ו הי ם שי עיני  ה
ם ה ח ה כ ה ה מ ד מ  המדמם שהכח הראשונים אמרו ככר .ה

 מקודם החושים שהשיגו המוחשים כל ככחו לשמור משפטו כה
 ויפריד קצתם על קצתם ולהרכיכ ,המוחש מן העלמם אחר

,יזם אשר מכל דמיונו להרככת מעצור אין אך ;מקצתם קצתם
,לזה וכדומה באויר רצה ברזל ספינת לדמות הדמיון יכול כי
ת כמו עמו כל וכשהשכל ; ידו על מעכג השכל רק ע  השינה ג
 לפניו במעשה הם כאילו רבים הכלים לו שידמה ממנו יכצר לא

 וכוס ;בדמיונו כך כודה שהדמיון רק ,כלל כמציאות ואינם
ש, מן הדמיון כח יפה ס רק ירגיש לא שהחוש החו  דכרי

ם מוגשמים  לא העין שתאמר כמו להרגשסו; גבול ויש וקטני
 קרוב כהיותו אחת בסקירה אמה אלף גדול גשם לראות תוכל
 יותר כמרחק לא אס ;ממנו פחות או ההוא כשעור אליו

ץ תוכל לא וכן ;משוכשת הראיה תהיה ואז אמה מאלף  הע
.מאד גדול קול לשמוע תסכול לא האוזן וכן ;כשמש להכיט
. נוראות גדולות צורות שידמה לו יעצור לא הדמיון כח ואולם
 הזם המדמה כח הושם הדור שכנביא שאפשר החכר אמר ולכך

; כמקום ן  עמו כשהשכל אף כו שולט דמיונו כח ויהיה עי
ה :כהקין אך המוני כאדם ישלוט כאשר ;בחלום לא נ אי ר ת .ו

ת :הדמיוניות עיניו רו ל מו ת ע ת מ אין א ם ש ה ק ב פ .ס
 העין ראית כמקום הוא שרואה הגדולות הנוראות הצורות

 אמתת לאדם מורה השכל כצרוף שהחוש וכמו ;המוני לאדם
 אמתה השכל עם הראות לנו שמורה כמו ;הפק בלי הנראה
 יכול לא השכל כלכד הראות חוש ואלולא ;ספק כלי השמש
 לו הנראה מן יודע הנביא כן ;נמצא שמש יש אם לדעת

ה :שכלו בצירוף הדכר בדמיונו.אמתת אי ר ה ה ו ל דו ל הג  ע
ם ת ת מ :להם גמורה ראיה שהיא הדמיונות הצורות של . א
ת מ כ ס ל ה ן כ מי עין יכחיש לא אדם שהוא שמי כמו כי .ה  ה

^ רואה עין כאן שיש מודה האנושי המין שכל ;אדם של הרואה
ד :להם ומוסכם הזאת הראיה יודעים הנביאים מין כל כן עי  י

ם ה ם ב ם. קצת ת צ ק  הוא שכך לחבית מעיד אחד נכיא ל
אי: ד ו בי כו נ ח ם אנ די עי ת מ קו תי מ ש. כ ב ד ק; שהדכש מעידים שאנחנו כמו ה תו ^ שהוא נאמר הדכש כשנטעוס מ ק תו  מ
 אותו שטועמין הטעם שם על מתוק נקראהו־ כן ומפני ;ספק כלי המתיקות כטעם אדם מין לכל כן מורגש שהוא בזה והמכוון

ה הלענה על וכן .כולו המין ר ח אם :מ ה ו א ר ק מי נ לו ח נו שי לי ר :מתוקה והלענה מר שהדבש שיאמר מי יהיה אם .ע מ א  נ
א הו א ש צ ן יו י נ ע ה עי מ ב ט ם; לכלל המוסכם לפי המראות שופטים שהם הנביאים כענין p .האדם מין מכלל ואינו .ה אי בי  הנ

ה : הנביאים מין מכלל יוצא הוא כן שופט שאינו ומי ל א ן :הנביאים ר״ל .ו עי ת כ ר ת ס ם :ממשיית ראיה .הנ אי רו ת ו רו  צו
ת אויו ם ר ה עי ב ט ה :ההיא לצורה השייך הרוחני ענין על מורה הנסתרת העין שמשגת ההיא הצורה כלומר . ל מ לו ו רגי ה  ש

ם  הם כאילו הצורות מספרים שהם כלומר ;מוגשמות ודמותות כתכנית הצורות ספור נכואיות כמראות שנזכר ומה .וכו׳ מספרי
ם; נתפסים וגוכה;■ושהם ורוחכ אורך שהוא קצות; שש כעלי הו ם: ספור רגילות הוא וכך במ אי בי ת הנ ו י כנ ת ה ם ו ה  ה

ת ו תי מי ם : האדם עין כו תשלוט לח אשר הדק הגשם מן כאויר מצוירים כאמת הם כך .א ת כ ר ע ה ל ב ה א הו מ שו ק ב  שי
ב ש ח מ מיון ה ד ה  רק והמחשב הדמיון שישיג אפשר ואי ;ממש כראיה שיראה ודמיונו הנכיא מחשכת שמכקשת מה כערך .ו

ס כחוש תמיד רגילותו שהוא מה כפי ;הגס החוש להשגת קרוכים מנינים  ה׳ ככוד רואים הם ולכך ,אחריו נמשך והדמיון הג
ם :תכניתיות בצורות מונה נ אי ח ו ו תי מ ם א ת רי ט ה ל כ ם א צ ע שר :כהם השוכן ה׳ ככוד צל .ה הו א ש ק כ ל י כ ש איסו .ה

כלבד



הבוזריירביעי מאמרספר34
 חלבן הארוך שהוא שיאמר מי כי ,במלך הדמיון הביאונו כאשר ,השכל יבקשהו
 שאיננו שיאמר ומי ̂ כוזב איננו ,לזה והדומה ראשו על הנזר אשר המשי הלובש

 t פלונית אומה על פלוני בזמן פלונית בארץ המזהיר המצוה המכיר המשכיל אם כי
 אשר שבצורות התמימה הצורה הנסתרת בעין הנביא וכשרואה .ג"כ כוזב איננו
 מהקם ̂ ואזהרה צווי בענין דין כסא על יושב שופט או מלך בדמות אותה ראה
שמע. נעבד למ״לך ראויה צורה שהיא ידע ומהעדה, מלבין) (נ״א  יראה וכאשר נ

צורח שהיא ידע ,עבודה לעבוד הנור או ,ספרות כלי נושא או כלים נושא דמות
ראויה

ר צ ד או מ ח נ
ד לנ ד תכניתיוח לצורות ערך ואין השכל, מכקש ג מו  ס׳ ל

ה ל ע  יתברך כבודו בשם יקראוהו עכ״ז ,האלו מדות מכל מ
ר :שם החונה הכבוד מצד ש א ו כ נ או בי כו' ה  משל כמו .ו

ר מי כי :למעלה שזכר המלך מ א כו׳ שי  את שמתאר מי .ו
 משי לובש סניו במראית לבן ארוך איש שהוא ואומר המלך
 למלך מקריים הס אלו שכל אך ,מכזב אינו ,ראשו על זנזר

א, א המלך ועצם ההו ר :בו אשר השכל רוח הו ש ה א א ה ר ת  או
ת מו ד ך ב ל כו׳ מ ) כמאמר .ו ה(ו׳ שעי  יושב ה׳ את זאראה י

גו׳ ונשא רם כסא על  ובדניאל .לו ממעל עומדים שרפים ו
מין ועתיק רמיו כרסוון די עד הוית מזה («׳)  לבושיה יתיב יו

תלג  פתיחו וספרין יתיב דינא ישמשוניה אלפים אלך מיור נ
גו׳  על מורות הצורות אלו ,שלטנהון העדיו חיותא ושאר עד ז

ן מיו  עושידצונו ומשרתיו ,מלכותו כסא על יושב שופט מלך ד
ם  :יצום אשר אל דברו בקול לשמוע מזומנים לו ממעל עומדי
ס ק ה ן ס כי ל ה מ ד ע ה מ  וכמ׳ש ,ומעבירן מלכים ממליך .ו
ר :מלכין ומהקם מצכין מהעדה בדניאל ש א כ ה ו א ר ת י מו  ד
א ש ם נו לי . כ ׳ ס  להורות לנביא נראים היו הצורות אלו כל ו

שיש .

ל ה קו ד הו י
; ל כ ש  מה ההוא הדבר אמחוח אין בערכו כי ה

ץ הוא אבל ,לחושים ממנו שנראה  מסתחר פנימי ענ
ר בזה והענין .השכל אם כי ישיגהו לא ש א ו כ נ או בי  ה

ן ו מי ד ך ה ל מ ר מי כי ב מ א ץ וכן .וכו׳ שי  הענ
 נוסעים ביאורו סביב אשר דל״ח אל״ף בשם פוה

ה; במקום אנחנו ה וכאשר אמרו שקדם וכמו הז הי  י
ם הדבור  אדני יאמר אליו שרומזים אלהי דבר ע
 אתה אדוני אומר הוא כאילו ;יו״ד נו״ן דל״ת באל״ף
כו/ העברה דרך במקום שיוגבל מה אל ורומז מושלי ו
 כי עליו. שאנחנו הנשוא המשל אל שוה ענינו והרי
ם משני יאות הרמז הנה  הדבר אל הרמז ר״ל ;הפני

 השוק האלהי הניצוץ אל והרמז לקראתנו הנצב האלהי
ב. מהם אחד שום אין שונות ובבחינות בקרבו; כוז

 בינת שערי לפניך בזה נפתחו כי כליותיך ותעלוזנה
ט שמי כי פסוק על סשפטיס פ' הראב״ע אמרי ר ק  ב
 פי ;העצם שם הוא הנכבד שם כי פירשתי כבר וז״ל;
ם ;לבדו הוא  ומאתו הכל הוא כי ;השם תאר ימצא ג

ם .הכל פע ה כן על ;מרחק כל אל קרובה היא שהנקודה לעגול משל בקרבו ו  המחנה בקרב ה׳ כבוד הי
ע ס מ ת; בתוך ז  תשתומם ואל בקרבו. אדם רוח ויוצר וכתיב ;הזה העם בקרב ה׳ אתה כי כתוב וכן המחנו

 חכמי כל ; משל לך אתן והנה אדבר. אשר כל ועשית ואח״כ בקולו תשמע שמוע אם כי כקוב שהוא כעבור
 ואחרי .וכו' לו נוגה אין בעצמו הוא כי ;השמש אור מקבל גוף הלבנה עצם כי גמורות קאיות הביאו המדות
ר; יראה השמש אור וכי האורה נעדר בעצמה הלבנה גוף היות ע׳ל ראיות הביאו  באמרו; שם דבריו המשיך או
ה הנ  אמד ואם ;אמת יאמר הלבנה אור זה ראובן אמר אם והנה ,האויר תאיר בלילה הלבנה אור כי ידענו ו

 המלאך בזה ודעתי באמרו וישלח פרשת דבריו יאירו פניך מול ואל .ע״כ ;אמת יאמר החמה אור זה שמעון
 רואה עין והנה .ע"כ ;בקרבו שמי כי בפרשת לבבך את יפקח השם אם לך יתבאר ,גוף שהוא ליעקב שנראה

 להראונ/ שירצה כפי המצמייר האלהים חפץ אחר ההולך הדק הגוף והוא ;ה' כבוד שהוא משה במלאך כונתו כי
ת' ושמו ;הזאת הפסקא באחרית החבר שיזכור כמו  ק על כי ;שם הזורח האלהי הניצוץ הוא בקרבו השוכן י
 פי אחר לדבר צרופו על שמורה תואר כמו לפעמים הוא הנכבד השם כי שמות ס' ביאורו שקדם מה הנה זכר

 כי בכאן ענינו יהיה וכן .עמו הקדושים המלאכים דבקות על אלהים ה' אמרו שם ביאר זה ועל .הכל מאתו
 ההוא הכבוד היות שעם והורה .כאמור ה׳ כבוד הנקרא הדק בגוף יזריח אף יאיר הואר שם היותו מצד שמו

 הרשות אעפ״כ ;השמש אור אל הלבנה גוף כמדרגת האלהי הניצוץ אל בערך הוא והרי מעצמו מאיר בלתי
 יתבאר ומזה .כמדובר ;לשניהם הראויה הבחינה במשפע אך ;ולזה לזה הדברים ליחס וכה כה לפנות <תונה

 ה׳ כיד נבארהו למקומו ובהגיענו .הדקים היסודיים הגופים מן נברא שהמלאך החבר מדעת שיבא מה ב״כ
ה :עלינו הכיובה א רו ש כ א ו י ב נ ן ה עי ת ב ר ת ס נ  על מורות לנביא הנראות הצורות פי שהניח למה .וכו׳ ה
ה כשרואה הא׳ .צורות מיני בשני זה לבאר נעתק ,השכל אצל אמתות ר צו ה ה מ י מ ת ת ה רו ו צ ב  המורם ש

תי׳ עליו ה י א ר ה ו ת ת או ו מ ד ך ב ל סי׳ חמודות איש כדניאל ;וכו׳ מ אמרו(  כרסוון די עד הוית חזה ז׳) כ
ארו ובסוף ;וגו׳ שלפנהון העדיו חיותא ושאר אמרו עד וגו׳ חיור כחלג לבושיה יתיב יומין ועתיק רמיו  העניןו
ם דע אז .וגו׳ ומלכו ויקר שלסן יהב וליה וגו׳ שמיא ענני ע  להורות ראויה צורה שהיא שכלו בבחינת הנביא י
שמע. נעבד מלך ית׳ היותו אמתת על ם; ענין אמתות יתבאר בו אשר הוא הצורות מן השני והמין נ  מהנבראי

ר יז״א ש א כ ה ו א ר ת י ו מ א ד ש ו ם נ לי ) שראה למה תחלה כיון .וגו׳ כ ס׳ קאל( חז  אנשים ששה והנה י
ם אי  הסופג• וקסת בדים לבוש בתוכם אחד ואיש בידו מפצו פלי ואיש צפונה מפנה אשר העליון שער מדרך ג

דמהניו .
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 השבל בבחינת כי ,לבורא אדם דמות בעיניך יקשה ואל .שומע לעובד ^אויה
 והכולל והסובב שבהם והדק שבמוחשים החשוב הוא כי ,באור תחלה לו נדמה
 דרך על בין ,לדחותם אפשר שאי כמדות •נחשוב וכאשר .מכלם יותר העולם חלקי

דבר לכל ונותן ומסדר וחפץ ויודע ויכול חי כמו האמת, דרך על בין ההעברה
מה

יהודה קול
 ,בידו מפצו פלי לאיש רמז הכלים נושא כי ,במתניו

 ואמר .במתניו הסופר לקשת רמז ספרות כלי ונושא
 הוא אם הזה כקסת להכריע רצה לא ט ,ספרות כלי
ו שפירש וכמו הדיו כלי ק, ג רד״  פנקס הוא או ה

 ספרות כלי סתם אמר ולפיכך ,יונתן כדעת הסופר
ה הי  לעבוד חגור או גאמרו כן ואסרי .שיהיה מה י

) שראה למה כיון ,עבודה אל(י'  אחד איש והנה דני
 כאלה צורות והנה .וגו׳ חגורים ומתניו בדים לבוש
 הצומת ענין אמתת והוא ,והשומע העובד משפם ורו

ה ואל השכל: אצל ההנה ש ק . בעיניך י כו׳  לפי ו
 על יקשה ,המלך ואל השמש אל יתברך האל שדמה
 מן צורה בשום הבורא אל דמות ייומס איך האדם

 שהוקשה מה והוא ,4 תערכו דמות ומה ע״ד ,הצורות
 נביאים של כחן גדול כב״ר באמרם חכז״ל כעיני

 דמות הכסא דמות ועל שנאמר ליוצרה צורה שמדמים
 כונתם ביאר מ״ז פ׳ בראשון והמורה .אדם כמראה

אלו ביארו כבר ,ת״ל  ישיגום אשר כלס הצורות כי'
 והש״י ,נבראות צורות הם הנבואה במראה הנביאים

 . ברואה היא מדומה צורה כל כי ,האמת והוא ,בוראם
חן, גדול מאמרם נפלא ומה  עצמן על הראו כאילו כ
ה  ועוד .ע״כ ,וכו׳ עליהם קשה ההוא שהענין ע״
 מה וכל ,וז״ל המרכבה ביאור אחר ז׳ פ׳ בשלישי כתב

 המרכבה ר״ל ה׳ כבוד הס כלס ההשגות באלו שהמשיל
 .ע״כ ,זה והבן• יתברך, ימשילהו לא כי ,הרוכב לא

חכז״ל ישראל בני אצילי ואל ממנו הנוטה החבר אמנם
בא , ליוצרה צורה שמדמין בשפתם להחזיק ידו שלח

נחמד אוצר
ץ ,וממלליו איש דרכי טל שוקד כארץ שופטים אלהום שיש א  ו

 השי״ש כהשגהת אדם בגני הרודים השוטרים לגדודי מספר
 האלהיש שההשגחה היוה ועם ,וכמעשהו כדרכיו לאיש לשלם
 ומשפטו המל־ מהשגחת ומרוממת מובחרת ויותר נעלה מאד
ת׳ להיותו ,עמו את  וחושש הארן בכל משוטטות עיניו לבדו י
ממן ומחיה ממית בטן חדרי כל  עכ׳ו ,לבדו הוא וירפא י

 הש״י כי ,שיבין שאפשר מה בכדי לנביא הזה הדמות נראה
 לחוץ נעלה מאד אשר משפסו דרכי מבין והשכל בארן שופט

ה htn :ב״ו מלן ממדת הרבה ש ק ך י ני עי ת ב טו ם ד  אד
א ר  אדם, כמראה דמות הכסא דמות ועל ביחזקאל כמ״ש .לבו

 דמוש על הבורא הנסתרת בעין לראות הדמיון הגיע והיאך
 כינם המלאכים והנה ,אליו שיערכו הוא דמות ומה ,אדם

ט ממעל עומדים שרפים •באמיו שרפים בשם ישעיהו י הי ו . ,  לו
 בדמות עצמו הבורא נדמה ואיך ,אוכלת כאש נוראה צורה
 נביאים של כחן גדול בב״ר’ חכז״ל שאמרו מה והוא .אדם

 כמראה דמות הכסא דמות ועל שנאמר ,ליוצרה צורה שמדמין
ם: ד ת בי א נ חי ב ל ב כ ש ה ה מ ד ה לו נ ל ח . ת ד ו א  הנס ב

ת׳ לו לערוך דמות שאין אחר  לסבר כנוי לו לכנות וכשנרצה י
 ה״ כגנד ומראה שנאמר כמו ,באור אותו נדמה האוזן את

גו׳ אוכלת כאש י : צבאות ה׳ ומגן שמש כי ונאמר ,ו א נ  הו
ב שו ח ם ה שי ח מו ב  .והוא ,האש מתולדש הוא האור . ש

 שאור החבר דעת נזכרת וכבר .שבכולם דק היותר היסוד
 האש גלגל הנקרא והוא ,האש יסוד מצד רק אינו השמש

 והוא העפר יסוד שביסודות שהשפל אמרו אשר לקדמונים,
ם, ואחריו הארץ, מי ד' סו  וסביב שלם, כדור נעשה משניהם י
ס הארן הדור כל וסובב חופף אויר יסוד שניהם סמי  !אחריו ,י

חופן מסבב אש יסוד  בגבנוניותו.בקעבורית דבק והוא הכל ו
ח, גלגל ר ל היותר היסוד שהוא אמרו וגם הי ח  שבכולם. ג

ר :מכולם יוסר העולם חלקי והכולל והסובב שאמר וזה ש א ב  ו
ב שו ח ת נ דו מ  השומע אוזן להסביר נבוא כאשר ואולם .ב

ת׳ שהאל  אדם לבני ולהיטיב להרע יכולת שום ממנו יבצר לא י
ח דרך ער* בין :בצדק ושופט במעשיהם משגיח ושהוא ר ב ע  .ה

ע אצלו להבין נתנו לא האלו המדות ר״ל ב ת  שהם pד ע{ י
ץ .עד נכבד ויותר מעולה יותר באופן אבל ,אדם בבני  א

 רק ישב׳ נגדו להמליץ לט אין יכלתו על לרמז ורק ,תכלית
ן :אדם בני בלשון ת דרך עני בי מ א  להבץ נרצה אם .ה
;ב׳ סימן ב׳ במאמר שביאר כענין והוא ,האמת ע״ד אותם

לא

 אשר הדמוי כי ואמר הזה, בדמוי הנמצא הקושי להקל
 ,לבורא אדם דמות אמרו והוא ,לבורא האדם יעשה
 לו נדמה יחב׳ הוא פי ,שכלית בבחינה אס כי איננו
 במוחשים,וענין עלויחשיבותו מצד באור, תחלה לאדם
 דמיון וזהו .המופלג חשיבותו על להורות זולתי הדמוי
 האור מבוע לבדו הוא כי למעלה, שזכר השמש

 דעת לפי הכוכבים יתר כל אור יראו ובאורו בגשמיים
 וסגולותיו מעלתו ספור קדם וכבר ,הפילוסופים שלימי
ג. סימן בשני ״  כי שבמוחשים, החשוב ואמר נ

ק :לעינים האור מתוק ד ה  והכולל והסובב :עין כהרף באורו ובוקע פולח כמו הוא כן על■ כי .שבהם ו
כו׳.  בעיניך יקשה ואל אמרו לפרש ואפשר תועלתו. ולעוצם לאורו נאותים וכלם הדברים בכל ומשקיף מקיף ו
 לבדו והוא ,מנייהו דסליק דבריו שהורו כמו ,לבורא אדם דמות ליחס הקושי .שיהיה ,לבורא אדם דמויז

ם נתינת לזב שהקדים אלא ,הנמשכים דבריו כל יסובו עליו אשר העיקר תג׳ דמויו לענין טע  ואס ,באור י
 את ואתה .באדם דמיונו ספור אל ממנו להכנס פתח צורת כעושה בזה היה כי ,הקושי בעיקר נכלל אינו
. במדות נחשוב וכאשר נסמכתי: עליך כי תקרב תבחר אשר כו׳  הורגלנו אשר הדמוי ענין שביאר אחרי ו

 ק הללו והמדות .ית׳ אליו המיוחסות המדוח מצד באדם דמויו הוראת אל נעתק ,באור ית׳ עצמותו לדמות
 אנו צריכים עכ״פ כי ,האמת• ע״ד בין ההעברה ע״ד בין לדחותם שא״א ואמר ב׳, סי' בשני זכר אשר הן

ה  שאס באמרו שם שזכר מ-ה כעין ,העברה ע״ד לו שייוחסו אס ,אלה כל על ככהו ישגיב אל הן כי ס^דו
שיקדים מיראתו ,אור שהוא העברה ע״ד אומרים היינו ,חשך או אור ההוא העצם הישנו אותנו השואל 'ישאל

למחשב׳זי
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ק, ושופט לו שראוי מה  מהנפש קרוב דמיון רואים שאנו במה נמצא לא צד

שלם, האדם והוא המדברת,  הוא בי נוק שהוא מצד לא אדם, שהוא מצד וזה ה
 .הבהמות עם בזה משתתף הוא כי חי שהוא מצד ולא ,הצמח עם בזה משתתף

 כן הדבר ואם .קטן בעולם והאדם ,גדול באדם העולם הפילוסופים דמו וכבר
 נתברר כבר ,העולם הי נקרא כאשר וחיותו ושכלו ונפשו העולם רוה הוא והאלהים

הדמיון " .
ל ה קו ד הו י

 האמח ע״ד אבל ,חשך הוא אור שאינו שמה למחשבה
 אמרו עד ,וכו׳ והחשך האור מקבל שאין לומר לנו יש

ה ממנו לשלול או דמיון דרך על אלא מז ,השחות־ ה
 גמורה בפשיטות אך האמת ע״ד לו שייוחטו או .ע"כ

מה, ובאחדות  יכולים שאגו הבדלות סדר ובכל שלי
 על מהם שנאמר למה יתברך עליו הנאמר בין למנות

 מאמר מלחמותיו בספר הרלב״ג דעת והוא .הברואים
 אפשר שאי יתבאר ובזה ,דבריו בחתימת וז״ל פ״ג ג'

 ומטיב משיג חי שכל בשהוא הש״י שיתואר מזולת
שה, ורוצה ויכול  השמות באלו ראוי יותר ושהוא ועו

 המכוון שאין אלא וכו׳ עיון במעט מבואר וזה ,מזולתו
 בתכלית פשוט אחד דבר אס כי הרבים השמות מאלו

 התארים אלו רוחק והנה .שביארנו כמו ,הפשיטות
 כשנאמרו מכונת® יתב' עליו כשנאמרו להם והדומה

ת׳ מדרגתו כרוחק הוא ,זולתו על  בעצם ממדרגתה י
 באופן ית׳ בשם נאמרים שהם ר״ל ,והכבוד השלמות

/ בזולתו בו נאמרים אשר מהאופן שלם יותר כו ו
 באמרו.ואם ב' סימן בשני החבר רמז זה ולכל .פ״כ

ם יאמר  בחמישי וגס .וכו׳ כוונתנו הוא כחיותנו לא חיי
פ' מ' פ׳ י״ס סימן ' ו ע: כזאת י די ה הו ד וו צ  מ

א הו . ש ם ד  מיתר נבדל ט אשר השכל מצד ר״ל א
ם, הבעלי י  מצד כי ראשון פרק המורה כדבר חי

 ברא אלהים בצלם כי באדם נאמר השכלית ההשגה
 דמותו ועל .הפרק בסוף שם דברו ונשנה .אוחו
 העקידה בעל כתב ,השכל בבחינת לאדם יתברך אוחו

 ביאור כי ,הנמשל כפי השירים לשיר ביאורו בתסלח
א׳) הכתוב חזקאל(  כמראה דמות הכסא דמות ועל בי

 הנודע הוא שהאדם לפי כי מלמעלה, עליו אדם
 אל העליונה המרכבה מתאר שהוא דמות אותו על פי לז״א ,תחתיו אשר הנמצאים כל על ולמנהיג לסמל
 ,שתחתיו מה כל על הממשלה כסא על שהוא אדם מראה הכסא על אשר אל ומתאר מדמה הוא ,הכסא
ה  עצמו הדמות דוגמת פי על כי הכתוב ענין לדעתו והנה .ע״כ ,עליו מלת לכפל מוכרח הפירוש זה מהי
 מרכבתו על כיושב יתברך הבורא ג״כ יתאר ,בעלמא לדמוי אם כי זה שאין לכסא המרכבה יתאר בה אשר

ת׳ היותו על להורות הוא הזה הדמוי כל ותכלית ,כסאו על יושב אדם למראה פי על לראש לכל מתנשא י  ג
 יתעלה כאומר נעשה מלמעלה, באמרו ההוא הכתוב סוף כי ביאורו על אני ומוסיף .הנמצאות יתר כל מרומי

ר :לשמוע יכולה שהיא במה האזן אח לשבר רק זה אין כי ,רב עלוי הזה הדמיון מן דחרומם ב כ מו ו  ד
ם פי םו לו פי כו׳. ה  .אחד כאיש בכללו הנמצא כי בו ביאר אשר ע״ב פרק בראשון המורה דבר כה הלא ו

 ר״ל ,לאדם האדם לב כן ,לעולם יתברך האל וכמדרגת ,קטן עולם האדם כי לבאר ענינו המשיך ואח״כ
ם בפעל, השלם שכלו הי ל א ה א ו ח הו ם רו ל עו שו ה פ נ לו ו כ ש  בביאור מות אחרי בזוהר אמרו כן על .וכו׳ ו

 וישראל ,דכלא ונפשא רוחא קוב״ה תאנא .אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה אויחיך נפשי כ״ו) אמרו(ישעיה
ם .ע״כ ,רעותך לאשכחא ואשחרך ,בך לאדבקא אויתיך כך בגין ,אנת ונפשי רוחי אמרי ת' עליו ביארו ג  י
אבח אלוה מנשמת ד׳) (שם אליפז ואמר .יאסוף אליו ונשמתו רוחו לבו אליו ישים אם ל״ד) (איוב  ומרות י

ם. שדי ונשמת ל״ב) (שם אמר ואליהוא יכלו, אפו  אשר הדמיון נתברר• אלה כל על כי כונתו זאת והנה תבינ
ח׳ ■זעוהו ישים ומעתה .וכו׳ השכל בבחינת כי האור אצל למעלה וכאמרו ,השכל דרך על הוא איך באדם י

לדרך

ר צ ד או מ ח נ
א א ל מי ה ננ מ אנו ב ם ש ן רואי מיו כו' קרוב ד כדי .ו  נ

ת׳ ממנו משיניה אנחנו אשר המדוה אלו להסכיר  על יהיה י
 מאנזי ,נדול באור rלכנו נוכל שלא ודאי שיהיה ד5 איזה
 חוש אשר דבר בשום ולא בו נתפסים האלו הענינים שאין

 המראה היתה ולפיכך ,השכליח האדם נפש מלבד תופסו האדם
 ושופט משגיח יתברך הוא כי דעת למען לנביא מתגלה הזאת

 ממנו זה יבצר ולא ,האדם במין השפל בעולם וכו׳ צדק
 עצמו שמראה שמאחר ,ונורא קדוש ושהוא ,רוממותו מהמת

 איש דרכי ממנו נעלמו לא כי האות זה אדם, כדמות לנביאיו
א :בהצדקה חפן ושהוא ומעלליו הו ם ו אד ם ה של  ר״ל .ה

 שאין הגוך על לא ,השכלית הנפש על רק נאמר לא אדם שם
ה ;והשאלה העברה בדרך רק אדם זה ^ וז ז א מ הו  .אדם ש

 שהרי גשמי, שהוא מצד לא ,אדם נקרא בלבד זה בצד ר״ל
ד ולא :גשמי גוף לו יש הארן מן הצומח אף צ א מ הו  ש
 דומה הבהמה בזה הלא ,שבו החיוני רוח מצד לא אף ,חי

, ו כן ל אס,  מזולתו נבדל שבו ההבדל מצד רק אדם נקרא■ לא ו
מו וכבר :השכלית נפש רק זה ואין ,והצמחים הנט״ס  ד

ם פי םו לו ם חנוי ל עו ם ה אד ל ב דו  המציאות כל גם ר״ל .ג
ה שפיו  ,החרן מרכז עד העליון גלגל מגבנונית והוא ,כולו מ

הו  פרק בח׳׳א המורה ביאר וכבר .אחד גדול לאדם דמו-או
 הגוף איברי סדר על מסודרים בכללו העולם חלקי איך ע״נ

ם ם סל אד ה ם ו ל עו  ,קטן עולם נקרא האדם וכן .קטן ב
p t o פליאות ובין האדם גוף יצירת פליאות בין הבדל שאין 
ס  ר״ל ,הכמות מצד רק נבדלים ואינם ,כלל בכללו העולם יציי

דל: ם הגו א ר ו ב ד . ה ן  עצמם שהפילוסופים מאחר ר״ל כ
ם :כולו לעולם האדם לדמות יזה בדמיון משתמשים הי ל א ח  ו

א ח חו ם רו ל עו כ .ה א'  לנסש אדם של הדמיון רתוק אינו ו
ר :שבאדם המדברת ש א ב א ו ר ק ם חי נ ל עו  כמ״ש .ה

ב) (דניאל הוא בציר׳י נקוד שחי ומפני ,העולם כתו וישבע י׳
סמזך



3T יט הכוזרירביעי מאמרספר
 ההו« והראות מההקשה, גלוי יותר ראות שלנבואה שכן כל ,השכל דרך על הדמיון

 וזולתם הקרובים מהרוהגיים השמים צבא וראה ,בעין עין העליון ההמון השיג
 כבר כי והטעם ־ ;כדמותנו בצלמנו אדם נעשה באמרו רמז ולהם ,אדם בצורת

 הצמחים אל ,המחצבים אל היסודות p;החכמה סדר על והבאתיה היצירה הדרגתי
 הזכים החושים בעלי בארץ אשר החי אל כן ואחר ,ובמים באויר אשר החי אל

 "הסוג מן קרובה שהיא מדרגה אלא ההיא המדרגה אחר ואין ,הנפלאות והידיעות
אליו הקרובים ומשרתיו מלאכיו בצורות האדם והוא ,המלאכי האלהי המין) (כ״א

במדרנה
יהודה קול

 אחר מצד לאדם הכורא דמיון להמעיס פעמיו לדרך
 הנכיאים פי להורות פניו ומגמה הראשון. מן מעולה
 .שיכא כמו אדם כצורת שצורתם המלאכים ענין השיגו

ם בזה והסכים  עולם למעערון שקראו האמת חכמי ע
 ע' פ' החייט שכתב וכמו ,העליון האדם המלאכים

,כדמותנו בצלמנו נאמר ועליהם .ההריסה שער הוא  
ת' אליו במדרגה קרובים להיותם כי  אשר האדם הן י

 דמותו שיתייחס הוא ראוי מהם כאחד בצורתו היה
 וגם בלבד. והדמיון ההמשל צד על יתב' הבורא אל

 האגדות בעל שכתב מה כפי זו לשטה הלך הראב״ד
 ביד נמסרו שלא מפתחות ג׳ על דתעניות פ״ק גשמו
 לנביאים הנראה העולם שר הוא שליה וז״ל, שליח
 העליון וכח העליונה הסבה מן נאצל במרכבה מושל

 ליה לית וההוא ,בצלמנו אדם נעשה אמרו והוא ,גו
 הדמיון יהיה זה לפי והנה .ע״כ ,׳וכו מפתחות ג׳

ת' שנדמהו  העולם או התחתון האדם מצד לא י,לאדם י
^ גדול אדם הנקרא בכללו מו א  האדם מצד רק כ

 אמר P על ,שקדם כמו בצורתו אליו הדומה העליון
 שיש בזה רצה ,וכו׳ ראות שלנבואה שכן כל

 יותר מצפונות נגלו לפניו אשר שלם ראות לנביאים
 ההקשה בדרך הנזכרים לפילוסופים נגלה מאשר

 גדול באדם העולם דמיון הכיר בה אשר השכלית
 הראות הנה כי כאמור. קטן בעולם האדם ודמיון
מהכוכבים העליון ההמון כל השיג הנבואיי ההוא

ר צ ד או מ ח נ
ר ;הטולס של מיוהו כוונתו ,סמוך ב ר כ א ב ת ת נ מי ד ל ה  ע
ל דרך כ ש ה׳ שאליו מבואר לבדו השכל מצד .ה ת נאה י  דמי

ל :זה כן כ ה ש א בו לנ ת ש או ר ר ת י יו לו ל ג כ ש ה  ר״ל . מ
ה, רואים שהנביאים שהראיה שכן ומכל אי  יוסר נאמנת בר

 t זה מכחיש השכלי ההיקש היה אם ואף ,השכלי מההיקש
 א״פ בזה מודה השכלי היקש שאף אלא ,נאמנת יותר ראייתם

אה :בזה קושי אין ר א ו ב ם צ מי ש ם ה הניי רו ה ם מ בי רו ק  ה
ם ת ל זו ת ו ר צו ם ב  בסי״ שזכר בלימה ספירות טשר והם .אד

ר בי :יתבאר ושם ,יצירס ססר משם המאמר מזה כ״ד ב  ב
תי רג ד ה. ה ר צי  והוא יצירה, של ההדרגה ר״לסידרתי הי

מן א׳ במאמר מן עד ל״א מסי : סי ג ״ ג טן מ סו . ה י ח ל א  ה
 נקרא גדר רק ,בשושנים סוגה כמ״ש ,גדר מלשון הוא סוג

 כצ המקיף החיצון והגדר ,שבפרדס אחד מין שמקיף אותו
 כמו ,המציאות במליצת לההגיונים סוג בשם נקרא המינים
ט גודר אינו זה ושם ,גדר הוא אדם שם ד״מ שתאמר חו  ב

p כל כולל שהחי ,סוג כשם אליו חי ושם ,אדם מין כל 
 והחיוס הבהמות מן ומין מין כל , למיניהם חיים בעלי

 וכולל גבוה יוהר סוג והוא ,מורכב שם ואחריו .והעופות
 הכוללים היסודות הם העליון והסוג .והאבנים הצמחים גם
 יזן נכבד יוסר מין וכל .הזה השפל שבעולם המציאות כל

 ,מכולם נכבד האדם שהוא התחתון והמין ,שאחריו הסוג
ת, סגולת הוא שבאדם נכבד היותר והאיש לו  אחריו ואין הסגו

ע ,הרוחני האלהי עולם רק במדרגה  עולם מחבר האיש וז
א : המלאכים עולם עם השכל הו ם ו אד ת ה ר צו ו ב כי א ל  .מ

 במדרגה הראשונים למלאכים הדומה נפש בו שיש האדם ר״ל
ם :ה׳ מלאך כח הזה בעולם ולהם הש״י אחר בי קרו ו ה לי א

ה רג ד מ ב ם בעין עין והגלגלים . על למסעיהם מוצאיהם כל ע
. פי  מורגש גוף בעלי לדעחו הם גם כי למדרגוחיו; המלאכים עולם עליון המין שקרא אצלי נכון והיותר ה׳

ן. עין הנביאים אצל עי / אליו במדרגה הקרובים הן ההם הרוחניים מהמלאכים השמים צבא וראה ב ת ק י  ו
ם ;אדם בצורת כלס את חזה בקדש הן ,כמוהם קרובים הבלחי זולהס ה ל מז ו ב ר ו ת כ  המלאכים וקרא .וכו' ה

ט השמים צבא וכל כסאו על יושב ה' את ראיתי כ״ב) (מ״א ימלה בן מיכיהו מאמר כדרך ,השמים צבא  עומדי
 ויכלו על בראשיה פ' הרמב״ן ביארו וכן ,הרוחניים המלאכים על הרי״א ביארו וכבר ,ומשמאלו מימינו עליו

ם ,צבאם וכל והארץ השמים  הכוכבים ואת הירח ואת השמש את וראית השמימה עיניך תשא ופן שנאמר מה ע
 הדמיון ועלוי הנבדלים. השכלים ג״כ יכללו כי באמרו ,במרום י המרום צבא על ה׳ ויפקוד ̂ השמים צבא כל

 אריה דכחיב מתיל כאריה אלהיכם קיסר ליה דאמר למאי ,חנניה בן יהושע רבי לתשובת וישוה נדמהו הזה
 מתיל עלאי דבי כאריא׳ מתיל אריא כהאי לאו לו והשיב .אריא קטיל פרשא רבותיה מאי ,יירא לא מי שאג
ת מן :נ״ט:) דף טרפות אלו פ' (חולין וכו' ו ד סו  וכמו ,'וגו היחה והארץ באסרו ראשון ביום הנזכרים .הי

ל הרמב״ן: שם שביאר . א ם י ב צ ח מ ל היבשה: וחראה בשלישי באמרו שנכללו ה . א ם חי מ צ  המפורשים ה
ל :וגו׳ הארץ תדשא באמרו ההוא ביום שם חי א ר ה ש ר א י או ם ב מי ב ם ישרצו חמישי ביום כאמרו .ו  המי

ר :וגו׳ הארץ על יעופף ועוף היה נפש שרץ ח א ל כן ו חי א ר ה ש ץ א ר א  הוצא הששי ביום כאמרו .ב
י ואמר .וגו׳ חיה נפש הארץ ל ע ם ב שי חו ם ה כי ת הז עו די הי ת ו או ל פ נ  הנבראים לבין בינם להבדיל ,ה

 כנה אשר ,הטבעיות ובתהבולותיהם והפנימיים החיצוניים בחושיהם כאלו. שלימים שאינם ,והרקק המיס מן
א נפלאות: ידיעות בשם אותם הו ם ו ד א ת ה ר צו ו ב כי א ל . מ כו׳ ה ראות כי למעלה שזכר למה ו א ט הנ

ראה
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 שגי ועל ,יגיעהו) מקום שאין אחר (נ״א מהמקום התעלה כי ,במקום לא רנה1בם

 שבבני הגדול צורת דמות) (ג״א אלא הדמיון אצל דמותו שיהיה יתכן לא הדמיונים
 ממנו יוצא כאשר ,מדרגות על אדם בני לשאר והסדר התוכן יוצא שממנו ,אדם

 את ודן ומהקם מהעדה שהוא בעת אותו ורואים ,ומתכונתו העולם סדר יתברך
 לנסוע והמחשבה הכעס ובעת .יתיב יומין ועתיק רמיו כרסוון די עד ,המלכים

אשר המרכבה הנסיעה ובעת .לו ממעל עומדים ושרפים ונשא רם כסא על יושב
ה א ר

ה קול ד הו י
 בצורת תולחס הקרובים מהרוחניים השמים צבא ראה
 שאין לרוסניים רמז זולתם כי ביארנו ושם ,׳וכו אדם

 עליו יעלה השואל רות / כראשונים קרובה מדרגתם
 הקרובים בצורת שהאדם הנה יאמר איך ולתור לבקש

 זכר כי באמרנו ויוכול הספק יפול אמנם בלבד.
/ כדמותנו בצלמנו במאמר נכללו אשר שבהם המעולים

 העליונים מצד הוא לאדם הבורא שנדמה מה כי להורות
 בצורת הס שגס במלאכות, ראשונה היושבים שבמלאכיו

 בכל ולהעלותו הדמיון לדקדק זה וכל .כאמור אדם
ה כי :שאפשר מה ל ע ת ם ה קו מ ה ית׳ להיותו כי .מ

על :יקיפהו מקום לו אין גשם בלתי ם שני ו ני מיו .הד
 אדם של שכלו מצ־ לאדם ית' דמיונו שיהיה הן ר״ל

 האדם מצד זה שיהיה הן ,כאמור קפן בעולם וכנויו
ל :כאמור לתחתון בצורתו הדומה העליון דו  הג

ם שבבני  מאר גדלה פעלתו אשר המלך הוא .אד
באמרו, הפיישן שבח זאת ועל אדם. בני שאר על

 תבנית ואין ,גדולתו אל להביע לנבואות מראות ושם
 נביאיו לעין מראיו רק ,לתבונתו קץ ואין תכנית ואין

כן :ומתנשא רם כמלך תו ל :דבר של מתכונתו .ה  ע
ת רגו ד  לא ממנה איש לכל במדינה צדק שופכי כי .מ

 יעשה ושלישים שניים ותחתייס ,חקו את יכלה
;להם כראוי אותם יברך כמדרגתו אשר איש ,ויכוננה

ם תו ורואי ת או ע א ב הו ה ש ד ע ה  הוא .וכו' מ
 מלך בדמות אותו ראה אשר באמרו אליו שרמז דניאל

ת :וכו׳ שופס ו6 ע ב ס ו ע כ ה ה ב ש ח מ ה ע ו סו  לנ
. ' ו  המלך מות בשנת מזה אשר ישעיהו חזון זהו ג

 על יושב ה' אח ואראה ו') כאמרו(ישעיה שזיהו
הוראה זה היה החבר דעת ועל .וגו' ונשא רם כסא

צר ד או מ ח נ
ה ג ר ד מ  שיובן אסשר קרוב לשון כי ,במדרגה הש״י אל ר׳ל .ג

 לא וזה ,המלל אל הקרובה העיר כמ׳ש ,המקום קרבות מל
ם יסכן עניני  ולא' גבול לא הרוחני בעולם שאין רונזניים נ

על :מדרגה קרוב ר״ל אבל ,מקום י ו ם שנ מיוני ד  ר״ל .ה
ח מצד הן  האדם והוא אדם שבבני בסגולה אשר אלהי מ

כן :השפל בעולם האדם תואר מצד והן ̂ השלם תו  :המדה .ה
ר הסד  האדם מין כל הזה האיש שלולא , הזה העולם שבכלל .ו

 באין יער וחיתו שדי בהמות אך אדם נקראים יהיו לא כונו
 האל בערך והוא ,בעל הוא כאילו מציאותם כל ונמצא ,■חורה

ם: העולמית המקיים יתברך ל ם כו . ורואי ו ת ו  הנביאים א
ת ;סש׳י אס רואים ע א ב הו ה ש ד ע ה ן מ בי ל  שהוא בעת .מ
ם :מגדולתם מלכים מעביר ק ה מ  ;תחתיהם אמרים ומקים .ו

ד . ברסוון די ע ו י מ ה , למעלה שזכרתי דניאל שאמר ר נ י  י
 הוא כי ידעו למען ,זה ומקים משלין^כסא-זה שהקב״ה לומר

ע נ מ  יומין ועתיק שאמר כמו המלוכה, ולו מלכים ממליך י
, ג י ס מין קיימת ומלכותו נכון כסאו לבדו הוא ר״ל י  מיו
 ,קיום ר״ל יתיב ומלת .תכלית ובלי ראשית בלי ר״ל ,עתירץן

ת :זמופאותס המלכים השלכת־ נגד ע ב ס ו ע כ ה ה ב ש ה מ ה  ו
. ע ו ס נ  ה׳ אס ישעיה עוזיהדשראה מוס בעת שהיה כמו ל

 ,לנסוע והמחשבה הכעס על מורה ,ונשא רם כסא מל יושב
* לו נראה ולשיכך ר  שכינתו לסלק ומחשב מישראל ייפירהק מ

ך ,מעליהם ה מ  וכאן ,הכסרת מעל אליך ודברתי שנאמר פ
ה רם שהוא נאמר וז א., ש  השמן שאמר שם בענין מבואר ונ

גו׳ הזה העם לב ו' השע ועיניו ו ג ם :ו שרפי ם ו די מ  עו
ל ע מ  האש כמו לכלות וכונה וכעס דין על מורה זה .לו מ
ע שו ת :והמכלה ה ע ב ה ו ע סי  ,מא״י שכינתו סלוק .הנ
תג' אותו ימזקאל ראה לתיכך  ומשרתיו המלך מרכבת. בדמות י
 מרכבת כענין אוסנים ארבעה בדמות ראה ולכך ,נסיעתו בעת

ס ,המלך  אלה לכל יש ועוד ,התנועה על מרמזים אופנים וג
א לא והחבר ,עמוקות סודות ס לבאר אלא ג ד ב ד סי על ה

פשועיהס.
 סמא מעם שכינתו לסלק מאז יתברך כסאו נכון כי

. הנסיעה ובעת שסהים: ' ט  המרכבה. את יחזקאל ראה מישראל יתברך שכינתו נסיעת שבעת ר״ל ו
 מצאום שאז ,בבצה יהויכין ,את נבוכדנאצר הגלה מאז היקה השכינה נסיעת כי דרכו יחשב החבר לב יאוצס
 ה׳ ביח אוצרות כל את מידופלים נבוכדנאצר הוציא ואז ,בקרבם אלהיהם אין כי על וצרות רבות רשת

 כל ואח ירושלים גדולי כל את והגלה ה׳ בהיכל שלמה עשה אשר הזהב כלי כל את ויקצץ המלך בית ואוצרות
 וגו' הארץ עם דלת זולת נשאר לא והמסגר החרש וכל גולה אלפים עשרת החיל גבורי כל ואת השרים

 בספורים יאמר כן סל יהויכין עם אז גלה עצמו ויחזקאל .שורה מי על ושכינה ,כ״ד) ב׳ במלכים (כמוזכר
ויחזקאל בראש יהויכין בבל בגלות עמו הבאים וכל יהויכין סוקקו בבבל אשר יחזקאל כנסת כתלי על כי

 את יחזקאל ראה יויכין לגלות החמישית בשנה והנה .יחזקאל פירוש בהקדמת הרי״א שזכר וכמו ,בסוף
 האלה הדברים כל יתקיימו והיאך ̂ לנסוע מרכבתו על רוכב מלך בתכסיס השכינה סלוק על המורה המרכבה

 כאמור, יויכין עם גלה, מאז היתה והנסיעה המרכבה, את יחזקאל ראה הנסיעה בעת כי אומר גזר כן על
 על הגולה בתוך ואני נבואתו בתחלת שם כאמרו ,הנבואה למקום חוץ במחשבו הזאת המראה אח שמר אמנם

 היה יויכין המלך לגלות החמישית השנה היא לחדש בחמשה ,אלהים מראות והראה השמים נפתחו כבר נהר
אסרו יבאר ושמא .ה׳ יד שם תליו ותהי כבר נהר על כשדים בארן הכהן בוזי ב* יחזקאל אל ה׳ דבר היה

היה
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שת כאשר הנבואה, למקום חוץ במחשבתו כלה ושמרה יהזקאל יאה
אח

יהודה קול
 היה מאי ,חז״ל מדרה ע״ד וגו׳ ה׳ דכר היה היה

ה, שככר  הוה מהוי שאמר החרגוס דרך והוא הי
 כהנא נוזי נר עם.יחזקאל ה' קדם מן נכוחה פתגם

 כמדינת עמיה וחתמליל תניינות תכ דיפראל כארעא
 ,יסם יחפוץ אפר אל הוא אך .וכו׳ כשדאי ארעא

 יפראג כארץ לו קדמה עצמה המראה זאת כי להורות
 הנכואה. למקום חוץ כמחשכתו כלה ששמרה אלא

 המקום מן הוציא ליחזקאל כהקדמתו הרי״א והשלם
 הזאת, המרכבה על הכיאור להשלים. ויין להם הזה

 להניח בו ברכה מצא באשכול התירוש ימצא כאשר כי
 יתר כל פניו מעל הכירו אחרי כי וזה .עליה דעהו

 להיישיר ובא ,ובנוולם ספורם שם הקדים אשר משטות
^ לפניו  הדרך וענין ,וז״ל כתב ,הנאות הביאור ד
 שאמר ,הכוזר ספר בעל עליו שהעיר מה ■הוא הזה

 אמירה הנביאים ממראות בדברו הרביעי במאמר
 מלכין מהעדה שהוא בעת אוהו ורואים ,וז״ל משובחת
 כרסוון'רמיו'ועתיק די עד המלכים. את ודן ימהקם

 המרכבה הנסיעה ובעת אמרו עד וכו׳ יתיב יומין
 רואים היו שהנביאים ר״ל .ע״כ ,יחזקאל ראה אשר
 ,פעולותיו אל מתיחסות מתחלפות בצורות הש״י את
 יראוהו מלכין ומהקם מלכין מהעדה כשהיה לכן

 כרסוון די עד דניאל וכמ״ש ,לדין יושב הוא כאילו
על ה׳ כעס בעת יראו וכן .יתיב יומין ועתיק רמיו

נחמד אוצר
ח : סשוכיהם ד מ ש אה ו תו בו ב ש ח מ  המרכבה ע;ין כל .ב

 זאת כי הוזכר לדעת כי ,יחזקאל של במחשבתו חקוק היה
 נבוכדנצר הגלה אשר יכניה גלות בעת בא״י אליו נגלתה המראה

 (כמ״ש והמסגר והחרש השרים כל ואת יהויכין המלך את
ד) ב׳ במלכים ס יחזקאל גלה ואז ,כ׳  נסתלקה ומאז ,כן ג
 בקרב חקוקה נשארה שראה המראה זאת ואך מירושליס, השכינה

 הגולה בתוך והוא יהויכין לגלות החמישית השנה עד ,לבו
 על הגולה בתוך ואני כמ״ש ,הפועל אל נבואתו הוציא שס

 לחדש בחמשה ,אלהים מראות ואראה השמים נפתחו כבר נהר
 אל ה׳ דבר היה היה יויכין המלך לגלות החמישית השנה היא

,אליו הדבור ואולי .כשדים בארץ הכהן בוזי בן יחזקאל
גו' מדבר קול ואשמע פני על ואפול וכמ׳ש  ויאמר ונאמר ו

גו׳ אותך שולח אנכי אדם בן  בשנה רק היה לא זה ,ו
אה אבל ,החמישית ממן■ ג׳׳כ אותה שראה אפשר שראה המי

, גלות כין הוי שכינה, סילוק על להורות י  שלא מפני ורק ה
לגלוש. החמישית שנה עד• כתבה לא אליו ה׳ דבר שום אז היה

 שכבר היה מאי יחזקאל אל ה׳ דבר היה ובמדרש .יהויכין
 משום היינו לארץ בחון הנבואה שנתגלה שאע״פ ור״ל ,היה

. נעודו הנבואה עליו שרתה שכבר א״י  לדברי נאות וזה ב
 שום מצאנו לא זה וזולת בעתה הנסיעה מראות שראה החבר

ץ :בא״י בעודו ליחזקאל שהגיע חזון ם חו קו מ ה ל א בו נ .ה
זכר■ וכבר .לארץ בחון יחזקאל מתנבא היה הסבה ומזאת ר״ל
 וכבר ,ודניאל יחזקאל נבואת בענין י״ד סי׳ ב' במאמר זה

והוא■ :ע״כ ,השכינה בו וראו ראשון בביס נמצאים היו
ר ש א כ

 hs ןושב ה׳ את מיהוp שראה מה ,מעליהם והשגחתו מניציהס שיינתו ולסלק לנסוע מחשבתו ובהיות האומה
 אמרו והוא ,העליונים בץ והושמה מהתחתונים ומסלקה מהם השגחתו מרחיק היה כאילו ,ונשא רם כסא

 ונסעו עלו האל במצות בארץ סביבו וחונים ישראל את שומרים שהיו עליון ושמלאכי .ההיכל אח מלאים ושוליו
 ה׳ את ראה יחזקאל ושכן ,לו ממעל עומדים שרפים וזהו ,השכינה ועלתה שנסעה כמו ,למרום מהם ג"כ
 בה ללכת מוכנת המרכבה ראה כאילו ,שכינה .נסעה נסיעות עשר שאמרו ־כמו ,הבית וחרבן הנסיעה בעת

 המשליי עניין כלו וזה .לדרכו ללכה מרכבתו לו שיכינו למקום ממקום בנסעם המלכים כמנהג ,צבאות ה׳ המלך
ם, בני כלשון  אתנו אשר הגשמית שהמרכבה כמו כי המשל, לשלמות ואופנים חיות ארבע ראה ולכן אד

 ,עליהם מתגלגלת שהמרכבה האופנים את שמניעות חיות או בהמות ארבע ינהיגוה בדרכו המלך ישב שעליה
 .ישראל מקרב המקדש מבית והסתלקה ושכינתו האלהי הכבוד בה שנוסע עליונה מרכבה יחזקאל ראה כן

 גשמים הס שהאופנים אני רואה ,והחשמל והאדם והכסא והרקיע האופנים וכן החיות יורו מה על ואמנם
 אופן על תרגם עוזיאל בן .ויונתן ,אותם המניעות החיות או הבהמות מהנהגת תמיד מתנועעים כדוריים

 ליסודות ירמוז דבר במראה ושאין ,השמימיים הגרמים הס שהאופנים המוכיח והוא ,גלגליא ץהאופניס ,גלגלא
 לשכלים משל ההם האופנים את המוליכות החיות שיהיו יתחייב כן הדבר ובהיות .מהם למורכבים ולא

 היה ראשיהם על שראה שהרקיע יתחייב נבדלים שכלים החיות ובהיות ,השמימיים הגרמים מניעי הנבדלים
 הרוכב מעלת תאר יהיה עליו אשל ושהכסא ,ההם השכלים על ית׳ ממנו הנשפע לשפע רמז ,נבדל דבר ג׳׳כ

, ת' ת׳. הראשונה הסבה על נאמר והחשמל והאדם י  אמר והנה . ופירושה ההיא המראה כללות לדעתי זהו י
 הגבורה על נאמר שהחיות לפי היות וקראם .וכו׳ משכילים נמצאים שהיו להגיד ,להנה אדם דמות בהיות

 וסבוב, מרוצה ועמידה הליכה הנביא להם ימס הנה תנועה, הנבדלים כשכלים שאין ואע״פ ההשכלה, ועל
 נעמוד לא שאנחנו ולפי כלס, המראות ושאר המנורה כמראח החוש, מושגי דרך על הזאת המראה להיות

עו, שהם השמימיית התנועה מפאת אלא הנבדלים השכלים מציאות על  על לרמוז ס כנפי בהם ראה לכן יני
 למען אריכותם עם לפניך העמדתים זאת בעבור אשר ,הרי׳׳א מדברי ע״כ .וכו׳ מהם הנמשכת התנועה

 שהולידו מה בו הוסיף ומשלו ,הזה הביאור אל העירוהו החבר דברי כי יאמר כה שאס ,בינתך באזני ספר
 על תפיסה שוס להזכיר לא כי הם חבר, של דעתו מחצב שרשי על להתחקות בפרטיו כוון ולא רעיוניו
 וכמו ,הסבעו אדניו ועליה מבר של ששהו סדר ישמור שפתיו מו.א כל על כי רוחו על עלה אס אך .דבריו
גבר עם שלש פעמים אשם אשוס הוא ואשם ,לקמחיה מר חש א דל מעתה אמור ,המשכם כפי דבריו שיורו

אשר
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צר . ד או מ ח נ
ר ש א ת ב ת ש לו א בו ם סהוא הזה מגצול חון כלומר .ג  מי

 משה מנבואת לנו יקשה שלא כדי והוא ,פלשתים ים עד ?׳וף
 אמר לכך ,במצרים ירמיה ונבואת ובמדבר במצרים זאהרן

 שם בשני זה ביאר וכבר ,יחשבו א״י גבול בתוך אלו סכל
ם כי :פירשנו ושם קו מ  האלו הגבולים שבתוך מה ר״ל .ל

ר :מעלה ש א מן כ ד ע בו הז פג כו׳ שי  יזדמן אם ר״ל .ו
ה, עליו שתשרה הראוי איש ההוא במקום שכינ  מי והוא ה

 בשני כמבואר הנבואה תנאי והם התוריים תנאים בו שנתקבצו
מן מן ובשלישי י״ד סי ר :ס״ה סי סד ה ו ד בו  הכלים כלומר .ע

 ,להם וכדומה והמנורה השולחן כמו ,ה' לעבודת המזומנים
ע סימן בראשון הנזכר ץ :צ׳ אר ען ו ה כנ קי ל ה  ויעל כמ״ש .ו
גו׳ מואב מערבות ינשה גו׳ הארן כל את ה׳ ויראהו ו  ואת ו

/ נפתלי בל ו ג  כאילו ממש רומנית בראיה היה זה שכל ובודאי ו
ד :עיניו לנגד תמונה מ ע מ ר ו עבו ל ה' וי ו ע  .ויקרא פני
ה א כשליח הקב׳׳ה שנתעעןז מלמד דרשו וחז״ל ,ממש ממונה גי

צבור

 גם ופארן^ ושעיר סיני מדבר כו ויכנס פלשתים, ים עד סוף מים גבולו את
 התוריים התנאים שיפגע בו הזדמן כאשר מעלה ההוא למקום כי מצרים,
 כאשר ,בהירות ולא במראה בעין עין ההם הצורות תתראינה ,בהם המצווה

,ויקרא פניו על ה׳ ויעבור ומעמד ,וחלקיה כנען וארץ עבודה וסדר המשכן וראה
ומעמד -

יהודה קול
 ני מקומה. את ידע ולח ממנו נסתרה דרכו אשר
,השמימים הגרמים אינם האופנים החכר דעת על הנה

 כצצ הוא ס׳ ככוד כי ימלל ברור שיבא במה שהרי
 ורקיע ומרכבה כסא הרוחניים והכלים המלאכים
לחוד, וגלגלים לחוד אופנים א״כ ,וכו' וגלגלים ואופנים

 פי ,נבדל דבר אצלו והכסא הרקיע שאין ג״כ ומזה
בדבריו, שם כמסאר דק גוף והוא ה׳ כבוד יותוsלר

 שס ויתבאר .גשמיים דברים הם והכסא הרקיע א״כ
 קדמס גס .החבר שסה לפי גשמיים שהמלאכים ג״כ

 מלאכים במציאות מאמין בלתי שהוא א׳ סי' הוראתנו
 הפילוסופים שחשבו ומה השמימיים, הגרמים מניעי
 הוא השמימיית, התנועה מפאת מציאוחס על לעמוד

:א׳ סי׳ למעלה כמוזכר כ״א סימן בחמישי למו ילעג
א הו ר ו ש א ת כ ת ש לו א בו  גבולות יצב .וכו׳ ג
 שת כאפר הוא הנה כי זכרו, שקדם הנבואה מקום

 הכתוב זכרון עלה ששם י״ד סימן בשני צרכו כל זה נתבאר וכבר .וגו׳ סוף מיס באמרו גבולו את הכתוב
 ארן מכלל הוא וכאילו ,הנבואה אל ראוי למקום הוא גס יחשב מצרים כי שס הוזכר כן וכמו ,בעצמו' הזה

 מעלה מצרים לארץ שמו כבר כי כ״ב סימן שם שנאמר מה מס וכו׳ במצרים ירמיה ונבואת שם באמרו ישראל,
ם בפירושי: הינוב ע״ש וכו׳, הארצות שאר מל ר מעלה ההוא למקום כי מצרים ג ש א  הזדמן כ
ט׳ שיפגע בו  כאשר מעלה ההוא למקום כי זה על והראיה ,ההוא הגבול בכלל מצרים שגס הורה .ו

מן  כסהק שכינה עליו שהשרה ראוי אדם שם שיהיה כגון בהם, המצווה התוריים התנאים שפגע •מי בו מד
 כאשר לפרש ואפשר .ס״ה סימן ובשלישי י״ד סימן בשני הנבואה תנאי נתבארו וכבר ,בהם וכיוצא ומרים
ק ד ת: כונה אל עולה והכל וכו/ התנאים ההוא המקום שיפגע ט הז ח ה א נ אי ר ת  וכו׳. ההם הצורות ת

 הצורות ענין שאין היסב לבאר שב ,שונים מפנים בפנים לנביאים הנראות הצורות פעניני דברו סוס אחר
: במידות ולא במראה בעין עין חחראינה רק לבד דמיוני דבר ההנה ט׳ ר ו ש א ה כ א ר . נ ן כ ש מ  כמו ה
 כל אעביר אני אמרו על שאמז״ל מה אל בזה שטון הייחי צופה .עבודה וסדר :צ״ס סי׳ בראשון שקדם

 את מלמד הוי מדות י״ג וקורא מעוסף אותי רואה שאתה כסדר וא״ל עבודה סדר שהראהו פניך על סובי
 עבודת סדר בזה שרצה אמרתי כן על .בסמוך שיזכיר ויעבור מעמד בכלל זה שהיה אלא .וכו׳ ישראל

 וקשה זר היה זה ולולא ,המשכן תבניה שהראהו כדרך למשה ענינו שהראה נותנת הסברא כי ,הקרבנוח
 על שהורה וכמו ,עשייתם קושי יחדל לא ככה על הבאים הצוויים דברי ברוב כי הנאוח, הסדר בו לכוין מאד

. עד נ״ז מסימן בשלישי בו כיוצא ס׳ מן  המוזכרים דבריו מכח זה לבאר בעיני נכון לי אחזה אני ואשר סי
 הכהנים עבודת סדר לכל כולל שהוא ,וכו׳ מהעבודות עבודה בסדר שיש מה ובכל באמרו כ״ו סימן בשני

 הזאת והעבודה שהסנה גוזר ואינני לחמר דברו נשנה ההיא הפסקא ובסוף שמה. כבאורנו והישראלים והלוים
ען וארץ :וכו׳ זכרחיו אשר הזה הסדר הוא ה כנ קי ל ח  עיניך ושא הפסגה ראש עלה ואתחנן פ׳ כאמרו .ו
 כל אה ה׳ ויראהו נאמר הברכה וזאח פ׳ מעשה ובשפה ,וגו' בעיניך וראה ומזרחה ותימנה וצפונה ימה

ק א  באמרו זה ע״ד שסתו המשיך לו אשר המשנה במרכבת והרי״א .וגו׳ נפתלי כל ואת דן עד הגלעד את ה
 ושאמנש ,הפלא ע״ד משה לפני מתחדשים היו הנראים והדברים חושיית זו ראיה שהיתה הברכה וזאת ת'

 מגעם נבואה היהה רק בשכלו מקובלות שהיו נבואותיו כשאר היחה לא אבל גמורה נבואית ראיה היתה
 מטרשי© הדברים האדם ויראה בשכל הנבואה תחול פעמים כי שם כתב הזה הענין ולהמליץ .בחושיו

ח וידיעות מושכלום דברים אם כי וחידה משל מבלי ברורים והדרושים  השכל סבע כפי בשלימותס מהגו
 הדמיוי אותם שיעשה לא המשליים ועניניס צורות האדם ישמע או ויראה בדמיון תחול ופעמים .אוחם המקבל

 ‘להודיעו הנרצה הדבר על המורים והדברים הצורות אופן הנביא בדמיק יצייר ברצונו השי״ח רק בעצמו,
 (ישעים וגו׳ לכס הגדהי צבאות ה׳ מאת שמעתי אשר ,כ״ד) (ירמיה וגו׳ והנה ה׳ הראני כה הנביא וכמאמר

תד. שניהם על הנבואה תחול ופעמים בסבעו, דמיוניות צורות יהיו אותם המקבל הוא המדמה ולהיות ב־׳א), י
צ“י
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 ,ההקשה מדרך יושגו לא אשר הענינים ואלה .בעצמו ההוא במקום אליהו ומעמד
 אותם וקיימו ,כמוהו נראה שלא מה מרחקת שההקשה מפני יון פילוסופי בטלום

 יתרון להם נתן אשר הרוחנית בעין שראוהו מה להכחיש יכלו שלא מפני הנביאים
 החכמים להם והודו ,הוזסכמה עליהם תעבור לא ,נחלקים בדורות קהלות והיו ,בה

 פילוסופי רואים היו ואילו ,נבואתם בענין) (לא ״בעת אותם וראו ;השיגום אשר
 מאופני פנים מבקשים והיו להם מודים ומופתיהמ^היו נבואתם בענין הנביאים יון

המתפלספים כ״ש , זה קצתם עשה זכבר הזאת. למדרגה האדם יניע איך ,ההקשה
מאנשי

יהודה קול
 מהנבואה המין וזה y והמדמה השכלי הכח פל ר״ל

 אשר מהגדר שתראה כמו המורה הרב שיער בלבד
 הנבואה תמול ופעמים .•מ״ב ל״ו בפ' הנבואה גדר

 מוסשיס לפניהם הפלא דרך שיתחדשו והוא במושים^
 או הנביאים אותם ויראו במציאות כובעיים הם כאילו

 דברים ואינם !מחודשים קולות הם אם ישמעום
 היו לא כי ,בעיניהם החכמים שחשבו כמו מדומים

 מה מחוץ לשיראו השכל מכוורפי ולא נכפים הנביאים
כו/ נמצא שאינו  כי אותם בהשגתם הנס היה ולא ו

 לשעתם לפניהם בעצמם ההם הדברים בהתחדשות אם
 שנראו כמלאכים היו מהנבואה המין ומזה ,במציאות
 לאכול, לפניהם ונתן אנשים היותם והשב לאברהם
 אלישע סביב בהר אלישע נער שראה אש ורכב והסוסים

 את השמיע וה' הוא המין ומזה ,עליו שהתפלל כמו
 תמצא המין מזה ורבים ,סוס וקול רכב קול ארס מהנה

 חלוף הוא ההתחלפות זה וסבת.כל ,הנביאים בספורי
 הנבואה אמנם .וכו' זה על זה ושלמותם הנביאים הכנה

 ראויים שאינם המקבלים מפאת תהיה פעמים המומשת
 שהיה כמו המדמה, בכחס לא וגם בשכלם לקבלה

 לתכליות מוחשת תהיה ופעמים סיני, בהר ישראל ענין
 למרע״ה הנבואה שבאה מצינו המין ומזה וכו', הכרחיים

 נמצא היה כאילו בהר אותו שראה המשכן בענין
 אתה אשר כתבניתם ועשה וראה וכמ״ש ,במניאות

 ההם התבניות שיקבל כדי זה והיה בהר, מראה
 עם יצפיירו ההנדסיות הצורות כי ,בשלמות בדעתו
 והדמיון השכל עם לציירם האדם יוכל שלא מה החוש

 לאומנים המשכן מלאכת צורת משה שיתן וכדי ,לבד
 בפרסיותה מוחשת אליו להראותה הש״י הוצרך כראוי

 בראיית הענין היה עצמו המין ומזה וכו'. בחושיו
 לא מוחשת בראיה בעיניו אדוננו משה שראה הארץ
ומחוז מחוז כל פרפי גס אם כי הארץ כללות בלבד

נחמד אוצד
: צפור ׳ ו כ ד ו מ ע מ הו ו לי ם א קו מ א•. ב הו רב, בהר ר׳׳ל ה  מו

 גדולה רונז והנה ה׳ לפני גהר שעמד י׳׳ט א' כמלכים וכנזכר
 :ממש השמע חוש בהרגשת הגיע שם הנזכר וכל . ורעש
שר א א גו ל ש ו רך י ה מד ש ק כו' ה  להשיגם שא״א מפני .ו
 מרוב יון פילוסופי הכחישום לפיכך פילוסופיות^ חקירות בדרך
 :אמת אינו מבינים אינם שהם שמה דמו אשר גאותם זדון
היו ת ו לו ה ת ק רו דו ם ב קי חל  יחידים היו לא הנביאים .נ
 יודעים וכולם ,זה אחר בזה שונים בדורות רבים היו אבל

 ביניהם מפורסם זה והיה אצלם; שהיא מה כפי הרוחנית ראיה
א :הבהמה מן האנושי הבדל אדם בני בין שמפורסם כמו  ל

ר בו ע ם ת ה לי ה. ע מ כ ס ה  בזמנים רבות קהלות שהיו מפני ה
 שוא משאות לחזות ביניהם הסכימו שכך שנאמר א״א שונים

 ,הרוחניות ורואים פקוחה עין לבדם שלהם לומר ,אדם לבני
 כנזכר להסכמה מקום אין שונים בדורות כי אף רבים בין כי

לו :א' במאמר אי ו ו ם הי אי פי רו סו לו ם יון ■ פי אי בי  הנ
ן עני ם ב ת א בו . נ ׳ ו כ  העמיקו אשר יון פילוסופי כלומר ו

הם, אשר מכל בחקירתם  הנביאים בדורות היו אלמלי לפני
 מופתיהם ואיך ההם הנביאים והכירו נבואתם ענין תואר וראו

ם :להם מודים היו כבר ,צודקים שי ק ב מ ו. הי ם ו י פני פנ או  מ
ה ש ק ה כו׳ ה  רוחו בגובה להכחיש הפילוסוף ארחות כן כי .ו

 בלי הדבר שכן רואה שהוא ואחר ,לשכלו מקובל שאינו מה
 ד״ס שתאמר כמו ,וסבות טעמים לו לבקש נלחץ הוא ספק
 מושך הוא איך המאגנעט אבן מפליאות לפילוסוף ספרו אילו
 הים כגר ,הצפוני קוטב אל תמיד פונה ואיך הברזל אליו

 וכעת ,זה לפטל הקדמות מסדר והיה גדולה הכחשה זה מכחיש
 להגיד וסבות הקדמות מבקש אחד כל ,כן שהוא רואים שהם

 העלעקטריציטעט לענין האמין מי והן .זה מה ועל זה מה
 ,במטלית זכוכית של קנה מחכוך המההוה ,זה בזמננו שנתגלה

 ודוחס אליו מושך ואיך ,משם נתזות אשיות רבות ניצוצות איך
ם, דברים ממנו בי  למד חכמי וכל ארוכים והענינים ר

 עלתס לא ועוד כחם בכל הענינים טעם לבאר היום משתדלים
 הדבר לקרב משתדלים היו הנביאים את ראו אילו כך .בידם

ר :שכלם אל ש א ב ה ו ש ם ע ה קצת ה כבר .ז פרז מאפלטון סו
הפילוסוף

 זה בין להבדיל מצאחי זה לבד .הזאח הראיה בענין החבר לדעח פנים המסבירים הרי״א מדברי ע״כ .וכו'
 ההם הדברים בהתחדשות זולתי ההנה הצורות הנביאים בהשגת הנס היה שלא בדבריו הורה הרי״א כי ,לזה

 למי המושמת הנסתרת העין כח מפני להתנוסס נס שם היה החבר ולדעת במציאות, לשעתם לפניהם בעצמם
ד למעלה: כמוזכר מברואיו ה' שבחר מ ע מ הו ו כו'. אלי ע: במלכיםא' כמוזכר ו ״ היו י ת ו לו ה ת ק רו  בדו

ם קי חל  דור אחר בדור מועד אהל פתח צבאו אשר צבאות ה׳ במראות המתנבאים היו רבים כי הכונה .וכו> נ
שר :כזב ודבר ההסכמה משד בענינם יפול שלא, עד ם א שיגו לו :בדורותם היו אשר ר״ל .ה אי  היו ו

פי רואים םו לו  שינחל באומה הפילוסוף היה ואילו ס״ה סימן בראשון שאמר למה דומה זה הרי .וכו' יון פי
ר :וכו'׳ בהקשותיו מתעסק היה אותם לדחות יכול שאינו ומפורסמות מקובלות ה ייגשה וכב ם ז ת צ  כאשר .ק

ו התל באנוש כהתל אשר והבוז הלעג ואחרי ,במצרים ירמיה עם דברו היה שהיה אפלעון על סופר  ו
([< ומלתו בו דבר ה' ורוח דבריו כנים כי דעת לכלל בבואו לשבח שעמו את ושנה בדבר נתישב ,יו־יגריו

לשונו
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 יו״ד נו״ן דל״ת באל״ף הרמז יהיה זה כמו ואל .בראשון הנזכרים התורות מאנשי

והמלאך לשליחות, כנוי ח׳ ומלאכות אדני: אומר הוא כאילו נמצא, אלהי לענין
יש

נחמד אוצר
ו המל וגממלה כמצרים הנכיא ירמיהו אה שראה ילוסזן!6ה  ג

ו דבר ה׳ רוח באמת כי בראותו ונשתומם נבהל ואח״ו  y ג
 ירמיה בפירוש ג״כ זה זכר אברבנאל והרי״א .בוש ולא הודה

 נזכר ירמיהו בדור הקבלה וגשלשלת ,אנכי נטר פסוק מל
שי :באריכות ההוא הספור אנ ת מ רו תו  כראש אשר .ה
ה: אל פילוסוסוהט הקשי להטות להם נקל הספר מונ א  ה

אל מו ו ה כ ה ז הי מז י ר ף ה אל״ ת ב ל״ כו׳ ד  לתשלוס חזר .ו
 אתה אדוני אומר כאילו שמשמטותו אדני שם בביאור דברו.
 בסימן לעיל כנזכר y במקום שיוגבל מה אל ורומז , מושלי

yW ממש עין בראות לנביאים המוראה הדבר אל רומז והואy 
ן כאן שאומר והוא עני הי ל ל א א צ מ  לפניו שהוא, י״ל ,נ

 כמו אותו וקורא y אדוני אליו מדבר והוא אליו ימורגש
ת :אדוני לפניו העומד אדונו את העבד ־־ורא כו א ל מ  ה׳ ו

כו׳  המלאכים ענין לבאר חזר השמות ענין שביאר אחר .ז
י :הקודש בכתבי הנזכרים ת כנו חו לי ש מלאך דבר ששם .ל

ר׳ל

יהודה קול
 כל העלה אשר שיצינ״ו מרסיליא״ו כי א^ן ..לשומ

 העחקו בסחם זכר ,אגרוחיו חבור ססר על ארוסיו
 ירמית דבר ואת והכהניס הנביאים אל מצרים ללכת

 כי אמרו על ירמיה באירוש כתב והרי״א .זכר
 ועמד למצרים ירמיה הלך החרבן אחר כי ,אנכי נער
 ושחכמי ,מוחו יום. עד נטאה מבלי רבוח שנים שם

. ע״כ ,במצרים אאלסון עמו שדבר מעידים היונים
 היו אילו החבר שאמר מה זה על יצדק לא אכן

 נבואתם בענין הנביאים אח יון פילוסופי רואים
 עשה וכבר אמרו עד וכו׳ להם מודים היו ומופתיהם

 נאמרו ירמיה עם אפלמון שעל היה אם ,קצתם זה
 הנמאס נעדר ירמיה שם והיה הואיל ,הדברים

ל :כאמור ם שכן כ פי ס ל פ ת מ שי ה אנ ת מ רו תו . ה
 פילוסופי און כמו הכובע חכמת במצולות ירדו לא אשר

 מעלח אל לנסות דעותס לצל ונקל y להשתקע יון
ה הרב וז״ל. ב׳ פ' בפרקיו ברכיאל למוהר״ר שמצאתי ממה נפלאחי ונוראות האמחי. הדעת ד הו  הלוי ר'י

 ועל האלהית הפילוסופיא על רבות שאלות הכוזרי למלך יחס ההוא.אשר בספר ראינו כי ,אמתייס דבריו ז״ל
 ההמה והחשובות השאלוח ך1שמס עד אמחיוס חשובות עליהם החבר ליהודי וייחס ,והקבלה הקדושה חורהנו
 שבהם והפנימיות ההם האמתיות הדעות ומפירוש ,האמתית הקבלה משרשי רבים שרשים בידנו העלינו

 כי שם שאומר יראה בספרו והמסתכל ,האמת אל בחכמתו הזה הרב הגיע כי ראינו באופן .למשכילים
 ודרך השכל מן למעלה לגמרי נראים כי גס ,הקבלה בחכמח אשר ודקים המקובלים האלה בדברים גם

 כדרך אינו מההקשה ההוא. הדרך אכן .ההקשה דרך מה באופן בהם יש עכ׳ץ נמנע, בהם נראה ההקשה
 דק יותר דרך הוא אך לבד, שכליה וחקירה מעיון הקדמותיהם שלוקחים בחכמוח, וחבריו לאריסגוו ו)שר

 הנזכר הרב מדברי מבואר חראהו וזה וחבריו. אריססו ידעום לא ממקומות הקדמותיו והלקחנה עמוק זיוחר
 האלה והדברים ,שמה שכתב ית' לאלוה המיוחסים הדברים על קבלה דרך בדברו הכוזר מספר י' כמאמר
 ראו אשר הנביאים וקיימום ,בהם ההקשה דרך למצוא ידעו ל^ אותם ראו שלא •בהיוח כי הפילוסופים ננולום
 בימי הפילוסופים נמצאים היו ואילו האמור בספר שם שאומר על ,בהם ההקשה דרך ומצאי וידמום אוחס

ק שילמדום מהם ומבקשים פניהם מחלים והיו לדבריהם מאמינים היו כבר ,עמהס מדכריס והיו הנביאים  או
 פ שאומר בהדיא מצאנו איך ראה אמרו עד ,וכו׳ עכ״ל קצחם זה עשה וכבר , בהה ההקשה לדרך וצד

 ברכיאל הר׳ מדברי כאן עד .וכו׳ הקשה בדרך ודקים העמוקים דבריהם מפרשים הס גס היו הנביאים
ם, דעתי נחה לא אשר הנזכר.  הנראה הפך והוא הקבלה דרך על הולך סובב הזה שהספור אמרו מצד הן בה

 והדברים . אלה בכמו לנביאים ההקשה ענין החבר מדברי שהבין מה מצד והן ,הפסקא בסוף שיתבאר כמו
 החבר יאמר ואיך הקודמים. דברינו שיורו כמו משובשח ספק בלי והיא לוקחו., אחרת מהעתקה כי יוכיחו

 בחמישי מלל ברור עצמו הוא והלא ,הקשה בדרך ודקים העמוקים דבריהם מפרשים הם גם היו שהנביאים
 חולק על ישיב ולא הלמוד בדרך אדם להועיל שיוכל הוא מעס הנביאים כמו החמים החכם כי ס״ז סימן
 אשר החסיד ההוא התמים על יתרון השומע לו שישים עד חכמה הוד עליו יראה הדבור ובעל הדבור, בדרך

^ י״ד סימן שס שזכר לזאת גם לבו שח לא ואיך ע״כ. וכו׳ משיב מהם ישיבהו לא אמונות חכמתו מ א  ל
 השגחו בשר בשבע הושמה ולא ,עליו יוצרך לב נחן שלא מה ובר^זת נפסדוח •לדמיונות נתפתית כבר 'הנה

 ,הזכרנום אשר בתנאים הבריאה מזכי הזכים ית׳ הבורא מסגולת הנבחרים במבע זה הושם אבל בהקשה
 קצתם רדע קצתם אש קצחם ויראה ומלאכיו אלהיהם ויראו ,בכלליו העולם יציירו אשר הנפשות אוחן יגיעו
 הנבואה מדרך שיבואנו לא אם זה ובמה זה נדע לא ואנחנו החשו, ידעתי אני גס שנאמר כמו ,קצתם סתרי
אל :ע״כ מו ו ה כ ה ז הי םז י ר ף ה אל״ ת ב ל״  מאשר כי . יתנועע אליו התנועע שממנו מה אל .וכו׳ ד
רו למעלה דברו היה מ  וכאשר אמרו עד וכו׳ אליו כרמז הוא יו״ד נוץ דל״ת בחל״ף הנכתב אדני אבל ^
 אתה אחני אומר הוא כאילו יו״ד נו״ן דל״ח באל״ף אדני יאמר אליו שרומזים אלהי דבר עם הדבור יהיה

 קול נשאו צופיו כל אשר הרוחניות הצורות מן והוא ידו על שרומזים האלהי הדבר ענין להודיע נסע ומשם וכו׳, מושלי
 ,כאמור אליו ורומזים המבוקש אמתת אל מתעלה שכלם היה ההן הצורות ראיית ומכח יראוהו בעין עין כי ירננו יחדו

ת :וכו׳ דל״ת באל״ף הרמז יהיה זה כמו ואל לאמר דבריו כחותם שם הוא זורח שואף מקומו אל עתה 15 כו א ל מ ה״ ו
ט׳ ו



4̂ כב הכוזרירביעי מאמרספר

יהודה קול
על לכאר ראה לכו אשר הדבר כל תום סמר .וכו'

בו וישגע< לדרכו הלך יעקב, אלהי שמוח

המלאכים מן שיהיה ויש ,הדקים היסודיים הגופים מן לעתו נברא שיהיה יש
הנצחיים

נחמד אוצר
, אל מלאכים ישראל וישלח כמ״ש שליח, ר׳ל ן מו  לפי סי

ה' שליח שהוא , ■מלאך נקרא מ ׳  כן גם הנביא נקרא ולכך ה
ה' במלאכות ה' מלאך חגי ויאמר וכמ״ש ,ה' מלאך לפעמים

א :א') (הגי ר ב תו נ ע  בעת המלאך את בורא הקכ״ה .ל
ם מן :‘לשליחות הצורך פי ם הגו דיי סו ם. הי קי ד  כלומר ה
 ומפני ,אש יהוד או אויר יסוד כמו הדקים יסודות מגוף

 בעין הרואים לנביאים רק נראה אינו מאד דק ההוא שהגשם
 עושה שנאמר ,הדעת לזה מסייע ומקרא .כמדובר הרוחנית
ש :ק״ד) (תהלים לוהע אש משרתיו רוחות מלאכיו  וי
ה הי ם מן :השליחות יהיה לפעמים לומר .רוצה .שי כי א ל מ ה

הנצהיים

מלאכי
 ומלאך מלאכות במלח הנרצה ביאור אל בכנוהו אלהיס
 סכר על כתובה היא והלא . אליהם והנלוים ה׳ וכבוד
 ה׳ במלאכוח ה׳ מלאך מגי ויאמר א׳) (מגי הישר

 ומלאכות , שליח מלאך הראב״ע ביאר ושם ,וגו'
 קדימת כדין למלאך מלאכות הקדים והחבר .שליחות

 השליחות ,הוראת כי ועוד ,תאר לשם דבר שם
 והנזלאך :ה' במלאכות שם באמרו יותר מתפרסמת

תו נברא שיהיה יש ע פ׳ אז״ל לדוגמת .וכו' ל
 פ׳ ובב״ר .א׳ סימן בראשון שזכרנו כמו וכו׳ דינור מנהר השרת מלאכי נבראים ויומא יומא כל דורשין אין

 של כת הקב״ה בורא ויום יום בכל מלבו ר' אמר , לבקרים חדשים פשוק על איכה במדרש גם ע״ח
 שלחני ויאמר כתיב והא חלבו לר' השבתי ברכיה א״ר .להם והולכים חדשה שירה ואומרים חדשים מלאכים

 מתחלפין לא ואינון מתחלפין דכולא הן הן ומיכאל’ גבריאל למנוקני סברת חטקא ליה אמר , השחר עלה כי
ם מן :וכו' פי ם הגו ריי פו ם הי קי  במדרגת כמוהו ביסודות אין אמנם כי ,דינור מנהר שם אמרם כעין . הד

 קצת חשבו כבר ,וז״ל היחוד משער ו' פ' שכתב במה לזה נכיה הלבבות חובת בעל והנה .הדקות
 ע״ה דוד שאמר מה לזה ודומה האש. מחולדה הם העליונים והאישים והכוכבים הגלגלים כי הפילוסופים

 בעל כיוב שם ה״ר גם .ע״כ ,וכו' הזאת המחשבה על ראיה ובזה ,לוהט אש משרתיו רוחות מלאכיו עושה
 הוא זה כי ג' מלכים בפירוש הרי״א וכתב .שמה יעויין י״ח פ' ד׳ שער הזאת הדעת אל נכיה האמונות ספר
 משולל הוא שחמרם אלא וצורה מחמר מורכבים שהמלאכים ,חיים מקור בספרו גבירול בן שלמה ה״ר דעת

 וישלח פ' כתב והראב״ע .הקדומים הפילוסופים דעת והיא ,והגשמות והתנועה וההשתנות וההפסד מההויה
 את ה' יפקח אס לך יתבאר גוף שהוא ליעקב שנראה המלאך בזה דעתי ,וז״ל יעקב עם הנאבק המלאך על

כ. שמי כי בפסוק לבבך ע״ בו, ר ק  כל אין הראב״ע לדעת כי ספ.ק ואין למעלה. ענינו ביארנו וכבר ב
 והעולס ,וז״ל שמות פ׳ מלל ברור ,המלאך בזה באמרו הנזכר לשונו הוראת מלבד כי ,גופות המלאכים

 מדעות נשגבו ומעלותיו האדם כנשמת ,בגופות כח ולא גופות שאינם הקדושים המלאכים עולם הוא העליון
 בשם רק בעצמו איננו מעמדו רק בערכו ושנוי תנועה ואין עומד וכלו כבוד העולם זה וכל ,כנגדם הנקלות
 המלאכים שקצת דבריו לפרש פנים יש כי החבר, דעת על הוא אצלי הספק אמנם ע״כ. לבדו, הנכבד

 בשני שזכרנו הראב״ע לדעת משה ושל יעקב במלאך יהיה וזה ,הדקים היסודיים הגופים מן לעתס נבראים
 לפרש פנים יש גם .הראב״ע שזכר כמו גופות שאינם והס וכו' הנצחיים יהיו וקצתם ,הנזכרים המקומות

 נצחי היותו בין הוא אמנם וההפרש ,הדקים היסודיים הגופים מן נברא להיותו‘ ענינו זה מלאך שכל בדבריו
 ישעיהו שראה במה והספק בסמוך באמרו ,יכריע השני הצד אל שאחשוב מה לפי ואולם .לעתו נברא או

 שהחלוקה בזה הורה .הקיימות הרוחניות הצורות מן או הצורך לעת מהנבראים הם אס .ודניאל ויחזקאל
 הצורות אצלו גשמיות שהן כמו ,הנה גם וגשמיות קיימות רוחניות צורות על היא מלאך בענין הנזכרת השנית

 ושמא אמרו וענין בסמוך. והמתאחרים למעלה הקודמים דבריו כהוראת הללו, הנביאים לשלשת הנראות
 אשר הרוחני בקדוש ומכוין אמרו אצל למעלה העירותיך וכבר שיבא במה היטב יתבאר וכו' הרוחניים הם
 ובחתימת .אלהינו בלעדי וכל מכל מחמר ונבדל קדוש שאין סברתו על הוראה משם כי ,וכו׳ יתגשם לא

 מחלקים אשר הפילוסופים לדברי נשגיח ואל באמרו ,ומצוחצח ברור זה על דברו יבא בוא כ״א סימן הספר
 אלוה אם כי ואין ,מההגשמה שנפרד מאחר אלהית מדרגה אצלנו כלם אך ,מדרגות אל האלהי העולם
 אשר הדעת היא והלא .האמת חכמי דעת היא שזו י״א סימן בשלישי ביארנו גם וכו'.. הגשמיים מנהיג
 עד ,וכו' שמיה טהריא״ל שמשא ממנא חד היכלא בהאי ,וז״ל קדמאה היכלא פקודי בזוהר עליה העירו
 ההוא הגשם ולהיותו .ע״כ ,בידייהו דאשא ושרביטין דמלהטא אשא כלהו עמיה אחרנין ממנין וכמה אמרו

 לדעתם יתלבשו אדם לבני להראות בבואם כן על ,השגתו על לעמוד יכולים בשר עיני היו ולא מאד עד דק
 יכיל מאן וכי ,באמרם וירא פרשת עליו שהעירו מה והוא .לחושינו ומתיחסים נאותים עבים ביסודות

 מתלבשין לעלמא דנחתי ובשעתא אמרו עד וכו' ודאי אלא ,רוחות מלאכיו עושה כתיב והא מלאכים למחמי
 תולדות פ׳ דברו אשר וזאת .ע״כ ,וכו׳ דלהון דיוקנא בחיזו ממש נשא לבני ואתחזו דגולמין וביסודי באוירין

̂צל  דכתיב ממש רוח דאיהו מלאכא ביה לאתתקפא ובשרא גופא דאיהו נש בר יכיל היך וכי ,שלחני ויאמר י
 ומתלבשין ואתגלימו גלימין עלמא להאי נחתין כד דקוב״ה שליחי דמלאכי מכאן אלא וכו׳ רוחות מלאכיו עושה
גשמיים היותם עם הקיימים הללו המלאכים שיהיו החבר כונת אס לספק יש אכן .וכו׳ ענמא דהאי יגוונא בגופא

כאמור
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ר צ ד או מ ח נ
ם חיי צ  ,העולם שנברא מיום סנבראיס המלאכים הם .הנ

/ ברצות לעד וקיימים חיים והם  כמו המפורסמים והם ה
א :בדניאל הנזכרים וגבריאל מיכאל מ ש ם ו ם ה חניי רו כו׳. ה  ו

. הלכה התורה יסודי מהל׳ בפ״ב הרמב״ס שזכר מה הוא ׳  ז
 ר״ל ,במדרגה מזו למעלה מלאכיס^זו כתות עשר חשב ושם

 לשלישי ושני לשני סבה הראשון שהמלאך ר״ל ,ועלול בעלה
כו׳ : במורה בזה הארין ועוד ו ג ״ אין ח ו ו ת לנ חו ד  ל

ם ה רי ב כו' ד  אותם מרחיק הדת אין בזק דבריהם כלומר .ו
הספק :אותם מקרב ולא ה :ו מ ה ב א ר הו ש עי ש כו׳ י  ר״ל ,ו

 ודניאל יחזקאל ישעיה במראות מקום לו יש יותר הספק
 ענינים שראו על יותר מורה הכתובים שמשמעות נעבור
 איך יתב׳ כבודו מרכבת סדר מספרים שהם מאחר ,:צחייס

 כסא על יושב אמר ישעיה ,ההיא במראה להם נראה וכיצד
 אמר ודניאל ,ההוא בסיפור •יותר מאריך ויחזקאל ,ונשא רם
גו׳ רמיו כרסוון די פד פי :ו ת ב ע ד ה ה נ שו א ר כו׳ ה .ו

ל , ר׳

 ולא דבריהם לדחות לנו ואין הפילוסופים, שאומרים הרוחניים הם ושמא הנצחיים,
 הוא) (ג״א ״הם אם ,ודניאל ויחזקאל ישעיהו שראה במה והספק .אותם לקבל

 הדק הנוף הוא ה׳ וכבוד .הקיימות הרוחניות הצורות מן או הצורך לעת מהנבראים
הדעת כפי הנביא על להראות שירצה כפי המצטייר האלהים חפץ אחרי ההולך

הראשונה
יהודה קול

 דגולמין ויסודי הוידין תלכו&ת יתלפשו עוד ,כאמור
,הזהר מעעס שזכרנו כמו וכו' נשח לפני כדאתרזזו

 והראוחם ,אהד אואן על חמיד לדעתו הס חס או
 העין באור עצסס הנפיאיס מצד יהיה לנביאיס
 קדס אלה כל ועל . למעלה שהוזכרה הנסתרת

 כי תדע וידוע .שמה יעויין י״א סי' בשלישי דברנו
 בשתי דוהה ו' ם׳ ובשני נ״ני כ׳ בראשון המורה

 אחר בזה ונמשך ,גופות פעלי המלאכיס היות ידיס
 י״א סי' בשלישי הראיתיך וכפר .הפילוסופיס דעת
 אל נראים היותס אפשרות המורה דהה אשר את

 מ״ב סי׳ בשני שאמר ממה , ענין פשוס הנפיאיס
.וכו׳ מלאך ראיית שיש בדעתך יעלה לא  לפניך והרי .

 שהס הא' .ארבע ובספק דעות שלש המלאכיס בענין
 יראו לא ופניהס מחמר נבדליס פפוכויס שכליס כלס
 שנטה הפילוסופיס דרך היא וזו ,צד בשוס לחוש

 אשר הראפ״ע דעת והוא ,יראה לא וכלו ממש גוף בעל יראה קצהו אפם הב׳ ,כמדובר המורה אליה
 על יגזור והג׳ . שקדס וכמו כגופות ולא גופות אינם וקצתם גוף בעלי קצתם כי הנזכרים בדבריו הורה

 דרך היא וזו , תלבושת עור ילבשו אדם לפני פהראותס כי זה על ונוסף , מצוחצח דק גוף בעלי כלם היותם
 בדבריו הגוזר הצד מן החבר דעת הוא המסופק והרביעי .ביארנו כאשר האמת חכמי להם שיבורו ישרה
 ,אדם לבני בהראותם מחלצות עצמם ילבישו ולא הגשמות מן אחד אופן על קיימים אצלו המלאכים כל שיהיו

 מבוכת מידי נפטרו במלאכים הגשמות כשיאמן והנה למעלה. המוזכרות הנסתרות הרואים עיני תאורנה רק
 ,ועלול עלה היותם מצד בהם יושכל המנין כי אמרנו שאס ,המספרי הרבוי בהם יתכן איך הפילוסופים

 ועוד .שמה יעויין שני,פ״א דרוש ד' מאמר שלום נוה בעל שכתב כמו בו להתחבט להם הונה מקום עדיין
 להלמו שיקשה מה והוא ,מקום של בשליחותו ואנה אנה ללכת במקום המלאכים איך,יתנועעו הציור בזה יקל

 למעלה• מתנועעים גשמים שם שנמצאו כמו כי הנמצאות, במדרגות נכון סדור ג"כ יהיה ובכן , מגשם בהפדלם
 יתטעעו גשמים שם להמצא מדרגה סדר יתן כן ,הגלגלייס והס בסבוב ומתנועעים ,היסודות והס ולמטה

 הענין ודמה כ״ה סימן באמרו זה הפך מדבריו שיראק ומה .ללכת הרוח שם יהיה אשר המקומות לכל
 המכירים ועבדיו סגולתו אצל מעט ברמז דבריו יעשו אשר כסאו על כמלך הרוחניים מנהיג כשהוא האלהי

 וכהוראה ,זולתו דעת על ההם הדברים היו כי שם יבחנו עפעפיך, .ע״כ וממנו מהם תנועה מבלי אוהו
ש :בעז״ה זה על שם שנעיר יכמו ,כ״ז סימן למלך תשוכהו ה וי הי ם מן שי כי א ל מ ם ה חיי צ  . ונו׳ הנ

 מנורה בעל כתב וכן . קיימים שהם וזולתם שרכם, מיכאל , יון מלכות ושר פרס, מלכות שר מצינו שכן
 דחיהא הא משום , משרתיו ואשר משרתים יוצר לומר ותקנו וז״ל פ״ה) סוף ח״א ג' כלל ג' (נר המאור

 משרתים יוצר פירושא והכי .לבקרים חדשים שנאמר דינור מנהר השרת מלאכי מיברו יומא כל דורשין אין פ'
א :ע״כ לפניו עומדים כלם וגבריאל מיכאל כגון מעולם משרתיו ואשר ,יום בכל המתחדשים אותם מ ש  ו

ם  שם שיהיו הפילוסופים עם להאמין דעהו שאין למעלה זו ובפסקא א׳ סי' זכרנו כבר .וכו׳ הרוחניי־ם ה
 מסופק בלשון שפתיו מוצא כאן היה ואולם .לבד יה' בחפצו חהנועעיס הם רק ,השמים מניעי נבדלים שכלים

 ,הפילוסופים שאמרו השמים מניעי הרוחניים הם הללג הנצחיים המלאכים ושמא שאולי באמרו ,ועומד תלוי
 אין וז״א ,הנצוח בדרך נגדם מערכה זה על לעשות ראה לא כי ,יברכם לא ברך וגס יקבם לא קוב וגס

ת עלינו הו ד ם ל ה רי ב קבל ולא ד ם ל ת  זולתו ונבדל קדוש שאין רומו אל את נאמנה כי היות עם .או
 דברו יבא ובוא המאמר בראש זה על דברנו שקדם וכמו ,גרידא חפצו אס כי גלגל מניע שם ואין ית׳

ק הספר: בחתימת ספ ה ה ו מ ה ב א ר  ר׳מוזכר וכל העבודה וסדר המשכן על יבא ספק לפניו לא וכו׳. ש
 הספק אך הדקים. היסודיים הלופיס מן לעתס נבראים ספק בלי היו כלס כי ואליהו, משה אצל למעלה

 די עד דניאל מראת וכן ,יחזקאל במראת וכן ,וגו' ונשא רם כסא על יושב באמרו ישעיהו במראת הצלו
ד :לזה זה סמוכים שקדם במה נזכרו ושלשתן .וגו׳ רמיו כרסוון בו כ א ה׳ ו ף הו ק הגו ד  כבר .וכו׳ ה

פי :ד' סימן בשני זה דוגמת הראיתיך ת כ ע ד  קודמות דעות הנראה לפי כאן אין .וכו׳ הראשונה ה
שעליהם .
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 והכלים המלאכים כלל ה׳ כבוד יהיה השניה הדעת על או) (כ״א ״אך ,הראשונה
 עומד^ קיים שהוא ממה זה וזולת ,ונלנלים אופנים ורקיע ומרכבה כסא הרוחניים,

 הכבודד! ואת ,כבודה המלך שמושי כלי) (כ״א נקראו כאשר ה׳ כבוד נקרא והוא
 לו ואמר ,כבודך את נא הראני באמרו משה בקשת היתת זאת ושמא .לפניהם

 t לראותם באדם) (נ״א ״לאדם יכולת אין אשר הפנים מראות שיזהר מנת על ,הן
 לסבלו שיוכל מה ההוא ובכבוד) (לא ״והכבוד .אחורי את וראית שאמר וכמו

 אוכלת ואש הענן כמו ,אותו סובלת שראותנו מה בעקבותיו ויש ,הנביאים ראות
שיגיע עד מדק יותר דק איננו) (כלא ״אחריו ויש ,אצלנו רניל שהוא ממה

למדרנה
צר ד או מ ח נ

ך :הענין אמתת אל קרונה היותר הדעת כסי ר״ל  ז. א
ה ע ד ה ה י שנ כו' ה  השא;■ ה׳ כבוד בהם יש עוד ר׳ל .ו

 ‘ ’ וכלים המלאכים כלל על ג׳׳כ מורה שיהיה רתוקה יותר
ה :וכו׳ ומרכבה כסא הרוחניים א ה ו ד בו כ ם ה פטי שו הם(  לפני

ח) , מבני איש מאות השש בענין י׳ ן  הכלים הרד׳ק שם ופירש ד
ח :הרוהניים הכלים על ה׳ כבוד נאמר וכן ,והמטלטלין  ס

ל כ בלו שיו ה לס או ם ר אי בי  יסבלו'ראוש נפשם לוכות .הנ
ת׳ כבודו מרכבת ש :י ו וי הי בו ק ע  מדרגוש בסוף ר׳ל .ב

/ כבוד  סובלים נביאים הבלתי אדם בני ששאר מה ה
 במתן שראו אוכלת ואש ,במשכן שראו הענן כמו ,לראותו

ה :תורה מ א מ הו ל ש לו רגי צ  אותו לזכור רגיל כלומר .א
ש :בדבריו הרבה ריו וי ח ק א ד ד ה ק יו ד  מדרגוס ר׳ל .מ

:לראותה דקה יותר למדרגה ישיג הנביא מעלת כסי מדרגות
ואס

ה קול ד הו י
 לפרש ישכן כן על ,ושניה רסשונה סדר יפול שעליהם

 משפר ושתיהן ,דעוה שתי נמצאו עליו שאנחנו כמה כי
 ה' ככוד שיהיה מהן אחת וזו ואילך, מכאן והולך

 וכו'. להראות שירצה כפי וכו׳ הדק הרומני הגוף הוא
 כבוד ככלל יהיה לא הזאת הראשונה הדעת לפי והנה

 להראות שירצה כפי המצמייר הדק הגוף אס כי ה׳
 הנצחיים כמלאכים ועומד קיים שהוא מה לא ,לעתו

ת לפי אמנם .בסמוך שיזכיר חולתס ע ד ה ה שני  ה
ה בזה, שתאמר הי ד י בו ם כלל ה׳ כ כי א ל מ  ה

ם ,הנצחיים הכלי ם ו חניי רו  העומדים הקיימים , ה
 המוזכר כלפי הדברים להסב באת אס אך וכו'.

 הם אס שאמר במה הראשונה הדעת תהיה ,למעלה
 מן או באמרו השניה והדעת ,הצורך לעת מהנבראים

. ■ הצד כפי אמר וכאילו הקיימות, הרוחניות הצורות
א הנה זכר והנה .השני הצד וכפי הראשון ס ה כ ב כ ר מ ע ו רקי ם ו פני או  ,ועומד קיים שהוא מה בכלל , ו
 לעת מהנבראים הס אס, ודניאל ויחזקאל ישעיהו שראה במה מסופק היותו על שקדם דברו כסותר ונראה
 בצביונן אלו כל כי בזה שהורה מעמו במוב לראות האמנתי לולא .הקיימות הרוחניות הצורות מן או הצורך
 אלה זולה היו האם ויחזקאל ישעיהו שראו במה אצלו הספק אך ,ועומד קייס במציאות ספק בלי נבראו

 עד בדניאל •שזכר ההשתנות ענין וכן .בהם שזכר הנסיעה שעת הוראת לצורך ההיא בעת שנבראו הקיימים
 הדברים בכלל ואופנים ורקיע ומרכבה כסא זוכר היותו שעם לומר נכון ויותר .וגו׳ רמיו כרסוון די

 לא ,ראשונה• המונח הספק חלקי משני אחד שהוא הנזכרת השני הדעת שי על אס כי זה אין ,הקיימים
 נבראו הצורך לעת אם שיניו בין ספקו ועדיין קיומם על להעיד יוכל איככה כי ,מושלם לדבר בידו שיוקח

כו', הדק הגוף הוא ה׳ כבוד כי דבריו שיעור ויהיה הקיימות. הצורות מן הס אם או  הראשונה הדעת כפי ו
 הם גם שיהיו ,הנזכרים הנביאים לשלשה שנראה ממה וזולתם ומרכבה כסא זה בכלל יהיו פיה על אשר

 ומרכבה כסא הרוחניים והכלים המלאכים כלל ה׳ כבוד יהיה השניה הדעת על או , הצורך לעת מהנבראים
ט'  ובשמות , והעומדים הקיימים הדברים מכלל הנזכרים הנביאים שלשת שראו מה זה לפי יהיה כי .ו

 ביותר: חזקה השמות יד תפיסת אלה ובכמו קיומם, על לגזור נומה היותו בעבור השני הצד אצל יפקדס
ר ש א או כ ר ק לי נ שי כ מו םלך ש ה ה ׳ ד בו  אצל ,לפניהם הכבודה ואת י״ח) (שופמים הוא פסוק .וכו׳ כ

 ,קנינא ותרגומו ,והמפלפלין הכלים רד״ק בו ופירש ,ליש על למלחמה העולים דן מבני איש מאות השש
 בין הכניסו כבד ובשרש .המכולפלים ושאר וזהב וכסף כלים האדם קנין סלל ג'׳כ שהוא ,רטש כתרגום
 עצ לך לך פ׳ כתב אשר הראב״ע דעת שהוא ונראה .קנינס ושאר מקניהם בו ופירש הכבידות לשונות
 החבר ולבב .ע״כ כבדה תנועתו כן לו שיש ומי ,רבה כבודה לו שיש ,וגו׳ במתנה מאד כבד ואברס אמרו

 הראב׳׳ע השתדל וכבר .בס יתכבד אשר המלך שמושי כלי בו וביאר , כבוד מ;שון עשאו רק ,יחשוב כן לא
 מגזרת וקלון ,אבן כובד מגזרת כבוד כי תראה הלא ,הנזכר במקומו שם באמרו אלו לשונות שתי ענין לקרב

ר :ע״כ ברגליו קל ה ת שיז או ר ם מ פני  :הכטד במקום שם הזורח האלהי בניצין לראות יהרוס שלא . ה
כמו ר ו מ א ת ש ראי ת ו רי. א חו ד הכבוד: מלך של שמושו כלי הוא אשר ההוא לכבוד כנוי א בו כ ה  ו

א הו ה ה כל מ לו שיו ב ס  גם מושג ויש לנביאים, מושג ממנו יש למדרגותיו. ההוא הכבוד חלק וכו׳. ל
ה :אדם לשום מושג בלתי ויש ,לזולתם כן מ א מ הו ל ש צלנו רגי  דברים להיותם אזכרה אלה כלומר .א

.אונזגי יסבול ראותנו שכח אלה זולת דברים שם להמצא שוה והדין ,בראייתם מצרים יוצאי פורנ׳לו
חנתה
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 ,הרכבתו תנתק אליה) (נ״א ״אליו יהרוס ואם ,הנביא ישיעה שלא למדרגה

 באורח אלא יראה לא חלושה שראותו מי כי הראות, בנחות תאים אנחנו כאשר
 לא הראות וחלושי ,תרומות שעיניו ומי כעטלף ,הערבים בין נשארת שהיא המועטת

 בעת השמש עצם אבל ,השמש יראה חזקה שראותו ומי ,בצל) (נ״א "צל אם בי יראו
 ה׳ כבוד וזהו .יהעור לזה עצמו) (נ״א ידחק ואם ,אליו להביט עין תוכל לא זכותה

 t הטבעיים למשפטים נ״כ הושאלו פעמים אך .התוריי־ם כשמות ה' ושכינת ה׳ ומלכות
הכבוד יראה לא באמת אך משלה, ככל ומלכותו , כבודו הארץ כל מלא ואמרו

והמלכות
צר ד או מ ח נ

אם ס ו הרו ליו י  להציץ רוצה אס כחו לסי אחד כל ר״ל .א
ק :לראוהה ככחו פאין נמדרגה ת תו תנ ב כ ר  נסשו חצא .ה

פו חי ארס יראני לא כי שנאמר וכענין ,מגו  וכמסוסר ,ו
ן ,לפרדס שנכנסו דארגכה במעשה מז׳ל בדברי  הציץ עזאי• ג

מה ו :ו י נ עי ת ש טו רו / עריטות כמו .ת ע  שעפעפיו והוא ב
א :מעט רק פתוחות ואינן סגורות ראו ל ם כי י ל. א צ  אינם ב
 באור המונח דגר ואולם בצל, המונח רק לראות יעוליס
ם ממנו נכפלים הכמש שניצוצי מחמת השמש  לעיניו ומגיעי
א  לא אם ,האור שמן ראשונה הכפילה לסבול יכול לא והו

 ושלישית שניה כפילה אחר עליו מגיע האור שאז בצל שמונח
/ ו כ  לחכמי כנודע כפילה בכל מתמעטים האורה וניצוצי ♦

nK :ההגטה T ש מ ש  :רגע כמעט כשמש יציץ כלומר .ב
ל ב ש ■עצם א מ ש ת ה ע ה כ ת כו א ז ל ל כ ט עין תו בי ה  ל
ו לי  שהיא בעת גופה לראות ,היסב בה להסתכל ר׳ל .א
א בגבורתה ומימת ם, עין בה שתשלוט א׳ ד א  שחוש אף ה
ת או אם : הכריאות במכלית בו הי ק ו ח ד מו י צ  להסתכל ע

ר בה עו ת  הוא הדמיון וזה ,הראות חוש ויפסיד עור יהיה .י
 נמצא, אלוה כאן שיש לידע האפשר כסי •הנביא כח שתכלית

א, הו בעין ו אה,  יתברך, כבודו רגע כמעט רומנייתו רו
 לזה עצמו דוחק ואם ,א״א עצמותו ולראות היטב להסתכל

ד הו :חייו מפסי ד וז בו  שהוא המדובר הענין כפי ר״ל .ה׳ כ
ף ל בחפץ המצטייר דק גו ע  כולל שם או הראשונה, הדעס ה/

ת : השניה הדעת מל הרומני ומולם ממלאכים כו ל מ  .ה׳ ו
 ה׳ המלך חח כט״ש ,מלך שס תואר שנאמר במקום גלומר
ה ראו צבאות עי ש ני(י ) עי כ שהוא ,ו׳  בחפץ המצטייר הענין ג'
ת :אלהים ג שכי  ; בתוככם משכני ונתתי כמ״ש .ח׳ .ו

ם ריי תו ם אשר הענינים הם .זז אי בי  בעין אותם רואים מ
 אלהי לענין רומזים שאליו והתורה הדת אמונת כסי רורנייסם

ם :בסמוך לעיל כנזכר ומלך אדני במלת או , נמצא טי ס ש ט  ל
 והכל ,כולו בעולם הנראים הטבע הויוה ר״ל .ו־זטבעיים

 :ה׳ בחפץ ההווים חיים ,ובבעלי ביסודות פעולותיו רואים
א •ואמרו ל ל מ ץ כ ר א ) (ישעיה .ה  ואמר זה אל זה וקרא ו׳

דו, הארץ כל מלא צבאות ה׳ קדוש קדיש קדוש בו  ופירש כ
ק כל מלא ו״ל ־הרד״ק א  הכל ועל הכל ברא הוא כי כבודו ה

תו :פנ״ל ,השכל בעלי ■יכבדוהו כו ל מ ל ו כ ה ב ל ש  .מ
ג) (תהלים  רואים שכל בעלי שכל נראה הפסוקים ומאלו .ק׳

ך : באמת לא מושאל בשם רק זה אין אכל , ה' ^בוד  א
ת א •באמ ה ל א ר ד י בו כ אין האלות מדרך ר״ל .והו׳ ה

כבוד

ה קול ד הו י
ק ת תו תנ ב כ ר  ,חלקיה בין יסריד חורו טוצס כי .ה
 ס״ה סי׳ בשלישי המוזכרת עזאי בן של הצצהו וכענין
 ההוא העולם ראייח סבל שלא מי המת והיה באמרו

 המורם משעם זכרנו שם .ע״כ ,הרכבתו שנחקה עד
 לעלוה יוכל לא. סביב אדם של השגתו הר הוגבל כי

 כי דע ל״א פרק בראשון אמרו והוא .והלאה ממנו
 ובמציאות שישיגם, ושבעו בכחו השגות האנושי לשקל

כו/ פנים בשום שישיגם בשבעו אין וענינים נמצאות  ו
 מרסק איזה על ישיגום ולא השגות שלהושים כמו

כו', שיזדמן  יש השכליות בהשגות בעצמו הדין וכן ו
כו׳, זה על זה המין לאישי יתרון  וזה אמרו עד ו

 גטל האנושי לשכל אבל ,תכלה ללא אינו ג״כ היתרון
 מהראשון כ״א ובפרק ע״כ וכו/ אצלן יעמוד ספק בלא
 שבשבמו במה שכלו הדבק עם שלם אדם שכל כתב

 ימות או השגתו תשתבש אתריה השגה ויבקש שישיג
 ושכותי כמ״ש אלהי, עזר אליו ילוה אם אלא וכו׳
 זכר הזה המשל ומעין ע״כ. עברי, עד עליך כפי
 נצחש אומרים הפילוסופים וכל באמרו נ״ש פ׳ שם

 שיעלם כמו הראוחו, לחוזק ממנו ונעלם בנעימותו,
 ומדברי .ע״כ ,להשיגו החלושים העינים מן השמש

את, לוקחה הטבע שאחר ממה בראשון הפילוסוף  ז
 יחס האלהייס לעניניס השגתנו יחס כי שם באמרו
 מלתו חשוף אלה ועל .השמש אור אל העשלף ראות

הו :ונ״ש ל׳ ם׳ ב׳ מאמר העקרים בעל של ד וז בו  כ
 שלשת ינשאו בעצמו אחד דבר על כי הורה .וכו׳ ה׳

ד השמות, בו ת /n כ כו ל , מ ׳ ת ה נ כי ש / ו ׳  ה
ת וז״א הנחתם. מעיקר מו ש ם, ב י רי תו  ר״ל ה

 אלא .בצמצום החורייס הנחתם כפי בשמות כשנשפמש
ם מי ע פ ל אלו ש ש ם ג״ב הו טי פ ש מ ם ל י עי ב ט  / ה

 כבודו על מורים הס בזה כי ,חוקם את השומרים
חב׳. ומלכותו  ביחוד כבוד יקרא האמת לפי אמנם י

ט׳ וסגולחו לבחיריו שיראה מה  עליהם כבודו כי ,ו
 הטבעיים בדברים מהראוהו יוחר באמת וידאה יזרח
 ר^מצאות לשנות יתברך יכלהו בהם יראה לא אשר

י־י שיראה כמו ,בפרשים ידיעתו לא גס כרצונו זה .
.ונביאיו וסגולתו בחיריו על הנראה הכבוד ידי על

 אמתת על יעיד הנהוג השבע לפי המציאות שסדר כסו כי ל״ח, שער הפקידה הוא'לבעל חרון זמשאש
אמרו :מלכותו כבוד שם גודל יניד לפעמים שבעו והריסת שדודו ענין כן ,יתברך ■מציאוחו א ו ל ל מ  כ
p K n דו בו  העולם כל כי ,אלהים כבוד הם קנינס הארץ מלאה אשר הטבעיים העניניס שכל הכונה .כ

תו וכן .יתברך לשמו כבוד אומר כלו כו ל ל מ כ ה ב ל ש  לכל ממנו השופע הטבעי הכח פנינו ,מ
ך :הטבעיים •הנסצאיס ת א מ א א ב ה ל א ר ד י בו כ ;הנזכרת הנחתם עיקר כפי לומר רוצה .וכו׳ ה

ר . ש א
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 יתכרד ובזה) (נ״א בהם ״אשר ,ונביאיו וסגולתו בחיריו על אלא והמלכות

 ̂ היצורים מעשי בחלקי וידיעה ,קיימת ומלכות ממשלה לאלהים יש כי לאפיקורוס
 ח׳ וימלוך y ה׳ כבוד ונראה ;מלך) ה' באמת יאמר ואז (נ״א ה׳ מלך באמת ״ואמר
שנאמר מה כל להרחיק ואין .זרח עליך ה׳ וכבוד y אלהיך מלך לציון לאמר ,לעולם

בתמונת
יהודה קול

רוס יתברר בהם אשר קו  דרך על .וכו׳ לאפי
 בדרך יושגו לא אשר הענינים ואלה למעלה אמרו

 אופס וקיימו וכו' יון פילוסופי בשלום ההקשה
 פילוסופי רואים היו ואילו אמרו עד וכו׳ הנביאים.

 מודים היו ומואחיהס נבואתם בענין הנביאים יון
 ח׳ סי' בחמישי יתבאר אפיקורוס ודעת .וכו׳ להם

 רואה היה אשר היוני אפיקורוס שעות לדחות באמרו
ה במקרה: היה העולם ?י ל ש מ ת מ מלכו ת. ו מ י  קי

 הנבראים שבע לפנות קיימת בידו שהיכולת . הכונה
 כי י״ז סימן• בשלישי וכאמרו .חפן לכל עת גכל

 כאשר ואיננו , מתמדת ממשלה בעוה״ז לאלהיס
ה ג״כ לו ויש .וכו' השבעיים קופביס ע די  בחלקי י
 וידיעה ממשלה לו היה לא שאס . היצורים מעשי
 והמופתים המראות לענין מקום היה לא ,כאמור

 ובהתברר .עליהם רוחו את ה' יתן כי נביאיו פ״י
 יאמר אז ̂ בראשם ולאפיקורוס מתעקש לכל זה

ך ה׳ באמת ל  מכבוד דעה הארץ תמלא כי ,וכו׳ מ
 שנזכרה עליונה מדרגה אותה על שמיס מלכות
 על והמלכות הכבוד בהראות שאז יאמר או .למעלה
 ונראה מלך ה׳ ובעצם באמת יאמר y וסגולתו יגחיריו

ק ואין :וכו' ה' כבוד חי ר ה  והבן בדבר בין .וכו׳ ל
 נאמרו האמת חכמי המקובלים דרך על לא כי במראה

 לא כי שמעת ואתה ידעת אתה אשר y הדברים
 שכינה על החבר שאמר מה הענק גגי לפני יתיצב

 בעולם זולתי אצלם נמצאים הבלתי ,ודומיהם זסלכות
 בהם יסכים אבל .גשמיות צד מכל המסולק האצילות

ס  שזכרנו כמו הראשון מן באחרון המורה שכתב מה פ
 החייש שכתב מה אל ולבך עיניך והיו .ז' סימן בשני

 שאומר ממה קשה ועוד ,וז״ל ג' פ' המערכת בפירוש
מ' יוצרנו של שעור •לך אומר מרכבה, במעשה  וידוע yו

 המחיצות ואין וסוף גבול לו סין יתב׳ לבורא כי הוא
 שאמרו מה כל כי אומרים יש כן על ,אוחו ■מקיפין

 ויחשבו ,מדדו השכינה אברי אלא אמרו הבורא מן לא
 ז״ל f הרמב דעת כן ולא .נבראת צורה השכינה כי

 בתמונת גם .ע״כ ,זה על חולקים הקבלה חכמי «כל
כי y מדרכיהם רחוקים חבר של דרכיו ראיתי ה׳

ר צ ו ׳ א ד מ ח נ

 ופגול® בחיריו מל רק גמור בבירור נראה ומלכותו ה׳ כבוד
ה :נביאים או הקודש רוח בעלי בז תברר ו ס י רו קו  בי לאפי

ש ם י הי ל א כו' ל  המאמץ הדת בעל יבדל בזאת כלומר .ו
איו, לבחיריו ה' כבוד ראות בי  מהפשטש ית׳ השגחתו וע״כ ונ

 שאסילו האפיקורוס ובין וסרט, סרט כל ויודע ובאישים בחלקים
אמין לא ,ממנו בא והכל נמצא אלוה כאן שיש מאמין אם  י

 בראש וכנזכר ,והשתלשלות אצילות דרך רק בכוונה שהוא
 מנין רואה שהאפיקורוס ואחר ,ההוא הפילוסוף במאמר הספר
 וכמו ,מחסהו היה שקר כי אצלו נתברר המצאו בעת הנביא
 נבואתם בענין הנביאים יון סילוסוסי רואים היו ואילו לעיל שזכר

כו' להם מודים היו ת :ו כו ל מ ת ו מ י  מלכות כלומר .קי
 דבר שום בעולם יקרה ולא זמן שוס נעזבת ואינה מתמדת

אז :עליון מלך פקודת מבלי קטן ר ו מ א ת י מ א ך ה׳ ב ל  ,מ
 הארן ומלאה נאמר שעליו הימין קן יבא כאשר ר״ל .כצ״ל
 ובנוהיכס, בניכם ונבאו בשר כל על רומי ושפכתי ונאמר ,דעה
 אבינו רגלים במוסף הוקבע ועליו ,מקוים שאנחנו היום וזה

 ואלהי אלהינו השנה ראש ובשפלות ,מלכותך כבוד גלה מלכנו
ש׳ בכבודך מלו העולם כל על מלוך אבותינו  פעול כל וידע ו

כו' פעלתו אתה כי ה בעין יראו הכל שאו ,ו חני  מלכם מ
ה בראשם: א ר . ונ ׳ ח ד ו ב טי כ א שנ עין ) ,ישעיה כ  מ׳

ו' ה' דרך פנו במדבר קורא ג ר כל וראו ה' כבוד ונגלה ו  ס
ך :דבר ה׳ פי כי יחדיו לו מ ם ה׳ וי ל עו ): (סהלים .^ מ״ו  ק

ר מ א ו' לציון ל ג  4הג ההרים על נאוו מה נ״ב) (ישעיה .ו
ו' מבשר ג ד :אלהיך מלך לציון אומר ו בו כ ז די׳ ו ל  . m ע

) (ישעיה ן מל רק השאלה דרך על נאמר לא זה וכל ,ס'  מ
ד שיהא ,האמת מ  שאע״ם ודע .בשר לכל ממש נראה ה' כ
 הנברא הכבוד מל נאמר ה' ושכינת ה׳ שמלסס החבר שדעת

ם, הנראה אי בי  הקבלה חכמי מל שמולק נראה היה וכבר לנ
 ,האצילות מעולם העשירית הספירה היא מלכות כי שאמרו
עי׳ עטרה הנקרא התמונה היא ושכינה »ן שהביא מה ק״י (  ל
ג החייט ם אולי אך .ופ״י) פ׳  חכמי כדעת החבר דעת ג

ל הקבלה, כ ה מ א, בכבוד לנביאיו שמתגלה נאמר זה ו ר ב  נ
 האי דאסילו ,וז״ל שכתב מהימנא ברעיא מפורש שהוא וכ«י

ה, ליה -לית תמונה  בריון על לאמלכא נמית כד אלא באתרי
 ודמיון וחזיון מראה כסום חד לכל להון יתחזי עליהו דיתפשט

 יימא איהו דא ובגין ,אדמה נביאים וביד איהו והאי ,דלהון
כ. הדמיוני מי אל בדוקניכו לכו אדמה דאנא אע״ג הע״ שו א  ו

ס' (ועיין ע ב י :ואחר) ד״ה ב' שאלה גבאי למהר״ס אמונה ד

א!״

 וכו׳ העסרה נקראת מהשם התמונה ,וז״ל המערכת מספר פ״י החיים שכתב וכמו האצילות, בעולם היא לדעתם
 חשבה אשר החבר דעת על זאת וזאת.לא ע״כ. שעליה, האספקלריאות כל המקבלת אספקלריאה היא כי פל

ח,' שקדם הרוחני הדק הגשם מן המצסייריס הגשמיים מכלל כ  הפסקמו בשחי שיבא במה עוד שיתבאר וכמו ז
 ויאמר וז״ל, תמונה בשתוף ג' פ׳ בראשון שכתב המורה מחשבות מחשבותיו לא כי כן גס ומבואר . הנמשכות

 ענימ ,יביס ה׳ ותמונת אמר ,תמונה ית' בו יאמר השלישי הענין זה ולפי ,בשכל המושג האמתי ענין על
שיג, השם ואמיתת '*פירושו כ. י  היצירה בעולם המרכבה כשנבחין מהם ירחק לא מרכבה במעשה אמנם ע״
 מראשית שהרי מנו, רחקה בזה המורה דעת כי אפס המרכבה. שער הוא י״א ם׳ ובחיים במערכת כמוזכר

 ואתה .לעומתם המתנשאים והיסודות הגלגלים על המרכבה בביאור ומתפשם הולך קולו היה השלישי בחלק
האהל את יקח החבר ,קומה שיעור על ואולם .אחרת דרך אל גזה החבר לו פנה ט שקדם במה בראיח

וגפה
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ט, ה׳ בתמונת שעורקומת, לא אף מרכבה, ומעשה ישראל, אלהי את ויראו יבי

בעבור
ר צ ד או מ ח נ

vh t!M ר עו ה שי מ  קומס יטור9 ענין להרחיק שאין ר׳׳ל .קו
ר כ  שיעורו היודע כל ישמעאל א״ר ,״ל1ו היכלוה בפרקי מז

 בדבר ערבים ועקיבא ואני עוה״ב בן שהוא מובטח הקב״ה של
רה זה הביא והרמב״ם ,«כ'ל מו  שם ופירש ,ע״ב פ׳ ח״א י

 הנקרא הוא הארן טבור עד שבתוכו מה וכל העליון שהגלגל
ה ,אחד כאיש שהכל קומה שיעור מנ ה  טבעי הידיעה על ו

 ידם על כי והשתלשלותם^ התקשרותם וסדר ומהותם הנמצאות
 מחשבת מלאכת בבחינת האומן חכמת תושג כאשר בוראם •ושג

 ודעתו הדעת מזה לו נטה והחבר .ע״כ ,הפועל אל המוצאת
 בראיה לנביאים הנראה הכבוד שהוא אפשר קומה ששיעור
ת חני החייט דברי נוטים וכדבריו ,אדם ותמונת בתאר ממש מ

בפרק

יהודה קול
 ט עמנו. מכני הפילוסופים למהנה מחוץ לו ונסה
 אומר לגזירת יחדו ע^רו נועדו הללו הפילוסופים הנה

מה, שיעור נקרא בכללו המציאות כל כי  וכשם קו
ה זה  הוא מהמורה הראשון מהחלק ע״ב פרק יטנ

 וכו/ אחד איש הוא בכללו הנמצא זה כי דע ,המתחיל
 כצ היכלות בפרקי ישמעאל רבי שאמר במה ודעתם
 העולם בן שהוא לו מובכוח הקב״ה של שיעורו היודע

 בזה להם שהסנה ,בדבר ערבים ועקיבא ואני הבא
 הקשרם וסדר ומהותם הנמצאות סבעי השגת על

 כאשר יתב' בוראם יושג ידם על כי ,והשתלשלותם
המוצאת מחשבת מלאכת בבחינת האומן חכמת תושג

 אש וראית בכאן אמר והנה ,תשא פרשת באמרו הזה הדרך לקראת יוצא הוא גם הראב״ע ,והנה הפעל. אל
 הנכבד השם וזה אמר כן אחרי .ארוך פירוש צריכים דברים ואלה ,יביס ה' ותמונת אחר ובמקום אחורי

 וכל הכל ראש שהוא החשבון מפאת תסתכל ואם .לפניו לאחר צורך לו ואין עומד בעצמו שהוא האחד הוא
 והתגדלתי וטעם והתהלות, התפלות סוד כן על הכל, שהוא האחד תמצא הוא, מהאחדים חשבון

 מאתו כי התמונות לכל כלל כדרך והוא ,תמונה לו אין האחד והנה .אתפאר בך אשר ועוד ,והתקדשתי
 במספר שהאחד כמו כי ,המספרי האחד דמיון ידי על שכלנו אל אלהי סוד לקרב אצלי. כונתו . ע״כ ,יצאו
 כל וממנו מספר כל יצא מאתו כי ,תמונה ולא מספר לא היותו עם תמונה, וכל מספר כל באמת הוא הרי

 אשר את יתן ומה יוסיף מה כלס את כולל היה לא שאלמלי ,וזולתם ,ומרובעת ,משולשת מספרית תמונה
 ,לברואיו ליחסו שהורגלנו מה כל לו יוחס כן ועל ,הכל הוא ית׳ האחד שהוא האמתי האחד כן ,אתו איננו

 רק מציאותם אופן על מהם דבר שום ואיננו ,הנמצאות שפע כל מקור להיותו המלך מן יכחד לא דבר כל כי
'והתהלות בתפלות אליו מיחסים שאנו התארים כל סוד וזהו .למעלה למעלה מאד נעלה הוא  שימצאו לא ,

 תמונה וכל מספר כל כהכלל בו יוכללו אכן ,חסרון מכל ויתרומם יתעלה ,בנבראים מציאותם כעין וו
 היותו מצד ,וכיוצא ומתפאר ומתקדש מתגדל ית' שהוא ולישראל ליעקב יאמר וכעת .האחד בכח מספרית

 ג׳ פרק ג׳ מאמר מלחמותיו בספר הרלב״ג שכתב וכמו ,מעולה שלם באופן והתארים הענינים כל בו כולל
. סימן בשני מזה זכרנו וכבר ,האמת ע״ד בין העברה ע״ד בין אמרו אצל למעלה כמוזכר  יצא כן אחרי ב׳

 לדעת יכול משה הנה כן;אמר על ,משטחיותם הנגלה כפי שאינם והאמורים הפנים ענין לבאר הראב״ע
 לדעת בנברא כח אין הכבוד ומדרך ,אחורים הנקרא בראשית ביוצר דבקות הבריאות איך לבו בפין ולראות

 תגיע המשכיל מות אחרי והנה .הגוף עם האדם נשמת היות בעבור ,וחי האדם יראני לא כי וזהו ,זה
 הוא כי בשם, ידעתיך ה' אמר כן על ,כללי שב משה והנה ,האדם בחיי בה יגיע שלא גדולה למעלה נשמתו

 ,הכרובים צורת כן על האדם הוא באדמה הנכבד כי ובעבור .כלל בדרך וחלקיהם הפרטים יודע לבדו
 גוף כל בורא הוא ה׳ כי קומה בשיעור כחוב כן ועל .תפילין של קשר דבר כן על ,ישראל באדם והנכבד

 מובטח בראשית יוצר של שיעורו היודע כל ישמעאל ר׳ ואמר .המקרה הוא מהגוף והנבזה ,מהגוף נכבד וכל
ק .ע״כ ,כדמותנו בצלמנו אדם נעשה וזהו ,זה בדבר ערבים עקיבא ורבי ואני הבא עולם בן שהוא לו  ו
 קומה, ושיעור המרכבה סוד יודעים היו ז״ל קדמונינו הנה באמרו ראשון שער מורא יסוד בספר דבריו הן

 ,כדמותנו בצלמנו אדם נעשה התורה כדברי פירוש צריכים דבריהם רק ,לו יערכו שדמות חלילה וחלילה
 זה לך ארמוז הספר זה ובסוף ,ולמטה מתניו ממראה ואמר ,מלמעלה עליו אדם כמראה יחזקאל ובנבואת

 הנזכר ישמעאל ר׳ מאמר הזקירו ואחרי ,תשא פ׳ האמור מעין דברים כתב הספר בסוף ושם ,ע״כ ,הסוד
 כלו הטוב מפאת רק ,דבק הוא בו שהכל מפאת האחד לדעת המשכיל יוכל הדרך ומזה באמרו, ביאור הוסיף

 עד רק השמש פני לראות יוכל ולא העין שתום פני על שעוברת השמש באור והמשל .לדעתו בנברא כח אין
 הנבראים והדבק ,הפנים כדמות כלו בטוב הדבקו והנה .פניך על טובי כל אעביר אני כתיב כן על ,שיעבור
ם. והשומע אדם המדבר כי באדם, המשל וזה אחורי. את וראית וזהו אחורים, בדמות  למד ואשר אד
 של דרכיו דרכיהם לא כי אפס .ע״כ ,בגופות ולא גופות איעס כי הדברים אלה להבין יוכל הנפש הכמת

 סדר ענין קומה בשיעור סובר היה ואילו ,■וכו׳ שנאמר מה כל להרחיק ואין באמרו לשונו וכהוראת ,חבר
 אס אך .השכל אצל ויפה טוב ומקובל מתוקן הזה הדבר והלא ,ברחוק יעמוד זה למה ,והקשרו המציאות

 פ׳ המערכת בעל הלז בנדון מה,שכתב על הנה כי ואראה. נא אסורה המקובלים יד מתוך בזה ידו זזה
 כי שכונתו נראה דבריו מתוך הנה ,ט׳ פ׳ החייט דבר בא ,האדם שער הוא י׳ ופ׳ ההריסה שער הוא ל
רומזים בתורה הנזכרים הגשמים ועניני הנביאים רואים שהיו אדם ומתמונת קומה משעור הענינים אלו פל

למטטרון
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יראתו תהיה ובעבור שאמר וכמו בנפשות, מוראו מהכנס בו שיש מה בעבור

:ונו׳ פניכם על
 והכמתו^ ויכלתו ואחדותו בדעות, נכנסה כשאלהותו והלא הכוזרי אמר ך

 המורא יכנס ,הכל אל צורך 'לו ושאין ,אליו הכל וצורך ,מאתו ושהכל
:הזה לנשמות נצטרך ולא ,לו והאהכה ממנו

 ידאה היא כי האדם מנפש נראה ואשר ,הפילוסופים טענת זאת החבר אמר ה
 לה יסופר כאשר יראה שאינה מה המורגשות, המפהידות בהמצא

"כשיספרו אוהבת שאינה מה ,הנמצאת היפה הצורה אוהבת היא כאשר ,עליהם
כשיסופר

יהודה קול
 .ע״כ וכו', הלילה למעלה לח דפכינתח גוכ!א למפגירון

 של דעהו לכוין המקום ממך ירהק לא זה דרך ועל
 הוא המלאכים עולם מכיכירון כי , דעהם כלפי הכר

 ההכר דעת סוא וגם ,רוהני דק נשם בעל לדעתם
 מקום המקובלים רוב כי ואמונה אמת .דברנו כאשר
 ההייכו שם שכתב וכמו ,באצילות קומה לשיעור הניחו
 ספר ופעל .באורך שם כמבואר לזה הוא גס הנומה

 קומה שיעור כנוי על הכנויים בשער כתב הפרדס
 הנשמה כי ע״ה הרשב״י דברי מתוך הנראה כפי ,וז״ל

 שהיא מפני ,שיעור נקרא הספירות תוך המהאהדת
 די לספירות האומר והוא ,הקומה לכל שיעור הנותנת

 השדרה משך היא הקומה כתבי, קומה ובכנויי .ונו׳
 הנקרא והוא ,בערכו כדפירשנו בבינה הרמוז מהצואר

 נמצא .היסוד משך כל עם הירכים סוף עד קומה
 ,בבינה למעלה הקשרם עם וצדיק בתפארת קומה

 קצה עד השמים מקצה המלכות עד למניה ורדהם
 מוהר״ר לשון האריך הדרוש זה ועל .ע״כ ,השמים
 המקום צורך לפי ואולם ,וי״ט י״ה בפרקיו ז״ל ברכיאל

 שהורשינו במה אך .כאלה בנסתרות עסק לנו 'אין
 אלה כל שהיו ההבר דעת על אומר לגזור נתבונן
 הרוחני הדק הגוף מן נבראו בצביונן אלהייס ענינים
 עוד שיתבאר וכמו ,שזכרנו כמו ה׳ כבוד אצלו הנקרא

 כוונתו תוכן והנה לקראתנו. היוצאות הבבות בשתי
ה' תמונת כפשוטו מלהבין ולדחות להרחיק לנו שאין

נחמד אוצר
ר :ע׳ש ט׳ בפרק בו ע ה ב ש מ ם בו שי או מדזכנ ר  ר״ל, .מו
 בתמונות כבודו לגלות ככה ה׳ עשה מה על לנו יקשה שלא

 עיני מראית נגד קומה שיעור לתאר כי ואף ,הגשמיות
 בגודל קומה שיעור נזכר כבר כי , כזה מופלג בגודל הנביאים

ת, בספר עצום כלו  בנפשות מוראו להכניס כדי שהוא הי
מו : הנביאים כ ר ו מ א ר ש בעבו גו׳ ו  נתנס הטעם ומזה .ו

ה, ואש וברקים בקולות התורה ל דו  נפשות יתפעלו למען ג
:בלבבם ה׳ יראת לתקוע והרואים השומעים

רי אמר ד ז כו א ה ל ה תו ו הו א א ש ה כ ס כנ ת נ עו ר . ב כו׳ ו
 הבורא הכרת ידי על גם הלא ,למה זה וכל ר׳ל

, ושהכל וחכמתו יכלתו ויודע בשכלו ו מנ ם מ  יכנס בזה ג
ע הגדולה האהבה זה על ונוסף ,בלבו המורא  להמתבונן המגי

 במראות ואולם .■ ק״י) (עיין הרמב״ם שכתב וכדרך ,בזה
: אהבה לא ויראה מורא רק בלבו תכנס לא הגשמיות

חבר אמר ה ת ה א ת ז ענ ס ט פי סו לו סי דורשים. והם .ה
 השכל אחר שאין שחושבים בעבור ,לעצמם זה ענין

 למראה גשמיות תמונות מעולם נבראו ולא היה לא וכי כלום,
 האדם יגיע בלבד השכל שבמדרגת להם וכמדומה הנביא, עיני
 בין ויכריע הנסיון ויבוא ,כן הדבר ואין ,אמתית יראה לידי

שר שניהם: א ה ו א ר ש נ פ ם. מנ ד א  מבואר זה ר״ל ה
א כי :בנסיון ראה הי א י צ מ ה ת ב דו חי פ מ ת ה שו רג מו  .ה

א בדין ,מאד גדול נורא אדם משל דר־ האדם יראה אם  הו
ה :לבו יחריד הראות שהרגשת ה מ נ אי אה ש ר כו׳. י  כאשר ו

^ שכך לאדם מספרים אם ץ ,וכזה כזה שמראהו אדם יש ו  א
שר : בלב חרדה שום מכניס הסיפור א א כ ת הי ב ה  או
רה צו ה ה פ מ רואה כשהנפש . הי הנפש תדבק ,יפה אשה ד׳

בה  בהבטהס מבוא הרחות לחוש היה כי ,בו וכיוצא יביט
 אמנם כי הללו, הגשמות לעניני הצטרכו זה למה ולומר בדבר להפלא ואין למעלה, שזכר הנסתרת העין ע״י

מהדברים מאד האדם נפש תתפעל כי בנפשות, מוראו מהכנס בו שיש מה בעבור אלהים יניף נדבות גשם
ר וכמו .לעין המורגשים מ א ר ש בו ע ב העם וכל כאמרו ,נוראים מורגשים עניניס ג״כ שם היו כי ,וכו׳ ו

:וגו' יראתו תהיה ובעבור שם נאמר וע״ז ,וגו' הקולות את רואים
תו והלא ך הו ל א ש ה כ ס כנ ת נ עו ר  הנכבד האל ,וז״ל פ״ב התורה יסודי בהל' הרמב״ס כדברי .וכו' ב

 אלהיך ה׳ את ונאמר ,אלהיך ה' את ואהבת שנאמר ,ממנו וליראה. לאהבו מצוה הזה והנורא
 ויראה והגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה ,וליראתו לאהבתו הדרך הוא והיאך .תירא
 ,הגדול ה' לידע גדולה תאוה ומתאוה ומפאר ומשבח אוהב הוא מיד ,קן ולא ערך לה שאין •חכמתו מהן
ויפחד ויירא לאחוריו נרתע הוא מיד עצמן האלה בדברים וכשמחשב חי, לאל לאלהים נפשי צמאה דוד כמ״ש
ת, תמים לפני מעוטה קלה בדעת עומדת אפלה, שפלה קטנה בריה שהוא וידע אראה כי דוד כמ״ש דעו

, : ע״כ ,תזכרנו כי אנוש מה אצבעותיך מעשה שמיך
כהו, כפי ית' השגתו אל למעלה בשכלו שיפנה לאדם הדין מן דיו לומר הפילוסופים. טענת זאת ה

יתברך ואהבתו מוראו להכנס יספיק דעתם לפי וזה ,ה' את לדעת רבים במרומים נתן השכל כי
ואשר וז״א ,הנוראות מהמורגשות אדם של נפשו מהפעלת היא כמה יוכיח הנסיון אמנה אך .בלבבות
ההנה המורגשות המראות היו הנס על לא כי יתבאר ומזה .וכו' יראה היא כי האדם מנפש יראה

רק
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 סד̂ר על מתחברת מחשבתו כי שיאמר למתחכם תאמין ואל עליח. כשיסופר) (נ״א

 אל שיסמוך מבלתי בלבד בשכלו באלהות הצריכים העגינים כל ^ שיגיע עד
ש ת. או נראות מצורות או מכתב או ממלות דמיון בראות : מות  תראה הלא מתדמו
 תוכל ולא ,קריאה כלתי לבדה כמחשבה תפלתך עניני כל לכלול יכול שאינך
 המאה תהיה אם שכן כל ,דבור בלא לבדה במחשבה משל דרך מאה עד לספור

ההוא הסדר כולל שהוא ההרגש ולולא ,נחלקים) ממנינים 6(כ״ מתחלפים ״ממינים
השכלי

יהודה קול
 והארבה המורא להכניס למשיגיס מאד מועילוח רק

אל :בלצס ן ו מי א ם ת כ ח ת מ  שנית סבה היא זו . ל
 לא בלעדיו כי ,ההנה במראות הנכלל הגשמות לתועלת

 יוכל לא זה ומצד ,כראוי השכלתו להיסיב אדס יוכל
ת שיתבאר: וכמו והיראה האהבה מעלת לקנות ר ב ח ת  מ

ל ר ע  קום משכימי להס שוא כי להורות קו נשה .סד
 שתשלם בחשבם ,השכלית הקשתס על שבת מאחרי

 בזכות האלהות אל הצריכיס הענינים כל הגעת להם
 הדבר מעין מורגש אל סמוך מבלי לבד מחשבתם

 שהר כנאי מחשבתם תשא ממנו אשר המושכל, כהוא
 ואהבתו מוראו יכנס עד העליון המושכל אל ותתעלה

 הדברים בהמשך שמענו זו ושתים .לבס בקרב יתברך
 ולשתיהן ,הנמשכת האסקא עם הזאת האסקא סוף עד
 מורגש סמיכת בלתי כי האחת .דבר מוצא מן כוון
 דברים מהשכלת סדר על שתתחבר למחשבה א״א

 שיניע עד חבורה שלימות יעלה מהם אשר מתחלאים
 מוראו לקנות באלהות הצריכיס העניניס כל השכלת אל

 קושי מהם יתבאר במשלים זה והורה .ואהבתו
 לבד המחשבה ע״י כשלימות בזה כיוצא על העמידה

 במחשבה כי והשנית .כעדו מורגש עזר לו יעשה לא אם
 העניניס כל אמת בבת למנות איש יוכל לא לבדה

 על ואהבתו יראתו תהיה לבעבור באלהות הצריכיס
 כל בהעביר אם כי כראוי זה ישלם לא אשר פניו,
 יוכלל ג"כ וזה ,אחת בהשקאה פניו על וטובו גדלו

 יוכל לא אמנם כי ,הסבר שזכר המתחברת במחשבה
 בזה סדר על השתכלותו ע״י יחדו לחברה המתחכם

 יכלול אשר מורגש דבר שם יהיה .לא אם זה אחר
 .הנמשכת באסקא המלך יזכירנה אשר יתדו לה שחוברה כעיר ,אחת בעת לאניו ויציעהו השכל* ההוא הסדר
 בהתחברות שרמז ואאשר .ובו׳ מסתדרת וכן וכו׳ כולל שהוא ההרגש ולולא באמרו אח״כ זה יתבאר והנה

/ ארק מלחמותיו מסאר בראשון הרלב׳/ שכתב מה אל הממחכם, מחשבת  במספר, אחד הוא הנקנה שהשכל י
 מבואר האמת החכמה כי ,והצורה השלמות מהלך מקצת קצתם הולכות תמצאנה האנושיות שהידיעות לפי

 לקצתם: שלמות קצתם ג״כ הם הרבות והחכמות והצירה, השלמות מדרגת לקצתם קצתם הס שחלקיה סענינה
ת או ר מיון ב ת ד לו ט  נרשמות מלות דמות תאמר כאילו ,מורגש לדבר צריך הוא שעכ׳׳א הכונה .וכו׳ מ

 P מלות תמונות ציונים להם יציבו אשר הזכרון מלאכת בעלי לעשות בו שהורגלו כמו שיהיה, מומר באיזה
. או עיניהם: לנגד ואבן ב ת כ ת או ובדיו; סאר על לפניו הרות שיהיה מ רו צו ת. מ או ר  שיראו ר״ל נ

ת או :במציאות שמותן מו ד ת  אחר הולך והכל ,במציאות ממש להם שאין צורות בדמיוט שירכיב ר״ל .מ
 .הרגשן וזהו ,באה הוצאתן בו רצה ,במלות שאמרו ואפשר .לבדה מסאקת בזה המחשבה שאין העיקר
 היותן מצד אם כי המלות אל הראות ענין יוסב לא ,וכו׳ ממלות דמיון בראות מורגש אל שאמר ואע״א

 ראות לפון כי ידעת וכבר ממש. ראיה לשון בו יתכן אשר הכלל יעזב לא ולמענם שפתים, בהנעת מורגשות
 וראו, טעמו ,p ריח ראה הקולות, את רואים העם וכל יאמר כן על כי ,ההרגשות כל אצל בכתוב נמצא

ך :קריאה בלחי לבדה במחשבה אח״כ אמרו מצד אצלי קרוב הזה והביאור .וזולתם נ אי ^ יכול ש ל כ ל ל  כ
י נ י נ ש ;ההאלה חלקי בכל הבונה להשלים ר״ל .וכו׳ תפלתך ע ם כ״ ה א הי ה ת א מ מתחלפים ממינים ה

נחמד אוצר
 .פניה קלסתר לפניו בציורו באהבתה שוגה ותמיד לאהבה כה

 כסלי לו יסופר אס אף ,עיניו לעד לה היו לא סניה ואילו
 הנביא שיהיה נותן הדין וכן .עליה לב יסן לא •מיפיה כפליה
 ליראה בהס שידבק כדי הגשמיות דמיון על צורות לואה

ל :ולאהבה א ן ו מי א ם ת כ ח ת מ ר ל מ א תו כי שי ב ש ח כו׳. מ  ו
ל  בשכלה בועחיס כי שאומרים להמתפלססים לב ישים אל ל׳
 מזן בחכמתם ומפיקים הרקיע הלוני בולעים ובעיונם רב כי
ה זן ל6  ,העליון גלגל עד הארן מטבור ,למדרגה ממדרג

 השם מציאות שמבארים- עד וטבעיהם עניניהם על ומדברים
» מו ם מעשיו ע״י 1כ אי כ  לאהבה ילמדו ובזה וגבורותיו הנ

 בסוד באו לא אשר העמים פילוסופי שדמו וכמו אותו, וליראה
 במעמד מבוארות במלות הש׳י מפי התורה קבלו ולא האמת
ת או :הלוחות על חרות וממכתב הנבחר רו צו ת מ או ר  או נ

ת מו ד ת  כענין לנביאים, והמתדמות הנראות הצומת ר״ל .ס
 א״א המורגשות אלו לולא והנה .אדמה הנביאים וביד שנאמר

 למען ה׳ בסוד לעמוד בלבד במחשבתו האדם נפש שתתחבר
ה א :פניו על יראתו ההי ל ה ה א ר כו׳ ת  יאמרו ואיך .ו

 ,הזה הכבוד כל להם ימשו בלבד ממחשבתם כי השילוסוסים
 מבלי המחשבה תכלכלה לא התפלה עניני אפילו תראה הלא

ש :שפתים סבטא ה אם כ״ הי ה ת א מ ם ה מיני ם מ פי ל ח ת  .מ
 ארבעה ,מריאים שלשה ,כבשים שני ,אמד שור ד״מ כמו

 שני ,אחד חצי כגון ר״ל אחר ולנוסח .מאה עד וכן ,סריס
 ואם .מאה _עד וכן ,ששיות ארבע ,רביעים שלשה ,שלישים

ה, פחוס ענין לקלוט' המרשבה כר, אין  יאמרו אין כז
 וסדר הטבעיות ההויות כל במחשבתם לתסוס המתחכמים
 כי עד ,והשגחתו ויכלהו ה׳ יד עליהם להרכיב מדרגותיהם

א :בלבם בער ורוח משפט רוח בעבורה יאספו ל לו ש ו רג ה  .ה
ל א :הלשון וחתוך והקול הדבור ד׳ הו ל ש ל א הסדר בו הו .ה

של
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 האלדדם גדולת לנביא מסתדרת וכן .נכלל היה לא ,ותנועות בדמיונות השכלי
 צריך ושאיננו ,ומלכותו וקומתו) (ג״א ״ותמידותו וחיותו וחכמתו ורחמנותו ויכלתו

 אחד ברגע פתאום רואה שהוא במה ,וקרושתו ואחדותו ,לו צריכים ושהכל לכל
 על המורים והכלים והתכונות והדרה, והודה לו הנבראת ההיא הצורה מגדולת
 המשמשים והרעמים והברקים והרוח והאש השלופה והחרב הנטויה כיר ,היכולת
 בני ומעמד ,ויהיה שחיה מה ובהודעת באזהרות מביניהם היוצא והדבור ,במאמרו

 יספיק מאתו צרכיהם כל ויציאת ,נכנעים לפניו והמלאכים) (כ״א ״והמלכים ,אדם
 ויקרא לשבים, ימינו ויפשוט הגבוה, וישפיל השפל יגביה מאומה, יחסר ולא להם

,הרשעים על זיכעם ויאנף האלהים, ונחם ישוב יודע מי אליהם) (נ״א ״אלהים
ויעדה

יהודה קול
 מיניהם כרוב כי וזולהס, נשר שור אריה אדם כגון

 ולנוסרא .מספרם לכלול וסחבלנל המחשבה החמא ק
 מיני כמה אל הכונה ההיה ,נחצקיס ממנינים האומרח

 חמשה ,עשרה ,אחד כגון , מזה זה נחלר!יס מספר
 ממנינים מחוברת המאה תהיה ,וזולחס ,עשרים עשר,
 ,באלהות הצריכיס העניניס רוב אל בזה וכוון .כאלו

ה והרחמנות והיכולת הגדולה כענין  וזולתם והמסו
 מורגש זולת כי הקודם דברו ולקיים בסמוך, שיזכור
 ע-■ סדר על החשבתו לחבר האדם על מאד יקשה
 :כאמור באלהות הצריכים הענינים כל אל שיגיע
ש ולולא ג ר ה א ה הו ל ש ל ה הוסיף .וכו׳ כו  צורך גז
 ע׳׳י השכלי ההוא הסדר אחת בבת לכלול כדי ההרגש

 תנועותיהם ודמיון ,לנגדו נצבות מורגשות דמיונות
 הנמשכת בפסקא המלך מאמר דוגמת וזה וכיוצא, בדבור
 מורא הכנסת לצורך יחד גם הנראים המדינה בעניני
 שיתבאר וכמו שזכרנו כמו ,המשיג בלב ואהבתו שמיס

 .וכו׳ לנביא מסתדרת וכן :שיבא במה עוד
 על שיורהו מה כל לנביא לו יראה כרגע כי הכונה
 מתחבר סדר על במחשבתו להעלותס יתברך סדותיו

 משם יתחדש יחד גם ובהשקפתם ,שקדם כמו ומתאחד
א הצורה מגדולת :וליראה לאהבה בנפשו חזק הי  ה

 .ג׳ סי׳ צרכו כל שנתבאר כמו .וכו׳ לו הנבראת
 הס מועילים יזכיר אשר הללו הצורות עניני כל והנה

 בהם שהסדר אלא ,זכרם שקדם התארים השגת אל
 בזה ואין .והאיחור הקדימה בדין תמונתו שומר בלתי

 יש י״א סימן בשלישי הודעתיך כאשר כי ,הקפדה
 המסודר מן נבחר יותר מסודר הבלתי הענין יהיה אשר
 שכל להורות כי ,בנדון הוא כאשר ,ושעתו מקומו לפי

 שזכר כמו אהד ברגע פתאום נראות האלה י^השגות
ם  הקדימה ודין הואיל ,לסדר סדר הבלי לו היה ,פעמי

ם. נתבכיל והאיחור  בראיית חברו אלה והנה.כל בעניג
 ידם על אשר יתב' תאריו אמתת על להעמידו הנביא
 בני ומעמד ואהבהו: מוראו מדרגת אל •יתנשא
 נכנעים לפניו והמלאכים) (נ״א והמלכים אדם

בעין הנביא יראה זה לעומת זה את גם וכו׳
נבואתו

נחמד אוצר
 נדמיונוזו אמונה עניני ושאר והשגחחו השש מציאות קבלת של

 להיויז מתקבל היה לא .נכלל* היה לא :מורגשות ותנועות
 מסתדרות וכן :לעולם בו יאמינו למען לבם לוח על חרות

נ נע-י״י ביני הר במעמד הענין שהיה כמו ר׳ל .לנביא  נ
 ע״ס לנביא הענין שיסודר נותן הדין כך ,הנוכר מטעם העם

 ..ומלכותו :וכו' ויכלתו אלהיס גדולת כלבו לתקוע הרגש
 משכיל היש אדש בני על לראות ה׳ נשקך. השמים שמן ר׳ל

 אשל מלו כמו ,מששט כמדת אוחז והוא ,אלהים אח דורש
 Tיעמ במשפט מלך ונמ״ש ,ולעעש לגמול עמו משפט עליו
 מדת לו שמכנה עש כלומר .לכל צריך ושאינו :ארן

 הוא אליו צריכין שעמו שכמו ,ב׳ו מלך כמדת אינו מלכות
 צרין אינו עליון מלך אבל ,עם בלא מלך אין כי להס צריך
 . ההיא הצורה מגדולת :אליו צריכים שהכל מלכד לכל
 הנזכר קומה שישר ג״כ והוא ,נפלא כגודל אותה שרואה ר״ל

 .לו הנבראת :ההיא הצורה מגדלות לגרוס ונראה . למעלה
ת :כעכורו ר״ל התכונו  הנראים .והכלים :המדוס .ו

 דויד וישא שנאמר כענין .וכו׳ הנטויה כיד :החזיון כעת לנביא
 השטים ובין הארץ בין עומד ה׳ מלאך את וירא עיניו את

א), (דה״א ירושלים על נטויה בידו שלופה וחרבו  וכן כ׳
 בידו שלופה וחרכו לנגדו עומד איש והנה וירא נאמר ביהושע
 והאע :הפרטי היכולת על מורים אלו כל ,ה') (יהושע
 :סיני הר במשמד הנזכרים הם . והרעמים והברקים והרוח

 למק לשעתם עליהם פקד ה׳ ר״ל .במאמרו המשמשים
 ותסמר יפחדו ולמען ועד, אלהיס.ע(לם זה כי העדה כל יראו

 נכנע וכזאת ,גאונו והדר ה׳ מפחד לבבם וינע בשרם שערות
 ומחמת ,מביניהם ה׳ דבור יצא ואז ,גדולה הכנעה העס לב
 וקבלו בלבם ה' דבר נתקע האלה המורגשים. הענינים כל

 בא אתכם נסות לבעבור הי וכמ׳ש ,וביראה באימה דבליו
 :תחטאו . לבלתי פניכם על יראתו תהיה ובעבור האלהיס

 קרה העניניש כאלו וכן .ויהיה שהיה מה ובהודעת
 וחזק גדולה ורוח עובר ה׳ והנה באליהו כמ״ש ,לנביאים

 הודיע ושם ,וגו' אש הרעש וגו׳,ואחר רעש הרוח ואחר וגו'
 כענין .ארם בני ומעמד :לבוא העתידות יתב' השם אותו

 ומשחת ובאה וגו׳ לדרכך שוב לו שאמר אליהו את שהודיע
 ישראל למלך.על נמשי בן יהוא ואת ארם על למלך חזאל את

 חזאל מחרב הנמלט והיה ■ תחתיך לנביא תמשח אלישע ואת
 יתברך שהוא . נכנעים לפניו והמלכים :וגו׳ יהוא ימית

דניאל שראה במה שנזכר כמו ,מלכין ומקים מלכין מהעדה
 זה מענין ג״כ הוא מלאכים שר׳ל אהר ולנוסח בסמוך., שבא

צרכיהם. בל ויציאת :ישמשוניה אלשין אלף בדניאל שנאמר
 יודע מי אליהם ויקרא : בשר לכל לחס נוחן כמ״ש טרפם די .להם יספיק :לכדו יתברך מאתו ארעא דיירי כל של

 מדרכיו בשובו הלא רשע מוס אחפוץ החפץ כמ״ש ,בתשובה חסן יתברך הוא כי ,בתשוכה ישוב שחטא יייע מי .ישוב
?1 כל .וכו׳ ויכעס ועאןע :הרעה על נחס שהקלה בעה רואה הנביא כלומר .האלהים ונחס ;י׳ח) (יחזקאל וחיה

נדחה



5 sהכוזרירביעי מר6מ?ספר
/ ישמשוניה אלפין אלף ולפניו מלבין, ויקם מלכץ יעדה ו ג  rvh והדומה זח כל ו
 והולך ,חייו ימי כל כנפשו תקועים והאהבה המורא ויכנס אחד, נרגע הנביא ידאה

 וכבר .שלישית או שניה פעם אליו שיתראה ומבקש הומה חושק חייו ימי נל
 אליו הנראה שאמר) כמו (נ״א ״באמרו ,פעמים השתי נתל לדבר לשלמה נחשב

:במחשבתו) (כ״א ״בתבונתו בזה אל הפילוסוף הגיע מתי . פעמים
 כספור (נ״א דברים ״בספור אם כי איננה המחשבה כי ,זה יתכן לא הכוזרי אמר ן

 לא אפשר יהיה ואילו ,יחדו דברים שני לתאר בה יתכן לא ,הדברים)
״ואנשיח מהמדינה אותם נראה אשר החלקים כי ,יחד אותם לכלול לשומע יתכן

וחלקיה
נחמד אחור

 לה:b 6 להראו« גי ומן מ׳י מורגשת כראיה להניא נראה
 קדמוהי רנבן ורכוא ,ישמשוניח אל׳פין tfiH ו^מניו
b נעולה המתמיה המקרייה שכל על מורה חה .יקומין to 

 אדה אין חכז״ל וכמאמר ויהי, אמר שה׳ תיbמ דנר אץ
 אין ט ,מלמעלה עליו מכריזין א״כ אלא למטה אצכעו ווקף

 :יתנ׳ בשקודתו הששל בעולה הרודיה ההשגחה לגדודי מהשר
ה. מ שב ובבר ל״א): (ירמיה מעי המו מלשון מו  נח

 וכנר כלומר .וכו׳ פעמים השתי גדול לדבר והשלמת
 ה׳ מראה שלמה שהשיג במה גדולה למעלה זה הכתוב השב
 מעם לבבו נטה כי בשלמה ה׳ ויתאנף כמ״ש ,פעמים שתי
 עם והרי י״א), שעמים•(מ׳א אליו הנראה ישראל אלהי ז׳

 חכמה נתן וה׳ שנאמר כענין אדם מכל חכם שהיה היום
 בה׳ הדבקות היה ואילו האדם, מכל ויחכם ונאמר לשלמה,

 הכתוב שיאמר ראוי היה כבר הפילוםוף השכלת אחר משך
 חכמה הנותן ישראל אלהי ה׳ מעם נטה כי וגו׳ ה׳ ומ^נף

 בנטותו השלא לו נתיחס לא כשלמה חכם שאפילו פרי ,בלבו
 הגיע מתי :פעמים אליו ה׳ נראה כי בעבור p ה׳ מן

 שעמים שתי רק זו למדרגה הגיע נא שלמה ואם .מפילוסוף
 בלבד במחשבתו החיים רוח נגד להלוך הפילוסוף לעני מס

:דתנו מאנשי הנביאים קבלת מבלי
א ו  ממשה כל במחשבה לעצור יתכן שלא ודאי . זה יתכן ל

 מהשבח כי :בה׳ בעבורה לדבוק אמונה דרכי תוקף
ה ענ  אשר הרוח הלא כלומר .הדברים בספור אם כי א
 מן הלא בלב המחשבה תקום ומאין ,מחשבות לחשוב כאנוש
 נד במו נצבו לו והנשמע המסופר כל הנה לו, המסופר הדבר

 המושכלים הענינים בספירת המושכל דרך וכן בעשתנותיו,
 שגי מושכל עליו בונה עניניהם בסדור זה אחר בזה אחת אחת

 יצויר לא ,יחדו ענינים שני לתאר בה יתכן לא ;ושלישי
 ואפילו . אפשר היה ואילו :מלות שתי אחד בדבור לדבר
 לשמוע יתכן לא :אחד בדבור דברות שתי לדבר אפשר היה

 מלין און כי ,כאחד פניהם לשמוע .יחד אותם לכלול
 ,תנועה אחר תנועה בהדרגה נכנס באזן הנכנס והדבור תבחן
 וערבוב בלבול מחמת הלא ברגע מלות שתי האדם ישמע ואילו

 כי , לראיר דומה שמיעה ואין ,לשמוע לאוזן א״א התנועות
 אשר תחלהים כי :אחד ברגע מנינים הרבה הראם העין

הרבה סם אחת בשעה מאה שהעין סם .וכז׳ אותם נראח
עד

יהודה קול
חו, א ד והמלאכים אדם גני כל כי ננו  ניחנו אל גי

 על יושב ה׳ את ראיתי ע׳׳ד ויסולו, יכרעו ולפניו
מד השמים צבא וכל כסאי  ומשמאלו: מימיט עליו ש

. ה מ ו ו משק: מרוב עליו המו שמעיו ר״ל ה  א
. ת שי י ל ת, אליו נראה שכבר למי ש  כשלמה שני

ר :בסמוך שיזכיר ב כ ב ו ש ח ה נ מ ל ש  הכונה וכו׳. ל
 שהשיג מה מאד מעולה למדרגה בעיניו חשוב שהיה

 במה הכתוב ענץ הוא זה כי ,פעמים אלהים מראות
ם, אליו הנראה שהודיע מי ע  דבר בהודעת כמפלע פ

ל :בעליו אצל וחשוב יקר ה א ז  אל לומר רוצה .כ
: בזה כיוצא

א ו כן ל ת . י ה  אל במחשבתו הפילוסוף שיגיע ז
ה כי :כזאת עליונה מדרגה ב ש ח מ ה ה נ נ י  א

א ל ר א פו ס ) (נ״א ב ר פו ס כו׳. כ  קרא הכי ו
 אדם לי. אשר רבים חשבונות שם על מחשבה שמה
 הידונג מן שכלית בהקשה מחשבתו ותשועכו לו יחשב

 (או בספור וז״א .סדר על לדבר ומדבר הנעלם אל
 עשתונותיו דברי והולך מספר האדם כי ,דברים כספור)

 יקרא בשם לכלס צכאס במספר ומוציא לבו בקרב
J הכוכבים את וספור כסעם טעמו והיה ,זה אחר בזה  

 הענץ ובהיות .הדברים כל את לו ויספר מפנין או
א כן כן ל ת ה י ר ב א ת ק שלא כמו כי .וכו׳ ל ת  י

 זס יתכן לא כן ,כאחד דברים שני לספר או לספור
 בה ולכלול מחשבתו להתחבר א״א ולפיכך .במחשבה

 זכר כאשר באלהות הצריך השכלי הסדור כל יחד גם
 הסדור כל כולל מורגש לפניו יוצע <א אס ,בקודמת

 תוכל לא ומאשר שמה. כמבואר אחת בבת ההוא
 בלתי אחת בהשקפה הסדור כל לכלול אדם מחשבת

ס ,המורגש עזר ח׳ אהבתו ג ם י  .ממנו חבצר יראתו ג
 על ,הראות הרגש למעלת אצלו נודעת יתירה וחכה

 מדרגת תושג לא בלעדיו כי לאמר בהוראתו הפליג כן
למראה לא אנזנם כי בשלמות. ואהבהו שמיס מורא
ם ,זה ישלם המחשבה עיני ̂ אזניס להשמעות לא ג

 הכונס תושלם ידו על אשר לבדו הראות חוש ויותר
,המדינה בענין משלו נשא השמע חוש על הראוח חוש יחרו! על ולהורות .מחבריו יותר הכולל החוש לסיומו  

 הכתוב מאמר דרך על ,צד מכל יושר על מתוקנים מניניה וכל צדיקים במשפטים מסודרת שתהיה אס
 שהכונה ,למשפט כסאות ישבו שם כי וגו׳ יה שבסי ש<.מים עלו ששם יחדו לה שחוברה כעיר הבנויה ירושלים
 תחזינה אדם עיני כאשר והנה .זה בהפך המדינה שתהיה או .משפטיה ולכל דבריה לכל סדורה על להורות
 בל^ מיד ותכנס בנפש חזק רושם יעשה אז בזולתה, זה הפך או הנכבדת במדינה מישרים אחת בהבטה
 הדבריס יגיעו בו אשר אוד לשמע כן יקרה שלא מה ,הנושא טבע שיסבול מה כסי שנאה או אהבה הרואה

ה י . גז



̂־יספר 53 מ ועוזרירכיי^ מא
 או במדינה האהבה נבנסה והנה נדול, ספר יסבלם לא בשעהאחת, (<״אוחלקיה)

 ,בנפשי נכנם היה לא בספר זה עלי קוראים היו ואילו ,אחד כרגע בלבי השנאה
,שקדמו ומדברים והדמיון הטעות מן שיפגענה במה מתבלבלת שהמחשבה שכן בל

:שלם דבר לח יזדכך ולא
 האור לראות יוכלו לא אשר התרומות העינים כבעלי הם אבל החבר אמר ז

.לראותו בהם כה אשר קדמונו אשר הפקחים על שנסמוך וצריך < ההוא
אליה בהבטה וישינהו ,זולתו עליה ויורה השמש לראות יוכל לא שהפקח וכמו

ההמנע
יהודה קול

ה . חחר גז ה ם כי וז״א ז י ק ל ו ר ד ש ה א א ר  נ
ם ת ה או נ י ד מ ה ה ונו' מ נ ה ה ו ס נ כ ה נ ב ה א ט׳ ה  ו
לו אי ו ו ם הי אי ר  פל הראב׳׳ע הורה וככר .וכו' קו
 משה ויסתר על שמות פ׳ כאמרו ,בזה הראות מעלת

 פנים אל פנים אלהיס ראיתי כי כדרך וז״ל, עניו
 ברגע כי ,השמים משער העין ושער ,נפשי ותנצל
ם רחוקות רבות תמונות יראה אחד טת ע  ואין ,קרו
 יראתו ובעבור ,והיד והחיך והאף האזנים שער ככה

 כלפי הדברים להסב עוד ואפשר .ע״כ ,פניו הסתיר
 עניני כל לכלול שא״א בקודמת החבר שאמר מה

נוכל ושלא ,קריאה בלתי לבדה במחשבה התפלה
ותהיה .וכו' לבדה במחשבה ד״מ מאה עד לספור

ר צ ד או מ ח נ
 האהבח נכנם והנה :גדול ססר טל גפסור יכללו שלא פד
ה כמדינה מלך כהיותי ר״ל . במדינה בלבי השנאה או  מ

 בני כל ולשנוא לאהוב לבי נהפך מטשיהם על אחס בהשקפה
 היה שלא מה ,רואות עיני אשר המעשה כפי יחד המדינה

 כי הספר, מן לפני.עניניהם קוראים היו אילו בנפשי נכנס
 מן : השמיעה מן יותר הרבה רושם עושה רואה שהאדם מה

 שאין ענינים לפניו שמדמה .והדמיון :במושכל .הטעות
 והמחשבה השכל .שקדמו ומדגדים :כלל מציאות להם

 בם מפצו אשר הדברים לפי ענינים להאמין האדם לב מושכת
 דבר תמצא לא לנפש .לה ולא.יזדכך :מקודם בלב ותקועים

: כשלימות שיהיה ולא עעיות תערובת בלי זך
T ל ב  אלא בלבד זו לא .התדוטות עינים כבעלי הם א

,להועיל ולא לעזר לא עיונם תקפי מעשי כל שגם
א כי  עינים בעלי כראות רק ואיע ,יצירתו בעיקר חסר מ

 ר״ל .ההוא האוד :כסדק מעע p פתוחות ואינם הסגורות
 ברכת להם היו אשר הנביאים הם .הפקהים על :הרוחני
 יובל לא שהפקח ובמו :זרח עליהם ה׳ וכבוד ממל שמים

לא נכון על שרואה פי שאפילו כמו ר״ל .השמש לראות
יכול

 מדרגת אל להגיע א״א כי כאן להורות המלך טונת
ת׳ מוראו  לא כי ,לעין נראה מורגש כזולת ואהנתו י
 כי אמר כן על .במנמא הדברים ספור לזה יספיק

 לכל כי ספק אין מורגש דבר עמה שאין המחשבה
ר ע״י רק תהיה לא הפחות ט  .דברת כאשר דברים ס
א הספור ואמנם ט  הנוסחא משפס זה בו(כי יתכן לא ה

בר זולתי היוצא הדבור אק מבלי ,יחד גם דברים שני לתאר זו) שפה לפי  בלשון ושמור זכור כי ,אחד גד
טר לא אדם גני ץ , נמנע היותו עס זה אפשרות נעביר אם ואף .זה אחר בזה אלא נאמרו אחד בד  עדי

 כמה לראות עין תוכל כאשר יחד גם הדברים שני משמוע אזן תמלא לא כי והוא ,אחר נמנע בדרך יפגשך
ן :כאמור כולל היותר החוש להיותו אחת בראיה דברים ת פ ו ע ט  המחשבה חולשת והולך מספר .וכוי ה
 השכל מדרך תועה אדם ההקדמות מכח התולדות בהוצאת כי בו רצה ,הפעות מן ואמרו .פנים מכמה
ן שונים: בפנים ו פי ר ה ת על ויחשוב בדמיוני השכלי הציור לו שיתערב .ו  כלל: אמתות בהן אין אמתתהקדמו

ם רי ב ד פ מו ו ד ק  לסבה המורה אצל הנמנית היא שזו ידעת וכבר .המורגל אמתת על שפוס ותשפופ .ש
 שהורגלו מה אוהבים בפבעם האנשים כי ל״א פ׳ בראשק באמרו ,בפנינים והבלבול המחלוקת מסבות רביעית

א :וכו׳ אליו ונופים ט ל ך ו כ ד ז ה י ר ל ב ם ד ל  מפני אדם של מחשבתו על עננה תשכון עת בכל כי .ש
 על אשר המורגש לספר היא בעיוניה,וצריכה וזכה מפוהרה לא היא והנה לחברתה, ארח אשר החמר פנופת

 : הנה ועד ג׳ סימן מסוף סביבו שהלכט מה והוא .ירוממה השלם הציור צור
t ם אבל ם מן שיבצר דבר סוף לא כלומר .וכו׳ ה מפי  השלמות למדרגת להגיע לעשות יזמו אשר הפילו

,נמנע לדבר בחקם זה יחשב ג״כ אבל ,הנה עד דברט כאשר מורגש אל הסמכם בזולת האלהי
ה כי י הם מ ל ע ב ם כ י נ י ע ת ה טו רו ת ט׳ ה . סימן במשלו זכרם שקדם ו ׳  כי , יחסה לשונו כנפי ותחת ג

חט ,כאמור ההשגה יד קצרי היותם עם הם גם הפילוסופים  העיוניות בחקירותיהם ועולות זבחים בידנו י
ם כמה בהשגות אלהיט לה' ועשינו ם ובעל הפקח שיעשה כמו ,ידם על אלהיים עטגי  כמוזכר הפרוטות הפיני
ך שמה: רי צ ך ו ו פ ס נ . ש כו' ם והם ,ונביאיו ה׳ בחורי על לסמוך אט צריכים כמוהם כמונו ו חי ק פ  אשר ה

ו נ פו ד ט׳ ק ם שנזכרו ו ק הם ג ת, הפקח הוא ההיא העין לו שנבראה ומי גאמרו ג׳ סי אמ  בני כל ויראה ב
ם אדם שרי מו :ע״כ ,ויישירם ויורם כ כ ח ו ק פ ה ט' ש  הנראים המורגשים בדברים התועלת הוראת אחרי .ו

טן על הורה ,ג׳ סימן כמטאר לנביאים  וכמקום מיוחדים בעתים רק זמן ובכל מקום בכל שאינה השגתם פ
ת זה מקום על ביאור* שהוחל מה והוא .שיתבאר כמו מיוחד או ם^ מ  היות בלי על עבר וחמק ,הנזכרת fבפ

ט להשלים הטשר שעת לו ט ט. את ימלא הזה המקום ועתה שמה, ע א חסרו ^  שהפתח כמו כי דברו, כה ו
פן אותה לראות השמש אל עת בכל יבא לא ^ ת לו שיתק ב ש עליה «לש למרו יטלת והבלתי ,שזכר כ

בזה



הכוזרירביעי מאמרספר4&
 שהשמ̂ע נשקפים ובמקומות היום) מן בעת״ם (נ״א היום ״בעתות אלא ,תהמנע
 ההוא. האור רואה בהם ומקומות, עתים לו יש האלהי באור הפקח כן ,אליהם זורחת

 t הנבואה מקומות הם והמקומות ,התשובה בימי כ״ש ,התפלות עתות הם והעתים
והמקומות השעות ברבי מודה שאתה אותך רואה אני כן אם הכוזרי אמר ח

 כחוזים
החבר אמר ט

ר צ ד או מ ח נ
ס לומר ,מאה שאינו לאחר ולהורות השמש לראות יטל » 

ה הסקח וישיגהו ,האק טל טומד השמש  שינמז כהכמה מ
 יססר אם כי נמנע כי .ההמנע :חסן שהוא טת בכל אליה

 תתכסה אם וכן ,לילה ויהי מושך תשת האוסק תחת השמש
ק אותה, רואה אין בטנים  קרניה בטשתרות היה אילו ו
ת mSh :משם שיראנו יתכן לא זורח השמש שאין במקום  בעתו
 והשחקים הארן על עומד והשמש יום שהוא בזמן מלבד , ד!יום

 מגעת שזריחתה מישור במקום והוא עבים, מבלי בהירים
ת ;אליו  כה' מי כמ״ש ,אלינו נמצא ה׳ שאז .התפלות עתו

ה כימי כ״ש :י׳ד) אליו(דברים קראנו בכל אלהינו ב עו  .הת
 (דף ביבמוה חכז״ל כמ״ש ,ליוהכ״ס ר״ה שבין הימים עשרת
 שהם מפני ,אליו קראו בכל נהם נפנה יחיד שאפילו מ״פ)

: ישראל ארן . הבבואה מקומות ;הרצון עתות
ם ח  תולה שאתה מאחר .וכו׳ אותך רואה אני בן א

 לבעלי יד נתת הנה ,וכמקום בזמן אלהי אור גלוי
 אם היא השמנה השעות על הדורשים והמעוננים האצעגניגות

 מחשבת ע׳ם ,אין ואם ההצלחה דרכי בה יש ואס ,חה
 כוכבי לשבעה השפל עולם הנהגת כל נחנו אשר העפועיהס

 שמו ולשמש בתים להם ויבנו ,מזלות ולי״ב חנכ״ל, שצ״ס לכת
 השעות על להורות דרכם לפי משפטם יצא כי עד ,בהם

n s הישוב מקומות כל להם יחלקו וכן .רעה אם היא בה, 
 תחת סלונים מדינה באמרם שומרים, יפקידו ממשלתם ל31

 איזו יאמרו המדיטם ועל ,פלוני מזל תמת ופלונית פלוני ̂גל
 כל שנזכר וכמה ,בקרנו המושל המזל ע״פ לרעב ואיזו נחרב

 והארצות הזמנים את בחלקו לתלמי הכוכבים משפטי נשפר זה
 אליהם נמשלת אתה האף .להם המיוחס המזל משטר לפי

 בהפרידך אלהי אור השפעת מקומות בהנחילך ,כמוהם חלית
 כמו ,השעות מגדלי לשון .השעות ברבי :העתים מן מתות

:ביתו רב כל על
בי ט  בארעיות מעשה לעליונות שיש דוחים אבו ו

 האצטגנינים להבלי להאמין נפן שלא היות עם .וכו׳
 עכ״ז בלבד, הכוכבים כמשטר השפל בעילם הוה כל הנותנים

 בעולם מעשה שום וכסיליהם לכוכטם שיש לדחות טכל לא
מחמת וההפסד ההויה המשכי כי נודה אך :השפל

_ הגלגל
 לכל השלטנוה יתגלגל וכפן ̂ שעה אחר שעה ■בשעות הולך סובב סובב וכן .ב׳ יוס בתחלח ללבנה הממלכה

 המשרחיה לשבעת קראו אשר כשמות הימים לשבעת ויקראו ,כאמור אליו המיוחד היום בתחלת מהם חד6
ת  גלוי המקומות ולענין .מלילה בחזרת חל״ם כצנ״ש סדר על נמשכת היא בלילות וממשלתם .יומו איש וי
 זפ מקום אל בארץ משסרם הושם כי ,מזלות עשר לשנים הישוב מקומות כל ההוזים שחלקו מהי העמים לכל

 ■מזולשו, יותר אחד למזל משועבד אתם מקום והנה .ומדינה מדינה, ועם עם שרי בשמות ינקבו להם יוסד
ם; דעה אל בזה לנסות לבך יקחך ומה ,ולשעות למקומות יש אנים משוא ,נאה חבר לדבריך גם והנה  החוזי

י ט כ ו ו ם אנ חי ם גבולות יצב וגו' גוים עליון בהנהל מודיענו הכתוב והרי .וכו׳ דו  W למספר עמי
 והרצוו ,י״ב שהיו ישראל בני למספר עמים גבולות הקים שהוא עליו הרלב״ג ביאור ובא ,ישראל

W3 ד .י״ב והם אומה לאומה המיוחדים המזלות ממשלת לפי הם ,שנחלו בארצותם שגבולותיהם  כא ע
, שם כתב אשר הראב״ע אוצר מבית הלקוחים דבריו ו נ י ז א ה ם והנכון פ׳ עי לסנינים, רמז אביך שאל כי נ

ק ו

כי נודה אך ,בארציות מעשה לעליונות שיש דוחים אנו וכי
המשכי

ל ה קו ד הו י
 מכה ג״כ הוא אבל בלבד ההשגה קושי ענינו אין בזה

הו וז״א ,הנמנע ג שי ה וי ט ב ה ה ב לי ע א נ ם ה ,ה
ה השמש אל בהבסה הפקח את שישיג ר״ל  המנעו

א :אפשרות ובלתי ל ת א ו ת ע ם ב ו  שא״א ר״ל .הי
או, עד שמש ממזרח יומם בעוד זולחי לראותו מבו

 היום עתות על יתבאר או .נמנעת הראותו בלילה אף
 והערב הבקר כעחות ותקפו בגבורתו השמש שאין
י סימן בשני שזכר כ י /  שעצם ג' סימן בזה שאמר מה ז

 בעת שם התנה כבר ,אליו להביס עין תוכל לא השמש
 ויסביר .תשורנו עין זכותה בעת פלא אכל ,זכותה
 הביאור ואולם .היום מן בעתים פו שכתוב לזה פנים

ת הנמשל: לפי יותר מתיחס הראשון מו קו מ ב  ו
ם פי ק ש  ובמחלות צורים במערות יבא שלא .וכו' הנ

 כמו והנה .שמה נכנסת האורה שאין מקום עפר
 לו שיש הזאת ,השמש בראיית הזה לפקח שיקרה

ע הראויס ושעחו מקומו בראייתה ח כן ,ל ק פ  ה
ר או הי ב ל א ם השמש באור הפקח כמקרה .וכו' ה  ג

ת :יקרהו הוא מו קו מ ה ו א בו נ  ביאורם קדם כבר .ה
/ סימן  בדבריו עליהם הביאור כח תת ויוסיף ג

: הנמשכים
ה אני כן אם ח א ך רו ת ו . א כו'  שאתה א״כ ו

 אתה הרי ,ולמקומות לשעות פנים נושא
ה ד בי מו ר ת ב ו ע ש  עצמם המחזיקים והם וכו' ה

ם מי ת, השעות ענין בידיעת כר מו  כחוזים והמקו
 ולפי .ושעתן מקומן לפי חקיהם השומרים בכוכבים

כ, רבי לשון יהיה זה ר , רב כל על כלשון מ תו בי
 הכוכבים אל מוסב שהלשון אצלי והנכון .המלך ורבי

ת, בשעות המושלים  ואתה ידעת אתה כי ובמקומו
 יום כל תמלח ממשלת החוזים יחסו אשר אה שמעת
כ♦ כצנ״ש, חל״ם דרך על לכת, כוכבי משבעה לאחד

 על וכן ,חמה תמשול השכם בנקר ראשון יום בחחלת
שחוס« עד חלילה וחוזר ,שעות שבע סוף עד הסדר



כח הכוזרירביעי מאמר
 והשם ומוליכס מנהיגם מאת הצורות אבל ,הגלגל מחמת וההפסד ההויה ״המשכי

 והחוזה .אותם לחלק שגדע מבלתי ההויות מן יחפוץ אשר כל להקמת כלים אותם
ודם בשר שאין ונגזור ,בזה אותו מכחישים ואנחהו ,ולהבין לחלק יודע שהוא טוען
,תוריית אלהית חכמה אל סמוך דבר ההיא החכמה מן נמצא ואם ,לזה משיג

י ׳׳(נ״א נ ש ) זנ׳א / מ רי ט הו :ה ל ב ק נ
יהודה קול

 כי ;אלהיך ה' חלק אשר כמו והשעם j זקניך וכן
פעס למפלה. חלק למשה חלק לכל  ישראל, גני למספר ו

 ככסא חקוקה אכינו יעקב צורח מז׳׳ל־כי אמרו כאשר
העד ,גדול סוד והוא ,הכבוד  ,עמו ה׳ חלק כי ו

 ,וכו׳ גוי לכל כן עשה שלא הגדולה המעלה היא וזו
 ,באמרו ואתחנן פ' פניך מול אל דבריו ויאירו .ע׳׳כ
ם לכל יש כי הוא מנוסה דבר ,חלק אשר  ועם ע
ה' ,ועיר עיר לכל מזל יש וכן ,ומזל ידוע כוכב  שם ו

,להם כוכב ולא יועצם ה׳ להיות גדולה מעלה לישראל
 האדם מכל החכם ואמר .ע״כ ,ה' נחלת ישראל והנה

 ועת ללדת עת השמים תחת חפץ לכלי ועת זמן לכל
, למוח ו' ג כי בעל דרך על וביאורו ו ה, ד קי ע  כל ה

 מין מאיזה אליהם האנשים יתנועעו אשר הדברים
 התלוי הזמן מצד שבעית והכרעה נשיה להם יש שיהיו
ש במזל  עצמו והעת ,כלל דרך הקורה הדבר או ,יאי
ה בו אשר  הוא ,הנגוד או הדבוק או הצמיחה תהי

ע השליש מר  השמימייח ההנהגה תחת חפן לכל ה
, היצירה בתחלח האלהים מיד המסודרת ' ט כ. ו ״  ע

 שאמרו מה לדחות אין כי החבר פי אמרי בצדק והנה
ם במשפש אך ,בכללו החוזים  באמרו שהתנה התנאי ע

ה אך ד ו אהמשכי כי נ ״ נ  המרי) ונ״א משני (
 ע״ז סי' בראשון דברו והוא .וכו' וההפסד ההויה
 פעלים ולכוכבים ולירח ולשמש ליסודות יש אבל ,באמרו

 לא וכו' הציור אבל וכו' והקרור החמום דרך פל
 בשלישי דברו ונשנה ,וכו' יכול לחכם אם כי יתייחס

 מזדמנים השבעים כי הוא ואמת באמרו כ״ג סימן
, והקור מהחום ערכם כפי המעשה לקבול כו' ם ו  ג

 להודות שיש אמר השנית בהקדמה כ' סימן בחמישי
סבות הס אגל פועלות שאינם אך אמצעיות בסבות

נחמד אוצר
 חיים רוח וכל ההרככה כל המשך כי נודה כזאת .הגלגל

 וכל ,השנועה מן הכל ,אלו שבכל ההפסד וכן בגופות אשר
 וכל ,התנועה ע'.י רק תפסד ולא תשלם לא שבגופות סיבה

 העליון גלגל תנועת שהיא העליונה מהתנועה שרשיהן התנועות
 שאין אפס ,השמים צבא כל ועמהם שבתוכו הגלגלים כל עם

 , החוצב ביד כגרון ה׳ ביד הם אך ובכוונה ברצון פעולתם
 ומוגבלות מסודרות סגלגלים מסבוב היוצאות התנועות אין ולכך

 חיים רוח אשר וכל ,חיים אנו מפיהם ולא אחד סדר מל
 תנועות מכח יתהוו לא למיניהם והמורכבים צומח כל אף באפו

 ה׳ לולא להם, מנין ההוה דבר כל צורת כי בלבד, הגלגלים
 ולהצמים המורכב להעמיד וצורה בשר לכל רוח הנותן צבאות
 הם הכל השפל בעולם מרגישין שאנו התנועות וכל ,הצומח

 התנועות מוליך חפצו וכסי ,יצאו ממנו ההויות וכל ,ה׳ ברוח
 אבל שאמר ווה .חכמתו גורה אשר להויה שיוכשרו בכדי

 השמים ברא האל .וכו׳ סלים אותם והשם ;וכו׳ הצורות
 מבלתי :יחפוץ אשר כל לעשות לכלים לו להיותם וצבאם
 חפצו אחר נמשכות ההויות שכל מאחר ר״ל .לחלק שנדע
 תנועס כל לחלק ידיעה חומר בתי שוכני לנו מאין ,יתברך

 הומנים לסי והפסד ההויה פרעי לכל סבה לתת ותנועה
 ה׳ רוח רק אך ,מכבים למהלך ירושה אותם לתת והארצות
 .והחוזה :עליהם נגלתה עוזו וזרוע חכמתו עומק ע״י מנהיגם

 יהיס אם ד״מ ויאמר .ולהבין לחלק יודע שהוא מוען
ט כך נמצב השמש  P אליו מניעים פלוני ומזל פלוני ובית ו

ה, וקדומה פלונית במעלה אז הוא אף והירח וכך  ויאמן לו
 כל ומהם כזאת ברגע המתהוים התנועות כל שידע זה בכחו
 הארכתי וכבר ,מחנהו וכזב נסכו שקר הלא ,ההויות מקרי

ה. משיג ודם בשר שאין ונגזור :א׳ מאמר בראש בזה  לז
 מי כי אדם וחקירת עיון בשום להשיגו שא״א דבר הוא זה
 ,העבעו אדניה מה ועל ארן ביסדו היה ואיפה ה׳ בסוד בא

 בארץ(איוב משערו תשים אם שמים חקות הידעת וכמ״ש
דבר :אצעגנימת מעניני ר׳ל .ההיא החכמה מן :ל״ה)

סמוך
. הכלים ע״ד או החומר ע״ד כו'  בהקדמה ושם ו

 והכנת השמי כי ,בכאן דברו וזהו .וכו' שבצורות הפובה חומר לכל נותן יתברך הבורא כי נשמר השלישית
: האלהים מאת הם הצורות אבל הגלגל, מהמת הוא וההפסד בהויה ההמשך והזמנת החמר ב' ת י י ת ל ב  מ

ע ד נ ק ש ל ח ם ל ת  אדם בכובע הושמה לא כי ,בפרס שעה ובאיזו מקום באיזה הדברים יובנו איך לדעת .או
ה ג ה וז״א ,שכלית בהקשה זה ע ז חו ה ען ו א טו הו ע ש ד ו ו וכו' י נ ח אנ ם ו שי חי כ ר׳ כתב וכבר .וכו' מ  ה

 המאורעות על הוא הכוכבים מחכמת השני הזה שהחלק ,הארץ צורח ספר בהקדמת חייא ב״ר אברהם
 לפני אותם להבין אדם יוכל ואיך ,להן וגורמות עליהן מעידות הכוכבים מהלכות אשר בארץ המתחדשות

 מסרו אשר הנסיונות מן או בזמניהם הבאות הקורות מן הזה החלק חכמי בידי המסורות מהראיות בואם
/ קדמוניהם להם ו כ ם החכמים ואין אמרו עד ,וכו' הנסיון מלאכת להקרא ראוי והוא ו  החכמה ע״ד העומדי

 ,וכו' והנסיונות הסברות מן באות וכלם נכונות ראיות אינן שראיוהיה מפני ,הזאת המעלה כל לה ;?תנין
ך ;ע״כ מו ל ס ה א מ כ ת ח הי ל ת א י רי  וכיון .הוזה כל נביאי כל ביד הקבלה מדרך ידיעתו שהונהלנו .תו
 עליו והקשו ,שבת ובערב וברביעי בשבת באחד להיות ראוי ההקזה שזמן מפנין) פ׳ שמואל(שבת שזכר למה

ם דקיימא משוס לא פעמא מאי בשבת נתלתא פי' מאדי ) גי ה מזל והוא זוגות בו משמש מאדים שמזל בזו  ממונ
ה השמוש וענין ,בפסחים כדאמרינן לשדים רשות שהם קשים והזוגות ,הפורעניות כל על  להיות כי הוא הז

 אשר חלילה הזרת סדר על לשמושו חוזר שבע ואחר ג' יום של ראשונה בשעה שמושו מתחיל מאדים פזל
ס שמינית בשעה שמושו חזרה נמצאת ,בקודמת זכרנו פי' קיימא נמי שבתא מעלי זונות) והיא גיו ) גי ו פי בז

נפי



הכוודיספר
 ספני רבותינו, בדברי הכוכבים מחכמת שנזכר מה על דעתנו תנוח ובזה ,וקבלהו
 סברות, כלו הנח לא ואם אמת, והוא אלהי מכה מקובל שהוא סבורים שאנחנו
 ההם האורות שיראה מי כן אם בעפר. מחםהנורלות אמתיים יותר בשמים וגורלות

 שהוא מפני ,באמת הכוונה מקום הוא בו יראה אשר והמקום ,באמת הנביא חוא
אמת: תורת היא ידו על תבא אשר והתורה ,אלתי מקום

אמר
ל ה קו ר הו י

ר נלגולס סדר ו נ ה מאדים שמוש מוצא ^ פ  מ
(שי' רבים פיה דדשו פיון וסירצו ,זוגוח) שהיא ששיס

 שפה לספודח קרזפים שיהיו דוסקן מפני ט שהורגלו
 ע״ו ובסס' גדולים בדגים כמדו על שם הזהירו אשר

 וכיון ע״כ. ה׳., פתאים שומר דם) לדג שני אמח
 לוי בן יהושע דר' אסנקסיה כתוב שהיה מה אל עוד
 מאן האי שהחשיך) מי פ' סמנו(שבה המסונמ* כפי

 בשבא דבתרי מאן והאי ,וכך ק* יהיה בשבא דבסד
כך, p יהיה אס אלה: וזולת ו ה לא ו ס'. כלו הנ ו

ה סנ  מכמה אל סמוך דבר החכמה מן ימצא לא אס ה
 בדברי ממנה שהמוזכר מהאמין לבנו יפוג כי אלהית
 כל יהיה אמת הן .אלהי מכח מקובל יהיה חכז״ל
 אין אשר בשמים וגורלות אנושיות סברות מזה הנמצא

 אמתיומ ויותר שיסמוכו. מה על בירור שום להם
א בעפר הנעשים הגורלות אצלנו יחשבו מהם  מקר

 נותר אוח! לדעת הדבר אלינו קרוב כי ,ייאומינציא״ה
ומרךס, עצם ריחוק ממנו הרחוקים השמים מגודלות

 לסמוך ראוי בלתי ותפל שוא דבר וזה זה היות עם
 היה כי המול, וחכמת העפר חכמת ונקראת עליו.
 בעפר או בסול הנקודות שורות לרשום קדומים מנהג

 הצריכות הצורות ומצאת ההשלכה ששים היו זבו
בדיו. על זה לעשות המם שנהגו כמו בגורל, הספרו

 בתים הי״ב מזלות עשר לשנים מיחסים היו וכפר
א, בחכמה הידועות מהצורות הי ס ה ה ס  לשבעה ו

אל(ג') בפירוש עליה הרלב״ג וכתב המשרתים. דר
 רומניות שיורידו שיחשבו מי הם המכשפים וז״ל,

 בעשיית מחשבתם לסי העתיחת להם ויודיעו הכוכבים
 b להביא ג״כ וספעלוהיהם ידועות, בששת צורות

 האיש שם על המונות בעשיית סוב או רע שירצו מי
 והכשדיס .השא הרע עליו יביא זה כי וימשט ,ההוא
 ומא העתידות, טורלותלדעת משתמשים שהיו ידמו

 ואולם אמרו עד ,וכו׳ העפר חכמת שיקראו מה
 משדרת פעולוחיהם התחלת אץ והכשדים המכשפים

הוראת על העקרים בעל שכתב מה ועיץ ע״כ.

ר צ ד או ס ח ב
ף  שאץ .נקבליחו :סר^זונים סשי מקובל ל*< .וכו׳ ספו
 בא לאס לא ,לנמנע נחשבהו ודם בשר להשגת רק נמנע סדבר

 והמקומות העתים הbבק שידמצו כמו אלהי מרוח כקבלה
תינו בדברי :ז׳ בס׳ס הנזכר  כל אמרם ע׳ה•) בשבת(דף .רבו
 אה אומר הכתוב עליו חושב ואינו ומולחת תקופות לחשוב היודע
 היא אם השנה מדע זה שמ׳י ו^רש״י ,יגיעו לא ה' פועל

ס׳ גשומה או שחונה  מקובלים מנינים להם הים מדאי ,ו
ס  הנסיון יודה כאשר מחסיהם כזב אשר החוזים דרכי לא ,«
 ועהי ההקזה בזמני מפגין פרק אמרם לזה דומה .יום בכל

 גבר יהיס דבחמה מאן האי החולדה, בעניני שהחשיך מי בפרק
ק , זיו ׳ ט  שם עוד מסיר, גבר יסא דגמגס מאן האי ו
 הדבר .מקובל שהוא סבורים שאנחנו מפני :מזס הרגה

 מקובל שהיה רק האצמגנינים מפי נאמר לא חז״ל מפי הנאמר
 בדבריהם ממש שום אין מקובל אינו ואם . לא ואם :בידם

 בלו :הללו הבליהם אחר למוות שנאמר סברא מקום ולא
 גורל העושה כמו רק ואינם .בשמים וגורלות תברות

 הממון מן זוגי מספר בידי יעלה אס ואומר בהסכמתו,
 שאץ אצליח, לא נפרד מספר ואם דרכי, אצליח לזה וכדומה

 הצלחה, להעדר והנפרד להצלחתו פבה שום גילו הזוגוס ג^יס
p גוזר האעצגניני אשר הכוכבים מצב אין bמצב שהוא יו 

 יותד לרע: בעיניו הנדסה מהמצב יותר לעוגה ,.סיגה
 שעושץ המפר בגורל כלומר .בעפר הגורלות מהם מטתיים
 לדמה מ זמגיעים ס רשמים ועושץ עפר ששופכץ המנמ£ים
 כשמא האמס שיכוונו במקרה להם יזדמן לפעמים עידדוס,
ה ן מ״פהכוכטם: המגידים מאלו יומר ^־וג פ ס  מי א
א תוא ההם האודות שיראה  כלומר .וכר באמת הנבי

 מי אבל ,שורש מאין סבלים על הסומכים המזים כדברי לא
 אשר ד&קום1 :הקדוש הוא ממש געינמ האומת שרואה

vט׳ בד אה  אמרנו לא ,הצבואה מקומות שאמרנו מס .ו
 צוה שם כי לע שהגידו הנביאים הגדס מצד אבל הסברא מצד

 מון נביאים נמצאו ולא ,השמים שטר ושם הברכה את ה׳
ת היא ידו על הבא אשר והתורה : הקדושה לארץ  תור
ת ם  ראוי P ,אמה תורה שהיא בתורחע הודית שכבר כמו .»

א המקום שגזה להוחח <ך  שהקדים וכש ,הנבואה מקום מ
:וכו׳ סוף מים גבולו שת כאשר והוא ג׳ בסי׳ דבריו

אבל
בדויים ופנינים דמיונים הם אבל אמהית, חמכמה

ם :פ״ד ד׳ מאמר ,החול וגורלות המערכת ה מי כן א א ת שיר רו או ם ה ה ט׳ ה  הראשונות על חחר .ו
, ועד המאמר מראש שקדם מה סכל להוליד ה ק שזכר המזהירות הצורות לראות הזוכה כי מ י  הוא ג' ס
ה', ד' שמן שנזכרו הפילושפיס לא באמת, הנביא ס ו ם לא ג  ר1* לא גם הזאת, בפסקא הנזכרים המזי

ם לאחרונה: זכרונם יבא קו מ ה . ו ט׳  נטלו שת כאשר ושא לאמר ג׳ סימן זכרו ששקדם הנטאה מקום שא ו
א וכו': שף מיס ם הו קו ה מ נ כו . ה ת מ א ש לסין סופן ב  אלסי לקראת יכץ למען לשמים, אדס של דפ

 הברכת את ה׳ צוה שם כי השמים ושער אלהים בית מקום להיותו ,אצלו המקווה הנבואה קבלת אל ישראל
ה, במקום רצה או צבמיריו. סנ ו ,שא קדש אדמת כי אליו הליכש למץ אדם לכל שראוי המקום ה מ  ו

 שהת ממשכח בפסקא באמרו אצלו, הזה הלשץ שסוש יורה וכן .הספר בחתימה כמוזכר פצש החבר פפשה
ט׳, מקזמוח אל «טונים שה באמרו גס ו ם מקום ו ס ט'. טנ ס ו ט' הכונס מקום שהפו כיץ אך י״ג שפן אמרו י 2ו

̂נל
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 צלם ,יכחשוחו ולא באמת יודו באשר אחריכם, אשר התורות אגל הכוזרי אמר י

 בשער הנביאים עליית מקום הוא כי ואומרים ,ההוא למקום יתרון משימים
 ,ישראל בבני ושהנבואה ,אליו נקבצות ושהנפשות ,הדין מעמד ומקום ,השמים

 ״וכל והמבול בראשית במעשה וההודאה ,לאבותם מעלה בנדולת הודאתם אחר
:ההוא הנכבד המקום אל והוננים ,בתורה שכתוב מה ורוב) (לא

 תולדות כל קבלו לא אשר אדם לבני אותם מדמה הייתי אמנם החבר אמר יא
 ושכבודם ,דבריהם את סותרים שמעשיהם לולא ,שרשיהם אך המצות

 שיקרה מקום באיזה לאלילים, היו מקומות אל מכוונים שהם בדברים הנבואה למקום
 הקדומות העבודות חוקי השאירם עם ,אלד\ מעשה בו נראה לא המונם בהם שיהיה

 מחו ולא אותם מחו ,לשם שהיו הצורות זולתי שנו ולא ,ומועדיהם חגיהם וימי
 עץ אחרים אלהים שם ועבדתם הבורא שאמר מה כל כי שאומר במעט .דתותיהם

 ,בעונותינו אליהם משתוים הימים רוב עם ואנחנו .רמז הוא ,פעמים ונשנה ,ואבן
"ומתפלספים ,נינוה ואנשי אבימלך עם כמו ,לאלהים אלא אינה שכוונתם הוא ואמת

ומהפילוסופים
ל ^ ה קו ד הו י

ת אבל י רו תו .דכר לקיים אמנם כסעם .וכו׳ ה
א כי ם הו קו ת מ י י ל  החכר כדבר .וכו׳ ע

 :השמים אל העלוהו ושמשם נאמרו גנמשכה
ה א בו הנ ש סי' ד׳ סי׳ בראשון שקדם כמו .וכו׳ ו  /p ו

:ישראל של אבותיהם לשלשת כוון לאבותם ונאמרו

א אשר לו ל ב  בני מצות שבע כמקבלי .וכו׳ ק
ה, יותר או נח מ ה  עקרי רוב לפי מ

ה ל מ ם: שמשרשו ם ד ד בי ט ע ע מ . כ כו׳  נקשר ו
ם למעלה  דבריהם את סותרים שמעשיהם לולא אסרו ע

ט׳ ושנבודם ם :ו י תו ש מ  ועבדתם אמרו בעץ .וכו' ו
, ׳ ו ג גו׳. ויתערבו דרך ועל ו  לא בנראה הוא וזה ו

, באמתת נו  כ״ג: סי׳ שיזכור הגרגר משל וכדרך עני
ם . ע ך ל מ י ב  במקום אלהים יראת אין ■רק אמרו כי א

ה, ה לא הז שד, אם כי הי  אלהים יראת אמנה אך ח
 אברהם נתעכב שם כי זה על והראיה פניהם, על היתה

 .שב בעיניך בטוב לפניך ארצי הנה אבימלך ממאמר
 קח אשתך הנה נאמר שם כי במצרים כן עשה ולא
 ביתו ואת אותו וישלחו אנשים פרעה עליו ויצו רלך

ה ח גו/ ם ממוקשי ג ה לא אשר ע  :עליהם שמים מורא הי
ם פי ס ל פ ת מ ו

נחמד אוצר
ת אבל י רו תו כו׳ ה ץ בדבריו מודה אני באמש .ו נ  מ

«י נסהוו אשר הדסוה׳ כל שגם ,הנבואה מקום  א
 הכוזרי שדברי ונראה .הזה לדבר מודים הם אף חורסכם מסן

ס וזיקי חצים לירוס זה בסי׳  באמרו החבר שסיים מה כלסי מו
 ידו על סבא אשר ההורה ,אלהי מקום ההוא שהמקום מאמר

 שבאו הסורוס כל שהרי יחשוב כן לא והוא ,אמס סורס היא
ם אמריט ם הם ג ס ם מו ^ מ  לדרכם סונים כ״ז ועם ההוא ג

ם, ה סי ם אע״סשהם צד ס מודי ^ו מ  הנאמר ובכל ישראל בני ג
 שנאמר הכרח אין א״כ ,סרנוייס ומהשגחה עולם ממדוש בסורה

 אלהיס: שהיא שבידינו להסורה אלהי, מקום הוא שהמקום שמאחר
ת ל דו ת בג ל ע ם מ ת כו א  אכרסם האבוס במעלס מודים הכל .ל

חודאד. :ויעקב יצחק ח ו ש ע ט ת ב שי א ר ל ב בו ס ת  הנודע .ו
מן א' במאמר וכמ״ש ,מהאבוס לט ץ היה שבהם מ״ח סי  המנ

 :עסה ועד ממשה קבלנו ואנחנו משה עד העולם מחידוש

א י י ת י י ת ח מ ר ם מ ת א. או ב״ ס הוא וכך ל  ישנוס, בטסחאו
 שבאו הסורוס אוחם מדמה הייסי כבר ור״ל

 וכנוו שרשיהם, רק בכלל סורמנו קבלו לא אשר אדם לבני אמרינו
,לזה וכדומה סרעייס ובהשגחה באלהוס שמודים אומר שאסה  

ם. בט מצוס שבע קבל אשר כנכרי והם  אצלוו הנקראים והם נ
א :סושב גר מצוס ל ם לו ת שי ע מ ם ש תרי ת סו ם א ה רי  .דב

ד דבריו שם ס וישמעאל סרס ע הנראה לסי אשר ,לו סטדעי
 באגרס וכנזכר ,ע״ז עובדים ואינם מצוה שבע מקיימין הם

, עובדים שאינם ישמעאל דס על הרמב״ם ז ״  שנראה שאע״ס ע
ם בהם שעבדו מעשים נזהס  וכיוצא השטן לערבב הם האבנים שזריקס אומרים רק .ההיא לע״א כונסם אין ,מרקוליס הגוי
ה ם :עכ״ד מעשים משאר מ ד בו שכ ם ו קו מ ת ל א בו ם יהרון משימים שהם אומר שאסה מה .ד,נ ה ,ההוא למ^  הוא מ

בד. בדברים ם: ומטהרים מסקדשים הס הלא במעשה אבל בל ל בעבודס ת א מו קו ו מ י ם ה לי אלי ה ל מ א ם ב קו ה מ ר ק  שי
ה חי ם בם שי נ מו  דסם בעלי ואליו ,אלהים לעבודס קודש למקום יבחרו שמה המונם שם לקבן להם המאושר מקום בכל .ה
 צבא עובדי שם יושבים היו עולם מימוס לאלילים מקומוח היו אבל ,׳ה מעשי בו נראו לא מעולם ההוא והמקום ,ידרשון

ם השמים: ם ע ר אי ש קי ה ת חו דו בו ע ת ה מו דו ק / ח ו כ א ו ל ו ו ת שנ ל ו ת ז רו גו ו ח חי ם ש ש חו ,ל ם מ ת א או ל חו ו ם. מ ה תי תו  ד
ם עבדו אשר במקומוס שבאה הזאה שהסורה כלומר  לשם שהיו הצאב״ה צורוס רק שנו לא ,אלהיהם אח לסניהם אשר הגוי
ם :הארן מן מחו הססילים ואלו שם. שהיו כלומר ב ע ם רו מי ם הי י תו ש ם מ ה  כ״ג בסימן וכנזכר ,הנראה כפי .אלי
ת :הגרגר במשל מ א א ו ם הו ת נ כוו כו' ש  ,אמס לאלהיס רק ההוא לססל כוונסס אין ההיא הדס בעלי לומר רוצה .ו

ה, מצד אסור ההוא הדבר הרי זה כל פם1 ר סו ה. יססור שהמעשה יסכן ואיך ה ונ כו  נאמר לבדה הכוונה אחר נלך שאילו ה
 על מס הק־ לו ויאמר הלילה בחלום אבימלך אל אלהים ויבא נאמר שהרי ,הסורה שומרי היו אבימלך מם הסלשסים שאף

גו׳ לקחס אשר האשה ,מאד האנשים וייראו באזניהס האלה הדברים כל אס וידבר עבדיו לכל ויקרא בבקר אבימלך וישכם ונאמר ו  
י שי :ועמו אבימלך אנשי יראים היו אלהים שאס שי אנ ח ו ו נ י .נ טה אנשי ויאמינו ביונה שנאמר , ו׳ צום ויקראו באלהים ני ג :ו

ס סי סו לו תסי ו
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ת חשיג כי אמד ההנריים ומנהיג האלהים; לשם יקראו ומהעילוםוגנים) (כ״א  הגויו

צאם; האלהיות ש; אדמת ר״ל ההםבמו  והיה כלו; העולם אנשי ליישר וצווה הקד
 אל כונתם שהשיבו עד מעט אם כי הענץ נתעכב ולא ;ההיא הארץ כונתם המקום
 מקום אל כלם אדם בני ליישר שירצה כמי זה הלא .שם המונם אשר המקום
ת עיניהם אבל ;השמש טו ח  אותם ונשא ;מקומה מצאו ולא לראות יכלו ולא ת

 אותה^ תראו הקבילות הנה, השמש להם ואמר הדרום קוטב אל או הצפון קוטב אל
 לראות סיני הר אצל ההמון העמיד השלום עליו משה והמנהיג .אותה ראו ולא
תו. עליו יכולין היו אילו ראוהו אשר האור את כל  זקנים לשבעים קרא כן ואחר כי

השניים זקנים השבעים קבץ כן ואחר ,ישראל אלהי את 'ויראו שאמר כמו ;וראוהו
וחל

ר צ ד או מ ח ’ נ
ם פי ס ל פ ת מ ם) (נ״א ו פי סו לו פי ה מ או ו ר ק  .וכו' י

חו יודו אשר המחפלססים מן שיש ר״ל הו ל  ויקראוהו ^
ם: . האלהיי ם א צ ו מ א וכמקורס: במבועס ב ל  ו

או צ ה מ מ קו  אשר המקום אל ללכת השתדלו שלא .מ
ל :שמה המצא ב א ט פון קו צ  לפרש אין .ונו׳ ה

ה (אם הצפון קוכוב תהת השוכנים על זה  שימצא הי
פני זכרו שהוקדם כמו יישוש שם  להם אשר כ') סי' נ
 באופן ,זה כשיעור לילה להם אף חדשים ששה כן יופי

 להם ויקרה ;דמיא אריכתא. כיומא אצלם השנה ,לי
 כ״ד אם כי אופקם על להנשא השמש יוכל שלא

 אשר המישור מגלגל הסרמן ראש רוחק כפי מעלות
 מעש ראשו שהכניס מי לכל כנודע ;לאופק להם היה

 הדוחק לסבול דעתך יסכים אם רק .התכונה בחכמת
 בחשך אשר ההם בחדשים שם אותם שנשא ולבאר
סה; שמשם כו מר. מאי שאל״כ י א  כי שתאמר או ק
 כי ,ההוא במקום השמש חולשת מצד הוא הדמיון

 איננו חדשים וששה כלל; שה יראה לא חדשים פשה
 בכ״ד רק האופק על עלייתו אין כי בגבורתו; שם

 לזולתה א״י בין להבדיל בזה ושכוון ;כאמור מעלות
 יחוייב ולא ,בתקפו האלהי השמש שם המצא לענין
ם מכוונים הנמשל חלקי כל היות  ;המשל חלקי כל ע
 ■הם אלה כל אמנם בפתיחתו. המורה שכתב וכמו

 רק הכונה שאין אמרתי כן על . לעין נראים דוחקים
 שאין הדרומי או הצפוני הקופב כלפי פניהם הסבת על

 מזרח מנקודת מוצאו כי ; ההם בקועבים נמצא השמש
 יש ולמערב שלמזרח אלא מערב; בנקודת ומבואו

ם. לצפון מגלגלו שמש של נפייתו כפי רוחב  ולדרו
 קדמה במדבר; פ׳ באמרו בזה אזן לנו העיר והראב״ע

 ;העגולות התחברות מקום שמש■ מזרחה הוא מזרחה
 אל אותם בשאתו והנה .ע״כ ;אמצעית היא ואנה

 אחד אל פניהם את כשמסבב ,והדרום הצפון קוכיבי
 הרי ;הקבילוה פניכם נכח השמש הנה באמרו מהם

ם, ■הוא'מהתל  :לעולם ראייתה מקום זה אין כי ב
ל צ ר א י ה נ  השמש שאור המקומות מכלל הוא כי .סי

 סימן למעלה כמוזכר הראות; לזכי שם האלהי׳יראה
ם :י״ד סי׳ ובשני ג׳ עי ב ש ם ה קני ם ז י י שנ .וכו׳ ה

ם ה

יהודה קול
ם פי סו לו פי ה או ו קר ם י ש ם. ל הי ל׳ א ם הם אף ה  מאמיני

ג יחשכו: ה' הורס מאמיני על אנו כל האם אמח; כאלהים י ה נ ס  ו
ם ריי הג ם :הישמעאלים דח מניח .ה א צ מו  ממקורם ר״ל .ב

ה :הקודש אדמת דהיינו ;כיחוד נמצאים שהם ממקום ו צו  ו
שר כו׳ לי  אנשי לישר צווה הזה המוכחר המקום אל .ו
 כל אנשי ליישר השיג אשר האורות מן נצעוה .כולו העולם
א :ההוא הקדוש המקום אל כעולם ל ב ו כ ע ת ן נ עני  .ה
ד :ההוא הקדוש למקום סונים שהיו הסנות בו ע שי ה  ש

ם ת נ ל בו ם א קו מ ד ה ש ם א נ מו  מיקא עיר והיא .שם ה
 ונהרו ההיא הדת כעלי כל מתקדשים שם אשר ,להם המפורסם

צה מי : המקומות מכל אליו ר שר שי י לי נ ם כ ם אד ל  בו
ם אל קו ש מ מ ש  לראשי כיותר מתקרכ שהשמש מקום .ה

 כ״ד וככדי המשוה שחה להיושכים שהוא כמו היושבים;
 הארן על מכים השמש שניצוצי ומלזמת ;ולדרום לצפון מעלות
 התכונה לחכמי כנודע ,יותר ומאיר בהיר השמש כח כיושר

ו :וההבטה הי ם ו ה ני ת עי טו רו  ול^ ;וסגורות חלושות .ח
א :החזק השמש אור לסבול כח בהם היה ש נ ם ו ת ל או « 

ב ט ן קו פו צ ב אל או ה ט ם קו רו ד  על נאמר קוטב מלת . ה
, גלגל ציר מי ו  המשום מן רחוקה היותר הנקודה והיא הי

 .מעלות כ״ד בכדי לו ובסמוך במשוה שהוא השמש וממסלול
 אור ,הקוטב אל המשוה מן שמתרחקים עוד שכל נודע וכבר

 אף יראוה האור חלישת שמחמת וכסבור ,חלוש יותר השמש
 האור שהיה לראותה יוכלו לא זה כל ועם ,טרוטות בעינים
 מכדי בפחות לקוטב סמוך ד״מ שהגיעו עד ,עיניהם מכהה

 שהשמש בזמן בתכונה הנודע כפי אשר ,ויותר מעלות כ״ד
 ברציפות לגמרי ואפילה חושך יהיה ומזה מזה גדי למזל סמוך

^ כסי חדשים ששה עד ויותר ימים חודש או יומים או יום  ע
ר :קוט.ב3 ההתקרמת מ א ט ו ד ש ל מ ש ת הנד, ה לו בי ק  ה

או ר ה ת ת  שיכהה אור ולא חושך שבכאן מחמת כסבור . או
א : יראוה משם , ויזיקס עיניהם ל או ו ה ר ת  הן ר״ל .או
 יראו ואיך ,אותה לדאות בעיניהם פח היה לא השמש במקום
ג :לגמרי חשוך במקום אותה הי מנ ה ה ו ש כו' מ  תאמר ופן .ו

 לקבל נוכל שלא נותן הדין האדם חומר חלישת מצד אולי כי
, בהתרחק רק האור ו נ מ  כולו ההמון העמיד משה והרי מ

 א״י בכלל הוא סיני הר מקום כי ,לקדושה המוכן במקום
ת :רבות פעמים כנזכר או ר ת ל ר א או א ה הו ר ה ש הו. א או  ר

 לפי אמד כל ההוא האור הרגישו יחד. ההמון כל כלומר
 ישראל מזקני איש ושבעים ואהרן משה ויעל וכמ״ש ,מדרגתו

 גדולה מדרגה להם היה הזקנים •והנה ,ישראל אלהי את ויראו
יתר ואולם ,ישראל אלהי את ויראו שנאמר ,ההמון מכל

 מן הם אף ראו זה כל עם אבל זו למדרגה הגיעו לא ההמון
ם :ישראל כל לעיני ההר בראש אוכלת כאש ה' כבוד ומראה כמ״ש ,יכלתם כפי ההוא ־אור עי ב ש ם ה קני ם ז שניי הנזכרים .ה

פ׳3



ל הבדזרירביעי מאמרספר
 אשר הרוח םן ו״אצל שאמר כמו ,בו עמו שנשתוו מה הנבואה מאור עליהם וחל

 ובמה שרואים במה לקצתם קצתם ומעידים ̂ הזקנים איש שבעים על ויתן עליו
 מהיחיד טענה הנבואה כי שיחשב האומה; מן הרעות המחשבות ונתרחקו .ששומעין

 והיו שרבו שכן כל ההם; ההמונים על ההסכמה לעבור יתכן לא כי בה; שטען
הו; בו לוקח יום בידיעת אלישע עם משתוים קהלות  כי הידעת לו באמדם אלי

:תורתו על מזרזים למשה עדים וכלם ;ראשך מעל אדניך לוקח ה׳ היום
^ :מהפילוסופים אליכם קרובים יותר הם אבל הכוזרי אמר יי

 התורה בעל כי ;הפילוסוך ובין התורה בעל בין שיש מה רחוק החבר אמר יג
והפילוסוף ;אותו ידיעתו תועלת זולת גדולות לתועלות האלהים מבקש

אינו
ל ה קו ד הו י

ל :בהעלותך סרשת המוזכרים הם כן כ בו ש ר  ש
ו הי ת ו ו ל ה  ויצאו ב׳) (מ״ג שנאמר מה הוא .וכו׳ ק

 אליו ויאמרו אלישע אל אל בית אשר הנביאים בני
 ראשך מעל אדוניך את לוקח ה' היום כי הידעת
ם ויאמר  הנביאים בני ויגשו ,׳וגו החשו ידעתי אני ג

 היום כי הידעת אליו ויאמרו אלישע אל ביריחו אשר
 מנגד ויעמדו הלכו הנביאים מבני איש וחמשים ,׳זגו

 אח אליהו ויקח הירדן על עמדו ופניהם מרחוק
 מנגד ביריחו אשר הנביאים בני ויראוהו ,'וגו אדרתו
ה וגו׳־ אלישע על אליהו רוח נחה ויאמרו  הורו הנ

 במקומות הנביאים בני קהלות רבוי על הכתובים
 והוא .בעצמה אחת בידיעה משתויס וכלס ;שונים

 חכז״ל הפליגו וכבר בדבריו. המוזכר שכן הכל ענין
 פ״ק דתניא ̂ באומתנו הנביאים מרבית על להורות
 לישראל להם נחנבאו נביאים הרבה (י״ד) דמגילה

 אלא ;מצרים כיוצאי רסלים לה ואמרי מצרים כיוצאי
 לדורות נצרכה שלא נכתבה לדורות שנצרכה נבואה מיהו

ם :נכתבה לא ל כ ם ו די ה ע ש מ  לבדו הוא כי .וכו׳ ל
; על חורה לינתן הזוכה דו  אלא אינו השאר וכל י

רתו; על וזרוז לאזהרה  בחתימת מלאכי כמאמר תו
ר עבדי משה חורת זכרו החזון מ א ו ' ו ג  כלפי זה ו
 ;ההם האורות שיראה מי כי מ׳ סימן סוף אמרו

 ועכשיו .אמה חורה היא ידו על הבא אשר התורה
ה אמנם זה כי לנו ביאר  ספר ימוש שלא בעוד כן יהי
 הראב״ע כתב וכן .קיומו b להזהיר מפיו משה חורת

 כי ;וגו׳ שנה שמונים בן ומשה הכתוב על וארא &'
 אלא ;עתידות או תוכחות נביאי הם הנביאים יהר

: משה של במחיצתו אהרן שם שהכניס .
ב ל י ב ם א ר ה ת ם יו בי רו . ק כו׳  מקום מצא ו

 והרוחק הקורבה מדרגות בין להבחין
ם לנו אשר  החלוקה בהכרח הנכללות הכתות שלשת ע

 כי ,וכו' הפילוסופים סן לאמר הספר; בראש המוצבת
 גם ערכם את להעריך במשפט החבר יביא כלם את

: הנמשכת בפסמא יחד

ר צ ד או מ ח נ
ס׳  איש שבעים לי אססה למפה הש׳׳י שאמר בפנלוהך ג

 ושמפי עליך אשר הרוח מן ואצלתי שם עמך וירדתי ונאמר
ם :עליהם די עי מ ם ו ת ם קצ ת צ ק  בישראל הנבואה ר״ל .ל

ם רבים היו אבל לבד, ביחידים היתה לא  אמר וכל ססנגאי
 ,■למש ונראה ידוע כדבר אז הנבואה ששגה עד לחגירו מעיד

ת :הידוע אח להכחיש אפשר שאי בו ש ח מ ד! ה עו  וסם .הי
ה כי :בנבואה הכופרים א בו ה הנ נ ע ח ט הי ען Tם ט ה ש  ,ב

ק הנבואה שאין שיטפון כלומר  היית בזמן לכל מסורשם מענ
^ טענת רק ;בישראל הנבואה ב ם שאנחנו ההוא הנ  מאמיני

 שהיו הרגה אצל ומפורסם נודע היה הדבר אגל ;לבדו לו
א כי :ההם בימים אחד בזמן נביאים כן ל ת ר י בו ע  ל

ה מ כ ס ה ל ה ם ע י נ מו ה ם ה ה  כן ושלום שמס לומר שאין .ה
 אי שראו הרבה המונים שהיו מאסר ;לנביא לה^וין הסכימו

ם, על הסכמה שהסול אפשר בי  מקומות בסרבה כנזכר ר
ל :בדבריו בו שכן כ ר  שתפול •תכן שלא בלבד לא ר״ל .ש

 אלא ;בנבואה לזה זה שיעידו יחד איש שבעים על ההםכמה
 :טסנבאיס רגוה קהלות שהיו עד &זה המספר על שרבו גם

ם כל ם ו ה עדי ש מ ם; ראש .ל אי בי  קיום על ומוכיחים הנ
 כסי להוסיף או לגרוע נביא שום לב על עלה ולא ,משה תורת

ה לא הנביאים רבים שהיו ואף ,משה תורת שהיא מה  גג
 משם תורת על להוסיף עצמם לכבוד לדחש מהם אחד שום

;משה חורת לקיים כדי היה נבואתם עיקר אגל ;להפך או
:אמת דברי ניכרים מעתה

ב ל י ב ם א ר ה ת ם יו בי ם קרו כ לי ם מן א פי סו לו פי .ה
 הדס בעלי אליכם קרובים ההם הדתות בעלי ר״ל

 א' סימן א׳ במאמר הנזכרים הפילוסופים מן יותר האמת
:פרטית ובהשגחה בידיעה וכופרים העולם בקדמות המאמינים

ג ק י חו ה ר ש מ ל בין שי ע ה ב ר תו ן ה בי ״ ו ו סון לו פי  ה
פגין גדול הגדל ר״ל  הפילוסוף ובין ההם חורה בעלי י

ע שהוא העיקרים בכל כופר הוא אשר מ ש :יותר ג ק ב  מ
ם הי ל א כו׳ ה  לתועלת אותו לעבוד אלהים קרבת ימפון .ו

שו; ת ;ובעוה״ב בעוה״ז דעתו לסי לו ייטב למען נפ ל זו . 
ת ל ע תו תו ע די ת י א  להשיג חושב שהוא התועלת מלבד .ז

 מצותיו בקיום נפשו הועלה תיקון לסשיג מושג ה׳ ידיעת מצד
ף :דמיונו לסי סו לו פי ה  מנין על כשהוא הפילוסוף .וכו׳ ו

 כקיויי לה' חפן שאין וחושכ ,דת בשום מאמין אינו הנזכר
 לסי מהותו אמתת על ה׳ מן לספר רק מבוקשו ועיקר ;המצות

שיאמין הוא האדם שלמות עיקר כי באמרו ,חקירתו דעה
האמת

ג ק יי ו ח ש מר. ר כו׳. שי  נראה היה זה ^וחצד ו
ל :דברח כאשר ע ה ב ר תו  הורה איזו .ה

ה ת :קחהי ו ל ע ו ת ת ל לו דו ז :היכולת כפי נו ולדבקה רצונו להשיג יחפצון אלהיס קרבח כי .ג סון לו פי ה ו
ו נ אי



̂י מאמרספר60 היוזרירב
 הדםייון על הארץ שיםפר מבקש הוא כאשר ,אמתהו על שיספרהו אלא מבקש אינו

 מהידיעות* זה וזולת המזלות, גלגל במרכז ואיננה הגדול הגלגל במרכז שהיא
 שהיא האר<ו בידיעת הסכלות כהזקת אלא האלהים בידיעת הסכלות מזיק ושאין

 כשכל להדמות אמתתם על הדברים ידיעת אם כי איננה אצלו והתועלת , משטח
ק שיהיה בין ,הוא הוא וישוב הפועל  כשיהיה יחוש לא אפיקורוס שיהיה כין צדי

ה׳ לא אומרים שהם אמונתם ושרשי פילוסוף, ב, טי ע, ולא יי ר  בקדמות ושיאמין י
סר לא אבל ,שנברא עד נעדר איננו) (בנ״א ״כלל העולם שהיה יראה ולא ,העולם

ולא
יהודה קול

 להשיג התכילסשוקו פרי כל זה כי .וכו' מבקש אינו
 על חכו יהגה ואמת ,המה כאשר בוריים על הדברים
 על הנושא: מבע שאת יוכל כאשר וענינם מהותם

ן ו מי ד ל :והמשל הדמיון בדרך ר״ל .ה ג ל ל. הג דו הג
ה :המקיף העליון הוא נ נ אי ז ו כ ר מ ל ב לג ת ג ו ל מז  ה

שאין :המקיף ממרכז בנסותו מרכז הוא,יוצא שהרי  ו
ק י ת מז לו כ ס ת ה ע י ד י ם ב הי ל א ם .וכו׳ ה  היותו ע
 הסכלות תהיה אשר שכל ל״ו פ׳ בראשון המורה כדבר

 מדרגה לו שיש במי ר״ל ,גדול בענין נתלית והכפירה
א. במציאות חזקה  שיש במי מהתלותה גדולה יותר הי

מנו, למסה מדרגה לו.  המאמין כי שם שהמשיל וכמו מ
ה ואשר בעת עומד שראובן  נסייתו אין ,יושב בו הי

 או ,האויר תחת שהאש שיאמין מי כנסיית האמת מן
,בזה וכיוצא שסוחה שהארץ או ,הארץ תמת שהמים

 שהשמש שיאמין מי כנסיית האמת מן השני נסיית ואין
 נסיית ואין ,בו וכיוצא כדור חצי שהגלגל או האש מן
 שהמלאכים שהאמין מי כנסיית האמת מן השלישי זה

ה, וכיוצא וישתו יאכלו  מן הרביעי זה נסייח ואין בז
. זולת דבר עבודת חיוב שהאמין מי כנסיית האמת ה׳
 ביניהם הבדל הפילוסוף אצל אין כי החבר אמר עכ״ז
ת :ענינם מסכלות לו שיגיע היזק לענק מו ד ה  ל

ל כ ש ל ב ע פו ט' ה :א׳ סימן בראשון שקדם כמו .ו
.שיהיה בין ק י ד שרון צ שה: מ  בץשיהיה המע

ס רו קו פי  רואה שהיה ענינו ביאר ח׳ סי׳ בחמישי .א
קרה, היה העולם כי  ייוחס לו אלה אשר ולאיש בס

 וראוי ,ועיקר כלל פעלים לכשרון חושש בלחי היותו
 אמתת כי סובר היותו אודותיו על הגידו כי שתדע
ם, לה נפלו חבלים האושר  הדברים בנעימות לא בנעימי

ם, שמיי  כפי ההסתפקות חיי חייו היו אמנם כי הג
נו, המסופר עני  'הנפשיים הדברים בנעימות רק מ
ה. יגון ונסו איש מלב הדאגה בהעדר ח אנ  ונכבדות ו
 הפילוסופים יתר על במדרגתו• עלה כי לאמר בו מדובר

כאמור, בנעימות האושר חולה היותו מצד אמנם .כלם
 הנעימות לחיי שנוסה מי לכל אפיקורוס שם ממנו לוקח

ת, בהנאות פיו  כי כ׳ סימן בחמישי שזכר וכמו הגו
במקרה, נופלים הם הדברים שכל היוני אפיקורוס דעת

, כונח בהם תראה לא כי ן מי  בעלי נקראים וסיעתו מ
 המבוקשת התכלית היא ההנאה כי סברתם כי ,ההנאה

, הסובה והיא ס ח כ: ס ״ א ע ש ל חו ה י הי שי  כ
ף סו לו  וכאשר ,א׳ סימן בראשון הפילוסוף כדבר .פי

ה ה על תהי טנ ת על תחוש אל האמונה מן הזאת ה
איזו

ר צ ד או ט ח נ
 גדול נמצא אלוה כאן שיש ומאמר ,משקר וירחיק האמת

ס ולהאמין ממנו לפשר ראוי ומרומם רי  :אמתייס שהם מצד הדנ
ר ש א א כ ש הו ק ב כו׳ מ ן ו ו מי ד ה ל/  שהוא כמו ד״מ ר״ל . ע
 גלגל ר״ל ,העליון גלגל כמרכז תלויה שהארן שיאמרו מכקש
מי ע היו ה :לתוכניים הידו נ נ אי כז ו ה מ ל ב ג ל ת ג לו מז  .ה

 מגא;ל למעה שהוא הקדמונים התוכניים שאמרו הגלגל הוא
מי  מה ואולם .הקיימים הכוככיס ושאר מזלות י׳׳נ וכו ,היו
 הלשון כמשמעות ,המזלות גלגל כמרכז הארץ שאין שאמר

 כתכונה נודע ככר' כי ,כן הענין אין• אכל ,האמת הוא שכך
 גלגלי ורק ,נועה שהוא מלכד המרכז, יוצא המזלות גלגל שאץ

. יוצאי הם לכת כוככי. שכעה ט ר , יש ע״ס ואולי מ ן א  כ
ח. או השמש גלגל צ״ל המזלות גלגל וכמקום ר  י״ל או הי

 שהארן כזה'לומר והפונה ,כעלמא לדוגמא המזלות גלגל שנקע
ל, גודל כלפי כמרכז דהיינו כנקודה לק לג  יתחייב ולסיכך הג

 שאילו ■אחר, גלגל כמרכז ולא הגלגל זה כמרכז• שהיא לומר
ם, ר׳ל השמים כקצה ונוגעת שעומה שיתה  יתכן לא הגלגלי
ת :אחר גלגל כמרכז ואינה הגלגל זה כמרכז שהיא לומר ל זו  ו

ה ". ז ת עו די הי ן :החכמות שככל ידיעות שאר וכמו מ אי ש  ו
ק י ת מז לו ב ס ת ה ע די ם בי הי ל א . ה ' ו כ  כסכלות פשע ושאין ו
ע שסכל כמי פשע שאין כמו , כאלהים הידיעה מנין ד י א ^ 

ק א ה  שעמית שהאת דומה יאכל כדורית היא וע״כ כמרכז ש
ה נ ת :מרכז ולא כדורית # ל ע תו ה לו ו צ  מעריה שהוא .א
ה :כחכמה להכין עצמו נ ע ם כי א ת א ע די ם י רי ב ד  אינו .ה

ק ת : כאמת שהוא מה כפי הדבר שידע שרוצה י מו ד ה  ל
ל ב ש ל ג ע פו על, לשכל דומה שיהיה .ה  המלאך והוא הפו
ב :הנשמות כל המשפיע דעתם לסי האחרון שו . וי א ו ה א ו  ה

ק דב . נפשו י ו  ממאמר א׳ בסימן באריכות זה נזכר וכבר כ
ft' : ן ה־ בי ק שיהי די ן צ ה כי הי ס שי רו קו פי  שהוא כין .א

ס התורה מאמין ר , במצותיו וחפץ ה׳ מ ד א  כופר שהוא ובין מ
ה זאומר י שדי מ א פי(צדק^: לאל מפן ומה געכדמ כ ש ל חו  י

ה הי שי ף כ םו לו ץ יחשוב לא .פי  על שוקד כשהוא לו ע
מת שי :שכלו יחייב אשר לסי האמת ,ומכקש מקי ל ש מ  ו

ם ת נ מו  פניו נגד רעה כי אומר שאני הזה הסילוסוך ר״ל .א
א הו  אמונתם ששרש בעכור 'הוא העמים, המון מכל יותר גרוע ו
דע באמרם ,ולענה ראש סרה. שיש ה'י כ  ,בעליון דעה ויש אל אי
ן :ירע ולא ייעיב לא ובכן מי א שי ת ו מו ד ק ם ב ל עו א ה ל  ו

ה א ר ה י הי ם ש ל עו ר ה ד ע ד נ א ע ר ב  ענין הנה .כצץ ,שנ
 כמציאות מאמינים• שאינם הא׳ .אופנים בשני הוא הקדמות
 האלהות, הס הגלגלים ר״ל העולם אומרים אך ,עיקר השם-כל

 .אלוה היה לא נברא היה שאילו ,בהכרח קדמון העולם וככן
הב׳  העולם שגם אומרים אך אלוה כמציאות המאמינים הם ו

, קדמון הו מו  העולם ברא שהש״י שיאמין לו נראה ואין כ
ה, שלא אחר  נברא שהעולם אומרים הדת בעלי שאנחנו כמו הי

 אותו ברא לא למה כי ,שנה תקכ״ע אלפים חמשת כמו זה
אומרים הזאת הקלושה המענה ומחמת ,הזה הזמן קידם

שהעולם
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 המובן על לא העברה דרך על הוא ,בורא יתברך האלהים יקראו ואם ;יסור ילא

 העלול סר ולא ,ועלתו סבתו שהוא ,ויוצר בורא באמרו רוצה הוא אך ,מהמלה
ה, העלול בכה העלה תהיה אם העלה/ עם  בפעל> העלול בפעל תהיה ואם בכ

תו. שהוא בעוד בפעל ועלולו בפעל עלה יתברך והבורא  יתרהקו אם אך על
 בדרך אלא האלהית הידיעה אל הגיעו שלא מפני ,אותם להאשים אין הזה הרוחק
 התורה לבעלי יאמר באמת מהם והמורה .הקשתם אליו שהביאה ממה וזה , הקשה

 אומר אני אך ,מכחישה אינני האלהית זאת חכמתכם ,העם אל סקראט שאמר כמו
שית בחכמה חכם אני אמנם ,יודעה שאינני קרבו אשר כפי ההנריים אלה אך .אנו

רחקו
ל ה קו ד הו י

 ככר ככאן שזכר מה ורוב ,וכו׳ שתהיה תורה איזו
א: כמקום זכרונו קדם א ההו ל ל בן ע מו ה ה ל מ ה  .מ

 שכתב הראב״ע כדעת לא אשר ,מאין יש על המורה
 זו מלה הוראת שאין התורה על ביאורו בראשית
ם :לכך תיומדת ה א י ה ה ת ל ע ה ה כ  כדבר וכו׳. ב
 בשעל עלה כשתהיה באמרו ס״ע שרק בראשון המורה

,בהכררז בשעל העלה במציאות נמצא עלולה יהיה  
 מציאות מתחייב יהיה בפעל פועל השועל כשתקרא וכן

 אינו הבית שיבנה קודם הבונה כי בהכרח, פעלו
 הוא אז וכשיבנה ,בכח בונה הוא אבל בפעל בונה
 שיבנה קודם ההוא הבית שחמר כמו בפעל, בונה
 ויתחייב בשעל נבנה הוא אז וכשיבנה ,בכח בית הוא

ת או ד ואמרו .ע״כ ,בהכרח אז נבנה דבר ^י ו ע  ב
א תו שהו ל  כקדמותו קדמון שהעולם אמר כאילו .ע

ך :היותו סר לא אשר יהב׳ ם א קו א ח ר ת  .וכו׳ י
 ודבריו .דבר מוצא מן נראה שהיה מה אחור משיב

 י״ד סימן בחמישי אמרו עם אחת בששה מכוונים
 שהיה כמו האנושית בחכמה יתרון להם שיש אמת
 למה התנצלות להם ויש ,וכו׳ הראשון סקרא״ס אומר

 ,עכ״ס ינוצלו אבל נאמר ושם וכו׳, להקשיהם שנצערכו
 הקשיהס ממופשם שמעע מה על שבח להם ונתן

ם, ומאסו השכליים הנמוסיס ועשו הטוב וטוני ל ש  ה
 מה קבול להם יחוייב שלא אחר ,מעולים עכ״פ וסם

אשר והקבלה העדות קבול לנו יחוייב ואנחנו ,שאצלנו
היא

נחמד אוצר
 :יסור ולא לנצח ויהיה עולמים מעולמי והיה סר לא שהעולם

אם או ו קר  :העולם נורא ה׳ אה קורא אם <ה0 הפילוסוף .י
א ל הו ה דרך ע ר כ ע  לומר ,מענו דמיון צד על כלומר .ה

א :משפיעו והוא האלהים ע״י מהקיים שהעולם ל ל ן ע ג ו ם  ה
ה ל מ ה  אסר שנראו שר׳ל ,נורא מלה הורה אשר כפי לא .מ

ה אך :היה שלא ע רו רו מ א א ג ר ר בו צ כו׳ ויו  כוונסו .ו
ה מ  וקיומו העולם סכת שהוא היינו ,נורא ה׳ את שקורא נ

 שהעולם כזה מתכוון והוא ,העולם קיום יה׳ ידו שעל ,ועילתו
ה׳ ככודו עצם אחר נמשך מהחיינ י  ,ממנו נפרד ממנו,ואינו ו

 שאמר וזה .אותו המשכיל מן לעולם נפרד המושכל שאין כמו
א ל , סר ו ל ו ל ע לם, ר״ל ה ם העו , ע ה ל ע ש״י, שהוא ה  ה
 נקרא שהפועל ,ופעול פועל כמו הוא ועלול עלה ששם ודע
 הנדל יש כי שחשכו ויש .פעול נקרא הפעולה והמקכל עלה

 אם כי ,ופעול פועל אמרך וכין ועלול עלה אמרך כין רכ
 עם כמציאות תמיד הפעול שיהיה יתחייכ לא פועל תאמר

על, אי ראוכן תאמר כאילו הפו ס כזמן קודם היה הננ  להני
 כשיקדם אלא פועל הפועל היות ענין יצויר לא וגם ,שננה
 שהעלול ממנו המוכן ,סכה או עלה נאמרך ואמנם ,לפעלו

חד תמיד נמצאו והמסוככ  הדתות כעלי כרחו זה וכעכור ,ני
ה או עלה שהשי״ת מלומר העולם כחדוש המאמינים  לכל הנ

 ולא החכר וז״ש .ונורא פועל בשם אותו קראו רק ,העולמות
ם :העלול עם העלה סר ה א הי ח ת ל ע ח ה נ כו׳ ב  הנה .ו

א ס״ט כפ׳ המורה ח׳  ושם עלה שם כין הבדל שאין כתכ מ
 .בפעל פועל או עלה ובין ,נכח פועל או עלה בין רק ,פועל

 ,הכית בונה שהוא עד בפעל פועל יקרא לא שהכנאי כמו כי
 רק ,בונה ר״ל פועל נקרא אינו אותו שיכנה קודם ואולם

והעצים האכנים כן וכמו ,הבנין על כח בו שיש כלומר ,בכח
 צורת לקבל כח בהם שיש ,בכח כית נקראים הבית שמהם

 קודם הפועל ואין עמו נמצא הפעול אז הנה ,הבית כשבונה והיינו בפעל פועל לומר וכשנרצה ,ההוא הבנאי מן הבית
א :וכו׳ נכח העלה אם החבר שאמר וזה .בזמן לעלולה שתקדם אפשר בכח שהעלה ועלול, עלה במלת יובן וכן .לו ר בו ה  ו

כו׳ ‘בפעל על'ד, יתברך ן .ו  הנס מחודש העולם אילו עוענים שהם ,שבלבם והעקמימות הכופרים נטיית מקום באר ^
 .העולם שהוא העלול על נאמר היה ואז ,וזננן זמן בכל לחדשו יכול שהיה כלומר ,בכח לעולם עלה הש״י היה שנברא קודם
ח עלול כ  תמיד כן גם העולם שהוא עלולו ונתחייב ,עולמים מעולמי היה וכך ,בפעל עלה תמיד הוא יתברך הבורא אבל .נ
ד :בפעל עו א ב הו הו ש ל  למו כסל דרכם זה . לעולם הפסק אין כך ,העלה שהוא יתברך לו הפסק שאין כמו כלומר .ע

קו אם אך :שכלם עיני למראית לשפוט ח ר ת םS אין :האמת מקו הזה המרחק הפילוסופים אלו .י שי א ם ה ת כו׳ או  i ו
טו ,באפלה העור ימשש כאשר בעיונם ימששו ולכן מאבותיהם אמת דת נחלו שלא מפני והוא  יהיס אשר אל באמונתם וי
ה : הקשתם רוח שמה ז ה ו מ ה מ א בי ה ם אל׳יו ש ת ש ק ה :מחודש בלתי שהעולם להאמין הקשתם פרי וזה ר׳ל . ה ר מו ה  ו
ת מהם מ א ה, הכחשה תורתנו מכחיש אינו הוא אף ,הפילוסופים מן באמת והמודה . ב ר מו  הקשתם שאין בנפשו יודע הי ג
מר : בעלמא סברא אך מוחלט מופת א ה לבעל׳י י ר תו מו : האמונה עיקרי ובשאר העולס בחדוש המאמינים .ה ר כ מ א  ש

י אך :הקדמונים יון מפילוסופי אחד .סקראט ר אנ מ ני או נ אי ה ש ע ד י אך :מאבותי אותה קבלתי לא ר״ל .יו ם אנ כ  ח
ה מ כ ח ת ב שיי  החבר כתב מזה ועוד .האנושי העיון אתר נוטה שאהיה הוא בדין מקובלת דת לי שאין מאחר ר״ל . אנו
ם י״ד סימן ה׳ במאמר סיי כ ,כראיה היא אשר והקבלה העדות קבול לנו יחויב ואנחנו ז״ל, שם ו ה אך :ע׳ ל ם א ריי הג  .ה

ם שהם במה הפילוסופים טל יתרון להם סיש פיות ע& פי :והשגחתו אלהי וביכולת העולם נחדוש מאמיני שר כ . א ׳ ט סו ו נ
שנתר,יט
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̂׳א ,לא ואם ,י־חקו  אלילים עובדי והיו ,אלינו קרובים יותר וסיעתו ירבעם הנה) (נ
 צורך שהביאם ממה מעט אלא המצות, ושאר שבת שומרי נטולים ישראל יהם

 שאמרנו במו ,ממצרים המוציאם ישראל באלהי מודים והם ,עליהם לעבור ההנהנח
 ביון אך ,הצורות בהרחקת אלא מעלה עליהם לאלה ואין ,במדבר הענל כעושי
 רוב שנותם זולת ,נמצא שאיננו במקום האלהי הענין ובקשו הבוונה מקום שהטו

:מאד עד רחקו כבר ,השמעיות המצות
ך ו*יגדולח. הבדלה אחאב סיעת ובין ירבעם סיעת בין שנבדיל צריך הכוזרי אמר י

יהודה קול ר צ ד או מ ח נ
ם :אמרים מצדדים רחקו כך זה מצד שנהקרכו א א ו  ואס .ל

את ה :אלינו קרוכים והם האמת מן נתרמקו שלא לדו; נ נ  ה
ם רבע תו י ע סי  יותר עדיין ,הרכה הכתוב אותם שגינה .ו
היו :מהם אלינו קרובים די ו ב ם עו לי  שהיו אע״ס .אלי
ם :ירבעם שהקים הזהכ עגלי עובדים ה אל ו שר  כל עם .י

 פנות שהם והשבת המילה שומרים והיו ,הדת מן יצאו לא זה
א : אותם שומרים שהיו המצות שאר עם ,בדת נדולות ל  א

 הראיה מצות כמו ,המצות מן מעע רק עברו לא .סעט
 :בביהמ״ק התלויות המצות שאר וכן ,לרגל טלו שלא והשמחה

ה מ ם מ א בי ה ה צורך ש ג ה נ ה ר ה ם לעבו ה לי  מיראת כי .ע
 ,הקדוש הבית אל לעלות שלא עצה עשה מלכותו אבוד

ם :בכתוב כמפורש ה ם ו די הי מו ל א אל ב ר ש  תאמר ושמא .י
 נשארה מעלה איזו הזהב עגלי והם אלילים שעבדו מאחר הלא
 הענין אין .כולה התורה בכל כופר בע״א המודה והרי ,(הס

 וכמ״ש ,ממצרים המוציאה ישראל גאלהי מודים היו כי ,ק
ען גו׳ לכם רב ויאמר זהב עגלי שני ויעש המלך זיו  הנה ו

ם, מארן העלוך ישראל.אשר אלהיך  בה׳ שהאמינו הרי מצרי
ה היו לא ההם והעגלים ,ממצלים אותם המוציא ת ב  ,זרה ע

 בדבריו שמפורש ,במדבר העגל שהיה ענין אותו על היו דק
מן א׳ במאמר ן :ע״ש ,צ״ד סי אי ה ו ל א ם ל ח לי ח ע ל ע  .מ

 :ירבעם בימי עגלים עובדי על מעלה להגריים אין ד״ל
א ל ת א ק ח ר ה ת ב רו צו  עצמם הפסילים עובדים שאינן ר״ל .ה
טו י :ירבעם סיעת עשו כאשר ה ם ש קו ה מ נ ו כו  הנכונה .ה

ם :ה׳ כעבודת קו מ ו ב נ אי אbנ ש  וירושלים א״י בזולת . צ
ת : הקודש עיר ל ו ם ז ת ב שנו ת רו צו מ ת ה ו עי מ ש  מלבד .ה

 מפי שמענו שכך מצד עלינו חובה שהן המצות רוב ששינו
 בחלב ובשר השעענז כמו ,אותם משיג השכל ואץ עליון
 ,אדם גני אצל המפורסמים הענינים אך «ודומיהם וחזיר
ס אב וכזות והגזלה והגניבה דמים שפיכת כמו רעות שהם א  ו

 לא שאילו חז׳ל אמרו ועליהם השכליות, מצות נקראים הם
 ,אותם מקיימים שהם אף ואלו ,להכתב הס ראויים נכתבו
 המדיני הקבון להשלים רק ה׳ מצות מחמת מקיימים אינם
 ,בתליה הגנב דנים שנראה כמו ,מפניהם הארץ תשחת ולא
 דם שופכים המדינה תקון מצד רק העון חומר מצד זה ואין

: התורה p מאד רחוקים הם ומעתה ,ככתוב שלא
T ר מ רי א כוז ך ה ל צרי די ב . שנ כו׳  העריך שהחבר לסי ו

רבעם, סיעת בערך ההגריים דה  שהם ואיך י
גרועים

ם :ע״כ ,כראיה היא א א ו  : P איננו ואס ר״ל .ל
ר ת ו ם י בי רו ו ק נ לי  בידס חורה גובי רוב כי וכו׳. א
 קורבחס כפי כי איננה הזאח הקורבה ועכ״ז נשמרו

 הרסקתס היהה וקבלחם החורייס השרשים בידיפח
ב. לא דרך אל בנסוחס רבה  רמוקים והיוחס סו
 מלכים ג׳ חלק) ששנינו(פרק ממה הוא סשוס ממנו

 ובפ״ק . ומנשה אחאב ירבעם ,לעוה״ב הלק להם אין
 בכלל הרבים אח המחטיא ירבעם הוזכר דר״ה

 כלה וגיהנס דורוח לדורי בו ונדונים לגיהנס היורדים
היו :כלים אינם והס י ו ד ב ו א ע ״ ם ע ה ל ו א ר ש  י
א ;וכו׳ ישראל היו עע״א היוחם שעם ר״ל .וכו׳ ל  א

ט ע  צורך שהביאם ממה מועטים מדברים חוץ .וכו' מ
ם. לעבור ההנהגה ה  עשה לאשר שרמז ונראה עלי
ם ישוב פן ירא כאשר מלכוחו הנהגת לצורך ירבעם ע  ה

 ויאמר י״ב) (מ״א הכחוב כספור ,דוד בית מלכות אל
 יעלה אם דוד לביח הממלכה חשוב עתה בלבו ירבעם

 המלך ויועץ נגו' ה׳ בבית זבחים לעשות הזה העם
 דברי אצלי חסוהין וכמה .וגו׳ זהב עגלי שני ויעש

 היז כי אמרו שאחרי י״ב) (שם מלכים בפירוש הרי״א
 ובועז יכין העמודים שני דוגמת ירבעם עגלי שני

 שבט ושלמה דוד לזכר האולם בפתח שלמה עשה אשר
ת, את בי  בשט הוא גם לעשות התנשא לעומתו כי ה

 משבט הוא באשר ,למלכותו וסימן זכר הללו העגלים
 פי ונטל וגו׳, לו הדר שורו בכור עליו שנאמר יוסף
 להרחיק מאד הפצירו ואחרי ,וכו' ומנשה אפרים שנים

 ויהי אמרו ולבאר ,ע״א צד שוס ההוא הפעל מן
 אח״כ שנעשה מה ספור שהוא למטאח הזה הדבר

 כעגל ענינם ושאין ,עשייתם בכוונת לא הזמן בהמשך
ה עצמו שזה ואחשוב ז״ל כתב ,מדבר  החבר דעת הי
שהביאם מעט אלא אלכוזר למלך שאמר במה  ממה.
הס ,עליהם לעבור ההנהגה צורך  באלהי מודים ו

 ידעתי לא ואנכי .ע״כ ,מצרים מארץ המוציאה ישראל
 ובנמשכח עצמה ההיא בפסקא מראות עיניו כהו איך
המה מדבר ועגלי ירבעם עגלי לעלות במאזנים כי לה

 הן ,אצלו נסקרו אחת בסקירה ושניהם יחד, מהבל
 בראשח ולכאן לכאן העולה מדבר עגל בהתנצלות חבר של דעתו ממט נעלמה ואיך להתנצלות. והן לגנות
 החבר לשון על עין שימת אס כי זה אין .ישראל לאלהי רק הכונה אין כי משם לו יצא אשר ,צ״ה סימן

המתאחר, הקודם צרוף בלתי לפניו המוצב ו : יעשה לא וכן ו מ ו כ נ ר מ א שי ש עו ל ב ג ע ר. ה ב ד מ  בראשון ב
אין :צ״ז סי׳ . ו ה ל א ת :הנזכרות האומות ל ק ח ר ה ת ב רו צו , שט ולא י״א סי׳ כאמרו .ה כו'  ירבעם אמנם ו

טו :בעשייתם התעסקו וסיעתו ה ת :י״א כבסימן זולתט .ש ל ם זו ת ו ט ג״כ ששנו מה מלבד .וכו׳ שג ; ו
ר ב קו כ ח ד ר ד ע א ה קרובו וכפי ,מהם קרוב יותר ירבעם ונמצא .מ :דברנו כאשר ריחוקו הי

ד ך י י ר ל צ י ד ב נ ן ש ת כי ע ם סי ע ב ר . י ט׳ קרבתם שכפי לאמר בקודמת וסיעתו ירבעם שהוזכר לפי ו
רסקו



לב הכוזרירבי;ני מאמרספר
 האלהים הוא ה׳ אם אליהו אמר וכן לגמרי, ע״ז עובדי הם הבעל עובדי כי

 אוכל היה איך החכמים מסופקים היו ובהם ,אחריו לכו הבעל ואם אהריו לכו
 דבר לא אליהו וגם , ירבעם בסיעת כזה אמרו ולא ,אחאב מסעודת יהושפט
 לה' ירבעם סיעת כי ,צבאות אלהי לה'. קנאתי קנא אמר כאשר העגלים בעבודת

 ונביאי ,ה׳ נביאי היו מהנביאים להם שהיה ומה ,כל.מעשיהם היו ישראל אלהי
 ,אחאב מעשה את למחות נמשי בן יהוא קם וכבר .הבעל נביאי היו) (כ״א אחאב

 הרבה, יעבדנו יהוא מעט הבעל עבד אחאב באמרו ההיא, ההשתדלה ׳השתדל
ירבעם וסיעת ,הראשון העגל ועושי .בעגלים יד שלח ולא הבעל, זכר שמחה עד

ובעלי
ה ק<ל. ד הו י

 פובדי בענין עסקיו על להתנרר המלך לצה ,דמקו
 חו ,וסיעתו לירבעס שוה משפכים חרק אס הבעל,

 שלא פנים מכמה שפוס ויש&וס .בגדר יתחלפו אס
ה ראי  ישראל משובה נפשה צדקה •וכי ,זה כראי ז

 גזרה ואם הבעל, עובדי מבגידת וסיעתו •ירבעם
 ,בקודמת כמוזכר לעוה״ב תלק להם שאין לשניהם שוה
כן :העונשים במשפש יש מדרגות מדרגות מ״מ  ו

ר מ הו א לי  ההולך כל כי נראה שמדבריו .וכו׳ א
 לא וכזאת ,כלל אלוה לו שאין כמי דומה הבעל תחר

ם :וסיעתו בירבעס נאמר ה ב ו ו ם הי קי פ סו  .וכו' מ
א :ד') לחולין(דף פ״ק ל רו ו מ ה א כו/ כז  היא נפלאת ו

 לא כן על כי לומר אפשר שהרי ,ראיה זו מה בעיני
 בכתוב מצינו שלא מפני ירבעם בסיעת כזה אמר

 שכתוב למה כוון אולי .ישראל מחשובי עמו שיאכלו
 אתי בואה האלהיס איש אל המלך וידבר י״ג) <מ״א

 האלהים איש ויאמר ,מתת לך ואתנה וסעדה הביתה
 עמך אבא לא ביתך מצי את לי תתן אס המלך אל

 צוה כי הזה במקום מיס אשתה ולא לחם אוכל ולא
 מים תשהה ולא לחם תאכל לא לאמר ה' בדבר אותי

 אכלו מניעת תלה הנה .הלכת אשר בדרך תשוב ולא
 שיאסר לא ,בשליחותו הולך עודנו ההוא במקום עמו

 הגמרא לבעל לו היה וא״כ ,אחרה פעם עמו לאכול
ם ליהושפס בכתובי המוקדם בזה שאלתו לפאול  ע

 :שזכרנו כמו ביניהם שהיה המדרגה חלוף לולא אחאב,
ר ש א ר נ מ א א תי קנ א נ  יורה .י״נו) וכו׳(במ״א ק

 נאמרו הבעל עובדי על כי ההוא הספור המשך
ם, עתו: ירבעם עגלי על לא הדברי סי ת כי ו ע  סי

ם ע ב ר ה׳ י הי ל ל ל א א ר ש ו י ל הי ם כ ה שי ע  .מ
 א׳ (מלכים אהאב על הכתוב העיד זה ובהפך

 להכעיס אחאב ויוסף האשרה אח אחאב ויעש י׳׳ז)
 .לפניו היו אשר ישראל מלכי מכל ישראל אלהי ה׳ את
פ׳ א״ר זה ופל חנן(  דלתות על שכתב ק״ב:) דף חלק יו

 יהיה לא לפיכך ישראל, אלהי בה׳ כפר אחאב שומרון
ה :ישראל באלהי חלק לו מ ו ו הי ם ש ה ם ל אי בי הנ  מ

. כו׳  סיעת אצל הבעל נביאי זכרון מצינו לא כי ו
ר :אחאב אצל מצאנום כאשר •ירבעם ב כ ם ו א ק הו  י

שי :י׳) עליו(מ״ב כמסופר .וכו׳ עו ל ו ג ע שון ה א ר  ה
בקודמת: החבר שזכר כמו ׳

לצורך

ר צ ד או מ ח נ
ס‘משיטת גרועים ט רג  כיעת אף שהלא לטמון הכוזרי חזר ,י
 עובדי שהם אמאב סיעת והיו הגריעות בתכנית היו לא ירבעם
ה :הרבה מהם גרועים הבעל ל ד ב ה ה ל דו  הבדלה ר״ל .ג
לגמרי, זרה עבודה עובדי הם הבעל עובדי כי ,האמונה בעצם
 עובדים היו הבעל שעובדי הקדמונים הננכרשים אמרו וכבר

 ואין האלוה הוא שהשמש אומרים והיו האש ויסוד השמש
כן : מלבדו ר ו ס הו א לי ם א כו'(מלכי א ה׳ אם י״ח) א׳ ו  הו

ם הי אל כו ה  בבעל ולהאמין בה׳ שלהאמין מבואר .אחריו ל
 אפשר אי בבעל והמאמינים יהד יקובצו ולא הפכים שני הם

ם :בה׳ שיאמינו בה ו ו ם הי קי פ ם מסו מי כ ח כו׳ ה  בפ״ק .ו
לין(דף חו ) ד :  לאכול מותר לע׳ז מומר ישראל ענן רב אמר' ד׳

 מסעודת שנהנה יהודה מלך ביהושפט מצינו שכן ,משחיטתו
א :אחאב ל רו ו מ ת א ע סי ב ה,  מצאני לא כלומר .ירבעם בז

 לעבודה מומרים ירבעם לסיעת החכמים או הכתובים שיקראו
 לחכמים הוקשה שלא■ שר׳ל הבין יהודה קול בעל והרב .זרה
 שאכלו מצאנו איה תמה וע״כ , ירבעם סיעת עם אכלו איך
.י״ג .א׳ במלכים למ״ש שנתכוון ותירן .העם מחשובי עמו

 לא ביתך חצי את לי תתן אס המלך אל האלהיס איש ויאמר
 נוה כי הזה במקום מים אשתה ולא לחם אוכל ולא ממך אבא
 ולא מים תשתה ולא לחס תאכל לא לאמר ה׳ בדבר אותי

 הזה במקום אכנו מניעת תלה הנה .הלכת אשר בדרך חשוב
 וא״כ ,אחרת כשעם כן שיאשר לא ,בשליחותו היותו בעבור

 ובאמת .דיהושפט ממעשה המוקדם בזה לשאול לגמרא היה
 שנאמר ממה רק הקשו לא בגמרא שהרי ,ראיה זה שאין

 ויסיתהו אתו אשר ולאנשים לרוב ובקר צאן אחאב לו ויזבח
ח) (דה״ב גלעד רמות לעלות  אכל איך להם הוקשה וע״ז ,י׳

 בירבעם הנזכר בנביא ואולם .לע״ז מומר משחיטת .יהושפט
מי לא הרי  כזה במקום מיס אשתה ולא לחם אוכל לא רק א

גו׳ צוה ה׳ כי  היה לא דבלא׳ה אפשר מזבחו לאכול ואולם ,ו
 הנאמר על כן גם עצמו וסמך ,שפירשתי כמו והנכון־ .אוכל
ס אח״כ כו׳ אליהו וג א ;ו תי קנ א ה׳ קנ ת אנ^הי ל או ב  כי צ
א עזבו תך(מ״  להרוג אליהו שנוה אחר נאמר וזה .י״ט) ברי

 ענין על ואליהו נביא שום שקנא מצאנו ולא ,הבעל נביאי
 מסתמא כי הכוזרי סובר ואולי העגלים.. ועבודה ירבעם
 פנחס כי הז״ל כדעת יסבור או ,אשאב קודם התנבא אליהו

 ולא ,שאחריו ישראל מלכי וכל ירבעם בזמן והיה אליהו זה
ה :עגלים לעבודת שקנא מצינו מ ה ו הי  מהנביאיוש להם ש

אי היו בי  שיזכיר מהכתוב מקו.ס בשום מצאנו לא כי .ה; נ
ל: נביאי שמזכיר כמו העגלים נביאי ע ב אי ה בי נ ב ו א ה  א

ל נבי>ןי היו ע ב  ישראל מלו אל אלישע ויאמר וכמ׳ש .ה
ב נביאי ואל אביך נביאי אל לך ולך לי מה מ׳ מך( א :ד׳) א הו  י
שי בן מ  בפקודת הנביאים מבני אחד משחו אשר ישראל מלך .נ

רו :ט') (שם אלישע מ א ב ב א ה  כל לקבן כדי והיה ,וכו׳ א
) כנזכר(שם ,הארן מן זכרם למחות איש מהם ימלט ולא יחד כהניו וכל הנעל נביאי שי :י׳ עו ל ו עג שון ה א ר ת ה ע סי ירבעש ו

ו;ו' .

ת ע סי ם ו ע ב ר וכו׳ י



uהכוזרירביעי מאמרספר
 עם. אך ,יישראל לאלהי רק כלם) {<״א מכרוגים היו לא מיכה ופסל הבמות ובעלי

 הוא אכל ,לתאוה או לצורך אהותו את שנושא כמי מיתה, עושיה שחייבין עבירה
 שאוכל מישראל כאחד או ,האלהים בהם צוה כאשר הנשואים מצות כל מקיים

 מתנא^ וזולתו הנשה) וניד (נ״א הדם ומן בשחיטה נזהר הוא אבל החזיר לשר
:בו) (נ״א צווה כאשר המאכלים

 יצאנו וכבר .ספק בו אצלי ואין ספק מקום על העירות הנה החבר אמר
 מהשמש בדמיון באור לך ואוסיף .אליו שנשוב וצריך ,במדות מעניננו

 ואשר ,אותה המקבלים הגשמים יחסי) (נ״א "מערכות מתחלפים אך ,אחד שהוא
 והאויר הדמיון על והשוהם הפנינים ,מכלם) (נ״א יותר שלם קבול אורה יקבל
אור הקלליים והשטחים הזכות באבנים ויקרא נוקב, אור בזה ויקרא ,והמים הצח

בהיר
יהודה קול

ך ר צו  I להכעיס באלהיו כמורד לא .וכו׳ ל
ת הנה טן רו עי כו/ ה נ/ יסמל פנים לשני ו או הני

 שתי פל ספקך שעוררת מה שיאמר אם
 מונס שאתה הגדלות כמה בסדר הנזכרות הכתות
הס  תשוכס להספיק כידי אין ,בכתוג הנראה מן בעי

 המדרש בבית רגלי ואת ידי את מצאתי לא כי ,עליו
אין וז״א ,מוחלנו מאמר אודותיו על לגזור י ו ל צ  א

ק בו פ  אני וצריך ,ססקך התרה ספוק כדי ר״ל ,ס
 לא בדברי אצדק לא פן לפי ידי ותשק אצלו לעמוד
הלה. דומיה לי אמרתי כן על בשפכוי אזכה  או ת

 ואין הוא פשוע והלא זה על בספק הכניסך מי שיאמר
 בזכרי מללו ברור שפתי שהרי ,ספק שוס אצלי בו

 הבעל עובדי שמות את נשאתי ולא לבד וסיעתו ירבעם
 צריו אמור כאמרך אלי תזעק מה כן ואם ,שפתי על

 גזרתי לא כי ועומדים הם מובדלים והלא וכו׳ שנבדיל
ה היה וסיעתו אחאב זכרתי שלא ומה ,שתופס על  ז

̂ צד מכל מעשיו כל את הרע כי על אצלי לפשיפותו
 בחפאת לכתו הנקל ויהי פ״ז) (מ״א הכתוב וכמאמר
חנן(פרק וא״ר ,נבס בן ירבעם  שעשה קלות חלק) יו
 הכתוב חלה מה ומפני ,ירבעם שעשה כחמורות אמאב

ד :לקלקלה תחלה היה שהוא מפני בירבעס ב כ  ו
ו אנ צ ו י נ נ י נ ע ת מ ו ד מ בסי׳ לדעת הראית .וכו׳ ב

 הצורות תכונות אצלו כולל הוא מדות שם כי ג׳
 כמבואר שונים בפנים לנביאים הנראות הרוחניות

 מהמפורש היז הבורא שמות על ג״כ ויורה ,שמה
 הצורות אל כאן שטון והקרוב .ב׳ סי׳ בשני כמבואר

 ואילו ד׳ מסימן והנה .ג׳ סימן המוזכרות הרוחניות
 שממנו מה ועתה ,המלך הפסיקו כי לנגדו הדרך ירע

ף :יתנועע אליו התנועע סי או ך ו א ל ן ד1בי ו מי ד  ב
ש מ ש ה  אשר דמיון ידי על ביאור להוסיף הכונה .מ

 להורות ממנו הדמיון שלוקח וכמו השמש, מן ילקח
ת :ג׳ בסי׳ ביאורו שכוון מה ג״כ כו ר ע ם מ מי ש ג .ה

 מוכנים היותם לענין השמש אל ויחסם ערכם כפי ר״ל ,אחרת) בנוסחא שהוא (כמו הגשמים יחסי ר״ל
ר :פחות או יתר כשלימות אורו קבלת אל בספיריותם ב או ק ו  בתוך ובוקע פולח כמו מפלש להיותו .נ

ם :אותו המקבל הספיריי העצם חי ט ש ה ם ו י לי ל ק  אין כי ,שפחיס ואמר .ומלופש זך קלל נחשת כעין .ה
 בשסחים הוא בהיר רק ,הנזכרים ודומיהם וכשוהם כפנינים בפנימיותם אור נראה לא ועתה , ספיריוח להם

מתחלף׳ האלהיס ההשגה ואור ,לפנינו מונחים מזה למעלה זה פקבליס מיני ארבעה והנה .החיצוניים ההם
בהם

נחמד אוצר
כו'  ובעלי ירבעם חבורה וכן במדבר שעשו העגל ר״ל .ו

 באל לכפור גמורות ע׳ז היו לא .כולם ,מיכה ופסל כבמות
 להמשיך שבורים היו אך ,משה תורת ולעזוב ממצרים המוציאם

י ישראל אלהי כח עליהם  וזביהה הקערה ע״י ההוא, הפסל ע׳
 עשה אם אדם בידי מיתה עליה שחייבין עכירה והיא ,אליו

 ,ורביה פריה מצות לקיים .לצורך :ובהתראה במזיד זה
 עושי דמיון וזה ,המצוה מקיים אחותו בנשיאת שגם לצסבור

 במאמר כנזכר ,בזה און פעלו לא כי שחשבו ,במדבר העגל
ה או :צ״ז סימן א׳ או ח  שעיקר ,ירבעם עגלי דמיון וזה .ל

 וחתבעל לרגל העם יעלו שלא בכדי עצמו לכבוד היתה כוונתו
תו: תו מלכו ל ו ז אי ו תנ ם מ לי כ א מ  : והחלג העריפות כמו .ה

ה נא׳&ר  בבשר שינהוג הכשר היהודי נצעוה כאשר .בו צוו
■ הנאכלים חיים בעלי ושאר הכשב או השור '

ה נ ת ה רו עי ל ה ם ע ק מקו צלי ואין־ ספ .ק6ם בו א
 ירבעם סיעת בין צייך'שנבדיל שאמרת זה כלומר

ב, וסיעת א ח  כמסהפק ואהה בעיניך חדוש הדבר, וכאילו א
 : שאמרת כמו בודאי הוא וכך אצלי ספק שאין מה ושואל,

אנו ובבר צ ו י נ נ י נ ע ת מ דו מ  ומשם ג׳ בסי׳ הנזכר הוא .ב
 שמודה עליו וטען בדבריו נכנס והכוזרי ,ז' סימן סוף פד

 ומעתה ,לענין מענין ונתגלגל ,עליו השיב והחבר ,בחוזים
 הגלותו ענין ואיך ,יתברך במדותיו דבריו להשלים חוזר הוא

ע אורו ואיך השמש מן משלו שאת והוסיף .לנביאיו  אל מגי
א : הגשמים דברים כל הו ד ש ח ם אך א פי ל ח ת ת מ כו ר ע  מ

ם מי ש ם תג לי ב ק מ  כסי בהם האור ישתנה השמש אור .ה
ח פרך ם ;ההם הגשמים נ ״ני פנ ם ה ה שו ה  אבנים מיני הם . ו

ר :והקריסטאל הדימאנט כמו ,שובות אוי ה ח ו צ  מבלי .ה
ה ויקרא :האדים עירוב ר בז ב או ק  וכמים באויר ר׳ל . נו
ב, אור נקרא ק  אל המים ודרך האויר דרך עובר שהאור נו
ע עובר האור והשוהה הפנינים וכן בזכוכית, כמו שני מבר  ד

ם :השני מעבר זנראה מביים בני א ת ב כו  מיני שאר .הז
ם :היטב וחלקות מלוטי׳זיח שהם טובות אבנים חי ט ש ה  ו

ם קלליי  באופן היטב אותם ללטוש שאפשר שטחים שאר . ה
ר :קלל נחשת מלשון והוא ,ובהירים חלקים שיהיו ר או הי  .ב
בחכמות כמבואר ,ממנו וחוזר מהם נכפל עליהם הנופל האור

המראות
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 אור בכללות הדברים ובכל ,נראה אור וזולתם ובארץ ובעצים ,הדמיון על בהיר
 והאור התבאר, כאשר אלהים, אמרנו כמו הוא הסתם והאור .מיוהד שם בלתי סתם

 השלם ובין בינו אשר ביהס מיוחד נודע) שם ה' (נ״א ה׳ ״שם כמו הוא הנוקב
 ,לאורו מקבלות זכות נפשותם אשר הנבואים לומר רצוני ,בארץ בריאותיו שבכל
 מוצא להם יש הנפשות ואלה .ובפנינים בשוהם השמש אור כעבור בהם יעבור

 אהר וזמן דור אחר דור והלב הסגולה ונמשכת . התבאר כאשר אדם מזרע ומחצב
 ונקרא .וזולתם ושרפים ועלים קליפות ההוא הלב זולת אדם בני המון ויצא ;זמן

 כלות אחרי אלהים שם הועתק באדם הדבקו ובעבור ,ה׳ בפרט הזה הלב אלוה
t מלא עולם על מלא שם נקרא רבותינו שאמרו וכמו ,אלהים ה' אל כראשית מעשה

שלמות ו
יהודה קול

 החל בגדול ,יקרא בשם ובלם ,קבולס בית כשי בהם
 ,סתם האור והוא כלה ובקטן ,המקב האור והוא
 .נראה ואור בהיר אור והם ,בתוך האמצעיים ושני

 יימס כי ,הקצוות בשני זולתי הנמשל ביאר לא אמנם
 ליתר סתם ואור שבסגולתנו, למעולים נוקב אור

 .האמצעיים האורים בשני כלל ביאר ולא ,האומות
 הקדושה מדרגות לכתות בהם שכוון■ סשק ואין

 מזיו ליהנות זה על יכוסו אכלו לשי איש כי שבישראל,'
 , החסידים כנגד בהיר אור שאמר ונראה שכינה.

