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וחרם הסכמה
 האכ״ר רוזאניש הירש ̂!בי מוהרי ככור פ״ה ע׳׳ה נ״י המפורסם הגאון המאה״ג מהרב

 יושע יעקב מוהרר הגאון הגולה בני כל של רבן הגדול הנשר של בנו בן לכוב דק״רן
:יהושע פני ס׳ בעה״ם דמיין פ״פ דק״ק האכ״ד

^2ן ך י מעלת ן ה לאסזז סלננומ ומלהיוcאוי טלס ש1הג נמי הממלא הוא ני ־ עמיגו לסגולת נמעת וקדושתו היוזלי סז אז •3ויי מ  3ונ מ
יוו גדוליהראשמיס למע;יתו סארינו ונני הזכה• האמונה ועיקרי הדת ושרשי האמת אדני על מיוסדים דגליו  אחליהסלהגות לנכיהש ̂ו

 דנקה אולם של נסתתו לנס הי׳ אשל הראשוני׳ גדולות ואה ־ ונו' הלוי את 3תעזו מן לך השינל שאמר מי ומהם לגם לוח על אותו ולחוק נו
 הני* • תשגזז והאמונה הדת סלעי מ^ודת ישכון מדומים הוא ני יתילה וחנה מעלה לו וחלקו המועלח נו וקוו מעלתו יקד והנימ אחדו נפשם
 לעליפוני ולתפארת לגאק הוא ני ישא ונתיקו הזה הסעד מאתו ימוש לא הילא איש משתנשותשנל ומדעות התמעעות שסלננות הללו גלולות ראוי ניומל
 המושג עוונק לזה זלטיף עניינו נהננת לה/קהות נהעתקס מומנע דגל והוא ללשוניט מעלגי והורק יותלמאלףשניס הי׳ שממגלו אמנם אן יסלאל
 עיודם סוקל אתת מטיסה סמנמות הלי על מדלג ועולה תקצל והוא חכמות מהלנה כלול הוא עוד • יסוג עליו אשל התולה חכמת על וגווזף

 גו ועגל י;מונן־ מי נגלוליות לעמו וקול וטגעיות ציומנלמודיות ודקות נקיצרלשתו• גאו ני נודע ולא יגשו נאחד אחד מעטים גדנליס נסגניס
 לאה והנה י גינה מקום ואיזה הלולס דלך למצוא המחנל /נוונ תכונת עד לגא יחכמו לנים לא גש התלמידים ונלאו למדו וצמא לעג וקשה
ל סמעורסםמוהל״ל התלין> דודוהלנהנדול מכמני ז״ל נעל ישכל נמוהל״ר ילותם וסופלמוהלל התושלסחנם המופלא סמני גידה״ה דאיתי א ר ש  י
 אדם וכל מאוד עד תספיק הוא והפירוש נזקנותו שתנלו הנוזלי '0 על פי׳ עול • דולו גאוני גדולי הסכמת עם שו״ת ׳0 ז״ל הלוי
 מכל העמוק פטזרי של כוונתו אמתת מרכז אל קולע הוא איך וינתו למזג על ימננסו רעהו אל ואיש פירושו צחות על יתפלא וו יזזה

 ננל עינו לאתה יקל כל עול נמלמוד מופלנ לג הנ״ל המפרש שהי׳ ויותר עיני אילו כי דאו יאמל מפירושו יטעום אשל תי ו& עמוק
ד כה הנה • הדפוס זנזנת על להעלותו ונכון מאוד זה גפירושו והסיג החכמות  לאשוני׳ מלו אשר גגול ליזשיג לנלתי לי שרממ אדם ואשד דנ

לפ״׳ח: תקנה מנתם א׳ יו׳ היו׳ עה׳׳׳ח הנא ההדפהס כלות לגיוס שניה ששה משך הנ״ל נלתיישותשלמוסר״לי הנ״ל פירושו עם הזה ספל להדפיס שלא

ב בק״ק החו' רוזאניש הירש צם הק׳ ס  ל
ואגפי׳ יע״א

הדפוס לבית הסכיא הקדמת

ן ד הז:3מהוממציאותססרהנכ5 הדעות ף ה ד מ י םסטו נ ר ז״ל 3כמ סלו סזהאמוגומ33התסידר׳ ה ילקק ר׳ קדמני מ  ר3ח סגנ
 על המורות תכמותיו וחמודות תשונותיז נמצאו הזז והמכס נארןתונדמה:'רועממקצתכתכיס מניס נמ-ה וכו׳זה למלךאלכזרי

ר6ל3 מפוזרות ניינן3 חכמות נל3להו3ק3ו מורה3 הגדולה חנמתו ע ר3אותסומ מצא הסשרדי הלויהפייטן יהודה ר׳ והמכס 3ון סנ  ר
 ת״ח אלפים ד' סנת3 דים37ה אות? b יצאו ס;גרי יצתק ר׳ שמפי הדעת זה3קדו3 יס5ור * והועתתללשונינווכו'ענ״ל’3לשוןער3 מהה

מניוק3הלויהספרדימצאס יהודה ור׳ ליצירה  עין זס ונראה לענת* העתיקי ין3ת ן3א יהודה ור׳ 3ער לשון3 ם׳ מהם ומנר צס3ז
 מה נריו73 ונמשך הלוי ר״י על הנונה אמרהמלזגר המעתיק• רי3ד והוא ןשאול3אמריהודא שמתחיל הספר פתיחת מעוין עין5

 ן3מעתיחוהוא כ״א אינו אמנם ןש׳אול3יהודא ור׳ ר3הח איננו ר3סנגריא״צהממ יצחק ר׳ והוא ר3הח מטענית שנזכר ומה אותו ששאלו
ת3 נמצא כעצמו הסגנון ונאותו ממן מ ש א ה תנון ר״י העתקת ג״כ הוא אשר סעדי'גאון 3לר ס' ך  אמר היא פתיחה כל והתחלת נ

ת3 ששאל אמר המעתיק רי37ואו3י ראשונה להרמכ״ם המשניות פי׳3 וכן גאון סעדי׳ ר׳ הוא ר3רוהמח3המח אמר שאול ן3 יהודה  ון3ן
 לתו3ק ס׳3 7״3הדא רי3מד הוא סננרי לר״י ליחסו הדעת יחזק עוד ואשר • וכסופה המורה פתיחת תסלת3 וכן אמרהמחכר

 זולתו אמנם * הזמני׳ מן כזמן הענין אותו כל שאירע ונראה שפרוט ן׳ יצחק ר׳3 הנשיא חסדאי 3ר ששלח האגרות מענין שמזכיר
 נאמן יהודי כל אשר דעי^.אמתיות3 ה׳ כרנת מלא שהוא וז׳״ל עליו 3עיניסכת מאור על3עצמוו3הלוי יחסוהולד״י מהחכמים

מ7א כל 3ל לוח על 5קששינת3ול ללמדו לו יאות ריתו33  ותדע עד ונו׳ תעזוכאתהלוי פן לך השמד ואזהרה ציווי עם ותלמידו גיו3ס
חנמתו3 הכל את ומחדש• .הממציאהי׳ הוא ני ספק אין שזכר ר3לח 0ריונול37ראשיתהספר3 מיחס הנזכר יהודה ר׳ שעסהיותשזה
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 ציודותס הנודעים מן וקאטוני סקראט פי3 ליומי <ר7 המצאומס ודומיהסהעמיסנקצת וטוליאו חפלטון השרילים לרן על ל3א ה3ד ־ני
 (מונות5ה ם׳ על3 רי3לד א&ר ההיא המעשה כעין לו שאירע קדמון חנם אל ההם הקלושים ויכוחיו את הוא גס ימס אליו דחויס
 מתפאר הלוי יהודה ור׳ וז״ל שנחו מונה הי׳ וכך הלוי לר״י יחסו ג״נ ז״ל נדרשי ידעי׳ ר' הגדול והמליץ * ענ״ל ונו' סערי ר״י נקרא

מה הכוזרי עודאצלינוס' וממנו הנפלאים ופיוטיו נתהלותיו החכמות עניני3  והננואות התורה נסתרי ולנאר לחקיר הפליג לנו3שק כט
נו' לפניו הי׳ אשר מכל יומר נלכחו3 והמושכל הדת הסכמת צר על  לא ממש כמציאות ר37ה שהי' המליט מוסקאטי ר״י והגאון ענ״ל ו

 ידים לחזק תישי׳ הגדיל עצה הפליא כי החנמיס גדולי נתפלאו נו הקנוע המופלגת והחכמה והנורא ד3הנ: ענינו דנרננמו סוף • משל
 וכל מרי כל פרי זה אשר נדת הממאנים השלוסופיס קשתות רומי נושקי לקראת יצא קנאה יעיר מלחמות כאיש • האמונה נדרני רפות

ת אדוניהם על המתפרצים ענדיס ו3ר ״ המדיניי ומוסר הנמוסיי סדור המהרסיס הס ♦ מטאת ע ס נ ח מ  ״ ימראו ההשגחה נ
 מצי השולחים • החידוש המקיימת התורה משפטי ללענה ההופכים * נמצחס המינות צרעת זרחה * יקראו מלונה שם ואין חוריה
 הוענעו אדניו מה על ר3הח נגד ערך אשר הכוזרי מטענות כנראה * גנרו לאמונה ולא שקר’ * נחרו אשר מכל דעות להם לנדות לשונם
 הצמודים. מרחמוהי וסיעת אריסטו רני3 על יולדו וסנרות הפלסיפיס שפת מעמקי הס ני יכירו רואיהם כל •ני ממנו יצאה מי ונשמת

ת לנתק עול לשנר זרות רות3וס משימת תשוגות ולהקיפו עליו להסתער יתמלאון עליו יחד י־עתו5 סה ס ואולם * מו רג סנס הוא החנ
 הדה• ידו צפעוני מאורת ואל • חדה 3נחר פיו וישם * נמעגלותס ונסעו אוחזותס טו3יל נמה חקירותס דרכי כל אל ומנין עמהס דרך וידע
^ שעלה מה כל כלל נחנמתו החנר החנורני דנרי כל יסוג הקוטנ זה ועל * כופר כל פני ישא לא ־ להפר וממשנותס עצתם לנלע  מה ו

 להוציא סרה העמיקו ואשר י מרועה נתט אשר נדנריס * תועה ולדנר החמש להכחיש מקדם מלאו אשר מתפלספים דעת על שיעלה
 נגערתר הן • התפלספותס המיית לתשואת ישחק • מעוז לצור לו האמת ודת עח והחנריתאזר ־ יעתק ממקומו .וצור * עתק עכיהס
 אש תלהט •מפיו פיהו אל החכמות ירדן יגיח כי ינטח הקשיהס• עניני לו נח^נו נקש הגיוניהס* דרכי העצומים הנהר מי יחרינ

 לא אשר חכמתו ולגודל יתהלכו* קזיוש המקום אשר • ומיינעהמצפוטו סתריו״ ין3י •ומי ריו3ד ינלנל ומי אוד׳• מהל ורהי:ותיו
 עיניהמתניס להאיר הקודש* דרך לפרו להורות נתינו* יאיר אמריו • ועמד הנא כל והי׳ הננתו* דלתי סוגרו ימד* ולא יספר

ת הננ  וכל מאד עד זה נסירושו הפליא * ז״ל הלוי ישראל מ׳ הגאון הגדול ־הרנ ה״ה * תעלומה לאור ולהוציא ;׳גריו נ
 המנמות*עוד נכל ונקי גדול תלמודי שהוא לא אס הכוזרי דנרי לפרש אדם וילאה קשה נעצמותו הענין כי יודה ואמתאוהג מסניל

 כל ואת יתירה נינה להם אשר חקרילנ גדולים גס • שעריו לנא מתחיל לכל שיקל עד וצח נקל נדרך לפרפו ערומים לשון נחר זאת
ה  »יתחקה כונתהמחנר שרשי על אשר המפרש הרנ חכמת הגיע היכן עד יכירו הקשה דנר וכל ונשגניס הדקים נעיוניס יראו גנו

ה ותועלתו זה נפירושו עשה גדולה מלאכה ן  וגנרהניר» ירדה• נמעלותאשז* למעלה* הגנה ״ תלה על ה?ת ארמנות להעמיד דנ
ה לנימהדפיקנכי להניאו פני וחלו ומגיניהמדע* החר מחכמי וטוניס גדולי׳ מעלתי ערך ״JגאוDלודי. כ1̂יIJWTIהג ז  שלשים זה iהג
י י ' שנה!
■נרצי

. . - -____וצדקת
 נאיזה החזיק אשר מי וכל הזה האהונ הפי׳ ונתוכס זרים נידי כתניו נפלו פטירתו ואחר ־ לדפוס להניאו המפרש הו־נ ניד הספיקו

 • הדפוס לנית יניאס ואשר יוציאם אשר ״ נתקנתס לדרוש יסיר מי אין מנופצות גיר נאנני חפץ אנני והיו • לשלל לו היו נוהקונטריסיס
 הכסנה היתה ומה׳ ז״ל הגאון דודי דנרי וערניס יקת מה לי כי נשרים מיי נהן וכל החמודות אותן אחר לחקור נעז״ה אני שקמתי עד

ס לנלהכמני קזיזי צאהנ  יתי3 את תי3עז קמתי* הזמןוחמתרעלו מיין מתרונן נגמר ממני• את שנסתי • הזה השייכיםלפי׳ מו
 כס« ההגהה וגיוג המלאכה יופי ועל זהנלאחשנתי־ הכנדתי* עלי ההדפסה עול ואת * שקכיתי ולא שלומי לא נכישתי• מקומי ואת

מי מזעמי מה דנר לתקן חכי נתתילמט<א לא נלזאת עס • שקדתי האפפר  אלה נמו רי3ד3 שנלו3 שפוט וישפוט ראשו יכניס זה ני
מו3 העגמדיס ריס373 שפתיו3 כיא3י או ונקה* הציור דקי ס זולת מחסוס לפי שמרתי לזאת יכלם• לא פיו פתחון3שלעולסו ח רי  נינ

 אשר הלחץ את ראיתי וגס סתזמיס הדנריס המושג עומק ומצי המחנר דנרי לקוצר אשר ר' מאמר ונתמלת ע״א פ"נ נדן■ כשועיס
מו נתקשו רניס  החנד כוונת אמיתת על לנאר מתחזק אחד אין והנה אלי דנריהס שהגיעו רמה העיון נזה שפירש מי ומהס נהננ

שהנאתי מאומה עשיתי לא פה קצתיגס נהגהתולמקן עוסקי מדי לני חנציאשיתה ואחזה  דנריהראנ׳׳עז״לכפימהשהסאשר ניאסמה
 יספיט מעיץ כל ומעמה ז׳י׳ל ההפרש 3הר ג״כ דרך הדרך וזה החנר דנרי הן הן ני נגלתה מי על האמת זרוע ויראה המעיין יעזר נדנריו

ה' הספר רי37 כל נת3ה3 הדעת ומרנה נפירושו לעשות הגדיל ני לצדק  ומלאה נו3 ויקויס ‘מתורתו נפלאות ויראנו עינינו יאיר כרחמיו ו
ק ענדיהס* וקטני החכמים מעלת ניכמכנוד מרחוק נענודתהקידשהמשתחוה הטרוד דנרי ונו׳ דעה הארן ^ ת  תלמיזז נעפררגלי מ

;ונ3מל זלל״הה נער ישכר נעוהר״ר ירומס והקטן לאלף הצעד לפרישומס ומדרס הנדרסת אסקופה * תלמיליהס



pל מ*כ יצחק בן חסדאי רב מכתב אלכזר• •6
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ת ד ל פ  • כנאה ורב מחוקקיה בכל ושלום * עליה ה׳ נועם ״ הנהלאה הממלכה מושלים לשבט נזר א
 .המפלאה ביד יעוזו הגבוריס ושלטי צבאה חילי * ומתיאיה ומועדה מכונה על תלטשת ישע

p)p* את <אפ״ גאס יעטד לוחמיה ודודכי טפהוייה דגל* ־ נכאה ברוח אחוד יסוגו בל ורוכביה מרכבותיה 

 מרכבותיו נצאורי תלאה״ רבות למען המלך אדני אויבי לב כששלחו משאה בכובד חניתיה וברק רביה קיצי

 ״ שרואה עין אשרי תשתפך לזאת יחידתי נוראה״ מאלץ ישובון ובשלוה יושעון רוכביה ״ ויראה ורגש עוז ילין
 קמיהס למאה• ואחד לרבבה שנים ירוצון כברקים חיליו ופליאה״ זרוחה כחמה קרב ביום המלך צאת

 באבירים שריד רדות ״ ראה ומי כזאת שמע מי אק מצוקי נא בינו המלאה• העגלה תעיק כאשר יעיקון
 גמולו ומנת שדי פעולת זאת לתשואה״ ותהי עזרם גס אילם עליון זרוע עוז ומלואה* עיר ויהתירו עיסו

 עברה ורוב קדם מני אותות אזכרה ״ נשואה בטן לאוהמני ניר ותפארת הוד• את רטת ״ החטאה בממלכה
 רוח לכל זרויה והכה היתה דגולה רק ״ קפואה שמריה ועל עלניה על רטצה בהיותה אגמאה״ •ורעל

 ר^עה באה״ לא הדרור עת ואת נפדתה לא פדה מצאה• לא ומטח עליה ותך שזפה שמם ופאה•
 וממקדשי השיטה טורפיה סבואה״ לא ומשכר שמרה כאני׳ ונותרה - יצאה לא חופש ואל אוזן ברצועת

ק ולא ונביא חזון נחתם נראה־ לא ומופת הימי' ונמשכו העתים ארכו הוציאוה״ הקדש פ  ״ מראה ולא רוח נ
 פזוריי קצות פזורי צמאה״ בנפש כפי אפרש איילותי אל אל כלנבואה* נותר ולא יגלו לא חמודות איש חזיון

 רב מלך קרית נצח באה־ והנה שקוינוהו העפ יביעו לאל אז המועד טגי משואה״ מאח לאסוף אפתים
״ הנבואה חזות בתול ישי |3 וממלכת הנמצאה״ שארית עיני תראינה מעוו רוממות קאה״ כאשל תקיאס

והלאה• ההוא מהיום ברזל אשים קרנך *
ממני )(



 והגורע לעומתו ה5אר אפיס המסתמוה המלך אדני ענד נספרד אפר ירופליס גלות מנני עזרא נן גזק5י ן3 חסואי

3 לח גפיו זהפורפ ונמנוחמו נגדולמו פ1וה נשלותו השש מרחקיס♦ מארז גדולתו מעלת נחלת שנת מקוס מול אל

קי ולנקר המלך אדני אל 3מכת לחקות נח לעצור חיי ומי אגני מי ישראל* 3נקר ממלכתו על להאריךימי' נפמיס ל 3א תפארתו י

 מעליהסהוד סר אשר צס3ר שוכחי גולה הולני אצל שפר אמח למצוא סרעף יכולת ומה מישרים ומעגלי נתינה נקשט נשענתי

ח נראו לא ואותותס ומשפט עוצר ימי עליהס דמשכו מלכות א  שרוים המלך אדני די3ע ישראל פליטת אנו הגולה י33ש ולפי ג

 מועקה וישת נמשפט הניאנו נאלקינו מעלנו נאשר .ויהי ♦ מעלינו צלו סר ולא עזננו אלקמולא כי מגורינו נארץ שלוה3

 וינגעו עזה* מימס3 וילחצוס עולס ויננדו מסיס מרי עליו וישימו ישראל אשר,היו^על הפקידים רוח את ויעד מתנינו3

ה היתה 3ועזו עצור ואפס ועמלם עניים את אלקינו וכראות ורעות רנות צרות אותס ותמצאן תחתיהם  זיצינני מאתו סנ

ישע מגנו קודרים הצאן עניי ונזאת נריתו ולמען נחסדו אס ני נצדקתי לא אלי לגנו את 3ויס חסד הטה ועלי המלך לפני

• אלקינו רחמי3 עולס ויקל מעונש ס7י ותקסיז לוחציהס ידי ותרפינה

 מדינת ושם * אנדלס אל הארץ 3יוש ישמעאלים ונלשון ספרד הקודש נלשון נתונה גריס שאנו ארצנו שס כי המלך לאדוני

 מן היוצא ארצכם אל המהלך ליס משמאל והיא אלף עשרה 3ורוח גאמה אלף ועשרים ממפס ארכה קרטוגה הממלכה

 ממעלות מעלות תשע 3ישו אמריו אין אשר הגדול הים ונין הזאת המדינה ונין הגדול היס ונין הארץ כל 33וסו הגדול הים

 וששים ששה ארן3 מהן מעלה וכל ננוכניס* החוזים החכמים לדנרי אחת מעלה יום נכל מהם הולכת השמש אשר הרקיע

מת ושתי מילין ת. הגיול הים ומן מילין אלף מאות שש מעלות נתשע נמצאו כן אמה אלפים שלשת מיל וכל מיל י ההסיננ  הז

ת כל את א  מילזן־ שמניס לארצם ההולכת הים משפת קורטנה מדינת ונתרחקה ומאה אלפי׳ שלשת קישטאנדינא מדינת אל ה

ז וששים מאתים ש״ס מעלות אלנזרששיס ארץ אורך ני ההנמי' ספרי3 ואמצא ^י ה ר ש ע א^דןיסטאמזינא* זד/;דתדח ו

אנל ארצנו מננוני גדול אדוני המלך מצעירי קטן כי יודע דך5וע * אפדשנה נטרס לגנולותיה רתנה עדת שנר אקדים והנני

: מזכיר אס כי מורה איני

 המדינות מדמני השכל ממיצאדנר ישתוה ונהם ומאזנים סלה נחמת השמש ללכת הפונה המקום ני העתים יודעי תחנמונים אמרו

 אל הולך והי׳ ויום לילה השמשנהשתוות נגלגל קו נקשר ו אל אשר הזה נמקוס מנואו עד שמש מזרח נארן התוותו גאלו

 וארנעיס ארנעה קוםעאנעינא ומרחק מעלות ושלשים שמנה המו מן מדינתינו מרחק נמצא הן * הזה התו סק על השני הקו לןצה

 הגיע לא אשר מלכותם מזכר תמהתי אשר תמהק אסמרונ כי זאת את לחזות הוצרנתי ולא מעלות* וארנעיס שנע גנולנס ומרחק

 ני ששמעתי אע״פ הת>ץ אמני ממלכת תפארת שמע את ממנו יעלים הדרך אורך אכן אמרנו כי שמעה את שמענו ולא אלינו

 יוסף ר׳ ׳3ה ושם וגרסן וסנר ון3נ איש נתן נר׳ מאיר נר׳ יודא ר׳ האחד שס ארצנו מאנשי אנשים שני המלך אדוני נמקוס נפלו

ס מ  משרמע ומעמד נגנדיו 3ומוש המלך אדני גדולת מפארת יקר את לראות זנו אשר חלקם 5טו מה אשריהם מכם הוא נם הנ

ס׳ ונקל נחלתו ה ומנוחת ני עי ולהקניל מלכותו כסא ואת אדוגי הול אמ לראות ויזכני הזה הגדול כחסד לי גס להפליא נ

: ננעימיס פניו
ם ^ המלך שם את המלך לאדני אגיד ג השאם ן3 מניס ן3 אלרחעאן ענד ן3 מחמד נן אלרממן ענד שמו עלינו המו

השמיני זולרחמן וענד יו3א חיי3 מת גי מלך לא אפר מלכנו אני מחמד זולתו־ זה אחר זה מלכו כולם אלרממן ד3ע ן3

ח הנא הוא ק מלכו המו אשי יהס3קרו אלעכאסי נני עליהם נהשתרד ספרד א א זה אלרחמאן וענד הזאת נעת שנער נ

ק הפונה השמיני אלעימנין אמיר הנקרא זה אלמלך ענד ן3 השאם ן3 מעדיא ן3 קיא ענאסי אל גני עליהם גקוס ססרד א

ח ומלת ״ לפניו היו אשר מנלניס כמותו הי׳ ולא מהתעלס ידוע ושמו אלמומניז והאמיר אלרחמאן ל3ע ממלכת ספרל א
יהי



p מזת זאת מילין* ומאה אלן> שהן מעלזמ עשרה שש עמו יהי^אלקיו  ומעיינות נהרויו ת3ר שמנה pft ממולומיה ממשלתו 6

 נל ומפרחת פרי עץ נל ומצמיזת רדסיס4וו גנות מגדים מיני וכל ועדניס תנונות רגת ויצהר ותירוש דגן ארץ מצומת ומרות

 וגס 3לרו שני תולעת מלקטים וניעריה ארצנו הררי3 וגם מאוד אצלנו 3לרו המשי כי המשי מגדלים מעליהם אשר עצי* מיני

ס הרי אצלנו נמצא  גי3וא ועופרת דיל3 רזל3 וגוזריס נחשת ים3חוצ ומהרריה לנםן> מיצא ארצנו3 ויש ה3הר למי<יז נדנו

 הארן מאפסי סוחרים יגואון אשר ישמעאלים לשון3 שמו כן כי ללאון ומוציא זכוכית צי3וא שיש ני3וא גסרית ני3וא השוך

 וסותרת יקדה ן3וא ושם3 מניאים העליונות המדינות ומשאר מצרים מארן אליה ינהרו רחוקים ואיים המזינות מכל ורוכלים

 אסף לא אשר חיילים וקהלת דות3וננ 3וזה כסף סגולת עליה המלך;המולך ויאסוף מצריס חמודות וכל רוזנים ומגלת מלכיס

הו׳ אלף מאת הגז אלי קניינו הגיע נשנה שנה ומדי לפניו הי׳ אשר מלך כמוהו  כי נזה ואין ושנה שנה כל3 קניינו מק זה ז

 רי:3ד ולפי ידי על אס כי יתכן לא אודותם וכל סחורתם וכלדנר ומאייהס הארצזת מכל הנאים :הסוחריס3מרו אס

לי א ל ^י ד הו ^ ח כ  נמנחות פניו ויחלו לו שי יונילו תוקפו ואת גדולתו את כשמעם הארץ ומלכי ״ -חסדיו3רו3עלי- הגומל ש
 מנאנהמנחתס ידי ועל ״ אמרים ומלכי׳ קוסטנטינא ומלך צקלא״ג אל שהס הגנלים ומלך אשכנזי מלך ומהם היאמודות *•

 ל5 רחמיו׳ואת 3ח3 אס כי כי נצדקתי לא חסדו אלי הטה אשר השמיס לאלקי מהלה שפתי תנענה • גמולתס תצאנה ידי ועל

 אשר לשרידים הדרור לדנר שמע שמעו אס הגולה פליטת ישראל אחינו תמידנעד אותם שואל אני המנחות האלהמניאי השלוחים

 אלכזר שם על נקראים לילודים ממלכת יש כי לי שאמרו הסוחמס הרס^״אן שלוחי הודיעוני אשר עד מנוח מצ-או ■ולא נענודה כלו

 לא אמרתי כי לדעיהס האמנתי ולא רנות) אומות נינינו יש נינשה אנל ניס יום ט״ו מהלך ארצם ונין קוסטלטינה• (ונין
 3וכת נמשורה קוסטגטינא שלוחי נאו אשר עד הזה הדנר על ואשתומם אלי ולסמקרג אותי לרצות אס ני הזה פדנר לי יאממ
 קוסטנטינא ונין אלכזי החלפות שס וכי הוה הדגר הוא גאמת ני אותי וישיגו הזה הדנר על ואשאלם מלכנו אל מלכה מאת

 דגיס ומניאיס מארצם אלינו נאות ואניות יוסף המולך המלך ושס רנות אומות ינינו3 אנלנעשהיש ניס יוס ט״ו מהלך ארצם ודין

 וחיילים גדודים ומעח נח זלהס ומנחות שליחות וניניהם ונינינו עלינו דיס3ומכו אמותינו ■ אנשי והס סמורות מיני וכל ועורות

 כה ואפן לאלקיהשמיס ואשתחוה ואקוד תקותי* ואמצה ידי וחזקה נח מלאתי הזה רי3הד את כשמעי ואני זמניס3 יוצאיס

 כי על ר5הד ויפלא אחינו זיו3ע שלום זאת המלך אדוני שלום ולדעת ר3הז לדעת-אמתת לארצכם לשלוח נאמן ציר למצוא זנה

 אל אגרתי3 ללכת 3ויתנד נפו3 נפשו וישם נתן ר5 יצשק מר שמו אחד איש עלי הטונה נידו הקנ״ה לי והזמין המקום רחוק

 מנחה מממוני שלחתי וגס לדרך ר37 לנל ולמשרתיו לו להוצאותיו קרגתי 3וזה וכסף 3לרו גזול שנר לו ונמתי המלך אדוני

 זה שלוחי וילך שם חונה אדוני אשר המקום אל הגיעו עד צרכיו <ל3 זה לשלוחי לעזור ממנו ואנקשה קוסטנטינא למלך דת5מכו

ת לו ויתן המלך לפני ויעמד קוסטנטינא אל ס חזשים ו׳ כמו עמו וימאחר שלוחי את ד3ויכ ומנחתי י3נ  המלך אדונינו שלוחי ע

 והאומות וניניהם נינינו אשד סזרך כי נה וכתוג אגרת ועמו שלוחי את השיג כן וכמו אלינו 3לשו להם אמר א׳ יום רטנה קן

 עד לי ויצר מות עז לי חרה הזה הרע ד3הז את וכשומעי ידוע זמן3 אס ני אדם ה3 ר3יע לא סוער והים נקטטה סנינינו

 המלך אדוני אל אגרת לשלוח רציתי כן ואחרי רעתי ונכפלה מהומתי 3ומר כרצוני עשה ולא דנרי את הקים לא אשד על מאוד

 ה7רע3 אל זמארמנייא לאדמנ״ייא ומשם יס3לנצי מארצם אגרתי להוליך מישראל אנשים לי ועדנו הקודש עיר סVירושנ מפאת

 שאול מר הא׳ שס מישראל אנשים ׳3 ועמהס איס3 ר^נליס המלך שלוחי והנה לני אל לדנר אכלה טרם אני ארצכם אל ומשם

 ננודך ונשניל הגנליס מלך אל נגיעס ואנתט אגרותיך לנו מנה לי ויאמרו אותי נחמו מהומתי את ונשמעם יוסף מר ׳3ה ושם

איז היושניס ישראל ני3 אל כת!! ישגר אל כרצונך פתנך שיגיע עז נלגאד אל ומשם רו״ס אל ישלמוה כן וגס הערין נ

: מצה אתה אשר המקום

המחן “



ן ח ו ב ר3ל ה ק מו ה »ו ל נ תז מ7ול ללחש אס ני לנמדי זאת נל עשיתי לא ני יודע גליות ו  ניר 6םי מקום אס האמת ע

 3ועוז י7ו3:3 מואס הייתי ר3הד ננון ני ידעתי ואלו עליהם מושלים ולא הס3 רודים יאק ישראל לגולת וממלנת

 גדולתו לראות שס חוגה המלך אדני אשר המקום אל וא3 עד ונינשה ניס עה3ג אל מהר הולך והייתי משפחתי וגועש גדולתי

 ותעלחנה עיני תאורגה גדולתו מפארת יקר את וכראותי ישראל פליטת ומנוחת משרתיו ומעמד דיו3ע 3ו«וש מעלתו וד3ו:

;ענייו מעם חסדו 3עז לא אשר תהלה שפתי ענה3ת נליותי

 את 3לנתו לפניו העומדים הסופרים את ויצוה נעיניו נפשי נא מיקר ד־ו5ע עאוויי3 יראה ואס 3טו המלך על אס ועתה

 ההוא מקוס3 ישראל נפילת היתה איך המעשה נל ויסוד ר37שורשה ויודיעני מרחקים מארץ אלי הנוטה ה3משו דו3ע

 חונה הוא אשר המקוס מן רחוק שעיר הר ני יודע ואדוני שעיר הר נקרא המקום שם הי׳ מס3ש ממלת3 ני לנו ספרו ואכומינו

 הסיושני׳ אשר ארן3 נאחזו אשר עד רעה אל מרעה ויצאו הגזירות נתגלגלו ל3א שעיר הר נקרא ר3נ ני אומרים וזקנינו סם

 ספרי מערה3 זיגנזו וכחמה נאף נשדיס חיל ויעמוד שמד נגזרה תעלם על ני האמנם קדמוני הדור ישישי לנו אמרו וגס עליה

 משנו אשר עד וקר3ו 5ער מערה3 להתפלל ניהס3 את למדו הספרים יל3ש3ו מערה3 מתפללים זאת ועל הקודש י3ונמ התורה

 מהולקז על ידעו ולא והס3א מנהג נהגו ל3א נתונה להתפלל מה^גהגו על המערה אתןת ידעו ולא שנחו הימי׳ 3רו3ו העתים

 שמו והלאה ההוא היום ומן משם ויוציאם ספרים מלאה וימצאה המערה אל ויכא מה על לדעת קש3וי ישראל איש קם ימי׳

ה המורה ללמוד ניניהם  אשר אנשים ׳3 ואותן עתיקים והדנריס שומע מפי שומע הקדמונים שמעו נאשר אנותעו לנו ספרו ננ

 ,אליע א3 שנים שש נמו היום ני לי אמרו המלך אדוני אל אגרותי Tלתול לי י3ער אשר יוסף ומר שאול מר ליס3הג מארן

 סולמט ומאונלי המלך אדוני ימ33 והי׳ אלנזר מארן הוא ני ואמר עמרם מר ושמו ון3ונ חנם איש סגיגהור ישראלי איש

5 י»0 «ם השיגוהו ולא אלי להשינו מלאניס אחריו שלחתי וכשמעי אצלו ד3וננ
ה ת ע ר  האלה הדגרי׳ נל דו3ע את להודיע ויצרה שאלתי עליו ד3מכ שלא למולו וסממי המלך לאדוט הזאת האגרת חקותי הנה ־

 ממשפחה אס ידוע המשנגי המלניס וד3נ נסא המלני׳ ינחלו איך המלבות דרך ומה הוא ט3ש ומאיזה ארצו ענייני ובל

 ארצו מהלך נמה המלך אדוני ויודיעני * נאדצס שובניס נהיותס אנותינו מנהג הוא xנא מלן ן3 מלך ואס למלון הראוי׳

 ומר נא זאל ושריו גדודיו חייליו מספר ממשלתו פגע אן ועד גשומה או משקה היא ואס פחות וערי חומה ערי ורחנה ארנה

 נרנות אעלוז למען אס כי הזאת השאלה שאלתי ולא רואות המלך ועיני ובז׳ נהם עליהם ה׳ יוסף גדודיו מספר נשאלי ■לאדוני

x המדינות מספר המלך אלוני ויודיעני הקודש עם ה הוא 6  ואס מעשר לו ימנו אס לו ישינו אשר המס ומספר הס3 חד

מתייהדים מהם אס אליו הקרוני' האיים ואס ממשלתו גנול בל את 3יסו הוא אס או ידוע הממלנה נעיר תעיד מוגה אדוני

ס אס או עמו את ישפוט ואס חן אומה אתה ועם ה׳ ימ3 עלותו ואיך שופטיס להם קי ע ואס ילחוס מי ועל 3קר י

 אל הקרונות הערים שם ומה ארצם שס ותה שמס ומה סנינומיו אשר והגויס העמלנות ומי ת3הש את דומה המלחמה

 נמה ויודיעני המלך אדוני ממח אל ההולנות הסוחדיס הלינות ומנהג 3אלאגוא 3ודא״ נרעד״ה ומן "אן0ד3 מן לממלכתי

גמן ישראל איש אצלנו נפל אנותינו ימי3ו ריס3מד אמס ׳לשון וכאמה מהם אחר נל «לך ובמה שמס־ ומה לפניו מלכו מלכי©

ממט נעלם לא ר3ד ונל לה״ק3 ר37 לנל שמות וקורא צסות5 ר37מ והי׳ יעקן ן3 לדן שמגיע על דן ט3ש5 מתיחס הי׳ דכי

הנן3 לדרוש ונעמדו לנ  אלוני מאת הפליאה קשמי3 עוד * הגגורה מפי משה מפי יהושע ל3ק rjj) p עתניאל אומד הי׳ ה

 נא ומה גולה אל ומגולה שני אל משני ונצא שניס נמה זה ממניס אנו אשד הפלאות קן לסשטן אצלנסתכד יש אס להודיעני

ונמים־אאי נאש אשרנאו 3חר פליטת תפארתינודעל נית ן3מור על מני אונל ואיננה זאת על להתאפק המצפה תוחלת

לה 3ונש מננוד ונרל מהינה מגנט ■נשאמו ר לאל ואץ עו ע אין«נר ולנס מלנות ים ועם עם לכל היוס כל לט נאומדס מ
כארן

I



 ומהי ידינו וממזקנה רוחנו ומחי ראם כשאט קאת ממהכו חייליו 3ורו מלנומו ומוחן> המלן אדוני שמע את שמענו ונאשר כאס
 לא אשר ישראל אלקי ה׳ רוך3ו גדולמיגו ה5מר נזה כי נח הזאת השמועה סהות ימן ומי סה לסתחוז לנו אדוני ממלכת
 שאלתים לא אשר אודות עד3 שואל והייתי לעולם המלד אדונינו ימי ישראל טי3מש וממלכת ניד השנית ולא גואל לנו השנית

 יאשימני ואל נזאת מזדה והנני הרנימי כנר ואמנם מלכים דרך כן ני מלים נהרנות המלך אדוני על להכניד יגורתי כי לולי
 נני עס ולא דעת גולה עם אין ני יודע אדוני ני יסלח וכמוהו ישגה כמוני אנל הנה עד דגרתי וכעסי שימי 3מרו כי אדוני

 האטת ומאורת המסד מאמתת המלך אדוני על ים ע״נ ודלות גולה נמון אס ני עץ פקמתי לא ענדך ואני תושי׳ יה3ם
 על ואס שליתומס נספרי מנהג ומה אגרותיהס ומה ישראל מלכי מכמני היו אין שמעת כנר ספק וגלא ענדו שגיוני להעניר

זיאיין עולם עד ולכסאו ולנימו ולזרעו לו כמלך לאדוני 3ר ישלוס הגדולה וכססדו הטונה נידו ענדו שגגת יעניר 3טו המלך
:ישראל 3קר3 ונניו הוא ממלכתו על ימי'

אל



התרגרמי: המלך יוסף זשובת1 וזאת

 המנוגד ■pM אלינו הוא אודמוו הנה עלינו• והנכנד אלינו הנממד הספרדי עזרא ק ילתק גן גולה ראפ נוסדא' ת

ק אליעזר ן3 3יעק ר׳ יד על ה3ורח ארנה ארצך מקוס ך3כת3 3כתו ואמצא וחנמתך ינתך3 על וששנו ו3 ושמחנו נמז מא

עוצס שנשמע עד ״ מזרח מדינת ישתו3כ עד לו• האל ועזרת • גדולתו מפארת ויקר עלי' המולך המלך אלרחמן ענד ויחוס

 שהייתם לסי ודינינו מלנותינו האומות לכס ויספרו נטשרות וא3ל קושטאנטינא שלומי אילולי המלכים כל ופחדו נכלהאק מלכותו

 דיז3 אנותינו נכנסו ואיך ויחוסינו מלנותינו הדנריס אמתת להודיעך ונקשת נו מאמינים הייתם ולא לפנים אותו יס3מנז

 אתנו והמשלימים סנינותינו אשר והנוים ורחנה ארנה ארצינו מדת לדעת קשת3 עוד * קעינו ושנר עינינו האל והאיר ישראל

 וסניאס דרכיו טונ3 לאהנתו ות33ל שהמשיך והנעים היקר עלככס פני ולתלות ארצכם אל שלוחינו וא5ל יתכן ואס עלינו והנלחמיס

 והי׳ הזה ר3ד3 נהנים ישראל שהיו וממלכה ממשלת מקום לישראל אין ני להם אומרים שהאומות לפי ממעלותיו ויושר אהנתו3

 ואנחנו וממלכה ממשלה מקום ולא שארית לישראל אין ני להם האומרים עיני3 ותהלה ושנח לשון ומענה 3ל להרמת להם

 ויחוס מארצך זכרתם אשר נחנמתך והשמחים ך3 הששים תשונת ך3כת3 ששאלת השאלה עס ודנר ר3ד על תשונתך משיגים

ע כנר עליה המולך ארצינו* זקני לכל ידוע נספרינו שמור הי' הזה והדנר שלום דרישות אגרות אנותינו עיני3 היו וננר אלינו ע

חנו: ט3ס ומאחה ומאחהמשפסה אומה מאיזה ך3כת3 שאלת לננינו* ירושה אותו ונשום אנותינו נעיני שנקדם מה ונמדש אנ

 הראשון שמותם ואלה נניס עפרה לתוגרמה שהיו אנותינו של יחוסיס םפרי3 ומצינו נו3 תוגרמה ונני יפת ני3מ אנחנו ני

מת, ותי3א היו שגימיו אצלו 3כתו השניעי הוא נזר מנכי אנו ״ סאויר לנוד3 זכור כזר מרכא נחל אוגין אוור תירוש אגיור

 רמו3ו ארצם ויירשו גרשום האל ונעזר מהם ועצומים רנים גויס עם מלחמה ועשו וגנורה נח להם נתן והקנ״ה מספר

 לקאשטאנטיגא וקרוניס רונ״א נהר על חונים הס הזה היום עד רונ״א ששמו הגדול הנהר שהענירס עד אחריזס וירדפו

 ננל נוטח • אלקיס וירא חכם איש היה מלאן ושמו מהם אחד מלך שעמד עד דורות ענרו ואח״ג ♦ ארצם את כזריים ויירשו

 אליך שלחני ה' נולאן לו ואמר נחלום מלאך לו ונראה כנפיו נצל וחוסה הא״ק מן ע״ז עונדי ואת הקוסמים את ויסר לנו

 ואתה נידיך אויניך את ואמסור הדורות סוף עד מלכותו ואקיים והרנתיך נרנתיך הנה ותחנמך תפלתן את שמעתי לאמר

 אחרי מלך ני וידעתי מעשיך את ורציתי דרכיך את ראיתי לו ויאמר שנית אליו וירא עשה• וכן ה׳ לפני והתפלל ננקר עמוד

 אתה אליו הדונר למלאך ויאמר ויען וארגך אנרכך ומשפטי מצוותי משמור ואס ומשפט חק מצוות לך לתת חפץ ואני לננך נל3

 אם אדע לא כופרים הס עליהם מולן שאני העם אנל ן3 אלא נטחוגי שמתי שלא כליומי וחקרת לני מחשנות אלוני ידעת

 ה ״3והק זאת על יעזרני והוא שלהס הגדול השר לפלוני הראה רחמים יתגלגלו עלי ואס ג״׳נייץ חן מצאתי נא אם י3 ^)מינו

 להם ויגד עמו כל ואת וענדיו שריו כל קנן והמלך למלך ויגד נא קר33 השנים וכאשר נחלום ההוא לשר דרא עשה<רצוט

 עול המלאך אליו וירא ״ השכינה כנפי תמת ונכנסו • הדק את עליהם לו3וק הדני נעיניהס וייטב • האלה ריס3הד כל את

 שאין לפניו מתנייש אני מאוד ש״ע3ר ויאתר ויען לשמי ית3 נה3 ואתה ינלכלוגי לא השמים ושמי השמים הנה אליו ויאמר

ת אל לך וקום חייליו כל עמך קח ואמץ מזק לו אמר * ניציני כאשר שיתכן נעו לעשות 3חה כסף לי ת ואל רודלא״ס א  א

א' כסף של א' אוצרות נ״ לך זענתי והנה נזדך ומסרתיס ס3נל ואימתך פפדך נתתי הנה ארד״יל עמך אהי׳ ואג$ 3זה של ו

ושמותיו



מינה ושליה ומנא הממון אמ ומאת מלו אשר ונל ושמרתיך ת ו  והחרי« וילחס • והו1 נאשר ויעש וו האמין להוא לשמי וי

ס עד הקדש וכלי חות3ומז ושלחן ומנירה וארון אהל ממנה ונגה הממון והקדיש נמלוס 3וש המדינה  1T3 שמירים הס הזה היו

 עס רנות וומנמות גדול וממון מלאכיהס להס ושלחו ישמעאלים ימלר■ סרס מלך ושמע הארץ כל3 שמעו הלך אח״כ וקיימים

 ודיניהס לנרר יחדיו אותם ושם היטיו ושאל וחקר ודרש מישראל חנם להניא ויצי חנם הי׳ והמלך דיניהם אל להטותו חנמיהס

 הישמעאלים ואל פרס מלך של חנס אל אמר גן המלך כשראה אחד דנר על מסנימיס היו ולא חנירו דנרי את א׳ שונריס והיו

 מלך כי יודע אני לו ואמר החנם נשניל המלך שלח ולמחר אלי ומבואו נעדנס אשלח אני השלישי יוס ועד אהלינס אל לכו

 ישמעאל ודין ישראל דין האמת לי שמאמר מעמך אני שואל אנל נדינין חפן ואני מכונד דין ודינו המלכים מאלה גדול פרס

 נישראל נחר שהקלה ישראל כדין העולס נכל דין אין ני נאמא דע לעולס המלך- אדונינו ימי ואמר החנם ענה 3טו מהם איזה

ה ניס והענירס פרעה מענדות ממצריס והוציאם גדולות ונפלאות נסיס עמהס ועשה נכורי נני וקראם האומות מכל חונ  נ

 ימ3 להם ובנה כנען ארן והנחילם האש ממוך המורה את להס ונמן מצור מיס להם ויוצא המן להם והוריד טבע ורודפיהם

 נעול© ישראל כדין הי׳ לא זאת ולולי רוח לגל ופזרס פניו מעל וישליכם עליהם ויכעס לו חטאו ואח״ב ביניהם לשכון המקדש

 ויאמר וישאלהו הישמעאלים של אלקאני נשביל המלך שלח '3ה ניוס • אכניו אני ני נאמת ע7 דנריך רמ37 נכה המלך השינו

 אמת וכולו כטוג ישראל דין לו ואמר אלקאני וישינהו 3הטו מהם איזה פרס דין ונין ישראל דין נין יש מה האמת הודיעני לו

עמהס  דברת כנר המלך השיבו אויביהם ביד וימן עליהם כעס בו ופשעו לו שחטאו ובשביל צדיקים ומשפטים וחקיס ה׳ מורת י

 אתה לי שתבחרו מכס אני מבקש ועמו ועבדיו שריו כל לפני אליהם ויאמר יחד לגלם קרא אמר וניוס אכבדך ואמנם האמת לי

 איזה ישמעאל ודין ישראל דין לחנם המלך שאמר עד יסוד על דגריהס מעמידים היי ולא י5לד והתחילו נין הדי מן והישר הטוב

 האלקאצי וענה הטוב אתה פרס ודין ישראל דין ואמר לאלקאצי שאל ועוד הטוב ישראל דק ואמר החנם ענה מהם 3הטו

ס הודמ/ס נבר המלך ויען הטוב ישראל דין ואמר  של דינו שהוא ישראל נדין בחרתי כנר ואני והישר 3הטו ישראל שזין נפינ

 היוס ומן ארצכם אל לשלום לנו ואמם צער בלא לי לתת יכול הוא לי לתת שאמרתם והזהב והכסף בעזרי יהי׳ שדי ואל אברהם

 התורה ויפרשו ישראל מחכמי אחד א3וי וישלח ועבדיו הוא ערלתו בשר את וימל כחו את ואמץ שדי האל עזרו והלאה ההוא

 שנכנסו ההוא היום ומן לעולם הקב״ה של שמו יתברך והאממי כנכבד הדץ על אנו הזה היום עד העצות* כל לו ויסדרו

 איש עמד ולא סביבותינו אשר והלשונות האומות כל את והשפיל אויבינו כל את לפציכו הכניע השנינה נכשי תחת אנותעו

ישמעאל: ומלכי פרס מלכי ע״י למס לגו ונלס היום עד בפנינו

 והוא וכהלכה כדין הדין את והעמיד הממלכה חדש הוא וישר צדיק עובדי׳ ושמו בניו מבני מלן עמד האלה הדברים ואחר

 ומשנה ספרים ועשרים ארבע לו ויפרשו לרוב 3 וזה כסף להס וימן מחנמיישראל לחב וקב) מירשות ובתי כנסיות בתי בנה

 ואחריו בנו מנשה ואחריו בנו חזקי' עמד ואחחו והמצות המורה ואוהב אלקיס ירא והיה מזנים מפלות מקון וכל ותלמוד

 הנזכר אהרן ק יוסף ואני בנו אהרן בנו בנימן בנו מנחס בנו נסי בגו ומנשה בנו וזבולן בנו ויצחק עובדי׳ אחי חנונה עמד

 • ובמצותיו בתורתו מלנותינו שיתמיד סלך כל ממליך מלפני רצון יהי אבותינו כסא על לישב זר יוכל ולא מלך בן מלך וכולנו

 הנהר יד ועל חדשי׳ ד׳ מהלך מזרח לפאת גרג״אן ליס הסמוך הנהר יד על והיא ורחבה וארנה ארצנו מהלך שאלת ואשר

 כולם להם ומספר סקר לאין אומות תשע והס מבצר וערי ועייריס נפחם מספר אין עד לרוב רבות אומות חונים

 עשר חמשה דרוס ובצד מס לי נותנים כלס חודש מהלך הים חיף יושבי כל גרגאן עד הגבול יסוב ומשם מס* לי נותניס

ק יושבי וכל בהרים חונים והס אלאבואב בא״ב עד מספר לאין ועצומים רבים אומות  קרסטכטינא ים מד ומנת באסא א

יסוב ומשם קוסטנטינא הים שפת על סוגים ועצומים רבים אומות י״ג מערב ובצד מס לי נותנים כולם חדשים ג׳ מהלך

הגבול



 ההגרא״י̂( ג̂מ עד שמגיעים עז ר5המד מל סומיזוהולכי' לא3 פרזות יושנים והם יוזג ששמו הגדול מהר עד לפון למגוללפאע
 ולא הנהר ממאות על יושג ואני חדשים ארגעה מהלך ארצם ומדת מס לי נומני׳ נלס הים שפת על אשר נמול וגיס והם

 אלחם ואני ארצם אל לעגור ניגשה הגאים אויגיהס כל את אעזוג לא כן ונמו אליהם לענור גספינות הנאים רוסיים את אעזוג
ס  געזרת הזה הנהר על יושג שאני אודיעך ועוד גגדא״ד עד ישמעאל אק כל מנחידים היו עזגתיס ואלו ftp מלחמה ^

 פרסה חמשיס על ממשים ורמנה ארנה וסריסיה נערותיה עם המלכה נה יושגת הא׳ מדינות* שלשה מלכותי נמוך לי ויש ■שדי
 • ה3 יושגיס אחרות מלשונות אחרות ואומית ונוצחס וישמעאלים ישראלים גה והיושגיס לה הסמוני׳ והכפרים מגרשיה עם

 משרתי וכל ועגדי שרי עם נה יושג אני השלישית והמדינה פרסאות• שמנה על שמנה ורחגה ארכה וגמגרשי׳ השנית המדינה
 החור!> כל גמדינה יושגי׳ ואנו והולך מושך הנהר המומות ונין פרסאות שלשה על שלשה ורחנה ארכה קסנה והיא אלי הקרוגיס

 אחוזת להם יש גמשפחה משפחה כל ועוד ענודתו ואל גנו אל ואיש שדהו אל איש והולכים המדינה אל יוצאים אנו ניסן וגחודש
 ועלדי ושרי ואני רע פגע ואין שען ואין נוגש קול אדם ישמע לא ונשיויס גשמסה נגנולס וחוגים נוסעים ידוע אגותיהס

 מדת זו המרינה קצה אל שננא עד נסונג ומשם ורש״אן הנקרא הגדול לנהר שנגיע עד פרסאות עשרים מהלך ונלך כסע
 רנות מעיינות לנו ה3 ויש לרוג דגים מגדלים רנות נהרות גה ויש הרנה גשומה אינה מטסתיט ועקום ארצנו
 אודיעך ושד מאוד לרוג פרי ען כל לנו ויש הנהרות מן משקים כולם ופרדסים וגנות וכרמים שדות ושמנה עוגה והארן

 ארגעיס מהלך מערג ולפאת פרסאות שלשים מהלך דרוס ולפאת גרג״אן יס עד פרסאות עשרים מהלך מזרח לצד ארצי גגול
 ומעיינות נהרות פרסאות שלשים מהלך צפון ולפאת האי גתוך ופמפי וגנותי וכרמי שדותי האי גשך יושג ואני פרסאות

 שנירושליס הישינה ישראל חכמי ואל אלקינו ה׳ אל עיניט ואנחנו הפלאות קז מדגי שאלת ושל למות• יושג ה׳ ונעזר תות
 יישר אגל עאו«ה יודעוס אנו לציד המשגונומ תש השנות שנרוג שמענו שמוע אגל מציון רחוקים ואנו שנננל הישינה ואל

 גגו ויקיים מצאתנו אשר המלאות ונל‘ עטלתו ומוול ניתו חותן לפניו ימשו ואל’הגדול שש למען ויעשה אלקי' גשני
 ונפוצותיט גליומינו ויקנן הגאולה ימהר ישראל אלקי ואל דניאל ננואת אס ני נידנו ואין וט׳ היכלו אל ינא ופתאום
 ומתאוה נוסף אני מאוד גס פני לראות מתאוה שאמה נאגרמך חכרת שש אוהני ישראל נית לכל ונחיי ונתייך נסייע
 הננגדיס פניך ולראות עמך להממגר זכיתי ולו נדנריד והי׳ ימן ומי וגזולתך חכמתך תפארת ויקר הנשמים פניך לראות

וגעצמך ונא יוצא הייתי ‘וגדנרן עמי כל ישק פיך ועל לגן לך אהי׳ ואני לאג לי תהי׳ אתה זהנממליס זסנעישם

♦ רב ושלום הנטנה
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ז ט י אמר :מנון בן המעתיק שאול ן3 יהודה א ס
הפייטן הלוי יהודה ר׳ הוא המחנר י

 והואנמצא המקור הוא שאול הלשון* נפל שאולשאלו• הספרדי♦
( וענר עתיד בתקוס ני נו גי על מורה והמקור פראגץ) ל״א3ו

i :ז״ל שאול בן יהודה אמר “ ״׳"״״ י"*
:המחבר אמר

מן אחי שיש מה ע<\ אותי ־שאילו א
 החוילקיכש עיל והתשובות הטענות

 סן חוץ התורור־ן ואנשי הפוילוסופים מן עילינו
והבייתוסי׳ והצדוקים הקלאיס) (פי׳ המיני׳ ועיל הנוצרים
 ששמעתיו מה וזכרתי ישראיל המון על החולקים

 הנכנס כוזר מלך אצל הי' אשר החבר מטענות כבר
 נזכר כאשר שנה מאות כארבע היום היהודים בדת

פעמים חלום עליו נשנה כי הימים דברי בספרי ונודע
רבות

 ינא ונזאת עליה נתגדל אשר המעשה זאת ״סן שה׳ נסנור
מי רצויה אינה מעשיך ל3א :השמים אלקי אל להתקרב  נלו

 אלא אלקיס קרנת ידס על משיג שלא ד3ל3 לא הממשיס אלו
א הטונה לנונתך מתנגדים והס נלל רצויס שאינם ״ מ פי ל  ו

נראה יחיד ל' מעשך שאומר
 ותקוע♦ הלון כמו זה אתר

 וגדול(נראשי' הלוך ו׳) (יהושע
 אליו הגיעו הזה וכענק כ״ו)

 אמר זו רצופות רנות שאלות
 עס המקור צרוף לכך »

 • וכו׳ הטענות מן :הפעולה
 טענו כמו תניעה לשון טענה

 על ונאמר חז״ל שנלשון נחטיס
 טוען לשון וT3n על המקשה
 pוהמת עליו קושייתו שטוען
 מעליו משאו שפורק מפרק #קרא

 מן חון משונה; נ׳״נ ונקרא
 מהס ידונר לא כי הנוצרים
 3הר וכ״כ הספר ננל מאומה
 ועל :יהודא קול נעל המפרש
ס״ה נסי׳ הקראים פי׳ המיני׳
 שעמדו ארמן הם שהקראים שם התנר אמר 1 ממאמר

 אמנם ♦ ד3ל3 שנע״ש תירה המכתישים המלך ינאי נזמן
 מכקישיסעולם אפיקורסים אס ני אינם והנייתוסיס הצדוקים

 מינים שס3 הקראים גם לקרוא נמנע לא זה נל ועם א3ה
 אשר האומר פ׳ קדושין3 המלך דינאי מעשה3 הגמ׳ ונלשון

 יצחק נר נחמן 3ר אמר נאמר ושם הזה הרשע מטה לן ימיו5
ת3ש תורה תינח מינות ו3 נזרקה מיד  ♦ מאי ע״פ3ש תודה 3נ

 אשר ושאול ענן מנת שהם נראה ג׳ ממאמר ל״ח מי׳3ו
 לסמנס רצה שלא ור3ע3 ז״ל גאון יהודאי ־ 3ר ימי3 צמתו

 ואולי קנלתו ם׳3 הראנ״ד ר3נד הקנלה כלל נגד יד הרימו
 3ר ימי3ש עד זכרם ד3נא כנר ינאי שנימי שאותם שמפני
 אנשים תרנות אנותיהם תחת הארורים אלו קמו הנז׳ יהודאי
 אמרו כנר ♦ ר3הח :יקראו שמם על שנימינו ואלו מטאיס

 חנריס שנקראים ישראל אמוני שלימי על נאמר זה ששם
 וההפך כמוך לרי< ת3ואה נענין אחת נפש כולם הס נאלו

 וכמ״שהרמנ״ם חנור נהם יצויר ולא נפידיס* שהם נכופריס
 3נת אשר נפי הזה ר3הח שס ואולס ♦ ית3א מפרקי פ״א3 ז״ל
י נעל המפרש 3הר  האמונות ס׳3 3טו שס ר' החסיד שס3 ק'

 והי׳ הסנגרי יצחק ר׳ ונק׳ מאוד שמו גזול נישדאל לפנים
 :המאמר מזה מ״ז נסי׳ ננז׳ שנים ול׳ אלף זה מאוד קדמון

 על ג״כ נאמר נשנה מלת רנות פעמים החלום עליו גשנה כי
 והוא פעמים שני על דוקא ואינו זה אחר זה הפעמים רנוי

 יוסף רי3ד3 ניאר ולכן האלט) וידר ל״א3גאולתו( שונה מלשין
ה שס הוא כוזר :פעמים החלוס השנות יעל  3וכת אחת מדנ
 ממשפחת שהם הראשון יוסיפון נשם יהודה קול על3 הרג

 צורת נס׳ וכנז׳ מזרח לצד הששי נאקליס ומושנותס תוגרמה
pfcj: מאוד: מורגש ר״לחלוס עמו* מדנר מלאך נאלו 

 וחפצו ישעו כל הזה המלך הי׳ הנראה נפי רצויה נוונתך
 אך אליו 3להמקר היו מעשיו זנל והנורא היוצר וד3לינ

*C O ^ I א

 : ההערות
ישתדל ארי

 משתדל הי׳ והוא
כלו׳ שלם 3ל3

 על לו להגיד החלום נא שלא
 כי אמת נפעם אמונתו נלל
סנו שקר  נהדרנה נא אנל נ
 כ* 3חש אשר מיוחד מעשה בנל

 היא לרצון לא כי ימי׳ נצלה
 מאמונתו להפריעו נדי ה׳ לפני

 פן מעט מעט עליה שנתגדל
 נא אלו השעמום עליו ירנה

 פתאוס אמונתו כל על *החלוס
 לכן עליה נשתרש שכנר מאחר

 ותעשה מעשה כל על אליו נא
 פעמים החלום שנהשנות עד

 אינם מעשיו שנל ראה רנות
 דהיינו מעשך אמר ולכן נכונים
 עליו ההערות התחלת ננחינת
 כל צירוף ננחינת ומעשיך

 תרגס איש יפתה וכי וכו'
להתקרב אך ע״ז לכוונת לא

 חפצו: שזאת וכמדומה לילה נחזית אותו המעיר להאל
ש סעס נכל שהוצרך מה ונו׳ רצויה כונתך  שכוונתו להוד
 הורה רצויס אינם שהמעשים לומר רק צריך הי׳ ולא רצוי׳

 מעשה צריך אנל האדם יחי׳ לנד ה3הטו הנונה על שלא זה3
 הנפש שמזון שאמרו וכמה השמים מן ה׳ מאת מיוחדת ותורה

 3הל וסועד יעו3מש יש הגופני מזון3ש ונמו הגופני מזון נמו
 יש והמצוה התורה שהוא הנפשי נמזון כך לגוף ות3כחר דש

^ ויש הם3 וחי האדם יעשה אשר  לא וזש״ה הנפש תכרת א
 : האדס יחי׳ ה׳ פי מוצא כל על כי האדם יחי׳ דו3ל הלחם על

הד׳ הארץ מעמי י׳3ור מלשת היהודי׳ לדת נכנס סוף3 והתיהד  מתי
 יהודית דת ל3המק על נאמר גר שס ורק צדק גר והיינו

 ארצו3ו עמו עס ה׳ תורת3 שנכנס המלך וזה לו לא pא3
הד: לשון נאמר תי  מתחלה כי וכו׳״ ר3הח מטענות והי׳ נ
 האמת דרך לחשש הלך נאמונתו ממש אין כי לו שנתאמת אחר

 חכמי אל ואח״ז הפילוסופיס מן והתחיל העולס אנשי ץ3
 החנר זה שמצא עד דעתו נתיישנה ולא לי השכנות האומות
 שמורת להאמין דעתו שקטה שנחה נגד עמו ונתוונח
 זה לדעתו והסכימו ספק: שוס לי3 אמתית היא היהודים

 יהודה ר׳ על 3מיס הוא נפשי ולנ׳׳א ר3הח לדעת הסניס המלך
 שנפלו הוינוחיס תוקף כל את 3לנתו דעתו שנתיישנה הלוי
 החולקים מתלעות ר3לש די הס3 יש אשר ר3והח מולך נין

ד ותשונות נכיענות הויכוחים נדרכי נפלי נחשד :עלינו כ  נ
 חלוס3 וצוהר :ס3ל3 הדנריס להכניס לוזשניליס תועלת שיהא
 איני שמעשהו נסתס לו שהוגד שמפני כלומר ’ ונו לנקש
 ודאי הנרצה הוא מעשה איזה יאור33 לו הוגד ולא כרצה

 הנרצה הוא דרך איזה נעצמו שיחפש האלהית הפונה שהיתה
 שהי' נדורו סהי' :ה' תר1 נו אשר הקדוש את נשנלו ין5וי
A . נראה



נחמדראשון כוזרי מאמראוצר
 הפלוסוף מן נחקירתו והתחיל שנזולמס מר3התו נעיניו לדאה
 אני וז״ל י^ח סי' יעי3ר3 כמאמרו תמלה3 ממשנתו כפי והוא
 מה היפך אליהם ומיחס הפלוסופיס מגנה אותך דואה

 3שש עליו יאמר ונפרש ל73שנ מי שכל עד ו3 שנתפרסמו
דרכס שמע ר3וכ פלוסון>

 כאשר מעשהו על שאל לא ולכך
סי׳ לחנמיס שאל  וה׳ ד׳ נ
 מנת הי׳ הפלוסוף שזה ודע

 נימי שעמד היוני ארסטו
 סמוך שהי׳ מוקדון אלכסנדר

 הארץ כל ואז שני ית3 לננין
 אחת שפה ישראל) ני3 (מלנד
 לענוד השמיס א3צ שס3 לקרוא
 י3נוכ מן וזולתס והירח השמש
 אור מן ידעו ולא * מרום

 החלו נאשר ויהי ־ כלל התורה
 האדמה פני על 3הפלוסופי'לרו

 הנ״ז׳(פלוסוף ארסט״ו וננללס
 ר״ל החכמה דוד יון נ׳׳ל
 פ׳ התוס׳ נ״כ החכמה 3אוה

 להאמין התחילו כתני) כל
אלוה ר״ל המציאות 3מחוי3

 רצוי' כונחך ילו ואוטו ity טדבר מלאך כאלו רבות
 הי׳טשתדל והוא רצוי׳• אינס מעשך אבל הבורא אצל
 בעבודת משמש !י׳1ש עד הכוזר בתורת מאוד

 אשר וכל שלם בלב בעצמו והקרבנות ההיכל
 בלילה אליו בא המלאך ההם במעשים משתדל הי׳

 אמסך‘(?׳ רצויס אינם ומעשיך רצוי׳ כונתך לו ואומר
 ודתות האמונות על לחקור זה לו וגרם לציי) אינו

 מטענות והיו מהכוזרים רב ועם הוא בסוף והתיהד
אנפשן שנתיישבה מה החבר  והסכימו עליהם נפשי) (נ״

 לכתוב וראיתי לדעתו• נפשי ל״א לדעתי נ״א לדעןזו
 כי אמרו יבינו• והמשכילים נפלו כאשר הדברים

 רצו״ה כונתו כי בחלומו מזר מלך ראה כאשר
 בחלום וצוהו נרצה אינו מעשהו אבל הבורא אצל .

 פלוסוף שאל הבורא אצל הניצה המעשה לבקש
אחד •

 הראזי ר3ד5 הרוצה שהאדס למנר אלקי רצון עס מחומר קריז
 שלא מה הרצון לפני שהי׳ ממה יותר הרצון אחר נשלס
 נין יש ערך מה וכי פיו3 לשונו תמק ♦ הנורא י3 לתאר יתכן
ד דמה ל3נה אדס דצון  האדם לנח ונמו.שאין אלקי רצון ע

לכחו ודמיון עדך שוס וחכמתו

̂ וכמו מגונים נאופניס אך קדס
 אף והמלך המלך מס נוינוחו הפלוסוף זה רי3מד שנראה

 העמיק המחנר אך • שינא נמו נטענומיו פיו על סוטרו הוא
 היו אשר מכל הכופרים נגד נטעגותיו תושי׳ והפליא עצה

 מאומתינו קדמון חכס' שס3 יהודא קול נעל 3הר ונמ״ש • לפניו
ס הרמ״נס דנרי אומר שהי׳  ודנרי • האמת אל קרונים חנ

ס הרלנ״ג  ולפי ״ כאן עד ‘ אמת נולס הכוזרי ודנרי ונו׳ מנ
 הפלוסוף דנרי העתיק דנריו אמתית להראות החנר שרצה

 אלו על רעה רוח ר3ע דרך איזה דעת למען וטענותיו
 זאת ויאמר ראייתם נח ומה כאלו מסשנות 3לחשו הפלוסופי'

 הגאמני׳• נוינומיו העופרת ן3א פיה אל וישלך הרשעה
 למען הפלוסוף זה ראיות נקצרה לפרש דאיתי כן ואמנה

 נספר הכל חזות יהי׳ ולא עליהם החנר זונות ת ינינו
 קול נעל 3הר ה״ה שקדמני המפרש עשה וכאשר וגו׳ החתוס
 ור3וד דנור ננל הפלוסוף זה רי3ד על זה,נכנסתי ועם יהודה

 ולהשנית מקורו את להעיר נפירושי דנדי ירוצו מהרה ועד
 עוד עצתו להפיר אענה ומני יקרא וטרם נקצרה דנריו את
 הנאיס ונסימני׳ * ראיותיו לקלקל אשמע ואני מדנר הוא

 הנורא אצל אין :באריכות הכל ונסידושנו החנר נדנרי יגואר
 ואיך מלומו את המלך לו סיפר הנראה כפי ונו׳ רצון לא

 נ״כ וכמ״ש לו ייטיב ולמען לתחי׳ להנטותו הש״י אותר רצה
 נלל נגד לטעון הפלוסוף זה התחיל ע״כ יהודה קול המפרש

 נגיד ^ ונמס שקר המלך ננסש ילעשות אלקי״ת הרצון
 ר״ל כעלה הוא כי :טענותיו תחת הדנריס הכחיד המלך
 אדס ימפח שאס והרצק המס! נמדות אומו שנתאר נשגב

 קודם שהי׳ ממה החפץ אחר יותר שלם הוא נכונה נמדה
פנן שלא מה מסר קודס הי' וא׳׳כ  יתנרך הנידא נו לתאר י
פן במאזנים לעלות ישראל קדוש אל עיניו פרוס ונשא רצון י

 נעל הנלמי ימנרך וחכמתי
ס רצון הוא כך מכלית או  נני

 אצלנו ואס * לעדו כאין
 לתי3 ופעס פיגסרוציס שאנחנו

• חסרון או •שלמות רוצים
 הנורא לרצון יש דמיק ומה

 נלתי אחד סדר על תמיד שהוא
 יראיו את ה׳ ריצה משמנה•
קמ״ז) (תהלי׳ לחסדו המיחליס

 רצונו אמונה ועשי ונאמר
 נאתר הםכו3ו )3י״ (משלי

 נפשו שנאה ממס 3ואוה רשע
 שנוי כאן ואין י׳׳א) (מהלי׳

 נהמקנליס רק * ע3ימ נו
 ונמ״ש הרצון והעדר הרצון

 ממני נדדו כי להס אוי
שע  יתנרך ורצונו ז׳) (הו
 תכלית לנלתי ננרואיו מתפשט

 ר״ל יראיו על חסדו נגר כן הארן על שמיס כגונה וכמ״ש
מי  לשער האדם שיכול גדול היותר המרחק מפס רק תכלית ^
 קיומם והנאצליס והיצורים והננראים הנעשיס כל וכלל • למשל
 רק ואינו שנאה נקרא הרצון העדר ואולם * הגורא רצון

 נרצונו(תהליס חיים נאפו רגע ני ונמ״ש המקבל מצד נמקרה
 שאינו ננו נגד 3א3 והרחמים הרצין פעולת רואים ואנחנו ל׳)
 רצון יהי׳ וכמה נמה אמת על הגוף מצד ר״ל נמקרה רק ננו

 אניך הוא הלא וכמ״ם נפש ועד מגוף נעצם אותנו הנורא
 ע״נ וגו׳ אפרים לי יקיר הנן ונאמר וינוננך עשך הוא
שן אך ל״א) (ירמי׳ לו מעי המו  נוו״ש הרצון לסלק גורס ה

ס מנדיליס היו עזגותיהס  ירצה לא ואיך ג״ט) (ישעי' נינינ
 אינו6 שמי נגמדא אמדו המשל צד ועל • ידיו ופועל בניו

 נני עי 3 עורגא עליו מכרקין הקטנים בניו את לפרנס חצה
 העורג מעוף גדוע זה אדם (פירש״י נני בעי לא גנרא והאי

 נלנד לא ר״ל * הכוונות ומכל :נניו) את זן ואעפ״ב האכזר
 מורה הכוונה ני : יתנרך ו3 יתואר לא הכוונות כלל רק הרצון

 לעשיחוטרס ן עני לאיזה שיתכוון אדם כי נזה רצונו חסרון• על
 חסר עדיין הי׳ הדנר זה נעשות הפועל אל כוונתו שהוציא
 ה׳ לחסן היקש עשה ומזה ניונמו כשהשלים ה3 שהי' זו מדרגה
 ודור לדור לנו מחשמת נשמיס 3נצ מ37 לעולם אשר ורצונו

 ומה • אמד הכל הכונה ותשלום והנונה יסור ולא סר לא
 ט ישיג ומי נאחד והוא ונמש״ה ותחנולותיו אנוש ממעשה יענה

) 3(איו ויעש אומה ונפשו  נאחדות הן פעילותיו שכל ר״ל ו׳
 עצתו שיפיר מי שאין מפני והעשיה הכוונה גץ פירוד אין

מו וישוב ע  רנות פעולות נראה ואס ויעש אומה נפשה אנל ז
 חדש זה אין ימנרך נערנו אנל נערנינו זה * זא׳׳ז מתחדשות

רן; לפניו נצגיס יוצאים היו כנר תנ  מידיעת נעלה הזא וכן י
מנקי ,



כ נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 הש״י ידיעומ3 לכמש מרי הוסין> עוד הנה ריס5הז יולקי

 מלק נקרא עצמו סנ»5 אדם כל פי׳ הזנריס וחלקי נפרטים
 וכז האדם מין רק ח״ו יודע אתו סאין נאומרו כולו האדם מין נערך

 ידיעה אין שלדעתו ופשיטא חיים נעלי שאר ממיני אחד מין כל
נמחשנותיוי כי אף אדם נמעשה

 נראה וגדולה עלי׳ לשון נעלה
 האומרים דעת אל ג׳י׳כ שהשקיף

 השפל נעולם השגחה שאק «״ו
 שהסננזים מאחר אדם וננני

 • ימנרך גדולתו נערך ופחותים
 * ועיניו’ ננזים שהם מצד אם

 נענורשהם יכולת מנלתי ואס
מח״ג נמורהפי״ג וכנז׳ משתנים

 דעה ויש אל ידע איך האומרים כאלו נסמוך פירושו ואנאר
 הגדולה שאין מנואר טעותה הראשונה הסנרא והנה * נעליון

 ההיפך מורה הנסיון ואדרנה * וגאון לגסות סנה והרוממות
 והחמלה והענוה הערך לפחותי קנין והגיאות רוח שהגסות

 והנורא והחמלה הענוה תגדל הגדולה ונערך הערך ולי נגד
ן נמו לגדולתו תכלית שאין מאמר יתנרך אי  תנליתלענותנותו ק

 אלו על להעיר חז״ל נזה שערו וכנר נרואיו על וחמלתו
 גדולתו מוצא שאתה מקום כל יוחנן אמרר' וז״ל הספקות

 הקנ׳׳ה שרוממות ומפני מנותנומו מוצא אמה שם הקנ״ה של
הנ׳ * וגנורתו גדולתו מצד הא׳ * סניס משלשה הוא  מצד ו

 הרחוק ננודו שכינת הג' והנשא* הרס וקדושתו נצחתו
 הארץ על ואתה נשמיס אלקיס כמ״ש מאתנו מאוד נדמיונינו

 הגדולות ג׳ אלו כלפי ראיות ג׳ מז״ל מצאו השלשה אלו ולנל
תונ האחד ענומנותו ממצא הנה  הגנור הגדול האל ״ נתורה נ

 עושה אמריו וכתונ והגנורה הגדולה רוממות הוא וסגורא
 שההשגחה האומרים הנודיס 3מל להיציא * וגו׳ יחוס משפט

 יתום שהוא שנאישיס פרטי היותר הזכיר לכן נכללים רק
 עד שוכן ונשא רם אמר כה ננניאיס שנוי הנ' * ואלמנה

תונ והקדושה הנצחיות רוממות הרי וקדוש פרוס  אחריו ונ
ס משולש הג׳ * דכא את אשכון תוני  סולו לאלהים שירו ננ
 )3פי״ נחניגה ננז׳ עליון היותר לרקיע (כנוי נערנות 3לרוכ
 יתומי׳ אני נמרי׳ וכחיג כנודו שכינת מקום מצד הרוממות הרי
 (ירמי׳נ״ג) מרחוק אלקי ולא אני 3מקרו האלקי ונמ׳י׳ש וגו׳
 אלי 3קרו יותר שהוא העליון נעולם רק משגיח שאיני ר״ל

 הנתונים נאו והנה * ח״ו השפל נעולס ולא הרוחניי נמדרגות ׳
 מראש הנמסכת הנז׳ הרעועה הסנרא מלננו להוציא נפירוש
 היא וגדולתו ימנרך האל רוממות ני לומר ״ אכזר פתנים

 נחלת היתה וזאת * מעלינו וידיעתו השגחתו סלוק כנותנת
 יושני אדם גני חקירות נסנך הנאחדס הקדמונים הפלוסופי׳

ה נטרס * וצלמות משך  המאור עלה נסרס * המזרח אור ע
ת הגדול נו משה ניד ה׳ תורת האמתית הי  • ע״ה תי

ת' גדולתו כי יען • הדעת זה הפך אותנו כמלמד  הנלתי י
 ומתפשטת מכלית נלתי לידיעה וסנה טענה הוא תכליתית

 נערך וידיעתינו להשיגו האדם שכל שנלאה מה הדנריס נפרטי
ע חכמתיגו יתנרךנערך ידיעתו ע  שאנו ומה ימנרך* חכמתו נ
^ כלל ידיעה זו אין יודעים ע  נאופן שהוא ימנרך ידיעתו נ

הלא שנאמר וכמה עצמו ענין נאופו ונשמת משונחת יותר

 אציל אין הפילוסוף א״יל * אמונתו עיל בדורו שהי׳ אחד
 החפצים מכל נעילה הוא כי שנאה וילא רצון ילא הכורא

 וכי המכוון חסרון עיל מודה הכוונה כי הכוונות ומכיל
 הוא תשילס שלא ובעוד לו שלימות מונחו השלמת

 חילקי מידיעת הפלוסופיס אצל נעלה הוא וכן חסר
הדברים ’

ס כל ד  ועוד השנל ננלי וננוניס מדע ננלי וחכמים וכו׳ הגנו
 הפרטים פי' משמנים* שהם מפני :נסמוך נזה אדנר

 ח׳״ולהנורא יממדש וא״נ נכלרגע משמנים הס נעולס הנולדים
 הכוסריס נשם זה וזכר יתכן לא וזה ידיעה אחר ידיעה

* נח״ג נמורה ונידיעה נהשגחה
 לזה לו הגיע הדעה וזאת

 מלא אשר דרנו לפי הפלוסוף
 הקדמות נאמונת נטנו קדס'
 הדעתהזאת מרפש ישתה ואשר
 הפרטים אלה כל כי יאמר

 הס נעולס הנראים והשנויס
 סדר ד; מנהיג נלי ח׳י׳ו נמקרה

 שמורים הכללים ורק הסרטים
הדנרי׳ ומלקי הסרטים כל ארס״טו לדעת מח״ג נפ״׳נ המורה ונמ״ש

ח נשמיס נעולס ההויס העניינים כל ר״ל א  ח״ר הס נה ויזשני ונ
 העתידות ידיעת שיכחיש נלנד לא פניו נגד הזאת הרעה ואשר נמקרה

 יתכן שלא יאמר נמציאות להוי'והס יצאו שכנר אפי׳הדנריס אלא
 ידיעה אחר ידיעה מדוש ויהי' משמנים שהם מחמת הידיעה נהם
ח הידיעות ויתרנו הרנה שהם מפני ועוד נ פ' המורה ז  נ׳ נ

 השוכנים הנז' גויס הנלי חרפת זה 0ארס"טו*ג נשם מח״ג
 אומנו המלמד האמיתי הדת אור הופיע עליהם לא נערפל

 כאן ואין הקדום ה' נמפן הס נעולס הנעשים דנריס סכל
 גלוי מראשית והכל מאמו הכל כי ידיעה חדוש ולא שנוי לא

ש נסמוך עוד שאנאר ונמו לפניו ה׳ ותהי אמד זה מי נמ׳
 נשמיס עשה ה׳ חפן אשר כל אומר הוא פרט ונדרך צוה לא

 רוח מוצא עשה למסד נרקיס הארן מקצה נשיאי׳ מעלה ונארץ
 הכל יסודות מד' א' ננל המתהווה כל ניאר הרי מאוצרותיו

 הוא והמטר העניס האיז מן מעלה הרי עפר ניסוד נחפצו
 הרי * האויר מיסוד הוא ורוח אש מיסוד ונרקיס מיס מיסוד

 נפרט היסודות מד׳ א׳ וננל ונארן נשמיס אשר המפעל שכל
 נעלי כל וגס * השערה כחוט ומדוקדק אלקי !חפן קשור הכל

 הש״י ונרצון נחפן נתנועומיהס נקשרים האלמיס חיים
ק על והערונ הצפתעיס מעליית מנואר ננרחה  מצחם א
 נישראל הנחשים נשלוח וכן * הערונ סר ונרצונו יתנרך נחפצו
 רק חדש אינו המחודש דנר שנל מנואר ומעתה כאלה ודנים

 אותה המחדש האחרונה הסנה רק יודעים אנו נערננושאין
 הסנות וכל חדוש כאן אין יתנרך נערכו ואולם ־ לפנינו

 נשמיס 3נצ דנרך ה׳ לעולם וכמ״ש -*ס3נצ יצאו כנר הקדומות
 הנטחון משער נפ״ג הלננות חונת נעל החסיד וכמ״ש וגו׳

 ננואות הרנה נלשון נמצא וכן נאריכות עיי^ש א הקדמה
 כנר כאלו הרי יתנרך שנערכו נענור ענר נמקוס העתיד

 פעל מי ונמ״ש לפניו צפוי הכל מראשית ומקדם לפועל יצאו
שעי׳ אני מראש הדורות קורא ועשה (י  נמורה ועיי׳ מ״א) ה׳

 אשר הגנר אשרי ע״ה המלך דוד שאמר וזה מח״ג 3פ״ ליש
 עשית רנות וגו׳* רהניס אל פנה ולא מנטחו ה׳ אל שם

 אליך ערוך אין אלינו ומחשנותיך נפלאותיך אלהי ה' אתה
 האיש שאשרי ר׳״ל מ׳) (תהלי' מספד עצמו ואדנרה אגידה
 נטענות המתחזקים הרשעים לעצת לנו פנה ולא ה^3 הנוטח

 או רנוי ח״ו כאן יש כאלו וההשגחה הידיעה לנגד נזני׳
 היות שעס וגו׳ עשית רנות כן הדנר שאין כנז׳ ידיעה חדוש

9שה 2 א
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 ותיו3מחם כל3 3וניזשו ה׳ נפ:אות3 ונן3נשמן מאוד cr31 צזהס

 אין ערכנו•3 ר״ל אלמו היינו וי3ור ידיעה מדום לנו נדמה
 שנלאה מה אמת סקירה3 נסקרים נולס גרנו53 ני אליך ערוך

 עצמו וגו׳ אגידה וזה ד3נד יוכל הפה ואין להשיגו אמשי שכל
^ פי׳ לזה 3וקרו מספר ח ה

 הפסוק זה ות33הל מ3חו נעל
 כולם כי הימוד משער נפ״ע

 דקדוקגדול3 קשוריסנקשראמיז
 כל והמון אלקי שפע3 מאוד

,, מה הן עולס3ם התנועות
 ותיו3ומחש והרגשותיו וחושיו האלם ואפילו * ״ח3ו יסודות3ם

 ה׳ ידיעת העליון המקור תוך3 נפקדות הס הנפש מכח אשר
 נקראת לא האדס ידיעת אך • עצס3ו אמת5 ידיעה נקראת והיא

 ועכ״ז ע״ת3ל ידיעה נייחס שלא וכמו השס שתוף3 רק ידיעה
שעי׳ קונהו שור ידע רה3הע רך73 נאמר  היא כן א׳) וגו׳(י

ט׳ הלא כתפילתינו וכאמור האדם ידיעת  מדע לי3כ וחכמי׳ ו
 והשגחתו * ל3ה הכל כי אין הנהמה מן האדס ומותר ונו׳
 נין סדקין3ו נחורין ומשקפת ופנה פנה מכל אותנו מקפת ית׳

 איש דרכי על עיניו ^י ונמ״ש • גדול גדיוק כוחותינו חלקי
 און פועלי שס להסתר צלמות ואין חשך אין יראה צעדיו וכל

 שהס והפחותות הקטנות האדס תנועות שכל ר״ל ל״ד) 3(איו
ל כף כמדרך עד מו שליט אדס שאין מ ח  נעצמו הוא שידעס נ

 לנלתי שחכמתו ונמו מאוד ומנואריס חרותיס הס יתנרך לפניו
 ד') (עמוס שיחו מה לאדס מגיד ונאמר • ידיעתו כן חנלית
 שאפילו ר״ל י״ג) (ירמי׳ כליות חן3 3ל חוקר ה׳ אגי ונאמר

 לפנמ וידוע גלוי האדס דעת על העונרת מחשנזת דמדומי
 ר״ל נטן חדרי כל חופש אדס נשמת אלקי׳ נר ונאמר ימנרך

 כל יודע ידה שעל ממעל אלוה חלק שהוא האדס שנשמת
 משל מגיא הפסיקתא נשס חכמה ראשית ונספר פעולותיו

 אומר המלך הי׳ המלך אל ונשנא מלך <ת נשוי שהי׳ לאחד
 מעשיו פרטי כל וכן דנרת וכך וכך היום כעסת וכך כך לו

 כל למלך מגיד שלי פלטין מנני מי אומר ההוא האיש והי׳
 ואיך נשוי הוא המלך ת3 ,שנעילס שוטה אומריס והי׳ אודותי

 האדם נשמת על ננ״׳ל מנראר והנמשל מעשיו המלך ידע לא
ת וקומי שנתי ידעת אתה ותדע חקרתני ה׳ אמר ודהע״ה  ננ

 ארחי כנפשו) רעו שהיא לנשמה רמז שהוא (יתכן מרחוק לרעי
 שהקנ״ה כלומר 3זה זר מלשון שהוא המפרשים כפי׳ זרית ורמני

 ומעמה תנועותיו יודע-כל ולכך 3י3מס כזד אותס 33מס
 פעולות רנוי מן לא טענה מקוס אין אמונתינו שלפי מנואר

 אין אמר זה נגד אשר ופחיתותו האדס שפלות מן ולא ככ״ל
 תסמר מאוד ומה און פועלי שס להסתר צלמות ואין משך

ס נשריגי שערת  מרחפת והשגחתו הנורא ידיעת איך 3ל אל נזו
מאח ומניט צי^ה עלינו 3נצ ה׳ והנה ידינו ונין סגינד על  ו

 וההוה והעתיד הענר יספור צעדינו וכל עלילותיגו ורואה
 עס עוליס אנחט אנה המתעחש יט*.טן ואס * יחד דורש

 מצות נעשיית נילינו והאפשר לפנינו ה' נתן אשד נחירתינו
אי' נהממחן או ה׳  ה׳המקפת ידיעת נין 3נתי תנקי! איפוא ו

 וגמירה ידיעה שאלת היא זו * יחדיו צדקו ואיך והעתיד הענר
מו הראשיניס עליה עמדו שבנר  נאמר * נסמוך שאזכור נ

א דרכה ^לקי׳הנין נערןאלקי׳ חיינו ועה אנו ומה מקופה ידע וי\

 הבורא בידיעת ואין משתנים שהם מפני הדברים
 כוונתך שידע שכן כיל אותך יודע אינו והיא שנוי

תנועתיך* ויראה תפלתך שישמע וכ״ש ומעשיך
ואם

 אמה ל3לה דעתינו כי אף • כמתי׳ נאשמנים אגו והרי חיים
ע ט אינחשנת נמה עליון דעת נ  ליוצרו יציר יענה ומה הי

 חיזנולת להנין הגרזן יתפאר שלא כמו נזה מחשנות לחשו!
 הדעתשנקרננו מעט עס להנין נוכל לא כך היא כיצד נו 3החוצ

3כת וכאשר עמה פועל ה׳ איך
 מה׳תשונר ע״זפ׳׳ה הרמנ״ס

 שאק נשס הלשון נזה וסיים
 ני שנאמר הנורא אמיתת להשיג

 נח אין כך וחי האדס יראני לא
הנורא■ של דעתו להשיג נאדס

 • עכ״ל וגו׳ מחשנותינס מחשנותי לא כי הנניא וז׳׳ם ית׳
 חכנו אס עוד נדנר ושס ה׳ נמאמר נזה לדנר הפליא והחנר
 ורשמו היצר מצודת מעלינו לגלות די ונזה * חייס אלהי׳
 מאות אחרי פונה לננו ואשר שס יפול ה׳ זועס טמן אשר

 ונמ״ש ירוצו אחריהם ודעותיו ממשנותיו גס וממשקיו עולס
 ונאמר י״ח) לנו(משלי נהתגלות אס ני נתנונה כסיל יתפון לא

 (ר״ל עיניו לנגד אלקי׳ פחד אין לני 3נקר לרשע פשע נאוס
 החליק ני ילקוט) מדרש נשס המפרשים כמ״ש ההשגחה כפירת

 וטענה חלוקה לו שעשה פי׳ לשנוא עונו למצוא נעיניו אליו
 אשר והחשק תאוותו דרכי הסומכת והנחירה ההשגחה נענייני
 היצר טענות וטעות אולת יראה ולא שכלו עינו יעור נקרנו

 מתפתה הי׳ שלא ודאי זה ולולי לו מצוי העון שיהא נדי
 מעשה כלפי קושיות לנקש לנו פונה הי׳ ולא שקר נטענות
 לעת לנקר כדאי נארץ כמוהו אין וחכם ננון ולהיות אלהינו
 אדמה מעונדי פחות אדם Yר לאיכר ונדמה ומשפטו עליון
 המלך כלפי דנריו מטיח נימו נתוך משתולל והוא יין רו3ע אשר

 כן תהלה ישים ונפעולותט נעיגיו זנו לא וענייניו ומעשיו
 קדוש אל עיניו מרום ישא ♦ עיניו ומרום לנו מתאות המשתכר

 לני 3קר3 אמר והשכלה העיון נענין נזה שדנר ומפני * ישראל
 נגד כ׳׳ז * ז״ל רש״י וכמ׳׳ש 3הל נתוך העדן מנין שק ר״ל

 ישראל אמוני לשלימי אך נמחקר לעלות המהרסיס החוקרים
 דרך ניס המתן גאמר ני • לפניס צריכה זאת שאלה שאין נאמר
ע לפנות לו יעצור לא נמדנר צירים והנוקע גאוליס לענור  ד

 חז״ל וכמאמר תורתו לידוס לאפשריות 8נתי ולעשות לנחירה
 קדמה שהתירה ואמח עולמו ננריאת נתודה שהקנ״הנמלך

 נראשית מגגשה עס הקנ״ה המנה תנאי עוד ואמרו • לעונס
 והרנה * לתוהו יחזירו התורה את ישראל יקנלר לא סאס

 התורה לקיים הנמידה על שכוונו ספק ונלי ״ כאלו מאמרים
 • עייס3הט וקישור המציאות כל מכלל אומה שהוציא לא או

 היתה שאלו טוגו־ ומגודל גרואח על ה׳ לחמלת זה וכל
 השומריס עייס3הט שאר מן כאחד ה׳ נענודת הנחירה

הי׳ ענין על פקידיהס ק אחדו ^  ולא שנר יצויר לא כרשע נ
 הנחירה נתן לכך רואיו3את~ לזנות חפן וה׳ עינש*

 נמרצו מאוד ומה • ■ארוך שכילו ליוס orV 3ייט למען לפניהם
 והרשות צפוי הכל נאומרס • פ״ג אנות נפרקי חז׳׳ל דנרי

ך העולם ונניונ גתונה רה דהנל כדו  ני ע״כ המעשה• לפי
 כפירת הא' * הזה הפלוסוף פני נגד היו רעות שתים הנה

 נאומרו מיוחדס נמעשיס התורה קיום הכחשת ׳3וה * הידיעה
 נמושנלות לעסוק רק אך מיוחדים נמעשיס לה׳ חפן שאין
כלומו צפוי הכל אר^ ולזה שתהי׳ ת7 איזה3 תחוש לא ואז

שאי י



נחמדראשון כוזרי מאמראוצר
ס הידיעה שנוי מן לא טענה שוס שאין תויי  שזכרנו ונענין ו

 והכל רך3ימ ו3 מקורה היד׳־עה ענין עיקר ה3שאדר למעלה
 הנמלאות כל מהמון וסרטי.פרטים פרט b כלומר לפניו צפוי

 לפניו גלויס התנועות כל והמון סופו ועד עולמו רוא3 מיום
שנוי שוס לו יתחדש ולא מאז

 ופן אדכות*,3 למעלה וכאמור
 מאין הנחירה כן אס תאמר
 והרשות אמר לזה • תמצא
ת הידיעה אין ר״ל נתונה  מעננ

 מה לנחור האדס שניד הרשות
 לענוד ה׳ ענזדת ענין3 שירצה

 שאמר מי ני * להמרות או
 שתהא אמר הוא העולס והי'

 כי יען האדם ניד הנחירה
׳ למען היתה הנדאה תכלית
 העולס 3טו3ו ח׳׳ש להס ייגע למען ותורותיו חקיו ישמרו

 שהכל לפי חה לנו 3לטו היתה הנריאה שעיקר ר״ל נדון
 לעשות וצדקתו האדס אושר שעיקר ר״ל המעשה 3רו לפי

 המעשיס 3רו ולפי עליון מפי היוצאים ידועיס מעשיס
 הסלוסוף כדעת לא והעונש הגמול וי3ר יהי׳ רעיס או טוניס
 ופרט פרט כל יודע וע״כ ראך3 שהוא :שזכרנו טמיא שחיק
 ישמע הלא אוזן הנוטע שנאמר זנענין נראו שהוא נאדס שיש

 דרך רק נאמת אינו הענרה דרך : יניט הלא עין היוצר
 :ועמידה קיוס לו ואין ר3העו ר3כד והוא לאמת 3קרו דמיון
 כל נשתלשלו וממנו הסנות לכל הראשונה סנה העלות עלת

 דרנו הה • הסרטיס ידע לא ע״כ 3חיו מצד ממילא הננראיס
 נחנק נכאן * שקדמו מאדס נולד האדס סר ולא למו: כסל

 אחר מאדס ונתחדש נולד שהאדס רוציס אנו שהרי נגרונו
 הראשונה הסנה לא אס הולידו מי הראשון ואדס מאחר ואחר
 נאולתו שנה ולזה ויכוננהו עשהו הוא הנורא הוא היוצר הוא

 לנלתי הדורות הלנו נך אנל הראשון אדס כאן שאין לומר
 ואס ונו׳ מאדס נולד האדם סר ולא שאמר וזה וסוף מכלית
 אין ועלוליס שעלות מודיס עצמס הפלוסופיס הלא נשאלנו
 פ׳׳י 3ח״ ראש מ״נ3 ז״ל הרמ״נס וכמ״ש שקר להס מכלית
 ר3ד הוא וסוף קן נלי עד לזה וזה לזה סנה הי׳ שזה שנאמר

 שנעצס נסנה רק זה שאין אמרו ? שיאומן וא״א שקר
 נלנד נמקרה לננו סנה 3הא יהי' מאיש איש הולדת משא״כ

 ן3ה עכ״פ שיהי׳ איך יהי׳ רוח ורעות ל3ה של חלוק זזה
 ?מולידו אדס ע״י רק שיולד אפשר הי׳ ולא יו3א3 כמלה

 על ירו3ומ חנירו על תלוי אחד ר3ד וכמשל נאניו אניו זנן
 ל3 תקועה ליתד סוף3 שיגיע צריך שעכ״פ הרנה וכן חנירו
 מאדס נולד לא ראשון אדס שיהי צריך עכ״פ כך * ממוט
 להקדא התולדות הוחלו וממנו הקנ״ה של כפיו יציר זהוא

 מנוח נעל הרנ המשל מזה זכר וכנר אנותיהס שס על
 י״ד סי׳ ה׳ נמאמר החנד הניא זכנר היחוד נשער הלננות

 ונפידושנו קדמון העולס שאין על נרזר מופת 3פ^ סוף
 וכל חייס נעלי מיני נכל יונן הזה וכענין המופת גיאור

 שקזדס '3מה נולד שא׳ שמאסר עשנ ירק וכל השדה שיח
 נמעשה שננרא הראשון והוא מאדמה רא3לנ ר37ה הגיע לו

יסודות הד׳ והס נו יס3מורכ ״ נו ות3מתרנ :מ־אשית

 זה אומרים הס בואך שהוא הפילוסופים יאמרו ואס
 כבריאת העלית עלת שהוא מפני העברה דרך על
 בר^^ ולא מאתו בכונס שהו><ז מפני לא נברא כל

□ מעילם  נולד האדם סר ולא קדמון העולם כי אד
□ אי  ומדורת ומזגיס צורות בו מתרככות שקדמו ט
 האוירי□ טן ואיכיות קרוביו וש^<ר ומ^זמו מאביו

הגלגלים בהורת עם והמימות והמזונות והארצורת
והמזלות

 ומזגיס' :הנפש כמות הס י צומת :עפר מיס אויר אש
 מן שנמזגו אמרו אשר אדס3ש הליחות והס מזוג יין מלשון

 מרה ״ ירוקה מרה • אדומה מרה והס מרות או ליחות ד׳
 תגאות חמה3 הנפש מדות * ומדות :שחורה מרה * לננה

גס נזה וכיוצא וענוה רצון או
 מאניו :ועוני נודל3 הגוף מדות
 המדות יורש כלו׳ * ואמו

ע כי ואמו מאניו והמזגיס  טנ
 ואמו אניו לטנעי 3קרו הנן

 איך מלשון ואיכות :ומשפחתו
 נתואר האדס מקרי והס וכיצד ^
 גס נזה וכיוצא אולנן שחור גופו *

 מצונן איש או נטנ&נו חס יהי׳
 מן :הגוף ממקרי לזה והדומה

 השנויס זכר כאן עד האויריס
 3א מצד ר״ל * הפרט מצד מחלרו אחד אדס משתנה הס3 אשר
 זה נשנוי עמו הכולל הכלל מצד ההשתנות זכר ואח״כ ואס

 הולדו מיום אדס לכל יקרה אשר נשנוי זכר כאן עד גס רניס
 אשר נשנוי זכר אח״ז התולדה♦ מצד שהיא מותו יוס עד

 כמן קר שהאויר נזננן כי • ועת עת נכל עליו להתגלגל יכול
 ממה פניו ותואר האדס טנע קצת ישתנה החורף נימות
 נריאות נאדס פועל האויר וכן חס כשהאויר נקין שהוא

 נני ישתנו והארצות כמפורסם: רע ואם 3טו אס וחולשה
 יש כי טנעיס ושאר נננורה מושנותיהס מקומות כפי אדס
 רש״י וכמ׳׳ש חלשים מגדלת ארן ויש גנוריס מגדלת ארן
 לחמימות מקרירות האויר שנוי מלנד ני לך שלח פ' ז׳״ל

 אוירס שהדרומייס לדרוס או לצפון המדינה 3מצ3 התלוי
 לפי ישתנה עוד • נתכונה מעט ליודעיס כנודע חס יותר

 • אמת) לחכמי (כנודע 3למער או ישראל ארן למזרח מצנס
 מזלות ממשלת לפי מהישונ וחלק חלק כל יחסו והחוזים
 3הישו חלקי על כחס ישפיעו ני הנסיון להס הורה אשר ידועים
ע יתחלק ומזה שונים נאופני׳  : שונות נארצות אדס ני3 טנ

 נקרירות או נחמימות הטנע איכות לאדס נמשך והמזונות
או חס הוא אס נו* שהירגל המזון מן לזה והדומה עו טנ  נ

 הפנו* א< 3טו מוליד'דם דק מאכל הוא אס וכן זה היפך
ע ישתנה מעט ואס 3ר אס־ אכילתו כמות לפי וכן  : הטנ

 מנדל יש ני ממנו שותיס המדינה ני3ש הנחל והמימות*
 * הגלגלים כתות עס חז״ל: וכמאמר טפשיס מגדל ויש חכמים

 האדס ני דעתו לחזק ילך פניו ר3ע אל סזה הפלוסוף הנה
 מצד לא xא שהשתנות והוא מאוד* רני׳ שנויס תחת נופל

 הזה להשתנית ל3מוק וענין סדר אץ והמזון רהארן האויר
 א3וצ מהרקיעיס הנשפעיס הסנות לגדודי תספר אין אנל

 התכונה חכמי שהניחו הרקיעים שהס הגלגליס והס השמיס
 ציק שנתי שהס לכת ככני לשנעה שנעה והס תשעה מספרם
 קנועיס שנתוכו המזלות וגלגל * לננה 3כוכ נוגה חמה מאדים

 צורות כ^א ועוד ♦ דגיס וסופן טלה שתחלתן מזלות 3י״
 עס והס מצפונס צורות וט״ו המזלות מדחס להס ידועות
תונס המפורסמות צורות מ״ח והס מ״ח מזלות 3י׳* מספר  ונ
 לכת כונני ז' ד3מל נעולס הנראים שמיס ככני כל נכללו

33המס היומי גלגל אומו שקראו הוא והתשיעי ♦ שזכר^
ע3צ
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ק 3י3ס א  מנועתו3 הגלגלים כל ומנרימ '6 פעם שעה ו׳י׳ד כל3 ה

 3י3ס הגלגלים להמון אשר נפלאה והמרוצה התנועה זמזאת
ק א  אש יסודות* ׳73 והשתנות 3ו3ער מחדש ני אמרו ה
 שנעולס 3מורנ לכל וההתחלה ה3הס והיא עפר מיס אויר

הנזנרי' היסודות ור3מס שהוא
ת מה׳ ס״ד3 ז״ל ס3הרמ״ ונמ״ש ו ל ז מ ה ם ו י ל י י ח ה  ו
 זה ושנוי וז״ל התורה יסודי

 . היסודות) השתנות (ר״ל יהי׳
 גולמי שאד מהס ויהי' עתץ3אר רו3יתח תו3י3ס3ו הגלגל ת3י3ם3

 הזג ישתנה אמנם • עכ״ל ונו׳ חי' ונפש אדס ני3 גוף) (ר״ל
 המזלות 3מצ לפי זה3 וכיוצא וחוס קור3 ואיניותיו 3המורנ

 הס והמזלות :עוד אר3ית כאשר ההוי׳ רגע3 השמיס א3צ וכל
 מזלות של השס הנחת שעקר נראה כן שזכרתי לכת ככני עה3ש

 שס3 ג״כ מזלות 3להי" זה שס והושאל * לכת י3נכ ז׳ על הוא
 נזילה מענין והוא * נזל השרש ני המדקדקים אמרו כי מזל

 ♦ לכת י3לככ נאות שס וזה כנחלים נראים מרוצתם שמחמת
 האחד ♦ דרכים משני היסודות3 השנוי עקר יגיע ומחמתס

 גופם גודל ותסאלהארזכימפני3מהתקר המגיע התנועה החמת
 שנתי וכן השמש נמו הרנה הארץ מן גדול ויש הארן כמו שהם
 3כנ וירח הארץ מן פעמים כמה גדול יותר כ״א מאדים צדק
 ספק אין ♦ עצום גודל להם ענ״ז הארץ מן קעני׳ שהם אף נגה

 אויר3 גדולה מנועה מוליד הארץ מן והתרחקותם שהתקרנותס
 והשנית השפל• עולס3 ההשתנות כל המחוללת והיא לנו הסמוך

 השמש כמו כחותיהס מאיכות יגיע אשר מהשפע השנוי היא
 והקרירות ומ7יסו3 אשר החמימות לכל ויסוד ראש שהיא

 וכה3נ י3כוכ מחמשה אחד מכל כמות יצאו וכן מהלננה♦
 הארץ 3י3ס הככדס אלו שתנועות ומפני מיוחדות איניות3

 פעם • מפעמים מנועמס ימהרו לפעמים ל3א שוה נערך אינה
 * לדרוס פעם לצפון נועי׳ פעה * מפעם יומר הארץ מן רחוקים

 כל3השנוי' יקרה ולעומתם הס3 מלוי התנועה שעיקר נותן הדין
 : מהם רחקתס3ו ראשם נוכח אל מס3קר3 הארץ מחלקי אחד

 הארנעיס ומהם השמיני שנגלגל הככניס המון הס ־ והחיילים
 סך איזה מקנוץ צורה וכל לקדמונים הנודעים צורות ושמנה
ס3ו נכניס  ככנים נקראו ואלו לכל המפורסמים מזלות 3י״ מונ

 עצמם פני3 מורגשת תנועה להם נראה שאין מפני * הקיימים
 א3צ לכל נראה אשר לעת מעת3ש הכוללת התנועה ד3מל

 אויר3 תנועה יתהוה מאלו וגס • היומי גלגל ע״י השמים
 נרגש לא ל3א היומית נתנועה מרוצתם מחמת לנו הסמוך

 ככנים לשנעה כמו מפעם יותר פעס ורחוק 3קירו להם
 הארנעה עי3מע ידועות איכות להם יחסו אפס * הנזכרים
 * האש מזלות * קשת ׳ ארי׳ י טלה * אמרו כי * יסודות

 מזלות דגים* 3עקר סרטן * הרוח מזלות דלי* מאזנים תאומים
 נשאר נזה וכיוצא • העפר מזלות • גדי תולה3 שור * המיס
 הקדמונים נסיון מצד נלקח והכל העליונים שננכניס צורות

 יתמזג וע״י שלנו נאויר ישפיע כהו לפי מזל כל ני ויאמרו
 מהם* ההויס נערכים : השלשה יסודות ושאר האויר וישתנה

 3נכ לכל כי השמים ככני נחזיון הפונים הקדמונים אמרו הנה
 3עהי״ נ׳׳א תחת נהגיע שונות פעולות לכת ככני מז' 3ונכ

 ונהתחנרם זה תחת זה ננואס אמרות פעולות להם וכן מזלות
ני 7m ואמרו * נאחד נולם או ו״ו ה״ה ג״ג 3״1

 סיתחלן> אפשר מהם י׳3נכ שני ר״ל ך״א הוא השנים ממגרות
 • ש״מ צדק• תי3ש נזה* והוא אופנים• ך״א על ורס3ח

 : צ״ל ^נ* צ"נ* צ״ח• צ"מ• ש״ל: ש״ני ש"נ• ש״ח•
 נ״ל: נ״נ• ח״ל: ח״נ• ח״ן• מ״ל: מ״נ* מ״נ* מ״ח•

 שלשה רת3מח זה דרך3ו :נ״ל
 • אופנים ל"ה3 יצויר יס3כנ מדיום הד־ווים בערכים

ש^נ• שצ״ח• שצ״מ* כזה* והכל
שמ״נ• שמ^ח• שצ״ל* שצ״כ•

 שכ^יל: שנ״ל* שנ״נ* שח״ל* שח״נ• שח״נ• שמ״ל: שמ״נ*
̂׳נ צמ״ל• צמ״נ* צמ״נ* צמ״ח*  • צנ״כ צח״ל• צח״כ• * צח
 מכ׳׳ל: מנ״ל* מנ״כ* מח״ל• מח״נ• מח״נ• צכ״ל: צנ״ל*

 הארנעה צמחנרת זה דרך3ו נכ״ל: חכ׳׳ל• חנ׳׳ל• חנ״כ*
ה* ג"כ יחד מהם  • שצמ״ל שצמ״כ* שצמ״נ• שצמ״ח* ^'

 • שמח׳׳נ שצכ״ל• שצנ״ל* שצנ״כ• שצח״ל• שצח״כ* שצח״נ*
 • שח״נל • שחנ״כ * שמכ״ל * שמנ״ל • שמנ״נ * שמח״ל • שמח״כ

 צמנ״ל• צמנ״נ• צמח״ל• צמח״׳כ• צמח״ני שנכ״ל: שחכ״ל•
 מחנ״ל• ממנ״כ* צננ״ל• צממ״ל• צחכ״ל• צמנ״ל• • צמכ״ל

 כזה• ך״א הס החמשה ומחנרת חנכ״ל: מנכ״ל* מחכ״ל•
 • שצמ״כל שצמ״נל• שצמ״נכ* שצמ״חל* שצמ״חב* שצמ״חנ•
 • שמח״נל שמח״נכ* שצנ״כל* שצח״נל* שצח״נל• שצח״ננ*
 • צמח״נל • צמח״נל * צמח״נכ :שחנ׳נל שמנ״כל• שמח׳׳כל•

 עה3ש הס הששה רת3ומח :מחנ״כל :צחנ״נל • צמנ״כל
 • שצחנ״^ * שצמנ״נל * שצמח״נל • שצממ״נל * שצמח״ננ * נזה

 • אמת היא השנעה ומחנרת * צמחנ״נל ♦ שממנ״כל
: שצמחנ״כל

 כל יצאו פיהם שעל אמרו אשר ממנחת הק״ך הס אלה
א׳ נמקוס כשיתחנרו והוא השפל נעולס השנויס

 חינורס נזולת אף ואמנם הנזכרים• נדרכי׳ המזלות נגלגל
 מרחק ד״ננ • ונקודה נקודה נכל רניס שנויס פרטי מתהויס

ק״ס עד ונו' או '3 או אחת מעלה אס צדק מן שנתי
 ונערך לכת ככני שאר מן שנתי מרחק נמות ונערך מעלות*

ס כל מרמק כמות  מקום נערך זה ואף זה כנגד זה הננני
 זה כל ועם המזלות* נגלגל נקודה כל או מעלה כל3 מצנם
 אס רום שפל3 אס רום נגונה אס שלהם 3מצ השנוי יצורף
ס ואס נצפון ח ד  הככניס שאר ונערך ההוא• 3הננ נערך נ

 הס האלה השנויס רתחלפו וכשיצרפו נמזלות מצנם ונערך
 הצירופים ני • לדנר יוכל הפה שאין עד מאוד מאוד רניס

 זה שתחתיו המספרים נל כפילת נפי מספר נכל מתרניס
 שנים • צירוף שום לו אין אחד ״מ7 • עמו ונפילתו נזה
 הקודס מספר עם שנים כפילת דהיינו צירותיס '3 לו ים
 כמו צירופים ששה לו שלשה • א׳ פעס ׳3 דהיינו לו

 ל שהם שלפניו שנים מספר עם שלשה מספר כפילת
 ששה כפילת נמו צרופים ך״ד לו . ארנעה • צרופים
 פעמים ה׳ צירופים ק״כ לו חמשה ארנעה• עם שלפניו
 חמשת שנעה • ק״כ פעם ששה צרופים מש״כ ששה נ״ד*

 וז״ש • ונו' * תש״כ פעם שנעה כמספר * ארנעיס אלפים
ס׳ * י׳ נונות ג׳ • נתיס ׳3 נונות אנניס ׳3 ז״ל פ״ד יצירה נ

 נונות ז׳ • תש״כ נונות ו׳ * ק״נ נונות ה׳ * נ״ד נונות ׳7
 שאק מה 3וחשו צא ואילך מכאן נתיס ארנעיס אלפים ה׳

נ״ה* סי׳ ז׳ מאמר המנר נדנרי ונזכר לדנר• יוכל הפה
ועל
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 קהלא פר6ל הקד«ה5 הרא״נע 3כא הזה ר3הד ארית ועל
 איזרוא למתכונת נמשלת השמים מלאכת מתכונת ממצא לא כי

 לגנוג הזה הפלוסוף א3 הזאת מיזתרת3ו ׳ עכ״ל אחד רגע
 ור3ע3 הידיעה יתכן לא שח״ו שפתיו פצו כאשר עליון דעת

סטאמו פרי זא ואן> * האנויצ)
 עצת3 ונכנם לך3צריכלתוית3ל

 המייחסיס דים3וה רישמיס3הו
 השפל עולם מעשה כל

א3וצ השמים לאותות והשתנומס
 ומרוצמס גלגוליהם דרכי ע״פ ארז3 יפעלו והם והמזלות יס3הככ

 ועל פגע כל יודרש משם כאלו תיס3 להם ויעשו טיס3מ להם וחצנו
 וכל שמיס עישה אלקי׳ אי׳ אמרו ולא נגע יכל 3רי כל יהי׳ פיהם

 עיניכם מרום שאו שנאמר וכמה • וכסילהס נשף י3ככ כל יהד אס3צ
 3מרו יקרא שס3 לכלס 0א3צ כמספר המוציא אלה רא3 מי וראו

 משים אס שמיס נזקת הידעת ונאמר כח• ואמין אוניס
 רק ואיגס חיין אנו מפיהם ולא ל״ח) 3ארן(איו3 משטרו

ת ילהס לפניו רציס כמשמשיס מ  מיוחדות אליליות צפונות ס
ג לכל  פי על ולא הנל מאדון ורגע עת כל3 לו3יק אשר נפי 3נ

 לנלס אך האדם״ יחי׳ ד3ל3 המקריית ותנועמס מרוצתס
 הס3 רצונו והשפעת מנועמס על יפקוד זמן כל3ו יקרא ש«ומ3

 הסוס כמשל ללכת אלסים רוח שמה יהי׳ אשר כל3 0נח3 33לם
 ואמיז אוגיס 3מרו * יטנו יחפוז אשר צל אל עליו 3הרונ תחת

 עד3ו דיס3 אומות המפר רך3ית נערנות 3הרונ יכולת ר״ל נח
 • פרטי ורצון השגחה זולת3 ממהוה ר3ד ואין יחתום י׳3כנ

 איפוא אי׳ ני ס3 יענה פיהם הלא זה*3 הגדול והמופת
 ימחנמו אה הלא הארץ על א3י מאשר ויגידו נא יקומו חכמתם

נ דרכי ע״י עתידות להגיד ס לפי והחזיון 0י3הנ רנ  אשר ז
 הכל וימצא ר3הד וקש3וי ההונדים וקדמוני כטלמיו״ס 6נמלו

 I יאמר כה אס והי׳ * דו3יא פקודתם נעת מעמועיס מעשה
 והתנין • ה3ל(ה ט3מ השמש אל יט3מ כה3הל הזה למועד

 גשם ♦ צדק3 כימו נה3י דגיס ומזל ה3לטו ו3זנ אלינו יהפך
 • דיו3 נן לא • ה3הער ומגל השרון יפרח ארץ3 יהי׳ ות3נד
ד3 משדי שד  חציר ש3י ר3«ד אנלונאות נכרת אוכל עיניו אנג

ק פני על 3מור צק ל3נ א  כהיאמר? ואם לשתות״ מיס אין ה
 לה הי׳ לא ופני׳ ה3אי3 ולה3ז עמד ירח שמש כחזיוכי ראימי
 פני על גדול 3ורע וציה חס * 3לרי 3נצ מאדים ית33 ועקל־נ
 נתן וה׳ ונהר קעה33 יוצאים מעיינות ״ חזה שוא * הארן

 • ר3 יעעפו עמקים ה׳ כגן שן3וה הכרמל לצדקה המורה
 ודנית טפחת אשר חכמתך הלנה אנה החוזה יענה הלא ועתה
 השמים למלאכת נוניס לעשות מעולם אנותיך ות3וא אתה

 ושארננניהשמיס השמש מסת עמלו אשר עמלם לכל קץ אין
מד נוקשת למה * ומונאס מוצאם לדעת א  ישחקו י פיך נ

ס ך3 ויתקלסו הצעידס 7על עד  הנניא זה יאר3 ר3וכ ״ הנ
ק נאו3 ארץ עושה נאומרו פיחש3  לקול וגו׳ נחכמתו ל3ת מנ

מון ה תו! ק מקצה נשיאים ויעלה שמיס3 מיס ת  נרקיםלמטר א
 כל הוניש מדעת אדס כל עד3נ מאוצרותיו רוח מוצא עשה
סנו שקר כי מפסל צורף  מעשה המה הנל ״ ס3 רוח ולא נ

 שיוצר נזה ניאר נ״א) (ירמי׳ יאנדו פקודתם עמ3 מעמועיס
 לי שיקראו השם נפי הראשונה הסנה שהוא ימנרך הכל

ן שניה ה3הם מצא שמאסו נמו ^פלוסופיס נל ישתלשלו ג

 כוונה בעבור ילא הראשונה הסבה שב וחכי}
סבה ממנה נאצלות אצילות הוא אנל מסנה*

ת שני

חו ועד האחרונה סנה סוף עד ורצונו נידיעתו ות3הס  פ
 השפעת נדרך שיתנהג ולא נחפצו ניסודות ופועל האחרון

 ס3מל יוציאו ואס זה מדעת אדם נל ער3נ ני ד3ל3 ים3הככ
ת3ס שמיס הונרי  תי3 ע^׳י חזיונות להם ויצינו ונסיונות ח

פסלי יעשו ויש ומנטיהס השמים
 יס3הנכ נמות להוריד טלסמאות

 ימי3ש לעכו״ס (כנהוג
 יתנשאו ונאלה הקדמונים)

 רק זה אין ארץ3 יהי' מה לדעת
 כימי השומעים המון ולהנהיל להטעות תעתועים מעשה הנלהנל

 נחזיק והשקידה התכונה נחנמת השתדלותם עומק אחר לענות א3י
 ולנקר שיפקודלדקדק נעת * יאנדו פקודתם נעת רק אך * שלהס

 שגיונס השמים לאאזתיכףיגלו דנריהסאס אחרדנריהסהיקרו
 כאלה לא עוד לנאר והוסיף * כל לעין שקרס יתפדסס וירח כשמש

 שמו(שס) צנאות ה׳ נחלתו ושגט הוא הכל יוצר ני יעקי חלק
 וכל המעשים כל משיניס ישראל אמוני שלימי אנחנו הנה

 והוא דנרינו וינחנו ננר אל עמו ואין צנאות לה׳ התנועות
 יעננו מטר נשאלת נזכיר אלקינו ונשם נסינו אל אל נשא אס

 שנאמר נשמואל שמצינו נמו נדנות גשם לנו ויניף קדשו משחי
 וכן י״א) א' (שמואל ומכיר קולות ויתן ה׳ אל שמואל ויקרא

 מגשימים הגויס נהנלי היש וזש״ה י׳׳ח) א׳ (מלכים אליהו3
 ונקוה אלקינו ה' הוא אמה הלא יס3י3ר יתנו השמים ואס

 דקדקו זה ועל י״ד) (ירמי׳ אלה כל את עשית אתה ני לך
 מער״ של מפתח הא׳ לשליח נמסרו לא מפתחות ג׳ ואמרו חז״ל
ת נל ״פ3 אמרו ואשר  ותולדותשנאמד תקופות 3מצוהלחשו י3נ

 זה שע׳׳י פירש״י • העמיס כל נגד ונינתנס חכמתנס היא כי
 ספק אין * שחונה או גשומה הזאת השנה תהי׳ אס לידע יוכל

 נחזיון הנניאיס מפי מקונל אחר סוד ישראל לחכמי שהי׳
 העמיס לנגד חכמתס מה שאל״ג נקדמוניס אצטגנינות דרכי לא
 שהוא ונמו זה נדרכס ידות עשר להם אדונה הלא ־ נזה יש
 מה כל3ו ״ פירוש3 ד׳ ממאמר ט׳ סי׳ סוף ר3הח רי3ד3

 והכל :חצץ ונהשגחה ידיעה3 הכופרים פי למלאות די שזכרתי
 דהיינו ה3ם אחת כל עילס3 הנראים התנועות צל ר״ל ״ 3ם

 גורס המטר ני ד״מ שנאמר נמו שאחריה לתנועה גורס
ח לייח הצמיחה א ה ולמכיר ה  אחרות ולאחרות אחרת סנ

 ״ אצילת :רך3ית הנורא שהוא ראשונה נסנה כלים שהם עד
 החוקרים נשו?3 נקרא עליו משפיע מאצל המגיע רוחני נזפע כל

 סנה ממנה נאצלת :יא) (נמדנר הרוח מן ויאצל מל׳ אצילות
 הנריאה נהנחשת נלנו הקשורה האולת לפרש קיאו על 3ש שני

 מלאך ויהי' 3נמיו שני׳ סנה חמלו גתחיינ ח׳׳ו כאלו רק נרצון
 הראשון נאצל זנקרא ראשונה מסנה נאצל שננולס העליון
 נק' והעשירי עשר עד וכן שלישית ממנו האציל וזה אצלם*
 ומסונגיס סנות מירך התנועות כל הנותן הפועל שכל אצלס

 מהאמץ ס53ל זמת אותם היזעו נאשר ויהי * השפל נעולס
 לנרר ידעו ולא נעצת^ עוד נתאננו ענ׳׳ז ניצון מ־יאה

 נתחיינ מה שוס ועל נתהוה וכיצד הוא מה הזה 3החיו דנריהס
 הצל כחיוב שהוא אמרו יש הנה יתנרך הנורא מן הא' הנאצל

 נהצל כי לו יצחק השומע ונל פיחון לידי מגיא * הגוף מן
 מה השמש אור העדר הוא אך וממש הוי׳ שוס אינו שנגופיס

דמוע ומה *. עלע למאיר הצל עקום נין מפסיק ההוא שהנוף
יערכו
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תו מ ז להנודא קה י מני מ ואתרים * ממנו הנאצל עם י  אמ
 והאמרון התמשי עם השמש תן היוצא האור כדמיון שהוא
 ויגעו טרחו וכמה השכל* מן המושכל כמשל שהוא אמר שנהם

 יכלכלוהו לא השמים ושמי השמים אשר נסכלות עצמם למקוע
שהוא הזה העכור החומר זכי

 מאין אור יהי' ומלואה הארן
 נרו מנלדקוהוא ״ההדק3ח>0
 הימכן ממנו המושכל יהי׳ או

 או המאיר מן האור שיהי׳
 רחוק כך המשכיל מן המושכל
ה  מן הגשמי כמרחק מדרג
 3והכמו הפנים שהם הרוחני

 כסו3 ארן עושה ואומר צווח
 ונתו3ס3ו חכתתו3 ל3מ מנין
 ות3הס קו3והד :שמיס יסד

 ק3ד 33מסו וכו׳־כל ות33והמסו
 שיתפרד וא״א תמיד מו3לס

 רך73 תמיד המנהג כלומר ממנו
 כן ולא לו שנוי אין עו3ס

 כי • האמיתית תורתינו לדעת
 שהוא אף לנס מקום יש אמנס

 אצלנו חלוק ואין ע3הט וגד
 אפס * ע3לט הנס ין3 ה׳ ופועל
 והיותר מורגל היותר שהדנו־
 ופעולתו אלקי כח ו3 יש ועכ״ז ע3ט שס3 אותו נכנה תמידי

 וידליק לשמן שאמר מי חז״ל וכמאמר ־ הנס ענין3כמו־ רגע כל5
 ירידת לשח והשתלשלו :(תענית) וידליק לחומן אמר הוא
 דפנות המשלשל נמו זו3 זו דנוקות למטה מלמעלה ות3«ס

 קרוי למטה מלמעלה כל וסירש״יז״ל י״ו) (סונה למטה מלמעלה
 מן רואה שאתה זה כלומר אותם• רואה אתה כאשר שלשל:

 ענייני כל ר״ל • קדמון והדוקות :עולס3ס י׳33והמסו ות3הס
 הי׳ כך מזה זה כמשני' (לס^ד) ע3הט הג3מ3 הצראי׳ התנועה

 איש ולכל :להס התחלה נלי ראשונה מסיוה נמשני׳ «?טלס
 או שור או * אחד איש נמו ופרט פרט כל • עולם מאישי

ת איש! ל׳3 לשונס3 יקרא הנל גמל  לפי הגה יגמר הס3ש סנו
 ממש דומה אחד פרט ר״ל איש שום נמצא שלא מה ור3ע3ש

 על המורה ראי׳ הוא ענייניו כל3ו ונגודלו נתוארו אחר לפרט
 ומורה מזה קצת (ונזכר צורתו א׳ לכל המיחד רצון3 הנורא
 כפי ומקרה שהם דרנו לפי לומר נלמן ע״כ מח׳״ו) פי״ט

 היסודות כמות ערך ההרכוות כפי :שוו והאיכות סהרכוות
י יסודות מד׳ יסוד איזה ו  יתנשאו לעומתם אשר הפרט וזה גו

 מה וכל והארצות האויריס הס והאיכות :השנויס אופני
 האפשר נפי נגמר שיהי׳ ר״ל • סוותיו שנשלמו :למעלה שזכר
 וכן • האדם למין האפשר ושלמות האדס ד״׳מ ההוא למין

 נעוור והוא הסוס למין האפשר השלמות כפי ד״מ הסוס
 :כולו המין נזה האפשרות השלמות מסוות א׳ נעדר שלא
: למין האפשר כפי שלם* זוא נז׳  השוכני׳ הס ככושי נ

 החום מחמת ליותר* הוכן לא אשר מאוד: התמות נארצות
 לפי זה יסודות ד' ומזג השלמות וערך מזגו יוא לא כגדול

ת דע לפי, תו(נ ס הס תורתיט דע ולא QP מזרע חו

 הסכות והדבקו ורביעית שלישית ואח״כ שנית
 אותה רואה אתה כאשר והשתילשלות והמסובכות

 קדמונית ראשונה הסבה כאשד קדמון והדבקות
 סבות העוילם מאישי איש ולכל תחלה לה אין

 איש ויש והאיכות ההרכבות כפי ינטר שבהם
 סבותיו שחסרו ואיש שלם ובא סבותיו שנשלמו

 צורת מקמל יותר הוכן לא אשר בכושי חסר ובא
שי והפלוסוף החסרון בתכלית והדבור האדם  לו א
 העדותיות המעלות בהם יקבל תכונות נתכט

 השלמות* מן מאומה חסר ולא והמדעוותוהמ^גשיות
 מעשה לידי בהוצאתו צריך כבה הזה השלמות אבל

 הענין על התכונה שתראה ער ומוסר למוד אל
 אין ואטצעייס והחסרון• השלמות מן לו הוכנה אשר
 נקרא שהוא אלקי המין מן בו ידבק והשלם תכלית להם
התאחדות דבקות הנפעל שכלו כו ידבק * הפועל שכל

עד

ת' חס וזרע שס לזרע רק האנושי שלמות מסחס היו  מצד .
 נמשלו אמנם שהם * האדם צורת מקוול :ארורים) שהם

 • וחוצות ערומי' הולכים להם אדם מואר לא נדמו כנהמות
 ״ האורים נכללות לאדם אשד הממונה ר״ל שאמר אדם וצורת

אור״ל * לאדם ידמו ולוד וזה
 האדס צורת לקול הוכן שלא

ותכלית רק הנפש דהיינו
 עיונית לא דת שאיןלהס החסרון

 אותם ודמה מקוולת "ולא
 חיים לנעלי פ״נא נח״ג המורה
והדוור : מדורים שאינם

 לשון וחתוך * החסרון ותכלית
 : המלות ודקדוק התנועות

 כולל נתכונו מנונות׳לשון נתכנו
 המספר נמות מענייני הרוה

 מתט(שמות) הלוניס ומכן נמו
הות והאיפה המדה  תכן ו

ה) יהי׳(יחזקאל אחד  ונאמר מ׳׳
 כמו רוחנית השפעה שעור על

ק תי  י״ו) (משלי ה׳ רוחות ו
 מתוקן הפלוסוף שחומר ואתר

 השלמות כל לקול שיכול תכן על
המדותיו׳* ומיןהאדם: האפשרי

ח דרך מדת מוסר  כמו א
ת ולמעט שקרים ומדוור הכעס מן להתרחק  אדס וני ותענוגו
ר השלימות כל טרם והרגל למוד צריך וזה לזה• והדומה עוו  נ

ע אדם של שנפשו טו  המוסר מדת חולת * החומר אל נוטה נ
 תורה; אין ארן דרך אין אס חז״ל כמאמר מדע שום יקוול לא

ס מעשים והמעשיות : החכמה למוד והמדעיות• טוני
 :פריו וזה אדם נשם יקרא עליו אשר השלמות תכלית וזה
 אשר : שיעשה לו והאפשר האדם נח לפי • מאומה חסר ולא

 אשר השלמות וו שנגמר כלומר והחסרון השלימות מן לו הוכנה
 וגוף קשור שהוא מחמת והחסרון ♦ לקולו האדס וחומר הוכן
 : וגוף קשור ועודו יותר שלמות אל להגיע יכול לא אשר ולוד

 עד ואיש איש שלכל הסוות כלומר • תכלית להס אין ואמצעיים
 אין אמר גוזמא וע״ד מאוד הרנה הס למעלה שזכר שישלם

 לספור חדל כי עד מאוד הרוה ר3 יוסף ויצור כמו תכלית להס
ח נוחי׳ א״נ מספר♦ אין כי  מכלית: לולתי שיחולק אפשר חלק נ

 • מיןאלקי :עליו ישפיע כלומר וו דוק השלם: אדם והשלם*
 כל נכרתו תמו ואז שוו החומר על שחופף ואופן עליון אור

 המלאך♦ * הסיעל השכל נקרא שהוא :שואדס היצר מצעדי 'עלילות
 וקהל מפורסם והוא שונאצליס האחרון או העשירי הנאצל או

 ממנו ני שיאמינו נעוור לו יקראו אשר שמו חה הפילוסופי׳
 יהיו ממנו השפל הזה ועולם אשר הנפשות וכל חיים תוצאות

 להוציא סוה שהשמש כמו הפועל אל הנחות כל מוציא והיא
 כן • ההוא הדור על כשיזרח הפועל אל מכח ואדם הראי׳
א ההשכלה פשלת דור איזה שישכיל שאדם הפועל• השכל  הו

w והחור אור נראה ואורו אשר עליו שהופיע הפועל השכל 
״ו סי׳ ה׳ ומאמר וזה האריך  :ונו ה׳ חפן אם נדור ושם י

לו על מ • התאמדוק לוקות ;השעל משכל השהעה המקכל * מפ
כלומר



נחמדראשון כוזרי מאמראוצי
 ושכל ♦ הפועל ושכל שכלו שיהי׳ אופן3 יהי' קות3סהד ולומר
 יהיו החומר ותאות היוף שכחות אוסן3 אמד הכל ושכלו הפועל

 העוה״ז עניני מחשכות עוד יוסיפו ולא החומר מחת מדוכאים
 גיניהסשנוי אין :הדוקים נין פירוד לעשות השכל ול3ג3 א3ל

ו שיפשיט ^י גשמיות עניני מ
 יתהלך צלסאלקיס3ואך לגמרי
 כליו כל : מרום א3מצ נאחד

 ההוא• ר״לאינריהאיש אחדים
 ו3יעז ריס3והאי עשתונותיו כל

 עוה״ז וענייני הגוף פעולת
 פעולותיו כל ואך האיז כל נדרך

 קות3ד על יומשכו הגופני
 קש3ל אחד שכס ויטו * הרוחני

 לקדם הארץ כל אדון את כחס3
 ישתמשו ולא : יכלתם כל3 פניו

 שלמים״ היותר מעשי׳3 נלס׳אלא
 להתקרר נדי יהיו המעשים כל
 יותר עתיס3ו : הקודש אל

 היותר זמן3 גכוניס׳לעשו׳הטוו
 י שנענייניס 3טו3ו :ו3 צורך

 קיוס3 יןננהו אלקי השפע
 * ויזמנהולידו מצות3ם חר3המו

 עולמו קונה יש שאתרו נדרך
 כל :ונו׳ קונה ויש אחת ושעה

 והדמיון והמחשוה ריס3הא כליו
 הס מעשיהם שתחלת והזכרון

 ועתה עה״ז*3 הגוף לקיום
 לקדוש מנחם לשחד יחד כוס־־ו
 נוצרו• ד3ל3 לכך דק וכאלו

 עם לדור עוד עסק להס ואין
 לא אחת: וכפיפה החומר

היולי מלת * ההיולי לשכל

סהוא) הסכל שהוא (ג״א האיש שיראה ער

 כיליו כל וישובו שנוי ביניהם אין הפועל והשכל
 האיש אינלי (נ״א ל(לא ההלא האיש איברי ר״ל אחדים

 שלמים היותר במעשים אלא כולם ישתמשו לא) ההיא
 כל וכאלו שבעניינים ובטוב נכונים היותר ובעתים

 הנפעל ההיולי לשכל לא הפועל לשכל כלים הס כליו
 ליד״י הוצא״תו טר״ם כהם משמש בתחלה שהי׳

 פעמים וחוטא פעם והי׳טטיב אי»ו) בכ״ח(נ״א שלמ״ות
 ההגעה תכלית היא הזאת והמדרגה תמיד מטיב וזה

של□ לאד□ המקווה  נפשו תשוב אשר אחרי ה
 אמתתם על החכמות מכינה הספיקות מן מטוהרה

אלו ותשוב ה גס וותשוב מק־יאך הי>־« כ ד ט  ב
 השכל מדרגת והיא ־ הגופות מן הנפרדת המלאכותית

ל ע פו ך והו»-ן ה א ל ה מדרגתו מ ט מ  המלאך מן ל
ם והס ״ הירח בגלגל הטטונדת שטיס שכלי  מופ
 ׳ ראשונה הסנה עם קדומים מחימל) (ג״א מחומרים

 האדם נפש ותשוב לעוד*ס הכליון יראים ואינם
 יחוש ולא אחד דבר הפועל ההוא והשכל השלם
 דבר ואותו הוא ששב מפני ואיבריו* גופו לכליון

הרט״ס בכת ששב מפני • בחייס נפשו ונחה אחד
ואםקלביו״ס

 שיושג ויfשר< זה דרנס לפי ואמרו * 3י״ סי׳ ה' מאמר ר3והח
 שהוא השמש לראות שאפשר נמו הסלם לאדם הפועל השכל

 השכל משיג שאס אמרו מזו וגדולה הטעל• אל הר^ות המוציא
 והרי הפועל שנל3ק3נד ששכלו א«ד הכל הפועל ושכל הוא אז הפועל

חינ׳מלאך33 עצמו את משיג הוא
 לתי3המוןהאדסה3ואךרק ה׳*

 לחומר יש עודנה שעוד שלמיס
 לנו ות3תחש3 ונחלה חלק
 דור אחד סעס ̂שכיל ואס
 תאוות אחר חוזר אח״ז * מה

 ואלה רנות פעמיס חומרי
 אותו טחיס והנה חיץ וניס 3

 השכל לנין נינו יפסיק תפל
 קשור שהוא זמן ונל * הפועל
 ההיולאני: נפעל נקר׳שכל וחומר

 א3 שלא ועוד כלומר וכח
 :נכח עדיין הוא לשלימות

 היא ההטנה ׳ פעמיס וחוטא
 האדם: כדרך מןההרע' מועטת
Y נפעל לשון • המקווה 1 

 ״ מטוהרה :ועולמו אדס הקות
 השמים כעצם מל' ■ונקי זך

 יודע * הספיקות מן : לטוהר
 ספק ושוס נוריו על דור כל
מן לא ה לנגדעיניו: י ד מ סו  ג

 אלא ולוד זו לא המלאכותית
 לגמרי המלאך ומדת שישוו אף ^
הגופניות תאות מן נפחי ‘

לחומר שס לקדמונים הוא.
 וכל יסודות הד' נתהוו שממנו עליו אמרו אשר הראשון

 ולזה אש צורת לזה יסודןת מד׳ אחת צורה נתלוש מחנו מלק
 התורה יסודי מה׳ פ״ג3 ס3רמ׳*3 וכנז׳ ונו׳ אויר צורת
 האלמיס חייס מנעלי הנוראים לכל אשר והנפש * יוד משנה

 על הפועל משכל נשפע שהוא חמרו צורה ולשונם הנקרא
 וחומר אחד כח םמוטוע זה עס ואמרו * היולי חימר כללות

 משלו ומשל • הפועל שכל שפע לקול הכנה והוא הזה
 וו מוכן אחד כח הוא ולהשכיל להוין וו אשר הנח ואדם

 כח וו ויש לראות המוכן העין כמו נשמתו מלוד ננריאה
 דקות השכלות להשכיל הזה הכח הוא כן המראות כל לראות

ת נמו  שמו וזה ונוראים שים הנשמות ענין או הצורות הונ
 הזה הנח אז דור שוס וכשישניל ההיולאני שכל לו יקראו אשר
 הנראה שהדור ונמו ופועל שכל להקרא חוזר משכיל נקרא שהי׳
 הדור נן ופועל רואה והוא האדס ודמיון עצור הוא לעין

 ענין שצריך ונמו * אחד והכל ומושכל ושכל נצמד המושכל
 • אש אור או השמש אור דהיינו הפועל אל הראות כח להוציא

 ני עליו יאמרו אשר הפועל אל השכל להוציא ענין צריך כן
 מח״א ופסי׳ח וזה האריך והמורה הנזכר* הטעל שכל הוא
,C0SR1 ב

 ומחשוות העולם ועסקי ורואס
 ומכיר ועליון להדוק רק לוו

שהמלאך כמו שכלו מצס את , , ,
ראו: ל ר ועלתו עצמו מניר  רוחני• עצס שכליס־ והס נו

 ענין הוא החומר כי וחומר מתלושיס אינס מחוהריס מופשטים
 ואינו ותנועות שנויס ומקול ולוד ונח הכנה וו יש אשר

 עצמו• את שיכיר אקשר אי ולכן רגע אפי׳ אחד ענין על עומד
 על 3ש קדומים :עליון ומלאכי תקוס ולא מהי לא זה וכל

 המלאכי׳3 נאמין הדת עלי3 ואנחנו ותחלה א3 אשר ודרך קיאו
 * הכליון יראים ואינם ז פגי3 שנוראו ל חז ותמרו נזראו

 ותפס * לעולם וקיימי' חייס והס מציאותם שיפסדויתוטל
 שנדוקשנלו השלם האלה על ההיקש לעשות נדי יראים לשון
 גופו והפסד המיתה מיום ירא אינו הוא שאף הפועל ושכל
 שכל דהיינו * הפועל ההוא והשכל ז והולך שמואר ונמו

 הפליסוף: זה לדעת הנפשות הנותן המלאך שהוא שזנר הפועל
 שכלו אצל טעל שהי׳ הדור זה כלומר ׳ אחז דור ואותו

 המשכיל וזה הי' אשר ההשכלה שעור כפי ושכלו נדוק הנפעל
ת י מדרגתו ערך לפי  לא הזאת הדעת אשר ונפש דעתו ז-

 המחור ודורי אי״ה וזה לדור מזון ועוד עולס עד ה' וקהל תוא
 עדי מנוחתו זאת כלומר וחיים נפשו ונחה :י״ו סי' פ"ה3

 עדים כת כמו אישים חוור לשון כת * הרמ״ס וכת :עד
̂׳ל יהודא קול ועל המפרש הרו כתו * הגמרא ל'3  ?ספר ז

B חשו



נחמד ראשון כתרי מאמראוצר
lyohynT i ת ט״ו ס׳  • המצר על ועולה מתמר נאמנה עיו

 חניך הוא הרמ״ס דעתם לפי כי החנמיס מולדות ספר3 3<תו
 ע״כ שלימותו מפ-ורסס והי׳ ונו׳ תורה3 3הנתו ר״ל הקדמון

ה אשר וזה :ע״נ האלדיס את חנוך ויתהלך עליו נאמר  עוג
ריו3ד לראש חזר •0י7רצוןאל3

 ת3קר אשר ה:חר דעת להפיק
 לנחש דרך ושס יחפן אלקיס

 לנו 3הסי והוא ה׳ רצון
 מיראתו דעתו להקשיח אחורנית

 למוד3 רק אך כי לו נאמור
 יתהלל ישרות ומדות הפיסופיא

 הרצון תכלית והוא המתהלל
 מאת מיוחד' נתורה ולא אלקי

 דרך על :ח״ו השמיס מן ה׳
 נדרך הלשון על העונר הענרה

 כלומר הדנרי׳ אמתת :3קירו
ת נפלוסופיא העסק הננ  נ
 ראי׳3נ3 אשר והנסשו׳ הצווו׳

 מנקי ואז מעלה ונמלאני
 החנר שאמר וכמה מהספקות

 מה אנל י״ע סי׳ נרניעי
 אמונתם שורש הוא לן שאמרתי

 איננה מהנהדס ההצי תכלית ני
 חה ונו' העיוני המדע חס ני
 העולס עסקי עס יתכן לא

 מן שיפרשו רואיס הס ע״כ
 פועל ע׳יב: והגדולה הממוז

 נתלימומו: ועומד קייס הוא
 נשלם ולא נחו3 כשעודו נפעל
 פעילות עוד שצריך נכעל נקרו)

נמדות :הפועל אל שיצח עד
 והענוה הכעס הרתקת נ«ו

הולד ונמעשי׳ והחונלהוהעשר:
 יס3נץ חסדים גימל יקזס נדינות על והוא צדק ופועל תמיס

 שנין המצות מן לזה והדומה לדל ימן מלחמו עולס נאי לכל
 שהמדות מחמת י האמת נציור עזר הס כי :לחדרו אדס

 תס3אה3 השוגה הנה * ואמת חסד שעולתס הטונים דהמעשיס
 כנפשו חרות הממת ציור לנו על יחקק שלא ימלט לא תמיד

 נניגכר המם הדורס* כל ידוו זאת על הנוחג אמר לנצח•
 החכמה להס חיינה מעולם הדת אור עליהס הופיע לא אשר
 חסד עשות ני ואמרו <שמיס אל אל כפס חל ס53ל לישא

 ני אמת דת על?5 אנו ״ אפס ורוח נפשס חיי הוא זאמת
ד :  עלן; תהא מה היושר ואורחות חייס מיס. מקור חלילה 3נ

 : חנמה3 הלמוד את לאהנה נפשו ק3שיד הלמידה קות37ו
 המלאך ענין עיניו נין לזנה? שיהי' * הפועל לשכל זההדמות

ה  נל3 שיסתפק ההסתפקות מדת :רוחניותו ושפעת מ
 ולא • ד3ל3 לגופו ההכרח נפי לו שיזומן מה נל3 ענייניו

 והשפלות :טונות כמדות לנל מקור זאת ומדה מותרות קש3י
 הס כי להיות החנמיס דרך כן * אדס נל פני3 רוח שהל

>2:d>t כל על י׳3שחו: עד נעיניהס הוא והרנה חסרונם

טון * וסקרא׳יט ואסקד*כיו״ס• פל א טו ו ארס״ א כי • ו  הו
ם ד ל ,מדרגרחס* אל ש*עלה טי וכל ו כ ש ה ^ ו עי פו  ה
ד דבר ח מד א הו * ל^;ד עו שר וז  ^^דים ברצון יכונה א
ה דרך על ר ב ע ש רדפהו ־ הקירוב דרך ע<\ או ה ק נ  ו

ת ע די ת י ת ט ד הדברים א ב ע שו על שכלך שי  לא פו
ם כדרכי והדבק ־ נפעל קי ת הצדי מדו ס ב שי ע ט כ  כי ו

ס ת כציור עזר ה ט א ת ה ה ודבקו ד מי א ת ה טו ד ה ה  ו
שכל א ל הו על ה תיכף * הפו ה לזה ו ל ע ת כירך ת ד  ט

ת קו פ ת ס ה ת ה לו פ ש ה ה ו ע כני ה ה וכל ו ר עוי מ  ה4מ
ם ה ע ל ד״ הג ם ה מי ט״ רי מ j יוממות (נ״א לס״בה ש rn(? 

ה נ שו א ר א ה ך כדי ל הנ ר ולא רצונו ש־ ך להסי לי ע  מ
ת בעבור אכל * קצפו מו ד ה שכל ה על ל פו ת ה חינ  בב

ר פו ס ו ת' ט א ה דבר כל ה מ א ב הו תו לו ראוי ש ע ד  ו
ר ש א א כ ה הו אל ס ו ת ה רו ט ל מ כ ש שר ־ ה הי׳ וכא  ח

ל ה ע כונ ת ת ה א ה טן הז נ מו א ל ה ש א  ע?־' תזזו
ת ^תיזה רז ה רתהיר• תי באיז ה דרת ו באיז ה ו ש ע  מ

ה באיז ה דבור ו ת א ב שון ו ה ל ה ה או א ך כד מ צ ע  ל
ת ענין ד ה ל ע כני ח ולרומם * ה ב ש ל ת ו הג הנ ל ך ו תי  מדו

שי וביתיך אנ ם מדינתך* ו ס א״ ם ה״ מ״כי  (נ׳יא סו
ך הסמוכי®) ם עלי עי מ שו ח או אלץ־ ו ם לך ק סי טו הנ ת ד  ל

ם שכליי ר ה ש ס־ הכרו א פי סו ם הפד^ו שי ך ו ת מ  מג
תך כונ ך זוך ו ש פ ל וכללו ־ נ ש דבר ש ק הלב זוך ב

כאיזה

ז אלדס לפני 3טו יותר הוא אולי אדס ני3מ אחד ד מ  מ
 כמו כל3 אותם לענוד וחושק ואיש איש לנל נכנע והכניעה

 נכונה; ♦ מעולה מד׳ה ונל :ו3ל ת3נד 3מרו להם חסד ולגמול
 ראשונה לסנה ומשנח ומרומם מגדל נצירוףזה ונו׳ ההגדלה עם

עסרוממות ולג״א אלקיס ה'
 אחד: והכל ראשונה ה3הס

T.לך שיתן רצונו שיהנך C 
 יראת ונו׳ להסיר ולא :3טו

 : שיזמה • ההדמות : העונש
 ;האמת ציור3 האמת ננחינת

 מה * לו ראוי שהיא נמה
 נמה דנר כל וספור :כן שאמת
 נאשר ודעתו לו ראוי שהוא
 ה3הס להלל ר״ל;־׳.ראוי * הוא

 לספר שראוי נענור הראשונה
 נאמת נו שיש נמה נר7 כל

 מן הוא נאשר אותו ולדעת
 סי׳ נרניעי ונ״׳ה התהלה

 מנקש אינו הפלוסוף כי וז״ל
 אמתתו על שיספחהו אלא
 על הזאת התכונה על :וכו'

ה: והשעור כמדה  מכאן הז
 אחה על מחוש אל ואילך
 לראש לסורו מזר • מהי' תורה
 ק ני מפיו עתק ויצא זעמו

 נסתרה דרכו אשר גנר דרך
 האמת הדת עליו הופיע ולא

 שס תורה איזה :מאנומיו
 והלמוד הוראה על נאמר תורה

 : 3ליעק משפטע יורו מל׳
 ונאיזה ;נמוס * דת ונאיזה
 הדת <על יפקוד אשר מעשה
דרכו;לפי לעשות ההוא

 נקראו נו ר3לד הדת נעל עליו יאמר אשר הדנור דנור רנאיזה
ס תארים ולו ה׳ אל עי  דנריו לפי המורים מיוחדים ושמות מו
 :נקודש נו לשרת הדת נו ינחר אשר לשון ונאיזה :אלוד 3ע
 פרי שיהי׳ ♦ הכניעה לענין ;י3נז דת לעצמו ימציא נדה או

 יהי׳ נשנרה ורוח נכנעים שיהיו ס7א נני להורות הזה הדת
 ה' וחה^ת ראשונה הסגה את * ולשגח ולרומס :תמיד להס
 כי על יורד הזה הדת שיהי׳ מדותיך ולהנהגת :פיהם ידגר

 ♦ וניתיך : נהם עצמו להנהגת ועוזר הטונות מד׳תיו
 הסמוניס מדינתיך ואנשי ; למכמעתו הסריס נימו נני

 • השכלים הנלווסיס : פיך3 אמת ת7 ני כמאמינים עליך
 • ונוונתך מגמתך ושים : חותם מחייג השנל אשר המצות

 איזה לעשות והתשוקה הפנימית הנוגה נראה מגמת לשון
) (חנקוק קדימה ,פגיהס מגמת נמו עזה נכוונה דנד  :א׳
 פונה לננו יהי׳ יעשה אשר מעשיו כל כלומר נפשך זוך

 אל מדותיו עקמימות ולפשט נפשו לצחצח רדי שהוא נעשייתו
 וצחות זנות 3הל זוך ולהש<יל: להנין דעתו ושיורחג היושר

 תלוו הכל אשר היתד הסכמות כללי תנין אשר אמר :3הל
עליו '



ר נחמד ראשון מזרי מאמראוצר
 ומאחר האממ^י על היסודות ין3ומ מנמומ3 הלימוד הוא עליו

 וש3י לא אז יו״ר*3ו 0תו3 ו3קר3 נטועים והיסודות שהכללים
 יקרא האמת שם על ועכ״ס סרטים3 שגיאה איזה לו יקרה אם

 זון לידי המרגילים מעשים3 להשתדל יראה זה ועם גקלמו•3
עיקר3 אם משא״כ והנפש 3הל

 שקרמחסו* שם ויסודו׳ הכללים
 המזנכיס המעשים יועילו מה
 \ עמו ל3 שלנו אחר הנפש את

 הפלוסוף * אותך שיננא ואפשר
 כל נחנו לנדו שלו 3חש הזה

 השלמותהאפשרייסנחקהאדם•
 עיניו3 קטנו זה ונצירוף
 מעלתה ורום ואה3הנ מהילות

 הנניאים ני3 ני 3יחשו ו33ל3ו
מה  השכל לפני שחוח ילכו נ

 חזיונס כל ישק פיו ועל הפועל
 ולכן ).ואה3נ3 דעתם כנודע (

 השכל י״פוז למי לאמר מתנשא
 ממנו יותר יקר לעשות הפועל

 רחקה מה ,הנה * הפילוסופים
 ולמה * תורתינו מדעת עצתם

 ויגילו הפילוסופים יקומו לא
 נמצא שלא מה לאחור האותיות

 3קרו הלא לא ולמה מעולם זה
 אליה׳מגמ)ל'• הפועל השכל הוא

 כי הקדושה תורתינו ואמונת
וס3ג מגנוהעל תופיע ואה3הנ
זאת גס ואף עליהם וה־3וג

 הטנעית הכנה צירוף3ו * ד3ל3 ישראל זרע3 מיוחדת הסגולה
 ישראל ממקור ה3ח;ו להיותה יא3נ3ש הנשמה צריכה הגוף מצד
 ובטרם ידעתיך טן33 אצרך טרס3 וכמ״ש העליונה ריכה3 ממי
 מצא טרס3 אומר כשהוא א׳) (׳ירמי' הקדשתיך מרחם מצא

 0טר3 אמרו3ו * אמורה עימ3הט הכוונה הרי הקדשתיך מרמס
: יצירתה מעיקר נשמתו היא זו אומר הוי וגומ׳ אצרך

 וא3מ דרך אחר * וכד׳ ריך3ד את אני רואה הכוזרי אמר נ
 הדמיוניית חקירתו כמ3 ויט א׳ סי׳3 הסלוסוף

 שרירי3 ואונו עיונו כף3 נפשו ושם והמורה הדת עמודי לרופף
 יוצא 3ממוי דת כאן אין ח״ו ני לומר נאומרו ענו3 רות3ס

 כנפי על 3לרנו ואושרו האדם מורת זאת אך עליון מפי
:5ל3 שכלו גזרת נפי האמת קם3ל החקירה  נכוחיס* ריך37 ד

 עמך להתונח חפן איני אני ך73ל לן יהי את3שה מה עול ר״ל
 מרגיש שאדם ר3(ד המוחש מצד עליך אעעון אך החקירה בדרכי

 חפניס ממלא אחד מומש 3וטו מומש) נק׳ חושים מה' א׳3
 טרחתך כל עס מפיקים אינם אך ’• החקירות רוח רנטת

 ה3 שאני השאלה על מ3הש ולא הועיל ללא עזרת וארינתך
 : פיהרן אויז ל״א3 ק״מ) (מהליס תפק אל זממו מר והוא
 מה כלפי ישרים ומעשי זכה נפשי כי בעצמי יודע שאני מפני

 שימור רק ידועים במעשים באדס לה׳ חפן אין ני שאמרת
 מדות אחר וישתדל השקר מהאמין נפשו ויזנך האמת אחר

מ3טו עמדי אני ם:ך יודעת נפשי הגה הפועל לשכל להדמות ו

 לי1כי רתבין ^-*שר ^אחרי <\ך שיתכן ז<וופן באיזדת
 • בקשתך איל תגיע ואז * אמתתם עיל החכמות

שב^ ר״יל ההיא) מחני5 סדניקס (נ״א כמזזני הדבק
 העתידות ויודיען אותך ש*נב>< ואפשר הפועיל*

: נאמנות ומראות אמתיים בחלומות
 ומספיקים נכוחים דבריך אני רואה הכוזרי אמר ב

ם אך * מפני לשאלתי מפיקיס אינ
 ישרים ומעשי זכה נפשי כי בעצמי יודע שתיהני
 המעשה כי תשובתי היתה זה כל ועם הבורא לרצון

 ספק ואין רצוי׳ שהכוונה אעפ״י נרצה אינו הזה
 כפי ל^ז בעצמותו נרצד־ז ŝשהו מעשרה שיש

ם המח^זבורת א  ולישמעאל לפרס מדה כן איננו ו
 זכה מהם אחד וכל כזה' זה נלחמים היישוב שחלקו

ם ונפרש ונבדל ל>-יןלקי׳ וכוונתו נפשו צ  ומתפלל ו
 מ^זטין דהו^ז הכירו לדהווג ומגמתו והולך

 וכל ית׳ הבורא ><ל וקורבה גדולה צדקה שהריגתו
 לשניהם והאמן * עדן גן אל הליכתו כי מאמין אחד

היטכל: אצל יתכן שלא דבר זה
אמר ג

 הפלוס א3 זה כל ועס האל לרצון נוגתי פונה שאני פגות וכל
 : נרצה אינו והמעשה רצויה תי3מחש שדק י3 והעיד האמתי

 מורס כלומר • עצמומו3 נרצה שהוא מעשה שיש ספק ואין
 * המחשמת נפי לא ;ה3 וחר3 שהאל ידוינה וחצוה מיוחדת

כאן שאין דעתך על העולות
 רק עצס3 להועיל נרצה מעשה

 שכל לצרף מקרה3 תועלתו
 ו3ל3ש העקמימות ולפשט האדם

 ואם :א׳ סי׳3 הפלוסיף כמאמר
 שוב וכו' לפרס מה כן איננו

 מצד ריו3ד לדחות חזר
 שהקש אמרו ונבר המפורסמות

 שהקדמותיו מה נקרא הנציחי
 המורה כתב וכן מפורסמות

 עשות ועוד וז״ל י״ד פ׳ בשני
 האומות אצל במפורסס הואי'
 על טען ונזה • ע״כ ונו׳ כולם

 יבא בגפו אשר הזה הפלוסוף
 מה הדתות מוסדות להרגיז

תנן כנגדו* עולם בני שכל  הי
ק את ה' ברא שלמוהו א  ה

 לא איש בני גס אדם בני וגס
 לפלוסוף י ורק משפט יבינו

 לפרס מה הארן: נתנה דו3ל
 אומות שתי הס וישמעאל

 שאומריס מה ונפי המסורשמןת
לדת בעקרה דומה פרס דת

בפרט• קי' שנח ד3מל ישמעאל
 חלקי '3 כל כמעט מלניות '3ה אלו ממשלת ומחת דתם

 בארצות היא הכוזר שארן ומפני ואפריקא אזי״א היגולס
 זנמ״ש הא׳׳זיא חלק והיא הששי באקלים מזרח לצד האיגד״ייא

ס צורת שס3 יהודה קול על3 הרב א  מהידוע משלו נשא ע"כ ה
 ונבדל :דתם שנוי מחמת * תמיד נלחמים :ניניהם והמפורסם

 : העולם מהנאות עצמו שפורשיס פרושים בהם יש ונפרש
 עכ״ז דתו3 הצטדקיתו כל עם ירו3ח את להרוג ומגמתו והולך

 שחושב עוד ולא שננגדו האומה אישי את להרוג מגמתו כל
 וצם נפרם הוא גס האיש זה בשגס הריגתו לי תהי׳ צדקה כי

 שאינו שמי מאמינים העולם בני כל שעג״ס הרי ומתפלל
 שיש ובהכרח להרגו מצוה ורא3ה מן המיוחדים מעשיס3 אוחז
 שלא ר3ד זה לשניהם והאמין 1 הנורא אצל נרצה מעשה כאן

 היום נה פ לבנך אס הלא תאמר ושמא ר^ל השכל אצל יתכן
 לפניך הארן כל הלא אלי תצעק מה יס3ר הסכמת אחרי לנטות
 שלא אמר זה על האלו מהדמות תחפון אשר אל לך ונטה
 ולאחוז הישר איזהו יודע מי כי מהם אחד אל 3הקירו יתכן

ם ריס3ד שני ק3 ן3לק ימנן לא ג^נ נשתיהן מיי  כל ועכ״ס ה
 וזולתך ארז נתנה דך3ל לך וני עליך חולקים העולם אישי

 להדוף המלך יצא דרכי' שלשה3 ו־נה * הבין אין כפח־ כסוס
 ינצד הב׳ * עליו הנשנה חלומו מצד הא' * הזה הפלוסוף דעת

ג׳ * העולם לכל המוסכם  שיבא כמו הנודעת הנבואה מצד וז
 וד3כ על נחס לבו בקרב ארבו שס הא׳ זעל ד'* סי׳ בדבריו

* המלכות ג



נחמד ראשון מזרי מאמר אוצר
•3 היתה׳וזשונחו '3ה ועל המלכות* ג׳  מפרפר הי' ועדיין סי'

:3 3דומי׳שוכ שנאלס הראי'השלישית עד דעתו לקיים תו ש
 ו3ל שת לא הזה הפלוס׳ץ> ונו' דת3 אין הפלוסוף אמר ג

ראי' יא3לה שנאת ממקום הלא ואמר לזאת גס
 יא3לה נאת הרי רא3ת מצדה
 לא ני אמרך3 הרניס מצד ראי'
 ומלואה ל3ת ה׳ רא3 תוהו
 נשרד נצ£וס אדם ני3 כל ויהי'

 הזאיז 3השי זה על • ין3ה אין
 דרניהס היתנן למשפט ת3חש

 להרוג הים כדגי האדם לעשות
 מאמין שאינו ור3ע3 אותו

 יעשה ומה ירו3ח שנלודתשל3
 ואף אנסו ו3ל הלא הזה העני
 ה' פני נוכח ני 3חוש הוא

 ה' הר אל יעלה ונמעשיו דרכו
 על מעודו שנתגאל ומאחר
 כי חטאו מה אנותיו אמונת

 מפני : עליו הכורת יעלה
 החמלה ולכך השכל שמגמתס

 משפט יענו ולא הס3 מוטנע
 מה מאמין שאיי,ו ור3ע3 מות

זה ה3ואדר אותו מנגד ששכלו

ף אמר ג סו לו פ  אדם הריגת הפלוסופים בדת אין ה
:השכיל שמגמתם מפני

 האטת מן נוטה שהוא דבר זה ואי הסלרי אמר י
ייהי)מאמונת׳ הפלופופי׳גדול(נ״א אצל

 ושהסנה ימים בששת וברא ושהוא חדש שהעולם
 הרוממות עם אדם מבני אחד עם מדברת הראשונה

 החלקיורת מידיעת הפילוסופים אותו שטווטטים
 וחכמתם הפלוסופיס מעשה כפי ראוי הי׳ זה ד;ס

 בהם ידועה הנבואה שתהי׳ והשתדלותם ואמתחם
 ושיסופר ברוחניורת הדכקם מפני ביניהם ונמצאת
 ואנחנו וגדולה וכבוד ונוראורת נפלאורת עליהם

 בחכמה התעסק שלא לטי הנאמנים החלומות רואים
 וזה כה שטרח במי זה הפך ונמצא נפשו בזכך ולא

 שזכות מה זולת אחר סוד האלהי לדבר יש כי טורה
:הפלוסוף אתה

 אמרז ע״כ אשר זה שלפני נסי׳ וננז' השפל עולס3ש ריס37ה
 הפועל שכל דרך היורדת אלק״יית שפע רק אינה שהננואה

עס :יא3הנ נפש3 קת3ונד  הפלוסופי' מעשה נפי ראוי הי׳ זה ו
 הוא הפלוסוף ני תאמר הלא ריהס3כד יהי' לו ועתה ונו׳

 ני3 גס העולס וכל המין חר3מ
 לנגדו כאין איש ני3 גס אדס

 ירו3ולח לו אך ו3נחש וכאפס
איפוא. ואי׳ * הארן נתנה דו3ל

 זאת גס אף הלא חכמתם
 לא מאמינים שהס כפי הננואה

 עלי3 גצדיקיס רק מעולם נמצא
 נא ושאל פלוסוף3 ולא דת

 השמעת הראשונים לימים
 ולמה * א3מתג פלוסוף מעולם

 שכל3 מתעסקים הס הלא ? לא
 h ועכ״ז * ו3 קיס3ונד הפועל

 נודעו אשר מעולם השם אנשי
הין, ואה3נ3 או הקודש רוח3
 עשיית על ושוקדים דת עלי3

 אין שה3י הפילוסוף ונפש המצות
 נפלאות עליהם ושיסופר :כל

שמענו מראש מעולם האס

 מה להאמין שלא האדם אושר
 השופכים מאותם תניא ראי' ואיזה עמו מסכים שכלו שאין

: נקיים דס
ר ד מ  אצל האמת מן נוטה שהוא ר3ד ואיזה הכוזרי א

 חדש שהעולם מאמונתם יותר גדול הפלוסופיס
לומר הדת עלי3 על לטעון לך ים ד3ל3 זו וני לו אמר ונו'

ס איזה שפעלו עליהס . ״  כמו נ
 ינו3ר ומשה ומ3הא על שנשמע

 הקדושים אלו שאף אמנם ואס מעולם* השם אנשי וכל ע׳׳ה
 מה. מכל מהם צר3נ ולא פלוסופים היו הס שאף ודאי

 אך־ סצות3 צדקתם על נוסף הפלוסוף שישכיל שאפשר
 אס י ני הפילוסוף של הזה הדרך על זנות3 תפארתם הי' לא
וגדולה וד3ונ :אמת תורת3 ־*הנקשרים אלק׳״ייס סודות״3

רון3ד ולפי אליהס אדס ני3 מהמין וגדולה וד3נ הגיע מתי הלא הדת ר3ד על אדם ני3 הריגת ור3ע3 השכל מגממס שאין
 שכל מה הנזכרים עקרייס עניינים ושאר העולם חדוש גס
 רחיק אצלך הוא הדתות פינת וזאת ו5 מאמינים הערלס בני
 האדם את רא3ש מי וא"כ שקדס סי׳3 ריו3ד3 ננז׳ האמת מן

ע אס להרגו צוה הוא מאין ונזדשו  ה3ושהס :ריו3ד על ור3י
 : ראשונה סנה הפלוסוף שס3 ונק' הנורא הוא הראשונה

 ס״ס3ש ואע״פי ♦ ואה3לנ הזוכים אדס ני3מ אחד עס רת3מד
 אותך שיננא ואפשר נאומרו ואה3נ3 ספלושוף הודה זה שלפני

 על ההשפעה שתגיע רק מאמין אינו וכו׳ העתידות ויודיעך
 נפש על יושפע ומשס הפועל שכל עד ה3לם מסנה יא3הנ נפש
ס עס אלקיס ר37שי לא יא3הנ  ונאזניו ירחה ונעיניו פא׳׳פ האי

 וז״ל המאמר מזה פ״ז נסי׳ יומר אור33 ר3הח זה ואמר ישמע
 ור3ד3 מדונר 'משה ני ההוא היוס מן ׳העס והאמינו שס

 ונא מחשנה לא ו3 למשה קדמה לא הנורא מאת התחלתו
 יזדככו מנפש הפילוסופי׳ חשנו נאשר הננואה תהי׳ שלא עצה

 ריאל3ג3 אן הקודש רות הנקרא הפועל שכל3 ותינק מוזשנותיה
 או נמנום ההיא נעת לו שיתדמה וישכילוהו.ואפשר דעזרוהו

 נאזניו לא ננפשו דנריו ושומע עמו ר3מד כאיש ויקיצה שינה נין
 עס :וכו׳ ו5 ר3ד הנורא ני יאמר ואז נעיניו לא ונמחשנתו
 מה נצירוף ר״ל ‘הפילוסופי׳ אותו שמרוממיס הרוממות

חלקי מידיעת 3ונשג מרומם שהוא אומרים שספילוסופי׳

 וענוותנותו וחכמתו הפלוסוף הנהגת כשרון לפי ראוי הי׳
 מפיו תורה וינקשו אחריו ירוצו מהרה עד עולס נני שכל

 אנינו רהס3א3 שנמצא נמו יפנה אשר ננל יעטרהו והדר וננוד
 תחת מספר אין נפשות המון לקנן חכמתו לו עמדה ני ע״ה
 לנצת וזכרו עולס מלא ננודו עודנה ועוז והתורה הדת כנפי

 צודקים החלומות רואיס ואנחנו מנואו: עד שמש ממזרח
 צודקים לחלומות ג^כ אף לננואה תצליחו שלא לנד לא ונו׳

 חכמה שוס למדו שלא מי3 ואדרנה אדס ני3 נהמון הנמצאים
ם: חלומות נמצאו  הגיעו שלא ר״ל נפשו זכך3 ולא צתקי

 נפשו שזנך נשניל ולא שלמד חכמה יל3ש3 החלומות אלו אליו
 הטורחים כלומר * ה3 שטרח מי3 זה הפך ונמצא :פלוסופיי עיון3

 שלא די ולא זו מדרנה אפילו 03 נמצא לא מעולם נחכמה
 מאת כי עוד נראה אף אלקיס קרנת חכמתם ענור3 השיגו

 ר37ל ים ני האות חה אחורנית לנס 3להס נסנה היתה ה׳
 המורה נמצפוני והוא החכמה על נוסף אחר סוד• אלקי

 דת נחל לא אשר הפילוסוף נפש תנא אל נסורו והמצוה
 מפני ננהל ני לענות הפלוסוף עוד יכול ולא ׳ מאנומיו
 לו ויצא לאחוריו חרפתו הפשיל וננן נגדו הנוזר טענות

;נפש פחי3

אחר



נדזמד ראשון כו»יי• מאמראוצר
 אחר ונו׳ וישמעאל פרס אשאל הכוזרי אמרכך אחר

 משוכה לו להאציל הפילוסוף כסי שאין שראה
 והדת תצמח מארן אמת ני למשפט חשכ עליה דעתו שמנוח

 • ה' יכחד ואותו הקדוש הוא העולס אנשי מרכית יאמינו אשר
דכרי עליו האירו טרס וזה

 שהעכודה לו כמדומה המכר
 שהיא ודאי ה׳ חסן כה אשר
 משלה ככל מלכומס אשר לעס

 העכודה תהי' לא ועכ״פ
 עני עס שכיד אותה הנכונה
 רגלי תחת המדוכא ואכיו?
 מה על כי מהעמים זולתם
 ניתן שנאמר עד נכה ה' יעשה
 כן ומפני וגו׳ כמרומים הסנל
 היהודים עדת מלכו הסיח

 אליהם פניו שם ולא ותורתם
 שתי כין האמת לחשש יצא אך

 אליו הקרוכיס האומות אלו
 וישמעאל סרס שהם יכ3מס

 צודק מהם אחד שעכ^ס כסכור
 אין כלומר • לי די :ספק כלתי
 אמת ה' דכר אס בירור לו צריך

 כאותות די לא אס כפיהם
 כזוזיס שפלים שהם כמה האלו

ס: כין ושסרס  נ״א העמי
 אוכד עם כי 3חש מסנלומס

 תכונה כהס ואין הס עצות
 כי 3י״ כסי׳ שאמר וכמו

עזכו לא והדלות השפלות

וישטע^} פרס אשאיל ב^בו הכוזרי אמרבךאחר
 הנרצה הוא המעשים משני אחד כי

ה שהוא במה לי די היהודים אכל ספק פזאין א ר  נ
 וקרז*יש אותס מואסים ושהכיר ומיעוטם משפלותם

 ומעשהו חכמתו על אותו ושאל פרם מחכמי להכס
 ובקדמוה הנבראוה בחדוש מאמין ני5>־ לו ואמר

 ימים בששת כולו העולם ברא ושהוא יתברך הבורא
 מתייחסים הס ואליו אדם צאצאי המדברים ושכל
 והדבקות הברואים על השגהה לבורא ושיש כולם

הגלוה והראוה ודבור ורחמים וקצף כמדברים  ו
 בני מהמוני וצויו בתוך שוכן והוא וחסידיו לנביאיו

ם ד  שב^ן מה בכיד' מאמין ני5̂ דבר W וכללו א
 באמתתס ספק אין אשר ישראל כני ובספרי בתורה
 גדולים: והגלותםבהמונים והתמדתם הרסומס כעבור

ם בכאן אין לפרסי הכוזרי אמר ה קו  לסכר^* מ
 הדברים רוב מוחקת הסברא אך

 שיאמין עד והנסיון בראי׳ תתאמת כאשר אך האלה
 מה בזולת להאמין אחות דרך ימצא ולא הלב כל בו

ה ויתחכם שנתברר,אצלו ש ק ה עד לאט וינהלה ל
שיקרב

 פינמו עלי׳ לתמוך ישראל מורת אל הגויס לשונות כל נהרו
 או יומים או יום מתמידים הנסים שהי' והתמדתם : דתיהס

ס חודש מכה כל התמידה ז״ל חכמינו ולדעת ימים חדש מי  י
 נאמר ונן * מקרה או תחכולה שהוא לומר מקום הי׳ ולא

וגו׳ יומיס ולא יום לא כשליו

נתן ולא טוכה* מדה להם
 שיכא כמו החנר עם דכריו א3 עד לדעת לב אלקי׳ לו

: ופרטו ככללו העולם מדוש הנכראות'״ כמדוש : אח״ז
: מציאותו אל עת ואין נמצא יתברך שהוא הבורא ובקדמות

3א • אדם צאצאי : העולם שככל איש כני כל • המדכריס ושכל
: מאדמה עפר הנוצר הראשון אדם והוא לכולם הי׳ אחד

 כעכור אדם הש״י קראו אשר הוא כולם מתייחסים הס ואליו
 : אדם נקרא העולם מבני אמד נל וע״כ האדמה מן שנלקח

 ושוכן מעשיו על ופוקד האדם על משגיח כמדכריס* והדכקות
 • רצונו עוכרי על וקצף :ישראל כני כתוך ושכנתי כמ״ש אצלם

 והנניא גלוי כדרך לנכיאיו והגלות :רצונו עושי על ורחמים
ח כעלי הס ולחסידיו :גכואתו כעין אותו רואה  הקודש ח
 אשר העס רצדו כתוך :עיי״ש י״א סי' ג׳ כמאמר וכנז׳
 רכינו משה כתורת * כתורה : מעשיהם וירצה כי^ס יכחר
 ספק אין : וכמוכיס נכיאיס • ישראל כני וכספרי : ע״ה

 כעכור :ישראל כני כתורת הנזכרים הדכריס ככל כאמתתס
 נתפרסמו זו כתורה הנזכחס והמופתים האותות * פרסומם

 ירגזון עמים שמעו כמ״ס האומות אצל אפילו ההיא כעת מאוד
 סוף ים מי את ה' הוכיש אשר את שמענו ני אמרה 3ורח

)3 (יהושע מפניכם ע ולא נחלש לא הזה והפרסום ׳ ר  נחו ע
ני עד אומן הוסיף ואדרכה הנה ועד ממצרים הזמן אורך עם

 rהתמ והמן ימיה חדש עד
 מקום שהי' ר״ל שנה ארכעיס

 כל ו3 יעלה ולא 3ועקר צמאון
 להם נחסר לא זה ועס 3עש
 המן שהי' מיס ולא מזון לא

 כמאמר עמהס תמיד והכאר
: פ״ה כסי' המכר זה וזכר יח״ל

 כל * גדולים כהמוניס והגלותס
 אחד איש כפני היו לא הנפלאות

 P אך שכעי או משפחה או
 ישראל כני כל לפני כמצרים
 הגדול ההמון וכל ונשים אנשים

 כעיניהס רואים המצריים של
: עמהס

• הכוזרי אמר ה סי ^ ל
 כדשס נזכר נכר

 הפרסי רמז הכוזרי של ישן
 והכוזרי * אמונתו וענין הזה
 שדמה מה כי עליהם 3השי

 דעתו ולנוח מעצכונו להנחה
 ננזכה הדת כענין כדכריו

 כדכריו שאין כעכור תוחלתו
* הדעת אצל שיוסכר מקום

 לכקש הומה שלכו מי ני
 כית איזה * ממקורו האמת

מקום אחה הנכונה והדת .
 כדנר רק דעתי תנוח לא דת כשום הורגל לא ואשר מנוחתה
 לא הדכריס 3ח מרחקת הסכרא אך :אליו נוטה שסכרתו

 הדכריס 3רו מרחיק השכל אדרנה אך 3לקר נוטה שאינה כלכד
 הדעת אין אמר * והנסיון כרפי׳ תתאמת נאשר אך : שזכרת
 הדכר הא׳ * דכריס שני ע"פ לא אס דכר שוס להאמין מקכלת
 החוש ענין גדול ואמנם כמוש הנראה והשני ׳ 3מחיי שהשכל
 הנראה שהדכר • נלוס החוש הרגשת אחר שאין השכל מענין
 השכל אצל רחוק שהוא אע״פי ושלש פעמים ומנוסה נחוש

 אותו יבין לא ואס * לעין הנראה דבר השכל 3יכז זה מפני לא
 השכל וענ״פ דעתו קיצר על כמרפתו וילין ככשתו •3ישכו הלא

 מעט מעט שכלו הרהורי ונושף החוש אמר כרחו בעל נמשך
 ו3 שיאמין עד :ההוא הדכר האמנת אחר ימשוך אשר עד
 תתכן לא ני הדכר כהאמנת נקשר כולו 3הל ואז * 3הל כל

 נקי 3הל שאין עוד כל 3ל3 תתפשט ולא השלמה האמונה
 להאמין אחרת דרך ימצא ולא :ההפך על ההרהורים מפסולת

ט' כזולת  ימין לנטות אין צר כמקום 3הל יעמוד נאשר כי 'ו
 כחוש אצלו שנתכרר מאמר כנה על להאמין אס ני ושמאל

 שכלו לו ענה שקר כי יכין כלכו אז or להק יתחנס :וכנסיון
מתחגם וכוא כחוש ראופו כטרס ההוא הדכר הרחקת על

3לקר

המייתו להשקיט לי יכנה



נחמד ראשון כהרי מאמר אוצר
 אפר דמיונות ד״ל זהקשיס סנרות עס ההוא כרחוח 3לקר

 נמתינות דעתו ינהג * לאט וינהלה :מפוש אחר נחפוש יחפש
 עיים3הט יעשו כאשר : ההוא משכל הרחוק מיוגו73 לתקוע

 פיהם על אשר הנחות טעמי לנקש המתמכמיס ע3הט חכמי
 לעין הנראה סנה כל יהי׳

■ ישעם ונל הנמצאים ריס3ד3
 הסיה על לענות חפצם ובל

 ענין על זה הי׳ למה והטעם
ך: כך  המופלאיס• כחות3 ונ

 עי3ט3 נחות רואים ואס
 נפלא תס3ס אשד ריס37ה

 עליהם להם יסזופר שאס :מהם
 מכחישים היו ראותם לי3ה

 לא אלו ״מ7 כמו • אותם
 ן3א ההם מהחנחים אחד ראה

 * מאגנעט הנקרא ת3השוא
 אחד ן3א יש ני לו מספרים והיו
 ולא הנחל אליו מושך והוא
 המתכות מן אחר ר3ד שום
 אס ועוד גופים שאר ולא

 חד מוקז איזה על נעמידנו
 והנה הנה 3לסנ שינול ואופן

 ויעמוד מעצמו יתנועע אז
 3קוט אל מנוון אחד צדו

 הדרומי 3קוט אל והשני הצפוני
 וגס * עוד יזוז לא ומשם
 יקנה יו3קוט3 המחונך הנחל

 שהמחונך עוד ולא עו3ט
 3קוט אל 3יסו הצפוני 3קוט3

 3קוט3 והמחונך הדרומי
 הדרומי 3קוט אל 3יסו הדרומי

 נודע זה ר37ו הצפוני) (צ״ל
 מנחישיס הי' 1 ומפורסם

 לו פניו על זה המגיד אותם
 יטעון ני אנשים אלף ו3 יעידו

 ומי חנמה נמאגנעט שם מי
ה דומם לאנן נתן ע יפרוש נ

 רואים ונאשר דרוס: אל והולך צפון אל 33סו לתימן כנפיו
ע: לדרוש דרכם שזה מפני מתתנמיס* אותם טנ ה מי ע ס7וש. ט  י

 שלא מאחר רחוקות ות3ס להס משימים * ונו׳ סבות להס
 והיסודות הגופות לחות עפ״י זה לנאר מכמתס להם עמדה
 הכנניס עם לו רית3 ן3הא זה ני ויאמרו ממרחק עצות יניאו

 ידמו ולא לו: רוחניות ודרך הקוטביס אל נטייתי ור3ע3
 רואות: שעיניהם מה לדחות שלא השיאם הלחן זה וכל הראות*

 יעישו ככה אס ר״ל ונו׳ נוחה דעתי מוצא אינני אני ל3א
 מאחר אני ל3א * בעיניהם נך שיראו מפני הוא הטנעייס
 ל3לק כרחי בעל דעתי אכפוף למה ממני רחוקים שהדנריס

 ולא : היום עד שמעתים לא אף נחוש יזעתים לא ני אותס
 הדברים שיהיו עד ההוא הדת תוך3 נתגזלתי לא עליהם גדלתי

ס סי מ נתקע ואז השנל נשלם שלא געוד הנערות מימי גקרני ג

 כנחות הטבעיים יעשו כאשר ההוא הרחוק שיקרב
 עליהם להם יסופר שאס רואים הס אשר המופלאים

 אותסי רואים וכאשר אותם מכחישים ראותם מבלי
 והרוחניות הכוכבים מן סבות להם ושמים מתחכמים

 נוחה דעתי מוצא אינני אני אבל הראות ידחו ולא
 גדלתי ולא לי חדשים שהם מפני האלה הדבויס לקבל
ח עליהן ב חו  שאמצ^ז עד בשלמורת לחקור עלי ו

(;׳>אהאמת) : העיקר
שא^ ישמעאל מחכמי לחכם קרא כך ואחר  ו

 לי ואמר ומעשהו חכמתו עד* אותו
 ית׳ לאלקי׳ והקדמורת האחדורת מקיימים נחנו1»<

ם אל והיחס לעולם והחדוש ד  הגשמות ונרחיק א
 נפרשהו כדברינו דבר שוס ממנו יראה ואם ככלל

ם לשכלנו וקירוב העברה דרך ת4הו כי ונאמר  ע
 נעצמו אלקי׳והוא דברי תורתינו ספר כי הודאתינז

 שאין מפני עצמו כעבור בקמלו התחייבנו מיפת
חו ><חו ספד לחבר יכול *יינדם מו  נפרש ול>י־« ב
ח ח  הנביאים חותם הוא ושנביאנו מפרשיותיו א

ה כל ומבטל ר ה תו מ  האומות כל וקורא לו הקדו
 אל רוחו השבת השומעו וגמול ישמעאל תורת אל

 ומשג׳ו ומשתה מאכל יחסר לא ונעימות עדן בגן גופו
 הליכתו הממרה ועונש נפשו תאוה אשר וכל

: לעולם יסוריו יתטו ולא תכבה לא אש
חו ד*יישר שרוצין טי הכוזרי לן אמר י  ^*ו

ם בדבר י ק ^ א  כי ^^צלו ויתברר ה
האלקיס

 מקום זה3 לי והי׳ ממנו יסור לא יזקין ני גס מיון73 הענק
 הדת לחקור מגמותי שנל ומאחד ותי3א לי נחלו שנך המנצלות
 חדשים השנל שערוס לא אשר דיס373 חד3א למה האמיתי
 לדרכו: הלך הוא וגס הפרסי טענות ננסקו ונזה או3 מקרוב

יראה ואס ונו׳ כך ואחר
 אס ר״ל ממנו

 ר3ד שוס מורתס3 נמצא
 ״ נפרשהו הגשמיות: על המראה
 :פשוטו ע״פ שלא אומו מפרשים
 ר״לשלאנדקדוק רה*3דרךהע

 :האוזן את ר3לם כדי רק מנוון
 נאמרי׳ ריס3שהד לשנלנו וקירוב

 : שנלס אל הענין לקרב כך
 לזה צירוף3 ר״ל הודאמינו עס
ס הס  תורמס ספר3 מתי
 ואומריס אמונתם הוא ודו3וכ
 אלקי׳ שהואדברי הזה ספרם על

 נעצמו והוא : תס7 פנות והוא
 חשבוהו הזה הספר מופת*
 ונהירות הלשון מיוסי מחובר

 זה אין * דמיונם לפי המליצות
 אלקי׳ רוח ר״ל אלקי׳ אצבע רק

 דהיינו דתס נהמניח ו3 ר3ד
 ור3ע3 : ההוא הספר 3כות

 ההוא הספר עצם בענור עצמו
 תורמס נספר נזכר לא כי

 אמר ע״נ שעשה פלא שוס
 עדי הן הן עצמם שהדנרים
 חזקו מפני נ׳׳א :אמונותו

 שהדנריס שר׳׳ל לפרש יתכן
 אמת רי37 יושר 3נת3 מיוסדים

 :לדחותם דרך שאין חזקים והס
 סוף הנביאים חומס ושנניאנו
 תורה כל ומנטל :הנניאיס
 התורות שנל אמר הוא הקדומה

עד נמנו לא לפניו שקדמו
 נאזמרו ט שהוא הזמן אותו

 וגמול : תורמי אל ל3מ שונני בל לקרוא האל שליח שהוא
 גן3 גופו אל רוחו ת.3הש : שלהס לנביא השומעו : ושכר
 חוזרת מיתתו אחר הצדיק האיש כי אומרים הס עזן

 ומתענג עדן נגן נכנס׳ והוא קודם שהי' נמו הגוף אל הנשמה
 תענוגים מיני נל יחסר לא ונעימות :גיפכיי 3טו 3רו על שס

 הזה עולס3 יתאוה אשר התאוות וכל הגוף אח המשמחיס
 הממרה נפשו: אות נכל מחשקיו לו ימלאו ושס ימצאם שם

:בגיהגס ר״ל מכנה לא אש :נמורמס
 הישמעאלי דברי סיום כלפי ונו׳* אומו ליישר שמצין מי י

 האומות לבל לקרוא האל שלחו שלהס שהנביא שאמר
 או אות שוס ידו על א5 שנא דנריו ובמשמעות מורתס אל

 טען ע״ז • העל עצמו הוא סלהס הדת שהספר אך מופת
רר3ל שרוצה עי וכי נזלו העולם ו3 יאמינו בזאת וני הכוזרי

ענין



ח נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 זה מרחיק והוא : ודם נכר עס ר37 נזה גחל ענק

ך73  מופת נלתי זה להאמין מרחיקים הם אדם ני33 המוטנע ו
 הוא סאף י7נ ריו37 לו רר3שי ממנו הכוזרי חס) הי׳ שנך ונמו

 : מך7 נעול רמשי להנניס תוכל זאת3 וני לעולם מ73 יאמין
מפורסמי׳ ריס37 אצלו רר3צריךנ
 מיהי׳ צריך דנריך פתח עכ״פ

 נאמת מפורסם ספור ענין על
 המשניס מפורסמים נסים נגון
ע אז או ע3הט  ס7הא 3ל יננ
 אי7ו ני ידע ואז מאמין לתי3ה

 ע3הט זה על ראס3 אשר הנורא
 להמיר יל>ותס שנה נעצמו הוא

 ואז הנניא רצון מפני אגודחס
 מאחר נפיו אמת ה׳ ר3ני[ד מ7י

 : נחוש הנראה לדחות שא״א
 אפילו ני ונו׳ שיאמין אי ולו
 אינו עדיין נסיס3 שמאמין מי

 עס נשלימומשהש׳׳יידנר מאמין
 התחלתו ושתהי׳ נמ״ש האדם

 נסי׳ החנר ונמ״ש הנירא מן
 עוד ונמ^ש המאמר מזה ב״ז

 את אלחי׳ ידנר ני ראינו היום
: וחי ס7הא

ר ז מ ראו לו א סוננרנ  החנ
 הן 3השי הנה ונו׳

 הנניא הגלות שנעת אמת
 אותות אותותיו שס ההוא

x כל ראו ואז  הנועדיס יחדיו 3
 לעת אן ההוא נמעמד עמו

 להס והלנו חלפו שכנר כזאת
 הדור נל ומת האלו האנשים

 קמו אשר נניהס הנה ההוא
 הזה האחרון ור7וה מאחריכם

ת: רק איןלהסשיור הד מו  או
 כעת ונו׳ הושמו לא אך

 לפניך להשיס אוכל לא הזאת
 עלקנלת להעיר הנסיס הס א

 ערנא ערנא תאמר כי תורתינו
 נעיו תנעיון ואס * צריך
 לשון לשונך למוד אתיו קרנו
 ואני נקשמך וממצא ערני

 הישמעאלי שהנניא שמעתי
 צורן אין שלו שהדת אומר הי׳

 הוא כי המופתים להכרעת
 נו ואין נשכל מקונל

ר יז מ חנרה וכו׳ הכוזר א
 הסנסאשר דנרי כלפי אמר הנה נתופת־ אס ני

 שאלקי׳ שלו הנניא דנרי על לעד לנדו תורתו ספר לו 3הצי
ע נגד ר37 והוא נאמת* שלחו  מיוס כמוהו נראה לא הטנ

שיהי׳ צריך נזה מפליא לדנר ע״נ האלס את ה׳

 צריך זה מרחיק והוא ודם כשר עם מדבר הא^קים
 וילואי ילהס מדהה שאין גזפוופמים דברים אצלו לברר

 םפר ואם אדם עם דבר הבורא כי זה עם שיאמין
ם מופרת תורתכם כ  מכיר אין ערכי בלשון והוא ל

 באזני יקרא וכאשר כמוני לועז שלו והאות מופתו
 שיאמין הערבי^ד מלשון זולתו ובין מנו מבדיל אינני

ת שהוא שיזאמיס (נ״א או : ה
 לא מופתים ידו על נראו וכבר החכם ק|ן א^וף ז

:תורתו בקבול לאות הושנוו
 שיש להודות נוחה הדעת אין הכוזרי אמר ה

ם כי ודם בשר עם חברה לבורות  א
 זה כי שיודע כדי הדברים טבע בו שמהפך במופת

 ושיהי' מאין הדברים שברא טי אלא עליו יוכל לא
 יגיעם ולא בעיניהם יראוהו המונים לפני ההוא הענין
 בחינה ויבחנוהר הדבר על ושיחקרו ובקבלה בספור

 בר יש כי ספק אדם בלב יפול שלא עד בחינה
 הנפיטות שתקבלנה ולואי כשפים צד או דמיון צד

 והעולסהבא• הזה זזעולם שבורא הזה הגדול הדבר
 החומר אל יתחבר * והמאירים * והשמים * והמלאכים

 משאלותיו וימלא עטו כרTוש האדם חנכזההזהר״ל
:בקשותיו ויעשה

 משה מדברי מלא תירתינו כפר הלא החכם אמר ט
שעש' במה מדהה ואין ישר̂> ובני

 ומבע בחיריו את והציל הים את ושבקע בפרעה
 • והשליו • ן1הנ להם והוריד * עליהם קצף אשר את

 ושדבר במדבר* שנה ארבעים אח׳ב האכילם אשר
 ועזר ליהושע• השמש והעמיד סיני כהר משה עם

 לכן קודם שעשה ומה * ענק בני הגבוריס על אותו
 דבר זה הלא ועטורה* סדום ומהפכת המבול מן

 בתחכול' שהי׳ סברא צד זה בכל ואין ומפורסם ♦דוע
:בדמיון ולא

מר י א

 : ממאן שהשכל דנר
ס: ה׳ רוח שיתחנר ר״ל אד נ

 משפט 3ישו צדק עד שאז * הטנע מהפון* ג״כ והמופת הנירור
 גמור נרצון ננראיס נו אשר וכל מחודש שהעולם חרון

 אנל תכלה כעשן כולה הקדמות מאמיני האפיקורסיס ודעת
ה: לענות הוא מצער תורתו מוסת  קנון המוניס לפני נז

:רואיסיחד שכולס מאנשי׳ גדול
• ונקנלה נספור יגיעס ולא

:שראה מה לחנירו יספר שאחד
 לו תאמין שהוא ונקנלה־
 המורגל ונפי דנריו ומקנל

 לא או מני׳ קנלה גמרא ל׳3
 ראו שלא כלומר הני׳ לה3ק

 יספר אחד רק נולס ההמוני'
 ר״ל ממנו מקנליס והס להס

 אחיזת דמיון צד מאמיני׳לו:
 וא״ת כשפים צד או :עיניס

סימני׳ שיש אמרו זה ינחן נמה
 שנתכוון נראה והיותר חין3לה

 שהחכם חכמות שנדרך לנשוף
•3Tמנ נטנעיות  הכשוף כי ו

 הרי אחרא סטרא שע״י
 שאינס פשיטא האסיקורסיס

: ג״כ אפשרותו מאמינים
ן ט י א  שוס נזה אין מדחה ו

ם מקו  שזכר לדחיות '
מנאנרהס את הנמר: ריוז  נחי

ה׳ נחר אשר 3ויעק יצחק
 לעס לו אותס לקחת ?ס3

 שיש מהחנור מאיד ומנואר
 אדס נני עס יתנרך לנורא
 החסד ואת הנרית את ושומר

 סוף עד הקלושים להאנות
 אמונה סוד, והוא העולס

• קצף אשר את : וקישורה
 לטוניס 3הטו מגמול מ׳נואר

ד מאת לרשעים והעונש  מן י
ונו׳ משה עס ודנר השמיס:
 ישראל נכי קיוס זכר נתחלה

 מיד שהמליטס ופלא גס 3
 חקס לחס והטריף שונאיהס

• ישראל כל לעיני זה וכל
ס ואח״ז  עם מדנורו הפרטי נ
 לכן קודס שעשה ומה משה:

 המפורסמות לו נאר נתחלה
 להאמין מזה ויתחייב ומעל׳משה

 ותכלית לכן קודס שהי׳ ממה משה עי״י נתורה הנזכר
 עצת הוסר מקדס שכנר לו יאר3 הנה הסנס זה דנרי

ח לכל זאת מודעת הנופריס א  השקיף משמים ה- פי ה
 ני שתאמין ראוי ומעתה מיוחדת• תורה3 אדם נני על

 מליצתה יופי ור3ע3 ישמעאלי יא3מהנ התורה היא זאת
מת . ̂ ורה:3ד וז

אער י ,



נהמדראשון בחרי מאמראוצד
ך י מ  על ותתגחס מתחרע ונו׳ רואה אני הכוזרי א

 מיהודים עצה שאנדה 3שחש הקודמת הסכמתו
 לדעת לס ה׳ לו נתן ולא ד׳ נסי׳ ננז׳ שפלותס ע״ז מורה ני
ת התורה קקת זאת אדרנה לי מ  שהיא מאחר השמיס מן היו

י3 אמרו וכ<ר הנפשות תיי
 ״ הנפש עלית היא נוף ה הכנעת
 נוחני שיהיו נותן הדין ומעתה

ת  ומדונאיס גננעיס אמת ז
 ידעתי אתכס וכה״שרק נעוה״ז

 ע"נ האדמה מספחו^ת תנל
 * עוגותינס עליכם אפקוד
 יוכיח ה׳ יאהנ אשר את ונאמר
 הנוזר נדנרי pאו3 ונזכר

 נודע וזה • ק״נ סי׳ ד׳ מאתר
 שתורת ראה נאשר אח״ג לו

 של אפיהם רוח היא היהוליס
 מורה אין וזולתה ,האומות נל

 ישראל נני שארית : נגויס
 הדתות כל נפי הנזכרים והס

 והס י עליהם טונ דנר ה׳ ט
 * הטענה : תנואתו ראשית

 נגד ומקשים טוענים מהם
 ולא * אמונתו על :הלופדם

 כתו מעשיו על אותו שאל
 ושמע לו נודע ני * נקודמיס

 ואין להס מצות הרנה ני
:ארוך נזמן רק לפורטס

ת א’ ו ת ״ א  פי׳ ונמופתיס כ
 רש״יז״לניאממנן

 להאמין סימני' הס אותות
 • מקום של שלוחו שהיא

 שהניא נפלאות הס מיפתיס
 ינמסות ע"כ: המכות עליהם

 כדמיון שהוא נסיונות הס
 שהניא אהנה של יסיריס
 ולהכניע גופס למרק נדי עליהם
 וכמ״ש ית׳ לענודתו חומרס
 את זיאנילך וירענך ויענך
 נמדנר מן המאכילך ונא׳ המן
ולמען ענותך .למען וגו׳ ענותך

 שס היס חוף ואל מל׳ ומנטיתיס מזמינים מיעדים :נסתך
 ועיי׳ • מזמנה תמן ימא ספר ועל ת׳׳י מ׳׳ז) (ירמי' יעדה
סי׳  ולא האל החליף ולא * נתורה שנתונ מה ננל :פ״ג נ
 : לעיל ננז׳ יהישמעאלי הפרסי דעות לאפוקי דתו המיר

 ארוך נאור צריכים והמצות המורה דנרי * ארוניס והדנריס
 מדה מארן ארונה נאמר שעליו שנהן נהנעלס הן נפשט הן

:יס מני ורמנה
ד ס  עצות אונד הס היהודם ני 3חש נתחלה * זכרם א

 וכאשר ד׳ נסי׳ ננז׳ עליהם שסק! נקרא לא ומערלס
אנד עתה 3חש ישראל* למורת לנ/תיז^־ טי עלאני ענו ני ראה

 היהודי׳ לשאול אני שצריך רואה אני הלוזח אמר י
* ישר#) בני שארית שהם טפני

 בעיר לכל והראי׳ הטענה שהם רואה שאני מפני
 אהד הכס קרא ואח״ב בארץ תורה לבורא יש כי דת

:אמתתו על אותו ושאל היהודים טהכטי
̂הי מאמינים אנחנו ההכר לו אמר יא  אברהם ̂ב

 ישראל בני את המוציא ויעקב יצחק
 והמכלכלם ובטסית ובמופתים באותות ממצרים
 אשר אחר כנען• ארץ את והטנחיד^ס במדבר־
 משה ושלח גדולים• במופתי׳ ־ והירדן הים את העבירם
 מזהירים אחריו נביאים אלפי כמה ואח״ב • בתורתו

 וי;ונש לשומרה• הטוב בגמול מיעדים • תורתו על
 מה בכדי טאמינים ואנחנו * אותה למטרה הקשה

:ארוכים והדבריס • כתורה שכתוב
 יהודי אשאל שלא הייתי מסכים הכוזרי אמר יב

זכרם אבוד שידעתי מפני
S מדה להם עזבו לא והדלות השפלו׳ כי ־ עצתם r o • 
 כבורא מאמין אתה כי ׳ היהודי לומר לך הי׳ והלא

 והטריפך שבראך ומטי ומנהיגו* וטסדרו העולם•
 טי כל טענת הי׳ אשר • האלה לספורים והדומה

 והשווי האמת רודף הוא ובעבורה דת לו שיש
:ובחכמתו בצדקו • לבורא להדמות

 • היאדדתההקשי אומר שאתה זה החבר אמר יג
ונכנסי׳ * העיון אי^יה מבי^^

 עליה הפלוסופיס תשאי^ ואס * רכות ספקות כה
 ולא אחד מעשה על טסכיטים אותם מוצא אינך

 מה מהם י;ט ׳ טענות שהם מפני אחד דעת על
מח ומהם • מופת ע^יהס י־^העמיד יכולים שהם

קו ספי שי

ס טעמם עמד ולא הטונ זנרונס  הקדמונים: נימים שהי' נמו נ
 לגמרי תנונה נהם שאין נדעתו גמר שלא האף * עצמם וחסרון

 דרכי למדו לא שענ״פ 3חש אנל * עמו דנורו פוסק כי׳ שא״כ
 שהיהודים מאחר כלומר * היהודי לומר לך הי׳ והויכוח: ההיקש

לנל פנה ומהם יתד מהם
 העולם נחדוש להאמין האומות

ה א״כ הפרטית והשגחתו  אי
 נאלו פני לקדם לך הי׳ היהודי

ת : הדנריס  שיש מי כל טענ
 תורה נעל לנל ראי׳ דת* לו

 מרום שאו שנאמר ונענין
 אלה נרא מי עיניכם
 להשוות והשווי :מ׳) (ישעי׳
 ית׳ הנורא דרכי אל מדותיו

 למעלה הפלוסוף שאמר ונמו
 להדנק ראוי האדם טנע שמצד

 לשכל להדמות * וצדק נאמת
 חיים לו הנותני׳ * הפועל
 הי׳ לפיכך ונעוה״ג• נעוה׳׳ז

 מן להתחיל שראו; לו נראה
 מצדהשכלוהטנעי המצוהשהיא

 הדת מצד שנצטוו המצות ואח׳׳ז
השמע: מצות הנק׳

 מוצאה ההקשיית* הדת יג
 ודמיונות מהקישיס

ע עיון דרך ד  הפלוסזפיס נ
 הוכחה״ הפלוסופי׳ ל׳3 והקש
 מה נקשתך היתה זאת ואס

 לתשוני( לנך פגית כי איפה לך
 פלוסופי׳ החסר • היהודים

 אך ♦ מאתם דרוש לך אתה
 נתלישות תרגיש ני ידעתי

 יסוד להם שאין • דנריהס
 האנושי העיון רק * נאמן

 על : ואי-ה אנה המתהפך
 אותם תשאל אס * אחד מעשה

 זה ♦ נו וחי האדם יעשה מה
 ויגמול יקום נדיבות שעל ►ואמר

שיפרוש יאמר וזה * חסדים
 ויתנודד אדם נני מחנור עצמו

 שאמרו ונמו * שאפשר מה ננל שיסתפק יאמר חה * ניערות
 ולא ימיו כל גדול חרס של נכד 3יוש שהי׳ אחד סלוסוף על
 אדם ראה אחת פעם ♦ מיס לשתות אחת קערה רק לו הי׳

 * אחד דעת על ולא : הקערה גס שנר נידו מיס מלקק אחד
 מאמיני ויש וסייעתו אפלנגין כמו קמס נחומר שהאמינו יש

מו י נכלל הקדמות  מופת :א׳ סי׳ לתעלה כנז׳ ארס״טו נ
אורי ן3 שמואל ר׳ כמ״ש ודמיונות נהקשיס העיון דרכי  תמןנני

 '3וה • מופת הא׳ • חלקיס ה' על נחלקו ״ נ׳ אות לכמורה המלות
* *נצוח הטעאה• ♦ השירי הד׳ והג׳ספוקאוהגדי  המופת הה׳
«יזן 5שזס«קוסגמגו אחריו אמתיותואין הקדמותיו שכל הוא ^

מופת



טנחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 מהודסמו׳• םהקד»ותיו והוא וח*5הנ ממנו הלמודיותולמטה «ופמ

 פני3 מספיחי׳ סלו סההקדמות' והוא ״ הספוק ממנו ולמטה
 ר3ד איזה ת3אה ס3ל3 וע3לק לעמם ומיישניס מס ההמון

 שהקדמותיו הוא והשירי * הגרי נקרא ולכן הדרוש גענין והוא
הן השומעים 3ל3 דמיח ינניאיס

טו

טז
יז

יח

ת קו מי  או סיר או ריס3הד מ
 * ר37 איזה להאמין מליצה

 שאחת או כשמה והטעאה
ת• מההקדמות  נין3 או טעו

מ:3 והמולדות ההקש טעו
ה יד א  היהודי ריו3ד אני ת

 3חש * ונו׳ 3טו
 שאץ אמר אשר ר3הד שהוא

 ריו3ד לסדר יודע יהודיס3
ח לא ריו3ד שפתח מאחר  האי
 ממיד ההתחלות כי נהונן
 מכל חזקים להיות צרינין

 אחריו איס3ה ההיקש דברי
 ריס3הד לכל יסוד כמו שהוא

:אחריהם הבאיס
 • ריוגו׳3ד פתיחת אכל טי

 כמושגגלה לא אמר
 • הוא ריק שדבר דעתך על
 ממנו יתד ממנו א3אדר ני

 ואס אמריו הנא לכל פנה
ק: הוא ממך הוא ריק,  רי
 צריך אין הראי׳ היא ני ועוד
 שר״ל לפרש יתכן וכו׳ עמה
 הראיה היא הפתיחה שזאת

טס3  גימנאר נמו ממש עי
 ראי׳ שוס לזה וא״צ והילך
 עין מראית אחר שאין ומופת

 ק״ה ס״ס ריו3ד3 ונ״ה כלוס
 י^ד ובס״ס המאמר מזה

ממאמרה':
ך יו י א  כלומר זה* הוא ו

 ינוא צד איזה3 י
 אלה ריס3ד3 הראי׳ או המופת

:נהם שפתחת
ס יז  • ונו׳ רשות לי תתן א

 לכל ו3ל שיטה כלומר
 ימהר ואל * לו שיקדם הה

 :3ישמעהיט טרס3 ר37 להשיב
עליך שמיעתן עליך דיס3נ

תנוז זה ור3ע3ו לטורח׳־ ה מ  מתאוה שאינך אחר מלי לשכל א
 שנעה נפש שנא׳ כענין נואש לאמרי לך ידמה רי3ד לשמוע

:כ״ו) (משלי נופת תנוס
ם ח י ד ר  ונשמעסכלפי רשותלזנר: לו נתן הקדמותיך• ה

:3ל 3טו3 ישמע ני אוור עליך יס73נ רי37 שאמר י
ן יט ד ס ידי על דנריס ספור אליך שיגיע * אליך שיגיע ב

.cosr1 ג

ח שתתיישכ דבר בס שיספימו ם עיליו ח3ה ה מ  ו
 טופת: בם שיעמידו שכן כי! נם• יספיקו מה
 טוב היהודי דבריך אני חאה הכמת אמד יי

 עתה רוצה ואני מפתיחתו•
:עמך לדבר שאוסיף

המופת• היא דברי פתיחת אבל החבר אטד
 צריך אץ הראי׳ היא כי ועוד

מופת: ולא ראי׳ לא עמה
 זה: הוא ואיך הכוזרי אמר
 לך להקדים רשות לי תתן אס החבר אמר

 אני כי לך אבאר * הקדמות
 בעיניך: ונקלים עליך כבדים דברי רואה
ונשטעס: הקדמותיך הקרס הכוזרי אמר

 מלך כי iל אומרים היו אלו החבר אמר יט
 לרוממו ראוי חסד איש הודי

 שייגיעאליך כמה • מעשיר ולספר לשמו כבוד ולתת
 ושמשאס ־ הטונות ומדותס • ארצו אנשי מצדק

מתנם  להגידו כזה הייב ההיירת • באמונה ו
:ולהאטינו

 מסופק ואני בו חייב הייתי ואיך הכוזרי אמר ב
 מעצמם הודו אנשי צדק אם

 משני או מלכם מחטת צדקם או * מלך להם ואין
, יחד: הפנים

• שליחיו אליך באים היו ואס החבר אמר כא

 צדיקיס■ ארצו אנשי איך ארצו* מצדקאטי אמת: מגידי
מחתס וישרים:  על שנוסף נפרט מסה־יס הי' הטונות ו

 נאמונה ונותנים נושאים וגס ישרות מדזת להס יש צדקת׳נאמינה
 ומלך ישר מנהיג מצד הנא הטוב נולל היותר הדנר שהוא

יעמיד נמשפט מלך נמ׳׳ש צדיק
ק  ונו׳ זה3 3חיי ההיית :א
 חייג היית האס שאלה לשון

 לשנת מחייג היושר כי להגידו
 לישתם נמ״ש הטוני׳ ולהלל
״נ * תהלה נאוה נ  הרמנ״ס ו

ספ״לט: אנות נפרקי
ק 3 ךי  ״ מעצמם הודו אנשי צ

עי ’  המדינס אנשי טנ
 הצדק לאהנת נוטה ומזגם

 נזנרי וגנז׳ מעצמם והיושר
 או דאלנסנדר: נמעשה חז״ל
 להס יש ר״ל יחד הפנים משני
 ני•3 וגס צדק השופט מלך

:וצרקיס ישריס המדינה
א ת נ ו ר ו ש ת  ■: מתנות • ב

ת התיו
די: מארץ  מסתפק אינך הו
״ ו׳ נ  שאותן לך ספק אין ו

 נל3 נמצאים אינם המתנות
 :הודו המלך יזצר3 רק השלס

 3נכת שהוא • מפורסס 3נכמ
 נטנעת ונחתס המלך שס3

 רופאות שהם הודו: המלך
 כאלו לך אמשיל מחלייך אותך
 ונגלו וסוק׳ הכל חוהר הזה המלך

 עלול טנעך חשר החלייס לו
 אותך ונאהנתו ־ מעודך נהש
 הגדולה נחכמתו אליך פגה

 לכל תעלה רפאות לך לסדר
:מקרנך המחלה להסיר גופך :מקרנך התחנה גהעיד ii>u מסתפק אינך הוריות ות בתשו«

̂א נמצאים שאינם  מגין * נריאותיך עליך ושומרות בכתב בארמניתהטלכי׳ הודו בארץ ז
שוס עליך ימאי שלא עליך רופאות שהם רפואות ועטו * מאתי שהוא מפורסם

:עדיין ידעת לא אשר מדוה וסמי בויאותיך עליך ושומרות מחלייך׳ אותך
כלומר לסינאעוהנלחהיסנך• .בך יהנלחטים לשונאיך המות

ם ה ז • נ פיו ט ם ו ת ה כלי סנל■ או ס ה ח ם־׳ ״ ה כ ה ״ ם“5יו ח לה
תו אל סר <היות בזה ע ט ש תו: ט ד בו ע רכנ3 עליך איס3 הס הס־3 ו

ס3ו ונסוסיס אמר כב  אין ואתה 3ר ע
 תקח הזה הסס רק אך אתך

 כל פני על ק3לא והי׳ השמימה תזמק חסניך מצא ממנו
 סר :ארן3 חלליס לפנץ שונאיך יפלו מריחו אשר המחנה

 יענה מה לשמוע חפצך וכל עסקיס מכל תפנה משמעתו אל
 מזה הנמשל ואולס • דו3לע פניו לקדס תונל מה3ו הזה כמלך
 רך3ית האל הוא הודו המלך ״ זה הוא הנה נאן עד י״ט מסי'
ממנו שמעו ככר מצריס3 ישראל גי3ו * לפניו יהדר היד אשר

מגודל



נחמד ראשון בחרי מאמר אוצר

כן הכוזרי אמרכב
סר

 אנשי דמיוז5 והס ס־רניהס וההולך ויצ3להא שהי׳ ק7הצ מגודל
 ישראל ואיש • סמיך3 ננז׳ מפורסס עניעס שהי׳ מפני ארצו

 השלוחים הגיעו ואח״ז אנשיארצו• שמע השומע הכחר בדמיון
 אלהי ‘ה אליהס ורס3ד ראשית והי׳ ואהרן• משה סהס

 • אליכם שלחני ותינס3א
 שם *הוא להם ששלח והמתנות

 על המורה הקדוש הוי״ה
 ושטי וההשגחה העולם חדוש

 זה ועם נס דרך3 הטגעייס
 וכמאמר גאולתם על ההנטחה

 ה׳ אני להם אמור לכן 3הנתו
 פי׳ וכן וגומ׳ אתכם והוצאתי

 ששם אלו פסיקי׳3 ז״ל ן3הרמ״
 בכל מלכותו לאשר מיוחס הוי׳

 אנשי כל חסדו3 ומנהיג ׳משלה
 שאס משה שאל וכאשר • עולה

 אומר מה שמו מה לו יאמרו
ת׳3השי * אליהם  תאמר כה וי

 • וגומ׳ אכותיכס אלקי ה׳
 התורה היא המפורסם והכתב

 ה' וד3כ ראו שעיניהם הקדושה
 וגאזניהס סעי הר במעמד

 ר3מד חיים אלקיס קול שמעו
 ללוחות ג״כ וחמז האש מתוך
 אלהיס 3מנת והמכתב שנא׳
 וסמ׳׳ך מ׳׳ס חרל ואמרו הוא

 עומדים היו נס3 שבלוחות
p על הס והרפואות  מאמר 7

 משמע שמוע אס והי' 3הכתו
שמתי אשר המדוה כל וגו׳

 אני כי עליך אשים לא מלריס3
מז״ל אמרו וגס * רופאיך .ה׳

 נתרפאו ישראל ני3 מהמון אחד נל3 היו אשר המומין כל שאפילו
מ ושאר הזה הנבחר מעמד3 ואר:3הענין

 אז אלי נוגעים רו3וד שמלכותו :א׳כ כ«ו * הוא p 3-כ
 אלי ופנה י3 ומכיר אודותי יודע שהמלך אאמין י

 ידו: נדבת מסת נפשי למלאות זרועו וחשף מלכותו וד3כ3 .
ה ■כג מ  :ממנו תספר וסימן תואר באיזה תתאר* כ
 נכון אמת ושהוא3 יודע שאני במה ‘אצלי התבררו •כל

 ואחבר :וכו׳ מפורסם והכתב המתטת והס
 הנזנרי׳ במואריס מתחיל אני * כלו׳ עליהם ואוסיף .עליהם

 ועדיין עלי להגלות מלכותו התחיל איך ואספר • י״ט .בסי׳
;כ״א בסי׳ הנז' כפי לי שנתברר עד מסתפק הייתי

 אצל מפורסם הי׳ האבית דבר וכו׳ מפורסם ס דכי .כה
 בארן קדשו רוח ה׳ הופיע טרם כי האומות*

ק חזון אין האבות ע״י1 פ  מתהלך אדם הי׳ פרא ועיר ועולס נ
 סבב כי ♦ להתפרסם אלד׳׳י אור התחיל האבות וע״י * .באדמה

 עס אל ומממלכה גוי אל מגוי אבותינו שיתהלנו בחכמתו ה׳
 ונסים נפלאות להם ונעשה לעשקם אדם הניח לא כ״מ3ו אחר
אלקי׳ יש כי העמים לכל נודע אז • רגלם כף מדרך ;בכל

 הראשון הספק יהי׳ הוא
 הודו לאנשי יש אס ממני

ם • מלך  ודבריו שמלכותו מאמין אז והייתי י לא א
:אלי נוגעי׳

 במה עליו השואל ישאלך ואס החבר אמר כג
:אותו תתאר

 • אצלי התבררו אשר בתוארים הכוזרי אמר כר
 ספק היו אשר אלי־הס ואחבר

:האחרוני׳ באלה והתבררו אצלי
 כאשר השיבותיך הזח דרך ה על החבר אמר כה

̂תני  עם לדבר משה פתח וכן ̂ש
 >)קי ר״ל ן}יך שלחני העברים אלד״* לו כשאמר פרעה

 מפורסם דברם שהי׳ מפני ־ ויעקב * יצהק * אברהם
 האלהים* דבר אידיהם התחבר כי האומות אצל

 די1̂ אמר ולא נפלאות• להם ועשה אותם והנהיג
 וכן * ובוראך מראי ולא • אליך שלחני וארץ שמים
 אשר אלהיך ה' אנכי * ישראל המון אל דבריו פתח

 העולם בורא אני אמר ולא ־ מצרים מארץ הוצאתיך
 אמונתי על ש^זתני כאשר לך פתהתי וכן * ובוראכם

 קהל כל בו וחייבין • בו חייב ׳זזאני במה ה׳טיבותיך
ם התברר אשר ישראל צל כראות ההוא המעמד א

עיניהם

 האור נשקע למצרים ישראל בני ברדת ואח״ז בארן שופטים
 נא אי׳ בגוים ואמרו מצרים ביד למשסה נתנו ני לשעתו הזה

 ע״ה רבינו משה ע״י הש״י דברי בא עת עד * אבותס אלהי
 לב עד באש בוער אמין נכח הטמון הזה האור בקע אז

אל משה כשבא ולכך • השמים
 להזכיר׳ רק צריך הי׳ לא פרעה
 ולא :כבד המפורסם הענין

 ׳ והארן השתים אלהי אמר
 היו כגר כן הדבר הי' שאלו

 ואיך בזה* שויס אדם בני כל
ה לו שיאמר יתכן  אלקי אמר נ

 ויעבדוני עמי שלח וארן שמיס
 לט ולא אמר לנס לו יאמר ני

 אנחנו בראנו אחד אל הלא
 את לעבוד נעלה הננו כולנו

 אךהי׳עיקר בראנו• אשר אלהינו
סז אשר הזה בענין הפלא  ה׳ נ
 והבדיל גוי• מקרב גוי לו לקחת

 עולם בני כל משאר ישראל בני
 יצחק אברהם בני היותם בעבור
 בצדקתך לא ונמ״ש ׳ ויעקב
 הדבר את הקים ולמען וגומ׳
 חאת לאבותיך♦ נשבע אשר

 ישראל בגני נפלאה היא הסינה
 נשמתם ממצג בעיקר להיותם
 הנביא וכמ״ש קדוש ממקום

 הנשואי׳מני בטן מני העמוסי׳
 אמונתי על יישעי׳מ״ו): רחם
 : מאמין היהודי שמני מה

 עדתי וקהל אני • בו שאני-חייב
בני עמנו ואין בו חייבים בלבד
 שאמרו נמו ולא זו בתורה נכר

 ♦ העולם בני כל אל באו שנביאיהם והישמעאלי הפרסי חכס
 עמיס* יקהת ולו ציק משיח בבוא יהי׳ שכן מאמיני׳ אנמני אבל

 יחדיו בשר בכל ה׳ יחפן אז ני ריקס ישובו לא דבריו אז
 ריחי אשפוך כן אחרי והי׳ ונת״ש • עליהם רוחו וישפוך

 עולם בני נל בקרב יחודש נכון ורוח ג׳) (יואל בשר נל על
 צלת משיח רגלי הדוס לנשק ירוצו מהרה עד מעצמם והס

 אל ה׳ הר אל ונעלה לכו ויאמרו רליס עמים והלנו וכמ״׳ש
 רבים עמים והוכיח הגוים בין ושפט ונאמר • יעקב אלהי בית

 מלחמה עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא לח מרבותסוגל׳ וכתתו
 שכלם מצד האמת לדת ויברכו יודו העמים זכל ׳)5 (ישעי׳

 שפה עמים אל אהפיך אז ונאמר • אז ה׳ בהה יציק אשר
 ס (צפני׳ אחד שנס ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה
 ואולם י״ד) אחד(זכרי׳ ושמו אחד ה׳ יהי' ההוא ביום ונאמר

 לכן • ה3 חייבים בלבד ואנחנו אתנו לזרים אין כזאת לעת
 כי • ישראל מבני שאני מצד חייב שאני במה האירו דברי פתח

 :גטלס בני וכל נח בני אמונת על ולא שאלתני אמונתי על
 וכל כדנתיב סיני הר מעמד ע־ניזס• בראות ההוא המעמד

מ' הלפילי׳ ואת הקזלות את רואי׳ העם ט את ויראו נכתיב ו
אלקי1



נחמד ראשק מזרי מאמראוצר
 נפסקה שלא הנמשכת הקנלה וגומ׳: רגליו ותחת ישראל אלקי

 שראו ממה ית׳ נפלאותיו עזח הגיזו לדור דור רק מעולם
 שתהא ואפשר ממש* עיניהם במראית הראסיז בדור כולם

 מראית כמו הי׳ כזו שקבלה בכ״ף העין כמראית שהיא הגירסא*
בס׳י׳ס החבר בל׳ הוא וכן עין

:ה' מאמר י״ד
י כן נ  חייב ואין * וכו׳ רואה א

 אשר אחר בהזולתנם*
 לבד ישראל לבני ני אזנו גלה

 ולא מתחלה התורה נתנה
 • אליה עמים לשאר לקרוא
 רק נצטוו לא אומות ושאר

 שכמו קסבר נח בני מצות בז׳
 משאר אלי׳ הקרב כל כן

 עלי׳ שכר יקבל לא האומות
ה: על שיענש ואפשר ז

 חיוב שאין ודאי הוא• p כז
:עמים משאר לא׳ בה י

 אמר וכו׳ אלינו הנלוה וכל
 נענש אדם שוס שאין שאעפ״י

 עכ״ז בניישראל• מלבד עליה
 אך כן אינו הטובה לענין
 מישראל ולאזרח לגר אמד משפט

 כנפי תחת לחסות הבא וכל
 משכורתו תהי׳ ישראל אלקי

 ר״ל • באמונתינו אך :שלימה
 איש כמו להאמין חייב שיהי׳
 גדול שכרו שאין ואולי • ישראל

 גדול שאחז״ל נמו שכרו נמו
 מצווה שאינו ממי ועושה מצוה

 כלומר • והשחור הלבן :ועושה
 הלבן• כמו נשלם אשר אדם

אשר הכושיים בני הס והשחור

כו

כז

 במראה שהיא חנששכת הקבילה ואח״ב עיניהם
:העין

 שתורתכם רואה אני כן אם הכוזרי אמר
 ואין לכם אם כי נתונה אינה

:זולתכם .בה חייב
 מן אלינו הנלוה וכל הוא־ כן החבר אמר

 יגיעהו אינני) האומו׳בפר״טנגנ״א
̂ינו הבורא ייטיב אשר הטובה  ב>»»*טונתינו ־ ז

 טפני התורה חיוב הי׳ ואלו עטנו* שוה יהי׳ *לא
 כי והשחור־ ה^כן בה שוה הי׳ שבראנו

 התולה) (נ״א בה הייבים אנו אך בריאותיו
 אלינו• כבודו והתחבר • טמצריס שהוציאנו

אדם: מבני הסגולה נקראים שאנחנו
 מרזהפך תותך4 רואה אני הכוזרי אמר כה

 רזה דברך שב וככר היהודי•
:שטן שהי׳ אחר

 לבך לי הרחב שטן בין רזה נין החבר אמר כט
אותו: שאפרש עד

שתרצה: מה אמור הכוזרי אמר ^
 נתחייב • הטבעי הענין ^ין החבר אמר

• והנידוי^ * ז־!מזון ידמיחת
בזה והתיחד ־ תנאיהם וכל וכחותם • וההולדה

הצמח

׳ומפירוש הביאור מן בו שיש במה אך • עיניך למראית שהוא : 
 להוציאם ימהר ולא בלבו הדברים יצפון כלומר • לבך לי הרחב

 ישכיל אז מפי המליצה ותכלה סופם עד דברי אדבר אשר עד
ה אס היא השמנה :ח

ואני הורני י שתרצה מה ל

כדיןלא

^ הכי
מפני
מפני

בתכלית רק בשלימות הוכן לא
 בכאן * אדם שבבני הנבוזר הסגולה :א׳ גסי׳ כנז׳ החסרון
 בני בין עצמי הבדל שים לו וגילה ביאור ביותר דברו השלים
 למעלה כנז׳ הנפשות מצד והיינו אדם בני לשאר ישראל

כ״ה: נסי׳ בפירושי
י כח נ  שס3 אותו לכנות חזר * מתהפך היהודי אותך רואה א

 שלקח מה על לו חרה ני מדרגתו להקטין יהודי
 וכאלו בעצס העמיס ובין ישראל בגי בין להבדיל לעצמו עטרה

 ידברבהשכל פעם מתהפך שהוא ואמר לגמרי* אחר מין הס
 שלא מצד היהודים מנהג יהי׳ כן ני וחשב • בסכלות ופעם
 היתה שפתיחתו לו נראה בתחלההי׳ כי המליצה דרכי למדו
 חזר ושוב טובים• שדבריו אמר י״ד בסי' ושוב • בהשכל שלא

 י״ד ס^3 נו שהי׳ הטוב ודבר נבתחלה* סכלות דברי אל
 מלהאמין לבו ויפג הוללות שאחריתו אמר רזה שב הוא אף

אדם: בני בין בעצם הבדל יש שכ״נ האמין לא ני
ן נט י  להשיב רוחך תבהל אל אמר וכו׳* שק בין רזה ב

כפי במאמר תסתכל ואל * באורו משמע בטרם דגר י

 עד ואתאפק אחריש
מכלהלדבר: אשר

• .הטבעי הענין
 הסר החבר אמר

 נפלאיס לא כי מלבך כעס
 ואראך בא * רחוקים ולא דברי

 הטבע בחכמת בעולם דוגמתו
• הנפש בנחות לדון והתחיל

• הצומחת מנפש החל ובקטן
 וכל בצמחים אשר הנח והוא
 נקרא זה ונח השדה• שיח
 בדברי ננז׳ הטבעית נפש

 נתחייב :י^ד ס״ס מ״ב החבר
 הלמ אמר * המזון לקיחת
 תתחיל אשר שכל מראה

 ונפש רוחני נח בו להמנוצץ
 מבלי בעולם שיתקיים א״א • מה

 בהם הושם * והגידול :מזון
 עד מעט מעט גדלים שיהיו נח

 למין הראוי שעורו אל שיבוא
 מוליד אחד וההולדה* : הזה

 ונודע מבואר וזה * לו הדומה
בצמחי׳ וכן • חייס בבעלי
 המצתיח בו זרעו יש בכולן

 הנחות * וכחותם :לו בדומה
 הזן לנח ד״מ * להם הנצרכים

 כח הראשונים) דעת נצרך(נפי
 האצערמנא אל המזון המושך
 המזון מחזיק מאגין)וכח (בל׳׳א

 הנצרכות וללחות ולחלב לדה המזון המהפך והוא ומענל* בקרבו
 וכן הרעי בית ^׳י אל לפסולת הדוחה והנח * הגוף לקיום
 יש וכן • ולTהג לבשר והליחות המזון המהפך נח יש לגידול

 בעת האמה בפי אותו והמורידיס הזרע המבשלים הזרע כלי
 כאשר שבעולם השדה ושיח צמחים בכל הוא וכן הזיווג•
 ועץ צמח בכל שיש והכירו האחרוניס הטבע חכמי השכילו
 פרי עז ע״א) (דדל״ח ויחי ובזוהר ונקבה זכר דמות השדה

 לכל■ השייך התנאי תנאיהס וכל :דנר פרי עושה * נוקבא דא
 מהם• נפסק לא כח הוא הזן כי • בפעולתם ידמו לא ני אחד

 זה כל ויתבאר ההולדה וכן מוגבל לזמן רק אינו והגידול
 פתח המבר ונו׳ בזה והתייחד פי״ב: ה׳ מאמר באריכות

 והוא * בכלל המציאות בקישור לפניו נתן ולהורות בחכמה פיו
 לו ההיפך והב׳ * ועכור גס חומרי גשמי הא׳ * מינים ג׳ על

 להס האמצעי והג' * ורוחני לנצח חי והטהור הזך והוא
 קורים והיו * וחחני מגשמי המורכב והוא יחד שניהם והקישר

 פ׳ ח״א במורה הרמ״גס ונמ״ש אחד איש בכלל המציאות לכל
ע״ב 2



נחמד ראשון כוזרי מאמר
 C0 והאריך אחד כאיש הוא כללו3 הנמצא זה ני דע ז״ל 3ע״

 (עוסק> דאשתדל מאן נל ז״ל תולדת '0 ריש ונזוהר סס*
 h( ועונדא א73עו כל וקייס עלמא קייס איהו אורייתא3

 ר3ושייפא(א •שייפא וליתלך עלתקוט׳נדקאיאות* ראיס)3הנ
נש ר33 י׳3 לקיימא ר)3וא

לה

לו
לן

לח

 רי׳3 לי׳(כנגדו)3לק הוי דלא
 נש ר3ד נמה דהא עלמא3

 קיימין ונולהו • שייפין מתפלג
 אלין מתקנין דרגין על' דרגין

 למה מתקן א׳ (כל אלין על
 הכי גופא מד ונולהו שעליו)

 רייןשייפין3עלמאנלאיגון געי
 אלץ על אלין קיימין ושייפין

 על ריס3(מתח מתקנין ונד
 גופא חד הוי נולהו נכון) תקון
 דאודיתא נגוונא וכולא ממש
 שייפין כלא אורייתא דהא

 מתתקנין אלין על אלון וקיימין
 * ע׳״ג גופא מד איתענדו

 מהפחות לספר המחיל והנה
 המדרגות סיף עד יס3מורנ3ש

 3מוצ אשר הסולם והוא כולם
 ״ השמימה מגיע וראשו ארצה
 הצמח הוא שהראשון ואמר

 ערך3 מדרגתו נעלה אשר ״ח3ו
 והמוצאים ניס•3והא האדמה*

 החפצים ושאר מתכות מיני והס
והד׳ העפר מן יצאו אשר

 יתכן לא נפש איזה ו3 אשר ר37שה אחן והעיר יסודות•
עלג3מג עליו היורד מזון לי3מ הזה קישור ו3 שיעמוד ה  וה3ו

 וגשס השמים מגור מזונו הצמח כמו ♦ הרוחני משפע ע3הני
 על3וה * נפשו וכלתה ש3וי 3יחר זה זלו^ עליו ה' יניף נדבות

 • הצומח נח שהוא הרומני שפע יומר ו3 אשר הצמח מזונו * חי
 סלק זן הס3ש שהגחמיות עד * מי על3וה הצמח מזונו והאדם
שד האדם* נפש ז*״ל החמני חלק והרוחני הגשמי  לנפש ים ו

 ני ונמש״ה והעמדה התורה שהיא ה׳ מדבר מזון המשכלת
 ה׳ פי מוצא כל על כי האדם יחי׳ לבדו **' הלחס על לא

 • ונפש לגוף כלל הוא הראשון * האדם מלת כפל האדס יחי׳
 התלהמת כי האדס עיקר שהוא והשכל לנשמה שם הוא והשני

 הס ה׳ ליראי המצות עשיית ואהבת והחכמה התורה חשק
 לקח להוסיף החנר א3י ובזאת * הנשמה ר״ל הנפש משניעיס

 יהי׳ איך ינו3לה ינה3 אמרי אל הכחר 3ל ולהסיב ומזמה
 הצמח ממדרגת והתחיל עצוס במרחק האדס בני בין ההבדל

:ממנו שלמטה ממה דל3נ ר׳׳ל מתייחד שהוא
 הכלל אמר ונו׳* אותו לפרוט שצריך כלל זה הנחרי ■אמר לג

 לסוף הגעתי לא עדיין ל3א אמת* הוא שאמרת
 עד אלה דבריך לפרט אתה וצריך * פוטרני אתה במה דעתך

:בינינו אשר הויכוח דברי פשר אל שתגיע
? לג י נ ע ב  בעלי נבדלו הנפש בענין ר״צ * נתיחדו הנפשי ו

שאץ הצמח מן יומר אחת מדרגה ועלו הייס י

̂ילי * הצמח  והאבניס חאדטה טבלעח ־ חיים ונו
והיסודות: והטוצאים

 אותו לפרוט שצריך בלל זה הכוזרי אמר לב
:הוא אמת אבל

 חיים בעלי התייחדו חגפשי ובענין החבר אמר לג
ת׳ מהם ונתחייבו כולם תטעו

 תאוות ונסתרים נראים ווזושים וטדות וחפצים
:אלה וזולת

 ושאד חושים ולא מטעה לא ו3 ואין טבעיות♦ כמות רק לו
 הנפש * תנועית מהס וגתחייט :זה סי׳3 הנזכרי׳ ענייניס

 וזולתם השמים עוף3ן הארץ בבהמת ר״ל חיים בבעלי אשר
 הצמחים מנח טספות פשלות ממנה נראה * האדמה רמש סן

אנה ומתנועעים רוחשים שהם

̂זר זח גכם הכוזרי אמר  דרך אין מבו
לדחותו:

 התיחד השכיבי חעגין ובדין החכר אמר
 והתחייב החיים־ מכל המדבר

 הנהגות ושאר ־ והמדינה והמעון המרות תקון ממנו
:מנהגייס) (;♦א מנהיגים ונטוסים

 אטת: זה גס הכוזרי אמר
 למעלה חושב אתה מדרגה ואיזו החכר אמר

:מזאת
רי >ןמר ח כ :הגדולים חחכטים מעלת ה

אטד לט

 וחפצים בצמחים: משא״ב ואנה
 לחפון שמתעורר ענין ט יש

 כמו אליו ולהתקרב מה דבר
 ובורח לו* והדומה המאכל
 כמו ומדות :המפחידו מענין
 ומושי׳ בניה': על וה;זמל׳ הכעס

 כמו * הנודעים חושים ה׳
 • והריח * והשמיעה * הראי׳

 ונקראיס והמשוש♦ והטעם*
 שפשלתס בעבור זה בשם

 חיים בבעלי והס בשתיק׳תומי׳*
 מגיע הדבור ואין האלמיס

 לא ציון למען מל׳ מפעולתם
 :ונסתרים• C3ס״ אחשה(ישעי׳

 באחד הענין שמקבל אחר
 מורשס הענין נשאר מחושיו

 אדם כשרואה ״מ7 בדמיונו
 מניר * מה דגר זולתו או

 שד אותו יראה אם אומו
 הקול מכיר וכן * אסר סעם

 שנשאר מפני והיינו ששמע*
 • נדמיונו נחקק הציור

 אומו המכה זה כאב ומצייר
 מאו^ה בהס יש תאוות* :

כפי מינו לקיום שייך שאינו
 בזה וכיוצא ממנו ובורח כבר

, . מה דבר איזה אל להתעורר
 ומטוה * המננן לעוף והשיר והנגיחה הנשיכה נמו לכל המובן
 רק מובן התועלת שאין גזה וכיוצא המשי לתולעת המשי

: לו ערב היותר במאכל בוחר גס * לחוקרים
 השכלית: נפש אל הנוגע הדבר ר״ל • השכלי הענין וכדין לה

 הדבור כח לו שיש האדם בו נבדל ׳ המדבר התיחד י
 דת לו שאין והוא האדם שבמדרגות הפחות על ונתכון

 רק. חי בעל על עלוי בו שאין מדבר קראו ולכך אלדיי״ת
 המז־ות* תיקון ממנו והתחייב :חיים בעלי החיים* הדבור:

 והניאוף והגזל דמים שפינת מן עצמו לשמור 3מחיי השכל
 למדנו התורה נמנה לא שאלמלא חז״ל שאמרו ממה לזה וכדומה

 • להנתב הס ראויס נכתבו לא שאפילו ואמרו ונו׳ מנמלס גזל
 ומנהגם: עיר בני תיקין והמעין :הבהמות מן יגדל אלו ובמדות

 לשמור כוונתם וכל בצדק שיהא המדינה מנהג והמדינה
 בודים אשר הנמוסיס והס וסדורו תיקונו על האנושי הקבוץ

 * ומורה חק לשון ונימוס * הקבוץ לקיים אדם גגי להם
 אס כי ־ מהנין לא ובנימוסיהן תדגוס * תלכו לא ובחוקותיהם

תי׳: דה׳ בנימוסא אילהן תרגם חפצו ה׳ בתורת ש ר
 הנחה עשה שכבר אחר כלומר חושב אתה מדרגה ואיזה לז

השמים. לב עד העכור המומר מן יעלו סמדריגות
ע׳׳ב ה׳* גהר יעלה הזאת ממדרגה האם סרוסניות ועצם

שתאמר י



יאנחמד ראשון כוזד מאמראוצר
 המדרגה היא ומה מזה למעלה מדרגה עוד יש ני שתאמר

:הזאת
 מעלה!•מדרגה: אלא לומר: כוונתי אין רוצ^לומר• איני לט

 כין ההכדל תתן הזאת המדרגה כעליה את מפריד
וכין הזאת* המדרגה של כעלים

 :אחת כמדרגה שתחתיו מה
 שהוא הכדל • עצמית פרידה
 המעמיד ענין והוא • כעצם
 הצומת צורת כמו ההוא הדנר

 העפר ממנו שנכדל לצומיז
 כעצס שהוא ומה והיסודות•

 וחסרון תוספת מקכל אינו
 כו מאמר לא הצומח כח ני

 תאמר לא כי קטון או גדול
 כח מן גדול זה צומח נח

 אחר ענין הוא אך זה דומס
 המדרגות ככל וכן • לגמרי
 • וכמעט רכ3 :הנה עד שזכר
 :גדול חכס או קטן חכס ר״ל
 כנח ני • תכלית לה אין

 ד״מ וקז תכלית כלי להוסיף
 • מחכירו חכם יותר אחד אדס
 חכם יותר אמד שיהי׳ ויוכל
 יותר עוד ואחד מעט מזה

 • תכלית כלי וכן מעט
 ההוא החכס מקיס ואיזה
 הכדילו כי גדע ני שמו ומה

 פני שעל האדם מנל הטכע
שיהי׳ שא״א לומר האדמה

א ילוטר רוצה איני החבר אמר ילט  טעילה א/
ת תפריד פוידד־־ נעיליה א

 האדם והפור הרומס• מן הצמח כהפוד עצמית
 ילה אין ובמעט ברב הפרידה אביל הבהמה מן

:תכילית
 במורגשים מעילה אין כן אם הכוזרי אמר ט

:אדם בני מעילת על יתירה ”
• באש שיבוא אדם ימצא ואס החבר אמר

• מאכל טבלי ויעמוד בו יוזק ולא
 להסתכל יכולה העין שאין זוהר בפניו ויהי׳ ירעב ולא

 ימיו תכלית אל עיע וכאשר יחלש ולא יחלה ולא בו
 כעת וישן לישן עלמטתו שיעלה כמי לרצונו ימות
 והינתיד• העבר ידיעת עם ידועה• ובשעה ידוע

 נפרדת הזאת המעלה הלא • שיהי׳ ומה שחי׳ מה
:אדם כני ממעלת בעצמה

 ^זיית היא הזאת המעלה אבל הכוזרי אמר מב
 וזה נמצאת היא אס מלאכותית

מדין

 מן אחד מין על נאמר ונן • המשי התולעת נולדים מהם אשר
 נמיס* מונח החורף ימות שנל כל״א) שוואלכ (נ״ק העוף

 המעלות כל3 כארץ אדם נמצא איך וראה התיצכ ומעתה
 האיש משה זה כאש שיכוא הנכראיסוכמושמכאר: שכחלקי

נאמר כי • האש כו שלט לא
 אשר מפני כולו עשן סיני והר
 אח״ז וכתי' כאש ה' עליו ירד

 ראש אל סיני הר על ה׳ וירד
 ראש אל למשה ה׳ ויקרא ההר
 פ' וכסוף משה• ויעל ההר

 נאש ה׳ ומראה כתוכ משפטים
 הי׳ חה ההר כראש אוכלת

 כס' כנאמר ממש כוערת אש
 פי נמות למה ועתה 3עק

 הזאת הגדולה האש תאכלנו
ק כתוך משה ויכא 3וכתי ע  ה
 החכר וכדכרי • ההר אל ויעל
 את שסככה שהאש ס״ז כסי׳
 יוס ארכעיס נשארה סיני הר

 את ורואין העס אותה רואין
 ויוצאממנה: כתונה כא משה

 הארכעים כל מאכל מכלי ויעמוד
 דהי תשא פ׳3 שנא׳ כמו יוס
 למס ס יו ארכעיס ה׳ עס שם
 ולא :שתה לא ומיס אכל לא

 כגופו נשתנה לא כלומר ירעכ
תאוה שוס הרגיש ולא נלל

היה ואפי׳ ממנו• למעלה
 תחת נופלים והס • ומעט 3ר3 רק מחכיחו נכדל לא כן

 הוא החכמה הכדל מקרית* פרידה מדרגה: זו ואין אחד מין
 הענין על האדם ישאר החכמה ממנו יוסר שאם כמקרה*

 נמו * ממנו הזה הדכר כהסיר מתכטל •^ינו דכר וכל * שהי׳
 אז לגמרי• מענינו מתכעל 3העש מן הצומח כח יוסר אס

:מקרה נקרא
כ « "  אחת מדתה על הכל ככסיל כחכס לומר כשתמצא * א

• ותנועה הרגש כעלי שהס כמורגשיס אין אז • 3יחש
 המדרגה שהוא והאדם חי הכעל והס * מדריגות שני רק

ככלז העליונה
ם מא א  וא3 * המדה מן זה אץ אמר * ונו׳ אדס ימצא ו

* עצמו אלס י כמין עליונה יותר מדרגה ואראך
 הנמצאים כל מעלות שיקשור האדס כמדרגת יש כי תחזה ואתה

 שכדומס העלוי ני לככך• אל והשכות היום וידעת * יחד
 משא״כ כהס שולט האש שאין הוא שכהס והמכחן והאכניס

 משא״כ ככע״ח מעלה ענין נמצא כן וכמו וכע״ח כצומח
 שנראה כמו • מאכל כלי מה זמן להתעככ שיוכל והוא • אדס3

 עצמו מקיף אשר אחר שהוא מעניינו כמפורסם המשי כתולעת
 ועות3ש ששה כמו תונו3 מונח הוא מפיו יוציא אשד כהמשי

 ננפיס עס ויוצא המקיפו משי3 חור 3נוק ואח״ג תנועה כלי,
• כציס משלכת והיא גקיכתו אל יזדווג ואז העוף לשרץ והי׳

ה׳ מנועס שנתון מפני למאכל
 יע3הש והוא נשמתו על היורדת אלקי״ת השפעה וצחצחות

 פניו3 ויהי׳ :הגשמי מזון3 ריס3המד שיזונו ממה יותר אותו
 ה3אדר אנל פניו נפלו ולא לו סרה לא כי עוד ולא ׳ זוהר

 ונמ״ש ישראל כל לעיני זרח עליו '9 שנכוד עד גופו נזדכך
ת וירא  מגשת ויראו משה פני עור קרן ני ישראל ני3 וכל אה
ט3לה העס יכלו לא ונו׳ העין שאין : משא פ׳ סוף אליו  י

 ולא יחלה לא :פניו על שנתן המסוה מעגין כנראה פניו3
 הכרכה זאת פ׳3 נמ״ש וחולשה 3כא שוס ו3 שלטה לא * יחלש
 יגיע וכאשר ליחה: נס ולא עינו כהתה נא שנה ק״ך ן3 ומשה

 אף וימות יסלש גכר עולס3ש נוהג3 הנה ימיו תכלית אל
 כרת כאלו והוא נמצודה הנאחזים כדגים עתו ידע לא

 האזינו פ׳3 כמ״ש ה׳ כפקודת לדעתו ומת המות את כרית
 כחפצו שימות הש*י שצוהו צוה לשון והוא * כהר ומות

 ועשרים מאה ן3 וילך פ׳3 שאמר נמו ידועה שעה3ו :וכרצונו
ו שהיום • היום אנכי שנה  ללכת מועדות ופניו שנותיו ^

 פליאות כצירוף והעתיד העכר ידיעת עס :החיים כאור
 וכל ראשון מאדס העולס שנות העכר הגיד אשר נכיאתו

 נפרדת האזינו: ופ׳ וילך מפ׳ כנראה והעתידות מקריהם
:אדס כני b משאר כעצם הוא ההכדל כעצמה

א 3מ י  נוגעים מי אל ידע לא עודנה עוו • מלאכותית אלקית ה
 אלו על אחד אדס כמציאות ככר הי׳ אס הדכריס

 א'גה המדרגה שזאת אער לנן יספר משל החמ* או התארים
.מדרגה י



נחמדראשון כוזרי מאמר אוצר
 אס ר״ל * נמצאת היא אס :מלאך מדרגת רק אדס מדרגת

 אלקי• עניז מדין וזה נש: ר3דין לית התואר נזה נרי׳ ימצא
ץ אמצעית מדרגה זו אין כלומר ומורכנת והרוחני הגשמי נ

:אלקי״ת ני־לה ל3א מ:ניהס ,
ג ה י ל הנניא תיפרי ר!נות א

 שזכרתי זה • שלנו
 לנניא אשר התאריס קצת הס

 מעלות קצת רק זאינס שלנו
 וננרא הי' אשר הזה מהאיש

 מלאך לא • נקאומתינו ונולד
 ונו • אשה ילוד אנל שרף ולא

 ית' לו ים גי לדעת ה' הראה
 נני עס והתחנרות התקשרות

 דרכי ופוקד * רצונו עושי אדס
 • יספור צעדיהם וכל הדס נני
ק מתהלך הי׳ כי א  נגופו נ

 אוכל אדס מי כשאר וחושיו
 לי3 ומתקייס נרצונו* ושומה
 לתוך נכנס * כשירצה מאכל
 ני אלדיי״ס עניינים ושאר האש
 אל ופה פניס אל פניס ה׳ ידעו

 הדנר ה' ורום נו ידנר כה
 ״ היוס כל עליו וחופף נו

רניס נניאיס עמדו ואחריו

קי אל ה ה^גני; א ׳ מדין לי מן ל שכ א ה ל • מן ו שי פ  הנ
: מן ולא י נ ב׳ ט ה

ה החבר אמר מג ל ת א צו א תארי ק בי  • שלנו הנ
ר ־ ש ק• אין א ל הי ר עליו ש ה א א ר נ

מון ידו על ת לה רו הב ת קי הדבר ה אל ש • בהם ה שי  ו
ה להם ם אלו היג תס־ ־ כרצונו מנ מרו ה םו ת ד בו ע פי כ  ו

הגיד ם ו ה ם ל ל ע ע ־ הנ די הו ך ו ש הי׳ אי דו ם ה ל עו  ה
חס ם בני וי ל קודם אד ך המבו אי חסו ה תי  אדם־ אל נ
ך אי ם המבול* הי׳ ו ח ם וי עי ב ת ש מו ל או ם א ם ש  ח
פת ח בני וי ך * נ אי ת נפרדו ו ט שו ל ך ה אי ך • שכנו ו אי ה  ו

חו מ ת• צ אכו ל מ ת ובנין ה נו מדי שני • ה ם ו ל עו ם ה ד א  מ
עד ה ו ת : ע

ה גם הכוזרי אמר מד ה ז מ ס ת ש א ם י  אצלכ
ו מנין מ את כ ם מברי ל :העו

ה אין מרנין אנו בו החבר אמר מ שני בין ו
יהודים

 עצריס צוען לפני נננמה שניס שנע וחנרון נמו המדינות
 נכח הגיד זה וכל לזה והדומה הפלגה נדור ננל וננץ

 ולא נמראה עניינם על הדנריס כל שראה המופלגת ננואתו
ת  זה כל ועס לפניו* וידוע גלוי הכל והעתיד הענר נחמו

הסיפורים כל נאו לחנם לא

 כן נמו דוקאועשו נאומתעו
 • שלא ויש גדולות נפלאות

 מ׳ ההיא אכילה ננח וילך כמ״ש אליהו נמו יוס ארנעיס ג״כ
 חנני׳ כמו נגופס ויצאושימיס נאש שנאן ויש יום(מלכים)

חנו ע7ר; ונזאת ועזרי׳* -מישאל אנ  אדס מנני הכנוצה ני'
ץ עומדים  * חונק עליו חין אשר : המזנריס ונץ אלדיס נ
 שחלקו האומות והס מהס לההלעד נתחלה שנאת ממקוס

 עטרה ועושיס זה נכל מודים ענמס הס ניניהס 3הישו
 ני * הס3 האלד״י ר37ה :ונניאנו תורתינו מדנרי ליראתם

 תורתו: להם והופיע סיני הר על השנינה ירדה ידו על
 אשר מיוחדות מצות שנקיים אומנו רצה * כרצונו מגהיגס

ע ציונו תנ  מעלליו פרי לצדיק יהי׳ 3טו • ענודתס ונפי : י
 נענין פניו על ישולס מרי נו שיש מי והמרותס יאכל:

 להס והגיד * לו יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי שנאמר
 והמקרייס הספורים כמו להס ידועים הנלתי דנריס הנעלס

חא מיום קרו אשר  חדוש הי׳ איך :זמניהם ועד האדם ה' נ
 מעשה נספור ט דנר אשר ה׳ חיז נפי הגיד הכל העולם״
 נרל אשר החוקרים דנרי כל כוללים הדנריס אשר נראשית

 * אלדיס נית העולה נמסילה מרוך נמותימו על והוא דור
 סודהאלק*״ת קנלו אשר לא אס להנינו העשתונות כל גלאו
 החוקדיס יתקרנו מעע ומעט מרע״ה עד איש מפי איש

 ס7א נני ויחוס :נקצהו השתדלומס ונעוצס הזמני׳ 3רו3
 אדם אל • המנול קודם למשפחותיהם אדם נני התילדו איך
ס: אחד איש נגי כולם איך  כמו המלאכות* צמחו ואיך ה

 תופש כל אט יונל ואחיו ומקנה אהל 3יוש אני ינל זכרון
ץ ונרזל: גחשת חרש כל לטש קין ותונל ״ 3ועוג כטר וננ

 לסודות לרמז רק אך האלו
פ׳ הזוהר ח״ל ״ עצומות

 ר״ש ע״א) 3קנ״ (ד׳ נהעלותך
 דאמר לההואנרנש ווי אומר
 לאתחזאי אמא אורייתא ,דהא

 עילאי מלכי ופו׳ ספורץנעלמא
 נטשה נהו 3כתי עליץ) (מלאני
 נאתר האי ״ רוחות מלאכיו
 למתא דנחתין נשעתא עילאי
 נלנושא מתלנשין דנחתין אע״ג
 מלטש (ר״ל עלמא דהאי

 ואי לראותם) יכול שהעין
 נגוונא נלנושא דמתלנשי לאו

 למיקס יכלי לא עלמא דהאי
 נמלאכי ואי וכר׳ עלמא נהאי

 להו דנרא אורייתא • כך
ע (סודו הקנלה) לחכמי מו
 וקיימץ נולהו עלמץ ונרא
 עלמא להאי דנמתא כיון נגינה

 לטשץ דממלנשאנהני לאו אי
 עלמא יכיל לא עלמא דהאי

 איהו דאורייתא לנושא דאורייתא ספור האי וע״ד למסנל•
 ולא ת״ר״ אורייתא איהו לנושא דההוא 3דחשי ומאן
 עיני גל דוד אמר כך נגין דאתי נעלמא חולקא לי' יהא

 דאורייתא לנושא דמחות מה מתורתיך נפלאות ואניטה
 המלונש אדס מנן משל והניא מה האריך עוד ע״כ*

 האדס אותו עיקר הוא שזה סונר שהסבל נאה נמלנוש
 ושני הלנוש: זה מחת אשר ונשמה נגוף מסתכל ואינו

ת מזמן אשר העולס שנות * העולס א ד  עתה עד עולם נ
:מ״ז סי׳ נסמוך כמנואר

 נרורוט׳* מנין אצלכם יש אס תמה זה נס הכוזרי אמר יל
סי' שממה תמיהתו על נוסף ר״ל **  כ^יז נ

 לדעת לו שהראה ואחר הסגולה שאנחנו אוזן לו שהעיר נמה
 ושני כראשית ומעשה המולס חדיש ע׳׳ה רגינו משה גלה איך

 נרור המנץ זה הי׳ אס לידע חפץ הי׳ עתה ועד מאדס עולס
 וכיצד ואיך הסדר על אמתינו מוניס הי׳ וכך עולם מימות

 ולא המספר זה שומרים היוס אנחנו ואס המספר זה נשתלשל
פי הזמן נאורך ושגיאה נלנול איזה עלינו נכנס  הי׳ הנראה ונ
 שנות מנין ני אף העולס חלוש להאמין מחו ל3 לנו עדיין
 דנרי נוא עד המאמר מזה ס׳ נסי׳ מדנריו כנראה עולס
 כנז׳ לנו נכל להאמין צרפתהו ה׳ אמרת שאח״ז נסי׳ החנר

:ס״ת נסי׳
ן מה  * זולתו אחר מדן לנו אין כלומר * מוני; אנו כ

 לכל ומורגל לכל הוא וגלוי מפורסם הזה והחשנון
ולא ועסקינו שכידומינו ננל נו ממץ שאנו עד אויותעו נני

יפול



בנחמדראש^ כוזרי מאמראוצר י

 נמלק לא וכו׳• שני ין5 ואין : שבחה ולא ול3ל3 ̂לא ו3 יפול
 ועד מהודו :מקום שוס3 ולא דור שוס3 לא מעולם זה3 אדס
 גלות3 ונתפזרו שס שוכנים שהיהודים מקום כל3 כלומר כוש

 התורה גופי ה3הר3 ומנהגים דינים3 שנחלקו ואף ושני* ראשון
כל ועל שלנו* תלמוד3 כנראה

 כאן אין העולם שנומ3 זה
 ושגור רגילותו מפני מחלוקת•

 :השנה ימי נספור הכל נפי
 ר״ל מנואר• ופרטם מז

 שלא שאעפ״י
 אותו מוצאים אנו ו^Tפ3 נאמר

 פייכלאחד שני כשנצרף ואר3מ
 אד תומש3 הנזכר נדק־ ואחד

 ומנח * נח עד ס מאל יצאהמנין
 ינו3ר משה עד רהס3א עד

ה:  וכו' ואנוש ושת אדם ע״
 הקשה יהודא קול נעל 3הר

 אלו כי מדנריו שמשמע נמה
 והטונים הסגולה היו הנזכרים
 כתני כל פ׳3 ואלו • שנאנשים

 כהלכתה שנת השומר אמרו
 מוחלין כאנוש אלילי עונד אפילו

 יעשה אנוש אשרי שנאמר לו
מה׳ פ׳'י3 ״ס3הרמ וכ״כ * זאת

 הטועים מן עצמו ואנוש גלול טעות טעו אנוש ימי3ש עכ״וס
 לפניו משמשים והס הכוכניס רא3 והאל הואיל ואמרו * הי׳

 העומדים דו3שיכ רוצה שהמלך כמו אדם ני3 שיענדוס הוא רצונו
 ור3יס ר3שהח 3השו ז״ל והיא * מלך של ודו3כ חהו לפניו

 מי דעת והניא יס73העו היו דורו ורק הי׳ ממיס צדיק שאנוש
 • דורו על נתכוונו גמרא3ש ואמר כהרמ״נס ודלא כן שסונר
 (כלור) אלילים עונד אפילו נזה איתא ספרים יש3ש זנאמת

 זו) לכוונה עולה אינו זתת יעשה אנוש דאשרי הדרש (אך אנוש
 שהוליד לו ודי הסגולה הי׳ ריו3נד הנזנרי' כל דלא 3השי עוד

 ר3אהח3 שלא אמת3ו רהס*3א י3א תרח כהו והטוב הסגולה
 ושלפיכך * נזה לה3הק נשתלשלה ואיך החדוש אמונת להזכיר רק

 ארצות גויי ולא ישראל ני3 רק לו3ק לא העולם חדוש אמונת
 3כת ז״ל ״ס3הרמ כי טעם 3טו3 ואר3מ וזה אלילים עונדי

 האל שס נשכח אנוש דור אחר הזמן ארך שכאשר הנזכר פרק3
 הכככיס רק אלהי שס שאין הדורות חכמי כל וחשנו לגמרי

 לקרוא והתחיל ע״ה אנינו רהס3א שעמד עד ־ והגלגלים
 אלקית הם שהנכניס שסנרו אלו והגה * הש״י אמונת נשם
 שהם העולם קימות3 להאמין שהוצרפר ודאי לעדס3מ אלוה ואין

 מעולם היו כך רק ננרחו שלח שלהם האלקית והגלגלים הכנניס
 ונזה שזכר היחידים ד3מל עולם ני3 מכל ־העולם חדוש ונשכח

 עולם נני לכל נודע הזה המכין שאין מה הנוזר טענת סר
 הוא שאף אעפ״י אנוש ואולם • מ״ד סי׳3 ממחשנתו כנראה

 אותם רא3 והאל העולם חדוש3 האמין ענ״ז הטועים מן הי׳
 3שהל כמו * וסגולתו האדם 3ל ;הרמ״בס רי3ד3 כנזכר לכבודו

 שארית לשוס אלו מפי תורה יצאה כן הגוף לכל חיים נותן
אתד ולכל ; גדילה לפליטה הגאים להדומת ולהחיות .נארץ

דו מחילוקת יהודים עד מהו ש ו ; כו
מה הכוזרי אמר טי ם וכ ת ם א  :היום טוני
ע החבר אמר מי ב ר ש א^פים א מ ח ת ו או  מ

ש בספר מבואר ופרטם מ חו  ה
ת שלנו טו ת אדם מי ש ש ו אנו ד ו ח ע ס עד נ ד • ועבר ש  ע

ק אברהם ח צ ד ויעקב י ה ע ש ה * מ אל ם לב היו ו אד  ה
לתו סגו ם אחד •ולכל ו ה ס היו מ אר • בני ש ה  כקליפות ו

ס ם אינ מי ת דו בו א א ל ל ענין בהן התחבר ו קי ה  • האל
ה מנ ה המנין ונ ל א אלה ה ס ל היי אל ם והיו ה חידי  ולא י
ד עד רבים לי עקב שהו ם י״ב י בטי ן כולם ש עני ל ם אוי  ו

הי ל א ה ה שב ת ו קו אל ל ה ה ק ה ובהם רב נ מנין הי  ה
חנו אנ ם שני מנין קבלנו ו מוני קד ה• ה ש מ ה מ מ ע ד נ  ו

ש ה שי ש מ : ועד מ ה ת ע
ח ה הכוזרי אמר ט ט ז ר ק הפ ה מרחי ב ש ח מ ה ה ע ר  ה

ה מהכזב* הלב• מן מ סכ ה ה  כי ו
דבר

 וסגולת הקדוש הזרע יצא אלו מאנשים ר״ל גיס3 היו מהס
 והשאר :ויעקב יצחק אברהם גולד שמהם נניהס מבני אדם נני

 הקדושה־ מן מעט מעט נפרד והרע העכור החומר כקליפות
 הסירות קליפת כדמות אלקי״ת בחנהת ה3 מעורבת היתה והיא

ה אשר י לתועלת הטנע הטנ
 וכו׳ר״ל ס3ר3נתח ולא הפרי:

 כת הי׳ אלו שנבנים שאע״פי
 תרחד״מ נמו הסגולה להוליד

 ענ״ן • אנרהס הוליד אשר
 קליפס נדמות הי׳ נעצמו הוא
 ע״האעפ׳׳י אניני אברהם וכן

 העולם סדום סוד לו שנמסר
 בנחינתיחיד הי׳ עדיין והמנין

 לכל אותו למסור ניתן לא ני
קטורה* ונני ישמעאל נניושהוא

 יצחק וכן דו3ל ליצחק רק
 יחידיס והיו לעשו: לא 3ליעק
 להטוב רק למסור ניתן לא ר״ל

וכו׳ 3יעק שהוליד עד :גיו3מ
 לגמרי הרע החומר נזדכך ואז
• ניו33 פסול הי׳ לא פי

 הסוד אותו וקיימו קנלו וכולם
♦ זרעם ועל עליהם והמכין

 חותד ספרו ישראל עדת וכל
 ני3 כל ושאר • ע3ית ה׳3ו העולס חדוש3 מאמינים נמצריס

 יס3הכוכ שמו אשר אנותיהס משקר לעו וגס שתו עולס
 ו׳ וכ לנו3ק ואנחנו :מאז היו שהס והאמינו לאלוה והגלגלים

 הוא כמה ישראל ני3 נל3 מפורסם הי׳ שהמנין האף נלימר
 מאדס הדורות סדר לפרט ידעו לא עכ״ז * העולס את לנרי

 נ ע ומשה הזה המנין נתחנר ואיך וכיצד האנות עד הראשון
 ■ עתה ועד ממשה ונדע :נפרטות הסדר נהס ניאר ה פי

 ספרי ע״סי ידועים הס עתה ועד ממשה שענדו השנים
 ה-א׳ המקדש נית ננין עד מצרים מיציאת עבר כמה הנניאיס

 ואח'ז * שני נית עמידת וזמן גלות יתי שנה וע׳ עמידתו וזמן
 הזה המנין המחיל ואח׳׳ז והגאונים והאמוראים המנאיס ימות

 למלכיה מונין הי׳ לזה קודס (ר׳^ ישראל ננל נמנה להיות
 מאית ד' אלפי׳ ׳33 המנין אותו והתחילו השטרות חשנון ונקרא

 :עתה עד שמטה) מה׳ פנ״ד הרמנ״ס מדגרי כ״נ ליצירה מ״ט
ה מח  הקבלה נשתלשלה איך החומש שזכרמדנרי זה הסרט• ז
 המחשצה מרחיק :משה עד סגולה מיחידי הזאת .