ר :ההמון כנגד נראה ואור ש א ר כ א ב ת  סימן .ד
מו :א' ם כ ד ה׳ ש ח ו ס מי ח  על הכונה .וכו׳ בי

 א׳ סימן ענינו שקדם הנודע המיוחד הנכבד השם
. וסימן '  אשר והצירוף היחס מצד נוקב אור ונקרא ג

 ידי על אורו קבלת אל המזדמנים הנביאים ובין בינו
. סימן שהוזכרו המדות ׳  האבות-שיזכיר זה ובכלל ג
 מדעתי לא ה׳ ושמי אמרו בעיניך יקשה ואל .בסמוך

 כדרך החבר אצל יהיה ביאורו דרך אמנם כי ,להם
זה ידעו האבות כי סשק אין ,באמרו הראב״ע ביאור

לא ההאר הוא השם זי- רק ,העצם שם שהוא השם
. ידעו כו'  כילשעמים שמות, ש' שהקדים למה וכוון ו
 ומושתיס אותות והמחדש המהוה ענינו ויהיה תאר הוא

ם. עצומים  ביאורו שם שהרחיב מה והוא מפורסמי
 מעלתם הגיעה לא האבות הנה באמרו וארא פ' שם

 לשנות משה ^כול היה כן על וכו׳ כמפה בשם לדבקה
ש: , וכו׳ ר ע׳׳ בו ע ם י ה  ספיריית נפשם כי וכו׳. ב

 למלאת בה ומשלש עובר והאור ,לטוהר השמים כעצם
ה ת ה :גדותיה כל על א ל א ת ו שו פ נ ר וכו׳ ה ש א  כ

 ובמקומות וקט״ו וצ״ה מ״ז סי׳ בראשון .זיתבאר!*כו׳
א :זולתם צ ן וי מו י ה נ ם ב ד שהיה ר״ל .וכו׳ א

ועלים כקליפות החוצה ויוצא נדחה מותר במדרגת
א ; וזולתם אילן ושרשי ר ק ה ונ לו ב א ל  ר״ל .וכו׳ ה

 והפרי .הלב שהיא הנזכרת זו לסגולה המיוחד שהחצוה
ר :וכו׳ ה״א יו״ד שם והוא ה׳ נקרא ו ב ע ב קו ו ב ד  ה

ם ד א  הראב״ע הודיענו אשר הדעת היא הלא .וכו׳ ב
 עד הראשון מהפסוק כי ודע באמרו, בראשית פ׳

הנכבד השם כן ואחר אלהיס הכתוב הזכיר לעשות
והנורא

נחמד אוצר
ם :המראוש עצי ב ץ ו ר א ב  הגשמים שאר כל כלומר . ו
ר :שבעולם ה או א ר  נראה הוא אליו מגיע כשהוא ר״ל .נ

 בהיר אינו אבל ,לעין נראה הוח האור אוהו וע״י ,עליו
 שהם המקשיים השמחים כמו ממנו אורה ניצוצי ושולה

ל :מלוטשים כ ב ם ו ת הדברי לו ל כ  להזכיר כשנרצה כלומר .ב
ק שהוא נאמר העולם בכל השמש פעולת  :סתם האור הנו

ר או ה ם ו ת ס א ה מו הו רנו כ מ ם א הי ל  שאנו כשם כלומר . א
 כשנאמר כך ,בסתם עולם באי לכל אור נותן שהשמש אומרים

 העולם לכל המקיים הפשוט האלהי הכח על כוונתנו אלהים שם
ר :בכללו או ה ב ו ק ו  האור פעולת לבאר רוצים כשאנו ר׳ל .הנ

 קורים. אנו ולכך והשוהם, הפנינים אוהו מקבלים אשר כפי
א :נוקב אור אותו מו הו  אנו הזה ־ערך כפי .ה' שם כ

ה׳ אותו קורים ד :הוי״ה בשם י ח ו ס מי ח ם . בי  אותו מימדי
ם, מבחר אל אורו שופע אשר ההוא בערך ד א י' נ  והם ב

ת :זרח עליהם ה׳ כבוד אשר הנביאים לו ב ק רו מ או ר ל עבו  י
ם ה כו׳ ב  מעבר מאירות שנפשותם באופן ה׳ אור מקבלים .ו

 השופע ה׳ רוח מלבד בתוכם מתערב גשמי דבר ואין ,עבר אל
א : תמיד בהם צ ב מו צ ח מ ע ו ר  הראשון אדם ר״ל .אדם מז

 ובנים אמת זרע לו והם ,הזה השלמות על הוא גם שהיה
ם, עטרת נמלו כי ישקרו לא ה בי  סגולת הנקראים והם א

 ובמקומות וקט״ו וצ׳ה מ״ז סימן א׳ במאמר כמבואר ,האדם
ה :זולתם ל ו סג ב ה ל ה ר :האדם ענין עיקר כלומר . ו  דו
ר אחר כו׳ דו  ,אדם בני ורבו הדורות נמשכו כאשר ר׳׳ל .ו
 אדכ בני כל המון כמעט והם רבים אדם בני במין נוספו
 »5כ מדרגתם כסי והס ,הנביאים למדרגת הגיעו לא אשר

 יצו כלומר ,הנביאים שהם הפרי בערך ושרפים ועלים קליפות
 שהוא שהשרף כמו ,מזולתם הנביאים אל קרובים יותר שהם

 יותר והעלים ,העלים מן פריו אל קרוב יותר שבאילן המוהל
 ע״י הפרי שתצא יתברך חכמתו גזרה שכך וכמו ,הען מקליפת
 המון כל כך ,הפרי גידול יצוייר לא ומבלעדם ועלין קליפות

 הנביאים שהם ההיא הסגולה הוצאת אל צריכים אדם בני
א :הגדולים והחכמים קר ה ונ לו ב א ל ה ה  של האלהות .הז

 :אליהם כבודו דבקות מפני ביחוד נקרא ההיא הסגולה
ר בעבו קו ו ב ד אדם ה  השפל העולם מעשי בכל שאין ר״ל .ב

 :אדם מבני המובחר רק השלמות על ה' אור מקבל שיהא ענין
ק ת ע ם שם הו הי ל  הוי״ה שם נזכר לא לכך ר׳׳ל .וכו׳ א

ל : האדם שנברא טרם בראשית מעשי בכל ם ה׳ א הי ל  כי . א
 אחר רק ה׳ נזכר לא לעשות אלהיס ברא אשר עד מבראשית

 והארץ השמים הולדות אלה נאמר אדם נברא כאשר זה
עד שנקרא ומה ,ושמים ארן אלהים ה׳ עשוה ביום בהבראם

ה, לשם עכשיו נעתק אלהים כאן ״  אלהים אמר כאילו הוי
, בעבורו ונקרא באדם ביחוד עכשיו נדבקה הנבראים בכל ה׳ אור הכולל ׳ הפנינים דרך העובר השמש אור וכמו ה

והשוהם
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 הנרצח והענין .לו שקדם כל לב היה אשר באדם אם כי היה לא העולם ושלמות
ה/ ההכחשה תפול אך ,דעת לו שיש מי אותו יכחיש לא באלהים  שהנבואה מפני ב
 ידעתי לא ואמר פרעה הכהיש זה ועל ,בהמון שכן כל- ביחידים נכריה מופלאה

 על אותו והורה ,הנוקב מהאור שיובן מה מפורש ה׳ ממלת הבין כאילו ,ה׳ את
 אל רמז ;העברים אלהי לו לאמר והוסיף ,בם ויעבור אדם בבני אורו ידבק אלוה

 נוהג שם רואהו הנך אלהים אבל ̂ ובכבוד בנבואה עדים להם העידו אשר האבות
 איש ,זאת כל את אותך אלהים הודיע אחרי ליוסף פרעה אמר כאשר ,במצרים

מקומות ויראה לבדו השמש ראה אהד אדם היה אם כאשר ,בו אלהים רוח שר1̂
זריחתה

יהודה קול
. והנורא מו  שאמרו ז״ל קדמונינו דברי יקרו ומה ע

 מקבל כה היה לא כי מלא^ עולם על מלא שם נקרא
שה; זה כ: ה ת. לו שיש מי ע״ ע ם מאיזה ד  ע

 זר דגר .וכו׳ מופלאה שהנבואה מפני :שיהיה
 ואם סגולה ביחידי הנבואה ששמצא לסגול הוא וקשה

 t נביאים של רבה בהמון שתמצא כ״ש ,מועסים הם
 קדם וכבר .זולתם ובמקומות וי״א ג' סימן כמוזכר
 מדרגה אל עלה כלו הגוי גם כי פ״ז סימן בראשון

 הבין כאילו ר״ל .וכו' הבין כאילו :תורה במתן זו
 שיובן עצמו הענין וכו׳ ה״א ביו״ד ה' ממלח במפורש
 על ההוא המובן אוחו הורה וכאילו ,הנוקב מהאור

 ויפלש ויעבור אדם בבני אורו ידבק ,הוד נורא אלוה
 ממלת הבין כאילו יאמר או .כאמור ובקרבם בם

ם העידו אשר :וכו' שיובן מה המפורש השם ה  ל
ם העידו שהאבות ר״ל .וכו'  בענין מצרים לאנשי עדי

ם. הדבקה ההשגחה וכבוד הנבואה ה  כבוד או ב
 ודוגמת ובעבורם, להם שנעשו והמופתים האותות

 גאמרו כ' סי' בחמישי זו כונה על המצא הזה הלשון
ד, הוא אם למוד ומבקש סי  אם וכבוד אותות או ח

 ענין מפורסם היה וכבר .ע״כ ,וכו׳ נביא הוא
 וכמו .וזרעו יעקב ודבר הראשון פרעה עם אברהם

 מס לו וסמך באמרו ענינם פרסום על ג' סימן שזכר
 אלהי אליכם שלחני אבותיכם אלהי באמרו לזה שדומה

 בהמצא המפורסמים ,יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם
מס האלהי הענין ס .ע״כ ,תמיד ע  הספר בחתימת ג

 חקניו אביו על לסמוך הזהיר אבל באמרו כ״א סי'
 בהס דבקה אשר ויעקב יצחק אברהם באלהי להאמין

הם יחנו אלה והנה .וכו' השגחתו ה׳ כי ויצדקו עדי
 אמרו יתבאר או .בתוכם עבר הנוקב ואורו המיוחד

ם להם העידו אשר  העידו שהם ,ואהרן משה על ,עדי
ם האבות עניני להם ר: פרסומם לרוב ובכבוד בנבואה נאמנים עדי / הנךרואהו אלהים אבל כאמו ו כ  ו

ה סנ  שהרי ,שהונה כמו לבדו המיוחד השם ולא וכל מכל יתב' אלהותו הכחיש פרעה כי לומר לך שאין ה
: במצרים נוהג שם הוא כי אוהו רואה ׳הנך ׳ ס ר ו ש א . ראה אחד אדם היה אם כ כו'  יחידי דמה ו

 אבותינו שהיו כמו ,דבריהם לכל הפרעית השגההו ולדבקות אלהים למראות יזכו אשר קדש עם סגולת
 ותקופתו מוצאו מקומות ויודע השמש אה הרואה לאדם ,העברים אלהי באמרו זכרם שקדם הקדושים

 ואשנביס מלונות לו וקרע ,קצותס על תקופתו יראה אפר הרוחות לכוין יצלה בידו חפצו כן ועל ,ותהלוכותיו
 בכל שם יכנסו אשר ניצוציו מקוי אורה יכלו הבית יתמלא למען השמש נגד ליה פתיהן וכוין ,ביתו בחדרי

 יקבלו למען ונעיעותיי בזריעוהיו חפץ לכל ועת זמן ייחד ,וחקוהיו השמש במשפטי ידיעתו מצד ופן ,עת
/ ומגן שמש כי אלהיהס של באופיו היו יודעים הקדושים אבותינו כן והצליח. ועשה תועלתו,  מה יודעץ ה

 אל בתמים בלכתם הבנתם טוב מנעו ולא הנאש בבתי שקופים חלוטה להם ופתחו ,עושים והס מבקש הוא
סול ■

נחמד אוצר
ר : למעלה שזכר נסשוהם ש ה א ב הי ל ל קדם כ  כי .לו ש
 :חז״ל מדברי כידוע האדם בשביל רק נברא לא בכללו כעולם

ן י נ ע ה ה ו צ ר ם הנ הי ל א  אלהים מלת של הסירוש כי ר״ל .ב
א :שזכר צבד ש ל חי כ תו י ש טי או ת לו שי ע  וכל .ד

ס  בגבורתו עולם מושל בארן שופטים אלהים שיש מודים העמי
ל אך :!משפיעו פו ה ת ש ח כ ה . ה ה׳  ה' בדבקות מכחישים כ
ה :ביחוד ונביאיו גבחיריו א בו הנ ה ש א ל פ ה מו רי כ  . נ
. נפלא: הוא.בדרך הנבואה שהבנת ם די הי  ביחיד אפילו בי
ש :נפלא ענין בעיניו הוא זה דבר נביא שאינו ״ כ ן מ מו ה  .ב

לו נבואה ענין אדם בני המון כל שיבינו אי ן כ בי ת ה ל מ  מ
ש זז׳ ר פו ה מ בן מ . שיו ׳ ו כ  ס׳ ממלת קצת שהבין כלומר ו

 ה׳ אמר כה באמרו ,הנוקב האור דמיון שר״ל הזה, מפורש
/ עמי את שלח ישראל אלהי ו ג  הזה ששמו שהזכיר בעבור ו

חד  שהשם לכל הנודע אלהים שם על נוסף ישראל בני ■אל מיו
 אלוה על אותו והורה , הנזכר נוקב כאור ישראל בביני הזה

ז ,ישראל שהם אדם בבני אורו ידביק ע׳  מי אותו פרעה ענה ו
גו׳ ה׳  אלוה מאמין שאינו אמר כאילו ,ה' את ידעתי לא ו

ך :אשלח לא ישראל בני וגס ,כזה סי הו ר לו. ו מ הי לו ל  א
ם רי ב ע . ה גו׳  אשר האבות אלוה שהוא ואמר ביאור לו הוסיף ו
 א׳ במאמר כנזכר בהם הדבוקה מהנבואה! באומות גהפרסם

׳ י ה. ב  :ובכבוד בנבואה עדים להם העידו אשר שאמר וזה כ׳
ל ב ם א הי ל ך א הו הנ א ג שם ויו ה ו ם נ  אלהים שם . במצרי
ה ש :במצרים נודע כי ר אי ש ח א ם רו הי  דברי .בו אל

 להם נודע כבר הרי לשאול יש בכאן והנה .יוסף על סרעה
כ אדם בבני אלהות דביקות אפשרות  בלבד אלהים פס מצד ג'

 אחריי אח״ז שאמר ממה וכן ,בו אלהים שרוח שאמר ■מאחר
גו׳ אותך אלהים בודיע  ואמר באור הוסיף זה לישב וכדי .ו

שר ה אם בא , הי כו' ה, ותכלית ו בז ה.  שהיו היות שעם הכוונ
 מושבים היו ,באדם אלהים רוח הזדמנות אפשרות מאמינים

 וכמו ,ידועים בעתים אליו בהזדמן לא במקרה רק בא פלא
הולך: שמבאר המשל מענין שנתבאר ה ו א ר ת וי מו קו מ

ה ת ח רי ז
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 בצל משתמשים אנחנו אבל מעולם ראינוה לא ואנחנו ,מרוצתה ומקומות וריחתה

 ויקבע ,השמש במהלך ידיעתו בעבור מבתינו יותר מאירים בתיהם ונראה ̂ זבענץ
 ,מצליחות ונטיעותיו) (לא זריעותיו נראה וכן ;רצונו כמי ואשנכים חלונות לה

 אבל ,היא מה ואומרים בזה מכחישים והיינו ;בשמש דעתו בעבור זה כי לנו ואמר
ת, ותועלותיו האור יודעים אנו  יבואני אומר והוא .במקרה אלינו באות הם אך רבו

 ,מהלכת ואיך סבתה יודע שאני בעבור ,שאחפוץ ובעת הפץ שאני מה ממנה
 מתועלתה חסר אינני אצלי ידועים בעתים מעשי בכל ואשמור ואציע לה אזמן וכאשר
אין ואם ,ילכו פני באמרו בפנים ממנו המכונה הוא ה' ושם .רואים אתם כאשר

יהודה קול
 האירו ובכן העליונה, הטהורה המנורה פני •גלול

 אמנם .וגופייה נפפיח הצלהה מיני בכל גרוהיהם
 בל אדם לבני וישוו אותם דמה ,כגילו ואשר פרעה

 בצל משתמשים הם רק ,הוא מה ידעו ולא שמש מזו
בענן,  דמדומי להם עברו עביו מתוך נגדו ומנוגה ו

 טבעו כי ,במקרה הועלת ממנו וקבלו ממה אור
.נודעו לא ועקבותיו מהם נעלם  כאשר אמרו והנה .

ו :הנזכרים האבות אל רמז וכו', אדם היה אם נ ח אנ  ו
א ה ל ו נ אי . ר כו'  ההן האומות ויתר לפרעה רמז ו

ע :בשחקים בהיר אור ראו לא אשר ב ק י ה ו  .וכו׳ ל
 שם פנה אשר המקום אל כי והכונה הנזכרת. לשמש
 ניצוציו להכניס והאשנבים החלונות יקבע שם ■השמש

נו :הבית חדרי אל י הי ם ו שי חי כ ה מ ז  .וכו׳ ב
 בני את לשלח בקולו אשמע אשר ה' מי פרעה המאמר
ל :למעלה כמוזכר ,וגו' ה׳ את ידעתי לא ישראל ב  א

ם ■אנו עי ד ו ר י או  שלא למעלה שאמר מה זהו .וכו' ה
 ענינו המשיל אשר אלהים שם מכחיש פרעה •היה

 המיוחד בשם הכחשתו היתה רק ,כאמור סתם לאור
א :שקדם כמו נוקב אור על המורה הו ר ו מ  או

י נ א ו ב ה י נ מ  ,ואהרן משה לתשובת רמז זהו .וכו' מ
 ,וגו' נא נלכה עלינו נקרה העברים אלהי באמרם
ם להם ־שהעידו  ובכבוד בנבואה מפורסמים עדי
 במקרה לא נמשכים היו כלם עניניהם כי ,כמדובר

 היותם בעבור ,חפץ ולכל עת לכל ההשגחה כפי אבל
ה וז״א .אלהיהם של' אופיו יודעים ת ב ך ס אי  ו

ה, שיסובב מה ר״ל מהלכת. מנ  מקום ולאיזה מ
ר :בהליכתה פונה היא ש א כ מן ו ע לה אז צי א  ו

ר מו ש א . ו כו׳  המלונות הזמנת על אזמן אמר ו
ם, בתיו אל נכנסת האורה שמהם והאשנבים כרי  הנז

 להצלחת הצריכיס הדברים הצעת על אציע ואמר
 אשמור ואמר ,שמש תבואות ממגד ונסיעותיו זריעותיו

 שהמשיך וכמו אלה, בכל זמנים סדרי שמירת על
 ויהיה .אצלי ידועים בעתים מעשי בכל לאמר דברו
 הזמנה אעשה אמר כאילו ,ואשמור יתציע אזמן אמרו

 אמרו עם יפה הלשון יתקשר ובכן .ומשמרת •הצעה
 בעתים אמרו ועם ואציע, אזמן כנגד שהוא מעשי בכל

 הנמשל ולפי .ביאורנו לפי ואשמור כנגד שהוא ידועים
 ובמעש/׳ז, בעיון וגושט נפשם הזמנת אל רמז זה כל

 להם תהיה וממנו האלהיס לפני דרכיהם 'יכונו ׳למען
קי וששון ושמחה אורה י ם :ו ש א ה׳ ו ה הו נ ו כ מ ה

וכו׳

פניך
נחמד אוצר

ח ת ח רי כו׳ ז  ,שקיעה ומקום וריחם מקום יודע הוא ר״ל .ו
ו :השנה ימוה בכל ושקיעתה וריהתה את יודע וה ועם חנ אנ  ו
א ה ל ו אינ ם ר ל עו  קרנים בעשתרות יושבים אנו כאילו .מ

 שעל העננים בצירוף השמש גוף לנו מככים מסביב וההרים
ע האור וכל ,בצל שוכנים ואנחנו ,ראשינו  אינו אלינו המגי

 מן הנכפלים או העננים דרך העוברים השמש ניצוצי רק
ם ההרים ה ;אלינו ומגיעי א ר ם ונ ה תי כו׳ ב  ואם כלומר .ו
 יותר מאירים שבתיהם אנשים מרחוק רואים הצל יושבי אנחנו
ר :משלנו תו בעבו ע די ך י ל ה מ ש ב מ ש  האמש לפי ר״ל .ה
 יודע שהוא מפני ,משלנו מאיר יותר זה של שביתו הסבה
 לו קבע זה ולעומת ,קצותיו על ותקופתו השמש יציאת מקום

כן : חלונות מענין כן גם והוא ,ואשנביס חלונות, ה ו א ר  נ
תיו עו רי  יותר מצליחות זריעותיו אם בד״מ וכן ר״ל . ז

ר :משלנו מ א ו ו נ  משתמש שהוא רואים שאנו הזה האיש .ל
ה בי :ממנו יותר הרבה בשמש ר ז תו בעבו ע ש ד מ ש  .ב
 שואף הוא מקום איזה ואל השמש מהלך יודע שהוא בעבור

נו ; שעה ובכל יום בכל זורח י הי ם ו שי חי ה מכ  כלומר .בז
ם :פניו על להכחישו יודע לבלשי מקום יש רי מ או ה ו א מ  . הי

 רואה אין הלא ,בה מתפאר שאתה השמש היא מה כלומר
 מקור לראות נתנה לנדך לך וכי ,המוננו מכל השמש עצם

 שאתה פנה בכל אליה לפנות שתדע עד שופע הוא מאין האור
גו׳ ה׳ מי ואמר מכחיש פרעה היה הזה ובדמיון .פונה  :ו
ל ב ו א ם אנ רעי ר יו או  מאין האדם שידע אפשר אי כלומר .ה

 •שכולנו מלבד ,עצמך מתפאר שאתה כמו ביחוד האור תוצאות
 אך ;רבות ותועלותיו בעולם שטוח אור יש כי ידענו יחד
ת הם או נו ב לי ה א ר ק מ  תחבולה אין ,בשוה יחד כולם . ב

א :האחר מן יותר האור מן אליו לקרב אדם לשום הו ר ו מ  או
אני בו ה י נ מ  אני שאין הדבר שאמת היות עם כלומר .וכו׳ מ

 שאכין יכול אני אבל ,רצוני כפי אלי להטותו באור שליט
 יודע שאני מאחר ,אדם בני משאר יותר אורה לקבל עצמי

 :מהלכת היא ואיך ,והשקיעה הזריחה סבת ר׳ל ,סבתה
ר ש א כ מן ו ה אז  במקומות ואשנבים חלונות בקביעת . ל
ע :ידועים אצי  הניצוצים יגיעו אשר המקום כנגד הזרעים .ו
ר ;ביותר מו ש א ל ו כ שי ב ע  הכל האדמה עבודת בעניני .מ

י :והזמן העת לפי נ נ ה חסר אי ת ל ע תו  משיג אני אז ר״ל .מ
ה. שיושג שאפשר התועלת תכלית ממנה מנ  המשל זה וכפי. מ

ת היה כך מו או ה ^ מו א ץ נ ת, ע מוניו  שום שיוכל שא״א הקד
 שיגיע לא אם אלהי שפע להשיג נפשו ולזמן עצמו לקרב נברא

ה ולא במקרה מאמר יותר אחד לאיש לפעמים מנ  בקיום ב
 שהוד־ע שאף זה ענין היה וכך ,ידועים במקומות ידועות מצות

 האבות בהזכירו אף בו, כחש עדיין הזה השם ענין לפרעה לו
 המופתים מן תראה עתה שאמר עד ,במקרה שהיה כסבור

שם ;שאעשה א ה׳ ו ה הו נ כו מ ם ה פני  שאדש כמו ר״ל .ב
ת היטב ומבדילו פניו כשרואה היטב חבירו מכיר ע ,עינו מויי

גן
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 יושג אלהים וענין .בקרינו ה׳ גא ילך באמרו המבוקש הענין והוא ̂ הולכים פניך

שה,  כפי אדם בני בזה ונחלקים ומסדר, מושל לעולם שיש מורה השכל כי בהק
 ,בהקשה יושג לא ה׳ ענין אבל ,הפילוסופים דעת בו שבדעות והקרוב ,הקשותם

 ממינו שיפרד כמעט האדם ישוב) (נ״א "יושב בה אשר הנבואיית ההיא בראיה אך
ויהפוך ,אחר לאיש ונהפכת שאמר כמו ,אחרת רוח בו ותכנס מלאכי במין וידבק

לו
ל ה קו ד הו י

ן :השמוח בעניני לדרכו .!ולך .וכו׳ עני ם ו הי ל  א
וכו' ה״א יו״ד ושם אלהים שם ביאור לתשלום .וכו׳

 ובין הקדש בין מבדיל הבדל על הורה ,למעלה שזכר
/ בהקשה יושג אלהים שענין והוא ,הקדשים קדש כו ו

 מצוי שם שיש להשיג למקום דרכים שהרבה והעיד
 יסודי בהרזלת כמבואר וכו׳ נמצא כל ממציא ראשון
ת הוא בו שבדעות ושהקרוב ,להרמב״ס הורה  דע

 שבדרכי שהמדוקדק ג׳ סי׳ וכאמרו התילוסופים,
 להוציא בזה כוון ואולי . הפילוסואיאה היא הראיות

 האל מציאות בה לקיים בקשו אשר המדברים מדרך
 המורה ענינם גנה וכבר .בראשית סדרי בשנוי

סלק: סוף עד והלאה זו ומן ע״א פרק בראשון ה
 בראיה אך בהקשה יושג לא ה׳ ענין אבל

 ידי על שבנבואה פנים במראית שיושג ר״ל .וכו׳
/ סי' שזכר הרוחניות הצורות  באמצעותם אשר ג

 שהדבור אצלם הראיה ותתבאר בס, וידבר יתודע להם
 האדם ישוב בה אשר :שמה כמבואר מאצלו, עמם
 בהפאדו עצם אל מעצם כמעכו שיהפך ר״ל .וכו׳

 לזה ויסכימו .וכו׳ מלאכי במין והדבקו האדם ממין
וז״ל, מ״ו שער שכתב ,העקידה בעל דברי מאד
חס אל המוצלח האיש זה בהגיע כי מסופק ואיני  הי

 ותהלה לשבח שנוי בעצמו שישיגהו ,הזה האלהי
תו, בצלמו  מבני והוארו מראהו מאיש ויתעלה ודמו
 השלמים האנשים אל האלהי■ הענין זה ויורגש ,אדם

עד ■האלהיים, הענינים אלה בכמו אליו הקרובים

נחמד אוצר
p בראיה רואים שהיו הנביאים בבחינה הוי״ה השם הוא 

רו :מקומות בהרבה שזכר כמו ממש, רוחנית מ א כו פני ב ל  .י
« וזאת י  דרכיך את גא הודיעני שאמר משה בקשת תשובת ה

^ ד א גו׳ ’ז  שידבק בקשתו והיתה ,הזה הגוי ממך כי וראה ו
 קדשו רוח וישפוך ישראל בבני ביהוד והשגחתו כבודו שכינת
ה שם הוראת תהיה כאשר ,טליהס  לו נתן והש׳י ,כנזכר הוי׳
גו׳ ילכו פני ואמר בקשתו אם :ו ן ו ך אי ם פני כי ל  אל הו
גו׳ אפוא יודע ובמה מזה תעלנו  מכל ועמך אני ונפלינו ו
 זרע נבדלו שבזאת מבואר והרי .האדמה פני על אשר העם

לך :קדשו רוח בהם לדבק העמים מכל ישראל א י  ה׳ נ
ו נ כ ר ק ן :מקודם שזכר פניך ענין והיינו .ג עני ם ו הי ל  א

שג ה יו ש ק ה  כי הוי״ה לשם אלהים שם שבין ההבדל ר׳ל .ב
ל כי :השכלי בהיקש מושג אלהות ענין כ ש ש מורד. ה  שי

ם ל עו ל ל ש ר מו סד מ היג יש כי נתבאר השכל מצד .ו  מושל מנ
ם :בזה מופתים עשו וכבר ,בעולם קי ל ה ה ונ י בז ם בנ  .אד

ב :האלו במופתים גהקשותס רו ק ה ת ו עו ד ב  ר״ל .בו ש
ת : אלהות מציאות על שיש מדוקדקים היותר המופתים ע  ד

ם פי סו לו  שזכרם המדברים כת דעת להוציא בא אולי . הפי
 ומציאות אלהות בהוכחת וסברותיהם ראשון חלק בסוף במורה

 הפילוסופים מופתי הדברים שלאמיתת באריכות, שס כנזכר השם
ה אך :בזה קרובים יותר אי ר א ב הי ת ה אי בו ל .הנ  ר׳

ר :רוחניותו בעין רואה הנביא שהיה ממש בראיה ש  .בד. א
ב : ההיא בראיה שו ם י אד  לכל המשיג כלומר.הנביא .ה
ט :הזה הכבוד ע מ רד כ פ ו שי נ מי  נפרד כאילו כלומר .מ

מו :עליון מלאכי במין נדבק ויהיה האדם ממין ר כ מ א  ש
ת פכ ד. ש ונ אי  לו אמר שמואל כשמשחו שאול גבי .אחר ל

גז׳ נביאים חבל ופגעת אחר לאיש ונהפכת עמם והתנבית ו
 קצת הענין וזה .זה הוח מי ויחמרו כעיניהם יתנכרש״א

ר, לאיש ונהפכת עמם והתנבית ה׳ רוח עליך וצלחה עליו נאמר אשר משאול נלמוד אמותו ח  וכמעע א
ו  אכנר אל אמר הפלשתי לקראת יוצא דוד את שאול וכראות בו שנאמר שזכרנו, הזה דוד ממעשה ^
ם, זה מי בן אתה שאל המלך ויאמר וגו׳ הצבא של ל ע  אמרו עד וכו׳, מאד עצומה שאלה בזה כי ה

 וגבורה עצה רוח דוד אדוננו■ בהתלבש כי ,שאמרנו הנפלא הסוד גלוי הוא אצלי הזה העלין שעיקר אלא
ם ללחום ה׳ מאת ה הוא כי ,חיים אלהיס מערכות הרף אשר הלזה הפלשתי ע  על נוסף ענין הי

ם בהלהמו תחלה עמו שהיה מה  אשתנו אפוהי וזיו , רב עלוי ונתעלה ה׳ רוח לבשתו ,הדוב ואת הארי ע
 עד זו,■ הרגשה אל קרובים והיותר בעם הגדולים היו אשר אבנר ובעיני שאול בעיני ולתפארת לכבוד,
 הזה הענין ואולם .שמה יעויין וכו' הנער זה מי ק לשאול ראשונה שאול ונתעורר במחשבותיהם ששממו
 קודם היותו עם ואבנר שאול בו שנסתפקו עד אלהין לבר דמי היותו עד לשבח דוד פני מהשתנות הנפלא

 העקידה בעל בדברי אקרא פרם עליו מחשבתי נפלה כבר אצלם, הרגלו מרוב להם. ועבד נודע זה
 הקדמוניות מספר אמותו על ועולה מתמדת נאמנה עדות ,בעצמו ומתקבל נאות דבר היותו על ונופף ,שזכרנו
 לשבח דוד פני אה ושנה מלאך שבא מלל ברורה בשפה כי ,פילונ״י הנקרא אלכפנדרי ידידיה החכם שחבר

ת :הכירוהו ולא כ פ ה נ ש ו אי ר, ל ח ך א פו ה י אלא׳ שאול אצל וגו׳. ו שמו ). נאמרו(  שכתב. מה עצמו והוא י'
, שורה הקדש רוח מיד , וז״ל ז׳ פרק פורה יסודי בהלכות הרמב״ם ו לי  הרוח עליו שתנוח ובעת ע
ם, הנקראים המלאכים במעלת נפשו התערב שי  שהיה כמות בדעתו.שאינו ויבין אמר לאיש ויהפך אי

מס והתנבית בשאול שנאמר כמו , החכמים אדם בני שאר מעלת על שנתעלה אלא :ע״כ ,אחר לאיש ונהפכת ע
ורוח
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 לרוח כנוי ורוח .נדיבה ורוח ,ה׳ יד עלי והיתה ,לבשה ורוח ,אחר לב אלחים לו

 למלוכת או לכהונה כשנמשח והמשיח והנזיר ,הנבואה בעת הנביא הלובשת הקודש
ת  או ,הדברים מן בדבר ויישירהו האלהים שיעזרנו עת או ,הנביא שימשחנו ע

3מל יסורו ואז .ותומיט באורים שישאל אחר הנעלם במדע הכהן הודעת בעת
האדם

יהודה קול
ח רו ה ו ש ב  נפון רוח ט והפונה ,י״ב) א' (ד״ה ,ל

 בס נהפך אשר מחלצות אותו להלביש בקרבו גתחדש
תד. :אחר לאיש הי לי ו ד ע  ,ל״ז) (יחזקאל . ד,׳ י

 אל ולהשיבו יצירתו לחדש פפו עליו פת פאילו ועניינו
ה ת ד ח : אחרת מ רו ה ו ב י ד  y נ״א) (תהליס .נ
 למדרגה להעלותו תמשכהו הקדש רוח כי להורות

ח :ונשגבה רמה רו י ו ו  הרוה כי לבאר שב .ופו׳ כנ
 הקדש רוח על פנוי הוא ̂ פעמים זכרו קדם אשר

 (ס״א) ישעיה וכמאמר .הנבואה בפת הנביא הלובשת
ר :וגו' עלי אלהיס ה' רוח זי הנ  נזיר כי ,כשמשון .ו

ותחל י״ג) (בופכייס נאמר ועליו ,הבטן מן היה אלהיס
. וגו׳ כשנמשח והמשיח

הנביא שמואל
 וגו׳ לפעמו ה׳ רוח

ענין  יד על המשהו שאחרי שאול ג
 השמן פך את שמואל ויקה י׳) א׳ (שמואל שם כאמרו

 על ה׳ משחך פי הלא ויאמר וישקהו ראשו על ויצוק
 ה׳ רוח עליך וצלחה נאמר שס ,לנגיד נחלתו

 הוא בדוד וכן .אחר לאיש ונהפכת עמם והתנבית
 וימשח השמן קרן את שמואל ויקה ט״ז) (שם אומר
 מהיום דוד אל ה׳ רוח ותצלח אחיו בקרב אותו

 המשיחה על שאמר מה אמנם .וגו' ומעלה ההוא
 בעל להיותו ,הסברא מדרך לשמוע קרוב ,לכהונה
 ומלאך מפיהו יבקשו תורה אשר אלהים נשיא בעמיו

 כל לא כי .שיעזרנו עת או :הוא צבאות ה׳
ם ,נמשחים המלכים  הגדולים הפהנים נמשחו לא ג

’ צלוחית שנגנזה מעת

נחטד אוצר
) (ש״א ך :י׳ פו ה ב לו וי ר ל ח  שייזנ כהשנוסו י5י1 (שם) .א
ר אלהים לו ויהפוך שמואל מעם ללכת מ א ב א . ל  ראי© הגי
 שהגיע הרוח מן המעט גנכיאים שאול היה שלא היות שעם
ם ומכ״ש אחר, לאיש שנהפך גו נאמר עליו אי ם גנגי  געת גמורי

ח :נגואתם רו ה ו ש ב ת ל שי א מ  ש5 וגס ,י״ג) (דה^א ע
תד. :ה׳ מאת פתאום גאדם המתחדש נכון רוח על ראיה  הי
ד עלי אל י ק חז (י ה הכונה אשר .ל׳ז) ח׳  כוננה ה׳ יד כי גז
ח :קדשו רוח עליו לשפוך עצמותו את רו ה ו ב די  ̂ תסמכני נ

ה רוח כי הרי ,נ״א) (תהלים ה׳ נדיג  להעלותו אותו הסמוך מ
ח :רמה למדרגה רו י ו ו ח בנ ש לרו ד קו כו׳ ח  שלא ככדי .ו

ס שהניא ממה יקשה ד !עמשא שאול שהרי הנזכרים הכהוני דו  ו
 מחמש אמר לענין שנשתנו מהם יסופר ואיך נכיאים היו לא

 לרוק משוהף רוח שם כי השיג זה על .עליהם הרוח נוח
ם עניני וכל ולנכואה הקודש עי המגי ר'  ה׳ כהשגחת לאדם העז

ר ;ההיא כעת נפרעות עליו הנזי ח ו שי מ ה  ט שכמו .וכו׳ ו
 ענין עליו נאמר מלך או משוח כהן הן והמשיח הנזיר אפילו
 הכטן מן אלהים נזיר שהיה כשמשון שמצינו כמו ,הרוח חלוח

גו׳ האשה ותלד ונאמר ו׳ ה׳ רוח ותחל ה׳ ויכרכהו ו י י מו ע פ  ל
 כשגצחה שהרי תדע ,הנזירות מצד זה וכל ,י״ג) (שופעים

ה׳ ידע לא והוא נאמר ראשו מחלפות דלילה _ ר ס  מעליו כי,
ח :ע״ז) (שם שי מ ה ח ו ש מ שנ ה כ נ הו כ כד. או ל  .למלו
 כדוד נאמר שכן ,ככתוכ מפורש מצינו למלוכה משיחה הנה

ז) (ש״א  כקרב אותו וימשח השמן קרן את שמואל ויקח ט׳
 ואולם .ומעלה ההוא מהיום דוד אל ה׳ רוח ותצלח אחיו

ח שנמשח מאהרן שלמדו אפשר לכהונה משיחה  ככתוב ניסן כר׳
 סדר כריש רש״י כמ׳.ש למלואים שמיני והוא פקודי הדר כשוף

מיני, , ככוד נראה וקרכנותיו אהרן וע״י ש ׳  רש״י וכמ״ש ה
אז :ויברכו ויצאו פסוק על שמיני כסדר כחומש רו ו סו י

ב ל מ

,יחשיהו בימי המשסה שמן
 : מקדש עזרם פולח היה יעקב חלהי זאת גם ואף

 מרוח נעזרה מופלאה בחפמה ר״ל .ד.נעלמ במדע
 מ״ה פ׳ בפני המורה בדברי לך באו נקבצו ־ חברו אלה כל והנה .ל״ב סימן בשלישי פדברו ,הקדש

אה, מדרגות חמלת ,וז״ל בו  קהל פהצלת ;גדול טוב למעשה ויזרזהו שיניעהו חלהי עזר לאיש שילוה הנ
ל, חשוב הציל או , רעים מקהל חשוב דו ם, אנשים על טוב השפיע או ג בי  ומביא מניע לזה מעצמו וימצא ר

 או ם׳ רוח עליו שצלחה עליו יאמר הענין זה אליו ילוה אשר והאיש ,ה׳ רוח תקרא וזאת ,לעשות
 השופנייס בקצת בפרט זה והתבאר .ופו׳ כלם ישראל שופטי מדרגה היא וזאת ,וכו׳ ה׳ רוח אותו לבשה

 על אלהיס רוח והצלה ונאמר ;ה׳ רוח עליו ותצלח בשמשון ונאמר , ה׳ רוח יפתח על ותהי , והמלכים
 אה לבשה ורוח ; דוד את לעזור הקדש רוח הניעהו כאשר בעמשא נאמר ופן ,הדברים את •כשמעו שאול
 אלהיס רוח ותצלח בו הכתוב סמ״ש המשחה, בשמן שנמשה אחר הכה זה כמו דוד אל נלוה וכן ,וגו׳ עמבי

 וז׳׳ל שם עוד וכתב .ע״פ ופו׳ והפלשתי הדוב ואל הארי אל ההגבר ולזה , ומעלה ההוא מהיום דוד אל
 וידבר לדבר וישימהו ,עליו התחדש אחר ופח עליו חל אחר ענין כאילו האדם שימצא הוא השנית והמדרגה
שהוא עליו יאמר אשר וזהו ,ופו׳ היקיצה בעת כלו וזה ,וכו' הזהרה בדברי או בתשבחות או בחכמות

כמו שהוא ר״ל ,הכס מזה והומים באורים הנשאל גדול כהן כל וכן אמרו עד ,וכו׳ הקדש ברוח מדבר
 המדרגות לחלק ירד ולא יחד כללם החבר אמנם .ע״כ וכו׳ הקדש ברוח ומדבר עליו שורה בכינה שזכרו

אז :בדקדוק רו ו סו  מלך פני באור עיניו יאורו ,שזכרנו המדרגות מן אמה אל האדם בהגיע ר״ל .וכו׳ י
האותות לכל לו משחק ורוזניהם יתקלס בפילוסופים והוא ,האל בהשגה הקודמים ספקותיו ערב צללי וינטו

צבת כי ,ישחק עיונם מבצר לכל והוא ,ית׳ ויחודו ?ציאותו לבר לקיים הביאו אשר השכליים והמופתים
ה ,בשמים ובצורות גדולות ללכוד מפר מ בחכמה עיניו האיר אשר דבר יהלל ובה׳ דבר יהלל באלהים הוא ו

מופלאה
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 אשר ההם להקשות וילעג ,באלהים מסתפק היה אשר הקודמות הספקות האדם

̂ בנעבדו הושק עובד האדם ישוב ואז ,והיהוד האלהות אל בהם להניע רגילות היו  
 והנזק בו הדביקה מערבות מוצא שהוא מה לגודל ,אהבתו על להריגה נפשו ומוסר

 ,טוב מוסר אם כי בעבודתו רואים שאינם הפילוסופים בהפך ,ממנו בהתרהק והצער
 ,הנראים שאר על השמש לגדל שראוי כמו ̂ הנמצאות שאר על בגדלו האמת ודבר

: בכזב הרוצה הנפש מפהיתות יותר באלהים בכפירה ושאין
ז  אלהי בין מה והבינותי ,וה׳ אלהים בין ההפרש לי התבאר בבר הכוזרי אמר ט

,וראיה בטעם הנפשות לו תכספנה ושה׳ ,אריסטו ,ואלהי אברהם
 על נפשו שימסור אליו שיגיע מי יביא ההוא והטעם .הקשה אליו יטה ואלהים

אהבתו ■
ל ה קו ד הו י

 וישמח יגיל חדריו המלך הניאו ומאשר נפזרח^ מופלאה
אז ״אrו .יאהבהו ובמישריס בו ב ו שו ם י ד א  ה

ד ב ק עו ש ו הו ד ב ע נ :ה׳ סימן סוף שזכר וכמו .ב
ך פ ה ם ב פי סו לו י פ ם ה נ אי ם ש אי כו׳ רו ר ו ב ד  ו
ת פ א ו ה ל ד ג  והפילוסוף י״ג סימן כאמרו .וכו׳ ב

ת :וכו׳ אמתהו על שיספרהו אלא מבקש אינו ו ת י ח פ  מ
ש פ נ ה ה צ רו ב ה ז כ  אמהת על שופעת שאינה . ב

:מעוקל משפע להוציא בעיונה נפשלת היא רק הדברים

ר כבר טץ א ב ת  מה אלא הזה בכלל אין ,׳וכו ה
ה׳ : בקודמת החבר דברי שבסרע ש ו

ה נ פ ס כ כו׳. לו ת ב המיוחד: השם ר״ל ו ע ט  ב
ה. י א ר / עוב כי וראו עעמו ע״ד ו  שיזכור וכמו ה

 הרוחניות הצורות ראיית על והכונה , בנמשכת החבר
ס, מאירת ברה ראיה לנביאים שהיו י נ  הדבור כי עי
 בקודמת שזכרנו כמו ,ספק בלי יח' מאצלו עמם
 מתוק אמנם כי ,'ג סי' אודותיו על הספור וארך
 השגותיהם עערות בו היו אשר לעינים ההוא האור

ם :שכינה מזיו ליהנות בראשיהם נביאים של הי ל א  ו
ה ט ו י לי . א ה ש ק  מציאותו שכלי בהיקש להשיג ה

ם :כאמור ואמדוהו יה׳ ע ט ה א ו הו יעעמו אשר . ה
בשמו

ר צ ד או מ ח נ
ב ל ם מ אד ת ה קו פי ס  רוח למדרגת האדם כשיגיע .וכו׳ ה

 השילוכופיס היקשי כדר־ העיון דרכי ממנו יפלו ונכואה הקודש
 כי נודע וככר .כמופת אלהיט ענין מקודם יודע היה אשר

 / הספק כו שאפשר כרכר לא אם מופת שיכוא יתכן לא
 ואולם ,הכירור לצד מכריע המופת כתהלה ■מסופק וכשהדנר

 ̂ כ!ה המשל .כלל למופת תפיסה אין כחוש שנראה בדכר
 כערס החדש העולם ענין להס נתכרר האחרונים החכמים הנה

 הנקרא המערכי החלק דהיינו לכל, החדש העולם התגלות
קא,  הולך המערכי שהים הראשועם היו וכשכורים אמערי

 מן הכירו שאחריהה והחכמים ,הארצי הכדור חצי כל וסוככ
 וכזאת שכזאת מאחר ואמרו ,המערכ מן הנושכות 'הרוחות

 מן רק יוצאות הרוחות שאין מזה ונתחייכ הרוחות סיכת
 להם שעמדה הראיה וזאח ,יכשה כאן שיש וכהכרח ,היכשה

 כן וראו המחקרים אלו שהגיעו אחר ואמנם .זה דכר נכירור
הם  , מהם כלה כדעתם תקועה שהיתה שהראיה ודאי ,נעיני

 מציאות היודע המחקר כן וכמו .כחוש זה שמרגישים מאחר
 ,המענות ר׳ל ,הספיקות מצד כנכנים ההיקשים מצד אלהות

 ,נכואתו כעין ממש רואה והוא ה' רולו כן אחר אליו פשיגיע
 על לחקור אדם יתאוה לא כי ,החקירות כל ממנו סרים אז

 לועג הוא כמופת זה שמברר מי וכשרואה ,כתוש הנראה דבר
ג שאמר וזה .עליו ע ל תS וי שו ק  :המחקריים להקשים ר׳ל , ה

ק ש דו חו ב ע סר :אותו עוכד שהוא כמי ר״ל .בנ מו שו ו פ  נ
ה. ג רי ה א :שמו קידוש על ל הו א ש צ ת מו בו רי ע ה מ ק בי ד ה

 ערבות מרגיש הוא הגוף צער שהיא אע״ס עכודתו ר׳ל .בו
א: צערא לפום ז״ל חכמינו אמרו וכבר הלב, לששון לו הוא הזה והצער אהבתו, מחמת גדול ר ק אג הנז ר ו ע צ ה ק ו ח ר ת ה  ב

ו מנ ך :לו עבודתו העדר מהמת ונזק צער מרגיש הוא עובדו וכשאינו .מ פ ה ם ב פי םו לו ם הפי נ אי ם ש אי תו רו ד בו ע  ב
סר אם כי ב מו  הגוף מבע נגד שהוא ומה ,הגוף ושקימת הנפש במנוחת רק לאלהים עכודה אין כי שיאמר לומר רוצה .טו

ם, כח שמתישות ממה המצות מן לזה וכדומה והתפלה הצום כמו ד א ף, בעיני הוא עמל ה סו לו  במה מחטאת לו וחושש הפי
ר :משיגו השכל שאין ממה המובה מן נפשו שמונע ס ב מו ר טו דב ת ו מ  להגיד ארן דרך מצד רק אינו לאלהים עכודתו .א
מה וכך ,והאמנתו האמת בידיעת הפועל לשכל להדמות כדי הנמצאות כל על הבורא מגדל ולכך ,שהוא מה כשי האמת  דו

מו : שמאמין,הכזב הנפש פחיתות רק בכפירה ואין ,השמים צבא שאר על השמש גדולת הגדת לו אוי כ ר ל ש ד ש לג מ ש  ה
אר על ם ש אי ר אין :השמש עיקרם השפל עולם כחות וכל המרום שבצכא העיקר שהשמש לומר שראוי .הנ ש ה ו ר פי כ  ב

ם הי ל א כו' ב באמה רוצה שאינו הנפש פחיתוה רק לומר רוצה ,הנפש מפחיתות יותר אלהות בעיקר בכופר חסרון ואין .ו
:בכזב רק

ז ה׳ אלד,ים בין ט ן כלומר .ו  כני אמונת וכין ,מצוי אלוה שיש רק להם נתכאר שלא חקירתם מצד הפילוסופים אמונת ני
כך־ ואחר סיני הר כמעמד וככודו ה׳ זרוע עליהם שנגלתה האדם סגולת והם הוי״ה שם את היודעים ישראל

אים,  לנס היה והוא כמופת, השם מציאות שכיאר שכפילוסופיס הראשון היה שהוא אריסמ״ו אלהי שנין ההכדל כעצמו וזה לנכי
 השיג זה על מסף אכל כן כמו כוראו את הכיר אשר כראשון שהוא אכרהם אלהי וכין ,השם מציאות כאמונת העמים לחכמי

 :כו והמאמין ה' ענין .ושד,׳ :קרונו עם ישראל לכני קדושו לזרע לעינים והיה ממש, כראיה שהיא בנכואה יתברך אותו
ד, ת :תחשקנה .תכספנ שו פ ם הנ ע ט ה ב אי ר  שהנכיאים ממש כראיה וכן יתכרך, בעכודתו עריכות מועמת שהנפש ר״ל .ו

ם :נכואתם בעין אותו רואים אלהי ה ו ט ה אליו י ש ק  ,המופת ר׳׳ל ,ההיקש מצד רק א,ינה אלהים ידיעת שמצד האמונה . ה
ם :לנפש עריכות ממס כאן ואין ע ט ה א ו הו א ה בי ע מי י י נ ו שי לי כו׳ א כ זה הטעם ר״ל .ו מבעי מהפך שהוא י*ד חזק כ'

ו5»
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 8של בעוד חובה רוממותו כי רואה היא הזאת וההקשה ,עליה ושימות אהבתו

 מעשת על לועג כשהוא אריסטו להאשים ואין .צער בעבורה יגיע ולא תזיק
:אותם האלהים ידע אם מסופק שהוא אחר ,הנימוסים

 ישמעאל והרחקת והמילה והגרות •כשדים אור אברהם סבל ובאמת החבר אמר יץ
 טעם , שראה מה האלהי העגין מן ראה כי ,אותו לשחוט יצחק ו;גקידת

 צדקתו על אותו גומל וראה ,מעשיו מחלקי נעלם ממנו דבר שאין וראה ,הקשה לא
 כי ומאחר מקדים היה שלא עד ,מעשיו בכל הישרה הדרך אותו ומורה ,לרגעים

 זכרונם רבותינו דרשו כאשר הקדומות, להקשותיו ילעג לא ואיך ,ברשותו אם
 לעזוב שצוהו ר״ל ,שלך מאצטגנינות צא לו אמר ,החוצה אותו בויוציא לברכה

 אליו שהגיע מי בעבודת וידבק ,וזולתם הכוכבים מחכמת ההקשיות חכמותיו כל
 מפני ישראל אלהי נקרא ובאמת וגו׳. ה׳ טוב כי וראו טעמו שאמר כמו ,בטעם

כת לה שיש בעבור הארץ אלהי ונקרא ,בזולתם נעדרת היתה הזאת שהראות
מיוחד

ל ה קו ד הו י
ה : כמדובר המיוחד בשמו ש ק ה ה  שכל .הזאת ו

 אחר :שקדם כמו מ^מצעותה מסחכליס הפילוסושיס
א הו ק ש פ סו  הראיות ודרכי ג׳ סי' כחמרו .וכו׳ מ

 ולא יזיקנו ולא יועילנו שלא באלהים לאמר הביאום
: וקרבגותינו תפלסנו ידע כו' ו

ל ובאמת יז ב ם ס ה ר ב  המלך לדברי .וכו׳ א
ה , ירבה עצמה סנ ה :מבוארת ו

ת ק ח ר ה ל ! א ע מ ש  הזאת האמה את גרש כאמרו .י
ם :וגו׳ בנה ואת ע א ט ה. ל ש ק  הנראה היה כי ה
 עיונית ראיה לא ,לעינים מתוק ואור מורגש דבר אליו

ר שאין :המלך בדברי שקדם וכמו ,הקשה בדרך ב  ד
ו נ מ ם מ ל ע  יכחד לא מעשיו מחלקי דבר שכל .וכו׳ נ

א הוא: ברוך העליון המלך מן הו ל ש מ ו תו ג  או
ל ם צדקתו ע עי ג ר  אמרו כעין ,ומיד תיכף .ל

 לעתה וגומלה שעונשה שצופה העדה ל״ח סימן גשני
ד :וכו׳ בתוכה א ע ל ה ש ם הי די ק ר מ ח א מ  .וכו׳ ו

 ר״ל , תמים והיה לפני התהלך לאמרו כוון אולי
 העליון הרוח שם יהיה אשר אל תמיד עמו שילך
 ילך בלכתו ,ללכת אברהם רוח יהיה שמה ,ללכת

א : יאמר ולא יקדים לא יעמוד ובעמדו ר ק נ הי ו ל  א
ץ. ר א  את ידעו לא י״ח) ב׳ (מלכים כאמרו ה

ר :הארץ אלהי משפע ו ב ע ש ב ה שי ח ל  . וכו׳ כ
 מאד האריך אוירה וקדושת ההיא הארץ שלמות על

ם .שמה יעויין י׳ פ׳ האלהות מערכת בעל  אין ג
ומזה ,מזוג אוירה ,לישוב אמצעית להיותה כי ספק

אז״ל

ר צ ו ד א מ ח נ
® עבור נפשו ומיסת יפורים שיקבל לו ויערב גופו : עבוד ״ א  י

ה ש ק ה ה ת ו א א הז ה חי א כו' רו  שמצד האמונס ואולם .ו
א ההיקש תו כי :חושבת הי מו מ ה רו ב ד חו עו א ב ל ק ש י ז  ת

ע שאין מן1ב רק ה׳ שם לרומם לאדם חוב שאין .וכו׳  1ל מגי
 מצד לרוממו ראוי כן כי באמרו ,צער ולא ה1 בעבור נזק

מ בורח לגוף נזק איזה לו כשמגיע אבל ,כך שהאמת מ  ,ס
 ושאין מיצר הגוף יהיה פלא שראוי ג״כ הוא שהאמת בחשבו

א :אליו אדם בני בעבודת לה' מפן הו ש עג כ ל לו ת ע ש ע  מ
ם םי טו ס: רואה השכל שאין המצות קיום על כלומר .הני ח  או

ר ח א א הו ק ש פ סו ע אם מ ד ם י הי ל א ם ה ת  סלו כלומר .או
 האדםואן> בפרעות יודע אינו שהקב״ה אומר הוא כן על יתר

שיו, כי ע  הפילוסוף בדברי א׳ ממאמר א׳ בסימן וכנזכר מ
ל,  וכ״ש ומעשיך כוונתך שידע כ״ש אותך יודע אינו והוא ח״

:עכ״ל ,תפלתך שישמע
*T ל ובאמת ב ם ס כו׳ אברה  שידע שמי בדבריך צדקת .ו

 לו המגיעות הצרות לו ימתקו וראיה בעעם ה׳
/ עבודת בדבר ר :אברהם שסבל מצאנו וכאשר ה ם או שדי  .כ
 אס נמרוד שהשליך חז״ל בדברי שמפורסם למה נתכוין אולי

 ואברהם ,הצלמים עבודת שיקבל בעבור האש לכבשן אברהם
, עמד ון סי ה׳ בנ  מן ר״ל כשדים, מאור הוציאו בו הבוחר ו
ת : האש רו הג  נסיונות ושאר מארצך, לך לך מאמר והוא . ו

ה כי :הנודעים א ה וכו׳ ר ה מ א ר  :ממש בראיה כלומר .ש
ם ע א ט ה ל ש ק  הופיעה היא בו נדבק אשר האלהי השפע .ה

 שאין בחקירה ר״ל ,בהיקש לא ,עבודה מתיקות טעם בקרבו
אה :דברים הרהורי ורק ממש בה ר אין ו ו דבר ש נ מ  מ

ם ל ע קי נ ל ח ו מ שי ע  שהקב״ס רואה היה אברהם כלומר .מ
ה :בפרעות מעשיו כל ומביע צופה א ר ל ו מ ו תו ג ל או  ע

תו ק ם צד עי מעשיו על עוב שכר אותי גומל הקב״ה .לרג
ד :רגע כמעע לשלמו יאחר ולא ולרגעו לשעתו הטובים  ע

א ל ה ש ם הי קדי . מ ר ח א מ ך עליון: רשות רגע.מבלתי מאחר או מקדים היה לא פונה שהיה פנותיו וכל מעשיו כל ו אי  ו
א ג ל ע ל ו י תי שו ק ה ת ל מו דו ק  ממנו נעלם ולא גדול פילוסוף היה ה׳ רוח עליו נחה בטרם אבינו אברהם שגם היות שעם . ה

 הקשותיו כל על לעג אלהים אליו שנגלה אחר אמנם ,בוראו את הכיר ובחכמתו ,הפילוסופים מובחרי שידעו מה מכל
ת, מו ד קו א, מה לידע המשוש מצד להכירו מה בדבר באפילה שהממשש וכמו ה  אותו רואה והוא נר לו נזדמן ואח״ז הו

ת :מקודם שעשה המשוש טורח על לועג הוא ודאי ,הבירור על אותו ויודע מ כ ה ם מ בי כ כו ם ה ת ל  הפילוסופים כמו .וזו
ר: לה והדומה ק ח מ ה ע מי מן י ג ה ליו ש ם. א ע ט ש: בהרגשה ב מ מו מ ע או ט ר ב כי ו ה' דביקות לומר רוצה .ה׳ טו  ב

ת :בעבודה הגוף צער על העולה מתיקות בעבודתו נרגש כי ,תמידית טובה היא מ א ב א ו ר ק הי נ ל אל א ר ש  זה .י
 עולם באי כל הרי ישראל לבני זה נגלה וטרם ,לבדם לישראל בלתי ובטעם בראיה נודע היה פלא מפני באמת הוא השם
א :אלוה להם מאין כמי דומיו היי ר ק הי ונ ל ץ א ר א ש :ישראל ארן לומר רוצה .ה ה שי ;ישדמל לארן . ל

ח טי ש ו
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נחמד אוצר •
ה מי ע  המקדש בית ״ל1חכ שאמרו וכטץ ^ שטליה השמים .!
ם :שלמטלה המקדש בית מזל מכוון שלמטה רי ם הדב לוי ת  ה

ה ר :בה התלויות ומצות זאת בטבורה . ב ש ם א ת ה ד בו ע  כ
. ה מ ד א  כמו ההיא לארן השפט הגטת טל טוזרים הם ה

ן :זרוטיה להצמיח האדמה טבודת שטוזרת מי ה ה  סגולת .הז
ס :ישראל בני שהם האדם מו הי הני ל א  הנתונה ה׳ הורת .ה

לי :ישראל לגני ע ת ב או ד ת ה א  מקבלי הנביאים שהם . הז
חו :ססורה נו י ם ו ח שו פ  השקט ושלות מנוחת ימצאו המה .בנ

ם : להם אמונתם טם ויתטנגו ת ע מו מי ם ת ה רי בי דב עו  ו
ם ה לי ש ם שהדברים אט״פ לומר רוצה. .ס  באים בתורה הגאי
 בפרשת רש׳י (וכמ״ש וחדוד טיון טומק שום בלי בתמימות

 :תם) נקרא לרמות חריף שאינו מי כל תם איש ויטקג חולדות
בי עו ם. ו ה לי ש  אין הנביאים בדברי הנזכרים המשלים מ

 להתקשר נוחה הדטת זה כל וטם ,וחריצות ההבנה דקות בהם
ה : דבריהם באמונת א מ חו של נו ן י מי א ה  ואין .וכו׳ ל
ת עם :לפילוסופים להאמין נוחות הדעות קו ם ד ה קויי  .ח
 להמשיך הלשון ומליצות שסה גטומק מיוסדים דבריהם בשגם

פי : בדבריהם הקורא לב ר ויו ם סד ה רי ם .חבו  מסדרי
דבריהם .

 ד& אשר בה התלוים הדברים עם ,זה על עוזרים ושמיה ̂ וארצה מאוירה סיוחד
ה. המין להצלחת וההצעה האדמה כעבודת  הוא האלהי הנימוס שרדף מי וכל הז

 דבריהם תמימות עם להם להאמין נפשותם וינוחו ;הזאת הראות בעלי אחר הולך
סדר ויופי הקוייהם דקות עם לפילוסופים להאמין ינוחו שלא מה ,משליהם ועובי

חבוריהם
יהודה קול

 מאד מאד הארן ושובה . ממפיס דא״י אוירא אז״ל
 בהראותה המרגלים כדבר היא ודבש חלב זבת וגם
, זה מל העזר מל יערפו ושמיה ,הארץ פרי את

 נכר אלהי אמרו על וילך פ' הראב״ע שרמז וכמו
 מהמקבלים יבא והשנוי אחד ה' כי ידענו ח״̂ל הארץ

ס כלם כי מעשיו ישנה לא וה׳  ומעבודת ,בחכמה ה
 כחוב כן על ̂ המקום כפי הקבול כח לשמור ה׳

 הסירו יעקב אמר כן על , הארץ אלהי משפע את
 שהם בעריות הדבק המקום והפך , הנכר אלהי אס

 מלל ברור תרומה ובפ׳ .ע״כ ̂ יבין והמשכיל ̂ שאר
 מקומות ויש / הגוף בכל הנשמה כה כי ידענו באמרו

 המוח מן היוצאים מהחבלים בהם שיש האדם בגוף
 כי J והאזנים העינים כמו ̂ מהאחרים יוהר שירגישו
ם העצמוח  כת קבל הלב והנה ,ירגישו לא הכבד ג
 אברים היו כן על ,הגוף איברי מכל יותר הנשמה

 כבודו כי ידענו הנכבד ה׳ וככה ,לו משרתים רבים
 בו ה' כח שיראה מקומות יש רק ,העולם כל מלא
 האמד ̂ דברים שני בעבור / אמרים ממקומות יותר

' פנ  ביס מקום נבחר כן על ̂ המקבל ראש על שהוא העליון כח כפי והשני ;המקבל סולדת מתכונת «
ש; ״כ. המקד ם. שם יראו מקומות שימצאו בעבור ,הזה במקום ה' יש אכן ויצא) (פרשת דברו וזהו ע סי  נ

א; מופלא סוד כי לפרש אוכל ולא ̂יז מקום על הנצב העליח כח כי לדעתי והכלל . ע״כ הו  ישראל י
ם להצלחתה המוזר הוא למדרגוהיה ם באמרו החבר אליו שרמז מה והוא המקבל. חולדות מתכונח ע  ע
ס י ר ב ד ם ח י ו ל ת ה ה  להוראה עוד׳ ויסכימו .הכרם במשל י״ב סימן בשני שנזכר מה וכפי .וכו' ב

ס .ס' סימן למעלה שזכרנו הראב״ע דברי זו  אצל / הארץ מעלת על העיר מוח אחרי פרשת הרמב״ן ג
ק והקיא עליה עונה ואפקוד הארן ותסמא ,אמרו א  שחעמא הארץ בעבור בעריות הכסוב החמיר ,וז״ל ה

 שאמר בכתוב הדבר סוד אבל ,בארן תלויות ואינן הגוף חובת העריות והנה .העושות הנפשות ותקיא בהן
ם גבולות יצב אדם בני בהפרידו גויס עליון בהנחל  הנכבד ה׳ כי והענין .וגו׳ עמו ה׳ מלק כי וגו' עמי

ם כל על ונתן ;בעליונים התחהוניס כח ושם הכל ברא  כאשר ידוע ומזל כוכב לגוייהם בארצוהם ועם ע
 וגבוהים בשמים מזלות לכלם חלק כי ;העמים לכל אותם אלהיך ה׳ חלק אשר שנאמר וזהו ,באצעגנינוח נודע

חנס עליון מלאכי עליהם הם; שרים להיוח נ כו׳. לנגדי עומד פרס מלכוח ושר שכתוב כענין עלי  והנה ו
 ה׳ נחלת היא הישוב אמצעות ישראל ארץ אבל ,העולם לכל האדונים ואדוני האלהיס אלהי הוא הנכבד ה׳

.אוהביו זרע תמו המימד לעמו אותה בהנחילו ומושל שומר קצין המלאכים מן עליה נתן לא ;לשמו מיוחדת
לכם אהיה ואנכי לעס לי והייתם וכתיב ,הארץ כל לי כי העמיס מכל סגולה לי והייתם אמרו זזה

 וברובי העריות בקדושת בארצו היושב העם קדש והנה כלל. אמרים אלהים אל אתם שתהיו לא ;לאלהים
אתכם תקיא ולא אותם ועשיתם משפכוי כל ואת מקוסי כל את ושמרהם אמר ולכן ;לשמו להיות המצות

ט ,שזכרנו באמריו הראב״ע כונת המרחיבים דבריו באריכות שם תעיין .וכו׳ הארץ זה רחוקים היותם ע
 כוכבי רגלי למצב הכל המייחס הראב״ע מדרכי הרמב״ן דרכי גבהו כי ,ההיא הארץ יחוד לענין מזה

 עוף הגביה והרמב״ן ;זה על עוזרים ושמיה באמרו החבר נמשך הנראה לפי ואליו , וכסיליהם שמים
ל :ותשכח דוק ,מאלה ובצורות לגדולות כ ס שרדף מי ו ו מ י נ הי ה ל א  שלבם ישראל בני עם הוא .וכו׳ ה

ם ;בדבריהם לתומם ההולכים והצדק האמת נביאי על ובטוח סמוך  ביופי מצוחצחים בלתי היוחס ע
 .תצודדנה והנפשות אזניו תצהלנה שומעם כל אשר ;בערמם חכמים הלוכדים המשלים ובדקדוק המליצה

 אנכי דברים איש לא באמרו הנביאים כל באדון הרמז בא נביאינו אצל נחשב בלפי זה היות על כי
 בנפשות רושם עושה ובנקל לעצמו ממהר עד האמה כי זה וסבת ;אנכי לשון וכבד פה כבד כי וגו׳

ת עם :הזכות קו פי : הנביאים משלי עובי כנגד .חקוייהם ד ר ויו ד ם ס ה י ר בו :דבריהם תמימות כנגד . ח
ומד•



ז8 לז הכוזרי רברד מאמר ספר
 כאילו אחריהם הולכים ההמון אין אך ,מהמופת עליהם שנראה ומה חבוריהם

:אמת דכרי ניכרים שאמרו וכמו ,באמת מתנבאות הנפשות
 מדן הפך אליהם ומיהם הפילוסופים מננה אותך רואה אני הכוזרי אמר יח

 או פילוסוף ששב עליו יאמר ונפרש שנבדל מי שכל עד ,בו שנתפדסמו
:טוב מעשה כל מהם שולל ואתה ;הפילוסופים דעת על הולך

 ההצלחה תכלית כי ,אמונתם שורש הוא לך שאמרתי מה אבל החבר אמר יט
בשכל מושכלות הנמצאות והנעת ,העיוני המדע אם כי איננה לאדם

בכה
יהודה קול

ת עליהם שנראה ומה פ ו מ ה  שנראה מה ר״ל .מ
 כי ,הנזכרים הבוריהס על שיביאו העיוני מהמואח

ם ,חבוריהם סדר ומיפים משליהס מהקנים היותם ע
 I עיוניות בראיות דבריהם מבררים היותם ג״כ נוסף ו

 כמו להם להאמין הזכות הנאשוח ינוחו לא ^עפ״כ
 .נעדרו בחוקם אלה כל אשר הנביאים בדברי שינוחו

תן נ ם ו ע  מעין הפילוסופים אחר המשכם לבלתי ס
ך וז״א ,שזכרנו השעם ן אין א מו ה  והיו .וכו' ה

 מ״ז סימן בחמישי לאמרו מסכימים האלה הדברים
 ,האלהים אל ולהתקרב לתורה המוטבעים העם יכן

 וישובו ההסידיס מדברי ניצוצות בנפשותם יקדחו
 אל צריך הוא המוטבע וזולת ; בלבותם מאורות

:וכו' הדברים חכמת ל עד יח כ ל מי ש ד ב נ ש ש ר פ נ  בכשרון .ו
שה: . ה המע ת א ל ו ל ם שו ה '. מ ו כ ו

 ,י״ג סימן אודותם על דברו בוא מעת זה היה
ם ידיעת אם כי איננה אצלו והתועלת באמרו  הדברי

 בין !הוא הוא וישוב הפועל בשכל להדמות אמתתם על
 כשיהיה יחוש לא אפיקורוס שיהיה בין צדיק שיהיה

;וכו׳ פילוסוף ה אבל יט י מ ת ר מ א  כי תשובתו ענין .וכו' ש
ק בלי  מכשרון להתעלס נוכל לא ספ

 f המלך ־כדבר הפילוסופים בו החזיקו אשר המעשה
 ,המתוקן ההוא המעשה מגמתם סוף לא אמנה אך
 הצלחת אל עוזר היותו מצד רק לבס אליו ישימו ולא

 יכון ולא ;ובעצם באמת תכליתם הוא אשר העיון
 כמצווים לא !הגון מעשה בזולת לקראתו האדם

 לפי עושים אנחנו כאשר קונם רצון לעשות ועושים
 מבלי ,הפועל בשכל הדבוק לצורך לא ^.גם האמת

 ולפיכך .לבד העיון באמצעות אס כי אצלם זה אין
 למעשיהם יחושו לא העיוני במדע מבוקשם כשישיגו

 טבע וכאילו ,העיונית ההיא המדרגה אל לעלות המשתדלים לפני המסלה לסקל ,הקכיץ תקון צד על רק
ה. יכריחהו המושג השלמות  כי איננה אצלם שהתועלת י״ג סימן שאמרתי מה אבל לאמר^ כונתו היא .וזו לז

/ אפיקורוס שיהיה בין צדיק שיהיה בין וכו׳ הדברים ידיעת אס ו כ  שרש היות מצד אלא בו כונתי• היתה לא ו
ת אמונתם י ל כ ת ה ש ח ל צ ה ם ה ד א ה ל נ נ י ם כי א ע א ד מ י ה נ ו עי  מעשה מהם שללתי לא אך ;וכו' ה

ריו. מהמשך שיתבאר וכמו אצלה, הזה העיקר בהשגת עוזר טוב ב  :א' סימן בראשון עימו הוקדם וכבר ד
ת ע נ ה ת ו ו א צ מ נ  h בשכל הנמצאת הראשונה ההכנה אל ,בכח שכל הנה באמרו הכונה אין .וכו׳ ה

 בזולת מינו בכל טבעית להיותה אדם יד תפיסת בה אין ההיא ההכנה כי המושכלות הגעת אל אדם
 חכעת התחלות שלמד וכמי ,ההתלמדות בדרך בלכתו מעט יקנה אשר ההכנה אצלי ענינו אהל .כלל השתדלות
 החסר וכענין .בזה וכיוצא ,בפעל משכיל יקרא בהשגתם אשר החולדות מהן להמשיך ידע לא ועדיין ההנדסה

ובאחריתם ,הטבעי הפועל ע״י לו קנויה קודמת הכנה בזולת עליה יוכל לא אבל הצורה את לקבל כה לו אשר
.0מרו5

ר צ ד או מ ח נ
ה :ואיחור בקדימה נאה כסדר דבריהם מ ה ו א ר ם שנ ה לי  ע

ת פ מו ה  הדץ ומן ,במוסתים דבריהם מחזקים הם בשגם .מ
 שבין ההבדל מבינים הבלתי אדם בני להמון הפחות לכל היה
 ולהנוות דבריהם להאמין ,הפילוסופיה דברת ובין אלהי דת

ן אין אך : אליהם לבבם מו ה ם ה כי ל ם הו ה רי ח  אפילו .א
 בהם יחפצו לא הענינים אמתת יודעים הבלתי ההמון

הם: לו ובדברי אי ת כ שו פ ת הנ או ב נ ת . מ ת מ א  כאילו ב
ם :הישרה דרך זה שאין בנבואה צופים הנפשות המון רי כ  ני

ת דברי מ ) דף (הונוה .א : :ע׳
ח י י נ ה א א ך רו ת ה או נ ג ם מ פי סו לו פי כו׳ ה  זאת בכצ .ו

 שהגעת עד ,הפילוסופים מלדבר'בגנות אפך שב לא
 ,לשמאלם ימינם בין יודעים הבלתי אדם בני המון שאפילו לומר

ם, מוכחרים ה  ובזוי אדם הרפת שהם לכל מוסכם וכאילו מ
ם ומידזס ;עם ה לי ך א פ ה ה מו מ ס ר פ ת  ,בפילוסוף .בו שנ

 אדרבה והרי ,אוהו שונאים כולו ההמון שכל אמרת שאתה
 מה ואולי הפילוסוף, את לשבח הוא עצמם בההמון הפרסום

 אכל מתנבאות שנפשותם מפני לא אחריהם הולכים ההמון שאין
 להיוהם,נבדלים רוצים ואינם הפרישות מן שבורחים מפני
 עולם ובנעימות שמחות בשובע עמהס להתחבר אך אדם מבני
ה :הזה ת א ל ו ל ם שו ה ל : הפילוסופים מן . מ ה כ ש ע  מ
ב .עליהם כולו ההמון שהגדלת מאחר .טו  נודע וכבר ,

 כל רע רק שהם הארן עמי וגריעות האדם לב יצר מפחיתות
ה עם ואם היום ז ל'  מס ,הפילוסוף מן טובים לדבריך הס כ

ר ומה ,הזה .הפילוסוף להעני אצלת אשר הברכה מ  ט ^
: עוד לו נשאר

ט ל י ב ה א תי מ ר מ א א לך ש ש הי ם שר ת נ מו  אף . א
 שרש בגנות רק מדותיהם בגנות ספרתי לא אני

 אשר הטובות והמדות ,בו תלוי שהכל העיקר שהוא ,אמונתם
 פנויים שיהיו כדי אצלם מורגלות אך , להם עצמיות אינם להם

ת כי :העיון אל לי כ ה ת ח ל צ ה ה לאדם1 ה נ נ ם כי אי  א
ע ד מ י ה נ ו עי  הזה בעולם הצלחה לאדם שאין חושבים הם .ה

ת :העיון רק ע ג ה ת ו או צ מ  הנמצאות הבנת אל שיגיע .הנ
ת :שבעולם לו כ ש ל מו כ ש ה ב כ ב ב שו ל וי כ ל ש ע פ ר״ל .ב

אחר



ר £ הבוזדרביעי מאמרם
 הכליון. יירא ולא ,הפועל לשכל קרוב נאצל שכל כן ואחר ,בפעל שכל וישוב ,בכח
 עסקי עם יתכן לא וזה ,המחשבה והתמדת במחקר הימים בכלות אלא ישלם לא *זה

 שלא כדי ;והבנים וההנאה והגדולה מהממון שיפרשו רואים הם כן על ,העולם
 ,מהמדע המבוקשת ההיא התכלית יודע האדם יהיה וכאשר .המדע מן אותם יטרדו

 ,ההיא היראה על גמול לקבל יראים אינם הם כי ,עושה שהוא מה על יחוש לא
הטוב על צוו אבל זה, על נענשים היו רוצחים או גוזלים היו שאם חושבים ואינם

והזהירו
יהודה קול

 צ0הש כן ,המחחדשס הצורה עליו המול האחרון במכוש
ס ההיולאני  המושכל לצורה השגהו בדרך יקרהו הוא ג

ת החבר כוון הזאה ההכנה ואל .כאמור ע הג ו רו. מ א  ב
ת או צ מ נ ת ה לו כ ש ל מו כ ש  ר״ל ,וכו׳ בכה ב

 בשכלו מושכלוה ויהיז הנמצאוה לו לשיגיעו השהדלוהו
על, שכל לשוב קרובה ובהכנה בכח א  יקרא שאז ב

 אליו הדורך דרך אשר המושכל צורה השיגו מצד כן
ר :הקודמת בהכנתו ח א ל שב כן ו צ א ט׳. נ  והיא ו
 ואלהיות מבעיות החכמות כל ידיעת שהשיג מי מדרגת

ם. או ב  בביאור גיוב השם זכר זה לענין וקרוב רו
 צלם נאמר כי אמרו צול א' א׳ סוף בראשון המורה
,ט המדובק האלהי השכל מפני באדם ודמותו אלהים
ם. משלשה אחד הרצון וז״ל, רי ב  המשיג מפני או ד
 או ,בגוף כח ולא גוף שאינה וההכנה הכח שהוא
 השכל מפני או ,ההשגה והיא בפעל אשר השכל מאני

 רוב הבנת אחר אשר הנאצל השכל והוא באדם הנקנה
 האדם יתייחד האלהיות ורוב הנובעיות המושכלות

 לזאת האדם ויעלה הנאצל, השכל כלם ממושכליו ויעשה
ת, בידיעה הדברים ישכיל אשר המדרגה ח  לכן א

 מה כי והאמת .ובדמותו אלהים בצלם שהוא נאמר
זה כי ,ההשגה מן האחרון המין זה הוא הרב שכוון

נחמד אוצר
 ,החומר בכס עודנו שבו והשכל הנמצאים שמשכיל אחר

 השיג אשר ההוא המושכל ונבדל ונפרם בעיק עצמו וגשמרגיל
מד בפועל שכל להיוה ושב אצלו נתעצם ,מומרו נכח  בפני עו
, במומר תלוי ואינו עצמו ד  ממנו יסור לא ■המושג והדבר עו

הר :מזכרונו ישכח ילא א ל כן ו כ ל ש צ א ל קרוב נ כ ש  ל
ל ע פו  המלאך בדמות רוחני נאצל שב ששכלו הושב כן ואחר .ה
מד והוא ,הפועל שכל אצלם הנקרא האחרון  יירא לא לנצח עו

 באורך א׳ ממאמר א׳ בסימן זה נזכר וכבר ,והפסד כליון
ה ;יותר פירשנו ושם ז א ו שלם ל  א״א זו למדרגה להגיע .י
ת וחקיר»: בעיון ימיו בכלות רק ד מ ת ה ה ו ב ש ח מ  לעיין , ה

ה :הפסק מבלי בחכמה תמיד ז א ו כן ל ת ם י קי ע ס  ע
ם ל עו ו האדם יתנהג אם א״א וזה .ה די  אשם לישא ארן ב
 וכסות בדירה בעבורם להשתדל צריך ואז בניס ולהוליד
ר ; מעיונם נפרעים הם ■זה ומחמת ,ומזונות ש א כ ה ו הי  י
ם אד ע ה ד כו' יו ל : הפילוסופים דעת לפי .ו ה ע א מ הו  ש
ה ש ם כי : מעשיות מצות קיום ,על .עו ם ה נ ם אי ראי  י
בל ק ל ל מו .וכו׳ ג  בקיום נזהרים שאינם אף תאמר ושמא .
 יראים שהם מצד אינו זה שגם ,העול מן נמנעים עכ״ז מצות
 המניעה ורציחה גזילה ואפילו ,היראה על שמים גמול לקבל
 וחושבים ,ארן דרך מצד רק להם אינו מהם נמנעים שהם
 העולם בתקון חפן אשר לבוראו מתדמה האדם שיהא ראוי שכך

ה הוא הזה הסדר והמשחית ,בהשחתתו ולא ויישובו : מגונ
עו ב ק ו

ד, ולא הווה בלתי והוא וקייס נצחי השכל ס פ  נעשה עליו נאמר ולכן צדיקים, של בנשמתן המכונה והוא נ
תנו, בצלמנו אדם כ. האחרון, זה בעבור אבל והאמצעי הראשון התכלית בעבור לא כדמו ״  הראית וכבר ע

 והיא חבר של משיטתו זה משפט אמור הוסג כי ,בחמישי יתודע במראה גס ,שקדם ממה במקומות לדעת
שו :ממנו רחוקה ר פ ן שי מו מ ה ה מ ל דו ג ה ה ו א נ ה ה  המדות מספר בראשון הפילוסוף זכר אלה שלשה .ו

 •על כי להורות לראשיתו סמוך שבת עולת בעל הטיב וכבר .מהם באחד יתלה לא שהחופר בהראותו ,ה' פ'
ה. סדום ■ואנשי הפלגה ודור המבול דור של רגלם נלכדה אלה עבירות פלש ר מו ע  שהאושר חשבו המבול דור כי ו
ם כל וכאמז״ל וגו', השחית כי וגו' הארץ ותשחת אמרו והוא ,וגו' האדם בנות את ויראו העונג, הוא  מקו

 ועמורה וסדום ;וגו' שם לנו ונעשה ולז״א ,האושר הוא שהכבוד חשבו הפלגה ודור .וכו' זנות מוצא שאתה
 עני ויד ולבנותיה לה היה השקט ושלוה לחם שבעה גאון ט״ז) (יחזקאל כאמרו ,האושר הוא שהעושר חשבו

ש לא וגו': החזיקה לא ואביון חו ה על י א מ הו כו׳. עושה ש ו, אשר הוא ו רנ ב  פעליהס יפשירו לא כי ד
ע, השגת אל שיעזרם במה אס כי ד מ  בראשון הפילוסוף שאמר למה קרובים האלה הדברים והיו יחדלו. ואחר ה

, א' מן ם סי  שביארנוהו. כמו השכל, שמגמתם מפני אדם הריגת הפילוסופים בדת אין אמר ג׳ סימן שם ג
ל :ס״ה סי' בשלישי שהוזכר מה כפי אמר אלישע של טעותו מקום היה זה והנה ב ו א ב על צו ו ט  וכו׳. ה

 כאומר נעשה ועתה ,וכו׳ עושה שהוא מה על הפילוסוף יחוש שלא אמר תחלה כי ,עצמו כסותר זה נראה
ס והלא .וכו' לבורא להדמות הטוב למעשה שיחוש  ההצלחה תכלית הפילוסוף אצל שהוא העיוני המדע ג
 אמנם .א' סימן בראשון ביאורו וקדם י״ג סימן למעלה שזכר כמו הפועל בשכל להדמות רק איגנו ,לאדם

 דביקה הפועל בשכל להדבק הפילוסוף הצלחת תכלית הוא העיוני המדע כי באמרנו, ויוטל הזה הספק יפול
 ,המוצלח שלמותו ■ מעיקר אינו הטוב מעשה אמנם .י״ג סימן למעלה כמוזכר , הוא הוא בה שישוב מיאושרת

 שוס בזה לו תשלם־ שלא אע״פ היכולת כפי הטוב דרך על הדברים בסדור לבורא להדמות המוסר מדרך אלא
 נקי ויהיה ,הצדדים מכל זכה נפשו שתהיה בעיון תמים לגבר הוא וישר צדיק שעכ״פ אלא ,בנבדל דביקה
שיקנו ,לזולתו והן ה^.לעצמו בהפכו וימאס ,יהולל שכלו לפי אשר נאות מעשה בבחירת לבב ובר כפיס

המונהגים '



ד5 לח הכוזרירביעי מאפרר2ם
 דרך על הדברים סדר אשר לבורא להתדמות והמשובח, הראוי בדרך הרע מן זהזהירו

 מותנים הם אך חובות שאינם ההנהגות •והם ,השכליים הנימוסים וקבעו ,הטוב
 בחכמה נתבאר וכבר ,מנהגיים בחלקים אלא כן התורה ואין ,הצורך בעת אלא

:סובלו שאיננו ומה התנאי שסובל מה התוריה
J שיראה מרחקת שהדעת שקיעה מספר, אתה אשר ההוא האור שקע הכוזרי אמר 

: במחשבה עולה מבלתי ,אינה) (כ״א שהשבתה אבידה ואבד ,עוד

,פקוחה בעין אותנו רואה שאינו מי בעיני אלא שוקע איננו החבר אמר כא
ומביא

נחמד אוצר
עו ב ק ם ו סי ם הכמו י לי כ ש  נגד אלהים פמד שאין ומפני .ה

ם, ה ני ש, מפני הארץ תשחת שלא כדי הנה עי מ ח  הוזקקו ה
ם :בלבד מחייב שהשכל מה מלבם בדויות תורות לקבוע ה  ו

ת ו ג ה נ ה ם ה נ אי ת ש בו  רק אך נקבעו לא אף לדעתם . חו
ם הם אך :האנושי קיבון לשמור י תנ א/ בדרך הם .מו תנ
 שאין יחשוב ,הנמוסים אלו בלעדי הקיבוץ מקום יהיה שאילו
ת א׳לא :בהם צורך ע רך ב  •לעת רק אותם קבעו לא .הצו
 לקיום רק חוששים ואינם כולו הקיבוץ לשמור צריכין שהם
אין :הכלל ה ו ר תו -כן ה א :בקיומה תנאי שום שיחול . ל  א

ם ס בחלקי י י ג ה  יש למנהג הנוגע התורה בחלקי מלבד" .מנ
 דין בית בסנהדרין שאמרו כעני; ,השעה צורך לפי תנאי בהם
 סוס על שרכב באחד ומעשה השעה צורך לפי ועונשין’ מכין

כו׳ מפני לא וסקלוהו לב״ד והביאוהו יונים בימי בשבת  אלא ו
 תקנות בהם יש ממונות בדיני וכן .לכך צריכה שהשעה מפני

 ממונות דיני אחד תורה דבר שאוירו וכמו ,הקיבוץ צורך לפי
כו׳ ואחד כו' מה !מפני וחקירה בדרישה ו  הנעול שלא כדי ו
ר : לזה כדומה ועוד ,הלוין בפני דלת ב כ ר ו א ב ת כו׳ נ .ו

׳ במאמר עיין מן ג :מ״ע סי
ר שקע כ או א ה הו  דתות במתי על לדרוך עמך הדין .ה

 מצד רק אינם. דבריהם שכל בטענתך הפילוסופים
 שקדם כמו ,ממש הנבואית במראה הם התורה ודברי ההיקש
 יאתה לא הזה הכבוד כל אבל , כ״ה עד ע״ו מסימן בדבריו

 עליכם חופפת ה׳ ושכינת אדמתכם על שרויים הייתם אילו רק
 כבר אבל ,עליכם השוכן ה׳ באור להתפאר לכם ראוי ואז

 נביא לא לכם ואין אויביכם בארץ ואתם ההוא האור שקע
׳ה׳ מרוח הערה שום ולא וחוזה ה . ע קי ת ש ע ד ה ת ש ק ח ר  מ

ה א ר ד שי  נאבד לא ההוא שהאור נראה היה בתחלה .עו
 אמנם ,ומאיר חוזר להיות ומיועד לשעתו שקע רק מכם

 הדעת ,לכם לזרוח שב ולא כאילו רבות שנים שעברו מאחר
ד :עוד שיראה מרחקת ב א ה ו ר בי כו׳ א  ומעתה כלומר .ו

 האור העבע מדרך אשר בלבד, לשקיעה זה רואה אני אין
,הגלגל סבוב בשוב ועולה חוזר הגלגל תנועת מצד השוקע

ה : לנצח האובדת כאבידה הוא אבל ת ב ש ה תי ש ל ה ב ל  עו
ה ב ש ח מ  האור שתשוב מליחל המחשבות נלאו שכבר ר״ל .ב

: תקותכס אבדה כאילו ,ההוא
Hp ע איננו ק כו׳ שו  שקע שכבר חושב שאתה כמו לא . ו

,לנו מאיר עודנו עוד אבל ,נרנו וכבתה אורנו
פקוחה בעין אותנו רואה שאינו מי דמיון לפי רק שוקני ואיני

להבין

יהודה קול
 אל■ להגיע כנגדם עזר הכנת סדורו מחקון המונהגים

 שכתבנו וכמו .הצל־התם תכלית שהוא העיוני שלמות
 אלא כלם ישתמשו ולא אמרו אצל א׳ סימן בראשון

 הנימוסים וקבעו :וכו' שצמים היותר במעשים
 .ההנהגות והם :עליהם מורה שהשכל .השכליים

 המעשים באמרו ז' סי' בשלישי קראם אשר שמם זה
ת. שאינם וכו': המנהגיים. בו  תוייבו לא כי הו

 חובה עלינו המוכילות המצות כענין עצמם מצד לעשותם
 אל הגעתם דרך להם להכין רק ,הצלחתנו לעיקר
ר. העיון מו א ם, יקלו ולפיכך כ ענינ ה כי ב ל ק ה' ב ס  ב
 וכוון .וכו' מותנים הם אך וז״א .בהם יגעשו

 כמרגלא תמיד יאמרוהו אשר אל שאחשוב מה לפי בזה
 הוא וזה ,הצורך בעת מקום לתורה שאין בפומייהו,

 הפילוסופים הנהגות כי ,החבר בדברי המוזכר התנאי
א ,לשמרם שראוי לאמר הזה בדבר מותנים הס ל  א

ת ע ך, ב ר צו  והצורך הצורך, מעת חון כלומר ה
 למראית סברתו לפי מהם איש כל ישערהו אמנם הזה

כו'. כן התורה ואין עיניו:  מצות שאין ר״ל ו
א הצורך: בתנאי ותלויים מופקרים תורתנו ל  א

 לך שאין , וכיוצא ממונות כדיני .מנהגיים בחלקים
 הניחה לא אלה וגס השעה צורך רק ההם בדברים
 רשות ליכיול הרוצה וכל מופקרים אותם התורה

 פי על מסורת תחת כלם אבל ,וימול יבא בהעברתם
אר וכבר וז״א .המקובלת ■ התורה תב ה נ מ  בחכ

 עיון שקרא מה תוריה חכמה וקרא .וכו' התוריה
 על הדין מתכונת שהוא ,מ״מ סימן בשלישי דיני

:התורה כפי אמתתו

ע כ ק ר ש או כו׳. ההוא ה  הנוקב האור הוא ו
 יתר מכל נפלינו בו אשר מ״ו סימן שזכר

 משארת בלתי רבה שקיעה שקע הנראה וכפי ,העמים
ד: אלינו להראות חקוה ה עו ת ב ש ה כו'. ש  שלא ו

 כלל מחשבה בדעתו להעלות אדם של לבו ימלאנו
 הלזה המקשה שר זכר ולא אלינו. לשוב עוד שיוכל

 וכבוד אורך בא כי אורי קומי באמרו הכתוב שיעד מה
:זרח עליך ה'

א ע איננו כ ק א שו ל י א נ י ע  אפס ,הנסתרת בשכינתו עמנו מקרב עליון יחדל לא כי הכונה .וכו' ב
 השכינה כ״ג סימן הספר בחתימת אמרו וכענין ,הנראית בשכינתו עליון בנו יהיה לא כי

 והיא המיוחד במקום נרצה להמון או לנביא אם כי נגלית איננה כי ,נעדרה אשר היא בעין עין הנראית
מהול המעשים זך אזרחי ישראל כל עם היא הרוחנית הנסתרת השכינה אך ,וכו' לה מצפים אנחנו אשר

הצב
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לעולם והשגתו זולתנו ומגדולת ,אודנו שנשקע ופזורנו, ועניינו מדלותנו דאיה וטגיא

: אוד לו יש כי בגו, ומשלו
ב  החולקות האומות שתי דואה שאני מפני ,דאיה מזה הבאתי לא הכוזדי אמר כ

 האמת שיהיה יתכן ולא וממשלה נדולה מהם אחת לכל יש זו, על זו
 אינו או מהם באחת או אלא ,ההפך) קצות בשני ״א5( הסותד קצוות ״בשתי
 יותר והשפלות שהדלות שהודה מה עבדי ישכיל בהנה פידשת וכבד .מהן באחת

 הפדסיים כי ,האומרת בשתי גלוי כן גם והוא ,והנאוה מהגדולה האלהי בענין ראוי
 שהלכו ההם באנשים אבל ,בעשירים ולא בנבורים ולא במלכים מתפארים אינם
 האנשים והיו ,דתו בהם נקבעה לא אשר הארוכים הימים כל דתם בעל אחרי
 ענ״נים אמונתם חזוק על וסבלו שמצאו מקום בכל ונהרגים ונחבאים נולים ההם

 ומקומות מקומותם ומכבדים מתברכים בהם אשר והם ,וההרג הבוז מן מופלאים
 הבוז מן סבלו ההנריים דת בעל עוזרי ובן .שמותם על במות ובונים הריגתם

 f משתבחים דתם עזר על ובמותם ובשפלותם מתפארים הם ובהם ,שנעזרו עד הרבה
 לובשים היו באשר) (צ״ל "כאשר אך ,עגינם וגדולת בממונם המתנדלים במלכים לא

הבדלם תכלית עם זה כל עושין היו אבל ,שבעם מבלי השעורים ואוכלים הבלוים
אל

ל ה קו ד הו י

: לעי וכו׳ הלב תנו ע ו ד נ ת ו ל ד ו מ נ י ענ כו׳. ו  אמר ו
 די השגת העך על ועניינו ,הגדולה ■הפך על דלותנו
 אמרותיו ויכוונו יסודרו ובכן .העולם בעניני מחסור

 השגת כנגד עוני ,גדולה כנגד דלות ,שלש כנגד שלש
:המפוזרים על הממשלה כנגד ופזור ,העולם

י לא כב ת א ב ה ה ה מז אי  תהיה ראייתו ■אך .ר
 נסבלהו לא אשר הדלות והוא ,שיזכיר ממה

א :לאלהיס ובכניעה חפצה בנפש ל ן ו כ ת  יש .וכו׳ י
י :ב׳ סי' בראשון בו כיוצא לנו ת ש ת ב ו צו ר ק ת ו ס  ה

י (נ״א נ ש ת ב צו ) ק ך פ ה כו׳. ה  נכונה והשנית ו
ם דין חמנם כי ,יותר ס היותם לבלתי הוא הסותרי  ג
 האמת ביניהם מחלקים רק לעולם, אמתייס יחד

ם כן שאין מה ,והשקר  שיעיין מי לכל כידוע ,בהפכי
ם נקראו בה אשר ,ההגיון במלאכת מעע  כל סוחרי

,ושולל קצתי והשני ומחייב כולל שהאחד מאמרים שני
 אמנם ,ומחייב קצתי והאחר ושולל כולל שהאחד או

מהם שהאחד כוללים, מאמרים שני יקראו הפכים

נחמד אוצר
א :היעכ עניגנו להכין בי מ ה ו אי ו ר תנ לו ד כו׳ מ  ממה .ו

 : אורנו שקע כן שעל העמים כין ופזורים דלים שאנחנו
ת ל דו מג ו ו תנ ל ו תו ז שג ה ם ו ל עו לו ל ש מ ו ו כו׳. בנ  שא״כ ו

fלהם שיש והכח הממשלה להם אשר שהיאומות אמור אתה ף 
:משכיל אדם יחשוכ שלא ודאי וזה ,אור

תי לא כב א ב ה ה ה מז אי  להכיא כאסי לא אני גם .ר
 והשפלות הדלות מן ונרכם אורכם שקיעת על ראיה

ם, כו שאתם  נרם רכ ממשל להם אשר שהאומות יתחייכ שא״כ היו
י :כן הדכר ואין ,יאיר אנ ה ש א תי רו ת ש מו או  עי׳ .ה

ת :כ׳ סי׳ כראשון קו ל ל זו חו  מהם אחת וכל ,כדתיהם ,זו ע
א :תחסה וככזכ תלך כחושך שכנגדה שהאומה מאמנת ל  ו

כן ת ה י הי ת שי מ א : ה תי ש ת ב צוו ר ק ת סו  כני כשפני . ה
 ששניהם שנאמר אפשר אי הקצה מן זה את זה סותרים אדם

 :השקר בשני ע״כ מהם באחד האמת שאם ,באמת אמרו
א ל ת או א ח א ם ב ה  : האומות מן כאחת שהאמת אפשר .מ

נו או לו אי פי ת א ח א ם ב ה  הם האומות שתי זה כל ועם . מ
 לאחוז מושלים יצאו מהם ,הגדולה כמרכבות רוכבים צולחים
 ראיה' שאין ׳כהכרח הרי ,מפה ואלו מפה אלו הארן בכנפות

ל :והממשל העוז מן הדת אמתת על ב ם א שי אנ ם ב ה  . ה
 ומתו־ עוני מתוך הדת וקבלו ,דתם בקבלת ראשונים שהיו
 שלא הארוך זמן כל למענו ונשחטים נהרגים והיו דוחק

ם :דתם נתחזקה ה ר ו ש ם א ה ם ב כי ר ב ת  שהיה שאע״פ .מ
 שקיימו מה עמהם מתברכים כ׳׳ז עם ועוני גדול שפלות להם
 זכר נשאר היה לא הם ולולא ,כל ובחוסר בעירום ההיא הדת
ם : ההיא לדת מכבדי תם ו מו  :בצער מתגלגלים שהיו .צזקו

ם בוני ת ו מו ל ב ם ע ת מו  האנשים בשמות אותם קוראים . ש
ם : ההם ת מו ב ל ו ר ע ם עז ת ם ד חי ב ת ש  קיום על שמתו .מ
א :משתבחים בהם דתס ם ל כי ל מ כו׳ ב  משתבחים אינם .ו

 מצד או ,עוזם ובזרוע היד בחזקת דתם הרחיבו אשר במלכים
 :הדת לבעלי תפארת אין זה שכל ,ממשלתם ארצות שהרחיבו
ם שי ב ם לו ם :בלוים בגדים .הבלוי כלי או ם ו רי שעו ה

 החבר דברי יחוהו לא כן ועל שולל, והאחד מחייב
 בפא) סותר שמלת נאמר אס רק ,בהפכים אם כי

 אל הנוסחאות שהי יעלו ובכן ,ההפך לענין הושאלה
ר : אהה כונה ב ב תי ו ש ר  ל״ד מסימן בשני .וכו׳ פי

 בהמשך דבריו חתימת שם היתה כי מ״ד, סי׳ סוף עד
 סבה אותנו המוצאות הצרות היות על ההם הפסוקים

 ,מתוכנו הסיגים ויציאת ממנו הבר ובור הורתנו לתקנת
 :וכו׳ בעולם האלהי הענין ■ידבק ותקוננו ובבורנו

א הו ם ו י כן ג לו כו׳. ג  שנבראו הדברים הן הן ו
ה, ברביעי ונתלו קי״ג סימן בראשון אחד ובכל הז

מהם

לי ב ם מ  : ששבעו מבלי צר ולחם בשעורים להסתפק והוצרכו לנפשם ערף מצאו לא דחי אל מדחי שנרדפו בעבור . שבע
ו אבל שין הי ל עו ה כ ם ז ח ע לי ב ם ה ל ד ב ל ה ם א הי ל א  כוונתם שהיה מפני כאלו באנשים להשתבח נותן והדין ר״ל .ה

f יתברך שמו כבוד בעבור סובליס שאתם והשפלות הגרות היה אילו אתם ואף .דעתם לפי אלהים אל נבדלים שיהיו לתכלית
סי כיי
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 אומר היייתי ,האלה^ם לשם זה עוש׳ים היהודים דואה הייתי ואילו .האלהים אל
 שלמדתני) ״שלמדתי(כ״א מה זונר שאני מפני , דוד בית מלבי על מעלה להם יש כי

 :הנכנעים בנפשות אם כי חל איננו האלהיט אור כי ,רוח ושפל דכא את במאמר
 מבלי הגלות סובלים שאנחנו מפני בזה שתחרפנו עמך הדין ההבר אמר

 הבוז לדחות יכולים היו שהם ,ממנו בהשוכים חשבתי אבל ;תולדה
 ידם ותרום חורין בני *וישובו ;טורח מבלי שיאמרוה במלה נפשותם מעל ועבדות

 בקורבה די הלא ;תורתם שמירת בעבור אלא זה עושים ואינם ;מעבידיהם על
 היינו לא ממנו מבקש שאתה מה היה ואילו .רבות עונות ולכפר להפגיע הואת

(צ״ל גרגר ״כחכמת ,וחכמה סוד בנו לאלהים שיש מה עם ;הזה בגלות מתעכבים
כחכמות

ל ח קו ד הו י
לו ;סכ-ורו המפך צורך לפי מהס אי תי ו ה היי א  רו
כו׳.  עשו כאשר שמים לשם וכיסורין הנוז לסבול ו

תי :יראחם לשם זולחנו ר היי מ  שהיו כמו .וכו' או
 מהתסארוסם יוחר ההוא הצער כסוכלי מתפארים הם

 :קי״ד סי' בראשון דברו כה והלא .מלכיהם בגדולת
ה י מ נ ת ד מ ל ר ש מ א מ ת ב א א כ כו'. ד  אולי ו
 ,רוח ושפל דכא ואה ,במכילתא חכז״ל למדרש כוון

 שכינה להשרות סופו ע;יו מי-שהוא שכל הכתוב מגיד
 עלי אלהים ה' רות אומר הוא וכן ,בארן האדם עם
ם; לבשר אותי ה' משח יען טי  במשה מציגו וכן ע

 ,ענוהנוחו ;לו גרם מי ;הערפל אל גנש ומשה רבינו
 אלה כל ואת ואומר ; מאד ענו משה והאיש שנאמר

 .וגו' נשברה רוח אלהים זבחי נאומר ;וגו' עשתה ידי
 מסתברא ;זה פסוק על אמרו (ה׳:) פ״ק ובסוטה

 הריס הניח הקב״ה שהרי ;דכא את אני דאמר כמאן
 . ע״כ ;למטה וירד סיני הר על שכינהו והטה וגבעות

 לא אלהיס ונדכה נשבר לב ,רבה בויקרא אז״ל ועוד
 בכלי משתמש אם זה הדיוט אלכסנדראי א״ר ;הבזה
 תשמישיו כלי כל לקב״ה אבל ;לו הוא גנאי שבור

 לשבורי הרופא ;לב לנשברי ה׳ קרוש ;הם נשברים
:ע״כ ;ונדכה נשבר לב ;לב

ג ך הדין כ מ ו ע נ פ ר ח ת  בראשון כדברו .וכו' ש
י :קט״ו סימן ל ב ה מ ד ל  ניגע כי .תו

 ישעיהו מאמר ע״ד .לנו ישועתה ואין ,ביסוריס לריק
 ארץ נעשה בל ישועות רוח ילדנו כמו חלנו הרינו (כ״ו)

 להורות י״ט; סי' בשלישי זכר הזה הלשון וכענין .וגו'
שאנחנו לפרש ויתכן .ע״כ ;הגאולה והיא הסליחה תולדת הזאת התפלה אל וסומך ;נמשך תכלית תועלת על

נחמד אוצר
 הייתי פלא ופשיטא ,הזה הגלות בעבור אתכם משבוז הייתי
תי ;אתה שחפבת כמו לחסרון לכם חושב ר היי מ  כי או
ט׳ ל ו כי ע ל ת מ ד בי  יותר עלי נכבד היה הזה השפלות .דו

 שמרו שלא שבהם הגרועים דוד בית למלכי שהיה הממשלה מן
ה :ה׳ משמרת י מ תנ ד מ ל ר ש מ א מ ת ב א א ו כ שפל ד  ו

ח  שכינה להשרות גורם עניו שהוא מי שכל .נ״ז) (ישעיה רו
רן: א ר כי ב ם או הי ל . א ׳ ו כ  יחול שלא כדין הוא וכן ו

תיו, הגוף חומר בהכנעת לא אם אלהי שפע תאו  דהיינו ו
: הנפש הכנעת

ג ך הדין כ מ פנו ע ר ח ת ה ש  הייתי ואילו שאמרת במה .בז
כו' זה עושים היהודים רואה  הדבר במשמעות ;ו

 בעבור בבחירתם אינו ליהודים. עתה המגיע והשפלות שהדלות
 בכוונת ואין ,בטובתם שלא כרחם על אבל יתברך; שמו כביד

 בבחירת בשהוא רק ונדכה נכנע בנפש בוחר שהקב״ה הכתוב
לי :העולם תענוגי לעזוב הנפש ב ה מ ד ל  בחירת מבלי .חו
ם :גופו הומר להכניע בו הנפש בי שו ח ו ב מנ  הם . מ

 בעיני ומן וכבוד עושר השיגו אשר עמנו מבני הגבירים
ם :העמים מפחותי והבוז הלעג סובלים והם ,המלכיות  שה

ם היו לי כו ת י חו ד כו׳ ל  מאחרי לסור ח״ו רוצים היו אילו .ו
א :במעבידיהם רודים היו אלהינו ה׳ ל ה די ה ב ר קו ת ב א  הז

ע פגי ה לכפר ל ת ו ו נ . עו ת ו ב  הנה מאמר סיום הוא ר
 ישראל על ל״ד סימן שני במאמר החבר שפירשו עבדי ישכיל

 חטא והוא ההם הפסוקים וסיום ;בגלות רבות צרות הסובלים
לו ;יפגיע ולפושעים נשא רבים אי ה ו ה הי ה מ ת א ש ש ק ב  מ

ו מנ  על נפשנו ולתת בשמחה הגלות מקבלים כולנו שנהיה .מ
נו לא :אלהינו תורת י ם הי בי כ ע ת ת מ לו ג ה ב  כל . הז

ה עם :הזה הארוך זמן ש מ ם שי אלהי ה םוד בנו ל מ כ ח ,ו
מצורת

 נר ■להעלות למאור יוכשרו ואז ;כזית נכהסיס כשיהיו שמרים בלי זך שמנן יהיה אז כי ,תמיד נר להעלות
 וכו'. בחשובים חשבתי אבל :יראה עליך וכבודו ה' יזרח ועליך וכאמרו ;אהלס עלי אלוה בסוד תמיד
הס  לאלהיס בכניעתם חטאתם הסר פרי כל זה כי ;בתולדה הגלות הסובלים רבים וכן שלמים סגולתנו יחידי ו
ה בפ' אמרו יצדק אלה ועל .והולך שמבאר כמו ,ולזולתם לעצמם התועלת יקנו וכו'  בקודמת; שזכר ישכיל הנ

כו'. ולכפר להפגיע חזאת בקורבה די הלא כך אחר וז״א .יפגיע ולפושעים נשא רבים מטא והוא  ו
 מה המקומות: שני שבין החלוף הוא מזער ומעט קט״ו; סימן בראשון שזכר למה הס קרובים אלה ודברים
כו', שיש פה עם שמיס; לשם לבב ובטיוב פלס ברצון בגלות כניעהט להיות ממנו. מבקש שאתה  ו

מוסיף ׳
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 האד•[ אל בנראה ומתהלף משתנה והוא ,בארץ יפול אשר הזרע בנרנר) כהנמתו

 אליו, למביט שירומה מה כפי מוהש רושם שום לו ישאר ולא ,הזבל ואל המים ואל
 עד מדרגה אהר מדרגה והעתיקם טבעה אל והמים הארץ תשנה אשר היא והנה

 ועליה קליפותיה ותדהה עצמה, דמות אל ותשיבם היסודות שתדק) (כ״א "שתריק
 הזרע וצורת ההוא הענין בו להול ראוי ויהיה הלב יזדכך וכאשר ,זה וזולת

 אשר כל משה תורת וכן .ממנו זרעו היה אשר כפרי פרי ההוא העץ עושה ,הראשון
ואלה אותה. דוהה בנראה הוא ואם ענינו, באמתת אליה ישתנה אחריה יא

האומות
ל ה קו ד הו י

ס מוסיף ע  וסכמה כוד להלהים יש כי גלוהנו להמשך כ
ה :וכו׳ הזרע בגרגר כהכמהו כענינגו א ר נ  לפי .ב

 אמנם כי ,המשוהף הדעת בהחלה ממנו שיראה מה
 בסמוך אמר וכן ,שיתבאר וכמו האמת לפי כן אינו
ה :וכו׳ שידומה מה כפי הנ א ו ר הי ש ה א נ ש  ת

ץ ר א  בריאה ומאכלה הלקה שמן בהם כי .וכו' ה
 סמרית סבה לה והס , מהם ומזונה לחותה כשתשאב
 הזה והלשון .פרי ולעשות ענף ולפאת שרשיה להשריש
 ידעתי לא ,וכו׳ השנה אשר היא הנה באמרו הנקביי

 הזה הספור כל עליו אשר הזרע גרגר אל יושב איך
 וכמו ;זכר בלשון זכרו וזה שמו זה כי ,הולך סובב

והוא באר: יפול אפר באמרו הנה עד לשונו שהוציא

ר - צ ד או מ ה נ
 .״נונלות האומות והצלחה הגלות אריכוס הגה לזה מצורף
 במקרה ולא אותם ברא לתהו לא ,הזה הזמן בכל הארן בקרב
 :נפלאה ובהשגהה עמוקה בעצה אבל ,ורב עצום לעם נהיו

ר ■כחכמחל רג ע בג ר  עולם של ממנהגו ולמד צא .וכו׳ הז
ה :בארן הנזרע בגרגר תנ ש ף מ ל ח ה מ ה ו א ר ל בנ  א
ץ אר  ראה שלא מי .באר: נפסד נראה הוא עין. למראית .ה
 נטרד כבר הזה שהגרגר כסבור הזרוע הזרע מנהג מעולם

אל :ארן לעפר ונרקב לו והלך ם ו מי אל ה ל ו ב  מתבטל .הז
ה כפי :עוד ניכר רבומו שאין עד והזבל המים בתוך  מ

ה מ רו ט שי בי מ  :עין למראית נדמה אשר ־כפי .אליו ל
א ■והנה שר :ההיא ההמסה ר״ל . הי ה א שנ ץ ת ר א ם ה מי ה  ו

 ורמים העפר מן אליה מושכת ההיא ההמסה אדרבה .וכו׳
 הארץ ומשנה ,כדמותה פרי ואח״כ פרי ע: לעשות צרכה כפי

 שלא בלבד לא ,ופירות והעלין והקליפות הען אל והמים
 בטבע יודע שאינו למי הזריעה בתהילת המחשבה כפי נפסדה

 :והצליחה שגדלה אמר וכהנה כהנה כדמותה רבו בשגם ,הזרע
ם. ק תי תע ה ו רג ד ה אהר מ רג ד  פתאום אותו משנה אין .מ

ד ;זמן אחר בזמן אותם לדדק הטבע דרך שכן ריק ק ע ד ת  ש
ת דו סו  ,היטב הדק אותם וטוחנת היסודות מפרדת .הי

ל :ז׳) (דניאל ומדקה אכלה מלשון ת א מו ה ד מ צ  דמות , ע
ה :ההוא הזרע ה ד ת ה ו תי פו לי ה ק לי ע  מתחיל כשהגרגר .ו

 השרש סביב ר״ל ,להון הקליפה מדהה הוא קטן שרש לעשות
 הגרוע החלק מן מוצאת היא וגדול הולך כשהען וכן ,ההוא

ת :הון לצד העלין שבו ל זו ה ו  הוא שבען המותרות מן . ז
ר :להון דוהה ש א כ ך ו ב יזדכ ל  האילן והמצית עיקר ר״ל .ה
 הזרע צורת דהיינו ,המבוקש הפרי בו להול ראוי ויהיה

ה :הראשון ש ץ עו ע א ה הו רי פרי ה פ  הען הוכשר ואז .כ
כן :הנטוע האהד הגרגר מן רבות■ פירות לעשות ההוא  ו

ה תורת״ ש  על מקובלת שתהא שבכדי יתברך הכמתו גזרה . מ
 בדרך עמה נהג ,מבואו ועד שמש ממזרה אשר העמים כל

 נראה היה ישראל וגלות הבית חורבן ועם ,הזריעה טבע
 שנהפך שסבורים הגרגר כמו ,משה תורת אבדה ה״ו כאילו

 הזרע בדמות היתה אבל כן הדבר היה ולא ,והמים הארן אל
 ישתוה אחריו דת ועמד ההיא הדת נטמנה וכך ,בארן הנטמן

 יאמינו ההיא הדה שבעלי העני!/ בעיקר ר״ל ענינו, באמתת אליה
 הקדומה ההורה אה ישמרו לא אך ,ובנביאיו משה בתורת

 ,בתהילה אותה דוהים בנראה ואם ,אחרות כוונות בה והזו
 ואהר ,בארן המשתנה הזרע כדמיון ,אליה יתקרבו הזמן עם
 פירות ועושה ענף נושא שהוא עד הפרי אל ומתקרב הולך זה

ה : הנזרע הגרגר היה שממנו הראשון הפרי כדמות רבות ל א ו
ת מו או ה

 כל לכמה זו רצועה הוהרה שככר אלא ,וכו׳ משהנה
ם חיים רוח בו שאין דבר ע  בלשון ופעם זכר כלשון פ

ד :הראכ״יע מכיעם ,נקבה ק ע י ר ת } (נ״א ש ק ד ת  ש
 ההם היסודות שהריר! עד יתבאר נוסחתנו לפי .וכו'
 השני הנוסח ולפי ,כלי אל מכלי יורק כאשר עצמה אל

 בפריכתם ההם היסודות ומדקה אכלה די עד יתבאר
 דק אשר עד כיחינהס ידי על כי ,הדק ושחיקהס

 המזון כהשבת ,עצמה דמות אל ויושבו חדש מזג יקנו
ה :הניזון כיבע אל ה ד ה ה ו תי פו י ל ה ק לי ע  .וכו' ו
 לדחות והתחזק לפעמה וכחו ה' רוח תחל מאז כי

 מעפר בההנערה וזה ,הון לצד והעלים הקליפות
ה, כגפן וגדל הלוך רי  ממנה העצמי החלק כי פו

 ואמר .הפנימי בחדר ובא משומר הוא שבה והברור
ת ל ו ז ה ו  אל כוון או .נצה עלתה כפורחת היא כי ,ז

ר :כ״ו סימן למעלה שזכר השרפים ש א כ ך ו כ ד ז  י
ב ל  יתנו סמדר שהגפניס תור בהגיע ר״ל .וכו' ה

 הגפן לב קנה אשר השלם ההזדככות הצד וזה ,ריח
 וצורת כה בו לחול ראוי היותו עד ועצמוהה ההיא
 הגפן תהיה אז ,העין למראית הנפסד הראשון הזרע
 ה' כרס ,הנמשל לענין וכן .למינה פרי עושה ההיא

 ותורתו שעשועיו נכיע יהודה ואיש ישראל ביה צבאות
 הדמיון מחבב זז לא ישעיהו והנביא . בלבם הכתובה

 זרועיה וכגנה צמחה הוציא כארן כי באמרו(ס״ב) הזה
 וכבר .וגו׳ ותהלה צדקה יצמיח אלהיס ה׳ כן תצמיח

את הקב״ה הגלה לא אלעזר א״ר פ״ז:) אמז״ל(פסחים
,גרים עליהם שיתוספו כדי אלא האומות לבין ישראל

ם ;ע״כ ,כורין כמה להכניס כדי אלא חעיס סאה זורע אדם כלום ,בארן לי וזרעתיה שנאמר א א ו  הו
ה א ר נ  ,תודתו ידחה אחריו הבא שכל הדעת בתחלת יראה למביני שידומה מה כפי לומר רוצה .וכו׳ ב

ה ;הוצע אשר המשל פי על מבוארת והכונה .האמת לפי כן הדבר ואין ל א דוגמה מעין .וכו׳ האויכהת ו
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 פריו כלם וישובו ,הפרי הוא אשר ,המהוהה למשיח והקדמה הצעה הם האומות

 ,אותו מבזים היו אשר השורש ויוקירו יפארו ואז ;אהד העץ וישוב לו יודו באשר
 והשתדלותם העכו״ם מן אלה רוחק אל תביט ואל .עבדי ישכיל בהגה אמרנו ובאשר
 הבעלים שעבדו בעבור הפחיתות בעין ישראל אל ותביט y ותשבחם ותפארם ביהודי

 y מהאפיקורסות) רובם (רא מהאפיקורסים רבים שצופים במה והתבונן ̂ בימיהם
 מושל שאין הנזכרים, המפורסמים השירים בה ואומרים אותה מפרסמים הם כי ועוד

 y ישראל על מעולם נזכר שלא מה ,עליהם עונש ולא גומל ולא ,אדם בני מעשי על
 y תורתם על תוספת והרוחניות ההם הצלמים תועלות מבקשים העם היו אך

ההוא. בזמן גלויה ההם העבודות תועלת שהיתה בעבור תורתם, שומרים *הם
ואם

יהודה קול
ה: מפנה סוף הרמב״ס שכתב מה ר  ובאשר הו

ה אמרנו הנ  עד ל״ד מסימן בשני .וכו׳ ישכיל ב
 :בקודמח עליו שהעירותיך וכמו , מ״ד סימן סוף

 והתבונן :וי״ד י״ג סי׳ כמוזכר וכו'. שעבדו ,בעבור
 רבו כי .מהאפיקורסות רובם שצופים במה

 בהשתדלות להם היה משר ומעש ,בזולתנו המתפקרים
ם החמור הימוד  ויפרוץ ,ההוריים העקרים יתר ע

 :וכו' סחרת דרך סל היום פונה לבבו משר לרוב
כו׳. אותה מפרסמים הם כי יעוד  דבר סוף לא ו

 בקרב האפיקורסות צופות הנזכר הרוב עיני שתהיינה
 מורה עתק שיר דברי ידברו יביעו כן גם אבל ,גבם
ם, עניו סו ר פ  השמים למלכה בדבריהם יקטרו כי ב
 פורטונ״ה, לעז בלשון הנקראת וההזדמן הקרי בעלה היא

 .וכו׳ העם היו אך :ממנו סור לאל יאמרו וכאילו
תועלת שהיתה בעבור :וי״ד י״ג סי׳ שקדם כמו

וכו'

נחמד אוצר
ת מו או ה הם :כצ׳׳ל ,ה ע צ ה ה מ ד ק ה ה ו שי מ ה ל כ הו מ  .ה

 באי שכל להם קודם שהיו הטמים מהבלי ידוע שכבר להיות
 ,העולם בקדמות סוברים והיו השמים צבא עובדים היו עולם
 תורה בשום האמינו ולא מאד מאד מגונות דתות להם והיה

 אתריהם הבאות יהאומית כלל. משה בתורת ואפילו השמים מן
 ,העיקרים ברוב והאמינו ונביאיו משה תורת ליסוד קבלו

 כל את השמידו הארן בכנפות ואתזו ידם תזקה וכאשר
 לשוב נשלמו לא עדיין אך ,המגונות הקדומות זרות העבודות

 יכירו אז ,צדקנו משית שייזגלה קן עת עד לגמרי ישראל לדת
 בעמו לעצור ה׳ בו בתר אשר הקדוש הוא כ■ הכל וידעו

בו :יעקב אלהי ולמשית שו ם וי ל ו כו די שפט יהפך אז .פ
:אתד שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא העמים אל ברורה
ב שו ץ וי ע ד ה ח  יתקבצו הען כשיגדל הזרוע שבגרגר כילו .א

,לזה וכדומה העלים ומאלו הקליפות מאלו ההלקים כל אליו
 אחת יהד,וכל יתקבצו האומות כל כן , לזה זה עוזרים וכולם
:לאתרים והיו יעקב בית אל יספחו וכולם ,מדרגתה תכיר מהם
אז ארו ו פ רו י קי ש ויו ר ש א ה הו ר ה ש ו א ם הי בזי תו מ .או
 יראו כי ,אותם מבזים היו אשר ישראל ובני יעקב זרע ר״ל

שר :עמים מושל יצא מהם עי א רנו כ מ ה א הנ ל ב כי ש די י ב ו' הדר ולא לו תאר לא מן ב' ממאמר ל״ד בסימן .ע ג  ו
 שכבר אמרו אך במהותו האמינו כולם אשר ,הצדק המשית הוא זה כי כולם יודו ולסוף .שם ופירשנו ,חשבנוהו ולא נבזה

ס אליו עמים לנס עומד אשר ישי שרש והיה הכתוב וכמ״ש ,נתגלה  אשר המקווה שהמשיח ור״ל ,כבוד מנוחתו והיתה ידרשו גוי
ד, מנוחתו והיתה . משיח בענין המאמינים העמים לכל יתגלה אז העמים כל לקבן מוכן בו  ולא ארוך זמן נח שהיה שזה ר״ל כ

 דמו כאשר ולא ,בו יודו האומות שכל עד הזרע כדמות תורתו אל האומות נשתנו ההוא הזמן שבהמשך לפי ,כבודו הוא בא
 הורה תחש חדשה תורה להם נהנה כבר כי להאמין פנתה לדרכה המפורסמות המושלות מהאומות אחת שכל ,במוקדם

אל ;א׳ ממאמר ה׳ בסימן כנזכר משה ט ו בי חק אל ת ה רו ל ם מן א ״ עכו  גנוה ויכוח על מוסב שזה נראה .ה
 חזר ,י״ע בסימן הפילוסופים אחר אבן לידות ידו החבר,את מלא וכאשר. ,י״ח בשימן כנזכר לכוזרי לו שהרה הפילוסופים

 הפילוסופים אלה רוחק אל תביט אל לומר והזר ,כאן עד הדברים נתגלגלו ומשם ,כ׳ בסימן עמנו בני ירך בכף ונגע הכוזרי
 אלו שעקרו אותם לשבח עלינו הזה שבזמן האומות שאפילו ,הקדומות והעבודות ומזלות כוכבים מעבודת ר״ל ,העכו״ם מן

 ירושלים בתועבת ובדוק צא הפילוסופים כתועבת בודק שאתה עד תאמר פן ומעתה .הארץ מן זדון ממשלת והעבירו העבודות
ת, מן לזה וכדומה באש להעביר למולך נתנו ומבניהם והאשרות הבעלים שעבדו קדם בימי שהיו וכהניה ומלכיה עבו  ואולי התו
 תועבות אחר נפתה יהיה לבלתי חכמתו לו הושיעה כי לפילוסוף לו די ותאמר ,פנינו על הפילוסוף את לבכר תחשוב זה בשביל
אלו, : תאמר אל כ ן ן כ נ בו ת ה . ו ׳ ו כ ם, מעבודת מניעתם על הפילוסופים את לשבח לבבך עם יהיה אל ו ״  מה ההבונן כו
ר :העיקרים מן לזה וכדומה ופרט פרט לכל ובידיעה בהשגחה האפיקורסות מן שצופים עו ם כי ו ם ה מי רס פ ה מ ת כו׳ או  .ו
 ,י״ט בסי׳ החבר שהודה וכמו ,רע דבר מעשות נשמרים הם אמונתם רוע עם שעכ״פ ותאמר בעדם להלין תרצה אם ואפילו

 ומשוררים ,דעתם חירוף יעריצו ובפיהם דעתם רוע מפרסמים הס הרי ,והגדולה הממון מן עצמם פורשים הם עיונם שבעבור
 בני וכל ,ומגדף מחרף מקול■ נשחתה היא והנה הארץ העזב ובעבורם ,אדם בני מעשי על ומושל שוטר אין ח״ו כי רבים בקהל
 ברעה המון קול הנה , זה יושיענו מה י״ח,, בסי׳ ונפרש נבדל שהפילוסוף אמרת ואם .יבלעו חיים רעהו את איש מקצה אדם
 ,ועונש גמול שאין אחר ,לבורא להתדמות רע מעשות ונבדל נפרש בהמון ומי ,רע דבר כל לעשות התירו הללו הפרושים לומר
ה :ממס הארץ את וממלאים האדמה משפחות כל מחטיאים הם והרי א מ ם בזכר של ל עו אל על מ שר  בתכלית בעודם ואפילו .י

חס, עו רי ל לכפור עצמם שיתירו נ מו ו אך : ועונש מ ם הי שי ק ת מב ל ע ם תו מי צל ת ה חניו רו ה  לא עדיין הצלמים שעבדו ועם . ו
 : הצלמים עבודות פי על להם שירד ברוחניות הועלת איזו להשיג כסבורים אך ההורה שומרים היו אבל ,ובתורתו בה׳ כפרו
ס ה ם ו מרי ם שו ת ר ר :התורה שמירת עזבו לא הזרות העבודות כל עם . תו בו ע ה ב ת הי ת ש ל ע ת תו דו בו ע  העבודות ר״ל . ה

ה :טורזת י י ל מן ג א בז הו במם׳ שאמרו וכענין .הזה עולם לעניני מועילות שהעגודות אצלם מפורסם היה שההמון כלומר .ה
א י ע׳
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 עד אותם, ושבו הגלום אשר הגוים תורות אל נשתנו לא למה כן אינו ואם

 ,ישראל תורת לעזוב רצו לא ,כמותם מכעיסים בישראל היו שלא וצדקיהו שמנשה
 היו אשר ההם ככחות ממון וברכת מנצהון תועלת לתוספת תאוה להם היתה אכל

היית ההוא הפרסום היום להם היה ואילו ,מהם הבורא שהזהיר ממה מנוסים, אצלם
רואה

יהודה קול
 הורתס כרית אך .אחריהם לבם נאתה ק ועל .וכו׳

ד : כאמור ינצורו הו שמנשה ע קי צר  לפלאת וכו׳. ו
 שהרי מנשה, כמדרגת צדקיהו זכר למה בעיני היא

 לעוה״ב חלק להם שאי; מלכים הוזכרו לא מלק במשנת
,י״ג סימן שזכרנו כמו ,ומנשה ירבעם אחאב זולתי
 מכעיסים בישראל היו שלא אמרו יצדק כן אס ואיך

 שם יוחנן ר' שאמר מה עם שכן וכל ,וצדקיהו כמנשה
 ובהו לתהו כולו העולם להי^ך הקב״ה בקש חלק פ׳

,רשעים היו דורו שבני צדקיהו(פירוש של דורו בשביג
 בצדקיה נסתכל ,יהויכין) עס הוגלו כבר הצדיקים כי

 ויעש כתיב נמי בצדקיה שם והקשו .דעתי ונהקררה
מימה. ולא למחות בידו שהיה ותירצו ,ה' בעיני הרע

 מלפני היוצאת כשגגה היתה כי אומר אני כן על
 שהקדים לאמאב או לירבעס כונתו והיתה ,השליש
 ממה מנוסים, אצלם היו אשר ;י״ד סימן זכרם

 אזהרת ראינו מאשר כי ר״ל .מהם הבורא שהזהיר
 תפנו אל ,תעוננו ולא תנחשו לא נאמרו מהם הבורא

 לנו יש ,בהם וכיוצא ,הידעונים ואל האובות אל
ההם, בדורות מנוסים דברים היותם על ראיה בדמות

 רצה כן ועל ,מענינם נמשכת פעולה איזו היתה פי
 J לשמים לבם ולימד בהרחקתם ישראל את לזכות המקום
 אמנם .אודותם על ואזהרות מצות להם הרבה לפיכך

 פרשת באמח הזאת, הראיה מן הרחיק הראב״ע
 כן גס , אמה שהאובות לולא אמר מוח וריקי קדושים

 הפך אומר ואני הכתוב, אסרס לא הכיפוף, דרך
 והעד ,הפקר רק האמת אסר לא הכתוב כי ,דבריהם
 הייתי להאריך רצוני שאין ולולא והפסילים. האלילים

וכן• .ע״כ ,גמירות בראיות האוב בעלת דבר מבאר
 כל ,וז״ל י״א פ׳ סוף ע״א בהל׳ הרמב״ס דברי הם

 שהן בלבו ומחשב בהן וכיוצא האלו בדברים המאמין
 מן אלא אינו ,אסרתן התורה אבל הכמה ודברי אמה

 שאין והקשנים הנשים ובכלל הדעת ומחסרי הסכלים
 ידעו הדעה ותמימי החכמה בעלי אבל .שלימה דעתן

 אינם הורה שאסרה הדברים אלו שכל ברורות בראיות
 הדעת חסרי בהן שנמשכו והבל תהו אלא הכמה דברי
 הורה אמרה זה ומפני ,בגללן האמת דרכי כל ונששו

ה' עם תהיה המים ההבלים, אלו כל על כשהזהירה
 אין המכשפים אותם יעשו אשר ההם והמעשים ,וז״ל מהשלישי ל״ז פ׳ במורה קיים ומאמרו .ע״כ ,אלהיך
 הי״ג סימן בתשובותיו הרשב״א אבל .ע״כ ,וכו׳ כלל דבר יחייבו שהם השכל יאמין ולא אותם נותן ההיקש

 נראה שזה באמרו ,לשעות כדי בו ויש עיקר קצה בו שיש דבר אלא אסרה לא שההורה החבר לדעה נמשך
 כשאול וידעוני באוב וכן ,שמסבין מפני בשבת מהן נשאלין ביצים ושרי שמן שרי חלק) שאמרו(פ' לפי יותר

 פ' מציאותם קיים הרמב״ן גס ע״כ. ובלהשיהס, בלשיהם שעשו השלימה ההורה שהעידה מצרים יחרניוימי
 שאין לומר בנחשים יתחסדו רבים שם וכתב ,וגו׳ ההם הגוים כתועבות לעשות הלמד לא אמרו על שופשים

J רואים לעיני יתפרסמו זבלים להכחיש נוכל לא ואנחנו ,יהיה מה ולעגור לעורב יגיד מי כי ,כלל אמה בהם
ורבותינו

נחמד אזצר
 והלא גמליאל רבן את מין ששאל ,ישמעאל(נ״ה־) ר' פרק «׳א

 נפלה אמש פעם א״ל ,ראית ומה לו אמר , בע״א מימש יש
 לא ע״א שס שהיה והבית העיר כל ונשרפה בעירנו דליקה
 זונין לו חימר ישם עוד .וכו׳ משל לך אמשל לו אמר ,נשרפה

 קא והא אלילים בעבודה ממש שאין יודע ולבך לבי עקיבא לר'
 לך אמשול ליה אמר ,מצמדי כי ואתו מתברי 6ק דאזלי חזינן
 איכא יהודה לרב יצהק בר רבא ליה אמר שם עוד .וכו׳ משל
 להו מתחזי מערא אתי ולא עלמא מינגיב דכי באתרין מ״א

 ליה שחגיו ,מגרא ואתי גכרא לי שחגו להו ואמר גחלמא
 אמרי לא • שכיכא איכו השתא ליה אמר .«גרא ואתי גברא

 אלהיך ה׳ הלק אשר דכתיב מאי רב אמר הכי ,מלהא הא לט
 מן לגרדן כדי בדברים שהחליקן מלמד ,העמים לכל אותם

 :בע׳ז ממש שיש, חושגין היו איך הנזכר מכל ומבואר .העולם
 אשר :משה בהורת כופרים שהיו תאמר רק .כן אינו ואס

 אלהיהם לעבוד נשתנו ואילו ,בשביה .אותם ושבו הגלום
 עד :■חושם מגלים היו לא ובודאי ,אחד לעם עמהם היו

 הגויס לתורת נשתנו לא רעמס שעם .וכו׳ וצדק־הו שמנשה
 שרי אה עליהם ה׳ ויבא במנשה שנאמר וכענין אותם, שנו אשר

 ב׳ (ד׳׳ה בחוחים מנשה את וילכדו אשור נמלך אשר ,הצבא
 מלך בו עשה איך מלכים בסוף בו נאמר נדקיהו וכן .ל״ג)

 שהיו שבישראל במלכים רבים שהיו היות ועם נבלישפגיס.
 אויביהם ביד שנפלו מפני ראיה אלו משני הביא ע״ז' עובדי

 להחיות אויביהם בעיני הן למצוא כדי תורהם עזבו ולא
 .וכו׳ כמותם מכעיסים בישראל היו שלא :נפפוהיהס

 לא צדקיהו על אמנם ,גדול מכעיס שהיה ודאי מנשה הנה
 שהוא ,יהויקים צ׳׳ל וחולי .ק׳י) (ועי׳ בכתוב כל כך טכר

 כמ״ש הכשדים ביד ונפל חלק, בפרק כנזכר הרבה הרשיע
 ראיה ויש . משה רת1ת לעזוב רצו לא ;כ׳ד) במלכים(ב׳

 מלך שהושיבם בכותים נאמר שהרי ,בזה החבר לדברי ברורה
 ,בהם הורגים והיו אריות בהם ה׳ ששלח ישראל בערי אשור
 ההורה שלמדו עד הארץ, אלהי משפג ידעו שלא מפני זה והיה

 יראים היו הי' אה שם ונאמר , מרגוע להם והיה הכהנים מן
 עוזבים ישראל היו ואילו ,י״ז) (שס עובדים היו אלהיהם ואה

 עליהם שהעידו הזה הארוך הזמן כל נתקיימו איך משה הורת
 גויי אפילו והרי ,אלילים עובדים ומלכיהם הס סהיו הכתובים

 אפילו בארן להתקיים יוכנו לח ההורה על נצגוו שלא ארצות
היו אשר :הארן אלהי משפט ידעו שלא מפני קצר זמי

 וכענין
והגוים

 הס כנומר .מנוסים אצלם
.ההוא הפרסום :שזכרנו

I
 גמור לנסיון חשבוס

 הממלכות המון ;יהיו
מסביב
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נהטד אוצר
 (עושר עוכזיה אס מניאה א:ר ככולה יש כי מאמינים מסכיב
 הדכרים כי אומרים והיו ימים, ואריכת לאויכיו ונצוה וככול

 על אוחם נעכול אניהם יכנה לא אשר כהמון מי ,מנוסים
 אנחנו .ואתהם אותנו :חורתו שומר זה עם ויהיה ככה
 פילוסופים מצאנו וככר . אליהם נפתים שזכרת הפילוסופים וגס

 למלאכת כוונים לעשות האצעגנינות להכלי נפתים היו רכים
 ראש שהיה כעלמיו״ס והרי ,עלסמאות להם ולכנות הסמיה

 האצרגנינות^ מהכלי הכוככים משפגיי כספר כפו מלא ההוכמים,
 ודהש־פ :חפציהם אל כחיתיהם להוריל השכי מהם ורכים

 מזה כ־כני ככר .נזהצכע רתוקות ונסיונוה וקמיעות
 אע״ש .אותם התורה הרהקת עם :הקולמים כחלקים
עיין אסרה שההורה  קש״!, סימן הרשכ״א כהשייכת אותם,

:5ל״ פ׳ ח׳ב וגמורה

 ההבלי־ם לשארי־ת נפתי־ם אנחנו כאשד לחם, נפתים היום ואתהם אותנו רואה
:אותם התורה הרחקת עש ,מהטבע רחוקות ונסיונות וקמיעות ולחשים מאצטגנינות

אמר
יהודה קול

 שמות בואלה שאמרו כמו ,כהס יודו כן גם ורנוהינו
 העורב זה ,הקול אח יוליך השמים עוף כי ,רבה

 וחכמי ,עאי״ר ערב בלשון העופוח ,הכייארין וחכמח
 סשובח באה זה קיום ועל עיארין. יקראו העופות
 בגמרא העצין מזה מוזכר ועוד צ״ב, הימן הריב״ש

כו׳, ם, נמצא דבר שרש מכזשים כי אמרו עד ו  ב
 ובאמת .ע״כ ,מהם במניעה שענה לישראל היה ולכן
 כי באמרו הנזכרים הראב״ע לדברי. שעם ידעתי לא

 נקל אמנם כי השקר, רק האמת אשר לא הכתוב
 הרב ואתרי ,משפשו מגזרת לנשות רב על לענות הוא

 בספר בזה כיוצא על שכתב במה להשוה תשדאי ן'
 ספק העירו אסרי כי ,ד׳) דרוש ד׳ (מאמר ה׳ אור
אשד שלא יסשב הנה מה אמות ולניהוש לעוננות היה אם

 ממה היותם מפני רק ̂ זאת היתה שקרותם מפני לא כי לזה השובחו היתה ,התורה שתרמיקס ראוי היה
ה ואילו :וכו׳ ההשתדלות ולבשל בהש״י הבשחון מעליהם לסלק העם המון שיביא ם חי ה ם היום ל סו ר פ  ה
 ורהשש בשינך גלימא בשיפולי נקיש הות התם הות אי הלק) (פ' בחלומו אשי לרב מנפה כדבר .וכו' ההוא

ר :לשם) רץ והיית לרוץ קל שתהא כדי רגליך מבין חלוקך שפת מגפיה היית אבתראי(פי' ש א ו כ חנ  אנ
ת נפתים רי א ש  עצמו סותר היה שהרי ממש, בפעולתם שאין האמינו מצד כן קראם לא וכו'. ההבלים ל

 .אליהם פנות לבלתי ההורה מניעת מצד ענינם מהביל הוא רק וכו׳ מנושים אצלם היו אשר שאמר גמה
ת לאמר כדבריו והתנה נו סיו ת ונ קו חו ע ר ב ט ה  אפה במה פ' שבה כאז״ל ,לנו מותרים היו זה זולת כי ,מ

 חין רפואה משוס גו שיש כל רפואה, מפום הצלוב ומסמר פועל של ושן המרגול בביצת יוצאים משנה על
 הוא השבעי העיון שיגזרהו מה ככל בזה רוצים וז״ל, ל״ז פ' בשלישי המורה ופירש האמורי, דרכי משוס נו

 זה על הוקשה ,בסקרא סוקרו או באבנים שוענו פירוהיו שמשיר אילן נאמר כאשר וכן ,אסור וזולתו מותר
 שסקירתו התבאר הנה. ,וכו׳ אמאי בסקרה סוקרו אלא ,תיליה דלכהוש היכי כי באבנים שוענו בשלמא המעשה
 אמרו וכן .האמורי דרכי מכוס לעשותו אסור השבעי ההיקש יגזרהו שלא ממה לזה שדומה מה וכל בסקרא
 דרכי מפני דרכים בפרשת אותה קוברים ואין באילן אותה הולין אין אמרו הקבר, מוקדשים של פשליא

 היו ההוא בזמן ההם הדברים כי ,השועל ופן הצלוב כמסמר מהם שהתירו מה עליך יקשה ואל .האמורי
ערני שקורין העשב תלות דרך על והולכים ,רפואה משוס והיו הנסיון אותם שהוציא בהם רזושביס  פאבינ׳׳ה י

 אע״ש באלו נסיונו שנתאמת מה כל כי ,וכו' הגרון למורסות הכלב צואת ונתינת ,הנכפה על פיאוניא״ה ובלעז
 ע"כ. המשלשלים, הסמנים שלשול מנהג ונוהג רפואה, שהוא מפני לעשותו מותר הוא ההיקש יגזרהו שצא

 שאנו כיון דבר, כל בין לתש בין רפואה, משוס בו שיש כל הנזכר מאמרם על אשה במה פרק הר״ן וכתב
 איש יצא לא במשנה שם מפורש הוא הקמיע ודין .ע״כ ,וכו' בתוספתא איתא והכי מרפא ישהוא יודעים
 עד תימא לא פפא רב אמר בגמרא שם וביאר המומחה, מן שאינו בזמן בקמיע ולא ופו' מסומר בסנדל

 דינו ונפסק .ע״כ ,וכו׳ קמיעא אהמחי דלא אע״ג גברא דאהמחי כיון אלא קמיעא ואתמחי גברא דאתמחי
 עוד שנזכיר וכמו ,וס״ב ס״א פ׳ א׳ הלק במורה ענינם שהרחיק היות עס ,י״ס פ׳ להרמב״ם שבת בה'

 ישתה לא ת״ר ע״ז, דמסכה ופ״ב פססים ערבי דפ׳ כההיא בלחשים רגילים חכמינו היו וכבר כ״ה. כסימן
 סכנת סכנה מאי ,הסכנה מפני בראשו דמו שהה ואם בלילה האגמים מן ולא הנהרות מן לא מים אדם

 לימא לא אי ,נשהי והדר מיא צחינא פלניהא בר פלניא ליה נימא גביה איניש איכא אי מיא צמי ואי ,שברירי
 .ע"כ ,מיורי בכסי רי ירי רירי ברירי משברירי איזדהיר אימך לך אמרה פלניחא בר פלניא לנפשיה איהו
 נגד כמתריס יהיה לא למען ,החבר דברי נאמרו הומחו שלא וקמיעות לחשים על כי שנבאר לנו ראוי והנה

o סימן שיאמר במה עצמו וכסותר והגמרא המשנה h והכתב הדבור מדרך להם והדומה לשמות רושם שיש 
 הנפש מחשבת ר״ל השיעור להס וקודם ,פאמרו שם המוזכר התנאי בחסרון בכאן הדברים שיובנו או .וכו׳

 הלב כונת אסר אמנם כי ,רושם עושה ומכהבו דברו להיוח זו לסגולה זוכה אדם כל לא כי ,וט' המהורה
 דבר שואלו להשיב קס״ז הימן בחשוגותיו והרשפ״א .בשלמות פעולתם לאור להוציא הראויס הדברים הן הן
 בספרי לראשונים נמצא כאשר ,לרפואה זהב של או כסף של סס על סרותה לפון בלא אריה צורח עשיית יזל

 כמו האמת האמורי דרכי משום ואי ,וז״ל כתב ,ידועה בשעה פהעשותו מתנים לחולי מועיל שזה <ץלפואות
נראה מזה ויותר ,האמורי דרכי משוס בו אין כן שהוא לרופאים וידוע רפואה משום בו שיש שכל j שאמרת

שכל
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 האמורי בדרכי המנויין באותן בגמרא נאסר פלא שכל
 ואין ,לנו נודעות הסגולות שאין לאי !לאסרן לנו אין
 יש שהרי המאורסם הנינע מדרכי עליהם לדון, לנו

 כקמיע ,ה,מבע בעלי לכל עיקרן נודע שלא סגולות
 אשכיואאסי״̂ן הנקראת הירוקה האבן וקרירת עקרים של
 שאמרו כמו חכמים שהתירו בלחשים גם בעשבים גס

 רחוק לך ואין ,הכי ולימא הכי לימא מקומות בכמה
 התירוהו ואעש״כ ברירי שברירי מלחש המבע מן

ק שיש בגמרא השנויין באותן בהדיא חכמים  משוס ב
 ,בצורות ראואה ג״כ ז״ל לרבותינו והנה .האמורי דרכי

 וכו/ הצינית גבי שעל ובסלע שבה במסכת שאמרו כמו
 אותה עושה היה ז״ל הרמב״ן מורי גם כי זשמעתי

 ,לכלום חשש ולא שאמרת כמו חולי לאוהו אריה צורת
 על מאד להאריך ידו אסת הסיר הי״ג ובסימן .ע"כ

 הנזכרים^ המורה דברי על חניתו את עורר והוא הנדון
 סוהרים דעהו לאי היותם מצד הא׳ .צדדים משני

 מה מכל שהזהיר באמרו ,שמה לו הקודמים לדבריו
 העיון אוהו יגזור שלא ממה מועיל שהוא שיאמר

 והכמות הסגולות כמנהג ;דעתם לפי נוהג אבל הכיבע/
 ולא ,הלכו לא ובחקותיהס אמרו והוא ,המיוחדות

 דרכי ז״ל יקראו אשר והס הגויס; בחקות הלכו
 שהם המכשאיס מעשי סעיאי שהם מאני האמורי
 שאסר הרי .ע״כ ,'וכו שבעי היקש יגזרם לא דברים

 שאינו כל הסגולה מצד הועלה בו שיש מה אאילו לנו
 דבריו שיורו למה סוהר וזה ,העבעי העיון אוהו גוזר

 הועלת בו שנמצאת מה כל להיתר עלה ששם הנזכרים
 הקודמים נסיוני על לסמוך מוהר וא״כ ,הנסיון מצד
 בהתאמה הנסיון שיבחן עד בהן אסורים אנו ואין

 מותרים אנו שועל של ושן הצלוב מסמר שהרי !לעינינו
 סומכים שאנו כמו הקודמים^ של נסיונס על לסמוך

 ההיקש שאין הראואוה באותן הראואוה חכמי על
 וחכמי התורה חכמי על ולא אוהס^ גוזר העבעי

 שנתנסה שאומרים האנשים כל על אלא בלבד^ הראואוה
 ,הקמיעין כבעלי עליהס, לסמוך לנו התירו ההוא הענין
 כתב של בין עקרים של בין הקמיעין התירו שהרי

 ואיזה כתב של קמיע איזה חכמים לנו אירשו ולא
 עם הללו הדברים יסכימו ואיך .העיקרים מן עיקר
 מועיל שהוא שיאמר מה מכל הכתוב שהזהיר אמרו
 לפי נוהג אבל הטבעי העיון אוהו יגזור שלא ממה

 הצלוב מסמר גס כן שאס ,׳וכו הסגולות כמנהג דעתם
 הרשב״א לדעת היא זאת .האמורי דרכי מפום יאסר

 מקום לו מצא ולא .המורה בדברי הנראית הסתירה
 ,אצלו נכון בלתי מלוק ידי על אס כי ,שמה ינוס אשד
 שתלו מה שאפילו ז״ל הרב יאמר ואולי אמרו והוא

 לההו ענינם שעיקר לאי נאמין לא לסגולה בספריהם
 חכז״ל שאמרוהו מה אבל ;המכשפים בעניני ולהבל
 ונתאמת שהתירו מה מצד מעשה לעשות ונסמוך נאמין
 .ע״כ ,רבה במבוכה ז״ל הרב ושמנו ,לסגולה להם
 בו שיש כל אמרו כולל בלשון כי הוא המבוכה וענין
 הבדיל ולא ,האמורי דרכי משום בו אין רפואה משום

 ישמעאל לחכמי ישראל חכמי בין לחול קדש בין בזה
מכל הנס יבא לרפואה תועלתו ונתברר הואיל זי:'ס,

 ,אמרו מצד אנוש לערון בקומו הוא השני הצד .מקום
 דעיון שמיה דכר דמאן ;הטבעי העיון שיגזרהו כל

 ומעשים ,אמרו ראואה משוס בו שיש כל והלא טבעי
 הכיבעי שהעיון הה מתירים שהיו יוכיחו בגמרא רבים

 המשיך אשר הארוך הדבר כל חוס ואחר .יגזרהו לא
 הציב אשר שמתו בנתיב הזה הדבר הדריך ככה^ על
 דרכי מספרי רבים דברים שנאמרו אע״א ,וז״ל ,לו

 אחד ואב אחד סוג תחת כלן אומרים אין ,האמורי
 שאין !בכהביך שבא כמו מהים אחד להתיר ואין לכלן

 שאפילו אסור; הכל או מותר הכל להיות מפהאן הסאר
 יש האמורי דרכי ובסארי והמנחשים הקוסמים בסארי
 כרמוניס הסארים והרי אמרו עד וכו/ מותרים דברים

 אחרי .היפים הגרעינים ואוכלים הקליפין את שזורקין
 הבריאה בתחלת היה עליון מהסד כי אומר גזר כן

 הנבראים בריאות להעמיד דברים בעולמו להמציא
 תקראנה כי זר מזג אל החוצה בצאתם לגדרם ולהחזירם

 הדברים בעצם האלה הכחוה ושם ההליים/ קורות
 והמסעדים כסמים בעיון, מושג בעבע הנמצאים
 כמסמר ,מסוגל בכיבע או ,הרפואות לחכמי הידועים

 בדבורים גס בזה שיהיה הנמנע מן ואינו .וכו׳ הצלוב
 ורבא אביי אמרו כן ועל ,לזה והדומה הקמיעין כענין

 משוס בו אין ראואה משוס בו שיש דבר כל דרךכלל,
 תהיה המים בתורתו ה׳ כתב ואמנם .האמורי דרכי

 הזהיר ,והבטחה אזהרה כולל שפירושו אלהיך, ה׳ עם
 ואוכלי והמנחשים הקוסמים להבלי ונחוש נשתבש שלא

 רק ,אלוה לא שדים להם להמשיך הרעה בכונהס הדם
 והבטיח .וכו׳ בחמימות עמו לך ר״ל ,ה' עם הם היה

 רע בו יגע לא המיס יהיה ובעבודתו מצותו שבעשייה
 ולאי הזמנים לאי לענינים נחלק הבטחון ואולם וכו.׳.

 בלכתט בטח נלך כי נבעח לעולם כלל ודרך .האנשים
 המקרים מן המצלה והיא השלמה, ההורה בדרכי

 .וכו׳ עליך השמור בשכבך כאמרו ,הנסתרות והסכנות
 ,ברפואות להתעסק מוהר בחליים המקרה חל ואס

 ממנו הראואה שאמהה וידע לשמים לבו שיהא ובלבד
 וברפואת הפלוני בסס תלוי שהכל שיכוין ולא ,וידרשנו

 דרש לא בחליו גם באסא אמרו והוא .הרואא האיש
 סומך איננו החולי שהשיגו ומי .ברופאים כי ה׳ אה
 מכאן ואז״ל ,ירפא וראא אמרו והוא ,וכו׳ הנס על

 נכנסו זה ובגדר וכו׳. לרפאות רשוהלרואא שניתנה
 מן בסגולה שמועיל מה אאילו הרפואות דרכי כל

 הקמיעיס דרך וזה ,בדבורים בין בעצמים בין הסגולות
כו׳, עיקרין קמיע בין כתב של קמיע בין  ע״ש. ו

 והנה ,דבריו גלגול אה לבי אל ונתון ראיתי ואמנם
 ,המורה הרב על הפיסה כדי בהם אין עיני למראה

 בעין בהם למסתכל הרשב״א דברי דבריו בכלל אשר
א מה מאני ידעתי ולא ,יאה  המלקיות בשתי מלקהו ס
 ואזלי אחה בידי אותם מנאח אני והרי ,זכרנו אשר
 יקום הנאים שנים שע״א המורה כונה הנה כי .להו

 העיון יגזרהו שלא האחד .האמורי דרכי גדר דבר
 ,וידוע ניכר קיום הנסיון יקיימהו שלא והשל ,הטבעי

 פרוץ האמורי מדרכי ניצול כבר מאלו האחד ובהעדר
בלשונו המורה שדקדק מה והוא .שרי ומישרי גדרם

נאמרו
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 הטבעיות החכמות משיורי מעט לי שתראה עתה רוצה אני הכוזרי אמר
: אצלכם שהיו אמרת אשר

ארוך, ופירושו עמוק והוא אבינו, לאברהם והוא יצירה, ספר מהם ההבר אמר ,
הורה

נהמד אוצר
ד  שני מאמר בסוף הוא .אצלכם שהיו אמדת אשר• ב

 ואמ״ה עד וכו׳ פניך מחלה ואני הכוזרי אמר
:הראשונות החכמות מן בידכם שנשאר מה על אשאלך

ה  להיותו ,הקדומות החכמות מן , יצירה ספר מה□ כ
לר' אותו שיחסו ויש ע׳ה, אבינו לאברהם מיוחס

 והוא : ע״ה אבינו אברהם עד הקבלה מפי כן ששנה עקיבא
 כל לפרש כאן בא לא החבר הנה .ארוך ופירושו עמוק
 בא לא אבל ,מיוחד לחבור צריך היה כי ,יצירה ספר דברי

 ,הנייעו אדניו מה ועל ויסודם הדברים עיקרי להזכיר רק
בדילוג ולקה ,הזה הכפר חכמת תפארת יקר העטים להראות

איזה

יהודה קול
 המכש&ים יעשו אשר האלה והמעשים ל״ז פ׳ שם נאמרו

 יחייכו שהם השכל יאמין ולא אוהם נוחן ההיקש אין
 ההנאי על וכו' ההיקש אין אמר ,ע"כ ,כלל דנר

 ומה .השני ההנאי על וכו׳ השכל יאמין ולא ,הראשון
 שהוא שיאמר מה כל הוא האמורי שמדרכי שם שאמר
 נוהג אכל הכיכעי העיון אוהו יגזור שלא ממה מועיל

/ הסגולוח כמנהג דעחם לפי ו כ  מה כו כוון לא ו
 שיש מה אפילו מעעמו לאסור הרשכ״א עליו פתלה

 שאז וכיוצא/ הנלוכ משמר כמו הסגולה מצד הועלת ו3
 מה על דעהו אכל , כאמור עצמו סותר ספק כלי היה

 הסכלים דעה לפי וכו׳ הסגולות כמנהג נוהג שהוא
 / כיכעי כעיון ככהו אז כהו היה ספק כלי כי זולתס^ אצל שלם כנסיון סגולתם ענין קויים לא אך ,כלכד ההם

 מה עליך יקשה ואל כך אהר וז״א .ניכעי עיון כלתי הכרור והנסיון נסיון כלתי מספיק הכיכעי העיון להיות
 והיו הנשיון אותם הושכיס,שהוציא היו ההוא כזמן ההם הדכריס כי / הפועל ושן הצלוכ כמסמר מהס שהתירו

 אם כי הסגולות מנהג נוהג ענינם היה שלא / הנזכרים הכשפים כעניני כן היה שלא מה ,׳וכו רפואה משוס
 והעמיד ,הזה הדרך מן הרשכ״א פקפוקי מהר סרו וכפן .כאמור ההם כהכליס השקועים הסכלים דעה על

 המושג הטכע מדרכי רחוקים להיוהס כהו ואכני תהו קו האמורי דרכי גדר על כנעוחו עוז להררו סמורה
 כיאור פני להסכיר לכאן כאו הדפוס פנים דכרים של גלגולן מכה והנה .תעתועים מעשי המה והכל והמסוגל

 ענין להם שאין האמורי לדרכי כוון אמנם כי / מהסכע רחוקות ונסיונוס וקמיעוח ולהשים ההכר שאמר למה
 הס רק הכרו^. הנסיון הוציאם לא כי המסוגל/ הטכע עם ולא המושג הניכע עם לא ,אופן כשום הסכע עם

:ויהכלו ההכל אמרי ההולכים ההם הסכלים אצל הסגולה מנהג נוהגים
ד ה אני כ צ ה רו ת  תחלה לכקש שם לו המוצכ הסדור היות שעם שני מאמר סוף לנו קדם ככר .וכו׳ ע

 הזדמנות מ״מ הראשונוה/ החכמות מן כידנו הנשאר על וחה״כ וכאמונה כדעוח הפרשים על
 הכמיט הכמת זכרון שפתיו על ׳ההכר העלה מאשר כי וזה .המאוחר להקדים כיעמו את שנה גלגולו דרך הספור

 ; שמה כמדוכר הראשונה מכונתו אחורנית פניו הסכ כמסכו שהמלך עד / כענינה מאד והפליג הראשונים
ה ר מהם כ פ הוא ■יצירה ס ם ו ה ר ב א נו ל בי  לספר כיאורו כראשית כועריל מפה ה״ר כהכ .וכו׳ א

 העיון כהשקפת הנכוכים האנשים מורה והוא / הזה הספר כתכ ע״ה אכינו אכרהם .יצירה
^ע״ה אכרהס והנה .הכרורה האמונה כענין האמתי  ענין על חולקים שהיו דורו חכמי כנגד זה עשה אכי

והרש .ע״כ ,׳וכו הראשון כשער וז״ל הפילוסופים אכן הנקרא כספר ז״ל סעדיה רכינו פהכ כאשר ,האחדות
האר שהוא כפשוטו הוא כראשית כמעשה המכוון ,ח״ל כתכ י׳) דרוש ד׳ (מאמר ה׳ אור כספר מסדאי ן׳

מדרך סודו נודע לא אשר . / הסההונים עם העליונים וקשר הנמצאות הפהלשלוה והוא / היצירה מעשה
נכרא כה״א לרז״ל כדרש הרמוז והוא אכינו/ לאכרהס הידוע יצירה כספר שכא מה עיקר והוא / החקירה

 רז״ל פקכלו מה כפי הזה וההשחלשלוח שהקשר ולפי .וכו' כראם כה׳ / כאכרהם / כהכראס שנאמר ,העולם
 vז'־ ספד מיחסים ויש .ע״כ / ויראתו השם להגדלה ונסחר סחוס סוד הזה הענין יהייכ המפורש/ כשם נהלה

א :ע״ה אכינו אכרהס עד הקכלה מפי כן ששנה עקיכא לר׳ הו ק ו מו ך ופירושו ע  פת לא ההכר הן .ארו
 כראש גרגרים שלפה שגיס ,שם זעיר שם זעיר וכדלוג מזער מעט אס כי יצירה ספר מעניני לכאר לכו

 רק ריאורו משא עלינו הוטל לא וככן .כאלף כמיעוטו כטל ממנו המהכאר שהחלק וכמעט ,אמריו אמירי
 נמשך לגרסתנו כמקומות המתחלפת גרסתו ואחרי ,לכד ושפחו דרכו פי ועל ,ההכר כדכרי ממנו גמוזכר
 •לא / נוגע וחינו כנוגע כלל דרך כיאור-ו אופן היה ידו על המתכאר ממנו המעט כי לך דע ואהה ונרוצה.

יקשה ואם ,מוכן והרמז ופו׳ עליציס ושני יועצים פני כאמרו דכריו שיורו וכמו ,כפרטים לייפכ נפשו את נשא
לפניך השלה המרתי אה ,הנה המוכאים יצירה כפר דכרי על הכיהור יתפשט וכטרסוכו׳ חלקיו צכחר

 נזכו אצכעותיו עשר שזקף הע״פ כי / הקכלה דרך על ההכר אצל שיהכארו מלהרהר רעיונך את וגרשה
 כאצכז־. אפילו הנפלא״ ההיא החכמה כעניני כיהורם על נהנה לא ̂ שיכא כמו וכו׳ מה כלי ספירות עשר

ה/  משיווי מעט לי שהראה עתה רוצה אני / כקודמת הכוזרי כקשת היהה שככר ממה והמופת האות וכא קטנ
 ,וכי■ יצירה כפר מהם ,הסכר השיכ האלה הדכריס פי ועל / אצלכם שהיו אמרת אשר הטכעיות החכמות

הי:; העוגה ההיא החכמה העלומות עניני על סוככים שיזכיר הדכרים מהיות רחוקה כונתו כמה עד ראה
למעגה
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 מתאחמם הם אבל > מצד מתרביים ,מתחלפים בדברים ואחדותו אלהותו על הורה

וספר. וספור ספר מהם יסדרם אשר האחד מצד והסכמתם אחרת, מצד םבמים1
רצונו

נחמד אוצר
 בדברים ;השפר כוונת יסוד מהם שמכאר ממה ענינים איזה

 למקום הולכים כולם מתחלפים, שהדכרים שאננ״פ .מתחלפים
 כלומר . מצד מתרבים ;כולם הממציא אחד אל והוא .אחד

 נסכמים מתחלפים: ר״ל מתרבים, נראים אחד שמצד אע'פ
 יבא לא ורוח אחד בקנה עולים הס אחר מצד .אחר מצד

 אהד, לענין פולים הם .חאחד מצד והסכמתם ר ביניהם
 : ומשקל ומשורה ומדה מנין כל יסוד הוא האחד כלומר
 הענינים מן ר״ל .מהם :הכל כולל אשר ר״ל .יסדרם אשר

 א׳ משנה בסוף הנזכר הוא .וספר וספור ספר : הכוללים
 בשלשה עד וכו׳ נתיבות ושתים בשלשים שאמר יצירה טספר

הפר היה החבר גרסת ואולם וספיר• וספר בספר ספריס
 המקובל עוב יום ר׳ הרב זה על עמד וכבר • י??י י?־יי
 הנ״ל והרב ,יצירה ספר בפירוש בוערילי מהר׳מ הביאו הגדול

:ט׳ש ,חיים אלהים דברי ואלו אלו אומר‘ ואני ז׳׳ל, עליו כתב
רצונו

יהודה קול
 היות אני גם ועתה הנוגע. מדרכי למעלה למעלה

 דגליו גיאור שער אל לגוא אין כי כמוהו, אהיה
 מתסלף דרך על הענינים לגאר כונתו על ולחלוק
 ונהנהלה גגיאורס חלושים נעגור נחנו כן על .לדרכו
 מצות ואילך ומקגלה ,לאנינו אשר המלאכה ^רגל לאכינו
 געניני יתקדשו ה׳ אל הנגשים הכהנים כי ,כהונה

 יתכוונו ולא לעצמן שגיל שיעשו וגלגד סודותיה,
 לאי עצמו מכנים הגלתי החגר גדגרי חריץ לעשות
,דגריו מתוך שיתגאר כמו ,האלה כסודות הנראה

 מלאכת מלאכתם היות עם ,לו עושים הם ככה שאם
 דכרי כיאור אצל ערכה כאי מ"מ לה יקרא הקדש
 שחייכין לגואה צריכה שאינה מלאכה הויא ככאן החכר
 כשאינו מין ליה והויא ,הכריות דעת גניכת משום עליה
 הכונה לאי אינו כאילו מינו שאינו את שרואין מינו

ם כי נאפך, עליו שתנוח מופת כלו על בא לא היצירה מסאר שתכיר מה כי אזן, לך אעיר עוד1 כ  דכרים ח
 מכאיקים שאינם מהדכרים וזה כאמרו דכריו שיורו וכמו ,מאד עד כיאורם ויקשה גרידא בסברא מונחים

 :ע״כ ,יחד הדברים לשני או ,מקוצרות שתבונותינו מאני או ,מהשיג עמוק שהמבוקש מאני אם ,הכל
. תו הו ל ם נכון: סדר על הכל להנהיג משלה בכל ית׳ שמלכותו א בי ר ת ד מ צ כו׳. מ  מצד נסכמים מתאחדים בהיותם מ"מ ח״ו, האחדות אנת לסתור ראיה היא רק אחדותו על ראיה־ לנו אין is שככחינה ידיות ועם ו

חד, איש הוא ככללו הנמצא זה (כי אחדות, מדרגת אל והתעלותם הקשרם צד והוא &מד  שהאליא כתו א
 סאק כלי יורו אשר ימוד עדי הן הן מהראשון),. ע״ב א' הוא לזה המיוחד בפרקו המורה הרג וחושיה עצה

b וז״א .מתאחדת להסכמה ישיכם אשר באחד והוא אחד ציורו אצל שהכל אותם, המסדר הממציא אחדות 
ם ת מ כ ס ה ד ו צ ד מ ח א ר ה ש ם א ר ד ס  האעולה ומן אחד מסדר על מורה אחד בנמצא הסדור אמנם כי ,י

 יחוייב המתאחר הסדור כי באמרו ה'), א' נ' (חלק מלחמותיו מספר בחמישי הרלב״ג כדנר האועל, יודע
 הוא .וי״ב ח׳ א׳ שם זה נתבאר שלמים יותר וגאנים .ע״כ ,גמסאר אחד הוא מושכל מסדור עלול שיהיה
 בשמים .המאורסם הנצחי המסדר ,האלהים הוא ה' ,וז״ל ואתחנן פרשת ,סאורנו החכם דברו אשר הדבר
 ,זולתו יושג לא אשר מהם המושג והתכלית וקשרם סדרם יורה זה על אמנם כי ,מתחת הארץ ועל ממעל
 הוא כי ,עוד שאין יודע ומזה ,עוד אין .מאתו מכוון לתכלית זה כל שהמציא מסין נמצא שיש נודע ובהם'

 נמנע והוא ,האאשר בתכלית נעלה מאד מחומר נגדל נמצא איזה גכח זולתי זה כל יהיה שלא ההכרח מן
 בלתי כהיותס זולתי מסאר יאול לא בנבדלים כי ,כמוה אין אשר מהעלוי המדרגה בזאת מאקד יותר שיהיה

 קשר מצד ית' אחדותו על להורות אלינו יצא אחד בדרך מהשני א׳ א׳ סוף המורה גס .ע״כ ,במדרגה שוים
 ירצה או .זאת לוקחה אריסכיו ומדברי ,ככה סל למופת זה לו היה המור כצרור כי ,בקלתו קצתו ממציאות

 בעצם התייחדו זולת אינו דגר כל מציאות כי ,המתרבים המתחלפים הדברים מצד גם אחדותו על שהורה
 האמתי האחד מן כי ,מעלה של דוגמא מעין באחדות חלקו מהם אחד כל בקבל הדברים שאר מכין ומהות
 לכל■ ה׳ חלק אשר האחדות מצד ומגיה מעלה ברואי וכל ,הנבראים מן עצם עצם בכל לגור בא האחד p^אשו

 אמונת על לקגייגור הנחשב שהרגוי בזה ונמצא .אחד ושמו אחד ה' כאחד כלם יגידון יעידון מהם חד6
 ,הפילוסוף כדעת מזה זה הדברים בהבדל זולתי הרגוי יצוייר לא כי ,עליה להודות סניגור לה נעשה האחדות

 האחדות ענין עצמו והוא .עמו זולתו בו ישותף לא בדבר מהם אחד כל התיחד בבחינת אם כי זה ואין
 שיפסיד מה אולם .מהמה אחד כל לאחדות סכה הוא אשר הראשון האמחי האחד מן דבר לדבר המגיע

 ,האחדות על ראיות שתי אלו שאין נתן להורות כי ,וכו' מתאחדים הס אכל אמרו הוא הזה הביאור פלי
 כן על .מצד נסכמיס ומתאחדים מצד מתרבים שיאמר ראוי והיה ,הראשונים את האוסלה אגל מלת מכה

 אדם נעשה על בראשית פ׳ גאמרו הראב״ע דברי לקראת עולים דבריו והנה .עיקר נ״ל הראשון האירוש
 הנביא אמר וגם .כלה ובקנין החל בגדול אשר מגורך ה׳ יהי ,קטן כעולם האדם וגוף .כדמותנו בצלמנו
 ונשנה .ע״כ ,לארש אוכל ולא ,הכל והוא הכל יוצר והוא האחד הוא והשם ,אדם כמראה אלהיס כבוד שראה
 כולל אחד קראו והמשכן המשכן, הוא יריעות עשר והנה וז״ל, זהב קרפי ועשית על תרומה בא׳ דברו
 ונקרא הכל כולל אהד שהוא הנכבד השם וככה ,מאחדים מחובר הוא רק אחד דבר אינו גוף כל כי ,הכל
ק העולם וכן ,החד הדברים כל להיות כי ,יסדרם אשר האחד מצד היא שהסכמתם ואמר .ע״כ ,והגדול ק

מתאחדים
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 הגוף שיהיה עד השיעור פי ,הנבראים בגופים והפילוס השיעור ,בספר רצונו

 והמשורה והמרה במגין אם כי יהיה לא ;לו שנברא למה ראוי וערוך מסודר
אתת כאשר ספר לומר רוצה ,במנין הכל המוסיק״א וסדור התנועות וערך ,והמשקל

רואה
יהודה קול

ה׳ האמהי כאחד ופשוכיה גמורה אהדוח מחאחדים  ,י
 על המעידה וההסכמה הההאסדוח כדגריס נמשך

ה/ אחזוהו  i ואלהוחו מלכוהי ככוד הדר עצמו והוא י
 והן .ואחדוהו אלהוהו כאמרו פמיכוהם שקדמה כמו
 מעם כי גאמרו ,פ״ז פער העקידה כעל דכרי הן

ה׳ קריאהו  משפיע היוהו מצד הוא ,שלו שהשלום מלך י
̂ עליה חיים הס אשר וההסכמה הההיחדוה ברואיו על

ס חשר הרבוי הזרה רק שחינה ה היסוד דוגמה חג ג

נחמד אוצר
 . והפילום השיעור :ספר ענין פירוש . בספר רצונו

 טל שיהיה שיסכן נכרא גוך לכל המחוייכ והמשקל השיעור
 :יהכרך מאסו ככונה רק כמקרה אינו והוא ,שהוא ענין

 :כאיכוהו מוכן .וערוך :צרכו לפי גדלו ככמוס ,מסודר
 :שוים גפרדיה , חלקים על נאמר המנץ .במנין אם כי

 הקרש אור־ שהאמר כמו ,מדוכק כמות על נאמר .והמרה
 הלח מדת על נאמר . והמשורה ;זרתות או אמות וכך כ־

 מדת על והמשורה ר״ל או .אותו המסזיק בכלי רק יוגבל בלא
 3ורוה אורך לו שיש בגשם והוא ,מנוקבו ר״ל ,גשמיותו

 האחד ,בגשמיותה שוים שהגשמים אף כי . והמשקל :וגובה
 מכאצבע עופרת של מעוקב שתראה כמו ,מסבירו כבד יותר
 :לזה וכדומה ,ען של כו כיונה ממעוקב הרבה יותר שוקל

Of הרי ,במנין חכל המופיק״א וסדור התנועות וערך
בא

 שהוא מלכוהו כבוד ענין ממש הוא כי ,׳יה לו אשר
 והיה וכאמרו ,פפועה אחדוח אל הדברים כל חזרה

 כי ,אהד ה׳ יהיה ההוא ביום הארץ. כל על למלך ה׳
 קבלת עולה ולזה / להם אהד ענין והאהדוח המלכות

 I מבואר והוא ̂ המלכיוה למנין ישראל שבשמע היחוד
 ויהי ,שמע לפרשה ביאורו אצל צ׳) (שער דברו ונשנה .ע״כ !שאמרנו כמו שלו שהשלום מלך טעם והוא

ם :צ״ו שער שופטים פ' זה על ידו כמשיב ה ר ספר מ פו ס ם ספרים שלשה .וספר ו  בראש לפניו נפההי
ה . ובספר בספור בסאר ספרים בשלשה עולמו ברא יצירה ספר בראשי־ שכתוב מה לבאר !דברו סנ ה  ו
 בחק שהם ספרים הג׳ אלו הם ,׳וכו מצד ומתאחדים מצד מהרבים היותם שזכרנו הדכריס מסלל כי אצלו
הולך. שמבאר כמו מה התאחדות להם ימצא בחקנו וגם שלשה; האדם ובמק אהד דבר האל ר ו |?  ר״ל י

 בשיעור לעשוה בדעתו שיחשב מה ועניינו ;דויד ספרם אשר הסהר אחרי ב׳) (דה״ב אמרו מלשון ;מספר
 גבול אל ודבר שהשב מה הוצאה הוא ?י5י . 3שמש מה הדבור הוא .שיבאר כמו נערך וסדור

 / ומעשה דבור מחשבה כנגד מכוונים ,וספר ספור ספר כן לפי ונמצאו . ספר על בכתיבה המכונה הפועל
 ובאים הממשמשים עצמו החבר מדברי הביאור יעלה אלה כל ועל .לעשוהו ובלבבך בפיך כנגד המתנשאים

ם :זה אמר בזה לו פי ה אוי :ה' ביד משפט ומאזני פלס מלשון . ו  ימי כל עוד כי .לו שנברא למה ר
 בערך מורכב כל טבע כפי לעלות במאזנים ,הראשיות האיכיות ארבעת ,ויובש ולחות ומום קור הארץ

 יהד מהבל המה ;נאות למזג ההוא במורכב הנחשב ההוא השווי מן בצאהם אשר ,פעולתו אל ראוי מסודר
 בהיותו זולתי יגבר בכס לא כי ,באריה משלו ומשל .ממנו הנרציה ההיא בפעולה יצליחו ולא יועילו לא כי
שנית; במעלה והיובש החום תכונה על ועומד מונה בערכו הוא אשר השוה מזגו על  ירים לא ובלעדיו ה
 0למחכונ הצריכיס התקוניס ליתר כן ;במינו המוטבע חקו כפי וגבורהו תקפו במעשה רגלו ואת ידו את

ן אם כי :המינים ביתר זה על והקש .שיבא כמו בניינו י נ מ  וחבריהם ומשורה למדה כולל שם הוא .ב
 כך מספר על שהיא הבגד מדת על כאמרנו ;המנין בחינת אל להסב נוכל כלם בהינח כי , בסמוך המוזכרים

 :האיברים מדת .והמרה :במנין הכל אחריהם שיאמר מה והוא .וזולתם המשקלים אצל וכן ;אמות וכך
ה ר שו מ ה  כי ,היסודות משקל . והמשקל :והיבש הלח מדת היא המשורה כי .לימות הארבע שיעור . ו

ך המורכב; צורך כפי מהם אחד. כל ישקל שקול ר ע ם בכל התנועה צורך כפי .התנועות ו מהנבראי  אהד.
 כצ הכולל כלה■ ההרכבה סדור הוא המוסיק״א. וסדור בהכליה: מהקבל וערך ליחס צריך הכל ובחלקיו

ה של אוהיות ;מזג מלשון ;מוסיק״א הנקרא ,ויחס בערך יחדו לו הובר אשר המורכב ההוא הנמצא מלקי  ז
 בהרכבתם ג"כ. יצטרך ,תמונתו יחס שומר עצמו בפני חלק כל היות עם אמנם כי ,בקירוב זה של כאותיות

 זולת ענינה שאין , מוסיק״א הקרא וההיא ,כולל מתוקן בסדור אלו עם אלו המלקים בהחמזגות נאות לחבור
 אמר כאילו המוסיק״ח וסדור אמרו כן אם יהיה , נאות ביחס יחד נערכים בהיוחס מהחלפים קולות המזגוה

ה באמרו שכוון ואפשר .המורכב בבנין הנכללים החלקים מכל הנערכת והרכבתו הכלל חבור וסדור  המד
ארן עפר בשליש וכל תכן בזרה ושמים מים בשעלו מדד מי מ׳) (ישעיה הכתוב אל והמשקל, והמשורה  ה

 והמשורה ,תכן בזרת ושמים מים בשעלו מדד מי כנגד המדה כי .במאזנים וגבעות הרים בפלס ושקל
, הריס בפלס ושקל כנגד והמשקל משורה, כמו בשליש הראב״ע פירש וכן ,הארץ עפר בשליש וכל כנגד ו' ג  ו

ם מה מפני התבאר ובכן במשקל במדה במשפט עול תעשו לא דרך על סדר ולא למשקל משורה הקדי
שורה(פ׳ ם כי ,קדושים) ובמ ת׳ עליו הנאמר הפסוק נכח אל השקפתו להיות זה טע &פמ .כמדובר י וג

תנועותיהם מהלוף אשר הגלגלים המעות אל וראשונה בעצם יכוון ,המוסיק״א וסדור התנועות וערך
ר הנערכות ח מפרך שיתחדשו סוברים הפילוסופים וקצת , המוסיק״א שס עליהם שהוחלט עד נפלא בס

שנועותיהס
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 הדבור ,בספור ורצה .בנפשו ציורו שקדם עד בית ידו מתחת יצא לא הבונה רואה
והצלם התכונה מציאות בו תהיה חיים, אלהים דברי קול אלהי דבור הוא אבל ,והקול

אשר .
יהורה קול

 ביטרת אצלי (כמוזכר ערנים קולות המעוהיהם
 סדר ימפך ,)בכמר הגיון המכונה בדרוש הדבש

 המתהוים יתהוו ומכהם ,התחתונים בחלו המציתות
 רבוי מהם יעלה עד ,שונים מפנים בפנים ויתחדשו
 הזה המציתות את חלופיהם בחלופי המיפים הדברים

 ממה ידו הניס לא בזה וגם .עליו ישוו והדר בהוד
 מי וראו עיניכם מרום שאו מ') (ישעיה שם שכתוב

 יקרא בשם לכלם צבאם במספר המוציא מלה ברא
ל :וגו׳ כ טנין ה  אלה כל על כי זכרנו כבר .וכו׳ ב

ל :מה באופן מנין שם ייוחס ב א א ר הו בו הי ד ל  א
 מן ,הכולל דבורנו עם ענין שיתוף לו אין .וכו׳

 מ״ו פ׳ המורה כתב וכבר .יעלם שלא מה החסרון
 והדבור הפעולה ית׳ לו שהושאלו הראשון מהחלק
 מללו ברור ושפתיו ,מאתו שופע שפע על להורות

 pהע על ג״כ נופלים והאמירה הדבור כי ס״ה פ׳
 אני ואמרתי כמו , בו שידובר מבלתי בשכל המצוייר

 את להכות ויאמר כמו הרצון על ויפול ,וכו' בלבי
/ לשם מיוחסים שבאו ודבור אמירה ושכל ,וכו׳ דוד
 על כעי אס שהם ר״ל ,האלה הענינים משני הס

 השם מאת המובן הענין על כנוי או ,והחפץ הרצון
 עליו נאמר זה יהיה עוד כי לומר והוסיף .וכו׳
 דבריו ופרע . וכו׳ בפעולותינו הדמיון צד על יה׳

,ויאמר ויאמר בראשית במעשה שבא מה שכל באמרו
 וכתב .דבריו מתמצית ע״כ ,׳וכו חפץ או רצה עניינו

 הגאון אמר ויאמר. מלה על בראשית) (פ' הראב״ע
.אור להיות ראוי היה כן היה ואילו ,וירצה ויאמר כי

 הוא כי ,נעשו שמיס ה' בדבר וכן ,כמשמעו הוא רק
,ביגיעה היה שלא המעשה על כנוי והטעם ,ונבראו צוה
 החבר זכר וכבר .ע״כ ,ומשרתיו מלך משל דרך ועל

 בהיותם והמכתב הדבור ענין כי פ״ט סימן בראשון
.ע״ש ,'יח מאתו שירוחקו ראוי • גשמות על מורים
 מסעם מועילים דברים עוד נזכיר האלהי הדבור ובענין

 אל נגיע כאשר האלהייס^ בפרקיו ברכיאל מוהר״ר
:הבורא שמות השכלי בדבור 'והניח אמרו ביאור

 ותארו הדבר בנין מל תכונה אמר .והצלם התכונה
 הצורה על וצלם ,בחושים המושגת החיצונית בצורתו

 והיה הדבר נתעצם בה אשר הפנימית המינית הטבעית
שביאר כמו צלם, שם משתופי והוא,אחד שהוא, מה

המורה

ר צ ד או ט ח נ
 והערכים המנץ ע׳י מורגשים טכעיים ענינים בכנ צנמד כה

 ר׳ל המושיק׳א, הכמת .היה לכולם אב וכנץ גדול, נדקדק
 תתקרב ובמה הידורה יודעים והכל לכל הגנו׳ ,מהיק׳א
 הנשמע הקול שלשעמים הכיבה היה ומה נעים, קול להשמיע

 ומשומם הלכבות מרעיד ההר וקול ,בנעימות הנשם משמה
 היא ומה השמע ענץ שאבאר מבלתי לי אששר ואי .ה:ש:
 צלצול האויר להלקי כשמגיע הוא הקול שענץ דע הקול.. כיבה

 .באוון קול משמעת הרעדה זאת ,הקגינים בהנקיו ורעדה
 גוף לאיוה המגעת הרעידה ידי על מגעת הזאת הרעדה ואמנה

 הגוף כל ועמו הקענים שחלקיו ושמן) מים (לאשוקי קשה
 בהיותו רעדה שמשמיע הנמתה במיתר רואה שאתה כמו ,רועד
 משמיע ככה בו כשדופקין רועד גוף כל וכן ,בו בשגעו לועד

 מכמותו קגין נקה דרך לצאת מוכרה אויר כשהרבה וכן ,קול
 עני[ וזהו ,קול מוליד הוא אף ,בתנועתו ממהר זה לשי והוא

 . הנקבים דדך נדקז והוא הרבה אויר בו שנושהץ הנבוב ההליל
 הנה ,המוזיק״א הכמה נבנית שעליהם םקול מדרגות ואמנם

 והגדל .בל״א טאנען הנקרא מדרגות לשבע אותם סלקו
 הטאן הוא מהירות יותר הלקיו שתנועת גוף שכל הוא כמאנען

 .כך כל מהירות חלקיו חנועת שאין הגוף בערך גמה היזתד
ה, והמשל  ד׳ וכשני ה/אצבעות ארך אחד מיהר אם גז

 לשניהם וגם אהד הכה הניגון כלי על מתומיה ושניהם אצבעית
 מהירות ביותר מרעיד הקצר הנה בהם, גשגעך הנה שוה, טיבי

 אצבעות ארבע בעל שתאמר כמו ,קיצורו ערך לשי הארוך מן
 ונשמע ,השמונה בעל מן פעמים שתי יותר במהרה מרעיד

 הטאן בערך המוזיק״א בעלי וקראוהו ,גבוה יותר־ בטאן קולו
ק .אקטאווי ,השמונה מכעל  ,הראשון חצי כעביו כשהשני ו

 הנקרא קול משמיע שלשה אל שנים 'בערך וכשהוא .כך דינו
 ואולם .קווארגיי ,שלשה אל ארכעה כערך הוא ואס ,קזוינטע

 ארכעת ואלו .אוניזאנאס נקרא ,עניניהם ככל בשוה כששניהם
 נועם נהתחברס ונשמע לחזן,כיותר המתקבלים הם המדרגות

 הם ערכים שאר על הם ואם ,קאנזאנאנטיען ונקראים הקול,
 שיהיו יכולים שהם בעבור בזה והסבה מתקבלים, כלתי

 , 1 אל 1 כמו ,שאפשר קטנים היותר במספרים «ערכים
 וששיטא 15 אל 8 כערך ואולם . 2 אל 3 או , 1 אל 2 או

 הרי .לשמע נעימות גהתחברם אין ,מזה גדול יותר במספר
 מעתה אמור לעומתו. הרגשתו העדטם.ומטה שומר כהגיבע

 .ובמשקל וגמדה גמנץ הכל המוזיק״א וסידור התנועות שענין
 במהותם הגשמיים לכל סכה כהוא הנזכר ספר ענין■ וזה

ה אתה כאשר :וטנינס א  הרי תאמר ושמא .זכו' הבונה ת
 יאמר ואיך ,מם הגשמיים מקרי וכו׳ וכמדה המספר טנין

 וכו׳ צבאות יה חקק החכמה פליאות נתיבות ושתים בשלשי־
 המנין שהוא ספר מציאות ענין מה וכו׳, ספרים בשלשה

 מציאות שהיה לא אמר לזה . העולם שנברא לקודם ,והשיעור
 ותכונותיו הבית שצורת כמו ,יתבע בציורו חקוק ההוא הענין שהיס ולומר ,האוזן את לשגר משל בדרך הוא רק ,בפועל לו

 שיתהוה בטרם יחב׳ בציורו אלו עלו ך3 ,בנינו ידו מתחת יצא לא שאל״כ ,למוחו שיתחיל בטרם הבנאי בנפש מצזייריס
 .והקול הדבור :ספור מלת שימש כלומר . בספור ורצה :לפניו מסודרים הלקיו וערכי ושיעורו ציורו והיו ,הזה העולם

 על משרתיו פקד שסמלך והכונה ,אוחו בנה פלוני שמלך נאמר לתלפיות בנוי נפלא היכל רואים אם שאנו כמו כי לומר רוצה
 אינו הזה הדנור ואמנם כלומר .חיים אלהים דברי קול אלהי דבור הוא אבל :לבנינו סבה המלך דבר והיה בנינו

 מצד לו שומעין שעבדיו מצד רק משל, דרך ההוא הבנין על כלל יכולת גופו בעצם שאץ ודם בשר מלך המשל כדמות
 ,כולם את מחיה לבדו והוא חיים מקור ועמו לבדו לו שהיכולת ,הוא כרוך הקדוש מדת כן אינו אבל ,המלכות הסכמת
ה מציאות :כל הממציא הוא עצמו והרצון :מהם אחד לכל הרוגיה הטבעית הצורה .והצלם : והמרה השיעור .התכונ

אשר
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 יצא ולא ;יקיע יהי אור, ויהי אור יהי שנאמר) (לא כמז"שאמר בה, דובר אשר

 הוא אלהים ומכתב ,המכתב לומר רוצה ,וספר .המעשה שנמצא עד הדבור
 (לא שב "הנה ,דברו הוא האלהים ושיעור ,מכתבו הוא האלהים ודבר ,יצירותיו
 מפני ,שלשה האדם ובהק ,אחד דבר האל בהק והספר והספור הספר והיה) הנחשב

 אותך שיורה בעבור ,ההוא הדבור בידו וכותב ,בפיו ומדבר ,בשכלו משער שהוא
 "בדבורו האדם שיעור ויהיה ,יתברך הבורא מבריאות אחד דבר על השלשה באלה

אבל ,הדבר גוף לא ,הדבר עצם על טורים אותות ,ומכתבו) ודברו (נ״א ובמכתבו
שעור

יהודה קול
א :א׳ א' המורה ל א ו צ ר י ב ד  שלא ר״ל .וכו׳ ה

ר :אחח בבה הכל רק למעשה הדבור קדם פ ס ל ו  ר״
ב ת כ מ ב ה ת כ מ ם ו הי ל  הן .וכו׳ יצירותיו הוא א

 אמרו ואמנם ,באמרו ס״ו פ׳ בראשון המורה דברי הן
 מעשה השמים על שאמר כמו הוא אלהים באצבע

 בדבר ,באמירה נעשו שהם החבאר אשר ,אצבעותיך
 ישאיל הכתוב כי לך התבאר כבר הנה .נעשו שמיס ה'

ר, אמירה לשון הדבר למציאות  ההוא ושהדבר ודבו
 עליו נאמל בדבור שנעשה עליו נאמר אשר בעצמו
 דומה ,אלהים באצבע כתובים אמרו כן ,אצבע מעשה
 אלהים בדבר אמר ואילו ,אלהים בדבר כתובים לאמרו

 ,וחפצו ברצונו כלומר ,אלהים בחפץ לאמרו דומה היה
 הוא , נכתב ■ספר בשם יצירותיו שכנה ומה .פ״כ

ם מסכים  אשר מספרך נא מחני הכתוב שיפורש מה ע
 פ' הרלב״ג שכתב וכמו .בכללו המציאות על כתבת,

 שהספר כמו כי ,לספר המציאות זה והמשיל וז״ל, תשא
 הנמצא כן ,מציאותו היה ממנו אשר הציור על יורה

 הוא אשר המושכל העולם נימוס על מורה המוחש
 .ע"כ ,המוחש הנמצא מציאות היה שממנו ,השם אצל

 ,פתיחו וספרין יתיב דינא עם ביארו הראב״ע אמנם
 . בהם תלויס השפלים שגזרות השמים מערכות- על

 יצירותיו על נופל ספר שם שיהיה שבהם השוה והצד
 להעלים ואין יצירה. ספר מסעם החבר כדבר ית׳
 ,אחד בלשון אלה שלשת הוסכמו מאשר השקפתנו עין
ם ,בשלשתן ספר אותיות כי  החלוף ביניהם היות ע

 ט ,ודמיונם קורבתם יחס על זה ומעם .בקריאה
 במקום הוא והמכתב שבשכל, מה על מורה הדבור
 שכן וכל ,האלהים עשה זה לעומת זה את ,הדבור
ת' בחקו  פשיסות פשומ אחד לדבר כלם עלוי ששם י

ר: במורה מו א ק כ ה ב  מחשב שהיותו וכו׳ האדם ו
ה :וכותב מדבר ר ו ך שי ת ה או ל א ה ב ש ל ש ל ה  ע
ר ב ד ד ח  הוא ית׳ לו רואה אתה אשר כל כי .וכו' א
 של וכתיבתו ודב־רו מחשבותיו וכל בריאותיו, מכלל
 מהענינים אחד כייז על להורוי רק יהיו לא אדם

 אלה בדבריו ■הורה זי־ זולת לא יח׳, מאתו הנבראים
 ,מזה זה חלוקים החדס בחק שנשתן היו מה מפנ-

 הדבר להמציא יכלת לו אין מבלי ק היה אמנם כי
 זה על שיכול כמו ,אודותיו על ודברו חשבו בעת

באמרו בסמוך שימשיל משלו ענין וזהו ית הבורא
, אורג דעתך על מעלה היית אס כאשר כו׳  ולזה ו

א מבריאות אמד דבר על השלשה באלה אותך שיורה באמרו הנה דסז ר ט א :יחב׳ ה ף ל ר גו ב ד ה
ס אי ש

ר צ ד או מ ח נ
ה דובר אשר  אלהיס דכרי כלומר ,כה חפן אשר כלומר .ב
 שכדבור ,ונלמם כתכונהם הדכרים מציאוס כולליה חיים

מו :להויה ומוציא הדברים ממציא  ויהי אור יהי שנאמר כ
 על להראות דבור בלשון הרצון הכתוב שתיאר זה ר׳ל .אור
 מם ואולם .בדבורו כרצונו נתהוה שתיכף ,הפעולה קלות

 ,אלהיס וירצה אמר ולא בדבור הרצון לתאר הכתוב ששינה
 ,כהוא הרצון בו שנתחדש נראה שהיה מפני שהוא לו נראה

 קדום הרצון היה אך יתברך לפניו רצון חידוש שאין ובאמת
 וכשהגיע ,כולם וכן רקיע ובזאת אור הזאת בעת שיהיה בציורו

 זה כנה ,לשעתו אהד כל לפועל הנמצאות כל שיצאו הזמן
 ומלבד ,רצונו עושי לעבדיו הפוקד המלך כמשל ,אמירה בלשון

 רצונו עושי מלאכיו אל בדברו שכלי דבור ית׳ אצלו יצוייר זה
מצא עד הדבור יצא ,ולא :זה ס״ס החבר וכמ״ש  שנ

ה ש מע  לעבדיו המלך צווי כענין אמירה זאת שאין כלומר .ה
 נברא) רצונו ועם ועשה אמר ית' הוא אבל ,זולתו עושים והם
 רוצה וספר :ית׳ בו הפן אשר ורגעו לשעתו אחד כל הכל

מר ב לו ת כ מ ב :המכתב זה בחרא וספר .ה ת מכ ם ו  אלהי
 לחון מחשבתו כשמוציא שהאדם כמו ׳כלומר .יצירותיו הוא
 הנס וחפצ^ לבו מחשבות כותב או מדבר כשהוא רק אינו

 על מורה שהמכתב כמו רצונו על מעידות הבורא של יצירותיו
בו הוא אלהים ודבר הכותב•: הפן ת כ  השלשה אלו ר׳׳ל .מ

 ספור נמצא ,המכתב הוא אלהיס דבר כי ,באנו אלו נעוצים
 הוא והדבור הדבור הוא שהשיעור ומאחר .הוא אחד וספר

ד, הכל א״כ '"המכתב, ה  שמכתה שנאמר כמו כי כלומר א
 כותב שאם ודס בשר מלך המדת ושלא יצירותיו הוא אלהים

 ,עבדיו שיעשוהו עד נגמר לא רצונו הנה לעבדיו פקודתו
 םון} ולא ,נגמרת _הפעולה הכתיבה עם יתב׳ הבורא משא׳כ

 ענץ ולא ככתיבה קודם אינו הדבור אפילו אלא הכתיבה דבר
 הדבור הוא הוא הרצון שאפילו אלא הדבור דבר סוף ולא ,אחר
 ושיעור שאמר וזה .היצירה הוא והוא המכתב הוא והוא

ה :דברו הוא אלהים הנ ק והספר. והספור הספר שב ו ח  ב
 כפי האדם אזן לשבר רק בשלשה גא ולא .אהד דבר האל

 כשי משכלו, משער שהוא האדם הבנת ביכולת שהוא מה
 ,תשמישו צורך לפי הבית שיגונה יתכן כיצד משפר ד״מ הבנאי
 כותב זה ואחר הבית, תורת זאת ואומר בפיו מדבר ואח׳כ
ר :ההוא הדבור תך שיורה בעבו ל ; יצירה בספר .או  ע

חד דבר ת א או  שהל מאחר כלומר .יתברך הבורא מברי
הכרח, אלה ישלש סחת האדם בפק נכנסים הם המעשים  ב

ה :והולך שמבאר כמו באחד הם האל גחק הנה  שיעוי• ויהי
 ■ - שהוא השיעור שבאדם מפני וזה ר״ל .ודבורו האדם

 יבנה איך משער אם הבנאי כי ,הדבר מעצם חון הוא
 יכתבנו או ממנו כשידבר וכן ,כלום בונה אינו הזה בשיעור

. ‘ש־בוי;. ד־ ל־פיעל, הביר מן מאומה כל אין הפר על
■כפיו
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 *V מעלה היית אם כאשר ;מכתבו והוא בעצמו הדבר דדא ודברו האלהים עור11י

ך ת ע  ומתגוון) "ומגוון(לא ;לרצונו נעשה והמשי במלאכתו מחשב פפיב בנדי אורג ד
 ,הפץ הוא אשר ההרכבות) ומתרכב (נ״א הרכבות "ומרכיב לבו על העולים בגוונים

 אדם במלת בשנדבר יכולים היינו ואילו ומכתבו. בשעירו ההוא) (נ״א הבגד ■*היה
 והכתב האלהי הדבור על יכולים היינו צורתו^ להמציא האדם; נוף כשנהקק או

 אך .השכלי הציור על היכולת קצת יכולים אנהנו באשר ;כורארם והיינו ;האלהי
הלשונות ' י

ה הפן, "י ה
 הנשוב וכמוס ,
 :העסיה כיה '
 בערכו קרה :

מודעת היא :ב

ר צ ד או מ ח נ
 . דא^וזיש •שעוד אכל :אפיו וספת גפיו
 כע;מו כדבר גוף וה,יא ;והמכתב הדבור זהוא

 שהסס ;ובארן בבמיה עבה ה׳ הפן אשר כל
הוא בו ו ת  כמע: גמר האדה בבערך מה .מכ

 כי בהאדס בהמכתכ כמו כי ; מכתכ יתברך
 גצוי כך ,הדס בצי המון צ'כצ לפרשיה מביא וציור הארן לכל

 :■מכתכ בבה האל בערך אותה כצי לפועל ויציאהה היצירה
שר ה היית אם בא  לבאר לקה כושיף .וכו׳ דעתך עד מעד

 נדמה סאיצו וזה .יתברך בעדנו הסד הבלבה אלו. היות טנץ
 חובב כסהוא היסף במלאכת; מסבב פשיה בגדי האורג שהאומן
 בנאוה באופן מעצמן המסי מהוא התומר נעשה הבגד גמלאכת

ם ומתגוון :ההוא לבגד  בהוא האיכות כן וכמו .בגווני
ב ;מעצמו כמשי מתהוה הבגד במראה חפן תרכ מ ת ו בו רכ  ה

שר א א  אורג במעסה מעצמו נארג הבגד כן וכמו . הפץ הו
שיעורו הבגד יהיה ;כהפצו ופרמיה גכרוכיס תבו ב מכ  .ו

 ככמות האורג ■בל הביעור בכה נעשה ההוא שהבגד גאמר
 עציו ארוגות ובצורות בגווניו היינו ,ובמכתבו ורחבו; ארכו

 י??■׳’ ;השיעור שלוא ׳ ??י וזה .במכתכו והיינו ,הפצו כפי
שנדבר יכולים היינו ואילו :המכהב שהוא ת כ ל מ  וכו', ב

 כשנאמר יכיצת בידינו היה אילו ,ואמר מבלו באת הוסיף עוד
 אדם; נאמר ואס ,ההוא הדבר ונברא נמצא תיכף יהיה המלה
חקק או ;בצלמו אדם בורא ההוא הדבור יהיה שנ  גוף כ

א :ובאבן בען האדם גוף ציור חוקקין כשאנו .האדם  להמצי
תו.3 ר הי. הדבור על יכולים היינו : נכמה בו צהנויל ו אל  ה

 וכהקיקת בדבור והשני ,האורג מן האהד .משלים בני זכר הנה
 והמכתב שהביעור מכואר האורג כמשל כי וזה .האדם גוף

 יכול והמכהכ שהדבור מבואר השני ובמשל ;אהד להיות יכול
 אהד והמכתב שהשיעור מאחר ;מעתה ולמד צא .אהד להיות

 שלשתן אלהי שבכה מעתה המור ;אהד והמכתב הדבור וגס
ד, ח  ובהפך המכתב, הוא והדבור המכתב, הוא השיעור כי א

 ובהפך ,המכתב הוא השיעור וכן ,הדבור הוא המכתב ג'כ
 היינו :אהד והכל השיעור והוא הדבור הוא המכתב כן אם

שר בוראים חנו כא  מאתנו יבצר שלא כמו .וכו' יכולים אנ
 הענין לברוא הזה הציור עם יכולים היינו כך ,בשכלנו נצייר

ת אך :המצוייר שונו ם הל תבי מכ ה  אילו שאמר לפי .וכו' ו
 פן ,צורתו להמציא וכו' אדם במלת כשנדבר יכולים היינו
 למציאת אדם מלת כשמעת ענין מה ויאמר הזה החפן על יסמה
 הימין רק אינה המלה הלא ,בזה זה יש שייכות ומה ,צורתו
 זאת ומה ,כיון שזאת חבירו יבין כך כשיבעא ,הסכמיי זמנין

 ,הדבר גוף אל ושייכות דמיון צד לה יש המבעא כי אמר0
 היה אילו שתהמר המור, מלת או אדם מלת בשיבעא לי זמה

 ולמה ,אדם צורת בדבור בוראים היינו האלהי הדבור בידינו
 המור. בו יברא תדם מלת כשיאמר אי ,פרד או סוס צורת לא

 יתרון יש הקודש ללשון ודאי כי ואמר החבר התחכם ולכך
ה,  ולא עליה, מורה שהוא הענין מרומז עצמה שבמלה הז
שהאות הענין מרומז האותיות בצורת א&ילו אלא לבד כלשון

מורה

יהודה קול
ה' בבורא שהם כמו ממש הדבר עצם שאינם  כפי / י

ל שיתבאר: מה ב ר א עו ם שי הי ל א , ה כו'  ונמצא ו
 הם ; וכתיבה דבור מהשבה שהם y וכפר כפור שכפר
ה' בהקו  זולת אהד דפר יהיו ולח ,בעצמו אחד דפר י
 הממסס המכתב הוא הוא כי ,הנברא הדבר עצט
 ברזק יתחלפו ארבעתם הענינים הלה נל אמנם .אליו

 ט הם , הנזכרים והכפר והכפור הכפר כי j האדם
 אשר הנברא מענם הם ורחוקים ,מזה זה נפרדים

 פלא ועל .עניינו הוראת על ויכתוב וידבר פו יחשוב
 שאמרו המורה התפלא ,מרצונו ית׳ פעולותיו תיוב
 בהשקיף אשר מי ישתבח y מהראשון נ״ח פ׳ כוף

 , וידיעה הטגה קוצר השגתם תשוב עצמו הדעות
 J ככלות ידיעתם תשוב מרצונו פעולותיו חיוב וכשישקיפו•
 הפלגת כל ישוב בתארים להגדילו הלשונות ונשישתדלו

ר :ע״כ וקצור ליאות דברים ש א ם כ ת א י ה הי ל ע  פ
בהק קיימו אשר אה וללבן לברר משלו נשאוב

 y בידו לאחדים הנזכרים הענינים כצ מהיות החצ
שהתבאר למה דומה בחכו ידומה אילו באדם זה והורה

ה' הבורח בחק  השיעור ענין פו המפילוהחלה .י
 כשנדבר יכולים היינו ואילו באמרו ואה״כ , והמחשבה

 .יהד גם שניהם והמכהב הדבור ענין המפיל ,׳וכו
 אדם של יכלהו מחפפכו היה שאם חהלה הורה והנה
ם בגדי אורג ם המשי המר מרצונו שיהמייב אל פכי  ע

 ההוכיים והרכבה לפעולתו הצריכים הגוונים איפיות
 מבלי לבד מהשפות חושב פהיוחו y מחשבת במלאכת

 רק y כפיו בפועל מלאכה ע״י למעשה מחשבה שיצרף
 היה אז ,יד בה תגע לא מאליה נעשית מלאכה שתהא

ה וז״א .מעלה של דוגמא מעין ומחשבתו בשיעורו הי  י
 הדמיון לפי המתהוה ומכתבו, בשעורו הבגד
 שאמרנו הדרך על ,מכתבו היה וציורו y בשיעורו המונח

לו :יצירוהיו שהוא אלהים במכתב אי ו ו נ י ם הי לי כו  י
 ההוא שהבגד ר״ל ,עצמו זה הורה .וכו' כשנדבר

 כפנדבר באמרו כי yאדס של ומכתכו בדבורו עצמו
 כשנחקק או ובאמרו ,אמור הדבור הרי , אדם במלת

 האדם גוף חקיקת כי ,הכתיבה ענין נכלל ,האדם גוף
 :ספון מחוקק חלקת שם כי y כהיבהו חקרא ההוא
ם היינו לי כו ל י  דבורנו שהיה הכונה .וכו׳ הדבור ע

 אצל שזכר וכמו yמעלה טל דוגמא מעין ומכתבנו
 קצת יכזלים אנחנו כאשר :במחשבה השיעור

ת ל כו ל הי ר ע ו צי לי ה כ ש  יברא בריאה כי .ה
ק ,למקנה לו יקום המושכל כי השכלי בציורו האדם ב  ו
:כדמותנו בצלמנו נאמר זה ועל .העליון לבורא ידמה

אך
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 הרגה נאוהי־ם ששמותם מה מהם ,קצתם על יתרון לקצתם יש והמכתבים; הלשונות
 האלהית והלשון .להם מהאות) (לא "מהנאות רחוקים ומהם ;בהם) (לא בקרואים
 ספק מבלי היא ;ובלבבו לשונו על ושמה לאדם האלהים למדה אשר הברואה
יקרא אשר וכל שאמר כמו ;מכולם יותר לקרואיה והנאותה הלשונות מכל השלימה

לו
נחמד אוצר

ת ל־צת . דקצחם יש :עליו מורה  מהס :והמההבים מ״ונו
שמותם מה ם ש תי או ה נ  כרפה עלומר .בקרואים הרב

 רדרנ״ע ככתכ ונמו ;ההוא הנקרה בטכע אשר עוין על מורה
 יתרון ה!ה בענין יש הלשונות שבנל אמר והנה .ק״י) (עיין

ם :מנזלה מובהרת הקוד: ולשון ,קצתם על לקצתם ה מ  ו
ת רחוקים או הנ ’ מ רהוי שהשם לשונות יש . להם מ 'u1 I /  j l i j  u 'jy • •.־ WJ i ן•

שון ;בו הנקרא דבר ת והל הי אל ה ה א  ר' .הברו
 ז שאר משא״ב ,האדם את ה׳ ברוא מיום היא כקודש'
 :בתורה ננזבר ,ואינך ההבלגה מדור כולם שצמהו
ה מד  בש ההיא הלשון הש׳י כלומר .וכי׳ האלהים ל
ה ומבלי מזולתו למוד מבלי בה לדבר ידע הבראו וביום

 גשון צ
 לשונות
 אשר

 ;בפיו
גל

יהודה קול
ט׳ והמכתבים הלשונות אך  &ני על הוכיח יען .ו

 מסד גדולה נפילתם סשר ,ובמכתב בדבור מומו הסדס
 פניו אה נשא ;כאמור האלהי והמכתב הדבור משלמות

 כל ולא שוות הלשונות כל לא כי דעת ללמד אלינו
 ;שזכרנו האלהי השלמות מן בההרחקם שויס המכתבים

 ששמותם מה מהם :וכו׳ יתרון לקצתם יש אמנם כי
 הגזר על ס״ח סימן 'בשני כמוזכר .וכו׳ נאותים

 .וזולתם מסי מאיש;_וסוה ואשר• ,מאדמה אדם בלשוננו
 העופות שמוה לבאר שמיני פ' הראב״ע השתדל וכבר

 מן נשר כמו ,ועניניהם ניבעיהם עם מסכים באופן
 וינשוף ;נ״ח) (ישעיה פרוס הלא מן ופרס !אשורנו

 אור להע מפני ביום יראה לא פי ,בנשף יעופף עוף
 :שמה ענינם שביאר וזולתם- ;חמס מן ותחמם ;השמש

כו'. הברואה האלהית זהלשון אה; קראה ו  ברו
ה' רק ,הלשונות כיתר ודם מבשר מוסכמת איננה כי  מ

 דעת הראשון לאדם המלמד והוא ,הקודש לשון מענה
 בשני קראה אשר שמה וזה .והולך שמבאר כמו דרכיה

 מלשוננו נשארה אשר הזאת ובשארית באמרו ע״ב סי׳
 בה נסבעו ועמוקים דקים עניניס הברואה הנוצרה

 המיוסדת בחידהו באמרו הראב״ע כוון לזה ושמא יכו'.
 ביאור בראשית הנדפסת היא אהו״י; אותיות על

 :ע"כ ;נבראו ארבעה אלה אדם ברוא יום ;ההורה
 מערכי לאדם לא כי .ובלבבו לשונו על ושמה

 דרכו לאדם לא גס ;הקודש לשון גבולות בהצבת לב
 כאמור לשון מענה לה' כי ;שפתיו על שמותם אס לשאת

 ולכל דבריהם לכל והמעמיס והנקודות האותיות לכל
שפמיהס.  המצפצפים העיפוה כענין לא זה וכל מ

 ומצאתי .ידברו בלב לא אך ;האדם לדמיון ■והמהגים
 הכתוב שביאר ס״ב שער מצורע פ' העקידה לבעל
האדם היה שכבר ;לשון מענה ומה׳ לב מערכי לאדם

,עצ;;נ■ נהעריה לנו מה ,הוריו־ שום בלי נקראס שכך המחשבים הענינים מערכי לערוך ומבין משכיל פמבעו
ב; אשר גישם כהה חין דדובח שיובא מאסר ;וכך כך נקרא למה שמוה לשלימות הלשון למוד לו היה מה' אמנם בל
.מציאותו בו שישתלם באופן ומשיב שואל יהיה בו ;שני
 בלשון העולם שנברא אמרו והכל .דבר יעף את לעות לדעת למודים לשון לי נתן אלהים ה׳ הנביא אמר וכן

; במאמרו הנברא הלשון הוא כי הקודש; ה' ר, לשמוע וחוה לאדם השכיל בו ואשר י ב ד ו פי  ידברו בו ואשר מ
 הנמשכים הדורות לו!דו וממנו .ח׳) וגו׳(שער מאיש כי אשה יקרא לזאת במאמר שנתבאר כמו ;רעהו את איש

 אלס ישוס מי או לאדם פה שם מי באמרו השי״ה זר\ על נתפאר וכבר ;במספרם הלשונות להמציא כן אחרי
/ חרש וfנ ו ג כ: ו א ע״ י הי ל ב ק מ פ מו וכו׳ ס ר כ מ א ל ש כ ר ו ש א א ר ק ם לו י ד א כו׳. ה זכרנו כבר ו

אינו ;השמים..עוף ואל השדה מיוה אל שמוה האדם קריאת על המעיד הזה שהכתוב ע״ב סימן בראשון
ם; ויאמר חקרה הכינה^וגס ויספרה האלהים ראה אשר מלומדת ברואה הלשון מהיות שהונח למה סופר לאד

 ספיר ;והעופות החיות אל בארן שמות שם אשר כי באמרנו ,ומרפא ארוכה הזה לספק העצינו אמנם כי
 און מצאתי כן אמרי .כמדובר תצא עליו מפי אשר ובלבבו לשונו עלי המושמת הברואה הלשון מישודוה גזרחס

 הנה ;וגו׳ אלהים ה׳ ויצר ;כן הוא ההנחה זאת לפי הכתובים ושיעור ;וז״ל ג׳ פ׳ האפודי שכתב ממה לי
ת; לארבעת כולל שם הוא בכאן האדמה דו סו ם; אצל הראשון בפסוק הארץ כמו הי שכאשר ואמר המאמרי

; ה׳ יצר ח' לראויז האדם אל הביאם הנה תמרס; היא אשר האדמה מן ולחיה לבהמה צורה שנהן ר״ל י

 א'’מב־. יודע טכף היה אך והתנועות; האותיות חתוך כמבעא
ה : בניא בדרן הנישון כנ מ שלי ת מבא ה שונו ל  כאוב; . ה

 נסות ומקבלת ,ובמלות ובפעולות בשמות דבר בה נעדר שלא
 ואנחנו .נמרי בקיצור הלשונות מבל יותר והמליצות הדברים

 אס כי אתנו נשאר ולא ;הגליות באורך אבדנוה בעונותינו
 וזולתם ,כתנ׳׳ך לדבר היצרבו שבם והמלות והפעלים השמות

 בשנצערך באפלה כעור ממששים ואנחנו מאומה, יודע אתנו אין
 מדעתנו, גזרות ובונים בתנ׳־ נזכרו לא אשר דבריה אל

 נ בשערה התלויים כהררים הכהוכיס כמלות עצמנו ותולין
ה ת או הנ ה ו  ,הנקרא הדבר עם מכוון הלשון כלוומר ,דקרואי

 ה' כלתי■ אותו מבינים אנחנו שאין ופנימי נכתר כענין וזה
 ;הנקרא לעבע נוטה הנקרא דבר כני מבטא איך יודע לכדו
 מהוו ככל משתנות הדבור תנועות מתוך כי רואים שאנו כמו

 ,כזה הלשון תנועות לחתך נוטה שטבעה מדינה ויש ;ומחוז
 , אחרה כתנועה רק זה כעני! טבעה לפי תוכל לא ואחרת
 הנזכר אל החבר כוונה יהודה קול בעל שהשיא מה ואמנם

 מאדמה אדם הגזר ענין על שני ממאמר ס״ת בסי' מדבריו
 העופות שמות .בביאור הראב״ע מדבר ונתעזר ,מאיש ואשה

 במ:נ שהרי ;נכון הדבר ואין ,למעלה שזכרתי
 הג השמות לכל דהייני לקרואיה, נאותה הקודש
 נקרא שאדם תיאמר אס ואהה ,בלבד הכע׳׳ח בשמות

;מה סוס על אדמה ושם השואל ישאל ,האדמה

 ויו ..... ת !
 לא ,יאים

כול ׳ ,

בשחל

טד
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 ומלמד לו ונאות ההוא לשם ראוי שהוא לומר רצה ,שמו הוא חיה נפש האדם לו

עו. על ב  יותר ושהמלאבים הקודש, ללשון ויתרון מעלה לשום מזה והתחייב ט
 אותיותיו צורות כי במכתב נאמד זה ועל מהלשוגות; מזולתה ומרגישים לה ששים חו

.אינם .
יהודה קול

שמיח^ לקרוא אליו שהביאם אמר לא לו, יקרא מה
 מה לראוס אבל ,השי״ה אצל שמוח להם היו שכבר
 השכלי אלהי בכח ישחמש אם ינפצו למטן ירצה ,יקרא
 עד והבדליהם הבע״ח גיבעי בשישיג לו נחן אשר

 ההנמוש כשי לטבעם ומסכים נאות בשם שיקראם
 מהן אשר השמות אנה להנהח ־הקודמות הלשוניות.

 בהם הנקראים טבעי על להורות ,ההם השמות נגזרו
דמת, ההיא הגזרה מונח כפי  אשר השם והוא הקו

 תכמח משלמות הגיע שכבר ואמר .השי״ח אצל להם
כפי שם האדם ט קורא שהיה היה נפש שכל האדם

נחמד אוצר
ם :גמלות ולא גפעליס לא כתמוה לא כי א א מ ה ש ר ו ת  יו

שין ש ה חו ם ל שי רגי מ ה ו ת א  אל לטולם דככת גפ׳׳ק . מזו
כו׳ ארמי כלשון צרכיו. אדם ישאל  כלשון צרכיו' כשואל וכל ,ו
 מכירין השרת מלאכי שאץ ,לו נזקקין השרת מלאכי אין ארמי
 ארמית לשון דוקא דלאו להחכר ליה ומשמע .חרמי כלשון

 להכניע כדאים אינם הקודש מלשון חוץ הלשונות כל אכל
 לשון שאפילו הרכוהא צד על ארמי לשון ואמר ,השרת מלאכי
 .לו נזקקין השרת מלאכי אין הקודש לנישון קרוג שהוא ארמי

 האריך והוא יעקכ כעין חכיכ מהרי״ן כשיעת לו זהחגר.הלך
ל ע״ש ,כזה קצת ע ה ו ר ז מ א ב נ ת כ מ כו׳ ב פנה המכר .ו

. עצמו
כי כן סחר וחמר .הברוסה ההיא הלשון על והסכמהו בהנחפו השי״ח אצל שהיה שמו הוא וטבעו מהוחו
אהד בטבע מצא לא הנה ,זה אל השם והפכים ומהותם טבעם בהשיגו המי לסוג שמות האדם קרא כאשר
 מציאותו להשלמת שיצטרך במה ממנו העזר לו שישלם עד אליו ומהיחס בערך לטבעו ונאות מסכים אחד ההם

 שהשם לאמרנו שחר אין כי הבחן מלין אזן .ההוא לשם ראוי שהוא :ע״כ ,וכו׳ מינו מציאות והתמדת
ר אור בספר חשדאי הר' שביאר וכדרך ,ומהוה עצמות בכאן שענינו אמרתי כן על ,לשם ראוי הוא מ א מ )  ה׳

 החדש ה׳ שער בעל כתב וכן ,עצמותו הוראת שר״ל ,שמו מה לי ואמרו הכתוב שאמר מה פ״ה) ג׳ כלל א׳
כו/ יכוסה עצמותו ר״ל ,יכוסה שמו ובחשך וכן ,המהוח על מורה השם כיי ,מהותו מה שמו מה פירוש כי  ו

כ,  על המונח עליו'השם קורא אשר הדבר למציאות ראוי הוא וגו׳ האדם לו יקרא אשר שכל. כונתו' וכלל ע״
והן ,ההוא הדבר מן הנמשכות הפעולות מן נגזר שס היה כי ,טבעו על ומלמד לו נאוה והוא ,הוראתו
נאות ההוא והשש ,ההוא לשם ראוי הוא הנקרא שהדבר נפרש או .שזכרנו כמו וצורתו טבעו על המורות

דעה כבר .וכו' ומרגישים לה הוששים יותר ושהמלאכים :שבעו על ומלמד דגר לאותו  קדושי אמרה י
 המקו;. אמר זמנין בהפיתי לשיולי אליעזר דר׳ בהריה אזילנא הוה כי יוחנן א״ר י״ב:) (דף דשבח פ״ק אל

ד והיכי .לשלם ידכרינך רחמנא אמר וזמנין לשלום יסקדך הודה רב והאמר הפי עכי  ישאל אל רב אמר י
 ששכינה חולה שחני .ארמית בלשון מכירין שאין לפי לו גזקקין השרה מלאכי שאין ארמי בלשון צרכיו אדם
 אמרו נאמרין(ל״ט) אלו פ׳ ובסוטה .יכו' החולה את זן פהקב״ה מנין רב אמר יהודה רב דאמר ,עמו

 בצבור הא ביחיד הא קשיא לא וכו׳ צרכיו אדם ישאל אל רב אמר יהודה ׳רב והאמר לפון בכל והפלה
כ.  יוחג שהם אמר אבל הלשונות, ביתר מכירים המלאכים שאין אמרו לבלתי לשונו את החבר פנה והנה ע״

̂  יצא ומכאן .הנזכרים מז״ל דברי על ביאורו הודעת אל יבא בזאת דעתי ועל .וכו' ומרגישים לה חושפין
 מאד היא רחוק כי לאמר ספקותיו העירו אחרי כי נ״ח, שער צו פ' ביאורם על שיסד מה העקידה לבעל

 אינמ והלשון ,שבמדע דבר לכל הראשונים הפרה ממלאכי זולחה או ארמיח לשון הבנת לשלול כונתה פתהיה
 הכתב היה ארמי שבלשון גדול כהן פ׳ בסנהדרין התבאר שכגר ועוד ,לכל השוה הפנימי הדבור הודעת רק

 כתבא ודנה רשים דנה וכסבא ידא די פסא שליח קדמוהי מן באדין ה') (דניאל נאמר שעליו לבלשאצר הנראה
 שכוונו באמרו חז״ל דברי לתקון ישוב העלה .הוא צבאות ה׳ מלאך והכותב ,ופרסין תקל מנא מנא ״שים ■־־י
 לפני להתפלל בבואו לשונו בסדור שלימותו שיוכר עד ובחכמה בחורה ולהשכיל לדעת שישתדלו האנשים : - ל
, מכל והנקיה הקדושה ההורה :לשון ׳־־:יי‘ ג י ם שימצאו כדי ס  ושלא רצונו, להשלים הנאוחיס לו,האמצעיי

ט, בלשון רק צרכיהס לבקש יודעים שאינם מכלל עצמו אדם יפ-ר  ולנערים^ לנשים המשותף הלעז והוא הדיו
י ,חסרונם מפני ואמצעיים מליצים להם ימצאו לא מכוראס צרכיהס לבקש יצטרכו כאשר כאלה אשר ־׳:-ים י

 אל מטפלים שאינם לומר ,בלשונם מכירים שאינם לפי להם נזקקים אינן השרת שמלאכי שאמרו ■״:' ■■■־א ■׳
, למחפלל ולא הדיוט ך, מכירך יהי י שאמר כמו בו  הולס במקום אמנם .להכירני בעיניך חן מצאהי ברו

 וכמ״ש חסרונו, על יקפיד ולא עליו ירחם חסד בתורת המקום ולסעדו, אותו לזון מראשותיו למפלה ::■;:שכינה
ס ש,מר אי , פי ד רש״י שפירש כמו בצבור, וכן ה׳ חי  צריכי לא רבים השרת, מלאכי שיסייעוהו צריך ז״ל.י
ר . ב , גו׳. ימאס ולא כביר אל הן ז ה. בקל מדברי אלו כל ו ד קי ע  נתבאר ממקומות דעתו עוד וקיים ה
 שהמנין אלא ללשונוהם, אדם בני אל קולס בהון השמיעו וכבר כלם, הלשונות הם יודעים המלאכים כי ::הס

' ׳  אין כי הלשונות, בכל ישתמש ודאי השמים מן שלית איזה או מלאך או קול בת פ״י בא כשהדשר כי , י
ה, ׳:■:;;ם מענ מי, בנפון הקדיש נוסח הז״ל שתקנו למה דומה וזה מל ר ם, שהוא לפי א שלה עז  כדי הל
! עמי ולשתף בהבנתו יה הד: חי ת בתורת אמנם .פשרה למנין ה ט קרובים ואינן נזקקין אין וסיוע ז

ומכירים
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 יו ואל .ואות אות מבל המכוון ;ים נאות לענין אבל ,ובמקרה בונה בלא איינב
לד וקוד□ ,והכתב הדבור מדרך להם והדומה השמות רושם הזה בעיון רחוק

השיעור
יהודה קול

,וכרה צהה הורה כלשון הפוחל אל אס כי ומכיריס  
ר דברי ובכלל .מדבריו ע״כ ̂ שכרתי לשי דבריו ההי
מו שהלה מה מצד שו  הנשמעת ההפלה מעכס גדוכה מ

 כאמרו פרצה מה וזהו הלשונות/ מכפאר יותר ה5
 ומה .וכד ומרגישיס לה הופשיס יותר שהמלאכ-יס

 ה״ה כי דוקא לאו ארמית לשון הפז״ל בדברי שנזכר
 הקרובה פכהם המעולה הזכיר רק הלשונות שאר

ס. סי' ב׳ מאמר שקדם כמו ללשוננו  הדבור ולענין ס״
 מוהר״ר של מיסודו לוקהו דברים לך נזכיר המלאכיי
 והניח הסכר דבר בוא עת האלהיים בפרקיו צרכיאל
ל :הבורא שמוה השכלי בדבור ע ה ו ר ז מ א ב נ ת כ מ  ב

ת בי רו ו צו תי ו תי כו'. או שזכרתי מה מצד ר״ל ו
 הברואה האלהית והלשון בך דברי מדי לשוננו משלמות

 שלמות פיתייהס הוא וישר צדיק !והלאה הוא ומן
 הנכתב עם נאוה הוא גם ויהיה / הלשון עם המכתב

ל :כאמור לקרואיה נאותה שהלשון כמו ב  ■לענין א
ת או  רבי / שמיני בזוהר אמז׳י׳ל דוגמת מעין .וכו׳ נ
 בשעתא אלא !ושתימא פתיהא ב׳ מה מפני אמר יצחק
בהדיה ולאישהפפא ליה לקכלא פהיהא היא הרי באורייתא לאהחברא אתי נש דבר

נחמד אוצר
 יאבה לין כהמהקר מה ולהכגעות לקמיטות חלק לתה עצמו

 פעולה יעשו והמכתב שרדניור יתכן איך ועוען ,לאזניו להכניסו
 והמר מדעתק להעכירו החצי ירה והוא ך זולתו או אדס בגוף

 הקודש בלשון אשר והמכתב הדבור בתוך כמוס הוד יש שודאי
 ולקריאה לאות הונחו ה' שמאת מאחר כי ,נפלאים מעניניס

 ודבור דבור כל שהכרת הקצר לא ה׳ שיד ודאי ,ובמכהי בהגה
 ומי ,היצירה בסוד ■עמוקות כוונות נהם ואות אות כל וצורת

 יכול שהוא הפק בלי העניניס אלו להבין מקודשת שכוונתו
 והולך שמכאר וכמו ,ובמכתב בדבורו הקדושים בשמות לפעול

ל :וכו׳ רמוק יהי ואל ת לענין אב או  .ופו׳ המכוון עב נ
 לסימן רק ואך כוונה ובלא במקרה האות ציור שאין ר׳ל

 אך ,וכלשונו ככתבו ועס עס האומות כל שעושי! כמו בעלמא
 אות כל שמורה ההוראה אל וקשר ענין לו יש עצמו הציור

ח בעיון רהוק יהי ואל :שלנו אשורית בכתב בציורה  הז
ת רשם שמו  הפר של בעיון רחוק אינו ומעתה ר׳׳ל .וכו׳ ה
ת. כיצירה,: רושה עושים שהשמות יצירה מו ש  השמות ה

הדומה :הקודש בלשון המונהים שמות שאר או הקדושיס  ו
שיעור להם וקודם : והמלות הפעלים כגון . 'להם .וכו׳ ה

. אל

סחים נש דבר ובשעסא
 בה ̂ לאקחברא דיחוב עד פסחא ישכח לא ,אהרא מסערא כהימא היא הרי אהרא ויהך.לארחא מינה שנוי

א ועל ;מינה יחנשי ולא באנפין אגפין באורייהא חס אורייהא י  ■אליכם להון וקרי ואכרזא נשא כני קמי פ״
 פתיחת ועל .ע"כ ,תאמר אמריה בעיר פערים בפתחי תקרא הומיות בראש ונתיב ;וגו' אקרא אישים
 ירחק ולא .הנכבד ההוא בספר ז״ל להם נמצאו רנות וכאלה ,הדברים הן הן אלהיס ברא כבראשית התורה

מות ואמרו מדרשא לבי דרדקי אתו הבונה) ע׳ (שבת אמז״ל מקום ממך  אהמר לא נון בן יהושע מילי.דמי
 השדים גומלי של דרכן שכן ;דל״ת לגבי דגימ״ל כרעיה פשעיה מ״ע ,׳וכו דלי״ת גימ״ל בי״ה אל״ף ;כוהייהו

 לגביה ליה דממרי רב דבי דווקני לספרי להו הזינא אשי רב אמר הקומץ פ' ובמנחות .וכו' דלים אמר לרוץ
 / עקיבא דר' אותיות ידך על לאות והיו .וכו' דה״א לכרעיה ליה והלו / עולם פל ברומו הי כלומר / דחי״ה

 בידך החבר דברי ויהמזקו ;האוהיוה שער צחות בספר הראב״ע שכחב האותיות צורות עיניך בין ולגיופפוח
ל :הנעלם אל המבואר מן בהתהלכך א ק יהי ו הו  הלשון במינה על לפניו שמתי אפר הזה בעיון ר״ל .וכו' ר

 מהמונהך רחוק יהיה _לא ,כאמור ואות אוח מכל המכוון עם הנאוהות האותיות וצורות לקרואיה הנאותה
כו׳/ השמות רושם  מבוא להם ויהיה והלהפיס בקמיעות וכהיבהס באמירתם רושם שיעשו לומר רוצה ו

 למעלה כיווזכר ז״ל חכמינו וקבלו שקיימו וכמו הדבר נכון שאמת החבר יאמין כי לנפש, חוץ בפעולות
 אחרוה מלוה אל רמז / להם והדומה ובאמרו .קדושה של לשמות רמז / השמות ובאמרו .כ״ג סי' באורך

 כן גם זה ובכלל והכתב. הדבור מדרך אמר פה בעל הן בכתב הן רשמם על ולרמוז בלחשים. נאמרות
 ובכל ,ובמאות בעשרות באחדים אותיות בצירוף הנעשה שבתאי מוהם תאמר כאילו / הכוכבים חותמות
ם. צור י״ה שם למספר צל/ מכל עשר חמשה מספר מהם מדרגה *). המוצב הזה כמראם עולמי ך  לפני

אה/ לפי פעולתם וכה הללו החותמות ענין כי ר ' לדבריה אשר היחס מצד הוא■ הנ
ה/ האותיות עם הנפעלים הנ  ונר,הצן שנערכו ההם הכוכבים עם מתיחסות שהן כמו ה

 הבורא/ שמותי השכלי בדבור והניח אמרו אצל ענינם שנזכור ;החוסיזח שרשי מכח
 כמו ,וכוי׳ יה״ו של הוהמו בעכעח הנחתמים הגלגל קצווח שש על .ה מעין יבא ששם

 החוחיות קצה הניחו המשפכי שבעלי א' פ' האפודי שכתב מה נא וזכור שיהבאר.
 לשבעת יחדו האותיות כל זה דרך ועל / אחר לכוכב וקצתם מה לכוכב מיוהדות

 אשר הכוונות ג"כ כן מהם ומושפעות לכוכבים מיוחדות האותיות ובהיות המשרתים/
 וכי / גשמות הנעשות מהפעולות הקודמים שהניחו מה עם עליהם הורינה האוחיוס
שס יגיע ההם מהקולות  תכלית בספר הפילוסוף בשם זה נזכר וכבר .בנמצאות נפלא ח

 הנזכרים והכתב הדבור חוזק כי ולהורות .ע״כ / וכו׳ קדומים מהרבנים החכם
ח ותקפם .וכו' השיעור להם וקודם אמר ,בהם הפועל כונת שוב על ועומד שנ
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 השלשת ומתקבצים ,למלאכים הדומה הטהורה הנפש מחשבת לומר רוצה ̂ השיעור

 אותו שער כאשר המשוער ההוא הדבר ויהיה אחד, בדבר וספר וספור ספר ספרים
בעל '"־■

יהודה קול
 הפעולה נשלמוה גדיל ומקצוע עיקר הוא אמנם כי

 שכה<כ מה בדבריו ונכלל .אלה מכל להמשך הראויה
כאש; כי ,רבים במקימוה בפומיה ומרגלא הראב״ע

 אוהות בכל וי״דש בכל ידבק הכל את המלק ידע
ם, מופתי כ. ו  שמן בהבל הלז האדם הן זה ועם ע״

 בו בההקנז מעלה של דוגמא מעין בו נמצא דבר
. אסד בדבר ושפר וסשור הפר ספרים השלשה ס׳ ו

 ויתחדש יתהוה וכתב ודבר שתשב מה מכח כי וזה
ת מתשבהו כשעור אליו כוון אשר ההוא הדבר דיו ב  ו

 ומכוונים מאד מתייסשים אלה שלשת בהיות ,ובמכתבו
 קונו מדעת ובכן .תדושו בוקש אשר ההוא הדבר חל
 בלי כי ,הענינים שלשת התאחד לענין לא ,בו יש

,זה כראי זה ראי לא בו הם ומופרשים מובדלים ספק

ר צ ד או מ ח נ
 ותהשוב ,וימול יבוא השם את לימול כרוצה שכל האמר אל

 פעולתם והאותיות השמות יעשו 'בלבד בכתיבה או שבדבור
 האולת עין אשר ההמון מרבית שתושביה וכמו בגכמייה,

 ביודעים רק אמורים הדברים אין אבל שכלם, אור תמיד מכפה
 מאד, מאד רתוקים והם ,הברואים ועניני היצירה סוד לשער

 כמלאך וזכה מכורה נפשם ושבה הנבואה למדרגת הגיעו אבל
ם : צבאות ה׳ תקבצי  אלה אשר ■לאיש .ספרים השאשה ומ
 בשמים מופתים לעשות יזם אשר מכל ממנו יבצר לא באמה לו

 :מכבודו השי״ת הלק ואליו ,הנזכרים ספרים כשלשה ובארן
ש  הזמן מטומאת נהק־שה אשר הנפש היא .המהירה הנפ
 :ה׳ מלאך כמו ובבה ברומניות ונדבקה התומר מן ונבדלה

תקבצים כו׳. ספרים השד׳שה ומ  הנפש של והממשבה ו
השפור, הוא והדבור השיעור, שהוא השפר היא המכורה

והמכתב

תו, לזרים הין הסל בתק סגולה היא באמת והתאהדם  הדבר העשה תל והצמדפם הככימס לענין חבל ח
ם באמרו רצה וזה .הבורא במק למעלה שזכר כמו ידם על המהתדש המשוער צי ב ק ת מ ה ו ש ל ש ם ה רי פ  וכו' ס
ר ב ד ד ב ה ה א הי י ר ו ב ד א ה הו ר ה ע שו מ ר ה ש א ר 'כ ע תו ש  הנמשכונזמפה הפעולות כל כבת והנה .וכו' או
 כאשר עליו תורינה אשר אל והאותיות לקרואיה הלשון בהאותות הלה ואותו כנה על השיב והמכתב הדבור
דן, שמות שם אשר אלהיס מפעלות מזו לכו דכהיב מקרא זה על אני וקורא לך. הוגד מראש א  אל ואמז״ל ב
 בארן להתחדש האלהיס מעם הדבר נכון כי לראות הבישו דרכנו לפי הפונה .שמות אלא שמות הקרי

 לקרואים נאותים הראשון אדם ידי על בארן השמות שומו מצד הוא וזה ,הקדושים בשמותיו נפלאות פעולות
ם, ה ר. בם למכוון באותיותיו נאות וכן-הכתב ב אמו  בראשון המורה שכתב ממה בשפתיו נשה זאת ובכל כ

 בספריהם תמצאהו או מהם שהשמעהו ומה הקמיעות כותבי שגעון במחשבתך יעלה ולא לאמר ס״א פ׳ סוף
 קדושה צריכים שהם ויחשבו שמוה אותם ויקראו ,פנים בשום עצין על יורו לא הברום משמות ,המשונים

 ואת .ע״כ וכו' שיאמיים כ״ש לשמעם שלם לאדם יאות לא הדברים אלה כל ,נפלאות יעפו ושהם ושהרה
 התרחב ,הדברים אלו הפתאים• הרעים האנשים מצאו וכאשר באמרו ,לו הנמשך בפרק כלהו שם ההל אשר
על כשיאמר או כשיכתב ויפעל יעשה שם הוא שזה ויאמרו שירצו אותיות איזה שיקבצו והמאמר, הכזב להם
ה' אור בעצ אחיו יצא כן ואסרי .הזאת הסברא בעלי על הלעג נפשו לה שפעה רבת כי עד ,ופו' כך תאר

 אחרי וזה ,אדם בפעולות מבוא להם שיהיה והלחשים הקמיעות באמונת קוחזת וידו ה') דרוש ד' (מאמר
 מהם יש הבלי, מדרגה ומדרגתם מינים שני מהם המצא על ביאורו והעלה ולכאן לכאן הראות אופני צדדו
ה וכסהרה בקדושה פעולותיה עושה חמא וירא סכס יהיה בהם שהפועל תנאי קשר עס  ויש ,נכונה במספנ

 כוונתנו אין כי ,והכס דרכיו וראה הראיתיך אשר ההוא הספר אל לך לך .וכו׳ תנאי קשר שום בלא מהם
^ להרבות  בעלי ואלה אמרו אצל נ״ג סימן בשלישי דברנו קדם וכבר .צורך לאין הדבור חטא בו שיש ה
 ספר על לכותבם או בפה למוציאיהם טהורה מחשבה שם כשאין השמות רושם ענין הרחיק כי ,וכו' השמות

ה בהעדר בקרבם אין רוח כל כי ,ובדיו סנ  אמירתם למעשה זכה מחשבה בהצטרף דבר וכאן .בהם הראויה ה
 כ״ג) (סימן למעלה שזכר מה וכן .כאמור מאד חזק רושם במציאות לפעול יגברו בכת אז כי ,כתיבתם או

ר. בנסיון נתבררו ולא הוממו כשלא רק זה שאין שם ביארנו כבר ההבלים, בכלל והקמיעות הלחשים מו  ג
 בתשובות אמנם .בסתם וקמיעות לתשים זכר ושם ,וכו׳ הטהורה הנפש ומחשבת בשיעור הותנה שבכאן ועוד

 ונחמד למעלה אהוב היודעו אותיות מ״ב בן שם שאמרו מה עוד שאנה .לאמר כחוב ר״כ סימן הרשב״א
 בגמרא שנתבאר מטה ,השובה .וכו' שמושו או מוצאו או לבד הקריאה לומר רוצה אס ,פירושו מה ,למטה
בכתיבתה אפילו אלא עוד ולא ,נקודס בשמוש ובלבד ,בלבד השמות לקריאת מופלאות כחות יש כי ודאי
ואבכע שם אמר ביבמות ,והרגו השם את עליו הזכיר באמרם ובמדרשות בגמרא מקומות בכמה שנזכר יכמו

 אמרו הרי ובכתיבי .מספר להם אין רבים וכן הנשרפין פ׳ ובירושלמי בגמרא כמה ובסנהדרין ,בארזא
 דמרך שמא ואמרו ,שם בה כתוב ועזקתא שם עלה דכחב שושילתא בגיטין ,המומחין בקמיעין יוצאין בשבת

 ביודעין שאמרו מה אבל .רבים וכן ,דוד שכרה שיחין גבי ונח, לתהום וזרקו אסספא שם כתב ואמרו ,עלך
 לסין ויודע סודו שיודע במי אלא הדברים נאמרו שלא נראה כך בבירור ,למטה ונממד למעלה אהוב שהוא

ק האותיות קבוץ אלא יודע ואינו לבד קריאתו אלא יודע שאינו מי כי ,אליו רומז שהוא פנימה הקודש אל קו  ונ
̂ ההפך אלא ונחמד אהוב אינו ,שפתים בהקצת שיזכירט אלא מעשה יעשה לא ואפילו ,בזה מעשה זיעשה

ושומר •
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נחסד אוצר
ל :אזיל1 כדמפרש ,הספר הוא והייכתב ע ש ב פ ה נ ר ב ה  ה

ה :לבב בר מלשון ̂ הוכה ר ז ספ ירה5י הפר ר״ל .ה
ד ח א ה ו

 הספר זה אמר וכן) (ל׳א "אכן .כתבו וכאשר בו דבר וכאשר ,הברה הנפש בעל
^ וספור כספר ספרים, בשלשה עולמו את שברא יתברך האלהים על כפ ״כלם־(נ״א ו

וכלם
יהודה קול

 יראה זה ולפי .^״כ ,'וכו מזה ירמק נפשו ושומר
 להוציא אפשר הנזכר בשם וממשבה דעת בלא גם כי

 .שזכרנו מה לפי ידמה כן לא והסבר .לאור פעולתו
 בפרקיו ברכיאל מוהר״ר דברי זה על נזכיר ,הבורא שמות השכלי בדבור והניס אמרו אצל שיבא ובמה

כן :האלהייס ר א מ ה א ר ז פ ס ם ל<מר והכונה ,אמנם כמו פיעמו .וכו׳ ה  באדם גס שהתקבצו היוח ע
 עולמו שברא יתב׳ האלהים על מיוחד דברו היה היה יצירה ספר הנה ,כאמור אמד בדבר ספרים השלשה
 היותו עם שאת יוכל כאשר שכלנו אל זה ונתקרב שקדם במה זה ביאור עלה וכבר ,וכו׳ ספריה בשלשה

וספר יספור ספר .וז״ל הנקוד בספר שכתב בבל ישיבת ראש הגדול המקובל אהרן הר' כדבר .ונסתר מופלא
ת' השם בעצם מזאת לכן .ובעצמו בחוקו הונחו היאך אמתי במחשב לחשוב יכלתו בכל יכול אדם שום אין י

 ישראל שמע בפסוק שהיא אמד מלה נקודת הנפלא הסוד זה ואל ,מלדבר פיך קמוץ ,אצלו המסוגלת הסגולה
 ישמע הלא אזן והנופיה .ע״כ ,ירושלמי מדוייק בספר נמצא כאשר ,וקמ״ן בסגו״ל ,אמד ה׳ אלהינו ה'

 אצלו המסוגלת זו סגולה על בו הורה כי ,ישכיב מי שמיס ונילי בחכמה שחקים יספר מי ל״ח) (איוב מאמר
 בפירושו זה על הראב״ד שהעירנו כמו ,יספר במלת ירמוז לכלם כי ,הללו הספרים שלשת בהתאחדות ית׳

מלשון שמים נבלי כי ,הפסקא בראש למעלה המוזכרת המוסיק״א ענין ג״כ זה בפסוק ונכלל .היצירה לספר
בספר שמיס מלאכת בהכמק: ותהי אמר זה מי הכתוב ויאמר .הימנו ממה הראב״ד דעת וגס ,עשור נבל

 וירבין ישכיב ומי ,בחקו תמים יהיו דמדו אחת בבת לפניו נפתחים אלו ספריס שלשה ויהו ,וספר ספור
 ואתה .מלבדו עוד אין האלהיס הוא ה׳ ,כאמור נגונייס בערכים סדורס מתכונת על שמיס נבלי ידם על

ר, נקראו השמים כי ידעת פ חו, וספרין יתיב דינא ס תי ם, כספר ונגולו פ שמי  וצבאם שמים אצל ונמצא ה
 בדבר ספור וענין ,תכן בזרת ושמים ,צבאם במספר המונה למעלה כמוזכר ,ומדה מנין בו שנכלל ספר ענין

 החבר דברי יוחקו זכרונך ובספר מלי נא שמע ואולם .אל כבוד מספרים השמים ובשלשתם .נעשו שמיס ה'
, והכתב הדבור מדרך להם והדומה השמות רושם נכון אמת כי לאמר, מקדם נפיע אשר כו'  ויהיה אמרו עד ז

 פיעמו ביארנו וכבר ,כתבו וכאשר בו דבר וכאשר הברה הנפש בעל אותו שער כאשר המשופר ההוא הדבר
 הנאמרים עצמם הדברים ובין וכלשונם ככתבם העבריות המלות שבין העצומה וההסכמה היחס מצד זה שיקרה

 ככל למשוער המשער בין הנמצא המפורסם היחס עם וכ״ש ,גמור בפעל ונעשים נזכרים להיותם והנכתביס,
ת' מפעליו תוכן לנו יצא זה מכל והנה .שקדם במה מפי היוצא  איזו ,יצירה) ספר (מנועם עולמו בבריאת י

 האחד ה' יברא בריאה כי ואמר .המוחלש האפס מן חוקו לעולם בשומו ית' חכמתו שביררה ישרה דרך היא
ק למען ,ובאיכות בכמות הנמצאות כל ממר להזמין יגברו בכח דקים ו^ונינים התחלות ית׳ האמתי הפשוכו ו  י

 ביד מסרו לא השפעתן מפתח כי ,עולם של מלכו המלך מבית לו לתת הראויות העליונות הצורות קבול אל
 וזכור ,שמה כמבואר מהראשון ע״ז סי' ראשיתם ותהי ,רבים במקומות המתבארת החבר שימת לפי ,שליח

 בשישר הדברים הזמנת צורך על הורה ועוד .וכו' הצורות חונן מחמת אבל באמרו בסמוך עוד יזכרנו
 ,לחמר המשיג הראשון המקרה הוא הכמות כי וזה .האלהיים הרשמים לקבל יכונו למען והאיכות הכמות

 הדקות וההתחלות היסודות והנה .ב' סימן בחמישי שיתבאר וכמו ,כלס האיכיות בו וינוחו ישכנו ובאמצעותו
 סוף חשבון סך שהוא ,עשרה במספר הנכללים המספרים הס ,הכמות נתינת לצורך העליון המלך יסד אשר

ת, וראשית האחדים שרו  הוא וגלגל שונות, במלות מספר כפל אס כי מחודש מספר שם אין והלאה וממנו הע
 סוד אל מיחסים וסיעתו כפימאגור״ה הפילוסופים קדומי היו וכבר .הכל אצל כמפורסם ,לעולם שחוזר

ר, בחכמת ספרו בראשית בואיציא״ו והחכם הנמצאות, כל התחלות המספר מספ  יתפרסמו הנמצאות כל כי כתב ה
 .ע״כ ,וכו' האומן בנפש ראשייח דוגמת פנח לראש היה אשר המספר תכונת על נבנים היותם ,כל לעין

ה, הוא וישר וצדיק  אל ייוחס זה כל ועיקר לכיבעו, נאות ויחס בערך ועומד תלוי דבר של מתכונתו שהרי ז
 שנברי למה ראוי וערוך מסודר הגוף שיהיה עד השיעור כי באמרו הפסקא בראש דברו שקדם וכמו ,המנין

 מוהר״< בפרקיו שכתב כמו ,המקובלים לדעת מאד מתייחס זה וכל .וכו' במנין אם כי יהיה לא ,לו
 ה^ הם כי ,המספר נולד ממספרם כי ,ומונה סופר מלשון ספירות נקראו לזה כי ה' פ' באמרו ,ברכיאל

 סגולה במספר כי ,מחברו מספר סגולת ואחת אחת בכל כי ספירה ואחת אחת כל ונקראת ,ספירות עשר
 הנקודה שהתחילה בעת כי .פרפיח סגולה ומספר מספר לכל יש זה ועל ,האמתיים החכמים לכל כידוע

ם הכתר נתהוה ,השלמות קצת ונתחלף להתפשס  היינו ,אחד מספר שם ממנו ונתהוה וסגולותיו שלמותו ע
 נשארו ,לסבתו מה בצד דומה מסובב כל ולהיות .בחיוב אחד שם עליו צדק שלא סוף האין אל בערך מספר

ה ,מההתפששות שנתהוה השני מהשלמות וכן .הכתר לסגולות מה בצד דומות סגולות האחד במספר מ ?  נ
וכן . הפנית הספירה שהיא החכמה לסגולות מה בצד דומות סגולות ההוא במספר ונשארו ,שנים מספר

פהשלישית
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,וסגולותיהס הארבעה ומהרביעית ,השלמה מהשלישיח  
 וכמו השלם. המסשר שהוא העשרה עד כלם וכז

 כי היינו ,עשרות נתחיל ולמעלה עשרה שממספר
 עשרה ק אם אשר !שנים ועשרים ,אחד הוא עשרה

 עמה בהצכירף אחד עשרה היינו אחד^ להיות חוזר
 המלכות שהיא העשירית הספירה כן ̂ התשעה כל

,ספירות התשע כל עמה בהצמרף אחת ספירה היתה  
 האחדות אז כי אחל^ להיות וחוזרת עשרה^ והיו
 ^הוא העשרה מספר כן ועל .השלמיות כל עם שלם
 ושלמות סגולת כי תבין העשרה ומשלמות ̂ השלמות בעל

כמו ושלמות סגולת מצד הוא המספר ת/'ו רו  הספי
 יוסדו אשר הדקים הענינים אמנם ע״כ שביארנו/
 לקבל החמר בו יוכן אשר האיכות צורך על מפי'.עליון

 הם / מלמעלה היורדות המתחלפות הצורות מרבית
 נאותה והסכמה ביחס המדוגלות העבריות האותיות

ם מאד  ובכן .שקדם כמו מהנה אחת מכל המכוון ע
 בדברים האיכיות הזמנת אל נפלא רושם להם היה

 המלך בית מאוצרות הצורות ברכת עליהם להריק
ר.  מב״ך הכתוב מאמר זה על המליצו וכבר כאמו

 ב״ך למספר אותיות הכ״ב ידי שעל ר״ל ,ישראל יברך
 .העליונה הבריכה מן הצורות ברכת סבא ישראל ישפיע
 ראינו כן שמענו מאפר ,המלח במלח אלה דברי וקרבן

 / אמון אצלו ואהיה מדרש על א׳ פ' בב״ר ז״ל אמרתם
 אומנותו כלי הייתי אני או^־ת התורה / אומן אמון ד״א
 אינו פלסין בונה ב״ו מלך שבעולם בנוהג ,הקב״ה של

 לו יש ופינקסאות דיפהראות אלא עצמו מדעה בונה
 עושה הוא היאך / חדרים עושה הוא היאך לדעת
 את ובורא בתורה מביס הקב״ה היה כך' / ין פשפש

 ואין אלהיס ברא בראשית אמרה והתורה ,העולם
 ראשית קנני ה׳ אמר דאה מה היך / תורה אלא ראשית

 / וגו׳ ארן יסד בחכמה ה' צווח והכתוב .ע״כ / דרכו
 נובלת י״ז פ׳ בב״ר ז״,ל דברם ידענו וכבר .ע״כ

 בפתיחתו הרמב״ן וכתב .הורה מעלה של חכמה
רה/ לפירוש  כל כי אמת של קבלה בידנו יש התו
 מתחלקות שהתיבות !הקב״ה של שמותיו כלה התורה
 פסוק כי משל ■ע״ד החשוב כאילו / אחר בענין לשמות

 ברא שית ברא כגון ,אחרות לתיבות יתחלק בראשית
 וגימסריותיהן צירופיהן מלבד כן התורה וכל / אלהים

 ענין בגמרא בפירושיו רש״י כתב וכבר .שמות של
 פסוקים בשלשה הוא ענין באיזה ע״ב של הגדול השם
 אמת באות בו ששעה ס״ח זה ומפני . ויש ויבא ויסע
 אותנו יחייב הענין זה כי / פסול בחסר או במלא
 שבאו / אותם ממלת אחת וא״ו' בו שיחסר ס״ת לפסול
 באחד הוא״ו שיכתוב או ,בתורה מלאים ל״ש מהם

 מעלה שאיננו אע״פ בזה כיוצא וכן ,החסרים משאר
 שהביא הענין וזהו .במחשבה העולה כפי מוריד ולא

 ההורה בכל הסר וכל מלא כל למנות המקרא־ גדולי
 הסופר עזרא עד במסורת ספרים ולחבר והמקרא/

 בספר ויקראו מפסוק שדרשו כמו / בזה שהשתדל 6הנבי
 במקרא. ויבינו שכל ושום מפורש האלהים בתורת
 אש גבי על שהורה באש הכתובה שהתורה ונראה
הכתיבה שהיתה / היה שהזכרנו הזה כענין לבנה/

בקריאתה אפשר והיה / תיבות הפסק בלא רצופה
 קריאתמ דרך על ותקרא השמות דרך על שתקרא

 דרך על רבינו למשה ונהנה והמצוה/ התורה בענין
 קריאתה פה על לו ונמסר / המצות קריאת חילוק

 רצוף כלו ,שהזכרתי הגדול השם יכתבו וכן .בשמות
 אחרים ולמלוקים אותיות שלש של לתיבות ויתהלק

 הלשון אה .ע״כ / הקבלה לבעלי השמוש כפי ,קבים
דן הקח הזה  שהתורה האותיות אח בו תעשה אשר בי

 אמנם כי .בראשית במעשה גדול מקצוע / מהם כלולה
 כל על מורה קצר לוח מהיותו ההורה ספר ימוש לא

 גבוהה בזה שם לדבר הרמב״ן והרבה .המציאות עניני
 אותם כנה אשר הדברים גיבעי שכל להורות גבוהה
 באו נקבצו כלס ,בינה שערי בשם ז״ל חכמינו מסעם

 האותיות ובצורת ובגימסריאות בתיבות בתורה נרמזים
 הלפופות כגון ,בצורה המשתנות או כהלכתן הכתובות

 וכו׳ ובכהריהס האותיות בקוצי או ,וזולתן והעקומות
 אותיות לצרף בצלאל היה יודע שאז״ל מה לזה ויצורף

 מאי במדרש ממז״ל ועוד .וארן שמיס בהן שנבראו
ע/ לא מעגלותיה נעו תפלס פן חייס ארח דכתיב ד  ת

רה/ של שביליה הס מסולסלים  ידעו שאלמלי תו
 את לרפאות יודעים היו הורה של סדרה הבריות
ם/ את ולהחיות החולים תי מ  סוב שוחר ובמדרש ה
 לא אלעזר א״ר .ערכה אנוש ידע לא ג׳) (מזמור

 נתנו שאלמלי / הסדר על חורה של פרשיותיה נתנו
 להחיות יכול בהם קורא שהוא מי כל הסדר על

 שנאמר / תורה של סדורה נתעלס לפיכך / המתים
 משומי לי ויערכה יגידה יקרא כמוני■ מי מ״ד) (ישעיה

/ שער הפקידה בעל זה על וכתב עולם. עם ״ז  ע
 בהיותה ית׳ אצלו לה שהיה הקודם הסדר אל שרמזו

ם נהלו בו אשר ,אמון אצלו  ודברי .הנפלאים הפניני
ם משומי לי ויערכה מאמרו / כן מוכיחים המאמר  ע

 פג יצירה לספר ביאורו בסוף כתב והראב״ד .עולם
 וחקק וראה והביס אבינו אברהם שצפה וכיון אמרו
דו/ ועלתה וחשב ויצר וצרף ׳וחצב  אדון עליו נגלה בי
 מקילה אחר בחקירה שחקר פירוש וז״ל .וכו׳ הכל
 עשר והם / נעלמות נמצאות יש כי בידו שעלה פד

 ומצב בחכמתו שחקק עד זה לבסון והתחיל / ספירות
אה/ כידו ועלתה וצרף הקדש אותיות בבינתו  הברי
 שנתעסק מלמד / בחרן עשו אשר הנפש ואת שנאמר

 / יצירה ספר של האותיות בצירוף ע״ה אבינו אברהם
 זירא דרבי לקמיה שדריה גברא ■ ברא רבא כדארז״ל

 מן האי אמר / ליה קאמר ולא בהדיה משתעי הוה
 אותו ואמלא ואמז״ל .לעפריך תוב זיל / הוא חברייא

 שבהם ■האותיות לצרף בצלאל היה יודע / אלהיס רוח
 ■עליו נגלה בידו עלתה וכאשר .וארן שמיס נבראו

 ורב הושעיא דרב אז״ל ומזה .ע״כ ,׳וכו הכל אדון
 דשבתא יומא מעלי כל■ יצירה בספר עוחקין היו חנניא
 הרשב״א עליו וכתב .ליה ואכלי תלתא עגלא וברו

 שבו משוס דוקא שבתא דמעצי ,תי״ג סימן בתשובותיו
מה. בריאת היתה ה  רבינו של. עדותיו ופליאות הב

ה  נתן ;וז״ל ואחור פנים הגלגל מוזר אמרו על סעדי
 מגובלת מקרקע בורא שאדם לאותיות כח הקב״ה

וקוברה .
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נחמד אוצר
ד ח א ה א ו הו ה ה ל ח ת ם ה שי ל ש ם ל תי ש ת ו בו תי  ר׳ל .נ
ם :אלו נתיבות הל׳׳ב דרך הנמצאות כל ברא הקב״ה ה ר ש ש  ע

ת רו פי  עשרה והם ,ספירות בעשר כלול המציאות כל ר״ל .ס
 והיינו ,העולם נברא מאמרות בעשרה חכז״ל שוכרו מאמרות

 לשון ואולם ,בראשית במעשה הנזכר ויאמר פעמים עשר
תם. ספיר מלשון שהוא הראב׳׳ד פירש ספירות ר  והר״א גז

 בהם תלויות הספירות שכל ספירות עשר ז״ל, כתב מגרמיז״א
 כשמגיע כי ,מעשר יותר לספור ואין סוף להם שאין כדלקמן

ב י׳׳א מונה שאתה ,חלילה מוזר החשבון י״א / י׳ כו  עד וכן ו
 עשר ענין ואולם ,בעשר כלולים המספרים שכל עד עשרים

מז : הקבלה בספרי הרבה נודעים ומהותם ספירות ל ר  א
ת א צי ת י או צ מ  ר״ל ,בכמות הנגדרים הויות השתלשלות .הנ

לה ומס קר כמו העבעי פנינו ר״ל ,ובאיכות ,ומספר מדם
ויבש

ד. יתברך בהקו ובלם) ח  פליאות נתיבות ושתים לשלשים התחלה ההוא והאחד א
אל הנמצאות יציאת אל רמז אותיות, ושתים ועשרים ,ספירות עשר שהם ,חרמד

מעשה
יהודה קול

 לבריאה, סביב וגלגל עוגל ועושה ברןלקע זקוברה
 שעמים המ״ב וכן ,בית״א אלפ״א היקף בכל ואומר
 עולה הבריאה לפנים הולך ואס ,בישו״ה אלפ״א לחמ״ב
 בהם שנסן ביחו״ח האלפ״א אמירם כח ע״י לחיים

 לאחוריו יחזור שברא מה לסחור ירצה ואם ,הקב״ה
 הבריאה ותשקע ביחו״ת האלפ״א באמירות עוגל בהלוך
 הר' כתב זה ומעין .ע״כ ,וחמות בקרקע מאליה
 אמון אצלו ואהיה וז״ל, יצירה ספר בפירוש שבתאי
 שנה שאלפים למדת הנה ,יום יום שעשועים ואהיה
 באותיות משעשע הקב״ה היה העולם בריאת קודם

 דבור מכלם ועושה ומגלגלם מצרפם והיה ,תורה של
ת, כ״ב בכל ואחור פנים ומגלגלו אחד תיו  והיה או

ם, ודבורים בלולים דבורים עוד עושה  דבור, מלא בחלי
ר, חצי ר, שליש דבו  בזה אחוז בדבור, שנים פי דבו

ה, מזה ובמל ובזה מז הס, באותיותיהם ואחור פנים ומגלגלם ו די קו בנ ם’מספר ומונה ו ד מנינ ה. פ  זה וכל כל
ה  האותיות מגלגל היה ולפיכך הגדול. שם ובכנוי במאמרו העולם לברוא רוצה שהיה על הקב״ה עושה הי
, הנפלא הגדול שמו את להוציא כדי כו'  בראשים מעשה כל נעשה והנערץ הנקדש השם אוחו מכנוי אשר ו

 וו5נע שמים ה' בדבר כדכתיב ובמאמרו ובצוויו בדברו אס כי ,ויגיעה לאות בלי עין כהרף קען ברגע
 אלה כל .ע״כ ,הארץ שבכל הלשונות דברי כל מהם להוציא כדי האותיות מגלגל הקב״ה היה ועוד ,וכו'

 להסמך מה על לו יש אבל ,באויר סורח ,יצירה מספר החבר שזכר האותיות ענין אין כי בלבנו ליישב חברו
ם ,שזכרנו הרמב״ן מאמר הבאים בתוך בא בלבד זו ולהוראה .פנים מכמה  על ספק בלי מיוסד היותו ע

עלמה, הקבלה מוסדות  אח הכניס לבלתי למעלה שכתבתי מה מזכרוני נס ולא עיני כהתה לא אמנם■ כי הנ
 בלתי היותו עם , סודותיה על לדבר בכאן החבר כוון לא כאפר ,החכמה אותה פליאות נתיבות בעומק עצמי
 למאד עמוק והסוד ,ברורה שפה כך' אמר כאמרו ,אליה להרוס עצמו אח הרשה שלא אלא ,עניניה דוחה

 אעירך ועוד .ע״כ ,מזומנים שהם ומעשי ,בתנאים אלא יצירה בספר דורשין אין נאמר וכבר ,אסור והפירוש
ת סוד, על האלהייס בפרקיו ברכיאל מוהר״ר דברי על האתיו  בדבור והניח אמרו לביאור כשנגיע ,־ופעולתה .

 כדבר ושרשיה ההורה אמות שהם הדברים בעשרת נכלל השורה שספר כמו והנה הבורא. שמות השכלי
 האותיות שתי והן ל״ב, למספר עולה יחד וחבורם אותיותיה כלל שהן סע(ן_פ׳לז-,-ץפכ״זךאותיות בראשון החבר

 וכ״ב הדברים שעשרת בזה ונרמז ,ישראל כל לעיני ול׳ ,בראשית של• ב' ,הקצה אל מנ_ברימוח~מן'הקצה
ת ו תי או  המספרים ככה ,והתמדתו יצירתו עיקר שהוא לאדם האדם כלב ,וסודותיה התורה התחלות המה הלא '
 סבות ושרשי ראשונות יסודות הנמצאות לכל היו הנה הן ושתים העשרים והאותיות העשרה בגבול הנכללים
. החוצב ביד הכלי כמדרגת ית׳ הבורא ביד אלו ומדרגת יצירתה,  ואיכות בכמות החמרים הכינו הם כי בו

 כמו ,ואות אות מכל המכוון עם ההנה האותיות האותות מצד וזה .כל מיוצר השופעת הצורה לקבול נאות
 היוצאים בדבריו החבר שכוון מה ולשתות לאכול לסניך והביאור בצקלונך הלחם ובכן .שקדם במה זכרו שנכפל

ע ואתה .לקראתך ה נמשך דברנו היות שעם לך ד הנ  מ״מ ,וכו׳ הספר זה אמר אכן האומר הנוסח לפי עד,
, הספר זה אמר וכן האומר הנוסח פי על יותר שמחים הדברים אני רואה כו'  הדברים יחוברו בזה כי ו

 מדרך להם והדומה השמות רושם על שהזכיר מה מכח ובאים נמשכים שהנס לדעת הראית מאשר ,כסדרן
. והכתב הדבור כו' , בכמות יוצרו מעשה אל אמרו על ביארנוהו כבר אשר את וכן ו סו'  הראשון, הנוסח ע״פ ו
 מעשה גבול אל הנמצאות יציאת אל שרמז ,ובו' בכמות יוכרו מעשה אל האומר הנוסח פי על ביאורו פני נחדש
 אמתת בידי שיקיים ומה .ובאיכות בבמות ,אותיות והכ״ב ספירות העשר ע״י למיניהם ויובדלו בו יוכרו אשר

 ,וכו' מספר והכמות באמרו הכמות ענין ביאור השלימו שאחרי ראותי הוא־ ,הראשון מן האחרון הזה הנוסח
 מעשה אל שלישיה נוסחא בה ועוד .וכו׳ באיכות הכרתם כן ואחר אמר ,האיכות ענין ביאור אל לו ובא

, בכמות יוברר כו' . ;והאיכות הכמות ע״י ויונבל אלמעשהשיוברר הביאור ויהיה ו א ו ה ה ד ח א ה  ר״להנכלל ו
 :וכו׳ התחלה היה ,כאמור יתב׳ בחקו המתאחדים והמכתב והדבור המחשבה שהם וספר וספור מספר

פלא, הפלא מלשון חכמה. פליאות נתיבות ם, כהוי ענין למשפע, דבר ממך יפנא כי מלשון או ו על ה  ו
 בבי״ת הורה התחילה ,המופלאות אלו נתיבות ל״ב לדמיון כי ואמרו .וכו' חתום סוד ולהם בסמוך כאמרו

ר, מלשון ספירות. :ידעום ב״ל משפעים אמר והמשורר ל״ב. כאן שהרי בלמ״ד, והשכיחה פ ס הלמד דבר מ
מענינו
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 ופוד מספר, והכמות ובאיכות״ בכמות יובררו) ונ״א (כ״א,יוכרו, ״יוצרו מעשה
 ,תשע ולא עשר ,מה בלי ספירות עשר שאמר כמו ,בעשרה אם כי אינו המספר

 ולא פחות לא עשרה על החשבון עמד למה חתום סוד ולהם ,עשרה אחת ולא עשר
מהם) (נ״א ״בהם וחקור בהם בחון בבינה והכם בחכמה הבן לו סמך זה ועל ,יתר

ודע
יהודה קול

ה :שקדם כמו החבר שיבית לפי מענינו מ לי  בשתי .ב
העשרה, מכלל יוצא מספר שם שאין ר״ל ,מה בלי מלוח
 מלה תהיה או .וכו' תשע ולא עשר אמרו שסמך וכמו
 מלדבר פיו שיבלוס והכונה ,לבלום עדיו מלשון אחת
 שיבא וכמו ,דוקא עשרה על החשבון עמד מה מפני

 וז״ל שמות פ' ראב״ע וכתב .הסמוכים החבר בדברי
 תוכצ לא כי ,מה בלי ספירות עשר הס אחרת מדרך
שרה, יהיו לא אם אחד להחל  הוא עשרה והנה ע
 שהם/מאחד האחדים כולל שם והוא לאחד. דומה

 מספר היותם עם כוללם העשרה ושם ,עשרה ועד
בהגיעך■ כי ,לאחדים הדומים המספרים והחלת ראשון

ם, שני כנגד עשרוס שני הם אז עשרים אל חדי א
ם, שלשה כנגד ושלשים די ח  עד עשרות, כל וכן א
ם, תשעה כנגד עשרות תשע הם תשעים חדי א

חד, דומה הוא מאה למספר ובהגיעך א  ובהגיעך ל
ד ,אחדים תשעה כנגד הס גס מאות לתשע  שהגיע פ
ס ,מאוח עשר שהם לאלף ,לאחד דומה האלף הוא ג

ם, ע' כנגד אלפים ס' היותם עד חדי  ובהגיעך א
ת, רבבה בהיותו החשבון נשלם אז אלפים לעשרת ח א

ד וככה  ראשי כל כי ,הזה הדרך על רבבות עשר פ
 חכמי אמרו כן על לאחד. דומים הם המספרים

שרה, חלק הם המספרים כל כי המספר  או מע
 שניםsמד או ,אחריו אל ממחברתו או מכפלו התחדש
ם, דרכים חברי  עשר כמספר ספירות עשר והנה נ

ם, כנגד חמש אצבעות, מ שעה, הגלגלים וככה מ ת
,קדש שהוא והעשירי ,עומדות נכבדות גופות שהם
 התקיף והוא הכבוד, כסא בכל שכחו בעבור כן נקרא

ר ואמר .עכ״ל ,מקיף הגופות וכל ש א ע ל ע ו ש  ת
כו׳.  גבולה הוצב האחדים מדרגת האמת לפי כי ו

שעה, למספר אל. פתה עד באנו לא אמנה אך ת
 העשירי עד חשבון סך לעשות הנחלה ואל המנוחה

 כל ומקיף כולל סך להיותו ענינו נשלם אז כי ,קדש
.אחרינא חושבנא ולהלן ומכאן יהד ומצרפם האחדים

 המספרים כל הנה שמוה פ׳ באמרו הראב״ע רמז ולזה
,אחרת מדרך עשרה והם ,אחת מדרך חשפה הס

 ושנים תשע אחד לומר יתכן שלא זה וביאור .ע״כ
 זה ואין .עשר ושנים עשר אמד שנאמר כמו ,תשע

 האחדים מדרגת אחרית עשר מספר מהיות אם כי
 הדבר יושלם ולא ,כך אחר הנספרים מדרגה וראשיה

 ולא עשר אמר כן על ,העשר במספר זולתי צד מכל
 גבול בקצה להיותו הרוח על עולה שהיה כמו ,תשע

ם, חדי א  תכלית המספר קבל לא עדיין אמנם כי ה
 תוספת בו אין השלם כי ,עשרה אחת ולא עשר וכן .בא לא העשירי עד כי ,בהוספת להתגלגל לשיוכל שלמותו

ת, או רע  אשר את כי צורך, לאין צבולו עיפר להרחיב לנו אין עשר במספר כלו החשבון פנין ובהשלם מג
ו לבא לנו שוא ,במועס עשוהו מכל ס׳ בהנפה הין :במרובה עזי חכסש ידי על כי בזה שרמז אפשר ו

המספרים

נחמד אוצר
ת :ודומיהם דנש מו כ ה ר ו ספ  הרוילמו ע״כ הכמות ,מ

 מתהוה והוא ,גשם כל מורכב שממנו ההלקים בחשבון המספר
 חכמי בכל עתה כמוסכם ,מאד דקים הרבה חלקים סקבון

 זאת בעקב אוחזת שידו נראה והחבר .שבאיירופא העמים
ד ;ה׳ במאמר באריכות ויתבאר הדעת סו ר ו פ ס מ נו ה  אי
א ה כ׳׳ ר ש ע  מעשרה כי ,מעשרה יותר אינו המספר .ב

כו׳ י׳׳ב י׳׳א ומונים לראש חוזרים ואילך  .למעלה וכמ״ש ,ו
 לא דוקא על-״נשרה החשבון הוסכם למה הדבר טעם ואולם
 והראב׳ע . חתום סוד לו ביש החבר אמר ,יותר ולא פחות

 סגולת מצד טעמים בבקשת האריך שמות בפרשת התורה בפירוש
מו :והמדה ממספר ר כ מ א שר ש ת ע רו פי ה ס מ לי  ולדעת .ב

 ,ל׳ב) לבלום(תהלים עדין כמו ,חסימה לשון בלימה החבר
 שבעשר שי״ל החבר ומפרש ,מגרמיז״א הר׳א ג״כ שזכר וכמו

ר :ממנו יוהר ולא מעשר פחות לא ואינו ,המספר נסחס ש  ע
שר :ממנו פחות לא ר״ל .■תשע ת ול׳א ע ח ה א ר ש  .ע

ר. לא דהיינו ת  ■עד הוא שהמספר שלהיוח לפרש ויתכן יו
 חוסם והוא אחד במדרגת הוא והעשירי ,יותר ולא השע

ע וכשאתה ,וחותמו ממספר  הם גם יהיו עשרוס לעשר מגי
 ,לאחד וחוזר המספר חוסם והמאה ,אחדים עשרה במדרגת

 שהאחד אמרו וכבר ,קן בלי עד אלפים ועשרת באלף וכן
 כי ,ויסודו המספר התחלת הוא אבל המספר בכלל אינו

 מאחר ,בהחלט אחד שם עליהם יפול לא הגשמים בדברים
 סליו אומר וכשאתה ,סוף בלי הרבה לחלקים להתחלק שיוכל
 שלש או כפילו בערך אחד שהוא לומר רק הכוונה אין אמד

כו׳ פעמ^ם ארבע או כמותו פעמים  הראג״ע זכר וכבר .ו
 והעשרה ,המספר בכלל אינו שהאחד ,כן גם הנזכר כמקום
 ,ספירות פשר נאמר ה1 שבענין נאמר ומעסה .לאחד דומים
 הנפרדים הדברים הל התחלות שהם מצל פשרה שהם מי״ל

 שהוא יחיד מאחד שיצאו אחר מצד אחד והם ,והנהלקים
ה  עשר אמר זה וכלפי ,האחד במדלגח העשר זה ומצד ,הקב׳

 מכל מספר שהם מצד לא להקב״ה זה מיחסים שאנו תשע, ולא
 שהוא תשע במדרגת ולא אהד במדרגה שהם מצד רק ,צד

 כאן אומרים שאנו העשרה אך .ואחרון גדול היותר המספר
 אחת ולא עשי כי ,הרבוי בבחינת ולא האחד במדרגת הוא

על :להתילד המספר חוזר שמשם משרה ה ו מך ז בן לו ס  ה
ה מ כ ח כו' ב / פרק ג׳ במשנה והוא .ו  עשר , המשנה וז׳ל א
 הבן ,עשרה אחת ולא עשר ,תשע ולא עשר בלימה, ספירות
 וצור וחשוב דע מהם, וחקור בהם בחון בבינה וחקור בחכמה
 יוצר הוא כי ,מכונו על יוצר והשב בוריו על דבר !העמד
ף, להם שאין עשר ומדתן זולתו ואין לבדו ובורא  ע״כ פו

 ,ספירות מעשר שנאמר שאע״פ לומר והכונה . המשנה לשון
 רבוי ח׳ו שיש ולומר ליוצרה הצורה לדמות בנפשך תדמה אל
הד ביחיד מספר או  למספר שהגיעו אף אבל ,הקב״ה המיו

רך, הבורא מצד אחד הס הנבראים מצד תנ  ביארו וכבר י
הנבראים כפירות עשר יציאח יתכן איך והפילוסופים סמקובלים

כולם
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ומדתן מכונמ על יוצר והשב בוריו) (נ״א על"בירורו דבר והעמד וצור וחשוב ודע

עשר
נחמד אוצר

 .יצירה) לספר הראה״ד בהקדמה (עיין הפשוט מאחד כולם
בן שאמר וזה ה ה מ כ ח כו׳ ב ר ,ו צו  לבך פתחי ושמור ר״ל ,ו

ד :ח״ו ברבוי להרהר שלא מ ע ה ר ו ב ל ד ץ להבין .בירורו ע  ענ
ב :הבורא מצד והאחדות הספירות מצד הרבוי ש ה צר ו  יו

ל ו ע נ ו כ ל .מ ״  הנבראים^ רבויים.מצד רואה שאתה שאע׳פ י
 פחותים תמיד מוצא ואתה התחלותיהם מצד לאחוריו מזור

ע שאתה עד מעלוליהן  בעל החסיד זה וכמ״ש ,לאחד מגי
:באריכוש שם ופייושט ע״ש הימוד משער ז' סרק הלבבות חובת

תן מד ו

ידידה קול
 נעלה ̂ כראוי הנמצאות בסינת אל כהתייאס המסאריס

עת מזבח על במעלות די  דרך ועל .עליון צור י
 בהכרח יתחייב ;וז״ל מהראשון ל״ד ש׳ המורה שכתב
 שנקח עד עליו שהם מה כפי כלס הנמצאות לבחון

 יועילונו צודקות אמחיות הקדמות ומין מין מכל
 ממבע ילקחו הקדמות וכמה החלהיות^ בכקשותנו

 עניניס על לגו יורו התשבורת צורות ומסגולות המכין
/ ממנו נרחיקס ת ס הרבה על הרחקתם ותורנו י  .עניני

ת והחכמה הגלגלית התכונה ענין אמנם  איני הטבעי
ע בהשיג הכרחיים דברים בהיותם ̂ שתספק רואה  כאי לא האמת על היא איך ה׳ להנהגת העולם ע

כ. הדמיונות^ ת; הבקשות בתועלת המנין עבע סגולת ומעין ע״ תבן' מה הוא האלהיו  מאזני בספר רש״ד שכ
ם. דע כבר החכם הבורא כי דע העיוני  העולם בחדוש כשיחשבו והמבוכות הספקות למשכילים שיקרו י
 בנפשותם וחברה קרובה ויותר מזאת קלה יותר אמרת דרך לו ושם ,לקשיו הדרך בזה יצוייר ולא ,והמצאתו

 מצא הוא כי ,האמת על כשיודה להכחישה פהסשכיליס לאחד א״א ,אלהית כתיבה בהם כתובה היא כאילו
 .ע׳׳כ ̂ השנים לפני הוא אשר האחד מן ותולדתו המספר צורת איכות והוא בו לו מעידה בנפשו אמתתה

^ מן ואיננו המספר התחלת הוא האחד הנה כי ̂ הנזכר בפרק קרשקאש המפרש שכתב מה זה ומעין ס ס מ  ה
 הוא כי ,הוא יעדר לא המספריים יעדרו ואס ,המספר יעדר האחד יעדר ואס ̂ המספרים כל יצמחו וממנו

 לא באחד אחד כשתכה כי ,יתרבה ולא יתחלף לא אחד שהוא מצד האחד וכן ̂ מציאותם וסבה התחלתם
ם/ שאר כן ולא / האמתית סגולתו היא וזו ;אחד אם כי לך יצא  לך יצא שנים על שנים כשהכה כי המספרי

 שכתב מה תראה תשוב ועוד .הרביתי מזון ב׳ סימן בשני בזה כיוצא ועל .ע״כ ,'וכו כלם וכן ,ארבעה
ם  המצוא המספר חכמת אל החקירה תמשך ההגיון חכמת ואמר וז״ל. מ״ו פ׳ המלך גנזי בספר לטיף כחכ
ם. שסדרום כמו / בסדר הלמודיות הארבע שבחכמות הקודמת והיא / בלבל בשכל מי ד קו  מישרת שהיא ועול ה

 הנבדלים השכלים פאר ומציאות הראשון הנברא ומציאות ראשונה סבה מציאות להשגה והמשל הדמיון דרך על
 ממין ואינו. מספר איט והוא כלס הספורים סבת שהאחד לפי / בשכל המצואים המספרים כדמיון / החמר מן

ם  בזולת לשלשה מציאות אין וכן ,האחד קדימת בזולת המספר ■ראש שהוא לשנים מציאות שאין אלא ,הספורי
/ והשנים השלשה קדימה בזולת לארבעה מציאות אין וכן / והאהל השנים קדימת ל ח ^ ת. לאין עד וכן ו  תכלי

 מציאות כדמיון ,האחדות צורח הסובל הראשון הנברא מן ונאצלוה מושפעות הנפרדים השכלים מציאות בן
ם ס וכן / נספר האחד היות מבלי האחד מן המספרי  מזו/ למעלה זו הרבה מעלות על מצואיס השכלים ר״ל ה

ע האחד שכח וכשם / שלפניה במציאות תלויה מהם אחד כל ומציאות ,עלול והשני עלה האחד היות פ״ד  מגי
ע יחב׳ הבורא מחפץ המושפע הראשון הנברא זה שפע כן / שבספורים האחרון אל  שבנבראים האחרון אל מגי

ם הספורים כולל שם היותו הוא מספר ענין אמנם .היסב מבואר זה וכל .מציאות לו משפיע והוא  והוא ,^
 בזולת ספורים ולא מספר מציאות יצוייר לא וכן ,באישים והמין במין האישים כמציאות / בו וכלס בכלס
ס ראה ועתה .זה זהבן / סופר  מהשגת בידנו העולה המופלא השכלי העיון ערך נכבד הוא כמה ראה ג

. פ' ב' שער השמים בשער כתב אלה בדבריו וכיוצא עכ״ל. / המנין חכמת  לחכמת רמז בחכמה אמרו ויהיה ב׳
/ יסד בחכמה ה׳ ע״ד הטבע רן  אנחנו ידם שעל / בתבונה שמים כונן ע״ד הגלגלים לחכמת רמז ובינה א

ת לכלל מובאים  בחכמה הבן א״כ יאמר ,נבקעו תהומות בדעתו באמרו שם הנרמז והוא / אדירים קדושים דע
 היודעים אצל גדול מקצוע בו שהם המספרים התימסות ע״י זה וכל !הגלגלית התכונה בבינת וחכם הטבעית

ם ן וז״א .פנינ ח ם ב ה ר ב קו ח ם ו ה ם באמצעות הנזכרות בחכמות בחינתך תהיה ר״ל ,מ  .הסכרים המספרי
ה בהם וחקירהך  אל / מהם וחקור בהם בחן אמרו יוסב או .שזכרנו המספרים בסגולת ידיעתך מכח תהי
עת למדרגת תעלה הפנים ולכל ,זכרם שקדם והבינה החכמה די ע וז״א .האלהית החכמה י ד ב ו שו ח ר ו צו  ו

. כו׳ ס. אותו ויצר צרתני, וקדם אחור כאמרו /ציור מלשון הוא וצור ז ר ח  דעת על הזה הדבור־ ולהיות ב
 סידר כן על / השגה קצור תמצא בה בחינתנו אשר׳תתפשס וכל מאדם מאד רחוקה והיא כאמור קדושים
 אמר / כאלה בענינים ברורה ידיעה אפשרות יחשב לא ולמען ,ודע אמר החלה כי .וחסור הלוך המלות
 רחוקות באומדנות צייר כלומר / וצור הוסיף ,בהם לנו אין נכונה וסברא מחשבה שאפילו ולהורות .וחשוב
 כפי בירורו על דבר להעמיד ולצייר לחשוב בחיקך ידך נא שיהיה'השב ואיך שכלנו. חלשת שאתו תוכל כאשר

ע לא ואם ,גבוה מעל גבוה מציאות בידיעה אצלך האפשר  / העליונות הסודות ושאר מהותו השגה אל תגי
ב וז״א ש ה ר ו צ ו ל י ו ע נ כו  אט וצריכים ,הנמצאות כל רבוי יתב׳ מאחדותו שנתפשט לפי ,השב ואמר .מ

שיעלה מה כל כי ,טללים יותר אל והכוללים הכוללים אל הפרסים ולהשיב ארצה המוצב הסולם בשליבות לעלות
הענין
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ף. להם שאין עשר  אותיות ושתיים העשרים וחילק ,באיכות הכרתם ק ואחר סו

 אמות שלש ואמר ,פשוטות עשרה ושתים כפולות ושבע אמות שלש ;חלקים שלשה
,ואש ומים אויר יוצאין שממנו ,ומכוסה מופלא גדול סוד ̂ אמ״ש ,שי״ן מ״ם אל״ף

שבהן
יהודה קול

 המדרגה אחדות אל יותר יקרב כולל יותר אל הענין
ת, האלהית חד  נעלה הזה ההתאחדות ובסדר המיו

בתכלית. הפשוטה האחדות אל הגיענו עד מעלה מעלה
 חובת בעל בו יעלה אשר ודרך מסלול זה והנה

ד, משער פ״ז הלבבות חו  נתבונן כאשר כי באמרו’הי
 וכל ,מעלוליהן פחות מספרן נמצא הנמצאות בעלות

 מספרן נמצא למעלה ההן העלות עלות על נחקור אשר
תמעט תעלינה אשר וכל ,מהן פחות ד ,מספרן י  ע
ה וביאור .העלות עלת והיא אחת עילה אל שיגיע  ז

 נתבונן וכאשר ,למספרם תכלית אין הנמצאים אישי כי
 P פחות מספרם יהיה אותם הכוללים במיניהם
 כולל המינים מן מין כל כי ,תחתיהם אשר האישים

ם, אישים בי  וכאשר למספרם, תכלית יש והמינים ר
 מספר יהיה אותם הכוללים סוגיהם אל המינים נערוך

ם סוג כל תחת כי ,ממספרם פחות הסוגים  מהסוגי
 הסוגים מספר יהיה יעלו אשר וכל ,רבים • מינים
ם. סוגי אל יגיעו אשר עד פחות גי סו  אמר וכבר ה

 וכמה עצם והם ,עשרה הם הסוגים סוגי כי הפילוסוף
פעל. ופועל וקנין ומצב ומתי ואנה ומצטרף ואיך ונ

ם עשרת מיני אישי עלות על נחקור וכאשר  הסוגי
.הארבעה והיסודות ,התנועה ,חמש נמצאם ,האלה
ר. והמים והרוח האש שהם פ ע ה  טל נחקור וכאשר ו
 והם והצורה, החמר נמצאם הארבעה היסודות עלות
ה עלתם על נחקור וכאשר ,שנים  פחוס מספרם יהי
ת׳ הבורא רצון והוא ,מהם  משנים פחות מספר ואין ,י
 אמר וכן ,עכ״פ אחד יתב׳ הבורא א״כ ,אחד אלא
ה דוד  ר״ל ,לראש לכל והמתנשא הממלכה ה׳ לך ע״

 העליונים כל על ועליון רמים כל על רם הוא כי
 ובכן .ע״כ ,ועלול עלה כל ועלה החלה כל וראש
 ושמו יחדו הנמצאות כל ישראל ובני יהודה בני יקבצו
 בפעולות ולישראל ליעקב יאמר וכעת ,אחד ראש להם

 מרבוי בעלותם מכונו על היוצר את השיבו כי ,אל
הראשונות, על הזר אח״כ השלימה. לאחדותו נבראיו

תן וז״א .זכר אשר העשר מספר על ר״ל ד מ ר ו ש ע

נחמד אוצר
תן ר ר מו ש ן ע אי ם ש ה מי גלוי שתחילת י״ל .סו!* ל ס מ  ה

 למספר רשות נתן ומשם ,אחדות בבחינת שהם טשר הים
ם הסרעיס ובפרטי ובפרטם הנמצאים באישי (ההפרד שי  המהת

ם וכולם ,סוף אין עד בעולם חד האחד ידי טל מונהגי  המיו
אחר :הקב״ה ם כן ו ת ר ת הכ כו אי  הנבראים שקבלו אמר .ב

 כמו חזרו המספר, שהוא הכמות בחינת בגשמיותיהם למיניהם
 :המורגשת וצורתם הענינים תואר שהם האיכות צורת ק.לקבל

ק ל חי ם ו שרי ם הע תי ש ת ו ו תי . או כו'  האיכיות מקור שמשם ו
 ז״ל א׳ מפרק ב׳ משנה והוא ,חלקים לשלשה נמלקו זהמה
 אמות שלש ,יסוד אותיות ושתים טשרים מה, בלי ספירות עשר

ל ,פשוטות עשרה ושתים כפולות זשבע ש :עכ׳ ל ת ש מו  .א
׳ במשנה מגרמייז״א הר״א שפירש כמו ,ועיקר אם לשון  פרק ג

 שהוא ,אמ״ש ,תולדות שלש שהולידו מפני אם וקראם .ג׳
ם אויר ע ;ואזיל כדמפרש ,אש מי ב ש ת ו לו פו ד הם .כ  בג׳

 דגש שהם יצירה ספר מפרשי אמרו כפולות ולשון ,?פר׳׳ת
 ,החזקים הדברים נבראו ובדגשות ,תמורות על ומורה ורפה
ם, כגון י ע, עושר', שלום, חי ר , ז ן שלה, ח ה. ממ מ כ  ח

 מהר״א ובשם .פ״ד א׳ במשנה כ״כ .תמורתן נבראו. וברפויות
ל, כתבו מגרמייז׳׳א ״ ת, האותיות אלו קרא ז  בעבור כפולו

 בשאר שהוא בין לבדה שהאות בין ,ורפה דגש עם שבאות
 לקראם באדם יכולת אין פשוטות עשרה בשתים אבל .האותיות

ה. דגש עם אלה-הדרכים בשתי פ ר  הוא רך וקשה, רך וזהו ו
 באות כפולות ושבע .דגש הנקרא הוא קשה ,רפה הנקרא
 שמצאנו כמו ,דגש מקבלת הרי״ש ואפילו ,דגש ובלא גדגש

 לנו ואין .עכ״ל ,בדגש הרי׳׳ש א׳) (ש״א הרעימה בעבור
ק לומר ל ים אותיות השבע שאלו שכוונתו י ד  ורפה דגש בין ע

מם, בקריאת  בי״ת קריאת בין אצלנו מורגש שףוא כמו עצ
 בתי״ו יכן ,לרפויה דגושה פ״א בין וכן ,רפויה או דגושה
 בקריאת מורגש הבדל אצלם היה כך ואולי ,ורפויה דגושה

 כדברי שלא וזה . עצמם בקריאת לרפה דגש בין גד״ר אותיות
 מקבלת אינה שהרי״ש אצלם קיים שמונח האחרונים המדקדקים

ו :ענין בשום דגש מנ מ ם ש צאי ר יו ם אוי ש מי  ר׳ל .א
 .אש על והשי״ן ,מים על והמ״ס ,אויר על מרמזת האל׳׳ף

 אותיות שמשלש ב׳ משנה יצירה מספר בפ״א הראב״ד וכתב
ת, שבע נולדו אמ״ש ס כח בו יש האויר כי הכפולו ש, מי  וא

ם ם כח בו יש והאש ,ואש אויר כח בו יש והמי ,ואויר מי
קנון ו

ן אי ם ש ה ף ל  מדברי זכרנו אשר הדרך על ,הכלית אין עד חלילה וחוזר מתגלגל העשר שמסטר לומר ,סו
 והחלתן בתחלהן סו&ן נעון מה בלי ספירות עשר באמרו יצירה ספר בעל כוון לזה ואולי .שמות פ' הראב״ע

 מלק לכל כי ,וסוף החלה לה שאין מתגלגלת עגולה כדמות לעולס בעצמן מחגלגליס להיוחס רמז ,בסופן
ר :ברירה מאין ואחרית ראשית יתייחס ממנה ח א ם כן ו ת ר כ ת ה ו כ אי  כל כי למעלה שהונח למה .ב

ת, בכמות ויוכרו המעשה אל ייצאו הנמצאות כו אי , מספר והכמות באמרו הכמות ביאור קדם וכבר ו כו'  ו
.ומין מין כל בין והבדלתם הנמצאות להכרת סבה הוא שגם האיכות ענין באר הואיל  אותיות הכ״ב ע״י וזה ,
ק :דברנו כאשר ל חי פ׳ יצירה ספר בעל ר״ל .ו  ,אמות ג׳ ,יסוד אותיות ושתים עשרים כאמרו ,ממנו השני ב

׳ ר :פשוטות עשרה שהים ,כפולות ז מ א ש ו ל ת ש מו ט׳ א  החבר כוון לא כי רואה והנך .ג׳ פ' שם .ו
אר  משיורי מעט ממנו ומלקט הולך שם זעיר שם זעיר רק ,רובם ולא החתום ההוא הספר דברי כל יג

ד :בקודמת הכוזרי בקש אשר' הטבעיות החכמות ל סו דו  השלש האותיות מכח איך לדעה הוא הסוד .וכו' ג
 העליונים הגופים גם דבריו משמעות ולפי .נברא הכל שבהן ואש ומים אויר יצאו זכרנו אשר הדרך על

השמטת על דברו יבא ובוא .בסמוך שיזכור כמו ,זך ויותר בפחות רק ביניהם הפרש ואיו ,מאלו •?ולדתם
הארן
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 העולם מערכת עם האלה האותיות מערכת ושם ,העולם) (נ״א ׳"הכל נברא שבהן
 עולם , נאמנים עדים אותם וקרא ,אחת ,הזמן ומערכת האדם שהוא והקטן הגדול

ת ואם ,יתכרך אחד ממסדר אחד הסדור כי אותנו הודיע .ושנה ונפש מצאו  הנ
 ומהם עליון מהם ,שונים שהם מחמריהם התחלפותם !מזו זו ושונות מתחלפות

 והסדור, התכונות ונותן הצורות חונן מחמת אבל ,זך ומהם עכור ומהם ,תחתון
ה  בעולם אחד סדר על הולכת ,אחת וההשגחה ,אחת כלם בהם החכמה תנ

 על נאמנים עדים שהם עליהם שאמר והוא ,הגלגלים ובסדור ובאדם הגדול
:הזה הדמיון קרוב על סדורם ושם .ושנה ונפש עולם ,שמו יתברך אחדותו

שלש
יהודה קול

 והחמר הגוף היותה מפני זכרה שלא באמרו הארץ
 וזה אשי גוף זה אומרים אכל ,ארץ כלס כי ,להויוח

 לפיף החכם עוד ויוסף .וכו' מימיי גוף וזה אוירי גוף
 לייחס ז') ו' ה׳ פ' ב' (שער לו אשר השמים שער5

 העלול כי ,הכוללות המלאכים למדרגות אלה שלשת
 מהם האחרון והעלול ,לאש נתייחס שכהם הראשון
 כמכואר לרוח נתייחסו כלם והאמצעיים ,למים ?תייחס
ה. מ  המעלה הוד לקרני אמ״ש אותיות זכו ואולי ש

 הקכ״ה של לחותמו קרוכות להיותן הזאת העליונה
 ̂ אמצעותן והמ״ם ,האותיות ראשית האל״ף כי ,אמ״ת

 התי״ו עד כי ,מאלהיס מעה ויחסרס .תכליתן «התי״ו
 אל שיפנו ראוי הנכראים כל כי להורות ̂ באו לא

 צוריית פועלת סבה ית׳ הבורא שהוא הנכבד התכלית
הו. ה' פעל כל כי נמצא^ לכל ותכליתית  וע״ד למענ

 שתארתי וכמו ̂ יענני שדי תוי הן (ל״א) איוב ■מאמר
ת. מחוגתי שדרוש  אמרו אצל המזינה ועיניך האלהי
 אכתוב אשר אח הבורא שמוה השכלי בדבור והניח

 .האלהייס בפרקיו ברכיאל מוהר״ר של מיסודו שם
 כי אחד; ואמצעי הפכים שני הם ואש מים אויר והנה

ם  חס והאויר ,ויבשה חמה והאש ,ולחים קרים המי
 ההפכים שם בהתחבר היצירה תשלם זה ובאופן .ולח
ם :אמצעי ידי על ש  ספר בעל ר״ל .וכו׳ מערכת ו

 : ערכם את פרך איך יורנו ובסמוך פ״ג. שם יצירה
 אותנו הודיע :פ״ו שם וכו׳ עדים אותם וקרא

. הסדור בי כו׳  זה נקשרים בהיותם העדות וזהו ו
 מתחלפות הנמצאות ואם :הפסקא בראש הראית כאשר ̂ ומתאחדת מסודרת יחסים בשלשלת זה עם

 .מהמקבלים יבא והשנוי אחד ה׳ כי ידענו וילך פ׳ הראב״ע למאמר שוה .וכו׳ התחלפותם מזו זו ושונות
 שבחיים בקע! מהחכמה גדולה בגלגלים החכמה אין כי ,אחת והחכמה באמרו בסמוך יזכיר זה ומעין

 הורה מקומות בכמה .הצורות חונן מחמת אבל :השלישית בהקדמה כ׳ סימן בחמישי ודוגמתו .וכו'
: בפסקא שקדם במה שהעירותיך וכמו זולתו; או פועל משכל לא יתב׳ הבורא מאת הצורות חנינת •על ו  ז

; הוא בלבד הדברים עצם לא כי הכונה התכונות. זנותן נן ס אבל חו  אשר מקריהם תכונות כל כן ג
 כ בעצמם מתכונתם על הדברים להעמיד חנינתו דבר סוף לא .והסדור :צד מכל ענינם יושלם בהם

ס ם זה בהתייחס סדרם נ  אחת וההשנחה אחת כלם בהם החכמה הנח :עמהס ישלים זה ע
 כבר ;בשוה עולמו חלקי בכל מתפרסמת יתברך חכמתו היות על זה דברו .וכו׳ אחד סדר על הולכת

ם נשנה  שאין מה חכמתו מפליאת שברמשיס בקפן כי ,באמרו ס״ח סי׳ בראשון ראשיתם ותהי ,רבות פעמי
 וכאן שבחיים. בקפן מהחכמה גדולה בגלגלים החכמה אין לאמר דברו יבא ובסמוך אותו; משגת הדעת
 המשך ידי על ית׳ אחדותו ולהודע להודיע ;הנבראים בכל שוה אחת והשגחה היא אחה חכמה כי הורה
 ידי שפל ;הגלגלים מן הנמשכים הזמנים ובסדר ,האדם שהוא ובקען בכלל הגדול בעולם שוה אהד סדר

ד; ה׳ כי יגידון ומעה״יעידון מעלה ברואי כל ובכן נפלא; סדור על ההויה המשך סדרם ה  שזכרנו: כמו א
ם ש ם ו ר ת כו׳. ס . פ׳ כן סדרם יצירה ספר שבעל ר״ל ו ׳ ה; הדמיון. קירוב על באמרו מ־צה ג שהוא הז

על

נחמד אוצר
שם :עכ״ל כפולות, שבע הרי הכל וקבוץ  :יצירה ספר געל .ו

ת כ ר ע ת מ ו תי או סוד פנימי בדרך .וכו׳ ה  התיחהוס יש ו
 הושמו וכך ,והקטן הגדול העולם עם אלו לאותיות וקשור

ת : הבריאה בתחילת כ ר ע מ מן ו  אשר התנועה ענין הוא .הז
 מתהום מהם דבר לך שאין הגשמיים הנבראים לכל יסוד היא

 בכלל הכל וההיתוך והצמיחה ההרכבה כי ,תנועה בלי ונפסד
ת :הטבע לחכמי כנודע ,יחשבו תנועה ח  מערכס ר״ל .א

 :אמה מערכה בתוך נכללו כולם והומן והעולם האותיות
ם וקרא ת ם או ם עדי י מנ א כבר נ  בא לא שהחבר ביארנו .,
 והתמצית העיקר ממנו לקח רק יצירה ספר ענין כל לפרש
א׳ בפ״ו הוא כאן שכתב וזה קצר, בדרך  שלשה וז״ל, משנה.
 גבולי עשר ושנים וצבאותיהם כוכבים ושבעה ותולדותיהן אבות

ם לדבר וראיה ,אלכסון  .ע״כ ,נפש ,שנה ,עולם נאמנים, עדי
אם :זה יתבאר ובסמוך ת ו או צ מ ת הנ פו ל ח ת ת מ נו שו ו ו  ז

ו  : מזו זו ושונות. מתחלפות שבעולם שהנמצאות אע״פ .מז
ם ת פו ל ח ת ם ה ה רי מ ח  המקבל החומר מצד, מגיע החלוף . מ

 ה' כי ידענו ,ז׳ל וילך פ׳ הראב״ע שכתב וכמו .השפע את
 בדברי יותר בביאור והוא .המקבלים מצד בא והשנוי אחד

ל :ג׳ הקדמה כ׳ סי׳ חמישי במאמר החבר ב ת א מ ח נן מ  חו
ת רו צו תן ה נו ת ו ו נ כו ת כו׳ ה ה ו נ ה ה מ כ ח ם ה ת ס כ ל  ב

ת ח  הכל כי ,בהשפעתו כילות כאן אין יתב׳ מצדו כלומר .א
 מלבד והותר בדי ובנדבה בחסד כולם על ושופע מנינסו מצד

ם :יותר לקבל כדאי החומר שאין ל  המציאות הוא .עו
ש :בכלל פ ה :יתברך רוחניותו השפעת היא .ונ שנ  הוא .ו
 השנויים כל יתילדו השנה במשך כי השנויים, כל הכולל הזמן
ם, שיהיו אפשר אשר פי הגו ולם^ חום ויבש, חום כמו בחמרי

קר
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ש אמות שלש ם' א

הכוזרי

אש מים אויר בעולם
ראש בטן גויה בנפש
חום ה _בשנה קור חי

כפר״ת בג״ד כפולות שבע
לבנה כוכב נגה חמה מאדים צדק שבתאי בעולם
שלום זרע חן חיים ממשלה עושר חכמה בנפש

שני רביעי ששי ראשון שלישי חמישי שבת בשנה

פשוטות עשרה שתים
בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה בעולם

דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים
 ,לדבר אבר ,להריח אבר ,לשמוע אבר ,לראות אבר
,להלוך אבר ,לעשות אבר ,לתשמיש אבר ,לטעום אבר

בנפש

שון. לי ס, אבר להרהר, אבר אבר לשחוק, אבר לכעו
אלול אב תמוז סיון אייר ניסן בשנה
אדר שבט ת כסליו מרחשון ב ט תשרי

אחד
יהודה קול נחמד אוצר

ר ק ח ל  אויר ;וההעדרים סהויוס סכות הן הן1 .וינש ו
 שלש ,ו״ל כתכ ג' פרק ג׳ משנה יצירה כספר .אש סיס

 המילה נבראו שמיס ,אש מים אויר בעולם ,אמ׳ש אמוה
 .והמים האש בין מכריע והאויר ̂ ממים נבראה וארן ,מאש
 וקרוב . היסודות יסודי שהם שלשה רק כאן אין לפ״ו והנה
 וכל שהשמש האחרונים הטבנג שבחכמי המדקדקים אמרו לוס

 הם הקיימים) הכוכבים (ר׳ל מעצמם המאירים ספוכבים
 והביאו ,מהמים תולדוהם הגופים וכל והאק. ,האש פהולדוה

 שנדע באופן עפר, מלא נקוב שאיט געצץ הנטוע מענף ראיה
 הענף ואמ״ז בדקדוק, ובמשקלו במדסו שבכלי העפר נמוה
 אילן כמו ופארוהיו סעיפיו וירבו לען והיה יגדל ההוא

 8ד״ שוקל נמצאהו מחיבורו אוהו כשנעקור ואנמט ,•נטוע
 דבר רק ממשקלו נמסר לא שבכלי שהעפר בשגם ,רב המוס
 אם ,ההוא לאילן הזה הגשם הגיע מאין מעחה אמור .מועט
 וישקול בעביו שיסגשס יסכן לא ודאי זס מהאויר, סאמר

^ מ  נתהפט הם עליו שירדו שהמים לא אם ,כקד'כזס «
 נההוה הזה הען שבהוך העפר שמלק הרי ,הזה האילן לחומר

 ,הזאת הראיה דמו הטבעיים שקצה היוס ועם .המים סן
ם  הם האויר ובתוך המים בתוך אשר העפר חלקי ^לי ^מר
 חלושה דמיה כי יראה בצדק השופט ,הזם בהען ס יספמו

ש, א או  העפר כמות ומפרנס משביע הזה הקומן אין כי יי
ה סיב  ,חמישי במאמר ג״כ זו סברא טל השקיף והחבר .מ
־אי״ה tr»J ושם  סידור לבאר בא .אמ״ש אמות שלש :

 נקשרים הם ואיך יצירה, ספר במצולה השקועים ייברים
 יצורי כל מהם משתלשלים ואיך ,וסודם אותיות ומוכיוה
 ולעומתם ,אש מים אויר הם ראשונה התחלה הנה כי ימולם,

בעלי כל כוללים מלקים השלשה ואלו .ראש בסן גדה סייר
חיים

 בצורס עינינו בין ישיש אשר והדוגמא השאר זה על
 אלא שם זכרונם עלה שלא ולשי ,סדר על מכוונת

 להורוס והפונה ,הזה הדמיון קירוב על אמר בערבוביא
 הדברים ושידש הוליד הללו האותיות שלשה ידי על כי

 לא■ כי ,כאמור ומכוסה מופלא בסוד שזכר המשולשים
ם. אמש ידע רכ  אויר כנגד ראש בסן גויה וסדור ע
 הי ,נאמר איכמשיהם לענין לא דעתי לפי ,אש מים

גן, לכוונם תמצא לא הו  מסבפו קר הראש׳ להיות כ
 שבאולי כמו ,האש שהוא זוגו לבן להתייחס יוכל ולא

ם הבסן לזווג יכולים היינו ם ע  שאמרו וכדרך ,המי
ק ,לשלם לח בסן אף לעולם לחים מים מה  בגויה ו

ה ר. כסבע שסבש ולומר לדחוק אפשר הי  אכן האוי
ר הבסן כי ,וזטזחס מצבם לענין היחס יהיה ס ע  ה
ס, כסבע למסה הוא מי ך והראש ה  הוא עולה מ

 וכן .האויר כמו באמצע והגויה ,האש כסבע למעלה
ד תחלה הקור ,השנה בזמני ע ם כ  בסוף והחום ,המי
ש, כנגד ה הא מי ה ד באמצע האביב עת הוא ו ע  כ

ס הנפש חלקי שלשה אל שכוון נאמר או .האויר אי שו  מ
ם המקומות בשלשת  בכבד הנשואה הצומחת כי ,הידועי

 מתייחסת לשפלותה היא הלא בסן בשם נכלל ששא
ס, מי  באמצע משכנו אשר בלב הנשואה והחיונית ל

ה, המכונה הגוף י ו ר, שתחיחס היא ראויה ג  לאוי
מעלה, הראש במוח הנשואה והמשכלת  תתנשא מל

 מלקי אלה ושלשת .לשבת המגביהי הראש לעומת
חון, ,אמצעי ,עליון ,המציאות חלקי לשלשת האדם מ ח
ם, יוערך כ ר ע הנמשכים: בדבריו שיבא כמו ע ב  ש

ת ו ל ו פ ד ג ״ ג ת ב ״ ר פ ם נודע אכן .כ קריאתן (בלעדי והרפה הדגש בהברת כפולות להיותן כפולות קריאתן סע
האמצעית
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שה, גבי על אחד  גבי על ושלשה של

יהודה קול
ען), ל&י האמצעיח ב חיות. כישר כן שחין מה מ  האו

 מעשה אל האלה האוהיות שגעש מיחס הוא והנה
 יחס או&ן אמנה אך .וכשנה וכנפש כעולם היצירה

 הנה עד ידענו לא הנוצרים הדברים עם האושיוש
 ,מסופקש פאמירה לך אושה ששי ונווכ ,איו מקומו
 .כם אמון לא זרים ספורים מעולפש אושה מהשי
 כסר״ש כג״ד שלאוחיוש כמו כי־ לשמוע קרוכ ואולם

 ,כרפה חלושה ענוש וקול ,כדגש נכורה ענוש קול
 ק ,שזכרנו וכמו הקצווח) בין ממוצע ענוש קול (גם

 כפי משרשים השפעה בהשפעש וישר פהוש ימצא
 השנויים מעוע ולפי רוב ולפי ,המזלוש אל ההחברם

/ והעושר החכמה שהם הנפש עניני כן בהשפעשם כו  ו
,במעס או כרב' בעניניהם להשחלף לעומשם ינשאו  
 יוםשכרכשו יש השנה בימוח וכן ,מוצקוח ושפעה שפעה
 הממונים המשרשים שפעח בהשפעה חפירו משל מרופה

. סימן למעלה כמוזכר מהם אחד כל על  זה ואל ח'
 אמרו על קהלת כביאור שכתב הראפ״ע דברי יביעו
 אשר אש לחקן יוכל מי כי האלהיס מעשה אש ראה
 אש כי ראה רעה וביום פעוב היה עובה פיוס ,פוהו

י  והחכם ,ראה .וז״ל .וגו' האלהים עשה זה לעמש ז
 בעבור יכעס ולא פחכמשו ישמח וכסף נחלה לו שאין
 בראשיש. ימי מששש שנגזר מה עליו נגזר כפר כי עניו,

,ביום אמרו עד .וכו' יכינו שמיס מלאכש ומביני  
 שלא בדבר ישמח למה וכסף נחלה בעל שהוא והחכם
ה עוב ביום כשתהיה ,לו אומרים כאילו ,יעמוד  הי
 יבא רעה יום כי להסתכל עליך יש לכן ,ושמח בעוב

 שנאמר כענין ,זה לעמת זה אש גס אמרו עד ,וכו'
 וחכמי .ע״כ ,כפר״ש פג״ד כפולות שבע יצירה בספר

ס מסכימים המשפעיש השכונה  שנזכר מה ברוב הם ג
ם לכת כוכבי שפעה התייחסות על בכאן  השפעה ע

 ממשלת על יורו וכן וכו'. וממשלה עושר חכמה מוצקות
 משחלף סדר פמשפע אך ,אדם של איבריו על המזלות

 בספרו שמזינה עיניך כאשר ,הנה המוזכר הסדר אל
 תתפלא ואל כ״ז. סימן ב' מאמר פירמיאנ״ו יוליא״ו של
 העולם במערכת הגלגל מזכיר שלפעמים במה ט

 וגם מזלות ובי״ב לכת כוכבי בשבעה עשה כאשר
 במערכת יזכירהו ולפעמים ,שיבא כמו בשלי כן אחרי
 וההשגחה באמרו למעלה דבריו שהורו וכמו ,השנה

 ובסדור ובאדם הגדול בעולם אחד סדר על הולכת
 לפי כי ,בשנה הזמנים סדרי על שענינו ,הגלגלים
 גלגלי זולתי הזמנים בסדר אצלו המונח הגלגל הנראה,

ש מ ה מלקי יסתדרו שבו מ ם :שיתבאר כמו הפי תי  ש
ת עשרה טו שו  היצירה ממשלת שחלק לאלה .וכו' פ
 וגס .כמשפנו במספרם לעומתם המתנשאים בענינים

 אברים על מזלות הי״ב משער שמו התכונה חכמי
 ,הזה בספר המוזכר השדר פי על לא אך ,מיוחדים

 לפי .וכו׳ שלשה גבי על אחד :שקדם וכמו
כל על ידו כמשיב בזה שהיה נראה החבר שעת המשך

.עשר שנים נבי על ושבעה ,שבעה
ובאברים

נחמד אוצר
ה לו יהיה שלא מהם אחד שאין ,שגטולם מיים . גוי ש א ל פן  ג
ה אמרו והנה  הגוף חלק אל גזה הכוונה ,אויר יסוד נגד גוי
 הריאה ההוא ובחנק ,בכלל והצואר ,הבטן וטד הצואר שמן

 נשימה להביא עיקרה שכל ידוע הדבר הריאה ואולם .והלש
ג תנועתו ידי על נסחמס אשר הדס לקרר האויר סגו  הגוף כ
ת והאחרונים ,גלינו״ס ע״ז השקיף וכבר ,הדם ולזכך א  בי

 רוה משכן הקדמונים דבלי לסי הוא הלב וכן .באריכות זה
בי על גויה שסירשו ויש .האויר בבחינת והוא ,החיוני  א
ד דהיינו המוליד , גי ר כ ם פ״ו ממשנה זה ולקחו מ  דנגעי
 המסרשים קצת ואמרו ,הגויה ראש האברים ראשי בחשבון
ט .גויה נקרא שהגיד תוי׳ ה  שכל ואמר הפירוש בזה מיאן שם ו

 היון שלא מכרעה והדעה .ע״ש ,הגויה ראש נקרא הגיד
 להנמצא לא ,החיים בכל הנמצא לענין רק יצירה ססר בעל

 מבואר הענין ,מים ישוד לעומח בפן ואמרו .לגד בזכרים
חס וכן .בבטן הנמצאוח הרגוח הליחות בבחינת שהוא ג״כ הי  י

ח, בבחינת האש אל הראש מו  ההרגשות כל משם אשר ה
 נקראים ,מאד הדקים הורידים באמצטות יוצאות והתנועוה

 כל ידם ועל ,ואבר אגר על אל מתפשטים אשר ,נערווען
ח .גחמצטוסם ג׳׳כ פועלים והחושים ,שבגוף החנועות מ א  ו

 מס מאד דק חלל שגס^להם האחרונים, שכטבעיים המדקדקים
 דק שגהס החלל להיות ,אופן בשום לראותו בעין כח שאין
 מיקראשקאס׳י שקורץ הבפה כלי ע״י שאפילו עד מאד מאד
 זכה לימה יורדת ההם החללים דרך ועל ,אוהו לראות א״א

 הנוכטת ההיא הליחה דקות ומחמת האברים, כל אל מאד ודקה
 שהוא אש ליסוד המוח פעולת שניחם נוהן הדין המוח מן

ם .שביסודות הדק  הנפש משכן במוח כי הקדמונים אמרו וג
ת ,באש הנרמזת האמתית האדם נשמת והיא ,השכליית מ א  ב

ה :ארם נשמת אלהים נר שנ ה :השנה בחלקי ר״ל .ב  .רוי
ם ;האויר בדמיון והוא חום, ולא קור לא ממוצע זמן הוא ל עו  ב

אי ת ב ק ש ד כו' צ  .ד׳ מסרק ג׳ משנה יצירה בספר כנזכר .ו
 קביעתם סדר כסי חנכ״ל שצ״ם שהס הנזכרים הכוכבים וזכר

 כעולם מיוחד כח מהם אחד שלכל ואמרו ,למפה מלמעלה
כו׳ עושר חכמה וכנגדן השפל  בספר פ״ד בראש כמבואר ,ו
 בדברי אמרם כלפי ,בשבח חמישי שבת .שם ובמפרשים הנזכר
מי יום שבקל מפנין) בס׳ (שבת מכז״ל  בחינה יש השבוע מי

 בסדר שימושם שדרך ואמרו ,לכת כוכבי משבעה אחד לכה
מי ע, י שבו  לפי שבסי, נוגה צדק כוכב מאדים לבנה חמה ה

 תמיד תמצא ,שעות לשבע משבע חלילה החוזר שימושם סדר
ה, משמש א׳ an ליל שבתחלת מ ק ,לבנה ב׳ ליל ובתחלת מ  ו

 שבה הם ברקיע מצבם סדר שלפי אומר אתה ונמצא כולם-,
כו׳ בשבת חמישי ם :ו תי ה ש ר ש ת ע טו שו  אותיות הם ,פ

 בס״י כנזכר ,מזלות י״ב ולעומתם ,צ״ק ס״ע ל״ן חפ״י הו״ז
 שבבעל הראשיים האברים יתנשאו ולעומתם ,ה׳ פרק ב׳ משנה

, י ך: זה מבאר והחבר מ מו ס ד ב ח ל א בי ע , ג ה ש ל  ש
ה ש ל ש ל ו בי ע ה ,שבעד. ג ע ב ש ל ו בי ע ם ג ר שני ש  .ע

א כן  שהקב״ה והפונה .ז׳ משנה סוף ו׳ סרק יצירה בספר הו
 הראשונים והם , אמ״ש יסודוח שלשה השפיע יחיד שהוא

ם אויר שהם שהיסודות היות ועם .במדרגה  בעולם הס אש מי
ה. מעל גבוה העליון בעולם מקורם הנה השפל, בו  וכסי ג
שהם הראשונות, ספירות גשלש שרשם למקובלים הנודע

גדולה

ה, מעי; חסימה והויא שאמר, מה ח סי שרוה לומר פ
האחד
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 כועס) וכבד (נ״ל שוחק וטחול יועצות כליות כמו , השתתפות מקום האלה ובאברים

 כמו רואים אגהגו כי העצה; בהטבת כה לכליות שיהיה תמה ואיננו ישנה. וקיבה
 שנעדרו מפני ,מהנשים השכל הלושי יותר הסריסים רואים שאנהנו ,בביצים זה

הדם מנקה הטבעי שבכה בעבור ,שוהק וטחול .הנכונה והעצה הזקן הסרו הביצים
והמרה

יהודה קול
 אשר אמ״ש פני על מרחפת היתה יה׳ האמחי האחד

 ואלה .הכל נברא שבהם אודותם על דברו קדם
ס ,כפר״ת בג״ד בגבורת כח הוסיפו ע אלה וג ה  נ
 עליון בכה הכל ,הנותרות עשרה השתים על מהודם

 להם והנותן כלם את המחיה הוא כי גבוה, מעל גבוה
ר. היצירה במעשה חיל לעשות כח מו א ם כ ע  היות ו

 סגולה מ״מ לכת כוכבי משבעה למעלה מזלות הי״ב
 כוכבי השבעה על כפר״ה לבג״ד היתה מיוחדה דבקה

,מהם שלמעלה מזלות הי״ב על הפשוכוות ולי״ב ,לכת
 בתבונה בחכמה יוצר ידי מעשה נפלא ביחס זה וכל

ם :שזפתה לא עין ובדעת י ר ב א ב ם האלה ו קו  מ
ת ו פ ת ת ש כו'. ה  היותם שעם הנראה לפי הכונה ו

ס הנה ,מצד ומתרבים מתחלפים  נסכמיס מתאחדים ה
 הוראת פניני על הפסקא בראש אמרו כעין ,אחר מצד

 שהם האיברים על לדבר בבואו כן ועל .ההוא הספר
 f מריבה כמין עשאן שם יזכיר ,וכו׳ מהקרום למעה
ם מצטרפין אלו מקצה ,מלחמה כמין ערכן / אלו ע כו ו

 שהוא ונראה .ע״כ ,בזה זה אדוקין וכלם אמרו עד
ת. ענין עצמו שתתפו  אברים הי״ב שזכר ולפי הה

 pf והיה y פעולתו משמרת על אחד כל הממונים
 y באחרונה הנזכרים מהארבעה מון בכלם מפורסם

 פניו את נשא כן על ,כחבריהם מבואר ענינס שאין
מו באמרו אליהם ת כ ו י ל ת כ צו ע ו  ולפי .וכו׳ י
ד נשמע בטעות הנראה ב כ ס ו ע  מוצא אתה שהרי ,כו

 אןברים ארבעה זכר והנה .שיבא כמו בפרטן אותו
הס ,זכרם שקדם הי״ב בסדר מיוחדים  להרהר אבר ו

. כו׳  באברים שיש הוא אצלי הנכון הביאור אולם ו
 y קצתם בין ערך והסכמת השתתפות מקום האלה

 האיברים בהערכת ומידיעתס ל״א סימן וכאמרו
ם הנפשיים  P קרומים פני שאמרו מה הטבעיים ע

 כמו לזה שסמך מה והוא .ע״כ ,לביצים וכנגדם למוח
/ יועצות כליות ו כ  אברים היותם עם אלה כל כי ו

ם יחס שתוף להם יש טבעיים  y הנפשיים האברים ע
 פעולה שהיא לשחוק והטחול ,המוח עם הכליות
 אלו כל כי .לישון והקיבה ,לכעוס הצבד וכן ,נפשית
 בפעולה ג״כ משתתפים הם הרי הטבעית. פעולתם מלבד

ס השינה כי ,נפשית  בפעולה רושם לה יש היא ג
 החיצוניים החושים קשירת מצד מה באופן הנפשית
 וזהו yההיא־ בעת בפעולותיהם הפנימיים והגברת

 כליות ,כאן המוזכרים האברים וארבעת .ישחקו לא טחול נטולי כן על כי .שוחק וטחול :השתחפוסס מקום
ה, כועס וכבד שוחק וטחול יועצות שנ הי ב קי ה, בפ׳ חז״ל זכרום כבר ו א רו  מלשון שוחק טחול רש״י פירש ושם ה

ך עשה ממצות ג' סימן על הסמ״ג מפרש לשונו שהזכיר חבי״ה אבל .החבר בו שפירש כמו ,ושמחה שחוק  ד
 מוכית שכן וכתב ,דק שוחק ר״ל ,טומן קרקבן שם לו שסמוך ומה ,סממנין שחיקת מלשון עפאו ,ע״ב צ״ו

כו׳, באדם ברא כנגדו בעולמו שברא מה כל דגרסינן, אגדה במדרש  וכנגדו בעולם גרוסות רחיס׳טל ברא עד ו
חן: קרקכן וכנגדו הטוחנות את ברא שוחק, טחול באדם . כה לכליות שיהיה תמה ואיננו טו כו׳ כבר ו

כתבתי

נחמד אוצר
ם, בכחינח והגדונה תפארת, גכורה גדולה ה מי ר ט הג  ו

ש, בבחינת  : המכריע שהוא האויר בבחינת ותפארת א
ם ה ובאברי ל א ם ה קו ת מ פו ת ת ש  שאמר מה כלפי הוא . ה

 לפרש פנים יש להרהר אבר עד כולם הנה ,וכו׳ לראות אבר
 והלשון להריח והאף לשמוע ן1והא לראות הוא שהעין ולומר
א יכחיך לדבר הו ם(ו  יטעם אוכל וחיך כמ״ש העברה, ע״ד לטעו

 לתשמיש אבר ,החיך) אל כשנדחק הלשון ראש והכוגה ,ינו
 אבר ,הרגלים להלוך אבר ,הידים לעשות אבר ,קדש הברית
כו' לכעוס אבר ואולם ,המוח להרהר  אבר אין הנראה כפי ,ו
 אמר זה כלפי ,בלבד עליהן ראשונה בכוונה שיהיה מיוחד

 שפעולהם אע׳יפ ר״ל השתתפות, מקום האלו באבריה שיש
 כן גם פעולות בהם יש זה כל עש אחרים לדברים העקרית
א) (דף בברכות הענינים אלו ויסוד . הנזכרים לדברים  ז״ל ס׳

 ושט ,גומר פה , מחתך לשון ,מבין לב ,יועצות כליות מ״ר
 שואבת ריאה ,קול ,מוציא קנה ,מאכל מיני כל ומוציא מכניס

 ,ומניהתו טפה בו זורקת מרה ,כוטס כבד ,משקין מיני כל
, קרקבן שוחק, ?חול חן ה, קיבה טו שנ ר, אף י עו  עכ״ל ני

 יעצני אשר ה׳ אבר־ שנאמר יועצות כליות ,ופירש׳י .הגמרא
כ ,כליוהי יסרוני לילות אף  כדעת החבר דעת ויהיה .ע׳

 תהלים בפירוש שכתב ,התולדות לכמי כנוי שהכליות הראב״ע
ל, הפסוק זה מל  בסתר שהם התולדות לכחי כנוי הס והכליות ז׳

נו וז״ש .עכ״ל ,הכליות כמו נ אי ה ו מ ה תי הי תS שי ליו  כ
ח ת כ ב ט ה ה ב צ ע ו כי ה נ ח ם אנ אי מו רו ה כ ם ז צי בי  ב
כו׳  בעבור כליות ונקראו ,ז״ל כתב ד׳ פסוק ויקרא ובפ׳ .ו
ס נכספה מגזרת והוא ,משגל האות כח י :נפשי כלתה וג פנ  מ

רו ד ע ם שנ צי קן חסרו הבי ה הז צ ע ה ה ו נ ו כ נ  כלומר .ה
 אין שהרי ,הגוף כלל נשתנה הביצים שבחסרון רואים שאנו
ל : מהם העצה בחסרון התמה אל אתה ואף ,זקן להם חו ט  ו

ק ח ר שו ח בעבו ב ב עי ש ב ט ה ה ק ם מנ כו׳. הד  נודע כבר ו
 חיים שבבעלי הטחול בריאת נכון על להם נודע לא שהטבעיים

 השמחה מושב שגו שאמרו מהראשונים ויש .מה שום על
 על לשמוק עת שאמרו לאחרונים באמת שעמדה וזה ,והשחוק

 ,זה לתקן הנפלאה בחכמתו החבר כוון וכבר . זה דעתם
 מה ואל .שוחק טחול באמרה חז״ל דברי אל דעתו והסכימה

 כי בנסיון והראו ,הטחול בתועלת האחרונים מטבעיים שאמרו
רתו, מעוניו הדס לדקדק פעולתו עכי  הדופקים ע׳׳י והוא ו

 המבדיל המסך תנועת ומכת במרוצתו ממהר הדם שבו הרחבים
 כשהאויר כי ,ונשימה נשימה בכל וירידה עליה לו אשר שכאדם

 נדחק והמסך מתרחבת הריאה הריאה לתוך כנשימה נכנם
 ,מעלה כלפי נדחף המשך האויר וכשמוציא הכטן, כלפי למטה

נ״כ תדירית תנועה לו יש הזה במכך נדבק שהטחול ומאחר
והדם



ר פ 103 נב הכוזרירביעי מאמרס
 ̂ כועס וכבד .והשחוק השמחה תהיה ובהנקותם ,והעובי מהעבירות השהורה והמרה
 ̂ ישינה וקיבה .בו שנעשית) האדומה המרה (לא המתילדות "המרירות בעבור

 שהם מפני ,והריאה הקרום ולא ,המלך שהוא מפני הלב זכר ולא .המזון לכלי כנוי
 בכונת לא המקרה בדרך אם כי הנוף לשאר שמשים ואינם ,לו מיוחדים שמשים

שהם לאיברים יש כי ועוד ,ממנו הנולדים החושים בחלקי נכנם והמוח ,הראשונה
למטה

ל ה קו ד הו י
, עולם אצלי המכונה בדרוש כחבתי ק ם ק פ  לכליוח ס
 יסקור לח החבר אמנם .רוחי על העולה לפי יועצוה

 ראיה מואח דרך על מצריו סיים רק זה סבה על
 דבריו וקרובים .השכל עם הזרע כלי יחס על להורוח

 'פ' ('איפוקראע״י(מאמר בפרקי גאלינ״ו שכתב למה
ה)  J וז״ל ,קרמים יעשו לא שהסריסים אמרו על ל׳

 ,הנשים במדרגה הסריסים את תשים הביצים כריתת
 כן ,מזגן לקרירות בנשים הקרחת הקרה שלא וכמו

 אתמר גיריפות אלו ובפ' .ע״כ ,בסריסים תקרה לא
 דערייה גברא לההוא חזייה מסוהא בי יתיב הוה לוי

 ראשו והכה למרחץ נפל הערוך בעל (פירש לרישיה
 מומיה נתמזמז אמר ,)מוחו ונהנדנד בקרקע או בכוהל

 . מוליד שאין לומר דהיינו התם אביי ואסיק ,דדין
 לו אוי עליו היה דואג ,דדין מומיה נתמזמז ופירש״י

 מן האיש תולדת .מוליד שאימ ,מומו שנתמזמז לזה
 כלן הגויה וגיד ירך של הנשה שגיד ,באה היא המוח

 מתחת ויוצא מתפצל שהוא השדרה למוכו מחוברים
 :ע״כ ;לתוכו ונכנס הירכים אצל גיד ונעשה השדרה

י ט י כ ל כ ק ל ז מ  אשר האוכל מן יעלה אד כי .ה
ח; אל עשן גאות ויהאבך יאכל מו  התחדש ובכן ה

י :השינה נ פ א מ הו ך ש ל מ  לב בסמוך כאמרו .ה
 בחלקיו; ומושל החיים מסדר והוא במלחמה; כמלך בנפש

 אחד להיותו ;יבא לא הפרסיים האיכרים בכלל בן על
 תוצאות ממנו כי פרסי כח לו ליחס ואין שבסוגו מיוחד

א :החיים אברי כל ל ם ו רו ק ה ה א רי ה  כבר .וכו' ו
 הלב נצסרך וכן באמרו כ״ו סימן בשני שמושם ביארנו

י :וכו׳ והקרום והאף והגרון הריאה אל ם כ  א
ך ר ד ה ב ר ק מ  ע״ד ;העיקר אחר הולך הכל כי .ה
 תוצאות ממנו כי לבך נצור משמר מכל הכתוב מאמר
ח :חיים מו ה ס ו נ כ  במה זכרונו עלה וכבר .וכו' נ

 תוצאותיהם כי ;וכו' לשמוע אבר לראות אבר שאמר
ע: החוש מקור להיותו ממנו ד ד כנו עו ש כי ו  י

ם רי ב י א ם הוסיף .וכו׳ ל ע  זכר לא אשר על שני ס
 כי וזה .והמוח והריאה והקרוס הלב יצירה בספר

 רק הפנימיים האברים מן לזכור היום פונה לבבו אין
 האיברים והם ;הסבעית ההויה לעולם המתייחסים

 הנשימה איברי בין המבדיל המסך מן למסה המונחים
הס ,הקרבן אברי יה לו בחר ומשם ;הצומחת הסבעית הנפש מקום ששם המזון לאיברי  הידועים הנתחים ו

 f העולמות שלשת כנגד מכוונים חלקים לשלשה נחלק האדם גוף להיות בי בזה שכוון ואפשר .בסמוך שיזכירם
 ,הגלגלים עולם כנגד החיות עולם ממנו ולמעלה ;התחתון הזה העולם כנגד סבעי עולם ולמסה המסך מן כי

ל ע ם .השמים לב עד יאמר כן כי.  המרכבה בפרקי אצלו כמבואר ;שבמרכבה החיות הן הן המורה דעת לפי ג
 f בארצסי כבוד לשכון הקרבנות עיקר והיה .המלאכים עולם כנגד הראש הוא והשכל הדבור ועולם .ג׳ חלק ראש

בחירת היתה כן על .זולתו ובמקומות כ״ו פי' בשני שזכר כמו ;באמצעותם ישלם עלינו האלהי הענין חול כי
i האברים

ר צ ד או מ ח נ
 דברי מתקיימים הזה הענין ועם .זה בעבור מתדקדק והדם
 המהירם והתנועה הדק שהדם נודע כבר כי ,והראשונים מז״;
הפך השמחה מוליד לו אשר ק;ו חו ש ה  כמו העצבות; זה ו

 מרין האדם דם המחמם המשקה שבעבור יין משתויי שנראה
ם; בדופקים בתנועתו בגידי  :אנוש לבב ישמח היין זה ובעבור ו
ה ר מ ה ה ו ר חו ש כ; האחרונים שאמרו זהו .ה ״  דם שכאשר ג

 בתנועה האדם בגוף והולך וסובב צרכו כל דק אינו האדם
מים עליו יגורו זה ומפני שחורה המרה עליו תגבר כבידה  אי

ד :תמיד ועצבונות ב כ ם ו ע ר כו בו ע ת ב רו רי מ ה ה רו ל הי מ  ה
 לדבר צפה בזה וגם ;הנכונה הגירסא שהיא נראה כך .בו

 הננר החלק נבדל שבכבד , העבעיים בחירי מפי היום שנתבאר
 לבני גדול תקון והוא ,יהמרה הליחה תולדת ושם הדם מן

 שמן השומן מחלקי הוא המרירות ומקור .ענינים לכמה מעיים
 הדם תנועת חום ע׳׳י מעמם המפיגים הקרב את המכסה החלב

 ידי על השמן כי .חימי״א לבעלי כנודע למרירות; ונהפכים
 עעמו ונשתנה גע׳׳ל; ר״ל ;ירוק למראה נהפך בלבד החמימות

ה : למר ב קי ה ו נ שי י י ו נ לי כ כ ן ל ו מז  האצעומכא כי .ה
 ואמרו .בחוש וכנראה השינה מביאה המזון מקבלת כשהיא

 המות מן היורדים הורידים שפחות מפני שהוא האחרונים
 ובזה היא; רבה כי המזון לעכל הקיבה תנועה אל עצמם פונים
 הנזכרים מהורידים ג׳׳כ מקורם אשר ההרגשות כחוש נחלשו
 ;האחרונים השבע לחכמי כמוסכם שבגוף התנועות כל ומהם
א :השינה וגורם ל ר ו כ ב ז ל י ה פנ א מ הו  כאמרו .המלן־ ש
 ומושל החיים מסדר והוא ;במלחמה כמלך בנפש לב בסמוך
א : הפרטיים האברים במספר נכנס ל^ כן על ;בכולם ל  ו

ם ה הקרו א רי ה כו' ו  סימן שני מאמר שמושם נתבאר כבר .ו
 :והקרוס והאף והגרון הריאה אל הלב נצרך וכן באמרו כ״ו
ם כי ה בדרך א ר ק מ  ע״י הדס לקרר הריאה שצורך ר״ל . ה

י הגוף מן הלחות ולהוציא הנשאף; האויר  היוצא הלח ההבל ע׳
 האויר; מכנסת כשהריאה להתפשט הקרום צורך ולזה נשימה; בכל

 הריאה צורך עיקר אבל .לחון נדחה הפנימי כשהאויר ולהתקבץ
 פירשנו וכבר ;הלב לקרר כדי שהוא הראשונים דמו והקרוס
ח :למעלה מו ה  ;האברים בתוך המוח נחשב שלא מה ר״ל ,ו

 מרגיש חוש שום ואין המוח מן תוצאותם החושים שכל מפני
ח, זולת פעולתו מו ד : בפרט החושים נחשבו וכבר ה עו י ו  כ

ש כו׳ י  והקרוס והריאה הלב נחשבו לא למה שני טעם ועוד .ו
 בהם שיש מה האברים בסדור נכנסו לא כי והוא ;■והמוח
 הבטן שבתוך והאברים החושים רק הגלגלים עולם לעומת

;סוד האברים לאלו שיש מפני ;החולק הקרום מן למטה שהם
י פנ מ



הכוזריTרב מאמרספר
 והקדום ,הראשונה והתולדה הראשון הטבע שהם מפני ,סוד החולק מהקדום ,מטה
 עולם בין חולק שהצואר כמו ,החיים לעולם) (נ״א ״ועולם הטבע עולם בין וזולק

 הראשונים והמוצאים .טימאו״ם בספר אפלטון זכר כאשר ,הדבור עולם ובין החיים
 במה העובר יברא ושם הזרע יצא שמשם ,ההויה שורש ושם הטבע מעולם שהם
 ויותרת והדם החלב המוקרבים הנתחים הבורא בחר משם ,הטבעים ארבעת שבין

עמוס והסוד ־ בקרוס ולא בריאה ולא במוח ולא בלב בחר ולא ,הכליות ושתי הכבד
למאד

יהודה קול
 העולם אל המתייחס החלק p ̂ הנקרבים האברים

באמצעותם. הכבוד שם יחול אשר התחתון הטבעי
ם בלב בהר ולא ,פניו את המשרתים והקרוס הריאה ע

א ,הגלגלים לעולם מתייהסיס להיותם ל ס,  המוח ג
 אל מבוא להם אין אשר המלאכים לעולם המתייחס

י באמרו רמז ולזה .המכוון העיקר נ פ ם מ ה ע ש ב ט  ה
ן שו א ר כו׳. ה  לשמירת הצריכים האברים שם כי ו

ת, והס המין ולשמירת המזון, כלי והס האיש הכליו
 נכספה מגזרת ,המשגל תאות כה בעבור כן שנקראו

 וכל .ויקרא פ׳ הראב״ע כדברי ,נפשי כלתה וגס
 הפעולות שהי להשלים הס שם הנמצאים האיברים שאר

ר :האלה ש א ר כ כ ן ז טו ל פ  הבורא שהשגיח .וכו׳ א
 לבין הראם בין חולק הצואר בשומו האדם על יהב׳

 המשכלת לנפש השמירה בזה השלם למען ,החזה
 והפסקה ריוה משים הצואר בהיות כי ,בראם השוכנס

 מן העולים והעשנים האדים כה יחלש לזה זה בין
,קדשו בהר ישחיתו ולא ירעו ולא ,ראש למעלה הלב

ם :שמה השוכנת החכמה הנפש אי צ מו ה ם ו י נ שו א ר  ה
ם נקשר .וכו׳ .וכו׳ בחר משם בסמוך שיאמר מה ע

 המוקרבים הנתחים את הבורא לו שבהר לומר והכונה
 היסודיות ההתחלות שם אשר ההוא המקום מן ,וכו׳

ס למעה'מן ישבו בשפל אשר העבעיס והשרשיס  הקרו
.שקדם במה הטבעי העולם שם להם וקורא ,המבדיל

 ,הראשיות הליחות לארבע והיה ומשם'יפרד הדם יתהוה ששם הכבד מן מוצאם כי ,הלימות לארבע בזה זרסז
 באברים ורמז באמרו דבריו מתוך כך אמר יתבאר וכן .טבעו לפי הראוי הזמן האיש שמירת ענין בהם ויושלם

כו׳, הארבעה הטבעיס מוצאי על מהקרוס למטה שהם ש ג״כ ושם ע״כ. ו ר ה ש י הו כו/ ה  בין המין, לשמירת ו
ם אמרו והוא ,הזכר מצד ש מ א ש צ ע י ר ז ם שאמר •מה והוא ,הנקבה מצד בין ,ה ש א ו ר ב ר י ב ו ע  ,ה

ה שם תשלם שהגיהו מ ן ב בי ת ש ע ב ר ם א עי ב ט  שיתמזג במה אמר כאילו ,וכו׳ שבין במה ואמרו. .הנזכרים ה
 לחתימת סמוך זכרו עוד ויבא י״ז סימן בשלישי שזכר כמו ,לאדם ממר הס והדס הזרע שכבת כי ,מארבעתן

ם ,השניא בהקדמה הספר ת :א׳ סי׳ בראשון זכרונו הועלה נ ר ת ו י ד ו ב כ  כמו ,המסך דופן הוא היוהרת .ה
.ויקרא פ׳ רש״י שכתב  אברי בין המבדיל הלבן הקרוס הוא המסך פירוש ,וז״ל הביאור הרחיב המזרחי והרב ,

 ,סביב סביב בצלעות הדבק הבשר הוא סביב סביב לו המקיף המסך זה של ודופנו ,המאכל לאברי ■הנשימה
א, וטרפשא הכבד מצר חכמים בלשון נקרא ההוא והבשר ד, יותרת התורה ובלשון דכבד ב כ כ. ה ״  ומבואר ע

ם הזה היותרת כי שמה א למזבח: קרב היה הכבד קצת ע ל ר ו ח ב ב ל כו׳. ב  מה בדברינו קדם כבר ו
 ויקרא פ׳ הרמב״ן שכתב מה מעין זו בחירה בטעם דעתו שהיה ג"כ ואפשר .הזאה הבחירה בטעם ששעלנו

ם, שאומרים הטעם לשמוע ראוי ויותר ,וז״ל לה׳ ניחוח ריח אשה עולה פסוק על  בני שמעשי בעבור כי בה
 המעשה, כנגד עליו ידיו יסמוך קרבן ויביא יחטא כאשר כי ה׳ צוה ,ובמעשה ובדבור במחשבה נגמרים אדם

 ורגליו ידיו כנגד ,והכרעיס והתאוה המחשבה כלי שהם והכליות הקרב באש וישרוף ,הדבור כנגד בפיו זיתודה
 אלה כל בעשותו אדם שיחשוב כדי ,בנפשו דמו כנגד המזבח על הדם ויזרוק ,מלאכתו כל העושים אדם של
 וכפר תמורה ממנו שלקח הבורא מסד לולא גופו, וישרף דמו שישפך לו וראוי ,ובנפשו בגופו לאלהיו חטא כי

י ,נפש תחת נפש דמו תחת דמו שיהא הזה תקרפן ^ ר  אמרו עד ,וכו׳ אבריו ראשי כנגד הקרבן אברי ו
ד :ע״כ ,אגדה בדברי הלב מושכים מתקבלים דברים >ואלה סו ה ק ו מו והעיד יצירה ספר לעניני מזר .ע

על .

נחמד אוצר
י נ פ ם ס ה ע ש ב ט שון ה א ר ה ה ד ל תו ה ה ו ג שו א ר  ר״ל .ה

 ההויה עולם שהוא המגע עולם בדמות הס האברים אלו
 עולם בדמות הם הקרום מן שלמעלה האברים ואמנם ^!הספד,

ה  מכינה האדם שנשמת מפני והוא .הרוחניים עולם והוא החיי
 כאשר ,הקרום מן שלמעלה האברים וכל והלב המוח אל

 הראש י הוא הדבור ועולם ,ובלב האדם.במוח שנשמת אמרו
 רק אינו הריאה מן יוצא שהקול שאע״פ ,יוצא הדבור שמשם

 בכל שגס לאדם המיוחדת המשכלת נפש מצד ואינו פשוע קול
 מוצאיו ידי על הדבור חתוך משא״כ ,נשמע הוא חיים בעלי

 הראשונים דעת לפי במוח אשר המשכלת נפש מצד הוא החמשה
ר :בדעותיו החבר נמשך שאחריהם ש א ר כ כ ן ז טו פי׳ כו׳ א  .ו

 הראש בין חולק הצואר בשומו האדם על ית׳ הבורא שהשגיח
 השוכנת המשכלת לנפש’השמירה בזה השלם למק, החזה, לבין

 יחלש לזה זה בין והפסקה ריוח משים הצואר בהיות כי בראש,
ע״כ למעלה הלב מן העולים והעשנים האדים כח ש,. א  :לר

ם אי צ מו ה ם ו שוני א ר  שהם האברים למעלה.על מוסב זה• .ה
כו׳ עולם בין החולק 'מהקרוס למעה  המוצאים שהם ואמר ,ו

 הנתחים הבורא בהר משם אשר העבע מעולם שהם הראשונים
ה : בסמוך שמזכיר מ ת שבין ב ע ב ר ם א עיי ב ט  כלומר .ה
ב מ  :אחד מכל הנמשך המזגים ומארבעה יסודות מארבעה מו
ד ■משם ח א. ב ר בו ב קרבן: לענין ה ל ח ם. ה ד ה  הנה ו
 המזבח על הנזרק הדם וכן ,הקרב מכסה שהוא ידוע החלב
 הדס יתהוה ששם הכבד ובכללם התהתוניס האברים מן עיקרו

ת :הקדמונים הטבעיים דעת לסי ר ת ד ויו ב כ המסך הוא .ה
המבדיל
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 אלא יצירה בספר דורשין אין נאמר וכבר ,ארוך) (נ״א ״אסור והפירוש ,למאד

 צדדים לששה צלעות שש כפולות, שבע אמר ואה״כ .מזומנים שהם ומעט ,בתנאים
 הוא ,ממקומו ה׳) כבוד כבודו(נ״א ברוך , באמצע מכוון קדש) (לא ״קדוש והיכל
ודמהר .ההפכים בין המחובר האלהי לענין רמז ,מקומו עולמו ואין עולם של מקומו

בנסודה
יהודה קול

מד מי כי עמקו על  הנמצאות הוצאת על ה' בסוד ע
 ,הנזכרים חכמה פליאות נתיבות בל״ב יוצר מעשה אל

ר, והאותיות המשפרים והם אמו  נמצא ערך זה ומה כ
ם האותיות במערכת  והקסן הגדול העולם מערכת ע
 מהפלא כללו אלה כל כי ̂ כאמור הזמן ומערכת

ן אין :יעלם שלא מה והזרות שי ר  נראה .וכו׳ דו
 בראשית במעשה דורשין שאין בהגיגה ששנינו למה שכוון

 מבין חכם היה א״כ אלא ביחיד במרכבה ולא בשנים
 :היצירה ספר על בראשית מעשה ויבאר .מדעתו
ט ע מ ם ו ה ם. ש י נ מ ו ז מה: התנאים להעדר מ ה  ה

ב ״ ח א ר ו מ ע א ב ת ש ו ל ו פ ל וכו׳ כ כ הי ש ו ד  ק
 הכפולות שבע יצירה ספר בעל ששם הכונה .וכו׳

 מעלה ושמאל ימין הידועות קצוות השש כנגד הנזכרות
ם ומטה  האלהי הענין הוא הקודש והיכל .ואחור פני

ם בין המחבר  פנימה מלך בת הצורה ידי על ההפכי
 יכול היה לא ובלתה ,מתכונתו על דבר כל לקיים

 ואמתתו, מהותו עצם להיותה ,אהד רגע אפילו לעמוד
 קצותיו, מרחקי ■כל ויתבטלו בנינו יתקלקל ובהסתלקה

איננו. בו עיניך העיף חותם כחמר יתהפך  והענין ו
 ה׳ כבוד הוא ,ההפכים בין המחבר ההוא האלהי
ם, בשם הנקרא קו  קיום סבת שהמקום כמו כי מ

ם, מ קו ת מ  הנמצאות פני על המרחפת אלהים רוח כן ה
 העמדה להם הנותנת היא ובאמצעיתם אתם השוכנת

 מחוגתנו בדרוש זה על שכתבנו' וכמו ,מתמיד וקיום
 על י׳ סימן בחמישי דבריו אל פניך ושים .האלהית

 זה על בלשונו מלתו הן כי ,והחיים הצמחים צורת
 לצורה ראוים היו דק יותר מזג נמזגו וכאשר .התאר

ר, האלהית החכמה בה תראה נכבדת יותר ת ו  והיא י
 וכו' הארץ מן ונזון והשגה הרגש קצת לו אשר הצמח
 יעמוד אז ,זרע ויעשה כמוהו יוליד אשר עד ויגדל

 לחכמה ההוא המעשה כמו ההוא, הזרע ויבקש מעשהו
 כח והוא ,מבע אצלם הנקראת בו התקועה המופלאה

 להשאר אפשר שלא.היה בעבור המין, בשמירת משתדל
ם, מדברים מורכב שהוא בעצמו האיש שתני  והיה מ

 ,המזון וקבול ולהולדה לגידול האלה הכחות לו אשר כל
 הטבע ינהיגהו אשר הוא המקומית התנועה ינוע לא
 ינהיגם ית׳ שהבורא האמת ועל ,הפילוסופים דברי על

 אס ההיא התכונה אתה קרא ,מהתכונות בתכונה
 יותר המזג דק וכאשר .כח או נפש או טבע תחפוץ
 ראוי היה יותר האלהית החכמה בו להראות זנזדמן

הו ע״כ: וכו', הטבעיים הפחות זולתי צורה לתוספת ם ד ו
בנקודה

נהמד אוצר
ם' רש״י וכ״כ ,המעיים לבני הנשימה אברי בץ המבדיל

ק הקרום הוא המסך פירוש ז״ל, שם כתב והמזרחי .ויקרא  הל
 זה של ודוסנו ,המאכל לאברי הנשימה אברי בין המבדיל

 סביב בצלעות הדבק הבשר הוא סביב סביב לו המקיף המסך
 וערפשא הכבד חצר חכמים בלשון נקרא ההוא והבשר ,סביב

 עם הזה והיותרת ,ע״כ הכבד יותרת התורה ובלשון דכבדא
ש :המזבח לגבי קרב הכבד קצת רו פי ה ר ו  לפרש אסור .אסו

ר :התורה מסתרי שהוא■ לפי הסוד - זה כב ר ו מ א ן נ  אי
שין ר ספר דו רה ב צי א י ם. אל אי נ ת י״ג) (דף בחגיגה ב

 חמשה בו שיש למי אלא תורה סתרי מוסרין אין אמי ר׳ אמר
 ונבץ חרשים, וחכם ,ויועץ פנים, ונשוא שר׳חמשים, ,דברים

 יצירה וספר מרכבה מעשה כגון פורה סתרי ופירש׳י .לחש
 מפרש לקמן לחש ונבון חרשיס וחכם יועץ .בראשית ומעשה

ר (דף, ולקמן .רש״י עכ״ל לכו אמ ד)' ״  שיודע זה חמשים שר י
 מחמשים פחות יהא ושלא תורה חומשי בחמשה וליתן לישא
,למעלה בעבורו לדורו פנים שנושאין זה פנים ונשוא ,שנה

תיו, המחכים זה והכם  נעשו הכל שפותח בשעה חרשים רבו
 שראוי זה לחש ,דבר מתוך דבר המבין זה ונבון ,כחישים

ד. אב כגון רש״י ופירש בלחש, שנתנו תורה דברי למסור לו ב׳
א :ע״כ ,בקרבו דואג ולבו ל ם א אי תנ ל ;ב  דורשין אין ר׳

 שם הנזכרים בתנאים רק שבה העמוקות בסודות יצירה בספר
ט :בגמרא ע מ ם ו ה .■ ש ם י נ מ ו ז  אדם מבני ומעע ר״ל מ
 להם לגלות ראוים שיהיו פד 'הנזכרים• התנאים בהם שימצאו

ב ;תורה סתרי ח״ א ר ו מ ע א ב ת ש לו פו  לפירוש חזר .כ
 לעומת והוא שזכר כפולות שבע שענין ואמר יצירה ספר

כו׳ צדק שבתאי בעולם לעומתם ושם ,הדגושות האותיות :ו
ש ת ש עו ל ה צ ש ש ם ל  מהוס על לרמז בא שכאן אמר .צדדי

רי לו שיש מה והוא הגשמיות  גשמיות הוא וגובה ;תוחב או
הע בקצותיו הנגבל שכל .בופני .בקצוות הנגבל והוא בהכרח  י

 הנה מזה, מקצה ואחד מזה מקצה אחד דהיינו ,שנים הגבולים
 שלכל צלעות הששה הנה והן ,קצוות ששה אלו מרחקים לשלשה
קב), נקרא קוביא כמין גופני גשם (ר״ל מעוקב  ודוגמתו מעו

מין ואחור פנים העולם בכלל ה, ושמאל י ע מ ה.ו ל ע  והיכל מ
 נאמר הכל את המקיים אלהי כח באמצע, מכוון קודש
 שמחזיק דבר כל כי באמצע, מכוון שהוא בדרך״השאלה עליו

 למען באמצעו והוא במרכזו נתון שהכח נאמר ומעמידו הגשם
ל :בשוה צד מכל קתפשע הכח שייהיה כ הי ש ו ט קדו כו  מ

ע צ מ א  קדוש והיכל באמרו יצירה ספר בעל שכוון וזה ר״ל .ב
ל: המקיים ה' כבוד שכינת שר׳ל באמצע, מכוון כ ך ה  ברו
ד בו . ה׳ כ ו מ ו ק מ ), פסוק הוא מ ג׳ ל( א ק חז  חז״ל ואמרו בי

מז :מקומו העולם ואין עולם של מקומו יתברך הוא ק ר ענ  ל
הי ל א ק לא שודאי לומר רוצה .ה ת  גשמי מקום דמות לצייר י

תברך, באלהותו דהדסר פהמקום כמו כי הכוונה אבל י  מעמי
,כולו העולם מקיים האלהי הענין כך ומקיימו עליו שהוא

 נאמר מקום ושם ,לגמרי מתבעל העולם היה מפצו שאלולא
 ואמנם , במקרה מקומו רק והוא ,כמותו המעמיד דבר על

 הוא עולם זרועות והתומך בעצם דבר כל המקיים ה׳ כבוד
מו ר :בעצם מקו ב חו מ ן ה ם בי כי פ ה ע השפל בעולם המלאכים ועולם ,בדבר.גשמיי רוחני דבר קישור על לפרש יתכן .ה מי מ  ש

מו, השפעתו ידיהם על קיו ף, האדם נשמת וכן ל גו הי: בכח ההפכיים היסודות מן מחובר מורכב כל אלו ומלבד ב ודממו אל
בנקודה



רביעי מ^מר1ס6
 .המשמס ושלשה ^:לעות) שש (כ״א צדדים בעל"הששה מנוף והמרכז בנקודה

 »שר הערך על והעיר הקצוות; יקבעו לוו התוך יקבע) (נ״א ״תקבע שלא ובעוד
 ונפש בעולם הנקבע, בערך ההפכים יתחברו שבו ;לכל הסובל הכה ובין אלה בין

בעולם תלי ואמר .אותו ומסדר חלקיו את כולל דבר* מהם אחד לכל שם כי ;ושנה
כמלך

ה קול ד הו י
מרכז בנקודה■ ה  נודע ככר המשכים השלשה .וכו׳ ו

 במחוגפי דברים עניתי וכבר .ועומח רוסב אורך היותם
 ישמס ;ו.מרכז בנקודה יתב׳ דמיונו ענין על הנזכרת
 דברי אל מה באופן קרובים להיותם בם הקורא
 יוכלו לא מרכז שבלי כמו כי בזה כונתו והנה .החבר
 לשלשה תכליות שהן קצוות השש נקודות שס המצא
 המסברת הוא המרכז אמנם עי ;ועומק רוסב אורך קוים
 התוך בקביעות כן ,באמת הקוים ימשכו ממנה אשר

 המושפעת הצורה ניצוץ והוא הנזכר האלהי והמרכז
;מתכונתו על דבר ויקום הקצוות יקבעו ,׳יתב מאתו

 יהפך והודו המסגרות אפסו אז ממנו פניה ובמסמר
 להמצא א״א צורה אין שאס ,מעמד ואין למשחית עליו
 הכל כאן היא אס ,מוגבלים כמות ולא איפות לא שם
 הכח אל שרמז ואפשר .כאן מי כאן אינה ואס כאן

 הנקרא והוא בפרע אס ;החלקים את הקושר המנהיג
כולל; טבע הנקרא זהוא בכלל ואם פרטי; מבע

;מהראשון ע״ב פ׳ המורה הרב של מלתו תטוף שעליהם
 קצתם איבריו יקשור אחד כח שבאדם וכמו ;באמרו
עציו שישמור שצריך מה אחד לכל ויחן וינהיגם בקצתם

ר צ ד או מ ח נ
ה ד קו כז בנ ר מ ה ל מג-וף ו ע ש ב ת ש עו ^  כיוו 9 .צ
 ומטה מעלה בין ממברס היא מעוקב בגוף האמצעית שהנקודה

 ,1ונ צד לכל קוים נמשכים האמצע ומנקודת ,ואתור פנים
 :אמצעית נקודה על לעד סמוכים צלעות השש כל וכאילו

ה ש ל ש ם ו בי ש מ ד :וגובה ורוחב אולך דהיינו . ה עו ב  ו
א ל ע ש ב ק ך ת תו א ה עו ל ב ק ת י צוו ק  יצוייר שלא כלומר . ה
מוט לא לו מוצק המרכז יהיה לא אם הקצוות קיום  ובהנשא ,י

 כל יתנועעו המרכז ובתנועת ,לעומתו הקצוות ינשאו המרכז
היג הוא המרכז וכאילו ,כולם הקצוות ד :כולו הגוף מנ עי ה  ו

ל רך ע ה שבין הע ל בין א ה ו כ ל ה ב סו ל ה כ  בעל ר׳ל .ל
 שש בעולם באמרו אמרים בקוצר אזן לנו העיר יצירה ספר

 הערך לידע באמצע, מכוון קודש והיכל צדדים לששם צלעות
 המקיימת הצורה ובין נוצר שבכל החומר שבין מה נוצר בכל

ע שאתה עד ,אותו  ל3הםו המציאות שבכל הנכבד לדבר מגי
בו :שמו יתברך האל והוא ,ומקיימו העולם לכל רו ש ב ח ת  י

ם כי פ ה רך ה ע בע ב ק ם הנ ל עו ש ב פ ה ונ נ ש ח כלומר .ו כ  ג
א האלהי מ  ובשנה ובנפש שבעולם ההפכים כל מתחברים ה

ם כי : יצירה ספר בעל שזכר ל ש כ ד ל ח ם א ה כו' מ  בעל .ו
 כולל ידבר מהנבראים אחד לכל שזכר בדבריו שם יצירה ספר
ר :הכל מ א לי ו ם ת ל עו כו' ב  בעולם סלי מאמר זה ר׳׳ל .ו

כו׳ ' ו
 פעמים והרבה החי; גוף המנהיג הכת ואמרו הרופאים אותו ביארו אשר והוא ;שיזיקהו מה ממנו וידחה קקונו

 מדת ג״כ מיניו אישי וישמור יאבדו שלא מיניו וישמור בקצחו קצחו יקשור כח בכללו בעולם כן ;טבע קראוהו
 ־ עכ״ל ;לא אם הגלגל במצוע הוא אם עיון בו יש הכח זה ,העולם אישי קצת ג״כ וישמור לשמרם שאפשר מה
 על דבר העקרים ובעל ,ע״ו סימן בראשון למעלה כחובה היא הלא הטבע ענין על אמרתו בצע י׳ פ׳ בשני גס

 אלהיכם ה׳ את ועבדתם פסוק על משפטים פ' באמרו הראב״ע כוון הזה הטבע ואל .ל״א פ' ב׳ מאמר אודותיו
גו/ לחמך אח וברך  וידריכם חכמתם יאמץ ישמרוה וכאשר ;תורתו והורס בישראל בהר חסדיו למען והש״י וז״ל; ו
 סרה שהנשמה הדבר הפך ולא הנשמה משמעת אל סר גופם שיהיה והכלל ; להם יזיק שלא דבר לכל ישרה דרך

 .תולדות הנקרא והוא השמים מן אדם שיקבל הגוף השומר כח יתאמץ הנשמה ובהתאמץ ;הגוף משמעת אל
 ראוי באמרו ע״ב פ' סוף המורה דברי עם מכוונים והם .עכ״ד ;וכו׳ ומשתה מאכל בכל תהיה הברכה יהנה
 הגוף מן נבדל והוא בגוף כח אינו אשר לאדם הנאצל הנקנה השכל יחס ;לעולם ית׳ האלוה ימס שנדמה היה

 התאמן כפי הגוף השומר הכח התאמץ על הורה עליו;׳ ושופע באמרו כי .ע״כ ,׳וכו עליו ושופע אמתי הבדל
ר בסמוך באמרו החבר ירמוז הכולל לטבע והנה .ותעצומות עוז עליו השופעת הנשמה עי ה ל ו ך ע ר ע שר ה  בין א

ה ל בין א ח ו כ ל ה ב סו  4 השובלם האלהי הכס ובין כלם הנמצאות בין הנמצא הערך על שהורה בזה רצה וכו׳. לכל ה
 מערכת ושם באמרו למעלה הנקבע הערך בדמיון ;מתמיד קיום על חלקיהם כל ויהאחדו יתחברו בו אשר

 נאמנים עדים אותם וקרא ;אמת הזמן; ומערכת האדם שהוא והקטן הגדול העולם מערכת עם האלה האותיות
 הכת ובין צדדים הששה בעלי הגופים אלה בין אשר הערך על שהעיר נאמר או .ע׳׳כ ;וכו׳ ושנה נפש עולם

 לו הנקבע הכוללת בערך נכללה הזה בערך והערתו .מהם שהורכבו ההפכים יתחברו שבו לכל הסובל האלהי
 חלקיו את ’כול- אלהי דבר מהם אחד לכל שם כי וזה .שלשתן על הסדר להמשיך כמנהגו ;ושנה ונפש בפולס
 האלהי הפנק ובין בינם שהערך אח״כ כאמרו ,צדדים הששה בעלי הגופים ענין יהיה ובכללם ;אותן ומסדר
 על הרד״ק שכתב מה לך יתבאר שזכרנו מה ומכלל .וכו' הפכים בין שהוא במלחמה כמלך הוא אותם הסובל
 והאמצעי ;ההורה מנורת כמו וז״ל; ד׳); עליה(זכריה נרותיה ושבעה ראשה על וגולה כלה זהב מנורת והנה אמרו
ק ,ההפכים בין המחבר האלהי לענין רמז הוא  הפכים כלו שהוא לעולם והמנהיגים הפכים הס כפולות שבע ו

 כל גוף וכן ;הנקודה והוא השביעי הוא הצלעות ובעל ;מישרים ושלשה צלעות שש והעולם לכת, כוכבי שבעה
 הדבר זכר באמצע, מכוון הקודש והיכל צדדים לששה צלעות שש בעולם זכר יצירה ספר שבעל אלא דבר.

ד לכל שם כיי :ע״כ ;הנוצד׳ם שבכל הנכבד' ח  מתחלף שס לו קורא לכל הסובל ההוא האלהי והכח .וכו׳ א
b s מי :הסמוכים בדבריו יקבנו פיו אשר משלשתן אהד א לי ו ם ת ל עו שיבא) אצלו(כמו זה הוראת .וכו׳ ב

על



ו על כמלך■ א ס ל ̂ כ נ ל ה נ נ ש ך ב ל מ ^ כ נ י ד מ  ב

יהודה קול
 המלאכיר עולם שהם המציאות חלקי שלשת הנהגת על

 מהם אחד כל כי ;התחתון והעולם הגלגלים ועולם
 הוא והנה ,חלקיו אה הכולל האלהי כענין יתקיים

 ויסכימו .והקיום ההתאחדות שלום בריתו אה לו מהן
 פ״ו ב' מאמר שכתב במה שלום נוה בעל דברי לזה
 הנמצאות; מדרגות שלש כל כולל סוג הוא השלום ;וז״ל
 .בהצסרף אם ביהוד; אם במוחלט; אם שיבחן; למה וזה

 ;כלל ומלחמה הפכיות בו שאין הוא המוחלט השלום
 הנאמר השלום .הנבדלים כשכלים ימצא אמנם' וזה

 וזה ;לו דומה או מה הפכיות עמו שיש הוא ביחוד
 הפך להם שאין היות שעם ;השמימיים בגרמים «מצא

 צדי התהפך והוא ;להפך דומה דבר להם יש אמנם
 והשני למזרח מהם האחד והתנועע בהם התנועות

 מלחמה עמו שיש הוא בהצטרף הנאמר השלום .למערב
 כולל כח ימצא ועכ״ז אמתי להתנגדות או והפכיות

 וזה ,לזה זה יפס־ידו שלא אותם ושומר ביניהם משלים
 שלא מה מההפכיות בו שיש התחתון בחמר אמנם

ם. על  שלום ועושה ההפכים שומר כח יש אולם י
הם;  ואופן ההויה שלשלת ישלם הדרך ובזה ביני
 .ההויה דרך יתכן ולא יתקיים לא זה וזולת ;המציאות

 מעולה ומדרגתו השלום כה גדול כמה ראה כן אם
 למעלה שכתבנו מה נא וזכור .ע״כ ;וכו׳ במציאות

 גלגל אך ;העולם למערכה ^ייוחסו הגלגלים עניני כי
 בסמוך שיזכיר וכמו השנה; למערכת יוחס השמש
ה. חלקי יסתדרו בו הנוטה השמש שגלגל שנ  ועל ה

 השמש וגלגל העולם למערכת תלי הנה ייחס כן
 התלי בלקחו השיטה החליף כי *אפס .השנה למערכת
 שהם הימנו שלמעלה מה על לרמוז העולם במערכת

 הגלגלים עולם על השמש וגלגל ;שיבא וכמו המלאכים
י שלו: בצבא אות גדול מלך השמש להיות ל ם ת  ש

 אותוהם שמו התכונה הכמת בעלי .וכו׳ התנין
 בגוף קוית עגולה דמיונם במחוגת ויתארו אותות
 היא בצמצום; המזלות אזור באמצע העליון הגלגל

ה; יקרא השמש דרך החמה; תנועת המגבלת  ובלשון ל
 ילכו בלכתם לכת כוכבי יתר וכל איקליטיק״ה; לעז

ם אך האזור; החת  ;החמה ממסלול עקלקלותם מטים ה
 מקצה לצד'דרום וחציים מזה מקצה צפון לצד חציים

 בפחות הנזכר .המסלול מן בנטייתם חלוף ויש ;מזה
 והן ולכאן; לכאן מעלות שש רוחב שיעור עד ויתר
 הואיל ;האזור רוחב שיעור המגבילות מעלות הי״ב
 המסלול מקו תנועתו מרחיק מהנבוכים כוכב שוס ואץ

 נוגה כוכב והוא הפאות לשתי מעלות משש ביותר
 השתי והנה .חבריו שאר מכל יותר נדוד המרחיק

 והשניה החמה מהלך מגבלת מהן שהאחת עגולות
תו כסי אחד כל המשרתים; יתר מהלך מגבלה ^  הג

חדת, מיו ד, וחתיכתם בזו זו בפגישתם יחדשו ה ח  י
 הקצה מן יבריחו לדרום, תנין וצירת לצפון תנין צורה

 בשתי ומתקצרים והולכים באמצע רחבים ,הקצה אל
.נחמד) באוצר הציור
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התנין שם תלי .במלחמה כמלך בנפש לב ,
הנזכר

נהמד אוצר
כו׳ לי :יצירה ספר לשון ,כמלחמה כמלך עד ו ן שם ת תני  ה
 על התוכניים אצל מושאל שם שהוא דע התנין ענין .וכו׳
 מסלול כי נודע וככר .השמש מגלגל הלכנה גלגל נמית ענין
 להיות רצוני ,נטיה כלי ממש המולוה אופן תלות השמש הלוך

 המולות גלגל כחגורת הם המפורסמים מזלות עשר השנים כי
 מרכזו על המ.זלות גלגל הנזותך האמצעי מקו ורחכס ,מסכיכ

 קו הנקרא הוא האמצעי והקו ,לדרום וכן לצפון מעלות שש
 הירח ואמנם .השמש מהלך ממש הקו זה ותהת ,הלקותי
ת/ עגול מן נוטה כעגול הארץ סכיכ תנועתו קו  עם ונחתך הל

שה, נקודות' כשתי הלקותי עגול  עגולים שני כדין הפגי
 שנטיית ומפני ,כלכד מקומות כשני שנפגשים ככדור הנחתכים

 כשאר וכן ,מעלות חמש כמו רק אינו מהלקותי הירח גלגל
 ליותר מגיע רמכ היותר כמקום עגוליהם נטיית אין לכת כוככי
 הירח גלגל שכין הכדור שטה שמן חתיכת סארו ,מעלות משש

 צר להיותו ,לתנין ,הלקותי וכין לכת כוכבי משאר אחד או
 בתכלית והוא ,גופי .הצי עד ונרחב הולך הראש ומן בראשו
ד .מרחב כלי וכלה הזנב עד ומיצר חוזר ומשם רחבו הנ  ו
 .הדבר לך להסביר כדי הירח וגלגל הלקותיי צורת לפניך נוטה
ויהיש ,׳קכוע שהירח מכדור גדולים עגולים שני לפניך הנה

ת;• ראש

3(f סלי

 המכוון הירחיי בכדור מדומה עגול ה ו ג א עגול משל דרך
ד ועגול השמש, מסלול שהוא הלקוחיי עגול החת ממש ו ב  א
 דרך על והולך 'סובב שהירח ,הירח מהלך מסלול הוא

 מזה ד, כשיעור.ד הלקוחי עגול מתחת נוטה והוא ,זה עגול
ג ב ה, ו  מלמעלס קצרים שהם בדמיון אותם וכשנשער מז

 .כמדובר תנין בשם זו לצורה נכנה , באמצע ורחבים ומלמטה
 גלגל עם הכוכב גלגל חבור מקום שהם ו א שנקודת לפי וזה

 גלגל תנועת הפך למערב ממזרח ידועה תנועה להם ,השמש
ח, ר ת., כוכבי בשאר וכן הי  אחר גלגל שם אין ואולם לכ
, תנועה המביא ו  מעצמם, מתנועעים האלו התנינים כאילו אך ז

 השטח לצורת תנין, שם הראשונים התוכניים להם העלו ולכן
 שהוא הלקות׳ עגול עם מכוונת זו ותנועה .ולתניעתם המדומה

ע הירח היה לא זה שאלולא השמש; מסלול  הלהותי תחת מגי
ד, במקום רק ח לם, אחד מזל תחת רצוני א תאמר כאילו לעו

ד״מ

ן, לדמיץ קצוחם י {עיין ;לפניך המוצב הזה כמראה חנ
והרגילו
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מ ש הפגישה שמקום ד' מד הילס היה לא ומאזנים עלה גיא  עו
 כן הדכר .שאין ומפני .אלו נקודות משתי באחת רק גלקותי

 הניחי לפיכך מזלות/־אשר הי״נ חלקי ככל הירח מצאו אכל
 אס ד״מ תאמר כאילו כהפך, ולזנכו התנין לראש תנועה
 ועם .מזרח לצד הונכ תנועת תהיה. מערג לצד מתנועע הראש
 ואחד מצפון אחד , תנינים שני לדמות יש הזאת שכצורה היות

 כעכור המשוה, שכצפון מאותו רק דכרו לא התוכניים ,מדרום
 עולה הירח שמשם הפגישה ואותה ,מצפון הישוכ עיקר היות
מתנועע הירח שמשם שכנגדו והשני ראש, נקרא צפון לצד

לדרום

 בחלוף ,הני כמו שהוא ,תלי בשקן קריאתם והרגילו
שזכרנו^ כמו ההרוב דמיונם על ,תנין ומש&סו ,דנולנ״ת

 שתרגם התרגום מלשון הוא או .דרקונ״י לעז ובלשון
.ותלינון ונועיהס שמים בורא ,שמיא הלא שמים נושה

 המסלול מעל נשוי היותו בעבור יקראו אשר שמו וזה
ו. אשר רנ כ ם יקרא הלי וראש ז  שתי סתיכה מקו

 לצד אלינו בהתקרבו הכוכב עליו יעבור אשר העגולות
 יעבור עליו אשר חתיכהן מקום יקרא תלי וזנב .צאון

 ובשן .דרום לצד ממנו להתרחק מסבתו דרך הכוכב
 כוכב וכל .ומזה מזה האמצע רוחב במלוא הוא הלי

 ממסלול בגשייתס המתחלפים הכוכבים לששת וכן ,נוגה תלי ,לבנה תלי ויאמר ,לשמו התלי שם ילוה מהם
ה, מ ח  הפיקולומינ״ו שחבר השיאוריק״י בספר רשום תמצא זה וכל ובקוצר. ברוחב התנינים יתחלפו כן ולפי ה

 בפ״ד עולם יסוד ספר בעל חבר אשר השמים שער בספר הראה וקצהו .י״ב) פ׳ א׳ (מאמר לעז בלשון
 ע״ז במסכת שמצינו וכמו ,נעבד לצלם שמוה ומהודרת משובה הקדמונים אצל הזאת הצורה ולהיות .ממנו
 שכיון ספק ואין .המלח לים יוליכם דרקון צורת לבנה צורת ממה צורת ועליהם כלים המוצא מ״ב:) (דף פ״ג
 רקיע פני על ומבריח ,דמיונם לפי בהשפעה כח ואמין אונים רב אצלם להיותו כי זכרנו, אשר הדרקוני אל

ם, שכתב הרמב״ם דברי הם וכך אליו. עבודתם מיחדים היו הקצה, אל הקצה מן השמים  חמה נורת ש
 הצלמים שבעלי אלא ,לבנה זה ויאמר עגול קצת או ,שמש הוא זה ויאמר עגול שימצא ענינו אין ,ולבנה

 צורה נוגה וצורת ,שמור זקן צורת שבתאי צורת שאומרים עד ,צורות לכוכבים מיחסים שלאס״ם הנקראים
 והכוכבים המזלות לכל מיחסים וכן ,עגלה על יושב מעופר מלך צורת השמש וצורה ,זהב בחני יפה נערה
 מן דבר על והכזב כוזבים מאמרים שהם לפי ,הרבה מחלוקות חולקים הצורות באותן והם ,הרבה צורות

 והצורה ,השמש סל המיוחסת הצורה שימצא ר״ל ,ולבנה ממה צורת ואמרו .ספק ׳בלי וירחב יגדל הדברים
 סנפיריו לבין הדבקים וקשקשין ציצין בו שיש גוף צורח והדרקון .שיהיה דעת איזה על ,הלבנה אל המיוחסת
 איש לי והגיד .הגלגל מחלקי לחלק אותה מיחסים שהיו לפי ,מהודרת אצלם היתה הצורה וזו .־הדג כקשקשי

 בשעת כך תבנית על נעשית ושהיא ,אלגוזהר בערבי ונקרא ,הלבנה לתלי הצורה שזו זו מלאכה מבעלי אמד
מלבו בדה מלמדו כי ואמר ,זו צורה מעולם ראיתי לא שאני לפי ,זה זכרו ספר באיזה ושאלתיו .וכך כך

.מ״ה) פ׳ ב' (מאמר קורניליח״ו אצל רשום זה נמצא וכבר .ע"כ ,בסוד לו שמסר דברים הרבה עם זו צורה
 הקשה בחרבו ה׳ יפקוד ההוא ביום כ״ז) (ישעיה הכתוב ביאור שערי לפני נפתחו האלה הדברים פי ועל

 מן אמד והוא .ביס אשר התנין את והרג עקלתון נחש לויתן ועל בריח נמש לויתן על והחזקה והגדולה
 על נופלים שמות ותנין לויתן להיות כי וזה ,דעתי גם לך ואחוה .המפרשים בהם נתקשו אשר המקראות

ס ,נחשים ועל גדולים דגים  בריס ונקרא ,התלי הוא לויתן שכתב הראב״ע כדבר ,שזכרנו הגלגל חלק על ג
ס ,לויתן ועל ,הקצה אל הקצה מן מבריח שהוא בעבור ם כי ,נחש צורח והוא בים הוא ג ס נחש צורת ג  ,גי

ס בריח נחש לויתן כי וי״א ,בים אשר הגדול הוא והתנין ,ההאר שם ועקלתון  ,ביבשה הם עקלתון ג
ק מלכי על והפעם ס  והישר ,צור מלך וי״א ,יחזקאל בספר כתוב הוא כאשר מצרים מלך הוא והתנין ,ה

 נחש י״מ ,כתב הוא גס הרד״ק .ע״כ ,ושר ונגיד חיל גבורי כל מבחר רמז שהוא הכהן משה ר׳ בעיני
ם ,הקצה אל הקצה מן מבריח שהוא התלי בריח  נחש ידו הוללה כ״ו) (איוב נאמר ועליו ,עקלתון הוא ג
 ולפוי המסורות מנוד התלי אליעזר ר' בפרקי הוא וכן ,האומות מלכי על משל הוא ג״כ הזה ולפירוש ,בריח

 מפלת על להתנבא נפויה הנביא יד כי לבי אל אני אמרתי .ע״כ ,עקלתון נחש כבריח הקצה אל הקצה מן
 התנבא וכבר .ככה על חזיונותיו משא רוב שייסד וכמו ,הקלה לגרום בעמו היו הם כי ,ומצרים אשור מלכי

ם אחת בפרשה שניהם אבדן על  אדם ומצרים וגו' לעזרה מצרים היורדים הוי ל״א סימן אמרו והוא ,יחד ג
 בחרב אשור ונפל וגו', יכליון כלס ויחדו עזו; ונפל עוזר וכשל ידו יפה וה' רוח ולא בשר וסוסיהם אל ולא
ס וידענו .וגו' תאצלנו צדם לא וחרב איש לא  מאלהיה נפרע מאומה ליפרע הקב״ה כשרוצה מעלה של תכסי

 אעשה מצרים ובאלהי הכתוב מאמר ע״ד מלמעלה, עליהם היורד השפע והפסקת כחס בשלילה תחלה
מצרים אלילי ונעו מצרים וגא קל עב על רוכב ה' הנה מצרים משא (י"פ) עצמו ישעיהו וכמאמר ,שפפים

במרום המרום צבא על ה' יפקוד ההוא ביום והיה אמר כ״ד ובסימן ,וגו' בקרבו ימם מצרים ולבב מפניו
 על כי חכז״ל מדברי בו מבוארת והכונה ,וגו׳ הממה ובושה הלבנה והפרה וגו׳ באדמה האדמה מלכי ועל

 קדרות על זה שפירשו רבים יש ,שם באמרו הביאור הרחיב והראב״ע .הכתוב דבר העליונים השרים מפלת
 ,דניאל בספר מבואר וזה ,לשפנם אחד לגוי ולהיות לגוי לעזור עומדים שהן המלאכים שהן והנכון ,המאורות

 וחפרה אמרו עד וכו', המלאכים מלכות עם דבקה המלכים מלסת כי ,באדמה האדמה מלכי ועל אמר כן על
, ' ו ג ם ו ע ם יבושו האדמה מלכי והנה מושלים, הם כי והשמש הלבנה פ , והלבנה השמש הקדר ג כו׳  ע״כ. ו

חג וכן  הכתוב ירמוז דעתי ועל ,וז״ל שפפים אעשה מצרים אלהי ובכל פסוק על פרעה אל בא פ' הרמב״ן כ
השפיל והנה .באדמה האדמה מלכי ועל במרום המרום צבא על ה' יפקוד כענין ,מצרים אילי מעלה לפרי

מזלם



ר פ 101(נה הכוזרירביעי מאמרס
 ״העצם(נ״א כי ,השכל עולם אל בו רמז ,גוזה״ר בערב הוא־ ,התכונה בהבמת הנזכר

השמש גלגל בגלגל ורצונו .כהוש יושגו לא אשר הגעלמים הדברים מכגין בו התגין)
הנוטה

יהודה קול
 ויקצר ירמוז והכחוכ ̂ שעליהם המזלות ושרי מזלם

 יראה לא מי הללו הכתובים מכל והנה .עכ״ל ̂ בנעלם
 הקשה בחרבו ה׳ יפקוד ההוא ביום אמרו שכונת

 מלאכת על היא ,בריח נמש לויתן על והחזקה והגדולה
 מהלכי הקושר ̂ ודרקון ותנין בתלי המכונית השמים צבא

 מן מבריח המאורות מנוד להיותו לכה כוכבי שנעה
 שזכרנו הגדול אליעזר רבי כדברי ,הקצה אל הקצה

 לא כי זה על לפקפק אדם לב יפול לא הן למעלה
 עליונים השפעת כח לשלילה בזה שרמז הוא ריק דבר

ן מלכי על  אשור מלך מפלת לייעד אחר-זה ונעתק ,אי
 ארחוהיו ה״ו כי ,עקלתון נחש ללויתן דמהו אשר

 ידי בכח לאמר בהתנשאו ;להפליא פד מאד עקלקלות
 כן אחרי .י׳) (ישעיה וגו' נבונותי כי ובחכמתי עשיתי

 אליו שרמז ׳מצרים מלך מפלת על היעוד דבר יצא
 יחזקאל כמאמר ̂ בים אשר התנין את והרג באמרו

 התנים מצרים מלך פרעה עליך הנני (כ״ש) עליו
 קינה שא כ״ני ובסימן .וגו' יאוריו בתוך הרובן הגדול

 נדמית גוים כפיר אליו ואמרת מצרים מלך פרעה על
. בימים כתנים ואתה גו'  דרך הנביא לו בחר והנה ו
 בכנוי הנזכרים המלכים שני אל לרמוז הלשון צחות
 צבא קשר על המורה הגלגל חלק של לכנויו דומה

 שלשתם מפלת וכנגד ̂ כאמור חלקם־וכוסם מנת המרום
הקשה באמרו הנעושה^ החרב תארי שלשה מחדו

נחמד אוצר
א ;זנב נקרא לדרוס ב הו ר ע ר ב ה״  נקרא בלשוננו ר״ל .גוז
o הפגישה מקום p / ל  ,חני מלשון שהוא משני ואמרו ה

 נקרא ערבי ובלשון ,דעלנ״ה כמשפט בנו״ן נהלפה והלמ״ד
מז :גוזה״ר ם אל :.בהנין .בו ר ל ל עו כ ש  שעולם ר״ל .ה
 בחנועה כולו הגלגל מכריע שההנין כמו העולם מכריע השכל

ן כי :המזלות קו תחת אחורנית י תנ ן בו ה כני ם מ  הדברי
ם מי ל ע  ,התנין ענין כך נעלם השכל שעולם כמו ר״ל .הנ

 התנועה מסבב גלגל נמצא ולא בלבד בדמיון רק שאיננו מפני
 תנין בדמיון יש כאילו ,מעצמו מתנועע התלי רק ,הזאת
רצונו :אותו ומניע הגלגל מבריח גדול ל ו ג ל  שאומר מה .בג

 שנים חק ו׳ פרק בראש לשונו זה כי ,ולב וגלגל יצירה בספר
ב, וגלגל בתלי. ופקדן ושלשה, ושבעה עשר ל  בעולם תלי ו

 כמלך בנפש לב ,במדינה כמלך בשנה גלגל ,כסאו על כמלך
 ושלשה ושבעה עשר השנים ענין שפירש ואחר .ע״כ ,במלחמה

תלי, ענין וגם ב: וגלגל אומרו ענין לפרש חור ה ל ל ו ג ל  ג
ש מ ש ה ה ט ו  מסלול והוא ,השמש גלגל על כוונתו ר״ל .הנ

 ,אחת פעם גלגלה שמקפת השנתית בתנועתה השמש הליכת
 האחת ,תנועות שתי שלשמש למעלה ביארנו כבר כי להיות
 הארצי כדור שעות כ׳׳ד בכל שמסבבת מה והיא ,יומית תנועה

 גלגל פי על שהוא הקדמונים הניחו התנועה וזאת ,אחת פעם
 .והלילה היום וממנו שעה, כ״ד בתוך אחת פעם הסובב היומי
 השנה חלקי היו לא זו תנועה רק לשמש היה לא אילו אפס

 הנוטה בגלגלה בעצם תנועה שלשמש מפני אבל ,כלל משתנים
 הצי ונמצא ,וחצי מעלות ושלש עשרים בכמו היומי מגלגל
צפון ליושבי ונמצא ,לדרום הגלגל וחצי המשוה לצפון הגלגל

חוס קה. והגדולה חז ה  מתוקן אחד בקנה עולה והכל ו
 השנא מאמר דרך על .כ״ז בסימן ודרקון כ״ד בסימן ולבנה חמה להזכיר כוון איך לראות נא וסור .כהוגן

 מסגולת שידענו מה זה על מוסף .שקדם במה הראית כאשר ,וכו' דרקון צורת לבנה צורת■ חמה צורת מצא
 אצל שמות פרשת הראב״ע כתב וכן .ההנה לאומות רע לסימן לוקים קמאורות בו להיות ,וזנבו תלי ראש

 עמו בהתחברה כי והעד ,מהשמש אם כי מעצמה אור ללבנה) (ר״ל לה אין ,וז״ל אהיה אשר אהיה ביאור
ם ה השמש לנוכח היתה ואם ,ביום היה אם השמש תראה לא זנבו או תלי ראש ע ל המקומות באחד ^י

ר, הלבנה אור יהיה הנזכרים ד ע כ. נ ״ ה׳ יפקוד ההוא ביום אמרו על הראב״ע בדברי בינותי ואח״כ ע
 התלי הוא לויתן ,למעלה הכתובה כמו הפקידה זאת כתב שכן ,ביאורנו אל כוון דעתי לפי והנה ,וגו׳ בחרבו

, כו׳ כ. ו ״ ך. כאשר וגו׳ המרום צבא על ה׳ יפקוד למעלה לאמרו וירמוז ע תי דע  לנו אין זאת כל ואחר הו
 בהגבילו הגלגל חלקי מבין ההוא החלק למעלת החבר) השכל(כמאמר עולם אל התלי בשם נרמז איך להפלא

ר, מעלות י״ב שהוא האזור רוחב אמו  שבעת אור מאורי תנועת תחתיו תשלם אשר הזה החלק והוא כ
 t בעולם יורדות שונות השפעות כן שע״י ,שמה הקבועים המזלות חלקי כל על בעברם המשרתים הכוכבים

ה ובכן  רק המלאך במציאות הקשתנו ידיעת אין כי ולהיות .לסוהר השמים עצם מכל מעולה ההוא החלק הי
 נבונה הוראתו היתה ,כ״א סימן הספר בחתימת שיתבאר וכמו ,הפילוסופים לדעת הגלגל תנועת באמצעות

ו העצם כי אמרו וזהו .השכל עולם אל ידו על לרמוז ן ב י נ כ ר הנעלמים הדברים מ ש א א שגו ל  יו
ש חו כי לאמר כתוב ובנ״א .כאמור הנעלם השכל עולם בו לכמת שראוי השמים עצם על אצלי כונתו ,ב

ט׳ מכנין בו התנין במחוגת הנצחיות מתארים שהיו הקדמונים בספרי כתוב שנמצא ממה עוד יתבאר ולפ׳׳ז .ו
 עכנאי בתנור אמרו על הזהב ס׳ רש״י שזכר וכמו ,אחד בכרך וזנב ראש כעגול עצמו המשים הנחש עגולת

 להכניס כעגולה ליעשות שדרכו נחש עכנא וז״ל .כעכנא דברים שהקיפוהו שמואל אמר יהודה א״ר עכנאי מאי
 אין שהנצחיות מצד הזה הדמיון ענין המבארים ספריהם יער בשדי מצאנוהו זה ודבר .ע״כ ,פיו אצל זנבו

 מכונים הנצחיות בעלי הנעלמים הדברים היו ובכן .שב סביבותיו ועל הולך סובב זה ובעגול לו תכלית
 מצד הנוסחא חלוף וקרה ,באמת הנכון הוא הזה הנוסח כי אצלי ספק ואין .החבר כמאמר ,בתנין ונרמזים

ל :העצם מאמר גם זה בשם קורין כן כי ,ערב בלשון גוזה״ר מלת שתוף לנ ש נ מ ש ה ה ט ו נ  שהוא .ה
מלאכת שער פתח אל שקרב למי כנודע ,המזלות אזור באמצע לדרום וחציו לצפון חציו היום ססשוה נוסה

שמים
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 ורוצה ,בחלקיו ומושל החייט מסדר ולב .השנה חלקי יסתדרו שבו הנוטה

 אם כי איננו ביניהם והחלוף ,אחד האלהי והענין ,אחת בשלשה שהחכמה לומר
,כסאו על במלך הרוחניים מנהיג כשהוא האלהי הענין ודמה .היוליהם בהתחלפות

אשר
נחמד אוצר

 כשהשמש וחורף וקור הצסונ/ גלגלו כחצי כשהשמש וקין מום
 זאת ומסכה ,המשוה מדרום לשוכני וההיפך ,הדרומי גחציו
 מעס ליודעים כגודע ,והלילות הימים מדת השתנות «גיעו

ר. כצורת  דעים תמים פליאות למתכונן נראה ומזה הכדו
 מלכד נועה אחרת תנועה לשמש כרא האלהית זכהשגחתו

 שאילו / חלקיו ככל הארצי ישוכ לקיים כדי ,היומית התנועה
 על כשוה מתנועע תמיד היה אכל נוטה גלגל לשמש היה לא
ע ולא המשוה קו  ,לדרומו ולא המשוה לצפון לא לעולם יגי

ה הי  וככל מקום ככל הלילה מדת אל שוה היום מדת זה עם ו
 דהיינו השוה קו אל מגיע שהשמש כזמן שהוא וכמו ,זמן

 ,נפסד ■ הארצי ישוכ רוכ היה ■ככר ,כנודע ותשרי ניסן כתקופת
מ מעלות כ״ד אפילו ומזה מזה המשוה מן להדרים הי  יהיה ד׳

 עכשיו הנמצא החום כשיעור הימים כל מתמיד מום להם
 שכך ,כקרוכ מעלות מ׳׳ח כמרחק להדרים תמוז כתקופת

 לצד שלשמש הנטיה נכיון אחר מעלות כ׳׳ד אצלם השמש מרחק
ח מרחכ מן הנזכר צפון  כ׳׳ד כמרהכ הדרים ויהיו ,מעלות מ׳

 ורחוק גדי כראש השמש כשתהא אפילו כצפון המשוה ■מן
 יכולה הארן שתוציא יתכן ולא ,מעלות מ״ח הראש מגקודת
ם, להפלגת חו מר השיעור מזה• יותר ועוד ה  החום התמדת כע

 ופשיטא ,זמן כשום כלל האויר נתקרר ולא הימים כל שם
 שלשים כמרחק לשוכנים ואפילו ,מעלות כ״ד כתוך לשוכנים
 לנרחקים' תמוז תקופה כחום ,תמידי חום להם יהיה מעלות.

תר ; המשוה מן מעלות נ״ג מו  הקור, מצד הישוכ יפסידו מזה ו
ח המשוה מן הנרחקים כי  קור להם יהיה ויותר מעלות מ׳

 ולא ,השיעור מזה לנרחקים ויותר ,ותשרי ניסן כקור מתמיד
 נטיה, שלשמש ומאחר .ופירות מזרע להם אכיכ שום יתכן

 אותו וממזג ולשעתו לצרכו מקום ככל ומתקרר מתחמם האויר
 השתנות כו ימצא שלא העולם ככל מקום ואין ,מקום ככל
 כאמרו המשורר ■נתכוון לזאת ואולי .וחורף קין וחום קור

ד מספרים השמים מ גו׳ אל כ גו׳ אומר יכיע ליום יום ו ,ו

יהודה קול
 ממרכז מרכזו נהיית בעבור נוהה אמה או .שמים

 את הנושא הגלגל נקרא זו בבסינה אשר ,העולם
ב :מרכז יוצא השמש ל  כמו .וכו׳ החיים מסדר ו
 זה דוגמת .וכו׳ שהחכמה :כ״ו סימן בשני שקדם

 ושונות מתחלפות הנמצאות ואס באמרו למעלה כתב
 t י״ז סימן ובשלישי ס״ח סימן בראשון זה ומעין .וכו׳
 חכמתו כי באמרו ב׳ סי׳ השלישית בהקדמה בחמישי גם

 מחכמתו מקצרת איננה הדמיון על וביתוש בפרעוש
 חומריהם מהמת הדברים התחלפו אך ,הגלגלים בסדור
כו׳: ן ודמה ו עני  מנהיג כשהוא האלהי ה

 להמלה נוכל איך בנפשך תתמה חל .וכו׳ הרוחניים
 על המלאכים מגשמיות ג׳ סימן פקדם מה מסתירת

 .הספר בקתימת בחמישי זכרו עוד ויבא ;החבר דעת
 להם שאין רוחניים שהמלאכים משפעיו יורו וכאן

 מרפא אמנם כי ,גשמיים הבלתי כמשפט כלל תנועה
 כ״ז סימן שיאמר במה עצמו הוא יהיה הזה החולי

 אותיות אל הצורך מה pלאמ אותו השואל המלך לתשובת
 בחפץ ההודאה עם זה וזולת וגלגל מלאך אל או הו״י

 מלך הטיבות השיבו והוא ,וכו׳ העולם ובחדוש הבורא
 שאין מה ועזיבת באמת והאמונה האמה זה כוזר
 אביט מאברהם העיון זה היה שמא אך ,אליו צורך

 עמו שידבר קודם והאחדות האלהות לו כשנתבררה
 לבקש ושב הקשותיו הניח עמו שדבר ואחר במחזה

 בהשלמת המשל וענין .ע״כ ,וכו׳ מעמו האלהים רצון
 מהם תנועה מבלי ועבדיו סגולתו ע״י המלך מצות

ס הפרתמיס כי הוא ,וממנו ס ג  בסדור רצונו ישלימו ה
 משמרתם שומרי מיל אנשי אמנם תנועה, בזולת ההנהגה

המה ’
 יהברך השגחהו מודיעים תנועות כרבוי הגלגלים תקון ר׳׳ל

גו׳ דכרים ואין אומר אין ואמר כיאור והוסיף .דעת יחוס ללילה לילה וכן ,כהשתנותם ליום יום וכן ,יצירתו זחכמת  אגל ,ו
 שאין כענין עצמו, גפני נוטה גלגל לו נתן ר״ל ,כהם אהל שם ולשמש ,תועלתם מדת ר׳ל ,קום יצא הארן שככל הפלא הוא זה

 כנודע אחת מדה על עומד המשוה מן נטייתם שאין לכת כוככי כשאר משא״ב ,המשוה מן לעולם משתנה לו אשר הנטיה
 היוח עם ר״ל ,מחמתו נסתר ואין קצותם על ותקופתו מוצאו השמים מקצה כאמרו 'כיאור כיותר המאמר וסיים .בתכונה

 השמש תקופת שהיא אחרת תנועה לו יש עדיין ,שעות כ׳׳ד ככל למערג ממזרח רצוני ,השמים מקצה היא היומית שתנועתו
 מאור נהנים כולם עולם כני כל זה וככגון ,מחמתו נסתר ואין קצותס על ותקופתו וזהו ,לדרום ומזה לצפון זה מקצה הנוטה
ב :ממנו נסתר ואין וחומו השמש ל ר ו סד ם מ חיי  השנה חלקי המסדרת והיא העצמית כתנועתו השמש של הזה כדמיון ר״ל .ה
א ,חי ככעל החיים מסדר הלכ כן ,הישוכ וקיוס הו  :לרופאים כנודע ,ואכר אכר לכל• מזון ונותן הגוף כל פני על הדם שולח ו

ה מ כ ח ה ה ש ש ל ש . ב ת ח הלב: הנוטה וגלגל כתלי ר׳׳ל א ן ו עני ה חי ו ל א . ה ד ח הוא וכך אלהי, לכח מעצור אין כלומר א
אשר הנוטה גלגל ומסככ הירח המניע התלי טל שמשפיע השפע ככמות כשריי עכור וחומר איש כף מלא שהוא הצג על שופע

 עניני המסדרים הראשיים מהכוככיס הם והירח השמש כי להיות ,וגלגלו השמש על הנשפע שהשפע וכמו ,הלקותי קו תחת לו
 .הלכנה צורת והתקין ראה אור ויזרח לשמש קרא שכת כתפלת שנתקן וכמו ,הממרים מקרי ושארי וחום מקור השפל עולם
 מצד רק הזה החילוף כל הנה ,ללג הירח פעולת כין ויותר הירח., לפעולות השמש פעולות כח כין רג הכדל שיש היות ועם

שחומר ואמרו ,היולי הראשון לחומר יון חכמי קראו וככר .הלכ וחומר הירח וחומר השמש חומר ר״ל ,היוליהה דזלוף
ם והחילוףז שאמר וזה .ומלואה הארן חומר זולת וצכאיהם השמימים הגרמיים ה ו ביני נ ד רק אי צ ףSחי מ ם ו ה לי כי ,היו

ה :עליו להשפיע לכל למטיב מעצור אין לקכל החומר שכאפשרות מה וכל ,המשפיע מצד כילות אין מ ד א העני! ו כו׳. היSה  ו
א :כמלחמה כמלך כנפש לב ,כמדינה כמלך כשנה גלגל ,כסאו על כמלך כעולם תלי אמרו ענין לפרש חזר הו ש  מבהיוג כ

ם הניי רו או כמל^ר :אותו מניע גלגל מכלי הלקיתי שהוא המזלות קו החת התנין תנועת שהיא ככמו כלומר .ה פ  .כ
חפץ להפיק משתדלים והם ,כעלמא כדמיזה וחפצו המלך דעת מכירים הם כמלכות ראשונה היושכים מהשרים אליו .שהקרובים

מלכיהם
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 מהם תנועה מבלי אותו המכירים ועבדיו סגולתו אצל מעט ברמז דבריו יעשו אשר

 בפנות להראות צריך הוא כי ,במדינה כמלך הגלגלים מנהיג כשהוא ודמהו .וממנו
 מנהיג כשהוא ודמהו .ותועלותיו ומוראו ממשלתו ממנה חלק כל על שיראה המדינה

 ;אויביו על ולגבר אוהביו להגביר ישתדל ̂ הפכים בין שהוא ,במלחמה כמלך החיים
 גדולת אך ;שבחיים בקטן מהחכמה גדולה בגלגלים החכמה אין ^'כי אחת והחכמה
 מחומר והחיים ,בוראם אם כי יכלם לא ;וקיים זך מחומר שהם בעבור מעלתם

 J וזולתם וחום מקור תמיד עליו הבאים ההפכים בו רושמים ;מתפעל רושם מקבל
 המין להשאיר ובנקבה בזכר להם התחכמה אשר החכמה לולא ,הזמן אותם ומכלה

 / הזה הספר עליו העיר אשר והשקיעה והזריחה הגלגל בסבובי וזה ,האישים בהאבד
מה איברים הראות בין שיש מה אלא והגקבה הזבר יצירת בין הפרש שאין ■ואמר

והסתרם
יועדה קול

 כי :ה&ץ דכרי למצוא גשליסוחס ללכת יתנועעו המה
א ו ך ה י ר ת צ או ר ה  תיים מלך פני באור כי .וכו' ל
 ואנה אנה וסובבים ההולכים והגלגלים ̂ מדינתו לכל

 / ית׳ מלכותו כבוד על מורים ;קום יצא הארץ ובכל
 מפני ובכן ,'וגו אל כבוד מספרים השמים כאמרו
 לממשלתו ומשתעבדים כלו העולם כל הוא -נחת מוראו

הו לתועלותיו: •זמימלים מ ד א ו הו ש ג כ הי ת מנ  א
 וזכר .השפל העולם הנהגת אל בזה כוון .וכו' החיים
 האדם ובפרט ,ממנו העיקרי החלק להיותם החיים

א :נכבד הכי המדבר החי שהוא הו ם בין ש י כ פ  ה
 בין הרובץ בעוה״ז המתפשט האלהי הענין וכן .וכו'

 אותם והקושר המחבר הוא ;הידועים ההפכים משפתי
 ויגבר אלו יגביר ̂ ביניהם ההתאחדות שלום בהטילו

ה ̂ אלו על מ פי,  מתווך שלום להיות בחכמתו שיגזור כ
ם: במורכב ה ה מ מ כ ה ה ת ו ח כו׳. א  זה נתבאר ו
 :בו כיוצא על באו אשר המקומות הוראת עם למעלה

ל ע פ ת  רושם, מקבל הזה שהחמר אמרו אחרי .וכו' מ
 משברי ע״י מתפעל היותו על הזה הרושם ענין ביאר

ם גלי  והוא זה אחר בזה יעברו עליו אשר ההפכי
ם וז״א .ב' סי' בחמישי שיתבאר כמו ,■משאם מי ש  רו

ו ם ב י כ פ ה ם ה אי ב ליו ה ה וכו׳ ע ל כ מ ם ו ת ו  א
מן  היה ההם ההפכים מריבת ידי שעל ר״ל וכו׳. הז
ם, החיים מכלה הזמן  מהם נשאר היה ולא הנזכרי
ה :וכו׳ החכמה לולא ופליט שריד י וז ב ו ב ס ל ב ג ל ג  ה

 המוזכר הנושה בגלגלו בסבוביו השמש גלגל הוא .וכו'
ה.  וההפסד ההויה בספר הפילוסוף וכמאמר למעל

 הדברים הוית הנזכר בגלגלו השמש תנועת ידי שעל
ר :ושוב רצוא ומתמיד הולך והפסדם פ ס ה ה  . הז

ר פ  :עניניו ביאור על כה מתינב הוא אשר יצירה ס
ר מ א אין ו ש ש ר פ מה לבאר בזה כונהו .וכו' ה

שכתוב

נחמד אוצר
 חפן ג״כ המכירים רצונם עושי עבדיהם אל ברמז מלכיהם

אי שאמר וזה , להם המורגל ברמז אדוניהם ב ה מ ע ו ם תנ ה  מ
ו מנ מ הו :ו מ ד א ו הו ש ג כ הי נ ם מ אי אג  תנועה שהיא .הג

 מפא״כ ,לכל מורגשת ותנועהם ,גלגליהם ע״י לכל הנראית
 :לכל מורגשת תנועתו שאין רוחני בדמיון שהיא התנין תנועת
ך א מ ה כ נ די מ  אבל בהיכלו מלכותו כסא על יושב שאינו . ב

 מלו יש כי לכל נראה שיהיה כדי, ,המדינה פנות בכל עובר
הו : בכל מושל מ ד א ו הו ש ג כ הי ם מנ חיי  כשהוא ר״ל .ה

ך : חיים בעלי לב על משפיע א מ ה נ מ ח א מ  גוף כי להיות .ב
 זה ההפכיים ויסודות מזגים מארבעה מורכבת חיים בעלי
 ואז הרבה חבירו על אחד יתגבר שלא ,החי תיקון וזה ,לוה

 ומכניע השווי זה שומר החיים המסדר והלב ,וימות החי יתלש
 ,במלחמה שהוא מלו כדמיון ,לנשפל ומגביה גיוהר למתגבר

 התנועה ואמנם .שונאיו ולהכניע אוהבו להגביר משגיח שהוא
 להיטיב רק תנועה שום שם אין השמימים בגרמיים שהיא
ה אין כי :השפל עולם עניני ולתקן מ כ ח ם ה לי לג כו' בג  .ו

 בעולם להשגחתו בגלגלים יתברו השגחתו בין חילוק אין ר״ל
ת׳ חכמתו כי ,שברמשיס בקטן אפילו השפל  אחד, הכל בהם י

 לקבל שבכחו באשר נכבד יותר הוא זך יותר שחמרו מה אך
תר, ר :והולך שמבאר כמו יו מ חו ך מ  : הגלגלים חומר הוא . ז
ם קיי  כי אמרו כי ,טצמו מצד קיים הוא הגלגלים חומר .ו

כל בת,  מן הרכבתם מצד בא הוא השפל שבעולם ההפסדים סי
 חבורם שיתקיים יתכן שלא הארבעה יסודות דהיינו ,ההפכים

 שהם הגלגלים ואולם .חבירו על אחד יתגבר שלא ארוך זמן
 רצון מצד לא אם מעצמו, ההפסד בהם יבא לא פשוט מחומר
ם אותם: יכלה וברצונו בראם וברצונו הבורא חיי ה  הבעלי ר״ל . ו
ר חיים: מ חו ל מ ב ק ל. רושם מ ע פ ת  מחומר מורכבים החיים מ
ם :רושם אחר רושם קבל ולהתפעל להשתנות העשוי שמי  רו

ס בו כי פ ה  ופעה קר פעם , הפכיים רושמים מקבל הוא .ה
ה :לזה וכדומה יבש ופעם חם ל כ מ ם ו ת מן או  כל כי .הז
 בתקפס שהם עוד שכל וגידיהם האברים ושאר שהלב עוד

 וכשיתרבה ,והטבע הלב תנועת בכח המפסיד ההפך דוחים
 מורכב בכל קשור ההעדר ולפיכך ,התנועה מרוב נחלשים הזמן

 ול.; אתה עפר כי וכמ׳׳ש ,■למקורו חוזר מהיסודות אחד וכל
א :תשוב עפר ל ה לו מ כ ח ה אשר ית׳ הבורא חכמת כלומר _

ד :המין שיפאר כדי ונקבה בזכר חיים בעלי לברוא לאה ב א ה ם ב שי אי ם, מבעלי הפרטים כלומר . ה  עלי צבא אחד לכל חיי
ה :הארן על שמים ימי כל ה' ברצון נשאר המין אבל ,הגבול זה אחר כלים והם הארן בי וז בו ס ל ב ג ל ה הג ח רי הז  ו

ה ע קי ש ה ם 'ישיטת ייו נטה .ו ב׳ מ ד הי , ה׳ הלכה התורה יסודי מהלכות פ׳  מתחברים הד׳ היסודות הגלגל שמכביבות באמרו ו'
 להוית הרבה עוזרים ,והשקיעה הזריחה וכן לחום מקור השנה עתי משנה אשר השמש גלגל שסבוב ספק ואין ,זמתר־בים

שר : ויבש לה וחום קור שהם ,האלו איכות אחר תמיד הנמשך והפסדו המורכב. ר א עי ה הספר עליו ה  ספר בעל ר׳ל .הז
ר ; למעלה כנזכר כמדינה כמלך כשנה גלגל שאמר במה ■יצירה אמ ן ו אי ש ש ר פ כו׳ ה הנזכר מספר ג׳ בפרק הנזכר ענין הוא .ו
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 שהם אלא הזכר כאיברי הנקבה שאיברי ,בניתוח זה בארנו* וכבר .והסתרם

 ואחור, פנים הגלנל חוזר באשם, ונקבה באמש זכר שאמר כמו פנים, אל מהופכים
 ,ואשם אמש שאותיות לומר רוצה ,מננע למטה ברעה ואין מעננ למעלה בטובה אין

 והשקיעה שהזריחה במו ,והאיחור ההקדמה אלא ביניהם ואין ,הן אחת ונגע וענג
שוב. אנחנורצוא ובחוקנו בחוקו, אהד לגלגל  שהם לאיברים) (נ״א ״באיברים ורמז ו
עליזים, ושני לועזים שני שאמר כמו הארבעה, הטבעים מוצאי על מהקרום, למטה

שני J בארו *צ״ל
יהודה קול נחמד אוצר

ס אוי״ר אמ״ש אותיות משלש יוצא מורכב שכל אמר ששם ' פרק יצירה בספר שכתוב מי׳ ונקבה באמש זכר :ג
 פוד ואמר ,ונקבה זכר ומהם בשנה ומום קור ומהם ,א״ש
 שרצונו בזה כוונתו מפרש והחבר .באש״ם ונקבה באמ״ש זכר

 ושניהם הנקבה ליצירת הזכר יצירת בין הפרש שאין לומר
מד א :בראשית בסדר עזרא האבן כמ״ש ,האדם הוא גי ל  א
ה ש מ ה בין שי או ר ם ה ברי ה אי  הבדל שיש מה מלבד ,מ

ה מ  :נסתרים הם ובנקבה ,נראים מאיבריו קצת שבזכר נ
ארו וכבר ה ב ח ז תו רי בני ב אי ה ש ב ק רי הנ ב אי ר כ כ  הז
א ל ם א ה ס ש כי פ הו ם אל מ  ביצים בזכר שיש שכמו ר״ל .פני
 ורק ,הזרע כלי וגם בפנים ביצים בנקבה יש כך ,הזרע וכלי
מון שבזכר מה  יצרו זה חז״ל שהמליצו וכמו .כפנים בנקבה ג

מו :ס״ד:) (כתובות מבפנים יצרה וזו מבמון כ ר ו מ א ר ש כ  ז
ש מ א ה ב ב ק ם ונ ש א  רק בעצמם האותיות אלו הם ר״ל .ב
 מחובר דבר שכל הראשונים בפי שומה' הוא שכבר ודע .נהפוך

 והצורה גשמיותו המעמיד ענין הוא והחומר וצורה, מחומר
ת הם והאשה שהאיש אמרו וכן .הויותו המעמדת היא מדינ  ב

 .החומר בבחינת והאשה הצורה בבחינת שהאיש וצורה, חומר
ע וההעדר ההפסד שכל עוד ואמרו  מצד רק למורכב מגי

 באמ״ש האיש המשיל זה דרך ועל ,הצורה מצד ולא המזמר
 הפך והנקבה והאש, והמים האויר שהם כמו קיים דבר שהוא

ר :כאשם והוא הקיום ל חוז ג ל ג ם ה ר פני חו א  פרק שם .ו
כו׳ בגלגל קבועות אותיות כ״ב ז״ל, ד׳ משנה ד׳  הגלגל וחוזר ו

מן וזהו ,ואחור סנים  מענג למעלה בשובה אין ,לדבר סי
 שרוצה החבר מפרש וע״ז .עכ״ל ,מנגע למשה ברעה ואין

 ואחור פנים וחוזר ושינויים בתמורות קשור שהגלגל לומר
אין :לנגע ענג ומן לאש״ם אמ״ם מן ומתהפך ם ו ה ני  .בי

ן  בקדימה האותיות סדור רק ,לנגע ענג ^כין ,לאשם אמש ני
מו :ואיחור ה כ ח רי הז ה ש ע קי ש ה ל ו ג ל ד לג ח קו א חו  .ב

 סובב אשר לגלגל אחד תמיד הוא והשקיעה הזריחה ענין י״ל
 וכל השמש כי ,ושקיעה זריחה הרגש בו ואין תמיד והולך
 ורק ,אחד ענין על בגלגל ומאירים נצבים לעולם מעלה כוכבי

 עולה אחר כוכב או כשהשמש הוא הזריחה ארן יושבי אדם לבני
קם, על פ ד יורד כשהוא והשקיפה או לא ועכ״ז אופקם, מנג

ם ש א  הנקבה באיברי היצירה הושוה חיך להורוח .ב
 בהיות זולתי ביניהם הפרש ואין ,יחד שויס והזכר
 דוגמת על ,הזכר לאיברי מהופכים הנקבה איברי
 מאמר ע״ז ממלין וראיתי .ואשם אמש אותיות היפוך
 על כי וי״א .מבפנים יצרה וזו מבחוץ יצרו זה חז״ל

 ב״ש דא״ת בית״א שבאלפ״א לפי ,לזכר אמש יוחס כן
 ואשם איש, כמו הוא והרי ביו״ד, המ״ם תתחלף

 בית״א אלפ״א ידי על במ״ם ה״א בחלוף כי ,לאשה
 מכליותיו, רחוק זה וכל .חשה כמו הוא הרי ב״ע, דא״ף

 לזה וצרף ואיחורן. האותיות לקדימת רק כוון לא כי
ר פנים הגלגל חוזר ,ב׳ פ׳ שם הנאמר ביאור אחו  ו
ה אין ב טו  הגירסא היא שכך וכו', מענג למעלה ב

 חלילה הגלגל שחזרת כמו כי דעתו לפי וענינו אצלו,
 הגלגל בהק אחת היא ושקיעה בזריחה ואחור פנים

 אלינו בערך כי ,אנחנו בהקנו מתחלפת היותה עם
 אשר המקומות אורך כפי ושקיעה זרימה לו תיוחס

 נצב דברו לעולם אשר עצמו בבחינת לא ,שמה נשב
 בלתי אחד חופן על תמיד שם הוא זורח בשמים

 באותיות הנרמזים וברעה בסובה יהיה כן מתחלף,
 היות עם בערכנו, הזה ההלוף יבחן כי ונגע, ענג
 אלהיס וירא באמרו הגמור, השוב עצמו בבחינת הכל
 ר' של ובתורתו ,מאד סוב והנה עשה אשר כל את

 הזכר איברי כן גס זה וכעין .מות ניוב והנה מאיר
 הן הן ,ואשם אמש אותיות בהפוך הנרמזים והנקבה

 שם היות עם ,בעצמם והשוים הדומים האיברים
ם ורמז :זכרנו אשר ההפוך בחינה ברי אי  שהם ל

ה ט מ  פ׳ ההוא הספר מאמר לבאר נעתק וכו׳. ל
,עליזים ושני לועזים שני נוסחתו לפי שהוא ה'

שני
ע ושקיעה זריחה ממצא ע  המיד השני והחצי השמש מן מואר המיד הארץ כדור חצי כי ,הארץ חלקי לענין רק הארץ כלל כ
 והשקיעה הזריחה וכן ,המערב קצה ליושבי השקיעה הוא עצמו הרגע באותו המזרח קצה ליושבי ד״מ הזריחה וכשתהיה ,משוך

קנו אבל אחד, והכל שנוי כאן אין הגלגל שבערך אף ולפיכך ,המערביים מן למזרחיים תמיד מקדם ח ו ב נ ח א הוא אנ ב רצו שו  ,ו
רמז :הארץ באורך מקומו לסי אחד כל ם ו ברי אי ם ב ה ה ש ט מ ם מן ל קרו ל ה אי ע צ ם מו עי ב ט ה ה ע ב ר א כו׳ ה  עתם .ו

כו׳ פשוטות עשרה שתים ,ז״ל יצירה מספר ה׳ בפרק אמרו ענין לבאר נפסק  י״ב ,חדשים י״ב ,מזלות י״ב בהם וצר ו
 כמין עשאן ,רגלים ושתי ידים ושתי שנים קורקבנים והס ,עליציס שני ,יועצים שני ,לועזים שני ,עליזים שני ,מנהיגים

כו׳ עשרה שתים שאחריה ובמשנה . ע״כ ,זה לעומת זה ,מלחמה כמי! ערכן ,מריבה  י״ב הן ואלו ,מנהיגים עשר ושנים ו
ם  ז״ל כתב ששי בס׳ ושוב .עכ״ל ,וקבה קורקבן ,והמסס טחול ,ומרה כבד ,כליות שני ,רגלים שתי ,ידים שתי ,מנהיגי

 תפס והחבר .עכ״ל ,אלו אין אלו אין ואס ,אלו כנגד ואלו ,אלו תמורת ואלו ,אלו עם מצטרפין אלו מקצת דבר של כללו
ה :כונתו תמצית להורות רק ,הסדר על לפרשם חשש ולא הדברים ראש ט מ ם ל רו ק ה  הריאה בין המבדיל ממסך למטה .מ
ל : הכרס איברי ובין זהלב אי ע צ ם מו עי ב ט ה ה ע ב ר א  עולם בין חולק שהקרום למעלה וכמ״ש ,יסודות ארבעה שהס .ה

ם ועולם המבע י : הסיי ם שנ עזי ם ,לו שני :לועז מעם יעקב בית מלשון ,לטבעו קצת מנגדים נכרים פניני ם ו  הם . עליזי
ג מגרמיז״א הרר׳א פי׳ כן ,בשחוק והטחול ,ושתיה באכילה האסטומכא ,האדם את שמשמחים והטחול, ,אסטומכא י״ל ,ססמסס

י שנ
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 אלו מ;ץצת ,מלחמה כמין ערכן ,מריבה כמין עשאן ,עליצים ושני יועצים שגי

 > אלו אין אלו אין אם ̂ אלו כנגד ואלו ,אלו) תמורת אלו (כ״א אלו עם מצטרפין
 ״הפרדתי לבאר יקשה ואם ,איננו) (בנ״א מובן"לגמרי והרמז .בזה זה אדוקים וכולם
f הזאת מה^זלחמה הצלתו גורמין והן ,ההפכים אל חיים בעלי מצורת* הלקיו) (נ״א

ך *נ״א ר צו ולולא מ
ל ה קו ד הו ר י צ ד או מ ח נ

 יועצים פני הנזכר, מהרר״א כתג . עליציס ושני יועצים שני ערכן , מריבה כמין עשאן ,עליציס ושני יועצים שני
 שכהוב מה לזה וצרף י השש לארק ודלג .מלסמה כמין

 אלו חמורח אלו ,אלו עם מצכירפין אלו מקצח ,שם
 האיכרים על לרמוז שבא זה על ביאורו והיה .,־כו׳

 הצריכים האיכרים והם וכו׳ מהקרום למעה שהם
 המין ולשמירה ̂ המזון כלי ויהר ככבד ,האיש לשמירה
 ועוד אמרו אצל למעלה שזכרנו כמו ,וזולהם ככליות

 וכו'. סוד ההולק מהקרוס למעה שהם לאיכרים יש כי
 הליחות ארבע על הניכעים מוצא ענין ביארנו ושם

 ע״ש ̂ וכו׳ הדם יההוה שם אשר הכבד מן שמוצאם
 כזה שהרמז לאמר דבריו ומהם .אלה דברינו והכין
 חלקיו לבאר שיקשה היות עם כלל^ כדרך מיבן

 ללועזים המיוחד הרמז לדעת תאמר כאילו הנפרדים;
 הוא המוכן הכולל הרמז אמנם ולזולתם; ולעליזים

 אל כוון שם כי ,ההפכי אל חיים הכעלי צורך מענין
ז העג כמוזכר ;חיים הכעלי ענינו שעיקר התחתון \

 וכו' החיים מנהיג כשהוא ודמהו אמרו אצל !מעלה
 העכעים ארכעת נהרות על הללו החיים ושאיבר׳

 ימשך אופן על הפכיוהם ענין ותקן ;יכוננם ההפכיים
 עד משפמיו; ולכל דכריו לכל המורכב קיום בו

 שסופה פמים לשם מחלוקת תחשב צמה1י שהמריבה
ם. מין והן וז״א להתקיי ר ו גו ת ל צ א וכו׳ ה ל לו  ו

 ענין כיאור אל החכר ירד שלא היות עם והנה .וכו'
 עצמו שהוא אלא עוד ולא ,וחכריהם ולועזיס עליזים

 ;האלה המלקים פרעי לבאר יקשה כי כוש ולא הודה
 לדכריו מה כאופן ליחסם אתנו מקום הנה מ״מ

 מקום האלה וכאיכרים כאמרו; שקדם במה המוזכרים
 כועס וכבד שוחק ועחול יועצות כליות כמו השתתפות

 הכועס הכבד כנגד הלועזים הנה כי ;וכו' ישנה וקיכה
; המתחדשת האדומה כיס עם  הכעס ע״י שהרי בו
 כנוי שהוא ישנה קיבה כנגד והעליזים הלעז; יצא

 וכלל האדם; יעלוז המזון ע״י כי ;כאמור המזון לכלי
ם ההמסס  יועצים והשני ;עליזים שני באמרו הקיכה ע

 לשחוק העחול כנגד והעליצים היועצות; הכליות הס
 כמוזכר מהעכירות השחורה המרה מנקה הוא כי

 ;החוצה המותרות את המוציא הבסן אליו ונצרף ,למעלה
לדוגמת ההוא הנקוי מצד ישישו מעיו בני ישישו ובכן

נקוי

ה .ואם :מאתנו נעלמים אפר מעכעיים אלו נסודות עמוקים ענינים כמוסים מזה יותר עוד ואולי ש ק ת לבאר י רד פ  ה
קיו ל רך ה ם בעלי מצו ם אל חיי כי פ ה ח ההפכים על לדבר יצירה ספר כוונת היא שכך לומר ורצה .כצ׳ל ,ה  הן והן פככע׳

פ ,היים הבעלי קיום  ב׳ באיברים בתשבון וכן ,וכו׳ ועליזים בלועזים הדברים פרעי כלומר ,הדברים פרידת לפרש שקשה אע׳
רך :וכו׳ רגלים וב׳ ידים לי מצו ע ם ב כו׳ חיי  הרמז שז־ ,הם כך דבריו ושיעור .לגמרי מובן והרמז אמרו על מוסב זה .ו
פ ספק בלי מוכן מין והן :הפכים אל היים בעלי מצורך בזה כוונתו תוכן עכ״פ ,הדברים פרטי לפרש שקשה אע׳ ר תו גו ^ צ  ה
©׳ כפי קצוב עת על בהייה שיתקיים חיים בעלי של תיקון הן הן אותו מעוותים שהם שנראים חיים שבבעלי ההפכים ר״ל .ז

רצון

 לילות אף יעצני אשר ה׳ אברך שנאמר ;הכליות שתי הם
 ומשמחו הושט שהור הקורקבן הם עליצים שני .כליותי יסרוני

 ̂ הרעי :הוצאת המשמחו התחתון בטן ר״ל וקבה ,בבליעה
 מרת שהם ,הטבכייס מוצאי על מפרשם והחבר .עכ״ד

 לעומת והם ,ג/תורה מרה ,לבנה מרה ,ירוקה מרה ,אדומה
 חם והוא אויר יסוד בבחינת אדומה המרה . יסודות ארבעה

 לבנה מרה ,ויבש מס •הוא אש יסוד בבחינת ירוקה מרה ,ולח
 יהוד בבחינת שחורה מרה ;ולח קר והוא מים יסוד בבחינה

 ,הנזכרים האיברים נתקנו זה ולעומת .ויבש קר והוא עפר
 אוהבים מהם ויש ,הנזכרות האיכיות מן לאחת נוטה אחד שכל
, את זה שונאים מהם ויש ה  עס אויר יסוד כי שתאמר כמו ז

 , החמימות בבחינת אש ליהוד דומה הוא כי אוהבים אש יסוד
 אוהבים, ומים עפר וכן ,לגמרי הפכיים שהם שונאים ומים ואש
ה וכ״כ .שונאים ורוח עפר סעדי  חמישי, פ׳ בסוף גאון רכינו'
דך, תקח הכלל זה ז״ל,  ורום אש שונאים, ועפר אש בי

ם, בי ה ם, ומים עפר , שונאים ומים אש או הבי  ורוח עפר או
 86ש לומר צריך ולדבריו .עכ״ל ,אוהבים ואש אש , שונאים

ס שונאים ועפר  רחוק מפני היבשות, באיכיות דומים שהם אע׳
 ורוח ואש ,עפר מיס אויר אש היסודות סדר כי ,מקום

אן :אוהבים ומים עפר וכן ,יחד דבקותם מחמת אוהבים ש  ע
מין ה ב ב רי ת׳ ה׳ .וכו׳ מ  מענינים חיים בעלי מין תקן שמו י

ם,  והתי שכנגדו, על לגבר מתעצם שכלאחד בכדי הפכיי
ת בתנועה קיומו וזה ,ושתיה לאכילה זה בעבור מוכרח  תדיני

ם; עמידתו ימי כל חיי ת ב צ ק i מ Sk םין , עם מצטר י ל׳  א
 ,מהנגדים מדברים אותם יצר שהקב״ה שר׳ל לפרש יתכן

 כאינו ,שביניהן ממוצע בדרך להרכיבן ית׳ מחכמתו היסה זה
 שהיא■ הירוקה המרה ממנה והנמשך ,אש מיסוד קצת תאמר

 אדומה מרה שממנו האויר עם הצטרפות קצת לה יש ויבש חם
 והמרס . מתרכבים בקצתם שדומין ומפני ,ולחה חמה שהיא

סוד שהיא לבנה מרה עם בקצת מצטרפת אדומה־ ס מי  מי
 המים וכן ,שבשתיהן הלחות איכות בדמיון ולח קר ואיכיותם

 דמיון מחמת שחורה המרה עם לבנה המרה שהוא העפר עם
ת אלו :יבשותס ר מו אלו אלו ת ד ו ג  מן יש ר׳ל .אלו בנ

 שאינו מהם ויש ,מחבירו לגמרי הפכיי מהם שאחד היסודות
לו אין אם :האיכיות מן באחת רק לגמרי הפכיי לו אין א  ,א
ם'והפכייס שהם אע״ס כלומר  אילו זה כל עם לזה, זה מתנגדי
 היסודות ויתפרדו החיות מוסרות ינותק לגמרי מהם אחד יעדר

מז :מזה זה ר ה בן ו רי מו מ  שזכר הזה הרמז כלומר .לג
 שאין אע״פ ,ספק בלי ס״י כעל נתכוין כך שעל מדבריו מובן

 ,שזכר אופניהם על הדברים מחלקי ודבר דבר כל לפרש לנו
ם, כלל עם השקיף הזאת שלכוונה לכל מבואר עכ״ז הדברי
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 "והקדים ,חיןו^יות שסדר אחר זה כל .זאת הצלתו היתה לא הזאת המלחמה ולולא
ה אחת אמר ,חיים אלהים רוח והוא ,החשוב הדבר וסדר) (נ״א  ,ב חי אלהים ת

ץ זכר ולא .ממים אש ארבע ,מרוח מים שלש ,מרוח רוח שתים ר  שהוא מפני ^
 על ,מימיי גוף וזה אשיי גוף זה אומרים אבל ,ארץ כלם כי ,להויות והחומר הגוף

,הקודש רוח והוא אלהים רוח והקדים .ורוח ומים אש אמות שלש הקדים כן
ממגה

יהודה קול
.וכו׳ מריבה כמין עשאן פאמר ומה .הטמול נקוי

,באיכיותיהם ההם האיברים טבעי האכיוח על הורה
.ידו על איש הנגמרח אעולתו צורך כפי אחד כל

ם מצטרפין אלו מקצת שאמר ובמה  הורה ,'וכו אלו ע
 בראש שהקדים מה דרך על ,והתאמדם הסכמחס על

 מתחלפים בדברים יצירה ספר הוראה על הפסקא
. וכו׳ אחר מצד מתאחדים הם אבל מצד מהרבים

^ בקצת לזה זה ינגדו שהאיברים דבריו וכלל איכיוהיה
 זה וימס ערך ביניהם וימצא בקצתם יצטרפו גם

 אמין בקשר מתאחדים וכלם ̂ זה כנגד וזה זה תמורת
 אלא להם יוצא שלום שאין עד ̂ המורכב כלל לתועלת

 והמחבר הקושר האלהי הענין מצד וזה .מריבה מתוך
ם בין ל לעשות: ומפליא ההפכי ה כ ר ז ח ר א ד ס  ש

ת רו צי ר בעל הניח זה שכל ר״ל .וכו׳ הי פ  יצירה ס
 עשר באמרו ,ממנו הראשון בפרק היצירות שסדר אחר

וכו' החשוב הדבר שסדר ואחר ,׳וכו מה בלי ספירות
/ מרוח רוח שחים חיים אלהים רוח אחת באמרו כו ו
 לאחת ספירות העשר ענין שם ומונה הולך שהוא
ם אחת הנותרות השש הנה זכר ולא .מהן הנמשך ע

נחמד אוצר
א :הנורא רצון ל לו ה ו מ ח ל מ ת ה א  הרסו לומר רוצה .הז

א :שביסודות ה ל ת תו הי ל צ  מתקיים חי בעל היה לא .ה
 מצד רק תנועה ואין בתנועה אם כי החיות חין כי כלל,

 ענין וזה ,ההסך הרגש מצד רק התגברות ואין ,ההתגבחת
 מתקן הקב״ה מדת חכז׳׳ל שאמרו וכמו ,הבורא מחכמת נפלא
ל :עצמה המכה מן רעיה ה כ ר ז ח ת שסדר א רו צי .הי
ואומר , כלל בדרך יצירה ספר פרקי לקשר החבר בא מתה

 בפ״א אמר שכן ,שבכולם החשוב הדבר הקדים הראשון שבפרק
 ברוך חיים אלהים רוח אחת בלימה ספירות עשר ט׳ משנה

ע בו מ כו׳ ו  רוח שתים ,הקודש רוח והו ודבור ורוח קול ו
, מרוח כו' ם שלש ו  רפש ובהו תהו בהן וחצב חקק מרוח מי
. ׳ ז ר , ממים אש ארבע ו ׳ ו כ  החשוב וכל יצירה. ספר עכ״ל ו
א :ההויוח צורות שהם קודם משוב ל ר ו כ ץ ז ר א  שאף . ה
י י :יסודות מארבעה אחד היא נ פ א מ הו ר 8הגון ש מ חו ה  ו

ת חויו ם כי :ההויות לבל החומר היא הארן .ל ץ כל  .אר
ת ההויו  ,החומריים שבהויות העיקר והעפר ,מעפר יסודם כל

מן היה הכל ונאמר ,חשוב עפר ואל אתה עפר כי וכמ״ש
) העפר(קהלת אל שב והכל העפר ל :ג׳ ב ם א רי מ ה או ז

ף י גו שי ף וזה. א י גו מי  והוא החומר הוא הגוף כלומר .מי
 המים מצורת יותר האש צורת שקבל אומרים אנו ,העפר

 מצורת יותר שקבל רצוננו מימיי גוף כשנאמר וכן ,והאויר
ג׳ ,הגוף עיקר הוא העפר ולעולם ,והאש האויר מן המים  ו

ל :הזה לגוף צורה כמו היסודות ם כן ע קדי  ספר בעל ה
ש יצירה ל ת ש מו ש א ם א מי ח ו רו  קודמים שיהיו ובדין .ו

 במעלה קודם דבר כל שצורת כיור ,המעלה קדימת כבחינת
 לא ס״י בעל שזכר האלו היסודות אמנם כי ,הדבר למומר

 אשר השרש על רק ,הכוונה היתה בלבד השפלות היסודות מל
 ,אש גבורה כי הקבלה, בחכמת כנודע ,בספירות למעלה להם

ם, וגדולה ר, ותפארת מי  והיא ארץ, בסוד ומלכות אוי
ם : העליונות צורות המקבלת האחרונה הספירה קדי ה ח ו  רו
ם א אלהי הו ח ו ש רו ד קו  במשנה זכר אמות שלש קודם ר״ל .ה

ל ואמר מס״א ע׳  אלפים רוח אחת ,בלימה ספירות עשר ז׳
ע ברוך חיים בו מ  זהו ודבור ורוח קול העולמים חי של שמו ו
 והוא העולמות כל המחיה הוא הזה שהרוח ור״ל ,הקודש רוח

 שזכר שאחת הרמב״ן ופירש .חיים בעלי אל הנפש במדרגת
 והוא ,אלהים רוח כדכתיב הרוח והוא חכמה ספירת היא

א :בעליה את תחיה והחכמה כדכתיב חיים הנקרא הו ח ו  רו
ש ד קו כו׳ ח נתבאר ושם ג׳ סימן למעלה ענינו נתבאר כבר .ו

ענין

 כמעלה ומדרגהו מקומו על איש איש כלם לטעם אחד ט5מש כי ;למדרגוסיהם הנמצאות יתר ליסודות
 אסילז ,העפר אל שב והכל העפר מן היה הכל ז״ל שדרשו מה זה בדרך שיצדק עד ̂ כאמור זהשיגות

ם כי :המה גלגל ל ץ כ ר  ;היסודות שאר אליו שנצטרפו אלא הארץ עיקרו בארץ המתהוה כל כי .וכו' א
ל ב ם א רי מ ה או ף ז י גו שי ה א ף וז י גו מי ל :במורכב המעורב היסוד רוב כפי .וכו׳ מי ם כן ע די ק  ה

ת שלש מו א :למעלה ענינו זכרנו כבר .א הו ח ו ש רו ד ק  שמצטייהח ד' סי' ■כשני דבר אשר הוא .וכו׳ ה
. ה׳ כבוד הנקראות הרוחניות הצורות הקודש רוח הנקרא הרוחני הדק הגשם סן ט׳  עגיגז ונזכר ו

ז הרומני הדק הגשם מן נבראו לדעתו הם שגם המלאכים טגין התבאר ושם ,ג' סימן למעלה
ובה

 כי I ודרום ,צפון ,מערב !מזרח ,תחת ̂ רום והם
 אמרו אצל בו להתגדר שיבא במה להם הונח מקום
 אותם יבאר ושם ̂ וכו׳ הנכבד השם מסוד מעט ורמז

 שם של חותמו בטבעת הנחתמים הגלגל קצות שני על
י :שיבא וכמו ,וכו׳ יה״ו נ פ א מ הו ף ש ר הגו מ חו ה  ו

ת יו הו  היסודות על לא כי הסמוכים דבריו יורו וכו׳. ל
 ובאר ילך הלוך כי ,הכונה היהה לבדם ההחתוניס

 שיבא^ כמו עליונים דברים על היצירה ספר אמרי
 מפני הארץ זכר לא כי המאמר אצלם יצדק א״כ ואיך

 אבל .וכו׳ ארץ כלם כי להויות והמומר הגוף שהוא
 אמות שלש ואמר אמרו אצל למעלה שזכרנו כמו הכונה

ס ואש מים אויר כי ,׳וכו  אמנם ,נברא לכל יסודות ה
 הללו והשמות יסודותיו נזדככו מדרגתו כפי נמצא לכל

 היסודות לשרשי גם יחסום וכבר לכלם^ משותפים
 והנה .ההיא החכמה לבעלי כנודע האצלות בעולם

 דבריו בהמשיכו הארץ השמטת טעם על הורה זה לפי
ודוגמא דמיון זה להיות ,אצלנו הנמצאים היסודות על
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 ואחריה ,הרוחניות הנפשות מתחברות ובה ;הרוחניים המלאכים נבראים ממנה
 על הפילוסופים הקשת השיגתם לא ,לרקיע מעל אשר המים ואחריו ;המושג האויר

 זמהרי״ת בערבי שקורין הקרה כדור שהוא אומר בו שיאמר ואפשר ,בהם הודו לא כן
ערבי בלשון אותו שקורין הטבעי האש מקום ואחריו ;העבים הגעת תכלית ומקום

אלאתר׳ר
יהודה קול

 כי הכיגה .הרוחניות הנפשות מתחברות ובה
ק תדבקנה• שס ר א ה  י' סימן בחמישי אמרו וכעין ̂ ב

 הנאש תדבק כאשר המנוחה ועולם המלאכות עולם <הוא
 ביאור הוא .המושג ־*!אויר ואחריה :וכו' תנות שו

 בין להבדיל ;מושג ואמר .מרוח רוח שחים לאמרו
ח  הוא גשמי היותו שעם ,הנזכר הקודש לרוח זה דו

 שברא מי יראה קצהו אאס ,דקוחו לעוצם מושג שלחי
 .ג׳ סי׳ למעלה שזכר כמו ,נסחרת זכה עין האל לו

 הבלתי הקודש רוח ובין המוסג הזה האויר בין זלהבדיל
 כמו נתאש שאינו אויר תאר הקודש לרוח ייחס ■מושג

כו׳. המים ואחריו שיבא:  ג' אמרו לביאור הוא ו
ם  רבינו הגאון המציאות אל זה קרב וכבר .מרוח מי

 כן לעשות יכול ודם בשר כביכול באמרו ,■סעדיה
 ימשך זה והגה .מיס ונעשה איו רוח הבל שמתלחלח

 רוח יצא הקודש מרוח כי לממה מלמעלה סדר על
ס יצאו הזה האויר ומן ,מושג אויר אצלו נקרא  מי
ס אלו וכל .חיים ם דברים ה  מן למעלה עליונים דקי

 מים באמרו אח״כ שיזכור מה זה על ויורה ;השמים
 ואילו ,׳וכו ומיס וראש ובהו תהו וחצב חקק מרוח
ה ה  שמהם יאמר איך החמרייס המים על כונתו ס
 שקדם במה נתבאר וכבר הואיל ̂ ובהו תהו וחצב ד־קק

 שאין אמרתי כן על ,הראשון ההיולי על נאמר תהו כי
ס זולתי אלו ם עניני  אחר זה משתלשלים רוחניים דקי
ה. מלמעלה זה ט מ  במים האילוסואיס דעת וזכר ל

 הנמצאים המים על בכתוב המוזכר לרקיע מעל אשר
 שזכר וכמו ,החמרי האויר מן האמצעי בגבול בכח

 האדים יעלו ששם המקום והוא ,'ל א׳ בשני המורה
 כדור ונקרא ,ודומיהם והשלג המטר מהם ויתחדש
 א' הראב״ע דעת וזהו .שבו הקרירות בעבור חקרה

 על עוד ונדבר ,סאורנו החכם נטה ואליו ;בראשית
 רומז במים המקרה באמרו י' סימן בחמישי אודותיו

 האש מקום ואחריו :לרקיע מעל אשר המיס אל
כו׳.  והכונה ממיס•^ אש ארבע שאמר מה ביאור הוא ו

 .וכו' הטבעי האש מקום הוא הנזכרים המיס שאחר
 לא ולמה באמרו מציאותו על יסאק י״ד סימן ובחמישי

 ותתבע ראשונה הארבעה ביסודות בטענותם תסאק
 העליונה האש ששם־ יטענו אשר האש בעולם אותם

 הקריב יצירה סאר באירוש סעדיה רבינו והגאון .וכו'
 באמרו המיס^ p האש התחדש אפשרות השכל אל
 בני בדעת שהרי !המיס מן האש יוצא איך תתמה אל

ם. אש ולהוציא כך לעשות ניתן המועטת אדם מי  מ
 הנקרא זכוכית מאותו טהור זכוכית פלי מביא ;כיצד

/ ברי״ק ע ל  תמוז בירה בשמש ונותנו מיס וממלאו ב
 לכלי סביב אשתיס של ונעורת ,מתגבר חמה של שכחה

ומשים ,בזכוכית אשר המיס מן אש ויוצא ̂ אחכוכית
t)"pD'b

נחמד אוצר
ה :המלאכים מנין ב ת ו רו ב ח ת ת מ שו פ ת הנ ו י נ ח רו  .ה

׳ סימן חמישי במאמר יתבאר  טולם והוא ,ז״ל שם שכחג י
 .ע״כ ,תנוח בו הנסש תדבר, כאשר המנוחה ועולם המלאכות

ה : אי״ה נסרש ושם רי ח א רHה ו ג וי ש מו  למה ביאור זה .ה
 בחוש לנביאים המושג שאויר שר״ל ,מרוח רוח שתים שאמר

 עין האל לו שברא שמי ג׳ הימן למעלה שזכר וכמה ,הראות
 מרוח נאצל הדר, האויר וזה ,דר,ותו עוצם עם אותו יראה זכה

 הרמג״ן פירש לזה וכדומה .הקודש רוח והוא ממש הרוחניי
ריו :מעט באורך שם ח א ם ו מי ר ה ש ל א ע ע מ כו׳ לרקי  .ו
ח, מים שלש פירוש זה רז  המושג הדק זה מרוח ור״ל מ

 כמים גשמיים מים שאינם העליונים המים. נבראו לפעמים
שלנו, הרבה יותר דר,ים הם אבל שלנו  עליונים מיס והס ממים,

 ויהי המים בתוך רקיע יהי במ״ש בראשית במעשה הנזכרים
גו׳: מבדיל א ו ם ל ת ג שי ת ה ש ק ם. ה פי םו לו  הפילוסופים הפי

 האלו המים ענין השיגו לא כי ,הפסוק זה בפירוש נתחבטו
 רקיע הכתוב פשט צפי אשר ;מהרקיע למעלה החלוים הדר,ים
ל הגלגלים ר״ל ,השמים הן בזה הנזכר א בן ע רו ל  הו

ה ם במציאות ר׳ל . בז ר :עליונים מי ש פ א ר ו ס א  בו שי
ד מ א או הו ר ש ה כדו ר ק כו׳ ה  עמנו בני לפילוסופי רמז .ו

 פל ככוונה בפסוק הנזכרים העליונים שהמים לפרש שנדחקו
 המטר יזוקו בטרם תלוים האדים ששם האויר מן האמצעי חלק

 העליון החלק ■כי ,שבאויר קר היותר החלק והוא ,והשלג
 מתחמם לארן הסמוך והחלק ,בו שהדביר, אש מיסוד מתחמם

 שבשלשת הקר הוא האמצעי והחלק ,השמש ניצוצי מהתהפכות
 עניית תכלית שם .ועד הקרה, כדור אצלם. הנר,רא והוא ,חלקיו

ס והה , עליונים מים אצלם נרןרא והוא ,העבים  ולא בכח מי
 ויאמרו ,בפועל מיס יתהוו האדים לשס וכשיגיעו ,בפועל

 חלק על בו הכוונה בסורה הנזכר שהרקיע זה דעתם לפי
 מים שהם העל.יוניס מים בין מבדיל שהוא האויר מן התחתון

,ממש גשמיים מיס שהם התחתונים מים ובין ,בכח  וכבר .
 בפירוש הראב״ע דעת וזאת ל׳ פרק שני בחלק המורה זה זכר

אחריו :התורה ם ו קו ש מ א עי ה ב ט  if( יסוד הוא .ה
ת גלגל בר,ערירות הדבוק הראשונים אצל המוסכם צזד רח,  הי

ם, אש ארבע אמרו וזה הפילוסופים, מי ם מ ע״ א ה הז ש א ה  כי
תי הוא שתחתיו, והמיס האויר בערך דק היותר שהוא  היו

ס  לפרש יסכן לא אמנם .ממנו שלמעלה והאויר המים בערך ג
 אש שמ״ש ולומר יצירה ספר בעל דעת לפרש החבר שרצה
 בס״י שהרי ,הפילוסופים שאמרו אש יסוד על נתכוון ממים

 ושרפים ואופנים הכבוד כסא בה וחצב חקק ממים אש כתב
 באופן אש ביסוד ממאן החבר שהרי ועוד ,הקודש וחיות
 הנכון אבל .י״ד סי׳ בוגגישי שיבא כמו הפילוסופים הנחת

 של אש על היא הכוונה ועיקר ,לדוגמא רק זה הזכיר שלא
 כשמים הנמצאות שכל המקובלים -לשיטת לו וירד ,מעלה
 מחלקי והלק חלק בכל דוגמתן שיש מתחת הארן ועל ממעל

 (דןז יצירה ספר בפירוש הראב״ד זה וכמ׳׳ש ,אויר מים אש
 ובהו תהו היתה והארץ וזש״ה ,בזה׳׳ל זה על וסיים ,י״ג־)
ל ,(חסד) המים פני על מרחפת (בינה) אלהים ורוח  .עכ׳
 וחצב חר,ק ממים אש ארבע ,ז׳׳ל נ׳׳ח־) (דף שם כתב עוד
..%• עם הבריות כל ,מטה של ובאש מעלה של באש ר״ל ,בה

ביד ס.
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ם, פני על מרחפת אלהים ורוח על אומרים כאשר אלאתו״ר,  במים שדצונו המי

בהו, תהו אבל איכות בלי הראשון החומד האלה  האלהים בחפץ שסתאוןז עד ו
 ביותר, נכון דמיון במים הטבעי ההומר ודמות ,אלהים ברוה אותו וכנה אותו, הסובב

שהם מפני ,חלקיו בכל הטבע פעולות ישתוו לא המיט מן עבה יותר שהוא מה כי
חזקים

יהודה קול
 y ומבעיר הכלי מן היוצאוח בניצוצות יוצאת איסק״א

 לומר ההכרח יביאנו כי לב לשום ראוי ואולם .ע״כ
 על אלא ,הדברים נאמרו וביאורו שטתו פי על שלא
 הוא כי ,הקרה כדור אצל /זוכרו שקדם האומר דעת

.האש מקום יהיה הנזכרים שאחר׳״׳אמים יאמר אשר זה
 שהרי ,כן לומר א״א יצירה האר בעל ששת לפי אך

 וחצב חקק ממים אש לאמר כחוב עצמו ההוא בארק
 הקודש'ומלאכי והיות ושראים ואואנים הכבוד כפא בה

 עליונה אש היותה מוכיחים והדברים .וכו' השרת
 כל ועל .האלה העניניס כל ליצירת ראויה וזכה דקה
 על הביאור השמיש מה מאני התאיסה השיגהו אניס

 דעת על והמשיכו היצירה •לסאר המסכמת ששתו אי
 איככה כי ,אניס בשום בזה לו משכים הבלתי האומר

 כסא בה וחצב מקק ממים אש ארבע לארש יוכל
/ הקודש וחיות ושראים ואואנים הכבוד פ  האם על ו

ר ;הלזו הטבעית ש א ם כ רי מ ל או ח ע רו ם ו הי ל  א
 שהוא לרקיע מעל אשר במים שאמר למה מוזר .וכו׳

 הנזכרים המים על דבריהם ערך וערך וכו' הקרה כדור
 בר שרצה המים פני על מרהאת אלהים ורוח באסוק
 אל דבריו הצפת להקדים זה ואמר ,הראשון החמר

/ ממש מתהו עשה יצירה מפאר להזכיר כוון אשר כו ו
 לתה שכוון ואא&ר .אליו מתיחסים הללו הדברים בי

ס ע ם למים קראו מה מאני ס ̂ מיס בשם הכהיים הה
ת זה היה כי מ  שהוא הראשון לחמר ככה קריאתם חנ

,הצורות כל קבלח אל הסללת וההכנה הכח נושא
 מלאך ונמצא ,יזכיר אשר אל זו הצעה תועיל זה ועם
 למעלה כותרות לו להיות שלימיוח שתי עושה אחד

י :ולמטה ל ת ב כו  ונעדר משולל ערמו מצד להיותו .אי
. סימן בחמישי שיתבאר כמו והמקרים הצורות כל ב׳

 מצד הראשון לממר מתיחסים שניהם ובהו תהו אבל
 צדינו אונקלוס שחררם וכמו ,בו אשר וההכנה ההעדר
ה שאירש כהרמב״ן לא ,וריקניא  ובהו החמר על ת

 באמרו ב׳ סימן בחמיסי דבריו יורו וכן .הצורה על
ר כי אנשים קצת חשבו וכבר מי ם ה רי כ  בחמלת מז

כו', הזאת להיולי כנוי בראשית מעשה  אמרו עד ו
:ע"כ ,ובהו ותהו בחשך והחבור הצורה בהעדר וכנה
ד ך ע י א ת ה  קבלת אל והכנה איכות שקבל .וכו׳ ש

ב הצורות: ב ו ס . ה ו ת ו  פני על מרחאת כאמרו א
ה :המים כנ ו ו ת ת או ו ד ם ב הי ל  הוא רומו כי .א
ת ;כרצונו דבי בכל האועל חאצו מו ד ר ו מ ח  ה

י ע ב ט ם ה י מ  אשר הזה הדמיון אל שעם vנה .וכו׳ ב
 דמיון זה שהיה ואמר ̂ למיס הטבעי החמר בו דמו
א :וה^ך שמבאר כמו ביותר נכון ו ל תו ש ת י לו ו ע פ

נחמד אוצר
 ואץ .עצמותו ולא העליון הכשא דמות הוא אמנם ,סככוד

 וז׳ש .הראביד של !את לדעת נשקשה הממכר שכוונת ספק
: אומרים כאשר ׳ ו כ ר ו ש א ם כ רי מ . או ׳ ו כ  על מוסב אינו ו
 לשני על אכל ,!ה לשני ש!כר העכעי כאש השילושושים דעה
 ,המקוכלים דעת אמתת ע״ס פכנויה יצירה ספר ככונת סניו
 פני על מרחפת אלהיס ורוח הכתוכ שאמר שמה אומרים והם

ס לומר רוצה אינו המים,  כפי כפועל מים שהם התחחונים המי
 תהו היתה והארן אומר הכתוכ שהרי , הכתוכ מפשע הנראה

נו :עדיין מנין ומ^ס ,וכהו צו ר ם ש מי ה ב ל א  הכונה . ה
 חומר והוא ,השי׳ת אותו שכרא הראשון החומר האלו כמיס
 הנקרא והוא ,צורה משום נעדר והוא הצורות כל לקכל מוכן
לי ;היולי חומר ת ב כו  שום כו היה לא ה!ה החומר ר״ל .אי
 נוכל הזה, הגשה איך שנאמר כמו ,כו אוחו לתאר שנוכל ענין

ר, או לח או יכש או חס להשיכ  או לכן שהוא נאמר וכן ק
 או משולש שהוא כו שנאמר אפשר וכן ,, המראות מן !ה זולת

 להאמר נתנו לא האיכיות אלו וכל ,מהחמ!:"ז זה וזולת מרוכע
 וכהו, ותהו כמות-כלכד היותו על חיש־ ונקרי הראשון, בחימר

ד !איכייר, שום כלי חשוך ר׳ל ך ע אי ת ה ץ ש פ ח ם כ הי אל  .ה
 רמז ,והארן שאמר וזה .אלהים כהשן האיכות שקיכל כלומר

 נצעייר אלהיס וכחפן צורה כלי חומר ש־יו המציאות לכלל
ב : חפן אשר כל ממנו ב סו תו ה  והמקיים השוכל כלומר .או
ה :עולם של מקומו שהקכ״ה חכז״ל מאמר וכענין ,■אותו נ כ  ו

תו ת : אלהים כרוח ,החסן אוחו ר׳ל .או מו ד ר ו ס חו  ה
עי ב ט ם ה סי עי חומר מדמה שהכחוכ הדמיון ר״ל .ג  העג

ן :נמצאות בשאר ולא במים ההיולי חומר הוא8 בו . נ ר ת ו  בי
 היותר אחר יסוד איזה אל אותו מלדמות יותר נכון כלומר

 ,הנשמייס מכל עב יותר שיהיה הוא הזה המומר ציור כי ,«כ
א :צורה בלתי חומר שהוא מאחר ו ל תו ש ת י לו עו ע פ ב ט  ה
ל ב קיו ב ל  חלקיו ככל מתפשט אינו הטבע פעולת - כלומר .ח
 ,תחתיה והאש מים מלאה גדולה יורה כזה הדמיון .במים כמו
 יתכן ולא ,כאחד מתחממים המים כמות כל האש כחום הנה

 טרם שכצדדיס המים או היורה כתחתיוח אשר המים שיחומו
ם, כלל שיחומו מי  הנסיון התחתון, לחלק קרוב גשגסהאש ה
 קרים נשארים השוליים דהיינו התחתון החלק שאדרכה מראה

 לאש הסמוך שבמים החום כי ,לצדדיו או מרתחח שהיורה אן־
 יתחמם טרם חם מהם אחד חלק ואין ,כולם להמים מתפשט

 הן המים כל אל מהפשט כמיס דבר יושם אם וכן .כולו
 מן עכ יותר שהוא בדבר יושג לא זה וכל .בטעם הן גצכע
 הטבע לחכמי היום נתבאר זה ומלבד .הארץ כמו המים

 הגופים במהות עיונם העמיקו הרחיבו אשר -!אחרונים
ם, שמיי  בעצמיהם משתויס חלקים עב גוך בשום שאין הג
 המורכבים מכל יוציאו החימיא״ה וחכמי , המים רק זגתמונתם

 ,מתחלפים מינים כמה הארן מעפר ואך והמהכות הדומם ומן
 ,משחלפים מינים לזה וכדומה חי כסף ,גפר-רנ ,מלח דהיינו

א ׳.!מים מן ואך  אס ואף ,לבד מים רק דבר שום להוציא א׳
חוזרים הם ,וברד וכפור לשלג או ולענן לחדי־ם המים ישתנה

אח'ז

ע ב ט עביו לסבת ,ממנו חלק כל אצל בקרבו ומפלש ובוקע פולח היה לא בו הפועל האלהי הטבע כי וכו׳. ה
ע מונ ה
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 כי כוללת אינה המלאכה כי ,למלאכות אם כי דאוי הארצי הגוף אין כי ,חזקים

 הוח ואין ,הדבר חלקי כל כולל הוא והטבע ,הלקיו כל ולא החומר שטחי אם
 הוא אבל טבעי הוה יקרא לא כן אינו ואם ,נגר זב המים בתכונת כבר שחיה אלא

 המים בתוכן בעודנו אלא בו פועל הטבע ואין ,מקרי או מתרכב או מלאכותי
 שהוצרך מה יתקשה) לתקנו ואפשר ,הקשה (נ״א ״תקשה כן ואחר ,בחפצו יציירהו

 ,ישנו אינו אשר את ועשה ;ממש מתהו עשה לזה הדומה על ואמר .להתקשות
תדע וחצב חקק מרוח מים אמר ועוד .נתפש שאינו מאויר גדולים עמודים וחצב

ובהו
יהודה קול

ה: המודל ה כי מז כ א ל מ ה ה נ נ י ת א ל ל ו ^. כ כ  ו
 לו ואין בלכד בשנוסיוהו והאר המונה לו להקנות רק

 ולהכינו ̂ בפנימיותו העצמית צורתו בשנוי כלל עסק
 זה יעשה כאשר הרכבתו על שההול צורה קבלת אל

אין :בקרבו השוכן הכובע א הוד. ו ל ה א הי ר ש ב  כ
 טבעית הויה מאומה להתהוות אפשר שאי ר״ל ..כו'
 ויסלתלח שיהחלמל ר״ל ,תתלה ויהרכך כשיהמרה רק

 הפעולה כת ברזלקיו לעבור יוכל למען הנגרים כמים
 :צורתו קבול אל להכינו פניו על המרחפת הטבעית

ב או כ ר ת ם מים כלישח .מ רי. או :קמה ע ק  מ
 ,בו אין שלימות וכל להתחדש לו קרה הוא שמקרה
 איננו הטבע אמנם .במקרה הנופלים הדברים כמשפט

 ,הנזכרת התכונה על בהיותו זולתי בו בכיוצא פועל
 פעולת תמה כאשר ואח״כ ונגר; זב המיס בתכונת ר״ל

 ;ממנו להתקשות שהוצרך מה יתקשה בחלקיו הטבע
 .בשני ונקרשו ראשון ביום היו לחים ז״ל אמרם וכעין

 השמים שער בספר ככה על לטיף החכם דבר ויהי
 ענין אל זולתי העיר וכבר ,לאמר ז׳) פ׳ ב׳ (שער
 ; היסודות בשאר ולא במים נמשל הכללי החמר היות
 והקושי; הרוך בין אמצעיים שהמיס לפי לזה הסבה ונתן

 כשיתחזק ולפעמים ונגריס מתפרדים בטבעם הס כי
ם ה  לפיכך ומתקשים; ונקפאים מתלכדים הקור ג

 עד מנהיגו כוונה בהם בנמשל הטבע שיפעל יצוייר
 הנאות טבעם על הגשמיים המצואים ממנו שיתהוו

 מצד ולא הקושי מצד לא מונע בלי ואחד אחד לכל
ר :ע״כ ;הרוך מ א ל ו ה ע מ דו ה ה ה לז ש הו ע ת  מ

 התורה בפירוש הרמב״ן שכתב מה לפי .וכו׳ ממש
 מן כי ,ממש מתהו עשה אצלו יתבאר שני; פסוק על

 .הצורה ע״י ממש בו שיש דבר יחהוה הראשון החמר
 ;שונות במלות זה ענק כפל הוא ;ישנו אינו ועשה

ו הזה לר.מר קורא הוא כי נ  הכתוב שאמר ממה ;אי
 אחר התהו כי שם וכאמרו ;לו נחשבו ותהו מאפס
 עשה באמרו שכוון עוד ואפשר .דבר ואינט האפס
 ענינה שיתבאר ;הכוללת הגשמיות לצורת ;ממש מחהו

 תחלה הראשון החמר המלבשת היא ;ב׳ סי' בחמישי
 את ועשה ואמר . סינא ן' לדעת ממש בו ונותנת

 .יסודות מהד׳ הפרטיות הצורות על ;ישנו אינו אשר
ב ואמר צ ח ם ו די מו ם ע לי דו המורכבות ההויות על .ג

נהמד אוצר
ם והנרד, השלג כשימסו או המטר בהיות אס״ז  אק כ• :נמי
ף רצי הגו א אוי ה ת אם כי ר כו א ל מ  לא עבה בגוך ר״ל .ל
ע; פעולות יתכן ב ט  זס אחר זה נגררים חלקיו אין כי ה

 ד״מ ,ממנו אחד חלק יהיה אם כי ,אחת בפעולה להשתוות
 על בור בארץ יוחפר אם וכן ,לכולו החמימות יתפשט לא חם

 התמונה זאת מקבל בלבדו הזה החלק ,שתהיה תמונה איזה
 ס להפריד שא׳א במים זה יתכן שלא מה ,החלק זה בשטח

 נגרים חלקיו כי ,וכלים במחיצות הכרח ע״י רק תמונה שום
 מלאכס ע״י הס עבה בגוף שהם הפעולות כל א״כ ,לזה זה

ה כי :ענין שוס בה לחצוב כ א ל מ ה ה נ ת אי ל ל ם כי כו  א
חי ט ר ש מ חו  משפשט אינו במלאכה שנעשה מה ר׳ל . ה
 כננז ,והאש המים ידי על לא אס בשטחו רק עבר אל מעבר

 הלבינס צורת על ומעמידו שורפו והאש מטיט לבנים שעושין
י הבשר כשמתרנך וכן ;בה פעלו והאש המיס  צ3וק בישול ע׳

 ;ההוא הפעל מעמידים והאש המים לעבר; מעבר המלאכה
ע ב ט ה א ו ל הו ל ו בל בו קי ל א טבע שע״י מה ר״ל .ח  ס

אין :חלקיו בכל עובר ה ו  עליו שיאמר יתכן לא ר״ל .הו
א :כזאת ההויה קבלו חלקיו וכל שנתהוה ל ה 'א הי  בבר ש

ת נ כו ת ם ב מי  ההויס בו חלה טרם היה הפחות שלכל ר״ל .ה
ם :ונגריס זבים שהם המיס מתכונת מקשה יותר לא הזאת א  ו
נו א :הזאה מתכונה קשה יותר יהיה אם ר״ל .בן אי  ל

קרא ה י עי הו ב  עשיס רק טבעית הויה בו יתכן לא .ט
ב או :במלאכה כ ר ת  מצד יסודות ארבעה הרכבת בענין . מ

 הראשונים סברו כאשר ,העליון הגלגל תנועת ע״י התערובות
ם וזכרו  כמו .מקרי או :התורה יסודי מהל׳ בפ׳ג הרמב׳

 במאמר עוד ויתבאר ;במקרה חיים והבעלי הצמחים השתנות
א :חמישי ל ו א דנ עו כן ב תו ם ב מי  בתכונת היותו ר״ל .ה
הו :הנזכר כענין המים ר ציי צו י חפ  נמייר ׳.-^בע כלחמ .ב
ב :אלהים בחפן דרכו לפי אותו ח״ א ה ו ש ק ת ה י ך מ ר צ הו  ש

ת. שו ק ת ד.  מן אחד מכל בו יש גשמי הוה בכל כי ר״ל ל
 הלחות* קצת.מן בו שישאר מבלי כולו מתקשה ואינו היסודות

ר מ א ל ו ה ע מ דו ה ה  הטבע לפעולת קרא יצירה ספר בעל .לז
ה : תהו בשם אותו וכנה ההיולי חומר מן הזאת ש חו ע ת  מ
ש מ שד. מ ת וע ר א ש פו א שנו אי נו עד וכו׳ י אי ש ש פ ת  .נ
 והכל ;עשה במקום יצר נאמר ששם רק ;ד׳ משנה בפ״ב
ח :ממש גשמיות היולי מחומר שעשה בזה והרצון ;אחד ש ע  ו
ת ר א ש נו א שנו אי ב :התהו מזה ברא המציאות כל .י צ ח  ו

ם די מו ם ע לי דו ר ג אוי ו מ נ אי ש ש פ ת  שברא לפרש יתכן . נ
 גחסש; שאינו מאויר ,המציאות לכל עמודים שהם אמ״ש יסודות

 אש צורת ממנו לחלק הבורא הלביש הזה ההיולי החומר ר״ל
ל יסוד והוא האויר צורת השני ולחלק ,אש יסוד וגתהוה י ^;

ולחלק
ח חכליח שהם מהם  אז .פקדם מה בכל הטבע סנ
ח ארבעת אל גדולים עמודים באמרו שכוון ח סו  אי<ן שפשה הניח חמלה כי ;ראשון של פרסו והוא ;עצמם הי
ר זה וכל .אלה המה מה ביאר ואח״ב ,ישנו אוי ו מ נ אי ש ש פ ת שהוא למטלה המוזכר אלהיס רוח והוא ;נ



Li6הכוזרירביעי מאמר
 יצק מעזיבה, כמין הבק ,חומה הציבןכמין ,ערוגה כמין עשאן וטיט, ורפש ובהו
 כלו. העולם את שמקיף ירוק קו זה תהו עוד, ואמר עפר. ונעשו עליהם מים

בהו ' , ,
יהודה קול

 כן וקרא ,כאמור הצורות לקבל התמר החאייך סכת
 מרות רוח קרא כי הערתנו קדמה וכבר .דקותו לעוצם

 רות הנקרא הקודש רוח ובין בינו להבדיל מושג, אויר
 בלתי אויר נקרא אלהיס רוח יהיה והנה .אלהיס

 U ולכי .נתפש שאינו אויר לשון עצמו והוא ,מושג
'למעלה המוזכר הקודש רוח מכח נהיה שהכל יאמר
ד עו ר ו מ ם א ח מי רו ק מ ק ב ח צ ח הו ו ר ת ב ו

ט'  הזי הלשון יניח ולא חלינו ויפרשהו יהן מי . ו
דברה/ אשר הדבר הוא . הצורה נעדר כחמר לפנינו

 עיקר יצירה בספר להשיג בנפשו החבר דמה לא כי
 והרמז למעלה כאמרו ,חלקיו בהפרדה ובפרט ,מכוונו

 וכבר .וכו' הפרדתו לבאר יקשה ומס לגמרי מובן
 אסור והפירוש עמוק.־מאד והסוד לאמר דברו קדם
 ביום הסתומים האלה לדברים נעשה מה ועמה .וכו׳

 הביאורים מן אחד עליהם לקבל רק ,בם שידובר
המפורסמים, ס״י בפירושי לפנינו המונחים המהחלפיס

 שתהא מה מהם מחד בשום ראיתי שלא היות עם
 על בעיני הנראה ואולם .הימנו נוחה חכמים רוח

 ממש מההו עשה איך ביאורו שקדם למה כי ככה,
 רות שהוא מושג הבלתי האויר מכח איך להורות וכו'

 לא .ועדיין ,היצירה סדר כל נמשך כאמור האלהיס
שקדם, כמו תהו הנקרא עצמו ההיולי נברא איך ביאר

 שזכר מרוח מיס מכח זה היה כי להודיענו עכשו בא
 לרקיע מעל אשר הרוחניים המיס שהם ,למעלה
 חקק ובהם ,שמה כמבואר המושג האויר מן ונמשכו

 המיס שמכה ר״ל וכו'-, ומיס ורפש ובהו תהו ומצב
 בזה ונמשך הראשון, החמר ונהצב נחקק העליונים

 להתאייט רמז וטיט רפש עשאו כי מדרגה, אחר מדרגה
 וכאמרו ,הנגרים המים כעין ההכתו ע״י אלהים בחפץ
 המיס בתכונת כבר שהיה אלא הווה שאין שקדם במה

 הגשמיות צורת לקבל הכנתו על ולהורות ,וכו' נגר זב
 כמין סכק חומה ;כמין הציבן ערוגה כמין אמר,עשאן

 רמז ,עפר ונעשו עליהם מיס יצק ובאמרו מעזיבה.
,הנזכרות ההכנות אמר הגשמיות צורת עליהם להשפעתו

 ערוגה כי ,הקצוות שש על הזה במשל נכון והרמז
,הרוחות ארבע על והחומה ,התחתון הצד כנגד

 לבנין כלל שם הוא כי העליון, הצד על והמעזיבה
ב. בשרש רד״ק שכתב וכמו התקרה, שעל  וכתב עז

 נבראו פיו מרוח כלומר ,מרוח מיס סעדיה רבינו
ס,  שמהלמלח כן לעשות יכול ודם בשר כביכול המי

והוציא נפח הקב״ה כך ,מים ונעשו פיו רוח הבל שס
 ומאותן ,ומספר חקר אין עד הרוח מלחלוח מים

 נמען ירק, זורעי כדרך לערוגות ההוא החמר חלוק בערוגה עוד כלל ושמא .ע״כ ,ובהו תהו חצב המים
 לארבע שכוון עוד ואפשר ב*. סימן בחמישי שנזכור וכמו ממנו, מתחלפים בחלקים מתחלפות צורות לקבל י״ץ

 ובאמרו המחצבים, צורת אל להכנתו כוון וטיט רפש באמרו כי ,התחתון החמר מן המתהוים הנמצאים מדרגות
 לקבל הכנתו אל רמז חומה ובאמרו ,בערוגותיהם ויפרחו יציצו אשר הצמהים צורת אל להכנתו כוון גיהגה

ס, בעצי צורח מ ח האדם צורר. מדרגת אל כוון מעזיבה ובאמרו ,לחומה אותם דמה הדרנתס לחוזק כי ה
העליונה

נחמד אוצר
ס יסוד והוא המים צורה שאחריו ולחלק  הרמב״ם וכמ״ש .מי
 העמידו אשר האלו שהנורוס ואמר . ההורה יסודי מהל׳ גפ״ג

 אלהים רוח ר״ל ,נהשש שאינו מאויר היו האלו נישמיייה
ד :האיכוה החומר קבל אלהיס שברוח ;מעלה שזכר עו ר ו מ  א
ם ח מי רו ק מ ק צב ח ח כו׳ ו , יוצאין שמביניהן עד .ו ס  מי

א, יצירה בשפר ם יצק החבר שכהב במקום ורק פ״  עליהם מי
 שלג יצק הוא יצירה בספר שלפנינו בנוסהא -עפר, ונעשו

 .ע״כ ,ארן הוא יאמר לשלג כי שנאמר ,עפר ונעשו עציהם
 ר״א בדברי הענין זה שפירש כ׳ מחלק כ׳ו פרק במורה ועיין

 .ג״כ החבר הן.דברי והן ,הראשון חומר ר׳ל כשלג הגדול
 ענין הימב לבאר וכו׳ מרוח מיש אמר ועוד במ״ש ;׳רצונו

ס בשם שמכונה הראשון הומר3  כא לא כי אמרנו וכבר , מי
 המכוון המציס להוציא רק הסדר על יצירה ספר לפרש החבר

ק. ביאור שצריך ?־מקום מו  ובהו שקהו החבר שדעה ונראה ע
שון, לחומר כנויים ;זניהס  שסהו המפרשים כמ״ש ולא הרא

 כדעח החבר שדעת נראה אך לצורה. ובהו לחומר כגוי
 חמרים שני שהיו והוא למעלה, שזכרנו מח״ב בפכ״ז המורה

הב' בשמים, שיש מה לכל הא׳ לאשוניס, ק, שיש מה לכל ו א  ב
 לחומר כנוי חהו ויהיה ,בפרקיו הגדול ר״א דעת והוא

 חקק יאמר ולזאת י. בהפך או העליון לחומר ובהו התחתון
 חומר כנגד ומצב השמימיי, חומר כנגד חקק ובהו, תהו •יחצב

ש :סארצי רכ ט ו טי  החמרים, אלו לשני שרמז ר״ל בזה גם .ו
ה ח  וז״ל .ענין לכל המשתנים ועיט לרפש הראשון חומר וז

 חקק ,להחקק נוחים לחים והטיט הרפש בהיות והנה לויאכ׳ד
אן :הנמצאות כל בהם ידשו ־;רו(: ש ן ע מי ה כ ג רו  ר״ל .ע

 הגינה ערוגות כמו למיניהם, הצורות לקבל נתיבות במס
בן :אחר זרע מוציאה r׳ ■ תב: ן הצי מי ה כ מ  כלומר .חו

ם, ימות כל ימוטו בל חזקים למיניהן יצאו הנמ-אות ■,צ ל  עו
כן בצורה: חומה כמו ן סכ מי ה. כ ב י ז ע  שהיא נראה כן מ

 סבבן ,ולא ,יצירה להפר בפיימשיהם והרמב׳ן הראב״ד גירשת
י נ ,“ג . מלשון והוא ת כן ס  שברוח שר״ל הכונה לפרש ויש ^

 היא ׳מצדה והצורה ההיולני, בחומריהם הצורות קשר אלהיס
 אמרו וכבר .המעזיבה כמו החומר על ומגינה וקיימת חזקה

ע אינו למורכב המגיע שההעדר הטבעיים  מצד לעולם מגי
רה,  צורה לקבל תמיד חושק להיותו החומר מצד רק אך הצו

ק :פעליו הצורה פושט וע״כ וזדשה צ ם י ם מי ה לי שו ע ע  ונ
 חומר שהוא שבתהו שר״ל החבר, שיטה לפי לפרש יתכן .עפר

 רוח דהיינו ,הרוח צורח קבל הוא מים בשם המכונה מראשון
ס, ר, נעשה ומזה אלהי פ ת, כל ר״ל ע שמורה המציאו  וכמו.

, הוא יאמר לשלג כי נוסחאות בקצת שהביאו הפשוק רן  א
א לדעה נאות והוא  מאיזה הארן ,וז׳ל בפרקיו שאמר הגדול ר׳

 כי .שנאמר ,וזרק ,לקח כבוד כסא שתחת משלג נבראת צגקו־כ
 וכמ״ש ,הראשון התומר ר״ל וסשלג .ארן הוא יאמר ב'שלג

ה: כשם למעלה ר מו ר ה מ א ד ו הו עו ה ח ק קו ז רו . י ׳ ו כ ו
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מעט ורמז .מים יוצאין שמביניהם ,בתהום המשוקעות מפדלמות אבנים אלו בהו

מסוד
יהודה קול

 כענין ,והחכליח השלמוח והיא הלל̂ו שבצורוח העליונה
 ויהיה שגו. והעליון הכנין כל גמר שהיא המעזיכה

 אשר הדברים השלמח על וכו׳ מים יצק אמרו ביאור
ר :יסודם בעפר מ א ד ו הו עו ה ת ק קו ז רו  וכו'. י

 אשר דברים שני על זה יפורש ביאורנו שנות לסי
 בין ממוצע היותו האתד הראשון. בהיולי יובחנו

 בין במציאותו ממוצע שהוא ר״ל וההעדר, המציאות
 בהקדמת הראב״ד שזכר כמו שבפעל, מה ובין שבכה מה

 .ב׳ סימן בחמישי אזכרנו וזכור יצירה לספר ביאורו
 שווי מצד בכח הצורות כל כולל היותו הוא והשני

 מלות שתי באו שניהם וכנגד .קבלתם מול אל כנתו5
 אמרו על ב' סימן בחמישי שנזכור וכמו ,ובהו בו5.

 עיין וכו/ והסדר) (נ״א והחבור הצורה בהעדר רכנה
 העולם את המקיף הירוק לקו הראשון ודמה .שמה
 לשני השמים את המחלק האופק קו לדעתי והוא ,כלו

ק, קו כמראה ומראהו חצאין רו  ממוצע דבר והוא י
 בין ממוצע הזה ההיולי וכן ,לתחתון העליון החצי בין

 ,הדמיון טעם יהיה או כאמונה. וההעדר המציאות
 את מקיף ירוק קו כמראה הנזכר הקו הראות עת כי

 קודם ובבקר החמה שקיעת אחר בערב הוא הנמלם,
 אל ההויה מן האור הולך בערב אז כי ,זריחתה
 מן שב הוא ובבקר המפריש, הקו אותו דרך ההפסד
 מורה כלו וזה ,עצמו ההוא בדרך ההויה אל ההפסד

 .וההפסד ההויה ענין יושלם בו אשר החמר טבע על
ת לאבנים דמהו השני וכנגד מו ל פו כו', מ  והוא ו

 סגורות כמו וענינו ,לבלום עדיו מלשון ,מבולמות כמו
 שגם ,אלמוני פלמוני מלשון היותו ואפשר .ונעלמות

 הנעלמות הצורות אל והרמז .והעלם כסוי ענין הוא
 מפולמים אבנים בתאר אותן וכנה .הזה ההיולי גכח

ם, משוקעות  נכסות זה חמר של בעמקו כי בתהו
 טבעו בעיקר כי ר״ל ,הללו הצורות עקרי ונעלמות

 שמביניהם וז״א ההיולאניות. הצורות כל לקבל
 לנמצאות כנוי הזה במקום מים כי ,מים יוצאין

 הביאו דורשין אין פ' חגיגה ובמס' .ממנו המתהוות
 המקיף ירוק קו זה תהו תנא .התאר זה על המאמר

 שנאמר לעולם חשך יוצא שממנו כלו העולם כל את
 אבנים אלו בהו ,סכתו סביבותיו סתרו חשך ישת

 מים יוצא שמהם בתהום משוקעות ומפולשות מסולמות
 ,ל״ד) בהו(ישעיה ואגני תהו קו עליה ונסה שנאמר

 מצד אמנם כי שמתנו, לקראת עולה זה וגם .ע״כ
 המציאות בין ממוצע והיותו זה חמר של כחניוחו
 החשך מקריי קרה ,שזכרנו ירוק הקו בענין להעדר

 בכחו מלל היותו מצד אמנם ,העולם לאישי וההפסד
בעיקר ונעלמות והמשוקעות המפולשות הצורות אגני

נחמד אוצר
עי׳ אין ׳5ב והוא ,שם שין( ר  הפירושיס רבו וכבר ,ק׳׳י) דו
 הנקרא המפריש אופן על ירוק בקו שר״ל שפירשו ויש .בזה

פק,  כוונה לפי גם פשועו לפי יפה עולה הפירוש ואין או
 ,הראשון חומר על ג״כ הוא ירוק בקו שהכונה והנראה .החבר

 חואר ולא איכיות שום בו יצוייר לא הראשון שחומר ולפי
 ע״כ ,גשמי חומר הוא שעכ״פ ולפי ,ורוחב אורך התפשעות

 ,להיות נעדר ואינו עצמו מצד יש הוא כאילו ,בקו תארוהו
 וכל ,וגובה ורוחב אורך לו להיות הגמור הגשמי גדר כי

 והוא ,השטח גדר תחת נכנס ורוחב אורך רק לו שאין מה
 שאין ומה ,ממנו חלק ואינו וברוחב באורך הגשם המגביל

 ולא בגובה לא מדה לו ואין הקו גדר תחת נכנס אורך רק לו
 עליה שאמרו היא והנקודה ,הגשם אורך מגביל רק ברוחב

 חוטר הראשון החומר שהיה ולפי ,בגשם כלל חלק לה שאין
שם, העדר ובין גשם בין ממוצע והוא צורה בלי  ומפני הג

 התפשטות, בשם מכונה והחומר הגשם המקבלת היא שהצורה
 ולדמיון התפשטותו לדמיון קו בשם היולי לחומר כנו לכך

 בדברים לאיכות דומים שהם והגובה הרוחב נעדר היותר
 בהם שאין מאחר ,בהחלט כמות עליהם יאמר ולא ,גשמיים

 תארוהו לא האיכיות נעדר להיותו וההיולי כלל, מגשם חלק
 הקפה על בזה הרצון אין מקיף קו שאמרו ומה .קו בשם רק

׳ בו יתואר שלא מאחר מקום בו יתואר לא כי ,מקומית  ג
 והוא העולם חלקי כל וסובל כולל פירושו מקיף רק ,מרחקים

 ,הוא הפירוש זה על והראיה .הראשון ושרשם הנבראים יסוד
 ,יהודה קול בעל המפרש שאמר וכמו האופק לקו נתכוין שאילו
 סתיו חשך ישת ממ״ש זה על ראיה בגמרא הביאו היאך

 ,שחקים עבי מים חשכת הפסוק סוף וכן ,סוכתו סביבותיו
 M מים חשכת ענין גם ,האופק קו על סוכה לשון יפול ואיך
 חומר שר״ל מבואר הדבר למ״ש אך .האופק על לפרש יתכן

 בשם המכונה והוא הנבראים כל וסובל המקיף והוא ,הראשון
ם, ובשם הצורה, נעדר להיותו חושך  למעלה החבר וכמ״ש מי

הו :זה בסימן לו ב ם א בני ת א מו ל פו ת מ עו ק שו מ  ה
ם הו ת ם ב ה ני בי מ צאין ש ם יו  כמו מפולמות לפרש יתכן .מי

 על ארן תולה כמו המפרשים מן קצת ג״כ וכמ׳ש ,מבולמות
 ענ צפון נוטה וכמ״ש ,בהו ענין והוא ,כ״ו) (איוב בלימה

 כמו אחד מענין וארן שצפון וכמו .בלימה על ארן תולה תהו
מה, תהו כן בלי ם, משוקעות אומרו לשון וזה ו  ר״נ בתהו

 שאמר ומה .לעולם מושג אינו הראשון החומר כי נסתרות,
 וההפסד ההעדר החומר שמזה הכונה ,מים יוצאין שמביניהם

 החומר, מצד מגיע ההעדר כי ביארנו כבר כאשר לעולם, יוצא
כ מכונה ההיולי כי להפסד, כנוי והמים  ,כנזכר מים בשם ג'

 שום יצוייר לא זה ועם ,כנזכר החומר מצד רק אינו וההפסד
 כולו התחתון העולם שבכל המציאות והמכלה המפסיד דבר

ם, רק  והעד .ישב למבול ה' נאמר וכן ,המבול וכענין המי
 ממה ראיה עליזה הביאו שבגמרא ממה זה פירושי על הנאמן
 מקרא של ענינו והרי ,בהו ואבני תהו קו עליה ונטה שנאמר

 אשר הנצחי וההפסד החורבן בציור רק כלל מדבר אינו זה
וירשוה בה עובר אין נצחים לנצח תחרב וכמ״ש לבבל, יגיע

האת

 דגים כ׳׳ד) (ביצה ,לחות מענין מסולמות מלת תפרש אם וגם .נבנו מסע שלמות וכאבנים מעולות הויות יצאו מבעו,
 נתייחס בדברים הקיום סבת השרשי הלחות להיות כי תמונתו, שומר הנזכר ביאורנו יהיה ,לחים שר״ל ספולמיס

 מלות כשתי המלה תפרש אס כן וכמו .וקיומם מצבם תוכן על בעליהן את המעמידות הצורות אל הזה הלשון
ורמי ־. והכליון ההפסד במות מליפול בעליהן השומרות הצורות על צודק הכמי יהיה ,מות צל דרך על ,מות חאול

מעט
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 אשר ‘המתאחי האלהי לעצם נאות שהוא ,ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנכבד השם מסוד

 הוא מציאותו יתברך והאלהים הדבר, מציאות זולת הדבר מהות כי ,מהות לו אין
 הבדל ואין סונ ואין ,והבדלו מסוגו מחובר והגדר ,גדרו הדבר מהות כי ,מהותו
הוא הדברים רבות סבת כי ספר וכאשר .הוא הוא שיהיה והתחייב ,הראשונה לעלה

סבוב
גחמד אוצר

ה וקסוד קאש ט נ ו ו' ג מי ההו קו עליה ו א  מליצס ולפי .כהו ו
or ק סו  הואר על למליצה שכגמרא המאמר כעל לו לקה מ

הו , ירוק קו כשם תהו ותאר , הראשון המומר ם כשם ונ מי  א
 ,החורכן ענץ להמלין ירוק קי אומרו ואולי .כתהום מגולמות

 ,כיצה כחלמון ירוק דהיינו ,לגסרית החנירכן שם שתיאר וכמו
!qft לופת נהליה ונהפכו וכמ׳ש ,הגמרא כלשון ירוק נקרא זה 

 נתמכטו וכהנה .עשנה יעלה לעולם 'ונאמר ,לגפרית ועפרה
 ענין על השקיפו ולא האופק קו על קו ענין לסוכ המפרשים

 מוכרע כהו עני! וכן .למעלה וכנזכר ,ע׳ז שהכיאו הפסוק
א :הפסוק מן הו ת ש או םS נ צ ד ’hSnh ע ה א ת מ  ר״ל , ה

 רכוי כלי אמתי כאהדוה יתכרך יחודו על מורה הזה שהשם
ג׳ א׳ כסי׳ למעלה ענינו קדם וככר ,צד משום  המאמר, מזה ו

p i א ח״א כמורה הוא כ: פכ׳ ״ כ שר ו . לו אין א ת ו ה  מ
 ,הוא מה ונאמר כו שנתארהו מה הואר שום לו אין ר״ל

 אינו מציאותו ואך- ,מציאותו על נוסך ההוא מהות ושיהיה
 מאחר ,לנמצא הוא מקרה דכר כל של המציאות כי ,לו תואר

 , שנמצא לו וקרה נמצא היה שלא ואפשר נמצא שהיה שאפשר
 .המציאות מהוייכ יאכל המציאות אפשר אינו יהכרך והוא
 ,קרה מקרה הוא המציאות כי ידוע ,מח״א פנ׳ז המורה וז״ל
 המכואר הדבר זהו ,הנמצא המהוה על מוסך ענין הוא ולוה

 על נוסך ענין שמציאותו סבה שלמציאותו מה לכל הראוי
 יתעלה השם והוא ,סבה למציאותו שאין מי אמנם .מהותו
דו, כ  מהוייב שהוא יתעלה עליו אמרנו ענין הוא זה כי ל

, ת ו ^ ס  ואינו מציאותו, ועצמו ,ואמתחו עצמו מציאותו תהיה ה
 ראוי שהוא ,עליו נוהך מציאותו ותהיה שימצא לו קרה עצם

כ ,לו קרה מקרה ולא עליו מהחדש אין ,תמיד המציאות א׳  ו
א כו׳ ויודע ,כחיים ולא חי וכן ,במציאות ולא נמצא הו  ,ו

ת כי :עכ״ד תו ר מ ב ד ת ׳ ה ל ו ת ז או צי ר מ ב ד  כי ר״ל .ה
 הוא מה כמשמע אינו עדיין ,נמצא האדם ד״מ שנאמר אנו

מי מהותו נתאר ואנממ ,האדם א  וזה ,מדבר חי האדם ונ
 עדיין נמצא שהאדם אך כי ,ומתפעל המתחדש כענץ יתכן
ר, מי שיהיה בדין ^•נו ב ד  אפשריים נמצאים הרבה כי מ

 המתחדש דבר לכל המציאות וא״כ ,מדברים ולא חייה שאינם
 שלימוסו מציאותו אין יהיה, שלא ואפשר שיהיה אפשר והוא

ם :האחרון הי ל א ה תברך ו תו י או צי א מ תו הו הו  כי .מ
 כל יקוייס בו הנה כלל, ראשית כלי המציאות ממזייב להיותו

 ,שיצוייר שאפשר תואר בכל המהות וכל האפשרי המציאות
א הו  :מהות שום עליו יתחדש לא כי האחרון שלימותז הוא ו

ר מחרת כי ב ד רו ה ד כו׳ ג  לשם קראו ההגיון בעלי כי דע .ו
ע הכולל ע  כמו רבים, מינים הכולל והוא סוג, ממנו הפרטי כ

ה, בעלי מיני כל כולל הוא חי שם שתאמר  השור כהמות חיי
כו׳ והסוס  ונקרא .והאדם האדמה על רומש וכל והעופות ו

 מהפרדס החיצון גדר תאמר כאילו ,כשושנים סוגה מלשון סוג
ד כל כתוכו הכולל ם, ומיני אילנות מי מין מין וכל צמחי  ו
 נקרא לכד מין כל והמקיך סוג הקרא העליון ,עצמו כפני מוקך
, כשנאמר וכן .גדר י ם, כפלי כל סלל הוא ח י  וכשנרצה חי

ר שאמר וזה . מדבר חי נאמר ,האדם מל לדבר ד הנ ר ו ב חו  מ
ו ג סו ה מהם ונבדל ,חי סוג בחוך הוא כי ,והבדל׳ו ס מ  נ

א ר מהו ג א ,פי » ן :המהות כעצמו ו אי ג ו ן סו אי ל ו ד כ ה ה ל ע שונה ל .שוס־דנר עס חשתתך לא ראשונה העלה כי .ז«ר»

ק י

יהודה קול
 בפרק שם שכתוב מה הוא .וכו׳ השם מסוד מעט
 התם המש ,וכו׳ ממיס אש ארבע אמרו אמר ההוא
 וחהס יה״ו הגדול בשמו וקבען פשוסוה ג' בירר. רום
 ההם שש ,ביה״ו וחהמו למעלה ופנה קצוות ו' בהם
 ופנה מזרס ההם שבע ביו״ה, וההמו למטה וסנה ההח
 לאחריו ופנה מערב ההם שמונה ,בהי״ו וההמו לפניו

 והתם לימינו ופנה דרוס מהס השע ,בהו״י וחתמו
 בוה״י ומהעו לשמאלו ופנה צפין חתם עשר ,בוי״ה

 חיים אלהים רוח אחס מה בלי ספירות עשר אלו
 ממים אש ארבע ,מרוח מים שלש ,ממה רוח שהים
 ע״כ ,ודרום ̂ צפון ,ומערב , מזרה ,וההה ,ורום
 כמנהגו בקצרה אך והולך מהפשט זה ביאור ועל
 לעצם נאות הוא הנכבד הזה השם כי שאמר ומה

 פרק בראשון המורה כהב כן ,הטתאהד האלהי
 וג׳. א' סי׳ למעלה ענינו קדם וכבר ,וה״ג ים"ב ס״א
 הדבד מהות כי מהות לו אין אשר שאמר ומה
 שהמציאות נ״ז פרק בראשון המורה כהב כן ,׳וכו

 כי כמב נ״ב וכס׳ מהחלפיס. ענינים שני והמהוה
 ,וכו׳ וסמההו דבר מהוה על מודה האר הוא הגדר

 אדם, כל אצל יה׳ האל מן מרוחק ההאר מן המין וזה
 מציאותו סבוס שהם קודמוח סבוה לו אין יח׳ שהוא
 מן אחד כל אצל מפורםם הוא ולזה ,בהס ויוגבל

 יגדר. לא השם כי שיאמרוהו למה המבררים המעיינים
 ההרכבה על מורה המהוה האר שגס שס כתב ועוד
 ראיות מיני שלשה החבר עשה הנראה ולפי וכו׳.

 מהחלף היוהו מצד האחד .מהוה יה׳ לו שאין להוכיח
 אליו ביחסנו יה׳ במקו רבוי זה היה וא״כ ,למציאות
 הפילוסופיה אצל גס החבאר וכבר ,ומהוה מציאות

 שזכרנו מה והוא צד, מכל פשוט אהד יהג׳ היותו
 צריכים עכ״פ כי הוא והשני .נ״ז פרק המורה מטעם

ת, תאר ממנו לסלק אנו  הויז שהמהות מצד המהו
הנדל, מסוג מתובר והגדר הגדר, ״ כאמרנו ו א;  ה

 מכל פשוט אהד להיותו ית׳ בחקו א״א וזה ,מדבר חי
 מציאותו יתברך והאלהים וז״א ,שזכרנו כמו צד

א  והשלישי וכו'. גדרו הדבר מהות כי מהותו הו
 לעלה הבדל ואין סוג שאין לזה שצרף מה הוא

 שאין לפי ,גדר לו המצא שא״א לומר ,הדאשונה
 כולל■ סוג שהוא המי כמו ,שיכללהו הימנו למעלה דבר

 הלסת בראש המפרש שכתב וכמו אדם, של בגדרו
 לו היו שאילו בזה עוד וכלל .להרמב״ם תורה יסודי
 סבות לו היו ונלרו מהותו להשלים והבדל סוג יתב׳

צדק והנה .נ״ב פ׳ המורה שזכר וכמו וכו' קודמות
בעל
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 בהתחברות) "בהתמזג(כ״א זה ודמה ,ואחור פנים נלנל חזר שאמר במו ,הגלנל טבוב

,בי״ת עם ובלם כלם עם בי״ת ,אל״ף עם ובלם כלם עם אל״ף y הנפרדות האותיות
חוזרות

יהודה קול.
 כי לאמר בהקדמתו שכתב במה הלבבות תובת גפל

 ולא עצם שום ישיגהו לא אמת אהד שהוא יה׳ הבורא
ר :•מקרה ש א כ ר ו  עד נמשך הזה הלשון .ופו׳ ספ
 והכונה ̂ וכו׳ נחרבו מאין לחקור נצטרך כן אמרו

 ע״י הנזכרות קצוות השש בענין החקירה צורך להודיע
ה״ו אותיות  ספר כאשר כי ערכו את וערך .וצרופן י

 סבוב הוא הדברים רבות סבת כי יצירה ספר בעל
 וכמו וכו' וההמזגס האותיות צרוף ע״י וכו' הגלגל
 קודם הדברים נחרבו מאין לחקור נצטרך כן ,שיבא
 סבת על יצירה ספר בעל וספור .וכו׳ הגלגל שבוב

 ב׳ פרק אמרו הוא y הגלגל מסבוב הדברים החרבות
 ברל״א בגלגל קבועות יסוד אותיות ושהים עשרים

p ואחור פנים הגלגל מוזר j' , שקלן כיצד אמרו -עד 
 וכלן כלן עס ב׳ ,׳א עם ^לןי כלן עס א׳ והמירן

 חוזרות. וכלן !כלן וכן ,׳ג עם וכלן כלן עם ג׳ ,׳ב עם
 שתי y צרפן כיצד שם כתוב רביעי ובפ׳ .וכו׳ לזלילה
 ה׳ ,כ״ד ד' ,׳ו בונות ג׳ ,בתים שני בונות אבנים

 וארבעים אלפים חמשת בונות ז׳ , Yחש׳ ו׳ ,ק״כ
 יכול הפה שאין מה וחשוב צא ואילך מכאן ,בתים
 ה״ר ובפירוש .ע״כ !לשמוע ואזניס לראות ועין לספר

 וכו'/ אבנים שתי לאמר/ כתוב מגרמישא אליעזר
 y תיבה כלומר ביה הן אותיות וב׳ y אבן קורא אוה5

 בונות ג׳ ושל .נה הן כמו ,תיבות לשתי להפוך ותוכל
 אין אני כמו ,לששה אותיות-תהפוך ג׳ של אירוש y וכו׳
 תיבה שהיא אותיות וי״א .כלן וכן ,יאן ינא נאי ניא

 לההקצ״א עולה ,והאחשדרפנים כמו ,שבחורה גדולה
 ויתעלה יחב׳ והקב״ה .חיבות וח״כ אלפים ו׳ רבוא
 ודם לבשר שא״א מה אהד לדבור אותיות כ״ב צרף

 בפירוש שבתאי •לה״ר ומצאתי .ע״כ ,וסוף קץ אין כי
 אך ,ניקוד בלא כך עולה הזה החשבון כי יצירה שפר
ם  ולו y מספר אין עד מעלה מעלה יעלה הרקוד ע
 אותיות מכ״ב אהד דבור מהבר הכם גבר שימצא יונה

 לשונות כל בו מוצא היה ונקודיו, באותיותיו ומגלגלו
בהכאת יושג הזה החשבון שענין עוד וכתב .העולם

נחמד אוצר
ה בו אשר הנפרד הכללי שהוא ההגיונים אמרו ההכדל וכן כ ו  י

 המשגהף המין מן ,בעצמם הנחלקים מהמינים אחד כל ויוכר
סוג קרוב סוג יש כי ,לו הקרוב בסוג לו  שהאמי כמו ,רחוק ו

 1סו הוא הצמחים או המורכבים כל סוג תחח נופל האדם
 בערן סוג והוא השוגים אלו בערך פרעי הוא החי כי ,רחוק

 המשותף הסוג חי ויהיה מדבר^ חי שתאמר וההבדל .האדם
^ חיים בעלי לכל קרו  ראשונה שלעלה ומאחר ,ההבדל ומדבר ה
 המציאות ■ר״ל ,הוא הוא שיהיה שתחייב והבדל סוג יתכן לא

 והכל ■המציאות הוא והמהות המהות, בעצמו הוא ראשית גלי
ד. ח  יתברך בהבורא שם שום יתואר לא כי מבואר ומעתה א
עיין על נוסף תו(ו או ר :מח״א) פנ׳׳ב במורה מצי ש א כ  ספר ו

ת כי ב ת ס בו ם ר רי ב א הד ב הו בו ל ס ג ל כו׳ הג  ר״ל .ו
ת׳ הבורא כי להיות  שאנו הרבוי סבת ואולם ,צד מכל אחד י
 שהוא יצירה בספר אמר שמו, יתברך שברא בבריאות -רואים
 קבועות יסוד אותיות ושתים עשרים ,3בפ״ וז׳-ל .הגלגל סבוב

 עוד .ואמור פנים הגלגל חוזר ואחד -ושלשים במאתים בגלגל
 וכלן כלם עם אל״ף ,■וחצבן חקקן אותיות ושתים עשרים שם
 ,לצור העתיד כל ונפש היצור כל נפש מהם וצר ,אל״ף עס

 וכלן כלן עם ב׳ ,א׳ עם וכלן כלן עם א׳ והמירן שקלן כיצד
׳ עם וכלן כלן עם ג׳ ,ב׳ עם  חלילה חוזרות וכלן ,כלן וכן ג

 הדבור וכל היצור כל נמצא ,שערים ואחד ושלשים י־מאתים
ר ממש מתהו יצר ,אחד בשם ׳צא כ הנז ) כו׳  .עכ׳׳ל זה) לפני ו

 לבאר שהכונה ואמר הענירם, אלו לפרש החבר נכנס ומעתה
ה ׳ורמה :האמתי האחד מן הרבוייס יצאו כיצד  הרבוי ר׳ל .ז
א :האחדות מן יצא כיצד נ׳ ) ג ז מ ת ה ת) ב רו ב ח ת ה ת ב תיו או  ה

ת דו ר פ  נתחברה האותיות מן אחת שכל והכונה אחד, והכל .הנ
 זוג נתהוה אותיות שתי ומן ,בית״א אלפ״א מן אחת אות עם

 ולאחריו ,א׳׳ב כגון לפניו והוא נתמזג ההוא והזוג ,אחד
א כגון י האחדות מן היוצא הראשון הרבוי וזה ,ב׳  צרוף ע׳

 יותר, ולא צירופים שני רק נמצא לא אותיות בשתי כי ,שלהם
 ואולם .משתים פחות שאינו שבעולם רבוי לכל ראשון והוא
 שיתבאר וכמו ,כ״ד ובארבע ,צרופים ששה ימצא אותיות כשלש

ם אל״ף :כסמוך  האלפ״א מאותיות אחד כל עם ר״ל .בלם ע
 :אחריו והשני בראש והאל״ף ,עמו מתחבר שאל״ף ,בית״א
ם ובלם  האלפ״א מן אות ואיזה בסופו שהאל״ף .אל״ף ע
ם ובלם .לפניו ביה״א ת. ע ״ :הזה דרך על ואות אות בכל וכן בי

ת רו חוז

/ הרי א׳ פעמים ב׳ כי הבא./ האוס הפבון עם ראשון חשבון , הרי ג׳ פעמים וב׳ ב׳ '  ו' פעמים וד׳ ו
 כפי הגלגל סבוב הוא הדברים החרבוס סבח והנה ,ע״כ ,כלס וכן ,ק״כ הס כ״ד פעמים וה׳ ,כ״ד הרי

מו :א׳ סימן בראשון זה על שהארכנו כמו ,גלגולם דרך והחפרדם והשחברס הכוכבים מבטי התחלף  כ
ר מ א ר ש ל חז לג ם ג ר פני חו א  :בלכתם יסבו וקדם אחור כי ולמערב למזרח הגלגלים תנועת היא .ו

ה מ ד ה ו ג ז מז ת ה  יתמזגו .הוא כך שערים ברל״א הדבור כל שיצא עד באותיות ההתמזגות סדר .וכו׳ ב
 היז ג״ד א״ב ,זה דרך על הראשון השער שיושלם עד y הסדר על כלס וכן , n עם ג׳ , ׳3 סס א׳ החלה

 השני השער ויהיה y אחת אות דלוג ע״י האותיות יתמזגו •ק אחרי .ש״ת ק״ר 5פ״ ס״ע מ״נ כ״ל ט״י «״ח
 ובשער .האל״ף באות אחרת פעם פוגש גדלוגו היה כי יעבור לא ושמה ,׳ש פ״ק מ״ס ס״כ ה״ז א״ג

 y פ״ר כ״נ ה״ח ש״ב ס״צ ס״ל נ״ו ק״ת מ״ע ז׳׳י א״ד y זה דרך על אותיות שהי דלוג ע״י יתמזגו השלישי
 שלש דלוג ידי על הרביעי השער ימשך זה דרך על וכן .אחרת פעם האל׳׳ף באות פוגש היה כי ימח ושם

 y אותיות כ׳ דלוג ידי על הכ״א השער לקצה בואם עד ,כלם וכן y ארבע דלוג ידי ־על והחמישי ,אותיות
בק .ג״ב ה״ד ז״ו ס״ח כ״י מ״ל ס״נ ס׳׳ע ק״צ ש״ר צ״ת  y אל״ף עם וכלם כלס סס האל״ף שעדי כ׳׳א יהמו ו
שערים עשרים ויהיו ב/ עם וכלס כלם עם■ הבי״ס שערי יסעו'^ל משם .ראשיתם היתה ^אל״ף מאות אלה זכל

המתחיליע
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בן ואחר .שערים ואחד ושלשים במאתים יוצא הדבור כל גמצא ,חלילה חוזרות

אמר
נחמד אוצר

ת רו הSה חוז ל .yי ׳ ו ם טד כ ם: ואחד ושלישים נמאתי  שערי
י ת י א ם, ולסדר להאריך קצה ר ת  בשום נמצא שלא יטן או

.למטיין המובן אופן טל סידורם יצירה מספר מפרש
ם, שהם שטריס הרל״א הם אלו .סידורם וזה  י״א והס לפני

 ושלשים מאתים הרי כ״א פטם י״א ,באורך וכ״א ברוחב בתים
 של הראשון בחצי ותמצא ,בית׳׳א האלפ״א חצי טד וזה ,ואחד

 מזוג משתנה זוג וכל ,רל״א במספר לאותיות זוגי בי״ת האל״ף
 י״א שורה ט תחזה ואתה .שוים בתים שני תמצא שלא טד

 שורות טשר ולמטלה ,מרכז במקום היא תאמצטית שורה שהיא
 הסדר. טל אלב״ס היא האמצטית והשורה ,שורות טשר ולמטה

כו׳ ב״ג א״ב הראשונה השורה והנה  התחברות ציור היא ו
 וכן ,אותם מצרף הב׳ כי ,ב״ג טס מתחבר וא״ב ,הזוגות

 מחצי שיצאו האפשריות הזוגות כל שאחריו ובבתים .• כולם
 שבכל הזוגות זולת זוג תמצא בית ובכל ,הראשונה הא״ב

 מלפניהם בין אותיות איזה הזוגות אלו אל יצורף ואס ,הבתים
 הדבורים מלות כל. תמצא ,באמצטיתם בין י מלאחריהם בין

 לפי ,לפנים השטרים אלו ונקראים .הלשונות בכל שאפשר
 שורות הטשר בכל .בית״א אלפ״א סדר טל הולכות שהאותיות
כו׳ ואלב״ס ,הטליונות ב שהוא הסדר טל כן ״,& הולך ו  הא׳
 להתהפך, שמאל מצד זוגות קנת מתחילי! ואילך ומפס האמצטי,

א כמו ב, י״א כ׳ ״  טד מהופך אחד זוג נוסף שורה זבכל י
 אלפ״א מסדר מהופכות זוגות טשר שבה, האחרונה השורה

א,5 ת״  לפנים נקראים הטמוד שבכל האלו השטריס טכ״ז י
השניה מחצי ואשר .בית״א אלפ״א של הראשונה מחצי 0ה8

לפנים חם שערים הרל״א אלו

 והנה .שיתבאר וכמו ,לאחור נקרא ואילך למ״ד מאות והוא
 מסודר ת׳ טד מל׳ בית״א האלפ״א שחצי בבתים רואה אתה

 סדר טל בנוים והכתים ,למ״ד טד אב״ג חצי ואחריו ,ראשונה
 ,זה טס זה הזוגות התחברות ציור ראשונה בשורה .הנזכר

כו׳ מ״נ ל״מ כמו  כל טס מתחבר• הלמ״ד שבאורך ובשורות ,ו
מ׳ ואח׳׳ז ,הא״ב כו׳ ה  האחרונוס האותיות חצי מהופך רק ,ו

ט וכשאתה ,בראשונה  ,מרכז במקום שהיא י״א לשורה מגי
 לגמרי. מהופך הוא וטתה ,הראשון בסדר אלב״ם שהוא רצוני
ד נ״ג מ״ב ל״א והוא  .ח״כ ש״י ר״ט ק״ח צ׳׳ז פ״ו ט״ה ס׳

 טל מרמזים הפנים מצד אשר שהשטרים המקוכלים ואמרו
ם, והס הבריאה מי ח  והה הדין מצד האחור מצד ואשר ר
 ס״י בפירוש בראב״ד (וטיין לקדמותה הבריאה את הופכים
 שטרים רל״א שהזכיר אחר יצירה בספר וז׳׳ש .הנזכר) במקום

ל, ואחור פנים ז׳ מן וזהו ו  ,מטונג למטלה בטובה אין לדבר סי
 סדמ להיות בזה והרצון .ט״כ ,מנגט למטה ברטה ואין

כו׳ אלב״ם  כמו ,גמורים רחמים טל ומורה ביושר הוא ו
 הקב״ה לפני גיהנם של שר אמר ק׳׳ד) (דף בשבת חז״ל שאמרו
 ד״ס ג״ן ב״ם א״ל .לו אמר ,שת של מזרטו זנני רבש״ט
כו׳ הדס לגן אוליכן להיכן  למטלה בטובה אין שאמר וזה .ו
 ,באפשר ממנה למטלה שאין הטובה שהיא טדן בגן ,מטונג

 האחור מצד ואולם . פנים מצד היושר בסדר הרחמים מצד וזה
א :מנגט למטה ברטה ואין שאמר וזה ,לנ״ג ג״ן נתהפך צ מ  נ

ל ר כ בו ד א ה צ ם יו ם במאר״י שי של ד ו ח א ם ו  ר״ל .שערי
^ לאחור ורל׳א לפנים שטרים רל״א בלבד שבזוגות מאמר כו ו

ארבע

לאחור הם שערים הרל״א ואלו

חא שח רש קר צק פצ עפ סע נס טנ לם בל יב טי חט זח וז הו דה גד בג אב
חב שא רת קש צר ..פק •עצ פ0 נע מס לג במ יל טב חי זט וח ד.ז דו גה בד אג
חג שב רא קת צש פר עק צ0 נפ טע לס בג ים טל חב זי וט הח, רז גו בה אד
חד שג רב קא צת פש ער סק נצ מם לע כס ינ טם חל זב וי הט דח גז בו אה
,תה שד רג קב צא פת עש סר נק מצ לם כע יס טנ חמ זל וב .הי דט גח בז או
תו שה דד קג. צב פא עת סש נר מק לצ בם יע טס חנ זמ ול הב די גט בח אז
חז שו רה קד צג פב עא סת נש מר לק כצ יפ טע חם זנ ומ הל דב גי בט אח
תח שז רו קה צד פג עב סא נת מש .לר כק יצ טם חע זס ונ הם דל גב בי אט
תט שח רו קו צה פד עג סב נא מת כר יק טצ חם זע וס ד>נ דמ גל כב ~אי
תי שט רה קי צו פה• עד סג נב מא לת כש יר טק' חצ זם וע הם דג גמ בל אב

תכ שי רט קח צז פו עה סד נג מב א ל כת יש טר חק זצ ופ הע דם גג בט
תל שב רי קט צח פז ער סה נד מג כא ית טש חר זק וצ הם דע גס׳ בנ אמ
תט של רב קי צט פח עז סו נר! מד לג כב יא טת חש זר יק ד.צ דם נע בס אנ
תג שם .1?

קל
צי פט עח סז נו מה ־לזי בג יב טא חת זש ור הק דצ גם בע אם

תם שנ רם צב פי עט סח נו מו ̂לה כר יג טב חא זת וש הר דק גצ בפ אע
תע שס רנ קם צל פב עי סט נח מז לו בה יד טג חב זא ות הש; ח גק בצ אם
תם שע רם קנ צם פל עב סי נט מח כו יה טד חג זב וא הת דש גר בק אצ
תצ שם רע קם צנ פט על סב ני מט לח כז יו טה חד זג וב הא דת גש בר ׳אק
תק שצ רם קע צם פג עם סל נב' מי לט כח יז' טו חה זד וג הב דא גת כש אר
תר שק רצ קם צע פס עג סט נל מב לי כט יח טז חו זה וד הג דב גא בת אש

שר רק קצ צם פע עס סג נט טל לב כי יט טח חז זו וה הד דג גב 1 א ג | את
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ארבע ,בתים ששה בונות אבנים שלש ,ורבועם האותיות בשלש התרבו איך אמר

בונות
יהודה קול

 אוס בדלוג מהם הראשון .הבי״ת מאות המתחילים
 ולא t ת׳ צ״ר נ״ע י״ל ו״ח ב״ד ,הסדר על אחת

ה. שכבר הבי״ת באות פוגש היה כי יעבור/■ ג מז  נ
 שתי דלוג ע״י בהתמזגותם פתוח יהיה השני והשער
 ת״ג ע״ק י״מ ד״ז ר״א נ״פ ח״כ ב״ה / כזה אותיות

 כאמור. הבי״ת פגישת מפני ינוח ושם / צ״ש ל״ס ו״ע
 והרביעי / אותיות ג׳ דלוג ע״י יהיה השלישי והשער

 ילך הלוך זה דרך על כלם וכן ,ארבע דלוג ידי על
ד הדלוג משך ונושא  שערים העשרים לקצה בואם ע

ם בי״ת של ם וכלם כלם ע  שבהם שהאחרון ,בי״ת ע
 צ״פ.ע״ס ר״ק ת״ש ב״א ,כזה אותיות כ' בדלוג הוא
 לבי״ת נתן מגרעות והנה .ד״ג ו״ה ח״ז י״ע ל״כ ג״מ

 ופערי עשרים^ הם הבי״ת שערי הנה כי / אהד פער
 הבי״ת שערי יחס כפי והנה .ואחד עשרים האל״ף
 כי הבי״ת, לשערי הגימ״ל שערי יהיו האל״ף לשערי
 ס״צ ס״ל ג״ו ,אותיות ש׳ בדלוג הראשון השער יתחיל

ת. מ״ע ז״י א״ד פ״ר כ״נ ה״ח ש״ב  סדר וימשך ק״
 ג״ב / אותיות בעשרים הדלוג לקצה בואו עד הדלוג

ד. א ס״ח כ״י מ״ל ס"נ פ״ע ק״צ ש״ר א״ח ״  ה
 האות משערי וחסור הלוך י״ע למספר שעריו ויבאו

ד. שער הקודמת ח  שאר שערי יהלכו זו ובדרך א
 כפי הדלוג באופן לחברתה נמשכת אחת כל / האותיות

 עד / הראית כאשר אחד שער ובגרעון הנזכר הערך
 ואין ,לאחרונה הנוסעת השי״ן באות הדבר כל תום
ם אחד שער זולתי בה  זה על אותיות כ׳ דלוג ע

 ה״ד ז״ו ט״ח כ״י מ״ל ס״נ פ״ע ק״צ ש״ר ,התאר
 פנים שערים לרל״א האחרון השער והוא ,א״ת ג״ב

 יתהפך תי״ו כשהתוית אולם .פרקים בכ״א הנכללים
 ההתמזגות הפך על בהתמזגם לאחור האותיות ניצוץ

 כדרך מערכותיהם בכל אחורנית ונסוע הלוך פקדם
 רל״א הם ואלו .שזכרנו שערים ברל״א לפנים נסיעתם
ר. שערים  ע״ם צ״פ ר״ק ת״ש ,ראשיתם ותהי אחו

 אות בדלוג ימשך והשני ,ב״א ד״ג ו״ה ח״ז י״ע ל״כ נ״מ
 זה דרך ועל .אותיות שתי בדלוג והשלישי ,אחת
חס בשמירת אחורנית למסעיהם ילכו  ברל״א המוזכר הי

 / האלהים עשה אלו לעומת אלו את כי / פנים שערים
 שערים הרל״א כי ביצירה/ נפלאות פעולות יעשו ידם ועל

 לדוגמת ,יהרוסו אחור שערים והרל״א /' יבנו פנים
ה רב בשם למעלה שזכרתי מה  אמנם אך .גאון סעדי

 הדברים נאמרו בעלמא לדמיון כי החבר מדברי יראה
 מתמזגות שהאותיות כמו כי / היצירה ספר בעל אצל

ם שונים בפנים ומהרכבות  כן / אחד הדבור היות ע
הכוכבים מבעי רבים בפנים יתחלפו הגלגל סבוב מ״י

נחמד אוצר
ם, וששים מאות ארבע שני אין ו ר שוה זוג ו מו א ,׳ רו חני  ל
 שלשה תמצא מהזוגות אתת אל אחת אות תצרף אם מעתה
הב׳ לפניו הא׳ ,שנויים הג׳ לאחריו ו  ,כ״ג משל דרך .באמצע ו
 ובאמצעיתו ,בג״א ולאחריו ,אב״ג יהיה לפניו א׳, תוסיף
כן ,ביא״ג  עשרים אותיות משלש מלות לך הרי .וזוג זוג בכל ו
 מאתים אלפים תשעה עולה ושתים, וששים מאות ארבע פעם

 אף נצרף ,בלבד ולאחריו לפניו הצירוף נקח ואם .וארבעים
 יהיה לפניו א׳ נוסיף א״ב ד״מ ,עצמן שבזוג האותיות- אלו

 ולאחריו ,בא״ב יהיה לפניו ב׳ וכן ,אב״א ולאחריו ,אא״ב
ב. יהיה־ ב״  מאותיות חון הוא בלבד עשרים שלקחנו ומה א

 יצוי-יר לא כי ,בית״א אלפ״א אותיות כ׳ ישארו עצמן הזוג
 ולאחריו לפניו צירוף אך ,עצמו הזוג שמן באות אמצעי צירוף
 מאות ד׳ פעמים שתי עוד ותמצא בית״א, בכלהאלפ״א יצוייר
 ועם ,וארבעה עשרים. מאות תשע עוד תמצא ,ושתים וששים
 סך זה .וארבעה וששים מאה אלפים עשרת הקודם מספר
 מלות וחשוב צא , בלבד אותיות משלש שיהיו יתכנו אשרי המלות

 הצירופים יעלו אותיות ושבע שש או מחמש אותיות מארבע
כו׳ אבנים שלש אמרו בענןן שאבאר כמו ,עצום למספר  .ו

 וכל ,עשר במספר התנועות שהם הנקודות תצרף זה ועם
 ,ואות אות כל שתחת הנקודה ענין כפי להשתנות תוכל מלה
 הלשונות מכל הדבורים שכל עד , מאד מאד עצום למספר יעלה

ר :שערים רל״א מאלו יוצאות ח א ר כן ו מ ך א בו אי ר ת  ה
ש ת בשל׳ ו תי  .אותיות משלש יצאו הרבויים כל איך ר״ל . או

 שיתבאר וכמו ,הקדוש שמשם הו״י אותיות אל בזה ורמז
ם :בסמוך ע רבו  ור״ל ,וברוחב באורך התפשעותם כלומר .ו

ת: מן במקום הנתפסים הכמות עניני יצאו איך חניו רו  ה
ש ם של בני כו׳ א שבע שם בפ״ד הוא .ו כו׳ כפולות וז׳ל.  ,ו
׳ ,בתים שני בונות אבנים שתי צרפם כיצד  ד׳ ,ו׳ בונות ג

, ד ״ כ, ה׳ כ ״ ׳ ק  -וארבעים אלפים חמשת בונות ז׳ תש״ך, ו
 יכולם ועין לספר יכול הפה שאין מה ואילך מכאן ,בתים

ע, ואזנים לראות שמו ל. ל כ׳ ה ע  הצירופים איך ביאר מ
ם, למספר עולים  , בתים ששה בונות אבנים שלש ואמר עצו

 כמספר תמיד עולים הצרופים כי בזה והכלל .צירופים ר״ל
 אותיות שתי ד״מ .לפניו הסמוך ממספר העולה בצירוף הכפל
ב, ״ ם, פעם אחד מהם הצירוף א א, א״ב כזה שמי  ולא ב״
 כ׳ דהיינו ,צירופים ששה יהיה אותיות משלש ואולם .יותר

 אוס עוד ומוסיף ב״א א״ב ר״מ תקח אם כי שלש, פעמים
 כי א״ב דהיינו ,צירופים פלש זוג bמ לעשות תוכל הנה ,ג׳

׳ אות זוג כל על להוסיף תוכל  f ובסופו ובאמצעיתו בראשו ג
» לעשות תוכל ב״א בזוג וכן .אב״ג אג״ב גא״ב כגון מ  מ

 מארבע צירופים לעשות תרצה אם ואתה .בא״ג בג״א גב״א
ד׳ אוה עם שתעשה תוכל אותיות  מששה איזד מכל הנוסף ה

 צירופים, ד׳ אחת מכל ,אותיות משלש נתהוו אשי צירופים
 ואחר ,ואחריה הראשונה אות לפני הרביעית אות תצרף אם

 תעשם ,ד׳ עם אב״ג ד״מ .השלישית אות ואמר השנית אות
p\ ,אבג״ד אבד״ג אדב״ג דאב״ג כגון צירופים ד׳ ממנו

בכל

הם ק .א׳ סימן כראשון שזכרנו צמו / מחמתם המתחדשים הענינים יתרבו וכפיהן ;ומערטתי  מדפת נראה ו
 סשוסו על הניחו לא מה מאני ידעתי ולא .שמה כמוזכר וכו׳ בתים שני בונות אבנים שתי אסרו על סראב״ע

א, הרבוי באופני הגלגל סבוב נתחייב התחלפס רבוי כפי האותיות צירוף שע״י לומר  נמשך ממנו אשר ההו
ד ויוסיף ,שקדם במה זה לענין האותיות סגולת על הוראתו וקדמה הואיל בנבראים הרבוי  במס ידו שנית עו
ד :שיכ& י ו א ב ר ת ת ה ו תי ו א ש ה ל ש ת ב ו י ת ו מה תבחין ומשם ,זימעלה זה הוזכר כבר .וכו׳ א

בכאן
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 שאין והה לדבר יכול הפה שאין מה והשוב צא ;בתים וארבעה עשרים 1 בונו!
 ,הגלגל סבוב קודם הדברים נתרבו מאין לחקור נצטרך כן .לשמוע יכולה האזן

 צלעות שש (כ״א והניח ,צדדים ששה הדמיון דרך על ולגלגל ;הוא אהד והבורא
 הגשמי בדבור לו ובחר ,)לבורא שם (נ״א הבורא "שמות השכלי בדבור וקבע)

 החפ^[ כי ואמר ,הו״י והם ,האותיות לשאר כרותות הם אשר דקות היותר האותיות
כשהוא '

גחטד אוצר
ל . עולה ששה סעמים ד׳ הרי הששה, מאלו צירוף מ ד ״  כ

 כאות שתעשה תוכל ,אותיות ה׳ ויהיו אחת אות עוד וכשתושיף
 דהאכ״ג הדאב״ג כגון צירופים ס׳ אחד-מהכ׳׳ד בכל החמישי
ה, דאבה״ג דאהב״ג ג׳ ב א ם, מכ״ד אחד ככל וכן ד רופי  צי

 תיבה שבכל הצירופים שמספר מעתה אמור .צירופים ק׳׳ך הרי
 תיבה צירופי במספר התיבה אותיות מנין הכפל כמספר יהיה

 ששה בונות אבנים שלש ה1ו .אחת באות ממנה הפחותה
 הפחות המספר שהוא שתים עם שלש מנין כפל דהיינו ,שתים
 פעם ששה וכן ,ששה הרי שלש פעמים ושתי ,באחד משלש

כ , ק״כ המשה פעם ■כ׳׳ד .כ״ד ארבעה  ,תש״ו ששה פעם ק'
 ולהלן מכאן וכן ,וארבעים אלפים חמשת שבעה פעם f תש

 בת תיבה צירופי הם שמונה פעם וארבעים אלפים מנשת
 לדבר יכול הסה שאין עד מתרבה והענין .אותיות שמונה

ך כן :לשמוע ואון ר ט צ ר נ קו ח ן ל אי בו מ ר ת ם נ רי  הדב
כו'  מחזרת וסבותיהם הרבוי ענין שביאר היות עם ר״ל .ו

 הרגוי ע״י הרבוי סבוב עד״מ והוא ,שערים ברל״א הגלגל
ר, גלגל בדמיון מהאותיות  ראשית קשה עדיין אמנם אך חוז

א, מאין והרבוי הכמות  אומר שאתה הזה הגלגל ודמיון ב
א :הוא גם יצא מאין בסבוב שהלך ר בו ה ד ו ח  כלומר .א

 פנים ומטה מעלה בו יתכן ולא צד מכל אהד שהבורא מאחר,
ל :ושמאל ימין ואחור ג ל לג ל ו ן דדך ע ו מי ד ה ה ש ם ש  .צדדי

 וכל ,במקום נתפס והרי והולך סובב אותו שהנהנו שמאחר
מין ואחור פנים ומטה מעלה לו ׳יעהיה בהכרח במקום נתפס  י

ח :הפשוטה מאחדות הרבוי it יצא ומאין ,ושמאל י הנ  ו
ש ת ש עו ל ע צ ב ק ר ו בו ד לי ב כ ש  שני בפ׳ שאמר זה ר״ל .ה
 ששה בהם וחתם יה״ו הגדול בשמו וקבען פשוטות ג׳ גירר
, קצוות ׳ ו כ ג׳ אלו שבכח והיינו ,(בק״י) למעלה כמועתק ו  ה
 צירופים ששה כפי קצוות שש קבע בהם העצם משמו שהם יה״ו

ה יה״ו שהס ,אותיות השלש אלו שבכח ו׳  וי״ה הו״י הי״ו י
. ה״י  ויהיו אמר שהקב״ה ר׳ל צלעות, שש והניח אמר וע״ז ו

 ידי על היה וזה הגשמי., עולם' בריאת הכוללות צלעות השש
 שאין היות ועם ,הגדול שבשמו בית״א שמאלפ״א יה״ו אותיות

 האותיות של עיקרם וכל ברוחניות אות לשום ציור ואין הואר
ם,דמיונות הס ם, וציורי שמיי  גולמי על הכונה אין הנה ג

 להם אשר הרומני שרשיהס על אמנם וציוריהם,, האותיות
 בעל לדעת הזה הדבר להמשיל וכדי .שכלי בדבור למעלה

 שהיא האדם נשמת זה לדמיון נקח ,החבר ולדעת יצירה ספר
ת, ל מנ עכ׳ז ח ם, בתואר גשמי בגוף רק אינה קבולה ו ד  א

ם, ותמונת ורגלים וידים לאש ד  למראית שהאדם מפני ולא א
ט כי ,גשמית שהיא הנשמה על■ נדון גשמי עינינו דע  שהיא י

ה, בגון־ משכנה אשר רוחני עצם ם, עיקר וזה כז ד א  ורק ה
 קשורים היותנו זמן כל בגוך קשורה ענין להבין נוכל לא שאנחנו
כלל דומה שאינו שאע״ס ,השכלי הדבור על נדין כך .בחומר

יהודה קול
 ג״ צרוף רק זכר לא כי ,היצירה סאר מלשון בכאן

כו/ וחשוב צא להס וסמך אוחיות וד׳  נאמר לא גשם ו
 להזכיר סשש לא ושמא .אוחיוה ז׳ אחר אם כי זה

 הוא באשר מכוונו עיקר להיוחן והארבע, השלש זולח
 המיוחד השם אוחיוח ארבע על ספורו ישוכיני כי שם

א, וא״ו ה״א יו״ד  יו״ד מהם השלש על ובפרס ה״
 כי שיהבאר, כמו קצוות השש יתהוו שמהם וא״ו ה״א

 בשלשת הבאים בתוך היא כפולה הרביעית האות אמנם
ר נצטרך כן :אלה קו ח  נקשר כי זכרנו כבר .וכו' ל

ם זה  רגוש סבת כי ספר כאשר למעלה אמרו ע
י סבוב הוא הדברים ן : וכו׳ לגל י אי  נתרבו מ

. הדברים ו' כ  סבוב קודם הדברים דבו ; איך ו
 כמו הרבוי בו לתלות מקום שם היה לא שאז / הגלגל
ס לחלוש כן אחרי לנו שהיה ע  הדברים התרנוח ס

ד הבורא והלא ,כאמור הגלגל בסבוב ח  הוא א
ל לג ג ך על ו ר ן ד ו מי ד , ששה ה ם י ד ד  כמו צ
 כדמוש לגלגל שיש השמים מספר בשני הפילוסוף שכתב
ר. פנים ושמאל ימין ימפה מעלה ̂  יצר ולזה ואחו

 שראשו בענקים הגדול האדם אח בחכמה הפילוסוף
 למזרח ימינו הצפוני, בקוסב ורגליו הדרומי בקוטב
 אחריו ומחזיר למעלה מועדוח פניו למערב ושמאלו

 חלוק לגלגל אין כי ,-הדמיון על ואמר .מטה כלפי
 בבעלי שישנן כמו הללו צדדים הששה בעלי איברים

 לו אשר הכחוח חלוף מצד לגלגל יוחסו ואעפ״כ ,חיים
 הגלגל היוח אל שרמז עוד ואפשר .הנזכרים בחלקים

 מחלקיה מחובר אחד כאיש שבחוכו מה כל עם העליון
 והוא הארץ, מרכז הוא הכולל הגוף זה ומרכז שונים,

 שלשז* הגלגל עד נמשכים שממנה. הקויס מחברת
 תכליוחיהס נקודות אשר ועומק רטחב אורך על הקוים

 אמרו אצל למעלה כמבואר , הנזכרות הקצוות שש הן
, והמרכז בנקודה ודמהו כו'  עליו שהורה מה והוא ו
 וקכי העולם מצדי צד אחד מכל התחייב באמרו אח״כ
ח :הגלגל י נ ה  לחח החלי זה .וכו׳ השכלי בדבוד ו
ס  שבעל ואמר ,הגלגל צדי בששה הרבוי לענין סע
קרא אפר לבורא שם וקבע הניח יצירה ספר  לו '

 שיזכיר כמו ולשכלייס יהב' לו המיוחד השכלי בדבור
ך. מו  הנזכר, היצירה ספר בעל לו בהר זה ואחר בכ
י בדבור מ ש ג , דקות היותד האותיות ה כו' ו

והוא
ר דפיקה ומחדש והקנה הביאה מן היוצא גשמי לדביר אוי ר, אדם סבאזן השמיעיי לתוף שמגיע עד נ ח  נמנעים אלו וכל א
ר ת :להבינו אפשר שאי מה הדבור דוגמת ענין יהיה אב. , השכלי גדגו ו תי או ר ה ת ת היו קו  היותר הם הו״י אותיות .ד

׳ בסימן כנזכר א ״ ד, כשם אותיוע ג׳ p שקבע מס ואולם .המאמר מזה ג ב כ א p הנ סכם בזוהר הו מו  ו
ת כאחרונה והה״א ,הקב״ה) (והוא ו יה הוא השם שעיקר פמקוגלים ו^ל ט ר : פל מ א י ו א הךזפץ כ הו ש א כ צ שם ו יי

הנכבד
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 הגדול כשמו וקגען ששומוס ג׳ בידר y שס אמרו והוא

 מעלת הוראת על ג׳ סימן דברו קדס וכבר יה״ו^
 לפי ונעמו יפו ומה ביארנוהו. ושם אהו״י אותיות
 פ' ג׳ (שער השמים בשער לטיף החכם דברי הכוונה

 הקול ועל הרוסני הפשוכו הראשון הדבור על ב׳)
 וצורותיהם האותיות בתמר הנכבד הגשמי בשם והקריאה

 ,צורה בעל לכל וצורה ̂ תמר בעל לכל תמר הממציאות
 ומועיל שוב היותר צד ועל .למשכיל שם כמבואר

 מוהר״ר דברי על להעמידך עוד ראיתי זה בענין
 האדם בתק לו שם שם כי י״ג^ פרק בפרקיו ברכיאל

 האתת ̂ ספורים או מלות או אותיות מדרגות ארבע
 כשהם והשנית דבר; לזכר ספר על נכתבים בהיותם
 אדם של מתשבתו בהיות השלישית ,שפתים במבטא

 הנפש בפנימיות נבתנים כשהם והרביעית y בס משוטטת
 yוהספורים והמלות האותיות שרשי והם yהשרשי ועצמותה

 ע״י המתשבה תולד השרשי הנפש עצמות מכת כי■
 אותיות ומהם ,נתשבות ומלות לאותיות בנפש התתלקו
 כי המאמר והמליט .המכתב אותיות ומהם המבטא

 המתשבה מן היא תולדתו החלת וספור דבור כל
 .ומלות אותיות לשרשי המתחלק השרשי מהכת הנולדת

 כי y המלאטי לדבור האנושי הדבור בין הפרש ויש
 צריך בגוף סגורה נפש ידי על נעשה להיותו האנושי
 בלתי נפש ע״י נעשה להיותו והמלאכיי y וחושים לכלים
 בין ושניהם ,גשמיים כלים בלי נעשה בגוף סגורה
 .צורה בעלת נפש ע״י נעשים המלאכיי בין האנושי

 בלשון שמספרים המלאכים על שארז״ל מה יובן ובכו
ק החבר). בדברי למעלה שקדם (וכמו הקודש  א
 עליו יצדק לא אשר מהאלוה שמתהוה האלהי הדבור

 דק יותר הוא ,צורה שם ואפילו גשמיים כלים ס0
 כי שם ביאר כן אחרי .וכו׳ המלאכיי מן ועמוק שרשי

 מזה ויותר כאחד, בי/ים והמעשה המחשבה באלוה
 מהאלוה הנאצל כל כי yגמור מעשה עצמה המחשבה כי
 פרי מבלי ריקם ישוב לא בדבור הן במחשבה הן

 תורה במתן האותיות רואים ישראל היו כן ועל ,נראה
 אשר האותיות בשרשי גס נאמר וכן אמרו עד ,'וכו
 באים והמעשה הם שגס ,האלוה מחשבת שורש הס

 yבהתפשפותו ממנו שהם הלז שהשרשי מזה ויותר כאחד^
 שבמחשבה האותיות שרשי כן אם ,האלוה עצם הוא

 yהמעשה ומהם הס אשר אלהי עצמות הס האלהי ובדבור
 א״כ עלה וכאשר .כאחד באים והמעשה המחשבה כי

 מהתפשטותה אשר הנקודה להאציל האלהית במחשבה
 היה שנתפשט המחשבה שרש אז הספירות; נאצלו
 היה ומהם הם אשר מחשבתו על האותיות שרשי

 .ועשיה יצירה בריאה אח״כ שממנו ,האצילות מעשה
 האציל y שרשיהן היינו האלה האותיות ידי על כן אם

 שנתהוה ואחרי .וכו׳ הכל אה ועשה יצר ברא האלהי
 הקב״ה נתן ;המעשה עולם שהוא התחתון הלז העולם

 תמורת הנכבדות האלו האותיות צורה מעשה עמו לנו
 לשרשיהן ירמזו במבטא סו כתיבתן ע״י אשר ;שרשיהן

 האותיות על וימשיכו ,בזה האריכו כאשר ;האמורים
 מבטא או בכתיבה ההוא האלהי השרשי את 'ההם

הדברים טבע וישנו הדשות יתחדשו ידם ועל כאמור;

 אותיות באמצעות בהמשיכך כי ;הדשה בריאה ויבראו
 הספירות תפעלנה שבאוהיוה השרשי והמבטא המכתב

 הנך .עלילות נתכנו לו אשר ברוך .ההמשכה כפי
 יצירה ספר בעל מאמר שצדק מזה בעיניך רואה

 בהבינך ,עולמו אה הקב״ה ברא אותיות בכ״ב שאמר
 לאמות האותיות שמלק מה בעיניך אז יקשה לא זה

 .ופעולתם האותיות גלגולי ודרכי ופשוטות; כפולות.
 פלוניס אות אמרם מבואר היות תבין אלה מדברי גס

 מהשבת שרש הם שהאותיות אחרי כי ;פלונית ספירה
 והאצילות האצילות; מעשה הוא והם שהיא האצילות

 שם שאותיות ולפי ,ושרשם הספירות עצם הס א״כ
 היו ;ההוי״ה עצם ביחוד הס בהיותם נתיהדו ההוי״ה

 לשס קראו כן על ;הספירות ועצמות שרש הס כן על
 פירשו כך .עצם שהוא שם היינו ;העצם שם ההוי״ה

ה; במקום העצם שם החכמים  בפירושו רצו ולא הז
 של העצם בשם רוצים עצמותו'כאשר המורה שס

 אבל ;דברים שני ושמם הם הנבראים כי ;הנבראים
 דברי שמעת כבר כי הוא; ושמו שמו הוא הקב״ה

 במחשבה; לאותיות המתחלק השרשי הם שהאותיות
 ;אחד דבר ושמו הוא פן אס ;שמו וברוך הוא ברוך

 דעת הוא כך ; השם ונגלה האותיות נגלו ובאצילות
 בו היה שרשו האצילות לפני זה כל ועם המקובלים.