 מאין מהסס ולנו פניו נגד רעה מחשבה אשר מי הרעה*
 מן :ארץ ניוסדי היינו ואיפא העולם של הזה החמש ידענו

 יצוק נניעל דנר אשר רשע מאדס להצילנו ׳ וכו׳ 3מה:ז 3הל
סי' הפלוסוף דנרי פרה שורש אל פונה ומחשנמו נלנו  א/ נ

 לנריאת זמן לקנוע המוסכם הי׳ שכך 3ויחשו וקדמות שטען
 היחידים כל נא ני בדויות דתות עליו לננות גלי * העולס

 צדיקיס־ היו הקבלה נשתלשלה מפיהס אשר נח ועד מאדס שהיו
 נהס דנק שלא מי מהס שהי׳ שאפשר אנרהס עד׳ מנח וכן

 'צ״ה נסי׳ החנר ונמ״ש אנרהס אני כתרח האלהי הענין
• כזה ר3ד ני :לנניהס שקר3 הזאת הסכמה הורישו הם ואולי

ר״ל



נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
סוניז נין ס7א לכל ומסור. קל ענין שהוא ומנין חשנזן ר״ל  חנ
 לא אפילו * עשרה עליו סיסנימו :נו ממשמשים הנל ויד עסש
 לחתוך יסכימו והס אנשים עשרה רק ההוא הדור נכל יהי׳

 נניהס ישאלס ני והי׳ י עולס לנריאת מוסנס ומספר קצנה
מנריאות ענר זמן כמה מחר

 העיני ורך כך יאמרו העולס
 ואזניהס ינקר האלו האנשים

 לא נר7 לפניהס לספר .73ינ
 יקנלו אס ואף ־ כה עד נשמע

 יתחדש הזמן נמשך הנה זאת
 ששקר מאחר נלנולהחשנון להם
 להשען ויסוד רגלים לו אין

 • נחשנון יודעין והגל ־ עליו
 לפי וחטא לעין להם יוחשנ ולא

 3לחשו יצא אס ההוא הדת
 ענין נזה אין ני אחר חסנון׳

 הזההנדוי לדת שיועיל מפורסם
 הזמן אס נין חלוק אין ני

 או שניס אלף שמהנריאה
 נזה: וכיוצא שניס ועשרה אלף
 מאחר ־ הסכמתם סוד ויגלו

 אומר זה נלנולנחשנון שירגישו
 ואיןנאן נכה* אומר וזה נכה
יתגלה אז עליו להשען יסוד

 ידחו או : הסכמה רק הי׳ ולא הי' נשקר זה שכל לכל ויתודע
 יודעים ואינם ו3 כנוכי׳ נניאדס יהיו אס אף הפחות ולכל ונו'

 הענין כך ני להס ויאמר לנגדם איש יתיצנ אס ענ״פ מוצאו
 זה לו מנין אחה עליא נקולם יתנו יחדיו כולם הלא ספק נלי

 הקדמות מאמיני דעת לכי ר״ל • רניס המוניס :דנריך נרר
 תמיד מלא ולס ט רק אך מיחידים וקנלה ראשון אדס כאן אק

 יומסך כתאוס שנפתע היתנן ״ מעולס הי' כן עתה .כמנהגו
 והמנין : ידוע מנין על להסניס יחד נשר כל 3נל שקר רוח
 ונימי שנה אלף רק עולס מנריאות כי׳ לא נח נימי ר״ל 3קרו

 הזה נזמן נניא יקום אס וד״מ * שנה ות״ק אלפים רק משה
 לא שנה אלפים או אלף זה נתחדש העולס ני לנו ויאמר
 השקר דרך כי • עליו להננס :לדנריו יאמין פתי מי * יותר

מ השקר מן מעט נתחלה מעט מעט 3ל3 נכנס להיות עו  מ
 שנשאר עד והולך מתוסף השקר ואח״כ * נו ניכר ואין נאמת

 מהשקדם: מכל הזה והשנון «נין3 יצויר לא מה • 3ל3 וע3ק דו3ל
ר| מט כ  נכוחים ריס3ד מ3תשו שמלני אמר וכו' רהס3א א

 ור3ע3 להסתפק מקוס אין ׳ המלך 3השי אשר
 נמו ע״א די3עו היו אשר לה3הק נתיך הנכנסים היחידים

 * דוקא ן3ל 3מא לה3הק להשתרגות צורך הי׳ לא כי • תרח
 לתי3ה ימידיס ושאר יו3א לת3לק הוצרך לא אנינו חנרהס ני

 נמ״ש שנה מ״ח נן אז והי׳ הפלגה נדור הי׳ הוא ני כשרים
 • קייס יו3א אני ענר הי׳ ועדיין )3ע״ (ד״י נשנת ז״ל רש״י
 נדורהפלגה• :וקנלמהס לאנרהס 1נ"< שנת עד מת לא נח ואף
 הגיע לא עמידתו וזמן העולם מחדוש הקנלה עיקר שכל ר״ל

 הלא עולם נני כל שאר אמנם וקרוניו* לאנרהס רק נאמיתות
נו משתמשי׳ שהיו הקודש לשון מהם ונשכח לשונם נתנלנל

ר אי כזה דבר ש מו אפ סכי ה ע^יו שי ר ש  'מבילי ע
ם סוד ויגילו שיתבילכילו ת מ סכ דחו או * ה  מי דברי י

ה רצ ם שכן כיל כזה* דבר אצ<ס לברר שי  המוני
מנין רבים• ה שקר הכזב אין ־ קרוב ו ס יכול וה  עליו: להכנ

ט מו אבינו אברהם אבל החבר אמר מ צ  הי׳ ע
ה בדור ר • הפלג א ש א ונ  וקרוביו הו

שון ה ובא עברי נקרא אביו-ולזה אבי עבר בל ש  אחריו מ
בע אר ת ל או ה מ ם שנ ל טו ה א ו ל ת מ מ כ ח מי׳ מ  ש

מי פרעה אל ובא וארץ חכ ם ו מי מצרי חכ שראל כני ו  י
ל עליו חוקרי׳ ר ע ש א א נו ל מי א ה לו ה נ מו ה א מ י  שי

רא כי ם מדבר הבו ם כני ע ד ד א ם ע ע מי ש ה  דבריו ש
ת ר ש ע מו היו וכן הדברים כ ל ע ב א ם ת לו כ ס מ א ל ו טו  ע

ם ת מ הכ ראתם * מ ת מי לו ת תחבו מו כ ח ת ה מיו מי ש  ה
ר וזולתם הכוככיס בעבור ש א מדו לא מ ע למחקר י

הס: טעם עמד שלא ופשיטא קודס קנלהנ  נקראענרי ולזה ה
פ׳ לאנרס ויגד הפליט וינא שנאמד כענין ) רי ענ  שאץ לך) לך ה
תוג נא מה שא״כ הנהר ענר שס על נן שנקרא הנונה  הנ
 נלי ענר מלת כי מסירה התינה עיקר כי ועוד נזה ללמדנו

פירוש שוס לו אין נהר מלת

מפני

 מייחסו שהכתונ ר5אמר.הח לכן
 אינו ז״ל רש״י ענר(ודעת אחר

 הנהר ענר ע״ש ענרי אך כן
 יולד ולשס שנא׳ מסייעו ומקרא

 משמע ענר נני כל אני הוא גס
מחנמ׳ מלא והשלם :כפירש״י)

ק שמיס א  נני כל כלומר * ו
 מלאו וזרעו אנרהס מלנד עילס

 ר״ל וארז שמיס מחכמת ידיהם
 והטנע׳״יות התכינה חכמת
ס שהיו מאחר ד  הכוכניס עונ

• לשמם היכלות ונוניס והמזלות
 מהלכם לדעת חוקריס היו
 עת ננל השמים נרקיע ס3ומצ

 כי מצרים וחכמי :שעה ונכל
 מפורסמים היותר היו הס

 נענורשעצס העולם זו נמכהה
 ונקי טהור תמיד הי׳ השמים

 לא כי וענן אד מנלי נארציהס
 שמיס ככני נמצב תמיד מהניט מונע ואין גשם שס ירד

 היוס ואתחנן פ׳3 שנא׳ וכמו וכו' שלימה אמונה :ותנועומיהס
 עמו עמו היו וכן :ומי האדם את אלקי׳ ידנר ני ראינו הזה
 לגמרי נו וכחשו ה׳ את לדעת מאנו וחכמיו שפרעה שכמו ר״ל
 עדיץ עכ״ז משה3ו ה׳3 שזאמינו אעפ׳׳י ישראל נני כן כמו
 הסנלותס ולא :מעיהם נתוך מכשכש וההרהור חלוק לנס היה

 והתאוה להו ניחא ונהפקירא המצות מן המרות נוחרים שהיו
 היה זאת ר״ל • מחכמתם אנל :להאמין שלא השיאם הזאת
 דנר כל להאמק ראוי אין ני מחנולות מיראמס :לחכמה להס

 החכמות תיזנולה: נאיזה געשה פן עליו ימקר טרס נסתי
ני כח יש אולי או השמימעת  מעשיה להוריד השמיס נננ
 נני כל אז סינריס שהיו נמו נהס להשתמש להיודעיס ופעולות

 :לעשיתנקרנסנפלאו׳ לעינדיהס מרוחם יאצילו שהננניס עולס
 מאשר :הדנריס נטנעי להיודעיס חכמות שאר פעולת וזולחס

 והוא * עליהם להחוקר קיום להס יהי' לא • למחקר יעמדו לא
 ארצה דנר יפיל לא ה׳ מעשה ני ה׳* מעשה אלו שאין ירגיש
 עלvכ כן לא • שעה כל3ר עת נל3 יעשה וכן יתקיים והכל

 נתחלה עליו יגיד אשר נפי כולו יתקיים שלא השמים רי3הו
ה ו3 3יתער ל3א ת  לכוון מעשיו אל יצטרך וכן * השקר מן ה

 פ״י3 דל הרמנ״ס וז״ל * הלילה או היוס מן ידועות שעות
 אומרים ונו׳ לננואה הראוי אדס וא3נשי המורה יסודי מה׳

א להיות העתידים ריס3ד אמור אמה יא3נ אס לו  • אומר ו:ו
 קטן ר37 נפל ואפילו לא אס דנריו הינואו לראות מחנים יאנו
 אימריסמה והקוסמים המעוננים והלא * שקר יא3נ זה הרי

 שהממונניס אלא • ינס3ו הנניא נין הפרש מה להיות שעתיד
ומקצתם מתקיימים זנריהס מקצת נהם וכיוצא והקוסמים

אינס



יג נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 רישמיס3הו ויושיעוך נא יעמדו שנאמר נענין מתקיימים אינם

נ3 החחיס  ולא מאשר עליך ואו5י מאשר לחדשים מודיעים ים3נ
 נל3 יטעו אלא כלום מדנריהס ימקייס שלא ואסשר * אשר נל

 ריו3ד נל יא3הנ ל3א זגז'־ דיס3 אומות מסר שנאמר כעניץ
יפול לא כי שנאמר קיימים

 ר3עכ״צ?הד ארצה ה׳ ר3מד
 3עירו ו3 אשר 3זה ״ המזויף
 מראהו3 נדמה שהוא אף סיגים

 אחריך יחקד אם •3טי 3לזה
ח: ישחר אז אש3 להשליכו א  תו

 : מסיגים נקי המזוקק 3כוה
 אש3 הנסיון שאחר ומוסיף הולך

 • קודם שהי׳ ממה יומר יתנו^ז
 עוד כל ה׳ ר3ד הזה כדמיון

 אמתתו אר3נמ עליו שחוקרין
 ואיך : אדם 3ל3 יומר ונכנס
 נעלה איך כלו' יכו׳ דעת3 יעלה

 אצלם שידומה דעתינו: על
 דמיון נחקק ישראל ני3 שאצל

 הלא שקר על זה כל3 להאמין שוא
 האומות בכל עיניהם ראו אשר
 בשלימזת האמינו לא עודט עוד
 חקירה אחר מחקירה ידם זזה ולא

 יעמוד ואיך * חכממס 3רו3
 ופשוט מצואר ענין לשמוע ס3ל

 כחמש זה ני להם הוגד כי
 שמדור הזמן שהוא שנה מאות

 •3קיח3ממצרי׳ צאת' עד הפלגה
 צאתם עד מריס3ה ין3 רימ3מ ני

 כנאמר שנה ת״ל הי׳ ממצרים
 ישראל בני 3ומוש א3 .סדר3
 שהיינו ארץמצרי׳(ופירש״יז״ל3
ת3מ שנה• ת״ל הבתרי®) ץ3 מ

 רהס3א אז שהי׳ הפלגה ומדור
 שנה ע׳ ן3 אז שהי׳ הבתרים ין3 רית3 עד כנ״ל שנה מ״ח ן3

 3תנ״ הרי • שנה 3כ״ כמו )3ע״ (ז״י ת3ש3 המוס׳ כמ״ש
 שנה 3שע׳' כמו הפלגה דור עד משה שנולד ומעת שנה*
 ר3והח • שנה מאות ע3לאר אחריו משה א3ו לעיל שאמר והוא
 ענ״ז שנה מאות חמש הוא שאפילו גדול מספר להרווחה מפס
 שנה ת״ק שקודם שנאמין * זאת אמונה חינת35 3קרי זמן הוא
ה לכל אחת שסה הי' א  נסלגו ומאז הקודם לשון והוא ה

 לנו יגיד ואם * היום שהם נסי והאומות הלשונות נתפרדו ו
 בני גס אדם ני3 גס הלא נזה 3קרו זמן על הענין כזה אדם
 יאמינו ולא הרוח איש למשוגע והו3ויחש עליו ישחקו כולם איש

: החוקרים כי אף סניס שוס3 זה
 ריו•3עלד ומופת אות הוסיף הכוזר ריהס3מח יד בכתב נ

ל׳3 רי׳3מד כולם היו הפלגה נדור שהרי והוא
 ההפלגה אחר עד לכולם אחד הי׳ 3הנת נס ומסתמא ר״3ע

 ספרים נמצא והנה • וללשונה לנתנה אומה כל שנפלגה
לדעת ומסתמא שנה מאות חמש קולס ר3המח ס3שכת בזמנינו

COSRI.

ם מפני ה ף הדבר כמו ש י שו הענין ה  כזהב האילק״י ו
ק ק מזו ף הוילן ה סי מו ך • ו אי ח ו ל ע ח י ע מה כד רו  שי

ם ת כי אצל שונו ל שר ה ש ילפניהס היו א מ ח ת כ או  מ
ה שון הי׳ שנ ה * לכדה עבר ל  פלג כי&י בבבל ינפלג
ה ויחס מ ת אל וכך p או פ ה י מ או  אל וכך כך ו
ס ה • ש מ או ם אל וכך כך ו תכן ־ p וארצותש ח  הי

ם לאדם ת היו מ א ת ביחס כזב אצלינו ל מו  או
ת ם־ ובדבריהם מפורסמו ה תי שונו בל  הדבר ויהי׳ ו

ת חו פ ש מ מ ה ת מ או ה מ :שג
א זה הכוזרי אמר נ ך יתכן ל אי ה יתכן ו  • ז

חנו אנ ם ;ו צאי ת מו טו ב ה  ידי בכתב ה
ם ה ברי ח ש מ מ ח ת מ או ה מ בי שנ ד ( ו י ״  איננו) נ״א1ט

הי׳ ק ש ת ה מ תו על הכזב יעבור *לא שנ  כמו הגלו
ם חסי ת * הי שונו ל ה ת ו בו תי הנ : ו

א אך החבר אמר נ הי א ו ה על חולקין היו ל ש  מ
ה ט ר נ מ א מו ורזיו ש ם ע תו תובעי  או

;זולתם כ״ש
ה הכוזרי אמר נב ל ם דברים א ם מקובלי  חזקי

ם סדי מיו :ו
ה החבר אמר נג ת א אה ה ת רו נו שו ל ה ת ש מו  קדו
ה להם אין ^ ל ח :ת
בל הכוזרי אמר נד ם א ת ה שו ד הם טוםכם ח  * עלי

ה על מורה ת ־ חבורם ז מו ש ם ה הפעלי  ו
ת מלו ה ו

 אז סכרי׳ להס הי׳ כך האלו נסי׳3ו הפלגה ענין3 הכופרי׳
 אומה :ל3 אשר רים3מתח שנה ת״ק קודם כתינתס זמן שהי׳

 קרא לו יגיד שלא אלס או עור ישוס ומי * מצריס ומחכמי
 לשון לא שנה ת׳״ק קודס מצרים ולשון 3כמ ומראה ספר נא

עג : דה3וית יאחז הרי הקודש
 ;אודותו לגלות א3ה * הגלותו

 : האומות יחס • היחסים
 האומה התחילה מתי והלשונות

 לשונס3 ד״מ להשתמש פלונית
, :ס3כמ3ו

א ;א  אמר וכו׳ חולקין היו ל
 כ״ששעזרתניתמכתני

 שנא • אמרת ויפה ראיימך3
 • לדבריו מאמינים היו שלא ד3ל3
 רר3ל אתם מקום הי׳ ל3א

 יו3חוה שהם עמו ואפי׳ שקדותו
 הגדתהנזי על ור3לע יוכלו לח

 ליש ’ אותו עין3תו והי׳ כזה
 : האומות ושאר המצרים

ם 3נ״ י ל ב ו ק  חזקים מ
 ומיוסדים י

 לפקפק אץ מעתה כלומר
 שעכ״ס מאחר כי * זאת לה3ק3

 הפלג׳ דור ררהפרטהזהשל3נת
 האומות ויחס הלשונות ול3ל3ו

 ה׳ עיני ני על מופת וזה
 צעדיו וכל הארן כל3 משוטטות

 ומני׳ אדם בני על ומשגיח יספור
 ונפלה העולס סדוש ואד3מ

 דעת קוס תוסיף ולא
 ולא א׳ בסי׳ הפלוסופיס

 על יעלו ולא דבריהם יזכרו
:לעולס לב

 החבר • רואה האתה נג
 עד שנזכר ימקובל דרך בזולת אף העולס חדוש לבאר אומן הוסיף

 כל ני שיאמין* לשכל מקום יש אס ̂־״ל • קדומות שהלשונות כה:
 הטבע רק התחלה בלי מעולם היו כך ועם עס בכל אשר הלשונות
» סדר המחייבת ע תנו שון המחייבת היא לאדס וההרגש ה ^ 

 ההיא הארז בטבע ארצם מושב לסי עם כל תואר שישתנה וכמו
 הקדמות מאמיני דאמרו ע3ט3 מעצמם והכל הלשון ישתנה כן

:התסלה בלי מעילה הלשונות היו שרך
ל נד ב  ודחי ני בזה להסתפק מקוס אין ־ חדשות הס א

 ועס עס לכל ההס הלשונות שנתחדשו עת שהי׳
 שימשיך ענין כאן אין עליהס מוסנס : מקודם היו שלא אחר

 • זה באופן הלשון להנחת ריח אן טעם איזה ויהי׳ * בטבע
 חבור חבירס :זה על הראי׳ ־ ע״ז מורה :הסכימו שכך מלבד
 דבר שס השמות* חלקים: בשלשה והשכל בבינה הלשון חלקי

 בעולם סכל שוס סאץ * לזה והדומה ארז שמיס כמו מה
 זה בשס נקרא מה על העמיס לשונות בכל לזה טעם שידרוש

 להס: והדומה שמר בנה אכל כמו והפעלים הסכימו: שכך ורק
D המלית*



נחמד ראשון כוזרי מאמר אוצר
 שמר כמו הכונה והמיריס י^מחנריס מצרות מלות הס זהמלות

 הוא כי נראה Y1 ונו׳ הארמיות מן והס : זה אכול לי
 מיצאיס מחמש מחוכר הלשון שנראה מחשכת כמלאכת מסודר
 רק מיכה ככל הי׳ לא כעכע הי׳ ואלו • המדקדקיס שהניחו

אא אא כמו אמת כתנועה
 ■ י או צסציף כמדרגת או

 חתוך כלי הנגק כהדרגת
 הגרון ממוצא והכל אותיות
 . יהגה יצפצף עגור כסוס זהאדס
ע״נ כיונה  כהסכמה נעשה ו
 : ומוק קל כאופן הלשון לסדר

ה הראית גה לשח ^
 התכר י מלכו

 לו ואמר כדכריס להמלך מכה
ר ח  הלשונות שאץ שנתכאר ^

 מי ונוכחה נא לכו קדומות*
 ראית האס כאו־ ומאין הולידס

 אשר יעזוב עמו לשון אשר עס
 לו ויכדה * מעודו עליו כתגדל

 שמעת או :כו ישתמש חדש לשון
 הזה נדכר שמעת האס * עליו
:קדמיניות כשניס ׳
א נו  ‘שמעתי זלא ראיתי ק

״ ספק שוס נזה אין
 עעמס ישנו כולו גזי האס

 צורך כלי לשונס שפת ויסירו
 כהכל כעילה פעולה מלכד ני

 הגדול ההתק מכואר יסודתה
 הספרים כל ני להס יגיע אשר

P הית׳לגוי להסמאז הננתכי׳
 יאכדו נולס דהרי * כהס קורא מי הימי' כדכרי הן מכמה כדכדי
 אשר הרלכ״ג נשס זאת ראי' יהודה קול כעל 3הר ונמ״ש ההס

 :זה כדרך הלשונות מצד העולס חלוש להכריח פנה הוא אף
 * ועס עס לכל אשר הלשונות ר״ל אלי׳ שהגיעו ספק זאין
 לשון קודס היתה ולא :אליהם שהגיעו מתי עת שהי׳ זדאי

 להס המוסכם לשונס שעזכו שנאמר לא ונו׳ עלי׳ •שהסכימו
 מן כלל לשון ל?ס הי׳ לא אכל ’ חדש לשון להס והמציאו מאז

 מהסכמת ואומה: אומה ככל עתה מוצאים אנו אשד הלשונות׳
 מקודס הי׳ לא כלומר ״ לשון מכלתי ולשון ‘ עס מכלתי עס
 * לשון להס מוסנס עס וכל * נעמיס חלוקות לשונות לזה

 לשין הי׳ לזה קרדס אכל * אסר לעס המוסכס הלשון ננזולת
 מאדם מוסנס הקידש ל^ח לכולס אחת ושפה אחד

m הראשון b והנחתו הקודש לשו? כסדר ו3 דכי ה׳ רוח * 
 האדס לו יקרא אשר זנל ר1לb3ו' וגו׳ שמות האדס דקרא כמ״ש

ת מח׳״ג ל׳ <פ׳ והמורה * שמו הוא חי׳ נפש  וממה ז״ל 3נ
 וגו׳ שמות אדס ייקרא אמת עליו ותתעורר שתדעהו שצחך
 ענ״ל* זה משכו ■כאשר טכעיות לא הסנמיות שהלשונות למדנו
 דכרו האיז כל הפלגה דור כערס ני הזכר רחוק לא זא"נ
 הפלגה כדור לשונס נשנחס וכאשר * הראשון אדס אכיהס כשפת

ס גל ואכדהס עכר מלכד לשונו כהסכמת פנה לדרכן קיש העעי

ת לו מ ה ם * ו ה ת מן ו תיו או ת ה חו קו ל אי ה צ מו  הדבור; מ
ה ת החבר אמר נ אי ר דה ה שון בו  או מלכו ל

ת ע מ : ש ו לי , ע
א הכוזרי אמר נו תי ל א ראי ל תי ו ע מ אין ש  ו

ק עו <׳)rc (נ״א ספ הגי ה ש לי  מן בדור א
ת רו א חדו ל ה ו ת שון קודם הי מו ל כי ס ה  עלי׳ ש

ת מ כ ס ה ם ט תי ע ם טבל שון על ע שון מבלתי ל  :ל
ע אמר נז ו ב ש ב ק׳ ל ו ח ש ה ט ו א ל ע ת ע ט ן ק ה ר כ ח  ה

ע דו תו הי ל ה ת ה ^ ש ו שון טי תו רא מ ל ש ה  ו
ת ב ש תכן * כ שוו הי ה שי שי כז ם • הצין אנ שי ע  אנ

רב איי מע * מבלי ה ה חל ת * ה הקהל ה ו מ כ ס ה  : ו
א הכוזרי אמר נזז ה יתכן ל ה אl̂ ז מ סכ ה  מן ב

ע או רחוק* וזד־־, הכל ה  שי
ם ם בני כולם המדברי ח בני או אד  ויהי׳ * זולתם או נ

ע בו ש ם ה ל צ בל א ם מקו ה בי א :מ
ם ע רציתי זד־ז החבר אמר נ מו ש  מנין וכן * ל

ה ר ש ע ם ה ס כל הסכי ד  עליו א
ב־ ר ע מ כ חו ר מז ה ב ע איז ב א ט ב ד י מו ע ה ל ר ש ע  *?א ב

א הו ל מקובל ש חי ת מ :בו ט

 כסס לשונם ועמד נמר לא יימס אשר סגולה יחידי ושאר אכינו
 נתחזק ומעתה * היוס עד ישראל לכני נמשך זמהס כתאז

 האמונס ויסיד * העולם וחדוש הראשון אדם מציאת על המופת
׳ :הלשונות וכלכול ההפלגה דור מצד

גוסף המכר אמר גז
 עוד הנזכר על

 מצד החדוש על לקח הוסיף
 ר״ל כשכוע* שחולקת אסר:
 כשכוע הימים מונין שאין
 כולס אכל * מונין שאנו נמו

• כשכת ראשץ מ*יס התחלתם
 ראשון מיוס להתחיל וחזזח׳

היתקשישווכזה• תמיד: רנן
 להס מאין כשכלנו נחקור

• הצץ אנשי ; זאת השואה
 קצה והיא מירא ארץ כני

 איי הס 3המער איי המזרח:
 כקצה הס אשר פזרטינאעו״ש

 לחשוכ מתמילין ומשס המערכ
 ליודעים כנודע המדינות אורך
 ומאחר * כאוגרפי״אה קצת
 כרחוק מזה זה רחוקיס שהם
תן מי ממש ממערכ מזרח  נ
 השכוע סדר להורות כלכס
 מתחלה מכלי : אחד כענץ

 המקחיל אחד איש יהי׳ שלא
: הקצוות כ' נמשכו ואחריו
 שכל ר״ל והסכמה־ הקהל

 והסכימו ימד נקהלו עולס כני
: זה על

תנן נח ואמר לדכריו הודה ונו׳ כהסכמה אלא זה י
 נאספו שהכל שנאמר או צדדיס שני רק כזה שאין

 ע״כ להאמין* נתנה ולא רחוקה סכרא וזה ע׳׳ז־ והסכימו
 כני כל ד״ל המדכריס שכל שנאמר רק כזה 3ישו צד נשאר לא

 או * נח או • ראשון אדס יהי' * אחד מאדה יצאו כילס אדס
 ממנו קכלו וכולם עולס כני לכל אכ הי׳ אחד איש זה זולת

: לנולס התחלה יהי׳ והוא
ה גנז  רק כאו לא הדכרים גלגולי כל • לשמוע רציתי ז

 הודאה נתת כעצמך שאתה מס זה דכר רר3ל
 כני שכל ממה מופת יש עוד * העשרה מנין וכן :זה ר3לד

 והופ עשר אחד למנות חוזריס ומשס עשר עד מוטס עולס
 והעשרים אחד כמייגת והעשיה אחד נמו המספר ההחלת
 ומאה מאה עד ו;ו׳ שלשה כמירגת שלשי׳ ו:ן שניס כמדרגת
 לכל הדרך זה על החשכון יהי׳ ולמה * תתיד ינן אחד כמדרגת

 ני לומר תמצא אס אפילו ונו׳ טכע איזה העולם: כני
 שדעה עד שהוא סמך צד לו יש זה שלפני נסי׳ השכעה מנין
 ל3מקו שהוא לש פס עשרה* כמנין נאמר מה לכת* כנכי
 ואתה שמעטה חקרנוה לכאר שרציתי מה וזה אחד מאיש

: לו דע

איך ס



נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
ך ® י • מקומה3 אלו״ד להיות רוצה הי' שהוא דודאים והס הינרויז חז׳׳ל* רי3ד3ש סגיס סכין מלשון ־ עלין יפטס לא א

הוא איזה ויאמרו ניניהם שישפטו הדייניס לכל 3שינתו וצוהו מעט וחסרון ו3ל3 הרהור שיכנס ראוי כלומר ׳
שאומר למי וזיס3ו הנליס: הנלי לזה וכדומה נכשופיהס 3הטו נמוסף כמ״ש והשחתה חסרון לשין רגוס סגס• כמו אמונחך3

הס3 נמקייס ינו3א רהס3א דת מקלליס שהס ומאמר ונו׳ : פגס ערן הערוך .
ה א0 מ ו א  • מוחזקת ב

נמוסי'3 מוחזקת
 ומפורסמים השכל כדרך ישרים

 עלון שמסכימים : חכמה3
 מסכימים האומות כל הכל

 לי3מ :רו3ח חכס איש כי
 3נתו שהי׳ ידוע מנין3 מחלוקת

 לזה וכך כך מנין יש ני ו3
 מופקרת אומה :ד״מ נין3ה

 שפילה ואומה הדעת וקלי שוטיס
 זרה ענודה עונדי מן הנשארת

 מלאו אשר הקדמונים נימי'
 ״ה3צא ונקראים אז הארן את

 מח״ג כ״ט פ׳3 המורה הכרס
 ע״ה ינו3א אנרהם נימי שהיו
 והנכניס שהשמיס אמרו אשר
 לפיכך והס • אלקו״ת הס

 ל3ס כאשר וז״ל קדמונים•
מן השם נעוור הכל אנרהס ) 

 נזמנו) שהיו זרה ענודה עונדי
 מנרניך ואורנה לו נאמר

 אחרית והי׳ אאור* ומקללך
 היום שנראהו מה עניינו

 העולם אנשי 3רו מהסכיס
 (ר׳׳ל נו ולהתנרך להגדילו

 אליו שיתיחס עד נאנרהס)
 חולק ואין מזרעו שאינו מי

 ההיא האומה שארית אלא עליו
 גקצוות נשארו אשר השפלה
 נקצה המורך ככופח הארץ

 עכ״ל דרום נקצה וההודיי׳ פון1
 קיום על מעיד ששפלותם הרי

 מופקרת לפרש ויש ומקללךאאור*
 חז״ל שנדנרי אפקרומא מלשון
: ומוצסה קלות לשון והוא
 * נענודתס אמת דעה על מסכימים אינם נרור דגר אצלם ואין

 • ענינס אמיתת על אותם יאמרו לא נזה שאומרי׳ והדנריס
 קדמונים הס אותס עונדים שהם שהשמים דתם שקחת לחזק רק

 המאמינים דנרי לדחות כדי השנים נרנוי מפליגים הס ולכך
ת: ואנשי העולם נחדוש מ תו  אותם מכעיסים הס כאשר ה

 נלחצים ע^׳ג והידח השמש לצלמי עונדים שהס שמאחר נצלמיהס
 ושקרות נשטות מודה אתה שגס ונמו * קדמוניס שהם להאמין

 נמורה ז״ל והרמ״נס * 3וכז ל3ה עניניהס כל כך אליליהם
 שנמצא שס ואמר ״ ושטותס דעתס קלון לפרסם האריך שם

 זמן על ננואתו פסקה אשירה מנניאי שאחד ענודתס נספרי
עס 3רי לה שהי׳ ההיא האשירה לו ה7הגי זאח״נ • מה

ך הכוזרי אמר ° אי תך עיליך יפנים י^א ו מונ  א
ת א ה ז ם מ מרי או שי ש  הורו אנ

ת כי מו קו ש מ ם• י ם וברור ובניינים• אצל ש כי אצל  י
ם ת לה או ה אלפי מ : שנ

א ה הי׳ החבר אמר ס ם ז תי עלי מפגי מונ  אלו א
א1נ ה צ ה ז מ או ת ב ק חז  או • מו

ם כספר מי כי ס מ ת מבלי • חכל עליו ש ק חלו  במנין מ
ע• דו א י ל א ו צ מ ה י ך ז ם א ה ה מ אין מופקרת או  ו
ם הם ברור דבר אצל ם ו סי ת מכעי שי א ת אנ הו תו  ה
שר הדברים בכמו ם כא ם ה סי ם מכעי ת ס או ד טי ל צ  ב

תס ו^יליהס לו תחבו ם ו מרי או ס כי ו ם ה לי עי  להכש מו
ר לטי ובוזיס מ או ש כי ש ת ספר אצלו י א  הז^ק״יס מ
ה וחברו ס בז ם ספרי טי ע ם חברום מ חידי ם מבני י  אד
ח ת פ ם נ ה תו מי נ ע ד  ההוכריכש ספרי בקצת קלד־ז ש

ם תבי ת מנייני בהם שכו ר ש ם ^פים ע  עשל״ות) (כ״א שני
ה ספרי כמו או ד בו ע ת ה טי ב ם שזוכרים הנ ת ש טו  ש

או ש בו נ ו כי ואמרו * ורוא׳׳ני וצגר״ית • י י ם ה ד ו  ק
ר • אדם א ש ננו שי ל רבו הי׳ ו ם ש ד שון א ה הרא מ הדו  ו

ה : לז
ר הכוזרי אמר סב תי כי אטו ענ ך ט ה עלי מ או  ב

ת ר ק פ ם * מו ע ב ם ו נ י א  ש
ם מי ת על מסכי ע ת ד ח ת • א כ ט הי ב' ו שו ת ה ה ז  • כ

ה ר מ מ א ם ת סופי ס בפילו ה שר ו א ס כ ר מן ה ק ח מ  ה
ק מו והדקדו הסכי ל ו ת ע ח״ו צ  הקזמוח) (נ״א והקדמ׳י׳ות הנ
ם ד י ו ע ה ו>«ין ל ת ז ר ש ם ע י פ ל ז י ^ פ ^  א

ם י פ ל פ ה לו שז^זין דבר >תי/ > ל ח ותכלי״ת ת
א I איננו) (ננ׳

סג

 ננזים להיותם אאור ומקללך
 החוזים ההונריס נארץ: ושפליס

 הונרי ויושעך נמו ננוכנים
 מניני :מ״ו) (ישעי׳ שמיס
 נספור שניס אלי׳יס עשרת

 שטותס לחזק כדי הימיס דנרי
 שס שזוכרים : העולם נקדמו׳

 להכעיס כוונתם וכו׳וכל שמות
 החדוש מאמיני האמת אנשי

 הוא נינות עם שלא ומאחר
 אין כי טענה מהם אין ע׳״כ

 : השוטים מן ראי׳ מניאק
נזאת כלומר אמור סג

: רת3ד יפה
 ליקח נאתי עליך טענתי ני

 באדרנה התשונה ראי׳והיטנת
 יאמינו לא העולם שננל מאחר

עם נוערים מלנד הקדמות  נ
 נקצה אשר הכסילים ומעט
 הקדמות ני נתנאר הארן
 :עולס3ש שוטים דעת רק אינו
 הלא נפילרסופיס תאמר מה
 וקטני מועטי' היותם עס
 : מחוכמים חכמים המה ארץ
 כלומר ונו׳ הס כאשר והס

 חקירה3 ומפורסמי׳ נודעיס
 ולא האמת לנקש ומדקדקי׳

 : דתס לחזק דנריס ינדו
 שאע״פי ר״ל נו׳ והסכימו

 וחולקים אחת דעה על שאינם
 עכ׳׳ם י״ג נסי׳ כנז' זע׳׳ז

 ואין קדמון: שהעול׳ הושוו:ילס
ויותר יותר כלומר עשרת זה

הלודיי© מן החדום ירחיקו
 מחת נופל שאינו אומרים ני

ס למנין ר״ל ותכלית :תחלה לו שאין רק כלל הזמן מי  ה
 מתלה אין ענין והוא שיכלה מספר שוס לו אין עומד שהעולם

 רק העולם 3יחר שלא על תכלית לפרש יש וגס אחד והכל
מו נפסד אינו ננרא) (ר״ל הוה שאינו מאחר לנצח יעמוד  נ
 והקדמות הנצחיות לנוסח׳ ונמשך הפלוסופוס נפי רגיל שהוא
 והנמשכים ארס״טו היינו שזכר שהפלוסופי׳ ודע * זה שלפני
 אמונת על הנריות את ציד גנור להיות החל הוא ני אחריו

 נחדוש האמינו וסייעתו לו הקודם אפלטון אמנס * הקדמות
 ננז׳ קדוס נחומר שהאמינו מלנד נראשית ונמעשה העולם

־ :המנר רי3ד5 ס״ז סי׳ ולקמן מח׳י׳צ פי׳יג נמורה

a אין סגד
ת ד ך, ^גו סי ח

 יצחק יוסף
ליובאוויהש ,^



נחמדראשון כוזרי מאמר אוצר
 פנה ונמעל מרד3 שלא ודאי * אותם להאשיםאיןסג

 ״ה3הצא אנשי כמו הקלמות להאמץ' ס3ל
 ודעתם מנמתס ל3א עצניהס לקיים זאת א«ונה3 המעפילים

 יאמם3ה היא ותיהס3א לת3וק להס דרך מורה לי3מ המפשית
זהאחר3 ונמשכו הזה* לטעות

 ה3הצא״ אנשי ותס3א דעת
 נתלו שלא :יצאו מהם אשר

 העשה סתרי חכמת חכמה*
 למורשה ניתן אשר ראשית5

 איש מפי איש סגולה ליחידי
 • תורה ולא :מ״ז סי׳3 כנז׳

 לו3ק ולא ראו לא עיניהם
 והפלא סיני הר ותסמעמד3מא

 השמים מן אשר והנורא הגדול
 על קולו את ה׳אלקינו השמיע

 שרירות3 הלכו ולפיכך • הארן
 יאס3י אשר אל להאמק ס3ל

 ואין צפון3 השוכני׳ :חקירמס
 אלקי׳ לרוח השפעה חקוס זה
 אשר חזית גיא הנקרא א״י3 דק
 צ״ה סי׳3 כמ״ש נח ן3 שם ירש
 מפני נח סנולת היה שם ז״ל

 השווים האקלימי׳ יורש שהוא
 ארן וחמדתם אמצעיתם אשר
 יפת ויצא ואה3הנ אדמת כנען

 :ע״כ דרוס אל וחם צפון אל
 ונו׳ יון3 החכמה היתה ולא

 עיניך3 תקטן איך תאמר שמא
 חכמתם והלא * יון ני3 מעלת

 ואו3י הארץ וגל הגויס מלא
 מיני עה3ש נל3 חנמתס ללמוד

 להאמין ראוי וא״ג * חכמות
 לו רהז לזה * חרו3 אשר כל3

 רים3הד יצאו ס3הל לא ני
 מעת החכמות: שאר כל3•

 מוקדן אלכסנדר וכו׳ רו3שג
 :הפרסי מדריוש המלוכה לקח
לקח כורש ־ מכשדיס פרס ואל

ס אין הפילוסופים החבר אמד סג ת או ס שי א לזז  י
פני □ מ ה ס ש ל^ו ע  נחילו שי

רה וילא חכמד־ז פני תו ם מ ה ם• ש ת מכני דון יוני פ  י
ם כני שו ה • כצפון ה מ כ ח ה א ו הי שה ש רו □ י ד א * מ

ה ודזיא י מ כ ח ת ה ק חז מו קי בכח ה ה • אל״ ננ ם כי אי  א
רע ם בז א ש הו ה לא נח* סגולת ש ק ס ה פ מ כ ח  ולא ה

ק לה מן תפסו סגו א ה הי ם ה ד א לא מ ה ו ת ה הי מ כ ח  ה
ת אילא • ביון ע ה שגברו מ ק ת ע נ ה ו מ כ ח □ ה  אלקח

אל * מפרס ם פרס ו מדי מו • מכי ק ס ו ה  הפלוסרפי׳ ב
מי' המפירשמי׳ ם בי ה • קודם לא ה כן  לאחר ולא ל

ת * סבן ע מ ה ו ב ש ת ש כו מל □ קם לא לרומיים ה ה  ב
ה עד מפורסם פלוסוף ת : ע

ה וכי הכוזרי אמר סי ב ז ^ז מחיי די מין שי א  נ
תו לארסטו מ חכ :ב

ה ח מפני בן החבר אמר ס רי ט ה לו אה ש  שכ
תו ב ש ח מ ר ו א כעבו ל ה ש ת  הי

מי קבלה בידו ן מ מי א תו שי ד ב בהג ש ח  ברתחלרת ו
ם ל עו א ה ״ (נ פו סו הי׳ טימי) על ו ה ו ש ל ק תו ע כ ש ח  מ

צ• שר ההתחיצה Tי ה הי׳ כא ת ג״ב קעז מו ד ק ך • ה  א
ע רי כ תיו ה שו ק □ ה טי ו נ ל ה ת א שו תו הקד ב ש ח מ  ב

ת ט ש פ מו א ה ל ל ראה ו או ש הי׳ טי ימני׳ מנין על ל  ש
י לפניו בנ סו ח תיי ךנ א הי אלו אדם* ו ס היו ו פי סו  הפלו

ה מ ו א ל כ ח נ ת שי רת מקובלו רסמו מפו נו ו אי  יכול ש
ה ו ח ד ם ל ת ק הי' או ס ע ת תיו מתח״זק) (ג״א מ שו  בהק
מופתיו ק ו ש להחזי רו ח □ ה שיו ע ר ק ש א ק כ חזי  ה

ת מו קד ר ה ש א א ה יותר הו ש : לקבל ק
סו

 נשמה ע״פ3 לה3ק רק 3לכמו ניתן לא נזה ר3ד ני הספרי׳ עס
: נודע וזה

 עכל עכ״פ שתאמר מה תאמר ונו׳* 3מחיי זה וכי סד
 והרי גיול חנס הי׳ עצמו מצד שארסעו יודעים

ל3הואהצי ד קדמוהעולס אר3י
:פלוסיפייס הקשיס מצד

 נאמין שלא ולאי * כן סה
 לו:מפנישהטריח י

 לו שהי' השכל ד׳׳ל • שכלו את
 ולא לאחור וילך לרעה עזרו

ח אין ני לפנים  אדס שכל3 נ
 העמוקה החקיר׳ זאת על לעמוד

 לה3וק הננואה שפע 73מל
 העולס״ תחלת3 3ומש אמתית:

 שכלו אל 3לקר רוצה הי׳ הוא
 :עולס3 ריאה3ה ענין ין3ולה

 אצל הכלל ני גו3חור וסופו
 נפסל רא3נ נל הפלוסופיה

 קדמון אך רא3הפךכלשאינונ3ו
 הי׳ זה ומפני לנצח־ עומד הוא
 כי • התחלה לו לצייר קשה
 תנועה לו שהגלגל מאחר אמר

 ההפך מן ר3ד ו3 אין ית3ו3ס
 (ר״ל שההפך נפסד אינו א״כ
מו  שהס יסודות מל 3רכ1המ נ

 מ3ס הוא לזה) זה הפניס
 נפסל שאינו ומה ״ ההפסד

 שמו3 שזכר וכמו מתהוה אינו
 הג׳; דרך3 3פי״דמח״3 המורה
 הקדמות ג״כ קשה הי' כאשר

 החדוש להאמין שקשה שכמו ר״ל
 כמו פלוסופיות קושיות מחמת

 * הקדמות אמונת על קשה כן
 יאר3 3מח״ פי״ו3 והמורה

 למאמיני ישיגו קושיות שיותר
 למאמיני ישיגו מאשר הקדמות

ראיומיו הקשומיו

 ספרי כל נלקחו הממשלה ועס ל;33 מלך הגלבצד המלוכה
ע מוקדן אלכסנדר מלמד שהי' וארפטו • החכמה נוי  הגיעו נ

 מכני לנשליס געתהה החכמה ני נודע ר3וכ הספריס כל לידו .
 * ארס״טו לידי הגיעו שלמה ספרי שכל אמרו וננר ישראל*

 זה הנשדיס הן ן3מו ממילא כי לשוני מתק3 זה העלים ר3והח
 להם הגיעה אך מעולם החכמות ילדו ולא חלו לא היו לא עס

 ס״ו ונסי׳ ישראל ני3 והס עליה שלטו אשר מהאומה ג״נ .
 נימי לרומיים המלכות ששנה ומעת :פידוש3 זה יאר3 ׳3 מאמר

 הס3 קם לא :יהודא ק־ל נעל 3הר כ׳׳נ קיסר לולייאנוס
 ס3מל היציאו חשד סכמתס נכח לא כי ראי׳ וזה פלוסוף*

 לרומי מהס הספ־יס נלקחו נאסר כי החכמות נכל חיל רו3נ
̂ס הגיעה לא וא״ללמה חכמתם נסרחה ה־גוצש ז־וש :ת3ק ג״נ לי־

החדוש
 הראיות * הקדמות אל הנוטי׳

 תו3מחש3 :מכריעים יותר עיניו3 נראים היו הקז־מות שעל
 נולס שאדרנה מאנותיו לה3ק לי3מ הערומה המופשטת

 ל3לה האדם יענה ומה * הצאנ״ייס כחק הקדמות האמינו
 תהום נחקר להתהלך אלק״יים נענייני׳ שננו להקיף דמה

 ו3ל פגה לא * לשאול ראה ולא :ו3מל החדוש להוכיח נעיונו
 הצא״נה י3נז לו הספיקו כי * עולם שנות מנין על לחקור

 ואיך : ס' נסי׳ כנזכר מאזד יס3ר שניס3 המספרי׳
 מוצא הי׳ מסתמא כי נח נני שלשת אחר אדם ני3 נתייחסו
ר סוס מו;א הי׳ לא ועכ״ס ־ עכין(וזה קדמונים נספרים  ס:

 V:קו עס :זה מה על דעתו נותן והי׳ ״ הפלגה זמן לפני
 וז״ל ־ לקכל קשה יותר : לדעתם קושיות נגדו שיש אע"פ

• השחלה שזאת אצלנו אר3הת כאשר 3מח״ 3ך״ פ׳3 העורה
והיא



טונחמרראשון כוזרי מאמראוצר
 איז קדמוטס* או ) נרואיס (ר״ל הוטס השמיס אס והיא
 ר׳״ל ( הספקות וגיארוו * ה3 הסותרי' משני אחד על מוסת

 לך הראינו * הדעות משתי אחד לכל המתחיינות )הקושיות
 שראוי מה3 מזיק ויותר ספיקות 3ר יותר הקדמות שדעת
יכולת3 (ר״ל השס חק3 שיאמן

 מצד הא' הקדמות* לחזק ארס״׳טו א3 דרניס שני3 הנה ונו׳•
 ע3הגי חכמת לפי הנראה ע3מהט ראיותיו ולקח המציאות ע3ט

 האל מצד ׳3וה * העולם עצס מצד רתו3וס דעתו3 שהקדיס
 ראיות הג׳ כל ויסוד ראיות לשלשה יסרד ומזה שמו רך3ית

האל רא3 לא למה הטענה היא
 על נוסף (ר״ל ר3מחו הש״י)

 רהס3א דעת להיותהחדוש זה)
 עליהם ינו3ר משה ונביאנו אבינו

:עכ״ל וכו׳ השלו׳
 וכו׳• מופת3 יש וכי סו

 שארס׳״טו ר3קס
 ולזה הקדמות על מופת יא3ה

 הכרעה מופת3 יש וכי לו הוקשה
 המופת• ר3כ עליו א3ש ר3ד וכי

 ר3הד הפך על לדון השכל היוכל
 ל3ותקו תתפשט שההכרעה עד

 שאלו ר3שומרהח וכמו בשכלו•
 החלוש לו3שק אומה3 ארסטו הי׳
 מופתיו־3 החדוש מחזק הי׳

 • כלוס המופת אחר אין הלא
 החדוש על מופת יש אס וממ״ג

 שvואס * הקדמות הכריע איך
 יכול הי׳ איך הקדמות על מופת

החדוש: לחזק
ז סז י א מ  נשאלה מופת לנו ו

 היתכן הזאת* י
 רחוקה נשאלה מופת שימצא

לא עצמו וארס״טו כזאת
 ט״ו ס3 המורה וכמ״ש נזה מופת לו שיש לומר לנו מלא
 אמתיותנליספקוהס הס ההקדמות שכל מה הוא שהמופת 3מח״
 כאלו הקדמות לנו ומאין כפירושי י״ג נסי׳ נמ״ש המוחשות כמו

 התורה הלא ־ ונו׳ התורה א3שח :העולס קדמות לענין
 ומשס ערמה לפתאיס ולתת והשכל דעה לאדס ללמד אה3

 להאצזין שתצוה דעתך על תעלה ואיך * והנינה החכמה מקור
 :כנגדו המכשכש מופת או ראי׳ מחמת מנחישו שהשכל ר37
 המופת דרכי אותנו המלמדת והיא * ננפלאות המירה תנא אך

 רואה שהחוש מה Y1 המוחשות שהס חמתיות מהקימות
 הנננה והמופת ספק שוס אחריהם אין המוחשות שההקדמות

 הנפלאות, או3 ני כנודע• ס7א שוס נו שיסתפק יתכן לא מהה
 שננראו כגיס מנת שהיתה נמו רי׳37 ריאת33 המנהגים לשנות
 מן יורד מאכל שנברא המן ירידת וכמו שעה• לפי נניס

 לדס המיס הפכו9ש כמו • דנר אל ר3ד להפך או :השמיס
 חכמה יקרא לזאת הנורא חכמות על להורות :לנחש והמטה

 לעשות :האמת מכוני על מיוסדת והיא ^זאת לוקחה מה׳ ני
 חדוש לענק נלוס אחריו שאין מופת וזה וכו׳ שחפץ מה

 שוות הטענות שתי וראיות :והולך שמנאר וכמו העולס
 מצד זו נשאלה מופת שיש דעתך על שעלה כמו לא כלומר
 החזוש על מופת 3להצי האדס לשכל שא׳׳א נמו ני השכל היקש

 ומעמה ס׳׳ה סי׳ נסוף כנז׳ הקדמות על מופת שאץ פשיטא
מצטרך הי׳ ואם : החדוש להנריע מעוז נצור הקנלה עמדה

ש וכי הסזדי אמר סי ת י פ מו ט הכרעה ב ש פ ת  ת
שכל : כ

דז מופרת לנו מאין וכי החבר אמר סז ל א ש  ב
ת א לה הז א ל^ ההי תנ  התורה ש

ה מ דן ב ח ד אי׳ שי ך מופרת• או ו א א ת תבו תווד  ה
ת ת בנפלאו שנו ם ו הגי מנ  להפך או הדברים לבריאת ה

ר דבר I* דבר ח ת על להורות • א מ כ □ בורא ח ל עו  ה
ת ויכלתו שו ע ה ל ץ מ פ ח ת ש ע ב ץ ו חפו ת • שי ל א ש  ו

ש רו ח רת ה הקדטו ה• ו ק מו תי וראיות ע ת ש ר ענו ט  ה
ת ד שוו ע ע רי כ ת ש ש דו ח בלה ה ם הק ד א עד מ ה ו ש  מ

אה בו ר5̂ בנ אין הי>ת ש ר ספק מ ת ו ת י ר אטנ  מן נ
ת ז ! ק׳ ה ם • ה א ך הי׳ ו ר ט צ ל מ ע  להאמין תורה ב

ת דו ם קדמון כחומר יזינגי) (גג״א בה״יולי ולהו  ועולמי
ם קודם רכים ל עו ה ה א הז תו פגם בזה הי' ל  • באמונ

ן הי׳ כי מי א ס כי מ ל עו ה ח א חז ש הו ד מן ח ע מז דו  י
ת חל ת ם ו אד שר ה ם בו היו א ח אד חו : ו

י די הכוזרי אמר .סח ת ^ ל ת ^ ׳ ב ו נ ע ט ת
ת(נ״א קו המספיקים) הדגלים המספי

ר ע ש נ

 הזמן לזה קודס העולם את
 נלתי זמן נטל 3ויש מונים שאנו

 הרמ״נס זה כל וזכר • תכלית
 הנה פי״ד 3ח״ נמורה ז״ל

 העולם טנע מצד שהניא הראיות
 נשא אשר נמשל נמלחו נעשן
 גס • נפי״ז שס המורה עליו

 • יתברך האל שמצד ׳3ה הדרך
 עוזלהשע נתאזר נפי״ח המורה

 • פלוסופי״ות נטענות דנריו על
 שמציאת חושניס היורניס ועוד

 החנר אמר לזה נמנע מאין יש
 לסלח אתנו מקוס יש שכנר

 •י נקלות האלו הטענות כל
 שהי׳ שנאמין שאפשר והוא
 העולס ננרא שממנו קדוס חומר
 מד׳ 3מורנ 3מורכ שכל וכמו

 היסולו׳ אל 3ישו וכשיפסד יסידו'
 מל חלילה חוזר והמציאות
 כן קיימיס• שהם היסודות

 השמים * נכללו שהעולם נאמר
חומר אחד יסוד להס והארץ
 הירלי נלשונס הנק׳ קדמון

 • נכלל להעולס ותומר יסוד והוא • תחלה לו אין זה וחומר
 • חכמתו 3תתיי אשר לפי עולס ממנו מצייר והקנ״ה

 ומצייר * לחומרו מחזירו גזירתו לפי מה זמן וכשעומד
 העילס קודס תכלית נלתי עולמות היו וכן עולס ממנו
 האמין הדעת וזאת • הזאת הדעה עקסות לפי הזה

 כתל 3ח״ ך׳'ה פ׳3 והמורה • אדס״טו שקודס אפל״טון
 השני הדעת על הקדמות יאמן אס אמנס וז׳׳ל לזה דומה
 הדעת ונפסדים הוויס ששמים והוא אפלניון דעת והוא
 הנזנת• אחריו מעשך ולא המורה יסודי יסתור לא ההוא

 ר״ל ( הענרתס 1אע ) שנתורה הנסי׳ ר״ל ( האומות
 וימצאו עליו הנתוני׳ שיפורשו ואפשר שיהיו) אפשריים

ת דמיונות לו  להתלות שאפשר וזולתם התורה נכתיני תו
 לזה אומנו מביא ההכרח אין חנל • לראי' יהיו וגס נהס

 הדעת זה לא נמופת כדעת זה יתנאר שלא עת וכל וכו׳•
 ותחלת :עכ^ל אליו נניט ג׳'כ ההוא הדעת ולא אליו נטה

 יציר היו אשר מזזה אדס האדם: מין תחלת־המשך האדם
 נתולדת האדמה ע״פ 3לח האדס החל ומשס הקנ״ה של כפיו

:ונקנה זכר
 איץ להטות מאן כנר עצמו מצד הכוזרי ונו׳ לי די סלי

 החנר נגד מזה טען אך * א׳ נסי׳ הפלוסוף נדנרי
 אותם 3לאהו נפשו שינקה ממה מלנו ההרהור להוציא כדי

ק יצא שכנר עתה הוזה ע״נ * חכמתס מחמת וינרי• מלנו הסי
מסשיקי'



נחמרראשון כוזרי מאמר אוצר
 יתחנר ואס ונו׳ חניתי תארך ואס :דעתו לשכך מספיקי׳

 החלק הוא • המספיקות הטענות : יותר זמן אורן3 עמו
 היאי' והיא סיפוק• ונקרא *נצוח הנקרא המופת שאחר ׳3ה

 הנרעת והנה י״ג סי׳3 נמ״ש מפורסמות הקדמות ינל נית3הנ
משה ננואת מצד החדוש

 חזקית מפורסמות הס והתורה
 ך״ה ס״ס כמ״ש נראי׳ שהס

 וענ״ז י״ד ס״ס חמשי מאמר3ו
 א״א כי ספוק שס3 נקראים

 וכמ״ש נזה למידי מופת להניא
 גלגול אל : זה שלפני סי'3

 אשרשסהחנר היסוד דגריך•
 נסי' המחיל וממנו סנה לראש

 וניאר אמונתו על כששאלו י״א
 ועל ו״ה נסי׳ יותר דנריו

 כל והולך 33סו הזה המרכז
 ר3נתח ה׳ ר37ש לקיים הויכוח

 ר37מ ה׳ ורוח הדור צדיקי אל
 נמדוני עמינו סגולת נמוך
 * ננפשנס התחזק :ך״ז נסי׳

 :השכלית ננסש האמונה חזקה
 נעל ננל חייס רוח • והרוחות

 השכלית נפש והנפשות :חי
:7א3ש  המשפיע ־ והשכלים ס

 לעי-לס צורות והנותן השכלים
 השכל לדעתם והוא השפל*
 והוא • א׳ נסי׳ כנז' הפועל

 להמלאכיסכולסנקיאי׳ ג"נ שס
 הפלוסופ־ס ל׳5 שכלים נשס

 ונלשונינו גופות ואינס הוא־ל
 מלאני׳ נפס נקראי׳ 3הכתו ל׳3

. • 3מח״ נס״ד המורה וכמ״ש
עניו הכל ומלאכי' שנליס ויהי׳
 • השכלים מהשגת הענרי: ושס הפלוסוף שס זכר רק אחז

 הפועל• שכל וכ״ש כנודר עצס משיג אינו העליון המלאך שאפילו
 ישיגו שהחושים וכ״ש * דעתס לפי ממנו המושפע האדם וכ״ש

 • השמיס כעצס יהי׳ לא החומר * נחגרה המגונה :ה׳ מראות
 לא אף * ונקי זך אן חומר ג״נ להס פלוסופי' דעת לפי אשר

 יסודות ד׳ שהס מגונה חומר אנל * המאירים הככני' כחומר
 אעפ״י נצורתה נפלאה היא ואס :שנגופות 3וע גס היותר

 * חלקיו ומכונות ואינריו האדם גוף ניצירת גדול פלא שיש
 ה' 3וע גס שהוא שאף אלו״ד אחזה מנשרי הרי תאמר ושמא
 מפני הוא וע״נ הזה הנפלא הענין על ויכוננהו עשאו הוא
ני שנרמשיס נקטן כי :המומר עם ור5ס להנורא לו שיש  ו

 ל3א ממנו קיונה נסנה הפלא זה הוא השס מן שלא קסנד
ע הוא ד  רמש נכל גס הרי שאנ״נ ע׳ נסי׳ כאמור הטנע נ

 מה נהס היצירה חכמת מפליאת יש פחותים היותר האדמה
 • פ״ז היחוד נשער ח״ה נעל החסיד וז״ל ־ משגת הדעת שאין

ח ני וגדוליהן היצירות נקטני נראית התכמה  הנראית החכמה נ
החכמה מכח נפלא יותר חינו גופו גודל לפי הכיל ניצירת

ר ע ש ה ב ס הז א ך חברתי תארך ו ט ת אטריחך־ ע  להראו
ת לי ו ענ ט ת ה קו פי ס ס ב אבל ־ ה ל שו  דבריך גלגול א

ך א הי ק ו חז ת ם ה כ ש פ ^ הדבר בנ דוי הי׳ הזד־ז הג  שי
* והרוחות* הגופות* לבורא ת שו פ הנ ם ו לי כ ש ה  • ו

ם כי א ל מ ה ת >תשר • ו ל ע ת ש נ ד ק ת ה דל ־ ו תג ה  * ו
ת שג ה ם מ שכלי ס* ה ש־י שטההו ם חבור כ״ אה ע  הברי

ת א ה הז בז ה חפוגונה הנמנזה) (;יא הנ ר מ ח ס ב א א ו  הי
ה א ל פ ת נ ת ר צו טן כי * ב ק ם ב שי ט ר כ ת ש א י ל פ  מ

תו מ ה חכ ן מ אי ת ש ע ד ת ה שג תו מ :או
 הוצרכתי ל><« זה בדבריך החבר אמר סט

)מריס אל הצלנת«י ;*א ( בדברים
ך רבים ב שי ה ה ל ת א ס ה ח ת מי א ה ז מ כ ח ת ה א צ מ  הנ

ה בבריאת ל מ ל דרך הנ ש ל מ  • ככב אל או גלגל א
תי לזולתו(נ״אלזולתס) או ר היכול הבורא מבל ע ש מ  ה

ר ש תן א קו דבר לכל נ ן ח אי ת מ ספ :וחסרון תו
הו הכחרי אמר ע ס וז ח מיו ל אל ה ע ע פ ב ט  : ה

ה החבר אמר עא מ א ו : הו ע ב ט  ה
ב ח הבוזרי אמר ע ת ב חו כ ח ה מ מ ל ו ע ענ מ ש  ש

ת מו חכ אין ב ם אנו ו ה יודעי  מ
א ל * הו נ ם א מי כ ח ם ה תו יודעי ק בלי או : ספ

ג ל החבר אמר ע ב ם א ת ע י ד עתינו בו י די • כי
גדר

 תקטן אשר כל אך קטנותה לפי הנמלה ניצירת הנראית
ח יהי' היצירה  ותקוץ יותר ה3 נראה והיכולת החכמה נ
 ינוא זו טענה מנח אס ולפיכך * עכ״ל נפלא יותר הנורא
 הלא הנורא עם חנור לו שיש לנרר השם את ליטול האדם

 נפליאות קדמך יתוש לו נאמר ^
:היצירה '

״  שננצסת זה ברבריך ס
 מרמשי לטעון י

* שנהם היציר׳ נפליאית האדמה
 לדנריך תשונה שהוספת שנן כל

 דנקות יש כי שתראה מאחר
 לפחות אפי׳ להנורא וחנור

;האדם נמיז וכ״ש * שנידריס
 תעריך האתה וכו׳ מיחס האאה

 הזאת החכמה נמחשנמך
הנוכני' לממשלת ארן שנקטני

 שתאמר חלילה הגלגלים או
 על דנר כל נריאת יצאו שמהס
 ומהם הנוראה הזאת הנוגה

 ס לה אשר הנפלא הציור יצא
ת :וסידורס האינריס נתנונ

 או השכלים נחות * או.לזולתם
לפלוסוסיס: הנדוי הפועל השכל
 שע״י היות שעם * המשער היכול

 המעשה השמימיות התנועות
 נחמימות פעולתם ע״י נגמר

 אינו והינשות והליחות וקרירות
 שלא כמו מהם ונמכמה נדעת

חן ידע  פעולת והמקנת הג
 הוא לנדי וה' * נו הפועל

 נמות שיעור והמשער המעריך
 היסודות מן אחד לכל הצורך
 לזה והדומה והלחות והחום

דו עוד זה ונזכר וחסרוז תוספת נלי גדול נדיוק דנ  סי נ
: ח״ג ך״ג

ל ע ^ו ע פ  השפז נחומר מעולם הטנע פועלת כך • הטנ
:תמיד והצמיחה התולדות נהמשך

ח נג^ מ  נתן מי * שאלתיך זאת על הלא * הטנע הוא ו
 נסדור שס ומי סכמה* וציורם המולדות לסדר

:נינה תמיד הנראה הזה
 ״מ7 שיפעול נח יש כנר כלומר * הכחות מן בח עג

שנליס* ממנה שיצא נארץ הנזרעת חטה נגרגיר י
 וכן. נציורו שהוא מה על השרן יצא נשיתחמס השדן ניצת וכן

 אתנו שאין * יודעיס אנו וא־ן : הדנריס נכל נזה נניוצא
: הזה הנפלא דנר הטנע יגרום ואיך כיצד יודע

 שאין כמו כלומר * נידיעתינו נו ידיעתם אבל עג
ע מלת פי׳ ולהסניר לפרש יודעים אנחנו  P טנ

ע מלת נשפתס ינטו עצמם הפלוסופי׳  ההמון מאמר נפי טנ
 ירצו ואחדהס מה* ידעו לא ני זה 0ש3 אוחו הקוראים

נזה רו3יד מה להנץ עמס נכין לא ולנס הפילוסופי' אופו
גדר



טזנחמרראשון כוזרי מאמראוצר
 ר37 נל נת3ה אר3המ ענין הוא גדר שס • הפלוסוף אותו גזר

 נמו ו3 יטעו ולא ריס3הד מ? זולתו ין3ו יגו3 יל73שי עד ההוא
 שאר ין3ו ינו3 ומגדיל הזרעוני׳ מן אחד מין המקיף הגדר

אפשר חי מלת נשתל-מר ״מ7 ־  ־ הס3 3ימער שלא המיגי׳
 ואפשר האדם• אל שגתנוונת

 וכשתאמר • חיים עלי3 אל
 ריך3לד גדר עשית הרי • ר37מ

 גדרו וכך דוקא האדם שהוא
שמ3ט מלת  התחל׳ אר:3ענענין

 עיקר המקייס ר37 כל * ה3וס
 לו התחלה נקרא ההוא הענין

 ד״מ שתאמר נמו סנה נק׳ וכן
 וסנתו החי התחלת 3הל כי

 : 3מח״ פ׳׳־ל המורה וכ״כ
 ס׳3 ננז׳ ארסטו הוא הפלוסוף

 ינוח : ב״א ב׳ מאמר השמע
 אמרו כנר • ר37ה וינוע

 היא תנועה כל כי הפלוסופי׳
 _של זה שס ונאמר השתנות•

 המקום שנוי על נפרט מנועה
 וכן הזה ההולך שהתנועע נאמר למקום ממקום נהולך 3והמצ

 שהתנועע נאמר מצנו ושינה למקום ממקום שנעתק דומם ר373
 וינשות והיתוך וגידול צמיחה כגון ההשתנות כל כלל נדרך אנל

 תחת נכנס הכל והפסד הוי' וכן תנועה נמס נק׳ הכל והזוקן
 ההעתק תנועת הנקראת המקוס תנועת כי מלנד תנועה שס

 ניאר (וזה נטנע התנועות לכל והקודמת הראשונה היא
 אינו עיון מקוס נזה מיס האף י״ד הקדמה ח״נ ריש המורה

 תנועתה אשר תטעה כל כי אמרו וגנן לעניינינו)־, שייך
 וההמיך הצמיחה נמו ממש הדנר אומו נתוך הוא ומנוחתה

 הדנר עצם המקיימי' מנועות הס וגס ־ יהיו ומתוכה שממנו
 הי׳ לא נצומח הצמיחה לולי ד״מ הזה ענין על שהוא הזה

 ויפסד הדנר אותו נימס ר״ל ההיתוך וכן נעולס* זה הצמח
 אשר המקום תנועת וכן • הזה העצם המנטל מנין ג״כ הוא

 ג״נ(לאפוקי מתוכה והיא חפצו אחר ללכת יתעורר אשר ללע״ח
 הנע״ס או הצמח את המושך אדם כגון מנחוץ המגיע התטעה
 כגון עצמו לקיום שהיא ונתנאי )חנחון מנועה היא זו ממקום

 התנועות אלו כל לו המזיק הדנר מן והנריחה המאכל נקשת
ע נמס נקראים  הענין זה על אומס המעורר הכח ר״ל טנ

ע: גק׳ הוא ^ונו׳ הצומח וכח  ועשה צמר כגון נמקרה ולא טנ
ה נגד ממנו  לצמר קרה מקרה היא שננגד כזאת התנועה מ

 רופא ואפילו ־ הפועל מן היא התנועה וסנת המלאכה מן
 מזג היא הרפואה זאת קנלה אשר שהסנה האף עצמו המרפא
 הרופא שכל היא הזאת הרפואה המציאה אשר והסנה ־ הרופא

 עצס מצד אינה הרפואה חכמת מ״מ ־ הרופא לעצם קיום ונה
 על שכל להם שיהי׳ מנלי להתקיים האדם כלל ינולין ני הרופא

 כנדל כח הוא עכ״ז הרופא נח םי;וא אע״פי זה הרי * הרפואות
 ננרא לאיזה המנוחה או התנועה המניא דנר כל ונכן מ«כו*

 זה למין קיום הוא המנוחה או התנועה שאותה אופן3
 סציר כשינש ר״ל הארן כל נדרך נעתו הפסדו או מהננראיס

ת אע״פי שאז מנחון אחר ע״י זה א שיט לי3מ געתו הסי דעו

תו גדר ר ה כי • ז־«צ£^וסוף ^זו ל ח ת שר והסכדת • ה  א
ח בד־י ע ינו ו נ י ר הדבר ו ש ם בו הו><« א צ ע •* ב  וי̂ל

: במקרה
א כאלו הכחרי אמר מר הו שר הדבר כי או  א

ע ט מו י צ ע מו ויגוח מ צ ע ש מ  י
ה לו ב ח בדת * מדת ס ע ינו מ י א והסברת ו הי  הי^« ה

ע ב ט ׳■ : ה
ה ה החבר אמר ע א ז ה הו צ ר ם לומר ש  דיוקת ע

ק רב ש ודקדו  מדת בין ודתפר
על פ ה במקרה שי מ״ על ״ח) וגין (נ״א ט פ ע שי ב ט  ב

ם והדברים ס מבהילי ע מ שו ה אבל ה ל עו ם ה ת ע די  מי
ע ב ט ה כ א ז : הו

ן עד ל א אומר הוא כ

 נו התנועה אין הרי הזה העצם מפסדת היא התנועה שזאת
ע זה ואין מנחון רק נתונו ר״ל  מה טנע נשם נקרא ורק טנ

 היא אשר הדנר נאותו והיא ההשתנות לכל וסנה מקור שהיא
 שהזכיר אחר 3מח״ נפ״י המורה וז״ל דוקא־ נתונו נמצאת

המי' ונפש הצומח נח מענין
 אלו כשתנחן שאמה * והמדנרת

 הווית מינים שני תמצא׳ הנחות
 ועמידת ־ שיתהווה מה כל

 שמירת ר״ל ההוא המתלווה
 זמן אישיו ושמירת תמיד מינו
 אשר הטנע מנין וזהי אמד

 משגיח מנהיג חכם שהוא יאמר
 מחשנות נמלאכת המי נהמצאות

 והתמדתו נשמירמו משגיח
 הס צורה נותנות כחית נהמצא

 הס זנות וכמות מציאותו סנת
 הזמן ושמירתו תוTעמ ת3ס

 החנר דנרי הס וכך ענ״ל
 נניאיר יוד סי׳ חמישי נמאמר

: יותר
 שם פירשו לא עדיין כלומר

 ונאותר נדנריס כמפליג רק ואינו • הטנע
 ע״י לא הדנר מעצם ר״ל מעצמו* תנועה לו שיש דנר שכל
 הדנר ?נצס נתיך ר״ל מעצמותו הנחה וכן • מנחון אחר

 ; זה והנורס 33הרס דנר יש ־ מה סנה לו יש :ההוא
 מה יודע אתנו אין ועדיין ־ טנע אותה קראו ההיא והסנה

־ ללמדנו נאו ומה השס נזה נקשו  מי פירשו שלא מאחר נו
: הזה הנח הוא

ם עה  נשני רש״ד אנן זכר כנר ונו׳ והנדל 3ר דיוקת ע
 שהכה * ההנחה נזאת עיון מקוס פ״א מהשמע

 * מתוכו התנועה שהתחלת מה הוא הגינע שגדר אמרו
 אף הספינה מניע והוא הספינה שנתוך הספן הלא קשה
 שהתחלת מאחר נטנע היא הספינה שתנועת נאמר אנו

 ישיג ואס הספינה* שנתוך הספן והוא מתונה התנועה
 אתה אף * ממנה רפרד מהספינה שיצא אפשר הספן הלא

 שיצאו אפשר האדס ונשמת הצומח ונח החי נפש גס לו אמור
 המעמדת היא ע3פהי-י נאמר התשינה ועיקר ממנו• ויפרדו

 ואחרון ראשון אותו המתנועע והוא שהוא מה על הדנר עצס
 הזה והנח הזה הנח אי:יו הגיע טרס צמח הי׳ לא הצומח ני

 נתנטל ממנו הז־ הנח ונצאת אותו הניע אשר ראשון הוא
 האדם ונשמת החי ננפש הוא וכן עוד אגיו 3שישו אפשר ואי הצמח

ע לח ה' נרצו? רק הגיף אל עוד 3תשו שלא טנ  משא״כ * נ
 ואחריו הספן לזה קודס שתתנועע אפשר הי׳ הרי נספינה

 שיחקור נעה וכן וז״ל אחד ספק שם זכר עוד אחר* מספן
 הענייני' מן אחד נכל מניע כל אס זה שאחר נמה עלמ

 יניע דנר ננאן יש אס או המתנועע זולת הוא הטנעיים
 נידיעה לומר רוצה הגדר לזה מזיק נלתי זה כל עצמותו

 והדנרי׳ נמ״ש ר3הח ניון ולזה ‘ ענ״ל נרציאותו הראשונה
 דרנס לפי ועיונים רניס וויכוחי׳ נזה שיש ר״ל מנהיליס

ע מידיעתס העולה אנל טנ ;זה הוא ראשונה נידיעה נ
ב ע״ו ״ א



נחמד ראשון כוזרי מאמר' אוצר
כ עי ^  לשיעור נתע לקרוא נוונתס זה אס ״ אני רואה א

ת השפע ת שמו׳5 תועים אנחנו השסל*א״נ לעול׳ היו
ה עשו מה ועל ע3גי של אלה ̂׳ל שמונו ני נ:  אותנו שמו ר
 והנהגה שנל לי3 נו הפועל ע3ט שס3 הנקרא האדם מזג ר״ל

ע המורה נת״ש ״ מח״ג מי
 נל התתלת3 ורא3ה פעולת וכן

אף והשגחתו ר3ד  קראוהו זה נו
 זה 3קר ולא * ע3ט שס3

הס זה אל ^גני אי  שתוף רק ו
 נניאורי המודה נסיף עיי׳ השם

 ושמינו ולנ״ח טיע נמלת כשמלת
 ששס ג״נ ר״ל ונך שס מל'

 שס3 משתתף נמזננו אשר ע3ט
 הנורא פעולת על טנעהנאכר

 נוסחא עס היא והיא
 וזהו ר״ל ונו׳ אמרנו3 :ראשונה
 ככונתס חכס ע3הט שאמדו

 לומר א3שנ ואפשר :הנורא על
 קש3ל לנו למה נלומר נורא

 לקרוא שפה עומק3 זרות פי
 :נורא שס3 ולא ע3ט שס3

 פירוש לפי ריהס*3גיעסד על
: השלוסופיס רי37

 שזאת ודאי הוא* p עז
מנסנאמ׳ 'שאמרוהענע

לנו׳השס ליש3א :הנורא נלפי
 הונח נחנס לא ע3גי של זה

 אמצעייס ע״י נעשה נזה הנעשה יתעלה הנורא שפעולת נענור
חן שהה  ידעו לא והס־ זה נעשה שע״י ומפני הוזוצנ ניד נג
ע נשס נקרא לנן כלוס הפועל הזה  הנעשית מטנע מלשון טנ

 צורה ■ידפיס ■= תחת וכולסיענרו לו ע׳׳יאומןע״יכליסמוכניס
הננני׳ וירא זהשהש היסודות והס להס המוגנת  ונסגהדרין י ו

 טונע שאדס הקנ״ה ממ״ה של גדולתו להגיד אמרו ל״יו) (דף
 הקנ״ה אנל לזה זה דומין ונולן א׳ נחותס מטנעות נמה

 לסנירו דומה מהס א׳ ואין אדה״ר של נחותמו ס7א נל ע3טו
 החמימות נותן השמש ״מ7 הממוס דרך על פעליס r עי־נ

 והלינזותוהש״י הקרירות והרטינות והקירור לו: הצריך שעור3
 מלפני רוח אז אשר הצורך לעת מונניס להיותס ראו3ונ נוה
 נעשה אשר לנל הראוי נשעור זה ליקת׳מנחס יעטוף ה׳

 * מהס המסתעפים הנחות ’ הס3 והתלויס : השמש תחת
 ש3והיו הקרירות ומן ’ ירוקה מרה ש3והיו החוס מן נמו

 החמימות ומן י נה3ל מרה והקרירות הלחות זמן שחורה* מרה
 נאמר לא חנמה להס שניחם לי3מ r אדומה מרה והלחות

 הגלגלים ני הקדמוני׳ שאמרו אעפ״י זה יפעלו עצמס ח:מת3ש
הננ  מה׳ פ״ג3 ז״ל ״ס3הרמ ונמ״ש ומשניליס חייס נולס י׳3ז

 יעשו הס * ודה3ע רק :3מח״ ס״ה מורה3ו התורה ̂י7יסו
 רנת33 שתקנו וזה עליהס ה׳ רוח יערה אשד כפי ענודתס

 תמונת הציור ל3א :קונס רצון לעשות ושמחי׳ ששים נה3הל
 וערנס ריס3הא סדור ונן * התיקון תכלית3 הצורך לפי ר3הא

וא׳ א׳ לנל ינתן נמה והשיעור ;ו3 הנפש נתינת ואצ״ל זא״ז

י עי מ עוני א״כ הכוזרי א שחר־ז
ת מו ש ט ב מו ש ם ו תפי ת ש מ

ם ויממנו נ״א פי ת ת ש מחתתעיס) ושמיני לתקן (ואפשל מ
ם גו הבורא ע מו א ע ב ב ט על חכם ה שר פו  נ״א ( ואפ״

רא i לימי ם»א ל בו ם ע ע : דבריהם ט
א p החכר אמר עז ש אבל הו ת י דו ש לסו מ ש ל  ו

ם ולירח כני לנ ם ו  דרך על פעלי
ה טו ח ר ה הקוו ה ו ב ט ר ה ה ש ו ב היו ם ו ם והתלוי  בה

ס מבלי ח ם שגי ה ה ל מ כ ה רק ח ד בו  הציור אבל * ע
ר שעו ה ה ו ע ר הז ה ר וכל ו ש ש א  * לבונה 1חכטד בו י

חס לא תיי ס כי י ר יכול לחכם א ע ש  סמשעל) סיכול (נ״א מ
טי א ו ר קו ה ש ל ם א קני ת מ מר ש חו ס ה מו ח  ונקרור ב

ע ב ם יזיק* לא ט ה ט ק חי מו ש ה כ מ כ ח שר ה  ירחיק כא
ש אי ה ה מ ש א ה לד יצירת ו ס הו כו ח ת ה ך • נ ם א  ה

א קבל(נ״ מ ה ר מ חו ^ ם רי ת לקיל) עוז ו ם צו אד רה ה הצו  ו
ת א ר מ ם המציי כ ח אל * ה ך רחוק יהי׳ ו ת בעיני או ר  ה

מי ש ם ר ם נכבדים אלקיי״ם ענייני ל ה כעו תון הז ח ת ה
מ ה שי כ

 אין הסנה מזאת אשר * והנחות והיונש והחום היסודות מן
 זרע נל3 אשר המוליד נח זרעה והה :לחנרו דומה מהס אחד
 שנעשה לטנה חכמה :כדמותו להוליד ע״ח3 ונזרע יזרע אשר

 • המשער לחנס אס כי !והתיקון התועלת לכוונת חכמה3
פרט נל3 המשגיח דו3ל לה׳ לתי3

 המלאך חז״ל ונמ״ש ופרט•
 הטפה נוטל ההריון על הממונה

 ואומר הקנ׳׳ה לפני ומעמידה
 תהא מה זו טפה רנש״ע לפניו

 )5פ״ נדה ונו׳( טפש או עלי׳חכס
 ופועל חנס ע3הט שאמרו וזהו
 הפועל זולתו אפס הקנ״ה הוא

 זה:3 עצתו סוד שינין או מה ר3ד
 זה ששס ר״ל ונו׳ ש^רא ומי

 עלהמתקניס ג״כ נשאלה נאמר
 והנצניס הגלגלים שהס החומר
 אין יזיק לא :היסודות ופעולת

 החנמ׳• מהס עון:נשמרחיק נזה
 לא ני להנין עמו נכון לנו אס

 ככלי רק זאת יעשו מחכמה
 עיקר ועכ״ס האומן ע״י הפועל

 הנורא על השסזהשלטנענאמ׳
 3הטו נקרא ואנחנו * ית׳

 נעולס תמיד והנמשך המתמיד
ע נשס הנדיאות נקיוס  מאמר טנ
איש אנל נו• מורגלים שאנו

 זאת כל ה׳ פועל ני ינין 3ו3ג
 אלא • נפעולתו וחפצו ה׳ נהשגחת לטנע הנם נין הפרש ואין

 חלוק אין ני לו הצורך נעת והנס נתמידות פועל הוא שהטנע
 הוצאת ונין תמיד לנו כנראה חוצות פני על מיס שלוח נין

 ומלואו שהעולם 3ר להמון הצורך נעת החלמיש מצור המיס
 וכדומה נמדנר שהי' כמעשה ישראל נשניל וננרא עליהם נשען

 רניס נסים נמדרגת הוא שהטנע אומר שאני עד * לזה
 הלאהטנע 3ואיןלהשי מספר* לזהנלי זה מתמידים־ותנופיס

 גזוניס חטיס וזורע • כרשע כצדיק והי׳ נפעולתה מנחנת אינה
 שאלת היא זאת * לשקרא ניסא יתרחיש וני • יצממו שלא ראוי
 וכמ״ש הנחירה לנטל שלא כדי נוהג כמנהגו העולס כי הנל

̂׳ל ת אשת על שהנא הי׳ ראוי חז  עולס אלא תתענר שלא חני
 ועוד הדין את ליתן עתידין שקלקלו ושוטי׳ נוהג כמנהגו

 כמו ר״ל ונו׳ והאשה מהאיש ירחיק כאשר :אי^׳ה מזה אדנר
 מחגור הנוצר הולד ני שיאמר כ״נ שוטה שיהי׳ מי ימ^א שלא

 אך :והאשה האיש זה של חכמתס מחמת הוא ה והאש האיש
 הנטוע התאוה רוח ע״י ענודה פעולת יעשו הס עוזרים הס

 היוצר ניז נחומר שהוא זרעס ומוציאים המרגשת מנפש נהס
 וציור נחומיו ונל הנפש והצורה־ הקנ״ה: שהוא האדס צורת
 הראות נעיניך רחוק יהי' ואל :הקנ״ה החנם המצייר :הנוף
 הנחרמרמיק שהי׳ ס״ח נסי׳ השאלה למענה חזר מעתה • ונו׳

 הלא לו ואמר • הננזה החומר עס העולס לנורא חנור שיהא
 חומס תראה הלא כלומר אלקיי״ס• ענייני' רשמי בראה
לנדד הוא ני הזה נעולס הנפלאה חכמתו ופעילת ה׳ המלך

עשני .



יז נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 מלאך ולא גלגל לא אמו לזרים ואין • מצמתו ע3מט5 עשנו
 ונמו ודו•3נ3ו עצמו3 הוא אך הפעולה זאת3 ממוצע שיהי׳

 אל ודו3כ וגלוי עמינו ני3 מוך3 עחו שכינת מרחיק לא נן
 מאמר ושמא נכונים ההם החומרים כשיהיו :אדם ני3 סגולת

נראה ג״כ רמשים3ש קטן3 הלא
 וכמו אלהיים ענייני׳ רשמי
 סתם לזה ס״מ !םי' 3שהשי
 ני נאמרו הזאת הקושי׳ מוצא
 אפו׳ שוין אפין כל לאו ולאי

 ליטול הרוצה כל ולא האדם מין3
 נמו * ויטול יגא השס את

 שכפי המציאות ע3ט3 שנראה
 הצור׳ לו תגיע כך מונן שהחומר

 אשר לחומר ני * הנפש או
 לא הצמח* צורת ל3לק הוכן

 קמוץ מצל לא גדח*3ה לצורת3יק
 שפע3 המשפיע המראיתנרך

 ראים*3הנ לכל תכלית בלי 3ר
 כדאי אינו שהמומר מפני אך
 • אליו שהוכן ממה יומר ל3לק
 שיקצל א״א ע״מ3ה חומר וכן

 ו3 יש האדם אמנם * האדם נפש
 לעלותמדתו׳ הכנות חומרו מצל

 • ומעשיו חכמתו כפי רנות
 והנהגתו מעשיו יהיו שאס 7ע

 ענין3ו ערך3 גופו מתקנים
 מוכן יהי' ומצותיו ה׳ לרפי

 אחר למעלה חיים אורח לה]יג
וד3משנןלנ יהי׳ אשר ויש מותו

היו שי ם כ מרי ם החו ה ם ה תם לקבל נכוני ש וזהו או ר  ש
ה נ מו א :המרי ושרש• ה

איך הכוזרי אמר עח ש יהי׳ ו ה שור מונ א א ה  הו
ש ו רי:15ה ש

ט ר כי כן• החבר אמר ע ש א ת כרי לקכל הד כונו  י
ם שמי ם הר ה א ה ם לקיים ה  אינ

ר יוכלו ולא אדם ביכולת שע תם ל תם כמו ם * ואיכו א  ו
ם ידשו מ צ א ע עו ל ד ם י ה מני ך ־ ז ס א ת  • רחבורס הוי

מון הז ם ו ה צריך לה ה אל כז ע די ה י מ לי ת ש ש ר  מפו
ת הביאור תכלית א ם מ אלקי עו ומי 'ה הגי  הדבר ש

ה תו וקגיס הז ליו על או מ איו ג תנ ם בלב ו ל א ש  הו
מין א מ טי • ה ל ו ד ת ש ה ענין לקבל דברים לתקן ש  ה

א הו מחקר ה ת וסברות כ שי ק ה ה ו מ א מ צ מ  כספרי שי
הורדת החוזי׳ ת ו הנ׳ו ת הרו או מ ס ל ט ה ו מי׳ ל צ ה ת י שי ע  ו

א ה הו ר מ מ א כי ה ת מקריב הו מ ר הקרכ מקטי  ו
ת רו איננו וסברא• מהק׳כ-ה הקטו ע ו ד ו ת י ת מי ה א  מ

מה שראוי ב ך ו אי ה ו ס ובאיז קו ה מ ת ובאיז טי ע  ו
ם מכני ק ראוי ואיך אד ס ע ת ה א בענין ל הו ם ה ענייני  ו
ס אשר• ככסיל ויהיז) (נ׳׳א יארך ספורם רבים כנ  נ

כי רופא באוצר ס פ ר פו ת רפואותיו מ לו עי א • מו פ הרו  ו
איננו י

 איך׳גגסו^גהקרנתס: אן יהיו מהמינים מה ואימתם ;שיקריב
 זמן באיזה זמניהם יקריבם: ואיך נמה הקרבנות עצס עצמם
 פרטי חנור • ומבורס :הס3ש העניינים הויתם אך :יקריב

 תכונות וז״ל צ״ט סימן3 שזכר וכמה בקרבגות הנוהגי׳ הדינים
אותם מקריבים ואיך הקרננות

 ממלאכות ונתחיהם בדמם
 מאת בביאור כולם חלוקות

 קטן דבר מהם יחסר שלא ה׳
 הטבעיות הויות כמו הכל ויפסד

 מיחסים מתחברות הס חשר
 ע״כ: המחשבה תשיגם לא דקים

 והכהניס המשכן להם והזמין
 עניינים ושאר שרד בבגדי

 נדברי כמסופר בתורה הנאמרי׳
 ובביאור נ״ג סי׳ בשלישי ר3הח

 שלמה ידיעה :צ״ט בסי׳ יותר
 נסי׳ שאמר כענין מפורשת♦

 ענינו וכל וכליו המשכן כי צ״גי
 נצורה רוחניות למשה הראו

 לדוד המקדש ית3 וכן גשמית
 שיעשו והכלים גין3ה צורת ככל
 ומי : להם מפורש תואר3 הכל

 ו3אשד העם כלומר שהניעו•
 זה בל להם להודיע ה׳ חר3
ל3ארהיט3 ע  שיעוד3 גנוליו♦ :

 יעשה איך ותנאיו הראוי;
 יהי׳ ולא * שלם 3ל3 בלדבר:

עת3 פגול מחשבת אל פונה ו33ל

תכלית והוא ואה3לנ ה׳ויגיע
 דרך3 ה׳ לעטדת •מרו ח הכנת 3נשיעז כן ונמו ״ השלמות
 יצליח ולא 3ר חסרון3חמרו נגרע אזי ו3ל שרירות3 וילך מנותיו

 מןהענייני׳ * האמונה שרש וזהו מטה: לשאול ירד רק ואך לכל
 גופו ולנהג לנהל ה3 שיאמין מי האמונה שורש מגיע האלו

 אשר המצוה מכל סור לתי3ל ה׳ דרכי אחר הזה בממקר וחמדו
 וררשמי3לח ר״ל הגדול להטוג יגיע השמים מן ה׳ אותו יצוה

 ויאמר עניינים ו3מל ודה3 ואשר המרי ושרש :אלקיי׳ ענייני׳
 עד נפשו וישחית ע״ז ד3העו הוא אלקי׳ ת3קר הס3 קש3ל

:ע״ט סי׳3 יותר יאור33 וא3וי צלמות גיא3 ילך ני
ך־ עח אי  יולד אחד מענין איך וכו׳* האמונה שורש יהי׳ ו

:3הטו תכלית או הרע תכלית והפונו דנר י
 :להכינם נרצה אשר יכונו אשר :ודאי3 הוא כך הוא p עט

 יתעלה ה' וד3כ שנינת להוריד ונו' הרשמים ל3לק י
 מה3 מדעת האדם ער3נ • האדם ביכולת אינם :אדם ני33

 זה אמר כמותם לשער יוכלו ולא ’ הזה הגדול ר3הד ישיג
 ־ צוה אשר ר3הד זה שמיני פ׳3 שנאמר דרך על נות3הקר נלסי

 הגאמריס הקרבנות והיינו ה׳ וד3נ אלינס וירא תעשו ה׳
 ה3ס הם נות3שהקר אומות כל3 מפורסם הי׳ ונגר • פדשה5

 עה3ש זה3 לי נה3 לעס33 שנאמר נענין הרוחניות להורדת
נות3לןר נמה האדם שישער א:שר אי ענ״ז וגומ' חות3מז

cosRit ה

 לשון שהשתדל* ומי נו:3קר
אריישדל: תרגום יפתה פתויוני

 שם להקריב צומת ולעשות היכלות לבנות דברים* לתקן
 לדמות מקיש והקשות :השנינה השפעת ההוא הענין :נות3קר

 והטלסמאויג :תס3מחש לפי הרוחניות והורדת ; דבר אל דבר
 מ;כ5 הנעשית זו שצורה ותמרו • יס3לכונ מיוחסות צורות
 לו ויתפלל • זה קטורת3 לו כשיוקטר * אלמוני ובמצב * פלוני

 * עליהה הטונה מן ונך נך יהי׳ לו וישתחוו וכך כך ריס3ד3
 ע״ז3 הזקני׳ את דשאלו המשנה נפי׳ הרמנ״ס נזה והאריך

 המקדש ית33 או משכ?3 שהוא • וכו׳ מקום ונאיזה :נ״ד) (דף
 המנקשיס אותם ר״ל ננסיל :צ״ט מן נסי נדנריו מנואר וכאשר

 לכסיל נדמו הטלסמאות ועישי נמקירתס העניינים ל3לק
 רך3ית הנורא הוא נזה והנמשל מפורסם רופא וכו׳: הנכנס
 ני ;והיסודות השמים א3צ הס והאוצר * נשר כל הרופא

 השפל העולם הנהגת ני מפורסם ר3נ מועילות רפואותיו
 הויות ושאר וחמימות בקרירות והיסודות הנוכני׳ דרך מושפע
ס ר״ל הס לכל כאשר הכל הטנע בענייני  הס והמזלות הננגי

 שאנו וכמה זה שלפני נסי׳ ננז׳ הקנ״ה יד3 האומן ית3נ ככלי
 נתן ורה3וג נח ונו׳ מאורות טוני׳ שנת נתפילת אומרים

 נקרבס ה׳ אין איננו והרופא :תנל 3קר3 מושלים להיות נהם
 נענין טובתם עליהם לסבב ה׳ ענודת דרכי אותס להורות
 יכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי לנס חרחה שנאמר

E מלאני)



נחמד ראשון כוזרי מאמר אוצר
• מ3תי3והמ ויקרא 1רא3ו המשנן גענץ תרומה פ׳3 3שגת מה כפי : נלילה וירח ינכה צח השמש יומס ונאמר ג׳) {־מלאכי
מאי נמועדו ז״ל תורה םתרי3 )3ע״ פ״ט (דף ראשית3 זוהר3ו פעולות יוצאיס שמהם שרואין מפגי ההוא האוצר אל מכוונים

ן3קר כד ונו׳ זמנא האי3 דשלטא מועדו אלא ונו׳ הוי הס ההוא והכסיל :מהס 3הטו לינק רוציס הזה עולס אל
נפתים :ע״ש קליפין ק73ואת מולקא נטלין כלא 3אתקר מלמדיס הץ * הכליס מן להס נותן הי׳ :ע״א וכומרי החוזים

 מן שפע צהס שיורידו אדס ני3
 ערך3 שהס והכנניס השמש
 מניר דך:3ית הנורא יד3 הכלים

 דרך איזה3 ר״ל הרפואות
 י׳3הכנ מן לעולם א3 התועלת

 נחס יגיע ול3ג איזה ועד
 הס הכלים תוך3ש והרפואות

 א3צ על המרחפת ה׳ רוח דוגמת
 אשר כל אל להטותם השמיס

 יחפון:ולאנמהראויר״לשיעור
 מקרירות 3הנכ פעולת כמות

 אשר זשארמנהגס חמימות או
 ההף׳ ענייני3 ורא3ה ישתמש ס3

 ננז' מצומצם שיעור3 והטנע
 מהס אחד תועלת :ע״ז סי׳

 כמו מהתועלת אחד ענין כלומר
 תועלת n"1 רואיס שאנו

 מן היוצא והקרירות החמימות
 ר״ל המועיל הוא ני וירח: השמש

 והשכלתו: דעתו3 זה פועל 3הנכ
 «קרה*3 תועלת לזולתו יראו

ר3נ  כ״טמח״ג פ׳3 המורה רזנ
 הקדמוני׳ יס3נונ די3עו היו איך

 אלו״ד הוא שהשמש אומרים
 רהס3א נגד טועטס והיו הגדול

 מלה שהוא ממה ע׳יה ינו3א
 עול׳3 השמש מפנטלת דמפורסס

 צדקתם רהס3א להם ואמר
 ור״ל ע״נ ו3 3הרוצ יד3 בגחן

 לא מקרה3 רק פועלים שאינם
 הרפואות ר3עצמות׳:ח3ו חפצם3

והאדן שמיס ורא3 כלומר
ס:3זנלצ  עליהם3הי'קוצ כלומר כראוי• אותם משער והי׳ א

 שם אשר יס3כוכ ושאר והירח השמש גודל שיעור חנמתו3
ת3 משטרם  מפעולת יגיע כמה מכלית לתי3ה חכמתו3 ומשעד א

 התולדות סדר3 ריאה3ה המשך3 העולם להוית מהם אמד כל
 מהם ל3יקו נמה מהם מועלת ל3לק הנזקקי׳ העניינים זשאר

 חק ששם נמו ר״ל ונו׳ החולה אל מצוה והי׳ • משקל3ו ה7מ3
 א3ת פה עד להם לאמר ארן3 להשפעתם 3קצו וג<ונ ומשפט

ד3 השפעתם המקנליס החומרים מנין הי׳ כן  ראויס שיהיו נ
 • ונו׳ ונמשתה נמאנל החולה שיזמן שצריך הזמון נמשל ל3לק

 אלקי׳ ומצות אמת תורת השומרים אדם ני3 הס זה •!דמיון
 וד3נ ונין נינו מפסיקי' אינם ומלואו העולם שאז ול׳׳ת עשה5

 העולם וגסות החומר חשכת כל הקורע עליו יזרח אשר ה׳
 ואולם • אלקיס רוח עליו ירד ני מפני לנגדו עומד ואין בשפל
רהקרננות המשנן 7סו3 הראנ׳׳ע לשטת ירד ר3הח ני מ־אה

ננו ס ובני בו אי ע אר ם ה אוצר מכווני א זז הו  ה
ש בק עלת* ל הכסיל התו א ו הו תן הי׳ ה  טן ילהם נו
ם ם הכלי ה א י ה הו ת טכיר הי׳ לא ו או ה ולא הרפו מ  כ

ת ראוי קו ש ה אה רפואה טכל ל רפו ש לכל ו ש אי אי  ו
ת מי ה ם ו שי ת רבים אנ או ם ברפו ה ר ה ש  היו א

ת לו עי ס להם* מו א הבל יזדמן ו ת שי על ד תו ח ם א ה  מ
ם מן בכלי ם הכלי ה טו ה ם בני י  כי ויאמרו א?יו אד
א ל הו עי מו ד ה ר ע ש ת לזולתו יראו א על  במקרה תו
טו עו ולא אליו ג״ב י ד ל כי י עי מו תו ה מו צ ע ם ב מנ  א

א ת הו צ א ע פ רו א ה הו ם ה כ ח ר ה ש ת חכר א או  הרפו
ם ה ר והי׳ ה ע ש ם מ ת הי׳ * כראוי או ה מצרה ו ל ו ח  ה

מן ה שיז ך מ אה שצרי כל לרפו א מ ה מ ק ש מ ה ו ע תנו  ו
ה ח ו מנ ה ו נ שי ה ו צ ק ה ל ואויר ו שג מ  וזולתם ו

ל ע ה הדרך ז ה קורס ארס בני היו הז ש עט זולתי מ  כז
ר ם מזעי תי סי נפ מו ם הככבים בנ טבעי ה כם * ו  ונעתקי

ס מו ה נימוס* אל מני אלו ט ל ו ה א ר אלו ש אפ  ו
ם קי חזי מ ם ברכים ש ה ם מ כחי שו ם ו ג הי  ומנהילכש מנ

מס שי מ ה ר כ ת ס על תו ם * ל ה ם ו מ צ ע  לנזקין סכה ב
ה כפי כנ ה ק ה מ הז ל אבל ו עי מו מו ה צ ע א ב ץ הו ענ  ה

ק האלד״י מזי ה מו ו צ ע א ב רו: הו ד ע ה
ב המזרי אמד פ שו עני עניינינו אל נ די הו ך ו  אי

ה מ ך • תורתכם ק אי ה ו ט ש  פ
ה ת א ר ך זנ אי תחברו ו ת נ עו ד ר אחרי ה ש ת היו א קו  חלו
ה מ בכ ם ו ה שני סד תיי ה ג נ מו א ה * ה ת בנ ד ונ ע

ה ק חז ת שנ

 ריו3ד5 עיי' * י׳3הכוכ נמוסי3
 סני^ שהי׳ העגל ענין3צ׳׳ז סי׳

 פ"א3 ז״ל ״ס3הרמ מזה*
ס עכ״ו  אנוש ימי3ש 3כת מה׳

 • הדור חכמי עצת נסרחה
 י׳3ראהככ3 והאל הואיל ואמרו

 העולס את להנהיג וגלגליס אלו
 להס ומלק מרוס3 ונתנם

 דס3לכ ראוי לפניי לשמש 7ו3כ
מו האל רצת וזה דס3ולעו  נ

 את דו3שינ רוצה שהמלך
 המלך• כגוד וזה לפניו העומדים

 היכלות נות3ל התחילו ומאז
 נות3קר להס 3ולהקרי להם

 מהאל שנחו הזמן ארינות3ו
מחס לגמרי או היו  שאיןשס ו
 והגלגלים י׳3הנוכ רק אלוד

 מאמינים שהיו הדור יחידי ד3מל
 קיצור3 ענ׳׳ד העולמים צור3

 ר3הח רי3ד זה דרך3ו קצת לשון
 וד3לע נפתים היו תחלה3ש

 אל כי יודעים היו ועדיין י׳3הננ
 מנימוס נעתקו ואח״ז אח׳נראס

 אל מדת ר״ל נימוס אל
 וחוסריס הולכי׳ והיו דת
 אלוהלגמרי: מס ששכחו עד

 מחזיקין וכו׳ יס3ר3 שמחזיקי׳
 . :לאלדו״ת הנונביס מן הרנה

 ה3ס ומשימס וכו׳ מנהיגם
 אשר רך3ית האל ר״ל לתועלת

מסס ראסוהשיס3 הלתועל'3או
 ור3ע3 * לנזקין ה3ס ;לעולם

 כלומר ונו׳ ההכנה כפי :מנה וכל חלי כל הם3 יפגעו עמדסס
:עצס3 עצמו3 :והזמנתם הכנתם מחטאת

ב ס ו ש ו׳ נ נ  ונ״ז כ״ו בסי׳ הנז׳ הראשון ענץ אל נחזור ז
 אנחנו ני אמר אשר על * מדגריו נתפלא והכתר

 שהסיר עד כאן עד הויכוח נמשך וע״ז אדס ני3מ הסגולה
 קש3ו ר37ה זה על להודות נפשו וכסף ו3מל תמיהתו הכוזר
 תורתכם קמה איך תורתינו: ענין והולך אר3מ שיהי' ממנו
 והולכת: מוספת זהי' ישראל תורת צמחה אופן איזה3 וכו׳
 עמים אל ונתקלה * ונראתה :שנמפשטה עד פשטה ואיך

או:3מ עד שמש וממזרח יס עד מיס ענינה ופשט יס3.ר  ו
 על חולקי׳ הין אשר האומות דעות הושוו הדעות רו3גתח

 שהתחילו מעת יש זמן נמה כלומר שניס נמה3ו :תורתכס
 לוה3עדשק מעט מעט הזאת האמונה אל עצמם 3לקר האומות

שיאומן רחוק ני ״ל ר וכו׳ הדתות התחלות :העולם ני3 גל
פתע3ש



יח נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
תע  מה להאמין ההמון כל 3ל3 חדש חיז יוזידם פתאום מפ

ע״נ ותיהס3א האמיני שלא  השלמים יחידיס מן מהי׳ ר^תחלה ו
 עד ומתגנריס הולכים השם עזרת5 והס דמם שקרות המניני׳

 העזר עצמס*3 ונעזרים אמונתם: על להספח נאספים יס3שר
יקים ומי • ים3ר שהם מצד א3

 קול כעל 3הר 3וכת כפניהם
 עניינו כלפי זה שאמר יהודה

 נתחכמו ואח״ז נסתר שהתגייר
 הכרית כמסירת עמו כל להגיא־

 ויותר כ' מאמר כריש כנז׳
 פרס לדתות שנתכוון נראה

 שהי׳ המעשה וכעין וישמעאל
 לכסוף שנעזרו דתם כהקמת

כנודע: מלכיס ע״י
׳ ’ א9 י ס ו מ ג הדת השכליס־ ה

 שכדו התורה או
 זולתם או הפלוסופיס אותה

 כסי׳ הפלוסוף שאמר וכענין
 קח או דת לך נדה או א׳
 השכליים הנמוסי׳ לדת לך

 ויעזר :הפלוסופים רו3ח אשר
 ר״ל ו3 ואמר :עוזרים ימצא

 כענין היה לו יאמר הנורא
 כי אור יהי אלקי׳ ויאמר שנאמ׳

 ויהי׳ שיהי׳ הנימוס על יצוה
:פתאום

ת 3פ ל ה ב  כדכריך אותנו ה
 שאתה כלומר

 מנהיליס ריס3ד3 אותט מפליג
 כסכור לשמוע סופן שאין
 שיתהווה ה׳ כןמגהגדכר שאק

 ני פתאום הפך אל מהכן
: עדיף למעט,הנס

• » ( , ב ל הענין א מי  • מ
הי ככר כלומר

 יותר: מפליא דכר לעולמיס
 יודעים כולס • ונו׳ מתילזסיס

 לא :השכגייס עד יחוסס
 נכנס להיות איש מהס נמלט

 נכנס ולא : המצרים דת3
שלא כלומר ״ נכרי ניניהם

 מזרע ממזרות 3עירו נהם הי׳
 אחת הז״ל וכמ״ש המצרים

 והיא הכתוכ ופרסמה היתה
ת שלומית  אשר : מקוים מיחליס :מצרי מן כן לה שהי' רי3ד נ

 על עמנו מכני הפלוסופי* כלשונו׳ ו3 משתמשים יעד מלת יעל
 מטה שמעו וכן יעדנה לכנו אס מלשון והכסחה נדר לשון
 כתכלית כגלותס שהיו חולשתסכעת עס :ו׳) (מינה יעדה ויני

 מצרים מלך וימת ההס כימי׳הרכיס ויהי וכמ״ש והירידה ?חולשות
רועה הי׳ ומשה וגומ׳ אלר\׳ וישמע וגו׳ ישראל ני3 דאנחו

ה ק הז ת ה שנ מ ל ש נ ת כי ו לו ח ת ת ה תו ד  ספק מבלי ח
א ה ל היינ ס כי ת ם א ם ליחידיס) (ג׳יא ביחידי י ו ב נ ת מ  ש

ר הדבר לעזור ש תו האלקי׳ ירצה א ם להראו ה ם ו  הולכי
ם ורבים ם ונעזרי מ צ ע ם או ב קו ם שי ר לדז עוז  * מלך,

ן ויכריח מו ה א הדבר על ה הו :ה
א ר פ מ ר א ב ח א ה ל ויגדל יקום ל הזז־! הדרך ע

א ל ם א סי מו ם הנ י לי כ ש שר ה  א
ם ת ל ח ת ם מן ה ד א שר • ה  כי יאמר ויעזר יגבר וכא

א א נעזר הו ר הבו ד מ מ לו מ ה ו מ הדו ס אבל לזה ו מו  הני
ר ש תו א ל ח ת רא ה א מהבו ם הו ם ק או ת אמר פ  בו ו

ה לי) יאמל (נ״א ם כבריאת ויהי הי ל : העו
ר פב מ י א ר ז ו כ ת ה ל ה ב תנו ה  : החבר בדבריך או
ר פג מ ר א ב ח בל ה ל הענין א היו כי יותר מבהי

שראל בני ם י די כ ע שו ם מ רי צ מ  ב
ש ת ש או ף מ ל ם מבן רגלי א רי ש ה ע ה שנ ל ע מ  ו

ם סי ח תי ם אל מ י נ ר ש ש ם ע י ט ב ט לא ש ל מ ם נ ה  מ
ש ץ אל ברח ולא אי ת או ר ח ם נכנם ולא * א ה י נ  בי
ם נכרי לי ח ר הנלועד מי ש עד א ם אלקי ה׳ בו י ת  אבו

ם ה ר ב ק א ח צ ם ויעקב י ל חי נ ת שי  וארץ כנען ארץ א
ען ה כנ ת ת הי ע א ב הי ע בידי ה ב ת ש מו ת או  בתכלי

ה ח ל צ ה א ה ה(נ״ ק חז ה  ישר?ן ובני וההצלחה) והחזקה הלוג ו
ת ת בתכלי ענוי הדלו ה ה כיד ו רע ת הורג • פ הם א  בני

א ל ח ירבו ש ל ש ה ו ש אהרן מ ס ו ם ע ת ש ל דו חו ס ע  ו
רעה כנגד ם פ ת חזקתו ע תו או ם ב במופתי שנוי ו ב  ו
ם שניי) עס (נ״א הגי מנ ם להסתר יכול ולא ה ה א • מ ל  ו

ת ם לצוו ה י ל לא ברע ע ע ו ו מנ מו ל צ ר ע ש ע ת מ כו  מ
ר ש ם חלו א רי צ מ ם ב ה טי טי רצם ב באי ס ו ר י או כ  ו

ס ה חי מ צ ב תס וגצמחס) (רא ו מ ה ב ב ס ובגופם ו ת שו פ בנ  ו
ת מ ם ש ה ע מ רג ד ב ח ת א צו ח  בכור כל לילה ב

ם ה תי ב אין ב ת ו ר בי ש ם אין א ת ש י זולתי מ רז  ב
שראל בני ת וכל י שבו ה ה ל א ת היו ה או ה כ ר ה  כאז

ה א ר ת ה ב עד ו מו ב ת ו קו תל מס ם כי שיתברר כדי ו ה
בכונה

 ההצלחה כתכלית ההיא כעת היו מצחם מלכות חזקתו עס :וגו׳
 חהס להסתר יכול ולא :חז״ל תדכרי כנודע ארן למלכי ונוראה

 יעזכוס שלא עליהם לצוות כנחו הי' לא זוהו כ גדול מלך
 :לכלותס או הסוהר ככית אותס ליתן כרע :בהיכלו לכנוס

הרא״כע 3כת וכארצס כמימיהס
 ה' ויאמר פסוק וארא נסדר

 שהשלם הארץ עפר את הך וגו׳
 דצ׳יץ שהס הראשינות מנות

 עפר שהס השפלים כיסודות היו
 שהיתה אהרן ע״י והס ומיס

 והמכות ממשה• פחותה מדרנתו
 היו כמטהו משה ע׳׳י שהיו

 והס כאויר והוא כעליונים
 הכיאס שהרוח והארכה הכרד

 כמו ג״נ כאויר :זהי׳ והחושך
 אהרך על עליונה משה שמעלת
 המכות החנר מספר זו וככחינה

 כתחלה למעלה מלמטה כסדר
 ואח״ז * ועפר מיס כיסוד
 •ואמ״ז עליו העליון אויר כיסוד

 מיסוד נככד היותר הצומח כנח
 שהוא ככהמתם ואח״ז * פשוט

 מן עליונה ותר י מדרגה הכע״ח
 מכני הגוף מנת ואח״׳ז הצומח

 שהוא השחין מכת כמו אדס
 • חי הכעל על יותר כמדרגה

 המדרגה ואח״זכנפשותסשהיא
ת והיא העליונה  • כנורות מנ

 חלקי ככל המכות שהיו הרי
 ני ידע למען שועולס הנכראיס

 המשגיח והוא ומלואה הארץ לה׳
 מקטן פרט וככל חלק ככל
 ככור כל :שכנכראיס גדול ועד
 הי׳ לא נלותר ואיןכית ונו׳

 ני ר״ל המנפה ענייני כתואר
ע  והמגפה הדכר מענייני טנ

 שס הדכר יתיזיל אשר שככית
 מהס ומעט נולס האנשיס יתמו
 ימלט ואשר ׳ חדוש כדרך נמלט

 הוא ימלט 3הרו על הזכר מן
 מתיסהכנוריס היו וכיחווכאן

 נשארו והשאר וכית כית ככל
 כהשגחה כי ידעו למען כחייס

ה השמיס מן רכה ת זו מכה י
 ננד ככור כמדרגת שהס ישראל כני את ישלחו למען עליהס

ח כני נמ״ש העמיס כל  לו מזהיר שהי׳ כאזהרה ישראל: כנו
 לשלח אתה מאן אס ני וכהתראה :ישראל כני את שישלח

 ארכה מחר יא3מ הנני כמו זמן לו שקכע וכמועד :וגומ׳ הנני
 משה לפני שהתחנן כעת מעליו הוסרו ומסתלקות :כגכוליך
 ישלת ולא לכו את שיקשה ידע שהש״י האף לו שאמר כמועד

אותס 2 ה



נחמרראשון כוזרי מאמר אוצר
ח שלא ראוי שהי' ועוד אומס• סו ר האשדים והשמיט נש ועד מאדם אמר למה וא״נ אותם שישלש עד מעליו י מ נמקשה ו
היו אשר המצופ רק זכר שלא ול״נ • יהודה קול נעל 3הר זה3 להרע משלה כל3 ומלכותו ר3הד יצא מה ני שידע אך מקודם
שז״ל שאמרו מצות ׳1 כמו האדם דין3 ונענשים עליהם חיינין אשר א׳ סי3 הסלוסיף דעת היפן רצוך צו יש מפז : ולהטע
קיימו לא אעת3ש לומר נראה ויותר עליהם• נהרג נת שנן חפצו עושה רצון: הנורא אצ* אין נאמרו מפיו עתק הוציא
 גזרת כסי ע3הט דרכי לשנות

 הכופרים דנטת לאפוקי חכמתו
ם: סי עת ננ  לאפוקי שיחפוץ• נ

 והנדים השמים הונרי דעות
ע שההשתנות טנ  שיהי׳ צריו נ

 הזמנים לפי השמים מערכת ע״פ
 לפי העניו זה המחייניט

 כפי המנות נאו אמנם מצנם
עת וסרו ההתראה•  שנכנע• נ

 שיסורו: משה מלפני ונקש פרעה
 יצאו כן ואחר • יצאו ואשר

 ואהרן משה נאו ואחר כמן
 סון> ים דרך והלנו ה׳): (שמות

 :ציה נמדנר ומסלול דרל נלי
 לפניהם: הדרך מראים ימנהלס

ה' כמ״ש ונו' ענן עמוד  ו
 ענן נעמוד יומם לפניהם הולך

 נעמוד ולילה הדרך לנחיתס
 :י״ג) (שם להם להאיר אש

 שריהם:תו ונהניהם ונגידיהם
 ק״י) לעולם(תהליס כהן אתה
 : ^3י״ 3שולל(איו נהנים מוליך

ת הזקנים שני  קול נעל 3הר 3נ
 ונהניהס שר״לונגידיהס יהודא
 :ואהרן משה הזקני' שגי שהם

ת שנה• שמני׳ נגי  הרג 3נ
 פסוק על הראנ׳׳ע נשם הנז׳

 וז״ל וגומ׳ שנה שמנים ק ומשה
 מצאנו ולא שנותיהם הזכיר

שהזכירם נניאיס המקרא נכל

ת בכונה א ץ אילוה מ פ ה ח ש צו עו ת חפ ע ץ ב פו ח  שי
צד הא ע מ ב ט א ה ל ד ו צ לא דכככי' מ  כשפים• מצר ו

אחר במקרה• ולא או ו צ שראל כני י  בלילה ה׳ כדבר י
א ה' ח ה ע תו כ מ * ש ם ה רי ט ת ב דו ב ע  והלכו פרעה מ

ם דרך ם סוף י ל ה נ מ ד ו מו ד ענן ע מו ע ט ו  הולכים אי
־ ם ה י נ פ ם ל עי ה נ ז ג ־ ו ם ת ו ם א ה די בגי ם ו ה י הנ כ  ו

ם שני י קנ ם הו ״ י די ל א ה ה ש אהרן מ  בערת היו ו
ס •טנתנבאו מוני שי ה בני, עד • ויותר שנ ת ו ע א ד הי  ה

ת להם הי׳ לא צו ם כי מ ט א ע ה מ ש ר ם מן מו די חי  הי
ם ה ם ה אד ח מ לא • ינ ם ו מל ה ב ש בל • מ ף א סי  הו

ם ה ם רדף ראח״כ עלי ה רעה אחרי  וחיל') (כ״א פ
צטרכו ה כלי אל נ ט ה ל א מ ל מדי היו ו  מלחמד־יו מלו

ע ק ב ם ו ה א עלי ם נ׳ ת לה ם א ע בתוכו ועברו הי ב ט  ו
ה בו רע לו פ חי ס ו ב שלי ה ם ו ם הי תי  ישיר*} כני לעיני מ

ע: ארוך והדבר דו וי
הו הכוזרי אמר פד ת אלק* ענין ז מ א ה • ב מ  ו

ת לו ת ת מן כר שנ ו צו מ  ראוי ה
ס אין כי • לקבלו תו כלב נכנ מ א ק )מחמתו נ״א (מ  ספ

ם לא שפי כ ה ולא מ ל בו ח ת מיון ולא • מ ה ו^ו מד מ ד  נ
ס ר ב ע ר ם הי ע ק ב ה תו כו מ ה ס ה ה לא בתיכו ל מ דו ם י  לה

ם ת ל צ ת מן ה בדו ע ת ה מו ם ו ת ח ק סו ה די בי ע ם מ ^ י ל  ש
ם והש>תר מונ ת <^צלם5 מ ס: יזז סי ר קו פי א ט ת שו ק ע

ה פ

 עשה מצות לא מצות רק
 לעשותס נידם ספוק הי׳ שלא

 מצו׳ שכרי ותדע ענדותס מחמת
 שלא נמצריס קיימו לא מילה

 ליל עד מילה מצית להם ניתן '
 רש׳׳י כמ׳׳ש ממצרים יציאתם

 לכס והי׳ נפסוק נא נסדר ז״ל
 צוה שהקנ״ה אע״פי למשמרת

 ומכ״ש ולזרעי לאנרהס עלי׳
 מעצמן האנות שקנלו המצו׳ שאר
 ולא :עליהם זרעם נצטוו ולא

 משה נטל לא כלומר משה נטלם
 ה־גנין מן מצות השנע את

 העילס נני לכל הקנ״ה שנתנם
 נהס חייניס עדיין נח ונני
 ורק מהם נכילס ולא היום עד

סגונ׳ ישראל לנני  היסין> שהס:
 נעיניך יקשה אל מעתה מצות

 החנרשהדמהאלד״י שאמר מה
 כאן אף והרי סתאוס יקום
 מצות שנע רק נתחלה נצטוו

 תצית עליהם הוסיפו ואח״כ
 קול נעל 3הר שהקשה וכמה
 נצטיומלד לא מצות כיהז׳ יהוד׳
 ה׳ ונחירי ישראל נני שהם

 מדנריס תיים שהס מצי רק אך
 נתוך אדס ני3 כלל מצד וחיונס

הס המצות ושאר נח* נני

 מכל גדילה מעלתה ני אלה
נונת ויהי׳ ענ״ל ענן נעמוד ה׳

תו  רק נזקנותס שהמננאו 3הנ
. מדנר הי׳ ס73ל ולהס הנניאיס

אהק משה מעלת לזכור ג״כ החנר  היחידים מן :נננואתס ו
 * מצות ששה על נצטוה אדם כלומר * נח ועד מאדם ההם

 עליהם שנצטוו מצות שנע הרי החי מן אנר על נצטוה ונח
 משמע לסנהדרין שמגמרא אעפ״י • ננללם וישראל עולס נני נל

 פ״ט 3כת הרמג״ס הנה ג״ו) (דף מצות ז׳ על נצטוה שאדם
 שהוא הנ״מ 3ונת החי מן אנר על גצטוה שנח מלניס מה׳

 דאמר (דג״ג•) ת אמר יהודא נר׳ דסנר משמע דהכי משוס
 ד3ל3 החי מן אנר ולא לאכילה נשל לו הותר לא ראשון אדס
 על נצכייה דנח ס״ל והלכך הנשר כל אפילו רק לו אסור הי׳

 מ״ז נסי׳ שזכר היחידיס אותם ר״ל היחידים מן ומ״ש • אמ״ה
 • איש משי איש המצות אלו קנלו הם וסגולתו האדם 3ל שהיו

 והתפלל מילה מצות הוסיף שאנרהס 3נת שם שהרמנ״ס ואעפ״י
 הוסיף 3יעק היוס לפנות והתפלל מעשר הפריש יצחק שחרית

יתירות חצות עמרם הוסיף ונמצרי• ערנית ומפלת ה;שה

 קס וזה ד3ל3 להס מיוחדי-ס
ולא :גאולתם עס פתאום ס ל: •

 שוס ההם ננסים הי׳ שלא ראי' הניא וכו׳ מלחמה מלומדי היו
 תקצר לא אשר ה׳ ניד זה ננל צורך אין כי ע3הגי וסעד עזר

:והקדמות הצעות נצי פתאום יצליח ה׳ ותפן
ה סל ט  ניציאת התלויס המצות המצות■• מן ו3 שנתלה ו

 העמיס מכל ה׳ נחר שאותם מצד כלומר * מצדים
 נתן אשד המצות לכל הס ראויים כאל? נפלאזת להס ועשה
• לנל כן עשה שלא מה ניחול הנורא להם  הודה ונזה נוי

 נמה השינו נכון ועל 3טו3 האירו ריו3ד פתח ני ר3הח לדנרי
 משונתו ראשית והיתה יוד נסי' אמונתו על אותו ששאל

 : ממצרים ישראל נני את המיציא ות3הא נאלקי שמאמין
 רחוק משל נדרך ונאמר נדמה ח׳׳ו שאס כלומר נדמה וחלו

 נשניל לא הלא טעות•3ו עיגיס נאחיזת הנל להס נדמה כי
 גנז ממלך חפשי יצאו לנפשם יאמרו אשר וחלומותס טעותם
 הושלכו שכל.המצריים מענידיהס ומות נמזקה: נהס הרודה
 נשאר • ממונם והשאר :שללם כל לקמו והס לפניהם מתים
ס אחיזות ואולם אצלם• הממון מעט רק יעמול לא עעי נ

רגע



יטנחמד ראשון צוזרי מאמראוצר
ת עפ״י עיניס ואותזי הנאוף נעלי ני רואים ואנחנו רגע  3ה

 יאמר לא * מאפיקורסיס עקשות :איסר מדלמת כפן נפיחי
: שוטה אפיקורס רק זה

ו פה ד מ ע  הגלי׳3ו למיונומ5 אי7ו3ו שנה מ׳ ר3מד3 ש
יתקיים לא ^

 ללמדו דמה ל3לה אדס ן3 הזה זה3הג 3העל על להשקיף
 הנורא ר3יתח איך ני מיוחדות ופקודות מלות3 ולהדריכו

 שאל כאשר הזה הענור החומר עס ורוחניותו קדושתו עס
 המופתים שכל כלומר ו:ו' תהי׳ שלא כזי :ס״ח סי'3 הנחר

עדיין ני הועילו לא ראו אשר
 זמן3 מאכל כלי כזה 3ר עס

 נכשופי׳ לא אף כזה ארון
 ננפופי׳ שהעוסקי׳ ומחנולות
 חשרי ככוויס ס3רו ותחמלות

 שזכרתי: כמו יוני׳3וא דלים לחס
ס ט  של אלו נסים אלה ג

 מפני המן ירידת
 ד3מל ו3 נראו נסים ה3שה<י

 שהנשאר הא׳ והס * ירידתו
 רמז וזה הנאיש וקר3ל ממנו

מה ר3הח  זה שלפני סי׳3 נאו
 יוס רא3נ לחס להס והוריד

ם• ש3ה 'יו  נפלייס• ע״שירד3׳
ת לא ת3ש3 והג׳  הס3 אין :י

 בזה להתריס א״א מדמה•
 נפרשת הרא׳״נע שזכר כענק

 אשר המין צפצופי כלפי המן
מ מן נדמות ש׳הי׳ אמר  היו

ע ענ  ז״ל והוא • אלו נארצות נ
 טענות מנמה א״א שזה 3השי
 נתלבר היוס יורד שאינו הא׳
 המין ענה ושקר מן שוס הזה
 ר״ל ידוע הזה ההר ני הזה
 • היוס ידוע עוד סיני הד

 אינו שיורד מקגס3 אף ועוד
גס * ונאייר נניסן רק יורד

דו מזד־י! יותר זדח ואחר החבר אמר סה ט ע  ש
ה מ׳ כמדבר ם שנ רע אין מקו  ז

ס יום נברא ילחם ילחם והוריד ת מלבד יו ב ש  אכיווהו ה
ם ה ארבעי : שנ

ס הכוזרי אמר פי ן אילד־ן ג י ם ^ז ה טדחד־ג ב
ה ד מ מי ת מ  שנד־ז ארכעינם ש

ת ילשש או ש אילף מ ה ירד איליהס והנילויס אי ד ש  ש
תלק ימי׳ ס ת יום וי ר שב בה א״כ ה ת לקניל חו ו נ ש  ה

הי׳ מפני י ענין ש קי )שהעגיז (ה  :בו נדבק האל
ר פז מ ר א ב ח ^יו מוזהר השבר־ז ה ת עי  • טזז

את טכרי ם ו ל ת העו שו ש מי ב  י
ת• שי ה ברא ט מ אני ו ד ש תי א לזוכרו• ע הו ם ו ע ה  ש

ם ה ע נו מ מי א ה ה ש מ א כ ב ה )ני ג״א ( ש ש  אחר מ
ם תי פ מו ת ה לז א ר ה א ש ם נ ת שו פ ך ספק כנ  ידבר אי

ס קי אל ם ה ם ע ד א א כדי ה ל ת תהי׳ ש ל ה ת  התורה ה
ה צ ע ה מ ב ש ח מ ת ו ט ח ם מ ד אחר • א הו ו  עזר יחברו
מץ או ת ו או ם מ הי ל ה ^  הדבור רחוק שהי׳ מפני ׳ ה

ם ה עיני ם מזולת ב ד ר בעבור א מי שהדבו ש ת ג רצו  ו
ק להסיר ה׳ ספ ם ה ת כו ל ת מ צוו ם ו ת ו ש א קד ת ה  ל

ה ש דו ק ת ה נו פו צ ה ה הגלוי ם ו ש ץ הדבר ו חו ת נ בז
ת שו הפרי

מ ולא ננוקר הנאיש הנותר י
 לקנל חונה א״כ :הנוזר דברי הן והן זה לפני כנז׳ בשבת

 נדבק האלקי שהעני? :שבת קבלת חיוב לחדנו מכאן ר״ל
 מאחר אלקי׳ בסוד ודביקות ענין לו יש המס זה כלומר • נן

 משאר נעלה יותר ענין לשמירתו ויש המן• שגת שנו שראינו
 רנינו משה מפי ששמעו ור3ע3 אותם שמקיימים השמע מצות
 האלי:יס מאת סודו פליאות ראו עיניהם השבת ואולס ע״ה
 כן ומפני יומר חמורה מצוה והוא ת3ש3 המן ירד שלא נמה

 חונה בשבת נר הדלקת הש״ס ל׳3 שהוא וכמו מונה בשם קו־או
: שס) ותום׳ ע״׳ג דק״׳ה מ3(ש

ה פז  נדכתיג השבת על נצטוו שס * המן מירידת ״ מז
 ונוסף השנת יוס את לכס נתן ה׳ ני ראו

ח גדול זה על  ת3ש ונו עולס נריאת על עדות שהיא מצומו נ
 שורש שהשגת ״ לזכרו עתיד שאני ומה :מלאכתו מכל אל

 ה׳ פי אשר רות3הד מעשרה אמד והוא המצות לכל ויסוד
 מה עס :נסמוך וכנזכר תורה נממן ישראל כל לעיני נן3וק

 לכל ענדו ונמשה ה׳3 האמינו שכנר אע״פ ר״ל שהאמינו
 האדם עס האלקיס ידנר איך : עיניהם ראו אשר המופתיס

עיניו יפקח השמיס מן ה׳ ני להאמין לנס נתיישג לא עדיין

 כי שימשנו מקום להס נשאר
 מעצה יהי' התורה התחלת
גונ;:וסי׳ להמציא אדם ומחשבת

 וכמאמר העם להנהגת ישרים
 לך בדה או א׳ בסי׳ הפלוסיף

דעה לענין דת  מחמת :ונו׳ הנ
 בי אין הזה הדת ר״ל אדס
 תיקין רק רוחני וסוד טעס

 לתקוז הוכנו האדם ענייני
 נימוסי כענין והמדות הקבין•

 עזר ימבריהו ואחר העמיס:
 נזה שלס שאיש חשנו ואומן
 אנישי בתקו? הישר הדת המניח
 אות בבקשתו רצינו יעשה הש״י

 כנה הכיבעיס לשנות ומופת
 יבקש אשר נפי ה׳ יעשה

 הדבור שהי'רחוק מפני ממנו:
 האמיע שכנר שאף כלומר

 זדנקותו בשפלים השם בהשגחת
 זה שיהי׳ חשבו ענ׳׳ז * באדם

 השפע שידנק להוא רוחני דרך
 השלס האדם בנשמת הרוחני
 לו ויש עתידות שיודע נאופן

 נדרך לא הטנעיס לשנות כח
 השמועה ויגיע השס שידנר
:נסמוך וכנזכר האדם לאזני

ארס שאינו מי • אדס מזולת .
 שהוא ׳נמה הדנור יצויר שלא נמו הדנור ני יצויר שלא חשנו

 יצויר שלא דמו כך חייס♦ נעלי כמו האדם ממדרגת למטה
 האדם מן היוצא הקול גשמי־ שהדנור ממנו: שלמעלה במה

 כלים אותו וחותני׳ נשמי והוא והחיך הגרון דרך הריאה מן
 הצפוגה הקדושה ז והשפתיס והשניים הלשון שהס ג״כ גשמיים

 • שמלותס וכבסו ומחר היוס וקדשתס להס אמר והגלויה*
 עמס יהי׳ לנלתי ומחשגתס לנס שיטהרו הוא והקידוש
 היא הנגדי' דנבוס הצפונה* הקלושה והיא זרות• מחשנות
 וטהרת הקדושה יסוד נה* נחון הדנר ושס הגלוי': הקדושה
 הגשיס והרהור התשמיש עגייני ממחשנה בהסיר הוא המחשנה

 ענין תס3מחש על יעבור שלא נדי הנשיס פרישות צוה לכן
 ננל הגשמיים נתולדות השרש שהוא נזה ועכור גס גשמי

ה• השפל העולס מציאות  3מח״ ל״ו פ'5 המורה ונמ׳׳ש ה;
 ובסוף הקודש* והרוח הגנזאה לאנשי ומדרגות ההכנה נספור
ת דנריו  לעניינים ותשוקתו מחשנתו שנתנעלה ממי יהי׳ שזה 3נ

 אלו נתאות לאדם שותף היא שהבהמה מה כלומר הנהמייס
 ענין שהוא התשמי׳ ונפרט * והתשמיש ושתי׳ אנילה נמו

ת מ׳ ונס׳ הגשמיות שנתאווס גס היותר התעגוגי׳ שהנחת 3נ
הגופיו׳



נחמדראשק כוזרי מאמר אוצר
י' פי ת מחלת היא מו  וכ^׳ם הנז׳יאי' וכ״ם החכמה אנשי מזיג
 נחו לשמוע אן> ר״ל ולשמוע התשמיש: ד״ל המשגל מיאוס

 למדרגת שיגיעו צפונה נקדושה הס3 הנפש שהונן שכמו נ״א1
 אזניהס שיוכלו נאופן שלהס הנון> והוכן נזדכך כך הננואה*

חייס: אלקי׳ רי37 ממש לשמוע

 מחיצה אהרן לנד מחיצה משה חז״ל שאמרו ונענץ כמשה
 נדי זה הי' • העם והאמינו :ונו' לגד מחיצה זקניס לנד

 עמו על ונחמלתו נחסדו שהנורא להאמין ראי׳ יניאו שמזה
משה ננואת והיתה ידו על תורתו להנחילם נמשה נחר

 נין אמצעי נלי נפנים הניס
 אף הנירא ונין ישראל נני
עו ס הס  : ממש הגנורה מפי ז

 ונו׳ גדולות אותות נהקדמות
 למרק נדי הללו אומות קדמו
 אשר החומר נח ולשנר גופם
 הנוראות הקולות מחמת נהס

 מן נשמעו לא אשר ועצומות
 המתלקחת הגדולה ואש העולם

 הנהלה מן אשר החושך נתוך
מה העצימה הח  הגיע אשר ו

 והסירו הגשמי לנס קרעו להם
 : החומריים מחשנות מעליהם

 ומצוחצח נרור ר37 צח זנור
 רעהו אל איש ידנר נאשר

 לחפוקי ואותיות• הלשון נחתוך
 3מח״ ל״ו פ׳ המורה מדעת

 וישראל נלנד למשה הי׳ שהדנור
 נלא פשוט קול רק שמעו לא

 כדעת לא אף אותיות* חתוך
 דנרות ׳3 שרק ז״ל הרמנ׳׳ן

 לשון נחתוך שמעו ראשונות
 יוד כל רק * פשוט נקול והשאר
 יכ״נ אותיות ך נחלט שמעו דנרו'
 נמרננת ז״ל אנרננאל הר״י

 3הר כ"כ ואתחנן פ' המשנה
 פשט הוא וכן יהודא קול געל

 עמודים המורה* אמות ;הכתוג
 כמו עליהם נתונה התורה חשד

 )יוד ישעי' ( הסיפיס אמות
 היא התורה שכל מז׳״ל ואמרו
 וכנז׳ הדנרות נעשית נצולה
 פסיק על משפטים פ׳ נרש״י

 האבן לחות את לך ואתנה
 נל זז׳׳ל והמצזה והתירה

 הן דזמ3ד עשרה נכלל מרי״ג
 * ושרשיהן התורות נ״א מנ״ל:
ותורה 3ש?נח מורה דהיינו

ת שו ם מן הפרי שי מון הנ הז ע ו מו ש  האי^קים דברי ל
ש קד ת ה ם ו ע ת ונזדמן ה רגו מד ה ל א בו ע הנ מו ש ל  ו

ס דברי לשמוע) חן (;״א קי אל ם ה ד ם פ הי׳ * בפני ה ו  ז
ם ג׳ אחר י מ ת י מו ד ק ה ת ב תוו ת או לוו  מקולורת גדו

ס וברקים ש ורעמי א ה ו ב כ מ ת ש  ונש*אר׳ * סיני הר א
ש א א ה הי ם ה ה רואין יום ארבעי ת ס או ע ן ה אי מ  ו

ת א נדנזה א ה ויוצ^? בתוכה ב מנ ע • מ מ ש ם ו ע  ה
ח דבור ה צ ר ש ע ם ב רי ב ד ם • ה ה ה ו מ ה א ר ו ת  ה

א ״ ;) שי׳ ר ש ד ושלשיט) התולות ו ח ם א ה ת מ צו ת מ ב  • ש
ה וכבר מ ד תו ק צי ס מ רדת ע סן הו ה * ה ל א ה ו ר ש  ע

ם לא הדברים ל כ מיון ק ם הד י ש נ א ם מ די חי  ול^־י* י
א בי ס כי מנ ת א א קי׳ מ אל תנו ה  בהם הי׳ לא אבל נ

ה כח ש מ ה כ ו א ר ^« הגדול הדבר ל נו • ההו מי א ה  ו
ם ע ם מן ה ו י ^ן ה הו ה כי ה ש  כדבור בו מדובר מ

תו ל ח ת ה ה א ה לז^ן • הנוו»<* מ מ ד ה ק ש מ  בו ל
ה ב ש ח ה ול^< מ צ ן ע ^ ל ה תהי׳ ש א ו ב נ שד ד א  כ

בו ש פי׳ ח סו ש הפלו פ תי' יזדככו מנ בו ש ח תדבת מ  ו
^ כי ש ש רוח הנקר^* הפ-־עי^ ב ד קו ל או ה אי  גכרי

הו הו ויעזרו לו שכי שר וי אפ ה ו מ ד ת ת לי שי ע א כ הי  ה
ם ה בין או בחלו נ ה שי צ ק ה ש ו אי מו מדבר כ ע ע מ שו  ו
שו דבריו פ תו באזניו• ל^יין בנ ב ש ח ט ב ^ז ו • ל  בעיניו

אן אמר ו א בו דבר הכור>»•* כי י סרו(נ״ ה וסיו) יו ל  א
ת ד הסברו מ ע מ ^ הגדול ב ^ הו ה * ה מ ה ו לו  שנ

ר בו ב טן האלק• הו ת כ מ ק ה>־יןלק« ה ק ח ת ש רו ש  ע
ה רו ב ד ה ה ל א ה בשיני ה ו ח ו ם ל י נ ב ה א ו ו ק תן י  ונ

ם ת ל או ה א ש ם וראו מ ת תב או  אמת) (כ״א א^קי מכ
שר עו כא ט תם ש קי דבור או ה אל ש ע ם ו ה לה ש  מ

ת צו מ ם ב קי ל א ם ארון ה קי ה ו ו י ל כן ע ש ט ש ח דו  הי
ה ונשזימר ל בני כין ז ע ^ ר ש ל י ה 'פ* כ ^ ^ בו נ ה

ע ש ת כ

 אנל לנד נזנותו לא ע״ה רנינו
 ישראל נני כלל זכות נצירוף גס

 הדנור נדנק נזכומס גס אשר
 הפלוסופי' כעצת ולא נמשה

 המייחסים ננואה נענייני
 תלוי והכל לטנע 3קרו אותה

 : נלנד ההוא האיש נהכנת
 על הממונה מלאך גנריאל או

 האמיתי והחלום הקודש הרוח
 להלז הגן גנריאל שנאמר כענין

 )ס' דניאל ( המראה את
 נניא הי׳ לא שדניאל נודע וכמי

 דמגילה נפ״ק חז״ל אמרו וכן
ת השתמש ורק ח  הקודש נ

 :דנריו היו צודקות ונחלומות
 ולא ניס והקצה שינה נין

 קצת שהוא תיר ולא תיר ניס
 : לגמרי ישן ואינו נשינה

 נמחשנה נדמה ונו׳ ונמחשנתו
 אנל דמות איזה רואה שהוא
 ואז : ממש יראו לא עיניו
 • ו3 דנד הנורא ני יאמר
 יאמינו לא הפלוסופי׳ •^׳י

 ורק מזה יומר נדולה מ׳־רגה
 דנור נשם יננו המעלה זאת

 האדס ני ר״ל או * הנורא
 דוח3 כן לו הנדמה ההוא

 יאמרנדק־ נחלוס או הקודש
 יוסרו עמו: ר3ד שהש״י הענרה

 המעמד הי׳ ונו׳ רות3הס אלה
 מהם להסיר נדי הזה חר3הנ

מ:3הס אלו  שנלוה ומה רו
 נצטרף ונו׳ האלקי ור3הי אל
 הלוחות 3מכת האלקי דגור אל

 חרות אלד״ים 3מכמ שהיו
 המון כל והיו * הלוחות על
פליאות רואיס ישראל נני

והס הסיני* שקנלו שנע״פ
 ההצות ופירישי חז״ל* רי3ל5 המורגלי׳ מסיני למשה הלנות

 מציתו קדמה' וכנר :רניס נל׳ תורות גורס ולזה המקונלות
שלנל והיסודות השרשיס מן שהוא מפני נסיני ונשנה ***׳ ונו

 מאנשים לרקנס: הגיע לא כלומר הדמיון קנלס לא המצות:
 עקרס נכלל מושיס כחמשה וכל שהשמיעה ומפני * ונו׳ יחידים
 ממה אותו להכיר המוחש לפניו המצייר הכח והוא נמדמה
נח :הדמיון קנלת ל׳3 אמר לכן ננר אותו שמע או שראה

 ספק עוד הי׳ ולא 3הנת
 שמעו שכנר מאחד גשמי ענין שהנתינה אף לפקפק ס5ל3

 חז״ל ואארו ניונות ניס3א יקיות הקנ״ה: מפי יוצא נזר הד
 עליה׳ נחקקו ואותיות מופלג קישי ולהס היו סנפירין של

 ו3זרח ארכו מזות כל ארון* אלקי׳ נמצות אלקי: ננס
 ה׳ ננוד משכן מקוס שיהי׳ י7נ3 השכיל ה׳ מיד הכל ואיכותו

 ט צ נסי׳ וכנזכר ה׳ נסוד עליו הוקס אשר המשכן נתוך
 לה' זנול נית להיות העליון עילס לעומת נעשה הנל ני

שפלג כולם הנניאיס כי הנטאה* ימי כל ישראל: אלקי
ה׳



נחמד ראשון בחרי מאמראוצר
 הנית שהי׳ 7עו3 נציון השוכן וה׳ המקדש 7ו3כ מזיו יגקו ה

 זה צרינין היו הפרטים כל אשר מכונס על כליו וכל הקדוש
 אחד נח כשיחסר עיות3הט הויות3 כמו השכינה להורדת לזה
 3הל רגת7מ3 היו והלוחות והארון * אודותו טל3ימ חי על3מה

. ימות נהעדרו אשר ע״יז3נ
 הארץ שענז אחר לכן ע״ח3ה
 יאשי׳ ימי3 ראשון ית3 סוף3

 יומא3 נדאיתא יהודה מלך
 ואה3הנ פסקה )מ״א דף (

 ואז השנינהמישראל• ונסתלקה
 עליהס ר3להתג 3האוי יכול

 שנה מאות כתשע :להגלותם
 כי שנה מאות לתשע 3קרו

 שיצאו עד לאדן שנכנסו משעה
 כמנין שנה 3תתנ״ הי׳ ממנה

 גיטיז3 כדאימא ונושנתס
ח) פ״ ד  להר שנאו ומעת (

 ישראל ארן ול3מג שהוא סיני
 עד שני מאמר י״ד נסי׳ כנז׳

 הרי שנה מ׳ לאת שנכנסו
 3קרו והיינו שניס 3תמצ״

: שנה לתת״ק
 כמוכתוניס זה♦ וזולת עח

• אלדיס ע3אצ3
 : לפניהם הולך וה׳ ונמו
 ' דעת אליכם שייחס עמו הדין

 מי ר3? צדק3 כלומר • הגשמה
מאמינים שאתם נכס שתולה
 מגרון* רק דנור יצויר לא כי ח״ו וגוי׳ גוף תואר על שהש״י
 וכן ואצנעותי׳ יד נלי ה3כתי יצויר לא וכן • הדנור וכלי ולשון

 העיץ נעלי לכל מוסכם ר3ונ * נגשמיות רק יצויר לא ההליכה
 אין הגשמיות: ממקרי מקרה נשום הש״י יתואר לא כי

 כי :כן מאמינים כשאתם לעון לכן 3יןחש לא • להאשימכס
 כל פני3 היו וכך נחום ראיתם שכך מאחר ונו׳ מדחה אין

 ההקשה נהשלכת : זה כל להאמין מחוייני׳ אמס הרי קהלכם
 שיש מה לחוש נאמונתכם תפנו לא אתם ר״ל • השכלי והעיון
 אותם תשליכו שכלים ועיונים הפלוסופיס הקשי׳ מקושיות נגדכם

 מה עין5 הנראה ר5ד האמנת3 טמ3 הולכים ואתם מעליפניכס
■ :אחריו ספק שאין

ה פט ^ !י ל  דנר האל שיאמר חלילה כלומר השקר p לאל ח
 הזהיר עצמה תורה3 כי עצמו את הסומר

 אותר מרחיק שהשכל מה נתורה ושינא הגשמיית; מהאמנת
 שנן מאוזר אותנו להאשים שאין שאמר מה כלפי זה אמר
תו  נתורה שינא חלילה ני השכל נגד שהוא אף נתורה 3נ
 השכל וע3מ מקור אדרנה התודה כי השכל נגד שהוא ענין

 ני לו יאר3 ונו׳ ריס37ה עשרת ותחלת לשכל: מנגדת לא
 וכל ההגשמה ומרחיקין תורה3 זה על מוזהרין אנו ה3ר7א

 והוא כלל אל3 מאמין אינו כאלו ההגשמה שהאמין מי
 גהאמנתו רך3ית האל שצוה מקוס3ש לזה וראי׳ ע״ז ד3נעו

ע זשלא וממונה פסל געשה שלא תינף צדו3 שס ע״א וד3נ

 שלא רך3ית אל3 המאמין על לומר הכוונה שע״כ נית3ומ
 על לומר שאין ותננית* מואר או תמונה שוס ו5 יאמין
 יהי׳ ואיך אחרים אלקיס לך יהי' לא נאמר ר3כ1הרי ע׳״א

 ר3שד שמצאנו מקוס3ש מאחר הגשמיות .על מורה ור3הד
להאמין שלא צוה שס הש׳י ׳

ע ש ת ת כ או ה ט מרו עד שנ ס ש ע  וגבר הארון ונגנז ה
הס : והג^ם נצר נבוכד ע^י

ע מי הכוזרי אמר פיי מ שו ם כי דבריכם ש די אג  ה
ם דבר ם ע כ טונ ט וכתב ה ה  ל

ה וזולרת לוחורת מו הדין ז ס ע ח ם שיי כ לי ת א  דער
ה מ ש הג ס וגם ה ת ם אין א כ מ שי א ה ק כי ל  מדחד־*• א
ת דו מ ע מ ם ד-גלוים ל לו הגדולי א ש ה ם לדון וי כ ת  א

ת לזכות כ של ה ה ב ש ק ה העיון ה לי ו שכ : ה
ט ה החבר אמר פ ^ ^ ח א ר מן ל ק ש  ה

א בו שי ה בתורה ו ד מ כי ש ה  ש
ק תו מרחי הו או מ שי ת שקר וי חל ת ת ו ר ש  הדברים ע

א ן הצווי הו מי א שני באלקים* שנ ה רה ו ה ד האז בו ע  מ
ס קי ם אל ת אחרי שו ע מ ה פטיו ו נ מו ת ת ו תבני  וכללו ו

ל ם• דבר ש שי הג ך מ אי הו יד^א ו מ מ רו ת נ מי ש הג  מ
חנו אנ ממי׳ ו ת מרו צ תיו ק או ת מברי מו ש הנ ש מ פ  כנ

ת מדבר שר ה א א ם הי ד א שר כי כאמת* ה  ידבר א
ו טנ ה ע ש מ שכיל מ שונו איננו וינהיג וי א ל ל לבו ו

ולא

 את סותר ר3ד והוא הגשמיות
 מהגשיס ר3ד של וכללו :עצמו
 מאזהרה היוצא הכלל ר״ל

וגו׳ פסל תעשה לא של הזאת
 דמיונינו3 נצייר סלא הוא

 נית3ת איזה על יתנרך שהאל
 נרוממהר לא ואיך גשמיות: סל

 תוכל איך כלומר • מהגשמות
 אנחנו שאין אותנו לחשוד

 איך,הוא האל רוממות יני׳3מ
 ואנחנו : מהגשמיות רחוק

 על שאפי׳ ר״ל וכו׳ מרוממיס
 נשמת כמו מהש״י ראיס3הנ

 שהיא מאמינים אנו האדם
 כנפש :מהגשמיות רחוקה

 האדס נשמת היא ■המדגרת־
 מן דל3יו ונה לו המיוחדת

 צורתו והיא חיים הנעלי
 דל3שהכ ומפני לאדם המיוחדת

 עלי3סל7הא מין ין3ש הנראה
 נקראת לנך ור3הד הוא חיים
 אפיונשמת3ויפח רח37המ נפש

הי חיים חי׳ לנפס האדם ד
 אדסלרוחממללא:3 והות דחיי נשמתא אנפוהי3 ונפח תרגומו

 אדס קורין שאנחנו אעפ״י כלומר אמת3 האדס היא אשר
 האדם רק אמת3 כן אינו הגוף שהוא לעיניס הנראה כפי

 אלקי׳ צלס3 נאמר ועלי׳ נראית לתי3ה הנשמה היא נאמת
 שאמר לפי ונו' ממשה עמנו ר3יד אשר ני :האדם את עשה

 ס3חשו היותר הנפש תפס רת3המד נפש היא האדם שעיקר
 ר3(וכ ינוע"ה3ר משה נפש והיא האדם נמין סתהי׳ שאפשר

 משה שקול סוד3 ישראל נשמת כל הכולל ת״ת סוד3 נודע
 הש׳׳י ור3ד אל משה דנור מן משלו ונשא ישראל) כל כנגד

 הגשמית ממדת אינו האדם מן היוצא ור3שהד שכמו ואמר
 הוא אך האדם זולת חיים עלי33 נמצא אינו שהרי שנו

 אצלנו לקו־נ נוכל כן הנשמה ר״ל המדנרת נפש ממדת
 כלומר לשונו איננו ואזיל: הש׳וכעניןדמפרש מן ור37 שיצא

 חיים עלי3 שהרי והגוף הגשמי״ת מצד אינו ס7א3ש ור3הד
 אין כן וכו' לנו ולא ידנרו: ולא להם ולשון פה הס אף

 לכס משכן 3שהל שאמרו אעפ״י שנאזס 3הל מצד הדנור
ה האדם לשכל משנן שהוא המוח ולא ס7א3 המתעורר  סנ

 3והל הלשון * ונו׳ כלים .הס רך : נאמת האדם לדנור
 נז אומלתו3 פועל שע״י האומן 7י3 כלי כדמות הס והמוח
 למה דומה האלו הנליס ע״י הדנור פועלת האדס גשמת
 ג.מר פה מחתך לשין יועצות כליות מנין 3הל שאמרו למה
הס אינריהגוף ו״ל נמקרה רק ליקין)ונלזהאינו7מ מה3(פ׳

ס3ס



נהמדראשון כוזרי מאמראוצר
 אמת:3ו ס5ע3 תו3ס היא הנסמה ואך מקרה3 ור3לד ה3ס

 הענין עיקר כלומר * איננה מנרת רמ37המ נפש ומשה
 מקוס•3לת3ע ואיננה גשמית: אינה ין3והמ והמניר ר37המ

מ ולומר ס7הא לנשמת ה7ות מקום שוס ליתן אפשר אי  ז״
מקוס איזה תופסת שהיא

 ה3וגו 3ורוח אורך לה שנסער3
 הנשמה וכשנאמר הגשמי ת7כ

 זה נאמר לא הגוף ממלאת
 שהנשמה האוזן את ר3לס רק

 הגוף לכל וחייס כח נותנת
 כענת רוחני שות3המל רך73

 מ מלא הש״י על שנאמר
ק א  כח על שהכוונה ודו3כ ה
 שאמרו כענין הרוחני הש״י
 עולס של מקומו ״ה3הק חז״ל
 ולא :מקומו העולם ואין
 יאור3 הוסיף מקום ממנה יצר

 ורוחניותה הנשמה ענין3
 צר המקום שאין אופן3 שהיא
 הוא אס הגשמי רך7כ המגה
אחז3 מונח  המקו׳ אותו אז מקו'

 לא אמר ר37 ל3מלק צר
 מחזקת אינה ני הנשמה כן

 לא וא"כ מחע של ו7חו אפי׳
והיא * ילה3ש3 המקוס יצר

ר37 אין המקומות נל3 מלאה
 מהכלל היא תצר ולא :חנייתה ומונע פניה3 סותס נשמי

 נפש מקטן לא מעולם כלומר רואיס•3ה כל צורות ה3
 רי'37ה לכל xא הצורות והס הרוחניות שתשיג ס7הא
 ומתעצמים נחקקים שיהיו אפשר נולס עולס3ש ראי'3הנ

רן החג׳ האזס נשממ3  קלו׳הרגל3 עולם חינת3 ס׳3 המלין שאמר ונז
 ומוריד מעלה יא3ות מוליך ריאה3ה קצוי3 ינמז3 ורוח שכלו

 נאותו3ו ורומו תעצומי3 ארן בלילות נחפניו יאסוף 7ע
; שחקים נ ״  מלאנותייס תאריס3 אותה מתארים ואנחנו ע

 כלי דרך לנו נראים הנפש שנחות אע״פי ר״ל רוחניים*
 נ״ש :רומני מלאך מואר3 שהנפש מאמינים אנו ענ״ז הגוף

 ורא3שה נ״ש רוחנית שהנפש נאמין שאס ע3ית הכל הנורא
 הגשמית אמונת אלינו ליחס עתק רו37י יניעו ואין י^ומה
 אנו זה ור3ע3 לא ר״ל ונו׳ עלינו הלין אמגס ;חלילה

 מקום ויש זה נותן הזין אך * והעיון ההיקש דרכי משלינין
 לי3מ השכל אל המעמד מן הנראה הענין זה 3נקר נעיון

pית לו שכילזס ׳  מן שקצלנו מה נדחה שלא הגשמי״ת: 3
 ומאחר העיון דרכי לכל קוזס החוש מקום ננל הנה המעמד
 מאת כי להאמין אנחנו מחויניס נעיגינו וראינו נאזנינו ששמענו

 שוס3 יתנרך אומו לתאר שחלילה אעפ״י זאת כל היתה ה׳
 • גשמיות3 הנורא יתואר זה יל3ש3 לא ני * זגשמות זררא

 הנפש ואיך חזס3 הזנור דרך מנינים אנו שאין נמו ני
 לא כן 'גשמי והגוף רוחנית שהיא אעפ״י הס3 פועלת

 האוזן שתהא עד לזנור ונתהווה ה׳ רצון נתגשס ענין איזה3 נדע
נהם שידנר אדם לנשמת כלים האל רא3ש נמו ני שומעת

חו ולא ה כי^יס אך מו ש ט ה ^ ש מ ש ו פ ת מדבר׳ נ כו מ
ה ננ ם אי ש ה ג איננ ת ו די ב ם נג לא * במקו ה •צד ו מנ  ט
ם א תצר ולא מקו  הברואים• כל צורות בה מהבלל הי

חנו אנ ם ו ה מתארי ת ם או ם בתארי תיי כו א  רוחניים מדי
ס הכל בורא כ״ש תברךאמנ א עלינו הדין י ל ה ש ח ד ה נ  מ

ד מן שקבד^נו מ ע מ אמר ההוז^־ו ה ן ונ אי חנו ש  אנ
ם ך יודעי ס אי ש ב עד הענין נג ש קרע רבוד ש ת ו  א
א אזנינו די ה ו ^ו שברא מ ה יתברך י ט א מ ל  הי׳ ש
א צ מ ה ילא) (ג׳׳ח וכ״ל נ ר מ בי ע ה ם מן לו ש אי צ מ  הנ

א כי חסר ל ר יכולת לו י ש א מר כ א א כי נ  יתברך הו
ת ברא ת א חו ^ו ם וכתב הי ת ת כתב או ר חרו ש א  כ
ת ברא ם א מי ש רו והנ«י׳) (נ״א ה מ מא  ורצה • בלבד כ

תברך ם י ש ע ר על הלוחי״) מגשמי (כ״א ו עו שי ר ה ש  א
ץ־ פ ת ׳;ל ו ח נ כו ת מ ר ה ש תב בהם ונהרת ־ הפץ א  הכ

ת ר ש ע ם ב רי ב ד שד ה א מר כ א ת קרע כי נ ם א י  ה
הו מו ש ת ו מו חו ם ל די מ מין ש ם מי ע ם ה ל א מ ש מ ו

ת לו מסי ו

 משמיע יהי' זה כמו ענין איזה אז רא3ש אפשר הי' כן
 ולא :תכלית לתי3ה וינלתו חכמתו ישער מי ני יר37ה

 לא שנן ור״ל נדחה שלא על קאי * רך3ית לו שנוא מה
 שלא ממה הלומות: והס שנראה' שראינו ממה לדחות נוכל

רא3 אלו האנניס * נמצא הי׳
 חדש ענין אז הש״י אותם
 מקודם הי׳ שלא מה ונפלא

 המורה 3שנמ ממה לאפוקי
 שהלוחות ממ״א ס״י ס'

 רואיס3 היו שעליהם 3והנת
 ראשית3 ימי מששת ועומדים

 לור״ל ראאותס3 ״ה3הק ל3א
 : ההוא המעמד עת3 לרצינו

 מן לו T3שהע מה וכל
 מכל שלא כמו י הנמצאים

 מן ״ה3ירהק3שהע מה לדחות
 שהי׳קודס מה לרצונו העולם

 הים שימת נמו נמציאות
 ושימת סוף ים קריעת3 לחרנה

 • מצריס מנות3 לחשר אור
 הפלוסופיס אצל חלוק אין כי

 ר37 ה׳ רא3י ריחה3 אס
 ר37 טל3י או עולס*3 חדש

 ריאת33 פלא רואין3ראכ3הנ
היס משימת יותר הלוחות

 יכולת לו יחסר לא כי ה:3לחר
 שיחפוץ; כלעת3ישלאהי׳ מה רוא3ל הן * רא3הנ להרוס הן

 הלוחות רא3ש אומרים אנו וכך כלומר ונו׳ נאמר כאשר
 אמ רא3 יתנרך הוא כי והארץ: השמים רא3ס נמו לרצונו

 מעשל והלוחות 3הנתו וז״ש אמצעי לי3 דו3ל הוא הלוחות*
 3נת אותם 3ונת :לשעתן ראס3 יתנרך שהוא המה אלקי׳

תו כן ראו3שג לא חרות• ס•3נ  עליהם 3ננת אח״ג רק י
 א3הו חז׳׳ל שאמרו מטעס שהוא ואפשר חרות* 3הנת

 רואים העם וכל פסוק על המכילתא שס3 יתרו פ׳ ילקיט3
 ער 3נחצ הקנ׳׳ה מפי שיצא אש של ור3שהד הקולות את

 נאשר : הלוחות על נחרת מיד כשיצא ור37 וכל הלוחות
 יס3כמו שנאמר זה מאמרו*3 יס3והכנ השמים את רא3
 ע3אצ להש״י שניחם מ״ו גשמית הוראה אינה אלקיס ע3אצ3

 ו3 חקק רא3נ כלי שהי׳ נאמר לא אף הגוף• מתארי שהוא
 ס״ו פ׳ אונקלוס רי37מ המורה ין3שה ונמו הלוחות את

 יפעול לא שהפועל ודם י שר3 מדת רק זה אין ני * מח״א
 השמים הלא ני ״ה3הק מדת כן לא ל3א כלים ע״י רק ר3ד
ע״3ל3 רצונו3 ר״ל מאמרו3 המוחלט מאין ראו3נ  3הקירו7דו

?3אצ מעשה שמיך אראה ג״ככי נאמר האוק את ר3לס ת  עו
f הלוחות ת3נתי3 נאגנר כן v אדם ני3 כלשון תורה רה3ד 

 ר3ד3 י׳3כתו נאמר כאלו אלקיס ע3אצ3 י׳3נתו שאמר וזה
 אורך3 חפן אשר השיעור על :שם המורה ונ״נ חלקים

 ♦0עי3מרו שיהיו שלהס הצורה * המתכונת ועל :ה3וגו 3ורוח
 • לחומות ושמוהו :מ״ג) (יחזקאל מכנית חותם א(זה נמו

מה: להם והמיס שנא׳ כעינין יליס3ש מסודרות* ומסלות חו
מסודרים



נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 למספר שגיליס 3לי" היס שנקרע חז׳״ל ואמרו ״ תסודרים

ס: קריעת ונו' הקריעה וכן * ישראל טי3ש  ץ•5שנצ נין3וה הי
 . והתיקון ומשמאלסז מימינם ורה53 ונחומה נד כמו המיס

ם: קרקע3 3עקז לי3 ישר דרך לפניהם שהושם  מיויזס הי
שהי שכמו ר״ל י-ך3ית אליו

 ולא ד3ל3 השם מאתר3 זה כל
 כן ידה על לפעול כני לו רא3ש

 הלוחות 3כת3ש הקריעה הי'
 יושר 3כת3 האותיות ואימון

 כלי איזה זילתו או ע'3אצ לי5
 אמצעיו' ות3ס אל ולא ראת.3ג

 סנה איזה ה3הק״ רא3שי
 3והר הפעולה* זאת 33שיס
 הרי זה3 הקשה יהודה קול געל
 ידו את משה ויט מפורש 3כמו
 הים את ה' ויולך הים על

 הלילה כל עזה קדים רימ3
 קעו3וי ה3לחר הים את וישם

 ה3ס הי׳ הרוח והלא המיס
 שהי׳ אמר ואיך הים קיעמ3ל

ה נלא  ונדחק • לו קדומה סנ
 נראם דעתי קוצר ולפי • ליישג
 שכל שודאי קושיא כאן .שאין

 ועומדת רואה3תו3עניןאשרס
 אז שיהי׳ הנס כשיצטרך ר3מכ

 יא3לה הזאת ה3ס3 הנס יהי׳
 ר3ואהד3י ואחריה קודס אותה

מכמ3 שמצאנו נמו וקש3המ
איז יקדים רוח נהג וה׳ ♦ ה3אר  הלילה וכל היוה כל ג
 3כתי נהסירו וכן • ה3האר את הקדים.נשא ורוח הי׳ וקר3ה

 סוף ימה ויתקעהו ה3האר את וישא חזק יס רוח ה׳ ויהפוך
 ואר3מ זה ר3וד עיית3הט תו3ס אליו לצרף הנס דרך ני

 המיס שיקדשו שכדי מפני ולפיכך * יביס מענייני׳ ומושקף
 הנהרות קרישות3 כנראה חזק רוח תמיד צריך רמוגרי׳
 מחודש ר3ד לא ר3ג רא3נ ענין הוא הרוח ונן הגדולות
 שאפשר מקוס3 נס3 למעט נדי חזק רוח דרך3 הנס הי׳ מעיקרו

 שיקרע שגעשו להכסיס נתכוון ורק * ר3הח נתנוון לא ולזה
 מהומות קפאו שנאמר כענץ כולו נקרש מתחלה ני לגזרים היס

 עד מסלות 3י״ ו3 ו3ונחצ קרעיס 3לי״ נקרעו ואח״ז יס לס3
 והקרקע המסלות 3רוח כשיעור המיס ונחסרו היס קרקעית

 אמצעי שוס לי3 היו הנסיס אלו שאמנס ישר לירך הושם
 ני שאמר וזה מעשהו יעשה לזה כלי ברא שהש״י נאמר ולח

 רוח3ו נמ״ש נד כמו ו3ונצ שנערמו ר״ל מאמרו3 עמדו המיס
 חרון ר״ל אפך ורוח כוזליס נד כמו ו3נצ מיס נערמו אפך
 שנשמת שאעפ״י י״ל הכרואיס* כפועל :ז״ל רש׳׳י כמ״ש אפו

 רק הכתיבה וכן * ור3הד כלי ע׳״י רק הדבור תוציא לא האלס
 ולא יכול כל אשר הנוראים ה' מעשה כן לא * האצנעות ע״י

 המיס חפצס3 ונצטיירו :73ל3 מאמר3 חפצו לעשות ממנו צר3י
 בצורות מתוקן: בציור מסודריס ושביליס למסילות נצטיורו

 תנועה מוליד הפה מן היוצא שהדבור כמו כי האותיות*
.C 0 S R ר 1

ת וטסייוות שרה וארץ ורחבוח מסודרו ^כו י ה יי  ב
ח טבלי ר ̂א טו עה וכן ז עכוב ו< התקיז והבנין הקרי  ו

ם ח א יתברך אליו טיו רך ל צט לא כלי אל בו נ  אל ו
ת ת סבו עיו צ מ שר א ך כא צטר ^ י ע פו ם• ב אי  הברו

ם כי מי דו ה מ מרו ע מא ת ב טיי צ צו ונ חפ  וכן ־ ב
ר יצטייר אד ע ה מגי ל ה א אוזן אי בי  בצורורת הנ

ת תיו או ם ה ה י מורות ש ד ם ע א הענייני הו ץ ש פ  ח
ם ע מי ש ה ל ל א א בי מון אל או הנ ה :ה

ת הכוזרי אמר צ א ה ז נ ע ט ת ה ק ספ  :מ
א אינני החכר אמר צ ן שהי׳ גוזר ו ד ע  עד* ה

ה הדרך  דרך על הי' ואולי הז
ק יותר מו ה ע ט ה מ ל ע ה שי ב ש ח מ  גמחשגתי) (ג״א מ

ך *ה א העוד ה ' ת נזז מנ א ה מי ה א ר ת ש דו מ ע מ  ה
ה ל א ן בי ה עני א ה הו ת ה א ע טבלי הבורא מ צו  מ

ס מפני ה ס ש מי ו אה ד ה לברי שונ א ר  והיצירה ה
מין לאסונה) והיצילה (נ״א א ת ש ו פ ה כתורה הנ תנ ם הנ  בה
ס ה ע נ מו א ש העולם: כי ה ד טו בראו ה׳ ובי ח כ

ר א ב ת ה ש

 לאוזז שמגיע עד לו כהסמיך והסמיך לו* הסמוך אויר3
 אותה תוף נמו שהוא אוזן3ש הר,רוס על ודופק השומע

 התנועות נרתוך ואודותו הקול מוח3ש הנפש מרגשת הדפיקה
 ד3ל רצונו3 אויר3 בנועה להוליד מה' יבצר לא נך * שהס נפי

תמונ'3 הנדא לאוזן מניע שיהיה
 השס כי ריס3ד אותיו׳וקול חתוך

ה'' נאדסל־/ ולשין פה ש יק
 אחרים עדיני' להמציא לו

 אופניס3 הדבור פעולת להוליד
 על :שבאדס הדבור כלי זולת

להשמיעס* חפז שהוא הענייניס
 האויר ציור5 נוסף כלומר
 ינה3ו הארה נפש3 יתילד
 ההוא הדק הדבור ל3לק ית־רה

 ור3הד ולפיכך אויר3 המצויר
 אותר ישמעו לא יא3לנ המגיע

 זכאים לתי3ה אדס ני3 שאר
 ומצטייר דק שהוא מאחר

 רק ו3 ירגיש לא דקה בדממה
 כשהיה י ההמון או יא:3הנ

 ריו37 להשמיע הש״י רצון3
 אשר סיני3 ישראל עדת לכל
 למדרגת והגיעו נפשם גזלנך אז

כנודע: הנבואה
ת צ א מספקת• הטענה ז

 כדאי זאת תשובה
 פה עקשו' ממכס להסיר

הגשמיו׳: אמונ׳ המייחסי׳אליכס
 שאמר במה תו3תשו וקבל דבריו שקילס כלפי גוזר ואינני

 ונצטיירו הלוחות ראו3ונ רו373 נהי׳ שהכל
 אויר ז אותיות חתוך ציור הי' וכן לבד בחפצו הס3 האותיות

 זה שאין החבר אמר עוד הגשמיות* לסלק מספיק' זה שכל
 להקהות מספיק שזה דרנו לסי לאפיקורס להשיב רק אמור
 מאוד כי עמוק יותר ענין זה3 עוד שיש אפשר זה ועס שניו

: מחשבות עמקו  ממה עמוק ד״ל ממחשבה* שיעלה ממה ה'
 האמת חכמי בדרך לפרש יתכן ני האדס שכל שישיג שאפשר

 העס: להמון נודעו לא ועקבומיהס הסודות במצולות הדורכים
 הנזכרים העניינים נתהוו ורו3ע3ש התכלית מזה העולה אך
ת לאסיקורסיס מקום שיש אעפ״י האלו הפליאות רך73 תו  ל

 מי האמנת :מהדברים העולה מהכלל וגם הגשמיות ביחוס
 בקרב ואהבתו יראתו ליטע צדקו למען חהן ה' ונו׳ שיראה

 וחדושו עולם בריאות לענין הדומות נפלאות והראנו לבנו
 ההגשמה שיאמינו בשביל לא כאלה עגייגיס הראס ולפיכך מאין
 כמו הראשונה לבריאה :אמצעי דבר מבלי מצוע מבלי :ח״ו

 ■לא מאין והמן הלוחות נבראו כן מאין נברא כולו שהעולם
 העולם שנצטייר כמו והיצירה :ממט יתהוו אשר דבר שוס הי'

 מעשרת והדבור בלוחות הנתב ציור הי׳ כך ה׳ pn3 כולו
 ובלוחות: השמים מן בדברות בהם הניתנת הדגריסבאויר:

 7ל<נ ונמצא ללמד בא זה הרי קדש* העולם כי האמונה עס
ונתחדשו ומאפס מאין עראז והבאר והמן שהלומלת נמו ני

P  F



נחמדראשון כוזרי מאמראוצר
r פעריס עשר ננמו דק י1הני* לא והניאס העולס חדיש ארינת :כלה3 שמתקוק הנפש על יקשה לא ק אותי וינסו t״5

אנמוינו נסי נשיוגות עשרה חז״ל זאמרו * פעמיס עשר זה הפלוסופי׳ ספיקות :ינזילי היא אתד ואל רן3ית ורא3מה
• c 3: עקשית נשילע ננר ונו׳ rונו׳ נעגל אמת נשליו שגיס נהיס שניס נמ״נר הילקוס את :א׳ סי׳ :ל

ר 3צ ה ז ץ שהי׳ מהיינות הדנור נמוך ע׳׳כ ונו׳* ר3ה<ז ה ^נ עי ראי׳ זאת מנמרא למדנו דרכנו וע״פ ט״ז) ד׳ (
fvn הי׳ שלא המגד לדנדי , . !

 עלב דסות חולחו• וזזטן הלוחוח שברא שהתבאר
:הקדמות ;הי’וכ הסלוסופים ספקות המאמין

ל צב ט  כספיר חמה שלא החבר הוהר הכוזרי א
טז-ו וו־תימיב עמך שכחי

 ניניהסנדנדשארור
 הנני הסגילה שאנחנו ר3ס0

 ן תעני ונכנסו נ״ז נסי׳ אדם
 המ!ר שהניע כה' עד לענק

 ה׳ שעשה הנפלאות נספור
 יראתו תהי׳ למען נמדנר לנגדנו

 מהדת הצא ואז * פנינו מל
 שלא העגל: נעשיית חרפתינו

 נענור עמך• שנתי נספור מטה
 המשפט תטה עען שהס
 מה ותעזונ :כדין שלא לשנת

 לי 3ליש תשנח p • שנתפרסם
 השנת נל שאחר זאת פה

 משמי יה׳ הזאת והנמלה הזה
 ננפלאית עליהם השקיף שמים
 הנייס מל ננראו לא אשד

 אותו שנתיר זאת יגמלו הלה׳
 מסכה עגל להם עשו המעמד

 מה :נה׳ ונחשו למעלה ופט
 הכסה תאמר פן שנתפרסם*

 החכם שאמר כמה ערום קלי?
 הוא הלא (משלי) אדם מכל
ס עדז ס ^  הנלתי ונודע: ה

 ה נהי* ע״ז שהי׳ חשנ * האלהיס
 מצרים אנשי לטעות ושט

 נה שהורגלו ע״ז להם לעשות
 דעת שהיא ונמו ארצם אנסי

 הראנ״ע שזכר נאק סעדי׳ רנ
:העגל נמעשה .
א צג ט  על כשעלה לא • לנדילתס עליהם שהגדילוהו ח

 נ״נ הי' לא אנל זרה ענודה חטא זה שהי׳ דעתך
 גדול חניא שהי׳ נראה ככתיגיס שמהנאהר האף גמל חטא

 ומשה * ונו' הד^ p ההר סרו עמך שחת ט רד כמ״ש
 איתו שהגדילו זה ני * נדולה חטאה העם חטא אנא אמר

 נעק• קטן שלזעא גדולתם נערן הי׳ ומשה הקנ״ה החטא
 עיניהם דאז אשד הנסים הנל אז להם שהי׳ הגדילה הידיעה

 עולה מלמוד שגגת שאמרו למה ופה7 מאוד לגדול נסשג הוא
n7r * תג והראנ״ע  הנשאר המחנה והי׳ נפסוק דשלח פ׳5 נ

 • הששה נננד וגדול קטן שן כל ני ידעט וז״ל * לפליטה
נ (כ״כ ע״נ טיל יקרא לגדול הקל השן כן על  נעל הרג ג'

) ק׳״י סו  אשר לג־יליס סימן * ספורים שחטאיו מי והגמל :ט
 א־ם אין שה־מע״ה כמאמר * חטאותיהם שנתפרשו נארץ
ק צדיק א  הרשעי׳ כן לא * ילהיא ילא טוג יעשה אשד נ

 מספר עצ'לו זעוטסיהס לחטאותיהס מספרים שאין והפסותיס
ס שיהי׳ לישראל וגדולה יקר וכדאי י ^  שכן חטאותיהס מ

מריס ושכל פרעטיס חטאותיהם יהיו זה ועה עשו וק•

דיג שנחפרסס שנו c מסרים ו r כ* הע*;טדות אילה 
ך שיסיגש שו זה שבתו הו עגידי י; ביו ע  מפד^תי ו

:האילהיס
ר ט ר א ב ח  עדייהבש יטהגדילי^והו חם»*ת ה

איו טי ורנדויל ־ לגדוילתס ט ח  ש
■ סםורים

ך וזה הכוזרי אמר צי ח טי ך וינזרת מנ ט ע  • די
אי ה גדול ענן זה ו אי סז זו ו

ה על אר מ ש :זה אהד ה
ה ט לי הרפה ההבר אמר צ ע  יטאבאר ער מ

ת לך ^ ד ם נ ד ודי הע ע ^  י
ת טבק שה ולאו לינם כחרם שדיינזס פו ם או ל ו ע  ה

ק וחול ס האלה״♦ העג ת ס עו עד ה הגי  כולם ש
ת אל על הן והי' גש־הם אל העגין יעבר הדבור מ  מ

א אחר נביאות  אש כי האלה• הענין הל חי׳ של
ם כי הרא־ט-ן אדם אחר אדם כינני ביחידים ד  א

ם הי' ל אי סבלתי ש ה אין כי • תנ ענ ת ט פו שלי ב
כע־פה

 איתו חשנו שהרי ע״ז העגל
 והקישו הנסיינית ני? המעשה

הנסיוטת: לשמר איחו
 ואחה יני* מנטוחך יזה

• מזה גדיל שן .
 ניגחך רוצה שאתה נעטר

 תנסה אתה להתפאר לס
 סיפור נתתר נימהלצע קלוג'*

 שן הלא לשניתיהס רמםפר
שנית כל עד שקיל ע״ז  ה

 מז״ל שאמיר לתה ממה
 גנל נכופר נע״ז המודה
 מעלה ואחי כילה התירה

עיי: להס נשארה
 הנילזה מעני לי הרפה צה

והמתן לי
 עד : ואשזחס ממני הרף

 מס נגד ונו׳* אצלך שאואר
 עמו מאהנת גי אותו שחשד
 ני שקר* נמתת איחס מהלל
 אתה שנס עד זה לך אנאד
 יקד על נידינו תידה תת?

• לעד לי ודי :גדונתס תפארת
 הגמל ה־נר ונינך ניני עד

 ביי לוי נק^ת ה' שנסה הזה
 להיית רניס עמים מקינ אמד

 ענין נמעט והנה לעס נו
 •הם ישראל נני שעם ש:ש מנואר

 ה׳ נתר לס אפ* הלוא הלור כ; נמו העמים מכל הסנילה
 הס נפלזיתיו ככל להם ולעשית תירתו להם לתת דחיד

 שלכני׳הס ופשי-יא מאתר־הם יקימו אשר המרות מ:ל הסגי;ה
 זני הי׳ השיגם שכל המינס ונו׳ הענק ומיל כמוהס! קם לא

 ה׳ דנר לשמוע זנו • הדנוד מעלת אל :הראית וטהורי נפש
 היחס p * נשיהם אל הענק ועגר :ליורו הנגיא שיז:ה כמו

 אשר מרויזס שנאצל עד 3ר נשפע עליהם שופינת הקדושה
 על שכמה ראתה חז׳׳ל שאמרו ונהה נשיהם״ על עליהם

 נלימר וני׳ חל הי׳ שלא אמר :יחזקאל ראה מה הים
 ננואה היפה ואס נפיק חזון הי׳ לא להס שקידם שאעפ״י
 שננרא מאז אליה זני יחידים ורק הכלא ע׳ד היתה גמצחת

 נגיאיס ה׳ עם נל שיהי' הזה כילד נ:מע לא הראשין אדם
ת נילם הזאת ועת שעה לפי והיה  אדם ני :הננואה נעיינ

 ישראל לנני הזאת סמעלה הניע מאין לספר התחיל * שלם הי׳
 סשלמוע כמנלית שלם שהי' ולאי אדם הראשון שאניט ואמר

 הקנ״ה של כפיו יניר שהי' האיר לאדם שיהא שיצרר שאפער
חסרון מלי • .מעלומיו והילך שמנאר ונמו

וסעדר
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ץ ד :השלמות מנין נשום העדר1  ונו׳ למות15 טענה ̂י

 כנוגליס אדם ני3 שאר נערך נגדולמו נערן הי׳ לא נלומר
 אשר והוא העין מיזילל יצירתו עיקר גשגס סרוחה מטפה
 אמו יחמתהז ונחטא תאותו למלאות יתאוה היצר מחמת
שניהם גס והאשה והאיש

 יחד• 0יץ3גד ת״ותס יר3ע3
 ה׳היא יד הראשון אדם אמנם

 עול חנם ויצרנהו: יכוננהו
 תנלית3 חכם שהוא מי

ן  נשלהית ידיו פומל לעשות י̂נ
 מצוק> ואס * גידלחכתתו נפי
 הנה הכל על יכולת נידו ל:ה
 נשום הזו לפעולה מחסיר אין

 נחרו מהותר :שאס:י שלמות
 שיגיע ודאי הנה * לצורה

 מזגו מצד ;לאדם חסחנו*
 שיזדמן ורחוק והרננתו וחומרו

 יחד השלמות כל נאדס שיהי׳
 וכן הטנעייס• שאמרו כמה
 הנשמה מצד המסרון יגיע

 נמה נסצנת היא מקור מאתה
 ואמנם לה•3לחנמי;הק שנודע
למנר ה׳ נסר מ אשר המומר

 היצורים נמנחר אומה ליטע ה3 תכן אשר הנשמה ר״ל הצורה אל
 ממזג :השלמית תנלית3 היו שגיהס שנס עינסילאי נאי כל אני

 מזג לשי נמשך הנן גינע ני היוס יאמרו אשר * 3ממ זרע שכנת
 היא ירושה לזה אונקרירותוה־ומ: שכנתזרעשלהאננממימות

 הולד נזון שממנו והדס הנקנה זרע האם מדם :מאניו לו
 שמזג מהמזונות ולא :ג״נ אחריו נמשך והעינע אמו נמעי
 נתנאר וכנר • נהס מורגל אשר המזונות לפי משתנה אדם

 האדם * הגידול נשגי והנהגה :א׳ סי׳ השלוסון> נדנרי זה
 נערותו נימי ומנהיג מנהל צריך הוא ולזה לד י* •פרא עיר

 אין כסרד כסוס ישאר זה ולולי והשלמות החחי' הל להגיותו
 יסור לא יזקק ני גס דרנו ע״ס לנער חנוך וכמ״ש הנין
^ין העדר נפי זה ולפי (משלי) ממנו ס  כך ההנהגה 3נגיי ו

 ;יהנחרות הילדות כלומר והיניקות : השלמות נו יתנדל לא
 הנה כי ו:ו׳ יצרו ני :א' נסי׳ מנואר זה w ונו׳ האויר והתחלפות

 על העונריס המקריים אלו נתוך שיענור וצריך יולד לעמל אדס
 ה׳ יצח הראשון אדס ואמנם • השלמות ממנו המעכניס ראשו
 השלסניצירותיו : היחי-ות ימי לסיף המגיע כאיש אחת נפעם

 הראוי נתיקון ממיצע דרך על והמזג וחינריו נכחותיו שלם
 שקעו כנר אשד כאיש ומודיתיו :יירו לחצי המניע כאיש
 הענר 3הכתו שאמר כענין והילדות הנחרות רתיחות ממנו
 שלם ננרא והוא י״א) והשמרו׳הנללקהלת הילדות כי מנש^ רעס

 נראשית מעשה נג טריפות אלו נס׳ שאמרו כענין ;ל3
 ז*ל המהר״שא ופירש • ננראונצניוגסננדאו ננראונדננתן !קומתן
 פי׳ וז: לה האפשר תקונה על ננראת נרי׳ נל של שהצורה
 ממנו הנרצה התכלית על פי׳ נני־׳או ולצדוגם • ננראו ליעתן
 ע״ז כתג פ״ל ׳3 ^האמר והמורה אחת נפעס ננרא שהכל

הגידול כמותו(ר״ל שלעית על ננרא אמנם שנרא פה שנל

ה ש ה מע ש ס מעו כ  ייצורה בהוו מדזושר יכו^ ה
ע ולא בה חפץ אשר ע מנ נ ת ממזג מו כנ  זרע ש

ס ולא האב• ד ס ד א ת ולא ה ה ולא מהמזונו הג הנ  ה
ת והינויךות הגדול כשני תחלפו ה □ האריר ו מי ה  ו

ע יצרו כי והארץ מני ^ הבחרות •מי לתכלית כ ט י  ה
א ובמדותיו ביצירותיו הו שר ו ש קפל א  עיר* הגס

מה שכל תו ח תכלית על וה שי שביכולח מ אנו  ה
שכל אחר הא<קי והכח ה ה צ ה לומר ת על מ שר ה  א

ט ידבק בה קי ל א ס כ חניי כרו ת עrו ו תו מ א  מבלי ה
ה אכל למור שב מח  ק אצלנו נקרא וכבר קלה כ

□ □ וכל אלקי מי ט־ בני כזרעו לו הדו קי ל  והוליד א
□ כנים בי □ להיות ראוי מהם הי׳ ולא ו קו מ  אדם ב

א כי הכל א1ז אחיו קין הוגו וכאשר לו דרסה היי הי
מפני

 מהו1( והוי! שנמקריו ה1נ<3ו צידתו שלמית ועל והקומה)
 התוג^ סי׳ וגן ענ׳׳ל הצרצות לכל היא צני מן ננראו נצנימן

 על׳ חזוק לשק קסל הנפש קפל : הערק נשס צניונס לשזן
 אלף ירושלים על להוסיף הקנ״ה עתיד ססכעה פ׳ גמרא

נערזד ופי׳ עמודים פלp ־

ג ו

pin עשוין0מזקי הן טפף; 
 ני מזיע יי ׳ ונקגדת למגדלים

 עמתיס מה אמר קפרא
ונסיסאו׳ מלמעלה הללוקפלאו׳

 פרשיות רך נארצע והן מלמטה
 לפניהן נדרשות חורה של

 ולפ*ז * Tה'׳גר נ״נ ולאח״הן
 הקנ״ה שחיזק הפיוזש יהי׳

 גס • שלמותה על הנפש נו
 זה וגס נפל מלשין לפרש יש

 נמצא רש״י הניאו חז׳׳ל מל׳
 3שוכ אתה אשר ה^יז נש׳

 ל5שק מלמד וניח' עליה
• תמתין הקנ״הכלמ׳׳יוהנימה

 והשלמות הכח המונןשכל דהי׳
 לא ננפש שיהי׳ אפשר אשר
 עס מעט מעט לאדה״ר ניחן
 שחכמת האיז כל כדרך גדולי

 לי ניתן אנל נעימה* ניכלערדשיעסוקדתגדל האלסרתתיספת
 עס שמתחזקים הנפש ונכחות נמדות הענין וכן יצירתו עס הכל

 היזלקי והכח :נאדה״ר כן הי׳ שלא מה א״ס ני3 כל3 הני־ול
 אחי השכל אחר הקודש אורוח יאה3הנ ר׳׳ל * המל חחר

 חז״ל נמחער הננואה אל מדרגה שהוא :נ^ו לתכלית שהגיע
 יעלה ומשם ונו׳ חנם על אנא שכינתו משרה ״ה3הק אין

 נתכנית הננואה למדרגת הגיע אדה״ר והנה י הננואה למעלת
 האדס את ה' ויצו 3כדכתי פא״פ עמו דמי וה׳ התעלה

 פירשו זה הענין ונו׳ נאלהיס ידנק ה3 אשר המעלה .ונית׳
 (שכל הדנרי הנח הצליח וכנר וז״ל י״נ סי׳ ה׳ במאמר החנר

•’ ‘־ ־ נמה הכללי בשכל מהדנקו החנשיס נקצת האדם)
 הטורח מעליו מסור והעיק בהקשה מהשתמש שירוממהו

 הזאתז מעלתו (ר*ל זאת סגולתו ותקרא נננואה נלמיד
סי׳ שס שד י ע״נ הקודש רוח ותקרא קלושה  והנה י״ד נ

ע זה הושס ל3א עד ונו׳ נתפתית כנר טנ  מסגולת הננחרים נ
 יגיעו הזכרטס אשר נתנאיס הנריאה מזכי הזניס ית׳ אTהנ

 אלהיהם מראו נכללו אעולס יציירו אשר הנפשית חותן
 קצתם סתרי קצתם וידע קצחס הת קצתם ויראה ומצוזכיו

 זס ונמה זה נדע לא ואנחנו החכו ידעתי אני גס שנא' כמו
ס  בן אצלנו נקרא ונבר :ע״כ יאה3הנ נדרך שינואני לא י

 נני מכל יותר ניחוד אלהים נן נק׳ הראשין אדס * אלקיש
 ואביו הקג״ה נאדם שותפי' שלשה חז*ל אמרו שעליהס אדם
 יצרי שהקנ״ה ננעימיס לו נפלו מנליס אדה״ר אמנס • ואמי

 • זרעו מכל מתר זה שם יתאמת ועליו ונפמ נניף ועשאו
 בו ונדבת נשלמות הנמשך כל ר׳ל * מזרעו לו היומיס וכל

 השנמות אל ו;(עיעים אד© מי יקראו מלו׳ אשר הסגולה
Ow 3מיז להם מורשס היא הזאת הסגולה אלס ננני האפשרי

כראאת



נחמדראשון כוזרי מאמראוצר
?אלהית הפפע להוריד נת להס סהי׳ ונינולת :כמדע ה3הר הסגולה זאת היתה ומה׳ אלהיס ן3 הנקרא אדם הראשון

השגיס מן הממן ונו' מוניס אנו ימיהס3ו :עתידות ולידע ני33ש תיתות הש אמנם ׳ אמריו לזרעו לרשת ראשונה3 אליו
ממספר האנשים אלו מתשגץ יודעין אנו נת ועד אדם שמן אשר החומר אל אך הראשון אדם אל אותה נייזס לא אדם

ימיס שהאריני הס ואלה * 3כתו3 הנזנרי' שנותיהם ימי לפי אלס כל וממעשי הגוף מלזומר הנמשך והרע צלעיו ין3
 ראשית3פ׳ זוהר3ו מהשהוא*

 המתחלת פיסקא נ׳׳׳ד דף
 שעתא3 חזי תא ונו׳ והאדם

 קשוט כאורח אזיל נש ר3ד
 עלאה קדושה רוח עלי׳ ואמשיך

 דיוליד רא3 י׳3 ק37ואת
 משיך הוא לעלמא מני׳ ויפוק
 קדיש ויהא עלאה קדושה עלי׳

 3דכתי נמה דמארי׳ כקדושה
 והתקדשאס קדושים והייתם

 שמאלא סטר3 אדל איהו ונד
 א3מסא רוח עלי׳ ואמשיך
 מני׳ דיפוק רא3 י׳3 ואתדכק
 רוח מני׳ אתמשן הוא לעלמא

 דהאי א3מסא3 3ויסתא א3מסא
 קנאתו מפני עכ״ל: סטדא

 שנא׳ כענין הזאת המעלה על ו3
 מנחתו ואל ל3ה אל ה׳ וישע
 שעה לא מנחתו ואל קין ואל

:הרגו קין כזה שנתקנא ומפני
 אלקים לי שת ני שת שמו ויקרא נמ״ש לאדם• דומה והי׳
 הדומה כמדרגה שהי׳ הרי קין הרגו כי ל3ה תחת אחר זרע

 שת שמו את מקרא כצלמו דמותו3 ויולד ונאמר להכל•
 טרם לאדם כניס שק־מו מי כל ני מח^׳א כש״ז המורה 3ונת

 אמת3 האנושית צורה אליהם הגיעה לא שת את הולידו
 למדוהו כאשר שת אמנם ונו׳ ודמותו אדם צלם יהיו אשר

 מותו73 ויולד ו3 אמר האנושי שלמות3 שלם ונמצא והכינוהו
 אנוש הי׳ שת ני33ש תר3המו אנוש שת וסגולת :ע״כ צלמו3ו

 ני3 : אדם ני33ש והסנולה חר3הנ הזרע יצא ממנו זגס
 אלקיס ני3 נקראים היו נח ועד שמאדם הדורות נל אלקיס

כיי׳ והשלמות ורהמדות3ע3'  רת3לס נוטה וזה סמוך3 הנז
 הי׳ ״ה3הק של ידיו מעשה היותו3 הראשון שאדס זה3 הדמנ״ן

 עליו שנקנסה ושאף קומה3ו כמ3ו נוי3 השלמות תכלית3
 הארץ על ול3המ א3 וכאשר 3ר זמן לחיות עו3מט הי' מיתה
 ריאתס33 :ומסור הלוך ימותס והלנו האדיר עליהם גתקלל

 ור3ע3 אשר מזנ3ש וחזק מתוקן היותר אופן על ראו3שנ
 ויראו ז״ל נ״ו פ׳ ה3ר מדרש3 אמרו הרנה ימים האריכו זה
 ן3 ר״ש3 חדנא ר׳ אלקים ני3 אותם קורא ולמה אלקיס כני

 • יסורין וכלי צער לי3 ימיה שהאמנו אמרו תרווייהו נקיש
 ועל התקופות על לעמוד כדי אומר יוסי ר׳ שס3 הונא 3ר

 מדות אנשי שהיו וכמדתס : ע״כ המולדות ועל החשיונית
 ולנ׳׳א • ההם ימיס3 ארן3 היו הנפילים כמ״ש הקותה וה3•ג

 מדותס3ו ותזקיס מאיס3 שהיו ר^ל ■כנריאותס הפירוש יהי׳
 יצ*רותיו3 השלם למעלה שאמר וכעדן מדות3 שלמים שהיו

ת :ונמדותיו אמנו  התכונה חכמת ר״ל וכאכמות הימים ונ
זמן לזה זצמך השמים א3צ נעהלך המגטיס מן הלקיתה

תו מפני א ה ע<^ בו קנ ל ע מ ת ה א תיו לו נתן הז ח  ת
ת הי׳ ש ה ו מ ם דו ד א ה ^ הי  וזולתו ולב סגוקלה ו

ת כקליפה ל סגו ת ו ש ש ע וכן אנו י ג ; ה י ענ ח ער ה  נ
ם ם היו ביחידי ל ם כו ם דומי ד א ם ל אי ר ק נ ס בני ו קי ^ 
□ מי ל א וגמדתס) (גנליאתם ש ם בבריאותם נ״ ת דו ט ב  ו

ת ם ובאריכו מי ת הי מו חכ ב ם וביכולת ו ה מי בי ט ו  א
ם ם מוני אד ד מ ע ח ו ח וכן • נ עד מנ שר אברהם ו אפ  ו
הי׳ ם ש ה א מי מ ל ן בו דכה ש עני  כתרח האיד^קי ה
^ ב ם א ה ר ב ד הי׳ בנו א י מ ל אני ת ר עבר אביו ל עו  ו

ג שי ה ח ש מו נ צ ע ה ב הי ן ו עני ם דבק האקלקי ה ה  ב
ת בו א ם מ ת מ ל א ם בני א ם בני אברה ת הי' ו ^  סגוי

בו דו ע תלמי ע״כ * ו ה ועבר • עברי נקרא ו ת הי ל  סגו
ם ם ש ש ת הי' ו ל ח סגו פני נ א מ הו ס יורש ש מי ל ק א  ה

ר ש א ס שוי ם ה ת עי צ מ ס א ת ד ט ח ען־ ארץ ו ת כנ מ ד א
ה א בו הנ

ס: דורות3 מזולתם יותר ה  ה
 \'D אנרהס • נעצמו נח שהשיג
 סגולת עצמו: נח את מניר

 שתפס מה ותלמידו• ר3ע
 שהי׳ ג׳'נ אפשר ני דו3ל ר3ע

 מפנו אולי * נח ן3י ש© תלמיד
א ר3ע שהי׳  ת3ש3 נמ״ש מי

 ר3ע י׳5 גדול יא3נ (די׳׳א),
 I וע^׳ב :פלג נו3 את שקרא
 ממ״שרש״י לאפיקי רי3ע נקרא

 רי3רסהע3ויגדלא ז״לעלפסוק
 ר3עגנ ר״ל שענרי לך לך ״פ0

 ללמדנו '3הכתו א3 שמא הנהר
 שלפר ועוד * היחס זה3

 ני3ל מיוחד שם זה אין פירש״י
 ישמעאל ני3 אך ד3ל ישראל

 שיקראו ראויס ג״נ ועשו
תו והרי זה נשם  ני אומר 3הנ

ואינו וגומ׳ רי3ע ענד תקנה
 ונאמר ישראל ן33 רק מדכר

 משפטי© ם׳3 הראכ״ע דעת וג? הענרי אחיך לן יענר ני
 יתוס שלשלת נספור מזר • שס סגולת הי׳ ועכר : ע״ע

 ואולי כתרח שהפסיק •מפני נח ועד מאכרהס לאחור הסגולה
 ירושת ורק * שלמות מכלי לתרח דומים מהס אחה ג״כ הי׳

ח: ולשם • משם ולעכר ר•3מע לאנרהס הגיע הסגילה  מנ
ס • השויס האקלמיס טי  3הישו את חלקו הקדמונים התונ

 והנה לצפוך מדרום רצועות לשנעה הצפוני מלק שהוא כולו
 מעלות f ס 3רוח עד המשוה מן 3ו5הי חושניס האחרונים

ך3 חשנוהו לא הדרומי חלק כי הישוג עיקר הוא וזה  תו
 3לישו חשנו לא כצפון ואף • שכו החום 3רו ור3ע3 3הישו

 שויס והלילה שהיום ממקום והוא מעלות• ס״ו עד רק
 ויהי׳ לילה לא3 יוס שימצא מקום ועד כמשוה שהוא נמו

 הלילה וכן סרטן• כראש שהשמש זמן3 שעות נ״ד היום
 ס״ו להדרים שהוא ונמו גדי ראש3 כשהשמש שעות נ׳׳ד

 3רומ מן חלק וכל * כתכונה כנודע המשוה מן 3כמרח מעלה
 . • אקלים נקרא שעה מצי הארוך היום יתוסף שכו הארץ

 חשכו לא הקדמוני׳ ואולם • אקלמיס כ״ד לפיכך ולאחרונים
 אקלמי© ששה חשנו ולפיכך מעלות מ״ח עד רק הגון 3לישו
 מחמת אחד לאקלים חשנו ס״ו עד וממ״ח מעלות מ״ח עד

 וחשנו שנעה הכל ונין מהקרירות לדעתם ו3ש 3הישו רוע
 * שעות י׳׳ג הארוך והיום וחצי מעלה י״ו עד הא׳ אקלים
 מקור ממוזג כלומר השיה אקלים נקרא הרניעי האקלים ולפיכך

ה: על וחוס שו  ר״ל כנען• וחמדתםאק אמצעיתם אשי ענין
מו א״י הוא שט והאמצע הד׳ האקלים נמלקו נפל שם  נ

 נאמצע הוא הרי המשיה מן מעלות ״ג ל ירושלים כי שנודע
היתה שנתמלה ודעתו ♦ מעלות ס״ו שהוא 3הישו 3רומ

ארץ



כג נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 וזה שס ני3מ שוה3כ שננעני׳ רק שס חלק3 ישראל ^יז

איז אז 'והכנעני פסוק3 לך לך פ׳ ז״ל רש״י עת1  שהיי וז׳־׳ל ג
ק את ש3נו  שנחלקו רהס3א של זקנו שס של מזרעו ישראל א
 ומלכי שנאמר הארץ את ניו3ל נח כשחלק נפלה שס של

כ: שלם מלך צדק אדמת ע״
 שיעמוד יתכן שלא * ואה3הנ

 אס אחרת מארץ יא3נ שוס
שת^ת לא  הגיע ואתו3נ ,

 ה3הר3 כנודע ישראל לן־זיארץ
 והרחיק :חז״ל רי3מד מקומות

 ני3ו ישמעאל את * נין3 כל
 רהס3א ויתן כדכתי' קטורה

 ולנני ליצחק לו אשר כל את
 נתן לאנרהס אשר הפילגשיס

 מעל דשלחס תקנות רהס3א
 קדמה חי עודנו3 נו3 יצחק

ק אל  עשו ונדחה : קדס א
 3ליעק הארץ שנתן ״ה3הק מן

 אתה אשר הארץ כדכתי׳
 מפני אתננ׳ולזרעך: עלי׳לך 3שוכ

 רנות3ה לקחו3 כארץ 3יעק שזכה
 :בכורתו ולקח^ מעשו מרמה3

 אלקי מול"ענין מתלת הי׳ וזה
 לא 3יעק שעד ר״ל • קהל על

 גמור זנוך התולדות נזדככו
 האדס זרע3 טמון הי׳ ותמיד

 ואע״פי ־ והגיעול החומר ארס
 ני3מ הסגולה יוצאיס שהי׳
מודס צדיקים הי׳ והם אדס  ג

 עכ״ז 3עדיעק 3שחש כאותם
 ולא פסולת זרעס3 טמון הי׳

 ואפי׳ פסול מהס שיצא נמלטו
ישמעאל ממנו יצא רהס3א

 ולפיכך עשו ממנו יצא ויצחק
 שוס של ניס3ה כל ינל אלקי ענין «ל שיהי׳ אפשר הי׳ לא

 כנר ואילך 3מיעק רק 3יעק קודס הי׳ אשר וסגולה צדק
 ממנו א להוצי אדס ריאת33 הי׳ אשר ה׳ וחפץ הסגולה נזדכך

 וישמרם וזרעה: 3יעק ני33 ונתקיים אדס ני3מ כסגולה
 ומצות מתורה ערומיס אז שהיו היות שעה ונו׳ האלקיס

 אשר האמונה ז:ות3 ענ״ז מכונו על השלמות הס3 הי׳ ולא
 ס*3ויר ויפדס :אלה״ית השגחה הס3 ק3נד ם3ל3 מושרש הי׳
 אשר השלמות אל לצאת מוכנים היו אשר התולדות כל

 טמון הי׳ אשר והפסולת הקליפות מחמת כה עד ו3נתענ
 ניו3ו 3יעק3 הזרע שנזדכך הזמן שהן;יע ועכשיו * אדס נזרע

 * ונו׳ האילן יגדל כאשר :3ור עצוס נרנוי ילרוג החילו אז
 אף הנה אותי ונוטעין ענף או גרעין 3טו מאילן כשיוקח

 הראשון האילן כמו טונות פירות מוציא אינו ממנו הנטוע שזה
 יצא עכ״ס ונו׳ לשלישי משני הנטיעות ישתלשלו אס ענ״ז

 דומים האנות היו נך הראשון לפרי הדומה פרי סוף3ל
זשאר ויוסף משה וכן הראשט אדם כמו אלהיס ני3 להיותם

ה א בו א הנ צ ת וי פ □ צפון י ח ם אד*. ו רו  • ד
סנולת צחק• אכרהס ו ק מבניו.י ץ כל-כניו והרחי ר א ה  מ
ת א ת הז הי׳ כדי המסוגל ת ת ש ד ח סגולת ליצחק מיו  ו
ק ח צ עקב י ה י ח ד נ שו ו חיו ע פני א כה מ  ייגקב שז
• בארץ א הי ב ובני ה ק ע ם י ל ם היו סגולה כ ל  כ

ם י או ן ר י נ ע קי די אל הי׳ ה ם ו ו ק מ ה ם. ה די א י הו  ה
חד מיו קי בענין ה ה חאל ל הי׳ וז חו ן י ענ ה ת ל ח  קי1#ה ת
שר אחרי על,■קהל א א א הי׳ ל צ מ ם כי נ ם א די חי  בי

ם ר מ ש י ס ו קי אל ם ה ר פ ם וי ב ר י ם ו ל ד ג י ם ו רי צ מ  ב
שר די כא ד ג לן י ר האי ש שו א ר ב ש א עד טו צי הו  ש

ם פרי ל ה ש מ שון <פרי דו א ר הר ש ע א ט ו ט נ מ ה מ צ  ח
ם י^ומר ה ר ב ק א ח צ עקב י סף וי אחיו ויו  מן והי׳ ו
ה הפרי ש אב בצל^ן וכמו ’ומרים ואהרן מ אהלי  וכמר ו

שי ת רא טו מ ם ה י ע ב ש ם ו י ג ק ר הז ש ם היו א י או  ר
ח א כו ת• לנ מד ת ע וכן מ ש הו ה בן וכלב נון בן י פונ  י

ה וחור ל כנ ם ש רי ם וזולתם מ בי אז ר מ ו ם ה י או  ר
ת4< או ר ר ה ם האו ה י ל ה ע ח שג ה ה א ו הי ת ה  הרבוני

ם הלצינית) סאלקיח (נ״א א ם היו ו ה י נ י ם נ רי מ  היו מ
ם י ל ע נ ך נ ס א י ה ל ה ספק ב ל ו ג שר מ ם כא  ה

ם ת ד ל תו ם ב ע ב ט לה מן ו דו הסגו ה מי דולי הי  שי
ה ל ו ג ם ס רי ה ז נ ה באב ו ר מ מ ה כעבור ה ב מ ר ע ת  שי

ח מן בו ל ו נ ס ר ה ש ה א א ר  כפי בנו בבן ׳או בבנו ת
ה דכך מ תז ה ש פ ט מו ה רנו כ מ א תו בתרח ש ל ו ז ו

מי מ

 שנאחר כענין פוסקת ואה3נ יש כי • מתמדת ואה3לנ :יאיס3נ
 כפירש״י היוס אותו3 אלא או3נתנ שלא יספו ולא ויתננאו

 יש ני 3מח״ מ״ה פ׳3 המורה וכמ״ש והעלותך פ׳3 ז״ל
 נפסקות ויש לו וחוזרות ,הרנה זמן נפסקים שננואתס נניאיס

מריס של ננה וסור :לגמרי
 ויקרא רנה נמדרש הוא כן

 נפסוק תשא פ׳ ז׳׳ל רש״י הניאו
 ההיא והשגחה : אהרן וירא

 פרטית השגחה ר״ל * הרנונית
 ישראל נני יאמינו אשר כפי
 ונראה העס רנני דעת על

 י דעות לאפוקי. הרננית שצ״ל
 מהאי ר״ל בהשגחה הפלוסופי׳

 הרצונית פירוש" וכן דעתא
 שמשגיח לומר שרצה אאר לנוסח

 3וחיו רצונו לפי פרט בכל
 הפלוסופי׳ כדעת לא חכמתו

 הכלל לטנע ההפנחה המיחסיס
 מהם ישמרנו השס והמין

 לפרש ויש • ומהממס ומהמונם
 האדונית ר״ל הרנונית כי עוד

 רנוניונמאנלר תרגומו אדוני כי
 מורה זה שס ני אמר ג׳ סי׳ ד׳
 ;פרטית השגחה על יחוד3

 היו ממרים יניהס3 היו ואס
 הסגולה נספור חזר • נגעליס

 השתלשלו ואיך אדם ני3מ
 אבינו רה׳3עדא מאדס התולדות

 ואפשר למעלה שאמר במה ע״׳ה
 ו3 ק3ד שלא מי הס3 שהי׳

 3ונתעכ ונו׳ כתרח האלקי הענין
 ע״ה ינו3א רהס3א ספור3
פד נגמר ו3ש הראשון ה

פ•' ועמה 3טו ששרשו לאילן
 מאדס נמנו אשר הדורות תוך3 היו שאס ואמר מזה הנמשל

ס רהס3א ועד מד  ר״ל נגעליס היו עצמס3 הס תרח נסו מ
 והשגחתו אלהי ענין שוס עצמס3 ק3נד ולח השס מן נמאסיס

 טמון שהי׳ ור3ע3 אדס ני3 סגולת תוך3 נמניס הי׳ וענ״ז
 מן עס3וט תס7תול3 שהס נמו הסגולה להוליד זרעס נמ3

 הראשין ואניהס הצדיקי׳ מן נולדו שהס כמו ר׳׳ל הסגולה
 הסגולה להוליד נחס3 הי׳ pולפי אדס ני3 סגולת הי׳

 ונזהריס :3טו ששרשו מאילן הפרי כמשל הראשון יו3לא דומה
 רצוני על ועונר הממרה האיש שומר ״ה3הק * הממרה 3א3
 הי׳ ״ה3שהק חז׳׳ל שאמרו כענין ממנו לצאת שעתיד ן3 ור3ע5

 רוח מהס שיצאו ור3ע3.3ומוא עמון אומות שתי על חס
 ״ה3הק תולדות פ׳ זוהר3 ונ׳יה העמוני׳ ונעמה י׳3המוא
 עלמא3 טנא גזעא מנהון דיפוק גין3 רשיעא עם חגזא אודך
 וחולקא ושרשא א3ט גזעא דאיהו מתרח רהס3א דאפיק כמה

 ■הזמן חורך נפי הטפה שתזדכך מה נפי :ע״נ לעלמא א3ט
וייצ׳ 3קח עת3 יהי' לפעמי׳ סרע החומר שיזוקק צריך אשר

נראה



נהמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 כל שארזדיו: דור3 או גו3 ן33 ולפעמים מו3 האור -<ראה
 הסומרת קליפה דמות3 הס הגולדיס כל ומיפת מתס הנולד

 והקליפה משם הפרי ויצאה נח טפת שנזדננה אשר3 הפרי את
 עדייו משס שיצאו התולדות שאר3 הזה ונדמיון ליפת מחס
3יעק עד פסולת 3ערו ■פי׳

 נטעתיו ואנכי נא' שעליו
 וירמי' אמת זרע כולו שןרק

3: (  טמון: הי׳ צפון• הי׳ ׳
 רלדמיץ3ע תפס ר*3ע ע3ט
 שמו ועל יא3נ שהי׳ ור3ע3

ס3ע נקראים אט  כנז׳ ח
:למעלה

 הגדולה היא אמת3 זאת צי
 חכה הנמר * וכו׳

 ר3הם וכמ״ש רי׳3ד3 ר3להח
 הרפה שקדם גסי׳ ריו3ד <דאש

 גדולת אצלן אר3שא עד מעט לי
 שודאי ממנו ל3ק והגוזר * העם

p גדולה שתמשך ראוי 
 ודאי3ו הראשון מאדם להיוצאים

 להם אשר מזרעו חלק שימצא
 אך ההיא הגדולה מורשה
 הוא ישראל גני שעם יואחר
 אנין מעלת3 והזוכה הקדוש

 חטאה חטאו מדוע הראשון
 הכל הסותרת הזאת הגדולה

 עוד להם נשאר שלמות ומה
 ועשו ותס3א אלהי עזגס אחר
 אחר ואל מסכה עגל להם
 גוי כל כן עשה שלא מה

 היותר למדרגה ירדו והרי
:אדם ני3 כל3ש פחותה

 אתר וכו׳ ר.3הח אמר צי
 ריו3לד הודה שהנוזר

 סגולת הזה לעס שיקרא שראוי
ם' ני3  לו אר3 הואל אד

 ישראל גני ירדו לא עידנו שעוד
 * אדס ני3 כל נגד ממעלתם

 להכחיש ח״ו לגס פנה לא ואף
אגותס אלהי

מי ך ה^)קי הענ«ן בו נדבק מ ש א שר  חוברתו ב
לה שיוליד ה סגו א מ ל לדת כן היה ש  הנוילד כיל בתו
□ ה ראה ויפת* מ ה כי הטב^גי בענין כוה ונ מ ש כ  י
מבני ' □ ד נו א אי ה ש מ ך כלל לאב דו א א ה הו ת  דו

אין ביו5̂ יד*אבי ק ו ע כי ספ ב ט א ה הו מיון ה הד  ו
א הו ה ה אב צפון הי א פי עיד* ואוז ב ל ראה שי  נ

ה ש רג ה ^ ר י ש א ה כ ע צפון הי ב ד בבניו עבר ט  ע
ה א ר ם: שנ ה באבר

ת הכוזרי אמר צי א ת ז מ א א ב ה הי די דו  הג
ת כ ש מ □ הנ ד א □ מ ד א הי׳ ו

ת הגדול ץ שבבריו ר א ה ה ב חיי ת ה לכס ונ ל דו  על הג
□ כל אי צ מ ד בארץ* הנ בי ה א ה אי ^ דוי ת הג א  הז

ת מן א ט ה ת: ה א הז
ת כי החבר אמר צז מו או ^ם ה א בזמן כוי הו  ה

ם היו  היו ואידיו * צורות עובדי
פי׳ סו ם הפלו אי בי ת מ פ ^ מו ל עי ע ו ד׳ חו ת הי קו ל א  ה

א ם היו ל מדי רה מבלי עו ם צו מכוני ם ן^יה ש מרי או  ו
מו’ ה ם ״' רה כי נ ת הצו א הי ענין בו ידבק הז  וכי אידי

א ת הי חד א בדבר מיו פל ם נכרי מו ה מ ם טי ו ה מי  ש
ה ל ז ם א הי שר ה^ הנו כא ם אנ שי ם עו ת היו מו קו מ  ב

ת בדו מכו לנו ה צ ד א  ובעפרם בהם מתברכים שיאנו ע
ם ה בני א ם ו ה מ ם מי ו ה מי תו ש  ככב רוחניות אל או

ם מן ל או • הככבי ם מן חי ת או החיילי  מזק־' מערכ
ם היו ולא * זה וזולת מי סכי מון מ ה ת תורה על ה ה  א

ת בצורה ?£א ש רג ם מו מכוני ה ש היו אלי  ישון^ בני ו
ם צפי ה מ מ ד ל ע □ שי ת ה או ש ם שיוריד מ  ענין לה

ת א ראו ה׳ מ תו שי ר או ש א כ הו' לו קבי ם היו וי מקבלי
ד מו ע

 הצורה ר״ל ונכרי מופלא ר3ד3, מיוחדת היא וני :הצורה
 יאמרו ענ״ז אדס ידי מעשה ן3וא עץ שהיא אעפ״י הזאת

 ר3ד3 :ס אד ידי3 עשויות צורות משאר ויחוד עלוי לה שיש
 או שאוכלת ז״מ שאומריס כמו וחידוש זר ל ר" ונכרי מופלא

י?!י3נ עס מדגרת או שותת

אמרי ללכת
 כל צורות* דיס3עו היו האומות כל ני אחרים: אלהיס

 אמונתם וכל שד3 וערלי 3ל אטומי היו ההוא זמן3 אדם גני
 :8אד ■ידי מעשה גפסיליס לעין המורגשות גצורות רק היו לא

 וחטאותס עקשותס ד3מל ר״ל וכו׳ הפלוסופי׳ הי׳ ואלו
 מאולת סרה הוסיפו עוד הכוכגיס דהיינו זרות ודות3ע3

 גשמית ממונה לתי3מ יראתם לעגוד שא׳׳א לומר ס3ל3 הקשורה
 אחד שאל מופת מגיאיס הפלוסופיס שהי׳ ואעפ״י עינס לנגד
 היו ע:"׳ז * שמיס3 האחדות להאמין ׳ מקגלים והיו גארץ

? ני אומרים  ישתחוו אלי' אשר מגשמית ה3חצו צורה לתקן צי
זאת על חונה אלהי״ת שפע אלהי ענין ו3 ידגק :המוניהס

 ר3ד3 שמיוחדי׳ ר״ל או • השקר
 אלי׳ שישתחוו והוא נפלא

 מופלא דגר והוא אותה דו3ויכ
 :ה3 מגירי׳ הכל שיהיו ונ:רי

 אל זה שמיחס מי ומהם ‘*־
 רק 3כוכ אל לא האלהיס
 ;הצורה על משפיע שאלקיס

 היוס עושים אנחנו כאשר
 מה ונו׳ המנוגדות מקומות3

 פסע זאת צורה3 ק3יד שחגזגי׳כי
 עושיס שאנחנו למה אלהידומה

 תי3 כגון דות3המכו מקומות3
 אנו מדרשות תי3ו ננסיות
 אלו מקומות3 וד3כ נוהנין

 כמאמר המקומות מכל יותר
 תי3 העיר ני3 פ׳ חז״ל

 נוהגין אין מדרשות מי3ו כנסיות
 דין3ומכ ונו׳ ראש קלות הס3

 ע״כ אותן ומרגיצין אותן
 השוכן ה׳ שפע מפני והיינו

 מות3י ריש3 שאמרו וכענין שס
 לא תיראו וממקדשי פסוק על
 אלא מתירא אתה המקדש מן

 רני׳3מת שאנו עד ו:3 ששוכן ממי
 • ניהס3וא עפריהס3ו הס3

 ני׳3והא אפי'העפר יס33אנומח
 ואפי׳ הקדושות שנמקומות

 אמרו ישראל ארן קדושת3
 מנשק א3א י3ר ות3נתו סוף3

 סלעיס ז״ל פירש״י דעכו כפי
 ניס3הא נושק שהי' ור״ל דענו

 עוד ישראל ארץ שהוא ענו של
 מיגנדר גמדא ר3 חייא ר׳ סס

את רצו כי קנא׳ עפרא3
:ע׳׳נ יחונט עפרה ואת ניה3א

 3ככ רוחניות חל :ההוא הפסל ר״ל * אותו שמייחס מי
 מן חיל או :ההיא הצורה על משפיע סלוני 3נכ ני יאמר וני'

 מערכת. :א׳ סי׳3 שזכרנו הגלגל צורות ל״ו מן אחד החיילים
 תורה על ההמון מסנימיס היו ולא :מזלות 3מי״ ח׳ מזל

• אחת נו׳  לי3מ תודה שוס לי׳3מק היו לא ההמון ר״ל ו
 ההמון • א(יה שמכונים :גשמית מורגשת צורה להס 3שיתיצ

 פניהס על יראתה שמקנליס עד מוחס3 דמותה חוקקין היו
ע3לק ח״א ני  חקוק מורגש ענין זולת ההמון 3ל3 יראה ו

 סי' יאורו3 והשליס ג׳ ס״ס יעי3ר3 ר3הח ר3כד גדמיונו
עיניהס3 ר3הר רואיס שיהיו ילוהו3ויק אותו שיראו :ע״ש ה'

ויהי'



כד נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
עה מלשון תמיד נגדס דהי׳  שטרושו ׳)3 (מלכי׳ עס ל3ק ו

* עמיד מקבליה היו י נאשר :המס עד כו׳ קו  כשיצאו ע
 ענין שהוא אש ועמוד עגן עמוד לכניהס רואיה היו ממצריה

 אשר רך73 להנחותם השמים מך השם להם הוריד גשמי
ומגדלים יליס3ומק : ה3 ילכו

 לעומתו מכונים היו אוחו*
 כעד הי׳ ששם אשר3 לגדלו
 הולך וה׳ שנא׳ כמו הש״י

 וגימ׳: יומס ענן נעמוד לפניהם
 לאלהיס נכחו ומשתחויס
 נתכוונו הענן נגד נשהשתחוו

 :שם השוכנת אלהית לשפע
 הענן עמוד מקציליס היו וכן

 היו כך. • חשה עם שירד
 עם שירד הענן נגד מתכונים

 • דו3לכ נכחו ועומדים משה
 מכוונים פירושו ומקניליס
 ילות3מק נמו אליו ומנגדיס
 וכמו 0נ״ (שמות הלולאות
 יורד הי׳ אשר שס: שפירש״י

 א3כ והיה שנא׳ כמה משה על
 הענן עמיד ירד האוהלה משה

 עם ידנד האהל סתח ועמד
 והשתחוו העם כל וראה משה
 אנו ומזה • אהלו פתח איש

 לעמודי השתחוו כן שכמו למדין
 לסניהס: הלכו אשר הענן

 רי3ד העס שמעו וכאשר
 הרגישו זה3ו רות־3הד עשרת

רא3נ ר3ד שיהי׳ אפשר כי
 פ״ט *ס03 כנז׳ ור37ה שהי׳ נמו לשעתו ה׳ מגזז3 יוצא גשדי

 השמים: מן היורדים הלוחות אל מצפים היו הזה וניענין
 עלה משה אל ה׳ ויאמר שנא׳ כמו וכו׳ ההר אל השה ועלה

 שאמר ויתכן האנן לחות את לך ואתנה וממ׳ הפרה אלי
 • ארון להם ולעשות :ההר אל עלותו טרם ישראל ני3ל זה

 שני ין3מ יוצא הי׳ ה׳ ודנר ה׳ וד3כ שכינת מקום הי׳ שיןח
ע ייהי 3וכתי • יס3הנרו  ה׳ קומה משה ויאמר הארון ונסו
 רית3ה קישור יהי׳ ארון3ש * לאלהיס רית3ה יהי׳ ו3ש :ונו׳

 ועל ארון3 אשר מצד'המורה שהוא ה׳ ין3ו ישראל ני3 ין3ש
 ריאת3 ר״ל • וגית3הר ריחה3וה :רית3ה ארון נקרא זה שס

 אדונית• ר״ל ורנונית ה׳ האדון חסז3 מאין יש הלוחות
 היכולת על מורה אדני של זה שם איך יאר3 ג׳ סי׳ ד׳ דנמאמר
עטן המוחלט  • ארז3ו שמיס3 עשה ה׳ חפן אשר כל שנאמד נ

דני שם ואמר  רוצה הארץ: כל אדון הארוז על אומרים היו עו
 ונית3הר ריאה3וה שאמר מה ריו37 מפרש הוא * הלוחות לומר
 מה זולת :הזאת ריאה3ה היו שהם הלוחות זה3 לומר שרצה

 ארון3 המונחות מהלוחות חוץ * וד3והכ מהענן ארון3 ק37ש
 וד3ונ תמיד אומו חופף ה׳ וד3ונ ארון3 וקה37 קדושה ^י׳
 ומה :יס3הכרו שני ין3מ הכפורת מעל משה אל ר37מ ה׳

נמצא הארון שהי׳ זמן כל • כחופתיס מן ורו3ע3 שנראס

ד מו ד ע מו ע ו ן' נ ע ש ה א ם ה ת א צ ט ב רי צ מ שר ט  היו א
ם טי ם אליו מבי ט וטקכילי לי ד ג מ תו ו ם או חוי ת ש מ  ו

ם נכחו קב היו וכן • לאלהי ט מ לי ד י מו ענן ע שר ה  א
ה ■על יורד הי׳ ש תו בדבר מ ם א ם והיו האלקי י ד מ  עו
שראל בני ט י י חו ת ש מ ם1ל^ נכחו משמתייס) (כ״א ו י  ה

שר כא עו ו מ ט ש ע ת דברי ה ר ש ט ע רי ב ד ה ה ^ עי  ו
ה ש ת להם להוריד ההר U מ חו ת כתובים הלו שו ע ל  ו
ם ת ארון לה היו ם ל ה דבר לה א ר כונו נ  שבו נגדו שי
ה הי ת י ס הכרי הי ל א י אה ד הברי ת ו י נ מ  (נ״א הו

ת לומר רוצה סלצינית) חו ח זולת הלו ק מ  בארון שדב
ענן ה ר מ כיו ה ה ו מ ה ו א ר ט בינבורו שנ תי פ מו ה  'ט

שארו ם ונ ע ם ה ה לרדת מצפי ש ס מ ה ט על ו נ י נ  ע
א ו ל ם תארס שנ י ד ע שר ובגדיהם ו דו א מ ט ע ה  ב
ד יום מ ע ך סיני הר מ רו א א ש ם נ ת נ כו ת ם ב תיני מ  מ

ה ש מ ש ליגי*®) א (<" ל ש כו ם ו ה ם מ' מ ו א * י הו א ו  ל
קח ה ל ד ם נפרד ולא צי ה א מ ל די א ת ע ב מנ שו  שי

ה אז ליומו* בו ה ג ב ש ח מ ה ה ע ר ת עד* ה ן קצ מו ה  ה
א הו לו הגדול ה התחי ם קצח) המון(ניי׳א ו ע ק ה ל ח ה  ל

ת קו חל ט מ בי ר ת וני צו ע ת ה בי ש ח מ ה צטרכו עד ו  שנ
(נ״ל -

 להם מזדמנים מפורסמים ונסים ישראל3 נמצא ואה3הנ הימה
 להם נעשו ולא מישראל ואה3נ פסקה שני ית33 הארון וכשנגנז

 ג׳ סי׳ יעי3ר3 ר3הח רי37 ג״נ והס להכלל מפורסמים נסים
 הארץ כל אדון עליו ואומריס רימ3ה ארון אל רומזים וכן וז״ל

המצאו3 הפלאות הראות ור3ע3
כו׳: לעדיו3 והעדרם  והס ו

 תארס שנו לא ענינס על
* ועדים ס ה ד ע ד ענין3 ו  ע

 הי׳ מה הפירושים ו3ר הנז׳
 זה3 דעתו גלה לא • ר3והח

 שדעתו נראה ריס3הד ומסתימת
 ־תכשיט שהי׳ ״ע3הרא כדעת

 לפי ואחד אחד כל לתפארת
 עליו א:זר ה׳ רכת3ו ידו3כ

 ולא עגל מעשה3 שנא׳ ומה
 מפני היינו עליו עדיו איש שמו

 תכשיטיהם הורידו לותס3א
ת וכן  וכן נאל3ר3א מהר״י 3נ
 שאמר • מעליך עדיך הורד פי׳

 * עונס על לו3שיתא להם
 דעת שכן מראים ריס3והד
 שהי׳ דעתו הי׳ שאלו ר3הס

 איך רוחני כמר ענין העדי
 נעדר שלא הסימן סוף3 אמר
 ויהי׳ ־ הלומות רק ר37 מהם
 האמיט שישראל נזה ר3הח כונת

 האלהיס אל שעלה נמשה
 ל שיד וידעו לחות להם להוריד
נל ומשתה מאכל לי3 3להתעכ

 משך תוך3 ולכך • יוס מ׳ זמן
 כי עליו ל3להתא 3ל נמנו לא משה שנשתהה הזה הזמן כל

הודד מוכן עליון סתר3 3יוש חי שעודנו ידעו  הלוחות להס ג
 משה להס ע3שק הזמן ששמרו ר״ל לעתס) (נ״א והעדות:

 3כ1שנתי רו3שס ר״ל * יום מ׳ מהם ונושש : יום מ' שהוא
 שסנרושאותו ז״ל רש״י שפי׳ נמו להם ע3שק מהזמן יותר משה
 לא והוא יותר: ששהא ונסנוריס המנין מן הוא שעלה יום
 3ימעכ שלא ידעו ר3ונ כלל מזונות אתו לקח גא • צידה לקח

עד להם ע3שק מהמנין יותר מ כאן : ע ת  אלא :מאכל לי3 י
 רש״י נמ׳׳ש הזמן עליהם שדקדק כלו׳ * ונו׳ 3שישו מגת על
 שדקדק ששת ו' תוך3 א3 אני יוס מ׳ סוף3 להם שאמד חומש3

 ההמון קצת על :יומר יוס 3יתענ שלא ונ׳״ש השעה על אפילו
 אך עצה אותה3 היו ישראל ני3 כל שלא ר׳*ל הגדול ההוא

 • הגדיל ההוא :3ר 3הער שהוא חז״ל ואמרו מהם קצת רק
 יס,3ר אנשים משמע3 משה על המס ויקהלו שאעפ״י'שנאמר

 אף וא3ר ס־ שהם אז ישראל גי3נ גדול מעס ני תימה זה אין
 נחלק • להחלק העם קצת והתחילו :ה3הר הוא מהם הקצת

 להם ונתחדש וממשנות חלוקות ה3הר3 משה אחר להרהר ס3ל
 שוה כלס דעת הי׳ ולא לקצתם קצתם ין3 ומרינה ול3ל3
 נח יעצור לא ני שמשנו נראה ונו׳ העצות ומרניס :זה3

ונין אלהיס ין3 לאמצעי שיעמוד כך כל להזדכך אבה ילוד
ני3



נחמדראשון כוזרי מאמראוצר
 יא .ואולי ונפלא הנורא ה' מעשה להס להוריד אדם «ני
 עס הי׳ לכן הר3 ומת הזה הנפלא העניז ול3ק3 נחו ר5ע
 מורגש אחה להם שיעשו שראוי להסטה ליעל3 ד3ד ס33ל

 שאמרו ממה נראה וזה ניס ר ימיס יעמוד למעז נחר, מזומם
זה ני אלדיס לנו עשה קוס
 מארץ העלנו אשר האיס משה

 לו הי׳ הה ידענו לא מצרים
 ודס נשר איש שהי׳ מאתר ני
 הזה ר3הד ל3לר, נחו הי׳ לא

 וד3נ3 קו3הד 3מרו מת ואולי
 שנננסו ד׳3 שאמרו נענין ה׳

ת לפרדס  ן3 חגיגה נמסנ
 זומאהציז ן3 ומת ז הצי מזאי

 ונספה* א3 יומו או • ונפגע
 ד3נע לעשות שראוי חשנו ע״נ

 • ניותר הקייס ר3מד מורגש
 3הזה אל שנתכוונו ואפשר
 לאורך ממר,ייס היותר שהוא
 הפסד ישיגוהו ולא הרנה ימים
 כנודע שנעולס הדנריס מנל

 שא^א שחשנו שיש עד לטנעייס
 לא גנולמיס לעולמי שיופסד

ני עניז נשום ולא נאש

ם שנצטלסי) (נ״ל ה ם מ שי בד י^בקש אנ ע ש נ רג  יכינו מו
שאר נגדו ת כ מו או שו טבלי ה חי כ ם ב^ןהות שי א צי  מו

ם בל ממצרי חי׳ א ח שי נ ם מו ה ל ^ י ב ק ה ^יו ל  אי
ת כשיספרו או ל פ שר אלהיהכם נ שו כא ם < תי ש ל פ  ה

רו בארון מ א ם כי ש י ה י ד א □ ח שר ש ו וכא חנ  אנ
ם שי ם עו י מ ש ו דבר ובכל ב אנ ם ש תו יודעי ע תנו  ש
ם מנ א א ץ הי פ ח ם ב הי ל א א מקרה מבלי ה די  רצון ו

ם ע ולא אד ב ם ט ת א ט ח ה ו ת שר בציור הי  נאסר א
ם ה סו עלי ח שי הי ענין ו ל ה א מ . ל שו א ע ם ש ד י  ב

ם נ צו ר ת כלתי6 ו צו ם מ הי ש ־ ה^) ם וי ת לה לו צ תנ  ה
ה מ ם כ ד ק ת ש ק לו ח מ ה ם מ ה א ביני ל ן ו ע ט בדיו ה  עו
ל ת א ש ל י ש פ ל ש א ל אי ל כ שז מ ת ש או  אלף מ

היו בל ש ת א לו צ תנ ס ה לי עו הגדו סיי תו ש שו ע ה ב  הי
ה בעבור א ר ה שי ר מ מ ן מן ה מי א מ להרוג כדי ה

ה ר ט מ ה

 , התנועות כל כמו ההיא התנועה 33המס ממוצע דנד שאין
 האחרונה והסנה סנות ולסגות סכות שלהס השמים שתחת

 כל מסוככיס שמהם השמים דהיינו הגלגלים תנועת היא
תו והענן הענן סכתו הגשם ד״ה שנעולס* התנועות  סנ

והחיד הארץ מן העונה האיד

מיני כשאר חלודה מעלה אינו
 יחסר לא רג זמן שם ויהי׳ נעכר ינא אס ואף מתכות

 משה אותו כשראה תינף ולכך תוארו יפסיד ולא דנר ממנו
 שמטנע אף ני ממשנתס לקלקל לעפר דק וטחנו נאש שרפו
 אופן נשוס נשרף שיהי׳ וא״א האש נו ישלוגי שלא 3הזה

 שנדחק למה צורך {ואין ננס שרפו ומשה נטנע כנודע
 * )3הזה שיושרף אפשר הי' איך לו שהוקשה אחר הראנ׳/ג

ס זה שמטעס ואפשר  ודאי ני 3זה להם למת אהרן הסני
 ואף נסכם הנל ני ידעו למען וישר^נו משה שינזא ידע
 נשיספרו אליו להקניל לקנלההפסדנשרף: טנעו שאין 3הזה

 ההוא הפסל נגד לנס מנוניס שיהיו * אלהיהס נפלאות
 לפי ההוא הפסל על אלהותו המשפיע אלקיס את להודות

 עשו כאשר :נפלאות ידו על להס ועושה ממשנתם
 הנכריס שאפי׳ ר״ל שסי אלהיס כי שאמרו נארון הפלשתים

 ננית אומו שמו הארון להם נלקח נאשר הפלשתים והס
 נמו * השמים לאל ותפלה כהודאה אליר לנוון אלקיהס דגון

 ני *וידעו וגומ׳ התרועה קול את הפלשתי' וישמעו שנאמר
 פלשתים ויקחו 3כתי הארון וכשנשנה המחנה נא ה' ארו?
ת אותו ויניאו האלהיס ארון את  (שמואל א^קיהס דגון ני

 לישראל חק כי נשמיס* עושים אנחנו וכאשר : י^) ד א
 נדנרי הרנה מורגל והוא שמיס נשם אלהיס שם לכנות

 דאנות) (פ״א עליכם שמיס מורא ויהי נאומרס ל חז
 ודוגמתו לזה וכדומה שמיס לשס יהיו מע׳ז? ״ ונז

 לעולס אנכי חי ואמרתי ידי שמים אל אשא ני נמורה
 עצמי אל ידי אשא אפי נחרוץ ז״ל י1fשTופ האזינו) פ׳3(

 ̂ג סי׳ ׳7 נמאמר החנר זכרו נזה והטעס ע״נ* נשנועה
ר״ל אלהיס* גססץ היא אמנס שתטעמו אי״ה: ננאר ושס

והשמש* הגלגלים תנועת סכתו
 סנה אין עצמם השמיס ואולס

 נלנד ה' חפץ רק לתנועתם
 הש׳׳י מכניס אנו זה ומניעם

 שמש ני כמ״ש ג״כ נשינש
: ) תהליס ( צנאות ה׳ ומגן
 שס נאמר לא ני * טנע ולא

 הנעשים הדנריס כל על רק טנע
 מלוד,י ויתנאר השמש תחת■

 נאומרו כ׳ סי׳ נחמשי הדנריס
 או אלהייס יהיו המעשים כי

 מנחרייס או מקריים או טנעייס
 לגלות דנריו נינת ותכלית וכו׳
 ע״ז מרפת עמינו נכי מעל

 שהשתחוו שמה העגל נמעשה
 אלהיך אלה עליו ואמרו לנגדו

 רק נונתס היתה לא ישראל
 שס אשר צורה לעגל שחשכו^ו

 מהש״י הקדוש שפע יחנה
 ר״ל ,״ עליהם נאסר ׳חשר נציור היתה וחטאתם :נמדונר
 הקנ״ה להם שאסר צורה להם שעשו על הרנה חטאו ועכ״ס

 אשר תמונה וכל פסל לך מעשה לא כמ״ש הדנריס בעשרת
 ועשיתס תשחתון פן ונאמר מתחת ארץ5 ואשר ממעל שמיס3

ת כל תמונת פסל מנני מ׳  ארץ:יושיחסו3 אשר המה3 כל וגו
 להס עשו שאפילו שני חטא הי׳ ועוד ונו' אלהי ענין
 ט גדול חטא הי׳* עכ״ז נאסר לתי3ה ר37מ מורגש ענין

 הארון שאפילו ויטול יכא השס את ליטול הרוצה כל לא
 היינו לא הדבור ע׳״פ היו אלמלא והכרובים והכפורת
 אסור והי' אלהיי״ת שפע הורדת שוס׳ לשם מימסיס

 מהמחלוקת שקדס במה התנצלות להם ויש :נכחו להשתחוות
 לזה קודס שזכר ממה להנצל טענה להם כי ר״ל ביניהם
 מורגשת. צורה ובקשו ר^תס נחלקו וע״ז משה שמת שחשבו
 לפניהם‘ ראי אשר הגויס ככל פניהם על מהי'יראתה למען

 למה א״ת וכו׳ הגדולים המנצלות אבל : ההס בזמנים
המון כל5ש והטובים הגדולים ושאר הזה בדבר אהרן סייע

הי׳ הש׳״י: אמונת רשע ננלע החרישו למה הזה הגדול
 הוא מי נראה שיהי' * המאמין מן הממרה שיראה בעבור
י הרשע ׳ ׳ שלכסוף נדי ה׳ עובד הוא ומי ע״ז עובד '
לנמ דומה * במיתה העובדים את ישפוט משה נשיבא
 להס מנמינין אין מיתות חייבי שכל נסנהדרין חז״ל שאמרן
̂׳ל עדים  מימה לחייבו הגדר אחורי עדיס מסתירין שאין ר

 עליהם אשר הענירות מן מאמת בסתר שעשה’ מה על
 עדות שמסתירין ע״ז לענוד ממסית מלנד * מות משפט
 לו ואומר אומו ושואל חוזר ממנו שהוסת וזה הגדר אמורי
וכו׳ אומר והלה מאתמול. לי שאמרת הדנריצז לי אמור

ואח״ז



בה נחמד ראשון כוזד מאמראוצר
מו1̂ וםו«ןליס ״ד3ל ^ומו יאיס3מ ואח״ז « כך ו  ^הרן ח
 ילו אשר הוא מי ידע למען עונס על נמסריש שיהי" שראוי

 כשלש שנפלו 3נתו5 וכנז׳ אח׳יז ויהרגוהו הזה נמעל ראשונה
 לעוז זה 3גחש שענ״ז ר״ל לעון• להס 3ונחש איש: אלפי
מאד ה׳ התאנן> ונאהרן נמ״ש

 שהוציאו מפגי : להשמידו
ח מן המרי  ונו׳ הצפון הנ

הי׳ שעד ה  שלמחשנתס החטא נ
 נגמרה והיא ש3ל3 צפונה הרעה

 שהשליך 3הזה ידי על למעשה
 ולא :העגל ויצא אש3 אהרן

 מנלל יציאה ההוא העון הי׳
 שלא ר״ל ממצדס״ מוציאם

 עיקר מנלל זה חטא3 יצאו
 ישראל ני3 לנו אשר האמונה

 ר3הח רי3ד פתיחת שהי׳ נמו
 תמנה ימינו אן> י״א י׳03

 ״ נ׳׳ה סי׳3 ואת פתיממו
 3שנתו זה לתקן נקש ומעתה
 אשר ישראל אלהיך אלה ראמת
 שיקשה מצרים מאיק העלוך

 האמונה שזאת שאסר • מזה
 להמיר גיווס אמרי השליכו
 נשאר מה העגל נקלון אומה

•7י3 מוד  ר3הח 33ס לכן ס
 שלא נזה נתכוונו שלא הדנריס

 ממצריס* מוציאם אל לענוד
 מוציאם שאל ו3שחש רק אך

 העגל: על משכנו נתן ממצרים
• עצמם עו3יק שלא  זאת3 ונו׳

 לקנוע ם3ל מלא ני מאוד מאלו
 וחשנו גופם גמצס יראה להס

 להם יספיק האנושי שכלם ני
חי איזה ין3וה שנל נשום  ל
 וזאת ה' 7ו33 עליהם ישכון

 מהאולת להם יצאה הרשעה
והונרי החוזים 3נל הקשורה

 ע״פ לנתר גדייות סנרות להם אשר אז ניניהם שהיו שמיס
 ויחשנו וענודות צורות סsלר להמציא אס3וצ השמים רקיע

ד3נ להם יראה נזאת ט  והוא שזנרנו הכסיל נענין :ה״ ו
סי׳ ט נ  שהי׳ נעת • לנן קודם ונו׳ מועילס הי׳ אשר :ע״

תו הרופא  העוסק לנל ארונה מעלים הרופאים היו מי
 י7 לא נהם השמוש אופן ין3י לא אשר והנסיל * גהס

 הימה שלא עם :יפילו חללים יס3ר ל3א מועילים שאינם
 החוזים לעצת לנס שנטה שאף גלומר * ונו׳ העם נוזנת
 היו אך לגמרי הש״י מענודת נשיצאו 0לה נאומו לא מנ״ז

 הוך3 אמס השוכן הננוד לאל לענוד נאה שנן מושניס
 שנא׳ נמה הסנרא לזאת מסייע המקרא ולשון • 0יה3מ^

 אומר כשהוא מצרים מארן העלוך אשר ישראל אלהיך אלה
 הצורה על השוכן ה׳ וד3נ דהיינו עשמע 0י3ר לשון העלוך

,C 0 S R ז 1

ה ר מ מ בד ה תו העו שב * או ח ם ־ונ ה עון ל ^ פני י  מ
או צי הו ח מן המרי ש נ S הצפון ה x ה גבול ש ע מ  ה

ה ולא א קענין) (דא זז,;ןן הי הו ה ה א צי  מכלד* י
ת ד ציאם עבו ם מו ך ממצרי ת מרי הי׳ א קצ  מצרתיו ל

^ן כי ת מן הזהיר יתברך הו רו ם הצו ד שו ו  צורה ע
ה הי ם ו תין לה מ ה א ל ל קבען ש ם י מ צ  0ל*צ« (נ״א ע

הו דבר מעצמס) ת״א ^ו ביי ק שכו שי מ בח אחריו וי מז  ו
ת ת הי׳ וזה וקרבנו צ ע ה מי מ הי ם מן בינידזם ש  החוזי

□ ני ני טג צ א ה בו ו ש היו ח ם שי ת לו עו רז פ ריו ב ס  ה
ם מן קרובות י ש ע ט ס ה תיי ט א ה ה הי ם ו נ י נ ה ע  בז

ה כענין פיי ר הכ ש ס זכרנו א כנ ת שנ ר חנו פא ג  הרו
ת מי ה ם ו שי אנ שר ה ה א ם הי ל עי ת מו או ם ברפו ה  ה

ם י לגן קודם א ע ל ה ש ת ת הי ת ם3הי רונ א צ  ל
ת ד בו ע ם מ קי אל ך ה ם היו א בי ש ם חו ה ם ש לי תד ש  מ
ה ד בו ע ל ב ע או כן ו ל ב ת אהרן א ם לגלו ה י נ ו פ צ  ׳ מ

על ע בן ו י תו סי שו ע ם ב ש א נ תו ו א צ הו ם ב ה י רי  מ
ח מן תיייס) (נ״א כ ה אל ה ט עי מ א והדבר ה הו א ה  הו

ל ו ד ד ג או ן מפני * בעינינו מ אי ה בזמן ש ת הז רו  צו
ת דו כ ע ת ברוב נ מו או ה • ה הי א בזמן קל ו הו  מפני ה

ו י ה ם ש שי ת כל עו מו או ם לעבוד צורות ה ת ו  ׳ א
אלו ה ו ת ם הי ת א ט שו ח ע ת ש ה כרצונם בי ד בו ע  ל
ת בו ולהקריב אליו לכוין קרבנו א ולכבדו ה  דבר הי׳ ל
פני בעינינו גדול ה מ ו מ חנ אנ ם ש הגי שו׳ היום בו נו ע  מ

ם תי ם ייחיני) (י״א ובחירתינו ב ת ו ם וגדלנו א ה  ל
ם והתברכגו ר בה ש פ א ר ו מ א ה שנ נ כי ש ה ה ש ל בהם ח

ם כי א ל מ ה ו

 אשר גסך הפסל כי שיאמינו כ״כ נשחגעו לא שוזאי ההיא
 אמרר וחז״ל • ממצרים הוציאם הוא * לילה נין ידם עצנו
 את ענדו שלא (שר״ל שנהעלוך ויו אלמלא מימות נפ״ד
 ישראל של שונאיהם נתחיינו הש״י) נשמוף רק נלנד העגל

לדניי 3קרו וזה ע״כ* כליה
שניס החנרשנכאן:  אךהיוחו

 חשנו משתדליםנעמדה• שהם
 ו73י ני להם 3<וחש למצוה ני

 דרך ה׳ את לענזד ענידה
 סייע וע״כ עשוי׳להם: צורה
מ שקר ני ידעו למען זנו׳ כ ס  נ

 נענדות״ צוהת הזה שאיןנזמן
 העשוי' צורה אחה שע״י לומד

 שפע תוריד השמים למלאכת
 תמו כנר כי נארץ אלהיית
ת גנדתו ח סנ ק האלו ה א ה  ק

 האומות כל היו ההם נימים אנל
 היתה ואלו : נהם רגילים

 כרצונםונו' ימ3 שעשו חטאתם
 עשו לא אלו נעצמך הגע כלומר
 1הי רק העגל• את יסראל

ט נפי נית להס וניס3 סו  רצונ
 קרנגות שם מקרינים והיו מזנח

 rלהור וחושני׳ מדעתם דדות3
 זה גס שודאי אלדיי״ת שסע

תה דררא  לא וענ״ז זרה דענ
נ הי׳ ״  הנריותהאףי נעמי רע נ

 ומשתחוי׳ קרננות מקריני׳ שהיו
 וכורעים הזה הנית לעומת
מוהמזנת כותלי נגד וקודים  הני

 המקדש ימ33 עושים שהיו נמה
 וניתאמו• שקה3ד שאמר כענק

 הלא טחגו3 אלהינו ה׳ אל
 ליהתה ויאמר וגוח׳ הוא

 הזה ח3המז לפני ולירושלים
 )י׳״ח ׳3 מלכים ( תשתחוו

שהשתסוי׳ ונוזאי

G

ית3 נגד
ע להשתחוי׳ דומה לעצמם זוי3ה ומזנח  שנס למגל ה7ו3ו

 אגמגו * אותם ונחירמינו :העגל רמו וגשם גוף זה
 מה ה׳ את וד5לס עיגינו3 הישר מקום כל לנו נוחרים

 אדממס על שרויס כשישראל הראשיניס ימיס3 כן הי׳ שלא
 :שנירושליס יהקדוש הגדול ימ33 וליראות לעלות פנו שהגל

דן אומס ומשנחיס מגילים אנו * להם וגדלנו קו  אותם ו
 מ־נות נושאים אנחנו • נהם והחנרננו נ הקדוש מקום
 הכנסת ית3ל והמשכת הקדמת שנזנות חז׳׳ל וכמאמר משם

 והמלאכים 0ה3 שורה שהשכינה :ימים אריכות משיגים
 שד שס ^מרו • ע׳׳א) (דנ״ט נמגילה סנינומיהס חונים
 ננהרדעא 3דתי דשף ננלשמא 3יתי הוי דשמואל אנוה
 השרת מלאני אמו נפק ולא רעשא קול שמע שגעה* אתיא

ע לפניו אמר ליה מנעתו וקא ״ מ מי 3עלו ושאעו 3עלו ר
גדח־



נחמדראשון כחרי מאמראוצר
 ’ קהלינו להמחנחת :ע׳י: קוהו5& להו סמר מי מפני זחה1

 נכרי הזה ר37ה הי׳ : התפלה אל אדס ני5 קינין ?נקיס
 ואכניס עציס לנו גצהור שאנהנו עינינו3 זר העני? הי'

 המוי ית33 והשגינה כקיוש שפע לנו להמשיך פרן3 ■ומרום
וגמירתינו: נפשנו אות :ל3 לנו

 והאלו® הזה העניז אמתת חלומו3 שראה קודס גס מו3גמחש
 האלהז הענין אל :עצתו3 זמס ואשר לגו הגיון לקייס עזרו
 אץ נאמר שאלו כן* הי׳ לא ואס עליו: וחסדו האל רצון
יהי® ה׳ את וד3לע לות7השמ3 רק ידועים מעשיס3 ה׳ חסן

 שהיתה זמן3 • המלכות <ימי
 שהיו עוד3 לישראל •המננות

 אנשיסמשתדליס*3 ־תחס: ר עני
 מתחסדים אנשיס י 'י

 להס 3יחש למצוה ני ותיפ-נים
 יתס33 מה3 להס ::ו י

 לה׳: נות3קר עליה 3<';ר,ר־
 חזקי׳ כמו המלניס די ־הב,

 נמ״ש יהודה מלכי יסשי׳
 הסיר הוא י״ח) ׳3 (מל:י׳

ת אר; מו ״ שס עוד הנ נ )3( 
 יהודה: מלן יאשי׳ רי3ד ספור3

 מקיס3 האלהיס* ו3 חר3 אשר
 הר שהוא שם נוי3 שיהי׳

 צוה אשר והתכונה ;זכיוורי׳
א  וצורת 3ורווז חורך3 המזה כ:'

ת3 הכל נין3ה  ה׳ מיד 3נ
 ה3 נכרי ר57 הי׳ ולא :השכיל

 שהכל הוכיח וכו' הצורות
 עשו שהרי הציווי• אמר הולך

 ית3ו משכן3 יש3כרו צורות
 ית3 אף צווי לא3ו המקדש
 מדעת לעשות אסור גרידא

 הכנסיות תי3 זולתי אד© ני7•
 שא״א גלות3 עושים שאנו
 (ד׳נ״ט) מגילה3 ואמרו זולתן

 יאיס3נ3 סמך להר שמצאו
 מעט למקדש להס ואהי 3כתי7

 ׳7ו3ע3ש אמר י״א)וע״ז (יהזקאל
 יהי׳ לא ״ה3הק צוה אשר

גצורות-: אפי׳ זר ה3 ר37ה

ם מלאכי ה ם ו תיהס חוני בו ת׳ וילוליהצורך 'סבי ב ח ת ה ^ 
ה קהלינו ה הדכר הי שר נכרי הז ה כא מי הי  כי

ע המלכורז ה ם ש חי ם מו שי אנ כם כ שתדלי היו מ  ש
ם שי ם עו ת נקראים היו כודה1לע בתי מו היו * כ די ו  חסי

ם מלכי ם הורסין ה ת א כדי או ל ת זולתי יגדלו ש כי  ה
שר ס כו בהר א הי ל א ה ה כונ ת ה ר ו ש ה א ה צו  ולא כ
ה ת בה נכרי הכר הי רו ר הצו ש ה א א צו ס הו ה  ב

ם ם מהכריבי ע ה כל ו שו ז ענ □ ענשי) (ג״א נ שי נ א  ה
ל עכרו יאשר עג א ביום ה הו היו והרגום ה  מספר ו
ת כולם ש ל ש אלפי ש ש מכלל אי ת ש או ף מ ל  * א
ק ולא טן פס ם לרדת ה ענן למזונ ה ם לסוכך ו ה  • עלי

ד עמו ש ו א תם ה חו ה להג א בו הנ ת ו ד מ ת ת מ ספ  ונו
□ ה ני א בי ל □ נעדר ו ה  נתן ?־חשר מכל דבר מ

□ ה תי זולרת ל ת ש חו ה שברם איטר הלו ש  מ
תפלל ה ם ו ב שי ה בו ל ש הו ם ו ן וכופר לה ו ע ה ס ה  ל

א הו :ה
ח תי כברעזרת הכוזרי אמר צ צ ה ■בתה ע ל ע  ש

ה בדעתי מ כ תיו ו מי שראי לו ה  כ
ם אין כי ד א ע ה י ג ענין אל מ חי ה ל א א ה ל  כדכר א

ם לומר רוצה ■האלהי שי ע מ ם ^שיצום כ הי ל א ם ה א  ו
א ה ל א הי ם בני דוב כן ם־וא) (י ם אד לי תד ש לו מ  אפי

ה חוז סם ה הקו בד ו עו ש ו א בד ה עו ש ו מ ש ם ה שני מ ה  ו
: וזולתם

ט א כן החבר אמר צ ם תורתינו כל וכן הו ל  כ
בתורה ת. בו  הז^היס מדבור כתו

ם ע

 ת3קר ישיג שיהיה ענין אחה3
 שנה אשר וכמה י אלהיס

 : א׳ נסי׳ נאולתו הפלוסוף
 3רו • משתדליס ס7א ני3 3רו
 לעשות קשים3מ עולס ני3

 אלהיס לשס נכון 3ל3 מעשיס
 לקחת חסדו ה׳ הפליא ולמה

 לו להיות גוי 3מקר -גוי לו .
 והקוסס החוזה אפילו סגולה:

 אדס ני33ש הגרועים שהס
 ימיהם שקי3 לו3י שהס מפני

 ומדותי׳ שוא משאות להס וחוזים
 סהס אן> עתידות הגדת3

 נזניהס רי57 כן שלא רואים
עו ׳3ית יגידו אשר נל3ו ו :  ד,3ו

 שורפים מהס ויש והשמש אש
 זה3ש וחושניס ליראתם גיהס3

 1 ה׳ ־ ימין נעימות ישיגו
 הסהמאמיני׳נשפי והמשנים•

 המורה שזכר וכענין אלדו״ת*
 נטו ני ע״ה פ׳ ראשון נחלק

 שני ' שיש לומר ננפירמס
 החומר מנהיג כא׳ אלדות

 תלוי העלו ואין התחתון
 הגלגליס מנהיג ׳3וה בגלגלי׳

התחתון• חומר3 תלוי פעלו ואין
' מאמר ר3הח די3ד3ו  ג׳ סי׳ י

 שכל * המשניס ענין ג׳*כ נזנר
ס ננפשותס״ החטאים אלו  ה

ם חי מטרי ודתס3ע3 עצמם •

הרגו לוי ט3ש * האנשים ענשו
 7ע וכז׳ נמזוגס מרדת המן פסק ולא :העגל את יס73העו
ע ולא  הנתונים וז״ל ט׳ נחעי׳3 3כתו הכל ר37 מהס ר7נ
 העלך אשר אלקיך זה ויאמרו מסכה עגל להם עשו כי אף

 לא הרניס ברחמיך ואתה גדולות נאצות ויעשו מצרים מארן
 להנחתם יומס3 מעליהם סר לא הענן עמוד את ר37מ3 עזנתס

 אשר הדרך ואת להם להאיר לילה3 אש עמוד ואת הדרך3
 מתמדת נבואה (והיינו להשכילס נתת ה3הטו ורוחך • ה3 ■ילכו

 נתת ומיס מפיהם מגעת לא ומנך החבר) סזנר עליהם ונוספת
 מסרושמלותס לא ר37מ3 כלכלתם עיסשנה3ואר לצמאס* ■להם

:ע״נ צקו3 לא זרגליהס לו3 לא
ת ר ו  שנוי לי3 בדעתו המוסנס ר3הד עזר • עצתי ע

ען צבאות ה׳ מלשון  מה3 :י״ד) (ישעי׳ יפר ומי י
מסתכל הי' ואולי שנלו מצד שהאמין הה גדעתי &הלר

 נחושנס יראתס3 ומתעסקים
 טלם ואלה שמחות ע3שו להשיג

 נלך ואנחנו שחת אר3ל ירדו
:סיים אלה׳יס <שס ,

 ועל מקנון אדם ני3 מעשי שכל ודאי הוא כך * הוא דן צט
 ונפרט הנהגתו וכל וכממנו ושיו3מל3ו נמאכלו גדול *
 שכינת נשיג ורס3ע3 אשר והקרצנות וצורתו ית3ה נין3 ענייני

 וכמ׳׳שהנתוע השמים מן ה׳ מאת הוראה צריך הכל ה׳ וד3נ
מ׳"ח)ו וכו' מדרינך להועיל מלמדך שעי׳  אל האדם א3זאתי3(י
 כל וכן :המה ל3ה ו3מל ה7ו3 שאדם הנהגות ושאר הקודש

 הכל ה׳ מעשי נל3 אדם ני3 הנהגית כל * ונו׳ תורתינו
 מה כל משה עם אלהיס ור3מד לנו; נאמר ה׳ מיד 3כת3

מן רחב יאור33 הי׳ הכל ה׳ שצוה א  פרע שוס נשאר שלא נ
 ינ.ןם3מ היו ר3המד דור כל וכן ךתו3«ס מצוה משה שהי׳

 מחלוקת מצאנו שבתלמוד ואעפ׳׳י ־ אותם צוה אשר ה׳ מעשי
משם דעת עךך3 דעתם לקוצר הי׳ זה הפסוקים בפי׳

ו ̂רג̂י



כו נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
נו  הי׳ ההוא דור ני הרגה 3רח ס3ל שהי' ודורו ע״ה תי
 הולכים המרות היו ואילך ומשם אדם ני3שנ תר3המו

 הראשוני׳ דורות רין3מע כיצד ריש שאמרו נמה ומתמעטים
 של נפתחו האחרוני׳ ודורות אולם של נפתחו פתוח ם3ל הי׳

סדקית מחט נמלא ואנן הינל
 ההוא הגדול להמין ;ע״נ
 והיו ננודע דעה דור שהיו

 מהתורה הדיני׳ כל מניני׳
 לא לסניהס: משם שם ^שר

תוני' דיניס3 ם3 נצטרנו  הנ
 תורה:3 ר״ל ה3 ולנ״א תירה3

 פי׳ ל3לק כלומר * לה3לק
 היו כי והמצות וריס3הד

 הדנוריס מהרחנת הכל מנינים
 וכן * שנכתנ' נתורה וניס והנח
 הגיד הכל פה שנעל מורה
 נאופן הגנודה מפי משה להס
 שלא קטן דנר נשאר שלא

 להוראה ולא :להס פירש
 צריו הי׳ לא • פרשה פרשה

 יהי׳ מתי פרשה נל3 להוראה
 ^שמצותתלויס כי נוהג מיונה

 נכהניס תלויס ויש ארן3
ני הגוף מונות ויש ונמקדש

ס ה ע ש שטה מ ה שכתב ו ש תן מ  ■ הגדו^ להמון ונ
א הו א ב.;דבר ברבוצס ה  גה) (דא בס נצטרכו ל

שה וראה קד ולא לקבלה שה פר ה פר מצו ה ו  ותכוג' מצו
ת תכינת) א־ך (נ׳יא ך הקרבנו אי □ ו בי קרי ם מ ת ו  א

ה □ ובאיז ה מקו ד ־ צד ובאיז אי ם ו טי ח ש ם ואיך נ שי  עו
מם ם בד ה תהי ת מנללאכות ונ קו ת ׳בבאור כולם חקו א  מ

ם הי אל א ה ל ם יחסר לא) (<"<* ש ה ויפסד קטן דבר מ

ק משמנה גשמי דנה אלו^נכל לאינות אשר הערך  כפי הינ
ת  לו הצריך שעור וחי צמח לכל' המשער הש״י חכמת גד

 ולפרטיהס* למיניהם הננראיס דלו3נ זה ומחמת אלו מאיכות
 מאוד רניס מינים ו3הורכ והיסידות האיכות אלו מד׳ והנה

מספר* אין כמעט שונים ופרטים
 נחלקים אלו הערכים כ וע

 ויהי׳ * מאוד דקים לח־יקיס
 הקור אל החום ערך ד״מ

 מערנז משחנה זה נצמת
 מאוד קטן מלק3 אחר נצמת

 משגת ה3המחש שאין עד
 זה יגרום וענ״ז הזה הקוטן
האחר הצמח שיהי׳ השנוי

ת כמו הכל ת ההויו עיו ב ט ואס ענייניו נכל ממנו ענדל , ^ןןןן^ךןךן ה
ם חסי ם לא דקים מי שיג שבה ת מדז תס ה ר לדקו ש  א

ס ארע א ל י שו ט מכ ע ס ביחסי מ ה ה ה ת ה נפסד׳ הי הוי  ה
א הי לא ה ה ו ח הי מ צ א ה הו א החי או ה הו  האבר או ה
א הו פסד משלל^^א דרך ה  נזכל) (נ״א זכר וכן • נעדר או מו

ך ח אי ת ה תנו מ ה ב ה ־קרבת ה ה מ ה ו ש ע  באבר י
ה אבר מ ש י ח לאכילה שי מ ש ו פה שי שרי טי * ל  ו

מי יאכל שרוף ו מי י ת מן יקריב ו תו כ שר ה ה א צד מ ה

בהם
ומצוה :3נתו3 מפורש הנל

ל כיצד המצוה נעשיית ונן • מצוה הנ  נארהיטנ: מנואר תהי׳
 חריס3הנ והמיני׳ נומ3הקר ותוכן ציור נית3הקר ותכונת

 חיס*3שלז מקומן ואיזה יותר או שנה ן3 נקנה או זכר להס
 מעשים מלנו לו לנדות דרכו לאדם לא כי מנואר זה ומנל

 ואיך :גדול או קטן דנר נשום ה' אל 3יתקר שנהם ומצות
 לרצונו לה׳ קרנן מכס יקרע ני אדם כמ״ש • אותם מקרינים
 חטאת או כליל כולה שהיא עולה מהס ואיזה • יקריננו
 מקום הוא * מקום איזה3ו :קרנן מיני שאר או נאכל שהנשר

ת ה׳ נו ינחר אשר  נהיכל לא נעזרה נמשכן או הנחירה נני
 :חון שחוטי נקרא הי׳ המקומות אלו וזולת קדשים וקדשי

 קלים קדשים * נצפון שחיטתן קדשים קדשי * צד ולאיזה
 נכלי שחיטתן * נשחט;ם ואיך : נעזרה מקום נל3 שחיטתן

 סדר ־ נדמס עושים ואיך :צ״ד) (ד׳ נזנחי׳ כדאמר שרת
 את כמ״ש הנתחים הקרנת סדר * ונתחיהס הדס: זריקת
 ממלאכות :וגומ׳ וכרעיו וקרנו וגומ׳ הסדר ואת הראם

 כולם :הקרננות נמעשה הס דינים וזלוקי הרנה • חלוקות
 משפט לנו לסדר ה׳ השקיף הכל על * אלהיס מאת ננאור

 כל * הכל ויפסד קטן דנר מהם יחסר לא ; הקרנמס
 לזה זה צריכין כולס הס הקרננות משפטי שנסדר העניינים

 הענין כל ממנו קטן דנר יחסר ואס חנירו את 3מענ ןא<זד
 וננרא שנתהוה מה כל • הטנעיות ההויות כמו נפסד:

ע הנקרא הדנר עפ״י נעולס '  מתחנרות הס אשר : טנ
 מענייניס נעולמו הקנ׳׳ה שנרא מה כל * דקים מיוזסים

 ולח ינש וחס קר שהס איכות מד׳ מחונריס הס הנשמייס
ר״ל היחוס מצד אמנם י יסודות הד׳ עי3ט אחר הנמשכי׳

 הכל זה נערך השנוי יקרה
 או זה צמח יתהוה ולא נפסד
 »האנרההוא או ההוא: החי
 לפעולתו הננרא האנר ר״ל

 ההכרחי הערך ישתנה א® נגוף
 פעולתו: יתנטל נהרכנתו אשר
ן נעדר* או מופסד אלא  הנ
 נערך הדנר ננרא כנר אם

 ז ואח׳ לו הצורך נפי השלם
 הענין יפסד אזי ערנו נחסר
וגנר חציר ינש ההוא ימות , ,

 נעדר הוא אזי ערכו נשגס לא נוצר כירס3 ואס ויחלם
 • ונו׳ ת3הנקר המה3ה תנותח איך :גלל מתהווה ואינו

 מנותחת נולה והיא לנתחיה אותה ונתת נאמר עולה3
 3הקר שעל 3החל את להסיר רק צוה שלמיס3ו * לנתחים

 ש3כ3 ע״ז ונוסף ד3הכ על היתרת ואת הכליות שתי ואת
שנאמר כענין * אנר ר3א3 יעשה ומה :תמימה האלי׳
ת מנסה שהי׳ פדרו ואת ראשו את וערך  עס השחיטה ני
 חה3המז להקטיר ד3הכ על ויותרת והכליות 3חל3ו * הפדר
 כמ״ם ה3קרי אליתו שלמים ח3ז 3מקרי הוא 3כש ואס

 3מוס לאכילה שיש ומה :עז3 מ:זא״כ תמימה האלי׳ ו3חל
 מן ה3להקר שיהי׳ מה יאר3ש כלומר למעלה הנאמר על

 ד3מל שר3ה כל כמו לאכילה ממנו שיהי׳ ומה ן3הקר
 זוכיס שהנהנים מה הס3 יש וכן וה3לג העוליס האימוריס

 ׳ לשרפה שיש ומה : קליס קדשיס ושאר שלמיס חי.3ז3
זרייה • עליס3ה או הנהניס אס * יאכל ומי .החמורים

לזכרי רק נאכלים שאינס קדשיס קדשי כגון ות3נק .!ו
 הנהן והקטיר שנאמר נענין יקטיר * ישרוף ומי :כהונה

 יאנל מי אל ישרף מי שסמך ומה חה3המז הכל חת
 טרס3 ן3הקר מן לאכול רשאי הנהן הי׳ ש-א מפני הוא

 א3ו 3החל את יקטירץן טרס3 גס ונמ״ש יס3החל שהקטיר
וגומ׳ לכהן לצלות נשר. תנה ח3הזו לאים ואמר הנהן נער

 שמואל מדרש3ו נ׳) א׳ מאוד(שמואל גדולה חטאתהנעריס ותהי
 שר3ה את אוכלים אתם עה מפני הקנ״ה להם אמר איתא

קד ומי :ע״כ נחמה שטוחי׳ החלניס את ומניחי׳  נמ״ש * 3י
 וזריקה והולכה קנלה דהיינו הדס את אהרן ני3 והקריגו

והקכיד? ג ז



נחמד ראשון כוזרי מאמר אוצר
 J5W30 מן :כשרה כזר שחיטה ואולם כנהניס היא •חןקטרה

 נחלקו כי 3להקרי שעליהם הנהנים ר׳י׳ל • הפ3 העצום ־אשר
 ע׳״ה המלך ודוד משערות לח' הכהנים חלק ועשה ■למשממת

 לענוד מהמשמרות אחד כל על מצוה והי׳ משמרות לכ״ד חלקם
נתענית(דכ״ז) נשנועשלוכנז'

 התורה מן עשה מצות ונתלים
 כנז׳ שויס המשמורות כל שיהי׳

 ונרמנ״ס החליל ס״פ5
לי כ  לאיענרוס המקדש: מה'

 שלאיענרו מיזהרים ל׳׳להמה
 מכונת הקרנתם: משפטי על

ס המקרינים״ די נ עו ה ס מני  ה
 והיו נהם פוסלי׳ מומים הי׳

 שלם נתואר שיהיו צריכים
 תנשיטיהס עם : פגם נלי

 הציזיהאפול נמו * ומלנושיהס
 כהונה מלנושי וכל גדול לכהן
 פנשיטיס נקראי׳ג״כנשס נכלל
 ולתפארת לכנוד נהם שנא'
 פגם שוס הי' לא אלו •ונכל

 מה׳ נפ״ח הרמנ״ס ונמ״ש
 ז״ל ד׳ משנה המקדש גלי

די  שיהיו מצותן כהונה מ
ע משולשלים נאים חדשים ד  כ

 לכנוד שנאמר הגדולים נגדי
 או מטושטשין הע ״ ולתפארת
 על יתר ארוכין או מקורעין

 פחותממדתו קצרים או מדמו
ע״כ פסולה ענודתו ענד1

א בהם ן יעכרום(איי® ל אי ת תהי׳ ו ם תכונ מ רי ק ט  ה
א של טמ״א) אינ ה ( הי ם י ה ם ב ם פג ם ע ה טי שי כ  ת

ם ה שי מ ל מ ש ו כ״ ל כהן מילבוש ו דו ר ג ש תן א  לו נ
ת שו ל לבא ר ם א קו ן מ עני הי ה ל א ם ה ה מקו נ כי ש  ה

ה והארון ו חו ה ה ו ט ה ו ל ת ה שנ ה מן בז ש דו ק  ה
ה ר ה ט ה ת ו טדרגו ת ו עו טז ת ה שו דו ק ה ת ו לו תפ ה  דבר ו

ארך רו שי ך ספו ם א טכי את על בו סו ה התורה קרי ט  ו
קו תי ע ה הכל רבותינו ש ם מדברי ו הי ל א ם ח ה ע ש  ט

ת וכן ק תכונ ש ט ה כלה ה ת א ר ה ה ש מ  סיגי בהר ל
בן ש ט ל ה ה א ה חן ו ל ש ה ה ו ר מנו ה  ותצר והארון ו
כן ש מ דיו ה טו ע טכסיו ו תיו וכל ומחיניס (;״א ו  מלאכו

ת לו הראו חניו ת וצורתם רו מיו ש שר ג א תנו כ  לי ה
ת וכן ל הבי מ נ ר ה ש ה א ה בנ ט ל ה ש א ר  לדוד ה

ת צורתו חניי ת רו י הנ ש המגולמים ו רו ק ר ה ש עדנו א  י
ה בו א ר א ה בי קאל לנ חז תו י תו צוו תכונ אין ו ת ו ד  בעבו

ל א א סברא ה ל ה ו ש ק א ה ל ת ו מו כ ח ת אלו ה  בן הי׳ ו
ם היו פי סי לו פ ם ה י ע י ג ב מ מ ם ב ת מ כ ם ח ל כ ש  ו

ה לכפלי עו מ הגי אל בני ש שר :י
ר ק מ א

ר׳יל וכל• כ״ג מלניש ׳שוכ־

 כעילה מנחה שחרית שהם תפלות ל מתפללים המעמד אנשי
 כלאיתא מוסף הנקראת ומנחה שחרית נץ אחת תפלה ועוד

 נכל מהדקדוקים הספור ״ ספורו שיארך :(דכ׳׳ו) נתענית
 כלוער * וכו׳ נו סועניס אך :ארוכים הס הענייני׳ אלו

 עושים אנו מלננוומדעמינו לא
 רק אך ההס הדקדוקים כל
 נתורה מרומזים הדגריס כל

 ר׳׳ל ר־ניפינו שהעתיקו נדרך
 המקרא פירשו הש״ם סכמי
 דור אחר דור שקנצו נדרך

ט3ר משה עד ה: י ״  נ״א ע
 ומסך המסבים.מלשון ומסיכיו

 ר״ל או * החצר שער פתח
 והמסכה כפו כסוי מלשון

(ישעי׳ הגויס כל על הגסוכה
ע לו הראו : ב״ה)  ממניו

 שהגיע רומגיית נשפע בלומר
עד ענין נאומו לו  שהנין .

 3ורומ נאורך הגשמיית הנורה
 המרחקים שאלו אע׳׳ס וגובה

 שאין נרוחניות יצטיירו לא
 ורולע אורך לא מקום לא כס
 כאן יש אגל ועומק נוגה ולא

 4הגנו זה המקיים שפע ענץ
 כי ד״מ אומרים שאנו כמו

 תואר מקיימת אדם נשמת
 ועל אנריס נרע״ח האום
אותו ומחיה ידוע שעור

 הדקדוק היה ניוה״ב ולפנים לפני כ״ג נכנס שנהם לנץ נגדי
 אחד כפור ניוס כ״ג נהם ששמש שנגדיס והוא יומר נהם

 נפ״ח הירענ׳׳ס •־יפסק נמו שנית פעם נהם נטנד אינו 3םו
 ששם קדשים קדשי נית הוא האלהי הענין :המקדש כלי מה׳

 היה הכרוניס שני מנין ר״ל משם אשר והכרוניס האלון
 משה ואל ונמ״ש הלוחות הס * והתורה :למשה מניע ור3ד5<

 והתורה האנן לחות את לך ואתנה וגו׳ ההרה אלי עלי קמר
 תר״יג שכל נחומש ז״ל ופיר״שי להורותם כתנתי אשר והמצוה

 שנתלה ומה הלוחות: על אשר דנרות ניוד נכללו מצות
ת הכהן להכנסת עוד ששיץ ומה ״ נזה  הקדשים קדשי נני

 באותה וטהרה קדושה שצרץ יוה״נ של ענודות כל ■וכלל
 גדול הכהן וטונל מקדש טנילות וחמש ושיןTק עשרה ששנינו

 היו מתי כלומר ״ והקדושה הסהרה גתTומ :ניוס נו
 נתדרנת משתנה שהי׳ •נשעה דהיינו והקמשות חשטהרות
 העוגד כהן כל וכן נהיפך או ן3ל לנגדי 3זה מנגדי סלנישה

 נכלל כהונה מצות גענייני יכן ורגליו ידיו לקדש צריך הי׳
 תהיו קדושים פ׳3 שנאמרו כאותם קדושה ענייני הרנה יש

ת ח טה ה  אוכלנמעשר ועלה ל3ט ששנינו כאומה המדרגות לפי ו
עדג ה  : נקדשיס אוכל כפרתו הניא נתרומם אוכל שמשו י

 שאמר ודויס נשלשה ניוה״כ מתפלל הכה״ג שהי׳ ־והמפלות
ת קצרה ותפלם ורר' <א נכפר היו השנה נבל וגן * קדשים נני

ץ ונזה הגשמיים דנרים אל הרוחניות השפעות ננל הדין  הענ
ר הרחינהעמיק הנניאנאשר הננואיאל השפע הגיע או מ ר חנ  ה

 • לן התנו כאשר : אי״ה נדנר ושם ג׳ סי׳ ד' נמאמר נזה
 לאו ואס התואר זה על דוקא שיהי׳ הענין הוסד נך כלומר

ת וכן :כלום אמריו שאץ מנאי נמו והוא יוכשר לא  הגדול הני
 השכיל ה׳ מיד 3כמ3 הכל נ״ח א׳ נד״ה כאמרו שלמה ננה אשר

ת: מלאכת כל  לננות לנו הנטיח אשר ״ נו יעדנו אשר התנני
 מ׳ נימזקאל כנז׳ * יחזקאל לנניח : 3*3.שתהי׳ הגאולה נעת
 ונידו נחושת כמראה מראהו איש ננואה נמראה שראה איך
 היעוד שזה מכרעת והדעת הנית תנגית־ כל ומודד המדה קנה

ת שאלו הגאולה בעת הימים נאחרית שיננה הנית על  שני ני
 כמ״^ דנריס נקצת רק ליחזקאל שהראו נתואר הי׳ לא הרי

 <3מל אדס שיוציא סנרא :אחד קנה וקומה נפסוק הרד׳ידן
 הגיון נדרכי דנר מתוך דנר שנלמוד • הקשה ולא :ענין איזה

^ לזה ענין איט נהיקש לומדיס שאנו ומה הפלוסופי ד  ו
 הנאמר שכל קנלנו שכך רק העיון מצד ואינו לו אחר

 הפרטי׳ ננל אחד דץ לשניהם שיהי׳ ראוי אחד נמקרא
^ :שאפשר ת שנתחכם * התחנמית ו הננ  המצות טעמי נ

 והאלהיס זה מהשע האנישי שכל קצר ני p על נצטדנו למה
 ישראל נני שהגי:ט מה לנפלי * ונו׳ מגיעי׳ : דרכם הנין

ת מן  נתפרסם .וננר ־ לישראל נעשו אשר והנסים הננואו
ען אחד לשוס ננואיי שפע שוס הגיע לא מעולם ני

.מילוסופי׳



כז נחמד ראשון כוזרי מאמר
«3 ממז אן הפלוסו̂פ  טוגע< החוקחס מר3ומ ■מרה נ

הספקות: נמצולות
P ו ט כ  תנוס : והולך אר3שמ הראיות אלו נמו3• זה״ כ
שוס לי3 האמונה יחר3על. האלס דעת 3תתיש ״ הנפש ,

ונו׳ יא3נ א3שי :3הל הור1̂
 הנפלא הענין לספר התחיל

 מעולם כמוהו הימה לא אשר
 דיס3ע אל יא3נ סינא והוא

 אין ושפליס זיס3נ משהננדיס
 עוזר ולא מופיע לא להס

 אזד ואיש אדס ני3 משוס
 עד 3להתיצ ה' עזר3 א3 דו3ל

 טיח3וה המדינה ני3 וכל המלך
 חסשייס כולם שיצאו אותס

 * אגזור לי3מ :כסף אץ מנס
 על : עוד זמן 3עכו לי3

 ו3יתעכ שלא ההיא המכונה
 מצריס3 דיס3ע להיותם עוד
 :שהיו המכונה על יהיו ולא

 ולא כנען• ארץ ושיכניסס^אל
 אותם טייו3ה *אף בלבד זו

 מפורסמת איז אל להכניסם
 והיא : וטונה סמנה שהיא

 שהיתה אעפ״י אומות׳ שנע יד3
 כנר קשיס אדוניס ידי3 עדיין
 כאלו משה יד3 מותזקת הימה

וכו׳ אומות שנע כנשה: כנר
 לאנרהס נתנו אומות עשרה

עמון שהס מהס השלשה רק
 3יעק לנני נתנו לא הקדמוני קנזי קני דהיינו ושעיר ומואב

 עמון וארצות אנרהס מזרע הוא שאף לאדוס נתן שעיר אך
 ז״ל פירשתי כן אנרהס עס שהלך נשכר ללוט נתנו ומואב

 מז׳ אחת כל * מהס חזקה «הס אחת כל :דנרים ר7ס3
ת, מו  גמליס גויס להוריש נמ״ש מישראל מזקיס היו או
 מישראל עצוס מהס אמד גוי שכל ונמשמע ממך ועצומים

מי חזק היה ועמו עי שמלך נראה וכן עת ישראל מ  ה׳ שסר נ
ס: השגחתו ה  מפרשת זה למד אולי חלקו* לכלשנט והודיע מ

 דהיינו שכן כתפיו ונק וגו׳ אמר לננימן שנא׳ כמו הנרכה זאת
 מרומז שנטיס ושאר יוסף ננרכת וכן המקדש -נית מקום

 ״ מאמת שסג ז״ל ששירש׳יי כמו להם שהגיע החלק הס3
 הוא משה את ששלח מי גז־ולת ״ השולח גדול :אמת3 מנאר

p אשר כל לעשות משלה נכל ידו אשר אלקינו n ונארן נשמיס: 
: שלמו אשד ע״ה רנינו משה מעלת השלוח״ וכנוד  יגודל ה׳
 אשר ישראל נני מעלת ־גודל וכי׳* אליהס אשר העס ■מעלת
ס נסר הא״י  הכוזר וכו' אומר הי' ואלו :ארצות גויי מכל נ

 עס הנדיל כי ככה ה׳ עשה מה על טעס לימן פניו שס
 ה3 כלל ולא לנדס המה אמת נדת אותס ליתד ישראל גני
 שלא מפני הטנעי נמנהג ראוי הי׳ שכך 3וחש יחד אדס נני נל

 צריך והי׳ גדול או קטן ר37 שוס ארצה ה' ר37מ שיפול יתכן
כי אפשר גלתי הי׳ מס נגלו מקוים משליסומ עגין שיהי'

P ר מ י א ר ח ^ ה בככזו ה ח ז ש תנו פ ^V הנ ב  ק
רה ק מכלל התו א ספ ל ק ו  פקפו

א ב א שי בי ם נ ם לעבדי כרי ע שו ם מ צי עד ?חו תם וי  או
או צ ם שי ת ד בו ע ת מ ע א 1ב הי ל אחור מבלי ה  ע

ה כונ ת א ה הי סם ה כני שי ץ אל ו ר ען א א כנ הי  כיד ו
ע ב ת ש מו ת כל או ח ם א ה ה מ ק ם חו ע מוז די הו  לכל ו
ט ב ץ חלקו ש אר עו קודם מה גי ה שי לי ם א י קי ת ה  ו
מן הכל ט בז ע ם מו תי פ טו ה נוראים כ ת ז מ א  גדול מ

ח ל שו ה וכבוד ה לו ש ת וגודל ה ל ע ם מ ע ר ה ש  א
הם ח לבדם אלי ל טר הי׳ ואלו שו ח אני כי אי לו  ש

ס כל לישר ל עו ה ולא ח ע דברו הי י ג ד מ ה חציו ע  הי
ס תו פג חו שלי פני ב א מ ל ה ש מ ל ש ת נ ג רא מ  הבו

תו חו שלי ה ב הי בע ו א םלייזי״ס כנהשלמ» טו ה נ״ ת מ ל ש  ה
ת ה עברי תורתי ספר חיו הי ם ו מ ע ח ט ר טו ת ו או ל  ו

ל רב ת ע מו א או ב ת להבינו וכוזר וילודו ש שו ע ל  ו
ה ב מ א בו שכתו ל ת אחר* א או ה מ מרה שנ  שי

א עליהס) לסשתטת (אליהם ם נ״ ה ת ל תנו ש ה ם ל ה  אלי

ר צחון בעגו ה או נ כונ א נלאיים) (או ש א ל ת ל בראיי
א בי הנ

 3ר זמן לזה צדך הי׳ עולס נאי לכל הישרה הדרך להורות
 • חצע עד מגיע רו3ד הי׳ ולא :והולך שמנאר כמו ועצוס

 פ עכ רק אך אומות הרנה מיישר היה אס שאפילו ר״ל
 תמת האומות כל להניא משה מיי שיגמנו אפשר לתי3 הי׳

שילך צריך שהי׳ אמת תורת
 אל ומממלכה נוי אל מגוי
 נמנע ר3ד נמעט וזה אמר עס

 אחד אדר חיי ימי שיספקו
 ידעו לא אשר אדס ני3 שיניא

 ועמדתו יראתה׳ ענין מעולם
ת הורגלו אך  זרות נעמדו

 התורה אל פתאום ועצניס
 סצ׳ו אפי׳ ומעתה • והענח־ה

 אל להניאס קשה הי׳ העולס
 פגס היה : הישרה • הדרך

 אס שאפי׳ ר״ל ״ נשלימותו
 עמיס מיישר שענ״פהי׳ תאמר
 מאשר ראוי יותר והי׳ רניס

 נלנד אחד לגוי רק נא לא
 אמר וע״ז ישראל נני שהס

 לעניןמעשה ראוי שאפ״סיותר
תו  אל השליח שינא ה׳ואלהו

 שליחותו כל זישיליס אחד עס
 ה׳ מדנר דנר יפול שלא עד

 ולא העולס לכל נא משאלו
 והשליחות עצתו משלים היה
נשליחותה פגס נראה והי׳ כילו
 נאור הוסוף * ונו׳ מונע והי׳
 נני לכל הקנ״ה שלחו לא למה

ד תורתו ספר היות התורה ר״ל * השלמתה ג״א ;העולם נ  ע
 ״ אשורית 3זכת הקודש לשון שהוא ענר נגי של ולשק 3כת3

ע׳ התורה נכתנה יהושע שנימי ואעפ״י  חז״ל לדעת לשון נ
ד * נגלגל שהעמת־ו האנניס על נאמדן אלו פ׳3  מת כנר אז ה

 לנני ללמדה יכול אשר האמתי השליח שהוא ה׳ ענד משה
 לעת ונפלאות נניסיס לתומכו ידו על מסכים והקנ״ה העולס
 עול קס ולא נמ*ש זולתו נניא לשוס כן עשה שלא מה הצורך
 ישראל: כל לעיני עשה אשר והמופתים האותות לכל וגו׳ גניא

 כמ״ש רחוקות מפורסמות אומות הס * ונו' שנא אומות על
 דנרי להנין שיוכלו * להנינו :יקרינו אשכר א3יס א3ש מלכי

 המקונלת שנע״פ תורה שהיא נמו ופירוש קנלה נזולת התורה
 כלומר שניס מאות אחד :ע״ה רנינו משה עד איש מפי איש
 אליהם שיקרה :שנה מאות נמה נארן הדת שיתעכב לא אם

^י להס שיקרה קיז תראה עתה מלשון והוא הזאת התורה ד  הי
 הזה 3הר הזמן שנתוך כלומר ׳ עליהם להשתנות :דנרי

 מה מקרה מחמת האומות ננני הדעות שישתט אפשר
ר ט ע ן שתהא נצחון נ ידו3 ןסיפק י

י שיהיו מחמת * שכמה או :ישראל לדת האומות נל  ״
מס » ארגע3 מפחריס האומות נין שוכנים

״ו ס3קר3 השוכנים היהודים תורת אל יניטו  ויי
נראיות או :לתורתם ויתאוו הוא גננק חכם

,שיפגו



נהמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 תורת ני ין3י ס33ול ינשה משה אשר האותות כל אל 3ל שיתנו
 3מוס עצמו3 יא3הנ ראיות3 לא יהי׳ ולנ״א צפיו היתה אמת

 העולס ני3 נל אל התורה שתתקיים שא״א ור״ל למעלה
 טורח שהי׳ ע״ה ינו3ר משה שהוא עצמו3 יא3הנ ראיות3

האומות נל על ה3ר ויגיעה
 אחריו שנא׳ זה יהיה ולפ׳״ז

 שאסשר ר״ל ונו׳ אוזר יא3נ או
 ע״י התורה שתתקיים ג״נ

 ויזהיר אחריו שיקום אחר יא3נ
 שנאמר נענין משה תורת על

 אליהו את לנס שולח הנני
 והנורא הגדול ה׳ ואיוס3 לפני

:וגומ׳
א קא  ״ ונו׳ משה קרא .ק

 עלה כאשר לא
 חפץ ״ה3שהק הכוזר דעת על

 העולם ני3 לנל תורתו לתת
 הי׳ שלא עיית3הט מניעה לולי
 נמשך ר3הד לגמור ינול משה
 העולם ני3 וי3ר מצד חייו ימי

 נהם חפץ,ה׳ לו ל3א ,והלשוץ
 לתת ה׳ לחנמת מעצור אין

 ליישרס חלד נל3 לנל ערמה
 לא מתחלה ל3א • תורתו אל

 ונזנות עמו נישראל רק ה׳ נחר
 וכמ״ש דים3ע מנית הוציאם זה

 אנכי ע וגומר האות לך וזה
 העם את נהוציאך שלחתיך
 האלהיס את תענזון ממצרים

 • לשונו ואנשי הזה ההר על
 המורה נתנה לא לנך כלומד

 שלא משום ענרי נלשיז רק
וייעד :לענריס רק נמנה
 מה3 אנזור הנחר דעת 3השי נזה גס ־ ונו׳ הנורא אותם
 נמנע הי׳ כי האומות לכל התורה נתנה לא כן שמפני 3שחש

 נניאיס שאר ע״י אפשר זה הי׳ שהרי נימיו משה שילמדם
 ננניאיס אותנו שהנטיח כתו יחדיו נשר כל ליישר שיקונני
 הרצון ימי נל :אלהיך ה׳ לך יקים כמוני מקרנך מיא גמ״ש
 הננואה היתה רחשון נית עמידת זמן כל ונו׳• והזמן

 התורה נמנה שלא מנואר הרי גוי לכל כן עשה לא נישראל
:ק״ג נסי׳ שינא וכמו עמו 3יעק לזרע רק

ה קג י  הדנר גוף על אותו הקשה • דכו׳ 3טו יותר ה
 ננינול ידו קצרה ולמה נכה ה' עשה מדוע

 ה׳ חסד לפי * נכון יותר והי׳ 1 יחד עולם נני נל <הושיע
 האל נחכמה' וראוי נרואיו: כל מס 3להטי תנלית הנלמי
 ני חלד נני כל שיחנם שראוי ודאי מכלית נלתי החנם

: נמנמה יחפו׳ן .
א קג ' ל ה  נמנע זה דנר כי אמר ־ וכי׳ טוג יותר היה ו

 יער ומיתו שדי נהמות נל שיהיו שנמנע נמו
מ״ז נסי׳ שקדם ממה :האזס מן נאחז וידנח להם ה5

 אדם.הראשון ן3 שת הוא האחים 3ל שהי' נאיש :וצ״ה
 י ההוא לאור :הראשון אדם וסגולת שנתחים המונחר שהי׳
 מצד לקנל שיכול האפשר נפי חשה ילוד על השופע החור
 נתנלית האלהי אור ל3ק הראשון אדם ן3 ושת האנושי טנע

• כקליפה וזולתו :שאפשר
 by ומזהיר שמעיד אוזר נביא או בעצמו הנביא

;תורתו
 זולתו לתויתו משה קרא לא החבר אמר קא

 אותם ויי׳גד לשונו ואנשי ענע
 הנביאים ידי by הימים כל תורתי by להזהיר הנורא
 ניהס: ב־ השכינה שהיתה והזמן הרצון ימי כל כן ועשה

 שיישר טוב יותר הי׳ והלא הכוזרי אמר קב
 וראוי ננגן יותר זה והיה הכל

:בחכמה
שידיזיו טוב יוותר הי׳ החבר אמר קג

 כבר א״כ מדברים כולם החיים
ם מה שכחרת  חל והאיך זרעאדטש בהמשך שקד

 האב וסגולת האחים לב שהי באיש האלהי הענין
 אותו מקבל איננו כקליפה וזולתו ההוא לאור מקבל

 מבני נבדלים ולב סגולה כלס יז;קכ בני שיבאו עד
̂היים מיוחדים בענייני׳ אדם  הם באלו אותם שמים ̂י

ם אחד ן מ צ ע שים טלאכורתי אחד ו  כולם מבק
 שהיו כעביר ^»ליה מגיעים ורובם הנבואה מעלדת
 והטהרה והקדושה הנרצים במעשים אליה קרובים
_ כעת נביא יפגע אשר כל כי ודע ־ הנביאים ופגיעת

מכל ננדל' אדם שמין נמו לו^ מתחדשרת זתאלהיים דבריו ושמעו אוותו פגעו
 שיש נמ̂ר שנעולס חיים עלי3ה רוחניות

ושכל נדנזר מיוחד הנדל להם ,
 פני3 מין נקראים ישרחל ני3 נך

 כלומר * אחד ועצם ;תירתם לת73ה3 עולם נני כל נגד עצמו
 כעצם שמצד ל73והה האומות מנל שלהם נעצם ננדליס הס

 נפשם * מלאכותי :כנודע שאפשר גדול היותר דל3הה הוא
 הכל ר״ל • ונו׳ כולם מנקשיס :מרום מלאכי כזוהר טהור

 שאץ אדס נשום נמצא שלא מה הננואה מדרגת אל מוכנים
 כמ״ש מישראל המיוחסות החשפחו׳ על רק שכינתו משרה הקנ״ה
 קל מגיעים ישראל ני3מ הרנה כלומר מגיעים* ומנס חז״ל;

• נניאיס יכיא ס' מישראל עמדו ני אמרו וחז״ל הננואה
 עצמם מקדשיס והקדושה• אמת: נתורת ־ הנרצים במעשים

 יא3הנ * יאיס5הנ ופגיעת :ונעילותיהס ונמלנושיהס נאכינתס
 נמשה שנאמר ונמו אחריס נניאיס נשיכגע ננואחו מקנל

 ופגעת נשאול נאמר וכן וגומ׳ עליך אשר הרוח מן ואצלת
 ונהפכת עמס והתננית ה׳ רוח עליך וצלחה נניאיס חנל

 היוצאים הדנרים כששומע * האלהייס דנריו ושמעו :אחר לאיש
 מפיו הקורא ה׳ ונח והזק אדיר קול3 שהס הנניא מפי

^ו) דיו(ירמי'3 הספר על 3נות ויני אלי יקרא מפיו נמ״ס
כן וכמו הרוחכיית השפע לקנלת השומע נפש תתעורר אזי

ראיית

 היו הס הנולדים הנניס שאר
 כצורך ההיא לסגולה צריכים

 הוא וכן הפרי אל הקליפה
 הקליפה שתהי׳ המציאות מטנע

 הדין כן הפרי ומקפת קודמת
 איס נני כל יהיו שלא גחן

 נלנד 3יעק זרע ורק סגולה
 ושאר כפרי אדם ממין נפרש

 איננו :להס כקליפה אדם נני
 מן שהי׳ ר״ל • אותו מקנל

 מקנל הזרע כל שיהי׳ הנמנע
 וכך פסולת נלתי האלהי האור

 3יעק נוא עד נוהג הענין הי׳
 :אמת זרע כולו הי׳ זרעו אשר

 מושרשים • אדם מנני ננדליס
 נענייניס : אדם נני חן

 עניינים אלהיי״ס* מיוחדים
 : הס3 המיוחדים •קדושים

 אותסההנדליס אותם• שמיס
 אותם משימים הס3 המיוחדים

 כאלו יחד: ההוא העס לכל
 השנוי נד אמד• מין הס

 ישראלית נאומה נראה וההנדל
אמד כמין כולם נראים שהם



כח נחמד ראשון כוזרי מאמר אוצר
 שפע ו3 ונולד אותו הרואה נפש3 רושם עושה יא3הנ ראיית

 דתדידנא האי י3ר אמר ין3דעית פ״ק3 וכמ״ש הרוחניות
̂מ דחזיתי׳ ראי3מח  חדידנא מקמי׳ חזיתי' ואלו מאחורי' לר
 : מוריו את רואות עיניך והיה שנאמר מה לקיים טסי

ממינו* נ״א מסוגו מפרדת

 שהיא העליון האיר ראיית3 מתענגת שהנפש מה3 הוא א3ה
 שהוא האור • המלאכותי האור 1 נפשו על השופע השפע
 עת3 יאיס3הנ להמון יקרה הענץ וכזה המלאכים מענין

טייר1י הנה אלקי ור3הד ושמיעת הקדוש: שפע עליהם חול

 מינים הכולל השם הוא הסוג
 שם ד״מ שתאמר כמו ה3הר

 כל3ש מינים הרנה הכולל גשם
 והחי והדומם הצומח העולם

 שם ערך3 מין נקרא אחד מכל
 כמו הכל וכולל המקיף הגשם
 חיצון היותר הגדר שהוא הסוג
 כל וכן • נשושנים סוגה מלשון

 ר״ל ה3הר אישים הכולל ענין
 כמו מין ג״כ נקרא פרטים
 הסוס מין האדם מין שתאמר
 אר3נת זה וכל לזה והדומה

 והכוונה שם־ ונפירושנו חן רוח3
 נפרדת שהרוחניות לומר כאן

 השפע מכלל כלומר יא3הנ מסוג
 ומי כויו המציאות כל3 השופע
 ל3מק השפע אותו ל3לןן שמוכן
 השופע השפע ר״ל ולנ״א אומו

 על יפרד משם האדם מץ על
על יא3הנ מן נאצל 3ושו יא3הנ

 היר3ו זך כשהנפש הנפש־ זכות3 ריו:3ד ושומע אומו הרואה
 ואז גופניות ותאות רעות ממדות הנולד ע3הט גסות לי3

 המצייר האדס וחשק השתוקקת ע״י ההוא האור ל3לק תוכל
 השפע עליו מרד ואז והשפע הקדושה ענייני שכלו3 ומדמה

 אותו משיס אס •עולה עשנו ועדיין ה3שכ נר3 הנראה כמשל
 למטה מלמעלה העשן דרך ת3השלה ירד אזי הדלוק נר ■תחת

 ה3הד יש ני • ההם המדרגות אל ; הכנה הנר 3ויתלה
 זרמות סוטה דסוף משנה3 מז״ל וכמאמר הננואה אל מדרגות

 יא3מ וטהרה טהרה לידי יא3מ ונקיות נקיות לידי יא3מ
 וחסידות עד וכו׳ ענוה לידי יא3מ וקדושה קדושה לידי

 מהי׳ המעלה זאת ♦ אצלס תהי׳ זאת :הקודש רוח לידי יא3מ
 השפע שיגיע זה נערך כלומר הגזנריס הסגולה נעלי אצל
 מדרכי כנודע מחושיו נטל אז הוא אך חי נעודו יא3לנ

 ממנו נטליס החושים כל אז לנניא שהגיע נעת הננואה
 זה ונענין העליון נעולס נתקשר אך עוה^ז מעניני ונפרד

 לגמרי הנפש תפרד נאשר הנא העולם נגמול עז ניתר יהי׳
 רק אינו האדם ממין המנוקש * מיונו המנוקש כי :הגוף מן

 תפרד הנפש מחושיו• מפרד ה׳: מלאך כנפש נפשו 3םתשו
 והריח והטעם והשמיעה הראיה שהס החושים מחמשה
 והגשמיות הגוף עטיני ועקרס יסודם נעפד אשר והמשוש
 נפש את כונשיס הס נאדס ונעודס הרגשתס פונה •ואליהם
 : הרוחניות מהשקפת אומו ומונעים ממשלתם מחת האדם

 רוחניות נראי׳ אותו יראה כלומר העליון העולם ותראה
 מראיית הרנה למעלה שהיא העליון אור מצד השכלה דהיינו־
העול® תענוג כלומר ההוא* האור נראיית ומהנה העין:

 הנפש בזיורת (נ׳׳אמממי) מסוגו ונפרדרת רוהניורת
ס המדרגורת איל והשתוקקדז ה  בזגנוד־־• והדבקו ה

 והאור הנראית הגדולה אצלכם תהי׳ זאת ובטהרה
 איננו ממנו המבוקש כי הבא• היגולם בגמול הבהיר

ת האדבם נפש שתשוב אלא הי  מחושיו תפרד אל
 האור בראיית ותהנה העליון ההוא העולם ותראה

 ההיא הנפש כי האלהי הדבור ושמיעת המלאכותי
הי׳ ת ת ח מו ת מן ב ו מ ת כשיכלו ת  הגופיים בלי

 ומעשיה כחכמותיה ^ומגיעים תורה תמצא וכאשר
ת אל ג ר ד ט ת ת א  ועכם צותד־ו אשר במקו□ הז

 התורה ספק טבלי היא בהם צרתה אשר העניינים
 :הגופות כלות אחר הנפשות להשאיר בה שמובטח

ת ̂-?ני הכוזרי אמר קי א  זולתכם שיעורי רו
שנים שטנים : טיעודיבם וד

ה . ק

 ה׳: מן אליו מדנר קול לנניא
 ומ׳7וה שליננניא הנפשההיא•

 נטוחה האדם: נני מסגולת לו
 המות פחד אין כלומר המות מן

 כלים• כשיכלו :עיניו לנגד
 ותמו כלו שכנר ר״ל הגופייס

 נפרדה והנפש הגופייס הכלים
 ואץ הנפש ומאות מהחושים

 העולם חשקי3 עוד קשורה נפשו
 והיו מאסו יצאו כנר כי כזה

 דו3א ר3כ תס3אה וגס לזרא לו
 תורה תמצא וכאשר :ממנו
 נדנור דנריו לראש חזר • וכו׳

 ושאי ותארס אדס נני סגולת
 יגיעו אדם ני3 שכל אפשר

 חלק רק הזאת הנכנדת למדרגה
 נתירה רק אך יהי׳ לא וזה מהם

 לא ולפיכך אלקיס מן מיוחדת
 אדם ני3 להמון התורה אתה3

שיהמ נמנע כי העולם מאומות
 שנמנע כמו כסגולה כמו הכל

 קליפית לתי3מ הסירות שיתהוו או מדנריס נעי׳ח כל שיהיו
ק ישראל נני עם ה׳ שחלק כמו ציתה• אשר נמקוס :3י3מס
 היא :ישראל אח והיא הארצות מכל לזה ננחרת ארן יש
 אה הננו למדרגת שמגיע שמי נמו כלומר וכו' התורה ספק לי3מ

 ישראל נכי עדת קהל כך.כל עד לעדי הנפש נהשארת מונטח
 לנו יעמדו הס מצזתיה ועשיית התורה שזכות מונטחיס כולם

 נשננך אותך תנחה נהתהלנך נמ׳׳ש 3 עוה לחיי אותנו להניא
 תנחה נהמהלכך חז״ל ודרשו משיחך היא והקיצות עליך תשמור
 היא והקיצות נקנר עליך תשמור נשכנך הזה נעולס אותך

:הנא נעולס משיחך
י קד נ  שאר שמנעיחיס ההנסחות • זולתנס שיעודי רואה א

 ודשנים שמנים :מותו לאחר חסיל לאיש האומות
 ההנטחות מן וחשוניס טוניס יותר הס כלומר ‘מיעודינס

 והוא הנא לעולם ה' עונד נשכר מנבייחיס ישראל נני שאנחנו
 מרנוי מספדים האומות ני נפשי תשנע ודשן 3חל נמו מלשון

 לא החנר אמנם המות* לאחר ה׳ לעוכל שים התענוגים
 נדנרי הנמצא כפי הנפש השארת מענין מעט רק לו הודיע

 זיקים ירה והכוזר נניאור הרנה נהם נזכר לא כי הנניאיס
 שכלם מה נתורתינו הנאמדים והקללות הנרכות ענייני נגד

 השארת משכר נתורה נזכר לא ולמה עוה׳״ז ניעודי מדנריס
 ומנאד הולך והחנר נזה המפרשים נתחנטו שכנר מה הנפש

 הגוזר 3ל3ש העקמימות שפושט עד אופניו על דנור ר3ד
■ :האלה נעגיעיס

אמר קז



נהטד ראשון כוזרי מאמר אוצר
 טומותיהס3ה נל המית אתר להםמלס5א הסגר אמר חה

 לא עין אשר עגין והוא המות לאמר רק אינס
 גחייס ואין עדותו! ירחיק לשקר הרוצה דנענין עולגה ראתה
 אגל * נך שיהיה עליו שיעיד ר37 שוס אין • מאומה מהס

והס החגר לו שהגיד היעודים
 מאור והתענגה הנפש מהשארת

 הגגיא ענייני עליו יגידו העליון
 הנפש גהפרד נגואה געתות

 לוקחים אנו ומזה החושים מן
 הגא עולם מהות על ראי׳

 אין המגיעות ההנאות ואמנם
 געידנו להשיג ינוליס אנו

 שאנו מה ני גחומר קשורים
 גהיותינו והנאה לתענוג מדמי׳

 גערך תענוג אינו קשורי׳גחומר
 ומאוס סחי אדרגה הנפש
 יודעים שאגו אן לנפש יוחשג

 יותר הוא התענוג םענ״פ
 עולם תענוגי מגל הרנה ויותר
̂ל ונמאמר הזה  שעה יפה מז

 געולס רוח קורת של אחת
 דגר מנלחייעוה״ו;ולא הגא

 גהגלי אין עליהם שיווה
 השארת על שיורה דגר האומות

הגון> וקיומ׳גגדולמ׳נלמי הנפש
 ממעלת רואים שאנחנו נמו י

 הגוף מן שנפרד נעת הנגיא
:והחושיס

 גא ונו׳ הנוזר אמר י1י
 זמיי על נמלעיג

 שנמגרר שאע׳׳פי ואמר החגר
ויעודי הנפש השארת אצלכם

 ואין המות אחר כו^ם הם אכיל החבר אמר קה
 דבר ולא מאומה מהם בחיים
:^;ליהס שיורה

 המאמיניס מן אחד ראיתי ולא הכוזרי אמר קי
ם ביעודים ה  מתאוה שהוא ה

 שנים אלף לאחרם ביכלתו היה אם אבל למהיוותס
ם ובעול החיים נמסרות וישאר ל עו  היה ועצמנו ה

:בזה נוחר
 אלה רואה שהוא במי תאמר ומה החבר אמר קז

המלאכותייס: הגדולים המעמדים
ר קח מ  מתאוד-ן שהוא ספק מבלי הכוזרי א

 הפרידדק על נפשו שתתמיד
 מדת והו>ין ההוא באור נהנירת ותשאר מחושיו

:המות שמתאוה הות) (<״א
הי בעני! הדבקנו אבליעודינו החבר אמר קנו  ה̂ז

 לה קרוב שהוא ומה בנבואה
 ובמופתים ובכבוד בגדולה בנו האלהי הענין והתחבר

 תעשו שאס) (ג״א אס כי בתורה אומר איננו כן ועל
 והנאות ננות אל המות אחרי אניאכם הזאת הטצוה

 ל^)הים לכם אהי׳ ואני לעס לי תהיו ואתם הוא אכיל
 שיעלה ומי לפני שיעמוד טי מכם ויהיו ואנהיגאתכס

וקוראים המלאכים נין הולכים היו כאשר לשטים
ם ה ל

 גמוליני ענייני גאר הואל יעודנו* אגל החגר אמר קט
 מות שאחר הנפש נשכר גלנד שלא ואמר הטוג

 נעודט גס אגל לאלקינו גחת כרתנו גמיינו נרגיש וגלתי האדם
 אליגו ה׳ הגטחת היתה וזאת העמיס מנל נפלינו אנחנו חיים

מקים שנהי׳ מקדם מלפנים

 ענ״ז הצפון הטוג ר״ל העזה״ג
 מצפה החםידיס מן אחד אק

 לאור נכון שיהיה עד המיתה יוס וינא להס וילכו חייו ימי שימהרו
 שימיה האדם גיכולת הי׳ אס וכו׳ גיכולת היה אס אגל :הגא עולם
 מתאחרים ההס והיעודים לו הצפון השכר יהי'' וממילא שנים אלף
 העוה״ז גחיי קשור ישאר * החיים גמסרית וישאר :לו לנא

 הזה העולם עול * העולם ונעול :מוסרותימו ננתקה מלשון
 עולם עצגוני לנפשו נוחר הי' יותר * נזה נוחר הי׳ :ומשאו

 שיגחור אחד גס ואין הנא שלם מיי מכל ומשאו טרחו הזה
:מפצה גנסש המות

^ או מ  עדיין ניעודיס נמאמינים ראית אס ’ ונו' תאחר ו
̂*ל ׳;גדוליס מעמדים ראו שעיניו גמי שמעת לא  ר

 נאור משתמש הוא נחיים עודו נאשר והנניא הנגואה ענייני
 גזה הגס מעלה מלאני מן נאחז למעלה שלה ונפשו העליון

:גשה״ז צער נחיי שמתאוה תאמר
ד קח מי ת ת ^  נפלא מעמד שרואה* מי• הפרידה על נפשו ^

 מן נפרדת אז ונפשו העליון גאור משתמש והוא
;לעול׳ועז הפמדההזאת על הנסש שתממיז שמתאוה האי החושים

 רוחו את ה' יתן וני אלקי נענין
 אל לה קרוג שהוא ומה עלינו:

 :הקודש רוח כמו * הנניאה
 כלומר ונו' הענין והממנר

 עד אלהיית שפגג וכשיתחנרננו
 עמינו ונגד נקרגכר ה׳ יעשה ני

 גכל ננראו לא אשר נפלאות
 המצוה מעשו שאס הגויס:

 נתפרש לא לסינך * ונו׳ הזאת
 והקללות הגרנות גתוך גתורה

 שנר ר״ל והנאות הגנות ענין
 מפני סגא געולס ועונש

 נל ין3 מפורסם ענין היה
 מהאומות אחת וכל האומות

 ניעודיס דתה את מעטרת היה
 הנוזד כמאמר ורעננים דשנים

 מי איפה יודע וגמה ק״ד גסי׳
 היא איזו האמת הת הקדוש הוא
 ונעשים נראים גדגריס לא אס
 אומר הוא אגל השלם: גזה
 אלקיגו הגטחת היתה לכן * ונו'

 השלם גזה גדלו אס להראות
 גשדנו עלינו ה' נועם ויהי

 יקר וכזי י אתנה ואנהיג נחייס:
 ה׳ כי העמיס נל עד וגדולה

 ענייננו נל3 ומדריננו מנהיגנו
שיעמוד מי ויהי׳מנס ומעשינו;

 והחסידיס הצדיקים ״ לפני
 7ו3לילותלע3יתה׳33 העומדים

 ממלכת לי תהיו ואתם וכמ״ש אלקינו ית3 חצרות3 ה׳ את
 לדוד כהן הי׳ נמו וגכגוד עלולה ודה3ע לשון והוא נהנים

 אין ני הנניאיס הס • לשמים שיעלה ומי : ׳)3 ׳3 (שמואל
 העליון עולס3 קשורה נפשו הימה ואה3הנ הגעת געת ני ספק

 הולכיס היו נאשר :מעלה מלאני ין3 ממהלן והוא הרוחני
 היתה יא3הנ נפש כי זה על ראי׳ הגיא * ונו׳ המלאניס נין

 מ יחזקאל יא3הנ נקרא כן כי הנגואה געתות גשמים עולה
 העומדים המלאכים גין להכירו נדי ננואתו ענייני גנל אדם

 אדם ן3 וז״ל א' פסוק '3 גיחזקאל ז״ל רש״י ונ״נ גיטהס
 גיז הולד המרננה שראה מתון־ ליחזקאל קורא אדם ן3 ונוע׳
 מ אלא ילודאשה כא? אין לומר גמלאניס ה3 ומשתמש עלייה

 נמושעלה כי ולאי3ו ענ״ל והנאהו י3לר אחד מיז הטעים נן
 שאר היו נן כמו ה3מרנ3 ומשתמש מעלה מלאכי ין5 יחזקאל

 מכל יחזקאל מדרגת היתה שיותר לומר אין ני שלים יאיס3הנ
 לגן דומה הי׳ יחזקאל כי אמרו חז״ל ה3ר7א ני הנניאיס שאר
ר את שראה לק דומה הי' וישעי' המלן את שראה מ



כט נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 ״ משוגח יותר נענין ישעי׳ ראה יחזקאל שראה ונל«ה המיר

 יס3ל׳ר3 אדם ק המלאניס להם וקוראים ר3המס שאמר ומה
 אחד יא3נ3 רק זה לשון מצאנו ולא המקרא כל על וחזרנו
 כשעלה א3עקי ר׳ פ׳3 חז״ל דרש לזה צירף אולי יחזקאל שהוא
 מלאכי אמרו למרום משה

 ש׳"עמה3ר ״ה3הק לפני השרת
 מה עד ונו׳ ינינו3 אשה לילוד
 ני אדם ן3ו מזכרנו מ אנוש

 אמרו שכך מז״ל ודרשו תפקדנו
 ינו3ר משה על השרת מלאכי
 המלאכים ג״כ ויהיו ע״ה:

 והתהלכתי נמ׳׳ש יניה׳3 הולכים
 יחידים אותם ותראו :תוננס3

 ונו׳ אתכם •שומרי© יס3ור
 מלאך שולח אנכי הנה נמ״ש
 אותו ורואים נדרך לשמרך לפניך

 עיניו וישא ) ה יהזשע3נמ״ש(
 לנגדו עומד איש והנה וירא
 עתה ה׳ א3צ שר אני כי וגו׳

 הנלגל מן שעלה ומלאך נאמי
 ויעל כמ״ש ישראל את להוכיח

 הנוכיס אל הגלגל מן ה׳ מלאך
 הנראה ומלאך א׳) ׳3 (שופטים

 והמלאכים ולמנוח* לגדעון
 נמ״ש אלישע לנער נראו אשר

 פקח ה׳ ויאמר אלישע ויתפלל
 ה׳ ויפקח ויראה עיניו נא,את

 והנה וירא הנער עיני את
 אם 3ורנ סוסים מלא ההר

 (*} ׳3 אלישע(מלכים ות3י3ס
ליריאיו 3י3מלאךה׳ס ונאמ׳חונה

□ בן חצשלאכים להם  המלאכים בין להכיר□ כדי אד
□ ויהיו בתוב□ העומדי□  ' הולכים מלאכי□ כן ג

 שומרי□ ורבי□ יחידים אות□ ותראו בארץ ביניה□
ם תכ ם ונלחמי□ א כ  היא אשר בארץ ותתמידו ל
 הקודש אדמת והיא הזאת המעלד־•! על עוזרת
 כפי אלקי בענין ורעתה וטובתה שבעה ויהיה

 הטבעי המנהג על העולם כל נוהג ויהיה מעשיכם
 מטוב בתוככם שתהיה שכינתי עם תראו כי זולתכם

 הצריך עתיהם יעברו שלא גשמיכם וסדר אדמתכם
 שתכירו מה מספר במתי אויביכם ושתתנברועל להם

 אבל הטבעי המנהג על נוהג עניינכם אין כי בו
 והנגף מהבצורות תמרו אם תראו כאיטר בחפץ
 כי תדעו ואז בשלוה כולו והעולם הרעה והחיה

 הטבעי גדולמןהענין שהוא דבר אותו מנהיג ענינכם
 לא מובטחים יעודיה וכל הזאת והתורה זה כל והי׳
 אחד שרש אותם כולל ויעודיהכולם דבר מהם יפול

 אל שיגיע ומי * ומלאכיו אלקיס קורבת יחול והוא
 כבר ותורתינו המות מן יירא לא הזאת המעלה
 שהיו חברים בזה והמשל * בעין עין זה לנו הראית

ופגע הודו אל מהם אהד והלך במדבר* עומדים
ממלך

 מעשיהם ו3ייטי שנאשר רנות33 להם יעד שהקנ׳י׳ה כלומר
 כל להם ימשך מזה אשר ניניהם שרוי׳ השנינה מהי׳ אז אשר
 ונתתי וגומ תלכו נחוקומי אס נמ״ש פרטית ה^גחה3 3הטו

 חדש מפני וישן גושן ישן ואנלמס עד וגומ׳ נעתם גשמיכם
:נמוככס משכני ונתתי תוציאו

̂ , לשמרך נימלאכיויצוהלך ונאמר
 אשר האדמה על ימים יאריכו • ארן3 ותתמידו :דרכיך נל3

 ארן3 ימיס והארכתס וגומ׳ תחיון למען וכמ״ש ה׳ להם נתז
 אק * וכו׳ עוזרת היא אשר :ואתחנן) (פ׳ תירשון אשר

 שוס נמצא לא כי המלאכים וראיית הננואה על עוזרת ישראל
 וכמאמר ישראל ארץ3 תחלה א3התנ שלא ישראל לארץ חוץ יא3נ

 הזזנרמאמר רי373 ונזכר ח״ל3 שכינתו משרה ה3הק״ אין yחז׳
̂י׳ :כ״ג סי׳ עד ח׳ מסי׳ ׳3  ענין3 ורעתה תה3וטו עה3ס ויר

 היוקר והזול.או ע3השו פרעיתאפילו נהשגמה הכל אלקי•
 השגחתו3 רק כלל ע3הט ע׳יפ יחנהג לא הכל ההצלחות ושאר

 תמיד אותה דורם אלקיך ה׳ אשר ארץ 3הכמו וכמ״ש רך3ימ
 כלומר השנה אחרית עד השנה מרשית ה3 אלקיך ה׳ עיני

 ידועים עתים לפי נמשך וההון ע3השו עולם3ש נוהג3םאעפ״יש
 ששנת נדע ר3 יעטפו ועמקים לצדקה המורה יורד שאם שנה3

 .יוכל השנה כל3ש ישראל ארץ3 משא״כ ולהיפך היא ע3שו
 השנה מראשית ה3 רך3ימ ה׳ עיני ני להשתנות וההון ע3השו
 הרע ישתנה ל3א ר3ד ה3 עי3הט למנהג ואין אסריתה ועל

 • זולתכם :מעשיהם השתנות נפי עת נל3 עליהם 3וסטו
שנינתי• עם תראו ני מתס:7א3 השונניס ישראל ני3מ חוץ

COSRI♦

 לא כלומר • עי3הט מנהג על
 אשר עו3וט ה' רצון נפי

 ד3ל3 האומות לכל עולס3 ע3ט
 משאר נגדל מיוחל חפץ3 ל3א

 ימרו אס תמרו* אס האומות:
וכו׳ והנגף צורות3מה ה׳:3

 הקללות ושאר והנגף 3שהרע
 ע3הט דרך3 שלא אליהם יגיעו

 העולם כל ני פלא נדרך ל3א
 צורת33 והס ע3שו3 יהי׳ כולו
ה' ק3יד נמ״ש הנגף וכן נפלא

 שלאיתפפט רוגומ׳3הד ךאת3
 אדס ני3מ זולתם אל ר3הד
 ק3ד יהי׳ ד3ל3 כישראל רק
 מן גדול שהוא ר3ד :ה׳ חפץ3

:ה׳ חפץ שהוא הטנעי הענין
 ההנטחות כל * כולם דעודיס
 שרש אותם כולל כולם הטונות

 קרנתאלקיס תקות והוא אחד
 הזה העיקר ואחר ומלאכיו

 זה שגס הנא עולם סוד נמשך
 ומלאכיו אלקים קתת עיקרו
 נפש תאסף אליהם אשר

 וכאשר י מותו האדם.אחר
 אלקיס מ3קר לנו רר3נת

 נמקרייס עלינו והשגחתו
 שעינינו מה הזה שנעולס

 הנא עולם נשכר טוח3 נכון שלננו פשיטא אז רואות
 לנו הראית כנר ותורתינו :אלדינו ה׳5 דנקיס שאנחנו אחר
 יעודי מן ק״ד נסי׳ הנוזר שאלת נגד 3השי זה גס * ונו׳

 שתורתינו * המות לאחר גדולות הנטחות המנטיחיס האומות
 ין3 נו תלוי שהכל אלהיס קרנת ניעוד רק נאה לא אמנם
 הנסתר על ראי׳ נקח לנו הנגלה ומן המות לאחר נין נחייס
̂וא ממנו  דנרי ומתוך מותו אחר האדם ישיג אשר ענק שי
 משכר נתורה נזכר לא למה השואל למין תשונה למדנו החנר
 זה 3ישו3 המפרשים האריכו ר3ונ וקללות הנאזנרנות עולם

 הנא• עולם שכר מרומז שם אסר מתנ״ך מקראות וחפשו
 נמהלים הוא מלא מקרא הלא מאוד ממה דעתי נעניות ואני

 הנה ועד* עולם ימים אורך לו נתתה ממך שאל כ״אחייס
 ומה ״ הנא נעולס רק יצויר שלא ודאי ועד עולם ימים אורך
 רק התורה דנרה שלא מפני והקללות הגרנות נין נזכר שלא

 הים הוא אף שהחנר נראה וכן * נעוה״ז מופת נו שיש נדנר
 החלק סוף עד דנריו משך עס הקושיא זאת עד 3להשי מתנוין

 עומדים שהיו :אדם נר של מנורה • וכו׳ שהיו חנריס ;הזה
 מצאו ולא דרך נישימון תעו ר37המ עליהם סגר ני ר3מד3

H עיר



נחמד ראשון כוזרי מאמר אוצר
 של ן|וומיהס מניר היה • אנומיהס יודע והיה :3מוש עיר

 על עלה ולא :נריתו ונעלי יו3מאוה שהיו הזאת החנורה ני3
 ששריס מלפניהמלך• שיצאו :ר37מ3המנורהש ני3מ אישי 3ל

 המנורה אל נשלימות נצוויהמלך המלך מלפני יצאו גאלו ככנדיס
• אלהמדנר שילכו ולא הזאת:

 המות אמר ר3להתמ שנזכה והוא אלהיס קרנת שהיא אחד
 3למניןלקר תכלית לו שאין עונג3 הכל הכולל הוא פניו אור3

 וההולכים :הנמשל אר3מ עתה • והחנריסצהס :לנו אל הדנר
שילכו הדע שידעו אותן כלומר ־ הנניאיס שאר הס האחריס

 כמותס ששריס האמינו לא
 וממכון מארמונו המלך ישלחס
 הס אשר המדנר אל שנתו
 /מאהנת והכל שס תוניס

 • נמצות וצוהו :ההס החנריס
 הזה האיש את צוה המלך

 ראשונה אליו מןהחנריסשנא
 דרך המוריס ילועיס צוויום3

 מן שיצאו על המנורה לנני
 נס שיחפוץ לעת הזה המדנר
 • ארמון להס וננו :העלך

 נכון ית3 גו3 ההם להשלוחים
 ושנו : שס ודס3כ לשכינת ונשא

 * ונו' שלומים שולחיס החנריס
 האיש אליהס שהגיע מאחר

 ממנו הודו ממלך שנא הראשון
 ולחקור לחפוש הס אף קצת׳ למדו

 מנלי המלך אל ה3 שילכו ^7ה
 ההס השלוחים נעזר ו3 שיתעו

 הדרך סימני אותס מורים שהיו
 להגיע 3קמ הוא ואוך הזה
 עליו קל :מכשול נלי המלך אל

 נפלאמהס ולא רחוק לא מאוד
 קודס סנוריס היו נאשר

 הס ני השלוחים אליהם שהגיעו
 ולא 3מוש מעיר מאד רחוקים
 נאורך יזאדס חיי ימי יספיקו

 לא ני הנינו ועכשיו הדרך זמן
יודע שאינו למי רק הוא רחוק
 הות הנוכו3 ומשתנש הדרך
אל מגיע ואינו ימיו כל ■מהלך

 ונקלה מאוד 3קרו הוא הד^ שיודע למי ל3א המקום,ההוא
 3המחיי והענין הסנה • נראית העלה כי :לשם יאתו3 עליו

 הדיד שידיגו מלך3 להתחנר כדי ׳י ״ ̂ :עילה נקרא ר3־הד
 הטינה היא : המלך אותם וכדי המלך אל נו שינואו
 שיגיע הטונה מהית על יותר יאור3 הוצרכו לא כלומר הגדולה
 מלכי מלך 3מוש3 להיות שיתחנרי נמה להם די כי אז אליהם

 מזה למעלה טינה אין אשר אחת נממיצה עמו אתו משמלניס
 ומפתו ישתו מכוסו מטונו ויתענגו המלך מננוד שיהנו אמר

 עויס3 נפשס3 לדמות ולא לשער יוכלו לא נזה 3והטו יאכלו
 אחר מען־ו היה אשר הענד ידע שלא נמו וערנה ציה ר3מד3

 כמצחק יהי׳ לו יסיפר אלו אף ושריו המלך מתענוגי הרחיים
 ויראה עצמו3 שירגיש עד מימיו דוגמתו טעם שלא אחר עיניו3י

 המשלנח א3ה עולם שכר להסגיר שא״א פשיטא כן ונמו ״נעיניו
שרש3ש73על שידומה שאפשר אדם מי תענוגות מכל ייהנספואר

 טן שהוא שידע טפני ממ^ה כבוד הודו טטלך
 והיו מקדם אבותיהם יודע והי׳ ההם החברים
 אדי אותם שנשא יקרות טתנות לו ונתן מאוהביו

 מעבדיו עטו ושלח חמודות בגדי והלבישו חבריו
 המלך טלפני שיצאו איש לב על עלה ולא אגשים

 וכרת במצות וצוהו * ההוא המדבר אל שילכו ולא
 השלוחים עם חבריו אל ובא עבודתו לקבל ברית עטו

 והשתדלו ההם החברים בהם ושמחו ההודיים ההם
 החברים ושבו בו שהושיבום ארמון להם ובנו בכבודם

 ולראות הודו ארץ אל להגיע שלוחים שולחים ההם
 שהיו השלוחים אלה בעזר טורח מבלי המלך פני

 כי כולם וידעו והישרה הקרובה הדרך אותם טורים
 מאוד עליו קל הוא הודו ארץ אל ללכת שרוצה מי

 אותו המגיעים שלוחיו ויכבד המלך בעבודת כש־דבק
 הזאת העבודה נעמד למה לשאול הוצרכו ולא אליו

 וחברתו במלך להתחבר כדי לעין נראת העלה כי
 ישראל כני הם והחברים הגדולה* הטובה היא

 הכם אחי׳יס וההולכים משה הוא הראשון וההולך
 השכינה הכם ההודיים והשלוחים הנביאים שאר

 המושכל האור הם החמודות והבגדים • והמלאכים
 חל אשר המירגש והאור מהנבואה בנפשו חל אשר

ם השלוחות היקרורת והמתנורת פניו על  השני ה
 לא האחרים הנמופים ובעלי הדברים בעשרת לוחות

ם אמרו אך מאומה זה מכל ראו ה  עבודת קבלו ל
מלך ,

 אל וישוכו כשליחות המלך אל
 שס תוניס המכריס אשר ר37המ
 נשמתם אשר יאיס3הנ הם

 נעת העליון כעולם מתאשרת
 כדי הגוף אל וחוזרת יאה3הנ

 להדריך ה׳ ר3ד לעדתו ללמד
 הס :ארץ3 אשר דורו ני3 את

 השכינה ״ והמלאכים השכינה
 ה׳ וד3כ הממני לדעת הוא

 אדסננז׳ לנני ארץ3 הנראה
 יהנגדיס : ל סי׳ ד' מאמר3

 נמשל הנזכרים * ונו׳ החמודות
 הראשון השליח את שהלניש מה

 המושכל האור משה: והוא
 שהיתם השנינה ננפשו* חל אשר
 החנר ולפיכך * עליו שמי

 השלומיס ניאור הקדים ננתשל
 הנגדיס יאר3 ואח״כ ההודיים

 הקדים שנמשל אעפ״י החמודים
 להקליס צריך שהי׳ לפי הנגדים

 משה על ששרתה השכינה ענין
 השלוחים: ענין מקודם פורש לכן

 נזכר שלא האף והמלאכים*
 השכע׳ עס מלאני׳ או3ש3נתו3

 מז״ל דרך מפס ■סיני הר על
 כששמעו שאמרו א3עקי ל פ׳3

 לאחודהס חזרו הדנרות ישראל
 השרת מלאכי והיו מיל 3י״

 מלאכי שנאמר אותם מלדין
 והאור :ידוזון ידודון צנאות

קרן והוא לכל ־הנראה המורגש
 הס היקרות והמתנות :עור

 וכאן החמודות נגדי אל המתנות הקלים כמשל * לוחות השני
 השכינה השראת הס החמודות שהנגדים מפני • העדים הקדים

 מתן קודס משה על שרמה השכינה הנה עור וקרן משה על
 לאחר משה זכה עור קרן ואולס הלוחות לו שנמנו טרם תירה

 הקדים פעס לפיכך השנייס הלומות שהוריד השניים יום מ׳
 כעלי • אחרים הנמוסיס ונעלי הנגדים: הקדים פעם ׳המתנות

 התוליה לזעלה .הנזנריס יפרס ישמעאל כזו המורות שאר
 נעולס ומתפארים נעקנותס ללכת ורוצים ישוחל נדת עצמם

 זה מכל ראו לא אדס: נני ותענוגות טונות 3רו3 הנא
 ועונש ושכר הנפש השארת על ראי׳ שוס להס אין * מאומה

 מעזלס יא3־נ שוס ראו ולא סיני הר על אנותס עמדו לא כי
 ממנו שיקחו הרוחני נעולס האדם נפש קישור על ראי׳ שיניאו

 לה© אמרו אך א:3ה העילס ושכר הנפש השארת על ראי׳
הסונם אל אמרו שלהם הדת מניתי * המלך ענולת קנלו

,שיקנלו



נחמד ראשון כהרי מאמראוצר
 קש3ומ אדס ני3 על המשמח השמים אלקי ענודת לו3םיק

 להס מנין אותם ישאלו וכאשר ליראיו גמול ומשלם, ודמס3ע
 נסי' הפרסי 3השי כאשד ישראל ממורת ראי' מניאיס הס זה
 נענויס אחכס ילין ’ אתנס ויענה :ט' נסי׳ והישמעאלי ז'

לא שאמר מי ומהס קשיס:
 שאין מפני • ונו׳ אלס אלינו א3

 מהס יש ר3ל3 להסיסולנאמן
 אחר זה האמין3 שמפקפחיס

 האלס חיי3 לזה כדומה ראו שלא
 יאמרו א״כ כנז׳ הננואה במו
 מגן א3 אשר המגיד איפוא מי

 את לנו וסיפר מגיהנס או עק
 הגנירו ס3אותו:ורו המוצאות נל

 הדת ני3 3רו * ענינס סדור
 שכר ענין הגנירו הנזנריס

 עמס המוני נגד 3עוה״3 ועונש
 יסדר הזאת האמונה סעס כלי

 וימקייס המוןהעס נגד ענינס
 היראה מחמת ניניהס הקנון

 עצתם ור3וח : נהם התקועה י
 כל לאסור עצמם לחבר נקשו
 אשר כל אל משמעתם תחת עמם

 תחת הניאום לכן יטום יחפצו
 :3עוה״3 ועונש ירא׳שנר סנלות

 מצפוןיחולתלש•3ןיחולנפשותס
 והתקוה התוחלת עצמס הס
 גסתר להס אשר 3העוה״ אל

 המתנת לשון ויחול חלש־ הלא
 אוחילה מעי מעי נמו 3הטו

 • וכו׳ ננראה אך : ׳)7 (ירמי׳
 כאלו עמס ני5 נגד עצמם מראים

 :3עוה״ אל חזקה תקוה להם
 ואיך : וגרור נכון ונאמן

 פרס דת נעלי • אלה יתפארו
נגד עצמם מתנשאים וישמעאל

 שמאמינים מה3 עמנו ;ני
 מחזקים ונזה ורענניס דשני׳ ויעודים 3עוה״3 ועונש שכר3 הרוה
 ני3 דת עס הלא ־ נחייו אליו שיגיע מי על :נגדנו דתס

 יאיס3נ3 נראה שהי׳ נמו 3עוה״ למדרגת חייס3 הגיעו ישראל
 ונמנעים ר3ונש נדכא ס3ול חח ושפלי הענויס הס ווזסידיס
 ה׳ אל יס3הקרו והס החומריות ותאוותיו עוה״ז מתענוגי

 • 5עוה׳"3 הקיימים אל 5קרו :3ל רי3נש אל ה׳ 3קרו נמ״ש
 מי העליון: עולס3 וקיימיס חייס הה אשר המלאניס אל

 הי' לא אשר הדתות עלי3 שאר הזאת המדרגה אל 3קר שלא
 הקודש רוח לא אף מעולם א3מתנ ההוא נדת מאמין שוס

:ישראל תורת עס גמצא שהי׳ כמו הס3 נמצא
ך 1ק ל  מיסודות 3מורנ היותו עו3ע1 דנק הנליח ־ עו3ט3 ב

 שא״א הנרח3 יא3מ וזה מתנגדים וטנעייס הפכיים
 ד3א הנפש שאף חלילה נאמר אס ״ ונפשו נצמי: הגוף שיהי׳

עצמס להמלט תשנו. אשר הפלוסופי׳ מלנד הגוף נאנידת

 ואחרי ההם החברים עיליהס קכילו כאשר הודו טילך
 אתכם ירהיק תעשו ילא ואס המלך אל תגיעו המות
 בא לא שאמר מי ומהם מותכם אחרי אתכם ויענה
 עדן בגן מותו אחרי שיהיה לנו שיגיד אדם אלינו

 עצתם וחבור ענינם סדור הגבירו ורוכס • בגיהנס או
 חלש יחול במצפון נפשותס ויחלו העבודה וקבלו

 ומתפאריכש ומתגדלים ונאמן חזק יחול בנראה אך
 אלה יתפארו ואיך באמונה שבהם הארץ עמי על

 שיגע טי על מותם אחרי אליו שיגיעו טה בטענה
 אל קרוב והחסידים הנביאים טבע והלא בחייו אליו

 קרב שלא טי מטבע יותר הבא בעולם הקיימים
:הזאת המדרגה אל '

 שיהי׳ הדעת מן רחוק הוא כמה הכוזרי אמר קי
 גרפו אבר בטבעו כלה האדם

ם על הפלוסופים זולתי ונפשו ת  יאמרו ועוד * דע
 בעבור בנעימות לעד חי ישוב שהוא התורות אנשי
 כל יודע שאיננו ואפשר בפיו אוטו שהוא מלה
 עניינד־־ו יבין שלא ואפשר ההיא המלה זולתי ימיי
 הבהמות ממדרגת שתעתיק הטלה מעלת גדולה כמה

 ההיא הפלה אומר שאינו וטי המלאכים* מעלת אל
 עושה חכם פלוםוף יהיה אס אפילי בהמה ישוב

ההם: המעלות אל כוסף ימיו כל טוב
 אדם משום שוללים אנחנו אין החבר אמר קיא

 טאיזד־ן הטובים מעשיו גמול
הגטודדת הטובה רואים אנחגו אבל שיהיה אומה

לעס

̂  סי3 ננז הפועל שכל3 ק3להד נאומרס חכמתס3
 זה רא3נ לא כאלו י׳יך סי׳ ה׳ נמאמר וכנזכר אונד עדי

 והוא הזה ר37ה רחוק כמה • הפלוסוף לזה לצוות רק העולס
 נל אצל דעתס נטלה ר3ונ נסנו ששקר דת נעלי לכל מוסכס

התורו׳ נעלי הנחת3 גס אך אדס

H

 אר3שמ כמו לנו הונח לא
■ התות׳• אנשי יאמרו ועוד ואזיל:
וישמעאל: פרס דתות נעלי

* ננעימות לעד חי 3ישו שהוא
 חי 3ישו מיתה אחר האדס

 ס״ס3 כנז׳ עדן נגן ונפש נגוף
: הישמעאלי מכם רי3ד3 ט'
• נפיו שיאמר מלה ור3ע3

 שאיננו : נדמס שמאמין שיאמר
 ר3ד שוס למד לא ימיו כל ירע•

 מעשה שוס לעשות ידע ולא
ענינה״ ין3י שלא ואפשר ; 3טו

 אס או המלה זאת פתרון מה
 אחרת נלשון המלה אותה יאמר

 אותה מנין שאינו מה
 נועס3 לחזות א3י בזאת גס
 י המלה מעלת גדולה כמה :ה׳

 כך כל וכי תימה דרך אמר
 כל וני כלו׳ המלה מעלת גדלה

 נמלה הינור מעלת יגדל נך
המ̂ו3ה ממדרגת אחת:שמעתיק

 ממדרגת הנפש שתסור ונו׳
 אלו ר״ל משס ויעתק מל׳ נהמות

 היתה הזאת המלה אמר לא
 הנהמה כנפש למטה יורדת נפשו

 הזאת המל׳ שנשא נענור ועכשיו
 נאחל נפשו מהי' שפתיו על

 ומי :נמרוס מצנא^מרוסעולה
 אס אפילו המלה אומר שאינו
 ננעלי התחיל ’ ונו׳ יהי׳

 לפרש נלט ונא דרכם לפי המורו׳
 נעדר אפילו היא ישןאל שנאמר נמה לתינו נגל גס רשתו

 חז׳׳ל וכמ״ס לנד נאמונה למעלה העולה היא טוניס מעשים
 3טו העושה הפלוסוף וגסש 3לעוה״ חלק להם יש ישראל כל
 ולמשל למטה היורדת היא ה̂ו ישראל מנגי לא אשר ימיו כל
 נסי׳שאח״ז: להלן כנראה לעתו לסוף הגיע ר5והח המה3כ

 (מל׳פלל) נדעתינולגזול אין ‘וכו׳ שולליס אנחנו אין קיא
 מעפיו גמול שיהי' אומה מאיזה יהי' אלס משוס

 נמעשיס לוקא וזה גמולו ישלס השס דרכיו יצדק אס הטונים
 אנחנו אנל שחשנהכחר: כמה יתקדש המלה נאמירת לא טוניס
 ניתן דס3ל ישראל שלנגי שאמרתי זה ׳ הגמורה הטונה רואיס
 שהס נמוש ראותינו מפגי הוא מזולתם יותר העליון העולס

 הגוסידיס ואס ננניאותס הנניאי' אס ה׳ אל נחייהס י׳3קרו
 נחר נלנד ושאותם השכלית הנפש תחת גופס ודנות נענוותס

 ג״נ הזה ונערך עס מכל יותר עליהם רוחו לימן לעס לו ה׳
טונות 2



נחמד ראשון כוזרי מאמר אוצר
 כי3מ לא לאפר המגיע 3הטו מן שאת יתר3 3עוה״ סונות
 כלומר ונו׳* האלקי׳ אצל מעלתם עורכים ואנו המה: ישראל

 הגשמיים חושיו דו3שא עת3 יא3הנ מעלת רואים שאנחנו אחר
 וכן המעלה ת;לית5 הוא שאז ואה3הנ עתות3 שהוא כמו

יהי׳ הנה נפשו המדכא החסיד
 ומזה חייס3 עודו3 מאיר שכלו
 אחרי מותם שאחר יודעים אנו

 הגוף ק לגמרי נפשם שתפרד
 נפשם תתגדל וכמה כמה

: אלדיס אל 3ותתקר
 הזה הדמיון והתמד קיג

 הכוזר הפך*3
 רמ3ד והצעת מענה נגד פניו שם

 שאנחנו והוא כה עד ק״ט מסי׳
 מורגשי׳ ורעותינו תינו3עו עיק׳

 ואנחנו עוה״ז3 אפי׳ לנו
 שהנביאים ממה לראי' לוקחים

 חייט3 ה' אל קרוניס והחסידי'
 הס ושכך א3ה עולס3 יהי' שכך

 וקללות רכות33 תורתינו יעודי
 עולס3 לנו המגיעים מענייני׳

 וע״זהשעשא״כהי׳ראוי הזה*
 ונדון מתמיד הזה הדמיון שיהיה

 שאנחנו ומאחר הפך3 ג״כ
 ושפלים זיס3נ היום גגלותינו

 רגלי תחת ממכאיס בגויס
 האלות כל נו3 צו3ור האומות

 תורתינוהנה ספר3 הכתונות
 עמידתינו יהי׳ כך כי מזה נעהך

הנא: עולס3 ח״ו
 אותנו מגנה שאתה רואה קיג

 3הסי ר3הח * וכו׳
 ועמלינו ענינו יל3ש3 לא כי
 תה' התרחקנו הגיס יז5

 אותנו שגלה היות עם כי אלהיט
 עדיין עכ״ז מארצו ״ה3הק

 חסדו כנפי ממת ססויס אנחנו
 זמרודינו גלותינו עס ואנחט
אלהינו שם נשכח לא כגויס

 וזה זר לאל כפיכו נפרש ולא
 לי'3יןהגויססו3 שמו שנקדש מה3 הנא עולס3 שכרנו יכפיל ה3אדר

 לו3שס ודלות נעניות * וכו' מתפארים ונהם :כנודו למען הגלות
 מושלים להיותם והצליחו גדלו נעירס אמונתם על פר״ס דת נעלי

 שהי׳ ונראה השמאלי הלחי למכהו יתן * השמאלי לו הכן :ארן3
 אל ה:3אה3 ל3ולק שכמם על הגלות עול לישא לעמו מורה

 :נוראים ויסוריס משונות הריגות ״ וידועים נפלאים עניינים
 על לו3ק שמסידהס נמה עתה תהלתס והיא * הפארס הס והס

 האלה נמלכים לא דתם: על והריגות היסוריס מן וכך כך עצמם
 שיאם גנה אשר ואייםרחוקים: ארן נקצה אחזו אשר יסTהאד

כ'): 3שיאו(איו לשמים יעלה אם מל׳ ועמשלתס* גדולתם

 אצל טעלתס עורכים ואנו בחייהם הקרובים לעם
• :ההוא בערך מותם אחרי האלהים

 הדמיון מל) יעייר (נ״א והתמד הכוזרי אמר קיב
ם וערוך בהפך הזה ת על  מ

:הבא בעולם •
 אותנו טגנה שאתה רואה אני החבר אמר קיג

בהם ומסכנות בדלות  היו ו
 מתפארים אין כי האלה האומות גדולי מתפארים

 הכן הימיני לחייך על שהכה מי שאמר בטי אלא
 והגיע חלוקך לו תן טליתך שלוקח וטי השמאלי לו

ם מן מאות אהריו וההולכים וחבריו הוא שני  מן ה
 וידועים נפילאים עגינים אל וההרג והיסוריס הבוז
 עד וחבריו ישמעאל תורת בעלי וכן הפארם הם והם

 ומתנדליפלא מתפארים היו ההם ובאנשים שגברו•
 מלכותם ורחבה שיאם גבה אשר האלה במלכים
 יותר האלהים מקורבת ערכנו א״כ מרככותם וגפלאו
 :הזה בעולם גדולה לנו היתה שאם מטה קרוב

 כניעתכם היתח אלו הוא כן הכוזרי אמר קיד
 וכאשר בהכרח היא אבל ברצון

:אויביכם תהרגו ידכם תמצא
 כוזר מלך הרפתי מקום מצאת החכר אמר קטי

 מקבל רובנו היה אלו הוא כן
 היה לא תורהו ובעבור לאלקים כניעה מהדלות

 אכל הזה הארוך הזמן כל האלקי הענין מניחנו
 מפני לרוב שכר ויש הזאת הדעת על מטנו המעט
 אלו כי ורצון הכרח בין הגלות עול נושא שהוא

 טורח בלי שיאמר בטלה לנוגש חבר היה ריצה היה
היינו ואלו הצדיק השופט אצל אבד איננו זה וכמו

סוכליס

 אלו וכו׳• כניעתכם הימה אלו אמתהי׳הדנר: הוא* p קיד
 ושמחי׳ ורצון נאהנה האומות יד תחת ישראל נכנעו י

 ל3א :א3ה נעולס אותם שימצא הנעימות נענור ניסוריסהמשיגס
 רצוף ותונס ונאוה נגדולה נוחלים הס אף * נהכריז היא

והתרוממות הממשלה אהנת
 עליהס תקיפה האומות שיד אף

 :זה נענור פניהם ה׳ הישא
 מקוסחרפתי• מצאת קטי

 כאן כי ודאי
 ערות לגלות אתך מקום יש

 הדנר אמת הוא כן :חרפתינו
 מקנלי' היינו שודאי דנרת כאשר

 הי׳ אלו נ מהקנ״ה 3טו 3ר
 3רו היו אס וכו׳* נו3רו

 והדלות הכניעה מקנליס קהלינו
 7ו3כ ונענור אלדיס מחמת

 הי׳ לא ואהנמתוותו: שמו
 לא, וכו׳• מניחנוהעניזהאלקי

 עוזנת אלד״יית השגחה היתה
 המר נגלות ים ורק דלים אותנו

 המעט ל3א :הזה היום עד
 אין • הזאת הדעת על ממנו
 מספר וממי יחידים רק אמנו

 מפני והדלות הכניעה המקנליס
 עון3גלות3 ימקו ואלו כנודה׳
 ועג״ס ויששכרלרונ• רוגס:

 • להרוניששכרעלסגלותס גס
 כמו לא כלומר ורצון• הכרח נין

 נהכרת שכניעתינו שאמרת
 רק מוחלט נהכרח אינו אנל

 • ורצון הכרח נין ממוצע נדרך
 סונלי׳ אינם שמנינו היות שעם

 קרנת לנקש נשמחה הגלות
 נוחרים והיו נענורו אלקיס

 על דודיהם על שימגנרו יומר
 ננחינת רצון נקרא זה כל

 ולמען ותורתו אלקינו אהנת
 נרצון חרפתינו נסבול תורמינו

להמיר רוצה הי׳ אלו כי נפשנג
 נמלה למגש: מנר הי׳ דמוח״ו

 7כאמ הגלות מן מורץ ן3 הי׳ כנר יראתם שמקבל והוא שיאמר
 שנאת מחמת הס ונגישותינו מויינו שכל אף ולפיכך • מהאומות

 הואיל עכ״ז * מהם נפשותינו להציל ילינו לאל ואין אותנו האומות
 אלו לדמם 3לשו ונידינו מדתס הנדלומינו נענור אותנו ושונאים

 :שכרט שנטול בדין נחליף ולא נמיר לא שמו זאת ונכל רוצים היינו
 נמוקיס שאנחט הזה הרצון כמו צדק שואט אצל אנד איננו זה ונמו

 צדק שופט שהוא הקנ״ה אצל אנד שכרה אין דתינו נענור נצרות
 לשסהאלהיס • וכו׳ הגלות סונליס היינו ואלו :שכרם מקפח אינו

 קדוש נפשנועל לדכות זכאים שאנו ושמחי׳נמה ששים היינו אלו כראוי
וכע' כמה ענודתו נענו׳ אש׳מצאתנו המלאה כל על המשקיף האל שם

סי׳



לא נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
^יי^ רה3ו זכה נפשנו היתה ואיך עוה״ז3 שכרנו האל מכפיל הי׳
/ ״ייזי״ הדיי לפאר היינו :3עוה״3 ה׳ האדון פני את לראות ואה33 ?

דנט האחרון הדור לתפארת אנחנו גס היינו * ונו מצפיס שאנו
גין3 נלותינו3 איך תמיד ה׳ לפני ולזכחן המשיח יאת3 זמן3 שיהי׳

^ מעקן עד ונו־ שמתי צח וחרץ שמיס חוקות ן  1;״y ,V מ
 מיוסף ל מג צדיק אקרי עלי׳ אתקייס דעלמא רית3 האי דנטיר

ויחי(ד'קפ״ע פ׳3 עוד ענ״ל צדיק דאקרי זנה ונו' דנטר גין3
 ור3ע טרף נפשנו את נמננו

 ין3מקר אלקיגו:והיינו ודת3ע
 הישועה היתה זה זנות3 • ונו׳

 מיחליס שאנו : להגלות קרונה
 אנחנו אין ואנחנו c מקוים
 אחר • ד3ל3 נמלה ונו' מפויס

 כי להנוזר אוזן לו העיר אשר
 והכנעת תורתינו דת קיוס עס

 ה׳ וד3כ ה׳ ודת3ע3 נפשותינו
 כי אף מייס עודנו3 זרח עלינו
 על 3להשי חזר • מותינו אחר

 נעלי נגד ק׳׳י נסי׳ תלונתו
 למומו קשת מושך וכאלו הדת

 שיאמר נמה לנגדנו חצו ויורה
 ער5 איש יקנה אחת •נמלה כי

 קנה שלא מה עולמו ירע ולא
 ומעשיו חכמתו כל עס הפלוסוף
 הדעת זאת לנו לא הטונים*

 ושיהי׳ מרשע לאל חלילה לנו• לא
 אתת נמלה דתינו אל הנכנס

ה׳:3 יהי׳שוהלנו ני  מטהרה עי
• ומילה ולמוד נו׳ כמאמר ו
 אומו מודיעין .להתגייר שנא גר )3ע״ (דמ״ז מות3י3 חז״ל

 אותו מלין ואח״ז חמורות מצות ומקצת קלות מצות מקצת
 אולי למילה הטנילה שהיא הטהרה שהקדים ומה אותו וטונלין

 עניני יס3ר תורייס ומעשיה לנקנות: גס כוללת שהטנילה ננפני
 ופאה שכחה לקט עון אותו מודיעין (שס) מז״ל וכמ״ש המצות
 דאמר אותו מודיעים היו מצות שאר שגס ומשמע עני ומעשר

 לרות נעמי לה אמר מתאמצת כי ומרא קרא מאי ר״א אמר שס
 • שנת אתחוס מפקדינן • אלין תליני נאשר * יחוד לנו אתסר
 אתסר * עמי עמך • מצות אתרי״ג מסקדינן * אלך תלכו נאשר

 איסורי מה׳ נפי״ג הדמנ״ס וז״ל • ע״כ אלהי ואלקיך • ע״א לנו
 להתגייר הגיורת או הגר נשינא הגכינה המצוה י״ד משנה ניאה

 מפני או שיעול נשנילשררה או ממון גלל3 שמא אמריו נולקין
 אותן מודיעין עילה להס נמצא לא אס לדת לננס נא הפחד
 כדי הארץ עמי על נעשייתה שיש וטורח התורה עול נונד

 מקנליס מאהנה שחזרו אותן וראו פירשו ולא קנלו אס שיפרשו
 :ענ״ל אליה לדנר ותחדל היא מתאמצת כי ותרא שנא׳ אותס

 מנהגי וינהיג לגמרי אומתו מנהגי ג״נ 3שיעזו נמנהגנו ושינהוג
 לדת נמילה שנכנס שזה כלו׳ * וסנותי׳ המילה ומתנאי :ישראל

 המזנירו נאדס נרית אות אנל ד3ל3 המילה מעשה מפגי אין ,ן׳
 ;תאוותיו אחר יתור לא למען עליו נקרא אלקיס שס ני תמיד
 הגונרתונו׳• התאוה נאנר :אלקיס אותה שס האלקיס שמה

 הזה הנרית שומר אס האדס כל וזה המצות כל יסוד שהוא
 נח פרשת ריש וז״ל הקדוש הזוהר נזה שהאריך נמו צדיק נק׳

דנטרין מ״טנגין דאתי עלמא3חולקא לון אית ישראל נל ת״ח

 היינו כראוי א^קים ילשס והדילות הזה הגילוו! סוביליס
 מקרבין והיינו המשיח עם מצפים שאנו הדור ילפאר

 ואנחנו • אותה מייחיליס שאנו הזגתידה הישועה עת
 בתורתינו הנכנס כיל נפשותינו משויםעס אנחנו אין

 עיל טורח כהם שיש כמעשים אכיל כילבד בטלה
 רבים תוריים וטעשיס ומילה ולמוד מטהרה הנפש

 ̂טיזכור הטיילה׳וסכותיה ומתנאי בטנהגינו ושינהוג
 כאבר אלהים שמה אלהית אות הוא כי תמיד

ישתמש ול»<* ̂ ̂ עליה לגבור הגוברת התאוה
 הלאו׳) מקוס3 כראוי(נ״א הזרע בהנחת כראוי אלא בה

 יצלח מצליח יהיה אולי ראוי וכאשר שראוי וכעת
 יהיה הזה בדרך שדבק וטי האלקי• הענין לקבל

 ועם יתברך האל אל הקורכה מן גדול חלק ולזרעו לו
 האזרח עם כתורתינו הנכנס הגר נשתוח לא זה בל
תכלית וזולתם לנבואה ראויס הס לכדס האזרחים כי

ענינם

 נטרין דלא אינון חזי ותא )3ע"
 רית)3ה (אות קדישא קיימא
 לאנוהן ישראל ין3 פרישא גרמו

 וסרתס דנתי׳ גין3 שמיא3ד
 נמאן איזו דהא וגומ׳ תס73וע

 דמשקד אחרא לאלהא דסגיד
 ריתקודש)3( קיימא את נהאי
 נכנס הגר שאין אמר לזה עכ״ל

 התנאיס עניו ל3שתק עד לדתינו
 ר3ח3 ה3 ישתמש ולא האלה;

 כראוי אלא מילה3 ר״ל הזה
 הזרע נהנחת :מצותפ״ו לקייס
 מנשיס תזלדות להמשיך כראוי

 הראוי נמקי׳ כנו:נ״א המותרות
 ולא נאשתו תשמיש ע״י ר״ל

 שראויז טלה:ונעת3ל זרעו יוציא
 אשתו ואל אשתו טהרת נימי

 ראוי וכאשר :3יקר לא בנדמה
 לא לאדם הראוי׳ עונה; כשיעור

 נתרנגולי׳: א:תו מצויאצל שיהי'
3מוכ * וכו' מצליח יהי׳ אולי

 ל3מק שאס הגר ענין על למעלה
 אותו מקנליס אז לדתינו הנכנס זה3 הגזנרי׳ התנאים כל עליו
 מישראל: נאחד ה׳ והשגחת י7אל ענין לקנל יצליח אולי

 השנינה אין ח^ל כמ״ש לננואה ראוי' הס לנדס האזרחייס
 שמצאנו ואע״ג שנישראל המיוחסות המשפחות b אלא שורה

 כנר * חז״ל כמ^ש אדומי גר הי׳ והוא התננא שעונדיה
 (דףקע׳׳א וישלח פ׳3 הזוהר מ״ש עפ״י טעס 3עיו3 זה נתיישב
 שאר וכז׳ אסתכל משה גניאי לשאר עשה י?3 מה וז״ל ע״א)
 הויינלי ולא דלהו? חילא ואתחלש אנפייהי על נפלי הוי נניאי

 נגע כי 3דכתי בגין דא להון גרס מאן דמלה ורי׳3 על לקיימא
 ינלי לא יאון3נ וכלאינון ירכו* על צולע והוא 3יעק ירך נף3

 עובדי׳נניאה ר3 לעשו לי׳ למעניד ״ה3הק דזמין מה על לקיימא
 דעשו עלי׳ קיומי׳3 קאיס דא דעשו מסטרא דאתי גיורא דהוי
; חילי׳ אתליש ולא כ ״  אפשר משאי אפשר דנין אין ומעתה ע

 שיתננא נהכרת אדומי גר שיהי׳ היה ע״נ זו שלננואה
 מ״שעונדי׳ )־הקשו3ע״ לט (ד׳ כסנהדרין והנה עשו מפלת על

 ני׳ מני׳ אינשי דאמרי והיינו הי׳ אדומי גר עונדי אמרו לאדום
 מתוכה ירך אמר דימי 3ר אתא ני ונו׳ נרגא ני ליזיל אנא

 הנניאיס כה ותלישות 3יעק ירך אל נסלא רמז לזה מסרחת
 מספי׳ הננואה לי׳3מק היו משה זולת הנניאיס כל ני עשו נגד
 מת״ת) שהתנבא משה נזוהרמלבד ונזכר אמת לחכמי (כנודע נצח

 על יקשה לא וענ״ס נקנלה למתחילים כנודע ירך סוד ונצח
 פנמצא אף האזרח רק לננואה ראוי שאין שאמד החנד דנרי כלל

 למה דומה הכלל יוסתר לא אחד יל3ש3 ני הכלל מן יוצא אחד
חהס ענינסשיקנלו מכלית הכללות; מן למזין אין חז״ל שאמרו

ולו׳



נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 ל3א ה׳ א1מ מה יאיס3הנ מן לו3שיק הגרים ענין תנליה ונו׳
ס  ו3ער אשר ההם והיעודים : ואה3לנ זוכים אינם עלמס3 ג
 »ורתינו3 נמצא שלא מה והיא ק״ד סי׳3 שאלתו אל חזר • לך
 שמנים יעודים נמצא אומות שאר ואצל הזה עולם יעוד רק
ר3נ להנוזר: לי 3שער מה

 חדש ר3ד זה אין • חכמנו קדמו
 זכרו כנר ני האומות שחלשו

 גן מ־ננייני וספרו חכחני זה
 נעירינץפ׳׳צןז״יט) וגי:נ׳ עדן

 ומדדו י (יצ׳־׳ד) פסחים 3ו
 פסחי׳3( ולרוח; לאורך ס אוח
 ת׳ על פרסה ת' מצריס שה)

 מששים א' עולם עד ונו׳ פןסה
 ועדן עדן3 הס׳ א׳ וגן גגץ

ס מס׳נגיהנ  דר' תעשה3ו * א׳
 סון>3 הנדפס לוי ן3 יהושע

 ז״ל מצאתי לקט ולי3ש ספר
 עדן נן3 וחפש לוי ן3 ר״י הלך
 ג״ע3 תיס3 ז׳ ה3 ומצא כולו
 מילין וא3ר 3י״ ית3ו ית3 ונל

 שס עוד ונו׳ 3רןח3ו אורך3
 אורנן תיס3 ראיתי גיהנס ענין3

 מילין חמשה על מלין עשרה;
 ע״נ: אש של יס3ג יס3ג פתוחיס

 עדן: נן3 הנעימית וספרו
ס:3 והיסורין הנ  הקרונות• גי

 חז׳׳׳ל: אח׳ קרו׳והיו מזמן שעמדו
 לא מדוע התנצל ״ עמך רתי37ז

 מהיעודים נה עד לו הגיד
 שהוא מפני ריחז״ל3ד3 הנזנריס

 הנניאיס רי3ד3 עוסק עודו
 * הוא ואמת :נלל3 והמקרא

ס: רי3ד3 הנזכר מי  כי החנ
 תדמה אל • ונו׳ ואה3ה; רי3ד3
 עגין היא יזיש דנד ני *׳נפשך‘

 ולא חז״ל אצל הנפש השארת
 ל3א הננואה רי3ד3 כלל נזכר

 הנןואה די3ד3 ג״כ נזכר ר3כ
 )5(י״ קהלת3 מלא מקרא והוא

 נימי וראן3 את וזנור האומר
 3ויש ונומ׳ אשר עד חרותך3

ח על העפר א  והרוח נשהי׳ ה
נתנה .אשר האלדיס אל 3תשו
 ומקרו שיסודו האדם גוף ור*ל

 רי3ד3ו :3תשו עפר ואל אתה עפר ני שנאת׳ נענין מעפר
 רי373ו יחזקאל שהחי׳ מתים נמו • המתים תחיית ואה3הנ

 אדמת מישיני יס3ור ונדניאל יקומון לתי3ג מתיך יחיו ישעי׳
 תחיית אר3ל מקראות יא3לה ו3הר חלק פ׳3ו וגימ׳ יקיצו כפר

 הלאני סוף3 * אליהו שמו נניא ושליחות :התורה מן המתים
ס יאיס3הנ נל סוף שהי' את לכס שולח אנכי הנה ריו37 סיי

 לא אך וחסידים חכמים ושיהיו מהם שיקבלו ענינס
 קדמו כבר לך ערבו אשר ההם והיעודיס נכיאיס
 לאורך אות□ ומדדו יגיהנס עדן גן לספר חכמינו
 שספרו מה כיותר והיסורין הנעימות וספרו ולרוחב

 מה על עתה ער עמך ודברתי הקרובות האומות שאר
□ נזכר לא כ« הנביאי□ בדברי במקרא שבא  בה
□ יעודי  הרכה נזכר כאשר בביאור הרבה הבא העול
 שישוב הנבואה בדברי כי הוא ואמת החכמים כדברי
 איד* הרוח ותשוב הארץ אל האדם שבגוף העפר

 המתים תחיית הנבואה וכדברי נתנה אשר האלקיס
 בזמן שולח כבר אליהו שטו נביא ושליחות לעתיד
 לא שהוא וולתו לקח כאשר האלהים ולקחו העובר

□ טעם ע  שהתנבא מי תפלת בתורה ויש מיתה ט
 מורת שיטות עצמו על שהתפלל האלהים ברוח

 וכבר * ישראל בני כאחרית אחריתו ותהיה ישרי□
 מה בכל לו והתנבא מת נביא מהמלכים אחד שאל

 היה ואם כחייו לו מתנבא היה כאשר עליו שיבא
 לומר רוצה בתורתינו אסור ההוא המלך מעשה

 מאמינים העם היו כי מורה הוא המתים אל הדרישה
 כלות אחר נשארות הנפשות כי הנביאים נימי

 תפילתינו ופתיחת המתים שואלים היו כן ועל הגופות
 אלהי החכטיס כ״ש והקטנים הנשיים אותה שיודעים

 יצותוז ואתה בראתה אתה מהורה בי שנתת נשמה
 עתיד ואתה בקרבי משטרה ואתה ני נפחתה אתה

 זמן כל לבא לעתיד כי ולהחזירה ממני ליטלה
 שאתד־; אלהי ה' לפניך אני מודה בקרבי שהנשמה

 לפגרים נשמות המחזיר ברוך המעשים כל רכון הוא
□ כני הרבו אשר עצמו עדן וגן • מתי□  לזכרו אד

 אשר המדרגה והיא התורה מן אס כי אותו לקחו לא
 וכן לנצח בה עומד היה שחמא ולולי לארס הוכנה
 שאין גיא לירושלים קרוב ידוע מקום הוא גיהנס
הטומאות עצמות בו שורפין היו ממנו נכבית האש

והנבלות

 ית3א 3ל 3והשי והנורא הגדול ה׳ יום וא3 לפני יא3הנ אלי׳
• שולח ר3נ וגומ׳: נו׳  וקייסגינולס סי ועודנו 3אחא נימי ו
עו * זולתו אלקיס לקח נאשר :הימים אחרית3 א3וי עליון  נ
 אותו לקח ני ואיננו האלקיס את חנוך ויתהלך ו3 שגא׳ חנוך

ונו׳ טעם לא שהוא :אלקיס
 מיתה ביעס טעם לא אליהו

 תפלת השמימה: נסערה עלה כי
• שהתננא מי  לעס3 ונו׳

 תמות ואמר עצמו על התפלל
 אחריתי ותהי ישרים מות נפשי

 הניא נאן עד הנה י כמוהו
 הנפש השארת שהאמנת ראי׳

 קדמוניות משנים לנו נאמן הי
 שנס ראיות הניא ועכשיו

 לפי מסורסת הי׳ האומות אצל
 ואה3נ3 עצמו על התפצל ל«ס3ם

 ותהי׳אחריחו ישרים מות שימות
 הדנריס נמשמעות כמוהו
 אחר 3טו אחרית שנקש

 3עוה״ שנר רק זה ואין שימות
 מאישי נא׳ לו שיהי׳ שנתאווה

 מהמלניסי א' וכנרשאל ישראל:
 3או נעלת ע״י שאל המלך שאול

 שמת אחר הנניא שמואל את
 פלשתים נמלחמת לו יהי׳ מה

 עליו: שנא כלמה לו הגיד והוא
 ההזא המלך מעשה הי׳ ואס

 רצס * ונו׳ נתורתינו אסור
 ׳ אמו; שלימי אצל נלנד לנארשלא

 והשאר׳ עוה׳׳ג ענין נישראלהי׳
 אצל אפילו אלא מפורסם הנפש
 3או נעלת נמו הדור רשעי

 הס אף זדומי׳ ה3 והנשאלי׳
 ונו׳♦ נראתה אתה נזה: האמינו
 שנכנסה נטלס ננראה הנשמה

עת ד נפחת אתה ״ לגוף  נ
 עס ונמחנרה סאדס שנולד
 השס * עצמו עדן וגן :הגוף
 עדן גן לו חורין שהכל עצמי

 התורה מן רק אינו עצמו כל
 המדרגה והיא :נראשית נמעשה

 מוכנת היתה המעלה זאת
 :הדעת ען3 חעא לא אלו לאדם
י י לנצח ה5 עומד היה אלו . ______

 לוקחים אנו ומזה עד עדי מנוחתו הימה זאת נעונו מת לא
 וכן :הגוף מן פרידתה אחר צרורה הצדיק נפש שס5 ראיה

 אחרי הרשע לנפש ממאריס שאנו גיהנס של השם גיהנס*
ע ממקום מושאל שס כלומר ידוע מקום הוא :מותו מ  שהי׳ י

 תמיד אש נו נכנית האש שאין :עמק * גיא :לירושלים 3קרו
• ונו׳ הטומאה עצמות נו שורפין כיו :תכנה לא סס מוקד

מפגי



רב נחמד ראשון כוזרי מאמראוצר
 וסרחון טומאה מיני כל העולס מן מענירין היו סשס מפני
 המ:!ולפות הפושעים נפשות נסרפיס סשס למקוס זה שס כינו

 פתמיס מג׳ א׳ שהוא אמרו ודז״ל • עונותיהם טומאות נגלולי
 :הקודש לשון הוא גיהנס 6ש * רית3ע והמלה : לגיהנס שיש

מלות משני 3מורכ * ת3מורכ
 ן3 גיא נקרא שהי׳ ומהנס מגי
 וירמי׳ ׳3 מלכיס3( י * הנס

 שתי צירוף3 הנס ן3 גיא ז׳)
 גמרא3ו • ׳הנס ג נקרא המלות

 סמך עוד קנד״יט}נתנו3עירו
 נגי שעמוקה גיא ואמח לזה

 יורדים שם היורדים 3שרו הנס
 דל פירש״י הנם עסקי על

:עריות
ענין3 ונו׳• חדוש אין קיו

 מורכבת: עברית והמלה הטומאות הטאר והנבלות
ש אין כן אס הכוזרי אמר קיי  תורתכם אחרי חמ

 עדן גן מדברי חלקיות אלא
: והרבותם דברים והכפלת ותכונתם וגיהנם

 החכמיכש כי חדש איננו זה גס החבר אמר קיז
 תשמע שלא עד מאוד בזה הרבו

:תבקשנו כאשר לחכמים תמצאנו שלא מאומה ממנו

 עליהם שהוסיפו נחלקים פרטים חלקיות• אלא :3עוה״ עודי י
 יורי אשר והתכונה ציור עניני3 האומות מן התורות אנשי

 : אחד מקום אל הולך והכל והיסוריס מהתענוג עליו הס
ם קיז  המגיע ונעימות עגגג סדר עניני • חדש איננו זה ג

הקשים והדנים * הצדיק לנפש
 הרשע קדקד על היורדס

 הכל ופעלו משכורתו ע*פ
 חז״ל רי3ד3 נ(כריס ר3כ
 ראשית3מסכ׳גיהנס(3ו תלמוד3

 שלא :היראה) שער חכמה
 אותך שמהנה נה5 מאומה תשמע
 נאמן 3ל3 אותו 3מקשי ואתה

 חכמנו אותו הגידו שלא מה
: מקודם דל

 :ולשון אומה כל מפי ה׳ צדקות יתנו שם ♦ הראשון המאמר נשלם
i ואמן אמן תבל יושבי כל ויענו ̂ הנאמן האל תהלות שמענו הארץ מכנף



לג נחמדשני כוזרי טאמראוצר
מן ; א סי ך  המעשי© משך כוזרי כספרי נודע שהוא מ
רי3ד כספר כמוכיס הס להס קרה אשר כפי י
 כחסדו אלדיס יכו'* הנרצה מעשה שיכנןש כוזר: למלך הימים
 ה׳ כחפץ ויצליח מעשיו יכצע שס אשר מקום כוזלומו לו הראה

שניהם ולכמס זמם: אשד
 הלכו איך הסיפור נאמר ושם

 לשם שוכתיס שהיו שניהס;
 אולי • ונו׳ מהיהודים אנשים

 חנייתם היתה הגזירה לפי
 כמלכות עליהם שגזרה כמערה

 ודומה שכת• שומרים יהיו שלא
 או כגמרא• הרכה נזכר לזה
 המתכודדיס החסידים מכת היו

 כנזכר תורה ללמוד כמדכר
 כמערה• ונמולו כזוהר: הרכה
 מצות מקצת החכר שהודיעו אחר
 חמורות מצות ומקצת קלות
 להודיע הנצרכים עניני׳ ושאר
 כדכרינו כנזכר שימול טרם לגד

 מדין סי׳קט^ו הקודם כמאמר
 מיד אותו מלין ואח״ז הגר•

 טכלו ומסתמא המעשה הי' וכך
 כדין כ״ד עפ״י ג״כ שס אותם

 שהטכילה מאחר לזכרו וא״צ גר
היהודים ת7 על ולכס עניזקל:

 חפץ דכרי למצוא כקש תוריות שאלות עכדות שאלות : כהס
 הככושיס מדכריס כמקרא והכן שכל ושום אלדיס תורת כספר

̂' כיאור הצריכיס  * השמות על : והקכלה החקירה עומק עפ
 כמ״ש שיפט שמשמעו אלדיס כמו כהס נקרא שהכורא משמות

שהוא שדי וכן תקלל לא אלדיס

השני המאמר
 כידע עזהוא מה הכוזרי טענין הי׳ כן ואחרי א

̂שר חלומו סוד מגלותו כוזר בספרי  י
 המעשה שיבקש עליו הנשנדח החלום והיה צבאו

 שניהם ולכתם הרס׳׳אן בהרי האלקי□ אצל הנרצה
 על במדבר אשר ההם ההרים אל צבאו ושר המלך

 נ״יז ( המערה אותה אל בלילה הגיעו והאיך • הים
שים ליטס שובתים שהי׳ מעלס)  בכל מהיהודים אנ

 ונטולו בתורתם ונכנסו אליהם נראו והאיך שבת•
 היהודים דת על ולבם ארצותס ̂ ושבו ההיא במערה

ססמחכמו) (נ״א שיתחכמו עד אמונתם מסתירים והיו
 טםגולתם אנשי□ לקצרת מעט מעט סודם לגלות

 הכוזרים שארית על והתחזקו מצפונם וגלו שרבו עד
 והספרים החכמים והביאו היהודיס בתורת והכניסום

 מהצלחתם שהיו ומה התורה ולמדו הארצות מכל
שנגלה ומה הארצות וכבושס שונאיהם על וגבורתם -

 הרבוי ן7נ חילם אליו שהגיע ומה טהמטנטנים להם אנה עדיין פרסמו שלא ל ר
■ היו כי כאמונתס לכס הלך

 והמונס העס ממרכית יראיס
 הדת היתה אך כחרכ יפגעס פן

 עס וחושכיס • כלכס צפונה
 כרשת למשוך מחשבות 3הל

 הדת: מחת עמס כני כל חכמתס
 אוהכיהס • מסגולתס אנשים
• שרנו עד : כריתס ואנשי
 אליהס נהרו הש״י כעזר
 כידס עדשהי׳כח מההמון רכים

 :עמס כני שארית על להתחזק
 ואיך חילס אליו שהגיע ומה

 3ור עצוס חיל המון נאספו
 והעבודה התורה לאהכת אליי
' ונו'• מנכדים והיו ישראל: כדת

 זה כל ועס כאמרו קט״ו סי׳ א׳ כמאמר החכר לי פתר נאשר
 : הי׳ כן ונו׳ האזרח עס כתורתינו הנכנס הגר (שתוה לא
 כ״ג סי׳ א׳ כמאמר הסכר לו יסד כן כי * ונו' השמות על

 והשיב אותו תתאר כמה עליו השואל ישאלך ואס כאמרו ונ״ד
 ענין לו שנתכרר ואחר • וכו׳ אצלי התבררו אשר כתואדס

 כמראית הי׳ הכל אשר והמופתים תורה ומתן מצרים יציאת
 והמכר * התארים על לשאול לכו פנה נ״ה ס״ם שס כנזכר עין

 ראש עד הדכריס שנתגלגלו עד תחלה הננוייס ענין לו כיאר
מתפארים • כהס ומתכרניס ;כ״ה הוי״ה כשס לדכר ד' עאמר

COSRI.

תם עם אלפים מאות עד  בית והכספם בתורה אהב
 משה עשה אשר המשכן תבנית שהקימו עד המקדש

 נזכר כאשר בהם ישרזןומתברכיס אזרחי מכבדים והיו
 הנביאים וספרי התורה המלך למד וכאשר בספריהם

 עבריות שאלות אותו שואל והי׳ לוב ההוא החבר לקח
 והטדורת השמורת על אותו ששאל טדז ותחלדז

 כקצתם שנראה רמה יתברך הבורא אל המיוחסות
 השכל אצל ההוא הדבר הרחקת עם ההגשמה מן

• :בביאור התורה אותו מוחקת וכן
ם tsבו̂רrז שטות החבר אמר כ ^ כ

חוץ

 נקול כמו ותוקף חוזק מלשון
 (יחזקאל שדי כקול רכים מיס
 ושאר גכורה מלשון אל וכן א׳)

 והמדות נמחקין: שאינן שמות
 הס הכורא• אל המיוחסות

 הנורא כהס נתאר פעולות
 ארך וחנון רחוס נמו יתכרך
 מדותהמורגלות ונלהי״ג אפיס

 דנן כמקרא הנזכרים חז״ל כפי
 :תמה וכעל ה׳ קנא אל מצאנו

 ההגשמה* מן ומהשנרא׳כקצתס
 שאין כממקר נתכאר נכר הנה

 דמיון שוס כרואיו עם להכורא
 ו3 יהי׳ ולא צד כשום ושווי
 הכרואיס ממדות מדה שוס

 ואשוה תדמיוני מי אל כמ״ש
 ואס * אל תדמיין מי אל ואמר

 תוקף כשם הנורא מתארין אנו
 כמדות שווי הוא הרי גכורה או

 ונן הכרואיס• נהם שיתארו
 שהוא וחנון רמוס עליו כשנאמר

 נפשו כשתקצר אדם כני ממדת
 ויהמר מכירו כצער . מראות
 כגוף השתנות הה עליו רחמיו
 זו המדה נאה לו ני האדם

 ויסודות מאיניות 3מורכ להיותו
 מזגו תמיד ישתנה וכעכורס

 מדה ח״ו כיחס ואיך ודעתו
 לא <ו אין אשר להכורא זאת

 ולא השתנות ולא היכנה
 הס אלו כל כי התהפכות

 לדכריס יקרו אשר מקריים
 הרחקת עס :וגופיס גשמיים

 מרחיק שהשכל אעפ״י ונו׳ הדכר
להאמינס ההס הדכריס כל

 מרחקת המורה וכן : כנורא
 ותחילת ה־שקר מן לאל חלילה פ״ט סי' א כמאמר כנזכר אותו

 אזהרה והשני כאלקיס שנאמין הצווי הוא הדכריס עשרת
 נר7 של וכללו ותמונה פסל ומעשות אחריה לאלקיס מעכוד

:ע״כ מהנשים ׳
ת 3 ו ט  הנכראיס שאנחנו השמות כלומר ונו׳ הנורא ש

 אותנו כרא אשר הנורא את כהס לקרוא גכוא
 מפעולותיו רק אומו מכירים אנו ואין עצוס הכדל ממנו הנכדל

 מדמי© שאנו מדות הס השמות כל ולכן הנל יוצר ושהוא ומעשיו
 צרניע כעת שמו נזכיר וכס כהס הנורא את כשנלינו ומציירים
I Q לז;מ



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 הוא מהמפורש חון שיתנאר: נמו המפורש שס מלנד לזכרו
 מאמר פ"סא3 המורה לדעת הוא ונן ידו״ד של שם ר3המ לדעת

 עצס על מורה והוא משרש שס נק׳ כנתינתו נקרא וכשהוא א׳
 ר3ד לשוס צירוף לתי3מ המציאות 3ומחוי ויהי׳ והוה הי׳ שהוא הש״י

ר37 שוס רא3 לא שאפילו רא3ש
 זה שס3 נקרא הוא ו73ל והי׳

 קורין שאנו אדני שס לאפוקי
 צירוף3 הוא ידו״ד שס ו3 הנני׳

 האדס רא3נ שאלולי ראיס3הנ אל
 אותו דיס3העו השמים אות3וצ

 אדון שס כי אדון שס3 נק׳ ^א
 אין ואס ד3ע שס אל ^צגורף

י  אדון שס3 יקרא לא דו3לע ^
 p73 נולס השמות שאר כל וכן
 מעלות * מדות הס : הזה

 ור״ל מדות נשיfי מלשון הגדולה
 : הנורא הס3 מגדילים שאנו

 תמונות * טפליות ותגניות
 • להנורא נטפלים ותואריס

ר3ד הוא טפל ולשין רך3ית
 מחונר ואינו וארעי אקראי3 ודנוקו’ ממינו שאינו ר3ד3 הנדנק

 לפרקן שהגיעו ישראל ננות עונרין אלו פ' נגמרא לזה דומה לו
 הס הזה ונדמיין * ונו׳ נסיד אותן טופלות עניים ננות וכו׳

 שמות ית' נהנורא לטפול לנו מתיר הדומק אשר השמות
 מנפלאות מניניס שאנו המעט זה כפי פעולותיו מן המגיעים
 האלו שהשמות כלומר ־ הנרואיס מהפעליות נלקחות :יצירותיו

 ממדה וישתנה ח״ו האל שיתפעל לא הפעולות על מורים שהם
 לזה וכדומה הכעס אל הרחמים מן תאמר כאלו מדה אל

 הרנוי ח״ו נדמה הפעולות נשמות אותו מתארים כשאנו
 והשתנות התפעלות מצד הכל־נלקח אנל הפעולות* מרנוי נו

 ומעשיו השס .גזירת מנת וההתפעלות השנוי המקנליס הנרואיס
 מגזירותיו היוצאות הפעולות מן וכך כך מקנליס שאנו מפני

 על ורחמיו שנאמר כענין האלו השמות לו מכניס אנו ומעשיו
 כלומר • וכו׳ ענין מתקן כשהוא רחום נק׳ : מעשיו כל

 ממנו המשתלשלות הטנעיות יצירות נפלאי כשנתנונן שאנחנו
 קטן פרט נחסר שאלו לו הראוי נתיקונו כנרא הכל א? 'י״"

 עניני וכל חסרים הנריות היו כמה האלו הטנעיות מהויות
 מחזיק וזה זה את מקיים זה חנירו את משלים אחד הטנע

 לכל למת עצומה והשגחה נפלא נסדר הכל סה זה ונצמד זה זזת
 ומשגיח חנירו על המרחם כדמיון לו הצורך נרגע חקו דנר
 ניוס ולכסותו צמאו נעת ולהשקותו הרענון נעת להאכילו עליו
 הצריך לדנר תסרונו נעת חנירו צער ננפשו שמדמה מחמת קר
פעולה הושגה אשד וכל ̂א ממאמר נ״ד המורהנפ' וז'ל לו

הפועל ממנו ינא אשר נתואר ית' הוא יתואר ימפעלומיו
כי נו והמשל ההוא הפועל מן הנגזר נשם ונקרא • ההוא

והמציא חיים נעלי עונר נהויות הנהגתו דקות •כשהושגה
 ומן המות מן שימנעהו לידתו אחר שיגדלהו ונמה נו גכחות

 * ההכרחיים נשמישיו ויועילהו * היזק מכל וישמרהו ־האנדון
 אחר אלא תנא לא מהש״י ר״ל * ממנו הזאת נפעולה ?ונמצא

ית׳ עליו נאמר הרחמנות ענין והוא רחמים והמיית הפעלות

 נילקחות טפליות ותבניות מדות הם טהטפורעו חוץ
 נקרא ומעשיו גזירותיו כפי לו הברואים טהפעליורת

 טהרחמים אדם בני שהיו טי ענין טתקן כשהוא רחום
 הרחטיט הכורדי־* »י־«ל מיחסים ענינו ?־'רוע עד*יו

 והמיית הנפש* חלישות אצלינו ואמתתם והחנינה
ם אבי^ יתברך לו ראוי m ואין הטבע מנ  הוזית א
ם ועושר אחד אדם בריש גוזר צדק שופט־ ד  אחר א

ם ולא בעצמותו שישתנה טבלי ̂י* אחד על ירח  ול
 בני בשופטי כזדן רואים ואנחנו '^ןחר עד' יכעוס
ם ד  שמחייבת במה ודנין בדינים אותכש כששואלין א

והכל חייבים ואחרים בדין זוכים אנשים ויהי׳ התורה
תלוי

̂ש רמוס  עליכם וחמלתי ואמר * נניס על 3א נרמס כמ
 ויהמו מתפעל יתנרך שהוא לא * ננו על איש יחמול כאשר
 הוא אשר הנן על 3הא מן ינא אשר ההוא הפועל אלא רחמיו
 נחק ית׳ ממנו ינא גמורה והפעלות ורחמטת מחמלה נמשך

לשינוי ולא להפעלות לא חסדיו
 למי דנר כשניתן שאחנו וכמו
 חיונ ר״ל עלינו סק לו שאין

 וכמ״ש מנינה נקראזהנלשונינו
אלהי׳ חנן אשר אמס• חגונו

• הרנה וזה אלקי׳ חנני ני
 מי וינהיג ימציא ית׳ והזא
 להמציאו עליו חק לו שאין

 7עכ״ חנון נקרא לזה ולהנהיגו
 וכדי ג״ג* החנר נונת וזה

 ננרואיו ה׳ מעשי על להורות
 נשס קראנוהו נפלא נסדר
 שס והוא והחנינה : רחוס
 אעפ״י מנס מתנות על מוויה
 נראש כמושפרש״י כדאי שאינו

 אצלינו ואמתתס : ואתחנן
 : אדם נני נלשון נאמת והחנינה הרחמים מלות הננת

 3ונוא זולתו נצער נחלשת הנפש הטנע והמיית הנפש חלישת
 3וכוא הומה שיהי׳ האדם מטנע אשר חנירו נעמל ניאותו
 כל אשר ודמותו נצלמו שהוא איש נאנדון רואה כשהוא

 עצמו אל שיגיעו אפשר האיש נזה והחלייס המקריים
 נשניל לא מחלתי על שירחם האדם ומטנע נשרו ואל

 הטנע: מצד רק האדם זה את לחנן ראוי שכך והיושר הצדק
 אנל הקנ״ה מלת כן שאין מה ר׳׳ל * ית׳ לו ראוי זה ואין
 המגיע והעמל מנרואיו נפסקים אינם חסדו מצד טונו דרכי

 ויהי אמר יתנרך הוא ני מצל רק נא לא עיקרו כל לאדה
 גזרה שכך או הזה האדם מעשי גרס מצד אס ונהשגחתו

 דין מצד זה גס וצערו מעניו אותי וכשיחלוץ נצדק חכמתו
 רק כאן ואין מעשיו להשתנות או יתנרך חכמתו וגזרת צדק
 מצד והשתנותס אדם נני מדות פי על היורד וצדק יושר

 ימנרך ממנו השופע 3הטו לקנל ראוי׳ נלתי שהס עד עצמם
 נעניות אדם נריש גוזר :ורנטת רנות צרות ימציאוס אז אשר

 שישתנה מנלי :לי תתן אל ועושר ריש מלשון אדס ודלות
 שמטע נזמן נרממיס שהוא ודס נשר כמדת לא י נעצמותו

 ינוא ד״מ אס וכן * אותו ומצער שמכהו עמ3 ונכעס לחנירו
 אשר נל טונתו ממנו וינקש 3ל 3טו והוא היום אצלו אחד

 מתהפך אז והוא למחר אצלו ינוא אחר ואס * יעשה לו יאמר
 שזה הרי נו יגער הלא כזאת ננקשה ועצנונו כעסו 3נרו

 רעתו מחמת רעה ראה והשני טונתו ניוס 3הטו קנל האחד
 :שניתי לא ה׳ אני כמ״ש העתים מן נעת ישתנה לא והקנ״ה
 עניני מלפניו שיצאו והוא הזה כענין נזה רואים ואנחנו
 אינו והוא אחר נעת ועונש דין ועניני מחד נעת חנינה
 ואינו השני נעת הכעס ונמדת הראשון נעת הרחמים נמדות

 היושר שכך לו שנראה מפני כן מצוה רק כלל משמנה
 תלוי הכל ר״ל ונו׳ ודינו השופט 3ני3 תלוי והכל והמשפט:

פעולות ממאמרו ומשתלשל מצוה אשר נפי השופט נמאמר
החסד



יוד־ נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 הפעולות כל כן נמו משתנה אינו והוא הכעס ופעולות החסד

 נאמר מעשייס טגעייס באמצעייס רך3ית מאתו היורדות
 על הפסק כלי תמיד ממנו הנמשך 3הטו ור3ע3 רחמים לשיז

 נו3 על 3א של הרתמנות לפעולת תומה מנס 7חס3 מעשיו
̂׳ש חנס3 שהיא לנל ה׳ 3טו כמ

 ונאמר מעשיו כל על ורחמיו
 ה׳ רחס ניס3 על 3א נרחם

 ו3 שישתנה לי3 :יראיו על
 עת3 השופט זה ר״ל שנוי•
 רחמיס3 יתפעל לא הדין שגוזר

̂׳י ’ נעס3 או  שהשוטר אעפ
 3והנתמיי הרשע את המנה

 מכעס מדת ש3שיל לי3 א״א דין3
 עניניס3 ולכן הנותו♦ עת'3

 רך3ית ממנו המשתלשלים
 כעס: ושם רחמים שם הושאל

 פעס רחום* אל יקרא יעס
 יקרא ופעם :רחום אל נקרא
 אין ואעפי״ג ונו' ונוקם קנא
והמורה רך3ית ו3 שינוי שוס

 הפעולות ר״ל ( הפעולות ני וז״ל א׳ מחלק פ״נד3 זה3 האריך
 נפשיות מתכונות וא3י ס3 כיוצא אשד )הש׳׳י מגזירת היוצאים

 נפי יתעלה ממנו א3י הכעס או הנקמה או ונו׳ הקנאה והיא
 וישתנה השס שיתפעל (ר״ל הפעלות על לא הנענשים 3התחיי
 יא5נ כשיהי' המדינה למנהיג וצריך ונו׳ פנים שוס3 ח״ו)

 כשעור ספעולוח, אלו מאתו וינואו התארים אלו3 שתמה
 הכעס רסן ישלח ולא לנד הפעולות לרדיפת לא הדן וכפי

 רחמנותו שנתפעל מצד הדין שיטה (ר״ל רע הפעלות כל ני
 והרחום) הכעס (ממדת מהס ישמור אנל רע) הוא י * כעס^ או

 רחום האנשים ולקצת הפעמים קצת3 ויהי׳ האדם כח נפי
 שהוא מה כפי אלא ד3ל והחמלה הרחמנות לענין לא וחנון•
 ונעל ונוקם נוטר האנשים ולקצת קצת,הפעמים3 ויהי׳ ראוי
 שריפת3 שיצוה עד לבד הכעס לענין לא • המחיינס כפי חמה
 ל3א • ו3 מואס ולא עציו קוצף ולא כועס למי3 והוא איש
 הזאת הפעולה יא3םת מה ויניט ו3 מתחייב שיראהו מה כפי
 ויראו) ישמעו העס וכל (כמ״ש 3ר עס3 העצומה התועלת מן

 ד37 של וכללו :ד3הח רי37 הן והן שם האריך עוד * עכ״ל
 על המורים ונוקם וקנא רחום מדות יאר3 תחלה3 ונו•

 שבתוארי ועניס גסים היותר והס ורנוייס והשתנות התפעלות
 רו37 ירוץ מהרה עד ר3הח אשר הנפמיות על המורים הש״י
 3ש וא״חז • ו3ל הרהוח מן הכוזר זממי לשכך כלל נדרך

 : המדות כנ3 פרט דרך3 3רח יאור33 המדות כל לו אר3ל
 * מעשיות שתהיינה ״ה:3 הוי׳ משס חזן * המפורש השס זולתי

 שולליות והג׳ טפליות ׳3וה מעשיות היא מהחלקים א׳ כלומר
 שכל אמר הסימן ראש5 שלמעלה ואע״ג * והולך אר3שמ ונמו

 הרי טפליות ותבניות מדות הס המפורש 73מל כולם השמות
 המין שיקרא ימנע שלא אמרו ר3נ יקרא טפליות שם שלכולם

 ההוא הסדר לנל טהרות סדר קורץ אנו ״מ7 הסוג* שס3
 ^יס מסכת הסדר כלל3ו וטהרות טומאות עניגי3 ר37המ

עניני פורטת אשר והיא טהרות ומסכת ונו׳ פרה אהלות

 וכן עזנוי בו השתנות בילי ודינו ט9השו טניב תלוי
 קנא יקרא ופעם וחנון רחום יקרא פעם השם
 מדד־ז אל טמדדק משתנה אינו יתברך והוא ונוקם
ם זולתי טתחלקורת הטדורת כי דבר של וכללו ש  ה

 מעשיות שתהיינה חלקים לשלשה יתברך הטפורש
 נלקחורת והטעשיורת שולליורת* או טפליורת ז«*זו

 כמו טבעיים באטצעיים מטנו הבאים מהמעשים
 קנא וחנון רחום מרומם אף משפיל ומעשיר מוריש
 ברוך כמו והטפליות * להם והדומים כביב גביר ונוקם

 מרוממורז נלקחות ונשא רם קדוש מהולל וטכורך
דבוי לו מחייבות אינם רבות הס אם ואלה לו המדברים

ולא

ם נקראת יותר3 וטומאה טהרה  ומעשיר מוריש נמו הסדר: מ
 היוצאות שהפעולות ר״ל ל3*א הנורא השמות מן אלו אין ונו׳•
 חכמתו שגזרה כגון אמצעיות ות3ס נדרך יתנרך מאמו

 הסיבות הגיעו ומה׳ אחר איש ונעשירות אחד איש דלות3
ההוא הרש איש הון דון3א3

 שהאחד או * האחר ונהצלחת
 המשפילות ות3ס אליו הגיעו
 ות3ס ולאחר מטה ליוד אותו
 זה כנגד מעלה מעלה עלה

 הש״י נקרא ות3הס אלו תעבור
 העושר פעולות לפי וחנון רחום

 ונוקס וקנא והרוממות והכבוד
 והשפלות הדלות פעולות לפי

 רבוי מזה ואין באחר פגע אשר
 שלא נמו יתברך בו והשתנות

 אותו קורא שהאחד במה ישתנה
 שמקבל מה לפי ומרומם מעשיר
 והשני והכבוד העושר ממנו

 הדלות לפי ומשפיל מוריש
 אותו פוגע אשר והשפלות

 כשיוצאים גבור נקרא הקב״ה ונדיב* גבור אחד: ברגע והכל
 : ממנו הנשפע הטוב־ בשביל נדיב וכן נצחון עניני ממנו

 אל פעל מה מגידים אשר נולס התאדם הס לזה והדומים
 ישתנה לא הוא ברוך ומיוחד אחד מקוס אל הולך והכל

 בני מחממות ונו' ומנודך ברוך כמו והטפליות זה: נעבור
 יש כי ולהיות אותו להלל נרצותס הברואים הנה ונו׳ אדס

 שאין ובודאי להבורא הנבראים מעלת בין תכלית בלתי מרחק
 מפני אך בוראו את לשבח מה דבר שמן שידע נברא ביד כח

 אנו יוצרו את להלל משועבד הנוצר שענ״פ מביא שההכרח
 המוגן כפי ולשון בפה לבטות שנוכל במה אותו מהללים

 בלשון שאין מפני אמנם ותהלה שבח הנקרא מה אדם לבני
 הנבראים בין המורגלים והלולים משבחי׳ יותר לדבר נח אדם
 הין זה וזולת והלולס אדם בני מעלת ולגדל זה את זה לשבח

 התהילות אלו רק וכבוד שבח מל מורות ותיבות מלות לנו
 מתירים אנו אלו ויהלוליס זה את זה משבחים אדם שבני מה

 אחר בענין שא״א מפני בהם• לשבחו הבורא כלפי לשונינו
 שאילו כמו ית׳ הבודך בערך גגאי הזה השבח הי׳ זה ולולי
 חיים בעלי את בהם שמשבחים בשבחים האדם את נשבח
 בני בערך למרפה הזה השבח הי׳ נמה וזולתם כפרד כסוס
 בהילול נתפסים אינם הס אדם בני ששבחי עא״כו * אדס

 ית׳ אליו לרמז אנחנו צריכים שענ״ס מפני אך ית׳ בערכו
 זקורין שס ענין אתה לו טופלין אנו ה7תו3 אותו ולעבוד

 ענין שוס על מורה שאינו מהולל ומבורך ברוך בשם אותו
 ריחוק לשון הוא קדוש וכן ומהולל ברוך שהוא רק שס

 בין לשבח בין קדוש נקרא ומרוחק הנבדל דבר ונל והבדל
 בעבור זה בשס נקרא טומאה וגס קדושה נקרא לגנאי

 ואנו ׳)3 חני ( היקדש מאכל כל אל כמו אותה שמרחיקין
 וכן מעלה במדרגת ממנו ומרוחק נבדל שהש״י לומר רוצים

 ואם ממנו ונשא מרומם ית׳ שמדרגתו הנונה ונשא רס
 אע״כי רבות הס ואס ואלה : עולס מלא כבודו אמנם
שכרגה י 2



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
זאין עולס של מקומו הוא ני ימנרך נו יצוייר לא פנועה נמשמעות אינו הרנוי מחייגות אינס השמות אלו לו מרגה
וכל גשמי מקום עס וערך יחס לו יהי׳ ואיך מקומו העולם השמות כל ני אמר ענין וקדוש אחר ענין הוא נרוך כי שנאמר

אמרו נאשר מקום תופס אינו והוא ממנו מלאים העולמות ולא אחד: וענין אחת כונה על לו טפלים הם זה אופן על
קורין כשאנחנו ונו׳ אומרים ואנסנו :דק עיון וזה החוקרים ח״ו שהגורא שיורו הוראה םwגר אין ׳ מאחדות אותו מוציאות

 :מאחד יותר מענינים 3מורנ
 הג׳ החלק ר״׳ל השולליות ל3א

 הכונה שאץ שזכר המדות «ן
 אך הזאת המדה לו לחייג גהס
 ואת מלשון והוא ההפך לסלק

 חי נמו :השלל ואת המלקוח
 הטעם מגאר גסמוך ונו' ואחד
 החיוג על גהס הכונה אין למה
 ההפך הפכם :השלילה על דק
 :אותו קורים שאנו המדות מן
 לאשכוונתינו אלה* לו לקיים לא

 גו שיש גמה ית׳ אותו לשגח
 מה הוא השגח רק מדות ה אלו

 המדה מזאת ההפך גו שאין
 וכמו אומו מתארים שאנחנו
 שאנחנו הדרך על :שיתיאר
 ימנן לא גודאי ני • מנינים

הוא שכך זאת גמדה שנשגחהו
 שאנו ממה יותר הזאת המלה מגינים אנחנו שאין מאחר ית׳

 אותן רק מלות גלשונינו אין ני נגראיס עניני ה3 הפרשים
 וענינס מזגם לפי עינינו שלמראית הגרואיס עניני על המונחות

 של זה השם • חיים מגינים אנחט כן כי :יקראו אלו גשמות
 חייס הגעלי נמו ומתנועע המתיש דגר והוא מחי נגזר חיים
 ההרגשה אמנם חי גשם אומו נכנה מרגיש שהוא שכל כולם
 גו נולד ההרגשי: שנעת מה התנועה מצד רק נכרת אינה

 דגר כשנראה כי התנועה שם על נקרא החיות והעיקר מנועה
 הוא אשר מה דגר שהרגיש נגץ גרצונו ממקימו נודד שהוא
 זה זולת או והצמא מהרעג חי לגעל שיקרה נהו עגורו נודד
 המתנועעים המיס שגס נראה ואנחנו * גגללו יתנועע ענין איזה
 כלי אל חיים מיס עליו ונתן כמ״ש חיות תואר להם ניתן

 הרמ״גס כמ״ש הנוגעים או גנהרות הנמשנין מיס דהייט
 ומרומם נעלה הש״י מהם התעלה ונגר ;פרה מה׳ גפ״א

 החי גגיף השתנות רק אינה הרגשה כי ותנועה התשה מעניגי
 גו יפגע אס או הקודם הי׳ שלא מה ענין אחה לו יקרה אס
 הראי' הרגשת והנה חושים מה׳ רק אינה ההתשה ני אחר גוף
 ופוגשים חוזרים גשמי דגר על הנופלים האור כשכציצי היא

 * ראי׳ לחכמי כנודע המוח לחדרי ויורדים עין גת גאישון
מוליד הדפיקה מן והנדחה הנלחן הוא זהשמיעה

 גתוף שמקיש עד לו גהסמיך והסמוך לו הסמוך גאויר תנועה
 מן העולים דקים חלקים הס הריח וכן שגאוזן השמעיי

 והמשוש הטעם ואולם האף גחדרי ופוגשים המורח דגר
 הנוגע גוף וכן גלשין המיטעס גיף פגישת שהוא מגואר עניניס

 ומנין יודע ית׳ האל ואמנם ׳ אותו ממשש הוא ממש החי <גוף
 עליון גדרך רק ח״ו דגר גו שיפגוש מגלי הכל ומגיט מאזין
 אינם חומר שוכני אדס שגני אך אחת נסקירה הכל נורא

עגין ונן הרוחניות• הידיעה הוא ואיך 7ניצ לשפלופס עניניס

 חי כטו השוליליות אכיל טאחדות אותו מוציאות וילא
 לשילויל כדי כאלה עליו סופר ואחרון וראשון ואחד
ם מטנו  שאנחנו הדרך על אלה לו לקיים לא הפכ

 בהרגש׳ אם כי חיים מבינים אנחנו אין כי מהם מבינים
 עליו אומרים ואנחנו • מהם התעלד־ן וכבר ותנועה
 שמחשבת מפני המות תאר ממנו לשלול חי שחוא

 יחוייב ולא מת הוא חי שאינו טי כי קודמת הלב
 כושד* דרך מהזמן תשלל כבר אך השכל אצי^ זה

 קבול מדרכו שאין אחר מת שיחי׳ יחוייב ולא החיות
 שהאבן ממאטרך תחרייב שלא כמי והמות החיים
 וכאשר כסילד־ז שהיא עלי׳ שתספר חכמד־! איננה
 העצם כן והכסילות החכמה טשתקבל פחותה האבן

כאשר והמות החיים מלקבל מרוטס יתברך האלקי
איננו

 ישענן כל חי יתנרך אותו
 המות תואר ממנו לסלק וחפצנו
 נמצא חלדי כאן שיש כלומר
 הכל וחוקר ומשגיח שופט

סיקי  אשר אלמיס אלילים ̂ל
 אתם ואין גקתס אין רוח כל

 שמחשנת מפני :מאומה יודעים
 הגסה המחשגת * קודמת הלג

 מחלטת שכלי עיון מגלי שגאדס
 נמצא דגר יצוייר שלא גלגה

 אותו לו שיתואר רקמה ומשגיח
 מהותי מגינים שאנחנו חיות

 ממנו שנעדר ומה תמיד ורואים
 והדגר מת הוא ע״כ זה ענין
 3המורכ חי געל גכל אמת הזה

 גהס• מורגלים שאנו והנגרא
אדס גני שרוג ומאחר תמיד

 השם לנו הותר ע״כ כך מגינים
 על להורות המיגריס המון הגנת לפי האוזן את לשגר הזה

 כלומר השכל אצל זה יתחייג ולא :ומשגיח נמצא ית׳ שהוא
 הגשמיות מן נבדל הוא וכמה הרחניות ענין ומנין החוקר השכל
 אדס גני המון אומדן סכלות גמשפט שופט ואינו עצום הגדל

 •משיגגז יותר שהוא יש כי מת הוא חי שאינו מה שחושגיס
 אך :הננותינו נגסות מגינים שאנו הזאת החיות מן ומפואר

 כי־ הזען הוא דומה הדגר למה משל וכו'• מהזמן תשלול נגר
 • כלל ‘חיות גו יצויר לא כי חי הזמן ד״מ תאמר שלא כמו

 מת שהוא עליו תאמר ולא נמצא והוא מציאות לו יש וענ״ס
 שייכות שאין מאחר ונו׳ מדרכו שאץ אחר חי: שאינו מאחר
 * והעתיד מהעגר ענינו מרגישים שאנו רק גזמן ומיתה חיות

 אמתתו יוגן לא אלדי ע;ץ הזמן ני החוקרים שאמרו ומפני
 שפשיטא יתגרך האלקי העצם ננד הזמן מז משלו נשא ע״כ
 תחויג שלא כמו ח״ו: והמות החיים קגיל מדרכו שאץ

 אל הדגר לקרג גיאור הוסיף־ חכמה איננה שהאגן ממאמרך
 ההוא הדגי קמל מדרכו שאץ שכל לגאר האגן ממשל השכל

 החכמה מקגל האדם ד״מ ההפוך משפט ממנו יוגן לא
 ולפיכך כסיל אי חנם אן הכרמ3 יהיה שאדם והכסילות

 ההפיך נשמע חכם אינו שראוגן למשל תאמר אס אתה
 ענין גה יצויר שלא מאחר דומם אגן אגל * כסיל שהוא

 חכמה אינה שהאגן תאמר אס אף א׳׳כ והכסילות הסכמה
 מאד רחוקה שהיא' שאע׳׳פי כסיל שהאגן מזה נשמע אינו

 מפני לא כסילה שהיא עלי׳ תאמר לא עכ״ז מחכמה
 האף זה חסרון מקגלת אינה גייעותה מפני אגל חשינותה

 איט אמנם לשפלותו האגן הא־ס גערך גלול ח^ון שזה
 אין • והסכלות החכמה מלקגל פחותה :החסמן זה תקגל

 שהאגן וכשנאמר והכסילית החכמה לקגל אפשרות שוס ה3
האלקי העצם ; גדקלוק ולא העגרם נדע הוא חכמה אינה

שהוא



לה נחמר•שני כוזרי מאמראוצר
 יומר מ3ו1מ כלומר מחמס : כולם את והמחי׳ היוצר שהוא
 :רוממתו ערך3 חסרון כמו והוא חייס של זה תואר ל3משיק
 האור ל3מק אינו שודאי כמו • וכו׳ האור ל3מק איננו כאשר
 מאיר האם כי חיות שוס ו3 ואין וגשמי גס יותר ענין שהוא
השמש וכן פשוט יסוד והוא

 האליליס: מדת ין3ו מןידש ין3 להכדיל יס3מחויי שאנחנו 3השי
 שכל הוראה זה ששס כלומר מעשה מהס יהי׳ לא מתים אלדיס

 מפעולות הכל עולמות3ש והנפלאות הפעולות מן הנעשה
שיצא עמדו אלדיס ואין אותו דיס3עו אנו אשר חייס האלדיס

אחר יידלו יוייילד. חית יוייוי

 שאינו האחרונים לכל מוסכם
 לדעת ואפי׳ אשיי גוף רק

 משכלת נפש לו שיש הקדמונים
 מקרה רק אינה האורה עכ״ז

 לנצוצי שים התנועה שהיא לנו
 לעין הכנה נותנת היא השמש

 הראי׳ חכמי שידעו כמו הרואה
 ענין הוא האורה הדעות ולכל
 הש״י: ה3 לתאר וחלילה גשמי

 הנשמייס עיות*3הט הגופות
 ישאל אס ל3א :השפל עולס3ש

 זה כל ועל כלומר * השואל
 אנד3 אס ונו׳ השואל ישאל אס

 לתי3ה מההדיוטות שאלה לכלל
 ה3תשו לכלל אנו3 יניס3מ

 להס ולומר כאולמס לענות
 הפסד כ״כ שאין אור שהוא

 שאינו נאמר משאס ה3תשו3
 לפי וכו׳ מיראתינו : אור

מכינים לתי3שה יראים שאנחנו
. , הוא אור שאינו שמה ישפטו

 תואר להש׳״י לתאר אין * אור3 יסופר לא ע״נ :חושך הכרח3
 פעולת דמיון3 זה3 שננוון לא אס דמיון• דרך על אלא אור:
 לכל עילה ^3ות ורא3ה כן הראות לכח עילה הוא אשר האור

 לשלול או :אות3צ ה׳ ומגן שמש ני נאמר ועד׳״ז הנמצאים
 ו33ול לא או אור הוא אס השואל כלפי נאמר זה וכו׳ ממנו
ת' ו3 להנין פונה  כדי ר3הד כן והו3נשי אנחנו ממש אור י
 וחר3 הוי החכס וכמ״ש החושך שהוא פחות היותר ממנו לשלול

 אלדיס האומר יאמר אס * חייס יאמר ואס :במיעוטו הרע את
 החיות על הכונה אין כונתינו* היא כחיותינו לא : חייס
 המחי׳אתהג׳שמייס: חיים נשמת כענין ושהוא אותו יניס3מ שאנו

 של שהמלה ודאי כלומר ונו׳ חיים מעולם אנחנו ננו3ה לא כי
 יותר הינה שוס העם להקת ינינו3 אין האדם מפי היוצא חיים

 לא כי יאמר ודאי והחוקר ין3המ אמנם אדם ני3 של מחיים
תנון  כל המתי׳ הקדוש מציאותו על רק החיים אלו על נ

 נגד חייו עליון היותר המלאך אפי׳ ראיס3הנ וכל העולמות
 אנו מה כמתים אשמניס3 אנחנו ני ואף 3כחש כלא הש״י
 חיים תאר3 * הוא מה נדע לא אומרים אני וכאלו :חיינו ומה

 תאר לשלול כדי יניס3מ לתי3ה כלפי הוא אותו קוריס שאנו
 נדע רק מה נדע לא אומרים אנו כאלו הרי אמת3 ל3א המות

 ואין יכול הכל אשר החי מפעולות פעולות ממנו שיוצאים
 ולצרה לנו מה תאמר ופן ונו׳ חי אל שאומר ומה ;לנחו קן

 ה3קרו והרי יניס3מ אנחנו שאין מדה3 אותו נתאר ני הזאת
 לנו ודי * פשוטו על הענין יניס3המ העם ית3למר להפסד

ע״ז זה שס3 נקראוהו למה ל3ח חי הוא אם לשואל כן 3שגשי

ן ישאיל אס אכי^ והחושך האור מקביל איננו  הש̂ו
 היינו חושך ^זו אור הדזו^ן ה^גצם הישנו <*ותנו4

 שיקדים מיראתינו ><ור העברה דרך עיל אומרים
ה למחשבה מ  עיל אביל • חושך הוא אור שאינו ש

 ^א והחושך האור מקבל שאין לומר לנו יש האמת
העצם הגופותהטבעיות־  לא ע״ב גוף איננו האלקי ו

 ממנו לשלול או דמיון ררך על אלא באור יסופר
 אל^ן והמות החיים יקבל לא וכן • הפחותה המדה

ה מרומם האלקי והעצם הטבעיות הגופורת על  ונ
 כוונתינו הוא בהיותינו לא חיים יאמר ואס ־ מהם

 וכאלו חיינו אס כי חייס מעולם אנחנו הבננו לא כי
ה הוא* מה נדע לא אומרים אנו מ  אי^ שאומר ו
ה הוא חיים ואלקים חי ד  האליכים מדר־ו כנגד מ

ם ה ם אלקים ש תי ם יהי׳ לא מ ה טה מ  ועד* * מע׳
ה הדרך ז  לזיין הרבוי מטנו לשלוד* אחד נאמר ה

ה לו לקיים חדו א ה ה בנ מו ד כי אצד^ינו ה ח א ה
אצלינו

 אשר ני3מ פעולה שוס ממנו
 והירח והשמש ה׳ אותה יעץ
 וסעו ה׳ פי על מרוס א3צ וכל

 • מעשיהם כל3 יחנו ה׳ ועפ״י
 רוח שכל צלמיהס אלילי כי אף
 ׳3 תלניס3 נמצא וכן הס3 אין
 שאמר שקה3ר חרפת שכלפי י״ח

 איש הגויס אלקי הצילו ההצל
 ה׳ יציל כי וגו׳ מידו ארצו את
 אל חזקי׳ שלח ירושלים את

 ה׳ ישמזג אולי זה לשון3 ישעי׳
 שקה3ר רי3ד כל את אלקיך

 לחרף אשור מלך שלחו אשר
 ן3שהחור הורה זה3ו וגומ׳

 ולזה אלהינו גזרת3 וההצל׳הנל
 מעשה3 דוד וכן חי תואר זכר

 הפלשתי מי כי אמר הפלשתי
 מערכת חרף כי הזה הערל
 אל לימר שרצה חייס אלדיס
 כל הלא ורתו3ג3 ור3הג יתהלל

אלדיס לפני כאין וריס3הגי
 נאות יהי׳ ומעתה * חייס

 הנראים ורות3והג הפעולות תקפי שכל לומר א3כשנ חייס מואר
 נעשה ר3ד ואין לאנדים המשפט הזה העולם פרטי3 והנעשים

 יהי׳ ליס3המקו ולדעת ( ויהיה אמר הוא אשר ה׳ פקודת מגלי
 השפל שגעולס התנועות הייית שמשם יסוד לספירת שם

 אחד נאמר הזה הדרך ועל : )ר3הח רי37ל הדנריס יס3וקרו
ת הח״א פ׳׳נז3 המירה וכו׳  היחדות תאר ית׳ אליו יאות לא 3נ

 ורה3וג חכמה תאר כענין לנמצא קרה מקרה אצלו להיותו
 ואמר עליו חלק 3פי״ ח״ג ה׳ מאמר מלחמות ספר3 והרלנ״ג

 יהודה קול געל 3והר ־ העצם על נוסף מקרה האחדות שאין
 רי3ד ל3א עמדי אנכי כן ולא המורה דרך3 יצא ר3הח כי 3חש
 שזכר הדרך זו ולא אחר מצד נוגה מפיקים זיו מלאים ר3הח

 שאינו כלומר וי3הר ממנו לשלול :אר3כמושא כוונתו אך המורה
 אצלינו נת3המי האח־ות לו לקיים לא :ה3הר לחלקים נחלק

 ר37ל פה אצלינו שאין מאחר האחדות לו מיחסים שאנו לא
 אנו אין ומעולם אותו מגינים שאנחנו נפי רק אחדות

 מה אצלינו האחד ני :יתגרך אליו המחויג האחדות יניס3מ
 אמת3 אחד ר.שהוא3ד שוס אצלינו אין כלומר * חלקיו שנדגקו

 רק אינו אחד שהוא ר3לד יוכל והפה אצלנו ן3התו ר37 כל ני
 ר37 אין וא״נ מקוס3 ונתפס ורוחג אורך לו שיש גשמי דבר

 וכל האחד זה מה שתאמר צריך שע"כ לנו נמצא אחד שהוא
 אפשר וא״כ מקוס3 נתפס הרי זה הוא כי עליו שתאמר מה

 שהוא שהמקום וכמו תכלית אין עד וכו׳ ולשלשה לשנים לחלקו
 אפשר גשמי שכל מדידה ־^י3ל שנודע ונמו • מתחלק עליו סוכן

 שלא עולס3 קוכין לך ואין ה3מחש3 מכלית לתי3 חלוקה ל3לק
יוכל ■



נחמדשני כוזרי מאטראוצר
 ור3ע3 רק אחל ין3לה לנו אין ומעתה • עוד להתחלק יונל

 לשנים וכשנפרל אחד הוא יחל ק3מדו ועדיין גפרל אינו שעודו
 אחל עניו נאמר אחל ען ד״מ כמו ונו׳ לשלשה וכן שנים הוא

 : ונו' ושלשה שנים הוא קע3וכשנת חלקיו3 ק3מלו עויו3
לומים חלקים ר״ל והתלמו־

 אחד נקרא יחל רו3שנתח לזה זה
 אחל הוא אחד עצם תאמר כאשר

 ואילו יחל3 עצם שחלקי עולן3
 יהיו רו3ונשת מזה זה נפרדו

 היא אחר ויד עצמות: ה3הר
 האחדות מענין אחרת שיטה

 שאתה המספרי שהאחד נמו
 יל אחל שור אחד אלם מאמר

 רק נאמר זה אין אמנם אחל
 הרנה נמצאים שהם ענינים על

 אלם ד״מ שתאמר נמו נמוהו
האלם שזה י עם" א הנה אחד

 שני נערך אחל אותו קורא אמה ה3הר לחלקיה ונחלק 3מורנ
 נחלק אחל שאלם ל״מ תאמר כאלו האחד כפל שהוא אלם ני3

 ואך מלקים מאות שני הם אלם ני3 ׳3 הנה חלקים למאה
 ונעשה חלקיו וק3ל ור3ע3 אחד חלקים למאה שנקרא נסכים

 אחל שור אחד אדס נאמר ולזה מאות שני ערך3 אחל לגוף
 כלומר מכמותו הרמי כלפי מקרה3 מונח שם והוא אחל יל

 כמותו שני נאן שאין אחד גקרא עליון ה3נתר לא זה שגון>
 ל״מ האדם שזה ולפי ונו׳ שלשה וכן שנים הרי שני יש ואס

 : אחל שס3 נקרא יס3ר מחלקים אחל גוף נעשה השור או
 גיל: כתואר שנעשה עד ועור שר33 חלקיו לנוק יר3ע3 אמד וגיל

 וכשיתפרדו המיס וכן אויר חלקי ה3מהר ק3המלו אמד ואויר
 שענינו כזמן כלומר הדמיון לרך על זתן3 ותאמר :יס3ר יהיו
 חלקיו נשיתרכו וי3והר לו הקודם חלק סור אחר א3 אחל חלק

 חלקי הרנה קנוז נפשינו3מלמין כשאנו אך זה סור אחר זה א35
 או אחד יום ״מ7 הזה לקגיז קיריס אנו זה אחר זה הזמן
 על אצלנו הונח אחדות שס ר3הח רמ3לס הנה אחת שנה

 וההתאחדות אחל ונעשה חלקים ה3מהר ר3ונתח הגקנן הענין
 שיהי׳ עו:ס3 גשמי לנר שאין מאחר אמד נקרא ההוא

 השור מין שמאמר נמו אחז מין ל״מ קוריז שאנו ונמו * 7^״
 לזה זה לומה ואחל אחל כל של ומהותם שטכעיהס מפגי אחל

 לנשר והיו הממיס כל שמקנן מפני אמל נקרא הזה המין
 אחל שם כי לומר ואין • אחל המין כל נקרא זה נדמיון אחד

 לזאת נתנוין שאס לו לומה ואין דוגמתו נמצא שאין על מורה
 רק אמל מלת נאמד לא ומעולם יחיל שנאמר ראוי הי' הגונה

 אס "מ7 ונמו ממנו גפרל שהוא רק דוגמתו שיש לנר על
 נענור אחל נקראת לה3ל ע3מט כל מטנעות סך לך יהי׳

מתיך ואס מטנעות מאה י)3הק מן נפרדת שהיא
 והיקש אחל נקראת החתיכה נל הרי כסף חתיכת ותעשה הכל
 : שנה או יום שיהי' על הרנה עתות ר3המח נזנלן זה על

 להמדנק יכולים חלקיו אשר גשמי לנר נמו המתדנק כגוף
 הפירוד הס3 שיצוייר מה להם והדומה הכסף מלקי יהיו נאשר

 ו3 שיצוייר א״׳א כלומר והפרידה מהלניקה מרומם :והחינור
שנעולס גשמים לנרים כל3 שהוא נמו המלונקיס חלקיו שיפרלו

 כאשר והתדטו בזה זה ח^קיו שנדבקו מה אצילינו
 וטיס אייי) יאייי איזל יגיל (נ״א אחד ויד אחד עצם תאטר

 הטתדכק כגוף הדמיון דרך עיל בזמן ר1ותא אחדם
העצס • אחרת ושנד־ן חד1ז< יום  מרוט□ האלקי ו

 יכן הרבוי לשלול אחד ונאמר והפרידד־ן טהדביקדת
 ההחחלה לו לקיים לא ההתאחדות לשלול ראשון

 החבלה לו לקיים לא הכליון טמנו לשלול אחרון וכן
ולא כבודו עצם אל דבקות אינם האלה המרות וכל

מתרבה

 נוכל ל״מיהשמש נמו החלוקה אפשרות על שופטת שהמחשנה
 אלפים לאלפי שיתחלק אפשר גופה גודל ני ולדמות 3לחשו

 כמוה פעמים אלף כמותה על להוסיף אפשר וכן * חלקים
 ונאמר ' והנעלה 3הנשנ אללי נעצם משא״ג * אלי' ולדנק

לא אחל אומרים נשאנו אחל*

ואינו דנים מחלקים מקונן

 ענין מציאות ציור3 שכוונתינו
 ענינו לצייר א3שכשנ אחל שהוא

 דמיוננו לנגד 3משנצי נמלט לא
 מאחר המלוחה המקנל ענין
 אינו ולמיונינו עצמינו שכל

 גשמים דנריס אחר רק נפנה
 לנריס זולת ראינו לא ומעולם
 אמד נמלת כי אפס חמרייס

 שוס נשים לא הש״י שכלפי
 ה3אלר רק עיניני לנגד למיון
 73נכ מציאות כאן שיש נכוון
̂׳א  ואו;ן לעולם שימרנה שא
ל3מק הי׳ שאז נמקוס נתפס

 ראשון וכן :מתרנה הוא החלוקה שמקנל לנר וכל החלוקה
 און וגומ׳ ראשון אני שנאמר מה ר״ל * ההתאחדות לו לשלול
 ני3 נלשון הונח לא שראשון מפני ראשון שהוא ממנו המונן

 להנאיס ראשק שהוא אך התחלה לו שיש הלנר על רק אלם
 0ע3לש ראשון שר״ל קודש מקרא הראשון ניוס כמו אחריו

 ואון ראשק שהוא לנר אך יסעו* ראשונה ונמו החג ימי
 אלס ני3 נלשון שם לנו אין ית׳ השם שהוא כמו לפניו ראשית

 שאנחנו מה ולפ׳״ז אלם ני3מ הסגולה רק זה מנינים שאין מפני
 אך הראשית לו ליחס הנונה אין ראשון יתנרך האל קורים
 הושג לא שהש״י נזה שנתכוון כלומר ההתאחדות ממנו לשלול

 ומ״ע נמצא הי׳ שלא אחר שהי׳ שנאמר ח״ו איחור מעולם לו
 אחרון וכן לפניו; ראשית שאין ראשון שהוא ממילא 3מרוי

 מורה אלס נני נלשון אחרון כן כמו * הכליון ממנו לשליל
 האות לקול יאמינו לא אס והי׳ כתו הקולס ר3לד אחרון שזה

 גס יאמינו לא אס והי' האחרון האות לקול יאמינו הראשון
 הינשה ושפכת היאור ממימי ולקחת וגומ׳ האלה האותות לשני

 האות אל נערך אחרון נקרא הי׳ השני האות זה הרי וגומ׳
 יוק לא אחרון לשו? על"הש״י וכשנאמר • שקדמו הראשון

 הכליון ממנו לשלול רק זה שם נא לא אנל אלם נני כמשמעו׳
 והלנר לו מכלית ואין נצחים לנצח נטמד רך3ית שהוא כלומר

 הנצחי סהלנר עד אמריו לנר שיהי׳ יצוייר לא לנצח עומל אשר
 • המ^ה לו לקיים לא שאפשר: לנר לנל נהכרח אחרון הוא

 אחרית על המורה אלס נני כלשון אחתן שנאמר לא כלומר
 שדגל שר״ל יסעו לאחרונה ונמו התכלית ונכאן שקדמו הלנר

 הזמן תמת נופל אינו ית׳ והוא המסע• תכלית הי' האחרון
 כנודו עצם אל קומ3ל אינם אחרון: ולא ראשון לא <3 שייך ולא

 ענין איזה משמעותם על שיורה ית׳ ו3 לנוקיס שמות אינם
 אנל לנו המורגלים הגשמים השמות שהס כמו ננודו נעצם
 לעצס 3שיתחיי ומה ההפך לשלול רק ואינם כלום מורים אינם
 ולא :וכלל כלל שם לו לחתוך ותעצומות כמ נו3 אין נמלו
 רך3ית ו3 וי3ר יוק לא האלו השמות מפני ״ הס5 ה3מתר

אחל כמו אלו שמות מחמת הרנה עניניס ו3 רו3שיתח כלומר
שמשמע
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 ואחרון ראשון וכמו ״ יס3ר חלקים קנון אדם ני3 לשון3 שמשמע

 ריס3הד ין3ו ינו3 דמיון שיש שמורה וי3ר ענין ו3 ין3נ שלא
 מפני ל3א א׳ מחלק ספ״נז המורה וכמ״ש הזמן תחת מופלים
 שוס עמהס יכנס לא ההסר לשלול השוללות מורים אלו ששמות

המדות כל שאר וכן ודמיון וי3ר
 המפורש שם3 תלויות לתי3ה

 וקדוש רחוס כגון כאן עד שזכר
 למעלה שזכר ממה לזה וכדומה

 ל3א :וי3ר שוס הס3 אין
 המפורש שס3 התלויות המדות

 ראש אל למעלה 3מוס וכו׳
 שמות שכל שאמר מה3 הסימן

 הס מהמפורש ״יץ
 נלקחות טפליות ניות3ות מדות

 שאמנס רואיס3ה מהפעליות
 והפעולות ות3הס ר״ל המוות

 הס :המפורש לשס המיוחסים
 עייס3ט מצועיס לי3מ היצירות

 נזכר לא המפורש השס כלומר
 אשר המשתלשלות הפעולות על
 ל3א ד3ל3 עולם3ש כנוהג הן

 עקרי אל מיוחס שס הוא
 : ע3הט כל ומקור היצירות

 אמרו ר3כ אור* יוצר כמו
כל מעמדת שהשמש עייס3הט

ם התוויות המרות אכיל בהם מתרבה ש  המפורש נ
ם מצועים טבלי היצירורת הס יתברך עיי  כמו טנ

 לברר גדולות נפלאות ועושה חושך ובורא אור יוצר
ס סבה מצוע מבלי וחפצו בגזרתו לומר רוצה ר ח  א

ח שזה ואפשר צ  אברהם אל וארא באטרו ר
ח בדרך לומר רוצה שדי באל יעקב ואל יצחק ב  ח

 ויוכח לעשקם אדם הניח לא שאמר כמו והנצחון
ח להם כר^ו ולא מלכים עליהם פ ̂< כאשר טו  1בר

ח ש ט ם נודעתי י^א ה׳ ושמי >־*?טר נן ועל ל ה  ל
 תשרת שדי באל שבי״ת מפני ה׳ ובשמי לומר רוצה

שראל משה עם ועשה לשניהם  הניח שלא מה וי
ח ספק שו ם שבורא כנפ  הדברים ^זת ברא העול
טח בריאח ההם ח חד׳ ח כמו מכוונ כו  מצרים מ

 מפני לא וזולתם הענן יעמוד והמן סוף ים וקריעת
 שהם מפני אך ויעקב יצחק מאברהם גדולים שהם
ח * בלבבם הספק והיה רבים אבו ה בתכליח היו ו