 לפני האומרים מאמר צדק כן על נגלה. ואח״כ
 שבאצילות ג״כ וצדק ,אחד ושמו הוא היה האצילות

 האותיות כשימוברו אמרו עד וכו׳. והשם האותיות נגלו
 יד« על ויולד אחד וסדר באופן לשרשיהם הרומזןם

 ספק שוס אין ;זה אופן על ההוא והסדר האופן
 אם כי זה באופן יולידו לא אחר באופן פשיחוברו

 כפי יפעל הסדר השתנות •בכל וכן אחר; באופן
 השמות בצרפנו כן על ;תכלית בלתי אל וכן ;ההשתנות

 כפי מתחנפות סגולות להם יש שונים אופנים אל
 החכמים שבהיות הסבה היסה וזאת ;הסדר ההחלפות

 בגלגול נדבקת מחשבתם והיתה יצירה בספר מוסקים
 הוה ,ההוא בספר המבואר כפי היצירה אותיות• שרשי

 ההתחלפות; אוכפי ;אדם או תלתא עגלא להוי מתברי
 הרגה ספקות לך יתבארו ידו על כי ;ודעהו זה והבן
 ברכיאל מוהר״ר מדברי לפניך הצגתי כאן עד .וכז׳

 אשר , איש כל ביד מזומנים שאינם הנחמדים בפרקיו
 הדברים יועילו כי ידעתי ,העיון אל לקרבה לבו ידבנו
 אל למאורות והיו בעצם; הענינים הבנת אל מאד
 אשר ואל ;עליו שאנחנו במה עמנו פה ישנו אשר
 ועם .הלזו בפסקא זכרו שקדם ממה עמנו פה איננו
 לכת לבלתי קבעתי אשר מדתי על שהפרזתי היות

 החבר דברי בביאור ובפרט ,ממני ובנפלאות בגדולות
 ;הודעתיך כאשר ההיא החכמה בעומק נכנסים הבלתי

 דברים להיותם ̂ מזכירתם נמנעתי לא זאת גם אף
 והחדל ישמע והשומע ;התועלת רבה שידיעתם קרובים

ר :יחדל ס א ץ כי ו פ ח  כוון ס״י שבעל ר״ל .וכו׳ ה
 וחתמז למעלה פנה קצוות ש̂ש בהם והתם באמרו
 ,נדיבה ברוח מאתו החפן’ בנסוע כי ;וכו׳ ביה״ו
 בן שם והוא כשלמה.; הזה הנכבד השם אור עוטה

שם אותיות עצמם שהה ;כההניוהם אלה אותיות ג׳
ז5
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 i הו״י נגזר כפי ("ויהיח ,יתברך שיחפוץ מה יהיה הזה הנכבד בשם יוצא כשהוא

 שיהיה מה ויודעים ,השכלי הדבור מדברים והמלאכים שהוא ספק לאין .אינם) בלא
 המדברים על ממנו וההברה הדבור יאצל ואיך ,העולם יצירת קודם הגשמי בעולם

 נאות שהוא בענין נברא הנשמי העולם שיהיה כדין והיה ;בעולם להבראות שהם
 ,וה״י וי״ה הי״ו הו״י יו״ה יה״ו הגשמי לשם הנאות השכלי הנכבד בשם לנשמיות,

מספיקים שאינם מהדברים וזה הגלגל. וקם העולם מצדי צד אחד מכל ד^חייב
הכל

נחמד אוצר
ד ב ה ה הנ ד אלהי רצון כלומר .הז  6כמ״ ,הרוחני הדבור ע׳

 הרוחנית הזאה והאמירה ,אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר
 :חפן שהאל מה נברא ובו ,הזה הקדוש השם ט״י יוצאת

ה הי פי וי ר כ גז ״י הנ  הקצר ה' היד תאמר שלא וכדי .הו
 במה תקן וזה ,הנכבד השם זה בלי הפן אשר כל לברוא
 יהיה ר׳׳ל ,הו״י הוא ,השם מזה הפירוש ר״ל ̂ שהנגזר שאמר

ה. מה הי ש, שעם וזה שי  הדברים אלו שאין ובאמת חלו
 שאומר וכמו ,אדם משכל למעלה והם מקובלים רק מושכלים

מו־ ס ם שאינם מהדברים וזה ג קי ספ כו׳ מ אין :ו ק ו פ  ס
א הו ם ש כי א ל מ ה  ידי על למלאכיו מצוה הקב״ה ר״ל .וכו׳ ו
 ,מאומה ממנו להשיג יכול האדם שאין אע׳״פ השכלי הדבור

גו׳ ואמר זה אל זה וקרא כמו ,רבים כתובים כמשמעות  ו
) (ישעיה גו׳ באים אנשים ששה והנה ונאמר ,ו׳  ה׳ ויאמר ו

ם :ט׳) (יחזקאל אליו עי ד ה ויו ה מ הי ם שי ל עו מי כ ש ג  .ה
 הגשמיים ענינים השתלשלות סדר משכילים המלאכים ר״ל

ם :לפועל יצאו טרם ,ויצירתם רת קוד צי ם י ל עו  כלומר .ה
 כי ,בעולם תמיד המתהוים הגשמיים ענינים יצירת קודם

שה, ימי מששת השני ביום נבראו הם גם המלאכים מע  ה
כו׳, ויודעים באמרו החבר משמעות וכן חז״ל._ וכמאמר  לשון ו

 ספר בעל שדעת יהודה קול בעל הרב שהבין כמה ולא ,הוה
לו, העולם לבריאת בריאתם קדמה שהמלאכים יצירה  וזה כו

ך :כלל ס׳׳י בדברי רמוז מצאנו לא אי צל ו א ר י בו ד ה ה ר ב ה  ו
ו נ מ  ממנו הדבור נשתלשל איך ייודעין: המלאכים כלומר .מ

ת׳ ממנו נאצלת האלהית ההשפעה עניני ואיך ,ימב׳ ל :י  א
ם רי ב ד ט  :הקודש רוח ובעלי הנביאים על לפרש יתכן .ה

ם ה ת ש או ר ב ה ם ל ל  :בעולם שיבראו העתידים כלומר .בעו
ה הי ן ו די ה ב הי ם שי ל עו מי ה ש ג . ה ׳ ו כ  יש כבר ר׳ל ו
 גשמי עולם רואים שאנחנו ,המושכל מך עוזרים ההוא לפנים
 בין ממוצע דבר איזה לתת שבדין ובודאי ,רומני מן נברא
 הנכבד השם הוא לזה והקרוב ,הפכיים שהם וגשמי רוחני
נו: כפי האותיות וצורת תואר מצד לגשמי נאות שהוא נ מיו  ד
ה״ו כו׳ י ל וקם :צירופים ששה והם .ו ג ל ג  הראשון -והוא .ה

 הגשמיים וכל כולו העולם נשתלשל וממנו הגשמיים שבבריאת
ה :שבתוכו ם וז רי ב ד ה ם מ אינ ם ש קי  שהם אע״פ ר׳׳ל .מספי
כ׳ז אמתיים אלהיים דברים הדעת את לשכך מספיקים אינם ע

כפי

ל ח פו ד הו י
 מה יהיה אז כאמור, כ&ולה הרביעית כי ,׳ד בן

 וזהו . עשה הזה בשם חאן אשר כל כי ,שיחאון
ה שאמר הי פי וי ר כ  נשמנו היותו שעם .הו״י נגז

 ייחם הנה כי ,מנסהתנו לפסלו אין אסרת מנסחא
 ישלם ידו שעל הו״י שם ולגזירת ית׳ לחפצו המעשה
ק ואין :מעשהו פ  דבור שם המצא על הורה .וכו׳ ס

 הצירוף בענין הגשמי אל והתייחסו ,כאמור שכלי
 הוא כי וזה .הגלגל בצדי הרבוי התחייב ממנו אשר
 ציור ■ שהוא ;השכלי הדבור מדברים והמלאכים יה׳

 רוחני דבור בשם המכונה מהם יוצא שפע או שכלם
 השמים בשער לכויף החכם כדבר ,המדבר מעצם נבדל
 שפת לפי שאז העולם יצירת וקודם .ב' פ' ג׳ שער
 היו יודעים המלאכים, בריאת קדמה כבר יצירה ספר
 ואיך ,הגשמי העולם בנין בתכונת להיות שעתיד מה
 עד באותיות וההברה הדבור המדברים על ל5יא

 .שונים באגים אחד שם אותיות צרוף בו שיקרה
 הגשמית היצירה שימשיכו בדין היה זה ידעו ומאשר

 הנכבד שם * היינו ,הגשמיות אל נאות ענין באמצעות
 אותיותיו בצירופי והתיחסותו האוחותו מצד השכלי

 ל5יא איך בו ידעו שככר הגשמי השם אל הרוחניות
 גאוחיוחיו המצפרף השם והוא .כאמור המדברים על

 החחייב ובכן .וכו׳ יו״ה יה״ו הללו השמות לששת
 הגלגל וקם העולם מצדי צד מהם אחד כל מרוחניות

 איך השכל אל לקרב פניו מגמת כל והנה מכונו.. על
 שנעשה כמו השכלי בדבור הללו האותיות צרוף נעשה

 .אחד ושמו אחד ה׳ היות עם הגשמי בדבור צרופם
 אמרו על פ״ח האלהות למערכת בפירושו החייט וכתב

 הקטן ה״א וא״ו ה״א יו״ד שמו וקראתי במטטרון
 הידוע השם וז״ל, ,בראשית סדרי כל לו וסדרתי

 בהרבה וכן ס״ה ובשם פ״ו ובשם כ״ו בשם נקרא
 נבראות שהאותיות מפני כי והטעם אחרים, שמות

 והנקודות גמהאותיוח ,נברא דבר הוא השם וגם
בזה זה הורכבו אליהם זוהר שהם והחגים והטעמים

 הלהב כמו , ואחיזה ישוח להם שיש הויות ונעקו
ק ויותר  הודעתיך וכבר .בהם שנקראים השמות וכפי אליו הקרוב כפי אהד וכל ,פעמים אלף מאה ז

 העתיד וכל היצור כל בהם פועל שהש״י חותמות הם השמות ושאר כ״ו שם לכן , אלהיים כהות הם שהשמות
 גשם הוא והגלגל גשם שיהיה צריך היה הגלגל הוא מניע היה אם כי ,ישיגהו.מקום לא הש״י כי ,לצור
 פועל ואינו ידו תחת שהם החותמות כל מטטרון ביד מסר הש״י לכן ,הוא גשם בגשם המקיף דבר וכל

 ,בראשית סדרי כל לו וסדרתי .הקטן ה׳ שמו וקראתי וזהו .החותמות אלו בכה אלא גדול או קטן דבר
 וכנגק ,ואחור פנים ושמאל ימין ומטה מעלה והוא ,עליהן ממונה שהוא רוחות ששה הם בראשית סדרי
 בידו מסור היה הכל כי ששי ביום אדם נברא ולכן ,בראשיח ימי ששח כנגד הס וגם ,בשמו צרופים ששה
ה :ע״כ ם מהדברים וז אינ מתפביי פעם סוב פני מסבירים שאינם לומר רוצה .וכו' ■סספיקים ש

̂ אצל
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 לשני או ,מקוצרות שתבונותינו מפני או ,מהשיג עמוק שהמבוקש מפני אם ,הכל

 מאחד כי לאמה מהקרם והביאם ,הפילוסופים חקרו לזה הדומה ועל .יהד הדברים
 אמרי כן ואחר ,הראשון מן נאצל קרוב מלאך וקבעו ,אהד אם כי ממנו יהיה לא
 (נ״א ״בעצמותו מציאותו יודע שהוא אחת ,מדות שתי לו יש הזה המלאך כי

 וגלגל מלאך ,דברים שני ממנו והתחייב ,סבה לו שיש ידיעתו והשנית ,בעצמו)
 שנה מלאך ממנו התחייב הראשון מן שהשכיל במה כן גם וזה , הקיימים הכוכבים

 אל ואח״כ ,הירח עד וכן ,שבתאי גלגל ממנו התחייב מעצמותו שהשכיל ובמה
 מפני ,מופת שהוא שאמרו עד ;לו והתפתו זה אדם בגי קבלו וכבר .הפועל זזשכל
עליה ומקשים ,ספוק בה אין גרידא טענה וזאת .יון פילוסופי אל אותו שיחסו

בכמה
יהודה קול

על :אדס כל צל6 ה הדומה ו  למען .וכו׳ חקרו לז
 האחד מן הרפוי החפששוח אפשרות לכם אל ישיגו

 כן אמר מאז הנה עד דכרו היה זה שעל ,הפשוש
ם :וכו' נתרבו מאין לחקור נצשרך א בי ה ם ו ר ק ח  מ

 לשונו חורף ותמצא פ״ד, כשני המורה זה .,זכר וכר
 כן גס כתג י״א ובפרק כ״א. סימן בחמישי לפנינו

 נפרדים שכלים להמציא יתברך מאתו המגיע שהשפע
 עד קצתם את קצתם להמציא כן גם השכלים מן ישפע
ם; המצאת תפסק ואצלו הפועל השכל  וכל הנפרדי
 הגלגלים שיגיעו עד המצאה כן גם ממנו תשפע נפרד

 רוצה ,הנפסד ההוה הגוף זה ואחרי , הירח גלגל אל
 .ע״כ ;ממנו שהורכב ומה הראשון החמר לומר
 נוה ובעל ,י״א פ׳ ב׳ מאמר זה זכר העקרים זבעל
ך :י״ד פ' א' מאמר שלום א ל  המלאך .וכו׳ וגלגל מ
 והגלגל ,סבה לו שיש השכילו מצד ממנו נאצל הוא
 מאמר העקרים ובעל . בעצמו מציאותו השכילו מצד

 עתים בחשמל שאז״ל מה זו כונה על ביאר ל״א פ' ב'
 הקב״ה מפי יוצא שהדבור בשעה ,ממללות עתים חשות

 ,ממללות הקב״ה מפי יוצא הדבור שאין ובשעה חשות;
לגל ואמר .שמה יעויין ם ג בי כ כו ם ה מי קיי  כי ;ה

 בסדר להם הוא ראשון הפילוסופים קדומי אצל
 אחרי אולם . לבד שמנה דעתם לפי והנה ;הגלגלים

 עשירי בה ועוד תשיעי; חלק גלגל עליהם הוסיפו ק־
 דבריו המשיך אלו ולדעת באו. מקרוב חדשים לדעת

 אחת אל השכלים שהודרגו לאמר י״ד סי׳ ■בחמישי
 דבריו היו כי ,סתירה שום בזה ואין ;מדרגות עשרה
 המשיך ושם הפילוסופים p אחת כת שפת על בכאן

 כי בזה ומעמו ,מהם אחרת כת דעת על הדברים
 הפילוסופים דברי שהגיעו מה סוף על הורה שם

 .מדרגות י״א מספר עד הרבהו המעדיף כי ,באצילות
 מספר האמין כי ;ליושנה עמרה החזיר הרלב״ג אמנם

י יותר: ולא שמנה הגלגלים פנ סו מ ח תו שיי  או
 חכמתם שם ולכבוד אצלם לברכה זכרם היה כי .וכו׳
חנו; יקר  בזה המ׳ה מוסת אנשי לא כי היות עם י
 וז״א . בעלמא ואומדנא מהם היא גרידא סברא רק

ת א ה וז נ ע א ט ד רי ה אין ג ק ב שאין ר״ל ;ספו
בה

נחמד אוצר
י אם :והמושכל השגרא כשי פנ ש מ ק בו מ ה ק ש מו  או .ע

 אוהו שישכיל האדם מין מכח ורחוק טמוק זה שדכר מפני
י או :כשכלו פנ ו מ נ תי ו נ ו כ ת ת ש רו צ קו  גלגד אנחנו ר׳ל .מ

י או :זה להבין נוכל לא שנ ם ל רי ב ד הד ח  אנחנו ר״ל .י
ס ,השכל קצורי  האפשר כפי ההשכלה בתכלית היינו אפילו וג
ל :להשיגם נוכל לא ;האדם בכת ע ה ו מ דו ה ה קרו לז  ה

ם פי סו לו  מן הפילוסופים רחקו כמה וראה בוא ר״ל .הפי
 לח^ר ובאו הקבלה דרכי ידעו לא כי ;הדבר זה בהבנת האמת
 אי)״ להם שהוקשה אחר ;בזה בכיוצא החקשקשו כמה מלבם

 : בזה נתחבסו והרבה מתחלפים; רבים דברים מאחד יצא
עו ב ק ך ו א ל ב מ רו ל ק צ א ן מן נ שו א ד  קוש׳ להשקיט כדי .ה

 אשי והוא ארמי, מלאך רק נאצל לא הבורא שמן אמרו הזה
ך ראשון: עלול קראוהו א ל מ ה ה  הראשון: העליל ר״ל .הז

ש תי לו י ת ש דו  ידיעתו מצד רבוי בו נולד .כלומר .מ
ת :ידיעות שתי לו שהיה והשכלתו ח א :אחת ידיעה .א הו  ש

ע ד תו יו או צי מו מ צ ע  לומר רוצה ,עצמו מכיר פירוש .ב
 בהקדנזח וכנזכר ,עצמו ידיעת והיינו ;עלתו ובין שבינו ההבדל

ך : יצירה בספר הראב״ד א ל ל מ נ ל נ ט נאצל המלאך .ו מ  מ
, אס השכילו מצד• תו ב מו: את השכילו מצד והגלגל ס צ  ע

ם בי ב כו ם ה מי קיי  בטלמידיס שלפני התוכניים לדעת אתאן .ה
 שצ׳ס לכת כוככי לשבעה שבעה והם ,גלגלים שמונה רק שמנו

מי גלגל בעצמו והוא ,הקיימים לכוכבים והשמיני ,חנכ״ל  היו
 .לעח מעת בתוך למערב ממזרח שבתוכו הגלגלים כל המכריח

 העתקה הקיימים לכוכבים שיש עדיין הכירו שלא מפני .וזה
 של& וזה ,שנה בע׳ מעלה כמו שהוא ,למזרח ממערב כבדה

 נסייס כפי ממנו נוטים קוטבים על רק היומי גלגל קוטבי על
ם, משוה מקו המזלות חגורת ו  להניח הוכרחו זה ומפני הי

 אין היומי וגלגל ,הקיימים הכוכבים גלגל בזולת הממי גלגל
 שתחתיו הגלגלים כל להכריח רק חינו עיקר: וכל ,כוכב שום בו

 כאן אין גלגלים שמונה המונים לדעת ומעתה .למערב ממזרח
 הפוטל שכל ועם , נבדלים שכלים רצוני ,עלולים שמונה רק

 שכלים עשרה כאן הרי גלגלים תשעה המונים ולדעת .תשעה
 מזה עוד ויתבאר .שבהם המפורסמת הדעת והיא ,נבדלים
ב :י״ז סי׳ חמישי במאמר ח״ א ל ו ל א כ ל ש ע פו  זס גם .ה
 מלאך ר״ל נפרד, שכל מבלתי שא״א שאמרו אריסטו, בית מילידי

ם השכלים מלבד אחד ם, המטעי  הוא הזה והמלאך הגלגלי
 הגלגלים המניעים השכלים כי ,השפלות הנמצאות צורות הנותן

 הזה הפועל והשכל ,גלגליהם בהנעת פעולתם רק להם אין
 הנמצא,יוז כל גורות נותן שהוא קצתם עליו אמרו האחרון שהוא

אדם שכל להוציא רק אליו צורך שאין אמרו ואחרים ,השפלות

,תמיד המתחדשית עטזלויזיו
על, אל מכח על, שכל נקרא הזה והשכל הפו  בעבור הפו

ד רו ע מ א א ש הו ת ש פ ס5ס שום עליה שאין לראיה מוסת קראו ההגיון שבעלי נודע כבר .מו וג
ואין
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כן ואחר .מהראשון יד הקצר הזאת, האצילות עמדה למד מהם אהד .פנים בכמה
ומהשכלת^ אהר/ דבר ממגי שלמעלה מה שבתאי מהשכלת התחייב לא למה נאמר

ך א ל ז י שמי לנו ומאין .ארבע שבתאי אצילות צורות ותהיינה ,אחר דבר הראשון ה
ובעת ,מלאך ממנו יתחייב הראשון שהשכיל ומי ,נלנל. ממנו יתחייב עצמו ״יישכיל

(כ״א "ושיאצל נתבע שיהיה צריך עצמו את משכיל שהוא אריסטו יטעון אשר
אמנם,זכרתי .מלאך ממנו שיאצל הראשון, שהשכיל יטעון ואם ,גלגל ממנו להאצל)

L ר ל ה קול ד הו י
 עליהס שתסמוך הראות פני מעם להספיק כדי בה

 כ״ר פ' כשני המורה כסב בזה פץצא ועל . הדעת
 סבה הראשון שהשכל אריספו יזכרהו אשר זה ,וז״ל
כו', לשלישי סבה והשני לשני  מהם הראשון השפל ו

 הנמצאת ההרכבה נמצאת ומאין ,ספק בלא הוא פשוע
 אריסמו שיחשוב כמו החיוב צי על באלו.הנמצאות

 אשד כל שהשכלים שזכרו מה כל לו נודה אנחנו
 שמושכליהם אחר עניניס, הרכבת בהם יתחדש יתרחקו

 איך והסברא, המחשבה בזאת לו ־הודאתנו ועס ,רבים
 ערך ואיזה מהם הגלגלים לחיוב סבה השכלים היו
 אמור ,כלל חמר לו אין אשר והנבדל החמר בין

 הצורה על שכל סבתו גלגל שכל לו הודינו שאנחנו
 בהיותו הרכבה בו יש ההוא שהשכל אחר ,הנזכרת
 משני מורכב הוא וכאילו ,סבהו ומשכיל עצמו משכיל

 השכל ממנו יתחייב ההם הדברים משני אחד דברים,
.הגלגל ממנו יתחייב האחר והענין ,תחתיו אפר האחר
 אשר ההוא הפשוע האחד הענין לי ויאמר ישאלו

 והגלגל ,הגלגל ממנו התחייב איך הגלגל ממנו התחייב
 וצורתו הגלגל חמר ,צורות ושהי חמריס משני מורכב
 הענין וכשיהיה וצורתו. בגלגל הקבוע הכוכב וחמר

 מבלתי המורכב. לזה בהכרח לנו א״א החיוב צד על
 הגלגל גרם האחד מחלקה יתחייב ,מורכבת סבה

ם ע״כ: וכו', הככב גרס האחר ומחלקה שי ק מ  ו
ה לי ה ע מ כ ם ב ד פני ח ם א ה  למה הכונה .וכו׳ מ

 מלאך הפועל הזה השכל לשיאציל האצילות נמשך שלא
 הסדר פי על למלאך ממלאך וכן ,עלהו בהשכלת אחד

ר :הקודם צ ק ד ה שון י א ר ה  קצרה הקצור ר״ל .מ
 ממנו לעבור מספיק כח ממנו בעלול מהשפיע ה׳ יד

 בעלול שפעו להמשיך הוא גם שיוכל בשיעור לזולתו
 אחר בזה והלאה הוא ומן ,בדמותו בצלמו להוליד ממנו

ה :הניחו אשר המספר מן ליותר זה מ  נתחייב לא ל
ת ל כ ש ה אי מ ת ב כו/. ש  בשני המורה כתב כבר ו

 חשוקו שכל מלבד ,שכל בעל הוא עצמו שהגלגל פ״ד
 הוא ממנו שלמעלה ומה להנעתו המיוחד המלאך שהוא
 הראשון העלול הוא הראשון והמלאך חשוקו, שכל
ה :שבתאי גלגל של חשוקו שכל המציא אשר נ י הי ת  ו

ת רו המזלות גלגל שכל כן גס ישכיל כי .וכו׳ צו

נחמד אוצר
אח׳ז ,הפק שזג! הקדמותיו באמתה אין  ,הנצולז הוא במטלה ו

א  לומר רוצה ,הספוק ואחריו מפורסל«וה שהקדמותיו והו
ם, להאמין להמין מספיקים שהקדמוסיו כ  מן למטה והוא ב

ת. מן מכ״ש המפורסמות^ תיו פ מו  אדם שבני אמר* ולזה ה
ה רק ,ספוק אפילו שאינו מה למופת זה וזשבו נ ע א ט ד רי  ג

ה אין ק ב  יש אדרבה כי ,בזה אין ספוק שאפילו ר״ל .ספו
ד ;פנים מכמה סתירתו.וקושיות טל מטנות ה ם א ה ה מ מ  ל
ה ד מ ת ע לו צי א  כשכל הזה השתלשלות נפסק למה כלומר . ה

ם: ממנו נתחייב שלא הפוטל שכל טשירי,'והוא או ההשיטי  כלו
ד הקצר א הלא תאמר ושמא ר״ל .מהראעזון י  שילכו א׳

 ,מקום בשוס נפסק שיהא צריך וט״כ תכלית לבלתי הטלולים
 שהוא משירי שבגלגל שיאו,מן רחוק עכ״ז בטשירי, שנפסק נאמר

כ יד קצור היה הפוטל שכל  מלאך מלשלשל כחו שנפסק טד כ׳
 ,תיים בטלי צורות ר׳׳יל ,השפלות בנמצאות כח נותן רק וגלגל
ה לטשירי■: התשיעי מן כזה רחוק הבדל יהיה ואיך מ א ל  ל

ב י חי ת ת ה ל כ ש ה אי מ ת ב ה ש ה מ ל ע מ ל ו ש נ מ כו׳ מ  .ו
 הראשון מן שהשכיל שבמה שאמר השני המלאך מהשכנת כלומר

 התחייב מטצמותו שהשכיל ובמה ,שני מלאך ממנו התתייב
 שלמעלה ממה המשתלשל המלאך ויהיה ,שבתאי גלגל ממנו
 הוא המלאך שזה ואמרו ,שעמו הגלגל שם על נקרא ממנו

 הקשה ולזה , ׳1 פ׳ ב׳ מאמר במורה וכנזכר ,גלגנו המניע
 ובמה ,מלאך לשלשל עלתו את שהשכיל שכמה שיתחייב מאחר

 כמו גלגל, עלחו, ובין שבינו ההבדל דהיינו עצמו אח שהשכיל
 דהיינו ,עלסו עלת שהשכיל במה מלאך שישלשל ראוי היה כן

 עלת ובין שבינו ההבדל שהשכיל במה וגלגל ,הראשון המלאך
ן ארבע: שבתאי אצילות צורות ותהיינה מלתו, אי מ ו ו נ . ל כו׳  ו

 זה לנו הגיד מי וכי ,רגלים לה אין הזאת הסברא גוף ר״ל
ך  מוליד עצמו את שמשכיל שמי לומר בשכל הדבר יקובל ^י
ת :מלאך יחייב הראשון ובהשכלתו גלגל ע ב ר ו ש עון א ט  י

טו ס רי א א הו ל ש כי ש מו מ צ כו׳ ע  שגדא אריסטו כלומר .ו
 להם וכמדומה בדעותיו החזיקו אחריו והבאים זו סברא
 להיות שב הוא ואף ,להשיג אדם בכח שאפשר מה שהשיג

על, השכל עם בשכלו נדבק  לשון הריזיב העמיק וכאשר הפו
 אם לו אמור אתה אף ,הזה הספר בראש הנזכר הפילוסוף

 עצמו מכיר והוא הפועל שכל למדרגה עלה לדעהך אריסטו
 ואם ,גלגל מאציל אינך מדוע אוחו תובעים נהיה ,ספק בלי

 .מלאך ממך שתאציל בדין הראשון שכל משכיל שאתה אמרת
ס כי ,וההרחקה הלעג ע״ד היא הטענה וזאה  הפועל השכל ג
 הזה העני כי אף גלגל ולא מלאך לא ממנו האציל לא עצמו
ם : יסודו בעפר אשר מנ תי א ר כ ת לך ז לו ח ת ה ה ה ל א ה

כו׳ :למספר,ארבע אצילותו עניני כל ויעלו ,עצמו ושכלו
מי :הנזכר בפרקו המורה שזכר מה מעין הו . .לנו ומאין ל ו כי ש ה שון ש א ר  השל. לומר רוצה .וכו׳ ה
ת :מלמעלה לו המוצב ע ב ר ו ש טעון א  הוא כי לאמר בנפשו אריסגיו יתנשא שאם הכונה .׳1וכ י

ק .גלגל ממנו שיאצל ראוי היה הנזכרת הנחתו לפי כי נתבע שיהיה צריך ,עצמו את השכיל בחכמתו  ו
 השכלה אפשרות הפילוסופים שחשפו וכמו ,בערכו ראשון הוא אשר המלאך השכיל שהוא לאמר התנשא אם

y ההתחלות לך זכרתי אמנם ;מלאך ממנו שיאצל למעלה המוזכר המונה לפי יתחייב ,דעתם לפי
האלה
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ת אחריה תלך שאם ותחשוב ,הפילוסופיא תבהילך שלא חאלה החתחלות לך  היי

 יכנסו ולא שכל אותם יסכול לא כלם התחלותם אבל .הברור במופת לנפשך סניח
 שסומכים מהם המקבלים אלא ,הסכמה מהם שנים בין אין כי ועוד .הקשה תהת

 אפלט,ץ או אריסטו או פיטנוריס ואם אבימקאלי״ם) (כ״א אבודקלים אם ,אחד רב על
:חבירו עם מסכים מהם אחד אין ̂ הרבה וזולתם

 עם ,זה וזולת וגלנל מלאך אל או הו״י אותיות אל הצורך מה הכוזרי אמר בן
 הדברים את ברא ושהאלהים העולם ובחדוש הבורא בחפץ ההודאה

 בהם ושם / בראשית בסדר זכר כאשר / למיניהם אחת בבת במנינם הרבים
אומרים שאנחנו כמו ,האלהי ככח לרגעים ומכלכלם והתולדה העמידה בח

מחדש
ל ה קו ד הו י

ה ל א  לזה הדומה ועל לאמר דברו בא מעת .וכו׳ ה
 כן עשה כי הודיעו והנה .וכו׳ הפילוסופים חקרו
 דעתו בהניח יצירה ספר עניני נפשו תגעל לא למען

 מספיקים יותר שהם בחשבו ,הפילוסופים דברי על
ל :מאלו ב ם א ת ו ל ח ת ם ה ל א כ ל ל בו ס ם י ת  או

ל כ  באמרו י״ד סי׳ בחמישי שזכר למה כוון .וכו׳ ש
 f השכל יבזם השכלים מפסידות דעות בהתחלות ולהם

 לו יחסר שלמות יבקש הגלגל'שהוא בסבוב כהעללתם
א : שמה יעויין / וכו׳ ל ם א לי ב ק מ ם ה ה  .וכו׳ מ

 ,■בינתו על וסומכים מהם מאחד המקבלים אמנם כי
ה, ביניהם שתמצא הוא קרוב אפשר מ כ ס  בין אך ה

 וז׳׳א .לעולם הסכמה תמצא לא בהקשתם המעיינים
ד אין הפסקא בסוף ח ם א ה ם מ כי ס ם מ ו ע ר בי  ,ח
 אמר וכאילו ,זכרם שקדם החכמים אל מוסב שהוא

 מהם אחד שאין הרבה וזולתם וכו' אבנדקליס אם
 בחמישי שזכר למה קרובים האלה הדברים והיו .וכו'
 אישים שני בין הסכמה שאין וכמעע ,לאמר י״ד סי׳

 ,השבע שאחר במה מהדעות זה אחר שיתחלפו במה
שבע, בהרבה גם  מסכמת אחת כת נמצא ואם מה
 שעמדה ותולדה לחקירה זה אין הנה , אחת דעת על

 מהמדברים.קבלו אחד סיעת הם אבל ,דעתם עליהם
 וסיעת אבנדקליס וסיעת פישגורי״ס כסיעת ,מחנו

:וכו' וזולתם אפלשון וסיעת אריסשו
ן ה כ ך מ ר צו  כדי אלו דרכים אל לנו מה .וכו' ה
 האחד ,מן הרבוי התפשש אופן למצוא ׳

 המוזכר יצירה ספר בעל דרך לנו לא הפשוש,
 ,וכו׳ התרבו מאין למקור נצשרך כן באמרו בקודמת,

 ועל באמרו שם המוזכר הפילוסופים דרך לנו ולא
 כבוד נתן ית׳ לשמו כי , הפילוסופים חקרו זה הדומה

 אותיות אל הצורך מה וז״א . הפשוש חפצו אמחת מל
״י,  כנגד ,וכו' מלאך אל או היצירה. ספר כנגד הו
ה עם ואמר .הפילוסופים דעת א ד הו  בחפץ ה

א ר בו  כ״ב פ׳ בשני המורה כתב כאשר .וכו׳ ה
 ורצון בכונה שיפעל פועל כל כי השלישית, בגזרה

שבע, לא ת, מתחלפות פעולות יעשה ב : רבו כ'  ע״
ת ב . ב ת ח . :כאמור ועלול עלה דרך לא א ה ד י מ ע  ה

. ה ד ל ו ת ה : בהשאיר ו ן מי ם ה ל כ ל כ מ ו

נחמד אוצר
 והלעג בעיניך רעה הזאה הדעה כ״כ אם האמר ושמא .וכו*

 כי אמר לזה ,להזכירה שפהיך על אוהה נשאת למה ,עליה
 האמס דברי אהל להרהר לבבך על יעלה פן לך אותה זכלהי

̂  יצירה בספר שזכר האמת קבלת מיסודי לך שזכרתי והדברים
 כי, ותדמה השכל, לשכך מספיקים הדברים כל שאין ותחשוב

ם שלום נתיבותיה וכל הדעת תניח אשר היא הפילוסופיא  תמוכי
 אותם יכלכל לא התחלותיהם כי ראה גם ראה .וביושר בצדק
 שכל מעשה אמור ,האמת מן מאד רחוקים והמה, אנושי שכל

ד :ובהו תהו יסוד על בנוי ענינם עו ן כי ו ס כין אי גי  ש
ם ה  מי ,האלו ענינים מלבם הוציאו אשר המחקרים מן .מ

 ;אחרח לרוח בחקירתו פונה אחד כל אך חבירו, עם שמסכים
א ל ם א לי ב ק מ ם ה ה  לא אשר אחריהם מבאים תלמידים .מ
 אחד על עצמם סמכו הס ,מלבם חקירות לבדות כחם עצר

 ראוי הוא.היותר ההוא שהרב אחד כל דמה אשר כפי מהראשונים
 וכל הקבלה מצד רק באים אינם הס שאף וראה .עליו לסמוך

 נלך וכלנו לש אחת קבלה כולנו אנחנו אבל ,לדרכה סונה כת
, :חיים אלהים בשם לבטח

ו רי אמר כ ז כו רך מד. ה כו' הצו שדברך היות עם .ו
הבריאה^ בעניני הפילוסופיות דעות בהרחקת אמת

 שזכרת, הקבלה דרכי לפי אותך מלשאול פי אחשך לא זה כל עם
ל, מלאך או הו״י אותיות אל שהוצרכה הסבה מה לג ד וג  הי
ם :וברצונו בחפצו דבר מלא הנבראים כל להמציא תקצר ה'  ע

ץ ד.ד.ודאה פ ח א ב ר בו  הדברים כל כי שכולנו.מודים אחר .ה
ת' בחפצו הם הנעשים ע :ממנו נעלם דבר שום ואין י ו ד ח ב  ו
ם ל עו  :שחפן ענין ועל שחפן בעת העולם שברא ר״ל .ה

שהאלר.ים ת ברא ו ם א ם הרברי ם הרבי נ טני ת ב ב ת ב ח  .א
 כי הפילוסופים, שדמו כמו לשנים מאחד השתלשלות דרך ולא
עד ה׳ רוח תכן מי אמר, ע פה וי  ,יודיענו ועצתו ,יכלהו יגי

 בדרך זה שאין יודו הפילוסופים גם המקובלים שגם ומאחר
כ ,אנושי משכל למעלה אבל ,להשיג יכול שהאדם השכלה א'  ו

 בתורם הכתוב עם דעתנו לפרנס תחתינו נעמוד לא למה
 כדעת אחת בבת והארן השמים שברא. והוא ,בראשית במעשה

: הנזכר כפי ויום יום בכל וכן דורשין, אין בס׳ חז״ל' ן י נ ע  ב
ם ושם ה ח ב כו' עמידל. כ  לנו והגיד למרום עלה מי וכן .ו
 נאמר ולא ,השתלשלות בדרך נמשכת פעולתם הטבעיס שכל

 ובתחתונו בעליונו עמידה כח שם והוא הבורא והוא כיוצר שהוא
 והוא ,יצא משפטו מאתו פרט וכל מין וכל ,מאתו נעלם אין
 על שמורים פרטיהם ושיהיו הולדה כח מהמינים אחד שכל נתן

ם ; הבורא שיחפון עד הזה הסדר כלכל מ םS ו עי כלומר . רג

ה : בחיש ד ל תו ה  המין בהשחיר .ו
ם עי רג סז אמר ישועה 'T ,וז״ל סנה, שוכני רצון על שמות שרשה ראכ״ע כתב כן .וכו׳ ל  הכ

ר פ ס רי [ ז ו כ ] ה ד ״ 9 מ מ

ן וי ׳

ולא
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; בראשית מעשה תמיד ירם בכל *טובו מחדש

 שאין מה ועזיבת באמת והאמונה האמת זהו ,כוזר מלך הטיבות החבר אמר 1כ
 אבינו לאברהם) (נ״א ״מאברהם העיון זה היה שמא אך .אליו צורך

ח עמו שדבר ואחר ,במחזה עמו שידבר קודם והאחדות האלהות לו כשנתבררה  הני
 ואיך ,שלמדו אחר מעמו האלהים רצון לבקש ושב הקשותיו) (נ״א "בקשותיו כל

 אותו בויוצא רבותינו דרשו וכבר .מקום ובאיזה יושג דבר ובאיזה 'הרצון הוא
ת הבמה ומכל הבוכבים מחכמת צא ר״ל ,שלך מאצטגנינות צא ,החוצה  טבעי

 אמר שהוא ,המלך מארינום בזמן שהיה מהנביא אפלטון אמר וכבר .מסופקת
ע לא ,מהאלהים בחזון בפילוסופיא, מתעסק שהיה לפילוסוף  האלה, בדרכים אלי תני

 .האמתיות והתורות הנביאים לומר רוצה ,ברואי ובין ביני שליח ששמתיו במי אך
והוגדר בטובו *נוסחתנו ■

יהודה קול נחמד אוצר
,אחד רגע מל שוכני יקרא איך כי נכונה דכר ולא יגוע w ולולא ,והשגחתו יתברך כחו השפמת מבלי רגע

ש :רגע במעט והנברא הנוצר כל ויסול יחד כשר כל ד ח  מ
בי טו כו׳ כ  מעשה בכל ותעצומות כח נותן עודנו עוד ר׳״ל .ו

עי׳ בהקדמה בזוהר וכ״ה . בראשית :ק״י) (
ז הו כ ת ז מ א ה ה נ מו א ה ת ו מ א  הוא שכך ודאי כלומר . ב

 נורא כי ה׳ מעשה אחרי לחטט צורך שאין האמת
ס  בחקירות יחסון ולא ,באמת היא כך חסן שהאל והאמונה ,כ

 ,שאמרת בכמו באמונתנו חובותינו ידי יוצאים ואנחנו ,כאלי
 הנאמר מן לנטות החקירה זאת על מצוה שום בתורתנו׳ זאין

ת : בראשית במעשה ב עזי ה ו אין מ ליו צורך ש  ובדין .א
ה שנעזוב א אך :בו עיוננו להטריח צורך שאין מ מ ה ש  הי

ה ן ז ו עי ם ה אברה כו' ל  כ״כ טרח למה א״כ תאמר ושמא .ו
 כאל רצון על אמונתו עזב ולא האלו בעניניס יצירה כספר
 ורק במחזה אליו שנראה טרם היה זה שכל אולי כי ,בלבד

 לדעת חתר ולכך ̂ המופת מצד ואלהותו אחדותו לו בתברר
 האמתי האחדות מן השתלשלות וסדר העולם זה נתהוה כיצד

 :הרצונית והבריאה החדוש אמונת בלבו לתקוע כדי ,הרבוי אל
מו שדבר אחר1  : הרוחנית במראה הכל והשיג ׳במחזה, .ע

ח תיו כל דזני שו ק  שאין כמו ,בראיות ידיעותיו כל ^עזב ,ה
 כן וכמו ,הראות בחוש אליו הנראה על ראיות מבקש אדם

 האדם יראה אחד ברגע כי שנודע וכמו ,אליו המחזה היתה
שב :רב בזמן במופתים לכאמינו יכול היה שלא מה ויאמין  ו
ש ק ב ם. רצון ל הי ל א  החקירות אל פנות עוד הוסיף לא כלומר ה

 במצותיו, אלהיס רצון הוא מה ולחקור לבקש שב אכל ,העיוניות
 עליו תחול בהם חפן אשר ה׳ מצות שבעשיית לו נתברר כי

 בשמים חפן אשר כל לראות עיניו ותפקחנה ,האלהית כשפע
דו אחר : זבארן מ ל  ויאמר הכל אדון עליו שנתגלה אחר .ש

ך ;תמים והיה לפני התהלך שדי אל אני אליו אי א ו ח הו צ ר  . ה
דה, התורה דרכי העבו  קיים יומא במסכת חז׳ל כמאמר ו

ה ; כולה התורה כל אבינו אברהם איז ב שג דבר ו כמו .יו

 עושה כן ואימו פועל, נזרח על נאמר למה ועוד
 כהגה ומעמידם חמיד עושה הוא ה' כי ,וארץ שמים
 על הזוהר שמש זרחה וכבר .ע"כ ,אדם מסי היוצא
 הכחוב מאמר שהקדמתו שם שפירש כמה ,כזה כיוצא

 אני אשר החדשה והארץ החדשים השמים כאשר כי
 הדיר דעכיד עושה אלא כהיכ לא עשיתי .וגו' עושה

: בקודמת למעלה המוזכר .האלהי בכח :וכו׳

ם כי .אליו צורך שאין מה ועזיבת כז  ע
 העולם וכחדוש הכורא כחפץ ההודאה

 הרכוי התפשמות כלכנו ליישכ לאמצעיים צורך לנו אין
ע, האחד מן שו  יסולקו ספקות הרכה אמנם כי הפ

ש, כאמונה מ ח  פ׳ כשני המורה שכתכ מה וכפי ה
 האלהות לו כשנתבררה :זולתו וכמקומות י״ע
 את להכיר הכוכעי העיון סולם כשליכוח כעלוהו .וכו׳

 .העיוניים והדרושים הכקשות .בקשותיו כל :כוראו
 .הרצון הוא איך :ומכואר נכון יותר השני והנוסח
 :וחי האדם שיעשהו ה׳ חפץ אשר אח ככלל שלמדו

שג דבר ובאיזה ו  אשר ושימורם המעשים מהות .י
ם ובאיזה :מקום של רצונו יפיק כהם קו  היא .מ
ק  :אראך אשר הארץ אל לו נאמר שעליה ,כנען א

. בחזון ם, הי ל א ה  אמר שהוא אמרו עם נקשר מ
 האלה כדכריס אלי תגיע לא לו אמר כמזון כי ,וכו'
י אך :וכו' מ  מי אותך שיורה כמה ר״ל .וכו' ב

 שאין כ״ג סי' כשלישי וכאמרו ,וכו׳ שליח ששמחיו
: עצמם האלהיס כמצות חם כי האלהיס אל מתקרבים

ר ד ג הו ו
 : בנביאים נדבק אלהיח השפע היה שבעבורם הקרכנות עניני

ה ז אי ב ם ו קו כבר :אראך אשר הארץ אל וכמ׳ש ,ישראל בארץ והוא ,שתחול הנבואה תוכל .מ שו ו נו דר תי בו א ר צ  בויו
ו ח ה «ו צ חו  ,אצטרולוגוס אהה ואין אתה נביא ,שלך מאצטגנינות צא ,החוצה אוהו ויוצא ,לך לך פ׳ רבה בבראשיה .ה

 כלל על רק ,בלבד אצטגנינות על נאמר ולא ,החבר כדברי מבואר והוא .עכ״ל ,הוא נביא כי האיש אשת השב בנאמר
א : עליהם ברור מופה אין אשר האנושיות החכמות הו ר ש מ ף א סו לו פי כו׳ ל ן ו חזו ם ב הי ל א ה  אמר הנביא ר׳ל . מ
א : נבואיח במחזה ההוא לפילוסוף ע ל לי תגי כו׳ א ם : הנכונה האמונה אל להגיע אפשר אי .ו לו בדרכי א  בהקירס .ה

מי אך :בלבד !ספיווסופיח ו ב הי מ ש ח ש לי  אדם לבני להודיע עליו רוחו לסת ה׳ בחר גו אשר הנביא ידי על רק . ש
 והפילוסוף ,הפילוסוף אפלטון בזמן היה והוא ,ירמיה ההוא הנביא יהיה קדמונים בספרים הנמצא וכפי .ומשפטיו ה׳ כזוקי
 (ח׳׳א ז״ל רמ״א שהבר העולה תורת בספר וכנזכר ,ונביא חכם ירמיהו כי בוש ולא הודה והוא ,עצמו אפלטון הוא ההוא
 ,דבריו ועל עליו לועג הייתי ובחמלה ,במצרים ירמיה עם הייתי אני אפלטון אמר ,וז״ל הקדמונים מכפרים העתק ס״א)

חכם שהוא וקיימתי בלבי אמרתי אז ,חיים אלהים דברי דבריו כי וראיתי במעשיו ולפשפש עמו לדבר הורגלתי כאשר ינכסוף
ונביא
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 במזרח עליהם שמסכימים האחדים העשרה בסוד הזה בספר ונגדר) (נ״א יוהוגדר
 שאמד מה ,אלהי לסוד אבל ,שכל יכריעם ולא טבע זה אל שיביא מבלתי ,ובמערב

 שוב לבך רץ ואם ,מלהרהר לבך בלום ,מדבר פיך בלום ,מה בלי ספירות עשר
 שאין עשר ומדתן ;ברית נכרתה זה דבר ועל ,ושוב רצוא נאמר שלכך ,למקום

 וחשוב ודע ,בגחלת קשורה כשלהבת בסופן ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ ,סוף להם
,הספר וחתימת .סופר אתה מה אחד ולפני ,בלעדיו ואין אחד שהיוצר ,וצור

וכשהבין
יהודה קול

נו' והוגדר ק זה ספר של בגדרו שיכלל הפונה .ו ע  כ
 ספירות פשר שחמר מה ונו׳ אחדים העשרה סוד
 בסוד מלדבר פינו בלימת על העיר כי ,'וכו מה בלי
 קום משכימי להם שוא כי , ט מלהרהר ולבנו זה

 ושם עשרה עד המספר התפשש שעם על לחקור
 חתום סוד שלהם כ״ה סי' שאמר מה והוא ,נצבו
 .וכו׳ יותר ולא פחות לא עשרה על החשטן עמד למה

ד, הישר הנסח שיהיה זאפשר ל נג  ,אדם גורר דרך על ו
ה  ההוא בספר ונתגלגל שנגרר זה לפי הכונה זההי
 .וכו׳ ספירות עשר שאמר מה וכו׳ העשרה סוד בעמן
 ומה . ול״א כ״ש בסי׳ הזה הלשון דוגמת אראך ועוד

 עליהם מסכימים האחדים העשרה כי שאמר
ט ובמערב במזרח  סי׳ בראשון מצינו דוגמתו ,׳ו

 עליו אדם כל הסכים העשרה מנין וכן באמרו ,<״ש
 ,בעשרה לעמוד יביא שבע איזה ,ובמערב במזרח

 לסוד ובאמרו .ע״כ ,בו ממהחיל מקובל שהוא אלא
/ שמות ס׳ הראב״ע שכתב למה סון שמא .אלהי ז  ו
 כנגד חמש אצבעות, עשר כמספר ספירות עשר והנה

 נכבדות גופות שהם תשעה הגלגלים וככה סמש,
ת, מ מ  שכהו בעבור כן נקרא קדש שהוא והעשירי עו

 , מקיף הגופות וכל התקיף והוא ,הכבוד כסא בכל
 ואם ,העליונות הספירות לעשר בזה שכיון או .ע״כ

ד אומתם על מאומה דבר לא ה ע  שהעירותיך כמו ,הנ
 אחור שישיב הכוגק וכו׳. לבך רץ ואם :?׳׳ה סי'

 ונפלאות כגמלות ו^־אוה להרוס בקומו לט מרוצה
ש: מ . נאמר שלכך מ ט׳  (יחזקאל הכתוב מאמר ו

ק, כמראה ושוב רצוא והוחיוה א׳) בז  על הורה ה
ם מיותם ע ם שלמעלה במה מציצים פ או ת פ ו ם, ה  מ
ת, עיניהם •יעלימו עין כהרף לפתע  כענץ מראו
ת מ  במופלא בחקש שיאות מה נ״כ והוא .הברק מג
: מנו . נכרתה זה דבר ועל ס ת י ר  יהרוס שלא ב

 שאין עשר ומדתן :כאלה נעלמות לו לבקש מצב
 גלגול על כ״ה סי׳ למעלה ביארנוהו .סוף להן

ה ועל .תכלית אין עד מלילה בחזרה עשרה מספר  מנ
 .וכו׳ בהחלתן סופן נעון שאמר מה שם ביארנו זו

 עגולה כדמות לעולם וכו' בעצמן מתגלגלים .להיותן
 ואמר .מסויימים וסוף תחלה לה שאין מתגלגלת

ט׳ כשלהבת  מחבירו האחד המשך על להורות ,ו
: בקשר זה אחר בזה ן מי . וחשוב ודע א ר צו  ו

ה: בסי' ענינס נתבאר ״  ואין אחד שהיוצר כ
י בלעדיו נ פ ל .אחד ו ׳ ו כ  במספרים האחד שמסגולת ו

הוא האחד מבע כי בנמצאות, הבורא הכרת לידי גבנא
לבל

נחמד אוצר
ל ,ונכיא ר :עכ׳ ד ג הו ה בספר ו ד הז הז בסו ש ע  מזר .ה

ריו, למלאוה ב  צורך שאין הכוזרי למלך ההודאה אחר ד
 ספר כל שעכ״ס ומאחר .והעלולים העלוס וסדור כהשחלשלות

 כל זה ממוד ועל ,ספירוה עשר ענין על והולך סובב יצירה
 אחר לילך לנו שאין הודה כבר והנה ,נשען המקובלים ביח

 הנחת ענין שאין ואמר התשובה הקדים לזה ,כלל המחקר
 המחקר שאין אלהי מסוד הוא אבל המחקר מצד ספירות עשר

ם שהרי ,ותדע .כלל בו תופס  עד שמש ממזרח מסכימי
 ולא נובע לא בזה שאין ובודאי עשרה, עד למנות מבואה
ט סי׳ בראשון וכמ״ש מקובל, אבל מחקר עי׳ נ׳  :ק״י) (
ל ב ד א סו . ל הי ל  סוד מצד רק החקירה מצד זה אין ר״ל א
ה :אלהי ר מ מ א ר ש ש ת ע רו לי ספי ה ב כו׳ מ תן עד ו ד מ  ו
ר ש אין ע ם ש ה ף ל ) משנה (בס״י סו  מס וזה כלומר .ד׳
חס עשר שאמר פי ם :זה דבר משיג הדעת שאין ר״ל ,ס  בלו

ר ®יך ב ד ל שה הן שהן מלדבר פיך סגור .מ  ,מרכבה מנ
 לא ספירות עשר נתהוו וכיצד איך משיגו האדם דעת שאין
ם :יוסר ולא פחות ר לבך בלו ה ר ה ל  ולחשוב ,זה אמר .מ

 :הספירוס מספר לדעת קנו הכוכבים בין ושם למרום עלה מי
אם ץ ו בך ר  ט מ״ו והחשוב ספירות עשר לפניך לדמות . ל

ב :באלהוה רבוי יש ם שו קו מ  שר״ל סעדיה רבינו פירש . ל
בר, לתחלת שוב  של ■מקומו הנקרא והוא ,סוך האין שהוא הד

 :מגרמייז״א הר״א וכ״ס ,הכל וממנו ומיוחד w והוא עולם
ך ב ר של מ א א נ צו ב ר שו  הבזק כמראה ושוב רצזא והחמס .ו

) (יחזקאל  כמו עין כהרך רק הוא בזה שההשגה והכוונה ,א׳
 בזס שידמה אפשר אי גשמי שהאדם מאמר כי ,הברק ראיית
 דוגמפ ממנו, נעלם וסיכף קצת מביי אך ,לבו אל אותו וישיב
ל :הברק ע ר ו ב ה ד ה ז ת ר ב ת ג רי ל, הרמב״ן פירש . ב ״  וז
 ולהרהר, בו לדבר להסתכל כח שיהיה כדי הדבר נגלה ולכך
, במופלא ולא ו נ מ  שהוא ברית נקרא שהוא הדבר מכח ט מ

ל מיחד ר׳ ת( רו ד, בכח וההפסד) ההויה התמו מ מל.להכיר א  י
תן :עכ״ל ,הגמורה האחדות אלא הנסתר שאין ד מ ר ו ש  ע

ץ א ם ש ה ף ל  ,וז״ל מ׳ משנה א׳ פ׳5 הראב״ד פירש .סו
פ  ,להם שנתן שיעור או העשר במספר שיעור בהם שנתן אע׳

א עשר שמספר לפי ,תכלית ולא סוף לו אין  כל כולל ט
ס כן ספק ובלי ,המספרים טוי  סוף להם אין אשר והנפסדים ה

 אחד לכל ענפים שיש ולפי .המספרים באלו מתגלגלים כולם
מדיו מספר היש שנאמר ,לענפים וענפים ספירות מעשר  לג
, (איוב ( ה ״ שר, בכלל נכללו וכולם כ  שאין עשר אמר ולפיכך ע

ף, להם ץ ז״ל: הראב״ד עכ״ל סו עו פן נ ו׳ סו כ ו תן ל ח ת  ב
י עד פנ ל ד ו ח ה א ה מ ת פר א ם, ה' משנה .סו  עשר וז״ל ש

מה, ספירות פן בלי סו עון , בתחלתןוי.חלהן נ ן פ ט  כשלהגס ב
 אחד והיוצר יחיד שאדון וצור וחשוב דע ,בגחלת הקשורה■

ר אתה מה אחד ולפני ,שני לו ואין פ  רבינו ופירש .ע״כ ,ט
 רחש לו שאין בתחלתו סופו הנעוץ כדבר שהוא שר״ל סעדיה

ף ט ^ תהרהר־ לא כך ,ו ל  ,ספירות העשר ובתחלת בסוף ב
כו׳ כשלהבת קשורה קצרה ובין רחבה כין שהשלהבת כמו ,ו

בגחלת.
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נחמד אוצר
 ושלוי קשור והכל ,לו שני ואין יחיד שאדון דע כך ,נגמלת

 קודם שאין כשם ,שופר אהה מה אמד ולפני .עוזו כזרוע מליו
 מפירוש וה כל . בעולמו לימיד קודם אין כך ״ אמד למשפר

ה רכינו און סעדי :ו״ל ג
□P אני רצוני ר ת ט ש ע ת מ מ כ ח ם מ בי כ כו ם ה תי או  הנ

ם עי ב ט  רבותינו ממכמה קצש שיודיעו אמר .ל
מענין

 אדון עלל נגלה ,בידו ועלתה וחשב וחקר ויצר וצרף וחקק וצר אברהם וכשהבין
דיו, אצבעות עשר בין ברית לו וכרת אוהבי, וקראו הבל, בין לשון, ברית והוא י  ו
:ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליו וקרא ,מילה ברית והוא ,רגליו אצבעות עשר
HD (נ״א "הכוכבים מחכמות מעט) (נ״ל "טעם שתראני רצוני הכוזרי אמר

̂ :לטבעיים) (נ״א ״לטבעים הנאותים החכמים)
אמר

יהורה קול
 הראשון הוא יחברך הנורא וכן לו, קודם ימצא לכל

 השהלשלוח יגיע עכ״ש כי ,יכוא כשר כל עדיו אשר
ן הנמצאות: לכל ראשונה סבה אל הסבות בי ה ש כ  ו

ם ה ר ב צר א ק ו ק ח  על ,וצר שאמר יתכן .וכו׳ ו
 וצרף בדמיוני. , וחקק .המשותף כחוש הציור תחלת

 מה נירור על לכסף כמצרף להיוחו ,במחשבי ,ויצר
מיוני. שיחדשהו  אצל י״ב סי׳ בחמישי שזכר וכמו הד

. הללו: הכחוש כל ניאור ר ק ח . בדרוש: הנוכלים הסותר חלקי כל על בשכל ו ב ש ח  מן איזה עיונו במאזני ו
שר: םיכ ה החלקי ת ל ע . ו ו ד י ח: ברורה ידיעה ב הי מ ת א ר כ ת לו ו י ר ן ב ר בי ש ת ע ו ע ב צ . א ׳ ו כ ו ו י ד  י

 אצבעות בין הלשון ברית לו כרש עשה מצות כנגד כי ,תעשה ולא ,עשה המצות .מערכות לשתי שכוון אפשר
 וכנגד .לעשות אבר כ״ה סי׳ אמרו וכעין , המעשה אל נאותים כלים להיותם ,עשייה ידי הידיס כי ,הידיס

 תאוותי! לו עמנו זו ברשת מהלכד רגליו את לשמור הרע יצר המיית להשקיע ,המילה ברית לו כרת תעשה לא
ם הדברים עשרת אל בהביע יושלם זה וכל .הגשמיות  ולא עשה משרשיהן הנמשך עם ,לזרעו לינתן העתידי

 בזה עשר במספר עשה זכר כן ועל .פ״ז סי׳ בראשון החבר שזכר וכמו , כלה התורה אמות לר^יוחן ,העשה
 והדבור, המחשבה יוכללו הלשון בברית כי ,המצות כל חובת בענינס לכלול במילה, וברית בלשון ברית וזכר ובזה.
 והמילה .השכל שלית שם לו קורא כן ועל ,הלב מחשבת על להורות מהיר סופר עע בדבור הלשון להיות
 כי יצא לחלק לא הרגלים, אצבעוח בין והמילה ,הידים אצבעות בין הלשון יחוד זה ולפי . המעשה אל הרמוז

 .תעשה ובלא עשה במצות מבוא לשלשתן יש ומעשה דבור מחשבה כי ,בזה זה ושל בזה זה של אח ליחן אם
 והיתה ובלבבו. לשוע מל ושמה לאדם האלהים שלמדה כ״ה סי' עליה שאמר הקדש לשון היא הלשון, וברית

 החלק ובמילה ,העיוני החלק ,בלשון כוון ושמא .וצ״ה מ״ס סי׳ כבראשון עבד, סגולח להיוהו ירושה לאברהם
 ן׳ שזכר כמו קצת לדעס חמשה הס שגס ,הפנימיים לעומת החיצוניים חושיו שחמשח בזה והרמז .המעשי

 נעשר נרמזו וכלם ,י״ב ^סימן בחמישי נזכרנו וזכור פ״ה) ו' למוד א׳ (אופן ברפואה הראשון בספרו סינא
 יחד יסכימו הרגלים אצבעות בעשר ג״כ הנרמזים עצמם ואלה .השלם העיון אל תמים יהיו' יחדו ,האצבעות
 אבא בר רמי אמר ,באמרם נדרים ארבעה פ' בנדרים ז״ל כוונו עצמו שלזה ואפשר .המעשי החלק בשלימות

ח, על ולבסוף איברים רמ״ג על לאברהם הקב״ה המליכו בתחלה ,אברהם וכתיב אכרם כתיב מ״ , ואלו ר ן  ה
 בחקירה אם ,פנים משני באחד הנקנה העיון שלמות מל אצלי והרמז .הגויה וראש אזנים שתי מינים שתי

ם אמר וכנגדם .מאחרים בלמוד ואם מעצמו ס עשה ה' רואה ועין שומעת אזן ע״ד ,ואזנים פיני  ,שניהם ג
 יחן הוא כי הגויה, בראש המעשה לשלמות רמז .החכמה בקנין מאד והמועילים המעולים החושים להיותם
 כספר אלו דברים נתבארו אחרים בפנים עוד .לכלן אב בנין והוא שבאופנים בחזק החמריות התאוות מעדני

רו, ל') פ׳ ד' (מאמר העקרים מ א  החמריוה והכחוח הגוף מצד חיים הבעלי כשאר במין קייס הוא שהאדם נ
ס והוא ,בו אשר  רמז הקיום מיני שני ואל .בו אשר השכלי והכח המדברת הנפש מצד כמלאכים באיש קיי
 ובמילה הראשון במילת רגליו אצבעות עשר ובין ידיו אצבעות עשר בין ברית לו כרת באמרו יצירה ספר בעל

 בנפש לומר רוצה הלשון במילת הרמוז האיש וקיום .ידוע המעור במילת הרמוז המין וקיום .המעור
 .ע״כ ,שבו הקיום מצד אלא ונפסד ההוה הדבר עם ברית לכרות הנצחי לדבר שא״א לפי וזה .המדברת

 אליך לדבר אוכל לא ביאור בזולת הנה מובאים הללו הדברים להיות כי וצור, וחשוב דע המעיין ואחה
 מהעלות ימיני אחור שב לא זאח ובכל ,אליו להקריב הביאורים מן החבר בו יבחר אשר את ,מוחלש חאמר

מונח קדשו בהיכל האמת ודרך לשבת, המשפילי בערכי לאנוש מתייחסים אופניו על דבור דבר ספר על
:הארץ כל מפניו הס ,ועומד

ח  לבאר ממנו בקש הזה הנוסח לפי ,לטבעים הנאותים הכוכבים מהכמות מעט שתראני רצוני כ
 על כ״ד סימן ממנו ששאל מה לפי כי וזה ,לעבעים נאותים להיותם הכוכבים מהכמות מעס לו

 למעלה עליונים הכובעייס הדברים לידיעת מתייחסת ידיעה להיותה מידו זאת בקש ,הטבעיות החכמות שיורי
 כנגד אלו אוהס לסמוך יאות כן על ,ונפלא מכוון ביחס האלהים עשה זה לעומח זה את כי ,למטה וחחתוניס

החכמיכי שזכרו מה ר״ל .לטבעיים הנאותים החכמים מחכמות לאמר בו פכהוב השני הנוסח ולפי .אלו
האפתיים
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ט  הברוחם בכוונים) (ג״א ״במבטים ידיעתם על העירותיך כבר החבר אמר כ

 י״ב כ״ט היא אשר ,לבנה בתקופת מדעם בראיית) (נ״א "בהוראה
 בת היו אשר ,הברורה חמה ותקופת ,נשתבש ולא דוד מבית מקובל ̂ תשצ״ג
דמשכא חזית כד קצתם, שאמרו וכמו ,ניסן תקופת אחר אלא פסח יפול שלא נזהרים

תקופת
יהודה קול

 בהם ויסכימו החכמוח מעניני ז״ל רנוחינו האמהיים
ם הסילוסוסיס אל מיי ס  סמר שעניני לסי זה ואמר .ה

 החכמוח משיורי היותם עם הנה עד המוזכרים יצירה
 נאותים אינם ליר, ככסי׳ אצלנו הנשארות הטבעיות

 כמוזכר ,מהקשתם רחקו כי ,הטבעיים לסילוסושים
:לרקיע מעל אשר המים על כ״ה סי'

ט  על ס״ד: סי׳ בשני וכו׳. העירותיך כבר כ
וכו׳. הברורים במבטים ידיעתם

 ,שבוש בלי ומכוון ברור התכונה בעניני מבסס היה כי
ת ממנו היתה זו והערה א ר הו ם ב ע ד ת מ פ קו ת  ב

ה בנ ל  כמבואר זה על ראיה משם לוקח אשר ,וכו' ה
א :ד' סי' שם ל ח יפול ש ס  ארבע להיות כי .וכו' פ

 לכל חדשים כמשלש לארבעת-רבעיה השנה חקוסות
 והן ,ס״ט החדש קדוש ה' כבהרמב״ס ,מהנה אחת

 הקיז לזמן ניסן תקואת השנה, סרקי לד' מכוונות
 תשרי תקופת ,החום לזמן תמוז תקופת ̂ האביב והוא
 יסוד כבספר ,הקור לזמן טבח ותקופת ,החורף לזמן
 הונח לו הנה ,)י״א ס' ד׳ ומאמר פ״ו ב׳ (מאמר עולם
 זמן עדין היה לא ,ניסן תקופת קודם פסח שיבא

 את שמור ביס קריק ולא ,זו לתקופה המיוחד האביב
מו :שיזכיר כמו פסח, ועשית האביב חדש כ  שאמרו ו

ם ת צ ד ק ת כ י א חז ב ש מ . ד ט' הונא דרב מימרא ו
בר

ס' ס׳ אמד כי ולהיות ,בשניי מ  חלקיס ח”י הוא בשעה מ
ף, מחלקי תר״ חצי, חלקים סשצ״ב שעה י״ב יום כ״נו לדעתו החודש מדת תמצא וחשוב צא ת ם, ל״מ דהיינו ו עי תמצא. דוק רג  ו
 דקדס שהוא נודע וכבר ,בעלמיו״ס מחשבון יותר כן גם קופרניקוס חשבון שהרי ,המדוקדק הוא רז״ל שחשבון נראה ומעתה

ס, יותר פ החשבון תוכן על לעמוד טא״א מחמת ורק מבטלמיו ל, בצמצום המבט ע' דו ם, שגיאה איזה שנכנס ויתכן ג ט ב מ  ב
ת :הלבנה חודש מדת שידעו התוכניים הגיעו ואיך כיצד נבאר ובסמוך .המצומצם שהוא ודאי המקובל החשבון ולפיכך פ קו ת  ו
ה מ ה ה ר רו ב ה, שנת ר״ל .ה מ ח ה. שהתחילה הנקודה אל במזלות למקומה השמש שתשוב העת והיא ה מנ ^ שאנחנו ולפי מ רי  צ

ם שיהיו לשמור פ החמה שנת עם מכוונים המועדי  לבעלי כנודע העבור בחודש החסרון מתקנים ללבנה, החדשים מונין שאנו אע'
ר. בו ע ש, תקופות מיני ששני ודע ה מון, אצל המפורסמת והיא ירחינאי לשמואל מיוחסת האחת י ה  שנח זס חשבון ולפי ה

ט יום שס״ה החמה בי ת, שש י־סי׳ט יי ת, שנים שבע שנים י״ט שהוא קטן במחזור עושין וכשאנחנו שעו ברו  גו״ח שהם מעו
א  שבכל החסרון משלימים הנוספים חדשים הז' ,תשצ״ג יי׳ב כ״ט חודש שכל חודש מי׳׳ב שנים משרה ואחת ,י״ט י״ז י״ד י׳
א ט בסוף הלבנה שנות י׳ ם, י׳  עוז יש אמנם .קה׳יחפ׳יט) בהלכות (עיין חלקים תפ״ה אחת שעה תוספת נשאר עדיין אך שני

ג שס״ה החמה שנת ולדעתו ,קה״ח מהל׳ בפ׳י ז״ל הרמב״ס זכרה ,אדא רב תקופת אצלנו נקראת ,יותר מדוקדקת הקופה  יו
ט במחזור יתרון שום נשאר לא זה חשבון ולפי .בחלק מע״ו אחד והרגע ,רגע מ״ח חלקים תתקצ״ז שעות חמש  וכמ״ש ,י׳

ם. הרמב״ם ה, עבור לענין הגדול הב״ד סומכין היו זה חשבון שעל שם עוד וכתב ש  התקופה החבר קרא התקופה ולזאת שנ
א :בה נזהרים שהיו הברורה ל ל ש פו ח י ס כו׳ פ  וכשתחשוב ,הלבנה חדשי מי^ב הלבנה ושנת ,הלבנה שנות ששנותינו לפי .ו

ט פעם י״ב  שזכרט הברורה החמה משנת פחותה הלבנה שנת ונמצא ,חלקים תתע״ו שעות ח׳ ימים שנ׳ד יעלה ,תשצ״ג י״ב כ׳
ם יו״ד א שעות כ״א ימי ה שנים משתי היתרון זה וכשיקובן ,רגעים מ״ח חלקים קכ׳ הי  קודט הלבנה שנת שלפי בניסן ט״ו י

ח שהוא טלה לראש השמש הגעת זמן שהוא ניסן לתקופת  מששה יותר הקדימה ותהיה ,הקיץ התחלת והוא לחמה ניסן ר׳
ם, מי ח, ועשית האביב חודש את שמור אותנו הזהירה והתורה • ס מו :השמש מהלך אמר נמשך שהאביב וידוע פ ב מרו ו א  ש
ם ת ד קצ ת כ י כו׳ חז  בניסן שיהסר עד טבת תקופת דמשכא מזית כד לרבא אבין בר הונא רב ליה שלח כ״א) (דף בר״ה .ו
רין(דף בפ׳ק הכי דס״ל כאחרים הוא יחידאה תימא שלא ופירש״י ,לה תחוש ולא שתא לההיא עברה הד  ודאי אלא ,י״ג) דסנ

ע נעביד כאחרים  .לבנה של בחידושה ניסן תקופת יום שהוא האביב יום שיהיה האביב חודש את דכתיב קרא ליה דמסיי
ד עד דהיינו ז״ל רש״י וכתב ו נופלת היתה ואילו ,ישגה ואילך ומשם בחודש י׳ ט׳ ץ רק השנה לעבר צריכים היו לא ב  ה

ד התקופה ותפול אחז יום ניסן ונדחה אדר חודש תעברין פ6התקו אם אפילו מסר לעולם שאדר שלנו לקביעוש וממילא ,בי׳
ז ט׳ נ

נחמד אוצר
 ישמנש שלא ההלוך לטבע שנאות מה כסי הכוכבים מהלך מענין

 קייס הלוכם וסדר בשמים נצב דבריהם עדנה ועוד מעולם
 מחכמתם בו דבר שכבר היות ועם .בחוש הנראה לפי צעד

מן בשני השמים בתכונת  הידיעם רק שמענו לא עדיין ,כ׳ סי
, סביב שהיא התנועה בכלל רן א  הלוך פרטי על הבירור ולא ה

: המאורות
ט ץ• כבר כ ת רו עי כו׳ ה  מעלת מענין משני ס״ד בסי׳ .ו

ת :חז״ל ביד שהיה העבור סוד א ד הו ם ב ע ד  מ
ת פ קו ת ה ב בנ ל  להם שהיה המדע כח הראיתי שם ר׳ל .ה

ל :הלבנה במהלך ב קו ת מ בי ר מ  כ״ה) (דף בר״ה הוא .דו
ר ,וז״ל  דמות ונראית בעבים השמים נתקשרו אחת פעם ת׳

, לומר העם כסבורים לחדש, ותשעה בעשרים לבנה ח ׳  ר
 חדושם אין אבא אבי מבית מקובלני כך גמליאל רבן להם אמר

 שעס שלישי ושני ומחצה יום ותשעה מעשרים פחותה לבנה של
 לתתר״ף השעה חלקו העבור שבעלי ידוע והנה .חלקים וע״ג

ג שעה ׳שלישי שני הרי ,חלקים ש״ס השעה ושליש ,חלקים ע׳  ו
 • ג תשצ■ י״ב כ״ט הרי ,שעה י״ב לעת מעת וחצי ,תשצ״ג עולה
 הארוך בזמן והרי .היה דוד מבית גמליאל שרבן נודע וכבר

 מכוון האמצעי שהמולד רואים ואנחנו החשבון, זה נשתנה לא
 בטלמיו״ס שלדעת היות ועם .נשתבש ולא ,החשבון זה עם

ס׳ מלקים ל״א שעה י״ב יום כ״ט הוא אמצעי חודש  במעח מ
ת, ע ק, שניים נ' ל חל שכח, (דוק תשצ״ב י״ב כ״ט והוא מ  ות
ח בהלכות המפרש מ״ש ועיין  לדעח אך ,פ׳ו) להרמב״ם קה׳

ה אשר קופרניקוס א ,לזמננו קרוב הי  ,שעות י״ב ,יום כ״ט מ
ס׳ דקים מ״ד ס׳ שניים שלשה ,בשעה מ שלישיים יו״ד ,בדק מ
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 ברביעית פסח יפול שלא כדי ,שתא לההיא עברה בניסן שיתסר עד טבת תקופת
ב. חדש את שמור והזהיר צוה והאלהים הסתיו), (נ״א ״החורף אבי  והתקופה ה
 על השנה בחלוקת הקרוב דרך על היא אבל ברורה, איננה ההמון אצל הנוהגת
 ברביעית בחשבונה פסח שיפול ויש ,יום ורביע יום צ״א רביע כל ,רביעים ארבעת
ד, תורתם עיקר כי וחשבו היהודים על טענו וכבר החורף, ב  שורש על ושאינם א

ר אהד, ^  שהיא בתקופה חשבונם כפי האביב פרק הכנס קודם פסח להם שיפול בע
ה1הבר חמה תקופת אל לב שמו ולא ,בפרהסיא  (בלתי בצנעה שהיא האמתית ד
 שתחול עד אלא פנים בשום פסח יפול לא חשבונה ושעל ,בכ״א) אינם ,מפורסמת

,שנים אלפי מכמה שבוש שום בזה אירע ולא .אחד יום ואפילו טלה בראש השמש
והוא

.יהודה קול
ת ;1לרבא(פ״קדר״ה ליה דשלח אבץ בר עי בי ר  ב

רף  הקודמת סבת לתקופת קרא זו נסחא לפי .החו
אדם, בני לשון הרגל לפי חורף, בשם ניסן לתקופת

 וקץ וחום קור באמרו ,כתוב בלשון יקרא קור אמנם
.כמדובר מולם יסוד בעל לו קרא אשר שמו וזה ,וחורף

 במקום הסתיו בה שכתוב אחרת בנסחא תיקונו בא אך
ה :החורף פ קו ת ה ת ו הג ו  בינה אמרי להבין .וכו׳ הנ

 שנס במדת אדא ורב שמואל מר בין מה נא זכור
 תשיעי פ׳ החדש קדוש להרמב״סבה' כמבואר החמה,
 שס״ה משך נושאת הממה שנת שמואל למר כי ,ועשירי

 סחקצ״ז שעות ה' יום שס״ה אדא ולרב ורביע, יום
ם, ומ״ח חלסים  מע״ו אחד מהם רגע שכל רגעי
 שנס הוספת תהיה שמואל מר חשבון ולפי בחלק.
 מ־״ר שעות כ״א ימים פשרה הלמה שנה על הממה
 הממה ימי ממנין ויפאר ,ר״ד יכ״א להם סימן ,מלקים

חלקים, הפ״ה אמת שעה שנה י״ס של ממזור בכל
 צ״א לתקופה הקופה בין ויהיה ,אתפ״ה להם סימן
 תהיה אדא רב חשבון ולפי .ומחצה שעות ז׳ יום

 כ״א ימים משרה הלבנה שנת על הממה שנת תוספת
 יכ״א להם סימן ,רגעים ומ״ח מלקים קכ״א שעות
 שנה י״ס של במחזור תוססת ממצא ולא ,מ״ח קכ״א

ם החמה שני ישלמו מהם מחזור ככל אלא ,כלל  ע
 שהוא אחפ״ה כי והמעוברות, הפשוסות הלבנה שני

 בין זה לפי יתחלק שמואל מר לחשבון המחזור מותר
 מ״ה מלקים כ׳ ויגיעו בו, הנכללות תקופות הע״ו

 מר תקופת יתרון והוא מהן, תקופה לכל רגעים
יהיה' אדא רב לחשבון כי ,אדא רב תקופת על שמואל

 חלקים תקי״ס שפות ז' יום צ״א לתקופה תקופה בין
 i(הוספת בלי שלם המחזור עלה ובכן ,רגעים ול״א

 כדברים ,זאת כל את הרמב״ם הודיע ואמרי .מגרעת
, סרק סוף דבר האלה '  שעל הדברים לי ונראין י
 בפת השנה עבור לענין סומכים היו זו תקופה חשבון
 מפני או הזמן מפני מעברין שהיו מצוי, הגדול שב״ד
,הראשון מן יותר האמת הוא זה שחשבון לפי ,הצורך

 יוחד באיצסגנינוח שנתבארו הדברים מן קרוב והוא
יום שס״ה הממה שנת בו שהיתה הראשון החשבון מן

ורביע .

נחמד אוצר
ס׳ אך .עבור צרץ בט״ו  נקרא בחודש ס״ו דעד כתבו הסו

ה. של חידושה ת, שסובר נראה והחבר לבנ ספו תו  וזס כ
 השמש שתחול עד אלא סניס בשום פסח יפול שלא שאמר
 ,בע״ו התקופה שתהיה ר״ל ,אחד יום ואפילו טלה בראש

 וכמו החבר ומ״ש .מפסח אחד יום אפילו עבר לא ועדיין
 וכ״ס ,קי״ל והכי ,בלבד אמרים דהיינו ר״ל ,קצתם שאמרו

ה :החודש קדוש מה' בפ״ד הרמב״ם פ קו ת ה ת ו ג ה ו נ א ה  אצ
ן מו ה  יום שס״ה החמה שנת שחושבין שמואל תקופת ר״ל .ה
ה :ירביע נ נ רה אי  שהיא לפי ורק ,אמתית אינה ר״ל . ברו

 בה נהגו והרגעים החלקים חלוק טורח בה ואין החשבון קלת
 עולם יסוד ובספר .החשבונות טורח מעליהם להקל כדי ההמץ
ל כתוב סי״א ד׳ מאמר  השנה זמן שמואל שעשה זה כי ,ז׳
 זה דבר ממנו שנתעלם מפני אינו ,המדויק חשבון על עודף
פד אלא ם, לדעת לקרבו התקופות חשבון להקל שרצה מ מדי  הלו
ת :ע״כ ק או ח ה ב עזנ כו׳ ה ל .ו  לחלק נקל זה חשבון לסי ר׳

^ רביע כל ותהיה ,שנה רביע דהיינו תקופות לד׳ השנה  צ׳
ף משס׳ה רביע דהיינו שעות, שש יום סי ו נ » ו ם, ו  השש רביע י

 שעות ז׳ יום צ״א תקופה כל תהיה שס״ה על העודפות שעות
ה שלא מה ,וממצה ב ההמון ביד נקל הי « ח  :אדא רב תקופת ב

ת עא ע ב ר ם א עי בי 'ר ה ר״ל .  אצל הנהוג תקופה שם הנ
ה, רביעית על אבל שלימים, שנה מדת על איננו ההמון שנ  ה

 (דף השנה רביעית על תקופה שם זכרו בעירובין בגמרא וכן
( ו  :המזלות גלגל רביע השמש שתתנועע הזמן והוא ,נ׳

ה נ בו ש ח  : מדוקדקת הבלתי הזאת התקופה בחשבון . ב
ת עי בי ר ף. ב ר חו ת: בתקופת ה ב ם ט אינ ש א ו  שי*ש ע

ד ח  ,אדא לרב שמואל בין השנה זמני חשבון השתנות מפני .א
 שנזהר בגמרא שנאמר למה חוששים איגנו היום שאנחנו וחשבו

א :האביב זמן קודם פסח יפול פלא א מו ו א אב ש ת ע פ קו  ת
ה מ ה,. ח ר רו ב ם ידענו שאנחנו ה  והוא הברור החשבון ידענו ג
 שיגיע עד פנים בשום פסח יפול לא חשבונה ולפי ,בצנעה אצלנו
א :טלה לראש השמש א ע ו ר ה אי ם בז . שו ׳ ו כ ו ש ו ב  בזה ש
 העבור בחשבון הפלא ועיקר ,זו בחכמה חז״ל הפלגת נראה
 המיוסד ,ורבח אביי בימי שהיה הנשיא הלל ר׳ שיסדו שלנו

ת, ד׳ על חיו , מולד ,אד״ורא״ש לא שהם ד קן  כשמל ר״ל ז
אם פשוטה, בשנה גטר״ד ואילך, יום מחצות תשרי מולד  ר״ל

 והשנה בלילה חלקים ור״ד שעות ט׳ שלישי כליל תשרי מולד חל
ל תקפ״ט, בט״ו .פשוטה  שעות ט״ו שני ביום המולד חל אס ר׳
 המולדות אלו כל ,מעוברת אחר שנה והיא חלקים תקפ״ט
לד, ביום ר״ה קובעין ואין פסולים ^ מבואר וזה המו  ה

ס רמב׳ ח הל׳ נ ת קה׳ מ ח מ ו , . ז  השנים נקבעו הדחיות אלו פ׳
ת, ופעם כסדרן ופעם שלמות רו החדשים כל דהיינו חס פעם

משון מסירה השנה ואם משלשיםיום, מלאים שניהם וכסלו חשון יהיו שלימה השנס וכשתהיה וכסלו, חשון מלכד ״סדין,
וכסלו
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שבקבועים הברור והוא אלביתאני), לכוון מסכים הבאתגי(נ״א למביט ״דבק חשבון והוא

והאמתי
יהודה קול

 אל חשא^ אז הראב״ע דבר והוא .פ״כ וכו׳ יום ורביע
 אדא רב תקואח על רק שמואל תקופת על תסמוך

ט  במשפע לו ותשאל האפוד חשב נא הגישה ..ע״כ ,׳ו
 באמרו ,לשון מענה לך יצא פיו על פי הללו; האורים

ד, ם' ״  דעות הנזכרת השנה זמן במדת ולקדמוניס כ
 רב סברת . סברות שתי בו ישראל ולחכמי סתחלטת;

 האומות; מחכמי המאמתים כסברת והיא אהבה; בר אדא
 מ״ח חלקים תתקצ״ז שעות והמש יום שס״ה שהיא והיא

 הזמן רבע ויהיה ;רגעים לע״ו חלק כל נחשב רגעים
ס תקרא אשר הזה ה; כן ג פ קו  שעות ז' יום צ״א ת

ם; ל״א חלקים חקי״ע עי  שנות י״ע לפ״ז ויהיו רג
 ;יותר ולא פחות לא חמה שנות לי״ע שויס המחזור

 הוא זה לפי לבנה חדשי י״ב על חמה שנת ומוהר
 רגעים מ״ח חלקים קכ״א שעות כ״א ימים פשרה

 מר סברת השנית והסברא .מ״ח קכ״א יכ״א והסימן
 לא שעות ושש יום לשס״ה השנה יחשוב והוא ;סמואל
 ;וחצי שעות ז׳ יום צ״א ורביעישו ,יותר ולא פחות
 רב תקופת על שמואל מר תקופת מוהר זה לפי ויהיה

׳ אהבה בר אז־א ה חלקים כ ״ ם מ  אמר ולזה .רגעי
: מהמשוררים אחד

 גי)1מ pi נולם , ומטעה <הד ,סנועוס וג' יהד ,ומופמו (יסד!ל
 והואל לבך תנה ובתקופות אל בדת והתבונן תורה דעה
am אנו^ ן׳טאל nzjg מואל״ מר תקופת אדא לרב ןתרת^ 

.כשפועל אתה הלא ,ולט^ויב כט׳שיב, אתה הלא ת^יבהו

 כ״א ימים י׳ לפיתה לבנה שנת על ממה שנת מותר רהיה
 כשיתקבץ והנה .ר״ד יכ״א והסימן ;חלקים ר״ד שעות

 ותפ״ה שעה יעלה המחזור שנוח לי״ע המותר זה
 י״ס על חמה שנוח י״מ שיוסיפו מה והוא חלקים;

 ;החמה שנח במדת שמואל סברת לפי לבנה שנוח
 אמנם חשצ״ג. י״ב כ״ע הלבנה חדשי מדת ושיהיה

 הוא כי ;האמת מן רחוקה דעת בזה שמואל למר
 ושמי י״ב כ״ע לבנה חדש שמדת שלו בברייתא אמר
 ע״ג מהאמת וירחק ;חלקים תש״כ שהם שעה ידות

ם; ת; יותר מחזור בכל מהם שיתקבץ מלקי עו ש  מז׳
 ולכן שעה; מחצי יותר היום ומולדע מולדו בין ויהיה
 בחדש האמתית המדה לפי הוא ותפ״ה השעה מוהר

; הלבנה ׳  ממדס הזה הדעת כי ודע אמרו עד ט
מה; המונים האומות דעת היא שמואל למר החמה שנת ח  ולזה האמת; כפי מזה שיחסר מה על השגיחו ולא ל

ת יום יתאחר ש ת. זה שיחייב מה כפי חגיהם קבי פ ס תו  האמהי הדעת על שיסודחס לפי ה' מועדי אמנם ה
ה, אחד.בלתי אופן על תמיד יעמדו אדא, רב דעת הוא אשר שתנ ד קיום על יורה וזה מ ע . ט׳ א ו  דברו ט

 ; האמת מן ורחקה שמואל מר תקופת וקירוב ואמתתה אדא רב תקופת חשבון ולדקדוק לאמר, הפרק בסוף
 ובספר .ע״כ ; בפרהסיא שמואל מר ותקופת בצנעא אדא ב1̂ תקופות ;הן תקופות שתי כי החכמים אמרו
 מה בכדי המדוייק ?מנה עג עודף השנה זמן שעשה שמואל כי ;לאמר כתוב י״א) פרק ד׳ עולם(מאמר יסוד

ת חשבק להקל שרצה מפני אלא זה דבר ממנו שנתעלם מפני אינו שאמרנו, ט קו ת ם, לדעת לקרבו ה  כפי הלומדי
ה  ורביע יום משס״ה המדוייק השנה זמן שמוסר החלקים לאותם חששו שלא לחמה המונים האומות שעשו פ

, ם ו ן שנה ח' בכל ממנו יתקבץ הזה שהחסרון אע״פ אליו לב שמו ולא י ב, דרך. על אחד יום טו רו כ. ק ״  ע
ק שהם שנה י״ע בכל שנים ז׳ דין בית יעבר שלעולם בידם קבלה והיהה ,וז״ל החדש פ' הראב״ע דברי הן ו

רל״ה

נחמד אוצר
ם, מכ״גז וכסלו ו ם .מלא וכסלו מסר חשון כסדרן ואם י מפע  ו

א שנ״ד ופעם ,^גזסרה והיא יוס שנ״ג פעם פשועה שנה זה  והי
 שפ״ג פעם והמעוכרת .מלאה והיא שנ״ה ופעם ,כסדרן
 ;שנה י״ע קטן שממזור נודע וככר .שפ״ה ופעה שפ״ד ופעם

נו ג ו ׳  מהשנים אחת וככל ,מעוכרות שנים וז׳ פשוטות שנים י
 .הנ״ל הדמיות יגזרו אשר כפי ,וחסרות וכסדרן שלמות
 שמרו אשר הקכיעות על הסדורות כלומות כשנתכונן ואולם

 מרובות השלמות לעולם מחזור בכל נמצא ,הדחיות משמרת
 ;תשע על יוסיפו ולא משמונה כמחזור יפחתו ולא ,מכולן

 לא והחסרות .שש על יוסיפו ולא מממש יפחתו לא והכסדרן
 .ומחזור מחזור ככל וזה ,חמש על יוסיפו ולא מארבע יפחתו

 החמס שנת ואמנם .הנזכר כמקום וכמפרש כרמכ״ס מכואר וזה
 דרב חשבון המשכון זה לפי גם היא עליו סומכין שאנחנו

שמכין הראיה פי על מקדשין שהיו בזמן שהיה וכמו ,אדא  ש
 סדור לסי '0 מועדי יצאו ובכן .למעלה כנזכר הזה משכון על

ל, בדיוק שלנו עכורים דו  שמי״נז החדשים כל נחשוב אם שהרי ג
 נוסיף ,רכ״ח הוא י״כ פעם י״ט הנה ,קטן «חזור שהוא שנה

ם כ״ט חודש לכל חן ,חדשים רל״ה הם העכור ירחי שכעס  יו
 מוצא אתה ,כשעה תתר״ף מאלקי חלקים תשצ״ג שעות י״ב
 שעות ט״ז ימים ותשעה שלשים מאות תשע אלפים ששת הכל סך

ם. תקצ׳ה  שס״ם אמת שכל החמה שני י״ט ומשוכ צא חלקי
ף חלק שהל רגע מ״ח חלקים תתקצ״ז שעות ם׳ ימים  מתתר׳
ם תתקל״ע אלפים ששת מכוון כן כמו תמצא ,רגעים ע״ו  מ
« אפילו ■יותר ולא פחות לא ,חלקים תקצ״ה שעות ע״ז ;  ;ו

ד. והתקופה המולד ונמצא ח א ה ואם כ  והתקופס המולד הי
ע רג  בכל לעד סמוכים הם כך ,החשבון זה התחלת מעת אמד נ

 שנ׳ד פעם י״ע נחשונ שאילו ודע .קטן מחזור זמני תכלית
 וששם עשרים מאות שבע אלפים ששת יעלה , כסדרן שנס שהיא
ם, ו , ר״י שהוא יום מל׳ העכור חדשי ז׳ עליהם הוסיף י ם ו  י
ם ל ם, וששה שלשים מאות ע׳ אלפים ו׳ ט ו ם ועדיין י  מסרי
 כרורם תקופה ע״פ שהוא הנזכר משכון לסי החצנה שנות מי״ט
 הלבנה שנת מי״ע דהיינו ,תקצ״היחלקים שעות ע״ז ימים שלשה

להלבנה חדשי רל״ה ר״ל ,העבורים עם ,p תמיד מוצא אתה 
ם, מחמש פחותות אינן הכסדרן מחזור בכל  והשלמוח שני

ה, שמונ ש, על עודפות אינן והמסרוס מ  שלמוח ממש עול ממ
ם שלשה הרי חסרות ממש כנגד , על עודפים ימי רן ד ס  כ

ם חשבון ונמצא מי  סקצ״ם שעות ע״ז רק נשאר ולא ,מכוון הי
 אפשרי בלמי והיה במועדים שעות מונין שאין ומפני ,חלקים
ם לכוון  שהמולדות והחלקים השעות ע״ס והקביעות המועדי

^ שעה בכל שיהיו יוכלו והתקופות ב ם, מלק ו היו טיז כי מ קבי
לאשי
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אלא וברורה מדוקדקת לבנה ותקופת חמה תקופת מדע יתכן ואיך ,שבהם והאטתי

מחכמת
נחמד אוצר

רכ אלא אינו ומועדים חדשים ראשי ס .עלב ומד מנ כ׳ נ  ו
 למנוה ישראל שההחילו ממקום הראשונה השנה היסה אפילו
 הגעת ר״ל ,ניסן הקופת שהיא האכיב החלת וגם הלכנה מולד

ע יום בסוף שניהם גם ,עלה לראש גשמש  והיא ,אדר כ׳
 וכמפרש עולם יסוד בספר וכמ״ש ממצרים, שיצאו השנה

ח א' המחזור בסוף הנה ,ם' פ׳ לקה׳  המולד היה י״ט של ה
 מקצ״ה שעוה ע״ז שני מחזורי ראש שאחריה משנה והאביב

ם, קי ם, על מלקים ותקצ״ה שעות ד' אמר דהיינו מל ו  הי
 תקצ״ה שעות ט״ז נחלקים לעת מעת של שעות הכ״ד נננוצא
א׳ מחזור אל מלקים  בכל וכן ,שאחריו מחזור אל והשאר ,ה
 תתק״ה רק היום מן נשאר לא שאז מחזורים י׳׳ג עד מחזור

ם, , שיתבאר וכמו מלקי ד ו  הקביעות דרך התקון יצא ע״כ ע
 העולם סוף עד הזה כקביעות נתבונן אם ואנחנו .נכון על שלנו

 ,העולם) סוף עד רפ״ח משנת הקביעות ר׳׳ח הל׳ בפר׳ח (עיין
 תמיד נופלת ניסן תקופת שהוא האביב תמיד נמצא הנה

 והוא ,הפסח יום והוא בניסן ט״ו עד שהוא לבנה של גסדשה
 וכמ״ש ,מהחיל תקופה יום וקיי״ל ,לבנה של חדשה <קרא

ם׳  הוא בט״ז ניםן תקופת אם ואולם ,כ״א) (דף בר׳׳ה התו
 ימוט לא מכוון המחזורים בקביעות הוא וכך ,מעובר לעולם

שכח. דוק לעולם,  שנראה אע״ס •שהדחיות רואה ואתה ות
 בכדי מכוונים הם עכ״ז ,סבותיהם הנחת לפי במקרה שהם
ה, בדין הקבוע מזמן הפסח ימוס ■שלא ר  שנח יזומו ולא תו

מי כל צמדים רוכבים רק הלבנה משנות החמה  .עולם י
 משועבדים היותנו עם זה יתכן ואיך שואל החכם בכאן ואמנם
 בכלות וא״כ ,ההזדמנות יגזור אשר כסי דחיות הד׳ לשמור

 והתשובה .תמיד יקבצם ענין ואיזה מזה זה נפרדו קטן. המחזור
 חוזרים מחזורים שי״ג כאמרו גאון נחשון רב נתחכם שכבר דע

ם, לאורים הכהן עמוד עד חלילה מי תו  עליו צווחו נכבר ו
ה ,האחרונים  והלבוש קה״ח בהלכות להרמב״ם המפרש ה׳

 שינוים נמצא שאנחנו כן לחשוב שחלילה ,ר״ח בהל׳ וספר״ח
ת עו קגי  למחזור שוה ד״מ הא׳ המחזור שנות ואין ,ובמועדים נ

 אלפים חמשת שתחלתו רפ״ח מחזור ד״מ כמו , שאחריו «״ד
ד, ״ א, אלפים חמשת שתחלתו ש״א ומחזור הנ ש׳  אינם ת
ם  ,רפ״ח למחזור שביעית שהיא ת״ס שנת שהרי ,לגמרי דומי

 לאלף שהיאתש״ז ש״א למחזור שביעית ושנה הש״א, קביעתה
 ושנת ,גכ״ז הקביעות הס״א שנת וכן .הכ׳ז קביעתה ,הששי
ח ש׳ עיין הקביעות ה ) ז ש׳  הקביעות בסדור ר״ח הל׳ בפר״ח ב
 לדחוס שאין אומר שאני אך .העולם) סוף עד תנ״ד משנת
 גאון נחשון דרב בכלל הרווחנו שעכ׳ס ,וכל בכל הגאון דברי
שבהם, הימים בשיווי חלילה חוזרים מחזורים ג שי׳ (מנין

י״ל

יהודה קול
 בלי החמה שנוח י״כו הס ואלה וכו׳, חדשים רל״ה

 לחשבון והפ״ה לשעה החוש ואל ומגרעח, חוספח
 רק זה ממנו נעלס לא כי וידענו שמואל, חקופח

 בין יש היום כי ,דורו לאנשי בזמנו קרובה דרך חפש
 ,וכו׳ ימים מש' קרוב הקופחו ובין האמת הקופח

 על הנזכר בפרק עולם יסוד בספר עוד וכתוב .ע״כ
 בצנעא אדא רב הקופה הן הקואוה שהי ז״ל אמרם

 הצניעוה שהם בזה האמת כי ,בפרהסיא שמואל והקופה
 וסודותיו העבור יסוד שעיקר ומפני חשבונה, דקות מפני
 להסתיר מקדם החכמים מנהג היה וכן ,בה תלוי הוא
 הסוענים דברי הביא י״ג ובפ' .וכו' החכמות את

 על במחזור העבור שמה בסדור הכונה לאמר, עלינו
 ויום בניסן ש״ז שימול כדי הוא אדז״ש גו״ח סדר

 וזה ,כהלכה לעולם חדשה בתקופה ערבה של שביעי
 החמישית שהרי ,נתקיים ולא בידכם עלה לא יאמרו

 שבת תקופח עתה המשך לו ש״ז בשנת וכן למחזור
 תמוז תקופת המשך וכן כלו, המצות חג לאחר פד
ג, ושמיני הסכות חג לאחר עד  מפני לכם והיה ח
שעם, מזה אותם לעבר זה  ככה. עשיתם ולא ה

 הנטנה ותשובתם ,בזה עלינו שענוהס היו זה וכפי
 התקופות שחקון ולהודיעם אוחם לעורר היא זה על

 ההקק אינו עליו, וחשבו בו הם שהורגלו שמואל לדעת
 ובסדור השנה פרקי בידיעת עליו לסמוך שיש הנכון
 דעת של ההקון והוא ,כהלכה במחזור העבור שנות

 ,מעולם דרכו ידעו ולא בו הם הורגלו שלא אדא רב
 הלבנה מחזור ונבנה נהייסד שמואל של על ולא ועליו

סדר העכור בו ונסדר  שימול כדי , אדז״ש גו״ח על׳
 לעולם חדשה בתקופה ערבה של שביפי ויום בניסן י״ו

 הוא החמה משנת ידוע פרק כי שם ביאר עוד .וכו'
 ,שנה בשנה בו הפסח לקביעת הורה לדין הראוי
 פסח ועשית האביב חדש הכתוב קראו הזה והפרק

 ואז תחלה האביב חדש שיחול הזהר כלומר ,ונו'
 עת הוא באמת האביב חדש ותחלה ,הפסח תעשה
 אדא רב דעת לפי המתוקנת האמצעית ניסן תקופת

הוא ידוע ,כתב דוד בר' אברהם ר' ובשם .וכו'
 בו להשוות כדי היחה הצבנה ממזור בתקון שהכונה

 אדא רב לדעת כי רואים ואנו כאחד, ולבנה חמה
 שמואל ולדעת ,האמור בזמן לזו זו בין סותר שום אין

 ,ושעות ימים כמה הרב בזמן מזה ויתקבץ חלקים תפ״ה אחת שפה ממזור בכל הלבנה על עודפת חמה
 כד לרבא אבין בר הונא רב ליה שלח ואמרו המחזור, אח לנו כשקבעו בתקופות סוגיות לנו מסרו וחז״ל
ה, תחוש ולא שתא לההיא עברה בניסן שיחסר עד עבת תקופת דמשכא חזית  רב אמר אמרו ועוד ל

 כדי וזה ,וכו' חדש של רובו חסרה התקופה היהה אס אלא השנה את מעברין אין רב אמר יהודה
 במחזור העבור שנוח לנו סדרו הזה השרש ועל ,לעולם חדשה בתקופה מג שמיני ויום העמר הנפת יום שיחול

 נופל כלו הפסח מועד מוצאים אנו הרי עיקר שמואל תקופת כי נאמר אס ועתה .אדז״ע גו״ח סדר פל
 אס אבל .כהלכה שלא תמוז בתקופת מפל חג של שמיני נמצא וכן ,השנים ברוב עבת בתקופה הזה בזמן

 ברוך, בר' יצחק ר' בשם עוד וכתב וכו׳. הסוגיות כל נמצא אז עיקר היא אדא רב שתקופת נאמר
 במחזור ישאר לא כי ידע הענין בזה חכמתם והמבץ ,כשמואל לחמה מונים ז״ל שקדמונינו אדם לבני ודומה
מ תקופת הן תקופות שתי שאמר מה וזהו שמואל. לדעת שישאר כמו אדא רב לדעת הלבנה על ־זחמה

אדא
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 רואה ואהה .בארהסיא שמואל וחקואה בצנעא אדא
 המדוייקת היא פהצניעוה אדא רב פהקואה מזה

 שמואל הקופה ופרסמו ,העבור את לנו הקנו שעליה
 ובזה , עליה שנותיהם את מונים האומות שרוב לפי

 לפעמים שמועדינו ואומרים עלינו הסוענים דברי יתבשלו
 .ע״כ ,לה קודם ופעמים התקופה אחר באים הם
 הענין, בזה מאד שהפליג דברו היה חסאן ר׳ הדיין ועל
 ולמד העבור בחכמת שחבר בספרו שסדר אחר כי

 / לזה שערך הלוחות פי על שמואל תקופת תקון דרך
 תקופח מהקן כשהיה לו קשה היה הרבה כי אמר
 לפעמים אותה ומצא ההם הלוחות פי b בזמנו ניסן

 כהלכה שלא בניסן י״ו לאחר נופלת שנים ובכמה
 על המה והיה ,אבין בר הונא רב בשם האמורה

 החכם לזה שיסד העיקרים פי על אותה ותקן ובא זה
 שנה בשום מלה אינה עקריו שלפי ומצא בתינ״י הנקרא

 בזה דעהו נתקררה אז ,כהלכה בניסן י״ו קודם אלא
 ומכוון נכון יותר שהוא לתקופות יש אחר שתקון וידע
 שנתייסד הוא שמואל של על ולא ועליו ,שמואל של מזה

 אדז״ט גו״ח סדר על במחזור העבור שנות סדור
 י״ו סוף קודם לעולם חלה ניסן הקופה להיות שגורס
 בניוב השביע הנזכר פרקו ובסוף .ע״כ ,וכו' בניסן

 ,וז״ל אדא רב של תקופתו הצנעת ניעם על עדיינו
 ומפני איך האומרים טענת מעלינו להסיר כדי ועתה

 ומשובש מוטעה מפבון ז״ל קדמונינו לנו מסרו לוה
 עצ עומד שאינו התקופות עתי לכוון שמואל של כזה

 של התיקון והצניעו ,אוהו מכחיש ושהעיון אחד מנהג
 זה כי ,ואומר אתחיל ,,ממנו והסתירוהו אדא רב

 וטעם וסודותיו העבור מיסודי עתה יודעים שאנו
 החמה שנת זמן מדת כגון ,והלכותיו חשבונותיו
 וההפרש האמצעי הלבנה חדש זמן ומדת המדוייקת

 לתיקון בהר״ד סימן עיקר האמהי, לבין בינו שיש
 לתיקון לאדר קנ״א ג' כ״ט סימן ועיקר ,המולדות
 הוא ואיך וסודו, הלבנה מחזור וטעם y התקופות

 ללבנה; שלמים וחדשים לחמה שלמות שנים כולל
 y אדז״ס גו״ח סדר על בו העבור שנות סדור וטעם

 החדשים ראשי קבועי בין שיש וההפרש החלוק ודין
 בחדושה הלבנה ראיית פי על הראשון בזמן והמועדים

 לזה הנלוה וכל המולד, חשבון פי על קבועם לבין
 שכבר וסודותיו העבור יסודי מטעמי מחמתו ובא

 בזמן זה כל היה לא ,הזה בחבור רובם נתבאר
 ומפורסם ידוע ,קיימת גדולה סנהדרי כשהיחה הראשון

 וגדולים לנביאים כטן שבדור ולשרידים ליחידים אלא
איש מפי איש אותו שקבלו הסמוכים הסנהדרין וגדולי

, עד
 העשרס ואצו .יום מכ״א רק הקס״ב אלף משנת אוקטגר״ו

 קביעות סנאי עליהם וקבלו שקיימו ,נאציאני קונסיליא הנקרא ,שלהם כללי ועד שהיה ,לחשבונם שכ״ה משנה נתקבצו ימים
ם, ה גי א שלהם האביב אז והיה ח א זה אחר היה מארצ״ו כ׳ . בי׳ ו  רן חודש חושבים שהיו שלהם הלבנה מולד וכן ב

ב יום מכ׳נו ע אשר ,חלקים ת״ת שעות י׳  שלבסוף עד ,הלבנה מולד להם שנתאחר שעות ח' נתקבצו שנה ק' שבכל מזה הגי
ם ד' להם הלבנה מולד נתאחר הנ׳ל להאפיפיור הקונציליא שבין שנה וש' אלף  לחודש ראשון יום מונים היו שלא באופן ,ימי

עי' מולדה אחר ימים ד' עד הלבנה מן חמישי ויכוח שני בכוזר ( מן ר״ח הל' בפר״ח ועיין .קע״ו) סי  שם שכתב תכ״ד סי
כו' דע בד״ה ז׳ל כו' אדא רב שלדעת לפי והטעם עד ו  בעבורים חשבוננו שעיקר מדעתו מבואר . מחזור נקרא ולפיכך עד ו

 העקרי הצורך כפי הדבר ביאר לא ועכ״ז הרבה האריך אך ,הנזכר במקום כני בכוזר וכ״כ ,אדא רב תקופת על מיוסד
כ ' י נ דבריו ביאר לא הוא וגם ,גשמים שאלת גבי לבד שמואל תקופת עם עסק לנו שאין יהודה קול בעל הרב המפרש י

ת רו צו ה ו

 כולם ימי צירוף מחזורים י״ג מספר שהם שנים רמ״ז שכל ר״ל
 שבי׳ג השנים כל צירוף נתבונן אם שאנחנו וזה .תמיד שוים

ג ,שלמות שנים קי״א שהם תמיד נמצאם רצופים מחזורים  ע׳
ס״ג ,כסדרן ס שכתב וכמו ,חסרות ו  ק״ס להל' המפרש כן ג
 מלאות, ס״ג כנגד מסרות ס״ג נוטל וכשאתה ,הנזכר במקום
, על עודפות שלמות שנים מ׳׳ח שנשארו תמצא רן ד ס  והרי כ
 תצרף אם שהרי ,בדין הוא וכן ,כסדרן על עודפים ימים מ׳׳ח
 הנזכרים והחלקים והשעות מהימים מחזורים מי״ג מותרות י״ג

 ומעתס ,בלבד הלקים ההק׳׳ה פחות יום מ׳׳ח יעלו ,זה לפני
 רמ״ו שכל יעבור ולא שחק ,מחזורים י״ג שנים רמ״ז חשוב
, פעם י״ג עולה שכן ,מעוברות צ״א פשוטות קס״ו הם שנים  ז'

רן, השנים וכל ד  שהשלמות מה יתרים ימים מ״ח ועוד כס
 וכן .יום ט״ז מאות שתי אלף תשעים תמצא ,כנזכר עודפות

 ב' אלף תשעים ,אדא רב חשבון לפי חמה שני רמ״ז עולים
ם, קע״ה שעות כ״ג יום ט״ו מאות  מססר עוליס וכך מלקי
 ,שנים רמ״ז אלו שבתוך חדשים וממשה חמשים אלפים שלשת

 P כמו ,הלקים תשצ״ג שעות י׳׳ב יום כ״ט חודש לכל כשהתן
 רג שתקופת הרי .מלקים קע׳׳ה שעות כ״ג מאות ב' אלף צ׳

 צמודים עולים השנים וקביעות לבנה של המולדות וחשבון אדא
ד, ח א  תתק׳ה רק הקביעות העדיף לא שנים רמ׳׳ז ובכל כ
 אחר שהיו ראשונים מחזורים י״ג שבכלות רואה ואתה .חלקים
 כ״ט יום בסוף והאביב המולד כן כמו היה מצרים יציאת

 שהקביעות מה הלילה, לבד!קודם חלקים תתק״ה אך אדר
 הממה שנות על עודף שלמים ימים ע״פ המיוסד חשבון ע״פ

 משנת וחשוב צא .ג״כ והשעות החלקים צירוף אחר והמולדות
מי סוף עד מצרים יציאת שנת שהיא תמ״ח אלפים ב'  עולם י

' תמצא ,אלפים ששת שהם  ושתים שבעים מאות ד' אלפים ג
ם י״ד תמצא ,שנים לרמ״ז אותם חלק ,שנים  רמ״ז פעמי
 תמצא ,שנים רמ׳׳ז לכל חלקים תתק״ה הן ,שנים י״ד ועוד

 התקופה גם ניסן ומולד ,חלקים תש״ן שעות י״א הכל מספר
 שנים י״ד שנת שבתחלת טלה מזל בראש החמה הכנסת שהיא

 כ״ט יום על חלקים ר״ן אחת שעה נופלים שניהם עולם שבסוף
ף הרי לניסן, הסמוך אדר סו ב פי'  מתאחד הקביעות אין עולם א

ב אפילו  אעשה ומה ,הנ׳׳ל הגאון דבר גדול ודבר . שעות י׳
 בשתי דבריו דחו ע״כ כוונתו עומק אחריו הבאים הבינו שלא
 אדא רב תקופת על מיוסד שלנו עבורים חשבון נמצא .ידים

 .עולם ימי כל ימוט ולא יזח לא מתוקן חשבוננו ובה ,דוקא
 ,שמואל תקופת מושבין שאנחנו דהמון בפומיה שמרגלא ומה

 הם שאלו בצבור מכריזין שאנו התקופות מחשבון טעו המה
 השאלה סימן וכן ,בפרסום שהוא מפני ,שמואל תקופות ע״ס

ם ,התקופה אחר יום ס' שהיא  תקוספ על הכוונה כזה ג
 גדולים שעקרום והמועדות העכורים חשבון משא״כ ,שמואל
 .הברורה, התקופה על מיוסדים ,כו תלויות רבות ומצות

 איחור או קדימה נראה לא מעולם עתה ועד מצרים מיציאת
ס חכמי כל שנלאו מה ,השנה בתקופת ולא במולד לא  .העמי

 כתקופש לחמה ורביע יום שס׳׳ה מונים היו העמים שחכמי כנודע
 האפיפיור נתעורר לחשבונם הקפ׳׳ב אלף שבשנת עד שמואל,

מי ימים עשרה והסיר גריגוריא״ו חודש והיה ,שנותיהם מי
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 ואפילו ישראל המון ושאר ,הגבורה מפי מרע״ה מד
 להם נתגלו לא שבהם והמבינים המשכילים החכמים

 היחידים היו זה ונשביל .מעולם ידעום ולא אלו דברים
 וזולתי העבור, סוד אותו קוראים ההם המקובלים
 ההוא בזמן יודעים היו לא שאמרנו ההם היחידים

 ולא פלונית שנה ב״ד עברו מה מפני מכירים ולא
 על זו שנה חדשי סדרו מה מפני ולא ,לה הסמוכה

 זה בכל סומכים היו אלא ,אחר סדר על ולא זה סדר
 זקני על ההוא בזמן כלן ישראל חורת משאר בו וביוצא

 ולא ,פיהם על ועושים אליהם ושומעים סנהדרין
 / דבריהם על לעבור. ולא אחריהם להרהר רשאין היו

 ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא שנאמר משום
 שמים ולא משגיחים ישראל היו לא זה ובשביל .ושמאל

 .וסודותיו העבור יסודי מכיעמי דבר שוס לידע לב
 ומפורסם וזמן זמן בכל ישראל לכל היה ידוע אמנם

 להיותן הם צריכות ושהשנים הלבנה, לפי הם שחדשינו
 ,האביב בחדש הפסה עשייה מפום החמה, לפי נמנות
 ,האסיף בזמן והסכות ,חכיים קציר בכורי בזמן ועצרה

 שיהיה יאות כיצד מכירים ולא יודעים היו לא אבל
 כל בהם שיתקיימו עד בחדשיו העולם שנות סדור

 החגים עשיית לגבי בהורה הכתובים המקראות
 שוס לידע לב שמיס ולא ,הורה כדין וזמנם במועדם

 בזה היו סומכים אלא ,בו משגיחים ולא מזה דבר
 ,הסנהדרין הוראת על התורה מדיני בזה כיוצא ובכל
 ההם והיחידים .דבר ממך יפלא כי בפ' שכתוב כמו

 כפי ושעמו הכל סוד יודעים היו שאמרנו ב״ד מזקני
 לב לעורר כדי אכן .בידם וקבלה מסורת שהיה מה

 הגם ,עיונם לפי וללמדם ולהודיעם ולהראותם העם
 החמה לפי אלא נמנות אינן בהתחברן ’ העולם ששנות

 ,החדשים .נמנים שהם כמו בלבד הלבנה לפי לא
 שנת ימי שמספר ולהודיעם להם למסור ראוי לפיכך
 אמת תקופה וזמן ,יום ורביע יום פס״ה הוא החמה

 שעות וז' יום צ״א הוא השנה רביע שהוא זה לפי
 חדשי י״ב זמן כדי על עודף השנה וזמן ומחצה,

 הם זה ובשביל .קירוב דרך על יום י״א בכדי לבנה
 לבנה חדשי מי״ב רובן העולם שנות להם מסדרים
 בידיעה להם מספיק היה וזה חדש, מי״ג ומקצתם

 ראו זה ובשביל האביב, מהמת השנה עבור סעס
 .שמואל תקופת ולפרסם לכל למסור ההם היחידים

 ואפילו- ישראל להמון לגלות ראו לא שבשבילו והפעם
 שעמו ,העבור סוד ,שבהם ולמבינים למשכילים

 מעברים הראשון בזמן ג״ד היו שלפעמים מפני היה
 שעשה כמו השעה, לצורך להם הנראה כפי אותו

 וכל ושריו המלך וייפז כדכחיב יהודה מלך חזקיהו
 יכלו לא כי השני בחדש הפסה לעשות בירושלים הקהל

 קובעים היו לפעמים כן וכמו .וגו׳ ההיא בעת לעשותו
 ושלא האיום ידי על ליפן שלשים ביום החדש את

 ליום עד קבועו דוחים היו ולפעמים ,הראיה ע״פ
 מזה דבר שום שעם יודעים ישראל היו ולא ל״א.

 הקבלה סוד יודעים היו שלא בשביל ,בו משגיחים ולא
 לפעמים היו בו ומשגיחים אותו יודעים היו ואילו .בו

וחולקים ב״ד על ומערערים וחשבונם עיונם לפי באים

 זס והיה וסברות, בפענוח כנגדם ועומדים עליהם
 ,המועדים בקביעת וקלקול גדולה מחלוקת לידי מביא
 על שסמך לפי יהושע ור' גמליאל דרבן אותו כגון

 דר׳ דעתו שישבו דוסא ור׳ עקיבא ר׳ ולולא ,סברתו
 המחלוקת היתה גמליאל, רבן להוראת וחזר יהושע
 מן היה זה ובשביל .גדול קלקול לידי מביאה ההיא
 וסודותיו העבור יסודי ההוא הראשון בזמן להיות הדין
 הורה מיסודי אחרים דינים וכמה בו הקבלה וסוד
ם, הקבלה וסוד ה ם. מהמון ונסתרים מכוסים ב  הע

 היו וסודותיו העבור יסודי כי שאמרנו זה על והעד
 מהמשכילים ואפילו מישראל ונסתרים מכוסים ההוא בזמן

 הלבנה חדש זמן מדת שהרי הוא ,שבהם והמבינים
 להם שהעיד עד אותו יודעים ישראל סכמי היו לא

 אבי מב!מ מקובל אני כך ואמר עליו גמליאל רבן
 יום וחצי‘ יום מכ״ש פחות לבנה של חדושה שאין אבא
 חכמי היו לא וכן ,חלקים וע״ג שעה ידות ושתי

 שעל ,ומנהגו ה׳אמתי הלבנה חדש דין יודעים ישראל
 הלבנה ראיית דין נוהג הוא שהודעתיך כמו פיו

 שלמד עד ,כן ידי על החדשים ראשי וקדוש בחדושה
 אבי מבית אני מקובל ואמר גמליאל רבן להם אוהו
 ושמואל .בקצרה בא ופעמים בארוכה בא שפעמים אבא

 ידע לא בה ומתפאר .המזלות בחכמת נקי שהיה
 עד המולד, מהמת בחדושה הלבנה ראיית משפנו
 זירא ור׳ שמלאי. דר' אבוה אבא לו אותו שלמד
 לילה שצריך והודיעם בבבל שהיו ישראל לחכמי לימד
 התקופה מחמת השנה מבור היה וכן . החדש מן ויום

 שגלה עד ישראל מחכמי בראשונה ונסתר שעמו נעלם
 היו וכן .לרבא והודיעו אבין בר הונא רב אוחו

 אדא רב תקופח זמן הוא מהם שאהד העבור סודות
 אפילו ונעלמים הראשון מכוסים,בזמן הקונה, ועיקר
 הולכיה להיותם אח״כ וחזרו ,ישראל חכמי מרוב

 יהודז בן הלל ימי עד באחרונה ונודעים ומתפרסמים
 ברביכ, דינו ובית הוא אותם שלמד ז״ל, נשיאה

 כן מפני ובשל הסמיכה ובשלה יד אזלה כי כשראה
 ולזר ,ב״ד ע״פ והמועדים החדשים ראשי קבוע דין

 דר המס הזה המתוקן החשבון פי על נוהג הכל להיות
ם, בידנו ה  ברבוע ספק שום זה לפי נשאר ולא מ

ה, מחלוקת לשום לחוש ואין החדשים,  ^נשיוראו' בז
 החסיד עמד ומתדלדלת, הולכת שהחכמה ההוא הדור
 ומאז .וסודותיו העבור סוד ופרסמו דינו ובית ההוא

 וסודותיו העבור יסודי על לחזור עם משכילי נתעוררו
 מנוסים שאמרנו כמו מהחלה שהיו חשבונותיו ומעמי

 סעס שנתבאר הרי ישראל. חכמי מרוב ונסתרים
 ושאר אדא רב תקופת סוד רז״ל הצניעו מה מפני

 תקופת ופרסמו לגלותם, רצו ולא העבור סודות
 שעליה אדא רב תקופה כמו ואינה הואיל שמואל
 יסודי תלויש הם שממנו הלבנה מחזור ונבנה נתיסד
 לכל שנתגלה ואחר .חשבונותיו וסדר והלכותיו העבור

 אין שוב הקונה, סדר ונודע אדא רב תקופת סוד
 שאלת לגבי אלא שמואל בתקופת להשגיח עוד לנו

 עתה לנו אין אדא רב בתקופה וגס .בלבד הגשמים
 סדור כי ,והלכותיו העבור משבוטה לגבי כ״כ צורך

פנות ,
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 חצות קודם נולד

 רבי פרקי הנקרא
הכוכבים וטבעי

 מסוד הקדמנו וכבר הברור. ועל
 ספר הזה בענין המיוחדת החכמה ̂ _

 מהנלנלים אחד וכל הארץ מדת’ בו ,הורקנום בן אליעזר
 ונשיאותם וירידתם, ועלייתם ורעתם, וטובתם ובתיהם, והצורות והמזלות,
 הגמרא מחכמי ושמואל .המפורסמים ישראל מחכמי והוא ,תנועתם ומשך ושפלותם,

לענין אלא בו התעסקו ולא דגהרדעא. כשבילי דרקיעא שבילי לי נהירן שאמר
התורה

יהודה קול
 כל המציאנו אדז״ס גו״ח דרך על גמחזור העבור שנות
 במועדם והמועדים החדשים ראשי לקביעת צרכנו

 והלכותיו העבור בחכמת הכונה תכלית שזהו וזמנם,
ה. וצרכנו ת  הוא אדא רב בתקואת כונתנו ותכלית ע
 הזמן יתהפך שבו ממנה והיום השנה שרקי להכיר

 לענין והלילות הימים במנהג אחד מענין וישתנה
 הפסח שקבוע פיה על לידע כדי וגם ,זולתו אחר

 כדין במועדם הוא ושנה שנה בכל המועדים ושאר
ה, ר ם מפי הרביתי חזון ואנכי .ע״כ חו  וסופרים ספרי

 הבנת נתיב לך להאיר אמת אמרי קשנו להודיעו
ריין, על החבר דברי ם שהרי בו  גלוים מעתה ה

ם: הערתי שמש זרחה כי וידועים ה  וכבר עלי
ו נ מ ד ק ד ה ו ס ד מ ל ו  .והצורות :ל סי' בשני .וכו׳ נ

 הגלגל צורות ל״ו והם המזלות, צורות י״ב מלבד
: סימן בראשון שזכרנו . א' ם ה י ת ב  האצסגנינים ו
 כוכבי מז' אמד לכל במזלות בתים או. בית ייססו
ת,  בבתים או בבית מהם אחד כל בהמצא אשר לכ

 להמשיך בגבורתו כת יוסיף אז ,אליו המיוחדים
 ביח ייחסו לשמש והנה .מפורסמות חזקות ■פעולות

 ללבנה וכן ,אריה מזל והוא ובלילה ביום לבד אחד
מן. מזל והוא ובלילה ביום בלבד אחד בית  אמנם סר
 אמד בית ,בתים שני ייחסו המשרתים מיתר אחד לכל

ביום דלי ייחסו לשבתאי כי ,ללילה אחד ובית ליום

נחמד אוצר
ת רו צו ה  צורות ל״ו עוד חשגו והתוכניים .מזלות י״כ סם .ו

כ על נוסף ם :מזלות י׳ ת ב טו ם ו ת ע ד  הנודעים המכטים הן .ו
ע זה דרכם לפי יאמרו אשר ,אצעגנינות לגעלי  וזס אהכה מג
ע אה: מנ ם שנ ת עליי ם ו ת ריד  והכוכבים המזלות פעולת .וי
 ,עליה הנקראת היא היום חצי ועד הזרימה מן שהם מה לפי

 נפעולתם גדול יומר וכחם ,ירידה נקראת הלילה עד ומשם
ם :כירידה שהם ממס בעליה ת או שי ם ג ת לו פ ש סו .ו ח  י

 שאמרו כמו ,ישפל ומסי ירום מסי אמרת סגולה עוד להם
ה, מתנשא השמש על שור, לבנה ב ם, שבתי ב אזני  צדק במ

, ען ר ס , ג די בג ם די א ם, נוגה מ דגי ב ב כ  וכאשר .בבתולה מ
 המתנגד למזל בהגעתם ישפלו במדרגות גהיוהס בנשיאות ינתנו

שא, המזל מן , השביעי מזל ר״ל המתנ ו מנ  שתאמר כמו מ
כו׳ בטקרב ולבנה במאזנים נשפל השמש ך :ו ש מ ם ו ת ע  .תנו

א :וכוכב כוכב כל סבוב תנועת זמני הו  בן ר״א ר״ל .ו
ל :הורקטם א מו ש  המפורסמים מן היה הוא שגם ר״ל .ו
א :האחרונים בדורות ישראל שבחכמי ל קו ו מ ע ת א בו ה ל  א

ענין ה ל ר תו די .ה  נמעשקו ישראל שחכמי אחר תאמר שלא כ
^ ראוי היה מכמתם לרוב הלא ,כן כמו החכמות באלו ת  ש
ס ע״פ האומות חכמי בכל בתכונה חכמתם נודע  מיוחדים ספיי

ס האומות חכמי כמו.שעשו עליהם, ם כמו המפורסמי ת מ ל  ש
א5 השיב לזה .וחבריו  כולם החכמה על חששו שלא מפני מו
 ויתר ,בלבד לתורה פצריך :אס ממנה לקמת רק ,ללמדה

ם לדברים נחשבים היו שבחכמה־ סענינים לי p אין מ t i 
ם, ה באובן שנאבדו מד ,p כל עליהם מששו לא ולכך ב

הזמן

ה, שור ביום מאזטם לנוגה בלילה, עקרב ביום פלה למאדים בלילה, דגים ביום קשת לצדק בלילה, וגדי נ  בני
ם, המיוחד בביתו המשרחיס מן אחד ביום המצא ובעת בלילה. בחולה ביום תאומים לכוכב  תחזק ליו

ם חקוח שומרי נאם אלה כל ויהיו ^ ללילה המיוחד בביתו ביום המצאו מעת יותר פעולתו  ,המשפפיח בתכונה פסי
ם :השני מאמרו ראש מיריד״י האיפ״י בספר מוליפ״ו יוסיפ״ו ומכללם ת ב ו ט ם ו ת ע ר  מסביר כוכב יש כי .ו

ם ;להפך ויש השפעתו בפוב צהוביח פנים ת י י ל ע ם ו ת ד רי י  או ישר באופק ושקיעתם זריחסס חלוף ר״ל .ו
 הנזכר מולי״פו יוסי׳׳פו וזכרם ,ח' פ' א׳ שער האל! צורת בספר חייא ב״ר אברהם לה״ר כמבואר ,מעוקל

ם עולים המזלות מן ששה ישר אופק על ארץ לשוכני כי באמרו ,הראשון במאמרו  ועל ,המישור גלגל רוב ע
שרה, שעלייתם או. ביושר עולים נקראו כן שת. עקרב מאזנים בחולה אריה סרפן והם י  הנותרים והששה ק

פו עלייתם להיות עו מי ם ם ר״ל מישור, גלגל של ע ת ע ם :מעוקלת עלייה עולים נקראו מחציו, פחו ת או שי נ  ו
ם ת לו פ ש  מעלת היא שטת בסגולה יתוארו עוד .כאמור המשרתים לשבעת ייחסו אשר הבתים מבלעדי .ו

תפקם בחזקם ינשאו השבעה הכוכבים כי ,הנשיאות  לבתים להם היו אשר הנזכרים זולת המזלות קצת לעומת ו
 השמש כי וזה .שקדם כמו לבתיהם המיוחדים כאותם הללו המזלות להם כח תת יוסיפו לא אך ,מיוחדים

ה, מתנשא ל פ שוי/ לבנה ב ם, שבתאי ב ן, צדק במאזני פ ר ס די, מאדים ב ג ם, נוגה ב דגי  בבתולה. כוכב ב
 במזל לומר רוצה לאלו, המנגדים במזלות בהמצאם ישבו בשפל לעומתם כן רבים במרומים שם ־שנייש וכמו

ה. אחד לכל השביעי מ ה ם, השמש תשפל אמנם כי מ אזני מ ב, לבנה ב ר ק מ ה, שבתאי ב ל פ , צדק ב י ד ג  ב
פן, מאדים ר ס ה ב ה, מג ל תו ס. כוכב בב דגי ם ב  מאמרו ראש הנזכר המוליפ״ו בספר בכתובים אלסתמצא ג
שט: ם ומשך ה ת ע ו נ ה במהירות .ת ע ם: אחד לכל ואיחורה התפ ה ל מ א סו ש . ו ' ט  ר׳ שמצינו כמו ר״ל ו

ו ,כאמור התכונה בעניני מרובה חכמתו שהיתה המשנה מחכמי אליעזר נ צי מ  שאמר הגמרא מחכמי שמואל ק
ק י ת לי « מ ר ב ) ט׳ א :נ״ח:) דף הרואה פ׳ ו ל ו ו ק ס ע ת ו ה ״, ב ט ס דבר סוף לא כי הכונה ו ת החפסקו

בחכמת
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 התחברו עת לברר ,הליכתו והתחלפות הירח הליכת בירור ישלם לא כי ,התורה

.התכונה חכמת ברוב אלא ,ואחריו המולד קודם הסתרו ועת ,המולד והוא השמש עם
ן כ ו

יהודה קול
 לחכליה היה אכל ,עניניה דעת למען התכונה כחכמת

 לה יעשה מה לדעה ,התורה בשכיל ונכבד חשוכ יותר
ם: ולקניעת החדש לקדוש חקיה בשמירת המועדי

ן כ ו

נחמד אוצר , - .
סי׳ שינא וכמו ,הזמן א ג ם _לא כי :ל׳ של כו׳ ת  ועכ״ס .ו
 בידיעה ממנה קצת ולא הרכה אותה -יודעים שהיו שנודה צריך

ר :כעלמא רו ת כי כו לי ח ה ר  הוא זמן כמה לידע ר׳׳ל .הי
 כדי ואמנם שלם. היקף במזלות הקיפו י״ל הלבנה, חודש
 יתגונן מי כי ,קרוב בזמן לכוין א״א ובדיוק בצמצום זה לדעת

 הלקויים ידי על זה הכירו התוכניים ואמנם ,תשצ׳׳ג י״ב כ״ט החודש ימי כי שתאמר כמו ,זו שבתנועה הדקים החלקים
רח, ד הלקוי ברגע שהירח מפני ההוא הלקוי שמהות להם שנתבאר אחר שלי עו ל, חצי מרחק ר״ל לשמש, אמתי ב לנ  הג

 ,הארן על וירח בלילה דהיינו הארן תחת וכשהשמש ,המזלות חגורת באמצע העובר הקו והוא ,הלקוהי קו תחת והירח
 מכדור הרבה גדולה שהשמש שאע׳׳פ ,אליו להגיע יכולים השמש ניצוצי שאין באופן הירח מכסה הארן מן העולה צל הנה

 הסמוך התחתון כוכב והוא המרן מן הרבה קען שהירח לפי עכ״ז ,ומיצר עולה הארן שצל כן אם ונתחייב כולו הארץ
רן, א ח. גוף מן עודף בירח הפוגש הארן צל שיעור רוחב הנה ל ר  והוא ל הגלו חצי השמש מן רחוק כשהירח ומעתה הי

 קוער מצי עם הירח קוטר חצי משיעור העודף המזלות קו מן נטיה לו כשיש לא אם ,ספק בלי נלקה הוא ,המזלות קו מל
 קרוב יותר שהירח עוד שכל ומבואר .הארן בצל הירח יכנס שלא אפשר אי השיעור מזה פחות המרחק ואם ,הצל רוחב

 , המזלות קו על בהיותו גדול היותר בלקוי שהוא עד יותר, הלקוי זמן אורך וגם ,גופו מכמות יותר נלקה הוא ‘ המזלות לקו
 בזמן שהוא כמו גדול הלקוי מש־ אין הארן מן נרחק שהירח עוד כל וכן .שאפשר גדול היותר שיעור נמשך לקויו זמן ואז

 שעשה כמו ,ארוך זמן ביניהם שהיה ירחיות לקיוס ב׳ אל כוונו ובכן .כמדובר ומיצר הולך שהצל מפני ,לארן קרוב שהירח
ה, בכדי לו שקדם התוכן אברכ׳׳ש בזמן שהיתה ירחית לקות שלקח גטלמיו״ס שנ  שהיה הלקות מדת בספרו חקוק ומצא ש׳

 בגובה ח הינ שהיה מזה ונתבאר ,ממש השיעור זה על שהיתה בימיו ירחית אחת לקוי אל השגיח ואח״ז ,זמנו ומשך אז
 במזלות שלמים סבובים הירח סבב ההוא הארוך שבזמן מזה ויצא ,שבזמנו בלקוי שהוא מה אל הראשון בלקוי שוה וברוחב

 זמן לו יצא ,ההוא הארוך בזמן שעברו חדשים למספר הזמן זה חלק וכאשר .הזמן בזה השמש שעשה הסבובים על עודף
ת :התכונה חכמת בעמקות והולך ארוך ביאורם אלו ועניניס .בחודש הירח הגלוך ■ פו ל ח ת ה תו ו ס רי  הירח תנועת ך״ל .ה

 התוכניים עיינו וכבר .כ״ה) דף בר״ה חז״ל (וכמ״ש בקצרה פעמים בארוכה בא פעמים אך ,הזמן לפי שוה אינו במזלות
 ממזל בתנועתו תמיד הוא שהמהירות משל דרך שתאמר כמו ,תמיד אחד בענין במזלות אחד במקום אינו שהשינוי.הזה

 החלו? הרגישו אך .בתכונה כנודע בשמש שהוא וכמו ,מאזנים אל מטלה מתנועע בשהוא והמתינות ,טלה מזל אל מאזנים
 f המזלוס גלונל הקיצוני שהעיגול ,הזה כציור עיניך תן הענין ולהבנת .הקפה גלגל הראשונים הניחו לכך ,ומזל מזל בכל הזה

 גלגל הוא הקטן העגול .הנושא גלגל לנקרא הירח גלגל והפנימי
 תנועתו הגדול הירח וגלגל ,א הארן ומרכז הירח, בגלגל הקבוע הקפה

 עצמו והירח ,למערב ממזרח מתנועע ההקפה וגלגל ,למזרח ממערב
 ,האמתי הירח מקום הוא במזלות הירח גוף מקום והנה .קבוע

 דרך האמצעי, הירח מקום הוא במזלות הקפה גלגל מרכז ומקום
 האמתי מקומו הנה שלו ההקפה מגלגל ז בנקודת הירח אם משל

 הירח מרכז דרך ועובר הארן ממרכז היוצא ח ז א מקו נגבל במזלות
ע מגי  מקומו׳ ואולם .ח האמתי במזלות מקומו כן ואם ,למזלות ו

 ומקומו ,הקפה גלגל מרכז דרך העובר ט ב א מקו נגבל האמצעי
 לפעמים האמצעי מולד כי מזה מבואר והדבר .ט בנקודת האמצעי

 ד״מ נניח אם זו בצורה ומובן .אחריו ולפעמים האמתי מולד קודם
 ,מערב לצד ט מנקודת במזלות והשמש ההקפה מגלגל ז בנקודה הירח

 החת הגיע ב נקודת דהיינו אמצעי מולד הנה , h בנקודת ד״מ כמו
 גלגל שתנועת מפני ,לו מערבי שהוא הירח שהגיע קודם השמש
 אד ,ההקפה מגלגל מ בנקודת וכשהירח ,למזרח ממערב הנושא
 החדשים שכל כן כמו ומבואר .האמצעי למולד האמתי מולד יוקדם

 בשוה הוא ההקפה גלגל מרכז שהלוך מפני לזה זה שוים האמצעיים
 מולד קודם האמתי המולד אם ר״ל ,במתינות מהלך ופעמים במהירות מהלך פעמים עצמו הירח אמנם ,המזלות עגול החת

 בהפך ההקפה גלגל שתנועת שמאחר ,עצמו הירח תנועת עם ויובן . במתינות הלוהו אחריו ואם ,במהירות הלוכו אז האמצעי
ד העליון שחלק מפני במתינות הלוכו ההקפה מגלגל העליון בחלק נמצא כשהירח הנה ,אותו הנושא גלגל תנועת ג מ  תנועתו ה
, שהוא התחתון בחלק וכשהוא ,הנושא גלגל כהפך ד צ  על מוספת תנועתו זה ובשביל ,מזרח כלפי תנועתו התחתון החלק הנה ה

 ברוב כי ,אמצעי חודש חושבים הננו העיבורים בסדר שחשנוננו מאמר שאנחנו יודגי והוי .בהלוכו מרין והוא הנושא תנועת
 גדול היותר ההבדל כי ,לקביעות המזיק מורגש הבדל ביניהם ואין אמתייס עם אמצעים חדשים מכוונים יחד המקובצים הימים

ע ואינו ההקפה גלגל קוטר הצי שהוא מעלות ה׳ הנושא גלגל כשעור רק אינו  הקביעות תיקון לפי אשר ,שעות לי׳ב אפילו מגי
ה, חוששין אין שלנו תי, המולד לדעת נזקקים היו הראיה פי על מקדשין שהיו בזמן אך לז מ א  יתכן אם שידעו בכדי ה

 שידטי צריכים היו ואז ,פ׳ו החודש קידוש בהלכות הרמב״ם כמ״ש זה מחשכין היו דין שבית ,לא או ל׳ ביום הירח שיראה
א :התכונה חכמת רוב 7צי ולזה ,השמש עם התחברו עת לברר הליכתו סתחלסוה הו ד ו ל מו :האמתי המולד לומר רוצה .ה

כן ו
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. ב י

ה קול ד הו י
ת זבן ע די ת י פו קו ת ע ה ב ר א ר על ה רו  לא בי

ם של א ת ת כי וכו׳. אל  הנושא הגלגל מרכז להיו
 שהוא המזלות אזור למרכז מתמלף הסמה את

t לפניך הסוצכ הלז כמראה ;העולם מרכז פצמו

והגבות רום השפל בידיעת אלא תשלם לא בירור על הארבע התקופות ידיעת
רום

נחמד אוצר
כן ת ו ע רי ת י פו קו ת ע ה ב ר א ל ה כו׳ בירור ע  שלפי ר׳ל .ו

 ודאי השמש גוף עם קבון־׳הירח שהוא החמתי מולד שלידיעת
 אע׳׳ס השמש ואמנם ,הדיוק על השמש תנועת שנדע שצריך
 זה כל עם הנה ,הממה שנת שהוא כגלגלו היקפו זמן שנודע

 כתקופה תנועתו אין ולפיכך ,כתנועתו שוה אינו בתקופותיו
, ו ת, רבעי ר׳ל ז אחרת> בתקופה לתנועתו כזמנו שוה המזלו
 ר׳ל ,הקייצי השווי מן השמש שיעבור הזמן מצא בטלמיוס כי

 הקייצי הפו־ שהוא ,סרסן ראש עד האמתי, עלה בראש כשהוא
 הוא מאזניה ראש עד הרגין מראש וכשיעבור ,ומצי יום צ״ד
 עד ומשם שעות, ג׳ יום פ״ת גדי ראש עד ומשם וחצי, יום צ׳ב

 כי להם נתברר זה בעבור אשר ,שעות ג׳ יום צ׳ עלה ראש
 אינו השמש גלגל שמרכז ר״ל ,מרכז יוצא כגלגל השמש מהלך
 כשמתנועע ובכן ,המזלות גלגל מרכז ג״כ שהוא הארן מרכז
ל, רום גובה •שהוא האר! מן הרחוק בחלק  מתנועע הגלג

ת,  מתנועע רומו שפל כלפי הנועה בסלק וכשהוא במתינו
ת. רו הי הזאת, בתמונה מראה אתה הדברים ולהבנת במ

H העולם «רנז שהוא ,המזלות אזור מדלז. 
.רום ל5ש ם . רום גובה ק .השמש גלגל מרכז ב

 חבר אשר במיאוריק״ה הפיקולומינ״י היסב שביאר וכמו
) ארק א׳ (חלק לעז בלשון  החמה עליות חהיינה ,ל

 אל בערך מרכז היוצא גלגלה על סבובה דרך מהחלאוח
 ט .תחהם בנסעה לעומחם מתנשא הוא אשר המזלוח

 עם ,ופ״ח פ״ג הנזכר בספרו הפיקולומינ״י שביאר כמו
 , ומסודרת שוה גלגלה אל בערך החמה תנועת היות
 המזלות אזור ממרכז גלגלה מרכז צאת מצד מ״מ

 המזלות אל בערך החמה בחנועס הלוף יראה כאמור,
 ובזמן האזור מן אחד בחלק כי ,חחחם נוסעת שהיא
 ממה מהירה יוהר תנועתה תראה השנה מן אהד

 שומרי אמנם כי אחר, ובזמן אחר בחלק שתראה
 ניסן תקופת מנקודת כי וידעו הכירו שמים לוקות
 נקודת עד ,מארצ״ו לחדש בעשור בזמננו חקרה אשר

 יום עשר לארבעה סביב הקרה אשר חשרי חקופת
 יותר בחנועה השמש יחנועע סיפעימבר״י, לחדש

 מנקודת שיתנועע ממה גדול יוחר ובזמן מאוחרת
היות עם כי ,ניסן חקופת נקודת עד תשרי תקופת

 ועובר הר,רן ממרכז היוצא מקו והוא הארן מן הנראה כפי
, יושבי בבחינת האמתי מקומו הוא למזלות, ומשם השמש שהוא פ נקודת דרך רן א  ה במזלות.בנקודת א! השמש כן ואם ה

 שפל ס נקודה אל פ מנקודת בתנועתו הנה ובהפך . בצורה כמובן ,ג ה קשת ככדי המזלות גלגל מרוכע פמות והוא ,סמנו
ככדי המזלות מרובע יותר שהוא מ ג ה קשת כל במזלות השלים הנה ,בתנונגיזו זמנו בערך השמש גלגל רובע שהוא הרום

מקומו אין ותמיד ,משתנה וחלק הלק ובכל ,המזלות אל אותו בהעריך בגלגלו שוה השמש תנועת שאין מבואר ובכן .ג ד, קשת
 בידיער! והיינו , במזלות האמתי השמש מקום שנדע צריך האמתי המולד רגע לדעת באנו אם כן ואם ,במזלות מקומו נגלגלו
רומו מגובה הכמש שהל־ שתאמר כמו ,והלק הלק ככל האמתי השמש מקום נודע וככן .השפל ומקום השמש גובה מקום
ממרכז היוצא בקו הנגבל מהל־ לפי כן ואיינו ,ת ע ב קו פי על ת בנקודת במזלות שיהיה הדין והיה ,בגלגלו ע ק קשת

, סארן ם ע  כמבואר , ב ע א זויות כשיעור והוא רומו שפל אל כשהנועתו ולהיפך ,ם ת קשת כמזלות מהלכו היפר ונמצא א
שלידיעת ,לההב־ בזה כיאור ודי .באריכות השמים וארובות רבה תהום בספרינו בארנו ואנחנו ,הגיאומערי״א בראיות זה כל

המולד

 מרכז והוא ,א ומרכזו המזלות גלגל הוא החיצון שהגלגל
, ומרכזו השמש גליל הוא השני והגלגל ,הארץ  ק ונקודת ב
 בתכלית הוא ק בנקודת שכהשמש לפי ,גובה נקרא ממנו

 השמש שאז ,רומו שפל נקרא ם ונקודת ,הארץ מן מרחקו
 בבחינת השמש יתנועע לא ולפיכך לארץ, קירונו בתכלית
 התנועע אם שכרי ,שוים הלקים שוים בזמנים הארץ מן הרגשתו

 לנקודת כשיגיע הנה ,פ נקודה כלפי מגובה ק מנקודת השמש
 ,השנה זמן לרביע הראוי השמש גלגל רוכע נשלם כבר פ

בהרי המזלות, רובע השלים עדיין.לא אך ,בקרוב א צ והיינו
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 חכטור שאר עמו יתגלגלו שלא אפשר אי בזה שטרח ומי .התחלפם על והעליות רום

ת ההכמה מן להם שימצא מה אבל ;והגלגלים הכוכבים  בתוך *שנגרר ממה הטבעי
 ומח .(תמיהות פליאות ההיא ההכמה ללמד בכוגה לא ,המקרה בדרך דבריהם

:עצמה בחכמה הספרים מן לחכמיהם שהיה■ לבך יחשב .
במקרה: שהם אלו ונשארו בבונה שהיו ההם הספרים אבדו ואיך הכוזרי אמר ל

א אדם, מבני היחידים אותם יודעים היו ההם שהספרים מפגי ההבר אמר ל
א ״ יקרא שנגרר *נ

יהודה קול נחמד אוצר
ם שני ■־ נשלימוס הלמזדיוה חכמוה למוד צריך האמהי סמולד מני תו תשלם שוים הז ע ת תנו ד קו סן הקו&ח מנ ני

ת ו לי ע ה  מצעדי מצד השמש למקום המגיע החלוף מנין הם .ו
 הרמב׳׳ם וביארו ,מקומו כאן אין ארוך הזה והענין ,המזלות

 :הנזכר בשפרי בארצוהו ואנחנו ,ובפי״ג קה׳׳ח מה׳ בפי״ב ז״ל
מי ח ו טר ה ש אר :הנזכרים אלה כל בידיעת .בז ת ש מ כ  ח

ם בי כ כו  הלמודיות עניני וכל לכת כוכבי שאר מהלך ר׳ל .ה
ה מן :והתכונה מ כ ח ת ה עי ב ט  בסי' שיבואו ענינים הס .ה

ר :ל״א ר ה :מעה אדם גורר מלשון ,כצ״ל .שנג מ ב ו שו ח  י
ך ב  חבורים ישראל לחכמי שהיה תחשוב לא האם .וכו׳ ל

:באוצרותם כמוסים עצמם בחכמות רבים
דו ואיך ב כו' א  ,ההם הספרים איה כדבריך ואס .ו

 נתקיימו במקרה שנפלו הזכירות אותם אפילו והרי
 . :החכמות גופי ספרי נאבדו ולמה ,הזמן אורך מם

ר אמר לא ב ח  הענינים אלו שהרי זה על תתמה אל ,ה
 אגב שיתקיימו הוא בדין במקרה בגמרא שנפלו

 הדרך את המלמדים ענינים שהמה ,התלמוד גוף אל וויבורם
 נאחז אינו אשר ומי ,במצותיהם ישראל עדת כל בה ילכו אשר

 לכל ושוה אלהיו משפע ידע באשר תמיד וללמדה זה לדעת
 לא אשר עניניהס לעומק החכמה ספרי ואולם .אדם גפש

תועלתם ולמיעוע ,גדול שכל בעל אם כי עמקותם על יפמדו
בידיעת

 ומנקודת ,כקירוש יום בקס״ז תשרי חקושח נקודת עד
 בקע״ח תשלם ניסן תקושת נקודת עד תשרי חקושת

 המרכזים הלוף מצד הוח החילוף וטעם .נקירוש יום
 שהוא הרום גונה לצד השמש בהיות כי ,פקדם כמו

 שהות יתנועע ̂ העולם ממרכז גדול היותר המרהק
 זה ובהשך השנה, מן עשר שנים בחלק אחד ממזל

 ,העולם למרכז הקרוב במרחק רום הששל לצד בהיותו
 ממה מהירה יותר רום הששל לצד תנועתו תהיה ובכן

 ערס יהיה ומצב מצב בכל וכן ,רום הגובה לצד שהיא
 המקומות משני לאהד נטותו לשי ובאיחור במהירות
 גובה או רום ששל לצד התקרבו כשי ר״ל ,הנזכרים

 החמה רום גובה ימצא כי לאיצטגניניס ונתבאר .רום
 רום והששל סרטן, מזל לראשית קרוב זה בזמננו
 בין החלוף נמשך ומזה ,גדי מזל לראשית קרוב לנגדו
 אמרו הבנת בידנו ועלתה .שזכרנו כמו התקושות זמני
 אלא בירור על הארבע התקושות ידיעת תשלם שלא

 :התחלשם על והעליות רום והגובה רום הששל בידיעת
ל ב ה א א מ צ מ הם שי פליאות כי הכונה .וכו׳ ל

 הטבעית החכמה מן להם שימצא מה הוא ותמיהות
ר, הגירסא תוכן להיות וקרוב דבריהם. בתוך ונכלל גדרו שהוצב ממה ר ג ם, גורר מלשון שנ  כאשר אד

:ל״א סי' בו כיוצא עוד ויבא כ״ז סי׳ דוגמתו הראיתיך ' ,
ם מפני לא הספרי  מנשאים היו אשר המיוחדים הדברים אך ס״ג סימן בשלישי אמרו כעין וכו׳. ש

 לבני שערבו מהנבואה הצמות והמליצות מהם המעט אלא ממנו, אבדו כלם היחידים אותם
 ע״א שרק בראשון כשב אשר אזנך הט המורה ולדברי .ע״כ ,דבריהם וצמות עניניהם לימרת ללמדם אדם

 הזמן באורך אבדו הענינים אלו כאמתת באומתנו היו אשר הרפות החכמות כי דע ,לאמר האלה בדברים
היה ולא ,שביארנו כמו כלם אדם לבני מותרים בלתי ההם הענינים ובהיות ,עלינו האומות וגשלוס

מחוברת היתה לא המקופלת הגמרא שאשילו ידעת וכפר לבד. הסשרים דברי אלא כלם אדם לבני מותר
 זה והיה ,בכתב לאמרם רשאי אתה אי שה על לך שאמרתי דפרים באומה המתששט לענין ,מקדם בסשר
 בלשון נופלות וספקות •והשתרגם הדעות רוב ר״ל ,באחרונה בו שנשל ממה ברח שהוא בדת החכמה תכלית

 ,במעשים הבלבול והתחדש חבורות ושובם ,האנשים הין המחלוקת ותתחדש לו תתחבר ושגגה ,בספר המחובר
 .ההורה דבר עליו שיורה וכמו התלמודיים במבורינו שביארנו כמו ,הגדול לב״ד כלו בזה הדבר נמסר אפל
 בזה שיגיע למה' ,כלם אדם לבני מפורסם בחבור לעד מהשאירו הקפדה בו נשלה המקובל הפירוש ואם

מיחידי נמסרים היו אבל .כלס אדם לבני וישורסס הורה סתרי מאלו דבר שיחובר שכן כל ,ההפסד מן
כו', חרשים חכם ליועץ אלא שורה סתרי מוסרים אין מאמרם לך שביארתי כמו סגולות ליחידי סגולות ו

 קטנות הערות אלא מהם תמצא וילא ,האומה מן העצומים השרשים אלו להפסק המחייבת הסבה היא וזאת
 כלס אדם בני שהתעסקו עד ,רבות קליפות עליהם מעטין לב גרגרי והן ,ובמדרשות בגמרא באו ורמיזות

 כלם העניניס ואלו כתב י״א שרק בשני שם גס .ע״כ ,שנים בשום לב החתם שאין וחשבו ההם בקלישות
 כמו ,שלימה חכמה אומה אומתנו כי ,תורתנו וחכמי נביאינו שזכרוהו ממה דפר סותרים שאינם בארנו כפר

 טובותיט אבדו כאשר אך ,וגו׳ הגוי ונבון מכם עם רק ואמר ,השלימנו אשר האדון ידי על יתב׳ שביאר
 ואבדה ואמר בעונותינו רע שיעד כמו ,סכלים ששבנו עד חכמינו והמיתו וחבורינו חכמתנו ואבדו וכו׳

ע״כ ,וכו׳ מתורתנו נכרים הס כאילו הפילוסופיות הדעות אלו שבו ,וכו' תסתתר נבוניו וגינה חכמיו הכמת
ותחלת
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 (נ״א ״שיאבד מי ותהלת הדמיון, דרך על מנתח וזה רופא וזה חוזה זה יקרא

 ,מהם שלמטה מי כן ואחר ,שבהם החשובים אלא אינם האבודה מהאומה שאבד)
 צריכים ההמון אשר התורות ספרי אם כי נשאר ולא ,חכמתם ואבדה היחידים זאבדו

 נגדר ואשר .הרבה בהם ומתעסקים אותם וכותבים העם רב אותם ויודעים אליהם
 .אליהם והשגחה יודעיהם דוב בעבור ונשאר נשמר ההם מהחכמות הגמרא בספרי
 ,טריפה והלכות שחיטה ■בהלכות שנזכר מה זה) ומכלל ונ״ל ,ומזה (נ״א זה ״ומכל
 זכר לא למה כן אינו ואם מגאלינום, רובו שנעלם מה החכמות מן בהם שיש

במה אותו רואים שאנו מה בחליים  הריאה מחלי עליו התורה שהעידה בעינינו,.
,ויתרונם וחסרונם האונות והדבק) (נ״א ״ודבק ,לדופן וסמוך ללב סמוך כמו ,והלב

ויובש
יהודה קול

ת ל ח ת ד טי ז ב א  כי יורה זו נוסהא לכי .וכו' שי
 אויביה הנה כי ,אומה באבדן עולם של מנהגו ק

 ההם האנשים עיני כי , תהלה חשוביה לאבד יהמיון
 חקפה ולהסיר נפשה ולהאדיב עיניה לכלוח ינקר

 הכפהור הך ׳)1כ דרך(עמוס על ,האובדח האומה של
 לפי ובין זה נסח לפי בין והנה .הספים וירעשו
 נאמנה עדוחו הלא ,שקרה מה המספר השני ■כמסח

 משם גלו תחלה כי ,בבל בגלות שאירע ממה שאד
, והמסגר והחרש החיל גבורי כל יהויכין מס גו'  ו

 המגרש, פ׳ גשק ז״ל ביארו וכבר מלכים, כמוזכרגסוף
 בשעה מסגר ,כהרשים הכל נעשו שפוהחיז בשעה חרש

 גבורים הכל אמרו ובספרי .פוסחין אין שוב שסוגרים
 המהלכים אדם בני עושים גבורה מה .וני , מלחמה עושי

 בזיקים הזקוקים אדם בני עושים מלחמה ומה כגולה
 של במלחמסה גבורים הכל אלא ,בשלשלאות ונתונים

 :ע״כ ,ה׳ מלחמות בספר יאמר כן על וכה״א ,מורה
ר ש א ר ו ד ג ת, הזאת הנסחא אם וכו׳. נ  אמתי
 עם הספור בגדר נכנס אשר בו לבאר אנו צריכים

 אס אך .הגמרא בספרי המסופרים הדברים יתר
שר הנסחא לתקן שמעני לו אתה  ,וכו׳ נגרר וא

ה  שכתבתי וכמו ,אדם גורר מלשון מבוארת היא פטנ
 סי' בחמישי גם וכ״ט כ״ז סי' למעלה בו ■בכיוצא

: ל ס׳ ל מכ ת שנזכר מה זה ו כו ל ה  שחיטה ב
 סי' בשני זה מעין זכר כבר .וכו' טריפה והלכות

 דקה יותר היא אשר הפרפוה וידיעת באמרו 7ס״
 החיים ממיתי מידיעת אריסכוו אותו שזכר מה מכ^
ך :וכו' מו  סי' דעה יורה בכיור הוא כן .ללב ס
 זה הוא פשונו שדבר קארו הגאון שם וכתב ,ל״ס

 אומה כדין כוריפה, מקומות באותן מכה דכשאין
ך :וכו׳ דאסורה לדופן הסמוכה מו ס פן ו  פ׳ .לדו

ה, הוששיז אק לדופן ■הסמוכה ריאה נחמן רב אמר מניומי בר יוסף רב אמר טרפות, אלו  צמהין העלתה ל
 רבא אמר ,עבדינן היכי ,לה חוששין זה ואחד זה אהד אמר דאבימי משמיה יהודה מר .לה חוששין

בדופן ריעותא איכא אי ,מדופן לה ומפרקינן פומיה דחליש סכינא מייתינן ,לי אסברה שבא בר רביי
ומי .בפשורי לה בדיק יוסף דרב בריה נחמיה רב ,וטריפה הוא ריאה מהמת לא ואי ,בדופן תלינן
 רביתא במקום התם קשיא לא כשירה. סוחמתה ודופן שנקבה ריאה נחמן רב והאמר הכי נחמן רב. אמר
 מהלכות פ״ז להרמב״ס כתובה היא הלא דאוני. התוכא ,רביתא מקום והיכא רביתא, במקום שלא הכא

 שעושה בענין רק בכאן החבר כוון לא הנראה ולפי .באורך הדין פרטי נתבארו דמה יורה ובטור שחיטה
ה, המוזכרים חבריו ככל אותה־טריפה, מגאלינוש ענינם נעלם אשר הממיתים ההלייס מכלל שהם הנ

ק •־ זכרו שקדם ב ד ת ו אונו סמרן וצא .בדיקה להו לית להדדי דשריכן אוני תרתי הני רבא אמר שם .ה
אלא

נחמד אוצר
 הרמון סנו לא ,יעכו אשר המעשה ואת ה׳ מצוה בידיעה
 אלו מצאו לא אז המשוגים נאבדו וכאשר ,להעתיקם אליהם

ת :לעתים אותם המחזיק ריע ולא גואל החכמות א ח ת  סי ו
ד ב א ה שי מ או ה ה מ ד בו א  שאובדת מה האבידה ר״ל . ה
ם :העמים בין והסזודה בגוים האבודה מהאומה נ א אי ל  א

ם בי שו ה ם ה ה ב  נבוניו ובינה חכמיו הכמה ואבדה וכמ״ש .ש
 אמד. לדבר מקשיב מושל יהיה לא שכאשר ,כ״ע) תסתתר(ישעיה

שר ;אותם מנהל ואין החטובים מעמיד אין האומה כלל על א  ו
ר ר  כפי החכמות מן בש׳ש נכנס אשר המעע זה גם ר״ל ,נג
ם: צורך ה ר עניני בו ע ב ב ם. רו ה עי ד ו ם והם י  המתעסקי

ה :הגמרא בלמוד ח ג ש ה  אושם לצרכם עליהם משגיחים .ו
ל :ההורה בדיני ל כ מ ה ו  אצלנו הנשארות החכמוה מכלל .ז

ה ; התורה בדיני הנזכרים מן כו ל ה ה ב ט חי  מקום כמו .ש
ע, בקנה ולמעה למעלה היכן עד שחיטה ש  המטריף ושיעור ונו

 נקכה או הגרגרת ונסדקה ,במשהו ובושט ,רובו הוא בקנה
ה; ,לושט יש עורות ושני כנפה, הלז מ כדו ה ו ם מ ל ע בו שנ  רו

ם נו לי א  כל דורש והיה מפורסם קדמון רופא שהיה .מג
 לבריאות הפשדס ובמעיהם, אדם בני באיברי הנופלות ההשתנות

א : ותקנתם האדם ל ר ו כ לו ז ם א חליי ה ב ו מ אנ ם ש  רואי
. ו ת ו  טרפות בדיני עליהם חז״ל אותנו העירו מליים הרבה א

 ̂ באדם שיקרה אפשר שכך ובודאי בבהמות, אותו רואים שאנו
 והיה ,מיתה לידי מביאו ואולי ,הגוף חלי מעורר ספק וכלי

מו :עליהם לדכר עכ״פ לו ך ב מו  דהיינו לפרש יתכן . ללב ס
 ,ככובע העשוי חלב דהיינו ,סוהם הלג וטרפש שניקג הלב
ך ע״ב) מ״ט (דף בחולין שזכרו כמו מו ס  שם .לדושן ו

 ,לה חוששין אין לדופן הסמוכה ריאה ר״נ אמר ע״א) (דמ״ח
אחד זה אחד אמר יהודה מר ,לה הוששין צמחין העלתה  זס ו
כו׳ סכינא מייהינן ,עבדינן היכי ,לה חוששין  הלכה וכן .ו

ק :דחוששין דב ת ו ו נ או א ריאה ע״ב) מ״ז (דף שס .ה  דדמי
ד ,עריפה לאופהא  :דאונא התוכי לה דלית דש־עא עד וכו׳ א׳

ם ם וחסרונ רונ ת לה יש אוני־ ה׳ רבא אמר ע״א) (שם . וי
לריאה
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 מה ,הטבעיים עם הנפשיים האיברים בהערבת ומידיעתם .והמססה הריאה ויובש

 פולים שני כמין ואמרו ,לביצים וכנגדן למוח יש קרומים) (נ״א שני"קרומות שאמרו
 > השדרה חוט ולחוץ הפולים מן ,מוח ולפנים הפולים מן ,הקדירה פי על מונחים יש

 .לכבדא פריש וחד לריאה פריש וחד ללבא פריש חד ,הוו קני תלתא ואמרו
 עורו אם השדרה חוט שאמרו מה ,ממיתים ושאינם הממיתים בחליים ומידיעתם

 ואמרו ,מוליד אינו מוחו *שנתמסמם מי ואמרו .מוריד ולא מעלה לא מוחו קיים
 מפני בעוף נוהג אינו הנשה גיד ואמרו ,קרום אינו בריאה מכה מחמת שעלה קרום
טרפח ,אסורה קיבתה הטרפה מן שינקה כשרה ,דיניהם ומדקדוקי .בף לו שאין

שינקה שנתמזמז *צ״ל
יהודה קול נחמד אוצר

ודקדוקי .רביהייהו היינו כסדרן אכל כסדרן שלא אלא אי יתיר אי מסיי ,משמאלא ותרתי מימינא תלתא ,לריאה
המספד, : טריפה חלוף  קיימא אי כקיתון שנשפכה ריאה .ו

שירה, סמפונות  נ״ד ודף מ׳! דף (שם טריפה לאו ואי כ
שריפה, תילר.י'תילחי דנפלה ריאה ,מ״ב) כן ד ח ו מו  וכחוש נ

ה (דף שם אמרו השדרה ל, נתמרך ע״נ) מ׳  נתמסמס פסו
ל,  השדרה,וה״ה לחוט נאמר זה שדין הראשונים וכתבו פסו
ם ;שבראש כמוח ת ע די מי ת ו כ ר ע ה ם ב רי ב אי ם ה י שי פ  .הנ
ם :המוח קרומי שהם ם .ע י עי ב ט  של ביצים קרומי הם .ה
 אינקב דלא ואע׳׳ג טלאי קרמא מוח של קרום ניקב (שם) ,זכר

 דמתנח חייתא וסימנך ,תתאי דאינקב טד לה ואמרי ,התאי
 ,ניכר בביצים כנגדו חנה בר בר רבה אמר ,מוחא ביה

 אמד הכיש, מלבד קרומים שני יש להם שגם זכר בביצי ופירש״י
 כ״ה סי׳ למטלה אמר וכבר .בו מונחים שהביצים ואחד חיצון

כו׳ יוטצות כליות כמו השתתפות מקום האלה ובאיברים  טד ,ו
 גדולה מחכמה ומטתה בביצים. זה כמו רואים אנחנו כי

מן נתנו מי ־ סי חו :המוח לקרומי ביצים מקיו א מו ה ל ל ע  מ
א ל ד. ו רי  ברפואות גדולה מידיעה בודאי וזאת שם. זה גם מו

 כן גם שיודו מה ,בעורו תלוי החיות שעיקר שידעו ,אמרו
מרו :הטבע חכמי כל א ס מי ו מ ס מ ת הו שנ נו מו ד אי לי  .מו

 נתמסמש שם, בגמרא הוא וכך ,בזייני״ן מוחו, שנתמזמז מי צ״ל
 מסותא בי יתיב הוה לוי והא איני ופריך .כשר נתמזמז פסול

שא,יאמר דטריא גברא לההוא חזייה , מוחא נתמזמז לרי ן די  ד
 : ע״כ ,מוליד שאינו לומר ,לא אביי אמר ,היי דלא לאו

ם ה קרו ל ע ת ש מ ח ה מכד, מ א רי נו ב  מ׳י׳ז שם(דף .קרום אי
ה ע״ב) מ״ג (דף ז״ל רש״י ומדברי ,מ״ב)  ,קרוס אינו ד׳
רו ;סתימה מהני לא תו שנקב דכל הטריפות דבכל מ א ד ו י  ג

ה ש כו' הנ י ו פנ אין מ ף. לו ש ד (ר׳׳ס כ  ופירש״י . הנשה) גי
 כמו סביב בעגול אינו שבעוף הקולית עצם שסביב שהבשר
ה :אדם לכף דומה ואינו ,ברוחב רק כבהמה ר שי ה כ ק שינ

מן

 מזכר כמקומו דעה יורה בעור שם חמצאס פרעיו
ם ח' פרק להרמב״ס שחיעה ובה׳ חסרונ ם ו תרונ  .וי
 הלהא לריחה, לה איר« אוני חמש רבא אמר שם׳

 פ״ח דיניו פרעי ונתבארו משמאלה. ותרתי מימינא
ש :ל״ה סי׳ יו״ד ובסיר להרמב״ם שחיעה מה׳ ב  ויו

ה. א רי  ,עריפה מקצתה שיבשה ריאה רבא אמר שם ה
 שתפרך כדי דרבא משמיה פפי רב אמר ,כמה ועד

כו׳. בצפורן  שררעה בה' דיניה פרעי ונתבארו ו
® :ל״ו סי' יו״ד ובעור ח' פ׳ להרמב״ם  .והמסם

 אינו. כאילו אותו רואין הבשר נתמסמס הנזכר בפ׳
 יהושע דרב בריה הונא רב אמר ,נתמסמס דמי היכי

 רב אמר .הי בשר על ומעמידו גוררו שהרופא כל
 ריאה ההיא קמן אייתו כהנא רב בי הוינן כי אשי
 לה מוקמי הוו וכי ,שפיר יתבא לה מותבי הוו דכי
 הונא מדרב לה ומריפנא תלהי תלהי הלהא הוה

 שחיעה בהלכות זה דין והוזכר יהושע. דרב בריה
ם ל״ו: סי' יו״ד ובעור פ״ז להרמב״ם ת ע די  מי

ת כ ר ע ה ם ב רי ב אי כו'. ה  האיברים בין יש ערך כי ו
 כ״ה הימן למעלה שזכר כמו ,העבעיים עם הנפשיים

 כליות כמו השתהפוח מקום האלה ובאיברים באמרו
 לכליות שיהיה המה ואיננו אמרו עד ,׳וכו יועצות

 ,בביצים זה כמו רואים אנחנו כי ,העצה בהעבת כה
 מהנשים השכל תלושי יותר הסריסים רואים שאנתנו

 ניקב משנת על עריפות אלו בפ׳ זו ומימרא .ופו׳
 ריב״ל אמר הנה בר בר רבה אמר ,מוח של קרום

.העליון) מן מהפרק שהתחתון (פי׳ ניכר בביצים וכנגדו
 לעיניס נראה קישור להם שנמצא מה הוא גם ונוסף

מין ואמרו :הניתוח בחכמת ם שני כ לי  קפרא בר משום אריב״ל פזי בן שמעון רבי אמר שם וכו׳. פו
 נפסק שאס השדרה כהוע נידון לימשך התחיל ,עריפה במשהו ניקב אם כמות נידון שבקדרה מה זפל מות
 הפולין מן ,הקדרה פי על מונתיס הן פולין שני כמין אריב״ל ,לימשך מהחיל הוא ומהיכן ,ערפה עור של רובו

ע, איני עצמן פלהיז,ופולין ולחון הפולין ומן כלפנים ולפנ-־ם ד  זה דין והוזכר כלפנים. דפולין ומסהברא יו
א :ל״א סימן יו״ד ובעור שמיעה מה׳ ו׳ פרק להרמב״ם ת ל  משמיה דאמימר מימרא• שם .וכו׳ הוו קני ת

ט :ומ״א מ׳ סימן יו״ד ובעור פ״ו להרמב״ם שקיעה בהל׳ והוזכר ,נחמן דרב ה הו ר ד ש רו אם ה ם עו  קיי
 אמר .יעקב כר׳ רבי הורה .ניקב אפילו אומר יעקב ר׳ ,רבי דברי ברובו שנפסק השדרה הוע ת״ר שם .וכו׳
 מעלה לא זה מוח אבל עורו רוב אמר רב רובו, וכמה .ברובו שיפסק עד אלא יעקב כר׳ הלכה אין הונא רב
הו שנתמםמם מי :ל״ב סימן יו״ד ובעור פ״ע להרמב״ם שחיעה בהל׳ דינו ונתבאר .מוריד ולא  אינו מו

ד לי ה קרום :הנזכר כפי מימרא . מו ל ע  להרמב״ם שמיעה בהל׳ עניינו ונתבאר ,עריפוח אלו פ׳ שס .וכו׳ ש
ד :ל״ו סימן יו״ד ובעור פ״ז ר: ני  אסורות מאכלות בה׳ דינו ונתבאר ,הנשה גיד פ׳ ריש משנה . ..׳ ה

מאכלות בה׳ עניינו ונתבאר ,הבשר כל פרק משנה .וכו' שינקה כשרה :׳ה מ כי׳ יו״ד ובעור פ״ח להרמב״ם
אסורות
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 מחבטה וממה"שאמרו ,במעיה כנוס שהוא מפני מותרת קיבתה הכשרה מן שינקה

ת  ,אותו) משנת איננה וסברתנו ברורה בחכמה שאסרו (כ״א עליה יגיד והיקשם אמתי
 ,הטחול גבי שעל קרום ,הביצים שעל קרוב ,מוח של קרום ,אסורים קרומים חמשה

 שבדיניהם ומהמופלא .באכילה אסורים כלם ,העוקץ שעל קרום ,הכליות שעל קרום
ת  תהיה למטה ממנו הבהמה דוחין אם אשר ̂ הגובה בהגבלת שדקדקו ,גטרפו

 ואהר .המות אל המביא הרסוק ,איברים ברסוק ירצה ,איברים רסוק משום אסורד
 ״ איברים רסוק משום חוששין אין למטה ומצאה ובא למעלה בהמה הניח אגדו כן

 יזיקנת ולא לדלוג ומכוונת לעצמה משערת הבהמה כי ר״ל ,אנפשה דאמדה משום
.ונודד בורח ובנפילה ,ונמצא מזומן בדלוג הטבע כי ,אותה דוחין אם יזיק כאשר

ומפלאי
יהודה קול

ה :פ״א סי׳ יו״ד ובטור ד׳׳ פרק להרמב׳׳ס אסורוח מ מ  ו
רו מ א  רירכמה בזה מסמרס שהיה הכונה .וכו׳ ש

 ולא בירורה על המגיד הוא בלבד שהיקשס אמהיח
 ,הביאור הרחיב ובנ״א .מזולתם היקש שום זה על יוכל

 איננה וסברתנו ברורה בחכמה שאסרו וממה גאמרו
ה :וכו' אותו משגת ש מ  גיד פרק .וכו' קרומים ה

 קרמי חמשה יהודה רב ואיהימא אביי אסר הנשה^
 דטחלא .למא משום ותרי תרבא מפום תלתא ,הוו

 ודמוקרא דביעי תרבא^ משום ודכולייתא זדכפלי
 וחייבים אסור הטחול דד שעל וקרום .דמא מפום
t וכו׳ עליו חייבים ואין אסור כלו הטחול ושעל ;עליו  
 על רש״י שם פירש שכן ,עוקץ היינו וכפלי .ע״כ

 כפלי ופירוש .דכפלי חוטים דהיינו ̂ שבעוקץ חוסים
 ר״ל ,ביעי .סמוכים ושניהם אנקא^ ועוקץ ,פלנק״ש

 כתרגום ,שבקדקד מוח הוא ומוקרא ,זכר של בצים
 פסים. דגרמוסי ומוקרא כ״א) ישוקה(איוב עצמותיו ומוח
 שכוון וזהו עביו. במקום עליונו הוא הטחול זדד

בי שעל באמרו החבר ל ג חו ט  הג׳ והוזכרו . ה
,ס״ד סי׳ יו״ד בטור חלב משוס בהם שיש קרומים  
 בה׳ הוזכרו וכלם ס״ה; בסי' דם שמשום והשנים
קו :ז׳ פ׳ להרמב״ם אסורות מאכלות קד ת שד ל ב ג ה  ב
ה ב ו ,הגג מן נפלה שנינו טריפות אלו פ' .וכו' הג  

 אמנם .חוליותיה נתפרקו שמא דחוששין משוס וטעמו
 הפרה; ס׳ בב״ק שאמרו מה הוא הגובה הגבלת
 פ״ט דינו ונתבאר ,מעשרה בפחות הבט אין לעולם

 סי׳ יו״ד ובטור להרמב״ס אסורות מאכלות מהלכות
ר שאמר במה אצלי נשגבה ופליאה .<״ח ש ם א  א

חין ה דו מ ה ב  ;כפשוטו להבינו באנו אם ,'וכו ה
 והרשב״א מיימוניות והגהות והר״ן ובנו הרא״ש טהרי
 בנופל דדוקא ;זה חילוק בהסכמת באו נקבצו כלם

 אחרים הפילוהו אם אבל ,עשרה בגובה שרינן מעצמו
 שוס בזה ראינו ולא ;הוששיז מעשרה בפחות אפי'
ק  לדהיה הגובה הגבלת א״כ ייחס ואיך ; עליהם מל
 אמרתי כן על .שזכרנו כמו ושיעור גבול שום לה שאין

 הדלוג מן להוציא רק בו כיון לא ;דוחין באמרו כי
 ולא לעצמה משערת היותה בסמוך שיזכור בכונה;
 ומביאות ,דוחות סבות לה יש אס אמר וכאילו ;חיקנה
ב ;דלוג ע״י והפצה כונתה בזולה ליפול אותה אח״  ו

ו ר מ ה הניח א מ ה הונא דרב מימרא שם .וכו' ב

נהמד אוצר
p ה פ רי ט ה :קע׳ז) (דף נזולין משנה .ה מ מ רז ו ט א  ש

ה מ כ ה ת מ תי מ ם א ש ק הי ד ו גי ה י לי ה, הגירסא כ״נ .ע נ ו כ  נ
א. שהוא כמו ולא נ׳  בעניני שאף נ״ל.שר״ל ה1כ והכוונה ב

 מקום יש ז״ל, לחכמינו שנודעו ממה כאן עד שזכר עריפה
 הרכה ערחו אשר. הרופאים מספרי זה כל שלמדו לומר דחיה

 כידיעת המחקר ואמנם , הממיהים החליים אחר לחקור
 לחכמי רק זה אין הדם או החלג מעבע הט אם הקרומים

 הועלת שאין מאחר ,עליה יגיד והיקשם שאמר וזהו ,ישראל
ה :ההורה לענין רק זה במחקר ש מ ם ח מי  דף (חולין .קרו

כו׳ הוו קרמי חמשה כהנא רב אמר צ״ג) ם :ו ל קרו ע  ש
ם צי ם :זכר ביצי על שם ז״ל פירש״י .הבי ל ם כו רי סו  א

. ה ל י כ א או ומבען ב צ  מחכמי לא אם החקירות אלו מי'י
א : התורה משמרת השומרים ישראל ל פ מו ה מ & ו  שבריניד

כו׳  מחכמי אברים רסוק חשש של הדינים אלו גם ר״ל .ו
 הנופלת הבהמה על לדון בכדי ,החקירות אלו יצאו ישראל

היינו עריפות אלו בריש ז״ל ופירש׳י .איבריה נתרסקו אם  ד
 אחר לעת מעת שהתה לא גם עמדה ולא מיד אותה שחעו אם

 כל שהרי ,הרופאים לחכמי כן גם מבוא לזה ואין ,נפילה
 חולשה מרגיש אם להשיב פה לו אשר האדם עם עסקיהם
שר ;אתם וקומו ושבתו באיברים ן אם א חי כו' דו  במשנה .ו

ש ת : שעריפה הגג מן נפלה עריפות אלו ד ל ב ג ה ה ב ב ו  .הג
) (דף בב״ק  מרא שחנייה דדלאי לחריתא דנפל תורא האי נ׳

. וערפיה נ ״  מעשרם פחית חבע דאין ממתני׳ ומקשינן ר
ם, חי פ  ומכריסא טפחי שיתא הוי דדלאי דאריתא ומשני ט

 .טפחים עשרה הנפילה שהיי^ הרי ,טפחים ד' לארעא דתורא
 נפלה אם ר״ל ,למטה ממנו בבהמה דוחין שאס אמר זה ועל
ד ,גבה על שנופלת מפגי טפחים בששה די דחיה ידי על ה  ו

ה , ארבעה גבוהות שרגליו בשור עשרה ה׳  בהמה בכל ו
 שנשארה באופן נפלה אם ואולם ,הרגלים גובה לפי משערינן

 .לעמוד שיכולה מאחר איברים רכוק כאן אין רגליה על עומדת
 , כוונה בלא מעצמה נשלה אס שה״ה שדחתה דוקא ולאו
 הרפדנן :כדמסיק מעצמה קפצה אם לאפוקי רק בא ולא

א בי מ ת אל ה מו ח שמא דהוששין ר׳׳ל . ה ס פ  מכני אחד נ
 וכמ־.£ ,בדיקה צריך ולכך ,בכם נטרפת שבבהמה המעיים
לין כל נגד בדיקה צריכה שאמרו נפולה בגמרא חו  דף החלל(

אהר :נ״א) רו בך ו מ  בהמה הניח הונא רב אמר שם .א
 וכו׳׳ איברים רסוק משום חוששין אין למטה ומצאה למעלה
 מדאי יותר לה גבוה אם ז׳ל פירש׳י ,נפשה דאמדה משום
א :קופצת אינה ל ה ו קנ י ז ר י ש א ק כ ן אם יזי י ה ה ת ת  בי או

ע ב ט ג ה רלו מן ל א מזו צ מ המשקיצה, בחכמת שנתבאר דע .ונ
א ר ק מ

^ ונחכחר מ ז ק מ  ט .וכו׳ הטבע כיצ׳יס הד ג
65ה



1 4 cהכוזרירביד מאמרספר
 משום טרפה אדם בידי ,כשרה שמים בידי חרותה ,ונסיוגותם עוד דיניהם ומפלאי

אה, קרי ת, מעת פושרים במים שרייתה ובדיקותה/ צמו ע  כשרה^ בריא הדרא אי ל
ה, כדיותא כשר, ככוהלא ריאה שאמרו■ ומה טרפה. לאו ואם רפ  ,טעמא מאי ט
שהאדימח ריאה שאמרו ומה • כשרה ירוקה ,שלקה אלא הוא אדום שחור ראי

מקצתה
נהמד אוצר

 עד יפול לא לארן הנופל שבעולם גשם פכל ,מעכאניק רגקרא
א הכובד מרכז ואמנם .תחלה שבו הכובד מרכז שיפול  הי

 הנקודה נשים אם ,הגשם כל עליה שינשא שאפשר הנקודה
 יהיה ,זו נקודה כמלא הד וראשו בארן מוצב דבר על ההיא

 .בשוה פאה כל אל שמשקלו בעבור עליו שוקם מונח הגשם ל9
מד להיוס יכול גשם שוס שאין עוד ונהבאר  הארן על נצב עו

 1מרכ כלפי שבו הכובד ממרכז היוצא הישר שהקו באופן לא אם
 בהכרח, יפול לא, ובאם בתוכו, ר׳ל שלו, הבסיס על נופל הארן
 בטוח יותר הגשס יהיה גדול יותר שהנסים עוד כל זה ומפני

 נתבאר וכבר .שיפול בכדי גדולה יותר נטיה וצריך מנפילה
 באדם ונפרט ,הבורא מפליאות ועמידתם נע״ח הליכת מענין
 הכובל, מרכז עם תיכף הרגלים שם כי ,זקופה בקומה ההולך
 במקום הוא שבאדם הכובד שמרכז להאהרונים נתודע ?אשר

ה, רו פ  אותם להטות האדם שיוכל הרגלים התחלת ומשם ה
 ,פונה שהוא פנות בכל אותו להעמיד ולאחריו לפניו ואנה אנה

דין, תנועה נותן. מפצו, ר״ל שבו, והטבע רי ין, ר״ל בו רוו ע  נ
ה, אנה אותם להטות הגוף מלקי כל אל המוח מן היוצאים אנ  ו

 שנראה כמו ,'וגופו הרגלים נתנועת משקלו שישמור גכדי
 על כך בתוך שיעמוד ע״כ וצריך לילך רגלו כשנושא בהליכתו .

א, לצד קצת עצמו מטה השנית רגלו הו  הרגל כשמרים ר״ל ה
מין  עד ,קצת בעוקס השמאל והרגל שמאל לצד גופו מטה' הי

 ,שבו הכובד נגד ביושר נצב ,הבסיס שהוא השמאל רגל שפרסה
 לעלות יכול אינו ההר שסוע על שהעולה רואים שאנו וכמו

ה בקומה ^ ר  הנ״ל כבדו ממרכז היוצא הקו יהיה שאו מפני ,ז
p מרכז כלפי f e ע  שהוא רגליו מקום בין לא אחוריו אל מגי

ס, סי ב ר, שיפול ובהכרח ה  שבו •החכם שהטבע לא אם לאחו
 ידם על אשר הנ״ל הורידין ע״י רגליו להרחיק חפצו אחר נמשך
 מרכז שיפול בכדי לפניו עצמו ומעקם ,שבו התנועות כל יהיו

 עצמו מכריע ההר מן בירידה ובהפך .הרגלים מקום אל הכובד
ע וכן ,פניו על יפול שלא בכדי לאמור  לאחוריו אחת רגלו מסי

 .הנ״ל המדומה הקו ע״י רגליו בין כובד מרכז שיגיע בכדי
 מכוין ,לפניו או גבו על משאות ונשיאת שנותיו בכל ענינו וכן

 הצריך לצד והרחבתם ובפשיטתם רגליו ובכפיפת בנטיותיו עצמו
תו. ד מי  ורגלם ידם והרמת חיים בעלי בכל הענין וכן לע

הגוף. כרגלים להסיע הנ״ל הורידים תנועת השומר הטבע לסי  ו
 התנועה מן הבע״ח הסן כשיעדר זה ומפני .משקלם יושר על

מד שהאדם שתראה כמו ,אליה מכוין ואינו  מתנמנם אס העו
 מרכז עם יפול פתאום אותו דוהין אם הבע״ח כן וכמו ,יפול

שני, שמצד כבדו , תנועת בחלוש וכן ה ו י ד מ  או החולה כמו ו
,לדלוג שהטבע שאמר וזה .נופל הוא ,שכור כשהוא האדם

וקורא
יהודה קול

_ .לכתחלה מלאכתו מכוון הוא מעצמו לדלג הבא
 על ולעזרו לתמכו יתדו לו יעמדו כחותיו לעדת הוא

 יתאמן מתוכה כי היא מלהא והזמנה מעשהו, השלמת
 אמגס אך .בדלוגו לו יקרב לא ונזק נפשו על לעמוד

 לבו יפוג ,אונם מצד אס כי ממנו לא הנופל יפול כי
 בפרוק ויטולסל יוניל ובנפלו ויששהו, כתו ויעזבהו
א :מרפא לאין עד חוליותיו ת רו  אלו במשנת .וכו' ח
 איזו ה״ר ושס ,כשרה שמיס בידי חרותא שרפות

 כשרה שמיס בידי ,שלה ריאה שצמקה כל מרותא היא
 כגון שמים בידי הרי״ף ופירש .שריפה אדס בידי

 בה ונכנס באלו וכיוצא זיקים או רעמיס קול ששמעה
 שמים בידי זהו שלה הריאה וצמקה ורעדה פהד

 בהמה לפניה ששחש אדס ראתה אם אבל .וכשרה
 בידי זהו ,שלה ריאה ויבשה ואמדה בה וכיוצא אמרת
 סהל״ ה׳ פ׳ להרמב״ס זה דין ונזכר .ושרפה אדם

ה :ל״ו סיי יו״ד ולסור שהיסה ת קו די ב  שרייתה ו
 משיכלא מייתינן בקיסא ידעינן, ומנא שס. וכו׳.

 מייתינן בסיתוא ,קרירי במיא ליה ומליא חיורא דקוגיא
 לה ומותיב ,פשורי מיא ליה ומליא שמימא משיכלא

 שמים בידי הדרא אי ,לעת מעת בגויה לה ומנח
מרפה. היא אדם בידי לא ואי וכשרה, היא  ו

 ״ לבן זרס3 כלי ,היורא דקוניא משיכלא פירוש
ק ואיגו שמור, הרם כלי שמימא, ומשיכלא ש ^ » 

ם: במקומותיו זה דין והוזכר הלכן. כמו כך רי כ  מז
אה א רי ל ח כו  ככוחלא אהלאי רב אמר שם .וכו׳ כ

 ארמיתא דיוהא וסימניך שריפה, כדיותא כשירה,
 מראה פסול לזכרון ,דיה נקרא טמא עוף שם (פי'

 אלא הוא אדום שחור האי מנינא ר' דאמר הדיו),
תן, מדר׳ כשירה ירוקה שלקה.  כשירה אדומה נ

 הלכתי אהת פעס\ אומר נתן ר' דתניא ,נתן מדר'
 ראשון בנה שמלה לפני אחת אשה ובאת הים לכרכי

 לפני הביאתו רביעי ,ומת שלישי ,ומת שני ,ומת
ד לו המתיני בתי לה אמרתי ,אדום שהוא וראיתיו  ע
 והיו ,וחיה אותו ומלה לו והמתינה ,דמו בו שיבלע
 אחרז פעם ושוב שמי. על הבבלי נתן אותו קורין

 שמלה לפני אמה אשה באת ,קפוטקיא למדינה הלכתי
מת, ראשון בנה ת, שלישי ומש, שני ו מ רביעי ו

יוביאתו  ממרכז היוצא קו שיגיע בכדי וגופו רגליו מכין הכע״ח קחפן
 שנבעתה בהמה .שמים בידי חרותה :וידיו רגליו נין בכדו
ם. בידי :נ״ד) דף שם (משנה כשירה שלה, הריאה צמקה זה ומחמת ונרקיס רעם מקול ד  W ומ״י אדם פ״י שנכעהם א
 , יכולה אי® וזאס להמיות יכולה שזאת שידעו נפלא שיעור וזה ,דטדיפה נ״ה) דף אמרו(שם ,שלה הריאה צגנקה
 הדרא ננעתה שמים שנידי חאש ,לעת מעת פושדן נמים הריאה ששורין והוא ,דבריהם לנרר נפלא ישיון ו* b ועשו

ה. בכוחלא ריאה וגסיוטתיהם: דיניהם ומפלאי שאננר מה .הדראנריא לא אדם ופגידי בריא, ר ש  אמר מ״ו) דף (שם כ
א  פירש״י יכדיותא, , וי״אb נל״א שקורין מה והוא לזו״ר, כמראה ז׳לשהוא פירש״י , כדיותאטדפה כשרה פכוחלא ריאה ינ
 שלקה, אלא הוא אדום שחור האי חנינא רג דאמר הלשון, נזה אמרו נגמרא .מעמאוכו' מאי :8יג כדיו שמור ז״ל

קנ לירקב וסופו לקומא דהוי אלמא מיחו״י לי ה שהאדימה ריאה שאמרו ומדי כשרדי ירוקת ;ו ת שרת מקג ^ כ ו
ורגי
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 (ג״א ילוד לפניו שהביאו הבבלי נתן ורבי טרפה. כולה האדימה כשרה, מקצתה
 עד אותו ימולו שלא ר״ל ,דמו בו שיפול עד לו המתינו להם אמר ,ירוק שהיה)

 לאשה מתים שהיו רבים ילדים אחרי הילד והיה כן ועשו ,בבשרו דמו שיתפשט
 עד לו המתינו להם ואמר ,אדום שהיה ילוד לפניו הביאו ועוד .למילה תיכף ההיא

 טהור הלב ואמרו .שמו על הבבלי נתן וקראוהו ,והיה כן ועשו ,בו דמו שיבלע
 נמצא ,הכוסות בית בעובי שנמצא מחט ,דיניהם ומדקות .סותם אינו טמא ,סותם
 שהוא בידוע דם קורט עליה נמצא לא ,שחיטה קודם שהוא בידוע דם קורט עליה
המחט על שיהיה יתכן שלא מפני ,וממכר למקח ,מינה נפקא למאי ,שחיטה לאחר

קורט
יהודה הול

 בחי לה אמרתי ירוק, שהוא וראיתיו לפני הביאהו
 ומלה לו והמתינה ,דמו בו שיפול עד לו המתיני

 ,שמי על הבבלי נהן אותו קורין והיו ,וחיה אותו
כ.  מקצתה שהאדימה ריאה החבר שזכר ומה ע״
 ד׳הרי עליו נפלאהי ,ערפה כלה האדימה ,כשרה

 .סשנא ז והסיקו עליה שס שהקשו דרבא היא מימרא
 וכשירה 1שמ דלא הכונה אם הפוסקים הלקו זה ועל
 בעור קארו הגאון שזכר וכמו , ועריפה שנא לא או

 .בגמרא שנדחה מה לו לקח כן אם ואיך ,ל״ה סי' יו״ד
 כמה להזכיר בכאן כונתו היתה שמא אמרתי אכן
 ,דקדוקם אופן הגיע היכן ועד חכמים של כחן גדול

 מקצת האדימה בין להבדיל היה דיניהם מפלאי כי
 עם רבא במחשבת עלה■ שכך ,להאדימהכלה הריאה

 שמא או - ההלכה נפסק לדעתו הוסכם שלא היות
 בנפהרות עסק לנו ואין ,לו נזדמנה מתחלפת מבוהא

ב :יומנו ל ר ח הו  ,דרב מימרא היא שם .וכו׳ ט
 סהימא והוי מאד אדוק עהור דתלב משום והמעם

 נתבאר הזה והדין .עמא חלב כן שאץ מה מעלייתא,
 :מ״ו סי׳ יו״ד ולעור שמיעה מהל׳ ז׳ פ׳ להרפב״ם

ת ■״;!חט א צ מ  בית בעובי שנמצאת מחש ת״ר שם, .שנ
 .עריפה צדדים משני ,כשירה אחד מצד -גכוסוח

 שמיעה, קודם שהיא בידוע דס קורע עליה נמצא
 ,שחיעה לאחר שהוא בידוע דם קורע עליה נמצא לא

 ,שחיפה קודם ימים ג׳ שהוא בידוע המכה פי הוגלד
 ,הראיה עליו מחבירו המוציא המכה פי הוגלד לא

 הפוסקים וכל .ע״כ ,וממכר למקח מינה נפקא למאי
 שהיא בידוע דם קורע עליה בנמצא החליפו אמת שפה

 דם קורע עליה נמצא ובלא ,ושריפה שמיעה קודם
 לא דרכם ולפי .וכשירה שחיפה לאחר שהיא בידוע
 פי בהוגלד רק וממכר מקח לענין נפקותא תהיה
 דם קורע עליה בנמצא דאילו הוגלד, לא או המכה

 .כאמור הויא וכשירה דעריפה נפקותא ,נמצא לא או
 אחר וימלא עמו אחרת רוח היתה עקב החבר אולם

 נמצא בין מכ״מ עריפה צדדים משני לבנמצאו מחשבתו
 איסורא דלפנץ נמצא, לא בין ׳הממע על דם קורע

יןpשסש אלא שם היה דם קורנו שפא מספק מחמיריק

נהמד אוצר
רבי תן ו לי נ ב ב ו׳ ה נ ס נראים ריהטא לסוס ,ו ברי  הי

ס, רבכי  כשירה ירוקה בוה״ל אמרו שם כגמרא שהרי מעו
א ,נתן מדר׳ כשרה אדומה ,נתן מדר׳ מני  אלו המעשיות ו
ר, שזכר ג ת , ככל כשרה שירוקה אמר ולמה ה ו  ותור עני
כו׳ מקצתה שהאדימה ריאה שאמרו ומה ואמר  נתן ור׳ ו

 ומעשה ,טרפה כולה שהאדימה להא זה ענין דמה ,ככבלי
 החנר שלקח מה עוד תמה יהודה קול כעל והרב .הוא לסתור

שם ,כגמרא שדתוהו דין  רכא אמר איתא ע״נ) דנ״ו שהרי(
 עליו והקשו ,טרפה כולה ,כשרה מקצתה שהאדימה ריאה

מפיק ,בגמרא ן כולה בין ז״ל פירש״י ,שנא לא אלא ו י  נ
ח כשרה, מקצתה ר׳  ועכ״פ מקצתה, אפילו דטרפה פירש ו

א. משקנא לפי לכולה מקצת בין חלוק אין ר מ  והנכון דג
נין כולה דנין האומרים כשטת לו שהלך החכר בכוונת  מקצתה ו
ן לחלק וסובר ,טריפה  וכמ״פ אדומה ■ונין ביותר האדימס ני

ר כשם בחידושיו ז״ל כרשב׳׳א ם, הר׳ רי ץ או אפ  האדימה נ
 ולא ,ז״ל 'הרא״ש וכמ׳ש עצמם מהמת להאדימה מכה מחמת

כו׳ כולה שנא דלא לזכור ח־ש א,, ו קנ  . יצא כלא מפני וכמפ
מי ללמד ק טריפות ד ץ להבדיל דיניהם ופלאי ידיעתם לביר ד  ב

 ירוקה ואמנם מעצמה, להאדימה מכה מהמת האדימה
כו׳ שאמרו ומה ככרה ירוקה ואמר •סחם ולכך ,ככרה אופן  ו
, הבבלי ור״נ ׳ ו כ רו : שס ו מ א ב ו ל ר ח הו ם ט ת  שם .סו

הם, טהור מלב רב אמר ע״ב) (דמ״ט  דקין כגון ז״ל פירש׳י סו
 טהור דהלב , כשירה .הנקב את, סותם הכנתא והלב כניקבו

 כרש כגון טמא מלב משא״כ ,מעליא התימה וכוי מאד אדוק
 שאינו לפי סתימה אינו. הקרב את המכסה וחלב המפס או

כ, אלא חבור ת כ: כשמלה, עליו פרוש ר״ל תו ״ ט ע ח  ס
א מי בי שננ עו ת ב ת בי סו כו  שנמצא מחט ע״ב) ד״נ (שם .ה

 קודם שהוא בידוע דם קורט עליה נמצא הכוסות ביח בעובי
 . שחיטה לאחר שהוא בידוע דם יץרט עליה נמצא לא שחיטה,

ה, קודם י ימים שג׳ בידוע המכה פי הוגלד ט חי  הוגלד לא ב
 על ,ספק שהוא שמהמה ז״ל ופירש״י .הממע״ה המכה פי

 יהיב לא דמסחמא , מהמוכר המוציא והוא הלוקח שהוא הטבה
 הראיס להביא עליו ,דמי יכיב דלא כמה כל חיותא ליה

 ליה ומשמע , ממונא מפקינן לא היה,דמסםיקא מקח שקודם
כו׳ בידוע דם קורט עליה נמצא ברישא שאמר שזה להחבר  ו

 מורס בידוע לשון ,ניקבה שחיטה שלאחר בידוע וכו׳ נמצא לא
הוגלד דפיפא דומיא מיירי, וממכר מקח לענין זה שגס  פי י

פד^ל*לאל נשאע ומניה המכה,  קורס נמצא שאם ישא'5לעיפו
ס מוחזק שהמוכר, אנ^ס דם ̂  מחזיר למכירה היה^ שיזטה א

ם . . • הדמי הוצרך כושט, לנמצא אצלו זה דפוה העבירוהו,
 ונפקוהא לאהוגלד. או דהוגלד כנפקוחא וממכר מקח לענין !א5נמ לא או דם קורם דנמצא נפקוחא לבאר

 fדר כההיא החבר ותהיה'כברת ,שחיעה לאחר הטבח מן בקונה אם ,גווני מתרי בחד לה משכחת זז
ה/ מקח הוי לא ספק מחמת אוהו אוסרים שאנו דעדפוח דאיכא,למימר שם שכתב עו ליה אמר דמצי ע

מוכר
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 ולומר עליו לטעון לו ואין ,במת *נגר הדם שאין בעבור ,שחיטה לאחר דם קורט

ת שמתה  ,שחיטה קודם ימים ששלשה בידוע המבה פי הגליד זה וכמו .לי מנד
ה. עליו מהבירו המוציא הגליד לא ר, מעוף ומסמניהם הראי  ״לעוף מותחין טהו

חה, של חוט לו) (נ״א שי  בידוע לכאן ושתים לבאן שתים רגליו את הולק אם מ
 הקולט עוף בל ואמרו .טהור שהוא בידוע לכאן ואחת לכאן שלשה טמא., עוף שהוא

א, ואוכל האויר מן מ א, להם ונדמה הטמאים עם השוכן ט מ רב. אצל כזרזיר ט  עו
וממופלא .ושליא שפיר ובאשה , שליא ובגסה ,טנוף דקה בבהמה הולד סימן יאמרו

מחכמתם נכר *נ״א
יהודה קול נחמד אוצר

ס מי  / לך ומהדרנא היא דטריסה ראיה אייתי ללוקה מוכר היי שהיטה שלאחר כידוע דם קורט עליה נמצא לא ,הד
תה שדהה אלא ,ראיה שני לזה שם .והסביר היא הרגותא עיקר ואולם .הדמים נותן מוחזק הלוקח ואפי׳ כסמוך או

 המוחזק ולכך משפק שהטריפות אומרים שאין דם קורט <נמצא
 מקום אין הפוסקים שפסקו שלמה אפס . הדמים מחזיר אינו

, לסכרא ו  מניה כדלי סוף סוף מספק שהטריפות שאע׳פ ז
 הרכ כזה נתקשה וככר ,מזה יותר גדול מום לך ואין אינשי

 שאם לענין והוא ,אחר מצד נפקותא יש אך .יהודה קול נעל
שר, ונאכל לאחרים זה הכשר מכר הטכח יוה  דקיי״ל הכ

 לשלם חייכ האוכל אין הורה מדין הוא ודאי טריפה דאם
 ח״מ (וכש״ע ל׳ז) (דף כככורות משנה והוא ,לטבח בדמים

 שאינו באסור אבל דאורייתא באסור דוקא וזה ,רל״ד) כי׳
 שקודם בידוע אמר לזה .הדמים משלם אכל אם תורה דבר

 ספקות מכלל ולא דאורייתא טריפות מכלל וזה , הוי שחיטה
ם), הרמב״ם־ורוכ (לדעת מד״ס בהם רוני ח א  משלם והטבח ה

 שלא מפני שאמר מה דחו;ן הלשון שלפ״ז אך . לקונה ׳הדמים
 שאין בעבור ,שחיטה לאחר דם קורט המחט על שיהיה יתכן
.לי מכרת שמתה ולומר עליו לטעון לו ואין במה נגר הדם

ם, הדברים הכי שבלאו וכאמה . הי מו  שלא שאמר שמאחר ת
חנן  בנמצא מדבר וע׳׳ב שחיטה לאחר המחט על דם שיהיה י

 ומה ,היה שחיטה קודם ודאי שזה אומרים ואנחנו עליו.דם
 כלפי ,לי מכרה שמתה ולומר עליו לטעון לו ואין שאמר זה

 .חוזר והמקח עליו לטעון לו יש ,זה בכגון אדרבה ,לאיי
 והתימה .עליו לטעון לו ויש וצ״ל כאן יש סופר שטעוה לא ם6

פ . בזה הרגיש שלא. יהודה קול בעל הרב מהמפרש עכ׳  אמרו ו
 שמכר הטבח על טוען שהקונה לשרש צריך ,לי מכרת שמתה

פ .טריפות לו  שכתב ומה .עיון צריכים החבר דברי ועכ׳
 הוגלד לא אמרו מכח לזה שהוכרח ואמר דבריו לתמוך סמסרש

 מדנסב ,וממכר למקח מיניה נפקא למאי הממע׳׳ה המכה סי
 אנמצא חוזר מיניה נפקא למאי דהאי מיניה שמע סרווייהו

ם, קורט ■עליו בריו, נפלאתי ונוראות ד  נאמרו לא הלא מד
 ובשני ,מעולם זה על וכו׳ מיניה נפקא למאי של אלו דברים

, הברייתא שזכרו שבש׳׳ס מקומות ו  ובכתובות בחולין והוא ז
 :כלל מיניה נפקא למאי זה נזכר לא ,ע׳׳ו:) (דף המדיר סרק

ם ה מני סי מ ף ו עו ר מ הו כו׳ ט רב. אצל עד ו  ס׳׳ה) חולין(דף עו
רו :ברייתא מ א מן ו לד סי כו׳ ו ר עד ו א שפי שלי  מפנה . ו

ת, רס״ג רו : להרמב׳ם המשניות בפירוש ופירושו דבכו ל ז׳
סת דרו

 שהמום וכיון מזה, גדול מום לך אין דמ״מ אומר וגמר
 מהמת אלא שאינו אע״ש טרפות, שכן כל מקה מבטל
 מיבדל דמ״מ דכיון ז״ל, גאונים של מקבלתם או הספק
 בקונה או .מזה גדול מום לך אין מיניה אינשי בדילי
 שאז ,שחיטתה אמר תיכף בהמה אחריות עליו מקבל

 עודנה נטרפה כבר ולומר המוכר על לטעון יוכל לא
 ,שנשמניה קודם עליך אחריותה שהרי ,רשותך תמת

ה, בבהמה רק טרפות שם יפול ולא  ומתה בחיי
 המוכר השובת אמנם כי .מכר כאן ואין לי מכרת

 אין דם קורגי נמצא ולא הואיל באמרו ,לבא קרובה
 מסתברא ■איפכא אדרבא ,מחיים זה שהיה הוכהה שם

 באחריות היהה שאז שחיטתה אחר לה קרה שמקרה
 ועם במת. נגר הדם שאין זה על ויוכיח הקונה,

 וקורס מחיים זה אירע באולי אם מז״ל שספקו היות
 הטריפוה, זה טעם ועל ,משקים ע״י משם הועבר הדם

 עליו ממבירו המוציא טענת לבטל זה יספיק לא
 מכח זו לשטה שנמשך הוא קרוב ואפשר הראיה.

 עליו מחבירו המוציא המכה פי הוגלד לא אמרו
 אמרת דאי ,וממכר למקה מינה נפקא למאי ,הראיה
 ולמאי ,הוגלד ללא מוזר ממבירו דהמוציא בשלמא

 עליה נמצא ללא מוסב וממכר למקח מינה נפקא
 מילתא דכולא אמרת אי אלא ,דמי שפיר ,דם קורט
 והלא מינה נפקא למאי קאמר מאי מיירי הוגלד בלא
 ופשיטא הראיה עליו ממבירו המוציא נאמר כבר

 מינה שמע לאו אלא איתמר. וממכר מקח דלענין
 מוכיהין חבר של ודבריו כדאמרן, נינהו דתרתי
,וממכר למקח חינה נפקא למאי אמר דם קורם דלגבי  
 :הראיה עליו מחבירו המוציא אמר הגליד ולגבי

חין ת  מותחין אומר צדוק ב״ר אלעזר ר׳ שם וכו׳. מו
 כל אומר אלעזר בן שמעון ר׳ וכו' משיחה של חוט לו

 דמיקלס צפרתא והא ,הוא טמא האויר מן הקולט עוף
אחרים .וכו׳ אמרינן קא ואוכל קולם אביי אמר ,קלטא

 5עור אצל זרזיר הלך לחנם לא דאמר ,אליעזר כר' כמאן .טהור טהורים עם טמא טמאים פס שוכן אומרים
 להרמב״ם אסורות מאכלות בהל' דינו ונתבאר .אמרינן קא ונדמה שוכן רבנן תימא אפילו .מינו שהוא מפני אלא
מן :פ״ב סי׳ יו״ד ובטור פ״א ד סי ל  שהכונה הרמב״ם שם ופירש ,בהמה הלוקה פ׳ בבכורות משנה .וכו' הו

 כל דמות בו שאין אע״פ שנפסד אלא הריון שהוא הבהמות רועי עליו שיאמרו דבר שום שתפיל הזה במקום
א :שט״ו סימן יו״ד ובטור ס״ד להרמב״ם בכורות בהל' זה דין והוזכר .עיקר ל פ מו מ  המופלא כי הכונה וכו׳. ו

 מה הוא ,הדורסים צפרנים בעלי בקצת הנמצא הדריסה ארס איכות לדעת שדקדקו במה ודקותה שבחכמתם
דרישה יש וטלאים דבגדיים פס והמסקנא וכו' הזאב דרוסת משנת על טרפות אלו פ' הוא והנה .וכו׳ שאמרו

לחתול
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 בעלי קצת (בארס) ״בדרוס (בדקדוקם) ״בדקותם ודקותם חכמתם) (נ״א ׳׳מחכמתם
 חולדה דרוסת ,וטלאים בגדיים ונמיה חתול דרוסת שאמרו מה ,הדורסים הצפרגים

 דריסה אין ̂ מדעת אלא דריסה אין ,לכלב דריסה אין ,לשועל דריסה אין ואמרו , כעוף
 ,כרגל לא y ביד אלא דריסה אין ̂ בשן לא ̂ בצפורן אלא דריסה ואין ̂ מחיים אלא
 y חיים מהבעל ובכונה y היד בצפורן אלא חיים בבעלי ארסו משליך הדורס שאין ר״ל
 ״מהם מופלא ויתר .הדריסה בונת מבלי הבהמה בבשר צפרניו שיאחזו במקרה לא

 וצפרניו הדורס יד חותכין שהיו ■הזדמן שאם ר״ל ,מחיים שאמרו מה מזה) (כ״א
 אלא ארסו משליך שאינו מפני וזהו y לדריסה חוששין היו לא ̂ בהמה בבשר נעוצין

 שאמר אחר מחיים אמר כן ועל ,הבהמה מבשר צפרניו והוצאת ממנה בהפרדו
 y חיה שהיא ובמקום מרה במקום כזית ממנה ונשתייר הכבד ניטלה ואמרו .מדעת

שרה. בריאה פסול ונקב זכים מים yבבוליא ופסול בריאה כשר מונלא ואמרו כ
וכשר

יהודה קול
 .בפופוח דריסה לה יש החולדה וכן ,ולנמ״ה לחהול

 מוז ,שמה שהחכר מה עם מכוונים דבריו שחר כל גם
 נאמר זשס y דריסה לו שאין השועל על שגזר ממה
 ליה דליה ואיהמר דריכה ליה דאיח איהחר שועל
 yולהומרא דאיסורא ספיקא דהויא הרי״ף וכחב yהDדרי
 בין ואין y ההול לדין דיט והשוה , הרא״ש כקב וכן

 הבר של עצמו על וסימה .כדבר שיקל מי האוסקים
 כאסור. מקצהה שהאדימה בריאה עליו כהמיההנו גזה

 לדמוק אפשר נס .בגמרא לו היקה אחרת נוסמא ואולי
 פלא להודיע רק נקסק הלכה לפסק לא כי ולומר

 שסנמו מהבל למבהיק המסורסס בשועל שהרי !חכמתם
 חכמה מפלאות אס כי זה ואין ,דריסה לו שאין אומרים
 להרמב״ם שחיפה בהל׳ אלו דיניס נתבארו .ודקוחה

ם שאמר ומה .נ״ז סימן יו״ד ובעור ס״ה א מן ש ד  הז
כו',  מחיים אלא דריסה ואק שם שאמרו מה היינו ו

 אמרח מדעת דלא השתא .דלא מיתה לאחר לאפוקי
 שדרסה כגון צריכא לא ,מיבעיא מיתה לאחר דלא

 דליכא קמ״ל והא ,קפליה לסחופיה דלשקליה ומקמי
 לסחופיה דשקיל בהדי דזיהרא y לבסוף אלא לדרוסה

ה :דשדי הוא ל ט ד ני ב כ  מקניחן גבי שם .וכו׳ ה
 אמרו ,כלום ממנה נשתייר ולא הכבד ניפלה דתנן

 הוי דלא אע״ג כשרה כלום הימנה נשתייר הא בגמרא
 yכשרה כזית הימנה ונשתייר הכבד ניטלה חנן והא yיחfכ

 ר׳ אמר .שמעון ר' הא חייא ר׳ הא יוסף רב אמר
 אהבה בר אדא רב ,מרה במקום שאמרו כזית וירא
 בעיק הילכך פפא רב אמר .חיה שהיא במקום סמר
ח  ופירש .חיה שהיא במקום וכזית מרה במקום מי

 בו. תלויה שהיא מקום הוא חיותה שמקום הרי״ף
 ובפור פ״ח להרמב״ם שחיטה בהל׳ זה דין ופרסי

א :מ״א סי׳ יו״ד ל ג  ופסול בריאה כשר שם .וכו׳ מו
 זו נקב. בכוליא וכשר בריאה פסול yמוגלא נכוליא

 פסול הרי״ף בגרסת זה על ונוסף .רש״י גרסת היא■
 דציילי זכים מיס ובזה בזה כשר ,לקוחא ובזה בזה

 הסכמה להם אין החבר דברי והנה .אסרוח ורלא
.נקב עם זכים מים שצרף במה מהם אהד שוס בס

נחמד אוצר
סה רו ת• ד ת ה ה סי נ כו' ו רו :ע״כ) נ״ב שם(דף .ו מ א j ו ‘H 
ה ס רי ל ד ע שו ה אין ל ס רי ב ד ל כ  ללישנא נ׳׳ג) (דף שם .ל

 y לשוטל דריסה אין אמר שימי דרג משמים כהנא דרג קמא
 דלענץ ואע״פ .לשוטל דריסה דיש אמר בחרא ללישגא מיהי
 סובר החבר אולי ,בחרא כלישנא והש׳ט הטור פסקו סלכה

 הלשון לגבי טשל דאמרי יהאיכא דבכ״מ שכתב ריב״א כשיטה
ס׳ כ״כ ,קמא כלישנא והלכה הראשון  אידיהן לפני פרק סחו

ה אין :הורה) בשל ד״ה ז׳• (דף ס רי א ד ל ת א ע ד כו׳ מ  .ו
 ונתקנז הגג מן נפל לאפוקי שם רש״י פירש ,ומדטת .שס סכל

א : ארס בה משליך אינו בבהמה צפרט ה ל ר ק מ  אם ר״ל .ב
תר, :כנזכר ,הגג מן הבהמה טל נשל א ויו ל פ כו׳ מו  טר ו

ע״ב ר ו מ ם א חיי ר מ ח ר א ס א ת ש ע ד  אין שם בגמרא .מ
 לאחר לאפוקי ,מחיים אלא דרישה אין מדעת אלא דריסה
 לאנזר לא אמרת מדעת שלא השתא אמרי ושריך .דלא מיתה
 דתימא מהו לידים ופשקוה דדריס צריכא לא ,מבעיא מיתה
 ,דהריה שדי דשליף בהדי קמ״ל זיהריה שדי דדריס בהדי

ל ופירש״י ט צפרנו לשלוף השפיק ולא מחיים דדריס ז'  ממ
to את שפסקו ’yH ר. מיתת דקאמר ומיתה ב א י והן ה נ ג  ד

ה :החבר ל ט י ד נ ב כ ר ה תיי ש ה ונ נ מ ת מ י  שם משנה .כז
ם :נ״ד) (דף קו מ ה ב ר ם מ קו מ ב א ו הי ה. ש  ,מ״ו) שם(דף חי
 שאמלו כזיח להם ואמר זירא רב בהם שפגע יוסף ורב רבה

 ,מיה שהיא במקום אמר אהבה בר אדא .רב y מרה במקום
 סחת דבוקה מעורה כשהיא תלייתה מקום דהיינו ז״ל פירש״י
 ובעינן מרה במקום כזית בעינן הלכך פפא רב אמר .הכליות

רו : חיה שהיא כמקום כזית מ א א ו ל ג ר מו ש ה כ א רי כו׳ ב  .ו
 כשר בריאה הפוסל כל במערבא אמרי ,ע״ב) נ״ד (דף שם

א, לי כו . וכ״ש בכוליא וכשר בריאה פסול נקב שהרי ג ׳ ו כ  ו
 בריאה דכשר מוגלא והרי הוא וכללא תנחומא רב ליה מתקיף
ס והרי ,בכוליא ופסול  .ע״כ ,והבא הכא דכשרים זכים מי

ב זכים דמים קאמר אמאי הימא ומעתה ק  וכשר בריאה פסול ו
 עוד ולא ,ובזה בזה דכשר אמרו זכים כמים דהרי ,בכוליא
 כשרים זכים מים והר״ן והרשב״א והם.הרא״ש פוסקים דלקצת
פ בריאה  לכולי בהוליא ואולם ,סרוחים או עכורים שהם אע׳
 לי נראה ולכך .טסי ממור כוליא בזה וא״כ פסול עלמא

 בעל והרב .זכים מים מכאן וסמי ,כאן יש סופר דטעות
ומוטב ,בגמרא אחרת גירסא היסה שלהחבר חשב יהודה קול

שנאמר

משור: לפניו נזדמנה שלישית נוסמא פה גס ושמא
;ס״ל סימן דעה יורה ובפור וח׳ ז׳ פרק להרמג״ס שסיטה בהלכות המה הלא זה דין ופרפי .פתברותיה

הגדודת
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טח .כשרה השדרה כל פני על כסלע בה שנשתייר הגלודה ואמרו .בכוליא וכשר  ו
א ״בהלכות כתוב במשנה שיש ר  ̂ כהנים ומומי בכורות ומומי טרפות מהלכות) (
א ״מאד בקצרה העצמות נתוח וזכרון .פירושו שכן כל ספורו יארך מ״  איגנו) (

 ״וכדבריהם ,אימו) (בנ״א ״מאד מבואר וענין אימו) ״ביותר(בנ״א מבוארים ובדברים
ה בני יצאו אמרם ,הנאים ומדבריהם) (נ״א שרה, נקבו ולא מעי ת כך ואחר כ מ  א
 ,ויכוננך עשך הוא שנאמר ,טרפה בהם הפך אבל בהם הפך שלא אלא שנו לא

 (כ״א יכולה ״אינה מהם אחת שנתהפכה כיון כאדם, כונניות הקב״ה שברא מלמד
 ובין נדה דם בין ההפרש מן להם שיש ומה .להיות יכול) אינו ונ״ל ,יכולים אינם

 החבורות ודם) (נ״א ״מן מהווה והדם ,ובתולים ,וזבה טהורה) (לא "טהרה דם
ת(נ״א ,זה וזולת והטהורים  והפלאים, .הזכרים זיבות ובץ ,הנדות הקפי וכמות) ״וכמיו

א שיהיה״עמוק ממה בצרעת, להם .שיש ל לנו( כ ש ): מהשגת עמוקים מ תנו ע ד

ר נ^טלם מ א מ עי ה רבי ת ה ר ה׳ בעז

נחמד אוצר
ש נאמר5 ר כדברי חחרה 6גירכ :י רו :ההנ מ א  הגי^ודה ו
מי :נ״ד) (דך. 5:כו׳.1 מו ת ו רו כו מי ב מו ם. ו י נ ה  בבכורות נ

כרון :מומין אצו סרק ח וז תו ת נ מו צ ע כ .ה נ  פרק בפוך. מ:
ה וארבעים מאתים ̂ דאהלות קמא מנ  ל׳ ,באדם אבריה ו:

 ,היד בפיכת ל׳ ,וכו■׳ בקצה ב׳ ,אצבע בכל ו׳ ,הרגל <פיםת
. אצבע ככל ז׳ כו׳' : ובאמת ו י הרי ,גדול עיון מקום בזה : : 

ן הנתוה במלאכת רואות כיצינו אי ה : :  אצבע בבוס אברים :
 פתות אהד אבר גודל כאצבע הרי ועוד ,ביד ולא ברגל לא

בון גוף על איברא אצבעות. מבאר , כאן אין המ: י : י  ק
ס נמצאים בכבל  ,זה באופן ,היד בפסה ובן הרגל בפסת :לבי
ד הרי בגודל ובתים אצבע לכל בלבה  אצבעות מה׳ אחד וכל ,י׳

 ,עבר הבעה הרי ,המבה והם היד בפכת תקוע אהד אבר לו
 קטנים עצמות י״א עוד נמצאים היד לקנה היד פהת «רין

 אינו אצבע בכל בבה אמרו א־ .בצבים הרי ,בנהוח בנראה
 .מהמפרבים אחד בום גזה הרגיש שלא והתימה ,המדה מן

ע ר׳ל רק ,אצבע בכל בשה נקט דוקא דלאו לומר וצריך  מגי
מן והוא ,אצבע לכל אברים שבה  בכל ל׳ כיב כנאמר בלבד הי
 ,ז׳ל בכתב המבנה בפירו: הרמב״ס לשון מורה וזה .היד

 .ע״כ ,בבה אצבע ככל הנה פרקים בלביס בדגל הי׳ וכחבר
רי אצבע בכל אברים בשה היו ואילו רו  לומר לו היה בבי
 ,הרגל בכל שלבים יהיו בשה אצבע בכל היו ובאשר בהפך
מבם והרא״ש הר׳׳ב בל׳ שהוא וכמו  שבא לא אם ,שם בפי
או :הנתוח במלאכה מומחה להיותו ,בזכרנו דבר לתקן צ  י
י נ ה ב עי בו אbו מ ק ת ואלו ע״ב) נ״ו דך (כס .נ  בעוך בביו
 בלא אלא בנו לא בגמרא ואמרו ,נקבו ולא מעיה בני יצאו
ה :לחיות יכול אינו עד וכו׳ בהם הפך מ ש ו ם שי  מן לה

ש ר פ ה ה דם בין ה ד ר לדם נ הו  משל במבנה י״ז) דף (נדה .ט
ה ,והעליה והפרוזדור החדר החכמים מבלו  ,טמא החדר י

ה דם גי ט) (דך. זה ואחר .טהור נ  ,טמאים דמים ■המבה י׳
 ושוב .לטמא טהור בין ,הדמים במראות מאד דקדקו ובם

 קמיה דמא דאהיא איתתא ההיא ע״ב) בגמרא(דך. בם אמרו
ה :הוא חמוד דס אמד ארחיה דר^׳א ב ס נראה . וז ט׳ הוא ד

יהודה קול
 וחנפיס מכשיר ר״מ הגלודה שם משנה .וכו׳ הנלודה
 היכיו^ כשירה. כסלע בה נשתייר חס ות״ר פוסלים.

 .וכו' השדרה כל פני על שמואל אמר נחמן רב אמר
 סכולהב דמהמיר משום כוהיה דעבדינן דהרי״ף ומסקנא
 בהל׳ זה דין ופרסי .שלה העור בהופפכי נלודה ופירוש
 מהלכות :נ״ס סי' יו״ד ובסור פ״ס להרמב״ס פחיסה

ת פו רי  הזכרתם כדרך סמוכים שלשתן אלה זכר .וכו׳ ט
ה וזכרון :ס״ד סי׳ בשני אצלו תו ת נ מו צ ע  .וכו' ה

 וארבעים מאתים ,דאהלות פ״ק סוף שלימה מפנה
 ,אצבע בכל ו' ,הרגל בפיסת ל' .באדם איברים ושמונה

 הקצור יחד גם שם שנתקבצו ,וכו׳ בשוק ב׳ ,בקורסל י׳
 מצסרפים דברים שני שהם ,המופלג והבירור המופלא

ם ואמר המעס. ועל בקופי רי ב ד ם ב ארי  ועוין •מבו
ר א בו ̂ המכוון הוראת על הביאור אור להזריה כי ,מ  

 ונוסף בעצמן, מבוארות נכונות מלות פס להמצא ראוי
 הוראס אל נאוה באופן מקושרות שתהיינה הוא גם

̂ מבוארים בדברים אמר הראשון וכנגד בבירור, הכונה  
או :מבואר וענין אמר הפני וכנגד צ י י ה בנ עי  וכו׳. מ
 פ״ו להרמב״ס שחיסה בהל׳ הדין ונתבאר ,שם מפנה
ר :מ״ו סי׳ יו״ד ובסור ח א  וכו', שנו לא אמרו בן ו

 שיש ומ.ה יצחק: רב בר שמגאל דרבי שם מימרא
 סימן בשני לו מציגו זה דוגמה וכו׳. ההפרש להם
 וכמות ונאבה לאיש זיבות מיני והבדלת בהמרו ס״ד

 ודם בפר כאין מה ההם, החכמות ובחלקי הנדות הקפי
 בסי׳ גט .אלהי עזר מבלי כברחס בדרך עליו יכול
 שם בצרעת, להט שיש מהפלאיס פט כזכרו נ״ח

 עליה הד־.יד מופלאה חכמה והיא ,לאמר עליה דברתו
 מאד לברור הצרעת בנגע השמר שחמר במה ית׳ הבורא

הנויט; הכהניט חהכס יורו אשר ככל ולעשות
דן ואינו (' .עניניו בבל נדה נדם בוה זיבה דדם ,נבחן פ חז ו

ת ודם :המקור מן בא באינו בהולים לדם דומס^־ והוא הכליה מן הו הצדדים מן הזב. דם ר״ל רו בו ה ם ה רי הו ט ה  דם ר״נ' . ו
א  דנרי■ טהורה נדחה ימי בתוך הפילו מבה דם הרואה ט״ז) דף שבנינו(בם וכאוהה ,מקום באותו מכה או הכורה מחמה הג

ג ן :לוסתה הושבת וכת לה יש אם חומר רבי ,לבב׳ בי ת ו בו י ם ז רי כ :ונאבה לאיש זיבוח מיני הבדלת ר״ל .הז

עי, באטד סליק ה: ליעף הנותן וישתבח המשגיח, האל יתברך רבי כ



הכוזרי ספר
. ז״ל הסנגרי יצחק י' החבר להחכם ביסודו מיוחם

.הישר בויכוחו שמים שם קדש אשר

 ,ז״ל הספרדי הלוי יהודה ר׳ הכולל החכם ,הרב ערבי בלשון הברו

 מרסון תבון אבן יהודה ר' החכם הרב הקדושה ללשוננו והעתיקו

. ליצירה תתקכ״ז אלפים ד׳ בשנת .לוניל בפנדל ז״ל ספרד

. םפוארים כל בפי , באורים שני עם

והשני האחד

נחמד אוצר , יהודה רץל
 השלם החנם המפורסם המאוה״ג להרב I החכם המפורםם הצדיק המאוה״ג לת־יב
 נצה ס׳ מחבר ,זצ׳ל הלוי ישראל פוהר״ר ! , זצ׳ל מוסקאטו יהודה סוהר׳־ר השלם
 ארובות וספר־ , ישראל אבן ושרת , ישראל \ ,יהודה נפוצות לתהלה הנודע ספר מהבר

. יכךים ספרים ועוד , השמים י . יקרים ספרים ועוד

 ועשיא מהחסיד היקרות האגרות כו נוסף גם • תיקון הצריך דבר י כל ומתוקן יסד. בעיון מוגה
י רב גולה וראש א ד ס ן ח ק ב ח צ א י ט ו ר פ ת » הכוזר מלך אל זצ״ל הספרדי ש ב שו ת  ו
 ודברים קדש מקראי לוח ובסופו ,הכמרי ספר מחבר דבר על והצעד. מבוא גם .אליו המלך

• הכוזרים עם תולדות גם ;הכוזרי כספר המובאים עצמיים ושפות נבבדים
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ב הכוזרי חמישי מאמר ספר
ר א מ הרוכים דברים שתשמיעני עליך להטריח שלא אפשר אי הכוזרי א

ומבוארים
נחמד אוצר̂הודת קול

ר א מ רי א כוז ר אי ה ש פ א א ל ח ש רי ט ה ך ל לי כר ע  , ו
 והקנלס האמונה גבולוה החבר הניב אשר אמרי

 החקירות בוו אחרי והשליך ,נחמן במקום ליתד אותם ותקע
 נפשו שקטה לא עדיין ,לדוש כאפר וישימם הפילוסופיות

שרשי לקיום הקרובים מהחקירות ענינים לשמוע תאום ויתאוה
האמונות

י ט ו ש  ביח בנגיעת מאז מאעלי קדם חוקי לספר ב
 כי ראיתי ראה ,ממנו מאמר לכל הסדרים

 הנכריות, החכמות בעניני תבונתו לנו יוסיף הזה החמישי
 שמם I הפילוסופים חכמי לקראה אדם יצא כן על וכי

 האור כיתרון למכמיהס ישראל חכמי בין יבתין יזכה
ט' החשך מן  בכאן אמירתי ועתה . שמה כמוזכר ,ו

 אותו להכין ב/ סי׳ נדרו פי על המלך אח ינהל הפילוסופיות החכמות מי על י״ב סי' סוף עד ב׳ ,יצאת לחלק
ר שהיא ,האלהיה החכמה מול אל ולסעדו בהם ק  ומבוארים קרובים דברים שתשמיעני באמרו א' סי' שאלהו ע

 ינחהו החבר ישובב נפשו אליהן להתפתות ׳״ג סי' המלך החל ומאז .וכו' המדברים דרך על האמונות בשרשי
 ראה אז צלמות. בגיא ההולכים הפילוסופים דעות נגד שלחן לפניו ערך שם כי י״ד^ סי' צדק במעגלי
ק ̂ האלהית בחכמה פרקו לו לשנות נדרו על עברו לבלתי ע״ו סי' המלך לו דההנן  האמונות שרשי ק ו
/ סי׳ עליהם הובסה אשר א' סי' שאלהו מעקר  פעם סרובו אמר י״ח סי' מפצו אח ימלא והחבר ב

/ סי' והבחירה הגזרה שאלת על נשמע הקול דבר סוף ס״ז. סי' ראשונה  המלך מידו זאת בקש אשר כ
 מקצוע הוא כי ,וכו׳ והיכלת והמפץ הגזירה כך ואמר באמרו ב׳ סי' חבר של נדרו הפלוס והוא ,י״ס סי'

 מה כ״א סי׳ להזכיר בא כך ומתוך .הזה בספר הכתוב כל נחשב היה והבל לתהו ובלעדיו בתורה, גדול
 מדרך בו שנדע מה ■הכליה וכי ,נמנעת האלהות בעצם החקירה כי והורה ,הראויות החקירות אלה המה

 לפי הגשמיים מנהיג אלוה אין' ובלעדיו ,מההגשמה נפרד לבדו והוא ראשון מצוי שם שיש הוא החקירה
 שכל בלתו אין כי ,הצורות כל המשפיע והוא ,צבאם כל פיו וברוח הגלגלים מניע גרידא ובחפצו ,אמונתנו

 ,הנאמנה הקבלה מדרך הזה באלוה להאמין בחר אמונה ודרך .ידברו שוא זה בזולת המאמינים וחלומות ,פועל
ס השגמהו בהם דבקה אשר ויעקב יצחק אברהם אלהי הוא כי  .עלינו אלהוהו נתפרסם ובשבילם ידם ועל ,'ו

 אברהם גאנהי מאמינים אנחנו לאמר, י״א סי׳ בראשון האיר דבריו פתח אשר ,בראשיהם דבריו סוף נעץ ובכן
 נראית תמיד שורה שכינה שם אשר ,ארצות צבי אל ללכה התעוררו סופר ואילך כ״ב ומסי' וכו/ ויעקב יצחק

 איש נפשו גומל כל על זו חובה והסלה ,החיים בארצות ה׳ המתהלך'לפני פכר גדולה פרשה עם ,נסתרת או
:החפץ מחוז אל למסעיו וילך המלך מאת ברכה וישא . חסד

 האמונות בשרשי בתום להתהלך זה צדיק דרך המלך יודע כי .וכו׳ עליך להטריח שלא אפשר אי א
 ומכללם .הנה עד ביניהם הנמשכים הספורים מתוך ינצור ובריתו אמרתו שמר כי ,מחקר מבלי

 הוא בשכלו בה שיהמכס מבלי שלם קבול שקבלה ומי יתעלה, הסלהיס מאת הורה שהיא סי׳.כ״ו בשני אמרו
 שאי ,לקמר עליה כמתנצל בקשתו לשון להוציא פיהו פתחי שמר כן על .וחקר בה שיתחכם ממי מעולה
 מסכימים בכאן ודבריו .מהקר מבלי האמונה מברור העליונה המדרגה מסר להיותו זה בזולת לו אפשר
 אל ההיא העליונה מהמדרגה שנסה מי אך שס באמרו ,הקודמים לדבריו הנמשך החבר מאמר עם שויס

.ע״כ / הסבדון אל המביאות ולספקות רעות לסברות משיעזבם החכמה מוצאי בהם שיוציא סוב ,המחקר
שאלתי אני בהקדמתו כתב שק ,הזאת בסברא איננו.אתי כי הלבבות חובת בעל פני את אני רואה ואולם
 העמוד הקבלה כי אותי והשיב המצפון, בחכמת לך שזכרסי מה במקצה התורה מחכמי מהנחשבים אמד

 מיעוס מפני לעיין יכולת בו שאין למי אלא ראוי זה אין לו אמרתי לו. שדומה ובמה בזה העיון במקום
 בירור על לעמוד. והכרתו שכלו שנכח מי אך ,האנשים מן הדעת וחסרי וכקטנים כנפיס הבנתו, ורומק הכרתו

 קשר על ואשם זה על נענש הוא ,ובתורתו התל במצות והקלות העצלות בשכלו בו מלעיין ועכבוהו שקבל מה
 ,ויכינם וישקלם המעות ושימנה מעבדי.מלכותו ממון לקבל המלך שצוהו לעבד דומה הדבר וזה .ממנו התעלם

 בהם החמין אשר עד בדברים לפייסו המלך עבדי לו ויתחכמו ,המלך צוהו אשר בכל פקח העבד והיה
 בירור על לעמוד וההעצל להס והחמין ונתרצה ,ובמשקלו במניינו שלם הוא כי לו ואמרו אליו הממון והביאו

 על אוהו שחל וכאשר ,לפניו הממון להביא צוה המלך אל הדבר הגיע וכאשר .המלך ̂ברצון והקל ,דבריהם
 בדבר עבדיו דברי על וסמך במצותו הקל אשר על המלך וחייבו הדבר, על להשיב יכול לא ומניינו משקלו
 על מהחייב היה לח בענין בקי היה לא ואילו כדבריהם. הממון ימצא אם אפילו עליו לעמוד יכול שהיה

,השמע מצות עילות כמו שכלך מדרך זה ענין חל להגיע. יכול היית לא חס מתה וכן .עליהם סמך אשר
,אליו מהשיג חלושה, והכרתך קצרה דעתך היהה אם וכן ,עליו ממקור בעמדך סענה סענחך נראית היתה

 דעת חיש אתה אם אבל ,קבלה דרך בידיהם הוא אשר וכקטנים כנשים ותהיה ,פשי־עתך על נענש הייה לא
 ,המעשים וקסבי הדה משרפי הנביאים משם החכמים מן שקבלה מה בירור על בהם לעמוד שתוק והבונה

חד, והשכל הקבלה מדרך לך ויתברר הענין על שתעמוד עד בהם להשתמש מצווה אחה  תחעלס ואס י
כו', יתבאר וזה יתברך, לבוראך חייב שאתה במה כמקצר תהיה בדבר ותפשע בפער דברו ונשנה .ע״כ ו

.הראשון



הכוזרי־היזישי מאמרספר4
 ,הנצ,חון כדרך המדברים דרך על בראשון לשאמרנו ,האמונות בשרשי ומבוארים

 או בהם להאמין אם ,ידיעתם לך מותרת היתה כאשר שמיעתם לי מותרת ותהיה
 וכבר מחקר, מבלי האמונה מברור העליונה המדרגה חסרתי כבר כי ,עליהם להשיב

ת. ודתות תורות ובעלי הפילוסופים עם ודברים וסברות ספקות לי קדמו  שונו
 אין כי .הסכלות מן) (כ״א הנפסדות הדעות בהשבת ואתחדד שאלמד לי והטוב

ב, הלב עם אלא טובה הקבלה טו ה, יותר החקירה הלב רוע עם אבל ה ב  כל טו
 המדרגות., שתי לאדם יתקבצו ואז ,ההיא הקבלה אמונת אל המהקר כשיוציא שכן

:יחד והקבלה -הידיעה לומר רצוני
ת שאיננה סובלת בנפש לנו ומי החבר אמר ב עליה העוברות לדעות נפתי

מדעות
יהודה קול

 לסקור חייבים אנו אס לדעה אך לאמר פ״ג הראשון
 מי כל כי ,אומר ,לא אס העיון בדרך היסוד על

 הענינים מן לו והדומה הזה הענין על לחקור שיוכל
 עליו חייב,לחקור השכליה, הסברא בדרך המושכלים

 בתסלת הקדמחי וכבר הכרהו. וכס השגהו כפי
 שיש מה הענין סיוב המראים הדברים מן הזה הספר

 ונסשב ,מגונה זה הרי מחקור והמהעלס ,די בו
 לחולה דומה והוא ובמעשה. בחכמה המקצרים מן

 רופא על סמך רפואהו ובדרך במליו בקי שהוא
 מתעצל והוא רפואות, מיני בכמה אוהו שמרפא

 אס לדעת ,הרופא ברפואות וסברתו בחכמתו לעיין
 והיה ,לא אס נכונה דרך על בעניינו מהעסק הוא
 וכבר שימנעהו. דבר מבלי זה על לעמוד יכול

ה, ההורה חייבתנו  היום וידעת שכתוב כמו בז
 וכבר .ע״כ ,וכו' והראיה ,ונו' לבבך אל והשבות

 על ממהר עד והיה למשפטו קרב המורה כי ידעת
 הוא נ״א פ' בשלישי ובפרט .ספרו רהב במלא ככה

 הביא אשר המשל כי , המתבודד הנהגה פרק הנקרא
 אנחנו ,מה ויהי .עניינו הוראת אל והותר די שמה
ה' ואמה ודעתו, כוונתו ביאור נזכיר החבר בפס

ם לעולם: בי ם. קרו רי א בו מ  אל קרובים שיה־ו ו
:והעיון הסברא מדרך מתבארים היותם מצד השכל

ם ן א מי א ה ם ל ה מו וכבר :ההנה האמונות דבר לקיים ותקפם חזקם מעוט או רוב לפי .וכו׳ ב  לי קד
ת קו פ  כמבואר , ההורית ובעלי הפילוסוף דעת על לחקור עניינו בהחלת לו ראשית שראה למה בזה רמז .וכו׳ ס

 זרע זכרון לו הספיק כי , נזכר לא ואם , זולתם דחול^שונות בעלי עם נ״כ דברו שהיה, ואפשר .הספר בראש
 מהם שאהד אברהם זרע כל הזכיר הרמב״ן שם שכתב ,פארן מהר הופיע למו משעיר וזרח דרך על ,•אברהם

 הבא כפי בה רצו ולא להם אותה לתת נגלה ג״כ האומות כל על אבל ,ישראל זולתי בתורה חפץ היה לא
ת ע״כ:־ רבותינו, •בקבלת ב ש ה ת ב עו ד ת ה דו ס פ ת. הנ לו כ ס  אין אשר הנפסדות הדעות על להשיב ר״ל ה

 הסכלות מן אחור להשיבם עניינו יתבאר ,הסכלות מן הנפסדות הדעות בהשבת האומר הנוסח ולפי .שחר •להם
ה אין כי :הנצוחייס בדרכים פלפולו חדוד ע״י ,נו נשקעו יאשר ל ב ק ה ה ב א טו  לך קדם כבר .וכו' אל

:למעלה כמוזכר ,האלה לדברים ומסכים שוה כ״ו סי' בשני החבר מאמר
י ־ב מ ת בנפש לנו ו ל ב  אשר מזוייפות ראיות יספיקו ופרסיים ישמעאלים והם נכרים ילדי כי .וכו׳ סו

 הקוסמות הנשים על יחזקאל(י״ג) כמאמר נפשות, לצודד וחרמים מצודים והם ,וחלקלקות חשך דרכם
 נפשות, לצודד קומה כל ראש על המספחות ועושות ידי אצילי כל על! כסתות. למתפרות הוי זהמלשפות,

גו', תחיינה לכנה׳. ונפשות לעמי תצודדנה הנפשות  הנפשות את שם מצודדות אתנה אשר כסתותיכנה אל הנני ו
. לפורחות ו׳ ג  שאר. ע״ז והקיש במצודתם. וילכד בקלות אחריהם אדם לב יפתה אשר אל שכוון הוא וקרוב ו
 ,עניינם אחר להמשך האדם את יטה הותל לב כי ,וכו׳ הטלסמאות ובעלי והאצטגניניס הטבעיים החבולות

 ואז ,בישולא דקדים מהיכא המוציא למשרי דבעינן ולמדהו בהלמיה ליה דאתהזי אבהו לר׳ מנשה שאמר כמו
בפינך גלימא בשיפולי נקיט הוה התם הות אי א״ל ,לע׳׳ז פלהיתו מ׳'« חמי כולי דחכימת מאחר אבהו ר׳ א״ל

ורהטת ■

צר , ד או מ ח נ
ו :האמונוה רנ מ א ש שון ל א  א' במאמר שנאמר כמו ר״ל .בר

, סי׳  המדברים דרך על הנזבר עם ויכוהו בההלה שהההיל א'
ך ה :לבדנה החקירה מצד נצסון בדי הי ת ת ו ר ת  לי מו

ם ת ע מי  כזב ושעי רהבים אל לשנות לך מה תאמר ושן .ש
שר :כאלה ויכוהיס עניני בשמוע לי עון והחשוב א ה כ ת  הי

תרת ם לך סזו ת ע די  אהה החקירות על גוזר אתה ככה אס .י
 חקירתם כנככי כאת אתה כגם ,ידיעתם לך התיר מי אשוא
ן אם : החקירות בעומק וצללח מי א ה ב או בם ל שי ה  כמו . ל
 אני אף ,לא אם אתם האמח לדעה דבריהם למדת שאתה
 עליהם להשיב ידי תמצא כי צדקה תהיה ולי ,זאת אעשה
תי כבר בי :המחקר כמערצת פארוהס לסעף סד ה ח רג ד מ  .ה

 הישרים הקודש רוח וכעלי הגמורים הצדיקים מדרגה הם
 בשרשי ושקשוק הרהור שום מעולה לבם על עלה. ולא בלבותם
מו וכבר :האמונה ד ת לי ק קו פ כו' ס  להסיח אששר ואי .ו

ת :כרהי כ.על מדעתי אותם ב ש ה ת ב עו ד ת ה דו ס פ  עיקר .הנ
:לאשיקורוס להשיג מה שאדע כדי אוהס שאלמוד תשוקתי

X ר אמר ב ק מי ה ו ו נ ש ל פ ת בנ ל ב כו׳ סו  הסכר .ו
 הקבלה בצל להסתופף רק טוב אץ כי דעהו החזיק

ת ה, ומפיה האמחי הי  מהקר אחר להור יפנה אמנם ואס י
 העולה במסלה ישרה בדרך עוכרת נפשו שתהיה רחוק׳ לככו

 כשר עיני כי ,ואנה אנה שיטה מבלתי האמהית ההצלחה אל
 ,מדאי יוהר שיאמין או להתפתות נקל טבעו לפי אהד וכל לו

ה - ויהי
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 הקדמות ואנשי והמכשפים הטלסמאות ובעלי והאצטגנינים הטבעיים מדעות

 מהאפיקורסיב, רבות דעות על שיעבור עד האמונה אל יניע ולא , וזולתם והפילוסופים
 להם תהיה היחידים) אבל (כ״א ליחידים "אלא .מרובה והמלאכה קצרים וההיים

,טעותם מקום מיד בנפשם ויפול כלם ההם הדעות מהם ותרחקנה ,בטבע האמונה
ואני

יהודה קול
 ריקם, שב לא המכר ודבר .הלק) איהרחי(פ׳ ורהניה

 הפילופופים, לדעות להתפתות המלך התחיל כהרי
 הפילוסופיים האלה רואה'לדברים אני י״ג סי' באמרו
 היה זאת ועל , הדברים שאר על ובירור דקדוק יתרון
 מפחד שהייתי מה וזהו י״^ סי׳ לאמר אליו הסבר דבר

 :וכו' דעותם על הנפש ומנוחת מהפתוי עליך
ם עיי ב ט  הנמצאות ניבעי בסגולת הבקיאים הס .ה

 מה כעין במציאות, נפלאים דברים יתחדשו שמהם
 מקום פ׳ פסחים למשנה בפירושו הרמב״ס שכתב
 שמחבר באמרו ,חזקיהו שגנז רפואות ספר על שנהגו
 בעבע החכמה דרך על אלא חברו לא ההוא הספר

 ממה פעולה אדם שיעשה דרך על לא המציאות,
 ושם .ע״כ ,וכו' מותר וזה ,הספר באותו שנכתב
 אצלנו זכרונס עלה וכבר הכילסמאות. ענין הזכיר

 סי' בשני דברנו הקדמות אנשי ועל .ע״כי סי' בראשון
ם :נ״ד פי סו לו הפי  ,למעלה שזכר הכיבעייס אינם .ו
 וסדרו המציאות גיבע בידיעת המתעסקים הס רק

 לבחינות שירדו לא ,שכלי בהיקש תמה קשירה והקשרו
 המתחדשות והפעולות המעשה לענין הנמצאות סגולות

 לדעת ויתורו יבקשו רק הנזכרים, ככיבעיים מהם
 תשיג כאשר ורשמיהם גדריהם בידיעה מהותם תמהת

ע ולא :ידם גי ה אל י נ מו א  שהבא ר״ל .וכו׳ ה
 המדברים דרך על האמונות מחצב שרשי על ד1לער

כו', הנפסדות הדעות בהשבת ולהתחדד  מה ככל ו
 עיונו להעביר עכ״פ הוא צריך ,בקודמת הכוזרי ששאל

 לעמוד בתוכם השכין גם ויבא ,כלם החכמות פני על
 מהאפיקורסיס, רבות בדעות העיון הוא לשנינו, ימינו על

 לא כי ,ולבנות להרוס ידו את ירים לא ובלעדיהם
כל לפניו יציב לא אס הנצהון בדרך דבר ידיעת השלס

נחמד אוצר
ם להאמין נוח ויהיה עיי ב ט ם ל י נ י טגנ צ א ה  שיאמין כלומר ,ו
 נמם־ שהכל מלבד השפל בעולם משגיח ושוער מושל שאין

 ריב כל יהיה פיהם ועל והכוכבים הגלגלים מרוצח לסי יבעבע
לי ;זה כעולם נגע וכל ע ב ת ו או מ ס ל ט  לבבו יעה כאפר .ה

 כי להאמין ויואיל הרה עוד שיוסיף קרוב האנעגניצים לדעת
 משער אליו להמשיך ידועות בשעות הנעשות בצומת כח יש

 סעיף וזה ,אותם יעה יחפון אשר אל ופעולתם הכוכבים
ם :זרה עבודה מסעיפי פי ש כ מ ה  יותר נפתה יהיה עוד .ו

 החושק האדם לב יצר מעבע וזה המכשפים, תחבולות אחר ללכת
שי :ומאויו תאותו להפיק תמיד אנ ת ו מו ד ק ם. ה פי סו לו פי ה  ו

 העמים להבלי יאמין ולא זה שכנגד לצד עצמו יעה אמנם ואס
הנו משכל הרחוקים וכשופים בעלסמאות ם,. ד א  ליפול מיועד ה

 עיניהם למראית אשר והפילוסופים, הקדמות בעלי ברשת
א :השכלי מהיקש היוצא דבר שום מאמינים ואינם שופעים ל  ו

ע גי ה אל י נ מו א  במציאות שגס מאחר ,חולה רעה זה וגם . ה
ד ובהשגחתו: בתורתו כי ואף להאמין יחפון לא האל  ע

ר עבו כו׳ שי  חזק ושכלו אולם בריא לבו אם אמנם ואף .ו
ע  אמיתת אל והחקירה השכל מן המחקרים במופתי מאד.להגי

 שיעבור הסגולה.עד זאת אל שיגיע לו יתכן לא עכ׳׳ז ,האמונה
ם : עליהם וישיב מהאסיקורסים רבות דעות על חיי ה ם ו  קצרי

ה כ א ל מ ה ה ו ב רו  ימיו כלו כבר .כה ועד כה עד הנה .מ
 בל ולבו עליו קופצת והזקנה ,אמת אלהי ובלא ואין באפס

ם עוד ,עמו  מדעותיו יעהר בערס המות שיקדמנו יתכן ג
א :הכוזבות ל ם א די חי  קורא ה׳ אשר השרידים מלבד ' .לי

ם ה ה :נ הי ם ת ה ה ל נ מו א ע ה ב ט ה שנאמר וכענין .ב הי  ו
 ונאמר ,י״א) (ישעיה חלציו אזור והאמונה מתניו אזור צדק

ה בבען אצרך בערס רמי ך(י  סימן שיתבאר וכמו ,א׳) ידעתי
כו׳ אנשים בקצת הדברי הכח יצליח וכבר גאמרו י״ג  :ו

ל פו ם וי ש פ ד בנ ם מי קו ם מ ת עו כ .ט  חזק שכלם יהיה כ׳
 מבלתי ברע וימאסו בעוב יבחרו שמיד ,עליהם סוכך ה׳ וכבוד
במעט עעותס מקום ומרגישים ,כוזבות בדעות שכלו יהגאל

זמן
 על ידרוך קשהו ילניוש חרבו ישוב ואז ,הפותר חלקי

׳פסולת מתוך אוכל בברירת יכוננה האמתיה והדעת ,הנפסדות הדעות ם : ההיי ם ו ה קצרי כ א ל מ ה  ו
ה ב א : הידועים פרקיו בראשית איפוקראגיי דברי הן הן .מדו ם אל די חי ל ובנ״א ,וכו׳ לי ב ם א די חי  הי

 להם היא אשר נפשם לזכות ,קורא ה' אשר השרידים שהיחידים והוא ,אחה כונה אל שב והכל ,וכו׳
 הכח יצליח וכבר באמרו י״ב) (סי' ענינס שיהבאר וכמו ,בניבע האמונה להם תהיה ,לכיוהר השמים כעצם

ה :וכו׳ בעבע הושמה אבל באמרו י״ד ובסימן ,וכו׳ אנשים בקצת הדבדי קנ ח ר ת ם ו ה ת מ עו ד  ה
ם ה ם ה  כי ,עניינו שקדם מה מהסכנה בו שיש עיון בחקירת עליהם לעבור יצפרכו ולא .וכו׳ כל

ם ויפול אמרו וזה .שוקעת במחשבה אליהם פנות מאין בפקרוהס ירגישו לפהע פתאום ש פ ד .בנ  מי
ם ם. מקו ת ו ע  על ל״ח פרק בשני המורה שכחב מה מעין הדעות בהשגח ענינס ידמה והנה ט

 בהם לאדם אשר בעניניס וכ״ש .וברב, במעט ויתחלף האנשים בכל נמצא שהוא באמרו , הר.שער הכח
 כך עשה או ־ כך אמר כבר שפלוני בעצמך המצא שאתה עד ,בהם משוטטת ומחשבתו .גדולה השגה
 שאפשר עד ,נכון מאד חזק ומשערו שדמיונו מי אדם מבני ותמצא , כך הענין ויהיה פלוני בענין

 קודמים רבים מענינים , רבות זה וסבות .קצתו יהיה או ,שידמה כמו יהיה היותו ידמה אשר ככל
 מהם ויוליד כלם ההם ההקדמות על השכל יעבור המשער זה שמכת אלא ,והווים ומתאסריס

עט, בזר.ז ע״כ- עצומות, עתידות אדם בני קצת ינידו הכח ובזה זמן בלא שזה פירשב עד מו
ואני



ר פ הכזזריחמישי מאמרפ
 ; רצונך מעשות לעמוד נוכל שלא וכיון .דזהם מהיהידים שתהיה מקוה יאני

 אקרב אבל ;מדרגה מבלי האלהית החכמה אל עלו אשר הקראים דרך על בך אנהג
 בערבי הנקראים היסודות כן ואחר ̂ והצורה ההיולי בציור יעזרוך דברים ראשי לך

ע, כן ואחר ,אסתקסא״ת ב ט ש, כן ואחר ה פ שכל, כן ואהר הנ ה כן ואהר ה מ כ ח  ה
ר ,לגוף צריכה המדברת הנפש שאין מספיקות ראיות לך ואתן .האלהית ח א  כן ו

 ואומר .והקצור הקירוב בתכלית ,והיכולת והחפץ הגזירה כן ואהר ,הבא העולם
 הם כי השכל ויגזור ,בחושינו אם כי ואיכותם כמותם השגנו לא המוחשים בי

נשואות -
ה קול ד הו י

אני :מכללם פההיה מקוה הייהי .וכו' מקוד. ו
א וכיון כל של ד נו מו ע ת ל שו ע ך מ נ צו  כי .ר
 המדרגה מסר ככר כי בקודמח המלך לו אמר כבר

 הסקות לו קדמו וככר , מחקר מבלי האמונה מבירור
ר :וכו׳ ו צי לי ב רה ההיו הצו  למהמיליס השער זה .ו

 זכר והמורה ,בו יבואו כילוסופים ,הטבעית בחכמה
 ואח״ה :ח' ארק ובשלישי י״ז פ' בראשון עניינם

ת דו סו :היסודות בענין אדבר שאח״כ ר״ל .וכו׳ הי
ע ב ט :י' סימן שיתבאר כמו ,•הדומם בו רוצה .ה
ש פ ;שם שיתבאר כמו והחיים הצמחים בזה כלל .הנ
ל כ ש ה :שמה שיזכור ההיולאני השכל הוא .ה מ כ ח  ה

ת הי ל א  ארקין בעשרת שזכר למה בזה שכוון נראה .ה
 ע״ל האמונות בשרשי החכמה היא כי ,י״ח סימן

 החבר שרצה אלא ,בקודמת יממנו ששאל המדברים
,הפילוסופיות החכמות בעניני תר.לה המלך שיתלמד

 ואתן :האלהיה הזאת החכמה להבין לו יתכן למען
 י״ב סי! דברו יבא בוא .וכו׳ מספיקות ראיות לך

:וכו׳ מהגוף הנאש הפרד על הראיות ומן באמרו
אחר ב כן ו ה״ עו  מציאות על והראיה באמרו שם .ה
 מעמד לנפש יעמוד מהגשמים הנבדל השכלי העצם
 בו תתאחד מהגשמים כשנבדלה ושהנפש ,לראות האור

 המכונה הנכבד הזה בעצם מתדבקה אמרו עד ,וכו׳
 עולם הוא אצלו הבא והעולם ע״כ. , העליון בעולם

ובשליש׳ קט״ו סי׳ בראשון דבריו שהורו כמו , הנשמות
ר :כ׳וכ״א סי׳ ח א ה כן ו ר ץ הגזי פ ח ה ת ו ל כו חי  ו
הגזידי. איך להודיע דברו יבא אלה כל שאמר ר״ל

 שיזכור כמו <י ,שקר איננה הבחירה וחריצות אמת
 והוא האדם, חאן סבתם הבחיריים המעשים כ׳ סי׳

 אם ,האפשריים בדברים חפצו ובין בינו לעצמו מונח
 תתק איך ביאר ושם .יניחם ירצה ואס יעשם ירצה

 לבאר לבי נטיתי והנה .יתברך האלהים גזירת זה עם
 העניניס המשך לפי כי ,האדם בחק והיכולת החפן

האלהי והיכולת המאן אל מהתייחסם נאות יותר הוא
שזכר

ר צ ד או מ ח נ
מן אני :ז ה מקוד. ו הי ת ם המלך אהה ש די חי הי ם מ ח  . ה

 למרמס ותשימם מפניך ינוסו תיכף הנפסדות הדעות על געברך
ן :רזוטת כטיט כיו א ו ל של כ ד נו מו ע כו׳ ל  להתאפק ר״ל .ו

 ה1ה הענין לפניך לסדר צריך אני בכן ,בזה רצונך מלעשות
לי :לו יאות אשר כפי בשלימותו ב ה מ נ ד ד  שלמדו מבלי .מ

ם בה וכיוצא הטבע ק?מה הלמודי  הלמוד לקדם ההכרחיים מן,
ל :עליהן ב שי לך אקרב א א ם ר  ההקדמות מן . הדברי

ך ;לזה כנצרכות רו עז ר י לי בציו ה הד.יו ר צו ה כו' ו  . ו
 ששמו והצורה היולי ענין שתבין לך עזר יהיו ההנה ?הקדמות

 עד העליון מגלגל גשם לכל מוסד יכוד הקדמונים הפילוסופים
 מחוברים שהם אמרו ובארן בשמים הנמצא וכל ,הארן מרכז

 ר״ל ,השמים שנם שאמרו עד משם זזו ולא ,וצורה מחומר
 לו שבשמים מה וכל וצורה, חומר להם צבאס, וכל הגלגלים

 כל בשלבש ,והכוכבים הגלגלים כל ממנו נצטייר אחד מומר
 שני ומזה ראשון גלגל מזה והיה המיוחדת צורה ממנו זזלק

, כו'  הצורה רק שכולם בחומר, הבדל ואין כולם, הכוכבים וכן ז
 להם היה השפל שבעולם מה כל וכן .'אותם הבדלה היא

 יסודות ארבעה צורת ההיולי זה קבל ובתחלה שני, היולי
 הארבעה ומאלו . עפר ,מים ,רוח ,אש שהם ,סמפורפמים

צו תננ  נמלט אינו השפל בעולם נמצא וכל הנמצאות, כל י
 צורה נתחברה מהרכבות אחד ולכל ,יסודות מארבעה מהיות

 .חי בעל ומזה צומח ומזה דומם מזה והיה ,לה הראויה
 אותה שקראו היא למיניהם דומם כל המקיימת הצורה זזאת

 נקרא חיים והבעלי הצמחים המקיימת והצורה ,טבע בפרטות
סי' שיבא וכמו ,בדקדוק שלא ר״ל ,העברה בדרך נפש ג'׳כ  ב

 עמה ונכלל ,שכל נקראת האדם מין המעמדת והצורה ,י׳
 כל שיבואר וכמו ,ממנ:ל אלוה חלק שהיא האמתית הנשמה

ב :לו הראוי במקומו אחד ח״ א ה ו מ כ ח ת ה הי ל א  אחר . ה
 החכמה על לדבר שנקרב יתכן אז הידיעות אלו כל ?קדמות

 ויתר והשגחתו האל בהאמנת שהיא ,האמונות בשרשי אשר
ם תן :בהאמנתם מצווים ישראל עדת כל אשר העקרי א  לך ו
ת איו ת ר קו פי ס אין מ ש ש פ ת הנ ר ב ד מ  האדם: נשמת ר״ל .ה
ה ב רי ף צ  אבל ,כלה אינה הגוף מן הפרדה שאחר ר״ל . לגו
 .נצחיים ולעונשים לדראון או עוה״ב לחיי או קיימת עומדת

 אותו זכר שבתורתנו העקרים מן הנפש השארת שגם ומפני
מן בדבריו ויובא ,כאן ב סי ם :י׳ ל עו א ה ב מעמד הוא .ה

ס ומבואר ,מותם אחר הצדיקים נפשות  ,הנזכר כסימן כן ג
 :וכ״א כ׳ סימן ובשליש• קט״ו סימן בראשון דבריו •גאו

ה דאח״ב ר ת הגזי ל כו הי ץ ו פ ח ה ת ו לי כ ת ב ב רו קי  דב• שוס לפועל יצא ולא ,ופרט סרט בכל יתברך ה׳ השגחת ענין ר״ל .ה
כ ,והוא ,עיון מקום ובכאן . משלה בכל ויכלתו חפצו כפי והכל , pיתב גזירתו לו בשקדמה לא אם ,פרטי הן כללי הן  ח'

ה, תהא מה הבחירה לי ה, מקום ואיזה לה נבנה בית איזה ע ת ח . גזירתו מבלי בעולם נעשה דבר שאין מאחר מנו ת׳  והוא י
 הידיעה קושיית בעצמה והיא ,ח׳ פרק אלהים עבודת שער הלבבות חובת בעל החסיד בו שהאריך ,והצדק ההכרח קושיית

מן והחבר .דעוה בהלכות ז״ל הרמב״ם שזכר והבחירה  ,גמרן ובקיצור השכל אל הקירוב בתכלית הקושיא זאת לישע יצא כ' סי
ם כי :נבאר ושם שי ח מו א :החושים מחמשת באחד הנרגשים דברים ר״ל .ה ו ל נ ג ש ם ה ת מו ם ב ת כו אי  היא הכמות .ו
M וזולת לבן או שחור אם ,המראה והוא ,איך מלשין הוא והאיכות .כמה מלשון והוא ,גבהו וכמה רחבו וכמה ארכו נמה

מהמראיס



7 דהכוזרימאמרספר
 לב על נעלה ואיך ;לב ^יל צורתו למעלות יקשה ההוא והנושא ;בנושא !שואות

 והשפל ,שקר שמציאותו הרעיון וישפוט ,איכות ולא כמות לו שאין דבר צורת
 מאין להם אפשר ואי ,בעצמם יעמדו לא מקרים והאיכות הכמות כי עליו משיב
השנד־ ישיגנה השכל כי ואמרו ,היולי הזה הנושא הפילוסופים וקראו .נושא

חסרה
נחמד אוצר

זם וזולת עגול או מרוכע אם לומר רצוני ,והתואר ,מהמראים
יהודה קול

 הקו כי . בנושא נשואות הם כי :י״ח סי׳ שזכר
 עניני ושחר הלובן וכן עצמו; אח נושא בלחי ״מ7

 :עכ״ש דבר על להנשא הם וצריכים ;והאיכות הכמות
 שוס מעצמו לו שאין התמר והוא .ההוא זהנושא

 שהולך כמו , זה הוא כי תאמר אשר ותכונה המונה
 כי וכו׳. הרעיון וישפוט הביאור; משך ונושא

שם מעורב כח להיותו והוא ! ישפומ עיניו למראה  מ
'מאומה כל את מענינו רואה איננו  משיב והשכל :
 העין שאין בדברים גם בצדק הבל ישפומ הוא כי .וכו׳

 השכל כי :הפילוסופים ר״ל .ואמרו :בס שולפית
פעמים ההשגה קושי כי .וכו׳ הפרה השגה ישיננה

יקרה

 שבעולם גשמי נמצא שכל העבעייס אמרו וכבר .מהתמונות
 הוא העצם ואולם ,ומקרה מעצם מורכב משיה:'; ימלע לא

 אותו נושא ענין משום יודע ולא אותו המעמיד הענץ עיקר
,שנים שני על והוא .בעצמו ר׳ל ,עצם לשון והוא ,בעצמו רק
 המוחלע הגשם הנה כי ,פרעי שהוא או ,כללי עצם שהוא או

 והוא ,בסתם עצם הנקרא הוא שבעולם הגשמיים כל הכולל
,שבעולם הגשמיות הנמצאות כל תחתיו הכולל העליון הסוג

 בבחינת סוג נקרא מינים שני תחתיו הכולל ענין כל וכן
 תחתיו כולל הוא המוחלע עצם שתאמר כמו ,שתחתיו המינים
ם, הארבעה יסודות עי דו  האש עצם כי זה עם ותאמר הי

ם וכן ,לו אשר עצמי הבדל והוא ,והיבשות החמימות  המי
 מזולתו אותו המבדיל שהענין נאמר ,בזה וכיוצא .הלחות

 נאמר וכן ,העצמי הבדלו 'ר׳׳ל עצם, נקרא ענינו על ומעמידו
 הענין בזה בכיוצא וכן ,הל^דם במין רק ימצא לא הדבור וכן ,עצמי הבדל הצומח מן שמבדילו עצם נקרא חי לבעל החיות

 שתאמר כמו ,לו מיוחד ואינו למין הנמצא הענין הוא המקרה ואמנם .עצם הנקרא הוא ,מזולתו ומבדילו כולו המין המעמיד
ם, בעלי לכל כוללת אבל לבדו לאדם מיוחדת שאינה ,אדם לבני התנועה י  חי הבעל שכולל סוג האדם בערך הם חיים שבעלי חי
 מצד כולל ענין והוא ,גשמיים לשאר ג״כ נמצא שהשחרות ועוד ,שחור המין כל אין כי ,עצם אינו לאדם השחרות וכן .והאדם

 לשלג והלובן לזפת השחרות שתאמר כמו ,קיים מקרה האחד ,מקריים מינים שני ונמצאים , מקרה הוא לו והדומה זה וכל ,זה
 .הנזכרים אלו ביילה שימצאו יתכן והחום והלובן השחרות גם ,עצמותו מעמיד אינו עכ״ז ממנו נפרד שאינו שאע״פ ,לאש זהחום

ם עשרה חשבו וכבר .וישיבה עמידה כמו ,נפרד שהוא מקרה ויש  והוא ,העצם האחד .המציאות כל הכוללים עליונים סוגי
שון, ם, והתשעה הרא א ס׳ חן ברוח (עיין וכו׳ והאיך הכמה והם מקריי . הגיון ובמלות י׳ ( ״י  לזכור,ענין ברצותו והחבר פ

 ,המספר כמו ,המתסשע כמה הא׳ ,ענינים שני כולל הכמה ואמנם . המקרים שאר על יובן ומהם ,והאיך הכמה זכר ,המקרה
 כמות נמצא ועוד .התפשטותו חוסר ע׳׳י או התפשטות ע״י ומתקטן מתגדל והשטח הקו וכן ,ויותר ומאה עשר שתאמר שתוכל

 נבוא שכאשר ,כמה מלשון הוא הכמות כלל ובדרך ,והסכלות החכמה והחולשה, החוזק והחום, הקור כמות כמו ,מתפשט בלתי
 גשמי דבר איזה על נשאל שכאשר וזה ,איך מלשון הוא האיכות ואילם .ומיעוטו רבויו מצד או וקטנותו גדלו מצד הדבר לשער

 נשאר שהגשם בתנאי והוא ,התארים מן לזה וכדומה לבן או שחור ,עיגול או מרובע בתבנית שהוא ונשיבהו נאמר הוא, איך
פ כמותו על תמיד  מרובע שזה רק ,שטחו בכמות אחר גשם למרובע שוה מזה שהעגול שתאמר כמו ,משתנה שאיכותו אע'

,בחושינו אם כי ואיכותם כמותם הפגנו לא המוחשים כי באמרו החבר כוונת ומעתה .לבן וזה שחור זה או ,עגול זזה
המבדילים שהם ,המקרים מן לזה ובדומה לבן או שחור ,קטן או גדול אם מקרהו מצד רק המוחש מרגיש אינו החוש כי ■ר״ל

 אחר^ בנושא בזולתו ולא בו הנמצא דבר הוא העצם כי כלל, בו מרגיש החוש אין העצם ואמנם .מזולתו אותו להבדיל לחוש
מו  ,והתנועה והאיכות הכמות רק העצם רואים אנחנו אין אותם כשרואין ואנחנו ,מינם בזולת מציאותם שאין והאדם הסוס ג
 המקרה רק מרגיש שאינו מבין שהוא אע״פ השכל כן ומפני ,המקרים כדין אחר עצם על להנשא ויוכלו הס מקרים אלו שכל

 אלו שנושא לבו אל ישיב אם ואף ,בחוש הנרגשים המקרים אלו זולת אחר נושא להם שיש זה כל עם גוזר הוא ,שלבד
מארבעה המזגית ההרכבה תאמר אם ,לו אשר העצם מהו הזה הבשר ישיבוהו סעיפיו ,והאדם הסוס בשר הוא המקרים
היסודות הרי ,יסודות מארבעה תאמר ואם , באת מאין זו הרכבה השכל ויאמר ,מרגיש החוש אין בזאת גם הלא ,•יסודות

ס  שיתכן מקרים הם אלו וכל ,קל והאויר נוזלים והמיס שחור העפר שתאמר כמו ,מקריהם רק החוש מרגיש אינו בהם ג
 קראו שהפילוסופים עד ,שלהם הנושא הוא ומה יסודות הארבעה אלו עצם הוא ומה שואל השכל ועדיין ,אתר בנושא שיהיו

ה שא, ז כו׳ נשואוח הס כי השכל ויגזור שאמר וזה .היולי ,שבגשמיים הראשון הנושא ר״ל הנו  הנושא הפילוסופים וקראו עד ו
ה :היולי הזה ש ק ת י לו ע ה תו ל ר ת :עצמותו ר׳ל .צו ר ן דבר צו אי ת לו ש מו כו׳ כ  מקרים הס והאיכות שהכמות יען .ו

תו : לעולם עצם זאינס או צי מ ל :בו קשור מקרה בלתי לבד העצם מציאות ר״ל .שקר ש כ ש ה ב ו שי ליו מ ת כי ע מו ב  ה
ת כו אי ה ם ו א מקרי דו ל מ ע ״אחרים נושאים על ונשואים משתנים הס כלומר .י  לא שהעצם מאחר ,העצם הם יהיו ואיך ,

א :בלעדם לנושא צריכים המקרים ואלו אחר דבר על ינשא ש ה הנו י לי ה ו  ,הפילוסופים קדמוני בדברי נודע אשר הוא .הי
 התורה יסודי מהל׳ פ״ג ארוכה כמשנה כתבו והרמב״ם ,בדעתם המפורסם והוא ,היסודות ארבעת חומר נושא שהוא ואמרו
׳ הלכה  גולם במקצת צורה כל ונקבע ,הזה לגולם צורות ארבע וברא וכו׳ אחד גולם הירח מגלגל למטה האל ברא ,וז׳ל ,י

כו׳ האש צורת הראשונה צורה .הזה .הארן צורת הרביעית וצורה עד ,ו  .ע״כ ,הארן גוף משניהם ונהיה במקצתה נתחברה ,
 נושא והוא מצוי, אחד חומר יש כי האלהית הפילוסופיא בחכמת נודע וכבר ,ז״ל כתב יצירה ספר פירוש בהקדמת והראכ״ד

ם, שאר כמציאות אינו ההוא החומר ומציאות ,היולי יון בלשון הנקרא והוא ,היסודות לכח אי צ מ  הנמצאים שאר מציאות כי מ
י אותו להצמיח כת שבה אחת בחעה השבולת כמציאות ,בכח מצויים והם ,דרכים משני אחד דרך על נמצאים הם ̂ זריעתה ע׳

וכשצמחה



הכוזריהמישי מאמרספר8
 לתואר ראדה אינה בפעל נמצאת שאיננה בעבור ,בעצמם חסרונם מפני ,חסרה

הנשמי) התאר בבה היא ואם (נ״א נשמי התואר הנה בכה היתה ״ואם .מהתארים
אמר

נחמד אוצר
 מן החנוה כח ויצא בפעל בבולה היא הרי הבבולת זבבצמחה

 החומר אבל .פעל רק כח כאן אין ובוב ,הפעל אל הכה
 זמן היה ולא ,יסודות ארבעה בכה לבוב מהיותו כר ההיולי

 הכה על אמרו ולכן .ממנו היסודות פדז שיעדר הזמנים דן
א  במציאתו ממוצע הוא אך בפעל, •ולא בכח לא באינו כהו

 כל וראשית ההחלה והיא ,בבפעל מה ובין בבכח מה בין
ל כי :עכ׳׳ל ,הנמצאים כ ש ה ה נ ג שי ה י ג ש  ר״ל .חסרה ה

 המציאות כל נושא ראשון חומר כאן ביש גוזר שהשכל ע״פ1:
 קושי והנה . שלימה השגה אותו משיג אינו עכ׳ז ,הגשמיות

ע בזה כהשגה שג, חכרון מצד יגי ה, החומר שהוא המו  הז
ה :׳בפעל נמצא ואינו תמיד בכח להיותו נ ה אי אוי ר ר א ת  ל

ם מן רי א ת  או שחורה ,קטנה או גדולה עליה שנאמר ר״ל . ה
 מיום עין שזפתה שלא מאחר ,המקרים מן לזה וכדומה לבנה

 גם ,יביגנה באמרו נקבה הואר להיולי שכינה ומה . הולדה
 : למעלה שזכר הנושא צורת מלת על מוסב הוא ,ראויה אינה
ם א ה ו ת ה הי כ ה ב נ ר ה א תו . ה י מ ש פ ר׳ל ג  ^שעכ״פ אע'

 גשמי הוא התואר ,גשמי התואר הנה , בכח מציאות לה יש
 גשמי הואר מקבלת אינה בפעל שאינה מאחר וזה ,בפעל
א .בפעל שהוא ס ולנ׳  בכח שהוא שאע״פ לומר הכונה כן ג
:התוארים מן תואר לקבל ראויה אינה עכ׳׳ז הגשמי חואר

ר מ א

יהודה קול
 אשר וכל ,המושג מצד ופעמים המשיג מצד יקרה
 עצמו, מפאת מושג יהיה בפעל נמצא הדבר יהיה

 קשה עצמו מצד יהיה המציאות חלוש שיהיה מה כל וכן
 P ,במציאות הדברים מדרגת כפי כי וזה ̂ ההשגה

 מושגים. בלתי או מושגים בהיותם מדרגתם תהיה
 ראוי יותר ההוא הדבר משים המציאות חוזק כי והכלל
 בפעל שהוא יתברך־ הבורא כן ועל ,לשיושג בע^מו
 חסרון ואין ,משיג לכל מזומן בעצמו הוא שנס גמור

ס' אמר כן על ,המשיגים יקוצר מצד זולתי בו השגתנו  י
 אח לראות תוכל לא וגו' פניך על סובי כל אעביר אני
/ פני ו ג  ושם לו מידו קרנים חבקוק מסמר והוא ו

 ממוו מתחבא הוא השלם הזוהר משוך כי ,עוזו הביון
 ראותו לחולשת אשר ,העטלף מעין השמש אור כהעלם

 נשא אשר המשל והוא .אורו בעצם להסתכל יוכל לא
t הטבע שחתר ממה בראשון בזה כיוצא על הפילוסוף  

 ועתה ל״ז) באמרו(איוב אליהוא כוונת עצמה והיא
 בהיר היותו שעם ,בשחקים הוא בהיר אור ראו לא

להסתכל לפניו לעמוד החכמים יכלו לא עצמו מצד
 דברי הן והן .השגתם קוצר מצד ,העצום באורו
 אור מסך בעדם ורואה ,לאמר הספר בחתימת החבר

/ הספרו בעבור לא ודעחנו; ראותנו קוצר בעבור השיגו ממנו וימנע הראות מנצח בהיר כו  ולהפך ע״כ. ו
 באסרו הספר בחתימת החבר רמז ולזה .חסמנו מפאת מושג בלתי אותו תשים בדבר המציאות חולשת זה
כו'. בעבורהסתרווהמסרו לא  ואץ ממולנו. היושבים החבר דברי הם וכך .הראשון החמר מדרגת היא וזו ו
ה, החמר ענין על ספור להרהיב צורך לנו  וז״ל. יצירה לספר ביאורו בהקדמת הראב״ד שכתב מה זולת הז

 בלשץ הנקרא והוא ,היסודות לכח נושא והוא מצוי איחד חמר יש כי האלהיס הפילוסופים בחכמת נודע וכבר
 אחד על נמצאים הס הנמצאים שאר מציאות כי ,הנמצאים שאר כמציאות אינו ההוא הקמר ומציאות ,היולי יון

 שהחכוה אך יומו, בן בולד אוהשינים השבולתבחטה כמציאות ,משל דרך על בכח מצויים והס דרכים, משני
 מן יצאו וכאשר הפועל, אל הזה הכח מן לצאת הם עתידים שינים, יומו.בעל בן ולא שטלת, אינה פתה
 בכח לבוש מהיותו סר לא ,ההיולי ר״ל ,הנזכר החמר אבל .הראשון הכח מעליהם סר הפועל אל הפה

 בכס לא שאינו ההוא החמר על אמרו ולכן ממנו. היסודות כח שיעדר הזמנים מן זמן היה ולא יסודות, ארבעה
 ,הנמצאים כל וראשית התחלה והוא ,שבפעל מה ובין שבכח מה בי]י במציאותו ממוצע כוח אך ,בפעל ולא
ה :ע״כ נ ה אי אוי ר ר א ת ם מן ל רי א ת  נקרא היולי שנקרא הזה החמר וז״ל, בראשית פ׳ הרמב״ן כדבר . ה

 תוהה ,שם בו לגזור אדם בא שאס מפני ,הראשונות על בתוהא ,מלשונם נגזרת והמלה .תהו הקדש ג;פון
ה ואם ע״פ: כלל, השם בה שיחפש צורה לבש לא כי אחר, בשם לקראו ונמלך ת ח הי כ ה ב ר הנ א ת  ה

א בנ״ שמי(ו א ואם ג ה הי כ ר ב א ת מי) ה ש  ממר שם מהמצח זאת כל את הפילוסופים הודיע אמרי .הג
 לקבל חלקיו הוכנו איך תמהו, כן ראו המה וההפסד, ההויה תסוכינה עליו אפר הצורות לכל נושא ראשון
 היה ,אחד אופן על בהכנתו שוה כלו הזה החמר שבהיות לעיניס יראה האדם הן כי ,שומת מצורות צורות
 לכלן, מוק שיהיה היה מס ,יהד גם הצורות כל בכלל שיקבל אס דברים.' משני אחד בעניינו שיקרה ראוי
וצורס אש צורת תאמר כאילו ,אחת בעת אחד בנושא הפכיות צורות להמצא אפשר היה כן שאם ,בטל זזה
.. . / י . - ו ו 1/ .. _______ _________ ____

 עד וחסור הלוך הרכבתו תותך האם ,המורכב בהפסד ונראה נא נסורה ,לאמר עיונם והעמיקו הזה בדבר
 אמצעי פוס בלי ,המתחדשת הצורה ותנשא תחול ממש שעליו באופן ,עצמו הראשון החומר לפשיטות הגיעו
 ן' ובראשם קצתם מעיון יצא והנה .שיתבאר כמו ,בעקבו וכרוך בו דבק תמיד שישאר זולתה או אחרה מצורה

 שזה בהתפלספוהס), נמשכו דבריו כמפרשי כלם (כי אדיסטו מאמרי על דבריהם בסמיכת רש״ד ון' סינא
,כלל לבוש בלי ערום ההוא החמר מן הלק איזה והמחשבה הדמיון לפי הפאר ברגע שא"כ ,פנים בשום א״א

ה י כ
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ק בלתי כפלו ההוא תחלק היה  המהחדשה הצורה אל מו

 פן כי הצורות^ כל יסר אל מוכן שהוא ממה יותר
א f שזכרנו כמו עצמו מפאת ראשון חמר של כובעו מ  

 או ̂ כאמור הצורוח כל שיקבל אם מזה נמשך והיה
 לו שאין כיון במקרה יפול מה צורה קבלהו שענין
 שיהיו ממנה וזה אליה.. ומוגבלת מיוחדת נסיה

 דרך פל נופלים בכללם המסודרים הכובעיים הפנינים
 שראתה מה פם זה יתכן היאך כי בפצם^ לא זה

 או כשב או שור ,בהויה היוחסין שלשלת סדר עיננו
 זה ואין ,למיניהם פז או כשב או משור יולד כי פז

,המקרה אל להתייחס ראוי  פצמיות לסבות רק ,
 המתפלספים שני יתפרדו ומשם .ומסודרות מיוחדות

 לפי הזה הפנין בישוב ראשים לשני והיו שזכרנו
 לדפת דפתו שכוונה יאמין משניהם אחד וכל ,שכלם

 בהתפלספות סינ״א ן׳ שמת זאת והנה .כאמור אריססו
 אמת פצורה יאמין הוא הטבע. שאחר במה הזה

 לא יזקין כי וגם כלו, החמר ותלבש הסבק כוללת
 בפרטי לקבל ראוי יהיה. ובאמצעותה ממנו, חסור
 ,המתחלפות הצורות בם ימולו למען שומת הכנות חלקיו
 מוחלטים בלתי מרחקים ידי פל ישלם חלקיו וחלוק
 ,אליהם שיתחלק חלקיו רוב לפי שונים מפנים בפנים

 האורך כמיות הם מוחלטים הבלתי הללו והמרחקים
 הראשון בחמר החלוק יכלם ידם שפל והעומק והרוחב
 כאשר שלמותם הוכן פל מוגבלים אינם אך .כמדובר

 מהותו אמסת פל התעצמו אחר השלם בנמצא המה
ת, בצורתו  לא כי מוחלטים, בלתי הם רק הטבעי

 תפלס זה דרך פל והנה .הדר ולא להם מוגבל קאר
 המורכב שההכת לדעתו וימשך .וההפסד ההויה אצלו
 ולא האחחנה הזאש הצורה אל הכלה הפסדו בפת

 משה רבינו שם אשר הצורה וזאת גבולה. תעבור
ט, פ׳ מן-המורה בראשון ישראל בני לפני  אחרי כי ס״

 אמר ,הש״י הוא המציאות בכל האחרונה שהצורה אמרו
 לכל האחרונה הצורה שהוא בו שאמרנו תחשוב ולא

 אריסט״ו יאמר אשר האחרונה לצורה רמז הוא ,הכולס
 הוה בלתי שהיא הטבע, שסחר מה הנקרא בספר עליה

 לא טבעית שם הנזכרת ההיא הצורה כי ,נפסדת ולא
 צורת שהוא יתברך עליו אמרנו אץ כי ,נפרד שכל

ק, על האחרונה העולם מ  החמר בעלת הצורה היות ל
 ,לגשם צורה ית׳ הוא שיהיה פד ההוא לחמר צורה

 ע״ד ובפ' .פ״כ ,וכו׳ אבל נאמר הפנים אלו על לא
 גשם היה אס ואמנם כתב. הרביעי הדרך אצל

 ,דיננו בעל במופת שביאר מה כפי וצורה מחמר מורכב
 והצורה הראשון החמר היות במופת שיתבאר צריך

 חדוש מופת יתבאר ואז נפסדות, הוות הראשונה
 .הגשמיות צורה יקראוה אפר שמה וזה .פ״כ ,העולם

 ,עצמם מוחלטים המרחקים.הבלתי איננה הנראה ולפי
 על אשר ההם המרחקים ינשאו ההיא הצורה על אבל
 אוחו והלבש הצורה בעל בחמר המלוק יושלם ידם

 .דברנו כאפר ,המתחלפיה הצורות לקבל שונות הכנות
 אפשרות שום סינא ן׳ ראה לא הזאת הצורה ובלעדי
 הצורות קבלת אל יכינוהו ,מקרים לקבל החמר שיוכל
ע כן כי ,כהנה צורה בעל טשא על להול המקרים ד

 במה מחטאת לנרטני חוששני כן על .זה זולת לא
 בלתי מרחקים עם גשמית צורה ס״ט) (פ׳ שם שערב

 הם הנראה ולפי ,בכפו אמד לדבר והיו ,מוחלטים
 כליה, שאנחנו והמורה סינא ן׳ לדעת הן ,פנינים שני
 חפש יפה וא״ל אח״כ. שנבאר רש״ד ן׳ לדעת והן

 המרחקים, על הנה הרב כוון לא באמרו סוב השם עליו
 מוחלטים ה^תי ולא המוחלטים לא עצמים אינם אלו כי

כ. הכמה, ממאמר הס אבל  נסה. הוא שגס אלא פ״
 עם בדבריו המסתכל שיבחין כמו הרב כונה ארח מני
 בשער הלבבות חובת בעל ראו .למפלה שזכרנו מה

ע היא וזו ,הזאת הצורה בשם קרא ו׳ פ׳ הימוד  ד
 ביאור פל ספורנו החכם אלהיס איש בה עבר אשר

 הארז שאותה באמרו ,ובהו תהו היחה והארץ אמרו
 נקרא ראשץ מחמר מורכב דבר היתה אז הנבראת

 לא אמנם כי ,בהו נקראת ראשונה ומצורה ,תהו
 היהה היא אחה צורה זולתי הראשון לחמר נאות היה

 אמנם .וכו׳ בהכרח המורכבים צורות לכל ראשונה
 הצורה שנושא לאמר לנגדו הדרך ירט לפתע פתאום

 רק ,יחשב זמן צורתו פס עמד לא ראשונה ההיא
 אש אסב ופתה .מתחלפות יסודות צורות לבש היכף

 הנקרא בספרו גלהו אשר רש״ד ן׳ דעת כלפי פני
 לבו ראה לא והנה זולתו. ובמקומות השמים עצם

 מציאות על לגזור לנו אין כי , כוללת צורה שם שתהיה
 ,צורה בלי אצלו הפנין ויתיישב .הכרח בלתי דבר

 מומלטיס הבלתי המרחקים ידי על הכל ישלם כי
 *13 ודבקים אדוקים והם ממר, של בעקבו הכרוכים

 יאוהולקבל <בכן לחלקים, מתחלק הוא ובהם תמיד
 מגשם, גשם התהוות יתכן זה ובאופן .מתחלפות צורות

 הכלה ואליהם לעולם, יפסדו לא ההם המרחקים כי
 המתחדשת והצורה הפסדו, בעת המורכב התכת
 נהיה ידם שעל ההם המרחקים בעל החמר על תנשא
 ן' כדעת צורות שהי במורכב יהיו לא ולדעתו .גשם
 על להאריך תועלת ראינו לא ואולם .שזכרנו סינא

 שתיהן אם או , יותר קרובה הדעות משתי איזו חקירה
 ועל אחריהם פילוסופים שעמדו כמו. ,בטלות כאמת

 כוללת,•־■ צורהגשמית בזולת כי להורות יעמודו משמרתם
 בחמר דבקים מוחלטים בלתי מרחקים בזולה גם

 להשיב והשתדלו ,הנמשכת ההויה ענין ישלם הראשון,
 השמטתם ראויה אלה כל כי ,אחורנית הספקות צל

 אל מועיל בס ואין הבל מרבים דברים להיותם
 ראיתי זה לבד ביאורם. על שאנחנו הדברים הבנת
 יתבאר האלה הדברים פי על ט לרכט, לפי לזכור
 הה״א צורת על צחות בסאר הראב״ע שאמר מה אצלי
 אות כל כי דע הה״א. צורת על אדבר והנה ח״ל.

 מהה״א חון ,דבוקה שהיא והספס ,אחה צורה לו יש
 ,ברוחב וקו באורך קו היא והנה ,צורות שתי שהיא

ת, שתי בין הוא הקו ט דו  אחר שמוקו כן יאחר קו
 שהוא■ הדבר עצם יעל יורה החל״ף והנה מפורד.
 צורה לקבל הנכץ העצם הוא ,פירשתי כאשר העיקר

ס פד המצא לא הצורה והנה נמצא. יהיה אז  טו
א, מעם וזה שנים,  (בראשית זרע לכס הא כמו ה״
כגט הטעם והנה ט״ז), הא(יחזקאל אני וגס מ״ז),

הנמצא



הכוזריחמישי מאמרספר10
ה. שתלבש עד נראית ואינה ערומה; להראות בושה היא כאילו אריסטו אמר ר  צו
ב-״ להיולי כנוי בראשית מעשה בתחלת הנזכרים המים כי אנשים קצת השבו ו

הזאת
נהמד אוצר

ר מ טו א ס רי לו א אי א כ ה הי ש ת בו או ר ה ה ל מ רו כו' ע  .ו
 עין אותה תראה לא לעולם אשי ,נקנה כמו הוה המומר ר״ל

 הזה המומר כן ;מה בגד שתלבש עד ערומה בעודה אדם
בו וכבר הצורה: שהיא לבוש בלא אותו משיג העין ■אין ש  ח

ת ם קצ שי מן ברביעי המבר זה זכר כבר .אנ  ;וז״ל כ״ה סי
 שרצונו ;המים פני על מרמפת אלהים ורוח על אומרים כאשר
/ ובהו תהו אבל איכות בלי הראשון המומר האלו במים ו כ  ו
 במים נדמה היולי כי ר״ל כאן וכן .בפייושנו שם ועיין
 אם בו שהם הכלי צורת ומקבלים ,תמונתם שומרים בלתי שהם

לכל הצורה ע״פ להשתנות מוכן ההיולי וכן עגול; או ממבע
פנים

ידוודד״ קול
 .פ״כ ;ארוך פירוש צריכים הדברים ואלה .הנמצא

 ודפ ,האלה כדברים האל״ף פל לדבר הקדים וכבר
 הדפת שקול אנשי דפח על מורכב הוא גשם כל כי

,הגשם אם כי נראה פצם אין כי ;רבים מעצמים  
 כ( ונקרא ,העיקר הוא כי ,כגשם הוא האל״ף והנה
 והנה רבים. והשפם עצמים; מאלף מ׳רכב שהוא
 ויד וגוף ראש לו שיש ;אדם בן כגשם האלף צורת
 בנו ידבר מה ואצפה מצור על ואהיצבה פ״כ. ,ורגל

 נכוו ביאור עליו שמצאתי עד ;ההתום הזה בלשון
אל שהביאותיו עד ארפנו ולא אמזתיו ;נפשי שאהבה

 דבריו לי היו כי הודיעי אמרי והנה .סביבו מתהלכים שאנחנו העמוק הזה בדרוש הוראתי חדר ואל עמי בני
 גם שהרי ;וכו׳ דבוקה שהיא לומר רוצה ;אמה צורה לו יש מהה״א מון אות כל כי שאמר במה לזרא

 עצמו הלשון והוא וכו'; הליא דקו״ף כרעיה שעמא מאי הבונה) פ׳ (שבת כאז״ל הכלל; מן יוצא :קו״ף
 הראב״ע דעת כי ואומר ,אשא נפשי את שם הם באשר דבריו ביאור אל ;הקומץ פ' במנחות בה״א המוזכר

 לא הצורה תמול שניהם ועל ,הראשון בממר מומלשים הבלתי המרמקים מדבקות זכרנו אשר רש״ד ן׳ כדעה
המרמקים והנה .סינא ן' כדעה כולל צורה בעל ממר על לא גם ,האחרונים כדעת לבדו הראשון הממר על

המרחקים את הכוללים ;העומק וקו הרומב וקו האורך קו והם ,קוים שלשה' ידי על עליהם הורה הללו
 ורוחב אורך על מורים ;יחד המדובקים מהם השנים . הה״א אות המתארים הקוים שלשת והם ,כלם
 ידי על עליו להורות התחכם ;בששמיות רישומו יעלה לא אשר העומק אמנם ,השמח על להרשם יוכלו אשר

 שהיא האל״ף הוראת זכר ;א' ה' שהם ;אותיות משתי מחובר בתשלומו הה״א ולהיות .מחבריו נפרד קו
 העצמים על לדעתי כונהו ואין ,עצמים מאלף מורכב שהוא ואמר ,הצורה לקבל הנכון החמר על מורה

בשם ע״ג פ׳ בראשון המורה שזכר ,לדקותם החלוקה יקבלו שלא מאד הקשנים המלקים והם , הפרדיים
ה‘גלה ושם ;המדברים הכונה אבל .המדברים דרכי משום בו להיות כך על משוד הראב״ע אין כי ערותם; א

 אס כי נראה עצם אין כי !באמרו .מהם יחובר לפינים הנראה שהחמר ;חמריים רבים הלקים על אצלי
 ומדה אהד קצב כי ,להראות שיוכל עד צורה שיקבל בו אפשר היה המרי הלק כל שלא לומר רוצה ;:גשם

 העיקר שהוא הדבר עצם על יורה האל״ף והנה וז״א .בלתה ימצאו ובל יראו לבל ;השבעייס לדברים יש זחת‘
 מורה והה״א ;החמר על מורה שהאל״ף והכלל ;נמצא יהיה אז ;צורה לקבל הנכון העצם הוא ;פירשתי כאשר

 על כי ידענו וכבר .עליהם נגה הצורה אור יהד שבהצמדס דברים שני הם והנה .שזכרנו כמו המרחקים; על
 מוחלשיס; הבלתי ומרחקיו החמר מציאות על להורות לשונו את איש ירים לא ובלעדיה ;נמצא הדבר הצורה ידי

 והמרחקים; החרמד על מורה אותיותיו בשתי והנההה״א בו. נתפש השם שאין החמר שבע על למעלה שכתבנו •כמו
 אדם אין כי ;הנמצא על מורה ;הא אני וגם וכמו ;זרע לכס הא כמו ;הנה לומר שרוצה עניינו ובהוראת

 להמצא דבר שום יוכל לא כי ובעניינו בצורתו הה״א באות מורה הלשון וכאילו ;בפועל נמצא לדבר רק רומז
 המעיין כה נא יגדל ועתה .הראית כאשר ;א׳ בה' הרמוזים והמרהקים החמר אליה יוקדמו לא אם :צורתו
 הנה ;שקדם כמו בכח החמר היות שעם תהיה היה נסחתנו לפי שכונתו ישיג והשג ;החבר דברי אל להביש
 התכת תכלה ולא שזכרנו; סינא ן׳ דעת לפי במציאות בו כרוכה הגשמיות צורת לעולם כי גשמי; התאר

 שההמרהראשק ויאמר בסמוך; אליו הקודם עם יחובר השני הנסח ולפי ביארנו. כאשר מעולם אליו -המורכב
 היות עם ר״ל ;הגשמי התאר בכח היותו <נם ;כאמור חסרונו מפני מהתארים לתאר ראוי אינו עצמו מצד

 הייתי וכבר .שקדם כמו מתפרד בלתי בדבקות בו לחול הראשונה הגשמיות צורת תאר אל תמיד פונה ששבעו
 אמנם ;גשמי האר בזכרו כוון מוהלשיס הבלתי המרחקים ושאל ;רש״ד ן׳ דעת אל דבריו בונת להסב יכול

 זכרמ אשר הטללת הצורה כי תדע וידוע .הוא זה כי משכהו וקום ;דעתי לפי יותר נכון הראשון הביאור
 ?בכי מציאות לבדה עמה נמצא היותו על יגזור לא הראשון בחמר תמיד דבקה היותה עם ;סינא ן' משעם

מר אחד; רגע אפי׳ סטו א לו ארי אי א כ . בושה הי ט׳  ושבע ח״ל. ח' ס׳ בשלישי המורה שכתב מה הוא ו
 צורה יפשוש אבל ;צורה בו תתקיים לא זה ומפני ;ההעדר מחברת יסלש לא לעולם שהוא ואמתתו החמר
 ימצא לא כי ;זונה איש כאשת החמר בדמותו בחכמתו ע״ה שלמה מאמר נפלא ומה .תמיד אחרת זילבוש

 היותם ועם כלל; פנויה תמצא ולא מאיש; תמלש לא לעולם איש אשת היא א״כ כלל צורה מבלתי ממר
ט׳ בעלה בו תמיר לעולם אחר איש מבקשת היא איש אשת ט׳ אנשים קצת חשבו וכבר ;ע״כ ;ו  .ו
שרלומ ;המים פני על מרחפת אלהים ורוח על אומרים כאשר באמרו ;כ״ה סי׳ ברביעי לזה המירע מ־ר

במים
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 ורצונו האלהים חפץ הוא אמנם ,המים פני על מרחפת אלהים רוח וכי / הזאת

 יעשה כאשר ,שירצה בעת ,שירצה מה בהם יעשה ;ההיולי חלקי בכל הנעשים
 ולא ,והחמר (נ״א ״והחבור הצורה בהעדר וכינה ,צורה לו אין אשר בחומר היוצר

 הגלגל סבוב וחכמתו האלהים חפץ חייב כן ואחר .ובהו ותהו בחשך• והסדר)
עליון, הגלגלים, כל עמו ויסבב שעות וארבע עשרים בכל פעם יסוב אשר ה

 בשיחודשו
נחמד אוצר

ר :היוצר ביד כחומר שירצה פנים ש רה לו אין א  כלומר .צו
 היוצר בו שיפעיל עד החומר זה אליו שהוכן מה צורח לו אין
ה :חפצו כפי נ בי ר ו עד ה ה ב ר צו ר ה בו ח ה ך ו ש ח הו ב ת  ו

הו ב ,ענינו על ולשדרו בו להתחבר צורה שאין בעוד כלומר ־ ו
 ופל , הנשמיים מקרי וכל ותואר תמונה משום נעדר הוא הנה

 אוהו תופש הראות חוש אין הנה המקרים מכל נעדר שהוא
 שיקרא הוא בדין הראות בחוש נתפש שאינו מה וכל ,עיקר כל

ר/ ההעדר על מורה חושך מלת כי ,ובהו תהו וכן ,משך מ לג
 ואמר .ובהו שהו בשם עוד נקרא לזה ,ואין אפש על ר״ל

, תהו היתה והארן הו ב  ארבעת כל כוללת הארן ומלת ו
ת, שודו אה, הארץ לה׳ אמרו כענין הי מלו  שחומר והבונה ו

ר, מצד ונעדר מצד נמצא היה הישודות ארבעת ח דהיינו' א
 הזה החומר בזה״ל, זה ביאר בראשית פ' והרמב״ן .צורתו מצד

,מלשונם נגזרת והמלה ,תהו הקודש' בלשון נקרא היולי שנקרא
ם, לו לגזור אדם בא שאם מפני הראשונות, על בתוהא ש

 בו שיתפש צורה לבש לא כי ,אחר בשם לקראו ונמלך חוהא
 הרמב׳ן וכתב .י׳ בשימן מזה נדבר ועוד .ענ״ל כלל, השם

 בלה״ק נקראת הזה החומר אל הנלבשת הצורה שם עוד ז״ל
בהו, : עשהו כמלת הוא, בו כמו מרכבת, והמלה ' ׳ ו כ חר ו א  ו

ץ הי*ב כ; פ כו׳ ה ב ו בו ל ס ג ל ג כו׳ ה  ענין שפירש אחר .ו
 חפן על מרחפת אלהים ורוח ,ההיולי חומר על ובהו תהו

 ויפעול ההיולי את להלביש החפן היה שזה אחר אמר ,אלהים
הגלגל היה זה הנה ,שירצה בעת ברצונו בו  ומיד ,ע׳׳י,סבוב.

 שנאמר כמה ,הארן סביב תנועתה השמים צבאות התחילו
 על זה נאמר ואולי .אור ויהי אור יהי אלהים ויאמר תיכף

 מרגיש הראות חוש שאין ובעבור ,צבאם וכל הגלגלים בריאת
ששופע. הוא השכל ,ותנועותם אור כוכבי הרגשת מצד רק אותם

 המציאות כל כינה ולכך ,הכוכבים אלו מניעים גלגלים כאן שיש
 וכמו .לחוש הנראה כפי שהוא ,אור בשם הגלגלים עולם של

 המאורות שני את אלהים ויעש אמרו על הראר״ע שפירש
 בשגם ,גדול מאור נקרא הירח הכתוב פשט שלפי ,הגדולים

 בחוש שנראה מה לפי שהוא ,הכוכבים כבכל הקטן כמעט הוא
ל ; השמש זולת אשר הכוכבים מכל גדול יותר ג ל ן הג ליו ע .ה
, גלגל התוכניים קדמוני קראוהו אשר הוא מי ו  גלגל והוא הי

 שבעה המזלות גלגל ותחת ,המזלות גלגל ותחתיו ,התשיעי
המה, מאדים, ,צדק שבתי, שהם ,לכת כוכבי לשבעה גלגלים

 לעת בכל.מעת סובב היומי הגלגל וזה .לבנה ,כוכב ,נוגה
 בתנועתו שתחתיו הגלגלים כל ומכריח ,הארץ סביב אחת פעם
 התחיל ואילך ומאז ,שעות כ״ד בכל למערב ממזרה שהיא זאת

 המאורות שהן ההובר כשיטת וישבור .בעולם להשתמש האור
:ברביעי שנאמרו המאורות הן הן הראשון ביום שנבראו

בשיהודשו . , ■
- שס שכהג מה דרך על כי הנזנרח, השניח הבחינה
 כמלת .הוא בו כמו ,מורכבח והמלה ,בהו הקדש בלשון נקראת הזה החמר אל הנלבשה הצורה הרמב״ן

 ,שסהו לפי הכחוב מן אינו זה .וכו׳ האלהים חפץ חייב ואח״כ :ידרושו המעיינים אליו ,וכו' עשהו
 תהום פני על וחשך ,והתבונה הצורה נעדר היה הראשון שהחמר ובהו תהו היתה והארץ ביאר כבר כי

 לפעול החמר בסוהו משתדל היה יה' שחפצו וגו' אלהיס ורוח ,המר של בעקבו כרוך היה ההוא שההעדר
י־יס החמר ובציור במכבו שהמלך עד כי ,הזה בהתפלספות מדעתו הוסיף אמנם .לו ייטב כאשר ולציירו <ו

נפשו

יחודה קול
 ובה/ תהו אבל איכות בלי הראשון החמר האלה במים

 אותו וכנה .אוחו הסובב אלהים בחפץ שהתאייך עד
 דמיון במים הטבעי החמר ודמות אלהיס. ברוח
 לא המיס מן עב יותר שהוא מה כי ,ביותר נכון

 חזקים שהם מפני ,חלקיו בכל הטבע פעולות ישתוו
 והחבור הצורה בהעדר וכינה : שם עיין .זכו'
הסדר) (נ״א  הבחינות שהי פי על זה יתפאר .וכו' ו

 אמרו על כ״ה סי' ברבי-עי כמוזכר ,בחמר הנמצאות
כו'. ירוק קו זה תהו  מצד היותו מצד מהן האחת ו

 המציאות בין ממוצע דבר הוא רק הצורה נעדר עצמו
 בכח הצורות כל כולל היותו מצד והשניה וההעדר,

 כנגד והנה .קבלתם מול אל בשווי מוכן להיותו
 אמר השנית וכנגד הצורה, העדר אמר הראשונה

 .לקבלם שפכהו צורות אל חבורו העדר שר״ל ,והחבור
 כנגד הצורה העדר אמרו יתנשא השני הנסח ולפי

 לקבלה, שמטבעו הצורה מהעדר השניה הבחינה
 של מעניינו הראשונה הבחינה על והחמר אמרו ויהיה
 לפי אמנם .כאמור הממוצע מציאותו עצם מצד ממר

 בהעדר כי ומבוארת, פשוטה הכונה השלישי הנסח
 נקרא כן על כי ואפשר .סדרים ולא צלמות הצורה
 ,תהו בשם ממנו והסדר הצורה והעדר הזה החמר

 ובו הוא סוב בעקבו הכרוך הזה ההעדר כי להורות
 היתה לא זה לולא כי ,בהויה והקיום המציאות הוא

 של בתורתו כתוב שהיה מה דרך על ,נמשכת ההויה
 יורד רע דבר אין אמנם כי ,מות סוב והנה ר״מ

 והוא .וי״ב י' פ' בשלישי המורה כדבר ,מלמעלה
 במעשהו תהו ולא י׳ סי׳ באמרו המפר אליו שכוון מה
 זמן הוא הלילה כי במעשהו, התלויים במקרים זלא

 ,וכו׳ לתועלות מכוון זה עם הוא אבל השמש העדר
 דטלנ״ת אותיות כמשפט בטי״ת התי״ו ותמורת .פ״כ
 והב' הא׳ הנוסח לפי עוד ואפשר .אחד ממוצא שהן

 דבר שהוא ,בעצמו החמר מציאות מצד תהו שנקרא
 .שזכרנו הראשונה הבחינה והיא ,הצורה נעדר ממוצע
 כדבר ,הראשונות על חוהא רז״ל מלשון מהו ונקרא

 בא שאס מפני כן שנקרא באמרו בראשית פ׳ הרמפץ
 כי אחר, בשס לקראו ונמלך תוהה שם לו לגזור אדם

 ,למעלה כמוזכר ,כלל השם בו שיתפש צורה לבש לא
והיא ,הצורות כל אל הכנתו שווי מצד בהו בשם ויקרא
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ת כפי שנויים ,הירח נלנל בחלל היא אשר הזאת בההיולי בזה בשיהודשו עו  תנו

 ,התנועה ממקום קורבתו בעבור ,הירח מגלגל הקרוב האויר חמום והחלתם ,הגלגל
 ̂ שריפה ולא מראה לה אין ,הטבעי האש הפילוסופים אצל והיא ,זכה אש דשב
 ואחר .האש גלגל קראוהו) (נ״א הפילוסופים אותו ״קראו ,קל דק זן עצם היא אבל

ר. גלגל כן המרכזי היא אשר הארץ כדור כן ואחר המים^ גלגל כן ואחר האוי
כבדה

יהודה קול
וחכמח! בחפצו שחייב במה רימו נקן גרדו ,מפצה נפשו
 ממזרח כו״ש ארן כל אח הסובב העליון הגלגל סבוב

 המחגלגליס הגלגלים יהר וכל , שעוח בכ״ד למערב
 1בלכת יסבו למזרחי ממערב להפך עצמם גחטעח

 בצדק ממזרח העיר אשר מרוצתו מכח פניו עבר אל
שו האלהים מפן חייב זה וכל לרגלו. יקראהו ד חו שי  ב

ה לי כז היו ת ב א ם וכו׳ הז  בשביל ר״ל וכו׳. שנויי
 שבאמצע הזאה בהיולי שמיים הזה בגלגול שיחודשו

 3כל והוא ,הגלגל המעה הלוף כפי הירח גלגל
, שונים יתחדשו.שנויים מערכותם בכה כי ,הגלגלים

ז׳* סי׳ בזה יתבאר ועוד א׳ סי' בראשון שההבאר פמו
 ברצותו רק ,אמרו עצמו מדעת לא זה כל ואולם

,למעלה שזכר האנשים קצה דרכי על הששה להמשיך
 דעת על ואולם ,י״ד סי' באמרו דעהו הוא<גלה אך

 ובעלי , שהוא כמו העולם ברא האל הנה ההורה
 אמצעיים אליהם יצסרך ולא מצויירים וצממיו שלו חיים

ם :וכו׳ הרכבות ולהרכיב ת ל ח ת  לומר רוצה .וכו׳ ו
 ע״י הראשון בחמר המהמדפים השנויים שהמלה

 הקרב וכל הקרוב, המוסהאויר היה הגלגלים, סבוב
:והולך שמבאר כמו ,יותר נזדכך תנועחס אל הקרב
א הי ל ו צ ם א פי םו לו פי  למה זה אמד . וכו' ה

:י״ד בסי׳ שיהבאר ^כמו אצלו עניינה שסופק

צר ד או מ ח נ
שו ד הו שי ה כ לי בז ו הי ת ב א כו׳ הז ם ו ויי  כאשר ר״ל .שנ

ע הוה להיולי להלביש pיהב הכמתו גזרה  פקד ,צורוה ארנ
 סבובם ידי על ונבראו צוה זה ומממה ,הגלגלים הנועוה על

ל :שמבאר כמו ,הזאה בהיולי ^רות ל ח ח גלגלי ב ר  .הי
 :סישודוה ארבעה כל בתוכו הכולל האוזרון הגלגל שהוא

ם ת חל ת ם ו מו ד ח י או  הקרוב היולי חלק חמום כלומר .ה
ת, תולד התנועה שנכח ומאחר אליו, מו מי ח  בדין הים לכך ה

ש: צורת יקכל הירח לגלגל הקרוב העליון שהחלק  אין א
ה לד. א ר א מ ל ה ו פ רי  כתג כ' מחלק ל׳ בפרק המורה .ש
 רואים היינו זה שאלולי ,מאירה אינה היסודי שהאש כן גם

 שאין החבר שכתב מה ואולם .אש מתלהב גלילה כולו סאויר
 בגשם נאחו אינו דקותו בעבור למשפט יחשוב זאת ,שריפה לו

ו בוער להיות  לפעמים שנראה וכמו ,עליו דרך עוכר רק ג
 אשו ע״י מי בעל שממית שאע״ס והרעם הברק מן היורד <אש
דו או שערו לשרוף סביגיו לוהט אינו עכ״ז  האש כי ועוד .נג

 לחדרי יורד הוא זה וע״י תנועתו ע״י מבעיר הוא המבעיר
 מבלי ושוקט נת להיותו היסודי האש וזה ,ומפרידו הגשם
 שלנו והאש שריפה. לו שאין ימתן הדין ,ואנה אנה תנועה

ב מורכבת: היא אח״ ר ו ץ בדו ר א כו׳ ה ה. בברד. ז ת ב  כלומר מנ
 צורת ההיולי קבל ושם שבכולם, והעב התחתון היסוד הוא

היו p ואמנם .המפר ם י  שאמר ,רחב •ביאור רנבוארים הפסקי
 להלבישו אלהים ור.פן ובהו מהו במלת ההיולי עני; שהורה
ת, אלהיס ברוח צורות  סבוב על יתברך חפצו גזרה מרחפ

 וקבלו זס שהיה ואחר ,כנזכר אור יהי מאמר והוא ,הגלגלים
ק ;צוריט אמד כל היסזדוה א ה  יותר והמכירות העבות קבלה ו

 כי האור את אלצזים וירא הכתוב אמר מיד ,היסודות מכל
p וזה . ובין האור זיין אלהים זיבדל טוב v הכמת ע״ה 

ס ההבטה ר מ מ ששם ,ב ת  הראות חוש אשר האור P ר1נ
ל פ ר, ניצק מ״י P אינו להרגישו י ז  השמש אור אם ר״ל מו
ג גשמי דבר איזה מל זורח ע חוזר הניצון ע מגי  ,לעין ו
ע הציצון אם  גו עובר האור ,האויר כמו דק דגר אל מגי

ו נ ^  לראות יכולין אנו אין השבה ומזאת ,לאחוריו חוזר ו
ו וכן יר<1הא אנ ם. מי  שאין בעבור השובים, קצת רואים ה

 דרך להלן עוכרים והשאר אורה ניצוצי מקצת רק לעין מוזרים
ס  היסודות צורת ההיולי קבל שלא בעוד מעתה אמור .המי
ה ^!?ו אע״ט י ג ג ו ם ג כוכבי ופאר והירח השמש ע
ר, ץ או מ ה לא מ  היה ולא מיוחד מקום בשום נתפס האור פי
ס מן 5הלי^ שיובדל אפשר  האופק סחת השמש בהיות שגה ,פיו
ס האורה ניצוצי מ ב  אין האופק על בעמדו וכן ,ההיולי דרך עו
^ עובר להווה כשלימות האור  .לאחוריו חוזר ואינו ההיולי ד

ד ואולם  עגמה והארן צורתו אחד כל היסודות שקבלו מי
 ,טיב כי האור את אלהים וירא נאמר ,עכור לגשם ונעשית
 להאיר וטובתו תיקונו ותכלית בצכיונו האור עמד שאז כלומר
 ויכדל תיכף נאמר זה ועל .הניצוצות מורת מחמה רארן

ר אלהיס ךהאו שך, ובין בי מן ג״כ הלילה נבדל שבזה ר״ל הח

ה ה ל א ר  שאילו פאמרו ל' פ׳ כשני המורה זכרו .מ
 כצו כאויד רואים הייט מאירה היסודיה האש היסה
ש, מתלהב גלילה כ. א  זכוהה לעוצם כלו וזה ע״

 .הפילוסוף בדברי שנזכר וכמו וספיריזהה ופשיסוסה
 הפסוק על בראשים לסכ< הרמב״ן בפירוש ג״כ זה והובא
ט  המכס אמנם «״ד* בפי' זכרו עוד ויבא , מ

 התפלספום עצמו הכהוב מכח הוציא ספורט
 או שנאצל המשוך האויר והוא ,ומשך ,באמרו לזה

 שני פני על ההוס פט על היה הראשון; מהמורכב
כ אז שנאצלו השפלים הישודוח  הראשון מהמורכב ג̂'

חס .זה אה זה מקיפין והיו  מניעי ,אלהים ו
 על מרמפק .רוהוה מלאכיו עושה באמרו רוס שנקראו

 ■המיס פט על החשוך האויר אז הטעו ,כמיס פני
 ממט שהמלק היה ובכן הארן. יסוד אם אז הסובבים

 היסודי, האש והוא ,בהטעהו ההלהב לגלגל הסמוך
 סן קור איזה אז קנה המיס אל הקרוב ממנו וההלק
 במקרה המר.ממס ממט מועט הלק זולהי המיס

:ע״כ ,אור מאורי טצוצוה בהתהפכוה

ואני
ת שאלולי ,ביום ם הארן מטרו  תחת השמש בהיות גלילס ג

ם הארן דרך עוברי© סשמש אור טצוצי היו האופק היו© מדות התחילו אז צורתה הארן שקבלה ומאמר ,אלינו ומגיעי
והלילה
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עה. ממקום רהקה בעבור ועבתה כבדה תנו מהמזגב היסודות ארבעת ואלה ה
: ההויות תהיינה

ר ^ מ  לאשר נקרה באמרם ,במקרה מתהדשות אצלם א;תם רואה ואני הכוזרי א
 שיתמצע ומה ,ארץ שיהיה שרהק ומה ,אש שיהיה מאד מהגלגל קרב
המרכז, או המקיף הגלגל מן הקורב כפי היה ם: אויר מן מי ו  לא כי מעצם, עצם בהפרד בהבטה להודות יביאם ההכרח אבל ההבר אמר ך*

במעט מהארץ והמים ,המים מן והאדיר ,האויר מעצם האש עצם יפרד *
וברב ־
יהודה קול

אה ואני ג ו׳. רו נ  אלהים פצחפז האמר איך ו
 רואה אני והצא ,היסודות סודרו ובסכמהו

 הפילוסופים קצת אצל במקרה מהתדפיס והס1ל
 כי גאמרס וזה ,ה' סי' יוזכר אשר היוני האפיקורוס

 הזדמנו כפי וכך כך היותו מהס אתד לכל נקרא
 הוקשה לא והנה .ממנו רתוק או לגלגל קרוב ■בהיותו

 אבל במקרה, הפועניס מצד חם כי דבריו על לו
 היותם עם ,כלל תשש לא בקדמות השוברים לשענת

 שהונה מה הפך יתברך, מחקו ההפץ מרמיקיס
 בזה והסעם .זאת כל פעל יתברך מפצו כי בקודמת

 והראיה ולכאן, לכאן יעלה אמד זכרון לדעתו כי
 מענת ג״כ הבגיל ,המקרה בניול על תורה אשר עצמה
 המוגבל הסדור כי ,ו׳ סי׳ בשני שזכרנו וכמו ,המיוב

 מכוין כונת בהוראה ממהר עד ,במציאות הנראה
 בעל וגם .שמה יעויין ,פשוע במפץ לתכלית מסדר
 הזה הדרך הוליך ו׳ פ׳ הימוד בשער הלבבות הובת

 כי ,יתברך הבורא מציאת בירור להוכיח כשרצה
 נמצא שם שיש א^לו נתקיים ,המקרה אפשרות בבניול
 באמרו דבריו שהמשיך וזהו במפן. ומחדש בורא

 נהיה שהעולם שאמרו אדם בני ויש ,הפרק באמצע
 התימה ומן ,שיצרו ויוצר שהתחילו בורא מבלי במקרה ■

 בבריאותו בעודנו מדבר בדעת העלה איך בעיני
 שומע הזה המאמר בעל היה ואילו ,הזאת כמחשבה

י בגלגל כמאמרו שיאמר מדם

נחמד אוצר
ם :להשתמש והלילה קו מ ה מ ע ו תנ  :הירח גלגל שהוא . ה

ה נ י הי ת ת ו י הו  הוא הירח גלגל שתחת המציאות כל ר׳ל .ה
:אלו יסודות מארבעה מורכב

אני ג ה ו א ם רו ת ת אצלם או שו תהד מ ה . ר ק מ  ר״ל .ב
 יכיר כל אשר הענינים שאלו מדבריך רואך אני

 היא •שהצורה מפני ,להם צורות אינם ,מחבירו נבדל אחד
 מתנועתו הגלגל נח שאילו ,מקרה אלא אינו שאמרת וזה בעצם

 שלפי בלבד ולא ,ביניהם הבדל אין אחדים היסודות כל היו
 מקומם מצד רק אינה לארן והקרירות לאש החמום דבריך
 מקבלים והאויר והמים הארן שאין מה המקרה מקבלת והאש

תו,  התנועה מקרה בעבור מזה זה הבדלם עיקר וכל או
 מתחדשים מקריהם כאילו היא הרי אך בלבד זה לה ,שלגלגל

 ארבעה מנו למה וא״כ ,הגלגל תנועת ע״י תמיד יום בכל
:לכולם אחד שמקרה מאחר אלו יסודות

ח אבל החבר אמר ד ר כ ה אם ה בי כו' י  שעלה כמו לא .ו
 באים אינם הוסודות ששנוי סוברים שהס דעתך על

ל : המקרה מצד רק ב ם הם א חי ר כ ת מו דו הו . ל ה מ כ ח  ב
 לו המיוחדת צורתו קבל מהיסודות אחד כל כי ודאי ר״ל

 מסכים 'המקרה שיהא יתברך חכמתו סבבה אך ,ה׳ בחפן
 הירח לגלגל סמוך למעלה האש הושם זה ובעבור ,להעצם
 וכן ,לאיכותה מתנגדת אינה הגלגל תנועת ואז ,חם להיותו

 המקרה שיהיה כדי להם הראוי במקזם הושמו היסודות כל
 לצורתם מסכים ,הגלגלים תנופת ורחוק קרוב מצד להם המגיע

רד ; הטבעית פ ה ם עצם ב צ  מהיסודות אחד כל עצם . מע
ט : מקרית פרידה לא ,עצמית פרידה מזולתו נפרד ע מ ב

ברב ו שהוח מים של חמד
 והרככהו בחבורו שטרח חומן כונח מבלי נהקן זה כי וחושב ,גנה או שדה של אחה חלקה להפקות מהגלגל

 ,הסכלות בהכליה אוהו ולחשוב עליו הדבר ולהגדיל להפליא לו היה ,התועלת לעמת מכליו כלי כל ושם
 קטנה בתחבולה שנעשה ונבזה ופחית קטן בגלגל הזה המאמר שידמה וכיון מאמרו. ולדחות להכזיבו וימהר
 המרן כל את הסובב הגדול בגלגל הזאת כמחשבה לחשוב לעצמו יתיר איך ,מהארץ קטנה מלקה לתקנת

 אצל היא הזכה שהאש בקודמת שזכר מה אל הדברים להסב עוד ואפשר .נעמו כי אמריו שם עיין .וכו׳
 אותם רואה ואני אמר ולזה ,יקראו טבעיים אצלם היסודות יתר פגם ומזה , הטבעית האש הפילוסופים

 אין אמנם כי בקדמות, הסוברים מצד הקשה לא איך לתמוה אין זה ולפי וכו׳. במקרה מתחדשות אצלם
:כאמור הטבעית האש הזכירו מפני רק היתה לא המקרה מצד וקופייהו ,אליו נאות הזה המקום

ח ל ד א ך ר כ ה ם ה א בי  בטל היסודות בבריאת ב׳ סי׳ שזכר וחכמתו האלהיס בחפץ דברו לקיים .וכו׳ י
 ואין ,בצורתו מוגבל מהם אמד כל כי .בעצמיהם נפרדים היותם מצד בחדושס המקרה אפשרות *”
 בהם אשר מהדברים וכיוצא ,יבש יותר או ,מחבירו חס האח^יותר שיהיה לבד, במקרים ביניהם ההבדל

 על לגזור הפילוסופים שאר הניא ,בענינם שנמצא העצמי הזה וההבדל .בו להתגדר מקום למקרה יונה
 שכל קראוהו ,כך על ממונה אחד למלאך היסודות צורות נתינת ימסו שקצתם אלא ,בעצם משודרים היותם

 נהלה ואנחנו ,ההמה היסודות מן המורכבים צורות נתינת לו שיחסו כמו ,הצורות נותן ומשכיל אלהי פועל
 ,אליהם הראויים לכל הצורות בנתינת הפועל העליון השכל הוא כי ,נזכיר אלהינו ה' ובשם ,בבעליה הגדולה
ט :י׳ סי׳ שיתבאר כמו ,הכל תלוי ובחפצו ע מ ב ב ר ב  רב הדמיון על אש שנקראהו מה שיהיה .וכו׳ ו
מן 1ה^ יותר והחויר ,האויר מן בחום הזק יותר האש שיהיה וכן ,וכיוצא אויר שנקראהו ממה הכמות

המיס
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 מים וזה אויר וזה אש זה הושם אחד^ לכל מיוחדת בצורה אך ,ובהלש ובהזק וברב

 דק יותר קצתו ארץ כלו הגלגל מלא כי לומר לאומר יש כן איננו ואם ארץ, וזה
 היה שירד מה כל אך ,אש כלו הגלגל מלא כי) (נ״א "אבל שיאמר ולאהר ,מקצתו

 שומר מהם אחד ובל ביסוד יסוד פגישת רואי־ם ואנחנו ,קר ויותר אשיות עי יותר
 ואינם ,בזה זה נוגעים אחד במקום והארץ והמים האויר נראה ,ועצמותו צורתו

 המים ויקבלו , אותם משנות אחרות בסבות קצתם אל קצתם שישתנה עד מתדמים
העצמים ויהיו ,חבירו לשם היסוד ראוי יהיה ואז ,האש צורת והאויר ,האויר צורת

ם רי כ נ
ר צ ד או מ ח נ

רב ב ק ו חז ב ש ו חל ב  סירס לגלגל הקרוב שהאש לומר ו
ה,5 מנועה יקבל ב רו  יוהר מנועה מקבל הרחוק וסאויר :

ה, ט עו ם מ מי ה כן. , ו רן א ה  חזק שזה רק הבדלם יהיה ולא ו
 ורק בעצמומם חלוק אין כן שאם ,ממנו חלוב וזה המנועה
 וחולשה חוזק ומיעוט רבוי עניני כי ,מזה זה נבדלים במקרה

 ,הכמות ממקרי שהם המקרה על רק העצם על נופלים אינם
 בכמותו גדול יותר מהיסודות אחד שיהיה ר״ל ,וברב במעט
 היסודות כמות ערך הניחו שהקדמונים נודע כבר כי ,מזולתו
ם וכמות ,עשרה אל אחד בערך  ,הארן כמו פעמים עשר המי

ם עשר והאש ,המים כמו פעמים עשר זהאויר  כמו פעמי
עיין מזה גדול יותר ערך הניחו ואחרים ,האויר  בס׳ הרבה(ו

 יותר האש שתאמר ,ובחלש ובהזק .ל״ג) מדרגה ה׳ גבורות
 ,הארץ מן והמים ,המים מן והאויר האויר, מן החמימות חזק

אם ;האיכות ומצד הכמות מצד מקרים רק אינם אלו שכל  ו
נו נ  רק היסודות נפרדו שלא דעתם כי שתאמר ורק .כן אי

ש :במקרה ר י מ או ר ל מ  הטורח לכל צריכים היו לא .וכו׳ לו
 ארבעה על לחלקם להם מאין ט ,יסודות ארבעה שימנו הזה.

 ,אחד מיסוד הגלגל כל שמלא אחד שיאמר אפשר הלא מנינים,
 אחד חלק אבל ,באיכותו שוה אינה הזה האש רק ,אש והוא
 ,בלבד *ארן יסוד כלו אבל אחר ויאמר .מזולתו מס יותר
ו :מקצתו קר יותר קצתו ורק נ ח אנ ם ו אי ת רו ש ד פגי סו  י

ד סו  שיש שנודה צריך שע׳*כ לך שאמרתי הזה ההכרה הנה .בי
 יסודות, השלשה אלה ראו שעינינו מה הוא עצמיית פרידה כאן

ס ,יגשו באחד אהד ,ואויר ומים ארן שהם  הארץ עם והמי
 והאויר הירח מגלגל צד מכל ברחקו שוה אמד כדור מושים
ס ,עליהם דבוק  ,שבמרן וחפירות בעמקים שוכן האויר נמצא וג
 ומאחר ,מהאדן התנועה מן רחוק יותר האויר מן זה וחלק

 ארן וזה מים זה היה למה התנועה מן שוה .במרחק שכולם
 בחפצו ונבראו צום אשר העצמיות הצורות לולא ,אויר וזה

ם : יתברך אינ ם. ו מי ד ת  תמיד שוכן שהאויר אע״ם ר״ל מ
 ביניהם אין הארך, על שוכנים והמים ,הארן ועל המים גל

, שום ן ו מי  מהיסוד איכות ענין קצת אחד שיקבל היה ובדין ד
ד :קצת שנוי יהיה הפגישה שבמקום ראוי והיה ,בו הנוגע  ע

ת נ ש ם עי ת צ ת ק ם א ת צ  וקרוב רחוק מצד לא כלומר .ק
 שוה במרחק אפילו שהרי ,אויר וזה אש זה יהיה התנועה סן

 והאויר המים קצת לפעמים בשגם ,עצמותו שומר אחד כל יהיה
ר, הארן מקצת רחוקים יותר כ  תמיד שומרים רק אך כנז

 ,טבעיוס אחרות מסבות קצתם את קצתם שישנה עד גצמותס
 יסודי מהל' בפ״ד הרמב״ם זכרה הקדמונים דעת שהיא כמו7

 . קצתם את קצתם משנים אלו שיסודות באמרו ה׳ הלכה ההורה
מרוצת מחמת והוא .הימים אורך ולפי מעט הוא הזה והשנוי

ה קול' ד הו י
ך :וכיוצא ,בלמוח המיס ה א ר צו  כי ר״ל .וכו׳ ב
 מה אמחח פל מהס אחד כל הושם מיוחדח כצורה
אם :וכו' אויר וזה אש זה שהיה עד ,שהוא  איננו ו

ש :לזה זה בין עצמי הבדל יהיה שלא .כן מר י  לאו
מר  כאי מגונה דבר מאיו להוציא מוכרה היה .וכו' לו
 לגזור אדם כל ברשות שיהיה והוא ,הנזכרת הנחתו

 רק שאינם שבהם השוה והצד ,כרצונו היסודות על
 בקריאת זה כראי זה ראי ולא בלבד, אחד יסוד
 וההבדל ארן, כלו הגלגל שמלא יאמר האחד כי ,שמו

 לא יאמר והאחר ,פחות או דק ביותר אם כי איננו
 ונתרחק שירד מה כל אך ,אש כלו הגלגל מלא אבל כי
 עב יותר ר״ל אפיות, עב יותר היה הגלגל, מן

חנו קר: ויותר לכללו המשותף האשיות בענין אנ  ו
כו'. רואים ם, בשתי הנזכרת המחשבה דחה ו די  י
 בעצמיהס מובדלים היותם על ראיה כח תת והוסיף

בעין עין שנראה מה מצד וזה .לבד במקריהם ולא
 ,בזה זה נוגעים ומצרנים קרובים היסודות היות שעם

 ואק, ועצמות, בצורה ביניהם ניכר עצום הבדל יש
 ,ונגיעתס פגישתם במקום אפילו ביניהם דמיון שום
 רק נבדלים היו לא אס ומחוייב ראוי שהיה כמו

 עד ,כלל מתדמיס אינם והנה ,הנחתם כפי במקרים
 מלחמה חקרה כי ,קצתם אל קצתם ישתנה אשר

 כ־ אליו, הסמוך מהתנגדות מהם לאחד והפסד
 נפש, ורצחו רעהו אל איש יקום כאשר עליו יתגבר

 לו יהיו לא הראשונים ופניו לעצם עצם יהפך אז
 יהיה וזה .לכאן יבאו חדשות פנים חבל ,עוד

ת בו ס ת ב רו ח  בצורה שוים היותם מצד לא .וכו' א
 השחנוחס יהיה אבל ,לבד במקרים מדרגה הלוף עם

 בהתהפך חברו אלו שני כי וההדמות, ההתנגדות בסבת
 • לטבע המשתנה בלחם יקרה עצם,.כאשר אל עצם

 הפכיות 'איזה מצד השנוי ראשית היה כי ,הניזון
 עצם אל השבתו תשלם אמנם ,למפתנה המשנה שבין
 באמרו כוון שלזה ואפשר . שביניהם ההדמוח מצד אחר

היו :רבים בלשון ,וכו׳ אחרות בסבות ם וי מי צ ע  ה
ם כרי כו'. נ  עצם אל מעצם ההשתנות אחר שגס ו

 בצורה מפורסם היכר נכרים ההם העצמים יהיו
שנעתקר היסודות לעצמי כלל מתדמיס ובלתי ,ועצמות

מהם  מהם ויהיה ארבעהן יתחברו ג״כ שמזה עד ,וסביבתו ןגלגל
אז בעולם: הנמצאים הגשמים כל ,זולמי ה ו הי ד ראוי י סו ם הי ש רו ל בי רו, לשם היסוד ראוי דוקא אז בלומר .ח בי  ח
 והרחוק אש הוא לגלגל שהסמון ,מקומם מקרה מצד רק היסודות בין הבדל היה לא אילו משא״ב ,עצמותו שנשתנה מפני
היו :מקיטו אל כשיגיע חבירו לשם ראוי מהיסודות אחד כל תמיד היה ,■זסר ו יוסר קר ספגו י ם ו מי צ ע ם ה רי כ נ

בצורהס
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 5פועי שכל שם כי לאמר הפילוסופים זה והביא מקריהם. מלבד בצורהם נכרים
כלם והם ,והחיים הצמחים צורות נותן הוא כאשר האלה הצורות נותן אלהי

מארבעת
יהודה קול

ם זה והביא :פהס פי סו לו ס׳ הפי ה .ו  כי הסנ
 וזולהס; היסודות בין העצמי הזה ההבדל רמוחם

 קריסכוו דברי המבאר מכללם סינא ון׳ קצהס הביא
 שכל שם שיש לאמר דעתו, לשי נסמך הוא ועליו
 נותן והוא ,א' סי׳ בראשון ענינו שזכרנו אלהי פועל

 ,׳ב סי׳ הנזכרים היסודות בארבעה האלה הצורות
 המורכבים והחיים הצמחים צורות נותן אצלם הוא כאשר

ב׳ סוף כאמרו מארבעתם, .  תהיינה שמהמזגם סי׳
 ,ענינם יסופק כי המוצאים זכר והשמיני .ההויות
 וניבעיהס שכחוהם במוצאיס דעות ולקצהם י׳ סי׳ נאמרו
 ,אלהיות צורות אל צריכים חינם בלבד מזגייס

 .וכו' ולחיים לצמחים סם כי צריכות אינם ושהצורות
 בששי סינא ן׳ אודותיו על דבר הזה הפועל והשכל

 שאחר במה מספרו ובתשיעי הניבעיים ממאמריו
 .דברים ג׳ על ממונה־ נבדל שכל אצלו והוא ,המבע

 מהם והמורכבים היסודות על נגיד פקיד. היותו הא׳
 למעלה אשר שהשכלים כמו ,ענינם ולשנות להניעם

מושל יקראהו זו בחינה ועל הגלגלים, יניעו הימנו
 החמר להלביש צורות צר היותו הב' .התההון כעולם

 והפועלים ,דעתו לפי ידיו מעשה כלם כי ,התחתון
 אשר הצורה קבלה אל החמר מכיני רק ר^נה הפרסים

 והג׳ .הצורות נותן אצלו יקרא זה ומצד ,עליו המול
 אשר הדמיוניות הצורות על ומזהיר מאיר היותו הוא

 ההיולאני בשכל מושכלות צורות ולשומם אדם של בדמיונו
 על מאיר לשמש בזה ודמיונו .השגתו השלם ובהם

 העינים כל •אור יראו באורו אשר ,הארץ כל פני
 הבחינה זאת וכפי ,לקרמתס הנצבים המראים דשיגו
 הללו השמות היות עם פועל, שכל שם לו קורא

 אלו בדברים וכיוצא חלוק. מאין בזה זה מתערבים
 השכל הוא העשירי השכל וז״ל. פ״ד בשני המורה ?כר

 הפעל אל הכח מן שכלנו צאת עליו הורה אשר הפועל
 היו שלא אחר הנפסדות ההווה הנמצאות צורות והויית

 אל הכח מן שיצא מה וכל ,בכח אלא שלהם בממרים
 שיהיה וצריך .ממנו מון בהכרח מוציא לו יש הפעל

 באשר האוצר יעשה לא הנגר כי ,המוצא ממין המוציא
 וצורת ,האוצר צורת בשכלו מאשר אבל ,אותן הוא

האוצר צורת הוציאה אשר היא הנגר בשכל אשר האוצר

נחמד אוצר
ם ת ר ו  גצמיתס נבדלים היסודות עצם הנה מעתה ר׳׳ל .וכו׳ מ

ל עצם כל וכן ,שלהם עצם המעמדת צורה מהם אחד ולכל ד  מ
א :בלבד במקרה לא ,לו המיוחדת צורתו מחמת מזולתו בי ה  ו

ה ם ז םי סו או  צורות הכשלות בנמצאות כאן שיש ממה ר״ל .הפי
 זה שיהיה ורהוק .בהכרח הרוחני משסע שהם מאחר ,עצמיות

 יהיה אן ,הגלגלים סבות שהם הנפרדים השכלים מהשתלשלות
 לנמצאים צורה הנותן והוא ,כולם מהגלגלים למטה אהד שכל

 תמיד פועל שהוא בעבור הפועל שכל וקראוהו השפלים, ■■“י
 שהות צורתם בתתו שנה ובכל עת בכל כולם הנמצאות בהתחדש

ש כי :הויתם ל שם י כ על ש שו  על מורה אינה שם מלס .ה
 .המציאות בירור על מורה ערב בלשון מלה היא אבל ,המקום
 היסודות יסוד ,המדע ספר בפהיהת הרמב׳׳ם כתב הזה וכלשון

כו׳ עי׳ מצוי שם שיש לידע ו שון(ו  :להמורה) תבון ן׳ הקדמת רא
ל כ ל ש ע הי פו ל  שם אשר אלהי כה ע״י הפועל ר״ל .א

תן :בארן משטרו ת נו רו  ומפני ,הארבעה היסודות אלה .צו
שר :מהם במורכב נשאר עדיין היסודות טבע א א כ תן הו  נו

ת רו ם צו חי מ צ . ה ׳ ו כ  במאמריו סינא אכן ביאר כבר ו
 היותו האתר .דבריה שלשה ממנו הפועל כשכל הטבעיים

 ולשנות להניעם ,מהם והמורכבים היסודית על ומנהיג פקיד
 נותן הב׳ .הגלגלים מניעים הנפרדים שהשכלים וכמו ,ענינם
 חיזס ■לקבל מוכן שהחומר וכל ,התהתונים להמריים צורות
הג׳ .צורה לו נותן הוא שיהיה צורה  מכח האדם שכל מוציא ו

 הוא העשירי השכל וז״ל פ״ד בשני המורה וכמ״ש ,הפעל אל
 הפעל אל הכה מן שכלנו צאת עליו הורה אשר ,הפועל שכל

 , היו פלא אחר ,הנפסדות וההויות הנמצאות צורות והוית
 הפעל אל הכח מן שיצא מה וכל .בכח אלא שלהם בהמריס

 ממין המוציא שיהיה׳ וצריך .בהכרח ממנו חון מוציא לו יהיה
מן, שהוא באפר האוצר יעשה לא הנגר כי המוצא,  אבל או

 שום על בנינו ועיקר תועלהו האוצר(ר״ל צורת בשכלו מאשר
 הוציאם אשר היא הנגר בשכל אשר האוצר וצורת ,הוא) מה

 נותן ספק כלא כן .כעין אותו ושמה הפועל אל האוצר צורת
 שכל ממציא שכל(ר״ל השכל וממציא רוחנית) (ר׳ל צורהנכדלת

על, שכל והוא ,ממנו) חון שכל הוא האדם  שיהיה עד הפו
 שכל כל יחס ,מהס שהורככ ומה ליסודות הפועל השכל יחס

 ויחס .ההוא לגלגל בגלגל המיוהד הגלגל) המניע נבדל(מלאך
 נשיג ובו הפועל השכל משפע הוא אשר בנו הנמצא בפעל השכל

 הפועל השכל נשיג הפעל אל שיצא שכל (באותו הפועל שכל
 נפש להם שהגלגלים שאמרו (וכמו גלגל כל שכל יחס עצמו)

 הוא אשר כו הנמצא אותו) המניע המלאך מלבד ומשכילים
ט להדמות ויכסוף ויציירהו הנבדל ישיג ובו .הנבדל משפע

עע ט ת ד
 הצורה מתן סניק בלא כן .בעין אותה ושמה לפעל

ם, שיורכב ומה ליסודות הפועל השכל יחס שיהיה עד הפועל, השכל והוא שכל, השכל וממציא נבדלת, ה  מ
 הפועל השכל משפע הוא אשר בנו הנמצא בפעל השכל וימס .ההוא לגלגל בגלגל המיוחד נבדל שכל כל יחס
 ויכסוף ויציירהו הנבדל ישיג ובו הנבדל משפע הוא אשר בו הנמצא גלגל כל שכל יחס ,הפועל השכל נשיג ובו

 בזה הרב - הורה הנהי באמרו ,בחפניו הללו הדברים כונה אסף סוב שס וה״ר .ע״כ ,ויתנועע בו להדמות
t בפעל ופעם בכה פעס נמצא הוא כי שכלנו מצד הא׳ .פועל שכל בכאן שיש יראה דברים שני בעבור כי  

 ומענה הפועל. השכל וזהו שכל, שיהיה והוא מסוגו, שיהיה פועל אל צריך הפועל אל הכה מן שיוצא מה וכל
 כי ,ממרייס פועלים ידי על נעשים שיהיו וא״א ,הפעל אל מהכח יצאו ונפסדים ההוים הדברים חלו שניה
 שיהיה דבר בכאן שיהיה החמייב א״כ ,הנפשוח מבעלי אחד ולא ממנו הבן שיההוה על אוממה לו אין האב

לקיים ידו שנית המורה והוסיף .ע״כ ,פועל שכל כאן יש א״כ ,בהיולי הצורוה לעשוח ואומנוה ידיעה לי
הדבר
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 זולת זאת שטו בצורות אבל במקרים הדקל מן גברת הדלית ואין ,היסודות מארבעת

 זאת הדמיון על שתהיה ,מדקל ודקל מדלית דלית במקרים יפרד אך ,זאת עצם
 ויותר ,קצרה יותר וזאת ארוכה יותר וזאת ,מתוקה יותר וזאת ,לבנה וזאת שהורה

ה, ויותר עבה ק  אין כי ,ומעט רב העצמיות בצורות ואין המקרים, מן זה וזולת ד
 והאנושיות הסופיות גדרי כי מאהר, אנושיות יותר אנוש ולא מאחר״ סוסיות פחות סוס

 אלו כי ברהם על הודו והפילוסופים אישיהם), לכל ישנם (נ״א מגיעים אישיהם ״לכל
 צ הצורות נותן משכיל אותו וקוראים ,אלהי ענין אותם נותן הצורות

H בכזת^ להודות השכל הכרח יכריחנו כאשר האמונה היא זאת הכוזרי אמר
ומה

יהודה קול
 סם אמנם ,באמרו י״ב פ׳ הנזכר בחלק הדבר

 והם מזג אחר נמשכים שאינם ממחודשים שנמצאהו
 לומר רוצה פועל, ג״כמבלחי להם א״א כלם הצורות

 מות אחרי פרשח והרמב׳/ .ע״ש ,וכו׳ הצורה נותן
 הפועל השכל מן היונים חוקרי שאצל לאמר ענייט זכר

 רצח יצא וממנו ,ובהיר מאד צח וזהר זיו התנוצץ
. הבהמה נכש ט'  אודותיו על דבר לשיף והחכם ו

 גנזי ובספר ס״ו פרק א׳ שער השמים שער בספר
 השכל במציאות קיום הוסיף והרלב״ג , כ״ד פ' המלך

 ובחמישי ה׳ פ׳ בראשון מלחמותיו בספר הזה. הפועל
.עניינו והרהיב ,י״ג ס׳  אם במקומותיו קרא קום ,

סי׳ בראשון בעניינו דברנו קדם וכבר .תשוקתך אליו
 סימן סוף שיבא במה מזער מעט בו ידובר ועוד ,א׳
 בחתימת וביותר ,פניו מעם החבר יסירנו ושם ,י׳

ב, סימן הספר  שם אין זאת כל פעל ה' הלא כי כ״
אין :זולתו פועל שכל ת ו לי ד דמהני׳ לישנא ,וכו׳ ה
 לקרקע במחובר ׳ ניתנת הפאה ,ד' פ׳ פאה במם׳ נקט

 גבי על מודליה גפן היא והדלית .וכו׳ ובדקל בדלית
 הנקראת והיא .דליותיו ורעו מלשון ,אילטת או עצים

 אץ בצורה שהשוים מבואר וזה .לעז בלשון פירגול״ה
 לשני גם אחד שמקרה , במקרים זולתי ביניהם החלוף

ת ואין :ממש ומדרגתו ערכו בשיעור יקרנו לא רו צו  ב
ת ו מי צ ע ט רב ה ע מ  בלתי מהן אחת כל כי .וכו׳ ו

 מדרגות מדרגות כי ,במקרים כן שאין מה ,מתחלקת
בבגד יש לובן מדרגות שתי אמור כאמרך , להם יש

ר צ ד או מ ח נ
סטעע עיין .טכ״צ וי ץ :שם טוב נשם ז א ת ו  הוא .הדילי

ת :ערבי בל׳ שן1 ר כ ל מן נ ק ד ם ה רי ק מ  במקרים ר״ל .ב
 ,כ״כ מסוק בלחי וזה מחוק זה ,קצר וזה ארון זה <לבד

מה כדו ל : המקרים מן לזה ז ב ת א רו צו  משסע מיוחדוח .ב
מו :הרוחני ת ש א ת ז ל ו ם ז צ ת ע א רמה ?לבדה הצורה . ז  ג
 מהמינים מזולחו נסרד מין כל וכן לגמרי, אחר מין זה שיהיה
ך : בלבד בצורה פרד אי ם י מקרי ת ב לי ת ד לי ד כו׳ מ  .ו

 הצורה כי מקריי רק צורי הבדל אין עצמו י המין באוחו זרק
 רוחני, מנין שהצורה ״■ומפני אוחו ומיחד ההוא המין כל כוללת

 הרוחני בענין אין כי ,הצורה מצד אינו המקריי הבדל הנה
ט״ דר ע מ ת : מקרה שום ולא ולבן״ שחור ו א ר וז ת  יו

קר, אין :לדקל או לדלית ראוי שהיה ממה הרבה .סתו  ו
ת רו צו ת ב ו מי צ ע  על שיהיה• העצם מקיימות שהם הלורוח .ה

ט רב :המין מן שהוא זמה ע מ  כל כי המקרים״ שאר וה״ה .ו
 ״ מלקים יותר קבוץ הרב שענין ״ ומעט רב כמו ״ מתחלק מקרה

ק  דעת לסי והוא מלקי.המתיקות״ יותר בו יקובן המתיקות ז
 ולהאחרונים ״ מתיקות גורמים ואשייס אוירייס חלקים הראשונים

הם, הרבה רחוק במקרים אמר דרך  ענין שיהיה ואיך מדרכי
 ולא ומעט רב יקבל לא הראשונים שהניחו מה לסי הצורה

ן כי :מקרה שום ס אי ת םו חו ת פ סיו כו׳ סו  אין כי .ו
 כי : הסוסים מין לשאר שיש בעצמיות פחות אחד שוס

רי ת בד םיו סו ם :הסוסים כל הכולל העצמיות . ה שנ ה י שו  ב
ל ב ם. ל ה שי  (כל ההוא ממין סרטי איש בכל הם שוים אי
ס :העברה) דרך על איש נקרא המין פרט פי סו לו פי ה דו ו  הו
ם ־על  בהכרח ״ הרוחניות תכסיס׳ בצורה שראו מאחר .כרח

 :בשר לכל רוח הנותן מהאל ילכו קדוש שממקום
fT ר מ רי א כוז ת ה א א ז ^ הדין בצור־ות הנה .חי ״ ע

ה,והכרח ה, בטיר מדרגוח ושלש הז  מדרגוש וארבע הז
ה. שלג5 ר, מן לבן יותר השלג יאמר וכעת הז ד, מן לבן יותר והנייר הטי  .הדרך זה על בשאר והקש הבג

ס אין כי באמרו הוא משלים שממשל וכמו , העצמיות הטרות כן לא  פחוס אחד סוס שאין ר״ל וט),, סו
רי כי :מאחר אנושיות בעל יותר אנוש ולא ,אסר מסוס סוסיות נעל ד  על שהוא הסוסיות גדר ט וכו׳. ג

 ,ומגרעת תוספת בלי אחד אופן על יאוח מהם אחד ולכל ,הסוס מין סרטי לכל בשוה מגיע מצהיל חי הדמיון
ם :בשווי מינו פרסי לכל מגיע ה.־א מדבר חי שהוא האמשיות גדר וכן פי סו לו הפי nו i h .סינא ן' היינו וכו׳ 

 נזכיר אלהיט ה׳ בשם אנחנו אולם שזכרט, כמו במקרה טוענים וסיעתו אפיקורוס היות עם כאמור, וסיעתו
: למעלה כמוזכר ,הזאת הגדולה כל בו לתלות

א זאת ה ה הי נ מו א כו׳. ה  האמונה לברר בזה החבר שהביא השכליות בראיות רוח קורת הכוזרי מצא ו
ט׳ האמונה היא זאת וז״א .המאמר בראשית נפשו את אליו שנשא מה והוא ,המחקר עס ,ו

 שכתב מה ע״ד .בה להודות השכלי המחקר הכרה קיומה על יכריחנו כאשר נאמנת אמונה יקרא לזאת כלומר
 ,בשכל שיצוייר מה כפי לשכל חוץ שהוא שיצוייר במה ההאמנה היא האמונה כי בחמרו ,נ׳ פ׳ בראשון המורה

 ההיא' לאמונה דחיה. מקום בשכל ימצא ולא פנים בשום האמונה זאת חלוף שא״א האמונה זאת עם יהיה זאס
 המדרגה חסרתי נבר א׳ סי׳ אמרו לעמח מתנשא זה והנה .ע״כ אמהיח, תהיה חלופה״ אפשרות לשער ולא

. מסקר מבלי האמונה מבירור העליונה ט׳ ה, ׳ואמר ו ז כ ה. ולא ב לפר ישרה דרך היא זו כי להורות בז
איש
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 זזז שם אשר כי נאמר לא ולמה ,במקרה לומר הצריכנו) ומי (כ״א הוצרכו ״ומה
 אשר הוא ,חלקיה) (לא "הפרדתה אנחנו נשיג לא אשר בחכמה אנוש וזה סוס
 מקרבת במקרה לא־ יתברך, אותה ראה אשר לחכמה ארץ, והארץ אש האש שם

ורחקו): (לא ממרחקו "או הגלגל
להם הופך אשר ישראל בני ומופתה ,התוריה הטענה היא וזאת החבר אמר

מן
ו

יהודה סול
 הכרח להביא כזה בדבר במחקר אמונתו לברר איש
 בנדון כי אפש .עניינו כשישופק דבר של קיומו על

ה  היסודות בחדוש המקרה מסברת עליו שאנחנו עצמו הז
 שוס בו רואה היה לא ,למעלה המוזכר הדרך על

 שמעתא רווחא ממילא הנזכרות, לסענותיו צורך
ה וז״א .ראיה צריך אין ולמפורסמות מ כו ו ר צ  הו

מי (נ״א ) ו ו נ כ רי צ ר ה מ ה לו ר ק מ  והכונה ,וכו׳ ב
 לנו די הנזכרות הראיות בזולת כי לומר ,היא אחת

 ,סשוגייהס דין עצמו הוא המורכבים דין כי שנאמר
ם נודעה בחכמה התיים ויתר האדם את שיצר וכמו  ע
 ,כלל למקרה מקום שם ואין פרמיה נדע שלא היות

 : להם אחד ומשפמ אחת חקה ביסודות הענין קי
ה ת ד ר פ  מצאתי וכן ,ופרמיה חלקיה אמר כאילו .ה

: בנסחא
א וזאת ן ה הי נ ע ט ה ה רי תו . ה כו׳  הכונה ו

 מגומגם גלחי המורכבים ענין שאין לומר
 וערבך ,הפשומים על ראיה מהם שחוקח עד אצלם

ל/ המחקר בדרך צריך ערבא כ ש  סענתך אמנם ה
 על עניינה נתאמת שכבר ,אמתית תוריה מענה היא
 אשר ישראל, בני עליהם שהמופת הנפלאות ידי

ך בעבורם פ  כהפוך ,העצמים מעיני שהופך מה מ
ס ,לנחש המסה שנזכרו המכות ויתר ,לדם והמי

בראשון

נחמד אוצר
מי :בו להאמין הביאו השכל והכרח כנו ו רי צ ר ה מ  לו

ה ר ק מ  נזירז למה מהאל שהצורות הודו שע'כ מאחר .ב
ה ; מקריים ענינים להם לבדות אחור מ ל ר ו מ א נ א. י ל  נ
שר ה שם א ס ז . סו ׳ ו כ  מרמש השפלים בענינים אם ו

ר, זה ליחד ההשגחההאלהית סשנוה האדמה שו ה' ז סו  וכן סו
ה :בזה כיוצא מ כ ח שר ב ו א חנ א אנ ג ל שי ה נ ת ד ר פ  .ה

 ענין נבין ולא ופרמיה הזאת החכמה חלקי נשיג לא אנחנו ר׳ל
א :המופתיי הכרח מצד רק הצורה שר הו ש שם א א ש ה  א

כו׳  עצמם ביסודות במקרה להאמין הכריחם מי כן אס .ו
ר, כל ענין.המקרה להם ומנין שבהם, הצורה מצד ולא ק  עי

 הקרוב שהחלק הקדמונים שאמרו ההנחה שזאת שבאמת וכמו
 כי ,גדול טעות הוא מחמת■התנועה, החמימות מקבל לגלגל

 מהכון וההבערה ההמום גורמת שהתנועה רואים שאנו זה
ה, על זה קשים דברים שני  שהחכוך מפני רק זה אין ז

 האש בחלקי גדולה ותנועה רעדה גורמת הזאת והתנועה
 מתקבצים תנועתם וע״י. ,המתלהב הגשם גוף בתוך הנומונים
ס אליהם ומושכים חלקיהם  מן, באויר השקועים החלהים ג

 האש יתהוה לא ולפיכך ,האש להול:-! הסבה היא וזאת ,האש
 .בחלקיהם רעדה להוליד מסוגלים שאינם רכים דברים מחכוך

 תוסיף ומה תתן מה בעצמו נברא האש היה לא אמנם ואם
 .להתקבץ אש חלקי לאויר או לגלגל מאין באויר, הגלגל תנועת

 טבעי מידיעת הסרים הקדמונים היו כמה ג״כ נראה ומזה
 זאה ידיעתם על המפונה שכן וכל ,השפל בעולם המציאות

:העליון בעולם
ר אמר 1 ב ח ת ה א א וז ה הי ענ ט ה ה רי תו כו׳. ה לבאר כדי ו

ה ענין כי דע זה  השילוסופיים שהגיחו המקרה ז
 משרשי מר פורה ברש הוא ,וארן ומים אויר ביסוד וכן ,לגלגל קירובו מפני אש העליון חלק היה שלכך באמרס
ב, הבורא מאצל היה המציאות ושכל העולם בקדמות שסובר שר״י אריסטו חיו  טבעו על דבר כל התמדת מזה ויתחייב ב

עו, דבר ■פנים בשום ישונה ולא ב ט  והנה .ההוא הפילוסוף במענה הספר זה בתחלת הרשעה הדעת' זאת נזכרה וכבר מ
ב, בפי״ט הדעת זאת נגד טען המורה ח״  משתנים דברים בין משותף שהוא חומר שכל והיא אחת הקדמה שהקדים אחר מ
איזה  אשר היא הסבה וזאת ,המשותף ההוא למומר מחוץ אחרת סבה מבלתי בהכרח אפשר אי ,השנוי מאופני שנוי ג
ר, בתואר וקצתו הזה בתואר קצתו עצמו החומר זה שיהיה חייבה ח  הקדמות שיאמין מי עליה הסכימו ההקדמה וזאת א

מי  הוא הירח גלגל שהחת הנמצאות כל שמומר מופת עשית שאתה מאחר אריכטו ששאל אמר ואח״ז .ההדוש שיאמין ו
 מפני הגיעו שהחלופים השיב והוא .האלו הרבים החלופים יהיו ממנה אשר הסבה היא מה ,לכל משותף אחד הומר

 הם זה (ר״ל איכיות שתי מאנה נמשכו צורה וכל המפורסמים) יסודות ארבעה (ר׳׳ל צורות ארבע קבל ההוא שהחומר
 ההתחלפות ויתחדש היסודות אלו מתערבים הגלגל שמתנועות ומאחר ויבש) קר וזה ,ולח קר וזה ,ולח חם וזה ,ויבש

 לקבל מתחלפות הכנות נולדו והמזגים המורכבים שינוי ומפני ,האיכות מן לו וכדומה והלה המם מן המורכבים בשיעור
 שזמנה הסיבה היא מה לכולם אחד שהומר מאחר עצמן היסודות על אותו שאלו שעדיין אמר זה אחר .שונות צורות
ס וזה אויר וזה אש ממט החלק זה שיהיה  ,החלק מזה האש צורת לקבל ראוי יותר החלק זה היה ובמה ,ארן וזה מי
 מאחר שהוא אריסטו השיב זה ועל .חכמתו גזרת לפי הכל ותקן ההל מבורא הפן כאן יש ע׳׳כ ,שוה שהחומר מאחר

 המרכז אל קרוב יותר והאחר הגלגל אל קרוב יותר ממנו אחד חלק ויהיה במקום שיהיה צריך היה ע״כ הזה שהחומר
 המים צורת רחוק והיותר האש צורת לקבל הכנה יותר בו יהיה לתנועה הקרוב החלק שיהא בדין כן על ,ביניהם והאחר
. ׳ ו כ  בחלוף שם במורה זה נזכר וכבר וחפצו, יתברך הבורא בכוונת לא במקרה, ההבדל לתלות אוהו למצה הסבה וזאת ו

 מודים שהם מאחר האלו למקרייס להם מה טען הכוזרי שהנה ,החבר ותשובת הכוזרי דברי מובנים ומעתה .קצת לשון
 נשמע ומזה ,ישראל בני ומופתי התורה טענת מצד אמרת יפה באמת זה על השיב והחבר .כן בחפצו יחדם שהאל נאמר בצורה
ר • שזכרתי כננורה כנזכר מופת ושום בטבע שנוי שום יצוייר לא הקדמות לדעת כי ,גמור ברצון העולם סדוש ש ך א פ ם הו ה ל

TO
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p המופת יסתלק וכאשר ההויות, מן להם שנברא ומה ,שהופך מה העצמים עיני 

 כי הדמיון, דרך על ערבי) בלשון גפן (פי׳ ״בדלית עליך הטוען עמך ישתוה הזה
 במה היתד. הזרע וצורת הענבים, זרע ההוא במקום שיפול שקרה במד. צמחד.

 מת ממנו בא מזג היסודות בו נמזגו ,הערכים מן ערך הגלגל מסבוב שנרךה
:רואה שאתה -

 ההיח ,שיגלנלהו הוא מה עצמו העליון הגלנל על עמו אדבר ואני הכוזרי אמר ן
הנלגליים ההם בערכים עמו אדבר כן ואחר ,לא אם במקרה ההוא הדבר

והם
יהודה קול

ג: סי׳ כלאשח  מהוסס ר״ל העצמים, ועיני ס״
 פעינו הדבר לחמר בלשון המורגל כפי ועצמיוחם,

 ברביעי שביארנו וכמו .בעצמו הדבר אמרנו במקום
 ומת :וכו' בעיניהם דברים רואה אמרו 3ע נ׳ סי'

 כמו ,וזולתם והמן כלוחות .וכו׳ להם שנברא
 ספק בלי ידחו ואלה .וצ״א פ״מ סי׳ שם שהוזכר

 זה אין אבל .בענינם שיאמין מי אצל המקרה סענת
 מראשית עניינו דורש דרוש אשר שכלי מופת דרך
ק וכאשר : דבר ל ת כ  עיניך תסב כאשר ר״ל .ופו׳ י

 המעידים ישראל בני מקבלת הלקוח הזה המופת מנגד
. עמך ישתוה :כאמור העצמים הפוך אמתת על ט' ו

 בפומאתו מחזיק עודנו ככוענחך חזקה טענתו שתהיה
 אותו להפיל לו תוכל ולא ,המקרה בדעת להתעקש

ה ע״י לפניך חלל  להכריח הוצרכתי כן ועל ,כזו טענ
 המתעקש רוח על העולה והנה .שזכרתי בטענות הענין

 כאשר המה גם במקרה נפלו המורכבים כי תהיה היה
מן, ד  מתחדשים יהוא שם הזרע שיפול מקום אל הז
 מסבוב במקרה שהזדמן מה וכפי ,שונים ענינים
:א' סי' בראשון ביאורו שהקדמנו כמו ,וכו' הגלגל

א ו ב נ מ  היא בדברים תחול אשר הצורה כי .וכו' מ
 דלית ומלת .היסודות נמזגו שבו המזג התחלפות כפי

 למטן אלה בכל החבר וכונת .ד' סי׳ עניינה ביארנו
 ולאין ,בה התחיל שכבר הטענה השלמת אל המלך הביא
:הנמשכת בתשובתו שיעשה כמו ,ירבה עצמה אונים

ר ואני ז ב ד מו א  במקרה אם ,בזה הכונה .וכו׳ ע
 כפי המה כאשר המתהוים הענינים נפלו

 נא ישפוט ,המוען כדבר הגלגליים הערכים חילוף
ם למקרה זה ייוחס האס ,עצמו הגלגל תנועה על  ע

 מטעם ג' סי׳ זה בטול קדם וכבר .סדורו עוצם
 היחוד בשער כוננו הלבבות חובה בעל ידי אשר המשל

.זו לכונה מאד מתייחס ההוא הפרק כל כי ,פ״ו
 בתנועותיהם הגלגלים סבוב זכרון הבאים בתוך שם ובא

 משוערת הנהגה על במשמרותיהם והכוכבים המתחלפות
ר :וכו' ישתנה ולא יזח לא ,מכוון ומשקל ח א  כן ו
ר ב ד ו א מ  על ועומד מונח זו ראיה תוקף וכו'. ע

 הגלגליים והערכים במספר, תכלית בעלות הצורות היות
 ואיך ,א׳ סי' בראשון שזכרנו כמו ,תכלית בעלי בלתי
 התחדשם על שנגזור הצורות ענין להם ייוחס א״כ

,הערכים מן ערך הגלגל מפבוב שנקרה מה כפי במקרה
ההנחה ע״פ ההכרח מן היה והלא ,בקודמת כמוזכר

נחמד אוצר
י מן נ י ם ע מי צ ע  לנחש המטה כהשוך ,העצמים מהוה ר״ל .ה

ה :ישראל בני במופתי שהגיעו שנויים ושאר ך מ פ הו  .ש
ה :כאלו מוסתים רבו כמו רבו כלומר ט א ו ר ב ם שנ ה  מן ל

ה ו י הו  האלו הדברים ועם ,וזולתם והמן הלומות כמו .ה
 בבריאות המקרה בכנף להחזיק סה פוצה ואין מוכרח החדוש

ת ח סו  ,אלהי ובחסן נפלאה בהשגחה הכל אבל ,והמינים הי
 המופתים בכל הכופר עם רק ברית בן עם דברינו אין אן

ר :הקדמות שמאמין מאחר ש א כ ק ו תל ס ת י פ מו  על .ה
ה :אלהי ורצון עולם וזדוש תו ש ך י מ ען ע טו ך ה לי ת ע לי ד  ב
כו׳  אצלו שוה הנה החיוב מצד שהכל טוען שהוא שמאחר .ו
 אומר והוא ,אויר וזה אש זה היה למה ,היסודות צורת מנין
 הגפן שזה אומר שהוא כמו ,הגלגל תנועת מקרה חייבה שכן

 נפילתו מקרה מצד הוא אחר במקום ולא הזה במקום עלה אשר
 לו הגיע הגפן על הגרגר בזה הכנה שהיתה ומאחר ,סה שנפל
 צורת על שיתמזג עד היסודות שנמזגו הגלגל תנועת מקרה מצל

. , ן פ  סיבת לתת לו נקל כן הזה המקרה בעיניו שנקל וכמו ג
 לכל כאשר הכל המציאות טבע וכלל ,מקרה היסודות צורת
 ,בחיוב ,האל ר״ל ,הראשונה הסבה מן שנמשך אומר הוא
 שנוי שום שיהיה יתכן שלא כמו ,שנוי שום בהם יצוייר ולא

 הוא אותו מנגד הכללי הטבע שאין דבר וכל ,ראשונה נסבה
 דבר כל ומיחד משגיח כאן ואין ,הגמור המקרה תחת נתון

 האמת דת נעדרי טסשות הגיע כאן עד .וברצונו בחפצו ודבר
 :התורה אור להם נוגה ואין חשכים הלכו אשר

t ר מ רי א כוז אני ה ר ו מו אדב ל ע ל ע ג ל ן הג ו לי ע . ה מו צ ע
 כונת מצד לא היסודות צורות חלוף תלה הוא הנה

ן מי  גלגל אל מקרבתם היסודות חומר הכנת מצד p אך ̂ מ
 עצמו, העליון הגלגל על אותו אשאל אני ,התחתון שהוא הירח
 הגלגלים כל אשר היומיות תנועות כל וממנו הטמי הגלגל והוא
 שעות כ״ד בתוך למערב ממזרח בתנועתו הולכים תחתיו אשר

ה : pהא שביב א מ הו הו ל לג ג  שיחדה הסבה היא מה .שי
ה :יותר ולא פחות לא ההיא המהירה בתנועה׳ אותו הי  ה

ר ב ד ה ה ה הז ר ק מ א אם ב  זה על גם להשיב יוכל אם .ל
 דוקא התנועה זאת צורת לקבל הכנתו מצד לו חויב שכך הגלגל

 הצורה זאת לו שהגיעה אש ביסוד שאמר כמו גבו, שעל מה מצד
 אחד כולם הגלגלים שחומר ומאחר .גבו שעל הירח גלגל מצד

 האחרים הגלגלים בזולת וצורה תנועה הזה לגלגל יחד מי
 למעלה אין הלא ,מיוחדת תנועה מהם אחד שלכל ,שתחתיו

ב כלל: וגויה גוף שום יממנו ח״ א מו אדבר ו ם ע רכי  בע
ם ה ם ה לי לג  אשר הענינים כל שחלוף משיב שהוא מה .הג
 מצד המגיע המורכבות מזג מצד חלופם הירח גלגל שחת

 והערוב הגלגלים תנועות מצד אשר ,יסודות ארבעת ערבוב
 אשר עד ,והקור מחום ובמעט ברב בשעורו מתחלף ההוא

שלפני בשימן וכנזכר ,מתחלפות צורות לקבל מוכנים החמרים
זה

ש והפל שוא וזה ,מספר אין עד אחרוה צורוח והטחינה הכליה לאין עצמיוה צורוה שהתהדשנה הזאת יכחישהו: מחו
היא
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 ,תכלית להם יש והחיים הצמחים צורות רואים ואנחנו ,מרוב תכלית אין עד והם
הערכים הדוש עם שתתחדשנה ראוי והיה ̂ לנרוע אין ומהם להוסיף אין עליהם

: האחרות ותמחינה צורות
 החכמה) מה (נ״א ״מהחכמה השגתנו עם שכן כל ,הטענה היא החבר אמר ח

 החיים מיני תועלת בספר התבאר כאשר ,אליהם הצורך ומה מהם, בהרבה
 t החכמה מפלאי וזולתם ,לגאלינום) האברים תועלת ובספר (נ״א ״ולגאלינוס לאריסטו

 צורך בעבור שהם ,והחמורים והסוסים והבקר כצאן ,הישוב בבהמות יתבאר וכן
 .אדם בני לתועלת בישוב אבל מדבריות שיהיו בהם התקנה אין כי ,אליהם האדם

טענת לדחות וכלו) (ג״א ה/ מעשיך רבו מה באמרו ע״ה דוד לו שרמז מה וכל
אפיפורוס

יהודה קול
 יכול וגס נכחל אלהים נכהולי .הטענה היא ה

 המענה מכץ ממוז אל להניחו דנריו נגלגול
 היה כי !המקרה כמענה המהעקש נגד הישרה ,

 כפסקא מאד השגיא ואהריהה ̂ ה׳ סי׳ מצער ראשיהה
 נאמרו, אליו שסמך מה עצמו משל והוסיף ,הקודמה

 כעל כעניינו והאריך ,וכו׳ השגתנו עם שכן כל
 כחכמה שהח פיהו אשר הכחינה כשער הלככוה הוכח

 ̂ ההכיק היא הכחינה מהות .לאמר הראשון כפדקו
 כס כפי כנפש ושערם ככרואיס הכורא סכמת כסימני
 נחלקים סימניה ואס. הסכמה כי ,המנסין הכרח

 .אשר כשמש , אחה ועיקרה כיסודה היא ,ככרואיס
 ניצוציה מראות ומתחלקות וכעצמה כעיקרה אחת היא

 מהם שמשקין וכמים הזכוכית, מן הנעשות כשמשות
 נראים שהם כמראה מזה זה שונים שפרחיו הפרדס,

הס. עליהם אי  הנורא ככריאוה התכונן כן על כמר
ם, ממך כנעלם והתיישכ גדולם ועד מקמנס ה  מ
ן לך ספרחי כאשר תמצאם עויי .יי כו׳  כמלוא שמה ו

 קצתה אפם כי ,וכו' מהחכמה ואמר .לשונו רוח•:
ס , נראה לא וכלה כקצתס נראה  .נכלם הקצה לא ג
 :כקודמת הנזכרים ולחיים לצמחים מוסכ מהם וכנוי
 העירו אחרי .וכו' הישוב בבהמות יתבאר וכן
 הנראה הסדר משלימות המתכארת האלהיה החכמה על

ת א רי  סדור מצד ג"כ עליה העיר ,כעצמם החיים גנ
 כאורך נכלל והכל .האדם כני הועלת לחכלגת קצהס
ה נשער חינ  בהם התקנה אין כי :זכרנו אשר הנ
. כו'  ותועלתו העולם הקנה היהה שלא הכונה ו

ת שוכנים אלה להיות  וכל :וכו' כישוכ אכל נמדנרו
 שהורה מה כל כי אומר גזר .וכו׳ לו שרמז מה
אפיקורוס מענת לדחות כדי היה ההם כדכרים דוד

היוני
 שגמצא ראוי היה שא״כ והוא הכוזרי', טענת טליהם שקשה גלבד לא והנה ,למיניהם הנכראים ויוצאים היסודות שמהמזגים

ת בספר :האדם כני לתקנת רק הנכראים צאו שלא רואים שאנו ממה קשה יותר שטוד אלא ,תכלית אין טד הנכראים על׳  תו
י נ ם מי חיי טו ה ס רי א ת ובספר :האדם כני לתוטלת הם שהיזיים הודה טצמו והוא .ל ל ע ם תו ם האברי נו לי א  גאלינוס .לג

 שכל שיאמר משכיל שום לכ היטמוד ,נפלאה חכמה כהדר הם איך כט״ח וכבאר שכאדם ואכר אכר כל תוטלת כספרו כיאר הרופא
ם :חכמתו גזירת לפי ודכר דכר כל מיחד כורא ככונת לא כמקרה זה ר שה בו ע ם צורך. ב אד  שלא ודאי הישוב צכהמת ר׳׳ל .ה

ן כי :כלל למיניהם טמידה היה לא האדם ואלולא בלבד, האדם לצורך רק נבראו שלא שיאמר אדם שום •הטקש ה אי קנ ת הם ה  ב
היו ת שי ריו ב  במדברות מזונות מציאות הטדר מפני הא׳ .פנים משני ,האדם בזולת במדבריות שיתקיימו א״א הבהמות אלו .מד
הכ׳ ,החורף כימות  האד־ להס היה לא אילו לבטלה בריאותם היה וכמטט ,הטורפות להחיות טרף מהיות להמלע יוכלו פלא ו

תי ולמכהור למחשה רו ;כצורך נעת טרפם מו מ א ה ב ך רבו מ שי ע ת :ק״ד) (ההלים טשית בחכמה כולם ה׳ מ הו ד rzm ל
קורום אפי

נחמד אוצר
ם : זה יתכן ואיך ,זה ה ד ו ת אין ע לי כ ב ת  הלא .לרו

ם, תכלית אין כמטט הגלגלים תנוטות טרכי' חלוף ה  ואין ל
 שני נמצאו לא הטולם שנברא ומיום ,שאחריו לרגט שוה רגט

 ,לזה זה שויס וטרכם הגלגלים מצב שיהיה ר׳׳ל ,שוים רגטים
ה ס״ס ד׳ במאמר וכמבואר  שאין טד וכו׳ בחיה שלש באמרו כ׳

 ההווים צורות בחפצו מיחד בורא ואלולא ,לדבר יכול הפה
 חיים והבטלי הצמחים מספר ייחד מי השפל, בטולם והנפסדים

 החמריס מוכניה הגלגלים המשך טנין לפי הלא שבטולסהשפל,
'מאד מאד רבים חלופיס טל להתחלף  וחלוף חלוף שכל ובדין ,

 באמרו ,אריהטו שהניח החיוב כפי הפוטל מהשכל צורה יקבל
 צורה לו נותן הפוטל השכל ,צורה לקבל החומר הוכן שכאשר

ב, מצד חיו הן טד רבים המינים א״כ יהיו ה ד. א מ  בצמחים ל
ו : חיים בבטלי והן חנ אנ ם ו אי ת ת רו ם צו חי מ צ ם. ה  והחיי

 כן שנה אלפים• קודם כמספרם ,למספרם תכלית . וכו׳
ם :דגר מהם נפסד ולא דבר נתחדש לא ,טתה מספרם ה לי  ע

ף אין סי הו כו׳ ל  חדש מנין או מין שום שיחוסף א״א .ו
 דבריו לפי ראוי והיה ,דבר מהם יגרט לא וכן בנבראים

 לפי הגלגלים מצב טרכי בהתחדש אחרות צורוח שתתחדשנה
ה :תנוטחם נ חי מ ת  בתהו ילכו הקודמות הצורות .הארורות ו
ר וזה .מהגלגלים התנוטה טרכי שנשתנו מאחר ,ויאבדו  דג

;מפורסם שקר
ר אמר ח ב ה א ה ה הי ענ ט  וזאם ,טטנת ויפה דברת כן .ה

:קדקדו טם הזה הפילוסוף זרוט הטורפת היא הקושיא
ם שכן כל ו ע תנ ג ש ה ה מ כ ח  משיגים שאנו מה כ״ש .ב

 להבין שכלנו הגיט אשר מהם בהרבה בברואים החכמה בסימני
 בכונת מסודרת נפלאה חכמה בהם■ מתבוננים ואנו ,מהם

 בבינה לתוטלתו מכונו טל דבר דגר לתקן מהשגת מלאכת
 ■כל ומהדר מבין חכם בורא טל ויגידון יטידון וכולם ,והשכל

 בשטר הלגבוה חובת בטל החסיד גזה האריך וכבר .אלה
ה ;פ״א הבחינה מ רך ו ם הצו ה לי  חיים בטלי מיני אל .א
 שגטולם הנבראים כל ה׳ פטל שלמטנו האדם בני לתוטלה

 כל סבת בתתם הפילוסופים נואלו כמה תבין ומזה .השפל
אומרים התנוטה טרך וט״פ , ותנוטתו הגלגל הנבראים
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במקרה: היה העולם רואה.כי היה אשר היוני, אפיקורוס

 מנת לי באר ,מעט מעניננו שנצא) (ג״א ״שיצא פי על אף הכוזרי אמד ט
. :הזה המזמור

 ,כשלמה אור עוטה התחיל .בראשית מעשה דרך על הולך הוא החבר אמר י
רקיע. יהי אל רומז ,כיריעה שמים נוטה אור. יהי מאמרו אל רומז

 מהעננים באויר שיקרה מה כן ואחר .לרקיע מעל אשר המים אל רומז ,במים המקרה
ידין בם כי שאמר כמו ברשיון, כלם ושהם והזועות, והברקים והאשים והרוחות

עמים
נחמד אוצר

ס ו ד ו ק י ^ נ ו כו׳ הי ם הנראימ סחכמה שימני מן .ו אי דו  גג
ר במפן נגראו כולם כי עדוה סהמה מו  ,לממנו ה׳ פעל וגל ,ג

ח אריסטו כדעת מ״ו כמקרה <א ר כ  גאמרו זה, שקודם כסימן מז
 ר״ל השפלים והכרואיס ,הכורא מן כחיוג נמשך העולם «מלל

 איש דעה כי אף שלגלגלים, התנועה מקרה מצד השפל, גמולם
י אפיקורוס ששמו אמד  שאינו מח״כ כשפי״ג המורה שזכרו שי׳

א כמציאות #אמין ר  :כמקרה נפל כולו שהעולם והניס כלל הנו

ת מ ר כוונ מו ה הגזז ז  ששם ,ה' אס נפשי כרכי מזמור .ה
גו׳ מעשיך רגו מה פסוק נזכר :ו

ך. הוא י לי  מדוש ענין לכאר התמיל ע״ה המלך דוד ה
ר כפי האל כרצון וכריאתו העולם כ  כמעשה כתורה מז

עי׳ הראנ״ע וכ״כ ,כראשית מז :ק״י) ( ת אלי רו מי ר ה ש  א
ע מעל  לרקיע מעל אשר המים ענין המכר כאר ככר .לרקי

 פרשנוהו. ושם הפילוסופים הקשת השיגתם כ״סשלא סי׳ כרכיעי
 הגעת תכלית ומקום הקרס כדור שהוא אפשר עוד , שם ואמר

 ,הראנ״ע נמשך זה ולדעת ,כדכרינו מכואר זה וגם .המכים
ק גפ״ש סו פ ל' הי ע ע, י קי  כתג המזמור כפירוש וכתפלים ר
ל הזה הרקיע מנין שזכר אמר ס כמו המקרה ,ז׳ ) (נסמי  ג
. המה ו ס ו תיו, ^י ם, עליו י כ ט ה ס ר, ככדור והס ה רי סג  ה

.> ה ששם הקר• הכדור ר״ל «כ״ ם, העני רי סג  עולים לא נ
כן .למטר מתהפכים אך ,שהם כמוה יורדים ולא יומר  ו

י ר׳ל , 'כ״ז) (משלי סגריר כיוס מורד דלף סייוש נ  אדם מ
א וכמ״ש ,בכיסם ממנו נרגרים  :הראשון כפירוש שם ז״ל הו
ב ח״ א ה ו ה מ ר ק ר שי ד א  אשר ה מפעלוס זכר אמ״כ .ב

ר: על השפל כעולם שם אוי ה די ם י ני ענ ה ת מ חו רו ה  שהם .ו
ם, כני ליסר ה׳ שלוחי ד א  פתאום הנשפכים העננים כמו ה
ה, אדם לפעמים השוטפים וואלקענכרוך) (כל״א מ ה נ  וכן ו

ם :המגדלים ומפיל הריס pמפ סערס יולז שי א ה  הם .ו
טם אש נמזילות  שמנים קיטורים והם ,לפעמים באויר המח^ז

ם פעולים גסרימייס  כאויר ונדלקים הארן מן האדים ע
ם, מ צ ע ת p והן מ ס, פינ קי ר ס אך הנ  כחלק הס הנרקי
 הס והאשים ,העננים ממוך יוצאים וסם שוכנים שהעננים

ח גאויר נ ה ואולם .לארן קרונים ויוסר עגן כלי ל  ההדלקה סנ
קו סן כאשים סן מעצמה ואס ל מ *נ ם, ^י כ ה ב ם כ עיי  הטנ

א שבכולס והמובחר ,סרכה  שכהאהרוגוש, האחרונה סדעס הי
א שההנערה והיא ץ הי  עלעקטריציטעש כלשונם הנקרא הענין מע
מננו, קרוג נתפרסה אשר ץ והוא לז ך נפלא ענ ארו אורו  וכי
א וזאת .מקומו כאן ואין ס וסכרקיס האשים סכס הי כ ס טגי  ו

ס עו ע! :כל״א) (ערדציטערנים מו שו a ו b ; ון' שי ר פ ב ע'  א
ר, שיקרה מה שאמר י או  הס אכל מקרה שהוא ר״ל אינו נ
ו :לכדו האל כרצון מ ר כ מ א י ש ם כ דין ב ם י מי פסוק .ע

הוא

ל ה קו ד הו י
 בא וככר .בשולו על שאנהט המקרה בענק היוני
ג, ע' סוף ב' הלק במורה ועניינו אפיקורוס זפרון ״  י

 משב אבל ,יח' ה' מציאות ידע לא שהוא באמרו
 כאי ובההפרד בההקכז ונפסדים הווים שהדברים

 .ע״כ ,מציאות סדר ולא מנהיג שם ושאין ,המקרה
 ,קירוס קדם מן אומר הארץ כל אדון מלפני והמתרגם

 כלומר ,קירוס אפיק המלה שתפמר אפשר זה ולפי
 בסבה מאמין היותו בלי על ,אדנות עול מעליו מוציא

 לכלול הזאת המלה מקרה ויקר פועלת. .ראשונה
 העקידה בעל של מליצתו והיא ,הפקר לשון בענינה

 קצת יד קצרה כאשר כי לאמר, ל״ז שער שכתב
 בנמצאות ראיה או סבה מופת לדעת הקדמונים
 אלו כי והמשונש הגס בדעתם גזרו הנכבדות,

כו', כלל אלהות למעלת הגיעו לא הנמצאות  אדרבה ו
 להתייחס ראוי ובלתי בעצמו תלוש מציאותם היה שכבר

ה אל  או ,וההזדמן הקרי אל אם כי ,מהכוונות מנ
 המפקירים הדברים באלו וכיוצא ,עצמם מפאת כן שהיו

 .ונפשוחם בגופם הפקר אותם לעשות האנשים אח
 הזכיר וכבר אמריו, והנמשכים אפיקורוס והוא'דעת
ט' השמע מספר בשני סכלותם גנות אריססו ;ו

ק״ד: מזמור הוא הזה. המזמור כונת ט
ך הוא י ל ל הו ך ע ר ה ד ש ע ת מ שי א ר כו'. ב ו

.בראשית בתמלה הראב״ע דברי הן הן
 והחל בראשית, מעשה על בתהלה דוד דבר ח״ל,

 והוא שמים טסה ואח״כ ,אור עוסה ואמר מהאור
 כי ואמר .והרות והשלג והאש עליו והמים ,הרקיע

ק ,שישלתט מקנם אל ללכה ה' סל ש^מו הרות  ו
 וזאת מכוניה, על ארן יסד ואמר האש•ממשרתיו.

 האלה כדברים עצמו המזמור ועל .ע״כ ,היבשה היא
 ,לדוד המזמור זה גס הסברא בדרך .בראשיתו דבר

ה וסופו תחלתו כי  יספר הזה ובמזמור .כראשון מ
א כי מהאור והתל ,בראפיס מעשה ה מ מ  ,בסמלה ה
, והמאורות והדשאים השמים ואח״כ ' ס כ. ו  ע״

ג, ב^זון קצר הזה הביאור ובהמשך מזו  ולפעמים ה
ו שעגן לריך  הנשמט המצק על להורות וגומר, נ
מז :ממנו ל רו ם א מי ר ה ש ל א ע ע. מ קי ר  ל
וז״ל, כ״ה סי׳ ברביעי אודותם על דברו קדם כבר. ■T ־

המלאכים נבראים ממנה הקדש לוח הוא אלהים רוח
הפילוסופים הקשת. השיגתם לא ,לרקיע מעל אשר המיס ואחריו ,המושג האויך ואחריה ,וכו׳ הרוחניים

ם, הודו ולא ה הגפם חכליזז ומקום זמהרי״ר, בערבי שקורין ההרה כדור שהוא אומר ט שיאמר ואפשר נ
העבים
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 מלאכיו עושה רוח, כנפי על המהלך רכובו, עבים השם ,כלם בעדם והליץ .עמים
 ואחר .ברקיע תלוי זה וכל ,שירצה ובמה שירצה מקום אל ששולחם ר״ל ,רוחות

 ושהמים ,מכוניה על ארץ יסד כאמרו ,היבשה ותראה המים יקוו אל הועתק כן
כמו ,והרים עמרךם כלבוש כלה ויכסוה הארץ) (נ״א לארץ ״ממעל מקיפים בטבעם

שאמר
יהודה קול

 אוחו שקורין המכעי האש מקום ואחריו ,המביס
 ביאורנו קדס וכבר .ע״כ ,אלאתו״ר ערבי בלשון
 הראב״ע דעת כי שס ונתבאר במקומו, שם עליו

 משורש שכתוב ,■כמו הקרה כדור שהוא האוסר כדעת
 ,כתב המזמור בפירוש גם .רקיע יהי על בביאורו
 הם עליותיו ,קרוהו המה ג) כמו(נחמיה המקרה
כ. הסגריר, בכדור והס העבים  אצלי וקרוב ע״
 הקרה כדור והוא סגריר, במקום זמהרי״ר לתקן שראוי

 שיאמר לחכי ינעם לא כי ,כאמור בערבי כך שנקרא
 כמבואר ,סגריר הנקרא המער בכדור הם העבים כי

 האויר חלק הוא הקרה וכדור כ״ז. במשלי אצלו
 חלקיו שני אל בערך באיכותו קר שהוא ממנו האמצעי

ם :וכיוצא ומער שלג אוצר ושם ,הנוחרים ה ש ם ו  כל
שיון ר  בהם לעשות ית׳ וחפצו ברשותו ר״ל .וכו׳ ב

ץ : כתוב כמשפם ותוכחות נקמה הלי ם ו ד ע ם ב  כל
 השם באמרו ,אלה כל על בהלצחו שדבר ר״ל .וכו'

ם, על רכובו עבים  וגו' רוח כנפי על המהלך הענני
 והראב״ע והזועות. והכיקים והאשים הרוחות על

שלוהע, משרתיו כתב ת, שריחה השורפת האבן א  ממי
ל :ע״כ והברקים, מהשמים היורד והאש ם ר״ ח ל שו  ש
כו׳. ג' ברביעי נתבאר כבר כי ו :  ה׳ שמלאכות סי'
כל : לשליחות כמי ה ו ע תלוי ז קי ר  אם הן .ב

 אמד על העליונים השמים היותו הרקיע בענין דעתו
 במקומו כ״ה סי' ברביעי עליו שזכרנו הדרכים מן

 המתחדש כל כי בדברו, יצדק למפלה, הנרשם
 רצה ואם .ותולדתו מוצאו השמיצז מקצה בתחתונים,

 הקרה כדור שם אשר המרוקע האויר כן גם בו
 האותות כן.עיקר כי ,בשפמו יזכה ,הראב״ע וכדעה

ה כנודע: יתהוו שם העליונות סו כ ה וי ל ש כ בו ל  כ
 הזה כלבוש והריס עמקים כלה ויכסוה שיעורו ,וכו׳

כמו ממבעס ראוי שהיה מה כפי וזה .הנלבש שמכסה
שיתבאר

נחמד אוצר
/ השגחהו ופליאות המנזר טנין על בדגרו ,ל׳ו באיוב הוא ה  י

גו׳ שגיא אל הן באמרו ם געפי יגרע כי ו  ,לאדו מער יזוקו מי
 מפרשי יכין אם אף ,רב עלד.אדם ירעפו שחקים יזלו אשר

 כי ,כסה הים שרשי אורו עליו פרש הן ,הכתו תשואות עב
ר, אוכל יחן עמים ידין בם  ויצו אור ככה כפים על למכבי

 החבר שוכר העניניס על הפסוקים לפרש ויתכן .במפגיע עליו
 ,לאדו מער יזוקו מים נטפי יגרע אמר בתחלה הנה .כאן
 מער יזוקו שאמר וזה ,עפות עפות הנגרים ברכה גשמי הם

 ואח״ו .האר! מן העולה האד מן יזוקק שהמער שר׳׳ל ,לאדו
 ,רב אדם על וירעפו שחקים שיזלו פורעניות ענין על אמר
 עוד .אדם בני ושועפים בזעם פתאום הנשפכים העננים והם
 מפרישם ית׳ שהאל העננים הפרש ,עב מפרשי יבין אס אמר

 המימן ר״ל ,סוכתו תשואות והם ,לרעה עתים לעובה עתים
ץ בם כי אמר וע״ז .הרלב״ג) (וכ״פ הרעם והוא העננים ד  י

 כשה כפיס על אלזר עוד . לעם,רב למכביר אוכל ימן או עמים
 ,במפגיע עליו וינו ,הברקים אור כסה העבים על ר״ל ,אור

ס וממיתו במשושו באדם ופוגע מתלהב הברק לומר י רוצה  (וכ׳
 באויר ההוים מפליאות מדבר סופה עד הפרשה וכל .הרלב״ג)
ץ :בפסוקים שם למעיין • במבואר ,והעננים מהאדים לי ה  ו

ם עד ם. ב ל ו  הענינים כל על מליצתו נשא המע״ה דוד כ
ם :הנזכרים ש ם ה בי ו ע ב ו כ  ושמי שהשמים 'היות עם .י
ה הנה ,יכלכלוהו לא השמים  רכובו העבים ,שהשים שאמר ז

ה שהרוכב כמו ,חפצו בפי אותם הנהגתו להמליץ רק אינו ט  מ
ך :יחפוץ אשר אל ורסן במתג עליו' שרוכב הסוס ל ה מ ל ה  ע
סי ח בנ ע הרוחות התפשטות על שמשגיח ר״ל .רו מני  אותס ו
ה ;גזירתו כפי קצהו ועד העולם מקצה מ ב ה ו צ ר  באיזה .שי
ל :שירצה גזירה ב ה ו לוי ז ע ת  כל שהזכיר כלומר . ברקי

 ברקיע מדבר עוד בהיותו והמטר מהעננים ההוים הענינים
 העולה האד מן ההוה שהמטר בשגם ,לרקיע מעל אשר ובמים

ס עיקרו הארץ מן  עולים הם הקיטורים וכן ,התחתונים המי
ס מן זכר לא ועדיין הארץ, מן ם, והארץ התחתונים המי  כלו

 ג״כ נקרא והוא ,הקר בכדור נגמר המטר שהוית מאחר עכ״ז,
 אל עניינם צירף ,בראשית ׳בסדר הראב״ע וכמ׳ש ,רקיע

קוו אל :הזה הרקיע ם י מי  ותראה המים יקוו מאמר אל .ה
רו :היבשה מ א סד כ ץ י ר ל א ה ע י נ כו עולם תמוט בל מ

ם, במרכז תלוי והוא שלם, אמד כדור ביחד עושים המים יסוד עם העפר יסוד שלהיות בזה הרצון .עד1  מפני והוא הגלגלי
 ,המרכז כלפי בשוה צד מכל והכובד שלם כדור והמיס שהארץ ומפני ,הארץ מרכז כלפי ר״ל ,הארץ כלפי יורד כובד שכל
 הארץ שעל והגבעות ההרים הנה שגם האחרונים לטבעיים נתבאר וכבר .צד לשום נוטה אינה ועומדת תלויה היא הנה

ם  מלא ומקרא .המרכז מסביב שוה כובד רק הארץ מצדדי מה בצד קלות או כבדות יהיה שלא באופן ,ובמשקל במדה מיוסדי
ה, מסייע ם, וגבעות הרים בפלס ושקל אומרו והוא לז אזני ה, בכובד אינה העפר עצם מצד הארץ כי במ  ממנה חלק ויש שו

ת׳ חכמתו וגזרה ,כבד יותר  שוה ממש באמצעיתה שלה הכובד מרכז שיהא בכדי ,במקום שעלו וגבעות בהרים זה להשלים י
ם :צד מכל אחד מרחק כדרותה מגבנונית מי ה ש ם ו ע ב ט ם ב פי קי ץ מ ר א ס יקוו מאמר בטרם כלומר .ה  ה' ברוא ביום המי

 יסוד כי ,זה את זה מקיפים והיו , יסודות ארבע והם ,צורות ארבע קבל השפל שבעולם ההיולי המומר הנה ,•ושמים ארץ
ר ייסוד ,האויר יסוד מקיף אש ד מקיף האוי סו ם י ה וכן ,המי ן הי די ־ יקיפו המים שיסוד ג סו ן על וחופפים הארץ י אי  ה

ד, מכל ק צורת קבל אשר מהיולי התחתון חלק כי מכרעת הדעת כי צ א ה ה  הארן שתהיה סבה שום ואין ,צד מכל שוה הי
 נותן שהדין ובודאי ,ועומק עקוב שום בלי חלק כדור הארץ שהיתה עד ,האחר בחלק וגבוהה ממנה אחד בחלק נמוכה
ס שהמים  צריך והיה הארץ על החי וכל האדם לברוא ה׳ שחפץ מאמר ובכן .ידם על מעכב מי כי ,מסביב אותה מכסי
 הגדולה המפירה ואל העמקים אל המו'רד אל נגרים המים היו ואז עמקים ותשדד הרים שתעלה הארץ על גזר ,היבשה &תגלה

ם קו מ ם מ ם שאר ואל האוקיינוס י ם ,הימי הטבע שכפי ומפני .היבשה נראית ואז הארץ לכסות המים המעכבים הרים עלו וג
הים
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ם. יעמדו הרים על כפיתו כלבוש תהום שאמר  הוציאה והחנמ!׳ היכולת אבל מי
 שיהיה עד ,הימים מקוה) (כ״א "מקום העמק־ים אל והכניסם ההוא מהטבע אותם
 כנוי ,ינוסון מגערתך ואמר .החכמה והראות החיים גדול מקום בכאן) (כ״א "ישם

 הוא כי ,המים על הארץ לרוקע באמרו רמז ולזה .הארץ ותחת הימים אל הכנסם
 כפי ההוא והמאמר .המים טבע כפי וזה ;כפיתו כלבוש תהום אמרו כנגד בנראה

̂ החיים לתועלת מכוון זה וכל .יעבורון בל שמת גבול שאמר וכמו ,והחכמה היכולת
כאשר

נחמד אוצר
 וכמו ,העשר יסוד מן הכמות הרבה יותר מים יסוד היה

 וא״כ ,משרה אל אמד בערך זה אל זה היסודות שכמות שאמח
ם יסוד כל לקבל והעמקים בחשירות די היה לא  לא אס ,המי

ת' חכמתו עוד שגזרה  מערות בתוכה ויתהוו הארץ שתתסשנן י
 מתחת הימים מן לשם המים שיכנסו מאד גדולות ומחילות

רן. א מר שבבטן הטבעיים אמרו וכבר ל כלו ארן,־  בעומק ה
 על ׳לקועה שהארן לומר שיתכן עד מאד רבים מים ,הארן
מו : המים על הארן לרוקע הכתוב וכמ״ש ,המים ר כ מ א  ש

ם הו ש ת בו ל חו כ סי ל כ ם ע דו הרי מ ע ם י  תהום וענין .מי
 כמו הארן כל מכסה הבריאה בתחלת היה המים יסוד הוא

ס היו שבתחלה החבר שאמר מה ואמנם . לבוש  מכסים המי
ם, עמקים רי ה ק, אינו לכאורה ו קד  הבריאה שבתחלת מדו

 יקוו מאמר אמר רק נבראו לא הרי ,מנין ועמקים הריס
ם  אותם מכסים היו שהמים שר״ל לפרש יתכן ואולם .המי

 עכשיו שהם המקומות אותם כמו הריס עכשיו שהם המקומות
 יעמדו הרים על הכסוק כוונת וכן .בשוה הכל כלומר ,עמקים
ם, מי ס רק הרים היו לא אז הרים שעכשיו במקום ר״ל •  מי

ע :הארן מקומות גכל ב ט ה א מ הו  מקיך יסוד כל שיהיה .ה
סוד אח ד :צד מכל שתחתיו י ה ע הי אן ש כ  במקום ר״ל . ב

ל :אדם בני ישוב דו ם גי חיי ת ת או ר ה ה ו מ כ ה  ההגדלות .ה
 הצמחים מן ה׳ מעשי וכל באסם נשמה אשר חיים בעלי

ר :קניינו הארן ומלא עשה בחכמה כולם אשר והמחצבים מ א  ו
ך ת ר ע סון מג ם כבוי ינו ס כנ ל ה ם א מי ת הי ח ת ץ ו ר א  הוא .ה
 ועם . זה לפני שזכרתי וכמו ,האדמה ונקיקי הארן כמחילוא

 הארן מן קלים שהם המים שיהיו הטבע נגד זה שלכאורה היות
מי הם סבתם אך ,הארן מתחת  כשהם והנהרות הימים מי
ס דוחקים המים כובד הנה רב בשפע  להתפשט שתחתיהם המי

 נראה הדבר וזה . האדמה ובסעיפי ובמחילות הארן בעומק
 המתמצים והם חיים מים שמוציאים הבארות בחפירות תמיד
 הסמוכים הנהרות מן וסעיפים הארץ נקבי דרך הארן החת
 הבארות מי גם מתמעטים כשהנהרות זה על והמופת . להם

 ,אדם בני להמון מורגש אינו הדבר שזה ומפני .מתמעטים
כ ע האל לגערת זה שכנה החבר אמר ע' ב ת  המים שנכנסו י

ה :הארן ותחת הימים שבמקום לחפירות לז מז ו  למה .ר
ה: ובמחילות צורים במערות האדמה בתוך שהמים מ ד  א

רו מ א קע כ ץ לרו ר א ל ה ם ע מי  שמחסדי .חסדו לעולם כי ה
 תחת והכניסו הארן מעל התהום פנה ברואיו על והשגחתו האל

א כי הארץ: ה. הו א ר נ  ורק שאמר החלוק נבין לא אם ב
 את זה סותרים שהפסוקים חושבים היינו ,הכתוב פשט כסי
w , שהתהום אמר וכאן לאין מתחה הם שהמים אמר שם כי 

ה ;כלכוש הארן את מכסה ז סי ו ע כ ב ם ט מי  כפי כלומר .ה
 אז והיו המים יקוו מאמר שיצא טרם הבריאה בתחנת שהיו

ר :מסביב הארן מכסים מ א מ ה א ו הו גו׳ הארן לרוקע .ה  :ו
פי ת כ ל כו ה הי מ כ ח ה .הטבע כח לשנות האל יכולת כפי .ו

יהודה קול
מו : שיחגאר ר כ מ א ם ש הו ש ת בו ל תו כ  .כםי.

פ המקום הוא חהוס כי הראב״ע ביאר כבר  העמו
 .נריכ ̂ המיס מקוי היו היבשה בהראוח כי ,ביס

 כלבוש וטעס כך אחר באמרו ביאור עוד והוסיף
 מכוסה והוא הארן עומק הוא החהוס כי ,כסיחו
 לא■ אך .ע״כ ,מגולה היא הארץ חצי כי ,במיס

ה, הכחוב בביאור החבר מחשבוח מחשבותיו  כי הז
 הראות אחרי המיושב המציאות על ביארו הראב״ע

 כאשר כסיחו כלבוש חהוס פירש כן ועל ,היבשה
ס יעמדו הריס ועל ,הראיתיך  זה כי אצלו פורש מי

 הרים עג הים מימי יש כי בלב, ונראה ידוע הדבר
 שיפרש מי וגנה .בנויים רהיו חומות על גס ,גבוהים
 חיים אלהיס דברי וההופך באמרו ,הפוך כמו הכהוב

ס על  וביאר .בלבו חהפוכוה ,הרים יעמדו מי
 רוח עליהם בבוא הים גלי על ,וגו' ינוסון מגערתך

 והחנר .כיס גדול מעשה העושה הרעש ועל ,סערה
 רוח כי ,בא לא ההוא ההפוך ועד יצא ביאורו ארלל

תו, היהה נכונה אוורה  כסיחו כלבוש תהום בבארו א
ם, יעמדו הרים על  על להקיף המים שבע כפי מי

 מקום אל מפניו לנוס יח׳ מגערתו יתמהו בשרם החלן
ם, אחד קי מ ע  ינוסון מגערתך באמרו כוון שלזה ב
 הנראה המיושב הזה המציאות ויחעודד קם ואז ,וגו׳
ל וז״א .מתכונתו על ב ת א ל כו  ביאור שהוא ,וכו׳ הי

 שיהיה עד :והולך שמבאר כמו ,וגו׳ ינוסון למגערחך
ם ש ) (נ״א ל אן כ כו׳. ב  היבשה מקום על והכונה ו
 השלמים חיים הבעלי גידול שם יהיה למעו ,הנזכר

ה, והראות מ כ ח  רוב אין במים ־אשר החיים כי ה
ם, עניניהם עי דו  לגו נגלית איננה בהם ,והחכמה י

י :שיבא וכמו ,באלו כהגלוהה ו נ ם כ פ נ כ ל ה  א
ם מי ת הי ח ת ץ ו ר א  מגערתך באמרו הכהוב כי .ה

 ובואם הימים בעמקי הכנסס ענין תאר ,וגו' ינוסון
 ומהדר ה' פחד מפני עפר ובמחלוה צורים במערות

ה :הארץ לגלות בקומו גאונו לז ז ו מ ו ר ר פ א  ב
ע ק רו  בגזירת המיושב הזה המציאות שאל ר״ל .וכו' ל
, לרוקע באמרו רמז עליון, ו' ג  לכאורה כנראה כי ו

. כסיחו כלבוש תהום אמרו כנגד הוא ממנו גו'  ר״ל ו
 ,זה את זה וסותרים כמנגדיס נראים מאמרים שהם

 ,נגלית ופעמים נכסיח פעמים הזאת הארץ כאילו
תהום אמרו ר״ל זה כי ,כצל סחירה כאן אין אמנם

כלבוש
ס להכניס ויהי אמר והוא ל :ארץ ויושבי חבל שוכני כל לקיים יחברך חכמסו שגזרה וכסי ,הארץ ושחת בימים המי בו  ג

ת מ ל :הארן לכסוש ישובון בל יעברון בל ש כ ה ו ן ז ו כו ת מ ל ע תו ם ל חיי שאף ,במים דבורא שהטביע מה ר״ל .ה
גשחלש ,
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 ̂ וזולתם בסכרים הנהרות מימי הם ,ומלאכותיו בתחבולותיו האדם ידחה כאשר
 באמרו הגה רמז כן .זה וזולת לתעלה או הריחים לבית צרכו כפי המים מן לקחת

 ויהיה החיה, תברא כאשר שדי, חיתו כל כדי.שישקו בנחלים, מעינים המשלח
 באמרו הארץ, תדשא אל נעתק ואחר .העוף יברא כאשר ישכון, השמים עוף עליהם
 שאמר כמו ,וזרעו אדם לתועלות הארץ, מן יעלה לואד כנוי ,מעליותיו הרים משקה
בקר ,הישוב בהמות מתועלות הוא כי ,החציר יבזו שלא ,לבהמה חציר מצמיח

וצאן
יהודה קול

ס סבע כפי הוא ,׳וגו' כסיחו כלכוש  מחסלת המי
תן, ריי ם, על הארץ לרוקע־ ר״ל ההוא והמאמר נ מי  ה

, והסכמה היכלת כפי הוא ו' כ  : שכיארנו וכמו ו
 המשלס אמרו ענין דמה ,וכו׳ האדם ידחה כאשר
 מרוצח להשיב נהרות סוכר למלאכת וגו׳ ^מעיניס

ס פלגי ת, דרך אל מי ר ח  יספון אשר כל אל כי א
ם .יביס רי כ ס  פ' כלים במשנת אמרם מלשון הוא ,ו
 הנהר שסוכריס הערוך הו ופירוש ,סכרים מצודות כ״ג

 .נפש אגמי שכר עושי כל כדכתיב ,דגים בו וצדין
 מתמלא לאמה הקרוב בור משנת על הניזקין בפ'1

 :לאשקויי במיסכר פליגי כי בגמרא אמרו ,ראשון
כלשון ,שבשדהו המים אמת למלאות .לתעלה או

■אל

נחמד אוצר
ב הארן מכסים היו בריאתם בהחלת סני  והאש האויר כמו מ

 אצל קיים מונס היה וכבר .שלם כדור הארן סכיב העושים
 מתון בהכרח נכבש כשהוא מהיסודות אחד שכל הקדמונים

 המורה וכמ׳ש ,למקומו חוזר ממנו המכריח כשיסור למקומו,
ב פ׳  מטבור מהלכם והאש האויר שאמרו וכמו ,מח״א ע׳

 שמאחר בדין היה א״כ שם, בהמורה וכנזכר ולמעלה, הארן
 שיהיו להמים להם מה אוקיינוס בים כנוס הוא המים שיסוד
 מקום אל ידבקו ולא הארן מרכז אל תמיד ויורדים נגרים
 עד למעלה מעצמם עולים המים שיהיו ראוי ■ והיה ,יסודם

ם, מקום אל פונים ויהיו הים מי גובה כדי ד סו  ואנחנו י
 שזאת אמר לזה .הארן מרכז כלפי תמיד נגרים המים רואים
 שיוכלו בכדי ,אדם בני לתועלת והשגחתו האל מחמלת היתה

ם. יחפון אשר אל נפשם אות בכל בהם להשתמש ט  וזה י
,יהלכון הרים בין בנמלים מעינים המשלח אח״ז הכתוב שאמר

 בין המורד אל תמיד נגרים שיהיו המים בטבע ששם ר״ל
ר :יהלכון הרים בין והיינו ,הארץ שוטפים יהיו שלא אותם המעכבים גבוציר ש א ה כ ח ד ש י ו האד תי לו בו ח ת  כאשר .ב
ם, לסבב לו מועיל המהירות שמן הזה שהכח עד שפל,• למקום ממקום במהירות שיהיו-נופלים המים דוחה האד& חיי ר ה תן.  או
 מתנועע האחד אם• ,ובמשקלם בכמותם שוים גופים שני ד׳׳מ ,הכובד כערך המהירות שערך בטבעיות של׳ובאר וכמו

 אחת אמה ברגע מתנועע שהאחד שתאמר כמו ,פעמים שתי ד״מ ,שבו המהירות ערך לפי גדול יותר כחו יותר במהירות
ם :הראשון מן כפל תנועתו עם לדהות השני כח והיה , אמות שתי אחת ברגע והשני י ה מ ת מי רו ה ם נ  ר׳׳ל' .בסכרי

מי כשסוכרים  בצינור משם יורידם וכאשר ,יותר הארן מעל ונגבהים שם מתכנסים המים שיהיו עד אחד בצד הנהר מי
 מן נפילתו זמן מרובע בערך שהמהירות בטבעיות ג״כ וכמבואר ,בכח יורדים הנפילה גובה מחמת אז הרחים אופן על

 ארבע יפול השני ברגע , ד"מ אחת אמה הראשון כרגע יפול אם הנה גבוה ממקום כובד איזה יפול שאם וזה .הגובה
 ,כנזכר המהירות כערך הנפילה כח שערך ומאחר ,לעולם הערך זה על וכן ,עשרה שש וברביעי ,תשע ובשלישי ,אמות

ה ם ירידת « ה או ;הרחיים להניע ירבו ועוז עצמה השפל למקום גבוה ממקום המי ל ע ת ת ל מ א ם ל מי  להשקות . ה
מז כן :ל״א) (יחזקאל שלחה תעלותיה את וכמו , השדות ה ר נ  ושהכל בראשית מעשה סדר רמז הזה שבמזמור כלומר .ה

גו׳ המשלח שאמר ואע״פ .בלבד האדם לצורך נברא  מסדר אבל ,כן נבראו זה שבעבור הכונה אין' ,שדי חיתו כל ישקו ו
ם, והחיות העופות לתועלת האדם שנברא קודם בתחלה היו שכך בראשית מעשה מניני ם ישרצו מאמר .כנגד והוא לבד  המי
גו׳  ,המים ענין והשלמת המאמרות כל עניני שהזכיר אחר והנה .חיה נפש הארן תוציא וכנגד ,הארן על יעופף ועוף ו
 מאמר הזכיר ואח״כ .שלפניו המאמר שהוא העופות הזכיר ואח״כ .החיות לתועלת המים שהיו ואמר אחורנית מזר

כו׳ תדשא אל נעתק ואחר שאמר וזה . פניו שלפני הארץ הדשא ר ;ו ח א ק ו ת ע א אל נ ש ד ץ ת ר א רו ה מ א ת ב ק ש  מ
ם רו :בעולם יתברך השגחתו הזכיר ר״ל .<כו׳ הרי מ א ה ב ק ש ם מ ו הרי תי ליו ע  יתברך השגחתו מפלאי שזאת ר״ל .מ
מי ,הענן עלית גובה בכדי עד ומדה בשעור הרים בפלס שתכן א  מצמיח עכ״ז ,הרים שתעלה הארן על שגזר שאע׳פ ו

ב, מציר כל עליהם ש ע ם, מן העולה הענן ע׳׳י המטר אותם שמשקה באופן הם כי ו רי ה  שעור הענן לעליית שיש ומפני ה
 הנסיון שהורה מה לפי אך הגשם׳. מי לקבל שיוכלו בשעוי גבוהים ההרים רוב היו כן כמו ,לטבעיים וכנודע מוגבל

הם, והגשם הענן רואים הגשם בעת שם שהעולים עד ,מהענן למעלה נגבהים הגבוהים שההרים לאחרונים תי  לפרש נראה תח
 עם נדחפים והם עליהם הלילה קור כשיגע תמיד הארץ מן העולים שהאדים בחקירה שנתבאר מה על הכתוב שכוונת יותר

ם, מים מהם שיתהוה עד זא׳׳ז המים חלקי ומתקרבים ההרים אל זה בי ם, מן היוצאים המעיינות ומהם ר רי ה  ירדו ויתרם ה
ב. בשפע הנהרות אל גו׳ הרים משקה החבר שאמר וזה ר רן: מן יעלה לואד כנוי‘וזה ו א י ה ו נ ר כ א ה לו ל ע י ץ מן ' ר א  ה

ת ל ע תו ם ל אד  טרם השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה שיח וכל שנאמר וכמו ,האדם לצורך רק היה לא הכל ר״ל .וז
סעל ה׳ המטיר לא כי יצמח ת :האדמה פני כל את והשקה הארץ מן יעלה ואד האדמה את לעבוד אין ואדם הארץ אלהי ל ע תו  ל
עו :הראשון אדם .אדם ר מו :כולו האדם מין .וז ב ר ו מ א ח ש מי צ ר מ ה חצי מ ה ב  ראיה זה וגם ר״ל .החציר יבוזו שלא .ל

ם, לתועלת היו שבמאמרות הבריאה שעיקר ד א ם, לבני צורך אין שבדשא יחשבו פן החציר יבוזו שלא ה ד  שלישי מאמר והרי א
א כי : נעשה האדם לתועלת שהכל נאמר ואיך ,דשא הארץ תדשא אלהים ויאמר היה ת הו ל ע תו ת מ מו ה ב ב שו  הנה .וכו׳ הי
 בו אשר עשב שהוא למאכל שצרכו מה הוא בראשית במעשה שנזכר ההוא הדשא ,לבהמה חציר מצמיח באומר ופירשו דוד בא

כחה הארץ לתת אדמתו לו לשדד איננה והבהמה יזרע אין כי ,הלחם נעדר האדם היה הבהמה לולא כי ,האדם עבודת יתוקן
1ל
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 עבודת לומר רוצה ,האדם בעבודת בעדם כנה ,וזולתם וחמורים וסוסים וצאן

 הארץ, מן לחם להוציא אמר כאשר לעצמו, הצמח לב ויוציא בהם. לעבוד האדמה
 והקליפות לאדם שהלב ר״ל זרע, זורע עשב כל את לכם נתתי הנה לאמרו דומה

 (נ״א ״המזונים וזכרו .השמים עוף ולכל הארץ חית ולכל שאמר כמו ,החיים לשאר
 .לחם וכלם ,ויצהר תירוש דגן והם ,האדמה בעבודת יוצאו אשר השלשה המינים)

 ,משק פנים להצהיל שמן ואה״כ ,אנוש לבב ישמח ויין ואמר ,תועלותם זכר ואח״כ
חזר ואחר,כן יסעד. אנוש ללבב) (נ״ח "לבב מיוחד הידוע הלחם הוא אשר והלחם

L יהודה קול נחמד אוצר
סו: לו ע רי ה גז ג ם ב ד ע ה ב ד בו ע ם. ב ד א מד ה ח קצה אל הבהמה ג ל פ : ה ה כ רי ב בעבודת בעדם כנה ה

ם ד א  אמרו לבאר ראיה מה חאמר שמא .וכו' ה
^ לך ומה ,הישוב בהמוח על לבהמה מציר מצמיח
 הורה כן על .המדבריוח על גס אוהו מלבאר חכוס

 הליז ר״ל ,בעדם כנה שהכחוב לאמר ביאורו משאש
 לעבודת שאמר במה ,בלבל עליהס היה שהרמז וגלה

 יעבד אשר הנזכרח הבהמה אל מוסב הוא כי האדם,
והולך. שמבאר כמו הארץ, מן לחס להוציא בה

 מצמיח אומר כאילו ,למעלה מוסב ועשב אמרו ויהיה
 עצמם והבהמות הישוב, בהמות לצורך ועשב מציר

א כאמור: ותועלתו האדם עבודת לצורך הם צי  ויו
 ההיא העבודה שע״י ר״ל וכו׳. לעצמו הצמח לב

,בקרבו המשומר ופריו הצמה לב לעצמו האדם יוציא
 ולעוף הארן לחית יזרוק והקליפות ההוכות ילקע

 הצמח מבמר הצמח לב נאמרו שרצה או .השמים
 וירצם ,נכבד צמח בשם הראב״ע שקראו וכמו ועיקרו,

 נכון יהיה ובכן .בערכו הגרועים הצמחים ,בקליפות
וגו', עשב כל את לכס רהתי הנה אמרו לדמיון מוצאו
 מה עם מכוון ביאורו ויעלה וגו׳. הארץ חית ולכל

לכס, נתתי הנה אלהים ויאמר ,וז״ל הראב״ע שכתב
 לאכול מיה נפש בו שיש מי ולכל אדם לבני התיר

'לאדם מותר p פרי וכל ,עשב כל  הירק והעשב ,
 הנה יאמרהכתוב, ולדעתו .ע״כ. ולכלחמש, לחיות
 כל את ,החיים וכל ובהמה אדם לכלכס לכם נחתי
 כל את אך ,הארן כל פני על אשר זרע זהיע עשב
 יהיה לבדכם לכס זרע זורע עץ פרי בו ס^ר העץ

 אמנם כי בו. מלק שום החיים לשאר אין לאכלה,
 ירק כל את וגו' השמים עוף ולכל הארץ חית לכל•
^זי בלבד עשב  באמת הראב״ע כוון ולזה .לאכלה נ
 זולתי היתרו שאין ר״ל לאדם, מוהר עץ פרי וכל

הבהמה, מן האדם מותר שהוא בו כוון ושמא .לאדם
כר :מאכלו נעניני עליה בו יתר הוא כי ם וז םזוני  ה

ם) ונ״א ני מי ה ה ש ל ש השרשיס בעל כתב כבר וכו׳. ה

ה ה מ ד מה ר״ל ,האדם ענו ה א הנ  ,האדם ■עמדס נשם קי
ל פ כ ש ל ר י׳  הוא והעשנ המליצות, כמשסע שונות גמלות הדנו

ת ד ו ענ ז ר, צי ח מה היא האדם ה ה א :הנ צי יו ב ו ח ל מ צ  ה
מו צ ע חר כלומר .ל א , הצמח מונ מ  ; האדם למאכל הראני ו
ר ש א ד ב מ א א צי הו ם ל ח ץ מן ל ר א  המאמר מלשון ר״ל .ה

ה אי ה מאכל שהזכיר שמה י מ ה ע שממנו משוס היינו הנ  מגי
ר היה שאילו ,האדם סקון מה תקון על מדנ ה  לומר לו היה הנ

 נריאת על שנה שהוא נמשמע והיה ,הארן מן לחם מוציא
סנ שהוא משמע להוציא. נאמרו אך ,האדם מאכל  על מו

ח, מי  פרעה ואמר כמו כשביל, למ״ד הוא להוציא והלמ״ד מצ
 נשכיל כאן ואף ישראלי, נני נשכיל שפירושו ,ישראל לכני

ה :לנהמה מציר היה הארן מן הלחם הוצאת מ רו דו מ א  ל
ה נ י ה ת ח . נ ם כ  מעשה סדר על הולך שהיה מאחר כלומר ל

מן, כראשי כאמרו בראשית גו׳ מציר מצמיח שאמר זה הנה הסי  ו
 נתתי הנה כראשית כמעשה הנאמר כדמיון הוא ,למס להוציא

א המוכתר העשכ ר״ל ,זרע מזריע עשכ כל  לצורך הו
דו, האדם כ ל ם. לבעלי הוא הגרוע שהוא סשדה וירק ב י  חי

ם כאן זכר !לפיכך  שלא ,שמן יין לחם שהם המובחרים המיני
 שכל נאמר התורה שלפי אע״ס והנה .האדם לצורך רק נבראו
 ואיך ,לכל כאשר הכל האדם לצורך נבראו הם חיים בעלי
ת, שרק אמר , התשובה .נבראו,לצרכו הישוב נהמו ה ז  שעם ג
ת אך ,ממנו נסתרים לתועליות נכראו לצרכו שכולם היות המו  נ

 :המפורסם לזהור הכתובים ודרך מפורסם תועלתם הישוב
בד ם !ז גי מי ה ה ש ל ש . ה ׳ ו כ  לחם שלהוציא מאחר ר״ל ו
סב ת, שמן תועלת על מו מו ה  תועלת בלבד לדגן לא הנה הנ

ת המו ס אך ,הנ  לחרוש אליהם הרנה האדם שצוע ושמן ליין ג
 הוא קודם הנזכר שהלחם אמר לזה .והאילנות הגפנים בין
 , לחם שם על נקראת שהסעודה שאמרו וכמו ,ושמן ליין גלל

ד מלכא נלשאצר כמ״ש ) (דניאל רב לסם מנ  שאמר וזה ,ה׳
ם ל ב ם ו ח  :מאכל לכל כלל לחם ששם השרשים בעל וכ״כ ,ל

ר !אדז״ב כ ם ז ת ל ע כו׳ תו  כולל שלחם מאחר תאמר ושמא .ו
ל  שכעבור אמר לזה השלשה, אלו רק פרע לא למה מאכל ג
ם :המאכלים שאר מכל תועלה יומר בהם8 ח ל ע ה דו  .הי

ה שעליו ו וסועד האדס יחי ס : הפת והוא ,לכו נ ח״ א ר ו חז
ל ע

ל עניינו לחם כל כי אחר מאכל: לכל ^ טן כן ו ל ש הי צ ה  כביאור כונסו את דבריו האירו לא וגו׳. ל
 הגרסא פלפי אלא .הראב״ע מדברי שיראה וכמו ,פניו עבר ׳אל להאיר הנר בו לתקן יבאר ושמא .הכתוב

 להצהיל סגולתו היא זאת ושמא .המזון בענין השמן תועלת לבאר ראוי היה ,השלשה המזוניס באמרו הנזכרת
 לאדם מועילה היא שכ״כ הקדמונים אצל הנהוגה בשמן הסיכה אל כוון ואולי .ידעתי לא ואנכי ,אוכליו פני

 זקנותי. בעת לי עמדו הם בילדותי אמי שסכחני ושמן חמין דחולין) בעצמו(פ״ק חניגא ר׳ שהעיד כמו ,מזון כעין
 שנה שבעים של תלמוד משכחת שהזית כשם משוח) כהן פ׳ (הוריות יוחנן ר' כמאמר ,מפחת השמן שלהיות או
ם :פניו* תאיר אדם חכמת דרך על ,פנים בהצהלת ענינו כנה .שנה שבעים של תלמוד מחזיר זיר. שמן כך ח ל ה  ו

שר א א אי בראשון המורה שכתב מה וכדרך .ובסרט בכלל בשמוה להשתמש הלשון רגילות ידעת כבר וכו׳. הו
מ״ו

י החני נדזי׳ א'מ צגיח!?; יא'צ ,ח«אה1 ,ונפר הוהוה נפופ! מששמשים שאנחנו ננט ,מאנל שדד מל ייס השמן ישפמשו המורח גארצוס •)
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 אשר לבנון ארזי ה׳ עצי ישבעו שאמר כמו) (נ״א ,לאילנים המטר ירודת תועלת על

 יקננו, צפרים שם אשר שאמר כמו ,החיים מן למין הגבוהים האילנים ותועלת .נטע
 הגבוהים הרים שאמר כמו ,החיים מן אחד למין תועלת הגבוהים ההרים באשר

 מחסה סלעים שאמר כמו ,החיים מן אחר) ״אחד(לא למין תועלת והסלעים ;ליעלים
 עשה באמרו מאורות, יהי אל כן'נעתק ואחר היבשה. בזכר נכלל והכל לשפנים,

 תהו ולא ,במקרה לא מאצלו בבונה ושהיה ,הלילה תועלת וזכר .למועדים ירח
אבל השמש העדר זמן הוא הלילה כי ,במעשהו התלויים במקרים ולא ,במעשהו

הוא
יהודה קול

 אכר כל ושם בפרס הדקים שם הוא מעי כי מ״ו^
 ,בכלל נאמר למעלה הנזכר הלחם כן .בכלל פנימי
 מחמשת ומיוחד הידוע הלחם על בפרס נאמר זה זלחס

ם. מיני  ללבב מיוחד הוא כי יאמר י הפני הנסח ולפי ה
 היות עם ,אדם של מחייתו עקר להיותו יסעד, אנוש
 בעל וכמאמר .האדם יחיה לבדו הזה הלחם על שלא

מן הוא שהלחם ,לבכם וסעדו על וירא פ׳ העקידה
ם  מן התורה מן ז״ל חכמינו וכמ״ש ,הלביים המסעדי

 והוא דלבא, סעדתא פתא הכתובים ומן הנביאים
 שהוא שכיון ,כלן הרוחניות הכחות לחזק מועיל מזון

ם, תוצאות ממנו הלב את מחזיק ל ע"כ: חיי כ ה  ו
ל ל כ  המוזכרים אלה שכל ר״ל .היבשה בזכר נ

א היבשה: ותראה הכתוב במאמר נכללו הנה עד ל  ו
כו׳. במעשהו תהו  מעשה בעצם תהו שאין הכונה ו

ך, הבורא ר ב ת  מכוון. לתכלית פעלו תמים כי.הצור י
ם תהו אין וגם רי ק מ ם ב י ו ל ת ו ה ה ש ע מ מו ב  כ

ה ל לי  .יבול לא ועלהו בעתו יתן פריו כי .וכו׳ ה
 ,וגו׳ לילה ויהי משך השת שאמר במה אצלו רמוז וזה
ם , חשך שימת הוא זה כי  בו שאין העדר היותו ע

 .ממנו המכוון התועלת עניינו רק ,הפועל יד תפיסת
 ביאור צורך מידי אותנו המוציא נפלא פירוש והוא

 אתה ,י׳ פ' בשלישי באמרו בו כיוצא על המורה
ד, בצד המניע הוא המונע שמסיר ־יודע ח  כמו א

ה שתחת עמוד שהסיר ר ^  ,הסבעי בכבדותה ונפלה ה
 הקורה הניע הוא העמוד מסיר כי נאמר שאנחנו

 אחד קנין שהסיר למי ג״כ יאמר הצד ובזה ,זכו׳
 דבר אינו שההעדר ואע״פ ,ההעדר עשה שהוא
 שהוא בלילה נר שכבה במי שנאמר כמו כי ,נמצא
 שעשה הראות שהפסיד במי נאמר כך ̂ החשך חדש

כו׳. העורון  ישעיה מאמא יתבאר הפירוש זה ולפי ו
 .וכו׳ רע ובורא שלום עושה חשך ובורא אור יוצר
ם הצד זה ועל  1א לאדם פה שם מי אמרו הבן כן ג
 אולם .ע״כ ,וגו׳ פקח או חרש או אלם ישום מי

 בפעולת יד תשומת על לא הכל יתבאר החבר שטת לפי
 כונת על אבל ,בו להחלות א״א שהרי ,ההעדר

טין תו. אצל ידוע לתועלת מ מ כ  זה דרך ועל ח
 תהו קו עליה ונסה הכתוב שאמר מה היסב יתבאר

 , יתברך מאתו בהשגחה הכל להיות כי ,בהו ואבני
ם, אפי׳ בארן המתחדש כל יהיה רי ד ע ה כעין ה

בנין

נחמד אוצר
ל ת ע א ע ת תו ד רי ר י ט מ ם ה לני אי מו ל ר כ מ א ע ש ב ש  1י

צי רזי ה׳ ע ן א בנו כו׳. ל ם, הם הגידול הועלה ועיקר ו מי  ה
ת :רוממההו ההום גדלוהו מים ל״א) (ימזקאל וכמ׳׳ש ל ע תו  ו

ם לני אי ם ה הי בו ן הג מי ם מן ל חיי כו׳ ה  שהשגחת ר׳ל .ו
 היכשה גלה ה׳ שבחמלה וכמו ,חי כל על חופפה היתה ה׳

 לקיים גבוהים ארזים הקן כן ,האדמה רמש וכל אדם למושב
 מחסה והסלעים ליעלים הגבוהים הרים וכן הצפרים, מין

 בחכמה מסדר בורא והוראה ההשגחה פליאוח וזה , לשפנים
קונו. במקום מושבו ומין מין לכל שברא  שהצפרים ולפי ה

 שמקננים לולא הרבה נשההיס והיו אדם בני למאכל עובים
 מפני היעלים וכן ,אליהם לעלוח דרך שאין הגבוהים באילנוה
 מושבם שאיהן לולא ,הדורשוח חיות לשיני ערף היו השוהם
 וכן ,אחריהם לעלות יכולים היער חיות. שאין הרים במרום

 הבורא שתקן לולא במדבר, נשחתים והיו עצום לא עם השפנים
 מפני נההריס פס אשר בסלעים חורים לנקר החבולות להם

 ביהם בסלע ו!שימו עצום לא עם שפנים וכמ״ש ,העורפים
) (משלי ל :ל׳ כ ה ל ו ל כ ר נ כ ה בז ש ב  אלו כל כלומר . הי

 ,היבשה ותראה במאמר הם.כלולים חיים בעלי של התקונים
כ :מושבו בית תקון ומין מין לכל שהוא אח״ ק ו ת ע ל נ  א

הי ת י רו או  ברקיע מאורות יהי אלהים ויאמר מאמר אל .מ
רו :השמים מ א ה ב ש רח ע ם י עדי מו  הקען המאור והוא .ל

 שסיפר לפרש יתכן ככתוב פשע ולפי . כלילה למשול אותו עשה
 שבימות באופן מתוקן הירח שמהלך יצירתו, חכמת פליאות ענין

 קצרים, הלילות שאז הישוב רוב ששם כצפון שהשמש בזמן הקין
 קרוב רק מאיר אינו ,חודש כחצי רצונו ,בממשלתו הירח

 ,השמש מנגד או שהירח מפני וזה ,הקצרה כלילה לשיעור
 אז שהוא השמש מן השביעי במזל הדרומים במזלות והוא

 האופק על הירח קשת כן ומפני ואז הצפוניים, במזלוח
 כשהוא צפון להושבי השמש שעושה היומי קשת כמו קצר הנוטה

 נוטה שהירח מפני והוא ,לזה קרוב ר״ל ,הדרומיים במזלות
 השמש כאז בחורף ובהפך .בקירוב מעלות חמש השמש מן

ם, במזלות מיי  הארוך הלילה כל והולך מאיר הירח הדרו
 וכמו ,השמש למקום המנגד הצפוני כמזל אז היותו מפני

 ירח עשה שאמר וזה ,בתכונה מעט ליודעים שמבואר
ר :למועדים כ ת וז ל ע ה תו ל לי  ידע שמש אמרו והוא .ה

 מאתו בכונה שהוא פירושו ידע ומלת .שקיעתו ר׳ל ,מבואו
א :חושך וימש הארן מן ישקע שהשמש יתברך ל הו ו  ת

הו ש ע מ  :לתועלת יהיה שלא במעשיו דבר שום שאין ר״ל .ב
א ל ם ו רי ק מ ם כ לוי ת הו ה ש ע מ ה כי ב ל לי א ה מן הו ר ז עד  ה

ש. מ ש ת תאמר ושמא ה היו  אמנם במעשהו, חהו שאין עם,
 שהשמש ,ומאחר ,בלבד העדר רק מעשה שום אינו הלילה
 שיהיה א״כ יבצר ולא ,מסביב הארצי כדור כל להאיר עשוי
 חושך הכדור חצי שיהיה בהכרח ואז ,הארן סביב והולך סובב
עצש הרגע באוחו זה, אופק מבני שוקע וכשהוא ,מאיר וחציו

תקצר, לא ה׳ יד כי האופקשכנגדו, על השמש עליית מן הנמשך במקרה הלילה ואין כן הדבר אין ,פכנגדו אוסק נני על מולה
(אס
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 P לו שסמוך ומה .לילה ויהי חשך תשת שאמר כמו ,לתועלות מכוון זה עם הוא

 והחיים והאדם ̂ ביום והאספם בלילה והליכתם לאדם, המזיקות החיות בזכרון המאמר
 הנה .וגו׳ ולעבודתו לפעלו אדם יצא אמר כאשר ;זה בהפך האדם עם הרגילים

 ונגדר ,המאורות בזכר בן ואחר ,הנהרות בזכר בלם הארציים החיים לו נגררו כבר
 אינם עניניהם ורוב ,במים אשר החיים זכר אלא לו נשאר ולא ,האדם זכר עמהם

 אשר אלה זכרון על ושבח .באלו בהגלותה לנו נגלית איננה בהם והחכמה ,ידועים
ומה הים זכר על חזר כן ואחר .ה׳ מעשיך רבו מה באמרו ,נגלית בהם החכמה

שיש
יהודה קול

ה מתוקן ננין .וכו׳ לו שסמוך ומה :מדוקדקת נכונ
 Cf על דנריו באו וכאילו ,הקודם אל נמשך זה כל

 עד J וגז׳ לילה ויהי משך חשת שאמר כמו ,התאר
ירבצון, מעונותם ואל יאסשון השמש תזרח אמרו

 הורה ואילך ומשם ,הלילה תועלת על בזה שהורה
ם וז״א .היום תועלת על ד א ה ם ו י חי ה ם ו לי גי ר  ה

ם ם ע ד א ך ה פ ה ה ב ר ז ש א ר כ מ  וההייס .וכו׳ א
ב, עדי ולעבודתו באמרו נכללו עמו הרגילים ר  כי ע

 מציר מצמיח למעלה באמרו עליהם ביאורו קדס כבר
ה כמדובר; האדם לעבודת ועשב לבהמה ג ר ה ב  כ
ו ר ר ג  החיים נכללו ספורו שבגדר ר״ל .וכו׳ לו נ

ת, בזכר כלם הארציים הרו  מעיינים המשלח באמרו הנ
 המאורות בזכר וכן ,וגו׳ שדי חיתו כל ישקו וגו'

 לילה ויהי חשך תשת וגו' למועדים ירח עשה באמרו
ר כל תרמוש בו ע י תו,  נכלל וכן .וגו׳ הכשירים חי

ם הסשור בגדר אד ה ר' כ ת, בשני ז מו מקו  אצל כי ה
 ועשב לבהמה חציר מצמיח 'אמד הנהרות זכרון

 אדם יצא אמר המאורות זכרון ואצל ,האדם לעבודת
 זכרו שיהיה ראוי והתכלית העקר להיותו כי ,לשעלו

 הנה הנסהא, עיקר שיהיה ואששר .לברכה מקום בכל
 t וכו' האדם זכר ונגרר וכו׳ החיים לו נגררו כבר
ה ,אדם גורר דרך על והוא סנ ה  בסשורו שנתגלגלו ו

ר. והמאורות הנהרות בזכירת מו א  הראיתיך וכבר כ
 הדרך שעל , ול״א וכ״ס כ״ז סי' ברביעי דוגמתם

א ;ענינם יסושק עצמו הזה ל ר ו א ש א לו נ ל  א
ר כ ם ז י חי  ייחד לא סך בכלל כן אמר ויזכירם .וכו׳ ה

 החכמה כי ,וגו׳ רבו מה בחמרו יתברך שבחו עליהם
:והולך שמבאר וכמו .לעינינו נגליח בלתי בהם

ואמר

ר צ ד או ב ה נ
 ויהיה השמש כמו גדול מאור עוד קוכע היה ה׳ חפן ואם

 שוקע אחד מאור אם ואז ,השמש מן הגלגל חצי מדת ברחוק
 ואפילו ,ארץ שוכני לכל יום תמיד שיהיה עד עולם כשני
 מאיר אינו לפעמים רק ולילה, לילה כל להאיר נקבע לא הירח
פו, החודש בתחילה כמו כלל, בסו מי ובשאר ו  מאיר החודש י
 וכסוף ,החודש חצי קודם דהיינו ,בהתלתו הלילה מן קצת

'החודש חצי לאחר הלילה ל :החודש בחצי הלילה וכל , ב  א
א ם הו ה ע ן ז כוו תS מ ל ע  שהשמש הפעולה זאת עם ר״ל . תו
 שיהיה הבורא כוונת היתה מההה, שכנגד האופק גיל.בני טולה

ת :ממנו ששקע ההוא למקום אף בשקיעות הועלת ש ך ת ש  חו
הי ה וי ל  לבריאות הלילה מתועלת הטבעיים זכרו ככר כי .לי

 השמש היה ואילו .השדה ושיח הצמחים ולגידול האדם גני
ד, חומו מחמת יבולה כל שורף היה הארן על מתמיד מי ת מ  ה
, ונעדרי עייפים היו חיים בעלי וכל והאדם ה  מבואר וזה כ

 שאינו הירח במאור שאף ומפני .נגלה תועלת והוא ,בטבעיות
 ,למועדים ירח עשה שאמר עמו ,למועדים ורק לילה בכל
ה : נכתר הועלת יש בזה פגם אמר מ ך ו מו ר מן לו שס מ א מ  ה

. ה ז  לאדם המזיקות החיות בזסרון נ מאורות יהי פל ה
 תרמוש בו לילה ויהי חשך הפה אמרו והוא .בלילה והליכתם

 שוקטים שיהיו אדם לבני תועלה היה שבזה ר״ל ,יער חיתו 'כל
 ושמא .המזיקות החיות לשיני טרף יהיו ולא בבתיהם נחים

 הכפירים אמר ע״ז ,היער חית ברמישת יש תועלת ומה תאמר
 ההשגחה שטבעה מאחר ר׳ל ,אבלם מאלי ולבקש לטרף שואגים
 אשר ,האדם מבני יראות הטורפות החיות שתהיינה האלהית

ל כן על  והאל ,במעונותיהם נסתרות הם נמצא שהאדם עת ג
 ווה .טרפם לבקשה הלילה להם קבע בריאותיו על החומל
: יאספוך השמש תזרח שאמר ' ו ג ם. ודזאספם ו ו  ביום בי

ם דהאדפ :מעונתם ואל היער אל נאספים החיי ם ו לי רגי  ה
ם עם אד ך ה פו ה ה ב  ,בהם משתמש שהאדם הבהמות והס .ז

 החיים לבעלי רמז ולעבודתו .ביום ויוצאים בלילה שוכנים
ם, עם הרגילים ד א  חציר מצמיח על למעלה שאמר וכמו ה

האדם שעונד בהמתו שר׳ל ,האדם לעבודת ועשב לבהמה
ה :בה נ רו ה ר ג ם לו נ חיי ם ה ם הארציי ל ר :כולם נכללו האדמה טל הרומש החי כל ר״ל . כו כ ת בז רו ה  המשלח בזכרו .הנ

ב :שבעזף החיים זכר האילנות ובזכרון ,שדי חיתו כל ישקו בנחלים מעיינות ח״ א ר ו כ ת בז רו או מ  הלילה במדת ותועלתס .ה
ר ;יעיר לחיתו טרף בקשת ד ג נ ם ו ה מ ם זכר ע אד ו' מצמיח כמ׳ש .ה ג אדם יצא אמר יבמאורות ,האדם לעבודת ועשב ו
בראש כמ״ש בראשית שבמעשה המאמרות בענין דבריו שסדר בזה והכוונה .האדם לתועלת נמשך שהכל מפני וזה .לפעלו
ר, יהי מאמר זכר והנה . הסימן הי או ע, י קי ס, יקוו ר מי , תדשא ה רן א ת, ויהי ה רו או  נפש הארן תוציא מאמר אך מ

ב :שבמים היצירות וכלל המים שרן זכרון רק לו נשאר ולא ,עמהס והאדם ,באלו נכללו העופות ויצירת מיה רו ם ו ה ני י  .ענ
ה :לנו ידועים חינם ומהותם טבעם שבים בריות ענין מ כ ח ה ם ו ה •ב מין מין בכל הבורא שהטביע החכמה סימני .  ,לקיומם ו

ה :לנו נגלה אינם ותעולושס ת לו הג לו ב א  יופזי שבים שכריות אע״ס לבסוף הזכירם ולכך ,שכיבשה בב״ח שנגלה כמו .ב
ח .שביבשה מאלו הרבה גופם בכמות גדולים ב ש מן על תחלה ו כ ה : שביבשה אלו ז ך רבו מ שי  עשייז בחכמה כולם .ה׳ כזע
וסדורה מתקונס ויראו מאד יתבוננו כולם איש בני גם אדם בני וגם .הארן ליושבי נגנית בחכמה ר״ל ,קניניך האדן מלאה
ם .*ידיו ומעשה כפיו בפעל יצרם ה׳ כי היסב ה״ א ר ו ל חו ם ע כו' הי מספר ואין רמש שם ידים ורחב גדול הים זה אמר .ו
 הבריות אמנם ,הארך מן והיוצא הצומח מן חיים הבעלי מזון כבורא תקן היבשה בריית שבסדר ר׳ל , גדולות עם קטנות חיות

ם5 שמפני ,מספר ואין רמש שם שאמר וזה .מחבירו ניזון והאחד הקטנים בולעים שהגדולים מה רק טבעי מזון להם אין גי
שגשחהים
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 וירא לאמרו כנוי ,במעשיו ה׳ ישמח לעולם ה' כבוד יהי אמרו לו־ וסמך ;בו שיש

 ויברך וישבות השביעי יום על ואמר ,מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים
 אל האדם והניע ,בזמן ישלמו אשר הטבעיים המעשים שנשלמו בעבור ,ויקדש
 אינם שכלים שהם מפני הטבעיים, לכהות צריכים אינם אשר המלאכים מעלת

השמים אחד ברנע יצייר השכל רואים אנחנו כאשר ,זמן אל בפעליהם צריכים
והארץ

יהודה קול
ר מ א ל ו ם ע עי יו בי ש ת ה בו ש י  הוראת .ונו׳ ו
 שלימה למנותה מיותד הוא השכת יוה כי אצלו הכתוב

 ששת בזמן הכובעיים המעשים כל נשלמו שכבר למה
ם, מי  לזמן שאין לאדם ההשכלה פעולת בו ולהשלם הי
ס, מבוא שום התנועה אל הנמשך ינ ענ ע כי ב  ברג

 דבקה סגולה והיא ,השמים למקצה השכל יצייר אתד
 למה בזה ונמשך .מכובד ה' קדוש ההוא היום בעצם
 , מעשה איננו מעשה כלוי וגו' ויכל וז״ל, ראב״ע שכתב
שה, עשה לא אמר כאילו  גם ויכל פירש וכן מע

 נירם הששי ביום , עשה אפר מלאכתו גיעם . וישבות
 מלאכתו, מכל השביעי ביום וישבות ועעם . השבת יום

שברא. מכל  השביעי, יום אה אלהים ויברך הבריאות
 בגופות התתדש הזה וביום ,עובה הוספת ברכה פי'

ת, כת דמות  והשכל. הכר כת ובנשמות בתולדו
,מבריו כמו מנאכה בו נעשתה שלא אותו ויקדש

עקיצחו שהיתם אלא בידו החזיק והרמב״ן .
בזה אמירתי ונסבה ה ורחב ,עקרב עקיצה להראב״ע

בשלישי סבר דברו.שצ קדם ה. .ה על מ וכבר ; למע:
בחמרו ק, לענין בו ד ה השבת יום כגולת על ה' כי׳
להדבק מעמד שהוא מפני השבה יום השבוע ופרי

נקשר :י בגר השבת ענין ,היות ול .ע״כ ,האלהי ן בעני
ר, י ק ב וי ערב ויהי בו כר’ נז לא כן על הזמן עם
יעידו ,ו הא: שהעתות סתר העקידה בעג ;דברי כ כי

זולת זה נמצאו ולא עה התנו ' על יעיד והזמן הזמן ע;
ביום ה התנוע: אג וזד המיוו המשיג יאמר איך ,זה

ע הגי ו זולה: גא יתה המנ! ל ע עצמ.יח היראה ; שהיד
ם ד א ל ה ת א ל ע ם מ כי א ל מ ביאורו קדם כבר .ה
בצלמנו אדם נעשה הכתובמהי כי ג' סי׳ ברביעי

 מלאכיו בצורה האדם עשיייה ס; רמז ,כדמותנו
 ביום והנה .וכו׳ במדרגה אליו הקרובים ומשרתיו

 ברכהו בהוספת הלז האדס שלמות הגיע השבת
 בלא במנותה השכלתו פעולת ישלים בו כי ,וקדושתו

ה, של דוגמא מעין זמן על  אינם המלאכים כי מ
 הכת מן שלימותם להוציא העבע׳־ים לכתות צריכים

 זה ינגד ולא .וכו' שכלים שהם מפני ,הפעל אל
 הס אצלו שהמלאכים ג׳ בי׳ ברביעי שכתבנו למה

 שיש להורות רק בכאן עניינו אין כי ,גשם בעני
ם ויצדק ,תמיד בפעל שכל להם  בעלי היותם ע
הד .שמה כמבואר רוחני דק גשם  כי לפרש י״/־ וי

 ,סדר על היני«^י הדרגח שאתרי להורות נונתו היהה
 מדרגה אל אותה הביאו עד ג' סי' ברביעי שזכר כמו

 בצורת האדם והוא המלאכי, האלהי הסוג מן קרובה
הוא הסדו ברוב ה׳ יצוה יומס .כאמור וכו' מלאכיו

ר צ ד או מ ח  נ
 (כמו בהולדתה מאד מתרבים הם למאכל והיו שנשחתיס

 למאכל אלו גדולות עם קטנות נזיות והם ,כדגים) שנלאה
 שמאתר מכותר אדה לכני תועלתו ענמו הים ואמנם .אלו

כ, לתקון מאד מועיל ידים וררזכ גדול שהוא שו  כי הי
או י הארץ מאפסי המסחר יני  כר שמכיאיס ויש ,אניות ע׳
 שנודע כמו ,אתר עס אל ומממלכה גוי אל מגוי ומזון להם

 נזונים והם מעע רק וקציר זרע להס שאי; כושים מארצות
או ומשם ,צפון מארצות כאניות המוכאוס מהתכואות  כוסס יני

ס יקרה ואכן  אליך כלם שאמר וזה .ודומיהם וכסף והכ ג
 ועל הים כריות על מוסכ והוא ,כעתו אכלם לתת יפכרון

ך :אוכל להש חין אשר הארצות מ ס רו לו ו מ הי א ד י בו ' כ  ה
ם ל ח לעו מ ש ו ה' י שי ע מ  שכיס הנכראות כלומר .ב

מרי, תועלתם מכיר אין ככלל והנכראים  לכדו האל רק לג
 ומין מין כל יודע כלומר ,כהס שמח והוא תכליתם יודע

י : ופרעיהם רו כנו מ א  כמעשה הנזכר הסיום כנגד .וכו׳ ל
ד, ט,יכ והנה וגו׳ אלהים וירא והוא כראשית א  גם סייס מ

ר :כמעשיו ה׳ ישמח לעולם ה׳ ככוד יהי .הוא מ א ם על ו  יו
עי בי ש ת ה בו ש רך וי ב ש וי ד ק  שכמו לפר-ש יתכן . וי
ץ נאמר הזה העולם כריאת שכלה אחר כראשית שכמעשה  ענ

 .כאמרו המלך דוד סיים זה ומעין ,הכא לעולם הדומה השכח
 בחיי לס׳ אשירה ,ויעשנו בהרים יגע ותרעד לארן המכיט
 ר״ל .כה׳ אשמח אנכי שיחי עליו יערב ,בעודי לאלהי אזמרה

 אכל ונססדיס, הווים שהם היות עם השפלות ההויות אלו שכל
 העולם כזה עצמו מתקן והוא האדם הבריאה עיקר להיות
 ותרעד לארץ המכינו וז׳ש . נצחים לנצח עומדת נשמתו להיות

ו' ג  ,כאלהיו ודכקו מצותיו כקיום האדם מלכד נפסדים כולם ,ו
, בחיי לה׳ אשירה כמ״ש ' ו ג  לפרוזדור, דומה הזה העולם ו
ה' אשמח ולשון .בה׳ אשמח אנכי שיחי ה׳ על יערב שאס  ב

 שמורם שהנשמה הבא עולם לחיי רמז שהוא הדאכ׳׳ע פירשו
ד :השכינה מזיו ונהנית לנצח מ א ם על* ו עי יו בי ש ת ה בו ש  וי

ש ויברך ד ק  מלאכתו מכל השביעי כיוס וישבות אמרו הוא . וי
 . אותו ויקדש השביעי יום את אלהיס ויברך עשה אשר

 להתודע בזמן ישלמו אשר הגיבעיים המעשים שנשלמו בעבור
 נחשה העולם זה אין כי בלבד זה עולם רק שאין ולהודיע

 העולם ווה ,הצורה אל החומר בערך רק האחר עולם בערך
מן, חל צריך השפל א הוא הוא והזמן הז הו , הוא תקונו תו  עוו

 ואילך ומשם ,קצוב עת עד יגדל וגשם החומר ישגיא הזמן כי
 .לעפרו שובו עד עמו ומסור הולך ויהיה לו לאכזר הוא נהפך

 המלאכים עולם והוא ,הצורה בערך הוא הבא עולם ואולם
 ולא עמו עסק להם ואין עיקר כל להזמן נתבעים אינם אשר

י ;והמורה שנוי שום ישיגהו נ פ ם מ ה ם ש ל . שבלי  ר׳
ם :רוחניים ם אינ כי ם צרי ה עלי ס מן אל ב  צריכים אין .ז
 אכל ,הפעל אל מכח יוצא ואינו זמן אל פעולתם לכלימות

ג על מתענגים וכה שלמותם הוא והשגותם תמיד בפעל הוא  ח
ל ;ביוב כ ש ר ה ציי ע י רג ד ב ח כו׳ א  אשר המחשבה נלומר .ו
ר :הנפש מכחות היא ציי והארן השמים האר בדמיונו .י

כרגע

 וזס ,המנוחה עולם הוא3 המלהביס בעולם להדבק הוא הכליהו כי להדס, רמז בו יהיה ,מנוחה יום שבת מס
כהיזסו ’
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 וע^ .תנוח בו הנפש תדבק כאשר ,המנוחה ועולם המלאכות עולם והוא ,והארץ

 אנשיי דעת על דברינו אל נשוב ועתה :הבא העולם מעין שהוא בשבת נאמר כן
 והאוירים המקומות התחלף כפי מתחלפים מזנים ימזגו כאשר היסודות כי ,ההקשה

 לכל והיה ,הצורות נותן מאצל מתהלפות לצורות ראוים יהיו ,הגלגליים והערכים
 כמוצאים דעת ולקצתם ,להם המיוחדים וטבעים מכהות להם שיש מה המוצאים

שכהותם ■
ל ה קו ד הו י

 בלא כמנוחה נשלמח פעולה פהיא באעל משכיל בהיוחו
 ברביעי נזכר הזה הדבקוח וענין שזכרנו. כמו זמן

 המלאכים נבראים ממנה הקודש רוח באמרו כ״ה סימן
א' הרוחניות: הנפשות מתהברות ובה הרוחניים והו

ם ל ת עו ו כ א ל מ ההיא• בפעל ההשכלה ר״ל .וכו' ה
 ועולם ,למלאכים להתייחסה המלאכות עולם תקרא

 לא בזמן ישוער שלא ומה ,זמן בלא להשלמה המנוחה
 ועל :יפרדו לא דבקים שניהם כי ,בתנועה יתואר

ר כן מ א ת נ ב ש  יהיה הראשון הביאור על .וכו׳ ב
 השני הביאור ועל ,כאמור ברכתו תוספת מצד ענינו
 לפי הראשון אמנם .והרמז ההוראה מצד ענינו יהיה

 ספורנו החכם דברי לזה ויתייחסו .יותר נכון דעתי
,השכח את ישראל בני ושמרו .וז״ל תשא כי פ׳ שכתב

ה. בעולם ח. שכלו ביום השבת^ את לעשות הז שב
 שלימה המלאכה היתה בו שבת, השביעי וביום

 נעשה-השביעי ולכך ,וינפש .מנוחה תהיה ובשלימות
 שכיון מה להשיג הכנה תוספת והיא ,יתירה נפש בעל
 אדם נעשה באמרו פעולתו בשלמות יתברך האל אליו

ה :ע״כ ̂ כדמותנו בצלמנו ת ע ב ו ו ש  מקום אל .וכו׳ נ
 ארבעת ואלה באמרו ב' סימן סוף סיפורו נפסק זה

י ההויות: תהיינה מהמזגס היסודות פ ף כ ל ח ת  ה
ת מו קו מ ם .וכו׳ ה ה. ביאור קד : סימן בראשון ז א׳

ה הי ל ו כ ם ל אי צ מו ה׳ פי מוצא כל על כי .וכו׳ ה
 מיוהדת צורה מהדוממים ומוצא מוצא כל על תהיה
 לקצתם :מהם מין לכל המיוחדות הכמות כוללת
. במוצאים דעת כו׳  ההקשה אנשי לקצת ר״ל ו

 המורה שכתב מה נא זכר בינה אמרי ולהבין .הנזכרים
^ שתמצא תנועה כל הנה ,וז״ל ע״ב פ' בראשון עול ב

 שתמצא נפש וכל ,הגלגל תנועת הראשונה התחלתה
 הכחוה כי ודע .הגלגל נפש התחלתה בעולם, נפש לבעל

שהתבאר, מה כפי העולם לזה הגלגלים מן המגיעות
 ואין ,וההרכבה הערוב יחייב כח .כחוח ארבעה

 הנפש יתן וכה המחצבים, בהרכבת מספיק שזה ספק
בעל לכל החיה הנפש יתן וכח ,צמח לכל הצומחת

נחמד אוצר
א : אחד ברגע הו ם ו ל ת עו כו א ל מ  : המלאו״ים מולם .ה

ם ל עו ה ו ח ו מנ  סזה כטולם ולא ,כח יגיעי ינוחו שם . ה
ע אפו כזעת אשר העכעי  אל כפיו וכפועל הנאתו אל האדם יגי

 :העריבה המנוחה עם עוב רוב על יתענג אך ,מבוקשיו
ר ש א ק כ ב ד ש ת פ ל :תנוח ,הבא בעולם .בו הנ ע  בן ו
ר מ א ת :״ל1ח בדברי .נ ב ש א ב הו ן ש עי ם מ ל א עו ב  . ה

 המנוחה עולם על הרמז בראשית מעשה שפיום כמו ומעתה
ת, בעולם נפשי ברכי מאמר סיום כך ,שבת שכולו ויום שמו  הנ

ו' בה׳ אשמח אנכי באמרו למעלה וכמ״ש ג ה :ו ת ע ב ו שו  נ
נו אל רי ב  דבריו שהפסיק ח׳ בסי׳ הנזכר ענין אל שב .ד

שי, ברכי מזמור בביאור  הצורה ענץ לבאר מזר ועתה נפ
ל :הפילוסופים לדעת ת ע ע שי ד ה אנ ש ק  הפילוסופים הם .ה
ר :חקירתם הקשי אמר נמשכת אמונתם אשר ש א ו ב ג מז  .י

ת: דו סו ם הי ני ם מז פי ל ח ת פי מ ף כ ל ח ת . ה ׳ ו כ  כבר ו
ו :א׳ מאמר א׳ בסי׳ זה בארנו הי ם י אויי ת ר רו צו  ל

ת פו ל ח ת  הכנתו כח כפי הצורה מקבל אחד כל כלומר . מ
ל והיד, ; אליה כ ם ל אי צ מו  האבנים כמו הדוממים הם .ה

 אחריהם לחפש שצריך בעבור מוצאים ונקראים ,והמתכות
ת :הארן על העולים הצמחים כמו ואינם הארן בעומק חו כ  מ

ם עי ב ט ם ו חדי ם מיו  זהב זה ,קפיר וזה נופך ד״מ שזה .לה
חד וגיבע כח אחד ולכל ,כסף זזה  אשר לחבירו, שאין מה מיו

 בן דעת וזאת ,הצורות מן מגיע ההבדל וזה הכש זה כי אמרו
מד: סינ״א ח״ אבו ם ו ת צ ק ל ת ו עו ם. ד אי צ מו ל ב  אבל ר׳

 כח רק צורה לשום כדוממים צורך שאין הקשה אנשי קצת דעת
 הנה וז״ל, א׳ מאמר ע״ב בפ׳ המורה וכמ״ש .בלבד הערוב

 ,הגלגל תנועת הראשונה התחלתה בעולם שתמצא תנועה כל
 ודע .הגלגל נפש התחלתה בעולם נפש לבעל שתמצא נפש וכל
 ,שהתבאר מה כפי העולם לזה הגלגלים מן המגיעות הכחות כי

 שזה ספק ואין ,וההרכבה הערוב יחייב כח .כחות ארבע
 ,צמח לכל הצומחת הנפש יתן וכח ,המחצבים בהרכבת מספיק

 הדברי(ר״ל כח הנותן וכח ,חי בעל לכל החיה הנפש יתן זכח
 .מדבר לכל המדברת) נפש הנקראת שבאדם הדבור כח

 התחלתה שבעולם נפש שכל הרב שכתב שמה האפודי זסירש
 לקבל• כולם החמרים מכין שהגלגל לומר רצונו ,הגלגל «סש

 יקנה שהגלגל לומר שירצה לא ,מדבר חי צומח של כצורות
הר״ן דעת וכן .הפועל שכל הוא הצומת המקנה כי ,הצורות

נר״ו

 אין הרב לדעת כי ,בזה הרצון . סוב שס ה״ר זה על וכתב .ע״כ ,וכו׳ מדבר לכל הדבור הלז יחן .וכח ,מי
 ,הגלגלים יקנו ההכנות כי שיחשבו ואבוממ״ד סינא ן' שיחשוב כמו המקורים צורת לעשות אחר אועל צריך

 פועל מבלתי לבדו הגלגל יפעלהו וההרכבה שהערוב יסבור והרב .הנבדל מהשכל יקנוה נמצא כל צורת ואמנם
 הצומחת הכפש תנחן כאשר ואמנם .הגלגל שיספיק המקורים בהרכבת אמר ולכן ,הפועל השכל שהוא אחר
 פ׳ בשני המורה דברי ועל .ע״כ ,הנבדל שיתנהו אמר ולפן ,הגלגל שיספיק אמר לא הדברי וכח החיה ונפש
ת י״ב מ א הס מזג אחד נמשכים שאינם מהמחודשים שנמצאו מה אמנם ב  מבלתי ג״כ להם א״א ,כלס הצורות ו

ל, ע ם, בלתי והוא הצורה, נותן ר״ל פו פ כו', בחמר לא צורה הצורה פועל כי ג ״ל. סוב שם ה״ר כתב ו  וז
ם, הויגת בעבור לא פועל שכל בכאן שיש הפילוסופים מאחרוני קצת אמרו כבר מי מ  יעשה כבר האש כי הדו
שיפעל שכל בכאן יהיה אם אלא שיפעלו א״א הדברים שאלו , הנפשות פעלי הוית בעבור אבל , כמוהו 06

אותם
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 אינם ושהצורות ,אלהיות צורות אל צריכים אינם ,בלבד מזניים וטבעיהם שבחותם
 יותר מזג נמזנו וכאשר ,אליהם הנפש תיוחם אשר ולחיים לצמחים אם כי צריבות

 הצמח והוא יותר, האלהית מחכמה בה תראה ,נכבדת יותר לצורה ראויים היו דק
 ונמנע ,המתוקים והמים הלחה הטובה הארץ מן ונזון ,והשנה הרגש קצת לו אשר

 ויבקש ,מעשהו יעמוד אז ,זרע ויעשה במוהו יוליד אשר עד ויגדל ,זה מהפך
 ,טבע אצלם הנקראת ,בו התקועה הנפלאה לחכמה ההוא המעשה כמו ההוא הזרע
 ההוא האיש להשאר אפשר היה שלא בעבור ,המין בשמירת משתדל כה והוא

 לגדול האלה הכהות לו אשר כל והיה .משתנים מדברים מורכב־ שהוא ,בעצמו
על הטבע ינהיגהו אשר הוא ,המקומית התנועה ינוע לא ,המזון יקבול ולהולדה

דברי
יהודה קול

 שיהיה שא״א משני ,השועל השכל והוא ,אוחס
 כלס מהחלשוח ושעולוח רבים כלים בו ויהיה דבר שוס

 אל שיביא שכל בכאן שימצא מבלתי ,מה לתכלית
 ,נבדל שכל בכאן שיש ג״כ אמרו וכבר .התכלית

 שיתבאר למה כי ,מינס מבלתי הנולדיס הויות בעבור
 והיה ,שבעצמו מה אלא .ישעל לא שועל כל כי

 אתר עכבר מבלתי נתהוה מהעשר' המתהוה העכבר
 ,הצורה זאת שיתן שכל בכאן שימצא יחוייב ,לו דומה
 בהבנת ונתעודד קמנו ובכן .ע"כ ,הפועל שכל חהו

ר :בוריין על החבר דברי ש א כ ו ו ג מז ג נ ר מז ת ו  י
 ממזג המתהויס בסשור סדורו קו אל חוזר .וכו' דק

 שתי לפי המוצאיס התהוות ביאר הנה ועד .היסודות
 ,הצמח בהתהוות דבריו ימשיך ועתה ̂ הנזכרות הדעות

הס אחד כל כי ,במדבר כן ואחר ,בחי כן ואחר  מ
 שאששר שבצורות הנוובה עליו ההול מזגו דקות כשי

 ,למעלה כילות שאין ,שבהס והמתוקנה ,לקבל לו
 זו ובשסקא ,השלישית בהקדמה כ' סי' שיבא וכסו

 שכתב מה אליו והקרוב .צרכו כל יתבאר עצמה
 ולא וז״ל. י״ז ס׳ בשלישי הפילוסוף בשס המורה

 מה כל אבל ,גמורה עזיבה מין כל אישי ג״כ נעזבו
 ,הצמיחה צורה שקבל עד ההוא החמר מן וזוקק שנזדכך

ב, זמן שישמרוהו כחות בו נתנו  מה אליו ימשכו קצו
 .בו לו תועלת שאין מה מעליו וידמו אליו שיאות

 צורת שקבל עד הראשון מן יותר ממנו שנזדכך ומה
 ,ולנצרו לשמרו אחריס כחות בו הושמו ,ההרגשה
 שיאות למה למין להתנועע אחרת יכולת לו והושמה

דו. שהוא ממה ולברוח לו,  לכל נתן כן ואחר כנג
 שנזדכך ומה . ההוא המין לו שיצסרך מה כשי איש

 ינהיג אחד כה לו נתן ,השכל צורח שקבל עד יותר
 אישו עמידת בו שאפשר במה ויסתכל ויחשוב בו

ר : ע״כ ,ההוא האיש שלימות כשי מינו ושמירה ש  א
. הרגש קצת לו כו׳  מה וההשגה ההרגש ו

ובהמנע ,וכו' הכוובה הארץ מן בהזון בסמוך שזכר

ר צ ד או מ ח נ
ם :עכ״ד ,נר״ו גי בד מז ד :בלכד הערוב כיז ר״ל . בל ש  א

ס ח ש תיו פ ם הנ ה  וראויים ש5בנ אוהה מיחסים שאנו .אלי
ר : הנפש לקבל ש א ו וכ ג מז ג נ תר מז ק יו כו׳ ד  הדעת זאת .ו

 הראויים החמריס כל על נשוה וחלה היא אחה שהצורה סוכרת
א החסרון ורק ,רב כשפע הצורה לקנל  אשר החמרים מנד נ
 מזג נמזגו וכאשר שאמר וזה .מהשתרע הכנתם מצע קצרה
ו שהצורה עוד כל .מהחכמה כה תראה .וכו׳ דק יותר  נ
ר :יותר ההוא כיציר הכורא הכמת נתגלית נככדת יותר ש  א

ת לו צ ש ק רג ה ה ג ש ה כו׳ ו  לו יש כאילו הוא הרי כלומר .ו
 וכמקום ויצליח, יגדל הארן מן ושמן דשן שכמקום והשגה הרגש

 רוצם הוא כאילו ,גזעו ימות וכעפר יכול עליהו וציה יכש
כ עו ד :לו כרע ומואס לו נ ר ע ש ד א לי ו  הצמח .■כמוהו י
ו יתהוה יגמר כאשר ההוא ע, נ ר הו, הולדתו הוא והזרע ז מו  כ

 להאחרונים נתכאר וככר .כדמותו יצמח ההוא שמזרע כלומר
 ,זרע לו יש שכעולם השדה שיח או צמח שלכל הטכע מחכמי

רי הן  הזרע כקצתם המדבריים שכדשאים אפס ,כייתי הן מדנ
ד אז :לעין כ״כ ניכר ואינו אנק כמו מאד דק מו ע הו י ש ע  .מ

 הוא ואס ,ותולדתו מינו אחריו מניח הראשון הצמח כלומר
ש : אחריו זרעו יעמוד ויכול ימות ק ב רע וי א הז הו מו ה  כ

ה ש ע מ א ה הו  לקיים כמוהו ויוליד ויצמח יעלה ג״כ הזרע .ה
ה :עולם ימי כל הענין ילך וכן ,מינו מ כ ח ה ל א ל פ  הנ

ה ע קו ת א :כצמח .בו ה ר ק ע אצלם הנ ב  המין המשך .ט
מח: טכע שהוא עליו אומרים וגידול כצמיחה מזה זה  הצו

א הו ה ו ל כ ד ת ש ת מ ר מי ש מין ב  המינים כל המקיים הכה .ה
 ע״א מסימן ראשון מאמר עניינו ונזכר ,עכע אותו קוראים

מן עד ר :ע״ז סי בו ע א ב ה. של ר הי ש פ ר א א ש ה ש ל אי  ה
א הו מו ה צ ע  או עצמו ההוא האיש כמו ,ההוא הפרע ר״ל .ב
 כעכור :האילן וירקב העשב יכול שלא אפשר אי ,האילן

א הו ב ש כ ר ם מו ם מדברי תני ש  יסודוש ארכעה ר״ל . מ
ע לכך ,כ״ה הי׳ כרכיעי וכנזכר ע הכורא נו הטני  המוליד טנ
ם: לקיום מיני ה ה הי שר ו ת לו א הו כ . ה ה ל א  הצמח כמו ה
, שיעורו עד וגדל מארן מקום על תמיד עומד שהוא אוי ר  ה
ה, להוליד כתוכו וזרעו מ דו ם: ממטר מזונו ומקכל כ שמי  ה
א ר הו ש הו א ג הי נ ע י ב ט  .ותומך עוזר לו אין הצומח .ה

 שהצומם ,הוא כך ומנהגו העולם טכע הפילוסופים לדעת אך
 ,תנועה כלי עמדו כמקום שלימותו אל ויגיע־ הארן על יעלה
מן ראשון כמאמר החכר שאל וככר , ומהו ע׳׳א סי ע טנ  ה

אינם ,הפילוסופים ר״ל עצמם הם האמת ועל ,שם והאריך
■ מכינים

ד אז :זה מהפך מו ע הו י ש ע  תכלית הוא כי .מ
ש למינהו: זרע להזריע לו שיש הכח ק ב י ע ו ר  הז

א הו ת וכו׳ ה א ר ק נ ם ה ל צ ע א ב  עניני על .וכו׳ ט
א :כ״-ה סימן וברביעי ,ע״ז סי־מן עד ע״א מסימן בראשון דברו קדס הזה הכה הו ב ש כ ר  .וכו' מו

א :כ״ה סימן ברביעי שזכר וכמו ,שיפסד ההכרה מן השכיוהס ר הו ש הו א ג הי נ ע י ב ט כל .וכו׳ ה
■ זה
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 קרא ,מהתכונות בתבונה ינהיגם יתברך שהבורא האמת ועל ,הפילוסופים דברי
 ונזדמן יותר המזג דק וכאשר .כה או נפש או טבע תחפוק^ אם ההיא התכונה אתה

 ,הטבעים הכהות זולתי צורה לתוספת ראוי היה ,יותר האלהית ההכמה בו להראות
 t בחפצו אם כי ינועו לא ,קשורים אבריו כל וידויו ,מרחוק מזונותיו אל שיניע עד

 לרוץ ולא ̂ שיזיקהו ממה להסתר יוכל לא אשר הצמח, מן בחלקיו מושל יותר ויהיה
 (נ״א "המניעים האיברים בעד החי והיה בו. משחקת והרוח ,שיועילהו .למה

 והשתנו .נפש ,הטבע על יתירה לו הנתונה הצורה ונקראת ,במקום המתנועעים)
 וחי חי לכל יתברך החכם כוון הארבע,עם הטבעים התגבר כפי גדול שנוי הנפשות

 לא כאשר. ,ברובם התועלת מה יודעים אנו שאין פי על אף אליו, העולם כל לצורך
 נדע לא ובאשר ,ועושיה הספינה בעל וידעם צורך ללא ונחשבם הספינה כלי נדע

תועלות ;
יהודה קול

ח :ע״ז פד ע״א מסי' בראשון ביאורו עלה זה נ ו כ ת  ב
ת ו נ ו כ ת ה  ראתה לא עין האופנים מן באופן .וכו׳ מ

א :האלהים זולת ר ה ק ת ה א נ ו כ ת א ה הי .וכו׳ ה
 המיס ישרצו פסוק על הרמב״ן כתב אשר את זכור
 בצומח בשלישי הזכיר לא .וז״ל ,וגו׳ חיה נפש שרץ
 התנועה בבעלי רק נאש הגידול כח אין ט ,כלל נאש

 שאין כשם שאומרים היונים דעת ועל .הוא בלבד
ש, רק במתנועעים הגידול יגדל, בנאש בצומח כך בנפ

 בה שיש נאש כלומר ,חיה נאש זאת כי הארש יהיה
,הצומחת נאש והיא ,חיות בה שאין נאש יש כי ,חיות

 הוא ואולי ,חאוה התמרים באילני רבותינו והזכירו
ל ויהיו :ע״כ ,נאש יקרא לא בצמיחתם כח  כ

. קשורים אבריו כו׳  ורגליו אסורות ידיו כאילו ו
 ט / בחפצו אם כי התנועע לבלתי הוגשו לנחושתים

 והרוח :עבד לעבודת לו המה נתונים נתונים
ע אריו כלבנון -ירעש כי .בו משחקת  יהיה ונד נ

הטבע. על יתירה :הרוח שמה יהיה אשר אל בארץ
 קרא באמרו למעלה, בבחירתנו זה ששם היות עם

,כח או נאש או עבע תחאוץ אם ההיא התכונה אתה
 קריאתו הורגלה ק כי עבע שם לו ייחד עתה הן

 אמרמ כבר .הארבע הטבעים :הרופאים אצל
 עם :איכיותיהם לארבעת היסודות ארבעת הם כי

,במקרה נואל בלתי זה כל כי .וכו׳ החכם כוון
 החכם כוון עם רק ,ו׳ ובסי׳ ג׳ בסי׳ סופק כאשר

 צורך לתכלית וחי חי כל למציאות כוון אשר יתברך
 ומעין .נדעה לא ואם ,אליו צריך העולם שכל מה
על ז׳ פ׳ היחוד בשפר הלבבות חובת בעל כתב זה

היות

נחמד אוצר
ם, שהם מה מבינים מרי הג טבע זה אין כי או מנ ק.  הבורא ר

ה :הזה הענין על בראם אשר נ כו ת ת ב ו נ כו ת ה  במדה .מ
ע :המדות. מן ב  :הבורא הטביע אשר העולם מנהג ר״ל .ט

ר ש א כ ק ו ג ד מז תר ה  מדוקדקים היסודוה עירוב כלומר .יו
ר, ה  : חי בעל צורה לקבל הראוי מעורך בשיעור והמה יו

מן ד ז נ ת ו או ר ה כו׳ ל ה, נפש לקבל עצמו הכין ,ו חיו  והיא ה
חה, כח מלבד צורה הוספה  כח לו יש חי הבעל שגם הצמי

ד :שזכר .הטבעים הכחוה והם ,והגידול הצמיחה ע ע י ג  שי
ל ו א תי ו נ ו ק מז חו ר  לסי ,יותר אלהית חכמת נראית בזה .מ

 אשר המזון לו יסשיק לא הצומח מן יותר מזגו לדקות שהבעה״ח
 צמחי שהם דק יותר מזון אל יצטרך אבל ,ממנו מסהפק הצומח
 מציאת אחר למקום ממקום לתנועה צריך זה מפני אשר ,השדה

, ון מז ר: יותר בדבר לחפון חפץ לו יש זה ועם ה ב ד ו מ הי י  ו
ל ם אבריו כ שורי א ק עו ל ו נ צו אם בי י חפ  הבורא ר״ל .ב
 יטה יחפון אשר אל ,לחפצו סרים מיוחדים איברים לו נתן

ם: ת ה או הי י ר ו ת ל יו ש מן מו מ ק ל ח . ב ח מ צ  אף כלומר ה
ה  מה ,בחלקיו מושל להיותו ,הצמח מן במדרגה יותר הוא גז

ר :בצמח שא״כ ש א א כל ל ר יו ת ס ה  יכול אינו .וכו׳ ל
ה: למקום להתקרב או לו הרע ממקום להתרחק פ א הי ל  ו

ץ ר ח :לרוץ צ״ל .לי רו ה ת ו ק ח ש  לו שאין בלבד לא .בו מ
עה,  הרוח קלותו מחמת ,כרחו בעל יתנועע לפעמים אלא תנו

ה :בו משחקת והרוח וז״ש . והנה הנה ומזיזו בו שועל הי  ו
ד •החי ע ם ב רי אב ם ה עי מני ם ה קו  הוא החי גדר ר״ל . במ
ם, ממקום בחפצו אותו מניעים אברים שלו מה  לא למקו

ה' ע  :מניעו הרוח שאפילו הצומח כמו מבחוץ הכרחית תנו
ה ר תי ע על י ב ט  קרא ההמון אצל המורגל השם כסי כלומר . ה

ש :טבע אותו פ  מכה וכמ״ש ,נפש נקרא הבע״ח צורת .נ
ם :ישלמנה בהמה נפש עי ב ט ה ה ע ב ר א  המרות ארבע הם .ה

 ירוקה, מרה ,שחורה מרה ,והם ,הקדמונים אצל המפורסמות
שונות, איכיות מהם אחת לכל אשר ,לבנה מרה ,אדומה מרה
 וזאת ,ולחה חמה וזאת ,ויבשה חמה וזאת ,ויבשה קרה ואת

ה. קרה מ ל א, הגוף בתוך נמזג אשר היסודות מארבעת אחד כל שיעור כפי כן וכמו ו הו  המגיע שנוי.הנפש תהיה ככה ה
הם, ל, וזה קטן זה חלש, וזה גבור זה שיהיה עד אלי דו ם: בבעלי הנמצאים השנויים מן לזה וכדומה ג ם חיי ם כוון ע כ ח  ה
כו׳ חי לכל ♦תברך  אחד לכל אשר ,האדם בני שהם העולם להנאות לו המיוחד טבעו מי לכל קבע אשר הבורא כוונת מלבד .ו

ה :ממנו מיוחד תועלת מהם ת מ ל ע תו  האד.ם, לבני בהם יש תועלת מה מבינים אנו אין חיים בעלי מיני בלוב .ברובם ה
ר ;נבראו צורך איזה אל יודע הוא בראם אשר הבורא אבל ש א א כ ע ל ד לי נ ה כ נ פי ס  ולו ימים בלב דרכו אשר אדיר צי .ה

ם, וכלים משוטים בי ם: הם למה שכספינה הכלים אלו מבין בספינה היושב ימים ארהות העובר אין אשר ר אי ל וידעם ב ע  ב
ה נ פי ס ה או .החובל ורב הספינה מנהיג .ה שי  .נעשים הם תכלית איזה אל יודע הוא הכלים אלו העושה האומן או ,עו
 כל והם ,ההנהגה כלי כל לו תקן אשר והוא ,לספינה הדומה הזה בעולם ומנהיגו האדם את היוצר הוא יתברך והבורא

ם ר :הכלים אותם מכיר האדם ואין האדם להנהיג כדי והם ,חיים ובעלי מצמחים זולתו כבעולם סינראי ש א ב א ו ע ל ר  נ
ר אין היום ועוד ,באדם נביאו למה הפנימים האברים מן הרבה תמיד אתנו נושאים אנו אשר ועצמנו בבשרנו אפילו .׳ י

יודעים
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 תועלות יודעים היינו לא לפנינו מפורדים היו אילו ועצמינו, מאברינו הרבה תועלות

 כי לנו וברור בהם, משתמשים שאנחנו פי על אף ,ואבר אבר וכל ועצם עצם כל
 העולם חלקי בל וכן .אליו ונצטרך חסרים מעשינו יהיו מהם אחד חסרים היינו אם

 .לגרוע אין וממנו להוסיף אין עליו ,בוראו) (כ״א ״בוראם אצל וספורים ידועים
 נפש כל כלי שיהיו בדין והיה ,מזו זו שונות הנפשות שתהיינה הדין מן זהיה

 ,הגבורה עם והצפרנים השנים) (נ״א "בשנים הטרף כלי לאריה וינתן ,לה ראויים
 כאשר בכהותיה להשתמש תכסוף נפש וכל ,המורך עם המנוסה כלי לאיל וינתן
שתוו(נ״א ולא / לה הוכנו  נכסף ואיננו הבהמי, החי מן במאומה הטבעיים נשתנו) "נ

 ונככפו באדם נשתנו) (כ״א "נשתוו אבל ,החיונית הנפש על יתירה צורה לקבול
 נקראת יתירה צורה עליו ואצל ,האלהי הענין אצל כילות ואין ,יתירה לצורה
נוטים טבעיהם רובם כי ,מזה זה שונים כן נם אדם ובני .הנפעל ההיולאני השכל

ויטה
יהודה קול

 כי אוהו מוצאים אנחנו .וז״ל בחכמה, נוצר העה״ז היוח
 חלק ואין ,קצהו אל קצהו וחקונו בקיומו צריך הוא

 השריון קשקשי כצורך ,אחר בחלק אלא נגמר ממנו
 המחוברים ושאר האדם גוף ואיברי הממה וחלקי
 :ע״כ , וכו' והשלמחם בחקונם קצתם אל קצתם

ם די ר פו ו מ נ י פנ  רואות ועינינו לנתחיהם מנותחים .ל
הס: בכל רמי ה פ הי ן מן ו די . ה כו׳  גזרת לפי ו

א כאמור: העולם לצורך חכמתו ל ו ו תו ש  לפי .וכו׳ נ
 מזג שווי עלה לא הנזכרים אלה בכל כי יתבאר נסחתנו

 שלא ר״ל ,הבהמי החי מן יותר במאומה היסודות
 ונשען הבהמי החי צורת קבול אל זולתי בשווים הוכנו

ו וז״א .יעברנהו בל לגבולו נ נ אי ף ו ס כ ל נ בו ק  ל
ה ר ה צו ר תי / י ו כ  מצא לא הבהמי הזה הסוג כי ו
 יותר צורה אל כוסף השימהו נאותה הכנה בעצמו
ל .נכבדת ב ו א תו ש ם נ ד א  נזדכך שם כי .וכו׳ ב

 השני הנסח ולפי .וכו׳ יתירה לצורה נכון בשווי המזג
 לשבח שנוי אלה בכל הסבעים עשו שלא יתבחר

 שום קבל לא כן ועל ,במאומה הבהמי החי ממדרגת
 וז״א .הבהמית על יסירה צורה הנה עד מהם אחד

 שנו בו כי ,וכו׳ באדם נשתנו אבל וכו׳ נכסף יאיננו
 ,השלמות מדרגת אל הלך והלוך לשבח עעמם את
ל :הנכבדת הצורה אל בהכנתו נכסף נכסוף כי כ ש  ה

י אנ ל ו הי . ה ל ע פ נ  אשר היוצר ביד כחמר כי ה
ת, הצורה בו ויצייר לרצונו ־יפעלהו כספ  כן הנ

 צורות עליו להשפיע בו הפועל ביד ההיולאני השכל
 מלפנים היו כאשר בפעל לו יהיו למען המושכליות

ם :בכח ה עי ב מו :המצוע מיושר .נוטיים ט  ע
ת רו הי מ ה

נחמד אוצר
ה, מה ועל שבאדם הכחול מועלה יודעים א ר ב  ונמלי,ו נ

 עצמוין הרכה זה ומלבד .בהועלתה והאחרונים הראשונים
 חועלהם יודעים אינם העבעיים גדולי שאף וקרומים וגידים

לו :גשלימוח ו אי ם הי רדי נו מפו י פנ  לא כלומר .וכו׳ ל
 סועלוהם, מה ברובם יודעים אנו אין הנסתרים שהאברים בלבד
 יום בכל בהם משתמשים שאנחנו האיברים באותם נמי אפי׳ אלא

ם, הידים כמו תמיד  והרגל היד עצמות היו אילו והרגלי
 אותם מכירים היינו לא לבדו אחד כל לפנינו מושלכים

ח יהיה ובהעדרם ,הרגל או היד יתהוה שמחיבורם  הבע׳
ל וכן :מאד חסר קי כ ם חל ל עו ם ה עי ם ידו  אצל וספורי

ם. א ר ־ לצורך הנבראים המינים כל ר״ל בו ם, ד א  החיים הן ה
 בורא על מורה, וזה ,המינים במספר תכלית ניתן הצמחים הן

 אצלו הידועים נבראים מינים בחלקי אותו ותיקן בחכמה
 להם יש ולכך ,האדם לצורך וכולם לאלו אלו צריכים אלו שכל

^ אין הפילוסופים לדעת ואילו ,מספר ב  כל שיעמדו ס
 מתחלפים שהמזגיה מאחר תמיד שוה אחת תכלית על הנבראים

 מינים ויובאו לגמרי מינים שיופסדו ראוי והיה ,קצבה לאין
 וכמו הגלגל, מסבוב במקרה שהכל מאחר תחתיה.ם. חדשים
ליו :המאמר מזה ז׳ בסי׳ שנזכר ףS אין ע םי כו׳ הו  כל ,ו
 עליו יתחדש ולא לגמרי מהמינים אחד יופסד לא העולם ימות

ה : חדש מין הי ה הדין מן ו נ י הי ת ת ש שו פ ת הנ נו  זו שו
ו  לצרכו מין כל נברא והשכל ובבינה שבדעה מאחר ר׳׳ל .מז

כ ,לעולם  כפי בו ניתן ההוא הבע״ח מין נפש שתהא בדין א׳
 ̂ החיונית נפש דהיינו הטבעים ר״ל והנפשות .לעולם צרכו

ם ה ראויי ה עם :לטבעו .כלומר ,ההיא הנפש ,ל ר בו  . הג
תן :מכחו יותר טרף לטרוף לבב ואומן טבעי בכח ל וינ אי  ל
ה כלי ס מנו  דומס חיה מין והוא ,הגוף וארוך ברגליו קל .ה
 ,מינו יופסד ולא הטורפים מן לברוח שיוכל כדי ,לצבי
 מפני לנוס שיחוש כדי ,בטבע לבב מורך זה עם לו ונתן

א : הטורפים ל ו • ו תנ ש ם נ עי ב מ שנפש ור״ל .כצ׳ל ,ה
 רק אינה שלימותה וכל ,לגרוע או להוסיף בה אין הבהמית

ה להם אין כי ,בכולם שוה הבהמית החי נפש וכל ,גופו לתקון ת ד  r עמס החיונית נפש תמות גופם ובמות ,מזה יותר מ
נו נ אי ף ו ס כ ל נ בו ק רה ל ה צו ר תי  ,השכונה לו נברא לא כי , מעלה או מדרגה לו להרבות חשק שום בו אין חי בבעל . י

בל :טבעו על שיעמוד לו ודי ,לזה חי הבעל צורך שאין מפני ו א תנ ש ם נ אד  הנפש כח נשתנה באדם אבל . כצ״ל ,ב
ו, ה׳ בחמלת הזאת לי ם: מדרגה וישיג צורתו להגדיל זה בכחו שילך עד , ברע ולמאוס בטוב לבחור בחירה בלבו ונטע ע ר תי  י
ן אי ת ו לו ל כי צ ן א עני הי ה ל א  ;לקבל מוכן אשר אל והותר די משפיע אבל ,מקמן אינו האלהי הענין כלומר . ה

צל ;ל״ב) (ישעיה שוע עוד יאמר לא ולכילי מלשון וכילות א ליו ו ה ע ר רה צו תי ת י א ר ק ל נ כ י ש לנ ו הי ל ה ע פ  שכל . הנ
 ,ההיולי חומר מלשון ,גופני שכל שהיא מפני היולני ונקרא ,ממעל החצובה שדי נשמת לקבל שבאדם הכח הוא ההיולני
 :רוחניית נשמה לקבל כח לאדם היה לא הזה השכל ולולא ,בו פועלת הרוחנית שהנשמה מפני ,נפעל נקרא הזה והשכל

י ג נ ם ו ם גי׳ב אד ה שוני ה ז ,בחירה שום בהם מצוייר היה לא שוה אחש במטבע אדם בני כל הוטבעו אילו ר״ל .מז
גי
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 ̂ והקלות המהירות עמו האדומה, המרה עם יטה אם ,ההיא הנטיה עם שכלם ויטה
 ,המזג אהרי הולכות והמרות .והיישוב המתון עמו ,השחורה המרה עם יטה ואם
 בפות שתי כמו ברשותו, אצלו המרות והפכי הטבעיים שוה אדם ימצא אם עד

 .וחסרונם האבנים בתוספת ירצה אשר אל אותם יטה השוקל, ביד הישרים המאזנים
 למעלה מדרגה אל יכוסף המופלגות, התאוות מן ריק לבו ספק בלי ההוא והאדם

 לעשות לו שראוי במה ומחשב עומד והוא ,האלהית המדרגה והיא ,ממדרגתו
 ,.רצונו התאוה לכה ולא ,רצונו הכעס לכה נותן ואיננו ,ומדותיו טבעיו בהגברת

שרה, הדרך שיורהו מאלהיו ומבקש נועץ הוא אבל לזולתם, ולא  אשר הוא וזה הי
למטה מדרגתו אם למודי או ,לנבואה ראוי יהיה אם נבואי אלהי רוח עליו יאצל

מזאת
נחמד אוצר ,

 אכל .ולעונש לשכר ראויים היו ולא אחד דרך על כולם היו בי
 נעיות מהם אחד לכל הנה ,מאלו אלו שונים שננראו מסני

 אוהם השלימה ככן .אליו נועה שעכעו מה בכל לבחור שונות
 מקבל אחד וכל ,ה׳ בדרך להדריכם מלמדת האלהית התורה

 צערא לסוס חז׳ל וכמ״ש ,הטוב אל השתדלותו גודל כפי שכר
ה אם ;אגרא ט ה עם י ר מ ה ה מ דו א . ה ' ו כ  דעת לפי ו

 ,אחר טבע מהם נמשך היסודות מארבעת אחד כל הקדמונים
 הירוקה והמרה ,האדם בדם משכנה האדומה שהמרה ואמרו
 שבאדם, בליחות הלבנה ומרה , הכבד שאצל לנו הידועה גמרה
) (דף בסוטה חז״ל בדברי, והוא .בטחול השחורה ומרה  ה׳
 לחלוחית היא מרה ופירש״י . מרה דם אפר אד״ם ר״י אמר
 לפי הכל באדם ומתגברת ,שבכבד המרירות מן היוצא מרה

כו׳ העתים ושנוי החדשים  הרופאים בדברי שקורץ ויש עד ,ו
 מה ואולי .עכ״ל אדומה מרירה שקורין ויש , שהורה מרירה

 באיכותם, זל״ז הפכיים היותם מפני לבד השתים אלו החבר שזכר
 ,ויבשה חמה והירוקה ,ולחה חמה האדומה שהמרה אמרו כי

ה ואם ;ויבשה קרה והשחירה ,ולחה קרה ,והלבנה ט ם י  ע
ה ר מ ה ה מ דו א  על קצת באדם גוברת היא אם ר״ל .וכו׳ ה

 ואם ובתנועותיו בדעתו וקל מהיר האדם יהיה האחרות
 שלפעמים ומפני .ומיושב מתון ,עליו,יהיה גוברת שהורה המרה

 מדות לתקן התורה באתה לכך ,המתינות ולפעמים הקלות טוב
 עז הוי חז״ל וכמ״ש ,שבהם הטוב מקום אל שיהפכה האדם
ת :שבשמים אביך רצון לעשות וכו׳ כנשר וקל כנמר דו מ ה  ו

ת כו ל ג אחר הו מז  כפי לחשוק הומה■ האדם לב כלומר .ה
 נוטה הוא גם נטיה להם המרות מן שהאחת ומאחר ,מזגו

 ;כ״א) (משלי בעיניו ישר איש דרך כל וכמ״ש ,ישרה מדרך
ד א אם ע מצ ה אדם י ם שו עי ב ט ל .ה  לא הזאת הנטיה ר׳

אין המזג שוה ממש שיהיה לא אם אדם משום תבצר  אחת ו
ת מ מ  אדם שימצא לא אם מאד, במציאות רחוק יזה גוברת, מה

 מושל והוא ,והמצוה התורה ע״פ בחירה בדרך מזגו משוה
 יוצא שאינו עד ,רצונו אסר אותם ומעה ובמדותיו ברוחו
כו :כלל השוה מזג מדרך פ ה ת ו רו מ  אל מדותיו להפוך . ה

תו אצלו :השוה מזג שו ר  מושל והוא וברשותו בידו ר״ל .ב
מו ;גהם תי כ ת ש פו ם כ ני אז מ ם ה שרי ר הי ל בי ק שו  .ה

אזני הזה האדם כלומר מ מו;  על מכריע אחד כף שאין צדק כ
 את ויגביה שירצה הכף יכריע ,השוקל ביד שהמה ,חבירו

ת :שירצה צד אל מזגו מכריע שבו השכל כן ,שכנגדו אוו ת  ה
ת גו ל פ מו ף : יתירות תאוות .ה ס כו ה :וחושק .ו ל ע מ  ל
תו ג ר ד מ  •ופונה אותה ממאס והוא הטבעית האוה שהיא .מ

א :אלהי רוח לשאוף למעלה הו ד ו מ ב עו ש ח מ ה ו מ  שראוי ב
 ארחות ילפתו לבלתי שומרים יפקיד הטבעיות מדותיו על .לו
ץ :הגופניות מדותיו אמר ללכת מומל9 ע ה :עצה לשון . נו א וז איש .הו

יהודה קול
. ת ו ר י ה מ ת : הנזכר השכל עם ר״ל ה ח ט ה  ו

ת כו ל ר הו ה . א ג ז מ  כפר גאלינ״ו חגר וככר ה
 הולכות שהמדוח יקראהו אשר שמו וזה ככה על מיוחד

ד :המזג אחר ם ע א א צ מ  הזה שהחלוף ר״ל .וכו׳ י
 אחר הנמשכים וכחדוהיהס אדם גני כטכעי הנמצא
א הנה ,המזג  אשר עד ,כהדרגה והולך משחנה ח
 המדות הפכי שני יהיו ואז ,הנוגעים שוה אדם ימצא
 כפי ורצונו כחפצו וכה כה לפנות וכרשותו אצלו

מו ,הצורך תי כ ת ש ו פ ם כ י נ אז מ  לא כי ,וכו' ה
 מונח הוא רק ,ולכאן לכאן יפנו פחיתות כנפשו נקכע

 שם יהיה אשר אל כם ימשול והוא עצמו נכין כינו
 כמו ,אשר כמקום אם ואמר .ללכת הישר חפצו רוח
 לקושי מסופק לשון כחר ואולי .לשהות כלו אס עד

ץ כי יאמר או .צד מכל שוה כזה איש מציאות  ענ
 אדם ימצא מאד ונכון יציג המזג אחר המדוה הליכת

ם שאם עד שוה עי  גרשוהו אצלו המדות הפכי יהיו הפג
ת :כדוחק מהישג זה לפי שהוא אלא ,וכו׳ ר ב ג ה  ב

. ' ו פ ו ו י ע ב תיו על איש ׳יגכר ר״לפככח ט מדו  סכעיוו
ה :יחפיז אשר הל להפוהס כ ם ל ע כ ס .וכו׳ ה  ה

ץ :י״ב סי' ענינס שיתכאר המתעורר חלקי שני ע ו  .נ
 ויצוה המתעורר הכח על ה' סי׳ כשלישי כאמרו

 ולא המתדמיס הממשכיים השדים אל יפנה שלא אותו
 ואם , השכל אח שיועץ עד כס יאמין ולא יקכלס
 :ע״כ ,ימרס לא ואם ,יקכלס אצלם שיש מה יכשיר

רי או מו . ל כו׳  אור ישכון דרך איזה שילמדהו ו
 אצילות שאל ונראה .תמים והיה יתכרך לפניו להתהלך

 כאמרס %'<( כוונו המקכל, הכנת כפי הזה הרוח
ה, כויקרא כ  אחא ר׳ אמר משקל, לרוח לעשות ר

 שורה אינה הנכיאיס על ששורה הקדש רות אפילו
 מנכאים ויש ,אחד ספר מנכאים יש ,כמשקל אלא
 ,כמדה תכן ומים .פסוקים שני ויש ,ספרים שני

 לא מלמעלה שנתנו חורה דכרי אפילו יודן ר' אמר
ה, אלא ניתנו מד  שזוכה ויש למקרא, שזוכה יש ב

 ויש ,לאגדה שזוכה ויש ,לגמרא שזוכה ויש ,'למשנה
כ. לכלס, שזוכה  שלא לומר הוא האפילו וענין ע״

כפי המקכלים על מושפעות הפכעיוח הצורות לכד
הכנתם

 הוגש חכם .למורי או : לא אלה אשר
בהורת
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 מה דבר לכל נותן הוא אבל יתברך לפניו כילות שאין ,נביא לא חסיד ויהיה ,מזאת
 מלאך וישימוהו ,הפועל השכל הזאת, המדרגה נותן קוראים והפילוסופים לד. שראוי
 :הנצחית והתמדתם עדנם גן הוא בו נדבקים אדם בני שבלי וכאשר ,האלהים אהרי

א : קצרה דרך על הזה הכלל לי שתפרוט רצוני הכוזרי אמר י
ת הנפש מציאות יתבאר ההבר אמר  (נ״א שונה לחיים "וההרגש בתנועו

ת מן שונות) לחיים והרגשות או נפש סבתם ונקראת ,היסודיות התנועו
כה

יהודה קול
ס כי הכנחם^  המבע ק למעלה שהם הדברים נ

 לחורה המקבלים הזמנח כשי ובמשקל במדה יושפעו
 וישימוד^ וכו׳ קוראים והפילוסופים ולתעודה:

. האלהים אחרי מלאך כו'  עניינו נתבאר כבר ו
הס ̂ הדעות שחי לפי א׳ סי' בראשון  סינא ן׳ דעת ו
 אשר הרלב״ג ודעת ̂ כ״ה סי' ברביעי ענייט שקדם
 ובחמישי .ה' פ' מלחמותיו מספר בראשון עניינו ביאר

 ציור הוא הפועל שהשכל המאמר; המליט י״ג פ׳ ח״ג
 האופן ובזה כלס; השמימיים הגרמים ממניעי נאצל
ה  שהם וזה השפל. המציאות זה מהם שופע יהי
הס ניצוצי באמצעות החמר הכנת יעשו חט ,סכבי  וי

 כן ואחר .וכו' מהם השופע השכל באמצעות הצורה
 הפועל השכל שאצל הונח כאשר כי ;ספק על העיר
 והשכל הש״י הנה בכללם השפלות הנמצאות באצו השגה

 שאצל באמרו לזה והשיב .וכו' במספר אחד דבר הפועל
 השפלות הנמצאות בנימוסי שלמה השגה הפועל השכל

 לו ואין השמימיים מהגרמיס המתחייב ויושרם וסדרם
 ואיך השמימיים; הגרמים בנימוס שלימה השגה

 זולה השפלות הנמצאות נימוס ההוא מהנימוס יתחייב
 אצל ואולם בעלתו. לעלול שיש החסרה הידיעה
ח' הראשון  כלס הנמצאות בנימוס ההשגה תהיה י

 ומזה .שאפשר שלם היותר בצד והתחתונים העליונים
 ולהיות .הפועל והשכל הש״י בין יחס שאין יתבאר
 הנמצאות נימוס בהשגת להש״י משתתף הפועל השכל

/ רבו כשם חז״לששמו עליו אמרו בכללותו; השפלות ו כ כ. ו  מלאך וישימוהו באמרו לזה החבר כיון ואולי ע״
ה; מתקררת דעתי אין אך האלהים. אחרי א. ן' בשטת אוחזת שידו כ״ה כי' ברביעי דעתו נלה מאשר בז  סינ

 להנהגתו המיוחדים האנושי והשכל התחתון החמר בבחינת האלהים אחרי מלאך באמרו שכחן אמרתי כן פל
. סי' כן גם שקדם וכמו ;שיטתם פי על זה שכל של  הפילוסופים לדעת הפועל השכל מציאות יתבאר ועוד ד'

ב: סי' סוף שיבא במה ״ . אדם בני שכלי וכאשר י כו׳ ב; סימן סוף הזה הענין יפורש ו ״  ונתבאר י
:להרלב״ג המלחמות מספר בראשון ערינו

. הכלל יא ה ז ה; צומחת; ; נפש כל בתורת ה חי ת. ו מדבר  למיניהם: הכחות פרטי בק ולהבדיל ו
ת יתבאר יב ו א צי ש מ פ נ . ה כו'  מהות כן ואחר נמצא; הדבר אס החלה למקור איש לפני ישר דרך ו

ת מצד הנפש מציאות בהוראת החלו וזה ;ההוא הדבר עו ו תנ  t ובחיים בצומח הנמצאות ה
ש וכן ג ד ה ם ה י חי ה הוא הנה זה וכל ;ל נ ת מן ומתחלף שו ו ע ו נ ת ת ה ו די סו  בהמעת הצמח שהרי ;הי

 אך ;הרגש להם יש אלה בלעדי והחיים .כנודע צד לכל תנועתו כי ;ומוריד vמעלר ומביא מוליך גחלו
ם היסודות טה; לצד או מעלה לצד אחת; לפאה רק מתנועע מהם אחד שום אין ההרגש; נעדרי היותם ע  מ

ת  המצא על להודות חייבים אנחנו הנה ;צורתו על הורה נמצא כל ופעולת הכחות יודעו הפעולות מן כי ^היו
ש ההיא הסבה ונקראת בבעליהן; וההרגש התנועות סבת והוא ;והמחצב היסודות צורת זולת ענין שם פ  נ
ח או שי כ פ ם כי ;נ ם .ע״כ ;כח או נפש % טבע תמפון אם ההיא התכונה אהה קרא י' סי' עליו כאמרו .זה בשם יוכלל הצומח ג  נפשי כח אמר או .הראיס כאשר הנמשך בספורו טבע שם לו שייחד היות ע
יקרא לא בצמיחה כח הוא רק נפש הגידול כת אין קצת לדעת כי י׳ סי' שזכרנו ממה ;לבדו הצומת פל

נפש

נחמד אוצר
ה :ה׳ בתורה הי י ד ו סי ^ טס לא חז״ל וכמאמר .ח א  ה
ת אין בי :מסיד לו ו כי י פנ ת׳ ל  למדרגה כראוי מי ר״ל .י

ץ הנוחן מצד כי ;בהכרח המדרגה זאת ממנו יבצר לא נבואה  א
ם וקימון: ממצור פי סו לו פי ה ם ו ראי תן קו ה נו רג ד מ ת. ה א  הז

 ;רוחני אלהי בכח נתשו לקתור האדם חת המעהר אלהי כת ר״ל
ל כ ש ל ה ע פו  הסילוסוסיש דרכי לפי מניינו נתבאר כבר .ה

' א' במאמר י :באריכות א׳ נ
א ט י רו פ ה ל לי ש ל כ ה ה כו׳ הז  והצורה התומר מנין .ו

שאפכי; קצרה כדק־ התמרים על הנפש ותלות
:קצרה דרך לתלמידו אדם ישנה לעולה חז״ל וכמאמר

ר יב א ב ת ת י או צי ש מ פ  אני צריך תתלה כלומר . הנ
 גדע־להבדילש כי שמו ומה הנפש מנין נבאר

. שבעולם: התנועות משאר ת ו ע ו נ ת  היותר הנפש ר״ל ב
 ;מתנועע אותו כנראה שבצמחים . הצומח כה והוא ;פחותה

 והתנועה , ואנה חנה ומהעבה מעצמו מתגדל שהוא במה
ש :נפש נקראת הזאת רג ה ה ם ו היי עלי .ד  זס כי חיים נג
ת : נפש הייה בבעלי נקרא הענין נו ת מן שו עו ו תנ  ה

ת דיו סו  נפש, בשש אותם מכניס שאגו לאלו אשר התנועות . הי
 ,הארבעה נישודות רואים אנו אשר התנועות מן משונות
ד, מקום הולך,אל הכל היסודות תנועות שאמנם ח  והעפר א
 המכריח כשיכור בהכרה ממקומם מון אותם נוציא אם והמיס
 כן שאין מה ;למעלה עולים והאש והאויר ,למטה ישונו

ת : עוד שיתבאר וכמו , נפש לבעלי המכונים כתנועות א ר ק  ונ
ם ת ב ש ס פ כו' נ  כת או נפש נקראת זה המנועעת ככבה .ו

׳ כסימן וכנזכר ,בנפש אם ההיא התכונה אתה קרא ,ז״ל י
תהפון
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 (נ״א "שישותף מה והם ;הלקים שלשה אל הנפשיות הבהות ויתהלקו .נפשי מ־ן

 שאר עם האדם בו שהשתתף ומה ;הצמהי הכה והוא הצמח עם ההי בו שהשתתף)
 ויתבאו־ .הדברי הכה ויקרא האדם בו שנתייהד ומה ,החיוני הכה והוא ההייס

 בהמר, המגיעות הצורות מהמת שהם הפעולות בבהינת הסונית הכללית הנפש ענין
 מצד אבל נוף שהוא מצד יהתוך לא הסכין כי ,הומר שהוא מצד ההומר מחמת לא

 ״שהוא מצד אך גוף, שהוא מצד וינוע ירניש לא ההי וכן הסכין, צורת לו שיש
כי ,שלמיות הצורות אלו ונקראו . נפש הנקראת והיא ,ההיות צורת לו שיש) (נ״א

בהם
יהודה קול

 מאמר העקרים בעל כחב הענינים אלו ובביאור . נ&ש
 השפלות במורכבות הנמצאות הכמות ,וז״ל ל׳ פ׳ ד׳

 מצד מציאותן אצלנו קויים , בחוש מושגות שאינן אע"פ
 הכמותי יודעו מהפעולות כי , בחוש המושגות הפעולות

 כי וידענו הפאות, לכל מתנועע הצמה ראינו וכאשר
 שהתנועה לפי ,בלבד סבעי כח לזה יספיק לא

 או ,המקיף אל מהאמצע אס כי תהיה לא העבעית
 וזה ,האמצע אל סביב או ,האמצע אל המקיף מן

 התחלה המין בזה שיש שפענו ,הפאות לכל מתנועע
 ההתחלה ואותה ,התנועה זאת ממנה תתחייב אחרת

 בו שיש החי ראינו כאשר וכן .צומחת נפש קראנוה
 זה על ומוסף הצומחת, הנפש שהיא הזאת ההתחלה

 בכח כן שאין מה ברצון, ומתנועע מרגיש שהוא
 התחלה המין בזה שיש שפענו ,הצומחת והנפש המבע
 פעל כלומר ,הפעולות אלה ממנה ימשכו אחרת

 וכן .היונית נפש קראנוה ,ההרגש ופעל הצמיחה
ס ונוסף , הזאת ההתחלה בו יש האדם ראינו כאשר  ג

 ומבדיל מהותם ויודע הדברים כללי משכיל שהוא הוא
 לזה יספיק שלא ממה בזה, וכיוצא והמקרה העצם בין
ני, ולא צומח כח ו חי ח-  התחלה בו שיש שפענו כ

 הנפש או האנושית הנפש קראנוה ,נכבדת יותר אחרה
: המשכלת, כ ״  הכללית הנפש ענין ויתבאר ע

 מציאות ג״כ לנו שיתבאר הנראה לפי• הכונה .וכו'
 מן שתים הכוללת הנפש והיא הסוגיה, הכללית הנפש

ס שכוללת החיים כנפש ,שלשתן או הנזכרות הנפשות  ג
.והמרגשת הצומחת ג״כ שכוללת המדבר ונפש הצומחת,

 הפעולות בבחינת לנו יתבאר הללו הכחות וחלוק
 וההולדה והגידול ההזנה פעולת מצד כי הנמשכות.

,הצמחי הכח ההיא בנפש שם המצא יתבאר בדומה
 כוללת שהיא יתבאר וההרגש קמקומית התנועה ומצד

ס  שגם יתבאר ההשכלה פעולת ומצד המרגשת, ג
 בנפש שרצה בעיני והנכון שמה, ימצא השכלי הכח

ת, הכללית  הן מרגשת הן צומחת הן בהחלע, הנפש הסוגי
.הפסקא בראש הנזכרת הנפש עצמה והיא ,מדברת

 ידי ע׳ל הנפש מציאות יתבאר איך להודיע בא ועתה
לפקפק שאפשר מה מלבנו ולהוציא הנראות, התנועות

נחמד אוצר
ת ויתחלקו :ע״כ ,כח או נסש או עג« חיז'ין חו  הנ

 הנסש ענין באר הואיל עתה .חלקים שלשה אל ועפשיות
 מה דרכים: בשלש מתחלקות שהם ואמר וכהותיה,
 הכח לחי וגם ,שלצמח ר׳׳ל .הצמח עם החי בו שישותף

 סאה לכל ותנועה המזון וקבול מעצמו הגידול והוא ,להוא
 ממקום שתנועתו הצמח על הבע״ח שמוסיף אלא ופאה,
 שיתנועע הרגש בו שאין לצמח משא׳כ ,הרגש בו ויש למקום
 היער עצי כנוע מבחון לו המגיע מהמקרה תנועתו אך בשבילו

 ,החיוני כח נקרא בבע׳׳ח אשר ההרגשי הכח וזה ,הרוח מפני
 :חי שהוא עליו נאמר ומרגיש למקום ממקום שמתנועע שכל
ו שישותף ומה  ר״ל . החיים שאר עם :כצ״ל .האדם ג
 כח בו שיש האדם עליו שמוסיף אלא מרגיש חי האדם שגם

 : בע״ח משאר בו נבדל ר״ל . האדם בו שנתיחד :לדבור
 מיוחד בשכל אותו המיחדת הנפש ר״ל הכח . הדברי הבח

 שקדמה לא אם הדבור יתכן לא ואמנם .מפיו כדבור להוציא
 אותו וחושק בשכלו השמור ההוא החפן על בלב מחשבה לפניו

 ויעשה זולתו שישמע במבטא עליו שירמיז שמו וזוכר לתועלתו.
 ,והאסאסוגיי הזרזיר לעוף מבטא שנמצא אע״ס ומעתה .רצונו

 ,מששבה בלי ומצפצפים עמס בל לבס כי ,הדברי כה זה אין
 מבלי בקול יענו לבד אותם האדם בני שלמדום המלות רק אך

 . הסוגייה הכללית הנפש ענין :רומזים הם מה על דטת
 סוגה (מלשון גדר ר״ל סוג כמו והוא הכל הכוללת הנפש

 שבתוך וצמחים אילנות מיני כל המיקיף החיצון גשושניס)
 ונפש צומחת נפש כוללת הכללית הנפש זאת וגם ,הפרדס
 נכלל לא בא לא השלשה טד ואשר .מדברת ונפש מרגשת

ת :נפש בכלל  .הצורות מחטת שהם הפעולות בבחינ
 נודע וכבר ,רוחני מקור היא שהנפש מאחר תאמר ושמא

 מצד החלוק שאין אמר לזה .חלוקה שום מקבל אין שהרוהני
 ישתנו החומר שמהשחנות ,החומר מצד רק אך הרוחני ענין

 בבחינת וז״ש ,החומר ע״ז שוכנת אשר לנפש המגיעות הפעולות
 מחמת לא : בחומר המגיעות הצורות מחמת שהם הפעולות
 מבלעדי פעולה שום שתהא יתכן שלא שאע״ס ר״ל . החומר

 ע״ש רק תקרא המומר שם על לא הפעולה עכ״ז ,גופני חומר
 מן משלו נשא .וכי׳ הסכין כי :ההוא בחומר החלה הצורה

 הוא וצורתו ,הומרו שבו להמתכת קורץ שאנחנו הסכין כלי
 נקרא שיהיה אוהו משלים וזה ,חד ופיו ורוחב באורך חקונו
 שהוא נאמר לא לפעולתו בו משתמשים אנו וכאשר ,סכין
 לא זה מצד כי ,מתכת או גופני חומר שהוא מצד הותך

 עשוי שהוא במה מיחסים,החתוך רק אך החתוך, התחייב
 שאע׳׳ס . וכו׳ וינוע ירגיש לא החי וכן :סכין בתואר
 הפעולה עיקר עכ״ז ,הם ממריים ענינים ותנועה הרגש בענין
 ,לאדמתו ישוב רוחו תצא אם שהרי החומר מצד מגיע אינו

המגיע שלמות .שלמיות :הפעולה מגעת הצורה מצד דק אך
לחומר

וכוי שלמיות וזצוחת

 מן לא ,הסמר מן הן נמשכוח הפעולוח שמא ולומר
 משח הנפש מציאוס לידיעה נבוא א״כ ואיך ,הצורה

 ספק בלי יורו שהפעולוח לבאר בא כן על ,ההנועוח
או ימשכו: מהן כי הצורות מציאוח על ר ק נ לו ו  א

ביהור אצל לו בא ,כאמור סיניה לכל נמצאת שהנפש הביאור מבוא דרך אחרי
בנהות
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 .שגי ושלמות ראשץ שלמות ויש ̂ שלמות והנפש .הדברים תבונות ישלמו בהם
 מחהתחלה, היוצאות הפעולות עצמות והשני ,לפעולות התחלה הוא הראשון הנה

 *עלמות אם והשלמות .מההתחלה ליוצא התהלה היא כי ,ראשון שלמות והנפש
 *.אם ,טבעי אם והנשם .לגשם שלמות והנפש ,נשם אינו לעצם שלמות ואם ,לגשם

 ,כליי בלתי ואם כליי אם הטבעי והנשם .טבעי לגשם שלמות והנפש ,מלאכותי
 כליי טבעיי לגשם שלמות והנפש . כלים בלעדי או בכלים פעולותיו שישלמו כלומר

 ,להם) ומוכן (נ״א אותם בכה"ומכין החיוניות הפעולות מוצא ר״ל ,בכה היות בעל
מהתמזג המתחדש שהדבר לפי ,הנוף יסודות מהתמזג הווה אינה שהנפש ויתבאר

נפרדים
יהודה קול

ה. גבולה ולהציב הנשש מהות ר ד נ  הזה והחבוש ו
 וימצא יבוקש ידה על אשר ,הסלוקה באמצעוח יעשה

 הגדר יושלם שבהם ההבדלים או הסוג,וההבדלה בקלוס
ע. ד מ  שענין באמרו חמלה החומין לו קבע והנה כ

 הן הצורות וכל ,צורה להיותה שלמות הוא הנפש
 לראשון השלמות חלק כן חמר .ספק ■ בלי שלימיות

 בהניחו הראשון השלמות גדרו לצורך לו ולקח ,ושני
 הלוך בה ילך הדרן־ וזה .לכונהו ענין אינו אשר השני

 ואת ,לכונתו שיאות מי בהפיסח במחלקותיו ונבוע
 להעלות הדבר כל תום עד וזה ,יעזבנו ראוי הבלתי

 לאהד ילוקמו אשר המלקים כל מקבוץ לנפש שלם נדר
 שלמות והנפש :ההנה החלוקות מאיברי אמד

 הנפש גדר כלל זהו .וכו׳ כליי וכו׳ טבעי לגשם
 למצוא לאחד אהד הנזכרים החלקים מן המקובץ

הנפש בספר הפילוסוף אצל נגדרה כאשר ,חשבון
׳ מאמר  ביאור הוא ,בכח מיוה בעל שאמר ומה .ג

,הנזכרת בגדרו ראשון להבדל המוצב הראשון השלמות  
 הפעולות מוצא שהוא הביאור בו להרחיב זכרו ואיחר

 לפעולות התחלה תוצאות ממנו כי ,׳וכו בכח החיוניות
 כי למעלה באמרו אליו שרמז מה והוא .בכח ההנה
 :מההתחלה ליוצא התחלה היא כי ראשון שלימות הנפש
ל ע ת ב ו . חי ה כ  yנפשיות כמו חיות להבין ראוי ב

א שאמר מה וכן .לצומח גם כולל הזה הגדר כי צ ו  מ
ת לו עו פ  שבבעלי החיות על להבינו אין ̂ החיונית ה

ר :בפרס החיים א ב ת י  .וכו׳ אינה ש*הנפש ו
 ההקשה לאנשי מקום יונח לא הנפש בענין כי הורה
 ושבעיהם שכחוחס במוצאיס קצתם שאמרו מה בו לומר

 כמוזכר אלהיות צורות אל צריכים אינם בלבד מזגייס
 להודות חייבים כלס כי הנפש כן לא ,'י סי׳ למעלה

 המוכן הנושא על להול מחוץ באה צורה שהיא בה
אוי. והרכבתם היסודות המזג אמר  בזה ושעמו כר
ס5המוצ בענין נפרדים ההתמזג המתחדש שהדבר לפי  י

 בהם, הענין ימלש לא ;היסודות מהתמזג המתחדשים
 יגברו בכחס מהם השנים או מהם האחד שהיסוד אם
 או היסוד כפי מזגיית הצורה תהיה ואז ,השאר על

א; במורכב והגוברים המנצחים היסודות ואין ההו
שם

נחטד אוצר
ת :קבולו כס לפי פהוא לחומר  מויז .הדברים תכונ

ש : הדברים  עיקר והוא משלימו והנפש .שאמות והנפ
 על מוסב זה .שני ושאמות ראשון שאמות ויש :שלמוהו

 להבדיל כדי ,בו יש שלימוה איזה לבאר שלימוס והנפש אמרו
 מדוקדק הבדל השלימות עניני שאר ובין הנפש שלימות בין
ה :והולך שמבאר וכמו האפשר, כפי  התחאה הוא הראשון הנ

ת. או  פעולה איזה בעשות ההאוה על המעורר ר״ל אפעו
 ,הפעולות עצמות והשני .ממנו חוץ צורה המעורר ויהיה
 היוצאות עצמם הפעולות והם שני שלימות עוד יש והנה

שון. שאמות והנפש ההיא: מההתחלה  קורץ שאנו זה רא
 זס לא ,הראשון השלימות המעורר הדבר אותו כוונתנו ,נפש

 :עצמח הפעולות ר״ל הפעולות עצמות שהם השני השלימות
 הנסש כלומר . ההיא מההתחאה איוצא התחאה היא כי

 שאמנם הפעולותי, עצמות שהם השני לשלמות התחלה היא
 וההתחלה הפעולות סבת שהיא מהנפש יוצאות הפעולות עצמות

 שהבדיל אחר .וכו' אגשם שאמות אם והשאמות :להם
 שלימות שאף ואמר חור השני, לשלמות הראשון שלימות בין

 גשמי לדבר שלימות שהוא או , פנים שני על יובן הראשון
 לדמי שלמות שהוא או ,וגובה ורוחב אורן ולו במקום נתפס
 מבדילים אנו לזאת ,גשם בלתי עצם • הנקרא והוא רוחני

 שלמוס בשההא אומה נקרא אשר שמה זה שהנפש ואומרים
 לא ואמר מור ,מאאכותי ואם טבעי אם והגשם : לגשם

 אינו כ״ז ועם לגשם שלמות שהוא שיש לגשם שלמות דבר סוף
 גשם ויש ,תכונה איזה על נברא טבעי גשם שיש מפני ,נפש

 אשר לדבר שלמות אינה והנפש חרש ידי ומעשה האומן מקנו
 והגשם :כך כטבעו שנברא לדבר אן במלאכהו האומן פסלו

 ר״ל ,כליי אס .פנים לשני נמלק עדיין הוא אף .הטבעי
 כמו ,לסקונו עמו נבראים בכלים הם פעולוס ושלמות שתועלתו
 השרש בצומח וכן חי, בבעל מעיים והגני הפה שתאמר
 והמחצבים, הסלעים שהם כמו ,כליי בלתי שהוא או ,והענף

 ידועים כלים להם אין הארץ מן וגידולם גשמיים שהם שאע״ם
 בעל :כליי טבעי לגשם שלימות היא והנפש ,תיקונם שבהם
ח. חיות כ  שבה בכח חיות בטל שהיא נאמר הנפש על ב

 חיות וענין .גשמים אברים ידי על הגשמיות הפעולות להוציא
 בגדר כי ,העברה בדרן הצומח כח על ג'כ לפרשו יש שבכאן
 ומכין : היות הצמח בערן ונקרא הצומח כח גם נגדר הנפש

 ויתבאר :ההנה הפעולות לעשות ויד הכנה להם נותן .אותם
 ע'פ שאף ל״ל .היסודות מהתמזג הווה אינה שהנפש

 הטובוס האבנים לומר רוצה , והמחצבים שהמוצאים שאמרו
רק צורה שם על נקראו לא וטבעיהם כחומיהם , והמתכיות

סי׳ למעלה וכנזכר ,בלבד והמזג ההרכבה מצד להם הגיעו
 באה אלהית צורה שהיא יכה להודות חייבים כולנו הדברי וכ״ש והחי הצומח כח ר״ל ,מודים הכל בנפש אמנם ,«ו״ד

 ע״ו לדון ההמיל .וכו׳ המתחרש שהדבר לפי :ההיא הצורה לקבל מוכן מורכב ומזג נושא מצוא אחר לחול מבחוץ
הרכב־י ר׳ל . נפרדים מהתמזג :הזה שבמורכב המזג מחדוש מגיע הזה שהכח נניח שאילו יאמר ,טענותיו ולערון
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 hv האחדים וישארו (נ״א מאחד יותר או מהנפרדים אהד בו שיגבר אם .נפרדים
 ישאד שלא עד הנפרדים שינוצחו ואם .זה כפי המגעת הצורה תהיה הנה ,צורתם)

 מנפרדי דבר ממין אינה והנפש מאמצעיותם, צורה מזה ותחודש צורתו על אחד
 איננו אשר הזך) האבן כפתוח (כ״א "ככופח מחוץ צורה אלא אינה כן אם ,הנוף
 ,כתכלית והמוליד ההתחלה/ והוא הזן הכח הכהות, תחלת .והעפר המים צורות ממין

יראת ואם ,וקדימה ראשית ולמוליד .והתכלית ההתחלה בין הקושר באמצע והמגדל
ר ח א ת מ

ל ה קו ד הו י
היסודוח, כל שינוצחו או ,ממיז אחרח לצורה צורך שם
 ההחמזגות בפעולה ויתמוגג ישהנר מהם אחד כל כי

 צורתו מתכונת על מהם אחד שום ישאר שלא עד
ני שו א ר  רק פ״ד, התורה בה׳,יסודי הרמב״ם כדבר ה

ס ואף המורכב. צורת מכללם תעלה  פנים זאת ג
 אנשי קצת דעת לפי מחק לכאן בא לא חדשות

שה,  שם נתהוית היסודות התמזגות מכח רק ההק
 דבר ממין אינה הנפש אמנם .מביניהם ההיא הצורה

 מבואר וזה .הפנים מאלו אחד בשום הגוף מנפרדי
 בראשית ממנה הנמשכות המתחלפות הפעולות מצד

 מושפעת צורה מכח אם כי ענינם יתכן שלא הפסקא,
ח :י׳ בסי׳ שזכרנו כמו הצורות מנותן סחון פ כו  ב

ר ש ו א נ נ  הדברים מן אחוז זה על משלו נשא .וכו' אי
ח והנה .במלאכה הנעשים פ מ ,ככירה עשוי כלי הוא ה

 קדרה שפיתת מקום אלא בו ואין כרחבו שארכו אלא
ת, ח  כופת כירה) פ׳ (שכת משנה מלשון והוא א

.כופח מאפה פ״ה ובמנחות ,וכגבבא בקש שהסיקוהו
 הוא בכופח האומן יביא אשר הצורה כי המשל וענין
,מהם שהורכב והעפר המים זולת ממון לו נמשך דבר
 חדשתו אשר היא האומן בנפש המצויירת הצורה .כי.