האמונה

 ריאה3 הס3 הוצרך ולא ע3הט אל יס3הקרו נסתריס כנסים
 אך עעיס עלי3 אנשים ימצאו ר3שכ פרעה נגעי כמו חדשה
 כל עד3 עצירה וכן שרה ר3ד על הנגעים ו3 שחלו הנס שהי׳
 עיקר הי׳ ולא ע3הט מצד כזה שיקרה אפשר ימלך3לא רחם

שהי׳ אעפ״י חדש ר3ד הענין
 אדם הניח לא נסים: מעשה

 להם עשה לא וכו׳ לעשקם
 לתועלתם מפורסמים נסים

 מן אותם לשמור כדי רק אך
 והצורך ההכרח כפי הנזקים
 ה׳ שמי3ו לומר רוצה להם:

 אין שודאי להם גודעתי לא
 מהשם ידעו לא ות3שהא לפרש

 שמה זה3 הכיינה אך המפורש
 1השגחח3 ות3לא נראה שהי׳

 רך 7 הי׳ הכל אותם והנהגתו
 אל והוא השס מדות שאר
 דרך היצירות על המורה שדי

 לנד זה ני ע3הט השתלשלות
 אותם לנהל להם הספיק
 הזה עולם עניני3 צרכם ולכלכל

 דעתי נו ה'לא ושמי שאמר וזה
 לא ידו״ה שס3ו פירושו להם
 להס הראה לא להס נודע
זה שפס מה מפורסמים נסיס

ככללו והעולם עיות3הט הויות
 היא האור שיצירת הרי ככללו השלם ימות השמש טל3ית ואלו
 משפיע ית׳ שהאל ומפני השמש תחת הנמצא לכל כוללת הוי׳
 היו ר3נ זה ואלולי הפסק לי3 רגע אחר נרגע השמים א3צ על

 הוה שס3 יוצר נאמר לכך ומאוריהם כסילהס כל נפסדים
 שאין ומאחר ראשית3 מעשה יוס נל3 ומחדש תמיד שיוצר כלומר
 שכני ממה השפל כעולם אשר העניניס מכל אמצעית סכה לאור
 המפורש: לשם הזאת הכריאה נתיחסה לכן כזה מרגישים אדם

 וככללן הנפלאות היצירות ר׳׳ל לכדו גדולות נפלאות ועושה
 כשם נתלה הכל וההוי׳ הטכע מגדר חוץ היוצאיס הנסים

 כרצון העולם חידוש שר״ל הוי' שס מורה שע״ז 73ל3 המפורש
 יתכרך חכמתו גזירת נפי ככלל או פרט3 והשתנותו מוחלט

 לי3מ וחפצו גזרתו3 רוצה : וארא ריש3 ז״ל הרמ׳״נן וכ״נ
 אחר אל למעט א3 לא דו3ל שאמר שזה * אחרת סכה מציע
 הגדולות שהנפלאות הכונה ל3א האלו המעשים שיתוף3 עמו
 מעשה זה וככלל השמיס צכח וכריאות והאור המוסך כגון

 ה3ס ע״י הטכע כהשתלשלות יוצאים אינס אלו שכל הנסיס
 א3 ♦ כאמרו רצה שזה ואפשר :לכדו מידו׳י־ד כלתי אמצעית

 אמר שזאת וגומ׳ אכרהס אל וארא של הפסוקים עפ״ז לערש
 על מורה שדי אל ששם נודע ונכר שדי• אל3 למשה: הש״י

 כלומר המערכות משדד מלשון דרשוהו ורז״ל והנצחון התדקף
 יחפוץ אשר אל הטכעייס ומהלכות השמים מערכות 33שמס
 צאתם לשמור להאכות רחמים שנתץ והנצחיץ ה3•ח רך73 :יטס

 ■אליהם לנגוע יכלו ולא רואיהם כל נעיני חנס ונתן ואס3ו
הי׳ זה כל אך ארצותס3 גריס סיו שהס אעפ״י את מלכי כל

 כאל שכי״ת מפני עליו: מורה
 משרתת י״ת3 נקראת אל3 י״ת3ה הנה * לשניהם תשרת שדי

 ושמי למלת ג״נ משרתת והיא ־ לשרת המלה על שסיאהצוספת
 מאל זה3 וכיוצא להם נודעתי לא ה׳ שעי3ו 3נכת והד^^לו

ך3א ר ז |^  משמש מאל והמ״ס שדי ומאת שר״ל סדי ואת ^
 הר״אכ״עריס וכ״כ שדי כאל של הכי״ת נץ נמו לשנמ!ס׳י

 המאמר ענין כיאור כלומר ונו׳ וישראל משם עס ועשה :וארא
 שאמר וגומ׳ ה׳ ושמי וגומ' רהס3א אל וארא השם שאמר

 נגד וזה כל לעיני נפלאות לעשות חדשות רוא3ל שרצונו הש״י לו
 הרה כי שלחתני זה זלמה הזה לעס הרעתה למה משה שאמר
 אש3ונ מפרעה ידו על ישראל ני3ל רעה שמצאתם על למשה
 השינו והשס וגומ' וישפוט ה' ירא אליו שאמרו העם נעיני
 וידעו יאמינו הכל מעתה ר״ל לפרעה אעשה אשר תראה עתה

 לו שאמר וזהו עולמים תשושת יושעו אדרכה וכי שלחתיך כי
 כזרוע אתכם וגאלתי וגומ׳ ה׳ ושמי וגומ׳ אכרהס אל וארא
 שהוא העם 3ל3 ספק ישאר לא למען גדולים וכשפטיס נטוי׳
 ככל חדשה כריאה מלכרוא ידו תקצר ולא ורא3ה והוא היוצר
 ורא3שה להם רר3ונת למד ונמצא ללמד א3 זה והרי הצורך
 כריאה :התורה וראש האמונה פינת וזאת מאין העולם חידש

 מיוחדת כוונה3 הזאת ריאה3ה שהיתה כלומר מנוונת* חדשה
 לצורך ולא העם 3ל3 הש״י אמונת ולתקוע הגאולה צורך להשלים

 שנכראו והחושך הכניס נמו * מצרים מנות נמו :אחר ר3ד שוס
 השמש אור וכין המצרים ין3 יל73המ 3ע חושך רא3ונ כניס

 הי׳ לא יושב שהי׳ שמי ומכופל כפול החושך שהי׳ חז״ל וכמ״ש
הם ות3הא ר״ל וכי׳ יס3ר בהם מפני אך לעמוד: יכול

עצמם



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 אמגס ואה*3הנ מצד ה׳ את ידעו געיז ועיז גניאיס היו׳ עצמס

̂׳א  :האמינו לא געיניהס שראו ולולי נניאיס ה׳ עס נל שיהיו א
 עוד הוסיף ונו' פוגעים היו לא שאפי׳ :הנפש זכי • הלינ ר3ו

 צדקתם מחמת ענ״ז עצמם מצד ה' את ידיעתם ד3שמל לומר
למופתים צריכים היו לא

 השגחה3 אמונתם לחזק #יסיים
 אלו שאפי׳ ה׳ ויכולת פרמיית

 לעשקם אדם ניד אותם הניח
 והיו עליהם מלכים הוכיח ונא
 היו לא עכ״ז רעתס3 דים3או

 וכלל כלל מאמונתם נוטים
 לצורך שלא א3 הנס ואין

 33ל חכם : עדיף נס3 דלמעט
 33ל חכם עליו נאמר הש״י
 33ל חכם הנה נח* ואמי]
 מקור רך3ית שהוא ה3 הכונה

 יתואר לא אמנם ני * החכמה
 ידיעת לא אס חכמה3 ר3ד שוס
 ה׳ רא3 אשר ריותיו3 ופלאי ה׳

 זולתו לחכמה מציאות ואן
 יתהלל אל שנאמר כענין רך3ית

 אס ני וגומ' חנמתו3 חכם
אותי: וידוע השכל וגומ׳ זאת3

 יטותס פוגעים הי׳ שאפי' הילכב ובר האמונה
 נחלשרת כאילקיט אטונתס היתד־־! ילא רעה אם כי

 ילבב חכם אותו ונקר^« זה כל אל צריכים היו ולא
 לו טדז-. החבטה ואין החכטדת עצם שהוא מפני

: המעשיות הטדות טן כח אטיץ אבד*
 יותר שהם במדות תעשה איך הכוזרי אמר ג

 ושומע רו^זהי. כמו גשמיורת
 ושטח סיגי הר על ויורד הילוחות על וכותב וטדכר

:לבו על וטתעצב כמעשיו -
̂־י* החבר אמר י  צדק בשופט לך דמיתיו דתל

 ויוצזיין כטדוותיו* חט^־ז שאין ,
 ושטח אוהבם ויקר>*ז וכבודם עס הצלחרת מדיניו

 אותס* והחרים בתיהם בהריסת אחרים על וגוזר בהם
ם מואס שהו>י* זה בהפך עליו ויספרו ת וכועס או

עליהם

 למקוס ממקום הכל יוצר יעתק ח״ו כאלו הגשמיות מן יותר
 זה לדמות יתכן ואיך סיני הר כמו וקטן צר מקום אל ני אף

 מעשיו3 ושמח * יכלכלוהו לא השמים ושמי השמים אשר3
 המורה מעשיו3 ה׳ ישמח׳ עגין מזו גדולה ועוד ו*3ל3 3ומתעצ

כי והתפעלות השתנות ח״ו

 איז^חנמה מדהלו החכמה ואין
 המדות מן נח אמין ל3א :החכמה עצם הוא ל3א רך3ית לו מואר שם

 כח3 עולס3 הנראים המעשים לפי זה שם לו שקורא ר׳״ל • המעשיות
 ומפני 'ט') 3ידעו(איו ולא הריס המעתיק שנאמר כענין ורה3וג

 אדם מ3 כמשל נח אמין נק׳ רך3ית ממנו הנראים נשלו הפעולות
 זה יתואר לא אמנם נחס־3 אליו שיתאמצו ד3נ ר3ד המהיעיס

 יתקיימו וחפצו השפעתו3ו משא ד3ד כל3 ד3הנו כח הנותן ית׳ השס3
 נחפצוימנע אס ואולם משאם על יס73הנ וישארו הגנוהיס הריס
 אלזיס ומנעם יכלו ומאליהם נמלחו כעשן להם הראוי צורתם מהם

 וכעניז ורצון חפן אך עצס3 נח ית׳ לו יתואר לא וא״כ דומ3מכ
 מדה נח ץ רמי יהי׳ ולכך • ונוע׳ יגועון דוחס תוסף שנאמר

:למענה שזכר וחנון ורחום ונוקם קנא מדת נמו
ך ג י  שהם המדות לפרש תוכל איך כלומר וכו׳ תעשה א

 המדות שמורים כמו הגשמיות על יותר מורים י
 רעת רנה ני ה' וירא שנאמר כענין מאה נמו הנזכרות:

 גשמי כלי ע״י היא חיים על33ו כאדם הראיה ענין ני * אדס9
 3ע מגשם הגכפליס האורה ניצוצי מקנלת אשר העין והוא

 חדרי3 ונדפקיס ויורדים העיניי נזנונית רי®3ומשת ומקשי
 זה יר3להס נוכל דרך איזה ועל הראותיי הרגש ומשם המוח

 ונן * ושומע :גשמי ענין ודמות גשמי מנל המרומם בהש״י
 האויר ומניע הדושק מקיל גאויר הנעשה צליל הוא השמע

 השמיעיי תוף אל שמגיע 7ע לו הסמוך והסמוך לו הסמוך
 להכפיל נפלאה תכונה על נעשה האוזן ̂ וגוף הארס אוזן3ש

 יותר חוש והוא חצוצרת כעין קולו 3זלהרקי ננליו היורד הקול
 אדס:3ש ור379 מכלי הנחתך ור37ה מזה ויופר הראות מן גשמי
 יצוייר שלא הגשמיות על יותר מורה וזה הלוחות על 3ינות

נראה זה סוגי הר על ויומ סופר: עט3 ת3נות י?3 רק

 או ועצנות* שמחה3 יתפעל
 הנולד את רואה אין ח״ו כאלו

 מניעו הנולד שההתחדשות עד
 נמו העצינות ואל השמחה אל

 מעשיו יראה אס קהאלס
 הפסדס3 3ויתעצ ישמח מצליחים

 נענין לנו ויצא יחרד כי עד
 ו3ל אל ה' 3ןימעצ שנאמר
 העניניס 3לקר נוכל ואיננה

:המושכל אל האלו
 שיסט3 לך דמימיו הלא ל

 שלפני סימן3 • צדק
 הגוזר צדק משופט משלו נשא זה
 אדס עושר3ו אחד אדם דיש3

• גופו3 שישתנה לי3« אחר
התיח־ האוזן את ר3לס סנדי
 ורא3ה את לתאר ים3הנתו להם

 השופט ודם שר3 מלך תוארי3
״ נסאו מכון וצדק הארן כל

 את מישור3 ומוכיח חסידות3 מתנהג האנושיות נמדותיו אשר
 שיהין נמדומיו חסרון אין • נמדומיו חטא שאין :העולם ני3

 לעות אותו מסיעות הגוף חומר מצד ו3 עות3המוט המדות
 אזס ני3 ותאות הממון ת3דאה והגיאות הסכלות נמו משפט

 הפך3ו הרשע את להצדיק גורמים הס אלה שכל אמונה ומיעוט
 )נ׳ שופטים ( f>vn* ולא השערה אל קולע מל׳ והוא
 מתמיהים היותר הגשמיות המדות נגד כלל נדרך 3השי זו ה3ותשו

 תארים עליו ר3ו7י שלא א״א ס7ו נשר שופט3 שיתואר שאמר
 :והולך אר3שמ כמו אדם ני3 נת3ה אל ענינו 3לקר גשמים
 אשר הזה השופט ר״ל * ס7ו3וכ עס הצלחת מדיניו ויוצא

 משפטו מצד נמשך לפעמים הנה נצדק ושופט משלה נכל מלכותו
 וזה כנודס* ויגדל דרכס ויצליח 3כיו3 עמו על שיגזור הצדק

 ושמח ס3אוה ויקרא :הנאמנה וענודתס העם צדקת נענור
 ושמח עמו 3אוה שהוא ההוא השופט על כאמר הנה * הס3

 ל3א האהנה מצד זה להם הגיע שלא אעפ״י • וטונתס נשלומס
 הטונים מעשיהם מצד שכרס שיטלו ונדין השומו צדקת מצד

 נקרא לאהונו שאפשר 3הטו כל לגמול 3האוה שדע לפי ענ״ז
 נאמר הזה ונדמיון נהס* ושמח העם 3חוה ההוא השופט

 והצדק האמת צד על גהוגיס אדם שנני מאחר נמעשיו ה׳ ישמח
 השמחה לו ניחם צדק נמשפט יתנרך ורצונו חכמתו 3חיו נפי
 שיהי' לא • אדם נני כלשון תורה דנרה מפורסם שהמאמר נמו
 סאס האדם כטנע השמחה המעורר הש׳״י נעצם השמנות ח״ו
 ר3 מתעורר ממנו ומחוסר אליו שוקק הוא אשר ר3ד לו יגיע

 מצד אס וכן ונו׳ תיהס3 הריסת3 אחרים על וגוזר השמחה:
 ;עריהם ולהחרים עם איזה ולהרוס לנתוש גזר הצדק משפטו
כועס השופט ני האדם בלשון יאמר אז הפך3 ע;יי ויספרו

עליהם



לזנחמרשגי מזרי מאמראוצר
 והשנאה הכעס מצל שלא האף גהס ונעצג אותם ושונא עליהס

 נאמר p מחיינו• והיושר טמן הדין כך ל3א כאלה אותם קרה
 נגד מחלה 3השי החנר והנה האוזן• את לסגר נדי הש׳״י על

עניניס שהס ועצנות משמחה נטענומיו הנוזר

 שאלמו על לו השיג עתה ה׳• וירד כמו חפצו: ופליאות ה׳
נאמר לא שזה דגריו משך נתוך ואמר ה׳ מוירד הקודם נסי׳

שסייס מה
 ואח״ז הגשמיות אל יותר נוטיס

 ענין מצד טענותיו אל מזר
 מה והירידה והכמיגה הדגור
 : סיני הר גמעמד הכל שהי׳

 כל • הגופים וכל ושהאויר
 לרצונו נפעלים : היסודות
 כפי שונות פעולות מקגליס

 שנרא נמו ני • ית׳ ה' חפן
 אומס ומקיים הגופות גל

 רגע גכל עליהם ומשפיע
 היד שהס• ענין על שישארו

 אל אותם ־ להסיע מקצר ה׳
 גנל אומס ולהלניש אחר ענין
 וכמו שירצה ותואר מנין

 ן3 ולשון מפה היוצא שהדנור
07b חנירו אוזן אל מגיע 

 המתנועע האויר גאמצעות
 ועל כך והלשון המגטא מחתוך

 הזאת ממונה ועל הזה סדר
 על לצוות ה׳ געיני יקשה לא

 . על אותו להניע ר״ל האויר
 ’ שישמע עד ידוע ציור אומו
 דגרי לקנל המוכנים האנשים נאזני דנור כדמות ממנו
 גרצונו האנן נתפעל נאשר כלומר * ומדנר כותג ונקרא :קדשו
 גאצנע נתונים הענרה נדרך נאמר אז אותיות ממונות לקנל

 אדם גני אל ה׳ חפן להשמיע האויר כשנשתנה וכן אלדיס
 הנקרא הרוחני הדק הגשס מן מצטיירות וכן :ר3מז נקרא
 הקודש רוח קורים שאנו שזה ר״ל וכו׳* הקודש רוח אצלנו

 אשר והענן האש או האויר כמו דק גשס שיש נזה הכוונה
 מלנוש אדס ן3 שגוף כמו ו3 השוכן להתחניות מלבוש הוא

 לנניאיס הנראות להצורות מלגוש דק יותר גוף יש כן לנשמתו
 רוחני ענין שוס יראה לא הנגיא כי שיאמרו החוקרים כדעת ולא

 דעת לו נאותה אגל השכלי נציור לו נדמה כך רק • ממש נעיניו
 הרוחניות צוחת3 ירגישו יחדיו והשכל שהעין המקוגליס

 גו דק אוירי חח שהוא הקודש רוח נקרא ולזה להס הנראה
 ענין ועל ה׳• כגוד הנקראת הרוחניות: קדושת ענין יתלנש

 הרוחניות התלנשות והוא סיני הר על ה׳ וד3כ וישכן נאמר זה
 שנאמר וכמו הראי׳ גחוש להשיגו אפשר שיהי׳ נכדי הדק גגשס

 ישראל ני3 לעיני ההר ראש3 אוכלת כאש ה׳ וד3כ ומראה
 מקום הגנלת לשון שפיר יתכן הזה הדק גגשמיות ר״ל וגזה

 כשגופו אזס3 העתקהv תנועה שנאמר נמו * וירידה ומנועה
 לא רוחניות שהיא שנשמתו אעפ״י למקוס• ממקום נעתק
 נאמר עכ״ז החוקרים• שיאמרו נמה תנועה לשון ה3 יאמר

 גשס העתק כפי רה3הע גדרך האדס גוף מחמת העתקה גה
 נקרא הזה הכנוד וכו׳ העגרה דרך על ונקרא :ההוא הדק

מעשה נרא׳ ששם גענור נלנד ה׳ ולעיון קיצור נדרך לפעמים
COSRI,

 ל ונק' הנזכר הכנוד על רק
יונן זה ונדרך הירידה ית׳

ם הגופים וכד' ושהאויר עדריהם לי ע פ  י^רצונו נ
שטים הצטיירו כאשר בדבורו ומצטיירים  והארץ ה

ם מן מצטיירות וכן ומדבר כותב ונקרא ש  ן הד הג
ש רוח ז<זצלינו הנקר^* הרוחני  ד־ןצווורת הקוד

 העברה דרך עיל ונקרא ה׳ כבוד הנקראות הרוחניות
h ה׳ וירד כמו כלבד ה׳ y עתידים ואנחנו סיני הר 

ה הענין עד* להוסיף  על נדבר כ><שר בי»<זור הז
: החבטות

 המדות מכל פיצול שתהי׳ אמור הכוזרי אמר ה
ה * רמי נתחייב 1של^ עד ׳ מ

 הבורא אותה מיחס שאתה החפץ מטדת יצילך
:מטנו אותה מרחיק והפילסוף

 1ל>< אס ההצלה אל קרבנו ככר החבר אמר י
ץ ביוהר עדיינו יטעין חפ ה • מ

אצלך שם אשר הדבר מה הפילסוף אתה לו נאמר
השמים

לה׳ שניחם ללז העגרה נדרך
 ני צ״ט סי׳ גראשון שאמר מה

 הר<>ו מלאכותיו וכל 'המשכן
 גשמיות וצורתס רוחניות לו
 וגהס דק גשס מן נתהוו ני

 ואנחנו : הרוחניות אצילות
 הוא • וכו׳ להוסיף עתידים

:ג׳ סי' ד' גמאמר
 מכל ניצול שתהי׳ אמור ה

כלומר וכו׳ המזות '
 הנאמרים המדות גכל הנה

 התנצלותו החגר שס גהש״י
 גדרך נאמר שהכל וה׳ ג׳ גסי׳

 רצון אחר הנמשך נפי מץן7
 קשיא גופא והיא וחפצו ה׳

 קשה ג״כ והרצון החפן מדת
 החפץ ממדת יצילך מה להגיגו:
 תוצת התפז מדת עס כלומר

 עצמה החפן ומדת כלהמדות•
 מרחיק והפילסוף :תתק איך

א׳ גסי׳ כנזכר ממנו אותה
 על מורה היא ני גאומרו
 נאמר ושס ית׳ הנורא חסרון

 על העגרה ע״ד רק יונן שלא
 לפרס ידיו מלא החנר אמנם • ית׳ ממנו היוצאים הפעולות

 והדגוד הנתינה ענין שהוא נמו ממש וכוונה jon על ענינו
 ממש ורצון גחפז רק יצוייר לא זה שכל הנסיס עניני ושארי

 שקושיית מאמר תירוציו גנל נלוס הועיל שלא לו וכמדומה
:גימד הנז׳ שגמדות הקושיות כל נמו גדולה כ״כ המפז

 ני דעסך על שעלה נמו לא • ההצלה אל נו3קר ככר י
 גציור הקודמים הישוניס כל סותרת החפז קושיית

 הקושיות מן נצולי' להיותינו נו3נתקר אנחנו ר3כ ל3א • המדות
 הפלוסוף אתה החסז: של זו טענה רק עלינו נשאר לא אס
 הפלוסוף דגרי תחילת א׳ ממאמר א׳ סימן ראש3 הנה וכו׳

 הוא ני שנאה ולא רצון הנורא אצל אין אומרו3 רעה הוללת
 ושכל העולם חידוש3 שנפר עד משס זז ולא החפצים מכל נעלה

 אחר נמשך והכל מקרה3 או ע3ט3 נופלות והפעולות המעשים
 העולם חידוש החגר לו ניאר ונגר והנכגיס• הגלגלים תנועות
 אך • הכוזר לו שהודה עד v"0 סי׳ עד מ״ד מסי׳ א׳ גמאמר

 גנדון הכחר גמעי מקשקשת הפילסוף טענת רושם הי׳ עדיין
 השפל עולס3 הנעשים העניניס כל שעכ״פ גחשגו והרצון החפן

 גמקרה או גטגע או גלנד הגלגלים תנועות אחר נמשכים
 הערלס נחידוש מודה הנוזר שזכר הזה הפלסוף יהי׳ וכאלו
 אשר ר3הד מה הרצון: אחר נמשך הכל ני מודה אינו ועדיין

 ותאמר החפן מרחיק שאתה מאחר כלומר • השמים אצלו שם
 לו נאמר הלא • והגלנליס השמים תנועות אחר נמשך שהכל

 והצורך התועלת על אותם שם אשר הדגר מה עצמם והשמים
 שתאמר וע״כ והולך שמגאר ונמו מפעולותיהם היוצא נפי הזה

ני׳ K י



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 ונארז ממיס נצזה ה׳ מ&! אסר כל ונמ׳״ס נעשו '0 רצון3 יצי

 ונדרך הקיצור תסס וכאן ז: נניאור האריך ג׳ סי׳ ■ונחמישי
 גלגל מלנד הגלגליס שמונה הס תמיד• סונניס השמיס כלל:

 לשנעה שנעה והס התוכנייס שמנו היומי גלגל הנקרא העליון
חנ״נל שצ״ס שהס לכת י3<כ

 ממונה על מ־ארהש״י נק־א נל והתמונות ההויה: צורך כפי
 יס7והגי האינריס מן מינו נקיוס שאפשר נכונה היותר

 פליאות על יולהמפלא השכל ישננג לא אשר לו הצריך וכפי
אסס ונו' להמלע תוכל ולא :ע3הע לחכמי כנודע תיקונס

 הככניס כל ו3ש המזלות וגלגל
 הנלגליס אלו וכל * הקיימים

 תנועתו3 לדרכו פונה א׳ כל
 לצד תנועתם וכולס לו המיוחד׳

 אשר היומי הגלגל ד3מל מזרח
 ומכריח 3מער לצד יתנועע

 3תוכולסנ3ש הגלגליס כל נכחו
 ך״ד נכל הארץ ינ3ס אחד 3סנו

 הוא העליוך והגלגל שעות:
 גלגל הנקרא התשיעי הגלגל
 כל י הכל נושא :היומי

 והוא נתוגו סגוריס הגלגלים
 והגויות הגופיס לכל נכלל נושא

 כלומר ואיןמקוסלו• עולס:3ש
 שוס מקום הזה לגלגל אין

״ אותו 33סו יהי׳ גוף או גשס
 * שנעולם הגופים נכל שהוא נמו עליו שוכן הגלגל זה ויהי׳
 הכל ל1םו הוא הזה הגלגל אנל מקיס לו שאין ר3ד לך שאין
 ואין :ימוט נל מצנו •על מחזיקו ה׳ רוח רק אותו סזנל ואין
 נשוה 3למער ממזרח ישר נדרך תמיד תנועתו נתנועתו* כעי׳
 אלו ועל נצפון והשני נדרים האחד קנועיס קוטניו ושני

 אחד 3ו3סי תחתיו אשר הגלגלים כל עם והולך 33סו הנקודות
 על מתנועעיס המזלות פנגלגל יס3וי;כנ שעות* ך״ד נכל שלם
 והככניס * לדרוס או לצפין תמיד שיה 5מרח3 הארץ 3סני ידו

 וכף האחד נמרחק נצפון תמיד הס ״מ7ע צפוניים שהס
 אף הארץ • נאמציעותו עומד מרכז הארץ וכדור :הדרומיים

 שהיא כמרכז נאמצע ועומית תלוי׳ אטוס כדור כמין היא
 אל משס היוצאים הקויט וכל העגילה של האמצעית הנקודה
 נקודת־ כמו מאד קטנה הגלגליס עיך3 והארן שויס הס המקיף
 שום לה אין האיץ וכן * כלג מדה לו שאין העיגול נעלך המרכז
 העליון הגלגל נערך ני אף המזלות גיגל ערך5 נרגש •שיעור

 נהנרח א״א 33סו דנר שכל שאמרו הקימוניס משרשי סעיף וזה
דנר מ3ם קייס מנלת̂י  מורה3 הרמ״גס יכמ״ש התניעה תהי׳ י

 ועלי׳ קיימת עימדת נהכרח הארץ כי שאמרו יזהו 3ח״ 7 כ פ ר
 שנאמר נענין ממרכזה נוטה אינה נעיי׳ לי5מ :הגלגליס 3ו3ס

 לה אין סנה ולא ועד: עולס תמוט ל3 מכוני׳ על ארן יסד
 האומר מדעת לאפוקי 3ו3ס שוס וכ״ש מרכזה על אפי' 3ו3ס

 הדעה היתה וכנר היוס האחרונים שיאמרו נמו סוננת pשהא
 אותה דחו והקימוניס הקדמונים קדמי נימי לעולמים הזאת

 סדר ושם :והקיפוה ̂יון י3ס מלש־ין ?3וס * ידים שתי3
 על ומלואו: העילס עניני ושאר והצמחים היסודות ונו׳ הכל
 :גחושינו ונרגש נראה שהיא נפי כלומר עליו* שהוא מה

 וגן • זה אל זה וערכם היסודית שיעור ״ והאיכות •מהכמות
 היסודות ואיכות • מורנג ננל מהיסודות אחד ל נ -שיעור

מוגנל נסדר הכל והלחות והיונש והקר י־והמורגנים.יטנע.המס

 ואין הכ^ נושא העליון והגלגל תמיד סובבים השטים
 עומד מרכז הארץ וכדור נתנועתו נטייה ואין לו מקום

 על הכל סדר רשם • נטיי׳ולאסבה טבלי באמצעיתו
 ולא והתטונורת והאיכות מהכמות עליו שהוא מה

 הדברים בראו לא כי ההוא בדבר מהורות להמלט תוכל
 ההוא והדבר קצתם• את קצתם ול^* עצמם* את
□ הדברים בעשרות ב׳ויטע מצטייר האויד שם ש  ו

 אתדח ^וותו 1קר^ בלוחות חדורת מצטייר המכתב
: חרצה ^כאשר או הי) (נ״א דברו או חפץ

 זתמדורת סוד יh נתב><ור כבר הכוזרי אמר ז
הבנרת לי ונתגלגל) (נ״א ונתגלה •

□ ושכינה ה' ומלאכורז ה׳ כבוד ענין שה שמורת ו
נופלי□

 הכל כי ותודה נהכרח תענה
 מנוון נכוונת נפלא נסדר רא3נ

 המקרה ני נמקרה נפלו ולא
 ממנו יצא ולא יתמיד לא

:ומוגנל ישר סדר על עניגיס
 עצמם את הדנריס נראו לא כי

 ריס3הד כל כי תודה שתתן אחר
 חנעה3 ננראיס מחודשים
 שנראס זה הוא ומי נפלאה•

 כי • עצמם את נראו לא הלא
 ר3ד שאין הוא ראשון מושכל
 געולס סכל ואין עצמו את עושה

 קצתם את קצתם ולא זה: שיכחיש
 נראו השמיס ״מ7 תאמר כאלו
 מי השמים א״נ •הארץ את־

 שאין שתודה וענ״ס • נראס
וראי׳3ה הס לנו הנראי׳ הגשמי׳

 דמות ילא גשס שאינו שנראס מי ויש • ננראיס כולם אנל'הס
 ורחה הנין אשר והוא הננראיס מכל נעלה רוחני אך הגשס
 סי״ רין • ח:מתו3 ל3ח ולהכין נכחו השמיס לעשות וחקר

 האלו מלשונות אסד לך קח חפן אן גזר או רצה שכך לולי זה
 טענת מול הדנריס וגלגל עולס נריאת נגד תענה ע׳׳כ3 אשר

 • הזגרות שמיעת3 סיני הר מעמד כלפי חווך אתה אשר החפץ
 האויר שס :זה כמו הרצון * ההוא והדנר :הלוחות ונתינת
 קול עליו ירד כאלו ולהתרעם להתנועע האויר על פקד מצטייר
 שיגיעו נכדי • הדנריס עשרת של אלו ותינות נחותיות דנריס

 חרול; מצטייר 3המנת וסס :ישראל עדת קהל אל הדנריס
 רניס חלקיס וננקעו הלוחות אבני נתפעלו נן נמו • נ־וחות

 חרות הזנריס עשרת של ותינות אותיות נציור שטחס נפני
 שודאי היות שעס ר״׳ל • ונו׳ חפץ אתה אותו קרא ;נלוחות

 לדנר לנו שא״א אך • אדס נני נלשון הנורא כונת לתאר אין
 איך מלה לך וחפש צא לו אמר לפן אחר נענין אומו ולתאר
 גשמיית נהוראה שוה הכל ני ודנור ר3ד חו חפן זה תקרא

 נפלאי רומני ענין על ותורה • אדס נני נלשון נסה הלנה לפי
; האמיתי עיין עומק לפי

 סיו© ונו' המדות סיד לי התנאר כנר הכוזרי אמר ז
 שזכרתי המדות טענות חרפת ממחשנתי ג*ימ הזה

 נתגלה דנריך גלגול מתוך וכו׳ לי ונתגלה : הזה החלק נראש
 3גכתו עליו נאמר פעתיס שכמה זה הוא מה ה' ננוד הננת לי

 ההר נראם אוכלת כאש ה׳ כנוד ותראה נמו נשרי נתואר
 מה הרנה וזולתם נענן נראה ה׳ יכנוד וכן “ ישראל נני לעיני

 שאין מה נמקוס ייגנל אנושית נראי׳ נתפס ה' שכבוד שמירה
 ה׳־ ומלאכות עצמו: נהש״י ני אף ריתטיס נדבריס נותן הדין

 נראיס שהיו איך ננתוניס ונמצא מלאכיס יס’הנק*'' ה׳ שלוחי
 גשמ*ית ניאי אומס רואין שהיו הכתוניס וירשמעות אדס לנני

התלאן־ וכמו שרה שפחת הגר המלאך.שראתה נמו ממש עיניס3
.שראו



רחנחמדשני כוזרי מאמראוצר
 שכל י״ג) (סי׳ גשופטיס פנזהר יואש ן3 וגדעון מנות שראו
 דרכס אשריג׳מרולסי דרןהמחקריס יחנן ולא גגיאיס היו לא אלי

 ביסוד שהסבירהמנר מה ולפי הנבואה במראה שהי׳ בזה בכיוצא
 הנאמר עניןשכינה ושכינה* מיבן: הדבר לעין המורגש ק7

בתוכסי ושכנתי כמו בכמוביס
 בתוך ושכנתי )כ״ה (שמות

 והרבה כ״ט) ישראל(שס בני
שכן וה׳ וכן במקרא כאלו
 מראה וזה ד׳) (יואל כציון
 במקיס' נתסס הבורא ח״ו כאלו

 בשנאמר הגשמיות מקרי ולו
 והלא פלוני במקום שכן עליו

יכלכלוהו לא העולמות כל
 חז״ל אמרו העברה זרך3ל

 ואין עולס של מקומו הקב״ה
 * שמות ושהם :מקומו העולם

 ושכינת ומלאוה'* כבודה'•
עצס על נאמר לא הכל ה׳

 עניניס הס * הנביאיס אצל נראים דברים על :ית׳ בבורא
̂י בראם • הנביאים אל ס7י על כבודו להראות כדי ה*ן

שראו מצאנו ני בלבד הנביאים אל בזה נתכוון ולא
 וכן וגדעון ומנוח הגר נמו נביאים שאינם מי ה' מלאך

 • ישראל בני לכל נראת האוכלת והאש ענן העמוד הי׳
 עצוס תועלת ידם על שיגיע לאותן שנראה הנונה ׳ אבל

 בנביאים זה הי׳ והרוב העיקר ועל ורבוי לכלל הנוגע
 הגר וכן * וההמון הכלל לישר הימה גבואמס עיקר שכל

 אומה ממנו להוציא ישמעאל בנה לקיים המלאך שראתה
 שצוה מה נפי המלאך בבשורת הוליד 1מנוי וכן מאד גדולה

 • ישראל בני עדת כלל המושיע שמשון את בהנהגתו
 ישראל את להושיע אליו המלאך שבא מבואר ענינו גדעון וכן
 ענן בעמת לפניהם הולך וה׳ * ענן עמוד לוחציהס: מיד

 לילה מהי׳ ואם יומס המשכן על ה' ענן כי ונאמר יומס•
 • אוכלת ואש :מסעיהס לכל ישראל בית נל לעיגי !ן
 :ישראל כל לעיני ונו׳ אוכלת נאש ה׳ כבוד ומראה שנאמר זה

 ביחזקאל נוגה ואש :הענן בעב אליך בא אנכי הנה נמ״ש ועב
 ונוגה אש כמראה ראיתי וגומ׳ חשמל כעין וארא א׳ סימן

 כן הגשם ביום בענן יהי׳ אשר הקשת כמראה סביב לו
 ואראה ה׳ כבוד דמות מראה הוא סביב הנוגה מראה
 אשר דקים גשמיים גופות היו אלו כל אשר • פני על ואפול

 או הנביאים שיראו בכלי והשפעתו ה׳ p״ עליי שנז
 בעיניהם רואים והס הכלל לישר ה' יבחר מאשר זולתם

 יתלזזק השפל חוזק שלפי שכלו שעל ההשפעה בצירוף ממש
 ענין וזה הראי' בכלי חסרון שאין זמן כל הראות חוש

 לא ענ״ז דק גשס ע״י הימה שהמראה אע״פי ולפיכך • טבעי
 בחרס מאשר וזולתם הנביאים* רק אותם לראות יכלו

 הרומני שפע ענין להסביר נדי ונו׳ נאמר ואשר השה:
 על שנאמר נמו ור״ל השמש מן משלו נשא דקים בגשמיים המצטייר

 נסתרת שהשמש בעת הוא ובערב* בבוקר עלןהאור וני׳: האור
 מאיר שופע אור רואין ענ״ז ואנו הארץ סחת מעינינו

בערב ונן השמש עלות קולס זמן איזה ipwj המזרח ינצל

 שאמר כטו הנביאים אצל נראים דברים על נופלים
או ל מ א מ א ״ ג  ועב אוכלת ואש ענן עמוד מיאמי) (

 כבוקר ד־־״אור על נאמר ואשר ונוגדת ו>»הש וערפל
מעונן וביוט ובערב  ד־׳״שמש מן נצוץ דתאור כי ה
 מעצם והניצוץ שהאור ונאמר נסתרת שהיא אעפ״י

 נפעלות) הט (נ״א הנפעלות הגופות אך כן ואינו השמש
:בהם ויאורו בנכחם

 אל^די אור ניצוץ הכבור כן החבר אמי ח
ובארצו: עטו אצל מועיל

אמר ט

 שנצוצי מצל שהוא הלמוליס לחכמי כידע וסבתו * שנןיעתו אחר
 להאיר וחוזרים הארץ מן העולים העבים האלים מן נכפליס השמש

 על שמש נצוצי יגיעו שאס המראות לחכמי נתבאר וכבר הארץ על
 הס שס לרך לעבור יכולים שאינם באופן מקשיי לבר איזה

נמו משם וגנפליס חוזרים
 בכותל אבן אלם ישליך שאס
 יעשו כך כנגלו מוזר הוא בנח

 שבזריקת ונמו השמש־ נצוצי
 על ממיל חוזר הוא הנז׳ אבן
אל' יגיע שאס ר״ל שוה זוית

 הוא נך נצבת זוית על הכותל
 אינו ממש קו אותו על חוזר
 יגיע ואס ואנה* אנה נוטה

 ויעשה מה בעוקס הכותל אל
 עקומה זוית איזה בנפילתו

 חוזר הוא כך צרה זוית ר״ל
 שכנגלו הצל אל הזוית באותו

 לרום מצל נזרק אס ל״מ
 • בלמול״יות גתבחר זה וכל צפון לצל זוית אותו על חוזר

 הארך מתחת בעוקס הבאיס השמש גצוצי גס זה ומטעם
 3מער כלפי ונכפלים מוזרים הס באלים ומכים מזרח מצל

 וכבר השמש שקיעת אחר בערב וכן לארץ* למטה ויורליס
 : ׳3 מאמר בס״יא השמים ארובות בספר הענק כל בארנו
 השמש נצוצי המעונן ביום שגס ר״ל המעונן• וביוה

 שיעשה כמו באויר ונקבציס שתחתיהס בענן משתברים
 יותר האויר ומחממיס בל״א גלאז ברען הנקרא הזכוכית

שמשא כולא לעיבא יומא בפסחים חז״ל שאמרו ונמו
 ני :ומאיריס מאולמיס לפעמים נראיס העביס זו ומסיבה

סיבתל הזה שהאור יולע השכל השמש* מן גיצוז האור
 נסתרת: שהיא השמש רואה העין שאין אע^פי השמם
 עפ׳־׳י שר״ל נראה ונו׳ השמש מעצם והניצון שהאור ונאמר
 בשמש וחוס אור שוס שאין אומרים שהיו הקדמונים ד,עדת
 לא בפסוק תשא ני בפרשת הראב״ע שאמר ונמו בעצם
 יש כי לבך על תעלה ואל ז׳׳ל סני את לראות תוכל
 העליונות הבריות ני חלילה חלילה בלבנה וקור בשמש חוס

 שהחום שאמרו דעתם מדע ונבר * עכ״ל הן נכבדות
 כת לנצוציו שיש בעבור המקרה מצד בשמש הוא והאור
לאק למטה שתחתיהם האש יסוד דוחים והס הדוחה
הגופות אך בעצם: והמחמס המאיר הוא האם ויסוד

 בגכחס :הפעולה .המקבלים והעננים האלים ר״ל הנפעלות
 שדחו מה האש חלקי מקבלים הס השמש נצוצי נכח כשיהיו

 האש מלקי ׳ ננפליס ומשם האליה אותן ומאירים השמש נצוצי
:האויר להאיר למטה ויורליס

 היא ה׳ כבוד כי שאמרת הלבד אמת * נן החבר אמר ח
 ניציז כן העב באויר הפועל השמם ניצוץ בדמיון

 ובאר^ עמו אצל מועיל : לקיס בגשמים פועל אלקי אור
 השע ובצירוף ישראל ובארץ ישראל לזרע רק מועיל אינו ר״ל

שאמרת; הדברים יתכנו אלו התנאים

מאמרך ט



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 ינותי3רה3נ • לי אר3הת ר3נ :אומר שאמה מה * מאמרך

 הסגולה הס ישראל זרע כי לי רת3שהס ממה זה ׳
 עד כ״ח סימן3 והוא אלדי שפע ק37 הס3 אסר אדס ני3מ

 מונן אינו ר37ה • לו3לק קשה :ראשו? ממאמר ס״ח סי׳
שתהי׳ מארצומ לארן עגין מה

 שלכם להר דומה הזה נר7ה כן נלימר • הזה הרכס p יג
 הגסן שהוא הפרי חר3מ תונו3 שמצליח לנס הידוע י

 אלו :ד״מ עולס3ש הגפנים חר3מ הס ו3 הנעועי׳ זהגפני'
הגפנים ו3 גועעיס היו לא

 ה׳ אור לקולת קרונה יותר
 ממומר נולס הלא ארצות משאר

 הנא לי מה קורצו אחד
ס: מהלי ת ה

שתישא • אק שתתיחד י
 מיוחדת להמעלה

 ארצות: משאר שאת ימר3
 ונו׳ מקוס רואה ואתה

 כל שיהיו שראוי ריך37ל
 • עניניהס כל3 שויס הארצות

 מצליח זה שצמח תראה הלא
 שתאמר נמו דוקא זאת בארן
 המצליחים הצמחים ני ד״מ

 יצליחו לא המזרח בארצות
^: ונן 3בארצו'המער  ומוצא להי

 המתנות * מוצא מנלעדי
 ארצות3 יצליחו טובות והאנניס
 מנלעדי וחי׳ :להס מיוחדות

 חיות מיני נמצאו * יזיה
 נמצא שלא מה אחת באק
 ומתיחדיס : אחרת בארן

 ונו׳ ומדות נצורות יושביו
 מדות ליושני׳ יש ארץ כל

 משתנה פניהס והכרת אחרות
 והתחיל * וארן איז בכל
 הדבר ש:וא הצומח מן

ואח״ז • ומפורסם גלוי היותר
 מחית ואח״ז * נ״כ מפורסס שאינו האת ננטן שהם המתכות

 מדות מן זאח״ז • הדומם מן מעט יותר שפייסומו יער
 המזג ובמצוע :המדות למכירי רק נודע שלא האיז יישגי

 שמנוח א״א כי הנפש שלמות יהי׳ המזג גאמצעות ונו
 נמאמר החנר זה על ר37 ועוד חסר מזג על השלמה הנפש

 יותר אחת בארז שימצא רחוק איננו יא״כ ג* י סימ! •י,
 ששפע ומאחר • אמרת בארן שימצא ממה הנפש

 גורס נזה שגס ודאי שלימה נפש על ■רק תנוח
- הארצות; הנדל •

 דרך מעוברי מעולס שמעתי לא וכי׳ שימע אינני
איז השוכנים עם רחוקות: קצוות ואורזזי ^ נ

™t ״ ? asK i יי ל x• מ ו־ניל לי\י
דבריך הצלת לא עדיין אמנם הארצות מ? נחדן תדון

 ‘א״י שהוא אליו פונה נוונתך אשר המקום אל ני נזה
 תלוי שהשפע ואמרת שהצעת ההצעה מכחיש החוש הרי

 ארז נאנשי מוצאים אנו שלימות ואיזה י הנפש נשזיהות
 שיספר מי מעילס שמעתי לא כי ארצות מ:אר ייתר ידשראל

העולם: אנשי שאר על ישראל ארן בני ייתרה

לי התבאר ככר עטו אצל טאטרך הכוזרי אמר ט
 וב^הוצו ט><זטרך

:לקבלו קשה
 אוץ שתתיהד בעיניך יקשה אל ההכר אמר י

 רואה ואתה הארצות מכל כדבר
 מבלעדי ומוצא צמח טבלתי צמח בו שמצליח מקום
 בצורות יושביו ומתייחדים חי׳ מבלעדי וחיה מוצא
 שלימות תהי׳ המזג ובמצוע זולתם מבלעדי ומדות

וחסרונה: הנפש
 השוכניכם עם שומע אינני הכוזרי אמר

 שאר על יתרון ישראל כארץ
:העולם אנשי

 אומרי□ שאתם זה הרכס כן החכר אמר יב
 א4י אלו הכרם בו שמצליח

 הראוי׳ העבודה ו;ובדים הגפנים בו נוטעים היו
 הטיוחדרת והמעלה ענכיכז* עושה הי׳ לא להם

 כאשר ולב סגולה שהיא לעס היא הראשונה
 דהתורות עשיסrה. עם בזה עזר לארץ ויש זכרתי

 יתכן לא אבל לכרם כעבודה הס אשר בה התלויות
בבלעדי האללקי הענין אל הגיע4< הזאת לסגולה

המקוס

 שההר היות עס ר״ל ונו־
 דשן ומקלס שתן בן קרן הזה

 נטועים יהי׳ לא אלו * לגפניס
 שוס גו יוכר לא הגפגיס ט

 נעזב להיותו ושמנות דשנות
 יונטעו אלו ואן> משומס*

 לא אולי אלנות מיני שאר נו
 יותר ויהי׳ כלל נו יצליחו

 נוטעים היו משאלו גרועיס
 ההר כי זולתו נארן אותס

 ■נחו תת יוסיף לא הזה
 ועובדים : נלנד לגפנים רק

 גא ונו׳ הראוי׳ היינודה
 הגפנים נטיעת דנר סוף
 מלוי הדנר עוד אנל * נלנד

 ני להם הצריכה נהענודה
 על יתרון שלהס נמו
 עבודתם כן* 'העץ פרי כל

 ונהעדר כולס על יתרה
 מן העננים יעדרו הענודה
 המיוחדת והמעלה : הגפנים

 שהיא לעס היא הראשונה
 שהיא העס ר״ל • סגולה
ק נדמיון הס סגולה  שגו הנ
 הקירות מכל הננחר הפרי

ס גפן שנאמר וכענין רי ^  מ
 ותטעה גויס תגרש מסיע
 העס הצלחת ועיקר וגומ׳

הוא

 שלמות
לא אלדי

 ירכתי ציון נהר הוא הזה
ק ונכלל צפון  נראה שלא מה תימה אין זמעתה * ישראל א
חן שוס ישראל נארץ השונניס לעס ת  היו אלו נ? כי י

ו שלא או אילנית שאר אומרים שאתס שמן נהר ■גוטעיס  הי
 להם יהי׳ שלא נודאי להס הראוי ענודה אותס עונדים

ממן  עזר לארץ ויש לגפנים: רק הוכן שלא מאחר כן גס י
 אתס הלא תאמר ושמא וכי׳ והתורות המעשיס עם נזה

 ואיה ישראל ארץ שהיא הזאת בארצכם שוכנים ג׳׳נ היום
 תלוי אינו הזה הכבוד שכל השיג לזה לחמנס1ר אישא
 שאפשר בזמן רק יהי׳ ולא העבודה נצירוף רק נלנד בארץ

 לארץ המיוחדות ונמצות ה׳ בעבודת הזאת ההצלחה לעזור
 ובהעדר ארץ3 התלויות מצות ושאר הוןרבנית נמו הזאת

 הכרס עג-דת בהעדר כחו הזאת ההצלחה מעדר המצות
 כלומר הזאת• לסגולה יתכן לא אב: :שירותיו יצליחו שלא

 העבודות בקיוס שאפי׳ הוא נ^רץ תלוי׳ שההצלחה שאמרתי זה
 אל להגיע יוכלו לח ע״נז >הסגילה הס שישדאנ אע״פי

̂יו אפי׳ להס לא וארץ אלקי ענין  כמו המצות כל קיימו א
 כל בהם עובדים י־\׳ אפי׳ ימרת נחרץ הגפנים יצליחי שלא

ת ■. המקום*נזזלתהמקים נננעלי הראויותלו: העמדו
ואין יג



לט נחמדשני כוזרי מאמראוצר
ך יג אי  ש!א שאמרת זה נלל יתכן איך כלומר ♦ זה הוא ו

 הראשון מאדס :ישראל ארץ3 רק אלדי שפע ק3יד ׳
 לא והנה האדם על ה' ויצו כ<ש עמו ה׳ ר3שד שנמצא

 לסנרת ישראל ארן3 אינו עדן גן מקום כי ישראל ארץ5 הי׳
מצריס3 א3התנ משה וכן הנוזר
 :כנר נהר על ל333 לf ויחזק

 מחפנתש•3׳3המנ וירמי׳נמצרי׳*
מ״ג: נירמי'סי׳ כנזכר

 ארץ תוך,3 ה־3 אם כי יד
 ירה3ע3 או נ ישראל

 נזוץ3 א3שהתנ מי נמצא אס
 ת3מסי רק ׳3התנ לא הנה לארץ
 א3נתנ הנה ומחמתה: א׳׳י

 יא׳3הנ ה*3 שיעמר נדי רהס3א
 רהס3א אל שהגיע הראשונה

 והיא כשדים אור3 עודנו והוא
 שיעמר כדי היתה מארצך לך
 האת אל ונמ״ש ישראל א׳־ץ3

 היחה משה וצן אראך אשר
 ני3 להעלות ננואתו עיקר

 אל מצרים מארץ ישראל
 ותס3לא עה'3נש אשר האדמה
 עג"פ הלא זה3 לשאול יש ועדיין

 שמצליח הידוע הכרס משל3
 אינו 3י״ סי׳3ש הגפניס

 זח״ל שהיו מאחר כי לזה דומה
גללה3 או3שהתנ זה יושיענו מה

̂א כאשר הזה הטקים  בביל׳גדי הכרם שיצליח יתכן י
:הזה ההר

 טאדכם נבאו וכבר זה הוא ואיך הכוזרי אמר «ג
 אחרת בארץ משה ד׳נד הראשון

 בבביל' ודניאל יחזקאיל ואח״ב כשדים באור אברהם
:במצרים וירמיה

 כי נתנבא לא שנתנבא מי כיל החבר אמר יד
הנד״• * בעבורה או בה אבם

 ודניאיל ויחזקאיל 'בה שיעבור כדי אברה□ נתנבא
 בו וראו רא^זון בבית נמצאים היו וכבר מפניה

אה מגיע היה בהמצאה אשר השכינה  כד* לנבו
 אדמתו היתה היא אדם אביל • טהסגולה ילה המוכן

 אדם זוגות ארבעה במערה כי קכילנו כאשר מת ובה
שרה־ אברהם וחוה•  • ולאה יעקב ורבקה• יצחק ו
 תמיד עלי' הנאמר ה׳ לפני הנקראת הארץ והיא
 והחמדה הקנאה נפלה ועלי' כה אלד*ך ה׳ עיני
□ איזה לדעת כשרצו בתחילה וקין הבל בין מה

הרצוי

 ישראל ארץ3 הגלות קודס שהיו מתני שהוא ח״ל3 ימזקאל
 ריש מלקש א3הו חז״ל אמרו לזה דומה לננואה אז והוכנו
 • ל333 ליחזקאל ואה3הנ הגיעה איך שס שהקשו יחזקאל

 יחזקאל אל ה׳ ר3ד היה ממ״׳ש הוא ו3שהשי התירוצים מן ואחד
כשדים ארץ3 הנהן וזי3 ן5

 עמו ר3שנד הי׳ * ר3נ גהר על
ח'3 ̂׳ל עמו ר37שנ הי׳ א  כח

 יא3ה יהודה קול על3ו ע״נ•
הי׳ מאי זה״ל3 חרל שס3

מה אדס ל3א :הי׳ ר3שכ
 אן> הראשון אדם שהתננא
 ארץ יל3ש3 לא ואה3הנ שהיתה
 אדמתו היתה היא ישראל:

 גן3 והושם אדה״ר נוצר שם
 השמיס שער א״י3 כי עדן

 לגן עולות הנשמות שס ודרך
 לפי נותן הדין ומעתה עדן

 סיוע לו ויש א״ינוצר3ש הסירא
 קול על3 יא3ר״אשה7 מפרקי
 האדס את ויגרש ז״ל יהודא

לגן חוץ לו 3ויש אדס יצא
גן ששערי המוריה נהר עדן
 ומשס המוריה להר סמוך עדן

 שנאמר החזירו ולשם לקחו
 לוקח אשר האדמה את וד3לע

 יא3ה מת• ושם :ע״נ משס
נוצר א״י3ש שאמר לייה ראי׳

 - רק יצליח לא הנפן הלא
 ס״ה סי׳ ג׳ מאמר3ש אלא ורו31י3 לא הידוע נרס3 לוקא

 התמידה הננואה שסז״ל אומרו3 זה3יאור3 עוד ר3הח הוסיף
 נמ3 הנעזרים מהזקנים שנה עיס3אר שני ית3 אנשי3

 נסתלקה הנקנית סהנניאה ראשון ית33 שהיתה השנינה
 ור3ע3ו מופלא נעת אלא לה מקוים היו ולא השכינה נהסתלח

 ואליהו מקוים שאנחנו ומשיח משה רהס3א נמו גדול נח
 ונהמצאס לשנינה מעון נעצמס הס אשר להס והדומים

 יאיס3שנ ריו3מד נראה • עכ״ל ואה3הנ מדרגות הנמצאים יקנו
 נארץ ואתס3נ אל שיגיעו התימה מן אין אלו נמו גדוליס
 וכמו הכרס המצליח ההר נמו עצמס שהם מאחר אחרת
 מחמתה ר״ל • מפניה ודניאל ויחזקאל :לשכינה מעין שהם שאמר

 א3התנ גס ״ אדמתם על ישראל 3שו על או3התנ ילה3ש3ו
 • אשמותיה׳3 הארץ את המטמאיס הרשעים פורעניות על יחזקאל

 ■* עתיד‘■ גליות יץ3וקי שני ית3 ן3חור על א3התנ ■דניאל וכן
 דניאל אני וראיתי פסוק על אמרו דמגילה פ״ק3ש ואע״ג

 (הס וגומ׳ ראו לא עמי היו אשר והאנשים המראה את
 מיני' עייפי אינהו ונו׳ מני׳ עדיפי אינהו ומנאכי) זכרי חגי

י מיאים לאינהו  ר3כ יא3ג הי׳ לא דדניאל משמע יא3ג לאו וא̂י
 לישראל או3נחנ שהרי יאי3נ חינהו וז״ל שם ז״ל רש״י יאר3

 יאות3נ לשם לישראל נשתלח לא והיא ה3הק״ של נשציחות
:עליו שנינה שריית חינת33 הי׳ יא3נ דניאל אף ״ן5ןל

ואת3לנ שני טעם עוד ונו׳ ראשון ית33 היו;עצאיס ר3ונ

 מסתל מת ששם שמאחר אדה״ר
 מצאנו לא עין מגן ״ה3הק שגרשו אעפ״י נוצר ארץ ̂:אותה

̂יך זה עם  לגן מקדם וישכן שס נאמר רק אחרת לארץ שה
 א333 המכפלה מערת עגין3 חז״ל רי3מד קנלנו נאשר :עדן

 ר3וכ שם ור3ק שאדה״ר שס שאמרו הספינה פרק תרא3
 הנקראת :א״י שהוא רון3ח3 היא המכפלה מערת כי <ודע
 נע ונוח׳ האדמה מן אתה הין.ארור3 נאמר הנה ה׳ לפני
 פני מעל אותי .גדשת הן קין ויאמר ונאמר ארץ3 תהי׳ ונד

 מוצאי כל יהי׳ ארץ3 ונד נע והייתי אסתר ומפניך •האדמה
 ישראל מארץ לקין גרשו ה3שהק״ 3הכתו וכמשמעות •יהרגיני

 ששס מא״י ר״ל האדמה פני מעל אותי גרשת הן אמר וע״ז
 ובפגע■ והיינו הארצות מכל יותר3 ואתו3ונ ה׳ השגת קה37נ

 3ויש ה׳ מלפני קין ויצא אח״ז 3נתו יומר יאור33ו * אסתר
 ה׳ לפני הנקראת והיא ישראל מארן שפנה והיינו נוד ארץ3

 ועלי' :ה׳ מלפני תרשישה רוח3ל יונה ויקס יונה3 וכן
 חר3 קין הנה * תחלה3 וקין ל3ה ין3 והחמדה הקנאה נפלה

 האדמה ’ ד3עו הי׳ וקין שנאמר נענין האין את לנחלה לו
 כשרצו ;צאן רועה להיות ממנה ל3ה אחיו את זהרחיק

 אשר יניהס3 הקדוש הוא מי ונו' הרצוי מהם איזה לדעת
 טפל יהי׳ ואחיו אדם מק־ס3 לסגולה לו קח ל ה' ינחר ו3
 3להקרי הניאו אשר מנחתס3 זה חון3ל או3ו כקליפה לו

 מחתות לכס קחו עשו זחת לקרח משה שאמר וכמו • ה׳ לפני
מ חר3י אשר האיש והי׳ ונאמר • ונוח׳ קטורת הס3 ושימו



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 ויהי' :וסגולתו ס7הא עיקל־ ימר1נל ולנו : הקדוש הוא ה׳

 הסגולה מן שגיהס גס שיהיו אפשר אי ני ר״ל כקליפה זולתו
 ע3ט גוזר הי' ונך קליפה לי3 הפרי שתהא אפשר שאי נמו

 עד מאדס האישים נין גס הש״י חכמת3 והמומר המציאות
האישים מן מעט היו 3מגק
 להס;נקליפה והשאר ופרי 3נל
 לגמרי החומר שנזדכך עד

 יומר יאור33(ו ואילך 3«יעק
 לחכמי מנואר הוא 3רח

 שאירע מה ואירע :הקנלה)
 קין הרג זה ור3ע3ו מהריגת•

 אך שאז ו3חוש3 אחיו ל3ה את
 3קר3 דו3ל 3ויש המלונה לו

 המלכות ונשארה : הארן
 ת3מחש הצליחה לא ערירית*

 מן גורש הוא עכ״ז ני * קין
 א״ז מלכות ונשארה האק

 :שת שנולד עד עצר יורש ני3
 ננלהעולס ר״ל אח3 ונד גע

 :משס גורש אשר א״י מלנד
 ונו׳ רח3 לא ה׳ מלפני ״א1

 אלו וזנר חזר ר3הח לנ״א
 לפרש נדי ׳0 לפני בתעות

 • הננואה ממקום אלא רמ3 שלא
 לפי הלא נזה להקשות ויש
 שהי׳ שמי ר3הח שאמר מה
 אח״ז שיתננא יתכן גא״י בנר
 המלטה מה א"כ ח"ל3 אן>
 לחון רח3ש נמה יונה 3קש

נדי לארז

נחו̂י ולנו וסגולתו איים במקום להיות הרצוי  ̂י
 זולתו ויהיה האי^קי בענין ולהדבק הארץ ><ת

 קין ונשאר הבל מהריגת שאירע מה ואירע כקליפה*
 מלפני קין ויצא ונאמר עליליח) סמלני״ משאלה ^;ויוי(נ״א

ע והי׳ היו שבה הזאת מהארץ מגורש שיצא ה׳  וגד נ
 מלפני תושישה לברוח יונה ויקס ביונה נאמר וכן בארץ

 והשיב הנבואה טטקום אם כי ברח לא ס׳) (נ״אמלפניה׳•
א אותו ב נ ו ה ג ד ה י ע ט מ ם י ק ל א  נולד וכאשר • בה ה
 הי' כצלמו בדמותו ויולד שאמר כמו אדם בדמות שת

̂דיס ל« שת כי שאמר כמו ’ הבל במקום  אחר זרע ^
̂קיס בן שיקרא ראוי והי׳ הכל תחת  לארץ וזכה כאדם ^

 נתקנאו ועלי׳ עדן מגן למטה מדריגה שהיא ההיא
 וסגולה) לג3 העקל יצחק והי׳ (ג״א וישמעאל יצחק

 הנדז בו שנאמר אע״פי כקליפה ישמעאל ונדחה
 העולמית בטונה וגוט׳ אותו והפרתי אותו ברכתי
 אח״כ גיצחק) למקני ואעשל אמע (ננ״א ליצחק ונאמר

 בענין הדבקו לומר רוצה יצחק את אקים בריתי ואת
י? בעולם והטובה ה))קי שמעאל ואין ה̂ב  כרית לי

ל הצליחו ואם לפרסי ולא ע נפי^ה הזאת הארץ ו
הקנאה

 ומה עדיין נגן לתעלה הנשמות עליות מקוס עס ושייכות
 עלי׳ שס שדרך ור״ל גוזמא נלשון הוא למטה מדרגה שאמר

 הזאת האמה את גרש שנאמר זה ישמעאל ונדחה :עדן לגן
 • יצחק עס נני עס הזאת האמה נן יירש לא ני ננה ־ואת

ירושת ל׳׳ל הירושה עיקר וכל

שס יתננא שלא -
 הוא יונה של נננואמו המינע שאולי השיג יהודה זנקול

 שלזה לומר ואפשר * אחרת אומה לעניני מגעת היותה
 מה על מהרה יענש שלא נדי ישראל מאיז יונה נרס

 לשנריס העונש הננואה מקזס שא׳׳י שמאחר ננואתו שכונש
 ולא נמ״ש ארצות נשאר שמגיע; ממה מהרה יומר מניע

: הזה הגוי את קאה כאשר וגומ' י^יז
 ויקא לדג ה׳ ויאמר נאמר ני ״ אלי׳ האלקיס אותו והשע

 אל הדג אותו שהקיא הלשון ונמשמעות שה3הי אל יונה את
 שהניא נמנילתא משמע וכן א״י שהוא משס שימ יפו נמל

ענד לו שהיה לכהן יוגה ענין שס שהמשיל יונה ריש ו:ילקוט
_______ כיוצא שלוחיס לי יש יגכהן אמד * הקניות לנית ממנו ונרח

יעקנ שקנה שזה נרכתי את לקח ועתה לקח ננורמי את עשו שאמר שלומים לי יש הק״נה אמר משס יאך3ולי: אחריך לשלוח נך
• רי׳ ______ לזדו ר.ו#רץ ויי .תוריי' דיי !״.דרירדי. _____ יייי« זי*. ייי^ י

 יצחק שירש שרה שחמדה הארז
 כל ה׳ צוה ועלי׳ ישמעאל ויגורש

 שמע שרה אליך תאמר אשר
 לך יקרא ניצחק כי • נקולה

. החרדה כל ונודאי זרע
 ואשר שרה שחרדה הזאת
 לאנרהס ע״ז לצוות הש״י נזקק

 יקרא ניצחק כי לו ושיאהר
 קניניממון זרעלאהי׳ענור לך

 שהניח מעסקי עוה״ז ונכסים
 יצחק שירש אנרהס אחריו

תקצ% לא ה׳ יד ני לנדו
 ירושת מזולת יצחק את לנרך
 נאמר זה נל אנל * אניו
 אע״פי ז הארז ירושת כלפי

אותווגומ' הגהנרנתי שנאמר
 הקנאה נפלה שלא ראי׳ הנייא

 מעות עזנק נגלל ס8יני3
 ע״ז ולא אנרהס אמריו 3שעז
 יצחק שירש אנרהס ה' צוה

 את נירך ה׳ שהרי • לנדו
 נטונה : נממון ישמעאל

 העולס נעניני העולמית
 כלומר ליצחק ונאמר הזה:
 פרעה ואמר נמו ״ יצחק נשניל

 נשניל למ״ד נקרא ליצחק והלמד ונו' הס וניס3נ ישראל לנני
 על לאנרהס נאמר ור״ל וירא) (ס׳ הוא אחי לי אמרי ונן

 ונאמר זה:3 דחקו מה יודע איני זה לתקן שרצה והנ^א יצחק
 משמע3 הנה יצחק את אקיס רימי3 ואת נן אחרי ליצחק

 אותו והפריתי אותו נרנתי הנה שמעתיך ולישמעאל שנאמר
 יצחק את אקיס ריתי3 ואת א״נ מאד מאד3 אותו והרניתי

 ממה למעלה אין הזה עולס ת3טו3 אס לו נאמר מה שוס על
 שנאמד צר? וע׳״ג מאד נמאד נו שנאמר ישמעאל שנתנרך

 מישמעאל יצחק הונדל ונזה הנא עולס טונת היינו הנרית שזה
 • מקרי הנדל רק שאינו הזה עולם קנין משא״כ עצמי זל3ה

וננרכה ננכורה :העולס נזה מצליחים אע״פישהס הצליחו ואס

v:וכאשר שנית: יונה אל דנרה׳ ויהי נמ״ש נה וגנא כו־ 
 והוא לסגולתו ה׳ נו נחר שת כלומר • אדט נדמות שת נולד
 וע׳׳ז נשמתו נמדרגת ר״ל אדס נדמות והיה מדחס הקדוש היו

 אדס נמקוס קייס זרע הי׳ כהוא כצלמו נדמותו ויולד גאמר
̂ב  למטה מדרגה ממחיצתו: נדחה וקק שנהרג מאחר הנל משח

 אס ני זה אק פסוק על מז״ל שאמרו ע׳׳ד והוא עדן הגן
 מכוון שלמטה המקדש שנית * השמיס שער וזה אלדיס נית

התיחסוח ישראל שלאיז והייני שלמעלה .המקדש נית גגגד

 נמושהעגין עשו וידחה לנדו האון לו שיהי׳ נדי הננורה את
 ליהורם נתן המלוכה את שנאמר נאומה מלכים ננני כהוג

 שלמעלה• מלכות מלוי ישראל נארן וכן הנכור הוא ני
 עשו שכפר וכלפי מלכות) נסוד שא״י למקונליס נודע (ננר

̂׳ל שאמרו (נענין הנפש נהשארת  נמחיית עשו נפר חז
 • נכורה לי זה ולמה למות הולך הנני ליעקנ אמר המתיס)

 נשלם עליו ישלוט שהוא הנכורה שקנה זה כל שעס נסנור
יצסנן לו ואמר הנרנות 3יעק שקנל שראה אקר רק הזה

לא 3ששו
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 עולס3 ושנס רכתי3 לקח 3ש'עק מאמר רך3להת יוכל לא 3פ&ו
 כורמי3ש מאחר ולומר להתרעם המחיל ע״ז רנתר3 לקת הוה
 רכמי3 את לקח ועתה לנחלה לו חר3 א3ה עולם ת3ועו • לקח
 ריס37 שהם שנראה ידו הניח לא הזה העילס ת3מטו וגס

עד : זה את זה סותרים

 מצר3 עוד נשאר מה הנילוס עד ש3שכ ומאחר י3מער
 על יסודו תמך ר3הח ואולם * 3מער לצד הדרומי

 ר3וממד פלשתים יס ועל סוף מיס זלך3ג את ושתי ססזק
 הולד סוף שיס נמצא הארץ מסת3 והנה • הנהר עד

מזרחית קרן אל אלכסון3 ־־
 הארץ מירושת עשו שנדחה

 נשיו את עשו ויקח Lכמ״
 רכושם הי' כי יגומ׳ היו3 ואת

 מפגי ארץ אל יילד וגומ׳ 3ר
 חזקתו עם • אחיי 3יעק
 הימה לעשו ודאי כי * ונו׳

 את לגרם ורה3נ עם זרוע
 מקומו* יניח אל והוא 3יעק

 אל אחיו אל אנו3 וכמ״ש
הולך הוא גס והנה עשו

 וגומ' 3יעק ויירא עמו איש מאות ע3ואר לקראמך
 ישראל ארץ3 האר 3שיעק זאת הימה ה׳ שמאת שאלולי הרי
 מפני 3ויעק הוא אמיץ לנח אס הלא מפניו עשו הלך למה

 הוא מצריס3 ירמי' ואת3ונ : מפניו לדחותו הי׳ חלישתו
 מ״ג): מחפנחס(ירמי׳3 ירמיהו אל ה׳ ר5ד ויהי כמ״ש תחפנחם

 3שכת וכמו 3יחש לא״י מצרים מן חלק כי 3חש ורה3ע3ו ה3
 שהוא וז״ל ואה3נ מקום שהוא ג׳ סי׳ רגיעי נמאגור להדיא
 ו3 ויכנס פלשתים ים עד סוף מיס ננולו את שת נאשר
 מעלה ההוא למקיס ני מצרים גס ושעיר ופארן סיני מדנר

 וגומ׳ הנשארת הארץ זאת י*ג יהושעסי׳3 והנה ענ״ל*
 צפונה עקרון ול3ג ויגד מצרים פני על אשר השיחור «ן

 שלא למדנו הנילוס הוא השיחור ז׳ל ופירש״י 3תחש לכנעני
 עד צין ממדנר אלא • הדרומי מצר נל חייו3 יהושע ש3כ

 עד רנע3 מקדש פסזק על יו״ד סי׳3ו עזה מחוה הוא הנילוס
̂׳י עזה  3מער לצד הדממי מצר כל יהושע ש3כ שלא ז״ל פירש

 ית3מער דרומית שמצרים נודע ובנר • הים עד מעזה ונשאר
 ישראל לארץ השייכת יש ממצרים חלק כי מעמה ונאמר * לא״י

 הזאת הארץ כל את יהושע ויקוז פסיק על מדרש3 לזה ודומה
א) הגישן(יהושע ארן כל ואת 3הנג כל ואת ההר  היא שזה ̂י
 ויעל שאמרו כמו יהודה של חלקו3 לעת3מו והיא מצרים גושן

 שהלך זנות3ו א׳׳י כלפי עלי׳3 שהיא מלמד נושנה יו3א לקראת
 ארץ לחלקו שיהי' זכה לפניו להורית יו3א גשליחות יהודא

 ר3הח לכוונת להלמה שא״א ודאי כי ע"כ טונה שהיא גשן
 מצריס3 לדור אסור שהרי א״י תוך3 נולה מצרים ארץ שתהא

 ההולך כל אמרו הרי וא״י לראומס תיסיף לא שנאמר כמו
 רש״י רי3ד שיפי׳ ואיך * א3ה עולס ן3 שהוא טמ3מו א״י3 ל״א

 דרומי מצר כל יהושע כנש שלא מ״ש3 ממני נפלאים הנ״ל
 הלא הים* עד מעזה ונשאר עזה תחוס הוא הנילוס עד רק

 מפת3 מוש3 הנראה ד3מל היס מן מערני יותר הוא הנילוס
 ול3ג תיארו ששם ח') (דף גיטין3 ערוכה גמיא הוא הארץ
 שנמקצוע ההר) הר אמנון(דהיינו מטורי שהוא י א של י3מער

 יס3ש והנסין הנילוס דהיינו * מצרים נחל עד מערנית צפונית
 מצריסי נחל עד ההר מהר ממרח חוט כאלו רואיס אנו הגלוצ

י ולות3ג3 שהרי 7ןעו  תוצאותיו והי׳ נאמר מסעי פ׳3 ̂א
'1 ופירש״' מצויס ג<ן<

 שנדחה ד;ד ובברכה בבכורה ועשיר יעקב בין הקנאה
ס יעקב עפנ« חזקתו עס עשו  ונבואת חוילשתו ע

 טשד־ן נמארת וכן ובענווד־־ו בה כסצדיס ►רטיה
 ופארן סיני כי אימי) («״א • בפארן ומרים ואהרן
 סוף ים יק) (נ״א טן שהם מפני כנען ארץ מגבול

 ועד סוף מים גבולך את ושת♦ יתברך שאמר כמו
מדבר הוא ומדבר הנהר עד וממדבר פלשתים ים

פארן

........ . והי׳ נאמר מסעי פ׳3
ול3ג הוא שהנילוס געצמו שם ל

 שהתחלתי אופן3 דרומית
 שלשים נמו 3רוח3 צפון3

 כלפי והולך המשוה מן מעלות
 מעלות י״ד כמו3 עד דרוס

 ל מן אורך3ו י המשרה מן
 ונופל מעלות ס״ה עד מעכות

 מארי הנקרא 0מקו3 נאקיניס
• * ־ הים ואולס יקיס3ארא

 פלשתיס יס הנקרא הגמצ ׳ ״
 נגד הוא וקציהו ו3רח כל

 מארץ יוצאת ורצועה א׳״י אורך נגד היס 3ורוח גנולו והוא א״י
 יס חוף3 מיגרגית רומית73 מצריס ארץ תוך3 לעת3ונ ישראל
 מצפון ויורד משפע וקצהו ו3רח הגדול והיס הדרומי הגדול
 הסכימו ני 3ממער אורך3 הדרומי שקציהו אופן3 5ולמער לדרום
ל הצפוני והקצה מעלות נ״ג 3מער מקצה האירן 3לחשו  ד

א 3רוח3 הוא הגדול הים של הדרומי ול3וג מעלות  י מעלות ד
 י3המער סוף יס מקצה י3המער ישראל ארץ ול3ג יהי׳ ומעתה

 הנ״ל גמ׳3 שזכרו ההר הר ושס מצפין הגדול יס קרן עד
 על הנקרא הגדול יס מדרוס גדולה רצועה לע3נ זה ונמוך

 ננרש© יהודה לחנק שרך ישראל ארן מן והיא מצרים שס
 שנאמר זה ומעתה • הנ״ל המדרש נשם ננז' והוא א״י מפס3

 שעד הנוגה ע׳'כ פלשתים יס עד סוף מיס גנולך את ושתי
 הצפון נקצה ול3הג וסיום הגדול היס 3הח נל ר״ל נלל3

 לסייס מאד 3קח הוא פלשתים שמיס הדרומי קצה שאמנס
 מדחס א״י ונ3ג סוף הים יהי׳ וכן ■מערני רל3נ וזה סוף ̂ים

 הננוליס שני נכללו פלשתים יס עד סוף מיס שאמר ונזה
 לקרן הרבה להלאה מתפשע סיף שים ולפי וממערני ■מדרום

 ול3ג 3הכתי הגיח ישראל מארץ להלאה דרומית מזרחית
 א״י הוא פרת עד המדנר ומן נכלל והמדנר ר3המד הדרומי

 תוך3 א״י נ־־רום מצפונו סוף הים אצל הוא ר37המ -והנה
 סיני הר ושס המסעות כל ישראל ני3 עשו ושם 3ער מדינת
 המדנריי 3ער חלק תוך3 סוא הזה ר3והמד פארן ״י ומדנר
 ופרת י ישראל לארץ דרומי המדנר וכל דצערטי ערני הנקרא
 מא״י להלאה לא״י מזרנז מצפון הוא ־' עפראט׳י הנקרא

 ול3לג שמגיע עד דרוס לצד ויורד ארמינ״אה אצל •** ׳י ויורד
 ויורד ומשפע לא״י מזרחי צפוני גנול דהיינו הצפוני א״י

 הנקרא פרסי 0'3 ונופל דרוס מזרח קרן אל הרגה הלאה
 ים שאצל ר3המד היא הדרומי גמל ומעמה פאדזיקוס סינוס

 ומעתה כנ״ל הצפוני ול3ג שהוא הפרע עד כלל3 והמדגר סוף
 להסכיעס ונלאו הפרושים עליהם ו3שר מה 5הכתו רי3ד נתחוורו

 הוא :ר3המ רי37 הן pו הארץ נגנולות מחוש הנראה לפי
 ישראל ני3 ויסעו בהעלותך בפ׳ נאמר הנה פארן* ר37מ

 * שניהמדגר כי נאמר ומעתה פארן* ר3מד3 ויחנו סיני ממינר
פארן ר3ומד לזה זה סתוניס היו פארן י37ומ סיני ר3מד

שנשלשיס המסעות כל עשו ושם הזה ר37המ נל שם הוא
גשמנה
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המהוס נורא מה ידע רהס3א ויח שממה ר5מד והי׳ המוריד^ פארן ר3מד3 ויסנו שאמר ומה *ר3מד3 שהלכו שניה ושמנה

1ימ3 ר37ה •ונתגלה :ישראל שנארז הסגולה ושהוא הזה שמו ל3א נלל•3 ר3המד נל לשס3א המסע מקום שס אינו
1נרו שלא ד3ל3 לא דוד שנימי עוד ולא * מיושג נשהי׳ דוד ני3 ויסעו אומר הוא כאן שהרי התאוה רומ3ק הוא המיוחד

ייוו־ו,! אדם ני3 שס ים3יוש שהיו אפי׳ אלא. קודש זה מקוס3 אומר הוא ולהלן פארך ר37מ3 ויחנו סיני ממדכר ישראל
 סיני מהר ויסעו מסעי) פ׳3̂

 והוא התאוה: דות3ק3 ויחנו
 והנור׳• הגדול ר3והמד3 הנאמר

ס37 פ׳1  3ונסעמחור נאמר ד
 הגדול ר37המ כל את ונלך

 וילמד ראיתס אפר הזה יהנורא
 מקוס3 המפורש מן סתוס

 ר3מד שס מצאנו שלא ,אתר
 המקוס כינוי שוס לי3 לנד

 גס פארן• ר3כלהחורהרקמד3
 ר3מד רק נזכר לא מסעי אלה3

 ר׳ל ושס * קדש הוא צין
 הננואות כל היו הזה ר3מד3

 רות3ק3 ומידד אלדד שהתננאו
 חצרות3 ומריס ואהרן התאוה

 ענן נעמוד ה׳ וירד נמ״ש
 אהרן ויקרא האוהל פתח

 חות3המז היו ה3ו : ומרים
 על ראי׳ הניא * לאנות שהיו

 • ומקדם מאז א״י קדושת
 שננו המזנחות שנל חה
 מקום שוס3 נו3 לא * ות3הא

 ונמו • א״י3 רק גירותם
 אל ה׳ וירא 3נתו3 שמפורש

 את אמן לזרעך ויאמר אנרס
מזנח שס וינץ הזאת

 ועושים אדם ני3 שם יושניס שהיו
חורשים אדס ני3 צרכי כל ו3 המדבר בו הנאמר והוא י פארן

נהר הו^« והנהר הדרומי גבוד*ה הוא כי

. , אר33 ח3מז נה3 ויצחק לה׳
 * העליונה אש3 נהם נענו אשר 1 אל וננית שנס3 3ויעק שנע
 שנעלם אפס חומ*3המז על השמים מן אש לכס שירד
 האש את ויקח נאמר נעקדה והרי זה למד מאין ממני
 מן להניא שמצוה מפני זה שהי׳ נאמר ואס המאכלת ואת

 השמיס* אשמן להם שירד ענ״פ שמענו לא עדיין ההדיוט
 לה׳ ח3מז שס וינן נאנרהס שנאמר ממה זה הוציא ואולי

 קורא הי׳ כל לעיני שהי' הזה נס3ש שר׳׳ל ה׳ שס3 ויקרא
 * האלקי והאור :השכינה נננפי ולחסות להתגייר אותס

 לעורר הי׳ חומ3המז ניית3ו הקרננות שעניני הננואה דוח
 שנעה נזה לי ננה שאמר ננלעס שמצאנו נמו ה' רוח עליהס

 המוריה* נהר אניגו יצחק מ7ק1̂ הימה וננר : וגומ מזנחות
ץ״ מסיפור זז לא  הדנריסלי:וציא שגלגל עד הקדושה האיז ח

 המאמר מזה י״א נסימן זיקים שהודה ממה לגמרי מלנו
 משאראנשיהעולס• נח״י להשוכניס יתרו? שומע שאינו נאומרו

 לארז יתרון שוס רואי? אנו אי! הלא נן כמו יאמר ואולי
 יתרון ואיזה מעלה שוס נרגיש לא ואיך כלל הזה נזמן הזאת

 תניס׳ מעון המקודש מקוס יהי׳ ואיך אוצות* שאר על קצת
 נקדושת כלל הנדילו לא ג״נ לזה קודס שהלא אמר זה 7ו<ג

ק הר גגון קדשיס קודש שהוא המקוס מן אפי׳ ידען ולא הא

פרת
 ^אבות שהיו הטזבחורת ובה הצפוני גבוד^ה

 וככר * האלדי והאור העליונה באש בהס נענו אשר
 ישוב בו היה שלא בהר אבינו יצחק עקידת היתה

 כשהיה דוד בימי הדבר ונתגלת הפוריה הר הוא
 וארונה לשכינח המוכן המיוחד המקוס הוא כי מיושב
 אברהם ויקרא שאמר כמו בו וחורש עובד היבוסי

 הימיס בדברי וביאר יראה ה׳ ההוא המקום שם
 ספק מבלי ושם הטוריה בהר בנוי המקדש בית כי

 הל>ין השטים שערי להקרא שראויים המקומות
 ראה אשר המראות תלה שילא אבינו יעקב תראה

 תלח• אבל לבבו ובר באמונתו ולא נפשו בזכות לא
 1י־4נור מז־־. ויאמר ויירא שאמר כמו במקום אותם

ה המקום  במקום ויפגע י^זה קודם אמר ועליו הז
 כי תראה והלא המיוחד' המקים ד*וםר רוצה

t והי׳ הצי^יח כאשר ט^רצו אכרהה הועתק x 
 הסגולה לב והי׳ האלדי בענין להדבק ראוי אינני) (גנ״א

שר המקום אל !י״א) (אימו היה וההעתק ההיא ^ 
 האדטד־ן עובד ימצא כאשר השדיטתו ־תגטר בו

נעכרת אדמה אל ומעתיקו במדבר טוב שפריו אילן
מטבעה

 מעון אח״ז והי׳ נו ועונדיס
 שנעת אעפ״י כן כמו לשנינה
 • קודש זזללו זריס לנגדנו

 ננוא לקדושתה תחזיר עוד
 נמו : נימינו נמהרה גואל

 שם אנרהס ויקרא שנאמר
 ״ יראה ה׳ ההוא המקום

 שמקים הנתוג מן ראי׳ הניא
 המקדש נית מקוס הוא העקדה

 יראם ה׳ קיאו רהס3א שהנה
 נהר היוס עליו יאמר אשר

 לדורות שיאמרו ור׳׳ל יראה ה׳
 שה׳ מקוס הוא ההר שזה

 נחומש) רש״י שסי׳ נראה(וכמו
 סי׳ '3 הימים נדנרי וניאר

 ■ המוריה נהר ננוי שהמקדש ג׳
 ששם על היא מוריה ולשון

 מוכן ומקוס ה׳ הוראות
להחרא שראויים :לשנינה

ששמים נזאעפ״י י השמים שערי
״ לעומק והאיז לרום  ר

 אוס והמ״גר המקשר המקוס
® A הננחר המקום זה הוא

- *»V» י^וור - ד יישר __ י  ?י5הע גייו י’על יא״י
 המדאו :השמיס שער שהוא
נחלוסהנגואיינמ׳/ ראה אשר

ליו. 3גצ ה׳ והנה וגומ׳ ארצה 3מוצ סולם והנה ויחלום  ע
 וראוי׳ ונהירה זנה נשמתו שהיתה • נפשו זכות3

 אן*:׳ תלה :33ל ונר כפיס נקי מל׳ ו33ל ונר :הננואה
 ארצר מוצג סולם שהי׳ מהמראה שהנין נפי והיינו נמקוס
 השפע הורדת מקוס אס כי זה שאין השמיס מגיע וראשו
הני״ס נמקוס ויפגע : השמיס מן ה׳ מן הרוחניות וירידת  ו
 ו״ןן3ה רתיז ני * והיחוד הידוע מקום על שמורה נפתח
 הידיע,- י״ת3■ ונקראת למדקדקים כנודע הידיעה על מורה
 1רר3א הועתק כי תראה והלא :שס הראנ״ע 3שנח ונמו
•  זהשאחס הרכס נאמרו 3י״ שנסי׳ דנריו ראש אל חזר ונו׳

ם ו3 נו־טעיס היו לא אלו הכרס ו3 שמצליח אומריס  הגפני
ר? עושה הי׳ לא להס הראוי הענודה ועונזיס  עגגיס^ע׳׳

 כלסו המשל השליס א״י3 האנות ואת3נ3 כאן שזכר ומאמר
 4הענו וד5ע3 משלו מקן לא זעלייז * זה להר הראויס הגכניס
 אותם שקיימו אע״פי גמצות נצטוו האגותלא ני להס הראוי׳

 ואמד חזי ע״ז וקרננות המקדש ית3להס הי׳ לא וגס
 והתחלר ישראל כל 3ול והנניקר השרש הי׳ הוא שאנרהס

 אמ והכיר הצליח נאשר ות5תלאו מאיז ה׳ לקח ואותו לכל
ם נהר ושתלו נוראו ח  ן3 אשר המקוס אל :הקדושה איז3 מ

תגמור .



מאנחמדשני! כחרי מאמראוצר
 הסגולה ני3 כל 1א6י זה סמשרש ר״ל ״ השלמתו תגמור
תתו ק3 קיוש לגוי ויהיו ויפדו וי  התורה ויקגלו כולה א

 השנינה תשכון ואז הארן* לקדושת להס הראוי והמנודה
 שתולדתו כלומר • 3טו שפריו אילן : תמיד קהלס תוך3

ה3הר ממנו לגדל ה3טו
 אדמה3 יהי׳ אלו ו3 כיוצא

 אלו כן יעשה שלא מה דת3נע
 לתי3ה זאת נאדמה ישאר
 3וישו :כמותו אילן לגדל ראוי׳

 יהיה סייו שטעס * פרדסי
 כטעס ולא פרדס פרי נטעס

 אחר ה5ויר רי:3מד אילן
 כח ו3 הי׳ שלא • מעט שהי׳

 הי׳ שלא :לו דומה3 להוליד
 שיזד^ עת3 אלא גמלא

 שלא ר״ל • שיזדמן מקוס3ו
 עתיס3 רק ומצוי ה3מסר הי'

 וכנזכר מונן מקוס3ו מוכנים
 ה3ש וכן : י״ו םימז3

 ואס3הנ חזרה זרעו3 וחה3הנ
 :רהס3א של כזרעו להתרכות

 הננואה אנשי אנשיה ו3ר
 : י״א סי׳ יעי3ר3 כנזכר

ס  ע״י • העוזרים העניניס ע
 * העוזייס:מהטהרות העניניס
 • טומאה3 יגעו לא הנהנים
 וקל • ורגלים ידים וקידוש

:3י לא המקדש אל טמא  א
ת״ העמדו  המעשיות המצות ו

 השנינה המצא3 כ״ש כלל:3
 ות3להר שעזר שמה כלומר

 הענודות היו ישראל3 ואה3הנ
העזר שהיה ונ׳׳ש • נות3והקר

 מחממשהיתה הגנאים שימרנו
 :ישראל ני3 תוך3 שונן וה' המקדש יח33 שורה השכינה
 ר3ד3 מאד החושק שאדס נמו ונו׳ צופה נמו אלקי והענין

 נענין לילו א3י מתי תמיד וצופה יט3מ נפשו נל3ו אחד
 מצין החלונות מן תשגיח כתלינו אחר עומד זה הנה שנאמר

 מי3 ק3להד מאד חושק האלדיס הענין כן החרכים״ מן
ה: ד3הננ הענין ו3 ק37סי ומונן שראוי  והחסידיס• הז

 עיו״3ט שנשלמה למי צופה השכל כאשר הקודש: עלירוח3
 ק3ויד מדותיו ישלים שאם א' סי"3 הפילסוף אמר נאשר

 ו3 ק3יד דעתי לפי שאז 0מעשי3ו מדות3ו הצדיקים דרני3
 האדם נשמת * ונו׳ צופה שהנפש וכמו : הפועל שכל
 3שתעז אפשר אי לו3לק שהוכן אחר אמו טן33 ר3עו3 מלה

 ,השלמה פנים: כל על עליו ומלה אה3 והיא הנפש אותו
 אך ל3המק מצד חסרון שאין כלומר • יתירה למעלה מזומנת

 אליו אה3 מיד ימירה מעלה ל3לק שיוכל תנאיו נל3 כשלם
 חייס3 ו3 ותחול :רגע כמעט ת3מםענ ואינה ההיא למעלה

ה'3שהט וכמו ד^מנועה: החיות ענין ל3קי: פ צו  הצומת נח ע
.COSRJ יא

 הדזו><ה סםלם> («(״א בשר^ש בה שיציליח מטבעה
 וירבה מדברי שהיה אהר פרדסי וישוב שם וטגדילו

 שיזדמן בעת אילא נמצא הי׳ שילא מעט שהיה אחר
 בארץ בזרעו הנבואה שבה וכן שיזדמך ובמקום

ט ימי כד* ><י*נשיה ובו כנען מד  כנען בארץ ע
 והעבודות מהטהרורת העוזרים העגינים עם

 הז)קי והענין • השכינה כהטצא שכן כל והקרכנות
 לאילקים לו שיהי' בו להדבק שראוי למי צופה כמו
 למי צופה השכד* כאשר והחסידים הנביאים כמו

 בו שיחויל וטדותיו נפשו ונשתוה טבעיו שנשלמו
 ד*מי צופה שהנפש וכמו כפילסופים השיליטות על

 למעלה השלטדי־«מזלמנת הטבעיים כחותיו שנשלמו
 למזג צופדת שהטבע יכסו כחיים בו ותחול יתירה

:צמח ויהא כי שיחול באכיותיו !השוח
 שצריבין החבטה כללי אלה הכוזרי אמר טי

 מקומו עתה' זה ואין ילפרוט
 והשלם החכמה נמקלס עליהם אותך 1אשז ואח״ז

:ישראל ארץ מעלות בספור דבריך עתה
להיישיר מעומדת היתה החכר אמר יי

 1ישרז בני לשבטי מוכנת העולם
 גוים עליון בהנחל כט׳״ש הלשונות הפרד מעת
שידבק אברהם נתכן ולא יגי״׳) אזס (רא

שהיה אחר א1ז הברית עמו ושיכרות האלקי בענין
בארץ

 קור■3 איניותו3 השוה : ׳השדה שיח לכל ה' מן המושפע
 מיד אז ההוצ לצומח הראוי המזג על ש3ויו ׳ולחות וחוס

 ישראל כשהיו ואה3הנ עניני3 הי׳ וכן ההוא הכי ו3 ק3נד
ואה3הנ שהיתה מקום של רצונו ועושים אדמתם על שורין

ספק: לי3 עליהם חלה,
 זה ״ החכמה כללי אלה טי

 קות3שזנרמעניןהד
 ריס3ד הס הצומח ונח ונפש שנל3

 ע3הט מחכמות ה3הר נולליס
 פרטות3 אותס לפרש וצריך
ם זה ואין  :ששאלתי מענין עת

 מאמ׳3 הוא אותך אשאל זה ואחר
:3וי״ י״א סי׳ ה׳

 חזר ונו׳ ר3הח אמר יו
:א״י ח3ש סיפור5

 מקדם מאז ״ מעומדת היתה
 העולס כל לישר מזומנת הימה
 לכל הוראה מצא שמשם

 ט שנאמר כענין העולם
 ה׳ ודלר מורה תצא מציון

 ני3 לשלטי מוכנת :מירושלים
 והכינה חקרה ראה מאז ישראל
 ישראל ני3 לשלטי ת3לש מכון
 חלק עמס לזריס ואין דוקא

 הפרד מעת :הזאת ארן3
 קה37שנ הפלגה מדור הלשונות

 לה הראוי מקוס3 אומה כל
 שמורה היתה הזאת והארן

 הנחל3 :ישורון טי3לש ועומדת
 ה' הנחיל נאשר גויס עליון

 הפלגה לדור לגויס הארז את
 ומאלה כמ״ש אדס ני3 שהפריד

5הצי אז הגויס איי נפרדו
 שלעיס שיהיו העמיס ולות3ג

 (כן נפש עיס3ש מצרים אל שירדו ישראל לני כמספר לשון
 ועיקר ה' חלק הס וגומ' עמו ה׳ חלק ני מדרש)3 הוא

 יחיו צילס3 אשר האומות לכלל 3ל ונמו אדם ני3מ הסגולה
 יתפרדו ומשס לא״י למחלה יורדים הלרנות ושפע הגויס כל

תנן ולא :חז״ל שאמרו נמה העולם ני3 לכל  לא ׳ רהס3א נ
 כל שורש הי' והוא האלדי הענין לו שידלק זו למדה הגיע

איז ה' נן3 שמול חרת3הנ האומה  הי׳ לא זה ולולי * הקדושה ג
 שיהי' רימ3ה עמו ושיכרות :הזאת והגדולה זד3הכ לנל מגיע
 הארצות גויי לכל עליונים ולהיותם ה׳ חלק אחריו וזרעו הוא

 לך מנן אנכי ה׳ לו שאמר אחר שהנה הזאת הארן ושירש
 3השי וע״ז לסגולתו חר3י שאזתז והיינו מאוד ה3הר שכרך

 זאת לי יתכן ואיך ר״ל ערירי הולך ואנכי לי תתן מה
 הזאת הארן את שירשו אחרי זרע לי שאין אחר המדרגה

ס3ע3 עליה וישננו ת ע על רך3ימ נףמו3ה 3ושו האלדיית ת  זי
מ׳' 0י3הננ וספור השמימה נא ט3ה לאמרו אמת  ,וגו
כשדיסלמת מאור הוצאמין אשר אלדיך ה׳ אגי לו ואמר וחזר

L לר



נחמדשני כוזרי מאשראוצר
ק אמ לך א  שזעתיקוהו ד3מד3 הנמצא הטוג אילן וכמשל הזאת ה
 :ג7א מה3 רהס3א וכשאמר י״ו סי׳3 0שז: ה3טו אדמה אל
 אמת אות שאלת הא׳ עניניס שני זה משמעות3ו אירשנה ני
ת' הנפלאה הנמסה על א  מהמעשים ענין איזה3 ׳3וה הז
ל ה׳ עס3 ק3ןד אלקי מו

 ומה הקדושה ארץ3 כשיהיו
 למקוס הראוי ודה3הע היא

 ר״שי ונמ״ש ההוא* הנורא
 אלו שני ועל חומש•3 ז״ל

 קת ית׳ השס לו אמר השאלות
 ונמו וגימ' משולשת עגלה לי

 רית3ה כורתי דרך שהוא
ין3 ור3ולע המה3 לחלק

יליישוב:

ה׳  לו ני האות וזה גתדי
 הארץ נתנה דס3ל זלזרש

 ונעצמו ודו3כ3 שהשם אחר
 יחפוז ולמי רימ3ה עמו כרת
 יקר לעשות עולם של מלכו
 די הי׳ ואמנם ממנו• יותר

 אתת המה33 זה כל שיעשה5
 עגלה נלקיחת לו צוה והש״י

 לרמז כדיי וגוזל ותור ואיל ועז
 ׳3ה השאלה תשונת ענין לו
 את שוT ענודה זנות איזה5

ק א  הקרננות נזכות דהיינו ה
פי' נחומש ז״ל רש״י וכמ״ש נ
U —.1 , תאמי ומה נפרטות: הזה הרמז

 כל אס כלומר * ה עם להקרא ראויס היו סגולה נהמון
 אף התורה שנתנה טרם לנדו נאנרהס א״י של כתה גדול כך
 ראויס והי נארצס שוכנים ה׳ עס כל סגולה המון נהיות כי

 וידעו סיני נהר הננחר נמעמד היו ר3שנ ה׳ עס להקיא
ק אל ונכנסו הענודה רני7 א  נקראת :להם המיוחדת הזאת ה

 גרשוני כי לוד שאמר כענין ה׳ נחלת נקראת א״י ה׳ נחלת
 אמרים אלדיס ענוד לך לאמר ה׳ ננמלת מהסתפת היוס

 נחלת נקראת זה שס על כי מנואר ומזה כ^י) א׳ (שמואל
ס ;כראוי ה׳ את לענוד אפשר נלנד שעלי׳ נענור ה׳  ונעתי

מניד עמנו קנועיס  כנודו שאז נסמוך שזכר ה׳ מועדי הס * י
 נירושליס הקודש נהר הננתר מקום אל ניומר נאצל יתנרך

סא  מהסכמה* לא ו. ה' האדון פני את להראות ישראל כל שס נ
 הנוזנות דתות נעלי שיעשר התגים כמו אינס ההם המרנדים

 עת המנקשים ההמון דעת למת ®3מל מגיס להס שנודיס
 נירנעס שנאמר וכענין■ מירחדיס נזמניס וז3;<ק שמחה
 המזנס על ויעל ונאמר וגומ׳ השמיני נחדש חג ירנעס זיעש
מ׳  לנני חג ויעש מלנו נדא אשי נחדש השמיני נחדש \גו

 לומר הככנים נלקחים,מחכמת ולא :)3<" א' ישראל(מלכים
ת יזדמן אשר השמים צנא 3מצ מערכת עפ״י ע ס מן נ  העמי
 הככנים השפעת למתק כדי ועצרה למועד מימים יום על נגזר
 עמינו: ננני מפורסם אחד מכס הדעת זאת על שהשקיף וכמו
א  נקראו :חכמה אחה הככניס חכמת מזולת * מזולתה ^

:יתגרן מנמעו לפי ה׳ שקנעס עתים כלומר ס׳ מועדי

 בהמון תאנור ומה הבתרים בין במיגמד הזאת בארץ
 מיוחדת בארץ ה׳ עם להקרא ראויים ד־ןיו סגולדז
 ילא יתברך ממנו קבועים ובעתיס ה׳ נחלת נקראת

 ד־זכוככים מחכמות נילקחים ולא עליהם מהסכמה
 ועכודורת במהירות ה׳ מועדי נקראו מזולתדין ולא

 נקראים יתברך מאצלו משועוים ומעשים ודברים
:ה' ועבודת ה׳ מלאכת

 'כבוד שיראה ראוי הוה כסדר הכוזרי אמר יי
: ד עם הנקראת לאומה ה׳

ח איך תראה הלא החבר אמר יח בל  הארץ ק
 שברת ש^חמר כמו שבתורת

 רשות נתן ולא לה׳ שבת הארץ ושבחד־? • הארץ
א והארץ שאמר כמו לצמיתות למוכרה  תמכו ^
 ומועדי ה׳ שבתות כי ודע הארץ לי כ« לצמיתות

 :ה׳ בנחלת תלויים הם אמנם ה׳ .
קביעותוהימי׳מןהצץ תחלת הלא הכוזרי אמר יט

 המזרח תחילת שהוזית מפני
אמר כ

 :נרגל עצמו לטהר אדם 3חיי חז״ל שאמרו כענין נטהירות
 מצות כגון • ודנריס :הידועים המקדש שננית * וענודות

 ממשנס פרשיות קצת ולקרוא סיכות של השני ניזס הקהל
ה שנאמר כהניס נרכת וכגון * נאזניהס תורה  •את תנרכו נ

שהיו השיר ונמו ישראל נני
 המקדש ננית אומרים הלויס
 ושרת נמ״ש עשה מצות שהוא
 ואמרו(נעירונין אלדיו ה׳ נשם

 שהוא שירות אחה י״א) דף
מי הוי ה׳ נשס  :שירה זו או

 שיעורי משוערים ומעשים
 כיצד הענודות וסדר הקרננות

 כל • יתנרך מאצלי :יהיו
 עליון מפי יצא ופרט פרט

 ה' מלאכת נקראים יתנרך:
 שנאמר כענין ה׳ וענודת

 את ננו לשלמה דוד ויתן
 ולכל עד וגומר האולם
 ״ס7 ( ה׳ נית ענודת מלאכת

 האולם שתננית כ״ח) א׳
 וכמ״ש נכלל המקדש נית וכל
 עלי ה׳ מיד 3נמ3 הנל שם

השכיל(שם):
 הזה נסדר הכוזרי אמר יי

 עוד יכול ולא * יכי׳ ,
 תודה מליחן להתאפק הכוזרי

 הנאמריס החנר דנריעל
 א3וי מליצתו ננעימות מחשנותיו נכמרו כי וצדק נאמת
 כי ואמר דנריו כל החנר כלה טרס דנריו למלאות אחריו

 לגוי זולתי ארץ3 ה' כנוד יראה שלא ומחוינ ראוי דנר הוא
 שענה לפרש יש אולי או לעס* אלדיס לו לקת אשר אחד

 יש התיחסות מה דנריך תוקף מכל שמענו לא שעדיין הכחרי
 ה׳ כנוד שנין היחוס מלנד והמעשים הענודות נעניני לאק

 יומד נראה וזס שאמרת ממה שמענו שזו לו הננחרת לאומה
ת :שאח״ז הסי׳ ננוונ

א י״ ק  כללי עם לאח יש התיחסות הרנה ונו׳ תראה ח
 עליו מצווים שאנו נראשית שנת אפילו שהרי התורה

ח שנת שאמר נארז דוגמתו פצינו א  עליט הצירי הי׳ ולא ה
 הארץ. שנת נאמר אנל נשניעית ולחרוש מלקצור נשמור שאנחנו
 ושנתה ונאמל הזאת הפקודה נאה האלז שעלל להורות

ח א  כי עד נזה יתנרך מחשנותיו עמקו הרימה לה׳ שנת ה
תגיו שעיניו לומר הארץ שנימת אליו יחס  ושמו תמיד עלי' י

 לחלוטין: למוכרה רשות ניתן לא ולפיכך נקרנה נקרא הגדול
 השנתות כל כי תדע זה ומלנד ר״ל • ה׳ שנתות ני ודע

 נא״י שחל נזען לוקא היינו סמניס התלויס והמועדים
:שינואר ונמו .

ד המפרש אמר • וכו' הימי' קניעת תחלת הלא יט  לנאר כ
 שאקדים למי3מ אפשר אי שאמריו והסימן זה סי'

 שהארץ נתנאר ר3נ א׳ הקדמה * התכונה מחכמת התדמות אחה
כמין הס והגלגלים הגלגלים שהם הרקיע נאעצע תלוי׳ היא

כדור



מר מבנחמד שני כוזרי מאמרא
 הארז היא מרנז הנק׳ האמצעית ה7נקו3 אסר חליל נלוו

 ת3נתס אינה ;ז^^יז עד מאוד גדול הארץ ערן3 והג־גל
 מקיפי׳ הסמיס א3צ וכל והירח והשמש • ריך-כ^ןודה ערנו3

 לעת מעת הנק' שעות נ״ד נל3 אחד פעס תנועתס3 אותה
 הארץ כדור הד״ו הגלגל תמונת ״ג3א הזאת צירה3> ד״מ ויהי׳
 השמים א3צ וכל והירח השמש תנועות יהיו העגולה זאת ודרך

 והלילה היום שמדת * '3 הקדמה * שעות כ״ד כל הארז 3י3ס
 אפשר אי הארז שוכני שכל מפני והוא ״ הזאת התנועה מן נמשך

 משל דרך העליון הגלגל חצי רק מקומו לפי אחד כל שיראו
 א' נקודת כלפי וראשיהם האיז מן ד׳ נקודת3 הדרי' אוחס

 ואלש׳ מזרח לצד ת' אל ד׳ מנקודת ישר קו3 יוצא הראות נילוץ הנה
 גודל ערך3 למאומה ת3נחש אינה האדם קומת כי 3מער לצד

 והדין ממם הארז שטח3 הרואה עין כאלו רואים ואנו האיץ
 שחצי מפני אכס שא״ת מקשת יותר הגלגל מן יראה שלא נותן

 גודל ערך3 לכלום 3נרש אינו ד״י קו כמו שהוא הארז י3עו
 חצי שהוא ג א3 לקשת שוה שא״ת קשת חושני' אנו הגלגל
 רואה ד ת7נקו3 העומד שזה ואר3מ כן ואמנם • ממש הגלגל
 וכשמש המזרח קצה אצלו שהוא ג׳ נקודת3 עליו זורח השמש

 נקודת3 ושוקע המערני '3 נרודת כלפי עליו והולך 33סו
 הגלגל חלק מתנועע והשמש אצלו חלת מת הלילה ואז ׳3

 שישוב לממחיליס נודע כנר * ג' הקדמה * גלילה הארז חת שר
 ורגליהם למעלה פונה שראשיהם אוםן3 הארז 3י3ס אדם ני3

 שהאדם מקום כל3ו • הארן מרכז כלכי ניישר נצנוח עוהיות
 ע' גקוזת אל אשו ר ג״כ יהי' ק' חלק3 נמו הארן נחיק בס

 ואל • ק׳ נקודת על יושר3 ורגניו
 נחלק האדם יתקיים איך מתהה
 ממנה הנופל יפול ואל למטה הס-נה■
 ג״כ ישאל שא״כ זאת היא ל3ה ששאלת

 תלוי׳ היא מה על כלל3 האיז על
 לימה3 טל איז התולה ואלקי׳ אויר*3

 • עליה 3נצ ישר האדם את עשה הוא
 העומד שזה מעתה אמור • ד׳ הקדמה

 ט׳ שמיס3 ראשו ונכח נ׳ נקודת3
 ח׳ ננקודת עליו זירחת כשמש

 נוכח ואשר * מ׳ ננקודת ושוקעת
 לו זורחת השמש נ' ננקודת ראשו

 וכמשל ס' נקידת3 ושוקעת ז׳ נקודת5
 ו3מצ לפי אדס וכל העולם נל3 הזה

 • 3י3מס הארז שעל הנדוד חצי רואה
 מנוסה ל^רץ שתחמ השני והחצי
 הא׳־ז 3י3ס המיומה והעגול ממנו

 לגזלא הנראה חלק יז3 דיל3המ
 אופק• או המפריש אוס? נקיא המנוסה

 היוס שאין לדעת הראית כן ואמנם
 ארז שוכני לכל שוה3 משמש והלילה

 ומאחר המזרח י3ליוש מקלים אגל
שתזרת 1זמ3ש שמאמר 7ע •0יי3למער

 לשונן השקיעה זמן עצמה הרגע ד>!היא נקודת3 לשונן השמש
היום שהיא הרגנג וכן ק׳• נקודמ3 ״ לשונן חצות' קודת׳  גנ

קודתג'3 לשונן והשקיעה '*3 גנקודת לשוכן הזריחה תהי׳  נ
 הארציי הכדור ה׳־ הקדמה נקודתק'*3 לשוכן הלילה וחצי

 החלק חלקי׳ לשני הארז כל את 33כסו האוקיינוס מהים נחלק
( הזה 3הישו הוא הא׳  וגו ו3 שאנחנו הדמיון) דרר3העליון

 אפריקא אסי״א אותם שקורין 3הישו חלקי שלשת
 החדש עולם קורין שאנו מה הוא ׳3ה והחלק * ארו׳׳פע

 ממדינת מתחיל הוא העליון הזה והחלק * אמהקי או
 עד מערג קצה3 האוקיינוס ים שפת על אשר פורטיגאל

 מזרח3 האוקיינוס ים שפת על שהיא הציניס ארץ
 כפי הזה חדש העולם • ו׳ הקדמה • חינא או סינא הנקרא

 הקדמוני׳ ימי׳3 ממנו נודע לא ההמון ׳י * פי3 * המורגל
 אשר אמריקי שמו א׳ חכם מצאו הששי לאלף 3רנ״ שנת3 אך

 מן יס3ר אמנם היום* עד שמו על הזאת הארץ נקראת
סי׳י׳ ט' סי' א׳ מלכי׳3 שנאמר שזה לומר יד נתנו כחוקרי׳  ו

 שנים לשלש או3ו אופירה אניות שלח ע״ה המלך שלמה ני
 היום המפורסמת אמריקי מלק3ש פי׳*׳רו מדינת היא שזאת
 עד זכרה שנשכח אלא פיר״ו כל בי3 ונקראת 3הזה שם אשר

 אין סלנדור לפי * ז׳ הקדמה * אותה ומצאו האסרוני׳ או3ש
 לקרוא ממחיליס מאין החוקרים לו3ל3נח הנה התחלה מקום

 לומר עליו נסכים החיז מן מקום איזה כלומר מזרח שס3
 שאר3ו קודש גספרי הנמצאי׳ הימי׳ ון3חש תחלת שמכאן
יתחיל שמשס נאמן 0מקו3 קגוע כיתד לנו שיהי׳ נדי ספרי׳

וז3tהח^ יא



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 כנז׳ העולס לנל שוה3 והלילה היום שאין מאמר • ^חשגון

 איז־3 העולס מדינות לסמן שנוכל כדי ועוד • ׳3 מה7הק3
 הוסכס שכהיוס עד מדינות שאר אל מרך3 עולס3 הוא אורך
 מעלות עשר 3האורך'ממער להתחיל אגרפ״יאה חנמי אצל

 הסכמה רק זה כל אך • 3מער לצד. פורטיגאל ממדינת להלאה
ל שחכמינו שתדע וראוי • ד3ל3  הס ל3א דעתס כן לא ̂ז

 קדושי׳ פ׳ מנחזמא3ו לו הוציאו פ׳ יומא3 מקוס כל3 אמרו
 ושהוא הארץ ור3ט נקרא שירושלים זולתס מקומות שאר3ו
 ואמצע וסוף תחלה אין שלכדור היות ועס העונס• אמצע3

 3הישו 3רוח מצד והנה 3היישו אמצע על המאמר ן3שיו ע״כ
 עד השוה מקו 3נחש 3רוח3 3הישו כל שהרי ואר3מ הענין ר3נ

 תוקף מחמת הנון 3ישו אין ואילך שמשם צפון לצד מעלות ס״ו
 3ישו שוס הקדמונים ימיס3 ו3חש לא הדרומי מצד ונס הקור

 ידוע ׳ המשוה מן ירושלים 3רוח והנה החוס תוקף מחמת
 מעלות ל״ג נמו עזרא ן3א3 כנזכר הקדמונים ון3לחש ■והוא
 שאין מאחר 3היישו אורך ואולם • 3הרוח אמצע הוא הרי
 עם הנה הסכמה מצד ורק להתחלה רור3 מקום כאן

 שהוא האומות חכמי אצל שמוסכם האורך שלפי היות
 מפות3 נרשם זה ולפי מעלות יו״ד פורטינאל ממדינת להלאה
? קרט) לנ״ד (הנקר׳ ה 3המער מן ישראל איז או ״ נ מו'  כ
 שאורך ק״ה הלנות3 דל ״ס3הרמ 3שכת מה ואולם ׳ מעלות

 חכמי כל אתריו ונמשכו מעלות ס״ו הוא 3המער מן ישראל ארץ
 ואנכי כוונו• ן משנו לאיזה יודע איני עמנו ני3מ אשר התכונה

 שהיא ממדינה המזרח מקצה האורך חשנו מז״ל ל3א עמדי כן לא
 המדינה מן שנחשוב מכרעת והדעת המזרחי הים שפת אצל

 הציני ארץ כי נראה ואנחנו • ישראל כאח א״י נגד 3רוח3 שהיא
 שלשים ^רוחב הוא ואמצעיתה המזרחי הים שאצל חינא שהיא

מז וא״כ המשוה מן מעלות
ח שהוא מושנותיהס מקומות לפי חז״ל לדעת  צ33ו שראל א
 מדינה זולתה ואין המשוה מן הזה 3לרומ 3קרו3 הס אשר

 לו 3קרו או הזה 3רוח3 שתהי׳ המזרחי הים על יושנת אחרת
 לה הסמוך והאי חינא אורך תמצא מפה3 ובדוק צא ומעתה

 האחרוני׳וחשנונס) ונאורך(לפ״ד ל״המעלה3רוח3 ג״כ שי:וא
 הרי מפה3 נרשם שהוא וכמה בקירוב וחמשה וארנעיס מאה

 כדור ע3רו שהוא מעלות תשעים המזרחי 3ישו עקצה ירושלים
ח א ח ור3ט3 שהיא עליה שנאמר לירושלים נאה שס והרי ה א  ה
 בטבור שירושלים אמרם על רבותינו עד המתחכמי׳ כל ויבושו
ח א  שלל לשלול ל״ח ביחזקאל והוא לזה מסייע מלא וחקרא ה

ח טבור על יושגי וקנין מיןנה וגו א ח ור^׳ל ה כמה ישראל א
דש״יוהר״דקז״ל: שנמע ^

HTDT ז׳ פ' ה׳ מאמר עולם יסוד מבעל החבר חרפת גייתי 
 עמומהקדמוני'והאחרוני׳שצווחוכנרוכייא ורבי׳ וח׳

ח טבור א״י שאין ואמרו א  מעלות נ״ד מא״י הלאה דק ה
 בחשבונותיהס אלו עצייניס עליהם נתבלבל ונזה מזרח לצד

מי׳•3בחש לדרכו פנה כ״א הי  נל3 נשענו מה על ידענו ולח ון
 יצא מי טן3ומ מאין היישוב* התחלת להם הניד ומי זה

מי חשבון  לא ועקר קבלה שים בזה לני אין הלא המדינית או
תו מן  בהסכמתם הנויס חכמי בדברי נתלו רק מרבותינו ולא 3ה:

 להרעיש כדאית האומות חכמי הסכמת וכי האורך ־בחשבון
תן מבואר ואדרבה ה׳ בתורת התלויס בענייני' ומלואה יארן

 3הישו אמצע וירושלים הארץ ור3ט3 שא״י חז״ל ומדברי 3הכתו
^  וסרתרי׳ עליהם משתבשים חנמיהגויס והרי וכנז׳ וברוחב באו

 ובחדשי' מעלות ס׳׳ו ירושלים נרשם הישיני׳ א״י נינמפהשל זא״ז
 המפרש שהעמיק האפוד חשב בעל דברי שגס ובאמת נ״ה רק

 להס שחז״ל והוא אלו לדנרנו ג״כ נוטי׳ יהודה קול בעל הנוזר
ס פנמי הסכמת זולת שלישוב האורך בחשבון אחר דרך  הגוי

 ירושלים שאורך הלקות עפ״י שנודע שכתב אפס • עתה הנהוג
 דברי להעמיד ובקש וחצי; שעות ז׳ הוא המזרחי הישוב מקצה
אין בטבור הוא המזרחי א׳י קצה כי חז״ל  אורך ״נחשוב אס ה
 מן א״י ול3ג סוף' עד א״י מערב בקצה שהיא מירושלים א״י

 אלפי' ג׳ מיל וכל מיל ד׳ פרסה וכל פרסה מאות ד׳ המזרח
 הארץ צורת בעל דעת ע״פ עוד וחשב חז״ל כמאמר אמה
 (כצ״ל מיל שלישי ושני מיל וששה חמשיס היא בארץ מעלה שכל

 טעות) הוא נ״ו במקום ס״ו יהודא בקול שהגיהה ומה לדעתו
 מקצה רחוק א״י הצוזרלז קצה ולס״ז אמות אלפי׳ ׳7 מיל וכל

 ׳3 מיל שכל חז״ל לדעת ר״ל שעות מששה יותר היישוב מזרח
 כ׳״ג דהיינו וחצי שעה עולה מיל ׳7 והפרסה אמה אלפי׳

 הרי כנודע) מעלה ט״ו השמש תנועת שעה וחצי(שכל מעלות
 פרסה מאות ׳7 מזה ונשתנכה וחצי לשעה פרסאות תרל״ג
 בעבור שאולי ואמר שעה מחצי יותר והוא רל״ג נשאר א״י אורך
 הגה״ה ובעל באמצע הוא כאלו חשבוהו שעות לז׳ יגיע שלא

 נטיית מצד שעה החצי זאת לתקן בקש האפוד חשב שבגליון
 שלא הוא זה כל ועם מתקצרת האורך שעגולת צפון לצד א״י

 שיהי׳ ואיך • הגיאועטריאה בחכמת היטב ליודעים בדקדוק
 עצמה ירושלים שחושב החבר לשיטת יהודא קול לנעל היקשה
 7ע שהוא הצין שמן מבואר הרי מ״ש שלפי ובאמת הארץ בטבור

 שעות ששה והוא מעלות צ׳ רק ירושלים עד אינו 3רוח3 א״י
:בצמצום
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מגנחמדשני כחרי מאמראוצר.
ן ע מ ל ת ו ע  נסשנטן סהאורך לומר מקום ושאין רי37 כנים ני ז
 כור1א חז״ל* רי3אד מזה שנקשה עד היזלט3 3המער י

 האומות• לחכמי 3המער מן האורך כהתחלת ונות3החש חלופי
 ואחרים טענעריפע הנקרא קנארי מאי התמי־לו קצתם הנה
ועוד דעל-תאקה* הנק׳ מאי

 'זדעלקארפה אחריםמאי*
 מאי אחרים ועוד ופלארעס•

 והצרפתים ־ פאלמה י
 פעררה: דעל מאי י׳3חוש

רי׳37ואחרה ’ ח'* הקדמה
 שלדעת מכואל האלו והאמת

ן מונין חז״לאנו מו  הימי׳ ח
 שהיא ^אפר ישראל «איז

ת ור3ו^ט 3היישו חמצע5 א  ה
 המזרח* מקצה מעלות צ׳ ורחוקה

 המקראות שכל נותן והדין
 מאחר פונים אליה הימי׳ שמות3

ת שהיא א  אלקי׳ נמרה אשר ה
 לשנתו ומכון לו ול3ז ית3

הכוזרי רי3ד מיוסדי' זה ועפ״י
 לפרש אתחיל ומעתה אחרינו הנאים הסימני' נכל והחנר

 וכו׳ הצין מן הימי׳ קניעת תחלת הלא הכוזרי אמר : עז״ה3
 ומועדי ה׳ שנתות כי זה שלפני נסי׳ ר3הח שאמר מה כלפי

 א״י מן כי דנריו נמשמעות ה׳ ננחלת תלויס הס אמנס ה׳
 ויהי 3ער ויהי נאמר ועלי׳ עול© ננריאת הימי׳ מנין התחילו

 שקעה נאשר השניעי יוס שהוא השנת ונכנס אחד יום נוקר
 ׳3 ננקודת שא״י הזאת נצורה ד״מ ישראל ארץ3 לשוכני השמש
 צ׳ ננקודת א״י ני3ל שוקעת והשמש ד׳ נקולת3 המזרח וקצה

 שנית השמש ששקע עד השנת ליל התחיל ההיא ומרגע
 השמש שקיעת שנרגע שאף זשנת א׳ יום התחיל שאז תצ׳7נקו3

 לילה וחצי ה׳ נקודת3 לדרים יום מצי זמן הי' צ׳ ננקודת
 קנועיס הימי׳ וחשנון השנת עיקר עכ״ז ד׳ נקודת3 להדרים

 שתהי׳ נותן הדין הלא הכוזרי טען וע״ז • ישראל ארן על
 עולה השמש ששם לפי המזרח קצה שהיא פ׳ מנקודת ההתחלה

 שוקע וכן ׳3 נקודת שונני על שיעלה קודם הגלגל רניע נכדי
 ארן שהוא '3 נקודת לשונני ששוקע קודם ׳7 נקודת לשוכני
 קודם נמזרח נראשית נמעשה קדמו הימי' שסדר ואחר ישראל

 הרי הצין מדינת הוא מזרח3 היישינ שקצה ומפני ממערנייס
:הימי׳ תחלת הס משס

 נפקא לא ר״ל מסיני אס כי אינה ת3הש התחלת והלא נ
 קודס המזרח נקצה זורחת שהשמש מה3 מידי לן

ת ור3ט3 למשני׳ שתזרח א  העיקר אך ישראל* ארן דהיינו ה
 נאיזה השנת שמירת על שנצטוו מאז הצווי מעשה אמר הילך

ת עליהם ומתגלגל הולך מצנהי׳השמש ע  השנת ששמרו ההיא נ
 סיני הר שהוא עליה שנצטוו המקום כפי והיינו הראשונה

 מקום על נחשנים המסעות כל כי אלוש א׳׳יוכן גנול נתוך הנכנס
 נאמר הנה * לכן ומאלושקודס :להם השמש זריחת לענין אח־•

 מדנרסין אל ישראל נני עדת כל וינאו מאילם ויסעו נמקרא
 המן פרש' סיום אחר 3ושו * וגומר ישראל נני עדת כל וילונו
ויתגונרפידיס־ וגו׳ סין ממדנר ישראל גגי עדת נל ויסעו נאמר

 אס כי אינה השבת התחילת והלא החבר אמר כ
 שירד לכן קודס וטאלוש טסיני

 נמס לא ת3סש וני (נ״א ;כנס השבת וכי תחלה בו הטן
 עליו שבא מי ׳ על לולא) גננס הנת« ואין לתקנו ואסשל

 המערב אחרית עד הדרגה על סיני אחר השמש
 אשר הצין עד ואח״ב לארץ תחת אשר עד ואח״כ

 ארץ אחר לצין השבת ויקרא היישוב מזרח הוא
באמצע שא״י טפני עשר בשטנה ישראל
 הלילה חצי הוא לא״י השמש בא וכאשר לישוב

 הוא וזה לצין השמש בא הוא לא״י היום וחצי לצין
כמו שעות י׳׳ח על נכנה הוא אשר הקבוע סוד

שאמרו

 נדפקה ויחנו סין ר3ממד ויסעו נאמר מסעי אלה פ'3 ואולם
 • נרפידיס ויחנו מאלוש ויסעו נאלוש וימנו מדפקה ויסעו

 סין מדנר תוך3 נכללו ואלוש דפקה המסעות אלו משני הויי
 לא ע״כ לרפידיס שהגיעו טרם להס המן ירד שעכ״ס. וכיון

אפשר אלא מאלוש יותר נתאחר
 נדפקה לזה קודס להס שירד

 ז״ל והרמ״נן • סין ר3מד3 או
 להם ירד כתננשסחז״לשהמן

 נוסעים שהיו נראותס כי נאלוש
 ונאלוש נדפקה נמדנר וחונים

 וזה ונתרעמו פחדו יצאו ולא
 ישראל ני3 עדת כל וילונו פי׳
:ע׳*כ ר3מד3 ואהרן משה על
 מי על אלא נכנס השנת וכי
כלומ׳ סיני אח׳ השמש עליו שנא

 חון השנת שיכנס היתכן
 אחר השמש עליו שנא למי

 3למצ ששקעה אחר ר״ל סיני
 יצא ששס סיני נהר השוכני׳

 ואלא ססהשנתראשונהנעולס
 הדרגה* על :המגרש ר״פ חז״ל רי3נד שהוא כמו הוא חון לשון

 לארץ מערנייס יותר שהשוכניס עוד שכל זו אחר זו כמדרגות
 כני׳ שהשי תאמר כאלו מאוחר יותר השנת עליהס יכנס ישראל

 מאוחרת יותר עליהס נכנסת השנת ליל מערנ לצד ז׳ ננקודת
 אחד חלק הזה הקשת יהי׳ ואס ז׳'נ קשת לשעור הראוי כפי

̂׳מ מנ״ד  מאוחר עליהם נכנס השנת נה״ד הארציי העגול מכל ד
 הדרים שאלו * 3המער אחרית עד זה: על והקש אחת נשעה

 עד מתרנה ההנדל שאז א״י לנני 3מער סיף שהוא ה' ננקודת
 נרגע עליהם נכנס והשנת שעות ששה שהוא לעת ממעת רדע
 מתחיל שהשנת לפי וזה א״י לתושני שנת ליל חצי כנר שהיא

 לשדגני עדיין ואז צ׳ נכקודת להם שוקע שהשמש נזמן א״י לנני
 כנל' עדיין משנת ידעו שלא מאחר ו׳ יום חצי ק׳ נקודת
 סדר למנות צריכי׳ כך פ׳ לנקודת השמש כשמגיע להם והשנת
 ולהם פ' ננקידת להם אף השמש שתשקע עד תמיד הימים
 עד ואח״כ :שנת ליל חצי א״י לשוכני דהיינו שנת ליל תחלת

 ננקודת הדרים אותן הנה כי הצץ עד נהדרגה ילך כן * הצין
 צ׳ ננקודת והשמש א״י לנני נכנסת שנת שליל נזמן הנה פ׳
 ו׳ יוס וקר3ל נחשנ וזה נניקר הזריחה תמלת פ׳ יושני לנני אז

 השמש הגעת עד השנת עליהס נכנס לא ראשונה שמשעה כיון
ע והיא שנת ליל שקיעת להם ואז ג׳ לנקודת ג  זריחת נעצמה הי

 דעתם לפי כי זה פרט לא החנר אך ’ א״י לנני השנת יום
 אמנם * ן׳ מ׳7הק3 כנז' 3ישו שוס שם אין הקדמוני׳ נימים

 השמש נהגעת שהוא לצין השנת תחלת חלות רגע^ זכר
 אחר ראשונה פעס השמש עליהם ושוקע הגלגל מן ז׳ לנקודת

ק לנני השנת יום חצות ואז * השנת צווי  הענין ו:ן ישראל א
 השנוע ימי ונסדר השנת יום נסדר עולס ימות כל והולך נ3סו

 כשמנה צין לנני הימי׳ מנין מקדימין ישראל ארץ שגני כילם
 גמ'3 * ונו' חצות קודם נולד שאמרו כמו :שעות עשר

 אנא לי׳ אמר ל:ולאגולה ■וי נתק ינילנא שמואל אמר 3ע״ ״נ7 דר״ה
 נסוד דתניא מילתא ©אי מר ידע לשמואל שמלאי לר׳ אגוה
הענור ־



נחמדשני כמרי מאמר■אוצר
 לא לי׳ אמר ח^וח לאחר נולד או חצות קודם נולד העמר

 חצות קודם נולד ין3 חלוח שיח שנוי רמז להס שהי׳ רש״י (פי׳
 מילתא אינא מר ידע לא מזהא לי' אמר חצות) לאחר לנילד

 שיהא צדך להו זיראשלח ר׳ סליא ני מר ידע דלא אחרנייתא
שאמר וזו החדש מן ויוס לילה

א3א רו מחשדן שמלאי דר׳ וה3א מ א ת קודם נולד ש צו  ח
 חצות קודם נולד תולדתו את

לשקיעת סמוך שנראה נידוע
 לשקיעת סמוך נראה שלא ידוע3 חצות קודם נולד לא החמה
 ענ״ל סהדי לאכחושי אשי 3ר אמר מני׳ נפקא למאי החמה
 דרניהתנונה•3 אלו המאמרים לפרש ידו מלא ר3והח • הגמרא

 הוא ורים3עי3 הנאמר הסוד שזה דעתו שיסוד אומר ואני
 שע״ז הראיי׳ ע״פ מועדים לקנוע להם שא״א ולאותן גולה ני3ל

 נוהגין איך יעה3הק מענין חז״ל יד3 לה3ק3 מסור סוד הי׳
 המפורסם הענין הוא ונו׳ חצות קודם נולד ענין של ופשוטו

 יכי׳ שכאשר והוא ור3העי עלי3 אצל זקן מולד הנקרא היוס
̂־  השגה ראש עין3קו אין אזי היוס חצות אחר השנה ראש «ול

 אר3 הואיל ר3והח שאחריו ליוס אומו דוחין רק היוס זאותו
 אר3ש יאור3ה והוא עו3הוט אדניו ועלמה זה ן עני של טעמו

 וטרס (שס) ר״ה מס׳3 עצ«ו3 אלו הלכות3 המאור נעל
 מענין תכוניות ידיעות איזה אקדים
ת3נ * א הקדמה הירח:  שגלגל אר3רנ
 וסדר הירח מגלגל למעלה הוא השמש

נ מז׳ הגלגלים  צדק תי3ש הס ̂לכת י3נו
 וגלגל נה*3ל 3נוכ נוגה חמה מאדים

 לנו 3קרו היותר הגלגל הוא גה3הל
 הגלגלים כל ״ הקדמה * האחרון והוא

 3ממער העצמיית תנועתס3 מונים
 ידוע זמן3 הקיפו גומר אחד נל למזרח

 מקריית מנועה עוד להס יש אך ל3ומוג
 העליון גלגל שהוא היומי גלגל מצד

 הגלגלים נל נחו3 3מסי והוא מכילס
 היקף ומשלים 3י3ס תנועה3 וי) תונו3ש

 השמש ואולס לעת• מעת תוך3 שלם
 שלס היקף משלים העצמיית תנועתו3
 שנת הנקרא וזהו אתת שנה תיך3

 נדי3 שלם היחף משלים והירח * ה^ימה
^ יאיז יוס ז כ  להזכיר המקום זה3 צו

 הקדמה • לכת כונני שאר הקיפי מזמן
מ מקשיי כדוד הוא הירח * ג רכג  עני

אין  אינו שלה והאור עליה שאנחנו ה
 מנין שנצוציו השמש מן הוא אך מגופה

 שהוא ומאחר הזס העכור הכדור על
 דרך ור3לע יכולים הנציצות אין מקשיי

 וננפליס ואנה אנה מתפוצצים והס שס
איז אל ויורדים  מעט ליודעים כנודע ה

 שאין מזה והנמשך המראות• חנמית3
 פניס שוס3 3י3מס תאיר הירח נ׳-ור נל
 מגיע ששם השמש אל הפונה הצן ד3מל

מעתה אמור ונצוצין• השמש אור

 מפמ לגמרי חשוך הוא אז השמש תחת הירח יגיע שכאשר
 העכור והחלק למעלה סונה ממנה המאיר החלק שאז

 העולס מן טל3ו ד3ע כאלו הוא והרי הארן י3יוש אל והשחור
 חלק שיפול שאפשר עד המזרח לצד תנועתו3 משם ונשיסור

ק על שעליו מהאור מה א  ה
ע- דו ה בי א ר  מולד כל פי3 הנקרא הוא סטון־ שנ

ת ע קי ש  מולד קורים שאנו וזה • נה3הל ל
 עליו סומכין שאנו הלננה

 היו לא הראי׳ ע״פ מקדשין שהיו זמן3 * ד׳ הקדמה * היום
 היה אך מעט• אחריה או עצמה המולד רגע על סומכין

 החינם שקיעת אחר 3ער3 לחודש כ״ט יוס סיף3 שיראוהו צריך
 הקודש עין3קו היו לאו ואס ל׳ יום3 ר״ח עיס3קו היו ואז

• הקדמה ר*3מעו חודש ונקרא ל״א יום3  ארו3 ר3כ ה׳
 עד ארן3 למטה הירח את שיראו יתנן ולא שא״א התוכנייה

 כדי והוא מעלות 3י^ כדי3 הפחית לכל השמש מן נרחק שהוא
 מזה פחות3 ואולם ויום• לילה דהיינו לירח מע״ל מהלך

 ממנו למרחקס ה^רן ששוכני מה אור3 כך כל קטן הוא השעור
 שהמומש עוד שכל הראיות חכמות3 כנודע כלל אוחו רואיס אין

 • לגמרי שנסתר עד חשוך ויותר קטן יותר נראה העין מן נרחק
למען הענין ציור נוטה הנני הנ״ל מהקדמות יאור3ה ת3ולהרח



מדנחמדשנ< כוזרי מאמראוצר
 נקודת5 עליו והשמש גלנלהומש שמ״פ עמל הנה • ו3 הקורא ירוז
 שעומד למי הארצייונמשיל נדור עק׳״ד ״ הירח גלגל יצ״ר מ׳*

 יורדי׳ השמש שנצוצי■ ומאחר שז״פ לו אשר והאופק ק׳ ננקודת
 קוי הס וכאלו המראות חנמת3 כנודע ישריי- נקוים הירח אל

שאסש׳ מה מכלית שהס נ״כ ל״ס
 כל ויהי׳ נדורהירחיי על שיפלו

 ואולס מאי' הירח מן קלקסע״כ
 ק׳ נקודת מן הרואה האלם

 ט״כ חלק זולתי שיראה אפשר אי
 3קרו הירח ואס הירח שמן

 החלק שזה עד השמש אל נך כל
 נראה אינו הירח שמן המאיר

 הארץ מן מרחקו לפי הארן מן
 אס ונ״ש כלל נר^ה אינו אז

 ממש השמש ממת עומד הירח
 נראה אינו שאז ה׳ ננקודת

 שנו המאיר חלק מן כלל
וננרגנלו עליה ולהדריס להאק

 קשת שעור שיהא עד הירח את שיראו יתכן שלא הראשוני'
 י״נמעלומזהואקרונלשעורמהלו שנצורה שהוא־כמוצ״ה המרחק

 אתחיל ומעמה * 3קירו3 מעלות י״ג פהיא אחד יום3 הירח
 שאמת זה * לא״י היא והכוונה הדנריס: סדר על לפרש
 ני3 3למצ היוס חצות קודס הירח מולד שהי׳ ר״ל קודם נולד
 הוא הזאת האיז שהיא :שס הנקרא היוס חצות לפי א״י

 ג״כ הנקר׳ סיני ר3מד3 דהיינו התורה נתנה ששס המקוס
 ו3 שהורד המקוס והוא :י״ד סי׳ למעלה ננז־ א״י נן״ש
סו׳3 ני שנת ליל3 עדן; מגן ונגדש שחטא אחר מג״ע אדס ו  י

 הדעת עז מז לאנול שלא נצטווה תשיעית ונשעה אדס רח3ג
 כנז׳ לו והלך נטרד 3וי״ נדון ונשרה ונאחד סרח ונעשירית

 כנז׳ א״י3 3נתייש עדן מגן וכשיצא ד׳ פרק סנהדרין אגדת5
סי׳  שהי׳ מי הי' לא כלומר ראשית3 ימי* לששת זשמוך : י״ד נ
 לקרוא והתחיל אדס א3ש עד עולס3 עדיין הימי׳ סדר ממה
 עליו ששקעה מרגע השנת מן מנינו ראשית וזה שס להס

 שאחזו אדס ני3 ו3ור הארן נושנה וכאשר :שנת נליל החמה
ק גננפות א ק מטנור ונתרחקו ה  סר לא עכ׳׳ז 3ולמער למזרח הא
 עד לדור מדור מאניהס המקונל שס על הימים שמות מפיהס

 כל 3מצ לפי משתניס הימי׳ שהתחלת אעפ״י הראשון אדם
 מיוחדות נשעות רק זה אין 3למער או למזרח אס ומדינה מדינה
סי׳ ד׳ הקדמה3 וננז׳ והשקיעה הזריחה נסדר  אך י״ט־ נ

 שמה שנאמר עד העולם כל3 והנדל נלנול אין הימי׳ נעיקר
 נמקוס יהי׳ נשנת ראשון יום ד״מ המקומות מן נאמד שיהי׳
 מקדים תמיד החשנון הי׳ ועכ״ת נשנת ד׳ או ג׳ יום אחר
 :3למער נין למזרח נין מדינות נשאר שהיא מעה א״י לנני
 לדנר כלה טרם * יום ממצות שהתחילו נאלו עלי תטעון ואל
 שיהיו ראוי הימי' שהתחלת לזה והקדים שעות י״ח סוד נפי׳

 הימיס מנין שלהתמלת לפל הוא המוסכם כי * הלילה מתחלת
 הלילה מתחילת שנתחיל שנאמר או * וידוע מוגנל עת יהי׳

 • סונריס נרית נני שאנחנו כמו הלילה אחד הולך היוס ויהי׳
 שההתחלה שנאמר או * היום מתחילת ההתחלה ני שנאמר או

ת אחת ולנל ״ הלילה מחצות צו • היום מחצות ח סנ ה דעות ע

 שהיא ישרא^ ^ארץ היא והכוונה החמה לשקיעת
 מגן אדם בו שהורד הטקוס והוא התורה מקום

 סמוך המנין תחלת וממנו שכת יעלי) (י״א בליל עדן
ם לקרוא אדם והתחיל בראשית ימי לששת  ש
 בני ורבו הארץ נושבה ונאשי) ס״ח אשר וכל לימים

ם סופרים היו אדם  ועל אדם אותם יסד כאשר הימי
מע ימי בשבעת אדם בני יחלקו לא כן ש  ואי^ ה

 הישוב סוף יום מחצות שהתחילו באלו לגלי תטעון
האור נברא ובו נא׳׳י השמש כא והוא במערב

הראשון

 נין הדעות רנו והנה לזוכרם צורך שאק מה הקדמיני׳ נין
 שנתחיל ואמרו גמרו זה ועם היום מחצות להתחיל האומות

 או פורסיגאל מדינת כמו 3הישו נקצה שהוא כפי יום מחצות
 וזה • פורטינאטי הנקראי׳ הים ציי סיום עם להלאה עוד

והיא מה ׳ ־ ׳ •־ הסכמה מצד
 ננסיון שנראה שלהיות מפגי

 המאגנעט ן'3נא המזוין רזל3ש
 אך הצפוני 3לקוט תמיד פונה

 מעט לו יש אך ממש לצפון לא
 שוה הנטי׳ ואין למזרח נטי'

 נודע לא ועדיין המדינות כל3
 שמצאו ד3מל * ר3ד של טעמו

 ששס הנזכרי׳ פורטינאטי איי3
 הצפוף אל ממש נוטה המגנעט

 להתחיל ראוי שמשם אמרו לכן
 אין חלוש טעם וזה הימי׳ מנין
 והוא :עליו יתד לתקוע ראוי

 פשט לפי א״י־3 השמש נא
 מא״י רחוק הוא 3הישו שקצה 3חוש שהי׳ נראה החנר דעת

תן! והדין * מעלות צ׳ שהוא הארציי הכדור יע3ר  זה ור3ע3נו
סי׳ וכנזכר 3הישו לסוף יום חצות הוא א״י3 שוקע שכהשמש  נ

 שא״י חז׳׳ל מ3ד3 שראה מפני זה לו והגיע ד' י?קדמה3 י״ט
 צ׳ רחוק מזרח3 3הישו שסוף כמו וא״כ האין ור3ט3 היא

 מונס שהי׳ לפי 3מער מצד 3הישו סיף הוא כן מא״י מעלות
 לדעת הראיתי וכנר מעלות ק״פ הוא שזישונ לראשונים קייס
 א׳׳י נאקליס אך האקלימים נכל זה שאין ה׳ הקדמה י״ע נסי׳
 לצל אך * מעלות צ׳ ולמזרח א״י מן מתפשט 3הישו יהי׳

 אפס * האוקיינוס הים עד 3ישו מעלות נ״ה רק אינו 3המער
 מאחר הנה נדקדוק הארן מן הכדור חצי 3לחשו ננא אס

 מן האוקיינוס שפת על שהיא הצין מן מזרח נקודת שהתחלנו
 חצי נחשנון נכנם שנמזרח האוקיינוס 3רוח ואין המזרח
ס 3רות שיכנס ראוי זה נגד הנה • העליון הזה הכדור  הי
 הכדור חצי 3ישו אל 3נחש ויהי׳ הזה החלק נתוך י3המער
 תחלת מדינת שהיא נחיליאה מדינת שעד ונאמר * העליון

 שהוא ונאמת • הארציי מכדור השני החלק שהוא החדש עולס
 מז״ל רי3ד ועכ״פ נספה) ותשכח (דוק מא״י מעלות צ׳ נמרחק

 * היישיג נאמצע א״י שהניחו נמה שיסמוכו מה על להס יש
 מן עלי 3תשו פן אמר שהוא ר3הת רי3ד יאור3ל 3ואשו

 לסנרת אפי׳ עמס ונמוקם 3הישו סוף יוס חצות מן המתחילים
ף יום חצות נגד רא3נ שהשמש החנר סו ני,  והוא המערג נ
 קודמת הלילה הימי׳ שנסדר מאחר כי א״י לנני השקיעה מקום

 שלא עוד כל א״י לנני ראשונה לילה 3לתשו יתכן איך לדנריו
 וגס הבריאה מתחילת עדיין רצוף חושך הי' הרי השמש ננרא
 כן כמו ע״כ אור יהי הנריאה נתחילת עליו שנאמר הראשון אור

 שהי׳ ונוודאי המערב סוף יוס חצות נגד רא3נ המפר רי3לל
 ויהי 3ער ויהי וכמ״ש ושוקע זורח והי׳ השמש נמקוס משמש
 שוס עדיין הי׳ שלא מאחר א״י חינת33 ערג ן3יו ואיך נוקר
 מקום3 י3ו ר׳׳ל הראשון• האור ננרא ונו וננז׳: ננרא אור

 ננרא שם א׳׳י שהוא למעלה שזכר עדן מגן אדס שהורד ההוא
יהי אלקי׳ ויאפר גראשית מעשה נתחלת שנאמר הראשון האור

צור



נחמדשני כתרי מאמראוצר
 והאור רניעי יוס 7ע והמאורול; השמש גגרא לא זייז1ש־ אור
ס השמש ואח״ג :א״י3 ריאתו3 תחלת הי׳ הזה  יעי3ר מו

;3הכתו מפשט כנראה המאורות ראו3ג  א3ו אור שהי' מפגי י'
 לעומת ראו3נשנ השמש הן הראשון האיר הן ר״ל * לעתו

מרחק3שהוא 3ראשסוףהמער
 ור3ט והוא מא״י מעלות צ׳

 וזה שקעו תיכן> כשננראו הארן
 מאיר ר״ל אור שהי׳ שאמר

 אהשמ׳3 כי מלשון שוקע אר״ל3ו
 עתה3 ומיד תיכף ר״ל לעתו
 כלל זמן לי3 רגע3 כלומר אחת
 ישוער מה3תהטענ׳3תשו וזאת

 כאן שאין מאחר הראשון 3ער
 עודנה ועוד א״י ני3ל כלל אור
 שוס הראשון אדס ראה לא

א ־ אור הרמ״ק למ׳׳ש דומה ו:ו
 ונשקע 3מער5 רא3< הזה שהאור שאמרו המפרשים קצת שס3

 וקר3 ויהי 3ער ויהי פירוש וזה הלילה מדת לידע נדי מיד
 ראשית•3 מעשה3 הלילה וענ׳׳זקדמה האור דיאת3חמר ושניהם

ת ן3שהרת״ היות ועס  על יוסיפו פן כלל נכון ואיננו ע״ז 3נ
 טענה זאת אין ר3המ לדעת * עכ״ל קצר יום ראשית3 ימי ששת
 גמל עו3ט וכלל האדס לחוש שיש ע3ט3 שנודע מאחר * כלל

 הראות חוש אין מאוד קטן ר3ד ד״מ אדס יראה שאם הרגשתו3
 לומר שיתכן ודאי א״נ ידוע• גמל חושיו לכל וכן אומו מרגיש

 הרגיש שלא עד ריאמס3 אתר מהר השמש או האור שקע שכך
מ זתן שוס3 הראשון אדם סזש  שאמר םמוך3 ריו3מד ואר3ו:
 אדם אומה וראה 3המער מסוף 33לס השמש התחילה אשר דל

 לפי היום ומדת ראשית3 ימי שששת וודאי3ו • ע"נ שוקעת
 יוסיפו ולמה הארן י3יוש אדם ני3 חינמ33 רק נאמר לא פשוטו

 :להרגשה האפשרי שעור3 הי' שלא מאחר ראשית3 ימי ששת על
״י3מצ שכלפי כלומר • 3לישו לילה והי׳  הלילה מדת המחילה א
 סוף נגד עומד שהי׳ האור ושקע ראשית3 ממעשה הראשון כיו׳

עו7 3הישו  הכדור חצי 33וסו הולך והי׳ מא״י מעלות צ׳ הי
 מא״י מעלות ק״פ מרחק3 הארץ מחת וכשהגיע האיז שמחת

 הסדר על והלך :שננו 3העיוש הכדור חצי י3יוש לכל לילה הי׳
 ני3ל קודס התחילה ראשונה הלילה היום על הלי*ז להקדים

 ליושניס הסדר על נכנסת הלילה היתה כניעולסזאח״ז מלנל י ח
 הדרגה3 א3ו מאיר הי׳ הלילה שאחר היום וכן לא״־* 0יי3מער
 ל3ת י3ויוש אדן שוכגי לכל ומשם לה המעדנייס כלפי י מש
 שאמר כמר :ישראל מארז ההתחלה היא השמע ימי מרן3ש עד

 מספר3 היום על הלילה להקדיס הראי' והיא וגו 3עד ויהי
ס: מי ע  את תו3מש 3ער עד 3מער התורה הזהירה וכן ה

 אלקי' סוד3 גדול וא3ע זו לקדימה שיש ראי' ומזה * תכס3ש
 ראשית3 למעשה זכר שהיא ת3הש שמירמ3 המורה גזרה וכך

 ראשית3 מעשה3 הענין הי' שכך הלילה p שמירתו שנתחיל
ס• אלה3 עלי מטעון ואל ספק: כלי  עלי מקשה אל הממוי
 מהלך שהוציאו יריו3וח טלמידס3 נמו והתונניס החוזים מן

 נסדר יטיס3מ שהיו מה עפ״י השמיס א3צ וכל והירח השמש
 אל שלו ט3המ מצרף אחד כל והי׳ וגלגוליהס הקפותיהם

על שעמדו עד 3ר זמן3 התוכנים מן שקדמוהו מי מנעי

 ^עתו ובא אוו שהיה מפני השמש ואה״ב הראשון
 ^ ה^ילה ילהקדים הסדר והלך לישוב לילה והיה
 הזהירד־, וכן בוקר ויהי ערב ויהי שנאמר כמו היום

 הטעון ואל * שבתכם תשבתו ערב עד מערב התורה
 החכמה גונבי שסם) א המביטים(נ׳ התוכנים באלה עלי
 מסופקות חכמות מצאו אכל לגנוב כוונתם היתה ולא

וחברו בשכלם והתחבטו הנבואה שנפסקה מעת

 החמה שנת זמן לדעת כשנקשו ד״׳מ גלגל כל הקפת זמן דקדוק
 הזמן כמו נמזלות ידועה נקודה אל החמה 3שו וזה נדקדוק

 לתי3 הי' וזה לשם שנית שונו עד טלה מראש השמש שיתנועע
 כך כל העיון יתכן לא כי אחת שנה ט3מ3 להוציא אפשר

השעות כל שיוציאו 7ע נדקדוק

חבורים

 זמן3 וא״נ שאפשר והרגעים
 הרנה הזמן משתנה 3ר

 לנו שקרה וכמו החלקי׳ צו3נשיק
 נזמנינו שקדמה שמואל תקופת3

 (והיא האמיתית מקופה
• יום י״א נמו אדא) 3ר תקופת

ימ*׳3 התוכני׳ התחכמו לכך
 מנס אל טס3מ לצרף הקדמוני׳
 גזמן לפניהם שהיו הקדמוני׳

ט«3מו נטלמיו״ס שראה נמו 3ר
 זמן לפניו שהי׳ אנרכ״ס

 נזמגו עליו השקיף 3ושו • מזלות3 השמם 5מצ שם ומצא 3ר
 דצא השמש מן י׳3ו3הס על שניניהס 3הר הזמן חלק ואח״ז

 ושאר הירח שמן המהלני׳ כל3 עשה וכן כדקדוק השנה זמן לו
 לימי׳כלוע׳ מחלה הצין להם עו3ק החוזים אלו והגה * כוננים
 5למשו מתחילים והיו צין ני3 ראשי נגד השמש עמידת הרגע
ק * הלילה ואחריו היום  זמני׳3 הרנה דקדקו אלו הלא תאמר ו

 גלויס וכסיליהם שמיס לי3ונ האדס את ה' רוא3 מיום רו3שע
 יותר הזמני' נסדר להאמין נחניז למי וא״כ לפניהם וידועים

 ועוצס נסם כי נפשך3 מדמה אל * החכמה י3גונ ססס :מהס
 מנטיקס ע״י ידס3ש הזאת התכונה כל להס עשה שנלס

 ית3ת3 טמונה הזאת החכמה היתה ר3כ ל3א סנרומיס ודקדוק
 המלך שלמה מימי אדמתה על שחין היותס3 ישראל חכמי

 לשמש השנה זמני3 ע״ה ינו3ר ממשה לתס3וק יאיס3והנ
 וכשעלו האפשר כפי עמינו ני3 עלי׳ עמדו ר3וכ לירח והחודש
 שהורקו עד נגולה הלנו הספרי' וכל עמם החכמה גס גגלתה

 אלכסנדד שהי׳מלמד אריס״טו ואז ליוונים והגיעו כלי אל מכלי
 הגיעה ומשם ישראל ני3 של הסכמה ספרי כל3 שלט מוקד!

 שהנה אחר מצד קושי׳ זה3 (ועוד :יריי3וח לנטלמיו״ס החכמה
 כאשר המזרחיים אל טיהס3מ צירפו ייס3המער שהחוזיס מצאנו
קף לידע י7נ3ש ד״מ מצאנו  לקחו הנה אמד מודש3 הירח ה

 נצר וכד3לנ ועשחם שמנה שנת3 מ33 שהית׳ ירחית לקוי רנע
 אחר סנה מארת כמה שהיפה שנית ולקוי תשרי י״ח יוס סוף

 חצות אסר אחת שעה וד3סעפטמ דהיינו אלול לחדש ששה3 זה
 על שננתייס הזמן וחלקו ושליש שעה נכדי ל33ל עערנית נעיר

 השמש שזריסת מה ושליש שעה נכיון אמר ההקפות מספר
 הקדמה נמנו ותמיד המנטיס נל3 נהגו ונן • נמזרה מקדים

ס שאנו ומאחר המזרח מן ליום ההס ני חאי ס דנ  בתנועת נני
ם שהתחלת ע״נ והירח השמש קי  מסופקות חכמות :הציץ) מן ה

ט לפרשם ידעו ולא אצלם מסופקים היו החכמות  והתחכמו :3ה'
 עליהם והוסיפו מדברינו והיסודות העיקר לקחו ונו׳ משכלה

 מהראשונים: יותר השיגו שהס וחשנו שנלס לפי עניינים
ח מנ תנו * מנורים בהם ו  עדשנרוב רניס ספריס נזה להס נ
 להס כי חושניס והכל הקדמונים קדמוני רי37 נשכחו הזמן

ע ומפיהם אלו נמנמות טרה3ה משפט שאין ונאמת מיין א
לסמוך



מהנחמרשני כוזרי מאמר̂אוצר
 :' ותינו3למא3וק המורה על חולק שהוא מה3 נלל עליהם לסמיך

 חת תו3תש 3ער עד 3מער אמרה המורה המורה* היפו3
ס; אחר הלילה 3לחםו שראוי אמרו והס תכס3ש  שהם היו

 הצין* מן שהוא היום התחלת3 המורה אנשי עס הסכימיס
נאתר אנחנו גס שהנה

 ראשי׳3מעשה3ש הראשון קר3זה
 הרגע כלומר הצין מן התחיל
 השמש או הראשון האור שהגיע

 3הישו מחלת שהוא הצין נכח
 מתחיל היום אז הי' וממילא

 הקדמה3 וכנז׳ ישראל ארן י3ליוש
המחלוקת אך י״טנ סי' ד׳  המחלוקת אך
 ד' ני דע ונו' ינס3ו ינינו3ש

 המעת ון3חש התחלת3 דעות
 לכל מוסכם זה הנה כי * לעת

שתהי' צריכה לו שההתחלה
 מחלת והס מורגש שנוי3 משתני' שהזמני' מע״ל זמני מד' א'3

 וכמאמר י היוס וחצות * לילה חצות * היוס ומחלת ״ הלילה
 וצהריס וקר3ו 3ער נמ״ש משתני׳ זמני׳3 המפלות שתקנו קז״ל

 הנודע נפי והנה לך* להודות אקוס לילה חצות ונאמר אשיחה
 שתיסוכו׳ אחת היוס מהתחלת השעות מוני׳ ליס33ה היוס אף
 מהתחלת מונים והאטלייני ליומ33 שעות ונקראי׳ כ״ד עד
 מונים והחוזים * המורה וכדעת מע״ל שעות כ״ד ילה ה

 נ״ד שהוא אחד מע״ל היוס חצות למחרתו עד היום מחצות
 מוני׳ אטלי^) זולת ארופי׳ חלק נל והארו״פי(ר״ל * שעה

 שמוני׳ אופן3 רק שעות נ״ד מע״ל לילה לחצות לילה מחצות
 חצי עד ומשם שעה 3י״ שאחריו היום חצות עד לילה מחצות
 ליס33ה דעת היא שזכר המחלוקת זאת והנה * 3י״ הלילה
ח3תשו עיקר ומעתה הקדמוני׳ החוזי׳ דעת הי׳ כך ואולי ה  ר3ת

 הארז ור3ט3 הי׳ הזמן התיזלת רור3ה האמת שעס לומר זה3
 מאוחרת צין3 היא הקריאה שסוף עד וקר3 ואח״כ 3ער מחילה3ו
 ון3חש3 3שנחשו א״א ואילך משם אמנם ד3ל שעות י״ח1

 מוצאי מונה ד״מ הארץ ור3ט3 העומד זה יהי׳ שא״כ האיחור
 נאמר אס ונן ת3הש מחלת למזרח מעט שאצלו וזה מ3ש

 העומד זה יהי׳ א״י ני3ל הקדימה דין3 הזה ע3הרו ין3םחוש
 הרי ועוד שלס מע״ל3 מחולק 3מער לצד שכנו עס צין מחילת3

 הוא שאמרנו זה שודאי 3השי וע״ז מא״י שההתחלה ר3כ הניח
 ור3ע3 צין עד לה מזרחיים ני3 אמנס א׳׳י 3מער ני3 ערך3

 אנו ו3 מע״ל זמן3 השתנות ואין היוס יע3מר פחות היותס
ק ור3ט ני3ל שוקעת והיא השמש ריאת3 עת3ש אומרים א  ה
 למזרחיים החשמן הי' נך קר3 ואח״נ 3ער הזמן ון3חש והתחיל

 תחלה 5עי אז הי׳ אצלם שאף מזרח לצד ור3הט ר״ל א״י מן
 להס הראשונה הלילה היתה הרי 3להשי ואין קר3 ןאח״נ

 מפסיד זה אין מזרח לצד רחוקס שעור כפי שעות 3 מי יומר
 תורגש שעור לששה התוספת הגיע שלא מאחר תורה גדין

 קורא ואתה א״י ני3נמול ג״כ הלילה אל3נחש הזמן גהשמנות
 אז שהי׳ 3המער קצה ני3ל משא״נ * קר3 ויהי ערג ויהי הס3

 ונן * היוס התחלת מתחתיתה הארן ור3ט ני3ו היוס יזצות
 מעת אותו 3ולחשו 3הער 'להס להקזיס תאמר אס צין ני3ל

א״י3ל שוקעת והיא השמש תנועת התחלת מונה אתה נמצא ני
COSRU

 הצין ששטו זה ומכילים סברתם נתנה אשר חבורים
 ילא אבל התורה בהפך למזיח) (נ״א לימי□ תחלה
 התורה אנשי עם מסכימים שהם מפני גמור בהפך

 שבינינו המחלוקת אך מהצין היוס״שהוא בהתחלת
 שתהינה וצריך היום על הלילה בהקדימנו ובינם

 היטביעי היום בקריא׳ עיקר שעות עשרה הש*מונה
שהיא ישראל שארץ מפני השגיע) ימי קליחמ3 ס״א

ס קו ט

 והס שעות 3מ״ שאחריו היום ועס שעוא י״ח ראשונה הלילה
 להוסיף ע3הט דין3 ואף תורה דין3 זה ואין מע׳׳ל עי3ר חמשה

 להם וקר3ו 3שער וע״כ המע^ל על זמן שנוי ו3ש שלם ע3ר
 א״י על גס םאל״נ ר3הד שנן וע״נ * שעות י״ח3 מתאחר

הזאת הקושי' תפול עצמה
ראשוג׳ השקיעה שהתחיל׳ שאחר

 נקודת ני3ל ממש שוקע והשמש
 אותן יענו מה הארז ור3ט
 מזרח לצד שהם עצמה ירושליס3

 הסמוכה ל33ו עצמה א״י וכ״ש
 סדר3 ין3שחוש המזרח מצד לה

 הלילה הלא הלילה מן הזמני׳
 יותר הנרח3 להס הי׳ הראשונה

 אנו שאין וע״כ שעות 3מי״
 התורה דקדקה ולא לזה חוששים

 ומועדים תות3ש יעות3ק3 נך3
 שעות: לששה עולה שאינו למזרח שלפניו מה נל3 אומרים אנו נך
 קודס האור רא3שנ אומרים אנו * היוס על הלילה הקדימנו3

 3הישו סוף נגד ריאה3ה עת3 ו3מצ שהי׳ שעות 3י״3 לזה
 עיקר שעות עשר השמונה שתהיינה וצריך :לזה קודס כנז'
 מנין רצוני א״י מן הימי׳ התחלת המונח שלפי אעפ״י * זכו׳

 עת3 שהיתה כפי הלילה מן ההתחלה ולפולס לעת המעת
 מאחר הימיס ון3חש3 לצין וא3מ יש עכ״ז ישראל ארן3 ריאה3ה

 א׳ יוס של הלילה מתחלת שנאמר עד 3הישו התחלת שהוא
 היום אותו של הלילה תחלת עד א׳"י3 שהוא נפי שגת או ת3ש3

 וגזה שעות עשר שמנה שהוא הצין גני ון3חס נפי געצמו
 שעוד אומרים אנחנו א׳׳י ני3מ להס המנין יתאחר השיעור
הגיע לא שעדיין מאחר שמו על הזה היוס נקרא עודנה
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נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 ושניס עיס3אר נדי3ש זה ור3ע3 שנאמר עד 3הישו לראשית

 שעות נ״ד דהיינו אחד שס על נקרא ויוס יוס נל שעות
 עשר שמנה זה על נוסף ועוד א״י3 שהוא מה נפי המע״ל

 שהוא 3היישו התחלת 7ע עליק משמנז הזה שהיום מה שעות
חוזד נה3ה ולתוספת הצין הנר'

 ואתה זה ענין דמות לצייר
 נקוד׳3השוכני׳ ניא^י3של רואה

ק מן זן׳ א  התחילה ומשס ה
 והיינו לשמש הראשונה הלילה

 השמש או האור כשהתחיל
 נקודת אל ז׳ מנקודת להתנועע

 וחוזר מ׳ אל ומג׳ נ׳ אל ומשס ל׳
 • עולה ימות כל זה וכדרך ז' אל

 נגד השמש כששקע מעמה אמור
 כ״ד סוף3 לשס וחזר ע׳ נקודת
 היוס של שס כלה הרי שעות
י ני3מ זההוא  ואס לגמרי א׳

א חול הוא ר3כ שנתד״מ הו
 כשמו נקרא ההוא היום עוד עולס ר3 שליתר מפני אפס כמור

r הדחם אומן כי f i שוס עליהם נקרא לא עדיין ע׳ ננקודת 
 נאשר הראש נגד להם והוא לא״י השמש שקיעת עת3 זה «וס
 הלילה מתחנת רק יוס שוס נקרא לא ני ראשית3 מעשה3 בי׳

 תחלת מרגע רק המנין התחיל לא ל3ת שוכר לכל וכן א״י ני3ל
 לנקו׳ הלילה התחילה לא י׳ נקו׳ אל השמש שהגיע ועד הלילה

 העתש וכשהגיע א״י ני3ל הלילה תחלת אחר שעות שש והוא ע'
 ני3 ראש נגד אז והוא אח״ז שעות 3י״ דהיינו ס׳ נקודת אל

 ועדיין י׳ ליושבי הלילה ומחלת א״י ני3ל וקד3ה ותחלת ין1
ר צין ליושכי היעי® חשנון שוס הגיע לא  יזל השמש הגעת נ

 הלילה התחילה ואילך ומאז א״י ני3 ראש נכח ז׳והוא כקודת
 א יום חצות הי וכאשר צין ני3ל כראשית במעשה הראשונה

 שעה י״ח והוא צין ני3ל הלילה תחלת הי׳ אז ישראל ארז ני3ל
 לעת המעת נסתלק שלא ומפני * לא״י א׳ לול התחלת אחר

 נוסף ועוד שלס הקף הגלגל 33שס עד צין ני3מ ראשון יום סל
 שעה י״ח3 השמש מהלך כדי והוא לכ״ז קשת כשעוד זה זגל

ח  מלק ני3 רצוני המזרת גני מקצה ראשון יום שס נסתלק שלא ה
 או האור תנועת התחלת מעת שעונ; ושדס עיס3אר עד <ין

 סופרים ואנו תמיד היוס עד מתגלגל הענין וכן השמס*
שסהיוס צין לתושגי מתכוונים וגס א״י 3״^ יפי  גנלות

 היוס לאותו העגרה דרל על קורין ואס העולם מן כגמרי
 ת3הש להתמיד זז ואיננו :ני3מ שמו שישתקע עד כשמו

ו נ  שהוא השגת מן והתחיל הענין נת3ה 3להרחי הת^ל 3שו ז
 שגירש אחד הראשון ינו3א אותו מנה אשר הראשון היום הי
 ’ עולם ימי כל לדורות משמש הי׳ וכך ת3הש תחלת רגע3 ע יעג
 היוס ציור3 שדמה הדמיון נפי כלומר * היום על הדורון על

m אי׳ V א׳י א״י ל־טז־! ״ל היא i ראשון פעס 
 והדין ת3הש שהוא הראשון אדס ו3 שפגע הראשק היוס ׳שהוא
 : עולס ימי כל זה אחר חשנונותהימי׳זה חליס יהיו שכך עותן

 א״י ני3ל השמש שהניע עד • ראשו עומת אל שהגיעה עד
ד  להתחלת 3ער והיתה ת:3הש יוס חצות3 והיינו ראשם ע

ומרגע ללין ערג ישוט הימה לא עדיץ הרגע אומה עד * הצין

 השעש ובין בינה הימים שפות לקריאת התחלה מקום
גת  שש בשס הקייאס) תתלח געת (נ׳׳א לקרא שהוחל ̂ב

שנת שם להתמיד זו ואיננו שעות  הדמיון על ה
 המערב מסוף לסבב השמש התחילה אשר היום על

 תחילות וקרא כא״י והוא שוקעת אדם אותם ודאה
 שטנה אחר ראשו עומת אל שהניעה עד השבת

 לשם ונקרא הצק לתהלת ערב רהיתה שעןת עשר
 שמה מפני הקריאה גדרי סוף והיה השבת תחלת
 שממנו למקום מזרח בשהוא נקרא הזא אחריו שיש

תהיה משתתף ממקו' להמלט ואין הימים מתחיילים
ת ל ח ת

 גדרי סוף (והי' :עליהם להתנלגל הימי׳ סדר התחילו ואילך זו
 גיו׳ א״י גני ראש נגד השמש שהגיע הרגע כלומר ׳ הקריאה

 מוצאי אז הי׳ מצגס ולפי צין מגני השנת יצא אז ת3ש3 א׳
 הישוג קצה שהס צין ני3מ השנת שפסק מאחד ומעתה שנת

פסק שאז מוזרמיאטאומריס
 וכן העולס ני3 מכל השנת שס

 ו״מ שעד ויוס יוס כל3 הדין
 גא״יעדמן צאתו אחר שעות
 הזה היוס קריאת עלינו חופף

 :מצין) שיסתלק עד הארץ נל3
 ״ וכו׳ אחדו שיש שמה מפני
 סוף הוא שהצין שאמר מה כלפי
 • ויוס יוס לכל הקריאה גדר

 גדרףוהיא נופלת נזה שהקושיא
 • לצין הקריאה סוף נתת למה
 היא שההתחלה מאמר הלא

 לצד פונים אנו ומשם מא״י
הימיש על אמור וגוזרים 3מער

 הרי ואילו יי^יז א״כ • צין ני3ל שעות לי״ח שמגיע עד
 והוא פ׳ ננקודת הדריס אותן ני שנאמר עד היום יתאחר

 מהלו שיעור שהוא ד״מ מעלות ל׳ נמו א״י כלפי מצין רחוק
 שנת של 3הער ושס שעות שתי דהיינו ג״כ מעלות ל׳3 השמש

 וכן * א״י אחר שעות עשרים והיינו מאוחר יותר שעות שתי
ה א״י כלפי הצין מן רחוק מעלות כ׳ הדרים מ  נ״נשעות דל3ה
 וכמ הקריאה* גדיי סוף הצין לשוס זה לפי לנו ומאין
 ואילך הצין ש^ ואמר גזר מדרכו הזאת הקושיא לפנות

 המרחק כל ל3א צץ שעד הזה נסדר הולכין אנו אין א׳׳י כלפי
 הימיס התחלת שממט א״י למזרח אותו נותנין אנו הזה
 השמש מהלך כדי שהוא שלם רוגע הזה המרחק שאין מפני

 הימים משנון להם ונותנין עליו חוששים אנו אין שעות ששה3
 שקיעת גרגע ד״מ שנאמר כגון מועטת קדימה3ו גא״י כמו

 .ני3ל השמש שקעה שכנר הרגע היא גא׳׳י שנת 3ער3 השמש
ה' ׳7 או ג׳ או '3 גכדי המרחק אותו  ונאמר * קודם שעות ו

 השמז להם שקעה כגר חצות אחר ׳3 או שעה גשגת ו' שגיוס
 מזרחו תפלת תהי' משתתף ממקום להמלט ואין :שגת ליל

 שנאמר געעיו רמוקיס הדנריס יהיו שלא וכדי מערגו* אחרית
 מורס גגחינת נחשג ואילך ומשם מערג גגחינת הוא צין שעד
 ממנו רתוק ואחד צין גקצה אמד יחד השוכגיס אנשים שני ויהיו
 מזרח כרחוק הימים משנין נגחינת מרחק ולהם א״י כלפי מעט

 שעות י״ח מא״י מתאחר ון3החש הצין שנקצה לזה ני 3ממער
 ליל לחצות 3חוש צין שנקצה זה שגת ליל תחלת מושגי׳ א״י וכשגגי

 מקדים הוא מעע ממנו רחוק שאצלו זה ואולם ״ יוסששינשגת
 הוא שנת 3ער3 השמש שקיעת נרגע דהיינו שעות ששה א״י ני3ל

ק ואיך • שגת ליל חצות להם ת  השומע שכל מה המורה גדין שיגא י
ן אחר ענין גשום להיות וא׳׳א שע״נ אמר יצחקלוע׳׳ז ד  ג

 מיוחד אחד שנקגעמקוס לולי הימים שמות קריאת גמשגון התורה
 מתחיל ואילך ומשס 3המער אחרית כאן שעד עליו שנאמר
 כדוריית שהארץ מאחר כי מאוד קרוגיס שהם אע״פי המזרח

 לשוס נרצה אס הכדור סגיג הארץ שוכני לפי משתנים והימים
אי ומועדות לשגמות וגמשגונס הימים .גמלת ומשפט מק

אג׳שר



מונחמד שני כוזרי מאמראוצר
ס הענין לתקן אפשר  אפי׳ כי • הזה נדרך לא אס סניס מי

 ענ״ז אחר מקוס מאיזה רק מא״י היתי׳ יז3חש נתחיל לא אלו
ס לא אס הימיס נמנין ורגלינו ידינו נמצא לא סני  שוס על נ

 ואינך ומשס 3המער אחרית יהי׳ ששס החיז ממקומות מקוס
אנחנו זה ולפי המזרח תחלת

 ישראל לארץ והוא מיגונו אחרית מזרחו תחלת
 בדין אבל לבד התודה בדין זה ואין הישוב החלת
ס המבע  השבויגייס הימיס* שיהיו יתכן לא כי ן3 ג

 נקבע אס אלא כלו לישוב נעצמו אחד בשס נקראיס
מתקרב לקריאה ומקום לקריאה תחלה שיהיה מקום

שלא

 שמהתחל׳ הזה הרוגע שכל נאמר
 עד מא״י וכן א״י עד הצין

 העניינים וגשני הצין התחלת
 המקו׳המשותף הוא בכלל עד זלא
 מזרח גגחינת לא שאיני הזה

 נקודה מאיזה שיחושג גמור
 לימי׳ התחלה הרוגע שגאותו

 שלנו המונח וסותר לא״י קודם &ס הימי׳ התחלת יהיו שא^נ
 וגס ״ העולס כל על המנין מתחיל ומשס המזרח קצה שא״י
 מן מאוחר הימי׳ סדר הם3 שיוחשג גמור 3מער חינת33 אינו
 חינת33 מזרח קצה עליו יאמר החלק זה קצות שני3ו * הציז

 הוא וגס • לו י3המער החלק על לשס שמקדיס השמש זריחת
 הזריחה חינת33 3מער עליו יאמר הזה הקצה ר״ל נעצמו

 אין הזה שלחלק עד • להס המזרחי החלק מן להס שמתאחרת
קי שאר לתיקון ורמח פנוי המקום זה ושמנו כלל צ3מוג סדר ^ 

 שהוא צין3 ותנליתס א״׳י מן הימים התחלת שנחשוג העולס
 ד3ל3 לא ר״ל ד3ל התורה דין3 זה ואין :מאוחר שעות י״ח

 לפי שנראית הגס זאת סנרא על שנודה ע^כ התורה דין3ש
 שהעיון מאחר * אחד נושא3 הפכיס שני 3נמחיי ראשון מושכל
 וחגיס יס7מוע3 ה׳ מצות תשלמנה לא זה ולולי זה על דוחק

 שמואעגין אמת3ז 07ו3נ 3נעזו ואנה נפנה מהמקומות מי אל
 ר3והח הראשוני׳והאחרוניס התוננייס נזה נתרעשו ר3וכ מפליא

 דרס אך ורה3ע3 עיונו קרע ולא פחד לא שכלו עומק לפי
 הנה בי שאומר* מה נפי והוא תומו לפי הפליאה אומה

 הס3 נדון איך הימי׳ התחלת נמנין נמנלנלו מהחכמים יס3ר
 צורה3 שהוא וכמו הארן כדוךיית לפי הווייתם תגמור ואיך

 ממקומות נאמת אחת נקהה ונמפוש הארן כדור ד״ג3א הזאת
 שס היושניס על ונשאול א' נקודת ד׳י׳ח ויהי׳ שנרצה הארז

 יוס ד״מ תענה ואתה * עומדים הס שעה אחה3ו יוס איזה3
 נקודת ני3ש הזאת והרגע נשאול 3שו * היוס נחצות קודש ת36
 עלי׳ יענו מה קודש שנת יוס חצות שהיא עלי' אומרים א׳

 '3מער לצד מהס מרחק־צ׳מעלות3 שהוא ׳3 נקודת נזושני
 נאמר 3שו * וקד33 ת3ש3 השמש זריחת רגע אז שלהס מאמר

 i חצות להס תאמר ד׳ נקודת י3תוש הזאת הרגע על יענו ומה
 הרגע על מספרים מה ג׳ נקודת ויושני • ת3ש מליל הלילה^
 מאחר ומונרש 3מחוי ע״כ חה שנת ליל תחילת תאמר • הזחת

 שמן אחר ונאמר נחזור 3שו י שעות ששה3 מתאחר ע3ח שכל
* להס השמש זרימת3 שעות ששה3 מתאחר ע3רו ־ שכל הדין

 הנה ג' נקודת י3לתוש ת3ש ליל תחלת ההיא הרגע אס נ א
 נקודת3 הי׳ והשמש מעלות צ׳ ג' מנקודת הרחוקה ח נקודת

 שרגע 3יתחיי הנרח3 א' לנקודת שהגיע קודס שעות ששה ג׳
 ששי יוס חצות רגע היא ג׳ נקודת י3לתוש השנת תחילת

 השנת יוס חצות הנחנוה ר3נ והרי ’ א' נקודת י3לתוש ת3ש3
מעע  שחוק וזה ת3ש3 ששי יוס חצות להיות ה3ש רגע ונ
ראשון יוס ג׳ נקודת י3לתוש נניח ׳ זו לדרך נלך או • והתול

* יב

 ת3ש3 א̂' יוס וקר3 יהי׳ ומתי אח״ז נאמר * וקר33 ת3ש3
 ת3ש3 א׳ יו׳ להס שעות ששה אחר מאמר אתה א׳ למושלי

 דהיינו שעות 3י״ אחר • מתי ׳3 נקודת שני ולת • וקר33
ו ליל מחילת  ׳7 נקודת ולנני ג׳• נקודת י3לתוש מ3ש3 '3 י

 שעות י״ח אחר מאמר • מתי
ן' ליל חצות דהיינו ̂ ת3ש3 ׳3 ז

^ ולנני * ג׳ נקודת לנני ל ד קו נ
 שעות י״ח אחר תאמר * מתי ז׳

 רקיע3 השמש מהלך שעור ועוד
 שהוא ונניח ד״ז קשת נגד

 השמש ומהלך אחת מעלה
מ הי' שעה3 א׳מט^ו נג  אז ד

 שעה3 מט״ו א׳ חלק נדי ׳3 ליל חצות אמר ג׳ נקודת לתושני
 מנקודת אחת מעלה שרחוקה ע׳ עד לט׳ ומה׳ לה׳ מז׳ וכן
 מנקודת מאוחר לשס הזמן וחשנון מעלות פ״ט ד׳ ומנקודת ג׳
 שננקודת לפי נשעה מט״ו א׳ חלק כחות שעות ששה י7כ3 ׳7
 . ג' נקודת ני3מ מאוחר ת3ש3 ראשון יוס נקר הנחנו ר3ב ׳7
 שעות נ״ד י7נ3 יתאחר י׳ נקודת לנני הנה שעות י״ח3

ס נקר יהי׳ י׳ נקודת שיושבי יתכן ואיך משעה א׳ חלק פחות  יו
ס וקר3 עד שעות כ״ד י7נ3 להמתין שצריכין מפני השבת  יו

 אחת מעלה רק מהס רחוקים שאינס ג׳ נקודת ני3ול ת3ש3 א׳
 הזה והיום והתול שחוק וזה לנוקרו ת3ש3 א׳ יוס הגיע ר3נ

 4לחדן ידס מצאה ני נגינתם במשתה בכבוד הנסיליס יעלזו
 נמצאים אדם ני3 היו אלו ובאמת * טעמם על וללעוג התוכניים

 מעשה ון3חש3 הימי׳ מונים ונולס הארן הקף נל3 דרים
 שהמזרח מאחר עלינו משתבש הענין הי׳ ר3נ א׳ ר7ס3 נראשית

«שס הולך והשמש הארן שמן העליון נדור חצי3 הוא אשר

ר ע ה3מ ר מז



נחמו•שני גוזרי מאמראוצר
 לפי התחתון(ר״ל הנדוד חצי למושני 3מער הוא מערגו כלפי

 3והמער ג׳ נקודת3 המזרח א׳ ת7נקו3 לשוכני׳ והנה הדמיון)
 3והמעג־ ׳3 נקודת3 המזרח ׳7 נקודת י3וליוש ׳3 נקודת3

 הימי׳ חשנון נתחיל שנרצה נקודה מאיזה אס ולפ״ז ג׳ כנקודת
מקום אל שיגיע3 ימלט לח

ק אחד  ד"מ מונה שהאחד מהא
 הסמוך ושכנו וקר3ל ראשון יוס
 מוקדם שמות נ״ד3 מונה לו

 וקר*3ל שנת יוס אצלו והוא
 מונים עולס ני3 כל אין ואולי
 יום שמונים יש כי הזה לסדר
 מאמר3תננז׳3ש3׳7 מיוס ראשון

 כל אין אולי וגס סי׳ א׳
 חלק יש אך מיושנת 3י3מס הארן
 נני 3ישו שס שאין ממנה פנוי
 נעל 3חש ר3נ וכאשר ארס
 זו מקושיא להמלט עולס יסוד
 הכדור חצי שכל אז דעתו לפי

 שאין אומרו3 יס כולו התחתון
 מאחר עלינו היס דגי אחריות

כל3 אדס ני3 3ישו שס שאין
 זה לכל צורך ואין הזה* החצי

 המנואר ר3ד3 נאחזת קושיא שוס אין הטלע ענין מצד ני
 כי להיות אמנה ואף האדן כדוריות ענין שהוא נמו חוש3

 איים נמצאו ים3 וגס 3ישו הרנה ו3 יש התחתון החלק גס
ת >5הק כל שנמעט עד לזה זה סמוני׳ יס3ר א  ד3מל 3מיוש ה

 השמש מהלך שמור כדי שהוא פנויס מעלות עשרים שכמו
 ימי נסדר מונים שכולם נאמר אס ועכ״ס ליש5ו שעה3

 מנינו מאחר או מקלים 3הישו מן האחד הקצה נראשית״יהי׳
 אעת״י שלישי׳ ׳3 שעית ושתים עשרים נכמר השני הקצה מן

 שהמחנר נראה וכנר ושליש שעה רק יניהס3 המרחק שאין
 התורה דין תצל רק • והחוש הטנע מצד הזה לספק חשש לא

 ואס • שאפשר הענייניים כל3 מציאות תורה לדון יש שע״כ
 כולם 3י3מס הארן וכל נרורה שפה העמיס אל יהפוך הח״י

 ון3חש3 יפנו אנה ונמועדים נשנתות ה׳ משמרת שומרי׳
 נתנה ני שנאמר וע׳ינ המנין התחלת מקיס ומאיזה הימים

ע3ק ומקום מה ומשפט חק התורה לנו  מפמילים משס ו
 דהיינו העערל סוף שס קלוע ומקום המזרח תח.ת והוא

 ל3א ד3ל התורה לדין זש ואין *• הציז תחילת עד י מא
 היא דלר כל תורה שלדין כלומר * כ ג ̂ הטלע דין3

 ידוע סוד ולודאי עמקו מאיד אשר ומחשלותיו ה דרכי לפי
 א״י מן דוקא לימים הקליעות שתהא תורה ̂ש לעומקה יש

 נסדר ר״ל ע3הט דין3 אפי׳ אלא נצי?* ליאא והסיוס
 גוזר השכל למדינה ממדינה הימי׳ שמות תיקון3 הנמוסי
 ויהי׳ מסיימים ששם ומקום מתחילים שמרונו מקום שננחור

 ונהצטרפו ונערכו שאליו כד' מקומות השתי ין3 מרחק איזה
 מקים נ השני ר3ע3 3מער ושם א ר3מע מזרח שס כניח

ן לקריאה תתלה שתהא  מקומות וכל המזרח מצד א״י עו
 נצ׳׳ל 3ממער לקריאה ומקום :אליו מערלייס יהיו העולם
מו והוא נכדי מא״י רתוק שהוא 3מער אנחנו ששמנו הצץ נ

 מזרח קצתו אבד* ילקצתו מזרח קצתו יהיה שי׳לא
ס א4י לאו ואם ׳ גמור מערב וקצתו גמור של  ת

ם קריאת לימים  מסמב מקום שכל מפני ידוע ש
 מורח הצין ותהיה יחד ומערב מזרח הארץ אמצע
ת ומערב ‘ישרא?• י^ארץ תי ח ת  ותחתית הארץ ל
 ?•*ארץ ומערב ^מערב ומערב לצין 'מזרח הארץ

̂א תחי^ה מערב ואין מזרח ואין • ישראל  םוף וק־
 שמות• נתן הנזכר והסדר ישימים ידועי׳ שמות ולא

ם לקריא׳ אך מא״י והתחיל לימי׳ ידועיץ ש  רוח׳ ה
 ונקוד׳ נקוד׳ כל מקומו׳ לזכו׳ יתכן שלא מפני עכ״׳פ

 רבים ומערבי׳ מזרחים עצמה בירושלם כי מהאר׳
 אפקיה׳ ועגולי ב״ה מזר׳ איננו ד״מ ציון ושמזרח
כ׳׳ש החושי׳ ישעו׳ לא אשר האמור ע״ר משוני'

דמשק

הז׳ שלא : מורגש מרמק איזה לזה דומה או ארן ע3רו  י
 שיתנו צריך וגנול מרחק איזה ע״נ לקצתו* מזרח קצתו

ף חלק הרי שאל״כ 3המער סוף ונין המזרח ראשית נין  סו
א המערל שסוף עוד ולא המזרש לראשית פוגש 5המער  הו

המזרח ראשית כלפי מזרחי
 מזרח קצתו יהי׳ שלא שאמר וזה

 כל יתד 3ומער מזרח :לקצתו
 מזרחית היא ונקודה נקודה

 3מער לצד שאחרי׳ הנקודה נערך •
 ההקף כל אלי׳ לצרף ונוכל

 3מער הוא שהכל הארציי
 אליה ההיקף 3סו עד נערכה

 הסמוכה מנקודה תתחיל ואס
 זאת הרי מזרח לצד לה

ותהי׳ :3מער נערכה הנקודה
 לציור מונן הכל וכו׳ הציץ

 3מער ואין מזרח ואין הסמוך:
 אי ר״ל *. סוף ולא תתלה
 ולא מזיח לא לצייר אפשר
ף: ולא תחלה ולא 3מעד  אך סו

ח השס לקריאת  עכ״פ 3ח
 כדוריות שלציור אע״פי כלומר

 למקוס מעדני שהמקום קט מעט שננל יתחייל הארן
 שאי׳י נאמר איך וא״כ הימים• התחלת אצלו ישתנה שאצלו

 • למערל ממזרח אורך לו יש א״י הלא הימי׳ לקריאת התחלה
 ע״ן • ולמערנייס למזרחיים הזמנים משתנים עצמו ונא״י
 השערה כחוט עד לדקדק א״א להתחלה שס לקרוא שכדי השיב

 נירושליס כי :להתחלה א״י כל שנתפוס עד השם 3הורח ולכן
 שהוא ירושלים מניח הי' אלו אפי׳ ר״ל וכו׳־ מזרחיים
ק טנור נקראת והיא העולם נאמצע א  שמירושלים ולומר ה
 ני הזה דקדוק חונת ידי יצאו לא עדיין הימים התחלת
 :3ומער מזרח ה3 ויש מה אורך לה יש עצמה ירושלים
 המלכי׳ ומושל דוד עיר הנקרא ציון הר הוא ציון• ושמזרח

 שהוא הארון מקוס3 הקדשים קדשי לרת והגה שם הי׳
ק טנור שהוא חז״ל אמרו שעליו שתי׳ אלן א  הנקודה והוא ה

 מה אורך יש עצמה לציון גס שעכ״ז אלא לאמת• המזרחיית
 המקדש שלנית המזרח אינו ציון שמזרח עד יותר למזרח
 האף ר״ל משונים• אופקיהם ועגולי שתי׳: לאלן שהוא*

 שהשמש שנאמר זה למאמר מציאות שום אין עין שלמראית
 וא״א קרול שהמקום מאחר המקדש לנית קודם לציון זורחת

 עכ״ס שיתחייל ודאי הגאומטרי׳ עיון מצד ענ׳י׳ז זה להרגיש
 לנקודה קודם זורחת השמש האדן מן ונקידה נקודה כל שעל

 אדם לכל המפריש אופן שהוא האופקי עגול כי • שאחריה
 הארץ שתחת החצי ולין הארץ שעל הגלגל חצי לין מצנו לפי

 האופק קו כי האופק ישתנה וקט מעט נמרחק אפי׳ וא״נ
 שהארן האמור ע״ד : האדם נדמיון הסערה כחוט הוא

 ועולר הכדור החותך העגול שישתנה הכדור ומדין בדוריית
 מן האופק עגול הוא שכך מימין שאנו ונמו מרכזו על

 החושים• ישיגו לא אשר :הכדור ג״נ החותך לו הסמוך העגול
מרקק3 זריחה קדימת שוס מרנישי׳ אנ\ שאץ שאעפ״י ר׳׳ל

3קרו



מזנחמרשני כוזרי מאמראוצר
 כנר כי • כזה עצום קוטן מרגיש החוש שאין מפגי זה 3קח
 לו המזרחי נערך למערני האופק שישתנה לכדי כי גולע

 (שהוא מעלות ט״ו ניניהם המריזק שיהי׳ צריך שעה נשעור
 מן מעלה כל ושעור הגלגל) מעלות ש״ס מן מכ^׳ל א׳ חלק

פרסה עשר חמשה הארץ
 י״ג כשעור פרסה וכל אשכנזיות

 ועשרים מאות שלשה אלף
 לא 3קרו נמרחק וא״כ אמס

 שכדי תמצא שאתה לעין יורגש
א׳ חלק הזריחה להקדים

 מרחק צריך שעה3 מתת״רף
 כ״ש :ותשכח) אמה(דוק ק״פ

 ודאי ששם מירושלים משק7
 נקדימת לעין הרגש איזה ים

לדמשק שמשגוה הזריחה
 שלשה נכדי לירושלים -מזרחיית

 נאוגר״יפיאה כ״ה ( מעלות
 שעה חמישית כדי שהוא הישנה)

 נחומש הזריחה תקדים אשר
 ירושלים ושנת לירושלים: שעה
 שמצרים * מצרים לשנת קודם
ועכ״ס :כנודע א״י 3נמער
 התחלת ישראל מאח כי אומרים שאנו שזה ר״ל נרוחנ גודה

 החפנון תחלת הוא שתי׳ אנן נמקום שרק נאמר וכגר החשנון
 לכלול הכוונה אין • א״י כלל וכ״ש ירושלים לא האמת ע״ד

 למזרח 3ממער לא״י.עצמה שיש האורך ננחיגת א״י כל
 אך * נירושליס ואפי׳ הזה השנוי יקרה עצמו שנא׳׳י מאחר

 נאורך משתנים הנלתי מא״י המקומות שכל 3הרוח גנחינת
 מעלות צ׳ שוה ואורכם המשוה מן נרוחנס שמשתני׳ ד3מל
 אותן לכל כי לימים אמתית התחלת ודאי הס הצין מן

ח טנור לנקודת ממש שוס הזריחה המקומות א  ולפיכך ה
 והרוחק :אחד והכל מא״י או מירושלים שההתחלה לומר יתכן

 התורה בדין המיוסד המרחק ר״ל * בעצמו א׳ יום בקריאת
 שהוא הצין ועד א״י מן שהוא הימי׳ קריאת ממחילת שיהי׳

 אלכסוני ר״ל הקטרים בו נחלקי׳ אשר : הקריאה סיף
 מרכז דרך ההיקף מן העובר קו נשער שכאשר הארץ נדור

מ וקי האר! טנור שהיא אמצעית ננקודה בא״י הארץ ו  י
 הקויס ראשי מרחק יהי׳ הצין ראשית הארץ מרכז דרך
 נדקדוק שעות י״ח מרחק דהיינו מעלות ר״ע 3המער דרך
 תורה בדין נתפס כולו המרחק ווה יותר ולא פחות לא

 אחר 7ע עליו נקרא שמו שיהי׳ ויום יום כל קריאת ^ננין
 ומתחיל העולם מן לגמרי מסתלק שמו שאז שעות י׳י׳ח

 נולד אמרו וע״כ :כולו העולם בכל לו הסמוך יים אתריו
 שזנרתי דר״ה גמרא דברי לפרש 3ש עתה ונו חצות קודס

ו שמואל שאמר והוא למעלה \  הגילה• לכל לתקן יכול שי
 לחדש תורה דין אדמתן על ישראל היות3ש ידוע ר3שכ

 אס הירח נראיית תלוי היו הכל המועדות ולקנוע חדשים
 ר״ח שאחריו ל׳ יוס הי׳ הירח נראה הי׳ 3ער3 לחדש כ״ט יוס

 • החודש רין3מע הי׳ נראה הי׳ לא ואס ממנו מונין והיו
ואעגס הראי׳ מקוס שהוא דוקא גא״י תלוי׳ היתה הראי׳ אך

 דמשק ששבת נאט׳ ש^א וא״א מירושתם דמשק
 מצוי׳ שבת קוד׳ ירושילם ושבת ירושיל׳ שבת קוד׳

 בו נחילקים »<*שר והרוחב • ברוחב נודה ועכ״פ
 י״ח הוא ב׳גצמו יום בקריא׳ התולים) (נ״א הנןטויס

 הזה הקטר אנשי קוראיס יותר ולא פחו׳ לא שעות
 מן אחר גמל) (נ״ח קוטר אנשו יצאו וכבר שבת

 עד גמל) (נ״א קטר אחר גגיל) (נ״א קטר השכרת
 שהתחילה העת מן שעות עשרה שטנה ^:ותשלמנה

 ראש דיעמת השמש שתהי׳ עד השבת קריאת בו
 ישאר ולא ההוא מהיוס הקריא׳ ותסתלק ישר׳ ארץ

□  מתחייב אכי^ שבת ההוא היו□ שיקרא אד
חצות קורס נולד אגלרו כן ועי^ אחר שס בקריאת

בידוע

 אין ושס הס3 יס3יוש שהי׳ הרחוקים ארצות ושאר גולה3
 להגיע יכולים היו שלא נמקוס לפיכך וא3מ שוס לראי׳

ם חי  כפי המועדות נקניעות אחר סדר להס הי' מא״י הדו
הגז׳3העי סוד והוא ע״ה ינו3ר משה מפי, נידם המקונל ר  ו

מקדשי׳ שהיו זמן3 והנה גמרא3
 חוששין היו לא הראי׳ ע״פ
 זמןשאין3 אך המולד* לרגע

 ־רגע 3ו1לח צריך ראי' כאן
 פונים אנו ואחריו המולד

 ר3הח דעת והנה * בקביעותינו
 אחרי סינים שהיו סאעפ״י

 סוד לרבותינו הי׳ עדיין המולד
 שלא השנה ראש נקביעת ל3מקו

 בלבל המולד רגע לנו יספיק
 אפשרות הי׳ שעכ״פ לא אס

 • המולד ניוס הירח רחיית
 יתכן ולא אפשר חי שזה אע״פי
 שעלי׳ בירושלים הראי׳ שתהי׳
 מאחר המולד חשנון נתיסד
 המולד אחר מתאחרת שהראי׳

עדיין אס עכ״ז * מע״ל בכדי
 באן הירח את שיראו אפשר

 המערב קצה ועד ומשם ירושלים שמן היישוב ממקומות
 ועד ר״ה בו עין3קו שאנו ההוא היום שס להם חנקדא עוד3

 המולד אחר הירח נראה כאלו הרי הצין ועד הארץ תחתית
 מאחר והוא המולד ביום השנה ראש אותו קונעין ואנו

 וזה • העולס מפינות א׳3 עליו נקרא הזה היום שם שעדיין
 שיהי' צריך להו שלח זירא ר׳ סליק ני נגמרא שאמרו מה
 0יו3 ר״ה קונעיס אנו שאין שר״ל החדש מן ולילה יום

 מחלקי א׳3 שהות לו יש עדיין היום שאותו לא אס המולד
 אפשר שאז שעות כ״ד שהוא ויום מלילה פחות לא העולם

 ני3ל שהוא מה נפי המולד יום 3ער3 הירח נראה שיהי׳
 החל המולד מרגע שעות י״ח בתוך והוא המקים אותו

 מן שעות כ״׳ד אחר עד הראי׳ שאין מפני בירושלים•
 עדיקנמצא עכ״ז בימשליס* המולד יום פנה ונבר המולד

 והס ג״כ להם קרוא המולד יום ושם הארץ ממקומות א׳
 אלה כל ונהיות ״ 3ער3 המולד יום " סוף3 הירח רואין

 לא 3היםו חלקי שנכל לא אס * המולד יוס3 ר״ה עין3קו
 יוננו ועפ׳׳ז שאחריו ליו׳ הקניעה דוחין אז לראותו יתכן

 סמוך שנראה נידוע תצות קודס נולד ר:3הח דברי המשך
 שעה ד״מ נירושליס המולד הי׳ אס כי החמה* לשקיעת

 א״מ3 הערב עד היוס מן נשאר עדיין והרי חצות קודם אחת
 העולם) בכל שויס והלילה היום ר״ה בזמן (כי שעות שבעה

 המולד מרגע שעות שנעה אחר ירושליס3 שוקעת והשמש
 בזיון שוקעת השמש לא״י המערזייס המקומות והנה במערב
 ט״ו בשעור המערביים שתאמר כמו ההוא המרחק כפי מאוחר
ע שעות שמונה אמר להס שוקעת השמש מעלה  המולד מיג

 רנ״ה כדי שהרחוקים עד שעה אחר שעה יותר לרחוקים וכן
 עבור אמר להם שוקע השמש * ט״ו פעם י״ז שהוא מעלות

לזה וקתס כ׳׳ד עולה ושבעה י״ז שכן המולד מן שעות כ״ד
ערג3



נחמדשגי כוזרי מאמראוצר
 ה6שתר אפפר 3גגמי

 ׳5 מצות ס1קו והמולד
 3הער לצד מא״׳י מעלות ר״מ
 תאמר כאלו מצות אחר צא״י

 אס שעות ה׳ א״י3 השקיעה
 שאפשר סיותר המרחק מצטר׳לזס

 להס השקיעה אשר הצין והוא
 והרי שעות י״ח מתאחרת

 אחר לצין ההוא היום סוף
 לראות א״א ועדייז כ׳׳גשעות

ד כ״ הוא ול3םהג הירח
 נראה הירח שאין ומאחר • שעות
 אחר שעה י7כ3 תכף להס

 נראה אינו 3סו השמש שקיעת
 עת3ש מאחר * ההיא לילה3

 מן רחוק אינו הירח הראי׳
מעלות 3י״ י7נ3 רק השמש

 מעלה ט״ו היא היומית ומנועה
 ין3 אין וא״נ אחת שעה3

 מצד הירח לשקיע' השמש שקיעת
אחת שעה היומית תנועה

 פחות3 אחריו שוקע הירח גי
אמר גאלו : שעה מנדי
 • השנת יוס חצות קודס נולד■

 נקוצר חז״לשהוא מאמר מפרש
ח לשון ה כאלו ו

 אס וכ״ש זך האויר אס הירח להס
לרחוקים נראה שהירח ירושליס3 שעות

 ר׳׳ה מולד הי׳ אס ואונס ־
ועד היוס מן שציעית שעה

 אמר כא^ו דחטח לשקיעת סמוך שנראה בידוע
 שנראה דוע ב כירושלס שנת יום חצות קודם נולד
 יו□ ששם והוא החמה לשקיעת סמוך שבת ביום

 שנפסקה אחרי שעות עשרה שמנה התמיד השב
 לעמת השמש ששנה עד ההתחלה מקום קריאת

 והתחידי ולידיה• יו□ אחר ישראל ארץ ואש
 אוץ גמזיח) (נ״א בתחלת שהוא למי הירח להראות
□ והפכי□ בערב בשבת ישראד*  שאמרו מה ע
 וכבר דחדש מן ויום לילה שיהיה שצריך רבותינו
 ראשון יום והתחיל הישוב מן השבת שם נסתלק

ם משם יצאו ישראל אוץ שיושבי פי על אף  יו
□ בתוך ושבו ה^/זבת  כונה ה אמנם כי ראשון יו
□ ש  הישוב בכל הפושט השביעי סייס) (נ״א ה

 באיזה במערב שהיה ולטי ן בצי שהיה למי שיאמר
h השבת יום ואמרו השנה ראש קבעתם יום y 

h אף הדמיון y שאח׳ פי □ » היה כבר מה צ יו
מהמועד

 :החדש מן ויוס לילה כאן ויש מזרח נקצה נראה הוא ויוס
 נירושליס חצות אחר טלד אם כלומר השנת שס נסתלק ר3ונ

 זה על תוסיד אס שעות מששה פחות ירושליס3 3הער ועד
 שנת ממוצאי מתאחר לצין מ3ש מוצאי שליל מה שעות י״ח

שעות נ״ד כאן אין עןיין א״י
 ט3 אותו שירלזו שאפשר נכדי

 אחר כי תכף ת3ש מוצאי3 צין
 יוס מתחיל ר3נ שעה י״ח

ט : צין לנני ראשון אע״  ו
 השנת מיום יצאו א׳י׳י שיושני

 כלומר • הראשון יוה נתיך ושנו
 מן [צין נני יצאו שכנר שמפני
 קונעין אין הראי׳ נעת השנת
 נולד אס המולד ניוס ר״ה

 נולד אפילו א״כ חצות* לאחר
 נו ר״ה שקונעין חצות קודס
 הירח שיראה מה מחמת גיוס
 נכך מה המזרח קצה לנני 3נער
 המזרח נני שיראוהו נעת הרי
 ארן ני3ל ת3הש יוס יצא כנר

 :ראשון יוס חצות והוא ישראל
 הסס הכוונה אמנס כי

 השניעי יוס שס ר׳׳ל השניעי
 ימי שמות מן נו כיוצא או

כלות׳ נכלהישונ הפוסט השנוע:
ח . ה  נולד אמר כאלו ו

 מימי אחר יוס נאיזה או נירושליס השנת יוס חצות קודס
 המזרח נקצה נראה הירח יהי׳ עצמו היוס שנאותו נידוע אז הסנוע
 לקרוא הראשון אדה התחיל שממנו נענור מ3ש יוס ותפס

 מקום קריאת שנפסקה אמרי : למעלה ננז' הימיס סדר
 ולשמש ישראל נארץ השנת היוס כלות אמר ר״׳ל גתחלה
 השנת יוס מתמיד עדיין שנת נמוצאי 3מער3 להס שוקעת

 ח״י שנערך התחתון נדור מצי נל השמש 33שסו 7ע עולס3
 שהוא ח״י נני ראש לעומת שמגיע עד הכדור יע3ר ועוד

 י״ח והיינו הצין התחלת ליושני שנת מוצאי הלילה התחלת
 שעות י״ס ולילה יוס על נוסף ר״ל ולילה יוס אחר שעות:

 סופו עד שנא׳׳י שנת התחלת מן שעות מ״נ הנל נין והוא
 נראה להיות מתחיל הי׳ הירח * הירח להראות והתחיל צין:3

 הוא כך 3ער3 נשנת נמזרח שהוא למי החודש: נתקלת
 הצין: שהוא הישונ נתחלת ור״ל הגירסאות מן הנכון

 צריך שאמרו שזה ר״ל וכו׳ דנותינו שאמדו מה עס והסכים
 הזה למאמר ותיקון הסכמה הוא החודש מן ויום לילה שיהי־

 שאין מאמר ור״ל קנירו את מפרש והא׳ חצות קודס נולד של
 המולד אמר שעות נ״ד ענור עד נראית החדשה הלננה
 ואור אז דקותה מחמת לראותה נעין נח אין זה וקודם
 וכאן נראה שיהי׳ וא״א מליו אליי קורנ״י לפי השמש

 החדשה הלננה מן לנו ואין חצות קודס נירושליס המולד סהי־
 המזרח נקצה מוצאיס אנו ענ׳יז שעות ששה רק 3העד מד

 חצות שהוא מרגע ני חשנונס לפי שנת מוצאי3 נראה שהוא
לילה ואחר מזרח קצה3 ת3ש ליל של 3הער מההיג נירושלים

 עליו נקרא שמו שעדיין כפי
 3נמער שהי' ולמי נצין שהי׳ למי שיאמר :3הישו מקומות נכל

 נשאול ד״מ נאס שיהי׳ שצריך כלומר ונו׳ קנעמס יוס נאחה
 קנעתס מתי מנואו ועד שמש ממזרח העולה ני3מ וא׳ א׳ לכל
 קנענו השנת ניוס לומר שוה ותשונה אחת שכה לנולס יהי׳
 נולס שיאמרו לזה ונדומה י הדמיון על :האמת הוא וכן

 ר3נ מהס שאחז אע״פי :ענו3ק וע3הש מימי הראשון ניוס
 ההתחלה שתהא תורה דין ר׳׳ל ונו׳ מהמועד יוצא הי׳

 שומר אינו ואחד אחד שכל אע״פי ולפיכך מא״י הימי׳ ון3חש3
 לפי 3ער ועד 3מער שהוא שעות כ״ד רק והמועד כשנת

 נשנוע א׳ יוס נשה קורין העולס נני כל עכ״ז מקומי 3מצ
^ פנה ממנו אשר לא״י נקריאת׳ שויס וכולם השניתה ניוס  ל

 השניתה יוס אחד כל שיחשונ המורה כוונת ואין * המקומות
 ששה נדי3 שהרחוקי׳ ד״מ נאמר כאלו נח״י שהוא העת אחר

 שנרגע מאחר הששי יוס ממצות השנת יתחילו למערג שעות
 אמרה שהתורה כן הענין שאין נא״י שנת ליל התחלת ההיא
ס ישנתו שהכל  מקומות נל3 קריאתו נפי עצמו3 אמד יו

:3הישו
 זו שמועה3 ר3הח רי37 אד3ל ככלותי אחרי המפרש אמר

 גדולה אמת קושיא על להעיר 3מחוי עצמי ראיתי
 יוס חצות קודס א׳'י3 המולד אס3ש שהניח מה והוא ריו373

 נראה הירח 3ער3ש מפני 0יו3 ו3 ר^ה עין3קו אז השנת
 לא אס המולד ניוס ר״ח שיהי׳ יצויר לא הלא * המזרח נמחלת

ט יוס3 שאמנה שלשיס יוס3 שהוא  אין מעולס לחודש נ״
הענין ואס • ימי־ מנ״ט פחות חדש שוס שאין ר״ח קונעין

נן



נחמרשני כוזרי מאמראוצר
 ליל שהוא 3ער3 השנת יוס סון>3 הירח לראיית לנו מה כ?

 יוס סוף3 הירח שנראה היא הראי׳ דין הלא ואחד שלשים
 וננלה מנואד לגניז וזה לר״ח שלשים יום קונעץ ואז כ״ט

 יסוד מנעל שהעתיק יהודא קול נעל 3להר וראיתי • מאיד
הזה הספר שאין (מפני עולם
ד3 מצוי  על שהקשה כעת) י

 ההולך המאור בעל ועל החנר
ק3 שיטתו3  ז״ל והוא זה ענ

 פ״ז ׳7 מאמר3 עליהם השיג
 ני ודע נתנז״ל פ״ח שם ועוד

 ז״ל הוא גם המאור על3
אמצע תהשאמרכיעל3ש3נשת
 הוא המזרח קצה על וני המולדות משנון מיוסד הוא א״י

 הוצרך זאת סנרתו להעמיד וכדי חדושה3 הלננה ראיית סמוך
 נירושליס יום כל3 החמה תזרח שעות י״ח כל3 כי ולאמר נישד
 גדול שקר וזה מזרח נקצה ההוא ניוס שמזרח ממה קודם

 קודם נול־ של נרייתא וסדר * נראשית סדרי ושנוי זמפורסס
 החדש המולד רגע חל אס כי יאמר זאת סגרתו לפי חצות
 ני הוא נידוע ’ נירושליס משל ע״ד מ3ש יום חצות קודם

 זה שנת יום סון>3 כן לפי בראיית היא שלו החדשה הלבנה
 ואילך שבת יום ממצות המולד ימול ואס * מזרח בקצה

 להראות יכולה שלו החדשה הלבנה שאין ידוע הוא אז נירושליס
 הראי׳ ועת הואיל גמור שבוש תה • במזרח זה יום בסוף

 בעל 3והר • עכ״ל המולד לרגע קודמת תהי׳ זאת הצעתו לפי
 נהוראות הדנריס נאמרו ר3הח כלפי שאס זה על יהודאכתנ קול

 כוונתו שנארנו מה לפי כי קאמר מאי ידענא לא שטחיותם
 לשם שנת יוס המזרח נקצה תראה החדשה הלננה למעלה
 המולד מעת שעות נ״ד לאחר נא״י הראשון יום חצות שהוא

 שלזה ואולי * ע^נ המולד אחר הראי׳ מהי׳ וענ״פ נירוסליס
 ר׳׳ה שנחנע זאת הצעה שלפי נאומרו עולם יסוד נעל נתכוון
 וכאלו המולד על הראי׳ שתקדם צריך ע״כ המולד ביום נשבת
 שתהי׳ נותן הדין ואז נצין השנת ליל במחלת הראי׳ הימה

 מה שבת במוצאי בצק הראי׳ אס משא״כ השבת ביום הקביעה
 לא יהודא קול נעל 3והר * נשנת המועד לקגוע זה יושיענו

 הזה 3הר נדנרי 3היט הצצתי כאשר ואני זה* לכל לנו שת
 חצות קודם נולד שאמר שזה שהנין מפליא יומר דנר מצאתי
 מלפני סמוך דהיינו החמה לשקיעת סמוך שנראה נידוע

 נידוע ונו׳ נולד אמר כאלו נד״ה נפי׳ וכמ״ש החמה שקיעת
 לשקיעת סמוך לשס שנת ניוס המזרח נקצה הלננה שתראה
 נסתלק וכנר נר״ה נסמוך 3ושו * ע׳׳כ שקיעתה קודם החמה

 להראות הירש התחיל 3לער סמוך נשנת שהרי ז׳׳ל ג״כ 3כת
 שזכרתי עולס יסוד נעל נגד 3שכת נדנרע וכן ׳ מזרח נקצה

 שלפי ואולי * נשנת תהי׳ המזרח נקצה שהראג׳ 3כת נסמוך
 הרי השקיעה קח־ס נשנת שהראי׳ 3חוש הי׳ זאת הננתו

 נשנת ר״ה שקונעין לענק שנת ליל תהלת הירח צראה כאלו
 שמענו לא שמעולם שחר לו שאין נד7 חה הראי׳ יוס שהוא
ת שיהא ^ו פ  שעות כ״ד לאחר חודש נמחלת הירח ראיית א
 אחר אפי׳ כי הארץ על זורח השמש שעדיין נעול המולד אחר

 על חזק השמש שאור נעוד תיכף נראה אינו השמש שקיעת
דנמ״ש שקיעתה אחר שעה 'שלישנדי אחר לא אס האופק

 נריש כ ונ החודש קדוש מהלכות י״ד פרק נסוף הרז״נם
 אין שאס שלשים נליל היא שהראי׳ החודש קדוש מהלכות ס״א

 יום וראיית ואלזד שלשים ניוס ר׳׳יז אזי שלשים נליל נראה
 נראה אלו ואפילו שמי׳ דנר מאן החמה שקיעת לפני שלשים

השמש שקיעת אחר שלשים ניוס
 מקוטותם כפי בטוז;ד האחד כשיהיה מהמועד

 <הם היה השבוע ימי בקריאת אכל ישראל נלארץ
 ה׳ שבתות ידיעת והנה כעצמו אחד ביום המועד
מה עכש ה׳ נחל׳ שהיא בארץ תי^ויה ה׳ ומועדי

שקראתו

 רק עדיין נראה שלא בעוד
 לפי יום עדיין שהוא א׳ כוכב

א׳ 3כ: גמ׳3 שזכרו מורה דין
 עכ׳ץ השמשו׳ג׳לילה נין ׳3 יום
 שלשיס נליל נראה כאלו הוי

 אס כמו מעונר והחדש ואחד
“אחרשקיע כ״ט עם נסוף נראה

 3פ״3 הרמנ^׳ס 3שכמ שלשים ליל 3ככ יצא לא ועדיין השמש
 דריש ממשנה והוא שלשים נליל נראה כאלו דהוי קה״ח מ״ה
 החנר שאמר ומה ונו׳ ישראל וכל נ״ד ראוהו דר״ה פ״ג

 הזה וכלשון מלאחרי׳ סמוך היינו החמה לשקיעת סמוך
 ־ לאתרי׳ נין מלפני׳ נין לשנת הסמיך י״ט חז״ל נדנרי נמצא
ת זה לו גרס המאור נעל שלשון 3חוש ואני  3שנת הטעו

 לך ולנאר וז״ל לו השייכי׳ ההקדמות כל זכרו אחר זה נענין
 שאנו הימים מן נא׳ ודמיון משל לך נותן הנני הזה הענק

 אנו אין השנת ביום אותו קובעין כשאנו ר״ה בו קובעק
 ס יו חצות קולס בירושלים המולד שיהא עד אותו קתעין
 וכו׳ שבת לול תחילת המזרח בקצה היא השעה ואותה השבת
 דקותה תחלת היא המולד אחר שעות נ״ד הלבנה שתלך ואחר

 ליושני נחדושה נראה הלננה נמצאת הנראה החחש והוא'שעור
 עכ״ל הממה אור שקיעת לפני שנת יוס נסוף המזרח קצה

 הזה כלשון והרי קאמר*■ החמה שקיעת שקודס לו כמדומה
ת  שיגיע עד הירח לראות שולט העין שאק מזה למעלה שס 3נ

 שעוגן ננ״ד הממה על הירח מהלך יתרון וזה מעלות 3לי״ המרחק
 לראותו עליו שולט העין שכח עד פני׳ על פושט האור ונכן

 שאין שמפני נזה וכוונתו * עכ״ל החמה אור שקיעת קודם
 החמה גוף שקיעת אמר החודש נתחלת הירח לראות רב שהות
 מלבד מהרה אחריו שוקע אז לו קרוב שהוא שהירח מפני

 כמו שהוא מעלות 3י״3 היומי גלגל תנועת שיעור שנכדי
 הזה שעור ובתוך * השמש גוף שקיעת אחר שעה חומשי ד׳

 נגמרא המסורסס כענין האופק על נפרש החמה אור ינדיק
 עדליקין נמה ס״פ3 יום עדיין ורניע שלשה מהלך שנכדי
 שכדי עד השמשות ניין הוא זה אחר מיל חלקי ג' הלוך ונכדי
 לגמרי האופק מן השמש אור נאסף אינו עדיין מילין ׳7 מהלך
 לירח שיהי׳ צריך ולפ״ז שעה וחומש שעה הפחות לכל והוא

 החמה אור לו יפסיד שלא עד ראייתו נעת כ׳׳כ מורגש שיעור
דין הנשאר  משעור נפחות נראה הירח הי' כנר זה ולולי ע

 ששקע טרס הראי׳ נעת החודש שנתחלת אפס הרנה הזה
 לשמש קרנתו מחמת עצמו הירח שקע כנר לגמרי החמה אוד

 3לייש שכד ואומר הראשון לעדן חחר והנני מנואר* וזה אז
 לסמוך סז״ל קנלו שכך שנאמר לא אס לנו אק החנר דנרי

 בארן מלוי׳ : וצ״ע המולד גיוס לקנוע נגולה כזו ראי׳ על
מי' סדר מן החשנונות נל כלומר  הכל המולדות חמני הי

 עה בצירף י שקראתו מה עס :כנזכר א״י 3מצ לפי נחשניס
סי׳ סוף במאמר וכס׳ ספרי׳ ושאר הקודש בספרי שקראס
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ftלקח הנניאים וספרי התורה המלך למד וכאפד ״ל1ו ׳ 

 ענריות שאלות אותו שואל והי' לי 3לר ההוא ר3הח המלך
 הארצות: מכל והספרים החכמים צו3שק אמר מזה ולמעלה

 נקראת א״י אשר י׳3ה:תו לאותן כלומר וכו׳ נקראת לאשר
רוממו שנאמר כמה קדסו הר
 להר והשתחוו אלקינו ה׳

 והדום צ״ט) (תהלים קדשו
 נקרא המקדש ית3ה רגליו

 זכר ולא כמ״ש רנליו דוםsיי
 אפו חרון יום3 רגליו הדום

כה אי ) 3:{  • השמים ושער. '
 כי זה אין 3יעק שאמר נמו
 השמים שער וזה אלקי' ית3 אס

 המקדש: מקום והואהרהמורי'
 פסוק מורה מצא מציון וני

)3 בישעי׳ ( הוא  שהי׳ ומה '
 ה3 לדור לאבות מזריזות
 האבות את מזרז הי' הקב״׳ה
 רהס3א3 כמ״ש בא״י שידורו

 ונאמר וגו׳ מארצך לך לך
 ה3ולרח לארנה ארן3 התהלך

ז גור יצחק3ו ונו' אי  הזאת נ
 שוב נאמר ביעקב וכן יגו׳
 ולמולדתך ותיך3א ארן אל

 ע״א ידי3 והיא :עמך ואהי׳
 גויס בידי אז שהיתה אעפ״י
 לדוד נצטוו ענ״ז ענו״ס עובדי

 בשילהי חז״ל וכז״ש ה3
אדס ידור לעולם כתובות

 רגל^ והדום קדשו הר נקראת י^אשר שקראתו
שמים ושער  שהיה וטה תורה תצא מציון וכי ה

הכספס ע״א כידי והיא בה ילדור לאבות מזריזות  ו
 ותחנת ויוסף כיעקב אליה עצמותם והעלותם לה

 והראתה קצף והיה ממנו ונמנעה לראותה משה
 מבקשת שהיה ומה חסד והיה הפסגה מראש לו

 עליהם י^הקריב וזולתם ויון והודו פרס האומות
 שהוציאו ומה הנכבד ההוא בבית בעדם ולהתפלל

 בחקים מחזיקים היו ואס ההוא המקום על ממונם
 ומה אמתי ה הנמום אותם קבל שלא מפני אחרים
 השכינה הראות העדר עם אותו מרוממים שהם
 זויתינו לו ומתאויס אליו חוגגים האומות ושכל עליו
 ממעלתה רבותינו שזכרו וממה ולחצנו גלותינו מפני

̂ :ספורו יארך
 לך שיזדמן מה קצת השמיעני הכוזרי אמר כא

מדבריהם:
 הבי^ זה בענין שאמרו ממה החבר אמר כב

הנד* ואין ישראל לארץ מעלין
 כעלה עם לעלות רוצה שאינה האשה ודנו מוציאין

לארץ ,

ת33נות3קר להקחב ליתן צוה ואיך * הבית נין3 על מדי מלך  י
 ודכרין הורין ובני צריכין) ומה ר״ל משחן ומה נמ״ש המקדש
 נחוחץ מהקרבין להון די עד וגו׳ שמי' לאלקא לעליון ואמרין

 אלנסנירוס כמי דון :ובנוהי מלכא לחיי ומצלין שמיא לאלה
ספר ביוסיפון ננז׳ מוקדון

 עכ״וס שרובה בעיר א״י3
 לה והכספס ישראל: שרובה בעיר ואפי׳ בחו״ל ידור ואל

 נכספת נכסף מלשון אותה ואוהבים חושקים הי׳ הצדיקי׳
 כלו' ויוסף כיעקב אלי׳ עצמותם והעלותס :יך3א בית אל

 שם להעלותו צוה לקברו בא״י יוסף שיעלהו בידו שספק יעקב
 לכל זה על לצוות בידו סיפק שלא ויוסף מותו אחר תינף

 ותחנת :לא׳׳י עצמותיו יעלו הפקודה שבעת בקש הפחות
 לראות רק היתה חפצו כל ע״ה רבינו משה * לראותה משה

ק ח  הארץ את ואראה נא אעברה כמ״ש התחנן זה יעל הזאף ה
 שיאכל או ימיו שיאריכו לא בקשתו עיקר היתה וזאת הטובה

 שזה מבואר מזה כלומר * קצף והי' ממט ונמנעה : מפרי
 ישראל על משה גמרעס זה שמחמת מה ונורא גדול ענין

 ענין לו הגיע בעבורם אשר * למענכם בי ה׳ ויתעבר באומרו
 הפסגה מראש לו והראתה *• לראותה זכה לא אשר הסלע

 הפסגה ראש עלה הש׳׳י לו שהשיב שממה ל ר חסד נהי
 לראותה היתה ע״ה רגיט משה בקשת שעיקר מבואר וגימר
 לראותה חסד לו נעשה אך ממנו ונמנעה ממש שמה שינא בענין
ח הפסגה מראש  כורש והודו פרס גדול: דבר היא נמה ה
ג ל  אמר כה עזרא בתחלת וכמ״ש הודו מלך ודריוש פרס מ
 פקד ואותי השמים אלקי לי נ^ז הארן ממלכות כל כורש

פקדדריוש איך נזכר ו' סי' ש® עוד בירושלים* בית לו ^לגטת

 העדר עס :בלבד ישראל
 עתה נעדרת שהשכינה אף

 אליו חוגגים האומות
כשכור וינועו ויחוגו

 שעשה הגדול מהכבוד א׳
תן ואיך הגדול הנהן לחנני׳  נ

 הבית לבדק זהב הרבה לו
 במאמר וכן בירושלס הקדוש
 היוסיפון זכר ז י׳ פ' שלישי

 מהכבוד יון מלך מתלמי
 ישראל לחכמי שעשה והגדולה

 הגדול הכהן אל מנחות ושלח
 ד׳ מאמר כ״ח ובפ׳ בירושלים

 ששלח והמנחה מססרמןהקרבן
 להורקנוס הראשון אנטיוכס

 כמו וזולתם : הסוכות בחג
הביל[ כבדו רומי קסרי

:ג^כ ביוסיפון כנז׳ המקדש
 גחוקיס מחזיקים היו ואס

 שהמלכים אעפ״י * אחרים
 התוריז את שמרו לא הנזנרי׳

• אחרים חוקים להם הי׳ אבל
 באלקי מאמיני' שהיו ,מלבד

 מנטליס היו עכ״ז השמים
: המקדש בית את ומנשאים

 הנמוס אותם קבל שלא מפני
 התורה כלומד י האמיתי

 בתנה לא אותם קבלה לא
 לזרע ורק לאבותיהם התורה

 כלומר עליו השנינה הראות
 ושכל :אותו מרוממיס ענ״ז
 מלשון לו ומתאויס אליו מתנועעים

א״י שתעלה מתאויס האומות כל ני
 • ולחצנו גלותינו מפני זולתינו לכובשה: איך תמיד וחישביס בגורלם

 מבלי שם ולדור לעלות אותנו ימנע הגלות שכובד אנחנו מלבד
 ינחילנה והוא רשע ימית שפתיו רוח3 אשר ב״ב הגואל ביאת

:אמן אמן אותנו
ץ נא  לו להזכיר יצטרך שלא ר״ל • מדבריהם לך שיזדמן מן

 שהוא מה רק א״י מעלת מספור חז״ל רי3ד כל
אצלו: שקול והיותר עכשיו זכור

 כתובות בסוף שנוי׳ משנה * ונו׳ לא״י מעלין הכל 3נ
 ביתו בני כל את מעלין הכל ז״ל ופירשי׳י (דק״י)

 הארצות שמכל דהיינו * בירושלים עמו ולישב לעלות כופה אדם
 שם וננז' לירושלים לעלות כופין ובא׳׳י לא״י* לעלות נופין

 ח״ל שאמרו היות שעס בגמרא שס * האשה ודנו :במשנה
ה  השונמית אבישג עם יחוד לדוד שהתירו גירושין קשין כז
 * אבישג את ויקח נשיו מי״ח אחת לגרש לו התירו ולא

 היפך והפכו :כתובתה שהפסידלה ולא לגרש התירו ובכגון
רוצה אינו והאיש לעלות מצה האשה אס שאפי׳ הזה הדין

שנופיז



שני כתרי מאמראוצר
:3כמו וליתן לגרשה אותו שנופין  א״י3 הדר יהודי סכל ת׳
 סוף עד ונו׳ דומה ח״ל5 הדר וכל אלוה לו שיש למי דומה
 י א׳3 הדר מאמר3 הלשון שגכפל ומה * שס ות3כתו3 הכל הסי׳
נו' חרל3 והדר אלוה לו שיש כמי דוהה  ראשונה א33ד ו
לומר הכוונה מיותרת גראה

 גדולה הנטחה ד3ל3 א״י שדרת
 שאמרו ונמו א3ה לעולם

 אמות ד׳ ההולך כל נגמראשס
 עולם ן3 שהוא טחלו3מו א״י3

 אחרים אלקי׳ ענוד לך :הנא
 אל לנרות צריך דוד שהי׳ לפי

 ישראל: לארץ ״יז ארצי״ שאר
 מעלה מצרים לארץ שמו ר3ונ

 ומה מק״ו זולתה על ושפטו
 רית3 עליה שנכרתה מצרים

 שס ר3שהח נראה הנה ונו'
 הילקוט והניאו הספרי אל פניו

 שאפי׳ מנין וז״ל שופטים פ׳
 שיחזיר הוא כדאי נטל אחד סוס
 רק מ״ל למצרים העם את

 ומה ק״ו הדנרים והלא
 ענירה כרומה שהנרית מצרים

 שאין ארצות שאר לשם מחזירתן
 עאנ״ו עליהן כרותה הנרית
 ר3הח שיטת ולפי • עכ״ל
 ק״ו הדנריס והלא אמרס יהי׳
 3מוס ואינו עצמו פני3 ענין

 כדאי נטל אחד סוס אפי׳ על
 * למצרים העם את שיחזיר הוא

המקרא גוף על 5צווס ל3א
 עוד הזה נדרך 3לשו מוסיפון לא לכם אמר וה׳ שאמר
 מה׳ פ״ה נרמנ״ס וכנז׳ נמצרים לדור למדו.אזהרה שמכאן
 שהנרית מצרים ומה ק״ו הדנרים הלא אמרו וע״ז מלכי׳*
 רית3 עלי׳ כרת שהקנ״ה נזה הכוונה דרנו ולפי כרותה
 לאמר נרית רהם3א את ה׳ כרת ההוא יוס3 שאמר כענין
 הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארן את נתתי לזרעך

 נמאמר מפורש שאומר ונמו נכלל ג׳״כ מצריס ויהי׳ פרת ;הר
 עד סוף מיס ולו3ג את שת כאשר שהוא וז״ל ג׳ סי׳ ׳7

 מצרים גס ושעיר ופארן סיני ר3מד ו3 ויכנס פלשתיס יס
 י״ד נסי׳ נזה הארכתי וכנר * עכ״ל מעלה ההוא למקוס ני

 כרותה שהכרית מצריס וגוה יאמר ומעתה * המאמר מזה
 ארצות שאר לשם מלחזור ירה3ע יש ר״ל מחזירתו עכירה

 שאסור עאכ״ו גמורין שהסמו^׳ל עליהן כרותה רית3ה שאין
 תוך3 מצריס יהי׳ ענין איזה3 3להסי ואין • שס ולדור לחזור
 כלל קושיא זה שאין • שם לדור שאסור מאחר א״י גנולי

 שאין ודאי ״ד3 עפ׳׳י ישראל מלך אותה ינכוש אס לודאי
מה' נפ״ה להדיא הרמצ׳י׳ס וכמ׳׳ם שס לדור אסור שוס

 אמת3ו ממש א״י דין אז לו יהי׳ חכר ה ולדעת * מלניס .
 שזה ונראה ר3המ פי׳ זולת אחר פי׳ ל3סו הזה שהספרי

אחד סוס אפי׳ אמרו על 3מוס ק״ו רי׳3הד והלא שאמר
COSRU

א שיתצא ישראיל לארץ ^  כאשר והפכו בכתיבה ש
 שיוציא בארץ אשתו עם לעלות רוצה אינו האיש

 ישראל בארץ אדס ידור לעולם ואמרו כתובה ויתן
 ג^ארץ בחוצה ידור ואל גויס שרובה כעיר אפילו
 בא״י׳ הדר יהודי שכל ישראי^ שרובה בעיר אפי׳

 בחוצה הדר יהודי וכל ;<*לוה לו שיש למי דומה
 אונלר הוא בדוד וכן אלוה לו שאין למי דומה לארץ•

ם גרשוני כי ̂ך לאמר ה׳ בנחלת מהסתפח היו  יד
^לקים עבוד  הדר יהודי שכל לך ?־יומר אחרים ̂ז

 לארץ שסו וככר עכו״ם עובד כאלו לארץ בחוצה
 ושפטו האחרות הארצות שאר על מעלה מצרים

 שנכרתה מצרי׳ ומה ואעדרו וחוטר מקל זולתה על
 • שכן כד* לא ארצות שאר • אסור ברירת עליה

 תחרת קבור כאלי ישראל בארץ הקבור כל ואמרו
 שנשוא ממי יותר בה שמת מ* ומשבחים המזבח

 מחיים קולטתו דומה אינו שאמרו ממה מת אליה
 יכול שהיה בטי אמרו אבל * מיתה אהר לקולטתו

ת שאסור בה דו ולא בה לדור א ש  אליה אותו ל
לאחר .