ה וזה .בחמרו הנמצאת בצורתו הי , הנפש בעלי משפנו י
ה כי  ולפי , הצורות מנותן להם מושפעת צורתם תהי

ח בו שכתוב הנסח ו ת פ בן כ א ך ה  עניינו יהיה הז
 ממים מורכב ממר על יפותח אשר חותם פתומי פל

ך, אבן בשם אצלו הנקרא ועפר  הפתוח אמנם י1• ז
 היסודות מן המורכב מזג זולת הוא ספק בלי ההוא

ם: ה ת ה ל ח ת ת ו ה כ ה ה כ . הזן ה כו'  זה כל ו
 הזן כח מתחיל שאז הויתו אחר הדבר בבחינת יובן

 כדבר וזה .ההולדה ולבסוף , הגידול ואחריו ,לפעמו
 ביאר ושם ,ב׳ סרק ו' למוד ראשון באופן סינא ן׳
 וכמו המוליד, לעבודת המה נתונים והמגדל הזן כי

 בראשון אודותיו על דברנו וקדם ,בסמוך החבר שיזכור
ל :ל״א סי׳ ד ג מ ה ע ו צ מ א ר ב ש קו  כאמרו .וכו׳ ה

עבד: עובד והמגדל כן אחר ת ונ שי א ר ד. י ל ו מ ל  ו
ה מ די ק . ו ׳ ט הוא הנה המאמר כי כתבע כבר ו

בבחינת

ר צ ד או מ ח נ
 הנסש שנתחדשה נאמר ההוא ומהערגוב מזו זו שונות יסודות

 לא זה ענין ר׳׳ל .מהנפרדים אחד בו שיגבור אם : ההיא
 שלשה על אש יסוד נהגכר זה שנמזג ד״מ שנאמר או ,ימלט

 ד״מ שנאמר כמו .מאחד יוחד או :אויר עפר מים יסודות
ה :ואויר אש מ שנכרו ה. כפי המגעת הצורה תהיה הנ  ז

ל  ההתגכרות דהיינו מהמזג כאה שהצורה אומר אתה שאם י׳
 צורה של עיקרה כל א״כ ,היסודות טבע הוא ההתנכרות !אולם
 זה זולת או עצמו אויר או ,אש מכח יותר חדש ענין אימ
 המזג כזה הדש דכר לנו ומאין , היסודות מטכעי טכע איזה

 ואם :זה כל להם ילד מי ,כולם היסודות ככת שאינו מה
 ונתרככו המזג שככוא תאמר ושמא . הנפרדים שינוצחו

 שהיה העצמיית צורתו הפסיד מהיסודות אמד כל היסודות,
 מאחר ר׳ל , מאמצעיותם צורה מזה ותחודש קודם: לו

 ולכשו חדש כדכר לידון יצאו צורתם ועזכו יחד נדכקו שכולם
 .הגוף מנפרדי דבר ממין אינה והנפש :חדשה צורה

 רואים שאנו שהפעולות שמאחר ,שנאמר יתכן לא זה בלומר
 ארכעת ר״ל ,האלו מהנפרדים דכר ממין אינם הנפש מן

 הנפרדים ממין שאינה חדשה כליאה אלא אינה וסלי היסודות
 :מכמון צורה שהיא לולא הזאת הנפש את להם עשה ומי ,כלל

ח. פ כו  כנזכר כירה, מין והוא הנכונה. הגירסא כ״נ כ
 תואר שום כו ואין כרהכו שארכו מפני ואולי ,ל״וז) בשבת(דף

 קדירהאחת, כו לשפות למלאכתו ■ראוי שהוא ממה מלכד אנזר
 שהכופח שכשם ואמר משלו, ממנו נשא שם, רש״י בפירוש

 לקבל כדי והיינו כעכורו !נעשה שהוא מה עיקר ר׳ל צורתו
עפר. המים צורת ממין איננו אשר קדירה: בתוכו ה  ו

 הנס ,צורתם אכדו ושניהם ומים מטיט נגכל הזה פהכופח
 נוסף טנין אך והטפר המים מצד אינו שהוא מה אל סקוע

 כצורה הוא כך המלאכותית כצורה שהוא וכמי מכחון,
ח הכהות תתלח :הנוכעית  שהצורה שכיאר מאחר .הזן הנ
 סדר לכאר חזר והגוף החומר ממין ואיננה מכחון המכעית
 הזן הכח הכחות תחלת פצורה, זאת מן הכאוס סכמות
כו',  לצורה הטכטית הצורה שכין הטצמי שההכדל אמר ו

 לכל והתחלה ראשית הוא הכח ואולם .אלו הם ■המלאכותית
 או השמים ממטר הזנה לו יקדם לא אם הצמח שאפילו דכר,־
 התחלה הוא הצומח שכח ומאחר .כלל יצמח לא מים מלתו
 ,חי לכעל הויה שום כאן אין הוא שאלולא ,והאדם חי לגעל
 : הנפשיות הכתות לכל התחלה הוא הזן שכח מעתה אמור

ת. והמוליד לי כ ת  הטנין, סוף טס מגיט המוליד כח ב
,כטודו אותו לקיים הוייתו כעת תיכף לו מגיע הזן כת בלומר
 לקיים רק אינו ותועלתו ,אה׳׳ז לו מגיע Tהמול פה ואמנם
 דגר כל התחלת הוא הון שכח שר״ל לטיש יתק או . כתכליתו מגיע שהמוליד. אמר סטלתו פס ועל ,תכליתו דהייע מי«.,

0«  והוא להוליד ורע בו ימצא אז עוד, גדל מלהיות וכשיעמוד ,גיל הוא: ההזנה ומן ,החי או הצמש צורת מחת 5נ
 מעז* ר״ל .באמצע והמגדל :גדולו כתכלית שטא טניס כתוכו נאסף הזרע שאין כצמהים רואי׳ה אנו זזה ,גדולו בחכליה

 או היה מאץ המגדל כח שאלולא המגדל, כח ממנו זו אינו שהואהתכלית, לו כדומה Tלהול מוכן שהוא פד ס^. כח נו שחל
 ראשית ולמוליד :המגדל כח ממנו זז איט לו כדומה להוליד הכנה כו שיש עוד שכל שאמר הדכר והוא כתוכו, ורעו ןכן4

ח ט רי אחר. יראה ואס ^ ת א המוליד כח י״ל מ d יש בזמן, והמגדל הזן כח אחר גא שהוא אע״פ שגכמת המובסי ט
קדיפס
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 צורת וילבישהו ,החיות לקבול המוכן החומר על ראשונה ימשול הוא הנה מתאחר,

 , ההולדה עת עד לשניהם ההנהגה יעזוב ואח״ב ,והזן המגדל בעבודת המכוון הדבר
 המפורסמים כהות הארבעה ולזן .ונעבד עובד והמגדל ,עובד והזן ,נעבד והמוליד

 ,לריק ההדגש היה כן איננו ואם ,נע הרגש בחפץ גע כל ,אותו העובדים
מועיל, ולא צריך דבר תמנע ולא להזיק, ולא וריק להבל דבר תתן לא דההכמה

עד
יהודה קול

על. אור אל הויסו צאח אמר הדבר גכחינח שו  ה
ה סנ ה  הזן אל וקדימה ראשית למוליד כי לומר ו
 ,עצמה בהויה שועל המוליד כי ,ההויה שאחר והמגדל

ס ע ה ו  הכסות שני ידי על רק מעשהו יעשה לא ז
ת בכל עבודתו העובדים הללו  הכח ממשלח והנה .ע
ה צד, מצד קודם הוא הז מ חד. א ת מ  הוא הנה כי ו

 הויחו להוציא הזרע בחמר שועל להיותו בהויה קודם
 הראויות הצורות מחלצות אוחו הלבש השעל אור אל

המגדל, הזן בעבודת זה וכל ,ההוא בחמר להתקבל  ו
ר, בהם לעולם כי אמו כ ד. עבו  מתאחר הוא ואמנם י

ל :גידולו בסוף בדומה מוליד היותו מצד בו ק ת ל ו י ח  .ה
 שהוא למעלה דוגמתו ביארנו אשר הדרך על יתבאר
 הצמחים אל עניינו יאות למען ,נששיוח אמר כאילו

ס ל :כן ג ד סו ה ד ו ב ו . ע ד ב ע נ  למוליד, עובד ו
לזן :הזן מן ונעבד ת הארבעה ו ו ה  ,מושך .וכו׳ כ

ק, חזי ה. מבשל, מ ח  א׳ אופן סינא לן׳ כמבואר דו
 המוקדמים שרקיו בשמנה ולהרמב״ם ,ש״ג ו׳ למוד

ל ראשון: ש׳ אבות לשירוש כ  הרגש בחפץ נע •
ע בע״ח שכל לבאר נעתק .וכו' נע ע ט ה מ ת ה  תטע

 ,הרגש בחשן היא ספק בלי הטעתו הנה ההעתקה,
ח כתטעת טבעית שאיננה ר״ל עיוו  רק ,והצומח מי
 שממס בו חושו בעבור הרגש מכח משן תנועת היא

ה כן שאלולא לזה ראיה וסמך .להחטעע יתעורר  הי
, לריק ההרגש כו'  הבעלי עניני כל תכלית אמנם כי ו

ס  ודחיית המצטרך להבאה המתנועע הכח הוא מיי
 הבהמי מהחי התכלית שהוא כך אחר וכאמרו ,המזיק

 סבות לו לחמן המתנועע הכח לו לקבוע ראוי אין כי
 סבות נתקן לו נקבע היצרי החוש אך ,והיצר ההרגש

ה ע ט מ  המתנועע והכח .יתבאר ובמקומו .ע״כ ,וכו׳ ה
ה  תושלם ידו שעל המשצי, הכח ה׳ סי' בשלישי קראו מ

ת ע ט ר, החשן מ מו א  הראב״ע יקראו אשר שמו וזה כ
וברך אלהיכם ה' אח ועבדתם שסוק על אששטים בש׳

וגו'

נחמד אוצר
 הוים שום הנא לא הוא שאלולא געגע, וראשית גממצה קדימה
ה :לפועל ל’ ראשונה ימשול הוא הנ ̂ המו החומר ע

ת לקכול  נשו שהוא אחר ההויה שנערך שאע״ס ר״ל .החיו
 ,להוים ייצא הזרע אין אחריו והמגדל הוא ואלולא קודם הזן

 אמו מגען יוצא חי והנעל ,הארן מן עולה הצמח ואין
 המתהום עצמו הזרע ננחינת כשנעריך זה כל עם ,מנלעדיהם

p אותו ועשה נו פעל מי ונחי נצומח w נדומה להוליד , ו  ל
 המונמרש הלמה על שחל הזה הכח לולא אלה כל לו ילד ומי

 הדנר צורת אותו והלניש המיות לקנול הוכן אשר שנגוך
ל בעבודת : הזרע והוא להולידו הזה כמין המכוון י מ  ה

 ונזם פעולתו לגמור לו הם נתונים הזן וכח המגדל כח .והזן
 ישלם אשר עד יתגדל אמו נאעי הולד כי הזן אל המגדל יקדם
 ואחר :שנאמו מדם הזנה מקכל כך ואחר איכריו וכל צורתו

עזוג :לו הראוי למקום הזרע שהגיע אחר כלומר .כן  י
 אך כפעולתו עסק אז לו אץ המוליד כח .וכו׳ ההנהגה

ת ער :והזן המגדל ידי מל ההויה פעולת נגמר  .ההולדוז ע
 לאם שאין כזה הורה ואולי .העולם לאויר הולד צאת ר״ל
 מן הנא נזרע כולו שהכס רק כלל, כדומה המוליד נכח חלק

 וכל המפעל סוך הוא המוליד כח .נעבד והמוליד :הזכר
 הזן כח .עובד והזן. :ענינו כח להשלים יענדוהו הכמות

 פועל את כח שום ירים לא ההזנס ונלעדי לכלם מנדים ענד
 יעזכוהו בחותיו מי מנעל סמזון נעדר אם מורם והנסיון ,ידו

 :ויינש יכול המים כהעדר הצמח ואפילו עשתומחיו, כל ואנדו
ח כ דל., מג ה  ;הזן מן ונעכד המוליד פח את עונד המגדל ו

 הראשונים אמרו .וכו׳ המסודסמיס כהות הארבעה ולזן
 ,מכפל מחזיק, מושך, והס כמות, מארנעה נכלל הזן כי

^ ן' נדנרי והוא ,דוחה  כשמונה ולפרמל׳ס א' אופן סי
 האצסוטכא, לסוך המאכל מושך שהושע הוא מושך ואולם .פרקיו

 וממזיקז המאכל כעד סוגרה שהאצטומכא מה הוא ומחזיק
 נהקןי שהמאכל מה הוא. והמכשל הנשול, עתגמר עד בקרנו
 הנמסר והדם הלמות המורח הגון חל ומשלחו ולדם ללחות
 הוא והדומה .הגוף מן היוצאים והאדים התנועה מחמת

 הפסולם ודומה למטה נפתחת האצטומכא הכשול גמר שאחר מה
ע וזה .הרעי כית ואל מעיים כני. אל  דרכם לס הראשונים ד

והממם <כ אל משים מכלי הכמות אל הדכריס למסור בטנעיוס
 אצל ואמנם יפע^, .אופן ונאיזם יכא מאין עצמם״ ההם

המעכאניקי, ירכי פי על סעס בטוב הכל מכואר האחרונים _
ל :דרכו לסי החבר דברי לפרש יק ב^זי לא זאגי ע ג ש בחםץ ג ע הרג  1כנע״( מאים שאט תנועה שכל לבאר חזר .נ

 בא עצמו וההפן .ההוא החי שבבעל החפן מחמת תנועתו אך ,למטה אבן צחר ירידת כמו בטבע אינה ההיא התנומה
 שכל מעתה אמור .מסנן ונס המזיקו דבר מרגיש וכן ,המאכל אל 1פצמ ומקרב הרעב שמרגיש שתאמר כמו ,הרגשתו סנזמת

ע: הוא ומחמתו ההרגש מחמת יק אינה הטעתו כן. ואם ג י נו נ  ימו נמת לעשות יק אינם התנומה כי תאמר ומזא מי
 מס שום על ההרגש כן אם ר״ל .לריק ההדגש היה :הסנומס לעורר בא שההתש לא ,והיצר הע־גש ליז^ן ונבראת ליצרו
 ;אותה מעורר וההרגש ומשסה במאכל חי הבעל את המקיימת עיקר היא התנועה שאמנם התנועה, שיעורר לא אם באדם נברא

 למומי שסוא דבר בברואיו יטבע לא שהבורא כלומר .וכו׳ דבר התן לא :בברואים שהטביע הבורא חכמת .והחכמה
ס כמה רואים אט שהרי כלל, תועלת בלי המזיק דבר הברואים בטבע ישים שלא וכ״ש .להזיק ולא בו צורך ואץ ^  הי

 ולא צריך דבר המגע ולא :הפחת אל ונפל קדים רוח לשאוף סנה חי הבטל שזה שנאמר כמו ,הטבעי החפן מן מצאוס
 שר״ל ,ל״ו) תיסרני(תהלים ונחמק־ תוכיחני בקצפו־ אל כמו ,המועיל יבר המנע לא וכן ,צריך דגר ממנע לא כלומר .מועיל

אל ■ ■
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 התקבצות להם היה נחים יראו ואם הכפויים) (נ״א ״הקשקשים שבעלי עד

ת, שטו תנועעו גביהם על יהופכו ואם והתפ הם; על שישובו עד י  לקרב כדי בטני
שתתפת ההרגשה תחלתם הנסתרות אבל ̂ ידועות הנראות וההרגשות המזון להם המ

כי
יהודה קול

ד :וגו׳ י ע ל ע ב ם ש שי ק ש ק ם הס .וכו׳ ה אי ר ק  מ
 ש&ת על הנמצאים וקונקי״ליי אוסערי״גי לעז 'פלשון
ם, ם הבעלי מכת והס הי  הגרועים החסרים חיי

ד ולשון . שיכא וכמו  מהחכמה שהניח מה על נושל ע
ל, ולא צריך דבר תמנע שלא עי  לבעלי שגס ■עד מו

 כדי תנועה להם הוכנה שחותים ב״ח שהם הקשקשים
ת :צרכם שו ג ד ה ה ת ו ו א ר נ ת ה עו ו ד ם אמשה .י  ה
.יריח אף ,שומעת ואזן ,רואה עין ,חושים יחלצו
ל :לו ישעם אוכל וחיך ,ימששו הגוף חלקי ורוב ב  א

ת ו ר ת ס נ  סינא ן׳ ובתוכם התולדה חכמי כל .וכו' ה
 מלבד כי אותות אותותם שמו המבעייס מסשריו בששי

 הרגשה שתושס ראוי , זכרם שקדם הנראות ההרגשות
 המוחשוס הצורות כל תובלנה אליה משותפת, פנימית

 על לקחו ראיותיהם ומקצה ,הנראות ההן בהרגשות
 הנראות ההרגשות מוחשי חלוף הכרתנו הנה באמרם זה,

 הבדל להבחין משותפת הרגשה שם שיש בגו ענתה
סלה היתה שלא כיון ,לזה זה בין ניכר  זה על י
 מה כי זה וביאור .ההנה ההרגשות מחמשת אחת

 הרגשה מוחשי לבין אחת הרגשה מוחשי בין שנבדיל
לו ,אחרת  והקול ,המתוק זולת הוא שהלבן שאמר ^י

 מחמש אחת להרגשה להתייחם יוכל לא למראה, מתחלף
ת,  יפול פלא במה בחינתה פתפשע איך כי הנראו

 יבחיז משל) (דרך הראות חוש הנה כי .רשתם תחש
ם, מוחשיו בין. חדי מיו שחור. אינו שהלבן כגון ה

החושים. שאר מוחשי בעניני וראה יוכל איככה אמנם
.ביניהם נבדל היכר ריוח לשוס בס ימשול משול כי
 לחמשה משותף פנימי חוש שם שימצא אמרו כן על

 מפנים זה על ראיה לו לקח החבר אולם .הנראים
 לנושא מקום ושמו דבריו. בביאור יוזכרו אחרים

 הראשון בהדר פניו לעומת המצח בעליון הזה הכח
ם הגידים שרש שם יגור אשר ,המוח מחדרי  המסתעפי

ם. החמשה החושים נושאי אל ויורדים  ועל הנראי
ם ידי הרגשתם כחות החושים לכל יושפעו ההם אגידי

נחמד אוצי
 שלא כזה והכוונה .פיסרני בחמה־ ואל חוכיחני בקצפך אל

 אנו עכ״פ והרי להזיק דבר נותנת החכמה שאין מאחר האמר
 בתאנה בכורה ראה כמו ,הפיל חללים רבים שהחפן רואים
 על .זה של עובתו היכן וא׳׳כ ומת, ונפל לאוכלה, בענפיה ועלה

ם שהרעות היות שעם ,ואמר בדבריו השיב וה  באים הם ג
 התנועות לעורר רק אינו שעיקרו מאחר אך החפץ, בתוך

 ,לתועלת והפל דרובם רובם וזה לעזר,ולהועיל שהם ההכרחיות
 רק אינו המזדמן והרע לתועלת, היא הבריאה שעיקר ■גמצא
ד : באדם השגחיי עונש ומצד חיים בבעלי המקרה מצד  ע

לי ע ב ם ש סויי כ ם .כצ׳ל , ה ה א שנעק שקורין מין ו  , בל׳
 ,עצם כמו ,כסוי בתוך מונח והוא הים שפת על הנמצא
 האלהית ההשגחה עזבה לא חפירות בריאות שהם אלו ואפילו

אם :הרגש ע״פ חפן להם לתקן ראו ו ם י חי  שנראה אע״פ .נ
 זה ואחר ומתכווצים מתקבצים הם עכ״ז התנועה נעדרי שהם

אם : המזון עכול להם לגמור כדי וזה ,מתפשטים כו ו פ הו  י
ל ם ע ה בי כו' ג  ,ותנועה הרגש שלהם רואים אנו מזה ר״ל .ו

 על שישובו עד מתנועעים גביהם על אותם נהפך אם שהרי
ם. ה טני ש, הטבע להם שפעל הרי ב רג  שהוא ההרגש ומן ה

 :מזון להם לקרב בטנם על להפך החפץ המזון .בקשת
ת שו רג ה ה ת ו או ר ת הנ עו דו  בתנועה החי ענין שגדר אחר . י

 שההרגשות ואמר ,ההרגש ענין לפרש חזר בהרגש התנועה וגדר
ם, הרגש והם הנראות שי  והטעם והשמע הראות כמו החו

 נרגשות אינם ההרגשות ואלו ,לכל ידועות ,והמשוש והריח
 נצבת כשתמונה הראות כמו ,בפועל נמצא אז שהמוחש לא אם
כו' השמע וכן ,האדם עיני <גד  הדבר מן נפעלות כולם ,ו

ל :לפניו במציאות עודנו אשר ב ת א רו ת ס  הרגשות ר׳׳ל .הנ
 ,כבר שראה התמונה לפניו מדמה שהאדם מה הם הנסתרות

ר, שהרגיש והמשוש והריח הטעם וכן ששמע, הקול או ב  כ
 הנראה ההרגש אין הדמיון ולזה ,איכותו בדמיונו מדמה והוא
 שנראה כמו ,הדמיון זה מבטל הוא ואדרבה כלום אז פועל

 כדי עיניו עוצם הוא ,לנגדו תמונה לדמות האדם ירצה אם
 שרוצה התמונה עם בפועל הנראית התמונה לו תתערב שלא

ח :מהחושים אחד בכל הדין וכן ,לדמותה ש ג ר ה ה ם׳ ת ל ח  ת
ת פ ת ת ש מ  החושים והם הנראות שבהרגשות שאע״ם ר״ל .ה

ה, מחבירו מכיר אחד ואין ,חמשה הם מ או  תשיג פלא כמו מ
 הנסתרת הרגשה אמנם ,לזה וכדומה הקול מן מאומה געינים

 השלג לובן לפניו המדמה הכח זה כי ,בתחלתה היא אחת
דברים וכן ,הדבש מתיקות לפניו המדמה בעצמו הוא ד״מ

לבים

 להם הוא אשר ,המשוחף החוש ממקור נשיו כנחלים
,מהם אחד לכל הראוי הכח בהמשכת נובע כמעיין

ח, ולשמוע, לראות, להרי ם. ולמשש, ו לטעו  וכל ו
 על כלם החושים כי ,המשותף הזה החוש אל ילכו כן ,החושים מחמשת אחד לכל המוחשות צורות שבאו פומת

ם ידי  .המרכז בנקודת ומתאחדים הסובב מן נמשכים רבים בקוים יחד גם שם מתחברים הנזכרים הגידי
ם בערכו ענינם אה סינא ן׳ והמשיל ם אליו בשובם אדוניהם יד אל כעבדי  ישיגי אשר אס כי ,השלל ע

 כהשיגו כי .ביניהם ויבדיל ישקוט בצדק ,אצלו מושגים המוחשים כל ובהיות .למשותף שי יובילו החושים כל
ם בהיותם הקול כהרי המראה הרי לא כי ,זה כראי זה ראי שלא לדון יוכל והמראה הקול ענין ״מ7  מגיעי

 יש כי יעקב וירא מקן ס׳ באמרו ,ראתה הראב״ע עין אלה כל את .המיוחדים חושיהם אל מתחלף באוקן
 ,האור ומתוק ,בני ריח ראה כמו בזו, זו יחליקו אחד במקום נחברוה ההרגשוח היות בעבור ,במצרים שבר

 ריחנו אה הבאשתם על שמות ק' אצלו הענין ונשנה .ע״כ ,שמעתי הנה כתוב אמריו כי ,יעקב וירא וכן
 הרגשה אמרו כן על ,מהמצח למעלה אחד במקום מההכרות ההרגשות החמש כי דע באמרו , קרעה בעיני
ם וכל אצל יתרו '0 בזה דברו עוד ושלש .ע"כ , האור ומחוק כמו ,חברתה תחת אחת אח רואים הע

הקולות
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ח. לו  צמוש ייומד אשר המקום כי ולהיוח הקו

^ המוח חדרי כראשית המשותף הזה מו א ה כ  הי
 המורגשות^ הצורות לשמירת בעצמו מוכן בנתי

^ מתגבר והרכות הלחות כי , ומרוך מהתענג לי  ע
 מה המוח באמרו ;ל״ב פ׳ בשלישי המורה שכתב וכמו

ד, רך שלפניו א / מעע קפה מאחריו ואשר מ ו כ  ו
 התעלם אחרי בו נשאר רשומן היה לא כן ועל .ע״כ

 מאד רך בהיותו הזה כדונג ,ההנה המוחשות הצורות
 תשבע ,בקלות בו נרשמת השבעת צורת היות שעם
 הוצרכו ,ופיננה בה עודך כי מעמד, ואין מצולה ביון

 אחרי ההנה הצורות אל אוצר לבית שומר כח להוסיף
 קראוהו פנימי חוש והוא ,הנראים החושים מן הסתרס

 חדל אשר המוח מחדרי שני בחדר שיכן והוא ,דמיון
 היתה ובכן .המופלג והלחות הרכות שם להיות
 .התעלמם אחר הצורות רושם קרובה'לשמירת הכנתו

 ,המוחשות הצורות אוצר סינא ן׳ שמו קרא כן על
 מוחשים עלו ששם המשותף החוש מן תובלנה אליו כי

ה היו הזה הכח ועל . כאמור יחדו להם וחוברו  הי
 אמר . וז״ל פרעה אל בא :פ' סוף הרמב״ן דבר

ם בין הזכרון במקום שיונחו עיניך בין ולזכרון  העיני
ח, ראשית שהוא מו  ומעמד הזכרון תחלת והוא ה

 כל את מקיפים והם ,מלפניו הפרדן אחרי הצורות
 המוח אחרית על שהוא והקשר ברצועותיהם הראש

 באמצעות שיהיו עיניך בין ולשון לזכירה, המשמר
 ומשם העינים שרשי ששם או ,אחר מצד לא הראש
 גמגום בדבריו יש ואולם .ע״כ ,וכו' הראות יהיה

 החוש עניני לו שנתחלפו בלשונו הורה אשר על
ם המשותף מיון, ע  ראשית שהוא כתב מאשר הד

ם שרשי ששם שנית עוד והוסיף ,המוח  ומשם העיני
ה ת, יהי או  כאשר המשותף החום מתנאי ואלו הר

 מיד אותו הציל למען לומר שנוכל אלא דברנו.
 הדמיון שגס האומרים לדברי לבבו נסה כי ,חפיסתנו

 המשותף לחוש ומצרן סמוך המוח בראשית ועומד מונח
 ראב״ע כתב וכן .הרופאים דעת והיא ,בצדו שוכן

ע .וז״ל צין ועשית על תצוה ם׳  הנקבים בשנים כי ד
 הרגשות החמש כח יתחבר שם ,המצח על במוח שהם
 על כתוב כן על ,המחשבה תחל ושם הדמות כח ושם
ה לא אולי ,הקדשים עון את לשאת הציץ  מחשבת הי

גן, המקדשים הו כ. כ  תשא פ׳ השמיענו וכזאת ע״
 כוון שלא נאמר או .בסמוך לפניך אציג אשר גלשונו

, הזכרון תחלת באמרו הרמב״ן ו' כ  אל אם כי ו
 הצורות ממנו להכנס שער בית שהוא המשותף

 פעולה ומלבד .למעלה כמבואר הדמיון אל המוחשות
 ן׳ לדעת שנית פעולה אליו יחסו הזה בכח שזכרנו זו

 .הדמיונית וההפרדה ההרכבה פעל והוא ,וסיעתו רש״ד
i* כנפים וצורת אניה צורת בו שמורה היתה מאשר 

 בציורו לו יעשה עשה ,המוחשים מהדברים זה וזולת
ע פני על תעופף כנפים בעלת אניה  ,השמים רקי
 שחר להם אין אשר הבדוים מהדברים זה וזולת

 המוחשות הצורות שומר יישן ולא ינוס ולא ,במציאות
 ,ולעבודתו לפעלו יצא משכב עלי בתנומות• כי ,הללו

ד יגבר ונכחו מופלאים ענינים בהמציאו להפליא ע

 כעזניה ,מורידק ולא מעלין לא חלומות בדברי זרים
 בדוי בחאר המדומה וכפיל ,אדם וסוס , נפלאה

 המורה זה וביאר .ס׳ פ' בראשון המורה שזכר שקר
ה פעולת עוד ■ידעת וכבר ,באמרו ל״ו פ׳ בשני  ז
 אשר והחקוי והרכבתם המוחשים מזכור המדמה הכח

מ והנכבדת שבפעולותיו ושהגדולה בסבעו, בה  אמנם זז
 .ע״כ / מפעולותיהם ובבסולם החושים בנוח יהיה

 לחלוח יחשוב כן ולא ידמה כן לא סינא ן' אמנם
 אותה ייחס אבל , הנזכרות הצורות בשומר זו פעולה

 ומשכם נפשות במכסת אליו הקרוב שכנו אמד לכח
 שקדם השומר הסוכן לחדר וסמוך מצרן המוח בחדרי

 להיותו ,מדמה כה יקראהו אשר הוא וזה ,זכרו
 בהרכבתן מוחשות הבלתי גס המוחשות הצורות משיג

 .וכיוצא שומר כה בשם אצלו יקרא והראשון ,כאמור
 לבעלי ועצומה רבה תועלתו הזה הדמיוני הכח והנה

ם, חיי  ויסר סרפם לבקש מתעוררים היו לא כי ה
ה לא אס ,המוכן מן אצלם נמצאים הבלתי צרכיהס פ  הי
 כי ,דמיונם אוצר בבית ושמורה בכל ערוכה צורתם

 נסוהו כבר אשר את למזכיר להם שהיה הדמיון לולא
 I לטבעם נאותים ומשקי,ם ומזון ולחם מבר לחכם ערב

 נכון מקום ידעו לא כי ,אבן כמו וידמו מאד יבהלו
 בשמרם אמנה אך ,צמאם פראים ישברו ולא למרעיתם

 אל יזכרו.וישובו כי ,רב עקב ,בדמיונם ההן הצורות
 אלה ובלעדי גדולה. לפליטה להם להחיות הנאות
 עליו שמו נקרא אשר אחר כח החיים בבעלי הושם

שבי, כח  על הראש מוח אמצע באדם ונושאו מח
 ,אודותיו על אומר שגזרו מה כפי ,הדמיון משכנות

ם הבעלי בשאר נושאו אמנם ,רש״ד ון' סינא ן׳  חיי
ד, אחורי אל מאמצעו מעט נופה  ופעולת הקדקו
 בלתי צורות המוחשות הצורות מן להוציא , הזה הכח

 והכרס ,והבן האב ובחינת ושנאה, כאהבה , מוחשות
ע. הטוב ר ה  המחשבי רוח בהיות כי בזה והמשל ו

 בצורות שם ומסתכלת הדמיון פני על מרחפת
 יעקב שראה מה תאמר כאילו ,הנאצרוח המוחשות

ם והנס לבן פני את  ,שלשים כתמול אתו ואיננו זועפי
מ המתנהג ומתנו ומשאו זועפים פניו צורת הנה  1ע

 המשתתפת אל החיצונית ההרגשה מן הובלו ,בכבדות
 ,נשמרו ושם הדמיון אל נחפשטו ומשם ,הפנימית

 P ויוציא עליהם נשקף המחשבי הכח כן אחרי
 הוא שונא אויב לבן כי שפוט וישפוט ההנה המוחשות

שח. בלתי היא זו ובחינה לו.  אז תבחן לא כי מוח
 לב♦ פני שם היו באשר ההם הדברים צורת אצלו

 הוא כי מהם שהעלה מה רק ,כך בחאר ודבורו
. בכיוצא זה על והקש שלשום. מתמול לו שונא  בו

ם ושה כשבים שה וכן  על זה בכחו ישקיף כאשר עזי
 הצורה מן במצודתו יעלה בדמיונו, השמורה הזאב {ןרת
 וע״כ ,מוחשת הבלתי השנאה צורת המוחשת הזאת

 מצד לא לאמור, ויסוב ינום הזאב צורת לפניו בהזדמן
 השנאה מצד אס כי המוחש, התאר ע״ז צורתו היות

 ,מאד מפורסם הזה הכח ותועלת .מתוכה הניכרת
 לעמוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא בלעדיו כי
,מזאב כבש יגור ולא ,המציק חמת מפני נפשו על

ס ג
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ם  i ביניקה מחסורו די לו לחח בנו אח יכיר לא ג
ס סהבחס לעינים יראה לא והאדם ̂ יכליון ויחדו  ג

ם; בני פל שנאחם  ראיחיו לא ולאמו לאביו ויאמר אד
 לא ובריחס ידע לא בניו ואח יכיר לא אחיו ואח

 מקום ובזולתו באדם הזה והכח .יסופו ויחדו ;ינצורו
 כי ;הבהמה מן האדם מותר בו להחגדר לו הניחו

 מבעית בהערה כחם זו האדם זולתי כלם הבע״ח
 משומטח מחשבתו להיות האדם עליהם יתר סשומה;
 כה והלא ;פרמי היקש איזה ידי על זו נפמולה

מו; שפ ; אויב זה הנה מ אב; הוא וזה לי  כן אם הז
 בהקש זו בפעולה ישתמש כן וכמו .לי אויב הוא הזאב

 לי׳; שונא הוא ראובן של התאר;אביו זה על המשליי
 ראוי המקור מבע מאשר ;ככה הוא גם ראובן א״כ

מנו. שנחצב במה שימצא  רזה לכח היות ובעבור מ
 נוספת מעלה לו יש ;ההקשה בפמולח ונמלה מלק

ר ס  בו מעמו עמד כי ;ההרגשות יתר על שאת ני
ץ ע  החקירות עלילות נתכנו לו אשר שכל של. דוגמא פ

ה הכה יתרון ועל .כוללים שלמים בהיקשים ה מ  קנ
 במקום ;פרטית סברא בשם להקרא לעצמו סוב שם

 הזה המחשבי והכח כוללת. סברא לשכל יאמר אשר
 ;רגליו מעגל יפלס לא הישרה הסברא כח אם באדם

 .בשפמו יזכה לא לפעמים כי יכונו; לא דרכיו כל הלא
ם; או כסף רעהו מעם איש ישאל כי זה ודמיון  כלי
 מן ראויה לסבה אליו להשאילם עמו אין ובעליו
 אומר ויגזור מעוקל משפט הזה הכח יוציא ,הסבות

י  לו שונא לא והוא ;השאילו לבלתי הדפו באיבה נ
 בהנהגה לבלום עדיו ורסן במתג כן על ;האמה כפי

 הבלתי הצורות משמרת ועל הצודקת. סברתו יושר
ת שו  כס העמידו שזכרנו; המחשבי הכח ימציא אשר ממ

 משכן לו ועשו ;זכרון בשם יזכרוהו זכור אשר אסר
 נאות להיותו לו יסדו זה מקום אל המוח באחרית
ה יבש כי ;זו לפעולה  P ועל .המוח חדרי מכל הי

 לא ; הנה אמין מוחשות הבל.חי הצורות שמירת לכח
 על מהן שקפא מה התכת יובשו לסבת שם הפול
 משמרת לשמור קדלנו אחד עומד זה והנה .נקלה

 על הוצב שהדמיון .כמו ;מוחשות הבלתי הצורות
 הראב״ע שזכר וכמו . כאמור המוחשות הצורות משמרת

רו; פ׳ ת ע באמרו י  היא הראש מוח באחרית כי ד
 והנה ;הצורות משמרת מקום והמקום ״ הזכירה
 הבדלות וסדר .ע״כ ;וכו׳ השמירה כוללת הזכירה

 המוזכר כדרך לבהמה אדם בין הזה בכח פונים אנו
 האדם זולר\ חיים בעל כל כי המחשבי; בכח למעלה
 ;מבעם בהערת ההן הצורות תהיינה מזכרחו לעומת

; ביד רואה הוא שקד מקל הכלב כאשר כי ם ד  א
 פניו מול אל להעלות מסבעו יתעורר לפתע פתאום

 ,המוחשת המקל וצורת מוחשת הבלתי ההזק צורת
 לשמן לו הוקם לקראתו הנצב יד מקל ט יזכור וזכור
 כבהמות לא כי ,ילין ביקר ואדם .החוצה ויצא וינוס
 הקשי סדור ידי על. זכרונו נרות אח בהעלותו נדמה

ד למשל וממשל לענין מענין משתלשל  על שיעמוד פ
 פני עומת אל לדומה הדומה ומן ; דבר של בוריו

מן כ ז בי מתוך דבר הבנת דרך על יושיבהו י .ד

 אפר את זכרונך אל להשיב כשבאת ;זה ודמיון
 ;ביער עמו בהיותך שלשום מתמול הארמי לבן לך דבר

 אתו המופקדת השנאה צורה לפניך יציג הזכרון כח אז
 מפניני לאור משפטה הוציא כן אשר המחשבי הכח מן

 בדרך רעיוניך וישוטטו ;הנזכרת הדרך פי על לבן
 לא נצח שמרה עברתו אשר זה הלא לאמר; הקשי
 את הולין ‘שאין ספק בלי ,רע רק אחי דברו היה

 על החפוש העביר ובכן במקולקל; אלא הקלקול
 ארבעת אל .תדרשנו כי ומצאת ההוא הדבור פרטי

 כאשר תשא פ׳ הראב״ע כוון הללו הפנימיים. החושים
ר. וכה ; ודעת ותבונה הכמה ביאור אל בא ב ד  י

 ;הראש מוח באמרונית האצורות הצורות היא החכמה
; מגזרת בינה גם תבונה ומלת ן  הצורה והיא בי

 כנגד החכמה צורת ובין הדעת צורת בין העומדת
 הנקב כנגד החכמה כי ;הראש במוח האמצעי הנקב

 המצח על המוח בנקבי המתחברת והדעת ;האחרון
 ;אלתכיי״ל לדעת קורין ישמעאל ובלשון .מההרגשות

 וככר .ע״כ ;אלמכמ״ה והחכמה ,אלפנד״ה והתבונה
 הרופאים; לשטח הנמשכת שיטתו לפי כי לדעת הראית

ה׳ כח יתחבר שם המצח; על במוח הם נקבים שנים  ה
 ;וכו׳ המחשבה תחל ושם הדמות כח ושם ;הרגשות
 הכח בחינת אל ונעלה נקומה ועתה למעלה. כמוזכר
ם. השכלי אד  שכל עליו שמו נקרא אשר זה הלא ב

 רק נשמי בנושא מעורב בלתי והוא מתפעל; היולאני
 .האנושית בנפש נטוע כח אריסטו שיטח לפי הוא

 הפועל השכל בעזר המושכלוח השגת מול אל מוכן
ל. אל מן־הכח אותו והמוציא עליו הזורח ע פ  והשכל ה

 משפיע מלאך לנפש חוץ היותו סוברים יש הפועל הזה
 כח היותו סוברים ויש ;מקדש עזרו להיולאני ושולח
 הצורות על מאיר כניצון ופעולתו האנושית בנפש

 אל האדם בהביס כי וזה שנזכיר. כמו הדמיוניות
מ, עמקים שושנת  שי תובל המוחשה צורתה הלא ד״

 ומשם ;המשותף אל וממנו ,הראות חוש למראה
מיון, אל פסע  צורה שם לה וקורא נצבה ושם הד

 המוחשה הפרסית השושנה דמות מראה והיא דמיונית,
ם  כפועל השכל אור אמנם .מקריה מאורעות כל ע
 המקרים מכל ערומה יפשיסנה ההיא; הצורה על יהל כי

 המזהירה הזאת הצורה ומן ; הפרסיים הגשמיים ההם
ה על הנשקף הפועל השכל מזוהר  התחדש ,כאמור פני
 רומנית פשוסה מושכלת שושנה .צורח אורו מעוצם
 והמקרים ; בכללות השושנה מהות על מורה בפעל

ד, לא ופרסיותיה יפלו הראשונים עו כר.  במקום רק יז
 זו מן יאמר ,הזאת השושנה הנה עד יאמר אשר

ם וזו^ת בכלל, השושנה והלאה  מעצמי עצם הפע
ה. יושפל המהוה  כי שושנהבאמת, יקרא ולזאת בעניינ
 ישתלם ובה ;זאת לוקחה מציאותה אמתח מעיקר

תה לא זו ופעולה ; אותה המקבל ההיולאר השכל  הי
 ט ; המוחשת הפרסית הגשמית הצורה עליה .יכולה

 P על ;מאוסה ברוחני לפעול הגשמי יוכל איככה
 ; הפעל אור אל שכלנו כח הוצאת פעולת ליחס הוצרכו

 התחלף כפי תצפנו ממון או מבית רומני שכלי לדבר
ת ט ה ט .הדעו היוסו סובר ד׳ פ׳ בשני המורה הנ

נגדל
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ל ד  סינא ן׳ בה המזיק אשר הדעת היא והלא ^ מ
 שאחר במה מסארו ובחשיטי ,במבע מספרו נפשי

 לא .ואהריס ,הפועל השכל אצלם ונקרא ,השבע
 כמו האדם בנפש כח היוחו אמרו כי ,בזה לו ־^ודו

 המושכלת הזאת הצורה באמצעות והנה .שזכרנו
 ידי שעל כמו j אמתתה על ההיא השושנה הושכל
 ומדרגת ,ומותשת נראית היתה במוש הנרשמת צורתה
 עבר אל להר^ר הדמיוניות הצורות אצל הפועל השכל

ם ה  t בפעל מושכלות היותם עד נרופם להעלות פני
 ,ולמראים לארץ המאיר השמש אור כמדרגת היא הלא
 שנזכר כמו ,בפעל נראים יושמו נגדו מנוגה , אשר
ג. סי' בשני ״ ש/ לעיוני מהחלק הזה והשכל נ ע מ  ו

 מאין הענינים אמהת פני •על הנשקף הוא העיוני
 לו יחזה המעשי אמנם ,מהם מעשה סדור אל פנוה

 הפעל. אור אל מולהמשכחם אל להעירהספץ נכיחות
 עמך נא אציגה הזאת הנפש בתי מלאכת ולשלמות

 התשוקה כת על הפילוסופים דברו מאשר מזער מעס
 .ואנה אנה ללכת אבריו יתנועעו מממתו אשר שבאדם

 הנקראת היא שכלית האחת ,הן חשוקות שתי והנה
 כח בשם ונקראה חושייה והשנית ,שכלי רצון או מאז

ר/. עו ה  בתשוקתו מתנועע השכלי החפן .הלב ומשכנו מ
 'וירחק ,עוביותו על השכל גזר אשר הדבר מול אל

 המתפורר והכח ,רעתו על השכל שגזר ממה בחפצו
 המחשבי וישפוש הדמיוני הכח שיראה למה יחאוה

 שישפסהו מה זה בהפך ויגעל ,נאוה היותו עליו
 בבעלי ימצא לא השכלי החפן .נאוא לבלתי המחשבי

 מבץ בו נתייחד שהשכל כמו ̂ האדס זולתי החיים
ם בבעלי השלמות על ימצא המתעורר והכח ,כלם  חיי

 אמנם , הפנימיים החושים בהם שהושלמו השלמים
 שהוזכרו הקשקשים וכבעלי כזבובים שלמים בבלתי

ל, שלם בלתי ימצא למעלה, א  מהם שנעדר כמו מ
 הכח ימשך משפעם שאחר והמחשבי הדמיון שלמות

 הכח יתחלק מחלקות ולשתי כאמור.-. המתעורר
ם המתעורר ה ו . סני, התאווני הכח , ע הכ  לשתי כי ו

 היותו על והמחשבי הדמיון שישפעו מה יפרד במינות
ת. בלתי או נאות או  היותו מצד האחת הבחינה נ
 ,מפניו לטס או השגתו אחר לרדוף לטבעו ראוי
ה זאל־  קשה היותו מצד והשנית .התאווני הכח יביס ז

שיג  והממרידים המעיקים לסבה ממט לברוח או לי
 להתגבר הכעסני יתנשא זה ולעומת ,בסמו הממיצבים

ם. על עי מונ ה, משלך נא ושא• ה  מוצא אהד כלב בז
 לכחו נדמה והמחשבי הדמיוני הכח וע״י ,בשר חתיכת

 ,בו החזיק ואז לסבעו ונאות ערב מאכל היותו התאווני
 ומרבו לנגדו עומד איש והנה שניו בץ עודט והבשר
סיו, סרף להשליך בידו שלופה  הכלב יתמרמר אז מ

ק מעליו להדיח הכעסני בכמו אליו  קם אשר המעי
שק לו ק ולו ,לו ל ח ם ויצא ינוס או לשוט כלב י  ע

צה. הבשר ק החו ב ט יקום ו ס ע  התאווני לעזרת הי
ם נוגשיו מפני  לפניו הציבו אשר סובו דרכי המונעי

ץ ם הבעלי לזכות המקום ורצה . והמחשב סדמי  חיי
 ,כמדובר לסבעם הנאות אל פעולה בקלות ולהעירם

ההפעליוס ,המתעורר מלקי בשני להם הרבה לפיק*

 והנה .ל״ג סי׳ בראשון זכרם לט שקדם עשרה האחת
 המשיגות הכחות על אס כי הנה עד דברנו היה לא

 ,חיים הבעלי להנעת סבה תוצאות שמהן והתשוקיות
 למו עזרתה באיברים נטוע מניע כה לולא אמנה אך

 מזונותיהם אמר ירדפי איכה ,חפציהם להשלים
 כן על ,מחייתם לידי הצריכיס מהדברים זה וזולת

 המשיגות הכהות לעומת האלהים עשה זה אה גס
 ע״פ ולעשות לשמור למשמעתם סור למען וההשוקיות,

 חיים בבעלי שיהיה יש הזה המניע והכה מצותס.
 וההתקבצות ההתפשטות כה והוא שלמים, הבלתי
 בלקיחת כי למעלה, המוזכרים הקשקשים בבעלי הנמצא
 לטבעם נאות בלתי דבר ובפגישה מתפשטים מזונם

 אץ כי יניחו לא מקומם אך ,עצמם אל מתקבצים
 שיהיה ויש דברנו•. כאשר שלימה מקומית תנועה להם

 ממקום המניע הכח והוא , השלמים חיים בבעלי
 הרוח שמה יהיה אשר אל קרוב או רחוק למקום

 הבדל כי ינעם לנפשך ודעת .הנאות בקשת על ללכת
 השלמים בב״ח המניעות הכחוה את הפילוסופים יבדילו
 מניע וכה ,מיישיר מניע כח וסם ,מינים לשלשה
ה, ע וכח מצו  לידי להוציאו הצווי ?ננין משלים מני

 לשלשה יפרד המיישיר המניע הכח הן .מעשה גמר
ם. ראשים אד ש/ השכל והם ב ע מ מיון, ה הד  ו

 והמחשבי הדמיון . בבהמה שנים שהם ,והמחשבי
 הבחינה משפט להם כי לדעת הראית כאשר לבד

 וכמראה ,נאות בלתי או נאות הדבר היות על לגזור
 השכלי החסן לפני יוקרב מהם אחד אצל הראה אשר

רר. או מ לעולם המעשי השכל ואולם המתעו י סי  ה
 צדקו משפט כל לעולם כי ,הנזכרת בהנעתו לטובה

 ,וישר סוב דבר לבו שרחש מה החפץ לפני להקריב
 והמחשבי הדמיון אך בדרך. מסאים יורה כן על

 משפס יצא מהם כי ,לרעה בהסייתם לקלקל סועדים
 ובשגיאתם ,לאור וחשך לחשך אור בשומם מעוקל

 הנמשכות הכמות ומחטיאים חוטאים הנם המצויה
ם .שנזכיר כמו אמריהם  יתחלק המצוה המניע ג

 תאווני ,המתשרר מלקי שגי והס ,בבהמה לשנים
 השכלי. החפץ באדם עליהם מוסף שזכרנו, וכעסני
 את כי ,התאוה על ממונים הכמות אלה ושלשה

 השכלי החפץ הן ,סובתו על המעשי השכל יגזור אשר
 המלך פתגם ונשמע אליו. ויקריב בו יבחר המולך
ע כח לגבורי ט  כן כי ,שיתבאר כמו דברו ששה מ

 מ על בצדק מולך למלך הפילוסופים בסי משלו עלה
 הנאמן היועץ הוא המעשי והשכל ,הכחות שאר

שרר חלקי שני וכן .ה׳ סי' בשלישי אצלנו כמבואר  המה
ם ישימו ,והמחשבי הדמיון שישפכיהו למה הנפתים  ג

 המצום את המשלים המניע בכח משסרס הס
 הנזכר במשל דמיונם עלה וכבר .גמור לו ואומרים

 בלתי עצה וישיאוהו המלך לפני יבואו חנפים לשני
 שזכרנו כמו ,רע בדרך ישר וישגו דרכם לפי הוגנת
 ההשתדלות הוא להתפאר אדם ידי ומעשה .שמה
ר יצרו זביחת על במעלות לעלות עוז בכל ^ ע ת מ  ה
קיו, בשני הזה  ולהרגילם מסלתס את ולסקל חל

הנדרשים התנאים פרסי כל על כראוי משוערת בתאוה
בפעולות
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בח לקבוע וצריך ,בנסיון אם כי יושגו לא ערב הוא ואשר ערב איננו אשר כי

יצורי
נחמד אוצר ,

ר בי :מהפר אין רכים ש ו א נ נ ב אי ר ר ע ש א א ו ב הו ר  ע
שג ^א ן אם כי יו ו הי  המשתתפת ההרגשה על ראיה הכיא .בנ

 ,המעם לחוש מתוה שהוא נדע דכש כשנראה שאנו ה1מ
 זה נדע *מאין ,העעם למוש מרה שהיא נדע לענה וכשנראה

מנו שנסינו לא אם עע הו  מכירין שאנו ומאחר והלענה, הדכש ז
 הירוקה וזאת ,המתיקות נו אשר דכש הוא והנגר השחור שזה

 מצד העעם על נדון כן אם ,מרה היא ככרתי עלים כעלה
 ,זה ענ נסיוננו הורה כשככר אותו מכירים שאנו הראות חוש
: הראות חוש עם העעם חוש ישתתף ההרגשה כזאת כן אם

וצריך

יהודה קול ■
 כי עיניו תחזינה ביפיו מלך אז ̂ המעלה בפעולות

 מהודו המולך הוא ממלכתו כסא על השכלי החפץ ישב
 t המלוכה את לו להסב עורו כושי יהאוך ולא ,כוש ועד

 זכור כי תבא אליו ,ה' סימן בשלישי ספי היוצא וככל
מיו. כשלימות שם זכרתיהו  המניע הכח אולם פר

 הוא ̂ מעשהו גמר לידי הנזכר הצווי ענין ימשיך אשר
 ידי על ובעורקיהם בעצביהם באברים מתפשס כח

 מקור עמו כי ̂ הלב מן השופעות החיוניות הרוחות
ם.  הכח בו אשר הראשי הנושא הוא הלב והנה חיי

ה כן על ̂ מעקרו נמוע הזה  תנועת מתנועע הלב הי
 עליהם ויושם בלב אשר הרוח מן יאצל כי ,והעורקים העצבים הם בשניות אליו והנושא .כנודע הדפיקה

וכבר חפץ. לכל האברים יתנועעו ובכן / מקומית בתנועה חיל לעשות כח בהם הנותן הוא ̂ אותו ונשאו
כ״א שער העקידה בעל שזכר עצמו המשל האדם בגוף והמתנועעים המניעים ענין על להנשא יוכל
 השכלים חלק כעין שיהיה ראוי השכל כי ,וחלקיו הכולל העולם דוגמת הוא בחלקיו האדם .«ז״ל

 ראוי המתעורר ובכחו j מזולתם ולא מעצמם לא הם שיתנועעו מבלי הנמצאים שאר לכל המניעים הנבדלים
ם הגלגלים עולם אל שיתדמה ם, אשר השכלים עולם מכח המתנועעי ה לי ם ע  לממה אשר היסודות ומניעי

ה ועל ,מהשכל וההנהגה העצה שיקבל ראוי כן כי ,מהן ע פי  .תחתיו אשר וכחותיו הגוף איברי כל יני
שפל, העולם זה אל דומה הוא ואבריו הגוף כלי בכל וכן  לזולתו. מניע ואינו ההתנועעות מקבל שהוא ה
 והסוס ,מתנועע ולא מניע האדם כי ,העגלה המושך הסוס על לרוכב ■ממש יתדמה כבר האופן זה ועל
 הסוס שבהיות כמו והנה .מניע ולא מתנועע הוא והקרון ,הקרון את ומניע האדם מכח מתנועע הוא

ם עסקיו שיהיו או הרוכב רצון אחר נמשך בלתי ההוא  ההמשכה תושלם לא כן ידי על ,ומקולקלים רעי
 והסוס למסה הרוכב להיות המרכבה שנהפכה אז ויאמר ,מהרוכב שיכוון מה בזולת שתעשה או ההיא

ם נפשו חלקי שירומם אדם בן כל כן למעלה. ת, החשוב מהם החפשי ויעבוד העבדי מ א עולס הוא ב
עי מסדרו הפוך לסוס תשחק תמריא במרום כעת ל״ס) (איוב ,ר״א בפרקי נאמר עצמו הענין זה ועל .הפג

מדבר שהוא דברים וכל עושה שהוא מעשים כל ,רעה רוח בו שיש לאדם דומה הדבר למה משל ,ולרוכבו
המעשים כל ,הנחש כך .עליו שיש רעה רוח מדעת אלא עושה אינו והלא ,ומדבר עושה הוא מדעתו
 ידחה ברעתו אומר הכתוב ועליו .סמאל של מדעתו אלא דבר ולא עשה לא שדבר הדברים וכל שעשה

ה י .י״ד) (משלי רשע  כשכבש לזה והנה אמרו עד ,וכו׳ שאמרנו הדרך על הסוכה המרכבה ענין שזכר הנ
מצות לקיים יחידו בנו הריגת על בהסכים הגופיים וחמדותיו תשוקותיו ושיעבד רצונו אבינו אברהם

.ע״כ ,וכו' ספק בלי עליו ורוכב ממורו חובש באמת יקרא ההוא ,בוראו מצות לשמוע המחייב השכל
מננו. מפורסמים היותר הפילוסופים דעות בזה לפניך נתתי ראה  קס הזאת ההערה הצעת ועתה בז
ת פניך עבר אל להאיר דברי לרגלך נר כי והלכת, בידך ם, אלה בדבריו החבר טנ שכי ם הנמ  היות ע

ם, שקדם הפילוסופים משקולת מקו פרטים בכמה בדברו יצאה שנפשו ר כ היתה אחרה רוח אולי כי ז
ר כי :מבורם מים שהה הוא אפר זמנו לפילוסופי ש ו א נ נ י ב א ר ר ע ש א א ו ב הו ר מעין זהו .וכו׳ ע

 משל דרך הדבש על דנים אנחנו מאשר ,המשתתפת ההרגשה מצוא שהתבאר באמרו בסמוך שיזכור מה
ט' החמשה לחושים משותף כח שעמנו בעבור וזה ̂ מתוק שהוא כשנראהו  ממס אצלו הראיה הוקף והנה .ו

 באוי.ה ההוא הדבר יסעום שלא אע״פ ,משל דרך מתוק וזה מר שזה האדם ישפוט עיניי למראה כי שידענו
עה. סיון, מכח וזה ש ם הרגשתו השנות אחרי כי הנ ם, בחוש רבות פעמי ע ט  היוקו אצלו ענינו יושג אז ה

יתחברו ט אשר החושים לכל משותף חוש נקבע לא אם זה יתכן ואיך .בלבד הראיה פי על מתוק או מר
ם המושגות הצורות עניני בו נשמרים ויהיו למעלה כמוזכר כלם ע ,ההוא השתוף ומצד .פעם אחר פ
ם  דרך על , וכיוצא ,מתוק שהוא כשנראהו הדבש על לדין זכינו ,המיוחד ההוא הדבר צורת שמירת ע

 לקבוע צריך כן על ,בנסיון אם כי יושגו לא וכו' ערב איננו אשר כי דבריו ושיעור .טוב כי וראו טעמו
, והכח המשתתפת ההרגשה והיא המורגשות צורות לשמור יצורי כח כו'  יחקבצ! הזה בכח כי לומר רוצה ו

 הקדמתי וכבר .כמדובר הנסיון ענין ישלם ובכן ,ההנה המוחשות הצורות ושמירת החושים לחמשת השתוף
 I המשתתפת הזאת ההרגשה שם המצא על להורות הנזכרים הפילוסופים בה דרכו אשר הדרך זו לא כי לך

שותף. הזה לחוש המורגשות הצורות שמירת שייחם במה לדעתי שוה דעתם שאין כן גם והראיתיך  המ
 סיגא ן׳ שספר וכמו ,בעצמו אהד כח והדמיון שהמשותף האמינו אשר מהרופאים קדמוהו כבר ואולם

% דעתם אח וגנה מהם רחק שלבו אלא ,ה׳ פרק ו׳ למוד א׳ אופן ברפואה הראשון בספרו
והכח
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 השומר הזוכרוהכח ,המשתתפת ההרגשה והיא ,המורגשות צורות לשמור יצורי

לשמור
נחמד אוצר

צריך ע י בו ק ה ל רי כ צו ר י שמו ת ל׳ רו ת צו שו רג מו א ה הי  ו
כו׳  המסוק תמונת השומר הבע״ה ביצירת כח יש שט״כ ר״ל .ו

 לחוש בו המורגש מעם בשתוף פין למראיה שהוא כפי והמר
 שהשיג מה כפי נל׳יס המשתתפת ההרגשה היא וזאת ,המעס

 הוא השחור שזה על דעתו שנתן בראשונה הדבש אכילת בעת
 כנזכר יצורי כח אותו קורא הוא המשותך זה וכח .מתוק'

ה :נסמוך כ ה ר ו כ ר הזו מ שו ר ה מו ש ם בו ל ני י ענ  ה
ם שגי מו ת ה שו רג מו ה  בתים להם בנו שהקדמונים דע .מ

ח נכמות ' וזכרם הראש מו ם, מספריו בששי סינא ן עיי ב ע  ה
 הכח ינוח שם תיכף המצח תחת והוא הראשון בחדר כי ואמרו

 .יחד החיצונות ההרגשות כל מתחברים ואליו הזה המשותף
 רימנו את הבאשתם פסוק על שמות. בפ׳ הראב׳׳ע ג׳׳כ וזכרו
 מתחברות ההרגשות החמש כי ודע .ז״ל שם ואמר פרעה בעיני

 תחת אחת הרגשה אמרו ע״כ ,מהמצח למעלה אחד במקום
 זה אחר כי עוד ואמרו .ע״כ ,האור ומתוק כמו ,חברתה
 כח או הצורות שומר לכה חדר ממנו לפנים המשותף המקום

 הוא המוח בראשית אשר המשותף הכח זה כי ואמרו .המדמה
 זכרון היה ולא עמידה לו אין בו הנתפסת והצורה מאד רך

 קשה שהוא תיכף לו הסמוך השני החדר לולא מתקיים הפנינים
ח .וז״ל ל״ב ס' שלישי במאמר המורה שאמר והמו ,מעע  המו

 כח זה ולדעת ,׳וכו מעע קשה ואחריו מאד רך שלפניו מה
ן׳ ,רש״ד בן דעה והוא ,המדמה כח הוא הצורות השומר  ו

 כח ואחר .הסומר כח אצל אחר בית המדמה לכח בנה סינא
 ,המחשבי כח וקראוהו אצלו במוח חדר יש כי אמרו המדמה
 ,הזכרון לכח מיוחד חדר האלו הכמות צבאי על העמידו ואחריו

 בכחות הקדמונים נמלת זאת .הקדקד לצד המוח באחרית והוא
 ומופת אות מבלי המוח בכמות חדרים להם לבנות ,הנפש
 וחכמי האחרונים שחקו וכבר .חפשיות וסברות אומדנות מלבד
 נתן ומי חכמה בטוחות להם שה מי ואמרו ,זה על ומגנו
 אם אפילו הלא שאמנם ,המוח מלקי על גורל להפיל יד להם
 שכל הרי ,לשעתו מת חי הבעל נחתכים המוח מורידי אחד
 חלק נפסד ואילו המוח מן קטן בחלק אף תלוי חי הגעל חיוה
^ן  ולא חוש לא עוד כאן ואין עשתונותיו כל אבדו ממנו י

 שהנפש אמרו אחת ע״כ אשר .וזכרון מחשבה לא אף דמיון
ם, האלו הכחות יסתעפו וממנה אמת היא ל  יחוד מבלתי כי

 כפי רק זה אמר לא החבר ואף .המוח בחלקי להם מקום
:זמני פילוסופי לדעת שהוא

 האלו הכחות דרכי מפרש הנני הענין לשלימות המפרש אמר
 מרגיש שהאדם המציאות ראשית ואומר, .לאחת אחת

 ואולם .הנודעות ההרגשות חמש הס נמצא והוא הי שהוא
 העין שתאמר כמו ,מיוחד אבר לה אחת כל ההן ההרגשות

כו׳ לשמוע האזן ,לראות  פעולתו מרגיש האבר שאין אפס .ו
 דבר האדם ישמע או יראה אם שהרי ,הנפש צירוף מבלתי

 כח הוא הראות חוש והנה .כלום מרגיש אינו ,עמו בל ולבו
ארם, וצבעיהם וגדלם הגשמיים כמות ערכי יבדיל שגו ת  ו

 האף וכן ,הטעמים ערכי והטעם ,הקולות ערך מבחין והשמע
ע  והחוש המשוש חוש וכן ,המריח דבר מכל העולה האד ע

 ,החיצון החוש שקבל הענינים איכות המצייר הפנימי המשותף
 שינוחו אחר המור&יס תופס הוא ההם הצורות השומר והכח

 פועלות החיצונות ההרגשות אם שאמנם ,החיצונות ההרגשות
ת, ההרגשה מבטלות הם מי פני  ירצה שכאשר שנראה כמו ה

 הדבר שאל׳כ עיניו, יעצים בדמיונו, תמונה איזו לצייר האדם
ה א ר ה כי ,הדמיון מבטל בחוש מ א ר הוא החיצון בחוש מ

. החוש מן מזק יותר מי פני  לא הפנימית שההרגשה ודע ה
ר תדמה  החיצון שהחוש בדבר לא אם החיצון בחוש המורגש דג
 גודל ידמה הפנימי החוש שהנה .והזכות הבירור על מרגיש

 השמע בחוש וכן ,צבעיו מן בהיר יותר ומצבו הנראה דגר
 יכולת שיש בעבור ,הפשוט הקול מן בהיר יותר הדבור ידמה

תה, אחת התנועות להפריד בידינו ר  נוכל שלא מה מחבי
 שיש בעבור הדמיון תופס הנגון וכן ,הפשוט בקול להגדיל

 למכיר המוזיקא ענין כפי למדרגה מדרגה בין להגדיל כח בו
 שהם מאחר והמשוש והטעם הריח חוש ולפ״ז ומעתה .אותה

ק על מלקים בין להבדיל היטב בהם הבחנה בלתי נרגשים  תו
 הפנימי בחוש מצוייר האלו בחושים הנרגש הדבר אין ,ענינם

 ומטעם .הפנימי בחוש עיקר כל מצוייר אינו או ,מעט אלא
 כלומר ,והמשוש והטעם הריח מן לעולם אדם יחלום לא זה

 או מתוק דבר שטעם או ,וכך כך דבר שהריח בחלומו שידמה
ב אי ,גגנוני או חלק הוא אם דגר איזה שמשש או ,מר  ח

 ,הדברים ושמע הראות בציור רק אינם החלומות כל וכמעט
 . עוד שיתבאר כמי ,הפנימי החוש מקורם שהחלומות יען

 כמו■ הדמיון תופס הפנימי החושי שאין מבואר שהדבר ומפני
 ואחר בעין אחד אדם נראה אם ד״מ כמו ,החיצונית ההרגשה

הו, שכבר ממה צורתו נדמה  חשוך יותר הדמיון יהיה ראינו
ס שהדמיון מפני וזה ,בחוש הנראה מן הרגה פ תו  רק אינו.
 ,שגו האברים בערך ומצבו וגובה ורוסג אורך ר״ל ,הגודל
ח אין שגו הגוונים של התואר ואולם כ  ונשאר ,לצייר הדמיון ג

 משא׳׳כ .השחור אל קרוב והוא ,והגוון הצבע נעדר אצלו הכל
 מלבד ,שהוא מה כפי הגוון כל מרגיש להיותו החיצון החוש

 שהוא הדמיון מן בהיר יותר מצאנוהו בחלום הנראה בדמיון
 שהם היות עם ,ג״כ הגוונים מבחינים אנו אז כי ,בהקין

צון. שבחוש ההבחנה מן הרבה חלושה בהבחנה  מפני וזה החי
ם החיצונים המישים שכל  ובגלל מפעולתם, נחים כמעטשובתי

 מבטל החיצון החוש תמיד כי ,יותר מעט הדמיון יתחזק זה
ש, הפנימי אין עליו לחזקו הפנימי החוש  שרגא כמו נרג

ראוי :בטיהרא  קראוהו אשר הוא הפנימי החוש כי שתדע ו
 אחר תיכף הנרגש הדבר התופס והוא ,השומר כח הקדמונים

 כי לנו מבואר עיון ובמעט . בח!ש להרגשתו קרוב אז היותו
 טל ,ביחד והפנימי החיצון החוש ר״ל ,ההרגשות שתי אלו
 רואה שהאדם שתאמר כמו ,מציאותו בירור האדם יודע ידם

ץ על לו הנלוה וכל וחבריו ומקומו ומלבושיו עצמו  אחד ענ
ד, ומצב ח א כך בחוש לו ונרגש אתמול לו נדמה ואשר א  הו

ץ אותו על ם, ענ ו  מבלתי אחד סדר על הולכים וחושיו הי
, טי  רואם אשר כל הנה הפנימי החוש נעדר היה ואילו ש

כ ,הגדל שום מבחין אינו ומרגיש  ועירו מקומו מכיר אינו א׳
 שופט ואינו שעבר ממה דבר ושום והקולות והצורות ומלבושיו

ה :היה כלא הוא והרי ,העתיד על ת ע מ  מ! על אדבר ו
 ואמנם ,הפנימי החוש מן מקורו המדמה שכח ואומר ,המדמה

מד אינו ץ והולך סובב אגל רגע אפילו אחד ענין על עו ענ  מ
ענין, ה ואם החיצונית, ההרגשה היא התחלתו ואמנם ל הי  י

 שדמהו או כגר שהרגיש אחר לענין הדומה זו בהרגשה מלק
ר הענין באותו ואם ,כולו הענין מאותו נדמה בדנניונו  דנ

̂  בזה המשל .כולו אותו מדמה אחר לענין דומה אחד
ה השדה כריח הריח שזה ודמינו , טוב ריח הרגשנו מי ד  ו

 המורשים, מרשו בשדה אחת פפס שראינו ומפני בדמיוננו, שדה
 דמיון ומן ,בקר דמיין ומזה ,בדמיוננו החורשים דמיון נצג

, נגה שור ענין הבקר ו י נ די ה, דבר ידמה ומשם ו ת ד הו ר מו ה
וכן
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 שנמנע מד! בו להקריב היצרי והכה ,מהמורגשות המושגים העניגים בו י׳שמור

קצת והפסידו ,היצרי שיהדשהו מה בירור על בו לעמוד המחשבי והכה ,מהזכרון
מהעמידה

נחמד אוצר
ה כיוצא כל וכן ענין, מענין נז א ל  נמחק חדש עצין יגבו

 הוא המדמה הכח שהחחלת מכואר ומעחה .לפניו הנדמה
שוח מממש מאחד  החלום טנין מכואר ומזה .החיצוניוח ההת

 חז״ל) שזכרו שדיי או הנכואיי החלום מלכד (ר״ל הטכעי
ש, מאיזה נולד שהוא  או השמע או המשוש חוש מן הן הרג
 חלושות כך כל היו שההרגשות כאופן ,כשנתו שהרגיש הריח
תו, להקיצו הספיקו שלא שנ  מזה הענינים מדמה הוא ומשם מ
ר. מכלתי כדלוג לזה ד  תופס החלומי הדמיון שאין ומפני ס
ר ענין ומן הראות כחוש המורגש מן רק  לפני כנזכר הדנו

, ה  המראות מערב ע״כ והמשוש, והטעם הריח מן לא ז
 שאין ומפני ,יחד ודכוק חכור להם שאין מה יחד והדכורים

 עיקר אז וזה כלנד דמיון רק ומחשכה הרגש שום אתו
פ הנה ,מציאותו קין שהוא שכדמיון אע' ה  נדמה האדם אין נ
ש, מצא שככר רקדכר חו  אפשרותו גוזר השכל שעכ״פ מה או נ

 מעורבכיה הדכרים החלום שנשעת כדמיון אך ,קרוכ כדרך
 שתאמר כמו ,רחוק כדרך אפילו האפשריים דמיונות וירכינ

 .מלך עצמו רואה והשר ,שלטון אג שר עצמו רואה שההדיוט
 הדמיונות כל לפיכך השינה כשעת הרגשתו עיקר שזה ומפני
ם מדכר שומע או אוסם רואה ע,צמו שהוא לו נראה  הדנרי
ג והם ,המדמה לו שסככ א ד  וכן ,לזה זה וסיכה סדר כלי נ

ה על זה הענינים חלקי מרכיכ  הוא הזה המדמה והכח .ז
, האלמים חיים כנעלי כ ״  אכוס ידע שהחמור שתאמר כמו ג
 ,האדם של המראה מזה הטעם חוש שקנל הטוכ ומדמה נעליו

תו. נכנע שנו הכח-המתעורר ואז ד ענו  כראותו הכלכ וכן ל
, המרים כיד מקל ו ד  מכיוצא שהרגיש הכאכ נדמיונו יצייר ע
ת, כפעם התמונה כזו ר ח ח. ומתעורר א  ככני ואולם לכרו

ע, הטוכ יודע האדם ידו ועל מאד הרכה תועלתו אדם ר ה  ו
ס עמלו לשזא הוא ואלולא  נסרם הננין צורת ידמו ט הנוני
ת צורך לפי ותחתזנו עליונו וחדר חדר כל היותו או  לנעל מ

ת, כי ה, כים צורת מעולם ראו שלאי היום עם ה  וכן כז
ם והחזצנים החורשים  כל ותכנית איש תכנית לעשות כאנני

ר  ישאו גיאומערי״א נעלי וכן , דמיונם ע״פ נאה נתקון דנ
ם וימנו  מלכם רק מדנה אותם ראו שלא אע״פ עקומים נקוי

 החיצון המורגש מן הוא המדמה שהכח ולפי .מציאותם הוציאו
כרון, לכח יסוד הוא יהיה הגה  איוה מרגיש >דם5כשה וזה הז
חד מנין א ,לענין מענין נעתק כחלקיו, ומתכונן חושיו מחמשת נ

יהודה קול
ח נ ה רי ו צ ב הי רי ק ה  נקרא הזה הקעל .וכו' ל

 הנשכחוס בהשבח נשלמת והיא ,דימינישיציא״ה כלעז
 רגות דמיוניות גלגול ׳ידי על האמור הזוכר כח אל

ד ויוסיף לדבר. מדבר משתלשלות  ■לייחס ידו שנית ש
 ואחר בסמוך נאמרו ,וההבדלה ההרכבה פעל ג״כ לו
 את נאמנה לא הזה ככת וגס .וכו׳ מרכיב כח זה

 ומ&י מפיהם ראינו לא כי ̂ רוחו הנזכרים הפילוסופים
 ושמא .הדימינישיציא״ה פעל הזה לרה שייחסו כתבם

 שהצבתי במקומו סינא ן' כתב אשר הדברים מכה לו יצאו
 היא הזה הכח שפעולה באמרו ;למעלה ציונו לך

 בצורות וגם ;החושים מן אליו המובאות בצורות לשומע
 ולהבדילו להרכיב הרוח על יעלה כאשד שונות מצורות

ם כאילו אד ר' מ א רינון; הר על מעופף ת כ. סנפי ״  ע
 מעלה ומביא מוליך בהיותו החשוסעוחו מכה והנה

 f לנגדו יעמידם אשר עצמם המוחשות בצורות ומוריד
 השומר הזוכר הכת שהוא מהזכרון שנמנע מה יקריב

 וראה .כאמור החבר לדעה היצורי בכה אצלו המושם
 בה להתגדר זו לפעולה מקום שיונח לעצמנו חובה
 בסוף סינא ן׳ שם שזכר כמו ,הנפש מכהות כה איזה

 האחרון הזכרון כח אם חקירה מקום שיש הפרק
שב אשר הכח עצמו הוא ,הפנימיים שבחושים  אל י

 כחות שני הס אם או ,הממשבייס הענינים הזכרון
 ואולי .ומסופקת תלויה זו שאלה שם והשאיר ,חלוקים

 מה ג״כ המקריב הוא הזה היצרי שהכה החבר דעת
 הפעל מיחס מצאנוהו לא כי עצמו מהזכרון שנמנע

 .וכו׳ המחשבי והכח :הכתות מן לזולתו הזה
 ונשקפה מרחפת המחשבי רוח כי שקדס^ מה מעין זהו
ק להוציא שם אשר המוחשוק בצורות הדמיון פני מל  מ

 .מוחשת הבלתי והשנאה האהבה אודות על לאור משפסו
ה. והבלתי הנאות השנה על ונכלל או  לעמוד וז״א נ

ר על בו רו , שיחדשהו מה בי רי צ  שמא ר״ל הי
ץ ושציא ברור כת אשר המותש מן מוחש בלתי מנ

יחדש
כריח זה שריח ונדמס טוב ריח שהריח ד״מ שתאמר כמו

ר, שהריח הלבן הפרח ב ם נזכר ומשם ,pל מראהו אמד איש אל נעשק הלבן ספרח ומן כ א, האיש עמו שדבר מ־כרי הו  ה
כרט. כמו מזשוהפות ההרגשוח מן הוא והזכרון הדמיון מבוא ואמנם רכו, ע״ם המכר' דברי נפרש ומעחה שז בסמוו ד  ו
ס לפי הזוכר כח מנין יתבאר ר ח :ד ב ה י ו ד ג ב הי רי ק ה ה בו ל ע מ נ מ ק שנ ר כ הז ד כח שבין המלוק .מ צו  כס ובין הי
 הוא הנגר השחור. שזה שיוד^ כמו ,הפנימייה ההרגשוה המשחף כח הוא היצורי שהכח והוא ,בסמוך החבר ביארו היצרי
 מן דן הוא כי ,השקר כו יפול ולא ,המיד אמס הוא וזה .מרב קולו סמונחו שמכיר האיש שזה או ,מחוק וטעמו ,הדבש

ק. הוא מראהו שכך שזה יום שבכל הנסיון המסו ש, ®, מרכיב שהדמיון גרידא הרכבה הוא היצרי הכח ואמנם הדב  חו
ך, שנבאר וכמו שקר, ולפעמים אמה ולפעמים מו ס ח וזה כ כ שיהבאר וכמו הזהרון מעורר הוא הכ ך, ג' מנ ס  מחמס כי ג

ע דבר מל דבר להרכיב שימל ס זמן ואמר ,אדמוני והוא מנין מאיום עמו דבר שראובן שתאמר כמו ,הזכרון אל יגי א  מ
ס זה ומרכיב אדמימוהה על לב ונותן אדומה פרה ד״מ ם, האיש מזה ונזכר איש צורה מל האדסימו אדו  תמוג® אל וכשמגיע ה
 המורגש מן ומפריד איש סמונת על האדמימות ציור שמרכיב שתאמר כמו ,ומפריד מרכיב הזה הכח והנה .עמו שדבר מה נזכר

המה תמונת ע היה לא ,המושג מן להפריד ר״ל ולה«־יד, להרכיב הזה ככח היה לא ואילו ,הנ כרון, אל מגי ר כי הז ^ן הנ  הי
 ופרטיהם הדברים מלקי להסבוק ובכמו חזק היצורי שכח עוד שכל מבואר ומזה .האודם גוון עם הבהמה תמונת תמיד בדמיונו

ח :ממנו קשכוח ענין אל שיגיע פד לדבר דבר ידמה המלקים ומן הפרטים מן כי ,חזק יוחר הזוכר כח יהיה כ ה . ו בי ש ח מ  ה
ריי הן טבעי הן ,סמנו לברוח או דבר לבקש המחעורר או הרוצה כח החבר אצל הוא חי בז :עוד שיחבאר כמו ,נ ד. מו ע  ל
ד י ע ו ד י ה ב הו מ ש ד ח רי שי צ דו :בדמיונו היצרי לו שהרכיב ההרכגוה על ודן לעצמו שופט .הי סי פ ה ל .קזלת ו ׳ שדמם י
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ך מה להביא המתנועע והכה .הזכרון אל שישיבהו עד ההדשה מהעמידה צטן  שי

 בעלי כהות וכל .הנזק) ולדהות ז־מרהוק מקרוב (כ״א המזיק ודהיית וריהוק ״מקירוב
ע אם והמניעים .מניעים ואם משינים אם ,חיים  ,הכופף והוא מועיל להביא מני
ע ואם כחושים נראים אם ̂ מינים שני והמשיגים .הכועס והוא מזיק לדחות מני

הנראים
יהורה קול

ש  בהרגשה הנשמרות הצורות עצ בשוססו היצרי ימז
 אצלו היא זו כי .כאמור יצורי כח הנקראת המשחת&ת

 הראשונה העמידה אתר ההן הצורות מל חדשה עמידה
 החדשה העמידה ומחוך ,עליהם היצורי הכת שעמד
 ידי על כי ,מהזכרון שנמנע מה היצרי יקריב הזאת

 ונפוצותיו הזוכר נדתי ,בדמיון והבאתם הדברים הולכת
 שיחדשהו מה על בעברו המחשבי והכח .כמדובר קבץ

 קצת ויפסיד קצת יברר הזאת, החדשה בעמידה היצרי
 על לאור משפמו להוציא צרכו כפי ההם מהדמיונות

ת, והבלתי הנאות השגת או  בו יבחר אשר ואת נ
 אוצרו בית אל שם יובילהו ר״ל ,הזכרון אל ישיבהו

 אשר הפנימיים שבחושים האחרון והוא ,למשמרת
דו מלת כנוי להסב ואפשר .זכרנו סי פ ה  היצרי, אל ,ו

ם מרכיב כח הוא כי  שיתבאר כמו ,ומבדילם העניני
 וכנגד ,שיחדשהו מה אמר ההרכבה וכנגד .בסמוך

 מעמידתו יבדיל הוא כי ,וכו׳ והפסידו אמר ההבדלה
ם קצת החדשה  עף פוף שידמה תאמר כאילו ,הפניני

 נאמר מתנשא בקרבי רומי אף וכיוצא. כנף גלי
 ולפי .החדשה מהעמידה קצת והפסק הגירסא, שחוק

 על לעמוד שבו התועלת מלבד המחשבי כי יתבאר זה
ר, הדמיון שהוא היצרי שיחדשהו מה בירור  כאמו
 שבהיות ר״ל ,וכו' קצת הפסק על לעמוד ג״כ יועיל

 ,יחשה לא תמיד מחודשות צורות להעמיד היצרי מעבע
 מהעמידה קצת אותו מפסיק המחשבי הכח הנה

 עד מעתה דבר לחדש היצרי יעמוד שלא החדשה
 בררהו, כבר אשר אח הזכרון אל המחשבי שישיב
 וצורה מעמד מבעל מעמד היה הזה ההפסק ולולא

 הצורות המשך ידי על זפרונם בבסול שאול לבלות
ה הנגרים: כמים הפסק בלי הדמיוניות כ ה ע ו ע ו נ ת מ  ה

א י ב ה  ,הנסתרות ההרגשות קביעות הניחו אחרי וכו׳. ל
 המצערך הבאת לצורך המתנועע הכח לקביעות נעתק
. ׳ ס ם והנה ו  למניע המניע הכח שחלקע היות ע

א מיישיר  הדמיוני והכח המעשי השכל באדם הכולל מ
החפץ באדם הכולל הוא מצוה ולמניע והמחשבי,

נחמד אתיר
ה .־מנינים איזה וספסיד לדבר דבר לו ד מי ע ה ח מ ש ד ח  .ה

 השכום דבר נזכר שהוא עד עהה שמרגיש המורגש מן ר״ל
, ו מנ ה למעלה:, שזכרתי וכמנין מ כ ה ע ו ע ו נ ח מ א ה בי ה  ל

כו׳ ם נתונים המה נתונים האלו הכחות שכל ר״ל .ו  לבעלי ג
 מי הבעל יתנועע לא אלו כמות שאלמלא ,מינם לקיום החיים
 תבניס הדמיון לסניו צייר שלולא ,דשא בנאוה מרעה לבקש

 מתוקה התבנית שזה קבלה המשותפת וההרגשה השדה ירק
 ,בשדה או בסל הן שהוא מקום בכל הירק וכשרואה ,לחכו

 , מעולם ,ראה שלא בכלי אותם רואה אם אפילו המים וכן
 אלהזכרון ומביאו הזה החדש הענין מן ומפריד מרכיב הדמיון

 אחד, מאיש במקל נלקה אם וכן .והעשב המיס- תועלת לזכור
 תמונת על שהוא ענין בידם אשר האנשים מכל בורח הוא

 ולברוח הערף לבקשת התנועה אל מביאו הזה והדמיון המקל,
ק. מן מזי  בבעל• הושבעו אשר הכחות שכל מעתה אמור ה

 השלמת בעבור היו והאנימיות החיצונות ההרגשות מן חיים
א :מינו לקיום ההכרחיית התנועה הו ס ו ע כו  כח ר״ל .ה

 ,ממנו לברוח או יכלהו בכל לו המציק נגד לעמוד המתעורר
 הם חיים שבבעלי התנועות כל ששבות הראשונים אמרו וכבר
 רצון או חפן הנקראת והיא שכלית האחת .חשוקות שתי מכח

 .המתעורר הפח הוא ומקורה חושיית והשנית ,השכל שמצד
תו, גוזר שהשכל מקום אל תנועה מביא השכלי החפן ב  מו

 מתאוה המתעורר והכח .רעתו על גוזר שהשכל ממה ומתרחק
 או ממאסו והדמיון שהעבע ממה ויתרחק חפן שעבעו למה
 העתיד מן והרע העוב שוסע שהשכל הוא וההבדל .ממנו ירא

 בחשבו הלענה שאוכל שתאמר כמו ,הנולד את ורואה להיות
 ,לבריאותו לו שיזיק שחושש בזמן בדבש וממאס רפואה לו שהוא

ם. רק חסן ימצא לא ולפיכך ד א  שמצד המתעורר ואולם ב
 ברגע הוא באשר רק שופע ואינו בלבד, חיים בבעלי הוא העבע

 הכח וחלקו .והמחשבי הדמיון כח לפי לרע או לסוב ההרגשה
הב׳ ,התאווני הא׳ ,חלוקות לשתי המתעורר  כמו .הכעסני ו

 שהוא והמחשבי הדמיוני בכח בשר ואוכל עורף ארי שתאמר
חכו, וערב לעבעו נאות  עליו באים רועים מלא ובראותו ל

 באים שפם מכהו ושבע האדם האלו בכחותיו ירגיש ,במקלות
 מעתה אמור .רוחו בחמת אליהם ירון ,מפיו ערפו להציל
 שבו האדם עליהם יתר ,ג״כ חיים בבעלי הם הכחות שאלו
חלקו ועוד .לבא העתיד זרע עוב מל לדון ובחירה שכלי חסן

הכמות

 באיברים המחפשגי הכח הוא הצווי ענין משלים ולמניע ,וכעסני חאווני ,חלקיו בשני והמהעורר השכלי
 חאווני ,המתעורר חלקי בשני המצוה למניע רק המתנועע בכח הנה כוון לא ,כאמור ובפורקיהם בעצביהס
סני, ע כ ע, כח אותו קורא ולפעמים ,וכועס כוסף אצלו שנקראו ו ע תנו שיר, המניע מן מתנועע להיותו מ  המיי
ע אותו קורא ולפעמים  כללו אבל ,בפרס הזה הכח הנה זכר ולא .צוויו המשלים הכח מניע להיותו מני

ס ה, המניע פ ס המצו ש ע כי מנו, למתנועע מנסרף מני ס .ד׳ סימן בשלישי ענינו פרס וכבר מ הזכיר לא ג
ה הדבור שאין לפי סעמו ואולי שמה. הוזכר כאשר השכלי החסן כאן  בכליון יכלו אשר בכחות רק הנ

ל שאמר ומה ,פיבא כסו כליהם כ ת ו ו ח י כ ל ע ם ב י  הכחוש ביאור על מלאכתו לשלמות הוא .וכו׳ חי
 והוא מועיל להביא מניע אס אמרו כי לך יתבאר המתעורר חלקי בשני שזכחס וממה .החלוקה בדרך הללו

סף, סס או השגתו אחר לרדוף לסבעו שראוי מה ענינו אמתת הכו ם ואמרו מפניו, ג א ע ו י נ ת מ ו ח ד  ל
ק י ז א מ הו ס ו ע ו כ  מהבלתי ובריחשו הנאות השגה מסס המונעים קושי על להתגבר ענינו אמתת ,ה

:זכרם שקדם הפילובופיס דעת מכלל מוציאם אהה הרי ,כפשסן דבריו לפרש באת ואם .וה1נ
והמניע
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 ד»מחשבי בממשלת עושה הוא ״והמניע . הנסתרים כחושים נסתרים ואם חנראים,

 ,המדמה) בעבודת המחשבי במשפט יפעלו אמנם והמניעים (כ״א היצרי בהשתמש
 סבות לתקן המתנועע הכה (לו) לקבוע ראוי איין כי ,הבהמי מההי התכלית והוא

 זה בהפך והמדבר ,התנועה סבות לתקן לו נקבע היצרי החוש אך .והיצר ההרגש
 ,ידועים החמשה ההושים .הזוסרת העושה המדברת הנפש לתקן התנועה לו נתנה

 ̂ והמנוחה והתנועה והגודל והמנין הדמות תושג באמצעותם ,ידועים ומושגיהם
שתתפת ההרגשה מצוא יתבאר) (נ״א ״התבאר הדבש על דנין אנחנו מאשר ,המ

דרך
נחמד אוצר

ע כח והם ,מינים לשלשה חיים ככעלי המניעות הכחוה  מני
ע וכה ,מיישר  להוציאו הצווי משלים מגיע וכח ,מצוה מני

ח ואמנם .מעשה גמר לידי  לשלשה יפרד המיישר המניע הנ
ם, שי א שבי, והדמיון המעשי השכל והס י ם, וזה והמח ד א  ב

^ קוראים והנה .והמחשבי הדמיון רק אינו בבהמה ואולם ש  ה
 ולא הצדק אל קולע לטובה הטייתו לעולם אשר לחסן המעשי
א, ט ח , סימן בשלישי אצלנו הנזכר הנאמן היועץ והוא י '  ה
 תאוה ע״ס ולקלקל להחליף מועדים והמחשבי הדמיון משא״כ
 כולם הכחוה ומחטיאים חוטאים כוזב דמיון וע״ס יתירה

הם, להמשו ם אחרי ה ף, חלקי בכל משטרם שמיס ו ו  והוא הג
 והם ,דבריהם עושי כולם האברים ואחריו ,המצוה ׳המניע הח

ם ׳ במאמר וכנזכר משלים מניע כח ונקרא המעשה גומרי  ג
מן , סי ׳  לפירוש המוכרח רק זכרתי לא אך בזה האריכו ועוד ה

א :החבור זה הו ת ו לי כ ת כו׳ ה  שבבע״ח המניע הכח ר״ל ,ו
תו, הוא סאלמים  רק בו נבראו לא והמחשבי והדמיון תכלי
 האדמה פני על להתקיים שיוכל בכדי ,תנועה לידי להביאו

 זה וזולת ,חי לבעל התנועה נתנה ולזה ,שמור מינו זיהא
 ראוי אין כי :להרע ולא להיטיב לא תועלת שוס בתנועתו אין

ע בו ק כו' לו ל  הבע״ח שתנועות נאמר שלא ודאי כלומר .ו
 שאנו כמו ,ליצרו רוח נחת ויעשה זממו להפיק כדי לו גבראו

 נבראו לא ותנועותיו כחותיו וכל השכל, שעקרו באדם אומרים
 לשמור טובים בדרך ילך למען ולשמרו, השכל לעבוד רק לו

 ירא האלהים את נשמע הכל דבר סוף כמ״ש ,התורה בתיבות
 ולמענו אדם של תכליתו זאת כלומר ,האדם כל זה כי «גו'

 .וליוצרו ליצרו לנטות בידו והבחירה ,בארן משטרו הושם
ך :מי בבעל יצוייר לא זה זכל ש א חו רי ה צ  ולפיכך ר״ל .הי
 המעיק מן ויברח מזונותיו ויבקש שילך בכדי נתקן היצרי ע״כ

ר :בארן להתקיים שיוכל בכיי לו ב ד מ ה ך ו פ ה  האדם ר״ל .ב
ה, ריז  השפל, שבעולם היצירה מובהר שהאדם מאחר ר״ל הפ

 שהאדם נאמר אס ,למענו נבראו זולתו היצורים כל אם הנה
ס  תנועתו לתקן והמחשבי היצר לו נתנו מי נפש ככל הוא ג

 נפש לתקן לא אם בא הוא למה עצמו האדם ,מינו לקיום
ה :המדברת ש עו ת ה ר כ  העשיה ותיקון ,ולעשות לשמור .הזו

א רק יושלם לא השכל ותקון כשכל דרכי קבול בתיקון הז

יהודה קול
ע י נ מ ה א ו ה הו ש ת עו ל ש מ מ י ב ב ש ח מ כו׳. ה  ו

ר  ככלל והמהפכי היצרי זכרו שהפילוסופים ביארנו כנ
 מן המעשי השכל הנה זכר ולא .המיישיר המניע הכח

 השכלי המפן בהשמניס למעלה שזכרנו עצמו העעס
ם, עי מני ה  בכמוח מיומד הספור זה היות מצד והוא מ

ן כי ;שיבא כמו כליון כליהם ככליון אשר י י א ו א  ר
ע בו ק ה כי .וכו' לו ל  :בראשית סדרי שנוי בזה הי

ש ג ר ה ר :המשתתפת ההרגשה היא .ה צ הי  הוא .ו
 המחשבי מזכר לו הלך חלף קקצור ולבחירה .היצרי

ר :להם אחת וחקה אחד משפע אך ,והזכרון ב ד מ ה  ו
ך פ ה ה ב  לו המה נתוניס כחותיו כל כי .וכו' ז
 שידובר השכלית הנפש בשלמות תמיד נר לו להעלות

 רק תכליתם אין חיים הבעלי שאר אמנם .אס"כ בה
 מהבלהי ובריחתם הנאות בקשת אל מתנועעים היותם

 עליהם ישיח כאשר ,ומינם אישם קיום להמשיך נאות
ה :העבע בעל ש ו ע ת. ה ר כ ו ז  לשמור אמר כאילו ה

 מתוקנס נפשו שתהא ר״ל .ובמעשה בעיון ולעשות
 שגס ידעת וכבר ובמדותיות, בשכליות ומקושעת
 שיעשה אלא העיקר הוא המופשס המעשה לא במדותיות

 ירע ולא לו התן נתון ע״ד ,חפן בשלמות נדיב בלב
: לו בחתך לבבך גו' ם ו שי הו ה ה ש מ ה ם ה עי דו  י
. כו' ם זה זכר ו  לאמר דברו קדם שכבר היות ע

 מושגיהם ענין לבאר כדי ,ידועות הנראות וההרגשות
 שם יש ,מהם אמד לכל המיוחדים מלבד כי ,הכוללים
,שיזכיר אלו והס ̂ מהם מאמד ליותר יושגו מושגים  

ת ו מ ד ן ה י נ מ ה  ומרובע כמשולש הדמוח כי וזה .וכו׳ ו
 pישיגו והמנין ,ובמשוש הראות בחוש יושג ,וכיוצא

 הכוללים המותשים ליתר וכן ,והשמע והמשוש הראות
ר :מתחלפים חושים בהשגתם ישתתפו א ב ת א ה צו  ט

ארבעת ענין לבאר יקוב עתה .וכו׳ ההדגשה
החושים

ם :הזוכרה הטושה שאמר וזה .הזכרון יסודו וההיקש ,שכליים נהיקשים שי חו ה ה ש מ ח  שמר דבריו באר הואיל טהה * ה
ר או ם :והמשוש והטטם והריח והשמט הראוה שהם ידועים הJהמ שזכר שהחושים ואמר ,יותר מי ה שגי מו  שהחושים מה .ו

, ידוע פועל אשר ממלאכהו ואחד אחד כל האלו כ ״  מיני להבדיל שיוכל ככדי הגשמי׳־ת ותמונהו הדכר ציור מביא הראוס כי ג
 והריה ,הקולות ויבחין המבטא יבין ידו ועל ושנויו האויר רעידת להרגיש־-ענין והשמע ,שהם מה על ולהכירם מזה זה הגשיניים

ע מהם העולה האד ע״י הגופים קצה צסרגיש מגי  :המכאיגו דבר לדמות והמשוש המאכל סאוה לגרור והטעם ,החוטם אל ו
ה ת עו צ מ א ג :שבאדם המדברת נפש ע״י ר״ל .ג ש ת תו מו ד  שחור וה ,מרובע וזה משולש שזה הגופים בין להבדיל שידע .ה

 או מרובע אם דמותו יבחין המשוש בחוש וכן ,רפה או הוא החזק יבחון השמע בחוש בקול וכן ,הראות בחוש וזה ,לבן זזה
כין :מהתמונות »למו מ ה ל :הנשמע לספור והשמע והמשוש הראות ישיגהו .ו ד הגו  ויבחין ,והטעם הריח בחוש ג"כ ישיג י .ו
ה :אחר וטעם ריח אל בערכו והטעם הריח כמות ע ו תנ ה ה ו ח ו מנ ה  משא״כ ,ויוועלתם והמנוחה התנועה מהות יבין כלומר .ו

ר ;מהם נעדרים ההשגות אלו שכל האלמים ככע״ח א ב ת א י צו ה מ ש רג ה ת ה פ ת ת ש מ ר ה ש א כו׳ מ  מאין לבאר הזר שוב .ו
ר :המשתתפת הרגשה כאן שיש דגיו ■אנו ש א ו מ נ ח ל דנין אנ ש ע ג ר ם, לחוש מתוק שזה יודע המונהו רואה כשהראות .ה ע ט ה

זמין
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דן ק, שהוא. כשנראהו משל ד  ,החמשד לחושים משותף כח שעמנו בעבור וזה מתו
 שמתקבץ מה מרכיב כה זה ואחר .ובתנומה בהקיץ ופועל ,היצורי הוא הכח זזה

 מהצורות שיסיר מבלי ביניהם, המחלוקת ויפיל ביניהם ויבדיל ,המשתתפת נהרנשה
 אבל .שקר שיהיה ויש אמת שיהיה ויש ,היצרי הוא וכן ,המשתתפת ההרנשה

 שראוי דבר על דן שופט בה והוא ,המחשבי הכה ואחריו .לעולם אמת היצורי
 אבל ודין משפט ביצרי ולא כיצורי ואין .ממנו להתרחק שראוי דבר ועל שיבוקש

 ,שונא שהזאב כמו ,שהשינ מה לענינים מזכיר ,השומר הכה ואחריו .לבד ציור
ב, והבן ה  אבל למחשבי. וההכזבה והאמות) (נ״א ״וההאמנה וההיזק והאהבה או

בו כשהשתמש היצרי והכה. ,המחשבי בו שמאמין מה ישמור הנה המזכיר תשומר
המחשרי

יהודה קול
ם שי  והנה .מהם אחד כל של ומשמרתו ■הפנימיים מע
 שנשפוכו ממה המשתתפת ההרגשה מצוא אצלו. התבאר

 מצד אם כי זה ואין ,הנועם עניני על הראיה פי על
ר. והתאסדם החושים ההסבר אמו  הקדמנו וכבר כ
ה  והיא ,ככה על לפילוסוסיס אשר המדוקדקת הראי

רן ד ל :החבר מכוונת רחוקה ג ע פו ץ ו קי ה  .וכו׳ ב
 החושים מן המוחשות הצורות לקבל היא בהקיץ פעולתו

 ההן הצורות שמירת היא בתנומה ופעולתו ,החיצוניים
רסן, כי ם־ כי זז ר: אליו ייוחס לדעתו זה ג מו א  כ

ר ח א ה ו ה ז ב כ כי ר  וכמו ,היצרי הכח הוא .וכו׳ מ
 שאינו היצרי, הוא וכן באמרו דבריו סיום שיורה

 להרכיב לפניו פעולתו והנה ראשון. של תשלומו אלא
 .הרוח שמה יהיה אשר אל ביניהם ולהבדיל המוחשים

ל שמאמרו ולפי די ב י ם ו ה י נ ה בי  ההבדלה על מובן הי
 בחוק הבדלה והיא ,לענין ענין בין להבחין זשכלית
 שההבדל באמרו ביאור הוסיף לזה ,נכבדת הכי הדעת■

ה ל הוא מ פי ה ת ל ק ו ל ח ם מ ה י נ  למלוק ר״ל ,בי
 שידומה תאמר כאילו ,חלוקו יאות שלא מה בדמיון

ף י וכיוצא: מעופף כנף בלא ש ל ב ר מ סי  שי
ת ו ר ו צ ה . מ כו׳  היא הזה הכח פעולת שכל הכונה ו

 ,המשתתפת ההרגשה המוחשות מהצורות שיסיר מבלי
י  ממש, הרגשתם אופן •על ההן המוחשות ישאיר אמנם ג

 מזה זה ולהבדיל במוחש מומש להרכיב שמדרכו אלא
ה רו  המחשבי, בעבור זה ואמר .עליו יעלה המושל ג

בלתי צורה המוחשים מן מוציא היותו מענינו ענתבאר

נחמד אוצר
ר מצד p זה ואין  אמר מקום אל הולך והכל ,המושים חנו

ל i המשתתפת ההרגשה אל ע פו ץ ו קי ה  המכופף החוש זה .ב
 מרותוע נשארו והמה הנמרגשות התמונות לקבל בפקין פועל

 P שאלולי ,אומן מוחקת השינה שהיא התנומה ואין ,בדמיוט
 נראה וכן ,המורגשות השינה תפסיק אס לזכרון מקום היה לא

 למטלה בארנו כבר כאשר ,מחמתו הבאים החלומות מפנין
ר :סבתו ח א ה ו ח ז ב נ כי ר  מה מרכיב כח בו יש טוד .מ
ל :והפנימיים’ החיצונים בחושיו הרגיש שלא בדי ם וי ה ני  .בי

 בטל בחושיו שהרגיש שתאמר כמו ,הגופים בין מבדיל הדמיון
 מבחץ הדמיון ,קרניס בלי. קלוט חי ובעל ומפריס מקרין

 שלא אע״פ קלוטות ופרסות בקרנים מזה מובדל זה שמואר
ל עצמו: בפני אמד כל בחושיו הרגיש פי ת וי ק לו ח מ  ה

. ם ה י נ י  הוא כאילו קרניס בעלי של זה מין בדמיונו יצייר ב
לי :להיפך וכן ,קרן גלי ב ר מ סו ת שי רו צו ה ת מ שו ח מו  ה

ה ש רג ה ת ה פ ת ת ש מ  מה כפי ההרגשות ישאיר אמנם כי . ה
ם ,קצתם על קצתם מרכיב שלפעמים אלא ,שהן  המורכב פעמי

 שהולך וכמו כלל, שימצא אפשר אי ופעמים המציאות אפשרי
כן :ומבאר א ו רי הו צ  שזכר היצרי כח הוא וזה כלומר .הי
ל :למעלה ב רי א צו ת הי מ ם א ל עו .ל  P שומר אינו כי .

ה :כלום מרכיב ואינו המוחשות כ ר ה מ שו  כס הוא ,ה
מו :למעלה שזכרנו המזכיר ב כ א הז א ש נ  בבטל מוטבע .שו

 :מאכל מיני אל ולהתקרב אותו. הנושך הזאב מן לברוח חי
ה נ מ א ה . ה ה ב ז כ ה ה  שהוא או אמת שהוא דבר על לגזור ו

בי :כזב ש ח מ .ל  עלמ ג»ר הוא המחשבי שמחדש מה ר״ל .
ש :בכזב או באמת מ ת ש שי בי בו כ ש ח מ  מי הבעל ר״ל .ה
צרי, נקרא בלבד מחשבה רק בו שאץ  מבע רק בו שאין י

U נקרא בבחירה ופועל גו משתמש כשהאדם אבל בלבד,
הכח ת, ש מ  בהם שאין וכיוצא והשנאה האהבה כבחינת גו

ה לא היצרי פעל כי ,וכו׳ שיסיר מבלי באמרו כוון או .מןחש רושם .שום הי  עליז נפלה שלא במה לעולם י
, באופן ■הרגשה ה כנפיס בעל אדם כאילו יחד להרכיגם מקום היצרי ימצא וכנפים אדם ראינו מאשר כי מ

ל לקראתו: בצב ב רי א צו ו :המה כאשר השמשות שומר הוא ■רק יבדיל ולא ירכיב לא כי . וכו׳ הי רי ח א ו
ח כ ז ר ז מ שו ם, הרביעי החוש אוא וכו^. ה תרי ס ה בנ ם, להזכיר פריו יהי ני עני  ,המחשבי שהשיג מה ר׳׳ל ה

י . הכח לזכירת המיוחדים העניניס הן הן ג ה ה והנה ^ הי ם, כמו לענינים אמרו י ני עני ת, הלמ״ד כי ה פ ס  נו
מו ): (דה״א לאבשלום השלישי ג ה ג׳ ב ה א ה ק ו ז הי ה ת: והבלתי הנאות ר״ל : ו או ה נ נ מ א ה . ה ה ב ז כ ה ה  ו
ב, היותו על או־.שיגזור ונכון אמת זה הוא כי אדם שיאמר מה ד״ל  ט יחשבו, המחשבי לכח אלה כל כז

ם, פרטית סברא תקרא ההיא אד ל כוללת: סברא בו יקרא שהשכל כמו ב ב ר א מ שו כו׳. ה t אין כי ו
מה ממנו יפקד לבל משמרתו על לעמוד זולתי מעמה דבר לחדש רוןי כ לבלט או לנאות המחשבי שיקיים ז
ה :■כאות כ ה רי ו צ ש הי מ ת ש ה ש ו כ ם .וכו׳ ב  י3אש למעלה ציונו לך שהצבתי במקומו סינא ן׳ דברי ה
ר, הפנימיים שבחושים' השני היצרי הכח כי בם ביאר  שבהם, השלישי שהוא למחשבי משרת להיותו כאמו

 לו קרה הנה שהקדמנו, כמו חיים הבעלי בשאר שהוא ממה יותר באדם מאד נעלה הוא הזה והמחשבי
והדופס בבהמה המחשבי בו ישתמש כאשר כי ,בבהמה או באדם המחשבי ט שישתמש מה הפי שסו שישתנה

לה
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צרי, יקרא המחשבי שבי, יקרא המדבר בו וכשהשתמש י  בפני ההצטייירות מח

ח, תו, והיצרי המו  בכללו והמחשבי באחוריו), (נ״א "במאוחרו והזכרון באמצעו
צרי. במקום) ״א5( ״בעת ורובו  ואץ כליהם, בכליון כלים מתים הכחות אלו וכל הי

פי אף ^מדבר עמידה ל'  חיחור, מדרכי בדרך האלה הכהות לב לעצמו שייחד ע
א ושימציאם תו(נ״  שלמטה במה האלה האנשים מדברי הי\צא זה .לעצמו) ״בעצמו

ה, השכל לומר רוצה ההיולגי, השכל שהיא במדברת ואמרו המדברת. מהנפש ב  ב
הצורות בו ויהיו ,בכה דבר כל והוא בפעל לאפם דומה הוא אשר להיולי דומה

 המושכלות
יהודה קול

 להסייחסו ,בלעז אימאיינאסיו״ה ,יצרי יקרא אז ,לה
צרי, משפחח ליצר  המחשבי בו כשישתמש אמנם הי

 והגה בלעז, קויישאסיו״ה מחשבי, יקרא אז במדבר
, המחשבי בו כשהשתמש באמרו ' ס  הבעל בו רצה ו

 ובאמרו .בו אין והדבור לבד מחשבה בעל שהוא חיים
ש מ ת ש ה ש כ ו ו ר ב ב ד מ , ה כו' תו ו  על מבוארת סנ

.בו מאעמס הפנימי הדבור רוח אשר השלם האדם
 הנפש כלי כי זה אחר שיאמר במה דבריו יאירו ועוד

 המצפיירות הרוחניות הצורות הם הראשונים המדברת
 השיבהו היצרי, הכח מן הנפשי מהרוח המוח באמצע
 ומבדילהו הרכבות והרכיבהו בו תשלוש כאשר מחשבי

ה וכבר .חכמה תולדת אל מביאים הבדלות דס הי  קו
 שאינו המחשבי הרעיוני הכח בו שולס כשהיה יצרי זה

כון,  שנשתנה ובמי ובבהמות בתינוקות שיקרה כמו נ
 מהנפש התמונות אותן שיעלמו עד מולי, מחמת מזגו

 הוצרך אשר וההפרדות ההרכבות בעבור האנושית
 שב .וכו׳ ההצטיידות :וכו׳ העיון להשלמת אליהם

 והנס .הפנימיים הללו החושים משכן מקום לבאר
 ולזכרון ,באמצעו וליצרי ,המוח באני ליצורי מקום יחד

תו,  כי המוח בכלל הגבול הרחיב ולמחשבי באחרי
ה שם כי היצרי במקום ורובו ,משלה בכל מלכותו הי  י

ב, השתמשותו  באמרו למעלה שהוזכר וכמו הקרו
ביצרי, בהשתמש המחשבי בממשלת עושה הוא והמניע

ם הונח מקום ובכן .ע״כ ן :הראשון לנוסח ג אי ו

ר צ ד או מ ח נ
ת מחשבי: הכה דו טיי צ ה כו׳ ה  מקום איס מסס לנאר שב .ו

ח גסחלס היצורי שמקום ואמר ,הסנימייס החושים משכן  המו
 ,המוח בכלל והמחשבי ,באחריתו והזכרון באמצעותו וליצרי
ל :חלקיו בכל רודה לומר חצה כ לו ו ת א הו כ ם ה תי  מ

ם לי ן כ ליו *. ככ  האלו הפילוסופים לדעת זה כל הגון
 בהפסד ,נפסד הכחוס משא שהוא שהמוח מאחר שאומרים

ח  בכליון כלה לגד חי בעל ולא ,הכמות אלו כל נפסדו המו
 הבעל על יתרון לו אין האדם שהוא המדבר אפילו אך הגוף

אין :זה מקרה זה ■וכמקרה מי ה ו ד מי ר ע ב ד ס  שאר אין .ל
ם :לנצח שיעמוד דבר מותו אחר לאדם ושארית ד אע״ ח  שי
מו צ ע ב ל ת ל הו כ . ה ה ל א  הרגה שנתעסק אע״פ ר״ל ה

ם והמציא גלמודים רי  ;העיון מעומק היוצאים אמהייס מ
ם א צי מ שי . ו ו ת מו צ ע  מל המאירה הזאת הנפש בעצם ב

 תאמר ושמא .דעתם לפי הפועל משכל נאצלת והיא סכמות
 לנצח, קיימת הזאת הנפש לו וכך לעד קיים עיונו המצאת הלא
 : כליהם בכליון וכלים לכולם אחד }רה5שמ אמרו אחת אבל
m א צ כו' היו ה .ו מ  החיונית בנפש דבריהם זה שלמעה ג

רו :שבאדם מ א ת ו ר ב ד מ  :המדברת בנפש דעתם ואולם .ב
א הי ל ש כ ש י ה לנ ו הי ה :ההיולני שכל קראו אותה .ה צ רו , 
ר מ ל :כך אותה קורין למה ,דבריהם פירוש .לו כ ש ה ה כ  .כ

ל ״ ח הכנה רק הזאת בנפש בפועל דבר שום אין י כ  לקבל ו
ה :®ושכלות מ ו לי ד ו הי  נתהוו שממנו הראשון החומר והוא .ל

 כמה כנזכר ,צורתו אחד כל שקבלו אחר היסודות ארבעת
ה :עולמים יצורי כל נתהוו ומהם ,פעמים מ ם דו פ א  ל
ל ע פו א ב הו ל ו כוז דבר ב ,כלום בו אין בפעל כלומר .כ

אגל

ה ד מי ר ע ב ד מ  היחוד מן אופן באיזה האלה פבכחוח המובחר לעצמו מייחד האדם היות שעם ר״ל .וכו׳ ל
ד כי ,בלבד זו ולא ,הללו בכחוח הבע״ח יתר על יתרונו בו יראה אשר  מוסיף בהשחדלוח לעצעו ימציאם עו

 אלו מכליון המלט לו אין אעפ״כ והזוכר., הדמיון כח ייטיבו בתחבולות אשר אנשים שימצאו כמו סובמם על
, עמידה ואין וז״א .כליהם יון1בכ הכמות כו' דה לו שאין ר״ל ו  וימציאם באמרו רצה או מצדם. והשארוח עמי

 רק ,שבו המדברת הנפש מעצמות נפרד דבר הצלו הפחות מציאות שאץ ,הראשון) הטסח (לפי בעצמותו
ה וא״כ ,נרותיהם יאירו קעצוס אבוקתה מאור ס שיהיה ברעיון עולה הי  בהשאר ופליטה שארית הנצו לכחוס ג

ם, הללו לכמות שאין הודיענו כן על המדצרח, הנפש שהיא אדם של עצמותו  זולה* שולט אורם אין כי קיו
 הנזכרים הכחוס כל ,ממנו בהפרדה כן אחרי אמנם ,האדם בגוף קשורה חיה לנפש המדברת הנפש בהיות
עון. האדם רוח ובהאסף נגהם, יאספו  לבבי צור ולבבי שארי כלה ע״ג) המשורר(חהלים אמר לזה וכמסכים יגו
 אומר גזר שבו הכחות כל נפרדו ומאלה ,ונשמה רוח נפש אדם של ביתו נפשות להיות כי , לעולם אלהים וחלקי

ח, נפש השתים כליק על רו  אליה ייוחס אשר שבכלן השפלם הצומחת הנפש כי ולבבי, שארי אצלו הנקראות ו
 והרוח בשר. לאכול נפשך תאוה כי ע״ד ,שאר בשם אותה קרא ,בכבד ומשכנה ,וההולדה והגיחל ההזנה ענין

ק כלוח השתים אלו היות שעם ואמר ולבבי. באמרו אליה רמז הלב, ומשכנה בעליה את המחיה החיונית  בכצ
ף  הנאשיוח, הכחות מכל מלקו וזה לעולם, נצחית היא צור, כחלמיש החזקה הנשמה שהיא לבבו צור הנה ,מו

ם אליו משותף הוא זה זולת כי  עמלו מכל חלקו והוא מאל אדם הלק זה אך ,חיים הבעלי ויתר הצנמזים ע
ה :שיחו ישפוך אלהים לפני כי ,קריאה לשון בכאן ענינה אלהים ומלת .גדולה לפליטה לו להחיות ט ו , ד לי ו הי  ל

ק בכס הוא הראשון שהממר כסו כי ,א' סימן בראשון ביאורו קלם ככר ת, הצורות כל לקבל מו עיו ב ט P ה
' השכל
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 הראשונות המושפלות הם כלמוד הם ואשר ,בקניץ ואם אלהי בלמוד אם ,המושפלות

 הנ כקנין ואשר .הטבעי המנהג על אשר אדם בני פל בהם ישתתפו אשר)
 והמיני הפונים פמו ,הדבריות האמתות בהצטיירות המופתי ובהדוש בהקשה

fוהמקרים להוסיף לי נראה זה ולפי והסגולות וההבדלים (נ״א והמדות ההלקים 
מההרפבוו המתהלפים) במינים (נ״א הנחלקים ״בדרבים והמורכבות ,הנפרדות

וההקשות
יהודה קול

ר בכח ההיולאני השכל גנ  הצורות כל קבלת מול אל י
ח. שכלו ר ת״א ממ ש א א ה הו מ ו ם ד פ א . ל ׳ ט  ו

 הזה כהיולי והפעל ההעדר בין אמצעי שעניע ר״ל
: סימן למעלה ענינו שביארנו א ב' הו ל ו ר כ ב  ד

ה כ ר :זו אחר בזו הכהות כל ינוחו שם כי .ב ש  א
ל ג ע ה נ מ י ה ע ב ט ה :דעהם נערפה שלא .ה ש ק ה  ב

ש רו ח ב . ו י ת פ ו מ  ההקדמות סדור הוא. ההקשה ה
ה, להמשיך שיהכן באופן לד הו ה הן  הוא המופת אמנם מ
 באמהחן להבחין הבחינה בכור ההן ההקדמות להביא

 הדוש ואמר .לזה הצריכים התנאים בשמירת ושקרותן
 ידי ■על השניות המושפלות מן שיתחדש מה על מופתי
 כל יסוד שהם הראשונות המושכלוח מכח המופת

ת :הבנין רו י טי צ ה ת ב ו ת מ א ת ה ו י ר ב ד  ר״ל .ה
ם בציור יושלמו המופתי וההדוש שההקשה  העניני

 פרסי והולך מונה הוא והנה .אמתתם על ההגיוניים
 על המחוברים כספרים סדורס כפי ההגיון מלאכת

 מספר ההגיוניות ספרי כל סדור אל וירמוז .ככה
 וימשך ,לאריססו השיר ספר עד לפורפיריא״ו המבואר

 החכמות ענין יסדר ואח״כ שיריות, או אמרו בזה
 ,עצמה את הנפש הצסיירות ואמהת אמרו עד המבעיות

ם, והשעורים אמרו עד הלמודיות כן ואחר איי מר  ה
 המורה שזכר מדרגות הארבע והן .האלהיות ואמ״כ

שירצה למי אפשר שאי באמרו ’

נחסד אוצר
 9© הפכל וכן ,זה אוזר כזה הצורוה כל ל^:ל לו יש כח אכל
ר :המושכלות כל לקבל מ כח ש ל א ג ע ה נ ס עי ה ב ט  • ה

ע: מן היוצא הדעה וחסרי שועים שאינם כעוד כלומר ג  הנו
ה הם ש ק ה  4ראט»* מושכלוס על הכנויות הקדמות להקיש .ב

הגיון; מלאכת הנאי עס הכרור המוהת מהחדש ומהם  ה
ת רו י טי ג ה ת ב תו מ א ה ה ריו ב ד  נעצמו קינה שהשכל ר״ל .ה

ו :וכדמיון בחושים מורגשים שאינם כדכרים אמה ציור פ  ב
ם גי סו  כפו ,מינים הרכה תחתיו הכולל הכללי ענין הוא .ה
ם, שכולל המינים כערך סוג הוא מי כעל שם שתאמר ת  או

ס והם ט ם :ודומיהם והגמל ה לי בד ה ה ת ו לו סגו ה  והמקו־ים* ו
 ג1מר מורככ מין כל שאמרו וכמו ,הנכונה הנוסחא היא זאת

ל, בד ה , בעל מסוג האדם, שהאמר כמו ו י ר. והבדלו מ בו ד  ה
 ר:} מינו מעמיד שאינו ,לאדם השחוק כמו היא והסגולה

 כצ שנתכאר וכמו ,לניורב השחרות כמו והמקרה .לו סגולה
 שהסגולם הוא והמקרה הסגולה שבין והחלוק .בהגיון זה
 נחרוש נמצא שכן המקרה משא׳כ ,זולתו מין בשום ימצא לא

ת :חיים כעלי לפרעי עורב מין בזולת דו ר פ ת הנ בו כ ר מו ה  .ו
ם, שני שהמקרה אמרו כבר י נ ם מי קיי ה' ר ק  בלתי בנושא מ

ם ,ולזפה לעורג כשחרות ,ממנו נפרד  והמקרס .לאש והמו
רד, פ ל: לאדם התנועה כמו הנ רז ב םל חו ה ת. ו בו כ ר מו ה ו , 

ם :ממנו נפרד בלתי כלומר ס בדרבי פי ל ח  באופן כלומר .הנ
ת :בהגיון הנזכרים החילוקים בו כ ר ה ה כו׳. מ  למעלס מוסב ו

האמהיוש מבאר ההקשים הכור שמחמת המופת מדוש על
והכזבניוס

ל״ד פרק ברחשון
ק במלאכת החלה התלמד מבלתי האנושי השלמות ג ה  ,בסבעיוס נאח״כ ,הסדר על בלמודיות ואח״כ ,ה

ת, אחר הלמודיות אה החבר זכר ואמנם באלהיות. זאח״כ עיו סנ  השכל להרגיל הוא שתועלתם לפי ה
מו :מהמר הנבדלים העליונים בבחינת שכל לשום עוף להגביה יוכל למען מהחמריס הצורות בהפשעת  כ
ם הסוגים י נ מי ה ם ו לי ד ב ה ה ת ו לו גו ס ה  שנית שיזכיר וכמו ,והמקרים כאן להוסיף ראוי דעתי לפי .ו

 ולומר לדחוק היינו יכולים <כבר .לסורפיריא״ו המבוא בספר שנתבארו כוללים החמשה והם .שיבוא במה
 מהם יש ההבדלים .תוארה זה חלוקה עשה הנזכר בספרו פורפיריא״ו שהרי ,בהבדלים המקרים את שכלל

לי, והבריאות והמנוחה ההנועה כמו הנושא, מן נפרדים החו ם, בלתי מהם ויש ו רדי פ  בלחי הם ואשר נ
 הדבור כמו והעצמיים .שקוע כשחוסמו האף שפל כמו והמקרייס .מקריים או עצמיים יהיו או בפרדים

קטל לאדם  לא הפקרה דרך על אשר ואולם .וכו׳ הדבר עצם בגדר שילקמו הם והעצמיים .אליו החכמה ו
ם והנה .ע״כ ,וכו׳ הדבר עצם בגדר ילקהו ה שבשביל ואפשר ,יקראו הבדלים המקרים ג  זכרם לא ז
ס. החבר ר פ ס הנכללוה הסגולות זכר מה מפני זה לפי לו שיקשה אלא ב  על ,המקריים בהבדלים הנה ג

 ט שכתוב הנוסח ולפי .כאמור והמקרים מלה להשמיס בספרים נפל שבועות הראשונות על אני מוזר כן
 והמדות ,מין בכל הנכללים האישים על החלקים לפרש יש ,והסגולות ההבדלים במקום והמדות המלקים

קרה, וסגולה להבדל כלל יהיה מ ע. בנושא מדות שכלם ו ד , הוא הסוג כי משל דרך ידעת וכבר כנו  מי
ת :לבן והמקרה ,שוחק והסגולה ,מדבר וההבדל ,אדם והמין ו ל מ ה ת ו דו ר פ  בספר ענינס נתבאר .הנ

 מעשרה בחמד נכללות הנפרדות המלות כל באו נקבצו שם כי ,פרידיקמינכו״י הנקראים לאריסכוו המסמרות
ת :מהם האחד כנפי תחת הכנס לבלתי הנמצאות מכל דבר ימלס ולא ,שם שסודרו מאמרות בו כ ר מו ה  ו

ם כי ר ד ם ב קי ל ח ת הנ ו ב כ ר ה ה ס נכלל .מ  התבאר שם כי ,פיריאירמיניא״ה הנקרא המליצה בספר ענינ
 וההרכבה ,ההיקש מהן שיחובר וההקדמות והגזרות מהן הספורים והרכבת הנפרדוח המלות הבור אופן

ב, כמשפע שונים בדרכים תעשה הזאת תו ת. פשוסה ושוללת, חיובית ההקדמה כגון כ רכב מו ו
וההקשות
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פד אוצר ח נ
ה *ו מ מז ת ;ו רו הגזי  הספור מן המורכב דבור כלל הגזירה ,ו
, זכמסושר ו נ מ ה, והדומה טומד ראובן שהאמר כמו מ  לז

ה: או משסע ונקרא ר . גזי ' ו כ ו ת ו י ת פ ו  מלה נספר טיין מ
לי :א׳ במאמר זה בארנו וכבר ,ח׳ שסר הגיון ו הי ה ב ר צו ה  ו
כו׳  סי' לנו קדם וכבר ,הטבעי השמע בה׳ ענינה נהבאר .ז

׳  במאמר הטבע וענין ,בקצור וההעדר והצורה ההיולי ענין ג
ם :ע״ה ע״ד ע״ג סימן א׳ מי ר הג ם ו לי לג  גלגלי ענין .הג

ם :הרקיע מי ר הג ם ו דיי סו  המקיפוה היסודות ארבעת הס .הי
 : והעולם השמים בספר ,אופן בתוך אופן כעין זה את זה

ה י הו ה ד ו ס פ ה ה ם ו טי ל ה מו  להתמיד כך שנבראו ר״ל . ה
הוויות קראו ואותן ,באויר הנולדות ההויות לאפוקי ,כדרס

בלתי

 הכרחיויז תולדות המולידות והגזרות , והכזבנירת האמתיות ,המחוברות וההקשות
 העגיגיפ אמתת ובהתברר .שיריות או הטעאיות או הלציות או נצוחיות או מופתירת
 הגלנליים והגרמים והתנועה והמקום והזמן והטבע וההעדר והצורה בהיולי הטבעיים
.באויר ההוות הנולדות וההויות ,המוחלטים וההפסד וההויה היסוד-ים ■והגרמים

וההוות
יהודה קול

והכזבניות. האמתיות המחוברות וההקשות
אור״ה, הנקרא לאריססו ההיקש בספר זה נכלל פרי
 ההקדמוה מן ההקשיס הבור משפניי יוחקו בו אשר

 ההקשוה והן הולדה מהן שהמשך באופן הנזכרות
: הכזבניות והן הולדה מהן המשך שלא או ,האמהיות
ת רו ז ג ה ת ו ו ד לי מו . ה כו׳  בספר ההבאר אהרי ו

 סדורו אופן לומר רוצה ,במוסלס ההיקש ענין ההיקש
 לג שוס מבלי מהן ההולדה להמשיך כראוי בהקדמות
 איך או ,בעצמן אמהיוה הן אם שבו בהקדמות
 בחינת על ספרים המשה אריככיו היבר שתהיינה,
 המופת ספר הואי מהם האחד בעצמן. ההקדמות

 וז״א ,מוסחיות הכרחיות הולדות המולידות הגזרות אמתת פנין בו התבאר אשר ,פוסעיריאור״ה ונקרא
כו׳. המולידוה והגזרות ל ו  יולידו שלא ההקדמות ענין בו ההבאר ,ניופיק״ה ונקרא הניצוהי ההיקש ספר ה

ת, בסברא רק הכרחית ר.ולדה בר . או וז״א גו ת ו י ח ו צ  ענינו שכל ריכיוריק״ה, הנקרא ההלצה ספר הג' נ
ת או וז״א ,השומעים בלב הדבר ליישב הראות פני להם אשר הגזרות על ו צי ל  ההסעאה ספר הד׳ .ה

ת או וז״א ,מטעות מזוייפות מהקדמות ההקשים עשיית דרך המורה הוא ,אילינק״י הנקרא ו י א ע ט  .ה
 ,והדוגמא המשל דרך על מיוסדות בהקדמות תלוי ענינו אפר ,פואיטיק״ה הנקרא הפיר ספר הוא והה׳

ת או וז״א ,אחריהם נפתה אדם של לבבו כן שמתוך ו רי  לאמר., ויאמרו הללו החלקים בחמשת משלו ומשל .שי
 זהב של ערכו יוערך חמשתן שאצל כמו ,פנים חמשה על אליו נערכות ההיקש מהן יחובר אשר ההקדמות כי
מנו, הנעשה הכלי אל ש, חמר הן ההקדמות אמנם כי מ ק  כמשפט, ההן ההקדמות סדור הוא וצורתו ההי

 וכמו ,צורתו היא העגול והמונה החמר הוא שהזהב ,עגולה בתמונה זהב של למטבע וצורתו בחמרו ודמיונו
ע, יפחת נ-נים שלשני טב מ  בשם הקרא לבלתי שמו אבד ואז הנהוגה תמונתו בהשתנות הצורה הפסק מצד אס ה
חו, השמות הצורה בהשקפה אמנם כי כבההלה, מטבע ם. היה זהבו כי ,בחמר פסול שאירע מצד ואם יונ  לסיגי

לו, פנים באחד'משני יפסד ההיקש כז תיו, בסדור התלויה הצורה מצד אם א מו קד  שאינו המרו מצד ואם ה
 בהיותו הא׳ אלו, הס הנזכר', הכלי בו נפשה אשר בזהב המדרגות המשה והנה בעצמן. ההן ההקדמות זולת
 זולתי בו ירגיש לא אך תערובתו שירבה הג׳ .מזער והוא .מה תערובת בו כשיש הב׳ .מזוקק מופז זהב

דע  יביא הזהב ותחת מתוכו מזוייף כשהוא הד׳ .לפרקים זולתי בו שירגיש הוא ומעט הזהב עסק בטוב כיו
שה,  הבקיאים טעה וגם , מכשול עור לפני שיתן עד לזהב דומה מדרגה אל המזקק העלה הנחשת אה אך נח

ס לכל גלוי זיופו בהיות הה׳ .זהב שהוא בו לחשוב לבבם ויפתה יקח מי  המש מהנשאים אלו ולעומת .הע
 יחובר אלה ובכמו ,שגיאה ובזולת ספק בלי הכרחית אמהית כשההקדמה הא׳ .ההקשיס בהקדמות מדרגות
ם אולם ,בסברהנו טעות ׳בענינה יקרה הזרות דרך ועל ,לאמת קרובה כשההקדמה ’הב .המופתי ההיקש  ע

ב  יחובר אלה ובכמו ,הטעות מן בטוח אדם של לבו ואין אמההה שנוי אפשרות •־.ה ישאי עדיין הבחינה נו
 כאלה מהקדמות המחובר וההקש , הארץ מעמי רבים אצל אמתית החשב כשההקדמה הג׳ .הנצוחיי ההקש
 בבית מתוכה מזוייפת להיותה ארבה השים ובתוכה הראות פני להקדמה שיהיו הד׳ .הלציי הקש בקרא

 כאלה מהקדמות הקדמה לוקה,ההקש. ואס ,צדק ומשפט אמת דבר על מורה החיצון בבית אמנם הסתרים',
 זאת גם ואף ,בענינה שיטעה מי ואין בשקר מפורסמת ההקדמה בהיות הה׳ .הטעאיי הקש עליו שמו יקרא
 וכסו ,מסופק או אמתי היותו על לחשוב מחמתה הנפש תתעורר ,אחר דבר עם לה אשר ודמיון דוגמא יו־וך

ם ,ונאלח נתעב נמאס לדבר במראיתו שידמה דבר ראיית מתוך הקיא אל האדם ההעיררות ביקרה  היות ע
ם ומה טוב מה הנראה ההוא שדיר  המחובר וההקש ,כאמור והדוגמא הדמיון מתוך אס כי זה ואין ,נעי

ר :שיריי היקש יקרא כאלה מהקדמות ר ב ת ה ב ת ו ת מ ם א י נ י נ ע ם ה י י ע ב ט  עניני כל והולך מסדר .וכו׳ ה
לי :הטבע בחכמת אריסטו הפרי ו הי  אלה כל .והתנועה והמקום והזמן והטבע יההעדר והצורה ב

 , מילין בקיצר וההעדר והצורה ההיולי ענין ב׳ סימן לנו קדם וכבר .הטבעי השמע בספר ענינס נתבאר
ם :וע״ה וע״ד ע״ג סי׳ בראשון נתבאר הטיבע ועניו טי ר הג ם ו י לי לג ם הג מי ר הג  השמים בספר .היסודיים ו

ה והעולם: הוי ה . ו ד ס פ ה ה , ואמר עליו. זה שם ■נקרא בספר ו ם י ט ל ה ו כ  ההויות ובין זו בין להבדיל ה
בכלל וההפסד ההייה ענין סם כי יתבאר לא וההפסד ההויה בספר כי ,וכו׳ ובמוצאיס באויר כן אמר פיזכיר

יאיר
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 ואמתת ,האדם ואמתת ,וחי מצמח הארץ כדור על וההוות ,כמוצאים והחוות

 מהמגינים, המוסריים הדברים והצטיירות ,עצמה) (נ״ס ״נפשה את הנפש הצטיירות
 והשעורים , הנגוניים והשעורים ,הכוכביים והשעורים , המלאכיים זהשעורים
 מצד בסתם המציאה התחלות וידיעת ,האלהיים הדברים והצטיירות ,המדאיים

 והמקרה והעצם והעלה וההתחלה ,בפעל או בכה בה והתלויים ,מציאה שהיא
 התחלות וקיום ,והרבוי והאחדות והחלוף וההסכמה , והדומה וההפך והמין והסוג

לא אשר ,הדברים) (נ״א מן"הדבריות והטבעיות ,מהמוסריות העיוניות ההכמות
יגיעו

יהודה קול
סח יתהוו ואיך פ ה היסודות וישתנו וי ס ז  אולם ,זה פ

ם  הויות לביאור יוחדו שיזכיר האחרים הספרי
ם, ת, :שיבא ונמו המורכבי הויו ה ת ו ו ד ל ו נ ח ה ו הו  ה

ר י או  בספר המתבארות שלמות הבלתי ההויוח ק . ב
ת :העליונוה האותות ו חו ה ם ו אי צ מו  ההויוח הן .ב
 אשר שמו וזה מיוחד בספר המתבארות בדומם השלמות

ת :המחצבים או המוצאים ספר ,יקראו ו הו ה  על ו
ר ו ד ץ ב ר א . :הצמחים בספר מצמח. ה י ח  בספר ו

ם: בעלי ת חיי ת מ א ם ו ד א  כי הנפש. בספר .וכו' ה
ס  הוא עיקרו בכלל, הנפש בביאור קצהו היות פ

 של מהותו אמתה שהיא המדברת הנפש פעולת בביאור
ם, ד מה, משגת אדם של נפשו ואיך א  דרך פל פצ

 הפעולות משגת היותה מתוך כי הניצוץ התהפכות
שטה  .עצמה אמסת השגת אל חוזרת היא הימנה הנמ

 הטבעית שהחכמה ספרים השמנה התפקדו ובאלה
 :הפילוסופים אצל הידועה החלוקה כפי אליהם הפרד

ת רו י מי צ ה ם י רי ב ד ם ה י רי ס מו  הנה סדר .וכו׳ ה
 , משבורת והס ,הלמודית החכמה חלקי ארבעה

ה, ס ד ה, הנ  אמר התשבורת ועל ומוסיק״יא. תכונ
 כתבנו וכבר .מהמנינים המוסריים זהצפיירות,הדברים

 .מוסריות אצלו יקראו הלמודיות כי ל״ט סימן בשלישי
ם אמר ההנדסה ועל רי עו ש ה ם ו י כי א ל מ  מה ר״ל ,ה

 בס ישתמש אשר הדברים במדות שכלנו שישערהו
 תוכן ושמא .המלאכיים וז״א ,המלאכות לצורך האדם

 שאריסט״ו ידעת וכבר .המלאכותיים הוא הגרסא
 כמה סבת בו ביאר ,מיכאניק״י נקרא ספר חבר

כי שם וכתב .האדם לתועלת מלאכותיות החבולות

נחטד אוצר
 :ודומיהם הזיקים כמו ,העליונוח האוחוח בספר שלימומ בלתי

ת הוו ה ם ו אי צ מו  וסם והמחצבים המוצאים בספר נתבאר .ב
ת :למיניהם והאבנים המתכיות ו הו ה ל ו ר ע ץ כדו ר א  . ה

ת ;הצמחים בספר ת מ א רס ו א  וכס ,הנפש בספר .וכו׳ ה
 משגת שהיא ומתוך האדם מיקר שהיא המדברת הנפש פעולת

 על עצמה השגת אל חוזרת היא ממנה הנמשכוה פעולות
ם הניצוץ: התהפכות ם הדברי סריי כו׳ המו םו ני בי מ ה  .מ

 : מוסר הנקרא ארן' דרך אל הצריכה הלמודיות חכמת היא
ם רי שעו ה ם ו כיי א ל מ  אשר הגופות בעניני השיעור ענין .ה

 והתשבורת המדות חכמה כמו אדם ידי מלאכת בהם יתכן
ם :להם וכדומה רי עו שי ה ם ו י ני גו  השייך הערך חכמת .הנ

ם :המיתרים בסדור למוזיק״א רי עו שי ה ם ו בי כ  הכמת . הכו
 וכל הכוכבים' מהלך בביאור התכונה לעניני השייך המדוס
ם :מזה הנמשך רי עו שי ה ם ו איי ד מ  השייך המדות הכמת .ה
ת, לחכמת  דיאפטריק, קאטאפטריק, ,אפטיק הנקרא המראו

 :כנודע המדוה חכמת על נוסדו עניניהם וכל ,פערשפעקטיו
ת דו טיי צ ה ה ם ו ם. הדברי י הי ל א  הדברים זכר מעתה ה

 ,הרוחניות בעניני החקירה והיא שאחר,הטבע, במה הנזכרים
ם, בשכליים החקירה והיא ,אלהות חכמה ונקראת  ר״ל הנבדלי

ת :המלאכים ע די י ת ו לו ח ת ה ה א צי מ ם ה ת ס כו' ב  מבלי .ו
 להבחין רק הנמצאות ממיני מין לשום המציאות טנין הגביל

 :וסבוהיו התחלותיו הם ומה ובסתם במוחלט הנמצא ענין
ם לוי ת ה ה ו ח ב כ כו׳ ב  להיוהס שם בביאורם נכלל זה גם .ו

 ויש בכח ממנו יש הנמצא כי בסתם הנמצא בבחינה נמלים
 משיחסי: כלס וכו׳ והעלה ההתחלה ענין וכן ,בפועל ממנו

ם :בחינתו אל ת וקיו לו ח ת ת ה מו כ ח ת ה ניו ו עי כו׳ ה  .ו
 וכעצם והעלה התחלה ,מענין אמרו על שמוסב לפרש נראה

כו' והמקרה  העיוניות הכמות לכל קיום הוא זה שהבנת ,ו
ם מן :והטבעיות מהלמודיוה שר הדברי עו לא א גי ם י ה לי א

אלא
ם, נפרדים לא וכל.גס מכל טבעיים אינם ההם הספורים ה  , ולמודיים מטכעייס משוהך הוא עניינם רק מ

ה. חכמת עקרי על נוסדים והנם ס ד הנ ם אמר ההכונה ועל ה רי עו ש ה ם, ו י בי כ ו כ  ההשערות ר״ל ה
ם אמר המוסיק״א ועל .הכוכפים לחכמת השייכות והבחינות רי עו ש ה ם ו י י נ ו ג  ערך זולה ענינה אין כי . הנ
ם לזה צירף אמנם .הנגונים בין והסכמה רי עו ש ם ה י אי ר פ  היא שגס לפי ,המבטיח החכמה שהיא ,ה

 אל מכמה יצאו מפוארה הכמה והיא ,הראות ניצוצי ענין •להגביל מדוהיה ע״פ ויורדת הלמודית מן יונקה
מאד; יקרוה מלאכוח הפעל אור ת בחו שו ת מ רו י טי צ ה ם ו רי ב ד ם ה י הי ל א כו׳. ה  דברי: והולך מזכיר ו

ע, שאחר במה נכללו רבים ב ט  הזאת בחכמה •העיקרי והחלק .האלהוה הכמה הפילוסופים אצל ונקראת ה
ת ידיעה נכללה ושם .ידם השיג כאשר יהברך אליו שיתייחס ובמה הנבדלים בשפלים החקירה היא ו ל ח ת  ה

ה א י צ פ ם ה ת ס  הנמצא ענין להבחין רק ,הנמצאות ממיני ■מין לשוס המציאות ענין הגביל מבלי ,וכו׳ ב
ם :וסבוסיו התחלותיו הם ומה ,ובסתם במוחלט י לו ת ה ה ו ה ב כ  שם ביאורם נכלל אלה כל .וכו׳ ב
 ההתחלה ענין וכן בפעל. וממנו בכה ממנו יש הנמצא ■כי כאמור, בסתם הנמצא בבחינה נהלים להיותם
ם בהילתו: אל מהייחסים כלס וכו' ,יהעלה קיו ת ו ו ל ח ת  כל הרלהלות הבאר הזאת החכמה כי ר״ל .וכו' ה

ם ומזה .העיוניות החכמות פאר  ■אשר ההקדמות אל קיום נותנת להיותה ,ראשונה חכמה נקראה כן ג
ה נכללות שכלן החכמות בשאר להתחלות קלקהנה מבוארוס בלתי תשארנה ובלעדיה אורה להם וממנה ,הההי

וקיימות
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נחמד אמד
 וקיום :הנזכרים מנינים כהכנה ר״ל .החכמה בזאה א^א

 .הכללית והנפש :השם מציאות ר׳ל .הראשון הבורא
 שאין המינים ואיכות :הפועל שכל if< כזה שכיון אפכר
ש רק מציאות להם שכל ומדרגת ;כשכל ר״ל .בנפ  ה

עע מפו .מהבורא ע ה ד ץ הענרה כ  ̂ הנורא ונין השכל נ
 הטבע ומדרגת :יתכרן לו ערך אין האמת מצד זאולם

ש פ  :הכללי הטנע יזכור ונסמוך הפרע/ הטנע הוא .סזנ
 ההיולי מדרגת זכר נתהלה .והצורה מההיולי והחוויות

 ההויות אלו אל הכוונה וכאן ,עצמו כפני אמד כל והצורה
 היסודות ארנעת כמו והצורה, ההיולי רק הרכנה שוס נהם כאין

 השפל שכעולם וצורה מומר שכין וההבדל ,והכוכנים והגלגלים
 על הוטבעו ולמה הגלגלים: שכעולם וצורה מומר ובין

 מדרגה שבין והעלוי ההבדל הבנה ר״ל . הזאת המחלוקת
 וידיעת כאן: שנזכרים כמו למעלה מלמטה ^נדרגה

שות ת האנו  הדבוק אנושי שבין.שכל ההבדל ר״ל .והאלהו
 .הראשונה וההשגהה :המלאכים כפו נפרד לשכל גמומר

ש :יתמד האל והוא היאשמם ם9ס ג«ן6ה זאת שתקבל ד
הנפש

 הראשון,'והנפש הבורא וקיום) (נ״ל ״בקיום החכמה בזאת אלא אליהם יגיעו
 ומדרגת מהשכל, הנפש ומדרגת ,מהבורא השכל ומדרגת ,המינים ואיכות ,הכללית

 והכוכבים הגלגלים ומדתת מהטבע, והצורה ההיולי ומדרגת מהנפש, הטבע
 ,והאיחור והקדימה ,הזאת המחלוקת על הוטבעו ולמה ,והצורה מההיולי וההויות
שתקבל(נ״א ״ויש ,הראשונה וההשגחה הכללי והטבע והאלהות, האנושות וידיעת

וכבר
יהודה קול

,וברור קייס ליסוד בהן שהונחו התמלוח כמה וקיימוה
 על ,שבעה לעמודיהס אדניהם הכוביעה אשר והיא

 מהמוסריוס העיוניוח החכמוח החהלוח שקיום אמר ק
 אליהם יגיעו לא אשר הדברים מן הוא והסבעיוח

ה וראוי . החכמה בזאס אלא  מהמוסריוש שיאמר הי
ס הדבריוח החמלוח שהרי ,והדבריוח והסבעיות ס ג  ה

 האומרת ההחחלה כגון ,הזאת בחכמה קיומם יפלה
 והאומרת ,השלילה או החיוב יתאמת ודבר דבר שבכל
 היו הנה הן ,5כז או אמת היותה יצדק הקדמה שכל

 בחכמה עניינם שיקויים בדבריות כוללות התחלות
 ט שכתוב הנסח לקיים באנו ואם .הנזכרת הראשונה
:והדבריוח ולתקן ,מן מלת להשמיע צריך ,הדבריות

ם קיו א ו ר בו ן ה שו א ר ס .ה  שלא הדברים מן זה ג
 קיום יתבאר בה אשר החכמה בזאת רק אליהם יגיעו

 הדוחק לסבול תוכל היפה והנאש .יתברך מציאותו
ם אמר כאילו ,הראשון הנסח פי על שיתבאר  קיום ע

א ר ט ש :הראשון ה פ נ ה ת ו י ל ל כ  שכוון אפשר .ה
ה ( ס ל ם המורה ביאר שכבר ,הגלגל ש6א ת : נפש בעל הגלגל כי פ״ד בראשון הפילוסוף מסע כו אי  ו

 בעצמם מציאות להגי שאין או ,לנפש חון נמצאים עניינים הם אס האריה ומץ האדם מק כגון .המיניס
 בפרסים אס ,מציאותם הוא איך ,לנפש חוץ נמצאים היותם על גזרנו ואם .בנפש מהם שיצוייר מה רק

ה , האדם מין הנקרא הכללי הענין שמציאות תאמר כאילו ,בלבד  וזהו ,האדם אישי בפרסי ועומד מונח יהי
ת, צורות הם אס או לנפש, חוץ ההוא המין סציאות  אפלסון אצל הנקראות האפלסוניות כצורות נבדלו

א״י, די ת שבמין האישים מן ונפרדות לנפש חוץ לדעתו והן אי ג ר ד מ ו . א: ו ה ל ה כ ש . ה א ר ו ב ה  הוא מה מ
ת וכן ,יתברך הבורא ובין השכל בין יושם אשר והיחס הערך ג ד ד ש מ פ נ ל ה כ ש ה ת וכן ,מ ג ר ד  מ

 אחד כח שבאדם כמו .וז״ל ע״ב פ' בראשון המורה שכתב מה תזכור וזכור .הנזכרת מהנפש הטבע
 שיזיקהו, מה ממנו וידחה ,חקונו עליו שישמור שצריך מה אבר לכל ויהן וינהיגם בקצתם קצתם איבריו •קשור

, גוף המנהיג הכח ואמרו הרופאים אותו ביארו והוא,אשר חי ם והרבה ה ע, יקראוהו פעמי ב  בעולם כן ס
 ,לשמרם שאפשר מה מדת ג״כ מיניו אישי וישמור יאבדו שלא מיניו וישמור בקצתו קצתו יקשור כס #כללו

ס יזכור ובסמוך ,הפרסי הסבע אל בכאן הכונה והנה .ע״כ ,העולם אישי קצת ג״כ דשמור  הסבע כן ג
ק זה על מסודרות והמדרגות .הכללי או  אמנם .והצורה ההיולי ,הסבע ,הנפש ,השכל ,יתברך הבורא ,ה

 הגלגלים והצורה, ההיולי אחר והזכיר .הכלל דרך על אם כי הנה הספור אין אך ,מדרגות מהם סלק לכל יש
ס כני מ ה  והכוכבים הגלגלים שמסר אלא ,הפילוסופים רוב דעת לסי אלה כל נעשו וצורה מהיולי כי ,וההויות ו

ה וצורתן: השפלות ההויות מתמר מאד מעולים וצורתם מ ל ו ו ע ב ט . הו ט'  חלוקת עלתה מה ספני ר״ל ו
ם התאר זה על הללו המדרטה כל ת ואיסורם: קדימתס סדר ע ע י ד ת ו שו ו נ א . ה ת הו ל א ה  מה לדעה ו
ק ע :האנושי לשכל העליון השכל נ ב ט ה לי ו ל כ . ה ס׳  הכללי, הסבע הוא מה המורה מסעם זכרנו כבר ו

ר. וכו׳ בקצתו העולם קצת קושר כח והוא ה אמנם האמו ת ג ש ה , ה ה נ ו ש א ר חב' הנהגתו היא ה  המסדרת י
 אותה וקרא ופקודתו. מעיו על הכולל הטבע שמה אשר והיא כרצונו, משמרותיהם על המציאות עניני כל

א. הכולל הסבע הנהגת אל כערך ראשונה הו  קרובה אחרת בדרך הדברים לבאר כעת אליך אשוב ושוב ה
 הקב׳׳ה המלכים מלכי מלך ישימו שום ,וסיעתו הסימיא״ו בספר אפלסון כי וזה .הראשונה מן יוחל אלי

 כן ועל ,למיניהם הנמצאות כל צורות ובו ,לעלול שאפשר השלמות בהכלית שלם אחד פשוס שכל מאתו האציל
 וכל וארן שמיס הכולל המורגש העולם לדונמחו השפיע הראשון הזה והעלול המושכל. העולם אצלם בקרא
 אגן המחיה היא , העולם נפש אצלם ונקראת ,כללית משכלת נפש בעל אמד גוף הוא כלו הזה והעולם ,צבאל
ככל מתפשס אחד כת באמצעות וזה ,לארץ מתחת במים ואשר מתחה בארץ ואשר מפעל גשמים אשר שלקיו

ארעי
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נחפד אוצר
 ®*מל אל יציאסה אופן שבאדם הנפש מזרלטנין .וכו׳ הנפש

 שהשכל■ העיון מן ר״ל ההרגש, מן ־רומניה צורה שחקנה ע״י
 .עצמה על תראה כאשר :והולך שמבאר כמו ,מרגיש

 נשמרים שבה ,ההרגשה־המשתחסה מנין היפב הבין כאשר ר״ל
 5רוכ והמחשבי ,ביצרי להשתמש המושגים הפנינים ונרשמים

 שהון> ענין .ההם הצורות הנפש ותמצא :ומבררו מליו
 הלבן או והרוחב האוע כמו ,בתבניות הן ,למורגשות

 התבניות ומן :מזה זס נפרדים שהם במה וכן ,והשחור
והמיאק והמקריית העצמית הצורה להבנה מגיע .חד&

שביניהם

̂ימה על תראה כאשר ,ההרגש מן צורה המדברת הנפש זאת תקנה) זכבר  סח ע
 משתתף ההם הצורות ותמצא ,והמהשבי ביצרי להשתמש השומר ביצורי שיש

 צורות ההם התבניות ומן אהרות. בתכניות ונפרדים בתבניות קצתם עם קצתם
והמינים הסוגים ומהדשת אותם ומסדרת אותם מהלקת והיא / ומקריות עצמיות

וההבדלים
יהודה קול

עי כח ונקרא ̂ העולם חלקי צרפי  •למסה ומדרגחו ,מנ
 הויח ממשיך והוא ̂ החמר מן ולמעלה העולם «ג&ש

 .ההיא כנפש הנרשם עצמו הסדר פי על הנמצאים
 לנפש יתכרך הבורא בין שישים מי מהם יש אמנם

 דרך חופסי אבל ,מהשכלים רב צבא מספר העולם
 שכל אם כי לזה זה בין שאין אמרו באמח אפלטון

 משכילות רבות נפשות ישימו ואולם ,כאמור בלבד אחד
 והמעולות שבהן והשלמות ̂ שזכרנו הכללית הנפש אחר

 דעת על השמונה לגלגלים אשר נפשות השמונה הן
 וגם ,לכת כוכבי ושבעה המזלות גלגל והם הקדמונים

 מוסי הס׳ הן שהן קצתם ואמרו .תשע למספר הללו הנפשות עלו ובכן .באו מקרוב החדשים קצת לעת הוא
ם, החכמים בדברי המוזכרות מי קדו  והשמונה ,הכללית העולם והיא-נפש קלייופ״י/ נקראת שהראשונה,מהן ה
ה בדרוש כתבתי וכבר ,לגלגלה מהן אחת כל ,סדרן לפי יוחדו הנותרות  קלייופ״י שם כי בכנור הגיון המכונ

 הדור נאה קול להשמיע נבונית נערכת בהסכמה הגלגלים כל וקושרת להיותה'מאחדת , יפה מקול לדעתי נגזר
 היא האדם נפש כן ,המשכילות שבנפשות המעולה היא העולם שנפש כמו כי ואמרו .בנעימות זמשובח

 אפלטון דעת אל כי ,שם אנחנו באשר הביאור ברית כרתי האלה הדברים סי ועל .שבהן התחתונה במדרגה
 .שזכרנו העולם נפש והיא ,וכו׳ הכללית והנפש הראשון הבורא וקיום באמרו נפשו את נושא הוא וסיעתו
 כלם המינים כל ועצמיות מהות בו אשר ,הראשון העלול בשכל הנכללות האפלטוניות הצורות הס המינים ואיכות

ד. ובמשובח מעולה במציאות א  מהבורא, השכל ומדרגת־ ,בא־מרו המדרגות בסדר דברו המשיך כן אחר מ
 הדרך אצל■ שכתבנו וממה הצעתנו מכה מבואר הבל ,וכו׳ מהנפש הטבע ומדרגה ,מהשכל הנפש ומדרגת
 היותי ועם .שזכרנו הכללי הטבע על ,מהנפש הטבע ומדרגת ,לבאר ראוי זה דרכנו לפי אמנם .הראשון

ט את להעריך אם כי זה אין ,הכללי הטבע לזכור כן אחר חוזר ר  זכרו וכבר .הראשונה ההשגחה מול אל ע
 מסכמת והכונה .שכלית והשנית ,טבעית האחת וקראו ,הללו ההשגחות שתי ענין הנזכרים הפילוסופים

ס  באדם השכלית הנפש בין להבדיל הוא , והאלהות האנושות וידיעת שאמר ומה למעלה. בזה שזכרנו מה פ
 ואולם .כאמור בערכה מאד פחותה אנושית במדרגה וזו עליונה אלהית במדרגה שזו ,הכללית הנפש ובין

 כללית נפש אצלו הנקראת העולם שנפש ,שיטתו ע״פ החבר כונת לבאר ומזה מזה טוב איש לפני ישר דרך יש
 כל נימוס ובו ,כ״ב סי׳ הספר בחתימת שיזכור כמו ,התחתון הזה העולס על הממונה עצמו הפועל השכל סיא
 במה יקראהו אשר שמו וזה ,המינים ואיכות באמרו רמז ולזה .א' סימן בראשון שביארנו כמו הנמצאות מיני

 וידיעת .הנפשות כל יוכללו הנאש ובמדרגת העליונים, הנבדלים כל יוכללו השכל ובמדרגת .כללי שכל ,שיגא
 ושאר הפועל השכל מן או נפשך מן נפשי תוכר במה ,לאמר י״ד סימן שיזכיר מה הוא והאלהות האנושות

ב, סימן הספר בחתימת יזכיר אשר אל שרמז נאמר או הראשונה. והעלה העלות  מהם והקרוב באמרו כ״
על, השכל אצלנו פו  הכחות ואח״כ הנפש, ואח״כ ההיולאני, השכל ואח״כ ,התחתון הזה העולם מנהיג הוא כי ה

, הטבעיות כו׳ ש :ע״כ ו ל וי ב ק ת ת ש א ש ז פ נ . ה כו׳  של שנפשו החכמות חלקי כל זכרון על עברו מדי ו
 ,ההרגשה מכח ישלם שזה ואמר המושכלות. בקנין הפעל אל הכח מן׳ צאתה אופן לפאר שב ,להן מוכנת אדם

 ,מדע כל הוצאות ממט אשר בו חושו בעבור היא אנושית ידיעה כל המופת) בספר הפילוסוף דבר (כאשר כי
 היא שהדעה פ״ד תורה יסודי־ בהל׳ הרמב״ס כמאמר הוא צורה, המדברת הנפש זאת הקבל כי שאמר ומה

ש, צורת פ ב. לא נפש דעת בלא אמנם כי הנ  באמרו קהרגש מן צורתה הנפש הקבל איך והולך ומבאר סו
ר ש א ה כ א ר ל ת ה ע מ צ ה בה ויראה .מאירה באספקלריאה כמביט בעצמה תשקיף כאפר ר״ל .וכו׳ ע  מ

ש רי שי צו ר בי מ שו  הענינים ונשמרים נרשמים בה אשר ,למעלה שזכר המשתתפת ההרגשה והיא ,ה
 התעסקותם כל משם לוקח אשר והמחשבי היצרי ההשתמש לצורך הוא שם שיש ומה ,כאמור מהמורגשוח המושגים

, המוזכר הדרך על ה ^ מ שותף, החוש שהוא היצורי מן יקבל הדמיק שהוא היצרי כי ל  יבררהו והמחשבי המ
ט. שיתרחק ראוי דבר ועל שיפוקש ראוי דבר על ודן שופט כח הוא כי אח״כ. מ  זה מעין עוד ויזציר מ
ך סמו א :וכו׳ המוח באמצע הנלצטיירות הרוחניות ה׳ורות. הראשונים וכליה באמרו ,ג צ מ ת ת ו ח ו צ ם ה ה . ה ט׳  ו

ם קצתם משתיזף אותם תמצא ,הנזכרות הצורות על בהשקיפה הלזו הנפש  אדם כגון ,ותכונות בתבניות קצתם ע
ת בתבניות ינסרדים בלובן משתתפים לבן ובגד לבן חטנו ק אסרוה־, ו א והשחור: הלובן ע הי ת ו ק ל ח ט מ ר ו א

ת ר ד ס מ ו
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 תועלות מהם והוליד הקשית הרכבה תרכיבם ואהר ,והמקרים והסנולות וההבדלים
 היהרגשים ׳בבהות ראשונה נעזרת היא ואם ,אותם הסומך הכללי השכל בעזר התולדות

ם, ההקשים ובהרכבת בעצמה הענינים אלה בציור אליהם ■צריכה איננה ה  לא מ
ר בעת ולא האמות בעת ש א כ ר.'ו ציו  מה בכאן משיגים ההרנשים הבהות ה

 והתדבק מהחומר הצורה בהפשטת השכליות הכהות כן ,המורגש . p שמרגישים
ה,  Ks, יצטרך אבל המדבר, שיפעל כמו בעצמו יפעל לא המרגיש שכח אלא ב
 בעצמו משכיל המשכיל אבל . אליו הצורות המגיעים האמצעיים ועזר המניע הבה

על, המרגיש הכה כי נאמר כן ועל שירצה, בעת עצמו ומשכיל תפ  והמשכיל מ
ככח השכל בעצם המופשטות המושבלות צורות זולת בפעל השכל ואין .פועל

ולבן
יהודה קול

ר החלוק .וכר ומסדרת ח הס  הכולליס גחמפה הוא ו
ה, וקצחס עצס שקצתם ר ק  בסמוך יזכיר אשר והס מ
. הסוגים ומחדשת באמרו כו׳  בעשרה הוא וגס ו

וסדרום• חלקום אשר ^מעלה המוזכרים מאמרות
:מקרים והשחר עצם מהם והראשון ,למערכוהיהס

ר ח א ם ו ב י נ ר  החלה כי ־ למעלה הכתוב ככל .וכו׳ ת
 ההקשות כן ואחר ,והמורכבות הנפרדות המלות יצייר
ד :וכו' לי תו ה ו  ההולדות אמר כאילו .וכו' ש5מ

ת :נכונות אמתיות תולדות ר״ל־ ,המועילות ר ז ע  ב
 בינו להבדיל כללי שאמר אפשר .וכו' הכללי השכל

.שזכרנו כמו פרסית סברא ?אדם הנקרא המחשבי ובין
 מן הכללים להפשיס השכל משפט כי כללי שקראו או

 שהוא כמו בכללותם, ולהשיגם הדמיוניות הצורות
 כיון או .בפרטיותם הענינים להשיג החושים משפט

 יורה וכן ,ד׳ סימן כזכר הנבדל הפועל השכל אל בו
 האנשים בקצת הדברי הכרו יצליח וכבר כן אחר אמרו

 באמרו עוד יזכרנו ובפירוש וכו', הכללי בשכל מהתדבקו
ם :וכו׳ נבדל שכלי עצם מציאות על והראיה א » ו הי
ת ר עז  שההשגה פ״א בראשון המורה כדבר .וכו' נ
ד ולא גוף מעשה ולא בהחוש ישתמש לא השכלית  י

. רגל ולא כו'  הציור בעת שיובן ראוי אמנם וזה ו
 הפעל אל הפח מן לצאת עניניו סדור בזמן לא השכלי,

שיוסיף וכמו ,נגמרת המלאכה החושים ידי על אז כי

נחמד אוצר
ת :אותם מחלקת והיא וז״ש .שכיניהם ל ע ת תו דו ל תו  . ה
ר :תועלת בהם שיש אמיתיות סולדות עז ל ב כ ש הכללי ה  .־

אם :הנכדל ■הפועל •שכל 'הוא א ו ה ■נעזרת הי נ שו א ת ר הו כ  ב
ם שיי רג ה ס . ה לאע״ ת תחלתמזרו הזה הנקנה שהשנל ר׳ חו  מנ

ש: ה ההרג נ נ ה אי כ רי ם. צ ה׳ לי  בעצמותה הזאת הנפש א
ש אל הזה השכל כשיצא עי׳ המורה הפועל,•וכמ״ א :ק״י) (  ל
ת ע ת ב מו א  ידי סל מופת איזה אצלו שנתאמת בעת ר׳ל . ה

א :ההקשים ל ת ו ע ר : ההשגה בעת ר״ל .ב ש א כ ת ו הו כ  ה
ם שיי רג ה כו׳ ה שיים ש׳הכחות כמו ר״-ל .ו  במוח השגתם ההיג

ר: שהמורגש אע״פ׳ ■חומר איננו מ ת כן חו הו כ ת ה ו לי כ ש  ה
ם ת שג ת ה ט ש פ ר מן מו מ חו  בערך השכל שהרכבת . ה

ק :הצורה אל המומר בערך ג״כ■ הוא הנגמר המופת ב ד ת ה  ו
ה ל ב כ ש בל ה עז מו  שיכא וכמו אחד לדכר יהיו ושניהם .ב
א :עוד ל ה א כ ש ש י ג ר מ א ה ל ל ע פ מו י צ ע  שלכח ר׳ל .ב

ר תמיד צריך המרגיש , מחוצה דנ ו  אין מוחש אין שאם ל
מו :כלום פועל החוש ל כ ע פ ר שי ב ד מ  המדגר שאמנם .ה
ל :שעה ובכל עה בכל פועל ג ל יצטרך א ה א כ ע ה י מנ  .ה

 אלו שכל ,והמחשבי והדמיון הפנימי החוש הוא המניע כח
 :הזמן אל צריך כי ,תנועה בהם ושייך גופניים כחות הם

ל כ ל א כי ש מ ל ה כי ש כו׳ מ  אל יצא שכבר השכל אבל .ו
 ורק הקשים להרכבת צריך ואינו לכלום צריך אינו הפועל
ה כי :שירצה עת בכל ברגע משכיל ש כ גי ד מ ל•. ה ע פ ת  מ

 בזמן התפעלות אל צריכים הם השכל זה לבד הכתות כל ר״ל
ל ;וגוזנועה כי ש מ ה אין : בהם הפועל הוא . ו ל ו כ ש ה

ל ע פו ב

 האדם כסמרך ,דבר הכונה השגת חל מתייחס הוא האמות .וכו׳ האמות בעת לא :בסמוך ביאורו על
 כאמרך ,דבר של מהותו השגה אל מתייחס הוא הציור אמנם .ההיקש ע״י בנו תשלם זו וידיעה ,שותק הוא

 בערכך הזה הענין הורה .וכו׳ המרגישים הסחות וכאשר :הגדר ע״י בנו ישלם וזה ,מדבר חי האדם
 הצורוח מול אל ההרגשייס הכמות כערך ,המושכלוה הצורות מול אל השכליות הכתות ערך העריכו מצד נפשות

 לדבר יהיו ושניהם ,במושכל השכל יתדבק אשר ההתדבקוס שם על זה אמר .בה וחהתדבק :המוחשות
 שכנו באמרו הדמות אה מיעט ,ענינס דמות שרבה אחר .וכו' המרגיש שכח אלא :שיבא כמו אמד

בציור לכחוח.ההרגשים צריך היותו בלתי למעלה מענינו שזכר המדבר שיפעל כמו בעצמו יפעל לא המרגיש
, ההקשיס ובהרכיבת הענינים.בעצמו אלה כו' המניע הכה אל יצטרך אבל בסמוך: עוד יזכרנו וזכור ו

כי׳. שגתו. אל החוש להניע יגבר בכחו אשר המוחש הוא המניע הכח ז  אליו, הצורות המגיעים והאמצעיים ה
 צורת להוביל אמצעי שהוא והבשר ,השמע אל או הראות אל המותש צורת להוביל אמצעי שהוא האויר כגון

. בעצמו משכיל המשכיל אבל :וכיוצא המשוש חוש אל המטושש כו׳ לצורות צריך בלתי הוא כי ו
שכלתו יצטרך לא טובו בידו אז והן הפעל אל כבר ויצא הואיל השגתם אל יניעוהו הדמיוניות לאמצעי ^

ן :עצמה אח הנפש הצטיירות ואמתת למעלה כאמרו .וכו' עצמו ומשכיל :כלל אי ל השכל ו ע פ ת ב ל ו  ז
 ,בכה משכיל הוא דבר שישכיל קודם האדם כי דע באמרו ס״ח פ׳ בראשון המורה דבר אשר הוא .וכו׳

 וצייר שלו מהחמר צורתו והפשיני אליו הרמוז האילן זה צורת כשהשכיל תאמר כאילו אהד דבר וכשישכיל
האילן צורת הוא בפעל בידו עלה אפר והשכל ,בפעל משכיל הוא אז ,השפל פעל הוא שזה מופפטח קצורה

המופשטת ■
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 שי׳אחד לשכל המיוחדות הכהות ומן ,יהד ומושכל משכיל בפעל שהשכל נאמד ולכן
 בזמן מעשהו שנדאה פי על ואף והשכל, וההתכה בהדכבה האחד וירבה הרב

 עצם אך ,בזמן נתלית איננה לתולדות הבנתו ובמהשבה, בעיון ההקשות בהרכבת
 פעולתוז נקראת ההכמות אל מקכילה כשהיא המדברת והנפש מהזמן, מרומם השכל
א ״לנבור מקבילה היא וכאשר עיוני, שכל כ״  נקראת הבהמיים הכהות לנצה) (

 האנשים בקצת הדברי הכה יצליה וכבר מעשי. שכל ונקראת הנהנה, פעולתה
 מעליו ויסור ,והעיון בהקשה מהשתמש שירוממהו במה הכללי, בשכל מהתדבקו

 וממופתי .הקדש רוח ותקרא ,קדושה זאת סגולתו ותקרא בנבואה, בלמוד הטורח
אושהיא ,מקרה ולא נשם איננה ״שהיא הנפש עצמיות ״ כ מקרת ולא נשם ושאיננה (

שהוא
יהודה קול

 הדבר niir דבל השכל אין כי בשכלו אשר המוכשפה
 הוא המושכל הדבר כי לך התבאר כבר הנה .המושכל

 ואינו ,באעל ההוה השכל והוא המופשמת האילן צורח
 אין כי• ,המושכלת האילן וצורת •השכל ,דברים שני

 בו אשר והדבר ,שהושכל מה זולת דבר בפעל השכל
 הוא המשכיל הוא אשר והופשפה האילן צורת הושכלה

 הוא פעלו שכל כל כי ,ספק בלא בפעל ההוה השכל
 ,אחר דבר ופעלו אחד דבר בפעל השכל ואין ,עצמו

כו/ ההשגה היא ומהותו השכל אמתת כי  הרחיב ושם ו
 שהשכל הזה הענין להורות הפרק סוף עד המאמר

.בעצמו אחד דבל הם והמשכיל  הוסיף הרלב״ג גם .
ד :ח' פרק א׳ מאמר זה על באור ח א ב שי ר כו/ ה  ו

 השנת כגון הכלל אל הפרפים בהשיב היא ההרכבה
 וזה , הסוג כלל אל והמינים ,המין כלל אל האישים

 בהפרידהכלל זה הפך היא וההתכה . הרב ייחוד הוא
הם אל והמינים ,המינים אל הסוג התכת כגון ,פרשיו אל  י״ג סי׳ שיזכיר מה אל שכיון אלי והקרוב .פרפי

 אש ויאמר נושאים עצמים להם ויניח מהם וירכיב אליהם המורכבות יתיך שהשכל הארבעה היסודות בענין
ז ומים וחויר אי  :ע״כ ,הוה כל מהם ויתרכב לשכל ליה פשופיס כלל היו שהם לא ,ובמאמר בציור ו

ל כ ש ה פ ו ״ ע ה א א ר ו שנ ה ש ע ט׳ מ  נעזרת היא ואס באמרו למעלה שהונח מה על הביאור להשלים מזר .ו
ם אלה בציור אליהם צריכה איננה ההרגשייס בכחוח ראשונה ו :וכו' ההקשים ובהרכבת בעצמה העניני ת נ ב  ה

ת ו ד ל תו ה ל נ נ י ת א י ל ת מן נ . בז כו׳ עד שמש ממזרח עין כהרף ויאיר יצין הארן על יצא כשמש כי ו  ו
 ,לפתע פתאום מושכלו להשכיל בגבורתו השמש כצאת הוא הלא הפעל גבול אל בהגיעו השכל כן ,מבואו
ש בראשיתו: פ״ה שער העקידה בעל כדבר פ הנ ת ו ר ב ד מ . ה כו׳  כפי ולמעשי לעיוני השכל ענין. חלק ו

, כאשר ההכרחיים הדברים סבעי להשכיל אס נפשו אש נושא אליהם.הוא אשר העניניס התחלק ה מ ס ה  א
ה :החמריות כחותיו בהכנעת מעשהו להיפיב כ כ ח ו לי צ  הפועל בשכל התדבקו מצד שיצליח ר״ל ,וכו׳ י

: בהקשה מהשתמש שירוממהו מהאלהי שפע בענין תהיה והצלחתו כו׳ ר ו סו ו וי לי ע ח ט ר טו . ה ו׳ כ דו מו ל  ב
ה והרי .והעיון ההקשה סורח מעליו יסור הנבואיי ההוא הלמוד שעם ה,פונה ם ואשר למעלה הננרו כעין ז  ה
 נמצא בזה כיוצא ועל .סורח בזולת עליו המושפע הוא הזה הלמוד וכן .וכו׳ הראשונות המושכלוח הס בלמוד
 הנפש שתצפרך כמו והקדמות בהקשיס הידיעות לקנות הנפש זאת תצסרך לא ,העיונים מאזני בספר כתוב

ת, פי סו ה, הנפש לבעלי תכסיסים הם אמנם המדעיים ההקשים כי הפילו ר ס ה  לאדם,בהחלת וכשיתק ה
ס וימצא הקשים אל יצפרך לא שלימה בריאה לו שתהיה יצירתו  בנפש. מצויירים הם כאילו השכליים העניני

ם, יצסרכו שלא כמו השכליים ההקשיס אל תצסרך לא הבריאה זאת והנה  רמז מעס לה יספיק אבל המלאכי
 הדעת קדם וכבר .ע״כ ,באמצעותה העולם שינהיג כדי הבריאה זאת המשלים ה׳ ויהיה ,פירוש ומעס
ע ואז באמרו א׳ סימן בראשון הפילוסוף אצל הזאת  ,הפועל השכל ר״ל ברוחני הדבק ר״ל ,בקשתך אל פגי

תי :וכו׳ העתידות ויודיעך אותך שינבא ואפשר פ ו מ מ ת ו ו י מ צ ש ע פ נ  מעמיד ומהות עצם שתהיה ר״ל .ה
 מהגוף הנפש הפרד על הראיות באמרו:-ומן לגוף צריכה בלחי היותה על יורה כן ואחר .בו הוא אשר בדבר
כו׳: א ז הי ה ש נ נ י ם א ש כו'. ג ש. ממופתי זהו ו תהנפ  לא איננה שהנפש הוא הנראה לפי מופחו וכח עצמיו
 תוכל שלא ממה יתבאר מקרה ולא גשם שאינה אמנם גשם, צורת שתהיה כן אם וישאר ,מקרה ולא נשם

אחד היתה ואילו ,להתחלק כמשפע במקרה או ,הגשם כמשסס בעצם אם ,כמשפכים מתחלקת היתה מהם י
■המקרם

נחמד אוצר
ל ע פו ד :המישכלות צורות זולת .ב ח א ב שי ר ח ה ב ר  וי
ד ח א  אמד נקראים אישיו וכל המין שכלל שתאמר כמי .ה
ם כלל לזה ודומה המין שהוא הגדר אל אותה בהשכ  אל המיני
ה :בהרכבה הרב יחוד הוא וזה הסוג כ ת ה ה א .ו  הפך הו

 ;האישים סרס אל והמין המין אל הסוג התכת כמו ,זה
ש פ הנ ת ו ר ב ד מ כו' ה  לבדם המדברת שהנפש בזה הורה .ו

 החכמות אל תפנה כאשר ורק ,האדם מעשה בכל הרודה היא
ם, כחוס אל תפנה וכאשר ,עיוני שכל פעולתה נקרא  הבהמיי

בבר :מעשי שכל נקרא ,הגוף עניני ר״ל ח ו לי  במדו וכו׳ יזי
חו מ מ דו כו׳ שי  עמל בלא ברגע ׳שמשיג למע^! כנזכר .ו

א :ויגיעה ר ק ת תו ו ל ת סגו א  : הזאת המדרגה כלומר .ז
א ר ק ת ח ו ש רו ד קו  הפילוסוף בדברי זה המבאר כבר .ה

תי : הספר בראש פ מו מ ת ו ו מי צ ש ע פ כו׳ הנ  וזם כלומר .ו
 ולא גשם לא ושאיננה רוחנית שהיא האדם נפש על מופת הוא

;הגוף שמתחלק כמו ממחלקת שאינה מפני והוא ,מקרם
ק ל ח ה כ
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 כהחלק במקרה ולא הגשם, בהתחלק בעצמותה תתחלק לא הגשם, צורת שהוא)
 יתחלקו כבר והקרירות והחמימות והטעם והריח המראה כי ,נושאו בהחלק המקרה
 ,המושכל אם כי איננה השכלית והצורה ,בעצמותם יתחלקו לא ואם נושאם, בהחלק

 חלה ולא אדם חצי יצוייר לא כי החלוקה, יקבל לא משל דרך מהאדם והמושכל
 והגשם הגוון וכן ,גוון מהגוון והלק גשם מהגשם חלק שיצוייר כמו , אדם מהאדם

 כמו ,מושכל נשם וחצי) גוון (נ״א "חצי חלוק בהם יצטייר לא מושכלים שהם מצד
 יאמר ולא ,אליו הרמוז עליו הנשוא הגוון וחצי מוחש ההוא הגשם חצי שנאמר

 ולא תוכר שלא אחר ,גופו חצי שנאמר כמו־ בראובן אשר המדברת הנפש חצי
בגשם עומד מקרה ולא גשם שאיננה וכיון אליה, יורמז ולא מהצדדים מצד תוגבל

הונח
יהודה קול

ה, ר ק מ ם גשום מהחלק שלא הוא ומבואר ה  יורה ,פני
ת הנפש חצי יאמר לא כי זה על  בראוכן אשר המזכר

 שחהיה כן לפי ויתבאר ,וכו׳ גופו חצי שנאמר כמו
.בכלל מופחו כח חמציה זהו .שהנחנו כמו וצורה עצם
 ואולם ומבוארת. גלויה היא הכוונה השני הנוסח ולפי
 שאילו מקרה איננה שהנפש בו להוכיח שכיון מה

,נושאה בהחלק כמוהו מתחלקת היתה מקרה היתה
ה מה ידענו צח  שהרי ,כח ואומן אונים מרוב לו הי
 שהורה וכמו נושאו, בהחלק מתחלק מקרה כל לא

 קצס כי באמרו י״א בהקדמה הפני בחלק המורה
 ויהיו הגוף בהחלק יחלקו בגוף עמידתם אשר הדברים
 המתפשעוה הכחות ושאר כמראים ,במקרה נחלקים

 הדברים קצת שאמרו עליו וביארו .ע״כ ,הגוף בכל
 שעמידתם דברים שם המצא לסבת הוא הדברים, כל ולא

ף  הבלתי והעטלה ,לעמקו מהחלק הבלתי והשכיח ,לרחבו מתחלק הבלתי הקו כמו ,כלל יתחלקו ולא נגו
שא, כהחלק משמ!קמ ם, בהחלק צורתה תפסד רק עגולה העגולה מלק אין כי הנו ש ם וכן הג  המקרי
 אז כי ,נושאם בהתחלק מתחלקים אינם ,באזן השמע וכח בעין הראות ככס ,הכליים באברים הנשואים

תו, על החבר ישיב מה כן ואם ויסופו. ההן הכחות •גלו ח כ ה: יתן מי תו ע ד א ה ו ר צו ה ת ו י ל כ ש  ה
כו' ו שיזכיר למה הצעה זה כל .ו ר מ  על מפלס דבריו צדק ומעגל .וכו' בראובן אשר הנפש חצי יאמר ולא ^
 המופשע ולמושכל ,המשכיל בנפש אשר השכלית לצורה אחד ומשפע אחת חקה כי ואמונה אמת .התאר זה

ת נ צי ס  כל נפש כי ספק ואין ,יחד ומושכל משכיל בפעל השכל כי למפלה שהוזכר וכמו ,בעצמו הדבר מ
ך מהאדם המושכל כי ותבחן תכיר משכיל ר ד ) ( ל ש ה יקבל לא מ ק לו ח ר לא כי ה צויי  חצי י
ם ד ם בשום מתחלק בלתי הדבר מהות להיות ,וכו׳ א  אמהת שהוא הדמיון) (על אדם של גדרו כי ,פני

 מהאדם חלק שום ולא ־ אדם מצי יצוייר לא ולפיכך ,יתר ולא פחות ולא חלוקה שום יסבול לא עצמותו
 .גוון שהוא אליו הרמוז הזה מהגוון וחלק ,גשם שהוא אליו הרמוז הזה מהגשם מלק שיצוייר כמו ,אדם

איד ומשסע  בגדרם מושכלים היותם מצד והגוון הגשם יבחנו אם אמנם כי באמרו לאור מוצלא דבריו גי
ה כה הנה ,כולל באופן בשכל עניינם מהות על קמורה הי  לא שהרי ,זכרנו אפר האדם כמשפס משפטם י
 לצורת יתרון מה כן ואס ,למעלה האמור ככל אליהם הרמוז והגוון הגשם מצד זולתי מלוק בהם יצוייר
א אמר לזה .והמקרים הגשמים על העצמיות הצורות ויתר האדם ל ר ו מ א ת הנפש חצי י ר ב ד מ  ,וכו׳ ח

ם, הגשמים ובין העצמיות הצורות בין אשר ההבדל הוא זה הנה גי המקרי  הזאת הצורה חצי לא.יאמר כי ו
 ולא הנפש חוכר שלא מצד הוא וזה ,גוונו וחצי טפו חצי שנאמר כמו אליו הרמוז הזה שבאיש העצמית

ה. יורמז ולא מהצדדים בצד תוגבל לי כיון באמרו דבריו ומחם א ה ו נ נ י א ם. ש ש , ג כו'  לומר לנו וא״א ו
 הפסקא בראש שנתבאר כמו ,מהפעולות ממנה שיצא במה מציאותה נראה כבר שהרי ,במציאות שאינה
 ואתם , הנפש עצמיות על מופת להביא סביבו שהלכנו מה אל הגענו ובכן .עצם שתהיה א״כ ישאר ,קזאת

ע  קצת כי י״א הקדמה השני בחלק המורה כתב שכן ,מתחלקות בלתי להיותן שוות הצורות כל לא כי לך ד
ם, בשום יחלקו לא לגוף המעמידות הכחות כ. וכשכל, כנפש פני ה, אמרו על הביאור ובא ע״ צ  pפ ק
ק, יסבלו ד״מ היסודות ושאר המיס כי , תתחלקנה אשר טבעיות <ורוח  ,החלקים ,מחדמי להיותם החלו

 :בכללו באילן היא כאשר צומחת צורה ענף באותו יש הצומח מן ענף בהלקח וכן ,הכל כגדר החלק גדר
̂־־ה ולא כל כי , עשירית הקדמה השני בחלק המורה שכתב מה נא זכור .בו הונח בגשם עומד ס

מם

נחמד אוצר
 כשנתחלק שמאמר כמו .נושאו בהחלק וזעקרה נחואיק

ד ג  יתחלקו לא ואם :כן גם הלבן מקרה נהחלק הלבן מ
 מגלי ר״ל ,בעצמוהם מהמלקיס שאינם אע״ס . גע*מותם

 נקרא ממנו שהחלק שנאמר .אדם מחאדם חלק ולא :(ושא
,אדם  מהנושא וחלק מהגשם חלק על אומרים שאנו כמו .

.לבן שהוא או גשם שהוא המקרס  מצד והגוו[ הגשם וכן :
 הגוו! וענין הגשם ענין נהכונן כאם כלומר .מושכלים שהם
 כמ ר״ל .וכו' שנאמר כמו :התחלקות אין לוה שגם

 אנו הנושא גגחינח ר׳ל ,עליו הנשוא וכו' שנאמר שימכן
 ר״ל .המדברת נפש חצי יאמד ולא :גוון חצי אומרים

 ע״י אפילו החצי ענין עליה שנאמר יאפשר אי סמדגרה ננעש
 הוכר שלא אחר ;הגוף חצי לומר שנוכל כמו ,סנושא

ש. פ  החלק: עליה לומר שנוכל כדי צד כשום תוגבל זלא חנ
ח בגשם עומד מקרח ולא גשם הנפש שז«יננה וביון הונ

בו
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 זתהיח5ז אלא נשאר ולא מהפעולות.. ממנה שיצא במה מציאותה נראה כבר בו תונח*

 הראשונים וכליה האלהיים והעצמים המלאכים בתארי מתואר ,בעצמו עומד עצם
 תשיבהו היצרי הכה מן הנפשי, מהרוח המוח באמצע המצטיירות הרוחניות הצורות
 מביאים) ״יביאו(כ״א הבדלות ותבדילהו הרכבות ותרכיבהו בו תשלוט כאשר מחשבי,

 המחשבי הרעיוני הכה בו שולט כשהיה יצרי, זה קודם היה וכבר .חכמה הולדת אל
 עד חולי מחמת מזגו שנשתנה ובמי ובבהמות בתינוקות שיקרה כמו ,נכון שאינו

 ההרכבות בעבור) (כ״א ,האנושית מהנפש התמונות אותן שיעלימו) ״שיעלמו(נ״א
 מחשבית העצה ותבא ,המכוונת בעצה העיון להשלמת אליהם המצטרך וההפרדות

כי אליו> צריכה ושאיננה מהנוף הנפש הפרד על הראיות ומן קצתה או כלה
הכהות חוגד, *נ״א

גהמד אוצר יהודה קול
 כבר אקרה: גשאר כמו נושאו שהוא הגשם גאוהו ר״ל .בו ^ חלקים שני אל מתחלק בגשם שהוא שיאמר מה
מן הנפש מציאות רואים אנו זה כל ועם .מציאותה נראה שתהיה או ,כמקרים בגשם עמידתו שתהיה &ס

ת, כצורה בו הגשם עמידת  בגשם> כח ושניהם המבעי
. כ ״  על בגשם המקרה עמידת על להורות והנה פ
 הוא שגם השני האופן מן ולהבדילו הראשון האופן

ר, בגשם מה <נצד , חונה הוסיף כאמו  שהוא לומר בו
 :הצורה כענין בו הגשם עמידת ואין לגבולו הנשען

א ל ר ו א ש א נ ל ה א י ה ת ם ש צ ד ע מ  מה .וכו׳ עו
 עצם היותה זולת איננו הנזכר מופתו מכח שנמשך

שהוסיף אולם . מקרה ולא גשם לא וצורה מד מה.  עו
 שהוא דבר כמספר זה הוא משלו ,וכו׳ מתואר בעצמו
 אחר שיאמתהו מה והוא ,אחר ממקום אצלו ברור

 :וכו׳ מהגוף הנפש הפרד על הראיות ומן באמרו ע
ר א תו רי מ א ת ם ב כי א ל מ . ה כו'  עשו שמפלה ו

א מעין עניינים לה לייחס הזאת הנפש ביחסי מ  מג
עלה. ל0 ם ואמר מ כי א ל ם מ מי צ ע , ו ם י י ה ל  א

 במציאות הפילוסופים קצת האמינו כי ,שקדם חמה
 אשר מהעצמים וכיוצא הכללי והטבע העולם נפש
ה :יכונו אלהיים בשם לי כ ם ו י נ שו א ר ה ה ר צו  ה

כו/. המדברת הנפש התעסקות שעיקר זכרנו כבר ז

 צד נשאר לא כלומר .וכו׳ נשאר זלא :לה אשר הפעולות
 עומר :רוחני עצם הנפש ..שתהא .אלא :אמרת סברא

 אחר ר״ל , הגוף אחרי'כלות ולהשאר להתקיים יכול .בעצמו
 שאע״פ ר״ל .הטלאבים בתארי מתואר :האדם מיתת

 גפני קיום לה יש השרדה אחר עכ״ז גגוף כח קודם שהימם
 גזה כיון אילי .האלהייס והעצמיס ;המלאכים כמו עצמה
 הספר כראש הפילוסוף וכמ״ש הצורות, נוחן הפועל לשכל
 חולי. מחמת :צרכו כל מושלם שאינו .נבון שאינו :הזה

ת אותן שיעלימו :הדעת טרוף  שהפ האמתיוה .התמונו
 המצפדך והפרדות ההרבבות בעבור : האמתיה מהנפש

 מכ״ז ,עצמו גפני קיים דגר שהנפש אע״פ ר״ל .אליהם
 הגופניים שהכמות כזמן שלימוחה תוציא לא כגוף קשורה כשהיא

 ;כהוגן ולהפדד להרכיג יכול שאינו• מפני שלימים, אינם
ת בעצה  טחשבית העצה ותבא :הישר כעיון .המכוונ

 השלמת יהיה כן המוח כלי תיקון לפי ר״ל .מקצתה או בלה
 :מקצתו רק העיון יושלם לא כולו מתוקן אינו ואם ,העיון

 מאר^ תאמר ושמא .מדזגוף הנפש הפרד על הראיות זמן
 שלא לנו מנין ,הגוף כלי. גתקגת רק הנפשי העיון קיום שאין

אל כלל צריכה הנפש ושאין לגמרי הגוף בחלשות הנפש החלש
הגוף

 למעלה נתבאר זה וכל .המוח באמצע השוק הדרדק ששא היצרי בכח המתחדשות הדמיוניות בצורות חוא
,יצרי יקרא המהשבי בו בהשתמש היצרי והכח באמרו ובפרס ,היסב באר הזאת הפסקא מן מקומות בכמה  

, מחשכי יקרא המדבר בו זבהשתמש כו'  כאשר ההרגש מן צורה המדברת הנפש זאת שתקבל ויש ובאמרו ו
 כי כ״ו סימן בשני עניינו ביארנו. כבר ,הנפשי מהרוח שאמר ומה .וכו׳ ביצורי שיש מה עצמה על קראה

ק שבצלול צלול היותו עד עכולו יושלם ושם המוח מדרי אל מעלה מעלה ויעלה וצלול זך דם יתנשא הלב ק  ד
ת, הנפש עליו להנשא דעת רוח והוא ,העולה האד מן ה׳ רוח עליו ונהה הזכות בתכלית מחוספס שכנ  המ

ה: המוזכר הנפשי הרוח וזהו ר הנ ב כ ה קודם היה ו ס יצרי ז ג , . ׳ ו כ  אמרו אצל למעלה ביארנו זה את ו
 המתחדשות והצורות שהתמונות ר״ל .וכו׳ שיעלימו עד :וכו׳ יצרי יקרא המחשבי בו בהשתמש היצרי זהכח

 אשר הנזכרות וההפרדות ההרכבות האנושית מהנפש ויעלימו יבלבלו בהליים והמסורפים הקסניס עדמוון
 הצומת הראשונים שכליה באמרו שקדם וכמו המכוונת השכלית בעצה העיון להשלמת אליהם הצורך

. ותרכיבהוהרכבות אמרו עד וכו' המוח באמצע המצסיירות הרוחניות כו׳  בקסנים׳ובמסורפים תבא ולפיכך ו
ת העצה הנזכרים בי ש ח  מהשתמשוח ובאה נמשכת מבולבלת עצה שתהיה ר״ל ,קצתה או כלה מ
, יצרי יקרא המהפבי בו בהשתמש היצרי והכס למעלה כאמרו ביצרי, המחשבי ׳ ט  לסי או שמה. כמבואר ו

 הרוחניות הצורות הראשונים שכליה באמרו. זכרם שקדם התמונות שאותן .הביאור יהיה האחר הנוסח
 התמונות אותן והן ,הדעת ובמסורפי בקסנים האנושית מהנפש נעלמו ,וכו׳ המוח באמצע המצסיירות

 דקדק .וכו׳ הנ-פש הפרד על הראיות ומן :למעלה כמוזכר ,וכו׳ ההרכבות בעבור והנכונות הראויות
ה אמרו נ נ אי ש ו צריכה ו לי ת יבא ומעתה .אסון יקראנה מעמו הפרדה שאחרי בדעת יעלה פן ,א ב  ד

 פעולות בין נראה אשר העצום ההבדל על נוסדים ומופתיהם .הפילוסופים מטעם הנפש השארות להוכיח
הכחוה מן הנמשכוח הפעולות תנאי בפעולותיה נשמרו לא ומאשר , הגשמיות הכתות לפעולות השכלית הנפש

המעורבות
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יהודה קול
ה קבלנו , בטשא המפורבוח בהו כי נאמנה פדו  ג

 לנושא בפפולהה צריכה איננה וכי מדרכיהם דרכיה
/ ל ה לה היחה בלותו שאסרי ומזה כ  בקיום פדנ

ד ;מתמיד ס פ ה ם ב ה לי ס נקשר .כ  ימנשו אמרו פ
. במושגיהם כו׳ ם המושגים שמכח והכונה ו קי  החז

ך החזק שהאור תאמר כאילו ,החושים כלי י&סדו  יהי
 בקרביו שוכן הראות חוש אשר הספיריי הזך הצחות

 בהחלמ וכן ,שמה הזורח לכס הפסד ישיג ובהפסדו
 שפמים כמה ופד .עציו הנשוא הכח יחלש הכלי

אל בהביפו נסיון בפל ממנו אחד כל זה פל נפשה

 הק^ אצל והאזן השמש אצל כעין ,החזקים במושגיהם יחלשו הגשמיות הכהות
 מדע תשיג אשר כל תתחזק אבל ,כך איגה המדברת והגעש .כליהם בהפסד החזק
 החמשים אחר תתחזק אבל ,הנפש ישיג ולא הגוןש ישיג הזוקן כי ומזח ,ממגה חזק
כלתי הנפש ופעולות תכלית בעלות הגוה שפעולות ומזה ,בירידה והגוה , שנה

בעלות
’ נחמד אוצר

ה: אמר הגוף ת מי ת כי ה הו כ . ה ת ו י מ ש ג  ולמד צא ה
ן רואים שאנו מההכדל  ותדע ,הגוף לכמות הנפש כהות ני

 מכמה יומר להשיג נדחקים הם אם הגשמיים הכמות שהרי
עין : נחלשים הם ש אצל כ מ ש ע אם .וכו׳ ה ני  אור האדם י

/ ו ד / קול ישמע או ג ו ד  מה ,והשמע הראות כח יפסיד ג
 השכל ,כפעולתה שתתעסק עוד שכל ,המדברת בנפש כן שאין

ר, מתמזק, ת ו ס י ת, כמות ככלות זקנה לעת ג פניו  ר״ל הגו
ה : הזקנה עס יתמזק השכל או מתהלשים, מז קן כי ו  הזו

ג שי ף י כו׳ הגו ף :הנפש ולא הגוף מחליש הזוקן ר״ל .ו גו ה  ו
ה ד רי ת :ומלש הולך ר׳׳ל . בי לו ע ת ב לי כ פועל והזמן .ת

. . גהן .
 ראותו חלשת מצד ממנו יפלם תחלה, בו הציץ אשר זה מקום אל מנגדו פיניו ובהסב בגבורתו השמש עין

ת נושאו בעקב האוחזת •החלשה מן השיגתהו אשר מ : פוצל אשר החזק המושג מח  כל תתחזק אבל לו
ר ש ג א שי ע ת ד ה חזק מ נ מ ה, מכת מזק יותר המדע שיהיה הכונה אין .מ ח שג שיגתהו. איך* שא״כ ה  ה
ח מפני השכליוח בהשגות יקרה שהנה ל״ב פ׳ בראשון זה פל ביאר כבר המורה כי ועוד חלו קנ  בחמר, ש
,שתשיגהו ראוהך שבכח מה השיג בעיניך כשהעיין שאתה והוא ,המושיוח להשגוח שיקרה למה ידמה דבר  

 או ,ברוחקו לעיין שבכמך ממה ארוך יוחר גדול רוחק פל לעיין ותפרח בעיון והפליג עיניך וכשהכריח
 אשר זה פל ראוהך ימלש לס ,לאמהו ראוחך והכריח להשיגו בכמך שאין דק פהוח או דקה בכתיבה תסתכל

טל שהיית מה תראה ולא ראותך וימלש שהשיגהו, שבכמך מה פל כן גם ימלש חבל , לבד עליו חוכל לא  י
̂  המחשבה בפנין פנינו החכמות ■מן בחכמה מעיין כל ימצא וכן .וההפרחה ההבפה הפלגת קודס. להשיגו

 הכסות ענין כי להבינו, שדרכו מה אפילו אז יבין ולא יהבל רפיוניו, כל ויפריח המחשבה ירבה אס כי
 יחאמח א״כ ואיך .פ״כ ,וכו' השכליות בהשגוח לך יקרה בזה וטוצא .אחד ענין הענין צזה כלס הגופיוס

ק השיג השר כל המדברה הנפש שחתחזק אמרמ חז ע. חה. מכח מד שג י אצלי הפנין אבל ה  הזה הבלבול נ
ס הוא האנושי לשכל הקורה. ה לו חנחן לא בקשהו אז כי ,השכלחו גבול שעובר במה ההפצר פ שהי  לו ומה.
דו סומך ה' כי ,יופל ולא יכול לא החזק המושכל מן הנה ,מגפת השכלתו שיד במה חך ,הימנו נופלין  י

ם אשר ,הגשמיות. הכהות על רמה שכלנו יד ובזה .ממנו שלמפה מה להשכיל להיפיב בגבורתו כה להוסיף  ג
מנו, מחזק בנפותס החלוש במושג כמם ימלש השגהס עובר?ם-גבול הבלתי המושגיס אצל מ כאשר כי מ  בפיני

ס הראשון, נוגה כאור אורו שאין בית כלפי פנינו נסב ומצוחצחת, ברה אורה מלא בית רחינו ה היות פ  ז
 הפין שוב פד השני השגת פל ההיא בפח לעמוד יכולה בריה כל סין אעפ״כ השגחנו, ביד מתקיים וזה

 בכת אשר המושפלות מיתר מזק יותר מושכל אמר כאילו ,ממנה חזק אמרו יהיה והנה .הראשון לאיהנו
, פ' א׳ מאמר מלחמותיו בספר רלב״ג החכם לשון בזה לך והא להשיגם. השגחה  בכהות יראה כבר ב'

ס מה הפפלוח מהפפלוח שהם ההיולסניוח המשיגוח שגה, פ  אמר מוחש אל חזק ממוחש נפינו כאשר ולזה הה
הו. פל להשיגו מיד נוכל לא ממנו, מלש ת מ  לא .אמר מומש אל ממנו ונפינו בשמש הבפנו כאשר והמשל, א
 קבול שיקבלוהו מה קבלם מצד להם ממוייב וזה .החושים כשאר הענין וכן ,אמתהו על אוחו להשיג מכל

ה. באופן היולמני , בהפך הוא השכליח) ההכנה (ר״ל בנו אשר ההכנה בזסח וחולם מ ה  שכאשר רצוננו ז
 שזאת ממנו שירחה שיחשב מה זה הנה ,יוהר בקלוה נשיגהו הנה ממנו, קל מושכל סל עמוק ממופכל נפינו

ה :פ״כ ,היולאנית בלחי היא ההכנה מז קן כי ו ג הזו שי ף י ו  מלממותק בספר הרלב״ג דבר הוא .וכו׳ הג
 חלשת בפת השגתה פתתזק שכבר לפי נבדלת שהיא ההכנה בזאת יראה כבר ,וז״ל ב׳) פרק א' (מסמר
ס, הכלים מריי מ ה, בעת ר״ל ה קנ תה ואילו הז ה היולאנית הי א בפח■ חלוש יוקר לה הנושא בהכרח הי ההי

בזאס יחוייב כן ,נושאו לחלשה בזקן יהלש הרואה פהכח כמו כי והמשל ,פעולהה שהחלש מזה מחוייב והיה
שהוא יראה ולזה ,חזק יותר הזקן ששכל ר״ל , בהפך נמצאהו הענין זה אבל .היולאניה היהה אם ההכנה

ף שפעולות ומזה :פ״כ ,נבדלת ההכנה זאת שתהיה ראוי ומוגבל רשום דבר רואה פין שהרי .וכו׳ הגו
 המשכלת הנפש מפעולות מוץ הנפשיות הכהות שאר כל וכן ,פרפיים דברים לקצת מיוחד פרפי כח להיותו

 וכמאמר .ולהשיג להקיף השכלתה בכח אשר המושכלוה הצורות לאוצרות קצה אין כי ,הכלית בעלוה בלתי שהן
 ימים; לב היכיל ,שמים לב היכלכל .וכו׳ חקר אין נבון לב ורוחב לעומק וארץ ס1לר שמים ,בראשיהו המליץ
ב, קירות כללוהו מחקר , ונהלי מנומוש מי על מרחפת חכמה רוח על רוח כנפי היסוככו ל דן הירףפו פ

רחבי



59 להמזריחמישי מאמרספר

 .תכלית בעלות בלתי והמשפטיות והמספריות ההנדסיות הצורות כי ̂ תכלית בעלות
 ,לראות האור מעמד לנפש יעמוד מהגשמים נבדל שכלי עצם מציאות על והראיה

בו, מהגשמים כשנכדלה ושהנפש הד א ת  בנסיון•^ לה הווים מדעיה אין שהנפש הוא ת
 כי• גמור נחר האדם יגזור לא כי ,גמור גוזר עליו גוזרין אין בנסיון שיהיה מה כי
עצם הי וכל הי מרגיש וכל מרגיש אדם כל כי יגזור כאשר אזניו, יגיע לא אדם כל

ושהכל
יהודה קול

י חנ ף קשנה קיר עציית מושכה מחשכה ארץ ל  :חיש מ
ת בי רו צו פו'. ה  על לפקחק לככך עס יהיה ,פן ו

 הגפש שפעולות אמרו להתאמת יוכל איככה כי ,המונח
 כעלי הס הנמצאות מיני שהרי / תכלית כעלות כלתי

 הנמצאות צורה אס כי המושכל ענין ואין ,תכלית
 הכליה כעל הכלהי כי אמר לזה ,שקדס כמו המופששה
דסה, כצורות ישלס במושכלוה הנ  מפניס לפניס כי ה

 כי תכלית, אין עד ענינס להכחין השכל יוכל שוניס
ע. חמר כזולת יושפלו רק כפעל נמצאים אינם ד  כנו

 .תכלית אין עד כשכל יהרכו המספריות הצורות וכן
 כי ,המשפשיה התכונה כעלי צורות המשפשיות^שהן, וכן

 מרוב הכליה אין עד הם שהשרפים/צגלגלגיס כמו
:, למעלה: כמוזכר '^  כראשון ענינו הקדמנו וככר סי/

/ סי' הסכפי על המיוסדים ככהרהמשפ:כוים א׳  מהכונ
 מרוכ. תכלית לאין הס והלידה ההריון כעת פרכס

 הרלכ״ג דכרי פי על הדכריס שיתכארו אלי והקרו־כ
 יראה ככר וז״ל, כ') פרק א' מלחמותיו(מאמר בספר

 הכלהי רכוי ישיגו פלא ,ההיולאניוה המשיגות בכחוה
 פרשי קכול שיקבלוהו מה יקכלו שהם לפי ,תכלית בעל

 הרואה שהכה והמשל .היולאני קבול אוהו קכלם צד8
 בזה הוא אפר הנראה בזה אשר הצבע זה ישיג כבר

 מקכל שהוא לפי הנראה, לזה אשר התמונה וכזו הששת
ה, באופן היולאני קבול אוהו  נרשמה שככר ר״ל מ

ה, רושם ההשגה זאת בראותו  מפני מחוייב והיה מ
 מוגבלת ובתמונה מוגבל בששה לו הנראה שיהיה זה

 ואולם ,הצכע זה ישיג אכל במוהלש הצכע ישיג ולא
 כי ,תכליתי כלתי משפש שופשת נמצאת ההכנה זאת
אחד כל אשר והגדריס הפללות הגזרות השיג היא

נחמד אוצר
, ן ה ת כי : הנפש פעולוח משא״כ ג רו צו ת ה ו סי ד הנ  ה

ת ריו פ ס מ ה ת ו ו טי פ ש מ ה . ו ׳ ו כ  הנפע אם תאמר ושמא ו
 ומשפג• והמספר ההנדסה פרטי הפיג איך תכלית בטלת בלתי

 שהומריהס אע״פ אמר לזה .גופנים טנינים הם הלא היקש כל
 ,קן לבלי יתרחב מהם המופשט העיון ר׳׳ל הצורות הנה גוף
 וכמאמר ,תכלית לבלי ואופנים ערכים על להצטייר יוכל כי

מן בראשון הפילוסוף  ושם ,תכלית להם אין ואמצעיים א׳ סי
ה פירשנו: אי ר ה ל ו ת ע א צי לי עצם מ כ ל ש ד ב ם. נ י מי ש ג ה  מ

ם, רוחני ר״ל  והוא לדעתם, הפועל השכל והוא כמלאכי
ד : זה אחר שזוכר מו ע ש י פ ד לנ מ ע ר מ או ת ה או ר  ר"; .ל
 כשהוא שהאור וכמו ,העין אל האור כערך לנפש הזה השכל
 הפועל, אל הכח מן שבעין הראות כה מוציא מוחש על זורה

 ,הפועל אל הכה מן הנפש כח מוציאי הפועל הזה השכל כן
ש א׳: בסי׳ הפילוסוף וכמאמר פ הנ ש ה ו ל ד ב שנ ם כ מי ש הג  מ
ד ח א ת ו ת  הפרד אחר שאמרו הפילוסופים הלק זה וגם .ג

על: בשכל נדבקת היא מהגוף הנפש ש הפו פ הנ  אין ש
ה עי ד ם מ ה הווי . ל ון סי  נלקהות אינם המושכלות עניני ר״ל בנ

א כי :הנסיון מצד ר ל גזו ם י אר ר. ה ז ו ר ג מו ל כי ג  אדם כ
א ע ל ני ו י י נ כו' אז ל .ו  שלם איננו בנסיון הניקה הדבר ד׳

 ככל רואים שאנחנו ,האזנים הנעת מן משלו ונשא ,לעולם
 בעת אותן מניע הנה ,בולטות אזנים ולו ארבע על הולך

 אני האזן מן הנכפל הקול להביא נאות שהוא הצורך כפי השמע
 אנו ומעתה ,האחרונים לטבעיים כנודע ,פנימה החזן חדרי
 להניע כח בו שאין מדינות ושאר אייראפא בחלק האדם נראה
 מעלה האדם מן לבצר ככה ה' עשה מה על ונאמר ,אזניו

 וכסבורים ,בזה טעם לומר ארצם חכמי כל ילאו ובזה ,זו
 ורבים הכושיים כי היודע ואמנם .באדם גזירה היא שכך הכל

 מהמת רק ואך בע״ח, כשאר האזנים להניע יכולים העולם מבני
 בתינוקות המדינות באלו הנהוג הכובע וקשירת הילדים ליפוף
ה, בלי כך האזנים שנשארו הסבה מהם הולדם מיום ע  תנו

ם: הטבע לחכמי כיום וכנודע שר האחרוני א ר כ גזו בי י
פל  הנה חכליח, בעל בלחי רבוי על משפס הוח מהם

:ע״ב ,נבדל ההיולאני שהפכל מזה ירחה כן ג.ם
ת על והראיה או צי ם מ צ . נבדל שכלי ע כו' על, השכל שס המצא על מוצת להביא נמויה ידו ו  הפו

. ד' סימן ובזה כ״ה סימן וברביעי ח' סימן בראשון כמוזכר וסיעתו סינא ן׳ מכיעס הונח צאשר י'  וכבר ו
 הבר של לדרכו מתחלף דרך והוא ,הפועל השכל מציאות על ד' פ׳ בפני המורה שכתב מה ה׳ סימן זכרנו
ד :בכאן מו ע  להאיר הדמיוניות הצורות אצל הפועל השכל מדרגה כי דברנו אשר הדבר הוא .וכו׳ לנפש י

 לארץ המאיר השמש אור כמדרגת היא הלא ,בפעל מופכלות היותן עד נרוהס להעלות פניהס עבד מל
 והפילוסופים י׳ סי׳ סוף כאמרו .וכו' כשנבדלה ושהנפש :בפעל נראיס יושמו נגדו מנוגה אשר ולמראיס
 נדפקיס מדס פני שכלי וכאשר ,האלהים אחרי מלאך וישימוהו ,הפועל השכל הזאת המדרגה נותן קורחיס

ס גן הוא גו א :הנצחית והחמדהס עדנ ה אין שהנפש הו י ע ד  מציאות על הראיה היא זו .וכו' מ
 והקרובות הראשונות המושכלוח בנפשנו שנמצא מה על ועומד מונח וגבורתה תקפה ומעשה הפועל. השכל
 אנחנו שהרי ,בירורן על אותנו יעמיד אפר בלבד הנסיון מצד זה וא־־ן .וקייס ברור אצלנו פאמתתן אליהן
 גזרה עליהם לגזור מדס שיוכל באופן יפה בירורן.עולה אין הניסיון מדרך לנו הנודעים הדברים כי רואים

ם שכל אמרנו וכעין .וקייס נכון זה הוא כי לומר מוחלניה ד א א ע ל י נ ו י י נ  בנו נשלמה ידיעתו אשר ,אז
עס ;כפרד כסוס הבי^׳ח שאר סוהס שיניעו כמו שיניעס הדס ראינו לה שמעולם מצד זה דרך פל היות ו

שמדרך
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נחמד אוצר
ל ם כ ש אד רגי . מ כו׳ ר דזה ו ו ספק שאין דג ו :ג נ ת מנ א ה  ש

ר רו בי ת ב עו ד  אינם הראשונות מושכלות לומר רוצה .ההן ה
אם :כלמוד ססכררות א ו  מושכל כאן שיהיה ר״ל .כן יהיר. ל

ה :מליו מופת שא״צ ראשון ל חי ש ל ת ש ן מ עני ל ה ה א  מ
ן אי ת לו ש לי כ ר שום על מופת מוצאים היינו לא .ת  ,דג

 יעמוד וע״כ ,תכלית כלי עד מו®! מופת אל צריך היה גי
ם :ראשונות מושכלות על המוסת א  שהמושכלות מאמר .כן ו

תי אינם מיאשונות פ מו  תדכק אלהית אצילות כאן יש ע״כ ל
ל : גגפש כ ה ו בו מ ה ש ר ת צו לי כ ע שזה שמאמר .ש  מגי

ם כן 6א ,האלהיס מהאצילות ר :כן הנפש ג ציו ש ו פ  הנ
ה ר צו ת ל מו ל ה ש ̂■ הוא הזה הציור ר״ל .ל  האדם עיר
על, שכל והוא אורו לההל שכא וממקום אמר ילך לשם הפו

מיתת

 נבירור שהאמנתנו הראשונות, מהמושכלות זה וזולת מהחלק רב יותר ושהכל
 לו שאין מה אל הענין משתלשל היה כן יהיה לא ואם ;בלמוד תתברר לא הדעות
 צורח שבו מה וכל המדברת בנפש תדבק אלהית מאצילות הוא כן ואם ,תכלית
 ,בעצמותו עומד אך מתגשם בלתי עצם הוא בעצמו) (נ״א ״הנה בעצמותו שכלית

השכלי, הזה בעצם ההתדבקות בה לה ויהיה לה, שלמות לצורה הנפש וציוד
אבל

יהודה קול
 אמונה זו לגזרה מצינו האדם ברוב החפוש שמדרך

ה מ״מ אומן,  בקצס אהר אופן על המצאו אפשר הי
ה. לא ואם האדם ע ד ל אמרנו כן לא נ כ ם ש ד  א

ש רגי ל מ כ ש ש ו י ג ר י מ , ח כו'  יגזור אלו על כי ו
ל וכן ,קיימה ברורה גזרה השכל כ ה א ש ר הו ת ו  י

ב ק ר ל ח ה  לא לבד נסיון מכח היו ואילו .וכו׳ מ
ה  בלתי בנסיון ,אמחתן בהכרחיוה מרגוע לנפשנו הי

 זולה אחר ממקום כן ואס ,זכרנו אשר האזניס הנעת
 דעה לאדם המלמד הוא ,אצלנו בירורם עולה הנסיק

ה כי אפם מסופקח, בלהי גאמונה  למה לנו אפשר הי
 להיות כי ,הנזכרים הנסיון מיני פני בין ההבדל סבת
 לא וגס באדם, עצמי בלתי דבר האזנים הנעת בלחי

 אאר אופן על ימצא שמא הגמגום בענינו נפל ,הפנימית מצורתו בהכרח נמשכת בו סגולה היותו התברר
 ,וברור קייס הנסיון וכו׳ המרגיש וחיות האדם בהרנש אמנם .קצת נחלש בזה הנסיון וכח ,האדם בקצה

ם. בכל להמצא הכרחיים עצמיים דברים להיותם  דעת על יפלה שאס להורות החבר נמשך כן אחרי מינ
 בבירור שהאמנחנו אמרו והוא .אינו זה ,הסופחיס בדרך הלמוד מכח בידינו יעלה כאלה במושכלוח שהבירור

ת ם :בלמוד התברר לא בדעו א א ו ה ל הי ה כן י י ל ה ש ל ת ש ן מ י נ ע כו'. ה  הפילוסוף שכחב מה בזה רצה ו
ת, לאין הולכים המופתים שאין המופת מספר בראשון ת, ענין שיתאמת ר״ל תכלי פ מו ת, ההוא ולמופת ב פ  מו

 למעלה שאין הידיעה התחלות הן ראשומח, מושכלות אצל עמידה שם תהיה בהכרח אבל ,תכלית בלי עד כן1
הס מהם למוד וכל ידיעה כל כי כלל, ידיעה שוס לנו היתה לא זה ובזולת למוד, בלי סבעי מכח בנו ו
עה מכס במ ישלם די ידיעה שם היתה לא תכלית לאין משתלשלות היו המוכה בדרך הידיעות ואם ,קודמת י

רון, אין ראשון אין ואם ראשונה, הידיעה הואיל אח ר. הקודמת הידיעה מן יונקה היא המתאחרח ו  כאמו
 על מופת לשום צורך מאין בעצמן קיימות ראשונות התחלות אצל מרגוע לשכלנו שימצא וממוייב ראוי ולפיכך

ם הפילוסופים דעת על החבר הוליד ומזה בירורן. א א כן ש ת הו ו ל י צ א ת פ הי ל ק א ב ד  בגפש ת
ת ר ב ד מ ם לבד הנסיון אל להתייחס יוכל לא הנזכרות המושכלוח בירור שאס ר״ל ,ה  הלמוד אל לא ג

 אח דעה הנפש ומלאה ,בנפשנו דבקה־ אצילותו אשר אלהי מענין ונאצל נשפע שיהיה א״כ נשאר ,במופת
ק הייושכלוה ל באמרו ,נבדל שכל היותו ומכריח .השפעתו מכת ה כ ה ו ו מ ב רר. ש ת צו לי כ  ר״ל .וכו׳ ש

צורה האדם בנפש היחה ההוא האצילות מכח ואס ,שבעצמו למה הדומה רק לזולתו נותן דבר שוס שתין
ם שיהיה ראוי הנה ,שכליה א ג ם בעצמו מ צ תי שכלי ע ל ם ב ש ג ת שכתב מה עיניך ותחזינה .וכו׳ מ

ס ספק אשר המופת, ספר בסוף אג׳יססו  והורה ,בלמוד או בטבע בנו הם הראשונות המושפלות אם תחלה פ
ה לאדם נגלים מבוארים הע שא״כ ,בטבע היותם לומר אין כי ם ,לדתו ספ  לפי בלמוד, היותם לומר אין ג

ת, בפרסום להס קודם דבר לך שאין תו מ א דעט וכבר ה ת. ידיעה מכס הוא למוד כל כי י דמ  גזד ק על קו
 ממץ פרסי איזה החוש בהשיג כי והשכל, החוש והוא המושפלות, יתהוו ממנו אשר טבעי כח בט שיש &ומר
כר, רישומו וישאר אמד ם, אחר פעם ההוא המין בפרסי השגתו בהשטת וכן בזו ע סיון, יתהוה פ  שאין הנ
ם כפול זכרון זולת מגיט על, השכל ואז בעצמו, אחד בדבר רבות פעמי  (מסעם דעתו לפי שהוא הפו
 הדבר על בכללות וגוזר הכולל אח מסשיס ,למעלה שזכרט כסו האנושית בנפש נסוע כת מפרשיו) גדולי
 השגת ישלים אחר דבר ושצריך מספיק הנסיון שאין החבר שזכר מה וזהו .עליו הנסיון קדם אשר ההוא

ה תלה שהוא אלא הכולל, ר למעלה: כמוזכר סינא ן׳ שסח דרך על נבדל פועל בשכל ז ציו ש ו פ נ  ה
ה ר צו ת ל מו ל ה ש  השכלי בעצם התאחד מהגשמיים כשנבדלה שהנפש אמרו על ראיה היא זו .וכו׳ ל

 בפעל השכל אין כי ,שקדם כמו אליה שלימות הוא לצורה הנפש ציור הלא ,משססה כה והנה .הנבדל
ס׳ המופשסוס המושפלות טרח זולת ס המושפלות שאלו ובהיות .ו  שכתב וכמו ,הפועל השכל בנפש כלס ה

,שקדם כמו ממנו השכלהט ותוצאות הוחיל שיהיה ראוי וכן ,י״ב פרק א׳ מאמר מלחמותיו בספר הרלב״ג  
ר צדיק מ ; הונס כאשר השכלי ההוא בעצם התדבקות המושפלות הטרות באמצעות לנפשט שיהיה הוא ו

אבל
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 התמים ההתדבקות התאמת לא הנה ,הגוף טרדת ההוא מההתדבקות תעתיקה אבל
 הגו^ זולת בו מההתדבקות לה מונע אין בי ,הגוף כהות כל וגיעול במיאום אלא

 מתדבקת. ,ההפסד מן לו אפשר שהיה ממה ניצולת ,פנויה תשאר ממנו וכשתפרד
 אם כי מעשהו אין מהכהות זה וזולת ̂ העליון בעולם המכונה הנכבד הזה בעצם
 ההם הצורות (אותם) ציירה כבר המדברת הנפש אבל ,הבלי כהפסד ויאבד כגוף

אמר ■שקדם: כמו לבותיהם ולקחה
נחמד אוצר

ם : האדם מיהו! צ ע ! גשכל .הזד. ב ל ט ו ל מ ב קו! א תי ע  ת
 ,ים6הפינ'וכו לדעה אפילו לזה זוכה האדם כל לא ר״ל .וכו׳

א^ הדבקות מונע התאות אחר והנטיה הגוף טרדוס כי  ההו
ע אינו חומריות בהאות ממאס הגוף אין אם כי  לדכקוש מגי

ת :כהוא ל צו ה ני מ  אילו .ד.ד.פסד מן לו אפעזר שהיד. מ
ת : התאוות אל נוטה היה ל זו ה ו ת ז חו נ ה  כחות באר .מ
ן :הזה השכל מלבד אדם בני הו אי ש ע ף אם כי מ  בגו

כו׳.  :הגוף מיתת דהיינו כליהם באבוד ויאבדו גופניים המה ו
ה ח ק ל ם ו ה תי בו  i ושלימותס תוכם עיקר ר״ל .ל

ת ח מנו ו

יהודה קול
ל ב ה א ק י ת ע ט׳ ת ה .ו סנ  הזה שהדבקוח להוכיח ה

 שהיתה כמו ,מהגשמים הנפש כשנבדלה זולתי יסלס לא
 להשיג שהדרך אמר כן על .הקודמים כדבריו הנההו

 כל כגיעול הוא הפילוסופים הניחו אשר הזה הדבקות
ה אמנם כי החריריוה, התאוות ק תי ע ת ת ו ק ב ד ת ה ה  מ
א הו ת ה ד ר ף ט א אומר לגזור ראוי ומזה ̂ הגו ל  ש

ת מ א ת ת ה ו ק ב ד ת ה ם ה י מ ת א ה ל ם א או מי  ב
/ כו׳  אם כי איננו הדבוק משלמות שהמונע וכיון ו
 השאר ממנו הפרד כאשר כי שנאמר א״כ ראוי / הגוף

. ניצולת פנויה כו'  כספר הרלב״ג כתב תה ומעין ו
פ׳ תיו ״ג/ מלחמו ם י על/ בשכל הזה הדבקות לאפשרות מסכים בלתי היותו ע  יוחד שיקרב מה כל וז״ל/ הפו

 ותענוגו שמחתו ותהיה / עצומה יותר הצלחתו היחה הפועל/ השכל בנפש אשר המושכלוה לאחדות מושכליו אחדות
 השיעור זה המושפלות מאלו בחיינו שנשיגהו במה הערבות זה נשער וכבר אמרו עד / וכו׳ הזק יותר שהשיג במה

 שאר אל נעריכהו שלא מה הערבות מן בו שנמצא בפעולתו השכל ויתבודד הבהמית/ הנפש הכנע חבר המעכייי
 אלו השגחנו תהיה אז כי ,המות אחר יותר הערבות זה שיהיה שכן כל / כלל יחס אליהם לו ואין הערביות

 המוח אחר סר שכבר לפי בשכלנו/ אשר הדברים כל יחד ונשיג בהתמדה בחיינו אוהם קנינו אשר המושכלוח
 אחת בהשתמש השכל השגת תמנע אחת/ שהנפש מפני כי וזה ,החמר מצד בחיינו בזה לנו היה אשר המונע
 המושפלות אם כי יחד שישיג לו יקרה לא בפעולתו השכל התבודד בעת וגם ,בפעולתם הנשארים הנפש מכהות

 בחייו שהשיג המושפלות כל ישיג המות אחר ואולם .שקדם במה שהתבאר' כמו אליהם מחשבתו נסהה אשר
כ. / וכו' ״ ם(מאמר בעל אמרת כסל תזל אלה כל ועל ע  שיש לבית דומה האדם הרי / וז״ל ל״ב) פרק ד׳ העקרי

 'f הבית לבעל הצריפים והמזוצות והקנינים הממונות כל הבית אל השערים אותן דרך יכניסו שערים תמשה בו
 חדר בכל ויניחו החדרים אל והמזונות הקנינים כל ההוא הבית מן יתחלקו ואח״כ / אחד בבית כלם ויתקבצו

אחד והקנינים הממונות מכל החדרים כל שנתמלאו ואחר לו, הראוי  השערים אל יצסרכו לא מדרגתו/ כפי כל
 כדי הבית אל סוב יותר השערים סתימת אבל / והקנינים הסובות בתוכן לקיים ולא דבר הבית אל להביא
 J באמצעותם ההרגשות כל יושגו אשר חושים חמשה לו שיש האדם וכן .בתדרים ההוא הטוב נשמר שיהיה
 הכת ויקה שראוי/ מה כפי בהדרים המורגשים הדברים כל יתחלקו המשותף החוש אל כלם שיכנסו ואחר

 הלקיותס ויפשיס ועצמוהם כללותם הדברים/ מן השכלי הכת ויקח ,לו שראוי• מה ההם הדברים מן המדמה
בדל  / וההרגשות החושים אל תצטרך לא ,הדברים מן הזה הכללות בנפש שיגיע ואחר ,העצמים מן המקרים זי

 לשמור סוב יותר השערים שסתימת וכמו .טוב כל ההדרים המלא• אחר השערים אל הבית יצטרך שלא כמו
 או המצודה במדרגה הס לנפש שההרגשוח לפי / הנפש אל סוב יותר הגשמיות הכתות עזיבת כן ,הממונות
 בספינה צורך לו אין אהוא המקום אל שיגיע אחר כי ,המכוון המקום אל האדם את המוליכים והבהמה הספינה

ה לא שבהחלה ואע״פ / כבד ולמשא גדול לטורח עליו ויהי בבהמה או  כן .זולתם חפצו מחוז אל להגיע יכול הי
 הדבר אבל / בנפש המושכל אוהו לקיים הם יצטרכו לא המושפלות/ בהן שהושגו אחר הגשמיות והכתות ההרגשות

 שכל הפועל שהשכל׳ לפי ,בו הדבקות ומלהחמי.ד השלמות על אוחו מהשיג וימניעו יטרידו כי / בהפוך ההוא
 ממנה סר המוח ואחר / בחמר משהבכת בהיותה האמה על הדבקות השיג לא מהמר/והנפש נבדל נקי פשוט

 הדומה כי ,הפשוט הנקי הפועל השכל עם להדבק ויסלה נקיה פשוטה ותשוב התמר/ עם לה שיש ההסתבכות
ק תדנ ם י תי/ ושלמותה והשארוהה נצחיותה וזהו / הדולה ע אמ כג ה ת ע״ ל ו ז ת ו ו ח כ ה ט ה . ז ' ס  למה שב ו
 האנשים מדברי היוצא זה אמרו עד וכו' כליהם בכליון כלים מהים הכמות אלו וכל באמרו ספורו נתגלגל שממנו
: השכל שהיא■ במדברת ואמרו המדברת מהנפש שלמטה במה האלה ׳ ט ל ו ב ש א פ נ ת ה ר ב ד מ ר ד. ב  כ

רה. ת ציי רו ו צ ם ה כו'. הד;  המצטיירות הרוחניות הצורות הראשונים וכליה באמרו למעלה שזכר הצורות הס ו
ם ולקחה. באמרו ורמז .וכו׳ המיה באמצע ה תי בו  וההפרדה ההרכבה ואל התמר מן המושכל הפשטת אל / ל

: ההגה הצורות פל ועקריהן לבותיהן הן הן כי / למעלה שזכר החכמה והולדת
וזהו
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ג  על וברור דקדוק יתתן הפילוסופיים הזולה לדברים רואה אני הכוזרי אמר י

:הדברים שאר
 ,דעותם על הנפש ומנוחה מהפתוי עליך פפחד שהייתי מה וזהו החבר אמר יף

 הנפשות בטהו ,וההגיון ההרגליות בחכמות המופת טהם שנתברר למה כי
̂ל  שאמרוהומופת. שבלמה וחשבו שאחרהטבע, ובמה בטבע שאמרוהו מה כל ^

 האש בעולם אותם ותתבע ראשונה, הארבעה ביסודות בטענותם תספק לא ולמה
 ומתי׳ ,והכוכבים השמים גוון שימנע לו גוון אין העליונה האש ששם יטענו אשר

 (כ״א ״היתה בארץ תחול אם בתכלית חמל איכות אבל יסודית, אש אנחנו השגנו
"היתה במים תחול ואם ,להבה תהיה) ״היתד•(נ״א באויר תחול ואס ,נחלת תהיה)

נ״א

ל ה קו ד הו י
ד ר י ה ז ה ו תי מ י הי ד ש ח פ כו/ מ ב' בסי׳ זה היה ו

 בנפם .לט ומי באמרו פחד פחד שם כי
 מדעוח עליה העוכרוח לדעוח. נפחיח שאיננה סוכנס

כו׳: הטבעיים ה כי ו מ ר ל ר ב ת נ ם ש ה ת מ פ מו  ה
ה אלה על .וכו׳  אך לאמר, ג׳ סימן ברביעי דברו הי

 הכליה עד מדוקדקות מהם ,נמלקו הראיות דרכי
 אם ,ז״ל דברם היה עצמו הזה הטעם ומן .וכו׳

 לאו,אוחו ואם האכל ממנו הוא הגון הכם הלמיי
ה, השמית ר כ  ולמנוחה לפחוי הקפידה היהה כי ו

 בקצהם הזיוף מן ימלטו לא אשר דעוהיי על הנפש
 בהלמודד יהיה ובכן הגון, בלחי במעשיו היותו מצד
 מדובשך לא -לצרעה ואומרים ולענה. ראש פורה שרש
ת מעוקציך: ולא ו מ כ ח ת. ב ו י ל נ ר ה  הנה הן• ה

:ל״ט סי׳ ובשלישי י״ב מי׳ למעלה כמבואר ,הלמודיות
מה. ל א ו ק ל פ ס ם ת ת ו ג ע ט ת ב ו ד סו . כי כו׳  הוא ו
,הראשון החמר אחר מטעמם ראשונה שהוזכר הדבר

 מגלגל הקרוב האויר חמום והחלהס ב' סי' באמרו
 ארבעת ואלה .הפסקא בסוף אמרו עד וכו׳-, הירח

ע :ההויוה ההוינה מהמזגם היסודות ב ת ת ם ו ת או

ר צ ד או מ ח נ
ת ■יד ח ו מנ ש ו פ א הנ ם ע ה תי עו  צהאמין נפשך שתנוח . ד

 שכנר לנפש נדמה כלומר ,מפיהם היוצא כל
ה מד ה כי :עוד ספק ואין הכרור האמת ע< ע מ ר ל ר ב ת  שנ
ם ה ת מ פ מו ת ה מו כ ח ת ב ליו ג ד ה כו׳. ה  שדבריהם מפני כי ו

 להם להאמין הנפשות נמשכו כזה ספק כלי אמתייס בלמודיות
 שאחר וכמה בטבעיות עוד אחריהם דקדקו ולא דבריהם בכל

ל : הטבע ה כ הו מ רו מ א ת ש ס  על הוא מופת שם .מו
ה :פטמים כמה כנזכר ,בו ספק ׳שאין דבר מ ל א ו ק ל פ ס  ת

ם ת ענו ט כו׳ ב  אינה ג״כ בצובע התהלהס על עיניי פקח .ו
. ה, ר רו ארבעה,היסודות ואלו ב : להם מנין שקבעו ה ה  ז
ע ב ת ת ם ו ת ם או ל עו ש כ א  עוד ולא ,אש ביסוד ר״ל ,ה

ם: להקשות יכול שאתה ה ן עלי ן אי ו ע לו גו מנ ון שי  גו
. ם מי ש  , האש ליסוד וצכע מראה שום שאין אומרים הס ה

איו , כאש אדום כולו שלמעלה האויר בלילה היה שאל״כ  ו
תי :וצבאיו השמים לראות נוכל מ ו ו נ ג ש ו ה חנ . אנ ׳ ו כ  ו
ל :האם שהוא מה כפי מאומה האש ביסוד הרגשנו מתי ב  א

ת כו ה אי מ  :החמימות גתכליה' חם מקרה רק השגנו לא .ח
ל אם חו ץ ת ר א אם : עבים בגושים כלומר .כ ל ו חו  ת

 והוא באויר לו והדומה הען מן פולה הלהב ר״ל ..באויר
ס : להבה כמין; רואים אנו באויר מהערב א ל ו הו ם ת מי .ב

כאשר
כ״ה ברביעי כאמת. ,העליונה האש בהנחח טענתם לבטל עליהם וטענתך תביעתך שהעורר .וכו׳  ואחריו סי׳׳

 , זכה אש ושב באמרו ב׳ סי׳ בזה למעלה הוזכר וכן .אלאתו״ר ערבי בלשון אוחו שקורין הטבעי האש מקום
. הטבעית האש הפילוסופים אצל והיא כו׳  החומר אחר שם שהניחו .מה תחלה על לפקפק התחיל והנה ו

ה גוון אין :הראשון  (ר״ל השם בזה היסודי האש נקרת .באמרו ל׳ פ׳ בשני המורה דברי הן הן .וכו׳ ל
 מתלהב בלילה כלו האויר רואים היינו מאירה היסודית האש היתה שאילו ,ספירית אגל מאירה להיותה חשך),

כבד .לוקחו הפילוסוף ומדברי .ע׳'כ ,אש  הטבעית האש הפילוסופים אצל והיא באמרו ב׳ סימן זה זכר ו
תי :האש גלנל קראוהו קל דק זך עצם היא אבל שריפה ולא מראה לה אין מ ו ו נ ג ש ו ה נ ח נ ש א ת א די סו  י

. כו'  האויר יסוד מגלגל לעעלה כי האומרים לדעה האש יסוד וז״ל, פ״א ב׳ מאמר עולם יסוד בעל כתב ו
 יש ט שאמרו בזה אותס מכחישים מהם ואני ואחרים ,הלבנה גלגל לעקמימות סמוך הוא ,אש של גלגל יש

 וחוס ,מהמקרא אחר במקום ולא בראשית במעשה זה נזכר ולא עליו עד ואין הואיל ,אש של גלגל למעלה
 הראב״ע דברי ■לקראת היוצאים עכ״ד להולדת, מספיק הוא היסודות שאר מם האדמה על המתפשט השמש
 קהלה שהזכיר כמו ,שירוש צריכים במקרא רבים דברים וככה ,לאמר א׳ שער מורה יסוד בספר שכתב

ם ,רוח ,ארץ ,שמים שהם ,שרשים הארבעה ,עומדת לעולם והארץ ,שמיס כנגד השמש וזרח והנה . מי  
ם אל הולכים הנחלים וכל ,כלל פאה ואיננו ,הרוח הולך סובב וסובב  בפרשת נזכרים ארבעתם ואלה .הי

 בשענו מדד מי מ׳) (ישעיה וככה ,המים פני על מרחפת אלהיס !רוח ,הארץ ואת השמים את ,בראשית
ס  על ארץ יסד כיריעה שמיס נוטה וככה .ה׳ רוח אח תכן מי ,הארץ עפר בשליש וכל תכן בזרת ושמים סי

 הזכיר וכבר ,הארץ כל מה׳ ייראו ,הים מי כנד כונס פכה1 .במים המקרה רוחות מלאכיו עושה ,מכוניה
 השמים כל החח יביט הארץ לקצות הוא כי כ״ח) (איוב וכפה צבאם. כל פיו וברוח נעשו שמים ה' בדבר
 מי בחפניו רוח אסף מי וירד שמיס עלה מי ל׳) (משלי וככה .במדה הכן ומים משקל לרוח לעשות יראה

ס <צרר ל :ע״כ ,וכו׳ ארן אפסי כל הקים מי כשמלה מי ב ת א ה אייכו מ עולם יסוד בעל כדבר .וכו׳ ה
שזכרנו
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 ודזח/ הצמח בחומר נכנסים ואוירי אשי נשם ראינו ומתי .רותחים מים תהיה) (רא
 המים שהשגנו אמור ,וארץ ומים ואויר אש כלם מהארבעה. מורכב שהוא שנגזור עד

 השמש ולחמימות ולאויר ,הצמח בחומר והננסם בהשתנותם) ״והשתנותם(נ״ל זהארץ
 אותם ראינו מתי או ״ •אויר בגשם ולא אש בגשם לא ,האיכות בדרך בהויה עזר

 אבל עפר,. אינו העפר דמות אל חלק ינתק אם ,בעינם הארבעה אלה אל גתקים
 סחיטת הוא אבל מים, אינו המים דמות. אל הנתק והחלק לרפואה, ראוי אפר הוא

 האויר דמות אל הנתק והחלק לשתיה, ראויים מים לא מזוניי, או ארסי לחות או
 (נ״א ישתנו כן"פעמים גם ואלה .בו להתגשם ראוי אויר לא ,קיטור או אד היה

 הארץ, בחלקי יקפאו או לצמחים), (כ״א "צמח או חיים בעלי אל שישתנו) אפשר
יסוד אל השתנות בהם יפול ובפלא השתנות, אל מהשתנות וילכו) (נ״א זשבו

נמור
יהודה קול

ם האדמה על המהפשע השמש שחום באמרו בזכרנו  ע
י .להולדה: מסשיק הוא היסודוה באר ת מ נו ו אי  ר

ם ש שי ג כו'. א  וקבלו שקיימו באה ספק מכויל ו
 מארץ מורכב הוה שכל ומוסכם פשוע לדבר לפילוסופים

 האויר מצד זה על מפקפק והחלה . ואש ואויר ומיס
 נהקים אוהס ראינו מהי או באמרו כן אמרי ,והאש
, ו' כ  המהם אפשר שהרי בארבעהן, הכמגום ימשיך ו

 גשם מהם ימלס לא אשר לבד ראשונוה קיכיוה
 וכמו ,וכו׳ אליהם המורכבוה יהיך ושהשכל מהגשמים

ך: ביהבאר מו ר בס מו ם שהשגנו א מי  והארץ ה
. כו'  והארץ המיס שהשגנו כדברך יהי לו הן ר״ל ו

 מהס שאיבהו מצד הצמח בחוסר והכנסם בהשהנוהס
 היא והנה כ״ג סימן ברביעי כאמרו , ולגדולו למזונו

, סבעה אל והמיס הארץ השנה אשר כו'  יש עדיין ו
ה עזר השמש ולממימוה לאויר כי לומר לנו הוי  בדרך י

 אש בגשם לא ובלחוה בחמימוה מזגה להשווה ■האיכוה
 .מארבעהן הרכבהו בירור בידך העליה לא .וא״כ ,וכו'

ד, זה־ על ימשך הלשון שיעור והנה א ה  לכל אמור ה
 והנה ,הצמח’בחמר נכנסים והארץ שהמיס נפשך אות
ס  בהויה עוזרים והחמימות שהאויר נאמר אנחנו ג

 ממש: יסודם בגשמי בה שיכנסו לא לבד האיכות בדרך
י ■או ת  פשוס יסוד הכנכ^^שם על ספקו יעורר .וכו' מ

ר מ מ ם ואפילו ,כלל ההויה ב  האדם אשר והארץ המי
 כי וזה .כאמור הצמח בחומר הכנסם לעינים יראה

ם, הורכב אשר הפשוטים אל יותך מורכב כל ה  והנה מ
 יסוד שום אל וניתק נתך מורכב שוס שאין רואה פין
ר מו3 הנזכרים הארבעה מן ^ מ  אין בן אס ,והולך ש

י :מגשמיהס מורכב אוה שוס או ה ר א פו ר  אמר .ל
 לרפואה, יצלח לא אשר העפר יסוד לבין להבדיל^בינו זה

ת או :העפר יסוד היותו בלתי על. מורה וזה חו  ל
סי ר י או א י נ ו  :ממנו שניתק המורכב איכות כפי .מז

א ר ל י אוי או ו להתנשם ר  באות אדם שיוכל .ב
 ונשימה נשימה כל על בקרב.לבו נכון רוח ׳לשאוף נפשו
 להסיר רוח קורה לו יהיה בזה כי ,נושם הוא משר
 וכמו ,החיוני הרוח להוית הכרחי הוא וגם ,חומו רוב

ה ׳ ל א ם ו '״ ■ כ ג

נחמד אוצד
ם יהיו במים המום יכנס כאשר תי :רוסמים מי מ י ו נ י א  ו
ם ש שי ג רי א אוי  חלו יסודוח שני ראינו מתי ועוד .ו

, -כצמח נכנסים י ח נ ק הצמח עומד שנו הארן יסוד שרק ו  ו
 ראינו אנה השתים אלו אך ,המים ״ שהוא עליו יורד המטר
ד :והחי הצמח בגוף נכנסים אותם ר ע גזו א שנ הו  ש

ב רכ ר :לטכע קיים ליסוד זה שנקח עד ר״ל . מו מו  א
ו נ שג ה ם ש מי ץ ה ר א ה כו׳ ו  נקוט לומר באת אם אשילו .ו

 ומשתנים במורככ נכנסים הס שודאי ותאמר ,בידך פלגא מיהו
ר :ומים עפר שהם כמו הצמס במומר אוי ל ת ו מו מי ח ל  ו

ש מ ש ר ה ה עז י הו ת לדרך כ כו אי  מהקן ואני כלומר .ה
ם ואויר אש גוף שאין שאע״פ ואומר מה בנד דבריהם  נכנסי

 מסייע החמימות דהיינו שבאש האיכות זה כל עם ,בהצמח גו
תי או : חלליו בין בו הנכנס האויר איכות וכן הצמח נו מ אי  ר
ם ת ם או קי ת ל נ ה א ל ה א ע ב ר א  והמים הארץ על ואף .ה

ס כן אם הצמח אל יכנסו שודאי תאמר שאס ,טענה יש  הי
מי הצמח שיהיה ראוי  אל הפחות לכל .מוזר אומו השרף א

 P הדבר ואין ,שהם כעין מהם שהורכב היסודות ארבעת
 הוא אבל־ כן ואינו עפר יסוד אל ד״מ הען מן מלק שינתק

אוי :כירה אפר ה ר א פו ר  שאץ מה דברים להרבה כלומר . ל
ק :אליו מוכשר הארן עפר ל ח ה ק ו ת ל הנ ת א מו ם ד מי  , ה
סוד שזהו ואומרים העשן עם היוצא למות ר״ל ס י ז :המי נ  אי

. ם י ל מ ״ ם: מים י כי ל ז ב א א . הו ה ט חי  לאיום דומה ס
רסי :דבר מאיזה הנסחט לחות י או א י נ ו  שהוא או .מז
ק :הנשרף טבט כפי זן שהוא או מזיק ל ח ה ק ו ת ל הנ  א

ת מו . ד ר י ו א א: הטשן שהנא ואומרים ה צ ה היו ד הי  או א
ר טו א :הארץ כקיטור כהה רק האויר כמו זך אינו .קי  ל

ר אוי אוי ם ר ש תנ ה  חי בטל שיוכל חויר כמו אינו .כו ל
ה :קרבו אל אותו לשאוף ל א ם ו ר כן ג ש פ ו א תנ ש ל שי  א
לי ע ם ב א עד וכו׳ חיי ל פ כ ל ו פו ם י ה ת ב ו תנ ש ל ה ד א סו  י
ר מו  שהם גשם איזה שריפה אחר שנתהוו הגופות אלו ר״ל .ג

 מוזרים אינם והקיטור הארסית והסחיטה לרפואה, ראוי אפר
ם לעפר  ,אמר זה אחרים שנויס שישיגו עד ואוור ומי

 שתאמר כמו ,חיים ובעלי הצמח להרכבת שיכנסג ואפשר
 ידי על זה אחר ויורדןם באויר יתפזרו העולה העשן שמלקי

 יתפזר האפר וכן בארן*, ישחרו או הצמחים על והגשם הטל
ס שיורכבו החרן עם ויתערב  וכשיופסד ,החיים בבעלי כן ג

 מהשתטת וילכו אמריס שטייס ישיגוס חי הבעל וימוח הצמח
 שישוב אפשר בפלא רק1 ,הטבע יגזור אשר כפי השתנות אל

בהשהנותו ה :כ״ו סי׳ כשני שזכרנו ל א ם ו ג .וכו׳ כן ג  שגס ד׳
המוצחים והם ,הארן כחלקי יקפאו או לצמחים או לחיים ישחנו סליהם מגעה המורכב שהתכה הדברים י־׳לה

מיני ו
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א ״יוצא המהקר אהר בי אמת נסור. ל  בחמימות להודות ההכרח יוציאנו) לנו(

 ״מאמצעיהמ אד מהם ימלט לא ראשונים איכיות ושהם ,והיבשות והלחות והמרירות
 מהם וירכיב אליהם^ המורכבות יתיך ושהשכל ;ים1םהגש;: גשם ממצועיהם) (לח
 שחם לא ובמאמר, בציור וארץ ומים ואויר אש ויאמר נושאים, עצמים להם דניה

 "יאמרו והם זח יאמרו ואיך .הווה כל מהם ויתרכב לשכל חוץ פשוטים כלל היו
והדם ודם, זרע משכבת הווה האדם סר לא p אם בקדמות, אומרים) (נ״א

מהמזונות
יהודה כךל

ם ומיני סג השחנוחם הולך סובב וסובב הדוממי ר מ  מ
 השסמס בהם שיפול וזר נכרי פלא דבר והיה .למורכב

 בקלטס הרמב״ם כהנחת ,ופשוס זך גמור יסוד אל
 יחזור מיד כשיפסד הנפסד כל ולא באמרו, חורה יסודי

 ודבר ,אסר לדבר ויחזור יפסד אלא היסודות לארבעת
ר, לדבר אסר ח ת, יחזור הדברים וסוף א דו סו לי

ת ע״כ.: חלילה, חוזרים הדברים כל ונמצאו מ י א  כ
ר ח ר א ק ח מ  במציאוש סהודות המלס אין כי .וכו׳ ה

 המתחדש או הה או ,הוה בכל הארבעה האיכיוח
ב כאמרו ,מאמצעיוחם ״  מהתמןג המתחרש שהדבר סי׳י
ם, רדי פ ם אחד ס שיגבר אס הנ  יומר או מהנינידי

ס׳ מאחד  אסר ישאר שלא עד הנפרדים שינוצחו ואס ,ו
:ע״כ ,מאמצעיוהס צורה מזה והחודש צורחו על

ל כ ש ה ש ך ו י ת ם כי .וכו' י  שהורכב האיכיות היות ע
לשכל, מיז בעצמם נפרדים נמצאים בלתי מהם המורכב

 וירבס הרב שיאחד מיוחד כח לו אשר השכל מ״מ
ה ,י״ב סי' שזכר כמו וההכה בהרכבה האחד  הוא הנ

: מהם וירכיב אליהם המורכבות המתיך ' ט א ו  ל
ם ה ו ש . הי ׳ ט  אשר ההם הנושאים העצמים ר״ל ו
ך :המורכב להרכבת השכל הניחם אי רו ו מ א  זה י

ך .וכו'  מורכב כל הורכב אשר שהדברים יאמרו ר״לאי
סוף וכאמרו ,־לשכל ^מיז פשוסיס יסודות יהיו מהם

נחמד אוצר
הזדמן גהשתנוהו ת :סשוע יסוד איזה אל נ מ י א ר ב ח  א
א המחכןר צ ו יו נ ח ל ר כ ה  המצזקר הוציא לגד זה ר״ל .ה

ם בארנעה להודית אנמנו צריהץ «נ״כ מי לו, טג א  שהם ה
כו׳ םממימות ם :ו ה ש ת ו כו ם אי שוני א  מורכב כל .ר

 :איכיוה הארבמ אלו הוויותז כסחלס שיקבל ימלט לא פגטולס
ם ה ם או ;לבדם מהם מורכב שיהיה ר״ל .מ ה עי צ מ א  .מ
 בגשם ונהרכב והזר מהם משלשה או משנים המורכב מדבר
 עצמו והגסרית גפרית חלקי בו שהטן שתאמר כמו ,אמר

ל : לזה וכדומה ויבשות מחמימות הורכב כ ש ה ש  הרוצה .ו
ך :הגשמים של ההרכבה להתיר ההויה בטבעי לעיין תי  י

ת בו כ ר מו ם ה ה  איכיות ארבע אלו אל מורכב כל יטריד .אלי
ח :כן גם מהם וירכיב י נ י ם ו ה ם ל מי צ ם ע אי ש  השכל .נו

ש־ואויר הס היסודות שנושא שיאמר יוכל דעהו לשפך כדי  א
ר :וארן ומים ר בציו מ א מ ב  ,העברה דרך לצייר נוכל כך .ו

 כל הורכב ישמהס לשכל מון במציאות כן שיהיו שנאמר לא
: ה ך מ אי . ו ו ר מ א : הפילוסוסיס אלו י ה ם ז ה רו ו מ א  י

ת מו ד ק ם כ ל עו מי מאדם השפל בעולם הנמצא כל וא״כ .ה  ו
ה ולא ,תכלית לבלתי ילכו וכך מזה זה ונולדו נתהוו וצמה  הי

 ולא ,הבורא יצירי ראשון שהיה צמח או מי או. אדם מעולם
ס, לפניהם היה לו  הלכו שכך לומר למו כסל דרכם זה אבל כ

א :תכלית בלי לאמור היצורים ם סר ל ד א ת הזד• ה כ כ ש  מ
ע ר ם ז ד  ממנו שניזון והדם ואמו שגאביו זרע משכבת ר״ל .ו

ת הזם שבאשס הזם .ודורם ! אמו במעי שהאשם ממזונו
אוכלס

ג' ' ׳ מס שי ח, תהיינה מהמזנם היסודות מרפעח ואצה מפע ם :הקדמות סוברים הם והלא ההויו א כן א  ל
ר ם ס ד א ה ה ת הו ב כ ש ע מ ר ם ז ד ט׳ ו  הפשוסיכ היסודות מן יהרכב הוה שכל הנחחס נשחתה והנה .ו
ם כל נתהוו ומהם היסודות נבראו תחלה כי לומר יכולים שהיו ,זאת הקשה לא המדוש מאמיני אצל אך מי  ה
0, ם אז ם. מהיסודות הרכבה בזולת כן נ^חר הוייתס שנמשכה היות ע ה  בדעדיפא דבריו שסיים אלא ה

 ,הנמצאות הרכבות להרכיב בהו־ה אמצעיים פשנעיס שם להיות צורך אין ההורה דעת שעל לומר ,מינה
^ בצביוק שהן כמו שנבראו רק מ קו  אמונתי מגזע יוצא חוסר הוא הללו והאמצעיים הסדורים ענין אמנם כי .ו

 יק( במדוב בהודות אבל השכל, אל רומס מעלות לקרב רבים חשבונות להם בקשו כן על ,ההשהלשלות חיוב
ס, כל ונבראו צוה הוא ה׳ פי כי ,שיבא כמו וכו׳ מעקש כל ויתיישר קשה כל  קבצם הוא ורצונו ורוחו ההוי
קרו המלך אשר הדרך על &ןבי ע ואל ,מ חדל. מבינתט רק בחקירתו להעשיר רג  העקידה לבעל וראיתי נ

״ל, אור יהי מאמר על נ' שעל שכתב  ,מהנמצאות בהרבה הזמנית הקדימה ג"כ החייב המבעית •הקדימה וז
 בכל^ העולם שנברא נאמר אס כי ,מהם המורכבים אל במציאות יוקדמו שלא א״א הפשופים היסודות כי

 והרכנס בפשימות שחלקיו שנאסר א״א הנה ,ובקומחו בצביונו בדעתו הוא כאשר אחד רגע שנמצא אמד כאיש
 בפגי מציאות אחד לכל ושנמצא יחד נמצאו מהם והמורכבים עצמן בפני שהיסודות שנאמר וכן .כאחת נמצאו

כי זה הנה עצמו, - ל, מ ח, שהביצה לאומר קרוב הוא. ב ס פ א ה ה, והנוצר הזרעיית המפה ו מנ  נ6שה או מ
 כלל, מבעית ולא זמניה לא השני על לאחד קדימה שום אין ודאי האופן זה על כי , יחד ימצאו ובנו
ה זו והנה ..ע״כ ם אשר אחרת מענ ס הסשומים מן ההרכבה מרמי על מועדות פני  שהשלם האמונה ע

מון, ע. אמת ?בת החדוש מאמיני כלפי פניה את הסב שהוא אלא קד רג  בריאת המניס החבר אמנם כ
ס ובעלי ,שהוא כמו העולם  כסז הרכבות והרכבת מצועיס הקדמת צורך בלי מצויוריס ממיו5ו שלו סיי
אז. מפעלם מקדם גם מהפשוטים ההויות b הפמזג ענין ירחיק שיבא,  בפל אותו יגוש. לא ובכן מ

ש שלא אפשר אי הפשוסים &יטלופ כי נאמרו העקידה :מהם המורכבים אל במציאות יוקד
והצמחים
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 מכח שאמרנו כמו והצמחים) מהצמחים^ (לא והצמח ,"מהצמח והמזונות ,מהמזונות

 מהשמש בעזר להם אמנו) (בלא "עצם לדומה ישתנו אשר והמים ,זרע) (לא "זרעי
 .בו ועזר רושם הנלנלים ומצבי הכוכבים שלכל אמת) (לא "ועוד ,והארץ והאויר

 העולם ברא האל חנה התורה דעת על ואולם .דעתם על ביסודות הספק זה הנה
 אמצעיים "אליהם יצטרך ולא ,מצויירים וצמהיו שלו חיים ובעלי ,שהוא כמו

 "קל בהדוש ובהורות ,הרכבות) ולהרכיב מצועים להקדים (לא מורכביהם והרכבת
 מזה כשידומה מעקש, כל ויתיישר) (לא "והתישר קשה כל יקל) ונ״א ,הוקל (לא

 ,שרצה ואיך שרצה בעת האל בחפץ היה כן) ואחר היה"עוד(לא לא שהוא העולם
 ,הנפשות בהם נקשרו ואיך הגשמיים התהוו איך בהקירה תיגע) (לא "תצטער לא

והשדים ,לרקיע) (נ״א מעל"לשמים אשר והמים הרקיע מקבול נפשך תתרחק ולא
אשר

ל ה קו ד הו י
מו והצמחים ו כ רנ מ א / ש ו כ  למעלה דברו הוא ו

 והכנס® בהשהנוהס והארץ המים שהשגנו סמור גאמרו
ה רrע השמש ולסמימוח ולאויר ,הצמח בחמר הוי  נ
 .ע"כ ,אויר בגשם ולא אש בגשם לא ,האיכוה בדרך
ג סי׳ ברביעי זה וכעין  י&ול אשר הזרע גרגר על ל
 ואל הארץ אל ,בנראה ומהחלף משהנה והוא בארץ
בל; ואל המים  כפי מוחש רושם שום לו ישאר ולא הז

 הארץ חשנה אשר היא והנה ,אליו למכיג׳ שידומה מה
 עד מדרגה אחר מדרגה והעהיקס כבעם אל והמיס
 :ע״כ ;עצמה דמוה אל וסשיבם היסודות שהריק

ה מ דו ם ל צ ם ע ה  דומה שהוא למה אמר כאילו .ל
ם. בעצמותו ת; שהגירסא ואפשר לה פכ הו  וראוי מ

ד : להם דומה לעצם שיאמר עו  שזכר לפי .וכו׳ ו
 לבדו שהוא יחשוב פן ,בהויה העוזרים מכלל השמש
ה  שגס באר הואיל ,בזה עוזר העליונים מן לנו יהי
 ר״ל ;בו ועזר רושם הגלגלים ומצבי הכוכבים לכל

 בראשון שנזכר מה וכעין .זכרו שקדם ההוה באדם
 עד וכו' מאדם נולד האדם סר ולא באמרו■ א׳ סימן
ה :וכו׳ והמזלות הגלגלים כהות עם אמרו נ ה ה  ז

ק פ ס ת ה ו ד סו ל בי ם ע ת ע ם ד ל או ל ו ת ע ע  ד
ה ר ו ת  הערתנו מכה ראשך על דלוק נר .וכו׳ ה

 באחד מעלינו הזה הספק צל סר אמנם כי. המוקדמת
 קדמו שהפשועיס באמרנו האחד .צדדים משני

 שמן בדברנו נצדק זה ומצד ;מהם למורכבים בבריאה
ם יצירתן בעת היסודות ארבעת  הויחן שנמשכה היות ע

 ודם מזרע מתהוה שהאדם האמור הדרך על כן אחר
ה פשועים שם שאין באמרנו והשני .וכו׳ הי ק להם י  ד

אה; בעת אפילו מהם במורשביס קדימה  ולהרכבה להתמזגות צורך שם ואין וצורתו בצביונו נברא הכל כי הברי
 ידו השני במשפע ויאחז ;בעצמו כמבואר והניחו החבר השמיעו הראשון הדרך והנה .הפשועיס היסודות מן
מו :שזכרנו כמו לפניו צדיק ראה אוהו כי א כ הו  סי׳ שהונח כמו , מהם למורכבים פשועיס קדימה בלי .ש
ם: מסעם ב׳ ם. המתפלספי רי י י ו צ א :וצורתם וקומתם בצביונם מ ל ך ו ר ט צ ט׳ י  הסוברים אמנם כי .ו

הם; והולכים החיוב צד על■ הכבות בהשתלשלות  הסדור לקרב הפץ דברי למצוא כדי לכך צריכים הם בדרכי
ם מזה בשידומה :שקדם וכמו החידוש מאמיני כן ולא ;סברהם משפט אל הטבעי ל עו ם נקשר .וכו' ה  ע

; בחקירה תצטרך לא כן אחר אמרו כו׳ ה׳ אשר כל לומר המאמין נפש הנוח כי ו ץ פ  ולא ובארץ בשמים עשה ח
ה עליהם אשר כאלה ובצורות גדולות לה תבקש  הוסיפו דעת ובהוספת כעס; רוב הפילוסופים חכמת רוב הי
א :מכאוב ל ק ו ה ר ת ך ת ש פ ל נ בו ק ע מ קי ר  מעל אשר המיס ואחריו כ׳׳ה סימן ברביעי כאמרו .וכו׳ ה
ל :בהם הודו לא כן על הפילוסופים הקשה השיגתם ל׳א לרקיע ע ם מ מי ש מעל אחרת בטסחא היות עם .ל

לרקיע

נחמד אוצר
ת :אוכלה ו נ ו מז ה  היוצא מהצמח שהם תאמר ;באו מאין .ו

ח : האדמה מן מ צ ה מו :בא מאין הזה .ו רנו כ מ א  .ש
ט׳ והמים זרעי מכח הקדמות המאמינים לדעת  מצמת ו

כ ; תכלית אין עד פניו מלפני ושלפניו שלפניו א׳  הצמנז. אין ו
 שלפני/ זרעי מכח רק יסודות מארבעה מעולם מורכב הוא אף

ר :הצמח לגוף המטר.משתנים מן עליו שמגיעים והמיס עז  ב
ש מ ש ה ר מ אוי ץ ווז ר א ה ק לו; עוזרים רק אלו׳אינם .ו מא  ו

ד :יסודות מארבעה גוף איזה שהורכב מעולם תמצא עו  ו
ל כ ל ם ש בי כ כו כו׳ ה שם ו ר רו עז  ים בהו מסייעים שאף .בו ו

 יסודוש לכד לאלו נקרא ולמה ,והארץ והמים האויר כמו
ם :עזר רק אינם הם שאף ל או ל ו ת ע ע ה ד ר תו ׳ ה ס  .ו

 C1 כל מס ,זו להנחה מקום אין שלדעתם נהי תאמר ושמא
 השורר שלדעת אמר ע״ז .לה פנים יש החידוש מאמיני לדעת

^ צורך שאין פשיטא  כמו ומלואו העולם האל כרא שכך ,זה ל
לי :שמא ע ב ם ו חיו חיי מ צ ם ו רי צויי  אחד כל כלומר .מ
ו זרעו  יכול השכל שאין אלהי בכח וזה בדומה להוליד ג

א :להשיגו ל צטרך ו ם י ה לי ם א י עי צ מ  שנודע ומאחר .א
ס ולבדות בראם כיצד להתחכם לנו מה הוא ה׳ שמעשה  יסודו

ת אלו לבריאות ממוצעים שיהיו והרכבות מיו ת :ה רו הו ב  ו
ש דו ^ ל קל ד ה כ ש  על כה עד שזכר הקושיות כל סרו .ק

חי הנפרדים חלקיו ועל הצמח הויית  ,באו מאין השריפה א
ת :הטבעו אדניהם מה על לירע ה׳ בסוד בא מי■ כי ע  ב

ה צ ר ך ש אי ה ו רצ  הקדמוש אמונת מעליך שתסיר כיון .ש
ת בראו שהאל והודה  תודם ,כך אותו לברוא חכמתו שגזרה גע

 הפילוסופים עבותות השלכת אחר שרצה; איך שבראו בהכרח
ס דכר לכל לתת ידברו ט יבושו ולא הטבע בסבך הנאחזים  הג

רה; מצד קי ן נתנה להס כאילו הח  אושם להכין ומלואה אי
ם :ולסעדה שדי ה ק .ו י הנזכטם ומעשיהם השדים ענ י נ ד ג

חכמינו
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ר צ ד או מ ח נ
ל, ״ ש כמו מ מה ניי ר טי' מקומוה כמה3ו ב ס( ש׳ ה ה ק״י): מ מ  ו

ו נ כ ר ל צ ת א א ה ז ל בו ח ת כו׳ ה  בורוס לנו לחצוב לנו ומה .ו
 אחר סנסש השארוס שהיה כיצד רבים משכונות ולבקש נשברות

בחקירה יתעלה ה' מעשי את ימצא מי כי ,סגוף כלות
אנושית

 והעולם המתים ותהיית המשיה ימות מן המקווים והספורים ,רבותינו יזכירום אשר
והםםוםר ,הגוף כלות אחר הנפש בהשארות חבולהAד זאת אל צרכנו ומה ,הבא

הצודק
ל ה קו ד הו י

ר מקום מכל ,הכחוב כלשק לרקיע מ ס לחח א ע  ס
 לשונו אח שנה מחשנח נמלאכח כי ,לנוסמחט לשבח

 כחורש לא אשר ,ממש העליונים השמים על להורות
ם שם שיהיו מודים הבלתי הפילוסופים  שקדם וכמו !מי

ם :וכו' הפילוסופים הקשח השיגחס לא כי אמרו די ש ה  ו
. כו׳ מ דכלה דוחקא האי דברכוח פ״ק רב שאמר מה על א׳ סימן ׳5 מאמר שלום מה בעל כחב ז ניי  מי

י , מ ' ו נ מרא, רבו ודומיהם המאסרים אלו ו ם, גמציאוח דמחס אסר נמשך וזה בג שדי  הפילוסופים ואם ה
ם רז״ל ובדברי בתורה מפורסם מציאותם אולם זה יכחישו ש. אצל ונפאמת בעולם ונמשך שנחפרסס ע  החו

ם. נאמרו דבריס ששה רז״ל מאמר ידעת זכבר שדי  ונשפעוס הבאוח הכהות על פירשו אלבל״ג הכופר ואם ב
 התורה אותם וקראה השמים מן נופלים מלאכים אותם קורים קדם שחכמי ואמר ,מהגלגלים) מהכללים(נ״ל

 לפי כי לבו אל ישיב לא ומדוע ,השלימה לחורה הנפסדח מחשבתו. סכלות ליחס רצה הסכל וזה ,נפילים
 סדרי נשתנו כן אס ,בארן אינם שעכשו נראה ,ההם בימים בארן היו הנפילים לומר יפול איך פהו7

 אמריהם סודות ולהבין רז״ל דברי לעיין הוא בינות איש לא כי ,הסהו הוחל לב רוע אם כי זה אין ,בראשית
ח. והוא אמת דבריהם בכל רו ה ע ן, עמו יסכים זה ודבר מציאות, לשדים שיש והאמת רו עיו  שכאשר והוא ה

 מדברת נפש מקבל להיות מזגו והושיה הוכן זה ועם הכבדים היסודות עליו גוברים מה מורכב בסבע ימצא
 ט ימצא המזגי השווי מדרך נוסיס הקלים היסודות עלע יגברו מורכב בסבע ימצא כן ,אדם והוא ומשכלת
 רי^י ,האחרון בקצה שהם והאויריוח האשיות הוא הגובר שיסודם שמפני ,השדים הם ואלו ,לרע בבחירה
 שלהיוס ,שאפשר מה כפי האדם ולהדיח להסיח ממנה שיגיע עד והקנאה, והגאוה הכעס בתכלית להיותם
הפסד  האסחי^ מהשווי ורחקס הרכבתם ורוע ממרס מצד ההפסד לאלה ימשך ק ,החומר מצד לאדם נמשך ב

ח, ורפי ההשכל חסרי ויהיו תטנו  שיתחלפו כמו ,ויתר בפחות ההרכבה בשווי החהלפוחם מצד ביניהם ויחחלפו ה
אנ ח. וההכנה המזג מצד ףס3ב עי סב ם, מהות הודיעך ואחרי ה שדי  ביחס רז״ל מאמר להבין הוכל בנקל ה
 בשביל מציאותם נעדר לא מהחוש נעלמו ואם השדים במציאות בנימן אבא שדעת חדע .דברים ששה להס

ה ם החוש ישיגם לא הקלים היסודות שהרי ,ז ה אלמלי ו׳•) וז״א(ברכות ,נמצא היותם ע תנ  לראות לעין רשות נ
ל אצל ענינס ומפורסם .ע״כ ,זכו׳ ף פ׳ בברייתא באמרם ס״ ד ק(  ,בשנת שדים בדבר שואלין אין ק״א־) חל
 ,סכנה משוס אלא אמרה לא יוסי ר׳ ואף .יוסי כר׳ הלכה הונא רב אמר ,אסור בחול אפילו אומר יוסי ר'
 פרק ובגיסין .ע״כ ,ופלסיה ארזא ופקע רסא ליה ואיחעביד בארזא דאיבלע יוסף בר יצחק דרב הא בי

 לחכמים שאל ,בהבנוחו בביח נשמע לא ברזל כלי וכל והגרזן ומקבות בשלמה הכתוב על. ס״חי) (דף קורדייקוס
שר(דף כל פרק ובחולין .השמיר על מהם ושאל עשה וכן ושידחין, שידא אייחי זיל א״ל ,אעביד היכי  הב

ט׳ פפא רב בי דהוה שידא ההוא שם עוד ,וכו' דחמרא חביחא דרו דהוו שקולאי הנהו גבי ק״ה:)  .ו
 שהתירו מה ,וז״ל הרמב״ן השובת זכר תי״ג סימן הרשג״א ובחשובות .באלו כיוצא רבים מחרים זמעשיס

פ׳  ,י״ז:) תמליון(מעילה בן מעשה כדרך האיש מן לצאח ולהשביע ללחוש אלא זה אין השדים על ללחוש חלק ג
 בבירור שמעתי כי המה ואני .כרמו בעל אותו כשמוציאין אוחו יזיק שמא סכנה משוס אוסר יוסי ירבי

ם בכמה בהן ומשחמשיס אותן ומשלחים אותן ומשביעין השדים בדברי לפסוק אלמניי״א הסילי שמנהג  .פניני
 בלהסיהס שדים מעשה אלו בלסיהס שאמרו כמו ,לחוד כשפים ומעשה למוד שדים דמעשה לומר שיש אני וסבור

הס ,נעשים הס חבלה מלאכי ע״י כשפים מעשה ז״ל ופירש׳׳י ,כשפים מעשה אלו  אבל ,חורה אסרה אשר, ו
ם, כמה ט ועשו ט שנהט דעחס וזהו שרי, שדים מעשה שי , כך פשכוי׳השמועות ובודאי מע ס  דבן ומעשה ה
 הרמב׳׳ן זכרם ועוד .עכ״ל ,נוסים הס כך אגדה ומדרש בגמרא מעשים ושאר שידא ויוסף וארגנמון תמליון

 זבחיהם את עוד יזבחו ולא אמרו אצל מות אחרי פ׳ בפנינס והאריך וגו' לך יהיה לא אמרו אצל יתרו ת'
, לשעירים ו' ג , פרק ה' שער האסוטח בספר ענינס זכר טוב שס וה״ר ו  ה' אור בספר הסדאי ן' והרב א'

ם דבר ספורנו והחכם ,ו' דרוש ד' מר6<ו  בכוונוח ענינם ביאור והרהיב הנזכרח בפרשה אודותם על הוא ג
ם :שמה יעויין ,התורה ל עו ה א ו ב  fקט סימן בראשון דבריו שהורו כמו ,הנשמות עולם אצלו הוא .ה
ה :וכ״א כ׳ סימן ־■כשלישי מ ו ו נ כ ר ל צ ת א א ה ז ל ו ב ח ת . ה כו'  הנפש וציור באמרו י״ב סי׳ הנזכרת היא ו

 המכונה הנכבד הזה בעצם מחדבקח אמרו עד ,וכו' השכלי הזה בעצם ההתדבקוח לה ויהיה לה שלמות כצורה
כ. העליון, עולם ג ״ ה, תחבולה שום מלבנו לבדות לנו אין אמנם ואנחנו ע  המסוסר אצלנו אמת כבר כי בז

 .העליון בעולם החיים בצרור צרורה הפרדה אחר נפשנו שתהיה ר״ל ,האלה היעודים את המקובל ה;ודק
ם, חקירה שום בלתי ענינס אמתת על ההם היעודים שתניח לך ראוי ורעתה ה  גשמיים אז רוחניים שיהיו הן ב

 מה וכל י״ב סימן אמרו כלפי זה ואמר פילוסופיים. נמשים לקראת בפעם כפעם ענינם גחפוש תלך ר־
, " י ' שט : י
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 (נ״א גשמיים או רוחניים יהיו הניחם ,״היעודים אצלנו אמת כבר המקובל זזצודק
 לקיים החניון דרכי נמשיך ואם ,נשמית) או רוחנית שתהיה לה והנח הנפש החיות

ת  לנו ומאין (נ״א באמתת לנו "ומי ,תולדה בלעדי החיים יכלו ,ולבטלם בם הדעו
 ולא הויה תשיגהו ולא במקום יונבל לא שבלי עצם כשהנפש שהביאונו מה בירור)
 והעלה העלות ושאר ;הפועל השכל מן או נפשך מן נפשי תוכר ובמה ̂ הפסד

 מהם אהד כל וידע אפלטון ונפש אריסטו נפש יתאהדו לא איך עוד הראשונה,
ת ע ת ד  מושכליהם ישכילו לא איך עוד .הפילוסופים וכלל ,וסתריו והאמנתו חבי

 ולמה ,השכחה תשיגם ואיך ,הפועל השכל ואצל האל אצל שהם כמו פתאום
לא איך עוד חלק. אחר חלק במושכליהם המחשבה) (נ״א ״התבונה אל יצטרכו

ימצא
יהודה קול

 מהגשם כלתי עצם הוא הנה כעצמוהו שכלית צורה שבו
ם נקשר הניחם אמרו יתבאר או .זכו'  ,היעודים ע

 הלשון מנהג כן כי ,הניסס אשר היעודים אמר זכאילו
 אלא .בנוססא כן אמרי מצאתי וכן ,אשר מלה להשמיע

 המורות בנ״א שמצאתי מה הראשון הפירוש על שגלה
 הנפש החיות לאמר כתוב ,'וכו הניחם היעודים אמרו
 .מבוארת והכונה ,גשמית או רומניה שתהיה לה והנח

 חםדאי ן' הרב שכתב מה עיין הנפשי •ההשארות ולענין
: כלל ג' (מאמר ה' אור בספר (  הדעות לקיים ב'

 כדרך ולאו בהן ולתת לשאת ר״ל .ולבטלם גם
ריו: על הדבר להעמיד המהוכחים י בו ד ע ל  ב

 ברביעי המוזכר כלשונו ,הועיל ללא ר״ל .תולדה
מי :כ״ג סימן ריש  מי ר״ל .וכו׳ באמתת לנו ו

ה :הזאת ההשגה מדרגת אל ויבא יפלה משלנו  מ
ו נ או בי ה  :י״ב סי׳ בפנינו ג,?:אריך מה הוא .וכו' ש

 יונח דבר באיזה ר״ל .וכו' נפשי תוכר ובמה
 ,וכו׳.הפועל השכל מן או :לנפש נפש בין ההבדל
 כמבואר והאלהות האנושות וידיעת י״ב סימן כאמרו

ם .וכו׳ יתאחדו לא איך עוד :שמה  חקירה זו ג
 מהם אחד כל ונפש הואיל ולומר לחקור מאד מיגעת

 י״ב כבסימן ,הפועל השכל עם בהשכלתה התדבקה
,באמרו א' סימן בראשון הפילוסוף בשם שקדם וכמו  
ם ונהה בחיי שו'  ואסקלביום הרמס בכת ששב מפני נפ

 שעלה מי וכל והם הוא כי ,ואריססו ואפלעון וסקראט
עד, עומד אחד דבר הפועל והשכל מדרגתם אל  ל

 הגנוז האור מהם אחד כל יראה לא באורו איך .ע"כ
מבריהס יזמו אשר מהם יבצר זה ובמה ,הזולת בנפש

נחמד אוצר
ד : אנושית פ סו מ ה ק ו ד צו ל ה ב קו מ ד ה ב ת כ מ כו' א  .ו
 לוו חטמוד והיא האמהית בקבלה לאחוז רק לנו אין מעתה
ם :הבל במקום די עו  :נביאינו אותנו שהנחילנו ההבטחות .הי
ם ח היו הני ם י הניי ם או רו מיי ש  על לחקור לנו אין . ג

, מות אחר וענשה שכרה הנסש ענין ף ו  לבדו יתברך לו כי ג
 ועולם רוחניים שיהיו יוכל לפלאיו, מעצור ואין זה נגלה

ם, או הרמב״ם, כדעת בלבד לנשמות יהיה התחיה שמיי  ג
 מהלכות בפ״ח והוא ,הראב״ד ׳ כדעת הנפש עם להגוף ר״ל

 וכתב ,גוף בו אין הבא העולם ז״ל הרמב״ם כתב ,תשובה
ל הראב״ד עליו  שאומר למי קרובים בעיני הזה האיש דבירי ז׳
 לא ראשי ומי ,בלבד לנשמות אלא לגופות ממתים תחיית אין

: ע״ז חז״ל דעת היה ׳ ו כ ם ו ת לקיי עו ד ם. בם ה ר׳ ט ב ל  ו
 :דיים אנו מפיהם כאילו הקשיות אמר,חקירות לבנו נסיר אם

בלו ם י חיי כו׳ ה  דבר שום לנו יולד בלתי יכלו החיים .ו
מי :אמתי ו ו ה לנ ת מ א ה ב נו כ או בי ה כו׳ ש  מם הוא .ו

מן בו שהאריך  :הזאת ההשגה אל יעלה מי כלומר י׳׳ב בסי
ה מ ב ר ו ב שי חו פ  שכל ע״י נאצלות שכולם מאחר .וכו׳ נ
 ממקום ששניהם מאחר ,ונפשך נפשי בין יש הבדל מה ,הפועל

ל מן או :יצאו אחד ל שי ע פו אר ה ש ת ו לו ע ה ה ל ע ה  ו
ה שונ א ר ה  ושאר הפועל שכל בין להבדיל להם יש הכרה מה .•

א :ראשונה העלה או העלות דו ל ח א ת  נפש לאחד יהיו .י
דע ובדין ,גדולים פילוכופים שכניהם ואפלטון אריסטו  כי

ל :חנירו בלב מה האחד בי ם ו פי סו לו  קפה זו קושיא . הפי
ד :הפילוסופים כלל על עו ך ו א אי לו ל כי ש כו׳ י  מאחר .ו

 הכל שישכילו הוא בדין הפועל אל שכלם שהוציאו שמתפארים
: בלא ברגע ן ו ל עי . א ה נ ו ב ת  החכמית בלמוד כלומר ה

 בחלק אמתי מופת איזה אל יגיעו אפם ובזיעת הקדמות וסדור
ד :מעט ולמחר מעט היום ,חלק אחר ר עו א אי א ל צ מ  י

ף סו לו פי ה

חי, ודעח כחכמה בשכלו האדם שיקיימהו מה אל רמז דעת, באמרו והנה .לעשוח פ  והאמנה, וגאמרו מו
, ואמר .ח׳ סי׳ בראשון שביארנו וכמו מופה,, בזולה גם אומן אמונה שיקיימהו מה אל כיון ו י ר ת פ ח ו  עלסודו

ק: ולב איש בקרב ננוזוה מו  כלל של וסהריו והאמנהו דעהו כן גם שידע הכונה הפילוסופים. וכלל ע
 הכונה .וכו' ישכילו ,לא איך עוד :כאמור דעהם לפי הפועל בשכל ההדבקות לכלס כי ,הפילוסופים

 ככל הס וגס הואיל ,מושכליהס ישכילו לא לפהע פהאום איך סבה להת בעליה אה מיגעת חקירה זו שגם
 במה הספקות ענין ג״כ ימשך הזה השרש וחל .שזכרנו כמו בו בההדבקם שכן וכל הפועל, והשכל האל כמו

 הדבריס משכילים היוהס ראוי שהיה .וכו׳ דתבונה אל יצטרכו ולמה השכחה תשיגם ואיך שאמר
 זה והיה .ההשכלה קצה אל בוסס עד לדבר מדבר ולההגלגל בינהם במחשבה להתשוניט יצכירכו ולא לעהס

שמי, כלי בזולת השכל פעולת להיות והוא אחר, מטעם גס ראוי  השיגהו שלא ק גם היה ולענין־הככהה ג
א איך עוד :כאמור המופשטות המושכלוה צורה הוא בפעל שהשכל מצד א ל צ מ  בזה העיון מקום .וכו׳ י
,וכו׳ וכשנשתנר השינה בעת נפשו תשכיל לא איך וא"כ .הונח כאשר הפועל בשכל הההדבק מצד הוא ג״כ

<מה
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 בףעא״ם, לו וישהנייע וכשנשתכר יישן כאשר נפשו) את הפילוסוף"עצמו(כ״א ימצא

מו אשר ״ומה ויכלה, וכשיזקין כמוהו, הכאה אותו וכשמצאה ,כמוה מורסא כלומר  נ
 חכמת) תכלית אל (כ״א מחכמת ״לקצה שהניע מי על הקורה) היא ומה (ג״א

 הוא זה ״אין האם ,הכמתו כל ושכה ברסא״ם או שחורי כלכול וקרהו ,הפילוסופיא
 מחליו שהכריא נניח עוד .זולתו שהוא נאמר או ,כעצמו) החכם הוא בעינו(כ״א

 ישובו האם ,הראשון המדע ישינ ולא והזקין מראש להתלמד עליו וקבל בהדרנה,
 האחת (נ״א האהרת בלעדי משתיהן ״אהת נבדלות, נפשות שתי \b התהיינה) (נ״א

אמי והתאוות, ההתנכרות אהבת אל מזנו שנשתנה נניח עוד .מהשנית) פחותה הג
כי

נחמד אוצר
ף סו לו טי מו ז צ ר ע ש א שן כ  אין השינה בעה הנה כלומר .יי

 והיא כפועל היא אשר שלו הנפש פנתה ואנה כלום, יודע אפו
ם :עמו גל לכו כפנשהכי וכן ,כלל תישן ולא סמם לא א״  כרס

ו' נ  שהוא המוח הפסד מחמת הדעת טרוף ישיגנו שאו .ז
ה :גשמיות מם דכקות לה אין נפשו הלא ,הגוף חלק מ  ו

ר ש ר א גז  נתפלסף שככר הזה כאיש תאמר ומה כלומר .וכו׳ נ
אח׳ז תו, כל שכח ז מ כ  קודם שהיה האיש זה שאין הנאמר ח
ם :אחר איש והוא א בו ה שו תי לו י ת ש שו פ ת נ לו ד ב  . נ

השני המדע נערך והשנית ,הרב הראשון המדע נערך סאמת
הפחותה

ל ה קו ד הו י
הואי( ,השכלחו משעולח חלה ככל שייינעהו הוא ומה

 היופ ח3לם וגס ,כמדובר האועל בשכל דבק ושכלו
ה :שקדם כמו גשמי כלי בזולה השכל פעולה כ ר ו ש  א
ר גז  הקורס הוא ומה בנ״א כביאורו פירושו .וכו׳ נ

 הפילוסוף נפש בדד היתה איכה בזה וההימה .וכו׳
 הסכמה קצה אל בהגיעה כלס במושכלות רבהי

 נבדלס היא והרי הפועל בשכל ודבקה הפילוסופיה
 ע״י כי כרגע, לשמה היהה ואיך ,כאמור גשמי מכלי

 שחורה מרה מהמה הירוף ר״ל ,וברסא״ס שמורי בלבול
 S5 ישכח שקדס כמו במוח מורסא חולי מהמת או

הו, מ כ ס לה העשה פשה כי מ ה, בה פודנו והעוף כנפי איננ ה. ליה אייקר חלש יוסף דרב הא כי ו  חלמודי
ס ולרבי  אוחס על גאלינום שהעיד הא וכגון ,המודר בין אין פ׳ כנדרים ז׳׳ל שספרו כמו מקרהו, קרה כן נ

 נקר&ז איך רושם שום בזכרונם השאיר בלי עד עליהם שכההם יד והגבר חלייס מפני הלמודם סשכהו
ה, עלי שמוחם מו ס אד ת סוצידיד״י בשם ג א ע, ס ״י, לשוכני במגפה היתה ה׳ מהומח כי הודי נ תי  וקצח א

 אלח אשר איש והנה .זכרו לא וקרוביהם עצמם ואף / לגמרי הראשונות שכהו כי המה, זכרם אבד הנמלכויס
ה לעח בו הנמצא עצמו הוא לכן קודם גו שהיה השכל האס ,אודותיו על נאמר, מה (ו  שהוא שנאמר או ,פה

ד כבחחלה: משכיל היה הראשון היה באס הקודמת, השכלהו ענין ונשהנה הואיל זולהו, ח עו י נ ^ נ ריו ב ה  ש
פד ,כשכהו הראשוטה כי מהחלה, להפלמד וקבל הראשון הבלבול מעליו סר זה והרי .וכו׳ מן המדע ו א  הר
א, לא  מלאס מהן האהח נפשוה, שחי כשהבריא לו ישובו האם ליושנה, השגותיו עטרה להמזיר יכול לא כי ב
 חציו בעת לו שהיהה אותה כי מראש. יתלמד בה אשר והאהה זוכרת, שאיננה אע״פ כמבראשונה' חכמה לה

 אחרוון נפשות שתי אליו שוב על ישובו באמרו כיון שלא נאמר או .מאלו אהת שוס ואינה מסורפס היתה
ס קודם לו היות שתמח ביאורו ויהיה ,מ״ז סימן בראשון שהראיחיך הלשון מן ענינו רק ,הראשונה עלה  ז
ת, אחה גפש חד . זו נבדלות שהים בו להיות p אחר ישובו מיו  ‘מו לפניך אשר את חבין בין ואס מזו

ה, עד מדבריו הנמשך וכל וכו׳ אפלטון ונפש אריססו נפש יתאחדו לא איך עוד אסרו נ  פל כי ותדע הבסין פ
 שזכר והמחאהריס רש״ד ון׳ כתמיסטיום בעצמו ונמצא נבדל ההיולאני השכל שהטח מי לכל ישיגו הספקות אלו

תיו(מאמר בס' סרלב״ג  הלא .פ״ח שם כמבואר אליו המיוחד הדרך פי על מהם אחד לכל ,פ״ד) א' מלחמו
ת. השטה בדק מחזיקי על ספקותיו בעורר הרלב״ג שם שזכר מה הזה המקום אל מתייחס כמה הרחה א  הז
 50הש (ר״ל בנו אשר ההכנה שזאת האומר רש״ד ן׳ דעת על קשייהו ואת הליו חת כליו את בשאתו ותחלה

 שבכאן, מה שישכיל על כח לו וימצא הכנה הוא בנו דבקותו שמצד אלא בעצמו, הפועל השכל הוא פהיולאני)
 שסל אמרנו תאמר כאילו ,לנפש חוץ הנמצאים המוחשים הפנינים אל נסמכוח הם אשר המושפלות אלו ר״ל
 ,שבכאן מה ישכיל ולא עצמותו משכיל שכל הוא עצמו ומצד ,לזה שידמה ומה ,מדבר אדם וכל מדגיש תי

ס ויבא ,פ״ד שם נגדו ויפיצם חציו שלח  דבק שהוא מצד לו שיהיה הונח שאם לאמר, בתוכם הזה השטן ג
 וייוחסו ,במספר אחד האנשים לכל אשר ההיולאנייס השכלים כל היו כבר לבד, במספר אחד מציאות גנו

ם מקבל שיהיה במספר באחד מזה יקרה הנה כן הענין ובהיות ,במספר אהד צד להם  מצו יחד ההפכי
בו, ^ יסכלהו שמשן ושכל אחד מושכל יודע ראובן שכל שהיה מפני כי וזה הבטוג. בהכליח וזה אמד ה ע פ  י
שד .בעינו האחד בדרוש יהד וסכל חכם בעינו האחד השכל שיהיה מזה יקרה הנה ק הונח שאם ו ע  כ) ה
 צריף השכל זה הונח שכאשר וזה ,שמעון השיג אשר במוחשות ראובן שכל ישתמש שלא זה מה חמה אני
ש מושכל לו. להיות לבד אמד איש׳ שהרגיש מה לו יספיק שכבר מבואר הוא שישכילהו במה החוש אל ר  המו
ס׳ הבמול בהכליח וזה ,האנשים בכל הוא3  שזאת המומרים המחחאחרים על חניתו אח בעוררו ועוד .ו

ה נבדל שכל הוא ההכנה יהית שלא ההנחה מזאת ימוייב שכבר ומהם ז״ל כתב ,מדבר לא בעצמוחו מו
רושם '
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 נפש בו שתשוב מהמדע הגבול הוא ואיזה ,בגיהנם ונפש עדן בגן נפש לו יש בי

 מח הרבה ,הנמצאות מדע בכלל היה אם y אובדת בלתי מהגוף נבדלת האדם
 מספיק היה ואם ;ובים ובארץ שבשמים ממה ידעהו לא הפילוסוף על שנשאר
 ואם בה, תקועות הראשונות שהמושכלות לפי ;נבדלת מדברת נפש כל הגה הקצת,

 מהתחלות מהם שלמעלה ומה מאמרים העשרה בציור הנפש הפרד אמנם היה
לתכליתם, השלמה מבלעדי הגיוניות כשיקחם כלם הנמצאות בהם ויוכללו ,התבונה

הוא
̂ יהודה קול

ד השכל השגת אל החושים בהשגת רושם  שיהיה פ
 כמו אפשרי, הרגשנוס לא אשר הדברים השכילנו
ע איך כי וזה הרגשנום, אשר הדברים השכילגו  הגי

ה לא אם החושים השגת השכל אל  וביניהם בינו הי
 אותו. כשהשגת אתה שהשגת מה אשיג האם התאחדות

ה ם יחוייב הבמול ח  יניח הוא כי לחמסעיו״ם, ק ג
 שזכרנו כמו ,בעצמה ונמצאת נבדלת הצורה זאת נ״כ

ה מ  ,ההוא בפרק שם דבר אשר וזאת .ע״כ שקדם נ
 שיקבל במספר האחד בשכל להם יחוייב שכבר ומהם

ם  זה הניחם מפני להם יחוייב שכבר וזה ,יחד ההפכי
 האנושיים השכלים כל שיהיו בעצמו, ונמצא נבדל השכל

 לא הנבדלת הצורה כי ,במספר אחד יחד הנמצאים
 שכל יהיה כן הענין ובהיות ,הנושאים ברבוי תתרבה

 ישעה או יסכלהו שמעון ושכל אמד דרוש •יודע ראובן
ו  מקבל בעינו האחד השכל שיהיה מזה יקרה הנה ,נ

נו, אמד בדרוש יחד והסכלות החכמה עי : ב כ ״  ע
ה ז אי א ו ל הו בו ג ס .וכו׳ ה  שנפשו הדברים p אלה ג

 מים לפחות הפילוסופים וילאו עליהם קוהה אדם של
 : נצחת השובה פתח להם ולמצוא חכמתם מבאר

ה ב ר ה ה ר ס א ש נ  נפשו תהיה לא כן ואם .וכו׳ ש
ם :אובדת בלחי נבדלת א ה ו ק הי פי ס ת מ צ ק  וכו׳. ה

 בלי זה שישלם השכל אצל ומתקבל ראוי זה ואין
בספר הרלב״ג דבר משא זא על ונשא .השת׳דלות

נחמד אוצר
ה :הראשונה מן הסחומה ז אי א ו ל הו בו ע הג ד מ ה  כלומר .מ

 ולא עד לעדי קיימת שתהא הנפש מצייר שהלמוד דכריהס לפי
ח אם :הזה הלמוד שעור כמה עד ,הגוף כמוה תמוה  הי

ל ל כ ע ב ד ת. מ או צ מ נ  המציאנש כל שיבין שצריך תאמר אם ה
ה :העולמות בכל ישנו אשר ב ר ה ה ר מ א ש ל שנ ף. ע סו לו פי  ה

 ממס יודע אינו הרבה יותר להיות, שאפשר שבהם הגדול אפילו
ם :יודע שהוא מי ש ץ ב ר א ב ם ו בי  וגארן בשמים אפילו .ו
 א״כ ,הרוחניות בעולמות כי אף ,לו ידוע אינו רובו ובים
ע למתי אם :הנפשיי לציור הזה העני יגי ה ו ק הי פי ס  ט

ת צ ק  :לזה מספקת המושכלות ידיעת קצת כי תאמר ושמא .ה
ה נ ל ה ש ב פ ת נ ר ב ד מ כו';. ה  כח לו אשר אדם נפש כל ו

ת :הדבור ל ד ב  הגוף במות תמות שלא נבדלת היא אף . נ
פי : שבפילושופים הגדול כמו ת ל לו כ ש מו ה ת ש נו שו א ר  ה

ת עו קו ה ת  מושכלות הפחות לכל יבין לא פתי, מי כי י .ב
אם :הראשונות ם ו מנ ה א רד הי פ ש ה פ ר הנ ת בציו ר ש ע  ה
ם רי מ א  העשרה שיודעים ואותן יש שגבול תאמר ושמא .מ
 ,והאיר ,והכמה ,העצם והם ,ההגיון בעלי שזכרוס מאמרות

, המצטרף, תי מ ה, ה אנ מצב, ה , ה לו  שיתפעל. שיפעל, ה
 פירופע ועיין ,מן וברוח י׳ שער ההגיון מלת בספר והם

ה :חן ברוח עליהם מ ה ו ל ע מ ל ם ש ה  למעלס ידיעות וקצת .מ
ת : מזה לו ח ת ה ה מ נ בו ת לו :החכמות מהתחלות .ה ל כ יו  ו

ם ת בה או צ מ  בעבור לגבול זה שמנו לכך כי תאמר ושמא .הנ
 נמצא שאין הכל נכלל הנזכרים כמאמרות העברה שבדרך
 שלא אלו שמות תחת יוכלל שלא העליון ובעולם השפל בעולם
די :מקרה או עצם או שיהיה ימלט ע ל ב ה מ מ ל ש ם. ה ה לי כ ת ל

, מבלתי  שההצלחה שם שהונח מה מל בספקו י״נ פ׳ מלחמותיו
עה ברבוי ההשתדלות שיהיה יחשב שכבר מהם ,וז״ל ,המושכלוה בקנין ועומדת תלויה התכליתית די  הי

 מושכל בקנין נצחי השכל והיה לשכל, והקיום ההשארות הוא בנו המכוון התכלית שהיה מפני כי וזה ,לבטלה
ה ,לבד חד6  מושכל אס כי קנה שלא מי מדרגת ותהיה ,לבטלה המושכלוח קנין בהרבות ההשתדלות יהיה הנ

 הנמצאות כל סודות שידע עד חכמה והוסיף שהגדיל מי כמדרגת ההצלחה, בזאת חסרות, היותר מהמושכלות אחד
ס שר, היה א אפ ה.  והתשוקות בידיעה להוסיף תשוקה בנפשם תמיד ימצאו המעיינים כי הבטול, מבואר וזה ז

ת ס .ע״כ ,לבטלה תהיינה לא הטבעיו פ  היתרו אין ,שיטתו פי על זה לספק ארוכה שם הפלה שכבר היות ו
על, בשכל דבקותו המניח הפילוסוף לדעת שוה  סי' בראשון שהוזכר מה מעין בכאן דברו היה זה על כי הפו

 ואריסכיו,. ואפלטון וסקראט ואסקלביום הרמס בכת ששב מפני בחיים נפשו ונחה באמרו הפילוסוף, בשם א׳
הס הוא כי מד אחד דבר הפועל והשכל מדרגתם אל שפלה חי וכל ו ד, עו ע כ: ל ״ ם פ א ה ו י ם ה מנ ד א ר פ  ה

. כו׳  למעלה המוזכרים מאמרות העשרה בציור השתדלותה ע״י אובדת בלתי נבדלת היותה לנפש שישלם ר״ל ו
ה מ ו  והם ,טרנשינדינט״י לעז בלשון הנקראים הכוללים הפנינים לעשות בזה שכוון ויתכן וכוי. מהם שלמעלה ,

, אלו. א ^ ד, נ ח , א ן י , ענ ר ב ה, ד מ ב. א  בפני הנמצאות מן דבר לך שאין המאמרות מן למעלה והם טו
 הנקראת העליונה האכמה לפחת רובצים והם ,מחהלפוס בבחינות הללו מהתארים אסד כל עליו יאות פלא פצמו
 כי כלם; הנמצאות בהם ויוכללו התבונה התחלות שהם אמרו יצדק ובאלה ,הטבע שאסר מה או אלהית אצלם

 העשרה מן מאמר איזה כנפי תחת יחסה מהם אחד כל כי ,מאלו באסד משיסופר המלט נמצא לשוס אין
תי דעת ראשית להיותם התבונה, התחלות שקראם ויתכן .שזכרנו הכוללים הששה כנפי והתת הנזכרים  מהיו
כו׳, והאחד הנמצא ענין ־שכלנו ישיג תחלה כי כוללים,  וזולת מקרה אם עצם אם המאמרות ענץ כך ואחר ו

ת כשיקחם שאמר ומה .וה גיו ו גי ז ט' ו  לבחון ההגיונית ההשערה כמשפט כולל באופן כשיקמם בו רצה .ו
הנמצאות '
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 אפ^» אי ואם ;מיומו מלאך האדם שישיב ורחוק ,מיומו יושג קרוב מדע הוא

 והוא ,מושג בלתי עיון הוא וטבעיות, הגיוניות בהם וההקפה לקצה הגעתם מבלתי
ת כבר והנה .דעתם על ספק בלי אובד תפתי  ״שלא מה ובקשת נפסדות, לדמיונות נ

לא עליו יוצרך לב נתן  ,יוצרך) עליו אותך ירשה שלא ונ״א יוצרך, לך נתן שלא (
 מסגולת הנבחרים בטבע זה הושם אבל בהקשה, השנתו בשר בטבע הושמה ולא

 הנפשות אותן יגיעו ,הזכרנום אשר בתנאים הבריאה; מזכי הזכים יתברך, הבורא
וידע קצתם את קצתם ויראה ומלאכיו, אלהיהם ויראו בכללו העולם יציירו אשר

סצתם
נחמד אוצר

ה מבלשי מ ס: לתכליה שלימה ה א העניני זו ע ז ד ה מ  קרו
ג ש ו מו י ו ק :וה כל יודע יומא דהד רב בי בר .מי חו ר  ו

ב, שו ם שי ך אד א ל  קיים רוחניי ליור נפשו שהשיג כלומר . מ
אם :אחד יום מעיון לעד ר אי ו ש כו' אמ  תאמר ואם .ו

 שאין עיון הוא זה ,והעבעית הגיון בדרך שלימה הבנה שצריך
ה :להשיגו יכול נביא מלבד אדם שוס נ ה ר ו ג ח כ תי פ ת  נ

כו׳. ג: בסי׳ דעתם ששבחה במה ו ת י׳ ו נ ו מי ד ת. ל דו ס פ  דמיון נ
ע מנ ת :נ ש ק ב ה ו א מ ל תן ש צדך לך נ כו׳ יו  בקשס .ו

ה :האחרון שלמות להשיג א מ ל תן ש צרך לך נ  בענין .יו
שר, בעבע הושם ולא ביצירת.האדם הבורא לא.שם אשר  וכי ב
 בדבר מלוי שהצלחתם מאחר ,האדם בני כל ברא לשוא מ״ו

ע השכלי היקש שאין ע :אליו מגי ב ט ם ב רי ח ב ת הנ ל גו ס  מ
א ר בו  לי והייתם כמ״ש ישראל, .בני הם הבורא סגולת .ה
ם מכל סגולה  , האמת נביאי הם שבהם והנבחריס ,העמי
מן כראשון שאמר וכמה ם :מקומות ובשאר כ״ז סי בי כי הז  מז

ה א רי ב מן ברביעי אמרו ענין הוא ה ' סי , ג ל ׳ ז  למי ושם ו
כו׳ בעיניהם דברים רואה נסתרס עין מברואיו שבקר  : ו
כי ה מז א רי ב  וכמ״ש הטוב בתכלית מבטן נבראים כלומר .ה

 ידעתיך בבטן 'אצרך בטרם נאמר וכן ,ק׳׳י) (עיין המורה
) (ירמיה עו :א׳ גי כו׳ י ר ו ש רו א ציי  הנפשות אותן כלומר .י
 : אלהים את ויחזו העולם כלל ציור מדרגה אל יגיעו לבדנה

ה א ר ם וי ת צ ת ק ם א ת  לנביא השגהו תראה אחד נביא .קצ
אחר '

יהודה קול
 גבול היה שאם אמר כן ועל .כוללת בבחינה הנמצאות

ש בהשארות ברכה אחריו להשאיר המדע  ציור ,מפ
 כלם הנמצאות בהם יוכללו אשר והכוללים המאמרות

 עלינם בהכנת 'שכל שוס מבלי ,כולל הגיוני באופן
ת הכנה ת, עד שלימה פרעי  נשלם איננו זה כי תכלי
ע הוא הנה הלקיה לכל הפילוסופיא כחכמת זולתי ד  מ
ק :וכו' קרוב חו ר  הדברן שהנפש אמרי שהרי• .וכו' ו

ם :למעלה כמוזכר ,הפועל שכל הנקרא במלאך א  ו
א  הנמצאות השגת מבלתי א״א שאם -הכונה .וכו' א״

 בהגיוניית הן בהם ההקפה ומבלתי תכליתם שלמות על
 פרסי ובדרך הגיוני כולל בדרך ר״ל , בסבעיוח והן

 משומו נפשי בהשארות יחיה מי אוי .פילוסופי מיוחד
ת על אליו סנ ת ק להיותו השגתם שלימות מ  בלתי עי

 הוא כזה עיון מציאות כי ,אובד עדי הוא והנה מושג
ם נעדר,  יוסב או .דעתם על וז״א דין בעל הודאת ע

 להבצר כי זכרו שקדם הפילוסוף אל אובד והוא כנוי
ה המדברת הנפש לקיום ההכרחי המדע גבול ממנו  הנ
ה :לו ישועתה אין וחובד כלה הוח נ ה ר ו ב ת כ י ת פ ת  נ

. כו׳ א, דברובתהלח לראש מוזר ו ק ס הו הפ  באמרווז
ה והפהד ,וכו׳ מהפתוי עליך מפחל שהייתי  נכון הז
ומה .שזכרנו כמו ב׳ סימן אליו שאמר ממה מוצאו

כו׳: בשרשי ומבוארים קרובים דברים שישמיעהו א׳ סי׳ ממנו המלך לבקשת בו כיון ובקשת, אמר8 תו  האמונו
ה א ט ל ן ש ת ב נ ך ל ר צ ו . י ו י ל  ידרשנו לא ודרוש השגתו על האדם שישתדל לבו אליו שם שלא ר״ל ע

ד והס באמרו כ״ה פ׳ בראשון המורה שכתב מה דרך על .מעמו  האמונה מיסודי וחין מהד נסחרים דברים עו
מון. על קלה השגתם ולא הבנתם ה  מבוארת הכונה יוצרך, לך נתן שלא מה ובקשת האומרת הנוסחא ולפי ה

, יכולת יוצרך לך נתן שלא תו שג ה ל ע יוצרך: עליו אותך ירשה שלא האומר הנוסח שביאר מה והוא ע ב ט  ב
ם רי ח ב נ ת ה ל ו ג ס א מ ר בו  סגולה לי והייתם הכתוב כמאמר הזאת האומה נקראת הבורא סגולת . וכו׳ ה

, ׳ ו ג ח והתחברות כ״ז סימן בראשון וכאמרו ו ם, מבני הסגולה נקראים היינו שאנחנו בעבור אליע כבו ד  א
 צאמרז מ״ד סימן בשני שזכר וכמו הסגולה, סגולת הם הבורא מסגולת והנבחרים זולתו. 9רני ובמקומות

ר נהיה והכל ט ע  הנביאים כמו הסגולה סגולה בעבור ההיא והסגולה האלהי, הענין בה להלבק ההיא הסגולה ב
ס ק ברציעי אמר אלו ועל .וכו׳ זההסידי  בעיניהם דברים רואה נסחרת עין מברואיו שבחר למי ושס ג' סי

: כו׳ ם ז כי כי הז . מז ה א י ר ב אה, שבזכי הזכים ר״ל ה  דבר אשר הפוב הדבר ככל היצירה שלמי שיהיו הברי
א בהנאי המורה ט  ומזגו המרו בזכות שוויו תכלית על בריאותו בעיקר מוחו עצם שיהיה ,ל״ו פ׳ בשני הנ

 כיוצא וכל .ע״כ ,אמר אבר מפני סזגים מונעים ימנעוהו ולא והנחתו ובשיעורו מחלקיו חלק בכל המיוחד
ה ד י׳ סי׳ סוף למעלה נאמר נז / ברשותו ׳אצלו המדות והפכי הסבעיס שוה 0אד ימצא אשר ע ו כ ד ו  יאמרו ע
: נבואי אלהי רוח עליו יאצל אשר וזהו כו׳ ם ו י א נ ת ר ב ש ם. א ו נ ר כ  לנבזמה ראוי מקום שיהיה ר״ל הז

ק ובשלישי .י״ד סי׳ בשני שהוזכר מה כפי ,הנבואה המצא ובעת ה ס״ה סי ס׳ ומשה שאברהם דברו הי  ו
ם ם .הנבואה מדרגת הנמצאים יקנו ובהמצאס ,לשכינה מעון עצמם ק ׳ סימן ברביעי ג  כאשר והוא אמר ג
/ פלשתים יס ועד סוף מיס גבולו פח ו כ : ההוריים התנאים שיפגע מי הזדמן כאשר אמרו עד ו כו' רו ו י צי  י

ם ל עו ז ו ו ל ל כ ם אפילו ידיעה בירור אל להגיע בחכמה אותם לבס נשא לא אשר כפילוסופים לא .ב  בפני
ה התחתון: הזה סעולס א ר . יי ׳ ו כ םו ת צ א ק ד ס ע והאמנתו הבירו דעת מהם אמד כל וידע למעלה אסרו כ

וכאילו



לו הכוזרי חמישי מאמר ספר
 ובמת ״זה נדע לא ואנחנו .החשו ידעתי אני גם שנאמר כמו ,קצתם סתרי קצתם

 חכמת היתה ואילו .הנבואה מדרך שיבואנו לא אם ,זה) מה ועל זה מה (כ״א זה
t ובנבואה בנפשות דברים זוכרים היו ,אמת בזה הפילוסופים) (לא ״הפילוסופיא  

 אומר שהיה כמו ,האנושית בחכמה יתרון להם שיש אמת .אדם בני כשאר והם
 אדעה אומר"לא אני אבל ,האלהית חכמתכם אכפור לא אני ,לעם הראשון סקראט

א  למת התנצלות להם ויש .האנושית בחכמה חכם אני אמנם ,יודעה) שאינני (ל
 תקנו) (נ״א "הבטיחו אצלם האלהי והאור הנבואה להעדר ,הקשיהם שנצטרכו
 ,כלום) אהריו שאין תקון (לא אחריו תכלית אין "בטהון המופתיות החכמות

בין הסכמה שאין 'וכמעט ,ההם בחכמות אישים שני בין חלוף ואין .בזה והתייחדו
שני

יהודה קול
ס,5ק השכילו אשר אש קצתם ויראה אמר וכאילו  ח

ע :הוא בנפשו עצמו בשר כל נפש כי ד י ם ו ת צ  ק
רי ת ם ס ת צ ו וסהריו: שם אמרו כנגד .ק מ ר כ מ א  ש

ם י ג נ י א ת ע ד שו י ח  הנביאים לבני אלישע דברי .ה
 ברביעי ענינו זכר וכבר .ב') (מ״ב אליהו הלקח יום

 משתוים קהלות והיו שרבו שכן כל באמרו י״א ס״ס
ו :וכו' אליהו בו לוקח יום בידיעת אלישע עם נ ח נ א  ו
א ע ל ד ה נ  זאת לדעת דרך לנו שאין הכונה .וכו׳ ז

ה :הנזכרת הידיעה מ ב ה ו  תושג דרך באיזה ר״ל .ז
אה. מדרך שיבואנו לא אם בו  לאמר כתוב ובנ״א הנ

 הביאור ויהיה ,זה מה ועל זה מה נדע לא ואנחנו
ם ,הזאת הידיעה אופן נדע לא שאנחנו  נדע לא ג
ך .וכו• •לא אס סבתה ר ד מ ה ו א בו נ  אס ר״ל ,ה

 הגדת פי על שנדעהו או ,זה על הנבואה ששבואנו
לו :נאמרו אחד בדבור אלו שתי כי !הנביא אי ה ו ת י  ה

ת מ כ ס ה פי סו לו פי  סימן למעלה שזכר לפי .וכו׳ ה
ם י״ב רומממ במה הכללי בשכל מהתדבקו האנשים בקצת הדברי הכח יצליח שכבר הפילוסופים מסע  שי

עיון, בהקשה סהשתמש ה  רומ ותקרא קדושה זאת סגולה ותקרא ;בנבואה בלמוד המורח מעליו ויסור ו
 ממרום רוח עליה יערה עד בעליונים הנפש דבקות באפשרות מודים הפילוסופים שגס א״כ ונראה .הקודש

ע ואז באמרו, א' סימן בראשון זכר אשר הפילוסוף דבר והוא .בהקשה יושגו אשר מאלה מלא רוח  אל תגי
חני, הדבק ר״ל / בקשתך על, השכל ר״ל ברו  המורה ומאמר .וכו׳ העתידות ויודיעך אותך שינבא ואפשר הפו

 הפילוסופים הכמת היתה שאילו אמר לזה .שמה שהעירותיך וכמו מהשני ל״ב פ׳ הפילוסופים בשם קייס
ס לעשות שיוכלו אמת בזה ס ג  אמרו כעין והוא .וכו' ובנבואה בנפשות דברים זוכרים היו ,כן בלמיהס ה

 בהם ידועה הנבואה שתהיה והשתדלותם ואמתתם וחכמתם הפילוסופים מעשה כפי ראוי היה ד׳ סי׳ בראשון
ם ואנחנו. ,וגדולה וכבוד ונוראות נפלאות עליהם ושיסופר ברוחניות הדבקם מפני ביניהם ונמצאת  רואי

ו אמרו והנה .וכו׳ בחכמה התעסקו שלא למי הנאמנים שהחלומות ם הי רי כ  הפילוסופים זכר שהיה ר״ל ,וכו׳ זו
ם ושאיזה , הזכירו כאשר ההוא הכללי השכל מהתדבקות הדברית נפשם הצליחה איך ולספר להגיד לברכה  מה
ד שמענו לא והנה ,הנבואה למדרגת הגיעו  אין שהדבר אדם בני כשאר הם רק אודותם על מאומה כה ע

ת :בהם מ ש א ם שי ה ן ל רו ת ש :י״ג סימן ברביעי זכרו כבר .וכו׳ י י ם ו ה ת ל ו ל צ נ ת  כאמרו .וכו׳ ה
עה אל הגיעו שלא מפני ,אותם להאשים אין הזה הרוחק יתרחקו אס אך י״ג סימן ברביעי עליהם די  הי

. הקשתס אליו שהביא ממה וזה הקשה בדרך אלא האלהית כו׳ ה הוא וההתנצלות ו מ ל,  שכלם יד שקצרה ע
ו :למעלה כמוזכר ,פהשיג ח טי ב ת ה ו מ כ ח ת ה ו תי פ ו מ  החכמות תקנו ,בנ״א כתרגומו פירושו .וכו׳ ה

 .הימנו למעלה בעמון שאין עד ובעוח ברור שלם בסדור ענינס שתקנו ר״ל .כלום אחריו שאין הקון המופתיות
ו :המופת בהן שנתברר הנה הן וההגיון ההרגליות החכמות כי הפסקא בראש זכר וכבר ד ח י תי ה ת ו ז  ב
 אמתחן לעוצם מחלוקת שוס ההן המופתיות בחכמות ביניהם אין כי ,הזה בתקון לבס מלק שלא הכונה .וכו׳

ט :ובירורן ע מ כ ן ו אי ה ש מ כ ס  להם אין. כמעע הנזכרות המופתיות החכמות שאחר להורות הכונה .וכו׳ ה
ת מההלפי הס רק ,מהמבע ובהרבה העבע שאחר במה הדעות מן דעת בשום והלאה זו מן הסכמה  הדעו
ס, ל כ א, בהתחלפות. אנשים שני בין הסכמה אין ב הו ה אם רק ה ’מ׳ אחד לדעת הסכימס מצד זה יהי

הפילוסופים

ר צ ד או מ ח נ
ע :אחר ד י ם ו ת צ תרי ק ם ס ת צ מ״ג שנאמר מנו . ק ) (  ב׳

 אמר ,אליהו שילקח שהודיטוהו הנביאים לבני אלישע שאמר
ם ו :החשו ידעתי אני ג נ ח אנ א ו ע ל ד ה נ כו' ז  כלומר .ו

 : הנבואה מלבד משינו אנושי שכל שאין ענין הוא זה דבר
ש ם וי ה ת ל לו צ נ ת . ה ׳ ו כ  היו לא אשר ההם הפילוסופים ו

 יסודותיהם תמכו אשר על התנצלות להם יש ,הסנולה מזרע
 אשר אלהי ואור נבואה להם מאין כי ,אנושיות מקירות על
חו : אבותיהם ידעו לא טי ב ת ה מו כ ח ת ה ו תי פ מו ץ ה ה ט  כ

ן ת אי לי כ ריו ת ח  שלא■ אע״ס הם שאף תראה הלא כלומר .א
 על וסמכו הקבלה מנהג נהגו עכ״ז ,מותחלת דת להם היה

■כלום אחריו שאין בבעחון האלו חכמת דו : ח תיי ה ח ו  . בז
̂  הדעות מן אמת להאמין תואמים לאהד היו וכת כת כל ר״ל
חי על סומן־ רק־ מדעתו היקשים לבקש מהם חולה ואין  א

 באמר! כ״ה ס״ס ברביעי אמר וכן ,לו שקדם מהמפורסמים
כו׳ תבהילן ואל אין :ו ף ו לו ן ח י בי ם שנ שי ץ ר״ל . אי  נ
 :ביניהם מחלוקה שסהיה רחוק אחד בזמן שהם אנשים שני

ה י . מ ב



הטזריחמישי מאמרספר72
 שאח!• במה מהדעות כן) אחר בו שנחלקו (נ״א זה אחר ״שיתחלפו במה אישים שני

 הנח ,אחת דעת על מסכמת אחת כת נמצא ואם ,מהטבע בהרבה נם ̂ רזטבע
 אחד סיעת הם) (נ״א "שהם אבל דעתם^ עליהם שעמדה ותולדה לחקירה זה אין

 אפוקרא״ט וסיעת אבנדקלי״ם וסיעת פיתאנורי״ש כסיעת ̂ ממנו קבלו מהמדברים
 וההולכים, הצל) (נ״א והאור ״החשך ובעלי ,וזולתם אפלטון וסיעת אריסטו וסיעת

ת בד^חלות ולהם אריסטו, מסיעת והם ם, מפסידות דעו ^י ש 4 השכל יבזם ה
 בהעללתם

תדה קול י
 כסומכים לראש אלוף להס שמוהו אשר הפילוסופים

ם וז״א .קבלתו מל א א ו צ מ ת נ ת כ ח ת א מ כ ס  מ
 גאמרו כ״ה סימן סוף ברביעי דבריו הס וכך .וכו׳
 אמרים תלך שאם והמשוב יסופיא3הפי תבהילך שלא

 כלם החמלוסם אבל ̂ הברור במופת לנפשך מנית היית
סטל לא ד ;הקשה חהח יכנסו ולא שכל אותם י ש  ו
ם המקבלים אלא ,הסכמה מהס שנים בין אין כי  מה

 פימאגורס ואס אבנדקליס אם ,אחר דעה על שסומכים
 מהם אמד אין ,הרבה וזולתם אפלטון או אריסטו או

ם מסכים ת :ע״כ ,מבירו ע ע ד סי ח ם מן א רי ב ד מ  ה
לו ב ו ק נ מ ת מ ע י ס ש כ ״ רי גו א ת  המקום מן .וכו׳ פי

 משמעותה אין המדברים שמלת מבואר נראה הזה
 כביאור תבון ן' שמואל הר' עליה שכתב מה כפי אצלו

ס המדברים ̂ וז״ל ̂ דבר בשרש המורה מלות  מן לכת פ
ה, בלא המתחכמים מ כ ם ס  לפי לא בנמצאות גוזרי

 ומהבילים ,דמיונם לפי רק_ המציאות לפי ולא השכל
ם, אמתות שאין ה ם, חכמת חכמתם נקראה ל הדברי

ר צ ד או מ ח נ
פו •במה ל ח ת ת זד. זר1א שי עו ד ה  הסלוף שיהיה כלומר .מ

ת גין עו ז  במה מהדעות זה אמר שהוא כמו ̂ אחד בזמן י
 בדורו אחד כשסילופוף רק העבע^ ובחכמת העפע שאחר
ר ואה ,אמריו נמשכיה דורו בני כל הדעות, לאהת נועה ח  ב

ח ומניח עליו חולק פילוסוף נמצא שאחריו  תתחבר אחרות דעו
 האנשים רוב כי מעתה אמור .תמיד ילן וכן ,אחרת כס לו
 למניח שמאמינים מפני אך ,עיונם אחר צמודים מחכמתם לא

 שעמד וחולדה לחקירה זה אין שאמר וזה .הזאת הדעה להם
ת :דעתם עליהם ע ד סי ה ם א רי ב ד מ ה  קורא שהוא נראה .מ

לי :הדבור חכמת op על ,הגיון מלאכת לבעלי מדברים ע ב  ו
ך ש ח ר ה או ה ה .ו  ואמרו ,ביערות שהתבודדו אמת כת הי

 שהוא היער עצי בצל יושבים שהיו ומפני אפלטון, מכת שהיו
ם :כן אותם קראו ,והחשך האור בין ממוצע כי ל הו ה  שם .ו

 ואמרו ,עיונם להתמיד ויערות בשדות מעיילים שהיו אחת כת
עו מכת שהיו ס ד ם :משאיים שקראום ויש ,א ה ל ת ו לו ח ת ה  ב

עוזי! ת ו דו םי *  :מפסידות דעות התחלותיהם אפילו .ם
ם ת ל ל ע ח כ

המספיקים המאמרים ממין דברים •ברוב אדם <י3
כ. שכליה, מכמה שאינה כלומר ״ ם, שהיה הדבר הכמת שם על כן נקראו החבר מדעח הנראה לפי אמנם ע ה  ב
 בדרך המדברים דרך על האמונות בשרשי ומבוארים קרובים דברים א׳ סימן למעלה המלך שאמר וכדרך
 ויוסיף .הדברים חכמה בעלי הקראים אצל הנקראים האמונה שרשי חכמי הנמשכח בפסקא קראם וכן .הנצחון

. מכמה הוד עליו יראה הדבור ובעל הדבור בדרך חולק על ישיב ולא ט״ז סי׳ החבר שיאמר מה לזה גלוי כו׳  ו
 בהם נתייחד וכאילו ,חכמה בלא הממחכמים בכח כן אמרי זה שם שנשאר הוא קרוב אפשר אמנה &ך

 על באמרו ע״ד פרק בראשון המורה עליהם שהעיד כמו ,רבים דברים בעלי היוחם מצד המנהג מהסכמה
 ונבחר במליצות ונשקלו בשירים אוזנו ואולי ,ויפיס נאים ולשונוה רחבים יותר דברים תמצא שאתה אודותם,

, דברים צחות להם ו' כ כ. ו ״ ת, בחכמה שכלי דבור מלשון נגזר היוהו נראה הזאת המלה עיקר אמנם ע ע ד  ו
ה יוכיחו החבר ודברי לז תי: כאשר ע י דבר ל ע ב . ו ל צ  אקדימיצ׳׳י המכונים הפילוסופיס כת לדעתי הם ה
מיא״ה, מן נגזר שם והוא ,לעז כלשון  מצל-. וחורש יער עצי בינות אפלטון של. מדרשו בית מקום שהיה אקדי
ם נפשו את אפלטון נשא ודבש חלב זבח ארן אל לא באגרוהיו פיצינ״ו מרסיליא״ו שכתב מה וכפי  לו היות ע

תיו, מנחלת וכבוד ונכסים פושר  וכרס שדה נחלת זולתי לעצמו השאיר ולא לאחיו מתנה נתן הכל את רק אבו
ה ששם ,אקדימיא״ה לה וקרא ,אתינ״י לעיר קרובה  משה מותן קיני בני משו כאשר ,חחכמוני בשבת יושב הי

״ל, כדברי יריחו של מדשנה התמרים מעיר שעלו ם ערד בנגב יהודה במדבר חורה ללמוד והלכו חז  עתניאל ע
פבן הנקרא קנז נן עבן יושבי סופרים. ומשפחות בד״ה ככתוב י  ביס אבי מחמת הבאים הקינים המה וגו׳ י

 ממוצע כגינו שהיה ההוא היער פצי צל על ענינו יתבאר , והאור החשך בעלי האומרת הגירסא לפי וגס , רכב
שך, ובין האור כין  אריססו כת אנשי שהם ההולכים הזכיר ואמ״כ כאמור. אפלשן כת אנשי עכ״פ והם המ

ה וטיולס הלוכם דרך בחכמות מעיינים שהיו שם על פיריסאטיטיצ״י בלשוגם הנקראים  נקראו וכבר .ואנה אנ
 בכל אריסטו דעת אחר נמשכת הפילוסופים מן כס על מורה שהיא זו' מלה על חבון ן׳ וכתב ,משאיים
 ,למדינה מון הולכים והם לומדים היו כי ,הולכים משאיים ופירוש ,למשאייס ראש עצמו ואריסטו דעותיו

ם, לא ת, לשמירת בהליכה שיתפמלו כדי יושבי או  הליכתם שם על כן שנקראו אמרו אחרים אבל . ע״כ הברי
ה החבר מדברי שיראה מה ולפי .ושאיה ציה כארץ עת פין מבדיל הוא הנ עת אריסטו סי  שהרי ההולכים לסי

ס יש וכאילו אריסטו מסיעת שהם כתב ועליהם , ההולכים זכר כן ואחר אריסטו סיעת תחלה זכר ה ד  בי
ט מה הזה ההבדל ידעתי לא שאנכי אלא ,הצל ובעלי אפלטון בסיעת לומר יש כן וכמו ,קצת הפרש  5 טי
ם ה ל ת ו ו ל ח ת ה ת ב ו ע מן ׳סוף ברביעי כאמרו .וכו׳ ד שכל אותם יסבול לא כלס התתלוהם אכל כ״ה סי

וגא



ז 3 לז הכוזרי המישי באטר ספר
 צד לכל נכחי שיהיה ״כדי לו יחסר שלמות יבקש שהוא הגלגל בסבוב כהעללתם

 על יבקשהו חלק לכל תמיד זה יתכן שלא ולמה ,)פאה לכל נכח ולהיות (נ״א
 התחייב ואיך יתברך/ מהראשון השופעים בשפעים התעצמם וכסו ̂ והעקב ההמרה
t מדרגות עשרה אחת אל והודרגו ,גלגל בעצמו המדע ומן מלאך בראשון מהמדע  

 ודברים .מלאך ולא גלגל לא ממגו יחוייב ולא הפועל השכל אצל השפעים ועמדו
 בין הסכמה ואין ספקות ובכלן.יש יצירה, מספר למטה בהספקה) (נ״א "בספוק הם

ממופשט שטענו מה על שבח להם ונתן פגים כל על ינוצלו אבל ,וחבריו פילוסוף
הקשיהם

יהודה קול
ח יכנסו 6ול ס שה: מ ם הק ת ל ל ע ה ב כ ו ב ס  ב

 בסגוב וסבה עלה שנתנו מה כגון שהיה לומר הגלגל.
ת מבקש להיותו הוא זה שסבת באמרס ,הגלגל ו מ ל  ש
ר ס ח  ולהמנע ,צד כל לנכת המצאו שלימות והוא ,לו י

ה  בצד ימד להמצא ממנו תלק כל יוכל לא כי ממנו ז
ה על זה אסר בזה יבקשהו אתת ונ«אה ר מ ה  ה

ב ק ע ה  והרי .זה ותמורת חלוף וזה זה עקב זה ,ו
ה  שאמר וזהו ,לו יצחק השומע כל ̂ שמוק כמין ז

 סבות ארבע פ״ד בשני המורה זכר וכבר .השכל יבזם
 ושכל ושכלו ונפשו כדריותו שהס הגלגל, לתנועת

 המוזכר והעקב ההמרה ענין ביאר לא אך ,סשוקו
ם ונהנו .הפילוסופים אצל מבואר הוא אמנם ,הנה ע  מ
 מפני ,ופאה צד בכל להמצא לגלגל אשר הכוסף נזה

̂ במקום מוגבל איננו מגשם נבדל להיותו משוקו ששכל  
 ממנו מלק בכל הפאות כל בכס הגלגל יתגלגל ולפיכך
 הזה הדמוי ידי על כי ,אליו להדמות משקו לעוצם

ם. אהבה בו ויתעלם שלמות ישיג תענוגי ם ומ״מ ב  ה
ר. השכל יבזם בדויים דברים  על עוררו וכבר כאמו

 ואימורה. ומהירוהה התנועה בצד הגלגלים תנועות מלוך
 לא הנפש וגם גבוהה גבוהה ידברו ירבו הם והנה

 מן מסתלקות בלתי אנושיות סברות כלם כי ,ממלא
ק: פ ס מו ה כ ם ו מ צ ע ת ם ה עי פ עז . ב כו׳  הכונה ו

 ,ונצומם מחלוקתם בדין להתעצם עצומותיהם יגישו שהם
 בזה הראשונה העלה מן השכלים אצילות ענין להוכיח

ך :כ״ה סימן סוף ברביעי שזכר כמו ,זה אמר אי  ו
ב י י ח ^ ע ד ד מ ה ן מ שו א ר ך ה א ל  נתבאר .וכו׳ מ

ה לא מאמד כי הפילוסופים שם על באמרו שם הי  י
ד, אם כי ממנו מ ת. שהי לו יש הזה המלאך כי אמרו כן ואמר הראשון, מן נאצל קרוב מלאך וקבעו א דו  מ
 וגלגל מלאך דברים שני ממנו והתחייב , סבה לו שיש ידיעתו והשנית ,בעצמותו מציאותו יודע שהוא אמת

. הקיימים הכוכבים כו׳ ו בכאן מאמרו כי אפס ו ג ר ד הו ל ש ת א ח ה א ר ש , ע ת ו ג ר ד  לדעת נמשך הוא מ
שרה, הגלגלים שסובר עי ם ע  התמילשם כן על כי שמנה, היותם שסובר מי לדעת נמשך שם מאמרו היות ע

 שפע המעדיף הרבה היכן פד בכאן להורות רצה כי זה וסבת .השמיני שהוא הקיימים הכוכבים מגלגל
ה, סי׳ סוף ברביעי הזאת הממשבה בסול על הורה והבר .מדרגות י״א עד שהוא אצילותם, ״  באמרווזאת כ

ה ק, בה אין גרידא עענ פו ם בכמה עליה ומקשים ס ר : פ כו׳ ם ו רי ב ד ם ו כן ה ספו . ב כו׳ שעניני ו  ספר לפי
 ,המופת אדני על דבריהם ליסד המושבים שהפילוסופים המאמר הפליג ,מהקשתנו מאד רמוקים הם היצירה

 לשק בלשונו שהורגל מה ראית ■וכבר .יצירה מספר למסה ראיה ומלשת בספוק שהם זרים דברים אמרו
 ראיה שהספיקו הספוק הוא שמעס דבריו וכונת .גרידא מלושה סברא רק מופת לו שאין מה על ההספקה

ה,  ערן שם נזכר כן כי השכלים, אצילות אצל בכאן זה וזכר היצירה. שבספר הספוק מן למטה והוא בז
 הפשוט. הממד מן הדברים נחרבו 7״ להורות יצירה, ספר עניני אצל הפילוסופים לדעת הזה האצילות

ם שאינם מהדברים וזה נאמר ישם בכל! :שמה יעויין וכו' הכל מספיקי ש ו ת י קו פ  שאין דבר סוף לא .ם
ל :כנגדם בטלים הרבה יש ג״כ אבל דבריהם על ראיה ה ע ו מ נ ע ט ט ש ש פ ו מ ם כ ה שי ק בהקשה ר״ל .ה

מופשטת

 נחמד אוצר
ם ת ל ל ע ח ב ב בו ס ס נוהנים שהם העלה ר״ל .הגלגל* ב  מז

א :מרכזו על המיד סובב סובב שהגלגל הו ש ש ק ב ת י מו ל  ש
 י״ל ,שגו לשכל להתדמות חושק שהגלגל אומרים .לו יהסר

 bג והוא כמקום נתפס ואינו רוחני שהשכל ומפני צורתו,
ם ,הרומניות על שאומרים כמה ,מקום  חושק הגלגל ג

די :אליו להתדמות ה ב הי חי שי כ ל נ ב ד ל  שלא ר״ל .צ
ה :במקום יוסגר מ ל א ו ל כן ש ת ה י ד ז מי ל ת ב ק ל ל  »ה

הו :צד בכל ממנו מלק כל שיהיס אפשר אי שזה ולפי שו ק ב  י
ל ה ע ד מ ה ב ה ק ע ה  למזרח מתנועע חלק אחר חלק ר״ל .ו
 שמלק שתאמר כמו ,למקומו ומוזר זס אחר זה למערב או

 חוזר כרמו על המערבי החלק הנה ,במערב שוקע המזרחי
 ארבמ ד׳ פרק בשני המורה שזכר והוא .תמיד וזה ,למזרח
 ,חשוקו ושכל ושכלו ונפשו כדורותו שהם הגלגל לתנועת סבוה

מו : בדוי ודבר השכל מן רחוק החבר לדעת וזה ב ם ו צ ע ת  ה
, ׳ ו כ ם, אצילות בדיני‘שהתעצמו וכמו ו  האריך וכבר המלאכי

ה דו :פירשנו ושם כ״ה סימן שוך ברביעי נז מ ע ם ו עי ם ש  ה
ל צ ל א כ ל ש ע פו כו׳ ה מן פוף זה גם .ו  ממאמר כ״ה סי

עי: בי ר ם ה דבדי ם ו ק. ה ו פ ס  השלישי החלק הוא ספוק ב
 :ראשון מאמר י״ג בסימן שפירשתי כמו ,ההקש מדרכי
ה ט מ ר ל פ ס  מאמינים שאנו יצירה ספר אפילו .־יצירה מ

 הפילוסופים אלו ודברי , הקבלה מצד רק החקירה מצד לא אותו
 ורחוקים הם גרועים , מופתיים שהם עליהם טועניה שהם
 לא מ וראה בוא ,אצלנו מקובל הנקרא מן השכל מן יותר

ל :צורם כצורט ב לו א צ נו ל י ל ע ם כ  להם ים ר״ל .פני
ל :התנצלות ה ע ו מ ענ ט ט ש ש פ מו ם מ ה שי ק כו׳ ה  ר״ל .ו

ם הדס קבלה בידם היה שלא שאע״ס אותה לשבח מליט הל  ו
 מהם פשטו זה כל עם ״ שכלים הקשים סי על האמת למשש
ס הגופגיוש התאווש נטוש ה, ע נ ו לשבם הקשיהס fגט ולא מי

הרע



הכוזריחמישי מאמרספר74
 פנים כל על והם ;העולם ומאסו העובליים הנימוסים ועשו ,הטוב וכוונו הקשייהם
העדות קבול לנו יהוייב ואנחנו ;שאצלנו מה קבול להם יחוייב שלא אחר ,מעולים

כראיה: היא אשר והקבלה
ן  אצל נתבררו אשר הדעות מן מקוצרים בללים השמיעני,בחסדך הכוזרי אמר ט

הדברים: הכמת בעלי הקראים אצל הנקראים והם ̂ האמונה שרשי חכמי
 הוי שנאמר מה על והעזר בדברים; החדוד זולת תועלת בזה אין החבר אמר

ם/ החכם כי לאפיקורוס, שתשיב במה תורה) (כ״א.ללמוד זהיר מי הת
 ישיב ול,א הלמור־, בדרך אדם להועיל שיוכל הוא מעט הדמיון; על הנביאים כמו
 השומע לו שישיב עד חכמה הוד עליו יראה הדבור ובעל ,הדבור בדרך חולק על

ת, חכמתו אשר החסיד ההוא התמים על יתרון t משיב מהם ישיבהו לא אמונו
ותכלית

יהודה קול
ס על מקובל דבר להם אין כי ,הקבלה מן מופשסח  מ

ס סימן בראשון למאמרו דומה והוא שיסמוכו.  ס״
 במחשבתו הקדמות אל הנועיס הקשוהיו הכריע אך

שסח,  שהיס מי שני מנין על לשאול ראה ולא המופ
כו/ לפניו  מקובלות שינחל באומה הפילוסוף היה ואילו ו

 התנצלות להם ויש באמרו למעלה זה זכר וכבר .וכו'
נו :וכו׳ הנבואה להעדר להקשיהס שנצערכו למה כוו  ו

ב ו ט . ה כו'  על צוו אבל י״מ סימן ברביעי כאמרו ו
 השכלייה הנימוסים וקבעו וכו' הרע מן והזהירו הגיוב

ד וכו' ה א א ל ב ש י י חו ם י ה ל ל בו .וכו' ק
 אס שהעריח ס״ה סימן בראשון אריספו על כאמרו

 ממי קבלה בידו היהה שלא יבעבור ומחשבתו שכלו
ר :וכו' בהגדהו שיאמין ש א א ה הי אי ר  כדברו .כ
ה בראשון כ״ : כמראה שהיא הנמשכת הקבלה סי׳ ן עי ה

ם כללים טו רי צ קו ת מן מ ו ע ד . ה כו׳ מ ו  ז
המאמר, בהחלת עליו שאל אשר העיקר

 האמונות בשרשי ומבוארים קרובים דברים שישמיעהו
/ המדברים דרך על ו כ  החבר לו שהקדים אלא ו

ס ביאור ם עניני  מזבח על במדרגות יעלה למען עבעיי
י :ב׳ סימן אליו שזכר וכמו ,האלהית החכמה מ כ  ח
שי ר  לעיקרי סמוכות לעשות יבקשו אשר .וכו' ש
 הדבריס החכמה פי על שכליות בראיות האמונה

 מה זה על שיורה וכמו ,העיון בדרך הדברים להשיג
 באמרו ,כ״א סימן סוף הספר בחתימת החבר שיזכור

שצמס ואחה לבנו דוד במצות הקראים ראיית ונעזוב ,
ת :וכו' לדעת שצריך מזה וראייתם ,ועבדהו אביך אלהי את דע בני מ כ ם ח רי ב ד  :בקודמת ע״ז כתבנו כבר .ה
ה אי[ טז ז ת ב ל ע ו  דבר, יעף את לעות ולדעת הויכוח בדרך ולתת לשאת זה הוא חדודין מעשה כי .וכו' ת

ה, חמימות וכליות לבוס דורש החבר אמנם נ היי ה היחידים אבל ב׳ סימן למעלה וכאמרו ת  להס ההי
ט :ההם מהיחידים שתהיה מקוה ואני אמרו עד וכו' בעבע. האמונה ע א מ  נכלל הפסקא סוף עד זה כל .וכו׳ הו

ע  וינוחו , הזאת הראות בעלי אמרי ההולך הוא האלהי הנימוס שרדף מי וכל ,י״ז סימן ברביעי באמרו מני
ם להם להאמין נפשותם  חקוייהם דקות עס לפילוסופים להאמין ינוחו שלא מה משליהם, ועובי דבריהם תמימות ע

ך עליהם שנראה ומה חבוריהם סדר ויופי א ת,. פ מו ה  מתנבאות הנפשות כאילו אחריהם הולכים ההמון אין מ
ת, אמ ת: דברי נכרים שאמר וכמו ב מ . א ר ו ב ד ה ך ר ד  הגיוניים בגבולים ודעת במועצות הנצחון בדרך ר״ל ב
ר ובעל :י״ב סימן דבריים שקראם ו ב ד ה ה א ר ו י לי ד ע ו ה ה מ כ  באמרו ע״ו פ׳ בשני המורה כדבר .וכו׳ ח

 שהתפרסמה ממי קבלה העולם קדמות על יגזרו ,החכמות מן דבר יבינו שלא ואע״ש השכילו המושבים.שהם שרוב
תו, האומרים חכמתם  ההגדה בדרך אבל הלמוד בדרך דבריהם שאין בעבור הנביאים כל דברי וישליכו בקדמו

א :ע״כ ,השכל הצליחס יחידים רק בו נהיישרו לא אשר הדרך והוא האל, גשם ו ל ה ב שי ם י ה ב מ שי .מ
להיוחו

ר צ ד או מ ח נ
ם: הנימוסים ועשו המוב כוונו אבל הרע סו השכליי א מ  ו

ם ל עו ם :העולם תאוות .ה ה ם. עכ״.פ ו י ל ו ע א בדין מ  הו
ר :בזה אותם לשבח שכרם שיעלו ח א א ל ב ש חויי ם י ה  . ל

 לעשותו חייבים אנחנו כאשר בחיוב שלא היושר שקבלו ״ל ו
ה : הבורא מפקודת אי ר :ממש בעינינו .כ

ר ם ט ם כללי צרי . מקו ' ו כ ם, כלליס ו  ששאל וזהו קצרי
 קרובים דברים שישמיעהו המאמר בתחלת עליו

ר דבריו בסוף שנכנסו אלא , האמונות בשרשי ומבוארים  עני
הם, הפילוסופיה ריו: לראש הזר ועתה ודרכי ב צל ד מי א כ  ח

שי ה שר נ מו א ק אצל כלומר . ה  על השרשיס שמאמינים או
 :עיונות בראיות שרשיהם לתמוך יודעים זה עם והם הקבלה י8

לי ע ת ב מ כ ם ח רי ב :הגיון בעלי ר״ל .הד
ז ן ט ה אי ת בז ל ע  בלי בתמימות אמונתו השלם כי .תו

הימידים אבל ב׳ סי׳ למעלה וכאמרו כלל, מחקר. .
ר : בעבע האמונה להם סהיה עז ה ל ו ה ע ר מ מ א כו׳ שנ  .ו

 הוי ז״ל הכמינו בדברי שנאמר מה על נסמך בזה והנכנס
 בפרקי שכתבו וכמו לאפיקורוס, להשיב מה לדעת זהיר
 : לאפיקורוס שתשיב מה ודע תורה ללמוד שקוד הוי אנות

ל כ ו ל שי עי הו ם ל . בדרך אד ד ו מ ל  נקראו הנביאים כי ה
ת, כעלי או ר ש, האמתיות רואים והם ה מ  הלמוד יתכן ולא מ

 ראיות להביא רואה שהוא *למי יתכן שלא כמו אצלם והראיות
ח לסומא עו  להאמין רוצה אינו אם רואה שהוא הדבר על מ

, ר, בדרן לחולק הנביא ישיב לא ולכך לו בו  בדרכי ר״ל הד
ל : םראיות ע ב ר ו בו ד ה ה א ר ליו י ד ע ה הו מ כ ד ח ב ע שי  שי

. כו׳ ד עליו מתגאה הראיות בעל ר״ל ו הו  שהשומע עד חכמתו ב
 : ההוא התמים על יתרון לו כי הושב כמוהו סומא שהוא
ר ש תו א מ כ ת ח נו מו א א הו ל ב שי ם י ה ב מ שי ר״ל .מ

ובאמת
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 תלמידו ובנפש בנפש/י שיכנס ,וילמדוהו ,שילמדהו מה בכל הוא המדבר ותכלית

ע. ההוא התמים בנפש אשר האמונות ב ט מו  הדברים הכמת שתפסיד ואפשר ה
 ,הנעתקות והדעות מהספקות שיביאוהו) ״שיביאהו(נ״א במה האמת, מאמונות הרבה
 המיה להם ונשמע ,במשקלם ומדקדקים השיר מקצבי לומדים מאשר נראה כאשר

 עליו יעבור ולא השיר משקל טועם הוא המוטבע ונראה בחכמתם, מבהילים ודברים
w ם. בשום מגואל) (נ״א  נראה אשר זה כמו שיהיו ההם האנשים ותכלית פני
המוטבע כי אמת .ללמדו יכולים והם ,להם ללמדו יכול שאינו מפני ,במקצב סכל

הזה ,
יהודה קול

 שילמדהו ימונו פל חזק קיום כנפשו קיימות להיותן
שו *שיכנס נ לסחריס פ נ ש :שילמדוהו כמה .ב פ בנ  ו

. ו ד י מ ל ה :הזולת חל שילמדהו כמה ת מ ו ב ה א בי  שי
 כדרוש הספקות מן שיכיא מה כי .וכו' מהספקות

 מן לו מפלס ימצא ולא שכלו יכלכל יחקרהו אשר ההוא
 כזה ואמונתו שדוד יפול ושם ,יעורר אשר הספקות

 כדרוש שיכיא כמה יקרהו הזה והמקרה .נשחתה הנה
ת. מהדעות ההוא ס איזה מסעם הנעתקו  מן הנ

 יראה סליו פונה לככו אשר ההוא והדכר ,הפילוסופים
שו ככית ורגליו ידיו ימצא^ ולא ־לאמונתו, מנגד  מדר

 נפסגת אמונתו ונמצאה ,המאמרים שני כין שלום להסיל
 כנפש לנו ומי כ' סימן אמרו דרך על ,כלכולו מתוך

 עד האמונה אל יגיע ולא אמרו עד וכו' סוכלה
ת על שיעכור ש  ולשון ע״כ ,מהאפיקורסים רכות ד

 הכוזרי למאמר דומה הוא הנעהקות והדעות אמרו
ס, סימן ״  ואלה והשכל הנפש מענין זכרת אשר זה י

 מדכר זוכר שאתה ממה מועתק הוא אמנם האמונות
 ספק מצד הקורה הכלכול על והורה .ע״כ ,זולתך

 מאמר מכה מתפורר ספק ומצד סכרתו מכח מהעורר
ר :כחכמה המפורסמים מן אמד ש א ה כ א ר  .וכו׳ נ
 ,השיר מקצבי ללמוד הבאים מן לקוח והסוד נאה משל
 ודוגמת .ובמשורה במשקל במדה שירים למכר ר״ל

 מה והחלת באמרו ע״ח סימן בשני זכר הזה הלשון
/ נחים השני אלה ענין השיר במקצב שיפסד ו כ כ. ו  ע״

 השיר להציב ומקים ומשפסים הורוה ירבו הם והנה
 לקצה כואם עד יסרמו מרמות וכמה מתכונתו, פל

 אחד כקנה יושיסהו אשר ,אפניו על דבור נאה מבור
 מעולה שיר לומר בסבעו שהוכן מי עמל בזולת

 משרש לכך נכונים רבים שנמצאו כמו ,שבשירים
 לנו. ספרו ואבותינו שמענו באזנינו כאשר יצירתם,

 להדמות הוא בשיר מומכע הבלתי השתדלות כל ומנה
 האמונה בפניני התמים במופבע הענין וכן ,(לוזעבע

 ומה והולך. שמבאר כמו בהם מוסבע הבלתי מצל
ע שאמר מ ש נ ם ו ה , ל ׳ ו כ ו ה. טי  אמרו כעין הוא ה

 .השומעים מבהילים והדברים ע״ה סימן בראשון
 במליצות ונשקלו בשירים אוזנו ואולי באמרו מהראשון, ע״ד פרק ראש המדברים על המורה זכלשון
 .ע״כ ,המתבונן ולהפחיד השומע להבהיל בזה וכוון ,סתום בלשון נאמרו ואולי ,דברים צמות להם ונבחר
שיר ומשפס מק בשום המייתס על הורה והנה ה  הזאת בחכמה בחבוריהם משמיעים והיותם ,לדרכי'

א :כמדובר המורה עדות פי על החכמות ביתר כמנהגם ,מבהילים דברים ם הו ע  לומר רוצה .וכו' טו
ם מחן ע ם :מתוקן בלתי דבר ידו מהמת יצא ולא שירו במשקל לשבח פ ה ם ו לי כו ו י ד מ ל  מפ<י .ל

הס למספר השירים גבולות הציבם שהי : בסבותיהם הדברים ומודיעים משפפיהם ולכל דבריהם לכל הנו
ובז

נחמד אוצר
 שום מזה ישיבוהו ולא ,אמונהו היא חכמתו התמים ובאמת

ת נ וטענה ראיה לי כ ת ר ו ב ד מ א ה ל הו כ ה ב הו מ ד מ ל  .שי
הו :אותו שיצננד במה רק הצלחתו סוף אין והמדבר דו מ ל י  ו
ס כנ כו׳ שי  אשר האמונות נפשץ שתקבל באופן הלמוד ויהא .ו

 שיגיע בטוח אינו הלמוד כל עם ואצלו ,בטבע התמים בנפש
ר :לזה ש פ א הו ו דו סי פ  אפשר אף אלא בלבד זה ולא .שי

עו שהלמוד ה :האמונה מן מהי מ הו ב או בי ת שי קו פי ס ה  .מ
ת :ספיקות לו יולדו כי עו ד ה ת ו קו ת ע  שהוא וכמו .הנ

מן הכוזרי מאמר  והשכל הנפש מענין זכרת אשר זה י״ט סי
 מדבר זוכר שאתה ממה מועתק הוא אמנם האמונות ואלה
 ,עצמו מצד האהד ,הטעות יקרה בשתים כי הרי .זולתך
 והדעות בדעותיו, לפניו מכשול נתן אשר זולתו דכרי מצד והשני

 נועם שמטעהו או ,בחכמה פרכומו מהמת אחריו נמשכות
 לומדים מאשר נראה כאשר זה אחר שאומר וכמה ,לשונו

כו' השיר מקצני ה 'באשו■ :ו א ר ר נ ש א ם מ מדי בי לו צ ק  מ
ר שי ם ה קי ד ק ד מ ה ם ו קל ש מ מן בראש שזכר הם אלו .ב  סי

 דברים להם אשר השיר מלאכת שבעלי ,שני משער ע״ח
ם ובכל ,בחרוזים  אחת בקצבה שוות ותנועות יתדות הסיוזי

 הדקדוק ודרכי לה׳ק מעלות נועם מפסידים שהם ,לכולם
ה :ריפש הענינים להכנס הלשון וצהות א ר ע ונ ב ט מו  ר״ל .ה

 הדקדוק עם הנכונה ובקריאה היטב לה*ק המוטבע.בידיעת
ם: מי טע ה ם ו ע ל טו ק ש ר מ שי  נעימות טועם כלומר .ה

א :שם כנזכר ,מאלו הרבה יותר בנפש ענינו להכנש הלשון ל  ו
ר בו ע ו י לי ר ע ב ם ד שו ם ב  הקריאות גדר יפרון לא .פני

 וישליך ,נחים השני שמפסיד ,השיר בקצבי אלו כמו המשובחות
 וכבר ,מסופקים ידועים הדברים וישובו ,והמלרע המלעיל

 ,ו״ל שם וכאמור ,הפסד בלתי דברים מליצות לסדר אפשר
ה וכבר  הלשון מפכיד איננו אשר הפיוט בדרכי רוחב לנו הי

כו׳ השגנו אבל בה כשנשמרם  וילמדו בגוים ויתערבו ו
: כ ״ ע ם, ה שי ע ל מ ב ב ס צ ק מ  איש בטבעו הוא אבל . ב

ח: יבעל,לשון דברים י צ פנ ו מ נ נ אי ל ש כו . י ו ד מ ל ם ל  ח
ר שהוא ,משובח יותר המוטבע כי האות  לקצב שילמוד אפ:

כד אשר את מהמוטבע לקבל יכולים אינם והם שירים  מו
: עו ב ט ת נ מ ע א ב ט מו ה כי' ש  «?> סוד הרי תאמר ושמא .ו

ר, בחכמת הועלת יש  בזה אין הסימן בראש אמר ולמה הדבו
 מוטבע ללמד יכול הזה המועבע שאף אמר לזה ,תועלת
:מעט ברמז אם כי בשר ויגיעת הרבה ללהג צורך כלי כמוהו

כן ו
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ט, ברמז כמוהו מוטבע ללמד ״ובל חזה ע  זלל ולהתקרב לתורה המוטבעים העם וכן מ

 וזולת ,בלבותם מאורות וישובו ההסידים מדברי ניצוצות בנפשותם יקדחו , האלהים
 :שתזיקהו ואפשר ,תועילהו שלא ואפשר ,הדברים חכמת אל צריך הוא המוטבע

p ה, כענין שתעמיק ממך מבקש אינני הכוזרי אמר  רבר מרך אבקש אבל הז
ת, לי יהיה האמונה בשרש ר כ מז  ונכספת שמעו ששמעתי מפני ל

:אליו נפשי
ח  הדבר ולקיים העולם הדוש להעמיד שצריך מה "תחלה החבר אמר א פרק י

א העולם קדמות בבטול ל  להעמיד שצריך מה תחלת (
ת/ לו אין החולף היה אם העולם) קדמות בבטול הדבור לעולם, החדוש שי א ר

הנח
יהודה קול

 מ5ד -לפי וט'. לתורה המוטבעים העם ובן
 להם להאמין נפשוחם ויממו באמרו י״ז ס̂י ברביעי

 כסו וט/ משליהם ועובי דבריהם חמיסוס עס
:זו בפסקא שזכרנו

ח הקדמות בט̂ו א פרק י

 העולם הדוש להעמיד שצריך מה תחלה
 משקעתלבעל אמת ידו להיות וט'. לקיים ׳

 pעל המדוש, דבר לקיים מצלח ת5א( וידו הקדמות
 נכון יותר השני והנוסח .דבר מוצא מן לשתיהן רמז

מא̂ד פשוע הדברים משמעות יצא פיו על כי בעיני,
 בבפוב הדבור הוא המחש להעמיד שצריך מה שתמלח

 שענתו ימשיך השני בפרק כן ואחרי , הקדסור!
 אלה רוב .וכו׳ החולף היה אם :החדוש בהעמדת
 המורה בדברי ניכר רישומם תמצא הפרק שבזה הספנות

 לרצון לא כי בצדם עס׳׳קשובחם אך ,מהראשון ע״ד ס׳
 עשרה ,האחת י»הקדמה ושרשה ויסודם לפניו, היו

 שמציאות האומרת היא ,ע״ג ̂ שם שזכר מהמדברים
 בבוא גם מנין, כל על שקר הוא לו תכלית שאין פה
 שביאר וכמו בא, ודור הולך כדור זה סור אסר זה
 בין אצלם הפרש אין שהמדברים לאמר המורה שם

 f יסד ממדדים למספרם תכלית אין דברים מציאות
 אמרך או ,פתה הנמצאים האדם אישי תאמר כאילו

 ואע״ת תכלית למספרם אין במציאות הגיעו שדברים
 יעקב בן ראובן אמרת כאילו ,ראשון ראשון שנעדרו
לאתכלה, אל כן אברהם״ בן ויצחק יצחק בן ויעקב

 המורה כתב זאת ועל .כראשון שקר אצלם ג״כ זה כי
 אחי אל הראיה בעל ימין ,וז״ל הנזכר ע״ד בפ׳

 מגמתו וישים הווים.נפסדים, אישיהם אשר מהמינים
בר, זמן אל וכוונתו  הקדמות אמונת לפי ויחסייב עו

ה הפלוני הזמן סן ההוא מהמין איש כל כי מ  אל
 המק מזה איש כל וכן ,להם תכלית אין מקדם שלפניו
 דרך על שנה באלף המונח הזמן אוחו מאחר ״ בעצמו

 הכלל וזה להם, תכלית אין מקדם שלפניו מה אל משל
 באלף הנולדים במספר הראשון הכלל מן יותר האחרון

 שיהיה הבחינה בזאת במחשבתם ויחייבו ,ההם שנה
 במחשבתם ממס ויחייבו כן, גם הגלגל בסבובי ■יעשו בזה וכיוצא תכלית. ממה.שאין יותר תכלית !אין5 מה

ם, תכלית אץ מכבובים יותר להם תכלית אין ססטבים ה גלג̂ל וסבובי אחד גלגל סבוני בין ג״כ מקישים והם ל
' אחר ■

נחמד אמד
 לומר מצה ,בגפשוחם יקדרזו וכו׳ המוטבעים העם וכן

 מפי ישמע. אשר אמד כי לכלוס, צדכץ אין מנוענעים
 י״ל .כו׳1 המוטבע וזולת בלנו: אמונט לו יבער מסיד
 הדבור,.ועדיין למכמת צריך הוא מומנע שאינו מי מלבד
 יאפשר ג״כ אך מועילהו שלא שאפשר בלבד ולא ספק, הדבר

:■שיזיקהו
 לו שאמר מה כלפי .וכו׳ שתעמיק ממך מבקש אינו

 החקירה זאת שתפסיד שאפשר הקודם בסימן החבר
 המאקר, געת לפניו יושם אשר וכו׳ מהספיקות שיגואט נמה
 הספקות: על ולהעיר הענין להעמיק מבקש איני ^ אמר
. ממך אבקש, אבל כו׳ רו ב  הכללים לפניו לסדר ר״ל ד

■הכופרים ומעגת הויכוח דרכי בזולת, אמונה ממניני !השרשיס : 
ה ד\  דעתי מחזקים ההם השרשים שיהיו .וכו׳ למזכרת לי י

 היות שעם .וכו׳ שמעו ששמעתי ממני :איפס אזמר מדי
 הויכוחים עול עליה עלה לא אשר מובסרח התמים שנפש שאמי

ס והוא.באמונתו ז ה, מי  מזה שמעתי לא אילו .צודק סיה י
 מהם שמעתי שכגר מאמר אבל ,אליהם חושק סייסי ולא עלום

 שאני עד החמים ממדרגת יצאתי ודאי ,אליהם משי מכספם
:אותם לשמומ ממייב .

IT והאמונות השישים כל יסוד .העולם חרושי להעמיד 
 וכל הזה שהעולם ,העולם מדוש בירור הוא

 : חלילה קדמון ושאיננו היה., שלא אסר נתחדש ס אשר
 הדגמם חכמה ר״ל . ההקדמות בבטול הדבור ולקיים

 שאים ומאמר ,קדמון שאינו יבאר תחלה ר״ל ,קדמון 1^ינ5
א מ״כ קדמון  הדמר, חכמת בעלי אצל נ^־א וזה חדש, «

 העולם אין שאם צודק והוא משפע, הפוך ההגיון, י״ל
 במש«ו ביאר ואח״ז .חדש שיהיה מטייב ע״כ קדמון
מא ,מחייב ש שהטלם ו  ואע״פ ,הסימן מזה גפ״ב וזה ,מטי
 אם :כפול מופת הדבר לחזק זכר מספיק, השנים מן שאחד
ה  האישים מן שחלף מה ר״ל .ראשית לו אין החולף הי
 לפניו העביר מח״א ע״ד בם׳ שהמורה היות ועם הזמן. ומן
 פניו, מעל והשליכם החבר בהם התחיל אשר המופסים אלו

 בל ולבו כמדבר ר״ל ,מדברים אנשים למופתי אותם וכנס
 מחמס כולם הכוזרי לפני להזכירם החבר מנע לא טכ׳ז ,עמו

 המופת הנס ט ,שבהם והמובחר האוכל יבחר למען שאלהו
ס אשר וכפי המין אישי מצד  חזק הוא הפרק צסוף בו טי
 אשר כפי עדו יצליחו לא המורה שזכרו טענות וכל ,מזק זכל

 הרלנ״ג יצא כבר בזה שזכר המופתים שאר גם ואף ,יי׳בחר
ולהעמידם שם שזכר כמורה עענות לנתון ממלחמותיו כששי

על
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נחמד אוצר
ה :מלס על נ ם ה שי אי ם ה אי צ מ ם; הנ ף בז ל חו  פרש ר״ל .ה
מה מוליד אשר כל ,מדבר חי מצומה ומין מין כל  לו גדו

 הם ,הואין העת עד לפנינו ועבר חלף אשר בזמן והלכו שחלפו
ה :המין) דעה (לפי למספרם תכלית כלתי מ אין ו לו ש

ת לי כ ת

לו שאין ומה ,להם תבלית אין הזאת העת עד החולף בזמן הנמצאים האישים הגה
. תכלית

יהודה קול
 ,לו תכלית אין מהם מקד וכל, ,ממנו מאחד יותר אחר

 ימנו שהם המתחדשים מהמקרים מקרה בכל יעשו ולן
 הם וכאילו / נמצאים הס כאילו וידמו הנעדרים איפיהס
 יוסיפו כן ואחר מסויימת התחלה להם שיש דכריס

 עניניס אלו וכל .ממנו יחסרו או ההוא הנחשב בל
 בכל השפק מקומוה וגלה ההקדמה זאת קדקד על אלפראב״י חבונצ״ר הכה וכבר ,נמצאים אינם מחשביים

,המשחנות בנמצאות הידוע בספרו התאוה מן המואשס ההתכוננות עם נגלה מבואר שתמצאהו כמו ,פרטיה  
 שההתחלות השצית הקדמתו בקיום כאלה מנתיבות לו לקח ס״ה היחוד בשער הלבבות חובת בעל אמנם .ע״כ

 השנית ההקדמה ובירור ,וז״ל / לפניו ראשון שאין ראשון להם יש למספרן תכלית שיש וכיון ;למספרן תכלית ים
 תכלה> לו אין תתלה לו שאין מה שכל יתברר כבר כי !תתלה לו יש תכלה. לו שיש מה שכל ’הזה, הדרך על הוא

 לו היה כי נדע אתריה לו שנמצא ומה ,אצלו האדם שיעמוד גבול אל תתלה לו שאין בדבר להגיע שא״ח מפני
 נדע בעולם הנמצאות ־מהההחלוח תכלית על נעמוד אשר וכל תתלה. לה שאין והחלת ,לפניו ראשון אין ראשון

 ועוד .לתחלתם הכליה מבלי התחלות אין כי ,החלה לה שאין ותחלה ̂ לפניו ראשון אין ראשון להס היה כי
 לו שאין למה מלק להיות יתכן ולא חלקיו, כלל אם כי הכל אין כי כל, לו יש חלק לו שיש מה כל כי הידוע מן

 אקליד״ס זכר כאשר ,הגדול אח סופר הקטן השיעור כי משיעור, נפרד שעור אס כי אינו הסלק גדר כי ,הכליה
 ,קצתו ממנו ונפריש בפעל תכלית לו שאין דבר במהשבתנו נעלה ואם .השיעור מספר החמישי המאמר בהתלת

ק, בלי קודם שהיה ממה פחות הנשאר יהיה פ  תכלית לו שאין דבר יהיה תכלית; מאין השאר יהיה ואם ס
 המופרש הסלק עליו נוסיף אם ,הכליה לשאר יהיה ואם .אפשר שאי מה והוא ,תכלית לו שאין מדבר גדול
 יהיה וא״כ ,תכלית מאין דברינו כהחלח היה וכבר ,תכלית לו שיש דבר הכל יהיה הכליה לו יש והוא ממנו

ת. שא״א הפך וזה תכלית, בתכלית,•ומאין  שיש מה כל כי הלק, תכלית לו שאין ממה להפריש יתכן ולא להיו
 ימי עד נח מימי האישים מן בעולם ההויה גדר אל שיצא ממה וכשנחלק .ספק מבלי תכלית לו יש תלק לו

א"כ עד •מגיע והוא העולם אישי מכל תלק יהיה ,פמהשבתנו ע״ה משה ת,-  תכלית אל מגיע. הוא הכל תכלי
ר. ספ ר, תכלית עד מגיעות חחלוהיו שיהיו צריך הכלה, עד מגיע הזה העולם שכל■ וכיון מ פ ס  נותן והדין מ
 ,הקדמנו כאשר בראשיתם ההסלות להגיע זה בעבור וצריך■ ,לפניו ראשון אין ראשון הזה לעולם שיהיה

דבריו. עד אן.  בפרט. הדברים ביאור משך אל ידי בנשאי אליהם שנצטרך בבטנך.למה תשמרם כי ונעים כ
 ט״ו פ׳ הראשון במאמר שלום נוה ובעל .המדברים דרכי משוס בהן יש כאלו ראיות כי לדעה הראית וכבר
 ’ואיש ,והמשיח משה יכח^ש הקדמוני• המאמין אריסטו דעת על כי שאמר העקרים בעל קדקד על הכה

 בב״ת אישים לו קודם בהמצא אלא ימצא שלא שהאיש לפי ,להכחיש לו יחוייב כך בהאר שיהיה מסוייס
 טעה הוא כי שלום נוה בעל שם וכתב .ע״כ ,לעולם יכלה לא שהבב״ח לפי ,לעולם שימצא אפשר אי

 לא הנה ,היהה לא תנועה בכאן החודש כאשר אמר שהוא ,התנועה בהדוש אפלטון בה הלך אשר בדרך
שלא ואס .התחלה להם שתהיה ואם ,להם ההתלה אין החמעה זו לפני אפר התנועות שתהיינה אם ימלט
כבר אשר התנועות אלו היו כי וזה ,מגונה אליה הרמוז התנועה זו מציאות הנה ההחלה להם היה

 ,כגונה לו תכלית שאין מה וכליון ושלמות ,להם תכלית אין תנועות לפניהם שיכלו עד ימצאו לא נמצאו
ם והיה אריסטו בעד הלין כן אחרי .ע״כ  שאולם הכונה וכלל .הזאת הראיה כח מעליו להדיח פיו ע
 ,שהתנועה לומר שיצדק עד ,עצמי סדור מסודרות הקודמות ההן התנועות היו אס אצלו מגונה זה היה

 ,ואחרון ראשון בס יצדק לא ,ובמקרה בכת ענינם להיות אמנם .אליה לקודמות אחרונה היא הזאה
 קודם קצתם היה ולא לפעולותיו, החסלה אין נצחי ראשון מניע מפני להם תכלית אין תנועות וימצאו

ת. לא המקרים מן במין אלא קצת  זה בבוא וזולתו משה עד הנולדים הבב״ת באישים הענין ופן בעצמו
אשר וזאת .תכלית לבלתי וזה סלק אחר ו9ממ חלק שימצא בכת הנמצא בבב״ת ממוייב שזה זה סור אחר
גנות ידענו בשכבר הפילוסוף, כבוד על כהס לא זה ואמרנו ,הנזכרים דבריו באחרית שלום נוה בעל דבר

א, רבה כי דעהו ורעת סברתו תר, להחחכס ורצו הפילוסופי בעיון כתכמים אלו שבוש להראות רק הי  יו
ה לא ואולם .ע"כ  בזה אינו שהרי ,כס אמון לא מופתים מביא היותו 5ע בכאן החבר להאשים ראוי הי
, סימן מידו המלך שנקש וכמו זולתו, דברי כמספר רק ״ו  ספק ובלי באמרו י״ט סימן כן אמר יורה וכן ס

ט׳ זולתך מדברי זוכר שאתה ממה מועתק הוא אמנם וכו' זכרה אשר שזה  הרלב״ג יצא שכבר שכן וכל .ו
 בזמן שימוייב ,הלה על הזאת ההומה ולהעמיד אריסטו דברי ארצה להפיל י׳ פרק מלחמותיו מספר בששי
ת, הכליה בעל היותו ר. בדברי כאן שהוזכרו מופתים והכשיר.בזה בכמו ב ה  לפייס זה על צבאיו והרבה ’ה

תנו, ע ה, דרכו האחוז אשר וטוב הישראלי, למינו פרי עושה השדה עץ הלז האדם כי האכל ממנו ד  אך בז
ך: הנח הניר. אשר החדוש פאופן ד . י ם י ש י א . :מץ שבכל הכרטיס ר״ל ה ף ל ו ח לף: הזמן ר״ל ה החו

ואין
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 תכליר להם איין והם הפועל אל ההם האישים יצאו ואיך ,הפועל אל יצא לא תכלית

 בכה כי ,תכלית אל יגיע מספר הנמצאים ולאישים לחולףדאשון כי ספק ואין ,מרוב
 -שיוציאהו אבל בכה, זח ,תכלית לאין עד כפולים אלפים ואלפי אלפים למנית השכל

 היוצא המנין כך אחר ונמנה הפעל נבול אל שיצא מה אם בי לא; הפועל גבול אל
 4 הפועל נבול אל יצא איך תכלית לו שאין ומה ; ספק בלא תכלית לו יש הפועל אל
ת. אל מניע מספר הגלנל ולסבובי התחלה; לעולם כן אם לי  שאק מה כי ומזה תכ
נלגל סבובי כי נדע ואנחנו ;מםפרי ערך ולא כפל ולא חצי לו אין תכלית לו

השמש
יהודה קול

אין ק ו פ ף כי ס ל חו ק ל ש א ט׳ ר  ראיס זו הרי .ו
 להססר שראוי המסשר מטבע פגראהו מה מצד שניה

 המוציא כי ;המציאות אל היוצאים האישים כל מ
ם בפעל מוגבל יקרא בשם לכלו רב צבא במספר  ע

 ומס .וכהנה כהנה עליו להוסיף ההוספה בכח היותו
ם שאמר שי אי ל ם ו אי צ מ ט׳ חג  אשר לאישים ר״ל ;ו

ח כי :עתה עד המציאות אל יצאו כ ל ב כ ש . ה ט' ו
 המספר על להוסיף שאפשר היום יאמר אשר• כי ר״ל
ת; אין מד ה; בפעל רק זה אק תכלי פ ס הו  לא ה

 הדרך ועל ;בב״ה יהיה מספר להעמיד מעולם שנוכל
:ד' סרק סוף מלחמותיו מספר בשלישי הרלב״ג שביאר

ם כי ה א א מ צ  שיצא מה אמנם כי ענינו .וכו׳ שי
 בעל לעולם הוא הפעל גבול אל, ההוא התוססת מן

 גמר הנזכר במקומו הרלב״ג אולם .ספק בלי תכלית
 מה אל בפעל ולא נכח לא יתוסף לא שהמספר אומר
הקדמות; שסי מכח זה וביאר במספר; תכלית בעל שהוא

 מספר שכל לסי ;תכלית בעל הוא מספר שכל האחת
.תכלית בעל הוא מחלו אחד וכל <פרד; אם זוג אס הוא

 שיהיס על ההוספה בזאת כח לו אין שהמספר השנית
 ממה רב יותר מספר שיהיה על אבל ;מספר אינו דבר

ההוס*:! בזאת כח למספר שאין מזה לו ויצא ;שהיה
 ובכן ;תכלית בעל בלתי מספר שיהיה על כלה הבלתי

 בעלי בלתי חלקים על כח במתדבק שאין לו התבאר
 בחלוקת הנמצא התכלית העדר אבל .במספר תכלית

מה; כמטאר ובו׳ החלוקה בפעל הוא המתאבק ש
 :,ומהי׳ תימן בששי זה על שהאריך מה עוד ונוסף
ט׳ תכלית לו שאין  ההם האישים שאם ר״ל .ו
:והגבלחו מספר בגדר להכנם יוכלו איך בע״ת בלתי

בי בו ם ל ל ו ג ל . הג כו'  לגלגול מוגבל מספר שיש ו
ה: ועד להתגלגל התחיל מאז הגלגל ה הנ מז ה כי ו  מ
. כו׳  שנאמר הוא הזה לענין המתייחס שמן הכונה ו

 שום לו אין תכלית לו שאין מה כי ,שלישית לראיה
 שיעור לו שיש בדבר ימצא אמנם שהערך ;מספרי ערך

 זה זולת או כפל או מצי אמרט ינשא ועליו מוגבל;
 סבובי בין ערך שיש נאמנה ידענו וכבר .מהערכים

 לשנים האחד כערך הירס גלגל לסכובי השמש גלגל
כן אס ;הסבובים בשאר זה דרך על והקש ;עשר

לסבובי

נחמד אוצר
ת לי כ א ה א ל צ ל י ל א ע פו  וסכלם קן לו שאין מספר .ה

ל  ע״כ המספר סחס שנופל מאחר כי כאן שיהיה אפשר א
ת ^י ם :לו ס ה ן ו ם אי ח ת ל לי ב  כי שיאמר המין לדעת .ת

ט מאיש נולד איש כל מו  ;והכלה קן כלי אחורנית מזה וזה ,כ
אין :אפשר אי וזה ק ו ף כי ספ ל חו שון ל א ם ר שי אי ל  ו

ם אי צ מ  ;ראשון ומכר הנחלף להמון שיש וננ״כ .מספר הנ
ע הבורא יציר ראשון ארם ד״מ נ ת  אדם כני התחילו וטמנו י
 ועד מאז הנמצאים אישי לכל ומפתה ;האדמה פני על לחכ
ס עשה ח כי :מספר ג״כ עולם מכריאת דהיינו כן ג כ  נ

ל כ ש ר ה ח  אישים לפנינו שעברו שא״א .דבריו לברר ח
ה: מגלי ל כ ה ת ה ז כ . ב ׳ ו כ  שאין אומרים אנו כלומר ו

 שום אין לעולם כי ;מספר רבוי לשום גבול לתת אפשמת
ל : ותכלה קן בלי עוד עליו להוסיף אפשר שאי מספר ב  א

הו א צי ל שיו ל א בו ל ג ע פו  עד כ״כ נתוסף שכבר לומר .ה
ה כי :אפשר שאי דבר זה תכלה לו שאין א ס צ  כי .וכו׳ שי

 ודאי המנין תמת נופל והנה הפעולה גבול אל שיצא סאחר
א למנות שאפשר מה שכל תכלית שיש  :ספק בלי תכליתי מ

ה מ ן ו אי ת לו ש לי כ כו׳ ת  לא תכלית לו היה לא אילו ר״ל .ו
ה  ודאי הפועל גבול אל שיצא ומאחר הפועל, גבול אל יוצא הי
ם כן אם :תכלית לו שיש ל ה לעו ל ח ת  מעתה אמור .ה

שו; עת היה שלעולם  נבראו כך שלפניט התולדות וכל חדו
בי :ובצביונן בקומתן בו ס ל ל ו ג ל ג ר ה ספ  שעולם כשם .מ

 ;ננראו צכאם וכל הגלגלים כך נבראו; שבארן מה וכל השפל
 הרי , התחלה בלי מתנועעים כך שהיו שתאמר ע״כ אל״כ8

ע שחלפו הרי ,ועובר החולף לזמן קצבה נותנים סגלגלים  ד
 הראיה וזאת .אפשר אי וזה ,תכלית בלתי ימים משל

 תנועה בכאן תחודש כאשר שאמר אפלטון, דברי מל נשענת
 זו לפני אשר התנועות שתהיינה אם ימלט לא הנה ,הימה לא

 ואם .ההחלה להם שתהיה ואם להם, התחלה אין התטעה
 אליה הרמוז התנועה זאת מציאות הנה התחלה להם היה שלא

 התנועות אלו סיו כי וזה ,מגונה עתה) שלפנינו התנומה (ר״ל
ר אשר  אין תנועות לפניהם שיכלו עד ימצאו לא נמצאו מ

 ,מגונה לו רכלית שאץ מה וכליון ושלימות ;להם תכלית
ד. ״ כ ת, דעה וזאת מ  השיגוהו שהבאים היות ועם קדמוני

^ רק יחד יעמדו לא שהתנועות מאמר ואמרו ,כזה  זאת מ
ר ,מכלית לבלתי וכליון שלימות זה אין זאת סור אחר  כג

 בזה הנאמר כל הכוזרי לפני להעביר נמנע לא שהחבר כתבתי
מי  הקדוש את יקרב יבט־ והוא ,קדמוניות ומשנים עולם מי

ה :תשובה עליו שאץ והמגורר מז ד ר״ל .ו  מאלו יש ט
ה כי :מופתים אין מ ת לו ש לי כ ̂ו אין ת  א״א .חצי ל

יהיה מספר ואיזה תכלית לו אין שהרי ;ממנו החצי ליקח
 מה הכליה לו שאין אחר אוחו לכפול אפשר אי וכן חציו,
א :יהרבה לא הרי הכפל בו יועיל ל ספרי ערך ו בי כי :לו וכדומה רביע או שליש כגון .מ ל סבו ג ל ש ג מ ש כו׳ ה  ,ו
ה, בלחי והם המין לדעה הגלגלים שעשו והתנועוה הסבוגים כל אל לב נחן אם לומר רוצה  כשהשמש ■ומאחר הכלי
ט ,פעמים עשרה שחים בכמו ההוא בזמן גלגלו גומר הירח ;נשנה דהיינו אחה פעם גלגלו גומר :חודש בכל דהיי

וכן
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 ,קצתם אל קצתם הגלגלים סבובי שאר וכן ,הירח מסבובי עשר משגים חלק ז!שמש
 ובן זה כמו זה ישוב ואיך ,קצת תכלית לו שאין במה ואין ,זה קצת זה ויהיה

ת, לו אין גילו לי מנו, גדול או ממנו קצת והוא תכ  מספר יותר שהוא לומר רוצה מ
ת לו שאץ מה הגיע איך ומזה ,מספר פחות או מן לפנינו היה אם ,אצלנו תכלי

הברואים
יהודה קול

 זה ויהיה תכליש: אל מגיע מספר הגלגל לסכובי
 חוגש בעל של בשפשיו זה נגע הנה .וכר זה קצת

 לו שיש מה כל כי באמרו למעלה; המוזכר הלבבוה
 ולא ,מלקיו כלל אם כי הכל אין כי ,כל לו יש קלק
 החלק גדר כי ,שכליש לו שאין למה חלק להיוש ישכן
 הקשן השיעור כי ,משיעור נפרד שיעור אס כי אינו

/ הגדול אס סופר ו כ  שהמחובר רביעיח ראיה זו והרי ו
ה ואס ,ההס המלקים אל יפרד מפס מהלקיס  הי

 :מרוב יספר שלא מה במספר מוגבל היה לבב״ש קצח
ך אי . ישוב ו כו'  האחרש הראיה בצינור זה יגע ו

 נעלה ואס באמרו ,הלבבות חובת בעל שם שהביא
 ממנו ונפרוש בפעל תכלית לו שאין דבר במחשבתנו

 ,ספק בלי קודם שהיה ממה פחות הנשאר יהיה ,קצתו
 לו שאין דבר יהיה שכליה מאין השאר יהיה ואס

 ג״כ ונכלל .וכו' הכליש לו שאין' מדבר גדול שכלית
ך שאמר וזהו .למעלה שזכרנו המורה בדברי  ישוב אי

מו זה ו' זה כ נ  הגלגל סבובי מספר שיהיה ר״ל ,ו
 שעכ״פ .חבירו גלגל סבובי כמספר ;בב״ת האחד

 בן אחד שכל לומר אנו צריכים קדמון העולם בהניחנו
ה, הבלתי בענין חבירו של גילו  זה יתכן ואין הכלי

 והוא .ממנו גדול או קען שהוא מה לו שוה שיהיה
 ,מבב״ה קען או גדול בב״ה שיהיה לאמרנו שוה מאמר

ם ,בלשון זרוה ג״כ יש מחבירו גדול בב״ה שבאמרנו ע
 במה ולומר לדבר אהנו ושפהנו נגביר ללשוננו איך כי

 והנה .ממנו גדול שם ימצא אשר חקר אין שלגדולתו
ה :חמישיה לראיה בידנו זה היה מז ך ו ע אי י ג  ה

 לראשונה הששיה זו ראיה בין שאין סבור השומע .זכו' ■
א, כמלא אפילו מ  נמצא הבחינה עוב עם אמנם ני

הם  כלל על השקפהו העביר שם כי ,ניכר הבדל ניני
 הבב״ת ההוא הכלל היה שלא ,החולף שבזמן האישים

ל, אל יוצא ע פ  ופרע פרס לכל ועתהיצמצסהבכותו ה
 יוצא מהם אחד שוס היה שלא להוה, הנמצאים מאישי

ש קדימת צורך מפני המציאות אל מ״  מה לדוגמת ,ה
 ונכלל .למעלה המוזכרים בדבריו העקרים בעל שכתב

ה  מה עכל הלבבות חובש בעל מסעם שזכרנו מה נז
 להגיע אפשר שאי מפני ,חפלה לו אין תחלה לו שאין

 ,אצלו האדם שיעמוד גבול אל החלה לו שאין בדבר
 לו אין ראשון לוי היה כי נדע אחרית לו שנמצא זמה

 הראיה והיא .החלה לה שאין והחלה לפניו ראשון
ף, החלה בדבריו שם המוזכרת סו ס כי ו  באחריתם ג

^ וכיון כתב צריך תכלה עד מגיע הזה העולם ש

נחמד אוצר
כן ם סבלבי שאר ו לי לג  צדק ,שנים גשש מאדים ד״מ .הג

 קצתם קכוג לזמן ערך ויש ,שנים גשלשים שבתי ,שנים בי״ג
ה :קצתם אל הי י ה ו ת ז צ ה ק ם מספר כלומר . ז בי  הסנו

ססי פמותים הם שבתי שעשה מ  צדק ושל ,צדק של הקסות מ
ם, משל די א ם מ ה, משל ומאדי מ ס, משל פחותים וכולם ח ר  י

אין : המרובים מן קצה הפחותים מספר ויהיו ה ו מ ץ ב א  ש
ת לו לי כ ת ת צ  קצת הם השמש שסבובי ד״מ נאמר אין .ק

ם הרי ,הירח סבוני משעור  תכלית אין השמש לסבוכי ג
ך : קצת עליהם נאמר ואיך ,למספרם אי ב ו שו ה י מו ז  ב

ה בן ז לו ו ן גי ת לו אי לי כ א ת הו ת ו צ ו ק נ מ ל או ט דו  ג
ו נ ט  שעשו ההקפות שמספר שנאמר ע״כ אנחנו ר״ל .מ

 והרי ,חכלית בלתי ג״ב הם תכלית הבלתי בזמן הגלגלים
תהארן הקיף השמש ד״מ ת, בלתי מספר א כלי  שהוא והירח ת

 השמש שהקפי אע״פ בהקפותיו, תכלית בלתי ג״כ בזה גילו בן
 הקפות ג״ב עשה שבתי וכן ,מהם קצת והם ממנו פחותים

ם השמש שהקפי מה ב׳׳ת חלי ם, ומרובים ג ה  יתכן ואיך מ
, הפחות ועם ממנו המרובה עם השמש שישוה ו נ מ  וכל מ

 ב״ת שיהיה א״א כי ,כוים כולם והרי ,ב״ת מהם אחד
ת גדול אחד ה חבירו מב׳ מז ך ו ע אי י ג ה ה ן מ אי  לו ש

ת לי כ ו ת לנ צ תיו, כל החבר הראה הפעם .א תו  וזה או
 על מוסד והוא ,לדמותו א״א וקיים שריר הוא המופת
 שיאמר שאע״ם בה, מודה הריב בעל שאפילו מה אחת הקדמה
, אחר בזה תנועות להיות ויכול שאפשר ה  זה בבוא ר״ל ז

ת, בלתי זה סור אחר כלי  נמצא תכלית שהבלתי מאחר ת
 בפועל שימצא יתכן ולא שא״א מודים הכל עכ״ז ,יחד

" גדר אל שיצא שמאחר ,לו תכלית בלתי רבוי וביחד ^ ו פ  ה
 וו להקדמה הסכים הוא אף והמורה .תכלית לו יש ע״כ

 במופתים ביארה הלבבות חובת בעל והחשיד .ח״ב בראש
ם), בפירושנו (עיין היחוד משער בפ״ה  לבארם צורך ואין ש

 אישי מצד יתבאר ומעתה . בזה מחלוקת שאין מאחר סנה
ה מאדם לפנינו הנמצאים המין מ ה  נמשכים שהם ,וצמחים ונ

 אשר מהמינים אחד לכל ראשון יש שע״כ ,ותולדותם בזרעם
 אחורנית נתהוו שכך תאמר שאילו ,שלפניו מאשר נולד לא
 האישים אלו א״כ הרי ,ותכלית ראשית בלי עד מזה זה

 עד פניהם ולפני שלפניהם אותן לכל הוצרכו לפנינו הנמצאים
 הרבוי המון מכל אחד חסר אלו הריב לבעל נאמר .קן בלי

 כל משל אמות או אבות מן דור אלפים או אלף לפני העצום
 שלפנינו, הנולדים המון כל הימצאו ,שלפנינו מהאישים, ■אחד
, בכל התולדה נפסק,שלשלת היה כי ליא, שיאמר ע״כ ד ח  א
 לאישים צריכים תכלית הבלתי העצום ההמון אותו כל א״כ

 ,בפועל תכלית בעל בלתי שהודית הרי ,לתולדתס שלפנינו
 הלידה לגדר יוצא היה לא מהאישים ואחד אחד שכל מאחר

 בכ״ה שיושלם שא״א ומאחר .שלפניו תכלית בלתי עזר זולת
ח״ש .רואים שאנו האישים נמצאו אנה מבב״ת דבר ויצא

איר
 מסן והדין ,מסער תכלית עד מגיעות תחלוהיו שיהיו

מנו, כאשל־ בראשיהן החחלוח להגיע זה בעבור וצריך לפניו, ראשון אין ראשון הזה לעולם שיהיה  ע״כ. הקד
ה איך שנבחין הוא הזה לנדון המתייחס שמן ̂ הסכר כונת זאת •מ!נה ל! שאין מה שיגיע באפשרות זה הי

תכלית
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 לדבר יהיה וכאשר ,אלינו המספר הניע איך למספרם תכלית שאין מה הברואים

 צריך מהאישים אחד כל יהיה כן איננו ואם תחלה/ מבלי לו אפשר אי תכלה
:איש ימצא ולא ,תכלית להם אין לפניו אישים למציאות להמתין במציאותו

 ושתיהם ,ומנוחה מתנועה נמלט איננו והנוף ,גוף הוא כי ,חדש העולם ב פרק
 מכלי הדש עליו והבא ,זה בעקב זה באים ,עליו מתהדשים מקרים

ושניהם נעדר, היה לא קדמון היה אם כי חדש, והחולף בואו, בעבור ספק
חדשים

ל ה קו ד הו י
 הברואים מן לפנינו היה שחס ר״ל אצלנו, הכלית

f אלינו המספר הגיע איך למשפרס הכליה שאין מה  
 רואים אנחנו כאשר הכלה לדבר יהיה וכאשר הואיל
 מבלי לו אפשר אי ,היוס עומד עמנו פה ישנו באשר
 מהאישים אהד כל יהיה כן איננו אס שהרי ,החלה
א :וכו׳ להמהין במציאוהו צריך ל א ו צ מ  איככה כי .י
 הלא האישיס מן אליו הקודס וכל הואיל להמצא יוכל
 וכן ,בה הלוי מציאוהו אשר כבה במדרגה אצלו הוא

 קדימה מכמוש ע״י אהורניה ונסוע הלוך לאיש מאיש
 הלא מציאוהו בכבוד. הראשיה ולהעדר ,הכליה בלי עד
ס  אמנה אך .לעולס וחדל העדרו על ישאר הוא ג

 פי נאמנה ידענו ,המציאוה אל יוצא ראינוהו מאשר
תחל̂ה לה שאין והחלה ,לפניו ראשון אין ראשון לו היה

:כמדובר מציאותו מיי הוצאות וממנה

ר צ ד או מ ח נ
ך ע אי י ג ר ה פ ס מ ו ה נ לי  לפנינו רואים אנו מאין כלומר ,א
ר מהנמצאים תולדות המון ש א כ ה ו הי ה לדבר י ל כ  ר״ל .ת
 אותן ער־5 אחרונים שהם הרכה אישים רואים אנו עק״פ הרי

 אחד כל היה שאל״כ ,ההחלה מכלי לו אפשר אי ,שלפניהם
 תכלית כלתי אישים שעכרו עד להמתין צריך לפנינו שנולד
 ,כ״ת מספר הפועל לגכול שיצאו א״א שזה ומאחר ,לפניו

 :לפנינו נמצאים והרי ,איש שום נמצא היה לא א״כ

ק ם ב פר ל עו ש ה ד  כפרק הקדמות כטלו אחר .וכו׳ ח
,חידושו נתכאר שממילא ודאי ,כמופת זה שלפני

 קדמון שאינו אף שנאמר אמצעי והחדוש הקדמות כין שאין
 הנאמר כל לפניו להעכיר נמנע לא עכ״ז ,מחודש אינו עכ׳ז
ה  .כזה לתאוותו הנכון את יכחר והוא החוקרים מקדמוני נז
 הקודמים כמאמרים לפניו הקדים אשר כפי החכר לדעת כי

ר, ומעמד מצרים יציאת עם צורך אין ה כ  קכלת ר״ל הנ
 כם׳ הנזכר הענין זה והנה ._החוקרים מופתי לשום ,התורה

ריס כשם ע״ד פ׳ כראשון המורה זכרו זה  שזה ואמר ,המדנ
 להפר שם יצא והוא ,שכהם והטוכ החזק אצלם הדרך

 שלש לאמתס צריכים שהם דרכם ע״פ שם ואמר ,דכריהס
א אפי׳ תכלית לו שאין שמה האחד .הקדמות  אחר זה כנו

 דכר שאין הג׳ ,מחודש מקרה שכל הכ׳ ,שקר זה סור
אחד שנרגש מה ר״ל ,המוחשים מן כעולם נמצא  מחמשת נ

 עצם אצלם והעצם , ומקרה מעצם מחוכר יהא שלא ,מושיס
ת ,פרדי ל,נקודו  ומהם ,חלק שום להם שאין מאד קטנות ר׳

 אלו חלקים הרככת לפי , שכעולם המוחשים כל יהרככו
 והשתנותה הזאת וההרככה ,המורכנים ישתנו כזה זה ודנוקם

 .ומקרה מעצם מורככ הנמצא שכל אמרו ע״כ ,המקרה היא
 וגם המורה טענות אל הרגיש ספק שכלי היות עם והאכר

 הנאמרים דעות לפניו העכיר עכ״ז ,פרדי עצם ממאמיני אינו
 :זה שלפני נפרק שסיים מה על סמיכתו ועיקר ,כמדוכר בזה

ף ל חו ה ש ו ד  נשען וזה ,ועכרו שחלפו המקרים אלו ר״ל .ח
 שילך א״א זה סור איזר זה ככוא שאף ,הכ׳ ההקדמה «ל

ת: לבלתי ם תכלי ה שני ם. ו י עז ד ם המקריים ר״ל ה אי  הנ
והעוברים •

ש קיום ב פרק דו ח ה

ש העולם ד דס בפרק הקדימו חחרי .וכו' ח  הקו
̂ העולם קדמות שיניחו לפי פו שיבונל מה

 ט יש הוא שגס ,הזה במופת חדושו דבר לקיים בא
ם, המדברים דרכי משום רי  המורה והזכירו האמו

ע/ הדרך .באמדו ,עמו ושוברו ע״ד פ' בראשון רבי  ה
 ימלה ולח ומקרה מעצס מורכב כלו שהעולם אמרו
ם, או ממקרה מעצמים עצם רי ק  כלם והמקרים מ

 I מחודש להם הנושא העצם שיהיה יתחייב ,מחודשים
 ,מחודש הוא מהם ימלט ולא למחודשים מחובר כל ט

 אולי אומר יאמר ואם מחודש. בכללו העולם כן אם
 הבאים המהחדשיס הס והמקדים מחודש בלתי העצם

 P אס אמרו ,הכליה לא אל זה ס\ר אחר זה עליו
 כבר וזה ,להם הכליה אין מחודשים שיהיו יתחייב
והטוב שכדרצים החזק הוא הדרך וזה .שקר שמוהו

 נעלם שאינו מה אל יצטרכו הקדמוה שלש הדרך בזה קבלו וכבר ,מופת חשבוהו שרבים עד ,אצלם שבהם
 שכל והשנית .שקר ,האחר פור אחר האחד בוא ד5 על סכלית לו שאין שמה מהם האחת .העיון סבעלי
 השבובים החנופה והוא ,המקרים מן במקרה יכמישנו העולם בקדמות האומר דיננו ובעל .מחודש מקרה

 1ל נמצאת אשר המתנועע זה אצלו היה ולזה ,נפסדת ולא הוה בלתי הסבובית שהתנועה יחשוב פארימטו
 ירחיק לא דיננו בעל אשר המקרים שארי חדוש בקיום לנו תועלת ואין ,נפסד ולא הוה בלתי הזאה התנועה

ם יאמר וכן .בסבוב מהחדש) שנוי (נ״א בלתי,מחדש על זה פור אחר זה באים שהם ויאמר , חדושס לנו  בז
ת התנועה והיא לבדו המקרה עת ,הסיובי חנו  הנה ,המחודשים המקרים מן מקרה ממין שאינה הגלגל ר״ל,
J הוא הדרך זה בעל קבלה אשר השלישית וההקדמה .חדושו ויבואר ■עליו שיהקר צריך לבדו ההוא המקרה  

ה אס ואמנם ,ממקריו פו שהאמינו ומה הפרדי שהוא העצם ר״ל והמקרה, העצם בלתי מוחש נמצא שאין  הי
 הראשון החמר היות במופת שיתבאר צריך ,דיננו בעל במופת שביאר מה כפי וצורה מהמר מורכב גשם

ם, תדוש מופת יתבאר ואז נפסדות^ הוות הראשונה והצורה ם והנה ע"כ. העול אתם איננו שהחבר היות ע
באמונת



י1 מא הכוזריחמישי מאמרספר
והחדושימ לחדושים, קדם לא מ ,חדש הוא החדושים מן נמלט שאיננו ומה ,חדשים

חדש: הוא כן אם חדשים,
 ערו בלי למתחדש אפשר אי כי ,שתחדשהו סבה בלי למתחדש אפשר אי ג פרק

 מה מבלעדי ,בעתו והתיחדו ואחריו לפניו בו לקבוע יתכן ,בו שיתיחד
:מיחד אל מצריך שלאחריו ומה שלפניו

 צריך היה הדש היה אם כי ,סר) (נ״א ״יחלוף לא קדמון קיים האלהים ד פרק
 שיני?נ עד ,יובן ולא ,תכלית לו שאין מה אל משתלשל וזה ,מחדש אל

;מבקשים אנחנו אשר והוא הראשון הוא ,קדמון מחדש אל
פרק

ל ה קו ד הו י
 מאמין הוא רק ,מקריו וענין הארדי העצם נאסונח

 משברי אעפ״ה ,וצורה מממר מורכב שהגשם סאק גלי
 במקרה החקירה מצורך עברו עליו וגליו כמורה

 הראשון ושההמר ,חדושו שיבואר עד הסבובים ההנועה
 הוות ב׳) סימן ענינה ביארנו (שכבר הראשונה והצורה

ם ראייתו לחזק הוא גם ויצטרך .ינאסדות  בסול ע
:הקודם בארק האמור הדרך על הבב״ת

ק ר אות ג פ ח׳ מצי

י ר א ש פ ש א ד ח ת מ י ל ל ה ב ב ו ס ה ש ד ח ת  ש
ר אי כי ש פ ש א ד ה ת מ כו׳. ל  ידעת כבר ו

 המדברים דרך כי ע״א פ׳ בראשון המורה שכתב מה
 כי במואתיהם הדין ולפסוק הקדמותיהם יהקדים

 ההמיים מחודש שהעולם וכשהתקיים ,מחודש העולם
 רהיות יביאו כן ואחר ,חדשו עושה לו שיש סאק בלא
 אחד בהיותו יקיימו כן אמר ,אחד ההוא שהעושה על

 בדבר הישמעאלים מן מדבר כל דרך זה .גוף שאינו
ם וכן ,הענין מזה  דרכו אשר מאומתנו להם המחקי

 בקיום והקדמותיהם ראיותיהם אופני אמנם .דרכיהם
 אך , מלוקים הם קדמוהו בבסול או העולם חדוש
 ובחדושו העולם חדוש קיום כלם את הכולל הענין

 הדרך זה השתכלתי וכאשר .נמצא שהבורא יתאמת
 ,שירומק לו וראוי ,מאד גדול ריחוק ממנו נפשי רחקה

העולם מדוש על מופת שהוא שיחשבו מה כל כי

ר צ ד או מ ח  נ
ח והעוברים: ס אינו ו . ש ט ל מ  מזרדיי® העצמים ר״ל נ

 מדע המקרה ואם ,למקרה צריכין שע״כ מאחר ,שזכרתי
ם קדם לא כי :חדשים הם גם שי  פרדי העצם ר׳ל .לחדו
 עצם יצוייר לא כי חדשים, שהם למקרים מעולם קדם לא

 חדשים המקריים שהם שהחדושים ומאחר מקרה^ הלי הזה
:חדש הוא גם

ק ר שר אי ג פ  המדברים נעקבוס הלך בזה גם .וכו׳ אפ
 g חדש ושהוא קדמון העולם שאין שביארו שאמר

 צו^ אין זה שאף פיות ועם הש״י, מציאות לבאר חזרו
 פי כאן שיש ודאי חדש שהעוצם שנתבאר שמאחר כלל,

 מלהזכיר נעה לא ,עצמו את עושה דכר אין כי ,שחדשו
ש א״א דרכם: לפי כולם המדברים דעות חר ת מ לי ל  ב
ה ב הו. ס ש ד ח ת תו: מחדש בורא מבלי ר״ל ש לי או ב  מ
ת . שיתיחד ע ו  זה לפני לא ההיא בעת שנתחדש כלומר כ
קא, הזמן זה על אוהו יחד ומי ,זה לאחר ולא  לולא דו

 גמורה ג״כ והוא .חכמתו גזרה לפי טובו המחדש בוראו
:חמישי בדרך ע׳ד פ׳ בראשון

ק ר אלהים ד פ ה עולם בורא .קדמון קיים ה  קייס מ
ש היה אם ־גי :קדמון הוא אך לו ראשית ואין  חד

ר, לכל קדמון בורא כאן שיש לומר תמאן אם כלומר .וכו׳  דג
 הלא ,מחדש אל ומחדש מהדש אל צריך שהוא תאמר מה

 קדמון אחד אל שתגיע וע״כ ,תכלית בלתי זה שישתלשל א״א
 המציאות, מחוייב ר״ל קייס שאמר ומה אלהינו, והוא

 בחפן יצאו והם המציאות אפשרי הם המציאות כל זולתו שאמנם
א. ר , לא ר״ל יחלוף^ ולא פבו ר  בטסחא שהוא וכמו ס
:מ שאחר בפרק הוא העמיד על לנצח קיומו ואולם ,אהרינא

ד ,וכו' גוזר מופת ואינו הספקות ישיגוהו  אמרו ע
 *9 מציאות א״כ ויהיה ,הבורא מציאוה עליה נבנה הקדמה נקמה איך ,כך השאלה בזאת שהענין ואתר

כו', ט מסופק כ. ו ״  לא התחדשו בזמן המתחדש התיחדות מצד ה' מציאות לברר לו לקח החבר והנה ע
ס לאחריו, ולא לפניו ם, בכל להתחדש ראוי היותו ע תי ע  בו להתחדש זמן זולת זמן' לו ייחד מי כן ואם ה

 אצל הנהוגה הההיחדוח ודרך .ט במר אשר בזמן סובו המחדש אלהים ביד אם כי זה אין ספק בלי
:הממישי בדרך ע״ד ס' בראשון המורה שכתב ממה ענינה ידעת הלא המדברים

ק ר תו ד פ מו ד יתכרך ק

ם י י ה ל א ם ה ן קיי מו ד א ק ף ל לו ח . י כו׳ ד, על משמעותו אין יחלוף לא שאמר מה ו תי ע  P אחר שהרי ה
ה על יבא  אמר כאילו ,החולף על אצלי משמעו רק ,יחלוף לא האלהיס־נצמי באמרו ,נפרד פרק ז

תו, סר שלא סחא: מצאתי וכן היו ה בנו ז ל ו ש ל ת ש . מ ' ט  לו יש אם ההוא המחדש על שואלים היינו כי ו
הו, אלי זה מחדש לו אין ואס אין, אס מחדש אנו  שאלחע מעין אודותיו על מלשאול נסור לא מחדש לו יש ואס ו

א :תכלית לא אל משתלשל השאלה ענין והיה ,הנזכרת ל בן ו  ההשתלשלות השכל יסבול שלא ר״ל .וכו' יו
ת, לאין נמסדשיס ה לא כן שאס תכלי ה לא וא״כ ראשון מחדש הי  האמצעיים הפועלים כי ,מתחדש שום נמצא הי

תכלית: לו שאין למה ראשון ואין הראשון, מכח זולתי בפעולתם כחס אין
ק ר פ



הכוזריחמישי מאמריספר
 ו3םם התרחק הקדמות לו שנתקייים מה בי יחלוף, לא נצחי האלהים ח פרק

 אל צריך החדש שהעדר כמו ,סבה אל צריך הנעדר הדוש כי ,ההעדר
 ,דמיון ואין לו הפך ואין ,הפכו מחמת אך עצמו מחמת הדכד יעדר לא פי ״ סבה

 יתואד) (כ״א "יסופר לא אהד) והוא ״א5( הוא הוא פנים בכל לו דומה שהוא מה כי
 כבר זה) (נ״א "כי קדמון, שיהיה כן נם יתכן לא המעדיר ההפך אבל בשנים,

 עלול הוא אמנם חדש כל כי חדש, שיהיה יתכן ולא מציאותו. קדמות התבארה
:עלתו העלול יעדיר והיאך הזה, לקדמון

 P נמלט שאיננו ומה מחדושים, נמלט איננו הנוף כי נוף, איננו האלהים ו פרק
בגוף עמידתו המקרה כי ,מקרה שיקרהו השקר ומן ,הדש הוא החדושים

הנושא
 יהודה קול

תו ה פרק חיו צ רך נ תב י

ה כי ם מ י קי ת נ ת לו ש מו ד ק . ה כו׳ ם ו מ אל ה  ו
ם: בפרק שביאר כמו קדמון ד קו י ה ש כ דו  ה

 הקדמות לו שנתקיים שמה ההקדמה לבאר רצה .וכו'
 בסדוש השוה הצד כי ואמר .ההעדר ממנו ההרמק

 הוא ,נמצא שהיה מה ובכעדר ,נעדר שיהיה מה
ה, אל צריכים שניהם היותם ב  הדבר יעדר לא כי ס
 ק ועל ,להתחדש מעצמו יוכל שלא כמו עצמו מחמת

ה  אילו ,העדרו על חשבת אשר הזה שהקדמון ראוי הי
ה העדרו ידומה  הפך לו אין והרי ,הפכו מחמה יהי

, ולא מיון שלישי, עיון: סוף א׳ פ' בשני המורה כדבר ד
כלל, השניות בו א״א המציאות המחוייב כי באמרו

ך, ולא דומה לא פ  הגמורה הפשיטות כלו זה ועלה ה
 ונעדר ממינו מעצמו חוץ דבר ממנו יעדיף לא אשר

,כלל בו השתתפות אין א״כ ,צד מכל והסבה העלה
 כי באמרו ,דמיון לו שאין החבר הוכיחי והנה .ע״כ
ה א מ הו ה ש מ ו ל לו ד כ ם ב י נ א פ א הו . הו כו׳ ו
 בצורות וההבדל הפרוד סבת הוא החומר כי וזה

 כמוהו אמר מלובן מתחלף האחד הלובן שאין ,הדומות
 ההוא הנושא יבטל ולו ,המשא החומר מצד אם כי

ה באויר פור־ס הלובן וישאר חמד, ללובן מהקבן כלו הי
 בבורא הענין כן במדרגותיו. בו החלוף ואץ הואיל

ת' , שיתבאר כמו גוף שאימ י ו ״  אחר ידומה אילו פ
ה צד מכל לו דומה שני, ואין אחד ויש הוא הוא יהי
,המעדיר הוא הוא ההפך שיהיה אלא ישאר לא וא״כ

 לא והנה חדש, או קדמון שהיה אם ימלט לא וזה
מון, היותו יסכן  שאנחנו האלוה ■זה אמנם כי קד

 מציאותו קדמות המבאר כבר אודותיו על מדברים
 צו שאין במה ואם נעדר,, לא ופעולתם הקודם בפ'

■שיבא במה יעדירהו איך ,העדירו לא תכלית ם .  נ
:וכו' חדש כי/כל חדש המעדיר שיהיה יסכן לא

נחמד אוצר
ם ל, פדק מי אג . ה י ח צ ש כי לעד: קיים ר״ל נ  חדי

דר ע מו וכו׳ הנ  המחודש שדבר כמו כלומר וכו', כ
f t יופסד לא כך עצמו פושה דגר שאין מעצמו, יסחיש 

א כי :המססידו סכה מכלי המחודש בר יעדר ל ת ד מ ח  מ
מו צ ח אך ע מ ח כו ס פ  המורכב דכר שכל רואים שאנו כמו .ה
 ,מהיר יוסר הפסדו דכרים מיוסר שמורככ עוד וכל ,יפסד
מו  צומחס ומנפש יסודוס מארכעה שמורככים והאדם הסי ג

ה מרוחניוס והאדם ,ומיוניס הנ  שנסחכת מחמס פירודם ג״כ,.
 וכל ,רואים אנו כאשר ממהר יוסר. ופירודם רכים הפטם בו

 וצוניה מחומר אפילו מורככ שכל עד לחכירו מחנגד אחד
ד ב  אי הקדמונים לדעס והכוככים הגלגלים שהם כמו ,^
 אפשר, והפסדם הצורה הפך שהחומר מחמס לנצח קיומם אפשר
ך ואין :שנה אלפים ששס אחר מז״ל לדעס שהוא וכמו פ  ה

ו ץ ואין ל  סוף א׳ פרק שני כחלק המורה כדכרי וזה .דמי
 שהוא מה (ר״ל המציאוס מחוייכ ט כאמרו שלישי, מיון

 ועלה ,הפך ולא דומה לא כלל סשניוס כו אפשר אי קדמון)
רה, הפשיטוס וה מו  מעצמו חון דכר ממנו יעדף לא אשר הג

 השסהפוה אין כן אם ,צד מכל והסכה העלה ונעדר ממינו
 לא הגמורה הפשיטוה שמחמס כיאר הנה .ע'כ ,כלל יגו

 הצורה מצד או רק יגיע לא ההפך שאמנם ,הפך כו *צוייר
 ראשונה וסכה עצם שהוא ומאמר ,סכסו מצד או 1שכ הטכעיס

 כיאר אשר כפי לו דמיון אין ואולם .ההפך כו יצוייר לא
 הבדל שום כלי י צד בכל דומים שהם .שמאמר הוא ,כסכר

ד, והכל הוא הוא הרי תבעולם ח  הבדל כאן שאין מאחר א
 העלה מצד לא גשמיים כדברים הנדל בו יצוייר אשר יהממר
ל :רוחניים כדברים סהבדל יצוייר אשר והעלול ב ך א פ ח  ה

ר ד ע מ ק שלא וכיון כלומר .וכו' ה ס  שהוא לדבר דמיון י
 ההפך שיהא יסכן לא כן כמו הנה , הפך גו שיהא וגם קדמון

א כי המעדיר, והוא ממנו <זץ  ,קדמון המעדיר זה שיהיה א׳
י ע מציאוסו קדמוס הסכאר ככר ג הכ  המציאוס מנצייב והוא י

א :המורה כשם כמדובר ,השניוס בו אפשר ואי תכן ^  י
ה הי ש שי ל כי :מחודש הוא המעדיר זה ר״ל .חד ש ב  חד

ל לו  אלהינו שהוא הקדמון זה מן נפעל ר״ל .הזד, לקדמון ע
:אוהו הפועל אס הנפעל יעדיר ואיך ,יסברך

ק ר ט אינו ן פ ל מ ם נ שי חדו ה  מהחדטם מקריים .וכו׳ מן
שקר ומן :בפ״ב וכמדובר ,זה בעקב זה שיקרד^ ה

ה ד ק  המדוה אפילו מקרה בשום יהואר לא יסב׳ שהאל ר׳ל .מ
 נשואים מקריים אינם והרצון החכמה כמו ,כו המהוארוס

 הנמצאים מדרגות כל הכלית בעל בלחי להיותו כי ,עליו
ה כי :בעצמוסו נכללים מקר תו ה ד מי : קיומו ר״ל .ע

והמקרה

וכו׳ מקיה שיקרהו השקר ומן שס ביץ

ף שאינו ו פרק א גו ל איננו ,מקדד, יקרהו ו ל ו כ ג  נ
ל חו אב תי ב ל בל ע ת ב לי כ I ת

ה חדש. הוא ההדושים מן נמלט שאיננו מ
ן, שהוא ד' בטרק לדעת הראיה וכבר מו ד ק

,הגמגום מן בזה שיש מה המורה מסעם כחבנו ב׳ בס׳
 גם כאמור גוף איננו ואס ,המקרים נושא הוא הגוף כי

ם . המקרי



ב הכוזרי•חמישי מאמרס£ר 63 מ
 נגבל איננו יתברך והאלהים עליו, נשוא אחריו הולך לגוף מעולל והמקרה הנושא,

הגוף: מתנאי זה כי אחר, מבלתי בצד מתיחד ולא) (לא ״ואיננו
 התבאר כי ,דבר מידיעתו ימלט ולא וגדול קטן דבר כל יודע האלהים ז פרק

 יוצר אם ישמע הלא אזן הנוטע שאמר כמו ,ותקנו וסדרו הכל ברא שהוא
 :כליותי קנית אתה כי ואמר ,ממך יחשיך לא חשך נם ואמר ,יביט הלא עין
נתקיימה כן אם ,והיכולת החכמה לו נתקיימה כבר כי ,חי יתברך האלהים ח פרק

לו
יהודה קול

ה וכח רגצס. לכף מנוח כו מצאו לא המקרים  הראי
 וכדרך ,מדגריו כמבואר הגוף מקרי על הוא הזאת

ה  שאינו נאמרו חורה משנה בתחלת הרמב״ס שכתב מ
 הראיה אין אמנם . הגוף מאורעות לו יארעו ולא גוף

ת' נו להאמין ג״כ שראוי מה מבארת הזאת  היותו י
 החכמה כענין ,השכליים p אף המקרים מכל לקי

 מדרגות וכל בב״ת יתברך להיותו כי ,השכלי והרצון
 לשום אצלו מקום אין ,בעצמותו נכללות הנמצאים

 :בעצמותו הכל כולל היה לא שא״כ ,עליו נשוא סקרה
ה ר ק מ ה ף מעולל ו  בראשון המורה כמאמר .לגו

 מן מינים שני לו יש מבעי גשם כל כי ע״ג פרק
ם  ומקרים ,החמר מצד ישיגוהו מקרים ,המקרי
 . ע״כ וצחקו, האדם כתמהון צורתו מצד ישיגוהו
 לגוף מעולל באמרו ירמוז הראשון המין שאל ואפשר

שני המין בדבריו וכלל אחריו, הולך  נשוא באמרו ה
ד ולא נגבל איננו יתברך והאלהים :עליו ה תי  מ
 גשם,-כמבואר בעלי שהמלאכים לשיעתו נמשך זה וכו׳.

 דבר שכל לאמר דברו יצדק כן ועל ,ג׳ סימן ברביעי
 זה נבול אל ומתיחד נגבל הוא רק בב״ת כמו שאין
 הואיל ,גוף הוא הרי ,יתברך הבורא מאת לו יוסד
 צד מבלתי בצד ומתייהד מוגבל שכמם המלאכים וגם

 ית׳ היותו על הורה והנה .שזכרנו כמו גשמיים הנם
 לנו ויש ,שהוכיח כמו גוף שאיננו מה מצד בב״ח
 בשיכותו העומד הלבבות חובת בעל מדברי בו היוצא

, היסוד בשער שהמלאכים־גשמיים, ״ו  נמשך ולזה פ
 אשר וכל ,תכלית לו יש מוגבל שכל פ״ז שם באמרו

מחובר: תכלית לו יש

חד שלא ז פרק כ עתו י די דך מי ב ח דבו־ י

י ר כ א ב ת . ה כו'  המורה עשה זו ראיה כדמות ו
 עצמו זה■ לפסוק אותה וסמך ,י״א פ׳ בשלישי

. אזן לנוסע גו'  ככה על דברים לנו קדמו וכבר ו
 דוד שאמר שמה ויראה באמרו ,י״א סימן בשלישי
שאמר מה וכל וגו' אזן הנוסע הנאמנה הסענה

נחמד אוצר
מקרת ל וה ל עו ף מ  :מלולו והמקרס מלמו הגוף כלומר .לגו

חריו חולך ם :ממנו נפרד אינו כלומר .א אלהי תבדך ו  י
ל איננו ב ג חד ולא נ תי כו׳. מ  ככחי תכלית בלתי שהוא שמאחר ו

 מצד ולא הגשמים מקרי מצד לא גבול, לו אין המדרגות וככל
 שגגדור כלומר מתייחד, אינו וגם ,העלות כל מלת שהוא העלה
 המלאכים שהם כמו זה באופן או בצד שהוא לזמר אותו

 עלול וכל ,עלולים שהם במה נגבלים הם הרוחניים אפילו
 בעצם עלתו מכיר אינו אבל שתחתיו ומה עצמו רק מכיר אינו

 וכבר .הפילוסופים לדעת והוא ,מעולל שהוא ידיעתו מלבד
 המה גם שהמלאכים לומר ד׳ ממאמר ג׳ בסימן החבר השקיף

 בלשון הפילוסופים דעת והביא הדקים, היסודיים הגופים מן
 פ״ו הימוד בשער בלבבות חובת בעל דברי נראין וכך שמא,
 לו ים אשי וכל ,תכלים לו יש מוגבל שכל כן גם גאמרז

:מחובר תכלית
 כת להם הנותן הוא והנה הכ:■. ברא שהוא ז הרק

 וממנו ■ורגע רגע בכל אליהם ומשפיע ותעצומות
 מקרם הוא שבאק שברמשים הקטן עד הראשון העלול מן הכל

 המחיה והוא וגידיהם באבריהם וסדורס תקונם על והכינם
 ,יגועון רומם תוסף יבהלון פניך תסתיר וכמ׳ש ,תמיד אותם
ה :ממנה למעלה שאין בידיעה הכל שידע וגדין מ  ■שאמד כ

ע ט א אזן הנו ל שמע ה א עין היוצר י ט הל  וכבר .יבי
 שהוא מה שם בפירושנו ואנחנו י׳א סימן. בשלישי בזה מדובר

 תאמר שלא בכדי ממך יחשיך לא חשך וגם שאמר ומה .די
 ית' אליו בערך הראות ושאין ,כנדון להיות הנדון מן לבא דיו
 זה שאין אמר לכך ,ח״ו האור שהוא כמו אמצעי ידי על רק
 שבו והרוחני וחומרי גופני הוא שאמנם ,אנוש במעשה רק

 והוא המוח דרך רק להרגיש יכול ואינו החומר בגוף נשקע
 כאילו בראשו ולפנים לפני וכליו שהמוח ומחמת ,הנפש משכן

 אשר האור דרך לא אם הראות, הרגשת עליו מעכב המושך
 גשם איזה על הנופלים האור וניצוצי ומהירה קלה תנועה לו

 ואולם , המוח ורידי וממשמשים ולימותיו העין דרך יורדים
ה בי :דחשך דררא שום יתואר לא יתברך בערכו ת ת א  קני

תי  ית׳ שהוא ומאחר ,וארץ שמים קונה מלשון ,בראת .בליו
 ממנו נעלם שאין בודאי פרטיהם ופרטי פרטיכם כל ויצר ברא

:וגדול קטן דבר שום
תברך האלהיס ח פרק  שנתבאר היות עם כלומר .וכו׳ י

 והיכולת החכמה לו ונתקיימה ברואיו מכח ידיעתו
ופשיטא

, וחדע חקרקני ה׳ כמזמור כו' כ. ו  שאמר ומה ע״
ס ו&עפ״כ ,החשך אל להתייחס לפחיתותם הס שראויים החמריים הפרסים אל בו שכוון אפשר , וגו משך ג

: יתברך ידיעתו מעיני נעלמו לא

תו ח פרק תברך חיו תנו לא אך י היו ב

י ר כ כ ה כ מ י קי ת ה לו נ מ כ ה . דז כו'  גבורתו יד אלה כל ואת העולם את מהדש מציאות שהוכחנו במה ו
,וכו' וגדול קסן דבר כל יודע יתברך שהוא הקודם בפרק התבאר ועוד .ובדעת בתבונה בחכמה עשתה

אס
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 השכל עניינה חיות אבל ובתנועה, בהרגשה הננדרת כחיותנו לא אך החיות, לו

:היא והוא הוא והיא ,הגמור
 קודם או ,העדרו או הפכו שיבא באפשר ממנו הבא כל כי ,חפץ חאלהים ט ®ריק

 שלא אפשר ואי ,שוה הענינים שני על ויכלתו ,אחריו או בו אשר העת
שיאמר) (נ״א ״לומר לאומר ויש האחר. מבלתי מהם אחד אל היכולת ישיב חפץ יהיה

כי
ר צ ד או מ ח נ

ע מיומו לערוך אין אמנם ,החיוה משינזא מ  שאנו מה חייגו ג
 והוא ,ומתנועעים מרגישים שאט מה רק שאינו אותו, «ניגיס
ר . זה אליו מערוך מאד ומרומם ונשגג נמלה יסנרך ג  ונ
ר א ׳ סימן כ׳ גמאמר זה ^ מכ  :די שהוא מה וגפירושנו ג

ק ר ם ט פ חי אל  הכל וגארן גשמים הנמשה fe .דזפץ ה
ר, כחפצו הוא מו א' גסימן גזה הארכנו וככר הג

ל בי :(עיי״ש) א' סמאמר מנו הבא ב שר מ  שיבא אפ
בו ס  או הפכו, שאפשר נראה געולם הנעשה כל ר״ל .וכו' ה

 זזה ,אמריו או הרגע זו קודם שיהיה או כלל יהיה פלא
ה ר  גח״ג המורה וכדכר ,מפצו כפי הפועל הפועל, פעולת על «
ג סרק  ככוונה יפטול פועל שכל כאמרו ,השלישית כגזרה כ׳

ת פעולות יעשה ,כעכע לא ורצון שר ואי :מתחלפות מו  אפ
ה עולא הי שיב חפץ י ת י ל בו ל הי ע אחד א ז  כלומר .מ

ר שוים הצדדים שפני סאמר מ  ייחד ומי ,כהפך ואפשר כך א
אומו •

ל ה קו ד הו י
 אצלנו זה יצדיר שלא החיוח לו נחקיימה כן אס

ת: כלתי ך חיו א א ו ל נ ת ו חי פו׳. כ  בשני פדברו ו
 היא כסיותט לא חיים נאמר ואס גאמרו ב' סימן

ט ח נו, אם כי חיים מפולס אנחנו הבננו לא כי ,טנ  מיי
ת :הוא מה נדע לא אומרים אנו וכאילו ר ר ג . הנ ט׳  ו

ע: מרגיש אצלנו המי גדר כי ע תנו ל מ ב ת א ו י  ח
. ׳ ט ת' בו אך ו  בלתי גמור לשכל המיות שיובן ראוי י

:אחד הכל כי ,מעצמותו נפרד

ק ר ויכלתי יתברך בחפצו ט פ

ץ האלדדם פ . כי ח ׳ ט  הדפר כי ידעת כבר ו
 ידבר אל מוגבלת פעולתו ,בעבע הפועל

 מקום בכל המיוחדה פעולתו לפעול מוכרח והוא ,אחד
הצריכיט התנאים כל שם ימצאו אשר זמן ובכל

מו ל עו ק, יעיקהו שלא ובכלל ,ראוי ומרתק מוכן ממשא ל עי פן, הפועל אמנם מ ח  בלתי כרצונו לפעול ענינו ב
 בכונס שיפעל פועל כל כי האומרת השלישית בגזרה כ״ב פ' בשני המורה שכתב כמו ,דבר שום אל הגבלה

ע, לא ן1ורצ ב מ ת. מתחלפות פשלות יעשה ב , היותו על יתב׳ ראייתו זאת והנה רבו פן ס הבא כל כי ח מ  מ
ט שיבא באפשר ימא פ ה ולא שיעדר או ה ט העת קודם או כלל יהי  שיטפל מה ושני ראשון פ׳ זכר שכן ,'ו

ו  ולא לפניו הבראולא ביום בעתו להתחדש הנברא מייחד היותו צורך מל הורה ג׳ ובע׳ ההשתלשלות. מיוב נ
ו רי מ  אחד פעולה אל ההוא היבלת להפות עכ״פ וצריך ,בשוה הפנינים שני על יתברך יכלהו אז והנה .מ

ם פשני שן אשר לכל הפן שם שיהיה ,הפניני ח אי וז״א ,יפנו י ר ו ש פ א א ל ץ יהיה ש פ ט' ח  וכבר .ו
בחי  בדרך ע״ד פ׳ בראשון המדברים שם על המורה אצל הוזכר מהההיחדוח הזה הדרך כי ג׳ פ׳ למעלה מז

ש :החמישי ר וי מ א שי ר. מ או  המדברים דעת על נ״ג פ' בראשון המורה דברו אשר אח תזכור זכור .ובו׳ ל
 דברי אחרי בו ימשכו ושלא מושכל שהוא ויחשבו עליו מסכימים שהכל מה לך ואומר ,וז״ל יתברך בגזאריו

 השקר מן אשר ושלימיות חלקים הפנינים שאלו ואמרו .רוצה חכם יכול חי ,האריס ארבעה והס ,גביא
 ולאחריו לפניו אחרים ובפרקים המורה שם השתדל וכבר .ע״כ ,וכו׳ מאומה מהם נעדר הבורא שיהיה

ם, בשום עליו נוסף ענין ואין פשום אחד עצמו כי ,יתברך ממנו התארים מנין להרחיק  ידעת ואתה פני
 התארים ארבעת והנה .הנה המובאים הדברים הן הן המדברים לב כונת אחר כי וי״ח ס״ז בס״מן ושמעת

 התארים אודות על עמו מדרך מכשול ולהרים .הסמוכים אלה פרקיו בשלשת החבר בדברי ונפקדו נזכרו הללו
 עליז שהשתדל וכמו ,יתברך אחדותו אמונת משלמות האדם אס מרמקח ההוא הדרך על האמנתם אשר האלה

ה הענץ לתקן רצה ואילך, נ' מפ' בראשון המורה  דברו ושקדם פ״ז המוזכר יתברך מדעו כי שיאמר כמה מ
 ,מספיק לבדו הוא ,ע״כ ,לו מדה החכמה ואין החכמה עצם יתברך שהוא באמרו ב׳ סימן סוף בשני עליו
 בסגולתו מיוחד הוא יתב׳ שמדעו יאמר כעת כי ,זה בפרק הוזכרו אשר והחפץ היכלת לחארי שיצפרך שבלי

 יאמר כן וכמו ,בשוה הפנינים שני על ׳פיכלהו לומר נצפרך ולא ,ההפכים משני אחד לכל סמנו הנעלמת
ש, לכל הסבה הוא הקדמון שמדש ר. מבלתי מהם אחד אל היכלה ישיב שהחפץ לומר נצסרך ולא חד ח א  ה

 שהוא לבדו הקדמון במדעו יחפון אשר כל אל לכיובה והפייתו הפועלת בידיעתו הכל יתברך מאתן אמנם ט
טדו עצם  פרק בשני המורה כתב לזה ומסכים .הדבר על בירור יוסיף זה אחר הנמשך ובפרק .זולת לא כ
 כבר שיצא החכמה שחייבתהו מה כל להיות ,העולם קדמות בה יחייבו אשר והוא השלישי הדרך ,וז״ל י״ח
ה המתחייב יהיה במצמו קדומה וחכמתו *צא  שנסכצ כמו שאנחנו וזה ,מאד הלושי חיוב וזה ,קדמון ממנ

 נסכל כן ,קגינים יותר ולא גדולים יותר ולא פחות ולא יותר לא תשעה הגלגלים שיהיו חייבה אשר חכמתו
 אלא ,משתנה אינה אשר התדירה חכמתו אחר נמשך והכל ,קרוב מזמן היה לא אשר אחר רהמציאו .חכמתו
 והכל החכמה אחר נמשך בדעתנו ג״כ שהרצון אחר ומשפפה, ההיא החכמה דרך גמורה סכלות 'סכל שאנחנו

מי ד, ד ח ם, נאמין לא שאנחנו וחכמתו עצמו ר״ל א כ. בתארי ״ א וכו׳ שיאמר לאומר יש אמרו ומנין ע מ
לנל
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 ההפכים^ משני אחד לכל מיחד מדעו כי .וחפץ יכולת אל משיצטרך מספיק מדעו בי

 :הפילופופים לדעת מסכים וזח ,הוא כאשר חדש בכל הסבה הוא הקדמון ומדעו
עה ולא דבר עליו יתחדש לא ;למדעו נאות קדמון יתברך חפצו י פרק שו  "מאצלו י

תו(נ״א בחיות חי יתברך והוא ,אצלו) (נ״א  וכן ̂ קנויה לא עצמו) "עצמו
עליו יאמר ולא ,יחד וסותרו דבר מצוא השקר מן כי ,בחפצו וחפץ ביכלתו יכול

:סתם ביכולת יכול

יהודה קול
 כי , הכניס משני בחסד זה אמתה על אומר יגזור לבל

 כאשר ג׳ סי׳ ברביעי באמרו ,בסאק ענינו הוציא כן
 העברה דרך על בין לדמותם אפשר שאי במדות נקשוב

 וכמו ,׳וכו ומפץ ויודע ויכול סי כמו ̂ האמת ע״ד בין
ה שמה: שביארנו ז ם ו כי ס ת מ ע ד . ל ם פי סו ו ל פי  ה

 שזכר למה שכוון ואפשר .כאמור התארים גנות לסלק
 הבורא מן הספן מדת מרסיק שהפילוסוף ה' סי׳ בשני

: ככה על לו היה אשר הזרות יתוקן ובזה ̂ יתברך

צו י פרק תברך חפ ארים קדמון י הת  א^יו המיווחסיס ו
רנו ממין אינם א :ת

אמר

נחמד אוצר
ויכלסז האלהי גמפן רק זה אין שהוא, האוסן זה פל אוהו

משלה: ככל אשר
 צפוי והכל קדמון שידיעתו כמו .וכו׳ קדמון חפצו י פרק

ע מאתו הנעשה שכל ומאמר ומקדם, מאז לפניו מנ  י
 טנין זכר וככר .קדמון החפן גס כן אם ,כחפצו והכל הוא

ש לא :ע׳ג סימן כשלישי הקדמון החסן  .דבר עליו יתחד
 ומקדמוסן מעולם לפניו ערוך היה שלא כמה עתה שחפן לומר

 כל לפועל שיוציאם מקדם לפניו וידועים גלויה מפעליו וכל
 מפן ענץ עם משלישי ע״ג כסימן זכר וככר ,נעתו אחד

 נע״ש נכראו דכרים עשרה חז״ל שאמרו מה כיאור הקדמון
 כפרקי זו משנה כפירוש הרמכ״ם לשיטת לו וירד ,השמשות נין

 כפירוש עליו לחלוק יצא וזולתו האכרכנאל הדכ אך .אכות
 ז״ל הרמכ״ם לימין עמד יפ״ת וכעל ,כראשית פרשת התורה
א ;כראשית ס׳ המדרש כפירוש נפשו משופטי להושיע הו  חי ו
ת חיו  הואי שום שאין לומר ,התארים לשלול כא .עצמו ב

 סוס דכר וככר .עצמותו עם נכלל הכל כי ,עצמותו על נוסף
, מאמר ב׳ כסימן ׳ ;די שהוא מה פירשנו ושם נ

m  .

ך חפצו ר ב ת ן י מו ד  קדמון שהחפץ ר״ל .וכו' ק
 חם התארים ענין שיהיה איך ,מדעו כקדמות

 קדם וכבר .כאמור האמת דרך על או העברה בדרך
ג: סי׳ בשלישי הקדמון החפץ מנין ״ א ע ש ל ד ח ת  י

כו׳.  כרצונו ויעש אותה נפשו מפעליו מקדם רק ו
ה אשר לעת והגדיל הקדום ם הי ם, מני לבבו ע ד  ק

 שכתב ממה זה על הנופל הגמגום על ע״ג סימן בשלישי העירותיך וכבר .חפצו בעצם והתחדשות שנוי בלי
א :פ״ב ב׳ מאמר העקרים בעל הו ך ו ר ב ת י י ת ח ו י ח ו ב ב צ  מהארץ תאר שוס שאין. בזה הורה .וכו׳ ע
 שלמוש וכל חיים מקור עצמותו מאמתת כי ,מיברך מכיפיה הוא רק ,מחוץ לו קנוי ואיננו עצמותו על נוסף

ס כללם מאשר בחפץ נכלל להיותו ,במדע זה הזכיר ולא .נשגבה עליונה במדרגה  יתברך מפצו באמרו יחד ג
 ויודע ,בחיים לא חי יתברך שהוא כ׳׳ז פ׳ בראשון המורה שכתב למה דומים והדברים .למדעו נאות קדמון

י :ע״כ ,בו רבוי אין אחד ענין אל שב הפל אבל ,בחכמה לא וחכם ,ביכלת לא ויכול ,במדע לא ן כ  פ
ר ק ש א ה צו  גוזרים היינו ,הדרך זה בזולת התארים ובהנחת ,אחד היותו אמתח על גזרנו כבר כי .וכו׳ פ

 הכל רק נוספים בלתי התארים שיהיו האמור הדרך פי על אם כי להרפא תוכל לא סתירה וזו ,הרבוי עליו
רה, אמר זה וכעין בו. רבוי אין אחד ענין אל סב מו  שהחיוב שיאמר כמי הוא החיוב ע״י שהמתאר ה

ם ידבר שם כי .מהרו אחר עצבותם ירבו המשורר מאמר זה על ממליצים ושמעתי .צודקות הס והשלילה  ע
 ושלימיותיו מובוהיו כי שהכונה ,עליך בל כוובתי אתה אדוני לה' אמרת באמרו ,התארים משפס על <פשו

 הרבוי, מחייבים היותם על ובפרע ,בענינס הנכלל החסרון צד מפני יתברך אליו להתיחס יאוסו לא אדם של
 האחדות בין מקבצים בזה נעשו שהרי ,חיוביי בדרך הבורא אל האריס המייחסים אלו של עצבותם ירבו וז״א

א :שאהו השכל יסבול לא דבר שהוא האיחור ממהרים הם וכאילו והרבוי, ל ר ו פ א ו י לי ל ע כו  פן .וכו' י
 שקדם התארים יתר זה׳כל על והקש ,באדם הנאמר היכולת כענין עצמותו על מוסף שהיכולת ממנו יראה
ם יאמר שאס ב' סימן בשני שאמר וכמו .ובחיות בחכמה וכן סתם בחפץ חפץ עליו יאמר שלא ,/כרס  חיי

. כונהנו כחיותנו,היא לא כו׳ , מצוא השקר מן כי באמרו שרצה ואפשר ו כו'  שהוא אמרנו הכרח על להורות ו
ה׳ ה אם שהרי ,בו מיוחד אופן על בחכמתו וחכם בחפצו חפץ י ה וכבר ,כחכמתנו וחכמתו כחפצנו מפצו הי  הי

ע, יחפוץ באפר ויבחר בחירה.ורצון בעל האדם ד ה כנו היה שלא כשיזדמן ספירה מזה שסקרה אפשר הי  י
ס כ' פ׳ בשלישי עורר אשר הספק וכהאר ,כרצוננו רצונו  שכתב במה היתרו אבל .פ״ח אבות בהקדמת ג

ם כי מדעו עם ישתתף לא אשר מדענו בחינת לפי הוא מסתירה, הדברים אלו בכלל שיראה מה כל כי שם  א
 בשחוף אליו כוון יתברך שהוא שיאמר מה ועל עליו אנחנו שנכוונהו מה על תאמר הכונה וכן לבד, בשם
, כו' כ. ו תו. שם כי כ׳ סימן הזה הדרוש על הספור ויארך ע״  האחרונים בדבריו בא כן על כי ואפשר בי
ואין בבחירתו לפעול האדם יכלה דברת על זה דרך לפי נפשו את נושא הוא אליו כי ,לבדו היכלת /הרון

:אלץ מעיקה האלהי היכלת
זה
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 הנפש בעניין זכרת אשר שזה ספק ובלי למזכרת, מספיק זה הכוזרי אמר יט

מדברי זוכר שאתה ממה מועתק הוא אמנם האמונות, ואלה והשכל ■
 מזוק אתה כי לי אמרת וכבר ,ואמונתך טעמך אם כי מבקש איני ואני ,זולתך
 והבחירה, הגזרה בשאלת מחקור מנוס לך שאין סבור ואני ,לו והדומה זה על לחקור

: בה) (נ״א "בזה דעתך אמור ,החכמה משאלות שהיא מפני
אמד

יהודה קול
ק זה יט פי ס ת מ ר כ מז  בקשחו היתה וזאח .ל

 בשרשי דבר ממך אבקש אבל באמרו י״ז סי'
ה האמונה הי ט' למזכרת לי י לי :ו ב ק ו פ ת ס  שז

ר ש ת א ר כ  והנה .הנה ועד המאמר מראשית .וכו' ז
 היוסם על הורו אשר דבריהם מהמשך לו הוברר זה

ה וכן ,זולתו מדעות מועתקים  סימן שאלתו ענין הי
 האמונות בשרשי ומבוארים קרובים דברים להשמיעו א'
י :וכו' המדברים דרך על אנ י ו נ ש אי ק ב ט׳ מ .ו

 נאים דברים לשמוע היא אמנם לבי חמדת כל ר״ל
 מגלגול שהיה ומה .ואמונתך טעמך מטוב מפיך יוצאים

,המדברים דרך על האמונות בשרשי הנאמרים הדברים
 שארצהו מה אל בערך בעיני קלים והם להם הנח

ר :מחבבם זזתי לא אשר עצמך דברי מידיעת ב כ  ו
ת ר מ * כי לי א ה ת מן א ו ר מז קו ה . ל כו׳  אמירה ו

 (ואס הבטיחו כך ואולי ,היהה היכן מצאנוה לא זו
טעמו טוב לו לבאר עתיד להיותו בכתובים) אינו

נחמד אוצר
ט ק זה י פי ס ת לי מ ר כ מז מן בקשתו היתה זאת .ל  י״ו סי

 הקדמונים דעת לסי בזה הענין העמק ממנו לקש שלא
ר דעתם זכרון מלבד ב כ ח ו ר מ כו׳ א  מזה ב׳ בסימן .ו

כו׳ הדברים ראשי לך אקרב אבל ,וז״ל המאמר  כך ואחר ו
אין :האלהית מחכמה ס ש . לך מנו ׳ ו כ שארי ו  הידיעות ר׳ל

חון אינו  ממעמד הצודקת שהקבלה מפני \ המחקר אל כך כל נ
, ראות כמו היא התורה ונתינת סיני הר ן י ע  במאמר כנזכר ה

ר, שום על למחקר צורך ואין ראשון ק  השאלה זאת ואמנם עי
י :מחקר מבלתי שמאל או ימין להטות דרך אין פנ א מ הי  ש

ת לו א ש ה מ מ כ ח  אם ר״ל ,והבחירה הגזירה שאלת ר׳׳ל .ה
 כפי לבדו לה׳ בלתי אינם השמש תחת ההווים הדברים כל

ת׳ חכמתו גזירת  מחפן רק אינו לאדם הנמשך והרע והטוב ,י
 ה׳ כבוד וכי ,הבחירה אחר לאדים נמשך שהכל או ,לבד ה׳

דו חכמים אשר ,מכ״ז קי1■  אשר הקושי מגודל כחדו ולא יגי
 בזה מדבר כולו איוב ספר הקדמונים מאמר שכפי עד ,■נדבר

 ההכרח שאלת אותה קרא הלבבות חובת בעל הרב .המחקר
 כנה תשובה בהל׳ והרמב״ם ,אלהים עבודת משער זהצדק.בס״ח ■

 הגזירה בשם לה קרא והחבר ,ובחירה ידיעה שאלת בשם אותה
ד :אחד מקום אל הולך והכל ,זהבחירה מו ך א ת ע ה ד  •. בז

א וסן הל ר. מ א  ספרי מעל אותם דרוש עתיקים הדברים ת
:וסברתך טעמך חסן אני אמר לזה ,הקדמונים

איננו

עליז להעמיס עתה רצה שלא אלא כאלה, בדרושים
ה, ביותר  פרקז לו לפנות נדרו שישלים ובלבד מז

.ב' סי' בהבטחתו הנכללת והבחירה הגזירה בשאלת
 שזכר הענינים אלה בכל כי הוראה מזה לנו יש והנה
 נכונוס יותר סברות לו היו והאמונות, והשכל בנפש

 על לשוב למועד מזון עוד כי המלך וחשב ,ספר על זכרונם פלה לא ואס ,מבר של ואמונתו טעמו לפי
ח על מטעמו שידובר מה לדעת נצבה וגס תשוקתו וקמה ,ואמונתו מבר של מטעמו אלה כל חקירת ל א  ש

ה ר ז נ ה ה ר חי ב ה  ועקרית נכבדת הכי יקרה שאלה שהיא ,שקר החריצות ואס אמת הגזירה אם לדעת ר״ל .ו
 שכתבנו כמו הרצוי, המעשה כשרון צורך הוא אמרתו תסוב עליו אפר הכולל שנושאו ספר של לענינו

 על חקירתם מגדל בוני עמלו שוא ,ולעשות לפעול חפשית הבחירה לנו הותיר צבאות ה' ולולא .בהקדמה
 שהבטיחו החכמה שאלות מכלל זה שהיה■ יייוד .מעש!ט בכשרון להשתדל אלם תשועת ושוא הואיל ,ואש

 והבחירה הגזירה שאלת על ענינו שנראה והיכלת והמפץ הגזירה כך ואמר באמרו ,ב׳ סימן למעלה עליהם
מו . מנוס לך שאין סבור ואני טעם וזהו שביארנו. ג כו' , נוחה החבר שדעח מה בזה שואל הוא אך ו ו מנ  הי
 לא וליה ומעתיקס המדברים דעות כגונב בהם להיותו מהאמנתם רחוק עצמו שהראה הקודמים כדבריו ליו

ר בסמוך וז״א ,ליה פבירא מו ך א ת ע ה ד ז  נתינת כדי בו שאין, נראה ,זה דרך על תפרשהו לא ואם .ב
ס1; ה לא עצמו ההוא הטעם מן ■שהרי ,בפרט זו שאלה על מחקור לו,מנוס שאין למה מספיק ע  לו יהי

ה, שאלות כל על מהקור מנוס מ כ ח  והעצומוס החמורות השאלות מן היותה בזה שרצה נאמר אם רק ה
 מעץ הוא זו שאלה ענין הנה גם .השאלות שאר מכל יותר עליה הספור לייחד היא וכדאי החכמה, סבסתרי

ם לזווגס מאד וקשה בקודמת, מנייהו דסליק יתברך וחפצו ויכלהו !מדעו ד בחינתנו. אצל האדם בחירת ע  עו
 האמונות בשרשי ומבוארים קרובים דברים שתשמיעני באמרו א' סי' המלך שבקשת לומר יתכן כי וראה שבתי

כן בדרך המדברים דרך על צהון..ו מן באמרו הנ , כללים בחסדך השמיעני ט״ו סי כו'  לו להשמיע היתה לא ו
 מחודשים בדברים בהם ואמונתו טעמו ישמיע לו כי הפץ וכל ישעו כל רק ,מהם מועתקים דברים אלה בכמו

 ואני וכו' שזה ספק ובלי באמרו תלונתו כאן היסה זאת והנה .והנצחון השכל בדרך שיהיו ובלבד ,גנדעהו
ט' מבקש אעי  רצונך מעשות לעבור נוכל שלא וכיון באמרו ב' סי' שהבטיחו מה והוא ,וכו' לי אמרת וכבר ו

 חכמתו ממקור נובעים דברים החבר לו שיחדש המלך וחשב ,וכו' דברים ראשי לך אקרב אבל וכו' אנהג לא
 השאלות אצל בידו זה עלה ולא הואיל ועתה מזולתו, מועתקים דברים שפתיו על ישא ולא וטעמו, שכלו לפי

שאלת על ואמונתו טעמו כפי לחקור יבקש פניו את עתה הן ,הקודם הדרך פי על אודותם על דבר הכבר
הגזירה
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ף, מתעקש אם בי האפשר טבע מכהי-ש איננו החבר אמר 3  שאיננו מה יאמר חנ

 מהשיורך ירא, או מקוה שהוא למה מהזדמנותו רואה אתה כי בו, מאמין
 יהיה כי מאמין היה ואילו ,הזימון בו ויועיל באפשר ההוא הדבר כי ,מאמין שהוא

 ,לרעבונו בשבר ולא לאויבו מלחמה■ בכלי מזדמן היה ולא נמסר, היה פנים, כל על
 אמצעיות בסבות הודה כבר ,הזדמן שלא למי צריך ההוא הזימון כי יאמר ואם

 ,האמצעיות הסבות בכלל החפץ בעתיד ימצא והוא , המתאחרות עמידת ושבהם
 ובין בינו לו מונח עצמו ימצא כי להודות ועתיד ,יתעקש ולא האמת יודה אם

הזאת באמונה ואין ,יניחם ירצה ואם לעשם ירצה אם ,לו האפשריים בדברים חפצו
הוצאת

יהודה קול
 החכמה משאלוח נשארה לבדה שהיא ,והבחירה הגזירה

ס על לחקור ב׳ סימן לו הציב אשר  ואני וז״א .ענינ
:וכו׳ מנוס לך שאין סבור

ע כ ב ר ט ש פ א  אחד כל לעשוח האדם שיוכל .ה
ח: בזולת ההשכיס משני ה כי מכרי ת  א

ה א . ח כו׳  במעשיו, הכרח לו שאין יוכיח והנסיון ו
 מה ,בדברים להשתדל מתעורר הוא ומניבעו הואיל

ה אס כן היה סלא  לו ודאי אלא ,שקר החריצות הי
רה, משפט חי  אנכי הנה אומר היה אפוא לא ואם הב
 כלי בחירה לי זה ולמה עירין בגזרת למות הולך

 ולחיותה נפשי ממות להציל ומזון ולהם ופר הלחמה
ו :ברעב ת ו נ מ ד ז ה ה מ מ א ל הו א או מקור! ש ר  .י
 הבלתי ולדחות יקוהו אשר הנאות את ולהשיג נרדוף
י אמרו עס נקשר מפניו, ירא הוא אשר נאות  כ

ה ת ה א א  קודם הזמונים סדר שהיה ומלמד ,וכו' רו
 :מעשהו באפשרות מאמין היותו על נצחה ראיה לכן

א ל . בשבר ו ו נ ו ב ע ר כם: רעבון שבר מלשון ל  בתי
ם א ר ו מ א ן כי י מו . הזי כו׳  בגזירת שהכל הכונה ו
ת' מגזירתו להוציא ראוי שאין ,עליון  ועל ,מאומה י

 לשבר אוכל לשבור אדם יזדמן אשר ההוא הזימון כן
 הוא הנה ,האויב כנגד למלחמה חיל ולהתאזר רעבונו.

 הוא שגס ההוא, המיצוע בזולת לזה הוכן שלא למי צריך
 , ההוא בזמון להזדמן אותו המכריח האלהים מאת
 שבר ואל האויב מן ההצלה אל מוכן יהיה למען

 ,לכך מוכן יהיה לא ההוא הזימון זולת כי ,רעבונו
 ההיא ההכנה באמצעות צרכו שיושלם עשה והאלהיס

ר :כלל לבחירה מקום ואין ̂ המוכרחת ב ה כ ד  הו
 השתדלותו כל כי ממנו שברה במה נפל זה הנה .ט׳1

ה לא אדם של בחירתו בבסול  כל לתלות אם כי הי
ת׳ בבורא המעשים  ,וגזירתו מדינו דבר הוציא לבלתי י

הזימון כי שאמר במה בידו נתקיים לא זה זהנה

נחמד אוצר
ש איננו כ חי כ ע מ ב ר ט ש פ א ש אם כי ה ק ע ת , מ ״ כו ו

 כמקום כנכנס זו שאלה על להשיכ שהנכנס מפני
ץ צר  עקריח הכפירה נשים שאס ושמאל, ימין לנטות דרך א

 כל לשופט מגרעת נתן ,חפן שלכו מה לעשות ככחו והאדם
 און תראני למה א׳) (חכקוק הנכיא. וכמאמר ,יתכרך הארן
 שהכל נאמר ואם .ממנו צדיק רשע ככלע תחריש תכיט ועמל
 נכנה כית איזה א״כ ,האדם מעשי כל נסבה ומאתו ה׳ בחפן

 נטו שרכים עד .מנוחתה מקום איה והתורה ועונש לגמול
 התורם דרכי לישב ונדחקו ,ה׳ כיד והכל עיקר הגזירה לעשות
 שבין הויכוח בביאור מח*ג פי׳׳ז במורה כנזכר ,ועונש בגמול

שיכמיש• מי שאין מוסד ליסוד החבר הניח ע״כ ,ורעיו איוב
קיים^ האפשר טבע שודאי ר״ל ,חנף מתעקש רק האפשר טבע
ס במקום רק הטבע משנה הקב״ה ואין  רשע ד״מ ואס ,נ

ן שחזק מפני ממנו צדיק נפש חומס ערין י א , ו נ מ  הש״י מ
 באם דהיינו ,גדול צורך במקום רק נפשו, לוקח או יד< מיבש

ס, זוכה שכנגדו זה  שבכחו מה עושה האדם מעשי בכל וכן לנ
 הדת להחניף הרוצה מתעקש אם כי זה יאמר ולא ,לעשות

ת כי : מאמין שאינו מה שיאמר אדם בני בפני ת ת א א  רו
כו' ם 1ל לזמן נחון הוא איך הראה עצמו המונף זה .ו  עניני

ר הייי :בהם חושק הוא אשר הדברים אחר לרדוף ס מ .נ
 אם הלא , לאויבו מלחמה כלי להכין לו ולמה ,ה׳ לגזירת

 כלי תשועת שוא לא ובאם ,לו ילחם הוא לו בחיים ה׳ חפן
 להכין לו למס וכן ,חניה וקצן ישבר קשת פ' וחפן מלחמה

אכל: נפשו להשביע ה׳ יד התקצר לאוכל, שבר מ מי ם בל א  ו
מר א ן כי י מו י ך הז רי מי צ א ל ל מן ש ד  שגם כלומר .הז

ה׳ ה׳ כגזירת הוא ההזדמנות דמן, אותו הניע ו  איוו שאס שיז
ה בטבע נמנע הוא מזדמן ,הלו על האפשר טבע מניח והקב׳

ם :אמצעיות בסבות הודה א״כ ה ב ש ת ו ד מי ת, ע רו ח א ת מ ה
: אמצעיות נסבות תלויים לפועל זה אחר היוצאים הדברים

ח עצמו ימצא כי נ כו׳ לו מו  בעתיד חפצו ישיג שאם ר׳ל .ו
דו כי יראה ר זאת לו היתה מי ענו ת שהשתדל נ  אמצעיות נסבו
 ואין ;הנחירה והיא ,לעזנם או לקיימם לו אפשר שהיה

ה נ מו א  הדכר שזה שיאמר ל׳מתהסד אץ ריל .וכו' זאת ב
ם . . פוג

 המחאחרוס.^ ע.וידח בהם אשר אמצעיוח ספוח מהנהח נמלכו לא שהרי ,כאמור הזדמן שלא למי צריך ההוא
 :האלהים פגזירש הנמחו להעמיד מאומה הרויח לא והנה ,המסופפיס הדבריש מציאות זולתם יושלם שלא ר״ל

א הו . בעתיד ימצא ו כו' ץ ר״ל ו ד שית, בבחירה להודות אצלו הוא שוה כי  בשאר להודות שמוייב כמו האנו
ס האמצעיות הסבות ג  שעתיד במה כי ר״ל ,וכו׳ בעתיד ימצא והוא וז״א ,זה לי מה זה לי ומה ,מכללם היא כי,

. האמת יודה אם האמצעיות הסבות מכלל הוא הבהיריי שההפן ימצא בנדון להתברר כו׳  האות ובא ו
 נגמרים אינם אבדחך או הצלתך כי אמרו עד וכו׳ מיוחסות הידיעות כל כי ואומר המהחלת בחלוקתו בסמוך הזה

כ: ובעכוב, בעצלה או ובהשחדלה, בזריזות שתבחר שבהם החזקה אך ומכללם, האמצעיוח בסבות אס כי  ע״
ט׳ להודות ועתיד  ברשותו לו מונח עצמו ימצא כי להודות ומזומן עתיד הוא אח״כ שיתבאר במה כי ר״ל .ו

באפווד, ואין :וכו' האפשריים בדברים החפשית פעולתו למנוע ביניהם מפסיק דבר שום אין ,הפצו לבין גינו
הזאת
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:אבאר כאשר ,מתחלפים פנים על אליו שב הכל אך ;האלהים מדין דבר הוצאת
 שגי על הראשונה העלה אל מיוחסות העלולים) (כ״א ־״הידיעות כל כי ואומר

 הדרך .ודמיון ההשתלשלות דרך על אם ,הראשונה הכונה על אם ,דרכים
 למשכיל יתכן לא אשר ,ובנלנלים ובצמח בחי הנראים וההרכבה הסדור הראשון

 כמקומו דבר כל ישים ,חכם עושה כונת אל אך ,המקרה אל שייחסהו המשתכל
את, לקורה הדמיון על הזאת האש שרפת השני ודמיון חלקו. לו זיתן  האש כי הז
 הפועל הדק ומדרך ,נפעל מתהלחל) (נ״א ״מתלחלח נוף והקורה פועל, חם דק נוף

 .חלקי\ שיתפרדו עד הנפעל לחות ויכלה שיהמם היבש והחם ,בנפעלו שיעשה
 ואפשר ,השגתם ממך ימנע תבקשם כאשר האלה וההפעליות האלה הפעלים וסבות

 עלות אל כך ואחר הנלגלים) (לא ״הפלכים אל שתניע עד סבותם סבות שתמצא
 הכל כי האומר אמר ובאמת הראשונה, העלה אל כן ואחר הגלגלים) (ל׳א ״הפלכים

 מאומה שיוציא כלתי ובמקרים בבחירות האחר אמר ובאמת הבורא, בנזירת
t הזאת בחלוקה זה מציאות תקרב תקצר ואם .האלהים מגזירת ההם מהדברים

המעשים
נחמד אוצר

ס1« תו ג ס אמונ ך :ג״ ל א ב ב ה ו ש י ל  5הכ הניס כל מל .א
ר ו ם, גאוסנים אלהי כחפן ^  :והולך שמכאר ׳וכמו שוני

ר מ או ל מ ו ם כ לי לו ע  כל ר״ל ,הנכונה הגירסא כך .ה
ם בגי מסו ת :בטולס ההוים מ סו ח ו ל .מי  ומיקר שרשם ר׳

ל , הראשונה מטלה מסמלהם ם ;מהש״י ר׳ שי ל י ר ב ב  ד
ו מ ו ק מ  אוסם שהמביט מה טל אחד סדר טל הולך הכל .ג

 ,כדמותו אחר צומח גדל הצומח ומזרט ,שנוי שום כלי שוכויא
0«w  p i אחד לכל ונותן וכדמותם כצלמם מולידים והאדם 

אחד ת מן ו סודו , הצריך הסי הי  מתנוטטיס הגלגלים וכן לו
ש בי אמד סדר «ל א ף ה ו ק ג  שבכל דק היותר ר״ל .ד

ם: ד נ ו ג ה ס ר הו ה ף ו . גו ל ח ל ח ת רסא מ ה, ה״צהגי כונ  הנ
א הו  מלא שהטן ר״ל ,הגמרא בלשון חלולים מגולים מלשון ו

טן בטומק נכנם לדקותו והאש מלולים חלולים נקבים נקבים  ה
ה רי ס מ  כל האש זה אל ונלוים ,לו אשר ׳ המהירה בתנומתו ו

, חלקי שמפריד טד ואנה אנה בו המפוזרים האש «לקי טן  ה
 יורד והעפר למעלה הלהב טם טולים שבו והלחות האויר

ה: ט מ ת ב בו ס ם ו לי ע פ . ה ו ל א ם ה  השריפה ר״להפועלי
ר :משל דרך טל זז לקורה ש פ א א ו צ מ ת ת ש בו ם ס ת בו  ס

בו'  בטבור הקורה זאת שרפת סבת תאמר זה במשל כלומר ,ו
 מאמר כפי ההרכבה וסבת ,יסודות מארבטה הרכבתה

סודות ארבעת עירוב בעבור מקדמוניס  וסבת ,בזה זה הי
 הרמב״ם וכמ״ש ,הגלגליס תנועת מהירת בעבור הוא העירוב

ד ס״ ר :גלגלים מרבי בלשון ופלכים .המדע מספר נ ח א ך ו  כ
ל ה א ל ע ה ה נ שו א ר ת :הגלגלים המניע האל ר״ל .ה מ א ב  ו

ר מ ר א מ או ׳ ה ט  סתינש אין כלומר ,האחר אמר ובאמת .ו
ן י ם :המאמרים אלו שני נ א ה ו צ ר כו׳ ת ל .ו ״  הרצה אם י

ה :שכלך אל הדברים אלו לקרב ק לו ח ת ב א ,סלוקס לשון .הז
כמו

יהודר! קול
. הזאת ׳ ס ס ו  אץ כי שיבוא במה יחבאר זה ג
 הוצאת מכללם והבחירה האמצעיוח הסבוח בהנחת

 ומצד ,בעחו יפה עשה הכל אח כי האלהים, מדין דבר
ת כל :מאמונתנו ענינה להרחיק אץ זה ו ע י ד י  וכו׳. ה

 הפועלת היא יתברך ידיעתו אמנם כי הפעולות ר״ל
 כל באמרו זו יגלה השני והנוסח .כלי בזולס אותם

: העלולים ט' ן הדרך ודמיון ו שו א ר  וכו׳. הסדור ה
 עלילות נתכמ לבדו יתברך לו כי במקומות זכר כבר

 הממרים על בהשפעחם אמצעי שוס בלי הצורוה
 רק סעולחם אין והיסודות הכוכבים וכי ,המוכנים

ה הצורות קבלת מול אל הממרים ולהזמין להכין  . ההנ
 הוא ,זו כונה הוראח אל המיוחדים המקומות ומכלל
ט׳ ליסודות יש אבל ע״ז סימן בראשון אמרו  אבל ו
ט׳ הציור  השנית בהקדמה הזאת בפסקא כן וכמו ,ו

ה הזכיר לא ובצמח. ובחי והשלישית: סב ל ם, מ  הדו
 ראויה היא אשר באמרו נ״ג סימן בשלישי הוזכרה

 ולקצחם באמרו י׳ סי' ולמעלה ,וצמחים מחיים להם
עח : במוצאים ד ט׳ ל שייחסהו ו . א ה ר ק מ  כלל ה
ה ה, באמרו הנ ר ק ה אינמ אשר כל מ טנ  ראשונה ב

 ויסדרה חלוקתו יפרם כן אחרי אמנם .מאמו.יתברך
ה מציאות תקרב הרצה ואס באמרו ,בשלמות  ז
ת :וכו' הזאת בחלוקה ר ב ס ם ו לי ע פ  אמר .וכו׳ ה
 ואמר ,השורפת כאש הפועלים בבחינת הפעלים

 והורה ,הנשרפח כקורה הנפעלים בבחינת ההפעליוה
ה ה, אל מנינם להעלוח אפשר המקרים שגס גז ב  ס

ב׳ מאמר מלחמותיו בספר הרלב״ג שכתב מה וכדרך
 אל :וכו׳ השמימיים מהגרמים מסודרים כלס האדם שמקרי ההגלוח חכלית נגלה כי באמרו ,ק״ב

ה הלשון והורגל ,הגלגלים ר״ל הפלכים בי, הז ר ע  להרמב״ס חורה יסודי בהלכוח המפרש דברי שיורו כמו ב
, ג ״  אלפלך אלנוזה״ר, ואלפלך ,אלמחו״ל ואלפלך אלמרכ׳׳ז, אלברא״ג אלפלך יקרא בשם הגלגלים למקצת כי ס

 עלות אל ואח״ב :וכו׳ חקיו מסריפיו נסיכיו פלכיו חסוב המלין מאמר אצלי ומזה .אלעלא״ס
ת : המלאכים תאמר כאילו .הפלכים מ א ב ר אפר ו מ או  מה על לשניהם יש הללו האומרים .וכו׳ ה
ל האומר כי . מיוחדת בחינה על מהם אחד כל ,שיסמוכו כ ה ת ש ר י ז ג א מ ר בו  שב שהכל מצד הוא ,ה

ל. מאתו כי &ציו כ בבחירהוהרבס תלויים שהרבה.דברים אומר יגזור כי ובמקרים, בבחירות והאומר ה
מהם
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 מהסבה והאלהיים .מבחריים או מקריים או טבעיים 1א אלהיים יהיו המעשים
 מסבות והטבעיים .ית׳ האלהים רצון זולת סבה להם אין פנים, כל על יוצאים הראשונה
 מונע ימנע שלא בעוד שלמותם, תכלית אל אותם ומגיעות להם מוכנות אמצעיות

 לא במקרה הם אך כן, נם אמצעיות מסבות והמקריים חלקים. מהשלשה מאחד
 עדיו יניעו ,לשלמות הזדמנות) ״הכנה(נ״א להם ואין בכונה, ולא בסדר ולא בטבע

בעת האדם חפץ סבתם הבהיריים אבל השלשה. בחלקים בהם ומתנים אצלו, ויעמדו
בחירתו

יהודה קול
ם  כאמצפיים השפלשלס מצד הוא ,במקרה נמשכים מה
ם שיתבאר: כמו שי ע מ ו ה הי ם י י הי ל . א כו׳  היו ו

 ארק בשני המורה שכהב למה קרובים האלה הדברים
ס,  בלא האלהיים המעשיים שם הזכיר שלא אלא מ״

 סלוקתו בזה עשה כ״ו פער העקידה בעל אכן .אמצעי
 שה&עולוח אחר באמרו לחלוקתגו, שוה שלימה

 האלהית מההשגחה אם משתהיינה, ימלמו לא האנושיות
שיית, ס, המערכה מפאת אם האי מיי שמי  על או ה

די שי, השתדלות י מן, צד על או אנו ד הז  והדת והשכל ה
 הנה לבד, אחח בדרך יהיו שלא יחייבו כלם והנסיון

, כלן ידי על שתעשינה יחוייב כן אם כו'  אל בוא לך ו
 הזה הדרוש אל מאד מתייחס תמצאהו כי ההוא השער

ד עליו: שאנחנו ו ע א ב ל ע ש נ מ . י כו'  ינגד שלא ו
 אך :בחירה או מקרה איזה או האלהי החפץ לזה
. הם ה ר ק מ עו אבל בעצמם מכוונים שאינם ב  הני

 אלהי בסדר ולא במבע לא ,והזדמן קרי דרך למציאות
ן בכונת זלא אי •ו ר: ח ם בו ה ה ל נ כ ת ה מו ל ש כו׳. ל  ו
 והכנה סדור להן אין ,לתכלית מכוונות בלתי להיוחן כי

 שיש כמו אצלו ינוחו לשלמות בה יגיעו אשר קודמה
ם : הנותרים החלקים לשלשת י נ ת מ  שאז .וכו׳ בהם ו
החלקים משלשת מונע ימנעהו כשלא המקרה יקרה

נחמד אוצר
ם :הגמרא שבלשון נסשך ממס כמו שי ע מ  הנעשכ כל. ר״ל .ה

ו : בעולם הי ם י היי ל ע שאין באופן ,לבדו ה׳ מנזפן .א  ד
 הבחירס מן שאינם וסשימא לעבע, ולא למקלה לא אויזם ליוזס
ם מעשי כמו  על הולכים טבעיים או ,הנסתרים או הנגלים הנסי
ת :הטבע מן המחוייב סדר בו ס ת מ ו עי צ מ כו׳ א  אשר .ו
ם :ושמים ארן ברוא מיום הבורא להם הכין היי ל א ה ׳ ו ס  ו

ם צאי ל יו ל ע ם ב  ,אופן בשום מונע להם יצוייר לא .פני
ם :וכארן כשמים עושה ה׳ חפן אשר וכל טבעיי ה כו׳ ו  .ו

 שתאמר כמו ,מלקים משלשה מאחד מונע ימנע שלא בעוד
ז ,כדמותה ולהצמיח להוליד הנזרעים החטים שטבע ד״מ כ׳  ע
 ,הנושב ורוח האויר טבע מצד ובירקון בשדפון שילקו יסכן

 מצד או .בעולם הנוהג הטבע מפאק. ג״כ אשר לזה וכדומה
 הכחירה, מצד או ,להשחיתה כהמות שן עליה שיעלו ,המקריים

ך :פריה יגמל מרם להשחיתה בוחר שאדם ה הם א ר ק מ  ב
כו׳  סדר טל ילכו ולא ,והזדמן קרי כדרך מציאותם עיקר .ו
 עניני כמו שלימות לאיזה שיגיעו הכנה בהם ואין תמיד אמד

ם : השלימות לתכלית שעיקרם הטבע תני מ ם ו ה ה. ב ש ל ש  ב
ם. קי ל ח ס ה  אם לפעל תצא שלא להתנות צריך במקרה־ ג

 ,מהבחירה או מהטבע או אלהי מחסן או מונע לה יסיה
 ,המקרה כח נגד לעמוד גכחם הבחירה או שהטבע זמן וכל

ץ :המקרה תבטל פ ם ח ד א ת ה ע  שאין ר״ל .ברזירתו ב
א אבל ,הבחירה זאת אל שיטהו מקודם מוכן סדר לבחירה הי

חולד

ם: ר כ םז ד ק ל ש ב ם א ת ב ס ם י י ד י ח ב ץ ה פ ם ח ד א . ה כו׳ ■ומסופק ביתר זה על התנה לא ו  אני החלקים,
 וצא אלהיח לא סבה בשוס ממנו מסתלקת האדם בחירת שאין להורות ממנו בכונה זה היה אם ,גניעמו
ח, ולא שבעיח רי ק  למחנה מהון לו ונסה לעולס, בחירתו סבע על להשאירו האלהיח החכמה גזרה כן כי מ

^ על וכיוצא פרעה לב אח אקשה ואני אמרו ויבאר ,פ״ו חשובה בהל' הרמב״ם שיסת  עליו שביאר מה ד
 על לא ספק בלי ישראל את משלח פרעה היה הלב הכבדת שלולא ספק אין באמרו ,וארא פ׳ ספורנו החכס

 בלתי היותו צד על אלא ,וסובו גדלו שהכיר אפ״פ ,מורד מהיות שיתנחם יתברך לאל והכנעה חשובה צד
 היחה לא וזאח , מצרים אבדה כי חדע הטרם באמרם עבדיו שהגידו כמו ,המכוח צרח אס עוד לסבול יכול

ה לא שלימה בחשובה אליו ולשוב יחברך לאל להכנע ר&ן פרעה היה אם אבל ,כלל משובה  שוס מזה לו הי
ח לסבול שיתאמץ פרעה לב אח אקשה ואני יתברך האל אמר והנה .מונע ט מ  המכות מיראת ישלח ולא ה

פ׳ אצל בה החל אשר שיטהו והיא .ישראל את ) רו מ  .שמה יעויין בכורך בנך אח הורג אנכי הנה שמות) א
את, לוקחה הרמב״ן של ומיסודו ה חצי היו כי השני והטעם וגו׳ אקשה ואני על וארא) (פ' שכחב ז ט מ  עליו ה
 אגל ,ה׳ לכבוד לשלחם רצה לא והנה ,לפו אח פרעה ויכבד פרעה לב ויחזק רק בהן נאמר לא כי ,בפשעו
ח, מכובד לשלחם נמלך והיה לבו רך אותם לסבול ונלאה עליו המכות גברו גאשר ט מ  רצון לעשוח לא ה

 זו בעגלה העקידה בעל חרש ולו .ע״כ ,וכו׳ שמו ספר למען לבבו אח ואמץ רוחו את ה' הקשה ואז בוראו,
ה לא ,הנזכרים בדבריו הרמב״ן בינת אמרי להבין תו מוצא והיה בהם נכשל הי  סובלח הבלתי האמשיח טנ

 כשו ,יארוגו עכביש וקורי יסודם תיחוח בעפר אמנם כי ,ל״ו שער וארא פ׳ נגדו הקשה.ואמץ אשר ספקותיו
ה וההשקפה ההתבונטת בטוב עליהם עומד לכל בנקלה שיתבאר טנ ה ל  מאמר יתבאר זו כונה ועל שזכרנו. א

ם, תאלהך לב מגנת להס תתן ג׳) (איכה הכתוב  וענינו ,וקללה אלה מלשון ותאלתך מגן, מלשון מגנת כי לה
 המכוס לסבול אומץ לו להיות לבם כנגד ומהסה מגן להם תהן היא עליהם שתתמיד וקללהך תאלתך לומר

ס, ה על יורו כבר כי לאמר לעניננו .ונשוב תשברם. שברון משנה ובכן ולהתרי  אמרי שיבאו הדברים זו טונ
הוזכרו לא הבחירייס ואילו וכו', הקלקלה בשעת דבר והטבעיים המקריים העניניס הועילו ולא באמרו ,ק

ספה
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הסבת אל משתלשלות סבות ולבחירה .האמצעיות הסבות מכלל והבחירה ,בחירתו

הראשונה
נחמד אוצר

ה :רגע במעע לפעהו האדם כחשן תולד ד חי ע ו ל ו ל כ  ס
ת בו ס ת ה עיו צ מ  יהיה מפעל איזה האדה יעשה אם . א
ס ,זה על העוזרים קודמות סבות ידי על הדבר הוצאות  וג

עושה היה לא היא שאלולא ר^זירה־זסשמד־ססלל^-העומת/
כלום

יהודה קול
ה אך ,שמה מנ ר מאשר א כי ה שם יז הי  שיהיד באפסר ו
ס כלס היי ה אל א ר ך י פ ה ה ה .ז הי כ ו ר א״ ב ד  תלוי ה

ת שהי על פו ם כ אזני מ טו לענין כי ,ה שמי אי ה תנ  מן ה
ם ריי סי ב ה לומר אפשר ,ה ה שהי אמה ז ה משני ל בו ,ס

ס פני א רה מ חי הב טל לא ש ב ת ם לעולס^ ה ת ע  שלא היו
ה ל ע ד ולא ה רי טל הו תב ה ת ב בו ס ת ה עיו ב ט ת ה ריו ק מ ה שן ו ם בח ת כל כי ,אלהי ה שהוא פנו נ תו פו ר חי  בב

ת מ י קי ת מ דו ה הו לו ישלם לא בי מין לצד פנו מין י ל ,ולהצלה לזכות להיי אי ר הו ח ח וי בו ס שמאילוה ה למובהו מ
הו לרע ך על ,ו ר ה ד ס שכתב מ כ מ רנו ה קר הצאן אמרו אצל ספו ב שחט ו ס י ה יספיק־ איך ,וז״ל . להס ומצא ל

ה ר ז ס להסי ח ר הלונ ח א די אלא בשר שואלים שאינם מ ת כ סו רו לנ מ א סו כ ק אין הלא ,בלבבם אל וינ פ  ס
סו שכמו ה פנ סו בז ם ינ ה זולת במאכלי ; לאין ז ה י ל כ ה ה ת א ר לא ו סי ה ח ^ א ס ח ר הי די הכל כאמז״ל ב ס בי  שמי

ת חון א ר ד .שמים מי ה מאכל כל שימאסו דרך מלמצוא ,תקצר ה׳ הי או רו ;ת מ א ד נ ם יצא אשר ע כ פ א  .מ
ה ת ע ה ו א ר ך ת ר ק ה ;דברי הי א ר קרה ה ה שי ם הבשר מן שיאכלו ז שכ מ ם בה ס ר חי ב ר ב ח ג א ו ענ ת ־ ה  שיצא ע

ם פ א אסו מ מ ר מבלי בו וי ם; שאסי ח ר מי . ב כ ״ ה או ע ת ה שהי מט ש י זו ה פנ ה שלא מ שר הי ת לו אפ תנו  לה
ה ם בפלשת עלי קי חל ס; ה ל ם כ ת ע אי היו תנ ם ה י ק מצד קי חל ע ה י מג ם; לרצון ה הי ל א דו כי ה ת הכל בי  לפנו

תו ר חי ם של ב ד רו ,א מ א ס פלגי ונ ד מלך לב מי פון אשר כל אל ה' בי ה טנו י ן אלא ,י אי מנו כ ה מ ר כ  כי ;ה
ש יש ה בין הפר טי ה לפרש ויכולנו ,להכרח ה טי ת לענין זו ה בו ס ת ה מנו ד מז ם המלך לפני ה תו ע ק היו די  ע

ה עצמו ברשוח מד מונ עו ב .ו קרו ה ו הי ר אצלי הראשון הצד י ה חרון מן יו א ה ,ה מ  אשר אך כן אמר שיאמר מ
ה הי רה י א בגזי ד רי כו' ג ד ו ם אמרו ע ה ב מר ו א ם יועיל לא כי י ה ת ב מנו ד הז כו׳ ה ה : *) ו ר י ח ב ל ת ו ו ב  פ

כו' ת השאל שאם .ו ם לפעולו ך בדבר אד פני שפהי ה מ שה מ ה ,וכך כך פלוני ע הי ת ך ו ה ב פו ה ה כי בז
ה ה תו הי ב ת מן וכך כך כ בו ס ה ,ה ב ס מ ן ישתלשל לסבה ו עני ד ה ת ע בה עלו שו ס הפץ אל הח הי אל לא ;ה

יובן

ה *) ■ הנ אתי דכרו היה אשר ארן מנכבדי לאחד מפי היוצאים אמת אמרי קש;י בו להודיעך בעיני כשר אתי מקום ו
 (והמה בחכמה מצוייגים אנשים ארבעה מפי נזרקו טהורות לאמרות עשה זכר הדברים גלגול ידי ועל ,זווג עכקי על

 היא איזו ,כהשלמהן השתדלותו רוב עם בהנה לחטוא יעשה אשר אדם לפעולות השואל אל טעם משיבי ;בכתובים)
 ישתדל בה אשר ,המלך עבודת אם כי זו אין ,המסופרים החכמים מן אחד ויען .מרובה ככנתה אשר שבכלן המכושקת

 השני ויען .עונו ונשא ואשם ידע לא והוא חקר אין מלכים לב כי ,ריקם חוזרת מדה והיא ;אדוניו אל להתרצות העבד
מר, א ד; עד והספק הסכנה רבת היא המלחמה וי א ח. חוגר יתהלל ואל מ ת פ מ הו; מפנה השלישי וימצא כ  הספק כן בפי
 עזם כי תשובתו פרי היה והרביעי .מסער סועה מרוח ימים ארחות עובר הוחר באניות היתה מאד עד העצומה והסכנה

 ,יחלוף פני על דעת רוח ;נעמו כי אמריהם את כשמעי ויהי .מכרה מפנינים רחוק כי לו הוגנת אשה לקיחת סכנת נמות
 נשלאו המה שלשה (ל׳) שלמה במשלי הנכללים הפנינים ארבעת התפקדו באלה כי לב!־; דברי יתמוך אשמע וקול דממה
גו׳ כעלמה גבר ודרך ים כלב אניה דרך צור עלי נחש דרך בשמים הנשר דרך ;ידעתים לא וארבעה ממני  הנשר כי .ו
ת הנולכות, חל כנוי אמ דך, משם קנך שים כוכבים בין ואס כנשר תגביה אם כ רי שר, בעופות מלך אמז׳ל וכבר או  נ

כ וידענו  שכיס אחד נשר מוקדון.נראה אלכסנדר בלידת כי יסופר היונים ובהגדות ,לאות לקיסרים היתה הנשר צורת כי ג׳
 רומוח לארבע כנפיו ופורש צד אל מצד מתהפך היה ותמיד היום אותו כל משם זז ולא ,אביו פיליפו המלך היכל על יושב

שפיפון דרך עלי נחש דן יהי כאמרו ,הנלחם אל כנוי והנחש .העולם כל לכבוש וקלותו מלכותו מעלת על לאות ,העולם
סוף להיות והנה .אשה איש יקח כי בעלמה גבר ודרך .שקדם כמו סוחר אניש על כמשמעה ים בלב ואניה .ארח עלי

מ גזר נהחהס ובו משלי ספר של יסודו עיקר הוא כי ,הוגנת אשה לאדם לו לזווג קשה כמה להורות כונתו מגמת  די
, ימצא מי חיל אשש ' ו ג ע, לבבו את הטו נשיו כי בכך נכשל הוא גם והוא ו ד  שלשת עם הזה הדבר באר הואיל כנו

ם, םהקודמי , נסלאו המה ארבעה ולא׳׳צמר לעצמם, השלשה הפריד כן ועל הדמויי ו נ מ  היא שנפלאה כמו כאומר ונעשה מ
א, בדרך רושם ישאר לא כי בשמים הנשר דרך כעיני הי מלך של מחשבותיו דרך חי כל מעיני נעלמה כי ־זה ודוגמת ה

שם אין כי שזפתו לא עין ;צור עלי נחש דרך וכן ,שקדם כמו הקר להם אין אשר רעיוניו שמי רקיע פני על המשוטגיות
כר, רושם ההוא גדרך  ובית משגב בצור יגודנו לעס לעלות נוטה דינה להיכן המלחמה ערך אנוש ידע לא זה ודוגמת ני

ה, הוא כי עליו תאמר אשר• ודרך מסלול ישאר לא ים בלב אניה דרך וכן נצוה, ספק נוצח וספק ,גזצודות ודוגמתו ז
טוב על בידיה ורפיא ולאו ואין איש בלב מחשבות רבות ,החפן למחוז הגיעה עד ימים מחוף סוחר אניח צאח מדי כי

 שנעלם כמו ,לו הוגנת אשה בלקיחת נסתרה דרכו אשר לגבר חרצנו משפטו כן .כביאה יציאה תהא והלואי ,דבר אחריה
בשרש רד״ק שכתב כמו ,לאו אס אותה איש שכב אם לדעת ושמאל ימין לנטות דרך • אין כי ,בעלמה גבר דרך ממנו

גו׳ מנאפת אשה דרך כן לאמר קונתו בעיקר דבריו חתס כן על .עלה ה יקרא לזאת כלומר ,ו ומסוכנח. מאד מסופקת א:
 תש;יה כי רעה בפגיעתה ילכד סן מאד לה לחוש יש לחשה זאת לוקחה מחיש כאשר כי ,שזכרנו החנקים שאר מכנ יותר
יתר לכל אב בנין והוא ,וגו׳ פיה ומחתה אכלה אמרו וזכו ,נטמאה והיא ונסתרה מעיניו ונענם חותה איש ושכב אשתו

הקלקולים
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 ביין לה מונח והנפש נמצא שהאפשר בעבור ;דוחק מבלי השתלשלות ,הראשונה

 על שתנונה או שתשובה וצריך ,מהם רוצה שהיא מה תעשה ,והפכה העצה
 סבה תגונה לא כי ;האמצעיות הסבות בשאר זה יחוייב שלא מה ,ההיא הבחירה
 התינוק תאשים לא כאשר ,בקצתם נמצא שהאפשר פי על אף מקרית, ולא טבעית

ה, הפך באפשר והיה יזיקו כאשר והישן  המחשבה הסתלק מפני מאשימו אינך אבל ז
על יכעסו) שלא (נ״א כועסים האפשרי״האינם מכחישים הם אשר התראה ממנו.

מי
יהודה קול

ק  כרנו הפועל לכחירס הכרח שוס ההם בסכוס יו
 :המקריים ובקצת הטבעיים בדברים עניינם שהיה

ר ו ב ע ר ב ש פ א ה א ש צ מ  משפט כל לעולם כי .נ
ש :חונס חין עמדו על קייס ישאר האפשר טבע פ הנ  ו

ח נ ה מו . ל כו'  בין להתיצב מקום לה שהונח ר״ל ו
 מעיק יעיקה לא ,תחפוץ אשר אל וכה כה ותפן לזה, זה

ה בין : מכריה יכריחה ולא צ ע ה :לעשות .ה ב פ ה  .ו
ך :לעשות שלא רי צ ה ו ב ו ש ת  להכריח בא .וכו׳ ש

 אשר ההבדל הציע ולזה ,לאדם הבחירה ענין אמהת
 או בכובע הנמשך הדבר לבין הבחיריי הדבר בין

 על והגנות השבח ייוחס כבר לבחירה כי וזה ,במקרה
 במקרה כן שאינו מה רע ועד מטוב הגמולוהי כל

פ :ובטבע ״ ע ר א ש פ א ה א ש צ מ ם נ ת צ ק יש כי .ב

נחמד אוצר
לי :כלום ב ק מ ח ר : הכרח מבלי .דו ש פ א ה א ש צ מ .נ

 :מזולתו חכן איזה על בחירתו על אונס שום אין כלומר
ן ה כי צ ע ה ה כ פ ה  :בהפך או ישרה עצה בין ר״ל .ו

ך ה וצרי ב שו ת כו' ש  ,והעונש השכר בזה יצויר ר׳ל .ו
ת: היתה שמידו בעבור א א בי ז ה ל ב ה תגו ב ת ס עי ב  ט

א ל ת ו רי ק  האדם לפעולת אשר האמצעים יתר כלומר . מ
 רק עליהם אשמה לאדם אין , המקרה או העבע מצד שהם

 כסהו ולא ברה״ר בור הכורה ד״מ ,לבדו הבחירה על
 בחירס על רק חיובו אין ,חמור או שור שמה ונפל כראוי

 מקום על שהלכה מה במקרה הבהמה שמתה אע״פ הכריה^
ם׳ בנפלו שמת החי גוף ועבע זה  כסהו ואילו ,גבוה ממקו

 שבחירתו מאחר ,כלום חייב אינו התולעים ונקבוהו כראוי
ס בצדק היתה ה : השור הומת ובטבע שבמקרה אע׳ א ר ת  ה
ר ש ם א ם ה שי חי כ מכחישים שהם רואם אתם אם . מ

האפשר כמקרי ענינם ואין ,בהכרח מסודרים שאינם מקרים
- ב׳ פ׳ ב׳ מאמר מלחמותיו בספר הרלב״ג שזכר האדם
שר, בהם המצא הבחירייסמצד בענינים והגנוה השבח ענין לתלות ואין , למעלה שזכרנו ס זה לפי כי האפ  ג

 ,מינים שני המקרים כי וידעת .אינו וזה ,ג״כ האפשרות בס להמצא והגנות השבח נופל היה במקרים
 כמקרה ,טבעיים מדברים נמשך ומקרה ,מטמון וימצא בור איש יכרה כי בזה והמשל ,מבחירה נמשך מקרה

 חכמי אותם יפקדו מתחלפים ובשמות .וכיוצא הצמחים לתועלת המנשבת הרות ידי על הבנין הריסת
אס״ו, השני ושם פארטונ״ה, הראשון שם לעז בלשון קראו כי הפילוסופים,  וההזדמן הקרי הם ושמא ק

 שבשניהם השוה והצד .הפארטונ״ה כנגד וההזדמן הקאס״ו כנגד הקרי ,לשון בכפל אצלנו עניינם שהונהג
 מדעת הנראה ולפי .יהוא שם שיפולו מקום אל רק והקש סדר ובזולת מכוין כונח בלא נמשכים היותם
ר ב ח ם ה רי ק מ ה מן הנופלים ה ר חי ב ר לאמר משלו נשא כן ועל ,האפשר בהם יפול אשר הם ה ש א א כ  ל

ק תאשים ו נ תי  כזאת עלתה שלא ספק ואין ,מגנהו היית האפשריות מצד לדונו באת שאם והכונה .וכו׳ ה
 אשר התראה : מחשבת ומלאכת בכונה הדבר העשוח היא והשבח הגנות שרש ודאי אלא ,משכיל לב על

ם ם ה שי חי ב . מ כו׳  על שיכעוס במה עליו להודוע מוכרח עצמו דין שהבעל מצד המונח אמחת על הורה ו
המזיק ____________

 ■ נוורר דלף חמנס כי ,הוגנס הבלתי סאשה סכנת חובת לצד להכריע בשפמו זכה בדברו וצדק .ממנה היוצאים הקלקולים
ס תו, בירכתי תמיד בשבתה , נפתוה מדינים ואשת סגריר גיו , ונתקל יוצא בה ונתקל נכנס בי ה  הנשארים שלשת כן ולא ב

מי כל האדם עם יתמידו ולא קצכה לסכנתס יש לכלם כי  מצויס כך כל אינם מרובה סכנתם היות עס כי ועוד ,חייו י
 בשמים הנשר דרך על כי ,לבדו לה׳ בלתי מאלה אחד בשום התקון ליחס אין ואולם .הוגנת הבלתי האשה פגיעת כסכנת

ע וכנגד .ימנו יחפון אשר כל אל ה׳ ביד מלך לב מים פלגי לחמר כתוב  מלחמה ליום מוכן' סוס נאמר צור עלי נחש ד
ם יורדי כאמרו ,אניות לחוף יתברך הוא הלא ים בלב אניה דרך וכנגד .תנחני ממני ירום בצור וכתיב ,התשועה ולה׳  הי

גו׳ באניות גו׳ לדממה סערה יקם ו  אשס מצא ונאמר ,משכלת אשה מה' וצווח עומד הכתוב בעלמה גבר דרך וכנגד .ו
,תקף בכל והשתדלות חריצות ירבה כי גם אלה בכל ,אדם תשועת שוא כי הזכור ולמען .מה׳ רצון ויפק טוב מצא
ך. בציו״ן החז נ א, בשמים הלא הנשר דרך כי עי ם, אדוני הוא השמים אלהי כי הי אדוני תמים צור עלי היא נחש ודרך ה

 כל נאמר שעליו ים של שרו הגדול הים זה ,יס בלכ היא אניה ודרך ,להש׳מאיל או להימין מוטלת היא עליו כי ,פעלו
 הרמב״ן בביאור ונרמז ח׳ ם׳ האלהות מערכת בעל שכתב כמו מלכות למדת המקובלים אצל הרומז הים אל הולכים הנחלים

 הנעלם אל רמז , בעלמה היא גבר וירך ,חפצה מחוז אל אניה תעבור עד מזעפו הים ישקיט והוא ,ירשה ודרום ים על
זווגים מזווג תעלומה לאור המוציא והוא .ז״ל חכמינו כאמרת כתיב לעלם לעולם שמי זה עליו שנאמר חי מכל
ח ולא ,לים מעבר אפילו לפלוני סלוני גת בניתי הנזכר הכיאזר להשלמת והנה .הצדיקים גורל על הרשע שבס ינו

למזכרת: הלז הציון אצלו
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 נמסרים באשר ,בקור ויזיקם בגדיהם שיגנוב למי הם הנמסרים או בבונה, יקם1שי מי
 בח שהבעס יאמרו או ,שתזיקם עד קור ביום . מנשבת בשהיא הצפונית הרוה אל

 ויננה שייסבה ובן ,אהר דבר מבלעדי דבר על האדם שיבעס ,לבמלה נקבע בוזב
 בי y הברהית סבה בחירה שהיא מצד לבחירה אין כן אם ;זה וזולת וייסנא ו׳־אהב
 מה ובזה ,דפקו תנועת כמו הכרהי האדם דבור ויחיה הברח, ההיא הבהירה תשוב

 בעוד ,השתיקה ועל הדבור על יכול עצמך מוצא אתה כי ,הראיה שתבהישהו
 מכוונים ההדושים היו ואילו .אהרים מקרים בך ימשלו ולא השכל בממשלת שתהיה

 יכולים והיינו ,רנע כל עם לעתם נבראים היו ,הראשונה מהעלה ראשונה בונה
 שיפלא ענין למופתים היה ולא ,הבורא בראו עתה כי ,בו אשר וכל ^בעולם לומר

כי ,הממרה על יתרון לעובד היה ולא ,בעבורם שיאמין שכן כל ,מהם האדם

נהמד אוצר
 המזיק על כועסים למה כאל״כ ,ע״ז יודו ע״כ הרי האפסר

 ,בהירה כאן ואין האפ:ר מכחישים שהם מאחר ככמה אותם
ם או : כונה בלחי העושה היען כמו ידיניהו מסרי  הם הנ

ם הגונב בעיניהם ישוה אס ר״ל .וכו' ה  ויסבלו קר ביום מדי
 עליהם נשב כאם סובלים הם כאשר , קר לרוח להמשר
 או :ראויים בגדים להם נכון מאין מצפון קר רוח סהאום
אמרו ס י ע כ ה ה ש ב כ  בו צורך אין בגיל כח ר״ל . כוז
 הנראה ומן , נ״ח) (ישעיה מימיו יכזבו לא מלשון ,לאדם

 שעל באדם האל אוהו ברא לשוא א״כ ,גרועה מדה היא
א, זה ועל יכעוס זה דבר ם, חפץ לפי והכל ל ד א  מם ה

 שמדה לרע, הן לעיוב הן האדם בהירת לקיים שנברא לא
 ירגיז לעולם הז״ל וכמאמר ,לעוב פעמים■ כן גם הכעס

 לעוב מששמשים המדוה כל שאר וכן , יצה״ר על יצ״ע אדם
 משער י׳ בפ׳ הלבבוש חובת בעל החסיד שביאר כמו ,ולרע

כ :אלהים עבודת רה אין א״ חי ד לב צ א מ הי ה ש ר חי  ב
ת סבה חי ר כ  יוכל שהאדם מודה שע״כ מאחר ר״ל ,וכו׳ ה

 בשום קשורה ואינה מוהלגית בחירה שהיא יודה ע״כ ,לבחור
ב כי : אמרת כבה שו  אומה קרא הכי שאל׳ה .וכו׳ ת

סוג בחירה ח, אל אותה וי ר כ ה  לתנועה יקרא לא ולמה ענין)
ה :האדם לדבור שקורא כמו בהירה שבו הדפק בז ה ו  מ

הו ש חי כ ת ה ש אי  הוא הרי כן ידין בדבור גם ואם .הר
אין שאנו החוש מכחיש ת :ההפך תמיד מ ל ש מ מ ל ב כ ש  ה

 האונסו מקרה שום בו משל ולא בריא ששכלו בעוד ר׳ל .וכו׳
לו : השתיקה על או הדבור מל אי ם היו ו שי חרו ם ה כווני  מ

ה נ ו ה כו נ שו א  מקריות או טבעיות כבות כלי ,מהאל .ר
 בשעה האל רצון אחר הולך שהכל שנאמר רק ,ובחיריות

ו :לפועל יציאשס ם הי אי בר ם נ ת ע  הבדל היה לא כלומר .ל
 ועד שמאז מהזמן ורגע רגע כל ובין בראשית ימי ששש נין

ה, ת א לפי■חפצו: הדיר בורא שהאל ונאמר ע ל  היד. ו
ם תי פ מו ן ל א עני פל  מסודר טבע כאן שאין מאחר .וכו׳ שי

 המים שיגרו חפן האל שתאמר כמו ,כך שיהא חפן והאל
א למטה ממענה  ,נד כמו שנצבו סוך ים קריעת בעת חפן הו
 המתעקש כלפי זאת טענתו והנה .הנסים בשאר לזה וכדומה
 האמונה ומגדיל הדת חונף לו שכמדומה למעלה, שזכר כחונך-
 ולא ,מהאל מוחלט ברצון לא אם הוה פרט שוס שאין נאמרו

א :האמונה עוקר ואדרבה הוא בנפשו כי ידע ל ה ו ד הי ב עו  ל
:היסוד כל הורס הוא הדת לחנוף שחושב מה וכלפי .וכו׳

עם

שניהם
ל ה קו ד ו ה י

ק מזי , ה ה נ ס שה לס וכן כ ע ק על י מזי . פלח ה ה נ ו כ  נ
ה הנ פ ו ר ה פ א ז ה הו ם ה ד ק ס כי זכרו פ שג ת ה הגנו  ו

ם אין ם לה קו אר מ ת כפ כו ס ה זולת ה ד מי ב על מן ה  הפ
ה נ ו :ורצון בנו ם א י ר פ פ נ ם ה ו׳ ה נ אין .ו ת מ  אנו

ס אליו תרי ה דו ל ם :כנג ק י ז י ר ו ו ק ה .ב ע פ ש ה דיו ב  :בג
ו או ר כ א ס י ע כ ה כו׳ ש ס .ו ה לא א הי ה י ה ז א ר  הו

ה על אצלם ר חי ב ב ,ה סויי ם י ר לה ב ר לו פאי! ד ה  פ
תו לומר היו ס פ ע א , וכיוצא דבר זולת דבר על כו הו
בג בצקי ענין ח אבלמוג א רו פ הי ה באנו תונ נ

ה ,ולכזב לבעלה בו א וז תפל בו ת תסבלהו לא ו ע ד  :ה
. כן אם ' ו נ אין ר״ל ו רה פ תה מצד לבחי מו ס עצ  פו

ה ב ת, ס ק ח ס דו א ב p פ פו ה ה ר הי ב א ה הי ה ה ר כ  ה
ה ויבעל ן ב ח עני ב פ ת ה הגנו ר ,וכיוצא ו ה לא אפ ת ר תו  כ

כרנו כו׳ דבור ויהיה :למעלה בז סף .ו ם נו א ג  הו
ש להורות כ״ ע ס פ ב רה יו ם לבחי קו ת מ ם בפעולו ד א  ,ה
ה םאל"כ הי ר י ם דבו ד א חי ה ר כו׳ הכ ב ,ו ה וי ה ,בז  מ

הו פ חי כ ה ה פ אי ר כו' ה  פיצא .השכל בממשלת :ו
ק מכלל הו פלא או ,למעלה המוזכר תינו ג פי ף י רו  עי

ה ע ד רון ה ס ח רה מ צי ת או הי מ ח  ימשלו ולא :חולי מ
ן .אהרים מקרים בך עני ה כ נ פי ם ה רי דב ם ו רי בי ע  מ
ם את ד א תו על ה ע תו את ומבלבלים ד ב פ ח  ואילו :מ
כו׳ החרושים היו ה .ו ענ  על להורות כוללת זו ע

ת צורך בו ס ת ה ב לא וכי ,האמצעיו ת עו ם היו ד א  ה
ס ח ה אל הכל מיי ב כ ה ה פונ א ר ה לבדה ה ה בכונ נ פו א  ר
ה מנ ה דרך בזולה מ שהלפלו ם כמו הה ד ק כ ,פ א״  היו פ

ס כל פי דו ח ם ה אי ר ב ס נ ה ע ד ל מי ע בכל ת ש רג  הדו
ר מ ך .חדוש א מתו ם ו חדו ה ה ד הז מי ת מ ה ה ח ת הי א ר  הו

ס הי א מו ה בעילה ה ר ק עי  מן יוצא דבר המצא בלי על מ
ש ג ההיק הו אר ולא ,הנ פ ם י קו ה לכליאה מ ע ם ד ד א  ה

ה א ברי א ה׳ יברא מ  למופתים היה ולא וז״א . להכלי
מר .וכו׳ מ כו׳ שיאמין שבן כל ו ם ,ו ח ם לא פ שיי ח  י

שנן פלא לדבר ר שלא כל: ר עו ת ם י ת מ ח ע מ פו לקבו כ  בנ
ה א על אומן אמונ ר ת ט הלו שה ה מו פלא עו מו בהעצו רו  ו
ס לשנות בעי ן לכל העי פ  סי׳ בשלישי זכרנו כבר כי ח

ר כל כי א׳ פ דו מ מי ת ם י רי ב ד ע כן ויורגלו ה מ מ י V

שם שך כרו ם הנמ נ עני ס ולפיכך ,מ ת פ ת כל היו לו ה ה' פעו ו עי ב ע ת ה ת, פלאי ראו ת נו ם ראויו ם הן ג פ  לב פיו
ם, על ת ו ד ע או ״ ב א ר ה ר ב ד ר כ מו ה צ״ג מז ת לפונו■ וז ה מקולו ם, מי בי ר ר ת ת ע ם מקולו ם מי בי ם שהם ר רי די א

ס ■ ה כ
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 Aמשיגור גדולות דבות עם א«ליו והובאו ̂ לעשותו שהושמו מה עושים עובדים שניהם

 המשגת הדבה אבל .אמרגו כאשר העין הכהשת שבהן והגדולה ,הזאת האמוגה
 לטעון יש , יתברך האלהים מגזירת הדברים קצת הוציאר בעבור בבהירה שאומר מי

 אליו משיבם אבל עיקר, כל מגזירתו אותם הוציא לא כי ,זכרו שקדם במה עליה
ההם הדברים הוציאו והוא ,אחרת רבה כן אחרי ותשיגנו ,ההשתלשלות בדרך

מידיעתו
יהודה קול

 כי לאוח וזה ,ה׳ במרום אדיר יותר ים משברי שהם
ס. מים כקול ביחזקאל כתוב וכן קולות, לגלגלים ב׳  ר

 יביטו לא כאשר החרשים ישמעו לא הקולות ואלה
 טבעו אין אעפ״כ .ע״כ ,הנוראים ה' מעשי העורים

 המהסדשים הפלאים מן אם כי מתעורר אדם של
 גדולות עושה אמרו על הראב״ע שכתב וכמו ,לפרקים

 וגו׳ מטר הנותן מספר אין עד נפלאות חקר ואין
 השמש לראות רגיל שהאדם בעבור כי וז״ל, ה׳) (איוב

 ,בעיניו פלא ושקיעתה זריחתה אין ,ושוקעת ןורלזת
ם לפרקים הגשם בוא ובעבור ס מעטי ם יש ג  עתי
 הבורא אל אדם בני ויצעקו הצורך בשעת הגשם שיכלא
ה וזה ,להמטיר העבים על ויצוה הי  ,גדול אות להם י

ר, הנותן גדולות עושה אחר הזכיר כן על ס כ. מ ״  ע
 בכל ובריאתם הדברים שחדוש ושמעת ידעת ואתה
 בראשון המורה שזכר כמו המדברים דעת היה רגע

 פ' ו׳ מאמר מלחמותיו בספר הרלב״ג אמנם .ע״ד פ׳
השלם המציאות שזה והורה ,הזאת הדעת התז הסר ז׳

נחמד אוצר
ת עם בו ת ד לו דו ת :גדולות עטנות .ג ש ח כ ן ה עי  .ה
 הדכור על יכול עצמך מוצא אתה כי למעלה שאמר מה הוא
בל :השתיקה ועל ת הדבר. א ג ש מ  שטען אחר . וכו׳ ה
 פניו הפך , לנחירה מקום שאין לומר שא״א הגזירה נגד
חירה נגד  טוענים לכדה כגזירה המאמינים שאלו ואמר , הנ

כ לנחירה מקום תתן שאם  מגזירש האדם מעשי מוציא אתה א׳
 כאילו חפן שלנו מה יעשה ,כעולם חפשי האדם ויהיה ה׳

ש :האל כיכולת תהלה וכדי ,עליו ומושל שוער אין עון י מ  ל
ה לי  ,עליהם שצ״ל או , הנהירה כעד להשיכ יש כלומר .ע

ה :הטוענים כלפי ודכר מ ם ב קד רו ש כ  כזכר מה .ז
 כי ,ראשונה הבכה אל משתלשלות סכות ולכחירה ז״ל, למעלה,

 כל ועכ׳׳פ , נהירה נעל שיהיה תנאי על האדם את יצר כן
 הי הוא ומשם ,מהאל משתלשלים הכל ומעשיו ותנועתו דעתו

 השפעתו יפשיק הנורא שאס , המעשים על ויכול ומתנועע
 הרמכ״ם וכמ׳ש .יגועון רוהם' תוסף וכמ׳ש ,יגוע ממנו
ע׳ פ״ה חשוכה בהל׳  :כ’ג ההכר כוונת זאת ואולי ,ק״י) (

ו נ ג שי ת ב ו ח׳׳ ה א ב ת. ר ר ח  יש ההנהש זאת על שגס ר׳ל א
א :עליה לטעון הו או ו תוי ם ה ם הדברי ה כו׳ ה ר״ל .ו

שאע״ם
 שופע קיומו היות עם יתברך מאתו תמיד שופע איננו
 להמשיך רק צורך ואין ,הבריאה מעת■ לו הראוי השלם מציאותו קבל כבר כי ,רגע ובכל שעה בכל המנו

/ השפעתו בנדיבות הקיום לו ת  זמן לכל ולהתמידו המציאות אל לצאת העדרים כל ישקו ההוא הבאר מן כי י
א :חפן לכל ועת ל ה ו ד הי ב עו ה זו .וכו׳ ל  כל היו שאילו ,הבחירה דבר לקיום מיוחדה אמרת טענ

ת' מאתו ראשונה כוונה מכוונים החדושיס  ואץ כרשע כצדיק כן אס והיה הבחירה בטול בזה היה ,כאמור י
 ופניהם מלבם, לא כי עושה היה יח׳ הוא עושים הם אשר כל כי עבדו, לא לאשר אלהים עובד בין הפרש

 דבר וזה ,המכרסת בגזירתו יצוום ידיהם פעל על אשר יתברך מרצונו ימושו לא כי ,עובדים נקראים היו
ם :השכל ירחיקהו מגונה שי ה עו טו מ ש הו  התדושיס כל להיות ההכרח צד על אליו שהובאו ר״ל .וכו׳ ש

 השפית בהקדמה ע״ד פ׳ המורה שכתב מה והעין ,הראשונה העלה מן ראשונה כוונה מכוונים המונח לפי
 בקולמוס התחדש אשר הנענוע זה כי ,הניע האדם לא הקולמוס כשיניע האדם כאילו ,וז״ל המדברים בשם
 מעשם לה שיש לא ,הקולמוס לתנועת היד תנועת שתחובר הנהיג ה׳ ואמנם ,המניע ביד ה׳ בראו קקרה הוא
/ כלל ט כ: ו ת עם ע״ בו ת ר לו דו כו׳. ג ם שיש הכונה ו חזקים אחרים בסולים הנזכרים אלה זולת כן ג

ר מי :כאמור ובבחירה בחדושים הזאת האמונה משיגים מ או ה ש ר חי ב הבהירה אמהת על שגוזר . ב
ש ;אדם של לבחירתו נחונה הרשות כי שגוזר מה מצד .וכו׳ הוציאו בעבור :באדם ן י עו ט ה ל לי  ע

ל :הזאה הדעת להתנצלות .זכו׳ ב ם א ב שי ו מ לי  הבהירה ויהי אמר הוא כי ,הכל סבת להיותו .וכו׳ א
 בערכך היושר לפעולות ולמוטב לסוב יטנו יחפיז אשר ואל הצורך בעת ולהמיר להחליף ה׳ וביד ,באדם חפשית

 בהיריי שיהיה כך תנאי על בחכמה האדם את יוצר היותו מצד ללכת שבים הם שאליו נאמר או נפשות.
ס שם, המעשה מ על ושבח פאר לו נחנו ומידו הכל יתברך ומידו ,במעשיו ם, של בבחירתו נשלם היותו ע  אד

ת' אליו משתלשל הכל ובכן יצירתו, במלאכת זה על הסכים אשר מלך של רצונו יסד כן כי ר. נגרע אין י ב ד
עושה האדם יהיה היאך ותאמר תתמה אל ,וז״ל ה׳ פ׳ תשובה בהל' הרמב״ם שכתב למה וישוה זה ונדמה

! והכתוב ,חפצו ובלא קונו ברשות שלא דבר בעולם יעשה וכי ,לו מסורין מעשיו ויהיו שיתפוז מה בל י  או
 ר^ם ,כיצד לנו, מסורין שמעשינו ואע״פ יעשה בחפצו שהכל דע .ובארן בשמים עשה ה׳ חפץ אשר כל

 שאר וכן בעיגול, סובב והגלגל , למסה יורדים והארץ והמיס למעלה, עולים והרות האש להיות חפץ שהיוצר
, שחפץ כמנהגן להיוה העולם בריוה  ולא לו, מסורים מעשיו וכל בידו רשותו האדם להיות חפץ ככה בו
 :ע״כ ,וכו' לעשות יכול שהאדם כל עושה האל לו שנהן ובדעתו בעצמו הוא אלא ,מושך ולא כופה לא לו יהיה

ס' והשיגנו והס ,הבורא ישיגם לא דברים שם יש כן שאס ,הבהירה למאמין השיג אפר שניה דבה זו .ו
הדברים



uהבוזריחמישי מאמרספר
 ויצא ,המדברים בזה האריבו וכבר .בטבעו מוסכל הגמור האפשר כי ,מידיעתו

 ולא להיותו, סבה הדבר ידיעת ואין ,במקרה בו) המדע (נ״א אותו ״הדעת כי להם
 אין כי ,יהיו ושלא שיהיו באפשר זה עם והם ,בהוות האלהים ידיעת תדחה

סבה איננה שהיה במה הידיעה כאשר ,בהיותו הסבה היא שיהיה במה הידיעה
. להיותו

יהודה קול
ם רי ב ד ם ה ריי ש אפ ל לא אשר ה ם חעו ה ה כ ע די ץ . י  כי

ם שיש ת לה שרו , לשני אפ ם י כ פ ה ר ה י ע ה נ' ״ ב ל ר ה  ו
ה כ בו מ ה על ה ר בשלישי ז פ ס תיו מ ק מלחמו ר  אופן ב׳ פ

ר :ששי ב כ ו ו כ י ר א כו' ה ה .ו שובת החלו ז ה בת ב ד  ה
ת ר כ ת כי הנז ע ד מו ה ה או ר ק מ אין ב ת ו ע די ר י ב ד / ה ו כ ו

ה זו שאין ע די ת י על מין פו תו מ ע די ם י רי ב  אשר בד
שס חד תו י ה בכונ שונה כונ תו רא ע די ם וי ה א ב  עצם הו
שם תו אין כי ,מדו ל ם באמצעות פעו תו אבל כלי ע די  בי

ם .לבד מנ ם א רי ב ד ם ה שריי ם האפ ת ע ה לו היו ע די  י
ם ה ה ,ב ה איננ ע די ת י על ק פו ה ר ע די ה י ר ק מ  מצד ב

ה ם שלא מ ב חיי תו י ע די ם כי ת אין וז״א ,או ת ו ע די  י
ר ב ד ה ה ב . ס ו' כ ן ו עי מ ה ו מ ג ה דו פן ז או ה ב מ א '  הו

ה ם שכתב מ כ ח ה בעל ה ד קי ע א שער ה  ועל באמרו, כ״
ה פן ז או מר ה א תו נ ע די תברך שי ד י תי ע ם ה ד א  משני כ

שר, קצות ם האפ שי מע ם ב ריי חי ב א ה שכת הי ה נמ מ  מ
ם שיצא ה ת אל מ או תם לא המצי או ה מצי מ ם, מ דע  ט שי
ר ח ם תפול שלא א ה ת שלילת אלא ב , או סכלו רו ד ע ה
ע למה ר ג ס נ ח ת מי את התלו ר או השלילה ז ד ע ה  ה

ת במציאות לו הן הפעו כו׳ ה עויין ו  ובתשובות .שמה י
מן הריב״ש ב קי״נו סי שה אין ,לאמר כתו ם מע ד א  ה

ת נמשך ע די •׳ לי הו ה' ה או ש  אבל ,לפעל יצא כורם מע
תו ע די שכת י שה נמ א למע הו שה ה ע ה הנ ר חי ב ת ב שרו  ובאפ
כו לעשות פ אם ה ם ו ע ד רם ה׳ י ה ,לפעל יצא ני בז  ו
ם נשאר ד א ריי ה חי ת ב ע די ב׳ ה' ר ה ס בלי שלימה י  שו

ם הוציאה ובלתי חסרון ד א תו ה ר חי ב כ ,מ א :ע״ ל  ו
ה ח ד ת ת ע י ד ם י י ה ל א כו׳ ה ם ר״ל .ו ח שמקו  הונ

ם להקבצם אלו לשתי ד ג ח ד בנושא י ח ם כי ,א מנ  יש א
תברך לו ה י ע די ה י מ ה ב הו ה ה שי ר חי ב ם ב ד א הכל ה  ו

א לפני צפוי דו כס ם ,כבו ע ה ו שות ז ה הר תונ ע נ ב מ  ו
שר דו על ישאר האפ מ ה שכתב וכמו ,ע ר מו בשלישי ה

נחמד אוצר
 כמסן קשורים הנועותיו כל עם ורומו נפשו כי שנודה שאע״ס

 ה׳ מצוח בקיום האדם יעשה אשר המעשה זאה עכ״פ ,אלהי
 והדבר ,האדם ביד מוחלע אפשריות בהם יש ,בהמרותן או

 ,האלהית השתלשלות בשום קשור ואינו הפכים לשני אפשרי
 על העיר וכאשר ,היותן טרם אלהית ידיעה בהם תתכן ואיך

בד :ששי אופן ס״ב מלסמותיו מהפר בשלישי הרלב״ג וה כ  ו
ם וכו׳ מדברי  ע״ד בס׳ המורה אותם זכר המדברים כת . ה

 חכמת בעלי והם הממקרים כלל אל נתכוין אולי או ,מח״א
א המאמר: מזה ט׳׳ו בפ׳ שזכר:הכוזרי הדברים צ ם וי ה  בי ל
ת ע ד תו ה ה או ר ק מ  אף שבאמת הוא תשובתם פרי .וכו׳ ב

 איך ומקדם מראש לפניו גלוים;וידועים האדם.בבחירתו מעשי
כ תאמר ושמא .רע ואם טוב אס האדם לו יבחר  למה א׳
 ,כרשעתו רע לרשע ויתן כמפעלו חסיד לאיש הקב״ה יגמול
 וזה דרכיו בכל צדיק יהיה שזה יתב׳ לפניו גלוי שהיה מאחר
 איך כי ,בהכרח רשע וזה צדיק זה היה וע״כ רע, רשע •יהיה
 לעובד יתרון ואין כרשע כצדיק והיה ריקם ה׳ ידיעת משוב

 ידיעת דומה ואין ערך אין כי אמרו זה וכלפי ,עבדו ללא ס׳
 שבכלל העתידות שאר לידיעת יבחר באשר האדם מעטי

לם,  בעולם ההוה שכל מאחר הידיעות כלל שאר שאמנם העו
 וזאת , יעשה שכך תכלית בלי הקדום במחשבתו לפניו פלו

 ופרט פרט כל בלהבא מחייבת היא ובודאי בעצם היא הידיעה
ה׳ לפעל יצאו כבר כאילו והרי ונבראו, צוה .והוא  אלהים ו

ר. מי ■יען פ ם, במעשי אשר הידיעה זאת ואמנם י ד א  מאחר ה
 לא , האדם ביד הבחירה שתהא ומראש מעולם התנה כך3'׳

 ידיעה רק אינה והרי מחייבת ידיעתו שתהא ה׳ ׳בחפן היה
 על האדם את מחייב חיוב שום ^כאן שאין כלומר ,במקרה
שד : לפניו צפוי הכל ועכ׳ז ,^מעשיו א ה כ ע די ה הי מ  ב
כו׳ שדויד.  ידיעת שתשוב יתכן איך הטוען שאמר מה כלפי .ו

 בידיעת לדון א׳תה צריך כן' דן אתה כך אם אמר ,■ה/ריקם
 תהיה האם ,אותו יודע ה׳ שע״כ היה וכבר שעבר .ממה '0

תו, סבה זו הידיעה  שייך כבה ומה היה כבר והרי להיו
:לעבר שהיא הידיעה זאת חלה לא עדיין שהיה שקודם מאמר

ואך

׳ , פ ' ה כ שובה ובהלכו . ה ׳ ה ׳ ח ס נ הי ךנ שי מ ה ה ו נ ס  ה
י לזה■ , הידיעה אין כ ' ו כ ה כי ר״ל ו ה איננ ע די ת י על שח פו מחד ם ו שי ע מ ם ה ה ם ה ריי ש אפ שפט ה מ תו כ ע די  י

עלה שהיא ם פו ני י ענ ם ה שי ד ח ה מ מנו ה ה מ ת כמו ,ראשונה כונ ע די ר שי ב ד ה שכבר ה ה הי ה איננ ג ת ס ש  מחד
תו, או צי ה כי מ ה מ א כבר שהי ל, יצטרך לא הו ע פו א אך ל ה הי אי ר ר א ש ה ב ליו, שם ע ת הרו ע די ע בי ד ו  אש הי

הו כבר אשר ן וכן .עשו עני תו ה ע די ה' בי ת יצר אשר י ם א ד א ה ה מ כ ח תו שליט ב ר חי שיו על בב ס מע ריי חי ב  ,ה
תו ע די ג׳ וי ת ה י פ ק ם מ שי ם במע די תי ע תו לימשך ה ר חי ב ם מ ם וצפויי ת לפניו ה ע די ה בי ה מ  שכבר כיון ,שהי

, בכח הושמו תו ר חי ה ב ע די הי ה ו א ת הז א ר ק ה הנ ע די ה י ר ק מ ה שום בה אין ב ש ה, מע ל עו פ ה כי ו ה איננ ע די  י
עלה ר. פו ב דו מ ר למה משל משלו וכבר כ ב ד ה ה מ מד דו ם על לעו קו ה מ בו ה ג א רו ם, ו רי ב רו קצתם עו ב  ע
ם וקצתם רי ב ם וקצתם עו די תי הכל ,לעבור ע א כי לפניו צפוי ו ם הו מי רו א אשר וכל ישכון מ אה הו ק אין רו פ  ס

הו ה מ א תו ואין ,ב ת ראיי ח ר כ תם מ או ענין .כלל מצי כ ה ו ם כל היו ז מצאי ם וכל הנ שי ע מ ם ה בי ג׳ אליו קרו ה  י
ם כאילו ד לפניו ה מ ע מ הד ב אמרו ,א ד היוצר וכ ח בין לבם י מ ם, כל אל ה ה שי אין מע ר הבדלי ו ב ד ע תי ה ע הו  ו

ם שמי , נר ו י נ פ ם כלס כי ל רי ק ס ה אצלו נ ר קי ס ה ב ח ד בשם ולכלם א ה א א קר ת צפוי הכל וז״א .י שו ה והר תונ  ,נ
ם ר״ל ת שע ם כל היו שי ע מ ם ה די תי ע ם ה , לכניו צפויי ת' חנו ישובו י ת פי על וי רו חי ה ה שיו הפ ה ו ר חי ב ה ה ר סו מ  ה

ם של ברשותו ב . אד קרו ארו לזה ו ם בי ב״ מ ש הר ה בפירו שנ אחריו המ ם בעל נמשך ו רי ק ע מר ה א ק ו׳ מ ר ׳ פ  .ג
ה כנ ה בעל ו ד קי ע ס ה א ג ם הו ה רי מ רון א ר מרוצת י או ה הבי מר על הז א , צפוי הכל מ כו' ף ומשלו ו סי שלמן הו בה

אמרז



מח הבוזר"הסישי מ^מרספר
 ואילו ,ולידעוניש ולנביאים ולמלאכים לאלהים הידיעה כי ,עליו ראיה אך ,להיותו
אלו האלהים, לידיעת עדן בנן עתידים שיהיו בדין היה ,להויה סבה הידיעה היתה

שהם
יהודה קול

^ רוב לשי והכל נדון העולם ובסוב אמרו ש ע מ  מה ה
 עצם על גוזר היותו אמנם וז״ל. י״ס שער שכתב

 פרסמוהו ככר נחונה והרשות צפוי הכל באמרו הדרוש
 הוכן השלים דכריו בשאר כי רואה ואני .הראשונים

 הגזרות אלו שתי הסכמת ענין כי וזה ,ואמתחו הענין
 ומבתר בשוב אצא משפסו ינתן שלא אמר ,הנראות
 מאזנים בכף הדברים השוקל הנקי השכל שהוא העולם;
 השכל אל שיכוין והנכון .והאמת היושר צד אל ומכריח
 שוה מאמרו ויהיה .אותנו המכשיר הנבואיי האלהי
 .שאמרנו כמו ,דבריו על תוטף אל החכם שלמה למאמר

 אינו לגמרי הבהירה מהפשיוח הענין זה כי אמר ,גם
 ;האדם מין אותם יעשו אשר המעשים רוב לפי אלא

 לא האנשים יעשום אשר רבים מעשים יש ודאי כי
 ההשגחה מפאת בהם שיוכרחו אלא בחירתם לפי

 כי ה׳ ידעתי כמ״ש ,העונש או השכר ע״ד האלהית
 לבאר עתידים שאנו כמו ;י׳) (ירמיה דרכו לאדם לא
 הדרך פי על והנה .ע״כ ;ב״ה כ״ו) (שער וישלח פ'

 הכל יודע ה' אם לאמר יסופק אשר הספק יותר הזה
 משמרת שומר שקד ושוא הויחם מכריח א״כ הוא הנה

 העצל סענת אצל עוד שיזכיר וכמו ,בפעולותיו עבודתו
 שזכרנו ממה ברור זה היתר אמנם כי ,הזריז על

 קרבה כי עיני לנגד ותמונה .שיבא במה עוד ונזכיר
 על בהשיגו הראב״ד שכתב למה בקצת זו שימה

תשובה מהל' ה׳ פרק זה ספק על המעיר הרמב״ם

נחמד אוצר
ה אך אי ו ר ^י  מקדם שנעשה מה כל על העד הוא הש״י .ע
, נעלם אין ו מנ א האלהים מעשה כל את כי וכמ״ש מ  יני

 היא כך ,י״ג) (קהלת רע אם טוב אם נעלם כל על במשפט
 כגר כאילו לפניו הם שגם ,האדם גמירת על געתיד הידיעה

ה כי :היו ע די ם הי אד ם ל כי א ל מ ל ם ו אי בי לנ  כתב .וכו׳ ו
 עצמנו להכניס לנו מה תאמר סן שכוונתו יהודה קול בעל

ם  במלחמותיו הרלג׳ג כדעת נאמר לא ולמה כאלו גדוחקי
 באמרו ,בחירתו שע״י האדם במעשי מקפת ה' ידיעת שאין
 כי , בחירה לי זה למה כאלו מידיעות שמן האל לוקח שאם
 יתכן שלא אמר לזה .עכ״ס יהיה הוא אלהים ידעו אשר
ע  וידעונים והנביאים שהמלאכים זאת מודעת שהרי הזה ד

 ממ״ש לזה ראיות אומר ואני . עכ״ד הבחירה מעשי יודעים
ה ויראת דעת רוח עליו ונחה ישעיה בנבואת הכתוב עי ש (י  ה׳

 מאמר וכן ,הולדו טרם הצדיק צדקת על שנבא הרי ,י״א)
) א׳ (מלכים עליך ישרפו אדם ועצמות הנביא ג  על ונבא י׳
 ובניך אתה מחר לשאול אמרה האוב בעלת וכן ,הרע בחירת

 נגד לצאת שלא שאול ביד הבחירה שהיתה ובודאי ,עמי
לו ׳ :עצמו להטמין או מחר ביום האויב אי ה ו ת ה הי ע די  הי
ה ב כו׳ ס  שנאמר ע״כ ה׳ בידיעת נודה שע״כ מאחר ר״ל .ו
 ,עתידים הצדיקים יהיו נ^אל״כ כלום מחייבת הידיעה שאין
 שהיו ■מאחר ,ה׳ עבודת מבלי עדן בגן להיות מוכנים ר״ל

 בלא אע״פ בגיהנם יהיו והרשעים לצדיקים, לפניו גלוים
כ ,יחטאו א'  ,ירשע אם יפעל ומה יצדק כי לאדם בצע מה ו

 מקדם לצדיק ה׳ ידעו אשר את חרון משפטו ומקדם מאז הלא
ם , ישא עונו הוא לרשע ידעו ואשר ,הקדוש הוא ומאז ה

הדבר

 הראב״ד יד עליו וקשתה ,׳זכו ומעשיהם הכרואיס כל הקב״ה ידע היאך לידע כח כנו שאין העלה ולהתירו
 כשאלות ההל והוא ,להשלימו ידע ולא כדכר מתחיל אדם שאין ,החכמים מנהג המחכר זה נהג לא גאמרו

ה ונווכ לאמונה, והחזירו כקושיא הדכר והניח וקושיות  יעורר ולא התמימים כחמימות הדכר להניח לו הי
 סוב זה על נצחת תשובה שאין ואע״פ .זה על בלבם הרהור יבא אחת שעה ואולי ,בספק דעתם ויניח לבם
ת' הבורא בגזירת תלויים ורשעתו האדם צדקת היו אס , ואומר .חשובה קצת לו לסמוך הוא  אומרים היינו ,י

 ביד ומסרה 'מידו הממשלה זו הסיר שהבורא ועכשיו ,מאד קשה השאלה לנו והיה גזירתו היא שידיעתו
,זה של דרכיו יהיו מה אחד מכח שיודעים האיצטנניניה כידיעת היא אבל גזירה ידיעתו אין ,עצמו האדם
מחזיקו להיותו השכל בו שנתן אלא ,המזלות בכה הבורא מסרו וגדול קסן האדם מקרה שכל ידוע !הדבר

כח יש אם ורגעיו המזל כח יודע והבורא ,רע או סוב להיותו באדם הנתון הכח והוא ,המזל מתחת לצאת
ה כי :ע"כ ,שוה איננו זה וכל .גזירה אינה הידיעה וזו לא אם ̂ מידו לזה להוציאו בשכל ע י ד י ה

ם הי ל א ם שהם והב' ,בהוות האלהים ידיעת תדחה שלא הא' .לפנינו מונחות שמענו זו שתים .ל  באפשר זה ע
ו' לאלהים הידיעה כי אמר הראשונה ועל ,שתיהן בקיום לקח יוסיף ועתה ,וכו׳ יהיו ושלא שיהיו י  ועל ,ו

לו אמר השניה אי ה ו ת י ה ה ע י ד י ה ה ב  דבר לבבך עם יהיה פן ,לאמר דבריו יטעו ראשונה והנה .וכו׳ ס
ם אנו וצריכים הואיל ,האפשריים בדברים האלהים ידיעת אל להסכים זה בתגר מכניסנו מי לאמר נליעל  ע

fה, בנמנע שפתינו ארשת מזורה וחנם תלו על האפשר טבע להשאיר ה ל  מן עצמנו לפטור לנו סוב והלא ס
 צוקח שאם ,מלחמותיו בספר הרלב״ג דעת על פעלה וכמו ,בהם מקפת יתברך ידיעתו שאין ולומר הדוחק

 הוציא כן על .עכ״פ לעולם יהיה הוא האלהים ידעו אשר כי ,בהירה לי זה למה כאלה מידיעות שמן האל
ם בטוב ויין לחם  משפע לנביאים ולמלאכים לאלהיס מפורסמת היא האפשריים בענינים הידיעה כי ,טע

 הנתלה מן יתחדש אשר את עליון דעת יודעת כי הוראה זה ומכל ,הקסם בתחבולות ולידעונים ,•נבואחם
ם היותם ולענין .הנסיון ומן הכתוב מן זאת מודעת ,אדם של בבחירתו  כבר ,יהיו ושלא שיהיו באפשר זה ע

ם  .ומחדשת פועלת בהם להיותה הדברים בשאר כדרכה ,להויה סבה הידיעה היתה כן שאלולא דברו הקדי
 רצוי היה ,האפשריים הללו בדברים להויה סבה הידיעה היחה שאילו באמרו טענתו כח כאן השלים והנה

הר שיפעלו מבלי ,בצדקתם הפועלת האלהית ידיעת מפח עדן לגן ומזומנים עתידים הצדיקים יהיו העכ״ס



9Gהבוזריחמי״צד מאמרפפר
 מבלתי לחטא עתידיים שהם לדעתו בגיהנם ואחרים ,שיעבדו מבלי צדיקים שהם

 בעת ישבע שהוא אלהים לידיעת אכילה, מאין האדם שישבע בדין והיה ,שיהטאו
 הכחות מציאות מסתלק היה בטלות היו ואילו ,האמצעיות הסבות ובטלו ,פלוני

P עבודתו להוציא נכון על אברהם את נסה והאלהים מאמרו והיה .האמצעיות
הכח

ל ה קו ד הו י
 שהס ידיעתו מכת בגיהנס ואמרים ,בפכודחו כלל

 הפועלת ידיעתו שהרי ,ימטאו מבלתי לחטוא עתידים
 אמצעי בזולת הפעל אל ההוא הדבר להוצאת מספקת

ה כלל: הי ן ו י ד . ב כו׳  שזכר משלו מעין זה הרי ו
לו :לרעבונו בשבר ולא באמרו למעלה ט ב ת ו ו ב ס  ה

ת ו עי צ מ א  בפעולת להשתדל אדם צריך היה שלא .ה
ה וכיוצא לרעבונו בשבר להזדמן ולא הטוב לו :גז אי  ו

ו ת הי ו ל ט ק האמצעיות הסבות ובהבטל וכו׳. ב  ה
 והס ,האמצעיות הכמות מציאות מסתלק ג״כ היה

 מול אל איש יגבר גכמם אשר אדם של נפשו כמות
 והאל היו, לבטלה שהרי ,ההוא וההזדמנות ההשתדלות

 האלה הדברים ושרש .צורך לאין דבר יעשה לא ית׳
ה, רב לגאון האמונות מספר מוצאו נכון כלס די ע ס

א') פרק ד׳ (מאמר העקרים בעל דבריו הביא וכבר
ה רב הגאון והנה ,וז״ל  האמונות בספר פירש ז״ל סעדי

 הש׳׳י ידיע;, שאין אמר ,הרביעית במגילה והדעות
 יעתו“׳■ שאין כמו מציאותם, סבת האפשריים הדברים

 ידיעתי כן ,טבעו על נשאר אבל הויתו סבת שהיה מה
 P ועל מציאותה, סבת אינה האפשריים הדברים

 סבת ידיעתו היתה שאילו ,אפשרותם טבע על נשארו
המיניים, הטבעיים כדברים תמיד, נמצאים היו מציאותם

 ליוס מיים מתחדשים אותם רואים שאנחנו ואחר
תו, תלוי מציאותם שאין יתחייב ע די  זה ובעבור בי
 הגאון דברי אנו ,טבע-אפשרוהס על הדברים נשארו

הה' במאמר הכוזרי ספר בעל אחריו ונמשך .ז״ל
ק, זה ואין .מספרו  קרוביס הללו שהדברים לפי מספי
,האפשרים הדברים יודע הש״י שאין האומרים לדברי
תם, יודע היה שאם  תלוי מציאותם שאין אחר או

 היוצא בחלוף ידיעתו שתהיה אפשר היה כגר בידיעתו,
 P אם יהיה ולא ,האפשר חלקי משני המציאות אל

 הדבריס פי על ואולם .עכ״ל , סכלות אלא ידיעה
 המוצג במשלנו ובפרס ,הכונה ביאור על שהקדמנו

 צל סר ,האזן אה לשבר השמימה מגיע וראשו ארצה
 זכרת שכבר מה מלבד ,אתנו וה׳ מעלינו הזה הספק
ס כי העקידה בעל מדברי  נשבר הפח דרכו לפי ג
ה :נמלטנו ואנחנו הי ח ו מ א  להקשוס באת ואס וכו'. ט
 הזאת הידיעה העדר ממנו יראה אשר אברהם מנסיון

, מהבורא ת' ע י  לסי נכון על ההוא הענין היה כי לך ד
א המנוסה לצורך רק המנסה לצורך לא ,כונתנו צי הו  ל

ו ת ד בו ע

ר צ ד או מ ה נ
ה :מלר הדת מפיל רדבר הי ע בדין ו ב ש ן שי אי ח מ ל כי .א

 הלא ,מזונו יביא חפו ובזיעת בנפשו לחמו לבקש לאדם מה
 שישבע מחייבת זאת ידיעה ,שישבע ה׳ ידיעת קדננה אם

נ' ת' ידיעתו קדמה ואם 5ע  הגעת על שקד שוא שירעב י
טלו :המאכל ב ת ו בו ס ת ה עיו צ מ א  בהכנת יעשה אשר .ה
לו : מלאכות ושאר ולזרוע לחרוש המאכל אי ה ו ת הי לו ט  ב

 המושך כח שהם הטבעיות כחות כאפי׳ עוד ולא ■, וכו׳
 שישבע האל ידע שכבר ״ לבטלה הם והדוחה והמחזיק והמעכל
כ ,פנים כל על השביעה מכרחת והידיעה א׳  הכחוה היו ו
 :לבטלה דבר עושה הש׳י אין ובודאי. לבטלה נבראו שבאדם

ד פ  מקום לבאר צריך ואני יוכל מי במילין עצור המפרש א
 בעל יאמר אולי כי ,בזה החבר בטענת יש אשר העיון

 ענין בו וטבע בחכמה האדם את יצר שהבורא מאחר ,הריב
 שגלוי כמו הנה ,יאכל אשר מאכל כל ע׳י המין וקיוה כחיים
ת׳ לפניו וידוע  צפוי היה כך , ההיא בעת ישבע האדם שזה י
 וכשם ,אוכל הוא אשר והלחם האמצעות הכבות כל לפניו

עה, מחייכת השכיעה על שהידיעה אומר שאתה שכי  כן ה
 שיאכל המזונות שיקח מחייכת השביעה גלגול שידיעת נאמר
 חדה מיוחדת ליחה האחרונים הטבעיים מצאו וכבר ,וישבע

 שכאשר , שבאצטומכא הפנימי לעור הסמוך מהעור נובע
 ,פנימה האצטומכא אל הליחה זאת יורדת האצטומכא התרוקן
 תאוות על לעורר הפנימיים הורידים מנועעת תריפותה ומחמת
 מהמת לחמו מלאכול שוכח האדם היה היא שלולא ,המאכל
 שהצדיקים זה לפני מ׳ש כן וכמו ,וגוע נחלש והיה טרדתו

 שיעבדו, מבלי צדיקים שהם אלהים לידיעת בג״ע להיות עתידים
ס ואחרים  שחייבה כמו הלא .׳למה ,שיחטאו מכלי בגירנ
 עוכד יהיה שזה ידיעתו חייבה כך צדיקים אלו שיהיו ידיעתו

 למה א״כ יטעון ואם . יחטא וזה יעבוד שזה ממרה, זזה ה׳
 עושה ה׳ והממרה שהעובד מאחר נענש וזה עובה נגמל וה
ם  החבר זה זכר וכבר ,דנין אנו זה על הרי , שניהם ג

 שניהם כי הממרה על יתרון לעובד היה ולא באמרו למעלה
 שיהיה איך והנה .וצ״ע ע״כ ,שהושמו מה עושים עובדים

 עכ״ו ,גמורה בחירה כאן שיש שאע׳ם ,לומר החבר דעת
 מן לאחד מכרחת הידיעה ואין ,מקדם הכל את יודע סש׳י

 בספר גאון סעדיה רב דעת וזה' .הבחירה לבעל ה׳קצוות
 בעל דבריו הביא וכבר רביעית במגילה ודעות סאמונות
ע׳ פ״א ד׳ מאמר העקרים  כקש יהודה קול ובעל .ק״י) (
 ורואה גבוה מקום על לעומד מטל ע״ס החבר דברי להסביר
 ,לעבור עתידים וקצתם עוברים וקצתם עברו קצתם ,עוברים
תב׳ אליו קרובים המעשים וכל הנמצאים כל היו הזה וכענין  י
 ,העיון לשכך די בזה ואין .אהד במעמד לפניו הם כאילו

 לעבור, עתידים קצתם רואה גבוה במקום שהעומד שאמר שזה
ת הידיעה זו לו מאין וכי א׳  שמו אנשים מרחוק שרואה ו

 יעברו ולא פה שיעמדו יתכן הלא ,כה עד לעבור פניהם
תב' לידיעתו זה דמיון ומה ,הנה הגיעם טרם לחזור ויסכימו דעחס תשוב אולי או , הלאה  אמר ובצדק .ריקם חשוב שלא י

 זם בדבר בסכלות שנודה והנכונה האמת מן כי ,לשונו זה שמיני) (פרק אלהים עבודת בשער הלבבות חובת בעל החשיד
. ׳ ו כ כר, בדרך העולים הלבבות חובת ובעל הרמב״ם דברי הורף פי על א׳ ממאמר א׳ כסימן כזה הארכנו וכבר ו  ע״גז: הנז
ה הי רו ו מ א ם מ הי ד א ה ה ו ס ת נ ם א ה ר כו׳ אב א יחדו שניהם והבחירה הידיעה לקיים דבריו שהשלים אמר .ו  למס ליישב נ

א :בנסיוגו שיעמוד יתברך לפניו גלוי שהיה אחר אברהם נסיון היה צי הו תו ל ד בו ולא טוב מעשה שכר לו שיהיה .וכו׳ ע
שכר
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 הזח הדבר את עשית אשר יען שאמר כמו ,טובתו סבת זה להיות הפועל אל הבה

 מן זולתם או אלהיים להיות צריכים ההדושים שהיו ובעבור .אברכך ברך בי
 בלם ליחסם ההמון בחר אלהיים, כלם שיהיו באפשר) (נ״א ״האפשר והיה החלקים,

 ואיש מעם עם להכיר למכיר יש אך ,באמונה חוזק יותר זה להיות ,האלהים אל
ם. מענינים וענינים ממקום ומקום מזמן וזמן מאיש  ההדושים בי ויראה אחרי

 ובעם ,הקדש אדמת והיא ,מיוחדת בארץ אם בי הרוב על נראו לא האלהיים
חד, ת, דת ובעלי ,ישראל בני והם מיו תי אמ  אשר ההם הענינים ועם ההוא ובזמן ה

 ̂ רעה בל בקלקולם ונראה ,לב מאווי כל כסדורם נראה והקים, ממצות בהם נתלו
 בשעת הזיקו ולא ,הקלקלה בשעת דבר והטבעיים המקריים הענינים הועילו ולא

ה ישראל בני היו כן ועל הסדור.  דעת ראו אשר האפיקורסים על אומה בכל טענ
כוגת בהם תראה לא כי במקרה, נופלים הם הדברים כל בי באסרו ,היוני אפיקורוס

מכוון
ל ה קו ד הו י

ט׳ עבודתו  .וז״ל הרמב״ן שם שכתב מה וכדרך ,ו
 רשות האדם מעשה היות בעבור לדעתי הנסיון פגין

דו, מומלעת  לא ירצה לא ואס יעשה ירצה אס בי
ת׳ המנסה אבל ,המנוסה מצד נסיון יקרא ,יעשה  י
על אל הכח מן הדבר להוציא בו יצוה ט  לו להיות ,ה
 ה׳ כי ודע .בלבד נווב לב שבר לא ,סוב מעשה שכר
 וחתן רצונו שיעשה בצדיק יודע כשהוא יבמן צדיק

 הרשעים את יבהון ולא ,בנסיון אותו יצוה ,להצדיקו
 לסובת שבתורה הנסיונות. כל והנה ישמעו. לא אשר

ר :ע"כ ,המנוסה בו ע ב ו ו הי  לתת נעתק .וכו׳ ש
ס  ולא לאלהים הכל לייחס בהמון שנתפשס למה סע

 , זכרם שקדם הסבות מיהר אמת לשוס מקום הניחו
 מהסבות שהונח מה השך על יורה הזה והפרסום

 היותו שעם באמרו זה סבת הורה כן על .האמצעיות
 הנזכרת החלוקה על מתחלקים שהמדושים לכל גודע

 שהיה כיון מ״מ ,ומבחריס ומקריים וסבעיים לאלהייס
ס, למעלה שהתנה וכמו , אלהייס כלס שיהיו נאפשר עיי סב  מהשלשס מאחד מונע ימנע שלא בעוד באמרו ב
ר כן על השלשה, בחלקים בהם ומהנים באמרו ובמקריים סלקיס, ח ן ב מו ה ם ה ס ה ם לי ל ל כ ם א הי ל א  ה

 לכלול כוון אס ידעתי לא ואנכי . הנזכרת החלוקה פי על האמצעיות הסבות להרחיק לבם שיכוונו לא .וכו׳
ס ^שונו ס בסולם שאפשר לומר ,הבמירייס ג  יצאו אס או ,הנוהרים החלקים כשני .עליון מגזרה הם ג

 כהערהנו ובמקריים בטבעיים המוזכר התנאי מהם בהשמיסו למעלה דבריו שהורו כמו ̂ הכלל מן הבחירייס
 בשעת דבר והטבעיים המקריים הענינים הועילו ולא באמרו■ ,זה אחר הבאים ג״כ דבריו וכהוראת ,שתה

 בדרך אליו השבתם מצד אלהיים היותם אפשר היה כי ,וכו׳ באפשר והיה באמרו שכוון ואפשר .וכו׳ הקלקלה
ר. ההשתלשלות תר: נכון הראשון אמנם כאמו ך יו ש א ר י כי מ כו׳. ל  שם שיש חלוקתו בראשית שהניח למה ו

ה החדושיס כל כי ג״כ שזכר מה ולפי .האלהיס רצון זולת סבה להם אין אשר אלהיים מעשים  באפשר הי
 לעס מם בין בזה הבדל ולשום להבחין למשכיל ראוי הוא כי לנו לבאר בא זה הנה ,אלהייס כלם־ שיהיו
, כו׳ ת' מאתו המכוונת הזאת ההנהגה בענין שוה הכל אין כי ו  באפשרות ההמון שיחשוב כמו ראשונה, כונה י

 הנמשכים בדבריו לאחד אחד והולך מפרט אלה כל ואת .לענין ענין בין בחינה בזולת אלהייס כלס היותם
ה באמרו א ר ם כי וי שי רו ח ן ,איש ובאמרו .הללו העניניס כל ויכיר שיראה למכיר ראוי כי ר״ל .וכו׳ ה טו

ח״כ. שיזכיר והנביא החסיד אל ה חודשו אשר המעשים על כי וראה עיניך נא ושא א מנ מאתו ראשונה ב
 ויוציאך אחריו בזרעו ויבחר אבותיך את אהב כי ותחת ד׳) (דברים באמרו הכתוב כוון ,ישראל בשביל יתברך׳

 בפעולות ,בפניו ויוציאך באמרו ,ספורנו החכם הביאור בו שהטיב מה ולפי .ממצרים הגדול ,בכחו בפניו
ה .ע״כ ,הטבעיות כפעולות מאחוריו לא ,הטבע מן למעלה מפניו באות  הסבות יתר כל לכנות נוכל ומז

ת׳ אליו המשתלשלות האמצעיות ה : אחוריה בשם י א ר ם נ ר רו ס  כהוגן מסודרים אלה כל שבהיות .וכו׳ ב
א :להפך ובהפך ,עין מחמד וכל לב מאויי כל בהומה נראים יו3 ל לו ו עי על העירותיך כבר .וכו׳ הו

ת :הבחירייס זכרון בהשמטת לחשוב שאפשר «ה ע ח׳ סי' זה על דברו קדם כבר .וט׳ אפיקורוס ד
ם . ■ ג

ר צ ד או מ ח נ
ען :ז״ל הרמב״ן וכ״כ , טוב לב שכר שר י ת א שי  ר״ל .ע
ר :המעשה שכר בו ע ב ו ו הי ם ש שי דו חי כו' ה  מעהיז .ו
 חלקים לארבעה למעלה שחלקם החידושים עניני לבאר סנה
א לבדו לאלהים הכל ליחס בהמון שנחסשט למה טעם לתת  ונ
 כולס שיהיו שאפשר צד שיש מפני והוא ,אחרת סבה שום

 , בהם מבוא הנותרים האלקיס מן אהד לכוס ואין אלהיים
 הטבעיים על כוונתו דבריו מהמשך הנראה לשי ובאמת

ש אך : יצדק לא כולם לשון אך ,לבד והמקריים ר י בי מ  ל
ר כי ה ם ל ם ע ע כו׳ מ  לטבע אין כולם.אלהיים שיהיו וה .ו

ם, חלק ןרה5ולמ ה  שישראל שבזמן והולך שמבאר וכפי ב
 שום בהם יחול לא מקום של רצונו ועושים אדמתם על שרויין

 נפילתם היה ק^ולס בשעת ובהפך ,להם להרע מקרה או t ט
ה : המקרה כדרך הטבע.ושלא כדרך שלא ענ ל ט כ ה ב מ  . או

 :האפיקורסים על להשיב ישראל מבני ראיות נקחו האומות כל
ר ש או א ת ר ע ס ד רו קו פי  וכבר דעתו אמר נמשכו ר״ל . א
» כי :י״ג סי׳ וברביעי ח׳ בסי׳ זס במאמר זכרו קדם ל

ה א ר ת
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 ,המבוקשת התכלית היא ההנאה כי סברתם כי ההנאה; בעלי נקראים וסיעתו ,מכוון
 מוסר / אצלו נכבד שיהיה בה המצוה מן התורה בעל ובקשת סתם. הסיבה והיא

ש אליו חפציו כל תברך/ומבק  הוא אם וכבוד אותות או הסיד; הוא אם למוד י
 והמעשים( והמקומות העתים מן בתורה הנזכרים הענינים עם נרצה המון או ,נביא

בלמוד אם / ממנו דחויה רעתם כי וידע ̂ והמקריות הטבעיות בסבות ואיננו~םשגיח
שיתסדם

נחמד אוצר .
 לומר שמם ימח דרכם זה . מכוון כוונת בחם הראה

,בכוונה מסודרים הדברים שיהיו בעולם רוחים אנו שאיי  
 בבני שראו ממה האומות מכל זאת דנה זכרון נמחה וכבר

 ובקשת :לרע הן לטוב הן הנפלא והסדור הכוונה מן ישקאל
ה. המצוה מן תורה בעל  הסבות כלל שאף שביאר אחר ב

 לפני הישר ,יטה יחפוץ אשר אל להטותם ה׳ ביד והמקרים ■
 הבורא ר״ל בה, המנוה מאת בבקשתו דרכו התורה ■געל

 שיאיר כלומר .אצלו נכבד שיהא ,בתורתו אותו סמלוה
 כל .אליו חפצו כל מוסר :ילך בדרך להדריכו אליו סניו

 בני וכל לבדו, ג•״׳ בטוח נכון לבו שפונה ופינותיו תנועותיו
 מפניהם, לגור או להם ליחל בעיניו נחשבו כלא עולם

 ידבר ה׳ גם בה׳ דבק לבו בכל ורק אתו זר שאין ומאחר
 אחלצהו שנאמר דרך ועל יעטרהו, והדר וכבוד לו שלום

 . הסיד הוא אם למוד ומבקש :שמי ידע כי ואכבדהו
 כדי , יפנה ואיך במעשיו יעלה אנה עיניו את יגלה שהש׳י

 בנסים אך נגלה נס מבלי והמקמיס הטבעיים מרעות להוציאו
 :ק׳י) (ע׳ וארא בראש ז״ל הרמב׳׳ן שכתב וכמו ,נסשלים

 לנביא המגיעים ־ מפורסמים נסים .וכבוד אותות או
 ויאמר שנאמר וכענין ,כבודו וזה ,גדולה יותר שמדרגתו

 (שופטים וכבדנוך דברך יבא כי שמך מי ה׳ מלאך אל «נוח
 :ימאס לא כביר אל כי ,הרבים זכות .להחמון או ־ :*״ג)

 : והקרבנות והפרישות הטהרות מן .בתורה הנזכר הענינים
. והמעשים והמקומות כו׳  בלמוד אם :לעיל נתבאר ו

שיתקדם .
 והשני . ע״כ ,וכו׳ בסמה ופונש שכר באדם והם , עולם של מנהגו שהוא לרואים בהם יחשב נסחרוח והם

 כי ,העמים לכל גלוי עולם טבע^של משנים מפורסמים במופתים וכבוד אותות ידי על מבוקשו לתכלית שיבא
 מיוחד והשני , הנביא למדרגת מדרגתו הגיעה שלא לחסיד מיוחד והראשון כל, לעין 'זה ע״ד יכבד «כבדיו

ף: דרבים זכותא כי נרצה, להמון או לנביא די ם ע ם ע י נ י ענ ם ה רי כ . הנז כו׳  לעימת הדברים אלה והנה ו
ס למעלה שזכר מה  קדם וכבר ,הבהיריות הסבות ענין מאומה זכר לא פה וגס .וענינים ומקום זמן ואיש ע

ה. על דברנו כ  הסבות דעה כי בקרבו, בטוח נכון בלב נאמנה ידע ההורה בעל כי דבריו כונח וכלל כ
ם, דרכים משני באחד ממנו דהויה והמקריות הסבעיות  וההזמנה ההצעה באופן לו שיתקדם בלמוד אם הנזכרי

 ע״י וכו׳ בכבוד או ,כאמור חסיד הוא אם וזה ,לבא המעוחדח ההיא הרעה מן להנצל לעשות לו שראוי
 שכוון ואפשר ,שזכרנו כמו ,וכו׳ נרצה המון או נביא הוא אס ,בעליהן את המכבדות המפורסמות האותות

ג׳ ברביעי להס קרא אשר שמס זה כי לנביא, הנראות הדקות הגשמיות המראות אל בכבוד מן , כבוד סי  ה'
ה כבוד והנה דרך על והוא א ר נ ענן. ה'  עליהה ושיסופד בסמרו ד׳ סימן בראשון זכר הזה הלשון ודוגמת ב

 האבוד; אל רמז העברים אלהי לו לאמר והוסיף באמרו ט״ו סימן וברביעי וגדולה, וכנוד ונוראות ■נפלאות
 פ' נאמרו ההצלה מן הראשון הסוש; הראב״ע המשיל וכבר .ע״כ ;וכבול בנבואה עדים עליהם העידו -אשר
ימותו, או אנעים ויעטוף התת עיר על נהר שיגדל הכוכבים מערכת שהיהה חשוב משל לך ואתן •השח

א בטרם ה׳ אל שישובו והזהירם נביא ובא . תן שדבקו ובעבור ,נבם בכל אליו ושבו רעתם יום נ נ ו. בלבם י
ה אל להתפלל לחון העיר מנשי שיצאו הנ ו , עשו ה/ ן ראינו כאשר כמנהגו שתחוס הנהר גדל ההוא וביום כ

 ירוצו המשרתים כי ותשוב .הצילם והוא ה׳ גזירת סרה לא והנה ,העיר כל ושטף רבות פעמים בעינינו
ם. ככה רק או'להיטיב להרע ירוצו ולא במסלה, עוברים כסוסיס רכ  ידע לא עור איש במשגה כי ותשוב ד

 ברוצם כי ,ישמרהו הוא והנה סודם שידע פקח על נשען והוא ,•לשמאל או ימין אל הולכים מהי הסוסים מנהג
וארח פ׳ כתב בזה וכיוצא .ע״כ ,׳וכו ימלט והעור ישתנה לא הסוס ומרוצה האחד לצד העור יוליך זה בצד

אשר כמשה נשם לדבקה מעלתם הגיעה לא האבות והנה נאמרו השני, הדרך ענין שם והוסיף לראשיתו, זך
ידעו

יחודח קול
ת :י״ג סי׳ ברביעי גם ש ק ב ל ו ע ה ב ר תו ס׳ ח  .ו

ה' מהיותו הנה עד שזכר מה מכל  כל על שליט י
 שאמרנו, הדרך על כרצינו 'לשנותם הסבות מלקי

 בוראו מאת בבקשתו דרכו ההורה בעל לפני הישיר
 שיהיה בקשהו ענין יהיה כי זזה ,בה המצוה יתברך

תברך, אצלו נכבד המבקש  פניו ישיב שלא ר״ל י
 כי אשגבהו ואכבדהו אחלצהו אמרו דרך על ,ריקם

 שהוא חפציו כל לבוראו מוסר הוא והנה :שמי ידע
 חפץ הדורש לב היות ועם ,יעשה יהב׳ בעיניו הטוב

 לו הטוב רק מהס לו יזמין לא , המבוקשים בדברים
ש •־ באמת ק ב מ ד ו מו  יתחלק פנים לשני .וכוי ל

 המבוקש הנאות השגת או הפגעים מן הצלתו אופן
ד על האחד .ממנו  עיניו אח ה׳ יגלה כי ,למוד י

 אח להשיג או ההפכה מתוך לצאת יעשה מה לדעה
 ומופתים אותות לו שיחודשו מבלי ,הנאות הנכסף
 נכון ההורה בית שכל הנסחרים הנסים והם ,נגלים

 ,לחמר בראשיתה וארא פ׳ הרמב״ן כדבר ,עליהם
 מנצח שהוא הזה בשם לאבות נראה כי הכתוב ענין

 שלא גדולים נסים עמס ולעשות השמים מערכות
 ממות אותם פדה ברעב ,העולם נוהג בהם נהבגיל

שבתורה בכל והס וכו׳ חרב מידי ובמלחמה  היעודים'
נסים הכל בעוה״ז וענשה ההורה כל שכר אבל ,וכו׳

ממזן
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א, לרעה בהצעה לו שיתקדם הי א. הרעה בעת לו שיעשה בכבוד או ה הי  אך ה
מנעת איננה המקרית הסבות טובת  הרשעים וטובת .מההםיד שכן כל ,הרשע מן נ

 החסידים אבל ,כשתבא לרעתם דוחה ואין ,והטבעיות המקריות ההם בסבות הוא
תי(נ״א אצא ״שלא וכמעט .מרעתם בטוחים והם ,ההם בסבות יצליחו  שאצא מכונ
 בסבות חלקים שלשה הביא השלום עליו דוד כי ואומר אשוב ועתה :כונתי) מענין
 והיא ,ומת יבוא יומו או .האלהית הסבה והיא ,ינפנו ה' אם כי ואמר ,המות
ת, הסבה ת. הסבה והיא ונספה, ירד במלחמה או הטבעי  החלק והניח המקרי

 ששאול ואע״פ ,במות בוחר דעת לו שיש אדם אין כי ,המכחרי ר״ל ,הרביעי
. האויב התעוללות לדחות אך במות) (נ״א ״המות מבחרו לא ,עצמו את המית  בו
הקודש רוח אותם שלובשת בעת הנביאים דבור כי ,בדבור האלה החלקים וכמו

בכל
יהודה קול

ס ה' ירפו ר ם פ פני ה כן על ,נ  לשנוח משה יכול הי
 יכלו שלא ומופתים אותות ולתדש השפל העולם מולדת
ך :ע״כ ,לחדשם האבות ת א ב ו ת ט ו ב ס  .וכו׳ ה

 אל אמצעי בזולת האלהיות הסבות כוובת שייחד אחר
איו, עליון חסידי  הסבות טובת אצל לו בא ונבי

ת, המקריות  מתפשטת טובתם כי אומר וגזר והטבעיו
ם  טוב כתיב רמי אליעזר ר׳ וכאמז״ל .הרשעים על נ
 לו שיש לאדם משל ,וגו' לקויו ה' טוב וכתיב לכל ה׳

 עודר כשהוא כלו, את משקה משקה כשהוא פרדס
 הסבות ובאמרו .ע״כ ,שבהם הטובים אלא פודר איט

 אלהיות דלגבי ,הטבעיות גם בכאן נכללו המקריות
 ברביעי הרלב״ג דברי לזה ויסכימו ,להו קרי מקריות

 מהנחת ימוייב שלא באמרו ו' פרק מלחמותיו מספר
 הטובות לרעים שיגיע אפשר יהיה שלא ההשגחה
 שהם אמרנו אבל ,המערכה מצד עליהם לבא הנכונות

 המסודרים ההם המקרים אל ונעזבים משולמים
 מהרעות הש״י ישמרם ולא השמימיים, ■מהגרמים

 שאינם אחר המערכת, מצד עליהם לבא הנכונות
ת, ההשגחה זאת בהם שהדפק יתכן במדרגה  האלהי

חו :ע״כ לי צ ת י ו ב ס ם ב ה . ה כו'  מונע אין כי ו
 בטוחים ג״ב ויהיו טובם בידם כשיביאו מהם טובם

ב: לא דרך על מהזדמנם מרעתם ט טו ע מ כ כו׳. ו  ו
 דברים לרוב כונתי מעיקר שעברתי .כמעט ד״ל

הראשונה חלוקתו על חוזר הוא ועתה .בספור נתגלגלו

נחמד אוצר
ם קד ת ה וS שי ע צ ה  d ומציע להדריכו מלמד הקב״ה .ב

ע מרדות למלטו הצעות  המסופר וכענץ ,והמקרה העג
 ולעס בדרך אדם כני כת הלכו אחת שפעם , ראשונים בספרי

 איש בתוכם והיה ,אחד כותל אצל ששכבו להם קרה ערב
 האיש ויקה ,עליו והשתין אחד כלב בא ובשכבו אלהיס, ירא
 כל על הכותל נפל כך ובתוך ,בגדו לרחון המים אל וירן

 הטבע מן ונפטר ,נמלט לבדו הוא ורק נהרגו כולם ,האנשים
 :שם ששכב ממה המקרה ומן ,הרטועה הכותל נפילת שהוא

ד או בו כ ה ב ש ע  מישאל חנניה כענין נגלה בנס לנביא .שי
 להשליכם להם שקרה במקרה בוערת אש בהם שלט שלא ועזריה
ך : האש בכבשן ת א בו ת טו בו ס ת ה ריו ק מ  בצירוף ר״ל .ה

 מלק לטבע יהא שלא מקריח סבה יצוייר לא כי ,הטבטיה סבה
ה :בס נ נ ת אי ע נ מ ע מן נ ש ר  גם הקנ״ה יעשם לא כי .ה
ל :סרפה פעולת על ב ם א די סי ח חו ה לי צ כו' י  ר״ל .ו

ם, הטבעיים ידי על יצליחו בהצלחתם המקריי  ימלשז ועכ״ז ו
בר: מרעתם ט כמדו ע מ ב א ו צ א , ש תי נ ו ו כ  ר״ג כצ״ל. מ

 ומסה .זה בענין אפסיק ראשונה מכוונה אצא שלא כדי הנני
 מן ראיה והביא ,דבריו בראש כזכר חלוקתו להשלים חוזר

 שזכר: החלוקה כפי אך אלהיים כולם המעשים שאין הכתוב
ה ב ת ס הי ל א :החטא מיתת ר״ל .א הי ת ו עי ב ט ה ה, ב ס  .ה
 ר״ל ,טכעיית למיתה סכה נתנו והאחרונים נפרד. מורכב שכל

 והורידים הדופקים התקשות מחמת זקנה לעת בזמנה שהיא
 הגוף חלקי בכל סבובו דרך לילך הדם את המניעים הדקים

 הנוטסם וכשיחלש ,הלב תנועת ידי על וכולם (צערקולאציאן)
ה או :החיים נפסקים לההנועע הלב ויעמוד מ ח ל מ ד ב ר י

כו׳ ו

 הכהוג משבצח על מהס השלשה והושיב ,ובחיריים ומקריים וטבעיים לאלהיים המעשים בה חלק אשר
ברי ם ונחן ,וגו' יגפנו ה׳ אס כי כ״ו) (ש״א דוד גד  .כשמש אאירים דבריו וכל .הרביעי החלק להשמסח טע

ה הללו, בדברים העקרים בעל הביט ולו שם מתוקן כ״א פ׳ ד׳ מאמר אליו שהוצרך מה הי ש תר,'  טלו יו
 ,חטא על יתברך מאתו המגיע העונש מצד אם ,פנים משלשה מאחד אלא שתהיה אפשר אי המיתה כי דבריו

 אמד .האדם לחיי הקבועים הקצים הם השלשה ואלו ,להפסר הזמן שהגיע או ,המערכת הוראת מצד או
 ,שלש הן פהמיחוח בזה רמז ,ונספה ירד במלחמה או ומת יבא יומו או יגפנו ה' אם כי שאול על דוד
 .חטא על העונש מיתת והיא הכרתית המיתה על ירמוז ,יגפנו ה׳ כי .מקרית או טבעית אס כרתיה אם
̂ ונספה ירד במלחמה או מזגו־. כפי להפטר זמנו שהגיע והוא הטבעית המיתה על ירמוז ,ומת יבא יומו או  

 הכוללת הגזירה או המערכת מצד אלא קודם, חטא ובלא עתו בלא לאדם המגעת המקרית המיתה על ירמוז
ה לא ואם ,ימות פלונית במלחמה שיכנס מי שכל  ההוראה מצד ימות יצא ואם ,מת היה לא למלחמה יוצא הי

 .מחיים מוח שיבחר אדם שאין לפי ,הבחיריית המיהה הזכיר ולא .חטא אשר עון בידו שאין אע״פ הכוללח
ת, אל בזה הסכים ולא אמ ה, בחיריית שאול מיתת שהרי ה ח ה, ויסול החרב אח שאול ויקח שנאמר הי  עלי

מו :כמדובר לשבח טעמו מוצא היה החבר בעגלת חרש ולו .מכ״ל כ ם ו קי ל ה ה ה ל א החלוקה .וכו׳ ה
הנזכרת
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 והדבור .מדבריו בבחירה דבר לנביא ואין ,האלהי העגין מן מכוון דבריהם ככל

 ומביאה < בעדם להליץ שרוצים לענינים הראויות והתנועות הרמזים הם הטבעי
 מורבבים הם עליהם המוסכם הלשונות אבל ״ קודמת הסכמה בלעדי אליהם הנפש

 לא ,שגעונם בעת המשוגעים דבור הוא המקרי והדבור .ומבהרי טבעי מענינים
 בעת הנביא דבור הוא המבהרי והדבור .מכוון הפץ אל יגיע ולא עגין ממנו יסודר

 כפי דבריו ובוחר מליצתו מחבר) (נ״א "המחבר המחשב הדעתן דברי או ;נבואתו
,בזולתו מהם דבר כל מהליף היה רוצה היה ואילו ,לכוונתו ראוי שהוא שיראה

אל האלה החלקים כל ליהם ויש .זולתו ולוקח ענין מגיה היה רוצה היה אם ועוד
בן איננו ואם ,ממנו ראשונה בבונה שהם לא ̂ השתלשלות בדרך יתברך האלהים

דברי
ל ה קו ד הו י

ס ענינה מצא רבעיה לארבעת הנזכרת  כאשר ,בזכור ג
: יצהירו שורותס בין אשר בדבריו משפסם יורה
ל ב ם ב ה רי ב ון ד כו . מ כו׳ הנביאים שדבור ר״ל ו

•: מילין יוציאו מתיהם אפר דבריהם בכל מכוון הוא
ן מן י עג הי ה ל א  מאומה בהירתס ביד אין כי .וכו' ה
 על ונובעים שופעים כנס הס רק ההם הדברים מן

 לשוני על ומלתו בי דבר ה׳ רוח. דוד כמאמר ,לשונם
 מאמר הפורנו הסכם ביאר זו כונה ועל .כ״ג) (ש״ב

ס ע  לדבר יכול אני כלום ,מאומה דבר אוכל היכול ^
 אלהיס יפים אשר הדבר רצוניי, מדבר כל כמנהג

זה ובאופן ,בי דבר ה׳ רוח כענין ,אדבר אוהו בפי
שכתב למה הוא וקרוב .ע״כ ,המדבר אני אהיה לא

,בלעם בפי דבר ה׳ וישם אמרו על הרמב״ן שם
 יפיג ולא ישכח ולא בפיו אותם שיגרום הדברים שלמדו

 הדברים נכתבו זה דרך ועל .ע״כ ;וכו׳ דבר מהם
ה כי ,ומגרעת הוספת בלי ספר על ההם  לשונו הי

 הכל מהיר סופר כעס הקודש ברוח המתלבש נביא של
 בלתי בלשונו מלה אין ,השכיל עליו ה' מיד בכתב

 לא חבר של דעתו לפי אמנם .כלה אח ה׳ ידע אם
אדם^ לבני נבואתו דברי ספרו בעת ענינו כן היה

 ולהבינם הדברים להכיעים כרצונו בבחירתו ימליץ אז כי
ם : שיבא כמו ,להמון י מז ר ת ה ו ע ו תנ ה  דבר .וכו׳ ו

,ע״ב סימן בשני אודותם על ץ : לי ה ם ל ד ע . ב
ת אבל :הזולת אל להטעימם ו נ שו ל ם ה כ ס מו  ה

. עליהם כו׳  הם אבל נ״ד סימן בראשון כאמרו ו
 השמות מן חבורס ע״ז מורה ,עליהם מוסכם הדשות

 ממוצאי הלקוחות האותיות מן והם ,והמלות והפעלים
כ. הדבור, ״  האותיות הלקח הוא הסבעי והענין ע
ר, ממוצאי בו  השמות מן החבור הוא והמבחרי הד

 האדם להיות הוא שהטבעי או והמלות. והפעלים
,בטבע מדיני להיותו כי ,הדבור אל מוכן מטבעו

בקרב הרשום את לזולתו להודיע יגביר ללשונו הוא

נחמד אוצר
. ״ ו ג  ממנו החזק נהויכו שזגמ שאס המקרית הסכה והיא ו
 : ספק גלי ממנו מומת יהיה ,מפורסם לנס כדאי זאינו

ר בו הד עי ו ב ט ם ה ם ה מזי ר . ה ׳ ו כ ם הם ו  ■שזכר הפניני
כ סי׳ שני מאדר  ורפיונו הדכור וחוזק וההתמדה העמידה ע'

די :שם עיין ,לזה והדומים ע ל ה ב מ כ ס ת ה מ ד  רק .קו
ת :הנפש טכע מצד נו שו ל ם ה כ ס מו ם ה ה  כל כלומר . עלי

ם, הם בפיו האדם שיבטא מלשונות מי סכ מן וכנזכר מו  כסי
ם :א׳ מאמר ג״ד י נ י ענ עי ט ב רי ט ח ב מ  הם הטבטי .ו

 ,האותיות בהם שיחתוך לאדם יתב׳ השם ששם הדבור מוצאי
 יבחרו אשר אס והמנות והפעלים השמות קריאת והמבחרי

 ישב שלא האדם טבע כי לפרש יהכו ו6י בהסכמתם. להם
 צורך לו שאין בדברים אפילו ^לדבר מטבעו אך ,דומיה (אלם
ם ה י רוב מטבעי כנראה ,ג נ  שאינו הדעתן מלבד ,אדם ג

 ר״ל המבמרי והדבור .נכון יותר וזה .לבטלה דבר מדבר
 מלה אפילו ומגרטת תוספת מבלי לצורך רק אינו הדבור שכל

ר :אחת בו א ד בי  להמון להגיד הנביא שיבא בעת ר״ל .הנ
 בוא בעת לו המדובר גענין אליהם ידבר שלא ודאי ,ה׳ משא

 כפי הקצור בתכלית ידובר הנביא אל ודאי כי ,עליו הנבואה
 כמה ההמון אבל ,בדבור לו די מדרגתו לפי והנביא ,האפשר

 לפי אתם לדבר הנביא שיבחר צריך מלות ותוספת ביאורים
 לדבר יגרע ולא יוסיף שלא מאד נשמר היה ועכ״ז ,סדרגסם

ת, מלה אפילו ההכרחי הצורך מן להם ח  שדברי מאחר א
א  : אחת אות או מלה תוכפת על אפילו נדרשים הנני

תן ע ד  שיכואר באופן מליצות לתגר המעיין החכה המחשב .ה
ם ,בכוונתו לטעות מקום יהיה ולא היטב באר כוונתו  הוא וג
ה :יגרע ולא יוסיף שלא והסיבות המלוס שומל ף הי לי ח  מ
כו׳  : אופנים בכמה עליה להמליץ נוכל אחת כוונה כי .ו
ה ח הי ן מני י נ כו׳ ע  ,כלבד הדעתן נגד ידכר שזה נראה .ו

ץ על להמנין יכול והיה הענין זה על להמליץ נוחר שהוא  ענ
ש :אחר ם וי ה ם אל לי הי ל א כו׳ ה מי ,הכל מידו כי .ו  ו

אם :ה׳ הלא לעם רוח נתן ומי לאדם פה ס0 ו ו נ נ  .כן אי
ל ׳  שהש״י אם כי דבר שום על עצמו יכול שאין נאמד שאם י

 בין הפרש אין א״ר ,ידבר וכה שכה תמיד גפיו דגר ישים
כו׳ התינוק דברי הכל שיהיו ,מליצה ובעל המשורר ושירי ו

שוים
ר כ״ו: סי׳ בראשון שזכר כמו לשון, מבלהי לשון בחירת על הוא והמבחרי לבו, בו  נבואתו בעת הנביא ד
 על וחתומים סתומים המה כאשר עצמם הדברים להם שיאמר סובלת הדעת אין להמון להניא בבואו .וכו׳

ק .החתום הספר כדברי הכל חזות והיה ,ולהבין לשמוע יכולה אדם כל אזן היחה לא שהרי ,סכר  לב א
 דבורו פני אח ישראל בני יראו למען המסוה אח מסיר היה אתם לדבר בבואו כי ,הנביא דרך יחשב אדם

 שומרי דברים ולהוסיף בבחירחו להרחיב הנביא צריך היה ולזה ,מסופקח בלתי שלמה בהבנה פניו עור ויקרן
 ברור שפתיו בדעת אשר האיש .הדעתן :וחידוהם נביאים דברי ומליצה משל להבין הנבואה כונש משמרת

ו ואם :ימללו נ נ ם אלהיס דברי ואלו אלו היו כי ר״ל .וכו׳ בן אי הונעו ממנו ראשונה ובכונה הואיל ,חיי
אל
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 ,האלהים דברי המשורר ושירי הרברן ומליצת הדעת מטורפי ודברי התינוק דברי

ת אבל .זה מכל יתעלה  מה אלהים בדעת קדם כבר באמרו הזריז על העצל טענ
ה איננה ,שיהיה  אי יהיה אשר כי לי אומר היה אילו (אמרו) כמו זה כי ,טענ
 שיקה הזאת הטענה תמגע לא אבל ,הוא אמת לו אומר .יהיה שלא לו אפשר
 יתברר כאשר ,לרעבונך והמזון לאויבך מלחמה כלי ותזמן ̂ הטובה העצה האדם

 אך ומכללם ,האמצעיות בסבות אם כי נגמרים אינם אבדתך או הצלתך כי לך
ב, בעצלה או ובהשתדלה; בזריזות שתבחר שבהם החזקה בעכו  במת תטעון ואל ו
ת ובעתות למעטים שיקרה  המופקר והנצל המשתדל מאבוד המקרה ובדרך מעוטו

בן לו יש הבטחה שם כי ,הפתי מו  בורח דעתן ואין ,הסכנה שם ענין בלתי ענין'
̂ הבטחה מקום אל הסכנה ממקום בורח הוא כאשר הבטחה, ממקום הסכנה מקום אל

ומה
תדה קול י

ה ,הדבור &ל  דחעלה שיסולק ראוי רב גנות כלו ח
מנו: האלהים ל מ ב ת א נ ע ל ט צ ע  האומר וכו׳. ה

 מה אלהים בדעת קדם וכבר הואיל שקר החריצות כי
 לאדם הנתונה הרשות מזורה הנם כי ,להיות שעתיד
 :ריקם תשוב לא יעשה באשר יתברך וידיעתו הואיל

י ה כ מו ז רו כ מ לו א ר היד. אי מ  ר״ל . וכו׳ לי או
ה אם לאמרו שוה זה הרי  או וכו׳ שיאמרהו כן הי
כו'. שיאמרהו יונה י היא המונחת הזאת והאמירה ו  כ

ר ש ה א הי ר אי י ש פ  אפשר אי כי והכונה .וכו׳ א
ר :כוזבת ה׳ ידיעת שתהא מ ת לו או מ א א  וכו׳. הו

 יתברך וידיעתו הואיל סאק בלי יהיה הדבר כי אמת
 ,באמת ידיעה תקרא לא ההיא שאל״כ ,עליו מקפח

ת' ידיעתו ואעפ״כ  ואין / האפשרות מבע משארת י
ם. בשום העצה בלקיחת להתרשל י  לא דבר וזה פנ

 וכמו ,בשלמות הוא איך אדם מבני רואי עין שזפתו
/ פ׳ בשלישי המורה שכתב ם ובעל כ  הזכירו העקרי

עי / !רבי א ' ם פ  למעלה התי.ר השתדל שכבר היות ע
 הבדיל כי ,שאח מכל באשר טעמו כטוב נפש להשיב

ה, סבה שהיא בעצם ידיעה בין עה ובין להוי די  י
ה, סבה שאינה במקרה  מהידיעה הזה והמין להוי

 . ובאופן .להיותו סבה שאינה שהיה מה כידיעה הוא
ה ת, שעתיד האפשרי בדבר יתברך ידיעתו הובן ז י ההוא שהדבר יודע הוא כי להיו ״ ע ה הי  האדם בחירה י

 ויחשוב בפעולותיו להתרשל לו אין ומעתה ,אונס אין חפשי בהשתדלות רק הכרח שום בלי אומו הפועלת
תן, חורין בן הוא כי קרה, ידיעה היא יתברך הבורא מהם שידע ומה בעשיי ס  היה שכבר בדבר כידיעה ב

ה תמנע־ לא ובכן ,ספק בלי הכרח שס שאין  לא כי ,וכו׳ הטובה העצה האדם שיקח מהידיעה הזאת הטענ
עה כראי בעצם הידיעה ראי די  בעל דברי לנו קדמו וכבר .כאמור הנודע הענין מציאות להכריח במקרה הי

 ומבשל בטוב אלא הזה בדרוש המשפט יוחלט לא כי ,נדון העולם ובטוב אמרו בביאור י״ט משער העקידה
, מאזנים בכף הדברים השוקל הנקי השכל שהוא העולם ו׳ כ ר למעלה: .כמוזכר ו ש א ר כ ר ב ת ך י , ל כו׳ ו

 מכוונת ראשונה ובכונה גרידא בגזירה ההוא הענין שאין אצלך ברור כשיהיה אלה בכל להשתדל חחרן אז כי
ת׳ מאתו א שאם ,י הו  מי כי ,בחריצותך הציל לא והצל תשיג לא השג כי ,שומר תשקוד שוא לך עושה ככה.