מט נחמד
 שענירה שר״ל והיינו * למצרים העם את שיחזיר הוא כדאי נטל

 קטנה לענירה שנראה אפי׳ אחד סוס לו הרנות של זו
 וע״ז ׳ למצרים שיגלו הגדול הזה העונש ילישראל נמשך ענ״ז
 נאמר שכנר ר״ל עליה כרותה שהנרית מצרים ומה אמר

מצרים את ראיתם אשר להם
 עד לראותם תוסיפו לא היום
 3לשו אזהרה זה שאף עולם

 יל3ש3 מחזירתן• ענירה למצרים
 יהיו סוס ות3הר של ענירה
 ארצן׳ שאר למצריס וגולין חוזרין

 עליהם כרותה רית3ה שאין
 נשניל לשם גולים שיהיו עאכ^׳ו
 שנפסיקתא אמת3ד • ענירה
 וז״ל הזה כענין נפי׳ נמצא
 לא הקנ״ה שאמר מצרים ומה

 ,עוד הזה דרך3 3לשו תוסיפון
ס3השי הרי  שנא׳ עונס ו

 וגו׳ אניות3 מצרים ה' ך3והשי
 כרותה הנרית שאין ארצות שאר

 נראה עכ״ז עאכ״ו עליהן
 הנ״ל מהספרי ר3שהח מנואר

 לפי ופירשו הנאמר הענין לקח
 זה5 ר3הח רי3וד כנז' דרכו

 ור3הק כל תלמוד:ואמרו צריכין
 ח•3ורתחתהמז3ק כאלו נא״י

 ור3ק שהוא האדמה כלומר
 ן3הקר נמו עליו מכפרת ס

גמ׳3 שס והוא ח•3המז שעל
 נא״י ור3הק כל ענן 3ר אמר
 3נתי ח*3ורתחתהמז3ק כאלו

 עמו אדמתו וכפר המס וכתי׳ לי מעשה אדמה ח3מז הכא
: נ  א״י:3מישממ יותר שנחו חז״ל ה3 שמת מי ומשנחי׳ ע׳'

 רק ואך לדור לו .אפשר הי׳ שלא מי ־ אלי׳ שנשוא ממי
 ענין זה שאף נא״ישאעפ״י רוהו3וק מת כשהוא אותו נשאו
 ויוסף א״י3 לקונרו נקש שהרנה 3יעק3 שמצאנו כמו גדול

 להעלות צוה הפחות לכל שם גופו כל ורת3ק ממנו שנמנע
 האויר אותו וקלט א״י5 שמת מי ענ״ז • לא״י עצמותיו

 ממהשאמרו־ :משוכח יותר הזאת נארן תמיד החופף הקדוש
 דהוי רגיל הוה דעולא מעשה3 ונו׳ דומה אינו שס גמ׳3

 אליעזר לר׳ ספרו וכאשר לארן חוצה3 נבשי׳ נח לא״י סליק
 טמאה אדמה על עולא אנת אמר ח״ל3 שמת נא״י שהי׳

 שנתקיים כלו׳ ו׳ נעמוס הנאמר המקרא לשון3 עליו קרא תמות*
 אדמה על ואתה אל ית3 כהן אמצי׳ אל עמוס שאמר נענין ו3

 א״י3 כאן רו3לק א3 שארונו ואמרו חזרו ממות* טמאה
 ועכ״פ מיתה אחר לקלטתו מחייה קלטתו דומה אינו אמר
 שענ״פ 3תמשו אל כלומר * אמרו ל3א :טמאה אדמה3 מת
 גדולה מדרגה הוא א״י3 ר3נק מומו ואחר כא״י דר שאין חי

 מחיים לקלטתו דומה שאינו אעפ׳״י עליו מכפרת והאדמה
 לדור לו שא״א מי3 רק נאמר זה שאק הוא גדול ר3ד עכ״ז

 לא דר ולא נתונה לדור שאפשר כמי ל3א מחייס תונה5
7לגN ■ 3 יג



אוצר
V

 אותו לשאת אסור אפי׳ ל3א תייית לשם ורתו3ק3 שאין לגד5ז
 ר3 י3ר הנושא ור"פ נלאים סוף מהירושלמי זה ולמד לשס

 נאיסערין )טיול לשון ( מטיילין הוו אלעזר ור׳ קריא
רני אמר מח״ל אין3 שהן ארונות ראו העיר) ות3רחו3.<

נחמדשני כוזרי מאמר

 מה אלעזר לר׳ קיריא ר3
 עליהס קורא אני אלו הועילו
 תיינס3 ה3למוע שמתס ונחלתי
 אוצי את ותטמאו ותנואו

 שמגיעין כיון לו אמר נמיתתנס
 עפר גוש נוטלין הי׳ נארן

 ונפר 3דנתי ארונו על ומניחים
 עס הנה * ע״נ עמו אדמתו

 נראה תר'אלעזר3היותשמתשו
 • מנסרת ורה3הק שאעפי״נ

 ויחי ריש מהמדרש וננראה
 ר׳אלעזרשהשע ת3תשו3 שגורס

 וז״ל הנז׳ נענין שאמר לר׳
 נא׳׳י ר3נק שהוא ניון לו .אמר

 3נתי7 • לו מנפר הקנ״ה’
 הגה • ע״נ עמו אדמתו ונפר

 תפס ח3הש להפליג נדי ר3הח
 שלא לו ונראה ראשון רי37
א:3לתשו3ק ר״  והי׳מהקפד' ת
 שס ונו׳ כאשר חנינא י3<
 קרקע מכירת ושאסרו גמרא:3

 דענו״ס פ״ק משנה ונו׳
 גמ׳3 ואמר לקרקע ר3מחו3 להס מוכרין אין )3ע״ י״ט (זף

 ושאסרו קרקע:3 חני' להם לאתתן תחנם לא 3דנתי ■'משוס
 לי3ו מקוס נשום נמצא לא זה * ית3ה קורות מנירת להס
 דירות להס מונרין ואין צ״ל ואולי ט״ס כאן שיש ספק

 ונמהשאללדו שס לדור ית3 לכס משכירין שאין כלומר ית3ה
) (דף די־ג״א פ^ק3 א ״  להם משכירין שאמר יוסי ד׳ לדעת נ
 מפני אמרו דידה ית3ל לא שאמרו מקוס3 אף גא״י תיס3

 ״ה73 שס התום׳ ונמ׳׳ם א״י3 דווקא וזה ע״א לתונו שמכניס
 כלומר כצ״ל 3לחרו והניחה : הירושלמי שס3 מקוס3 אף

 סוף3 ששנו וכאותה אותה 3שיחרו א״י3 עגין להניח שאסור
 שלא הטעם ופיר״שי א״י3 דקה המה3 מגדלין אין ה3מרו
 א״י•3 אלא קנסות דיני דנין אין ושאמרו השדות; ו3יחרי

o 3 אין מומר pנסמכו לא אס קנסות דיני נדיז רחאי ״ד 
 י׳׳ד ׳7 דסנהדדן קמא פרק3 נדאיתא סמיכה אין ל333ו י

 שאין אמת3ו סנהדרין מה' פ^ד ^ס3רמ3ו )7 פ ל(דף3החו3ו
 מוממין שצריך מקוס3 הדיגי' כל3 ל3א קנסות 'p73 רק זה
̂צ לי׳ איח7 למאן והלוואות הודאות ד3מל  אפס * מומחין ד̂א
 וכדאמר י73ע זקמאי שליחותייהו אנמנו סpהשפי ריס373•ש
 לא כיס חסרון י׳3 ולית שכיח דלא מידי3 משא״נ שס ל3החו3
 עלוי אין קנסות דיני נין7 שאין 7מצ וא״כ שליחותייהו ינן73•ע

^3 רק סמיכה שאין הדין עיקר מצד רק לא׳>י  ר3הח רי3ול א
 כנעני ענד אפי׳ לח׳יל* ל3הע יצא ושלא קדוק:73 שלא קצת

 שמכרן מיד לחרות יוצא לח^ל • ו3ר מכרו שאס אצלנו העיקר
טין(דף נעשנה שנו ונך לי׳ קנסינן נגו הסנכר )3ע׳׳ מ״ג וג

 ^תועכה שטתם כחייכסונחלתי יטאמרו מותו לאהר
 וזהקפדת והיה אוצי את ותטמאו ותנאו ובמיתתכם

ך מותר א□ אותו שאלו כאשר הנינא רבי ל  פלוני שי
 עכו״ס נשא אחיו שאמר אחיו אשת שייבם להוצ׳לארץ

 ושאסרו * אחריו ירר והוא שהמו המקום ברוך ומת
 הכית קורות מכירת ושאסרו לע״כום קרקע מכירת
 בארץ nli קנסות דיני דגין אין ושאמרו חרב והניחו
 זה וזולת לארץ לחוצה העבד יצא ושלא ישראל
שראל דארץ אוירא אמרו ועוד * הרבה ט י  מחכי

ל אמרו אותה ומאהבתם  אמורת ארבע המהלך כ
 • הבא העול□ כן שהוא לו מובטח ישראל בארץ
 בנהר עמו לעבור כשרצה לכופר זירא רבי .ואמר

שראל בארץ לעבור מתאותו מעבר מקום בלי  י
 דזכינאליה: יימר טי ליה זכו לא ואהרן רטשה דוכתא

 בחברת מקצר אתה כן אם הכוזרי אמר כג
חמקו' משיס אתה שאין •תורתך

•הזה

מ״ד דף נתוס׳ (ועיין למידות אולס״ליצא לכותייס ענדו
 קימ״ל ענדו שהמשחרר שאע׳׳פ הרי לאק) לחוצה ד״ה 3ע״

 וכן העפה פקעה הארן קדושת מחמת ענ״ז נעשה ר3עו7
 >5ריית3 והיא לחרות שיוצא לאי׳י מנז״ל שנרח ד3ע3 הדין

ה3הר זה וזולת מ״ה): ד׳ (שס
 נתלמוד יס3ר עניני׳ נזנרו עוד

 האר; נקדושת התלויס נדיניס
ד׳3י3 אמרס לזה דומה ת(  מו
 ושהה אשה הנושא דין3 ס״ד)
 ילדה ולא שנים עשר עמה
 אע״פי תה3כתו ויתן יוציא
 ויהי ר3לד זכר ר3לד ראי׳ שאין
 רס3א לשנת שנים עשר מקן

 ל ח״ ישינת שאין ללמדך אר;3
 ועול ע״כ^ המנין מן עולה
 דינימ3ר״3ד נאן עד ונו׳ אמרו

 סיפר ועוד לח״י המחויני׳
 אויר׳דא׳׳י ד3ספורימעלותי'ל3

 מי פ׳ זירא דר׳ מימרא מחנים
 אמרו אותה ומאהנתס :שמת

 א״י3 אמות ד׳ המהלך כל
 א3ה ןעולס3 שהוא לו מוגטח
 הארץ את שמאהנתחז״ל כלומר

הזה נפלא ר3ד ר3לד הפליגו
 מיי לו קנה א״י3 ״א7 שנהילוך

 אחרי פ׳ זוהר3ו הנא עולס
 יהודא ר׳ אמר רל מצרים ארץ כמעשה המתחלת פסקא •מות

 קדישא נארעא מדורא יxלא חייוי3 חכי מאן חולקא זנאה
 דנחית דעילא דשמיא מטלא לאנגדא זכי לה דזכי מאן דכל
 סס עיי׳ תמיד) שס המושפע הקדושה משפע (ר^ל ארעא על

 קדישא רוח עלי׳ לאתמשנא זכה נחייוי זני אי אלא עוד ולא
 מחמת ונו׳ קונטח נא״י ד״א שההולך אמרו שע׳׳ז ואולי תדיר
 סוף3 ונו' לכופר זירא ר׳ ואמר :קדוש רוח עליו שמשך

 למענר רא3מ אשכח לא לא״י סליק הוי ני זירא ר׳ כמונות
 דקדמיתו פזיזא עמא •צדוקי האי א״ל וקענר נמצרא נקט

 דוכתאדמשס א״ל קיימיתו נפזיזותייכו אנמי לאודניינו פומייכו
 יש מצרא נקט ופיר״שי ע״כ דזכינא יימר מי זכו לא ואהרן
 לשפה משפה הנהר 3רוה על עץ ומשליכין גשר שאין מקום
 למעלה המתוח ל3ח3 גידו אוחז אם כי עליו לילך 3רמ ואינו
 מכאן ואחד מכאן אחד יתידות שני3 ראשיו שגי קשור הימנו

 לעטר כשרצה ;הול3 עס פזיזא עחא • הנהר לי3ע שגי3
 לנופר סמוך נהר3 •לעטר רוצה זירא ר׳ שהי׳ כלומר ננהר עמו
 נמו י׳^ט) (שופטיס הינוס עם והס ונן עמו אז שהי׳ הזה
;לעוס סמוך ,
 ־אתה :ספרת פאשר נורא הזה המקום כך אס נן אם ע

 התורם 33חו אמה •שאין כמדומה תורתך ת3ח3 מקצר
 משיס אתה שאין רמ;37 כאשר עושיס אתס אין ולמה כראוי

ת מגמתך הזה המקוס ל  שמעשס ראוי הי׳ ומומך חייך ו
 עוד כל אליה רצים הנל ויהיו ונוונתך חפצך מכלית המקוס

על רמס אומר ואמה חייו; לקיים הרז נמו אפס3 רות
ליון



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 פיכס3 שומה הוא שנן עוד ולא * חי*;ו ית3 ן היא ני ציון

 מאוד מעט ני מעשה3 לא ד3ל3 יר3גד והוא rממ כך לומר
ם מהיהידיס נראה  השנינה ני ותאמין : שס ת3לש לא״י העלי

 <לל3 ואה3והנ הגואל יאת33 לציון תחזיר השכינה אליו ה3ש
מדס וע״ז 01 חיינו ית3 או

 העס אל יהושע ויאמר שנאמר נמה מעולם ותיהס3א ות3וא
 י3א מרת מעולם ותינס3א ו3יש הנהר ר3ע3 ה׳ אמר כה

 השכינה היתה שלא עם זה כל :וגומר נתור י3וא רהם3א
השכינה ה3 נראית ההיא עת3 הי׳ שלא אע״פ הי׳ זה כל ר״ל

 חיים שהואהשפע׳הקדושהנקרא
 י״ת רכת33 נאמר ונן אמת3
תו המחזיר א״י3 נ  ואיה ללון ^י

 הזה: המקים אל ההתאמצות
 וכו׳ מעלה לה הי' לא ואלו

 זו מעלה לח״י הי׳ לא אפילו
 לשם לחזור השכינה שעתידה

 מיום ר3ע3 שהיה מה ד3«ל
 הנית ן3חור עד המשנן הוקס
 ר3ונ שנה תמ״ק נמו סהוא
 סי׳ א׳ מאמר5 וןזי:3חש זכרתי

 :שיחשקו שתנספנה : פ״ז
 אלוהי' כלומר היקרות הנעשות

 ממקור ה■3נחצ שנפשו מי כס3
 קדושה בנשמה נאמת ישראל

 ;לשס לעלות חושק היה נבר
 מזוככת שתהי' ה3 ומזננה

 א״י של נאוירה ומטוהרת
 הקדוש השסע ני קדושתה ובשפע

 :אליה בהזדמן לה נהראוי ק3נד
 במקומות אותנו יקרה נאשר

 הענין נאשר ונו׳נלומר הנביאים
אי׳ מקו׳3ס7נשיהי׳הא הזה  מני
 הנביא משפע קצת בו ידבק

 א׳) בשאול(שמואל הנזכר נעניז
 המנבא נביאי׳ מבל פגע סכאשר
 עליו שנמפלאר עד עמהס

 שאול הגס ואמרו הער המון
כוונה מקום לכל והוא בנביאים:

 כל ותולים •הזה המקום אל מתנוונים האומות כל כלומר וחג
 רואה אני החג: נמו אליו שמחתם וכל בו האנושיות ההצלחה

 וכורעים משתחויס שאנו מה * נגדה ונדעתך שהשתחויתך
 חו״ל עומד הי׳ השחר תפלת פ׳ חז״ל שאמרו נענין א״י נגד

 חונן> : ארצס דרך אליך והתפללו שנאמר א״י כנגד ינוין
 כן עמו בל ולבו כבוד לו ומראה לרעהו המונף נאיש כלומר
 חונפיס ואתס לדירה אליה מלעלות ארצכם עזבתס אמס
 שפע שוס זה׳ עלינס מושך שאץ מה לנגדה בהשתחוי' אותה
 ב־לי מנהג נוגה מבלתי מנהג או :מזה ימירה ומעלה קדוש
 ויעקב יציוק אברהס ונו׳ הראשוני׳ אבותינס היו ונבר :טעס

 עליהם מעיד והכתוב בה לדור ובזחריס כא״י דירמס עיקר הי׳
 ארן את להס למת אמס בריתי את הקמותי וגס שנאמר זה

 נאמר וכן וארא) (בסדר בה גרו אשר מגוריהס ארן את ננען
 שהכתוב נראה הרי מגוריך אדן את ולזרמך לך ונתתי באברהס

 מהיותס להס לא נארץ גריס גהיותס שבחרו במה שבתס סיפר
אנומס ישבו שס אשר הנהר בעבר מילזתס בארן תושביס

יג .

 אומר וארתה וטורתך חייך ובירת למתך1ט הזדת
 השודנה כי ותאטין חיינו בית היא כי צמן עיל רחס
 התמדת אילא מעלה לה היה לא ואלו אליו שבה

 הדין מן הידת שנה תת׳״ק באורך בדת השכינה
 כאשר בה ותזכנה לה היקרות הנפשות שתכספנה

 שכן כל והחסידים הנביאים במקומות אותנו יקרה
 7y האוטות כל הסכימו וככר השטים שער שהיא היא

 טעלין וטמנה נקבצו׳?)יה אומרי׳שהנפשות הגיצרים זה
ם איל אותן שטי  היא כי אוטויס והישמעאלים ה
ם ושהיא השטים אל הנביאי׳ עליית מקום קו  מ

 רואה אני וחג כונה טקוס לכל והוא הדין יום מעמד
 טבלתי מנהג או הינף נגדה וכריעתך שהשתחויתך

 לדררבה בוחרים הראשוני׳ אברתיב׳ היו וככר כונה
 יותר בה הגרות ובוחרים מולדתם מקומות מכל יותר

 היתה שלא עס זה כל בטקוטותס אזרחים משהיו
 מלאה היתה אבל בה השכינה נראית ההיא כעת
 אל^ת תאוה להם היתה לא זה כל ועם וע״ז זטה

 אלא הרעב בעתות ממנה לצאת 1ושיל> בה לעמוד
 עצמותם לנשוא מבקשים והיו האלקים במצות

: אליה
 הזה והעון כוזר מלך הוכשתני החבר אמר כי

 מהשילמת מנענו ^*שר הוא
ת« שאמר כמה שני כבית האלקיס כי שיעדנו מה

^שמחי

 שס שדרו העת בתומה כלומר
 השנינה שרתה לא עדיין האבות

 שיש עתה שהיא כמו מעולס שס
 השנינה מהתמדת המעלה לה
 לא :כנזכר שנה ק תת" שם

 לעמוד אנא תארה להם היתה
 על טענה ים ומעתה בה

 ג״ב הס יבחרו לא למה היהודים
 ללכת ומולדתם ארצם לעזוב
 ויסבלו ימצאו אשר3 א״י3 לגור
 האבות: סבלו כאשר הגרות עול

 בעתות ממנה לצאת ושלא
 שלא ביעקב מצינו שנן הרעב

 לגור הרעב בעת מצרימה ירד
 יוסף בנו בעדו ששלח טרס שס

 שס לירד ירא הי׳ זה כל ועס
 ואמר הקב״ה שהבטיחו עד
 • מצרימה מרדה תירא אל לו

 ויהי באברהס שנאמר ואע׳׳ג
 מצרימה אברס וירד בארן רעב
 כי בצדו תשובתו הרי פס לגור
 י'wשד ולולי בארן הרעב כבד

 יורד הי׳ לא עליו כבד הרעב
 פ-׳3 חז״ל אמח וכבר מצרימה
 מארץ יוצאין אין ה״ר הספינה

 א״כ אלא לארץ לחוצה ישראל
 ר״ם אמר בסלע סאתיס היו

 שאין בזמן אימתי בפי׳ שמעתי
ל'קמ שמצויין אבל ליקח מצויץ

יוצא אין בסלע סאה אפילו ,■ .
 שיצא מוכרח שהי׳ בענין כבד הרעב שהי' המויב ביאר ו<זה
 עצמותם לנשוא מבקשים והיו כדבריר״ם: או מ׳?א כדברי אס

ביוסףהצדיק• שמצאנו כמו אליה
י נד ג ת ש ב ו  אמזנו ני בוש ולא הודה החבר הנוזר מלך ה

 א׳׳י גחלת פרשת נל את ידיעתינו עס ^
 מולדתינו ארץ לעזוב רוציס אנחנו אין ז ועג '‘ומעלימי

 עוני לסבול בא״י לדור ולילך נרגלנו אשר היקוס עס ל נחו
 השפל הזה עולס חיי נדנזות הי׳ שהרבה היות עס קצת ודוחק

 * האנקי' בו שיעדנו מה :היקרים עולס חיי מפני והנגזה
 ושכנתי בא הנני ני ציון בת ושמחי רני :ייצרנו שהבגרמנו מה

)3 זנרי׳ ( ה נאס גתונך  שתשרה ההבטחה שהיתה הרי '
 כן הי׳ ולא ראשון בבית חנייתה כתוקף שני בבית השנינה

 בבית שחסרו ביומא חז״ל שמנו דברי' ושאר הנבואה בטלה ני
 שעלו העם ממעוט נראה כי זגדוליהס ס3רו ונשארו :שני

 אלפים רבוא ארבעה נאמד הקהל כל ז׳) (בנחמי׳ שנאמר נמה
 ואקבצס שנאמר כלל לעלות רצו לא הלויס שהס שבהס וליה והגז

אל )2



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 שס מצאתי לא לוי ני3ומ וגומ' אמוא אל הנא הנהר אל

 קנסס שעזרא (דפ״ו) מות3י3 אמרו זה ומפני ח׳) (עזרא
 גלות3 רוצים :לנהנים ונתן •ראשון מעשר מהם ונטל ללויס

 המדינות למלכי ועובדים גלות3 ל333 שהיו אפילו ונו׳ ודה3ע3ז
לעלות ומרין3 היו לא עכ״ז
 תאות מפני מידות3לשנת. לא״י

 להם שהי׳ ועסקיהם נןשכניהס
 פסוק * שלמה אמר : ^

 הגלות ננה : השירים שע־3
 הישן לאדם הגלות דמה שינה3

 ונניליס נמים ונחותיו שנזושיו
 היו כך מרגיש ואין מנין אין

 חיותם עיקר שכל נגלות ישראל
 והמצו׳ התורה שהם והרגשותס

 עד 3והל : מהם נפסקים
 ונל ישן כשהוא שהאדם שכמו

 ענ^׳ז נטליס אנריו מנועות
 והוא 3לל תנועה יש ?נדיין
 הי׳ זה שלולי לעולם ישן אינו
 היתה כך עולם שינת ישן

 פני על מרחפת עדיין השכינה
 אז שהיו נמו א״י3 הנניאיס

 והיתה ומלאכי זכרי׳ חגי
»נינ׳  מתוך אותס להעיר צופה :

 דופק דודי קול :הגלות שינת
 נמו *3לשו אלקי״ס קריאת
 פתחי על דופק הנאתן 3שהאוה

 לומר נשינתו המעמיק ו3אוה
 לן 3עדמתיתש:ו דודי קום לו

 נמלא שראשי : דודים ונרוה
 מצללי שיצאה השנינה על טל

 הדופק המדס כמשל * המקדש
 ילנחוץ ושומר הנוקר נאשמורת

 7ע שאומר לו שיפתחו יעד
 השמים אויר תחת 3נצ ני5א מתי
 הטל מן נתמלא שראשי עד

השכינה היתה כך שחר3 היורד

 מזוטן האי^קי מענין היה ככר כי ציון בת וש־שהי
 ^שוב כלם טמכימיס היו אלו בתחילה כאשר קחויל

 רובם ונשארו מקצתם שבו אב^ חפ}וה בנפש
 שללא בעבודה כגלות רוצים בבביל ונשאלי) וגדוליה׳(תקצתס

 אמר זה ע:ל ושמא ןז;ניניהס מילשכנותיהם יפרדו
 והלב בשינה הגלות כנה ער ולבי ישנה אני שלטה

 קריאת דופק דודי קול * ביניהם הנבואה התמדת הער
 השכיג׳שיצאה על שראשינטלאטיל לשוב* האלקי׳
 על כתנתי את פשטתי שאמר ומה המקדש מצללי

 עזרא על החור מן ידו שלח דודי לשוב* עצלותם
 שהודו עד והנביאים ונחמיה בהם פוצר שהיה
 כח כשל ואמרו גמורה בלתי הודאה לשוב קצתם
 מקצרים העדניס ובאו לבס במצפון להם ונתן הסבל
 האיש על חל איננו האלקי הענין כי קצוום מפני
 הרבה ראם מעט מעט אס לו הזדמנותו כפי אלא
 אבותינו אלקי לקראת מזדמנים היינו ואלו הרב׳
 מזח מטנו פרגעיס הייני חפצה ובנפש שלם כלבב

 להר השתחוו דבורנו ואין במצרים' אבותינו שפגטו
 לציון שבינתו והמחזיר רגליו להדו׳ והשתחוו קדשו^
 שאין לו והדומה הזרזיר בצפצוף אלא זה וזולת

 כאשר וזולתו בזה שנאמר מה על חושבים אנחנו
:הכוזר מלך אמות

 וארצה הזה בענין זה לי יספיק הכוזךי אמר כה
שקראתיו מה לי שתקרב עתה

ל שיקשה מטה כקרבנורת ל ע כ ש ממה לקבלו ה
שאמר

 ניהוד די יהודיא על יאה3נ עדוא ן3 וזכרי׳ יאה3נ חגי י3והתנ
 נר זרוננל קמו ננן עליהון* ישראל אלה נשס ונירושלס
 נירושלס די אלהא נית למננא ושריו יוצדק נר וישוע שאלתיאל

 יהודס ויאמר ׳7 ננחמי הסנל כת כשל ואמרו :ה׳) (עזרא
ה ל3הס כח כשל הרנ העפר' ו

מצל חיז נעומלה• להם מצפה
 האוזן את ר3לש כדי והכל הגחרנ המקדש נית שהוא קורתה

 הנטמן העצל נמו 3לשו עצלותם על • אדס נני דנור ממשל
 משגיח ואינו העולם נעונת מרגיש אינו תנומתו וממשק נמטתו

 ואם ענייניו ולתקן גיפי לקיוס עמידתו צורך מניר ואינו
מה3ו ו3אוה3 מכיר אינו הוא אי^י כנפשו אוהנו
 * עזרא על החור מן ידו שלח דווי :תו3לטו אותו שקודא

מו ס שאוהנו נ מי  ו3 שמכיר עד הנית קור לרך אליי ילי מ
 אל נעלם ששלח עזרא עדן הי׳ כך נפשו לעורר ומתחיל קצת

מ לא אמנם לא*י 3לשו הגולה  נאותות נניא אליהם שינוא ז
 ניאה הימה ראוי׳ חז״ל אמרו וכנר משה שעשה כמו ונמופמים

 החטא: שגרס אלא משה שנימי ראשונה יאה3כ שמהי׳ שני׳
נמ״ש וזכרי׳ חגי * והנניאיס : הס3 מפציר * 0ה5 ר1בו

ט הסי ה עדיין נין3ל ( מנ  מ
 ואנסנו עלינו) גדולה והמלאכה

 ונתן :נחומה לננות נוכל לא
 נחרת החטא * לנס נמצפץ

©3ל הי׳ שלא ס33ל מצפוני3
 או3ו : האל לענודת שלם

 השפע * מקצרים העניינים
 עליהם לחול מזומן שהי׳ אלקי

 הראוי כפי להם הגיע לא
שהי׳ ממה ופחיתות נקצור רק

• הזדמנותו נפי :ראשון ית3נ
 אליו מכוין שהאדם ההכנה נפי

 לקראת הנון 3הכחו וכמ״ש
 אנותינז שפגעו מה :אלקיך
 והנפלאות מהנסים ור״ל נצ״ל

 ורנו37 ואין נמצריס: שנעשו
 ר״ל ונו׳ קדשו להר והשתחוו

 תדיר מזכירים שאנו גגה
 והדניר תפלה3 הפסוקים אלו

 הקדושה ארן חנוג על מורה
 מצפונ;ו3 קנועה היא ואיך

• תמיד אליה ממאויס ואנחנו
זרזר' הזרזיר* כצפצוף אלא
ר מין הוא עו  P״c3 ונמ״ש 3|

 הזרזר הלך לחנם לא החונל
 שהוא מפני אלא העורב אצל

 אפשריות שיש נודע ר3וכ מינו
 לנכיות ללמדו הזה 3עור למין
 נני מלשון ודנריס מלות אייה
 מנין שאינו היות עס אדס
 נראה עכ׳׳ז שמצפצף מה כלל

• ענין איזה ר3שמד לשומע
 מדגריס אנחנו נעו״ה כך

 לבנו ואין אגיי^יני שלמדונו הרגל מחמת הפסוקים אלו
ה: עמנו נז

 אל לי שתקרב רוצה אני וכו׳ לי שתקרב עתה וארצה כה
ת ענין השכל  טעם לנקש לא ׳ הקיננו

 נסוד נא מי כי ננלל המצות טעמי לנקש שאין כמו הקדננות
 נתגלו שלא חז״נ ואמרו דרנס להנין שדי חקר ולמצוא אלו״׳ר
ת ענין קירוב על נקש אך * המצות טעמו מנו  אל'השכל הק
 שאמר ממה :השכל נגד פשוטיהס על הנראה נפי שהס מפני

מנן וגו׳ לחמי ני3קר את  אנוס דרכי מכל הנשגב שהאל הי
 חיי® עלי3 מאורעות שהם ריח או אכילה ני יתואר ומדומיו

תן הס ני הקרננות על ואמר : יסודם נעפר אשר  ה׳ ק
 ט3קר לרות המקרא 33לס שיש הרגיש הוא אף * וריחו ולחמו

נחמי '



נא נחמרשני כוזרי מאמראוצר
 כמן אםו ולחם קרנן שהוא ״לx לאשי על דקאי לחמי
 שנקרא נמה עוד ?וענתו חזק ננן י שאח״ז נסי׳ נאמת ש^שינ
 (נמדנר נמועדו הקרינ לא ין׳ קרנן את שנאמר כמו ה׳ קרנן

 כ״א) (ויקרא מקרינ הוא אלקיך לחס את כי ונאמר ט')
הנחוח ריח את ה' וירח ונאמר

 נזכר לא ששס ח׳) (נראשית
אש: לתמלח

 כל מישר לאשי שאמר ןךך2 כו
 שניאר מה ־ קשה

 לאשי לחמי ואמרקרנני הנתונ
 נקרנן שאין גלו̂י הזה והכונה

 הש״י של האש לחס רק ה' לחס
 לאכול השמיס מן יורד אשר
 כל מישר וזה הקרננות את

 לפעמי׳ שנאמר שאע״פי הקושיו׳
 ע׳׳ד הוא ה׳ ולחס ה׳ קרנן

 שהיא נזה גס והכונה הקצור
 וילמוד ה׳ אש ולחס קרנן

סמן  אומר הוא המפורש: סמז
 הס אשר 'וכו׳ הקרת כי

 כלהקרננות כלומר אלי מיוחסי׳
 הס ואליו ה׳ נמצות הנקרגיס
 ה׳ לחס הס הס כאלו מיוחסים

 כפי אמנס הנס דמיון כפי
אש ר״ל אשי למס הס הארת
 מקנל הזה האש * יתנרך רו3לד הנפעלת :השמיס מן היורד

 יתנרך נרצונו •רצוני ה׳ ר3ד3 הקרננות אכילת פעולת
ס יאכלו ואח״נ י רצונו העושיס עדתו על ונהשגחתו  הנהני

 אכילת על לצוות יתנרך חכמתו שגזרה כונו הנה י חלקה שאר
 הנשאר הנשר ואשמות נחטאת הכהניס שיאכלו גזר כן האש

 המה כי ה׳ לחס כהנים נאכילת שאין וכמו האש אכילת מן
 האש: לחס רק ה׳ לחס כאן אין האוכלת נאם כן האוכלים

עס המדרגית תקין הסדר* הקרן  אליהס שירא נכדי ה׳ נ
 המשכן שהוקס נעת שמיני נסדר הוא מלא ומקרא ה׳ כנוד
 הקרננות על אותם וצוה ישראל ולזקני ולנניו לאהרן משה קרא

 כנוד אליכס וירא מעשו אשר הדנר זה משה ויאמר ונאננר
 ״ מלךwר נו שיחול נדי :הקרנכות כלל על דנין אגו ומזה ה׳
 הקדמונים ואמרו המוח מן יוצאות ההרגשות שכל נודע ר3כ

 חלקו זרנס ולפי מוח3 מקומו אדס3ש השנל והוא שהנשמה
חני מדמה־ להס וקר^ד חלקיס לד׳ המוח חדרי  ׳ יי3ומחש הנ

 ועיקד האדס נשמת מתיחסת שס אשר שנכולס זר 3המו אנננס
 כל על המושל הנח והוא שופט שקראוהו הואי נאמת שכלו

ן3 ושופט נכלל האדס נחות  והמגונה והנאה והצלח האמת '
 ממנן נמשכים ומעשיו תניעיתיו וכל הגיף כל הנהגת ידו ועל
ק כל השופט לללך כמן ח  ששת ולפי משלה נכל ומלכותו ה

ק ומשטרו הש״י השגחת נדמית פרו מגמת ר3המח א  נ
ס3 קתו3וי נהשגחתו  המנהגת אדס נשמת אל ניחוד סגולתי ע

ד אימו ושיפכית האדס טף את מא/  3טו יצר צייק ח׳״ל ו:
 תקוןהסדר שהכינה אריו3 המלך מן דמיונו נשא כן ועל שופטי

ר״ל • ונו גדולה סול ; עוד וא3שי וכמי המלך ו3 שיחיל כדי

 ואטד ניחוחי ריח לאשי לחמי קרבני את שאשר
:וריחו ולחמו ה׳ קרבן הם כי הקרבנות על

 קשה כל מישר כאשי שאם׳ מה החבר אמר בי
ההו^« הקרבן כי אומר הוא

 אמנם אלי מיוהכיס הם אשר הניחוח וריח והלחם
ם  אשר ית׳ לדברו הנפעילרת האש ר״ל לאשי ה

 שאר הכהנים יאכלו כן ואחר הקרבנרת מאכלה
^ כדי הסדר תקון בזה רהכונה חילקה  בר שיהו
 הענין דמיון ושום מקום חול לא גדולה חול המלך

 בהמי טבעי בטס החלה המדברת הנפש האלהי
 לענין נכון הדור כהתיו ונסדרו טבעיו נשתוו כאשר

 השכל שיחול ראוי הבהמותוהיה מענין נעלה יותר
 אצלו ולהתחכר ולישרי איתר להורות אצלו הטלך

 יפסד וכאשר ההיא י הסדר ישאר א*שר עת כל
צריך השכל כי לכסיל וכמדומה יממנו יפרד הסדר

למאכל

 כי נודע וננר נארץ ה׳ כנוד גלוי מכנים שאנו מקוס נכל כי
 ממנו* נחדל מקום אין יכלכלוהו לא השמים ושמי השמים
 נזה הכונה עיקר לארץ וירידתו כנודו גלוי מכניס וכשאנו

 הנהגתם ומישר צרכה ומתקן האדם נסגולת נפרטיות השגחתו
הנאיס והמקרה הטנע ומשדד

 לרעה נהם לנגוע דרכם לפי
 והמקשיג המאזין המלך כמו

 להנהיל׳ הע^נו קהל על והמשגיח
 עס ונלחם טונ היותר צד על

 נרשעי שפטים ועושה שונאיהם
 וזה מקרנו הרע לנער עמו

 מקום חול לא גדולה חול שאמד
 ״ושופט גדולתו מגלה שהקנ״ה

 אנו הרי יראיר ומציל נארץ
 כנוד עלינו שנתגלה מימיס
 לקנל שזכינו מחמת מלכותו

 יתנרךניחודלא הנהגתינוממנו
ע נדרך  : מקרה נדרך או טנ
 • וכו׳ האלדי הענין דמיון ושוס

ת נע־ניך קשה אס כלומר  הננ
 הקרנתם ע״י הקרננו׳ואיך מנין

pית כנודו שכינת ק3תד 3 
 תשוס שוס עדתו קהל נתוך
המדנרת הנפש לדמיון לפניך
 החלה האדם נשמת והיא

 ונין נינו הגלנדלת האדם נשמת מלנד ני נהמי :עי3הט מוף
 אין הנהמה_ מן האדם מותר הארץ על הממש חי נעל

 משכן נהיות נהילי גוף נרא עלילות נתכנו לו אשר וה״שי
 לעלות השם שצוה מה תתמה אל אתה אף האדם לנשמת
 משכן אימוריהס האוכלת האש שיהי׳ נכדי לאישים נהמות

 ונסדרו טנעיו נשתוו כאשר :נארן השופט אלדיס לכנוד
 הוא האז־ס שעקר היות עס ר״ל ♦ וכו׳ נכון סדור כחתיו

 תקצר ה' היד שנאמר לשאלה מקיס אין עכ״ז שנו הנשמה
 ונודאי נלנד רוחני נחלק אך ונשר גוף נזולת האדס־ את לנרוא
 גוף כאן שיש שלולי מוליס אנו וענ״ם זאת היא הנל שאלת
 ההרגשות נחתיו וסדור לאדם הראוי נהרננה יסודות מד׳ 3מורנ
 לא • נחות ושאר והמדמה המתעורר הכח נמו הנחות ושאר
 ר׳י׳ל * הנהמות מעדן נעלה יותר לענין :האדם ענין יצוייר

ע אין אמנם אלו נחות להס הנהמות שאף שאע״פי  ואין ע
 וראויה דקים יותר שהה נאדס שהס מה לפי להס דמיון
 הרמנ״ם ונמ׳׳ש חייה נעלי נח*ת3 שאין מה האדם נשמת לקנל

 נשר3ש ד״מ הזן כח שאין אוממ3י פרקים משמנה 3פ״3
 וזה הנשר מנפיז פעולתו שננשר רזן שהנח הזןשנאדס נח הוא

 כי אצויו המלך השכל שיחול ראוי והי׳ האדם: מנפש פעולתו
 שלמים ומדומע האדם נחות אק שאס הקדמונים הסכימו כנר

 לא נזה מה וכיו אכזר או רוצח נמו נמדותיו חסי יהי׳ ל3א
 השלמים אזס נני עי3ט כי אצלו שלם השכל שיהי׳ יתכן

ת ננזליס מלותס שיהיו צריכין ה: נעלי ממיי  ההיא הסיר חי
 כשיגיע ההיא הסדר יפסד וכאשר :ונריאותו האדס נחות
 העדר מצל הן נחומיו סלישות פצד הן האדם לגוף הפסד איזה

דנריס ̂ ’



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 יפסד כנה כיזותיו שיפסידו עד הגוף את המקיימים ריס5ד

 כי :3חוש ככסיל • לכסיל ונמיומה :ורס3ע3 האדם שכל
 עוד נל ני שרואה ור3ע3 הנה ומשתה למאכל לריך השכל

 פעולות תמנו ונשיעדרו חכמה רות מלא ושותה אוכל שהאדם
כסוס והוא עמו ל3 ו3ל אלו

 שרואה ומאחר ין3ה אין פרד5
 3וחוש חרש ושותה האוכל שאדם
 המה3נ ושות׳נמשל אוכל ושאינו
 הפרדת עת3ממני נפ^ד והשכל
 עיניו למראית ומשתה מאכל
 צריך שהשכל הכסיל ישטע
 הנה כך ואינו :ומשתה למאכל
את: ין3י לא הכסיל  אכן אתז
 רוצה לכל 3מטי האלדי הענין

 אלא״צ זדאישלנשמת ונו׳ד״ל
 שאר ולא שתיה ולא אכילה לא

 האל אמנס הגוף צורך עניני
 ימנע לא חסדו ת3נדי3 רך3ית

 מזיו נאצלת קדושה נשמה
 הגופני חומר3 קה3לד ודו3נ

 לנשמת3לק מונן הזה כשהגוף
 חלה הגשמה ואז רוחניית שדי
 דעה3 אותו ומנהגת הגיף על
 ין3מ המשכיל אמנס ינה3ה

 דל3נ אדס3 אשר השכל שזה
 האדם נשמת שהיא כמו החומר מן הנפרד השכל מן 3ר הנדל
 שכל שאמנם * הגוף מיתת אחר או הטף אל ואה3 טרס

 וציורו שכלו שכל גופים עניני עס 3מעור וידיעתו האדם
מו ונל גשמי דמיון3 רק אינו ךע  הקודס מן היקש3 רק אינו י

 רק חינס א,ו וכל מולדה אל מתונלה ונהדרגה, המאוחר אל
 מן כשנפרד לרוחני אשר והמדע השכל אך גשמיים מקריים

 וההוה והעתיד יר3והע פתאומית רוחניית ידיעה הוא הגוף
 נעלה יותר ענין3 אצלו שוה והנל אחת סקירה3 סוקר הכל
 חיים3 האדם היות3ש ומאחר חומר3 הדסק משכל מאד ה3«ר

 השכל ימצא לא שיהיה ענין איזה ע״י הגוף יתלש אם הנה
 וק3ד עדיין ולהיותו וגופנית האנושיית חכמת פעולת3 כלי

 3ישו ואז לגמרי הסרדו עד פעילה שוס לשכלו אק ייליייי
 ן3מו דק עיון וזה * שאת יתר3 ויחכם לגמרי חחניי שכל ^

נו' ויכין תר שיסדר וכעת : למשכיל  מסודר שהמומר עת3 * ו
 איני הקכ^ה וקדושתו האל מהשפננת מה דמי ל3לק ומוכן
 כפי והשכל דעה עליו ונותן וחונן זי ההשפעה ממצו מונע
ח יפסד וכאשר :לו3המק ענין3 אשר הנח  האור ל3יק לא סד

 רם7וס נות3הקר עניז דמה ומעתה * הפסזו ויהיה ההוא
 סדר3 המנונה האדם גוף אל ה׳ וד3נ ידם על שיראה פדי3

 *. עליון ואור שדי־ נשמת עליו שיחול נלי מתוקן וחנור נכון
ח ויתעלה  אל • הפסד או שנוי אותו מהשיג אלדי ע

 שתאמר עד השתמת ישיג אלדי שלנסד נפשך3 מדמה
 אינו ההוא שהשנוי שכינתו תשרה לא ענודה סדר שנהשתנות

 ט3 אין אנחנו אז הקרגנות סדר שנהעדר אותנו רק משיג
ס הגוף שמשתנות נמו ד3ל5 אותנו משיג והשטי לקבלו נ

 הוא כי אותו שרוא׳ כעמר ולריח ולמשתה למאכל
 אכן כן ואיננו כהפרדס נכ-רד נהתמדתה מתמיד
 שיסדר (בער! הטוב רוצה לרל מטיב ‘האלהי הזבנין

 להאצידי טמנו ימנע לא הנהגתו לקבל ויכון דבר
 לא סדרו יפסד וכאשר ודעת והכמה אור עליו
 הענין והתעלה הפסדו ויהיה ההוא האור יקבל

 שיש מה וכל הפסד או שנוי אותו טהשע האלקי
 והזמירו׳ והקטורת והקרבנות מהעבודות עמדה בסדר

 עד והקדושה הסהרה תכלית על והמשתה והמאכל
ם שנאמר ה  זה וזולת אלקיך ולחם ה׳ עמדת ב

 וקבלו והכהני׳ באומה הטוב כסדר לרצונו כנוי והכל
 להכש לכבוד אצלם וחולו הדמיון דרך על נלנחתס

 ובטשתיהם במאכלם ההנאה מן ונקדש נעלה והוא
 1האצמוםכ>»* שעכול כמו לנפשותם מאכלס אך

טמנו הצלול יתקן כך ואח׳ נתקן היה כאשר והכבד
בלב

 {ךף0 אין אך • רוחני שהיא מאחר משתנה הנפש .עצס אין
 שנפסד מאחר רוחניית נפש ע״י השכל ל3לק ראוי ההוא
 ענודתו לפי קרנן כל מענודות ענודה נסדר וסדרו: קשורו

 שהין השיר * והזמירות :הסמיס קטורת סדר והקטורת
:המקדש ית33 אומרים הלויס

 שנצטוו מה והמשתה והמאכל
 ושרק חזה נלקיחת הנהנים

 ואת החטאת את יאכלו ואשר
 הטהרה תכלית על האשם:

 ל3ט שאמרו נאומה והקדושה
 3הערי נמעשר אוכל ופלה
 הניא נתרומה אוכל שמשו

 עוד קדשיס*3 אוכל כפרתו
 נתרומה שלישי נחולין שני אמרו

 שתכלית הרי פוסל רניעינקודש
קדשיס:3 שתהי׳ צריכה הניהרה

 מקדשי ̂ האכילה והקדושה
 מקוס3 שתהי' צריכה קדשים

 ענודה הס3 שנאמר עד :קדוש
• ולחם ה׳  זה יל3ש3ו ה׳

 כלומר ה׳ ענודת נקראים
 שנאמר לא ובקדושה נטהרה

 ולאכילה ה׳ מאכל ח״ושהוא
• לרצונו כנוי והכל :צריך הוא

ה׳ למס שנאמר מה כלימר
 שאפשר; 3הטו סדר על ה׳ רצון נסי הנעשה לחם פירושו
 ,עצמס0ומנוגי ניראה ה׳ את העוכדיס ישראל כעדת כאומה

 עומדיס ויושרס חסידתס עם והנהנים עליון: דעת לקגל
 דרך על מנחתם וקכלו : כקדושתס עכודתס לעכוד ה׳ כניס

 שנאמר נענין מנחתס מקכל שהקכ״ה שנאמר מה הדמיון
 יהודה מנחת לה׳ ותערכ ונאמר הניחוח* ריח את ה׳ וירח

ה3הק ששוק לומר כשרוצה משל כדרך רק מדוכר אינו וגימ׳  ״
 ‘שהריח אומריס אנו מלננודה להס המ^נן נסדר עליהם
 מן ונקדש נעלה והוא :המנחה לו ושערכה ההוא הניחוח
 ודמיון ענין לו אין ס7ק שמי נשמי השוכן האל * ההנאה
 אך ומשתה מאכל מן כי אף ענין משום הנאה לו שנייחס
 של לחמו שזה נכינול אומרים אנו השלמות משיגים כשאנו

 מכיאי אל מיוחס המאכל זה לנפשותס מאכלס אך • הקנ״ה
 הפניס לחס ואוכלים נכוה משולחן הזוכים והנהנים הקרכן
מו ן3הקר נשלם ונזה קדשים ושאר  נפדה שאין חז״ל שדרשו נ

 נפר אשר את יאנלו שנאמר הנהנים יאכלו לא אס לנעלים
 כמו * מתכפרים והנעלים אוכליס שהנהנים מלמד נהם

 יורד ושס נל״א מאגין שקורין הקינה הוא האצטומכא שענול
 המאכל ני ■'הראשוניס ״ אמרו והנה הושט• דרך המאכל
 מתמצית אשר הדקה והלחה נאצטומנא תחלה מתעכל

 הננד אל דקיס ורידים דרך הולך ונמשתה שנמאנל המונחר
 שנדם המרים החלקים נפרשים ושם סני עכול מתעכל ושם

 עליו משם העולה הדק והאד שס כתקן והדס המרה אל
 אל הדס מקצת יורד ומשם • שנאדס הצומחת נפש מנשא
 העולה והאד יותר שם הדס ויומקן שלישי ענול ושם 3הל סדרי
ממט ■ ־



נב נחמדשגי כוזרי מאמראוצר
ן יותר זומנו  • אדס3ש החיונית הגפש מנשא ועליו ומדוקדק ז
 ושם המוח חדרי אל ורידים דרך הדס מקצת יעלה 3הל ומן

 והיא השכלית הנפש משכן ושם הדקות מכלית אל מתעכל
 והס שלשה שהנפשות הקדמונים יאמרו ע״נ האדס נשמת

וחיונית צומחת) טנעיית(רצוני

והס המימריס הס והעצדס

 מן יומר והמדקדקים ונפשית•
 אחת שהנפש אמרו הקדמתים

 וממנס מוח3ש הנשמה והיא
 3ל3ו ד3כ3 הנחות אלו כתשניס
א3 ס3הדמ״ וכמ״ש  משמנה ל'
 • ות3א לפרקי שהקדים פרקים

 עולה ר3הח משל שיהי׳ ואיך
 הראשונים* דרך לפי ■יפה

 דרך היוס שלאחרוניס אמת3ו
 השיגו והרנה לגמרי אחר

ך מקוןגו  ני3ריוו3ואי האדם נ
 ידעו שלא מה וגדיו מעיו

 ר3הח דרך ומ״מ כלל הראשונים
 :האופנים נל3 נכין על ינשא

 העיכול כלי ג״כ ויתוקנו
jההולכות רוחות ^  הדפקים ד

 הנה * והורידים והעצניס
 הקשים הגידים הס הדופקים

 • רגע כל3 הדופקים אדס3ש
 ומהם הגוף נל3 ומתפשטים המוח מן היוצאים הדקים הגידים

 הרגישו לא מאד דקים שהם ומחמת גוף3 אשר ההרגשה כל
 הרגישו והאמחניס לא או חלולים הס אס הראשונים הס3

 עליהם שדרך הדס גידי הס והורידים מאוד דק חלל הס3 שיש
 הדופקים שדרך שאמרו ראשונה משנה זה וכל ״ הלב אל יורד הדס

 חיים רוח עליהם להאציל האינריס כל אל הולכות הרוחות
 השמאלי מחדד יוצא הדס ל3א זה נל בטול נתבאר ר3ונ

3W סובב ומשם הגוף מלקי כל אל הדופקים דרך ומזנק 
 תמיד והולך 33סו הוא וכן הלב אל שנית הגידים דדך והולך

 את לשלח ללב נח אין האדם שימות טרס3ו מי שהאדם עוד כל
 רקיס הדופקים נמצאים מותו אחר ואז הדופקיס אל הדס

 יורד שס דרך אשר נגידים קרוש דם שימצא ד3מל דם לי3מ
 לומר הראשונים הגיעו זה ומחמת 3הל לצד מאליו הדס

ס3והד מולכים שהדופקיס  והנס * מק־מס כאן אין ארוכים ד
 המזק את מעכלת שהאצטומכא שכמו דרכו לפי ר3הח אמר

 3הל מן הרוחות נמשכו הזה המקון ומן אומו ומתקנים
 אכילת הוא הזה ונדמיון כן עצמה האצטומנא לתקן והמוח

מיון והסי הראשון תיקון יחול ונס מצרה הנהנים  האצטומכא מ
 עכול׳האש ע״י מעולה יותר מיקוז עולה התקו? ומן והננד

 שאז נמוחוכמו הנעשה האחרון הענול בדילות שהם הקרבנות את
 מלקי כל אל הגוף כל דרך רוחות ושולחת שבאדם הנשמה חלה

די רוח יתחבר כן עצמם העמל כלי ואל האדם  האוכלת באש ^
 עצמס ובכהניס האומה בכלל קדוש שפע ושולח ח3המז שעל

 דומים והס הקרננות שירי והאוכלים נומ3הקר יס3המקרי
 הוא אדס3ש המאכל כלל ;ר7 של וכללו :אדס3ש העכול לכלי

ונו׳ עצס.כפרד היא אשר נשמתו; ס7להא3שיק ותקין ס3.ס

t » ״

 והמוח והרוח הילב יתקן ברוח שבצלויל והצלויל בלב
 האברים ושאר העכול כלי ג״כ ויתוקנו ההוא כמזון

 והזנצבים הדפקי' דרך א^יהם דהוי^כו׳ כדוחות
 מתוקן כולו המזג שירדה דבר של וכללו 'והורידים

 היא אשר המדברת הנפש הנהגת לקבול ן ומזוט
 די בהם שנאט׳ המלאכים לעצם קרוב■ נפרד עצס

^ בגוף ויחול איתוהי ידיא בשרא pp מדרהון  חו
 נהנירת לא והיא מקום חול לא והנהגה מלאכות
 ן והעני טמנו נעלה היא כי מאומה ההוא טהמןון

̂)קי  והנפש השכל מקבלת כנפש אס כי יחול לא ה
 לו אפשר אי טבע♦ חס כרוח אס כי תתחבר לא

 הפתילה בראש הלהב כהקשר שיקשר מקום בלתי
דם משך אל צריך והלב הלב חי־א הפתילה דמיון

והדם

 <ד\ ה3הר לתה1מ־3 נפרדת רוחניית קדושס צורה שהיא אעפ״י
 הזאת נפז ר3תתח שלא נותן והדין למלאכים ודומה החומד

 המלאכים על שנאמר כמו כי הפכיים שהם האדם חומד אל
מדרהו? כ^ שנאמר אחת כפיפה3 אדס גני עם שידורו שא^א

) אימוהי(דניאל לח שרא3 עס א
 חכמת מפליאו' רואי׳ אנו ועכ״ז

 והמשתה המאכל יוצמואיךע״י
 הענק ילך ושותה איכל שאדם
 ורס3ע3 אשר סנה אל מסנה

 והנשמה 3ל3 ית3 מצאה הנפש גס
 אל אתה אף * מוס3 לה קן

 איך הקרננות ענין על תתמה
 משח ואודותס ורס3ע3 יהי׳

 ויחול לאיומתו; אלדי לשפע
והנהנה' מלכות חול נופו3

 ואומרים הדמים כצ״למהשאנו
 האדם גוף3 שורה שהנפש

 והנהגה המלכות חינת33 היינו
 הם והאנריס הכחות שכל

 הזאת הנפש ע״י מונהגים
 את איש ירים לא ומנלעדה

 פעילהה שוס3 רגלו ואת ידו
 שתופסת שנאמר מקום חול לא

 לא רומני ר3ד כי הגוף מחלקי חלק נאקה ויושנת מקום
שזהענק הגוף• משיגי ישיגהו  ולא עמוק מכל עמוק ונאמת

 הענין שכן המופת א3 כנד ועכ״פ הק3מו לפילוסוף דק ן3יו
ר ואף ספק לי3 ץ3 נזה נסתפק לא מוז  כי האדם: נשמת ענ

 מאד רחוקה רומנייתה מצל האדם גשמת * ממנו נעלה הוא
 והענין ;הזה הגשמי המזון עס וק3וד ור3ח שוס לה להיות
 סדר גאר הואל • נפש3 אס כי יחול לא :הנשמה ר״ל האלקי
 מתקשרת שהנשמה ואמר גשמי גוף3 הנשמה ■רוחניות קישור

 או המתאוה נפש אותה שקורק ויש החיונית הנפש והיא נפש3
 הנפש גס * דומ3 אס כי ר3חתח לא והנפש :הנהמיית ־נפש

 לי3 גוף3 תחול לא היא ואף הגוף כמו גשמיית אינה החיונית
 נפש והיא עי3ט מס רוח והזא אותם ר3לח מוכן אמצעי

 מקום לתי3 לו אפשר אי הצומחת: נפש וקודיןאותה עיית3הט
 מקום לו אין אס גוף3 מל אינו עצמו עי3ט חס ורוח ר״ל שיתקשר

 טנעיושס חס רוח מוצא שמשם 3הל והוא ו3 שיתקשר מיוחד
 עו3ט מה ין3לה כדי • הפתילה ראש3 3הלה כהקשר :מקומו

 3ל3 שוכן להיות עי3ט חס רוח ענין ומה הזה הקישור של
 היות שעם נר3ש הפתילה ראש3 3הלה קישור מן משלו נשא

 תנועה על3 מאד קל גשם והוא למעלה לעלות עו3ס שהאש
 כל ועם עין כהרף התחתון ול3בג ו73ל עומד ואינו ולה71
ק אנו זה א  עמו ומתדנק כנגדו עזר התחמק ול3ג3 שמוצא מ
 וזולתם ודשן שמן ר3ד תוך3 אשר הפתילה והיא ידוע זמן על
 שנתוך הפתילה ודמיון השרפה נח הס3 שיש הגופים מן

ם• משך אל צריו 3והל הדם: מקוד שהוא הלב הוא השמן  ד
 ופעולה תנועה לי3מ עין כהרף 3מתעכ אינו שבנר האש נמו הנה

 נטרל מזונו ימצא וכשלא שואבת שהפתילה השמן ענול שהיא
ט ו1 ימול הלב.לא ■ש לו* -והולך ם ח 1עימגלתישהוא-שוא3ת

ד• ס



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
ס  מכמת גזרה * נר3ש השמץ מקוס3 שהוא אותו ומענל לז

תו גפליאת הנורא  המתחדש לדם מוצא לאדס לו להמציא ממנ
 אופן3 אותו ושס עי3הט רוח מן הנתענל ס7 תמורת עת נכל

 ומפני ונו׳ יתהוה לא והדס :תדיר דס אצלו למשוך שינול
 להתילדות הקרונה שהסנה

 אדס3ס העכול כלי הס הדס
 והס הענול כלי הש״י לו רא3

 ושמשיהס ד3והכ האצטומכא
 מעי נמו מעייס ני3ה שהס

 שקורין האצטומנא מן היוצא
 השניס מעי הגינעייס־ אותו

 אצנעות 3י״ שאורכו עשר(לפי
 והדרא גדלו) לפי אדס נל3
 ונפרש׳ הענול נשל׳ הס3ש נתא3ז

שקוריז נה3הל הדקה הלחה
 הלימה את ומשלחים שנמזון הפסולת מן חלניית ליחה' אותה
 הוא הדס שמוכן נודע ר3וכ הדס אל צנורות דרך הזאת
 מנשר מאד דקיס קטנים כדורים תערונות עס נה3ל ליחה
 תוך3 החול שילך כמו הליחה נתנועת והולניס יס33םו והס

 להוליך נח להס יש תנועתם חוזק שמחמת המתנועעים המיס
 אדוס הוא נתנועתו עודו3 אדס3 הדס וכן הדק החול עמס

 נפרדיס זמן איזה שס ועומד כלי אל חייס עלי3ה מן כשיוצא
 והליחהנפרדת הכלי תחתיות אל ונופלים הלימה מן ההם הכדורים

 תחתיו׳ אל כלי3 עומדס3 מיס3ש החול שיפול נמו למעלה ושלה מהם
 אוזן העיר הענול כלי נמשל הראשון הזה נדמיון והנה * הכלי

 כונה לי3 פועלת היא אשר ח3המז שעל האש -נמו שהוא נמשל3
 הריאה אל 3הל נצטרן וכן :הענול נלי ושאר האצניומנא נמו

 הדנור כלי שהס האינריס מן שני דמיון וזה • ונו׳ והנרון
 נמדרגת שהם והנרוניס 3הל נמדרגת שהוא הארון הוא והנמשל
 שנאמר כענין משס יוצא ושהדנור 3הל על המרחפת הריאה
 : החוגים * והאף : הכרוניס פני מנין אליו ר5מד קול זישמע

 3הל שהס העלייניס האינריס נין המנדיל הגירפם הוא והקרוס
 ר3וכ י נרס3ש מעיי׳ ני3 וכלל והטחול 73הנ ק3ו והריאה

ע ת  ולהוציא מנרון האויר לשאוף הוא הריאה פעולת שעיקר נ
 גדול חלל רא3ו נתכמה האדס את יצר והש׳״י הפנימי האויר

 סגוריס החלל זה תוך3 והריאה * 3והל הריאה 3י3ס
 שהואהטרפש והקרוס והחזה הצואר מלמעלה צד מכל ומסוגרים

 הזה החלל אל רוח יכנס שלא אוסן3 מלמטה עליו סוגר הנזכר
 הפה דרך הריאה אל הנשאף הריח ד3מל פנים שוס3 מנחזן

 וגידים ורידים המנדיל קרוס3 שס האל ומפליאות והיזוטס
 הנני ואז והדקים מעיים הנני כלפי נמתחים הס הטנג^ נרצות
 יהי׳ ונכן • ינמתח עולה והכרס המצון נכרס נדחקים מעיים
 תמצא והריאה לכמותו גדול יותר והריאה 3הל שנתונו החלל
 מנמון הנשאף והחח * החלל זה נתוך יותר להמפשט מקום
 וממלאת נפוחה כולה והריאה הסמפונות דרך הריאה אל יורד

 הכתפיס תנין יורדים וגידים מיתרים נחזה יש וכן * החלל כל
׳  ויורדים הצלעות נין לענפים גדולים.ומתחלקים מיתרים נ
 והחלל מתרחנת המזה הטנע שגילית נאוסן החזה מיצר אל

הרוח מחמת זה ונל יייז מתפשט הנזכר
ונמעט האפשר• מכלית3 נפוחה עומדת שהריחה הנשאף

 כן על דעכול כלי בסבת dk כי יתהוה לא והדם
 נצטרך וכן ושטשיהס* האצטומכאהכבד אל הוצרך

 המניע והמיתר והקוו׳ והאף והגרון הריאה אל הלב
 הלב מזג להשות הנשימה לעבודת החזה למיתר
 מותרי לבער והוצרך היוצא ובעשן הנכנס באויר

 והשתן היציאה וכלי דוהרת נחות כלים אל המזונות
העתקת אל והוצרך זכרנו אשר טבל הגוף והיה

ף הגו

 והכרס למעלה עולים מעיים ני3ו למעלה עולה הקרוס רנע
 נדחקת הריאה ואז המצר אל נמתחת ובחזה פניס כלפי נמתח

̂זו לחון נדחק ריאה3ש הפנימי והאויר  שלאיס הנשימה היא ו
 מענין הראשונים ינו3ה כך ולהוציאו האויר את להכניס רגע כל3

זה יארו3 והראשונים הריאה
 ע3ט לפי מדויק יותר ענין3

 וא*ן הס עליו שעמדו האויר
 מאחר כאן נזה להאריך רצוני
:ר3הח כונת לפי נו צורך שאין

 המיתר הוא ונו׳ המניע והמיתר
 הכתפיס מנין היורד הגדול
* 3הל מזג להשות :שזכרנו
 3שהל שמפני הראשונים אמרו

 התנועה מחמת מאד חם
 הריאה אל הוצרך שנוי התדירה

 ולהעמידו שנו החום מן מעט אותו ולהרגיע עליו לרחף
 הדס מקררת שהריאה אמרו והאמרוניס ׳ ממוצע חמימות על

 3הל אל וחוזר הגוף חלקי כל דרך ומתגלגל 3הל מן היוצא
 היה מאשר נכמותו יומר יהי׳ נתנועתו מתחמם שדם ומפני

 חמימותו מחמת וגס 3הל חלל אותו שיחזיק א״א 3ושו
 דרך עונר הוא נן3ו לגוף• יזיק הטנעי חוס על העודף
 שהוא חו'ז3מ הנכנס נאויר הגדול: חומו נשקע ושם הריאה

 ‘ היוצא ונעשן : הגוף ופנימיות 3הל חוס נערך קר אויר
 נחוש כנראה לח אויר שהוא נשימה ננל היוצא האויר הוא
 קרח גלדי יהיו ג״יז זמן איזה האדס כשיעמוד קר ניוס

 עס . היוצא שהלחות והשפם הזקן נשערות סנוכים
ס עשן• נלשון קראו ולפיכך נקרשת הנשימה  שהוא מפני ג

 החמימות להוציא שפעולתו הראשונים דמו נזה• וגס חס
 והאחרוניס שוה מזג על 3הל שישאר כדי הגוף מפנימיות המופלג

 היתדות הלחות להוציא הוא הנשימה הוצאות שפעולת אמרו
 3שא הריאה חז״ל וכמאמר לחלוחיות הרנה ששם הריאה מן
 מן היוצא החס נעשן נתמעט הזה והלחות משקה מיני כל

 האד מחמת האש שאצל נקדרה המיס שיהמעטו נמו הפה
הנכנס שהאויר מפני ועוד גרתיחתה הקדרה מן העולה

 : הראשוניס כדרך הגוף למזג נאות ואינו ה3הר מתחמם
 כלומר דוחות• נחום כלים אל המזונות מותרי לנער והוצרך

 הגוף לקיים כדי והחזה הקרוס להניע כחות שהוצרכו נמו
מותרי לנער דוחות כסות עוד הוצרכו כן • מכונו על

והשתן הפרש מקום שהוא ומקומם כליהם אל המזונות
לדחות מעייס נני ושאר נאצטומכא דוחות נחות ונמנו

 יותר מתעכל ושם שאחריו המעי אל ענולו שאיזר המותרות
 המעי שהוא החלחולת אל שמגיע עד שאחריו אל ונדחה

 שיצא שלנדי אמר ולכך השתן וכיס הרעי ששס האחרון
 וגס אוהו שידחו נחות הוצרך כלים אל הגוף מן הפסולת

או:3י שמה אשר והשתן היציאה כלי  לגחס נראה ויותר ו
 ויורה הכותית אלו הנושאיס הרוחות והס ורוחות• נוחות

ת ל3א סמוך3 שאמר מה זה על  נושאים ורוחות הנוחו
 שזכרנו אשר מנל הגוף והי׳ :ונו׳ הס3 שדנק נמה אותס

ס הפנימי׳ האנריס שהם האדם ועיקר הגוף פנימיות ר״ל
ס:3 תלויה אזס של שנפשו וכן׳ הגוף. העתק אל והוצרך ה

ר״ל



נגגחמרשני כוזרי מאמראוצר
 למזון זה מפני והוצרן מו73 תלויים ס76ה שחיי מאחר ר״ל

 אשר הגוף מזיקי ושאר והחום הקור מן ההזיקות ושמירת
 ריו3א3 קטן 7הפס איזה ו3 פגעו3 וימות יחלש ענין מעט3

 ממקום מנועה ר״ל העתקה ינולת הוצרך׳אל ע״נ הפנימיים
י אל לילך שיוכל י7כ3 למקום

 וי!ברוח ?}יו שצריך טה ^בקשת למקום ממקום הגוף
̂יד וידחו אדייו שיביאו וכימים שיזיקהו ממה  מיגי

 מתרים יועצים איל והוצרך ורגילים ידים אל והוצרך
 שהיה מה יודעים אותו ויקוה ממנו שיירא במה

ילעתיד טכמוהו ילהזהר שעבר מה ומזבירי׳ כותבים

מ3הרנ  עליו ר3שע מה זוכר ס7שהא הזנרונות וממנו ות3ר ו
 והס מוחו3 עצורים החושים הרגשת נל והרי להזהר ויודע
 נח ס7א3 שס אשר י7אל 3מנמ 3והמנת לפניו נתונים כאלו

 להיותו המתעורר נח יהי׳ הנח ומזה • דמיונו על הזנרוןחרות
אשר ומואסיגרענפי 3טו3 בוחר

 ר37 מן רוח3ול לחייו הצריך ר37
 רגלים: אל המזיקוע״נהוצרך

 מזונו ענין אליו יאו3שי וכליס
 ולגנות וקצירה חרישה אל שצריך

 וממטר: מזרם למזזסה ית3 <ו
 מבקשי נגד לעמוד מעליו וידחו
 וזרועו ימינו לו ותושיע נפשו
 : ידים אל הוצרך ע״נ עוזו

 נשא המשל זה ורגלים ידים אל
 המקד׳ 3י3ההולני׳ס הלדם כלפי

ם' רגלי כדמיון לשמרו  האד
 נושאי וכן וכליו ארון ונושאי

 שהם והקטורת המשחה שמן
 וכנזכר הידים גדמיון הנהנים
 יועצים אל והוצרך נסמוך:
 פעולת זכר ע״כ וכו׳ מתריס
 רגע* כל3ו שעה נל3 הצורך
 הנזק שאין אף הנולד את הרואות פעולות אל חזר וכאן
 הרואה החנם היוען ונדמיון כן אחר וא3שי יתכן ל3א מצוי
 פן כן יעשה שלא אותו ומתרה ו3אוה3 המעיד הנולד את

 תמות־*. ולא צוגן תאכל אל לחולה שאומר הרופא וכמשל ימות
 זה ו3 יכשל שלא ממנו ירא שהיוען נמה * ממנו שיירא נמה
 אומו לצוות היוען פשלומ5 יש וכן אותו דקוה :לעצמו הסר

ה: אחר ממנו שיגיע 3הטו ור3ע3 מעשה איזה ^  יודעים ז
תנים שהיו «ה מו ר*3שע מה ומזכירים נו  המלך יועצי נ

 ויודעים * למלך הימים רי5ד נספר שיקרה דבר כל הנומביס
 קרה נאשר אותו יקרה שלא המלך את להזהיר זה מחמת
 נדרך ממות ולא צונן תאכל אל שאומר הרופא ונדמיון לפלוני
 שיעשה מעשה איזה על שיסיתוהו * לקוותו או :פלוני שמת

 והס :בכזה פלוני במעשה בלשעבר שצמח ההוא הטוב ויצמח
 הס שאמרתי הללו היועצים והנסתרים הנראים חושים ה׳

 והטעס* * והריח והשמע* י הראות שהס ס7א3ס חושיס החמשה
 שומר מהם מרגיש האדם אשר ההרגשות אלו שנפי * והמשוש

 הס והרי לקיומו הצריך אל עצמו ומקרב י הנזק מן עצמו
 ולברוח לו הנאות ר373 ולרצות לנוון האדס את מיעציס כאלו

 ואין * חיצוניות הרגשות נקראיס ההרגשות ואלו ההיסך מן
 ואמנם * פעולתם מעשה בשעת המוחשים הבנת רק הס3

 הדמיון הראשונים שקראוהו מה הוא הנסתרים• החושים
 ומצייר המוחשיס כל התופס הנח והוא המוח פנימיות3 אשר

 אותו וחוקק עיניו מנגד המוחש שנעלם אחר בדמיונו אותם
 זה המוחשים עניני להרכיב אדם שזוכר הזנרון וממנו דמיונו3

 בהרכבת וכן כבר שמע או שראה מה שמכיר ענין3 זה על
 המשוש' לחוש ומכאיב בשניו נושך שחור כלב שראה נמו החושים
 הנרגש שהוא השחרות מן נזכר אחרת פעס אותו כשרואה

בזה גיוצא3 וכן המשוש לחוש 3המ:אי שהוא הראות מחוש
COSRI.

 והגסתרי□ הנראים חושים הה׳ והם * לקוותו או
 והיה והמשכתו הלב בעזרת מחגיהם הראש והיה
 אשר הלב הנהגת אל שב אהר מסודר כלו הגוף
 הי;< במוח תחול ואם לנפש הראשון טחנה הוא
 כטו האלקי החיות נסדר וכן הלב במצוע שני חול

 נפעלה בקרבב׳* חי אל כי תדעון שאט׳יהושעבזאת
אורת והיתה באו«ה* ברצותו האלקיס כחפץ האש

קבול

 ונזנרונו בדמיוס כתוב ימצא
 חושים נקראים הנחות ואלו

מס׳ ת ס  החבר אמר ועליהם נ
 שעבר ומזנירי׳מה נותבים שהיו

 או לעתיד מנמוהו להזהר
 והכתיבה הדמיון ומשל * לקוותו

 והמומים האורים לעומת הוא
 ובהם אותיות חקוקים שעליהם

 שעתיד מה ויודע הכהן שואל
 דומה נכללה והנבואה להיות
כו׳: מתריס יועצים אל בדומה ו

 חונים שס מחניהס* הראש והיה
 במוח כולם הנסתריס החושים

 בראש הס הנראים החושים וגס
 מלבד עבודתו כפי אחד כל

 חלקי בכל שהוא המשוש חוש
 המשוש מן ההרגשה ועכ״פ הגוף

 הכת משך נושא הלב ני * והמשנתו הלב בעזר במוח: הוא
 ההרגשות ני * הלב הנהגת אל שב אחר והטבעיית: המרגשת

 הגון? כל להניע הלב יתעורר התדמה ומן המדמה מהם יהיה
 לנפש הראשון מחנה אשר :מהפעולות פעולה אל ריו3א וכל

 שני חול הוא במוח תחול ואס :לנפש וההתחלה ראשונה קניה
 שני חול הוא מוח3 הס הנסתרות ההרגשות שכל אעפ״י

 שממנו המתעורר שנח הראשונים אמרו ני הלב• באמצעות
 איט לרע או לטוב אלם מבני כולם המדות מעלות יוצאות

 אבות בפרקי חז״ל כמאמר בלב רק ואינו אבר לשוס מתפשט
 מי שבמאמרים המובחר והיה האדם ממנו שיתרחק דרך איזה

 החיות נסדר וכן :שם) הרמנ״ס בפי׳ (ועיין רע לב שאמר
 שהוא בארון היה אגדית השפעה עיקר מקום כלומר האלקי

 תדעון בזאת יהושע שאמר כמו :האדם שבבני הלב במדרגת
 הכנעני את מפניכם יוריש והוריש בקרבכם חי אל ני■

ק כל אדון הברית ארון הנה וגונל א  ניר^ושע לפניכם עבר ה
 סwלפגיר שעבד הארון בעבור בקרבכם חי שאל אמר הנה ג׳)

 משנן ושם החיות יולא שמשם 3הל כדמיון ס3קר3 חי אל כאלו
 אל עמוקה בכוונה חי אל אגמי יויא * החיונים נפש

 ■ האלדיס בחסז האש גפעלה :הארון שננגדו שבלב המיות דמיון
 החיות ההתמלת שהוא הלב אל שהגיע עד המשל דברי סבב
 קבלה שהאש ואמר לדבר דבר ולדמות הנמשל להמתיק חזר 3ושו

 :המזבח גבי על הרבוצה האש והיא י ה מחפז פעולתה
 קדשו רוח וליתן בכלל להחיותינו בנו כשבחר !באומה ברצותו
 והחוס טבעי חס ברוח אס ני מחול לא שהנפש ונמו עלינו

 החס הרוח בדמיון האש היתה כך הדס למזון צריך הזה
 נמו והנה * ומשורתס מנחתם קבול אות והיתה :הטבעי
 שמן נדמות ו3 להתקשר הדס את הטןנעי החום ל3יק שכאשר

 הי׳ כך הארס קיום על והמופת האות שזה ודאי נפמילה והלב
האות 0



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
l סעה1הס נתיות האומה נלל קיום על ־האות t zקה3נד ר 
 הדק הוא 1הא כי ותהורמס: מנתתס אל האלדיית האש

 יסוד הקדמונים דעת כפי יסודות3ש עליון היותר • והנעלה
 קרוי והיותר התשתון גלגל שהוא הירח גלגל תחת ק3נד האש

ת * הארץ חל  האגרננאל 3נ
ח גמלכיס מןי״ סי  היות3 ני נ׳

 לעלות עו3ו׳וט7יסו3ה,קלש האש
תו3 הנה למעלה*  למטה מ

 יוכר העולות נול לא אלדי רצון3
 ומשגיח משפיע היותו זה3
 אצלו הנרצית ודה3ע3 והר3ו

 אשר האלקיס והיה שס ונאמרו
 האלקים־ויען הוא אש3 יענה

 :ר3הד 3טו ויאמרו העם כל
 נאות מקום * חולה עקום והיה

 ׳ ועתרס : האש ו3 שיחיל
 ועמר כמו עתר נקרא 3הע העשן

 (יחזקאל עולה הקטורת ענן
 איננה • נתלית איננה :ח׳)

 • מהדס השמן דק3 :נאחזת
 וצוה מהדס: חר3המו ק7ה3

 שהוא העול' ח3מ;3 יתנרך האל
 הקעור׳שהו׳ ח3הלדצון:ומז ח3מז
 :3חהזה3והואמז הפנימי ח3מז

 מקומות ג׳ זכר והמנורה
 מזה לפניס זה לאש מיוחדות

 שאמרו נעשיות נחות ג׳ ■בנגד
 והחיוניי׳ עיית3הט ?אדסשהיא

 והיא למעלה שזכרנו רת3וה«ד
 :והולך אר3שמ ונמו הנפשיית

 הרנוצה האש היא הנלוי׳ האש
 דיומא פ״ק3 שאמרו ח3מז ע״ג

 והעשן כארי וצה3ר שהיתה
 והיה כמקל ומממר עילה היה

 מן יותר יומורגש3ע הזה העשן
 • הקטורת P היי^א העש!

 מורגש יותר הקטורת מן והייצא
 המנורה מנרות העולה מהעשן

 מיון73 הללו העשנים שאמנס’
 אל הלב מן העולים האדים
 נמו הנפש משנן ועליהם המוח

rxת  הקדמוני': שס3 למעלה תי3ג
ומ3הטו ד3 ק3להד והשולחן
שולק הגופיות  מדרגת3•דמ:ה

 יורד המזון ששם ׳האצניומנא
כן הגוף כל אם מפרנס והוא

 תרומה פ׳ זוהר3ו * השילה? מן האומה לכלל המזון שפע יצא
 איהו דא שלחן שטיס עצי שלמו ועשית ז״ל 3ע״ קג״ג דף

 גין3 מ״ט המשכן) פנימיות3 עומד (הוא משננא3 לגו קיימא
ידריס• להתחכם הרוצה עלמא: לכל מזונא נ^יק מני׳7

♦י

 והנעלה הדק הוא האש כי ותשורתס מנחתם קבול
 מקו׳ והיה מהגופות הירח גלנל תחת 1אש מכל

 הקמור׳ ענן ועשן הקרבנו'ועתרם הלבי שומן חולה
ם כי נתלית איעה אשר האש בדרך והשמני'  א

 נתלה הוא אשר הטבעי כחום ובשמן בשומן בחלב
 העולד־ז במזבח ית׳ האל וצוה * מהדס השמן כדק

 וקטור׳ העולות כן ואחר והמנויה הקטורת וכטזנח
 מזבח אולם המשחה ושמן המאור ושטן הסטים
 לאש הזהב ומזבח הגלויה האש בו להדכק העולה

 קלד־ז יותר היתה המ?ור׳ אש ׳אבל ודק קלה יותר היא
 להדבק והשלחן והדעת החכמ׳ אור להדבקבה ודקה

 הרוצד־ז רבותינו שאמרו כמו הגופיות הטובות .בו
 אלדה וכל • יצפין להתעשר הורצה ידדם לחתחב׳
 הלב במדרגת הס אשר ולכרובים לארון עבודת
 ושמשים כלים לאלה והוצרך * עליו גירהפת והריאה

 וכפורת וקערות ומחת«ת יטלקחיס וכנו הכיור כמו
 דבר אל והוצרך זה וזולת ומזלגות וסירות ומנקיות
 הכל ולשמור ומכסהו והאמל המשכן אותם שישמור

 ובחר אלה לכל לנושאי׳ והוצרך וכליו המש׳כן חצר
 1ש*כןטעך־ כל הקרובים שהס לוי בני לזה האלקים

 לנכבד ובחר לוי בני כל אליו ויאספר עינאטר העגל
 לנכבד נושא והוא הכהן אלעזר והיא שבהם

 אלעזר ופקודת שאמר כמו שבהם והדק שבדברים
p ומנחת הסמים וקטירת המשחה שמן הכהן אהרן 

 בהם נתלית אשר אלה כל המאור ושטן התמיד
 ואור והדעת החכמה .ואור והדקה הזכה האש

 הלוי׳ שבכתות ולנכבדת ותומי׳ באודם הנבואה
 כמו הפנימים חאכריס לשאת קהת בני והם אחריו
 אשר הקדש וכלי וחטזבחות והמנורה והשלחן הארון
 עליה הקדש עבדת כי נאמ' ובהם בהם ישרתו
 עצמורת דפניטים לאברים אין כאשך יישאו בכתף

נושאים והרוחות הכדזות גישיאתסאבל על שעוזרים
אותם

 צשדן לצד ישתמוה יצפין להתעשר הרוצה * דרוס לצד ישתזוה
ת המנורה ותהי׳ • צפון3 שלחן ־רום3 הנורה וסיהנך  גדתי

 רזל̂ו וכל האצטומנא: דתות והפלתן מוח3 שהי-ין ה־נמה משכן
 ודנו3ע הס השלתן ושמר ח3המז נות3קר ונו׳ ענודות

שנענור הארון אל מתימסות
 מתננה השכינה הענודה

ס:נליס3הכרו מנין נהשפעתה  י
מי מיון73 והס י ושמשים  ה
 המשמשות הכחות עס מעיים
 אותן דמיון3 ומנקיות : אותם

 את המנקים הפנימיים האנרי׳
 אל והוצרך הפסולת מן האדם

ס ה-נה • אותם שישמור ר3ד  ע
 הלב הס האדם היות^שעיקר

 הפנימיי׳ מעיים ני3 וכל והריאה
תו משלם לא עדיין  לי3ה מיו

 את הסיככיס ועצמות ונשר עור
 והים ושוהריסחותס מעין גי3

דמיון3 כן * כולו האדם גוף זה
שהוא ותכסהו והאהל המשק זה

 זלפמור : האדם .עור כמו
 שננרא כמי * המשכן חצר הכל

 לגוף חון מתפשט ר37 ס7א3
 לשמור רק לקיומו צריכים הבלתי

 הצריך אל ולהתקרב הנזק מן
 למעלה וכנזכר הרגלוס שהם לו
 המשכן חצר היה זה לעיהת כן

 היו ושם למשכן מחוץ מתפשט
 שנאמר כמו המשק• שימריס

 אהל לפני אתך ניך3ו ואתה
 ומשתר׳ משמרתך ושמרו ת העד!

 ספרי3 זאמרו האהל כל
 פניס3מ שומרים הנהנים
 לנושאים והוצרך :חון3מ והלויס

 הפנימיים ריס3לכלאלה*לכלהא
 אור ומקום ות הח הס3ש

 נושאים נחות צריך החכמה
 ודת3לע הקרוניס שהם :אותם

 ה׳ רימ3 שומרים היו והס ה׳
 חז״ל שאמרו ונמו מצרי׳3 ס7עו3

 וזאת נסדר הילקיט ־הניאו
 כי חמר וללוי פסוק על הנרנה

 ‘ינצורו אמרתךונריתך שמרו
ר3מר3 אמרתך שמרו ני

: ע מצריס3 ינצורו ונריתך כ
 והוא לנננדשבדגרים נושא והוא

״ן .ןח;(י,;ן האדס שכל הנושא המזח דהיון3  והשציזן האחן -
ת :כנזכר והאצטומנא 3הל נמו שהס  נושחיס ןסרוחות הנחו

ס3א3 אותם  וכיז ולהתכווז להתרחג נחות יש הפנימיים מ
ם3 הדנוק הלויס נח היה זה ולדמיון דוחה ונח אליהם מושך נני

שהם



תר נדנחמדשני כוזרי מאמרא
 הפועל הנת נמו הנהן אלעזר נמ ונץ אומס״ נושאים שהם

 • מהלויס שתחמס ולמי * ולכייז 3להמרק נגשמיומו מוח5
 החצונים הרכיס ריס3הא : נלוים מהם שלמטס המדרגה
מגדס  נח להס שיש והחוטם והסה החיצון הכרס אדס3 ו

נפי ואנה אנה להניע התנועה
^  האגריס לשאת : האדס צו

 הידיס ס7א3 וכנגדה • הקשים
 דמות3 הידיס שאמנם והרגלים
 נאחז ידיהם על אשר הקרסים

 ואדנים ועמודים ר3ד3 ר3ד
 מררי ני3 והיו הרגלים דמיון3
 גאדס המניעים הנחות דמיון3

 שתי ונעזרו :והרגלים הידיס
 כמו עגלומ3 נשיאתס3 הכתות

 והידיס;צריך הרגלים שלפעילת
 שהם ולמוטס לפה וכן עצמות

 צריכים הרכים האנריס דמיון3
 היה כך רכים סחסומים אל

 זה נל : כעגלות עזר להם
 • אלקית חכמת ותכונת בסדר
 למה שנשאול יתכן שלא ונמו
 זאת על האדם את אלדיס ברא

 נוכל לא p והציור המנונה
 גות3והקר המשנן עניני3לשאול’

 בריאת כנגד סדרם שמצאנו
 זה3 ודי ניתו3ת ודמות האדם
 ר3לד ר37 לדמות השכל שימצא
 לנגד 3וישי ר37מ ר37 ולדון
 ונשמתו ה׳ שכל חלות עיניו
 ממש דומה הגשמי האדס בגוף

 עדתו נקהל אלדי שפ:נ לחלות
 על והמה נהם ה' חפן אס

ק ממידיס מקרינין אדמתם סד  נ
 מה ל3א I כהלכתם ומוספיס

 טעם וכעלה• כפלא יומר שהוא
 מן ונשגב נפלא יותר שסוא
מאת תורה ושהיא :השיל

 טהילוים שתחתם ולמי בהם שדבק כמה אותם
 החיצוניים הרכים האברי׳ נשיאת גרשון כני והס
 ומכסה מכסהו מועד ואהל המשכן יריעות והס

 לשאת מור♦ כני והם שתחתם ולמי ומסך התחש
 • ואדניו עמודיו בריחיו קרשיו קרסיו הקשים האיברים

 שאמר כמו כעגלרת בנשיאתם הכתות שתי ונעזרו
 מורי לבני עגלות וארבע גרשון לבני העגלות שתי
 אילקית• חכמת ותכונת בסדר זה כל עבודתם כפי

 הו^ה הזאת מעבודה שהכינה חלילה גוזר ואינני
 נפלא יותר שהוא מה אבל זכרתיו אשר הזה הסדר
 ומי יתברך האלקים מאת תורה ושהיא ונעלה

 הוא בשכלו בה שיתחכס מבלי שלם קבול שקבלה
 שנטרח מי אך וחקר כה שיתחכם ממי מעולה

 שיוצא טזוב המחקר אל ההיא ,העליונה מהטדרג׳
 רעורת לסברות משיעזב□ החכמה מוצאי נהם

:אבדון אל מביאות ולספקות
 אלא שדטית במה החב׳ הפלית הכוזרי אמר נז

 שטערתי לא וחושיו שהראש
: המשחה לשטן ולא דמען לו

 החכט׳ ששורש הוא אמת החבר אמר כח
 במדרגת הוא אשר בארון מופקד

ס ותולדותיהס הדברים עשרת לומר רוצה הלב ה  ו
 ארון מצד אותר ושמת שאמר כמה מצדו התורה

 התורה חכמת חכמות השתי תצאנה ומשם ה׳ ברית
הנביא*ם ונושאיה הנבואה וחכמת הכהני׳ ונושאיה

והס

 על שנת לנו 3טו כי שאפשר מקיס3 החקירה דרכי אל המצות
 חקירה הרהוריי ית3 ממלא נאמונה יתד ולתקוע לה3הק פינת

 אין כי א׳ סימן חמישי נמאמר ר3הת אמד יכן אנושית ויינמה
 החקירה 3הל רוע עס ל3א ♦ 3טו 3הל עס אלא טובה הקבלה

מהמדרגה ע״כ: יותר טובה

כלל כמו כלומר יתברך החלהיס
 אנדיס מאת שהיא מאחר אלינו ידוע טעמם שאין המצות

ת להבין חותר5 דבוקה נשמתו עול3 אדס3 כח שאין ולחי ע ז

 לבו תוס3 הקבלה שהיא העליונה
 מי המחקר אל כפו: ובנקיון

 החקירה להצמיד תאוה שמתאוה
 שיוצא 3טו :המורה דרכי אל
 3טו * החכמה מוצאי הס3

 ענינים החקיר׳על שיתמוךיתידי
 הטבע שבחכמות אמתייס

 משיעזבס : הס3 ספק שאץ
 דרכי שיעזוב * רעות לסגרות
 החוזיס״ סברות אל התורה

 דרכיס בזה וכיוצא והובריהשמי׳
 שיכניס ♦ ולספקות :משובשים

 ורעיוניה׳ הפלסופי׳ רכי73 עצמו
 וכלל הדת רוח מורת הס אשר

 נשמתו איבד דון3א אל :האמונה
 הוא• וכן תחתיות שאול5 וירידה
 זרות פי עמוקה שוחה אומר

יצילנו: השם
ר3הח הפלית הכוזרי אמר ״

 לו שדמיתינמתק במה
 דמיון עיניו3 ונפלא ר3הח משל

 צלס3האדם בנין אל הקרבנות
תו: דמות מי ת

 החכמה ששרש אמת נח
 ארון3 מופקד

 דמיון מצאתי שלא אע״פי כלומר
 אבלי הלב כנגד שהוא לארון רק

 עוד צריך העכין לתשלום עדיין
 נמו הארון מלבד אחר נושא

 3הל מן יהיה לא האדם שהשלמת
 וחושיו: הראש אל וצריך ד3ל3

ותולדזתיהס הדברים עשרת

שהמצות אתרו ר3ונ מונח* תורה ספר הי' ושם מנחוץ נל ין3לה שא״א נמו הזאת הפקודה לנו הגיע ולמה עליון
אמנם המרגיש ובנח המתעורר כח3 תלויס כולם המעשיות בבריאתס יש טעם ומה הסדר זה על נבראו למה בריאותיו

מו הוא והמרגיש המתעורר הוא העיקר שאין החוקים כלל טעם כמו אצלנו כמוס נות3הקר ענין ויהי׳ (וכ״נ לו שמש נ
המתטורר שרח הודיוחי ורגר fפרחים משמונה 3פ״3 הרמב״ס הקרבנות מעשה ר3ז5ה שדמה הדמיון עיקר אך טעם 0ה3

 בכלל המצות נל הס התולדות
 התורה והיא הדברות בעשרת נכללו מצות תרי״ג שכל ל חז וכמאמר

 החרון מן ולט3 היה דף 3״3ד בפ״ק כמ״ד והוא הארון שמצד
שהמצות אתרו ר3ונ מונח* תורה ספר הי' ושס מנחוץ

 את שנאמר במה הש״י כלפי הגשמיות ענין להסיר נדי הוא
שלס קבול שקבלה ומי :זה3 ^ניוצא ה' ולחם לחמי קרבני

 המתעורר שנח הודעתי ר3וכ סרקיס) משמונה בפ״ב הרמב״ס
 התורה חכמת * הנהניס ונושאיה התורה חכמת :3ל3 תחנותו

 כהניס3 מלויס אמנס ודיניהס כולס המצות מעשי ידיעת היא שנס ונ3ק טקבנה וחי ^'•׳׳•״ ׳■י ״״״■ קרבני
 בין ר37 ממך יפלא כי 3הנתו וכמאמר העס שאר3מ יותר 3פשוטווחוש על שמקנלהענין מה י עס הדבר שמאמין כלומר
ובאת וגומ׳ ות3רי זברי לנגע נגע בין לדין זין בין לדם 07 מלהרהר בטוח נכון ולבו אדס מבני נעלם סוד לדבר ים סבודאי

ג: הוא מעולה הוא : השס גזירת אחר טו תד יאיצ•3הנ ונושאיה ואה3הנ וחכמת : וגו«׳ הלויס הנהנים אל שיתחכם ממי יו
שחמנס הננואה חכמת שהיא עליונה מדרגה ים עדיין אמגס. ולקרב חקירה פי על טעמיס לבקש שמתחגס ממי וחקר♦ בה

ך הנביא 2 י



נחמדשני כוזרי מאנזראוצר
 תכמת3 ו1נפ שישלים לתי3מ הזאת מדרגה אל יגיע לא יא5הנ

 שורה הנמאה אין חז״ל ואמרו המצות גממשה ושלם התורה
ס על אלא  היינו שאמרו שזכס ספק ואין עשיר ור3ג ח:

 א3שא׳'אשיתנ כתי ׳3 ממלק 3ל״ פ׳3 והמורה התורה חנממ1
נפלא שלמות3לתישלס3 סנלאו

cfr ושלם מעולה יהי׳ לא 
 ויצורף מדותיו3ו צשנליותיו

 לתתו ו3 הנוחר האל יצק לזה
 יאי׳3הג ראש• אומה:והס3 יא3'נ

 הצופה הראש מות73 הם
 והנסתרים הנראים חושיו3

 ה׳ לו נתן אשר :שמתו3ונן3ומת
 3טו3 חור3ל הנוף את ומתרה
הנ והן מרע ■ולסור  יאיס3הן

:ישראל נלל נערך
ע כ נ ״  אחר היום אתם א

 ונטלה הארון שנגנז
 :3ל לא3ו ראש לא3 כגוף הננואה

 אשר ר37ה אמת הוא מ ל
 גוף ולא ועוד :רת3ד י

 ריך37 על מוסיף והנני ונו׳
 על אינו הגוף שאף ואומר

א תו:  מפוזרות• עצמות ל3תכונ
 מרגיש אגר נדמיוןשוס ענינו אין

 כל אשר העצמות דמיון3 ל3א
 חיי3 עודנס3 ס3 אין רוח

 האדם: מות אמר ני אף האדס
 הס3 אין הינשותאשר העצמות

 אשר :מוח לי3מ לחלוחית שוס
 ל״ז יחזקאל יחזקאל• דאה

 ויוציאני ה' יד עלי היתה נאמר
 קעה3ה תון3 ויניחני ה׳ דוח3

 והענירני עצמות מלאה והיא
 וגומ׳והנהינשות 3י3ס עליהס

 התחיינה אדם ן3 אלי זיאמ׳ מאד
 אדני ואומר האלה העצמות

 סצוהו ונאמר ידעת אתה ה׳
שיחיו העצמות על להנגא ה נו

 ויאמר אח^ז ונאמר * היה וכן
 'כל האלה העצמות אדם ן3 אלי

 א35ה לכן וגוע׳ עצמותינו שו3י אומרים הנה ישראל ית3
 ישראל ית3 שדמה הרי מקנרותינס אמבס והעליתי עד וגומר

 גנ3ט :שאמרנו הזה הנפלא הדמיון על שות3י לעצמות גל»ס3־
 ה׳ רצמ3 יתכן נחייו לאדה כליה היו ר3שנ * החיים עי3מט

 ן3מא המצוימ*ות מהגופות יוצז״נוז הנטיחנו נאשר להחיותם
 צים3מסו אדמתם על שקטים 0י3היוש האומות והם ונו׳ וסיד
 3ל״ סי׳ שאמר וכמו דמיונם לפי יאיס3ונ תורה ולהם יחד

 :הדס ימי3 אנחני הייע נאשר 3ול ראש5 שלם גוף הס גאלו
ה3קר3 רוח כל אין מעולם • מעולם הסרוח3 חל? ולא פ  להם ס
רו יגלא ע אי ולא לסם עיניס י שימנל אפשר ואי * יגיע' יי

ם היו^גציט כמו' היו והם ד טכי  הממליס> (נ״ל ה
 :האומה רא׳ט והס והמזכיריס האומה המזהירים

 גוף היום אתם כן הכוזרי אטר כט
:לב ובלא ראש ׳

י ^ ט ר א ב ח  1ול^ ועוד אמרת כאשר הוא כן ה
 כמו מפוזרו׳ עצמו' אבל גוף

 זדז■ כל ועם יהזקאל ראה אשר היבשות העצמית
 מטבעי טבע בהם נש־אר אשר העצמות כוור מלך

 ושכל ונפש ורוח וללב יצראש כלים היו וככר החיי׳
 ועינים בראש וסיד מאבן חטצויירות מחניפות טובים
 חיה רוח מעולם בהם •חלה ולא האיברים וכל ואזניס

 דומורז צורות המה אך בהם שיחול אפשר ואי
:אדם ואינם אדם לצורות

 : הוא כן כדברך הכוזרי לא-.אמר
 חשכו ,אשר עכ״ום האומות כי החבר אמר לב

 יכלו לא החיה לאומה להדמות
ס הקימו הנראה הדמיון מן יותר אל להשיג תי  ב

 הפרשו אות• לאלקים בהם נראה לאלקיסולא
 החניפו נראת׳• ולא הנבואה עליהם להראו׳ והנזרו

 השטים •מן אש עליהם ירדה ולא ובעטו והכעיסו
 מארת שעונשם אצל׳ לברר כדי פתאום מגפת ולא

 לום׳ רוצה לבס נפגע ההוא הענין ועל האלקים
 ענינס נשתנה ונא אליו מכוונים שהם ההוא הבית
 וחזקתם ומעוט׳ רובם כפי משתנה ענינם אבל

 • והמקרה הטבע דרך על וחבורם ומחלקותס וחולשת׳
 בית הוא אשר לבנו את פגע כשיטצא ואנחנו

 שנהיה כין אנחנו נרפא •רפא וכאשר אבדנו מקדשנו
ומלכנו שיחיה'מנהיגנו ענין איזה ועל מעט או רב

והמושל

 העשוי גוף3 חיים רוח שיחול אפשרות שוס אין ״ הרוח הס3
:3וא מען תעין: לפי אדם לצורות דומות ן  מראי

ס3 נראה ולא הישראלית: לאומה המיה* לאומה  ה
 אות שוס ההם תיס33 נראה לא אות לאלדים

אלדי:הפרשגוהנזרו• מופת או
 עצמם את חסידיהם פרשו

 וסיגופים נזירומ3 עולם מתאות
 : ואה3נ אל שיגיעו נדי

 שמא • עטו3ו והכעיסו החניפו
 • הטונה 3צדקתסץמח3 כי תאמר

 ואה3לנ הוצרכו לא להם אשר
 וההמון• הקהל לישר טיקרה אשר
 מאד הרשיעו אס נס הנה

 מעולם אלדיהס את והכעיסו
 ״ פתאום עונש עליהם לאחל

 הארץ מחניף ולא מלשון והחניפו
 עליהם ירדה דל״ה);ולא3מד3(

 שקרה כמו • השמים מן אש
 אש הכנסת על אהרן ני3 לשני
 ערן שהוא הקדוש ית33 זרה
 אשר ית'3ה נורא מה הרי חל
 וכן אמת*3 ה' וד3נ שונן שם

 ה׳ מאת אש יצאה קרח ר3ד3
 ומאתים החמשיס את ומאכל

 כלל3הקטת^מוכן מקריגי איש
 העונש שהא לא- עונותיהם

 ה׳ מן אות נדיר עליהם א3מל
 כמתאונניס העם ויהי וכמ״׳ש

ה׳3 רע  03ער3ומ וגומ׳ אזני
: אש  פתאום מנפת ולא ה׳

 מעשההעגל3ר3מד3ר\ נאשר
 מגסלו היתה וקרח לעס3ו

 שנפלו ע3לט חון כלומר פתאום
 ועל :רגע מעט3 3ר כמון

 והכעיסו: נשמרו ההוא• הענק
 ימ3ה • וכז' 03ל נפגע

 3הל מקוס3 היא לאומה המקודש
 מפורסם ר3והד אדם* ני33ש

איזה  3לל פגע איזה יגיע שאס
 מתעלפים האינריס וכל הגוף

 ית3ה נגד מרי איזה הגיע אס נותן הדין וכן פתאום ונחלשיס
 ענינס* נשתנה ולא :האומה לכל ונגף מיל שיאחז להם הקדוש

 : מקודם שהיה כמו אחד סדר על היה תס3טו ענין ענ״ז
ת עמי יס3ר אס ס*3רו כפי הצלחתם: ענינס• ל3א א  ה

ת3 הולכים רנה והמון  ומחלקותס : והצליחו גדלו ההוא י
 הצלחת©* מתמעט ומפוזרים מקצתם קצתם נחלקו אס וחנזרס•

«3 ;ושא כען והכל * הצלחתם תתגדל מקונציס הס ואס ו  נ
מ ועמידמס נפיומס ועלייתם ירידתם ע3הט ונדרך שנעולס  ה

 ענין איזה !על ;מקר,ן3 או ע3הט דרך לפי נמשך לכל כאשר
סי׳ ״ שיסי' ה אומנו pp« גקצה גדחיגו אם־י

אלדעז



נהנחמדשני כוזרי מאמראוצר
 ענין3 אותנו והמחזיק נו3 והמושל ומלכנו מנהיגנו :אלדינו

 גו3ל וימת' מקדשינו ית3 דנ<׳3א אס מאמר סמא ונו׳ הזה
 עדיין שהרי כן ר3הד אין * לנצח דנו3א גס דנו3א הרי נו3קד3

 לגמרי מעצמותינו החיות נסתלק ולא עומדים קיימים נשארנו
אעמ״י הם3 החיות ועדיין

 עוד ואנה אנה נפזריס שהס
 לעת החיים רוח הם3 נשמר
 שר3 לכל הרוחות ואלדי מועד

 האומר הוא שיחיה לאדם האומר
 שיחיו משארות לעצמותינו

 אותנו השומר חי אל והוא
 לעצמות דומים ואנחנו גלותינו3
 רוח עלינו הפורס הוא שןת3י

 דרך3 לקיימנוולהחיותינו חיים
 חי אל ופלא: נסיית השגחה

 שרהוא3 לכל חיים החותך האל
תינועס אותנו המחיה  עסגלו

 ראשינו ונפל נו3ל שהלך היות
:מעלינו

 פלא שהוא אמת הוא כץ לג
 מתקיימים שאתם מה י

 כי זה ואין העולם אומות ין3
 ה׳3 קיס3ורשאמסהד3ע3 אם

 כי :היום כלכס חייס אלדיכס
 יכול לא ה3מחש3 יעלה לא

 תו3מחש3 זה ענק לצייר האדס
 אן> ע3הט מדרך זה שיהיה

 שאומה :מקרה דרך3 לא
 • הזה גלות3 יקרה האומות מן

 מיוחדת אמת שאומה שיזדמן
 כולו העולם אומות כל ין3

 ולא כזה מר גלומ3 שתשקע
 אמונות אל נאמונתה מתהפך

 והדוחקיס עליהם המושלים
אותם הקורות כל עס אותם

 בו שאנחנו הזה בענין אותנו והמחזיק בנו והמושי!
:חי אל והגלות מהפזור ׳

 בטחשנה י?גלה לא כי הוא• כן הכוזרי אמר לג
 בגלות יקרה האומות מן שאומה

ס שכן כל אחרת לאומה תשתנה שלא הזה  אורך ע
 ל><* אחריהם שהיו אבדו: אומות וכמה הזה הזמן

 וארם ע;מון ובני ומואב אדום מהם זכר להם נשאר
 והצביים והברהמיים ופרם ומדי •וכשריס רפלשת

: רבים וזולתם
 שסייעתיך מה כי תחשוב ואל החבר ,אמרלי

 שאנחנו מטנו הודאה בדבריך
 ההוא בענין התחברות לנו יש אבל דזטת הדבר כמו

 כמילה וכינו ביניבו ברית שמם אשר בתורת האלקי
ם לכרית בכשיפם בריתי והיתה בה שנאמרה  * עןל

 וביניכם ביני היא אות כי בה שנ^זטר והשבת
 אשר התורה וברית אבות ברית מלכד לדורותיכם

 מואב בערבות ושניה בחורב אחת פי;ס אתנו כרת
 כי כפרשת הנזכרים בה התלויים והעונש הגמול עם

 ושירת עליך יבואו כ* והיו פרשת וכמו בנים תוליד
 אך * המת במעלת אנחנו ואין זה וזולת האזינו
 ) הנשלף נ׳׳א ( הנשחף החולה במעלת אנחנו

 רפואה מקדה והוא הרופאים כל מרפואתו שנתיאשו
 הכתוב שאמר כמו המנהג ושינוי המופת מצד

^ המאמר ונשלם האלה העצמות התחיינה הנ כ
ישכיל *

̂יכ  לו הודה ר3והמ 3ל לא3ו ראש לא3 גוף היום אתס א
 עצמות אנל גיף ולא ועול ואמר ל׳ סימן3 ריי3ד על הוסיף

 גוף כמו שאנחנו ר3ד3 מודה שאני ממנו הודאה ;מפוזרות
 והארון המקדש ית3 חיינו ימ3 ממנו שנסתלק מאמר לגמרי מת

עלינו נקרא הי' ה׳ שם אשר
 נהשפעתז קשורה ונפשותינו

 .הקישור נרתק הזה והיוס רך3ית
 :כן ר3הד שאין וכל מכל הזה

 התחברות לנו יש עדיין ל3א
 ינימ3 הנהוגה תורה3 אלדיס3

 חלוי' הבלתי והיא היוס עוד
 לקיים יכולים שאנחנו הה ארן3

 ינוד3אוי ארן3 בהיותינו אף
•3ו ניכינו רית3 שמס אשר ט  י

 ה' אותס שס אשר התורות
 :ונינו ניכינו וקיוס לקישור

 מברית חוץ ות3א רית3 ד3מל
 •3חור3 אמת פעס אבות:

 ושם נחקתי שבפרשת התוכחה
 3יעק ריתי3 את חכרתי נאמר

 את ואף יצחק כריתי את ואף
 והארץ אזכור רהס3א ריתי3

 ואף שס נאמר ועוד אזכור•
 יהס3ארזאוי3 גסזאתבהיומס

 געלתיס ולא מאסתיס לא
אני לנלססלהפרנריתי  אתסכי

 ות3ער3 ושניה : אלדיהס ה׳
 שנמשכה התוכחה והיא 3מוא

 אשרמנוא' א*3מ פ׳3תורה
 נגלותינו בהיותינו שאעפ״י
 :עלינו פרוס? השגחתו

רה: התלהיסנה• תו  תוליד ני נ
 שם ונאמר ואתחנן פ׳3 נניס

אלזיג© '9 את משס ונקשתס

הרעות מן אותם והמוצאות
 נתנאר הנה הזה הזמן אורך עס נתומתס: מחזיקים עודס והמה

 ר3ד על דוחק ד3ונ קשה ר37 שאס המשקולת חכמי אצל
 יהי׳ שעליו ר3ה: קשיות 7גג לעמוד נח ו3 אשר שתחתיו רך

 נדחק עליו מונח שהכנד עוד וכל הזמן ערך לפי הדחיקה ערך
 הארוך הזמן זה נדחקיס הישראלית האומה והנה ״יותר

 כליס אינם הס וענ״ז נימא כמלא מאמונתם זזיס ואינם
הם:  הטנעמאחר מדרך שאין ודאי דו״3א אומות וכמה ניני
 דו3א מעולם מאנותיהס דתות להס שהיה אומות שהרבה

 ונתערנו מושליהס לדת ונהפכו עליהם המושלות האומות ין3
 אחריהם מאוחר שהי׳נזמן אעיפ״י זכרם 73שא עד הס3

 מדין כמו קטורה ני3 הס והנרמייס* נאנדוכ זמן ונמעט
ט פ׳3 הצאנ״ה אנשי הס והצנייה וזולתם: ושנא  ול׳ נ״
 :הארץ כל3 מתפשטים' הקדמונים נימים שהיו הג׳ מהח׳

י .לד הגוזרי א«ור3 נ״ט סי<ןן3 * ריך3ל1 שסייעתן! מה ג

 ך33ל גל3 תדרשנו כי ומצאת
ולא וגומ׳ צרלך3 נפשך כל3ו ^

טאו ני והיה :להם ע3גש אשר אבותיך ברית את ישכח  פ׳3 י
ה3ה עליך ואו3י כי והיו גצניס אתם  והשימת וגומ׳ והקללה ת

 3וש וגומ׳ שמה אלדיך ה׳ הדיחך אשר היויס כל3 ך33ל אל
 מרומן נו האז ושירת :וגימ׳ ורחמך שנותן את אלדיך ה׳
 וסיפה הימים באחרית אותנו יקרה אשר הגלות ענין תחילמה3

ו3ע ס7 ני עמו ■גייס הרנינו בישועה  מעלע3 ;וגומ׳ יקום ד
 השחפת את הגשחף.מל׳ החולה :המת נמדרגת כלומר • המת

 שהוא ארס לך יש השחפת את וז״ל נחוקתי פ׳3 ז״ל ופירש^י
 שהוא שחפת מ״ל עליו שמור נשרו ל3א מטה3 ומוטל חולה
 לשמ3 יונה רנינו שס3 פי יופי עכלל ונספר ע״נ גשחף
 שניהם זמדנרי • ו3 מתנונה שהנוף החולי והוא סח^אף ערני
 משענתו על הילך פהמולה זונט. אר7 ל״א3 הנקרא שהוא נראה
 שעוד אומרים והרופאים • יום אל ־ מיום ורזה מתכחש ונשרו

 פסוק האלה העצמות התתייגס ננודעג זס לחולי רפואה אלן.לו
הגזגר .



נחמדשני כוזרי מאמראוצי
 כלומר * המאמר ונשלס :ל׳ נסי׳ הנאמיו ניחזקאל המכר

 :הזה לחולה ישראל אומת את מדמה שאני הדמיון זה שלימות
 הפסוקיס אלו שכל ונ״ג 3נ״ נישעיה וגומ׳ ענדי ישכיל נהנה

 נכלל תלויס והצלחתם שדלותס ומפני ישראל איש על נאמרו
 ישראל כל חז״ל כמאמר האומה
אותס כנה נזה זה ערניס

 הנתוננאישאחדועליהסנאמר
 נל ושאר ענדי .ישכיל הנה

 חשננוהו ולא :נענין הנאמר
 הנראה• משנוי לומר רוצה

 נניאדס נחשנון נא שלא כלומר
 שהכרת נזה הנשחף כמו עוד
 לו שאין נו ענתה ומלאהו פניו
 מאחר החייס קלק־נחשנון עוד

 כאלו והרי למכתו תרופה שאין
 כן הלגולס־ מן ונטל וענר מת

 האומה על האומות כל וזושניס
 הנראה השנוי : הישראלית
 הרנה אינריוונתקגינו שנתכווצו

 כלל: אדס נתואר שאינו עד
 וידוע :נל״א עקיל אסניניסות

ל ר״  שאין ידוע שנחלי ־■■■ חלי
 השחת׳ונכרת או־ר״ל תרופה* לי

 את הס3 ויודע נמו גחליו
ת אנשי  ט׳) (שופשיס סונו

:השחתה לשון שהוא
הוא חליינו אכן אמר והוא לה

 ההוא נענין נשא*שס
 חליינו אכן הזה האיש על נאמ'
 סנלס ומנאוננו נשא הוא

 מנה ננוע חשננוהו ואנחנו
 מחלל והוא ומענה אלדיס

 '3השמעות<ד3 וגומר מפשעינו
א הוא זולתו עונות סנענור  ממנ
 מה אותס מצא לא :ומעונה
 כל עליהס נאו לא י שהצאס

 נעונות רק והקללות העונשיס
: עצמס

כור נאינריס* כלב הין לו
סי׳ נח״א אמורה מלתי

 החלייס 3ר :האומות מכל 3וה< הסגולה שאנחנו מ״ז וסי׳ <״ז
 שאת ניתר ונריאותס האינריס נל חולשת נושא 3הל * ננכולס

:הגוף חלקי מנל
ף לז י ס ו  :דנריך פירוש לי הוסיף • ניאור עוד ה

• ג ל ה א׳ ו ה ש ח  נלריג עלוללקנל הוא מתמידים נחלאייס נ
 המתעורר הנח משנן שהוא נענור * נגע וכל

 אדס נני מחשנות ונל המעשיות הפעולות כל וממנו שגאדס
 מנאיגיס מקרייס נו מתמיד^ס זה ונענור * מעלליו וצעדי

 לחמו ננפשו להניא מדאגות ז עת ננל הנפש את ומדאיניס
פתאוס אותו הפוגעים מהגגקריס ויגונות : המרוגיס וצרכיו

 וכמסתר ̂ו הדר ולא לו תואר לא מן עבדי ישכיל
 משנוי לומר רוצה חשבנוהו ולא נבזה טמנו פנים

 שיש המטונפים הדברים וכמו מראהו ורוע הנראה
 מהם פניו ומסתיר אליהם להביט אסטניסות לאדם

 :חולי וידוע מכאובות איש אישים וחדל נבזה
שראל משל זה יהיה ואיך הכוזרי אמר לה  לי

 נשא הוא חליינו אכן אמר והוא
 :בעונותס אם כי שמצאם מה אותם מצא לא וישראל

 באיברים כלב היו כאומות ישראל החבר אמר לי
 בריאות ורב מכולם חליים רב הוא

: מכולם
 : ביאור עוד לי הוסיף הכוזרי אמר לז

 מתמירים בחלאיים שהו>^ החבר אמר לח
 מדאגות עת בכל אותו ופוגעים

 ומזגו וסכנות־ ואהבה ושנאה ונטירה ופחד ויגונות
 מבלעדי ומגרעת מתוספת ובשנוי בהפוך העתים עם

 והטרחים והתנועות הרע והמשתה הרעים המאכלים
 האיברים מן וזולתו כר פוזנלים כלס והקיצה והשינה

: במנוחה
 יב הוא איך •V נתכאו כנו הכוזרי אמר לט

 לי באר * האיברים מכל חליים
:מכלם בריאות רב הוא איך

ר אמר מ ב ה שתעשה ליחה בו שתתעכב היתכן ה
 או תבלול או סרטן או מורסא בו י*

 יתכן כאשר רפיון או ההרגשה בטול או חבורה
האברים: בשאר להתעכב

 מזה מעט ביותר בי יתכן לא זה הכוזרי אמר סא
בזכרך ושהלב המורת ►הידק

 תמיד מפחד האדם ופחד :אליו הקרוניס ומיתת היקום מהפסד
ט אסון איזה יקראנו פן גו  ענינו: לפי אדם כל ונממונו נ

 גמול לשלס לידו ינוא מתי ננטירתו מתפעל 3הל ונטירה
 לו אפשר שאי דנר איזה נששונא 3כוא 3הל ושנאה לשונאיו:

אס ואהנה מגגדו: להשליכו
 נידו יכולת ואין איזהדנר 3אוה

 המכס שאמר וע״ד להשיגו
: 3ל מחלת ממושכה תוחלת
 מקרה תחת נופל האדם וסכנות
 ונאות המתרגשות הסכנות

 העתים עס ומזנו :נעולס
 העתים מזג הלנמקנל נהפוך*

 לחוס מקור מתהפכים כפישהס
 3הל יתהפך כן לינש ומלח

 מהמהפכות ־ונשמחה נעצנון
 ונשנוי עיומ:3ט3 וכנודע האויר

 נודע כנר • ומגרעת מתוספת
 אינו האויר מזג כי לטנעייס

 זמן נשוס אחד 3מצ על עומל
 משתנה ורגע רגע ננל אך

 א׳״א הננראיס כל כלל ונדרך
 רק אחד ענין על שיעלילו

 או להוסיף רגע ננל משתנים
 מרגישיס אנחנו שאין אך לגרוע
 נהלרגה שהוא בגגנור השנוי
 המאכלים מעט:מנלעדי מעט

 המאכלים מלנד ונו׳ הרעים
 3נל פועליס אלו שכל הרעיס

 מן וזולתו : האינריס לכל קולס
 האינריס אין נמנוחה האינריס
 אס 3הי כמו מהר חיש מרגישים

 גאותו נגע איזה יקרה לא
 חולשת נושא ועכ״פהלנ אנר*

: האינריס כל ,
:אפשר האס היתם מ

 שתתעכננוליחה י
 נפסדת ליחה איזה שתתעכננלנ

 וכל מכה כל יתהוה שממנה מה
 03 כיוצא נשיזדמן נגע

 סרטןמודסא מהאינריס: אחד3
 פירשו חז״ל תנלול או :נל״א קרענ״ס הנקרא מאד מסוננת
 נשמור ונכנס הראות את הפוסק עור שהוא ו׳ פרק נננורות

 שנחי מת נשר ענין שהוא נראה החנר של ענינו ולפי * עין3ש
 נאירריס יז^מן נאשר ההרגשה נטול או :הנשר נין הננלל

 תפסק שאז ר3א אותו אל 3הל ס7 המוליניס הדופקים סתימת3
 ני33 לפעמים שנראה נמו * רפיון או ר:3הא אותו הרגשת

 שנולדים ויש עיניס3 או רגליס3 או ידיס3 רפיון שישלהס אדם
• , :ריס3אי איזה רפיון5

ה מא  מעט יותר3 ני :אפשר אי שזה ודאי * יתכן לא ז
האולשה מכמן פחות יגרע אס אפי' * המות מזה

?זאת

הרגשחי



נרנחמרשני כוזרי מאמראוצר
 יוכל אינו 3הל כי m נתלש הוא והרי כלל תיות כאן אין הזאת

:3 הניגעת תולשה ישוס להתקיים  לו יש הרגשתו זכוך3 ו
 זנות משני ; ן1ק: ר3ד אפי׳ מדגיש שתינף רורה3ו זכה הרגשה

 כת כתו 3ור :ומרגיש מאוד זך הוא 3ל3ש הדס דמו
מאד חזק הוא 3ל3ש התנועה

 עשההתמורי' כאשר אותנו: ד3לא לאמנו אחד: והכל ראשון ראשון
 שיסי־' עלינו להתעכי עונותינו מניח אינו כי אומרו על מושי
 סאתר שנתמלא עד רשעתו3 שהאריך האמורי שעשה כעכין
 להמיתם נדי עונש שנשלם עד עונש שוס לו3ק לא לזה וקודש

: תו3הרנ3 שוה : לגמרי
 לכל התנועה התחלת וממנו

 מועע• ר3ד3 מרגיש הגוף: רי3אי
 מועע ר3ד ו5 3מתעכ אס

 ה3הר מרגיש הוא זרות מליחות
 : מעליו אותו דוחה ומיד

 ינולתלדחות* ו3 שתשאר עוד3
:3 החיוני שרוח עוד כל  ו

 איננו : ריס3האי שאר וזולתו
 מרגיש אינו הרגשתו3 מרגיש

 אין מרגיש ואפי׳ מהרה כ״נ
 מעליו לדחות חזקה תנועה ו3

 ממנה שיעשו עד : המותרות
 תחלואים הזרה: הליחה מן

 ר3א3 ההרגשה וניטול מכות .
 הדופקים סתימת מחמת ההוא

 ורוח הדס אליו המוליכים
:3הל מן חיים

כ 3מ "  ר״ל שערו נ״א3ו צערו א
 נל3 מצטער 3שהל מה

 לו המאורע תיכף ומשער פגע
 3ר עליו מניאים :העניניס נל3

 סימךל״מ3הנזכר, כל החלאיס•
 כשיתמידו המלאים 3רו3ש עד

 יעצור כשלא ויחלש ימות אדם
 והס לדחותם: 3הל כס עוד

ה  שנו וההרגשה *הצער הסנ
ה: הס  פגיעתם בהתחלת סנ

 הרנה מתמידים שאינם עוד3
נגוזל מעליו אותם דוחה הוא

, :תנועתו כח
י מג כ  חניתו עיקר אלדיי״ת שפע ׳ ממנו האלקי הענין ו

ת עלינו היא י  כמו • 3הל מן הנפש כמעלת :יסראל עז
 בל אל הכח מתפשט ומשם 3ל5 חנייתי עיקר שנחדס ש:נפש

 :עלינו המושפע מן נעולס מתפשט אללי העגין וכן ריס3הא
 והשגחתו ה׳ אור מקנליס דס3ל הס ר׳׳ל וגומ' ידעתי אתכס רק

 מחמת ג׳) (עמוס עונותינס עליכם אפקוד כן על :יראשונה
 מעט עון אפי׳ ל3סו אינו ע"כ יתנרך קדושתו חניית ששם

 וידחו תיכף שישונו כלי כעונש עליהם ופוקד הס3 3שיתעכ
 אנלהנריאות :קדשיס כלס העדה כל שתהי׳ עד מקרנס העון
 ריס3אי3 הנריאות 3ר 3הל כי ל״ו סי'3 שאמרתי מה ונו׳

 ר״ה3 ונו׳ מוחל ז״ל רנותינו שאמרו מה הוא נישראל וכנגדו
 דני תנא פשע על ועוכר עון נושא פסיק על אמרו יא) (דף

 הכיפורים יום מוסף כתפלת אף ראשון ראשון יר3מע ישמעאל ר׳
 ישראל ית3 עהו ולעונות לעונותינו מושל ונו׳ ת״י3 וסל
ראשון מעכיר עגין וזה ושנה שנה נל3 אשמותינו יר3מע

 בדבר מרגיש הוא כחו ורב דמו זכות מפני הרגשתו
 שתשאר בעוד טעיליו אותו ודוחה שיפגעהו ה;עועט

 בהרגשתו מרגיש איננו וזולתו לדחות יכולת בו
 : החלאיס ממנה שיעשו עד הליחה בו וטתיגככת

 והרגשתו שעלי) צען־ן(;״א כן אם החבר אמר מב
והס החלאי' רב עליו מביאי.׳ הם *

 :שיתישבד קודם פגיעתם כהתחל׳ מעליו לדחות׳ הסב׳
 : הוא כן הכוזרי אמר מג
 כמעלת ממנו האלקי הענין וכן החבר אמר מד

 רק אמר כן ועל הלב טין הנפש
 אפקוד כן על האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם
 שאמרו מה הבריאות אבל החלאים הם ואלה * עליכם

 • ראשון מעכיר ישראל עטו לעונות מוחל רבותינו
 וידויו עלינו להתעכב עונותעו מניח איננו כי דאשון
 שאמר האמורי עשה כאשיר לגמרי לאבדנו גורמים

 עד והניחו הנה עד האמורי עון שלם לא כי עליו
 הלב וכאשר אותו והמית עונותע חולי שהתהזק

 הנפש בו להזבק המיג וטיזשר שוה ועצמו משרשו
ם ידנק ועצמם שרשם מצד ישראל כן החיה ה  ב
 האיברים מישאר הלב ישיג וכאשר לקי הא הענין

 מרוע בביצים והאצטזטכא הכבד מתאוות חלאים
 כגויס מהתדמותם החלאים ישיגום ישראל כן מזגם
ואל * מעשיהם וילמדו כגוים ויתערבו שאמר וכמו

יהי

 3מזגהל3 ר״לשאין ומיושרהמזג
 ע״ד חוה ת שוס התנכרות

 התגנרות ני הראשונים שאמרו
 נמשכים הס אדס3ש סתאוה

 והמרות היסודות הרכנת כפי
 יסוד כאדם יתגנר שאס עד׳׳ימ

 הנמשכת הירוקה והמרה אש
 ־ דמים שופך כעשן• הוא ממנו

 שהאמינד עניניס אלו3 וכיוצא
 אמר ע"כ הקדמונים הטנעייס

 נוט׳מצל ואין המזג מיושר 3שהל
 פחיתות לשוס תו3הרנ עצם
 האדם לנפש מרננה הוא וע״כ

 ישרים באומות ישראל הם כן
 למעלות עניניה׳ואיןנהםנטי׳3

 כן על בהמיות ולתאות מגונות
 וד3לכ ה3מרכ להיות ירומם

 נקרא זה שם על ואולי ה׳.
 ישורן3ויהי שנאחר נענין ישוק
 וכד 3הל ישיג וכאשר מלך;

 רואים אנו הלא תאמר ושמא ,
 הוא ואיך' ומתאוה חומל 3שהל י

 שאין אמר לזה נמזגו* ישר
 קנץ ל3א * לו עצמי הזה החסרון
 ריס3הא שהם הרעים משכניו

 התאוה שרש נטמן הס3 אשר
 מזג אס ל3הכ מתאות : ההיא

כועס הוא הרנה חס ד3הכ
ס: ד3הכ חז״ל וכמאמר ע כו

 :א3וסו זולל תן3רע האלם שנה התאות ומ3ר3 ואצטומכא
 רחניס הם שאס הרופאיס אמרו אשר ההולדה כלי ו׳הניציס

 המשגל תאית 4א׳ ה3הר נוטה האלס יהי׳ נפוללתס וממיס
 חזקות ולח חס ממנו הניציס שמזג מי ז״ל 3כת נפ״לל והמורה

 ירא שיהי׳ רחוק זה הזרע להוליד מרמם הזרע וניסי נין3ה
 ונזוהר * עכ״ל גלול הרגל תנלית3 עצמו הרגיל אפי׳ חטא

 ד3נ מן ז״ל ונוח׳ המוכה ישראל איש ושס פסוק על פנחס
ת) וכל מרעיו נל נפקין ענו שין( ת  גופא שייפי(אינרי) לכל מנ

 ונלנריאותא 3כלט מני׳נפקין מכולא זניך איהו 3ל * שריין יה3ו
 דאיצטרך שלימו וכל חלווא וכל תוקפא וכל נולהו דשייפין

 ושאר ונמשתה נמאנל גויס3 מהתלמותס :עכ״׳ל שייפין לכל
 חאות 3הל שקונה נמו רע מזג מהם שקונים עד עניניס
 וכו׳ דחוק יהי׳ ואל :ונציס ואצטומכא הכנל מן יתרות
 השנתיי עינש נעונס מיכף מרגישים שישראל נשא הוא חליינו
 קנין הוא לישראל שהגיע החלי שזה האף היגולס מכל יותר
סאנריס׳־ תאות מן חולשתו משיג 3שהל נמו מהאומות להס

עמו



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
מו  ממלע הוא מרטש שהוא המולשה ומעט 3הל שנמגועות יי

ש כן * הגלולים איס’הח: מן ואינריו הגון> כל את  הענ
 אין ישראל שאלולי העולם נל עונות ממרק לישראל המגיע
 אמור • כמנוחה והעולם צרה3 ואנחנו :מתקיים העולם
כגלות היותיגו שעם מעתה

 שאס תקותינו אכלה לא המר
 מהירות מפני הוא נצרה אנחנו

 סכה :3הל נלין הרגשותינו
 ערפנו להכניע תורתינו למקנת
 וכמ״ש יתכרן לעכולתו הקשה

 אויכיהס ארן אל אותם והכאתי
 הערל לככס יכנע אן או

 וכור :עונס את ירצו ואז
 מל׳ אותנו לנקות ממנו בכר

 מן ׳)3 כורית(ירמיה לך ותרכי
 ויציאת :והמורדים הפושעים

 שנאמר ונמו הפסולת הסיגיס
 : ונומ' סיגין ככור ואצרן>

 :חינונינו וכנקיונינו וככורנו
 יהא שלא נלי שידעת• נמו

 שנל שנאמר כעיניו רחוק
 ומלואו שכעולס אלס כני המון
 לצוות רק נכראו לא יחדיו הנל
 נמו אותם ולשמש ישראל אל

 3הל את משמשיס שהאיכריס
מתו לו הראה לכן  כנלל חנ

 משוכח הפרע הנכראיסשתמק־
 כדומה נזכר וככר ־ הכלל מן

^ א׳ כמאמר לזה סי  ל״א מ
 נהיו היסודות ני מ׳״ג: סי׳ על

 הכורא מעשי תחלת ונו׳
 המוצאים הס הטסים כהדככת

 מתנות ומיני האכניס נוהס
 היסודות על עלוי להס שאק

 מן מורנכיס שהם מה רק
 ואח״כ :הנולעיס יסודות הד׳

המודנכיס על עולן
הצומח כנח

 חילייגו אכן זה בכמות שיאמר בעיניך רחוק יהי
 והצרו׳ במנוחה והעוילם בצרה ואנחנו נשא• הוא

 הבר ובור תורתנו ילתקגת סבת אותנו המוצאות
 ידבק ותקוננו ובבורנו מתוכנו הסיגיס ויציאת ממנו
 נהיו היסודות כי שידעת כמר בעולם האלקי הענין
 החיי׳ כן ואחר הצמח כן ואחר המוצאי׳ מהם להיות
 נהיה והכל • האדם סגולת כן ואחר האדם כן ואחר

 האלקי הענין בה להדבק ההיא הסגולה נעבור
 הנביאים כמו הסגולה פגלת בעבור ההיא והסגולה

 חן האומר מאמר הדוךן.נסדר זה ועל והחסידים
 ככור תן כן ואחר ם'עי!»ך כל על אלקינו ה׳ פחדך
ם מפני וישמחו יראו צדיקיא כן ואהר לעמך ה  ש

:הסגולה סגולת
 ודטירת ׳ ההבר העיוות כנד הכוזרי אמר מה

 היה אכל ולדטו׳ להעיר והטבת
 ממה יותר והעובדיס מהפרושים בכס שנרא׳ צריך

:בזולתכס שהם
ר מו מ ר א ב ח  מדת שכחתך עלי קשה כמה ה

ם מן לך שהקדמתי שי שי  ה
להתקרב יתכן לא כי הסכמנו הלא בהם אתה והורית

האלקים

 כלל ואולם ׳ לעמך וד3נ יצמח ישראל מכלעדי האדם כלל
י הצורה אל המומר ערך3 אינם הצדיקים כערך ישראל  נ
 כקשתינו שאין וכודאי ונכיאיס צדיקים ה׳ עם נל שיהיו יתנן
̂ני ככוד ליתן  לעס הנכוז ככקשת מכאריס שאנו אך ישראל לרש

ישמחו שהם הצדיקים דהיינו ה׳
• כנכוד  תגלה מהרה ה׳

:מלכותו ותראה
 התעוררת: מל׳ העירות מה

 להעיר והטכת
 ישראל את דמיונך ולדמות

 :העמיס מנל סגולה והס 3לל
ה נגד צריך היה ל3א  הי

ה אילו יפה עולה דמיונך  הי
 העולם מתאות פרושים כנס

 מכל כיותר ה׳ את ועוכדיס
 האדמה פני על אשר האדם
ס אתס כי איפוא יודע וכמה  ה

 קלושיס כלס כעמים המוכחר
 כמעלה לא אס ה׳ וכתוננס

 הכוזרי וכוונת ונו׳ הזאת
 ולתת׳ הפלסופיס להגדיל נשקפ׳
 כעכור ס7א כני מנל עליון
 ונפרשיסממכודדי׳ נכדליס שהס
 כמאמר דעתו שגלה ונמו תמיד

 שננדל מי שכל ל׳ח סימן ל׳
 פילסון> שהוא עליו ונפרש־יאמר

* : ע"כ
ה מי מ .שנחתך עלי קשה כ

 מצטעד אני נמה
ההקדמות שוכח שאתה כמה ___ . מאת מצודם במעשי׳ אס כי האילקיס איל

הודין! לךמהשנכר שהקדמתי והכניעדת השפילורת הוא חקירבח כי התחשוב
א' והדומהלהם:

 וכן הושב אני וכן הצדק עס כן המזרי אמר מז
 שאמר כמו בספריכם קראתי

ואמר ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה׳ מה
מה

הנגנלי ההייס
 שהוא האדם ואח״נ : חיונית נפש הס3ש למיניהס חיים

 זרע שהס האדם סגולת ואח״נ ונשמה: כשכל עליהם עודף
 *. הסגולה סגולת כעכור ההיא והסגולה :ה' כחיר 3יעק

 אפי' אלא ישראל כעכור גכדא שהכל לכר סוף לא מומר
^ו ק יגי  וכמאמר הס3ש הסגולה נשניל י

 יסוד וצדיק שנאמר נעמד העולס אחד צדיק כשכיל חדל
 פחדך תן * ויה״כ ד״ה כתפלת מאמר (סדר :עולס

 כערך שהכללים מכואר ני לידיות * מעשיך נל על אלדינו
ז החומר מדרגת נמו הפרטים עי  נמו הצורה ר״ל הנפש נ

ן נמו שהמורנכיס שנאמר  כזה כולם וכן• כעליחייס מי
 לכך הנפש* תתחזק החומר שכחלוש נודע ר3ונ זה אחר

ח ת שכפחידת מעשיך נל על אללינו פחד! תן המאמר מ

 והכוזרי • וצ״ט וצ״ז ע״ט סי׳
צ״ח: סימן שס לדכריו הודה

 האלקיס מאת מצווים כמעשים
 ופרטיהס הקרגנות שהס נמו

 כנלל התורה ושאר שס כנזכר
 קורכה יציייר לא זה וזולת

 שזס כלומר ונו' השפלות הוא הקורנה כי אלקיס: אל
:התורה מצות כל כמקום יספיק לבד

ן מז  והשפלות שהנגיעה אמת הדכר שנן ודאי * הצדק עס כ
 נזה ואדס לחכרו אדס שכין כעגיניס הצדק כצרוף י

 וגז :הימנו נזחיס שניהם גס הכריות ורוח המקום רוח
 הוא פסוק אלדיך ה׳ מה : מכרעת הדעת כך • 3חוש אני

 נלפימה חציס ירה וגומ׳ ממך דורש ה׳ מה ואמר כתורה:
 העמיק הרחיב שס צ״ז סימן א׳ כמאמר המכר שהקדים
 ה׳ אל קורבה ידיהם על ואיך הקרבנות בעניני הביאור

 סגאער הזה הפסוק עליו קרא וכנן הנכחרת• האומה לנלל
 לאלדי אכף ה׳ אקדם במה נאמר״ מזה ולמעלה ו' במיכה
כאלפי ה׳ הירצה שנה כני כעגליס כעולות האקדמט מרוס

אניס



נזנחמדשני כוזרי מאמראוצר

 הקרננות מן גוול צדק ואהגת חסד
 הולך וגומ׳ אהליך3 יגור מי

 ט׳) (מהליס צדק ופועל ממיס
 אש לנו יגור מי ונאמר
 ר3ודו צדקות וגומ׳הולך אוכלה
 מרומים הוא וגות׳ משרים

 וצדיק ונאמר ל׳׳ג) ישנון(ישעי׳
ס באמונתו מו ע חי׳(  אך ז׳) י

 מפני הנזכר הפסוק מסס
 כמדובר: הקרבנות כלפי שנאמר

בטבע לה מורמות מח
 ממשה אח^מן י

 הטבעייס-וקדימה קדימו'שזכרו
 אינו אחד שדבר מה היא בטבע
 ואולם השני• לדבר נצרך
 לו אפשר ואי לו צריך השני

 קודם הראשון זה יהי׳ גלעדו
 כי שתאמר כמו בטבע• לו

 אתנו הנמצאות הד׳ היסודות
 לכל בטבע קודמות היום

 ני בעולם הנמצאים המורכבים
 מבלעדי היסודות מציאות אפשר

 אפשר אי אמנס המורכב•
 היסודות בלי מורכב שימצא

 וכןהסהחוקיס שממנוהורכב•
והשפלות הכניעה שהס שנלייס3י

 חסד ואהבת הצדק ועשות
 אלקית למורה בטבע קודמים

הנקרא האלקיית המצות #הם
 השכל מן למעלה שהוא מה ה׳ בפקודת ששמענו השמעיית

 השמעיית לתורה יסודות כמו הם השכליים והמקים האנושי
 האלדיית לתורה כלל ציור אין השכליים החוקים שאלמלא

 ועל הדין על קייס העולם דבריס שלשה על חז״ל וכמ״ש
 שצריך כמשמעה היא בזמן קדימה • ובזמן :השלוס ועל האמת
 אפשר אי ׳;אלהיות: ואח״כ השכליות מצות זה קודס לקיים

 בחקיס ממויבי׳ שאנו בלבד לא * קהלה איזה בהנהגת בלעדיהם
 אלא * השמים אלדי בברית הבאיס עלינו ה׳ מצות מצד השכליים

 עד קבוצה יתכן'שיתקיים לא אדם מבני קיבוץ'שיהי׳ כל אפי׳
 למה דומה השכליות המצות אותן בקיוס משכלס שיסכימו

 ועריות מנמלה גזל למדנו התורה נתנה לא אפי' שאמרו
 כל את מלסטמים שהם .אך ביניהם• הצדק ונו^: מיונה

 יגזול לא איוד לסטים ששוס ביניהם מסכימים עי״ז העולם
 • חברתם מתמדת היתה לא : הלסטיס מחברו מאומה

 יבלע חיים רעהו את איש ביניהם הצדק שומרים שאלמלא
 י״ז בסימן התורה בחלקי החבר הרחיב עוד חבילתס ויתפרד
: ממאמר  על להשיב יזזר עתה * החטא המרי הגיע וכאשר ג׳

שבקלו• ענין אל :מעמך דויש ה׳ מה בשאלת הטזר דברי
GOSRI.

 ואהבות משפנז עשות אם כי מט(־ דורש ה׳ מה
: הרבה זה וזולת חסד

 החקים הם להם והדומה אלה החבר אמר מח
 והצעות הקדמות והס השכליים

 אפשר אי ובזמן בטבע לה קודמות האלקית לתורה
ט מבני שתהיה קהלה איזו בהנהגות בלעדיה  אד

 הצדק יקבלו שלא אפשר אי הלסטים שקהל עד
 וכאשר חברתם מתמדת היתח לא לא ואם ביניהם

 בתורו׳ שהקלו ענין אל ישראל מבני הטרי הגיע
 מבלעדיהכש אפשר אי אשר והמנהגיות השכליות

 מבלעדי יחיד לכל אפשר אי כאשר קהלה לכל
 ומנוחה ותנועה ושתייה מאכילה הטבעיים הדברים
 בקרבנורת בעבודות זה עם והחזיקו ויקיצה ושינה
 מהם הסתפק השטעיית האלקיות התורות מן וזולתם
 ש־שוטרי' התורות שתשמרו ולואי ואמר בפחות
ם ת ת שבקהלו׳ הפחות או קבל  והדרך הצדק מ
 הנקיות התורות כי הבורא בטוב וההודאה הטובה

שלטנ׳אלא  הטנהגיות התוה׳ השלמת אחר לאת
 וההודא׳ הצדק קבלת השכליו׳ ובתורות והשכליות

מחזיק איך באלה החזיק שלא ומי הבורא בטוב
בקרבנות

 שומרים הדברים שאלו וקיומו
 זה חלקיו וקיבוץ האדם הרכבת

 חלקיו נפרדו ה ולולי זה עס
 המצות לולי כך ויסודותיו
 כאן אין והמנהגיות השכליות

 עס והחזיקו :אנושי קיבוץ שוס
 ל כ עס * הקרבנות בעבודות זה

 ונאוף וגנוב ברצח פשעיהם
 בקרבנו׳ העבודות משמרת שמרו
 ונאף רצח הגנב שנאמר כענין

 ובאתם וגומ׳ לשקר והשביל
 אשר הזה בבית לפני ועמדתה

 נצלתס ואמרתס עליו שמי נקרא
): (ירמי׳  כמו השמעיות ט׳
 ששמענו לזה וכדומה ולולב סוכה

 ״ בפחות מהם הסתפק מסיני:
 אמר אותס שהוכיח מיכה הנביא
 חבירו על שקובל מי בדרך

 הפחות שיקיים ממנו ושואל
 האקדמנו אמר ולזה שאפשר
 וגומר• שנה בני בעגלים בעולות

 מאחר קרבנות אל לך מה כי
 הקודמות המצות מקיים שאינך
 המצות לאלו כיסודות שהס

 העבודות תאמרשברבוי שמא ני
 עון לך יכופר והקרבנות

ומה טוב מה אדם לך הגיד בצעך
 עשות אס ני ממך ה'דורש

̂׳ל וגומר• חסד  מבלעדיהס אפשרי אי הכרחיים אלו שהמצות ר
 זבח שנאמר כענין בקרבנות מצוה שוס אין אותם תקייס לא ואלו

 שאין שנראה חסד עשות אס ני שאמר ומה • תועבה רשעיס
 שאץ ונדבות נדרים כלפי רק נאמר לא זה בקרבנות* מציה

 בריש אמרו וכבר והרשות התו׳ מצד רק בהס חייב האדס
 נודר שאינו מנדבה) הן מנדר הן (ר״ל ומזה מזה טוב אומר חולין

 מפני שהוא י׳׳׳א שס3 ע״ז נתב בחידושיו והרש״בא עקר כל
 השגגות מן נזהר ואינו קרבנותיו על סומך בקרבנות שהרגיל

 :ע״נ יותר עצמו -על מדקדק בקרבנות רגיל שאינו ומי
 שבקבוץ גרוע היותר שנקהלות הפחות הלואי: ולראי ואמר

 נממק ובזה * אדס שהוא במה לאדה הכרחי שהוא אדס בני
 לאדם טוב שהוא מה כלומר מהטוב הגידלךאדס אומרו ענין
 זה הטורפים השדה כבהמות נמשל זה ולולי אדס שהוא במה
 באומרו רמז וזה הקבוץ לקיוס * D3W והדרך :זה את
 מה על תמיד להודות הבורא• בטוב וההודאה טוב: תה

חסד: חיים עמו עושה שהבורא  יגיע לא תשלמנה• לא ו
 החזיק שלא ומי בשלימות: קיום השלמת בקיומן: השלמות

כלומר מחזיק איך :שלס בלב אותה מקייס שאינו מי באלה
איו P טו



נחמדשני כחרי מאמראוצר־
 שאק ממה והמילה: והשנת הקרננות קיוס3 שלם ו3ל יוןך

ן • ס3חיו גוזר השכל אין מרמיקו* וגא ו3מסיי השכל אי ק  ו
 חומד 3שהל המשק מצד הוא קיזמס אך * אותם מרחיק השכל
 מצוע3 ה׳ מאמרי פונה ו33ל אמנס ואם ה׳* מצות לקיים

יהיה איך והגהגיות השכציות
 המצות אלו קיום3 עמו ן3ל

 קרננו׳ וזכר והולך ונמרשמנאר
 מן שאלו ור3ע3 ומילה מ3זש

 עליה׳ שנכרתה הגדולות המצות
 התיחדו* הס3 אשר רית:3
 מיומדיס ישראל ני3 היו הס3

 ארצות: גויי מכל ימונדלים
 הצדק שהם השכליות על מוספו׳
 נצנווו הם3ש העול ומניעת

 נענשים והיו כולם נת ני3
 שנענשו נענין עליהם רם3עו3
 שהוא הממס ור3ע3ול3דורהמ3

 ועמורה סדום עונש וכן הגזל
 השכליות המצות אלו יל3ש3

 אלו3 יס3חיי ישראל אך היס
 המצות עליהם נוסף ועוד

 העניןהאלקי יתרון השמעיות:
 ארן3 אמד גוי היותם נודע אלו3
 מן מצות להם שהגיע ור3ע3

 יוכל השכל שאין מה השמים
 כל ו3 זכי שלא ענין להשיגם

 איך ידעו ולא ולשון: אומה
 כאן המורות* אלו ו3<מחיי

 ואמר ריו3ד ר3הח השלים
 קיום יצוייר זעכ״פלא שודאי

ידיעה לעדי3מ השמעיות התורה
 הגיע איך ק3וה מושכלית

 שאין הזאת המצוה 3סיו לט
3ונשו נדע אז ה3 גיזר השכל

ק ועל עלינו קולו את השמיע השמים מן גי לנניט אצ א  ראינו ה
 להחיותינו צדיקים מקים עלינו ויצוה הגיולה אשו את

 ונקית 33ל נר3 שלימה אמונה צריך זה ר3וד הזה כיוס
 והאותות סיני הר מתעמד סנינז על כשנעניר השכל

 * למזותס מקום אין אזר התורה כספר הנתונים והמופתים
 להפר הזדון ופרח הרשע גנול אל האדם הגיע אמנם דאס
 יצא ר3כ עליו גא-נענש ן3 אפי׳ אשי השכליות המצות אוק

 יגין איך מדנר למוד כפרד כסוס והוא ר3מד חי מגנול
 אודותם נת3ה3 לנו היפתח מה שוס על השמעיות מצות ק^וס

•fהשכליות* המצית אמונת נת3ה3 טנו3 דלתי סגר אשר תר 
 קיום רק לו אלה אשר לאיש להגיד הנניא מצא לא ^נן

 וכו׳* ה׳ כגוד ירד איך ידעי לא כאשי השכליות: המצות
 סקרננות: על השמים מן אש לירידת זכו לא עונותם3 ני

ם: מן להם אירע <איך סי  אותו לומ3מק הדעות שאין הנ
 הים מעמד המעמדות♦ לילי להשיגם: האדם שכל כא •קצר

וא״א ו3 מודים האומות כל מדמה ו3 אי! אשר :ו^סר&עי:

 השכיל שאין מטה וזוזלתש והטילה ובשבת בקרבנות
 בחסהתיחדו אשר התורו׳ והס טוחיקו ולא מחייבו

 יתרון להם היה ובהם השכליות על תוספ׳ ישר׳ מי
 התודות אי^ו יתחייבו איך ידעו ולא האלקי הענין
 ה׳ ואש ביניהם ה׳ כבוד ירד איך ירעו לא כאשר

 אירע ואיך האיד* דבור שטעו ואיך קרבנותס על
 טקבלות הדעות שאין מטה שאירע טה כל להם
 מדהה בו אין אשר העין וראות המעטרות לולי אותו
 * טטך דורש ה׳ וטה להם נאמר הזה הדרך זעל

 שרוטה מטה זה וזולת זבחיבם על ססו ועולותיב׳
 ואהבת טשפט בעשות הישראלי שיחזיק היתכן * לו

 ושאר הפסח ותורות והשבת ה!ילה ויעזוב חסד
:ויצלח התורות

לא׳כפיאשרהקדטת־אבלדעת הכוזרי אמר טט
 חסיד אדם יהיה •הפילוסופים

 או בהתירה אם שיתקרב דת זו כאי ירגיש ולא
 וכבר לעצמו שיבדה בדבר או זה בזולת או בהתנצר

 וההתחכטות השכלית והסברה ההקש׳ אל שבנו
 כמה תורה יד*קבוע משתדלים אדם בני כל ויהיו

■ בטל: הקשתס׳וזה אליו שמביאה
 אותנו העבידה• לא משה ותורת החבר אמר נ

 ולתת השוה נדרך אך בפרישות
לגל

:3לק יכול שאמה ערכך נפי ממך דורש ה׳ ומה לדחותו: ו  ל
 אער כה ז׳ נירמיה פסוק הוא * זנחינס על ספו ועוילותינס

ס ה׳ תינ לו עו גו'  שיחזיק היתנן :נשר ואכלו זנחינס על ספז ו
 פירושם נך שע״נ הנמוניס לנאור ראי׳ יא3ה ונו׳ הישראלי

שאק שודאי זכר כאשד

 סימן א׳ מאמר הפילסוף
להאמק אנו3 אס והסנרה

 ה׳ שאין כמשמעם יס3הנמו
 ד3מל הישראלי מאיש חפן

 חסד* ת3ואה משפע עשות
 ה' כרת אשר המצות ויעזונ
 מצית ושאר עליהם נרית אתנו

 היצלית נולה והתורם הגדולות
ה: ישראל ז נ

 ודאי לא הכוזרי אמר מט
 שאק לו מודה שאני

 הישראלי שעור הישרה הדרך זו
 כסי : ישראל שהוא נמה
ען א׳ מאמר3 הקדמת אשר  סי
 שס הודה וסנוזר וצ׳׳ז ע״ט

 עזרת כנר נאומרו צ״ח סימן3
 דעתי3 שעלה נמה עצחי

 האדם אין כי נחלומי וראיתי
 ר3ד3 אלא אלקי ענין אל מגיע
 דעת אנל : ונו׳ אלקי

 דעות רק זאת אין הפלסופיס*
 ידען לא אשר פלשופ״יות

 נפלאותין הכירו ולא ה׳ מעשה
ו5אמ דת מזלו לא כי

 א- מאמר3 וכנזכר מאנותיהס
 ולא וס״׳ה: ס״ג סימן

 דיל3מ אינו כלומר ת7 אחה3
 :אצלו שויס והכל הדתות יז3

 התנצד3 יהודי: להיות נהתיהד*
 שינדה♦ ר3ד3 או :נצה להיות
 כמאמר מלגו דת לו נודה שיהיה

ר א׳:  ההקשה אל שננו וננ
כל  ההצנאה כל תהי׳ לפילסופיס ,

י7אח כל והתחכמות ודמיוניס תלוי״נהקשיס האגושית  רת 73ע
סו: ע  כפי מ7 לד ונה3 אחד כל וכל׳ אדם ני3 בל ויהיו ד

 גזני ואף להאמר גימן לא שזה ודאי בטל זזה :שכלו הקש
ת שעדיין אפס * ר3ד3 מודה  נשקפת ה מ שנסימן הכוזרי עענ
ס שיהי' שצריך שיאמר שאפשר דנרין מנין  מהפרושים ננ

 הפרישות עס אלדי הדת יחד רכי:ס נצע־וף והעינדיס
ס שיהיה צריך הי׳ וענ״פ והכניעה*  יותר מהפמשיס ננ

ח גויי מכל מהנראה א  לו 3והשי זה3 הרגיש והחנד ♦ ה
שאס׳׳ז: נסי׳

ת ג ר ו ת  שכנר מאחר נפרישות* אותע ידה3הע לא משה ו
 ^צלחה תכלית אל מגיע האדס שאין הודית

 מה א״כ משה גזורת שהיא ה׳ מאת ותורה אלקי ענין3 רק
התורה ספר על נתונה שאינה מאחר לנו הפרישית ענודת

ממוצע נדר! :3גנתו שלא ענודות לנדות לגו מאין



חנחמדשני כוזרי מאמראוצר נ
ת: והמחשנה השכל הנפש מנחות ממוצע:  והגוף העיוני

 גריאות מצרכי להס והדומה והשתיה האכילה נמו הגוף ניזות
 לתת נצניווינו הגוף לקיום הצורך כפי • נצלק חלקו :הגוף
 הכל לה לתתה נצטווינו הנפש כהות לקיום והצריך לגיף

נפל״ט והמורה * שוה דרך3
 טבלי בצדק חלקו והגוף הנפש טכחוח כה לכל
 שנטה ומי אחר בכה קצור א׳ בכה הרבו« כי רבוי
 וטי • ובהפך המחשבה בכה קצר התאוה כה עם

 התענית רב ואין בזולתו קצר הנצחון עס שנטה
 חידושי׳ וכהותיו חלושות שתאוותיו לטי ענודה

 ולאהמעטתהטטון גופו• שיעדן טוב אבל רזה וגופו
 ודיא יגיעה מבלי המותר מן יזדמן כאשר עבודה

 שכן כל הטובי׳ והמעשי׳ החכמ׳ מן קנותו יטרידהו
 שטיס לשם להוציא וטאוויו ובני* טפול לו שיש מי

 תורתינו כי דבר של וכללו לו נכון יותר הרבוי אך
אל תתקרב והשמחה והאהבה היראה בין נחלקת

אלקיך

 הענין כן ז״ל 3כת ׳3 מאמר
 מרע״ה) המורה(תורת גזאת
 חקיס ואמר משוויה יאר3ש נמו

 ידעת ר3וכ צדיקים ומשפטים
 (ר״ל שויס הצדיקים שענין

 מאזני כמו שיווי הוא צדק לשון
 אין ענודות שהם וזה )צדק

 תוססת ולא הס3 נוורח
 הפורש הרי׳3 המתנודד נענודת

 ריס37ו והיין שר3ה מן עצמו
 חסרון ולא הגוף מצרכי יס3ר

 שטיפה ואל זוללות אל שיניא
 שלמות שיחסר עד נזימה
 וכו' ועיונו נמדומיו האדם

להרנות שלא וי3רי לי3מ :ע״כ
 נחכמתו שיער ימנרך שהנורא יען חנירו על אחד חלק נח
 לנפש ה3מרכ שיהי׳ נכדי האדם גוף לקיום הצריך את

 הגוף כחות מן לנפש הצריך נפי ו3 להתדנק הנפש ותוכל
 ועל לה העצמיית פעולתה היא אף הנפש שתשלים נדי
 האדם שישתדל וכלזות גוף3 תאות רך3ית רא3 זה עור שי

 רשאי אין מעתה * לנפש קיום שיהי׳ נדי3 אליו אותן למשוך
 תאוה ו3 יע3הט ורא3שה מאחר לו המותר ר3מד עצמו למנוע

 נפי הצורך ע׳*צ לא אס הגוף לקיום צרכיי שהוא ודאי עליו
 קצור :נפש3 או גוף5 ר״ל אחד נח3 הרנוי :אר3ימ אשר
 יהיה מהנחות נאחד השוה מגנול יוצא כשהאדם • אחר נכח
 שכמו כלומר התאוה* כח עם שנטה ומי נחלש: השני הכח

 קצר הגופניות: מאות אחר הרנה להמשך שנוטה מי שודאי
 ונהפך נקרנו: אין עיוני רוח ונל נחלש השכל המחשנה נח
 יותר עיונו ומטריח המחשנה כח אמר שנוטה מי הוא נן

תו: למותנלא הגוף מחליש מדאי  הנצחון• עם שנטה ומי ע
 על אדם שיעמוד הנצחון תאית נאדס יע3הט השי״י הגה

 התורה נדנרי ננצחון לו ומועיל לאדם הכרחי והוא דעתו
 שנוטה מי אמנם הרעים• אנשיס3 ולגעור הישרות והדעות

 :לו והיומה וד3הנ קשת33 עולם נעסקי הזאת התאוה עם
 להתעוררות העשויים אדס3ש המתעורר נחות שאר • זולתו3 קצר

 המתעורר נח שנותן מאחר מתקצרים והמצות התורה קיום
 התענית 3ר ואין :נקצרים כלל5 הנפש נחות וגס אחר ר3לד

 התענית שהוא ה3ש והראשון * שאמרת הפרישות • עמדה
 מגדר נופו שיצא נפשו3 שמרגיש למי רק ענודה־ זה אין

 שנך או מדאי יותר ולשתות לאכול ה3הר והורגל האמצעי
 שמחמת עד ו3 גונרת הרענמניות ותאות גסה ע3ט3 רא3נ

 ואכל שנאמר כענין ה׳ ממצות אחת על ר3עו טנו3 מלוי
 שתאוותיו מי אמנם ־ אחדים אלקיס אל ופנה ודשן ע3וש

 אפי׳ אלא ודה3ע התענית שאין ד3ל3 לא רזה וגופו חלושות
ת 3אמרוהיוש נזה כיוצא ועל נפשו לסגף רשאי איגו נתעני

♦ו

 נפשי^: לצעורי מצי דלא3 ג«'3 שם ופירשו חוטא גקדא
 עמדה המדון המעטת ולא נפשו: לשונע שיאכל גופו־ שיעדן

 הממיז קשת3מ עצמו לפרוש שנפרישות שני תנאי יש עוד
 מן המותרות אחר לרדוף שלא רק ענודה אינה זה שאף

 יגיעותיו כל וינלה הממון
 ללא ההון קשת33 הימים כל3

המותר״ מן מן יזז כאשר צורך:
 נהיתר ממון לו מזדמן אס

 אותו המטרדת יגיעה לי3ו
ס: ומעשים התורה מן ני טו

; וטף ית3 נני3 מטופל * טפול
 להוציא :וחפצו וחשקו ומאוויו

 הקטנים ניו3 לפרנס שמים לשם
 או נסרנסתס מצוה שיש

 יותר הרמי אך וג״ח: לצדקה
 יותר התמון וי3ר נזה נכון*
 יותר מצות שיקיים נדי לו נכין

 דרך3 היא • נחלקת :נממונו
 ה3ואה היראה מן ממוצע:

 ע3ט3 נודע ר3נ והשמחה*
 המיראה ענין ו3ל3 מכניס שהאדם פחד מקורה שהיראה

 מוצאו הפחד אמנם • ממנו ומפחד נדמיונו אותו ומצייר אותו
 הנפש ודלות רוח ון3מעצ יצאו ואלה • רוח ונמינת 3ל מורך

 ומדלות תענוג ממעוט יתהוה רוח ועצמן הנפש דלות ואמנם
^ היראה מונעים 33ל והגודל הגאוה זה והפך * הנהגה ע  כ
 לאמר 33ל ונגודל גאוה3 שמרון 3ויש אפרים וידעו שנאמר

) (ישעיה נה3נ וגזית נפלו ניס3ל  וגודל <.גאוה ואולט ט׳
 ישוח וישמן שנאמר כענין לגוף הטונה רמת מקורס 33ל

א מודנודע וינעט* הו הו הנ א ה  ר373 האדם נפש שיתקשר ני
א תתכןשתדנק לא האהונלו• סל א ס אד  שממה מעט מתוך נ

 מלחשוק ישכח נעצמנוודאמנו עליו ל3תא ונפשו הדואג האדם כי
 איזה מצד רק ה3אה ואין עיניו לנגד אהנה אין דנר נשום

 (נמקוס ומרחמי נפישיאמי חנותא אפוס חז״ל ואמרו שמחה
 והנה זה) את זה אוהניס הרנה ושותים אוכלים אדם שנני
 יהא שלא שצריך כמו ני ניגונית הנהגה הס התורה דרכי

מעט ומתענג ושותה bאו  דלות שהוא ההפך כן אלדיו3 ו
 הגוף צרכי ושאר ומשתה ממאכל נמניעה וכניעתה נפש

 מ3אה3 להקשר עמו א'ן שלט האהנה מן האדם את מפריעים
 ה׳ את לעמד נצטוינו ואנחנו * שמחה3 מצותיו ונעשיית ה׳

את3ע שנאמר נענין ה3ומאה מיראה  וגילר ניראה ה׳ דו,
 שחוק של שמחה3 לא ל3א שמחיס יהיו היראה שעס ה7רע3

 מיראה עמד ואמרו המצוה קיוס של נשמחה ל3א ראש וקלות
 שתהי' צריך האדס שהנהגת ר3הח שאמר וזה מאהנה ענוד

 שמחה3 לא אף רוח נעצנון לא והאהבה היראה ל3שיק באופן
 ומנעה אכילות הרנה עלינו ואסרה ממוצע רך73 אך ימרה
 שמחה עת המורה לנו ויתרה זה וכנגד * תאות הרנה ממנו
 נכדי מדוקדק אלקי נשעור הי׳ וזה ומועדים שנתות כמו

 ומאהנה־ מיראה לעמד ויכול אמצעי נדרך האדס שיעמוד
 היראה.* נטלה התאוה אל יותר נוטה האדם אמנס ואס
 התורה צותה שלא מה התאוה מניעת אל יותר ינטה ואלו
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נהמדשני כוזרי מאטראוצר
מ תיקוני® נחכממז רור3ל ונו׳ תקנות לחלק פריסות ו3מל דומ3ל רסאי אדם אין ומעתה ה3האה גטלר ^ סיעודי© ס5ו

להכניע ראוי הס3ס והזמן הסיעוד והגוף הנפס כתות תקון3 ה3האה כלומר והשמחה והאהיה :התורה צותה 'שלא’ מר
ס הנפס ור3ח שיתוקן נדי3 הצורך געת ולשממו • הגוף ון3ועצ ניראה נין • מהנה אחת כל3 :השמחה מתוך שריא ע
כון: היותר הענין על הגוף וקריאת נפש ענוי3 התענית נימי :שמחה3ו ה3אה3ונין נפש• שראוי מה השיעור: ושיער נ

 קרונה הלנ: והכנעת צום
 חלה׳ התקרנות • האלקיס אל

מו  לנשנרי ה׳ קחנ שנאמר ג
 השנתות נימי משמחתך :3ל

 שמחיס שאנו מן;השמחה יותר
 קירונ נזה שגס ויו״ט נשנת

מה לה׳  נענור 3לקירו ממש ח
 לנוון נכונה והכניעה: הצום

 שאנו נענור השמחה פעולת
 שצונו יתנרך מצותו מקיימים

 שנאמר נמו נחגנו לשמות
 וקראת ונאמר נחגיך ושמחת

 * סהתחנוניס וכמו :עונג לשנת
 לידע מחשנה צריכים :התפלה

 ויחשונ עומד הוא מי לפני
 נ ממ״ההקנ״ה נערך נשפלותו

 שהוא הדנרים כוונת וכונה
 נשפתיו לאיתכןשיתפלל כי אומר

תו• שמחהנמצו  ולנונלעמו:ה
 המצוה: נעשיית שמחים כשאנו

תורה כשלומדים ונתורתו•

 התענית כימי כנייגתך ואין מהנה אחת בכל אלקיך
 השבתות בימי משמחתך האלקים אל קרובה יותר

 שלם• ולב בבונה שמחתך כשתהיה והמועדים
 השמחה כן וכונה מחשבה צריכים שהתחנונים וכמו

 במצוה שתשמח וכונה מחשב' צריכים במצותו
 לך שהטיב מה ותכיר בה המצוה מאהבתך עצמ׳

 שלחנו אל קרוא באכסנייתו בא אתה וכאלו בה
 כך תעבור ואם ובגלוי במצפון זה על ותודה וטובו

 בענין ודבקת עבוד׳ היא והרקוד הנגון אל השטחה
̂קי  מופקרים התורה אותם־ הניחה לא מדברי׳ ו?£ה הן
 אדם בני ביכולת שאין מפני מסורת תחת כלס אבל

 שראוי מה ושיער והגוף• הנפש כהות תקנות לחלק
 הארץ שתוציא טה שיער ו והתנועה מהמנוחה להם

 המעשרו׳ ממנה וינתן ויובל בשמיט׳ שתשבות עד
 המועדים ושביתת השבת שביתת וצוהעל זה* וזולת

וזכרון מצרים ליציאת זכר והכי^ הארץ ושביתת
למעשה

, אין שנמ7 3נפ״ חז״ל אמר , ,
S מתוך שורה השנינה

 ̂ מ .\ עצמ נמצוה שתשמח :התורה לימוד ר״ל הלנה ר3לד
 הפחות שישמח נמו לענודתו המלכים מלכי מלך נחר שאותך

 המצס מאהנתך :לשירותו גחל תלך אומו כשיקרא אדם ני33ש
 לא וחיך ה ממ מפי שיצאה מאחר הפקודה 3אוה שאתה
 אותה המצוה נגיולת לני אל כשישים המצוה את אדם יאהנ
 זה נשיענור השמחה התפעלות 3מרו יאחזנו ותיל רעד הלא

 נכונה * נה :נרעדה וגילו נאמר שע״ז ואולי * נמחשנתו
 שמלך די לא • ה3 לך סהטינ מה ותכיר :שזכר ונמסשנה

 רק אינה היא אף הזאת שהעמדה אלא ודתך3ע3 נחר עלייז
 נאנסנייתר נא אתה וכאלו :נאחריתך להטינך עצמך

 ממש דומה ומועדים שנשנתות השמחה שכמצות אלת עוד ולא
 עמס ולשמוח לפניו ^שתות לאכול אצלו סריי המזמן למלך

 נמצפוך נל״אדאנקין: מודה תהיה זה על ותודה נהיכלו:
 נך תעניר ־*• ואס :שממה ומעשה מינור • ונגלוי :3ל3

 להרים הנגון אל רתרשאת: נלנך השמחה שתגדל השמחה•
 היא :שמחה 3מרו לרקד והרקוד :תודה וקול נשיר קול

 דנקות מחמת שנא אחר ענודה מכלל נחשנ זה גס * סיענודה
ה' ה׳ עונד האדם יהיה ממי * הדנחס ואלה :אלדך נ

 מהמנוחה :ולגוף לנפש להם
 ל3עו האדם יהי׳ מתי והתנועה

 ישנות ומתי מלאכתו כל ועושה
 מלאכה כל יעשה ולא וינוח
 לדרך וישים יתנועע ומתי

ה' ינחר אשר המקום אל פעמיו
 האדס ויהיה נשנה פעמים שלש
 ננריאות השוה נמזג זה עם

טה אינו שכלו ונחות גופו  נו
 יתירה ושמחה הוללות לצד לא

 וגס רוח עצנון לצד ולא
 לי5 חוקו נלחם פרנסתו ספוק

 ףך73 אך מדאי יותר ועושר רש
 ׳״ה3הק ’ ושיער :אמצעי עושר
 מספר הנפלאה נחכמתו שיער

 ארן שתוציא שאפשר התנואה
 את להם יצוה כאשר ישראל

ה:גג רנ  ראה ונו׳• שמשנות 7הנ
 התנואה להם שיגיע נחנמתו

 כשישנתו הממוצע הסיפוק נדרך
 שניס לשנעה אחת שנה מענודה

 יפרשו וגס היזמשיס ושנת
ת והתרומות המעשרות די  דרך3 הצורך נידם ישאר אז התו

 שלק ינדי לחמס יחסר שלא כדי והכל ממוצע ועושר השוה
 לא ל3לק יכוליס ישראל איז מז״ל וכמאמר ה3הטו 3מרו עטו3י

 ומועדיס ת3ש יתת3ש והכל ה:3טו 3רו ולא פורעניות 3 רו
 ראוו המפרש אמר מצרים• ליציאת זכר הארץ: יתת3וש

 ס3הר טעמים מלתת למנוע אין אלדי נענין כי שתדע
 שר3 שפעולת הקנ״ה מדת ודם נשר נמדת שלא לדנראחד

 אחל מפועל אחת תיעלת יציאת רק אינה 3הרו על ודם
 לתועלות שיתחלק יתכן אחד פועל הקג״ה פעולת אמנם
 סיעור אם ני עליהם לעמוד נאדם כת שאין עד מאד רנות
ה והמשל ממצא אלוד החקר שנאמר כענין מאד מעט  נז

 ולשאוף הקול להשמעת מועלת לה יש ע״ח•33ו נאדם הריאה
 הלמות ולהוציא הדס חום למזג ההכרחי מנחון קר אויר

 תועליות הרי,ג׳ הפה מן היוצא הלח ל3הה עס המותרי
 אחד לכל להם מוצאים הטנעייס ואנר אנר נכל לו וכדומה

 וכן תועליות עיד להם מתחדש ותמיד יחד מועלמת הרנה
 מן ומתפלאים מסתוממיס הננראיס כלל נמציאות כשמסתכלים

דנר וכל וקוץ קון מנל נידיעתס להם המתחדשים התועליות I ן/ןן ן ׳ - - ־ -י ,0,̂^
.7׳ו? ן להרנה נפלאה נחנמה עצומה נכונה הכל גדול ודנר קטן . ס־ עונד האדם יהיה מתי -0רי3̂>ד ׳

הטיעיי© זה הכירו וננר משנזוע האוזן תשנע לא מועליות קןל3ו נשמחה ה׳ עונד יהי׳ ומתי וכניעה• ולתפלה צרם3
ע נעמקות הצוללים האחרונים שאיש מופקרים :התורה עזנה לא * אותם הניחה לא :תודה הדנר נן אמנם ואס * הטנ
העניז ימחיינ וכמה כמה אחת על * הגשמיים ננריאות נצום נפשו ענות עת א״ד נל לי ייגמיי* יעשה נעיניו הישר
כל ואלמלא לעשות צונן אשר ה׳ נמצות הרוחניות נתועלות להגניל ה׳ פקודת מסורת מחת :יתשוק אשר נפי שמחה ועת

?w טן אתל נל יחד אדם נני :האדם נחנמת אין * אדס נני נינולת שאין :חפן לכל זולת ה׳ ממצות לאחת טעם מ
הענין ־



גט(מ! נ!שני מזרי מאמראוצר
 שכולם להרחיק אין * לשכל ישרים וכולם זולתו שמכון הענין
 מהסוד מאלף א׳ על עמדו שלא אולי יחל וכולם נצדק שפטו
• צוה נענורו אשר  ראתה מה נמגילה אמרו לזה ודומה ה׳

 מתגאים הרנה טעמים שס ונאמרו המן את שזמנה אסתר
שאליהו אמרו ואח״ז ואמוראים*

 האמוראים מן לא׳ נתגלה
 יחד הטעמים שלכל ואמר
 שלא אסתר ואם אסתר כוונה
 ודם נשר מחמת רק עשתה
 כך נה הדנוק הקודש ונרוח

 היוצא הדנור על ק״ו של ״נ3 ק״ו
 סז״ל שאמרו וזה הקנ״ה מפי

 לכמה מתחלק אחד מקרא
 מאמר יקשה לא ומעתה טעמי׳*

 ששיער תחלה נאומרו החנר
 להם שראוי מה נפי נשניתה

 לומר חזר מהתנוע׳והמנוח׳ושונ
 מצרים ליציאת זכר שהוא

 :נטח תלך אז הזה הכלל ושמור
 חירות סימן * מצרים ליציאת זכר

 מענודה שונמיז שאנו וגדולה
 ה' לתי3 ומושל שוטר לגו ןאין

 ועל לפרעה דים3ע היותינו תחת דיס3ע אנחנו לו אשר לו3ל
 שני סימן ועוד * מנוחה לי3 תמיד לענוד נרדפנו צוארינו
 הנרזל מכור אותנו ה׳ לקח אשר אדס מנני הסגולה שאנחנו

 ענודת לענוד ננראו כולס אדס ני3 כל שאמנס לעס לו להיות
 ששנת נח נן חז״ל אמרו וננר ישנותו לא ולילה יום תמיד

 ־ מנוחה יוס לו לנחור רשאי אינו נח שנן 7ע מימה 3חיי
 פני על אשר האדם מכל נפלינו ני לשנות נצטווינו ואנחנו
 טמאה מאדמה יציאותינו זכר הוא הארץ שנימת וכן * האדמה

 לשמרה צריך אומה דורש ה' עיני אשר הזאת הקדושה אר) אל
 למעשה וזכרון : שנתותיה את היא אף שמשנות כדי נקדושה
 ה׳ נמאמר נתחדשו כולס ראיס3הנ כל כי דעת למען נראשית

 הולכים סגולתו אנחנו כן השניעי יוס3 וישנות ימיס ששה3
 הארץ וכך ימים ששה מלאכה אחר יעי3ש3 שונתים נדרניו

 אחר השניעית נשנה תשנות יתירך אליו המיוחסת הקדושה
 ששני שניס: נששה דהיינו פעמים ששה תנואתה הוצאת

סהס* נראשית: ומעשה * מצרים יציאת העניניס מי  דומים דו
 ראו שעינינו מאחר כי * אלדיס נחפץ שנעשה :זה אל זה

 אל יש כי לדעת והורינו נמצריס ה׳ מעשי כל את זר ולא
 ומשנה מעלליהם על ופיקד אדס נני מעשי אל ומניט משגיח

 קרנינו רמה ונזאת שיחפוץ עת ננל והטנעיים הננראיס
ד המפטפטיס הפילוסופים עיני לנתר  לא כי העולס חדוש ע
 נמקרה לא נחפצו: אותם הנורא הטנעייס-לולי לשנות יתכן

 כנר שהי' ר3ד3 רק יהי׳ לא המקרה כי נמקרה כך שקרה
 רק כולל אינו המקרה וכן * אחד פעס הפחות לכל לעולמים
 ראונן ד״מ תאמר כאלו אחד ונאיש לקיס נפרטים יתהווה

 ונפל נעלומו הסולס משלינות אחת ונשנרה נסולס עלה
 ואלו * הזה לראונן קרה מקרה האדס נלשין יאמרו ומת לארץ

נעתאמד כולו אחד לגוי או לאלף או אגשים למאה כן נזדמן

 שנעשו דוטיס הענינים ששני ט&ני בראשית ילטעשה
 וכאשראטר בטבע־ לאכטקרהויוא האלקים בחפץ
 ילפניך היו אשר ראשונים יליטים נא 1ש* כי יתברך

שמע  והיתה אילקים הנסה או אילקים קול עם ה
 אכל באלקות ההודאה כעצטה היא השבת שטירת

 מצות שטקכל מי כי טעש־ית הודאה היא כאלו'
 כבר בראשית מעשה כלות היה שכה בעבור שבת
 הודה בחרוש שהודה וטי ספק מבלי בחרוש הודה

 בספקות «פול קבלה יתבר׳ומישלא העושה במחדש
 כן אם העולם לבורא אמונתו תוך ולא הקדמות
 מהפרישות יותר הבורא אל מקרבת השבת שמיות

הדבק האליקי הענין שב היאך וראה והנזירות*
באברה׳

 ע3הט כי זה נהפך הטנע ואולס • נמקרה זה שיתלה פתי מי
 הנשמים תאמר כאלו תמיד ונמצא יחד עולם אנשי כל כולל

 מאחר טנע רק מקרה זה אין האדמה את ומצמיתיס יורדים
 הפעונה זאת להם אחת ל3ת יושני וכל הוא כך שמעולם

החנר אמר ולזאת הגשם מירידת
 העניניס שיתלו שא״א נחנמתו

 כמו נטנע לא נמקרה לא האלו
:אחריו הנא 3הנתו שהעיר

 ראשונים לימים נא שאל כי
 אשר היום למן לפניך היו אשר

 הארץ על אדם אלדיס רא3
 הנהיה קצהו עד השמים ולמקצה

 הנשמע אי הזה הגדול כדנר
 אלדיס קול עס השמע כמוהו
 ניאר הנה ־ האש מתוך מדנר
 מאחרשלא למקרה צד כאן שאין
 גדול דנר היה וגס מעולם הי׳

 נאיש היה שלא ועוד ♦ ונפלא
 שאמר וזה פולו נעם רק אמד

 נדחס הרי * וגומ' עם השמע
 כי תאמר ושמא המקרה* ענין

ע3ט גוזר הי׳ וכך ע3ט3 היה .
 לה© להורות אחד פעם נריותיו על ה׳ שיתגלה המציאות

 מן לוה והדומה גשמים כירידת ע3הט שגוזר כמו מצותיו דרך
מ׳3מקר גוי לו לקחת אלדיס הנסה או אמר לזה הטונות גו ו י ו  נ

 :כולם אדס נגי כל שיכלול ראוי היה טנעי ענין היה ואלו
 כאן שיש מודים אנו שנתי נשמירת * נאלקות ההודאה

 « הודאה כאן יש ה3 שונתיס שאנו אעפ״י עולס נורא
 אנל :נשניעי שנימה יצוייר לא נורא אין שאלמלא הנורא

 נוסף ר״ל * מעשיית הודאה היא כאלו
 הפילסוף שאף נורא אלדותשיש הודאה על

 מזו שגדולה אלא השם נמציאת מודה
 שנתחדש המעשה על שמורה שנת הוראת
 א׳ נמאמר הפילסוף שהכחיש מה העולס

 ניוס אלדיס ויכל גמ׳״ט ראשית3 מעשה כלות :א׳ סימן
 שאלולו החדוש על הודה כנר :עשה אשר מלאנתו השניעי
 רך*3ימ הנורא שהוא כמחדש הודה :שכיתה יצוייר לא החידוש
 קכלה* שלא ומי השס: מציאת אמונת נכלל החדוש כאמונת

 :העולם חדוש על מורה אשר השכת שמירת קכל שלא מי
 העולם נכרא אס נלנו הספק ח״ו יפול הקדמות כספקות

 ולא :השס נמציאות שתודה אעפ״י מחלה נו אין או מחדש
 המורה כל שיסוד לכורא זנה אמונתו אין ׳- לנורא אמונתו מזך

 השנת שמירת א״כ :העולם חדוש האמנת היא והאמונה
 מן לה׳ 3קירו יותר נזה יש ומתענג אוכל שהאדם ונו׳

 וראה וינזר: יפרוש כחדוש הנופר שאף והנזירות* הפרישות
 נמה הכוזר שעם הייכוח שכלה אחר * האלקי הענין שנ איך

 לנונאלדים אשר הדנקות עגין נספור מ״ה נסי׳ יודנריו שנכנס
 נכנס והנוזר העולס אומות נערך ננע״ח הלנ כמו ואנחנו

 יותר האומות נשאר שימצא והנזירות הפרישות כחרפת עליו
* הפרישות מרפת מעליו גלה נאשר ונעת אצלנו* שהוא עמה

חזר

 לא מעשית* :5סגה״<
מס או גדגיל א  גח
 נמועל אס ני ולנד

:ממס וגמעסס



נחמדשני •כוזרי מאמראוצר
ו לסיום חזר ד  3הל מדתת3 אנחנו שאס יאמר שלא ונדי מ

 כל5 הי' מה א״כ * האדמה פני על אשר האדס נל צערך
 • 3ל לא3 רואיס3ה נתקיימו איך לגוי ישראל היות טרס העולס

ה  נחיריו אצל שונן אלדי ענין היה ר3שנ שיראה אמר ^ז
מו ר3וע ונח מאדם שהיה נ

 נסי׳ ננר אמר וכאשר רהס3וא
 לנ היו והס א' מאמר צ״ה

 הי' שלא ואן> וסגולתו העולס
 אח״כ יחידיס אצל רק נתמלה

 לעס והיו הסגולה נתרנתה
ק :עצוס א  יא3מ הקדושה ונ

 הענין הניא נא״י ונו׳ הענין
 וי3ור ואה3הנ התפשטות אל

 נזרע נזרע• ונזהר סצדיקיס:
 אמת: זרע כלה יעקנשהיתה

 מהס* אגוד נמלט שלא עד
 יצא״אחד שלא פלא הי׳ זזה

 ארצות גויי3’ להתדנק מזרעו
 נל שמונה מהכתונ זננראה

 נעדר לא והתולדות המשפחות
 נולס היו ני מורה וזה איש

 לא דמק וגוף אחד נאיש
תו תפ  הסגולה שהיו מאחר ני י

 נאישיהס דנוק ה' ננוד היו
והניח מהס: א׳ יחסר לנל

 הקדושה ובארץ סגולתו בהמון בן ואחר באברהם
 בזועעדשילא ונזהר מדרגה אחר מדתה הענין מביא
 שבמקומות בטוב אותם והניח אחד מהם גמילט

 שהעתיק עד המופלא ההוא הרבוי והרבס והפרס
 אלקי ונקרא לסגולה הראויה באדמה ונטעם אותם

 הכווביס יושב נקרא כאשר יצחק וא^קי אברהם
 שאמר כמו כשמי' לדמותם ירושלי׳ ושוכן ציון ויושב

 בהראותו באלה אורו הראות מפגי בשמים היושכי
 והוא ההוא האור ילקבל ראריס במצוע אך בשמים
 והיא אהבה טמנו זה ונקרא עליהם אותו מאציל

 עליה ולהורות האםינה9 ונתחייכנו לנו נקבעה אשר
 שההתחלה לבנו if שנשים כדי אהבתנו עולם באהבת

 החי בבריאת שנאמר כמו אנחנו מטנו לא מטנו
 אך עצמו את ברא דיא שהוא הדמיון דרך על

 שראוי חוטר ראה כאשר והתקינו יצרו האלקים
להוציאנו המתחיל יתברך הוא כן ההיא לצורה

ממצרי׳

 נציון שויז וה׳ ונמ״׳ש נציון שונן וצ״ל דו3ד3 ט׳״ס וע״כ
 אשר הסמיס דמיון3 הס ות3הא * שמיס3 לדמותס : ')7 (יואל

ח3 ומשטרו ה' אור נראה שמשס הנל אצל מפורסס  י3היוש : א
 ומקרא * שמיס3 י3היוש עיני את נשאת אליך נמ״ש * ס נשמי

ושמי השמיס הן אומר אחר

הי׳ זה שנמקומות טוב3 אותס
 שיהי׳ יתנרך חכמתו ה33שס 7יחו3 עליהם השגחתו סימן

 היתה מצרים שארן נודע ר3ונ לאחוזה גושן אין ליחיאל
שןהיתה מו^מא״יוארץ שנארצות המעולה  מצרים ארז 3טו גו

 הארצות 3מיט3 היו נגלותס שאפי' נהשגחה מופלא סימן וזה
 ההוא וי3הר :ו3ור פרו מל׳ • ס3והר והפרס :שנעולס
 ששה יולדות שהיו חז״ל ואמרו ע3לט חיז שנתתו * המופלא

 השמים: שער שס אשר א״י לסגולה הראויה אדמה3 :אחד נרס5
״ הנרוניס 3יוש נקרא נאשר יצחק ואלדי רהס3א אלדי ונקרא

 דשאו שנאמר נענין הכרוניס 3יוש נקרא שהקנ׳״ה נמו ל י
ח משם ) א' שמואל ( יס3הנרו 3יוש צנאות ה׳ רית3 אי  ד׳

 שני ין3מ ודו3נ וגלוי ה׳ השגחת יוצאת ור^שהיתה3ע3 שהנה
 הנרוניסעד שני מנין אליו ר37מ קול וישמע ש נמ ^נרוניס

 נקרא הזה ונדמיון * הנרוניס 3יוש האל נקיא זה ור3ע3ש
 ואדץ אלדיס אללי שהוא היות עס יצחק יאלדי רה®3א חלד

אנרהס אלדי אותו לקרוא עצמני התרנו ז עכ

 התכליתי הענין מהס ויצא נדנקכמלו ושס נארן ̂ י
 ארן3 ה׳ מעשי ופרי האדס סגולת שהוא העולס מרא שנענורו

 יא3ה שלא מפגי 3יעק אלדי לזנור הוצרך ולא ישראל סהס
ז ריז י ״'  אלדותוהעצוס מיחסים שאנו מה *

 אלדותו נראה שתשס ור3ע3 שהוא אדס ני3 אלדי נשהוא והנורא
ארז: מי אולי ליו; 3יוש ו  3יוש לה׳ זמרו שנא׳ מה על מונ

ס ציון  הקנ״ה שיקרא מקרא3 נמצא לא ני ) ט (תהילי
) ציון יושג עמי תראי אל נאמר אן ציק •ושו מ/ עי׳ ש (י

 א׳) יכלכלוך(מלכי׳ לא השמיס
ע״נ  ננודו: אור גלוי הנונהעל ו

 :ה׳ וד3כ גלוי אורו הראות
 נשמיס• נהראותו ות:3א3אלה3

 יתנרן לו מכניס נן שעל
 שמשס ענור5 נשמיס הישינה

 נמצוע אך :אלהותו גלוי
 כלומר * האור ל3לק ראויס

 שופע רך3ית שאורו שאע״פי
 הדין מן א״כ תכלית לתי3

 אמנס * מקום כל3 אורו שיראה
 להשסעתל מכלית שאין אמת הן

 רוחן לשפוך מלפניו כילות ואין
 שהמניעה אפס נשר נל על

 שיהי׳ שלריך ל3המק מצד היא
 האור ל3לק ראוי הזה האמצעי

 כל על ולהשפיע תחלה ההוא
 היו הזאת ונמדרגה העולס

ת•3הא  האנוס אמרו וחז״ל ו
 זה ונקרא המרכבה: הן הן

כלומר ה3אה  p73 ככומר ה3<זה ממנו
 המלך אותו 3שאוה שמי כמו ה3אה הענק זה נקרא הענרה

 שנאמר נענין המלך חומס שהיא טבעתו ו7י3 מוסר רנה ה3אה
 נ< שיהיו באופן למרדכי וימנה טבעתו המלך ויסר נמרדכי

 לן שאמר נאנרהס הענין היה וכן ו7י על נגזתניס מלכות רי37
 מלך שחס היות ועס • אאור ומקללך מנרניך רנה3וא "ה3הק

 לן שקדס הגמול ור3ע3 שהוא אפשר יו73מי.ג אחד מגדל ״ו3
 רק ונמ^ש 73ל3 ה3אה מחמת רק זה שאין "ה3הק3 משא״כ ד3הע

 והיא :וגומי זרעס3 חר3וי אומס ה3לאה ה' חשק ותיך3א3
 3ער3 תפלה3 לנו עה3נק האמונה זאת לנו* נקנעה אשר

 א״מ ונו׳ גדולה חמלה אלדיט ה׳ תנו3אה ה3ר ה3אה וקר33ו
 ה3האה מולין שאנו הרי וכי' בך שבטמו אבותינו ור3ע3
ת:3א3  אליהס תו3אה3 התחיל ״ה3הק ממנו* שהמחלה ו

 לא אנחנו ממנו לא :אליו ממנן שקדס וטונה גמול שוס בלי
 ורה3ע3 אותנו 3אוה הקב^׳ה שיהי׳ ממנו פעולה שים קדמה
 את לרשת א3 אהה ך33ל וניושר בצדקתך לא שנאמר וכענין
ד את הקיס ולמען וגימ׳ הגויס רשעמ3 ני ארצס  אשר הינ

 הנריאה תחילת וגו׳ החי ריאת33 :וגומ׳ לאנותיך ע3כש
 כלומר • עצמו את דא3 לא שהוא :האדמה רמש כל ה׳ רא3ש
 לנוראו הזה רא3הנ שקדם 3טו גמול שוס ליחס שאין ודאי3

 :מהנורא חסד ת3ואה ה37נ3 אך אותו רא3 ירו3ע3 אשר
 חומר רואה נשהקנ״ה * ההיא לצורה שראוי חומר ראה כאשר
 הטוב לו מלימן ממנן מונע אינו החיים צורת ל3לק מוכן

 להוציאנו המתחיל יתברך הוא כן :לקבלו יכול אשר ההוא
ולהיות מופלא ן|ןן ל3לק ראויס ישראל את הקנ^ה שראה מפגי

לסגולה



נחמרשני כוזרי מאמראוצר
ק5 לסגולה  למלך• להס ויהיה :מהם תו3וטו חסלו מנע לא א
 לנל יושפע ומהס בראשונה בהס גמלו שכינת שילבק כלומר
 אלxי 1 בתורה הרבה פעמים נאמר ושונה אומר :העולם

ט: בישעי׳ פסוק אתפאר* בך אשר מ״
• הזה המאמר יצא גא

 שאמר הזה הפסוק
 : אתפאר בך אשר סראל
 שכבר להיות ״ גלולה יציאה
 בסי' לשמוע אוזן החבר לו סעיר

 המלות שכל המאמר מזה ל׳
 כגון הבורא כלפי הנאמרים

 להס ודומה ועצבות שמחה
 אמורים הדברים אין התפארות

 מדמים שאנו המליצה מצד רק
 ואגו צדק בשופט יתברך אותו

 לסבר נדי המלות לו מכניס
 שזז אמר ע״נ י האוזן .את

 התפארו' להבורא מכנה שהכתוב
 * תולעה אדם ובן רמה -באנוש
 מה מן דחוק זה יצא שכמה
 נממלה :להבורא לכנות שראוי

 המליצה רבה מחילה המליצה
 מחיל׳ מחלה בזה האוזן את לשבר
 מדאי יותר יתברך כבודו על רבה

 זה נמו להמלק לעצמה !שתתיר׳
 ובורא השמים שנוטה .שיאמר

ק  להתפאר דגר לו ימצא לא א
דמה: להבל באדם רק בו

 בבריאת בעיניך קל ההיה נג
 היית אם * השמש

 מתפאר שהבורא מליצה שומע
 היית בזה גס האס בשמש

שגס היות עס • מתפלא

̂טילך ^נו ויהיה סגול׳ <!ו להיות ממצרי׳  כאשר י
 אתכם המוציא א^קיכם ה׳ אני ושונה אומר הוא

 ישראל שאמר ועוד * זים לאיל לכם להיות ממצרים
אחפאר: בך אשר

 הזה במקום המאמר יצא כמה הכוזרי אמר גא
 המליצה ומחלה גדולה* יציאה

:בבשר מתפאר הבורא שיהיה רבה מחילה
כבריאת בעיניך קל זה ההיה החבר אמר גב

1 השמש
 מפני מעשיה גודל מפגי נן הכוזרי אמר מ

 הסכהבהויה הנורא אחר שהיא
 השנה ופרקי והיום הלילה מסתדר ובעבורה .ובה

 הבהיר ובאורה והחיי׳ והצמח הטוצאי׳ וההודפ
 בריאתה יהיה לא ואיך הנראים רהטראיס הראו׳ תהיה

:המדברים אצל לעושה תפארת
 דק יותר הלבבות אוו והלא החבר אמר גד

 א4וה< הראות מאור ומעולה
ם אנשי כל היו ל עו  בני קודם ונתעות כעורון ה

 עיז מהם והיה זכרנום אשר היחידים .זולתי ישראל
 יותר העולם מן זזלק ושאין בורא שאין שאומרים

 * קדמון הכל אך בורא משיהיה נברא שיהיה ראוי
הכל ובורא הקדמון הוא שהגלגל אומרים אחר ועם

.ויעבדוהו

 תניעה שוס אין מהשמש הנמשך המוס שאלולי האחרונים
 ;בעולם מורכב לשוס קיום אין תנועה ובזולת • געולס

 חוש הראות חפץ: ואבני שבארץ המתנות מיני המוצאיס
 תולדת שהיא אש או השמש זולת פעולתו יעשה לא הראי׳

הנראים• והמראיס השמש:

מ אין השמים צבא וכל השמש
לגדולתו: קץ אין אשר להבורא המפארות

 לדמיון נקל היה השמש כלפי כזאת שמליצה אמת בגכץ*
 עולם בני שכל מאחר * מעשיה גידל מפני : לקבלו '
 בזה נקל השמש מן הגמשביס הגדולים המעשים תמיד דואיס
ס: בני אוזן לשבר להבורא התפארות לכנות  שהיא מפני אז

 באותו לשמש יחדה ית׳ השס כלומר בהוי׳ סבה הנורא אחר
 פעולת בהויה סבה הנמצאי׳: בהויות לפ-נול והסמלה הכח

 היום מסתדר ובעבורה ובה :בצמיחה.ובתולדות פכרת השמש
 זורמת שהיא זמן כל היום מדת סדור נהשמש בס ד״ל והלילה־

 הלילה ששעור * בעבורה נודע הלילה מדת וגס * הארץ על
 * וחורף קיץ וחום קור השגה ופרקי :גסמרת שהשמש הזיק כל

 לדרוס או לצפון ברחבה השמש תנועת אחר נמשך הכל סזה
 לשמש צרינין ההוויות כל וההוויס :בתכונה למתחיגיס כנודע

 הרכבה שוס מתחבר ,לא השמש שלולי הקדמונים אמרו מ
 כל היה השמש נעדר שאלו שאמרו עד בעולם מיסודות

אמרר וכן • קלה בשעס מתבטל השפל שנשלם ור1םי

 לפי נשענת הדעת שזאת נראה
 הגוונים שכל הקדמונים הבנת

 נשואים הס רואה שהעין
 אך • כלל דרך השמש' בנצוצי

 הצבעים איך ביארו האחרונים
 ומתפרדיס מתחילים והטונים
 הגשם חלקי דבוק לפי למיניהם
 זוית ומאיזה חלקיו והרכבת

ארוכיס; והדברים נכפליסלעין
 אוזן לשבר כדי המדברים אצל

אדם: בני
א נד ל ה  יותר הלבבות אור ו

 החבר וכו'* דק
 האור במעלומ לדון התחיל

^  pהע שהיא לשמש א
אד« גני כל אצל המפורסם

 זה שמפני הכוזרי אמר אשר
 התפארמב במעשיה למלות גאה

 ואמר * אדם גני בלשון לבורא
 פועלהאור שהשמש היות שעם
 בראיה רק זה אין הרואה לעין

x הגשמית  ובהמה אדם 6
 הראיה עיקר אמנם * שויסבה

 הבעלי מ׳ן האדם נבדל שבה
 הלב ראית היא האלתיס חיים

 נין בנראה ל^-בדיל ,והבחנתו
 מעולה ספק בלי וזה לטוב רע

 בעורן :הלןשמיית מראיה יותר
 השמש הועילה האס ריל

 הלא * הגהיר באורה לגוי ישראל היו בטרם העולם לאנשי
 במעות •יראו: ולא להס עיניהס לב וערלי עוריס היה עכ״ז

 * עם ;ודומיהם האבות * היחידים :אובד כשה תעיתי מל׳
 שר״י אפיקורס כת כמו בורא שאין האומות: מן אומה
 מ אשר וכל ושהעולם לגמרי הש״י במציאות מכחישים שהיו
 ר״ל • נורא משיהי׳ נברא שיהיה ראוי יותר :קדמונים הכל

 אמר< ק־ הבורא היא שהארץ ד״מ שנאמר שנמנע שכמו
 מין שוס ואץ נבראת ,הארץ שתהי׳ נמנע שהוא בנפירומס

 הו' כך אך הץ שלא אחר שיהיו צמחים או חיים מבעלי
 שהגלגל :עמה שהיא נמו בטגע נוהג עולמים לעולמי

ם מהלכות בפ׳׳א הרמב״ם זה זכר נבר * הקדמון הוא  ענו״
 ח״ג ובמורה ואילך אמש מימי הזאת הכפירה נשתרבבה איך

 שהתפלסף ■מי עיון אליו שהגיע מה ותכלית וז״ל כ״ט פ׳
 הגלגל רוח שהס״י שילמה הקדמונים) (בימים ההם בזמנים

ם והככביס ושהגלגל א שהאם :עכ״ל רומם והש״י גוף ה  הו
הקדמוני® העמקריס אמרו אשר נפי החבר לעת האור* עצם

שאון



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 הגופות זפניני ומקרה ע3ט שוס יסודות מד׳ למעלה שאיז

 חמימות שאין אמרו ולכן הירח• גלגל שתחת התחתי? שמגולם
 נצוציו3 אשר הדוחה נח לו אך כניס שוס3 אשיי ואינו זשמש

 פועל ולפיכך הארץ כלפי הירח גלגל שתחת אש יסוד ומה7
• נתנועתו החמימות

ט אחר ועם ותנבדוהו• עי ס הוא שהאש טו צ  ע
 שראייה והיא והמופלאים החזקים והמעשים האור

 זולת עובדים אחר ועם * אש היא ושהנפש לעבוד
 נתלות חיים בעלי וצורות וככבים וירח משמש זה

 חכמיהם או מלכיהם עובדים אחר ועם * הגלגל בצורות
 מן יוצא דבר בעולם נראה שאין מסכימים ובלם

 דק אשר הפילוסופים אשר עד והטבע המנהג
 אינה ראשונית בסבה והורו מחשבתם וזכה עיונם
 מעשה לו שאין בהקשתם נטו הדברים לשאר דומה

 ומבדילים אותו שמרומטים בחלקיות שכן כל בעולם
ש בהם שיחדש וחומר וקל מידיעתם אותו  עד חמ

 עליה לחול ראוי שהיתה ההיא הקהלה שנזדככה
להם ולשנות הנוראים המופתים לה ולעשן׳ האור

המנהגים

׳לפיכך !
ודעת

 שהיו קדמוניס3 הימה ^מרת
 אשממש• הוא שהשמש אומרים
 כפירה צמחה זאת ומדעת
 שהיו האנשים דגגות3 וסכלות
 וכך שכך מאחר אומדים
 שהוא לשמש חזקות פעולות

 את וד3לע נותן הדין האש
 ודת3ע היתה וזאת ה^ש

 ושהנפש :המפורסמת המולך
 ̂ תלו ות3חשי כך כל * אש היא

 האדם שנשמת שאמרו עד אש3
 לא שהשמש הרי אש* היא

 עיני לפקוח אורה3 הועילה
 ה3ר7שא עד האלו הסכלים

 היותר לעורון נפלו ורה3ע3
 זולת נסנוריס: והונו גדול

ot * אחרות זרות ודוק3ע: 
 נתלות חיים עלי5 וצורות
נודע כנד הגלגל״ נצורות

 מהלכות להכיר קשו3 נאשר הקדמונים והתונניס שהחוזים י
>t7 i יס3ש:נכ וראו השמים ^  הנקראים המזלות גלגל3 א

 תנועתם מלנד אמרת תנועה להם אין הקיימים יס3נכ
 שהם לנת י3כנ שנעה ואמנם שעות נ״ד ננל הארז 3י3שס

 על לעמוד ונדי שונות תנועות להם מצאו חנ״נל שצ״׳ס
 עליהם אשר נגלגליס ידועות מקומות להם צדך היה תנועמס

 להיות המזלות גלגל להם נחרו ע״נ נכניס הז׳ אלו תנועות יערכו
 חלקו ולכן לכת ככני מהלך אליהם לערוך פתוח כפנקס להס
 שהיו הנכניס ואותן שויס חלקים 3לי״ המזלות היקף גלגל

 מזלות קראו ולדרום לצפון מעלות ששה ונרוחג ההיקף נאמ^גג
 שיתהווה ידומה אשר נפי שס חלקים 3מי״ חלק לנל יקראו
 נאותו 3לנכ 3מננ קוים נמשך אס3 מי נעל תואר איזה מהם
 המפורסמות מזלות 3י״ והס ונו׳ שור לזה טלה לזה מלק

 עוד כולו נגלגל המזלות י7צד3ש יס3הכנ שאר עוד חלקי
י ״ י י ו י י  מנין ולזה גדול 3ו7 ולזה קטן 3דו לזה קיאו י

 מה׳ פ״ג3 ״ס3הרמ ונמ״ש המנול נזמן היה וזה לזה וכדומה
ת't הלנה התורה יסודי ו נ ר נ  לענוד אדם נני טעו הימיס ו
 עונדים פעס סכלותם לפי נחרו אשר כפי חייס נעלי אומן

 השורים עונדים וסעס ׳ מצרים על •שאמרו כמו הטלאים את
 מלכיהם :המזלות נגלגל נקראו אשר הצורות מן לזה וכדומה

 נמצא וכן עשיתני ואני יאורי לי שאמר פרעה על ל חז שאמרו כמו
 • חכמיהם או ;שהקים לצלמו להשתחות נצר ננוכד שצום

 ולדניאל אנפוהי על נפל נצר ננונד מלנא נאדין 3 דניאל3
 המנהג מן יוצא דנר לי׳: לנסנא אמר ונחוחין ומנחה סגיד
הע  שהוא מאחר נעולס נס שיתראה שא״א האמינו כולם ע3ו
הפלסופיס אשר עד :הלוגע וסותר מולם של מנהגו אינו

 דקות מחמת הפלסופיס אשר עד נעורון הלנו כך כל ונו׳
 שקר כי והודו מעט עיניהם נפקחו שכלם ונהירות עיונם

 העולם מן חלק שאין אמרו דעת וננלא אנותיהס להם נחלו
 אריסט״ו אמר וננר • ננרא משיהיה נורא שיהא ראוי יותר

מח׳״צ נפ״א המורה הניאו
 ר37ה תורף וזה שלישי נעיון

ס כל שיהיו ימלט לא  העניני
 נחלקים ־משיגים שאנו הנמצאים

 או והוא * חלקים שלשה אל
 אינם הנינצאיס כל שיהיו
 ואינם ננראיס) (ר״ל הווים

 שכל שנאמר או ״ נפסדים
 או המיסונפסדים״ הנמצאים

 לתי3 המציאות מן שיש שנאמר
הווי׳ וים נפסד ונלתי הווה

 החלוקה אמנם * ונפסדים
 אינו המציאות שכל ראשונה

 שקר הוא נפסד ואינו ננרא
 וכל החי רואים שאנחנו מנואר

 והללו נוצצין הללו השדה שיח
 שכל נאמר ואס ♦ נונליס

 ההויה אפשריות הנמצאים
 שהוא מאחר א״כ נהם והפסד
 שלא יתכן לא ודאי אפשר

 הכופריס דעת (כפי תכלית נלתי נזמן הזה האפשר להם קרה
 ומאין * כולם המציאות כלל נססדו וכנר קדמוני׳) שהכל

 -7ח מי נלותס אחר רואים שאנו והמציאות ומלואו העולם
ת כל המעמיד המציאות 3מחוי כאן שיש וע״כ * אותם  ההוי

 ,-30 כאן יש עכ׳׳׳׳ס וא״׳כ יתנרך הנורא והוא והנפסדים
 ר-נורא הוא הסינה וזאת העולם קיום ה3 אשר ראשונה
 דמיוי איזה היה שאלו לננראיו דמיון נשום דומה שאיט יתנרך

 • נהקשתס נטו :לחנירו סנה האחד שיהיה נמנע הוא ניניהם
 שאמרו שתחת שני לצד הכפירה הכריעו הפילסופיס אלו

ס אמרו לזה זה דומות הנמצאות שכל הראשונים הכופרים  ה
 קש3מ שאינו עד המציאות זה מן דל3ומו מרומם כך כל ורא3שה

 או רצונו שישתנה נמנע והוא העולם ע3מט ר3ד שוס לשנות
 וכמ״ש עולס של ממנהגו ר3ד אחה לשנות חפץ לו שיתחדש
 ; שנעולס נפרטים נחלקיות״ שפן כל מח׳׳ג: נפי״ג המורה

W שאומרים מידיעתם אותו ומנדיליס אותו שמרוממיס 3 C 
 א׳ נסי׳ וכנזכר הסרטים נידיעת מצוייר אינו רוממותו
 הס3 שיתחדש וחומר וקל : הסילסוף רי3ד3 א׳ ממאמר
 ויחודש נס איזה שיתהווה מאמינים שאינם ופמיגיא חדוש*

 דעות |ההמידו כך כל שנזדננה״ עד : ע3כי3 שאינו ר37
 נכיוצא שהאמינו אחריהם שנאו הפילסופיס וגס הכופויס

 3יעק קהלות על ה׳ וד3כ שזרח עד שזכרנו אריסט״ו דעת3
 ראויס היו שכלם ונהירות זנות3 ו׳הס אוהנו רהס3א וזרע

 עגין נהס ק3שנד אחר והס י י הנורא אור עליהם שיחול
 • לה ולעשות :ירח כשמש העולם לכל מאיריס היו האלדי
 המניאיס הנפלאים הנסים * הנוראים המוסתים :הזאת לקהלה
שיש להאמין אדם נגי התחילו ושאז רצונו עונרי 3ל3 מורא

אלדיס



אנחמרשני כוזרי מאמראוצר ס

 והוא מציל מידו ואין ורופא מוחן גארן שופטיס אלדיס
 עמו: זמושיע המפורסמות התנות כל3 המצריס את המנה

 [שיהיו גוזר ע3הט העולס* ומנהג ע3הט זרני סמנהגיס
 אומר המנהג ס7ל מימיהם הפן וה׳ וננחליס ימיס3 מיס

וקר3 לפנות זורח שהשמש
 חושך שלח ואלדיס יוס נל3

 הכל הנסים כל3 וכן ויחסך
 ונראה :והמנהג ע3הט שינה

 איש ני3 גס אדס ני3 עין3 עין
 עיני3ו גופס עיני3 ראו נולס

 השפל לעולס יש ני שנלס:
ה: תו:3 המשגיח מושל הז  הנהג
 את להציל אדס ני3 ושומר

 ומסדר :ממנו חזק מיד נא7
 כרחם על אדס ני3 הנהגת

 היוצר הוא ויוצר רצונס: נגד
ת3 הנורא והוא ע ל  נלרגע3ו נ

 ואת ידו את ע3הט יריס ולא
 חפן מנלתי הפרטיס נל3 רגלו

 שעה כל3 נח לו הנותן ה'
 גאון3וא3ת פה עד לו ואומר

 • והגדול הקטון יודע :הנהגתך
 עיניו אן ממנו נעלם ר3ד אין

 איש דרני נל על פקוחות
 קלה: שיחה אפי׳ לאדס ומגיד

ה: נעולס ו3ש  חסדנמפעלו: לאיש גומל •3הטו על וגומל הז
ה והיתה כרשעתו: רע לרש̂נ יתן הרע על ומעניש  סנ
 3רו3ש * ות33הל להישרת :ישראל ני3 שהס הזאת הקהילה

 ות33הל אור הס והס עולס ני3 כל ות33ל יתישרו הימים
 והישמעאלים הנוצדם אחריהם א3ש מי ונל :הסימן נראש שזנר
 נל מן הצלחתם וגדלה ומלואו העולם 3נתיש מהם אשר

 אותות ישראל ני3 אותות להם שמו הראשונות האומות
 שהיו ממן להם שנעשה ומה -לדתיהס: ויסודות ומופתים

ם: של רצונו עושים  שחטאו אחר עליהס שנגזר ומה מקו
 ע:3הט דרך3 שלא נפלאה השגחה3 עונשם שהיה והרשיעו

ה נה  לי33ו משוגתו תלין שאתו וש3 ולא הודה • גדול פאר ז
:אתפאר ך3 אשר ישראל הכתוב מאמר נגד התריס דעת

 מכהה הזה האור פלא שהוא :שאמרת הזה נר73 אור ו3 ויש
מה ושה3ו נה3וחפרההל השמש ה: נגד הי  ונאמת האורהז
 הנאמר: זה 3ויצי שאמת להנין לדעת 3ל ה' לו נתן עתה * נאמר

 זרוע משה לימין מוליך ס״ג סי׳ ישעי'3 עולס שס לו לעשות
 ועפ״י ״ עולס לשס לו לעשות הפניהס מיס וקע3 תפארתו

 היצורים חר3מ שמשה 3הנתו ניאור לו נמתק החבר דנרי
 שהנורא ראו שאז יחנרך תפארעו נתפרסם שע״י הוא

 נעשה ונזה לינשה יס והופך הטנע ושתשנה אדס עס ר37מ
 שס לך ותעש :ינרת לא עולם שס ענדו ולמשה רך3ית לן

 ה׳ ועתה ט׳ סימן דניאל וגומ׳ לך ותעש ונאמר הזה כהיוס
 לתהלה :הזה כיוס שס לך ותעש וגומ' הוצאת אסר אלקינו

 אשר הגויס כל על עליון ולתתך כ״ו דנריס ולתפארת לשס
 על עליוניס יהיו שישראל ור״ל ולתפארת ולשס לתהלה עשה

C0SRL טו

 טושי^ ילעוילם יש כי בעין עין ונראה הטנהגי'
ט והגדויל הקטון ♦ודע ויוצר וטסדר ושומר  וגומיל ש

 להישרח סבה־ והית׳ הרע עיל ומעניש הטוב עיל
 ילצאת יוכיל לא אהריהם שבא טי וכל הלבבות

 מודים העול' יושבי כל היום ששבו עד מיסודותיהם
 על וטופתם העולם לבור׳ ובקדמות העולם כחדוש

 עליהם: שגזר ומה להם שנעשה ומה ישראל בני זה
 שהוא ארר בו ויש גדול פאר זה הכוזרי אמר נה

 לו לעשות גאטר ובאמת פלא
 לשם לתהלה הזה כהיום שם לו ותעש עולם שם

ולתפארת:
 כשבח דוד הציע איך תראה הלא החבר אמר ני

 השמש ספור כשהקדיפ התורה
 הכולל אורה וזכר אל כבוד מספרים השמים במזמור

לזה וסמך מראיה ויופי דרכה ויושר עצמה וזכות
תורת

 שיסיו עד יתברך אלדותו יתפרסם ידיהם ועל האון גויי כל
 ספזרנו החכס שס3 יהודה קול3 ונ"כ יתנרך לשס לתפארת

 ימנרך נאל ולתפארת• ולשם לתהילה נאומרו וז״ל 3שכת
• אתפאר ך3 אשר ישראל כאומרו

ר3הח וכו׳ תראה הלא ני
 לנרר דנריו השליס

 והתור׳ותועלתס האומה סגולת
 ומפני • השמש מן גדול יותר

 מוליך פסוק הטזדי שהניא
 תפארתו זרוע משה לימין
 עולס שס לו לעשות וגומ׳
 התפארת שעיקר יאמר אולי
 מנמר שהיה לנדו נמשה הי'

 המסות נעשו ידו ועל אנושי
 אוזן לו העיר לכך * הגדולות

 מן נמשך התפארת שעיקר
 הישראלית: האומה וכלל התורה
 אל כנוד מספרים השמים
 נהס אוהל שס לשמש וגומר

מ׳:  הבולל• אורה וזכר וגו
 מספריס שהשמים נאמרו הנה
 שזה זה אחר וניאר אל כניד

 ססורי המעוררות ר״ל הספור
נניעולס כל נפי האל פליאות

 ואין אומר אין אומרו והוא
ק כל3 אן נעצס להס דנריס א  תנועתם יושר ר״ל קוס יצא ה
 והריאה המחשנה מתנועת מתהוה שנאדס סהדנור ונמו

 הנפלאה התנועה דמה כך מעט מתנועע נכלל והגון> והחזה
 ל3ת נקצה הזאת התנועה שע״י לדנור נשמיס מרגישים שאנו

 ני3 שכל הזאת התנועה מה לנאר הוסיף ואחר ״ מליהס
 שעיקר כלומר נהס אוהל שס לשמש ואמר * ממנה מתפלאים עולס

 העיקר שהוא לשמש מדור להיותם שהסהגלגלי׳ השמים ותכלית
 לכת ככני אור וממכה השפל עולס המקיים השמים שנצנא
ק הנראה ?אור כל כולל ואורה א  ויושר עצמה וזכות :נ
 מחופתו היוצא לחמן דומה ונהיר זך שלה העצם * דרכיה
 השמש מהלך כן ומתון ננחת לאט ומהלכו * צהונות נפניס

 קצותס* על ותקופתו אומרו והוא נהקיפו* שוה נתנועה
 שהוא לו העצמי השמש נמהלך להמתנונן נפלא ענין והוא

 התנועה זאת על והולך 33וסו ולדרומו המשוה מצפון ננטיה
 והשגחתונאס דעיס תמיס פליאוק על הערה שהוא תמיד*
מו הארץ 3ישו יתכן לא הנטיה נזאת התנועה שאלולי  ננ
^ו .שהוא  ממזרח א' עגול על תמיד 33סו השמש היה שאלו ענ

 הנה השוה קו על תאמר נאלו נוטה ואינו למערג
 יותר או מעלות שלשים 3רוח3 השוה קו אצל השוכנים היו

ח3 להשוכניס ד״מ כמו מתמיד וחוס קיץ להס שעור איזה  3ח
 השמש נרחק שאז סרטן נמזל צפון נקצה והשמש מעלות נ״ג

 מופלג חוס אז מרגישיס ואנחנו מעלות שלשים נדי3 מהס
 גדול חום נהם שיהיה ל' 3מרוח פחות3 להדריס ופשיגיא
 ד״ע וכן י החוס 3מרי כארץ תנואות יצליחו לא ולכולס

ח להשוכניס ג 3זוו  שהוא נמו rממ האויר מזג יהי׳ מעלות ל
Q ת ע נ



נחמדw בחרי מאמראוצר
 פדי להוציא ההוא סוס5 די אין זה3 וגה ניסן נתאופת כעת
 רחוק ניותר לדרים ופ]יטא מוש3 כנראה וממאמה הארן
 השוה הקו זולת עגול על 33סי השמש היה אלו יכן • מזה

 הקור 3מרו 3חר האחד החלק היה לדרוס או לצפון 3ממקר
ונשהסתכל * החום 3ערו והשני

 של המועלת זה3 דהגג״ה
 הנמשך וחורף קי^ וחוס קור
 נטיה3 השמש מקופת לפי

 נאמרו ה3 ח3הש הפליג
 קצומסואיןנסמר על ומקופתו

 אופן3 שהלוצו כלומר מחממו
 שיהל העולנש מן חלק שאין

 תועלת ממנו ל3מלק נסתר
 :האדם לקיום ההכרחי החום
 • תמימה ה׳ תורת לזה וסמך

 שיש הזה ח3הש כל הנה ד׳יל
 הנמשך המופלג ותועלת לשמש ׳

 לגד3 לטפיס רק אינו .ממנה
 הגמור• שלמות נתועלתה ואין

 ותמימה שלימה היא התורה ל3א
 אור והיא נפש משינת שהיא

מו אך הנפש*  ענץ שאין נ
 הגופים נתועלת השמש הלוך

 חנמה3 למעמיק רק מורגש
 אור שהיא תורה3 פשיטא נן

 שאפשר התמימות צד על הנפש
 עמוקה חנמה3 דרכיה כל נודאי
הנפש אומה ול3תס לא אשר

̂ר בו והתלוי נסש משיבת תמימה ה׳ תורת  אמר כאי
 יותר התודה כי האי^ה הספרדים מן תתמהו איל'

 ולולי ומשלה ומועילה ומפורסמת וגלויה בהירה
 היתה דיא כי ועוד התור׳ היתה לא ישראל כני

שה כעמר מעלתם  היתה משה מעד^ת אכל פ
 זרע בהמון אם כי היתה לא האהבה כי בעבורם
 ̂}יהם להגיעהטוב במשה ובחר ויעקב יצחק אברהם

 עם אלא משה עם נקראים אנו אין ואנחנו ידו על
 אברהם אלקי ועם אלה ה׳ עם שאמר כמו ה׳

 ונשיאות המלות דקות האלקיים החוקים ראיות ואין
 ובתפלה כתחנה והרכות הנבות והעלם העינים גביני

 כי מעשים אחריהם שאק ובטאמריס ובתנועות
 מטבעם מעשים ראייתם אשר הזהות המחשבות

 אותם עושה הוא אך האדם נפש על קשים שהם
 מהמקומות נזקום אל בחליל והאהבה התאוה בתכלית

 ההוצאות מן שדומה ומה בשנה פעמים שלש לחוג
 והגייד^ה השטחה בתכלית ששהו והוא וחמורה

 עני ומעשר שגי ומעשר ראשון מעשר ובהוצאת
והראען ^

 אלקי ועס :יצאו ומארצו אלה x! .עם להם אמזר3 קדשי
 (יזהליס רהס3א אלקי עס נאספו עמים י3י7נ * רהס3א

דנו עוד ונו׳ ההקיס ראיות ואין :מ״ז) ת נחה לא עו ע  ד
 סל קלוסו כלפי ה3משו חיצי לירות רוחו שקעה ולא ר3הח

ת3ש הפרישיס הכוזרי מו או

מין  : גוף3 קשורה געודה ל
י . V 4 האלה* הספורים מן תתמהו אל . . . ,

 התורה לרך3 למאומה נחשג ה׳ מפליאות הספור זה אין כלומר
 השמש שאור נמו ומפורסמת* וגלויה יותר: צפון אור ושם
 :לכל גלוי ה3 לממנונן התורה אור כן ארז* קצוי גנל גלוי

 ״ התורה היתה לא ישר^ל ני3 ולולי :יומר ה3סשו •ומעוצה
 הס שאלולי האומה לכלל המפארין ליחס ריו3ד השליס עתה

 ני אחד לאיש התורה נתינת יתכן לא כי התורה נתנה לא
 המזן3 נתינתה מצד רק הפרסום אין וגס ׳ לאיות נתנה לא
י  ור3ע3 מעלתם הימה לא כי ועוד ישראל: גי3 כל לעיני י

 :ישראל עדת לקהל התולה נתנה משה זנות3 שנאמר משה
 לא 0י3הר זכות שאלו^ ורס•3גע הימה משה מעלת מיל

 האהיה זאת היתה לא ה3האה כי :זו למדרגה משה הגיע
 אדם ני3מ חר3נ יזרע אלדי זיקות שהוא נ׳ ישי׳ לעיל שזכר

 יז3ק ע״י המיז3 אס ני כלו: האדם מין כל יזם על ליישר
 ישראל3ש חר3המו חר3 ואז משה3 חר3ו :ות3א זרע ושהס עס

 טל יזז״ל דרשו ר3ונ ההוא• 3העו להס להגיע משה שהוא
 לו שאמר • העגל שלמעשה עמך שעת ני מ לך פסוק

 לך נתתי כלום עמך ששחת מאחד מגדולמך רד לך ^ה3הק
 :גדולתך נפסקה ישראל אין ואס ישראל יל3ש3 אלא גדולה

 מה ישראל זנו ילו3ש3ו משה היה שהעיקר שנאמר משה עס
מו ;&זכו שם את ויחללו ל״ו יחזהאל3 אלה' ה׳ עס שאמר נ

 מערכות לחרף מ^׳ה סי׳3
 ישראל הגיעו שלא לומר ישראל
 שאין ואמר פרישומ•3 אליהם
ם יס3טו לחקיס ראיה  העניני

 שהגה האומות לפרושי שנמצאו
 ועשימס ושמרתם אומר 3הכתו

 ינתכם3ו חכמתכם היא ני
 ישמשן אשר העמיס לעעי

 ואמרו האלה החקיס כל את
 הגוי וניין מכס עס רק

 העכין כמשמעות הזה הגדול
ס על המעיי שהעיקר  חקי

היל> הנה ומחוכמיס יס3עו
 ן5דקן :והעשיה השמירה

ס יענדו כאשר לא המלות  הגוי
ני תסילות3 אלדיס את  ז

 ונשיאת המלות: ודקות המליצות
 עיניהם מהפנים עיניס יני3ג

יי־עלס ■<״* ,«עלה:’5נל
העלסה  כלומד היייי* נות5ו

יניס מיג מת,3הע כיה3ה מעלים
. ^ ״ ה, מו ל ע םי ד ע

?״ל: <”־׳ ״ יל ונתטעות
טן תפילתס3 יס3וש רצים ע  כ

 ו63המז על ויפסחו שנאמר
ת3 אמריהם מאמריס3ו ;א׳) (מלכים אליהו עשה אשר ח  נ

ט:3ו  פרישותסומסידותס עיקר זאת מעשים אחריהם פאק ענו
 אפשר מונף כל קלה ענודה וזאת מצוה מעשה שוס מנלעדי
 המחשכות ני :עמו ל3 ולנו הזה הפרישות כמעסה שיעשה
 שתהא היא ה׳ חפז ה3 אשד הגמורה הענודה ר״ל הזנות

 אי ״ המעשים ראייתם אשד :וזנה צרופה ה3מחש3ו שלם 3ל3
 המעשים פעולת ע״י לא אס זנה ה3מחש אדס3 שמקגע אפשר

הס ה׳ לענתת רורה3 מחשנה אל הנפש תתעצם זאת3ש  ו
 קשים שהם עס3מט אלדיו: עם שלס שלנו על הראיות הם
 מאחר ני ענדו ללא ה׳ ד3עו נין ינלזן נזאת * האדם נפש על

 לולי ענודה מעשה לקנל עליו קשה האלם 3ל יצר מנהג שלפי
 שאמר וזו ה' ת3מאה לעשותם עליו ר3גו השכלית שהנפש

 נפש על קשים וגזמ׳: חנמתנס היא ני ועשיתם ושמרתם
 ונמו כיס וחסרון הגוף טורח הס3 שיש המצות כגת • האדם

 עליו סולדת שגסשו ד3ל3 לא התאוה תכלית3 :והולך שמנאר
 ממאוה אפי׳ אלא האדס יצר כנגד שהס המצות נעשיית
 וכנראה הנורא מצות לקיום ושזכינו קיומם זמן על ומצפה

 •’ מזמן שהס המצות על מנרניס שאנו שהחיינו רנות3מ
וצרחות לעלות נמחייננן הנה * ונו׳ מקים אל הלינה3

צעזונ מהטורח הוא נמה שנה3 פעמים ג׳ המקדש ית33
דיתי



סב נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 לנ«ה שהגיע הזה 3הר מהלך זנוריו כל ללנמעס אשרלו וכל יתו5

 ונו׳ ראשון מעשר וכהוצאות :שנה3 סעמיס ג׳ פרסאות וכמה
ת מן שגה כל3 מפדש היה דאשזז מעשר  ויצהר ותירוש התמאו

 רק • התורה מן מעשר3 יס3חיי אילן פירות גס ״ס3הרמ ולדעת
תירוש 73מל אילן פירו׳ נל לר״שי
 נן:3מדר מעשר3 יס3חיי ויצהר

 ראשונה שנה3 שני ומעשר
 מכל וחמישית ורגיעית ושני׳

 מעשר גותניס היו שמיטה
 שלישית3ו שני ומעשר ראשון

 ומעשר ראשון מעשר וגששית
 תרומה 3חש שלא ומה * עני

 שיעורה נתפרש שלא מפני אולי
 רק אינה מדרוגן ואפי׳ תורה3

 וחלה גינונית למדה מג' א׳
 שמראשית אלא מנ״דמזרנגך א׳

 רק ג״כ שהוא ניחא לא הגז
 צאן מחמש סלעיס ה׳ משקל

ס' מ א׳ די מינג טנ היי  כדאמר ל
 והראיון הגז: ראשית נריש

 עלי^3 ־שהתחייננו ראי׳ עולת
 החגיגה זה נלל3ו לרגל

 ואת3ת ת3ועזי : והשמחה
 שתוציא מה נל נשמיעיות הארן
 שמיטה3 מעצמה ואה3ת השדה

 לאספו אסור האילן פירות וכל
ס: יהיו ל3א ימו3ל פקיי  מו

 כמו וכו׳ תומ3הש והוצאות
 עונג ת3לש וקראת שנאמר
 יתתס3וש : חגיך3 ושמחת

נורות3ו :מלאכה מכל ות3לש

 ויובי!ים בשמיטות הארץ תכואות ועזיבת והראיון
 ומתנות ושביתתם והטועדיס השבתות והוצאות

 וראשית הגז וראשית כהונה ומתנות ובכורות בכורים
 שהוא מה ומילבד והנדבות הנדרים מבלעדי עריסו׳

 שהוא ומה והשלמים ושגגה זדון כל על בו חייב
 מן יפגעוהו אשר המקרים על הקרבנוח מן בו חייב

ל זיבה וכל לו שתהיה לידה כל על הטומאות כ  ו
 האלקים מאת בסצוה זה כל הרבה זה וזולת צרעת

 הבשר ביכולת ואין והתחכטותו אדם בני משכל לא
 יירא ולא וערכו ומנהגו םדרו על זה את לשאת
 תבואת ושיער ישראל שיער כאלו מכשול בו להכנם

 וצוה לוי שבט ושיער ובהמתה צמחיה כנען ארץ
 כשיהתדר כי שידע מפני האלה בערכים במדבר
שראל ישארי הזה הערך א עשירים י ל  יחסר ו

 משפח׳ או שבט לדלות הענין יגיע ולא דבר ס ללו
 היתה כאשר הכל לשוב היובל בשנת צוה כאשר
 יצרו ודקדוקי׳ זלוקי׳p הארץ מחלוק ראשונה בשנה

 שאינם יכיר בהם ש^זתבוגז ומי טהכילס הספרים
י^א חושבם ויתרומם ישתצח בשר ממחשבת

עשה

 ונ^ות צמתה הארן הוציא וכמה כאדמהס תס3ש3 ישראל3
 יוציאו ושאס הדורות• כל משך3 להס יולד אשר המתס3

 ישארו עדיין המצות מן הצרכים אלו אופני על ממונס ישראל
 ואומרו ידם מתנת מחמת אניון הס3 יהי' ולא עשירים

את ר3לס נדי הוא שיער כאלו
 : אדם ני3 נלשין האוזן
 להם היה שלא לוי ט3ש ושיער

ח3 ונחלה מלק  היה "ה3הק א
 המעשרות להם שיספיק יט3מ

.מחסורם די טיס3הש שמכל : 
 האלו נערכים ר3מד3 וצוה

 עדיין היה לא ר3מד3ש שאעפ״י
 כן אחרי היו כאשר וייס3ר3
 הרמי הי׳ דור כל3ו א״י3

 הולאות ענ׳׳ז הס3 משתנה
 נתן אשר ה׳ ונרכת הארץ
 שימר היה זמן נל3 להם

 ישר סדר על הזה הצ־ניי הערך
 ישראל ישארו : תמיד ושוה

 פלא נאמת שהוא מה עשירים*
 א׳ כל שהוצרך מה ונן3נשנת

 ונכלל ואתו3ממ להוציא מישראל
 שניס עה3מש א׳ יתה3הש זה

 שהיא מג' וא׳ השמיניה שהיא
 חלק מתנואתס ונחסר ל3היו
 3וחשו צא מג׳ וא׳ עה3מש א׳

 מיו״ד א׳ שהוא ראשון מעשר
שמיטה3 פעמים ׳3 עני ומעשר

המה33 יולד אשר רחס פטר כל
 וראשית לפדותו: צריך טמאה המה33ו אדס3ו לכהן טהורה

 הנדרים ד5מל ות*3והנד הנדרים לעדי3מ החלה: עריסות
 מצוה ר3ד שוס או קרגן איזה 3גד או נדר שאס והנדנות•

 שלש3 תאחר ל3ו ראשון נרגל נעשה עליו ר3ועו להניאו 3חיי
 יא3מ זדון3 חרופה שפחה על הנא ושננה זדון נל על :רגלים
 שאינו העדות על או הפקלון על נשקר גשנע זאס • אשס
 א׳ על שוגג3 ר3ע ואס ויורד עולה קרק מניא נמזיד יודע
 והשלמים :תלוי אשס הססק ועל חטאות מגיא כריתות מל״ו

 מעשר להפריש 3חיי וגס נרגליס שמחה שלמי 3חיי שהוא
 כל על :שלמיס נמו ניחשליס אותו אוכלים 0עלי3וה נהמה

ס יולדת קרנן לידה ת ה: ויולדת ס  אס 3ז קרנן זינה וכל נזינ
 חון • הרנה זה וזולת :זינה ן3קר3 חייב ראיות ׳3 רואה
ס: וחסרון טורח הם3 שים מצות חיוני ה3הר מזה  ני

 ואין :למצות טעס וליתן להתחכס שנוכל והתחכמותו
 לו שיסדר האדס ינולת3 אין • סדר על ה1 לשאת שר3 נינולת

 אלו ול3לס ההמון כח יעצור לא כי שכלו פי על נזה ת7
 שיער כאלו :וצס3ר! ויופסז יתרוששו ולא והטרחות ההוצאות

 הדורות כל סוף עד ומניט צופה יתנדך הוא הנה ונו׳ ישראל
ע גלוי היה ולפניו ?ו היו נפשות נמה מורה ממז נשעת ו '
טו ■ ־

 הכל ונשנקנן מי״ד א׳ דהיינו
 יותר יעלה המשנורת נחשנון

 צורך ור3ע3 משוויו נפחת שהיה שני ממעשר ד3מל * משליש
 נהמה ומעשר כהונה מתנות נ״ד 73ומל * בירושליס אכילתו
 מכל המ^■ ומעשר ה3חו נות3קר שאר והוצאות ירושליס3 לחכלו

 מהלכות פ״ד3 הרמנ״׳ס וכמ״ש ונהמות והאילנות * האיז זרע
 הרכוש מחצי יותר יעלה השליש על זה כל וכשנוסף מלכיס

 והוא עשירים נשארו וענ״ז למצות נותן שהיה אחד לכל אשר
 משפחה• או סנט לדלות הענין יגיע ולא יתנרך: השגחתו פליאות

 הגורלשהיה נצרוף 5הקוד נרוח נחלקה שא״י נודע ננר הנה
ח ואומר מכוון הכהן ח  ועל לשנטזה יעלה זה חלק הקודש נ

 וגן נוחלין יש פ׳3 חז^ל שאמר כמו הקלפי מן הגורל יצא פיו
 פרשת ת״ל נרמ״נן מצאתי (זה נגורל ניניהס נחלקו המשפחות

 שנט לכל שיגיע הש״י נהשגחת יצאו אלו החלוקות וכל פנחס)
 שיוציאו התולדות לפי הדורות כל סוף עד צרכו די משפחה ולכל

 כנר איש או משפחה או שנט איזה מאחוזת נחסר היה ואילו
 שנח3 כי הזה pהע נשתנה שלא ונאמת הזה הערך נפסד היה

 אחוזתו למכור אדס יכול ולא לאחוזתו איש נל שנו היונל
 מהשנטיס אחד לכל שהגיע החלק * נחלוקיסודקדוקיס לצמיתות:

 נוטיס שאנשיו ממה וטננט ההוא השנט מזג לפי נדקדוק היה
 האדמה את לענוד 3סאוה ויש פרקמטיא 3אוה יש מלאכה לכל
ע לזה וכדומה אניות לגור 3שאוה ויש ס אחז לכל ׳׳ה3הק 3ו

מהשנטיס



נחמחשני כוזרי מאמראוצר
 פסחיס3 אמרו לזה ודומה מסוגל שהוא מה נפי מהשנטיס

 ניראתא אסיסני אכיףימא ואמר אזיל קא האידהוה ׳)7(זףי
 אשפת שיהיה חושק היה פלטין לו היה אס אומר שהיה (פי'

 ולוןליווףימיס3ז שנאמר קאאתי דמזגולז ואשכלזוהו בדקו היס)
שונו לכל שהיה הרי ישכוץ
 בטבעו: המקומות מן לאחד נטי׳

 הספרים יקצרו הספרים רו1י
 מהכילסת^׳ :המקוס לי צר מל׳
ח עפר בשליש וכל א  מלשון ה

 יתברך ה^ירא חושבס מדה:
 תכלית הבלתי בחכמתו שתשב
 עשה לא :המצות דרכי לסדר

 ולשון אומה שוס גוי לכל נן
 משפטים להס שיהיו זכו לא

 הזה בעולס לתועלתם ■מיוחדיס
 בל ומשפגייס הבא: ובעולם
 אומה איזה אמנם אס ידעום
 כפי הוא הדת משפט לה תסדר

 ידעו לא והס מלבם בודים אשר
ס: מס על יבינו ולא סדו  י

 מקדשות בתי בשני הבתים* בשני
 המופלג מעשרס נודע והיה
 לישראלגשבתסגאדמת^• שהיה
ח על הלגו ואלו  הנכוגה ד
היה :ה׳ משמרת שוממס היו

ח על השמים כימי מתמיד א  ה
 יתברך הבורא וצייר שחשב במו

שיתקיימו והארן השמי׳ בבריאתו
 ישראל היו כך בראשית במעשה להם שסידר הסדר לפי נך

:בארצם לפניו קיימים
ם ׳גז ת  הרבות המצות התיבות מאלה בגלותכם: היום א

 רק תקנה לכס אץ ר״ל ב^ח התלויות האלו
 עדה ואיזה האלה: הדבריס כל לשמיר מאד קשה כי הגלות
 רב המון קבוץ שימצא הוא רחוק ר״ל הסדר כל לשמור תוכל
 והטורח הממון בהוצאות לגבס ירע שלא קדושים כולס שיהיו
 לומר פה פתחון לכס יש כלומר שזכרתי הזה הסדר בכמו

: בזה לעמוד בשר ביכולת שאין
ה ייי ד ^ ^  * לסמור תוכל עדה אתה שאמרת מה * שצופה ה

 צופים יתד שנולס מאחר ודאי הנה לא ולמה
 לפקוד בקרבם מתהלך ימי ומשגון דין נותנים הס מי לפני
 :ה׳ לעבודת וסריס קדושיס כולס שיהיו יתחייב עונס על

 לעתה ;לצדיקים טוב וגומל לחוטאים המענים וגומלה שעונשה
 שורה היתה השכינה ר״ל : והעונש השכר פורע ומיד הכף

 מה :עונותיהם על נענשים תכף היו זה ובעבור בקרבם
 העם את ונסה מותו קודם ישראל את כשהוכיח יהושיע שאמר
 את לעבוד רוצים או אמורי אלדי בוחרים האס אותם ושאל

 אלדים לעבוד ה' את מעזוב לנו חלילה כולם אותו דענו ה׳
 ני וגומ׳ לעבוד תוכלו לא יהושיע השיב ע״ו וגומר אחרים
 (יהושע לפשעכם ישא לא הוא קנא אל הוא קדושים אלדיס

להנקס ומושק בשונאיו מקנא שהוא מי ולאי הנה בי ב^ד)

 וגשאר ידעום בי^ ומשפטים גוי ילכד' כן עשה
 ואלו שנה ות׳״ק אלף רמו הבתים בשני הזה הסדר
 כימי מתמיד היה הנכונה הדרך על העם הלכו

הארץ: על השמים
ר נז מ רי א  מאלה גדולה במנוחה היום אתם הכוז

עדה זו ואי הגדולות החובות ”
: הזה הסדר בל לשמור תובל ־

 ונוטלה שעונשה שצופה העדה החבר אמר נח
 השכינה לומר רוצה בתוכה לעתה

 את לעכור תוכלו לא יהושע שאמר מה תראה הלא
 מן עדתו בו שחיתה מה עם וזה הוא קדושי׳ אלקי׳ כי ה׳

 עובר בהם נמצא שלא בענץ והזהירות החסידות
 איש אלף טאות משש לבדו עכן זילת יריחו בחרס
 שהיה ומה שהיה טה לעתו הכל מעניש* והיה

 ועונש ואביהוא נדב ועונש בצרעת מרים מעונש
 שהיה ומה ה׳ כארון ראו כי שמש בית ועונש עוזא

 לעתס העונות מן המעט שיראה השכינה ממופתי
בגופים יראה חענין ירכה וכאשר וככגדים בקירות

על

 גקמעו להשלים יכול שאינו עוד כל למשא עליו יהיה בהם
 ועל בנקמתו* מתאחר שאינו ודאי יכולת לו בשימצא ותכף

 fש̂ל ומאחר הוא קנא שאל אלדיס ענין לעדס שם הדמיון זה
 לה© ויגיע לפשעיהם ישא שלא ודאי יכולת כל ממנו יבצר

מת עם וזה תכף: העונש
 החסידות* מן עדתו בו שהיתה
 כולם יהושע בזמן שהיו אעפ״י

 אותס הוכיח עכ״ז חסידים
 צריו מאוד שמאוד להם ואמר

 שלא בעגין :ה׳ בעבודת להזהר
 חסידותם על והראיה וכו' נמצא

 על שעבר עי נמצא שלא מה
 ירימן משלל ליקח שלא החרס

 ; כזה רב מהמין לבדו ענן רק
ס * לעתו הכל מעניש והיה ע  ו

 מעכן יחידי חטא בעבור זה כל
 תכף; נענשו החרם על שעבר

 במלחמה שס כמבואר מהשהיה
 מעונש ישראל: כל עונש העי

 לה עמד לא איך בצרעת* מריס
 העון לה לתלות ניקתה כל

ת עם במשה שדברה הזה  היו
שוגגת כעין בזה שהיתם

 אל נטה מדעתו שמשה כסבורה
 בחסידות והפליג הפרישו׳מאשמו

ע יותר'•דנן ועונש :הצו
 שנשרפו זרה אם על ואביהוא נדב

עוזא  אשר עוזח ועונש :מכף
 שמטו^הבקר p בראותו ארון3 לאמוז ידו שלח כי בעבור

 מת ז עג הארון פול י שלא שנתכוון היות עם ו') ׳3 (שמואל
 אנש^ביתשמש ■ישמש בית ועונש לשוגג: זהעוןקרוב וגס מכף
 ועברו )ו (שמואל פלשתים אותו שהחזירו ה' באדון שראו

 כמאמר הקודש את לע3נ לראות יבואו ולא שנאמר מה על
 W העונש היה בעלמא ראי' על ואפי׳ נאמרין אלו פ׳ חז״ל
 הגיאו עוזא למעשה קודם שמש בית מעשה שהי' ואע״פ תכף

 :מיד נענשו ועכ״ז ראי׳ רק הי׳ שלא העון קלות מפני אח׳׳ז
 מופת בדרך עוד שהי' ומה השכינה* ממופתי שהיה ומה

 מן המעט שיראה ישראל: בקרב שורה שהשכינה מובהק וסימן
 תכף לעמם :כראה העונש היה קטן עון על אפי' העונות

 היס ובבגדים הבתים בכותלי ובבגדים בקירות :איחור נלי
ת במדרש רז״ל ואמרו הצרעת נגע נראה  הרחמיס בעל אין ח
 ואף ונו׳ מאיוב למד אתה ממי תחלה מפשות מן פורע

 חליצה טעונים הרי בו הזד ביתו* על באים תחלה כן בננעיס
 נתיצה טעונים לאו זאה הנגע בהן אשר האבנים את וחלצו שנאמר
 ו3 חזר בגדין על אין3 ואח״נ וגומר הבית את ונמץ שנאמר

 הבגד מן אותו וקרע שנאמר קריעה טעונין לאו ואס מוטב
^ז ואח״כ הבגד את ושרף שנאמר שריפה טעונין לא ואס  ג
 חוז ישב בדד לאו ואס מוטב בו חזר גופו על

 ירבה החבר: דברי נמשכו העניניס אלו ואחר
הגוף ̂ והחולשה החוזק מן :החטא



סגנתמרני1•̂צ כוזרי מאמראוצר
ז ס שהוא ויש שמע עול שנסגר ויש יע♦3ש5 שנטהר יה הנוף י א ’’1̂ *■ י^י', עיר ש

אפס אפי ין3לה האנישי לשנל וא3מ אין כי אלדי י ין3לה מזומנים הנהנים מעומדים והנהנים מוחלט: מצורע
 אלקי ענין ממנה מה להכיר :והנפלאה הלקה החכמה זאת
 ומצפים ;עי3ט ואינו אלקי עונש על אה3ה הנגע היא מה

הכהן ו3 מצפה ועים*3ש ו3
 ורואה אמת שנוע לפעמים
 מראהו3 הנגע נחסר אם ^שניעי

 עמד ואס מטהרו אונשיעורו
 עה3ש עוד אותו מסגיר געיניו

 ולא הנגע נהה אס ואז ימים
 ואס הכהן וטהרו עור3 פשה

 מוחלט מצורע הוא פשתה
 הראשונה וע3ש3 פשתה אס וגן

 זה וכל * מוחלט מצורע הוא
 אינו החכיאאסהואקל ערך לפי

 ואם אחת וע3ש רק מוסגר
 '3 מוסגר גדול יותר העון

ת•3ש עו  טמא גדול יותר3ו ו
 יא3ה מריס*3 צפו נאשר :מוחלט
 העונש מכלל ההסגר שאף ראיה

 ה3במשו 3שיפו עד' לו לממתין
 הש״ו מריסשאמר3 שמצאנו נמו

 מאסף ואחר ימים עת5ש מסגר
 עונש שהצרעת ראי׳ וגם

 ממנו ומה מריס:3 נמו אלדי
 מרוע איס3ש מהנגעיס יש מזגי
 חלאיהגוף• שאר כמו האדם ־מזג
 המטמאים הנגעים הגה .ני

 נהרת חז״ל כמאמר נים3ל היו
 להנסידהיכל• כשלגשניה עזה
 כקרוס לה שני׳ ן3נצמרל שאת

 נגעי© עוד יש אמכם * יצה3.
 כמו הגוף מכלי׳ מהם יש אמרים
 ודומיהם והשקארנוט הסרטן

מכלל שאינם יצילנו השם
הנ׳׳ל מראות מד׳ טומאה נגעי

 אלא אינם הללו מראות מד׳ ו3 שיש כל חז״ל אמרו .שעליהם
 מצרים מדוי מ:לל הס ל3א רכות)3ד פ"ק3( כפרה ח3מז

 3מתיש :לאדום גוטיס או שחורים רק ניס3ג ואינם הרעים
 תכף מטמאו רק כלל מסגירו אינו ואז משנת צרעת שהיא יש

ס תהי' כי צרעת נגע שנאמר כמה ד  היא משנת צרעת וגומ׳ ^
 וטעונה נושנת שאינה מה 3מתיש לתי3ו הכהן: .יטמאו

 שאינו זה הכהן הכרת3 אלדי ענין מופלאה חכמה הסגר:
 עד וא3ל הזה היוס עד הנפלאה אלדיס חכמת מחמת ־רק

 מפני עיכיך3 קלה תהא שלא וכי׳ נגע3 השמר : תכונתה
 :השגחה3 ה3 גדול שעמן השכל מן רחוקה

ם: עניני3 יודע אתה האס זה*3 חצלך ־נט^׳הייי^ עי  הנג
 האוזן את לשכל טעמים איזה מספיקים רים37

 פשטן שלפי מאחר השכל אל ריס37ה אותו 3לקר .סמספיקיס
: לו3לק מרמיק .השכל ריס37ה .של

 טיגומדיס והכחנים והחולשה החוזק טן טדרגות עיל
 וטצפי׳ א<קי ממנה סד. ילהכיר הדקה הזאת ילחכטה

 מתיעזב מזגי ממנו ומה כמרי' צפו כאשר שגויגי׳ בו
 עליה זהיר ה טופילאה חכמה והיא שב מת► ובילתי

 הצוע' בנגע השמר שאמו במה יתברך הבורא
 הכהני׳ אתכם יורו אשר ככיל וילעשות מאד ^שמור

. : הלויס
 מפפיקיס דבריט בזה אצלך היש הכוזרי אמר נט

:לשכל אותם ומקרבים
 בין ערך שאין לך אזרתי כבר החבר אמר ס

 וראוי האלקי הענין ובין שכלינו
 לזה והדומה הגדולות אלה עלת לבק/ט נטרח שלא
 שאגזור מבלתי המחילה בקשת אחר אומר אני אבל

 תלוי והזיבה הצרעת שתהיה שאפשר כן שהוא
 והאבר הגדול ההפסד הוא הטות כי המת כטומא׳
̂י דומה (נ״א כטרז הו>»מ המצורע  והזרע ה»ת) לי

 להיו׳ מוכן טבעי רוח בעל שהיה מפני כן הנפסד
 אנוש ממנה שיהיה מגעי) חייס לוח לקול מונן (נ״א טפה

 ממס נעסל ונאשר (נ״א והרוח החיו׳ בה כנגד והפסדו

 בעלי אלא דקותו לרב הזה כהפסד משיג ואיננו למת)
ת והנפשות הדקות הרוחות שובו  הטשתדלורת הח
 והמראות האמתות כחלומות או באלקות להד.בק

 בעוד כעצמם כובד שימצאו שטעם ועוד הברורות
מגעס שמפסידים ניסה וכבר מקריי׳ רחצו שלא  ב

טקכרת משתנה ורובנו והיינות בפניני׳ הדקים הדברים
המסיס

 כן והגוונים הראות השמע חוש3 ״מ7 יורגש שלא וכמו קצהו
 לדק לגו ואין אלדייס עניניס נת3ה3 מקום שוס שכלנו3 אין

רחוקו או השכל אל 3קירו ס3
 סומא נולד ה ישפוט שלא כמו

 אלה עלת : עיס3הצ עניני
 נפלאים ריס3ד טעס • הגדולות

 קשתהמחילהמהש״י:3 כאלו:
 שכן גוזר איני שאגזור לתי3מ

ת|3והזי ודאי:3ר3הד  טומאת ו
 טומאת3 תלוי : ה3והז 3הז

 כטע© טומאתם טעס המת
 הוא המות כי :המת טומאת
 החיות Tמפס הנדול* ההפסד

ף: מכל לגמרי  ר3והא הנו
 שמן החלק • כמת הוא המצורע
 כא^ הוא הנגע ו3ש המצורע

 (אמר טמא הוא ולכך מת
 שרהמת3ליא״כ קשה המפרש

 ת3ש3 אמרוחז״ל שעליו חי3ש
 ■המת שר3 אין 3ע״ י״ג דף
 אף’ יהי׳ איזמל3 מרגיש חי3ש

 שמענו לא וזה זהמכללהנגעיס
 3הז זרע הנפסד והזרע וצ״ע)

 ל3מלק שנפסד ור3ע3 מטמאג״כ
 עו3ט רוח על3 ;אדם צורת
 החי צורת ל3לק הכנה ו3 היה

 והפסדו : אדם ממנה להטת
 כמו והרוח* החיות כח כנגד

 גדול ענין הטפה זאת3 שהיה
 אד® צורת ל3לק ראוי שהיה

 ו3 הפחיתות יהיה וכשגפסד
 מקורס: לו שהיה המעלה ערך3

עניני ״ הזה ׳הפסד3משיג ואינו
 ות3והזי והצרעת הטומאות

 ות3וחשי נפשם לדקות שהם ישראל אומות3 רק נפעלים אינם
 טומאה ליס3מק הענו״ס ואין ההפסד מזה מתפעלים נשמתם

 ה3זי3 מטמאים ישראל ני3 ר״ע פרק3 אמרו רק ר37 משוס
 אלקות3 ק37לה המשתדלות :ה3זי3 מטמאים העכי׳׳ס ואי?