ם לדין יוכל . עשה ה׳ חפן אשר כל ואת שתקיף ע ו׳ ג  אח״כ שיזכיר מה ובין זו בין להבדיל כן אמר והנה ו
ה מ א ה אשר אך ב ^ כו׳: גרידא בגזירה י ם ו ל ל כ מ ך ו ה א ק ז ח . ה כו׳  היא האמצעיות הסבות שמכלל ר״ל ו
 הסבותהאמצעיות, מכלל החפץ בעתיד ימצא והוא באמרו למעלה שזכר מה והוא והחריצות, לזריזות בחירת

ך, נאמר  P על האמצעיות, הסבות ליתר טפלה אמצעית סבה היא שהבהירה מורה מכללם שאמרו לפי א
 תכלית לידי לבא כדי ,בזה או בזה לבחור אלה בכמו עיקר אם כי טפל זה שאין להורות ,אך מלת הוסיף

ם כי :להתחדש העתיד נמר ה ש ח ט ב ם המופקר וכמקרה בהשתדלות בצע אין שאס הכונה .וכו׳ ה  ג
ה לא ,יקרהו המשתדל ה להקרא מתחלפים בשמות יוגדרו ולא למקום, מקום בין ניכר הבדל שום הי ^ ז

בכמה

נחמד אוצר
ל :מלילה המה ס׳ ומאה שוים ב ת א נ ע  ד»ריד עי* hvvn ט
כו׳  לעגוד קום מסכים לך שוא הזריז אל ל5הט יאמר כי .ו
 להגאפ הסבוס משמרה שומר שקד ולשוא , גלילוה ה' אה

 :ספק בלתי הוא־יהיה מקדם ה׳ ידעו אשר את הלא ,ערפו
ה בי מו ז לו כ ה אי ר ד.י מ ר בי :כצ״ל ,לי או ש ת א הי  י

כו׳  אפשרו® שום שאין אומר היה כאילו הוא שזה ר״ל .ו
 שיהיה מקדם ומסודר מהוייכ הוא ופרע פרע ושכל בעולם

ר :וכך כך בזמן וכך כך מ ו או ת ל מ א א  יהי® לו .הו
ל ;כדברך ב א א ע ל נ מ כו׳ ת  הז«נ® צריך שעכ״ז ר״ל .ו
ם ;ה׳ ידיעת קדמה בזאת ואף ,אמצעיות לסבות ל ל כ מ  . ו
א האמצעיות הסבות מכלל ך :וזריזותו האדם במירת הי  א

ה ק חז כו׳ ה ^ אפילו אלא מכללם ״שהיא בלבד לא .ו ז ת  ה
ת: שככל בו ס ר ה ח ב ת ת ש זו רי א שבסבות ר״ל.החזקה .בז  הי

 כעצל® והבוחר ,להצלה קרוב הוא בזריזוה שהכומר ,במירחך
ל :להפסד קרוב הוא א ן ו עו ט כו׳ ת  לפעמים שנמצא מה .ו

 לא אף מועעים, לאנשים ימצא שזה ,נשכר והעצל נפסד הזריז
י :לפעמים אלא חדיר ם פ ד. ש ח ט ע כו׳ ז  שאומרים זה .ו

ש : בעמון בעל להיוה צריך שהאדם ק לו י נ בן ע , מו ׳ ם  ו
ם נאמר זה ר״ל מניני ם נכנס שכגר באם או שקולים, ג מ ס  ל
ט מל שיסמוך לא ,באלהים מבעחונו לבו יסיר לא  בפמו

ה לכנוס מ ס ק :ל א ן י ת ת י ח ד ר ׳1 בו ממם רק וה אין .מ
הסכל
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 ומה ,חדש) דבר ״נפלא(כ״א הוא כי יאמר ;ההצלה מן הסכנה ממקום שיקרה ומה

 • לטבע חוץ דבר שהוא יאמר ̂ האבדן) מן (נ״א ״ממיתה הבטחה במקום שיקרה
בה. בהשתדלות והבחירה  בה^ שיאמין למי זאת עצתי ההשתדלות ומסבות חו
 אל בהשתלשלות שב והכל , הזאת העצה סותרת שהיא העצה ההפקר ומסיבות

ת, הכבוד הוא גרידא* בגזירה יהיה אשר אך האלהים, תו האו  אל מצריך אין וזה ו
ת, סבות  יום ארבעים הרעב מן משה כהצלת אליהם, שיצריך ואפשר אמצעיו

 אינן אלהיות בסבות אך ,נראית סבה מבלי סנחריב עם ואבדן ,מזון הכנת מבלתי .
 ההזדמנות, בהם יועיל לא כי יאמר ובהם .אותם יודעים אנו שאין מפני סבות, אצלנו
 בהם והתהכם ״שידעם למי התורה סודות והם הנפשיים הזימונים אבל . אמת והוא
תם), על אותם שעושה (כ״א ע. ודוחים הטוב מביאים מועילים הם מתכונ ר  ה

 שנעלם במה האלהים אל שימסר אהר האמצעיות בסבות האדם ישתדל וכאשר
 לבטחונר הגמורה בסכנה הכנסו אבל ,יחטיא ולא טוב ימצא ,שלם בלב ממנו

. את תנסו ולא תחת נכנם באלהים, למי בעבודה בצוותו בשוא המאמר אבל ה׳
שקדם

ל ה קו ד הו י
 ממקום נורה הדעחן היה ולא , סכנה בשם וזה בסמה

 לעין הנראה הפך וזה ̂ וכו׳ הבכוהה מקום אל הסכנה
ת :הזר אל להביכו ואין ,כל בו ס מ ת ו ו ל ד ת ש ה  ה

תי צ ת ע א מכלל. היא בהשחדלוס שהעצה ר״ל .וכו׳ ז
 בסבות נכללת היותה על הורה אשר ההשתדלות סבות

ל :שבהם והחזקה האמצעיות כ ה ב ו  כי .וכו׳ ש
ך :יצאו מרצונו למיניהם הדברים כל טבעי ר א ש  א
ה הי ה י ר י ז ג א ב ד רי  תועיל לא אלה ובכמו .וכו׳ ג

 עכ״פ המח הגזירה כי ,בבחירתנו והשתדלות עצה
דס נעל ביאר בזה כיוצא ועל שיבם. וכמו  העקי

שה, רוב לפי והכל התנא מאמר  הדרך על המע
א ובאמרו למעלה. מטעמו שזכרנו ד הו ו ב כ  ה

ת, תו או ה ס תמים מפלאות שהם ר״ל ו  בהם אין דעי
 זכר וכבר ,אנושי השתדלות מכח אדם יד תסיסת

ה :הקודמים בדבריו והאותות הכבוד ענין ז ן ו  אי
ך רי צ ר וכו׳ מ ש פ א ך ו רי צ כו׳. שי  מחשבתו ו

ם., שני על פוסחת  אין שנראהו מה מצד כי סעיפי
 שיפעל כן גם אפשר אכל ,אמצעיות לסבות צורך שם
ת :נדע לא ואנחנו אלהיות עליונות בסבות זה ^ צ ה  כ

ה ש  דברים המשך על להורות משלו נשא .וכו׳ מ
ע, להם ואין גרידא בגזירה ר ח שם היו אם או וכל, מכל אמצעי בזולת אם הכ ס ם: לא אלהיות ס ו ענ ד  י
י ל ב ה מ ב ת ס אי ר ך :אמצעיות סכות אל מצריך אין וזה למעלה אמרו כנגד .נ ת א ו ב ס ת ב ו הי ל  .וכו' א

א :אליהם שיצריך ואפשר אמרו הנגד הו ת ו מ  :שקדם כמו גרידא גזרה שם כשאין זה נתאמת שלא מה . א
ל ב ם א ני מו י ס הז י שי פ נ  בגזירה הנמשכים אלה בכמו בטל אנושי הריצות כל היות שעם ביאר .וכו׳ ה

א, ד רי  בתי בתיקון עליון השתדלות והוא נפשי,■ זמון אצלו הנקרא והוא מועיל, השתדלות שם יש מ״מ ג
 טוב ושכל תן ימצא בזה כי ,אליו והקורבה יתברך אותו הדעת היא הלא ,ההוריות הסודות בידיעת הנפש
ר :בטוב רע ולהחליפם הגזרות לבטל ביראתו מושל צדיק ויהיה ,אלהים בעיני ש א כ ל ו ד ת ש ה .וכו׳ י נ  ה

 בהשתדלו וזה ,והנפשיי האנושי לזימון עצמו יתקן כי ,נעימים סיים דרכי ואחריתה איש לפני ישר דרך זה
ת בו ס ב . , ת ו י ע צ מ א ר הראשון, המין לצורך ה ח ר א ס מ ל שי כו׳ א ץ ס הי ל א  כי ,השני המין לצורך ,ה

א וז״א .פונה שהוא פינות כל לו וטוב אשריו יאכל כי ,כפיו ביגיע בריאה ומאכלו הלקו שמן ■באלה צ מ ב י ו  ט
א דלא טי ח ה ומן .י הז ם. ל :כ״ו שער וישלח פ' הדרוש זה על שכתב מה העקידה בעל הוציא המקו  אבי

ו ס נ כ  יחטא כי , הנס על בסמכו לסכנות עצמו מסירת אל יהרוס לא ההזמנה זאת בכל כי הכונה .וכו׳ ה
ל ;■ואפס ב ר א מ א מ א ה שו ירד האל שיצ!ה ותפל שוא זה הוא כי יאמר אשר האדם את ינגת באלה .וכו' ב

בעבודה

נחמד אוצר
ה :והפתי ססכל ר חי ב ה כו׳ ו ה ו ב  שישתדל ה׳ חפן כך .חו
ת :שבדרכיס במרב לבחור האדם בו ס מ ת ו לו ד ת ש ה תי ה צ  ע
ת א כו׳ ז  האמצעוה, ספות ככלל הוא זאת לעצתי האמין ר׳ל .ו

ל :ובהפך ,ההצלחה אל קרוב יהיה כה שהמאמין כ ה ב ו  ש
כו׳ ה העצה לבקש ממוייב האדם .ו מנ ה׳ ,הנ  העוב יעשה ו

ה :בעיניו ב ס מ ר ו ק פ ה  הסבוח בכלל פתיוחו העצל הפתי . ה
ם 'על אותו להסב האמצעיות ל :רעים פגעי כ ה ב ו  ש

ת לו ש ל ת ש ה ל ב ס א היי ל א  האמצנות הסבות שאר כל .ה
 האלהים עד ובסופם סבה אל מסבה ילכו והמקריות הטכעיות

ר שניהם: דבר יבא ש פ א ך ו צרי ם. שי ה לי  אפשר ר״ל א
ת, שם שיהיה־ ו הי ל א ת ט ה, מה נדע לא ואנחנו ס מ  וזה ה

ל :אליהם שיצריך ואפשר אמרו כלפי ב ם א מוני ם הז שיי פ  הנ
כי׳  הם ;התורה בסודות אותה לזכך נפשו מתקן שהאדם .ו

ם לי עי כו' מו  בשלומו, עליו יגן כן האלה׳ים אל קורגתו כפי .ו
 גוזר הקב׳ה חז״ל ואמרו. ,אלהים יראת מושל צדיק זכמ״ם
ר :מבטל וצדיק מ א מ ה ל, ב א א שו תו ב צוו ה ב ד בו ע כו׳. ב  ו
 צוה לשוא א״כ מקדם לפניו צפוי הכל ofic הטוען כלפי אמר

קרא כל את ושמרתם ה' תי(וי  תשמרו משפטי את ,י״ט) חקו
גו׳ תלכו בחקותי אם וכן ,כאלו ורבים ,כ״ה) (שס  וכן ,ו
, בחקתי •אס סו א מ ה, זה וכל ת מ  בידיעתו קדם כבר הלא ל
ה ומי העובד יהיה מי הדבר באחרית יהיה אשר אס יהי

הממרה



ב הכוזריחמישי מאמרספר נ
א; איננו שיעבדהו, או שימרהו בדעתו שקדם  כי וביארנו הקדמנו כבר כי שו
ת, בסבות הם כי יגמרו לא והעבודה המרי  העובר עבודת סבת והיתה האמצעיו
 וכן ,תוכהתו שמוע עבודתו ושסבת עובד, שהוא בידיעתו קדם וכן ,בעבודה הצווי
 מזג בתגבורת או הרעים בהברת אם ,האמצעיות בסבות הממרה מרי בדעתו קדם
אל או רע, ת טו  כי המפורסם מן כי ממריו, מקל לו ותוכחתו והמגוחה, התעגוג ג

 אפילו התוכחות לשמע גפשו תתפעל הממרה וכי עגין, כל על בנפש רושם לתוכחת
,מקבל פנים כל על בהם יש כי ,להמון התוכחת כשתהיה שכן כל ,הפעלות מעט

: שוא ואינו הועיל וכבר
 בסבת ההודאה ,הזאת העצה תקון) (כ״א ״קיום בהם אשר ההקדמות תחלת

,שוא במעשיו ושאין ,הכם) (נ״ס ״וחכם עושה ושהוא ,הראשונה
ברוב בהתבונן ,בנפשות זה יישבAד וכבר .קלקול בהם אין וסדור בחכמה בלם אך

הבריאה
יהודה קול

ל שיהיה יחב׳ בדעפו קדם שכבר למי בעבודה נ  פו
 מנועם ,האמח לאי שוא איננו כי ,ימרהו או אלהים

ם כי :.הקדמנו אשר הדברים ת א ו ב ס ת ב ו י ע צ מ  .א
 ,הראשונה מהעלה ראשונה בכונה גרידא בגזירה לא

 מכרחח באפשרים שיחהדש במה ידיעחו היהה לא ובכן
 וידיעהו ,חלו על האפשרוח טבע נשאר רק ,הדושו
עח היא במחחדשים יחב' ם חדושם ידי  דרכי ידיעח ע

 כבר כי ,חכליחם גמר לידי יגיעו בהם אשר המצוע
 רק בעצם ידיעה באפשריים ידיפהו שאין זכרנו

ת, ובלחי במקרה ח ה. שכבר דבר כידיעת מכר  הי
ה ח״א ת הי ת ו ב ת ס ד ו ב כן וכו׳ ע  .וכו׳ קדם ו

ד, עבודת להשלים האמצעית הסבה ר״ל.שלהיות ב עו  ה
 על ,ולמשא לעבוד יזדרז אשר.בו בעבודה הצווי הוא

בד, היותו הוא יתברך בידיעתו מזה שקדם מה ק  עו
מ, במה תוכחתו שישמע מה זה סבת ושיהיה צו  ש

 הסבות באמצעות הממרה מרי בדעתו קדם וכן
 תוכחתו תועילהו כן ועל ,מכריח בזולת לכך שיביאוהו

ח'  במרי מופלג יהיה אם ואף ,וחסידיו נביאיו ע״י י
ם, תוכחתו חשוב לא ק  להקל עכ״פ תועילהו כי רי

ל וז״א י ל ע , כ ן י נ אע״פ ר״ל ע

נחמד אוצר
מה ,הממרה ו :בתוכחוה בצע ו נ א אי ען . שו  טעה הטו
ם כי ,זאת בטענתו  קדם וכך האמצעיות סבוה בכלל הצווי ג
ת :הצווים נגד תשובה וזה ,לידיעתו ב ס ש תו ו ד בו ע ע מו  ש

תו ח כ כו׳ תו  מאחר והוא ,ה,תוכחת נגד תשובה וזאת .ו
 והתוכמון להמרות, הרשע יטו אשר האמצעיות הסבות לפניו שצפוי

ס שעכ״ס או ,יהיה בעבורה הצדיק וצדקת לגמרי שעוזר או  ג
 : בנפשו רושם עושה כי התוכחת עבור ברשעו ממעט הרשע

כי ה ו ר מ מ ל ה ע פ ת שו ת פ כו׳ נ  ■רומנייתם בעבור הנפש .ו
 ומהרהר מעט אפילו האלהיס דברי מן תקבל שלא אפשר אי

ת, בזכרו בתשובה הח תו , הקדמה בסמוך הנזכר ה ׳  וזם ה
 כל. ועל יחידים את נביאים שהוכיחו שמצאנו מה על השובה

 על בעמדו הנביא שהוכיחו ירבעם כמו ,ברשעתם עמדו זה
א בביס מזבחו מ״ ל(  כמו ברשעתו עמד זה כל ועם ,י״ג) א
 שלא בידיעתו שקדם מאמר ה׳ שלמו למה כן אם ,שם שכחוב
ש :הפעלות מעט היה פנים הל שעל לו, ישמע כ״ ה ו נ י הי ת ש  כ

ת ח כ תז ן ה מו ה  ובנכיאים בתורה הנזכרים אותן ר׳ל .ל
:מהמון לרבים שנאמרו

כו׳ ההקדמות תחלת  והטצס כללים הציב מעתה . ו
ה: באמונה היעוצה ר ש ץ י א ש  ו

ו שי ע מ א כ ן : בטילה פעולה .שו ם אי ה ל ב קו ם .קל סטי
פעלו

. _ . . ,וכו' ממריו מעליו
 רושם העשה מקום מכל ט ,החוכחח מן מה תועלת משיג 'מהיותו ימלט לא מריו5 שקוע הנוכח שיהיה
עט אם בנפשו  מעט■. ואפילו התוכחות לשמע נפשו תתפעל הממרה וכי וכאמרו ,הרבה ואם מ

ר, הפעלות אם כי התוכחה מן לו יושג שלא אע״פ ר״ל הפעלות, ע  לריק זו פעולה תשוב לא זאת בכל מז
ר, מה באופן תועילהו כי אמו . ד^וכחת כשתהיה שכן כל :החמישית בהקדמה עוד יזכרנו וזכור כ כו'  ו
ה יהטיא לא כן כרובם כי סנ ם זה ואין ,החוכחת תועלה יושג ועכ״פ ,מעון מהם הקצת להשיב בתוכחת ה א

ח' בצוותו שוא הגוזר כמאמר ,ותפל שוא דבר כן למעלה: כמוזכר שימרהו בדעתו שקדם למי בעבודה י

ר ההמדמית תהלת ש ם א ה ם ב ה קיו צ ע ת ה א ז הפכים. על הבחירה בפנח היעוצה הפצה היא .ה
 עצתי ההשתדלות ומסבות לאמר למעלה דברתו שם ועליה ,שקדם במה שהזכיר

 יקויים האלה בהקדמות והנה .וכו' הזאת העצה סותרת שהיא העצה ההפקר ומסבות ,בה שיאמין למי זאת
ם האמצעיות הסבות מציאות  בחירתנו לחפשיות וכי השתלשלות, דרך •ללכת שביס הם ושם בחפץ, כלן היותן ע

ם בו להתגדר הונח מקום ס: בדבריו לזה הנלוה ע מי ד קו א
מד חכם להיוחו ,ב״ה העליון המלך מן יכחד לא דבר כל כי בנפש יתיישב הראשונה יבהמדמה

ה כי , אדם לפעולות מכרחת ידיעתו ושאין להפליא * ה קלקול זה הי בחקולהכרי
 ,הבריאף ברוב בהתכונן ,האל במעשי קלקול שוס שאין התבאר וכבר ,עליו ולענוש הרע פעולת מל
ב שמן אלא שכלנו, למלשת נראה לא כולה אפס כי ו ם. המיעוט על' נשפוע ממנה הנראה ^ על וז״א הנ

ומה
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 ̂ קלקול במעשיו שאין שהאמין עד ,המשתכל בנפש ממנה שנשתרש ומה הבריאה

נפשו סכלות אל ייחסהו אבל ̂ זה בעבור אמונתו תתקלקל לא במקצתם; יראה ואם
:הבנתו ומעוט

ת^ וההקדמה שני ת; אינם אך אמצעיות בסבות ההודאה ה סבות> הם אבל פועלו
והדם זרע השכבת כי ;הכלים דרך על או ההומר דרך על .

 ביניהם משמשים כלים והכהות והרוחות ,מחברים ההזרעה ואברי ;לאדם חומר
שצריך יש הנוצר בדבר ואפילו ;והזונו וגדולו וקוו צלמו בהם ריגמר ;האלהים .בחפץ

אל
יהודה קול

 עד הטשתכל בנפש ממנה שנשתרש ומה
ו שאין שהאמין שי ע מ ל ב קו ל . ק כו׳  זה והרי ו

רר שמי מ״ג סימן כשלישי שחמר למה דומה הי  פנ
 למה מכינו איננו ̂ כוללח ושסכמתו הכורח צדק אצלו

 דכרו כה והלא .וכו' העול מן כעולם נראה שהוא
 לי שנתכרר חכם אל העול אייחס איך י״א סימן שם

:וכו׳ צדקו

ה השנית וההמדמה א ד ו ה ת ה ו ב ס  ב
ת י ו י ע צ מ וככן .וכו׳ א

̂ והבחירה האשפר כובע להשאיר למעלה דכרו יקויים
 ראשונה וכונה גריד.א בגזירה נמשך הכל אין כי

ך הראשונה': מהעלה ם א נ ת אי לו ע . פו כו׳ כאמרו ו

נחמד אוצר
אם :שאפשר הטוב בתכלית דרכיו וכל לז90 את ו ר ם. י ת צ ק מ  ב

מו  ,וגדול הולך הרשע הה בצדקו אובד הצדיק פלוני שתאמר נ
■ : לזה וכדומה

ה השנית, וההקדמה א ד הו ת ה בו ס ת. ב ו עי צ מ א
ם אך :לעיל נתבאר ת. אינ לו ע פו

ל הפקידם•: לשנות כח בהם אין כלומר ר דרך ע מ חו  . ה
ע מצד ר״ל ת בי ;החומר טג ב כ ש הרם זרע ה  ר״ל .ו

 והוא ,הנקבה שצי זרע שכבת ,והדם ,הזכר של זרע השכבת
רי :חמוד דם בגמרא שאמרו וכענין ,כדם אדום ב א  ו

ה ע רי ם :והנקבה הזכר של . הז חברי רע מ  :והאשה האיש . ז
ת חו תרו ת ו הו כ ה  עליהם חל הגיף כחות ושאר חיוני רוח .ו

מו : יתברך גמפצו ל קוו צ ס יקוו מלשון ,אסיפתו .ו  :המי
לו פי א ר ו ר בדב צ עדיין הנולד והבע״ח שהאדם כלומר .הנו

הוא ולירח ולשמש ליסודות 1s* אבל ע״ז סימן כראשון .
 רק מכמה להם שנייחס מבלי בהם והתלויים והיובש וההרטבה והקירור החימום ע״ד פעלים זלכוכפיס

ת כי :שמה שהעירותיך כמו ,זה הוזכר זולתו ובמקומות וכו׳-, עבודה ב ב ש ע ה ר  ראב״ע כתב כן .וכו׳ ז
ר, יולדה תחלה מזרעת שהאפה אמרו רבים וז״ל, תזריע בתחלת כ ר, וילדה כן על ז כ  דעת ועל ז

 כי זרע התן תזריע פירוש והנה ,האשה מדם הכן וכל ,מקפיא הזכר וזרע לאשה שהזרע יון חכמי
א ארן, כמו עי כ. ה ״ ס ע רי הרמב״ן: בפירוש שם זה הוזכר ג ב אי ה ו ע ר הז ם ה רי ב ח  שמחברים ר״ל .מ

ם הזכר זרע שכבת ת :האפה דס ע חו רו ה ת ו הו כ ה  תושלם ידם ועל שבזרע והכמות הרוחות הם .וכו׳ ו
ר :ידם על נגמר הדבר להיות וחפצו יתברך חכמתו שגזרה מה כפי ולסעדה אוחה להכין ההכנה מ ג י  ו
מו בהם ל  על יגמר וכן ,ותבונתו קוו במהוגת לתארו הגשמי הצלם יגמר הגלו המכינים ידי שעל .וכו׳ צ

 הבורא מאח הכנתו אסר עליו השופעת היא הויתו המשלמת הצורה קבלת לכלל בואו עד והזונו גדולו ידם
רך, חכ  מאמרח כנודע האדם ביצירת יש שותפים ושלשה הנמשכת, כבהקדמה מאל אדם חלק זה כי י
 של מציאותו המשלמת המיוחדת הצורה השפעה רק יתברך אליו תיוחד שלא נראה ומדבריו ז״ל. חכמינו

 לא באדם הפעולות אלה להיות ,האמצעיות הסבות אל האדם בהוית והגדול ההזון פועל ייחס כן על ,דבר
 ,הפילוסופים מדברי רש״ד אבן שהבין מה מעין זה והרי .צומח היותו מצד אם כי אדם שהוא מה מצד
 סינא ון' ואבובכר המסטיוס דעת הזכירו אחרי כי ,א') פרק ה׳ (מאמר מלחמותיו בספר הרלב״ג שזכר כמו

 בעצמו אם אותם יפעל והוא ,שכל הוא ההויות לאלו הפועל היות על הסכמהם מתאימים שכלם ,זאבונצר
 מה לפי מהם רש״ד ן' הבין והנהי ,ז״ל כתב ,וכו׳ המתהווה בחמר ממנו יסודרו כמות באמצעות ואם

 הדריכה ואולם ,ההויה בסוף למההוה הצורה יחץ הנבדל הפועל שזה דעותיהם לבטל שטען ממה שמצאנו
 להם הדעה זה רש״ד ן' כן מצא אס ידענו ולא .הנבדל הפועל זה אל אצלם מיוחסת אינה הצורה לקבול

 תראה השוה ועוד .ע״כ ,מעט אם כי הפילוסופים אלו מדברי אצלנו אין כי ,מדבריהם הכינו או בביאור
 שאר על יתרון לו שם אשר ,המצייר בכת גאלינוס דעת זכרון אצל הספר בחתימת לזה מתייחסים דברים
ם בחפץ הנה שאמר ומה .שמה שיתבאר כמו אלהי כח הוא אבל מזג מחמה שאיננו באמרו, הפחות הי ל א  ,ה

 צורת מכח הזרע בשכבת ובא הנמשך האלהי הכת והנה .אלהי כח שהוא שס אמרו לעומת מכוון הואי
 הזה הכת הוא ,מזולתו מושפעת שאיננה י צורה כל כמשפט יתברך הבורא מאת עליו שהושפעה המוליד
 ובסוף .הנה עד הדברים כל לגמור האלהיס בחפץ ומשמש רבות כתות בקרבו שיכלול עד בכת הנאדרי
 :שזכרנו כמו אמצעי בזולת הצורות כל המשפיע יתברך הבורא מאת הנוצר על הצורה הושפע כלה ההכנה

לו אפי ר ננ ב ד ר ב צ ו . הנ כו׳ ת שס היו שלא אע״פ בראשית ימי מששת ו מ ס הנמשך סדורס על האמצעיות ה
אמרי



נג הכוזריחמישי מאמרספר
ת !זפבה אל שלא אפשר ואי ,אדם חומר היה) (נ״א ״הוא אשר כעפר האמצעי

ת: בסבות להודות מצעיו א
 שאפשר שבצורות הטובה חומר לכל נותן יתברך הבורא כי ,השלישית וההקדמה

א יתברך שבהם,^ושהוא והמתוקנת לקבל, לו ל ב,- טי  מ
מנע  הדמיון על וביתוש בפרעוש חכמתו' וכי מדבר, והנהגתו וחכמתו חנינתו י

 חמריהם, מחמת הדברים התחלפו אך הגלגלים, בסדור מחכמתו מקצרת איננה
:אדם בראני לא למה לאמר לתולעת אין כאשר מלאך, בראני לא למה לאמר לך ואין

 מה וכל ,ותחתונות עליונות מדרגות למציאות כי ההודאה ,הרביעית וההקדמה
 מעולת ,וחוש והרגש) השגה (נ״א והשגה "הרגש לו שיש

ר ש השכל הוא אשר ,הראשונה הסבה ממדרגת קורבתו בעבור ,זה לו אין גא
בעצמו

יהודה קול .
הוא .אדם חמר הוא אשר כעפר :כן אמרי
 יציר הוא רק לו אין ואס אב אשר הראשון אדם

: הקב״ה של כאיו
יתברך הבורא כי השלישית וההקדמה

. כו'  היא זו הקדמה ו
 ביד מסורה הדברים שהכנח להורות הקודמת השלמת
 צורתם השפעת מפתת אולם ,האמצעיות הסבות

 הזאת בהקדמה עוד ויש .שליח ביד נמסר לא העצמית
 להודיענו ,הראשונה בהקדמה הוראתו דוגמת מעין

 ואם ,הברואים בכל שלימה והנהגתו יתברך חכמתו כי
 רוע על האדם את שיעניש לב על להעלות נוכל לא כן

ם מעשהו כי :עליו בחיריי בלתי היותו ע  חכמתו ו
ש עו ר פ  סימן בראשון זה על דברו קדם כבר .וכו' ב

 הדברים התחלפו אך :י״ז סימן ובשלישי ס״ח
 אמד בכל היא אחת החכמה כי בזה שכוון אפשר .וכו׳

חס התחלפות אמנם ,מהם ליי ם'  מעלה לקצתם הדברי
 אמרו וכעין . ממריהם עלוי מצד קצתם על יהירה

זו ושונות מתחלפות הנמצאות שסם כ״ה סימן ברביעי

נחמד אוצר
ר :לו פמהון סבות אצ צריך הוא פ ע כו׳ כ  אדם חומר .ו
) (איוב שנאמר כמו  שהס העצמות ר״ג ,יסודם בעפר אשר ד׳
 אש אל צריך שהאדם ופשיגיא .מעפר הם ויסודו האדם בנין

:העפר חומרו עיקר ועכ״ו לכל כנראה ומים ואויר

כו׳ השלישית וההקדמה תן ו ל נו כ ר ל מ כו׳. חו  ר״ל ו
 מעשי כל נשתוו יתברך לפניו

 לפניו נקל כך כי ,מבריאה בריאה עליו יכבד ולא ,הבריאה
 והכל ,והיתוש הפרעוש בריאת שנקל כמו הגלגלים בריאת

 ייעף לא הארן קצות בורא ה׳ עולם אלהי כמ״ש ,בדברו נהיה
) (ישעיה ייגע ולא  ,החומר מצד בא שבנבראים ההבדל אך ,מ׳

עליו שהוא ממה יותר לקבל ראוי החומר שאין

. מדרגות למציאות ההודאה הרביעית וההקדמה
 זו במדרגות הם הנבראים כל

ל :מזו למעלה כ ה ו ש מ ש לו שי רג ש ה חו . ו כו׳  החשיבווז ו
 מצד אבל ,וכמותו גדלו לפי החומר מצד בא אינו שבהם
חני, מסעיפי סעיף שהוא הצורה רו  שההרגש מה וכל ה

 שאין שההתיו ממה מעולה יותר ,יותר הפנימי לחוש וההשגה
ר :כמוהו השגה לו ש א א ל הו כ ש ,יתברך הבורא ר״ל . ה

הנקרא

ה ,וכו׳ הצורות נותן מחמת הכל אמרו עד וכו', מחמריהס התחלפוחם מזו,  זכר ועוד .וכו' אחת בהם החכמה הנ
מד, האלהי והענין אמת העולם חלקי בשלשה שהחכמה בו כיוצא שם  הס כי איננו ביניהם והחלוף א

 גדולת אך ,שבחיים בקנון מהחכמה גדולה בגלגלים החכמה אין כי נאמר ושם .ע״כ ,היוליהס בהתחלפות
, בוראם אם כי יכלם לא וקייס זך מחמר שהם בעבור מעלתם ס' כ. ו  היות שעם ג״כ הביאור ויסבול ע״
ד, עצומה וחכמתו יהב׳ מנינתו א ד, מעולה צורה נמצא לכל נתן לא מאשר להפלא אין מ״מ מ א  החלוף כי מ

אין וז״א .מלמעלה כילות זה ואין המקבלים החמריס לחלוף קרה בצורות הזה ך ו ר ל מ א ה ל מ א ל  ל
י נ א ר ך ב א ל  בפסקא שנזכיר וכמו ,אחר למין ולהשמנוח מגדרו לצאת נמצא שום שישהוקק לא .וכו׳ מ
ם אך ,הוא הוא היותו בתשוקת יקיימהו דבר כל טבע כי ,הטבע ימאנהו זה שהרי ,הנמשכת  השלימיות ע

ה אמנם בעצמו. שנויו בזולה אליהם חפצו יתנשא אשר סנ קומתו בצביון נעשה הכל כי לספר היא בכאן ה
:המרו זכות כפי ושלמותו

ה מ ד ס ה ה ת ר י ע י י ב ר ה ה א ד ו ה ת כי ה או צי מ ת ל ו ג ר ד . מ כו׳  ט הראשונה בהקדמה שזכר למה ו
הסבות מציאות על הורה השניה ובהקדמה ,וסדור בחכמה האל מעשי כל י

ם ,סדר על ההולכות האמצעיות  לו שאפשר שבצורות הטובה חמר לכל יתברך נתינתו על הורה בשלישית נ
 לא ובכן .ארחותיו צדק נבחין הזה הנפלא הסדור ומן ,למדרגותיהם הנמצאות סדור ענין המשיך ,לקבל

ס ואף ,במעשיו בחיריי בלתי שהאדם לומר ופתלתול עקש דבר לו נייחס  פעולת על עונש יקבל זאת ג
ע. ר ה לא הבחירה לו נותנים היו אס אבל לחמר הבחירה ענין על כן גם ידבר זו הקדמה ובסוף ה  הי
: בוחר כו' ש ו רג ה ה ג ש ה ש ו חו ם הצמה כלל . ו  והשגה. הרגש קצת לצמח שיש י׳ סי' שזכר למה הבע״ח ע
ה: מיוחד הוא החוש אמנם א לבע״ ל הו כ ש . ה ו מ צ ע ק בשני כאמרו ב ה: עצם שהוא ב' סי מ כ ח ה

ה נ ק מ



המזריחמישי מאמרספר106
הפחות.1 ,שבמוצאים ממעולה מן ■כמדמה מעולה יוהד שבצמח הפחות וכי ,בעצמו

מח מעולה יותר שבבהמה ' מד  מעולה יותר שבאדם והפחות ̂ שבצמח המעילה מן ב
 מעולה־ יוחר האלהים תורת שבבני הפחדת וכן .שבבהמה המעולה מן במדרגה
 כי- ,האלהים תורת לחם) (נ״א ״בהם שאין עכו״ם שבאומות המעולה מן במדרגה
 מר וזה ,ותכונתם המלאכים מנהג הנפשות מקנה האלהים מאת שהיא חתורה

ד. אותו משיגים שאין  ההיא התורה מעשה על ההתמדה כי זה על והראיה בלמו
 ,האלהים אל האנושיות שבמדרגות הקרובה היא אשר הנבואה מדרגות אל מביאה

 תורות הקנתהו כבר הוא כי ,תורה לו אין מאשר טוב, הממרה התורה בעל כן אם
 בלבל שמריו פי על אף ,המלאכים מדרגת על בו השקיף מלאכותי מנהג האלהים

 היו אם אבל ,אליו הכופף באש ונשאר רשמים ממנו לו נשאר והפסידו; עליו אותו
 האדם כאשר ;תורה לו שאין מי במדרגת שיהיה בוחר היה לא הבחירה לו נותנין
 שיהיה הבחירה לו נותנין היו אילו במכאוביו; ויעונה כשיחלה) (נ״א ״יחלה כאשר

ב; בלי מתענג עוף או דג או סום  אל יקרבהו אשר השכל ובין בינו ויובדל מכאו
:בו בוחר היה לא ;האלחות מדרגת

וההקדמה
יהודה קול

ג הנפשות מקנה ה נ ם מ כי א ל מ  טבלת כי .וכו' ה
ם שאין :חורה מעלה של סכמה גי שי  אותו מ

. ד ו מ ל ה :מבעיה בהקשה ב אי ר ה ל ו ה ע . ז כו׳ ו
 שהחולה דבריו אמחח על ממהר עד הוא הנבואה ענין

:והולך שמבאר כמו המלאכים מנהג הנסשוח מקנה
ר ש א א ה הי ב רו ק ת ה ו ג ר ד מ ב  כדבר .וכו׳ ש

ח המעלה אבל מ״ב סימן בראשון הכוזרי  הזאחאלהי
ם :וכו׳ מלאכייח ל כן א ע ה ב ר ו ^ ה ד ר מ מ . ה ס׳ ו

 ישראל ממא הדץ) נגמר ם' ז״ל(סנהדרין אמרם כעין
 ישראל שחסא אע״פ רבא אמר זבדא בר אבא ר׳ אמר
 בני קאי אסא אינשי דאמרי היינו ספא רב אמר ;הוא

 J ליה קרו ואסא שמיה אסא קוצים) מיני (פי׳ חילפי
ה יראה .מ״כ  י״ג סימן ברביעי שזכר מה כסוחר ז

ירבעם הכניס זה ובכלל שם כנזכר הנ״ל ההגרייס כי

נחמד אוצר
ן כזח :ומושכל ומשכיל ל5ש המחקרים בלשון כנקרא »י  ש

ם גי שי תו מ ד או מו ל  :ההורה זולת החכמות כלמוד ל״ל . ג
ב ר טו ש א ה לו אין מ ר ג : מלפנים האומות ’ . תו ה נ  מ

תי בו א של כו׳ בו השקין* : המלאכים ענין .ח  קדס כבר .ו
 להתקרב ישוב מנין ובמעט המלאך ממדרגת רוחני ניצוץ בלבו

ם :המלאך מדרגת אל ע״ ריו א מ דו :חטאו .ש סי פ ה  .ו
ם :ממש המלאך. במדרגת שיהיה שמי  עצמות בנפשו נחקק .ר

ף «שר0 וניגואר :הרומניות ם ו חכו לי  תאמר ושמא .א
 הורה לו שאין מי על לו יתרון מה התורה את שממרה ו;אמר

 אך התורה לקיים חפן שהוא בעבור שעכ׳פ אמר ולזה .כלל
 :לנפשו מועיל ההוא והחשק יצרו נגד לעמוד יכול אינו

ל ב כו׳ נותנים, היו אם א  גמירה לו נותנים היו שאילו .ו
ם, קבלו שלא האומות בין נולד שהיה בוחר היה אילו ר תו  ה

:בו חפץ היה לא זה כל מם
ה מ ד ק ה ה ו

ה לו אין ששוב המוח אחר הממרה יבחן שם כי ;זו סחירה בבישול לראוח האמנחי לולא .וסיעתו  חקנ
סה; כמוזכר בריחוקו מוסיפה קרבחו היהה ולפיכך עולמית  אש עדיין כי חייחו בחיים עוד יבחן וכאן ש
 ולפיכך .הנמשכת בפסקא שיבא כמו ,'וכו החשובה p חלק שהיא המלאכיי המנהג אל בו תוקד הרוסף

ף ;כאמור שבהנריים המעולה מן במדרגה יותר הוא קי ש  המלאכותי* ההוא המנהג מכח כי .וכו' בו ה
מס להשקיף הבנה בידו עלהה ;התורה באמצעות לו הקנוי  אוחו עליו בלבל שמריו ואע״פ ;המלאכים בסו

: רשמים ממנו לו נשאר מ״מ ;והפסידו המלאכותי המנהג כו׳ ל ו ב ה לו נותנים היו אם א י י ה ב  ה
ט'  שיזכיר עוף או דג להיות האדם כבחירת בנמנע בחירה והוא ;החומות יתר בין נולד היותו שיבחר .ו

ך מו ר היה שלא באמרו ,קושי ילדו חשש יהרו שעיפי אכן .מ ח ה האדם ט הי ס שי ג או סו  מצד וכו' ד
ל מה ד ב ו ו שי נ י ן ב בי ל ו כ ש  אחת חקה שהרי עליו; שאנחנו במה עצמי הזה השעם שאין ונראה ;וכו' ה

 רע מנוה אפילו אישי או מיני בשנוי חפן היוהו לבלתי הפילושופים שהוכיחו מה כסי ;זולתו ולכל לאדם
 כי הזה השנוי להמשוח אפשר שאי לפי בזה והשפם .המלאך לעצם עצמו שישתנה תאמר כאילו ;יפה למה
דו; דבר יבהר ואיך עצמו בהפסד אס ס פ ה  מלאך בהיותו שהרי ממנו; יותר יקר לעשות יח^יז ולמי ב
 העצם כי ,אתר עצם הוא רק שלשום כתמול אתו איננו כי ;הזרע יהיה לו לא ,לשבח שנוי היותו עד

שחת; הנה לראשון . תשוקה השבע יסבול ואיך נ  שלולא לומר בדבריו החבר כוון שלא אמרתי כן פצ זו
ה’ שפמו  נמנע היה אחר שעם בזיצת שגם כאומר נעשה ;כחו ליפות רק מינו מנדר לצאת האדם בוחר הי
ט דג או סוס היותו מבחירת המדם  אל בערך הממרה ולדמיון ;וכו׳ השכל ובין בינו יובדל פלס כדי ,'ו

: בקודמת זה מעין זכרנו וכבר ;חודוהס על משלו נשא אפר האומות
ה ט ד ק ה ה ו
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 כאשר המוכיח; לתוכחת רושם מקכלות השומעים נפשות כי ;החמישית וההקדמה

 פגים כל על באמת ולתוכחת ;מקובלים בדברים תהיה
 ההיא התובהת מן כנפשו יקדה ;הרע מעשות הממרה משיבה איננה ואם ;תועלת

 :בו לה והתחלה התשובה מן חלק וזה ;רע ההוא המעשה כי ורואה ;ניצוץ
ת וההקדמה שי ש א ;בעשות (נ״א "לעשות יכולת מנפשו מוצא האדם כי ;ה ל  ו

 הם אשר בענינים) (צ״א "הענינים ועזבו הרע עשות) על
 לסכלות או האמצעיות הסבות להעדר אם כי נמנע לא ממנו שנמנע ומה ,לו אפשר
ם. האדם ה  וזה בעם; למשול רוצה ;להנהיג יודע איננו נכרי רש בזה והדמיון ב
 ;בהם להתעסק חכם הוא ויהיה האמצעיות הסבות נמצאות היו ואילו ;ממנו נמנע
 ממה ;וינהיגם וידעם נמצאות שסבותיו במי רצונו נגמר כאשר רצונו נגמר היה

 כמה וידבר ירצה כאשר יניעם ;אבריו מזה ויותר ;ובעבדיו ובבניו בביתו שמושל
ועל שירצה בעת והרחוק הקרוב לו יצטייר ;ודמיונו מחשבתו מזה ויותר ;שירצה

העגין
יהודה קול

ת כי החמישית וההקדמה ו ש פ ם נ עי מ שו  ה
 זו בהקדמה יש .וכו'

 סשורו באחריה למעלה שזכר מה על ביאור הרחבת
לענין בטרם , הבחירה דבר על חהי  כאשר ההקדמוח י

ה כאשר בכך מסוגלת ההוכהת אז ,וכו' תהיה  ההי
ת הלב: על ומתישבים מקובלים בדברים ח כ ו ת ל  ו
ת מ א  בנפש רושם לתוכחת כי למעלה כאמרו .וכו׳ ב

ה :וכו' ענין כל על ד ק שו י פי ה כי .וכו׳ בנ  תהי
 בעצמותיו עצור בוערת כאש בלבו ההיא החוכחת

ה :לשנוא עונו למצוא ל ח ת ה ה ו  התחלה ר״ל .בו ל
 : התוכחה את בשומע לתשובה

י הששית וההקדמה ם כ ד א כו׳. ה  ההקדמה ו
 מציאות על בעצם מורה זו

 לעשות יכולת לנפשו שימצא מה מצד באדם הבחירה
 עד עצמו והוא ; האפשריים בענינים לעזבו או הרע
ד כל כי ;וידע ראה  אמצעיות סבות שם שיהיו ש
 נגרע אין החפץ; מחוז אל להגיע בס יתכן אשר

 אלא אינו ממנו שנמנע מה אמנם ,דבר מבחירתו
 שהרי ,ממנו להעלמס או האמצעיות הסבות להעדר

רו. כאילו אצלו הס ד ע  אח״כ זה יתבאר ועוד נ
ש :השקאק״י בהמשל רי ר כ ו נ נ נ ע אי ד ו . י ג י ה נ ה  ל

p אשר האמצעיות הסבות ממנו נעדרו הלז האדם

 נחמד אוצר
כו׳ החמישית וההקדמה ר ו ש א ם חד,יד, כ רי ב  בד

ם בנ׳י  הנכוחים בדכרים . מקו
ח כוונת ושתהא  או ,השכח לאהבת לא ,שמים לשם אך המוכי

 דברים שאמרו וכמו אותו,, שמוכיח מי לשנאת או כסף; לבצע
ל ,הלב מן היוצאים  ; הלב אל נכנסים ,לכו ככל שמדכר ר׳

ה ז ק ו ל בר, מן ח שו ת כו׳ ה  שידע הוח התשובה תחלת .ו
שהו, רוע  שלישי בסרח הלבבות חובת בעל שכתב׳ וכמו מע

; :תשובה מהלכות
א הששית וההקדמה צ שו מו פ ת מנ ל כו ת י שו ע  ל

ע ר כו ה עז  מוכנת שבו הנפש .ו
ע לעשות אם  שיצר בעבור ברע והתחיל .אותו לעזוב או מ
 אשר חל להטותו האדם ביד כח ועכ״ז מנעוריו רע אדם לב

ם : ירצה י נ י ענ ר כ ש ם א ר ה ש פ . א ו  התורה מעשי ר״ל ל
ח :גמורה ובחירה אפשרות לאדם. ניתן אשר והעבודה מ  ו
ע מנ ו שנ נ ט כו׳ מ מה .ו  לשמור האדם מן נמנע שלפעמים ו

 הסבות לו שחסרו מפני רק אינו רצונו, כפי ה׳ חקי
 :כקשסם דרך יודע שאינו סכלותו מפני או ,האמצעיוס

רי רש כ  6כמ״ , נשמעים אינם דבריו רש שהוא מחמת .נ
ר בזויה המסכן וחכמת ח א מ ו / ו ג  אינו ר״ל , נכרי שהוא ו
ה :להנהיגם יתכן לא ,הזה העם במנהג ט ל מ ש מו  ש
תו בי ר :בביתו שמושל כמו .ב ת ה ויו ריו מז ב  שהאדם .א

שו: אוה בכל בהם מושל פ תו נ ב ש ח ו מ נ ו מי ד ר ו ציי  לו י
ב רו ק ומצייר באבריו לעשות מושב האדם .ור,רחוק ה

פעולותיו

ם לו יהכן ה ם למשול נ ע ס ,כל אין לרש כי ,ההוא נ דע לא נ ה וחכמח נכרי מעם להיותו העיר משפטי י  מ
 המושל מדרגח אל המתנשא שיהיה ראוי הכסף נצל החכמה כצל כי ידענו וכנר .ההנהגה .כאופני לו
לו :נעדרו האמצעיות סכותיו כי ,ראש ירים לא וכלעדיהס אי ו ו ת הי ו א צ מ ט׳ נ שהיה תאמר כאילו .ו

ם כמושל להמצא שראוי ממה וכיוצא וככוד עושר לו ה : ע הי י א ו ם הו כ דכר כתכונתו לעוח לדעת .וכו׳ ח
ה :המושלים כמשפט ושעתן מקומן לפי ההנה הסכוח הנהגת ר הי מ ג ו נ נ צו מפצו מונע שם היה ולא .ר

ר :צד מכל חפשית כחירחו והיתה ש א ר כ מ ג ו נ נ צו י ר מ ה סכותיו נעדרו שלא כמי משלו נשא .וכו׳ ב ממ
ענינו. כתיקון עלילות נתכנו שלו כיון משפטיו לכל הכית כתקון חפצו ימנע לא אז כי ;ככיתו למושל שראוי

ם ואמר . ע ד י ם האמצעיות כסכות הסכלות כי ,ו  נעדרים הס כאילו אותם משים הוא אצלו נמצאות היותן ע
ם :כאמור ג הי נ י ר :הצורך כפי ההן הסכות להנהיג שלמותו על ההכוני הכח לו שיהיה .ו ת ו י ה ו ז  מ

ו רי ב  שם יהיה אשר אל איכריו להניע כעצמו כמושל ויסודחו ,הראשון מן קרונ יותר משצ הוסיף .וכו׳ א
ה וכל שירצה, וענין עת ככל שיחפוץ מה לצייר ודמיונו מחשכתו להניע כנפשו מופל הוא וכן ללכת, הרוח  ז

 ועל .עמו דכקות האמצעיות סכוהיו כל להיות ,לעשותו וכלככו כפיו מאד הדכר אליו קרוכ כי ,אצלו נקל
ה ויותר אמר ק ר :וכו׳ איכריו מז ת ו י ה ו ו מז ת ב ש ח  והמחשכה הדמיון עוף יגכיה נמרץ כקלות כי .מ

לעוף ,
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 ההלש שינצח יתכן לא כן ועל .האמצעיות בסבותיו מושל הוא כי ,שירצה הענין

 ורוע הצלחה יאמר ולא ,בערבי שטרו״ג הנקראת האשקאק״ש בשחוק החזק את
 במלחמת יאמר כאשר האשטרו״ג) במלחמת (נ״א ״האשקאק״ש ובמלחמת אשדשי״ר מזל
 השטרו״ג) מלחמת השטרו״ג(כ״א ומלחמת ״האשדשי״ר סבות כי ,נלחמים מלכים שני

ת סבה יירא ולא ;תמיד בהנהגתו החכם וינצח כלם, נמצאות  להתנות שצריך טבעי
 בסכלות נכנס וההתעלמות ,התעלמות מהמת נכרי בעת אלא מקרית; סבה ולא בה

 אך הנזכרים. בדרבים הראשונה הסבה אל מיוחם הכל זה כל ועם אמרנו. באשר
 אחר אבל ;בתוכם השכינה היות ימי כל ישראל בני בחדושי הראשונה; הכונה אל
 ראשונח בכונה האלה החדושים האם ;המאמינים בלבות אלא מסופק הענין כן
ה ואין .מקרים או גלגלים בסבות או האלהים מן  שייוחס הטוב אך ;פוסקת טענ

וההצלחה והמלחמות והנצוח כמות הגדולים הדברים שכן כל ̂ יתברך אליו הכל
:לזה והדומה והחסרון

יהודה קול
: ועד העולם משוף אחח בעעיפה לעוף ^ ו ל ס ע  ו

א כן כן ל ת  להמליץ הזה המיש לכו עשה צחוק .ורו׳ י
 כי בזה, הלוי עניכו ועיקר ,פכשנים השלם על כונהו

 הוא אזי האדם ביד האמצעיוה הסבוח שם בהמצא
ס; אין כדה חפצו להשיג ובחירהו ברפוהו  ואין אונ
 הסבות ממנו בהבצר אס כי ’ יכסאהו מאפר מניעהו

 כן ועל .מעשהו להשלמת לו לתת הראויות האמצעיות
 ממי לעולם ינוצח לא השקאקי צחוק בסיב שיודע מי

 כלן הסבות כי זה וסבת ;ההיא בידיעה לו ישוה שלא
 מה ;השב אומר ואין ניתנו בידו הנצוח אל הצריכיס

 יבצר עתה כי המלכים, בין רשות במלחמות כן שאין
 ההיא המלחמה בנצחון לעשות יזם אשר מהם מאחד
ה; אמצעית סבה מאיזו ד ג  סובו בידו לא הן כי מנ

א ל השקאקי כבמלחמת ל ר ו מ א ה י ח ל צ  כי .ולו׳ ה
 ביד הנצחון סבות נמסרו הללו הצחוק ממיני אחד בכל

 אל מעיקה חיצונית סבה שם ואין בו לצחק היודע
א :הנצחון ל א ו ר י ה י ב ת ס י ע ב ך ט רי צ ת ש ו נ ת ה  ל

ה  לומד הסבעיה בסבה להחנות בזה יצטרך לא כי .ב
 כה שהחנה כדרך הטבעית הכבה המנע שלא ובלבד

 בהם ומתנים באמרו ;המקריים במעשים למעלה
א :השלשה בחלקים ל ת א ע רי ב כ  ממנו שיתעלם התעלמות מחמה הזרות בדרך המעט על שיקרה .וכו׳■ נ

ת :כיוצא או מלך של מנוחתו מקום איזה ו מ ל ע ת ה ה ם ו נ כ ת נ ו ל כ ס  לסכלות או למעלה כאמרו .וכו׳ ב
ם ״ז :בהם מאד כ ע ל ו כ ס ה ה ו  כי ;ומשפטו טבעו מתכונה על דבר כל המסדר יתברך הוא כי .וכו׳ מי
ם :לו יתנו ומידו הכל ממנו כי ר ד ם ב רי כ ז ך :זכרם שקדם האמצעיות בסבות ר״ל .הנ ל א ה א נ ו כ פו/ ה  ו
 בעתם ישראל בבני המתחדשים החדושים כענין אמצעיות, סבות בזולת הראשונה הכונה אל הכל ייוחס אך ר״ל

ל :למעלה כמוזכר המוצלחת ב ר א ח א :מביניהם השכינה בהכתלק השמש מבוא דרך אחרי .וכו׳ כן א ל  א
ת ו ב ל  ישראל כל עם שוכנה היא עדיין הנסהרח השכינה כי ,לבם בקרב נכונה שאמונתם מאלו חוץ .וכו׳ ב

פ׳ ור׳ חנינא ר׳ במחלוקת תלוי הזה ונראה.שהדבר .כ״ג בסימן שיבא כמו וכו׳ אזרחי ) חנן  דשבת) בהרא יו
 ורב עקיבא ור׳ ושמואל רב קיימי יוחנן וכר׳ ,לישראל מזל אין אמר יוחק ור׳ לישראל מזל יש אמר חנינא דר׳

ק : מענינם שם שסופר וכמו ;יצחק בר נחמן א ה ו נ ע ת ט ק ס ה לנר שאין .פו  .בנדון הדין פושקת חזקה טענ
 להטות למתעקש הונח מקום אעפ״כ ;לישראל מזל שאין מוכיחים מעשים דשבה בהרא פ׳ שם היות ועם

ך :עקלקלותיו ב א טו ם .וכו׳ ה  לייחס מדברותיו ישא כי לגבר טוב ;זה על מופתית ראיה לנו שאין היות ע
 לייחס כפיס אל לבבנו שנשא בשפתיו בטא לא זאת ובכל .למקרה או הטבע אל לא ,יתברך הבורא אל הכל

 P כי ;אונס אין כדה והבחירה ;גמורה בחפשיות לנו נתונה הרשות אמנם כי ,בשמים אל אל בחירתנו
: ואיש איש כרצון להעשות עולם של מלכו יסד

החקירה

, נחמד אוצר
 או , סבות במעט לעשות לו הקרוב יעשה כיצד פעולותיו

 במחשבתו תלויות שהסבות בזמן ;רבות -וסבותיו לו הרחוק
ש :זאבריו ל ח ת ה ק א חז  בשחוק חלופה שידיעתו מי .ה

ה ה: שידיעתו מי את הז ק ש. חז ק א ק ש א  שאך בל״א ה
ת כי צאבי״ל: בו ת ס מ ח ל ג מ רו ט ש ת. ה או צ מ  היודע זה נ

ם; כיצד האבנים הליכת בידו לשחוק. יותר ע י נ  בונה והוא י
ת לו  עד אותם ומבין יודע שכננדו שאין מה אמצעיות סבו

ך :הסבות בסוף לשחוק המבין ביד שנלכד ת שצרי ו נ ת ה  ל
. ה ציז, הסבה זאת לו יזומן שאם שנאמר ב  מאחר ינ
ה: מבוא למקרה שאין ופשיטא ,בידו שהכל א בז ל ת א ע  ב
רי כ כו׳ נ  לבו אז המכה זה שיהיה מעטות לפעמיס מלבד .ו

 הככלות תחת נכנס וזה ;כהוגן סבותיו מערכת לערוך עמו כל
ם :דבריו בסחלס החבר עליה שהיזנה ם בררכי רי כ  .הנז

ך :למעלה כמדובר השתלשלות כדרך ל א ה א נ ו כו ה ה נ שו א ר  ה
כו׳ ס .ן י זה ג נ י מן נ ל : זה שלפני כסי ב ר א ח  כן א

ענין ק דז פ סו כו׳ מ  מפורסמים נסים נראים שאין ר״ל .ו
ה׳ הבוטחים לשרידים ורק להמון  כל משליכים ,גזזק בטחון ב
ת: לסבות חוששיס ואינם ה׳ רצון על מנינם ם אמצעיו א  ה

 החדושיס אם שמספקים ההמון יתר מל מוסב זה .ז־!הדושים
כו׳ המזלות מערכה מצד •או ראשונה הכוונה מצד ץ :ו א  ו

ה נ ע ת ט ק ס : מכרעת ראיה לנו אין .סו
ה ז
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א  האלהים דיני איכות ועל ,טובה עליו החקירה לו והדומה זה החבר אמר כ
 אבות עון פוקד מן , השלום עליו הנביא שתלאם במה ותלותם בעבדיו

 / ועונש עונש עם ■ ועון עון ושקול ,לאוהביו לאלפים הסד ועושה לשונאיו בנים על
 שאין ומה בתשובה אותו שמשיבין ומה ,רבותינו ובדברי במקרא שבא ממה

 דרך ועל ,והנסיון הבחינה דרך על הצרות מן שיבא ומה ,התשובה ותנאי > משיבין
ה, בעולם התמורה דרך ועל שקדם, מעון הפרעון בעולם התמורה דרך ועל הז

הבא
יהודה קול

ו החקירה כא לי ה ע ב ו ר .וכו׳ ט  היוחס כעגו
 הפילוסופיא מדרושי לא החורה דרושי

 ובעבור ,המאמר מראש לבקשהו בם לדבר שהוצרך
ם בלתי ג״כ היותם ,וחאריו יהברך כבודו בעצם מגעי  

 הראשון העצם אל בדבריו יגיע וכאשר אח״כ ונאמרו
 ומה .וכו' מהם יבדל המדות מן בו שהתחייבו ומה

ם שיובן ראוי ,בהם מוצה שהחקירה באלו שאמר  ע
 ,הקרבמת בענין כ״ו סימן סוף בשני שהתנה התנאי
 בה שיתחכם מבלי שלם קבול שקבלה ומי באמרו
 מי אך ,ומקר בה שהתחכם ממי מעולה הוא ,בשכלו
 סוב ,המחקר אל ההיא העליונה מהמדרגה שנסה

 בראש הדברים ונשנו .וכו׳ החכמה מוצאי בהם שיוציא
 סובה הקבלה אין כי ,לאמר המלך בשם הזה המאמר

 יותר החקירה הלב רוע עם אבל ,הסוב הלב עם אלא
ל :סובה ע ת ו כו י אי נ י ם ד הי ל א ו ה י ד ב ע  .ב
 ק לסוב הן בעבדיו צדקו מששסי בדעתנו ליישב

 נוקפו שלבו למי וראוי אמת דין הכל כי למוסב,
 :צדקם־ויושרם בציור ח&ן דברי ימצא עד שיחקור

ם ת ו ל ת  בניס, על אבות עון חלה למה לדעה .וכו׳ ו
 לאלפים מסד בעשות ,מרובה סובה מדה לענין וכן

/ ו כ  צדקו אמת ה׳ משפסי •על השכלים שישקיפו ראוי ו
דו: ס ל י קו ש עון עון ו . ו כו׳  ומאזני פלס כי להכיר ו
ויעביר העון כנגד הראוי העונש לשקול ה׳ ביד משפס

נחמד אוצר
א ה זה כ מ דו ה מן שזכר המנינים כל הם .לו ו  בסי

ה :שקדם ר קי ח ליו ה ה ע ב :י״נו בסי׳ כנזכר . טו
ל ע ת ו כו ני אי ם די הי ל דיו א ב ע  בעולה הצדיקים עניני .ב
 ועוב רשע לו ורע צדיק שנמצא וממה ,הרשעים וכן ,הזה

ם :לו ח לו ה כו׳ ו  משה הנביא ששלה במה לשלושה שצריך .ו
גו׳ אבוש עון פוקד שאמר ע״ה רבינו  צדיק רז״ל ואמרו ,ו
 רשע ,רשע בן צדיק לו ורע צדיק ,צדיק בן צדיק לו וטוב
 :ע״כ ,רשע בן רשע לו ורע רשע ,צדיק בן רשע לו וטוב

ל קו ש ן ו . עו ן ו ע ה ר׳׳ל ו  חומר לשקול טובה החקירה על,ז
ן: העונש עו בכל ה ש מ ן ו בי שי מ ה ש ב שו ת . ב ׳ ו כ  כענין ו
 ,דורם ר׳׳י שהיה כפרה חלוקי שלשה דיומא בשרא בפ׳ שזכרו

 : התשובה משער פ״ט הלבבוש חובש בעל שזכר וכאושם
אי תנ ה ו ב שו ת  בפ״ס הלבבות ׳חובת בעל כן גם זכרם .ה
ה :התשובה משער מ א ו ב ת מן שי רו צ  : לצדיק אפילו . ה

ל ה דרך ע נ חי ב םיון ה הנ ק כמ״ש .ו די צ  וכבר ,יבחן ה׳'
 צדקש להראות וענינו .שקדם בסימן הנסיון ענין החבר זכר

ל :אדם לבני וסבלו הצדיק ע עון דרך ו ר פ עון ה ם מ קד  ש
כו׳. שהן הזה בעולם עונשו לו פורע ו לם, בארן צדיק כמ״ שו  י

 מגמתו שכל מאחר הצדיק כי ,לרשע ובהפך ,■הזה בעולם ר״ל
 ובלתי הכלה בצער שנפרע לו גדול חסד ,הבא העולם אל

 ומשמיד הקיים והעונש הצער על הזה, בעולם שהוא מחמיד
ב. עונו ■בעבור לסבול מחוייב שהיה ה״ פך, וברשע לעו ה  ב
 גם העוה״ב נעימוש מן יושר העוה״ז בתענוגי שבוחר מאחר
ק העוה׳׳ב עונש לו יערב ה׳ז יהיה.לו שלום י לו משלם .בעו

הקב״ס

הרמצ״ם לנו ביאר וכבר .חז״ל בדברי ומבואר במקרא שכתוב ממה כלס ובעונשים באזהרות זה על מפושו
הכתוב דבר העשה לא מצות כי ,מצות •של שכרן מתן יודע אהה שאי אמרו על פ״ב אבות למסכת בפירושו

 שמים בידי ומיתה הכרח קצתם ועל המיתה קצתן על וחייב ,מהן המעס מלבד מהן אחת כל פל העונש
 מדרגות ח׳ והם ,ממנו למסה מהם ומה גדול איסורם מהם מה כלם תעשה לא מצות שענשי וידענו ,ומלקות

 מהן אמת כל שכר התבאר לא עשה מצות אבל ,וקלוהו העון חומר נדע המדרגות ומאלו אמרו עד ,וכו׳
כ,וכו׳ הש״י אצל הוא מה ״  אל העונש ימס היות ועל בכללות, אודותם על דבר פ״ג השובה ובהלכות .ע

א, אל החסא כיחס העונש פ ח כה אמר ה אי ע כמו ההפוכה סדום מהמאת עמי בת עון ויגדל ד׳) המקונן(  רג
 ממסאת עונס גודל על העיד ,לאידם השמחים צריהם ע״י בצרתם לישראל שאירע מה כי ,ידים בה מלו ולא

, רגע כמו ההפוכה סדום כו׳ של לאשמתם קרא כן ועל ו ת, סדום עון,.ו א ט  ממשובה סדום נפשה צדקה כי ח
ה אלו: בערך כשגגות לסדום נעשו וזדונות ישראל, פ תו שמשיבין ו . או כו׳  הרמב״ם בדברי נכלל זה כל ו
שובה, את מעכבין דברים כ״ד באמרו פ״ד תשובה בהלכות  מהן אמת והעושה גדול עון מהם ארבעה הת

 מאמרו והיה בקודמת כאמרו .וכו׳ הבחינה דרך ^ :וכו׳ חשובה לעשות בידו מספיק הקב״ה אין
 וע״ד :וכו׳ טובתו סבת זה להיות ,הפעל אל הכח מן עבודתו להוציא נכון על אברהם את נסה והאלהיס
ם מעון הפרעון ד ק  למדוד יתברך טובו מדרכי כי לו קדם אשר העון מעין העונש היות בבחינת כגון .ש

 כי ר״ל ,כמעשהו לאיש קשלם אהה כי חסד ה׳ ולך הכתוב מאמר זה על שביארו וכמו ,מדה כנגד מדה
לתקן לבו אל ישיב זאת כי ,מדה כנגד מדה מעשהו איכות כפי עונו תשלומי עליו שיביא מי על מסדו ננר

תו: באחריתו לו להסיב זמנו בקצת בעוה״ז רעה עליו שמביא הזה. בעולם התפורה דרך ועל עוו
סובה
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 זכות בעבור או ,שקדם לזבות הטובות מן שיבא ומה ̂ אבות עון בעבור או ,הבא
 (נ״ח עמוקה "שדעתם ממה וזולתם האלה הפנים והמזג ,ונסיון לבחינה או אבות,

 .לו וטוב רשע לו ורע כצדיק הסבות, ברוב בחקירה שיגלה ואפשר עמוק) שביאורו
 האדם ויודה ,יתברך וצדקו האלהים דעת אל הענין בו ימסר נגלה שאיננו ומה

 העצם אל בדבריו יגיע וכאשר .הנסתרות שכן כל הנגלות האלה בסבות בסכלותו
 בהיר אור מסך בעדם ורואה מהם יבדל ,המדות מן בו שהתחייבו ומה הראשון

 לא ,ודעתנו ראותנו קוצר) "קצרת(נ״א בעבור השיגו ממנו וימנע , הראות מנצח
הרואות בעלי אצל ביותר מפורסם ונגלה בהיר הוא כי ,וההסרו הסתרו בעבור

הנבואיות
יהודה קול

ה״ שהוסיף איוב כענין ̂ ג"כ בטוה״ז יחירה סופה
ר או :למשנה לו אשר כל את ו ב ע ת עון ב ו ב .א

 כשהם מחים הבנים אבות בעון שאמז״ל מה כגון
ם: טני ר או ק ו ב ע ת ב כו . ז ת ו ב  שאמר ומה א

 לפרטו אפשר ,לאוהביו לאלפים חסד ועושה למעלה
,יתברך שמו קדושת על נפשם המוסרים אוהביו על

 כאן הוסיף כן על יתרו, פ' הרמב״ן בו שכתב כדרך
 עומדת היא שגס שתהיה זכות כל ר״ל ,אבות זכות

ה או :לבנים נ חי ב ון ל סי נ ם כי .ו  הטוב יתן ה׳ ג
 זה לתכלית הצרות מביאת שזכר כמו ,ונסיון לבחינה

 שהלל .:ממונה להם אמר ס׳ ז״ל אמרם וכעין ,עצמו
 אה מחייב חרסום בן ואלעזר העניים את מחייב

ג :העשירים מז ה ם ו י נ פ ה ה ל א  ר״ל .וכו' ה
 והרכבתם הללו הפנים המזג על ג״כ סובה שהחקירה

 בנושא שונים פנים מהם יתמזגו לפעמים כי ,יחד גס
 דבר פשר לידע המזגתם על ירצה או .בעצמו אחד
 הספקות בדחיית מתכונתו על לישבו מהם אחד בכל

ם :בורייו על הדבר והעמדת המתרגשות ת ל ה וזו מ  מ
ם ת ע ד ה ש ק מו ר ע ש פ א ה ו ל ג  שעם ר״ל .וכו׳ שי

ק, ביאורו היות מו  אצלנו ענינו שיגלה בו אפשר ע
ת, ברוב בחקירה  אלה בכמו חקירתנו כח כי הסבו

 שלא מה ישוב, לכלל הגיעו עד וכה כה ילך הלוך
 כאמרו יתברך, הראשון העצם על בחקירה זה יתכן
 ומה הראשון העצם אל בדבריו יגיע וכאשר כן אחר

ק :מהם יבדל המדות מן בו שהתחייבו די צ ע כ ר  ו
 באמרו אליהם שרמז הדברים מן אחד זהו .וכו׳ לו

: עמוקה שדעתם ממה וזולתם כו׳ ה ו מ ו ו נ נ אי  ש
ה ל ג ,הנעלם אל הנגלה מן ירדוף צדק וצדק .וכו' נ

:הראשונה בהקדמה הקודמת בפסקא הטוב דברו ככל
ה ד ם ויו ד א תו ה לו כ ם  שגם ויאמר שישכים .וכו׳ ב

היותם ידע לא באפשרותם חשב אשר הסבות אלו

נחמד אוצר .
ה׳ז מצותיו שכר הקכ״ה  לעולם לו שמורים חעאיו ועונש כעו

 ,•ו׳) (דה״ב בראשו דרכו להח לרשע להשיב וכמ״ש ,הבא
 חלק לו אין לפיכך המתים בתחיית הכופר ז״ל חכממו אמרו וכן

ה׳, בעולם התמורה דרך על שאמר וזה צעוה^ב,  נגד ה1 הז
 בעולם התמורה דרך ועל ,הזה בעולם .עונשו שמקבל הצדיק

 שכרו שיאבד הזה בעולם שכרו שמקבל הרשע נגד זה ,הבא
 על לשונאיו ומשלם פסוק על אונקלום שתרגם כמו ,געוה״ב

 עבדין דאינון זכוון לשנאוהי ומשלם וז״ל, להאבידו סניו
ה עכ״ל: ,לאובדיהון בחייהון קדמוהי מ א ו בו ת. מן שי בו טו  ה

ב ע ד״להעו ם :בעוה״ז לרשעים המגי ד ק ש ח, בו כו׳. לז  כבר ו
ה או זה לפני נתפרש נ חי ב סיון ל  והנסיון הבחינה זאת .ונ

 הצדיק מיסר שהקב״ה הצדיק נגד דבר ולמעלה הרשע, נגד ידבר
ז ה׳ עו  איוב. וכענין בתומתו, עומד איך אדם לבני צדקו להראות ג

 אנשי מנסה שהקב״ה בעוה׳׳ז הרשעים טובת נגד לומר רצה וכאן
 ,הדת וחונפים להמון חסידותם טלפי הפושטים התרמית ,

 ,ה׳ מעבודת לסור ממהרים הממון קבון שמשיגים ואחר
 הקדמה הבטחון משער ג׳ בפרק הלבבות חובת בעל וכמו.שכתב

ג :ס׳ מז ה ם ו פני ה ה ל א  האלו הענינים להעמיד ר״ל . ה
ם :מזוג יין מלשון ,והנכון הראוי תכונתם מל ת ל זו  שאר .ו

ה :שקדם י׳ בפרק שזכר החקירות מ רו מ או בי ק ש מו  .ע
ב :להשיגם אנושי בשכל כח אין ת ברו בו ס ק ה די  ורע כצ

 הבחינה דרך על שהיה לכל ויגלה הסבות שיבררו אפשר .וכו׳
 או ,לרשע שקדם הזכות או ,להצדיק פקדם העון שיתגלה
 בעוה״ז טובתו הקכ׳׳ה יכפול זה שאחר לצדיק הנסיון שיתגלה

ת אל : לזה וכדומה איוב מנין שהיה וכמו ע ם ד הי ל כו׳. א  ו
ר :והמשפט הצדק יעות לא שבודאי ש א כ ע ו גי ריו י  בדב

כו׳ ■הראשון עצם אל  שכל וימצא לסבה מסבה כשמעיין .ו
ת' האל תחלתם הסבות ה :י מ בו ו חיי ת ה ת מן בו ש רו מ  . ה

דל :משלה בכל יתברך חכמתו גזירת איך ב ם י ה  ישוב . מ
 :תמצא אלוה החקר י״א) הכתוב(איוב שאמר וכמו ,לאחוריו

סך ר מ ר או ח בהי צ ת מנ או ר  כמו עליו לחקור א״א . ה
 רק זה שאין ובודאי ,בגבורתה כשהיא בשמש להביט שא״א

תנו, חלישת מחמת החקירות השגת ממנו תמנע כך ראו
עמוקות

ל :הברור האמח על ככה  בו שהתחייבו ומה :לנו הוא ראשון ,גכוה מעל גבוה הוא .הראשון העצם א
ת מן הו מ  נחשוב וכאשר באמרו ג׳ סימן ברביעי וזכרם ב' סימן בשני חודוהם על שדבר ההארים הם .ה

חפן ויודע ויכול חי כמו ,החמס ע״ד בין העברה ע״ד בין לדחוהם שא״א במדוה  ג״כ ונזכרו ,וכו׳ ומסדר ו
 שבמקרא בעד כל רש״י שפירש וכמו ,בעדו ה׳ ויסגור כלשון ,כנגדם ר״ל .בעדם ורואה : י״ח סי' בזה
ך : הוא כנגד לשון ס ר מ  העמידה קושי כי ביארנו ושם ,ב׳ סימן זה על דברנו קדם כבר .וכו׳ בהיר או

ר, סמהח על  לעוצם מהשיגו המשיג יקצר עד. מאד המציאוח הזק בעצמו הדבר להיוה יקרה פעמים דב
ל :מושג בלחי חסרונו מפאח הוא כן ועל ,דבר של מצימוהו לחלשח יקרה ופעמים ,יקרהו צ לי א ע  ב

עין מברואיו שבחר למי שם הבורא כי ביאר ושם ,ג׳ הימן ברביעי אודותם על דבר כבר .וכו׳ הרואות
נסהרק
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נחסד אוצר
שי :עמוקות רכו8מ ל ט ת א א ב ה ה אי  שמא מאחר .ר

ו :■ממש נבואה בעין תנ לי ב ת ת ו ר כ ה תו מ ת מ  שאי» מי .א
ת: מן להכיר יכול אינו ^3נ חניו ר הרו כי ת שנ עיו ב ט  ב

כו' ע כמות ורואים מכירים שאנו .ו ב  הצומח כח כמו מו
 אלו שיהיו שא׳א מכירים ואנו ,לזה וכדומה והנסש והחיוני
 שאין למודות צריכים אנו שלהם והמזג היסודות מן סכמות

ה :אלהי אבל גשמי כח זס א רו ו ו נ נ אי ת ש מ ח ג מ ז מ . ה
ר״ל

 שנכיר אמתתו מהכרת ותכליתנו .ראיה הבאת אל בו) (נ״א משיצטרכו הנבואיות
ת  ,המבעים מן מאומה) סבה בו שאין (נ״א דבר סבה היתה שלא ״מה בטבעיו

 המצייר^ בכה נאלינו״־ס אמר באשר ,אלהי כח אבל נשמי ^בלתי כח אל גיחסהו
אלחי/ לענין אבל ,המזג מחמת שאיננו ורואה ,הכהות שאר על יתרון לו וישים

ובאותות
יהודה קול

צו׳: דברים רואה נססרח ו ו נ ת לי כ ת ת ו ר כ ה  מ
 בם להכיר לפנינו מונחים דרכים שני .וכו׳ אמתתו

 על יחרו פ׳ הראב״ע זכר אשר והם ,הבורא אמחת
ך, ה' אנכי פסוק  ה׳ מעשה שיוכר באמרו אלהי

/ בעצמו האדם ובגוף ובחיוח ובצמחים נמתכוס ו כ  ו
כו/ הגלגלים דברי לדעח ק אחרי לבו ויגבה  ומדרכי ו

דע ה' / ה׳ אש המשכיל י ס  וחכמי אמרו עד ו
 שמיס עושה לבדו הוא ה' כי מכחישים אינם ■ישמעאל

 במצרי© ומופקים אונזוש עשה ה׳ והנה .ואחריה ראשיה בלי המיד עושה הוא ה׳ כי אומרים הם רק ,וארן
ק' לאלהים להס להיוח משם שהוציאם פד  אשר והוסיף ,אנכי למשכיל הזכיר והנה לאמר דבריו ומחם ,ו

ט במבעיוח שנכיר אמר הראשון הדרך כנגד ,והנה .ע׳׳כ ,משכיל ושחינו המשכיל שיבין ,הוצאתיך  וכנגד ,׳ו
ר :וכו' העצמים עין בהפוך רואים שאנחנו ובאוחוה אמר השני כי ת שנ ו י ע ב ט  שאי מה ר״ל .וכו׳ מה ב

 כ׳׳ה סימן ברביעי שזכר ואיכיוסיהם היסודוח ארבעח שהם ,הארבעה הסבעים לסבה ענינו לייחס אפשר
ס היה שהחמזגוהס ולומר ,׳י סימן הזה במאמר נ  כס אל לייחסו עכ״פ נצסרך אמנם כי ,להויחו סבה י

ה׳ הבורא את מרחוק יביש אנוש כן וע״י ,וכו׳ גשמי בלתי ם :הזרע בתוך השוכן .המצייר בכה :י שי  וי
ן לו רו ת  ולו מחמחו יוצרו רבים דברים כי ,שונות ותמונות איברים בציור ענ!ט לפלא הוא יתרונו .וכו׳ י

ם כן ועל ,המלקים מחדמה במדרגת הוא וכאילו ̂ בפעל החלוף נעדר להיותו בהם אחד ענין  אריסשו אצל ג
 כי f הדמיון דרך על אלהי כח אצלם יקרא אמנם ,השכל לדוגמת פועל וכח אלהי כח בשם יכונה רש״ד ון׳

 נחבא הוא שם שבזרע הזה הכס כן .תכליתם גמר עד הדברים ומשלים נעלם ■הוא האלהי הכח כאשר
/ לדוגמת , פועל כת ג״כ הדמיון בדרך אצלם ויקרא פעולתו/ ישלים ושם ונסתר כ ש  בלתי השכל כאשר כי ה

 מחדמה גוף הזרע להיות כי מוגבי/ כלי ע״י הציור יפעל לא הזה הכח כז ,גשמי כלי ידי על פעולתו פועל
 הכמות מיהר יבדל בזה ק הלז^ הכת ;פעל■ מחלקיו אחד כל ובאמצעות זרע הוא ממש חלק וכל החלקים
ס ע״י והראות > האזן ע״י פעולתו יגמור השמע כח הנה כי ;הנפשיות  שאין מה ,החושים ליהר וכן ,העיני

 זה על דברנו וכבר .מוגבל פרשי חלק ע״י פועל איננו בכח נאדרי כולל להיותו כי y שבזרע המצייר בכח ק
ת פ״ג ח׳׳ג מלחמותיו מספר בחמישי הרלב״ג דברי הם וכך .שמה יעויין ,השנית בהקדמה בקודמת  באמ

ם; הכחוח אלו יובדלו הענין ובזה רש״ד., ן׳ בשם מהוי  מהכחות המציירים הרופאים אנחם יכש אשר והס ה
 נאיבריס מוגבלים בכלים יפעלו שהם לפי המעשי השכל פעל יפעלו שאלו וזה ,הבע״ח בגופות אשר הסבעיוח
די באבר יפעל לא הנה המצייר הכח אמנם .מיוחדים ח  הכת זה אם יודע איני ויאמר גלינוס יספק ולזה מיו

 שהוא הנפש כמו ,בו צורה שהוא על לא בזרע אשר במוס אלא יפעל לא הוא אבל ,לא אם הבורא הוא
 יגדיל ולזה ,השמימיים בגרמים נעצרת הנפש שתהיה מה לדמיון בו נעצר הוא אבל ,היסודי בחום צורה

כ. וכו׳> למבעיוח לא האלהיות ההתחלות אל וייחסהו הכח זה אריסשו "  על למשל זה לקח החבר והכה ע
 אמחת הכרח אל שכלנו יתעלה ומזה ,גשמי בלחי דבר מציאות אל אותנו שיישיר מה בסבעיות הכרתנו דבר

ו ואמר .יתברך הבורא נ נ י א ת ש מ ח ג מ מז  הפילוסופים קצת לדעת כי ,י׳ סימן שזכר המוצאים כעשן .ה
 המתייחסים הרצב״ג של מליו נא שמע ואולם אלהיות. צורות אל צריכים אינם בלבד מזגיים ושבעיהס כחותם

 הנמצא מענין המקום בזה חקירתש שהיתה בעבור ,פ״א ח״ג ממנו בחמישי באמרו ,מלחמותיו מספר לזה
א, ומה נמצא הוא אס הנבדל ח והיו לנו, שאפשר מה לפי הו א ר. צדדים שש החקירה מ או  האחי• הצד מהבי

ם בעלי בספר שהתבאר כמו בכאן,. אשר נפש הבעלי הוית מצד ס, שהטנו מה לפי חיי םכל שי ר מפ  זוצת ה
ע. שאחר למה בפירושו מדבריו שנראה מה לפי רש״ד אבן שב  מענין שימצא מה מצד הוא השש והצד ה

 שידיעתש מבואר והיה ,השבע שאחר ובמה השמע בספר שהתבאר כמו ,השמיימים לגרמים אשר התשעה
ם באלו  מרחקם עוצם לפי השמימיים בגרמים לנו אשר מהידיעה חזקה יותר היא בכאן אשר נפש בעלי ההוי
 אם ,בכאן אשר הנפש לבעלי הנמצאת מההויה החקירה זאת התחלת שנשים ראוי הנה ,ובמקום בעצם ממש

 אבן שיראה כמו ,זה ממנה ימוייב לא או ,ההויה לזאת הפועל הוא נבדל נמצא שם שיהיה ממנה יחוייב
כו/ רש״ד  ואבונצר סינא ון׳ ואבובכר חמססיוס שמוח את והעלה החקירה בזאת הקודמים דעות שם והזכיר ו

 אסבעצנש אותם יפעל והוא שכל, הוא ההויוח לאלו הפועל היות על הסכמתם מתאימים שכלם שפתיו, מל
מהפילוסופים רש״ד ן׳ שהבין מה על עמנו ידבר ושם ,וכו' המחהוה בחומר ממנו •יסודרו כחוח באמצעות ואס

הנזכרים
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ובריארו המנהגים ושנוי העצמים עין הפוך) (נ״א ״בהפוך רואים שאנחנו ובאותות

נמצאות
נחמד אוצר

ן :?טכע חכמת כמל כח מ״כ ל״ל ם עי מי ל ע o מניני .ה iw 
י מרה מי מתיקת ממו  סרמה מכות המנהגים ושנוי מרמ״ה מ׳

ת : נמדכר שהיו האותות ישאר א רי ב ת ו או צ מ כמנזה .ב
שנהסך

יהודה קול
e ל(£י מהם רש״ד ן׳ הכין והנה ,כאמרו כריםfהנ n 

 3הנבד הפועל שזה דעותיהם לכשל ששיען ממה שמצאנו
 הדריכס■ ואולם ההויה^ כסוף למחהוה הצורה יחן

הנכדל הפועל זה אל אצלם מיוססת אינה הצורה לקכול
 מזכרתו אח והחליף רש״ד ן׳ דעת לזה וסמך . השנית ־כהקדמה כ׳ סימן למעלה כמוזכר וכו' ידענו ולא

 הפועל. השכל כי שהסכים מצאהו אחד כמקום כי שונים, כמקומות כדכריו רלוף שמצא מה כפי פנים לשלשת
 הוא אכל שכל אינו ההוים לאלו שהמהוה לו מצא אחר וכמקום ,נפש לנעלי אשר ההויות לאלו הפועל הוא
ם בו והיה החמר כשהוכן כי ,נכדל הוא הנפשיי הכח אוהו והמהוה ,המההוה כזרע (הוא) נפשיי כה  החו

 בזה רש׳׳ד ן' וירצה ,בזרעים הנפשיי הכח זה הנבדל הכח מזה יושפע השמימיים הגרמים באמצעות המשוער
על, השכל הוא הנפשיי הפח לזה המהוה שיהיה המאמר  fcp הפועל השכל שיהיה שא״א בזה ויבאר הפו

 השמימיים הגרמים המומר הכינו לא אם פעולתו לעשות יוכל לא שהוא לפי הנמצאות, לכל הראשונה הסבה
 הזרע מבעל בו מתילד והוא בזרע הוא המהוה הכח שזה אחר במקום לו מצא אשר בא השלישי ועד .וכו׳

 שתהמדש אצלו חויב ההיולאנית הצורה כי ,שכל שאינו שכן כל נבדל איננו ושהוא ,השמימיים והגרמים
ס לא ולזה ,היולאנית מצורה מי  השכליות שהכמות לפי ,לבדו האדם בהוית אם כי נבדלת צורה ההויות באלו י

 שיש מה זכר ,השני פרקו יד על אשר זה אחינו יצא ואחר .וכו׳ מה בפנים להיולי מעורבות בלתי הם
 או בדבריהם שמצא מה לפי שמשם להזריח זרח שמו ויקרא ,הנזכרים מאלו דעת בדעת ההראות מאופני

אס בעענותיהם למקור הללו הדעות בעקב אוחזת היא והנה השלישי בפרק ידו כמשיב ויהי ,דבריהם בכח
אשר השענות לבשל פרן פני על פרן יפרון שם כי ,פרן שמו ויקרא ,יחשובו כאפר אמתי חיוב מהם חיוב

הי לפועל ההויה זאת העלה שלא לו, בנמצא רש״ד ן׳ דעת לקיום הובאו ל,.וי בד  הרביעי בפרק לדתו בעת נ
 ,ההויה אליו תתעלה נבדל פועל שבכאן לקיים בבשנו תמסשיוס דעת והנה ,עצמו מדעת זו חקירה השלמת

̂ לאמר הפרק בסוף בשבעתו ונחתום ,ולרמבו לארכו משם תראנו אשר קיומו על המאמר להשלים יד ויתן  
 זולת אמצעי מולח נפש בבעלי היצירה יפעל ושהוא נבדל הוא נפש הבעל להוית שהפועל ההבאי ובכאן
 שכבר באמרו פ״ו הנזכר מספרו בראשון זה על דברים לו קדמו וכבר .וכו׳ בזרעים הנמצא היסודי המום

 אשר והוא ,שכל הוא ובבע״ח בצמחים פועל שבכאן חיים בעלי מספר עשר בששה שהתבאר ממה יתבאר
ם הנאצלת הנפש הפילוסוף קראהו  הרבה ויקראוהו ,השכל והוא אלהי כח שהוא בו ואמר השמימיים, מהנלמי

 ואינו ,המלקים מהדמה הוא כי הנפש בנתינה בזרע די אין כי וזה ,הפועל השכל האחרונים מהפילוסופים
בספר שהתבאר כמו ,האחרון המזון מותר הוא כי וזה ,נפשי כח בו שיהיה לומר כנוכל נפש מבעל חלק

ח. ע״ נפש לבעל אשר הפבעי המוס אל מה בפנים מתייחס מה מום הוא בזרע שיהיה שאפשר מה ואולם ב
 ושאר השמש ניצון באמצעות השמימיים מהגרמים שופע שיהיה בו אפשר כבר המשוער המום וזה ,המתהוה

ם,  החכמה בזאת ויבראם האיברים יצייר מצייר כח ט שיהיה בו יתכן לא אבל הפילוסוף, שזכר כמו הכוכבי
 לא אם הזה המוס מן שיהיה יתכן לא זה כי ,אמהתה על אותה להשיג האנושיות הדעות נלאו אשר הנפלאה
ס כי וזה ,מלשונו לנו שנעתק במה שמצאנו מה לפי הפילוסוף שזכר כמו ,שפל הוא אלהי כח בו יהחצר  ז

 ג״כ נמצאהו וכבר .המלקים מהדמה הוא אבל כליי דבר הזרע אין כי ,כלי בזולת שיעשה מה יעשה הכח
 גמלקיהם מתהוים נמצאים האברים כי וזה ,עשייתם לו ייוחס כלי בזולת האיברים מן שיעשה מה עושה
 אשר הכבד מן שהחלק המשל .מדרגותיהם על האברים ומפאר ההוא נפש לבעל הראשיי מהאבר נפש בבעל

 ,כן הענין ובהיות. ,בזה מבוא להם אשר הבשול כלי ושאר והכבד הלב באמצעות יתחדש ההזון מן יתחדש
^ מה מלק אס כי יברא לא נפש בבעל אפר והכח כלי, בזולת בכללם האיברים יברא הכח שזה רצוני  מההאברי

חס דבר נפש בבעל יעשה אשר הכח זולת הוא הכח שזה מבואר הוא הנה ,בכלי אוהו יעשה ג״כ ויוה  מתיי
ם, הכלים באמצעות לזה עיי ר, לאין ממנו נעלה יותר ושהוא הסב  הנכבד הכח זה שיהיה שנאמר וא״א שעו

ע, מבעל בזרע ר / שבעצמו למה דומה אם כי שיתן לו וא״א ,הנפלא הכח זה כמו זרע בבעל אין כי ז ו כ  ו
 אשר העבעי החום אל מה התייחסות מתייחס מה חוס הוא הזרע מבעל בו שיהיה מה ואולם אמרו עד

ע, לנעל ר ש, איננו שהחום מבואר והוא הז ה, שהתבאר כמו מה באופן לנפש כלי הוא אבל נפ עיו ב פ  ולזיה ב
 בכמות כענין היולאני ככלי פעולתו יעשה לא שהוא לפי ,שכל הוא אלהי כח יצמרך שבהולדה מבואר, הוא

 דבריו כונת הבנת מול אל הכנחך להכשיר לפניך להציג ראתה עיני אלה כל את .ע״כ ,ההיולאניים הנפשיים
ם ,תומס עצם על חבר של  ,שיבא כמו עצמו יתברך הבורא הוא בזרע הפועל הזה האלהי הכח אצלו היות ע
 שקדס במה אמרו כלפי זה אמר .וכו׳ ובאותות :הראית כאשר הרלב״ג לו הציב אשר הפועל השכל לא

ט' בטבעיות שנכיר אמההר מהכרת שתכליחנו ס באותות כי לומר ובא ,ו  נכיר שלמים יותר ובפנים כן ג
ת׳ הבורא אמתח עצמות ר״ל ,העצמים עין בהפוך רואים שאנחנו וזה ,החלוקה בהצעת שזכרט כמו י

כדברים
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 משת ע״י שנעשה מה בין ההפרש ההו .קודמת תהבולה מבלי היו לא גסצאות

 מוצאים היו עליהם מהפשים היו אם אשר ,בלטיהם החרטומים שעשו מה זבין
 יאבדו, פקודתם בעת תעתועים מעשה המה הבל ירמיה שאמר כמו ,ד^חבולה

 עליו תחפש אשר כל משה ע״י והנעשה .לאפם יהיו עליהם ותחפש תפקדם אם ר״ל
 ספק בלי שם יש כי נאמר הזאת ההדייה אל יניע וכאשר ,הנקי כזהב תמצאהו

 נבחן כן אם עליו, מחקור נלאנת ודעותינו כללהגשמיים, מנהיג גשמי שאיננו ענין
 חסרון זה חיה אמתתו משיגים היי<:ו אלו כי ,עצמו מספר ונעמוד יתברך בפעליו

 אך / מדרנות אל האלהי העולם מחלקים אשר הפילוסופים לדברי נשגיח ואל ,בו
 מנהיג אלוה אם כי ואין ,מההגשמה שנפרד מאחר ,־אלהית מדרגה אצלנו כלם

 ובתנועות) ״תנועות(נ״א בהינתם האלהים, להרבות הפילוסופים הביא ואשר הגשמיים,
 זולת סבה מהם תנועה לכל כי וראו ,מארבעים יותר אל והניעום ספרום ,הגלגלים

ולא הכרחיות לא הפציות ההם התנועות כי העיון להם והוציא ,האחרת סכה
טבעיות

ל ה קו ד הו י
מן ברביעי אצלנו כמבואר ,הדברים  אמרו על ג׳ סי

 אמרו כעין זה והרי .וכו׳ בעיניהם דברים אני ריאה
 להם הופך אשר ישראל בני ומופתי ו׳ סימן למעלה

 סן להם שנברא ומה שהופך מה העצמים עיני ק
הו :האויוה ש וז ר פ ה ן ה ה בי ה מ ש ע נ ל ש  'T ע
ה ש  לא מאפר מ״ס סימן בראשון כאמרו ,וכו' מ
 והענין הסזוייף הדבר כסו שהם מאני ,במחקר יעמדו
ם :ומוסיף הולך המזוקק כזהב האלהי חן בן א ב  נ

ו לי ע פ  השני אך ,שזכרע הדרכים משני באחד .וכו' ב
ד, מהולל א ת, פעמים משפשיו הורו כאשר מ בו  ר

 ראיה יבקשו אל באמרו ,ג' סימן ברביעי זבפרכו
ם .וכו' ק ויקבלוני עמהם מהמצאי גדולה  בדבריו, ג

^ הבאים  כאשר ,סגולתו לישראל במר זו אסונה ד
ע אמרו בביאור שוה משפעיו הו/ אביך אלהי את ד עבד  ו

ה :יתבאר ושם י ה ה ן ז רו ס . ח ו ה כי ב  על זה הי
 ובין למדנמו מדעו בין יחס המצא ועל בב״ת היותו בלי

 ומן הזה הכיעור סן ויתעלה יתרומם לעצמו עצמנו
ל :לו הדומה א ח ו י ג ש רי נ ב ד ם ל פי סו לו פי ר ה ש ם א קי ל ח ם בלבבך תאמר כי .וכו' מ  היותיו ע

 אס שהרי ,יתברך הבורא אמתה הכרת אל באנו לא עדיין ,גשמי בלתי כח מציאות הפעולות מן מבחינים
ם ה ,הפילוסופים ארן מחקרי אל לבנו מי  מתחלק גשמי הבלתי הרוחני האלהי שהעולם אותות אותותס שמו מ

ת למדרגות־ מ  ■לקיים לקראתנו יצא כן על מראש. הוגד כאשר בלבד אחד עצם אצלם גשמי הבלחי אין כי ,ר
מ ב , זולתו גשמי בלתי דבר בעליונים שם אין כי ד ת'  גשמי הבלתי מציאות לעמו הגיד מעשיו מכח וכאשר י

 דבר בו יחלה לא אשר בלתו אין כי כה׳ קדוש אין כי ,יתב׳ מציאותו אמתת נחלת להם נתן כבר ,כאסור
ת, מעניני שמיו , יתגשם צא אשר הרומני בקדוש ומכוין אמרו אצל ג' סימן ברביעי שקדם כמו הג כו' ם ו  נ

ק. גשם בעלי לדעתו המלאכים כי שם העירותיך אשר זה זולת במקומות  לא הפילוסופים דברי ואל ד
ס י  בדבריהם הבירור בא צא כי ,דבר של בוריו על לעמוד בהם כח אין אשר נרפים הם נרפים כי ,לבנו מ

חד, יותר נבדל מנהיג המצא מל א ד, חלושות אומדנות דבריהם כל אבל מ א  פתיל כהנתק ינתקו במהרה מ
 חלוף בבחינת מחמר נבדלים שכלים הרבוחס בהשתדלות דבריהם נאמנו לא ומאשר .אש בהרימו הנעורת

 בכמו ישגיב אשר יתברך הבורא אל לייחסם אנו יכולים ההן התנועות כל אמנם כי ,הגלגליות החנופות
ש ולא ירוצו וכמאמרו ס בעלו ,ייעפו ולא ילכו ייג ך וכשל אצלנו כן ג ם ראיה להוציא יקומו בל כמם בדי  מה

ן. בשום המלאכים ידי על הגלגלים תנועת על  לדעת הראית אשר כמראה אצלי דבריו שיורו מה וכפי עני
ם :עליו עינך שים ערנו ביאור מצבת שם משכתי אשר הרביעי המאמר בראשית ל עו הי ה ל א  הנבדל .ח

ד :וכל מכל מחמר ם א ל ו כ נ ל צ . א כו' ר :יתברך זולתו הגשמה מיני מכל נפרד שם שאין ו ש א א ו י ב  ה
ם פי סו לו פי  על הזה המקום הבנת תוצאות ממנו כי קרא קום ,מהשני ד' ס' במורה בחתנו זאת כל .וכו' ה

ל :סליסותו ר א ת י ם י עי ב ר א וכרובס ממשים שהגלגלים חושבים אריסעו בזמן היו כי המורה זכר שם .מ
P

ר צ נחמד־ או
קי. כזהב :והמן הבאר או לנחש שנהפך  שנונסץ שיוסר נ

 יגיע ובאשר יוסר: נהיר הוא אש עליו ומשימין אותו
 למיי הוא אשר הממחד האל ר׳ל ,גשמי שאינו ענין .וזמחקר

 פניוד נסתיר .וכו' כן אם :שנעולה הפניעיס כל מנהיג
ע: נפעולותיו שנחקור אם נזה מחקור תנ  מספו מעמוד י
 5זו היד! :מאומה כנוח מעצם לספר ננו יכולת אין .עצמו
 ואיך כננראים, ואנחנו הנורא שהוא מאחר .בו חסרון

 כלס*. זה .וכו' נשגיח ואל :טראו ענין הנניא שיכין יתכן
 ■ מדדגוו/ אל :המציאות כלל מנהיג יתכרך שהוא שכתנ מה

 ב' נסרק הרמנ״ם זכרם ,ועלול נעלה מדרגות עשר מונים
 :^ מנהיג אנזד אל .אלוה אם כי ואין :המדע מספר

 נמו הקדמונים נגד דבר זה .הגלגלים תנועת בחינתם
 הכריח שאז ,נמלמיו׳ס תכונת שנשלמה בטרם וסיעתו אריסמו

 גלגלמ/ ארנעים שיש להאמין הגלגלים של התנועות שנוי אותם
 די שהם והראה גלגלים, ע׳ על אותם העמיד ובטלמיוס.שאחריו

 • תנועה לכל בי :אייסטו שהרגיש התנועות אותם כל לחייב
מספר גלגלים סט ע״כ זו, תטעה מגיע גלגל יש שע״כ ר״ל

התטעות
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ר צ ד או מ ח נ
 למעלה זו שונות מלות כלומר .שניות ועלות :התמפות

 הוא דבריהם לכל שמאמין מי ים.3ם כל על לו והנפתה :«ו
והאותות המבעים בשנוי מאמין שאינו מאמר אפיקורוס,

והמוסתים

 מלאך הוא ההוא והשכל ,שכל נפש ולכל ;מנפש תנועה כל שתהיה והתחייב ,מבעיות
 ,מהשמות זה וזולת שניות־ ועלות ומלאכים אלהים ההם השכלים וקראו ,מחומר נפרד

 הזה העולם מנהיג הוא כי אמרו ,הפועל השכל אצלנו מהם והקרוב מדרנתם ואחרית
 והכהות הטבעיות הכהות ואה״ב ,הנפש ואח״ב ,ההיולגי השכל כן ואחר , התחתון

פנים כל על לו והנפתה אמת, לא הדוד יקנה דקדוק כלו וזה ,אבר אבר וכה החיוניות,
אפיקורוס

ל ה קו ד הו י
רנו ק ל :הנבדלים מניעיהם וישרוצו י ה כ ע ו נ .ת

(וצלם, הגלגלים כהנופת ספציח המעה כל ר״ל
רה: שס כמבואר . במו ש פ נ  משכלת נפש ר״ל מ

ל :שמה כמבואר לצייר פחוכל כ ל ש ו פ ל נ כ  הוס .ש
ל :י״ד סימן סוף ענינו וקדם ,שמה כמוזכר אליו הנשא הנלגל נפש חשוקח צשר המשוק כ ש ל ה ע פו  י ה

ם ר :וי״ב ד׳ למעלה.סימן ענינו זכר וקדם ההוא. במקום נזכר הוא נ ת א ל כן ו כ ש י ה אנ ל ו הי  .וכו׳ ה
ר :וי״ב י׳ סימן למעלה פנינס גחבאר ח א ש כן ו פ נ ר :והחיונית הצומחת בזה כלל .ה ח א ת כן ו ו ה כ  ה

ת ו י ע ב ט ת :הצומחת כמות הס .ה ו ה כ ה ת ו ו י נ ו חי  הם שהכחוה ידעת הלא כי ,החיוניח בעלי כחות הם .ה
ם ,לחיוניות הטבעיות זכרו, בקדימת סדר שמר ולא ,לעצמם הבדילם ולפיכך הנפש בעצם מקרים  היות ע
 תערוגתם את כי ,הרביעית בהקדמה בקודמת עשה כאשר יחד ערבס אבל ,מהם למעלה החיוניות מעלת

קח ה :שמה שנתבאר וכמו ,וחוש והשגה הרגש לו שיש מה וכל באמרו שם י ז לו ו ה כ קנ ד י ו ד  .וכו' ה
ה :בדברים החדוד זולת הועלת בזה אין ס״ז סי' כאמרו ת פ נ ה  נזכיר אלהינו ה׳ בשם אנחנו כי .וכו' לו ו
ם. צורך.למלאכים אין ב״ת הבלחי בכחו לגלגלים המניע. שהוא עו  הלצי התנועות לייחס אמרנו שאס ועוד יני

 המשכם אפשרוס הפילוסופים ראו לא כאילו מתמידוח תנועות כי ,גשמיים ^תי• היותם יחוייב למלאכים
אתו מדרגה מקום זה והנה .ממנו הפני בחלק מהן ובנמשך בהקדמותיו המורה מן שיובן וכמו ,גשם מבעל

בעצמו עולמו מנהיג יתברך הוא וכן ,שזכרנו כמו בלתו מחמר נבדל כה׳ קדוש אין כי ,יתברך 'אליו מיוחד
 למעלה כמבואר שליח ביד מסור הזה המפתח אין כי הצורות, ישפיע פועל לשכל צורך שס ואין ובכבודו,
ה ואמר .השלישית בהקדמה ת פ נ ה ט' ו  לדעונ• נפתית שאיננה סובלת בנפש למ ומי ב׳ סימן אמרו כלפי ,ו
שח עליה העוברות ט׳ השבעייס מד  ך על מפחד שהייתי מה וזהו י״ד סימן באמרו אליו שרמז וכמו ,ו

, מהפחוי ' ט ס ו . נפסדות לדמיונות נתפתית כבר והנה שם באמרו ג ' ט ס ו רו קו פי א  לא הנה המוזכר ו
/ סימן למעלה שנתבאר הדרך על לפרשו ענין לו רסיתי ת על הללו הדברים הוראת אין שהרי ח  היות טנ
 אשר בכל וגע ידך נא שלח ואולם .ונפסדות משובשות שדעותיו למי בו שכיון אמרתי כן על במקרה, העולם
 באשר הללו הדברים הבנת אל ממנו המושג ההועלת בעוצם יברכך, פניך על לא אס הנזכר בפרקו למורה

 מעליו. להקל המעיין לפני שלחן לערוך אליו שהוצרכנו מה בכאן מלשונו להעתיק ראיתי כן על כי הודעתיך.
ה ם מבואר הוא נפש בעל הגלגל היות אמנם ,לנו ואמר דודי פנ  שזה השומע יחשוב אבל ,ההשחכלוח ע
ם ירחיקהו או להשיג קשה פנין  החמור או האדם כנפש שהוא נפש .בעל שהוא שאמרנו מדמה להיוחו ,ק ג

 בלא יתנועע בה ההחלה גו היות על מורה המקומית שתנועתו המאמר מנין אבל ,המאמר מנין זה ואין ,והבור
ק, פ ק, בלא נפש היא ההיא והההתלה ס פ ק כתנועת הסבובית תנועתו שתהיה השקר מן כי זה וביאור ס א  ה

תנועע אשר כי ,נפש לא טבע ההיא התנועה התחלת שתהיה עד ,למעלה האש כתנועת או ,למטה גישרה  י
מו לבקש מקומו בזולת כשיהיה גו, אשר ההיא ההתחלה תניעהו אמנם הסבפית התנופה זאת ^  וכשיגיע ,מ

מח למקומו טב במקומו מתנועע הגלגל וזה ,י  ט ,כן שיתנועע יתחייב ג״כ נפש בעל היותו מפני ולא .בסי
 ולברוח הנאוח אל לכוון ,טבע הנה באמרי רצוני ,ציור מפני או טבע מפני יחנועע אמנם נפש בעל כל

מקום אל וכוונו השמש מחום בע״ח כברוח ,מחוץ לזה מניעו שיהיה בץ הפרש ואין ,נאוה בלתי שהוא פמה
ס ה או ,כשיצמא מני חטעע שיאוח ומה כנגד שהוא מה בדמיון כי ,דמיון מניעו יהי הגלגל וזה ,החי ג״כ י

 מה וכל ,יחנועע ממנו יחנועע שאליו מה כל כי ,הנאות לבקש או כנגד שהוא עמה לברוח יחנועע לא
עע. אליו יתנועע שממנו תנו ה זה מפני תנועתו היתה שאילו ועוד י ע שיהיה מתחייב הי  שיחטעע מה אל מגי

 ,לבטלה התנועה א״כ תהיה לעולם, למצאו יוכל ולא מדבר לברוח או דבר לבקש יחנועע אס כי ,וינוח אליו
ת כן אס התנועה זאת הנה  ט ציור היה ולא ,כן שיהמעע ההוא הציור לו מחייב אחד בציור תהיה הסטבי
 בה נסש לו ותהיה אחר ענין בו שיצייר שכל לו שיש סי כל ואין שכל, בעל הוא הגלגל כן אס בשכל, אס
 .הראשונה בפילוסופיאה זה התבאר כנר תנועה יחייב לא לבדו הציור כי ,כשיצייר מתנועע ,להתנועע יוכל

ם, להתנועע יכול ואהה רבים ענינים שתצייר מעצמך תמצא שאתה מבואר הוא1 ה  אליהם תתנועע לא אך אלי
 .שציירתו מה אל להגיע התנועע ואז ,ציירהו אשר ההוא לענין בהכרח חשוקה לך שחהחדש עד פנים בשום
ס התבאר כבר סנה ה בה אשר הנפש שאין כן ג משפינךם הדבר יצוייר ט אפר השכל ולא התנועה תהי

בהתחדש
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נחמד אוצר
 ראיה ונעזוב :ראשון ממאמר א׳ כפרק כנזכר ,והמופתים
 שלא אומרים שסם הקראים בדעת ממש אין ר״ל .הקראים

ולדפם מציאותו על חמלה בחקירה לא אם הבורא לעבוד יתכן
אוחו

 אלהי את דע בגי שלמה ואתה לבנו דוד במצות הקדאים ראית ונעזוב .אפיקורוס
 בן ואחר ברורה ידיעה האלהים את לדעת שצריך מזה וראיתם ועבדהו, אביך

יצחק אברהם באלהי להאמין וזקניו אביו על לסמוך הזהיר אבל ,עבודתו התחייב
ויעקב

יהודה קול
 זה אל ר5שתהה פד החנופה זאה כמו גהחחדש

 שיהיה מזה ג״כ יההייב ,המצוייר ההוא לפנין סשוקה
 ,האהוב הדבר והוא ,שיציירהו למה תשוקה לגלגל

ח' האל והוא  ל שיניפ אמר הפנים ובאלו .שמו י
 הפשיסוש בשכליה הוא אשר המצוייר ההוא הענין והוא ,שהשיג במה להדמוח נוסף הגלגל בהיות ר״ל ,הגלגל

 אלא ,גשם הוא מאשר לגלגל כן אפשר ואי ,תמיד שופפ ממנו והסוב פנין התחדשות ולא כלל בו שנוי ואין
 והיא פליו פפולהו שהתמיד בגשם שאפשר מה תכלית זה כי ,אחר דבר ולא כבוב תנועת תנועתו תהיה אם

 וכאשר ,הטובות מן מתנועתו■ שיתחייב מר בשפע ולא שמי בעצמו יהיה ולא בגוף, ההוות שבחנושת הפשוטה
 במהירוש זה לתנועת מתחלפת זה תנועה ,במופת רבים הגלגלים ומצא והסתכל שב כלו זה לאריססו התבאר

 שהענק שיאמין הטבעי העיון לפי ויתחייב ,ההכובית ההנועה כלם שהכללס ואע״פ ,התנועה ובצד ובאיחור
ד, ביום הממהרת התנועה שיתנועע עד הגלגל זה יציירהו אחר ה  אשר הגלגל יציירהו אשר הענין בלחי א

תנועע  יכסוף מהם גלגל כל ,הגלגלים כמספר נפרדים שכלים שיש הדין ופסק ,שנה בשלשיס אחה תנועה י
, המיוחדה ההנועה זאה מניעו והוא ,התחלתו הוא אשר ההוא לשכל  ההוא^ הגלגל מניע הוא ההוא והשכל בו

 שהיו עד הגלגלים מספר על שהם זכר אבל ,מאה או עשרה השכלים שמכפר זולתו ולא סריסטו גזר ולא
ס הנפרדים השכלים כן הענין אם אריסטו ואחר ,חמשים שהגלגלים בזמנו מושבים  היו כי ,חמשים כן ג

ם כזמנו הלמודים  הגלגצ שמנסייה יודעים היו ולא ,גלגל צריכה תנועה שכל חושבים והיו שלמים היו ולא מעטי
ס הנרחיק והתנועה ,הנטיה ותנועת האורך תנועה תאמר באילו ,נראות רבות תנועות יתחדשו האחד  ק ג

ם, המזרחים ברוחב האופק בעגולת . שהיינו מה אל ונשוב כוונתנו. זה ואין והמערביי ו  מאהד אמנם ג
 והמקיף כוכבים בהם שיש הכדורים מנו שהם מפני ,עשרה הנפרדים שהשכלים הפילוסופים מן האחרונים

• הכוכבים וגלגל בכל, המקיף ,תשעה במספרם והכדורים .רבים גלגלים ההם הכדורים שבקצת ואע״פ מדי  העו
 הפועצ אל הכח מן שכלנו צאת עליו הורה אפר הפועל השכל הוא העשירי והשכל ,כוכבים השבעה וגלגלי
 א; הכח מן שיצא מה וכל ,■גכח אלא שלהם בחמרים היו שלא אחר הנפסדות ההווס הנמצאות צורות והוית

ט, חוץ בהכרח מוציא לו יש הפועל מ  באשר האוצר יעשה לא הנגר כי המוצא, ממין המוציא שיהיה וצריך מ
 האוצר צורח הוציאה אשר הוא הנגר בשכל אשר האוצר וצורת ,האוצר צורת בשכלו מאשר אכל ,אומן הוא

ת, צורה‘הצורה נותן ספק בלי כן בעץ, אותה ושמה לפעל *דל עז השכל והוא שכל, השכל וממציא / ל, ע פו  ה
 ויחם .ההוא לגלגל בגלגל המיוחד נבדל שכל כל ימס ,מהם שהורכב ומה ליסודות הפועל השכל יחס שיהיה
 ו3 הנמצא גלגל כל שכל יחס הפועל, השכל נשיג ובו הפועל השכל משפע הוא אשר בנו הנמצא בפעל השפל
 ברביעי לנו קדם וכבר .ע״כ ,ויתנועע בו להדמות ויכסוף ויציירהו הנבדל ישיג ובו ,הנבדל משפע הוא אשר
מן ל עלה דרך הדברים מהשתלשלות הזה הדעת מוס נתגלה שבו מס כ״ה הי ^ו ב :קרא קום ,ו ו עז נ  ו

ת י י א ם ר אי ר ק  שאץ מה בטבעיות שנכיר א1ה יהב׳ אמיתתו מהכרח תכליתט כי למעלה שזכר לפי .וכו' ה
ס מן מאומה סבה גו ט' אלהי כח אבל גשמי בלתי כח אל וניימסהו הפבעי  בהפוך רואים שאנהט ובאותות ו

ן ם פי מי כו', הע/ א זה הנה דברו קול ו  שנתפרסמו והמופתים האותות על המיוסד השני האופן כי לנו להורות ג
 האומרים כדעת לא ,מאד והמהולל המשובח הוא ,הנאמנה קבלתם אצלט ושהגיעה הקדושים אבויזילו אצל

 א׳ (בד״ה הכתוב על דבריהם וסמכו ,נעבדהו כך ואחר מופתיוה שכליות בראיות השגתו על להשתדל שראוי
ש לא נגלהו כפי בכתוב הסוברים הקראים והנה .וגו׳ דע בני שלמה ואתה כ״ח) ד  זז שמלה הבינו ולא י
 אצל הנקראים והם שם אמרו על ט״ו סימן למעלה העירותיך וכבר .המופתית הידיעה זולת על ספול

ם הס האנשים כי ,הדברים חכמת בעלי הקראי ם ה  דבר בכאן יימס כן ועל ,העיוניוח בידיעת מאד מתעסקי
ה . הקראים ראיית ונעזוב באמרו אליהם ז כו׳ ^ ואולם ו  החקירה מדרך נאותה יותר היא בזה אמונה ד

 מדרך עליו שעמדט מה כל אמיתת על לעמוד אפשר אי החקירה שמדרך לפי למעלה, שזכר בעבעיות
ה כי ,האמונה  פוף ברביעי זכר ק על .אחרת בדרך הבירור סבלו ולא זה בדרך נתבררו אמחיוש פנות הרג

מן  היות עם ,ובחיריו לסגולתו הנראה הכבוד על וראשונה בעצם יאמרו ה׳ ומלכות ה' כבוד שם כי ג׳ סי
ם, למשפטים יושאלו שלפעמים עיי  בחיריו על אלא והמלסת הכבוד יראה לא באמת אך שם וז״א הטב

 מעשי בחלקי וידיעה קיימת ומלכות ממשלה לאלהיס יש כי לאפיקורוס יתברר בהם אשר ,ונביאיו וסגולתו
 ׳3 פרק א׳ מאמר הביאו שלום נוה ובעל הפילוסוף אצל המפורסם המאמר ידעת וכבר .מ׳׳ט ,וכו' היצורים

ה .מהנמשכוה ואם ,מהנסיוניוש אם ,מהמוחשות אם ,הראשונות מהמושכלות אם ,נקנית המופתית שהידיעה  ח
ה ?מופתי ס ד מ ם כלם ה ס הטבעיים והמופתים ,ראשוטח המזשכלות על כמי ספק ואין ,המוחשות על בטיי

בהם
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נחטד אוצר
 לא אשר :הבטחותיו .יעודיו :ברורה ידיטה אותו

 לא :י״א) (שם .ידעתם לא אשר :כ׳ט) (דברים .ידעום
:חקירה פ״ס . באמתתם הידיעה :נהכוין לא .בהם רצה

עין

 ארץ והנחילם ,זרעו בהרבות יעודיו להם וקיים השגחתו בהם דבקה אשר ,ויעקב
 אלחים אמדו הוא זה וכמו ,לו והדומה זה וזולת ,בתוכם שכינתו והגות ,כנען
 לא אשר אבל ,באמתתם הידיעה בהם רצה לא ,ידעתם לא ואשר ידעום, לא אשר

: שתיראום ולא שתקוום צריך ואין ,רע ולא טוב לא מהם ראיתם) (נ״א ״תראו
ואחר -

ל ה קו ד הו י
ת. ידועה שסבחם אחר בהם כר ס וכן וני  המופחי

 אץ נסתרת שסכחם אע״פ הנסיונות על הכנוייס
 וכן מציאותם. על החוש שהעיד אחר בהם לספק

 ואף בעולם מיושבת ארן שירושלים בידיעתנו הנמשכות
ש, נשיגהו לא אם  ואץ רבים מאנשים אמתתם שנמשכה למה וזה השגנום^ כאילו אמת היותם נשפוש בחו

 דרך על האמת היות שעם מהם ולמדנו .וכלשונם ככתבם שלום נוה בעל מדברי ע״כ ,כלל עליהם חולק
 בנו אל דוד מאמר והנה .כלם את תכלול ידיעה ומלת רבים, דרכים על הם ידיעתו אופני מקום מכל אחד

ע  ברורה ידיעה. האלהים את לדעת שצריך לאמר הקראים ראיית לוקחה ממנו אשר וגו' אביך אלהי אח ז
 ,אפשרוחט כפי אוחו לדעת למקום דרכים הרבה אמנם כי ,דעתם להכרעת פנים להם מסביר איננו ,כו׳1

 .ונמשסס נסיונוח מוחשות בהקדמות חפצנו הן ,הראשונות המושכלות מצד נעדרת האמת בזה לנו היתה שאס
 לדעת הראית אתה ,ואתחנן פרשת כאמרו ,הנבחר הקדוש המעמד נראה בעין עין כי ,המוחשות לכח אם
 הגדולה אשו את הראך הארן ועל ליסרך קולו אח השמיעך השמים מן מלבדו, עוד אין האלהים הוא ה' כי

 להוריש ממצרים הגדול בכחו ויוציאך אחריו בזרעו ויבחר אבותיך את אהב כי ותחת האש, מתוך שמעת ודבריו
ס ה, כיום נחלה ארצם את לך לתת להביאך מפניך ממך ועצומים גדולים טי  לבבך אל והשבות היום וידעת הז

 במעמד עיניהם ראו מאשר ,חושייח ראיה היא זו ראיה הכתוב ■משמעות ולפי .וגו' האלהים הוא ה׳ כי
 סי' בראשון החבר דברי שמעת והלא .וגו' ליעקב דבריו מגיד בקרבם ה׳ יש כי וידעו הכירו שממנו ההוא
 שהיא הנמשכת הקבלה כן ואחר ,עיניהם בראות ההוא המעמד אצלם התברר ישראל קהל כי לאמר כ״ה

 בא אתכם נסות לבעבור כי יתרו פ' הכתוב מאמר הנה אמין הנסיונות למשפס ואם .ע"כ ,העין כמראה
 נוראות אלהיוח מראות על חושכס בהשתוח נסיון בעלי אחכם עשוה לבעבור הנכון שביאורו ,וגו' האלהים

 ובלעדי .וגו' פניכם על יראתו תהיה ובעבור אליו שסמך וזהו ,יתברך אמתתו בירור על תעמדו שמהם
 ולהענישם, להשכירם אתם השוכן ה' את דעת לכלל באם עד פנים בכמה הושם מהשטת להם הנמשך הנסיון
 סי' בשני שזכר וכמו ,ישראל לגבול מעל ה׳ יגדל יאמרו והם תראינה עיניהם כי ,באמת גדול נסיון שהוא

 אל נסו אשר עשיריה בה עוד .וכו׳ השכינה ר״ל ,בתוכה לעתה וגומלה שעונשה שצופה העדה באמרו נ״ח
 עשר זה אותי וינסו שנאמר במדבר המקום את אבותינו נסו נסיונות עשר פ״ה) י(אבות התנא כמאמר בישימון
ע היכן עד ראה .בקולי שמעו ולא פעמים  מופחיהס עמודי חזק למען חק לבלי השתדלותם עוצם הגי

 סימן לאבות שאירע מה כי כ״ה סימן בראשון דברו קדם וכבר .הנסיוניות ההקדמות אדני על ולהעמידם
ה זה והנה .הנאמנת קבלתם היורשים לבנים מובהק  ,במוחשות כחם זו אשר המקובלות הנמשכות ענין הי

 והסתכל .קבלתנו אמתת הוכיח שס כי ,והלאה כ״ד מסימן בשלישי ובפרט זולתו, ובמקומות שם שנתבאר כמו
 שאל וגו' קנך אביך הוא הלא וגו׳ זאת תגמלו הלה׳ באמרו הזה הענין בירור רואה עין ממך למעלה מה

 ביאור על עצתו אנשי עדותיו והם חבר של צדקו משפטי אלה כל הן .וגו׳ לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך
 שאל דרך על וזקניו אביו על לסמוך אמרו בא כי ,וכו' חקניו אביו על לסמוך וגו׳ אביך אלהי דע אמרו
/ ויגדך אביך ו ג  וכו׳ בהם דבקה אשר וכו׳ להאמין ובאמרו כאמור, הנמכנות על המיוסדת הידיעה והיא ו

 להביאך וגו׳ אבותיך את אהב כי והחת וגו׳ לדעה הראית אתה ואתחנן מפרשת הנזכרים הכתובים אל כוון
 אמתתם על עמדו אשר והנסיון החוש הוא ויסודם אלה כל ועיקר ,וגו' היום וידעת וגו׳ ארצם אח לך לחת

 כמותם על תעבור לא אשר מלך הדרת עם ברוב מפורסמים דברים והס ,לנו ספרו אשר הנאמנים אבותינו
 ברור הדבר כי וכו׳, ידעום לא אשר אלהים אמרו הוא זה וכמו באמרו לה בדדמי ואסברה ,וטעות הסכמה

 בשביל לא המלאך' מהות אמתח אדם שידע יונה לו כי ,באמתחם הידיעה העדר מפני עבודתם מניעת סאין
ה ס מעצמם ישחיתו ולא ירעו לא כי ,רע ולא טוב לא מהם תראו שלא ענינו אבל ,אוחו לעבוד הורשה ז  ג

 לא מאשר היתה עבודתם מניעת והנה .גבוה מעל מגבוה להם השופע הכח מצד אס פי ידעו לא היטיב
ן ויבא שזכרנו, כמו ומנוסה בחון בוחן אבן ישראל צור אמנם ,רע ולא טוב לא הנסיון בדרך מהם לאו ו סי  מ

 דור שרמז אותו הדעת היא והלא אחריו, ילכו הבעל ואם אחריו ילכו האלהיס הוא ה׳ אס שניהם בין ויוכיח
ר. לבנו בדבריו  שמה. יעויין ותקפו הנסיון כח גדול כמה מ' שער בשלח פ׳ העקידה בעל הורה וכבר כאמו
א ה׳ כי לבבך אל והשבות היום וידעת הכתוב יזכיר אשר המקום בכל כי חבר של מטעמו לשמוע נקרוב  הו

ם שהרי ,כמדובר והנסיון החוש על הסמוכה המקובלת הידיעה על הכונה ,וכיוצא יזאלהים ישראל המון כל ע
ידגר
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ב  ויחד ירושלים, ללכת כוזר מארץ לצאת שהסכים החבר מענין היה כן ואחר ב

חיום תבקש מה לו, ויאמר ,זח על עמו ודבר פרידתו על כוזר למלך
כירושלים

יהודח קול
ת. הידיעה כלס שכל יסבול ואיך ידבר שתי ר. דעח מל הזה הכתוב ישופר ככה .מניננו והנה המו נ ח ה

ע נאמרו כי ,עליו שאנחנו הזה הכתוב משפע בה  ד
 דעת למד ,אלהיך את דע אמר ולא ,אביך אלהי אש

 דבקות בהס שנתפרסם האבות מצד ידיעתו על י5
ת' השגחתו  החקירה ידיעת על לא ,הפונה היתה י
 איך לך לבאר הזאת כעת אליך אשוב ושוב .והמופת

 והיאך חבר של ביאורו פי על הכתוב לשון ישוער
 תחזינה עיני והנה .הכתוב דברי על דבריו יתישבו

 מן אינו ,וזקניו אביו על לסמוך שהזהיר אמרו כי
ד אביך אלהי לאמר בכתוב המפורש  הפירוש שיהיה ע

ע  ,הקבלה בדרך וזקניך אביך ידעו אשר האלוה אש ד
 נופל וזקניך אביך החבר שזכר מה זה לפי ויהיה

 הזה הפירוש אמנם כי ,בכתוב המוזכר אביך לשון
 ,הימנו נוהה דעתי ואין מפנים אצלי מגומגם הוא
 למאמר בכתוב מפורש זכרון אין כי אצלי הנכון לק

 משמעותו מכלל נמשך הוא רק וזקניך אביך החבר
 אצלו עניינו בו הנזכר אביך אלהי אמנם ,כשוב של

 שמות פ׳ הרמב״ן כדבר ,ויעקב יצחק אברהם אלהי
 אלהי כמו הפשע דרך על ,אביך אלהי אנכי / וז״ל

 אב כל אלהי רבים במקום יחיד יזכיר אבל , אבותיך
 אלהי דוד וכן ,אב לאיש יקראו כלם כי ,מאבותיך

 אלהי ,וארוממנהו אבי אלהי ואנוהו אלי זה ,אביך
 לא שהרמב״ן אלא הראב״ע דעת וכן .ע״כ ,אבותי

ריו, הבנת יפה כיון  האלה הדברים אחר כי דב
 אביך אלהי כי אמר ור״א ,וז״ל שם כתב הנזכרים
 הזכירו ואה״כ ה' בשם לקרוא ההל הוא כי אברהם

 הסתכל ואם .ע״כ ,האבות שאר אליו וצירף בשם
 כיוון יפה לא כי נאמנה תדע אז הראב״ע בלשון

 על שמה דבריו הנה כי ,ביאורו לאמיתת הרמב״ן
ם. הם הזה התאר הי, אנכי ויאמר כתובי  אחר אל

 יצחק אברהם הס פי פירש אביך אלהי שהזכיר
 בשם לקרוא החל הוא כי מאברהם והחל ,ויעקב

 עובדים היו אחיו וגס אביו כי לשם מזבח לבנות ה'
. ע״ז כ ״ ע ׳ ו כ  אמרו כי הרמב״ן משב הנראה ולפי ו

 באלהי הכתוב שהחל למה בו כיוון מאברהם והחל
 שכלל רק דבריו משמעות זה ואין ,יחיד לשון אביך

 והחל אותם פרס כן ואחר האבות כל אביך אלהי3
 ע״ז עובדי מהמלה כי ,ומעלה ממנו ולא מאברהם

 טעמו המשיך וכבר .אליו הקודמים האבות היו
 קהת לוי ליעקב המתאחרים האבות זכר לא לאשר

ם זעמרם ״אביך במלח נכללים כלם היות ע  וכמו ,
 שהרי לך ותדע .דבריו מתוך נגלה מבואר שתראה

/ אבי אלהי ואנוהו אלי זה אמרו אצל ו ג  כתב ו
 והטעם אבי אלהי זה אחר, בעבור ישרת זה זראב״ע

כ. ויעקב יצחק אברהם אלהי ״  בין אין וא״כ ע
א. כמלא אפילו הרמב״ן לביאור ביאורו מ  ואולי ר
אל נשוב ושוב .הראב״ע בלשון אתו היתה אחרת ׳חהא

ע עת ד די  יצחק אברהם שלם אבות אלהי את נסיון י
 השגמחו דבקות נתפרסמה ובשבילם בהם כי ויעקב
 ביאור אצל ג׳ סי' ברביעי זה על שהורה וכסו תמיד,
 לזה שדומה תה לו וסמך ,באסרו אהיה אשר אהיה

 אברהם אלהי אליכם שלחני אבותיכם אלהי באסרו
 העני\ בהסצא המפורסמים יעקב ואלהי יצחק אלהי

כ ,תמיד עמם האלהי ס . ע״  באסרו ס״ו סי׳ שם ג
 האבות אל רמז ,העברים אלהי לו לאמר והוסיף

ם להם העידו אשר . וכו׳ וכבוד בנבואה עדי כ ״  ע
 את רואים אנחנו אין כי , לנו מנין זו תאמר ואם

 מהשגחת שזכרת הזה מהנסיק בעינינו מאומה כל
ת, ביו, על בזה לסמוך שהזהיר אמר לזה האבו  א

 ע״ו כי ,לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך שאל ע״ד
 להיות יפלו לא הראשונים הימים הנאמנת קבלתם
, במראה הנמשכת הקבלה ן עי  חכמים כלנו והנה ה

 באמרו שכיוון ג״כ ואפשר .נסיון ובעלי יודעים כלנו
תו, במעמד.בעת שם שהיו ישראל זקני אל וזקניו ר ה  הז

 אח דויד ויקהל כ״ח) א׳ (ד״ה שם הכתוב שיורה כמו
 וגו׳ המחלקות ושרי השבטים שרי ישראל שרי כל

ע בני שלמה ואתה נאמר ושם  בקזש ק .וגו' ד
 לוחמים מרבים ישמרוהו אשר מבר של זיינו כלי חזינו

ה כי .הלז הכתוב בביאור מרום לו ס הנ  חובת בעל ג
 אס לדעת אך וז״ל, כתב ג' פ׳ הימוד שער הלבבות

 ,לא אם העיון בדרך היחוד על לחקור חייבים אנו
ה הענין על לחקור שיוכל מי כל כי אוסר  והדותה הז

ס מן לו  ,השכלית הסברא בדרך המושכלים העניני
 1כמ וכו׳ הכרתו וכח השגתו כפי עליו למקור חייב

ם וכמסביר ,המאמר בראשית זכרו שקדם  לדבר פני
ה דוד ואמר שם כתב ע בני שלמה ואהה ע״ ח ד  א
. ועבדהו אביך אלהי ' ו  המורה דברי נופים ולזה מ

ל, המתבודד הנהגת פרק הוא נ״א פ׳ בשלישי ״  וז
 אחד העבודה מן המין בזה להתחיל' ראוי אמנם
 צפי ומעשיו השם השיג כאשר והיה ,השכלי הציור

מרי שישכלהו מה א שכל,  אליו להמסר תתחיל כן ה
 ובמו בינך אשר הדבוק ותחזק לו להתקרב ותשתדל

ד ונו׳ לדעת הראית אתה אמר ,השכל והוא ו ^ 
ם וידעה ו דעו ואמר ,וגו׳ לבבך אל והשבות היו  י

 זשח כי התורה בארה והנה . האלהים הוא ה׳
 לא הפסוק בזה עליה העירונו אשר האחרונה העבודה

ם את לאהבה אמר ההשגה, אמר אלא תהיה כ אלהי  ה׳
 ביארנו והנה ,נפשכם ובכל לבבכם בכל ולעבדו
 ואמר ,ההשגה כפי היא האהבה כי רבות פעמים
 העידו כבר אשר ההיא העבודה תהיה האהבה

 שיפים אצלי והיא שבלב עבודה זו ואמרו עליה רז״ל
דד הראשון במושכל מחשבתו כל האדם תבו ה ל  כפי בה ו
והזהירו ר5 לתה ר שציר ע״ה דוד המצא ולזה ,היכלת
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נעדרת וחשנינוו כנען, ובארץ כירושלים

קול
ם בשני מאד  i בהשגתו להסתכל ר״ל ,האלה העניני

ה, אחר בעבודתו ולהשתדל שג  שלמה ואתה אמר הה
 לך ימצא תבקשנו אש ועבדהו אביך אלהי את דע כני

 על היא לעולם והאזהרה .לעד יזניחך תעזבנו ואם
ת, על לא השכליות, •סהשגות  המחשבה כי הדמיוניו

 על העולה הקרא ואמנם ,דעה הקרא לא בדמיוניוה
ס. כ ח  היא ההשגה אחר הכונה כי התבאר הנה דו
 מכלל הוציא שלא היות ועם .ע"כ ,וכו' אליו להמסר

 היותו כהשגת דמיוניות בהשגות המשיגים אם כי דעת
 דבריו שיורו וכמו ,וכיוצא ותארים גשם בעל יש׳

י והוא ס׳ סרק מ־אשון  הנזכר נ״א פ' אליו שכוון מ
 בפיו יזכור ואשר בדמיונו אשר ההוא הדבר כי גאמרו

 שבדהו בדוי דבר הוא אבל ,כלל לנמצא נאות אימ
 וכבר .ע"כ ,התארים על בדברנו שביארנו כמו דמיונו
 המאמתים מן שהמקבלים ל״ו פרק בראשון מורנו

ם  מי כדעת לא ,ישראל באלהי הלק להם יש המעייני
 כי כבוד חולק שאינו לומר הריקי בוקי עליו שתולה

 הפרק בסוף נאמר שם הנה כי ,המעיינים לכת אם
 המאמתים מן יקבל שלא למי כן אם התנצלות אין

 אחשוב לא שאני ,העיון מן מקצר היה חם המעיינים
 אבל הגשמות הרחקת על מופת יביא שלא מי לכופר
 .ע״כ נ וכו׳ הרחהתה יאמין שלא מי לכופר אחשוב

 משיסתו אצלו רחק ההוא הכתוב משפס זאת גם אף
 זה והנה ,הלבבות חובה בעל לגבול ונשען חבר מ

חומר מחלוף . א'  זכרם אשר דעתם חלוק מגזע יוצא הו
 אחריהם יוצא הראב״ע הנה וגס המאמר. זדאש

 בעבור הנה ,אלהיך ה׳ אנכי על יתרו פרשת ;אמרו
 הראית אהה משה אמר במצרים ה' שעשה האותות

 גדולים חכמים ושאינם חכמים זה ראו שהכל ,לדעה
 ששמעו סיני הר מעמד בדבר עוד הוסיף גס ,וקמניס

, י קול '  את השמיעך השמים מן אחריו אמר ע״כ ה
 שישיב הגמורה הדעת כי באחרונה ואמר ,ליסרך קולו

 הוא ה׳ כי בראיות לו שיתברר עד לבו אל האדם
 ,לבבך אל והשבות היום וידעה אמר כן על ,לבדו
 הוא והדעת ,ועבדהו אביך אלהי אה דע דוד ואמר

ה. בהוראת לא בלב פ  אנכי למשכיל הזכיר והנה ה
 ,משכיל ושאינו המשכיל שיבין ,הוצאתיך אשל והוסיף

 והאדם ,וז״ל פ״א מורא יסוד בספר כתב וכן . ע״כ
 ולהבין הכל שברא ה' מצות ולהכיר עצמו לתקן סייב

 נא הודיעני משה אמר וככה ,בוראו ידע אז מעשיו
 חכם יתהלל אל אומר והנביא .ואדעך דרכיך &ת

 ,לבדה בזאת אס כי ,שתהיה חכמה איזו ,בחכמתו
 וידעת בהורה וכתוב ,אותי וידוע השכל ,היא ומה

 אביך אלהי את דע דוד ואמר ,לבבך אל והשבות היום
ח״כ, עבדהו1 ם, נברא זה בעבור כי א אד כ. ה ״  ע

 באמרו ני״ז שער לך לך פ׳ העקידה בעל נמשך ולזה
 הקשים אינם האלהיים הדרושים בכל התורה סמופתי
והמופתים האותות היו המה אבל , אנושיים ככלייס

כי מושגת דזאלהים אל והקורבה ,מהם ב
קום1צ

יהודה
 התורה בהם נתפרסמה אשר בחושים המורגשים

 באסה לזה והנה .ישראל כל לעיני משה שעשה בסיומה
 והתמימון. הדעת ביושר האמונה חוזק נוחליה צריכים

 המשור?" אמר כן פל כי ,ועקש נפתל באהלה אין
 דרך תמימי אשרי וגו', נפש משיבת תמי׳מה ה׳ תורת
ם ואהי וגו',  האמונה והנה .מעוני ואשתמר עמו המי

 לפי האלהיס בעיני ונכונה סובה שהיא אע״פ הזאת
ם ,קלותה ה ,האנשים כלל בה להשתתף שיוכלו ג  הנ
 חסרונה, והמשלמת החקירה אחר הבאה האמונה באמת

 השרידים אל והמיוחדת שלמה והיותר חזקה היותר היא
ק, בלי פ  שלמה ואתה לבנו המע״ה דוד שאמר כמו ס
 חפצה ובנפש שלם בלב ועבדהו אביך אלהי את דע בני
ת על זרזו וגו', יצר וכל ה׳ דורש לבבות כל כי  הדע

 וככר .ע״כ ,חפצה בנפש עבודתו .ועל שלם בלב אוחו
 ,נכון על החבר דברי ביאור לשמוע אוזן לך העירותי

 בעל אל ישר בן תלונות מעליו נדחו ביאורנו ובכח
 אשר החדש ה' שער בעל הוא ,אליו הנגש משפסו

מד זה הנה כי ג׳, סימן ברביעי למעלה זכרונו עלה  עו
 חרכי מן מציץ שכלו מהחלונות משגיח כתלנו אחר

, נתח השני בפרקו בינתו ם שם נסעה אשר ב' מי  י
 לחקור ישראל בר כל על מוסלת חובה כי קייס למונה

ת' מהותו בידיעת ולדרוש  החזקה היד לכל ותאריו י
 שראיתי ולפי וז״ל כתב כן ואחרי ,האדם שבאפשרות

 דבריו אזכיר ,בם וכיוצא הראיות אלו כל שבסל לחבר
י ספרו סוף אמר הנה .אותם ואבסל  בשום אפשר ^

 לשונו, זה אמר ואחר ,במהות כלל דבר שום לדעת צד
 שלמה ואתה לבנו דוד _במצות הקראים ראיית ונעזוב

 שהקוום צריך ואין עד וכו' אביך אלהי את דע בני
 מכבוד במחילה אומר ואני עכ״ל. שהיראוס, ולא

ה אינה שזו חכמתו מעלת ,הראיות אלו לכל כלל דהי
 אלהי את דע מפרש שהוא נראה לשונו מתחלת כי

 אלהי בענין אבותיך לך שאמרו מה על סמוך אביך
 יקשה החלה .קושיות כמה יקשה הפירוש ולזה אביך,

 ואפשר וזקניך, אביך מפרש והוא אביך אמר שהכילוב
 מה כפי אביך לך שחמר מה על סמוך מפרש שהוא

 מפרש שהוא שנראה יקשה ועדיין .אבותיו לו שאמרו
ע, ך, ד מו שמיכה על שיתפרש ידיעה לפון מצינו ולא ס  ה

ם לא מאשר כלל ראיה הביא לא זה שלפי גם  ידעו
 .סמיכה פירושם אין אלו שהרי ,ידעתם לא ואשר
ע פירוש יהיה כן אם סמוך, פירושו דע שאס ועוד  ד

 לאלו כונה ואין ,אביך אלהי את סמוך אביך אלהי את
 מה על דע אלא כן לומר לו היה ולס .הדברים

 מה על סמוך אז פירושו ויהיה באלוה, אביך שאמר
ס .באלוה אביך שאמר  דע מפרש שהיה לומר אין ג

מן, א ע אמרו יצדק הפירוש זה שעם היות שעם ה  ד
 אביך, באלהי האמן פירושו ויהיה אביך, אלהי את

 חלהי הת לא הביך בהלהי לומר לו שהיה יקשה עדיין
רהיה מביא אינו ג״כ הפירוש זה שעם ועוד ,אביך

דלל
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:המתחלפות והאומות
אמר ____,
יהודה קול

מ5ע אין ,אבוח אלו שהרי / ידעתס לא ואשר ידעום לא מהשר כלל לחנירו ישוה מאלו האחד שהלשון י
 מפרש שהוא לומר וא׳׳א .האמנה לשון פירושם אין
ע ה ,ד א  לא שפירושו ראיה שהביא ידעהם לא כמו ,ר

ע, או עוב מהם ראיתם  זה על יפול לא שאם^כן ר
 מפרש שהוא שנאמד מוג והיותר .ראה שלאמר דע צווי
 פירוש שאין אומר שהוא אלא y ממש ידיעה לשון דע

 חקירה דרך מאמתתו שלי״מה ידיעה הידיעה זאת
 אמונה דרך מה ידיעה היא הכונה אלא / שכלית
 דבקה היתה שהשגתתו ותדע שתאמין והוא ,וקבלה

 שאסר כמו ,זה וזולה יעודיו להם ושקיים באבותיך
כזו לזה יקשה שעדיין אלא . הוא  הקרא לא שידיעה'

 אמתת ידיעת י היא בדבר ידיעה שכל לפי ̂ ידיעה
 / העצמות על המודה אה^ באמרו שכן כל ההוא הדבר

ם לא וכן  ידעתם/ לא וכן' אוהס^ ידעו לא שפירושו ידעו
ה; תקרא לא מהדבר המקרים ידיעת אבל ע די  אבל י

 במקריו הפלמי להכיר היא ההכרה כי הקרא.הכרה;
ר; מפרמי נבדל הוא שבהם ח  שכל ידוע כן ואם א
עת היא בדבר ידיעה די א. מהדבר העצמות י הו  ה

 ;אלהים היותם בהם ידעו לא ידעום לא פירוש א״כ1
ם, לא אשר אחרים וכן-אלהים ת ע ד  ידעתם לא ר״ל י

ם ה ם, היותם נ ם היו ואם אלהי  היותם בהם יודעי
ד .אלהים היותם והוא אמתתם יודעים היו אלהים ש  ו

ם לא אלהים ,הנכון והוא לפרש נ״ל.  שאין לפי ,ידעו
עה כי המציאות, נעדרי להיותם ידיעה בהם די  הי
 האלוה אבל ומהות, מציאות לו שיש הנמצא לדבר היא

 אין ולכן מהות לו אין מציאות לו שאין אמר המדומה
 וזה ,ידעתם לא אשר אחרים אלהים וכן ,ידיעה בו

 לו אודה שאפילו ואומר, לחבר אקשה ועוד מבואר.
ם לא ואפרש  לא מהם ידעו שלא משרה ידיעה ידעו

, ולא נווב ע  מה חלק היא הזאת הידיעה הרי ר
ם, האמתות מידיעת ה  מהם רואים היו אם כי מ

ע או שוב  ;אלהות איזה בהם היות בהם יודעים היו ר
ם נאמר א״כ ע ,אביך אלהי את דע אנחנו ג  איזה ד

ה כל ממנו ידיעה  תדע ולפחות , לדעת שתוכל פ
 ;מה ידיעה זו והרי ,רע או מוב ממנו שבא ממנו

 בשלמות שידעהו לו ‘מצוה שהיה אומרים אנו אין כי
ם הוא נמנע שזה ,גמור  .שיתבאר וכפו ,לדעתנו ג

ד  כמה ראה .החדש ה׳ שער בעל של מדבריו כאן פ
 בריבו אותם לעוות דבריו ביאור בדרכי מתלגע הוא

ם  שמש עליהם זרחה כבר כי ,שהר להם אין נדברי
 מקום לו השאיר בלי עד שחשבנו מה לפי ביאורנו

 בדקדקו מדודיו מעשה על ^נפלאתי ונוראות .להשגותיו
 את להקהות ובקש סמוך, כמו דע החבר שפירש מה

 סברתו, לפי הכונה על נאות הבלתי הלשון מצד שיניו
 מנין על מורים לשונות פתי בהמצא כי לבו שת ולא

 ,אמד וקצב אחה מדה על אחד כל ישוער לא אחד
ם כי  ידיעתו על אביך אלהי אה דע מבארים היותנו ע

קבלת על לעתו שפיכת אס כי זה שאין קבלה, בדרך

 יחוייב לא ומזה ,המכוון ענינו מצד רק שמושו, באופן
 ,אליו בסמוך זה של כקשורו זה של קשורו שיהיה

ך. את על סמיכה לשון שיפול ימוייב לא ובכן אבי  אלהי
ם נופל הידיעה ענין בהיות וכן  הדבר ידיעת על ג

 יתבאר הדרך זה ועל שזכרנו. כמו הנסיון בדרך
ם לא אלהיס אמרו  שם אין ,ידעתם לא ואשר ,ידעו
 .סמיכה פירושם אין שאלו לאמר לפקפוקו מקום
 הבחינו בלתי מצד הוא אלה בכל עעותו שרש כי והכלל
 .ה' פי על למסעיהס במוצאיהס ודרכיו הלשון עבע

 הידיעה כי דעת לכלל בבואו אלה מדרכיו שובו ואמרי
 אומר שהוא אלא גאמרו שונים, פנים על תאמר

 אלא וכו' שלימה ידיעה הידיעה זאת פירוש שאין
ה סנ עה היא ה די ה י , וקפלה אמונה דרך פ / ט  ו
 אמר כי ,בם יסכוו לא במלין שנונים חציו עדיין

עה הקרא לח כזו ידיעה כי לזה יקשה שעדיין די  י
 תקונו עלה שכבר מה ומלבד ,וכו' הכרה רק וכו׳

ם, בדברים מי ד קו  האמת עבע בעצמו הוא הרי ה
 מ״ד מדליקין במה פ' אמז״ל על אח״כ לומר הכריחו

 יראת ודעת חכמה ישועות חוסן עתך אמונת והיה
 ואפילו וכו' זרעים סדר זה אמונת אוצרו, היא ה'

 א* אץ ה' יראת איכא אי אוצרו היא ה' יראת הכי
א. לא  אלו כל ויקיים יקרא שאפילו בזה שרצו ל

 מצות זה עושה אס ,התורה כל הכוללות הסדרים
 בידיעת אותה שיעשה עד כלום אינו מלומדה אנשים

 ידיעת לפחות מתאריו קצת וידיעת ראשונה סבה
ם קבלה  .ע״כ ,והנבואה ההורה מספרי או מהחכמי
ד בזה הוא והרי ס שהקבלה על ממהר ע  תקרא היא ג

 הקושיא אמנם .דבריו החבר דברי ובכלל ,ידיעה
 ,עיבה מה ידעתי לא החבר על שהקשה האחרונה

ס שהרי ע יפרש החבר ג  שידעהו אפיך אלהי אח ד
 וזה ,ממנו הנראה והעונש הגמול מצד הנסיון בדרך
 בשלשלת כי ,אבות בקבלת הסמיכה ע״י בשלמות יודע

 אשר הנסיוני הזה הדרך אמתת על נעמוד קבלתם
ת' באלהותו ידיעה נקנה בו  יודה לא ומי ,כאמור י
 והכלל .לשון יאריך פה ירחיב מי ועל אלה בכל לו
 אופני על דבר מראשית בפי אלהים שם אשר את כי

ם היורה בו לדחות לדבר אשמור אותו הידיעה קי  ז
 מעליו הספקות גלי משברי כל ובכן בקשת, חצים
 אחי זאת שמעה בינה .לפנים צריכה זו ואין ,עברו
 של ספורו התנועע שממנו מה כי ,שדי עמי בן עזר
 דבריו בחתימת יתנועע אליו ,י״א סימן בראשון מבר
 ,מלכו את להשיב לו ראשון דגרו היה שם כי ,אלה

 ויעקב יצחק אברהם באלהי מאמינים אנחנו לאמר
 ובמופתים באותות ממצרים ישראל בני את המוציא

 ונען ,פתיחה מעין בחתימה כאן ושנאה וחזר ,וכו'
 אמריה עוב ים לק׳ ,נכון בסדר בתמילתו ספורו סוף

;מראשיתו דבר
ר ס א
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ר ^2 מ  נגלית איננה בי ,נעדרה אשר היא בעין עין הנראית השכינה החבר א

 מצפים אנחנו אשר והיא ״ המיוהד במקום נרצה להמון או לנביא אם כי
ה,  עינינו ותהזינה בתפלתנו ובאמרנו ציון, ה׳ בשוב יראו בעין עין כי באמרו ל

 כל ועם אזרהי ישראל כל עם היא הרוהנית הנסתרת השכינה אך .לציון בשובך
ת דת בעל וארץ .ישראל לאלהי ברה נפשו ,הלב טהור ,המעשים זך ,האמתי

כנען
נחמד אוצר

 , ממש בעיניו רואה הנביא שהיה כמו .בעין עין 22
ה ליהםון :כנים אג סנים מלשון והוא , רצ  כמו .נ

ם : המקדש וביה המשכן ובהקמה הורה במהן שהיה מקו  ב
אמרגו :וירושלים בציון .המיוחד תנו וב ^ תפ  .וכו׳ ב

ל עם : ממש הראיה על סכונה  כמאמר .אזרחי ישראל כ
 המשפחות על אלא שכינתו משרה הקב״ה אין ז״ל חכמיט

ל ועם :שבישראל המיולוסוה על כ ת ב ד כלומר .וכו' ה
בצרוף

יהודה קול
חבר אמר כג  נאים וכו/ הנראית השכינה ה

 בשלישי אלו דוגמת מפיו היוצאים הדברים
 השכינה כאילו לעולם שהוא הססיד על באמרו י״ב סי'

ס, עמו מהמבריס והמלאכים עמו  ימזק ואט בנ
 יסברוהו לשכינה הראויים במקומות ויהיה בחסידות

 זה ומעין .ע״כ ,וכר בעין עין אותם ויראה בפעל
להראות לה סמוך ויהכלל באמרו י״פ סי' שם הורה

 בשובך עינינו ותחזינה כאמרו וכו' בעין■ •עין השכינה
ס ■לציון  וכבר .שמה שזכר ובפעל בכס השכינה היא היא בכאן שזכר ונסתרת הנראית השכינה והנה .ע״כ ,'ו

 השכינה על הסרכים מן וי־ציז !הנראית השכינה על ההלונוה מן משניה כתלנו אסר עומד זה הנה ניארהי
 זה הנה שנאמר ,מערבי מכותל זזה השכינה שאין בתנסומא אנא ר' דרשו עצמו הזה והפסוק .הנסתרת

 ביאר זו כונה ועל .וכו• עמהס שכינה שגלו מקום כל העיר בני פרק ז״ל אמרו זאת ועל .כתלנו אחר ■עומד
 באמרם הס שסשבו כמי לא ,וז״ל מהם פני אסתיר הסהר ואנכי וילך פרשת שכתוב מה ספורנו הסכם
,בקרבם שאיני  מקום בכל העייר בני פרקי כאמז״ל ,שים מצויה שכינתי תהיה שיהיו מקום בכל אמנם כי ,
ס, שכינה שגלו ה מ  כמסתיר לא שם שכתב הרמב״ן לדברי דבריו קרובים ע״כ. מהצילס, פני אסתיר אבל ע
 בהבגיסת ויעמדו הגאולה פני בהסתר שיהיו רק ,וצרות רבות רעות ומצאום רחמיו פני שהסתיר הראשון פנים

 בסת גס כי ,לירח זו אומה בין יהד גם הימהיס שבת נעים ומה עוב ומה .וכו׳ זאת גס ואף רחמיו פני
 אורה שקיעת ואין ,עולם לאור לה יהיה ה׳ ומגן שמש כי ,לגמרי יאסף לא ירחה אור ,נופלה ירחה את ה׳

 בעץ אותנו רואה שאינו מי בעיני אלא שוקע איננו כ״א סימן ברביעי אמרו כעין ,עינינו למראית זולתי
 מלאה היא תמיד שהלבנה כמו כי ,העשירי היחש אצל ל״ז שער העקידה בעל דבר אשר וזאת .וכו׳ פקוחה.

 סלך עינינו מנגד מסהרת ליום מיום מעמדה מקומות שבהתחלף רק כלום, ממנה יחסר^ ולא האחד מצדה אור
 זו ועל ככה ,כלה ■שתראה עד מעע מעני אורה את אותנו ומראה הוזרת ואתר כלם, שהסתירס עד אורה
■ ■ ־ ’ ־ ■ ׳ ל® הדרך

השגחתו
......... .................... , . . , אויביהם

 הוכסת עם מסותרת אהבה עמהם לו היות הוא הזעף תכלית כי ,אסתיר הסתר או והסתרתי אלא ,אסיר
 אשר אבותיך ברית את ישכס ולא ישסיהך ולא ירפך לא אלהיך ה' רחום אצ כי הכתוב אמר וכן ,מגולה
 .ע״כ ,וגו׳ רגע פר הסתרתי קצף בשצף נאמר וכן ,רחמיו יזכור ההסתר בשעת אפילו כי ,להם ושבע

 בא כי אורי קומי ס׳) באמרו(ישעיה דעתנו לפי. זרח עלינו ישעיה הנביא דבר ליושנה זו עבירה׳ השבת ועל
 בגלורו לך שהיה האור ושקע בא כי הנראית בשכינה אורי קומי ,שעתנו לפי ירצה ,זרח עליך ה׳ וכבוד אורך

 ה' וכבוד וז״א .הקודמת למדרגתן בשובך ולשבח למעלה אצלך ענינו ונשתנה הנסהרח, מהשכינה הנה עד
 ,יראה עליך וכבודו ה׳ יזרח ועליך כך אחר אמר כן על ,העמים לכל והגלויה הנראית• בשכינתו ,זרח עליך

 עתה כי ,הנסתרת בשכינתו אם כי זה היה לא עליך זורח היותו עם כי ,הנה עד ענינו היה כאשר לא
 יאשף לא וירסך שמשך עוד יבא לא באמרו זכרנו אשר הירח במשל זה והשלים .ציון ה׳ בשוב יראו בעין עין

 פ״ סוף ספורנו החכם דברי עובו ומה .הקודמים מדברינו מבואר וענינו ,ונו׳ עולם לאור לך יהיה ה׳ י5 ,
ל ע״כ: שם, הוא זורח מקומו אל הזה המשל ענין על פנחס אל כ ר ש . י חי ר  למה ̂ אזרחי בזה התנה אז
ך :וכו׳ החזרה עם הגר ישתוה לא לעולם כי קפ״ו סימן בראשון סזכר ם ז שי ע ב  יעלה מי כאמרו .וכו' ה
ט׳ נפשי לשוא נשא לא אשר לבב ובר כפיס נקי ונו׳ ה׳ להר ר ואמר .ו הו ב ט ל ת על ה  המדותיות המ^ו

שו פ ה זנ ר  מקרה כי וכו/ אזרחי ישראל כל עם אמרו על לשובה עיניך נא ושים .השכליות המעלות על ,ב
 זה מפני ימנע צא זאת נם ואף קנינים חלקים לכמה הנשבר זכוכית של מרמה דוגמת בזה לנו ^קרה הוא

 13 ציירו אשר הזה המשל הוא ,בכללה במראה מהחלה הנראה דיוקן דמות מהם הלק בכל להראות
 הלא ,אברים או אבר ממנו בהעדר גס ובכן ,הגוף מחלקי חלק בכל כלה הנמצאת הנפש מנין הפילוסופים

מול אל השכינה אור ^איר אשר המראה היא אומת®, מנין יצוייר וכזה כזו בנותר, תחיה בכללה ►?נפש
פניה
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נווט־ אוצר
ען וארץ : אמה דת געל שיהא 'לרון' חדת כנ . מיו ר נ  ו
ה ואילו :ונו׳ אותה רורש אלהיך ה' אשר ארן כמ׳׳ש  הי

ה ל. בדמיון ז ש מ ב  לאלהי מיוחדת שא״י שנאמר זה ו
 למפל רק במקרא זה נאמר שלא אומרים היינו אפילו ,ישראל

 עציו f שם רק ננמרות אינן המצות שכל בטבור ,ולדמיון
6אור יימש שהקב״ה הארן טובה כמה ולומר שם לדור בדין

אליו

 יש ממצות והרבה y בה אם כי ישלמו לא והמעשים ,ישראל לאלהי מיוחדת כנען
 אם כי וזכים טהורים אינם והנפש והלב y ישראל בארץ דר שאינו ממי בטלות
שכן כל ,ובמשל בדמיון זה היה ואילו ,לאלהים מיוחד שהוא בו שיודעים במקום

שהוא
יהודה קול

 היוח כפי ,נססרה פעמים נגליח פעמיה ,פניה
 מה וכעין .מצוחצחח ■או סלודה מעלת הזאה המראה
 אל יפן וכן י״ז סימן כשלישי באמרו החכר פהמשיל

 המוכנת בעדה האלהי הענין הדגק עולם באהבת לבו
 ונמשלה ע"כ. y הזכה במראה האור כהדבק לקבולו

 כהוראת האלהי המיות רוח בו למול מומבע לגוף נ״כ
 הנזכר המראות כמשפט והנה .ל' סימן בשני ריו3ל

 השכינה חול ימיש לא yולהpלpו גלותה ע״י מלקיס לכמה מתפוצצת בהיותה זאת גס אף כי yלה יעשה
b  בשלישי עצמו החבר כדבר y אחד אלא מהס ישאר לא ואפילו ,הזכיר אשר התנאים בכל מפרטיה אחד 3
 לעוה״ב הצפון ובשכר עונותיו בנכוי כן ואחר y אמרתי כאשר הדין בצדוק תחלה יתנחס באמרו yי״א סימן סוף

 שנבמרנו מה לגודל האלה העצמות התחיינה באמרו מזה שטנו ייאשנו זאם ,בעוה״ז האלהי הענין ובהדבק
 / וכו׳ אחד אלא ממנו ישאר לא אס אפילו לקדמותנו נשוב איך בעיניו רחוק יהיה ולא אמרו עד ,׳וכו מגוי
ען וארץ :ע״כ ת כנ ד ה ו ם וכו' מי שי ע מ ה א ו מו ל של ם כי י ה א  הכוזרי שאמר למה תשובה זו הרי .ב

כו'; מקום בכל מושגת האלהיס •אל והקורבה קודמת3  וכבר אחרון. אחרון ועל ראשון ראשון על השיב כי ו
 ; והלאה הוא ומן י״ב סימן בשני שהמשיל הכרם במשל המצות קיום לענין ישראל ארן מעלת על דברו קדם
 שיש. בעבור הארן אלהי ונקרא באמרו ,י״ז בסי' גס ,וי״א וי' ט' סימן ברביעי בכלל מעלתה על הורה ועוד

 וילך פרשת הודיע כזאת והראב״ע .ביארנו ושס וכו' זה על עוזרים ושמיה וארצה מאוירה מיוחד כח לה
 במקומות הרמב״ן 'החזיק ואחריו .ט' סימן שם שהעירותיך וכמו ,זולתו ובמקומות הארן נכר אלהי על

 הארן מעלת ספורו.על אורך בכללי כי ,יושביה את הארץ והקיא על מוח אחרי פ' ובפרט ההורה מביאור
 מהרה ואבדתם בספרי אמרו הזה הענין שמן ואמר yכלס המצות שמירת עיקר שס כי דעת ההיא,למד

 משל y חדשים עליכם יהו לא שכשהחזרו במצות מצויינין היו לארץ לחוצה הארן מן אהכס מגלה שאני ע״פ6
 ;חדשים עליך יהיו לא שכשחחזרי y בתכשיטים מהקשטת הוי לה אמר אביה לבית ושלחה אשסו על שכעס למלך

 מהרס ואבדתם שאמר הכתוב והנה בהם. מצויינים שישראל המצות אלו ציונים^ לך הציבי ירמיה אמר וכן
 שלא כדי בהן ופירשו ומזוזות, כתפילין הגוף בחובת אלא בגלות מחייב אינו וגו', אלה דברי את ושמתם

 וישבת וירשתה בספרי אמרו ולפיכך בארץ, ליושבים המצות כל עיקר כי ,לארץ כשנחזור עלינו חדשים יהיו
ס׳ דע״ז בקוספהא היא וכך ,שבחורה המצות כל כנגד שקולה ישראל ארץ ישיבת ,לעשות ושמרת כה  ו
 ולא קדוש בקרבך ,פ״ק בתענית ז״ל אמרם על שלו האגדות בפירוש והרשב״א .שמה בדבריו שהאריך נמו
b3h מטה של בירושלים שאבא עד מעלה של בירושלים אבא לא הקב״ה אמר יוחנן ר' אמר ,בעיר y ומי 

 שירושלים דע וז״ל שם כתב .יחדו לה שחוברה כעיר הבנויה ירושלים דכחיב אין ,מעלה של ירושלים איכא
 נקראת כן ועל ,ישראל ארץ כל גם ,מאד דקים שכליים לענינים ציורים כלם המקדש ובית וציון מטה של

 הדר ישראל בר כל אמרו כן ועל ,ההורה מצות כמה בארץ תלויות כן ועל ,ה׳ ונחלת החיים ארצות הארץ
 כתבניתם ועשה וראה אמרו והוא רוחניים, לעניניס ציור המקדש וכן אלוה, לו שאין כמי דומה לארץ בחוצה

בחוצה הדר כל שאמרו מה שאלת לאמר כתוב קכ״ה סימן בתשובותיו גם ע"כ. בהר, מראה אתה &שר
מהסהפש היום גרשוני כי דכחיב ,ה׳ .נחלת נקראת ישראל שארץ לפי ,חשובה .אלוה לו שאין כמי לארץ

, בנחלת אח ידעו לא כי בכוחיים כדכתיב מעלה לשרי ולא לו ומיוחדת הארץ אלהי נקרא יתברך והוא ה'
מצוח ועיקר ,בה אלהיך ה׳ עיני תמיד וכתיב ,הארץ נכר אלהי לעכו״ם קרא כן ועל ,הארץ אלהי משפט

 ציונים; לך הציבי במדרש שאמרו כמו בארץ, אלא בלל נוהגות אין מצות כמה כי עד הן, בארץ כלס התורה
 ,וגו׳ השמים מטל האלהים לך ויחן דכתיב הברכה אח לו ונתן מדעתו שלא יעקב אה יצחק כשבירך כן ופל
 מה אפוא ולכה אמרו והוא לעשו ליחנה יכול היה ולא ,הארץ ירושח שהיא אברהם בברכת יעקב זכה מיד

 האריך האלהות מערכה ובעל .זכרנו אשר הרמב״ן לדברי כל מכל בכל הדומים דבריו כאן עד ,בני אעשה
 מאמר ה' אור (בשפר הזה המקום יתרון על דבר חסדאי ן' והרב .שמה יעויין י' פרק לזה במתייחס מאד

), כלל ב׳ ב ידרושו; המעיינים אליו ב׳ הל ש ו פ הנ ם ו ם אינ רי הו  המקום השיבות אז כי וכו׳. אם כי ט
 ויאמר ויירא כן כי ,ידעתי לא ואנכי הזה במקום ה' יש האדם.אכן יאמר אמור כי ,נפש של לטהרהה גורם

 לא אנכי זה למה כן ואם ,השמים שער וזה אלהיס בית אם כי זה אין הזה המקום נורא מה אבינו ביעקב
אילו :לעבודתו נכון ורוח טהור בלב ה׳ אה לדרוש ללכת אתעורר ה ו ה הי ון ז מי  אס שאף ר״ל .וכו׳ בד

לתפלה מקום לקביעות ויכוננוהו עשוהו אדם שידי מעט כמקדש יתברך אליי למיוחד נחשב ההוא המקום היה
לדמיון
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 שכן כל ;בו הנפש ותטהר אליו התשוקה ותתעורר באורו; קדם כאשר אמת שהוא

 כפרת מבקש והוא ,עונות לו שקדמו למי־ שכן וכל ,רחוק ממקום אליו שהולך מי
תן ועון עון לכל קבועים היו אשר בקרבגות לו אפשר ואי ̂ האלהים  ,ושגגה מז
 למקום הגלות יהיה אם שכן כל עון, מכפרת גלות רבותינו שאמרו מה על ויסמוך

 > אלהיכם ה׳ את תנסו לא באמרו נכנסת אינה וביבשה בים הסכנה אבל .ת־וי
 שירויח מקוה סהורה לו שתהיה מי כמוה) מסכן (נ״א כמו ״מסוכן שהוא סכנה אך
 הכפר תשוקתו"וקוו כפי כספו מצד מזה יותר מסכן) (כ״א מסוכן היה ואילו ,בה

 נפשו עם השב אשר אחר בסכנות^ בהבנסו עמו הדין היד ,הכפרה) וקוות (נ״א
 ויכנס אלהיו ברצון ימיו בשאר והחזיק בו הסתפק ,מימיו שעבר מה על והודה

 ויאמין ויודה, ירצה בעונותיו ימיתהו ואם ויודה, ישבח אלהיו יצילנו ואם בסכנה
 מאשר טובה עצה יותר זה אני ורואה .עונותיו רב במיתתו) (נ״א לו התכפר כי

 ושיותר ,גדול שכר שיקהו בעבור או בגבורה, שיזכרו בעבור במלחמות בנפשם יסכנו
:המלחמה על שכר לקבל כדי הרשות במלחמת יכנסו מאשר הזאת הסכנה היא קלה

אמר .
יהודה קול

 שנקרא והקדוש הגדול הכיס דוגמת לכד ומשל לדמיון
 על צ״ז סימן נרחשון אמרו כענין ,באמת עליו שמו
 אוהס ובחירהנו בהיס מעשוס היום נוהגים שאנחנו מה

ם3 והתכרכנו להם וגדלנו  שהשכינה שנאמר ואפשר ,ה
ם חונים והמלאכים כהם חלה ה תי ט  הצורך ולולא ,סכי

 כמוזכר וכו׳ נכרי הזה הדכר היה קהלנו להתמכרות
 המקום כיחוד לכדה ההיא המחשכה הנה שמה,
 שכן כל ,להפליא עד והנפש הלש שהרה תישיכ ,ההוא

 צא ,כאמת לאלהים מיוחד הוא ישראל ארן שמקום
ם כזה למעלה כאורו קדם כאשר ,לכד דמיון על  ג

ל :ואילך י״כ מסימן כשני כן כ ך מי ש ל הו ו ש לי  א
ם קו מ ק מ חו  מוספת התשוקה כעוצם לשם שהליכתו .ר

 כנסים לו יעשה עשה אשר לכו כההפוררות אומן
ה: כרה נפש ככונת השמימה לעוף כנשר כ ל וז ב  ו
כן מי ש מו ל ד ק ת לו ש ו נ ו  ישב זה כל כי .וכו׳ ע
 כתשוכה השהר ואחר ̂ נפש של ודכדוכה דכא עד אנוש

 יסורי ע״י עון מכפר וחנון רמוס אל לעכודת שלימה
ל מכפרת: גלות ב ה א נ כ ס ם ה . בי כו׳  כזה השיכ ו
 כסכנת עצמך הכניס ולמה בקודמת המלך שאמר למה

, והימים המדברות כו'  לכבוד בהניכהו כי והורהו ו
 וגו׳ תנסו לא בכלל איננו ,לסכנות עצמו כמוסר בזה הוא והרי סוף ים המדבר דרך מרחקים ארן אל קונו
 תבואתו לו להוסיף שעה לעסקי בה בכיוצא ליכנס אדם שעשוי סכנה היא אבל ,כ׳ סימן למעלה זכרו אשר

 f הסכנה בחינה אל פנות מאין רבים במים סחורתו מלאכת ויעשה באניות הים ירד אודותם על אשר כסחורות
לו :הקדש מכח ישה הדיוכי כח יהא לא כן ואס אי ה ו י כן ה ס ר מ ת ו ה י  נחו גדולה כסכנה ר״ל .וכו׳ מז

 וזכוטש זהב אשר הנזכרת כוונתו אל ומקוה ומשתוקק נכסף שהוא וההקוה והתשוקה הכוסף מצד לו ראויה
ר :יערכנה לא ח ר א ש ב א ש ם ה שו ע פ ה נ ד הו . ו כו׳  ומהוך נפשו עם חשבון לידי שבא אחר ר״ל ו

 לארץ בחוצה הדר ישראל בר כל כאמז״ל ,לארץ מוצה בדירת מימיו שעבר מה על הודאה לכלל בא החשבון
ק :אלוה לו שאין כמי רומה פ ת ס ה ו ו  וז״א .ממנו כעובר זמנו שאר בכלות אולת להוסיף רצה לא כי .ב

ק חזי ה ר ו א ש מיו ב ן י צו ר ו ב הי ל ס א נ כ י ה ו נ כ ס  ימים סכנת בכניסת הקדש אל יבא בזאת ר״ל .וכו׳ ב
ה : דבר יהלל ובאלהיס דבר יהלל כה׳ כי ,יקרהו אשר לכל יחוש ולא ומדברות צ ר ה י ד ן ויו מי א  .וכו׳ וי

 שירד אפשר עדיין כי ,עונותיו רב ואמר .מכפרת המיתה כי ויאמין הטאתיו על ויודה ברצון מיתתו יקבל
 כבכ״ק ,בגופם ישראל פושעי עון ובכללם ,עונות במחצה אפילו או עונות רובא דאיכא היכא כל לגיהנס

ה :עונותיו כל על הכפרה מאמר להחליט החבר רצה לא ולפיכך ,לר״ה א רו י ו ה אנ ר ז ת ה יו צ ה ע ב ו  ט
ר ז ת ו א ר;לה שי ר וכו׳ הי ש א ו כ כנ ס משני מבזולהה יותר הזאת בסכנה לכטס העלה אמיתת על כורה .וכו׳ י

כנים .

נחמד אוצר
שר :ליו6 ם וכו׳ כ״ש :כ׳ בסימן .באורו קדם בא  ממקו

 כלפי השיב וזה .ק גם בידו הליכה שכר שיש .רחוק
 המדברות בסכנות עצמך תכניס ולמה שקדם בסימן אמרו

 :אגרא צערא לפום אדרבה כי , המתהלפות והאומות והימים
ה אבל* סכנ  במקום עצמו להכניס שאין תאמר פן .וכו׳ ה
 במקום עצמו אדם יעמיד אל לעולם חדל וכמאמר , שכנה
 עצמו שהמכניס כ׳ ס״ס למעלה אמר עצמו והחבר ,סכנה

 לא שזה אלהיכם, ה׳ את תנסו לא ■נכנס,תחת סכנה במקום
ה ואילו :ממון ריוה עבור עצמו במסכן רק ואמר  מסכן הי
ה יותר  שהוא בענין ר״ל ,והמדברות הימים הלוך מן .מז
ספו מצד : מזה סכנה ייתר  בעבודת ותשוקתו חשקו .כ

תפק וכו׳ והודה : '8  כה עד שהסתפק כלומר . בו הס
 ורואה :כראוי ה' את לעבוד בקיצורו בהם חפן שאין בימים

 שאם המלחמה, בסכנות נכנפים אנשים רואים אנו .וכו׳ אני
 הרבה שכר בחיים ישארו ואם ,לזכרון גבורתם תהיה יומתו

חו, ק  והתרצות הבא עולם תקות מצד בסכנה יכנסו לא ואיך י
 שמבחרי המלכים חוק נגד למלך זה והשיב .עליון למלך

 ,שם אחריו להניח או למלך להרצות המלחמה למקום רצים ננורי
 בסכנה רן אשר על אותו הוכיח ולמה ,בזה חפצים והמלכים

שר :קונו רצון לעשות סו מא כנ ארצות לכבוש ר״ל .וכו׳ י
העמים
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 ,סכנה שהיא אט׳ש כוולחמה לנכנס התורה צותה ישראל ארן
 1כמ סכנה כך כל אינה והמוכרות הימים שטירת וכודאי

 דירע בטכור זו כסכנה ללכת היתר שיש וסשיטא ,המלהמס
;השמים מאלהי ננחי שכר ולקכל ישראל ארן

ת לפנים כד ת בוהר היי רו הי  הייש לזה קודם .ב
ת, טל מתאונן  המכר כדכרי כנזכר הגלו
נ פטמיס הרצה

ם מעבדות כה  כצושים שאנחנו אדם כני . הרבי
 אלהים ה׳ כ״ו) (ישטיה כמ׳ש ,תחתיהם

ד :זולתך אדונים נעלונו בו כ ת hy ה מ א  הכנזר הוא ,זה . ה
 : וההשפלה.נגדם אדם כני טכודת לא ,האמתי

א מנ ח ר ו

 רוצת שאתה עתה אותך רואה ואני־ ,בהירות בוחר היית לפנים הכוזרי אמר
 S ישראל בארץ כשתדור בהם חייב שתהיה וחובות עבדות להוסיף

: הנה בהם חייב אתה שאין ממצות  מבקש אני אשר ,הרבים מעבדות החירות מבקש אני אבל החבר אמר כה
 הייתי ואילו ,חיי ימי בל בו אשתדל אם ואפילו ,משיגו ואיננו רצונם

 ואבקש .רצונם ובקשת אדם בני עבדות לומר ורצוני ,לי מועיל היה לא משיגו
 רצון והוא ,ובבא הזה בעולם מועיל והוא ,מעט בטורח רצונו יושג ,אחר עבדות

ההבבד) (כ״א הכבוד הוא לו "וההשפלה ,האמתי החירות הוא ועבודתו ̂ האלהים
אמר * האמת על

יהודה קול
 יוחר ונכונה כווכה עצה היא כי אמר חחלה .פנים
 לעשוח משחדל הוא ושם !למלחמה היורד הנכור מעצה

 ,עוז הגדל או עיר אל כעלוהו בגבורה חשארח שם לו
 עצח הנה כי .גדול שנר לחקוח זולהו כן שיעשה או

 יוחר היא שמיס לשם לארן בהליכהו עצמו המסכן
 קלות מצד הן התכלית עלוי מצד הן ,ספק בלי סובה

 אשר בלבד זו סכנה לא כי הורה כך אחר .הסכנה
 גבורה שם לתכלית בכפו נפשו לשום האדם בו יסתכן

 לאמר עליה גזרנו ודאית, סכנה והיא גדול שכר בו
 כן גם אבל ;הימנה וקלה סובה הארץ הליכת שסכנת

 ונוחה קלה יותר היא הזאת שהסכנה אומר נגזור
 הנהוג השכר לקבל כדי הרשות במלחמת יכנס מאשר

 לו לקנות העצומות לסכנות הכנסו בזולת במלחמות
 אחרות בסכנות ולא שמים לשם' שתכליתה בסכנה תאחוז אשר כיוב ועכ״פ .מאד הרבה שכר או גבורה ■ שס

 בעיני וקלה סובה יותר להשגתו הסכנה עצה תהיה המכוון התכלית מעלת יתרון כפי כי ,דמיוני שתכליתם
 ̂ לבד התכלית לעלוי כוון ,וכו׳ סובה עצה יותר זה אני ורואה באמרו כי נאמר או .בקשריה הנכנסים
ט' היא קלה ושיוחר ונאמרו הוא התכלית ̂ מרובה סכנה במלחמה שם היות ושעם ,הסכנה לקלות כוון ו

:שקדם כמו ,גרוע
 באמרי קס״ו סימן בראשון שזכר המלכיוח מן החירות השוקת .וכו' בחירות בוחר היית לפנים כד

 שאס הדור לפאר היינו כראוי האלהיס לשם הזה והדלות הזה הגלות סובלים היינו ואילו
ק וברביעי .ע"כ ,אותה מיחלים שאנו העתידה הישועה עת מקרבים והיינו ,המשיח עם מצפים ג סי  ל

 מבלי שיאמרו במלה נפשותם־ מעל והעבדוה הבוז לדחות יסלים היו שהם ממנו בחשובים חשבתי אבל אמר
וכו׳: מעבידיהם על ידם ותרום חורין בני וישובו סורח י אבל כה ש אנ ק ב ד רק ,חפצה נפשי בהחלס בהירות כי שהשבת כמו כן הדבר אין ר״ל .וכו' מ  א

ס׳ אדם לבני העבודה מן החירות מבקש  מתוקה כי וכו׳ לאלהיס מהעבודה חירות אבקש ולא ו
 וזם רבים אלו כי ,לאלהים לעבודה אדם לבני העבודה בין מונה הוא הבדלות וסדר .לאלהים העובד שנת

 שלימה. תועלת מועיל וזה כלל הועלת רצונם בהשגה אין אלו רצונו, יושג וזה רצונם יושג לא אלו אהד,
 למה דומה .באמת ההכבד הוא לו וההשפל האמתי המירות הוא יתברך עבודתו כי אומר גזר אלה ומכל

 אשר אל וההכנע ההשתעבדות אליו יאות אשר אל שההשהעבד צ״ח שער תבא כי פרשה העקידה בעל שכתב
 ומדברי הכתובים מן זה אמתח והוכיח ,והחפשיות החירות מן יקר יותר דבר הוא ,ההכנעה לו חחוייב
 האלהיים. הענינים שורש על המיוסד ספרו בראש פילונ״י הנקרא ידידיה החכם דבר אשר והוא חז״ל.
 עבדי כעבודת שעבוד עבודת לכס שאיננה כהונתכם את אתן מתנה עבודת אמרו על קרח פ׳ הרמב״ן וכהב

כו', ולתפארת לכבוד בה לכם נסתי גדולה מתנה עבודת אפל המלכים, על ו  פל להורות כי דעתי ע״כ.'ו
 המלך כניעת היתה ולתפארת לשם לתהלה גדלו מדרגת עוצם כפי איש בכל הלז וההשהעבדוח ההכנע חיוב

 כריעוח, חמש כורע ההדיוס כי ההדיוס, מכניעת יוהר כה״ג ושל גדול, הכהן מכניעה יוה־ בהפלה בכריעוחיו
 ברכס כל בתמלת וכה״ג ,פסיעות ג׳ בפסיעה הפלתו ובגמר וסוף החלה ובהודאה וסוף החלה באבות היינו

 בר כר״י הפלתו, כל שגומר עד ראשו זוקף שוב.אינו בראשונה ושחה שכרע כיון והמלך ברכה, כל זבסוף
י7עב אני ישראל מלך דוד בדברו וצדק .תפלה מהל׳ פ״ה להרמב״ס היא וכהונה עונודין אין דפרק נחמני

נן
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 ̂ מצפונך האל ידע כבר שזכרת מה בכל מאמין אתה כאשר הכוזרי אמר

:הנסתרות ומגלה המצפונים יודע ,בעי לבא ורחמנא
 ובין בינו לו מונח האדם אבל ,המעשה ימנע כאשר אמת זה החבר אמר

 אל הנראה השכר מביא איננו כאשר נאשם והאדם ,ומעשהו מאוויו
 אלהיכם ה׳ לפני ונזכרתם בחצוצרות והרעותם נאמר כן ועל ,הנראה הטוב המעשה

 הזכרת אל צריך שהאלהים לא .תרועה זכרון .אלהיכם ה׳ לפני לזכרון לכם והיו
 צריכים כאשר ,לגמול ראויים יהיו ואז לשלמות צריכים שהמעשים אך ,והערה
 יהיה וכאשר ,והבקשה מהתחנה הגמור השלמות על בהם לבטא התפלה עניני

 אדם בני דרך על זה ויהיה ,הגמול עליהם יהיה ̂ כראוי שלמים והבונה המעשה
ם. בני כלשון תורה ודברה זכרון, הוא כאילו  כונה בלעדי המעשה היה ואם אד

הבונה המצאת אפשר שאי כמת אלא , התוחלת תאבד מעשה בלתי כונה או
והתודות

יהודה קול
 גזל עולם ענד היוחו כי ,למוסרי <£חהש אמתך בן

 כאילו הפשיות סירוס לו הוא נחשב יחכרך הבורא
 ודם בשר בשלים הדבר והפך .נסקו צוארו מוסרות

 העם כל משא אס שאתו פליו יכבד כבד כמשא
 כפנצטרע יהודה מלך בעזריהו וע״כ .ידו על המסנהג

 נעשה אז כי י״ד) (מ״ב החפשיח בבית וישב נאמר
 הוא(במלכים מפורש וכתוב .הממשלה מהנהגת ספשי

 ויאמח רמבעם בם נועץ אשר הזקנים מסעם י״ב) א׳
ט/ ועבדתם הזה לעם עבד תהיה אם לאמר אליו ו

:משוח כהן א' חז״ל לדאות שהפיבו וכמו
ן אתה כאשר כל מי א ס׳ מ  מי אמר כאילו .ו

 להשלים סכנה למקום שתצא מכניסך
 באמונחך לבך וזוך כונתך בפוב והנה .תצפינה לאמונה הלא ועיניו לב תעלומות יודע הוא ה׳ והלא שאמרת פה
 יחייגך אשר הוא קדש אדמת לא עליו עומד אתה אשר והמקום הואיל ,אחר ממקום מעשים לבקש צורך לך אין

 פועל שהיית רצויה בכונה המצות בכל שתאמין לך ודי .כ״ג סי׳ שקדם וכמו ,הצבי בארן בס שתתחייב במצות
 • 7פל חובתם שתחול כדי קמה ללכת חחוייב לא אכן לשמירהן, ראוי במקום היית אם גמור במעשה אותם
 צריכים הם האם המעשים בענין הפקפוק אליו ליחס ויפה טוב רואה אינני כי ,זה בביאור הרביתי חזון ואנכי

 יהיה א״כ ואיך .אחרית ועד מראשית והולך סובב הזה הקושב על ספר של ורובו הואיל ,לא אס השלמות אל
 להספיס ראיתי כן על ,דבריהם מהמשך שהתבאר כמו בדעתו הכל התיישב אחרי ונעור חוזר עליו שפקו

דע :בם שמתי אשר ותבלין מלח ע״י כדברים ם יו פוני צ מ ה ה ל מג ת ו רו ת ס  ומסתרחא עמיקתא גלי דרך על .הנ
:המכוון עיקר זה להיות המצפונים ידיעת הנה שהקדים אלא ,')ב (דניאל בחשוכא מה ידע

ץ ר אמר כ ב ח ת זה ה מ  ,אצלו נמנע לדבר הקודש אדמה אל לכתו היה שאילו לו ויאמר ענהו .וכו׳ א
 כמבואר מצות של עשייתן עיקר למקום ולעלות לקום ידו לאל בהיות אך ,בדינו נפסר ספק בלי היה

 באמונרו צדיק בהמנעו אז כי ,המעשה ימנע כאשר אמס זה וז״א .חסרונו את ממלא הכונה סוב אין ,כ״ג סי׳
ל :למעשה הסובה מחשבתו מצרף והקב״ה ימיה ב ם א ח אד  האדם בבחירה נחונה הרשות כי .וכו' לו מונ

 ואס יעשה ירצה אס ,לו האפשריים בדברים מפצו ובין בים לו מונח עצמו ימצא כי כ׳ סימן כאמרו ,אונס אין
 צגי אל לכתו הוא זה ובכלל .יחפוץ אשר אל להפוהס ברשותו ומעשהו בידו חאותו והנה .ע"כ ,יניחם ירצה

ם וז״א ,ואשם יחטא מזה והנמנע ,כאמור במצות חובתו להשלים ארצות אד ה ם ו ש א שר נ ננו כא א אי בי  מ
 הכונח טוב יצא יצא אך ויהי ,בכס שלם הוא הרי גנסתרו לנו סנת טוב על עומד עודט שהאדם הכונה .וכו׳
 .נראה שכר אוחו קרא אשר והוא ,שלם לשכר ראוי הוא ואז בפעל שלם שם יולד זה בנגלה המעשה כשרון אל

 יח״ המנסה כי באמרו ,אברהם אה נסה והאלהים פסוק על בנסיון הרמב״ן שכתב מה דוגמת מעין אלו ודברים
ד :ע״כ ,בלבד טוב לב שכר לא טוב מעשה שכר לו להיות הפעל אל הכח מן הדבר להוציא בו יצוה ש א  כ

ם כי ה עניני צרי ל פ ^  ישמור שפתיו מוצא גס ,הלבייה והבקשה מהתחנה הגמור השלמות מלבד כי ,וכו׳ ד
ה :לב קירות כללהו אשר את בשפתים לבטא הי ה וי  אלהיכס ה' לפני ונזכרתם הכתיב המאמר ר״ל .וכו׳ ז

ד :זה אחר הביאור שיסמוך כמו הגמול הבאה ס; כנוי שהוא וגי׳ ב א ת ת ל ח תו  שאס ,פכר עליו מלקבל .ה
א :החבילה נתפרדה מחלו אחד כל גם יי- ה אל מ אי ב שר ש יכולים אט שאין גמה כי הכונה וכו׳. אפ

על

צר ר או ס ח נ
א ודחכנא ב . ל עי ס, לעבור צריך אינך ר׳ל ב  כי פ

שכרךמשלם, ותקכל לכבך ביושר צופה הקב״ה
 הקכ״ה עשה ולא ונאנס מצוה לעשות חשב מכז״ל וכמאמר

:עשאה כאילו עליו מעלה
ה ימנע כאשר כז ש מע  יכול ואינו אונס שהוא ר״ל . ד

שכר :משקו .מאוויו :המעשה לקיים  ה
ה א שלימות צריכים :לפועל היוצא השכר כלומר .הנר  .ל
ם. לבטא האפשר: י״לכפי ה  בבעל ורק בלבד, בבונה לא ב

 אע״ם ,רשאי שאינו מפני מברך ואינו בלבו מבוין אמרו קרי
 כדי שפתים בטוי צריך 1עכ״ ,הכונה וידע ה׳ לבות שהוכן
ה אלא :שאפשר מה לעשות מ שר שאי ב את אפ מצ  ה

ה ־ בונ ה
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 ומפני באמונו בתפלתנו כדותודותנו ,תועלת קצת מועיל המעשה המנע על והתודות
 ההוא המקום אהבת אל והתעוררותם אדם בני ובהערת ,לזה והדומה חטאינו
 תרחם תקום אתה שנאמר במו ,רב וגמול גדול שכר ,המיוחל הענין ונחץ הקדוש

 ̂ יחוננו עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו כי ,מועד בא כי להנגה עת כי ציון
עד הבוסף תכלית לה ישראל בני כשיכספו תבנה אמנם ירושלים כי לומר רוצה

ועפרה: אבניה שיחוננו
ח  על יעזרך האלהים ,מצוה ועזרך ,אשם מנעך כן הדבר אם ;הכוזרי אמר כ

וסומך, עוזר לך ויהיה ,והשתדלותך כבקשתך הטוב לך ויגזור כונתך,
 ואין ,והגמול החסד ואלהי הטובה בעל הוא כי ,ומצפוגך לבך בר על שברך וירבה
תו צור ואין מבלעדיו אלוה ל ו  לשמו כונתך המנוונים ועם כהסדו עמך יעשה ,ז

: סלה אמן אמן .ברחמיו ,

:נעזר כושל כל בר אשר .לעוזר לי שהיה לאל תהלה .הכוזר ספר נשלם

נחמד אוצר
ה בונ ת :במעשה הכונה להשלים ר״ל . ה דו תו ה hy ו  

ה ש ע מ  ממנו שנמנע רק המעשה לעשות שחפצנו מתודים .ה
מפני :בחטאינו נו ו אי ט  לעשות שחפצנו מתודיס אנו .ח
 לעשות יכולים אנו אין שחרב,הבית מחמת רק היום קרבנות

בהערת :חובותינו כו׳ ארס בני ו  בתפלתנו מעוררים אנו ,י
ץ : סמקדש בית אהבת אל אדם בני ה ן ונ חל עני מיו  ר׳ל .ה

 שכר :לא״י והחזרה הקדוש המקום מנין מל בנהיצה לבקש
ד : זה על יש . גדול נו ע חונ ה שי בני עפרה א  אמרו . ו
 האבנים מנשק היה ,דעכו כיפי מנשק הוה אבא ר׳ חכז״ל

ז נכיל שהוא לעכו כשהניע :ישראל אי

שלם תם ש ונ רו ״ פי רי כוז ם ה אלהי : יבא מ רי עז

יהודה קול
 המצאת תועלת קצת בו הועיל אז מעשהו השלמה על

ה  כמצעער המעשה המנע על וההוודות בענינו הסנ
ה, על כ ו כענין הוא וזה כ תנ דו תו ו ה נ ת ל פ ת  ב

 ,בארן ליושבים המצות כל עיקר בהיות והנה .וכו׳
 בה אס כי ישלמו לא שהמעשים כ״ג סימן ונאמרו
 בארץ דר שאינו ממי בשלות ישראל ממצות והרבה
/ ישראל ו כ  ומונחת אה־שרית לשם הליכתו והיהה ו

, כבסימן לבחירתו  התנצלות הדרך בסכנת ואין כ'
 השובה מזה הרי כ״ג, סימן שקדם כמו מספיק

כו/ מאמין אהה כאשר לאמר המלך לשאלת מספקת  ו
ת :שנתבאר כמו ר ע ה ב י ו נ ם ב ד  הוסיף .וכו׳ א
 אל להולכים המזומן השכר בענין הנה עד האמור על

פן, ארץ  המיוחל, הפנין אח ובנחצם הקדושה הארץ את בחבבם לפניהם בפעולתם אתם שכרם הנה כי ה
/ והתעוררותם אדם כני ובהערת באמרו ההתעוררות דבר וכפל הגליות. קבוץ שהוא כו  הפלגה על להורות ו

ד :נפשו ובכל לבבו בכל והחזוק המהירות ,הענין ונסן באמרו ורצה .הכוסף ו ע נ נ חו ה שי י בנ ה א ר פ ע  .ו
 שנאמר בעפרה מיגנדר נמדא כר חייא ר׳ אצלם, ישראל ארץ מבת גבי דכחובות בתרא פרק כאמז״ל

 כאשר לאמר צ״ז סימן בראשון שזכר למה כוון ושמא .ע״כ ,יחוננו עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו כי
הדרך פי על ,ואבניהם וכעפרס בהם מתברכים שאנו עד אצלנו המכובדות במקומות היום עושים אנחנו

: המלה שם שנתבאר
ח  שונה מדה בעזרתו ולקום מלכת, שימנעהו במה נפשו אשם ישים וכו׳. אשם מנעך כן הדבר אם כ

אשם, לכתו, שמניעת וענינס ,מקור שניהם ועזרך ומנעך . האדם על מושלת מצוה והיא הימנה
ם תקרא: מצוה ההליכה, על ולעזור הי ל א רך ה עז ל י . ע ך ת נ  ירושנים הקדש עיר אל ללכת שנתכוונת מ
ר :עליך שסרה צני נחלת מחוז אל זיגיעך ך ויגזו ב ל טו ך ה ת ש ק ב ך כ ת לו ד ת ש ה  שכר לך ישלם .ו

ה :תמיד אותה דורש חלהיך ה׳ אשר הארץ אל הכוסף חכליח נכספת נכסוף כי על סוכ הי ך וי  ל
ר ך עוז פ סו ה :שמה הולך אהה אשר הנבחר במקום המעשים בהשלמת .ו ב ר ך וי ר כ ל ש ר ע ך ב ב ל

ך נ פו צ מ ועל ,כ״ז סימן דבריו במשפש הביא אלה כל את כי ,מונעת לסבה עשוהו תוכל שלא במה .ו
א כי מקדש: עזרו לפלות יבקן! האל פני אח כלם ל הו ע . ב ה ב טו  אוצרו אח לך לפתוח בידו ספוק ויש ה

הי :השוב אל ד ו ס ח ל : השורה מן לפנים הוא חסד חפץ כי .ה מו הג לתת אהב צדקות ה׳ צדיק כי .ו
ם: להולכים שוב שכר לשלם נאמן כדרכיו לאיש תמי ה אין ב לו . א ו י ד ע ל ב שרי העמים אלהי כל כי מ

 מאומה כל אה רואה הוא כרוך העליון הזהר כית שר אין ,למיניהם הכהות כל עם בעולם המשפיעים מעלה
 הנעדרים ישקו ההיא הבאר מן כי , העליונה בהשפעתו מצליח ה׳ עושים הס אשר חת כי , ורשותם בידם
אין :לנו נתנו ומידו פרס לישול זכו קא ומשלהנו ,בכח ר ו תו צו ל  המציאות מחוייב לבדו הוא כי .זו
ם :לעד קייס ם ע י נ ו ו מי ך ה ת נ מו כו ש להם. ושמר ,ה׳ בנעם יחזו הס גס כמוך לשמים שכונתם .ל

: המסד ואת הברית אח

ה׳ בשם החמישי המאמר גשלם



יהודה קול

 מיטיגי המה ש^שה ,נפשות במכפת בינתי אל הקרובים לשכני כן ללדת ח׳ נא.עזרני ■הנח
 מקשיבים הברים ,תהכמוני בשבח בגנים היו׳טבים ,דברתי) הספר מראש (באשר סעז

ה קול לקולי ד הו  למלאת שתתפץ עד האהבה את ולעורר להעיר בצבאות השביעוני אשר , י
 ארגתי אי״ש כי ,אמרתי האזנה קולי שמען נחותי עדת ועתה .שמים הפצי חפציהם
 ״ הכבוד מלך לעומת עולם בפתחי והנשאו ראשיכם בשערים שאו .להברתי ויל׳ד לשפעי

: קדש בר^רת לפניו השתחוו ,ועוז כבוד לה׳ הבו ותורה רנה ובקול

ר בהגיע  הקדש^ מלאכת המלאכה שלמות תו
J ויאמר משלו שנ״ד) ויניציח״ה (כדפוס המגיה נשא
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p'P מאמר pm 30<;א*י
 ב ה ובהו^ חהו ב א

ח---------- ו ר 9 ח כה^ ד אלהיס^ ו
ר, יהי ג — ה, ד או * ה כ
, ויהי ה — ב ר כ ב ע
ע, יהי ו — קי י ה ר
על, אשר המיס ז — שם מ
ס, יקוו ט — מי שס ה
א — שס ,הארץ הדשא י
ד ,אדם נעשה כ —
ט — , הנה כ י ס ת ה נ
רן, חיה ולכל ל — א ה
א — שה, אשר כל את ל ע
ת, ב ב שנו שם וי

שם ,ויקדש ויברך ג —
שס ,יעלה ואד ו —
ג ,אלהיס ה׳ ויצו טז —
ט —  ד ,יקרא אשר וכל י

ט נ ה, עפר כי י ה  ג א
ז יי  יד ב ,קין ויצא ט
תו, דולד ג ה מו שם בד

ד — ך, ויתהלך כ א ג חנו
, וינחם ו 1 ' עג ג ה

ב---------- צ ע ת בו, אל וי ג ל ב
תו, ויוצא ה טו , ג או ז כז י

מד ב שלם, לא כי טז —
f ג ,וגו׳ והקימותי ז יו

תי, והיהה יג — לד ב ברי
יד ב ,ברכתי הנה כ —
א —  שם ,אקים בריתי ואת כ
ב ה, והאלהיס א כ ס  כ ד! נ

ד —־׳ ם, ויקרא י ה ר ב יד ב א
9 ה ,עשית אשר יען טז —
ך, ברך כי יז — כ בר שם א
p d א ם, ויפגע י קו מ T ב ב
שם ,ויאמר ויירא יז —

ער---------- שמים, ש 9 ב ה
א ח ס ו9 ד ,רוח אשר איש ל
ט — שם ,הודיע אחרי ל

ת מו ש
ב נ ך, אהיה ט י מ ג ע ד

ג — ם, אלהי י כ תי שס אבו
שה ,שמו מה לי ואמרו — —
ד —  שם ,אהיה אשר אהיה י

 שם ,שלחני אהיה — —י
 P ד ,ישראל אלהי א ,1
סי• ד ,ה' את ידעתי לא ב —־

שם ,העברים אלהי ג —

 ג ו
 ב יב
 יא טו
א טז
 כט —
 טז יח
 כ יט
ב כ

 יו —
כד בא

 כה —
ב, בג י
כו —
 לא —
י כד
לז —
ב כה
 ח —
 יג לא
יד לג
טו —
 יה —
ו לד
ז —
 ט —
מג לט

/ אל וארא ו ג  ב ב ו
 לה ג ,לכס הזה החדש

ג ד / באלים כמכה מי
, כבוד '  P ב ה

 לה ג ,איש יצא אל
 לש ג ,חקי את והודעתי

, וירד ׳  ד ב ה
 כה א ,ה׳ אנכי

 ג ד ,תהיה ובעבור
ם, כאשר מו תן  פו מ ג י

, תחח עין ן  סו ג עי
ע, תחת פצע צ  שם פ
 מא ג ,השבס ממחרת טו

ך, אח מי י ר' פ ס  א ג מ
 יד ב גבולך, אח ושתי
א ד אלהי, את ויראו •י  ג,

 נ ד אוכלת, אש
 כג ג ,לבו ידבנו

ס ,בתוכם ושכנתי  פ
 לד ב ,היא אוח כי

 פו ד ,ילכו פני
ל אין אם  שס ,אנ

א, הראני  ג ד נ
, ויעבור  שם ה'

 הא ד! ,אבוח עון פוקד
, נא ילך  פו ד ה'

כג נ ,משה וירא

יט
כא
בג

כד
בה

ויקדא
ו, קדושים ב הי  ג ד ת
 מ ב אלהיך, לחם ח
, מועדי ב  . פו ב ה׳

ד  ס ה ,תרועה זכרון כ
ב, עד מערב לב ר  9 ב ע
ה ה, נפש ומכה י מ ה ו ג ב  נ
רן, ושבתה ב א  יח ב ה
שם הארץ, שבת ו

ג — ר, לא והאלז כ מכ שם ת

במדבר
 טז ד
I ט 

 יא ח
 ט י

 לו -
ז ל ~

 ב ,אלעזר ופקודת
 שם ,ישאו בכתף

, עבודת  פז ב ה׳
 בחצוצרות, והרעוחס

, קומה  ג ד ה'
, שובה שם ה'

ה

 •א ד ,הרוח מן ויאצל כה יא
 3 ד ,פז ב ,ה' עם כט —
ב  שם ,יביפ ה' ותמונת ח י
א טו רו, ולא ל יא נ תתו

י או
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נ ב אלהיכס, ה׳ אני מא טו
שם ,לאלהים לכס להיות ■ —

קפו א נפשי, חמות י כג
כז כה> ב לחמי, קרבני אח ב כח

ם רי ב ד

יד ב המדבר, מן ט י א
מא ג ,ונו׳ על תוסיפו לא ב ד
לא ג חכמתכם, היא כי ו —

לד ב ,בנים תוליד כי ה כ —
א, שאל כי נ ב נ ב ל —

ם, השמע שם ע לג —
ל״ה ג ינוח, למען יד ה

כ ב , חיים אלהים כו —
ג ד ,תירא אלהיך ה׳ את יג ו
כג ,כ ה ,ה' את תנסו לא טז —
מז ב אלהיך, ה' מה ב י

ג ד ,וכו' האלהים אלהי יז —

יד ב ,ה׳ עיני תמיד ב י יא
ס ג עליו, תוסיף לא לב יב

כא ה ,ידנגהם לא אשר ג יג
נ ב אתכם,. המוציא ו —

כס ד ,חדש את שמור א טז
לט לח, ג יבחר, אשר המקום ח יז

לס ג השופע, אל ט —
שם הרע, ובערת ב .י —'

שם ישמעו, העם וכל יג —
לא ג ,עמו והיחה ט י —

ם, נביא מא ג אקי טו יח
א ג ,ימים והארכת ז כב

ד, ג עמוני, יבא לא סג נ ד כג
נח ב ,ונו׳ בננע השמר ח כד

נה ב ,לשם לתהלה ט י כו
יא ד שם, ועבדתם לו כח

יא ג עבדת, לא אשר תחת מז —
כא ה ,ידעום לא אשר ט ה כ כ
לד ב יבאו, אס והיה א ל
כח ב ,מצד אוחו ושמת כ לא
יא ג תמים, הצור ד לב
לא ד עשך, הוא ו —

IP ב עליון, בהנחל ח —

חנו, בדד ה׳ א ד ינ ב י —י

ע ש הו י

, אל כי וגו׳ בזאת נו ב מי י ג
ג ד הארץ, כל אדון א י —

א, קדושים אלהיס 5( ב הו ט י ד כ

שופטים
ב ב מ/ אצ י ג
שאל, זה למה יח ע  נ ד ה
שם הככודה^ ואת כו יח

 ד ר
 ו י

 ט —
י נו

נ
יא
יג
יח
יט
כב

טו
ט
ו

בא
י
ב

בג

ד. ב

יז

יב
טז
כח

א שמואל
 ג ד ,נ ב ,הכרובים יושב

 IP ד , אהר לאיש ונהפכה
 שס ,אלהיס לו ויהפך

 כ ה ,יגפנו ה׳ אס כי
ט  מ , fP ב ,׳ונו מהסתפח י

 א מלכים
 סג ג ,תבאנה אז

 ה ד / פעמים אליו הנראה
ג פני, אח נא חל  ד
/ הוא ה׳ אס ו נ  יד ד ו

 שס ,קנאתי קנא
ה, מי ת פ  עג ג י

שם ,שקר רוח ה׳ נתן
ב מלכים

ם, כי הידעת  יא ד היו
 יד ה ידעתי, אני נם

ד, אחאב ב  יד ד ע
ז, אלהי אי  יו ד ה

 א הימים דברי
 m ד ,לבשה ורוח

 ב ב איש, הניח לא
כ״א ה אלהי, את דע

ישעיה
 נ ד ,ישראל קדוש

 נ ב / חורה תצא מציון כי
ם, כסא על ג ר  ד

 שם ,הארץ כל מלא ,
 שס , ה' מלך
 יא ג ,תולעת תיראי אל

ר, יוצר  ב ב או
 ג ב ,אתפאר בך אשר

 ג ד לציון, לאמר
 כ״ג ה בעין, עין כי

 לד ב ישכיל, הנה
 מד ̂ לה ב ,נשא הוא חלינו

 כב ד ,דכא את
ח, עליך ה' וכבוד ר ג ז  ד

נס כ שם, לו לעשות
ירמיה

כז ד ,אצרך בסרם

יח
כ

יח
כא
ט

M ד 
 נ ב
א ו

 ג —
 כג כד
 יד מא
 ז מה
 ג מט
ז נב
 ח —
 יג ~
 ד ע
 ט נז
 א ם

יב פג

 ה »
 ז ב
 כ ז
 ט י

י טח

יד א
 כו —

יב נ

 3כ ב ותעמאו, חבאו1
 תח ב ,ספו עולותיכס

מה, הבל  כא ה ה
IP ב מלאכתה׳,

יחזקאל
 כז ד ,ושוב רצוא
ם, כמראה דמות ג אד  ד
, כבוד ברוך כה ד ה'

01)
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כד ב ,להדום השתחוו ה ט צ נו ב ,אלה ה' עם כ לו
שם ,קדשו להר השתחוו ט — , יד עלי היהה סו ד ה' א ז ל

ם, אהה כז ה תקו ד י קב ד, ב העצמות, הההיינה יא נ ל ג —
ג ד משלה, בכל ומלכותו ט י קג יא נ , עצמותינו יבשו א י —

י ,ה ה ,המזמור כל קד ם מו ע
עח ,מד ב , בגוים ויתערבו ה ל קו מד ב ,ידעתי אחכם רק ב

ג ד ,נ ב ,בשמים היופבי א כג ס
ב ,לה׳ הודו עח . א א קל ה נ ו י

שם נפלאות, לעושה ד — יד י ,לברוח יונה ויקם ג א
 ה ד ישוב, יודע מי ט ג

ה כ מי
 מס ,מז ב ̂ דורש ה' מה ח ו

ה רי כ ז
s כד ב ,ושמחי רני ד 

ר ם שי רי שי  ה
שנה; אני ב ו־ כד ב י

חי, סת ששמתי ג — שם כחנ
שם ,ידו שלח דודי ד —

ה כ אי
s רגליו הדוס א I כ ב 
ח ד  כז ג צעדינו, צדו י

ת ל ה ק
ג ד ,כשמים אלהים כי א ד,

ש, אם ז — ר ק. ש  מג ג ע
ב ר, א י פ ע ה ב שו קמו א וי

תהלים
 כ' ב ,קדשו הר ה ג
ב ט  ג ד ,כ ב ,ציון יושב י

ד ה ג. ,יעכר בל זמוהי ג י
ט ם, השמים ב י  נו ב מספרי
ד  כז ג ,נשא לא אפר ד כ

 יז ד וראו, פעמו
, ואויכי , ד ה' ג׳

ם, עלה  שס אלהי
 ב ד ;מ ב ,אברהם אלהי עם
 סו ד ,נדיבה רוח
ר, פי פ ס  י״א ג י

ד יח ה ,יא ג ,אזן הנמע ט צ

ד  ט ל
 לז
מז

א נ
עא

 ג ד ,נ ב ,ירושלים שוכן מ קלה
 ש ב ,נפלאות עושה ד קלו

יא נ ,חקרתני ה׳ א קלט
שם ידעת', אתה ב —
ב — יח ה חשך, גס י
שם קנית, אתה כי יג —
א —  ג ד ,משנאיך הלא כ

שם ,לעולם ה׳ ימלוך י קמו
ח מ יד ה ,וגו' מעל אשר המים ד ק

משלי
 ה ג' ,ברומו ומושל

 כג נ וגו', חכמה אין
ם, ילד מה ה נ יו

■ איוב
ה ג ,ני5 חפאו אולי ה

א —  יז ג ,לקח וה׳ נתן ה׳ כ
נ ב חכםלבב, ד ט

יז נ ,אור אראה אם כ לא

דניאל
א כ כו ב, א מדרהון, די י

א — ה ,ג ד ,מלכין מהקס כ
ג ד ,כרכון די עד ט ז

ה ד יפמשונה, אלפין אלף י —
נה ב שם, לך ותעש טו ט

ב ג ד ,העולם הי ז י

ה נהמי
כד ב ,הסבצ כס כשל ד ד
, כי ,נד נ ,כתוב וימצאו יד ח

כג ג ,הדס ועלי זית עלי טו —

ב ו  ל
א  ל כ
א כז

א

נכבדים היותר הענינים לוה
הכוזד׳־ בספר הנכללים פרטיים עצמים ושמות

, ן ו י ל ט ב ה. ג א , ס ך ל מ בי . ד א א  י
ס לו ק ד כנ  .יא ה ,כה ד ,א

ם י נ ב ת א מו ל פו  .כה ד ,מ
ם ה ר ב ו א נ בי  ,נוז ,יד ,יג ב ,צה ,מס א ,א

.כז ,כה ,יז ד ,סה ,ה נ ,סח ,נ
ם ה ר ב ק א ח צ , י ב ק ע י , א ו ה, ה , כ ז , כ ג  מ

, ,כא ,יז ג ,נ ,ב ב ,פג ,סא ג  .כא ה ד
ספר רי [ 9 ט מ״ה] הכוז

ם דו ........... עז ,לג ב / א
ם ד שון א א ר  סא ,נח ,מז ,מג ,ה ,ד א ,ה

, ,סז ג  מי ד ,יד ,יג ב ,קג ,צה פ
ם ד ה א חו  .ג ד ,כה ב ,סז א ,ו

ת מ ד ש א ד ק , א ,ה ס י כ.. ה ק נ ד . ד ,א . 
הוי ה .שם ,א הי ב .שם ,א א לי ה  .צה א , א

רן ה .נג ג .כ ,יד ב ,פג א ,א
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/ א ,אויר  .יד ̂ ד ,ג ̂ נ ה / כה ד א

, ,p א , אומות  ז,5;ה5 ,אג ,סא ,מג ס
/ ג עג, סו, נו, נד, לג, לב, כ, ב

 .כ ה ,כב ,כא ,יג , יא ,נ ,א ד ,סג ,נ ח
. ג ד , ם י נ פ ו  • כ ב ,אופק א

 יד. ה ככ, ד ,כ יז, ,א ג. יד, ב אלהי, אור
ת, אור בו ב ל ש, אור נד. ב ה  קס. א המורג
. אור .שם ,המושכל אוד ג ד , ב ק ו  נ
. כ ב ,ראשון אור . פס , נראה או~

 .יז ד ,יג ב , כשרים
 .סו ד ,יא ג ,כו ב , ותומים -\.!ר־ים
 כה. ד כח, ג נד, א , אותיות כ. ה ,. ?<.יהות
. .יד ד ,מג ■ג ,אהאב ג ב , ת ו ד ח  א
ב, ב, איי ה. נ סח, ב איי ר ע מ  מ. א ה
 .כ ה ,כה ד ,א א ,איכות
 .נג ג ,אירוס .יד ה ,ראשונים איכות

 . יח ה ,כה ד ,אישים .ג - ה ,אלהיט איש
ה. ס ג ל, א רי ת כ  .ג ד ,אל א

 .לה ג ,אלברכיא .כר ד ,אלאתור
.כנו ר ,אלבתני

 .כ ב ,אלוש .יז ,סז ,ג ,א ד ,ב ב ,אלהים
 יד. יא, גי, ד עג, סה, נ קמו, א אליהו,

 . רש ד ,סה נ ,הורקנום בן אליעזר ר'
 .יא ד ,אלישע .סה ג , ערך בן אלעזר ר׳

הן, אלעזר שה. נ אלכסגדריא,  ט. ב הכ
 .ג ר ,אלאהול ,אלעמש
ה, מונ ס, פח, עז, סז, כז, כה, א, א א  פ

כ. יס, יז, סז, א, ה כז, ד
ת .סז נ ,אמוראים מתו  .יב ה ,דבריות א

 .סה ג ,סובו איש אנטיננום .מז א ,אנוש
 .ג ד ,ט' ,יז ג ,הקדמות אנשי
. יז, ג הרוהניות, אנשי  ע
ת, אנשי רו  ג. ד קי, א, א התו

 . לד ב ,אסטניסות .ע ב ,אנשריא
א, ת מכ  א.' א אפקלביום, פג. ג אס

ת, א קפ ת  יד. ה אפוקרט, ב. ה אכ
 .כא ,כ ,סז ,ח ה ,יג ,ג ד ,אפיקורוס

 .ג ד ,מס נ ,אפיקורפות
 .כ ה ,כג ד ,כה נ ,פד א ,אפקקורפים

 .יד ה ,כז ,כה ד ,יס ג ,א א ,א.גלטון
ת, יב. ה 1בפוען אפם . אצטגנינו ז כ , ג כ  ד

 ב. ה צס, ,צז א !אצטגנינים
 מד. כו, 2 אצטומכא,

 כה. ד א, א ,אצילות
. צה א ,אץלים

. ד לס, ג נח, כח, כו, ב צז, א ןן,1א  ג
יד. ב היננופי, ארונה

,ב ה ,כה ,טז ד ,יסד ב ,כד א, א ,אריפטיו
יד. ה,

 סח. ב לארמית, לג. י ארם,
 ד. ה כס, כה, יג, ד ל:;, ג אר•!,

כג. ,יכ ,יח ס, ב ישראל, אר־ן

.ככ ה ,כוזר ארץ
ען, ארץ ,4 ד יד, ב ק, צה, פג, יא, א כנ

.כג כה, ה
ש,  .כ ,יד ה ,כה ,ג ,א ד ,נד ב א

. אש ב ה , ה ב ז
ת, אש עי ב ט  ב. ה כה, ד ,נג ג ה
ש, יל. ה ̂זי, ב ,עליונה אש שקאק . א כ ה

. iורTבד .יג ב , בבל א ג ,  
א, ר ה, בו א ח, סז, כה, יב, ל, א, א ברי  ס

פג, , יא ג ,ב ב ,צז פז, ,פא ,כס
, כה, ד כא. יב, ה ט

ת כ. ,יס ה , .בהירר  כס. ד ,דוד בי
ת ש, בי מקד ת לב. ב ה שון, בי  • יי ב רא
 .נח ב , שמש בית
 .כה נד, לס, ג ,שני בית

 .כה ג ,א א ,ביתוסים
 .כז ד ,בלימה .יד ה ,שחורי בלבול

 .ט ב ,מררי בני .קג א ,יעקב בני
ת, בני פג. ג מג, א ,נח בני ה . ב ק  ס

 .כ ה ,ההנאה בעלי .לה ג ,בנימן
.קט א , נמוסים בעלי
. בעלי .יב ה ,קשקשים בעלי : ס ג ר, מו ש  ה

 .לג ב ,ברהמיים .כי ג ,צה א ,בצלאל
 . .כז ד ,לשון ברית .כט ג ,ברייתא
ת .יד ה , ברסאם  סג. ,מא ,יה ג ,קול ב

תי :כט ד ,מזלות ב

 . .כא ,ה ה ,לא ד , גאלינום
על. גבול אל, יח. ה הפו  פז. א גברי

. , גואניק סג. ג גדעון, ג  ד-
שמים, גוון יד. יב, ה גוון,  יד. ה ה

 .יב ה ,גמור גוזר .כה ד ,גוזהר
ת, רלו דול, ס. ד גו . לא, א גי י  ה

 .כ ה ,יד ד ,כא נ ,קטו ,קט א ,גיהנם
 יד ,ד ה ,כו ,כה ,ט ,א ר ,נד ב , גלגל
. גלגל ב ה , ר י ו א  .שם ,האש גלגל ה
 .ט ב ,הירה גלגל .יג ד ,הגדול גלגל
ת, גלגל מזלו . המים גלגל יג. ד ה ב ה ,  
 .כה ד ,הנוטה גלגל .נ ה ,המקיף גלגל
, ב העליון, גלגל  ז. ב, ה ו
.יח ה ,השמש גלגל

 , 65 ,ג ד ,יז ג ,כד ב ,סט ,א א ,גלגלים
, ,כט ב , ה כ. ז

ת, . ה כג, ד יס, יב, יא, ג גלו  ע
 לה, ,יס ,יא ג ,נח ב ,יא א ,ועונש גמול

כז. ה כג, ,יט ד
 .סר ג ,גמליאל ׳רבן

 .לא ד ,פג ,סז ,לט ג ,גמרא
. 05 נ ,כ ,יד ב ,קטו ,קט ,ה ,ב א ,עדן גן

כ. יד, י, ה פג,
יב. ה גרמים,

.שם ,מלאכותי ,כליי ,טבעי גשם
דב»־ ,
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 .כ ה כה, ד ,מס ב ,קג ,סז א ̂ האלהי דבור
 .כה ד ,שבלי ,גשמי דבור
 .כ ה ,המקרי ,הטבעי דבור

.סג ג ,דבורה
 סג, לס, י&, ג סח, סד, ב צס, א דוד,

. .כא ,כ ה
ה, דור  כ. ה האלהים, דין מס. א הפלג
 .כ ,ד ה ,לא ,כה ד ,כו ב , דם

. דמות ג ד , ם ד  .כ ב , דמשק א
 .ג ד ,יד ,יג ב ,דניאל
ת דעות  כ. ה ,דעתן סז. ה ,נעתקו
ק, פ ם, ד  כ. ה ,כו ב דפקי

 לא. נ א, עח, ב הלשון, דקדוק
. דרך ג ד , ת מ א . דרך ה ב ה , ה ר ק מ  ה
. דרך א ה , ן ו ח צ נ  ה
 .ג ד ,ה ,א א,העברה דרך
 .יד ה ,הגיון דרכי • ה ג ,השוה דרך
ת  כג. ,כ ה ,ג ד ,טג ג ,האמתית ד
ת  .יג א ,וההקשים ,הפילוסופים ד

 פג. ,עב ,סח ג ,הנדות יד. ב ,צב א , הבל
 כג. כב, יג, יא, ד הגריים, יד. ה ,הגיון

ה, מ ש  ד. ג, ד ,א ב פס, פח, ה, א הנ
 .סו ,כ ב ,קס ,ק ,ס ,כב ,כא ,כ ,יס א ,הודו
הפסד, הויה כו. כה, ד ,הו״י  כ. יב, ה ו

ת, הויות עיו ת, מוחלטות, טב ס, נולדו צ א
.יב ה ,כה ד ,נג ג
, ה לא, א הולדה,  יב. י

, ,סז א ,היולי ג , כה, ד ב  .יג ה
 .סה ג ,הלל .כה ד , קדוש היכל
. המון ' ג ד , ן ו י ל ע  .כה ד ,המשכים ה

, ד ,ב ב ,הפעליות יביח. ה ,העדר . ג ב  ה
ה, ט ש  שם. הצטיירות, יב. ה הפ

 .עג ג ,הלציית הצעה
 ,צס ,פח ,פס ,סז ,ה א ,הקשוח ,דצןשה

,יג ,ג ד ,נג ,מס ,מא ,יס ג ,מס ב
יד. יב, ה כה, יז, סז, סו,

 .ה ג ,יד ב ,מוריה הר
שה,  כ. ים, יב, ה יז, סז, סו, ג הרג

ת, הרגשה פ ת ת ש  יב. ה ה, ג מ
 .סה ג ,מלכות הרוגי

 .כ ,יב ה ,א א ,הרכבה
. . א א ,חרמס א ב , ן א ס ר  ה

שארת  .ת־ ה .לג ג .קסו א ,הנפש ה
 .יב ה ,יז ,יא ג ,ד א ,השגחה

ה, ל ח ת ה, .יח יד, יב, ד. ה תכ .3י ד• ה
. ב ורידים,  ס

.סז ג ,יד ב ,ווגות
ה. זימונים ,זימון ה ם, י י ש פ  סס. ג ,זכריה נ

 כה. ד זמהריר, ה. ג זברון.
 כ. יב, י, ה ב, ב ,זמן

, ,וקנים ע ד ,ה ג ,זרזיר .סה ג

י, .סה ג חנ
 , *P ב ,צא ,סז ,סה ,מג ,ה א ,העולם חדוש

. יח ,יד ה ,כו ד
ח, ה ,חרושים יב. ה מופתיי, חדוש  ,5 י
 .כה ד ,לח ,לה ,ה ג כ, ב ,חודש
 .לא ,ס ,ח ד ,כג ג ,צח ,צז ,טס א ,חוזים

 .לא ד ,השדרה חוט
ם,  יב. ה כה, ד נג, נ חו
 .סז א ,קדמון חומר .כ ה ,עז א ,חומר
 .צה א ,חור .כה ד ,ראשון חומר

 ,לג א ,נפתרים ,נראים חושים ,חושים
.כ ה ,ג ד ,יא ג ,ט ב

, כג, ג מד, ,ב ב , צס א .חיים חי. ג  ד
, ה כ יב, י

 .יח ה ,סב ,כו ב ,אלהי היות
 .כ ,יה ,ה ,ד ה ,ב ב ,פז א ,חכמה
ת, חכמה עי ב  כס, כז, כד, ד לס, א, ג ט

.מס ,מא ג ,ירושה חכמה .יב ה
א, חכמה נ ה, י ו נ  .ס ד ,תוריה הכמה .מא ק

 • .יד ,י ,ב ה ,לס ג ,אלהיות חכמות
 .ה,יד ,אנושית חכמות
 לס. נ גלגליות, חכמות
 «.p סו, ,יב ה ,הדברים ח׳ דבריות, חכמות
 .יד ה , הרגליות הכמות
 .יב ה ,לס ג ,מוסריות חכמות
. חכמות ס ב ת, ו י ת פ ו  - מ
 יב. ה עיוניות, חכמות
. .פא ב ,ראשונות חכמות

ם, כבי תכו מ ס. יז, , ס ד סז, ב חכ כ ח, כ ז,  כ
. חכמת ע ג , ן ו ה צ  נ
 . סס א .וארץ שמים חכמת

ת, מו . יא, נ ס, ב פז, ,ד ,א א חלו  ע
 .לא ד ,א נ ,סב , לח ב ,חליים

. א ג , ך ו נ  .סז ג ,תרדיון בן הנינא ר׳ ח
ד, סי , ח א  לא, כא, יז, יא, ה, ד, ג, ג

. חקים .סז ה ס ב , ם י י ה ל א
 .ז ג ,מח ב ,שכליים חקים

.כא ה ,חרטומים .פ ב ,חרוזים

, ,טבע ח  , a?,.עז ,פו ,עה ,עד ,פא ע, א
, כג, נ נד, יד, ב צז, , ע ד , ס ג  ד פ
, , ב, ה כה, ג , י ב , י ד כ. י

.כה ד ,ראשון טבע
, ב, ה ח, ה נ ה, א טבעיים,  , ? יג, י

ה, הר . ג ט ע
 ר.ר. ,מח כא, ג סא, ם, ב טומאה,

 * כה ך ,טימאוס .לא ,כה ד ,טחול
 .ב ה ,עס א ,טלסמאות

 ״ לא ד ,מס ג ,סד ב ,טריפות
.סה ג ,טרפון ר׳

. וי״ו ר-״א יו״ד ה ד , א י ה
Tת, יעה ,fe ע, יר, ,3י ה א, א ידיעו

ידעונים
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 .יד ד ,נמשי בן יהוא .כ ה ̂ ידעונים

אי, בן יהודה ר׳ סז. נ יהודה, ל׳  פה. ג טב
 סז. ג ̂ הנשיא יהודה ר׳

ד, ־הודים, , , יד. יב, ,י א'
 .פג ג ,סח ,נח ב ,,-צה p א ,״הושע

 .שם / פרחיה בן יהושע .סה ג ,יהושע ־־
 , .סז ג ,קרחה בן יהושע ־
ם, יום סה. ג זכאי, בן יוחנן :•־ רי . כפו ס  ג

 ג. ד סו, סד, כ, ב סג, א יונים, ץ,
 סז. ג יוסי, .ר׳ סה. ג •עוזיאל, בן יינתן

 שם. יועזר, בן יוסי סה. ג יוחנן, בן ־ושי
ה, ־שה, צ ד, יותרת כ. ב א ב כ ה. ה כ  ד

 ג. ד ל, יג, ב א.צמ, ,'■הזקאל
ה ת,' ל כ. ,יח ב, :ו

, , יד. ב, ב , שג , יא א , שוף ש
מלך, :אי  ■ סא. א ינבושאר, סה. ג ה

 .יד ,י ,ו ,ד ,ב ה ,ג ד ,מד ב ,לא א ,־־שורות
 כ, יד, ה כד, ב קכי, ק, ,יא א ־עוד,

ב, ק ע ה, א - , כ. יד, ב צ
 .צה ,סג ,מ;י ,מג א , יפת

ה, א יצ־חק, , יד, ב צ  יא. ד ה, ג נ
 עג־. יז, יא, י, ג ,נ ב מצ־רים, יצייאת

 .ג ד ,ב ב ,יצירות ,יצירה .יב ה ,ה ג ,•צר
 .א ד ,עז א ,ירח .סג נ ,יא א ,־־ד;

יהו . ב ,■י ח עם, נ  יד. ,יג ד ירב
 כב. ה עג, , P; ג נ, כ, ב , יר־שלים

.יד ,יג ,ב. ,־־כיה
 סח, כג, יד, ב קיג, ה, ד, ב, א י׳ג־כ־עאל,

.יז ד ,גי ,מ ג
שע, בן ישג־עאל ;׳ ה, ג אלי  עג. ס

, ב ■צ־עיה, ח , ג. ד ס
 .פג ,מס ,כה ,יא 'יי,,גי ד, ח, א ־;:דאל׳■

, ,נו ,נד ,מח ,מד ,לו ב ,פז י ג
, ד עג, נג, יש, ,יז יא, י . כג, י, ג כ ה

, ד כז, ד, א ̂ ד‘:;:  כ. ה ג
, ב הארץ, :־־י־ יב. ב, ה ו

כה. ד הדרה,
כא ג ,נח ,כח , ב ט צס, א ש־־'ם,

. נח , ;ג חח, ;ני,
כב ה ף, א. ס נו ב ,1י ’ / א א שוזרים,

ד א , עב א, א ח, כ .סג ג המקרא,
הכא / ט / ני ד , ,סו ב צה, ,הג א ,■הי

 .יא ג ,דוהה כח .יב ה ,הדברי גת
 .שם ,הזוכר כח .יכ ה ,הדן שר
. כח .יד ה ,זרעי כת ס ב , ת ו י ח  ה
 .יב ה ,היוני כח .ה ג ,החפצי -;ר
ע־, ::־־  יג. ה יצורי, כח סו. ב טב
ח .שם ,י ■צ־ ~ .כ ה ,כוזב נ

ר, ד יג. ה ת
ד דד “־יימד׳ .ו

ה, כה מ מד ג. ד ה

 .יב ה ,ר כ ,המחשבי כח
 ,שם ,המרגיש בח .יג ה ,המניע כח
 .שם ,המתנועע כה .שם ,משותף כח
 .יב ה ,הצמחי כח .כה ד ,הסובל כח
 א. ד דראשון, כח צז. א הצפון, כח
ב. ה, ג השומר, כה יב. ה רעיוני, כה  הי
. סו, ב השכלי, כח ג  ד

 ה. י, ה נ, כו, ב לא, א כהות,
 .כ ה ,אמצעיות כתות
 .יב ה ,גשמיות כהות
ת ת  .שם ,טבעיות כהות .כא ה ,חיוניות כ
 .שם ,נפשיות כהות .יב ה ,מניעים כתות
 ה. ג מתאוים, כהות שם. משיגים, כתות

 נג. כג, ג כימיאה, כט. ד כ״טי״בתשצ״ג,
 ,צז ,צג ,עז ,סס ,ה א ,ככבים ,ככב

.יד ה כה, א, ד עג, ג
 .לא ד ,המזון כלי .מ ב ,היציאה כלי
 שסי ,עכול כלי .כו ב ,המקדש כלי

ת, ת, לא. ד כליו מו  ב. ה כה, ד כ
ב, ל ם, צה. א כ דרו  .סד ב כנ
ת  .ג ד ,פג ג ,כסא .סה נ ,הגדולה כנס

. ד ס ב ר, ו ת ב ר ב, כ רו  שם. כ
ם, ת, נ. ט, ב צז, א כרובי ניו רו . ד כ  ג
שדים,  סו. לג, ב פג, א כ
ם, שפי סד. ב פד, פג, ס, א כ

ב,  ג, ד מד, סכ, מא, מ, לח, לו, כב, ב ל
ה .לא ,כה  . כה ד ,לבנ

ת ת  ה. ב ,קס ,צז ,פז א ,לו
 ' נג. כא, ג ט, ב לוים,

 .כג ד ,לחשים .כה ד ,לועזים
 סד^ ב ,נו ,נה ,נג 7נ ,מס א ,לשונוח ,לשון

כ. ה כה, ד עב, סו,
ת, לשון רי ב  פז. ג פ, סח, סז, ב ע
.סז ב , ו א ,ערבית לשון

ר .כה ד ,מאדים אי מ  .סז ג ,ר'
ל, י. ה מאמרים,  י. ד מבו

ט, ב , ג כ, ב מ  כס ד ט
ת,  יב. ה כה, ה, ד, ב, א, ב לגי, א מדו

 .יח ה ,מרע .סג ג ,סו ,לג ב ,מדי
ס. ד עיוני, מדע .סו ד ,הנעלם מדע  י
ב, מדע רו  יד. ה ק

 • כ י, ה כב, א, ג מדרגה,
ע, שאחר מה ב ט ד. ה ה  י

 לג. ב ,־ מואב כה. , ג ד ,מהות
ח, , ב מו  יד. יב, ה לא, כה, ג, ד ט

, מוהשים, ג . ד ב  יב. ה / מוסדיים ה
 ; .כה ד ,סה ,סד ב ,מוסיקא
, ה, ג , מועדים יא. י

, ,מופת ו א ם, י ח פ ו  סו, ,יג ,יא ,ח ,ז ט
. כ ה ,ב ב ,צז ,פז ,סז ,סו
, ה מד, ב א;לח, מוצאים, • כ י

מוצאים
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ם  .כה ד / ראשוניים מוצאי
ם שי רג א .ה ד ̂ י א ,מו ס ר  .יד ה ,מ ב y מו

ת שכלו ת מ׳ ,מו שונו  .כ y יד y יב ה y רא
ת .כ ה / מו
; ה yOp ד y’ י y6 א yפזג ד. י  י
ל ת ,מז ^ו ע. ,כה y א ד ,יז ג y ח א y מז  כ

. ג ד ; ם י ב צ ח ה ר׳ מ ש א  .סז ג y מי
ד ח *יח ה ;מי הו . כי  .עג ג y מי
ה ל  לה/ y יא y ח y ז ג yכח yלד ב yקננו א y מי

ם .יז ד  .יד y י y ד y ג ה y כה ד y מי
. ב ה ; ם י פ ש כ מ

ך; א ל ם; מ כי א ל ; א מ  yf ב ypp yf5 yD א
; ;א ד ;עג ;יא ג ה; ג /י ה ;ט כ

ת .כא y כ ;יד כו ל ם מ מי  ,ג ד ;א ג y ש
ת כ ל א מ ב  .כ y ב ב ;מן .סג ג ;ש
ג ה ; מנ י ע ב ט ב. ה ypp א ה  י
הג ; מנ תי כו א ל ה, כ. ה מ ר ו נ  כו. ב מ

; ה ש נ ח .כג ד מ ת נ  .כמ ד ;מ
ת ר סו  .כח ג ;עג ב ;מ
ת לו ע ה .עג ב ;מב ;א א ;מ כ ר ע  , f5 א ;מ
ה ש ע ת, מ שי א ר ; yPP ב ב י . ה ד  ב
ה ש ע ה מ ב כ ר  י ד y סה ג ,מ
ה ש ע ה מ צ ר  .ד ;ב ;א א ;הנ

ם שי ע ם מ ; ;אלהיי ז  .כ ה ג
ם שי ע ; מ י ה , ם י י ע ב . ט  כ
ם שי ע ם; מ עי דו ; ה; ג י . ו ז  
ם שי ע ם מ ריי ח ב  .כ ה y מ
ם שי ע ם; מ הגיי . ג מנ ז  
ם שי ע ם מ  .כ ה y מקריי

בי צ ם מ ת .יד ה ;גלגלי צו . ד כג; ג y מ  יג
ם רי צ  y יד ;יג ב y צה ;אג ; PP y כז ;יא א y מ

. ג ד ; כ
ם; קו ; ד מ ב; ה ג . י ם כ ; מקו הי ל . ד א  מ

ם ה מקו א בו  .יא ;י y f ;נ ד ;נ
ב צ ק ר, מ שי ח; ב ה  .fp ה א; ע
ה ר ק ם ;מ קרי  y כה ;נ ד ;יא ג y עה ;עג א y מ

; ג ; ה ; yf ה ; yP ח ב; י ח; י • כ י
ה, ד מרה.; . ד• כ ם; י רי ח. יד; ב צה; א מ  נ

ס ; .כז ד ,מרינו ו ב , ז כ ר  .ג ;ב ה ;כה ד מ
, ל ג ש ; ג מ ג; א ג. כ ג

;פג y PP ;סז ;נא ;מא ;מז ;כה ; p א ;משה
; כ; ב yPp קא; צא; צז; אא; אז, ע

ד, ; י ; כ ח; א ; ג ס ; ה ג א; כ א; לא; כ ; מ ג נ
ה, ; ס ג ; ד ע א; ג , י ה כא. ה

ח שי  .או ד ;עג ;סה ;יא ג ;מ
שכן  .ג ד ;נג ;כג ;ה ג ;א ב ,צא א ;מ

ה שג . .סא ;סז ;לא נ ;מ
קל ש תן .אז ה עז. ב ;מ . מ י ג ; ה ר ו ת

ה א בו ;קא ;קג ;צז ;צה ;אז ;פז ;ד א; א ;נ
;יא ;א ג ;סח ;כח ;כו ;כד ;כ ;יד ב

ה; ■מא; ;לא כב, י ד ס ; ה יא; ;ג ; ו . א א כ ; כ ; י

פז. א נבוכדנצר;
א; בי  yp אא; מג; יא; ה; ד; א נביאים; נ

ipp ; pp ; לח ;יא ג ;כג ;יד ;יג ב;
 ;אז ה ;כז ;או ;ה ;ג ד ;סז נח, ;נג ;מא

דב .נג ,כ . .נח ב ;ואביהוא נ
 לא. ד מא; ג סד, ב נדר!;
 כא. ד ;נהרדעא א. עא; ב הגוף; נדוד

ה,  .כג ב א; א נוצרים; כה. ד נוג
 .או ד y מא ,כא נ ,נזיר

 .ג ד y סח ב ,צה y אג ;סג ;מז א ;נח
 סז. ג ;הלבלר נחום .יא ג ;זו גם איש נחום

ה,  .יא ג yעונות נכוי כד. ב נחמי
;כ ב y פז ,עא y לא ;א א ;נמוסים ;נמום

יא. ד נינוה'; יד. ה יא, יז, אז, ד
 .כא y יב ה ;כג ד y כג ג ;נסיון

ש, פ  ה, ג; א; ד נג, מג, ג נד, ב א, א נ
כא. יד; יב, י; ב, ה כה,

ת, נפש  יב. ה הכללי
ת, נפש מדבר  יד. יב; ה כו, ב אא, א ה

 כ. ה ה, נ מא, ב נצחון,
ד, קו  לה. לב, לא, ל, ג ס, ב נ
 סה. ג הארבלי, נתאי

ה, נתיבות מ תן; ר׳ כה. ד חכ  סז. ג נ
■ .לא ד y הבבלי נתן ר׳

 .שם ,הכרחית סבה .כ ה ,אלהית סבה
ת, סבה עי ב  שס. מקרית; סבה שס. ט
 .כ ה ;ג ד ,א א ;ראשונה סבה

 . יח יד ה ,כה ד ,סבוב
' .כ ה ;אמצעיות סבות
ת  .שם ;משתלשלות סבו

;ים ג y יד ב ,קג צב ,מז ,כז א ,סגולה
, ד עג; ,סג כא, כה. ;או ג

.א א y סדום
 .כ ה y ה ד ;השכלי סדר ,סדר
 .כ ב ;הקבוע סוד .כב ד. ,כה ,ג ד ,סוג

 .כ ה ;עג ג ,התורה וסודות החכמה סודות
 .יד ה ,יג ד y א ג ,א א ,סוקראט

, ד y ה ג y כ ;יד ב yאז ,א א ;סיני  .יא ג
 .סה y מא ,לא ;לא ג y סד ב y סנהדרין
 כז. כהי; ד ספירות, כ. ה , סנחריב

פר, וספור ספר ס  כה. ד ו
 .יד ה כה, ד y כז ג , יצירה ספר

.כה ד ;סריסים .לא ד y כח ,כו נ y ספרים
 ב. ה yג ד ;כב ;יא נ y נ ב ;עז א עבודה,
ת, עבודה טי ב  סא. א הנ
 יד y יג ד y צח ;סא y מא א y כו"מ עבודת

 . לח ;לה ג y סד ב y עבור
 סו ב y צה y מא ;מז א ,עבר

 או. ד yסו ב yעברים
.מא ג־ y השמש עגול
יד. ה האש, עולם וא. ה y האלהי עולם

עולם
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ם ל א עו ב  ,3כ ̂ יד ב ;קתו ,קת ̂ קג y א א / ה

. , א נ י ג י , ח הyי בyס ,yיyה ד . י פ כ ^  כ
ם ל ; עו ל ו ד ה. ד ג  כ
ם ל ; עו ר ו ב ד  שם. ה
ה עולם  .כג ה y י y א ג y הז

ם ל ם עו י חי ̂ .כה ד ;ה
ם ל עי עו ב ט ; ג y ה ז  כה־ ד י
. עולם י ה ; ה ח ו נ מ  ה
ם ל ון עו לי ע  .יב ה y יז ג y ה

ם ל טן עו  .כה y נ ד y ק

ם ל ם; עו י י חנ רו ה. ג ה  ס
ם מי ל ם עו בי  .סז א y ר

; א ז ו .נח ב ע
א ר ד; ב ;עז ת; ג כ ת; ל . סג^ מ ס  ס

; יעין ת ר ת ס . ד נ  ג
; ב ו ר י ת; ג ע ת; ל א; מ ב. נ  נ

ה ל ; ע ל ו ל ע ; ו ת ו ל ; ד ;א א ע ג ; י ה  יב^ ה כ
 .כא ;כ ;יח y יד

ת ו לי . ע י ד ; ם י א י ב נ  ה
ד מו ש ע ן א  / ג ד ;ב ב ;צז ;&ג א ;וענ
; ן מו לג. ב ע
י נ מו ; ע י ב א ו מ ; ג ו ד א; ג . ס ג  ■ ס

. ת א ; ה ר ו מ ע
;צת ,צז ;צה ;פו ;אד ;עז ;מג א ;אלהי ענין

; ת ק . ; ג מו, ק ; ;3י ב ק ד ; י ; תז ד ; כ ו כ
;כא ;כ ;ית ;יז ;יא ;ה ,א ג ;נ ;מח ;סד ;צד

; ג ; כ ; ד ע ; ג ג , י ה כ ; ז . ה י כ
; ענין י ע ב ט ה; לא; א ה  ג. ד צ
ז שי עני פ  .לג א ;הנ
ן י לי ענ כ ש  .מת ;לה א ;ה
ן ל ענ או ש  י .לח ג ;ו

ם צ הי ע ל א  .ב ב y ה
ם צ תי ע ל ר ב ד ג .נ ג ד ,  
ם צ ם ע כי א ל מ ט ב y ה •. 
ם צ ן ע שו א ר  .כא ה ;ה
ם צ לי ע כ ד. ;יב ה ;ש  י

א ר׳ ב קי  .סה ג ;ע
ת בו ר ב ע א  .לד ב ; מו

; ך ר ם; ע כי ר  יח. י; ז, ה כג; ג לא; א ע
; שו . ב צה; א ע ד  י
ת ע־סר רו פי .כה ד ;ס

ת ר ש ם ע רי ב ד ;קת ;צז ;את ;פז ;מת א ;ה
ח. ב ׳ כ

ת ה ע ל פ . r ד ;ה ג ;ת

; רן א ; ב פ ד . ד י  ג
ם ר טגו  .יד ה ;כה ד ;פי

ט ו  .פ ;עח ב y פי

, א פי כו לו ; ד פי ז . ה כ ד  י
; ם פי סו לו , א פי ; א , ד ג ; ;3ס י ג ה, ס ; ס ג ע

;יד ;ה ב ,קי ;צת ;צז ;צא y פז

; ת תו; יג; יב; יא; ;ה ג, ד יז; א; ג נד; פ

 j־5*;יג ;י ;ד ;ב ;א ה / כז ;כה ;ית ;יח ;יז
כא. יח;

 .מת א ,פלג
 .לג ב ;פלשת

 נז. א ;פלשתים
 .כ ב y פפנה
 יד. ד מיכה; פסל

 .ה ג ;פפאגי
 .כי ;א ג ;נ ב ;פרישות

 * כי i צג ;ט ;יד ב ;סג ;ד ;ב א ;פרם
ת. ;ח ג

 כנ. ד ה; א פרסיים; פרסי;
 .פג .מת ;כה ;מ א ,פרעה
 . סה ג ,אליעזר ר׳ פרקי
ת;  יד. ב; פי

 .יא ג ;צבועים
 לי. ב צביים;
 .סא א ;צגרית
 סס. ג ;וביתום צדוק
 .יא ג y הרין צדוק

 .סה ג ;א א ;צדוקים
 .כא ה ;עג ג ,צדיקים ;צדיק
 .נג ; לח y ה ג• ;כפור צום ,צום

 פג; / נג ;כג ;יא ג y צז y עז א ; צורות ;צורה
,י ;ז ;ד ;ב ד, ,כת ;כה ;יג ;ע ;ג ד

.יב ה ;שכלית צורה
 שס, ;משפטיות ;מספריות ;הנדסיות צורות
׳ .יד ה ; עצמיות צורות
 ינ. ה נ; ד ה; ג ד; ב רוחניות; צורות
 נ. ;נג כ; ב ציון;
 .כה ד ,שכלי ציור

ס. בי ; ז נ א ; ן צי
 .ע ;נ ;א ד ;עת א ;צלמים ;צלם
; ג מד ב ;צת ;לא א ;צמחים ;צמח  ג; ד ע

כ יב; י; ד; ה
לא. ד ;נג ג ;סא ;ס ;נת ;נח ב ; צרעת

 ב-ימ. הימים; קביעות
 סד; נ; מת; סו; לח; לג; לא; כד; ג קבלה;

יד. הא ;עג
. ;מו ג ;קדושה ;קדוש ג ד

ג; ב ;צא ;סז ;כה ;סכ ;ה ;ד ;א א ;קדמות
•יס ;יד ;ב ה ;יג ;ג ד ;נד .

 כה. ד ירוק; קו
 יא. ד קוטב;
כ. ב קוטר;

. יד; ב צה; א והבל; -קין ג  ד
ע. ד ת; עו מי  ק

 כב. ד ; הסותר קצוות
 ;לו לה; לד; לג; כב; ג פא; ב• קראים;

.כא ה ;סה ;נ ;מת מא .צח
קרבנות ,
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,פ ,נז .ע ג ,מח ,ט ,יד ב ,צפ א ̂ קרבנות

13(' סה

 .כה ד ;כו ב ;קרום
.יז ג ;שפע קריאת

 .סד ב ,הירה ראית
 ,סי י ,הנ׳תים ראיה
. ד , פגים ראיה ; 
 .כה ר נו, ב ,ראש
 .ב ב ,השגה ראש

 .צה א ,המטות ראשי
 .סז ג , הקדוש רביגו

 סה. ככ, ג רבגים,
.סח א ,רואגי

א. ד סב, כ, ב ,רוה
ד , אלהיט רוה

י ה1̂  נבואי, רוח
יב. ד , הנפשי רוח

ד , העולם רוה
,ד ב ,פז א ,הקדש רוה

.יח
. ג ד , ד , א א ,רוחני

.כה ,ג ד ] ה, ג ,רוחניים
כג ד ,צה צ̂ז א רוחניות,

,נב ; עני, ה/ א רוחנית,
 .סו ב ,סג א ,רוטיים ,דופי
 .כ ה ,.מול רוע

 .כה ד ,מתפעל רושם
. ב ,רחום  כ
 .יב ה ,דיה
 .ט ב ,ניהוח ריח

 כה. ד שערים, רל״א
 .כז ,כה ד ,ושוב רצוא
 . PD ג , רקות
 .יד ה ;כה ד ,רקיע

.כ ה ̂ כה ד ,עכי א ;רשמים
 .כ ה לה, ג ,שאול

 ק. א שבא,
 .סז ב ,פג א ,שבטים
 .יא ד ,צה א ,זקנים שבעים

 ,י.!מ ,לד ,כ ב ,פז ,פו ,פה ,מ א ,שבת
 לה. י, ס, ה, ג
 כה. ד שבתאי,

 .יד ד. ,עג ג ,סב ב ,שדים
.ב ב ,שולליות
 ס־א. לע, לא, כא, ג ושוטרים, שופטים

 .כה ד ,שטח
.כ ה ,שטרוג
 .כה ד ,מו ,ה ג ,שיעורים ,שיעור
 ג. ד קומה, שיעור
א. שיעור ג י, רי  תו
.סד ב ,■ש*פון

 .ס ה ג ,פ ,סכי ב ,שירים ,שיר
 ,כג ,כ ,יד ,ז ב ,קס , נט ,צז א ,שכינה

,כב ,יה ,יז , יה , ח נ ,סי , נס ,כד
ה ,מט ,מא , לט ,כג ג ,כח ,כ ה ,כ ך , ס  .כג כ

 כס. ב, ה ג, ד ה, : ט, ב שכל,
• י' ה ,גמור שכל
 כא. י, ה פז, א הנפעל, היולי שיכל
 יי, ה יט/ ,ג ד ,ככה שכל
 ,3י ה ,מעשיר שכל
 .יט ר , נאצל שבל
.יב ה ,עיוני שכל
 .ד ה ,יפ ,י׳ג ,ג ד ,פז , א א ,הפועל שיכל

, I ‘ 'דיז יד י
.יא ; ,הציפ׳ין שכל

 .י ר לו, א ,נפשטים שכי׳ים , שכלים
 , י ד .ס. ,נס ג ,סח ,סי ב , צט א ,שלמה

כא. ה
ח, שרמות, . א : י  ה

 .סו ד , מלא שם
 ב. ב המפורש, שם
 , .כה ר ,שכלי שם

כה. ג , שמאי
 , ס; ,כח ג ,סד ב ,הנביא שמואל
 .כט ד ,ירהינאי שמואל
.ראשון שמוש ג ד , ' 
 .־.ה ,ג ,נ ,-ס ד ,סד ג ,ב ב ,הבורא שמות
'ג , מ ד ,ו ב ,כה ,ח א , שמים , 
. .סה ג , שטה בן שמעון
 .פס ,הצידיק שמעון

■ שם. שמעיה,
 ,א ד . X ג ,נו ,צ: ,נב ב ,עז א ,שמש

.כה ,סו ,יס ג,
. .ס: נ ,שמשון

 .כה ד ,לה נ ,מז ,מג א ,שנים ,שנה
. ג ד , ר י • שע

, .יד ה ,שפעים
 כה. ד ■שקיעה,

 צה. מז, א שית,
פו. ב שתן,

' .ה ג ,תאוונן
ה. ב תבלול,

. ע ה , ג ד , ב ב , ת ו י נ ב ' ת
. תהו ב ה , ו ה ב  ו

כה. ד תהום,
. , ראשונה תולדה ס - . ■

 הלציות, הכרחיות, הטעיות, תולדות
.יב ה ,שיריות ,נצוחיות ,מופתיות

, ,תורה מ , א י , י / ס , ו , ה , ד א , ת ו ר ו  ת
א, ב קנו, קג, צנו, פנו, פ, סז, כז,

, , כ ח , מ , נ ו , נ ד , ג ס , א , י א , י ז , י ג , כ ה  כ
ג ,כד ,נג . לח ,לה ,^ג ג ,י ,נו ד ,ע ד ,י  י

ג ה ,כ .כ ה , כ
תויית
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 .יס ̂ יא ,ז ג / אלהיות תירות
 .כז ד ̂ אמתיות תורות
 .יא ג ̂ מח ב / ת1מגהגי תורות
 .יא ג ̂ נפשיות ,פילוסופיות תורות
 .יד ה / קמו א ,המתים תחיית

 כס. מט ג א, א תכונות^ תבונה,
 .דכה. תלי,

 .עג ג ,תלמידים
ב ,תמונה ת/ מונו  ג. ד ו, ת
.כא ד / תמורה

 .סז ג ,תנאים
 .יח ,יב / י ה ,תנועה

 0 כא ה ,טבעיות / חפציות ,הכרחיות תנועות
 .ס / עט ב ,הנוף תנועת

 .כה ד / תנין
ת, נ. ב תעני

ג  /0 ד לה, כ̂א כ, יט, יז, תפלה/'
 .כס ד / סד ב / תקופה
 צה. א תרה,

כא. ה / ה נ ,תשובה

ה ר׳ ה;דול המדקדק הרב כי ממיודעי אחד העירני , המו״ל אמר מ ל מן ש ל א ז ענ הר בספרו ז״ל ה ח צו ב תי  ה
ם. באורי עם אף ההבנה קשה• הוא אשר ע״ח)—ע״ה סי׳ ב' (חלק .בהכוזרי מאמר ביאר  וז״ל המבארי

מר . ח״ל כוורי למלך החבר שאמר מה הראה הלא’ . מהרשרה ר א ב ח א ה ל ת ה אי ה ר א ם מ שי א קוראים אנ ר ק מ  ב
לו ש הם באי ד אי ח ת פוסקים א ע ת ב ח ם א רי חב מ אתם ו ד קרי ח א ר • כ מ רי א תי כבר הכוז נ נ בו ת ה ה א , בז ל תי ו אי  ר
הו מו ם לא ב אדו א ב ״ ל ב ר ע א ב ל תכן ו ה י א ז ר ק מ ם ב רי שי י / ה ענ די ץ הו א ה מ ת שון הי ת לל א ה הז ל ע מ . ה ת א ז  ה

ר וזמר ב ח י ה פנ צנו מ ב ק ה ש ם שני בין ב חי א נ ל צנו ו ב ש בי( ק ת של עו ו א תנ ל י א ׳ ק ע ח ד א , ה ב ר ו ה הדבו ט  נו
ל ח א נ ־ ה  אליו ומאסף ה1ה החבר דברי בביאור מאוד האריך יהודה קול בספר מוסקאעו יהודה ומוהר״ר •י ל“ע

 .לגמרי כיאור חובה ידי יצא לא עדיין ההיא והיגיעה העמל כל ואחר ,בספריהם שכתבו מה כפי מספר אין עד רבים מדקדקים
 אפשריח על מספקת סבה בזה ומבאר ̂ נכוחים דברים משיב הזס החבר כי אני ואומר .אני אף דעי אחוה לי שמעו אמרתי לכן

ץ בשם רבים לשון קראו הראשונים המדקדקים כי שתדע ראוי כי .אחד איש הם כאילו במקרא אנשים מאה קריאח  וקראו קבו
ק בשם חזק לדגש־ חי  בכל חזק דגש שאין לסי ,דחיק בשם כפ״ת לבג״ד דסמיך יהו״א ממבעלי השלישי למבשל ג״כ קראו לכן , ד
ם כמו מ״ם ניו״ד יתקכן האחד , הקודש בלשון הם קבון מיני שני כי ומבואר , הזה במבשל זולת יהו״א מבשלי שי  אנ

ם מי ם חכ עי דו ת כמו תי״ו בוא״ו יתקבן והשני , וי כו ר ת , ב או ל פ ת ,נ לו דו  התנועוש מן אחת שתשתנה מבואר גם .ג
טי ״ מבין ״ ז.קן ,גדול ,חכם ןןjg, ̂ 5,, ̂ז-ןןן, ט עו ר׳ מ רבים בלשון נאמר נ

ם ,חכמים ם ,זקנים גדולי ג שתהיה או ,דגש ואחריה ת״ק תהיה אם ואולם , ודורשים עומךים ,מביני  לתשלום שהיא ת׳
ר, p ,555 ̂ לשו״א משתנולן ההן התנועות אין אזי דגש בו , ג ש ר ח , ב נ ג , ר ב ם, פריץ א ךי כ א ם״ ךי בו ם״ נ בי  גנ

ם1 ׳ ?("'?ים ?י  ,בשום אחד בפסוק אנשים מאה קריאה אפשרית על נאותה סבה שנהן במה ,יחדיו החבר דברי יכונו ובזה .ר
 ,במתון או במהירות במבשא מוגבל שיעור בה יש תנועותיה מהברת אחת שכל עד כ״כ ונקיה צחה היא הקדושה שלשוננו לפי
או ביתרון או המשך, ביתרון אם ת, רו הי מ  במקרא אנשים מאה שיקראו מספקת סבה היא זאת וכל אפשרי, היותר במהירות ה

 שהם ,נחים מיני בשני שלה הקיבון מקבצים שאנחנו מפני כלוןור ,נחים שני בין בה שקבצנו מפני וז״ש . אחד ברגע דססקו
ם עמן ̂ נראס ונח נסתר נח ת ,גדולי לי דו  לומר רצוני ,המשך ביתרון ההיא בתנועה להאריך אנחנו צריכין זה ובעכור , נ

 גמדריגיו שהוא מה ,שעם נגינת בה שיש הת״ג מן החוזר קול מקבלת היא ממנה הנמשכת או׳י שאות כדי ,הנגינה גמשך
ן קבצנו ולא שאמר ומה .בו שוים כולנו ההוא ובמשך ,ההיא הת״ג אחרי נראה נח להיות שיתכן כדי ,ה״ק  ,תנועות שלש ני
 ונאמרו .קריאתו במהירות שוים כלנו ג״כ ונהיה ,אפשרי היותר במהירות שקריאתו לשו׳א התנועות מן אחת או שתשתנה י״ל
ם, לשני בזה רמז ,דחק ע״י אלא  שהיא במהירות קריאתה ותהיה■ לשו״א, תשתנה לא שאז דגש ואחריה ת״ק שם שיש אס דברי

ס ,שאחריה הדגש ע״י מוגבלת  לשו״א תשתנה שלא הדגש לתשלום שהיא ת״ג שם שתהיה או .יחד כולנו בה שוים נהיה בזה וג
 כמבשא, או״י מאותיות אחת אחריה שתנוח כדי והמשך המתין אל אנחנו צריכין ואז .ודגש ת״ק ע״י מלאכותית תנועה להיותה

 שאין אחת תנועה עוד שיש גזה רמז , הנח אל נועה הדבור ובא שאמר ומה .בקריאתה בה שויס שנהיה ג״כ יחייה ווה
 אחריה יהיה לא (כי בפועל לא אבל בכח בה שהנחות כלומר ,הנח אל קצת נושה היא אבל , נראה נח ולא נהתר נח רחריה

'■•f שויה יחד כלנו נהיה ובהכרח קלה, תנועה בשם אצלי הנקראת שו״א תמורת שהיא ת״ק והיא נראה) נח ולא נסתר נח 
ס ,מדאי יותר בה למהר שלא ״ דקריאתה ק ובין נע שו״א בין אמצעית שהיא אחרי , בה להאריך לא ג  שאנחנו וכיון ,ת׳

מתון, או במהירות אם מוגכל בשיעור ותנועה תנועה כל קריאת לכוון ■■יכין 4 ת, ביתרון או המשך ביתרון או כ רו  אז המהי
רגע ב* ויפסקו אחד מקרא ויקראו אנשים מאה שיתאספו נאותה סבה היא זאת הנה ,אפשרי היותר כמהירוח  .אחד ג

) נ״ה (ברכות חז׳ל מחמר עליו ואמרתי , ממש בלשונו הקורא לפני הצגתיו .מהרשז׳ה עכ״ל  אין יונתן אי׳ר רשל? אמר ב׳
I ז״ל מהרשז׳ה בית מולדת קלה התנועה כדבר ובפרש ,לדבריו כיון שהגזבר להאמין קשה כי ,כו׳ לבו מהרהורי אלא לאדם לו מראין

ן חנ צ »ן י מ ד ל « ג
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א
ר ב  הסופרים נפלגו , הכוזרים מקור ד

 מכתב דברי לפי אולם ; בדעותיהם
 אבן חסדאי להנשיא , הכוזרים מלך יוסף

 . תוגרמה בני לתולדות יתיהשו , שפורט
 תוגרמה מבני יפת מבני אנחנו כי ,״דע :וז״ל
 אבותינו של יחוסים בספר ומצאנו j בנו

J שמותם ואלה . בנים עשרה לתונרמה שהיו  
 / ביזל / אוינין ,אוור ! תירוש ,אניור הראשון

 . עכ״ל מאויר , בלגור , זנור ,בזר , תרנא
 היו האלילים עבודת עובדי מתחלה זה ולפי

שר , אבותיהם  במרוצת המלך יספר כא
 .המפורסמים הסופרים מסכימים וכן .מכתבו

 יחוסי מספרי ;הסופרים דעת נפרדה בזה אך
 ירך יוצאי המה חקירותיהם שלפי , הכוזרים

:תוגרמה מבני ולא הפיננען שבט

 , הפיננים עם מגזע נצר המה , הכוזרים
ת ומקורבים שפחה בקרב  מ

 אשר ואחרי והאונגרים. אוורים להבולגרים/
חבל התאחזו ההוגים ממלכת נגדעה  הארץ ב

 ויכוננו , ואייראפא אזיא גבול בין המפריד
הר פי על ממלכתם  רחוקה לא ; וואלגא נ

 ועל .הכספי ים על היושבת מאסטראכאן
 והערביים^ הפרסיים בפי הזה הים נקרא שמם

 הקאלמוקקים; שמה יושבים וכהיום .הכוזר ים
 הכספי ים הוף על ארץ נוף יקרא בפיהם וגם

ב כן אחרי . הכוזרים ע״ש, ̂ כאדשאר ס  נ
, השחור הים עד ממלכתם גבול ותאר  

שתרע ך וה ר א, להגהר קיוב ד  ומעבר אק
 לארמיניא ויבאו ,קו-קז הררי את ירשו השני

ת עוד אשר , קרים האי בחצי ויאחזו שנ  ב
,הזה מהאי הדרומי החלק נקרא הי״ג המאה  
שם  מקדם היתד. ממלכתם עיר . כזריה ב

קראה היא רבים ולפי ̂ באלאגאר הנ ר.  העי
שם נקראו מושליהם / אםטראכאן כיום  ב

 . הכם לשם קרוב ואולי ,חאקאן או חאגאן
 , שכניהם על ידם ותעז הימים ארכו לא

 היושבים להעמים אלהים לחרדת ויהיו
תם  , גברו כאריות מושליהם כי . סביבו

, והגבורים הפראים צבאותיהם את והוליכו

 וההצלחה y חיל אל מחיל , לחם אוהבי
שי הפרסים . לימינם עמדה  על ישבו א
 מאד וייראו y הכוזרים גבורת את ראו ;גבולם

 הפרסי והמלך . בארצם לעלות יהרסו לבל
ה ,כסרו ל על וגבוהה בצורה הומה בנ מ  ג
מעבר את חסמה אשר ,ארצו  הררי בין ה
 ומהדר הכוזרים פחד מפני / והים קו-קז

ת והרואה .ועוזם גאונם  yההיא ההומה חרבו
 מרעיד עומד , הזה היום עד נשארו אשר

 על וישתומם , והזקן נדלן על ומשתאה
 שער־ גם אבל !הזאת הנוראה המלאכה
 הדרך לחסום כח עצר לא , הזד, השערים

שר אחרי כי ;הכוזרו עם הגבורים מפני  א
ם/ פרם מלוכת ירדה  הררי על עלו פלאי
 קסרי גם . רבות ארצות ויירשו , קו-קז

 יד תנופת מפני אחזתם רעדה ביזאנץ
חה פניר,ם ויכפרו למו/ ויתכחשו ,הכוזרים מנ  ב

שת יבואו לבל , ומם  ממלכתם עיר לר
 על ישבו אשר , הקיובים גם .קושטינדא

 שנה מדי מנחה להם הביאו ; דניעפער נהר
שנה ב ,ב ר  . ארובת-עשן מכל שער ואדרת ח

שמעת סרים היו אחרים ועמים• הבולגרים  למ
 היו אשר הערביאים שבטי ועם y הכוזרים

מת לחמו y שכניהם i תנופה מלח
ג

תה הכוזרים עם אמונת ת הי ע  הזאת ב
ל (ד״יידענטהום) האלילים עבודת כ  כ

 למעשי־ השתחוו אשר y הרבים שכניהם
ת . ויהבלו ההבל אחרי וילכו , ידיד.ם  א

 ̂ מאד והקדישו מושליהם־החאקאנים־העריצו
 העריצו כאשר y אלהים כבוד להם ונתנו

 הכהן הוא הדאליא-לאמא את הטיביטנים
י מכל הוא נעלה כי y באמרם ,הראש  בנ

 תהלות המון הכוזרים פזרו כן , תמותה
 דברם אחרי y לאלחים ויחשבום למושליהם

לו. לא שפתיהם ומוצא שנו/ לא  כאשר חל
ש הלך y לאיש מות משפט ההאקאן חרץ  בנפ

ה מי תו אל ח  .בכפו נפשו את וטרף בי
 בדברים החאקאן נפש יהולל לא אשר ולמען

 ידו על למשנה הקים , מדיניים וענינים.
 ונקרא ,במלוכה מקומו ממלא y למלך משנה

 המוציא היה והוא y פעה או פעג :בלשונם
נר.מביא
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 פיו על המלוכה דברי וכל ,העם את והמביא
 המשרה את החאקאן עזב לאט לאט .גחתכים

:משנהו שבם על וישימה ̂ מידו ד^דינית

 כאנשים חיו ומאכלם חייהם בדרכי הכוזרים
 אורז אך אכלו כי , פראים

 באהלי והסתופפו ישבו לא בבתים , ודגים
 על ארמון היה בלבד להחאקאן ואך .רועי
 והצליחו לו גד כאשר ויהי . וואלגא נהר חוף

 כאשר , בלבד ומקנה צאן רועי להיות חדלו
 להתעסק ויהלו ,קדמתה מקדם אבותיהם היו
 עמודי את ויכינו ,האדמה בעבודת נם

 כביר גם . ומשפט חק יסוד על מלאכתם
 כוננה ארצם כי , וקנין במסתר ידם פצאה

 הערביאים אליה ויסחח , הים מבואות על
 מרכולתם להחליף לארצם באו כי ,והיונים

 למכביר היו אשר , יקרות שער אדרות על
 / האלה הסוחרים ידי על . הכוזרים בגבול
 הנוצרים אמונת את הכוזרים הכירו

 אי מחצי רבים יהודים גם ;והישמעאלים
 מחסה להם בקשו אשר יון ומארצות ,קרים

 .קרבם אל באו רלדפיהם מחמת ומסתור
 שמה והיו ; הארץ יושבי בעיני הן וימצאו

 יועצים ,(דאלמעטשער) מליצים , לרופאים
 יש כי להם נודע ידם ועל ,המלכות בחצר
 אמונת על הנוסדה , בארץ -ישראלית אמונה

: וארץ שמים בורא אחד אל

 רוח את העירה אשר הנכונה׳ הסבה
 גוו אחרי גלוליו 7להשל ,החאקאן

 נדע לא ̂ השכינה כנפי צל תחת ולחסות
שעח, הימים דברי מסופרי רבים .נכון אל  י
 התבוננו ,הכוזרים וחכמי החאקאנים כי
 אשר הנכרים האנשים ופעולות מעשי על

 על ודרשו , מסחרם לרגל ארצם שערי באו
 ודעות. באמוטת מהשבותם ועל מצפוניהם

 ארץ וכנעני סוחרי עם , הזאת ההתחברות
 פעולה פעלה ,שונות ודתות שונים מעמים

 ,ודעותיהם מדותיהם הטבת על ונמרצה עזה
 ותפקחנה , הדעת עץ מפרי מעט טעמו כי

 כי והכירו !הם ערומים כי לראות עיניהם
 . עוז יתר ולמדעם , שאת יתר להגכרים

 אלה , עירם בשערי באו רבים יהודים גם
 דור משנות בה גרו אשר , קרים מארץ

 ,הראשון מקדשנו בית נחרב אשר אחרי y מ־ור
 נפשם אל נכו אשר , יון מארץ אלה1

 מצאו האלה היהודים . ליאון המושל מפני
 מדותיהם וע״י y המלך שערי אל גם גתיבות
 החאקאן בלב אהבה נטעו , והישרות הטובות

ודת משה לתורת בולאן; היה שטו אשר

 הזה החאקאן ראה אש* ואהרי , ישראל
 על ובנויה רופפו דתו עמודי כי ; ויתבונן

 ויקבל , גוו אחרי שקוציו את השליך ,הבל
 רב והלק הוא ונכנס ,היהודית הדת עליו

 ידי על y משה תורת ברית במסורת מעמו
 מארם ז״ל סנגרי יצחק הר.בם.ר׳ השתדלות

 בדבר לעינים ועמו להמלך היה אשר ,נהרים
 אולם .וחוקיה ומשפטיה משה תורת למודי

 את להעטיף דרכד^ משוש זה אשר ההגדה
 y רבות ומחלצות במעטפות האמת ילידי

 תספר y שונים בצבעים לפנינו ולהציגם
 נעלה מאד אחר אופן על הכוזרים התיהדות

 המלך עם .בראשיתו) הספר בפנים (עיין
 y המלוכה ורבי שרי גם התיהדו החסיד

 לאט ולאט , במספר אלפים כארבעת
 יושבי כל וכמעט y העם המון גם התגיירו

 מלבד y יהודים היו הכוזרים ממלכת ערי
 ממאמיני שכירים היו אשר החיל אנשי

 למשמעת הסרים המלכים מן גם מחמד. דת
 מדינת ממלך סופר כאשר , התיהד הכוזרים
 חוף על אשר y תרקי תקרא והיום y סמגדר

:מערבה כספי ים

ה
 דת הכתה לא עוד הראשונים בימים

 בלבות עמוק שרש היהודים
 לכן y רופפים היו דתם ועמודי , הכוזרים

 ורוחם מדותיהם את לשנות מעט אך פעלה
 ברוחו חדש נוי יולד לא כי ; הקשה
 הימים, ברבות אולם . אחת בפעם וטעמו
 החסיד ירך יוצא עובדיה המלך ממשלת תחת

 , כפורחת ישראל דת עלתה , בולאן
 וילך y באמת ה' לתורת לבו שם הוא כי

 חכמים לתלמידי ויקרא , בתמים בדרכיו
 y בתורה להם ושם יד אשר בבל, מישיבת

 נתן תמיד ארוחת וארותתם ,לארצו לבוא
 ובתי כנסיות בתי ויסד , המלך מבית להם

 על ויצו . ארצו רוחב במלוא .מדרש
 מארצות הביאם ■אשר והנבונים החכמים

 הקודש ספרי עמו לבני להורות , בבל
 בכבודו.ובעצמו הוא ונם ,והתלמוד (תנ״ך)

 . התלמוד ובספרי קודש בכתבי והגה עמל
 משנה. סדרי ששה לו לבאר חכמיו על ויפקוד

 אח הקדישו ,ושריו גדוליו אחוזת עם והוא
 בימיו .ולתעודה לתורה עתותיהם מבחר

 והכתה ,מעלה מעלה ישראל דת קרן עלה
 הטיד הפראי העם גם כי , מתחת שרש

 וררדתנו . ישרים בדרכי והלך מעשיו את
 ״ שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה אשר

 ותחת , השובבה רוחם המית את השביחה
את מב־ו האלילים עובדי אחיהם אשר

בניהם
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 ולא , ולשפחות לעבדים ובנותיהם בניהם
 t לב ולככשול לפוקד. הזה הרעה להם היתה
 / הזה הנמבזה המעשה את היהודים תעבו
 בצלם הנברא האדם את להוקיר ויבינו
 i עמיו אל עובדיה המלך נאסף אחרי .אלהים
 כי ,דור אחר דור יהודים חאקאנים מלבו
 y יעבור ולא כוזר בדתי לחוק הושם אז פני

 אם כי המלוכה כפא על ישב לא אשר
: יהודי מלך

ו m כנפיה מוטות פרשה ישראל שאמונת 
 ובכל y הכוזרים ארץ רוחב מלוא על י

 בבריתם ומחזיקים מלכיה דברי אשר מקום
 נתנה בכ״ז ,ושם יד לה הציבה , מגיעים

 y בגבולה להסתופף אחרות לדתות גם מקום
 כשמו אשר y עובדיה גם . דבר מכלים באין

 y ובתמים באמת יה עובד היה כי ; הוא כן
 מאמיני את רדפו לא ,אחריו הבאים בניו גם
 זכיות מכל חוקם את גרעו ולא y אחרת דת

 ישבו השונות הדתות בעלי וכל , המדינה
 פתגם זה כי . ושלוה בשלום אחיו יד על איש

 בשם ואנחנו אלהיו בשם איש ילך :מוסרה
 ומשפט חוק דבר על גם .נדגול ישראל אלהי

 .דעתי קבלו :אומר היהודית הדת גזרה לא
 היה דיינים :שבעה של בית־דין־גדול אולם
 דיינים שני .ראשים לארבעה ויפרד ,שם

 y היהודים בין לשפוט , יהודים היו ממנו
 נוצרים ושני , למושלמנים מושלמנים שני

 בעד , אלילים עובד אחד ודיין y לנוצרים
 צל תחת הםתופפו אשר נכר אלהי עובדי

 איש איש שפטו האלה הדיינים . הכוזרים
 הפרטיים משפטיהם לפי y דתו בני את

 (טאלעראנץ) והסבלנות y השונות והקותיהם
 ראויה אשר y הזאת בהמטלכה דאש הרימה
; עדי-נצח ולתהלה למופת להיות היא

I

 y איידאפא בטבור אז ישבו אשר ודהודיים
 אחיהם משלום מאומה ידעו לא

 ואזנם y והכספי השחור ים חופי על היושבים
 והגדולה היקר מן דבר שמץ אף לקחה לא

 התיהדות ע״י y הישראלית לדת נעשה אשר
 היו לא עוד ההם בימים כי . הכוזרים
 ארחות עוברי ;המלך ודרך y בטוחות נתיבות

 . היו מעטים ונוסעים y נפרצו לא ימים
 מורדפים היו כי y בטובה ראו לא אלה ומלבד

 ותקצר , אדוני-הארץ מידי צואריהם עיל
 אשר עד y פלאים ירד ורוחם בעמלם נפשם

אחיהם שלום אחרי ולדרוש לתור כח עצרו לא

 נפשו אשר האיש כי , הרחוקות ,בארצות
 על מאומה ידאג לא , מנגד תלוים וחייו

 כה .רעהו ומצב מעמד y שלום אורות
 התבוננו לא כי עד , מרה נפשם היתה

 העבית אשר y ברורה הבלתי להשמועה גם
 גיר יש כי , העברים במחנה אז אחדים.

:השבטים עשרת ירך יוצאי לישראל וממשלה

יריעחם ע״נ אשר ,בספרד היהודים אילם
 y ההצלחה מעלות על עלו וחכמתם

 אשר להשמועה קשבת אוזן לתת החלו המה
 שבט סר לא עוד כי : הפרגוד מאחורי שמעו

 המיוחד האחד .רגליו מבין ומחוקק מיהודה
 חייו למטרת לו שם אשר ספרד גלות בין

 ממשלת יש אשר מקום אחרי ולדרוש לחקור
 אבן יצחק בן חסדאי ר׳ הנשיא היה y לב״י

 עבד- למלך וגדול שר היה אשר ,ז״ל שפרוט
 נפשו בכל התאמץ הוא .השלישי אל-רחמן

 מלוכה כבוד מקום איה לדעת y ומאודו
 אדונו נתן אשר הגבוהה המשרה .לאחיו
 והמביא המוציא. להיותו y שכמו על המלך
 הבאים הארצות ומלאכי צירי את לפניו

 היתד. ספרד מלך לחצר מלכיהם במלאכות
 לחקור ידו לאל היה עי״ז כי . לישועה לו

 יש אם y עמו בני אחיו על תמיד ולדרוש
 המסע דברי גם .בארץ ממשלה ניר להם

 העברים, במחנה קול העביר אשר הדני אלדד
 השבטים, עשרת לפלטת שארית יש עוד כי

 תקוד. רוח הפיחו ,מיוחדת ממלכה ולהם
 לנגד תמיד היתה ושמועתו ,הנשיא באפי
 ,כבודו ויגל לבו שמח כאד ומה .עיניו

 כספי, לים מזרחית חרסן; מלאכי טפי בשמע
 בארץ רב ממשל מושל יהורי מלך כי

 כדברים שמע ,יון קסרי מצירי וגם , הכוזרים
 שם כי , לו להגיד הוסיפו עוד והם ; האלה
 המה והעם , יוסף הוא , אתה המולך המלך

 רחוקה וממלכתו /. מלחמה מלומדי גבורים
 עשר חמשה מהלך מקאגסטאנטינאפאל

 נפשו ותכל .הקיסר ברית בעלי והמה ,יום
 ועם עמו ולכרות .המלך לפני במכתב לבוא
 נאק וציר מלאך ויבקש , אהבה ברית עמו

 אנרח ידו על לשלוח יוכל אשר ,לשולחיו
: הכוזרים לארץ

ט
 לפגו ה׳ חזרה ,האלד. הדברים אחרי

 יצחק ר׳ האיש את , ר״ח הנשיא
 J לשאלתו לבו בכל נדרש אשר ,נתן בן

 הרחוקת בדרך ולאחוז ,בכפו נפשו לשום
והמסוכנת



n oהכוזרים תולדות
 ,רב כסף הנשיא לו ויתן . הזאת והמסוכנה

 יון פלכות להצר ומכתבים ,הדרך הוצאות די
 עבד-אל־ מלאכי עם וישלחהו ,בידו נתן

 קיםר קבל שמה .קוגסטינופאלה יהדיו דחמץ
 פגים בסבר הנשיא-ר״ח מלאך את היונים

 להפריע מחשבות חשב בלבו אך . יפות
 לבדות אמר אשר , ר״ח הנשיא עצת את

 פן ירא כי , וספרד כוזר מלכי בין ברית
 בחצר ויעצור ,בערמה ויעש , לו יבולע

 בן ר״י המשולח את ,השנה מחצית מלכותז
 אל ויכתוב . ספרדה השיבו ואחר y ^תן
 השליח יד לאל אין כי ,בערמה חסדאי ד'

 כבד וכי ,הזה והנורא המסוכן הדרך לעשות
 מפני לנסוע אין ביבשה :ממנו הוא הדבר

 העמים יגורו אשר , העצומות המלחמות
 y באחיו איש השחור ים חוף על היושבים

 המרחפת הסכנה מפני לעבור, אין הים ובדרך
 נתן בן ר׳׳י בא כאשר ויהי . נוסעי-ים על

 y היונים קיסר שלח חאנרתאשר עם להנשיא
 הצליח לא אשר על ,לבו אל מאד ויתעצב

 אתיו ומצב שלום את לדעת בידו חפצו ה׳
 y בידם מלוכה ושבט , בירכתי־ים היושבים

 התעוררה לולא y לתקותו נואש אמר וכמעט
 ; ויאמרו .לפניו נקרו אשר האנשים ע׳׳י

 ישלחוה ומשם ,ירושלימה אגרתו להוביל
 אל—ארמיניה מערב—וברדעה נציבין דרך
 חפץ כאשר ויהי . הכוזר ארץ חפצו מחוז

 מכתבו עתותי למסור , שפורט אבן הנשיא
 לקרדובא באה אז y האלה האנשים ביד

 ואתה ,הונא ,הסלאוויט ממלך מלאכות
 ויספרו , יוסף ומר שאול מר : יהודים שגי
 יהודי איש וכי y מהכוזרים ידעו אשר את
 y ודעת חכמה רוח מלא איש y שמו עמרם מר

נכבד כי ויתפאר , הסלאווים בארץ גקרה

 קרוא הוא לפעמים וגם ,המלך בעיני הוא
 חיים רוח הפיחו האלה הדברים .שולחנו אל

 לשלוח וימהר y ר״ח הנשיא באף ותקוה
 ארץ ולהביאו y עמרם מר את לבקש צירים
 לא ועקבותיו ,עוד מצאוהו לא אך , ספרד
 .פנה אנה נודע ולא עבר חמק כי , נודעו
 על יתן כי , אמרו הסלאווים היהודים אולם
 היהודים אל ישלחוה והטה ,אגרתו את ידם

 ומשם , (אוננארן) הגר בארץ היושבים
 עד y רוסיא ,בולגריה דרך הלאה ישלהוה

 הנשיא עין אשר הארץ אל תבוא אשר
J הכוזרים ארץ , שמה וליו

 בשפר לכתוב: ויצו ,לדבריהם נעתר הנשיא
 מעוטר y דברו פתח . עברית מכתב

 כלוי המכתב וכל , ונעימה צחה במליצה
 לדעת הראה בו כי ,לכותבו כבוד אומר

 0 חקר אין עד ודתו לעמו העצומה אהבתו
 עקלקלות בארחות הגיעה הזאת האגית

 אשכנז מארץ אלעזר בן יעקב רבי יד על
 y עשרה האחד יוסף המלך׳ ידי אל ,(נימץ)

 עובד היה הוא גם אשר , עובדיה אחרי
 נפשו ובכל y כאבותיו ובתמים באמת אלהים
 היהודית דת זרע לנטוע השתדל ומאודו
 מר״ח הזה המכתב .ארצו רוחב במלוא

 יעורר’! , להפליא עד המלך לב את שמח
 להנשיא , יקרה תשובה להשיב רוחו את
 y עברית בשפת כן גם y ספרד בארץ ר״ח

 שני . ההיא בארץ מושלת לשון היתה אשר
 ) ליקרתם ערוך אין האלה-אשר המכתבים

 על יתענג והקורא . הזאת בההוצאה נדפסו
: בקרבם האצורים הנכבדים הדברים