 שנאמר כענין ואה3הנ עליהם שתשרה מוכנים ישראל עדת כל
נ עם כל והיה יתן מי .  ד3כו שימצאו שטעם ועוד :יאיס3ה׳

 מה ג׳׳נ הטעם הוא הדקות רוחות עלי3 שהם שזה כלומר
 כלומר מקריים לו3ט שלא עוד3 גופס3 73כו מרגישים ישהס

:3מזו ן: ר3וכ נוסה ר3וכ ס ו סי הנ ה ר  נמגעם שמפסידים הו
 ריס3הד הדקים ריס3הד : מגעס3 מפסידים והנדה 3הז

 מראית© ן3לו3 שינוי שיורגש המרגליות כפנינים :המפונים
 נו3ורז :ס1מגי3 מחמז היין * והיינות *. 3והז הנדה מנע3

 המתים ת3מקר :נופס3 השינוי מרגיפיס ישראל ני3 3רו משתנה
 ית33 :רופ3הק ית3 או מת גפש אל ו3יתקר אס והקירות

אשר •



נחמדשגי כוזרי מאמראוצר
ס3 יהיה אפר א ת מ  לת3ל5מת דעתו לתס מהראל אדם יכנס ו
 • המיסתיות נתכמות : מושנליס ריס373 גשנליות :זמן אחה

 לזכך שרוצה מי נפשו זכות או :האמתית הפלסו״פוא חכמת
:3הל כונת3 להתפלל (פשו

התרת3 לי מספיח זן? סא
 שתסתסק מה :3ישו1

 עלהנפשלקרט שקשה הנפשימה
 העצמי המותר זה :השכל אל

 המזון ממומר מתהוה הזרע
 ונהפך האדם גוף3 המתעצם

 אץ רוח כולו היותו עס לזרע:
 לחיות נושא שאינו ר37 ו3

 ל3מוכןלק והוא המרא הולד
 שהשתן מה האדם: צורת

 והלא • מטמאיס אינם והצואה
 מטמאים אלו שיהיו <ומן הדין
 והפסולת הגרוע שהם יומר

 עוד יצליחו <לא •האד© מאכל3ש
 חלקי נל ררו3נ כי ר3ד לשוס

 צירוף3 ריחו כיעיר :מהם ההזנה
 רונו ועם • צואה של הסרחון
 מטמא אינו ה5הר שהוא אעפ״י

 קטן שיעור3 ■מטמא שהזרע מה
 האמה פי חתימת פמו שהוא
 ר3הח שהזכיר מה3ו הגיד) ̂(ר״ל

 דל3הה ין3לה קצת *מספיק
 ית3ה צרעת ספק שניניהס:

 הס3 יצויר שלא מאחר • והעד
 הנגע ענין מה ומיתה יייות

:שתטמא הזאת
נישראל הימה השכינה שג

 מדרגת.הרומ3
 .על ישראל שהיו ממן גון>3

 שלהס החיות נל אדמתם
 השנינה שריית3 תלוי היה

 רוחם חיי היתה והיא דניהס
 בגי מכל גרועים היו לעדה3י

 מדרגותהמתיס3 היו אך אדם
 המיות להם: רוח גאלו"אין
 ספרטיית השגחתו האנקית

תם החיה  הנמז לא תמיד או
 : אדם גל3 אשר עיית3הט
 ענתה פניהם הכרת והדר• זיו

הס זרח עליהס ס' כנוד ני נ

 בכית מה זמן נפשנו ומתבילכילת והקברות המתים
 משתנה אינו הטבע עב שהוא ומי מת בו היה אשר
 מי בשכיליות זה דמיון רואים אנחנו כאשר ילזה

 •בחכמורת ומחשבתו נפשו לזכות מבקש שהוא
 1מוצ^ ולתפילה לתחנה נפשו זכות או המופתיות

 והמשתה המאכיל ובתוספת העניס במזונות לנפשו
ם מישיברת היזק ימצא וכן היזק שי  בחבורת הנ

: והשחוק האהבה בשירי והתעטק היליצנים
 מה כהתרת לי מספיק זה הכוזרי אמר סא

 5הו>- למד־ן הנפש שתסתפק
ם הזרע לומר תצה העצמי המותר זה מטמא  ע
 מטמאים אינם והצואה שהשתן מה רוח כלו היותו

 על* נשאר אך רובו ועם ומראהו ריחו כיעור עם
:והבגד הכית צרעת ספק

 היתה השכיב׳ כ« לך אטרתי כבר החבר אמר סב
 בגוף הרוח כמדרגת בישראל

 להם ונותנת האלקית החיות אותס מועילה האדם
 ובערת ובמשכניהם ובתכונתם בגופותס והדר זיו

 גופיהם ויתכערו עצתם מסתכלרת מהם שמתרחק
 על נראה מיחידי׳ מתרחקת יכשהית׳ יופיס וישתג'
 ממנו השכינ׳ אור התרחק סימן ההוא האיש אדמת
 או פחד כעבור פתאום הרוח התרחק נראה כאשר
 בעבור ובנערים בנשים ונראה הגוף משנה דאגה

ס חלישות ח  שחורים מקומות בגופותם שיעיטו ח
 השדים אל מיחדיסזה והם בלילה מהיציאה ויחקים
 חליים וההרוגים המתים ומראית מזה שיקר־ ואפשר

: ובנפש בגוף קשים
 כל כה נכלל שתוותב׳ רואה אני הכוזרי אמר סג

 שאין מה מהחבטות ועמוק דק
:בזולתה כן

תעלם שלא מצוים היו והסנהדוים החבר אמר
 האטתיות מהחכמות חכמה מהם

והדטיוניו׳

 הסכלת מלשון ״ מסתכלת :העמיס :ל3 ולשנינה לחשל לשמה
 עצה כמי סנלות לשון זה גס ־ גופיהם ערו3וית :עשו

 למשחית נהפך זיוס הוד יופיס וישתנה :י״ט) ננערה(ישעי׳
 כמו • מיחידים מתרחקת וכשהימה :תארס משחור וחשך

השכינה נריחוק כלל נדרך שהיה
 הענין קרה כך ישראל מכל

 נאשר :יחיד לכל פרטות3
 פתאום הרוח המרחק נראה

 שכל הסכימו עיי׳3הט הנה ונו׳
 רק ישתנה לא עי3ט ענין

 אמנם מעט* מעע נהדרגה
 הדרגה ו3 יצויר לא רוחגי ענין

 ומתרחק פתאוס חל הוא אך
 ר3הח שזכר וכענין פתאום

 סחד א': מאמר פ**א נסי׳
 מתפעלת אז פתאומית דאגה או

 :פתאוס והגון>'משתנה הנפש
 משנההגוף• הגוף־הפחד משנה

 לכן דעתס מיעוט רוחם חלישות
 מהרה: אליהס מתקנל הפחד

 יקרה 3עפ״ירו נלילה מהיציאה
 לילה3 כשיוצאים זה להם
 וגופס הרנה מתפחדיס אז לחון

 נשרס חצי ולפעמים נשתנה
מ הרגשת בלי והוא נאכל
 סלאק:והס ־ב^א נקרא * ורגל

 ,55 ־“מיחדי׳זהאלהשדיס
 אומריס ההמון בפי המורגל
 הצד אותו ממני לקחו שהשדים

 אפגינימין גקראבלשוניני וכן
 שוס לזה ־ אץ המון ולדעת

 ונאמת בלנד השדיס רק סנה
 אפשר העצוס פחד מחמת שגס

 מן מזה שיקרה :כן שיקרה
 חלייס המתים ומראית הפחד
מו והנה * וננפש נגוף רעים  נ

 היוצא הטנעי ברוח הענין שזה
 אלדי בעניז הוא כן פמאוס
 אחד מאדם פתאום •המסיר

 כותלי על או רושס נעשה מיד
 גופו על או בגדיו על או ניתו
 ההוא האיש חטא גודל לפי

 הניס צרעת עניני הס ואלה
והנגד • I JI'W וווו *I .י ״. — --

עגיניס נכללו מורה בדיני * ועמוק ק7 כל בה נכלל סג ויראו עליך נקרא ה׳ שס ני האר! עמי בל וראו ש ונמ
תנוגתס ממך: נזולתהבשארמורזת שנהחנמות: ודקים עמוקיס ננטיעים בגינו נמ״ש גופות* במדת ונ

 על חופח היה ה׳ ננוד ובמשכניהם ננעוריהס: מגודלים
 עס מיראת וזה ארצך איש יחמוד לא כמ״ש נתיהם בתלי

 האלקי: החיות מהם שמתרחק ובעת :בנחלתם ליגע הארן
והיית כמ*ש האומות מכל פחותים הס אז ענתס ■ילסתכלת

 להעמיס הנדויות
ם 7ם י ר ד ה נ ס ה  אומר שאתה כמו לא ונו׳ מצווים היו ו

 אנל חכמה ענעי נחורתינו שנכללו
ומדע חכמה שוס ישראל מקהל כעלמה שלא יש מזו גדולה

כי



סדנחמדשני כוזד מאמראוצר
 הרמנ״ס ונמ״ש מהס לידע מחוייני׳ נילס הסנהדרין היו ני
ן7סנה3 מעמידין אין ז״ל סנהדרין מהלכות 3פ״3  יז3 ד

 מופלגים וניס3ונ מכמיס אנשיס אלא קטנה3 ין3 נגדולה
 כגון הסכמות משאר קצת יודעיס ה3מרו דעה עלי3 נתירה

ומזלו׳ ותקופות וחשנון רפואות
 המעוננים ודרט ואצטגנינות
 והנלי והמכשפים והקוסמים

 שיהיו נדי הס3 וכיוצא ע״א
 ר3וכ אותסענ״ל ליה יודעיס

 ק״כ ה3 שהיה שעיר גודע
 למנות יס3מחויי היו אנשים

 היו •א״כ קטלה סנהדרי ה3
 שיהיו כדי ללומד צריניס כולם

ע יוזומניס צו ה מ ע  למנותם ל
 האממיו׳ מהסכמות ;סנהדרין3

 ון3והמש הרפואות כגון
 והדמיונות ומזלות: ותקופות

פעמי׳ ה3שהר האצטגנינות כגון
 ונסיונות דמיונות על מיוסדים ריהס3ל וכל נמזיינס טועים
 שיש מפני לידע צריניס הסנהדרין היו וזה הקדמונים שדמו

 סלוני שעה3 עומד פלוני 3ככ אומרים שהיה ע״א עניני זה3
 עת אותו5 הצנע סאת וש3לל צרינין וכזה וכזה פלוני מזל5

 3הכוכ דיס3עו כך אס יודעים היי ״ד3וה ר37ל צריך וכך
 חכמת לידע צרינין היו זה ומטעם מיתה 3חיי ההוא

 הרפואות וכן הדמיונות נלל3 זה שגס והמעתדס המכשפים
 היו אס ומת ירו3ח את המכה לשער לידע צריכים היו

^ נתן אס וכן • להמית כזי זו מכה3 ח  ותת• סס אחה ל
 הצורך נעת זה ז5ומל מיתה• וזזיינ ממית הזה הסס אס

 צריך וגס • הכיפורים יוס3 החולה או המסוכן להאכיל
ה לדיני ה3הר  סנהדרין מה׳ 3פ״3מהנ״מ (והתימה כנודע נז

 מכמות לידע לסנהדרין הי' דלמה הרמ״ך שס3 שהקשה
 :וצריך) צריך והרי כנגדו מענה מצא לא הכ״מ ואף הרפואות

 שהרי ר3המ מן והתימה * גדולה סכהדרי דהיינו זקנים עיס3ש
 דנו הס שאף לדעת יס3מחוי היו קטנה סנהדח אף זה כל

 עניני הס והדמיונות :הנ׳׳ל ״ס3רמ3 וכממאר נפשות דיני
 מציאות*3 שאינו ענק איזה לאדם המדמים עיניס אחיזת

 רק שאיני זה ין3 דיל3לה לידע צריכין הסנהדרין היו וזה
 שהוא נראה וההסכמיות :מיתה 3חיי שהוא הנשו^ ין3ו נלאו

 הלשק הסכמת מצד רק שאינו ודקדקיהס הלשונות ידיעת
 ונו׳ סהכשפיס עד :לשון ע׳3 לידע שצריכין חז״ל דכמ׳׳ש
 א3עקי ר' לו שאמר הורקנס p אליעזר ר'3 מיתות פ״ד גסוף

 השדה כל ונתמלא אמד ר3ד אמר קשואין ננטיעת למדני ר׳
 להתלמד ומשני 3חיי מעשה העושה■ והתנן ומקשה ונו׳ ■קשואין

 ין3לה לומד אתה ל3א לעשות תלמוד לא מר דאמר שאני
 היו הסנהדרין דסנהדרק 3ספ״3 והלשונות : ולהורות
 3גרו ידועים ל׳ל מתפשטות :לשון עיס3ש3 לידע צריגיס
 אומות משאר ללמוד צריכים ואינם * נאומה קיימות :ההמון

 זקן הישראלית: נאומה מוצא להחנמות היה חך הצורך <עת
 חכמיישרמל שיהיו ר״ל זה יהיה לא ואיך הסנהדרין: מן אחד

אלו התנמות אין * נמורה אליהם צרי:יס החנמת; ודעיס

 היו והלשונות שהכשפיס ער וההסכידות והדטיוניו׳
 חכמים זקנים שבעים תדיר ימצאו ואיך ׳ יודעים

 באומה קיימות מתפשטות החכמות תהיינה לא אס
 כמוהו תחתיו אחר יענ»ד אחד זקן שיטות וכעת
 * בתורה אליהם צריכים וכלם זה יהיה לא ואיך

 לדערת הארץ כענידת אליהן צויכיכש הטבעיות
 הצמח ובהכרת והעולה מהשביעית ולהזהר הכלאים

 יתערב ולא עליו שנבראו מה על שישארי רמיניוכדי
נקרא׳ השעורה אס לדעת כומר רוצה * כמין טין

כנדרוס

 נספרים שההוגה ח^ק דש3 שאמרו חיצונים ספרים למוד כלל5
 צריכה שהתורה מאמר • א3ה לעולם חלק לו אין חיצונים
 מן מדנרת ענינה ותחל(/ • ע3הט חכמת הטנעיית :אליהם

 והזרעים השדה שיח וכל אדמה וצמח והמורכניס הד׳ היסודות
הנלאיס לדעת למיניהם;

 כלאים תזרע לא שדן התיר׳אמר
 לגו אסור וכן מינים שני דהיינו
 ומאין אילנות מיני שני 3להרכי

 ואיזה זה מין מהם איזה נדע
 זריעה3 אסור שיהי׳ זה מק
 סמבה שהתירה לא אס יחד
 עי3ע היודעים החכמים על

 והס מינים בגי יש ני הזרעים
 אחד כמין נראים לזה זה דומים

 מסכת ריש3 שאמרו ונמו היפך3ו
 ולמ3וש השעודס נלאים
כענין כלאים אינה שועל הו הנז  ז
 נכיוצא דנן נסמוך שזכר

 שלשה ה3 שיש ששדה אמרו הנה משניעית* ולהזהר אלו:3
 3ער נשנילס סאה ית3 כל חורשין סאה ית3ל גדולות אילנות
תט עפ״י שידעו וזה ׳)3 משנה פיא (שטעית שניעית מ  עי3חנ

 אמה על אמה תתל״ג ליניקתו צריך אילן שכל האילנות
 סאה ית3ל המפוזרות נטיעות י׳ אמרו קטנות וננטיעות

 וכנזכר אחל לכל אמה על אמה ר״ן דהיינו ילס3ש3 מורשין
; (דף תרא3א333 ( ז  נקרא איזה לדעת היו צריכין והערלה ל
 לפירי דשקלית הינא רנה3 לעגין שאמרו וכאותה אילן מין

 שנשנוטליס ר״ל אילן מין הוא מ׳) דף דנות3( לגווזא איתיה
 עלים מוציא 3ושו החורף ימי כל מתקיים הען עדיין הפרי
 מק נקרא איגו משרשיו רפורת וכשחוזר אילן מין הוא מעצו
ד ורא3 רך3ומ אילן  ערלה לענין דינו נן זכמו האדמה פ

 ממקומו שנעקר זקן אילן אמרו וכן • ערלה דין ו3 נוהג שאינו
 נטעו 3ושו אורגים של כמחט אדמה מעט נשרשו ונשתייר

 והיינו ד') משנה דשגיעית (פ״א הערלה מן פטור אמר גמקיס
 ממעט לססיות עול שאילן ע3הט חכמת עפ^י שיערו שכך

 צרינין * ומיניו הצמח הכרת3ו :נשרשו הנשארת הזאת האדמה
 ירק3 ירק מטאין אין ששנינו נאותה הצמחים מיני להכיר היו
 ובן מינו שאיגו3 מין דהיינו נאילן ירק ולא נאילן אילן דלא
 שאמת נאומה אילן מק ואחה ירק מק איזה להכיר צרינין היו
 (הכלפ״א אילן3 ירק שהוא מפני קידה ע״ג פיגס ק3מרכי אין

 והטעם קיושיס פ׳ ן3הרמ״ ז״ל ונו׳ שישארו כדי :דכלאיס)
 כצמחיס הנפשות עלי3 נל3 עולס3 המינים רא3 ה׳ ני נלאים3

 שיתקיימו התולדות נח 0ה3 ונתן התנועה נפש זכטנלי
 העולם קיוס3 רך3ית הוא שירצה זמן כל לעד הס3 המעיס

 שנאמר לעולם לעד ישתנו ולא למיניהם שיוציאו כחס3 וצוה
׳ למינהו נולס3  מעשה ■ומכחיש משנה מינים ׳3 3והמרכי עו
 הצורך נל עולמו3 ״ה3הק השליס שלא 3יחשו כאלו ראשית3

 וכוי ריות3 ו3 להוסיף עזלס סל ריאמו3< לעזור הוא ןימפון
 נצורתס גס עס3ט3 שישתנו מפני זרעיס כלאי אף זאסר

 3הורכ כאלו ממנו גרעין כל ויהיה מזה זה יונקיס היומס3
מוסיס זה3 יש עוד ונו׳ 1מיי״י משגי ם.נ זכר ר3הח רק עגיני

נוערי



נחמדשני כמרי מאמראוצר
 שזנח שועל ולת3ש היא אולי ננדרוס נקראת : הפשוט ט?ס
 הואהתרנתור הנרנתור* או שעורה: מק שהוא דנלאיס גפ׳׳א
 ופי' 3הנרו עס נלאיס שאינו שס שאמרו דכלאיס פ״א3 שזנח

 נחות וידיעת דקים: שקלחיו רי3מז 3נרו שהוא הרמנ״ס
ארז3 הפשטס ושעור שרשיהס

 מה׳נלאיס ספ״ד ״ס3הרמ ז״ל
 לך אר3נמ האלו ריס3הז מנל

 המינים שני ין3 שיש שנזמן
 שלא נדי להס הראמה הדחקה

 חוששין אין מזה זה ינקי
 שנארגו נמו העין למראית

 מזה זה מונדליס שיראו ונזמן
 הן אפי׳ ליניקתס חוששין, אין
 ענ״ל שנתנאר נמו זה 7צ3 יה

 ירק הנוטע ג״נ שאמרו ונענין
 מ״ה מקדש המקיים או נרס3

 נגיועיסעלאש היו ונו' (פנים
 אמות ט״ז מקדש שנע על או

 דנלאים): פ״ה (משנה * עגולות
 אחרת לשנה שישאר ומה
 יותר ארן3 נשאר שורש איזה

 נאותה נשאר שאינו ומה משנה
מטיס זרועה שדהו ששנינוהיתה

ימתין שעודם לזרעה ונמלך
 נ' דהיינו הירושלמי שס3 הר״ש ופירש ויופך שיתליע עד לה

 השרשיס ממיס נמחרישה אותה ונשהופניס לחה ארן3 ימים
 שם עוד ג') משנה דנלאיס 3(פ" גדלים אינם 3ושו אח״נ
 זויע יהא לא ולוף וס3קנ זרועה שדהו היתה ד' משנה

 שאין ש ופי^הר שנים לשלש אלא עושים שאינן גניהם על ונא
 ואין שנים ג' נקרקע שעומדים להם מועלת וחרישה המלעה

נו' יונח כמה לדעת :ממליעיז  שידעו צריכין היו זה נל ו
 :למין מין נין שיניחו צריך כמה האדמה לעונדי להורות נדי

 דנלאיס פ״ג א׳ נמשנה שאמרו המרחק שעור הוא נמקוס
 שיתליע זמן שעור שימתין שצריך ונזמן טפחים: ג' שהוא

 צריכים היו החיים מיני ונהנרת :שזכרנו נמו ימים נ׳ דהיינו
 שאינו עס להרניע אסור מין איזה חיים הנעלי מיני להכיר

שנהתתך מינו מ׳  החמור ששנינו ונאותה כלאים תרניע לא נ
 נזה זה ננאיס לזה זה שדומין אעפ״י מזנרי) (חמוד והערוד
 טווס תרנגול הפרה את שנגח שור פ' נסוף אמרו נזה וניונא

מי נהדי דרנו ג אע ופסיוני  אחר ולענין :נזה זה נלאים ה
 מהס מין איזה שידננו נדי חיים הנעלי להכיר צחניס עיל

 שהחתול אמרו ארס,גי לו אק ואיזה דורס והוא ארס לו יס
 אעפ^י 3ו?כל גננופות ונ^ש וטלאים גדייס3 אפי דדסה לו יש

 יעת7י3ו :עופות3 אפו' גלל דריסה לו אין ממץ גדול ^הוא
ס3מא אנר איזה נפסד שאס חנמיס אמרו נלל הטריפות  של ד

 יכולה שאינה נאופן והמיה הנהמה מן הנחנליס חיים עני5
 וזהו טדפה נקראת היא חודש 3י״ הזה ההפסד אחד להחיות
 חיה כמוה שאין נל הכלל זה טריפות אלו פרק ריש3 שאמרו
 נחנמת עמוקה יותר זו יליעה ׳ דקה יותר היא אשר :טריפה
ממיתי :חיים נעלי נהסר ארסטו שזכר מה מכל הטנע

 מסין השיפון או • השעורה מטין משל דרך כנדרוס
 כחוות ובידיעת * הכרוב ממין הכרבתוד או ׳ חטה

 לשנה שישאר יטה בארץ הפשטם ושיעור שרשיהס
 טץ דן יונח כמה לדעת נשאר שאינו ומה אחות

 הזד־־. לענין החיים מיני ובהכרת ובזמן במקום למין
 ארס־ לו שאין ומה ארס לו שיש מה אחר ולענין

 שזכר מה מכל דקה יותר היא אשר הטריפו׳ ובידיע׳
 מאכילת להרחיק החייס ממיתי טידיע' ארםמו אותו

 הזאת החכט׳ מן כידינו נשאר אשר ובטעם הטתה
 אשר המומי׳ ובידיעת * עליו תמהות שהדעות מה

 הבהמות ומוטי מעבודה הכהנים מתעכבים בעבורם
 לאיש הזיבות מיני והבדלת * לקרבן ראוים שאינם
 ההם החכמות ובחלקי הנדות הקפי וכמות * ולאשה

 מבלי סברתו כדרך עליו יכול ודם בשר שאין מה
שהעבור מה והליכותם הגלגלים ובחכמת אלקי עזר

קצת

 למות שסופם חיים נעלי נגוף הנולדים המקרים החיים
 :חיה כמוה שאין הטריפה כלומר * המתה מאכילת :מחמתם
 אנו אין עתה אנחנו הנה כלומר ונו׳ נידינו נשאר אשר ונתעט
 מן מעט רק אך ע3הט חכמת עפ״י הדנריס שורש יודעים

נשנעיס חז״ל שמנו האלו הכללי׳

 שיהיו צרינין איך האדם אינרי
 ע3מאצ קטן או גדול שנאדס

וכדומה שס הרמנ״ס זכרו

ת פו טוי  הרמנ״ס פרטס מיני
 מה :שחיטה מה׳ עשירי פ׳3

 פלא • עליו ממהות שהדעות
 נעומק להם נגלה איך גדול

 אלו עיס3ש רק שאך חכמתם
 חייס עלי33 ממיתים החלאיס

 כל שנלאו מה זולתם לא נתאי
 לעמוד והרופאיס ע3הט חכמי

ס: עד עליהם  ונידיעת היו
 ועיון גדולה צרק־הנרה המומים

 מורה שאסרה המומים לפרט
 תורה3הנה מוסמלקרני נעל
 רק הנהנים מומי נזכרו לא

 חדוס או פסח או עור כלל נדרך
 כללים 3י״ רק ואינם ונוח'

 תשעים הס לפרטם נא וכשאתה
 מהלכות הרמנ״סנפ״ח מנאס

 יגיע שלא ונוזאי ניאתהמקדש
ת ע  תואר ידיעת מצד זה ?י

 החוטם שאם שאמת וכאותה •
ס נעל הוא שנידו הקטנה  מו

ת• השערה שצריך לזה טנעיי
 והס ששה רק נמקרא נכללה ממצא לא שאתה הנהמות ומומי

 • המקדש ניאת מה' נפ״ז ״ס3הרמ מנאס נפרטיהס חמשיס
 נעניןשאמרר זינה שנקרא מה נין להגדיל הזינות* מיני והנדלת

 ׳ ן3לקד ראיות ג׳ * ימים ז׳ טמא שיהי' לטומאה ראיות '3
 האיש אמרו וכן ׳ נאודס והאשה נלונן מטמא האיש אמרו עוד
 דרכים ז׳3 אמרו עוד נאונס מטמא והאשה נאונס מטמא אינו

 שלכל ספק ונלי ונקפיצהונו׳ ונמשתה נמאנל 3הז את נודקין
 הנדות וסתות הנדות הקפי ונמות לנ;3ט3 ידיעות צריך זה

 וקניעות יוס ל׳ גינוני וסת שאמרו נענין וסת לה ע3תק כיצד
 ולאכילה ולקפיצה השנוע מימי ולימים ונסירוגין דלוג3 וסתות

 פרטיס נאיזה ד^ל האלו החכמות ונחלקי :ארוכים והדנריס
 שאמרו נמו אותם להשיג יכול ודם נשר שאין ;האלו נענינים

 ונחנמת מסיני: למשה הלנה לגדה נדה שנין ימים י״א
 וזמן הגלגלים הלוך סדר והלינותס :התכונה חכמת הגלגליס
 זמןשעושין3 החודש קדוש מהלכות נפ״ו הרמנ״ס וז״ל הקפתס

 מחשנין היו הראיה) פי על החודש שמקדשין (ר״ל הראיה עפ״י
 נדרך הרנה וק7דק3 החמה עס הירח נו שימקגן שעה ויודעין

 ונפ״א יראה לא אס הירח יראה אס לידע נדי עושין שהאצטגנינין
 קליס אלו דרניס יהיו ואל ז״ל 3נת ׳7 משנה אלו מהלכות

 הדרכים שאלן הזה זמן3 להס צריניס אנו שאין מפני נעיניך
 החכמים שהיו העינור סוד והוא הן ועמוקים רחוקיס דרכים

 אנא אדם לכל אןקן מוסךון ואין אותו יודעים הגדולים
וט3לק נ״ד שאין הזה זמן3 ון3החש זה ל3א וניס3נ לסמוכים



סהנחמדשני כוזרי מאמראוצר•
 ן3ר ימ3 של תנוקית אפי׳ היום ו5 יס3ממס שאנו הראי׳ עפ״י

 ור3שהע מה :עכ״ל ימים עה3ואר שלשס3 סופו עד מגיעין
ק3חש • קצתמתילדותי׳ ס3חוש שאנו והמועדים השנים יעות3ון  י

 נין מקדם שהימה המכונה חכמת נת מידי תולדה קצת הוא
העינור♦ מוכן :ישראל חכמי

 ידועה העכור תוכן מעלת וגדולת תולדותיה קצת
ח ט ח זאת לאוט׳ שנקבע ו ל ו  החוקרת החנמר ה

שח איננה והיא כן איננה ואיך הצורה־  בין מורג
 אותה וטחברת • וגלותה ודלותה טטיעוטה האומות
 ומן ־ אחד בו שהם חבור האלקיית התורה שארית

 דוד מבית המקובל העקר על העבור שבה המופלא
 ומאות אלפים מכמה נשתנה שלא לבנה מתקופת

 וזולת□ מיון הקובעים קבועי נשתנו וכבר ♦ שנים
 וזה שנה מאה אחר ותוספת לתקון בהם והוצרך
̂)ו • בנבואה נתלה שהוא מפני אטתתו על נשאר  ו

גורם היה היום בעקר אחד בחלק שינוי שום נכנם
ההפסד

 מונים שאנו הענוריט סדור
 והחדשיס החמה שנות השנים

 כל3ש ומכוונים הלננה חדשי
 אין קטן מחזור שהוא שנה י״ט

 שנות על החמה לשנות יתרון
ע נה3הל ע״יז׳ א הי  וריסשאנו3ו

 גו״ח שהס מחזור כל3 עושין
 שנת יס3חוש נשאנו * אדז״ט
 שעות וחמש יוס שס״ה החמה

 ומ״חרגע* חלקים ותתקצ׳׳ז
 וזה חלק3 מע״ו אחד והרגע

 אדא 3ר לדעת הוא ון3החש
 "ס3הרמ3 כנזכר יותר המדוקדק

 וכן • החודש קדוש מה׳ פ״י3
חודש 3י״ הלבנה שנת 3ו כשנחש

 יתרון ימצא לא חלקים תשצ״ג שעות י״ב ימים כ״ט חודם כל
 חשנון, שעל הנזכר פ׳3 ״ם3הרמ 3כת ר3וכ המחזור סוף3 כלל

 הדלת לעס ע3שנק ומה :הגדול ית33 סומכים היו אדא 3ר
̂ל החומר  עס מכל חלושיס עס3ט3 ישראל ני3 שעס מה לפי ר׳

 על 3היגי לעמוד שנדי ודאי3ו * ומטולטלים דליס גולים והס
 ננפות3 לאחוז וממשלה והשקט מנוחה צריך התכונה עניני
 שונים מכלים כלים ולהכין טים3המ נל על לעמוד הארן
 על עמדו טרס3 הגויס חכמי טרחו נמה רואים אנו נאשר
 ׳3 משנה החודש מה״ק פי׳׳א ונמ״שהרמנ״ם המאורות הלוך

 הגויס סכמי ין3 גדולות מחלוקות הס3 יש ון3החש ודרכי ז״ל
 ואנשים והגימטריאות התקופות משגון על שחקרו הקדמונים

 להם ונולדו זבריס מהן ונתעלמו בהן נשתבשו גדולים חכמים
 ון3חש3 הנכונה נדרך פגע ולא ה3הר שדקדק מי ויש ספקית
 ענ״ל♦ חרס ידו3 והעלה אדירים מים3 צלל אלא הירח ראיות

 דלות3ו גלות3 כזו חכמה על לעמוד שקשה ואר3מ ר3והד
 : ומועדיהם חדשיהס יעות3ק3 גלותס3 ישראל עושים היו לאיך

 ועיונס ישראל ני3 שכל ״ה3הק חזק זה נגד * הצורה החזקת
 חכמי כל לזה הגיעו שלא מה ישראל הגיעו עיונם שנמעט עד

ס:  האימה שאין תאמר ואיך כלומר כן* איננה ואיך הנוי
 איננה והיא :הצורה שהיא השכל וחוזק החומר מדלות הזאת

 אינם והס הארץ קצווי כל3 מפוזרת האומות נין מורגשת
 ׳*ד3 ולא מלך לא להס ואין האומות ץ3 ראש־ להרים יכולים
 חדשים שקנעו ית3ה זמן3 היו כאשר מועדים להם שיקנע

 והס מושנותיהס מקומות כל אל שלוחים ושולחים נירישליס
 שארית אותם ומחנרת : הרנה מזה זה נגלותס רחוקים
 ישר^ ני3 לכל עושה ידינו3 המסור הענור דרכי הוא התורה

 שס ישראל ני3ש מקום כל קצהו עד ארן ומקצה אחד כאיש
 מהשגחה פלא וזה כאחד וחדשיהס מועדיהם מכוונים כולם

 הענוריס יסוד * דוד מנית ל3המקי העקר על העניר :אלהיית
ט גה3הל חולש 3ח:י על וסדים מז ל3מקו וזה תשצ״ג 3י״ נ״

COSRI.

 נתקשרו אחת פעס ת״ר דכ״ה ר״ה3 כדאיתא דוד מנית
 לקדשו ״ד3 ונקשו לחודש כ״ז3 הלננה יס.ונראית3ע3 השמים

 שאין אנא י3א מנית אני ל3מקו כך גמליאל רנן להם אמר
 שעה ידות ושתי ומחנה יוס מכ״ט פחותה נה3ל של חדשה

 הס והחלקים * חלקים וע״ג
 לת״תרף אחת שעה כשתחלק

 חלקי שתי מוצא ואתה חלקים
הוסין> חלקיה תש״ך השעה

 והוא תשצ״ג יהיה ע״ג עליהם
 שנהגו תשצ״ג 3י״ כ״ט ון3תש

 ן3שר נודע ר3וכ היום עד ו3
 וכן היה דוד מנית גמליאל
 נשתנה שלא :שס ז״ל פירש׳׳י
 תשצ״ג אי׳״נ של זה חשנון

שוס, ו3 נרגש לא נה3הל 7מול3
 אר3שמ וכמו היום עד שנוי

 קנועי נשתנו ר3ונ : והולך
 הנה * וזולתם מיון הקונעיס

 הקדמונים ספרי3 קו73 כי אמרו
 מקודם שהיו הודו חכמי ומצאו

 יוס שס׳׳ה השנה שיעור שמצאו העידו 3ר זמן אברכ״ס
 ג״נ שהיה החכם ופיל״וס עוד שעה יע3ר וכגון יום ורניע
 ואנרכ״ס * נצמצוס ורניע שס״ה אותה מצא אנרכ״ס קודה

 נידו היה שלא אלא יע3מר מעט פחות אותה מצא החנם
 שנא טלמיו׳*ס5ו * מיעוטו מפני ההוא הפחת לצמצם יכולת
 נאורך ומצא ר״כס3א ט3מ אל מנטו צירן> שנה ש׳ נכדי אחריו
 הזה העודף מקנון שנתהווה מה דל3ה שלם יום ההוא הזמן
 ויהיה יוס3 מאות משלש אמד שהוא הזה הפחת על וגזר

ה שעות ה׳ יום שס״ה לדעתו השנה  • שניים 3י" רגעים ל
 ה׳ יום שס״ה השנה זמן מצא אחריו שנא תי״ני3א והחכס
ס חכמי נתנלנלו כמה הרי דקין ל״ו וכמו שעדת  מדת3 המי
 שהי׳ מה חקיחת כמה עס האמת להם נודע ולא השנה
 שלנני ור3הע סיד איגמתו על נשאר וזה :ישראל ני3ל ידוע

 יום שס״ה לנו החמה שנת שמדת גדול נתיקון נשאר ישראל
ת עי ש  מע״ו אחד והרגע רגע ומ״ח חלקים תתקצ׳׳ז ה׳

 3י״ יום כ״ט חודש כל חדשים 3י" שהיא נה3הל ושנת * נחלק
 שעות <ז׳ ימים שלד עולה נשעה מתתר״ף חלקים תשצ״ג שעות

 על החמה שנת שיתרה אומר אתה נמצא * חלקים תתע״ו
ד הלננה שנת ל  מ״ח חלקים• קכ״א שעות* כ״א ימים י

 ר״ו עולה * פעמים י״ט הזה היתרון נופל וכשאתה • רגעים
א שעה י״ז יום ט פעמים שנעה וכן * חלקים קל  3י" יוס ל

 מחזור נל3 עושים שאנו וריס3ע ז' שהם חלקים תשצ״ג שעה
א שעה י״ז יום ר״ו ג"נ עולה שנה מי״ט  וזה חלקים קל
 השנה יס3חוש היו וכן מהנניאיס לנו המקונל ור3הע סוד

 מעולם ידעוהו ולא קדמוניות ומשניס עולס מימי והחודש
 יסוד3 ועיין 3ליעק דנריו מגיד שנאמר נענין ישראל חכמי רק

 עקד3 אחד חלק3 שנוי שוס נכנס ואלו ז 3פ״ ג׳ מאמר עולס
 תש׳׳צג 3י״ כ׳יט של ון3החש שזה שאעפ״י כלומר וכו׳ היוס
̂לך3 ואמנס אמצעי חודש3 נה3הל מהלך רק אינו  אמתי מר

 גמרא3 אמרו וכן נתכונה כנודע גורע ופעמים מוסיף פעמים
ן , פעמים . R י



נחמרשני כוזרי מאמראוצר
מודם כל3 רק זה אין נקצרה, מהלך פעמים בארונה מהלך פעמים

 ׳3הר משנים הרנה חדשים וץ3ק3 אמנם הנדל נמענו עצמו פני3 אחד
 ויהיה ה3שיתר נענין שיגיעההנדל עד ון3חש3שוםהפהד אין

 היה אלו מתת״רף חלק שאפי׳ נותן הדין נאשר אחד יום ממנו
חלקים מתש״צג פחות או יותר
 היה * חודש כל3 יס3חוש שאנו
 וששים מאה אלפים שני3 ן3ממק
 אלף נ״ה שהם נה3הל שנות

 אחד יום נה3של חדשי מתק׳י׳ך
 שעה כ״ד3 תמצא שכן שלם

 תשעה אלף וחמשה עשרים
 תת״רף חלקי ועשרים מאות

 שהראיה ומאחר ותשכח) דוק (
 אחד יום כדי3 המולד אחר היא

 נכנס הי׳ נתנונהואלו כנודע
 שיעור3 אפי׳ ניוסאחד הפסד

 היינו שנה וק״ס אלפים שני
 ימים ׳3 מתאפרת מוצאי׳הראיה

 יום3 נראה היה או המולד אחר
 פחות החודש יהיה אס המולד

 מצאנו שלא •ונאמת אחד חלק3
ה: ועד תורה מתן מזמן שנוי  הנ

 נמו החמה תקופת ידיעת
אי״3שחש  ל3מקו היה תש״צג 3ון
 ל3מקו היה נך קדם מימי להם
 אדא 3ר תקופת חשנון להם

 מהנכני׳שהס וזולתה שזכרנו:
 3כנ נוגה מאדים צדק תי3ש

 ככני התוכניים נפי ונקראים
 היא חנמתהמוסי״קא :ננונה

 חכמת ר״׳ל מתי״קא הנקרא'
שו ח עון:  ע״ז כלומר אומה33ה

 אך נראיות להאריך צמך איני
שהיא נאומה ;נדעתך משונ

 אלהיס לענודת שצריכה אותה תראה אם שאתה מחלקתהנגונים
 נגון כל שיסודר שצריך נאופן אלדים ית33 לסדרהנגוניס.לשורר

 ונחנור נהששק תינותיו ותכונת וכוונתו המזמור ענק לפי
ק ולפי ק ענ ע  וכן ה' ודת3לע נהתגוררות או נשמחה אס ה
עון כ^ מכונת לפי  מוכשר נעימתו קול ענין אתה אל ה

 להעמיד הלויס לשרי דוד ויאמר ט״ו) א׳ (נד״ה שנאמר כענין
 ומצלתים וננירות ננלים שיר נכלי המשוררים אחיהם את

 הימן והמשוררים ונאמר לשמחה נקול להרים משמיעים
 עלמות על נננלים וגומ׳ וזכייה להשמיע נחושת נמצלתים ואסף

 ולמות ש ספק ואין * לנצח השמינית על נננורות וגומ׳ ומתתיהו
 המוזי״קא לנעלי טאנין הנקראים מדרגות מיני היו ושמינית

ס3ש הגדולים על י ומעמדת מיוחד: שם לו כללי ניגון וכל  ע
ה והיא זו לחכמה צריכה שהיתה מאחר זו אומה הנה ת  י\

ת עסק עכל הפנויים הלויס שהם העם לחכמי מסורה ענוי  ו
 שוס אליה הגיעו שלא מה אלי׳ הגיעי נודאי א״נ הפרנסה

נ והמלאכה :ולשון עס היו שהלדם נודאי כלומר וכו׳ דת3נ

 המולד כק שימצא מה לרוחק מאד גדול ההפסד
 תקופת ידיעת אצלם היתה ספק מכלי וכן ־ והראיה
 המו״סיקא חכמו־ז אכל * מהכככיס וזולתה החמה
 וטעמדרת הנגונים מחלקת שהיא כאומה חשוכ
 מתעסקיט כוי כני והם שכעס הגדולים על אותם

 הוצרכו ולא חנכבדים כעתים הנככד בבית בנגוניס
 לוקחי□ שהיו במה הפרנסה בצרכי קלהתעסק

 הטוסי״קא זולתי עסק להם. היה ולא מהמעשרות
□ בני כד* אצל נכבדת והמלאכה  היא כאשר אד

 מחשיבות והעם פחותה ולא גרועה אינה כעצמה
 במלאכה הטכעכאשרהסומראשיהם וזכות השורש

 יודעיס ההיו כמוסי״קא תחשוב ומה ושמואל דוד
:לא אס אופניה על אותה

 ושטה נגמרה ספק בלי שזה הב'זרי אמר סה
 כאשר הנפשות מעוררת היתה

 אל ממדה הנפש' את מעתקת שהיא עליה יאמר
 שהיתה ממה בערך היום שתהיה יתכן ולא הפכה
 השפחורת בה בהרתעסקו פחות׳ ששבה מפני

ס טכני והמכועןיים חשיבותהכאשר. עס ירדה אך אי
חשיבותכם: עם אתם ירדתם

 וככר שלמה בחכמת תאמי ומה החבר אמר סי
 ^קי בכח החכמות כל על דבר

ושכלי

ר שוס ה3 שאין מאחר לנס וכל ה3 לעסוק חושקיס דו  עי
ה נעצמה היא .כאשר לכל: נננדת היא ל3א צהס ננוד נ נ  אי
 ומלאכה ויחנה גדולה חכמה נאמת היא נאשר * גרוע

 שאמד נמה למעלה 3מוס • השרש ממשינות והעם :דת3נכ
לנגד שתשיס וכו׳ נאומה 3חשו

ה צריכים היו איך דעתך  אלי
ע שנאומה הגדולים ואיך  ס
 • ה3 ומשתדלים מעשיהם מכל
ן נעצמס העם זה ועם  הי

ן הסגולה מן משרשיהס  מ
ע וזנות :ונניאיס חכמים טנ  ״ ה
 : חכמה לכל ומוכן זך טנעס
 מזכות נודע כאשר הס כאשר
ם: אשר והטנע השכל  ליהודי

סדן אשר הראשים ומראשיהס  י
 צמ״ש ושמואל דוד : אומה
ך7 יסד המה ט׳ א׳ נד״ה  ו

ס ושס * גאמונמס ושמואל נ  מו
ע אשר את והולך הלוי  העמידו

 המשוררית ועל ענודתס על
 ראשי המשוררים ואלה אמר

ם נלשנת ללויס אנות  פטורי
 נמלאכם עליהס ולילה יומס כי

ם שהיו פטורים ור״ל  פטורי
 המלך וענודת מס מכל

-fכי לבורר היה מלאכמס  ר
 S ומה : למעלה

ג ד, סייס נא? נמוסי״קא  י
מה לפי  י”״ למעלן שאמר נ

: נאומה ו׳ נ י ו י
נגמרה ספק כלי סה

’"ויעיסאימ^’סא/א'
; נחנמה האפשר נתכלית , ז
 המוזי^׳קא י הנפש ׳ את מעתקת

 הפכס אל ממדה לזה מוכגיס נגוניס ע״י האדם דעת משנס
 ;לזה וכדומה הזרקות אל ומעצלות השמחה אל מעצגות נמו

 שהיו כמו אותה יודעים היוס שיהיו נערך* היום שתהיה
 החכמים גדולי אין פחותה ששנה מפגי :אז אותה יודעים

מו היום ה3 מתעסקים  השפחות ה3 נהתעסקו מקדם: נ
או היא ת עגיי אדס מנכי וסמנועריס :לשפחות נעז ע  הד

 ;לה שהיה החסינות מן חשעותה עם : אדם ני3מ ושפלים
ס נאשר ת ת תו נמו אתם י  לכל עליונים מהיותם ישראל שי

ם להיותם הארן גויי קי  אנדס אתם שירדתס עת3ו ושפלים נ
ס :זו חכמה ג

ה סי ט  נלנד שלא אר3 הואיל שלמה* מנמת3 תאמר ו
 שאר כל גס אף ירידתינו עם ירדה זו חכמה

 משלמה ומקורם ישראל ית33 להם היו נפתח שמקור החכמות
 שלק מה האפשר לתנלימן החכמות כל השלים אשר המלך

 :נו כיוצא על 7לעמו ולאחריו לפניו חכם שוס נכח הי'
ס נו שנצטרפו מחמת הי׳ וזה • וטנעי ושכלי אלדי נכח  עניני

שלא '



סונוזטדשני כתרי טאטראוצר
 סנלו נח ד3םמל זהוא זולתו חור,ר שוס אליהס הגיע שלא

 עול ימצא ולא האלם מנל חנס שהיה ו5 שהיה ע3הט וזנות
 עול לו לומה האלס ע3ע3 האפשר כפי שנלו3 שיהיה אלם
 אותו המדריך הקודש ורוח אללי נח ו5 היה זה על יוסף

חקירתו3יטעה שלא תמיס לון3
 הגדוליס לחנמים הגיע נאשר

 יומר3 נפל חכם שהיה וניותר
 החמת מנוארלנל פשוט «עומ
 3מרו השכל עיפות לו שקרה
 שנה שלפעמים עד העיון
 מאריסט״ו שנראה כמו הרנה
 רונשגיוט היוס נתגלה וכאשר
 מפורסם והוא פשוטים נלנריס

 האחרונים גלולי כין היום
 כשלמה משא״ב מהמחקרים

 חופף הקודש רוח שהיה ע״ה
 אנשי והיו :לרגלו ומאיר עליו

 נאן3 • אליו כאיס העולם
 החכמות שכל אוזן לו העיר

 הס3 אשר כאומות הנמצאות
 הנראה כסי הדכריס אמתות

 מקורס אך הימה ס3מל לא
 :אותם לקחו שלמה מחכמות

 מכל ויכזאו נת״ש • מהודו על
ס מ ע  חכמת את לשמוע ה

 הארז מלכי כל מאת שלמה
3ותר ונאמר ה׳) א׳ (מלכים

3̂ ץ«וייי■.

י ^ ש עי ו ב ט היו ו שי ו ^' אנ ם העו ה^ vtf באי  תיק3̂י
תו מ ל חכ ת א מו או דו עד ה הו ת וכל מ מו כ ח קו ה ת ע  הו

הן שי ר ו וכללם ש תנ א ל מ ם א שרי ה הכ ל ח אחר ת  ו
ס אל כך מדי פו אחר ו ל כך ו חר יון א א ד כך ו  אי

מן ובאורך רומי ם ורב הז עי צו מ א ה ת נזכר ל מו  בחכ
ם ה קו ש ת ע ם מן הו ך חעכרי ם מן א ם היוני מיי הרו  ו

ה ל ע מ ה ת ו רי עב ס ל צ ע ן כ שו ל ה ה מ  בה שנכלל ו
ם ני י ענ ה :מ

ש הכוזרי אמר םז ת הי ה לעברי ל ע ל מ שון ע  ל
ב עו א ה ה יותר הי ט ל  ורחבה ש

ה מנ ו מ חנ אנ ת רואים ו ה א :בעינינו ז
ח א החבר אמר ס צ ה מ ת ה או א מ צ מ ה ש אי ש  נו

ה תדלדל ם נ ת ט׳ וצרה בדלו עו מי כ
א הי מ׳ ו צ ע ה ב ב שו ח ת ה תו ש ל כ ה ש בל ק  וסברה מ

ח בל א הק הי ן ש שו ל ר ה ש ה דבר א ם יתברך ה׳ ב  ע
ם ד ה א חו בה ו ם דברו ו ה ר שני ש א ל יורה כ ה ע  ז
ם הגזר ד ה א מ ד א ה מ ש א ש ו אי ה מ חז חי ו וקין מ

תי מקני

̂׳ל לענרית והמעלה הרומיים:  מלשון ההעתקה שגסע״י ר
 אף נהכנתס והנלכול ההפסד קרה לשונות שאר אל הקודש

 כס: טעמם עמל לא ע״׳ג לשון אל מלשון הורקו ני
 העניניס וכו׳ כה שנכלל ומה :עצמו מצד הלשון כעצם

הס הקודש כלשון אריס המכ
 העניניס מן להכין נכוחים יותר

 זולתה הלשונות כשאר הננתכיס
ד: שיכוא וכמו עו

 על מעלה לעכחת היש סז
 כלפי •3לשוןהער

 עליון הקויש לשון שנתן מה
 לו אמר הלשונית לנל ומונחר
 מלשץ מוכתרת שתהא היתכן

 הקדמוני׳ השתמשו ־3 אשר 3ער
 החכמה ספדי כהעתקת הרכה
 לשון שלמה יותר היא :כנודע

 ופעלים כשמות שלמה 3הער
 הנמצאים אל הצורך ככל ומלות
 ה^דש לשון משא^׳נ • כעולם

 כתנ׳׳ך הנאמר רק לנו שאין
 הוצרכו שלא. השמות ואומס
 אנו אין ענינס לפי כתנ״ך

 מסרים וכן אותם יודעים
 ורחכה :ומלות פעולות הרכה
 ופעולות שמות ה3 יש ממנה

 אחד עניז להמליז נרדפים
אצלנו שהיא כמו שונות נמלות

כני כל מחכמת שלמה טנמת
 המלך ויגדל נאמר ט׳ ׳3 וכל״ה (שם) מצרים חכמת ומכל קדם

 קשיס3מ האיז מלכי וכל ולחכמה לעושר הארן מלכי מכל שלמה
 לכו3 אלדיס גחן אשר חכמתו את לשמוע שלמה פני את

 נאי הארז שמקצה נמשמע הארץ מלכי מכל שנאמר ומאתר
 ועל הודו היא המזרח כקצה מפורסמת היותר והמדינה אליו
 כמפת כנודע להודו המזרחית ג״כ הצין איז יקרא שמה

הם: שרשיהך הארץ: תי סודו  לפי החכמות כלל וכללם י
 שהחריג ראשון כית כחורנן תחלה הכשדיס אל :מחליקיתיהס

 אל החכמות ספרי כל גלקתו ואז כשדם מלך נצר נכוכד
 את החריכו והמדייס הפרסיים הרס אל ואח*כ הכשייס:
 תחתיהם וישכו הפרסי ונורש סמדי דריוש שהם הכשדייס

 מלו מוקדן אלכסנדר יון אל ואח״כ אליהם; הספרים והגיעו
 הרומיים רומי אל ןאח״כ והפרסיים; המדייס 3י5הת ־יון

 המצועיס 3ור :אליהם החכמות והגיעו היונים ממשלת החרינו
 כחכמות נזכר לא לאומה; מאומה שנעתקו ההעתקות 3רו

 והיה היוני ארס״טו עמד נאשר ני העכריס מן הועתקי שהס
 שמו ויצא מוקדן אלכסנדר של רכו היה כי רג ממשל לו

 והוסיף דעתו לפי החכמות ערגג הוא היוס עד הארץ ננל
 שירדה ואחר אחרים כגדיס אותם והלכיש הרכה דנריס הס3

 עד הארז ככל ונתפזרו השפלות לתכלית הישראלית אומה
 מן זכרם השכיחו האומות כעיני לעס נחשכיס שאינס

אל הגיעה המניס שמן עולם לנני וכמדומה החכמות
» יז

ה3הר רנה גילה חרס שמש ׳
 : המליצה להרמנת ;אות שהוא מה נלה״ק שהוא ממה יותר
ם: הקודש ללשון הגיע אותה* מצא ם״  שמצא מה היו

המדכרי׳ לעכריס ר״ל אותה לנושאי׳ שהגיע מה * נישאיה
 הדלות ענין למזוק והכפל דלות לדלי הגיעה נתדלדלה :גה

 גזה כלפי 3שי5 וזה העכריס נדלות כדלותס ;ירקרק נמו
 שהוצרכו * כגלות הלשון נתמעט כי הלשון משלמות שטען
 לשונם: ששכחו עד שמה כאו אשר והאזץ שוכיהס כלשון לדכר
 היא שעתה המליצה ת3הרח כנגד 3השי זה כמיעוטס וצרה
 ;ונשכחה נעזכה כן ומפני כה המדכריס העס כמעוט צרה
 כח^ וחוה לאדם שהגיע הקו^ כלומד יתכרך ה3 ר3ד אשר

 והדין הקודש ולשק אותיות חתוך3 היה האויר נאמצעות ה׳
 אשר הש״י שניהם רו3ד וכה :האפשר כפי שלמה שתהא נותן
 כלי הקודש כלשון מעצמו דכר הדכור ככח האדם את יצר

 האדם מנהג עתה שהוא נמו הרגילות ומן הנערות מן שלמדו
 אק ודאי ני ־ הקודש כלשון אשתו3ו ו3 דכר ה' רות רק אך

 ומעתה הולדס כיוס לשון להם כראו וחוה שאדם להתעקש
 על יורה :•האדם כנפש מכוא לה ים הקודש לשון כאלו נראה

י י’זה על דאי' זה ז  אדמה משם ניזתך אזס שס אדם מ
 כרירה שפה ספר כראש הראכ״ע וז״׳ל וכו' מחי חוה ונן

 והמוסד הראשונה היא הקודם לשון ני מהתורה נוכל.לדעת
 כן ̂ולא אדמה מגזרת הוא אדם שנקרא הפירוש) (ר^ל שטעם
9(0 ענ״ל שתו היה אדם ני יורו וכולם וקדר כשדים כלשון



נחמרשני כוזרי מאמראוצר
 שס3 אדם ו3 ונקרא איזר לשון היה אולי נאמר שלא 3ליש א3

 התורה נעתקה וכאשר ההוא לשון3 אדמה שס נפי אמר
 הוא נאשר אדמה שס כפי אדס שס נעתק הקודש לשון אל

 שהרי אינו שזה • השמות שאר נעתקו וכן • הקודש נלשון
האימות שכל רואים אנחנו
 כפי אדם שס שנו לא היום

 שיש אף תורה3 שהוא.נקרא
 הוא וכן אחרות לשונות להם

 ואלו התורה העתקת3 אצלם
 ס לאד מקודם אחר שם היה'

 אמנם נהעתקה משתנה היה לא
 הגם מחי חוה ר3הח מ״ש
 שוה חי ששם הראנ״ע 3םכת

 כשדים ולשון הקודש לשון3
 להניא מנע לא ענ״ז וקדר
 הראיות שאר לצירוף חוה

ד ראי' מזה יש שענ״פ  שאר ע
 ושת וכשדי קדר זולת לשונות

 שמו את ותקרא נמ״ש משת
 זרע אלדיס לי שת ני ^שת

מ': איזר  התורה עדות עס ונו
 נידינו המסורה התורה כלומר
 ונעתקה הקודש לשון שהיא

 ינו3ר משה עד דור אחר דור
לו הגיע אשר לשון3 שנתנה ע״ה

 רכן הקודש: לשון תולדות הס ית3ער דהיינו קדר ולשין
 ד קד שהוא ישמעאל אצל ר״ל ״ 3הער אל ישמעאל אותה נשא

 לשון לשונות שלש אלו והיו :3ער לשון אל הקודש לשון נשתנה
ת:3וער וארמית הקודם :3הר3 שתוף להס יש משותפות י  ׳

הלשונות אלו3 ששויס שמות ׳
תי קני ת מ ש ת ו ש ח ט נ מנו ו ח נ ת עם טי דו רה ע תו  ה
ר דור וקבילת ח ד דור א ח ער עכר ע ד נ ס ע ד  א
א הי ש ה ו ח שון הי א' ובעבורו עבר ל קי ת נ בריו  ע

ר מפני א ש ה שנ לי ת ע ה ע לג נו׳ ובהבדל הפ שי  הל
ה וכבר ם הי ה ר ב ת מדבר א מי ר באר או  בשדיכש נ

ת מי ר א ה א ש שון הי לו ל ה ת הי ו די׳ ש ת כ שון העברי  ל
ש ד ק ת ה מי ר א ה שון ו ל ל א וכן חו ש ה נ ת ע או מ ש  4י

היו הערב ^ ש אלו ו ל ת ש נו או ת ל פו ת שו ת מ טו ד ת  מ
מי ר א ת ה הערכי ת ו רי ב ע ה ס ו ה תי מו ש ה׳ כ תי  ובהליכו

ה׳ שי טו ש ב ה ו ת הי שון ו ת ל רי עב ה לבדה ה ל עו מ  ה
ם ה ב ה ש ת ל ע מ א מדרך ו ר ב ס ס לפי ה ע ם ה שי מ ת ש מ  ה

ה בה מ ה ו הי ה אליו צריך ש צ לי ט ח ם שכן כל ט  ע
ה א בו ת הנ ט ש פו ם ה ה יני רך נ הצו ה אל ו ר ה אז  ה

אל ם ו מני ת הנ רו מי הז הם ו מלכי ה ו ש ע מ ש הו י  ודוד ו
ה ט ל ש תכן ו ר הי חס ם שי ה ה ל צ לי ת מ ע ו ב הי  ש
ה צריכים לי שר לרבר א א ם לנו תחסר כ בעבור היו

ד ב א ש
רות3הד ונן השמים מן ור3הד

 היו הזה לשון3ו השמים מן נשמע אשר לשון3 ו3שננת ודאי
 הזה והלשון ענר עד :אלדים ע3אצ3 הלוחות על נתונים

 ונענורו *- אדס עד נח עד ענר מן ישראל לנני מורשה היתה
 נשאר ר3ע ־ הפלגה עת עליה שנשאר מפני :ר3ע שם נענור

 מנס הפלגה טרס כל נפי נהוגה שהיתה הקודש לשון על
 אחר איש הלכו העמיס כל הלשונות שנפלנו וגעת ואדם
 3ליש נא ונו׳ אנרהס היה וכנר לשונו: על נשאר וענר לשונו

 ושמא ענר עד דור אחר דור נקנלה הימה הקודש שלשון אומרו
 לשון לשונו היתה שלא ודאי לאנות ראשון אנרהם הלא תאמר
ר ונמגדל שנולד מאחר הקודש  מדנר היה וע״ב כשדים ^ו

ם' כמנואר ארמית והיינו כשדים לשון שהיא נ
 מיום כשדים לשון לו הי' שאנרהם אמת 3השי לזה * דניאל
 ה3 והשתמש אניו אני ר3מע הקודש לשון <מד חנל .יולדו

 השמור שהלשון ודאי ני חול לשון אצלו היה והארמית לקדושה
 פעולותיה הליכות לפי וננקודומיו ונמלות נתינות נדקדוק

 איש ר3ד3 חול רי3ל3 דעלמא נמילי ה3 להשתמש יתכן לא
 לשון לדעתו ואולי לכל ומנואי■ קל לשון שתופשים לרעהו
 חוג לשון3 ו31השמוש« 3רו שלפי הקודש מלשון תולדה ארמית
 מעת הזה השנוש נולד ואולי 3וער קדר לשון וכן הרנה נשתנש

ע והרא ההפלגה  הספר נתחלת נמרה שפה נספר 3כת נ
ץ לשון קו ט' הימה אמת שפה קדר ולשון ארמית ולשון ה  ו

ת וערמון לוז לח על ויצא ונפרשת  ני אמר והגאון ז״ל 3נ
 לשונות ׳3ה כי ישמעאל לשון3 שנקרא לנגור3 שקדים לוז

ארמית שלשון חו3מד משמע עכ״ל היו אחת ממשסתה ׳ו^הארמית

:שמושיהס3 מתדמות :הג׳
 הארמי דהיינו ר״ל ונו' הארמי

 כמ^ש וכו׳ נשמותיהם :וכו'
ה כי וז״ל שס הראנ״ע  הרנ

הג' אלו3 נפעליס גס נשמות
ס או נאותיות שוה לשונות  ה

 וידנרו תראה הלא קרוניס*
 מלכא ארמית למלך הכשדיס

 מלו מגזרת הנו וגומ׳(דניאל)
׳ מל חיי ׳ לעולס מל׳ לעלמין

מל׳ או מגזרת חלמא • חייס
״ ענדיך מגזרת לענדך • חלום ־

ע חי מל׳ ופשרי׳  ר3ד פשר יוי
ונשימושיה׳ ונהליכותיהן עכ״ל:

 נ׳מקוס הראנ״ע 3כת כן
 אותיות כי שס ואמר הנזכר

 ו3ירח אהח״ע) הגרון(דהיינו
 אה״רי הנח ואותיות וירחינו
 שויס והנכח המדנריס וסמני

 ננין (ר׳׳ל הקל טס3מ3 הס
הכנד) (ננין והכנדיס כקל)

 השמות לל מוסדות שהם הכנויס עשרת וכן והתפעל ונפעל
 הלשונות נשלש אלה כל אנחנו אני הס הפעלים וכל הסמוכים

 שמדכריס העם חשינות לפי ה3 המשתמשים העם לפי :שויס
 3החשו להעם צורך מפני מהמליצה אליו צריך שהי׳ ומה :ה3

 השומעיס; 3ל3 הדנריס להכניס ניאור ת3הרח3 נאות למליצות
 שהוצרכה ודאי אליהס שהגיעה הנניאה דנרי ונו׳ הננואה עס

 כפי 3היט אר3 מונגת ומליצה ויתיר חסר נלי צח נלשון להיות
 אל והצורך :אלדיס רי37 נת3ה3 טעות יפול שלא נדי האפשר

 שהוצרכו ודאי וא״נ ה׳ ר3ד3 העס את לצוות הוצרכו האזהרה
 צוה מה המוזהריס 3ל3 הספק יכנס שלא נדי מנואר ללשון
 העוני© שמדרגות נודע ר3כ • והזמירות הנגוניס אל :האל

ס מתהווים ומזה קולו3 להשמיע ־האדם שיכיל ממה הרנה  העוני
 ליודעיס ככזלע לזמר שחפץ הנכון ענין לפי ערכיהם נסדור

 לשורר לשון כאיזה זמר יוסד כאשר והנה נמוזי״קא מעט
 ונגקודותיו נאותיומיו הזמר זה ליסד צריך ידוע ננגון אותו

עון ענין כפי והפסק נמניר ובנע ננח  שצריך ודאי וא"כ ’ ה
 לקנול נכון שיהא כדי האפשר נפי שלס הזה הלשון שיהי׳

 שכל ידוע ר5הד ונו׳ ויהושע משה ומלכיהם :כולם הנגוניס
 שכל עגינה מנין נעצמו והוא ניקרה חפן שהמלך וחכמה מרע

 נכל ה3 ומשתדלים אליה כסשה כושאיס כולם העס חכמי
 היתכן :3ל חכמי כל אליו יאספו רמוקות מארצות וגס יכלתס
 הכוזר שחרף מה גגד לו 3השי עתה מליצה להס שיחסר

 האס שלמה למי3 להיותה ס״ז נסימן הקודש לשון מערכת
 שכשתמשו אפשר ואיך ססר© ראמ3כ כך מעיקרה שהלשון נאמר

מ© ־



סזנחמדשני כוזח מאמראוצד
ס  סגולת נראשיהס ומלכיהם הזה כגדול הגוי ון3ונ חנס ע

 יכולים היו שלא עד היוס כמונו חסר לשון3 עמהס האדס
 היום סהוא כמו הצורך לפי להם שיזדמן מה כל ה3 ד3לד

 3ערו לי3מ לה׳"ק3 שיזדמן כפי מנינים ספור לסדר שקשה
לשונות משאר מלות איזה

 סדור הס3ם מרוזיס ויש המשקל׳ חרוזי ונקראים התנועות
 הראשון) (והוא דלת כל3 תנועות ג׳ או ׳3 או ותנועה יתד
 תנועה אחה עם נע שוא הוא ויתד השני) (הוא סוגד3 וכן

ענינםנאותלזמר י נין3 הכגוניס הננניסעל :אחריו  הס3 י
שוות רות3ה הם3ש מאחר ׳ .

 זה שאין הלשון* ד3שא ור3ע3
 גלותינו:3 הלשון ד3שא מצד רק

 המעשיו' ספורי כל המורה ספור
 ודוחק לחץ הס3 אץ שבמורה

 והאפוד המשכן בספוריהס:
 ה3שמותהר נאמרו שס והחשן

 ופעלים מלאכותיים עניניס
 אדם ני3 ין3 מורגלים לתי3ה

 7הא :ות3גוו ניס3א ושמות
 כולם תומס עד אותס מצאו

 ובודאי בלה״ק שמותס3 נקראו
 תורה3 להם צריכין היו לא אלו
 שס שוס יודעים היינו לא

 אנו שאין כמו מהם אחד
 האבנים מיני שאר שמות יודעים

 וכמה :לה״ק3 והכלים והצמחים
 בקידום ההוא ספור סדר •נאה

 נמו ההוא מעשה3 ואיחור
 מספר יוסן> מעשה בספור
 ואיך יוסף ה3 שנמכר הסנה

 שהעניניס ומפני המעשה היה
 לממשלתו סמוך ליוסף שהגיעו
 זמן אחר רק היו לא וגדולתו

שניס3 מעשה3 הפסיק * ערךכ׳

ד ב א שון ש ל טנו ה ת מ אי ר ה ספור ה ר תו כן ה ש מ  ה
שן והאסור ח ה צרכו וזוכתם ו שהו ל כ ת א טו  נכריות ש

ך א או הי צ ם מ ת ד או ם ע מ ה תו מ כ ה ו א  הספור פדר נ
א הו ת וכן ה מו ם ש טי ע עי ה מ ת ו פו עו ם ה י בנ א ה  ו

ת רו מי תרעם דוד וז ה ב ו חו איו כ תו ה ס ו ת רעיו ע כחו תו  ו
ה עי ש תיו י מו ה :וזולתם ונ

ט תך הכוזרי אמר ס ה תכלי ה ובזולתו כז שו ת  ש
ה ת ס או ר־ן זולתה ע שונו  מהל

ת מו של ה ב אי ה ו ל ע מ רה ה תי ה הי בל ב ש א  יתרון י
ה לזולתה לי ם ע ם בשירי ברי מחו ם ה בני ם על הנ מני הנ

:הלחפיס) (נ״א

אר כבר החבר אמר ע תב ם הנגזני׳ כי לי ה נ י  א
ל U צריכים ק ש ט ק הדבור ה שברי  ו

א )p’X'o (נ״א ל מ ה דו נ״יגס) לנגן(«״א יכולים ו  לה׳ בהו
ב כי ה יייעס) (נ״ח כנגןן טו ש עו ת ל או ל פ  גדולורת נ
ה חסיי) לעולם ני t״0( מני' ז שי' כעלי בנ ע מ ^ ה ב  א

ם רי שי קראי' ב ם אנש׳׳׳ריא הנ ה ם ו י חז ח ם ה רי מו א  ה
ס איער ה א כ ה הו א ר נ א החבו שו ל ם הרגי ה י ל  ע

ר ה כענו ל ע מ א ה הי ה ש ל עי ה מו ל עו מ :יותר ו
השומע

 על נ״א : הנגוניס למדרגות
 וריס3עלסדורהד ר״׳ל הלחשים

 מצאנ< לא המעלות אלה וכל
 מוצאים היינו שא״כ נלה״ק
 חות3ותוש נזמירות אותם

:הקודש ספרי3ש
 המשקל אל צריכים אינם ע

 עכין ר״ל * ור3ד3
 רקלהקורא נאה אינו המשקל

 נגד וד373 משא״ב * ספר מעל
 :למשקל צורך אין השומעים

 לנגן יכולים והמלא ריק3וש
 הנה ר״ל 3טי כי לה׳ הודו3

 טוב כי לה׳ שבהודו המזמור
 • ובסוגר בדלת כולו שמסודר

 כי לה׳ הודו שתאמר נמו
 לעול© כי הדלת הוא טוב

 לאדוני הודו וכן הסוגר חסדו
 כדגן הדלת* וגומ׳ האדוני׳
 מצאנוהו המזמור וזה הסוגר*

 שאר3ש השירים כדמיון בסדור
 בחרוז שאינו ד3מל לשונות
 משקל ו3 אין וגס דיים הנקרא
שווי החרוזיס כל * שיהיו

יהודה מעשה וספר ההוא’
 הפסק וכשנתן וגומר שוע בת ותמת הימים וירבו ממר וענין

 • למלוכה הצליח ואיך בתכליתו היה ומה יוסף ר3לד חזר
 יוסף למעשה סמך איזה לו יש יהודה מעגין שהמסופר מלבד

 שמות וכן :ז״ל רש״י וכמ״ש מגדולתו אחיו שהורידוהו
 מהלשון נחסר שלא הרי שס3 נקראו האומות כל העמיס

 הטמאים עופות כל שס העופות ומיני האומות: שמות אפילו
ק:'3 השמות אלו וכל  דוד שאמר הזמירות דוד וזמירות לה״
 מעין והכל לתפלה או לקינה או לשבח אם ועגין ענין כל לפי

 שומריס היו לא המאורעות מקרה ודאי הנה אז לו המאורע
 הלשון היה לא ואס ממנה יודע דוד שהיה הקודש הלשון סדר
 והתרעם שהגיעלו: ענין לכל ממנו להמליץ יכול היה לא שלס
ו לו שהיה והויכוח 3איו תרעומות ונו׳ איוב עי ר ס  היה הכל ע
 חסר לא ומעולס הנביאים מוכחות וכן בלה״ק לו שהזדמן נפי

:הצורך בעת מליצה ולא שס לא להס .
 חן איכס שהבאת הראיות מכלית.כל * בזה תכליתך סט

שהיא לה ודי שלמה היא הקודש שלשון ללמד י י
 לה שמענו לח ועדיין שלמות כולס שגס הלשונות לכל שוה

 יתרון יש אבל :ס״ו סי' סוף3 ר3הח אותה ח3שש יתירה ׳מעלה
 המחוברים שיריס3 הקודש; מלשון לשונות לשאר יתרון יש לזולתה

לכל שוה אחד מספר3 תנועות חרוז ולכל מסודרים חרוזים :הס

 ורשעל3ד3•ש מאסר התנועות• ■
 מהתנועות ריק שהוא ין3ו התנועות מלא שהחרוז בין פה

:3לנגן יכולים שאחריו שבחרוז  3טו בי ילידור בהודו* ו
ה ננגון ש ש ת ל או ל פ ביו נ תל לו דוי שבהודו’שאע״פי ג

מ׳ נפלאות ובלעושה תנועות ששה רק אינו עוב כי לה׳  וגו
 להמשיך יכול היוצא והקיל המבטא ע״י ענ׳׳ז תנועות י״ג

 בנגוניס זה :שוות התנועות שאין אעפ׳׳י אחד בענין הנגון
 המדבר מעשה ע״י כשהננין יאות זה ר׳׳ל * המעשים בעלי
 הסמוך במקוס ובהתמדה ההפסק במקום בעמידה בנגון

ב: סי׳3 ר3הח שאמר נמה ורמיזית ובקריצות  5אב ע״
 • החבור נאה :בנתב המחוברים הסרוזיס והס וכו׳ בשיריס

 גזכמי להם חששו לא עליהם הרגישו לא :הקריאה נא?
 מועילה שהיא המעלה יר3ע3 :ו3שכת בזמירותיהס ישראל
 הדברי• בכתיבת יומר מועילים עניניס להם היו הס יותר
 אותם שיסדו קודש כתבי שעל והנגינות הטעמים שהם

 ומדבר חי שמד המדבר כאלו להשמיע נפלאה בחכמה
 הדברים עומק להנטס ובאיבריו בעיניו ורמיזותיו בתנועותיו

 שיבוא וכמו הטעמים היו הזה וידחך וכן השומזג בלב
:ע״ב בסי׳ ביבריו

גי ־עב



נחמרשני מזרי מאמראוצר
י מג ס :ור5הד מועלת מכלית • הלשון מן המנוון כ  הננ

 להכניס קש3מ ר3המד וכר׳ ר3המד גפש3 שיש מה
 תימה על תגמור לא :השומע 3ל אל ותיו3ומחש ו3ל גוונת

 ומה רו3ס ות3מחש האחד ין3שי זאת כוונה שתגמור א״א
נשלמות: נזנורו חשן הוא
 ר3נשמד פניס אל פגיס אלא

 משא״נ נפניס פנים אחר אל
 כל ן3יו לא כוונתר 3נסכומ

 לשון33סינמו הגס נשלמות נך
 הנאמרי© שאפשר;שלדנריס צח

 מפי סאמרו ונמו :פה נעל
 נפי היה משל * סופרים

 מפי ללמוד שיש הקדמונים
 שהס עצמס הסופרים
 ספריהם מפי ולא החכמים

 מונן שאין מפני הס שכמנו
 «ומיעה נמו השלמות על

 ההפסקה נעמידהנמקוס מפיו:
 מקום ין3נ פה נעל מזנור

 מה אל נמשך אינו שהינור
 הפסק איזה ישנו אנל שאחריו

 עומד נשהתדנר נראה וזה
 לדנר: וחוזר מדנורו קצת

 הסמוך נמקים ונהתמדה
 סמיכית כוונתם נשהדנדס

 ענין ר3מח המינר עניניהם
 חוזק3ו :קצת נמהירות זנורס
 שהפעולה כשמורה * הדניר
 ורו3ד חוזק•3 כיתה ההיא

 הרפה הזנור ורפיונו נחוזק:
 : הפעולה רפיון על מדרה

 נעיניו רומז וקריצות ונרמיזות
ושאלה מתמיהא :נשפתיו קורן

א ה הכחרי אמר ע מ : ו א ו  ה
שו| טן המכוון כי החבר אמר עג ס הי!  טדז הכנ

ש ש שי פ ש דחמדבר בנ פ  בנ
ע ט שו ת ה א ה וז כונ א ה מה על תגטר ל א תו ל  א

ם ם אל פני סגי פני ם ט ם שלדברי מרי א ה הנ ל ע ל ס  ע
ב הדברים ת רו וכמו שבכ ס א פי ש  מפי ולא סופרים מ

ל שנעזרי׳בדברי׳ מפני ספרים ע ב ה ש ה פ ד מי ע ם ב  במקו
ה ק ס פ ה ה ה ד מ ת ה ב ם ו ך במקו מו ס ק • ה  הדבור ובחוז

ת וברמיזות ורפיונו צו א ובקרי ה טי ת ה מ ל א ש ה ו ד הג  ו
ד ויחול ח פ ה ה ו חנ ת ת ו עו תנו ר׳ ו צ ק ת מ ה בהם ש צ מלי  ה

ט׳ שו פ שר ה אפ ר ו עז עו׳ המדבר שי תנו  וגבותיו עינו כ
שו ובכל דו רא ני ס להכין ו ע כ ה והרצון ה חנ ת ה  ו

ה או הג ל ו ר ע עו שי א ה הו ת רוצה ש שארי ת וב א  הז
ר ש ה א ר א ש ננו נ שו ל אה ט או הברו צ מ  דקים עניני׳ י

ס קי טו ע עו ו ב ט ס להבין בה נ ני עני תם ה ם ולהיו  במקו
□ שי מע ם ה ה ם ה ה ס פנים ש ס בפני ה ם ו מי ע ט ר ה ש  א

ה יקרא א כ ר ק מ רין ה ט טציי ה ש ב ק־ ק מ ס פ ה  ה
ך מו ס ה מפריד ו ם ו ה מקו די א ש כד־ן מן ה שו  הת

ל׳ ח ת ה ה ה מן ו ד הג החפזון • ה תון מן ו מ  מן והצווי ה
ה ש ק ב חובר ה ם שי טי חבורים בה  טבלי כונתו ו ש; ו

א ספק הו ה ש ח ר דו בר כי המ;זודי) (ה״א החבו מחו  ה
א המסודל) (ס«א תכן ל מרו י א לא ל ת דרך על א ח א

א הו ו

 ששס הלשון היא אנל ״ ההפלגה מעת שנתהוו לשונות
 נמקוס :עמו דנר ונה אותו נרוא ניוס הראשון נאדס הנורא

 הגוף תנועות ושאר והקריצה הרמיזה p ההם המעשים
תנ שמן ה כאלו הענין יונן וננגינית נעעמים הנכתג הנ  הי

אשר :נפנינו עומד המדנר

ושפתיו עיניו נרמחות סימן יש
 הספור והגדה • שאלה ענינו או תמיהא שענינו דנר כשילנר

כיונה תקוה רחול : נתיס3 ושאלה תיתא לי3 ^
 ותנועות :(תליסקי״ט) יחלתני אשר על לענלו

ף:  ע״י הפשיעה המליצה נהם שממקצרת הני
 ואינו הנמלצים הדנריס מתקצרים והאנריס הניף תנועית

 ואפשר : השומעיס שינינו לכדי ריס3ד3 כ כ •יאייך ל ליי!
 והרמיזות הקריצות ונו׳מלנד וגנותיו עינו המדנר{!'תנועות שיעזור
 עם לתאר יבול עוד והשאלה התמיהא לסמן ר3המד שיכו׳.
 עליה מסתר שהוא הפעולה ע^ק אנריי ושאר עיניו תואר

 הרצון או הכעס ענין מספר שאס כמו רפה או היא החזקה
 עת3 הכועס לאדס שיהיה כתואר ריו3א3 מתאר הגאוה או

 השעור על תחנה: או נגאוה וכן ותיו3ג3ו עיניו3 פעסו
 ד״מ עליו לספר מכיון שהוא ת ההתפעל גודל כפי דצה ש<ןןא

p אי גלול כעס אס הכעס p שארית3ו !הפעולות שאר3 ו:ן 
 הנוצרת הקויש: מלשין נידינו הנשאר המעט זה ©זאת

שאר כמו נהסנמה היה לא הלשון זאת כלומר והכמאה־

 קורץ שאנו המקרא ה3 יקרא
 וההתחלה כתניהקודש: הס3

 ז׳״ל ס3הרמ״ ז״ל ההגדה מן
 סרק ריש ההג״ון מלות ספר3

 מדקדק יקרא אשר השס א׳
 ) ייס3ער לשין מנל ( 3הער

 על3 יקראו אשר הוא * התחלה
ר׳ הנושא ההגיון  שהוא ל (

) המסופר ענין נושא ו לי  ע
 3הער ״לחלק יקראהו ואשר
 הוא ״ ההתחלה ספור

 הנשוא הגיין על3 יקראהו
/ המסיפר ענין (ר״ל ן לו  ע

 ועיעל• ראוגן אמרנו ״מ7 ונו׳
 ועומד הנושא הוא ן3ראו נאמר

 ר3הח שאמר וזה עכ״ל הנשוא
 ין3 מפרידים שהננינות
 ין3ו • הנישא שהוא ההתחלה

 שהיא ממנו ר57ה ספור
 המתון מן והחפזון ההגדה:
 פעולה אתה על כשמידר

ה כיצד הנגינות עס יצוייר ח  הי
 אן חפזון3 הזאת הפעולה

 רמיזות3 יצוייר כאשר מתינית3
 מן והצווי :פה נעל המדנר

 נתנטא שוייס שהם קשה3ה
 )3ריסי״3(ד ושמעת שמור נמו
דוד לענק־ עזמר צווי הוא

 הוא ) מ א׳ * (מלכיס
 לא אס יוגדל ולא הנקשה נמשקל הצווי תמיד וכן נקשה

 וריס3ח נהם ר3שיחו :ננגינות או המדנר שמרמז נמנועות
 סי׳ נסמוך למ״ם דומה נלשונינו העניניס יחונרו נטעמיס

 ונשינהן רה3לח מושם שהוא וכו׳ מפסידים שאנחנו אלא ע״ד
 מעלת דוחה זאת שמעלה ר״ל ור3הח דוחה שהוא :למחלוקת

 דרך על אלא :נפש נלא כגוף שהס שיריס3 המסודר חמר
 על3 שמנוין אחד וענין אחת כוןה על אס ני יפרש לא אחת*
 מן שננין יתכן אשר דל3ה שיס ממני יוניל לא ל3א השיר

 שהשיר עוד ולא הנפרד נמקוס 3רו3 סומך והוא :הכיעמיס
ע אפי׳ מפסיד י  לתקוע פונה ו33של שמאחר האחד הזה ה

 תינה למצוא מליצתו תשיג לא וכאשר התנועית ין3 יתדותיו
 שלא נע שוא לנקיד עצמו דוחק נע שו״א שנה ו3 שהוא נענין

 נמ״ש נמיד להיות הראוי מקוס3 סמיכות שעושה אופן3 כדין
 שנהלהשתחות3 שנה מדי ונ^ו פסוק על י״ד ז:רי׳3 ״ע3הרא

 הלמד מחת שןא3 למלך שאמר ור3ע3 וז״׳ל אות3צ ה׳ למ^ך
יהוא השס סמוך הוא ני נראה הלמ^ד נפתח ולא

המשיח



סח נחמרשני פוזרי מאמראוצר
צ של למלך פירושו ויהיה (ר׳׳ל המשיח  ונן ענ״ל• אומ)3ה'

 קמז3 ״ית3וה צירימחת;הלמ׳יד3 יהיה נפרד כשהוא 33ל מלת
ס3(ד לבב 3טו3ו שמחה3 נמו  הוא סמוך וכשהוא )נ״ח ח

׳ד) (שמות פרעה לבב ויהפך נמו ̂”פתת3 י״ת3וה גשו״א  ̂י
* ’ המשמשת וכן> ״ימ33 הדין ונן

 למדקדקים כמדע ה3התי ראש3
 דומק כשימצא השיר על3 ןא״כ

 סמוך עושה שירו3 יתד קשמו33
 שו״א3 שגוקד נפרד נמקוס

 אן פתח להיות הראוי מקוס3
 הסמוך מקוס3 ועומד :צירי

 הראוי מקוס3 נפרד עושה
 נזה לו נשיזדמן והיינו להיות

 \לא לתנועה שצריך מקוס3
 הצי״רי או הפת״ח ע3קו ליתד

 יתכן ולא : הזו״א מקוס3
 השיר י ע3 שיזהר וכו׳א״א להזהר

 :גדולה טרחא ידי על רק מזה
נו' באמת עג  מעלה ו

 ודאי שמעית*
 מעלה לדחות שיש הדבר שאמת

 שהס בשירים בשמיעה שיש
 :ד3ל3 האוזן לשמיעת יס3ער

 מעלות ענינית מעלה ־ר3ע3
 פירוש לירר הס הטעמים

ס: זנונת  ור3הת ני העניני
 מהנה :משקל3 שמסודר השיר

 נח ר״ל השמע * השמע
 והמסורת :ממנו נהנה השמיעה

 והנגינות: הטעמיס ר״ל הזאת
 הנונית מבארת העניניס בוללת

 אני אבל חרת:3נ היא ^:ן
 שכך כדבריך שאס ונו׳ רואה

 הקודש לשון בין הבדל ים
מדוע השירים מן אפי' לזולתו

 ס' במעשה הקודש לשון נתיסד והנה טא•3המ קלות על
 משוער הכל ורפיונותיו ודגשותיו ונקודותיו תיבותיו כל שיהי'
 טא3מ3 דות3נ אינם שהם כפי הלשון מלות כל שיהיו בענין

מ האותיות מוצא מצד ד3שינ ומה  כמו אמר מצד יוקל ^
שאותיות מונח כלל ני שתאמר

א הו ך ו ט ם ברוב פו קו מ מד הנפרד ה ען ם ו קו מ  ב
ך מו ס א ה ד ה ילהזהר יתכן ו א מז ^ רח א  •* גדויל בטו

ת המזרי אמר עג מ א ה ב ת ח ד ת מעילה נ עי ט  ש
ה כעבור ל ע ת מ ני ר כי עני  החבו

ה הסייי) (ס״א הנ ע מ מ ש ת ה ר המסו ת ו א  כוללת הז
ם עניני אה אני אבל • ה ם רו תכ ם קהל א הודי ם הי ת א  ש
ם ע טורחי ת אל «^הגי ^ עי ר ט  ססדול) (ח״א החבו

ת מו הד ל ם ו ב ת ל ת בזו ר מו או ה םו מ ת ותכני  העברי
ס ה לי ק ש מ : ב

נו וזה החבר אמר עד תי עו ת א ומריינו ט  די ל
נו לנו תי ח ה הנ ל ע מ ת ה א  ^}א הז

חנו אנ ם ש די שוננו תוכן מפסי א ל הו ם ש ש  לחברה מו
הו ב שי ת: ונ ק לו ח מ ל

ה ך היתרי אמר ע אי א ו ה הו  :ז
א החבר אמר עו ת הל ה ראי א ם מ שי  קוראים אנ

א מקר ^ו כ אי ס כ ש ה ד אי ח  א
ת פוסקים ע ת ב ח ם א חד קריאתם ומחברי א :כ

בי הכחרי אמר עז תי כ בוננ ת ה ה א כז ל  ראיתי ו
הו מו א כ ם ל א כאדו ל ב ו עו  ב

לא תכן ו ה י ם נקיל^) (ס״א במקרא ז רי שי עני ה די  הו
ן אי ה מ ת ת הי ד ל ע מ ת ה א שון הז ת לל א ך הז אי  ו

ד תו הפסי ל אימי) מעסיס (ש״אאו ק ש מ : ה
ח פני החבר אמר ע צני מ ב ק ה ש ם שני כין כ  נחי

א ל ש בין קבצנו ו ל ת ש עו תנו
(נ״א

 דג״ש 0לי3מק אינם אחע״ה
 ׳3נשהתי ונן מוצאם ד3כו עבור3

̂שלש  מלרע והנגינה תנועות בת
 לשו״א תנועה אותה תשתנה

ל מן כמו דו  ראוי היה וי3ר3ש ג
ם ̂ להיות  לפי ל3א גדולי
 נאמר הלשון י' ’ על שיכבוד

 סופר מן וכן ש״וא3 גדולים
' ‘־  'י סופרים נאמר '

 כיוצא *י' מאד והרנה
 ומאחר למדקדקים* כנודע נזה

 אחד שיהי׳ בין כן שהענין
 המנטא וחלוש הנשימה קצר
 הנשימה אורך האחר שיהי׳ ובין

 במקרא יכולים המבטא וחזק
 קוצר על יכבד לא כי כאחד

 היותר עס דבורו לכוון הנשימה
 הזה הלשון ובכן ממני• חזק
 שיבטאו רבי המון ר3לח יכול

 אחד יקצר ולא כאחד כולס
 קוצררוחומזולתו• מחמת מהם

 כאשר למחלוקת ונשינהו
 המושקליס שירים עם התערנו

 במקום האריכו ני הלשון נחלק
 ויצא נהפך וכן לקצר הראוי

 מובן שיהי׳ יוסד אשר ממקורו
 :שהוא מה לפי אדם כל ע3לט
ך עה י א  לא הכוזר זה הוא ו

מיסודי ידעיעודנו י

ת3 עצמנס לוחצים אתם ׳ ע:יי
 מורידים אתם ולמה האומות יעשו כאשר הקודש לשון3 השירים

:ממנה הפחותה מדרגה אל ממדרגתה לשונכם
 כולנו עון מצאת ני אמת * ומריינו מתעותינו וזה סד

 אובד כשה תועים שאנו ור3ע3 לנו קרה אשר
ן  הגויס עס 3להתער ומעלתה נלשונינו מרינו האומות ד

 לשוננו: ויסוד עיקר לשוננו תוכן : כמעשיהם ולעשות
 המדנחס כל ר3לח מיוסד הקודש הלשק רה3לח מושם סהיא
 הלשון דקדוק שסדר וזה כאחד* נילס אחת שסה3 ר3לד שיוכלו

 מה נין במוצאיהס האותיות יחליק באותיותיו ותנועותיו
או3המ על קל שהוא  שבתיות שתאמר כמו כנד שהוא מה ין3ט

 וני״מף האותיות מכל כנדיס היותר הס הגרון שמן אחה״ע
 גדולות תנועות יש נקודות3 וכן קליס היותר השפה שמן
 ויש טא3המ קלי יותר קטנות תניעוס ויש טא3המ קשה

והרפה המבטא מוזק על יורה הדגש ונן מגולם סקל .פב״א

ק ולא ומעלתה הדקדוק  הנ
 ר3הח לפניו ששם החברה ענק

 :ע״ח ונסי׳ שאח״ז נסי׳ נסמוך עד עדיין לו פירש לא ני
ם עי י ק ס ו עת פ  כאחד: לסיים יכולים כולס אחת♦ נ

^ * נאמד קריאתם ומחנריס  כולם קריאת לפי
:כאחד מחונרת

ר עז כ  והסגולה החדוש לזה 3ל נתתי ננר * נזה התנוננתי כ
 נא :הקודש לשון כמו * כמוהו : קודש שללשון

 ישמעאל לשון 3ער3 לאדוס: המיוחסת ק לסי נלשו? נאדוס
 נמקדא :זה שיהיה א״א זה יתכן ולא • קדר לשון שהוא

 * כצ׳׳ל המשקל אומו הפסיד ואיך t השירים !קריאת השירים
־ הזאת: המעלה נפסדה השירים משקל ע״י

י עח נ פ  עלע הנה • נחים שני נין :נלה׳׳ק ה3 שקבצנו מ
 אותיות משלש כולם שנלה״ק שנפעניס המלות שנל

 גסתר זכר יחיד ענר על השורש והוראת שרשים ונקראים ־ד3ל3
מר פלןד נמו פתחי וחציו קמן חציו והניקוד ודומיהן ש

. דגל •



נחמרשני בחד מאמראוצר
 קמז יו5מ ע3נו3 או מקדה ןדוך פעולמו ל3ש«מן פועל וכל

ן אבד זקן נמו צירי וחציו ס  השורש ת3תי ניקוד הוא ודומיהן ה
שרשיס3ש ואר3ומ יחיד• זכר ענרנסתר שהוא

 או עתיד3 רק ממוזות ואינס מועטות הנקודות ר״ל התנועות
 יס3ד3 או ה3נק3 או ננח3

 למעט הלשון מיסוד והיה
 שלא עד האפשר נפי נתלועות

 רצופות תנועות שלש נמצא
 דחק ע״י ד3מל מלה שוס5
 ״א3ש הניחו התמעה מקוס1ן

 יותר טא3הת על קלה שהיא
 מן כמו נח או נע א3ש תהי׳
ס יס3ר לםון3 יאמר חכם חכמי

קייז ונשתנה
 יהי׳ שלא נדי נע לשוא החית

 סגול קמן שהס תנועות שלש
 פקד מן וכן רצופות מירק

יאמר ר3ע לשוץ3
ד קו  • נח לשוא הקיף שתחת הפתח שנשתנה הרי נגתיד3 אפ

ת^ וכן ש וראוי' לאחריה המלה על נוספת אות נ
 נאמר זכר3 נסתר ר3ע לשון3 פקד מן נמו נח שו"א3 לכנקד

ת9 ה3לנק ננח3 ד ת ין3דיל3לה כדי נח שו״א3 והתי״ו ק קד  פ
 ’ ■ י ג״כ תהי' הד״לת והנה • לזכר נכח ׳ ’ י ׳ ר3ע שהוא

 ולא • נח אות נחו3 למשוך נע נשוא כוד שאין לפי נח שזא3
 שלש ואו3י שא״כ השו׳׳א זולת מנועה נשאר אומה נקדו

 כמו ס נחי שניהס יהע כן3ו הלשון על ד3ויכ רצופות מנועות
ט׳} (כראשית ליפת אלדיס יפת זכן י״ו) בן(בראשית ו*כךת

שב וכן רצופים נחים השוא״יס ושני ” ” י *  ישמעאל ון
 סון>3 נחיס י שואיס שני שעואו כזה והרבה מ׳׳א) (ירמיה

 המדקדקים אמרו נחים שוואים שגי אלו3 והטעם התיבה*
 אחריה אשר שהמלה ר״ל אחרי' אשר המלה להריץ נדי שהוא

 • השדקלקיס שס3 נפ ס׳ סיף3 יופי המכלל וכ״כ אלי׳ קה3ז
 שלש ין3 צנז3ק ולא נחיס שני בין ה3 שקבצנד ר3הח שאמר וזה

 אלא :במלה רצופות מנועות שלש יבואו שלא ור״ל תנועות
 קטנה תנועה3 ראשונה אות תהי׳ באס כמו הדחק ע״י

 בחי״רק והגי״מל בדג״ש שהב״ית נבור מן כמו דגש ואחרי'
 בחיר״ק גבורים רביס בלשון נאמר ’ ת״ק שהיא ט״ד בלי

 עוד ׳ י יש וגן אברים נאמר אבר מן ונן הגי״מל
 ובא :פ' סימן בסמוך ’ ’ * ויתבאר ׳ * אחרים אופנים
 נמשך בלה״ק הדבור יהי' הזה הסדר שמחמת * נוטה כדבור
 המלה שתהא ר׳׳ל הנח אל בהמשכה אחד דרך על ונפסק
 נשם הטעם ננ״ל לאחריה אשר־ הטזה המלה אל והוטה
 * החברה :נחיס שני קבין מן המעלה זאת והועילה ז המכלל

 במקום המלות דחברו כאהד שיקראו הרבה הקוראים לחבר
 הראוי במקום ההפסקה הקריאה על והחריצות :להם הראוי
) (ישעי' ונחרצה כלה כי נמו ומתוך כריתה לשון והוא  י'

 אנשים מאה שאס ע^ו בסימן החבר שאמד מה הטעם הוא יזה
 אמד בעת פוסקים אחד איש הס כאלו במקרא רוראיס

 הקריאה חוק בעבור בעבורה* והקל כאחד: קריאתם ותחבדם
עפשמחמת העניניס והננס זנרון וההססק: החבור מן כזאת

 מנועות) סלם ין5 ה1 קוצו ולא נחים שני■ n שיקןצי מפני (נ״א

א ל ק ידי על א ח ד בא ה ה הדבור ו ט  שוקוצנו (ח״א נו
ל נוטי£) הדגול יגא לפי^ כי ס5 ח א ה הנ ל עי הו ת ו א  ז

ה ל ע ט טו רוצה ה ה לו ר ב ח ת ה צו החרי אה על ו  הקרי
ס זכרון בעבורה והקל הכנ ס ו ני עני ש ה פ ת בנ ל ח ת  ו

ה ד מ פסי ב שי צ ק ט ר ב שי ה עניץ ה ל י א שנ □ ה הי  נ
ח ל יישליו) (ט״א וינו עי ל ט ע ה ר ל ט ה שוב ו כהה וי  או

ה ואוכלה־ אטרו שו או ״ ק ושהוא עמיל מללע שסוא ואמלו ( r •״
מלפיל

 המחובר מקום־ החבור בענין לקרוא הקריאה בשעת שמדקדקים
 להכיר .בנפש רושם עושה הפעולה זאת במקוסההפסק ולהפסיק

 לפי הדבור וממשיך הפירוש שמבין ומחחר במקרא הדבר פירוש
 אל פעולה יצורף אס ני הזנרון בדמיונו מכניס הפירוש

ו3 הזנרון יתחזק התחשבה
 מה ותחלה : בטבע לנודע

 לו השיב עתה וכו׳ שיפסיד
 ע״ד בסי אותו ששאל מה על

הרושקל: אותו הפסיד ואיך
 במחתכיהשיריס במקצבהשיר•

): ׳3 (מלכיס ע] ויקצב נמב ו'
 שבסוף נחיס השני אלו ענין

 השיר אותו ילייז כאשר התיבה
ע שו״א שהיא יתד אל בצרנו  נ
 שו״א אחרונה משו״א יעשה

אז כי הענין פי׳ דקלקל נע
 שאחריה למלה רהוטה מהי׳ לא
 ראשונה משו״א יעשה אס וכן

 ור״ל. נצ״ל והמלרע המלעיל ויניח הקריאה: תשתנה צירי
 אחרים שבספריס וישליך כתו והוא והמלרע התלעיל שיעזיב

 תנועה שקודס תנועה באיזה כשהנגינה הוא המלעיל וענין
 אחרונה במנועה כשהנגיגה הוא והמלרע * ה3ש אחרונה

כלה ישוב :נסמוך מזה עד 3ואכתו מלה3ש כלה או או א • שוה ו  הו
סע״3רהח3ראשרד37ה  יסמוך השיר * י * על3ש3רס׳י

 בסמיכות ואוכלה נאמר כאשר והוא הסמוך ויפריד הנפרד הדבר
 ראשית3( בגי מציד ואוכלזז לי הגישה נמו בשו״א הנ״ף יהיה
הקל מננין בעדו ** ר3מד לשון והוא כ״ה) נ׳׳ז

 לעת3נ השורש וא׳ אפקוד כמו לעתיד בעדו המדבר סימן והאלף
 מלרע הפשטא שהיא והנגינה בעדו מדבר שבא״לף בחולם

 הלמ״ד שתחת בקמץ והיא מלרע שיהיה הלעתיד משפט כן
 שתחת השו״א תשתנה בהפסק אמנם * בסמיכות’ זה וכל

 )ה׳ שופטי׳ ( ח^לו בישראל פרזון חדלו ונמו לצירי הנ״ף
 והיא תחתיו ״ ̂ והנגינה שו״א5 ‘־ ׳ הלמד הראשון

 ולכן מלנניל והוא הד״לת תחת והנגינה בצירי והשני מלרע
כלה יי והביאה מטעמים לי ועשה יאמר או ) (שס ו  הכ״ף ז'

 המדקזקיס יאמרו כאשר בכ״ף זה בעבור והטעם בציר״י
 בהצטרכו השיר בעל והנה • הנקודה שנוי במקוס יהי׳ שהטעם

ע לשוי׳א  7ית לו למצוא כדי בשו״א ג"כ הנפרד במקוס ינקד נ
 מלעיל לגיא הנגינה שהיא הטעם וישתנה נפרד הסמוך וישוב

 ויהיה צי״רי הנזו׳׳א תן יעשה התנועה אל כשיצטרך בהפך ונך
ה :בהקוסהסמיכות נפרד ר ט א אנעה ו  אמרה. הנה ׳ כצ״ל ^ו
’ ̂ * וכשיהיה ̂ י ̂ '׳ ’ לעתיד בעזו מדבר הוא
 ויאמר כמו החבור וא״ו הוא״ו תהי׳ שו״א3 והוא״ו וא״ו עס

ה לפרעה ואגידה אעלה יוסף ר ט א  (בראשית וגומר אליו ו
ההפוך וא׳׳ו והא״ו יי ר3ע בלשון וכשהוא מ״ז)

 לעבר טעתיד ההפוך שוא״ו נודע וכבד לענר מעתיד
 מקבלות שאין אחע״ר מאותיות ראשונה אות ואס בפתח

 כנודע הפתח שאחר באלף דגש שצריך מאחר הנה דגש
 יצטרף דגש תמיד לעבר מעתיד ההפוך וא״ו שאחר למדקדקיס

ה נמו קמן ויהי' הפתח עס הלגש ר ט א עס. אתס אליהס ו
קדש י ־ ״ י

-V
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ס3 שו״א אל נהצערכו השיר■ על3 והנה נ״«)• ח׳ (עזרא חדש 1למוק להס ויהיו יהס3עצ את דו3ויע מעשיהס וילמדו מי

p מקוס3 שו״א ינקוד גע p ס מן השיר דוני למדנו אנחנו כן ק״ו) (תהילים דינו והוא ר•3ע לשון משמע3 ויהי׳ י לשמת מו
פארה: ולסעף לשוננו הדרת ינקיד לתנועה יצטרך אס להפך וכן לשון-עתיד שהוא קמז3

שאול עע נפי ואולם ״ ר3ע 0מקו3 עתיד ויהי׳ שו״א מחוס3 המז מעלת יקר הנוזלי נשמוע ונו׳ התדע אותך א ̂ מקוס3 קמז
 ואמרו אחרים ספרי׳3 3הנמו
 ונשהוא עתיד לשון הוא מלרע

 מן אינו ר3ע לשון ״לעיל
 ד3ל3 פעמים שתי ני המדה
 לשון ^ואמרו מקרא3 מלאנו

 3יש לא ואמרו * הא׳ ר3ע
 ישראל * י7אל ארון

 ה׳ חי ׳3ה ז׳) ו״ א׳ (שמואל
אסרו וגומר גוי יש אס  ו

ס  ” י׳) י״׳ח אין(מלני
 ואומר מלרע: הס שניהם וגס

 ׳ כשירצה הנה ׳ ואושר
 מלשון ר3ך שם לומר ׳ ׳י

 קול אין שתאמר נמו אמירה
הח ואומר ״ווי״ו הוי  ור3מהי׳

 שס ואומר שו״א3 ׳י *י ׳
 כמו מלעיל והטעם אמירה

ר3י ליום יום מ א ע  (מהליס י
לשון וכשהוא י־״ט)
 המהפכת ןי״ן ולפנין עתיל

 והמלה ק«ז3 הוי״ן ר3לע
ר נמו מלרע אמ  השקיני אלי׳ ו
א( הנה נ׳׳הן ’ראשית3נ

 שבתי יהידת וכן ואומר ואומר ואמרו עיי) ״לעיל
 מעבר ההפרש. מן ביניהם שיש טה על ושבתי
 איננו אשר הפיוט בדרכי רוחב ילנו היה וכבר ועתיד

 באמירת השיגנו אביל בה כשנשטרם ילשון מפסיד
 עיליהם שנאמר במה אבותנו את שהשיג מה המחובר

:מעשיהם ו ויילמד בגוים ויתערבו
ה התדע אותך »שאי^ הכוזרי אמר עט מ  ל

 כקריאת היהודים מתנועעים
:העברית

 הטבעי החום העיר בעבור כי אמרו החבר אמר פ
 מצד אילא שהוא סבור ואינני

 רבים ילקרוא שיכוילים מפני כי בו שאנחנו הענין
 מהם עשרה שיתקבצו אפשר היה אחד בזה נוהם

 גדוילי׳ ספרינו היו זה ובעבור אחד ספר עיל יתר או
 ^עיין עת בכל שיטה מצטרך מהעשרה א' וכל

 שהספר מפני תמיד ושב נוטה והוא וישוב התיבה
 לחוק שהוא מתוי (כ״א ראשונה הסבה זה והיה כארץ

 והראיה ההסתכלות מנהנמפני שב כן סספי)ואחר מן
ננדודפ. . . הצטרנו3 המיר נעל דרך זה

 מקו'3 נשוא הוי״ו ינקוד לש״וא
הוא' ונאלו ההפוך וי״ו שהוא

 קמז3 לוי״י ינקוד לתנועה 1הצטרנ3 או ומלעיל ר3ד שס
 וכן כדק: שלא ההפוך מורה ויהיה ר3ד שס שהוא מקוס3

תי יהיה ב תי ש ב ש א וי״ו לא3 תי3ם הנה ו  ^שון הו
תי נמו מלעיל והטעם ׳ ר3ע ב לירושלים ש
תי א׳) (זכרי׳ רחמיס3 ב  וי״ו3 וכשהוא ח׳) לציון(שס ש

תי נמו מלרע והטעם עתיד לשון הוא ב ש  0שלו3 ו
מקו׳ ‘׳ ’ לתקוע רצותו3 השיר ונעל ‘(נראשיתנ״ח) תדנ  "י

 הנונה מתקלקל ואז שו״א עם המלה דאש3 וי״ו יוסין> הזה
 וכן מלעיל מקוס3 מלרע הטעם וימנה לעתיד מענד
 הקצונות היתדות על להוסיף שלא נדי הוי״ו 3שיעזו להיפך

 מפני הנונה גוף ויקלקל ומלעיל ר5לע מורה ויהיה לו
 יש הפיוט* נדרני 3רוח לנו היה וכנר המשקל; נקשת

 השירים משקלי זולת3 הפיוט ויופי רחנות מליצות ליהודים
 הלשון* מפסיד איננו אשר האחרונים: להם דאו3 אשר

 הלשון מכוונת היא אומה נשנשמור פיוט3 שלנו המליצה
 אמירת3 השיגנו אנל :3רח יאור3 הכונה ומנארת יומר3

 ר־3לח המוכנת לשוננו נמועלת ההפסד לנו הגיע • ר3המחו
סי׳ וכמ״ש הנונה ולהאיר הדנריס  מפסידים שאנחנו ע״ד נ

 מה :למחלוקת ונשינהו לחנרה מושם שהוא לשוננו תונן
 ויתערנו עליהם נמ״ש הדת נעקרי אנומינו את שהשיג

.C0SR1 ידו

 קריאתם נסדור איך הקודש לשון
 תוכן על מורים והפסקס

ת  שאולי 3חש העניניס נונ
 נשעת־ להס אשר התנועה
ח ית3 לה מצאה הקריאה ס  נ

 שאלה3 עליו נכנס ע״כ הלשון
 הלשון ח3מש ר3לד כלה טרם זו

 התדע א״ו׳או ושאל מומו עד
 שמתנועעים תנועתם לצרף

 לפנים גרפס כל3 היהודים
 אל הקריאה עת3 ולאחור

רת:3ד נאשר התועלת
ו פ ר מ  אמרו הראשונים * א

 ור3ע3 כי :טעסלזה
 כדי שהוא הטנעי החום העיר
 הגוף שיעשה־ התנועה שעם

 ע.3הט החמימות יתעורר
 שמעורר התנועה ע3כט אדס3ש

 ״ עי״ות3ט3 כנודע סחוס
 חשק יתחזק החום וכשיתעורר

אינני ויזדכך הקריאה  הרעיון:ו
 איני לדעתי אני * שהוא סנור

 : אחר מצד לזה סנה חושנשוס
״ ו3 שאנחנו הענין מצד .אלא

שדנרתי הדנריס מצד רק , ■״
;הקודש ולשון הקריאה מסגולת *

 שהלשון מפני כלומר אחד מהם רנים לקרוא שיכולים מפני
 קורים וכולם אחד איש לרניס שנקרא שנוכל עד מחנר ההוא
 אלאמת: אחת מיוחסת מחונרת וננעימה רורה3 נשפה נאחד
 כי * אחד ספר על וכו׳ מהם עשוה שיתקנצו אפשר היה

 אינו ני עצמו לספרנפני כלאחד יצטרך לא הזה הענין מפני
 נמשכת שהקריאה מאחר הקריאה זמן• כל נספר לראות צריך

 ממשיך ירו3שח שעת3 נספר יניט א' כל רנה וננעימה ננגון
 רגע זנמעט הספר נכח יהיו שעיניו צריך אינו שאז הטעם

 והאחר הנגינה וימשיך לסנרו מקום לתת לאחור זה יפנה
 ולא נאחד קורים כולם הסדר ונזה חלילה וחוזר נספר יניט
 שהנגינותהיוצאות מפג^ נספר הנטה נמעט אפי' נקריאה ישגו
 מפני :שפסקו נמקוס להתחיל אומיס מכונים הקוראים מפי

ך ני הארן על העומדים מן רחוק והיה נארן שהספר  היה נ
 לנו שיש גנוהות־נמו שולחנות להם היו שלא ההם נארצות
 שהוא ונמו לארץ וסמוכות. הרנה גמוכיס ל3א אלו נארצות

 לומדים. היו הראשונים דורות וגס אס״יא חלק ננל עדיין
ס גדולים לספרים נזקקים היו ולנך כנודע נעמידה מוני  נ

ה‘ זה והיה גדולות: באותיות  הזאת הסנה ראשונה• סנ
 3ש ואיז״נ :הקריאה נשעת להתנועע היהודים את הרגילה

ר שלהם מהרגילות זזו לא עדיץ נך שהורגלו מאחר מנהג  ע
ס 1 היו



נחמדשני כתרי מאמראוצר
 השולחן: על לפניו והוא מיוחל ספר א׳ לכל שיש אף סיוס
 שאעפ״י ר״ל ונו׳ תדיר נדודס3 והראיה ההסתכלות מפני

 רו3ח3 ורואה מסתכל א׳ כל הנה אחל שולחן על יס3מסו שיושייס
 וקריצותיו0רמחותי3 הפסקה3ו הקריאה התחלת3 תנועותיו3

טא3נונתהמ אל עמו נלילכון
 ספר3 רואה עת :ל3 הנה

 ולהלמות רו:3ח3 להסתכל ופונה
 לחנריו ר״ל אותס שמאין למי

 הס נאשר עמו: קריאתס3
 אתל פנל אלס ני3 ע3ט3

 ירו3ח כונת עס ר3לח נכסף
 אמנס :קריאתו3ו טא3מ3

 אחרת ניאומה3 הס זולתינו*
 על לפונו3 ענין (לו שאין

 ולכך המקרא נוף3 יאורהנונה3
 נספרו ו73ל קורא אחל כל

 כפי עיניו אל לקרנו ויכול
 חנירו עליו שיצר לי3מ :רצונו

 להנידו מקוס לתת צדך אין
לאזור יפנה והוא הוא יט3שי

 מעלת ואח׳׳ז :0זולתהיהי־י0קריאת3 מתנועעים אינם ולכך
 הקריאה נעת מתנועעים שהיהודיס מה על 3שהשי אחר וכו׳
 מעלת * הנקוד מענת :הקולש לשין מעלת3 לנריו להשלים חזר

 הנקודות • מלכים ע3הש ומסירת ;שנלשונינו הנקודות
 הקדמיניס ימיס3 ני הקנלה מפי נמסודת לנו הס שלאותיות

 יודעיס והיו שלנו הס״ת כמו מנוקליס הספרים היו לא
 • ג׳ ממאמר ל״א סימן ר3הח רי3ד3 וכנזכר נקנלה הנקודות

א הס מלניס והשנע  פתח שהוא א • גדול קמן שהוא א
 ישמו אי צד• ושמו אי גדול״ ושמוחיר^ אי * גדול

 (ואצ^ינו שורק* שמו או • חולם ושמו או * סגול*
 ולסגול קטן קמץ לצירי קראו שהראשונים ודע מלאפוס)

 חירק והוא א והס קטנות מנועות יש ועוד ״ קטן פתח
 אותו קודן ׳ והספרדס גדול מירק תולדת והוא יו״ד לא3
 ח5הק תולדת שהפתח האחרונים המדקדקיס אמח עוד * ד3ש

«והקנו! הציד תולדת והסגול גדול .  שורק) קורים שאנחנו (
א מלאפוס) (אצלינו השורק הולדת  תולדת חטף קמץ שהוא י
 שעל תלניס הנ״ל הראשים ̂ התנוגטת וגקדאיס • החולס
או: פיהס ועל יצאו פיהם על גפקדת הקריאה תהיה ידיהס  ינו

 פי' להידיל והטעמים הנקודות מועלת נעניניס ותמנלתס
^ ין3 ס ר3^ ה דו תי ע תי כמו :ה ט  שמתי הנה * ושכזתי ש

 הזאת והאנן ׳ '׳ ' ׳ ‘ ״ כמי יילעיל
תי אשר ס ע וכנר מצנה ש מ  סוף3 מקומה שהפשטא כדקדוק נ

ד מלעיל וכשהעלה התינה עיין פשטץ ׳33 ^  נספר ו
ק הייתיא שער הניקת־ יסוד  המדקדקים ואמרו ״ ו') סי

 נערו ר37ומ לטכח לעתיד מענר המהפכת ו וי כשתכנס
תי וכפו מלרע המלה תהיה מ ש  ומן י״נז (נראשית זרעו ו
? יי '׳ ־' גי! דל3ה שאין עוד הידוע י  וי״ו ין3ו התנור ו

ה וכמו נשו׳׳א סוי״ו ונשניהס לעתיד ר3מע הוזהפנת ^ ע  ו
) (כראשית פסיס כתונת לד ר לשון שהוא א י' עי  ״ י

ד3מד נין הנדל ואין יזה כיוצא הריה ו:! החייר ןי״ו דסיי״ו

 והמיטי (ט״א שוואיןאותם םי1י ולהדמות בנדודסתדיר
 זוילתנו אמנם * אדם בני כטבעי הס כאשר הס) אשי

 יקרב או עידו אל ומקרבו בספרו אחד כל קורא
 חכרו בו עליו שיצר מבלי רצונו כפי אליו הוא

 הנקוד מעלת זה ואחרי • וישוב שיטה צריך ואיננו
 וטהדקדוק מהדיוק לנו שיש ומה מלכי׳ ע היטב ומסורת

 והפתח הקמץ בין אשר מההפרש היוצאות והתועלו׳
 כין להבדיל בעניני׳ ותיעלוחם והסגול הצד וכין

 וכמו ושמתי שמתי כמו כהם ודרגתיד העיבר
 חכם כמו לתאר פעל בין ויבדיל ואברכהו ואברכהו

העולה כמו הידיעה וה״א ה׳צאלה ה״א וכין וחכם
היא

א לענר נעדו הו  לעתיד עדו3 מדנר ונין המנור וי״ו ו
 ונוי״ו מלעיל המלה החנור שוי״ו רק ההפוך וי״ו והוי׳׳ו
 וי״ו ענין להמשיל ושמתי שמתי מלות והניא מלרע* ההפוך
 ואנרכהו נמלת והפתח הקמץ מעלת להשמיע כדי ההפוך

אכרכדתו וכמו ; סאח״ז ו
 ני דע ” ואברכהו

"’י"  וי״ו ג״נ יש ־
 והיא לענר מעתיד המהפכת

אכל כמו נפתח ס יי ק י תו ש וי
" ׳ *.............וילךויבז* ׳

 וי״והמחנרת ואולם
 כשתשמם מלנד כמדונר נשו״א

 נננין נעדו נמדנר החגור וי״ו
 ג״כ המחנרת וי״ו שאז הכנד
ס אפי ויחר כמו נפתח ה  נ

ת ואכלם מו ש  ואז )3ל״ (
’' י נקמץ ההפוך וי״ו ”י  נ

 לענר מעתיד ההפוך וי״ו אחר
 יסוד (עיין תמיד דגש ינא

ט״ו) סי׳ הדגש שער הניקוד
 לת3מק אינה לעתיד נעדו מדנר סימן שהיא שהאלף ומאחר

אכלם נמו הוי״ו תחת קמץ והפתח הדגש מן יהיה דגש  ו
 *’”י’ ואנרכהו כשיהיה והנה • )3נ״ ׳3 (שמואל ואמחצס

 ור3הח וי״ו והוי״ו עתיד לשון משמע3 יהיה פתח3 הוי״ו
 לענר מעתיד המהפנת וי״ו הוי״ו תהיה קמ!3 וכשיהיה

אברכהו כמו  הראנ״ע 3וכת כ״ז) (נראשית יהיה נרוך גס ו
י מי  פועל היותו וד3ע3 קמן ואנרנהו וי״ו וכו׳ אפוא ״* ’י

 נין ויגדיל :ענ״׳ל לעתיד הים גדול נפתח היה ואלו ענד
 • הפעולה עשיית על לדנר כשהנונה הוא פועל * לתואר פועל

 כאשר כי ההוא נעצם יתואר אשר מקרה שם הוא והתואר
 הנה וחכם חנם כמו :חנם נקרא נאלם החכמה מקרה יחול

 אותו ולמד החכמה פעולת שפעל האדם על ר3לד כשנרצה
 נני כמו הנ״ף תחת נפתח חכם הוא הזה הפועל שם הנה
קד משקל על והוא ׳ י כ״ג) לנך(משלי חכם אם ל פ ע  פ

 ’ יהיה לאדם חכמה נשם והתואר השרש * והוא'
 שהנ״ף רק ניניהם הנדל ואק * נלנד אותיות הג׳ נאלו ג״כ
ם ונוו קמוצה ג״כ ם נמו חכ כ ח  ׳)3 נראשו(קהלת עיניו ה
 ה״אהשאלה מכס: שרש י השרשיס״' י י הרד״קנספר כי׳כ

 לשון על ומורה המלה נראש נוספת ה״א תנוא לפעמים
מו שאלס ם נ חני מ ב  אם שאלה לשון שהוא י״ב) .(נמדנר ה

*' נמחניס ־ *־' מו התימה הי׳א ונכללה ־ ל נ א ת ה עו  י
 נניקוד• *” להם אמד לין ה׳׳הין אלו ושני ח׳) 3(איו משפט

טן כמו פתח נחטף והה״א ס ג') (נראשית הע! ה  את לנניש הג
־ (אסתר המלכה ( י' ‘י ז׳ ע׳ די הי א ה״ ד עו ש ם כמו וי טי ש  ה

ת רו או מ ם ה לי דו  *■’ ׳ אלו והמאורות השמים ר׳״ל הג
כמו הקדאה ה״א ועמה וידועים הנראים י ‘ ”

ל ה ק  ראו(ירמיה אתס הדור ט"ו) ר3מד3( לכס אחת חוקה ה
 והס להם אחד ’ דין הס גס הה׳יין ואלו ׳)3 י י’
 והשאלה התימא ה״א אמר ינא נאשר אך ־ דגש ואחריהן פתמ3

ת אות ר ח ס תסי׳ אסע״ה) קאותמת א' (ר״ל נ ת הה נהם ג



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
י <פמת נ ^ נמו שו״א5 נקוד׳ הה״א שאנזר נשאות ונן מ א  יעות ה
 הברכה ” ’ ח׳) 3(איו הגריז) מאות הוא (סהחלף משפט
 * פתח הה״א נזה שנס ז) ג״ (נראשית לך היא אחת

 ננודע חטף אחר נח שוא וא3י ולא נח נשו״א שהנית נענור
אחריו למשוך נחטף נח שאין

ס וכן נח חני מ ב  ימנץ שלא ה
 שנישוא״יס “■’‘י שיגואן

 נשמטה לכך זא״ז רצופים נעים
 ונשארה הה״א מן השו״א
 מונח כלל עוד לנד* הפתח

 הידיע׳ ה״א שאחר להמדקדקיס
 ה״א ואחר דגש רהקריאה

 ינוא לא והשאלה התימה
 ה״א שנין האות וזה דגש

 השאלה ונין והקריאה הידיעה
 מזה והנמשך • והתימה
 גרונית אות תהיה שכאשר

 מאחר הידיעה ה״א אמר
מה ה״א גס שאז  נפתוז •תי

להגדילה וא״א כמדונר נלנד
שאחרי׳ האות •אין לסי בדגש

 הידיעה ה״א שמהי׳ נהה ההנדל יהיה אז דגם מקנלת
ל אנכי כמו הדגש לתשלום גקוק א  אניך אלדי ה

ש מ׳״ו) (נראשית אי  (נראשיתח״ד) נעצא אשר ה
בי כמו הקריאה * ̂ נה״א הדין וכן  '3 ישראל(שמואל הצ
ב נמו לקמן ונשתנה א')  נמו :ט׳) (תהליס '* * תמי האון

 העוולה אדס נני רוח יודע ’*׳ ’ מי למעלה היא העולה
ת למעלה ?יא ^ ק ס ור״לרוח ג׳) ( אז  ״ ״ שעולה הידוע נני

 שיש מה הזה הנפלא הענין להנין 3ל ונותן יודע מי למעלה
 ומשנון דין לימן עמידה ואיך למעלה העולה אדס נני רוח נין

 למטה שיורדת הידוע הנהמה רוח ונין מעשיו לסי והכל
 מקנל אינו שהע״ץ לפי קמץ נקודה העולה ה״א ולפיכך

 סתח נקודה היתה השאלה א ה״ הה״א הימה ואלו כנ״ל דגש
 הידיע׳ ה״א ג״כ היא וכו׳ היורדת הנהמה רוח של ה״א וכן כמדונר
 אחר מהיד שינוא היורדת ׳ הדגששניו״ד זה על ומורה

 זה וזולת :כמדונר השאלה ה״א אחר משא״כ הידיעה ה״א
 הדנורנמשך הדנור* גלגול סדר מיוסי הדקדוק: מן כללים ושאר

 שווא״יס שני כשיהיו נחיס השני נקנון ; יפה נסדר ומתגלגל
ת2די נמו נחים שניהם התינה נסוף  על להקל נדי ויאונן ו

 קהלה ה3 שוין י * ’נתנועות:*" להרמת שלא המנטא
 הקריאה אמד שישנה מנלי טעות מנלי :הרנה מאנשים קנין

 עוז ולטעמים עמו: הקוראים מן מזולתו רוחו קיצר מחמת
 להם יש האותיות שעל והנגינות הנקודות * אחרים תנאים

ת  נענרית הדנור צדדי כי :נסמוך הנזכרים אמרים תנאים ע
 החלוקה נדרך :נלה״ק הדנור נתהווה מהם אשר הצדדים
 משיגם :האדם הנרת ממקור לקוחות ליסודות אותס נשנחלק

 להוציא רוצה חי כשהנעל * ושנר ופתיחה קמץ : אומה משיג
ע הנרמו ותצא פיו את שיקתון חו הנר? קול  והוא שפתיו ד
 ודומה מגרונו הנרה ותצא פיו את שיפתח או גדול• קמץ

 מן משניהס מורכנת ההנרה שתהיה או ־ גדול פתח להנרת
ונחלוק: :תירק שהוא שנר קול ונשמע והפתיחה הקמון

•ח

 מיופי טועי^י׳ שהם מטה זה וזולת למעלה היא
 שתב>^ עד נחים השני בקבוץ הדבור גלגול סדר

 מבלי קהלה בה שוין יהיו קריאדק העברי בדבור
 הדבור צדדי כי אחרים תנאים עוד ולטעמים טעות

 וסתיחד־ן קמוץ משיגי׳ החלוקה בדרך בעברית
 והקטוץ • קמץ גדולוהוא קמוץ אחרת ובחלוקה שכר ו

 גדולה ופתיחה שורק והוא וקטן חולם והוא בינוני
 ודהוא גדול ושבר סגול• והוא וקטנה פתח והוא
̂ה מונעת והשב״א צרי והוא קטן ושבר הירק  כלם ̂ב

 וזולתה תוספת בלי לבדה התנועה והיא • בתנאים
 משוך נח לו סמוך יהיה והקמץ אחריה• נח מביאה

יבא ואם הראשונה• בתכונה דגש מ סמוך יהיה ולא
סמוך

 אלו • האחרת ונחלוקה * היסודות אלו כשנחלוק • האחרת
 גדול קמין חחליס; לחלקיס עול נחלקים כללים השלשה

 נצ״ל צירי והוא קטן ושנר :קמן נשס קוריס שאנו הוא קמץ והוא
 השלישית* מ׳7הק3 המסיר׳ מסורת נספר מדקדק אליה ה״ר וז״ל

ויש חירק לה קראו אי ונקודת

זכרה
T:»r

 לו קרא וכן שנר לו שקוריז
• מקומות נהרגה הראנ^ע

ערני• נלשץ כן נקרא שהוא
 לחירק קרא הכוזרי והחכם

קטן* שנר ולצירי גדול שנר
 תניעה של החירק כי לי וגרור
 הוא יי״ד גלי שהוא רי׳ל קטנה

 שהוא ואותו • שנר לו שקראו
 סתס חירק קראו יו״ד עם

 נאלה מונעת והשו״א :עכ״ל
 היא השו״א • נהנאיס כולם
 להקל מיוסדת שנתנועות הקלה

 לגמרי נחה בעמים המנטא
 הנקודה נתנועת נקראת והיא
ס כמו שלפניו לאות אשר ה כי  א

״ ’ עם נקראת שהני״ת
ע שו״א ויש אליה ונדנקת האלף שממת הפתח ע כמו נ מ  ש

׳ * וכן לעולה נעה היא המלה שנראם שהשו״א בני
 נין להכיר סימן ויש * ג״נ המלה נאמצע נע שו״א יש ’ יי

 שו״א שכל והוא המלה נאמצע כשהיא נח שוא ונין נע שו״א
 נמו נע שו״א הוא שכפניו נתנועה מתג שיש

 הוא מתג עמה הזיין שתחת שהגןמן א׳) רושליס(אינה
 מתג שאין ה׳) (נחמיה לטונה אלהי לי זכוה ל3א שז״אנע

 שער הניקוד יסוד (עיין נח שו״א היא הזיין מחת
 שירה נפרק מדקדק אלי׳ ר\ר וז״ל «״א) סי׳ התנועות

 פשיטה היא האחת הקריאה עניניס שלשה על השו״א קריאת
 כקריאת היא אצלו געי״א ונשינא הפתח לקריאת קצת נוטה

 לפגי השו״יא נשינא ה»׳ * נליעל דבר כמו ממש הפתח
 אות לקריאת נוטה קדיאמו אז * אח״עה אותיימן^

עו כמו ממש הגרון  היו״ד לפני שו״א נשינא הג׳ איפה* ד
 ויעקב כמו החירק אל נקריאתו קצת ׳* נוטה הוא אז

' כקריאת ננדוד קדאתו אז הגעי״א ועס ויוסף י
 נקודה היו״ד אס אמנס ואהרן משה כיד החירקכמו •
 נקריאסו השו״א קריאת תהיה הגע״יא עם אז חירק3

אל נמו הפשוטה שי  הרנה מנאיס יש ועוד ענ״ל 3אה !!
 ר״ל והיא נארינות: הדקדוק נספרי ’י ' נזכרים לשו״א
 אות שיס נקריאמה מושכת איכה * תוספת נלי לנדה :השו״א
 תושנת גדולה התנועה ני מנועות נשאר משא״נ אחריה
 • אמ״ז שיתנאר כענין הנחות אהו״י מאותיות אחת אחריה
 נשו״א המנוקד א־ת אחריה מושכת הקטנה התנועה ואפי'

ם כמו נח ק אברה ח צ  מושניס יו״ד נני והחירק שהפתח י
לאי ני נשוא משא״כ וצד״י ׳3 אות ̂ ̂ אחחהס

 חולתה :נע נש^א המנוקד אות אחר נח שו״א לעולם יניא
 כאלו נמנטא נמשך הקמן משוך נח : התנועות שאר
ה: מאותיות א׳ אית  האות דגש* לו סמוך יהיה ולא א״

הדגש הנה דגושה תהיה לא קמז שנקודתה האות מר פא
יהיה
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 מסרק על המורה והוא הן?זין הדגש מן 3הרו על זה<ה
 טא3המ סוזק3 נקראת הדגש שנה והאות שלפניו אות איזה

 ומאוזר * הדגושה האות אל רהוטה שלפניו והאות
 :דגושה אות אחריו שינוא יתכז לא משינה3 נקרא שהקמן

דוחק ור3ע3 :וא3שי יזדמן ואס
ה נ ו תנ • ס ל  נסמוך סנה ה

ארהח3  על מיוסד הלשון כי ר3י
 תאר על הא' * תכונות ג׳

 טנעיהס* לפי מלכיס הז׳ קריאת
 ור*3הד גלגול יופי על ׳3ה

 והדנר ״ הנגינות סדר על הג'
 שזה הדקדוק מלאכת3 ידוע

 ^א גדולה תנועה שאחר שאמרו
 הוא * נח שו״א ולא דגש א3י
 נאות טעס נגינת שאין זמן3

 ל3א הגדולה״ התנועה שנה
 אחריה וא3י טעס נגינת ה3 יש3

 זה ולפיכך ♦ נח שו״א או דגש
 יהי׳ הג׳ התכונה שעל שאמר

 והדנר גדולה תנועה אחר דגש
עו עצמו*3 מנואר הא  וד3ע3 ח
מ״ש אך • הדין כן ל3א דוחק

מו ני לפרשו ידי3 אין השני׳ המנונה מחמת דוחק3 וא3•שי  חז
 כשהאות קמץ אחר דגש מצאנו לא ומעולם המקרא כל על

 ז׳) (ירמיה נזרך גוי שמצאנו אמת הן * טעם נגינת לתי5
שלפניה׳ אף דגושה ״ וה״נון מ״ד)שהז״יין שמיס(ישעיה ו1ד
מ מ״ח דף שהמכלול אפס * נקמץ והרי״ש הגימל ׳  שאלו 3נ

 א3שת ראוי והיה גדול קמץ ואינם מטף קמן הס הקמוציס
 אחריו שהדגש מאחר אך • מסף קמץ כדין הקמץ עס שו״א

 שהדגש מאחר גדול קמץ שהוא לטעות אין כי השו״א השמיטו
 המכלול כדעת איננה ר3הח שדעת שנאמר לא אס • אחריו

 ור3ע3 גדול קמץ הוא תו תמלת גזי נמלת הקמץ ולדעתו נזה
 נמלת שהרי הומר כדעת נראים ריס3והד סו״א אצלו שאין
 הקמץ יחזקאל שרך כרת לא וכן (שמות יה חמרת ^זי

 דגושה שהז״יין “'‘־ גזמחתהע״יןאצלהשו״אאעפ״י
ה ת ^  הלשון לתפארת הס הקמוצים החנרשאלו יאמר ו

ק אינו יהודה קול על3 3הר זה3 זמ״ש  ^כוה מלת כי כלל מו
״ שתהא נותן והדין הלמ״ד תתת מרכא5 היא ^שלחתני זה "

ה שיש מאמר דטשה ס נ הג׳ המנונה על וזה קמץ3 עי
 ענין אין דגושה שהפ״א פסח חנתת דגס כלל דוסק כאן ואק

אחר המשוך הנח המשוך* ונחו ®”׳ י
נחים והאלף שה״הא קנד• כרא כמי לף א או א ה .הקמץ

שיו  אינה הקמץ שאחר אלו כמו3ש היו״ד יןיי בניי נ
 אינה והיו״ד הקמן כח3 כלל נקראת

רו יס3ר לשון שהוא ^ורות ל רק אה3 מ  שהיו׳ד המדסדקים ^
ת כמשפט נאלו היא  אות נמערנת מסורת3ו קריין ולא ין3נ
 וגם • ע״נ הקמץ אחר יו׳ץ־ ין3דנתי :דזריו מלתא איתא יו׳׳ד
 שאמר הנמים על יו״ד שהוסיף ק״י * על3 3הר שגה נזה

דיו: עליו נקמץ׳כמו1 נח משוך שינוא: אפשר וא3שי ויכול י

 או הב׳ התכונה דוחק בעבור יהיה ד;ש ̂ו סמוך
 ויכול וקנה ברא כמו אלף או ח״א המשוך וגזזו הג׳

 • שאון וקאם כמו נראה נח משוך הנח אחר שיבא
 א׳ או וי״י שלו והנח * משוך נזז אחריו יבא החולם

 כמושוד נראה נח אחריו שיבא ואפשר לו* לא כמו
ח אחריו יבא הצרי * שמאל  או אלף ונחו משוך נ

 אחרי באה אינה חה״א אכל דוצאי* יוצא כמו יו״ד
 בתכונה נאה אך • הראשונה והתכונה בטבע הצרי

 השלשד־ן על יעזי) (סיא םמנוע<< השורק השנית•
 והנח הדגש אחריו ויבא המשוך אחריו יבא תכונות
 • ולוקח ללון אלו כמו לכדו הוי״ו ונחו * הנראה
והסגול הפתח ׳ ולכי ולין לי כמו השורק כמו החירק

לא

ס כמו :נתונה הקמץ מן המשונה האות שתהא נרי>ה א ק  ו
 ̂ לשון וקס י״ד) (י נהושע הוא פסוק עמיך3 שאון
 זוד2< : הקמץ אחר נמשכת רק מנקדת אינה והאלף קימה

ל א מ ש  אחד 3וננת נחס שמאל נמלת והאלף שור מלת3שהו״יו ו
א נמו החולם* י צ אי יו צ ויו

והיו״ד שהאלף
 ונתכונה ע3ט3 :הצרי אחר נחה

 ע3ט לפי שהוא ראשונה*
ת  אה3 אך ומהותן: הנאדו

 אה3 ה׳*הא * השנית תכונה3
 השנית תכונה3 הצרי אחר נמה

משק^3וזהש הלשון ליפוי שהיא
ה משקל3 השמות ע  שהוא פ

 (ר״ל ה״א למ״ד מנחי
 הנקרא השורש מן הג׳ שאות

 והוא ה״׳א הוא מקום למ׳״דננל
ה וכן נח) ד לה ש ה;; ה כןנ צ  ק

י י י ודומיה׳ י י v׳T י
ה כמו נצרי סמיכות3נאמר ד  ש

* ראשית3( עפרון ( ג ״ “נ
ח נ ק נ זי״ין) (יחזקאל המדה '

דת(נראשיתט׳) עלה * י’
ה ־עיר צ ה להס ודומה גמלך ק מ  הסגול ישתנה שאז “ י ה
 ענין סמיכות שאין נפרד3 פעלים3 לפעמים נמצא ונן ״ ’׳ ״ לצרי
עליס נוהג ה כמו מסרת3 ונמנו ני  ראשימ3( ואדץ שמיס קנ
 על תכונות השלש “ המלאפוס: ר״ל השורק :י^ד)

 אמריו עושך המשוך אחריו ינוא והולך; שמונה אופנים
תו איננה והו״יו הקריאה נח3 הוי׳׳ו  מיני ששלשה ודע ״ ה3נ

ת ושמתי כמו אחריו 3כתו אינו שלו שהנס הא׳ שורקיש*  סד
ת מ׳) (שמות עו וגל ל( ס )'' לך קם א׳) די׳3ה שעז׳ הו  (י

ב '‘ לך ש מי' ד׳) (שמות י  שורק(הנקרא הס אלו ש
 שהנגינה לפי והוא הוי״ו חסרי הס אך אצלנו) מלאפוס '
מעולסלאנמצא מלרע* הס3  אך ת״׳ק* של ון3ק3נגינה ו

 מן נעשה השורק נקודת האות אצל 3להצי מקום שאין מפני
 חסר מסורת3 נמסר ועליהם שורק) אצלנו וץ(הנקרא3ק הוי״ו

י נ פ מ א  ראוי והי׳ גדולה תנועה שהוא שורק הס אלו שכל ו
 כמו ה3כתו שהויו ויש * כמוה® ה3והר וי״ו עמו להיות

ב ע מ״ה) ראשית3( מצרים ארץ טו ו ד  > נ׳ (שמות מהרתן מ
לו ונמו א^3 וכיוצא החנר• ׳ שזכר לוקח ללין א

 ואחריה נתונה שהו״יו והג' אחריהם• ’ מש שאין
ה נמו דגש כ ס3כעש הו הלי ת לד לנער )3ק״ (  (שופטים היו

 שתיהן יי ’ היולד מן והלמ״ד הונה מן י״ג)שהנף
 הדגש עס נח המדקדקים אומן שקראו והוא ודומיהם דגושות
 הנראה והנח החנר: רי3ד הן והן מלא כמסורות עליהן ונמסר

ה: ר״ל מונ  הוי״ו הוא השורק של לנדוהנח הויו ונמו שהוי״ונ
 היוד שאין ולבי החירק: אחר ה3כתו שהיו״ד ולין לי לנד:

ת שתחתהלמ״ד החירק אחר נתונה הני ס  לני 5b ‘ וג
 אמרו שאמדו המדקדקים אמנם החירק* אחר דגש א3ו דגושה

 מירק הנקרא והוא קטנה מנועה הוא דגש שאחדו מדק שנל
תי ונמו יו״ד לא3 כו ש ה  שהוא ויש י״ז) (נמדנר מעליך ו

' ה ׳ ׳ י מע מ



»״שני כוזרי ימאטרלאוצר כ ח עא“נ
rמ היו׳״ד שאץ אעא״י נמלה מועה ו מ  כמו אמריו נ

את תי קטו  שממתהקון> שהתירק נ״ו) (נראשית השמעה ׳זזז
 לכן דגושה• שאמריו המ״ס שאין זואסר ת׳״ג * י ’

ת לא והגזנר יו״ד חסר נמסורה ו3 כיוצא ועל עליו נמסר  י
לא והסגול הפתח :נזה ל?זלק

 הפגועות אלו • אחריהן יצא
 והס בקריאתם נמעפות •׳הס

 מושכות ואינן קססת תנועות
 רהוטות הן נמאבל שוס אמריה׳

 ולכן ״ שלאחריו האות אל
 המדקדקים אמרו גזול ;גלל

 נת שו״א או דגש ת״ק כל שאחר
 שלפניו קטנה שהתנועה נאופן
 או הדגש אל בקריאתו נדבק

 גדולה שתנועה ולפי נמי 'הש^א
̂יבא לא המשוך אחריו  אחריו ^

̂*. ושו״א דגש  תמשכם נמ
 והסגיל הפתח ♦ השנית ־התכונה

 גדולו׳ לתנועות לפעמי׳משתניס
 לפי במשיכה נקראים שיהיו

. סדור יופי שהיא השנית התכונה
 לטעם או הסגול: או הפתח תנועת על נשען המאמר שיהיה

ר מן כמו ט ד כאשר שרה את פקד רה׳ נאמר א ט  הפתת ומן א
 ״ המ״ס ״’ ̂ שתחת האתנחתא בעבור קמץ ’ ̂ נעשה

רע מן וכן  שהוא פסוק בסוף זרע לך יקרא ביצחק ני נאמר ז
ה לזה שקרא ומה הפסוק* ר״ל הפרק הפסק  תמנ
 מנואריס עניניס שהס מפני * הטעמים ענין שהיא אף שנית

ל מז כמו והפסק מחבור הדבור: לסדור הנצרכים כ א  ננפרד מ
ל p לא פמו כ א ל ■ץ’‘ מכל בסמיכות נאמר הוא מ כ א  מ

ר וכן בפתח הכף פרעה ;ז ; '‘י .^*י מן
רי בסמיכות נאמר כרועה ׳י “ ״ '״ ׳0 מעס עז

ף מנאפים ויגס “ןן:ררו(ישעיהמ׳)* מן ) (מלים ח ׳  וכן נ
ש מן ’''' ר ש אזן ש1ח ק ר ף נאמר "־'״ ש ו ^  ק

כס שי חד ם; אזנו ׳־ י * י ־ ש ר  * ש
בתקון ̂ ̂ ׳ מקפיד לא כלומר מרגיש ולא

 מלת היא קטנה .מלה כי * וקטנה גדולה ומלה : הדברים
 התכונה פי על נכונים יהיו לן ינוננו :זה ני לו לי כמו הננזי

 מבלי :למעלה שזכר נקודות הז׳ מלניס עה3הש :הראשונה
 יסוד כפי לה הראויה מקומה על תבוא אמת שכל חלוף

 והיא ענינה על ערכה על והשב״א במפלה: ללשון המוסד
 הגעיא געיא מבלי :נחה ומהי׳ שלפניה הנקודה אל נמשכת

 ימץ מצד הש״נא אצל פשוט לקו הראשונים שקראו מה היא
 קו עשו האחרונים והמדקדקים נע* שב״א שהש״בא סימן והוא
 ממג אותו וקראו הש״בא שלפני שבאות הנקודה אצל פשוט

ה דיני־ס לו יים ת  שהש״בא מזרה הוא וגס הדקדוק במלאכת ה
ע הש״בא שאז רצופות הדומות אותיות בשתי והוא נע  נ

סנוה כמו קטנה מגועה שקלממו אעפ״י  ^ייל^ו צאליס י
) (איוב  יי* שער הניקוד יסוד בספר שלמה בנין בעל וז״ל מ׳

ח שהזכיר צי׳דאחר ס״ס המקרא  נמצא גם ומשפטיו המתג ע
השו״א לימין שגלהו אשד זהזא מהממג אחר מץ ספדיס5

 אכיל הראשונה בתכונה משוך נח אחריהם יבא ילא
 ילנועם או עיליה <להשען השנית התכונה יתטשכס

 תקכיל הראשונה והתכומז הסרק הפסק לטקום או
 וילא תיבה ותיבה אות באות מעיין כשאתה תנאיה
 מהכור המחוברים הדברים גילגול תקנת על תרגיש
 יכוננו ואז זה חולת וקמנדז גדולה וטלה והפסק

 חלוף סכלי הראשונה תכונתם על מלכים השבעה
ת והתכונה * געיא מבלי ערכה על והשבא ד ש  ה
 שישונה ואפשר וגלגוליס הטלות חמר כיופי מעיינת

 והתכונדת השנית* לתקן הראשונה התכונה מן
דבר שישונה ואפשר הטעמים מכלי *השלישית

עליה להשען הדברים;

 כמספד פ״ח בתורה מהם שנמצאו ואומחם געיא בשם וקראו
 וגס * עליו לסמוך שיש ר37 במסורת ממנו נמצא ולא געיא
ה  השחתת היא ובאמת * הכתיבה ליפות הסופרים הזידו ק

 או מתג שיבא יתכן איך כי הוא ־גמור וסכלות ונו׳ הקריאה
התנועה משך על המורה געיא
ע בו שאין נע שו״א אצל  נ

 למדרגת ש<ןפי׳ לגמרי תנועה
 אלא הגיע לא קלה מנועה

 אסשרי היות׳ במהירות שקריאתו
 על רמז תורה אור בעל גס
 גלאתי וז״ל בראשית גפ׳ זה

 רוב הגהות עמל טורח נשוא
 אשנמ בספרי הנמצאים המתגים
 געיא בשם אותם וקוראים

 לחמור מתג עליהס קורא ואני
 ידעתי כי איגע הבל' זה ולמה
 אדס שוס עליהם יחוש שלא

 ובודאי * עכ׳׳ל בספרו למקנס
 שהזכיר הכוזרי בספר ראו שלא

 גברא מאן יזזי ופוק * ממנו
 0הח>שוני אמרו שלא מבואר זהדבר • עלי׳ מסהיד דקא רבא
 * רק * התנועה משך על שיורה ממג נח הזאת לגעיא שיש

 טענה טוס אין ומעתה יותר לא בלבד נע שו״א על. להורות
 במהירות נקראת שהשו״א ממה שלמה בנין בעל מדברי וקושיא
 טעס טוב בספר מצאת ז אח״ • הראשונים נגד התריס ובחנס

 הוא וטעות געיא ממג לכל קורין יש וז״ל בפ׳׳ז Tn3 אלי׳ לר׳
 השל׳איס עס הבאיס למתגים מיוסד שס הוא געיא ני בידס*
 ותמונתו אדור בקול צרץ זה שימצא מקום ובכל צעקה לשון והוא

 ולאבא מחול רביס הס והנה המתג כתמונת פשוט ארול 'קו
 השו׳י/ן וקריאת השו״׳א לימין המלה שבראש שואי״ת אצל רק
 אחע״ה מאותיות אלזת נשאחריו ־הא׳ * אופנים ■ג׳ על אז

מו שאחריי אחע״ה אות כקריאת קריאתו חי ג  ודין ק דינו ת
עו תוזי נקוד כאלו מו יי״ד לסני יבא ואס רו א ^ ו
עו כמו ממש הירק ד ד ויזיעו קורין וי ביר קורץ בי
•־ *■ * ’קריאתו* *”* אותיות שאר לפני יבא ואס

ם נמו ממס פתיז כקריאת מי ל ם נכתב כאלו קודן הס ש טי ל  ש
 “* י עכ״ל: נזה וכיוצא ״ לבב קורץ אנוש לבב

 לתקן הראשונה התכונה מן שישונה ואפשר '*־
 מנועה גדולה מנועה מן יתהוה שלפעמים נתבאר כבר * השנית
ה מן נמו והנסרד הסמוך לתקן נדי קטנה  בסמיכות יאמר קונ
ה כי הלשון לתקון וכן וארן שמיס קנ  מן לנקבה ’ מז

ה ש ה סערה רמו נקבה בלשון יאמר לזכר בסגול ע ש  ע
ת  * והתכונה :כמוהם והרבה הש״ין תחת בקמן דנ

ת ר״ל הטעמים ני * כצ״ל הטעמיס פועלת השלישית  הנגינו
ס יסודתס עיקר  הראב״ע ונש״ש העניניס פירש להאיר פ
 תאבה לא הטעמים דרך על שאינז שרוש נל המאזנים בספר

 ע״נ ממט יומר הפי׳ ידע הטעמים ני.בעל אליו משמע ולא׳ לו
 שישונה ואפשר :הדברים להבנת דהיינו תועלת שהוא אמר ולכן

 אפשר הנגינה שע״י ר״ל הקודמות המנונות משתי דבר מן
א הנגינה ני מנוטגו.הראשונות הב׳ ץ7מ דבר שישונה  הי

.העיקר ׳



נחמדשני כוזרי מאטדאוצר
 אר3ל ויווזר • זר אינו נכרי ואיננו :הפירוש אר3ל הזגיקר

: ומשתיהן ׳3ה אל הא׳ המכונה מן ישונה ניצר הג' ל  רדיפת א
 יניהס3 יכנס שלא ;רצופות תנועות שלש תייאת תנועו׳ שלש
 כתנועות המלה ה3נשמתר המדקדקים אתרו דגש׳ או נח

חהו לש״וא מהן אחת תשתנה
 לפני מנועות שלש תהיינה נאשר

 מלרע שהנגינה דהיינו הנגינה
 גדו^יס נאמר גדול מן נמו
ס ולא לי ’ 'גדי

 קריאת * ׳ שקשה מפני
 מנוחה לי3 רצופות תנועות שלש

ט ע  הגי״מל נקראת לנז י
* נמנופת והיא שו״א5  אלהד'

 דהיינו מלרע נשהעינה וזה
 שוס אק שאז אחרונה תנועה3

 * מנועות השלש טת3ה5 מנוחה
 תנועה3 הנגינה אס זאולס
 מנוחה יש שאז האחרונה שלפני

 אותיו׳ שלש מ3 גמלה אז גהנגינה
 לשו״א התנועה תשתנה לא
 מנועות ארגעה ת3מלה3ד3«ל

הנגינה לפני שלש יהיינו
ה ניס3ה אס נמו ח ט ^  והדין גחי׳^ת שהנגינה קי׳׳ג) (תליס י

 מן שהוא הש׳״ין שתחת הקתז נקודת ״ ’ שמשתנה <רתן
ח ט ה צהלה שושן והעיר ל3א לשו״א ש ח ט ש  ח') (אסתר ו

 וכן כדינו* ״* קמן3 הש״ין גמ״ס שהנגינה
 גכור מן כמו דגש ואמרי׳ קטנה תנועה3 ראשונה האות אס

ם אבר מן וכן גבורים נאמר  משתנה לא ואז אברי
י התנועה * ' ־ " " וכן לשו״א* הראשונה ‘׳

 שהאות ור3ע3 קטנה תנועה נמקוס גדולה מנועה תהי* אס
ם כתו דגש ל3מק אינו שאחריו שי ם הר  אין גזה גס פריצי

 תנועה תהיה י׳ ׳ י ’’ ׳■’ דגש3ש וזה • לשז״א שיטי
 • שאחהה הדגש אל ונחטפת מהירות3 נקראת שלפניו הקטנה

 תהי׳ אס וכן רצופות תנועות שלש קריאת3 טורח אין ילבן
 הנמשך משוך נח אחריה יש גדולה תגהגה ראשונה התנועה
 שלפי ר3הח שאמר וזהו ״ למעלה ר3נמדו גלולה ממניעה
 אע״פי רצופות תנועות ג' ואו3שי זר איננו הראשונה המנונה

 דגש או גדולה מתנועה הנמשך ר״ל נח שוס ניניהם ננגס ה
 אי״מ3ש כתנועה אה3 ל3א הדגש: אל

 המשוך נח ניניהס שאין רציפות תנועת שלשה י^אי
A י/ ►י .^יי ז  מה לפי אי״ת3ש מנועה אצלו יחיא ו

i פניאס  m זזזלמין מ50תו גלי לגדה התטעה ״יא
״ ייי י י א״י י ש מן ל א שו״א ייז אינו ל ע  נ

ז ל^י אי א א אשי דנש אמריה ״'
״ ״ ? איג ”י מ יגי « לי נאשריענור :ויותר י

™ י , י ממקנל ™י* י” ״ תי נ ;לזה ימושו אשדלא ע
: י ה ז מ אנ  על נשנקפיי השנימ• נ

ץ קלות «וןון ̂. הו ״ גשיעור א■  אמת תנועה שתהיה י״ל נ
 התטזטת נאמת הנגינה תנא או גדולה ?f ח־ נעשו נקראת

גפגישת אלא :הי/ילש לשיז רית3הע ני :מלעיל המלה ומהי

 ;כוי ואיננו הקודמות התכונות משתי מיי) א (ס
 יכניס שלא תנועות שלש רדיפת הראשונה בתכונה
 שנא׳׳ירת כתנועה באה אבל דגש ולא נח ביניהם

 זה יעבור כאשר ויותר שלש שבא״יח תנועה אחר
עות * השניות בתכונה נכרי זה אבל * בעיני  ונ

 תמשך הראשונה התכונה תנועות שלש שיזדנזנו
 העברית כי ־ נח בשיעור השנית בתכונה מהם אחת
 4הכפי בפגישת אלא • תנועות שלש רדיפת קשה

ם נחלי נהרי כטו אחה״ע אותיות או שורך במו א  ו
 התכונ׳ הכשר וכן • תטהר תרצה ראם תמשוך תרצה

 נמשכות* זאת אחר זאת תנועות שתי קבוץ הראשונה
 הדבור כי השנית תכונה וראתה נחים שני כשיעור

ה לא כזה הי שכים טשגי אחד והפילה נאה י הט
והשאיר

 צמר גמלה: שוות אותיות ג׳ כשיזדמנו הכפל^מלנד
 והקמ) שרר משרש )ז׳ השיריס שיר ( הסהר אגן שררך

 י״ו)• שרך(יחזקאל כרת לא נמו מטף קמן הש׳׳ין שתחת י ׳ ^
 שתחת חטף "’־ הקמץ רצופות מנועות שלש כאן והרי

ראשונה אמהרי^׳ש3הש״יןןהש׳*
 ואינה התנועות כאחת נקראת
 כמנהג שאמחה לאות נחטפת

 תמגלע שא״נ גע שנא כל
ס נשניה* ראשונה הרי^ש  ג

 מלרע והנגינה דגשגריש אין
 תנועות שלש נמצאות ועכ^ז

 אותיות או : איית נמלה רצופות
ע'  המדקדקים אממ אחה״
 זץ3ל שו״א יהיה לא שלעולם

 לא אס אח״עה מאותיות אחת3
 דהייכן אלו תנועות ג׳ צמף3

העעס * חטף קמץ סגול פתח  ו
 מן מוצאס אלו שאותיות מפני

 המוצאות מכל הגרוןהיות׳פנימי
 פשוט קול ג״נ והשו״א

 על ניכר ואינו פנימי ומוצא
א׳ אלי׳ צרפו לכך הגרון^ אותיות

 וחמאה ש3ד לנוזלי נהרי :הגרון להרחנת אלו תנועות מג'
ח נמלת הנה י^ז) נ׳ 3(איו ה ג׳’' הס נ "  תנועזת ־'

 הנגינה וגס ראשונה גמנועה נח לי3ו דגש גלי רצופות קטנות
 מאתר דאי׳ אק ^יילי ממלת ואולם מלרע• מלמנהרי3

 שהכיתי ואולי מלעיל המקרא כל3 היא וכך מלעיל שהנגינה
 תרצה ואס תמשך תרצה ואם :הפסוק לשון להמשיך 3אג3

 רצופות מנועות ג׳ הנמת3 הקפידו לא שלכך ר׳׳ל ׳ ממהר
 קדיאתס׳ על נונז־ אין זה3ש משוס אחע״ה ונאותיות נפוליס3
 3כתו וכאלו רתה3ח3 למליעאותאחת אפשר הנפל שנאות ור3ע3

 גאותיות לכן * נמשיכה נפולה הר׳י׳יש יקרא ירצה לאס שרך
 • אותס להנליע אפשר הגרון מן שמוצאס נענוד אחע״ה ״ ״

 קנו׳ן הראשונה התכונה הנשר וכן :נרי נמו נקרא ויהי׳
 נחיס• שני כשעור נמשניס זאת אחר ‘”תנועותזאת שתי
 לא גדולה תנועה כל שאמר המדקדקים אמרו גדול כלל כי דע

 נקראת שהאות חזק דגש או נח שו״א ר״ל נראה נח ינוא
ש כמו נח נש״וא והראשונה כסלה היא כאלו ג  נזגש שהגימל ו
ש 3נכמ כאלו קורץ חזק ע  תנועה שכל ומאחד • נ

*‘ נח אחריה מושכת גדולה  ש« שיהיו יתכן לא נסתר ׳
 שגי כשעור זאת אחר זאת הקריאה תנועות שתי ר״ל קריאות

 הדנור על שקשה מפני נראה נח והשני נסתר נח הא׳ כחיס
ה5נשמ מלנד לחנרשנינחיסנאחד* נ י ג נ ה  הגדולה נמנועה /

 שכל מפגי )3ל כןטנתי(כראשית כמו נת ש^א אחריה וא3י אז
 אחריו להמשיך ויתכן ' ̂ הטעס מקום אל נמשכת המלה
 הראשונה מכונה החנרשלפי שאמד וזה דגש* וגס נח שו״א

 אחר זה נחים משני קריאות סתי ר״ל תנועות שתי קייז יוכשר
מו :עזנה והפילה :הדנור על כנד ר׳*ל נאה יהי׳ לא ;זה  נ

תי ט תי ש מ ש  שוס הוא שממי ממלת שהשרש נודע ננד * ו
השכי שהחות ר׳״ל ף״ן ע^זן נח הנקרא והוא ׳ י ׳ ’ י 'י

מן



עבנחמרשני כוזרי מאמראוצר
ם העור ני נקרא• ואינו נח והוא וי״ו הוא השרש מן  ש

ם אשר ן3והא נמו  ’ שקמץ המדקדקים ואמרו מראשותיו ש
 ונן הוי״ו ממורת שהיא א״לן> אנזריה ’ מושכת הש״ין
 ראוי היה לענר בעדו במדבר והנה וי״ו* ע״ין נחי בכל הדין
תי לומר ט הש״יןמאזר בקמן ש
 מפני שם*אך מן ’ '̂ &הוא
 מושך ״ הקמן היה סא״כ
 האלף שהוא נסתר נח באחריו
 והמ״ס הוי״ו ממורת ■שהיא
 נח שהוא נח בשו״א ^ןהיא
 לפיכך יתכן לא וזה נראה
 הש״ין ונקדו נסתר הנח הפילו
 ואיד קטנה תנועה שהיא בפתח

 ואם • נלוס^ אמריה מושכת
תי מלת הלא תאמר מ  בכל ש
 מאח׳ * * ■ מלעיל*וא״כ מקום

 הגדולה בתנועה שהנגינה
 • נח שו״א אחריה יתכן גבר

 שמפני היא בזה המשובה
בלשון הונח בעדו מדבר שבעתיד
 ההפוך וי״ו ורק בעדו מדבר לעבר ממש דומה מלה הקודש

תי כמו • לעתיד העבר מהפכת ט ש  י״ג) (בראשית זרעך את ו
 במדבר העתידים בכל ‘ * הוא וכן מלרע הנגינה שאז

 ומפני * המהפנת וי״ו עליהם כשתבוא וי״ו עי״ן מנחי בעדו
 נדי בפתח רק בקמץ שתנקד א״א ע״נ הש״ין שבעתיד

 אעפ״י עבר בלשת הונח כן רצופים חים נ שני יתחברו שלא
 ו3 הדבור וחבחו פעל תראה הלא :בש״ין הנגינה םאז

• ^ ה תי ר״למלת ב ט  ולעמיד לעבר בעדו במדבר שוה היא ש
 וי״ו והיא המלה שבראש הוי״ו רק ’ ־ * ביניהס הבדל ■ואין

 קמץ* והיא הפ״א ותניח פתח והיא הע״ין ממשך הנקוד :ההפוך
 וחצי קמן חצי הס שברוב בכלל השרשיס ענין לבאר התחיל עתה
ר כמו פתח ט ר א מ  תמשך הנגינה שהיא הנר^ד פעיל• ש

̂ל י ״ ̂ י' ׳ ר״ל הע״ין שהס אעפ״י הפעלים אלו שבנ
 הנקרא השני אות סתמת בפתח והנגינה מלרע הס לגבר לשון
 אינה פעל פ״א ר״ל קמן והוא הפ״א ומניח :הפעל ע״ין

 כמו נמשכת אינה וגס קמן והיא שאחריה האות אל נחטפת
 וגס נמשכת והיא בנגינה שאחריו שהאות מפגי גדולה מנועה

 תנועות שתי קבין יתכן ולא למעלה שאמר במה בנלל זה
 פ״ה א׳ שער למודיס לשת בעל וז״ל * זאת אחר זאת נמשכות

 גדולות התנועות אלו נקודות שתמצא מקום שבכל שמדע וראוי
 (כדין אחריהס הנמשך הנח להכיר תנועתם להאריך לך סיש

 תשפיל שאז שבצדם באות הטעם כשיבא אלא • גדילותס מנועות
 אעפ׳^י הטעם בעלת בתנועת ומעמוד הגדולה התנועה קריאת
 שהטעם לפי זכר במלת והמשל הקטנות מהתנועות שתהי'
לף  נשפיל פתח שהיא קטנה בתנועה שבאה אעפ״י ב

 הקטנה התניעה ונעמיד הגדולה תנועה בעלת הז״ין קריאת
 וחצי קמץ חצי שיהי' הן עבר פעל בכל נוהג זה ודין ענ״ד
ה כמי קמן כולו שהוא ובין פתח  שהיא פשיטא שאז ^בשה כנ

 להעמיד המלה סוף ” ̂ ׳ ̂ פהיא השני בקמן והמשיכה •גגלרע
ק וז״ל • המלה ד היא פעל מלת בראשיתו המכלול בספר הי

 ̂ו הדוטה וכל ושטתי שטת* כטו השני והשאיר
 הנקוד בהפך בו הדבור וחביריו פעל תראה הלא

 קמץ והוא הפ״׳א ותניח פתח ודיא הע״ין תטשך
 רפה לנח לא להשען אם כי איננה הע״ין וטשיכת

 התכונדה על לי ועשה לי אמר כן,השאירו ועל
 וכן ׳ הקטנה הטלה על שנשענו מפני הראשונה

 ונבקש עכר־ פעל והוא קמצין בשני פועל רואין אנו
 שזז-, ונאטר פסוק כסוף או עלתזהונמצאהובאתנח

 וההפסק העטידה בעבור השנית בתכונה נתיישב הנח
 פעל עוד שנטצא עד כן הולך הזה הענין ונמצא

ם ונמצאהו עלתו ונבקש בז״קף קטצין כשני טקו
הפסק

 יסודי איננו והעדין סביןהפ״א הנח כי • לבד אותיות שלש מ3
 אותיות שתי להוציא תוכל לא כי המוצא להרחיב אס כי
 וזה השנית גש7ת לא אס ביניהם נח מבלתי אחת (;גועה3

 ותניח שאמר וזה עכ׳׳ל קל נקרא כן על כי להדגש יתכן לא
אינה שהפ״א קמן והיא הפ״א

 שאחרי׳מאחר האות אל נחטפת
 להשען אס כי :דגושה שאינה

: סיומה עס המלה להעמיד
 אחריה תמשך לא רפה* לנח לא
 שני יתקבצו שלא נסתר נח

 זה ומטעם כנז׳ כאחד נחים
 עבר פעל במלות הנגינה תהי׳
 שבעבר נותן שהדין אעפ״י מלרע
 מפני * מלעיל הנגינה תבא

 השנית התנועה למשוך שצריך
 להעמיד המלה סיום עס שהיא
 להראות לומר שרצה ונ״ל המלה
 אל השייכה המלה צרוף

 כשנאמר שאנחנו ההוא הפעל
 אחר גוף על בזה ההוראה אמר

 שאמר ההשענות הוא וזה אמר הוא נאמר וכאלו אמר אשר
 בנגינה ראשונה התנועה גס תמשך ואס • עליו להשען החבר
 :נחים שני כשעור זאת אחר זאת נמשכות תנועת שתי יהיו
 :מלרע נקוד עבר שפעל במה הטעס שזה מפני ר״ל כן ועל

 לי ועשה : י״ד) ח׳ ׳3 (מלכים מחיה מי׳ לי אטר השאירו
ה ילי ועצם י’ נחי ש (דבריס הזה החיל את לי ע

 באלף מלעיל שהטעם ׳' יי'י' הראשונה התכונה על ח׳):
 וגס נמשכת עשה ממלת העין זגס אמר ממלת והאלף ונע״ין
 נראה נח שהיא הרי״ש אמריה מושכת אמר ממלת המ״ס

 והרי נסתר נח והוא ה׳״הא אמריה מושכת עשה והש׳״יןממלת
 מפני :נחיס שני כשעור נמשכות זאת אחר זאת תנועות שתי

 אל רהוטה עשה ומלת אמר מלת הקטנה המלה על שנשענו
 טעס והוא מלכים הי״ל מן אמד שהוא בטפחא שהיא לי מלת

 פועל :ועשה אמר במלת הקריאה משינת אק ולפיכך מפסיק
ה׳ מנו עבר• פעל והוא קמצין בשני  כאשד שרה את פקד ו
ב לא לציס ובמושב כ״א) (בראשית אטר ש  א׳)• (תליס י

 תנועות גזתי ״ ״ יבואז לינה לזה טעם זה עלת וגלקש ״
 באתנחתאי הזא אמר באתנח זו: אתר זו רצופות גדולות

שב פסיק בסוף או ת; ל  למקודה נשתנה יכן ועל פסיק סוף מ
 בתכונה :השני הקמן * הנח שזה הקריאה*. להפסקת

 שהוא המנוחה העמידה :הד^יד וגלגול הקחחה לתקן השנית
 משמעות חצי לסימן הפסוק באמצע לעונס א3 והוא האתנח

 הוראות ומפני פסוק סוף הנקרא הסלוק הוא וההפסק הפסוק•
 הזה הענין פתח: במקום קייז א3 המיוחדים הטעמים אלו

 אלו בשני בלבד לא p נוהג בו הולך • לחייז הפתח השתנות
 פעל עוד שנמצא :מרובה הפסקה משמשיס שהס בלבד הטעמים

 היות עס והונפסיקיס המלכים מן א' הוא שגס בזקף ונו'
 יותר הוא פסוק והסוף י^מנחתא כמו־ נ״כ מפסיק שאינו

 לזס טעס ובקשנו עלתו ונבקש : המלכיס שאר מנל מפסיק
לקמן הפתח משנה הזקף שיהי׳ מקוס שוס3 מצאנו שלא מאחר

רק



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 הזה הזקן> ענין3 הפסק הקוס מיזיזדות: 1מקומוי אלז3 דק

 .והסו׳פסוק האתנח נמו ה3מרו הפסקה המפסיק. נמקלס הוא
 (מחקאל ראשיתכ״ז)לחמולרעקתן3̂( ילקח נורתי3 את רמו

כל3ס ה3כר לזה ודומה יע^ן זמות הוא
”י ראוי היה אלוודזמיהס

ק ס פ ק ה ענ ה ב הי ה דיניו ו הי ח שי תנ  פסוק* סוף או א
ם לולי קי ח ם ד א הצריכו אחרי ל ח יפול ש תנ א לא ב ו

ק בסוף סו ס כאיטר פ א ג צ מ ס p גם נ חי ת ח פ תנ א  ב
ק ובסוף ל פסו ך זולת ע לו ה א ה הו  ויאמר וילך כמו ה
תי ה וזקנ שברנ ת א ו צ מ נ ת ו ל ה מפני ויאמר ע ד פ ק ה  ה

פני הענין על אין מ אמר דין ש ד וי מו ע  מפני בו ל
ל צרכו ה א ריו מ ח א ת ש מ ל ש ה ענין ב א ה ל ענ א מ  1ה
מר כמו נו כי • א ם עני ה של ב ש ה ה אל ב □ מ ד ק  ש

א הו מץ ראוי ו פני לק » מ ו ה □ ש קו ק מ ך הפס א
וילד

 פסוק סיף או אתנחתא שיהיה
 לפי הזה הזקף מקוס3

 הפסק׳ יש הענין שנמשמעות
 אחרי׳אולי לולידמקיס :ה3ונח

 ונמ״ש נסתריס נועמיס נזה ים
 סוף טעס 3טו נספר הנמור

 הטעמים עניז שזכר אחר 3ב״
 שמו כי נהנלל ח׳י׳ל ודיניהס

 לשאול ואיז נחירתס הטעמי׳לפי
 ולפעמי׳ זרקא לפעמיס שמו למה

 ודומיהן הרניע או הסזר
 סודות נזה כוונו הס ואולי

ת ה3רח דעמס כי המודה נסתו
 כן גס נמ^א כאשר :ענ״ל מה עד יודע אתנו ואין מדעמינו

 שהיה ממקוס האתנח שנעדר שמצאנו כמו ר״ל אמנח3 פתמיס
 ראוי לתי3ה נמקוס אתנח 3שכתו הפך3 נמצא כן וא3ל ראוי
ח שהיא ההיא שנמלה נאות אשר הנקודה לפי ת  ע״נ אשר פ
ס v נזה גס  מחכמת יי למעלה שהס נעלמים טעמי

 נדקדוק המונח הכלל נגד • ההוא ההלוך זולת על :הדקדוק
ה: ענין3  הלת״ד תחת נפתח היא וילך תלת דלך* כמו ז

ח' נמקוס תנ קסדלך וישת ויאכל כמו פסוק וסוף “א  • וי
* i*״̂־ פסייו וסוף וכן

: ד הלמ תמת סגול3 וילך כל פסוק וסוף אתנחתא
 נפתח הוא פסוק ונסוף נאתנח ‘‘י''■ שהוא ויאמר כל • דאמר
אמר דברכהו * המ״ס תחת  פסוק ונסוף ד) י (נראשית וי
ו ״ י המימני אליפז ויען נמו אי ר( מ א  אתנלד לא3ו ח׳) 3וי

אמר 3הרו על וס'״פ  מלת וזקנתי המ^ס: *' * נדל03 וי
תי קנ  תיזת פתמ3 ג״נ פסוק וסוף נאמציז ’ ‘ נמצא ז

תי ז נא הנה נהו הק״וף ’ ־ יי' ̂׳ז) (נראשית קנ  ונס״ם * כ
תי ואני אלד האמנם קנ  הוא וכן (נראשיתי״ח), ’’י*’ ז

מו נלא הקוף נפתח ס״פנ ח.ו תי אתנ א ב תי קנ דז א
־ ״ ושנתי זקנתי אני כ״ח) (יהושע כימים  ‘י“ ^־•

תי ז ^ ׳ כי )3י״ (שחיאל  לאיש מהיות קנ
חיז ) ( ■' גס הייתי נער א' ' ' ' י ת נ ק  :ל״ז) (מליס ז
ה מלת רנה3ומש רנ ב ש ־’י שהיא ת  לנקנות נפעל עתיד ‘׳

ת ז תו י נ  את שבר ולא כמו שבר שהוא הקל ’ ׳ ׳ מ
' * ׳ נקייז ׳ ׳ ס״פ3ו י׳׳ג) א׳ (מלליס החמור

 מלת אמנס ק״ה) (תהליס שכר לחס מטה כל נמו ית 5ה
 ״ית3ה תמת נפת״ח תאתנח ׳ ̂ נס׳׳ס מצאנו תשגרנה .

ח וקשתוחס נמו מ כ ש ת ל״ז) (מהליס ת חעו  רשעים ז
טעס מצאנו • ויאמר עלת תמצא ־ חשברנה(שס}:
 ההקפדה מפר :וס״ס נאתנח נפתח שהיא ויאמר למנת

̂׳פ להאתנס חושסץ אנו אין ״ הענין על ס לנקוד וס׳ ה  נ
 אל לחנרו צורך ו3 תמיד אמירה שענין מפני קמן3 המ״ס
ק לא נר לעמוד ויאמר דין שאין :האמור הענין ת שתהא י

 • שאחריו הה אל צרכו מפני ויאמר: נמלת גמורה כפסקה
 נהשלמת•- אמר: מה שאמדו הענין אל צריך ויאמר מלת

ר כאשר כמו המעט אלא : האמירה עטן להשליס הענין מ  א
ר נאשר שרה את פקד וה׳ כמר נאתנח כשיהיה מ  ’ ׳ * א

* משה וישמע לקול ״
 אמר(שמות נאשר ויעש מותנו
' ׳ נסוף והוא י״ח) ק: ׳ פסו

 תה אל נהשנה שלס ענינו כי
 נערך שלס הענין זה * שקדס

 אין כי האמירה מן שקיס מה
 האמירה ענין מה אח״ז נזכר

 נמו היתה כנר אנל, הזאת
 יתרומשא^ג ועצת שרה פקידת

 אחריו נזכר שנמקרא ויאמר כל
 שעדיון אפס האמירה־ היתה מה

י רי3ד על קשה מי ה׳ מן ה ו
ר ח  מאנרהס אני המנסה א
־׳ שאעפ״ז■ י״ח) (נראשית "

ענין שנזכר חדו  • 3ליש ויש המ״ס נקמץ הוא היא מה האמירה א
ה חלך אך נ בו ש ת  קטנה ופתחה ר3הש להעמיק שקשה מפני ו

נכון על הגירסא כנ״ל גדולה קמצא אל ״ י י * *”
 שהוא קטנה והפתמא הצרי שהוא ר3הש לשנות שקשה ור״ל

 או נצירי הפסק לא3 אלו שמלות ומאחר הסג״ולאלהקמן
 הפתח והוא אמת מדרגה אל נהפסק שיעלו להם די נסגול
 מדרגות ׳3 שהס הקמן אל ולא מהס נקריאה מורמג היותר
 ונאשר וז״ל לראשיתו סמור צמות נספר הראנ״ע 3שכת וכענין
ה נח אחדו שים נענור האות יפתח מ י כמ״ס נ ט  יקמז א
 משפט כי נאתנח או פסוק נסוף הי׳ אס גדול נקמן
 ואל מעמד שהוא נענור ונקמן חרוז חצי הוא וכאלו להס

ק וגס נאתנח והוא פתוח שהוא דאמר כל על• תתמה סוףפסו  נ
 מדרגה עלה והנה סג״ול) (ר״ל קטן נפתח מחלה היה ני

 הספיק לא ר3והח * עכ״ל לו ודי גיול נפתח להיותה אחת
ת הטעם זה לו ל  3ח למה קשה עצמו שזה לפי * ויאמר מ

 נפמחונהפסק שכולם אמר מלת כן ולא הפסק נלי נסגול ויאמר
 מלה תמיד היא ויאמר שמלת הטעס נתן לפיכך גדול נקמן

 עמידה נו נמקוסשאין נסגול היא ולפיכך שלאחריה אל דנוקה
 מלך נמלת אמנם • אמר מלת משא״ב נפתח עמידה ונקצת כלל

 מהס והרגה הלמ״ד נסגול הס ממנו הגזרות 3שרו ילך משורש
 ממלת להשיג ואין ההפסק מקוס3 נפתח שיבוא די ולנך בצרי
 לא ונגולה כמו נקהן אתנח3 או ס^פ3ו נפתח שהלמד הלך
ל  זה ני ח׳) '3 (שמואל ך הל אשר נכל מ״ז) (ירמיה ך ה

 הקל מן שהיא תשנרנה ” ׳ נמלת וכן * הלך משרש ״
לזכר הקל דרך על הוא עתיד שהוא ממנו והנפעל שבר שהוא
שבר פתע כמו ׳ ישנר שבר יחידה ולנקנה ו׳) (משלי י ת
" מקנה ואזרעי כמו " ר ׳ שב ״ ׳ ל״א) 3(איו ת ' 

ה ראוי היה ולרבות רנ ב ש ה נהפסק זלנך ת רנ ב ש  ת
’ * ” טעם זה עאין ונאמת ״ ״ ̂ ’ הני״ח נפתח

 תמת נפתח היא נלאהפסק אף חשנמהשהרי נמלת מספיק
ש נמו הנית ה ביב ע צ ה ק רנ שב ) (ישעי' ת ״ז וכן נ T *-T • י »

ה ״ שברנ ת ו



עגנחמדשני כוזרי מאמראוצר
ה נ בו ש ח מ ו ת א מ3חוש אנו אין נראה נח מקוס3 הוא אמנם :מלעיל שהיא צרי3 מצאנו הנה להיפן וכן ל״א) (יחזקאל פו י

^גל פן ננגל : נראה מקוס3 אך נסתר מקוס3 הנגינה משך עיןזבר(ויקרא3 מנושל אשר נמו אתנחוס״פ3 ̂ ‘ ’
שבר 3הז ו3 יגע אשר ו') ’ נו״ן נמו אחר אות הפעל פ״א אחר 3נתו נאלו כלומר מקנה ׳*״ ’ ‘ ס״פ3ו }ט׳י׳ו שס ( י

סי3ו ל״א) 3(איו חינגבר ל7אפ א דני ) בי ש המלה סוף3 היא 3ח3 שהנ״ון ומפני נח שו״ח3 נקרא שהוא וצריך ח׳) ן
למשל יריזמוהוז זית ייהראת ̂ ' ר3הח יא3ה שלא לומר ’

ה דלך מ כ ש ת ה מפני ו ש ק ק ש תי ע ה שכר ל ל ה א
ה ח ת״ לה קילצא) (;״א פ הו אבל גלגול מבלי גדו קו תי ע ה

ח אל ת א פ מ ש תי ו ה מהדרך זקנ שו בעבור הז ר ש ש
קן קו * ז תי ע ה ה הצרי ו ד מי ע ח אל ב ת פ ה וכן ה מ ת נ

ל ע פ ר וכל מ ש א א לו על ב ק ש ל מ ך מלעי שו א’הפ מ
א הו ב. עד בסג״ול ו שו ח ס שנ א כו לא ש ש ^ז מ ״ פ ה
ה א הי בי ך העברי הדבור צורך מ שו מ ב הע״ין ל שו וי

ע ר ל ה מ הי הלמ״ד הע״ין בין וי ח ו סגול אחר רפה נ
ה דבר וזה ט ה ואין ת מ שר אי כי בפ״א ת ה אפ בלי ז
ה ם נ מקו ח ו ך רק• הנ ש מ ה א ו הו א ה הו ל ש מלעי

ם מנ א א ם הו ח במקו ראה נ פן נ ד( ג פאן ס״א ןנל) כנ
א על א כנגד ל ס על פ״ טנ שר א ח יבא כא תנ א ♦ ••• « או ב

ק בסוף סו ב פ אן נס״א) פ^גל ש ל פ א כנגד ^ ל פ״  ע
ך צורך וראינו ש מ שר ה א תי אמרנו כ מ ש תי ב מ ש י ו

וכן

 אולי דוך3 רק הטעמים אלו
 טעמיס יש זה נימלנד זאומדנא
 שס3 למעלה נמ״ש נסתרים

 זקנתי ושמא חור:3 מילי׳ ר׳
 אתנח3 שמצאנו מה הזה* מהדרך
 ולא הקוף נפתח זקנתי וס׳י׳א
 קנת♦ ז נא הנה נמו נקמן

 ואני כ״ז) (נראשית
 ור3ע3 קנתי(נראשיתי״ח): ז

 נודע כנר זקן ששרשו
 הפעלי׳ שרשי י' ני נדקדוק

 הא׳ אופניס שלשה על הס
ל3 ץ דזפץ כמו ע מ חדל ח

על ׳3וה * ודומיהם זקן פ
 ׳ • נזל יגר יכיל כמי

ל ̂ ̂ והג׳ ע פ /
ל' שמרזכר נמו ב א

ודומיהס ׳ ’ ׳
 אלעזרשאלושהס ן33שסר׳יעק3ןהראש׳3נא מנלול3 הרד׳׳ק 3זנת

 רןטלו וסוף קנה שנאמר קמל כמו נפתח הססק3 הס פעל מגזרת
 ״ "י החפיר נמו ״ ̂ נפתח ונהפסק י״ט) (ישעי׳

ל לננון ט ל מגזירת הוא ואשר )3ל״ (ישעי׳ ק ע  נהפסק פ
ח '״ ׳ נקמן ת ע ד ן נ  החנר ‘י שאמר וזהו המדקדקים 3ו

 נתמה וכן הפתח: אל נהפסק) (ר״ל נעמידה הצרי והעתיקו
ל ע פ  והוא אופנים שלשה רק אינם הפעלים שרשי כי דע מ

על על פ על פ  יותר הם השמות משקלי אמנם פ
ל הוא מהם והא׳ ״ ׳ מששים ע ארץ כמו פ

־ משקל והנה חדלתם• גפן אדר ארך תבז  ■י‘■ תמיד זה ׳
מאות ארנע ארץ נמ מלעיל נו הטעם ’’י’ ’'י **

 הפ״א משוך ’׳'״ :ל״ט) לפני(שם גפן והנה C נ״ג (נראשית
 שהוא אעפ״י ננגינה תשונה ראשונה ’׳'" אות נסגול והוא

 צריך שהוא הענרי הדנור צורך :קטנה תנועה שהיא נסגול
 אחד רפה נח :הנגינה נטעס העין לחשוך : מלה ננל לטעס
 נח שתהא תמה דנר וזה :הנגינה משינת עס נסתר נח סגול

 נמקוס ננגינה המשיכה שתהא וא״ל * קטנה תטעה אחר נסתר
 שיש מאחר * קטנה תנועה אחר שינוא נדין והוא נראה נח

 היא כאלו הנקראת הפעל למ״ד שהוא נראה נח עוד אחריו
 ואין :רצופות נראה נח '3 שיהיו יתכן ולא נח נשו״א נקודה
 תנועה שהיא נסטל זה ננדון היא שגס הפעל נפ״א תמה

 נח נלי אפשר אי זה ני :ננגיגה אותה משכנו ואיך קטנה
 שהוא דגש או נראה נח שינא יתחייג ת״ק שאחר נודע נגר
 אתר כאן אין אלו נשמות * רק הנח ומקים :נראה נח נכח
 שאחריה גאות דגש ולא נראה נח לא נת״ק הנקודה הפעל נ׳״א
הנגינה משך ר״ל ההוא והמשך הדקדוק: נדין שאינו מה

-.C0SR1 יט

 למשל נקע נראה ננח ונקראת
 וגרסת הנגינה הג״וןעס משיכת

ל פאן ס״א  נכונה:לא אינה ע
א ’י כנגד  לא על פ

 הנגינה *' ’ משיכת שתהא
 שאין מאחר נסתר נח נמקוס

 נס איזרי׳ שתהא ת״ק דין
 נפעל למה להשיג ואין * נסתר

מר אמר כמו ענר ס ש  העינ
' ׳ מלרע  והנגינה ׳ י
 והחנר * כמ״ס שמחת נפתח

 שמשיכת זה נסימן למעלה אמר
 לא ן1להש־ אס ני אינה הע׳יין

 תהי׳ כאן ואף רפה* לנח
 הנגינה ותהי׳ נע׳׳ין הנגינה
 התשונה * רפה לנח לא להשען

 נפעלים דדוקא נאמר נזה
 כשנאח' שאנחנו הזה יתנןהטעס

 אמר הוא שהכונה שמר אמר
הוא על מורה והמלה .מר .. ,

 עס הנגינה משינת על נשענת היא אפר אחרת מלה צרוף
 המדקדקים ואולס נשמות* משא״נ למעלה וכמ״ש המלה סיוס

 אחר שאיז נענור מלעיל פעל שננך נפשיגיות אמרו האחדוניס
 מן שהוא מה דגש ולא ׳' נראה נח לא ת״ק שהיא הסגול

 פסוק סוף או נאתגח :מלעיל זה תמורת הנגינה ונאה הדין
ל 3ש ע  נראשית ( אכן מצנת נאתנח נאמר אבן מן נמו פ

טן ומן ל״ה) מן עלית נס״פויצר^■"" נאמר ש  ש
ל פן כנגד :(שם) א ונס׳׳א ” ע  '״ שהנה ר״ל ־ על פ

 ג״נ והיא הפעל - ״ נפ״א קמן שיגוא פ נס
 נת אחריה המושכת ת״ג הפעל ס״א שתחת ומאחר מלעיל*

 נח עוד למשוך שהיא לומר ואין ה3 באה למה הנגינה נסתר
 כאמור זה אחר זה נחים שני קריאת הדין מן אינו כי נראה

 המדקדקים אצל מונח כלל שהרי עוד ולא זה נסיחן למגנלה
 נח שו׳׳א או דגש אחריה בא טעם נגינת ה3 שיש כ מ שאחר
ך נן שאינו ונה שאחריה נאות א  לא מלעיל הנגינה וא״כ נ
 נלאה: נח נמקוס וניזשהיא נסתר נח נמקוס שתהא נין תתכן

 על להשיב בא ושמתי־ נשמתי אמרט כאשר המשך צורך וראינו
 מלעיל ההמשך וקנענו ובאתנח ס״פ5 מלעיל נאה כן שמפני זה

 ״פ*0ו נאתנח היא כך מלעיל תמיד הזאת שהמלה מאחר
 איזה נה שנשתנה תינה שגל אמרו האחרוכיס והמדקדקים

 נתנועה טעס נגינת תהי׳ תמיד מאמר הפסק, נעניר מנועה
רו נמר השנוי להרגיש שנשתנה מ ש  ל״א) (שמות ישראל נני ו

'V‘ געריס אנל מלרע הוא רו ' מ ש  והטעס מלעיל הוא ו
: שתחתי ס מ3 ק  כנר ושמתי נשמתי ' ' אמרנו נאשר ק

ר לנקוד הדין שמן זה נסימן לעיל נתננו ם  השיןורק נקמץ י1^
 נקודה היא ׳ י ׳ נראה נח ת״ג אחד ינוא שלא מפני

T ׳ נגתת



נהמדשני כוזרי מאמראוצר
ח־ ת  TDC וא^׳כ שין3 והנזעס מלעיל שמתי ואעפ״ישמלת מ

 הדין* שכך טעם ננינת ה3 שיש ת״ג איזר נראה נח וא3י
 לא מלרע הנגינה שאז לעתיד שהיא ושמתי מלמ3ש מפני אלא

 :פתח3 תמיד היא לכך פתח3 ומנה הש״ין מחת ת״ג ממנן
ר ע ש שגס ריהס3וח נער מ

תמיד: מלעיל הס
 שלהס הפעל הפ״א המשך על

 אעפ״י מהס ר^שיל אות3 הטע׳
 שס תהא שלא נותן הדין שהי׳

 איזריו שהע״ין מאחר הנגינה
 פתח המשך תיך3 לעת3נ והיא
 הנגינה ע״י ונראה הפעל פ״א
 נסתר ונח נראה נח כאלו

 אמנס כי יחדיו שניהס ואו3י
 נראה נח מקוס3 תהי׳או הנגינה

 ר:3כמדו נסתר נח מקוס3או
 ין3יזוש אנו ונראה 3ונחש

ל מקוס3 שהוא ורואין: ע  פ
 ׳י'■ מקוס3 הוא הזה שהשרש

עו שיהיה ראוי והיה פעל  ינו
 ״ הפעל שע״ין לולי גער

 ה3נרח ולכך הגרון מאות *׳י‘
 שלפניה האות וגס פתח3הע״ין
 וכמ״ש פתח3 הפ״א שהיא
 וז״ל ג׳ השמו׳חלק שער ״ע3־הרא
 שהו' שס כל3 ע״יןהפעל היה אס
 אמת ארז ארץ משקל על

א ״ פ ה ח מ פ י ח ״ ע ; י  מ
ומאחר גדול פתח3 הע״ין גס

 הפ״א הנושך על וחבריהם ונער משען־ נתמה וכן
 במקום שהוא ונראה ונחשיב מתח והיא שלהם הפעל

 לא כן ועל * אחע״ה כעבור נפתחו ואמנם פעל
 כסמוך ווהב וקהל גהר ישתגה כאשר בסמוך נשתנה

 אבנדי. ;עשה אעשה וכן • דכר משקל על הוא כי
 הראשון בדמיון ונחשוב ופה נח עס בסג״ול אקנה
נכנה לא הפעל שע״ין ונראה יפעל אפעל שהוא

 סת» עם זה ואן לעולם פתח עס :נראה נח שתהא נתקנה
על יצדק יגדל כמו דוקא פ ה ל3א • וזומיהס י ש ע ה י בנ ה י קנ  י

י ׳י ■ ^^3 ן53נמפ י" ’ הה״ח אין . ;•V
 לזס ראיה לנו יש אמתלא לני ויש :נלל ה3נכת לא וכאלו טא3מ3

: נקרי־אה נרגשת הה״א שאין
 שאלו גדול נפתח נוקד שלא על

ל דמיון על Tהעת היה ע פ  א
 כמו שתהאה״האנרגש

ל הלמ״ד ע פ א  א״כ היה מ
 פתח3 הע״ין ‘' שתהא

ל ע״ין כמו גדול ע פ  והיו : א
ה * ’ י ׳אומריס ש ע  'א

׳ “ תפול שלא ור3ע3
וע״נ • נחה ה״א על הסתחא . , , , ,
 לאסעל עולה דמיוןאעשה שאין ויש לעילם פתה עם נראה נח על אבל משך על
 ־■' ׳י נח הלמ״ד שס ני ׳ אומרים גדולותיו בפתח נוקד שלא על אמתלא לנו

 אלא נחה ה״א על פתחא תפול שלא בעבור אעעוה
 כל משוך אינו הפעל וע״ין משוך והקמץ בקמץ
 על תפול או תנועה אליו תעתק אם אלא עיקר
סגול אל אעשה להעתיק וראוי ־ אצא כמו אלף
 הצרי עם ישוכרישתתף שבתנועות המעט שהוא מפני

 תמורתו להשיב לישבונ״א השנית כתכונה כשיצטרך
 מקום כאעשה לה״א יראה שלא וכמעט בעמידה

אעשה עמח הדגש ויקל כטעם או בהפסק אלא
לו

ל נמקוס שהוא _ _ ע לא פ
ל מדין דינו נשתנה ע  לא ’ ■ וע״כ :מלעיל ו3 והטעס פ
 כשהוא זה שס נשתנה לא כן שמפני ״׳י נסמוך נשתנה
ר כמו אחר מנין אל סמוך ע  ג״כ פתח כולו שהוא עירו ש

 נסמינות כשהוא נהר זהב כמו *' קמץ שכולו משא״כנשס
 סרת נדזר "י יי ׳)3ראשית3ההיא( נאמרההבהארץ

דבר ‘ משקל על הוא ני :א׳) ריס3(ד ׳ *
ל שס3 משא״כ נסמיכות נשתנה ולכך קמץ שכולו ע ” פ
ולכך * ״ כנודע סמיכות3 לעולס ישתנה שלא סגול שכולו

ה וכן : מעניט שהוא ישתנה לא ג״כ פתח שכולו שם ש ע  א
ת מגזרת והוא הש״ין מחת סגול3 ונו׳ ש ה ע ' ‘ :קנ
י ’ ’ דמיון3 נראה ־ ”ד נח מס  ר\אשון י

 נסתר נח שיהי׳ יתכן שלא מה אחדו הה״א מוסך יז Cv שסגול
W* על מננין שאפעל כמו  פ

נין33 כך נראה כח3 ”** * הלמד מושכת ן הנג
 ונראה נסתר: נח3 הה״א שהיא הלמ״ד מושכת הע״ין אעשה

 שע׳״ין כן הענין שאין נראה נאשרנתמגן ׳ל ר וכו הפעל ין שע
 כשהוא ה״א היא הפעל שלמד הפעלים כל3ו אעשה ממלת הפעל

 הה״א שתהא המשיכה על נין3ה אין סניל נקודה ין והע עתיד5
 שאין מעולס זה שאין נסתר נח3 הסגול אסר ונקראת נ־רגשת
 לעולם נתיסד לא כי נקריאהנלל* נרנש סוף3 הנתונה הה״א

הפעל למ״ד נראה נח על ל3א :נסתר נח3 הלמד שתהא נזה

אפי׳ הה״א אין וכאן נראה
 שהפתח מאחר נסתרת נחה
 נח אחריה מושכת ואינה ת״ק

 כשה^הא משוך עיקהוהקמץ כל
 דין3 היא אז הקמץ אחר

 פתח3 משא״ג נסתר נח משיכת
 לנח הונחה שלא ומאחר
 המעט שהוא סגול3חרו3 נסתר

:ואזיל כדמפדש תנועות3ש
 נה3אעש'א ממלות הפעל וע״ין

 למצא לא נכלל הגזרות כל3ו
 הפעל:אלא ע׳׳ין אחר נסתר נח

 :טעס3 או בהפסק כשהוא ר״ל תנועה אליו תעתק אס
א כמו אלף צ א שהוא א צ ; ן  מושר והקמץ קמץ שהע״ין מ

דן הע״יז עתיד3 כשהוא ” וכן הא״לף אחריו קו נ
ת; כמו גדולה תנועה שהיא הצרי עס נמשכת והאלף צרי שי א  ר

* ■ י‘ תקשה שלא נדי ־ סגול אל אעשה להעתיק וראוי
 ולא פממ3 הש״ין שהיא הפעל ע״ין נקוד למה סוף דסרף לך

 משקל ויהי׳ משונה לתי3 עכשיו שהיא כמו משונה תהא
ה ש ע ^ משקל על א ע פ  סגול3 הש״ין נקדו שלכך 3השי ע״ז א

'  ה״הא שנס3 לש״ין משיכה תהא שלא כדי י ״
 הסגלל שהיא במשיבה קצרה היותר נקודה3 חרו3ו אחריה

שד  כשיצטרך הצרי עם וישתתף 3יםו :קטן פתח שהיא ו
 תקו^ לסי כשנצטרך ר׳״ל • תמורתו ו3ליש השנית ת:ונה3

ה במלת הדבור ש ע ה כמו מ ש ע ה אפה מ ש ע  אפוד מ
 קצת ״ ‘ ‘ שיש סגול " * ״ מקוס3 '׳ צרי א3ת שאז

 כלומר עמידה3 תמורתו להשיב בתמונתה: ביניהם דמיון
 המעמדת מלה עוד כשיש עמידה3 הסנול תמורת יבא הצרי
ה מן וכן צח הוא שאז לה וסמוך מעשה מלת ה קנ  נאמר בנ

ה בסמיכות ה . * *י ט״ו) ראשית3וארץ( שמיס קנ נ  צ
מ ירושלים ומלת שמיס שמלת לפי ירושליס  יעמי

 החבר אצל נקרא וזה בנה־ ומה קנה מה והמין הקנין ענין
 גאעשהמקוס לה״א יראס שלא וכמעט :והפסק עמידה מקוס
וכן כמו בהפסק אלא :נלל נכתבת אינה כאלו כמעט שהיא

לא



עד׳נחמדשני כוזרי מאמראוצח
ח לא  טעס איזה כשיהיה כטעם או :ל״ל} (גראשית יעש׳

 שאין על ראי׳ עוד יא3ה • עמה הדגש ויקל :ש״ין3 ’
 אחר הדגש א3שי אצלנו נקל שהוא ממה טא3מ3 נמשנת ה״הא

ס לך(שמות אעשה מה ואדעה מזו אעשה מלת  דגושה שהלמ״ד ל׳י
א נן  (ירמיה מדות ית3 גהלי3ו

 אעש״י דגושה שהלמ״ז )3״ נ
3d!»> דגם א3י לא הדקדוק 

 כמו הנחות אהו״י אותיות אחר
אצא 3חר3 סן שנאמר אצא3

 רכ׳)שהלמ״ד3מד3( לקראתך
 3רו3א*3וא רפוי׳: לקראתך «ז

 ה׳) יתך(תהליס3 א3א חסדך
 א3זי :רפויה יתך3 מן ית3ה
 לי א3י מאלה מלא רוח נמו לי

 א3שא ואף רפויה לי מן שהלמ״ד
 אחד דין הלא נחולס ית3ה

 שניהם ונס ולצרי לחולם
 נחכסתר ויתכן גדולות מנועות
א מלת וכן אחריהם ב א ה ב  י

א כמו צרי3 ב  את ה
 מ״ג) (כראשית האנשים

 ראשית3אלהאדסלראות( ויבא
א וכן ׳)3 ”י" ב  ידך נא ה

 רפויה: (םמותד׳)הנ״ון"'■
 נח3 נמשכת האלף האלף הראות
t נסתר: o קלימס מראה

שלא קלה כקריאה איך ה״א*3
אעשה מלת3 ״א5םי למשוך

 א3נשמ ן*3וי3 והלשון 3הנת מן שהפילוה אקנה: נה3א
 הדין ומן ה״א לא3 ן3וי נאמר ר3לט מעתיד המהסנת וי״ו
ה מן לומר היה  ויו5 לעמיד יעשה מן וכן נה3וי ענ

 הה״אמענין שאין מפני ויעש נאמר ל3א ויעשה ראוי ההפוך
 שלא ודאי הגזרה עיקר כלומר ״ צירי3 3תתיש ואיך :הקריאה

 שחפול כ״כ קלה הה״א הימה לא שא״כ בצרי שתהי׳ הונחה
 • תיועות3ג המעט הנותנת היא ל3א :ויעש ויקן ן3וי מלת5

 היותר הנועה3 זה נין33 הי׳ הפעל ע״ין מחת הנקוד הנחת
 הצרי אל : ראשונה הנחה3 וזה הסגול והוא שאפשר קלה

 והיא פעולתה החתסקת מלה אצלה א3ת אס כלומר הפסק3
ה נמו אליה ממונה ש ע ה אפד מ קנ  י״ג) רחשימ3( רס3א מ
ה נ כ '*' ערים ד נ״ו) ׳3 אשדוד(ד״ה3 ׳

 הרגשת המעמלת ?צרי לילי סמוכה שהמלה ור3ע5ש
 אל המלה רהינית מחמת לגמרי נטלה הוראתה הימה כה״א
ס8 מקנה• מעשה ממראה נתמה וכן שלאמדיה: המלה  ה
ה כמו צרי3 כסמיך : כפימל מן נגזרים שמות א  עיני טו
ה *3חש מ^עשה • הנהן קנ  סמוך *י" להי3ו הצאן: מ
ה יפת ** י כמי * !סגול א ר  ג״ט) ({יי^יח מ

ה ניוס ש ע מ ה אוהל י ׳ 3יופ ׳)3 א׳ (שמואל ה קנ ט :ו
’ י תניעה א3ח ולס1שלי הפך3 שהאמת ׳’׳' ־

 כמינומ3 ני-מר דבר מן נמו הפסק זולת3 ומ״ק זהפסק גדולה
י ת׳יג הצרי והגה זה3 וכיוצא ה׳ דכר ת״ק והסגול י

 ואבא נאצזן משאיב תראה שלא עד לי אבנה לך
 צוי לפניו ויבא דגש אחריו יבא ולא לו• ויבא

 בה*א קלותם תראה והלא האלף הראות בעבור
 ואיך • ויעש ויקן בויבן והלשון הכתב מן שהפילוה עי

 שבתטעות המעט נותנת היא אבל ־ בצרי תתישב
 שתעתיקנה עד ראשונה בתכונה זה ״ הסג״ול והיא

 נתמה וכן בהפסק• הצרי אל השנית התכונה
 שנראד־ן ממני וחבריהם ומקנה וממעשה ממראה

 ונהיה בסג״ול סמוך ובלתי בצ^י בסמוך אותם
 עללט״ד נחשוב וכאשר בהפךזה' שהאמת סבורים

 וכאלו כאין נחשבה היא כי והיאהה״א הנחה הפעל
̂. מעש טרא אס כי אינם השטות  היתדת לא מקן

̂ג שיביא עד הס״גול לזולת ראויה  צורך שיבא נ׳
 וטראיהן ומעשם במראם רפה כנח להראותה
נומעשיהן  לעמוד צרי הסגו״ל הושב C וממסהי מלאהו א’(

 ־ וטעש־ם במראם סקמז) הפתח(רא במקום הסמיך בעת
 אותו שינחה ולא ראשונה התכונה על בא ואשר

נפרד כשהוא בן בדבור אלא בנקוד השנית התכונה
נצו«

 : סמיכות3 והסגול הפסק3 הצרי א3שמ דין3 א״נ
א ר ש ט ע קג מ  ?מעט שהוא ׳הסגול זולת ראויה היתה לא מ
*י ׳ ־ * ת;3ש '■ = •’־ עו  להראותה צורך יא3שי עד תנו
 נספרים ומ״ש הישרה הנוסחא היא נך ומנגשהו מראהו נמלת

ם במראם ש ע נוסחא היא מ
ט שת3משו * ’

 הקרא3 נמצאו לא אלו מלות
 קול ונעל * צרי3 לא נקמן

 זאת לכל לנו שת לא יהודה
 שמלת נסמוך למעלה 3כמ וכן

 מקוס3̂ נצרי היא תעשה
ה אם נמו ^הפסק ט עי  ת

טנו *■ * * רעה ע
ה כ״ו)אל (כראשית ש ע  ת

 ׳” • * (ירמיה הזה ר3הד את
 אס ני עיין לא ולמה מ׳)

 שהוא מא7ק3 הוא תעשה
 אל וכן מפסיק לא משרת

ה ש ע  ואין נטפחא הוא ת
 לשנות מפסיק דין לו ״ ’

 תשתנה שלא נדקדוק כנודע
 וס״ק האתנח מן רק הנקודה

 משא״כ הזקף מן ולפעמים
 (ועיון מפסיקים טעמיס שאר

 להנחור טעם 3טו נספר
 כמחילת דנר של כללו פ״א)

נטה ני הנז׳ 3הר וד3נ

ס י

 פרט3ו אמתיו'הפירוש מן הרנה
 3הוש :עדו3 יכפר וה׳ כלל חונתו ידי יצא לא דקדוק עניני3

 הכנוי תנא שכאשר נמו ר״ל הסמוך עת3 לעמוד צרי הסגול
אי מראה שס אל הו נאמר שלא צר3ל הו מרא ש ע  לסמוך ש

כאלו ” י* המכונה הגוף אל והמעשה המראה
 נל3 הוא כן צרי הסגול 3וישו ההוא כגוף של מראה נאמר
ה אומריס שאנו כמו הסמוך מקום ש ע ה רקס מ ש ע  3חש מ
ת כאלו שהוא ה 3ננ ש ע  ״ ' * רקס ״ ’’' שהוא מ
אה * * וכן 3חש שהוא ה 3ננת כאלו הוא עיניס מר א ד  מ

" הסמיכותולתשלוס דיני5 כמדע עיניס של י י
 נמו ת״ק להיות הראוי מקוס3 ת״ג שהוא צרי נקדו זו פעולה
ל:  סגול: שהוא קטן פתח ור״ל נצ״ל פתח מקוס3 סגו

ה א מן ה ב ש ע מ  וכן שאמר מה3 המאמר סיוס והוא נצ״ל ו
3הוש דבריו הס וכך ומעשה ממראה נתמה ׳ ־ ־

 סגול) (ר״ל הנתח מקוכ3 הסמוך עמ3 לעמוד צרי הסגול
 והעשה מרקי מלת3 א3שי כראוי הסגול ר״ל ומעשה נמראה

 ממה ר״ל לאשינה התנונה על א3 ואשר :הסמיכות זולס5
 ולא : עשה נה3 נמו ה״א למד נחי מגזירת ג"נ וא5ם

 נצ״לוהגורסים וק373 אלא נקוד3 השנית התנונה אותו שנתה
 ג״נ שהיא • ן3 מ:ת היא ן3 :ר3המח כונת הנינו לא ור3ד3

ה משרש ה נהו ה״א למ׳׳ד נחי הנק׳ בנ ש  הנזני ון<ה ע
בהמלות y י ״ קזוק73 נודע והנה זה* לפני

 זעירות מלות והן ק37ה מלות נקראות הן אחת תנועה של
נמו 2



נחמדשני סיורי מאמראוצר
ם דלומיהן רק אך גס גמו דנ  עצמן פני5 עעם להס שאין ו
 שמלת עוד ו3נת1, * שא^ריה למלה מקן>3 נדנקות הס אך
 נקודות גתקף כשהס 3ל שס ן3 מלת שמות3ו יש ומלת את

 שתלת ר3המ שממר וזה * צרי3 נקודות טעס להס וכשיש סגו״ל3
ולא צרי3 הראשונה תכונתו ץ3

 השנית המכונה אותו שנתה
 שכאשר וק373 לא אס אחר ננקיד
 אך טעס לי3 ן3 מלת תהא

 שאחחה למלה נעקף דנוקה
 ר״ל נפרד סגול:כשהוא3 היא אזי

 צרי:3 עצמו פני3 טעס3 כשהוא
 אךסמוכה טעס לי3 ר״ל וסמוך

 המלות) שנין קצר גמקף(והו׳קו
 שימשנוהו ואפשר :נסגו״ל
 שמעי ן3 יאיר ן3 נמו הטעם

 זההדץ סגולר״ל3ובו׳ והוא
 לפעמי׳ רק א3דרו א3רו3 נוהג
 ן3 נמלת שישטעס מקר׳3 נמצא

 אעפ״י נסגול^ הוא ועכ״ז
בן־ יאיר בן כמו נמקף שאינו
ואיננה קדמא טעס3 היא יאיר ’ בן שמלת * שמעי

 שהוא♦ מלרע הטעס סגול:ואפשרשימפזנו3י' והיא מקף3
 אע״פי שאחריה למלה נמקף היא בן שמלת נהפך נמצא וכן

 למלה ר״ל מלרע נחפזון נחטפת * עכ״זהיא טעס3 שהיא
שני רחל שפחת להה3 ותלד נמו מקף3 שאחריה ך״  3ליעק כ

הוא (כך לשני בן נץ מקף שיש ל׳) (נראשית
 ח״ג) השמות שער צחות נספר וכ״נהראנ״ע" גדולות מקראות3

 המלך שהוא א נטפח ושני משרת שהוא מרנא3 נקוד ן3 אך
 ולמחנר שני: מלת אל טעס3 נחטפת בן מלת שתהא כלי

 לתמוה אין ר״ל * נעלמים סודות הזאת ׳' הדקה החכמה
 פשט לפי אשר הזקדוק מדיני היוצאות מקדמות ימצאו אס

 הזה ר3המח נתנוון המקרא פשט ד3מל ני • הענין המשך
 נעלמים לסודות הגדולה) כנסת אנשי והטעמים(ר״ל מהנקודות
 אפשר קצתס על שעמדנו ואפשר :הנקודות זרות3 המרומזים

 על 3ל לתת הפירושים על להעיר וכוון :מהס קצת שהנננו
 כתמו ר3נ למעלה היא העולה3 אמרנו כאשר : הפץיש עומק

ה שה״א זה נסימן למעלה ל עו  על לרמז קמץ3 נקודה ה
עה ה״א דהיא ̂ ועונש ושכר הנפש השארת  ולא הץי

ש;ו השאלה ה״א ע3 שמנדיל מה3עיי״ ה  תועלת יש רוהעתץ3ין
 החנור וי״ו נין להנדיל נדע כי והעתיד הענר נידיעת לפירושים

 הנפעל ין3ו :כנז׳למעל׳נסימןזה לעתיד וי״והמהפנתמענר ונין
 והננין ניניס3 שנעה יש כי נודע כנר ״ העונד והנפעל העומד

 ד״מ תאמר כאלו הפעולה המקנל והוא * נפעל נקרא השני
 והוא הראשון מננין אכל מלת מהי׳ הלחם את אכל ראונן

' פ!גל הנקרא הקל ננין  • הנפעל והלחם י
 כמו העומד הנפעל הא׳ נפעל מיני שני שיש אמרו ר3וכ

 ועדיין נפתח הדנור נזמן עתה פי׳ הפתח נפתח ד״מ שמאמר
 נפעל• ניטני הנקרא והוא ממנה־ הפותח יד נסתלקה לא
 פי׳ הפתח נפתח ד״מ תאמר כאשר והוא * הענר הנפעל ׳3וה

ר הדננר נזמן עתה כי היות עם ר3הע נזמן נפמח היה ע

 ככור הטעס שיטשכדהו ואמשר כסג״ול וסטוך בצרי
 כסגו׳״ל' הראשונה תכונתו בןשסעיוהדאעל יאיר כן

 ולטחבר 'בצרי שהוא מלרע שיחפזנוהטעם ואפשר
 ואפשר ביטנו נעלטים סודות הזאת הדקה החכמה

 הפירושים על להעיר בהם וכוון קצתם על שעמדנו
 שמבדיל ובמה ־ למעלה היא בהעולה אסרנו כאשר

 והנפע?־* העומד הנשעל ובין• והעתיד* העבר בין
 נאסף וכאשר בקמץ עטי אל נאסף וינקדו העוכר
̂׳א וישחטם וינקת בפתח  אינם ואם בקמץ וישלזיז) (ס

 עניך הפסק כמקום היה זה דבור הפסק כמקום
מנהג הזר׳׳קא אחר הבא הסנ״ול שמנהיגים והרכה

האתנח

* נפעל חה סניד הוא  הוא ניניהם שיש ההנדל והנה העני
 קמן3 נקודה הפעל ע״ין הנינוגי ר״ל העומד שנפעל ננקוד

 3הנתו עמי אל נאסף וינקדו : פתח היא ענר נפעל וכשהוא
 נפעל והוא מתכנס אני שעכשיו שר״ל ניעקג(נראשיתמ״ט)

שהי<א הסמ״ו ולפיכך עומד
 נקודה אסף משרש הפעל עין
: קייז ף ס א אסף וכאשר נ  נ

'’■’ר3אהרן(נתד ׳ ’ '
 ואספת למשה אמר שהש״י כ׳״ז)

 אחיך אהרן נאסף כאשר עמך אל
 נאסף שכנר ענד נס־על שהוא
 וינקדו :נפתח הסמ״ך ולכך

ט והוא ל נצ וישחט ח ש י  ו
■ ’ ’ את משה ויקת
• רניע נקוד וישחט שמלת הדס
ט וכן ח ש משז וייזרק ד

ייקח *
ז״ל ונמסור משה
 נטעעא ומשתני? נעגין קמץ

 אתנחתא תני! יע3ר קדמאה
 נשלשלת הראשין וישחט שגס יהודה קול על3 ומ״ש ע״כ שלשלת תליתא
 שהנה דשס ט״ס3 הרגיש לא ני כ״ל ן3א המכלול מחמת ידו3 טעות

 יאראו׳3וה הפסק משפט לו יש השלשלת ני שס הניא תחלה3
 כמו הפסק נלי קמוצים או3 וגס 3כת ואח״ז • השני וישחט מן

ק אם צד  הראשון זה וישחט ונתוכס נתונים והרנה וכו׳ א
 0אי; ואס :רניע וצ״ל ט^ס הוא שעליו והשלשלת ̂ ’ י'
 וכלל הדנור הפסק נמקום אעפ״ישאינס דנור* הפסק נמקוס

 הנקוד הרא^יז וישחט כמו נפתח• הוא הפסק שנזולת נודע
 ד«ן לו ^ין השלשלת הנה שלשלת הנקוד השלישי וכן * רניע

ן נספר הנמור וכמ^ש שנחפשיקיס הפחות והוא וס״פ אתנח  טו
 ק״ן הוא עכ״ז ענין הפסק מקוס3 היה זה :ד׳ פרק טעס
 לשאול שיש אתת3ו * שחיטה של המעשה הפסק שמורה מפני
 כמו הראשון וישחט מלת תחת אתנח טעס ניתן לא מדוע א״כ

ע3הר או האתנח ולא נשלישי השלשלת א3 ולמה השני תחת  י
 סודות הזאת החכמה ר3לממ שיש ר3ד אשד ר3הד הוא אך ג״כ

סי׳ למעלה וכמ׳י׳ש המקרא פשט מזולת נעלמים  ;חור3ה שס3זה נ
? היה אלו ר״׳ל הזה נשער מרמיג הייתי ואלו אי עניני מ  נ

 מנהג הזרקא אסר הנא הסגול שמנהיגים והרנה :הדקדוק
פ האתנח ס׳  אינס הנקודות המשכים שהטעמים שאעפ״י ר״ל ־ ו

 א3ה הסגול שנס נמצא עכ׳׳ז פסוק סוף אתנח ר״ל אס״ף רק
 • הנקוד לשנות וס״פ האתנח מנהג צו יש והזקף הזרקא אחר

 הסגול היינו המפסיקים המלכים נכלל הזרקא שמנו שזה דע
רעה שלח3 כמו הזרקא לא המפסיק עיקר שהוא ^שאחריו  את פ

ם ע אחריו סגול נלי זרקא ינא לא לעולם אך • ה
 פרק טעם 3טו נספר וכ״ב הענרה נדרך מפסיק לזרקא קראו

 הזקף ואולם * הזרקא אחר א3ה השיול ר3הח אמר ולכך ד׳•
ס כמו . * הנקודה המשנה מקרא3 הרנה יש רי דנ ט( בי|  )3ל״ וי

ח ׳)3 קוק3(ח .ישבע ולא ב^ מוני; ) (נחמיה ’'׳ כ ו׳
ק ̂ ** א3ומיהןש7 והחנה י י ׳ ק הפתת מקוס3 ה

גע״ין



עהנחמד שני מזרי מאמראוצר
 רקנשלשת נמצא לא הזרקא שאמד הסגול אמנס הפעל* 'ן ע3

 ן3א3 נמנלול הרד״ק וכמ״ש )3איו ממלי תהליס (שהס הספריס
 השלישי המשקל הספריס שלשת3ו וז״ל משקל־פז;ל3 הראשה
 לו יש הספרים שאר3 סגולה מקיס3 ׳" שהוא לזרקא
במו פסוק וסוף אמנת משפט

 ו׳) תליס כי^אמללאני ה חנני
חדיו 0שלו3̂  ה3אש: "י י

שן אי  ר״ל עכ״ל ו
שהזרקא מאחר

ה׳ הוא  השלישית והמלה על
 מן שלישית שהיא אני שהיא

 הסגול מקוס הוא הזרקא
 הסוף כאן ונא פריס ס שאר3

 מפסיק שהסגול מקומו3 פסוק
^ פסוק הסוף כמו ל  אלף נקוד ו
 אני הפסק לא3ו קמן3 אני

 ’ האתנח וכן פתח•3 ‘׳
שן מלת3■ש אי  מרןוס3 הוא ו

^ א3 ולכך ״*׳ ’ הסגול ן תחא ק ^ א ו  הפתח מקוס3 ^|
 שיערו זה וכל פסיק וסוף האתנח מנהג לסגול שגס נמצא הרי

ממנו: נעלמים וסודות עצומות כוונת עפ״י הטעמים מחנרי

 הראיטונה* התכונה בזוילת והזקף פסוק והסוף האתנח
 הספור טאריך הייתי הזה בשעד מרחיב הייתי ואלו
 הזאות מהחכמה מעט אם כי לך הראיתי ולא

 :ובמסורות ביגלות היא אבל • מופקרת ושאינה הדקה
 אצלי הלשון לחבוב בזה לי די הכוזרי אמר פא

 עטי שתעתיק פניך מחלה ואני
 אותך אשאל אלקיםאצליכפואח״ב העובד תואר אל
 מטך אבקש ואח״ב • הקראים על טענתכם על

 מה על איטאלך ואח״ב * שרישיס ובאמונות
: הראשונות החכמות מן בידכס ^גזאר

 ואיזה הדקדוק געניני ר״ל הזה נשער 3מרחי הייתי ואלו
ת  מאריך היה Y1 • הספור מאריך : הטעמיס הנתת3 גוונ

 פרוצה כחומה אינה כצ״ל מופקדת ושאינה ריס:37ה ספור3
 ר״ל עלות3 היא אגל :הקודש לשון על רגיס שחשנו כמו

: וידועים י־ נכונים טעמיס3
 איזה שנא תחשוג אל מסורות3ו
 אורך מחמת לשון3 ושכחה לנול3

 מסורות לנו יש כי הזמן
 טעות מכל אותנו השומרות

:ושגיאה
 •אלקיס עונד תואר פא

 ר״לעונד אצלכם
 לא והאמונה הדת מצד ה׳

 ואמונות דעות3 :לנד השכל מצד
 להס המקונלת ישראל ני3 חכמת

 החכמות מן : האמונה שרשי3
 גס ספק לי3 כי הראשונות

 ישראל ני3ל יש החכמות שאר3
 והדומה הענוד סוד כמו נכון על חבמה5 מקונלות ידיעות

ס חכמי שנלאו לזה עליהס: לעמוד המי

:דסייע] רחמנא כריך * שני מאמר סליק



עו נחמד שלישי כוזרי 'מאמר אוצר
א ז ^ י ה׳3 דלשיש3העונדאצלנו״הה ס ד עונ מץ מספר ואת שאמר על ין שיתקיימו ר״ל כ״ג) (שמות אמלא י

^י • •׳ ח והמוטנע האפשר כפי ימיהם האומות נין העונד ונין תורתינו דת פי י״ ׳ נטונה ינעטו ואיך הגוף ננ
ייץג למען נאמר וכן ימיס והארכת אותה: וימאסו הזאת נסרישותונזירות להרצות דרכס זה אשר והפילסופיס עכו״ס
נעוגס ימיס אריכות על ג״כ שנאמר ימיס והארכת לך לזה וכדומה וניערות נמדנרות ולהתנודד שער אזרת ולנוש

ה: רק ענודה שאין שתושג עד רי׳ל העולס 3אוה אנל הז

' ‘ ‘י שלישי: מאמר ’  הפך ולהתנהג נפש לענות
 כן לא אמנס העולס מנהג
 : ה׳ נענודת ישראל חלק

 איננו ׳ העולס מן נגזר -איננו
 גזרו מלשון הזנולס מן נחתך

 א׳ לשניס(מלכים התי הילד את
 גופו מכרית איגו ר״ל ג׳)

 אשר ההכרחי צרכו לעזוג
 לקיום העולס מהנאות ס7לא

 לא :אדס שהוא מה נפי גופו
 את יענה שאס עליו למשא יהי׳

 קיוס צורך ממנו וימנע ־גפשו
 מצדטנעו הגוף ועכ״ז נפשו*
 הצריך תפתידו ונכסף שוקק

 עליו למשא שיהי' עד לו
 האדם וצורך הטנע עניני

 וימאס • חי בהוא נעוד החי
 נפשונעמלו תקצר הנה הקייס

 גופו ננריאות מואס שיהי׳ עד
 שהס נאפו: אשר ווייס ורוח

הקנ״ה עלמ* הנורא מטונות
את עשה השגחתו צפליאות

ת תאוות נו וקנע גפלאה נחנמה האדם  נפשו לקיוס טנעיו
ס יש כי והרופאים הנתוח לחכמי נודע נאשר  התחתון נני
ת הצלולה הלחה המקנן האוצר סדר הנק׳ אחד מקוס ל  מנז

 לאדם נשיזדמן הצורך לעת אותה ואוצר המאכל ממונמר
 להתקיים עדיין יכול האונס מן וזולתו מעוני מזון העדר איזה

 נמצאו וכנר 3קצו זמן עד 3הל יתפרנס משם כי בחיים
 רצופים לילות וששה ימים ששה מתענים אשר אדם נני הרנה
 שהאצטומכא עת3 אשר קד שרף אצטומכא3 נמצא ועוד

^ מתחלחל הזה השרף ממזון ריקה  י.«אצטומכא עור ד
 ומעוררים לה מסניג הקנועיס אשר הדקים הורידים אל הפנימית

 על המשגיח הרחמן שם זה וכל האכילה תאות על האדם את
 שוכחים ס7א נני הרנה היו זה שלולי נפלאה נהשגחה נריותיו
ס מפני לחמס מאכול ת מ  נחלשים שהיו עד ידס קוצר או ט
ע 3וקצ שיעור יש כנר כי זמנם קודם ומתים מ  לדס י
 על ואינריו חושיו לקיום ניומו יום מדי לו הצריך האדם

 הדס שמקור נודע וכנר הנורא נו שהטניע הנריאות ענין
 האדם שימאס הימכן ומעתה והמשתה המאכל מן הוא

 שלחס אשר הגופיות לחות שהס ושלוחיו הנורא נטולות
 ולהעמיד להחיותו והשתיה האכילה על להזכירו הנורא

קפץ אינו כאלו אטעם ולא ^ונל והו״ ־גריאותו
p • -נזייס i תאות וכל העולם צרכי ניתר נזה כיוצא 

 טונתו וזוכר האדס: לקיום אך לנטלה נקנעו לא האנושיות
לצדיקים שיעשה הטונה זאת מזכיר הקנ״ה נהס* עליו

 נגזר איננו אצילנו העונד. מנהג החבר אמר א
 ילטשא יהיה שילא העוילס מן

□ החיים וימאס עיליו  וזוכר הבורא מטובות שה
□ ע^ע טובתו ה  ימיך מספר את שנאמר פמר כ
 ואריכות העוילס אוהב אכיל ימיפ והארכת אטילא

 וכד* הבא העול□ אוחו מקנה שהוא מפני י׳1ה«,
 אך הבא לעולם מדרגה יעלה טובה יוסיף

ו ה1 האוה1^10י״%ן ל  חנוך למדרגרת מגיע היה א
 למדרגת או האלקים את חנוך ויתהלך ^.
 לחכות שיתיחד עד ולהפנות לטוב• א^חו־זבור

 ובבדידורת ביחידות משתוטס יהיה ולא המלאכים
□ במלא וישתומם וחגימי) (נ״א צותן חם אבל  ע
 ונתוסף השפל׳ העולם עניני טמנו שנעדר מפני
 יהיה לא איטר שמיס מלכו׳ יאייי) (<״א ראית עמו
אכל עטה צריך מ תהיה אלה ולכטו ולמשתה ל

ראויה

 העו:נ 3אוה אצלט ה׳ העונד
 שננ הימים ואריכות הזה
 הוא חייו להעמיד הראוי ענין
 שהוא מפני : אותו 3אוה

 זה מפני * העולס אומו מקנה
 הזה עולס חיי 3אוה הוא

 סס הזה עולם שקיי נענור
 העולם לקנות נאמן וציר סנה
 מועד נית הוא זה ני • הנא
 אדס נני לכל נעצר ועת

 הנא עולם נקניני שיתעסקו
 מן חפשי הוא מת כשאדם ני

 העולס יקנה ונמס המצות
 יוסיף אשר וכל :ארוך שכולו
 ר״ל ונו' מדרגה יעלה טונה
 יומר חי שאדם חייס נמעט

 והיא קלה מצוה שיעשה יכול
 גדולה יומר למדרגה מניאתו

א: לסהנ עו  מתאווה הוא אך נ
 החסיד נדין אינו ר״ל זה

 שיהיה אלדיו נענודת השלה
 מגמתו שעקר אעפ״י הגוף שונא

 נהכרח ומיתתו גופו הפסד זה מתנאי אינו הנא עולם חיי
 טעם טעמו שלא ואליהו חנוך למדרגת שיגיע יתאוה אנל

מה:  מלונשנגוף: עודנו והוא אלם מנני לפנות ולהפנות מי
 ראוי שיהי 7ע גופו שיזדכך המלאכים לחברת שיתימד עד

 החסידים נקצת שמצאנו כמו עליון מלאני עם ר3להתח
 הנניאיס נללס3ו חי בעודנו המלאכים עס מתחברים שהיו
 התכלת פ' במנחו׳ שאמרו ונענין התלמוד מחכמי קצת וגס

 סרנלאנסתוא קטינא קטינא א^ל קטינא 3לר אשכח מלאכא
 אדם כשהגיע ובבדידות ביחידות משתומם יהי׳ ולא :ונו׳

 הפרישות לו ראוי אז עליון מלאני עם שיתחבר זו למדרגה
 יחידותו ר נענו עליו שממה נפשו תהיה לא שאז אדה מנני

 מעלה: מלאני שסה נננדת היותר לחנורה זנה כנר כי
 אדט נני חנרת נמקוס לו עומדים הס • צומו הס אבל
 וישמומס גמרא: נלשון נעלמא צוותא נמו חנור לשון צות

 נהיומו משתומם אדרנה זו נמדרגה שהוא מי עס* נמלא
 • השפל העולה עניני ממנו שגעלר מפני :אדס נני הרנה נין
ע הנה ני טנ  מינונענו וזה אדם בני חנורת 3לאהו האדם נ

 יחידי להשיג אפשר אי אשר לאדה ההכרחי תיעלת שישיג כדי
 לאטל פת שמצא עד אדה״ר יגע יגיעות כמה חז״ל ונמ״ש

 אלדים פני ראית וזנה עוה״ז מצרכי נפטר שכנר חה ונו׳
 אשר :אלס בני במנורת עוד יחפוז לא שמיס מלאני שהם

 למעלתחניו נשהגיע ר״ל ולמשתה* למאכל עמה צריך יהי׳ לא
אלה ולכמו :האנשים עס להתסנר עוד צריך שאינו ואליהו

מהי



נחמדשרישי כוזרי מאמראוצר
 לו נאה זו למעלה שהגיע- אס3 * השלמה הנדידות ראוי תהי׳

 אמר ני ולמורת למשא לו יהי׳ לא אז ני נשלמות שיתנודר
 תקרה לו ואץ ושתיה♦ לאכילה שא׳׳ל אחר לאנשים לריך
 מתאויסהמות♦ אך :לו הנאה הנדידות וזאת ומהמונס מהם

להס ראוי אלה כמו השלמים
 שהגיעו הפני המות: להתאית

 שיגיע שאפשר התכלית אל
 אחריה אץ אשד האדם,: אליו

 למעלה מדרגה עוד אין מירגה
 שיקוו מוסשתה שיקוו מזה:

 זמן שיחיו נהה עוד להוסיף
 ראוי נלנד להם ולפיכך יוחר

 : והנדירות המות תאות
 אהנה המתפלספים ולחכמי®

 לוזנמי וגם ד״ל ננדידות•
 ישראל מנכי הפלסופיסאשרלא

 ננדידית: אהנה להם המה
 שיזדכך מחשנותס* שמזדבנה

 מסנרותיהס לילד : שכלם
 שנענור האמתיות* התולדות

 כל מקונלת דת להס שאץ
 האמת inn למשש השתדלותם

 ולזה נאפלה העור ימשש נאשר
 ינורילוס שלא נדי מתנודדים

 עליהם שנשאר גמה אדם: גני
 לא הפלסוף כי מהספיקות

 גדעות לדעתו מנוחה ימצא
 לו שקדמו מדורות הלסופיות

 מקרג הספיקות יחדלו לא ני
 ממיס האחרונים ותמיד עיונם

 עמקות מצד פונים הרא סנמת
 :האזס שכל וקוצר העגינים

התלמיד׳ פגיעת זה עס ורוצים
לשנת גוחריס שהם אעס״י ר״ל
 אותם העוזרים תלמידים עם להתחגר חושקים ענ״ז נדד
 וזז״ל וכמ״ש שאלות אצלם שירגו המחקר אל עיונם: על

 והזכרון רגותיו: מחנים שהתלמיד מכולם יותר מתלמידי
 עליו שאין התלמיד כי • הנשכחים הדנריס אותם שיזכיח

 ששגה כמי יותר: שמור גו הזכירה נח כ״נ העיון משא
 שונא והוא :ממון לקניז מאד שאיהג מי * הממו? נקגיז

 הגדולים התגרים שירויח* שיסחורכדי מי עס אלא להתעסק
̂תחגר דגר לדגר שונאים • ממון להרויח מגמתם כל אשר  ולה
 ומתן משא מעניני תמיד וידגר הסוחרים זולת אדם עם
̂י נדי  ישגר וכך מה לנר לסחור ילמוד דגריהס מתוך שאז

 נני מחנרת ולהתרחק החכמים חגרת גאהנת הפילסופיס
 עצמם פורשים אינם אלו גס והגה * חנמיס ,תי3ה ס7א

 לתועלת רק והגדידות הפרישות מן עצמו לצער אזס מגני
 היחידים ואלה קדמוז: מפורסם פלסוף נו הקרא החנמה:

 להגיע חקוה אץ : למעלה הנזכרים ישראל גני חסידי
ני האמת הגעת על להתנודד להם צורך אץ * למדרגתם

 טפני המות מתאוים אך ‘ השי^טה הבדידות ואויה
 מדרגה אחריה אין אשר התכילית אי^ שהגיעו

 אהכד-ו הטתפ־לספים וילחכטיכש תוספתה* שיקוו
 מסברות׳ ליילד טחשכותם שתזדכנה כדי בבדידות

 במה האמת אי^ שיגיעו עד דאכזתיות התולדות
 פגיעת זה עם ורוצים מהספקות עליהם שנשאר

 בטי והזכרון המחקר אל אותם שיביאו תלמידיס
 עם אלא להתעסק שונא והוא הטמון בקבוץ ששגה

 5םהוא^: מדרגת וזאת עמו שירויח כדי שיסחור מי
^ אץ היחידי□ ואי^ה לו• והדומה ו ז נ מת  ̂ג^

^ השכינה בהמצא אכל לטדרגתס ״ ^ או  !עול«18ב
 ושוכנים נפרדים אנשים היו ואז לנבואה המוכן בעם

ם מתחברים כמדברות  היו לא להם שדוט׳ מי ע
 התורה חכמות על נעזרים היו אבל לגמרי מתבודדי׳
 בקדוש' ההיא המדמה אל המקרבי׳ ומעשיה
 ובמקום הזה בזמן ואך הנביאים בני והם ובטהרה

 החכמה מיעוט עם נפרץ pm ואין הזה והעם הזה
 שהכניס מי הטבעית ההיא ן' החב והעדר הקנדח
 ביסורץ נפשו הכנים כבר בפרישות להנזר עצמו
 החלאים דלות עליו ותראה וגשמי נפשי וחולי
 והשפלות הכניעה דלות שהוא אדם בני סבורים ויהיו

 במאסריו קיצתו מפני בחייו מואס נאסר וישוב
יהיה לא ואיך לבדידות מתאותו לא ומכאוביו

כן

 אל להס הפרישות אנל לנתיגתס ואור לךגלס כר המירה
 לנגואה המונן געס :שינא נמו ונעלה משוגח יותר ענין
 פרישתה היתה לא • להם שידומה מי עם :ישראל־ זרע שהה

 דומיהם עס מתחגריס היו אגל גחייס לקוץ אותם מגיאה
לגמרי מתנודדים :החכמים מן

 ניעה ערירים היושגיס כאלו
 : הפרישות מחמת נעזרים היו

 המדרג׳ :המצות מעשה ועינשיה
 מעלה מלאכי דאות ההיא
 לגטהרה נקלושה :למעלה שזכר

 והס :וטהרה קדושה ידי על
 נמקרא הנזכרים הנניאיס גני

 שזנו הנגיאיס תלמידי שהס
 שלא אף העליון נאור להדנק

 ואון :מפורסמת לנגואה זנו
 ננואה שוס אין * נפרץ חזון

 מעוע עס : נעולס נודעת
 ידיעת מיעוט הקנויה* החכמה
 המקונלת האמתית החכמה

 מן למעלה שהיא מאנותינו
 ההיא החכמה והעדר העיון:
 חכמה מידיעת נעדרים שאנחנו
 הפילסופיס שהיו’ הזאת

 אין ומעתה גענורה מתגודדים
 גגי מצד לא גפרישות עסק לנו

 הפילסיפיס: מצד ולא הנגיאיס
 והוא אחור נזורו מלשון להגזר

 ר3נ : ופרישה הגדלה לשון
 שמאחר גיסורין נפשו הכניס

 קונה אינו הפרישות שעס
 חכמה או עליונה מדרגה שוס

 ועומדים הלג את המשמחים
ע5לט אשר הגלידות צער נגל

 נכנס א״נ גדד כשהוא האדם
 הגשמית: ונפש הרוחנית הנפש חילי הנפש וחולי ניסורין:

 עליו נפשו החלאיס זלות עליו: נראה יהי׳ עליו ותראה
 והשפלות* הכניעה דלות שהוא ישונה; פניו ותואר תנאג

 חסן שאינו מחמת ורזה דל הפרוש שזה אדם נני כסנוריס
 ואינו הטגעייס הנאות לשוס שוקקה אינו ונפשו הזה געולס
 דרך עניני געיניו שנגזה לפי אדס כל עס להתחגר גוחר
 און גחייו• מואס נאסר וישוג הנשמי: העולם ועסק ארן

 גגוד ומוטל גזיקיס אסור נמו גדעתו הוא רק כן הלנר
 הרעגה נפשו למלאות תאוה תתאוה היום כל אשר השגי

 נחייו מואס :האון כל כדרך הטגעי צורך מכל והנעדרת
 קז שהוא מפני גחייס מואס לכך ־ גמאסריו קיצתו מפני

̂׳ז ההנרמייס ס7א גני מצרכי עצמו שהגדיל הזה גמאסר  וע
 לא קומה: גשפלות היום כל קודר ומתהלך כואג הוא

 מעניני נגדל שיהי׳ מתאוה שהוא לא לגדיזות־ מתאותו
 יותר ואולי מאוד עליהם שוקק הוא אדרגה אגל העולם
:האדם טגע לקו p יהים לא ואיך ;אדם גני מהמון

והוא



עד נחמד שלישי כוזרי מאמר אוצר
1אליפ< התאוה אדס שהוא עוד3 מעליו להסירם תו3 שאין את ומשמח הגוף את המרוה י7אל אור3 והוא
 צריךי ס7שהח הה ור37וה והראי׳ מהשמע ו:3 עת3מוט יאיס3ר.נ ני3 לקולו יס3מקשי ריס3ח עמו שימצא3 הנפש

 יודע אינו לחכמות הגיע ולא ;עמו יס77ו3וממ ליס73הנ
 החכמות * ות3ערי ולמצוא הס3 להתעסי] שמספיקים מהחכמות

מספיקים עיונם עומק לפי
 למעיינים ושמתס למדשערינות

 נשישניל שעה כלעתינל3הס5
 אז קודם השכיל שלא ר37

 כחתיו כל ויצהלו הנפש מזלנן
 יולד השכלה אחר השנלה3 וכן

 נחות3 חדשה תנועה הס3
 הזה ההתנועעות ומ? הגוף

 הגוף: וחזוק הנפש שמחת הצמח
 חייו ימי כל כלומר חייו שאר

 • מותו יוס עד פרישתו מיום
 המיס יחיה שנים א־ף לו ני
 : החכמות עיק ישלס לא

 לך יש הה • ירא הוא כי ואמור
 לא שאינו נזה פרוש3 לומר

 מפילסופיס ולא הנניאיס ני3מ
 :וחסיד ירא- שהוא תאמר

 כלומר אלדיו3 שיפגע 3אוה
 מקרה דרך אלדיו3 ר3שיתח
 קשתו33 ו3אוה אדם שיפגע נמו

 קשהו3י אנה יודע ואינו אותו
 אולי הולך אשר3 הולך ל3א

 שהוא מה3 ות7די33 :יפגעהו
 והתחנה והעמידה :7וד3ממ

 מה3 :ומתפלל ומתחנן עומד
 אפי׳ שהואיודלגמהתחנוניס*

 תחטת יודע שהוא תאמר
 יא3חדםהמ שיר וישיר חדשות
 שמחת5 והמעוררות הערה
 כ״א ומ3ערי להס אין נפש:
 התחנות * מעטים ימים

 נם7עו3 רק ו3יער לא החדשות
 אח״ז: מועטים וימ'ס ושס7<ז5
 הורגלה שלא חדשים שהם 7עו3

 אשר וכל עדיין: הן3 נפשו
 ^ו3נסי ר״ל * הלשון על ישנו
זא״ז רנות פעמים הלשון על

 צווח בו שימצא אלהי באור דבק איעו והוא נן
 להתעסק שמספיקים לחכמות דגיע ולא הנביאים

 כפילוסופיט חייו שאר בס עריבות ולמצוא בהס
 בבדידות שיפגעאלקיו אוהב וחסיד ירא שהוא ואמור

 יודע שהוא במה והתפלד־ז !—והתחנז והעמידה
 עריבות להם אין החדשות אלה והבקשות •מהתחנוגי׳

ם כ« ט ימים א שיס שהם בעוד מעטי  חד
 הנפש ילהס תפעל לא הלשון על ישנו אשר וכל
 היום בעתי וישאר חנינה ולא כניעה לח ימצא ולא

 נטבעה אשר בכחותיה תתבענו ונפשו היוס^והלילה
 והעםן. והעיון והדבור והראיה טהשטע עליהם

 ותקנת בממון והריוח והמשגל והשתיה והאכילה
 שום כשיראה בממונו התורה ועזר דלים ועזיו! ביתו

 נפשו שקשר מה על מתחרט ישאר הלא .קלקול
 אשר חאלקי טחענין רוחק בחרטתו ויוסיף אליו

:אליו להתקרב טרח
ם הכוזרי אמר ב  החסיד מעשה ל♦ ספר כן א

:היום שבכם
 במדינתו הנזהר הו^ז החסיד החבר אמר ג

 אנשיה לכי^ ומחלק. משער
 אחד יונח לא • כצדק בהם ויגהג ספקם ובל טרפם
 וימצאם לו הראוי מחלקו יותר לו יתן ולא מהם
 לעטתו ממהרים לו שומעים אליהם צרכו בעת

:ויזהרו ויזהירם במצותו ויעשו יצום קראו כעת
עי^ לא שאלתיך חסיד עי^ הכוזרי אמר ד

. :מושל ^
 מושל שהוא טי הוא החסיד היזכר אמר ה

 הנפשיים וכחתיו בחושיו נשמע
ומדטל שנאמר כסו הגופיי׳ ההנהג׳ ומנהיגם והגופיי'

כרוחו

 מה יתו3 ני3ו גופו תקנת3 ולעיין ר37ול ולרמות לשו»ע
 ני3 ולתמון דלים לעזור ונו׳ דלים ועזר לאדם: שהנרחיי

עמוד שהוא ממונו5 תורה

 לא :ניו3ל ושנגתס מלשון
 מחמת שלהם ות3עד3 מרגשת אינה הנפש .הנפש להם תפעל

 חדשה כניעה נפש3 יתוסף לא כניעה לה ימצא ולא :ההרגל
 תתחונן לא חנינה ולא פיו:3 השגזריס התחנונים ור3ע3

הלילה• ועתי המס נעתי וישאר גדולה: יותר מדרגה3 הנפש
 והלילה היום מן זמניס3 רק נהוגה התפלה שאין עוז ולא ׳

 ולא כלל עסק לו אין פנוי נשאר הוא היום עתות ושאר
 הנפש נחתיו*3 תתבענו ונפשו הנפש: את לשמח ר37 קדוש
0אד3 עות3המוט הנחות רצון למלאות האדס את מובע

GOSRI.

 על חז״ל כמ״ש ה7ו3ע3 גדול
 על עומד העולם ריס3ד שלשה

 גמילות ועל העכודה ועל המורה
 * קלקול שום כשיראה חסדים:

 שהפרישות יראה אס הנה
 גופו נחות לשיזת אותו יאה3ה
 יס3ועזו רטושיס ימו3 ני3ו

 מורה ואין להם מנהל אין
 נעדד והוא ה׳ דרך אותם

 התורה: ולעזור צדקות מעשות
 3לעזו נפשו שקשר מה על
 רות:3מד3 ולהתבודד עמו את

 מהענין רוחק חרטתו3 ויוסיף
 מעשיו על תזהא יהי' האלדי

 של מדותיו איזר להרהר א3וי
 יותרמענין עדשיריזק הקנ׳׳ה

 להתקרב: שקוה ממה אלדי
 כס3ש החסיד ה2מע^! 3

 בזמן * היוס
 ולא נבואה לא וכס שאין הזה

 והפרישות הפילסופיס חכמת
 כמו היוס בה לכס עסק אין

 העבודה מה א״כ שאמרת
:היוס לנס אשר חרמ3המו

ם ג פ ר  וכל מזונומס: ט
צרכיהס: כל ספקס

 מנהיג * צדק3 הס3 וינהג
 אחד יונה לא :־ק7צ3 אותם
 את איש תונו לא מל׳ מהם
 צרנו עת3 וימצאם :אחיו

 הס אליהס כשצריך אליהם
 לו •זומעיס :לפניו מוכנים

 אליו: שומעים המדינה ני3
 נזהרים יהיו ויזהרו ויזהירם

 • המושל אותם שמזהיר במה
ואיבריו האדם אל משל ונלענין

סימןה׳:3אר5שמ כמו ונממיו ,
ל ד  הו!> משל ממשיל ני 3ל נמן לא שאלמ!־ מסיז ע

:חסיד מוסל מתאר הוא אך אדם כל כנגד
ד ה י ס ח  כוונתי לא אני אף ר״ל * מובל שהוא מי הוא ה

 חהו3 המושל החסיד אל אך המדינות מושל אל
 והכמות החושים ונו׳ וכמתיו חושיו3 נשמע :בכלל גופו3ו

 כתי הנפשיים השכל: והוא ומנהלם מנהיגם אל נשמעים
ס • והנציח והקנאה התאוה  והמשתה המאכל תאות ^המפיי
 אפיס ארך 3טו ונו> ברוחו ומ®! שנאמר נמו :והמשגל

מ;י:יד U פ



נחמדשלישי ; כוזרי מאמראוצר
 הח^ד יתואר ול:ך י״ו) (משלי עיר מלונד רומו3 ומושל ור3מג
 :עיר הלוכד מדינה מושל מממשלת יותר ממשלתו ני מושל3

 אמת3 מושל שיקרא ראוי לזה כלומר לממשלה* המוכן והוא
 צדק3 שינהיג נ״ש וגופו נפשו נצדק להנהיג שיודע מאשר
למושל הי׳ אלו המדינה אנשי

 המתאויס ורזססכחות :נגליהס
 לסגור נפשו כחות3 שולט

 מלשון היתרה התאוה עד3
 אמר דישו:3שוך תחסוס לא

 התיר חלקס* להס נתן אשר
 ההכרחיים התאוה מן חלק להס

 נדרך המספיק• לקיוםהגלף:
 ווזסס מותרות: לי3 ממוצע
 המנקשים הכעסנים הנחות
 ע3ט3 מוגינע הנה לנצוח*
 והנצוח־ הכעס מדת האדם

 ם:'ה3ל נטבננו לא זה ואף
 לנצח נדי הס3 צורך יש ני

 העיוניות דעות3 העקשיס את
 להוחתס עיניהס3 זהחכמיס

 מדת צריכה ולזאת הישרה הדרך
 האנשים וגערת : הנצחון
 מדת הותרה נזה הרעים
 לך אין חז״ל ואמרו הנעס

 שלא מקום לו שאין ר37
 : לנטלה מדה שוס ראת3<

 והריח והשמיעה הראי׳ לחושים
 מתיר אינו והמשוש זהטעס

 צרנו זולת3הס3 להשתמש עצמו
 שהראות שאע״׳פי ההנרחיי

 רשותו3 אינם והחח זהשמע
 ענ״ז ממילא איס3ו אדם של

 עיניו עוצם מושץ עד3 וגר1<
 אזנו ואוגיס נרע מראות
 • הגון נלתי דנר משמוע
אדם ישמע אס חז״ל ואמרו

ה̂וr ילטטשלהכי הטוכן והיא עיר* מי!וכד ברוחו  הי
 כגופו נהג כאש׳ כצדק בה נוהג היה בטרינה מושיל

אהטתאוי׳ הכוהו׳ ודזמם ובפשו* ״  וטנע המאוייס) (נ
 והספיק חילקם ילהס נתן א-׳טר אחר הרבוי מן אותם
 והטשתה הטספיק מהמאכיל הסרזנ׳ שימלא מה להס

 על צרכיה וכל והרחיצה השוה הדרך על המספיק
 לנצוח המבקשי׳ הכעסני׳ הכהו׳ וחסם ג״כ שוה דרך
 בדברי המועיל בנצחון חלקם להם נתן אשר אחר

 לחושים ונתן * הרעים האנשי׳ וגערת והרעו׳ החכמות
 ולשונו ורגליו בידיו ימשמש לי שמועיל במה חלקם
̂ייד) (י״א הצורך בענין  השמע וכן המועיל ובחפצו יי

 ואחר אחריהם הולכת המשתתפת וההרגשה והראות
 הכה כן ואחר והזכרון״ והמחשב והרעיון היצר כן

 עובדים טשטשיס והם אלה* בכל המשתמש רחפצי
 והאיברים הכהות מאלו אחד עזב ולא השכל־ לחפץ

 הנשארים* ציפחית בו מיוחד שהוא במה שירבה
 מה לטבעייס וגחן מהם אחד כל צרכי עשה וכאשר

 שיספיק מה ולחיוניס והשינה מהמנוחה שיספיק
 יקרא אן העולם במעשה והתנועה מהיקיצה להם

 השומע חילו אל שקורא הנשמע כמושל עדתו אל
 ממנה* למעלה שהיא בטדתה להדבק לו לעזור
 למעלה היא אשר האלהית המדרגה לוטו חצה

 לסדר ודומה ויתקנה עדתו דסדר ־ השכלית ממדרגה
 סיני הר סביבות לעדתו השלום עליו משה שפדר
לאשר ושימר מקבל שיהי•׳ החפצי הכח ומצוה

(נ״א

 הדמיון נח גס * לו וצריך הוכיל הנלתי דנר ולשזנוע לראות
 היצר כן ואחר מועילים: נלתי דנריס נדמיונו ידמה לא

 והוא המתעורר נח הקדמונים שקראוהו מה הוא * והרעיק
 ומזה ימאסהו או אחד למר האדם ישתוקק נו אשר הנח

התעוררות אל האדם ינוא הנח

 אלי׳ יניף הגון שאינו ר37
נידיו ומשמש :אזנו למון

 יפעלו ולא אדם של נרשופו האינדם אלי * ולדיני ורגליי
 3לטו ס7ניא3 מעשה נל הס3ו השנל יייק יליז נזילת דנד
 נעם דנרי נלשק לדנר ר״ל * המועיל ונחפצו : לרע מי

 נחפצו ולהנות ליסר ידיו דתר נדשעיס לגשר הצריך נעת
 השמע ונן :לתמיה להטותם זולמו או נימי לנני המועיל
 המשותף הדמיון •נח הוא • המשתתפת וההרגשה והראות

 ד*מ מעיניו המוחש הסתר אחר ענינס ותופס הסושיס לנל
 ד*מ לנן שהוא תארו והרגיש אמד אדם ראה הראות החוש

 איש שהוא הרגיש המשוש והחוש * קילו שמע השמע והחוש
 האיש הוא שזה מניר מנפניס קולו נשישמע הנה מלק•
 המשתתפת ההרגשה ר׳״ל אחריהם הולכות :הלנן החלק

ולאזניו לעיניו עמיר אינו שאש והראות השמע אחר הולכת

 ונחירת כלס הפעולות עשיית
 ומזה ממנו מדנרוהנריחה דנר
 והפחד והרצון* הכעס הכח

ורחמנות* ואכזריות * והגנורה
 והרנה * והשנאה והאהנה
 והזנרוך והמחשג כאלו: מקמיס

 שאמת סשכלי חכח הוא
נחות״ שני שממנו הקדמונים

 עיוני ׳3וה * י3המחש נח הא׳
 הסתכלות הוא הממשני והנח
 אס לעשותו ירצה אשר נדנד
 על יעשה ואס לעשיתו אפשר
״ אותו יעשה אופן אקה

 ו5 אשר הנח הוא והעיוני
 לתי3ה הנמצאות האדס ין3י

 כולסוילמוד והחכמות משמנות
• הזנרון וממנו המלאכות

 האדם חפן החפצי מ3 ואח״כ
 המועיל כפי הגופיי טנעו לפי
 מנלעדי הזה השלם נעסקי לו

 עס הזה והמפז השכל חפן
 משמשים שיהיו כחתיוצריך כל

 החסן ״ 3ולאעז השנל: לחפן
 שירמ :3עוז אינו השכלי

 העסק ה3שיד נו שמיוחד נמה
 שאחר אוהאנריס הנחות נאחד
 הנח זה אחר נמשך חפצו שכל

 הנחות פשלות יפחית ממילא
 כת לטנעייס : הנשארים
 ולחיונים :הנהמייס הנפשיים

* הנשמע : המתעורר נחות
 פהודתת אל שומעיס שגדודיו
 למעלה שהיא נמדרגה להדנק

 ממע שננה אשר נצורה קחה ללכוד שרוצה מושל כמו ממנה
 עדתו ויסדר העליון: נאור האלדייתלהדנק המדרגה :עדיין

̂  שיעמיד ה3 להלחס עיר אל 3יקר xא מושל נמו ויתקננה
 איש נהם להשתמש יודעים אשר מלחמה נלי לפי מחילו חלק
 שסדר לסדר המנצריס: יש3נ3 הראוי סדר כפי פקודתו על איש

 חשונה היותר ישראל מנכי עדה שלכל * סיני הר סלנות משה
 ואסרן משה חז״ל וכמאמר סיני להר 3לקירו גדולה יותר מדרגה

 נפני י^אל נפני'עצמס ולויס כהגיס * עצמם נפני מחיצה1
 משה את א׳ ממאמר פ״ט פרק3 המנר תיאר וננר * עצמס
̂׳כ המדנרת לנפש  נסדורס כסותיו עם האדם דמיון נמתק ע

 ואינחס כנחות לו שהם ישראל נני עס ע׳׳ה רנינו משה לסדור
״ המפצי הנח ומצוה ;ישראל כל כען משה ששקול חז״ל ואמרו

החפן



עח נחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
 למשנהו מצוה האיז כל השופט רגת7מ3 שהוא השנלי היזכן
 אשר לנל :לגו ויצר ס7הא תאות 7מצ אשר הטגעיי החכ)

 אשר לעת ־לעתו* ויעשהו השכלי: המפז מן האצנו• יא3י
 לעתו עשה לא שאלו הזה גנח להשתמש השכל חומו 7פק
שהמרה 7לג3 לא אח״ז רק

 רעות שתיס אך המישל פקודת
 ד״משצוה שתאמר כמו עשה

 על להלחם חילו לשרי המלך
 והס יושניה ולהחרים העיר

 יושגי שנחמו עד אז נלחמו לא
 ואח״ז המלך גשלום וענו העיר

 העיר את והנו החיל שרי «נלו
 הא׳ עשו רעות שתים הרי
 געת המלך מאמר שמרו שלא
 נפשות שהרגו והג׳ העיר רעת

 מרעתס• שוגס אמר נקיים
 האנושיי גנפות הענין ונן

 גערג ד״מ לאכול נשיצווה
 רק אונל אינו והוא יה״כ
 והרגה הכפור גצוס למחר יאכל

ה אשר כפי : הזה נדמיוז « ־ י
'׳י‘ מגלי השכלי המפז תן

 שלאיפנהאלשריהמחשגייס פיו: את שימרה מגלתי המרות
 למלך״ גנל המושל המוגמר השכל שדמה ולפי ״ל•5נ

 לשרים ס7י תחת פרטיים הרגה אשר הגדולות הנחות ידמה
 את השופטים האדם רעיוני הם המתדמיס המחשגיים ושרי
 עלמו את ומטעה וראוי נכון שכך להם כמדומה ר3הד

 קרוג היותו געגור ושממה מנוחה לגחור נוזגות גדמיונות
 עצמו את מחניף אתועמוגקרגלגו אשר התאות הנחות אל

 נל אשר המחשגיים שרי אחר לנטות מעוקל משפט ומוציא
 כי‘ ותענוגיו* העוה״ז געניני לאחוז מאוס יתאוו היום

 וכשיתסגרו גופייס גשמיים עניניס רק' מנין אינו הדמיון
 אחר ללכת רק יודע אתו אין הדמיון עם הממשגייס השרי

 .השכל אל שיועז עד גס יאמין ולא ותאותיו: העוס״ז
 גתאוותיו מלוגש נשעודנו מהשגתו גמאפט יאמין לא' כלומר,

 מעצמו יפשוט אגל דינם• נצדק להוציא ימשנוהו המה כי
 גני גתענומת המואס גשכל גם ויתחגר התאות חמדת
 אז הגא עולם ענין שהוא מה והמגין התאוות מן אדם
 י אצלם שיש מה יכשיר ואס :שניהם מגין היוצא מה יגין

 וזה הגופרות לנחות שיהי׳ זה לחלק ראוי ני יגין השכל
 הדגרההוא: עשיית אצלו יקגל יקגלס הגוף: לקיום הנרסיי

 ויקגל :האלו הפעולות נעד יחסום אזי ימרס לא ואם
 השכל ״סן מן זה יקגל גגוף המושל החפז נח זה* החפצי
 האסור הדגר ני * נלל להם ישתוקק ולא מהם חפצו ויסיר

 אדס אין ני לו שיתאוה לאדם יאוי הנורא, גזירת מצד
 השחות יתאוה שלא נמו •. * ממנו הנמנע , למר מתאוה

 התחשגה כלי ומישר גאח: מושל להיות נהתקסראו שגאנשיס
 נלל לזה יתאוו ולא יחשוגי שלא המתשגה נלי מישר השכל

 יתאוה שלא ומנ״ש ממנו* לנמנע מתאוה אדם שאין נמו
הדגר מן שיאכל יתאוה לא אדם מגני פתי שוס ני המזיק̂ז לדגר

 וישתפש לעןזו ויעשהו צוו♦ מאצלו יבא אשי) לנל (ג״ח
 ויצוה • השוות מבלי יצוה אשר כפי ובאיברים בכחו'
 הטתדמיס המחשכיי׳ שרי אל יפנה שלא אותו
 השבדי את שיועץ עד בם יאמין ולא יקבלם ולא
 * ימרט לא ואס יקבלם אצלם ישû מה יכשיר ואם

 כלי ומישר לעשותו ו״סכים ממנו זה החפצי ויקבל
א ומפנה סמחשי) (נ״א המחשבה ״ (נ חן  מכדי ומה)1ל או

 המדם׳ ומצוה העולמיות• מהמחשבות קדם אשר
 אצלו הנמצאות שבצורות ההדור להמציא (נ״אסיצלי)

 כמו המבוק' האלקי הענין אליו לדמות הזכרון בעזר
 הטוריה כהר ויצחק אברהם ומעמד סיני הר מעמד

בבי׳ הככו' וחול העמד׳ וסדר משה משכן וכמו
המקד׳

 3ער עליי יהי׳ ואפי׳ כמות סס המאכל ונתין כממיתו
 החייס מעקריי הממיתו ר3:3 האדם יחשוק ואיך גיומר

 עסקי ממחשגות עילמיות ממחשוות הגא: עולם חיי שהס
 ני כמדימות• התועגייות אחר למהדר ואודותיו הזה עולם

 לצייר יכיל לא המדמה כח
 עילם יעסיוי רוחניים עניני
 כפי נשמיות צורות מלגד הנא

 החושים מן גאחד המושניס
 דמיונו לפי נרפה זה וזולת
 ומצוה :כלל מציאות לו שאין

 את מצוה השכל המדמה*
שגצורו׳ ההדור להמציא הדמיון:

 השכל ר״ל • הזנרון נעזר אצלו
 עצמו להרגיל הדימין על פוקד

 הנכגד מן הרוחני עגין גהננת
 אשר הזה שגעולס שנצורות

 אותס להכחיש יכול הדמיון אין
 אותס מרגיש המוש שאין האף

 עליהם אומו מורה ענ״זהזכרון
 עודנו הצמח ד״מ שתאמר נמו

 ונשיכרת ויפרח צק יציז נאגו
 הגידול כח יאגד גדולו ממקום

 שהוא ומה צמח נעודו שהי׳ מה ענינו הכור וכאשר לו אשר
 הצמיחס על העוזר נח איזה נאן שיש ישפוט נרחו על עתה
 ענ״ז גדמיונו אותו מרגיש שאין הגס הצומח נח והוא

 נשזוכר חיים הגעלי נצורות וכן מציאותו גהנרח יאמין
 גמותו שהוא וממה מי געודל שהוא ממה גע״ח שגין ההגדל

 הנותנת צירה מיותם עם להם שהיה הדמיון יודה נרחו על
 אלון לדמות הטגעיות; הצורות גכל וכן גאפס חיים להם

 שיש לקגל הדמיון יתסזק נאשר ר״ל * המגוקש אלדי הענק
 ומשפיעות לגשמייס קשזלות למושיס מורנשות גלמי צורות כאן
 אפשר גשמי שהוא שאעשוי גאדס הענין שנן ידמם ״ גהס

 שפע גו יתחנר• שם אשר מיוחד ד3<כ גמקוס 3מצ3 סיהי׳
 האילןנשיושלר או המגזאה גיעק נמו עליון♦ ואור אלדי״ת
 מן שהוא מה על ויגדל שס שיצמח ומזוגלת חרושה גאדמה

 לאור מונן הי׳ שי האדם יגקש *זה ונגון * הפרי או התגואה
 ישתקע הנזכר ציור ע״י ונז׳ * סיני הר מעמד נמו העליון:
 הראנו שס אשר סיני מעמד יום לנו אל ויקדג גדמיונו

 וכן האש• ממוך שמענו דגריו ואת הגדולה׳ אשו את ה'
 הגיע ששס המוריה גהר געקדה ויצחק אגרהס מעמד

 ויקרא וירא* פ׳ סוף וגזוהר השלמיתי לתכלית אגרהס
 (ר״ל טעמא פסיק אגרהס אגרהס וגומ' ה' מלאך אליו
 גמראה אגרהס דלאו לאגרהס^) י אגרכס ^ן ־פסיק שיש

 לתכלית הגיע לא שלים(ר״ל גתראהשלוסקדמאהלא נקדמאה
 משם משכן ונמו :ענ״ל ונו׳ שמואל שמואל דא נגוונא שלימומו)

 ופקודת ה׳ גדגר וכליו המשכן שנסדר וכמו * העגודה וסדר
 גזרת נפי עניניו נהשלמת ה" נגוד גו שיחול כדי אלדיית
 גהשלמת האדם גוף על אנושית הצורה שתמול כמו יתגרך מנמתו
 נסדר נסדר המשכן והגה * הנזגננייס ונחומיו וחושיו איגריו
 הכגוד וחול אותו: שיקימו והוא^ננלמקוס נגידה' גי שירא
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נחמד■שלישי כוזרי מאמראוצר
ת שהנצמד השלסר״ל p האדם את מוציאין והנמד והתאוה הרהמוריה: שהוא הננחר המיוחד גמקוס שהוא המקדש מי
נמשכים מעשיו שכל מאחר עולס5 אינו כאלו הוא אלה3 :ההוא וד3לנ מוכן אשר3 ה וד3כ שכינת ה3הר •זה וזולת
והפועל תקנתו קש3ל שיכול עולס3 אינו וכאלו אלה אחר רצופה וזכירה נזכור ר'ל זה את לשמור השומר ימצוה

סדר אשר אמר ר״ל ההצעה זאת ואחר : ורו3ע3 רא3שנ לקדשו השנת יום את שמור- נמו שמירה ג׳׳ב נק׳ הפסק לי1 •
 דמיונו זממי שיחסום והוא

 אור ענין לצייר יכול לא אשר3
 העמד ו3ל3 נשישמור דוחניי

 דרך על ישכחהו ולא סיני הר
 לך השמר רק 3הכמו שאמר
 תשכח פן מאוד נפשך ושמר

 עיניך ראו אשר ריס3הד את
 חייו ימי כל ך33מל יסורו ופן
 אלדך ה׳ לפני עמדת אשר יוס

 גדולה פינה וזאת וגומ׳ 3חור3
̂י לטהר  ויגע־ר הדמיון: שקו

שיגעור ר״ל כצ״ל ושדו י3מחש3

 את לשמור השוטר וטצוה הרכה זה וזולת המקדש
 טבלכל שריי :בטחשכי וינ^ר ישכחהו ולא זה

 מהטור־ו ובתאוני ככנגסגי דגער וטספקו האמת
 מהכעס אצלם שיש בטה והטרידו והניעו החפצי

 כל החפצי הכה ינהיג ההצעה זאת ואחר ׳ והתאוה
 ושטחה וחריצות בזריזות אותו המשמשים האיברים

 ער־ן וישתחוו עצלה מבלי העמידה כעת ויעטרו
 ומביטות * הישיבה בעת וישבו להשתחוות שיצווס
 הידיס ויעמדו אדניו אי^ העבד הבטת העיניס

 ותשוונה אחת עם האחת תתקבץ ולא ממעשיהם
חאיתריט כל ויעמדו לעמיד׳• הרגלי׳ יתשפוונס> א « . אמג,הס3 המתפרצים הכוסות

 ירגישו לא טגהעה מצות לעשות הוראיס כנבהלים
 ויהיה להם יהיה אס הפסד על ולא מיחוש על

 ולא עליו יוסיף לא המחשבה עם מסכים הלשון
 הזרזיר כמו והטבע המנהג ע״ד בתפילתו יבטא

ותהיה בת וכונה מחשבה מלה ^אעסבל והפ״פאני
העת

הכוסות
 עוה״ז תענוגי לתור;אחר השכל

 ע״האילך המלך שלמה וכמ״ש
 וקר33 ושדך נער שמלכך ארן

 שמלכך אק אשדך יאכלו
 יאכלו עמ3 ושריך חורק ן3
 (קהלת^) שמי3 ולא ורה3ג3

 משל לש היא מתוקה ומליצה
 שמלכו לגוף שאוי שר״ל ר3הת

משרת ר״׳ל נער השכל שהוא
 הסכמת לי3 ר3ד יעשה לא והמלך חפשית לתי3ה המלונה שהיא

 משה משרת שר״ל נער נון ק וי?ץשע ונמו המדינה שרי
 שאמר יאכלו וקר33 ושרייך המחשנות* שד וש3לנ נחו3 שאין
 והנאה יעשה עיניו3 הישר איש כל הגק> נחות3 מלך שאין

 זה זולת ואפס ושינה ושתי׳ אכילה רק אינו הגון> לנחות
 האכילה תאומ3 יאחז משינתו שיקק תכף ולכך פועל שוס

 הנקרא תפשי מושל ר״ל חורין ן3 שמלכך ארן אשדך
ערק  נחות שריקשהס אז גוש3 דו3ל מושל השנל שאס סוו

 עת3 הגוף הנהגת3 ראשמה יס3היוש יות3המחש ׳י
 הגון> לקיוס רק שאינו לאנול המוכרח עת3 ד*ל יאכלו

 שרו3 למשוך ולא ה׳ ודת3לע ר3להתג נח ו3 שיהי׳ כדי
 מבלבל שתי:3 ולא ורה3ג3 חה נתענוגיס* צהמענג ניק

 * האמת עליו לו3ל3י שלא הס3 שיגעור ל ר האמת
 ומספקו האמת: נת3ה ליס3ל3להסטענותהמ שיציט ל ור

 ’ * הסשקות: בעלילות והודאי האמת עליו לספק שלא
 הכעס מהרגל עצמו ישמור נלומר * ובתאוני בנעסני ויגער

 חפצו יטה הכעס p ר״ל המפצי מהעות : התאות ונטיית
 שתאותו מקום אל החפז תטה התאוה ■וכן הישר מדרך

 מהכעס אצלם שיש מה3 והטרידו והניעו שמה: זורמת
 להנעס ה3מרכ להיותו עלול שהיא שמי ל ר • והמחוה
 לקנאות מעשיו ונל אחריהם פונים עניניו כל והתאוה
 טרוד טלו שהחפץ עד ו3תאותל אמר ולרדוף כעסו להשקיט
הקנאה אמרו וח״ל תאותו ולהשיג כעסו זממי ■להפקת

 הסריס פקודת נכון סדר3 המלך
 שהם שבמלכותו הראשונים

 דמיונות אחר פנות מאין הדמיק
 החניות עניני ין3וי גשמיות

 לשכל משנה כמו והוא 3שה״
 המתעורד כח שהוא ושלישו
 טח3 השכל ישכון אז והחפץ

 א3צ ינהיג היא החהז ואך
 מתוקן: סדד3 והכיזות ריס3האי

 כמאמר עצלות לי3מ זרחות3
 עו הוי כאד ור3ג הוי מז׳״ל
 רצון לעשות כנשר וקל כנמר

 ז;3נו • וחריצות :שמיס3ש יך3א
 פלייס ל״א3 , מיוחדת

 למותד י' חח!אך ות3מחש
 עת וישתחוו (משליכ״א):

 כל ר״ל להשתחוות שיצווס
 שלימה בכוונה יהיו המעשיס

 שישתמוה עת3ו הטרא לרצון
את לעמד שחפצו ישתמוהמפני

 מורגל שהוא מפני לא ה׳
 המלה אל שעיע3 להשתחות

 דכומ3 בירושלמי וכנאמר ההיא
 נד לדשא טיבותא מחזיק אנא ז״ל האמוראיס מן א׳ מאמר
 לראסז טובה מחזיק שהיה ר״ל מגרמיה כרע למודים מגענא

 מחמת דק כוונה מבלי מעצמו הראש. משגזחוה למודים כשמגיע
 כלפי נאה מליצה וזה זו במלה להשתחוות שמורגל הרגילות

 וכל עמס ל3 ולנס ומודיס משתחווים כוונה לי3 המתפללים
 אל ד3הע טת3ה העיניס ומביטות :ההרגל מחמת מעשיהם

 כעבד פניו על ה' יראת תהא מעשיו בכל ר״ל ־ אדוניו
 b מלא כי לבו אל כשישים האדם וכך אדונו לפני העומד
 כמות ל״ל וכו׳ ממעשיהם יליהס ויעמדו :ה׳ כבוד הארץ
 את ירים לא זה וזולת קונס רצון לעשות ברואים כולם האדם

 בזולת להניע נח לשום רשות אץ כאלו רגליו ואת ידיו
 מצות לעשות היראים כנבהלים :ה׳ ידת3לע ההכרתי הענק

 המלך שהוא המדינה מנהיג לפני העומד אדם כמו מנהיגם
 rיראה3ו אימה3 ועמידתו המלך רצון לעשות מגמתו שכל
 רצון לעשות הל3כ העומד הפסד או מימוש על ירגישו לא

 יקרנו שאס עד הזאת* בעשייתו קשורה כונתו כל מנהיגו
 ירגיש לא בממונו הפסד או בנופו pק מיחוש איזה כך במוך

 מצא נפשו אך גופו עסקי טרדת עס לבו שאין מפני כלל בו
 ויסי׳ :פעולתו על המשקיף מלט רצון קיום על ותחרד
 יהי׳ הלפון שעעא ודבור דבור כל המחשבה עם מסכים הלשון

 לפני המדבר כמו מפיו הדבור יצא טרס מחשבתו בהסכמת
 שכל מפני המנהג ע״ד לבו: קיחת מתוך דבורו שכל המלך

עס להמיצב במוכס הוא גס ויבוא להתפלל טהגיס האנשים
תפלתו



עט נחמד ׳שלישי בוזד מאמראוצר
 פמיו13ו פיו3 העס כגש ט יפץ עליהם שנאמר ונאותס ־הפלתו

 אנשים מצות אותי יראתם וחהי ממני רחק ו3ול וני73נ
̂׳ל • מלמדה  ע3שמוט ע3והט :שיתפלל מנעוריו כך שמלומד ר

 ו3ול ר3ולד טות3ל שיכול עד המפלה מלות לגינות ה3הד
:אחרים הרהוריס אל לונה

 שהיא המפלה סדר לנפשו האדס ישים כנה מגדרו הגוף ימלש
 ל3א לנפש קיום אק היא שאלולי יומו3 יום ר3ד לנפש מזון

 שואף האדס אליו אשר ■וכחותיו הגוף אחר כמומיה יוהשכו
 התפנה דנת3 עליו ומתמדת נאודותיו: ומתעסק היום כל

י׳״ אחרת* תפלה עת עד
 הזרזיר • הזחירוהפ״פאגי כמו
 הוא זהפ״פאגי 3עור מין הוא

 עופות מיני שני ואלו מפורסם
 טות3ל איק שילמלי אפשר
 לשוןשיהי' מאיזה ריס3ד אתה

 יודעים שאינם היות עס כנודע
 ה3ממש :ר3המדו מענון כלל

 פירוש ין3לה י*3תחש ה3 וכונה
 תפלתו' שיכוין והנוגה המלה

 זמן ההיא• העת ורא:3ה אל
 יהי;] לא זמנו 3ל : המפלה

 וכאלו לטורח עליו התפלה זמן
 ל3א ההיא נעת חפן לו אין
 היותר העת הזאת העת יהי׳
 ופריו :חייו זמני נל3ש ד3ננ

 טפל כמו חייו זמני כל יהי'
 להתפלל שזונה הזה הז^ אל

 עז;השדה נמו ״ וראו3 לפני
 שהוא פריו אל טפל שהוא
 :העז נטיעת3 המנוון העקר
 :סייו כל זמני עתותיו שאר

 העת אל המגיעיס נדרניס
 להגיעו ות3וס הכנות ר״ל ההיא

 שכל ד״ל הזאת העת אל
 שיכין אלא ננראו לא עתותיו

 לו ההכרחי מכל לגופו צדה
נפשו ומתכונן גופו שיחזק כדי  מנת עומק ממוך נוראו לפני נפשו ולעטוף שיחן ־לשפוך

 עת יגיע מתי יתאוה היוס נל וכו׳ תו3קר יתאוה :מפלתו
 ואיך • ונו׳ רוחנייס3 מתדמה שנו ;נוראו לפני 3ויתיצ המפלה

 ופושט חניות רו3 ממדמה אז הוא והרי תמיד זה על פה4י לא
 :ה׳ אור3 ונונמו דעתו וקושר לגמרי הגשמיות עניני מעליו
 עתותיו כל3 חפצו מה מעתה אמור ונו׳ ולילו יומו פרי דהיה
 ישים וזאת הזמנים וצוף העתים פרי זה שיהי׳ לא אס וימיו

 ולשמוח לאכול האדם רא3דוג3ל הלחם על לא כי ו3ל אל האדם
 ופרי פריו: וזה חחניים3 נפשו ק3לד אס ני <מענוגיס

 ת3הש יום הוא חייו זמני מכל חר3ה«ו השנת יום השנוע
 ■צדדין ׳3מ מופנה והוא מלאכה כל3 עסק לגוף ו3 שאין
 ת3ש3 ״ נניעה3 ולא כשמחה וענודתו :אלדי יכענין ק3להד

 הזאת שעממו3 כוראו את וד3ולע לשמוח האדם על מצוה
 התנאר כאשר מיונו: זמן3- הצום על נמו שכר עלי׳ ומקנל

 ר״ל הזה וסדר :שני ממאמר נ׳ •נסי׳ כאו^ זה יאר3 ר3נ
 פעמים שלש יוס נל3 כה מחוייכ אדס אשר המפלה סדר
 שהמזון כמו • הגוף מן המזון כסדר :לנפש הכרחיי ר37 הוא

ני אכילתו זמני יענור ולא ניומו יוס ר37 לגוף הכרחיי ר3ד

 עתותיו שאר ויהיו ־ ופריה זמנו לב ההיא הערת
 קרבתו יתאוה ההיא העת א?•* הסגיעיס כדרכים

 ויהיד־־י מהבהטיים ויתרחק כרודזנייס מתדמה שבו
 השבוע ופרי תפלה* של עתות השלש ^ילו יוטו פרי
 בעניןהאלקי מעמדלהדבק שהוא מפני השבת• יום

 * התבאר באשר בכניעדה לא בשמחה ועבודתו
 מתפלל מהגוף הטזק כסדר מהנפש הזה והסדר
 התפלאו ברכת עליו ומתמדת • לגופו וטק לנפשו

ס סעוד כח כהתמדת אחרת• תפלה עת עד  היו
ה עת תרחק אשר וכל כלילה• שיסעןד עד פל ת  ה

ה שפוגע כמה וקודרת הולכת היא מהנפש ת  או
□ כ״ש העולם מעסקי  לחברת הצורך יביאוהו א
 סי^דיד) (נ״א שיעכיר מדז דשמח ורעיס ונשים נעויס

 הנפש שתמוז ובנונים כעורים מדברים נפשו זכות
 מטהר התפלה ובעת בה* לטיטול יוכל ולא אליהם
אויתקנה? שקדם מדז מכל נפשו ״ נ  לעתיד וינמקה) (

 שיתקן עד הסדר זה על שבוע יעבור שלא עז
 מקדירים מותרים נקבצו וכבו ־ והגוף הנפש םי«זז) (גיא
 אלא ולנקותם לטהרם יתכן לא השבוע אורך עם

הנוף מנוחת עם אחד יום עטדת ס)7הממ3 בהינטדת(נ״א
ואז

Y1
 נזלזן הנפש לה3ק אשר רנה3ה

 אלעניןהאלדי וקרנתה התפלה
 נחות ישטסנה לא ורוחניותו
 התפלה זמן נשיענור הגופניות

 העו״הז לעסקי פינה והוא
 עד נפשו3 ה׳ רנת3 עדיין
 pו מאחרי' ספלה זמן שיגיע

 כהתמדת מפלה: אל מתפלה
 שיסעוד עד הייס סעוד נח

 שהאדס שהלחם כמו • ליל3
 לו מספיק אינו וקר33 סועד

 ואז 3הער סעודת עד רק
 האדם •יפסיד ואלו שנית יסעוד

 כי • נחלש הגוף אחת סעודה
 מעט מתעכל מעיו3ם המזק
 והוא כולו שנמעכל עד מעט
 סעודה3 א;זר מזון אל צריך

 אלדיו3 נדנוקו וכן שאחריה
 ור3ע אחר התפלה שעת3

 מעט מעט נתלש הוא התפלה
 נספלה אותו ומקיים עדשחוזר
 תפלה הפסיד ואלו • שאחריה

 הולכת :נחלשת הנפש אמת
 מה3 :ונחשבת הולכת וקודרת
 העולס מעסקי אומו שפוגע

עסקי3 נצמד היותו ור3כע
 הצורך יאהו3י אס :העוה׳ץ

 להתממ• האדס יצטרך לפעמים ורעיס♦ ונשים נערים רת3לח
 ושממה פתומיס מעשים רק אפס אין אשר אדם ני3 פחוסי עס
 ושמה אכול דק פיהס על כשמע לא אלדיס ושם הוללות של
 • הנפש זכות :ל3כה אמר וירדפו עיר ו33יסו ל3נ3ו כנור3ו

 שתטה ועונים :נשים הרהוח נעורים מדמיים :גפש3ש הבהירות
 שה® עת3 נשים אחר להסות אונסו ולנו האדם יצר אליהם הנפש

 הנפש מטיס הנגוניס וכן 3ל עליהם שימן נזי לפניו משתדלות
 ולא אותס: לשמוע 3ל טמן כשהאדם ח1הנ3 מזה אל ממדה
 מטהר התפלה עת3ו :אז נפשו3 למשול יוכל לא השכל ונו יוכל
 ;עוה״ז תאות עסקי פני מול הפונות רעיונו זמיד ר״ל נפשו

 אשר עוה״ז הרהורי מעליו ינתק ד״ל אוינתקה) (נ • ויתקנה
̂ל לעמיד :אזרה וממשיניס הנפש ריחניות על נספוזו  יום3 ד

 ימות כל ומתקן הישר מצנה b יערננה מ3הש 0יו3 מ3הש
 העמדה 3מרו0הרומניי על ־גשמיים הרהוד העדיפו אשר וע3הש

 הזה והיום ,ימו*3 לפרנסת ה3 להשתדל מונרלז האדם אשר
 האדם ואז עמדה והרהורי מלאכה כל ו3 ואסר לאדונינו קדוש

 אר3שע כמו לנדה א3ל העמידה וע3ש3 ומתוקן ה' ודת3לע דל3נ
פונה שהאדם מעוס״ז מותרות עמי מקדריס מומדס ;והו<ך

אגזריהס



נחמרשלישי כוזרי מאמראוצר
 מ7העמ3 : הנפש את המחשביס השמע ימות נל3 אוזריהס

 אז שיהי׳ אחד יוס ה' ודת3ע לו שיעמיד ונו׳ אחד יום ודת3ע
 מרצה הגוף * הגוף ירצה ואז הזה: לעולם הגוף מעמדת פנוי

 אז מלשון והוא • וע3הש ימות נל3 פגם אשד את מנוחתו3 אז
!שנתותיה את הארן תרצה
 א:3לה מצוחצח יהיה נכון ויהיה

 נשישמת ונו׳ תזנור הנפש וכן
 טהרת3זל3הה מרגיש תאז3ש3

 איך ויכיר החול מימי נפשו
 מוסרת הגוף עסקי אל הנטי׳
 מתרפאה : הנפש טהרת

 ומעתדת רפואות:3 משתדלת
 וע3ש3 נעמיד :עצמה מנינה
 וגומ' גי3 מטאו אולי :הנאה
 יהי׳ עתוד יהיה :א׳) 3(איו

 עוז החדשיית לרפואה מונן:
 ר״ח נל3 לנפש מקון הוקנע
 החודש ימי כל על מכפר שיהי׳

 דאשי3ין3שמקרי נו׳3קר3 רו3שע
 3איו שעשה וכענין חדשים

 שמע נל קרנמתנכלות שהקרין
 משנה3ו שקדמה השנוע על לכפר
 מקדש טומאת על שמעות ריש

 לא ידיעה הן3 שאץ וקדקיו
 ראשי שעדי סוף3 ולא תמלה3

 מכפדץ דגלים ושעירי חדשים
 כמו מכפרים הזנמיס שאר וכן

 חדשים ראשי ר״ח תפלמ3 שיוסד
 לכל כפרה זמן נמת לעמן

 מקרינים נהיומס הולדומס
 חטאת ושעירי רצון תי3ז לפניך
 שאץ הזה ונזמן נעדם• לכפר
 3ער3 מתענים היחדיס קרק
 לכל נות:3הקר ממורת ר״ח

המדשיס מולדות ר״ל תולדותס
 שנזדמנו ומקהה© מאורעיהס לכל פולדומסר׳׳ל לכל של פירוש
 • הימים ומדושי :הנפש על הגוף ר3לג היזודש ימי נל3 להם

 מתהלל אל שנאמר כמו נלה״ק תולדות נקראו הימים חדושי
 ג״כ שפירושו (משל^כ׳׳ז) יום ילד מה מזע לא ני מסר יוס5

 ג״נ שהם רגלים לשלש מחר: יום יניע טרם שד יקדה מה
 עצמו לטהר חיינאדס שז״ל וכמאמר הנסש מסרת מנוחה ימי

 יהיה ונו' ינקה ו3 אשר :הכפור יום ד3הנפ הצום :נרנל
 דריש נמשכה נדמגן השנה כל3 לו שקדמו עוטתיו נל על מנוקה

 הזדונות והחמורות החלות שנעורה גמירות נל על שנמנית
ת עשה הודע ולא הודע והשגגות  ׳״ד3 ומיתות נחתות ו̂ל

 שהעקר לפי עמו ה3פשו נשעשה וזה מנפר המשתלח שעיר
 מיד לו מוחלין משונה ועשה עשה מצות על אדם ר3ע נידינו

 מכפר וייה״נ תולה משונה תשונה ועשה ל״ת מצות על ענר
 ‘נס פח־ הדמנ״ס ונתב ) פ״̂י משונה הלנות נרמנ״ם עיץ (

ה מזנח שאץ הזה שנזמן הנזנר יזה״כ של ועצמו התשמה מו

 מששת חסר אשר את כשבת הגוף ירצה ואז
 טד־־ן תזכור הנפש וכן 1־ לעתיד נכון ויהיה הימים

o שחסרה y ד־־יהוא כיום היא וכאלו הגוף טרדת 
 שידחז-ז למה וטתעתדת שקדם מחולי מתרפאה

 איוב עושה שהי׳ ‘ למה דומה בעתיד החולי ממנה
 * כני חטאו אולי אומר שהוא כמו בבניו שבוע בכל

 זמן שהיא החדשיית <רפואה עןזוד יחיה כן ואחר
 וחמשי החדשים תולדות רוצה חולמתם לכל כפרה

 ואחרי יום יולד מה תדע לא בי שאמר כמו הימים
 הצום אל כן ואחרי רגלים• לשלש עתיד יהיה כן

 מה בו וישיג שקדם עון טבל ינקה בו אשר הנכבד
 ותנקד־ז • ובחדשים וכשכועים ביטים לו שחסר

 והתאוויים• והכעסייס הנפשמהבלבוליסהטחשביים
 במחשבה כין גמורה תשובה אליהם מנטות ותשוב

 מהמחשבה התשובה תתכן לא ואס • במעשה בץ
 טזכרון לה שקדם במה עליה הרעיוני גבורת בעבור

 וזולתם יחידות משירים מימיהנעןחם ששמעה מה
 ותקביל הרעיונים על ותתודח מהמעשה תנקה
 שנאמר כמו שתעשה ש^ כל בלשונה תזכרם שלא
 שהוא צום ההוא ביו□ וצימו פי יעבר בל זמותי
 גומת שהוא מפני במלאכים להתדמות בו קרוב

 ותושבחות וככריעית ובעמידה ובשפלות בכניעה
מהענינים צמים הגופיים כחתיו וכל ותהלוות

הטבעיים

 של(> ר״למה • ונחדשיס ונשנוביס נימים שחסר מה :מכסריס
 לתקן השנתית ימי השיגו ולא יומו לתקן יום כל תפלות השיגו

 החודש על לכפר התדשיס ראשי השיגו לא וכן * השנועות
 מהשנתנלנלר ־ המחשנייס מהנלנולים עלהנל: מכפר ומה״כ

נרוחניות מדנקומס מחשנומיו
עוה״ז* מחשנו' אל פניות נענור

 שלא והמאוויים והנעסייס
 עד ותאוותיו כעסו לננוש יכיל

 אחריהם לנטות מגדרו שיצא
 אליהם מנטות 3ותשו : לרעה
 מנטיה נתשונה 3תשו הנפש

 להסיח נממשנה נין :אליהם
 והרהורי המאוה עניני מדעתו

 מעשה3ץ3 שהורגלנהם:3הל
 עוד יעשה שלא עליו יקנל

 עליו ויתחרט הזה נקעשה
 ואכל ששגה אדם נמו • הרנה

 שחלה ענץ אתה דעת נלא
 מות לשערי והגיע נענורו
 וטרח הרנה השתדל ואח״נ'

 ודאי שנתרפא עד נרפואות
 לא שאנל הזה הרע שהמאכל

 הוא אנל לעולם אליו יתארה
 עליו להניט אפי׳ הרנה ירא

 לד שהגיע הרעה מה נשזוכר
 ני לגו אל נשום וכ״ש ענורו
 מיתת הממימו מעסה אל נסה

 ממנו נתרפא ועכשיו שלם
 על הזה המעשה יראת יהי׳
 לא ואס 'חייו ימיו כל פניו

״ מהמחשנה המשונה תתכן
 רעיוגי להסיר לו אפשר אי אס

 לה שקדם נמה מלנו: התאוות
 ונשרשו לנפש שקדם לפי ר״ל

שמחות וחידות משירים ה:3 ■
 מאות לשרר נאות נמליצות וחידות הילדים ושימות הנחרות

 מנקה :האדם 3ל ניצר התאוות שקיעת ודומיהם היצר
 לעשותם; שלא עצמה על הנפש מקנל הפחות לכל * מהמעשה
 נמחשנתו שנשתקעו לנוראו מתה יהיה הרעיונים על ותתודה

סותקנלשלא מעליו: שאינוינוללהסירם רעים הרהוחס ר  תזכ
 כלי© הס ואז יל״וז מהשפז יוציא© ולא הס3 מדנר שלא נלשונס
 הס הדנור עלי׳ וכשסונר נגפש משם עושה שהדנור מאליהם

 י״ז) (תהילים וגומ׳ זעותי שנאמר נמו מעט: מעט נטליס
 י פי יענר ל3 זמותי ממצא ל3 צרפתגי לילה פקדת לני נחנת
 ותצרף אותי תנחין שאס ודאי מחשנות היודע ה׳ אתה ור״ל

 יענרפי נל זמותי אמנם לגמרי נקיים שיהיו תמצא לא כליותי
 וצומו :משפתי ויצאו לשוני על אותם אעלה שלא עלי מקנל אני

 שפושט נמלאניס להתדמות :הכפור שגיוס הצום ההוא ניוס
 ני • למלאכים שידמה היכולת נפי הגוף עניני נל מעליו
ר״־ל הצום גומר גומרו שהלא ;ונו׳ ותשמיש וסיכה ורחיצה אסול

מוסיף



נחמד שרישי כתרי מאמראוצר
 געיניו ונפסל נכנע הוא ונשפלות ככניעה :0ו5ה על ינוסיף

 : הכנעה סימן והוא הסנדל כנעילת אסור ני יחף כהליכתו
 נמו אדס3ש כולס הנחות וכו׳ למיס הגופייס כחומיו וכל

 נולס והתליס הידיס ופעולת והדגור והטעם והשמע הראות
הטנעיית ממלאכתם <טליס

 * בהמי טבע בו אין כאלו בתומיס סתעסקים הטבעיים
 הראות בו שיענה שיצום עת בכל החסיד צום יהיה וכן

 שיקרב מה בזולת םTיטר ולא והלשון והשמע
 מדמיון(ג״* ה&ניטים הכהות וכן האלדים אל אותו
̂י) שיס יהיו זה ועם זה וזולת ומחשבה מי  המע

הידועים הטובים
 :הידועים המעשים מה הכחרי אמר י
מר ז שים החבר א  והחקיט המנהגיים המע

 V3K הידועים* הם השכלים
 חי אל באומת להול עליהם הנוםסים האלדיים

 מאצלו שיבואו עד ידועים אינם שינהיגנה שיחייב
 והשכליים המנהגייס אין כי ועוד ומחולקים* מפורשים

 שיעורם* נדע בעצמם-לא נדעם שאם ידועזם ההם
 הנפש ומוסר חובה* .שעגוה יודעים אנחני כי

 וההפקר מגונה* חזהונאה חובה״ ובשפלות בכניעה
 מגונה* הקרובות קצת על והביאח מגונה הנשים עם

 זה הגכלת אך לאלה* וכרוט׳ חובה האבות וכבוד
 לאלדים אם כי איננו לכל טוב שיהיה עד שיעורו
 מגיע שכלינו אין האלדיים המעשים אבל * יתברך

ם השכל אצל גלאים) (י״א נדחים ואינם אליהם ה  ו
ברפואותו הרופא אל החולה ישמע כאשר נשמעים

והנהגותיו

 קנורנסעיף סופו ואיך ימיו ומיעוט חולשתו עיניו לנגד האדם
 עולס פגע' וכמה מכה וכל מלי לכל עלול חי וכעודו אדמה

 ול3ג זה אין ועכ״ז * פגע לי3 רגע ואין צד מכל אותו עזטריס
 הס שגס האדס כל על פרושה גאותו שעדיין יתכן ני הענוה

לכל ומעותדיס כמותו נח חלושי
 מתעסקיס ה׳ז למלאכת וסונים

 ע3ט :המורה ודת3ע3 צמורייס
 רק שאינס המה3 מעשה נהמי
 וקיהי׳צוס :ד3ל3 הגוף לקיום

 כל על עוצר שהוא * סחסיד
 רק אן עמס ופירש כמותע

 נקרא זה וד3ע3ו ה׳ ודמ3לע
 כענק עצרה כזה חר3המו ^וס

 עצרה קראו צוס קדשו שנאמר
ק ׳):3 (יואל  הפנימי׳ הכסות ו

 יהיו כולס ה3ומחש ויצר מדמיון
 ודתה׳3לע הצוס יוס3 דליס3ג
 הדמיון טהרת עס זה ועס :ד3ל

 יהיו :כלל3 והנחות ה3והמתש
 * הידועים יס3הטו המעשים

 המעשים עשיית אל האדס יגיע
:ים3טו לכלשהס הידועים

ה י  ♦ הידועים המעשים מ
 אשר הזאת המצוה מה י

 הידועים שס3 אותה קראת
המה: מה ידועים לתי3וה נפרע

שיתנהג המנהגייסהמנהג ז
 עס האדם

 ה/^לייס והמקים :עו3וט גופו
 שיעשה האדם 3שמחויי התק
 אומו 3מחיי שהשכל ממה אומו
ואלו ידזעיס הנקראים הם

 האלדייס ל3א :יושרם על מרדיס האומות כל והמקים המנהגים
 שאין עמוק ענין להם ויש האדם משכל למעלה הס אשר המצות

 ין3ה הזא האלדיס ד3מל סודם להשיג מגיע האדם שכל נח
 וסי האדם אותם יעשה אשר מקומם את ידע והוא דרכס

 ס3 0ח3 אשר אותסלאיומתו הנחיל 5עוה^3ו עוה״ז3 הס5
 והשכליים: המנהגייס על עליהם הנוספים העמיס: מכל
 3שיחיי :ישראלית אומה3 לחול המיוחדיס מי אל אומת3 לחול

 לפי האומה אותה ינהיג שהאלדיס הוא 3שהחיו שינסיגנה
 ונחלקים נלליהס:3 מפורשים מהאל: מאצלו :העליונה המנמה
 הידועים אומן אפי׳ ר״ל לנו׳ אין כי ועוד :הפרטים נחלקי
 :ל3מוג ול3וג אלדי סדור להם צריך ני לגמרי ידועים אינם
נדע לא :מהומס יודעים שאנו אעפ״י ׳ עצמס3 נדעם שאס

W־״ U״. V״'. 1־ ־ ומוסר ונדמפרשואזיל: שיעור אקה3ו מהם נשתמש כיצד שיעורם
p ד3ל3 השמיעה מצד אצלנו וההפקר :ימ3ח את להונות מגונה וההונאה :נפשו ליסר הנפש zהחולה ישמע נאשר :אלדינו צוגו י

צ3יק נרסואות המתעסק החולה שהנה * רפואות3 הרופא אל :רצונם נפי הנשים תאות להשלים עצמו להפקיר הנשים עם
הטעם מוש אצל ודחדיס כלענה מריס ס3שרו אעפ״י אותם שנל ת3וה והאחות האס נמו העריות יאות3 ומ3הקרו קצת

זה כי שידע3 המולה ימאנס לא הס3 קצה וגופו הריח וחוש כמו השיעור זה לת3הג אך : מגונה שזה מסכימים האומות
והעירקיס והגידים ריס3האי סוד וידע הנתוח מלאכת למד הרופא נשישיס ה3חו שהיא יודעים שהכל הענוה על ל״ע שתאמר

יהורידיס

 יותר ואולי כמוהו נגע ולכל 3רי
 היא הגמורה הענוה אך * ממנו

 אדם ני3 דמותו שישפילנסשונגד
 ני3 נגד ר3ד סוף ולא כמוהו

 אלא ממנו למעלה אשר אדם
 אדס ני33ש הפחות נגד אפי'
 ישראל מלך דוד3 שמצאנו וכמו

 והתקיף •3חשו היותר שהיה
 והיתה זמנו3 האדם מין3ש

 הפחותי׳ נגד עיגיו3 שפלה נפשו
 עוד ונקלתי נמ׳׳ש האדם כל3ש

 ועת עיני3 שפל והייתי מזאת
 עמס אמרת אשר האמהות

 ונראה ו׳) ׳3 (שמואל דה3אנ
 פחותים היותר שר״לשהאמהות

 עמהס ד3מתכ אני עיניך3
 • יותרמהס עיני3 שפל להיותי
 פרקו3 סז״ל מאמר לזה ודומה

 רות שסל היי מאוד מאוד ות3א
 ההונאה וכן אדס* כל פני3

 הנאות ד3ל3 לא מגונה שהיא
 ריס3ד הנאית אפי׳ אלא ממון

 • חז״ל כמדרש גחורה לנו אסרה
 נקצנלנו הנשים ההפ^עס וכן

 כמ״ש חז״ג כדנרי העונה שעור
עונת ונו׳ יום נל3 הטיילים
 לליל שנת מליל חכמים תלמידי

 תורה3 ל3מוג סדר ג״כ הס3 יש הקרונות על והביאה * ת3ם
 :יותר קרונה שזו אעפ״י אסורה דודו ואשת מותרת האח ת3 כי

 העליונה חכמה3 אלדי סידור נזה לנו שיש ר״׳ל לכל 3טו שיהיה עד
 כמו ה׳ ידך3 להדריכו אדם לכל טונה שיהיה ענין3 יהי׳ שהכל

 3עו והנאות שהעזות מקום יש עונה שהענוה אעפ״י שתאמר
 וכן • ה׳ לענודת להכניעם רצונו ועונרי רשעים נגד והיינו
 אחיו אשת ינוס כנין מצוה שהוא מקום יש הקרונות על הניאה

 לחנירו אדם שנין המצית על לצות עלילות נתנונד יתנרך ולאל
 י״א: סי׳ עוד ונמכר אפשרי מכלית על האנושי ק3הק שיושלם עד
 דנר שים ממנו מנעים אנחנו אץ * אליהם מגיע שכלינו אין

 אמני שאין ר״ל נצ׳״ל השכל אצל נראים ואינם :קצהו אפי׳
 והם :השכל אצל נראה שאינו מה מהם שיש אף סודם הננת

עשייתם עשייתם* רואה השכל שאץ מאחר כלומר נשמעים



נחמדשלישי כוזרי ומאמראוצר
 החיוני רוח ד5וני ידיהן על פועליות הנחות ואיך והורידים

 אסר המחלה א״כ ויודע חלקיהן נכל הדם עם והולך 35סו
 ואז מחלה ולכל נגע לנל הרפואות סוד ויודע נאה מאין נקרנו
 לו ונותנים רגע נמעט שהם הרפואות מרירות לו יומתק

לרופא וישמע )ה* ה עולם חיי
 ונ״ש ש וג * הנהטתיו ננל

 שאלדי עיניו לעד האדם כשישים
 נל חופש נשר נל היוצר הרוחות

 נוגג׳ נדא׳עשאס הוא נטן חדרי
 והוא נהם נשמה הנותן והוא

 ידועות מצות לו הנותן הרופא
 הזה נעולס שיועילו מנהגות
 הש^ אותם ימאן שלא ונעוה״ג

 נמו ממנו רתוק שהוא אעפ״י
י נרסואות החולי ימאן שנא  אע̂פ

 אותם: ממאן הטעם שחוש
 ההיקש מן • ההקשה p רחוקה
 אל דרך לה ואין ; השנלי

 למילה סנרה שוס אין • ההנהגה
 הקנוץ הנהגת מדרך שתהא

 וגזל אומדס שאנו נמו האנושי
 אותה קנל וכנר : והונאה
 אלדיס אותה צוה ר3נ * אנרהס

שלא לאנרהס  התורה נתנה ̂א
 הצווי ראשית הייתה היא עדיק

 ענין נענור אלדית המצות «ן
 עם :זו נמצוה הכמוס האלדית

 המילה קושיהעניןעלהטנע*
 לחתוך הטנע על קשה מנין

 ואף שמונה ן3 הקטן הילד מנסר
 להיותו קשה ניעליוהיההענין

 וננניו ונפשו שנה: מאה ן3 ד3נ
 גופו3 המילה עליו קשה שהיה

 והיא אותורית* והיתה ;ניו33ו
 אות שהיא גדולה מצוה ג"נ

 סוד3 ישראל־ת אומה קישור
 עליוןמקדשס אל אלדילדעתני

ס למעלה שהם מצות5 ^ינ

 רחוקה היא כמה המיילה חראה הילא והגהגותיו*
 קנל וככר ההנהגה אל דרך לה ואין ההקשה מן

 כן והוא הטבע על הענין קושי עם אברהם אותה
 דית)1(נ״א בן אות והיתה ובבניו בנפשו שנה מאת

 והקימותי שאמר כמו האלדי הענין ובזרעו בו להדבק
:אחריך זרעך ובין ובינך ביני בריתי את

 הזארת התורה קבלתם באמת הכוזרי אמר ח
בהשתדלו׳ אותה ועשיתם כראוי

 לשבח אליה להזדמן) (נ״א בהזדמן כטקהלים גדולה
 וישמעאד* בברכה ועלתה שרשיה ולזכור עליה
 מכלי הצער בידם ועלה אליכם להדמית טרחו ופרס

 אשר בסכה חושב שהוא מי ימצאנה אשר ההנאה
: הזה הצער סובל בעבורה

 יכלו לא הדמיונים שאר וכן החבר אמר ט
י^התדמו^ ופרם ישמעאי^

^rל יום קבעו אשר תראה הלא נדבר אלינו ח  נו
 כאשר אלא • להדמות היכלו השבת יום בבזקום
: החיים אדם בני צורת אל הציורים צורת ידמו

 וראיתי בעניניכם• חשבתי ככר הכוזרי אמר י
שאעכם סוד לאלדים שיש  בה

מהגדול:שבסבות והמועדים השבת שם ושהוא
T

 מחלקות היו האומות כי * והדוכס תארכם בהשאיר
 בינתכס בעבור לעבדים אתכם ולוקחות אתכם

ם משימים והיו ־ דעתכם וזוך תכ  אגשי עם א
ם אלה לולי המלחמה תי  שוטרים שאתבם הע

ם ת ם מפגי המעולה הזאת השמירה או ה מאת ש
האלדים

 הם סאף וני׳ טרחו ופרס וישמעאל :ונו' קודש רית3 נאות
 טרחו :שנה י״ג ני5 שנמוליס 3ננתו שלא הוא אנל נמוליס

 לישראל: להדמות מילה3 עצמם טורחים הס אלינס* להדמות.
 ימצאנה אשר ליההנאה3מ המילה: צעד הצער* ידס3 ועלה

ונו׳אין ה3סי3 3חוש שהוא מי
 ממתיק המצוה קיוס3ש ההנאה

 שממתיק נמו המילה צער להס
 על יתרה שהשמחה ישראל לעדת
 אות שזה ה3הס נשזונריס הצער

 נני ין3ו רך30י נינו חשר רית3ה
 מנל ה׳ הנדילנו ה3ו ישראל

תורתו את לנו ונתן- העמיס
ן: על אותה הקימין ואט כו נ

 נמו * הימיוניס שאר וכן ט
 הס עניניס שאר3 ן נ י
 ולא אלינו להתדמות רוצים
 ר״ל ונו' יכלו ולא :ידס3 עלתה

 אלינו להתדמות יכולים אינם כי
 • למנוחה יוס : ר3ד שוס3

 הששו יוס לו קנע הישמעאל
 0מקו3 ראשוזwר יוס והנוצרי

 הס האס לדמות היוכלו ת:3הש
 שומריס שאנו נמו אותו שומרים

 מלאנו׳ הרנה עושים השנתהלא
 משאות ונישאים הסוסים דונגי׳

 שאין ד3ו*מל3וטשאיס ונותנים
 רק לשמת האל צוה שנו היום זה

 העושי׳ הציורים צורת אמר: יום
 - אדס נדמות גשמי בחומר ציור

; החי האדס אל דומה שאינו
ע י  השאירנ׳»3 סוד לאלקי׳ 1שי

 כל סוף יט3המ האל
 הוא עתידית והמון הדורות

 לכס לתת מקדם וחקר ראה
 שס ושהוא * גלותכס3 שארית
 ית3ס3ש מהגדול ונו׳ השנת

שם והמועדים השנת יתת3ש

:השכל אל נראים
 :המילה מצות שהיא הזאת כלומר׳הסוראה כזאת התורה יי

 שמונת ן 3 מוליס ואתם נמורה הנאמר כדינה כראוי
 הזאת המצוה מקיימים אתם * נעקהליס נדילה השתדלומ3 :ימיס

 כשיולד ישמח3הא אלי׳ נהזדמן :יס3ר3 עס נאסיפת גדול בחזוק
 ושאר והסנדק הערלה נשר המל וכן מילה מצות לקיים שיזכה ן3

 משנחיס עליה לשבח :לעשותה ושעסיס ששים נולס המתעסקים
 זוכרים י רנה33שרשיהועלתה ולזכור זו: נמצוה קדשנו אשר האל
 יניכס3חת3 אות שהוא נצעוויט שנענורה והעלה מצוהזו שרש

 שהאנמנרך והמוהל 3הא רכיס3רנהשמ33 נזכר וזה רך3ית יני3ו
 רך3מ והמוהל אבינו אנרהס של ריתו33 להכניסו ונו׳ א״י3

חתס וצאצאיו שס נשארו וחוק טן3מ ידיד קדש אשר ונו׳ נא״י

ור׳3ע3 אשר גדולה לסנה אלדיס
 אומה קיגיז תאר לכס שישאר מוארכס השאיר3 :בגויס נחי׳

 השאיר לי3 הענ״וס ין3 3להמער אויננס ארז3 תאבדו ולא מיוחדת
 כששלטה הקדמוניות האומות לשאר שקרה נמו ישראל שם לכם

 * הרבה ודומיהס ופלשת 3ומוא עמון נמו אויניהס יד הס3
 האומות ני :אנשים והידור אדס תואר לנס שיהי׳ והדרנס

 האומות היו והמועדים השנת לולי מחלקנמ׳אתכס* היו
 לשמש לעבדים להס אותם ולוקחים הישראלית האומה מחלקות
 מלחמה אנשי עס אותם ומשימים ובהינליהס בבתיהם לפניהם

 לא ואף * בצדק להם מורה ואין מאלו אלו נפתים היו ואז
 ישת3ול אסורות ממאכלות עצמם על לעמוד יכולים היו

 ישראל: שם מ״ו ונשבה הענ״וס לדת חוזרים שהיו עד שעטנז
איש שאין המעולה השמירה :ומועדים פות3ש העתים אלה

יוצגז



פאנרזמרשרישי כוזרי מאמראוצר
 ענין מנל ונזהר אש עיר3מ ואינו מ3הש גיוס ממקומו א5יו

 שהס מפגי אוגלנסש: נ״א לו הותר לא 0י7מוע3 ונן מלאנה
ס אומות לשאר החגים נמו אינס • אלזיס פאת  שלא הענ״ו
ס הגינג ח: עו3ק הנימוס מצד הס ל3א להסמאתאלז״י ט מ מי  י

ולכך ממלאנתס וח3לש להמון
ל3א הס3 הדנה מקילים הס

להיות׳ קיומס על אתסדועדיס
: מצות ׳  חזקות• ולעלות ה

 ועלות ות3ס קיומס לעעם יש
 ראשית3 למעשה שהסזנר חזקות

 מצרים ליציאת זכר והמועדות
 למתןתורהזולולי וחגהשנועות

 והמועדות השנת לולי וני' הס
ד ש3לו מישראל אחד הי׳ לא  מ
 נעיגיה׳ולדלותם״ לשפלותם נקי
 כל ת5הש לננד שכלי רק

 נדי כל,השנוע3 מצמצם אחד
ת לננדהשנת  מאנל3ו נקי ננסו

 תוארנה לכס שנשאר עד ומשתה
 p3p לכס הי׳ ולא :והדרנס

 העם הס3ש מ3וש מועד לול^
 לקח ויכולים ממלאכה תיס3שו
 והמדרשות התפלה תי3 אל

 מאתם אשר הדור גי3ר מן לשמוע
 נמקהלותס להמון מורה תצא

 ואת המצוה דרכי להורותם
 נמו יעשון אשר המעשה

 :כנודע הש״ס חכמי נימי שנהנו
 ליו נסשנסלא שפלות מפני

ת3 חושקים סו  ולא נקי נ
rp5T3 מתנעמיס הייתם לא 

 ומועד שבת לילי ונ״ם אתד יוס
 עליכם מופן> הגלות צער הי׳
 כועס לכס הי׳ ולא ימינם כל

אריכות משך3 אחד מס אפי׳
נ ו ם: נ מי כו׳ ר3י סו סנז לנ  הי׳

והצלה רוח מצאתם מעמה

 בראשית׳ ^ט^שה זכר כטו חזקות ובעלות האלדים
* י^עיאת זכר ס מרי  םענ«גיסVוכו תורה* למתן זכר כ

 לא הנש ולולי • בשטידתט מוזהרים אתם אלדיים
 לככז היה ולא נקי בגד לובש ממם אחד היה

 בהתמדת שבם8נ שפלות מפגי תורתכם לזכרון קבוץ
 טתנינטיכש הייתפו לא הם ולול* ׳ ינליכגש הגלות

ה לכס היה וככר יטיכם באורך אהד יום  ששית מ
 אין אבד) (נ׳־א הנפש ומטחת הנוף מנוחת יטיככם

תם ספני עליה יבולים המלכיס שו ם שנפ  אינ
 ביום יצטרכר את כי מנוחתם ביות טתישבות

 נפשוחס ואין ויגעים נעוס היו ותציעת ליגיעה ההוא
 כליגיעכסלזולתכם היה הם ולולי שלימה׳ במנוהה

 לכם ריוח הוצאתכם א״כ לשלל מזומן שהוא מפגי
 :שטים לשם בחס שההוצאה הבא ולעילם הזה במולם

 אלה במצית נזהר טמנו TDהח החבר אמר יא
 הטילה רוצה האלקיים הדברים

 • האלקים מאת הטצווים ותורתם והטועריס והשבת
 ובחיים ובבנדיס בצמח וכלאים העריות מן ולהשמר

 כה׳ שנתלה ומה מע״כום ולהשטר וביובל ובשמיטה
 או הנבואה מזולת הנעלם ידיעת מדרוש ולהשטר
 ישמע ולא • הנאמנים החלומית והתומיסאו האורים

 ולהשמר * מנחש מעוגן ואל חובר ואל קוסם אל
 הטמאים חיים מבעלי ולהשמר והזימת* מהנרות
 הדבש מן ולהשמר ׳ הצרעת ומן ובמגעו במאכלו

 שהוא מה ושמירת ח׳ אש♦ חלק שהם מפני והחלב
מה זולת מקר^ וטזיד בשוגג כלעגירה על בו חייב

שהוא

 נהם ממעננים שאמס המטחה יעי לילי ר״ל • לזילתנס
 ענודתכס עמל ננל הנאה שוס לנס הי׳ לא הלצאית ומוציאים
 שיש הממק לשלל מזומן שהוא מפני לזריס: ויגיעכס

 ונרצינס נפלותנס עליכם אסר המושלים לשלל מזומן הוא לנס
ס הון כל את תנ להם יקחו ני

 הרנה יקרה כאשר לצרנס
 תאספו אמס ואס פעמים*

 שלא נעוחיס אמס אין ממח
 עלינס המושל רוח יעלה
 :מידכם אשר כל לקחת

 שאתם מה א״כהוצאמכסנהס
 השנתות נהוצאות מוציאים

שלם ריומלנם והמועדות:  נ
 שאץ נזה מרויחים אתם הזה

 ע<!יו לשלוט יכולה המושל יד
 ממון הוצאתנס וכאלו עוד

 השכר ולעוה״ג :שלכם שאינו
 על לגמול הנא לעולם לנס שמור

 המועד יום לננוד הוצאתנס
:שמיס לשם והשנת

ר נזהר ממנו החסיר יא  ונ
י>03 הזכיר ר3המ

 אשר האלה״יס המעשים ז׳
 נהם נזהר שנאיממינו החסיד

 והנוזר מילה נמצות והתחיל
 המילס קיום ח3ס3 דנריו הפסיק

 שנת קיום ח3ש3ו נאומתינו
 החנרלדנריו חזר ואח״ז ומועד׳

 ד3ל3 ומילה שנת שאין ואמר
 לנו אשר האלדי״יס מהמעשים

 הוצאות עליהם ניציא מאשר
 עליהסיותר ניסיף אנל ממון

 דיניה׳׳ המצווים ותורתם ויותר:
 ודיני לימול כיצד המציויס

 הרעים כרס כלאי נצמיז :ת3ש
חיים3י :נגדים כלאי גדים33ו

ה ת ששית :נפשכם למנויזת ה
 דמי שנתות ב נ ימים נשס׳׳ה ני ונו׳ הנוף מנוחת ימיכם

 הפסח מן הז׳ ויום הראשון יום ימים שמנה המועד
 ר״ה ימים ונ׳ א׳ יוס ועצרת הסוכות מן וח׳ א׳ ויום

 מקום לשוס הניע יכולים השלוחים שאין יחיס שני תמיד שהוא
 יום ששים הרי הכיפור ויום א׳ יום הי׳ נירושליס מלנד
 אדם דעת הנפש ומנוחת : 3וTק3 ס״ה5 מן נששה ת׳ והוא

 מאחר עלי׳ יכולים האומות אין אשד : נמנומה מתישנת
רה הנורא פקודת שעליכם  מכריחים האומות אין ושניתה מתי

 נ״א ונו׳ מתישנת אינם שנפשומס מפגי ; נטולה על אתנס
 ולחלל אדוני׳ו מלחמת נשנת ללחום ישראל איש מוכרח יהי׳

 נזיעה מלחמתו לעשות עמו נל ולנו תאנל עליו עשו השנת
יגיעגס כל הי׳ הס ולולי :נעלחמה והפסז קלקול ויגיע שלימה

COSRI.

 מיני נשני מלאכה לעשות שלא
ש חיים נעלי והחמור: השוד נ

 ולהשמר נרנאה: אסורים ענו״ס תשמישי ה3 שנתלה ומה
ת מדמש דע  ממנו הנעלם ר37 אחה לדעת כשנרצה הנעלם י

 מזולת :ושדים נתכשפיס לשאול או עליו ולנחש לעונן לנו אסר
 הכניא מאת הדחשה רק לנו מותרת הץישה אין ונו׳ הננואה

 :ישמע שלא דהיינו ישמעד^*ל ולא למנך: ותומיס מאורים או
 הנהן הטמאים שרצים שהינה ר״ל מגעו3ו ונו' חיים עלי3מ

 ה3 נגע אס הישראל ואף ׳ ננעדשה אפילו ליגע מיזהר
 השמד כמ'ש הצרעת ומן ! להקדש ולכנוס קדש לאכול אסור
טן שיגנ3 ענירס כל על וממר: הצרעת זנגע  ואשם סטאות נ

 ססיקס יעל חטאית וזאן על כריתות מל׳׳ו א׳ על נענרו
 הפקדיז ושיועת העדות שמעת קרנן כמן ומזיד :תלוי אשם

 נהיו? ניר3 נירית3יה המזיד׳ על שגאין לזרופה ושפחה
א טר׳יי. X כ



נחמד ש^<שי בתרי מאמראתר
̂נ ־טהורה  כל ועל :לבדות טמאה נהמה מנור לכהן ןJלו

ט׳ לידה p ו ip ומה :לחטאת ר ות לעולה ש3נ שהוא היולדת 
ת מענו שנראה עו  שתי שהיא והזנה 3הז לקרנן שראוי מה ס
 רצופים ימיה שלשה מראה אס והאשה יוגה נגי שני או פודים

לזעהזהוא הראויס נימים דס
 לנד׳ר״ל נדה שנין יום יבתוךי״א

 לראות מתחלת שהאשה מעת
 הראשונים ימים הז׳ יהיו דם
 נקראים ימים ז׳ ואסר נדה ■ימי
ה ימי  ואז יום י״א עד דנ

ה אס ̂אלו נימים א  ימים ג׳ ח
 ומניא׳ נקיים ז׳ סופרת רצופים

 מחרת נשמיניואח״ז זינה קרנן
 ואולם * תמיד ונן נדה לימי
 ה? ראיות ג׳ רואה אס הזג

הן א׳ ס  טמא זא״ז ימים ג׳3 ניו
 נח׳: קרנן ומניא ימים שנעה

 אמר מניא המצורע וצרעת
 ׳3זה אשם הא' כנשים ׳3 טהרתו

 :לחטאת אחת וננשה פולה
 ג׳ עם מניא המצורע ומנחה
 שלשהעשרוניסנלול שלו כנשים

 דף שמן(מנחות ההין נרניעית
לעד :צ״א)  והראית מלנד: נ

תראי׳: ל  והפסחומורומת עו
 קרנן שהוא :חוקותיו כלומר

 לא ה׳ קרנן את כמ״ש ה׳
 גדול סוד ולו כקריננמועדו*

 על כרת שחיינין אלדי נענין
 קרנן: נשום משא״ג ביטולו

 זהנל קרנן נישראל• אזרח כל
 נקי: אין נו חייג מישראל יחיד

 מישראל אמד נל והלולנ ■והסוכה
 הסוכה ישינת נמעשה 3סיי

 אעפ״י והשופר :לולנ ונטילת
 סיינין לנולס מעשה נו שאין
 ומה :נר״ה אוחו לשמוע הכל

 הכליס * מהכלים צריך סהזא
ס  השלחן נמו במקדש הקמעי
 הקודש וכלי :והאמן והמנורה

הקדק: לתשמישי המטלטלים

 והבכורים יות) ס!נ (ג״א ככור מפדיון כו ד.ייצ שהוא
 מטט שנואה וטה קרבן* לה שתהיה לידה כל ועל

 מה בלעדי ומנהה קרבן וצרעןז מזיטת) (נ׳יא כזיבות
 ׳עני ומעשר ושני ראשון טטעעור בו חייב שהוא

 שהוא ותורותיו־ והפסח ־ כשנה פעמים שלש והראיון
ח כל בו חייב ה׳ קרבן  והלולב והסוכה בישראל אד

 הקודש וכלי מהכלים צריך שהוא ומה * והשופר
 שהו->^ ומה האלה* ולקרבנות למנחות ־הטהורים

 הפאהוהערלח ושמירת * והטהרה מהקדושה בו חייב
 מהענינים שישמור דבר של וכללו * הילולים וקדש

 עברתי לא כאמר נאמן להיות שיוכל מה האלקייס
 והנדבות הנדרים מלבד שבזזתי ולא מסצותיך
 ־ מהנזירות עצמו על מקבל שהוא ומדז * והשלמים

 והשלטת האלודות התורות הם להם והדומה אלה
 כמו ■זעזנהגיות התורות אבל ־ כהניס בעבודת רובם

 כועך תענה לא תגניב לא תנאף לא תרצח לא
 את ואהבתם במוך* •pnV ואהבת ואס אב וכבוד

 והתרחק ־ כעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו ולא .־הגר
 צדק אבני צדק במאזני’ והזהר והרבית הנשך מן

 והעוללות הלקט ועזיבת צדק והיז צדק ואיפת
 ודזתורזתחנפשיות• לזזז והדוט׳ והפיאות והפאיחת

 לך יהיה ולא אלדיך ה׳ אנכי כמו הפילסופיות .והס
ט אלדיך ה׳ שס את תשא ולא אחרים אלדים  ע
 יתברך הוא כי הזאת בתורה שנתבאר מה ׳תוטפת

 ודבריהס מעשיהם שכן כל אדם בני מצפוני יודע
 ה׳ עיני וכי ־ מהם הרע ועל הטוב על גומל ושהוא

 ולא מתעסק החסיד ואין הארץ ככל משוטטות
 מאורת עינים שעטו שיאמין עד מדבר ולא חושב

ופומדות הרע ועל הטוב על אותו וגומלות וצופות
עליו

 רדוי והוא הנית מן קודש גערתי ואומר השמיטה מן שניעית
 אומר ועליהן אדמה מצמח 3תיי שאדם המתנות כל על כולל

 שלא עד עליהם לדקדק צריך וא״כ וגינר ממצותיך רתי3ע לא
 ודת3ע 3רו ס3רו והשלמת : וגומר רתי3ע לא אוממ3 ישקר

השחיסז ד3כהני'מל3 הן המקדש

:הקודש טהרת על הטהורים
 נאשר ישעי׳ נסוף הפסוק לשון שס על והיא זלקרננות למנחות

 שהוא ומה :ה' נים טהור ננלי המנחה את ישראל נני יניאו
ו נ נ י  ממחשבת להשמר והטהרה מהקדושה הקרנמת; נעסק פי

 לשם דזנחיס קפא פרק ונסוף לשמה הניסה חק ומחשנת פגול
 הראש פאות הפאה ושמירת :ונו' נזנח הזנת דנריס ששה

 הפירות לאכול חיי? רניעית נשנה הלולים וקתם והזקן:
 וממר* ענדתי לא נאמר נאמן להיות שיוכל מה : ;נימשליס

ונשנה רביעית נשנה ממודין פסח של אחרון ט״ט של ינמנחס

 נזריס: שנשר ונתוח והפשטה
 המשליש׳ Yר התורו׳המנהגיות

ק המדיניי ץ יקנו מכהג  ועלי
 התורה נתנה לא אלמלא אמרו
 ועזינת :שתגתן היא ראוי'
 נשעת הנופלים השנליס * הלקט

 או המגל <ק ואה3המ קציות
 אלומיס כשמאלמיס היד מן

 שתים או אחת הנופלים דהיו
 : לעניים והוא ללקח אסור

 שענגיו קטן אשכול והעוללו׳הוא
 אינס וגס * נשדדה ממוגריס

 מפוזרולו הס אך נזו זו נוגעות
 ונקראו לעניים להניחם צריך

 האשכונ־ כך ויונק מל׳עדלל עולל׳
 אשכולו׳ שאר נגד הזה הקטן

 והפחדות לאיש: עולל כמי
 האילן פירות נשמלקע והפיאות

 נמ״ש לעניים מעט להניח צדין־
 תפאר לא זימך תחנוט ני

 תטןל לא נחומש אחחךזפיר״שי
 שמניחץ מכאן ממנו תפארתו

 נחרי} ונתנואה נאילן• סאה
 שדי. פאת מכלה כמ׳״שלא פאה

 רלימר ^י' הנפשיות והחורות
 • אותם מחייג שהשכל התורות

 פילסועיס ר״ל הפילסופיות והס
 אר3ל עיונם הגיע הכשרים

 עש :זמדושהעולם מציאותה׳
 ר׳׳ל נתורה שגתנאר מה תוספת

 הפילסופיס ידיעת על נוסף
רה: תו ארנ מנ מנרך נ אי הו  ני

Y אדם נני מצפוני יודע n 
 שנאמד כענין ולנימס מחנזבתס

 וגוער אשה או איש נכס יש פץ
ה׳ היום סונה לננו אשר ס ע  מ

יאנה לא וגומר אלדיט
סנ״ט) נאיש וקנאתו ה׳ אף יעשן אז ני לו סלוח א(דנדי  :ההו

מ׳ גומל ושהוא  כגמול לרשע ומשלם נמפעלו חסיד לאיש ו
ן נממאר ידיו מ מ ח נכל משוטטות ה׳ עיני וכי :הנזכר נ א  ה

 האלדיס הוא ה׳ כי לננך אל והשנות היום מדעת נמ״ם
ח ועל ממעל נשמיס א  ואנן :ד') (דנרים עוד אין מתחת ה
ו' מתעסק המסיד  ואהנתו ׳0■ יראת שיהא הססיד דרכי נ
 יש שנעולעו ר״ל רואות עיגיס שעמו פניותמיד: על מרחפת

ועדגדול; מקטן מעלליו כל על השמים מן ומשקיף רואה עין
וצופות



פב נחמד שלישי כוזרימאמראוצר
ס יט3« ופות5ו רי  מעווע נל עליו ופוקדות נעלעיס: גלדנ
ן גומן הוא ונו׳ ורו37מ ת כל על ד  מדנורו שיתגלגל שו

 דנורו3 סהר שלא האדם גענש שאף.ע״ז נלעתיד ומעשיו
 ומגיד וממר הריס יוצר נמ״ש תקלה מהס יצא שלא ומעשיו

ד׳) (עמוס שימו מה לאדס
 שאפילו חגיגה בריש חז׳״ל ודרשן

 לאשתו איש שבין קלה שיחה על
 עליו: דין ליתן האדס עמיד
ט׳ נירא ויושב הולך והוא  ו

 מעשיו ונל וישיבתו הליכתו
 פ׳ ח״ג המורה וכמ״ש ביראה

 א״ס בש״ע בהגה״ה הובא ג״ב
 לעדי ה׳ שוימי ״ל ו א' סיר?
 ני במורה גדול נלל הוא תמיד

 והוא ותנועותיו האד ישיבת אק
 ותנועותיו כישיבתו בביתו לביו

 גדול מלך לפני והוא ועסקיו
 נרצוט פיו והרחבת דבורו ולא

ס והוא  וקרוביו ביתו אנשי ע
 נ״ש ונו׳ המלך במושב בדבורו
 שהמלך לנו אל האדם גשישיס
 נל מלא אשר הקב״ה הגדול
 עליוותאה שמד כבודו הארץ

 יסתר אס שנאמר נמו במעשיו
 אראנו לא במסתריסואני איש
היראה אליו יגיע מיד ה׳ באס

 לעתים :ענ״ל תמיד ממנו ובושתו הש״י ופחד וההנגעה
שהוא בעת ושש שמח הוא נאשר

 ויושב הוילך והוא ומעשהו טדבורו מעוות כי! עי!יי
» כאשר לעתיס ממעשיו המתבייש וחרד כירא  הו

 וכאילו העבודה בעת אצילו נפשו ותיקו ז2ועת שטח
 געבודתו הצער סובל כשהוא לאלקיו טובתו זוכר חוא

 שנאמו מה ומקבל מאמין שהוא דבר של וכללו
 • עבירה לידי בא אתה ואי דברים כשלשה הסתכל

 וכל שומעת ואוון רואה עק ממך למעלה מה דע
 דוד שאמר שמה ויראה * נכתבין בספר מעשיך
 ישמע הלא אמן חטטע יי״א) (אינם הנאמנה הטענה

 ה׳ במזמור שאמר מה וכל יביט הלא עין יוצר אס
 בחכמה מושטים איבריו כל כי יחשוב ותדע הקרתני

» לחפצו נשמעים אותם ויראה ושיעור וסדר הו  ו
 שירצה הדמיזן על מהם להגיע שראוי מה יודע איננו
 ככר ונשמעים כעוזריס האיברים כל דמצא לקום

ק ההם האיכריס ידע לא והוא גופו הקימו  כשירצה ו
לשבת או ללכת

 שהאומן יתכן איך השפל בעולם ההשגה על הגשמיים לברואיו
 עצם הוא מה יבין לא למעשיהם כאלו נליס המוציא והצייר
 והראות השמע מקור יתברך שממט ובודאי והשמע הראות
 לנו הי מופלא יותר בדרך להשיגם ינוליס אנחנו שאין בענין

והראיה השמע מקור שנראה מה

ושאר

 ־ לעתים ממעשיו סמתנייש הג״הם
 אז ועגולה מקצל לסעמיסנשהוא

 קמו1 ולמו עצמו ווק ניגו בום סוא
 ותעלוזג׳ ושמה שם שהוא גו ג • גשפל

 ויגוס נעיגיו נפשו ותיקל כליותיו
:נלאוי מצומיו ווקיוס ס* לני7ן ל«ו

 יתבייש * עולס בעניני שמח
 שמחה שאינה מאחר בוראו מפני

 זו מה לשממה מצוה של
 בעת אצלו נפשו ותיקי : עושה

עת ישמח בזאת רק העבודה נ
 עובתו נשזוכר עלי׳ מצער שהוא אעפ״י ה׳ לעטדת סיגיע

 שסובל והצער אומו בעבדו לשמוח ראוי עמו מטיב סאלהיו
 בספר מעשיך ונל אבות: בפרקי שנאמר מה לו: נמתח עליו

טע לדיןומשבק נמוגים מעשיו נלומרנל גנתביס הנו הם:  עלי
 הרשעיס מאמר כלפי צ״ד) (תהילי׳ וגומר ישמע הלא אוזן

ד יעקב״ אלהי יבין ולא יה יראה לא שיאמרו  עליהם טען הו
 שאלה ר״ל וגומר אוזן הנוטע וגומ׳ געס הבוערים ביט

 ורוממותו לגהלו יתברך שהאל טועניס •הנסיליס רשעיס
 וברשת הגשמיים יצורים המון בשפלים משגיח איט ורוחנייתו

ה בהשגחה הנופריס כל נלכדו הזאת הטענה  עליהם טען ה
 הש״י הלא • pנא בעקום יתד מל׳ חזקה ד״ל נאמנה בטענה

ה נפלאה בסנמה האדם אוזן נטע ^ מונ מו ק ע  הקול מקבל נ
 חצוצרת כמק נפלאה בממונה נטוע עצמו ואוזן עליו המקיש
 השמיעה* להרחיב והנה הנה אליו המגיע הקול הקשת להכפיל

 ועוחתיו בליחותיו נפלאה בחכמה מבונה ׳י ״י העין וכן
 חכמות מלקי ארבעה כל נמעט בקרבו הכולל וורידיו ומראיו

 מלהפליא עינם משבע לא למד חנמי המפורסמותונל הראיות
ת יגל ^ ע והראיה השמע תועלת שס ית׳ הוא ואס העין בגין ע

כא

 תוף אל הקול בהגמג שהוא
 ורידים מלא והוא השמיעיי

 וכן המוח* מן מקורס דקים
 נצוציהאור כאשר הוא הראות
 חוזרים גשם איזה על המניס

 ומשם בעין ומתקבצים ממנו
 מלא הפנימי הנטר על יורדים
ס וגם מאד דקים ורידים  ה
 הגשם נראה אז המוח ען מקורס

ת מיד הרי הזה״ חניו  המות כו
 אור גצוצי או הקול מרגיש
 באויר נאןרעזה שיש יודע הגשם

• עיניו לנגד נצב דבר שיש או
הו^ שבאדם הרוחני שחלק הרי

מבצ^ ואיך הרואה הוא השומע
 הרוחנייס ממקור הזאת המעלה

ה׳ במזמח• כולם: והממציא
קל״ט) ותדע(תהליס חקרמני

וגומר: וקומי שבתי ידעת אמה
 מושמים איבריו נל ני יחשוב

 האיברים כל ״ ונו׳ בחכמה
 האמרוניסהאיך הטבע חכמי בארו נבר נפלאה בחכמה מושמים

ס האיברים כל ^  דקים הורידים ע^י נפלא בסדר תנועתם ש
 חלק בכל מפוזרים מאוד רבים והס בל״א נערמין הנקראים

 ובבשר בעצמות האעריס כל בתוך נארגים '•־׳י והס וחלק
 ואמת הנה אחת נפלאה בחכמה חשב מעשה מעיים ובבני
 נמתחים אלה וקיווצס שבמתיחתס עד מפה ואלו מפה אלו הנה

 מביאים הס ר״ל סבאדס המנועות כל נולמ מתקווצים ואלה
 להתקוון בלטי״ין מושקלוס הנקראי״ בחלקי׳ הבשר בחוטי תגועה

 שתאמר נמו ״ מקזמס באן אין ארוכים והדברים ולהמתיח
 תוך מלקי שבכל הורידים אצבעותיו לנוף האדם רוצה אס ד״מ
 ואז נמתחים היד גב שעל והורידים ומתקווציס מתקצרים היד

 הורידים כל והכה הגוף חלקי בכל וכן ״ אצבעותיו ינוף בהכרח
 על האדם ברצון שמגלה ותיכף הנפש ומן המוח מן מקורס האלו
 והאדם מהר חיש פעולתם עושים הורידים תנועה איזה

 פשלתס מרגיש שאיט נמו הורידין פעולת שמרגיש בלי מתטעע
ץ אדם בני תנועות כל ני מעתה אמור ושמיעה בראי׳  ענ
 גבר מצעדי מה׳ שנאמר כענין הנפש על השורה חמני אלהי
 חקרתני אתה דוד ח״ש )נ׳ משלי ( דרכי יבץ מה ואדם
 מספר הרזמיר כל ״ וגומר וקומי שבתי ידעת אמה וממג
אה האדם נשמעים אותם מראה 1 הזה בפלא  לרצוני תיכף כי מ

 מהם להניע שראוי מה יודע איט והוא מתנועעים האברים
ה: זאת הגומרים והשתלשלות׳ התנועה סדר איך כלומר ע תט  ה

 כל :שיקום ורוצה היושב אדם לקום שירצה הדמיון על
ס תטנגמס פונים האברים כל ונשמעים נעוזדיס האיברים נ3י  ו
q שהאדם 7ע ורידיהם i ; בוחן איני האדם ידע לא והוא 

זה *



נחמד ־שלישי ־כוזרי מאמראוצר
ן‘ ?ה  ורנעו ארמי :מניעותיו זנל ושנתו נלנמז העגין :

 מלשון חרות מצי תרגום ורנעי זרית והמניי׳ נאורס ההליכה
 פליאות יספר הרגלת או למדת ר״ל הסכנת דרכי וכל 3זה ;ר

 ידעת אתה נאמרו זה על דוד ונתפלא נתנועותיו האדס ענין
מי וכל וגומר וקומי שנתי ד

 להתטעע כיו נו שיש ר״ל הסכנת
 נכל ולמעיה למעלה דרכיו נכל

 אנריהדנורשהס ימפיז: אשר
 והתוטס והלשון והקנה הריאה
ס  וכמעט מונהלת נמנמה ננוי
 אודותיסס: לפרש קטן מנור צריך

 סהוא מה מדנר התינוק
 הסחות לכל הגדול ר״ל שומע
 והלשון הפה עם שמדנר יודע

 אינו התינוק אמגס והגרון
 מה מגטא אך זה אף יודע

 אח״נ דוד שאמר חה ששומע
 ידעת ה' הן נלשוכי מלה אין ני

ה: ל  הואהאלל נאיזהעצנ כו
 נל״א פלאקס האר הנקרא

 והסמסוחי׳ *■= י
ה: זה האגריס המחנרים  נז

 הורידי'הנקר׳ הס מיהר ונאהה
 המזה וכן : גערוויןנל״א

 המזה העון נטעמי ' • ׳י
 מקום נותנת ואז נשהי׳מתרחנת

תון הסגורה לריאה  צלגטת נ
מתעזטת והיא להתפשט המזה

 הקנה דרך האויר ושואפת
, , י מקמ7נ והריאה ונשמתקצרת

ען או ׳37מ ונעתשאדס מצא האויד  רצוס׳ נתנועה והריאה המזה מ
 נחולש ניזוזקאו הנגון או הקול מדרגת לפי תהי׳ התנועה וזאת

שן וטעמי  :המוז״יקא נחנמת טאנין הנקראים המדרגות הס ה
 המוז״יקא למנמי * ׳־ נודע ננר ומתקנס אותם מדמה
 רצוני דוקא וידועים שויס נערכים יהי׳ אשר הוא 3הער שהקול
ן ׳3ה אל הא' המדרגה ערן שיהי׳ נ  נערכים הג׳ אל '3ה ו

 הא' ארנעה הס 3ער קול להשמיע הנאותים יהערניס ידועים
מאערך טערציע נק׳  קויגטע נקרא ׳3וה ארגעה אל ממשה ו

א״ הי * נקרא והג׳ שנים אל שלשה ערך *' ו  •■׳י סעקטע'
 והוא ׳י * '־* אקטאווע נק׳ והד׳ שלשה מעשהאל יהואערך

 המיתרים הזמר י ׳ ־‘י והנהננלי * אמל אל שנים ערד
א' מתוקנים שעגיהס  שמיתר שתאמר כמו הערכים מאלי נ

 ג״כ והשלישי ארגעה שאמריו והשני גרגרים חמשה שוקל אחד
 שנכלי המיתרים כל ונן ושליש שלשה שהוא הערך ז ע שוקל

 מאלו אמד ערך על הולכים שוה נשיעת־ נעמחיס שכולן זמן3
 והנההנואר 'להיודענגן •עליהם מתוקניסלען אז ערכים הל

 נערכים הנשימה כלי עס ומתקצר 3מתרח הגרון נפיו שהמנגן
 להולדת המסודר נערן נמחקונרפיון הקול שיצא נכדי הנזנרים

ן ו  מגרונו: יוצא העון כיצד נגרפו ממיש איט והמנגן מג
נקרים נו ונרא ה-אדס את יצר אשר הקי״ה יוצרם ;כאלו

n אתה כאמרו רמז ולזה הטצכים ושאר y v שבתי 
 ויותר הסכנת* דרכי וכל וריח ורב?;י ארחי וקומי
 התנוק תראה הדבור אבוי ממנו חגנווק דק מזה

 כאיח־ן יודע אינו והוא שומע שהוא מה כל מרבו
 כלי וכן * לדבר ראוי מיתר ובאיזה עצב באיזה אבר

 ואינו ומתקנם אותם טדנוה הוא הנגון בטעם החזה
 לו ומעבידם ממציאם יוצרם כאלו דבר ■באיזה יורע
 או ־בן והדבר לצלני) ונ׳׳א גצלנו וכצרכו(נ״א העתים בכל

 לענין דומה הבריאה ענין שאין מפני לבן קרוב
 עלהדמיק רחיים עושה כשהוא האיסן כי המלאכים•

 והבורא ־ נעשו שבעכירד מה הרחייס יעשו לי וילך
שע ומ כהות לחם ונותן האיכרים בורא יתברך  להס ר

 הסתלקור־ן לב על מעלים היו ואלו הרגעים עם
 ־ כולו העולם נפסד היה אחד רגע והנהגתו השגחתו
» • תנועותיו בכל זה חושב ההסיד וכשהיה ל ד  א־
» הלק בהם נתן ככר כולם תנועותיו תהיינה ר  הגו

 תמיד כעזר להם וממשיך תחלה ביאס אשר
 והמלאכי' עמו השכינה כאלו לעולם והוא בהשלמתם

 במקומות ויהי' יחזכךבחםידות ואס ככח עמו מתחכרים
עין אותם מראה בפועל יחברוהו לשכינה הראייס

כעין

ן3הק * וכי' לו ומענילם ממציאם :חלולים חלולים נקנים  ״
ע הקולות דרני ממציא מענ  להיותם נשימה והכלי הכמות כל ו

 b3 ונצרנו :שירצה נעת לו לנגן האדם לצורך מזומנים
̂׳ל לנן 3קרו או נן והדנר : לזה צריך שהוא עת  שאמר שזה ר

לצרכז ונו׳ ממציאם יוצרם נאלו
 אנל רהוק* דמיון נדרך אינו
 ממציאם סהנזרא ודאי כן הוא

ת לו ע  קרת או ממש הצורך נ
 ע״י ממציאם שהקנ״ה ר*ל לזה
 רגע נכל ננסש שטתן הכס

 המלאכה לענין דומה נדמסיק:
 בפיו נסועל ששה שהאדם

 תניעה אחה לה שיהי' נלי איזה
 האדם יד הנעת נלתי נעצמה

3:  רחייס עדשה שהוא7 ה
ס סוגגי' והרחיים מ ^ בי ל הו  ר

שרלהאוע״ו הרוח כנסי ע״י  א
ס: שטף אעס״ז המי  וילרלו

 סשלת לו הולד שהאומן
 מלאכתה לעשות קיימת הרמייה
 ר״ל נעשו מהשנעגזח זולתו:
 לזה ודומה הטמינה פעולת

 נשנילס: הריזייס שנעשו ממה
 הרגעים עס להם וממשיך
 אלהי כח יסור לא כלומר

 היינן רגעניא^ כמעט והשפעתו
 אלו כלומר וכו׳ 3ל על מעלים

 רגע השגחתו לסלק ה׳ חפן
נפסד כולו העולם הי׳ אחד

 וכאשר :ונפרטיי גכלליו תינף
 פונה שהיא פנות נכל 3חוש החסיד אס ונו' זה 3חוש החסיד
 לא איך חפן: הוא נאשר לפנות מיל לו העושה הוא שידה׳

 דרכיי *ננל הנורא מלק נהם נתן ר37כולס מנועתיו תהיינה
 ־חלקו לאל נתן תנועותיו נל3ש ודאי זה כל3 3חוש לכו אס

 ראמוזלה3 הקנ׳״ה תחלה רשס3אשר :זה על ית׳ לו הרדאתו3
 • תמיד נעזר להס וממשיך הגוף: חלקי וכל האגרים תואר

 מפץ פעולות שיפעלו ועחרסתמיד הנחות לו ממשיך ית׳ הוא
 השכינה כאלו מירתו:33 רוצה הוא ^שר להשלימם האדס

 ;ידיו ומעשה ה׳ נשעל 3חוש תנועותיו שננל בהיות עמו
 עמו כמוס המלאכים התחנרות ננח עמו מתחנרים ומלאכים

 • נשמתו נרוחניות הס־דנקיס אך אותס מאה שאינו נאופן
 שתכלול יתכן ו3 ולדנקה פסוק על עקב פ'3 הרמ״בן וז*ל

 ומיד3מחש תמידלאתפרד ואהנתו ה' זוכר שתהי' לומר הדניקה
סנני שיהיו נלכתךנד^ונשככךוגקומךעד עמע ע דיי  אדם דנ

 כאנשי ויתכן ה' לפני הוא אבל עמו אינט ולנו ^ונלשוט פיו3
 החייס צרוד3 צרורה נחייהס גס נפשומס שתהי' הזאת המענה

 הנוזד ספר נעל רמז נלזשר השנינה מעון נעצמס הס כי
 בארן * הראויס נמקומות :כאן למ׳ש שנתכוון ויתכן ענ׳׳ל

 עיז3 עין :ממש אומס יראה פועל3 יחנרוהו הקדושה
נחלום או הנבואה מראה דרך ולא נהקיץ אותם יראה בעיניו

וזר־׳ .



פג נחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
 (אחר אירהס דאתגזר נתר ת״ח וז״ל וירא נזוהר מ׳ש חה

ע הזי שנימול) ע  מלאניס תלת לגניה שדיר ״ה3וק וכאיג י
 וני נאתנליח דהא תימא מאי שלס לי׳ לאקדמיה גאיעליא

 אלא רוחות מלאכיו עושה כתיג והא מלאכי׳ למחמי יכול לואן
לארעא ונחתי להון חמא ודאי

 יקשה ולא נשא דנני נגוונא
 רוחיז אימן וודאי לךהאידהא

 דנסתילעלמא ונשעתא קדשץ
 וניסו׳דגולמין נאוירין מתלנשק
 כחיזו ממש נשא לנני דאמחזו
 אנרהס ותאזזזי דלהיז דיוקנא

 :Yנr נשא נני נחיזז להון חזי
 ואין ר״ל ננואה ממדרגת למטה

 רק ננואה מדרגת עדיין זה
 למטה שהיא מסידיס מדרגת

 • המנמיס טוני :הננואה מן
 רואים ; שנמנמיס העוניס
 פין יוסי נספר ננזנר הצורות

 בראה היוניס מלחמות נעגין
מי יהודה  החסידים ועדת מ

 נאויר שטים אש גדודי נעין
 שראוי מה :באויניהס נלחמים

 שראוי מה מאדוניו הענד לקנל
 פניו על רנו שיהי׳־מורא לעבד
 עיניו: נגד 3נצ ׳שרנו נעיד

 הענדאל מורא הנה ונו׳ שנראו
 נכספו שקנאן מפני הוא 3ד%ר
 ולענשו לגמלו ויכול אותו וזן

 3ומטי שנראו ממי שירא מנ״׳ש
 רואה הק״נה * צופהו והוא :לו

 טונה לגמלולגמול כלמעשיו:
 אס לעגשו או ענודתו: על

 יגדל ואל :עגודתו ימרה
נעיניך: מימה יהא אל מגיניך

ת־ *  לעשו׳ מיועד מקוס הכסא מי
 הכסא ליום מלשון צורנו
 התמדו : (משלי־ז׳) ינוא

 עליון משרתי מכונדיסקדושי־ס
הרט ישראל לאלדי ננוד •תנו

רצוני ואעשה שאננס עד ממגי
 מהגיס הי׳ כך ס׳ דף דנרנות גמ׳3 והוא ע״נ אליכס ואנוא
 ר׳ל לשנינה כנוד ג׳ סימן א״מ נש״ע כנזכר נזמנס לומר

 נזנרון דק אינס פונים. שממשנותיו פינות כל שהמסיד לפי
 שאינו הכסא ננית ואמנס נתנועותיו ידיו וכיז ס׳ מעשה
 ה׳ מעשה שס 3לחשו יכול ואינו קדושה מ3נד להרהר רשאי

 המלאכים ממנו יפרשו שלא ומנקש זה מאמר3 מתנצל לכך
ת נרומנייס ממשנתו דנקות עזינת אותו.נענור השומרים ע  נ

 ימ33 דניקותו 3סעז לפי ר״ל יציאתו אחדי והתזדומו :ההיא
 וחכמתו האל נפליאת נהודאתז זה מתקן תכף צאד,ו3 הכסא
בגליו את צריךלהסיך א*ס ה׳.שיהא יד מקוצר‘ זה שאין ור״ל

 טובי ד.*ו כא׳גזר הנבואה טסדרגת למטה כעין
 קול בת דשועעין הצורות רואין שני כבית החכסים

 מדרגת ממנה זלמעלה החסידים מדרגת והיא
 הנמצא האלק♦ הענין מכבוד החסיד ויקבל ־ הנביאים

 והטיב שבראו מאדוניו ח.עבד לקבל שראוי מדז ו1ע.
 מה בעיניך יגדל וא< • לענשו או לגמלו צופהו והוא לו

 התכבדו הכסא לבית הכנסו קודס חחסיד שאומר
 אחדי והתרדותו לשכינה כבוד קדושים מכובדים

 וכמה * כחבמה האדם את יצר. אשר בברכת יציאתו
 מלותיה מתוקנות וכמה בענינה הואת הברכה גדולה

 שהקדים האמת בעין בהם מסתכל שחרא למי
 לעשות• ומפליא בשר בל ברופא וחותם בחכמה תהלה

 הדוחים מהכדזית כחיים שברא מה פליאת על כמד
 יקושר • כשי בל באימרו החיים כל ובלל והמחזיקים

 כתובות מצות מהם כתחבולדת האלקי כענין טצפוגי
ם על התפילין נושא והוא מקובלות ומהם קו  מ

 מגעח רצועה מהס ואוצל ההראש והזכרון המחשבה
 (נ״אלזנודמומןהשיעור עש איתה שיראה כדי ידו אל

 טבועהכחות על יד של ותפילין יעיגז) ננלמע ס׳ממימה
 ינזרירוהו שלא כדי הציצית והטשא הלב לומר רוצה

 לבבכם •אחרי תתורו ולא שאמר כמו בעולם חושיו
 והג&מל Trrn בתפילץ והכתוב עיניכם• ואחרי

 שאין טענה שהיא מפני • מצרים ייציאת חכר והשנש
 ככרואיס התחברות האל״די לעגין כי מדהה בה

 כןסתכלגל אחר במעשיהם וידיעה עליהם והשגחה
 כי קבלנו וכבר בהם האלקים חלק לתת חושיו בבל

 ירי בהם הישראלי יצא אשר שבשיעורים המעט
מהם פחות לא ברכות מאה שהתושבחותהם חובתו

המפורסמות

 העצומה השגחץ להראות ונדי נפלאה חכמה הוא אנל
ע נל3 שהאד© ׳הגדוליה המנמה זה עס הכוללת גשפליס  נתון מ

 אופניהם על מעיו ני3ו נחומיו שיסונו שלולי ירה׳ משטר תחת
 מפר3 יפתחו אלו אן וימול! האדם ינוע ממנו הפסולת להוציא

להתקיים ינול נ״נאיצו מצרנו
 יפתח שאס רכה33 שאומר חה
 שהש״י ונמצא ונו׳ או עהס א'

ל אותו רופא  נל3•ו עת מ
 וכמהממוקנותמלומיה שעה:
 נתקת מיוסדות הנדכה מלות
ל; מ  נמנמה מפלה שהקדים ג

 גדולה זזכמה האדם ריאת3ש ר״ל
 י3קר3 שס אשר אלהיס רוח והוא
 'נקגיס ו3 דא3ו הנפש והיא

 שעסהרומניט! ונו׳ר״ל יס3נק
 יס3נק ־ ה3הר3 יגשמי ־גוף רא3
 זה נפתח חלוליסנשזה ה3הר3ו

 3וסונ הולך הדס ־ועי״ז נסגר
 פעולתם עושים הנחות וכל

מו נסדרןוכל ממידין  מתנועו׳ ק
ע ישקטו לא תכופות  וזה ת

מס הגוף חיי הוא חו ת:ו חו הנ  ו
 שזה ר״ל שר'יכו׳3 כל רופא3

 שהוא מצר שר33 הכרחי ענין
 מזייס רא3ש :חיותו וזה שר3
 שר3 שהם מצד חיים עלי3 כל3

ס  את המחזיקים לנחות צדני
 את ודוחים הגוף למזון הנאה

 למזון ראוי לתי3ה הפסולת
 לגוף: גדולה רפואה והוא לחוץ
ט׳ החיים לל וכלל  שזה ־ר״ל ו

 שהוא מצד אדס3 עניןהנרמיי
 האדם מצפומ וקושר : נשר

 ענץ3 ממשנומיו קושר החסיד
 ד״לנעניני בתחנולות :האלהי
 מורגשת פעולה העושים מעשה

ת ׳. גממשנתו  פיחש3 נתונו
רה:3  למשה הלכה מקונלות תו

הוא המחשנה 0מקן מסיני:
 לי אצלת הלא מל׳ המוח:ואוצל

 אל כלומר ־ידו אל מגעת :ראש של מתפילין מהס :רנה3
 ש״ע3כנז׳ ראש של נספלה רצושת pאו שיעור שנן ורו3ט

ם: הנחות שנל מקום הנחות וע3מ :נ״ז סי׳ א״ח  שלא נונעי
 :החושים הנאת אמר פונה להיות יתפתה שלא ̂גזושיו יטרידוהו

 אס והי׳ נפרשת׳ והשגש־ והגמול :שמע פרשת שהיא היחוד
 טענה יאך:3י כי והי׳ נפ׳־קדש מצרים יציאת וזכר : שמוע
 נל אל 33לס מתגלגל הססמ חהיו ^3 מתגלגל ואמ׳׳נ :ראי׳

מניא ף7( מנחות3 נרנות מאה אלהי: חלק חושיו  מ״ג)'
 שנאש רנות3 מאה יום נל3 לנרך אדם 3חיי אומר מאיר ̂ר

המלך דוד כי גאון )מ״ונשם נסי׳ ־ הטור 3ונת וגומר ה׳ מה•
-מקלס



נחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
ס היו יום נגל ני 0יו<ןנ  היו ולא מישראל נפשווו מאה ממי

 מאה להס ויוחן רוה״ק3 ין3וה שיוקר עד מה על יודעים
 נשהולו לילה5 הוא כך רנות3 ק׳ עג״לומנק יום נל3 נרגמו

 נ׳ יצר ואשד ידים נטילת על ונשתר ונו׳ המפיל רך3מ לישן
«ט״ו סרי מאלהי נומ13 ד׳

 ר<ת3( מסדים הגומל עד גשמה
 נוסת לפי אינה גת ליעף הגותן

 מנהג הוא ודק הקדמונים
 המעניר יין יק * אשננזיס

 א׳) מעה ונו׳ הגומל עד סינה
 על רסת3 דג׳ י״ם הרי

 ציצית ףכומ313נ״ הרי התורה
 ת3דשת שאמר ונרוך דמסילק

 שתים ק״ש ונרנות ג״ו ברי
 נשמר לאסדים ושמים לפניה
 נרכו׳שמונ׳ ונ״ד 3ל״ הרי דנעו־נ

 3ומערי ומגמה שחרית רה1«נ
 רכות״3 וששה שמגיס הרי

 3לגר3ו וקר33 אוכל %כשהוא
 * סעודה ז׳לנל נרנות י״ד ענרן

 ״ המזון קודם ידים דגיצד«וילת
 אמר נדנות מ׳ דהמוציא

 1\לאמדי לפניו היין ועל המזון
 מאה הנל נק הרי ׳1הרי

 «ימים סהי׳ מה לפי נרפות
 מאמריהם וםמן הקדמודם•

 שמגה3 אפיקורסי׳ •תקנונהמת
 ‘י״ענרנות תפלה שלכל •עשרה

 5י0המ3 ותהטת3ןתקגונד3%
tarai יממפם הרי המזון 
מ ק' על ימייות נרגות  ו

ה  ישתדל ואמ״ג נרנות: <
 חושיו להשלים נלומר למלימס

 :ר׳גע נכל אלדי מגץ ►גם
 מדכת ונו׳ מאנליס1 נרמזניס

 הריס מום ►שלים הרית
 ונמראות מוסהסעם !מנאנליס

 סוס ונשמועות היאות הוש
 הוא הדיח נרכס ואולם השמע

המראות ונדנות הנשמים על
 נש״ענסי׳ הנז׳ מכל סה וניוצא מז נז שנעשה .עקום החאה

 סטונ על ההודאות נרמת הוא השמיעות בגרנות • 7\ג״
 נלנד לו גוגעת היא אס ןמסיעו או והעטינ הנוונ ענרך
 סי' נש׳׳ע ונזכר להס וכדומה ׳אמת ליין יייר הימ ^
 ישראל את גנעץ יושני השלימו וני w ולמלימס * נ רג

̂ד) (יהושע  ר״לשהיראה ומשועדיס השווי עס :ננדמת נהס :יו
 א3 שאס שתאמר נסו היראה שס ׳השמחה ממקום השמחה עס פוס

 לפניו והלן נפשו ולשמח מחושיו נא׳ עוה״ז נענמי להסעע
 השתוק שמניא מה אל :עלי׳ מקלים הוא אשר ננרנתו אדקו
ושעא וכו' הולאה Mvt .ג&לא :השעתה עקוסס •אלו שוס דיו׳

 בריחנים להשלימם ואח׳׳כישתדל המפורסמות•
^ ומראות ושמועות ומאכלים ב  אשר וכל עליהם י

 שאמר וכמו האלדים אל מקרבת תוספת יהיה יוסיף
 ידעתי לא כי תשועתך דדוס כל צדקותיך יספר פי דוד

 אכל המנין יכללהו לא שבחך כי לומר ריצה ספורות
 והאהבה י תמיד ממנו אמנע ולא אקבלנועליכלימי

 העגיניס אלה עם בנפש נכנסת ספק מאין והיראה
 שלא כדי תוריי בשיעור ומשוערים סשיי) עם (<״א

 טהשמביא טוכיסאל וימים בשבתות השמחה תביא
 בעתם מהתפילות ולהמגע והבטלה והתאוה השחוק

 שמיאש גבול אל היראה תוציא ושלא כראוי
 בל ויעבד ימיו כל דואג וישאר והסליחה מהטחילה

 שאמר כמו שחעו מהיעמחהבטה הבורא שצרה מה
 וימעט אלדיך ה׳ לך נתן אשר הסוב בכל ושמחת

 השמחה* אחר הולך השבח כי האלדס טובת על שבחו
 ה׳ את עבדת לא אשר תחת בו שאמר כמו ויהיה

 אויביךוגומ" את ועבדת לבב• ובטוב כשמחה אלדיך
 עמיתך את תוכיח בהודח הקנאה תוציאנו ושלא

 נפשו ותטרד והנטירה הכעס ליד♦ נבדבריחחבמית
 הדי; צדוק בלבו ויישב התפלות בעתות טהזדכות

 והצרוד־ו טהפנעיס ולשסתור למגן לו שיהא ישוב
 החיים בורא צדק בנפשו כשיתישב בעילם חמורת

 משיגות הדעות ושאין בחכמתו וסנהיגס ומטריפס
מה כללים משיגות אבל ®רטיס  מתקון רואות שהם נ

 על הטורית טהפליאות שכלל ומה בהם הבריאה
 וגדול לקטן שם באשר רכיל יודע וחפץ חכם כוונת
ונראים נסתרים סחושי□ לו צדך שהוא מה מהם

ורוחות

 לשמות נצטווינו למה הרעות מקוד שהשמחה מאסר תאמר
 סמרה גנול אל היראה תגדלנו שלא י7כ שהוא • נעזעדיס
 תרופם אין כאלו ממין ודואגים ורועדים המיאשיס השחורה
 שהשמחם שחננו נמה נשמחה הנורא שצוה מה כל ומגנד :למכמס

מ3והש לנפש הסתפקות מניאה
 מקורו: ההסתפקות מן לאלדיס
 הי אילו וכן' שנחו דמעט

 ממעט הי׳ תמיד נדאגסו 3שוכ
* ח3ש3  ונו׳ השנמהולך. ני ה'

ם  ה3טו3 נפשו את מאה מאד
 לנעל שנח נותן ממשנתו לפי

 אשוי תחת :עמו המטע הטונה
 טונות שהיו וגומ׳ ענדת לא

טן לדקלים נתן נאשר אלהיך עי  נ
 כדאי שאינם לפניך ודומה
ת אלהיך ה׳ את לענוד  ענוז

 אויכיף את וענדת :םשמחה
 ׳ כל ונמוסר נעירה ונצעא 3רע3

ץ האועיסיענוך  וירעעידוענ׳
 אותס לעמד מוכרח אתה

 גו1תוצי(] ושלא :קשה ענודה
מ׳  דעותיו למזג צחך האדס ו

 תדמן שאס כדי שמחה נמעט
 להוכיח לאלהיו לקנאות לו

ת את  עמן להתווכח או מני
ס לידי וא3י נדנרימכמה ע י ג  נ

 והנטירה: הכעס מוליד העצמן
ת ט מ  שריד העצנק * נפשו ו

: נשעת כוונתו לזכך נפשו ^ ת  ה
 זה הדין• צדוק נלנו ויישג

 החסידות ת7מ3 גזול כלל
 מקור לנו שיהא ה׳ ונענודת

 לנו נדיניה׳ושיהא להודו׳ נפתח
 ושיה^ נרעה נפגעו והשקט שאנן
 ״ גמז נרעה פגיעתו נעיניו דומה

 נמו הרעה על ושיגרן נטונה
 תמיד כשיחשוג 3הטז על שמנרן
משר צדיק פעלו ממיס שהצור
א: היישונ• ט׳ למגן לו שיהא הו
 מלהרהר למנן לו יהי' הזה

ן כי יחשוג ני רע דנר פמאוס ט נפגעו השי״ת עדות איר  נ
 אמכס הסנה מנינים אינס שאנחנו אך נצדק חכמתו גזרה הוא
 לנלהנין כשיתן נלזמר ננסשז נשימישג :ננודו כסא לפני של אק

ס הנורא שעשה והחיים הצדקה  ואיךשס חייסהאלמיס נעלי ע
ש מזוממיהס להטדיפס נהס השגחש מנמ שת ושאין :נ  הד
 פרט נל טעס להשיג יכול האנושי שכל אין פרטי׳ משיגות

 הדעות כללי׳ משיגית אנל :חייס לנעלי מגיע שהוא מה ופרט
 ומין מין כל נתקין שיש מה הנריאה שנחכמת הכלל משיגות
הס הםתכ, נראם שאשר ^מכה עדות שתמט חיים מהנעלי  נ

• שנמיןוגמיז וגדול ן1לרן :שהשיס שס נאשר ;התקון תגלית על
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p שהוא מה i■ לחעו® ראוי :הדקים אל הגעתו טרם3 להס המאכל ולטחוץ נסמריס מחושים :לקיומו המק לאותו לו
הריאה נעו לצורכו האויר לקנל ראויס כלים יש חיים עלי 3 נל3 האדם ידי3 שמזונותס ע״ח3 מיני שכל ד*מ שתאמר נמו

 ענוזתו לקנל אדוניהס להכ-ר הכרה נח להם שס כפרד גסוס
לי וכמו נעליו רס3א וחזור קונהו זור ידע שנאמר נענין  מ

נכחם שאין והנץ נחסידה מן>
 יפרשו החורף קרירות ול3לס

 אל ויעופו לתימן ננפיהס
 ת3קר שירגישו3 החמי׳ מקומות

 הסתיו ור3ונשיע הקוד ימי
 ארצות3 מקומותיהם אל מוזרים
 יותר ימצאו ששם ור3ע3 הצפון

 לכלכל וזרעונים האר) מתמאות
 חסידה גס 3הנתו ונמ״ש ■גפשס

 וסוס ותור מועדיה ידעה שמי׳3
 ועמי אנה3 עת את שמדו ועגור

 ח׳) (ירמיה וגומר ידעו לא
 נח3שאין מה נפלאה הכרה חה

 החמות מקומות להשיג האדם י
 זרע ומקוס הארץ מן והקרות

 ונראים חנמומ:3 ליודננים לתי3
 יש הנראים נחושים כז <מו

 המין צורך מקלפי על למין יתרון
 יה3להג דרכו הנשר הנה ההוא*

 הראות כח ו3 שיהי׳ ולולי עוף
 חזקמאדלאיראהנאקמהצרז

שלו 3הנל

 • ילרוחות ראויים טסיקים הכילים ושם ואיברים ורוחות
 ושם והטרוף הרריסה וכלי הגבורה טדת לצבועום ושם

 שטחשב ומי המורך ומדת הכרידז׳ כלי ולאיל לארנבת
 ידאה הרוחות מן וערכם ותועלותיה׳ האיברי׳ בבריאת

 כלבו ישאר שלא מה החכטיי והסרור מהצדק בזה
 חרראות מחשבה שנון יבוא ואם הבורא בצדק ספק

 * לצבועים מאכל היא באשר הארנבת על העול לו
 איך לומר בו ויגער השכל עליו ישיב לעכביש זהזבוב
 צריך ושאיננו צדקו לי שנתברר חבם אל העול איחס

 וצידת לארנבת הצמעי׳ צידת היה ואלו העול אל
 הטקרה* כטעג׳ אומר הייתי במקרה לזבוב העכביש

 אשר הוא הצדיק המנהיג ההוא החכם תאה אני אך
 וצסרנים ושינים ויכולת מגבורה לארידז הציד כלי qש

 לכוש האריגה לו לתהבולזושס מושגה העכביש ושם
ראוי׳ כלים לו ושם לזבוב השבבים יארוג למידה מבלי

למלאכה

 האויר הריאה מקגל כאשר והוא האדמה לרמש העליון והכרס
 ני3 ין3ו שנינה המנדל מסך דוחקת נפוחה עומדת והיא

ם העעייס ר ע רנולד נמתח ו

 ונמו למזונותיו
ח חוש  tזפJל שיוכל נדי מעוטים שמזונותיו מפגי מאד חזק הד
 3חפישמהנל מז״לנמה ואמרו עיניו מנגד הנעלס המזון אחר

מח ומרסוק חזק השמע חיש שלו הסוס ונמו טפחים ג׳  י
ס3וא ורוחות : מלחמה מו3 ־ים ומין מין כל ח ח מן ק ח  ה

 כפי מין כל3 הרוח יהי׳ ואמנם גופו תוך3 הסבור ־האויר ד^ל
 וחיות <המות ומיכי אדס3ש שהרוח שתאמר נמו קיומו צורך

ח השוכנים א  לארץ הסמוך האויר כמו וגם 3ע הוא מישור ג
 אר3נת ר3כ ני הארז מן שלמעלה האדר מן 3ע יומר סהוא

ע ד3נו ולו ומתפשט מתקוון ספוגיי שהאויר עיומ5ט3 מ  והוא י
 יד3מנ העליון שהאויר ספק ואין המיס מן ת״ת ■מן א׳ מלק

 יומר לארץ והסמוך זזלקיו ומצמצם ממנו התחתון על תמיד
 מאדיס מלא לארץ ^^סמוך שהאויר ועוד מכולס• מצומצם

 3הע הזה האויר אפו רוח לנשימת צרין והאדם וקיטוחם
 האויר אל האדם יעלה ואלו כמותו3 ג״כ ו3קר3ש שהאויר מפני

 הריס3 נסיון3 שנודע ונמו להתקיים יכול לא דק היותר
 דקות מחמת שס להתקיים יכול האדס שאין מאד והים3הג

ס3 השונניס היעלים ואמנס ״ סאויר ח  שנאמר כענין והים3הג ה
תן ליעלים והיס3הג הריס ד ודא3ה להס נ  ס3מוךקר3 דק או

ף33וכן הדק* אויר3 שיתקיימו נדי מ לי ה המשפפיס ע מ  ג
 :שם להתקיים שיוכלו כדי צחלליהס דק אויר להס גמה מעל

ס3ןא  הכלים ושם :.צורכו לפי מיוחדים ריס3א מין לכל ד
 שמאמר נמו המין אומו צורך כל משלימים כלומר מפיקים

 שיניים להס שאץ והן הגרה מעלה המומ3ה לגל ני ד״מ
הנתוח.נדילרגן נטלע-לחכמי אצטומכות ד׳ להם העליון לחי3

 הדאה האדם מן יוצא ונשהאויר
 כנראה כשפל והכרס מתקווצת

 רלזה ונשימה נשימה גנל למוש
 נפלאה חכמה3 הריאה הושמה

ם3נק מלאה  חלולים מלולים י
 המנץ וכן ולהתפשט להמקוזן

 שלחופית להם שיש נדגים נפלא
 וכשהיא אדר ר״ל רוח מלאה
 יתפשט ומתפשטת הרנה נפוחה

 על נתחתנגיוש מעט הדג
 גוף גשמיות נכמות שהס שהמיס

 הדג ד3נו אל שזיסנמשקל הדג
 שט הדג שיהא 3מחוי ואן
 מנמת3 כנודע המיס פני על

 חפן אס ואולם סילראסטחטיק
' י לירדנמצולת הדג * ■ *
 אמצשת3 נמו3 יש המי׳ס

 אשר ומושק״ליןנלע״ז הורידים
 השלחופית לקנן נתחתניומו

 עצמו מצמצם שנתונה והאויר
 שנתמעט ומפני ומתקטןמכמותו

 גופו כעד אשר המים מן ד3נ יומר והוא הדג שטס נמות
 ועולה השלחופית 3מרחי לעלות חפן 3ונששו למטה צולל ואז

ת לצנועים ; השגמה3 נפלא עגין וזה למעלה  והמיות השפו
 הצפרניס כמו הדדסס וכלי שר:3ה מן הנזוגיס הדורסים

 למאכל להיותם הנרימה כלי ולאיל מ3לארנ :והשיניים זהפה
 הצנועים מן לגמרי נפסדים מיניהם יהא שלא ונדי לצטעיס

תן קלים רגלים האל להם רא3  :לננרוצס מוכן קל גופם גס ל
ע ומדות מו  מן קלה שנהרגשה כדי ויראה 3הל רנות ר״ל ה
ן הרושת מן וערכם לכוס: פוניס הדורס ^3ס האזיר ש לנ  נ

א ואס :המחוכס הסדור * המכמיי והסדור :וכלי  שנון עו
 סדח3 ממשנה הרהור לאדם וא3י אס לו מדראות המחשנה

 חטאה מה כי עול שזה 3שימשו ונו׳ הארגנת על העול :ו3ל
 צ1לחש ו33ל יסור ופן לצנועים למאכל שיהיו ודומי׳ הארננת

 ופן לענניש 3ו3והז :ומשגיח חכם יוצר מכוונת זה נעשה שלא
 השכל עליו 3ישי : לעכניש מאכל 3ו3הז היי למה ך33ל3 מאמר

 ךכל33ל והשנותאל צדקו• שנתנרר חכם אל השל איחס אין
 שנהנה עצומה והשגחה חאה3ה נכללי הנמצא 3והטו ה^־ק
 הונך אתה אשר אחדים פרטי' ור3ע3 העול לו מיחס ואיך

 ממנו עול יצא למה השל אל ־צחך ושאינו :העול על הס3
 שאינה נעולה לאעיע הוא אף העול ונעל החמסן הלא ית'

 שאיני מקרה3 :הכל ינצר כנה יעשה ולמה ולטונש להנאתו
 •הייתיאומר :צידס לעשות וכלים לצנועים מוכשר מקון רואה

ת טענ  מניעת על משקיף כאן שאץ ח״ו 3חוש הייתי המקרה' ג
 העכניש לטש האריגה לו ושס : מקרה3 טורף והצנוע השל

אורג ■
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ת לו אודנ  למד למח־ה לי3מ :שסידו נדיר תו3לם מונן ד

ה אן זו ארעה ׳על מ עו זאת מלאפה לו הו טן אחג :ז  י
ת ל»וג 0ני3הש  ו5 שילטד כדי רשת ומעשה נשמיס או

ת מ להתגנר ו3ש והפה הארוניס הרגלי׳ לרנליס ושם :שמה מלו3 ה
 חמן ממנו: הגזול המוב על
 אוכל אינו למחיה ת3הז לו

 ד:3נל המוג רק ענין שוס
 האפשר זהשיהי׳< על האומר
 מכמה אלא שהוא: זה על שאומר
 שאיני חכמה רון מסיגה שאיני

 גלוי ונולאי עול ולא משיגה
 שהוא הזהאף הצזק דדועלפטו

 כל פעלו תמים מאמנו: <עלס
 עולתה ואק שלמות הפעולות

ס: ה  נפשו על ומישנתישג ג
 יצמיח שלא תמיד 3םמוש זה

 ונו' יהי' :ורא3ה מפעולות עול
 יאתה ולא תמיד קו7צ3 ל3או
 נמוס :רעה ה3מחש שום לו

מ זו גס איש  הגדת3 ידוע עני
 הצדות3 0ה3 שישמח : מענית

 לעוז כשיתיש :עליו המגיעות
 גלול אל 3ל כשישים עליו שיש

 לאלהיו וחטא הוא שעשה העול
ע״נ3לשע3  הצרה הגיעתהו רו

: לפני עליו לכפר הזאת  ה'
 מפרעוץ שנפטר עליו ש?קל
 הצפון ולגמול וישממלשנר החול.

 אלו משכרו Tמסס הי' כמה לר״
 3לולעזה״ סמור הזה העון הי׳
 אחת שעה יפה מז״ל אמרו ר3מ
 מכל 5עוה^3 דוח קורת על
 ני הרויח זנמה עוה״ז מיי

 עוה״ז3 הצרה שהשיג רנע סעט3
 לעוה״ג: גמול עולם מלא גומל

 ונו׳ מלמד שהוא מה■3 וישמח
 3ל תת3 נפולה שמחה ועול

 על מתגלגל זכות נמה ין3לה
 ממעשיו: הלומליס יס3לר ילו

א: ח יל3ללס3עהס ר  זה מו
 על שדורנו זה נלומר צרות3

 לאיש המגיעות צרות3 הוא הנה
 שהסמל נצחתהנללות אסל;
 ול3ל3 :כיל? הישראלית אומה
 של מלותיו אחר להרהר ממשנתו ליס3ל5המ רעיוניס 3המחש

 והשפלות שהעזנש ו3ל3 שיאמר 3לעוה״ שנל3ו :^ה3הק
 הרוחני השנל לנקות אל הגעת על מועלת היא לאומה
 שהחומר עוד שכל 3ל לנסנרי ה׳ 3קרו שנאמר כענין 3לעוה״

 שטנו ייאשנו ואם :יותר אליו 3ממקר הרוחניות עוני3 מדוקדק
: אומו מייאש לשעגו יתמו על העומר הרע היצר ואס מה

 זסן כאשר ולמזון למחי׳ הזבוב לו וזמן הזאת למלאכה
 ̂הTש זה V האומר אחרים לדגים הים מדגי הרבה
 מוור שגקוא מי משיגדזואצדיק שאינני חכמה אלא

 כמו יהיה זה נפשו על ומישנתישב תמיםפעלו*
 עז־יבים חיים ויחי׳ לטובה זו גם איש נחום שאומדי׳על

 בדזם ערשמח אפשר אבל הצרות מעליו ותקל תמיד
 שמדז והוא חובו שיפרע כמי עליו שיש לעון כעדוגיעז

 הצפוך ולגמול לשבר וישמח ממנו מעליו שהקל כמה
 והצדקות מהסבל אדם לבג♦ מלמד שהו׳ דשמחבמזל

 הטוב מהשם עליו שיש במה וישמח הבורא דין
 בצרות יעעזה וכן בו המיוחדות בצרות זה • והתפארת
̂ךH לבו על המחשב בלמלי כשיעברו הכוללות ^ 

 מהדלות אליה שהגיע ומה האומה ופזור הגלות
 אמרתי־• כאשר הדין כתחלחכצדוק וחטיעוטיתנחם

 וכהדבק לעוה״ב הצפק ובשנל עונותיו כנכוי ואח״ב
 מזה שטנו ייאשנו ואם הזה בעולם האלקי בענין

 שנכחדנר מה לגודל האלה העצמות התחיינה נאמדו
 ואבדה עצמותינו שנאמ׳יבשו וכמה זכרנו מגויונעזכזז

 וככלמדז טצריס־ר ביציאת תקותינונגזרגולנוידזשוב
 ♦היה ולא עלינו למקום טובות מעלות בכמה שנאמר

 ישאר לא אם אפי׳ לקדמותינו נשוב איך בעיניו רחוק
 יעקב תולעת תדאי אל שאמר ופמו * אחד אלא טמנו

 :בקברו תולעת כששב האדם מן הנשאר הוא מה כי
 ערבים חיים בגלות יחיה זה כמו הכוזרי אמר יב
ובעול׳ בעול׳הזה תורתו פרי ויפרה .

 שהוא במעט מתקצןז הגלות סובל שהוא ומי הבא
ואחריתו: עולמו מפסיד

 שיבדך עריבות לו שיוסיף וממה החבר אמר יג
 מן מוצא שדזוא מה כל על תמיד

ממנו: שמצאו ומה העולם
 :יותר טורח והברכות זה הוא ואיך המזרי אמר יד

טו .

ב לנס הי׳1םו אפשר האץ־ וגומר״ המחיינה איממ3 פ ח  ת
 עצמות כתו אצ/ס והרי לגוי מהיות נטרדיס ר3נ אתס והרי
 (יחזקאל עצמותינו ינשו שנאמר וכמה :נתינשו שכנר מלת
 האלה העצמות • השי״ת לו אזיר המתים התי׳ נאשר ל״ז)

הנה המה■ ישראל נית כל
 עצמותימואנלה ינשה אומריס
 תפונה 3יחשו : וגומר תקותינו

 שהיו מצרים מיציאת לשטנו
 עלתאד המדרגה נשפל ישראל

 יותר קשות לענודת משזענדיס
 זה ועס נגלות היוס הס מאשר

 אותנו והוציא אלהיני הושיענו
 טונות מעלות נכמה :משס

 הוציאנו אלו נהגלה הנזכרות
 שפטיס נהס עשה ולא ממצרים

 ונפלאות נסים י״ל ונו׳ לייכל
 אמו א׳ אלא ;אח״ז זה גדולות

 ה׳ יד תקצר לא מישראל אחד
 ונמה־ ועצוס גדול לגוי לעשותו

 נדנד אכנו למשה ה&י^ת שאמר
 לגור אותך ואעשה וגומר

 תולעת• מראי אל וגומר: גדול
שעי׳3יעק  ישראל מתי מ׳׳א) (י
 ור״ל ה׳ נאוס עזרתיך אני
 הנשאר מועט סר6מ ישראל מתי

ס: כ  מן הנשאר הוא ני מ
 שאתם אעפ^י ור״ל האדסכצ״ל

ר שמת אדם כמו מ  3נרק ו
 ממנו נשאר נניינודלא כל ונפסד

 הוא ה׳ הלא א' תולעת רק
לנו; הע־זר

ו יג מ  כמו ו3ל3 3החוש זה כ
 לן יערנו שזכרת שזה

 פרה מל׳ ויפרה נגלותו: חייו
 הגלות סונל שהוא ומי : ורנה

 שהוא ומי כלומר מתקצף
 הש״י אסר ומהרהר מתקצף

׳3 מפסיד הגלות את סגלו3
:עולמות

אזנו׳ לו שיוסיף ומה יג עחגו
 המוסיף והדנר ר״ל

 מה הוא מתיקות על מתיקות לו
שהוא מה ־:עלכל7דךתמי3שמ

 שמוצא כלמה העולה מן מוצא
 שהעולם ומה ממנו שמוצאו ומה :ומפריו העילס ממנד נו להגות

 לנרך אדס 3מיי מז׳״ל וכמאמר נפשו לענות נו פוגעים ומקריו
: הטונה על ^3מ שהוא כשס הרעה על

ך יד י א  עמר3 ות3ערי מוצא הוא לרך איזה3 זה הוא ו
 טורח א3אדד עתרהלא טודס והנדכות ;הנרנה י

:בנרנתו עול שיערה עד שנבעו הרע לו די ולא מתר לו הוא
4גי



פהנחמד . שלישי כוזרי מאמראוצר
ם ״י ד א  הרגשת3 שיסופר ראוי יומר ונתושיו גדלו3 השל® ה

 מרגיש שהוא עליו לספר יש גדול שהוא שמי הגאה
 המינור! והנהמה מהתינוא :אומו המהנה הדבר מן הנאה יותר

ת ירגישו לחיךלא מתוק ר5ד יאכלו אס והנהמה  כמו נ״כערינו
יותר המ׳3ה סגלולוכאשר האדס

 שהשיגה נמה ממשנתו ומשמחת מפש רושס עושה ההנאה
 האדס להעדרה מזומן הי׳ כנר :לכן קולס ממנו הגמלר נפשו

 הנני מזונתו יותר זו נהנאה מו:שר א״ע רואה אינו החסיל
 שאתה נהו :אליו ה' יל מתנת לולי ממנה הנעלריס אלס

הנאות כל על שהחיינו אומר
 שהנהמה שוולאי נמו ונו׳ ראוי'

 יותרנתאנלה הנאה מרגשת
 מן הצוהח הצמח שמרגיש ממה

 :הצומח נח לו שגס3 האדמה
 נתיןתמידאעס״י שהצמח אעפ״י

 מן מזונותיו מקנל הצמח שגס
 להנאה ראוי אינו תמיד המטר

:הנהמה נמו
הדנר: שכך ולאי הוא p טז
 וההרגש החוש ליתרון ׳

 לגודל נמשך ות5הערי נהנאה
 נמושתאמ' עלויהמושוההרנש'

 ומנין השמע חוש לו שיש שמי
ן רני7 עו  כשישמע והקולות ס

ן  שהוא מזה נהנה יותר עו
 הנגוך דרכי ק3מ ואיט שומע

מ ה  כשרואה מלאג^ציור5ין3ונן
הנכון ועל השלמות על ציור
 ומי גלולה הנאה ימצא חלקיו צכל

 השלמות זאת נ׳״נ ין3מ שאינו
נ הנאה ימצא לא ״  קתו3ןח :נ

 לו ה3האהי האשה אהונתו
 היה לו: ונשקה ו3 החזיקה

 הנאות אומו שמצאו עלמה דואג
 : מהס נהנה לא והוא כאלו
 שאינו לי לא הפסל הכל 3ןיחשי
 אלא אותו שקרה מה נל3 שמח

 הפסיד כאלו ל3מא עליו שנפשו
 יהי׳ הס3 וינעם :מה ר3ד

ס: נעימות לו ה מ ע
להנצה ההזדמנות ״

והרגשתה
 לזה קודס עצמו מזמן נשהאדס

 3ויחשו זו: הנאה3 וירגיש שיהגה
 שעת3 לכן קודס צהעלרה

 ממה דל3הה 3חזש נהנה שהוא
 ין3ו הנאה נעת נפשו שמצאה

 לנןנשחסרה קולס שהי׳לגפש מה
ההנאה עדיין:כופל הנאה אומה

 יותר הגמול) (נ״אהשלם האדם הלא החבר אמר טי
 בהרגשת (;״אשיסותי) שיספר ראוי

 והכהטהכאשר מהתינוק וישתה שיאכל הנאהכטה
 פי לגל אף מהצמח להנאה ואויה יותר הנהמה

: תמיד ניזון שהצמח
 וההדגש החוש ליתרון הוא כן הכוזרי אמר טז

 אל מביאים היו אם כי בהנאה
 ממאכל • שכרותו כענין והוא אשריתאוה כל השכור

 וחכקתו שיאהב טי עם הנגוני׳ויתחכד וישסע ומשתה
 1דוא היה משכרותו כשירפא זה כל לו ויםופר אהובתו

 באו שלא מפני ריוח ולא הפסד הכל ויחשוב זח על
 בהם: וינעם שידגיש בענין והוא ההם ההנאות לירו

 והרגשתה להנאה ההזדמנות החבר אמר יז
 כופל לכן קודם בהעדרה ושיחשוב

 כמנה הברכו׳למישהו׳דגילבהם מתועלת וזה ההנאה
 והשבח כנפש ההנאה מן מציירות שהם מפני והכנה

 תגדל ואז להעדרה מזומן היה כבר שחננה לטי עלי׳
 וככר • וקיימנו שהחיינו אומר שאתה כמו בה השמחה

 ריוח זה ותראה שהחייך על ותודה למות מזומן היית
 שכבר מפגי יבא כאשר והמות החולי בעיניך ויקל

 שאת׳ראוי בוראך עם שחחת וראית נפשך עם חשבת
 לך והטיב אתה• עפר כי בטבעך טוב כל מטך להעדר
 טמך שיסירם ובעת כן על ותודה וההנאות בחיים
 יהי לקח וה׳ נתן ה׳ ותאמר ית״יי) (נ״ח ותעבוד תודה

 אוחז שאינו ושי ימיך כל נהנה ותהי׳ מבורך ה׳ שם
 אך אנושית הנאתו.הנאה כי תחשוב אל הזה הדרך
 בשכור* אטרנר כאשר מבינה איננה בהמית הנאה

 המנה מכין ברכה כל ענין לבו אל החסיד יעלה וכן
 הטאווו׳ ביוצר יצייר הנה בה נתלה שהוא ומה טמנה

 תועלותם וגודל ההם האישים וגודל העליון עולם סדר
גדולי׳ הס ואם שבדמשים כקטן בוראס אצל ושהם

בעצמם .

 ונכר :לזמן מזמן לו המתחדשות
 רכה5 עדן וכי׳ למות מזומן הי׳

 על נותן שאדם הוא שהחיינו
עני הזמן זה על לסודות לנו  ה

 כל■ המחיה הקג״ה שהמייהו
 נסם השגחתו ולולי העילמות

 והאלם ואונליס כלים היו ר3נ
 ריות זה ומראה : מהס נאחל

ה עד שחיה החיות הרויח  כי־ נ
 לעפר 3וש צמח מעפר האלם
 ה׳ חסל לולי למות מזומן והוא

 החולי עיניך3 ויקל וחנותו:
 נך כשיפגעו מצעער אינך והמות
 מזומן אתה לנו כי והמות החולה

 רק זה אין מת אתה ואם
 לך שהרויח הריוח מניעת

 עסנפשך חשרת שכנר הקנ״ה:
 וידעת הנפש עס חשנונך עשית
 העפר: מ? הלא נאת מאין

אתס שמחת וראית  רואה ונו׳
 :הנורא לך שעשה הרנה ריוח

 כל ממך להעדר ראוי שאתה
 אתה מצלמקורךאין עך3ט3 גיוג

 ר״ל עך3ט3 טונה לשוס ראוי
 כי :עליו מוטנע שהיית מתה
 העפר יבול טונה ומה אתה עפר

 על כן על ומולה :ל3לק
 הגירסא כנ״ל ותענור תולה זה:

 מלנך: הצער יר3תע ור״ל
 לא ני ימיך כל נהנה ומהי׳
 עליך: לאנה שוס ור3שיע3יצוייר

 הזה הדרך אוחז שאעו ומי
 ההנאות ־כינל3חוש הוא אנל

 הנאהנהמית אך ממוינותאליו:
 שאינה הנהנית המה3ה כמו

 מרגיש אינו הוא שאף מרגשת
 לו ראוי שכך תמיד 3שחוש מאחר
ונהנה כהנה יותר שד ואולי

 שהוא אף p3< לא שאלו הנרנרת מתועלת וזה :הנאתו נכפלת
 נותן נאשר המה*אמנס3ה להנאת 3קדו הוא והרי עמו ל3 לנו נהנה

 המשגיח האל רצון לוני שישיג ממנו ונמנע מקולס לו נחסר שזה 3ל
 מאשר להנות עצמו מזמן שאוכל זקודס ' נזה אומו חנן אשר
: נרנו  מכוון שהוא והכנה נכונה נהס רגיל שהוא למי ה׳

על תיו רנו ננפש ההנאה מין מציירות שהס מפני מנרך: מה מ
COSRU

 ומה :תמיד מיצר אירנא ונמצא
 המאורות ניוצר זו: ננרנה תלוי שהוא מה ה3 נתלה שהוא
 וגודל :הגלגלים שלס העליון שלס :ונו׳ אור יוצר נרנת

 הנפלא התועלת תועלותס וגודל :הגלגלים ההס האישים
 גי3 את לשמם רק ננראו לא והס מהס אדס לנני המניע
 נוראס אצל ושהם :חלילה אלהות צד נהס שיהי' לא העולם

 מעלה אינה להס שיש העצוס הגודל הנה נקטןשנרמשיס
י נערך • ־ ' Y כ



נחמדשיוישי כוזרי מאמיאוצר
מו מגרך ע  מגיגיט ונראים גנזמיית מלנלה אלא שאעה החז

 וסימן הצורה מצד אמנם ג״נ הנשמי נופימ ערך3 מאוד גדוליס
 היותר האדמה רמש אל הנורא אצל הס שויס הס3 החכמה

ט׳ גדוליס הם ואס :קטן  מהס שנמשך לנו שנראה אעפ״י ו
לטדל : הרנה גמלות פעולות

 שאנחנו מפגי הוא זה התועלת
 לגו המגיע התועלת מרגישים

 מוגישים אנחנו שאין מה מהס
• קען שה מ  ית׳ לפניו ל3א מןד

 תועלת יש א׳עהס כל3ו גלד הכל
דן  מנינים אנחנו שאץ מה מנ
 ניצירת והנהגתו שחכמתו אומו:

מלה  הנריאה חכמת והדנורה מ
 הנורא הם3 ע3שט והמנהג הס1

ם שאנחנו והוא  שהנמלה תאי
 נפלאה הננה לה יש קטנותה עם

 החורף לימי לחמה נקין להכץ
 הלמוד מצד זה לה הניע ךלא

 3י״ חיה אינה שהרי והנסיון
 והסנולליס חז׳יל כמאמר חודם
 יתהצך כי ידעו ומאין הק'ז נימי
הארץ על השלג ויהי׳ העת

 ללקוט מעשיה ו3ר מה הדנורה וכן אז לחמס שיחסר אופן3
 כתמונת מיס3 לה לנמת והפרחים 6יצי5מה השעוויס החלקים
^ אשר p תקיא אשר מאכלה מותר אוצרא ושם אשושה א  מ

 והכליה :הדצש והוא ופראיס נציציס ר8א האמוקיס מהתלקיס
חס  ויהפנימיס 6והחוט והפה והרגלים העיניס צמו האיצוניס האנ

ת דמם שנהם יה־לג והורדיס והנידיס מעיים והוגי הכרס  5ס
 נחכמתו מקצרת איננה :?!טנותס 6ע גופם (י5חל נל3 והילך
תנה החמוה כלומר  נשום ידה קצרה ולא צרנס ^י להס נ

 על והירח השמש הנהגת נמו התילןון ניאכלייא והס נפלא ענץ
 כל מהם ינצר לא קטנים שהם קטניאס עס :אפקידס

 תאמר שאא יזה3 3יחאו :יותר פל׳א וזה ל׳הס הצריכיס‘ הנליס
 זממכונתס: הרמשים ריאת33 רעיונותיו לטרת לאדם צע3 מה
 עצום תועלת זה3 שיש ודאי ״ יניו'המאורות1'3 יגדלו שלא כדי
 הנפלאים ופעילותיהם והגלגלים המאורוא כגודל מן3הת3 בן

 נתוך שופטים אלה־ס יש אך לאמר ליעל3 ר3ד ו3ל על יעלה
p גס ונסיליהס'וינוא השמים צנא tD ממשנתו רעיוני נארך 

^ ת ה  יצנא די3עו ־און פועלי 0ע אותו למשוך לש^ו עליו ל
 השמים למלאכת כוניס העואיס הס’ הרואניוא אנשי :השצניס

 השמים א3מצ אמד כחננית לטלסמאות ססי־ליס ךמוטגיסילהס
הננ רומניות להודד ס3חוש3 ה  להתננאות ההיא הצורה אל 3ז

 :הקדמונים ומזלות ככנים לעונדי הצאל׳ה אכשי כמנהג ממנה
 או נשמש וננורה כח ד׳׳מ שיש • עצמס3 ומזיקים מועילים שהס

 כן ואיננו מפצס: מצד 3להנוי או להחג השמים מצנא א׳5
 ולאחפז: רצון לא *להם ואץ עצמם מצד הס5 מועיל אין אמת3

טנע מצד רק אינה פעילתס נאיכותס אנל המו ע׳  אשר נהם הטנ
מו לשנותו נהם כח צזץ מ3ס3 השמש כשיגיע שמאמר נ  נגד ו

 נרצית לא אס אמר והיונשוא״אנעצץ המוס דלד כרמו על הארן
3מש עיןרר רוס או מרו1ס יס3ע יס6י סומו להשקיט הדרא

 בהס (<״אגעממילגידלהתו«נלת)^נוד׳לתועילתינו בעצמם
 שחכמתו אמרתי כאשר בוראם אצל שהם והראמז

 איננה והגלי®) (נ״א והדבורה הנמלה ביצירת והנהגתו
 סימני אך * וגלגלה לשמש והנהגתו בחכמתו מקצרת
 ובדבור׳ כנמלה ונפלאת דקה יותר הה וההשנ החכמה

 כוה יחשוב קטנותם עם והכלים) מהכתות שהמת למה (ג״א
 בקצת השטן ויסיתהו הטאומת בעיניו יגדלו שלא כדי

 שהסטועילי׳וטזיקי׳ בלבו דעלה הרוחגיות אנשי דעות
 דהיה ובאש כרוח באיכותם אבל כן ואיננו כעצמם

 לבי(ג״א בסחר ויפת יהל כי אור אראה אס שאמר במו
 ירדבקהענץ עולם כאהבת לבו לסי)וכןיתןאל ידי יתשק

 במראה האיר כהדכק לקמלו המוכנת האלקיבעדה
להראורת טמנו חפץ התחלת מאצלו ושהתורה הזכה

מלכותו

חן רק שאעס הצכניס נשאר וכן אס*3 ג :3 3המוצ ניד נ  ו
 נפגריס אך ינס33 חלק ולא חכמה לא להם שאץ ונאם כרוח

ש מהם נמשכות רנות ופעולות ממיס  והרות השריפה על ה̂י
א):3איו שאמר נמו :האדר ולקרר סלעים ולשנר המם לפרק  (ל״

וירת יהל ני אור אראה אס
 לניותשק ויפתנסמר הולך יקר
 כי פלילי עון הוא גס לפי ידי

 זה ונאור ממעל• לאל כחשתי
 החפאר לא שאיוג הוא הנתיג

 דרח נשמש האמין שלא עצמו
ץ זה גס יאמר שאיך  סלילי ע

 גדול עוז לך איז הלי) גס דה
ת טעה שלא ר״ל ל3א’מזה ש ט  נ
 הרמנ״ס שזכר אנוש דור

ס מה׳ פ״א3 הי׳ וטעותם ענ״ו
 רא3 והאל הואיל שחשנו נמה

 וחלק העול' את להנהיג הכנניס
 א׳׳כ לפניי לשמש וד3כ להם
 יתנרן ה׳ עיני3 דיס3ננ הס

 וכן ולפארם מס3לש א״׳נ ראד
 כמלך רצון שהוא וכמו האל רצון
 לפניו היושניס הפריס דו3שיכ

 ר״ל יהל ני אור אראה אס 3איו שאמר וזה ״ נמלנותו ראשונה
מי חשונה וענודה נפלאה פעולה שלו השמש  והירח האל י ל
 אמרו יפה אולי נסתר ויפת הלילות להאיר גמדרגה אחריו

^ד אנוש 1דו p וכך אומס ח3לש צז n ושאולי תהלתו והיא האל 
ס * ורעות דוות צדות מצאוני עניץמס להעדר 'ני 3אמשו  ג
 עון הוא לענוד ראויס שהס זה לחשת שגס פלילי שן הוא

 דימה יאין עיר שאי? מאמר • ממעל לאלוה כחשתי לי בלילי
 והמשפילי גנוה מעל גנוה ת3לש המגניה השמים ככד3 רך3ית לו

 לפניו דומה והיתיש נננדאיו הנדל אין ית׳ 1ולפנ' לראות
ש  נשמי הנקרא נל כמ״ש ד3ל3 לכנודו ויא3 ושהכל השמש נ

 רא3נ שוס ואין ע״ג) עשיתיו(ישעי׳ אן> יציצזיו צראתיו ולננודי
תו: אחר מרא וד3שיע ראוי ן71 כמו ת י  אללנונאהנתעולם ז
 פני“של ראשונה הנרנה שהיא אור יוצר רנת33 הכונה שזכר אחר
ץ יאר3 ר״ש  השנית* הנרנה שהיא רנה ה3אה רנת3 ענ

ת הספתיג^’ וננוסח מ  גדולה חמלה אלדינו ה׳ אהנתנו שלס א
ר ונו׳ סד הנ ת הדנק :להרמנ״ס קאפלה ונ״  הענקכאלדידנקו
 על נרנה שהזכיר ’׳־** אחר ר״ל האור כהדנק אלדי; ענץ

ר הגפמייס האויות יצירות  הרוחני האור על נרכה שני
 האור נהדנק :הרנה נכנד יותר שהוא הלננות על השופע
ת ממיני א' כמו מקשי גוף איזה שאס • הזכה נמראה  המתנו
 האור אז האפשר נפי מחולקים פניו שיהא עד הרנה מלוטש
 הנופל האור כל והאם השמש נמו המאיר מגוף עליו כמנה

ש כפי וחוזר ממנו נכפל עליו תו ר״ל הנפילה זו ו  ערק© ^
 הצד אל ממנו ונכפל סחר הוא המלוטש הגוף על נופל שהאור
טף ואולס • שכננדו  מתפוצן עליו הנועל האור מלוטש שאינו נ

 להתקח ימל כולו האור ואין השטח פגימות מחמת ואנה אנה
 המראות מנוארנחנמות זה וכל פניו ענר אל כך כל להאיר יחי

3יעק ^ הלנק עליון לאור משל חה קאטאפ״טריא הנק׳



פי נחמד שלישי כתרי מאמראוצר
מז ^סוהר  ממנו חפן התח^ו מאצלו ושהתורה :נפשם וזכות גו

 להראות התחלה היא שהתורה כלומר * ונו׳ ארן3 מלכותו להראות
 נאסריתו ו3להיטי ומסד ה3מצדנד והאדם העולם ריאת35 חפצו
 כולם לעיני רנה כהמון אדם לנגי השפים מן הנתונה התורה זע״י

הואשופטנלהארן כי להראות
 והנהגתו משלה נל3 ומלכותו

 קתחתוןשוה כעולם והשגמתו
 אן> העליון נשלם להשגחתו

 והמלאניס 3המצ כשפל שהאדם
 3<חש לא העליון *שלם

י למאומה זה  שלם כנודומלא נ
 נהשגחש שוים נרואיו וכל

ממו: חנ  החכמה גזרה ולא ונ
 שהאדם שזה ר״ל מלאני' ראו3שי

 שמישמי׳3 והמלאכים נתון(ארן
 האדם גרישת מצד זה סין

 שלא מסכי אך המלאכי׳• ומשיכות
 המלאכים שיהיו החכמה גזרה

ם להס שאין מאחד ארן3  טנעי
 פשוט אחד כח רון מתחלפים

ח ואמנם א  עניכיס מן להיותה ה
יסודות הד' שהם תממלפים

רעתס אדם אכל : שמה המלאניס ריאת3 יתכן לא ק מז  אדס י
 חגירודומה על אמד יסוד ומתגנר עיו3ט3 המתחלף ודם מזרע

 ״ המדות הס3 ומתגצמיס :משמה לוקת אשר הארן אל ומה7<
עס נמו אלה הפן אלה ממחלפות מדות יהיו אדס ני33  הנ

 המדה קגה האדם וגיד 3והכז היושר והעצלות הזריזות והרצון
 לעושיהו לו תפארת שהיא ישרה דרן לו שינור חפשית חירה3ו

ת ונו׳ יזהצלמה התחלפות נפי התורה: מן לו ומפארת הי  אר3ז
ה ד׳ מאמר3 ר3הס רי3גד ״ נ ׳  הנאמרים העגיניס על רו3ד3 סי
ת תהי׳ נאשר * מהם יזן וכאשר :יצירה ספר3 ט  והנהירות הו
 נפש1 האלהי האור ק3יד בקהל או מהם יסיל3 ישראל עדמ3

 לומ3מס1יצי כנר וכו׳ ננפלאות וינהגנו :כולו נהקהל או ההיא
 היסודות ה׳ יתן ולא הזה השפל השלס עי3ט ומקרי הסומר

 וננהרות אני אתך נמים תענור ני כמ״ש אותו לעוע השפלות
 ך3 תכער לא ולהנה תכוה לא אש מז3 תלן ני ישטפון* לא

ת7מ3 אז והוא מ״ג) (ישעי׳  היסודות אין אשר המלאכים ת
 המדרגה זאת ממטר״ל זה ויקרא :מאומה הס3 לפעול עולים
ת׳ ממנו שנקנל  ה3אה היא ושמחה אהגה אותה קורין אנו י
 נחק נזק ומכל רע מנל ישממו כי אותנו 3אוה שהאל גמורה
ה ו מן 3^ א  ני ושמחה * אל^ 3האהו להציל יכולת ו7י3 אשר מ

 ולא :ון3עצ שוס ה3 3יתער לא אשר הגמורה השמחה היא ןאת
 אחרי ו3 צוה אשד סדר3 לדנרו מסכית ל3מק אלמ ענין עצא

 גלי קייס 3נצ שיהא אלדי עגין שמדין להיות ר״ל * המאורות
 יס3והנכ הגלגלים שהם נמו מקרה שוס ישיגט ולא תטןידו ישנה

 כך כלל3 העליון השלה וכל לעד אחד סדר על תפקידה השומדס
 ל3המק ר3ד השפל עולס3 אלדי ענין מצא לא הנה דרנו

 וקייס מנוון סדר על אלקי ר3לד ושמע) הסכת (מלשון והמסנית
 גסדר ק3ד שיהא והגלגליס המאורות מדרגות אחד שנוי לי5

״נ; ההוא הגזנריס אדם גגי מלגז־קסידי אדם גגי חסידי אלא ג

̂>ן נשטיס כחראוחח בארץ כותוVס  החכמה גורה ו
 טתנברים ודם מזרע אדם אנל כארץ מלאכים שיביא

חס ומתנצסיט המפעים כהס  התחילפווו בפי המדוח נ
 •ובאש׳ יצירה נספר נתבאר כאשר הטול ורגע ההצלחה

 וינהיגנו האלקי האור עליו יחול קחל או יחיד טהס יזך
 ויקרא העולטחמבעי מסדר ננפלאותובנוראותיוצאות

 טקכל ולאטצאהעגיןהאלד״ ושטחה אהבה טמנו זה
 המאורות אחו• בו אשרצוה בטןיר דבק לדברו מסבירו

 וען• מאיט יחידיס היו אדם כני חסיד♦ אלא והגלגלים
 לאחב׳ האלקי חענין עניה' וחל קהל שבו ואח״ב יעקב

 חגלגליה בסדן גטדנר וסדרם לאלקיס להס לחיות
שבטים עשר ושגי' הגלגל כארבערבעי דגלים ארבעה

בשנים

 זזמה אלדי לענין ומוכן ישר האלם את עשה והש״י זה לפני
עי נח שוס יהי׳ שלא והמאורות הגלגלים להננת  העולם נטנ
 הראשון האדם הי׳ ונך למעלה כנזכר לו לרע ו3 לשלוט הש^
 :יעקג עד דור אחר דור3 יחידים ושאר הקנ״ה של נפו יציר

ואילך מאז קהל• שנו ואח״ג
 קהלת על אלקי עגין חל היו
 וכשהם קדוש לטי והיו כולו 5יעק

 הש״י מקום של רצונו עושין
 ונפלאות ננוראות אוו/ס מנהיג

 התחתון השלם סדר גני
 הם ל3א ושנוי ממקרה ר3המחו
 לא תמיד נגדו«ת׳ וירח נשמש
 ושמחים ששים אך תפקידם ישנו

א׳ גסזר קוגם רצון לעשות
 הפאוויות כמו השרה רר7 על

 ושום היסודות ו^ין והגלגנים
 ליגע ינו^ השפל שלם ע;ין

 מעטדתם אזתס להפריע הס3
ה׳ שם ני האון עמי נל וראו

 9אות נתן והיא עליהם נקרא
 העליון עולם נסדר ארן3

 לאלהיהושניגתעוןן להם להיות
הגלגלים• כסדר מודגר וסדרם העליון: נשלם הוא נאשר עליהם

שין להודות ונדי  לא ארז שהוא נמדנר סדרם הזה הנפלא ה
 לקיוס יתפן לא 3ועקר שרף נחש מקום לשתות אין הומים זרוע

 את נהג ההוא נסקוס שס * אופן הטנענשוס רך73 אדס מי
 נחש אז שרף שוס אות?) הזיק ולא ר37 להס חסר לא קדשו זרע

 זה ני הארן עמי כל דעת למען הגלגלים נסדר סדרס ולכך
 אך השפל עולם עס עסק להס אין הס3 נתר ה׳ אשר העס

 ללחם הוצרכו וכאשר והמאורות הגלגלים נסדר קיימים נצנים
תט והשמים זרועה ולא ציה שהיא האיז על חששו לא  להס נ

שם 0עמ3 לחמס  נראה הי׳ שאז הארן מן יצאו לא הם גס וה
ח נקיקי דרך הנמלים מן להם שיולאיס א  המעייגיס נמו ה
 תן3ח להראות ה׳ ר3ל3 החלמיש מצור יצאו ל3א לנו הנהוגים

ם להם או3 אלו ני העליון שלס נמדרנות ושהס  השמים מן ש
 ארגעה :הארץ גל3 היורד הטנעי למטר דומה זה הי׳ ג"נ

־ לדרוס אפרים מחנה ודגל * למזרח יהודה מחנה דגל מלים
ת: דן מחנה ודגל לצפון ראונן מחנה ודגל ע מ  כאזעעתרנעי ל

 לד׳ נחלקים והס מזלות׳ 3י״ הכולל המזלות הגלגל הגלגל•
 הנמצא ההשתנות ור3ע3 מסילתס3 השמש מהלך גנחינת עיס3ר

 מזל3 השנזש נשיהי׳ וזה מקופות הד' והס מהרגעים אחד ליל
 על והחוס והקוד העולם כל3 שויס והלינה היוס יהי' טלה

 (והם המשוה צפין ליושגי מתגדליס הימים ואילך ומשם השתי
נתנליר. היוס ואז סרטן למזל השמש שיגיע עד השלס) 3ישו 3רו

 מזג אל השמש שיגיע עד והתקצר הולך ואילך ומשם • גדלו
 הלילה ואילן ומשם • השווי על והלילה היום וחוזרי׳ מאזנים
 ואילך ומשם גלי «זל3 כשהשמש גדול נתנלית והיא ממגדל
מףס 3ושו טלה הל הגיעו עד מתקצר הלילה ק השווי על עו  ו

 מהס אשר הגלגל רגעי ד׳ הס ואלה עילס ימי נל חלילה חוזר
' נמשכו שאחר ומפני • כג<דע והחורן> הקיז והתוס הקור זמני י

י*׳י 2 כב



נחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
חה המורה להנהגת צריך הוא tw עס גוף ור3ח נולס מקריו וכל נמשניס לDcה עולם עניני כל המנויים אלו את׳ הז

טו ל3ומקו ומתוקן ונו׳ 3ויצי אמת שאומר הזה הקדוש הנוי נסדר כן כמו • הזמנים השמנות3 כחמריס הזה ד3הז ויפה 3ז
ת להיות הגלגל עי3ר ׳7 דמות על מ והיא רורה3 רא3ס3 זה ענין עוד ומחזק * ועד לעולם עלינו העולם שנל לישראל ע , ^ ̂ דמות על ,

 תחת נופלים אינם עצמם ושהם מעשיהם אחד נמשך נולו השפל
 שהגלגל כמו האלו השנויים מקרי

 לי®3מק אינם עצינס והמאורות
 ט3עשרש ושנים■ שנוי: תום

 נמו כי מזלות עשר כשנים
 למלוק עולם ני3 כל שהסכימו

 עשר שנים על המזלות גלגל
 ממנו חלק לכל וקראו חלקים

 היו כך מזל ו3ש יס3הככ ון3מק
 והס עשר מניןשניס3 3יעק ני5

 עמיס3 להתיע יה שגצוי
 משטרם נתן ושהש״י עלילותיהם

ח א  :השמים י3מככ למעלה ו
 המור׳ לומדי שהם הלוים ומאנה

 ההוראה ומהם והתעודה
 את3ו כמ״ש ישראל לכל יוצאת

סיגומ׳:  כאשר אלהכהגי׳הלוי
 מכוון קדוש והיכל יציר׳ ס׳3 אמר

 ר.3ד אשר הדלר הוא * אמצע3
 כי • כ״ה סי׳ ד׳ מאאר3 ר3הח

 האלהי לענין רומז הזה ההיכל
 דמית והוא ההסכיס• ין3 ר3המח

 המזלות המניע תנועמהמשוה
 אמצעית נקודה3 ו3 הקשורים

 שמן והשנויי׳ ההפכים ר3המח
 הקדמוני׳ ריחסו3וכ המזלית•

 המשוה גלגל הנעת דו3ל לאלית׳
 • כנודע ראשון מניע וקראוהו

 דרך שהיא התורה דמיון וזה
 ש:ס והנפש הגמ> ור3ח3 אמצעי

התורה הנהנת3 ני הה׳פכיס
̂ יזה וה:פש הגוף שניהם יצליחו
 צושאאת רגי-^וא3אמצעכמדו3 והתורה הלויס ממנה דמיון
 ין3הנרגש׳א ה׳ וד3כ שכינת והוא הננראיס כל קיום ע״י גולם
 זו נאומה נאזו משנע׳ת הזה הסדר ר״ל כולו וזה יסצ3ה:רר שני

 ק־3נז* לליויזר 3האוה דרך כן כי ה3אה על מורה :נהם ודנוקו
 על נתותס שימני הנאמני' האוהניס נייק וכמ״ש תמיד <אהזמ

 3ישראל'לרזיי איש עלי'* וושנח ויהי׳ זריעך: על ך׳כחותם3ל
 נו3 ק3ד עליון שמלך־־ שזכיני חלקנו 3טו מה כי זה על ח3לש

נו שאנו נמה התורה קנולו לזה ויסלדך :ה5לתה י אנ ^ מי  או
כי' חיים חקי ותלמדס וכו׳ אמתינו יעיור מלכנו ^יו  ת׳זנ

 השם יחוד יהציללת הראשונה הפנה שהית יק״ש שתניעיס עי
 לקילת הנוחצים‘ :ונמאידו ננפשו מצות עיל וקילת והשגחתו

שינאר רו״ל התורה ק־לת עס לקשור התירה
 לעולם איות אק ונלע־ז אפינו ורוח חיינו התירה זאת ני

* יהי כל הזה הששג  ושתתנטל זמן תינם־עלנ תורה ואיננה עיל̂ס
ק1 כאן דש האדמה פגי על שהאדם עוד כל כי הזמני׳• הן ז

 המחנורת כתוך ה^וים וטחנה מזילות עשר כשנים
 כאטצע מכוון קדוש והיכל יצירה כספר אמר כאשר

 ויהיה אחכה עיל טורה כולו וזה מלם את נושא והוא
 שמע בקרית התורה קכולו לזה ויסמוך עלי׳ משבח

 הנוחצים ההיגניניס ויציב אמת שכולל במה כן ואחר
 אש־ר כל לו שנתבאר אחר כאלו התורה לקבילת

 והעיד אסר נפשו על אסר והכירו אותו והבין קדם
 וכן לפניו האבות קבלוהו כאשר שקבלו עדיכז

 על אומר שהוא כמו עד עולמי ער הבנים יקבלוהו
 טוב רבו דורותינו ועל בנינו יעל ועלע̂ו אביופינו

 אשר הקשרים בן.מסדה ואחר יעבור ולא חק וקייק
 באלהותו שיורה והוא תיהודים קשרי ישלימו בהם

 ושהתורה אבותיט על ובהשגחתו ונקדטותו יתברך
ם והוא זה כל עד' ובטופת מעטו תו ח  ביציאת ה

 אלקינו ה׳ הוא שאתה אטת שאטר כו:ו מצרים
עולם אמת  ואמת * אבותינו ועזרת שמך הוא מ

 כל,אלה שהשלים וט׳י אלקינו־ ה׳ גאלתנו ממצרים
 לוישיקוה וראוי אמתי ישראל הוא גמורה* בכוונה
 טכלעדי ישראל בבני הדבק האלדי כענין להדכק

 השכינה <פגי לעמוד עליו ויקל עכ״ום אומית שאר
בתכלית לתפלה גאולה לסמוך והתחייב ויענה יישאל

 לתזלה ויעמוד הקדמנו כאימר והזריזו׳ החריצות
 כל הכוללות בביכות זכרפ קדס אשר זתנאיס1על

 בה שטתיחד במה וחתפלז־ן הנקיטה כי *ישראל
r הוחיד

 שהוא נמו ודאי הנה הזאת המורה יצאה עליון שמפי שמאחר
תהי׳ כך גנון וכסאו קייס

 לעד וך3ית ואמונתו המורה
 אלהי אמת אומרים שאנו חה

 ואמונתו קייס הוא וכו׳ עולם
ד7לע  וכו' וקיימים חיים ריו3ו

 על עולמים ולעולמי לעד
 עדים והעיד :ונו' אנומינו

 ות3היז לוםצ3ק נאשר לו3שק
 ־ ל3שמק עצמי על שמעמיד ר״ל

 ■האצות לו3םק כמו שמיס מלכות
 עד זרענו לו3שיק דין3 הוא וכ׳ן

 ואח׳ינמסדרהקשרים• עולם:
 הדת כל אשר הדת עיקרי הס

 הס ושאלולי הס3 נול^נקשר
 קשרי :נופלת כולו התורה

 היהודיס שיהיו כלו׳ היהודים
 ה׳ רית33 נקשרים אחד לגוי

 ״ צאלהומו שיולה :ו^ו5נ3ו
 המאיס נמצא אלוה' כאן שיש
 -• מותו7ק5ו : העולמות כל

 ראשו<3ד לצל קדמין שהאל ר״ל
 הנופריס מדעת לאפוקי נמצא

 קדמון העולם שגס שאומרים
 • סי'3 הנז' הפלוסוף שצפצף וכמו

 שהש׳׳י והשגחתו :א׳ א׳ממאמר
 הזה העולם פרטי על משגיח י

 ושהוא עיניו מעד נסתר ואין
אנותינו על רחמיו3 השגיח

ה]השמי' מעלנו ושהתור מעילם:
 אותנו להגיע גזרהחכלנתו ושנך

מיפת/*3ו’א:3ורהלחייעולסה3ע3 ,
א נל־זה שעל המופת ואח^כ׳לצזכיר דה כל על הו  ׳ וייצלאת הנאצלה ^צנין ו

 ו^עגה ישמא והוא ה׳ אל שיקרא לו ויאות אפתי ישראל הוא מצרים;
 אלדי ן;ןגנין ,וקי'3ד' שאין אומות שאר אילעדי ;משאלותיו להשלים

 גאל לא״י ומסבים וכל ישראל צלו פהיא גאולה לסמיך ישראל: כמו
שך^^ שמנה שהיא לאפלה‘ישראל:׳  קדס אשר התגאיס על ע

ס ננו אשר ויהאהנה הת;רי;' ענין גהפירי והייא •' 6ז:ר  האל ע
ת3 :ננז' מהk נאחינה זה3 לנו וקשר ר:י  ישראל* כל הכוללות נ

 האימה :לל3 ק3הי גע;^;א־ליי.. ק3להד תקיה!■ שבל מאת:* ני
 לעילם מהס סר 'אימי האריה :^ל3 ק3ה־ האלדי הענין ד

ס יאף כמ״ש תס ז^ת נ היו ן3 נ מ׳ מאסתים לא אויניהס אי  וגו
 האומה כללות על התפלה■ נתקנה ז:ך וגית׳ ^תס ריתי3להפר
ל 7ע3 מתפ־'''*ס ואנו ל ע וזס ה ̂ן לט קו שמצד יק

ס שו^ אין הכלל ^ ע מי ה מי עו ג להיותינוקשורים נ
ץ3 מה3 :נפלאות ענייני :ל3 צקפתינו ויתכן אלהי ענ

̂ אם הוא שאף עצמו צרכי שואל שהיסיד מה * היחיד ו3 שמתיזד
יזנה .



מד שלישי כוזרי ׳מאמראוצר ח פזנ
 אינה f עכ נשמעת מפלתו מעשיו מצד אלדי נענין ק3להד יזנה
 שהיא הכלל תפלת כמו התורה מן מצוה ואינה אדם לכל 3מיו

 וכני־קנשו :רשות היתיד תפלת ואך לדעתהרמנ״ס עשה מצות
 שומע3 צרכיו שותל שהיחיד חז״ל כמ״ש • תפלה נשומע מקום לזה

שהיא ראשונה מהנרנה :תפלה
 וכו׳ אנרהס אלדי ונו׳ א״י3

 שהוא אגרהס מגן א״י3 ומסיים
מ3 עמו כרת ה׳ אשר  להיות יי

 דהיינו לאלדיס אחריו ולזרעו לו
ת שיהא הס3 ק3ד אלדי ע
ניהם3ני3יאגואלל3ומ :לעולם
 את כרת אשר רימ3ה למען

 וכן וכו׳ שנית רכה3ומה ות:3הא
 :השנית רנה3ה מענין י3ל יתן

 ור3ג אתה והוא ורות3ג הנקרא׳
 הזה עולס3 לאלדס ני :זכו'

 שאנו חה מתמדת ממשלה
 ורנצמון3ע3ור3נ שם לי מכניס
 אתה אומרים ואנו ע*3הט ענייני

 הוא ולעולם ה׳ לעילם יר3ג
 הנרא׳ ר3ד שפל לשוןהממד׳ור״ל

 הזה האסל עילס3 והנעשה
 יאין לחפצו נעשה לכל נאשר הנל
 התמידי ה׳ חתן רק ע3ט זה

 המיס מ-איס אנו ״מ7 וכאשר
המורד אל 3העקו מן תמיד נכרי׳

 מקום לזה קבעו וכבר הרשות מן אלא אינס Tזrה
^ ויתן רוצה* שהוא כמי תפלה כשומע  לבו א

 אבור־ז מעלת אבות הנקראת ראשונה מהברכה
 כמו ימוש לא עילם עד להם קיים האלדים ושברית
 ומהכ׳רכה * בניהם לבני גואל ומביא אוטו שהוא

 הזה בעולם לאלקים כי גבורות הנקראת השנית
 עלי שהוא חושבים כאשר ואיעו מתמדת ממשלה
 יכולת יתגיך ו1 שאין חדמו (נ״א נסים אשר המבעים

 נמנס)• אפל הטגעיס על שהוא ונ״א נסוס• אשל סטגעיס לשנות

 • י!ןירצה בעח המתים מחיה שהוא לבו אל ויתן
 הווה משיב וכן הטבעיים• מהקשת זה רוחק עם

 התבאר וכבר וזולתו אסורים מתיר ובחפצו וזולתו*
 באבות שיאמין ואחר ישראלי* כני מעניני זה

 נעולס* נצזלה יתברך שהוא, מדמות שהם וגבורות
 שישיגהו ויגדלהו ויקדישהו ירומטהו הגופני הזה
 הש״י כקדושת הגופניים מספורי דבר מי י יתלה או

והיא ־

 פשיטאשלא חיים נעלי לכלכל נדי האדמה ולה^מי^Tלהמט ה׳
 לשלם המתים ולהצמיח עפר אדמת ישני להקין ה׳ יד תקצר

 (תהליס הארן כעשי מעיר ויציצו שנאמי וכענץ הניוג גמולם
 עתידים ר׳יוסי3 חייא ר׳ אמר דקי״ג ות3כתו גמ׳3ו }•3ע״

מיחשלי' צי׳ועולי׳3צ3שמ צדיקים
 הארן* 3כעש מעיר ויציצו שנאמר
 נופלים' סומך אומר ואח״ז
הס ומתיר חולים ורופא  • אסו

 על לרחם סנריאה שכלל והכוונה
 וכל לעמו ולהטיג נחלתו שארית
 נעו׳ה״ז אותם הקירות הרעות

 אמרית'3 וטונה רפיאה הראלהס
 וממין לנצח המות לע3 וכמ״ש

 כל;־׳ניס(ישעי׳ מעל ה׳יז־מעה
ר ונאמר כ״ה) או הי'  הלננה ו
 חושה׳ וגימ'ציים החמה נאור
 ירפא מנתו ומחץ עמו שנר
 סומך נמו וזילתו : ל׳) (שם

 ר3ונ חולים: ורופא נופלים
 Yר * ישי־אל מענייני המנארזה

 כלל על רים חמ אלו ‘סענייני
 גלית3 הניפליס ׳שהם ישראל
 קום * תוסף לא כפלה נמ״ש

ס ישראל בתולת  ה׳) (עמו
 על שנאמר. נמה חולים ונקראים

אישים וחדל זה3נ האומה כלי
אסירים ונקראים נ״ג)* (ישעי׳ חולי וידוע ז^5מנאו איש האליתמיחת ון5לכךהואר3א המים״ ע3ט הס שכך 3נח^י לא

 והמיס לאסור 3יסו הירדן ה׳ חפן ואס העולם לקיום הןאות נפי
 נאשר ואיננו :זה3 כיוצא נל3 וכן גד יקומו ארצה הנגרים

 נסוס יזשר עיס;3הט על• שהוא :הקדמונים הפלוסופי' י׳3סוש
 הפעולות לנל שמו עד עולם מימות סס3 והורגלו נחנוס אקך
 והשגחתו.: ה׳ מפץ בעצמו זה כי מהשנע שכלם וטס • ע3ט שס

 וירחב יעתקשנלן ומזה לבס אל וימן בריותיו: מעולם,על אשר
ן עומד טבע נגנין שוס שאין להבין לגו ^ו ד. ג  ואפי' האל נ

 בירהולד האל בילללק חלוק ואין • שיחצה עת כל3מתיס* להיזיות
 המשך שכפי לק • מהאדמה הנוצר ונין האיש מזרע הנוצר

 שיאמר ומי האיש האדם.מזרע מין להמשיך האל חסן העולם
 לנא לעתיד שיחי׳ עפר לתרוד יאמר הוא שיתי׳ זרע ^ופת
 אעפ״י, * עמס3הט מהקשת זה מחק עם :הצדיקים גמול לשלם

 ייותרימכלהענייני׳ רחוק ע3ט3 המאמינים הקשי לפי םוה.שענין
 ה׳ יכולת אתר.,,שז:ר הרוח 3משי וכן :הצנע הפך שהם שנעוגם

 ק;וס3ש גדול היותר הענין להזכיר חוזר האדם יציאת געיקר
 * אדמה זח צ כאן אין הוא שאלולי והוא;הנשם השפל העילס

 ואומר״ • נארץ להתקיים יכול חי שום אין אימה צמח אין ואס
 ’מתיל יבחפצ'■ :יתנרך רצונו3 הכל והענן והרוח ה' בחפז זה שכל
 מכלכל באומרו עיס3ט3 הכוללים. עניינים שזוכר אחר * ריס אס,

 קצרה. שלא שכמו ור״ל יס3ר ברחמים מתים ממי' 7חס3 סייס
 היינו" לא ואלולי השדה ושייז זרע כל האלמה «ן להצמיח ה׳ ייד

 מן נולד דנר פתאום ונראה יום :ל3 נמעשה זה רואים
יכולת שהתמידה נמו וסנה * פלאגדולגעינינו זה הי׳ •־האדמה

 מ״ב): (שס חשך ישבי כלא מבית אסיר ממסגר להוציא' נמ״ש
 לפי ר״ל * הנופני הזה עולס3 נתלה יתברך שהוא מדמות שהם

 בעביר ברואיו ונין נינו יחוס שלאל פנים מראים הס הדמיון
 הנה והן הגופות* שונני סגולתו ונעם ביריאיו דבק סכבודו

 שהציצו נעביר אחורנית לנס 3»תשול.להסי צור לסלוסוסיס היו ,
 ש שתשבו עי שני דה; והנעלה העצום האל.ורוממותו בקדושת .

הי׳ רוממותו בהבנת ידם מצאה כביר  עיניס כסות להס זה ו
 ■ השפל לסu*3 השגחתו בנא^רת דעתם נזקק 'לכנף ולמסתור
 השפלים מהשגחת אותו תהלתולרומס והיא כבודו זה כי נאומרם

ס כל על רס ונמ״ש י  אומדס שהם ר״ל * כבודו השמים על ה׳ נ
 כה' מי * השמים על רק אינה והשגחתו כבודו רוממותו בעבור

 3יעק חלק כן לא ר״ל לראות המשפילי לשבת המגביהי אלי\נו
 בכל לראות שמשפיל יאמינו האל ברוממות שמאמיני׳ שאעפ״י

 ומפני האביבנאל♦ נ״פ בשיה* יג־^׳ץ בשמיס העולם חלקי
 נדמה לא השפל בעילס בפרט השנתת'■ מזכירים שאנחנו אחר זה

 הוא ואיך יקלושיתר האל דיממות האמנת ממנו שיבצר זה בשביל
̂ס ואין המפית ממקרי נבלל  ירוממהו : הגשמיים וביז בינו יא!

 ה איית ויקדשוהואנשנימרוממ־׳ומקדישי׳אותוזיג־־לוהושישיגיה'
 ומרחיקים אותו מגדילי׳ אנחנו ר״ל המפנייס מספירי דבר בו

ה אחה אותו שישיג יתברך מימנו י  שנתלה חו הגשמיים ממקרי פי
 :גופני דבר שנח על שמספ-יס ממה שבחיי ,שפור איזה ו3

ת3 קמשתי נזכרון הש׳׳י נאצויסת :  אשר כל :קיוש אתא ^
העצוב סרוממית בכל מזמין היא שגס ו.ספלוגזופי'3 ספרו

!זיורומעי׳



נחמד־שרישי כוזרי מאמראתיד
 ״ ומלכיתו אלהותו ש״קייס אחר :הפלוסיהי' אומו ׳שמחמוד'

 ת3& שהיא האל קדושת להקדיס ראוי םענ״פ תאמר ושמא
חז נעצם נ  ני הדק מן הוא שנן אער ולזה השנחמו ואח״נ נ

 ומלכותו נמצא אלוה נאן שיש גזושיי נמופת לנו שנתנרר לולי
נעול׳ אלינו מתפשטת והשגממו

 לא שופטנו מלכנו והוא הזה
שזס  נאנות :אמונה היהנמינו

 וכנורות אנות נגרכת וכנורות
 שנל נאנות דנקותאלהותו זנרנו

 הוא תורה מתן עד ענייניהם
 זו: אמונה על חותך מופת
 שופט אלוה יש ״ ומצוה מושל

 נחירי להדדך וחפץ הארן נל
 ולולי מצותיו: p73 האנשים

 ענייניהם וכל האנות לולי הס
 היינו :והנפלאות הנסים «ן

 • הפלוסופיס נדגרי תסתפקיס
 אמונה שוס נידינו נתחזקה לא

 שמאמיני׳ מה להאמין ואפילו
 אלוה נאן שיש והוא הפלוסופי׳

 ני הקדמות אנשי עם :נמצא
ר  אשר אחרים זדים נמצאו מ

סרהיותרקהפלוסופי׳ העמיקו
והנכני׳ שהגלגל האומרים והס

S" י •
.

 העיר מקדס מלפנים ננר כאשר
 הדת שזה הנוזלי אחן המנר
 הפלוסופי' וזמונת עפ״י שהוא
 עלי׳ מניא ההקשית מ7 היא

 רנות ספקות ה3 ונכגסי׳ העיון
״ג דנריו ונכזכרנפתימת י סי׳  נ

: א׳ ר מ א מ  והתחיינלהקדים מ
 האנזת שענק זגנזרות אנות

 לאנותינו עשה אשר וגנורותיו
 האמונה, כלל על מופת הוא

 להקדמו שצריך העיקר והוא
 :הגז׳ ממאמר ט״ו נסי׳ גנז׳

נל ננלל צלניו ננקשת יתחיל

 כיל הזאת מהברכה ילכו איל זיתן * קדוש אתה והיא
 והרוממות’ מהקדושה הפיילסוסים בו ספרוהו אשר
 נ* וגבורות באבות ומלכותו אלדותו שיתקיים אהר
 ולול♦ • ומצוה מושל לנו שיש אצלנו נתברר נהם

 אנשי עס הפלוסופיס בדברי מסתפקים היינו הס
ת להקדים והתחייב הקדמות* מ  עיר* וגבורות א

 בזה וטרוטמהו שמקדשהו ולאחר ’ השם קדושת
 התפלח כי ישראל כל נכלל צרכיו בבקשת יתחיל

 במקום שיהי׳ לאחד או לקהל אס כי איגה הניגנית
:זה בזמנינו נעדר והוא קהל

 האדם שיתיחד הלא זה ולמה הכוזרי אמר יח
 זכדת נפשו ותהיה טוב יותר

ג יותר פנויה ומחשבתו
 פנים מכמה לקהל היתרון אבל החכר אמר יט

פכי י ה  מתפללים אינם הקהל מ
 שיתפלא אפשר והיחיד ליחיד הפסד שישבו במה
 שיש ואפשר אחרים ליחידים הפסד בו שיש בטח

rבי aהתסדו בו שיש כמח שיתפלל מ* ההס יס 
 העולם שמדרל בפח שחה*' הנענת התפלה ונטזנאי

 שתשלם הוא שמעט ומוזם פנים* קיקהובשום ולא
 לגו קבעו וכן ופשיעה* שגגה מבלי ליחיד תפלה

 בצבור תפלתו ושתהי׳ הצבור תפלת היחיד שיתפלל
 קצתם שישלימו כדי * מעשרה פחו׳ לא שיונק כעור

 דסתדר בפשיעה או בשגגה בקצתם שיחסר מה
h הברכה ותחול זכה בכונה שלמה תפלה מהכל y 

ל ויגיע הכל כ קו מהיחידים אחד ל ל  כי ממנה ח
כשתהיה מהארצות ארץ ממה כמטר האלקי העני;

הארץ

 והמצפס לגופו הנוגע מן עצמו נצרני וינקש ניחידות שיתפלל
ת כשמתפלל ונז׳ זנה נפשו ומהי׳ :טונ יותר אליו מ די  ננ

תר וממשנתו זכה מהי׳ שנפשו אפשר עצש נקשת ושואל  פנד׳יו
 הצנור: עם יתפלל נאס שהיא נמו הרניס טרדת ימנעהו לא ני

י יט מתפללים אינם הקהל כ

^3 מיוסדת התפלה נל ישראל
ש וכל רמס  וכמאמר נתזנו והוא כולו הכלל נעד מתפלל א

 זננלל * צסרא נהדי אמש לשתתף לעולם השחר תפלת פ3 ל ח
ת הרניס ת3ק3 תפלתו שתהא זה ני סת נ סי׳ שינא נמו הננ  נ

ק האלקי הענק ני לקהל אס כי :י״ט  תמיד ה^ומה נכלל מ
 גס * קהל נמקוס שיהי׳ לאש או נ לשלס יסור ולא ®י לא

 עצש מצד נו דנק אלקי עניו אס נענה היחיד שיהי' אפשר
עו ש׳הקדמוני׳ו שהיו הצדיקים מלי 1ו שהסהנניאיס נ  והוא ני

ר ש ה נ עוז מנ חח הננואה שנעלה נז ש: ו ה^ד
ה י<י מ ל  הצנור עס נתפלש נקשר היחיד שיהי' ״ מ ו

האדם* שיתיש הלא :נצמר להתפלל דדקדק

ליחיד• הפסד שיש נהה
 p73 שהתפלה אעפ״י ר״ל
 שאין אעפ״י ישראל נל נעד כלל

 נולה תפלה לאותה נליחידצחך
 התפלה נתיך ינא לא עכ״ז
 נהפסד הטגעת נקפה שוס
 שיתפלל אפשר רהישד יחיד: איזה
 ליחידים הפסד נו שיש נמה

 יח«ן נל 3מןהרו ני * אחרים
 להיות נפשו למלאות מתאוה

 6מוש ואיננו זולתו על עליון
 שתאמר נמו אחר ישראל להפסד

 מנר מיני זנל דאג לו שיש מי
א'3ת3 נעול׳ היוקר שיהי' מנקש  ו

 כדי סחורה מיני שאר או
 הפסדו נו שיש :הרנה שירדח
 :נאחריתו ההוא היחיד הפסד

 מצד ני ונו׳ העולס שיועיל נמה
 תצא לא נישראל הדנק השפע

סו סק שס: 3אך  ומהס ורמ
 שעעע אמר: טעם ועוד ר״ל
• הוא ט׳  שנית שאינו ר״ל ו

ס התפלה פיסיד שישלים  ננוונ
 • חון מנליעירונמסשנות זכה

 ר׳ אמר קורא ונירושלמיפ׳הי׳
 • אכוונית לא מיוש א3ס חייא
 כוונית עית3 זמן ש אלא

 קמי ליעל מאן נלני והרהרי׳
 ריש או אלקפתא קדמאי מלכא
 אמר שמואל שם עוד ״ גלותא

 ון3 רצי אפחחיס מניתי אני
 (ר״ל דמוסיא מניתי אנא אמר
 מתנא 3ר שננותל) ן3א טורי
דנד לרישי טינו משיק אנא אמר
מגרמי׳ נרע למודים מטי הוי

 עול ונל הכוונה קושי על עצמס3 העידו עולם גמלי הנה
 נענורשרצו ננשלו ואולי ניותר נכשלים היו לנוין סנוריס שהיו

 שלא לנו קנעו ולנך כלומר * לנו ש3ק ונן :ניחידות להתפלל
 נחנורת ושימפלל הצנור תפלת רק עצמו תפלת היחיד יתפלל
ק ימצא לא שאס שיכול שד3 ;הצגור  ונטל יושג יהא לא ש

 :מתפללי׳ שהצנור נעת להתפלל הצנורויתכוין תפלת יתפלל אך
 יכוי? 6ל אחת קשה33 שאס ר׳״ל * וגו׳ קצתס שישלימו נדי

ח אחד נ  ענ׳׳פ של«ם מפלה מהכל ויסמדר :הג' או השני י
ה שלמה התפלה תהי' הכל תפלת זן3נק מוג  הנרנה ומשל :נ
• הנל על ו' נ ה נאשר ו נ ז 03 נהנרח אז «לל Vp שלק הנ

היתיד



ת נחמדשלישי כתרי מאמראוצר פ
ה נלל3 מיד הי נ י  ג״כ ים לכלל סיש מה ני ממנו חלקו :מ

חה :לחלק ק יע3מש ארץ מ א  אחת מדינה מהארצות ארץ :ה
 המדינה נשכל נולהראוי• הארץ נשמהי׳ :מדינות שאר מזולת

 ימצא אס ר״ל ראוי שאינו מי :עתה3 מטר לה למת זונה
ראוו שאינו רע איש נמדינה
 על אן> ימטור ענ״ז זו לטונה

 להמטיר הענן שעלה מאסר שדהו
ה נל על  שיונדל ימנן לא המדג

ט מ  אדמת נשעור קטן מלק מ
 נשיאים שס יהי׳ שלא האיש זה

 הגיע אלו זה ונהפוך :וגשם
 לעצור המדינה נני 3לרו עונש
 אנשי© שדות אפי׳ המטר להס

 המטר יומנע הס3ש הטונים
ם: ה  ימנרך שדיניו אלא מ

 היא הלא תאמר פן העולמיים•
 היחיד יענש למה קשיא גופא

סעללא רהרני פו חמס ענו  ננ
 הס הש״יהלא שדיני השע ע״ז

 ואס לעולם 3להטי ידו3ו גצחייס
 שעה לפי מו3טו ד3א היחיד זה
 תמורתה יקח הוא הזה עולס5

ה א; נעולס טונ  ממורה הנ
 זה נתמורת להם ימן ♦ טונה

ת: האחר  ר״ל נקצתטונה טונ
טונה  ליחיד שנוגע מה פרטית נ

מני  טונמו שיאכל ואפשר אדם י
 :המחנה נני פלל מגלעח לגדו
ס ה3 יהיו ד נ  הטונה משכניהם נ

 לו שיגיע אפשרית תהי׳ ההיא
 לגני תנוע שלא מה לגדי

 הקרוניס ואפי׳לשכיניס המדינה
 שזה ד״מ שמאמר כמה אליהם
 לו נמנה לא אשר 3הטו האיש

 הנלל עון3 ינולה את האדמה
 הרנה ריוח לו מדמן הקנ״׳ה
 יוקר3 לו לקטת שיוכל נממון

 שינצלו מעט אך :פרנסתו ד
שיגיע אפשר ר״ל הכולל לוהנטנש

ץ ר א ר ראוי«!ו בוילה ה ש פ א ה שיכילו^ ו נו מי ב אי  ש
ם ילו ראוי די חי הי ה ובהסוך הרוב בעבור ויצילהו מ  ז

ע נ מ ר שי ט מ ץ ה אר ה מ צי ר א ה ץ מפני מ ר א ה  בוילה ש
ה נ ר לו ראוי׳ אי ש אפ ל ו כלו ה שי ח כ םTי  ראויים היו י

ע לו נ מ נ ם ו ה ב בעבור מ א • הרו ל  יתברך שדיניו א
ם למיי אצלו העו ל יתברך ו מו ח הג ם יםTלי ל עו ב ס ה  ה

א ב ד ה עו ס ו ל ו ע כ ה ש תן הז ם י ה ^ רה י מו ה ת ב  טו
ב טי ם וי ת לה צ ק ה ב ב היו טו ה י ם• נכרים ב ה כני ש  ס

ך ט א ע לו מ צ ש שינ נ עו ה לל מ ה הכו ל צ מורה ה  • ג
ל ש מ לל מי ו פ ת ה מו לצורך ש צ ל ע ש מ ל מי ב ד ת ש ה  ש
ת לחזק תו א א לבדו בי ל ה רצה ו הכנ ם ל שי ע  אנ

ה נ די מ ק עד* בהעזרם ה ם חלו ת מו א חו א הו צי  מו
ד הרבה מ עו ל ו ה ע כנ ס ר ה ש א ס ו ה יכנ מ ם כ סי כנ  שנ

ה א הצבור ב צי ט מו ע ד מ מ עו כי ו ח ח ט ב ר ב צ ק מ ש ה  מ
מנו ד מ ח ר א ח א מו. ^י ד ש ם מ תקו ה 'ו מדינ ת ה  בתכלי

ה ש מ ם ויהיו ביכולת שי ה שי ם אנ עי  אד* כולם מגי
ה ברכתה א צ הו ת ב ט ע ס מו ה הדין ע מ סכ ה ה על • ו  ו

טון קורא כן ה אפל א מ צי רה כצד שיו • התו ל כ ה ק ל  ה
ד ם ובעו ל ע ת ד שי חי ק הי ל ח א הכל מ הו ש ו  בו שי
ת קנ רו ת מ ר צ ש א א ב ממנו* חלק הו ש ח  כייותירנו ו

מו צ ע א ל א הו ט ל חו א הכל ע ט חו שו ו פ  כ* יותר לנ
ד חי ד כאבר הצבור בכל^ הי ח א ף בכלל ה  אלו • הגו

ה ד הי קפי ע מ רו ^ הז מו עי רך ד צ הו ש ל כ ה א קז ה  ה
ה ף נפסד הי פסד כילי הגו ע ונ רו דו הז ס פ ה ך כ  א
ר ראוי חי ^י ל י ו ב ה ר ל ע צ ד ה ת ע מו צד ה ח כ קנ  ת
ץ • הכל חו הנ ה ו מ עיין מ ד עליו שי חי א הי ק הו  חל
נו הכל תנ א שי ל ם ו תעל ־ י טנו מפני מ א ו ל ה ש דבר הי

ד\ ג שי ת ש

 מ3ס מומה לננות נדי שם הדרים נלל3 לימן צריך הוא אז קחה
ס: תקון נעד לחוש לו ומס העיר ח ח ה מוציא הוא א ת  אס ה

מו קטנה תהי׳ אפי׳ לעצמו מצודה לו גות3ל נא  עכ״ז ית3 נ
 עליו מגיע היה אשר מהחלק יומר מעות הרנה להוציא צריך

על ועומד :העיר לנני לימן

 שכניהם מנלעדי לטוניס טונה
 שינצלו ימצאו צחקיס מעט המדינה על כולל שנש יגיע אס אנל

 האמת נמו גמור לצדיק רק מפורסם נס שיגיע יתכן לא כי ממנו
 הענין על מוזר ־ ׳עצמו לצורך שהתפלל מי ומשל :והנניאיס

 לצורך מהתפלה הכלל על תפלה3 יתרון שיש הסי׳ נראש שזכר
 שהשתדל מי נמשל :זה אחר מהנזכר זה על משל ונשא עצמו
ץ ׳ ניתי את לחזק  עליו יפלו שלא ולסטים משוללים הירא א

 ודלתות ה3נשג חומה3 צר3מ ית3 לו נות3ל התחזק זה ונענור
 לו 3יש האיש זה * המדינה אנשי עם להמס רצה ולא :רזל3

 קריה נאיזה לדור לכנס רצה ולא ניתו ננה ושם למדינה מוץ
ה: תסי על נהעזרס שנמחנ מו שאלוישננאיזה נמשנו חזוקחו

נשחתי׳ הפרטים גס כולו

 נכלל הוא זה כל עס הסכנה'*
 ניתו לחזק נחו יקצר כי סכנה
 תמיד אומו ולשמור ראוי נחזוק

 ישגוג או יפשיג ולא דו3ל הוא
ס שוללים עליו יפלו אלו וכן  תי

 ו30ויס מנלים ניתר את ישיאו
 שנכנסי׳ גמה :הנמל אל אותו

 התיקונים גנלל הצמר מ
 :כולה למדינה הצמר שממקגיס

 תיקוני מן ניכולת שיש מה
 וההסכמה הדין עם המדינה:

 עמוד יתקיים גמדינס הנה
 ששקו מיד עשוק להציל הדין

 ראות מצד הסכמה ענייני ונן
ע לפי עיניהם  לתקן השעה צז

ה ענייני  יחפור לא מ־ק3ו המחנ
 נומ3ל אומס כופין משנת

חח דלתיס חומה לשר  געי • ונ
 גונין כשהן יוחנן מר׳ אלעזר ר׳

 שנח לפי אי גינין הן נפשות לפי
 קירוב לפי או מנין הן ממון
ח לפי א״ל גונין הן נתיס  3ק
שד גונין p נתיס  לשון שם ו
ק ממון דלפי אסר  ואין הןגונ
 הולכק נזה כיוצא שננל ספק
חן נצירוף ההסכמה אחר  :ה

 מןהפלוסרפי' אסל שס אפלגיק
 גצד שיוציא מס הקדמונים;

 מוציא שהאדם מה השרה•
חן: היושר מצד ה  הכל• חלק ו
 שהחלק כלומר הכללי חלק

 נפסד זה שאלולי הנלל הקייס
 שיפן הכל מסלק :כולו הכלל
^ :הכלל אל מלקו מו  לנפשו ו
לכלל נזק יגיע אס כי ייתר
חע ונפסד  נשהמף נהפסדו הז

 וכו' עליו שיעיין מה והנחוץ ׳. עמו מתה נכלל הזרוע מת
 הכל• מלק הוא היחיד: עליו סיעיין מוכרח והיותר ר״ל

 תלוי הכלל השחתת שאל״כ • הכלל לתקן ממנו המגיע החלק
 כלומר • הכל מקנת נצד :ממילא הכלל עס נספה הוא וגם נו

 • ההקשה שמשיגהו דנר הי׳ שלא ומפני :הכלל שיתוקן נדי
 גמעשרות השכלי: נהיקש מושג אינו הכלל נתקגת זה ר37

 שיוציא מה ראוי נששר ורא3ה עליהם שצוה והקרננות וממנות
 השומחס וללויס לנהגי© שיוספק נכדי הכלל לתקן מממנו היחיד

כבר וני' אךפכמעשיס :האזמה כלל מקנת ונהם משמרתה׳
נמנאר



נחמדשרישי כוזרי מאמראוצר
 חזר מעמה • להקדים והראוי׳ ג״ו: סי׳ ׳3 מאמר3 אר3נ<ז
ר3 ריו3ד ראגן קל מ  רכת3 השכל נקשת : עשרה שמנה רכת3 ס

 חסרת דעה וכמאמר כלוס אין דעה אין שאס וכו' חונן אתה
 המשכיל מדרך שזה וכו׳ שאחרי' מה אל הסמוכה ;קניס מה

ונהשליס שעיות תה השלסלתקן
 כדי שאכשר: עיד3 חסרונו
 עקר וכי׳ והנינה הדעת שתהא

 ונינה דעה לנו שיתן קשתיכו3
 והיראה התורה דרך3 שהיא
 השיננו אומרים שאנו ומה

 על הכונה אין וכו׳ ינו3א
 עלפי אותם שנעשה המעשים
 האדם יד3 חירה3 שזה התורה

 עיני שיאיר :ה3 התפלה אך
 3הגיו המעשה דרך ין3לה שכלנו

 לטהר א3ה חז״ל וכמאמר
 מעשם3ו ה3ממש3 :מסייעקלו

 ר:3כ שחטא או לחטוא 3שחוש יזה
 שיגיע הענין הסליחה תולדת

 לחטאתינו: ה׳ כשיסלח לנו
 חז״לזנו כמאמר הגאולה והיא

 שיתכפרו עת כל3ו אחישנה
 :א3 גאולה יום עונותינו
 אנו וכו׳ כא ראה ומתחיל

 עניינו על יפקוד ש^י3מתפללי'ש
ת5 ומהדינו  הס3 לנו ויהי' ^ו

 גקשתינו זה ועם עונותינו כפרת
 ויתיל מצרוסינו אותנו שיגאול

 הוא ישראל גואל ינו:7ו3שע קושי
 תמיד אומנו שגואל הוה לשון

 המתרגשות ות3הר צרומ6«
 וכמו נו3אזי גארצות עלינו

 זאת גס ואף יוצרנו שהנטיחנו
 :וגות׳ יהס3אוי ארז3היותס3

 והיא וכו׳ הגופי' האות3 על
ת  תפלה והיא זנו׳ רפאנו נדנ

 רפואת ועל הגוף רפואת על י
 3ל3ש העקמימית לישר הנפש
 :ה׳ ודת3ע3 המתרשל האדם

 שלנריאות ״ מזונם הזדמנית
ריוח3 הפרנסה צריךשתהא הגוף

הו ג שי ת ה ש ש ק ה ה ה א יי) (יייא צו ר ת הנו רו ש מע  ב
ת תנו מ ה ת ו ת והקרבנו די זו ה ו א ז הו ק ו  הכק־י חל

ת* ך מהמטונו ס א שי ע ט ה ת מ תו ב ש □ ה די ע מו ה  ו
ת טו מ ש ה ם ו ^י בי היו ם' וכיוצא ו ה ט ב רי מ א מ ה מ  ו

ת לו ת התפי ת והברכו חו ב ש תו ה ת • ו דו מ ה מ ה ו ב ה א  ה
ראה הי ה׳ ו ח מ ש ה ה ו אוי הר ם ו קדי ה ^ ת י שו ק ב ה  מ
ת ש ק ל ב כ ש ת ה ע ד ה ם ו ה ב ע ש ם יגי אד  להתקרב ה

ל אלדיו אל ם כן ע ת חונן הקדי ע ד ח ה כ מו ס די ה  א
ה ה מ רי ח א ר רוצה ש ט ^ו ה הרוצד־ז י ב שו ת  כדי ב

ה הי ת ת ש ע ד ה ה הכינ א ו הי רה בדרך ה תו ה ה ד בו ע ה  ו
א כמו הו מר ש בנו או שי  וקרבנו לתורתך אבינו ה

ך מלכנו ת ד כו ע ^ מפני י ר שא♦ ו ש ם אפ ד א  בלתי ^
א ט ע ח ש פ ב ו חיי ת ^ להתפלל ה ת עי ח לי א ס ט ח  ה

ה ב ש ח מ ה ב ש ע מ ב ה חנון בברכת ו ב טו ח ה לו ס ^  י
מך סו ל ו ^ה א תפד ת ה א ת הז ד ^ ה תוי ח לי ס א ה הי  ו

ה ל או ה הג מ ו מ חנ אנ ל בו ש חי ת מ אה ו א ר  בעניינו נ
ם ת חו אל ו שראל גו אחר י תפלל כן ו ^ י ת עי או  ברי
ם ת הגופי שו פ הנ ה וסומך ו ל פ ת ת ^ א ת הז מנו ד  הז
ם ת מזונ ד ד שנ חס ל ם• כ שני ה ת רכ ב חר כ א תפלל כן ו  י

ל ת קבוץ ע לו ץ הג קב מ חי כ ד מו נ שראל ע מך י ס  וי
ת לו או ר ק ה ד צ ן והכיר ה עני אלדי ה ה ה מ ר ב מ או  ש

ה עלינו ומלוך ת תפלל ואח״ב • לבדך ה׳ א ר י לבע  י
ם ם הסיגי אי ט חו ה מך בזדון ו סו ה ו ת ל ר מי לה ש  הסגו

כה מרו הז ם על באו קי על הצדי ם ו די סי ח אחר • ה  כן ו
ב יתפלל שי ה ת ל בו ם ש לי ש רו ה י מ שו ל מ ו ו ק  מ

תו תפלל שכינ ך וי מו ה ס ח על ל שי ם דוד בן מ שלי  וי
ם □ מהצרכי אח״ב העולמי תפלל ו ל י ת קבול ע תפלו  ה

ע מ שו ה ב תפלל תפל ך וי מו ה ס ת ל ה להראו נ כי ש  ה
שר בעין עין א ה כ ת ם הי אי ם לנבי די לחסי צאי ו ליו ו

מצרים

 הצווך עת3 נסים לנו לעשות אלוי ענין נו3 ק3תד אך והמקרה
ה3 וכנזכר ע3והט המערכה לשדד ״זיוז  3ל ולהסיר המאמר סי׳י

נ קו ע  הסיגים לנער : שלמה ענודה לענדו שנוכל ■מד מקרננו ה
 המתסכמיס המיניס והס האומה כלל שלמות המפסיד כפסולת

ענודת מאמרי אותנו לסור

 רחמנא 3יהי ני אמרו מזז״ל
 רנמ5 והיא ונו׳ הצדק הראות ויסמוך'לו :3יהי לחיי מזונא

 לא צליות לקנן ומתפלליס מתאויס שאנו שזה שופטנו השיגה
 להשתרר יל3ש3 ונא נתעניניס להתענג חושקים שאנו יל3ש5

 האלדי עניז נו3 וידנק עולה5 הצדק שיחגלה נדי אך העמיס על
תנז״ל מלכים מה׳ 3פ״3 זהרבנ״ס  החנמי׳והנניאיס נתאוו לא נ

 נדישיהי' אלא ונו׳ העולם על שישלטו נדי לא המשיח לימות
 אתה עלינו ומלוך שאומר נמה !עכ״ל חנמה3ו תורה3 פנויס

ע מנהג תסת עוד נתונים נהי' שלא נזה ור״ל • דך3ל ה׳ הטנ

 להפר הטוענים והם הש״י
 הסגולה שמירת :זדון3 דמינו
 ויצר ע3הט מנהג לפי ני הזנה

 הצדקיס יהיו האדם 3ל
 להחניף ידעו לא אשר האמתייס

 דור ^3 נרדפים אדם ני3 את
 סונלת ההמון דעת ואין ודור

 נוחה ההמון דעת אין ני אותם
 חז״ל וכמאמר חנף אנשי3 רק

 דמרחמי נן3מר א3'האי*צור
 מעלז דהוא משוס לא מתא ני3

 נמילי להו מוכח דלא משוס אלא
 זן תפלה נתקנה ולכך דשמיא

 הזכה הסגולה שמירת ור3ע3
 לי3ת שוה ולנס פיהם אשר

 הקדם עיר ולשומה* חנף:
 עא לה סמוך ויתפלל :הזאת
 מתפללי׳ שאנו ומה דוד גן משיח
 על ואח״ז גליות קגיז על ת״לה

 לירושלים השכינה החזרת
 5ע״ הוא משי«״ על םוף3ול

 גפי׳׳א הרמנ״ס מ״ש
 שצרץ■ האות שהעיקר מלכים
 שה^ «שיח3 שנאמין עד שיהי׳

 מלך שיעמיד הוא נאמת משיחנו
 3כת3תירהש3 ועוסק דוד מגית

 ישראל כל שנעי׳פויכוף וגתורה
 קך מלחמת וילחס אחרי׳ לילך

 ואם משיח שהוא גחזקת הר״ז
 גמקומי מקדש נה3ו והצליח עשה
 משיח הר״ז ישראל נזמי וקנז

 תחלה מתפללי' אנו ולכך ודאי3
 על ואח^ז ירושלים גנין על

 זישליס •’ דוד ן3 קרן צמיחת
 הגרנות הס מהצרני'העולמים

לאדם רשות שגהס האמצעיות
 להראותהשכיגה לשאולצרכיו:

 יראו געיז עין וכמ״ש השנינה לראות האומה כלל שמזכה עין3 עין
 השנינה נראות משתחויס ישראל היו כאשר ציון*. ה׳ 3שו3

 האהל פתח ועמד הענן עמוד ירד האהלה משה א3נ והי׳ נמ״ש
 וקב האוהל פתח עומד הענן עמוי את העם כל וראה וגומ׳

 אל פנים משה עם ה' ר3וד אהלו פתח איש והשתחוו העס כל
 זזה לא שהשכינה גנפשו ידמה וכן ל״ג) (שמות וגומ׳ פנים

 המקיש כלפי משמחויס אנו ולכך המקדש ית33 המערני מכותל
ס כריעת ויכרע :קדשים וקדשי ההייני הודאה רכת33 הוזי

ראש3



פט נחמד שרישי כמרי מאמראוצר
ראז  מומס והנראה • להודויו גאה ואי שמך 5הטו3 מסיף ו
 שהראינו מפני הוא המפלה סירס אחר ההודאות אלו מחי?

 שנל תאמר שמא וסחופיס דווים אנחנו ואיד ין3מרו שצרנגו
 מהנורא טוגות שוס המןשותאקגידינו אלו כל נתמלאו שלא מוד
וע״ז ״ אומו להודות ראוי יאיז

ם ה באומורו מצרי חזינ ת ט ו ני ן עי ב שו ס י^ציק ב תו ח  ד
ר תו המחזי ב ^ציון שכינ שו ח ה ביזבו ד נ כי ש ה ת ש ב צ  נ

ו ד ח ע חו ת ש שר לנכחדז וי א ס ישרן! היו כ ד ח ת ש מ

ואין
 נעמידתנו שאף מסיימים אנחנו
ת יגתה  שהוא מודים אנו עלו

 מיינו מל ונו׳ חיינו צור אלהינו
לו המסורים ץ יעל ל ס  שגנל י

 שעכ״ם ור׳ל וגומ׳ עמנו יום
 ונסים טונות הרגה נידינו ים

ת נהיותינו אפי׳ עת ננל א  נ
 כוחגים אנו זה יעל אויגני
 הוא והשגת :ההודאה געגור

 ומסיים ‘ועלנולסימגרךוכו׳
 ׳ להודות נאה ולד שמך הטוג
 תחלה נאנות ההשתמי' אמנם
 זנרון מפני שהוא פשוט וסוף

 פרסום ושנח יתגרך גדולתו
 שלוס עושה לה וסומך :אלהומו

 אושלוס שלום שים אוממס אנו
 המפלה ומסיימי׳גסוף גערג 5ר

 ועניו גמהמיו שלום עושה
 נל נוללת דעתי לפי זו התפלה

 גנו שיעשה והוא הנקשות
ת ק ויצילנו השלמות  החסחנו

 הס אשר והגופייס החומריים
 וידגא החסרונות לכל עלולים
 הנמלטי׳ הרוחניי נשלמו׳ אומנו

 אומרים אנו וע״ז חסרון מכל
 שהעושה גמתמיו שלום ששה

ד השלמות דו  הוא מעלה מ
 ר׳י׳ל ונו' עלינו שלום יעשה

:הרוחניי השלמות
 עליכם תופסו הייתי ואשר ג

 שהייתי מה ונו׳
 זו נשאלה אתנס לתפוס רוצה

 על מתפללים אינם שאתם
 התשוג׳ גאה בגר הגא עולם מיי

 שהוא מי כי דגריו: נתוך
 שאמס מאחר ר׳״ל ונו מתפלל

ועל ה׳ אור3 ק3להד מתפללים

תם ה כראו נ כי ש ת ויכרע ה עי ם כרי ה בברכת נוודי א ד  הו
א הי ה כוילילת ש א ד הו ת ה בו טו רא ב תב׳ הבו ח י ב ש ה  ו
ם ה לי חדו ע םך י סו ה ו ה ל ש ם ש לי א ש הי ה ש מ תי ח  ה

הי׳ בדי ת רתו ש פני פמי ה מל נ כי ש ם ה שלו :ב
א הכוזרי אמר כ ר ל א ש ם לי נ קו  מפני שן!ה מ

אני אה ש ם כל רו ני עני ם ה קני תו  מ
ם ר ומסודרי ש א תי ו שו חיי פ ם תו כ א עלי הו ט ו ש  מי

ה אני מ ח ש א כס מ תי לו תפי ם מזכרון ג ל ש א ה ב  ה
תני כבר בו שי א מי כי עליו ה הו תפלל ש ק מ  להדב

ד כחייו האיד^ד♦ כאור א ע הו לל ש פ ת תו מ או ר  די
ל בעיניו ל פ ת ל ד ת ע ה מדרג א בו ק הנ א ם קורבה ו אד  ל

ל ם א אלדי לה ה דו • ג ה מנ לל כבר מ תפ ק מבלי ה  ספ
ל ה ע א מ הו ל ש דו ם ג ל עו ה א מ ב ס ה א ע ו גי  אליו י

ע גי ל י ם א ל עו א ה ב ה מי כי ה ק ב ד שו ש פ  כענין נ
די אל א ה הי דה ו ף במקרה טרו ביו הגו מכאו  שכן כל ו

ק ב תד ו ש ד נ ח תי ת ש ב בו נ תעזו ה ו ל ם א י ל כ  ה
ם כלכי :המלו

א פך החכר אמר נ סי ה ביאור או ל בז ש מ ם ה  אד
א ב ל ש ך א ל מ ך וקרבו ה ^ ט  ה

לה קורבה תן גדו ת לו ונ שו א ר ^ אליו לב  עוז בכי
ה צ ר ה שי הי א ו ם רגיל הו ך ע ל מ ד ה ה ע הי ש ש ק ב  מ

טנו א מ בו תו ן! שי ה בי הי שי תו ו ד עו ס ה ב הי ח ו ש  ש
ח ל שו ה שריו סגולת אליו ו עז עו מי ו ה ע א מ ^  שד

ה ה הי ש ם ש ת זולתו ע ע כ ה ו הי ם ש ד א ה ה גג הז  שו
ע או ש ה פו הי ך ו ל מ ו פוסק ה מנ א מ ה ל ש הי ק ב  מ

חנן ת מ ם בי ו ב א שו ל שי הגו א א מנ ב א אליי ל ל ש  ו
ק • שריו יפסיק) (נ״א יפסו קדו ב שי מלי אנ ה ו נ די מ  ה

כולם •
׳ :ישראל לעדת הנגואה מזרת
 3שימקר אפשר אי • ממנה גדולה אלדיס אל קורגהלאדס ואין

 קשור געודו שאפי׳ ואה3נ ממדרגת יותר האלדיס אל האדם
 ה׳ 7ו3נ אל * אליו יגיע ואס :זורח עליו ה׳ נגול משמיומו

 טרודה שהנפש אעפ״י בלומר ונו׳ טרודה והיא :חי עודנן3
הגוף3  צרכי להשלים נואגת הנפש ומנאוגיו ומקריהם: עסקי

 נשתתיחד :ה׳ אור מדבקות נפשו נפרדה לא זה נל ועס הגוף
ת ימילה הכפש כשתהא גו מ פ ג  ;המות אחד והלא הגוף מן ן

COSRL מ

 ע׳יי רק אינו חי געודו האדם השגת הנה * הוולובלני׳ סנלים
 החמשה והחושים זכמתעורד המזימה שהוא גופנייס גלים

 נשגיאות ומלונלנים הרנה חסרונות לות3מק נחות הס ונליהס
:המות אחר נצלתמזה שהנפש פה הרגה

* גזה גאור אוסיפך
 הרחיגלוהגנה י

ה: משל ע״י נזה א  וקרמ ג
 כי נמ״ש גדולה קורגה המלך
ה: לו גחר יעקג  עת גכל י

 עס שלס שלגנו עת נל3 שירצה
 עמנו עושה הקג״ה אלקינו

 אנו וכאלו חוןלטגע* נפלאות
 העולם טנעי מחשנת יוצאים
 צל3 ומסמופפיס הזה הגשמי

 כל3 אלחינו כה' וכיו״שמי שדי
 יתו5 אל שינא :אליו קראנו
 נשנה פעמים שלש שנאמר נענין
 האזון פני את זנורן כל יראה

:  נמ״ש נסעודתו ושיהי׳ ה׳
 אלהיכם ה' לפני שם ואכלתם

 אליו ושולח :וגומ' דגנך מעשר
 מלאכי הנה כמ״ש שריו סגולת

נו' עמו ועושה :לפניך ילך * ו
 אחד לשוס עושה שאינו מה

 נגד נמ״ש לו הזומיס מעגדיו
 לא אשר נפלאות אעשה עמך כל

 או שוע :הגויס נל3 נגראו
 דלתי לשקוזיעל ומתעצל פושע
:המלך ת3אה3 ומואס המלך
 ולפי ממנו פוסק המלך והי׳

 מדרגה לו אשד נזה שהאיש
 אשר האדם מכל יותר כזו גדולה

 לו שאץ ודאי האדמה פני כל על
סאדס שו  יאמלוצוות עסקעס

 ושריו המלך ז3מל נעולס ר3וח
ס ושריו המלך ואס  ממנו טסקי
 ומשומם ערירי שישאר הוא גדין
ץ  המלךאיןלו מדינות גני כל נ
 ונודאי מרחמי ולא אתי לא

 ורעות רנות צרות שימצאהו
 וכשהוא י המדינה גני מכל יותר
פשעיו על לשוג לגו אל גומן

ר רחמים המלך מן ומנקש ק  ע
 גהינל שהוא מי כי המלך נהינל ויתלונן מנהגו אל נקשתושישוג

 * לרגליו שמור הטוג וכל רעה שוס3 אדם משוס נפגע אינו המלך
 נגזלים היו עליהם חופף ה׳ כגת גהיות ישראל לעדת גזה והדמיון

 דגר עמהסגשוס מתערניס היו ולא ומנהגם נדמס העפים מכל
 אומה לכל צריכין היו ולא השנינה כלפי תחת סוסים היו אגל

 נטח ישראל דשכן כמ״ס גהס לשלוט יכול שהי׳ מי לאץ ולשק
 וגז׳ לראות נעלותן ארצך אוו איש יחמוד ולא ונאמר ׳ 3יעק עץ גדד
Z ואחר



נחמדשני כוזרי מאמראוצר
 הדפוס העולם אומות נל אז ה' 7ו3נ מה© ונגלה שחטאו ;ואחר

 שיחזירנו נקשתינו יניקר ומעתה הקדומה נשנאמס ■ותפוס
 ואנשי ;השכינה כנפי תחת ♦דו צל3 ויחניאנו אלין אלדיט

 יס3תוש להיותס המדינה ני3 כל הנה * ונו' כולס המדינה
ות3עו ה3הר להס הי׳ גמדינמס

 מגמתס וכל הארץ שלהס מצד
 רעהו את ואיש להרנותקנינס

 שום עליהס לא'הי' ני יעזורו
 כמו ודתו3וע המלך פקודת

 ■עסקיו שכל הזה הנכרי האיש
 המלך דלתי על לשקוד רק אינו

 שיצוהו מה לעשות היכלו3 ולנקר
 הארן יושני עס ר3שיתמ ולא

 ני נמ״ש האדמה את ■לענוד
 עמדיוננן אתס ותושניס גרים
 היו לא נולם המדינה אנשי

 נעודם המלך מן נלוס צריניס
 היו עמס נפוך ני ינתס7מ3

 אחד הי׳ נאשר ד3מל יושניס־
 לדרך ממדינתו הולך מהס

 אז מדינתו ני3 מן דל3ונ רתוקה
 שישלרן המלך מן מתחנן הי׳

 והיו נדרך: לשמרו לפניו מלאנו
 • •רצונס שיעשה נוטחיס,נמלך

 שלוס ני נלבס מתנרניס היו
הי׳להס  אשרילנו־נה נדרך י

 אעפ״י להס: טוח3 הנא והעולס
 נהיותם אליהס השגיח שלא

 העמיס כל יבטחו איך נעיר♦
 עולס והוא מחר ניוס להתהלל

 נל ואיה ההוא המלך על הנא
 נעודס המלך שהראס נפלאותיו

 עד נגלתה מי על ה׳ וזרוע חיים
 אחר יאספס ה' 7ו3כ ני שיאמינו
תס:  מהם אחד נל והי' מו
 עוד ולא וכי׳ רו3ח על מתפאר

 שעליו לנפשו ינטית אחד שכל
 לנדו ולי יותר המלך ישגיח
 לעולס .צפומת הרנה טונות

 נדרך :זולתו מכל יותר הנא
 שמקיש ההיקש דרכי לפי הקשתו
 המלך מרומס הוא ני :נדמיונו

 את ח3פש הוא ממלתו* יותר
:אדס גני משאר יותר המלך

 בדרך שידינו בעת אפ כי מתחננים היו ילא כוילם
 הילסטיס מן שיציילם מי המלך עמפ שישלח רחוקה
 שיעשה ב^דיך בוטחים והיו הדרך ופגעי והחיות
 אעפ״י הליכתם אחר עליהם ושישגיח בזה רצונם
 מתפאר והיה בעיר כה־ותם עליהם השגיח שלא

 יותר עליו ישגיח שהמלך חבירו על מהם אחד כל
 הוא כי הקשתו בדרך זולתו עק* שישגיח טסה

 נכרי הזה האדם והיה • מזולתו יותר המלך מרומם
 עי מבקש היה וד*א הדרך הליכת זוכר היה ולא

 לו אמרי הליכתו עת הגיע וכאשר אותו* שיי^וה
 המסוכן הזה כדרך מת אתה כי תדע העיר אנשי
 הוא וטי להם אמר אותך שילוה מי שאין מסגי

ו אמרו אתכם המירוה  טמנו שבקשנו המלך ל
 הזאת בעיר היותינו מיום ללותינו מאתו ושאלנו

 לעולם* זה על שואל שהיית אתה ראינוך ולא
ם אמר ה  בעת אותו קורא שהוא ומי משוגעים ל

 אפילו המגור בעת שיקוהו שכן כל הלא הבטחה
 השלוה בעת שעובהו והוא * בזה פיו יפתח לא אם

ו ראוי הלא ם ואם הצרה בעת יותר שיענהו ל ת  א
ם בעבור עליכם משגיח שהוא טוענים ת א  ש

קבל טי כבם היש אותו מרומסיס  מה עליו שי
 מן בסבל כמוני אותו שמררמם ומי אני שקבלתי

 אני שסבלתי מה מצותיו שמור בעבור הצעד
 שנזהרתי מה שמו זכרון בעת הטומאה מן ונזהר

 שחלקתי מה ולתורתו לשמו כבוד שחלק מי או אני
ל אני* כ ם ובלטודו במצותו עשיתי אשר ו ת א  ו

 טאבדשכרכם־ ואינו וסברא אותוטהקשה מרוממים
 הדבר הוצאתי שלא כעבור בהליכתי יעזבוני ואיך
 * כצדקי שבטחתי מפני אתם עשיתם כאשר כפי
ל ולא שהתעקש למי הוא אמנם הדמיון וזה ב  ק

 מלאות כולם תפילותינו הנה לא ראם רבותינו* דברי
מזכר י י

5רו שאין מפני וגס הנא נעולם חלק להם ואין עולס מיתת
 ♦ הנטחה עת3 אותו קורא שהוא ומי :הנא עולס על תפלתס

ת אותו קורא המלך ע  אל שיגא קש3וה נעיר עדיין שהוא נ
ת שיקוהו שכן כל :ניתו  לאדם תקיה שמזה נ״ש • המגור נע

ת אותו ישמור שהמלך ההוא ע נ

ה ערי הזה האדס והי׳ נ ה ' ו' נ  , ו
 האמיט נולס ענ״ז שקר נמתת עצמו התסלל אחד שכל אף

 מכל הננדל הנכרי הזה האדס מלנד המדינה נני כל על ישגיח שהמלך
 הי׳ ולא ונקהלס נסודס נא ולא נעניינו ומתנודד המדינה נני

 מת אתה ני תדע עליו: מנקש ולא הזה הדרך הליכת זוכר
שימותו לומר ישראל את מונים .שהאומות כנודע הזה רך נד

 אס אפילו :צרה וניוס שיולור
 ישאל לא אס אפי׳ פיו יפתח לא

 נעצמו המלך המלך מן נלוס
ת שעונהו והוא :אותו שומר ע  נ

 עליו משגיח כלומר השלוה
 יחסר שלא שלותו נעת פרטות3
 רעה יוס3 עליו שישגיח כ״ש ר3ד

 מרוממים שאתס :הנפש וסכנת
 נגדולתו מספרים אמס אותו

ס נעלמא ריס3ד ונגללספור ת  א
 היש ההיא: ההשגחה מקוים

ס  הלא וכו׳ עליו שיקנל מי ננ
ר עלי שישגיח פשיטא ענו  נ

 תמיד: המלך ענודת עלי שקנלתי
 סנל3 כמוני אותז שמרומס ומי
 שמדומס מי יש ואס הצער' מן

 נוגנור ויסנול נפשו נכל אותו
 על האות וזה צער ענודתו

 זסלא שלולי האמיתי הרוממות
 ענודתהמלך: עבור הי׳סובלצער

 זכרון נעת הטומאה מן ונזהר
 ישראל לאיש אסור כי שמו

 וזה ידיס נטילת בלי להתפלל
 רוממות נענור מעשיי טורח

 כבוד שחלק מי או * ה׳ וד3כ
 יסנול נמה כי ולתורתו לשמו

 והגדוף החירוף ק היהודי
 עשיתי אשר וכל ה׳: ננוד נענור

 מעשי כל ונלמוח נמצותו
 המלך צווי ע״פ הי׳ הכל שעשיתי
 נכל ורגלי ידי אריס לא ונלעדו

 הרנה יודע אני ונכן דרכי
 יאתס • מכס יומר מגדולתו

 מהקשה משנתיס: מרוממיס
 תודה שוס לאקנלתס וסנראכי

 לנט נודיס אתס מןהשמיסרק
 שוס מנלי ותפלות שנחיס

אינו  לפי מאנדשכרנס ענודה:ו
נצדקו שנטחתי מפני :דעתכס
 לי ישמור נצדקו המלך כי ידעתי

 אמנם הדמיון וזה המסוכן: הזה נדרך עלי ענודתיוישגיח שכד
 המתעקש דנרי לפי עולה הוא הזה המשל ר״ל * שהתעקש למי הוא

 לו ואפילו הנא זכרוןעולס עשרה נשמנה נתפילתינו שאין ואומר
 ממה רבותינו דברי קנל ולא :עלינו טענה יהי׳כדנריואיןמזה

שאין אותנו חושד ולכך ״ וגיהנס עדן מעריניגן הרנה שהזכירו
אגחגו



נחמדשרישי כוזרי מאמראוצר
 מאמר3 שטעןהכחר וכמה הנפש השארת האמנת3 שלמים אנחנו

 שמניםמיעודיכס זולתכם שמגודי רואה אני אימרו3 סי׳קי״ד א"
 מענייני חז״ל רי3ד זכר ששם קט״ו סי׳ עד עליו השיג ר3והח

 אחר לנקר מתעקש שאינו מי ר״ל • לא ואס ;וגיהנס עדן גן
ודאי נאמת שופט ל3א מומיט

 כי יראה שהוא זה 3יחשו שלא
 מענייני תפלתינו תוך3 א3 הרגה
 אוכל דנריס אלו נמו הנא עולם

 קיימת והקרן עוה״ז3 סירותיהן
 תפלות תוך3 הוא וכן לעוה״ב

 כל אליהו דני תנא הספרדים
 מונטח יום נכל הלנות השינה

 נרוך וכמו 3עיה״ ן5 שהוא לו
 וכו׳ לננודו שנראנו אלקינו
 הוא אתה • 3עוה״ לחיי ונזכה

 ה׳ הוא ואתה נעוה״ז אלקינו
 ננוסח זה (גס אלקינונעוה״נ

 ננשמת נשנת וכן הספרדייס)
 נעה׳'ז אלקינו ה׳ לך ערוך אין

 : 3עוה״ לחיי מלכנו זולתך ואין
 מהגניאיס* שקבלו רבותינו ודנרי

 מענין נזכר שאינו אעפ״י כלומר
 הנביאים בדברי נביאור 3עוה״

 נזה הרנה שספרו הנהרנותינו
 מן נידם קבלה שהי׳ ודאי

 שידעו הנניאיס הנניאי׳נילולי
מ שמיס עלה מי נננואתס זה י  ו

 מהגבלת :זה נהס מנין ורבותינו
 המיוחד.לו ענינו כלומר עדן גן

 וקדשמו: ההר את והמלת מלשון
 סי׳ א׳ במאמר לך בארתי נאשר
 מה לך וכבר'ספרתי :קט״ו

 מזה בסי׳ה׳ וכו׳ החסיד שעושה
 נשתלשלו כאן ועד המאמר
 החסיד מעשה מספורי הדבריס
 סנור אתה והיאך ׳ :נזמנינו

 לדון יכול אמה מזה כלומר ונו׳
 ההצלחה נזהן החסיד מעשה
על הקדוש שהנית  מכונו: הי'

עיר נירושליס .אללי ובמקום

 מהנניאיס שקבלו רבותינו ודברי • הבא העולם מזכר
 לך י באות כאשר וגיהנם עדן גן מהגבלת מדכאים

 זה* בזמנינו החסיד שעושה מה לך ספרתי וכבר
 ההיא ההצידיחה בזמן שהיה סכור אתה והיאך

 אנרהכש ששרשם ההם העם ובתוך אלדי ובמקום
 הצניעות על מוטבעים סגולתם והם ויעקב יצחק

 ביניהם והחסיד בלשונותם עולה אין ונשים אנשים
 שישמע הנבלה בדברי מתלכלכת נפשו ואין מזדכך
 זיבות טומאת ובבגדיו בגופו נתלית ואין מהם אותם
 שהיו בעבור זה וזולת וצרעת ומתים ושרצים ונדות

 שוכן שהיה מי שכן וכל ובטהרה בקדושה דבקים
 מדרגות על כתות אס כי־ פוגע ואיננו השכינה בעיר

 ושוטרים וחכמים ונזירים ולוים מכהנים הקדושה
 שילש ותודה רנה בקויל חוגג הטון ^אה או

 pih^’ri שיר אם כי שומע ואינני זסניז) (<״א פעמים
 יהיה אס שכן ובל ה' מלאכת אס כי רואה ולא
 מנעוריו ה׳ בבית ועומד א' מלחס יחיה לוי או כהן

 ומתעסק המחיה לבקשת צריך ואיננו כשמואל
 ובזכות במעשהו סבור אתה מה ימיו ה׳,כל בעבודת

:מעשיו ותקון נפשו .
אחרי׳ אין התכלית מדרגת זאת הכוזרי אמר כב

 ובדין המלאכים מדרגת אם כי
 המצא עם שכן כל הזה הקבול כבמות הנבואה מקוים

 עסה צריך שאין העבודה תהיה זאת וכמו השכינה־
 שתכאר עתה ממך טבנך:ז ואני רלדזנזר ילפרוש

 רואה אני כי בקראים שאצלך במה ביאור קצת לי
 ואנישזמע מהרבנים יותר בעבודה משתדלים אותם

לפשטהתורח: מפיקות ויותר מכריעות יותר טענוהם
אמר כג

 יניאהו כ״שאס העולם מעסקי אותה שפוגע נמה וקודרת הולכת
 נפשו זכות שיעניר מה וישמע ורעים ונשים נערים לחנרת הצורך

 ה3 למשול יוכל ולא אליהס הנפש שמטה ונגוני׳ כעורים מדנריס
 הקדושה מדרגות על :הקודש עיר ירושלים השנינה נעיר :ע״נ

מהם כת כל כלו׳ ונו׳ מכהני׳

ההם העם ונתוך : הקודש
טנעס הצניעות טל מוטנעי׳ :מצנמס קודש זרע אשר  צנועים היו נ

 מן גדורים היו נמצריסענ״ז מר נגלות היותם שעם חז״ל כמאמר
 מזדכך ניניהם והחסיד הכתוב: ופרסמה היתה שאחת העריות

 נפשו שזכה ודאי כזה קדוש עם נמוך החסידות נמדת שאוחז מי
 אלו נדורותיו הי׳ תמים צדיק פסוק על שדרשו נענין מאוד

נענין ״ נלשונותס עולה אין :הי'צדיק נמה צדיקים נדורות הי׳
. , ...................... .................... , בפיהם ימצא ולא כזב ידנרו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית שיא׳
 :ק״מ) רן(תלים5פו! אויש7תפק*נל״ אל זממו מל׳ נמשלוס ־ שישמע הנבלה נדנרי לנתלנלנת נפשו ואין :ג׳) תרמית(צכני׳ לשון

י היא מהנפש התפלה עת תרחק אשר וכל ה׳ סי׳ למעלה נאמרו
הלא מ 2 כג

לענודה: צדכס לפי קדוש
 הנאים העם קנון חוגג המון

: נשנה פעמי׳ נשלש לירושלים
 פנוי לפיכך והוא ה׳ מלחם יחיה

 דנר ואין ימיו כל ה׳ לענודת
 שמואל * כשמואל :אותו מטריד
א  עולם עד שם וישב כמ״ש העי

 היו כך ובודאי א'} ח׳ (שמואל
ה׳ בנית מתגדלי׳ רניס

ת :מנעוריהם  נפשו ונזנו
:נפשו נהירת

נ  אין התכלית מדרגת זאת נ
 אין כלומר אמריה*

 נשלמות המדרגה מזאת למעלס
 שהוא המלאך מלנד האדם

 בעוד המדרגה מזאת למעלה
 המות אחר אמנם חי שהחסיד

צדיקי' גדולי׳ כי חז״ל אמרו
מקוים, ונדין השרת: ממלאכי

 הגאות ממדת זה אק הננואה*
 עצמס נאלהמכיניס אנשיס אס

 הקנול נכמות שיתננאו: ומקוים
 קנול נית מתכונת ר״ל • הזה
השנינה• המצא עם נ״ש כזה:

 צדיקים המלכים שהיו ר״לנזמן
 אלקיגו נית עבודת שומרים והיו

ת33 שונן ה׳ וננוד הגדול* י
 הנהנים יכלו ולא שנא' כענין
 מלא כי הענן מפני ולשרת לעמוד

 אפילו כי ה׳ בית את ה' וז3כ
 נמו הרשעים המלכים בזמן
 צלם שהעמיד ומנשה 3אחא

ת ת7ו8ע ונטלו נהיכל  הגדול ני
ה היו ענ״ז ת בישראל: נניאיס ה

 פרישות לנקש * ולהנזד לפרוש
התורה: צותה שלא ממה ונזירות

 והס הקראי׳ על להשיב, יודע שאתה מה נקלאיס שאצלך ממה
 נקראו ולכך המקרא פשע אחר והולנין ט"פ3ש נתורה הכופרים

 שהם מה כל * הרנגיס מן יותר בעבודה משתדלים :קראים
 שאמרו ונמו * מישראל יותר נה מדקדקין הרנה מחזיקיןלמצז^

 מצוה כל ע״פ)3ש נתורה מאמיני׳ אינם הס (■פגם ננותיס
 מישראל יותר נהם מדקדקין הרנה הכותים נהן שהחזיקו

יומר * מפיקות ויוחג* נשכל: מכריעות יותר חולין): (נריש



נחמדשלישי בתרי מאמראוצר
 ע״טוהכחריהודה סי׳ מא«רא׳3יכו' לר הקמלמי ע

מני צ*ח סי׳ לו  תאמר אס ר״ל לא ואס :מ״נו סי׳ ו
 הקדמות אנשי :האלקיס רצון אל יא3מ האנושי שההתחכמות

הנ; גסאנשיסהמאמיגי׳שהנלגל ונו׳ הרוחניות עלי3ו  הס י׳3ו
לא קדמוני׳ והס האלהות

 וטלסמאו' צורות עדאי׳ועושיס
 דעתס: לפי רוחניות להוריד

 גסרשיס הריס3 והעזרים
 יערי׳3י׳3ויוש3מןהישו ונחתניס

רה; איזגז  ניהס3 ושורפים מל׳
 3להתקר משתדליס ליראת׳: אש3

 אל 3להתקי מתחזקים הס
 שעשו יס3חוש ודאי האלקיסכי

 ניהס5 שרון>3 גדולה ודה3ע
 ענץ שזה מוסכם ר3ונ ליראתם

סו אמר ר3מאודוכ מגונה  3הנ
 איכה לאלהיהס תדרוש סן זה על
ע  אלדהס את האלה הגויס דו3'י

ס כן ואעשה  כן תעשה לא אני ג
 ה׳ ות3תוע כל כי אלקיך לה׳

 גס ני לאלדיהם עשו שנא אשר
 שרפו ננותיהס ואת ניהס3אמ

 ר3הד נל את לאלדיהס־ אש1
ם מציה אנכי אשר  אומו אמנ

 עליו סוםז> לא לעשות משמרו
 ואר3מ ופיתשו ממנו• תגרע ולא
 ללמוד הישראלי האיש ירצה פן

ה  מהגויס וחסידות פרישות ^ז
 כלומר וגומ׳ דו3יע איכה ויאמר

 האלה הגויס משתדלי׳ נמה
 אני ואף ודתס3ע3 ומדקדקים

 ההשתדלו׳והחסידוע כמו אעשה
 תעשקכן לא אמר ע״ז הזה*

 מדרכי מלמדו לא אלדיכס לה׳
ה3ע מ אפי׳ ס מ ד  נראה שהוא ו

 גכוגה ודה3ע שהוא לכס
ם ופחשות״ מוי ס ת אד רי ה  ש

מי׳ חסידומס3 ו  שמת אר3ל י
 ואין נאש ישרש ניהס3 שאפילו

ץ לך  חדשנים והס מזה גדול ע
ות3והמקר גדולה ענודה שזיס

 כי בדברי חקדטתי הי^א החבר אמר בג
 דק בתור והסברא ההתחכטור־ו

 הקדמות אנשי לא ואס האלקיס רצון k טביא איננו
 בניהם ושורפים בהרים ודזנגזרים הרוחניות ובעלי
 אמרנו וכבר האלקים אל להתקרב משתדלים באש
 האלקיט במצות אם כי האלקים אל מתקרבין שאין
 וזטנס ומשקלם ^שעורם יודע שהוא בעבור עצמם

 אשר הקבלות באלה תלוי שהוא ונוה ומקומותם
 כסו האלקי כענין והדביקה הדצק ידזיה נהשלמהם

 מלאכה כבל אמר אשר המשכן במעשה שחיה
 ויעש כפיות ויעש הארון את בצלאל ויעש מסנה

 משה את ה׳ צוה כאשר נוהם אחת וככל יריעות
 טדזמלאכות ואיןבדבר ומגרעה תוספת בלא לומר רוצה
ם וסברותינו לדעחינו מסכים שהוא מה ההם ת ח  ו

 עשו והנה המלאכה כל את משה וירא באמה בה
 משה אותם ויברך עשו כן ה׳ צוה נאשר אותה
 שנשלטו מפני • השכינה חול להשלמתו סמוך ודזיה
 האחד התורה עעודי הם אשר הענייניט בשני

את התורה שתהי׳  מקובלת שתהיה והשני האלקים ס
 ה^קים ממצות היה והמשכן * מהקהל נאמן בלב

 בידי מאת שנאמר כמו הקהל סכל מעשהו והיה
 והתחייב והרצון החפץ בתכלית לכו ידבנו אשר איש

 אסר כאשר השכינה שהיא התולדות השלמות
 והחיים הצסזז בעירת לך דמיתי וכבר * בתוכם ושכנתי
 צמח מבלתי צמח עצם יחי׳ 7בד אשר הצורה ט ואמרתי

 ה*זדים סאת אך הטבינייס מן איננה חי מבלתי זהי
 הוא ואמת טבעי החכטי׳ אותו קוראים יתבע*

 ערכם כפי ההיא עשח1הנ לקבול בוודכונים הטבעיים כי
וזה תמר זה ויהיה והיובש והלחות והקור טהחום

גפן

 1שהד ומגרעע* מוסשת לא3 נעשכן: ה' כניד שישרה :די3
 שנאמר כעי למלאכה הצורך מן יותר הרנה שהתנדני אע״פ

תז והמלאכה מי מלאנה לכל לעשות דיס הי הו  יס3מר וגא׳ ו
 הי הראוי ומן ה׳ צוס אשר למלאכה הענודה מדי להניא העס

תמת כסף או 3זס להניא

על מזה ההיקש א״כ לאלמס
 את מורה״ ענלי לעצמו נודה שהאדס הענודות מן נזה כיוצא

 מצות לנקש רשאי אינך וכו׳ אתכם מצוה אנכי אשר הדנר כל
 שהתוספת תגרע ולא עליו מוסף לא שצויתין מעה יותר וענודות

 ממאמר ע״ט נסי׳ * אמדנו וכנר :אחד והכל הגרעון כמו הוא
: סי׳ וכו׳ ומשקלם שעורם א׳ ארנ  הקנלות״ נאלה הנז׳: מנו

 שהקנ״ה המשכן מעשה3 שהי׳ כמו :והמורה המצות נקנול
 עפ״י הי׳ הכל ונודאי ומקונו ממלאכתו ופרט פרט כל על ^

והצעות הכנות היו וכולן מאוד עמקו אשר יתנרן מקשנופיו

 עושר3 המלאכה להאדיר הנמשת
 נידם רשות הי׳ לא אך יותר*

 ונמ״׳ש מ3לש אפי׳ ר3ד להוסיף
 עחנס3 קול ירו3ויע משה דצו

 עוד יעשו אל ואשה איש לאמי*
^ הקודש למלאכת מלאכה ג י  ז

א: ע׳ עשה מדא העסמהני  ונו
א3כתו3מירתר נראה שזה ל ם  א

 הזס הנפלא הענק על שמורה
 עפ״י הכל שנעשה משה שראה

 סמוך והי׳ דקדוק:3 ה־ סוד
 כמ״ש השנינה חול להשלמתו

רה׳ אחריו  אמד3 משה אל דדנ
 וסמוך המשכן את מקים למדש

 נ0או את הענן ויכס נאמר לו
 המשכן: את מלא ה׳ וכנוד מועד

שיסההס: מפנישנשלמו*  המע
 כלומר מהקהל* נאמן 3ל5

 רגיס ואנשים ון3ק שימצא
 תחול אז ה׳ עם נאגק ס33של

 אמצשתמעשוס3ארז3 השכימן
 מנלאישאשר שיעשו: מוירייס

 מנואר שהוא * ו3ל נו3יד
 55הנד שתהא הקפיד שהשם

 לא 3הל ויצק ז5הח תכלית3
 השלמות 3והממיי להתגדר;
 ות3ר״למאמרשסנד התולדת*

 רומניות נוונת3ו יצאו 3הל מן
מן שתהא 3מת<זיי הנפש מוז  ה
 רופניית מלות והוא הן3 כיוצא

מי ר3וכ ;עליהם השנינה  מני
ט מאערא׳3לךוכו׳ ס״ ק סינ  ע

 ; פירשנו ושם ע״ט סי׳ נז7
 כאן אי? *0עיי3הט מן איננה

 הנלנעשס שלסרק3ע3ט שוס
ז השגסש דיוק3 מני  כל על י

שהוא מה אך ______ ופרט פרט
ך3ט אדם גי3 קראוהו שמי לי5 אחד סדר על ונמשך מותל ז נ ו  ע'

ם כי הוא ואמת :הנזכרים נסי׳ נזה הניאור הרמננו י עי מ  ה
 ע3שהט והוא ע3לט הענין נימס ד3ל3 לזאת ר״ל * מזדמנים

םרה׳3ה מעשה לקנול ומזומן מוכן שיהי׳ צריך אהא  ט ידפן יי
 י וההור מחום ערנס כפי :אותם המכין הוא ית׳ השם אמנם

 ולחות וקור מחום לזה זה ערכם ׳ יהי 3מורנ שנכל יסודית הד׳
 יודע והוא עלילות נתכנו ית׳ ולו הס3ש האיכיות שהם ש3ויו

ה » ד ז תמר זה רהי׳ וצעס: צעק ולכל ומין מק לכל הצחן ע
תס



צאנחמד שסשי מזרי מאמראוצר
 שנמ הנה יצאו יסודות מד׳ שכולם היות עס ר״ל גפן חה

ס וזה גפן חה תמר זה שיהי' יא3מ הזה הערך  ארי חה סו
 מלחיות :הננדאיס כל על וההיקש הדמיוני׳ אלו זכר והנה

 :מלחות הן3 וכיוצא ושמן מיין מאמר כאלו • מזגיהס שנשער
היות3 כי חיים ל?רא שנוכל עד

 ו־3 והצלחתו ילו3לק מזומנת שהיא ה:3 יזרע אשר זרע כל אל
 או הזרע לצמיחת עצס3 ה3ס אינה היא אן> האדמה כלומר
 יצליע ששס מזומני׳ מקומות רק ואינס א:זה3 הולד יצירת
 איננוכיאסלאלקי׳ :ר״לישראל האומההמי׳ וכן והולד: הזרע

והוא המומר שיהי׳ אחר דו3ל
 ו3 קת3נד הצורה מוכן החומר

 לחומר מחכה הצורה. ני תמיד
 וננז׳ ו5 ק3להד כחתיו שנשלמו
 נדע אס וכ׳׳ש :י׳ סי' !ממשי

 שהעניינים הגלגלים הערכים
 ונזכר הס3 נתליס השפל עולס3ש

סי'  ומעשיהם 1 ̂א מאמר א׳ נ
 כי • החוזים דעת על העוזרים

 השפעה שיש מאמינים החוזים
 נתן ורה3וג וכח השמים נצנא
 ל3ת 3קר3 מושלים להיות נהם
 נגע וכל 3רי כל יהי׳ פיהם ועל
 וד3כ ה3יר וכי איש יעשיר וכי

 זאת היתה המזל מאת ניתו
 3הככ מנכסיו וירד איש ימוך וכי

 שרוצים כלמה3 רדה: לל ר3ד
 א3וצ לגלגלים כאלו להראותו•

 עולס3 להשפיע רצון השמים
 ר3וכ שי־צו מה אל השפל

 הדעת זאת על תז״ל השקיפו
 לא ומזוני וחיי ני3 נאמרס

 גומלא• מלתאאלא נזכותאת^י'
 כי * הגמרא פשט לפי זה אך

 נאמר אינו ממקונליסשסמזל
 מעל ננוה על אך הכנגי׳ על

 כאן ואין ספירומ3מ גנוה
 נדנר שהפתדל מי כל מקומו:

 אחה לעשות שרצו מדנריסאלו
ע כמו מנין  מנעלי : הטנ

 לאמר מתנשאים אשר הכימי׳״יא •
 מנחשת זהג לעשות יודעים כי

ג לזה והדומה ו  הרוחניות גלי ז
 הנכני׳ רוחניות שחושני׳להוחד

מן לנרא ר  שנעולס הדנרים זנ
 ימיהם נתה< אנרו אלו וכל

 כי חרפתם נתגלה הזמץ ונרונ
נכל ממש ואין אתם

 יכולים אנו אין ההם והערכים * ארי וזה סוס וזה * גפן
ם לשער יכולים ואלו אותם לשער ת  היינו ־ או

ם לעשות יכולים  זרע ושככת משל דרך וחלב ד
ם לברוא שנוכל עד מזגיהם שנשער מלחיות  חיי
 שיעמוד מה לעשות שנוכל או בהם* הרוח שיחול
 בשערנו המזונות מן שאינם מדברים הלחם במקום
ם שכן כדי והיובש והקור והלחות חהום  נדע א

 דעת על העוזרים ומעשיהם הגלגליים הערכים
 • הזה בעולם להראותו שרוצים מה בכל החוזים

 מהדברים נדבר שהשתדל טי הרסת ואינו וכבר
 בעשות הרוחניות ובעדיי הכ״טיא מבעלי האלה

 זה כי היין מן והיתושין הבקר מבשר הדבורים
 שמצאום מנסיונות היא אבל וחכמתם משעורם איננו

ם ואין הולד ממנו יהיה המשגל מצאו כאשר אד  ל
 מזוטנר־ז שהיא כאדמה הזרע 'מהנהת יותר כח

 להם שראויה הערכים ושיעור בה ולהצלחתו לקבולו
ם ני איננו האנושית הצורה  וכן יתברך* ליוצרה א
א^לאנהעתקת נדאיאסשרלזה האלקי הענין לחול הראויה החיה האומה

נ יצייי ׳זניי ■!אלהיס אם כ• איננו <״י״) (י׳א ®׳ ״ י ממירה דיני ׳  ̂נ
ם אדם יתחכם ואל טמנו והערך השישר אותו ̂ ׳ ע

 תכונה ואין חכמה אין שאמר כמו דנרו על) (נ״א
 התחשד^ה רואה אתת יאיך ח׳ יד*גגד עצה ואין

ם ולא אחריהם ללכת לאבותינו שנתרמה כ ח ת  נ
:בתורה אנחנו

 כהעתקח אלא לזרז אפשר אי הכלזרי אמר <ד
הם דנריהסיושמך שי ם מע  א

 יעבור שלא רכים אחרי מרבים כזה שיאמין טי ימצא
 ותולדותיה התורה מקבלת ההסכמה כמותם על

:בספרים או בלבנות ברורה ממשה ופירושיה
אמר כו

 נהנהגתס מוננת האומה כלל
ח3 שיחול ח ס  אותה ואולם ה׳ ה

 נשעור שתהי׳ צחנה ההנהגה
ע ע  התודה והיא לזה הראד ו

 ואלקיס השמים מן הנתוגה
 ידע והוא דרכה ין3ה דו3ל

 על אדם יתחכם ואל :מקומה
 לו לנדות רשאי האדם אץ דנרו
 לן| אשר ותורה חסידות מדת

 הערך מפסע כי נצטווה
 רואה אתה ואיך המשוער:
 לאנותינו שנתדמה התחנולה

 מה אותו שואל כלומר ונו׳
 איזה נכונה לעצה סונר אתה
 חור3שנ הישרה pהד הוא הדרך
 לאנותימ דומים לשנהי׳ אנחנו

 3היט דרכי׳ מדעו התורה לו3שק
 אחרי ללכת אנחנו נתחכם ולא

 המורה נפירושי נו3ל שרירות
:ומצותיה

ו3א  ח3ד שנעתיק רק ^
סמן :3היט אר3 הראשוני׳  ו
מת מעשיהם  של המעשים וסמי

 איש מפי איש ותנאיהן המצות
ח עד  אס :ע״ס משה של דו

ם זה3 שיאמין מי ימצא תי  מ
 שלא נמצא אס יס3ר אמר

 המצות מעשה לת3ק נפסקה
ס אחרי יס3מר  הכוזרי והנה תי

 לפי ריס3ד3 ר3הת את חנה
 נשכחה ר3שכ 3שמש מחשנתו
 כאפר שני ימ33 הכלל מן התודה

עזה נ״ד נסי׳ רוחו כל הוציא
שקר

 מהיץ וימושין הנקר שד3מ הדנת־יס נעשות :ענייניהם
 וימושין קר3ה שר3מ הדנוריס לעשות ידס שהשיגה כלומד
 חמו אשר מנל מאומה מהם צר3י ולא יכלו כל כי ו3חש מהיין

 שר3ה מן ראו3נ שהדמחס הקדמוני׳ דמיון לפי לעשית(יזה
 ואין האמינו ושקר רואה3 ששנו אר3נת ר3ונ היין מן והימושי׳

 וריס3הד ריאת3 ר״ל משעוחס איננו זה ני :יזקומו) כאן
 הזרע מהנחת נסיון:3מקרה3 רק נמנמה להס א3 לא וימושץ

האדמה נמו הזנר לזרע שהיא ה3נק3 נלומר הראוי׳ אלעה3

מצות שאפי׳ אוממ3 המאמר ..
ל יודעים היו לא סונה ה  כאן«ל׳ספק אמר ולכך ישראל* מ

 ה® שאס ר׳׳ל ההסכמה״ נמומס על יענור שלא ימצא: אס
 יעמר לא יס3הר כי הסכימו כך שאולי 3למשו נוכל לא יס3ר

 לת3מק : מ״ח סי׳ א׳ מאמר3 כנז׳ ההסכמה כמותם על
 מזלדותי® וכל ופירושיה התורה לת3ק שתהא ר^ל ונו׳ התורה

 או ץתיסם38ל3 שמור ממשה נרורה לה3ק יס3ר מפי יס3ר
ס:3 םפרי

ומה כיז



נחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
ה מ  ר3הת שאמר מה כלפי גספר חלוף ימצא אס תאמר ו

 ישיגו הזמן 3רו3 הנה * הספריס על לסמוך שראוי
:נפנה ואנה הספרים העתקת3 חלופיס

ס•3רו3 י^^ייגו נן לספרי׳המועטיס משגיחי אנו אין הספרי
 החלוף הס3 שנמצא

 יעגור לא : הספריס 3מדו
 יס3שר קשה ר,3הנז עליהס

 אחר וינטו ראחד3ד אל יתכוונו
 ר״לנמו נזנמעתיקיס השקר:
 יס3אחרהר להטות נותן שהדין

ת•  במעתיקי הדין גן גדעי
 ישוט המנטט נחלקו אס הספרי׳

ח לדעת :5ה
ר״ל * ההקשה כהלוף יז

 3זנתי קרי ענין ^
 נקרא הקרי ועפ״י גך 3שהנת

 איכה3 צעדנו צדו אחר: ענין3
 , שהוא התראה :צד״י אות3 יועס

 נשא לא ואשר :הקרי רי״ש3 צרו
 כ״ד מזמור תהליס נפשי לשוא

 לא אשר וגומ׳ ה׳ הר3 יעלה מי
ד נפשי לשוא נשא  3והנתי ק
 ה3הר זה וזולת :וי״ו3 נפשו

 :3ונתי בקד אלו כמו שנוייס
 לטפרס* נוכל פלא הרל זה וזולת

 הכחר רגלי את הנההחנרדמק
 עדת אחר פונה לגנו הי׳ אשד

 שאין לו וכמדומה הקראיס
 שלפנינו התורה מספר יותר לנו

 אחר נלך חלוף הס3 ימצא ואס
 • לה3לק א״כ צריך ואק 3היו

 לקרי יענה מה אותו שאל וע״ז
ס איזה 3ו:תי ה  ההיקש יאמין י

 הקרי אס יפנה ואנה השכלי
תע הנ קראו  שניהם או עיקר עי

 שיש יודה ועכ״ס יס3טו נאמד
 מסורים כמוסיס ענייניס נתוכס

 מסיני למשה הלנה והס לה3ק3
 האס * ה3תשו3 הרש־״א ונת״ש
 הגיהו שהאחרונים יאמר

 אחרות מלות ו3וכת הספרים
וכמו הראשונות למחוק רצו ולא

 העתקתהספדס3 עושיס ^אנו
נוסח הקשות מלות אצל 3שננתו

:כך 3שמחשו היתכן יאמר .
חליל׳ה שודאי לו 3השי הנה וכו׳• ההקשה תשלוט 2^ נח

 אחרות מלות כצינולהסהאחרוניס רא3שמס 3לחשו לנו
לל התורה שתשתנה שא״נח״ו ורזעתס  הכל יד שתהא יאחר כו

 מלא 3לכתו אותיות3 : להגיה לו דשות אחד ונל ממשמשיס
ואח״כ ;המלות ישני נמלות ואח״ג :היפך3 או חסר ס נמקו

ה החבר אמר כה מ ר ו מ א □ רז א
ד בספר חלוף ח ם או א י נ ש  ב

ה ש ל ש :ו
עייוו הכוזרי אמר כי ם ברוב י ם כי הכפרי בי ר  ה

א ם יעבור ל ה  ויניחו הכזב עלי
ם די חי ם כן הי קי תי ע מ קו כ חל שי ט כ עו מי בו ה שו  י

ת י ע ד ב: ל הרו
ה החבר אמר כז מ ת תאמר ו או א ב צ מ ת  בספרי' ש

ף ה בחלו ש ק ה צעדנו* צדו כמו ה
ה א ר ת א ה הו ר צרו* ש ש א א ו א ל ש שי ל<טוא נ פ  נ
הו בו שי א • הלגס) הרבה(נ״א זה וזולת נפשו* י ל  נוכל ש

ם: לספר
ט א□ הכהרי אמר כח ל ש ה ת ש ק ה  אלז־ן על ה

מה הדו ם ו ה לה טנ ם תי רי פ ס  ה
ת כולם תיו ה באו ל ח אחר ת ת כן ו חר בטלו א  בחבורים ו

אחר • נססוליס) (ג״א ם כן ו מי ע ט תנו ב ש ם וי י נ י י נ ע  ה
מה ל וכ כו פי קי ם פסו ד א ק ה תי ע ה ם ל ה ם אל ענייני  הפכ

ק׳ ת ע ה ד כ ח ה א ל א ת מ רו :כלם שכן כל המסו
ך החבר אמר כט אי ב ו שו ח ה ת ד ה ה ש ש  ספר מ

שראל בני אל תורתו : י
ק מבלי הכוזרי אמר ל ה ספ הי ט ספר ש שו אין פ  מ

ס נקוד מי ע ט חנו כאעיר ו  רואים אנ
ר שאי היוס התורה) ספדי תורה(ג״יז ספר ש מו אפ סכי  שי

ם ה אי כמו בהגדון עלי ר ש ש מו אפ סכי ה על שי צ מ  ה
ח ^ ס שאר בפ ם תורותיו ו ה ת זכר ש א צי ם לי רי צ  מ
ת י ב ש תי מ ת ש שו פ שראל בנ ת י ת מ ת א א צי ם י רי צ  מ

ם שי ע מ ם כ ה ם ה די מי ת מ אי ה ר ש ש פ ם א כי ס ה  ל
ם ה ה עלי שנ ם ב שני ה תי מ ל ב א ט ל ה ש הי ם י ה י ל  ע

ה ח :מו
ר מ ר א ב ח ק טבלי ה ה ספ הי ר ש טו  בלבבות ש

א ח ת פ ץ ב מ ק ה שבר ו ה וה טיי הנ  ו
א ב״ ש ה ו

ס3ח3 ד  וישתנר :נגינות3 • טעמי׳3 ואח״כ :המלות ור3ח ו
 אתד נהעתקת :אחר לענין וישיאוס הכתוני׳ פירושי הענייני׳

 כמר והחסר המלה כגון מאלו אחד נשנוי ד״ל * המסורות מאלה
 סוכה כות ס3 סכ׳3 הסוכ׳נסכת דפנות יאור35 סנהדדן ריש3 שאמרו

tתלת לן פש לגופא חדא ד׳ הרי
 לשלישית ונרעה הלכתא ואתא
 כהלכתן שתים הרי אטפח

 שדיני הרי * טפח אכי׳ ושלישית
 כל :נאותיות מלוין המצוה

 המלות שנוי ר״ל כולס שכן
ס: והחנוריס והטעמי

 משה שהניח מחשוג ואיך כט
 תורתו ספי

 משה ככלות ויהי •כמ״ש לישראל
 על הזאת המור׳ רי3ד את 3לכמו
 את משה ויצו • תמס 7ע ספר

ת ארון טשאי הלויס ד  ה׳ נ
 הזה התורה ספר את לקח לאמר

 נרית ארון מצד אותו ושממס
 איך • לעד ך3 שס והיה ה׳

 אסהיתה הזאת המורה היתה
 כמו וטעמים ות7נקו3 מנוקדת

 ה3כתו היתה שלנו׳או החומשיס
 שנידינו: מורה הספר נמו שוט פ
י ל א  עליהס שיסכימו אפשר ש

 המוןר״לשאלוהיתה3
 הגיע מאין מטקדת התורה
 ספרי שיהיו פתאוס הזה השנוי

 לגמרי נקוד מנלי שלנו תורות
 איזה3 הסכימו שכך לומר שאין
 לשנות אפשר שאי מהדורות* דור
 ומורגל עס להמון הידוע ר37

 שלח מי יומו3 יוס ר37 להס
 הקהל כל לעיני מלאכתה׳3 ידו
 אפשר שאי כמו יסקלוהו: ולא

 ישאר נפסח המצה על שיסכימו
 שלא להסכים או3 אלו תורותיו

 זה זולת או מצוחינפסח יאכלו
 התורה מן מפורשת מצוה אחה

 שנה5 שנה מדי עושין שהכל מה
 יאמרו ואס מצריס ליציאת זכר

 היתכן התורה מן זה שאין להס־
 ננפשות שמתישנת נזה: שיאמינו

אמתת שראל מצריס יציאת - , ̂ ,
 מצה דמיונס•3 נשתקע ר3וכ הזאת המצוה טעס יודעיס שכולס

 ע״ז יהי׳ שלא אודותס טל3ל השנים מן נשנה : מה שוס על זר
 הכל שכנר מה הנקוד ולעזוב תורה ספר 3לנתו כ״ש מומה

:עולס מימות ו3 מורגלין .
' לא י ה  הקחאה* דרכי זוכריס כולס שהיו ׳ ות33ל3 שמור ש

המסורת מסורת ספר3 המדקדק אלי' הייי ונמ״ם
בהקדמתו



צבנחמד שלישי כהרי טאמראוצר!
 שנמצאו קודם אפשר הי' איך ישאלו יס3ר השלישית זהקדממו
 נקוד שאינו ספר מתיך הנכונה הקריאה לנער ללצוד הנקודות

ת3 נתקנו אח״כ שהנקודות מאמר  ני שאלה איננה נשפריסוזו 3נ
 ונשיס טף וזקן נער נולס ו3 רו3שד הלשון הי׳ הקודש לשון

אחרת לשון להס הי׳ לא כי
 וכאשר אדמתס מעל שגלו עד

 שהכיר עד למד אמד גער
 עמו קורא ו3ר הי׳ האותיות

 ג׳ או '3 א׳ פסוק הספר «נתוך
 ולפי פיו3 שגור שהי׳ עד פעמים
 הי׳ ההוא לשון3קי3 הי׳ שהנער

 כל3ו שקרא המלות לזכור לו נקל
 משגה לי3 קראס שמצאם מקוס

 שמה• עיין לזה דמיון יא3וה ונו׳
 ן3של מז״ל אמרו ר3שנ אמת3ו

 כפתחו פתוח הי׳ ראשונים של
‘ על זה ד3נ הי' ולא אולם של

הדורו׳ההם*והאחרוני'שנתמעט
ת3 הנקוד יע3לק הוצרכו ם3ל 3רוח  התחילו מתי ואמנם • 3נ
 לא הנז׳ אלי׳ ה״ר ולדעת הדעות ו3ר 3כת3 הנקודות וע3<ק
 הנז' בסי׳ בראיות והאריך התלמוד חתימת אחר עד עו3נק
 וסמכו קבעום הגדולה כנסת שאנשי שאומרים ויש ־ סנ«׳ מקום3

 3דכתי מה רו אמר המודר ין3 אין פ׳ נדרים3 שאמרו «ה על
 • מקרא3 ינו3וי שכל ושום מפורש האלקיס תורת ספר3 ויקראו
 ויכינו הפסוקים אלו שכל ושום מקרא זה האלקיס תורת כספר

 זה וכו' ינו3וי שאמרו ומה • ע״נ טעמים פסקי אלו מקרא3
 נזה Tלהאר ואין הקריאה דרך המראה הנקוד ר״ל מקרא
 הצרי הוא והשכר :כפתח כפתמא :הפירוש מענין שאינו מאחר
 וככלל ושורק חולס הקמץ וככלל הואהסג׳׳ול• הפתח ככלל והנה
• מאמר פ׳ כסי׳ שאער וכמה וצרי חירק השכר  3שנת זדע כ׳
 בעלי כי ראיתי מצאתי לבד זה ז״ל הנז׳ כמקום אלי׳ ה״ר

 הצרי ובכללם ופתח לקמץ רק לנקודות שמות קראו לא המסורת
 וכשכאן * פתח ג״כ וסגול קמץ ג״כ לצירי שקראו דהיינו והסגול

 דהיינו השמות כקריאת כיניהס מעט הכדילו הראשונים המדקדקי׳
 פתת ולזאת 'קטן קמן ולזאת גדול קמן הזאת לנקודה שקראו

 נשמס נזכרו לא הנקודות שאר אכל * קטן פתח ולזאת גדול
 או ולחולס אי לחירק קראו רק וקטנה גדולה המסורה ככל

 כשמות ‘ קראו חטפין ולג׳ ולשוא א ולקכוץ או ולשורק
 והמשל ז׳ כמאמר שניות כלוחות יתכאר ׳ נאשר אחרות
 תאמר האמור כמו או חד או חד מילי כ״א כמסורת כאמרס

 שמות להן קראו לא למה הטעם אודיעך ועתה עד ונו׳
 יש האחדות שהתנועות שלפי וזה • ולפתח לקמץ שקראו נמו

 והספיקו או אי או המשךר״להוי״וויו״ד אותיות סימן להם
אבל * אמרים שמות להם קראו ולא הללי גשמות
 שמות להם לקרוא הוצרכו המשך אות להם שאין והפתח הקמץ

 המשך אותיות להם שאין קטן ופתח קטן הקמץ וכן מיוחדים
 שמות להס קראו לפיכך שירה כפרשת שכיארתי נמו 3הרו על

 מדקדקי׳ קמו ואח״ג * קטן ופתח קטן קמץ שהם מיוחדים
 קטן נלפתח .צירי קטן לקמן וקראו שמותס את ושנו אמרים

שאר של שמות ל3א * נשוה נולס דעת הסניס אלה ולדעת -סגול

 <!עכודה צרכם טפני הכהנים ב^ב והטעטיס והשב׳״א
 שנצטוו מפני הטלכיס ובלב ׳ ישראל בני את ולהורות

שופטים ובלב • חייו יטי כל בו וקרא עטו והיתה  ה
 מפני הסנהדרים ובלב • בדינים אליהם צרכם טפני

שיתם ושטרתם שכתוב במה אליהם צרכם  היא כי וע
 שכרטבלב לקבל כדי ההסידים ובינתכס-ובלב חכמתכם

 המלכים שבע ושמו י בהם להתגדר כדי אנשיהחונף
 כקכלה העתיקום אשר ההם לתכונה אותות והטעמים

 בפסוקי׳ תקנוהטקרא אשר על תחשוב וטה טטשה
תחלה *

 לנקודת שקורא יש כשוה כלס דעת עליהן הסכים לא הנקודות
 ופועלו * ינסיומו כמלת נמו מלאפוס לו שקורא ויש מולס או

 מנאפוס או לנקודת קוראי׳ האשכנזי׳ ואנחנו • ע״ש לניצוץ
 המדקדקי׳ ספרי ככל אין ני הוציאוהו מאין ידעתי ולא

קראי אך כן לו שקראו והנקדני׳
 שורק קורים ואנחנו שורק לו

 קורין והמדקדקי׳ א לנקודת
 קכוץ או נקודות לושלשה'

 ויש מירק לו קראו אי ונקודת
 וכן שכר לו שקוראים ׳

מקומות* כהרכה ראכ״ע לו קרא
 שכר לחירק קרא הכוזרי והחכם

עכ״ל: קטן שכר ולצירי גדול
 הנקודות שאר ר״ל והנטייה
 שתאמר כמו לאלו הנוטים
 קטן ונק׳סתה פתח ככלל שהסגול

 וכן צפתח* נוטה שקריאתו לפי
 כקריאתס נוטיס ושורק חולס

 החירק: אל נוטה שקריאתו הצירי ככללו המירק שהוא השכר וכן לקמץ
 הקרכנות סדר ולהכין כתורה צריניןלעיין היו * לעכודה צרכם מפני
 יהי׳ פיהס ועל ונמ״ש ישראל כני את ולהורות :נקרכיס וכיצד

 הד;. שומר המלך ני חייו ימי כל ו3 וקרא :נגע וכל ריב כל
 השופטים וכלב ;תמיד אותה ולזכור התורה להבין צריך הי׳ וע״כ
 הס הסנהדרין 3ל3ו :ממונות דיני הדניס ג' של דיניס כתי

 אנשים ק״נ כה שיש עיר וכל נפשות דיני הדכיס כ״ג של סנהדרין
 מפני :כ״ג שהיא קטנה סנהדרי שם להושיכ חייכיס יותר או

 ענייני ככל כתורה המסופק ר3ד נל 3שנתו גמה אליהס צרכס
 כסנהדרין ששנינו נאותה מהס לשאול צריניס היו ההוראה
 אמרו שמעו אס שכעירס מכ״ד שואלו׳ לשאול הוצרכו (דס״ח)

; הכית הר פתח שעל לזה לאוכאיס ואס להן נו׳  החסידי׳ 3וכל ו
 כולהומדקדקי' התורה כל לומדים היו החסידי׳ שכר* לקכל כדי

 על שכר שיקכלו •כדי להוראה צריניס היו שלא אעפ״י כהכנתה
 אמרריט עלי הרי פרק כמנתות שאמרו וכמה עשו כאלו הלמוד

 כאלו כתורה העוסק כל וגו' לעולה התורה זאת מ״ד לקיש
: הקריב נו׳  המונף אנשי אפי׳ ר־״ל ונו׳ המונף אנשי 3ל3ו ו

 התורה לומדים היו עמס גל ולכס חסידים כקהל הנועדים
 מהם שאיזד כאופן מהם שנר ולקכל ההמון כפני להתגדר כדי
 אלי׳ ה״ר כתב המלכי׳ שכע :.התורה יודע הי׳ שלא נעדר לא

 ה׳ הן התנועות כי ידוע כפ״ז טעס 3טו כספר המדקדק
ש כדל כל י הגדולות וסימן קטנות וה׳ גדולות פ  והנה טי

‘‘‘ ■ ̂ על הוסיפו המשוררים גס הנקדני׳
 קראו והסגול הפתח והס קטנות תנונטת ׳3 עוד הגדולות

חו ו\אטר והסימן מלכים ז' לכולן  זכר והחבר ענ״ל אלי
השורח ננלליס וכהס ’’ ״ ״ העיקר שהס מלניס הז׳

 ר״ל ההס* לתכונות 'אותות :יוד כלי ק והתיר חטף והקמץ
 ע״פ3 יודעיס היו הקריאה המשך רק משיני נתנו לא שהנקודות
 כ-קמון הקריאה המשך להודיע וציונים ^ותות הציכו וסאחרוני׳

 ממשה; הקריאה קבלו אשר כפי לזה וכדומה ופתיחתו הפה
 מהסדר וראה בא כלומר וכו׳ המקרא תקנו אשר על תחשוג^ ומה

חלה1ד/ • תחלה כפסוקיס :זה כתקון העמוקה והכוונה הנפלא
שמו



נחמד שלישי כוזרי מאמראוצד
M מין שכל  של מ^יין שמיגי) םדר3 גחון על הולו כל (ר״ל דגחון ו וי״ ההפסק ששס הפסוקי׳ סוף של מקומן אחהו ל

של חציין והמגלח ומ3תי של חציין דרש דרש ס״ת של אותיות להס המקוגל הנתוג משמעות לפי שיהי׳ הראוי גדול היותר
היוצאים זריס הס ופתח מקמן נכרי כל ושמירת וכו׳: פסוקים מזוכזה: למעלה זו נקודות שתי הניחו ושס ע״ה ונינו ממשה

זרים שהס נמסורה נמסר שאז כדין שלא והנקוד הדקדוק מכללי חצי להנית ראוי מלה נאחה 3ושו • גדול היותר ההפסק וזה
 האתנח ושמו הפסוק משמעות

 קצר הי׳ לא כשהפסוק והיינו
 מאוד קצר כפסוק ואמנם נ״כ

 ההפסק לחצי טפחא3 הספיקו
ח ה׳אל ברTו נמו לאטר מינו I ׳ י ̂ 1 זה זנל

 צריך הי׳ וזה הפסוקים נכלל
 לפישהנקוז הנקוד קתס לתקן

 כמו ההפסק יל3«ש משתנה
מרו ארץ הפסק3 ארץ  ש

מוז *׳י ינו
 ואס״ב ודומיהן:

 מקנו ההפסקות אחר הנקוד
 הס כטעמי׳ ואח״כ :הנקודות

 החנור על הוראה הנגינו׳שנהס
 מלה ואחה קטטת וההפסקות

 שהיא ממה לאחריה מתר סמוכה
 מןהטעמי׳ נודע לפני׳וזה סמוכ׳

 סימן ועשרמיס^״ מלכים והס
ח המלכים תנ  זקף זרקא א

זקי . קטז .
גדול

 כן ואחד • בטעמים כן ואחר בנקוד כן ואחר תחלה
 מנו אשר ער והחסר המלא שמירת קל במסורות

 ושמירת התורה־ חצי דגחון וי״ו כי ובררו אותיותיה
 ההקשה מן יוצא וסגול וצרי ופתזז מקמץ נכרי כל

 השתדלות או ולבטלה לריק בזה שמעשיהם התראה
:חונה בדברי

 בדבר השתדלות היא) ן<״א אכל הכוזרי אמר לב
 שלא התורה שטירת עם הובח

 נראה כי המופלאה החכמה עם לשנותה דרך יחיה
 אלא יד\ה שלא סדר והטעמים הנקוד מקביעות

ם בשום חכמתינו מערך איננה נעזרת מחכמה  פני
 מרבים אלא ההמון אצל מקובל שיהיה יתכן ולא

 מיחיד ההמון שיקבל יתכן ולא רצוי מיחיד או רצוים
 החכם כי האלדי בענין נעזר או נביא יהיה אם אלא

 קזיעשה בחכמתו לו קרוב שהוא טי טוען נעזר שאינו
:כמעשהו

לג ־

 תורה3 כן נמצא פעמים וכמה
 מיוחד: סוד וכתוני׳ולזה נכיאיס

 ההיקש מן ההקשה מן יוצא
 הלשון: דקדוק דרכי3 הנהוג

 לריק נזה שמעשיהם המראה
 אתהמאהשכלהטורס וני ונו'
 והשגחת המסורת של הזה

הי הנקוד  כאומן ויהי׳ לנטלה י
 ח״ל הקדמתו3 האטדי שהזכיר

 ושמעתי שראיתי החכמים 3רו
 החקיר' היליסזאת3ומ מפחיתים
 והראכ״ע לסופרים המיוחסת
 }העלי שמונה למי המשילם
 לו ני הרפואה לספח והדפין

 והנכיא מזור״ זה מכל יגהה
 ואמר האלו היליס3המ האשים

 אנחנו חנמיס מאמרו איכה
תורתה'  לשחר אכן אתט ו

ל: סופרים שקר עט עשה  ענ״
ל לב ב  ר3ד3 השתדלות היא א

לי סלילה ״ ה3מו
, ש , ם גר שיי , גר

א ש לי ע 'חאbט תביר ת א יתיב רבי ט ש I לגרמי׳ ס
 איזהחלוקיס יש אך פסיק כמו^ והוא המלות ין3 קטן קו (הוא

 ^המשרתים סימן * פזר מקומו) כאן שאין מה ניניהם
א מ ד ה דרגא ק נ ך יומו ן3 ירח טו פ ה א מ ש לי  קטנה ת

א ״ ׳ * פשוטה ״ טרכ
א נפולה מרכא הו  כשעאלפני אך ממש מונח ׳ מכרבל(

ד ל)3מכר לו קראו ראשון אומ3 והוא ״ זקף ״ ל  עי
 •״ נק׳ זרקא אי האתנח לפני א3נשי אך ממש מונח הוא (גס

נו משנה שהוא לפי שליי א לשנח) עו ל איי  טפחא נמו (והוא מ
 עס או האתנח ̂ עס רק יחידי ס3תי3 א3 ואינו

ס או הס׳׳ס  מפסיקים הס המלכים והנה הטפסא)* ע
 יס3ר ומשפטים תנאים יש אך המלות מסכחס והמשרתים
 לכל ור3ח3 וכן הרפה או היא ה״זק ההפסק בסלי

n  n מקומה כאן אין ידועים דינים והמשרתיס המלניס: 
ת ח ו ס מ ב ^ להנתב שדרכה מלה כל למסור תקנו ואח״נ ^

מלא עקרא3 פעמיס כמה לנו מסרו בהם וצא כ על -י תנ  ננ
 ממה התורה ספרי3 טעית יפול שלא כלי חסר פעמ v.ונמ

 סוד מהס אחד שלכל להיות ע״ה רנינו י̂ 
 אשר עד :חסרים פעס מלאיס פעס או3 חנס על ולא כמוס

 אחת אות לגרוע או להוסיף שלא הרנה דקדקו כך אותיותי מנו
 הס3 וגנוליס ציונים ושמו שנתורה האותיות שמנו עד נתורה

 נקראו למה דקלישק פ״ק3 דגחון ו״יו ונררו יענרו: לא
אומרים שנתורהשהע אותיות נל סופרים שהיו סופחס ראשוני׳

 3מו זה שכל ידעתי ני כזה 3מחשו
 שלא :והטעמים והנקוד המסורת ע״י נשמרת המורה וכל ״ והכרח

 דרך שהס נמו אות שום3 השנוי ה3א״אשיפול לשנותה דרך יהי׳
 נוסתאורן3 שו3להעמק׳ישמ מהעתקה ילכו כאשר הזמן 3רו3הספרי׳ש

 נקודה או מלה כל כי ההפסד את שומרת המסורה ואולס רנות
 ה3כתי היא פעמים כמה מסורה3 עלי׳ נמסר הכלל מן שיוצאת

 זה3 שיש הנפלאה החכמה נצירוף הנפלאה החכמה עס :כך
 עולה המנהיליס שם3 שזכרנו הדפין המונה של זה דמיון ואין
 שאנו הסדר ״ נעזרת מחכמה אלא יהי׳ שלא סדר :כלל לזה

 רות עזר לולי אטשית מסכמה אינו ונטעמיס נקוד3 רואיס
 והנחוד הטעמים מפליאות פ׳ סי׳3 ר3הח האריך וכאשר הקודש

 ר׳׳ל ההמון אצל ל3מקו שיהי' יתכן ולא :זה3 שיש והסכמה
תז הקודש רוח מגנזרת רק אינו זה כי שנראה מה ד3ומל  הדקנו
ס3הד שיצאו שלולי כן  3אצ מקונליס שהיו או הדור יא3מנ ח
 איצס ההמון כי זה ל3לק שומעים ההמק היו לא מסיני יס3ר

 שלפניהם יס3הר מן אלאמרגיסרצויה עליהם: רחדש3ליסד3מק
ת שרוח חו  וכו׳ הימנו נוחה ריות3ה שרוח וכל מהם נוחה הנ

 ענין3 נעזר או :מרע״ה עד מדנים ג״נ קנלו הדנים ואותן
 אומו יהי׳ שאס כעזר שאינו החכם ני הקודש: נרוח האלקי
 אף חדש ענין ממנו ההמון שיקנלו יתכן לא נלנד חכם היחיד
מה: מופלג סיהי׳ חנ  שיעשה חכמתו3 לו 3קרו שהוא מי טוען נ

 מאחר זה נמו חכם שאינו אעפ״י האחר החנם י כמעשהו
 עליו טוען השני הזה החנם ונמעט נרג רק ניניהם הנדל שאין
 אמר ענין אל ר3הד 3להסי רוצה והוא כמוהו 33ל לו שאף
 מחלוקת שוס שאין רואים ואנחנו נזה חולקים שימצאו ימלט ולא

התורה: דיני3 לו לחוש שיש דנר ונמסורות ננקוד
לג



צגנחמד שדישי כוזרי מאמראוצר
כ לג ^ א  הנוזר את חנה אםר זממו ר3הח הפיק עמה לה3הק ־

 יודעים אנו אין לה3הק סלולי לה3הק י7לע3מ שא״א
 וטעמים נקוד לי3 ה5הנתו המורה מן וריה3 על מצוה שוס

 לי3 הזאת המנונה על :לה3ק3 שיודו ע״ג הם גס והקראים
' מסרה שנ^ וטעמים נקודות
 ע״ה ינו3ר משה לנו

 אן> הקראים אומרים לד
 שהתורה מודים הס י
 והטעמים: הנקוד לת3ק צרינ׳אל

 התורהשלימה* שמצאו אחר
ת התורה דעתה שלפי אחר ע  ג

 וטעמים ננקודות ידה3 שלימה
 אומרים להם המקונל נפי

 ממדות לנלוס עוד צריניס שאין
 אשר הס3 נדרשת שהמורה
:ישראל חנמי יד3

 תורת ספר זה הנה לה
ונו' הוצרננו משה

 עד3 הנוזר שטען מה כלפי
 התורה שהרי שיאמרו הקראים

 זוית קרן3 מוצחת לפניה' שלימה
 לו3שק לה3לק עוד צורך ןאין
 קריאת3 הפשוט הספר הן • חז״ל

 רואים אנו וננקודותיו המלות
 נקוד לי3 פשוטה נתנה סנך

 צרינין אגו והשאר וטעמים
 המלות יהיו איו מלותיו3לה:3לק
 לקרוא נדי ו3ור3ד3ונקראות:ו3

 אל והפסק: ור3ח3 וריס3הד
ת נמה מו  אל כלומר * לה3מק נ

 הנקוד מן מקנלה: ות3ר מדרגות
ס הנקוד: יהי׳ ניצד ע ט כו  ו
ור5הד יהי׳ ניצד

ק הנגינהג ע״י נטעם ס פ מ ו
הענין לפרש ונסירושיו עניניו3 ' ‘ ״ :הענין להפסיק איך

 הכוונה ר״ל המלות מן 3רח הענין ני :יה3הנתו דיני3 והכוונה
 מורה3 3כתי הנה ד"מ המלה מפשט ארונה יותר היא מלות3ש

 המלה קריאת3 לה3לק הוצרכנו הנה * אמו 3יזל3 גדי של3ת לא
 לה3צריניןלק שאנו ונ״ש אמו* בחלב ולא אמו בדזלב שהיא

'’עניזהנשול ״ ׳ מה  או נאסר ו73ל הוא אס הזה ’־
 וכל לא או דיקא גדי או אמו 3חל ואס אסורה האפילה גס

 להוציא א3 לא גדי שאמר 3והכתו 3תל נל3 של3ל אסור גשר
 להם אמר כאשר המראה חז״ל: למדרש אך המה3 מיני שאר

 לה3הק גלי ידינו מצאנו איך וראה גא ר״ל ונו׳ הזה החודש
צ^ מורגל עניץ3  פנה שהם המועדים קגיעת שהוא כזה ונ

 מלגד גהס תלויס יוה״כ וכפרת חמין ואסור גתורה גדולה
 לה3הק על התורה סמכה לא ואלי י״ט3 האסורות המלאכות

 ין3חוש אנו וכיצד הזה החודש הוא מה לגו יארה3 לא איך
 הס3 והמנהגי׳ הדעות שרגו מאתר והשנים החדשים וקוגעיס

והדומה זה דרך על ר״ל הדמיון על :ןאן3מ עד שמש ממזרח
COSRI.

 והקראים אנחנו הקבלה א״כ החבר אמר לג
התור׳ כי שיודה מי וכל בה חייבים ־

 נקראת היא הזאת התכונה על הנמצאת הזאת
:משה תורת

 אחר אבל ־ הקראים אומרים כן המזרי אמר לי
ם שלימה התורה שמצאו  אינ

הקבלה־• אל צריכים
 הוצרכנו משה תורת ספר זה הנה החבר אמר לה

 מן כתות כמה אל בו ובדבור במלותיו
אהנקוד מן הקבלה  וממסורת וספסק ומטעם מיחיד) (נ״

 כי ופירושיו בענייניו צריכין אנו וכמה כמה אחת על
ם אמר כאשר התראה המלות מן רחב הענין ה  ל
 נסתפק לא הדמיון על חדשים ךאש לכם הזה החדש

 ביניהם שהיו המצרים חדשי לומר רצה אם העם
 כשדים־ כאור אברהם עס שהיו חדשי"הכשרים או
 הירח שני או הירח חדשי או השמש חדשי רצה או

 שיהכיסאותס (ג״א השמש שני עם יסכימס ובתחבולות

 הייתי העכור בחכמת כאשר זתמניליא) ססמש ש;י עס
 זה על מספקת תשובה הקראים שישבוני רוצה

 להשתדל רצוני גי לדעתם ואשוב לי והדומה
אלם כאשר מספקרת תשוכדז שישבוני ש  א

 ושמא הוכיחה ענין ומה לאכול החי שיתיר מה על
זבחי נאסרו ולמה יזדמן כאשר הרג או נחירה היא

ם ארמיי

 ר״ל העם נסתפק לא :תורה3 פירוש3 אר3נח שלא ממה לזה
ס: נסתפק שלא התראה  ספרי3 נודע ר3כ המצרים קדשי הע

 שס״היוס השנה מוניס היו שהמצרים הקראגאלאגי' חכמת
יוס שלשי' חדש כל שנה3 חדשיס 3י״ ״ ־ ̂ ועושין

מוסיפים היו ימי' וחמשה
 מהשנה 3הי״ החודש כלות אחר

 פני3 אלו ימי׳ חמשה ומוניס
 להס הי׳ השנה והתחלת עצמס
 רארי3פע לחדש ועשריס גששי*

 הכשדיס חדשי או :(ר״לשגט)
 כמו יס3חוש ־ שהיו נראה

רי(ר״ל שי  אמרו ני אשור) הא
 שס״ס ששנתשהיריי ״ ’

 דימה י ’ ׳' והוא ורגיע יוס
 (ששד יוליאנו״ס לשנת ממש

 הרוס״יןוהגרעקין היו׳מוניןגו
 חדשיס לי״ג ונחלק והיוונים)

 חודש ד3מל אחדמל׳ואחדמל״א
 וגכל יוס נ״ח הוא פעגרארי

 חושגין ונן יוס נ״ט שנים ד'
 שמתחיליןהשנה מלגד האשירי

 :תשרי) (ר״ל אקטאגר חודש3
 שנחלק ר״ל השמש חדשי רצה או

 שויס חלקיס לי״ג החמה שנת
 חודש זמן יהי׳ ממני חלק ונל

 חדש שנא הירח חדשי או אחד:
 תשצ״ג: שעות י״ג יוס כ״ט

 תהי׳ השנה ר״ל הירס שני או
 שהו׳שנ״ד הירח חדשי עשר שניס
 :חלקיס תתע״ו שעות ח׳ ימי׳

 שני עס יסנימס וגתחגולות
 העגור גחנמת כאשר ״ השמש

גאתה עגורים לקגוע שרואים
 התמה שנת להשוות נדי שניס

 :הזה גזמן ג״כ חושגין ישראל קהל שאנו ונמו נה3הל שנע עס
 לי ישיגו אס לדעתם ואשיג ונו' הקראיס וני3שיש רוצה הייתי

 אאמין אני גס זה3 כיוצא ועל זה על נכונה תשוגה הקראים
 על משוגה שרוצה שאמר מה כלפי להשתדל רצוני ני .דעתם

 מה על עליכס־ שאלות עוד יש כי אמר לזה והדומה זה
 וזנחת המקוס ממך ירחק כי שנאמר נענין לאכול החי שיתיר

 ושמא : היא מקום אחה3ו הזניחה זאת היא מה וגומ קרך3מ
 הקראים לאף צואר3 שחיטה היא שזו לנו יאמר מי נחירה היא

 חי3ז נאסרו ולמה :הקנלה לולי זה להם מנין נזה מודים
 מלא מקרא הרי חו3מז ואכלת לך וקרא שנאמר נענין ארמיים
 הלא נכח חי3לז ישראל חי3ז נין מה נכריס חי3ז לאנול שאסור

 הקראי® יאמרו ואס הזניחה מהי' כיצד נתודה נאמר לא
 הנכרי אס א״נ צואר3 נשר נסכין שישחוט היינו זניחה שלשון
 מיוחדת אזהרה מצאנו לא ולמה הישראל יאכל לא למה כך שוחט

 והפשטו זנחו ין3 שיש הוא ומה :נכרי זניחת נאכל שלא
 יתעסק שלא הוא 3הנתו שגזרת יאמרו אפי' מלאכתו ושאר

הנכרי A a כל



נחמרשרישי כוזד מאמראוצר
 או שר3ה הגנרי וע1יפ אס א״נ אוכל שהישראל ח3?ז3 לגכרי

 מה האסור החלג לי אר3שי :ג״נ הישראל יאכל לא ינתמסו
 המותר השומן הוא ואחה אנילה5 אסור שיהא 3מל הנקרא הוא
 והנה האסור הוא ן3הקר מן מקרינין שהיו שאותו ודאי הנה

התלב את ממנו 3והקרי נאמר
 3המל נל ואת 3הקר את המכסה

ח ג׳) (ויקרא 3הקר על ^^ר  ה
 מעיים ני3ה שעל 3חל שיש

 המומר הו ואח • אכילה3 האסור
 תולין3 אמרו וחז״ל אנילה3

 ית3ו (?המסס שעל 3מל יצ״ג
 שעל 3חל ו;ו אסורים הכוסית

 הפריסה שתחת והחלג * הקרכ
 שקורי׳ הקרוס תחת רציני
ץ ע  נרס3וח3הד והוא ל״א5 נ

 קצת לדעת ג״כ עצמה ’
 ד י" ש״ע3וכנז׳ טריפה הפיסקי׳

 רייגוס ני3 ד3מל ס״ד סי׳
 וננז׳ מקצתו3 היתר שנוהגין

 שעל 3חל וכן שס• הגה״ה3 ש^ע3
 אמה אורץ3 אסור לדידן הדקץ

 ה3הקי מן לצאת משממחילין
 וננז׳ הוא שומן ואילך ומשם

שסו3  3חל ונן * ש״עשס3חולין
 ה3אסו׳(יהקי הקשת שעל ה3הקו

 שהוא ומה קשת) צמין עשוי׳
 והוא לנ״ע אסור לעגול מחוז

עמ׳5 *עהדלו  דן>נ': סולק ש׳
ירי3מ עס ו3 אחלק שלא כדי

 מצאנו גמרא3ש היות שעס כלוע׳
ה3הקי3חל3שנחלקו(ממ׳שס)

 לז^ ס מקו יודע איני ואני התירה פן גמור 3חל שזה נאמד
״י3 ומ׳״ש פניס שלצד הפשק  ״ס3והרמ הר״ין> רי3מד שהוא י

ת ״ס3הרמ ה3ואדר מצאתי ולא חבשתי  שלשה רק שאינס 3נ
 כאן ואין פנים לצד שממנה האלי׳ 3חל זכר ולא יס3חל מיני

ונחזור אלו* ריס3שלד מקומם

נחלקו הס הנה הדקק 3חל3ו
 וי3ר לדרוש סיני3 להם שנמסרו והמדות יס3הכתו דרשות ע״פ

 עיניו 3הכתו אל לתי3 כל לו שאין הזה הקראי ל3א ומעוט
 ־7לצ יתעקש זה יסוד שוס לי3 חדרו על לחלוק יכול אחד כל
 האסורה האלי׳ וכן :רא3וס טעס לי3 זה לצד יתעקש וזה זה

 תמימה האלי׳ ו3חל שיס3הכ ת3קרי3 נאמר 3כתו3 הנה • אצלם
 עצמה האלי׳ שאין אמרו חז״ל והנה * יסירגה העצה לעמת
 פ״ט3 ״ס3והרמ קי״ז ד׳ חולק3 שאמת כמו אכילה3 אסורה

 עליו יס3שחיי הן יס3חל שלשה ז״ל 3כת אסורות מאכלות מה׳
 מותרת להאלי׳3הנסליסא ושעל הכליות ושננל 3הקר שעל כרת

 יס3חל שנקראו נמו ד3ל3 ן3קד לענק אלא 3חל נקרא לא אכילה3
 ויקרא פ׳ והרמנ״ן ענ״ל• ן3קר לענק ד3הכ ויותרת כליות

 והנה ונו׳ הנפרד השומן הקודש לשק3 3חל ז״ל האלי׳ ו3חל על
 הזם 3והנתו עד וכו׳ שונק ה3 יש ל3א כלל 3חל אלי׳3 אין

 אלי׳3 ו3חל ממנה 3שיקרי פירש תמימה האלי' ו3חל שאמר
 הכליות ר״ל העצה עד תמימה האלי' יסיר כאשר ני תמימה

 ס״ה ס״ד סי׳ י״ד ש״ע3 והנה * עכ״ל 3ר 3חל עמה יוסר
ת  • פנים שלצד מה ממנה שינקר ונלנד מותרת האלי׳ ז״ל 3נ

ושס הגולה אר33 כנרשס 3י3מהר״יח שס3 ״י3ה עמ״ש יעוצאו

 ו׳!זאר והפשסו זנחו בין שיש הוא ומה ארמיים
 והוא האסור החלב לי שיבאר רוצה והייתי מלאכתו

 לזנקור זה וזולת והקיבה כמעיס המותר עס דבק
 שלא כדי הגיותר שבין הגדר אלי ושימסור הבשר
 היש אצלם האפורה האלי׳ וכן חברי עם בו אחלוק

 יסיר ואחר הזנב קצת יסיר האחד ושמא גדר לה
 העוף לי שיבאר רוצה והייתי שהוא* כמו הכף

 בן לומר רצוני המפורסמים זולת הטמא מן הטהור
 התרננולרת שאין אומר הוא ומאין • תור או יונה

 מצה והייתי ־ סהטמאים ואלברכ״יא והקורא והאווז
 אס השבת כיום ממקומו איש יצא אל גבול לי שיתן
 הצרים לו יהיה אם רשותו או חצירו או ביתו הוא

 מגוש או מדינתו או שכונתו או מבואו או רבים
ם שתיבת אחר עירו  טזה* ויותר זה סובלת מקו

 בשבת האסורה המלאכה גדר לי שיראה רוצה והייתי
 התורה להגיה והקסת טהקילמס המונע הוא ומה

 ושאר והשלחן הגדול הספר לטלטל לו והתיר
 שיטרח מה ככל ולטרוח האורחיס וסידרת המאכלים

 ויותר ביגיעה והוא כמנוחה והם לאורחיו האדסי
 עבדך ינוח למען נאמר וכבר ונשיו עבדיו מזה

הנכרים בהמות רכיבות נאסרה ולמה כמוך ואמתך
בשבת

 יאחרו קראים הנה לעניינינו
 נמ״ש א:ילה3 אסורה שהאלי׳

 אמר ולזה הנז׳ מקוס3 ״ן3הדמ
 עד האני׳ גדר יאמרו ד3הח

תי אסורה היא אחהמ^ס  3ול:
 מה יסירנה העצה לעומת אמר

ו3ש העצס עמו הכף :פירושו
 המפורסמי׳ זולת חקועהאלי׳:

 יונה או תור נמו לטהורים
 דיל3י מה3ו ן3קר3 הנזכרים

 מפורסמיס לתי3ה העופות ין3
 הוא ומאין :טהור מהס אחה

 מיי הוא והקורא וכו׳ אומר
 משנה3 רש״י כת״ש טהור עוף
 הקז(כ״ההגירסא שלוח פרק ריש

 רכ״יא3ואל שס): רש״י3 הנכונה
 ר:3הח זמן3 טהור עוף מין שס

 איש יצא אל ול3ג לי שיתן
 3הכתו פירשו מז״ל ממקומויהגה

 הוצאה על דעירונין ספ^ק3 הזה
 אמנס יס3הר לרשות מרה״י

 סשנן אחר התדפיס הקראים
 לה3מק יודעים אעס 3הכתי
 האיש יצא לא כמה עד יאמרו

 לן יהיו אס רשותו או ;ת3ש3
סאל0סצריסרד יתו3הסמוני

:והלאה החצריס מן יצא שלא
מ  פתוחים חצתס שני הסחות לנל הוא וי3וישלווהמ3ואוהמ3אז

אס שלו העיר כלומר עזינתו או שלו: 3הרתו שטנתו או :לו  ו
ת מגרש או :מדינה נקראת גדולה היא  אמה אלף שהוא עי

 משמעות ר׳״ל מזה ויותר זה למ3סו מקוס ת3שתי :העיר 3י3ס
 שלו מקוה נקרא שהוא העיר מנרש על גס לפרש יש ממקומו

 גדר :מדינה כל של הספר מן יצא שלא יותר עוד ואולי
 מה נתפרש ילא מלאכה ו3 תעשו לא נאמר הנה האסורה המלאכה

 הכלי שהוא והקסת מהקולע׳ המונע הוא ומה :המלאכה היא
 להג״יה והקסת הקולמ׳ נטילת3 יש טורח מה כלומר הדיו שנו

 שהקראי׳ מוכיחים ודנריו אסור שהוא תורה3 אמת אות אפי׳
 שהס ונשיו דיו3ע מזה ויותר :ת3ש3 3לכתו שאסור מודים

 3והכתו הסעודות ותקוני השולחנות סדור3 הרנה טורמיס
 המומ3 מ3רכי נאסרה ולמה :ת3ש3 כמוהו ענדיו שינוחו צוה

 התורה מן האדם נצטוה נהמתו שניתת על הנה • ת3ש3 הנכרי׳
 ת3ש3 נהמתו אחר והמחמד וגו׳ ותמורך שו^ ינוח למען שנא׳

 על ר3להמ הוקשה ואמנס 0ר״נ7( ת353 ננז׳ נלאו ר3עו
 רכינת והלא מימה שהדנר אמת3ו ת*3ש3 נכחס נהמות רכינת

שלמה ומשנה מדרננן רק תורה ד37 אסור אינו מ3ש3 המה3ה
היא



שי כוזרי מאמראוצר צרנחטד שלי
ל מיצה היא  משוס נן3ר שאסרו הטעס גמ׳3 ואמרו ל״ו) (
 שאסור ממה הקראי׳ על לטעון ראה ומה זמורה יחתוך שמא

 תורה דגר אסור אינו גהמתו רניגת שאפי' עוד ולא מדרגנך
ד׳ גשגת וכנז׳ עצמו את. נושא שהחי תנו צ״ד) (  ונ

שלא לפי הטעם שס התוס׳
 גמשכן גזה גניוצא מלאנה היתה

 ואולי החייס גושאיס היו שלא
 לאסור אותה מחזיקים הקראיס

 וצ״ל אח״ז שזנר גסמורה כמו
 דעתס לפי אותה שמקשה

 גשגת הסחורה שאוסרים
 ושאר השולחנות טלטול זמתירי'
 שני נל גין שידין :גשגת טרחות

 המשפטים נל ר״ל דינים נעלי
 גתורה הגז׳ מהדיניס שיזדמנו

 וגסדר המשפטים ואלה נסדר
 הנזכרים הס מעטים ני תצא וני

תונ3 חג נ  המיאוס הליני׳ ו
 הנדרשות המדות מן חז״ל

 הוא תורה3לה:והפשוטש3ומהק
 נפ״ק הסתום* נ״ם סתום

 היתר ז״ל גמשנה ד״י לחגיגה
 להם ואין אויר3 פורחין נדרים

 שנת הלנות שיסמונו מה על
 הס הרי והמעילות חגיגות

 שהן נשערה התלוי׳ כהררים
 • מרונות והלכות מועט מקרא
 הטהרות והענודות הדינין

 3ע להם יש ועריות והטמאות
 תורה גופי הן והן שיסמנו מה

 הדיניז והגה המשנה* ענ״ל
 צרק* כמה מורה3ש הפשוט שהוא

̂־ר3 שהן הסמוס כ״ש ופירוש י<
 ני ונו׳.*׳ וחגיגות ת3ש הלכות

 כל ארו3נת שלא מאחר * שנע״ם מורה על אלא סימנים היו לא
 היא המורה שסתנה הסמיכה שעיקר מנואד נתורה הפרטים

 נכותצלפחד מפרשת הקראי: של דיניו שאראה שנע׳׳פ: מורה
 הרנה ועודנה לו אין ונן ימות ני איש תדנר ישראל נני ואל שנא׳

 נחלהנמקוס יורשת שהנת הצדוקים שפטו וננר מסופקיס פרטי'
 פ׳3 ?נז' לו שהודו עד זנאי ן3 ר״י עמהס ונמונס הנן ת3

 יורש הנ^נל ואס הנן את האס או 3הא יירש ואס מחלין יש
 ואס המ^לה דיני המילה אינות או :לקנלה צריך זה כל אשמו
 יהי׳ מוטין נמה והציצית :דינו מה מהול ונולד גלילה מלין
 נתפלה* 3חיי הוא מאין :נציצית שתייני' הנגדים הס ומה נהס

 התורה מן עשה דתפלה שפסק הרמנ״ס נשטת הלך היזנר
 תפלת פרק ריש והירושלמי הספרי מן והוציאו תפלה הה׳ נפ״א
 איזה לנננס וננל זגומ׳ אלדיכס ה׳ את וענדמס מפסוק השחר
 החנר מדנרי ונראה תפלה זו אומר היי 3ל3 שהיא ענודה

ש דנר שהתפלה אומרים 00 אף שהקראי׳  נית תורה:-שי
לאחר והשארתן הנפשות לקנון מיוחד מקוס חי לכל מועד

 שידין רוצה והייתי הסחורה נאסרה זח וילמה בשבת
 וכי המשפטים ואילה מסדר דינים נעילי שני כיל בין

 הסתום שכן כל ^סתום הוא שבתורה והפשוט תצא
 • פה שבזנל התורה על אלא סומכים היו לא כי

 הירושות בכל ומשפטיו דיניו שאראה רוצה והייתי
 והציצית המילה איכות או צלפחד כנות מפרשת
 ומאין לאל כתפלה חייב הוא מאין לי ויבאר • והסוכה

 ועונש וגמול חי לכל מועד בית שיש מאמין הוא
ם ואיך המיתה אדזר  את זו הדוהות כמצות דנים ה

שנת עם הפסח או השבת עם כמילה זו  נדחה טי ה
 שכן כל כלליו ספור שיארך מה זה וזולת מי מפני

 כדבר לקראים חכור על מזר מלך השמעת פרטיו
 ביניהם בו ש*אין בקבלה או כסמך לך שזכרתי מטה

 מאיסור או טטעמיס או מנקודה או ממסורת מחלוקת
:טדינין או והיתר

 אני אבל שמעתי• ולא ראיתי לא הכחרי אמר לי
:כחם בנל משתדלים אוחם רואה .

ר לז מ ר א כ ה  יזךמההתחכמות שאמרתי ממה זה ה
 כעבודה והמתחכמים והסברא•

 מעושי משתדלים ♦ותר שהם יראה השמים למלאכת
 במה במנוחה שאלה ספני עליה המצווים ה׳ מלאכת
קבלו ת ש כ א ל מ ה ה' מ ח ט ב א בעיר כהולך נפשם ו ל  ש

במדבר כהולך ואלה * חולק למחלקת הזדמנו ילא> (י״א
איננו

 רק נמקדא זה נא לא ני מיו נגמול לאיש לשלם וגמול המומ
 שנע״ס תורה על המורה שסמכה ואלולי תז״ל ניד נקנלה

 יסוד שהיא נתורה כזאת נחלה פנה 3הנתו ניאר לא חיך
 השמיני אס השנת עס כמילה : כולה והמצוה התורה ועמוללכל

דוחה המילה אס נשנת <זל
 אם הפסח או :לא אס סנת

 זה למדו וחז״׳ל שנת דוחה הפסח
 דנדס• אלו נדיש שוה נגזרה
 מניוס למדוהו שנת דוחה ומילה

ת: אפי׳ ניוס השמיני שנ  נ
 אלו כללי כלליו ספור שיארך

 ל׳׳ת.כ^׳ש דומה נעשה הדחיות
 שסמכו נסמך :הפרטים

 או :3הכתו על הוראותיהם
 שלפניהם ממי כן נקנלהשקנלו

 נינימ׳מחלוקת שאין הקראים מן
ץ נינם חלק ס5ל יהא שלא  ונ

 אומר וזה נכה אומר זה עצמם
 שיסמוך ראוי יסוד מגלי נכה
 על קצתם יחלקו ושלא עליו

 ננקודהאו או נמסורה קצתם
:הפסוקיס נפיחש

א לו  שמעתי^איני ולא ראיתי ל
:זה ננל דרכם יודע

 מתאמצים כחס נכל משתדלים
 וטעמים ננלכחסלנקשסנחת

 דנריס לנאר ומדעתם מעצמם
 שזה כסנור להם המסופקי׳
 לנקש טורחים כי תפארתם

:אלדיס קרנת
ה לז  כנר לך* פמהשאמרתי ז

 ראיומיו החנר ערך
ההתחכמות גננות נ׳״ג סי'3

כד

: והמצות התורה נענייני
 יותרמשמדליס שהם נראה השמים למלאכת והמתחכמיסגעגודה

 שהוא נראה ה' מלאכת3 ה7ו3ע דרכי לחפש המתחנמיס אותם ר״ל
 שכרי ועורון גרעון רק כן ר37ה ואין לאל ות!3והתקד להס שנח

 מעושי :3ר וטורח השתדלות צריכי׳ ידיעתם חסרון להשלים
 כיצד המצות סדר היודעים מן יותר עלי׳ המצוזיס ה׳ מלאכת

 ורא;מכני3ה מן מצווים שהם ממה אותם לעשות מחויבים הס
 לתס3ק3 מנוח מצאו לה3הק אחר ההולכים ר״ל מנוחה3 שאלה

 כהולך ופירושיהם: הנתונים משמעות אחר לנקד צריכים ואין
 פגעים ושאר הלסטיס מן ירא ואינו נעיר שהולך מי נמו נעיר
 למחלוקת הזדמנו ולא ;3קר כלי לחגור 3ל נותן אינו ולכך
 הננטני׳ נפירושי ומשונות טענות לנקש 3ל נותגיס אינה חולק

 להס: נטוח והאמת להם נוגה הקנלה שאור מאחר החולקים נגד
 ניאור יודעין שאינם מאחר הקראים נמדנר כהולך ואלה

ס הס עמס ל3 והקנלה הנתונים  ההולך כמו נענייניהס ננוני
 מן 3חר3 נפגע יהי׳ ואולי יום יולד מה יודע שאינו נמדנר

 וכלי נחרנות עצמו מזמן ע"נ לחץת מאכל יהי' או הלסטיס
t מלחמה



נחמרשלישי כוזרי מאמר’אוצר
 מאמר הקראים הס זה ונדמיון למלחמה יו7י ומלמד מלממה

 נגד ולטעון להמונח תמיד מזומני׳ הס דרכם יודעים שאין
 ׳3 (ד״ה ומגינים 3לרו שלח נמו 3חר הוא ושלח ניס3הר
:3ל״  ומ3הד מהשתדלותס אותך: יסית אל ישיאך ואל )

ותיה׳3משו זערינות טענותיהם
 המקנלים מרפיון : מקרא3

 נותנים ניס3הר שאין ר״ל
 המקראות אחר לרדון> 3ל

 י׳3הכתי פשט יאור3 על ולדקדק
מו  לסתור למודו שכל הקראי נ
 מנצרים קשו3 : יס3הנתו מל
 ידיעתם מעוני הס3 צר3לה
 טענות3 פונים ימיהם נל דיניס3

 מרשותם• על :הנתונים פשניי
 עיר3 משנטתס: על ול3נ3 ינומו

 ותינו3א לת3ק שהיא קדומה
 צריני' שאינם משה עד מדור דור

:מכשול לשוס למוש
ל ליי  הוא• דין3 שאמרת מה כ

 3מתיי תורה הדין כך
 מורהאסת להם: נאמין שלא

 ר3מד3( לנס יהי׳ אחד ומשפט
 שנל 3הנתו מ:עעות3 ט״ו)
 כולם בתורה יתנהגו ישראל עדת

ס כאישאמד: פי  אמד רתכל3נ
 כל ני ועוד :הכתוב נפי׳
 אמת תורה על יעמוד לא אמד
 מן אחד דםכל3ל3 לא ר״׳ל

תורה לו שתהא יתכן הקראים

 חלוץ כשלחים מזדמן והוא יסנע מה יודע אינט
 רואה שאתה מה ישיאך ואל כה* ומלומד למלחמה

 מרפיון רואה שאתה מה יעצלך ואל מהשתדלרתס
 מבצרים בקשו אלה כי הרבנים לומר רוצה המקבלים

 קדומה בעיר עלערשותס שוכנים ואלה * נהם להכצר
: ובצורה

 כי הוא בדין שאמרת מה כל הכוזרי אמר לח
 אחת תורה על הזהירה התורה

 התורות ירבו סברתם כפי והקראיס אחד ומשפט
 יעמוד לא האחד כי וערד מהם אחד כל סברת כפי
 ויפגע דעת לו תתחדש יום ככל כ♦ אחת תורה על
 כהעתקרת שיעתק וצריך כטענה שישיבהו מי

 מקוכליס הם כי נדע מסכימים נמצאים ואם * דעתו
 עליהם שנכפור הדין ומן שקדמוס־ מרבים או מאחד

 נמצוה הסכמתם איך להם ונאמר * ההסכמה עיי!) *א’(
ם אל בה מכרעת והדעת פלונית ם רבים פגי א  ו

 זולתם או שאול או ובנימן עגן דעת היתה כן אמרו
 קדמון יותר שהוא ממי הקבלה טענת עצמם חייבו
ס הם כי רבותיט ר״ל להאמין ראוי ויותר ואלה וני

• DיTיח

 מקים מלט ובדה ממרא זקן ונעשה הנניאיס מפי הגמרא חכמי
 התלמוד שממן המינים ני דעתו לפי ספרים וחבר *ס3טו לא

 חייט :ענ״׳ל וחזקס הוא שעמד עד מ־גט מעט נתדלדלו נבר
 משפטי ל3לק שסדין מודים הס הרי ר׳״ל * לה3הק טענת עצמם

וממי לנו המדמים מן התורה

ישתנה אותו שגס אפי׳ אחרת
 יתוסן> ולמחר נך לו נראה היום כי הזמן עס הרבה לתורות

 ר״ל טע;ה3 שישיגהו חי ויפגע אחד: נענין לו ויראה דעתו
ט3 ע3שיק אפשר  המשיני' נגד לעמוד טענה וימצא עקש דרך נ
 נאשר דעתו העתקת3 שיעתק וצריך : סנרתו לדחות עליו

 אחר לאיש ויהי׳ תורה3 טעמו ישמנה מחר ליום דעתו ישתנה
 שהם גדע מסכימים נמצאם ואס :התורה נדיני באמונתו
 להם שאין שמאמר ר״ל שקדמוס מרבים או מאחד מקובלים

 מן מאחד קבלו זה ט מסנימיס שנולס זה הנה ממשה קבלה
 שננשר הדין ומין :שלפניהם רטס מקראים או שקדמוס הקראים
 שבשקר שנאסר נותן הדין שורת שלהם הסכמה ענק עליהם

 מנין כלומר ונו' הסכמתם אע • מוטעת קבלתם ועיקר כך הסכימו
 רביס: אופנים על הכתוב לפרש יש השכל שמצד מאמר זו הסכמה לנס
 מעל3 ראשונים היו הס * שאול או ענן דעת היתה כן אמרו ואס
 נגד יד להרים גאון יהודאי רב בימי לפניהם העיזו אשר הזה
 לתפור הרשע מטה צץ הזדון סרח ומשם ל מחז הקבלה כלל

 המיס את אחריהם הבאים את להשקות נשברים בורות להם
ל הקגלה נספר הראב^ד זה שזכר כמו המאורריס  ענן וזה ̂ז

 שהכירו ומפני ׳ השס אנטי מן היה שאול בנו וכן חנס תלמיד הי׳
 באפו עשן עלה ומקגאתו לגאונים נסמכו לא פסול שמן בהס

ס והדיח הסית לו חרה כי קבלתשז׳׳ל מדרכי מהר להסירם תי

 ראוי ויותר קדמון יותר שהוא
 הנה * רבותינו ר״ל להאמין;

 ממי לקבל שראוי נשיודו הס
 יוסר שהוא ומי קדמון שהוא
 שיש יודו הרי * להאמין ראוי

 שהם ותינו3ר רי3לד להאמין
 שיותר וממי קדומה להיותר3מק

 מן היא שקבלת® להאמין ראוי
 רגיסרנותיט הס כי :יאיס3הנ
 הס ושאול ענן ואלה :רניס הס

 דאשר3ר׳ל3ר׳גריד'ס3ס יחידי':
 והחנמיס :ושאול ענן להם בדו

 מסנימי׳ כחנעיס מסכימי׳נל
 שהתור' מדות ובי׳׳ג אחת בקבלה
 נמצא אס ואן> בהס נדרשת

 בהוצאת חז״ל בדברי מחלוקת
ם כלליס הדקנברישלנו מעי  י

ח'ונ הדני׳ניצד בפסקי  רי37להו
 ופלוני פלוני שאמרו. כמו «י

 הדברי' בעיקרי וכן כפלוני הלנה
 שהאריך וכמו מחלוקת אין
 לסדר הקדמתו3 ״ם5הרמ בזה

 חולקים ואלה :עיי׳׳ם זרעים
אחד וכל בדעותיהם נפרדו .אלו
 סברתו כפי להורות רשות לו יש

 ני במורה נאמר הנה ה׳ חר3י אשר המקוס מן :בכתוביס
 וקמת וגומ׳ לדין דין ובין לדם דס בין למשפט דבר ממך יפלא

ס אל ובאת ט אלדך ה׳ יבחר אשר המקום אל ועלית  הנהני
קו ודרשת ההם בימי׳ יהי׳ אשר השופט ואל הלויס הג  לך ו

 המקום מן לד יגידי אשר הדבר פי על ועשית המשפט ר3ד את
טמ' הדבר מן תסור לא זגומ' ה׳ חר3י אשר ההוא  והנה ו

 בירושלי׳ הגדול ״ד33 שקבלו גמה תלוי חז״ל קבלת שלשלת
 חולקים רביס היו אס ואפילו :ממנה נסור שלא אנחנו ומחויבי׳

 מפי שיצא הדבר על ישראל בני רוב האלו בדורות יחלקו אס
 שכבר עיקר כל בהם עבגיחק אנו אק שבירושלים הגדול ב״ד

מ אשר הדבר עפ״י שנעשה המודה צומה  המקום מן לך יגי
^ ה מ': ה  עפ״י המורה עושק הקראים כן איגס ואלה וגו

 :הקראים ני שישמיעו :מגבל ושאול ענן אותם שהורו המורה
 גמה חז״ל על מלעיגיס הקראים הנה * הזה החודש בשאלת
 עדיין והס בינינו עמה הנהוג העבור סוד חשבון סקנען
 החדש האל שאמר מאחר גאומרס הראי׳ עפ״י חדשים קובעק

 ובכל זמן בכל דוקא הראי׳ עפ״י לקדש הצווי הי׳ לכס הזה
הלבנה המחדאות מפני אלא חודש נקרא שלא באמרס מקוס

מה טאיי ״נ זכר וכבר • בחידושה ז הג וכלפי א3 פ׳3 גאל3ר3הא ז
זה



ר mצה נהמד שלישי כוזרי מאמר
 :זה נענין ורנליהס ידיהם מצאו לא הס הלא הנחרי אמד זה

 אדר3 אדר ור3ע3 ניס3הר אמר הולכים אותם רואה ואני
 אדר רק חודש שוס רין3מע שאין ניס3הר עם שווים הס הנה

 שוס זולתו ולא דוקא אדרים ׳3 עושין ור3ע צריכה וכשהשנה
תודיס הס שנהוכן3 אחר חדש
 וכשהגיע אדר3 רק רין3מע שאין
 רין(וכמ״ש3מע אק 3םו ניסן

 רין3שאיןמע )3י״ ד׳ בסנהדרין
 זה ר3וד נאדר ר״ל אדר אלא
 חז״ל ורק תורה3 מפורש אינו
 א3 פ׳ במכילתא א3הו זה דרשו
 ר׳ וכו' לנס הוא ראשון וז״ל

 חדש את שמר אומר יונתן
 אתה 3י3לא הסמוך חדש 3י3הא
 והרמב״ס אדר «דש זה ר3מע

ק״ה פ״ד3 ת מה׳  ואין וז״ל3נ
 ועושין אדר אלא לעולם מוסיפין

ואדר ראשון אדר אדרים ׳3
 כדי^זיהיה 3י3הא זמן מפני זה מדם מוסיפין מה ומפני שני

 זה חדש שיהא 3י3הא חדש את שמור שנא׳ זמן אותו3 הפסח
 הזה שהחדש אומרים שהס מאחר והנה • עכ״ל 3י3הא בזמן

 חידושה3 הלבנה ראיית על דוקא רק נאמר לא האל שאמר
 הלא זה יתכן ואיך עיקר כל העיבורי׳ ון3חש ישראל לו3ק ללא
 שומרים ניסן שחודש מודים והס'עצמם נאמר ניסן חודש על זה

 שנשלמה הזמן ר״ל חדשהארב והוא הממה תדשי3 עו3לק אומו
 שעות נ״א יוס י״א הלבנה חדשי 3על«״ היתרה הממה שנת
 פ׳3 ״ע3הרא ונ״כ • נה3הל מולד ון3חש לפי סלקיס י״ד ועוד

 להסתכל ידס3 לה3ק שיש אומרים הקראים ר״ל שהחולקיס א3
א3ד3 ה  חודש כי זה את י זה מכחישים הכתובי׳ וא״כ ״3י3ר

 הממה חדש שיכוון אפשר ואי כנודע ל״א ופעם ל׳ פעם סמקה
 השנה לעבר צריך שבאמת יאמרו ואם פנים בשום הירח לראיית

 שנראה בעת ניסן ר״ח שיהי׳ עד שלם חדש העבור יהי׳ אבל
 ר׳י׳ח לעשות החיוב לדעתם הלא זה יתכן ואיך • החדשה הלבנה

 דוקא רק שנה ר3לע רשות ואין * דוקא הירח ראית עם ניסן
 האבע נמשך אחד ביום אס שאפי׳ ידוע והנה האביב נמשך אס

 מראה מתי אדר סוף3 יודעים אין הקראים והנה לעבר צריך
̂  יוס3 החדשה נה3הל שתראה אפשר והנה החדשה נה3הל
 השנה צריכה ואז 3י3הא בחדש פסח יהי׳ לא וא׳׳ג אדר של

 עבור• צריך אין ואז ל״א יום עד מראה שלא ואפשר ר3להתע
 החודש נראה שכבר אחר ני השנה לעבר יודעים איך וא״כ
 הוא כבר וזה אדר אלא מעברין שאין לעבר רשות אין שוב

 שמעבהן או אצלם מקולקלים העיבוריסשלהשני׳הס והנה ניסן
חכמינו לדעת ואולם • הצורך עת3 מעברין שאין או כדין שלא

 מנביאים הקבלה על סמוכה החכמי׳ ירעת • יחידים
 ואלה מסכימים והחכמים בלבד• גרידא סברא ואלה

 יבחר אשר המקום מן דבריהם והחכמים חולקים•
 הי׳ הדין מן גרידא מסברתם רבים היו אס ואפילו ה׳

 תשובתם שישמיעוני ומ/יתן כן• אינם ואלה לקבלם
 אחרי הולכים אותם ואה ואני הזה החודש בשאלת
בראיית להם מקשים והם באדר אדר בעבור הרבנים

ז או בניסן י*ו3 ניסן תקופת היתה] שאס  ואס רין3מע אח'
 שהקראים ובאמת • בגמרא וכאמור אדר מעברין ודאי בט״ו היא

 מנהגינו להם תססו השנים של בעיבודים מבוכתם שהרגישו מפני
 שניסז׳עבוריס בי״ט ועושין שנה עבור בסוד שאנונוהנקהיוס

א ח׳ ו׳ ג׳ שהם ד י׳ י״ז י׳

 בתשרי בתשעה כפור צום צמתם איך תשרי ירח
ול1ז ההוא החדש אס יודעים אינם והם יבושו הלא

או

מו י״ט  וכמ״ש עושים שאנחנו נ
 בד׳ם בא פ'3 האברבנאל ג״׳כ

 שהקראים ונו׳ שעצם ואומר
 הרבנים אמר בזה נגררים
 וזה הנז׳ בסדר העיבוריס ועושין
 שקובעים להם גדולה חרפה

 שנהגו נמו הראי׳ ע״פי החדשי׳
 נגררים ובעיבורי׳ הבית בפני

 וקובעיןאותס נרחם בעל אחרינו
 מעברין שאנחנו החשבון כפי

 בראיית להם מקשים והס היום:
 על מקשים הקראים • הירח

 ע״ת עכשיו שקובעים הרבנים
שין עו ח המאוןו  בחשבון שקובעין זה יום והנה המולדות ע״פ ר׳

 ס״ה ריש הרמב״ם וכמ״ש • אחד ביום הראי׳ ליום קודם הוא
ה מה׳  החשבון עפ״י קובעים סנהדרין שם שאין בזמן וז׳׳ל ק׳

 פעמים אלא לראי׳ נזקקים ואין • היום בו ממשבים שאגו זה
 לו קודם או הראי׳ יום הוא זה בחשבון בו שקובעין יום שהי׳
 ובארצות פלא הוא ביום הראי׳ לאחר שיהי׳ וזה אחריו או ביום
 שהקביעות מה בעיניהם שקשה הוא וזאת • ענ״ל למערב שהם
 לא והנה * לפעמים אחד יום בכדי הראי׳ ליום מכוון אינו שלגו

 שאו מאחר הראי׳ אחר הקביעה יהי׳ אס הקדימה מן להס הוקשה
 ונע״ש פלא דרך על לא אס הראי׳ יום אחר החשבון יוס שיהי׳ אפשר

 ע״פ תשרי ר״ח עושים שאנו המוקדם מן הקשו אמנם • הרמב״ס
 צום צמתם איך שלם: אמד ביוס מאוחרת שהראי׳ ואפשר החשבון

 הראי׳ לפי תשיעי הוא חשנונינו לפי שהעשירי בתשרי בתשעה כפור
 של בשביעי אוכלים אנו איך מועלים משאר להם הוחשה שלא ומה

 וכעי טובי׳ ימי' '3 בעשיית לתקן אפשר הענין שזה לפי * חמן פסח
 ואולם * ימי׳ שמנה ופסח טובי׳ ימי' שני ישראל ברוב שעושיןבאמת

 שהוא הראשוכי׳הטעס וכתבו אמד יום רק אצלנו עושים שאין ביה״ג
 אסירה שהלילה ופשיטא יום מבעוד תוספת צריך שיוה״נ מפני

ג הרבנים לדעת באכילה א׳  ימי׳ שני להתענות צריכי׳ היינו ו
א ד׳ בר״ה וכנז׳ לסכנה ומששו רצופיס לילות ושני  נחנזן 3ר כ׳
 אמר גברא האי אתי לאורתא דכפורי יומא כולא בתעניתא יתיב

 אמר ונו׳ את מהיכן לי׳ אמר במערבא רבא יומא למחר לי׳
דני פירש״י אחריתו תהא דם לי'  שתזקיקני ידך על מת ה

 מודים שאינם שהקראי׳ ובאמת לילות ושני ימי שני להתענות
מדבד כנראה יוה״נ ימי׳ שני ששים באכילה אסורה שהלילה

האלו שבזהני׳ הקראים על שאומרים ואן> אמור פ׳ הראב״ע לפישמודש הראי׳ ע״פ מקדשין שהיו בזמן אפי׳ נכון שהכל ודאי
 לא אס חוששין היו ולא יום שלשים או חודש אצלם הי׳ העבור

 אדרויהי' חדש יתעבר אס וכשראו הראי׳ בעת ניסן ר״ח יהי׳
 היו M Cהתקוסה (ר״ל האביב בזמן הפסח יהי׳ יום ל׳ אדר

 ולא אמד יום ניסן ר״ס ודומין אדר מעברין רק השנה מעברין
 (וכמ׳׳ש אדר של ל׳ ביום יהי׳ אס הירח ראיית על חששו

ה בפ״ד הרמב״ס ונ״כ לאדר) ולעבד׳ די״ג בסנהדרין. ק״ מה׳

 וכמ״ש תורתם שנשתנה הדבר קרוב א׳ יום רק מתענים שאץ
 ששים שאנחנו עלינו אומרי' הס ולכך יהודא קול בעל הרב ג״נ

 פניהם כלימה מכסה ^הלא ינושו הלא :לתשרי בתשעה יוה״כ
 החודש אס יודעי' אינס והס 11T>t< ביום עלינו מדקדקי׳ שהם

 בסדר חשכים שהולכים ר^ל • כשיעברו תשד או אלול ההוא
הנה * תורה מדין עבור השנה צריכה מתי דעת מבלי עמריס

אס



נחמדשלישי כוזרי מאמראוצר
ס גולד אלול חודש כשיגיע השגה רו3ע אס  דין3 אס ספק לז
עי7כ שלא שמא או אלול החדש זה והרי שלהס הענור הי׳  רו3ין
א3וכ  המועדי׳; נל3ו הכפור צוס3 מקולקלי׳ הס ונמצא תשרי רהו
 כשאין וכן ריס3מע כשאינן מרחשוון או משרי הוא אס או

צריכה היא שמא השגה רק3מע
 מרחשיון שהוא ומה מגור

 וגדין תשרי הוא שמא גדעתס
 ויקגעו מרחשוון3עשרה3שיצומו

 שמקדשי' שמאחר וסונו׳ ר״ה ו5
 מקולר^י' עג״יהראי׳דוקאהס

 שלא שיעגרו או השנה ור3ע3
 יוס3 הירח שיראה ס3חש3 בדין

 והתקופה ראשון אדר של ל׳
 ואח״ז ור3ע וצריכה יוס חסיר׳ה

ס הירח ראו לא  ל״אולא עדיו
 וכן עמר צריכה השנה הימה
 הלגנה וראו יעגרו לא אס להיפן

מז' א' יוס3  ואס למעלה ו
 ס7י3ורי׳נכון3הע שסדר יאמרו
 לקחו הלא זה סדור להס מאין

 יסדו אשר הרגני׳ מן היסוד זה
 י״ט גמחזור העגורים שנות
 סוד ע״פי עיגוריס ש?ע שני׳

 מסיני גידינו המקוגל החשגון
 ראי׳ שאין גזמן נעשה שכך

 ושאר חננאל רגינו הגאון ונמ״ש
 מה׳ סרמג״סגפ״ה וכן גאוני׳

 מאמיניס שאינס ומאחר ק״ה
 סדורהעגורי' להס מנין גקגלה

 דרך הראי׳ גזמן הלא זה דרך על
השני׳ געיגור להם הי׳ אחר

 או שגכתג: התורה גפירוש ההלכות כללי והס נאמן גמקוס
 יולד אס אותנו צוה געצמו הקג׳׳ה • ה' יגחר אשר המקוס מן

 יורו אשר כפי שנעשה למשפט דנר ויפלא גתורה ספק איזה
 זהמצוה על וגאה הקודש עיר שגירושליס השופטי׳ אותנו

התור׳אשר עפ״י ועשית מיוחדת
 מרחשוון או תשרי הוא אם או כשיעברו תשרי או

 הטובעים אנחנו אומרים היו והילא מעברין כשאינם
ס נדע ילא אנחנו • מהביליילה נפחד ומה  החודש א

 שאנו לטי נקשה ואיך אלול או מרחשוון או ת׳טרי
ס ונלמור בעקבותיהם הולכים ה  בתשיעי התצוטו מ

לחדש: בעשור או גשגיעי) (נ״א
 למשה בהלכה קשורה תורתינו החבר אמר לט

 יבחר אשר הטקום מן או מסיני
 כמעמד מירושלים ה׳ ודבי תורה תצא מציון כי ה־

 מצווים ואנחנו וסנהדרין וכהנים ושומרים שופטים
 שאמר כטו ודור דור בכל הממונה מהשופט שנשמע

 אומרו לו וסמך וגוט*,: יהי׳ אשר השופט אל או
 הדבר טן תסורו לא • יורוך אשר התורה פי על ועשית
 ומת הכהן שמועאל לבלתי בזמן יעשה אשר והאיש
 לגדולה והשופט הכהן המרות השוה ההוא האיש

 וכל לו וסמך מקרבך הרע ובערת באמרו שבעכירות
 מהעבודה נשאר שהסדר בעוד וייראו ישמעו העם

 הסדר ישלם בהם אשר הכתות ושאר והסנהדרין
 בין כנבואה בין ספק בלי האלדי הענין בהם בקrו

 לעכור יתכן ולא שני כבית הי כאשר והודעה באוטץ
כמצות נתחייננו וכזה מדעתם הסכמה כמותם על

מגילה

 מן תסור לא שהיא ואזהרה יורוך
 והרמג״ס לך* יגידו אשר הדגר
 וז״ל ממרים הלכות ריש כתג
ס שגירושליס הגדול דין גית  ה

 ועליהם ע״פ3ש תורה עיקר
 התור׳ התור׳שנא׳עפ״י הגטיחה

 עושה שאינו מי נל ני ונו׳
 שגא׳ תעשה לא3ר3נר\ראתןעו

 דגריס אחד וגומ׳ תסור לא
 דגדי׳ ואחד השמועה מפי שלמדו

 מן גאחת דעתס מפי שנמדוס
 גהס נדרשת שהתורה- המחת
 כך זה שדגר געיניהס ונראה

 סייג שעשאוס דגרי׳ ואחד הוא
 צריכה שהשעה מה ולפי לתורה

 והמנהגו׳ והתיןגו׳ הגזירו׳ והן
 מצוה הג׳ מאלו אחד כל נר׳

 השוה : ע״כ להס לשמוע
הן המרות  לגדולה והשופט הנ

 הרע וגערת גאמרו סגעגירות
 נכגי׳ געוגד שנאמר שכמו מקרגך
 מקרגן הרע וגערת ומזלות
) (דנרי׳ ״ז  הגדולה שהיא י

 שימרה גמי נאמר כך שגעגירות
 :והשופע הנהן שיורה מה אל

ישמעו העס וכל לו וסמך
ו גי ניסן תקופת היתה וכאשר
 היוס מושגין שאנו החשגון ולפי רין3מע גוודאיהי׳ אח״ז או גניסן
 וחצי משנה תוספת שיש המחזור מן שני׳ השנה שהרי כן אינו

 ונשנוסף מלקי׳ננ״ל י׳׳ד שעות נ״א יוס י״א הוא א׳ משנה והתוספת
 אנחנו אין ועדיין יוס מי״ז יותר הרי השני׳ השנה חצי תוספת עוד

 ננרדי׳ והס המיזזור שני גשאר וכן השלישית השנה עד עגור עושיס
 ונו׳ אומריס היו והלא :ננז׳ העעורי' גסרר אחרינו ע״כ3

 נפחד ומה הטוגעי׳ אנחנו :לעצמם הס שיאמת ראוי כלומר
 ועוזג היון וגטיט גמצולה הטוגע לאדס משל הוא מהגלילה

 כך ורפש גטיט כגללים .שגגדיו מה על ודואג י^טגיעה פחד
׳ סדרי הקרחיס י נ  ומיסודס לאזנוגעיניהסמעיקרם והחדשי׳ מ

 והלאאצלסגס גתשרי גתשעה צמים שאנו עלינו דואגים והס
:תקולקלי׳ הרוג על וסוכות ר״ה גס נ יוה

להשלי' חזרהחגר עתה מסיני למשה גהלנה קשורה תורתיגו לט
צריני׳ אין שאנחנו ל״ז גסי׳ שהשיג גמה המאמר

 חוקותיו להודיענו אלדיס חננו ני 3ר לנו יש כי להשתדלות
 ואמר קגלתינו נסנלנה מה על גאר הואל ועתה פ שגע גתורה

 מדור הקגלה ונשתלשלה מסיני למשה גהלכה קשורה שתורתינו
חזקות גשלשנאות נקשרה גידינו אשר והתורה הפסק גלי לדור

 הרע שהדגר זה ומורה ויראו
 שהסדר געוד :התורה שרש ועוקר האומה כלל את משגש הזה

 שסדר גזמן עלינו נצטווה המצוה זאת ר״ל נזארמהעגודה
 הזה סדר על געזרהונשהי׳ גירושליסוהסנהדדןיופגי׳ העגודה

 מורנין שאנו עד ותקנותיהם הוראותיהם אל לשמוע מחוייגי׳ היינו
 ונטילת ועירוג חנוכה ונר מגילה על גמצותיו קדשנו אשר גא״י
 הש׳׳י והרי הגית גזמן נתקנו אך תקנות שהס שאע״פ ידי׳
 אשריגחד המקוס מן אותנו יורו אשר ככל לעשות אומנו צוה
 :קול וגת הקודש רוח וגעלי נגיאיס הס הכתות ושאר :ה׳

 גשירס והלויס געגודתס הנהנים ר״ל הסדר ישלס גהס אשר
 וידגק : משפטיהם גצדקת והשופטי׳ גחסידותס מעשה ואנשי

 זורח ה׳ נגוד מכוני על זה כל גהיות האלדי הענין הס3
מן קול: גגת או הקודש גרוח או גנגואה אס עליהם  אוגאו

 או הקודש גרוח ה׳ מנח התאמצות להס שיגיע ר״ל והודעה
 נעזרגענין או נגיא היה אס ל״ג גסי׳ שאמר ונמו קול ת33

 האחרונים נגיאיס כשמתו לסנהדרין גפ״ק חז״ל וכמאמר אלדי
ח נסתלקה ומלאכי זכרי׳ חגי  היו ועדיק מישראל הקודש ח

: תקול33משתמשי' נו׳  הסכמה■ נמומס על יתנןלעגור ולא ו
מדעתס דגר איזה על יסכימו כולו הגוי שכל אפשר אי ר״ל

גלגד



צונחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
ח ההמיז ישמעו לא ני ד3ל3  לא ואס אלד עזר ו3 שיש למי י

 : 3ל״ גסי׳ ר3המ שאמר ונמו כנגדם טועני׳ ה3הר ימצאו כן
 מגמרא הקשו דכ״ג) ת3ש3( נמצותיו קדשנו אשר לומר ויכולנו

 ״ וצונו גמצותיו קדשנו אשר אומרי׳ שאנו מנוכה נר רנת3 על
מלא אמר אויא 3ר צונו היכן

 יך3א שאל אמר נחתי׳ 3ר תסור
 הפוסקי׳ מכל ונראה וגומ׳ וינדך

 אומרי׳וצונו שאנו הסמך שעיקר
 מגת׳ נראה וכן תסור מלא הוא

 מילי כל ‘)3ע״ (די״ט יגרכות
 תסו׳אסמכינהו דלא אלאו דרננן
 עלמה לאיתנןשנורך זה ולפי

 כי הגלות אחר החנמי׳ שתקנו
 רק נאמר לא תסור דלא לאו
 אשר המקוס מן היוצא ר37ה על

 כהניס שס שיש זמן3ו ה׳ חר3י
 המלך שהוא והשופט ולדם

 נאמרדמסממא וכן והסנהדרין•
עדן יך3א דשאל קרא  נאמר לא ו

 שנמקרס הסנהדרין על רק
 ולגמור :תסור לא נמו חר3המו
 את שגומרין זמן3 ההלל את

 את לגמור ״ו3אק אומרי׳ ההלל
 רכין3מ גומרין שאין זמן3ההללו

 סי׳ א״ח3 הש״ע 3כמ לקראע
הספתי׳מלגד מנהג וכך פרמ^׳ד

 תמיד רך3ל נוהגים אשכנז ני3ש
 הר״מ הוראת עפ״י והוא מפ״יז סי׳ א״לז ש"ע3 וכמ״ש לקרא

 רנה3רנין3ומ אחת אות ידלגו שמא משש מפני והוא מרוטנגורג
ס: מנהג שהוא מנהגו עפ״י הוא ר3המ ומאתר טלה3ל מי פ ס  ה

 פתוחי׳ מים3 ה3שהר בחצר לטלטל סופרי׳אסור עירודמדבדי ומצות
 ימ3ל ית5מ לטלטל אסור יכן אדם ני3 ה3הד של והם לתוכו
 אחר לרשות אחד מרשות או רבים של ברשות טלטול שגזרו
 או לרה״ר מרה״י להוציא יבואו שלא כדי רה״י כולם אפי׳

 פת ין3שגו דהיינו 3עירו לזה רה״ר'ותקנו3 אמות '7 לטלטל
 חצרות הרבה באם וכן הנתיס חן אחד3 זנותן יח3 מכל

 החצרות מן נאחד ונוחניז חצר מכל יןפת3אחדגו למנוי פתוחות
 הוא זה נלל3ז • 3עידו מצות על רך3מ אוהו שמקנן ינשעה

 יוצאים חוקנו היו ואלו ;י׳׳ט שאחר מ3ש3 תנשילין 3עירו
 או ד3ד איזה לנו מקנו אלו שאמר שהחנמי׳ ר״ל הגלות אמר

 ואין לקיימם י׳3מחויי אנו אין מורה3 ענין איזה לנו פירשו
או רק נזה הג  שתורתם הקראים כלפי זה ואמר תקנה קיוסמנ

:3אחרהחור3ר זמן שהיו ושאול ענן על נשענת  ורונמצותמו ן
 ראשר37 שכל התורה שאמרה הגס ר״ל זכו׳ משה אל סמוכות

 היינו לא עכ״ז שנירושליס הגדול הנ״ד אל נשמע מאמנו יפלא
ס  לי׳3מקו היו נבר והדיני׳ המצות 3רו ני הרנה לזה צדני

 הדעת שכך ונודאי שיהי׳ ראוי וכן עצמו: ממשה הכל 7י3
 פירושי כל מפיו שומעים היו ר3נ חי משה עוד3ם מכרעת
 ס7א שיפוללב שאפשר הספקות וכל 3היט אר3 והמצות התורה
מפי אותו ושמעו משה של דורו גם שנסתהקו צר3י לא עליהס

 זו קדש אשר ילומר ויכולנו חנוכה וטצות כפורים מגילה
 ולגמור חנוכה נר ולהדליק מגילה מקרא על במצותיו

 עירוב מצות ועל ידים נטילת ועל ולקרא* ההלל את
 לא הגלות אחר יוצאים חוקינו היו ואלו זה וזולת

 עליהם* לבדך חייבים הייני ולא מצית נקראים היו
 והב ־ מנהג או תקנה שהם בהם אומרים אךזהיו
 וכן מסיני למשה הלכה משה אל סמוכו׳ מצותיני

 ארבעים במזונות לטרוח היצרכנו שלא עס כי ראוי
 מן היו כאשר והם ־ כדירה ולא בלבוש ולא שגה
 מהם זזה איננה והשכינה עמם נמצא ומשה הרוב
 שלא כדעת היעלה המצות בכללי אותם צוה ככר והוא

 ויעתיקו השעות עם ומחלקותס פרטיהם על שאלו
 את והודעתי רואים אנו וככר ומחלקותם פירושיהם

ם אמר כבר והוא תורותיו ואת האלדיס חקי ה  ל
 הפסוק להכזיב שרוצה ומי חכמתכם היא כי באחרונה

 בו להאמין שרוצה וטי הקראים־ ענין יראה הזה
ם והגמרא המשנה הכמת יראה ה מהרבה מעט ו

טהחכטות

׳wר משה יל3 היה שלא ומה משה  כי הגנורה: מפי שואל י
ר זור ר׳׳ל ונו׳ הוצרכו שלא עס  לטרוד צריכים היו שלא המינ

 והדומה ושתי׳ מאכילה הזה עולם מעסקי עסק שוס3 דעתס
 3הרו מן היו כאשד והס :אומנתם תורתס שהיתה ונודאי לו

ויעצוסכזה3ר3ו אלף מאות שש
 מתון 'ספיקומיוצאי׳3ודאישהר

 ממשה שומעין היו והכל למודס
 חלוקי ומחלקותם :הגנור׳ פי על

* ת עו ש ה ס ע עין:  ר״לעס הד
: יוס3 ס לה הפנויות השעות

 מקי את להס והודעתי אמר ר3ונ
 הנה תורותיו ואת האלדים

 שיתרו הזה 3הכתו במשמעית
 שהוכיח הי׳וכמה תורה מתן אחר
 רי37ל ואלו הראנ״ע ג*כ מזה

 הגדולה החרדה מה הקראים
 על לעמוד העס שהוצרכו הזאת
 כבר והלא 3ער ועד מנקר משה

כרוכ׳ והיא נתונה התור׳ היתה
 היו ומה זוית קרן3 ומונחת
 נשאלת משה את להטריד צריכיס

 עיניס הלא ותורותיו אלדיס חקי
 האס תורה3 הכתוב ויראו להס

 נמו ודעת 3ל להס הי׳ לא
̂אלה הקראים  גלוי הכל אשר ר

• 3נת3ש התורה מן להס וידוע
 היא אשר ע״פ3ש התורה לולי

ה3ש ונלי״למורה גוף נמו  רגלו ואת ידו את איש יריס לא ונלעדה 3נ
 אם אפילו ר׳׳ל ונו' אחרונה3 להס אמר ר3ונ :כולה התורה כל3

ח ונמ״ד נאמר 3כת3ש תורה על זה ר3ד ני לומר יתערבו ת  קודם י
 ני דנריס בסדר תורה במשגה נאמרבאמרוגה הלא * א3 מחןתורה

 שנכתב הזאת התורה רק כאן •הי׳ לא ואלו וגוח׳ חכמתכם היא
 שיתמהו החכמה היא מה פי'הקראים זולת פירוש לה ואץ לנדה

 חנס עס רק יאמרו ילה3ש3ש בינה מקרם ואיזה עבורה העמים
 הפרטים והוצאות ע״פ3ש התורה לולי הזה הגוי,הגדול וננון

 חכמי כל היוס עוד אשר * בהם נדרשת שהתורה המדות מן
 עולה האמת על עיוני ולגומק הש״ס שפלפול מודים האומות

 והטבעיות הלמודי^ות פהחכהות יותר וקשה ההגיון חכמת בל על
 התגמול לברי תמת וטמוכות לעות3נ הן החכמות שכל ד3מל

נו׳ הפסוק זה להנזיג שמצה ומי :אר3שימ ונמו  ושיאמרשאין ו
 נתס3ה3 הקראים ענייני לו יאומו ונינה חכמה ח״ו נתורתינו

 תמגא מאין והחכמה הפשט רק אתס שאין מאחר התורה
נו׳ להאמין שרוצה ומי : שלהם בתודה  זה יאומן לא כלומר ו
 מהרבה מעט והס המשגה: חכמת שיראה לא אס הפסוק

 קצרים במאמריס יחזיקו הגמר׳ רי37 כלומר ונו׳ מהחכמות
 מצאה הטבעיית חכמת גס כי ונו׳ הטנעיות החכמות מן הרבה

 • התלמוד בפנות לה קן והאלדי״ות * הקדושה נתורתינו נית
 בית כותלי אצל אפרחומי׳ שתה והגלנלי״ות המוסרי״ות גס

 והמוסדיותוהגלגליות• והאלדי״ות מהחנמו׳הטנעי״ות מדרשינו:
שזכר וכמה הקדמוני׳ נדברי הרגילות הסכמות חלקי שמות הן

בעל



נחמדשלישי כוזרי ומאמראוצר
לג׳ מתחלקת החכמה וז״ל הקדמתו ראם3 ות33הל ת3חו על3

. הגופיס עי3ט חכמת והיא היצירות חכמת הא׳ החלק חלקי׳• . .
יסכימו אס 3נתו3 המחורשיס דיס37 נגד אפי׳ לעשות הגדול מי ויש ונו׳ י3ער ל׳3 השמוש חכמת הוא ׳3ה והחלק * ומקריהז
המצוה צורך שכך ויראו נלס (ר״ל והשיעורים המנין חכמת והיא המוסד חכמת שקראה

 ע3שנק מה רואים אנו ר3ונ :לרושליס העמד? וסדר ישראל3
״ד3ה 7י3 שהרשות רואים אנו הנה * מצוה והיתה משה אחר

 וחנמ׳ והמדידה) המספר חנמת
 והתכונה הגלגלים ר״ל יס3הננ

ך וחנמת  הוא הג׳ והחלק הנגו
 האל דעת והוא האלהות חכמת

 נפש3המושנלות ושאר ותורתו
 (ר״ל הרוחניים אישיס3ו שנל3ו

 ר3ונ ענ״ל מרום) מלאני
 לספר נפירושי ניאוריהס תי3נת
 זכר ר3והח ות33הל ת3מו

 על להורות ד3ל3 הגלגליות
 ממנה היוצא העצום התועלת

 תקופות 3חשו והוא תורה3
 תיקון3 השנים יעות3וק ומולדו׳
 חכמת נראה שנהם ה׳ מועדי

 ה3 תושי' הפליאו אשר חז״ל
מזה וננז׳ האומות מכל יותר
 היא ני לומר שיתכן ודאי וא״נ רניעי ממאמר כ״ט סי׳ ר3ר*הח373

 ינחר אשר המקום מן מצותינו וקצת :העמיס כל נגד ונו' קנמתנס
 אל סמונות מלותינו 3ורו שאמר מה על למעלה 3מוס ה׳

 סמונות שהם מצות קצת שיש אמר ע״ז מסיני למשה הלנה
 * הנזכרים התנאים עם :ה׳ עחר אשר המקום מן נפירושיהן

 הכתות ושאר והסנהדרין מהענודה נשאר שהסדר עוד3 והס
 שנכלל לפי וכו׳ הננזאה התמידה ר3ונ :הסימן ראש3 שזכר ונו׳

 אמר לזה הם3 האלדי הענין קות37 הוא למעלה שזכר התנאים
 שתכיר ונמו שנה מ׳ עד הננואה התמידה שני ית33 גס שעוד
 שנת3 ני הלוי הראנ׳י׳ד לת3ק ספר3 נזכר ר3וכ ס״ה נסי' עוד

 ננואה ונסתלקה ומלאני זנרי׳ וחגי הסופר עזרא נפטר מ׳
 נסי׳ והוא שני אנשינית מאוד עד ירמיהו שנח ר3ונ מישראל:

ט ״  והקימותי אתכס אפקוד שנה שנעיס לננל מלאת לפי נאומרו נ
 אנכי ני הזה המקוס אל אתכס 3להשי 3הטו רי3ד את עלינס
ה׳ חושנעליכס אנני אשר המחשנות כל את ידעתי ס א  מ3מחש נ
 ושמעתי אלי והתפללתם והלכתם אותי וקראתס וגומ׳ שלום

 והנה •0כ33ל נל3 תדרשוני כי ומצאתם אותי ונקשתס אליכם
 מלאת לפי שאמר מאחר נאמר שני ית3 שעל ודאי זה מקרא

30^ סי׳ וכן * שנה ע  אלדי ה׳ אמר כה לכן ועמה נאמר 3ל׳׳ נ
 ל33 מלו ניד נמנה אומרים אתם אשד הזאת העיר אל ישראל

 אהי׳ ואני לעס לי והיו וגומ׳ הארצות מכל מקנצס הנני וגומ
ע אחד 3ל להם ונתתי לאלדיס להס ד נל' אומי ליראה אחד ו
 כל הזה העט אל להנאתי כאשר ה' חמר כה כי עד וגומ מ

 נארץ השדה ונקנה הטונה כל את עליכם יא3מ הרעה
 נידהכשדיס נתנה וגומ׳ היא שממה אומרים אמס אשר הזאת

 אתס שאומר מאחד נאמר שני ית3 שעל הכמוני אלו ומשמעות
 על נסמוך לא ואס :וגומ' ל33 מלך ניד העיר נמנה אומרים

 מי על והתורה• המצות נניאורי שני ימ3 אנשי על ר״ל אלו
 וענן שאול הקראים מדיחי על שנסמוך ראוי יומר האס גכמוך
ת שפיי הגדול נ״ד די37 וגעזונ השנינה היות נזמן שני נני

̂ניליות והמוסריות והאילהיות הטבעיות טהחכטות  והגי
 העטים כיל עיל ילהתפאר להם ראוי שבאמת ויראה

 ה׳ יבחר אשר המקום מן מצותינו וקצת כחכטתס
 כבית הנבואה התמידה וכבר הנזכרים התנאי׳ עם
 מאוד עד ירמיהו שבח וכבר שנה לארבעים קרוב שני

 ויראתם וחכמתם וחסידותם שני בית אנשי בנבואתו
ם א  אנו וכבר נסמך• מי על אלו על נסמך לא ו

 שעשה כמו סצוה והיתה משה אחר שנקבע מה רואים
 בזולת עולות והעלה החצר תוך את שקדש שלטה
 ומה ימים ושכעת ימים שכעת החג ועשות המזבח
וחיו בכית המשוררים מסדר ושלמה דוד שכתב

למצות

 תוך את שקדש שלמה שעשה נמו
ט׳ סי׳ (מלניס כמ״ש החצר

( סי׳ז׳ ד״הא׳  קידש ההוא ניוס ו
 לפני אשר החצר תוך את המלך

 העולה את שס עשה ני ה׳ נית
השלמי׳ י3ואתחל המנחה ואת

ה׳ לפני אשר הנחשת ח3מז כי
 ואת העולה את כילcמי קטן

 קדשי פ׳ ונזנחי׳ וכו׳ המנחה
 ישראל חכמי זה3 נחלקו הקדשיס

 ככתנן דדנדי׳ יהודא ר׳ שדעת
 נקדושת העזרה רצפת את שקידש

וד׳ הרצפה על להקטיר ח3המז
 מהו ואמר עליו נחלק יוסי

 ע3שק המצר תוך את המלך קידש
 רצפה3 ממונר אנניס של ח3מז

 מגמתו שעיקר לסי ר3והח ונו׳*
ה3הנתו פשטי3 רק מאמינים לתי3ה הקראים כלפי לטעון הנ ס  י

 יודו שע״כ 3הנתו פשט לפי שהס יהודא ר׳ רי37 תסס יפה
 :3הכתו רי3ד נגד שהוא אף ענין וע3לק הגדול ״ד3 יד3 רשות שיש

ת שלמה ויעש מלכיסשס3 ימיס עת3וש ימיס עמ3ש החג ועשות ע  נ
 אלדינו ה׳ לפני וגומ׳ גדול קהל עמו ישראל ונל החג את ההיא
ע נמשמעות הנה וגומ׳ יוס י״ד ימי׳ ושנעת ימי׳ שנעת ת  הכ
ס התענו שלא ונמצא רצופין* היו יום שהי״ד  הנפוריס ניו

 ושמואל דוד 3שכת ומה :קטן דמועד נפ״ק חז״ל אמרו וכן
ה נאומרו המשוררים מסדר  ושמואל דוד יסד המה ט׳ סי׳ א׳ ז״

 המשורריס וגומ׳ואלה השערים על ונניהס והס נאמונתס הרואה
 נמ״ס משמרות כ׳׳ד על הלויס את חלק דוד והנה וגומ׳
 חלקו ודוד הרואה שמואל ז״ל המקדש כלי מה׳ פ״ג3 ״ס3כרמ
 אנשי וכל שנת* נכל משמר ועונד משמרות לכ״ד הלויס את

 מימי יוס וכל אנות לנתי המשמר ראש אותס מחלק המשמר
 אלו מחלקים האנות וראשי ידועים אנשים ו3 דיס3עו השנת

מ ונו׳ ענודתו על איש איש שלהס ניוס העונדיס  שס עוד 3ונ
ע שלא חנירו מלאכת אמד יעשה שלא מוזהריס שהלויס סיי  י
 ענודתו על איש איש שנא׳ למשורר השוער ולא לשוער המשורר

 מיתה 3חיי מלאכתו שאינה נמלאנה לוי סייע שאס שם וסיים
 שיומלו מורה דין שזה הרי * ע״כ ימותו ולא שנא׳ שמיס נידי

 יהנדילסונך ליל עדשכא משה הנדילס ולא נענודתס הלויס
 והיו שאמר חה משורר חה שוער זה נממידות עונדים היו

 אך השיר מעגין כלל נזכר לא נתורה והנה ממידות למצות
 אך ר3מד3ש משכן3 היו לא השוערים וכן Tהש מצות תיקן דוד
 המצומר שתקון הרי לשוערים הוצרכו שערים שהיו המקדש ית33

 מן לנו יגידו אשר ר37ה על זה3 סומכים ואנו הזמן צורך לפי
 הזה המדש פרשת על הראנ״ע מ׳״ש (ועיי׳ ה׳ נחר אשר המקום
ת נין3 שננה נמה שלמה שעשה ומה :וגומ׳)  נמדה המקדש ני
 ע׳״ס הי׳ הכל תס ננוי המשנן שהי׳ ממה אחר ומואר אחרת

נלמלאכמ את השכיל עלי ה׳ מיד 3כמ3 הכל נמ״ש הקודש דוח
נית3הת



אוצר
ה3«מ ״ ת(ז ח)ונן ני כ״  סמיכת עני?3 ל״ג) ד' חי׳3ז3אמרו( א׳

 תינן> וגס תורה ר37 ו3 שהסמיכה שנאמר שאע״פי מצורע אשס
 השד,יטה היתה לא מצורע3 ענ״ז מורה ר3ד שחיטה לסמיכה

 מקוס3 לעזרה עדיין לכנס ראוי היה שלא לפי לסמיכה מינף
שמזין 7ע קדשים קדשי שמיטת

צו נחמד שלישי כוזרי מאמר
הנסורת מעל רת37מ והשכינה מתיחד ור3הד הי׳ ששם המקדש

 והיה ואשמו חטאתו פ מל עליו
 היו ואמ״ז נקנור בשער סומך

 אמות מכ״ג יותר ן3הקר עולינין
 היתה ולא שחיטתו מקום עד

 ד3וליע ומקשי לסמיכה מנופה
 כותל3 קטן פתח ר״ל פשפש

 קדשים שוחטקקדשי ששס הצפוני
ק ת מ  וגומ׳ולאהי׳ 3כת3הנל ו

 מקוס3 פתח לעשות רשות להס
 מצוה ינעקרה עלי' נצטוו שלא

 מצורע3 שחיטה לסמיכה דתיכף
 רוח3 הנאמ׳להס על שסמכו הרי

 :תורה דברי נגד אפי׳ הקודש
 שעשה הכליס מן שהניח זמה
 כל את שלמה ויעש נמ״ש •שה

 ת3מז את ה׳ בית אשר הכליס
 לחם עליו ואתיהשלחןאשר הזהב

 חמש המנורות ואת זהב הפנים
 שעשה הרי משמאל וחמש עימין
ח׳ אמר שלחן מנו והניח אחרות ו

 ומה שכנה בטה שילמה ש^גשה ומה המידות ילמצות
 שהעמיד ומה ־ במדבר משה שעשה מטה שהניח

 ומה השקל שלישית לתת קהלו על שני בבית עזרא
 הפרוכת לפניה שתלו תכונה הארון בטקוס שהעמידו

:לשם גנוז הארון כי שירעו כענור -
 .עליו תוסף לא עם זה יתכן איך הכוזרי אמר מ

:ממנו תגרע ולא
 שלא כדי להמון ̂זא זה נאמר לא החבר אמר מא

 מדעתם ויתחכמו משכלס יחדשו
שים כמו טהקשתס תורות לעצמם ויקבעו  שעו

 משה אחרי הנביאים מן לשמוע ומזהיר הקראים
 כמו ה') יג״ל אשל סמקוס מן (נ׳״א והשופטים הכהניס ומן

 ומט׳* כמוך אחיהם מקרב להם אקים נביא שנאמר
שמעים דבריהם שיהיו ובשיפטים בכהני׳ ■ נ

 מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא מאנזרו והיה
 על אתכם שצויתי מה על אינני) (גדח לעשות אתכם
ידי “

 משה שעשה והמגורה ששלמן
 מסדרין היו שלא הלחס שתי פ׳ במנחות חז״ליש שביברי זאעפ״י

 תפס ר3הח הנה משה שעשה נליס3 רק מדליקין היו ולא למס
 לחם מסדרין היו כולס שעל שאמר שמוע ן3 אלעזר ר׳ דברי לו

 ומה הכתוב* פשט מורה שכך לפי מדלקין היו נלס3ו הפנים
 במכילתא שאמרו מה אל גתכוון שהחבר יהודא קול בעל שכתב
ק הנמשת מזבח כי אמרו על זז״ל  סי׳ קטן וכי וגומ׳ מהכיל ק

 מיום מלמד קטן ת׳׳ל מה וגומ^ ‘עולת* אלן> נאמר כבר והלא
 רק אינו הדרש זה ני לבו אל שת ולא ענ״ל זה נגנז זה .שנבנה

 שלמה קדש לא ולדעתו ע״ב) (דנ״ט בזבחי׳ כמאמרם יוסי לר׳
 מפני ולא וגנזו גחשת של זה ופסל אבנים מזבח בנה רק הרצפה

 הרי החבר והנה לעולם לפסלו שרצה מפד אלא קטן שהי׳
 הרצפה קדש זששלמה ננתבן דברים שאמר א7יהו ר׳ דברי תפס

 במקום שעשה אבנים שמזבח הכתוב פירוש שלר׳יהודא שס ואמרו
 של זה שפסול שמענו לא עדיין א״נ קטן הי' הנחשת מזבח

 הנמשת מזבח ודאישסלק יהודא לר׳ שאן> שי״ל אלא משה*
 ומה הקרבמת: למערכת במקומו. אבנים מזבח שעשה •אסר

 מצות צלינו והעמדנו כמ״ם ונו׳ קהלו על שני בבית עזרא שהעמיד
 המערכת ללחם אלדנו בית לעבודת בשנה השקל שלישית עלינו למת

חמי' מר;נ  ממצית על נוסף זה ני הראב״ע שם וכתב י׳) וגו
 כדעת וזלא החבר סובר הכזכרי׳רנך הענייני' לצורך השקל

 משה סל השקל מחצית היינו השקל שלישית ני תשא פ׳ הרמ״בן
 במקום שהעמידו ומה :עזרא בימי השקלים על שהוסיפו אלא
 שהארון נודע כבר הנה הפרוכת• לפני׳ שתלו תכונה ארון

שבבית קדושים היותר הדברים היו הס והכפורת זהנרוביס
G0SRL כה

 תתו הארון ואל מלמעלה הארון על הכפורת את ונתת וכמ׳׳ש
 ,מעל אתך ודברת שס לך ונועדתי אניך אמן אשר ותuהי את

 והנרובי' הארון מצב מקום זה ומפני שגיהנרוגיס מבין הכפורת
קדשיס״ קדשי בית נקרא הי'

 Tאח אהרן אל דבר נאמר וע״ז
̂ הקדש אל עת בכל יבא ואל

ת פני אל לפרוכת מבית ו מו * * ה
 לא שני שבבית ג״נ נודע וכבר
 שנגנז נרוביס ולא ארון לא הי׳

 וכדאיתא יאשי׳ בימי הארון
 זה כל ועס לו הוציאו פ׳ ביומא

 המקום מן קדשים קדשי בית עשו
 ומלו שס עומד הארון שהי׳

והי׳ קדשים קדשי לפני פרוכת
קדשי' קדשי קדושת ההוא למקום

 אס נחלקו ביומא והנה ממש
 במקומו נגנז או לבבל הארוןנגלה
 שבמקומו נמ״ד סבר זהרמב״ם

 הבחירה בית בפ״דמה׳ וז״ל נגנז
 קרשים קדשי בנית הימה אבן

 ובעת וכי׳ מונס הארוןהי׳ ששם
 וידע הבית את שלמ' שבנה

 בנהבומקוסלגנח ליחרב שסופו
 במטמוניות למטה הארון בו

 צוה יהודה מלך ויאשיהו ׳עקומות
 לדון שני בית אנשי להס התירו זה כל עס זהגה * וגנזו עליו
 עבודת שס עושה הגדול והנהן קלשיס קדשי בית ^הוא בבית

 והכפורת הארון אל הזאת העבודה נתיימסה שבתורה הגס יוה״נ
 הקטורת ענן וכסה ה' לפני האש על הקטורת את ונתן נמ״ש

 פני על באצבעו והזה הפר מדם ולקח ונאמר וגומ׳ הכפורת את
 המקראות פשוטי על לסמוך שאין איס רו אנו ומעמה הכפורת

* הקבלה: זולת
ך מ י  איד קשה גופא הא ופו' עליו מוסף לא עס יתכן א

 מקרא וא״נ בתורה ככתוב שלא דבר לחדש עצמם חאעו
:נאמר עלמה ממנו תגרע ולא עליו תוסף לא מלא

* «א ן ו מ ה שבירושלים הגמל הב״ד מן שאינו ההמוני וז3הק ל
 ועל המורה על יוסיפו שלא הגתוב אזהרת ועיקר

 וכן אחר בענין מדעתם לפרש וינטו הגדול מב״ד המקובל פירושי׳
 האזהרה היתה שאלו * המורה בביאורי החכמים מקבלת יגרעו לא
 ממנו תגרע לא לומר צריך הי' לא בפירוש בכתוב הנאמר על
 לשמוע ומזהיר :התורה מן דבר לעקור דעתך על תינלה וכי
 שלא הנביא שיצווה דבר על אזהרה שאין בלבד לא הנביאים מן

 לשמוע מצוה אפילו אלא תוסף לא בכלל ושיהי' אותו לשמוע
 להם אקים נביא שנא׳ כמו :זה על הזהירה והתורה אותו
 אשר כל את אליהם ודבר בפיו דברי ונתתי נמוך אסיהס מקרב
 אנכי בשמי ידבר אשך זבדי אל ישמע לא אשר האיש והי׳ אצונו

׳ח) מעמו(זבריס אדרוש  נאמר גבר הלא אומו נשמע ואיך ̂י
 על לא ההמון על רק נאמר לא שזה זגומ׳|וע״כ תוסיפו לא

 ל ר נשמעים דבריהם שיהיו ובשופטים בנהניס ואמר :הנביא
B b מ



ד צ לו נחמדלשלישי כוזרי מאמר>
v מו  יא3מצוהשמ על אפי׳ שנאמר ודאי יא3נ5 שנאמר שזה נ

 * אצוט נלאשר אליהס ר3וד נמ״ש תורה3 נזכרה שלא מה «צוה
 וגוע׳ למשפט ר3ד ממן יפלא ני התורה שאמרה שזה נאמר פך

 ה׳ ינחר אשד ההוא המקום מן לך יגידו אשר ר3הד ע״פ ועשית
הדינים נפירושי וקא7 נאמר לא

 אפילו אלא אליהם נשמע שאז
 נזכר לא אפילו שיצוו מה כל

 אמ״ז ונמ״ש ר3ד תורה3 ממנו
 ועל יורוך אשר המורה עפ״י

 מעשה לך יאמרו אשר המשפט
מ׳: מסור לא  מאמרו והיה וגו
 זה הנה כן ואמנם תוסיפו לא

 פירושו וגומ׳ תוסיפו לא הנאמר
 ריס3הד על ההמון יוסיפו שלא

 הנאמרים על או למשה הנאמרים
 הכהניס מקנון שיצאו ומה לנניא

 אשר המקום מן והשופטים
 עליהם יוסיפו פלא ה׳ ינחר
 עצמם שהם לא מהם יגרעו ולא

 התנאים על זו: אזהרה «נלל
 אוסגי הס * נננואה הנזכרים
 נניא שהוא שנדע ננניא הנתינה

ם׳ אמת  ונגתאמר שופטים ננז׳נ
; נדע איכה גלננך ו׳ נ  ומה ו

ם עליו שנקנצו  כלומר הנהני
הנהני' מקנון יצאו האלו הדנרי׳

 עליהם לענור יתכן ולא :הקודש נרות נשכינה נעזרים :וכו'
 ענין על הסנמה נזה קנון על שיעמר א״א Y1 וכו׳ שיסכימו

 הסכמה מענור הרניסלא על כי נעגוררונס* :המורה שכנגד
 עליהס מענור ולא :מ״ח סי׳ ראשון נמאמר כנז׳ 3נז של

ת ת אותם לחשוד נוכל לא הטעו  :נמורה נהננמס שטעו נטעו
 החכמה הירושה :גדולים סנמיס שהיו נענור הרמנה למנממם

 מיום זו נאומה הנמצאים והנניאיס ומ3הא מן להס מורשה
 הקנויה השכל: זני האומה שטנע עימ3הט המורה: הנמנה

 ור3ע3 חנמה3 והממדמס הלמוד נהשמדלות שקנו החכמה
הדדן שהיו מאמר אלי׳ צרכם  החכמות כל לדעת מצווים הסנ

f סי' ׳3 נמאמר ׳0< o : כפגסתלקה מקימה3 שעומד מה או 
 זה חולת הנמאה: נמקוס ננמקול משתעשיס היו עליי? <ןננואה

 טוענים שהם נמה הקראים עם לחלוק ואעורשלא הקודש: הרוח הוא
ן נ מו ה ען עו  מן שאחד נאמר כן ואמר וכו׳ השנת ממחרת מתלת ^

סי׳ רומו הוציא הכוזרי הנה ׳ זה  נאומרו 3כ״ נ
^י יי  י הפשט אל מפיקות ויותר מכרעת .

ת״כס ה  אתלננז-להטופו אשרהניא עד ממשגמי לקלקל ^
המורה דנרי לקיים ידו את איש ירים לא ונלנגדה ^קגלה אל

״ ״ ׳ ,I״ י לעשה הלכה על שלא ל״ט מ
ג ס והשופטים הנהנים מ? ששמע גס אך מההרים אנו נננד מ

 הדנר ע^פ לו וסמך השופט אל או ׳*אמי
 נאמר מה על א׳׳כ לשאול מקום הכוזרי מצא נאן3ו * יורוך אשר

 ההמון כלפי רק כאפר לא שזה ר3הח השיג וע״ז וגומ׳ תוסיפו <א
והשופטים הנהנים אל אמנם הקראים נמו נדעמס העתמנמים‘’

 התנאים עיל מאחיך מקרבך נביא יד♦ ויגיל משה ♦די
 רמה הנייאה) את המקיימים בנבואה הנזכדים
 אשר המקום מן והשופטים הכהניס עליו שנקבצו

 ליגבור יתכן ולא בשכינה נעזרים שהם מפני ה׳ יבוזו
 בעבור התורה על שחולק בדבר. שיסכימו עליהם

 הרחבה לחכמתם הטעות עליהם תעביר ולא רובם
 הסנהדרין כי קבלו כאשר הקנוי׳ והטבעית הירושה

 נסתלקה שלא שכן כל * החכמות כל לדעת מצווים היו
 וזולת קול טבת כמקומה שעומד מה או הנבואה מהם

ס לחמק שלא ואמור זה  שהכם במה הקראים ע
 השבת(ג״א ממחרת ממלת המוכן מן עלינו טוענים

 נאמר כן ואחר ראשון מיום שהוא המח) ממחלת ועל
 הרצוים המלכים או השופטים או מןהכהניס שאחד

 ראה והוזנמיס) (נ״א החכמים וכל הסנהדרין דעת עם
 בין יום חטשים לשום ההוא המספר מן הכוונה כי

ס קציר למייי) («*א ובכורי שיגוריס קציר בכורי טי ה
ושמירת

 נלל3 ריהם3עצמהוד התורה רי5כד ריהס3וד לשמוע התורה ה3חיי
 שאין הא׳ הקדמות* השתי אלו שהניח ואחר * תגרע ולח מוסף לא

 והשופטים הנהני' רי3שד ׳3וה * הקנלה אמר רק הפשט אחר ללכת
 ממשה לה3לק דומיס ה׳ חר3י אשר המקוס שמן דוד נל3ש

אלו השלימו ואחר • עצמו
ת נכרתו תעו ההקדמות  טענו

סי׳ הודה והכחרי הקראים  נ
 להלץ פה לו אין שעוד שאח׳׳ז

 הויכוחים ונגמר הקראים נעד
 ההקדמות שתי כולל משל לו נתן
 הנאמר השנת ממחר׳ מענין יחד

 העומר את והניף 3דכתי נעומר
 נאמר ואח״ז השנת* ממחרת

 וגרת׳ השנת ממחרת וספרת׳לנס
 ממחר׳ עד תמימות שנתות שנע

 0חמשי מספרו השניעית השנת
 ן53הש דממחרת חז״ל ופירשו יום

א' ממחרת היינו ס ו  PDP אל י
 נודע וננר נגיסן י״ו דהיינו

 וסקראי© הנייתוסין מטענות
 נאומרס אחריהם הנמשני׳

 נראשי׳ שגס היינו דממחר׳השנת
 רק אינס ועצרת העומר והנפת

נשצוע א׳ יום דהיינו השנת אמר
ה ד׳ נמגסות וכנז'  שם וזכרו מ״

הס לסמיל רנות ראיות  לגיי
 יראם 3הכתו פשט אמר רק לרדוף פונה לננו אשר נער שאיש ונודאי

 אמר זה יעל ״ נתסלה הכוזרי דעת ג״כ שהיתה וכמו הקראים רי3ד
הי' שלו המנר לו  למשם נהלכה קשורה קנלתינו הרי כדנריך י

 סי׳ נריש לו ניאר וכאשר ה׳ ינחר אשר המקום מן או מסיני
 אלאאגוולן מסיגי למשה הלכה דנר סוף ולא המאמר* מזה ל״ט
ס הסנהדרין נצירוף והשופטיס הנהנים מן שאחד נאמר אס  ג
ה 3כתו הוא כאלו ולעשות לשמור חייניס אנחנו זה את תוו  נ

 נהמוןיודע מי הקראים נדנרי להמון נראה שהפשט ואף ממש
 נשמע ולמי יהסנהדרק החכמים כמו ונהשנל ננינה לפרש

ה חלק להס אין אשר להמון אס ע נ  והשופטים להחכמיס או נ
 עפ״יהדמי לעשות שכןנצטוויכי ומלנד נהס דנר ה׳ רוח אשר
ו לגדור יחד הנז׳ ההקדמות שתי כלל ונזה • אותנו יורו אשר ד  מ
סי׳ נאמת הודה וכאשר שאלותיו כל נעד  פסקת כנר שאמ״ד נ

 נאמר כן ואמר המנר שאמר זה ונאמת וכו׳ נכללות המנר ני
 לומר ממצא אס נדרך רק אמרו לא וכו׳ הנהנים מן שאמד
ענין ל״ט נס^׳ס שזכר מה כעד הכז׳ הקדמותיו שני להפיק  נ

 לנו אין עצמו עצרת ניגנין אמנס ושרא* שלמה שעשה מה
 מנרעלע הדעת וכך עצמו ממשה קנלו כך שודאי שנאמר מעצור

ה ני ראה  הכוונה ני :וכו׳ נחכמתו ראה הכהניס מן אמד המונ
 ממשיס נספירת התורה שכוונה הכונה ההוא המספר מן

 שעורי© קציר מהתחלת שיהי' שיתכן הזמן שיעור נדי שהוא
רי עד העומר מניפין שאז שעוריס קציר נמרי שהוא מ  קציר נ
 נהקרינכם הנינוריס וניוס ונמ״ש השנדעומ מג שאז חטים
נאמר ראה פ׳3ו פנחס) (פ׳ נשמעותינס לה׳ חדשה מנחה

שנעה



צח נחמד שיוישי טזרי מאמראוצר
 עה3ש לספור תחל קמה5 מומש מהחל לך מספר ועומ3ש עה3ש
 יוס3 קשור שהמועד שנאמר יתכן איך נן ר37ה ואס ועות3ש

 ינור3ה סל השעור אחר הוא פעמיס שא״נ וע3הש מימי א׳
 יוס על הקפידה שהתורה <אמר צד אתה רעל ימיס ששה כמו
מיומיס יוס ומה דוקא ת3ש3 א׳

 אץ לט3ק שכך מאחר כי דעתינו אל הפסוק פי׳ 3להסי כנגדס
 הורו אשר נפי עושים שאנחנו מאסר עלינו טענותיהם אחריות

 נסור שלא הוא מלא ומקרא ה׳ חר3י אשר המקום מן אותנו
ריהס:3מד

הח3 פסקת כבר «נ ׳1כלל3ר3י
 נורי3 זמן שומר שאינו מאחר
 פירש אשר העיקר שהוא מטיס
 שנעה ושמירת :3הנמו אותו

אמר שנועית הכתונ ט׳  שיהי׳ ו
 תמימות שנתות שנע המספר

זי  שזה ונאמר נטעה שלא נ
 יום חמשים תספרו שנאמר

 ויהי' העצרת יוס מלנד היינו
 לספירה נ״א גיוס עצרת

 שנתות שנע אמר זה ועל
תן תמימו׳  דמיון לנו תהייג׳;ונ
מוג  הספירה דמיון לנו פירש הנ
 של הראשון יום למשל ותפס

 נניסן י״ו חל שאס השנוע ימי
 הטנע נדרך שאז נשנת נא'

 המספר יגיע נקמה חרמש החל
 מהשנוע וניוס הר^זון יוס עד

 היום נאומו 3קר ׳שהעומר
 :השנועות חג הוא מהשנוע

 המנין מן מזמין אנו ממנו להקיש
סן חל שאלן הזה ״ונ;י  '3יוס3י

 ׳3 ניוס המספר יכלה מהשנוע
ת; ונו  חרמש והחל חגהשנועו

ניוס קנוע וזמנו אלינו מונח

 תמימות שבעעובתות שהם שבועות שנעה ושמירת
 לומר מהשבוע יום נהמחלח) ס״א בתחלת דמיון לנו ונתן
 במספר תגיש ראשון מיום בקמד• חרמש החל יהי׳ אס
 ההתחלה תהי שאם ממנו להקיש הראשון יום עד

 ן)ינו מונח חרמש והחל שני יום עד נגיע שני מיום
 ונספור בו נתחיל »)ראוי(נ״א שהוא שנואה עת בכל

 יהיה ולא פסח של שני יום שיהיה אותו וקבש בו
 מפני לתורה לקבלו והתחייבנו לתורה סתירה בזה

 התנאיזהנזכרים עם ה׳ יבחר אשר המקום מן שהוא
 להיות ויכול הבורא מאת בנבואה זה היה ושמא

מבלבולהמבלבלים: נקיים ונהיה
 בכללות החבר בי פסקת ככר הכחרי אמר מב

להכחישם אוכל לא אשר האלה .
 סכור הייתי הקראים מטענות כלבי היו מחלקים

;בהם שאכעיסך •
 לבך תתן אל הכללות כשיתבררו החבר אמר מג

 בהס שיכנס הרנה כי לחלקים
 מסתבכים שרם מפני תכלית להם שאין ועוד הטעות

שנתברר כמי וזה מגלבולם* המדברים ימלטו ולא
אצלו

 גדרת ננר ונו׳ האלה
 שאמה האלו נכללים י7ע3

 שאפילו ואמרת כלל רך73 ת3הש
 נמו 3הנתו פשט יהי׳ אם

 מחועי' אנחנו הקראים שיאמרו
 מן לנו שמסרו הפירוש להאמין
 וזאת ה׳ ינחר אשר המקום
 טענותיהם לנל כוללת תשונה
 כללות להכחיש שא״א ומאחר
 טעטמיו שנפסקו אמר לכן החנר
 להקשות נלנו טעוני׳ היו אשר

 ענייני׳ אתה מן ר״ל החלקים מן
 הקראים עמנו שנחלקו ומצות
 החנר את שיכעיס סנור והיה
 הקראיס ענין כי נאומרו נהס
 3הכתו פשט אל יותר 3קרו

 נחה לא עדיין ני לו רמז ונזה
 ו5שעלי הקראים מתלונת דעתו

רה: ענייני׳ נאיזה תו נ
 וכו׳ הכללים כשיתבררו מג

 אמה הרי סוף סוף
 ומה נתנררו שהנלליס מודה

הכלל ני נפרטים לך איכפת

השנה: תקופת מזמני תמיד א׳
 השבוע מימי שיהי׳ יום נאיזה נו ראוי שהוא שנראה עת נכל
 יוס שיהי׳ אומו וקנעו השנה: זמן לפי ראוי יוס הוא אס אך
 יהי׳ ולא :החרמש מתחיל משם השגיס שברוב פסח של שני
 כמשמעו השנת שממחרת נאמר שאפילו התורה סתירת נזה
 פסח של שני מיוס תמיד שסופרין מה לתודה סתירה מזה אין

 ^י׳ כאלו כלומר לתורה לקנלו: מחוינו׳ אנו כן שהוא וכיון
תו  נזמן שהוא הנזכרים התנאים עם :נפיחש נתורה כן 3נ

ס והנהנים קייס שהנית ת ענוז  ושמא : ס3מצ3 והסנהדרין נ
 אמור פ׳3 הראנ״ע 3שנמ למה נתנוון ונו׳ ואס3מ זה הי׳

 א׳3 ניסן3 י״ו יהי׳ ראשונה שנם3ש ננואה עפ״י הגיד שמשה
 לדורות שנצטוו פנחס פ׳3ו אז שחל נפי הצווי והיתה נשנת
 מחלת ני ראי׳ אין ונזה שנועות שנעה נשנועותינס נאמר

 על שהכוונה שנועייס וטמאה נמ״ש נשנת ראשון יוס השנוע
 3השי ונזה יום מ״ט לספור הכוונה כאן ואף יום י״ד מספר
 הקראים דעת אחר לננו פונה הי׳ רst< הכוזרי מחשנת אחור

״ נסי׳ נאומרו  ויותר מכרעת יותר טענותס שומע ואני 3נ
 לטענתם ג״נ נתנוון ספק מנלי אשר התורה לפשט מפיקות

 3הנמו פשט יהי׳ שאפילו לו השיג והמנד השנת ממחרת ממלת
 ונהי׳ :נעשה וכתורה דרכינו ה׳ נוכח עכ״ז נדנריהס מורה
ראיות לערוך מעתה לנו צריך אין המנלנליס וצ3ל3מ .<קיי®

 חלק שהוא הפרט מן צודק יותר
 מנואר שכללו ר3ד וכל מהכלל

 אינם פרטי׳ איזה ואס עלינו הפרטים אחריות אין גמופת
 נסוג זה יל3ש3 לא כולו הכלל על שנתנאר זה לדנר מסכימים

 הטעות נהס שיככס הרנה ני :כולו הכלל על המנואר מן אחור
 על ר1ד שוס ליסד כונל לא ני הפרטים מן אין״למדין ר״ל

 והטעות, הרנה לגוונים ומתהפך שנויים לו שיש מפגי ספרט
 זולת נהם מקיף הדעת אין חלקיהם 3לרו ר״ל נו הרנה מצוי

שד :טעות  מכלית אין המלקים ר״ל תכלית להם שאין ו
 וא״כ מכלית נלתי עד נכח להתחלק יוכל דנר כל ני למספרם

 מסתננים שהם מפני ירור:3ה על אותם להנין גופני שנל3 אין
 קרניו(נראשית3 ך3ס3 גאחז מלשון והוא נערנונ נזה זה נאחזים

 המדנרים ימלטו ולא :י׳) (ישעי׳ היער סנני ונקף וכן )3נ״
 כנודע ידיעה נו תקיף לא תכלית לו שאין דנר שכל מנלנולם

ם מלשון זה וגס יחד מעורנניס הם כי  לשון שהוא מסתנני
א ל׳ ג(נ רנו כי פרווירט) ע מו ): סירים עד נ א׳ פ חו ס(נ  סנוני

 שהקנ״ה לו שנמנרר מי נמו הנורא״ צדק אצלו שגתנרר כמי
 כוללת ושחכמתו :וניושר נצדק אותו ומנהיג עולמו על משגיח

 כללות לקייס נפלאה נחנמה הוא העולם את ית׳ הנהגתו
 היותר צד על וניושר נצדק שיהי׳ נזה זה וקישוריו השלם

 יצירי כל כוללת טונתו ושתהא העולם כלל קיוס3 שיתכן אפשר
נעולס שנראה למה מניט אינו :לנל ה׳ 3טו ונמ״ש עולמו

מןג כה



נחמדשרישי כוזרי מאמראוצר
 ני3 אישי ין3 עול איזה שנמצא ממה לו יקשה לא העול* מן

 עשק אס :ה׳ קהלת וכו׳ שאמר ונמו :לקצמס קצסס אלס
 צי לקרא וסיפא החפז על תתמה אל יגה7מ3 מראה וגזל רש

 תחת נלל יש ני ר״ל עליהס וגנוהיס שומר גנוה מעל גנוה
ננלליס נסגריס והפרטי׳ נלל

 לא העולסולנן עניןנלל לשמור
ע  ועדנו העולס סדר איש מ

 אשר לנדו נלתיהש״י ועלילותיו
 הנל לנהוג עלילות נתנכו לו

 גזרה שלא נעולס לנר ואין נצדק
 ומה נצלק והכל יתנרך חנממו
 מפני הוא לעול נעינינו שנראה

ת נדע מלא  הקולמות הסנו
 ואולי המאורע מן והמאוחרות

 נלינו הי׳ כך הרש זה עשק
 ואולי ״ לו שקלס עון מפני ית׳
 כמו נאמדיתו להטינו הוא

 הי׳ הזה העשוק ל״מ שתאמר
 קשות מענולות נצער מתפרנס

לי יוס שהי׳נשנרלהס מן סוז  יו
 שכרו יעשוק אחד שאיש הקנ״ה

ענורזהפנה ישלסלו ולח שנ  עד
 ונלומ׳ נתעשר ומשם אחר לעסק

 רשאי אדס אין כלל ונלרן לזה
ה של מלותיו אחר להרהר קל  ה

 כי לי שנודע מאחר נפרטים
ה ל ק  מכונו על העולס תיקן ה

 ממנו ינצר סלח ודאי ננללו
 הנפש עמידת :הפרטים לתקן
 הנפש קיום הנוף* כלות אחר
 שאינה נענור ; המות אחר

רוחנית שהנסנל׳ שנתנרר גשמית
 החומר מן נפרד עצם והיא
 מניטאינו ואינו המלאך: כמו

 מצד לו שקשה מה כלומר המחלהה שתקשהו מה אל :חושש
 יתכן איך * וכו' השינה עת3 הנפש פעולות מהעדר :העיון

ת למה מלאךא״נ נמו היא שמפש שנאמין ע מו לנו השינה נ  נלע
 נר טעמו עמל לא נחלש השכל כשיחלה וכן כלום יודע אתר ואין

 ומה : חולה או ישן שהגוף נשניל כסי לאנל לעצסרוחגי לו ו^נה
ת נקשר השכל כלל דך73 הגיף מזג אחד הולכת שהיא  ננמו

 צדיק הוא ואפי׳ חושק שהגוף מה אל יחישק יכיסן> הגופניים
 יצרו: יכנוש לא אס הגוף ענייני אל ייטי® תאוותיו ז עכ גמור
ת המנלנלות הממשנות מן זה זזמת ע  ממנלנל כאדם מזה חיז ו

 נשמתו תהי׳ ואיך הרומניות מנין להנין נקה לא ני נמחשנתו
 שהנפש עוד כל כי מלאך כמו קיימת מגומדת נמתי אחר נפרדת
 הלין חושיו מחמשה אחד ע^׳י רק אינה השגתה וכל נגרף קשורה

תן  החושים כמי הגוף כלי ע״י לא אס עדן שוס הנפש תשיג שלא ני
 חולה או ישן כשהאלס ולפיכך נמושיו כנר שהשיג ממה והדמיון
 מאומה להשיג הנפש תוכל לא הגופנייס לצזושיס העדר שהגיע

וזה הגוף ען לגמרי תערד ני על עדיין כגוף קשורה להמתה

̂ילת ושחכמתו הבריא צדק אצלו  למה מביט איננו כוי
□ עזאטו וכמו העול מן בעולם נראה שהוא  א
 תתמה אל במדינה תראה וצדק משפט וגזל רש עשק

 הנפש עמידת במופת אצ<ו‘שנתבדו וכמי החפץ• על
 עצם אכל גשמית שאיננה בעבור הגוף כלות אחר
 שתקשהו מה אל ניכיט ואיננו כמלאכים מהגוף נפרד

 ועם השינה בעת הנפש פעולות מהעדר הפחשבה
 הולכת שהיא ומה • המחשבה מאבד שהוא החולי

 לות:3המבל המחשבות מן זה וזולת הגוף מזג אחר
 עד לי מספיק אין זה כל עם הכוזרי אמר מד

 החלקים על עמך שאשבעמדבר
 בכללים הודיתי אשר אחר בזה עלי לתפוס יש ואם

:הבאתם אשר
 שתרצה: מה אמור החבר אמר מה
 בתורה מפורש הנזק עונש הלא הכוזרי אמר טי

 וכאשר עין תחת ן ע׳ שאמר במה
בו: ינתז כן כאדם מום יתן

 נפש ומכה כן אחר כו נאמר והלא החבר אמר מז
 נפש תחת נפש ישלטנה בהמה ,

 סוסך שהכה מי אומר הי׳ לא והלא הכופר* זה הלא
 תויזלת לך אין כי קה.סוסו אומר אבל סופו* הכה

 קח לך אומרים אין ידך שכרת טי וכן * סוסו בהכות
שהיה שכן כל ידו* את בכרות תועלת כזה שאין ידו

נכגם

 לא לנפש שארית שיש לאדם שנתנרר אחר ועכ״פ * עמוק עיון
 הקושיות מחמת זה נאמונת לגנו להניא ממשנתו אחר ^ימור

ת: לא שבלו רוח מקוצר כי נצדק ישפוט ני האלו א יניןז
ם מל  שאין אתך שהאמת האף וכו' לי מספיק אין זה כל ע

נלוס הכללים נירור אחר
 לחשוד צחך הפרטיס מן וכשיקש׳

 להרוס לא הננה מקוצר שכלו
 עמך מדנר שאשנע עד :הכלל
 אף מלנרין דעתי שתנוח וכו׳

 שנראה המקומות והס נחלקים
ס יותר הקראים שדרך  אל קמני

 יש ואס :הכתוניס של הפשט
 פה לי שאין אעפ״י עלי לתפוס

תי שכנר להשינמאחר  נכללי' התי
 אני לעתי להשקיט נדי ענ׳׳ז
החלקיס: מן עמי שתדנר מפן
ש מי נ ו נתורה מפורש הנזק ע

 שדרשו מה כלפי זה אמר
 עין תחת עין שנאמר מה חז״ל
 נזקי נג וכן עין למי לומר רצה
 והמזיק הנזק שמין אלס3 אדס

 נתורה מפורש והרי נותןהדמיס
 שמי שמשמעו עין מחת עין

 ממש עינו ינקרו שסימ׳עיןחנירו
 וכאשר :הקראים שאומרים נמה
ע' נאלם מוס ימן גי ^ י ה  ו

 ר3ש ממת לשנר לקרא סיפא
 אמןף פ׳3 הנאמר עין החת עין

ס ל3החו3 שיעשו יותר מורה  מו
 נו ינתץ P שאמר נמה ממש׳

 3להסי אפשר שאי לו וכמדומה
 אחר: פירוש אל הכתוניס כוונת

א מז ל ה מנה אח^כ נו נאמר ו ו
וגומ׳ נהמה נפש

י * כן לפני נו נאמר והלא יומ6ל וצריך כאן יש ט״ס8 נראה  נ
 לפני אמור פ'3 נאמר נפש מחת נפש ישלמנה נהמה נפש ומנה
 נאמר אח״כ ואולם וגומ׳ עין שנר מחת שנר של 3הנתו אומו
 נהמה נפש ומכה לא יומת אדם ומכה ישלמנה נהמה ומכה
 נפש שמכה עצמו 3בכמו פירש כנר הכופר זה הלא :וגומ׳

 פירוש נפש תחת נפש ננהמה שאמר זה וע״כ ישלמנה נהמה
המה: מחת נהמה של הנפש ממון טפר מר לא והלא הנ או  הי'

 ישלמנה שאמר מאחר מיירי נכופר ע״כ7 ונו׳ סוסך שהנה מי
האי א״נ סו הכה סוסך שהכה מי מאמר שלא ו  נשנילשנאמר סו
 לזה אמנם להמכה קנס רק משלומין זה לאין נפש תחת נפש

ס נהנות לו יש תועלת מה הניזק  הסום ננלת ומה מוירו סו
 נמלט ולא ישלמנה והכמונאומר שהזיקו החי הסוס נערך שוה

 מי וכן המת: הסוס של הנפש דמי והייני הנופר על משנפרש
 עלהנזת הקפידה שהמורה רואיס שאנו מאחר וכו׳ ידך שכרת

 ל3יק לא למה ולו לו שכרתו מי ה^׳ה א״נ לשלס 3מיי שהמזיק
ס נעונש לניזק צע3 ומה הוא גס משלומין ר «ו ל. מ ס מס שי

כיכרתג ־



צט נחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
 שהוא נפש תחת נפש לפרש נסנול שע״נ נמו ומעתה • ידו שיכרתו

 שר״ל עיז תחת עק על ג"כ הניאור ממנו ירמק לא נפש דמי
 שגס ו3 ינתן כן אדס3 מוס יתן וכאשר אומרו וכן עין• דמי
 נכנס שהי' שכן כל :מעניינו למד ר37וה המוס דמי ר״ל זה

• השכל אותו שסותר מה ונו'
 שהשכל דין מורה3 שימצא היתנן
 העיר מקדם ר3שכ וכמה ממאנו

 א׳ ממאמר פ״ט סי'3 אזנו את
 השקר מן לאל חלילה ח״ל־
 מרחיק שהשכל מה תורה3 ושינא
 פצע תחת מפצע :ע״כ אותו
 פצע תחת פצע שנאמד ממה
 איו :כמשמעו אינו ודאי וזה

 או פצע לעשות זה לשער נוכל
 כשיעור'שעשה המנה3 חנורה

א: לו  ונו׳.ולא ימות שמא הו
 שא״אלשערזה 73ל3 שלא עוד

 זה שימות אפשר אפילו כי
 מכמותו האחר ימות ולא לגמרי:

 זה מפצע מת לא הנפצע זה
א3ו חזק יומר להיגתו  וזה מ

 ואפילו ונו׳ נקח ואיך ; ימות
 לא משוער ר3א שהוא עין3

 אחדמהס יהי׳ אס כי זה יתכן
 עיןאחת*3 המונה או המנה

 אחד עין רק למונה אס הנה
 עור ונשאר עינו סימא וזה

 הרי המנה עין ינוקר ואס לגמרי
וזהאחת עין3 עדיין הוא

 אחת עין למכה אס ונן סומא*
 המכה חה אחת צעק נשאר הנאה ואחר עינים שתי ולמונה

 אמרה והמורה :לגמרי עור נשאר האחת עינו ינוקר אס
 שיהא הענין משמעומ3ו ו3 ינתן נן אדס3 מוס יתן כאשר

 נמו3 נזכרו ר3וכ ו*3 הניתן להמכזרון שוה אדס3 שנתן החסרון
א אלו מר ת/ג  עין אומר ״י3רש תניא וז״ל ל3החו פ׳ הטענו

 סומא שהי׳ הרי אמדת ממש עין אלא אינו או ממון וגומ׳
 עין מחת עין נזה קורא אני האיך וקיטע קיטע וסימא ^
 דאפשר הינא דלמא קושיא ומאי • אמד משפט אמרה והתורה ״

 תחת עין חזקי׳ דני מתנא אתי׳ אמר יי3א שס עוד ונו׳ אפשר ׳
 דמשכחת זמנין ממש עין ס״יד ואי עין תחת ונפש עין ולא עין
 ומאי * נשמתי׳ נפק לעיני׳ לי׳ דעיור עין תחת ונפש עין

 ואי לי׳ ענדינן ל3מק מצי אס לי׳ אמדינן מימד דלמא קושיא
לי׳ וענדינן ל3מק דמצי דאמדינן רכיון לי׳ ענדינן לא לא

 ידו מחת ומת אמדוהו מנן לא מי לימות מיית אי רוחי׳ ונפק
 שלא היינו הראיות אלו סמרו גמרא3ש היות ועס * ע״נ פטור
 אפשר דלא והיכא ממש עין תחת עין דני? שלפעמיס נאמר

 מאמינים שאין הקראי' רי37ל סתירה יש ועכ״פ נופר לוקחין
א ענ״פ לקנלה צריך והרי לה3ק3 כלל נ  נזה גס אפשר דלא מי

אמןיין  שאין ומאחר לה3לק צדני׳ אנו לימות מיית ואי לי׳ ז
 אמרה הקננה והרי הקנלה לולי 3הנתו זה משפט יודעיס אנו

שהקשה 3הכתו מפשט טענה שאין ופשיטא נפר תמיד ליקח

^ אותו שסותר מה האלה בדינין נכנם ש  מפצע ה
 לשער נוכל איך ׳ חבורה תחת וחבורה סצע תחת

 האחר ימות ולא מפצע טהס אחד ימות שמא זה
 טי עין נקח ואיך כמותו לשער נוכל ואיך * מכמותו

 לו שיש מי עין כופר אחת עין אלא לו שאין
 אחת בעין והשני סומא האחד ר דשא עיניס שתי

 ומה כןינתןבו באדם מוס כאשרינתן אמרה והתורה
 אשר אחרי החלקים אלה על עמך. לדבר צרכי

 (;״אאמוגת) אניתת ע□ הקבלה צורך לך הקדמתי
 והשתדלותם: וחכמתם ונדולתס מהם המקובל

 לדעת בעיני הוא טוב זה כל עם הכחרי אמר מח
 מן השמירה השם צוה למה

:הטומאות
ט ה החבר אמד ס א מ טו  עניינים שני והקדושה ה
̂ןא האחד ימצא לא זה כנגד זה ־

 אין קדושה שאין ונ״קוס) (נ״א ומקים השני בהמצא
 שאסר דבר אם כי איננו טומאה ד ענין כי טומאה

 שהוא ממה הקדושה מדברי בדבר לנגוץ נעליו על
שם ומאכלס הכהניס כמו לאלדיס מקודש  ומלבו

והתרומות ־

 מסי׳ נתנאר לה3הק צורך * ונו׳ הקדמתי אשר אמרי ;הנוזרי
 ומ״א: ל״ט סי׳ אר3•נת ונו׳ ל3המקו עסאמתת ל״ח: סי׳ עד ל״א
 על לשאול שאין אעפ״י ונו' נעיני 3טו זה נל □y מח

חר אחר פרטים  מפי שהתירה שנתנרר ומאחר הנלליס נ
על לשאול לנו אין יצאה עליון
 שהשנל המצות קצת טעמי

 סוד3 וא3י מי ני אותס מרחיק
 נשאלה כאן נכנס ואולי אלוד*

 מתקדשים שהקראים לפי זו
 אצלס הנוהגת ומטהרי׳מטומאה

ה: נזמן  השס צוה למה הז
הני׳ נזהרו ופו׳למה השמירה  הנ

 אל אמור נמ״ש הטומאה על
 נדרך וכן וגומ׳ לנפש הכהניס

 המחנה מן וישלחו נאמר כלל
 לנפש טמא וכל 3וכלז צרוע כל

הס יטמאו ולא ונאמר  אתמחני
 לדעת רוצה והיה ה׳) ר3מד3(

 שיוכל נכדי הטומאות טעס
 נשמירת הקראים צדקו לנחקאס

:הזה נזמן הטומאה
 שני והקדושה הטומאה מט

 זה ענייני׳
 זה הפך זה כלומר זה כעד

 הנקראים להשמות קצת דומה
 מצטרפים שמות הגיון נעל אצל
תכן לא כי ואמן ענד נמו  י

 אדון לולי ענד שס מציאת
• לאדונו ד3ע שהוא שנאמר

 לולי אדון שס יצויר לא וכן
 לא אס טומאה שס יאמר לא וכן אדוט• שהוא ענד שס

 הטומאה נהמצא אלא קדושה יצויר לא רכז הקדושה נמציאת
 קדושה שאין ונמקוס קדוש: הוא מטומאה שנשמר שמה
 הטומאה ננגיעת טמא יהי׳ לא קדושה כי שאין שדנר טומאה אין
ה אס שתאמר נמו ע  אין חמין נפר או נלמס הטומאה ע
תי הנהן יאסי' טומאה שוס עליו  משוס נאסר ולא לאנלי מו

א טומאה  אם ומעתה ואזיל נדמסרש תרומה או איש ליאא י
 השנינה מעמד חסרנו אשר הזה נזמן כמו לקדושה מציאות אין

 ונו׳ איננו הטומאה ענין כי :לטומאה מציאות אין נקרננו
א ה^א נא זה שס ר^ל  ר׳ל נעליו על שאסור אסור ענין על י
 נגיעתו מניעת ומפני נקדושה שיגע הטומאה נעל שהוא מי

 מקודש שהוא נמה : הקיושה הפך שהוא שס לו הונח נקדושה
 ישראל שנכלל שאעפ״י אלדיס לפגי להקרינ כלומד לאלדיס

 ענ״ז תהיו קזזשיס אליהס ואמרת ישראל נני אל דגר נאמר
 קדושים נהס שנאמר הכהניס רק הטומאה על מצווים אינס
 עקריג הוא אלדיך לחס את ני וקישתו ונאמר לאלדיהס יהיו
מאה: על מוזהרים נלנד הס ולכן לך יהי' קדש  נמו כטו

 נקראו אלו שכל ♦ ונו׳ והתרומות ומלנושס ומאנלס הנהניס
 את לטמא אסור ני טומאה להם 33לס אסור וכן אלדיס קדשי

מה' י״ח פ׳3 הרמנ״ם כמ״ש טומאה להס 33לס או הקדשי'
פסולי



נחמדשלישי כוזרי מאמראיצר
^ סי  ג״כ גמ׳3 ומשמע י׳״ד ד׳ דמכות מבמ׳ והוא המותדשין י
 מה׳ נפי״ג הרמנ״ס ססח וכן הערומה את לטמא זאסור

 לטמא אסר7 פסון המוקדשין פסולי מה׳ י״ו ס׳3ו תרומות
ה' פ״ג3ו קדשיה הן את סהמטמא הרמנ״ס פסק ל3א מ  הנ
הן הי׳ אס לוקה שוע הנ

א ן3 ר״י לשיטת היינו אהל3 שמטמאין תיי  שם גמילץ נ
תיה קימ״ל  ע״ז7 הטומאה מנות מה׳ פ״ו3 ״ס3הרמ ונ״פ טו
ס הניחו שלא ממאר הרי לת3ננ והתקרונות ה7ננ מטמא  לנהני
שהס מה 3ורו :מת של שאינן טומאות נשמר אפי׳ לטמא

 וזולתאסהרצה :7מזי והמטמא
09z כלי היינו7 ש7הקו כלי 

 לטמאאות׳נמ״ש שאסור השרת
 פסוק על התגרה פי׳3 0״3הרמ

 מנין וכן :תגעו לא לתס3נ3ו
 המטנה שזה ר״ל ושה7הק

 אסורלו 0י7לאל מקודש שס3
ע  זמן3 הכהן נמו טו«אה.5 לעו

ת:3ה סר373 י  ידועים יס3רי
 הטומאות מיני ומפורסמיסוהס

ת ח תו3 הנזנ  היות ועס *3נ
 מוזהר הנהן שאין ידוע ר3שד
 וננז׳ ד3ל3 מת טומאת על רק

 טומאת מה׳ פ״יו ״ס3רמ3
חייג שיהא לענין הייט אינלץ
 אעפ״י י׳3ה זמן3 משא״ב זמןהזה3 אף אסו׳ לעניןשיהא וגס מלקות

 מפני אינא איסורא ענ״ז טומאות שאר על לוקה הכהן שאין
 אפי׳ והרי תדיר קדשים ולאכול תמיד ודה3לע מונן שהוא

 לשתות יטתרין משמר אנשי י״ז ד׳ תענית3 אמרו יין לשתות
ת3 אנשי על העמדה ד3תכ שמא ימים3 לא ל3א לילות3 יין  י
מן עצמו את הכהן שיטמא שאסור ופשיטא להס ויסייעו 3א  מ

ת אונלין טומאת מה׳ פ״יו3 והרמב״ס הבית  מותר וז״ל 3נ
ח ני3 את 3הכתו הזהיר שהרי הטומאות נבל ליגע לאדם ה  א
 ושאף מותרין העס שכל מכלל נמת מהתטמא הנזיר ואת

ם הני  מת מטמא חוץ טומאות נשאר להתטמא מותרים ומיריס נ
 ליננס נכונים שהם מפני נרגל טהורין להיות עוזהרין והכל

 תגעו לא לתס3נ3ו 3הנתו שאמר וזה קדשים ולאכול מקדש3
 ענ״ל לוקה אינו נטמא ואס די״ו) דר״ה מגמ' (והוא יגל3

 כשמטמא לישראל אף דאורייתא איסור שיש לשונו ונמשמעות
 ר37וה למלך משנה על3 ונמ״ש לוקה שאינו רק רגל3 עצמו

 שלא והתימה השנה ימות כל3 נכהניס הדין שכך יאר3מ
ץ נ מ  שאף לשוט משמעות3 ה5ואדר נהניס3 זה דין ״ס1הרמ .
 חוץ טומ׳)ות שאר3 השנה ימות שאר3 להתטמא מותרין כהני׳

אין ^ו ^  אמרו3 התגר לשון תשמעות3 שהוא ונמו כן* ר3הד ת
טע נעליי על  הטומאות כל דהיינו ים3ר ריס373 לנ

 לטהר ה׳ ית3 לסנימה הנהנים יעאו מסייעי מלא ימי^א
ת לחצר ה׳ הינל3 מצאו אשר הטומאה נל את יניאו  ה׳ ני

גמ'3 ופירש״י נ״ט) ׳3 ״ה7( קדמן לנחל להוציא
ג ו עי תקמ אלילים ודת3ע שהוציאו מ) נ (ד ? ל  שהן תי׳3ו
 ל3א קדרון נחל אל משם להוציא הלוים ויקנלו או.יל3 ן «נטמא

 ה3הר לאנשים צריכץ שהיו אעפ״י מטמאין לא אחרים ס -
 משם ואלו 0להינ נכנס זר שאין ההיכל(לפי מן מוציאין אלו

 והגה ז״ל רש״י ענ״ל נהנים ולא דמטמאין הוא נוים ונחוץ
 ר׳ פ׳ דש3 ונזכר דוה צמו תזרם שנא׳ כנדה מטמא ע״א
ת א3עקי מ תקח ה ומ״שרש״י י״ג ׳7 חולין3 כנז׳ לה3מ מטמא ו

 הרבה• חו^תזה המקדש ובית והתרומותוהקרכטת
 לנגיעכדכרים ^סלתעיליו שאסר דבי ^גניןחלץדושה וכן

□ )מהם (ג״א מה ורוב ומפורסמים רכים«דדגים  שה
 ומה אותה חסרנו וכבר השכינה כמעמד חילוים

 אינו והיולדת הגדה שכיבת מאסור היום שאצלנו
 וכן הבורא מאת גרידא מציה היא אבל * הטומאה מפני

 ולהשמר עטה האכילה מהרחקת שאצלנו מה
 יתגלגל וסייגותשלא מניעות אס כי זה אין טקורבתה
 בטלו הטומאה חובות אבל עמה־ לשכב (י״יליענין)

מה וכ״ש ״ייא) ני״אאויל בח״ל שאט מפגי ממט•
שאט

׳7 ר״ה3רגל(3 טומאה על זה

 כלומר • השנינה 7מעמ3 תלויס
 אסורות אינם הטומאות 3רו

 מעמד3 שהיו זמן3 רק לכהן
 קייס המקדש שהי׳הגית השנינה
 נאסרו לא הזה זמן3 ואונס

טומאה גשום. מליגע הנהגים
 שכגר מאחר החת טומאת ד3מנ

 ואד זה כל נעוגותיגו מסרנו
 ערו3נ הצדוקים שרי אויליס

ס אשר הקראים יועצי חכמי דג  עו
 ונזהרים נטומאותס מחזיקים

 שכד טומ^^ה שוס3 מליגע
 מאמיניס שאינם דעתם לפי ראוי
ת אמרה והמורה לה3הק  גגהמו

 תאכלו לא שרם3מ טמאות
 דרשן חז״ל אגל זגנגלתסלאמגעו

את לטהר אדם חייג שאמרו י״ז)
 ע״כ3 הלא כאלה החומלליס העניים יענו ומה • רגל3 עצמו

 לעולם טומאה שוס3 יגעו שלא מוזהרים ישראל שכל יאמרו
 אולי או המפורסמים התורה ממפרשי א׳ נזה נכשל ר3(ונ

מנ טועה תלמיד ולפ> מלקות) 3חיי לה3נ3 שהנוגע שמו3 נ
 טומאת זולת טומאה שוס3 שיגע אסור איט הכהן אפילו האמת י

 אינו כלומר גמדא מצוה היא ל3א נמדוגר: הנית זמן3 רק מת
 רך אינה נזה והטומאה ד3ל3 מצוה רון הטומאה טעס3 מלוי
ם עמה האכילה מהרחקת :הטעם עיקר לא מושאל שם  ע

 להושיע ואפילו פ3 ליגע ולהשמרמקורגתה נקערהאמת: הנדה
 '10 י׳״ד נש׳׳ע ננז׳ אסור נדה כשהיא אשתו ליד מידו ר37

 רק ננגיעתה יטמא שלא מפני לא ה3 יגע שמא משוס קצ״ה
 אפי^ אשתו אינה אס ולכן עמה 3לשכ 1 שנינה סייג משום

 סו׳ העזר ך3א ש״ע3 ננז׳ לידה ר3ד להושיט מותר נדה היא
 דין שאין נודע ר3וכ נחו״ל שאגו מפני :גהג^סה ס״ה כ^א

 שלא ין3 ית3ה גפני ין3 נא״י רק המורה מן נוהג תרומות
 שאון ומאחר * תרומות הלנות ריש3 הרמנ׳״ס נמ״ש ית3ה פני3

עדיין א״י3 ורק לגמרי טומתה דיט מולו ח״ל3 תרומה אכילת

 שלא להזהר יא״א מהס ומתטמאיס רות3ק3ו מתיס3 ?וגעים
 אתל יגע אס ונן אוהל3 טמאים והכל ית33 אתנו אמד ימות

 לטהר יוכל לא 3שו המת אהל3 נכנס או ר3ק3 או מת3 מאתגו
ת להזהר א״א וכן מטאת אפר לנו שאין מפני ע עי  השרצים מ

 שיש אמת3ו * אותם מכירים אנחנו שאין יס3והז והמצורעים
 משנה י״א פ׳3 ״ס3הרמ פסק יאור33 שהרי עיון מקים זה3
 פ;י3 נוהגת ושט׳ ראשונה ותגלחת צפריס3 המצורע שטהרת ו׳
מל שאינו אעפ״י לאדן מוץ3ו ארץ3 ית3ה פני3 ושלא ית3ה  י

ת נה3שי עד נומיו3קר 3להקרי המצורע טהרת ט המקדש הני
מצוה



נחמד ש^ישי כוזרי מאמראוצר
 ואסעוגר עצמה פני3נותיןמצוה3קו והנאת עצמה נפט עזיה

 ס׳3 הרא״ה ונ״כ מ״ע נטל זה הרי עטאה ול<> הטהרה על
 ראינו ולא מעולס זה שמענו לא ואנחנו קע״ג מצוה החינוך

 זמן3 וטהרתו מצורע של זה זין שינהיג חמר שוס3 3שנמ מי
זה ואולם ״ ח״ל3 ואפי׳ הזה
 נזמנינו שאין מאחר להקשות אין
 שייך מצוה מה טומאה זיני

 זא״ל ח״ל3 שלו וטהרה נטומאה
 חוץ ׳ אותו שמשלחין לענין

 רק שלוח צרץ אינו לנזונההלא
 א״י3ש חומה המוקפות מעיירות

 דנלאיס פ״ק משנה3 ננז׳ ז3ל3■
 מה׳.צרעת פ״י ״ס3הרמ וכי״ם
 תועלת גח״למה וא׳״ג ז׳ משנה

 שהרי קושיא אינו זזה טהרתר3
 ופרימה פחעה3 חייג המצורע
 מצות והוא שפס על זעוטה

 מה׳ פ״י ״ס3הרמ כמ״ם זגשה
נתשמיש אסו׳ ו׳ונן משנה צרעת
ספת ימי3 עכ״פ המטה
 זאתפמצוה למהעזנו וא״ג הנזכרות מה׳ פי״א ״ס3רמ3 כנז׳

 מצורעים טהרת שאין החנר רי37מ ג״כ וכנראה הזה זמן3
 הנהניסממן שאין מפני שהוא זה3 3ליש לי והנראה !ינינו*

תרומה לאכול כגון נן3דר מילי3 רק לכהונה מוחזקים הזה

 והטצוריגים והשוצים מהקברזח בו משתטשץ •שאנו
 הננ^ה עכינו אסוד^ז וכן זה וזולת והמתים והזכים

k מצוה טוטאתהאבל מפגי ולא t33 הנבלה באסור 
 תיקן עזרא שאמרו ולולי תוספת הטומאה ותנאי

 התורה חובת כה חייבין היינו ילא קריין לבעלי טבילה
 ינל אותה מקבלים הם ראם ונקיות טהרה חיוב אך

 שיקבלוה טבלתי בזה גנאי אין הנקיות לענין עצמם
 מהם מסבלות מתחכטים הם כבר לא ואם • לתורה

 חלוק לומר רוצה לאפיקורסת וגורטים התורה ומשנים
 ויציאתה האומה הפסדת שרש הוא אשר הדעות
ח נקל אשר כל כי אחד ומשפט אחת מתווה אנחנו נ

^;ל

'1
 ופורמת פורעת אינה ־שהמצורעת נוזע ר3וכ המטה משמיש3

 אלולמשנהו׳ פ״ימהלכות ״ם3רמ3 ננז׳ שפס על עוגיה ואינה
 שס והרתנ״ס ח׳) ננריתות(דף המטה תשמיש3 מיתרת וכן

 חוכך אני ■ועדיין ״ ו3 שאנחנו מהענין יצאנו ר3ונ א׳ משנה
 העיקר שהרי ר3הח רי3ד3

 את מטמא דוקא שהנהן אצלנו
 זנגעיס פ״ג3 ננז׳ המצורע

 הזה זמן3ש ומאחר ז״ז מ״ק3ו
 כאן איז לטמאו נזקק כהן ־אין

פ׳ רש׳׳י רי3מד ואך כלל טומאה
 תהי נא אל פסוק עי נכעלומך

 כהן אין אס שאף משמע כמת
 ענ״ז המצורע את מטמא

 נגד והוא עליו מלה הטומאה
 ואר3מ דשס גמרא3 הנז׳נמ״ק
 שהוא חעפ״י שותק זאסהכהן

 וצ״ע טומאה כאן אין ודאי טמא
שלדנריס׳אלו: ואיןכאןמקומס

ונו׳ תקן עזרא שאמרו ולולי
 תקן שעזרא אמרו שמתו נפ׳מי

 תלמידי יהיו שלא נדי תורה רי373 אסור קרי שיהאגעל
 3חיו היה אלו והנה * נתרעולים נשותיכם אצל מצויס תנמים
 צריך הי׳ לא הקראים שאומרים נמו הטמאים כל על גונילה
לגיומאתו ול3שיט צריך הי׳ קמ על3 כל שודאי לתקנה עזרא

כל מיס3 ורחץ זרע ת3שכ ממנו מצא ני ואיש גמ״ש גרידא , דאורייתא תרומה לענין מיוחס כהן הזה זמן3 ואין נן3דר
 שנאמר התורה ת3חו :ט״ו) (ויקרא3הער 7ע וטמא שרו3 מגמ׳ והוא אסורות יאןת3 מה׳ נ׳ פ׳3 ״ס3הרמ ונמ״ש

■ ■ רק תלוי׳ והטהרה הטומאה שאין ומאחר ס״ט ד׳ דקידושין
 שיאמר צריך שהנהן דנגעיס 3^״ משנה3 ננז׳ דוקא נהן3

̂׳כ ̂טמא או ■טהור א׳׳א ודאי כהן לנו שאין הזה זמן3 וא
 מחזיקיןלנהט׳Jשאנז מאחר דמ״מ3להשי ואין הנגעים שיראה

 דהא א״כ-יראו'הגגעיס להחמיר כהונה מזקת3 הזה זמן3
 הנהן שהרי יתכן לא זזה המטה* משמיש אסור •ממצורע

 של שהעשה מפני הקנו ראשו פאת שערו כל שיגלח צריך
 שתי הניח ואס מומ3י ריש3 כנז׳ ל׳׳ת דוחה מצורע «גלחת
 מה׳ ג׳ משגה פ״א ״ס3הרמ ונמ״ש כלום עשה לא ־שערות
 ור3אותוויע יגלח היאך זמנינו3 ודאי כהן שאץ וכיון צרעת*
 שזה ודאי ומעמה * מספק וזקנו ראשו פאת דהשממת לאווין
 יתיושלא3ה פני3 ח׳>ל3ארץו3 נוהג מצורע שדין הרמנ״ס שאמר

 דר״ט «עשה3 מצורע פ׳ כהניס תורת ע״פ והוא ית3ה פני3
 או לטהרו אמרו דגגעיס תוספתא3ו ח״ל3 מצורע שטיהר
 מיוחסיס כהניס עדיין שהיו זמן3 דוקא הייט ח״ל3 ־לטמאו
 ות3כתו7 3ספ׳׳3 נגז' ח3המז ע״ג אנותיו ששמשו עדים שהיו

 ואמר דבריו שסתם הרא״הז׳׳ל מן הזהדהתימא בזמן משא׳׳כ
̂׳ס מל׳ לשונו ושנה זמן כל3 הנגעים שרואין  בארץ שנתב הרמב

 ודאי הזה זמן3ד זמן כל3 אמר ילא יט' ימ3ה פני3 ח"ל3ו
 חאין ,אין למה במצורעת א״כ יא״ל * ר3ו7נמ רואין ̂אין

 דהנה * 6דהקפ לאו דחיית כאן אין הלא הזה בזמן הנגעים
 מצוה שוס יצויר ולא הזאת הטהרה שייכות דאין אמרנו ר3נ
 וטהרה טומאה דיני כאן שאין טמא שיהא לענין הזה קמן ה3

•ואסור שפס על ועוטה והורס סורע שיהא לענין לא אס

 אך :וקדשיס תרומה אוכל אס אפי׳ טבילה צריך טמא שכל
 ונקיות :בעלמא בחומרא טהרה אזהרת רק כאן אין טהרה חיוב

 יראה לידי מביאה טהרה טהרה לידי מביא נקיות חז״ל במאמר
 בתנאי ר״ל שיקבלוהו מבלתי הקראיס: ר״ל הס ואס ונו׳:
 זה מקבלים הס אס אבל ר״ל לא ואס : לתורה יקבלוהו שלא

 לטומאתו טובל טמא כל שיהא תורה דבר המצות ואומרי׳שנר לתורה
 באמת: ריס3סו הס כאשר קדשיס ואוכל למקדש נמס אינו אפי׳
 יסכימו בדעת ולא למו כסל זה מסנלות מתחכמים הס נבר
 בתורה המבואר עד שנויס עושים התורה־ ומשנים זה: על

 סי' באמרו הנוזר שני את הכהה בזה לאפיקורסת וגורמים
 מהתניס משתדלים יותר שהקראים שתאה המאמר מזה נ״ב

 ל3א השתדלות זה שאין ענייני׳ באיזה יותר שר״ל־שמחמיריס
 שרירות אחר פונה א׳ שכל הדעית חלוק לאפיקורסת: גרס

 אשר דעה3ק קבלה להס שאין מאחר אחרת דעה לו ונה3ו ו3ל
 מכל ה׳ מזר בה אשר האומה הפסדת :באמונתם יפנו אלי׳

 דעת על שעלה כמו לא אנמנז בו •קל אשר כל כי :העמיס
 תומ3ש3שמוש3 כמו המורה רי3ד עד המקילים שאנחנו הנוזר
̂יס והקראים היחיד ברשות לבית מבית  יצא אל לעצמס דור
 ^ל ממקומו לצאת רשאי האדם ושאין * כפשוטו ממקומו איש

 דס3סו ואנחנו לבית מבית דבר לטלטל ופשיטא בשבת מביתו
 מרשות הוצאה על רק אמור הזה הכתוב שאין קבלתיגו ע״פ

 מורס איסור שוס אין לרה״י מרה״י אבל הרביס לרשות היחיד
ובמבואות: בבתים 3העיח הנחת ענין אצלנו הוא מדרבנן ורק

ואס



נחמדשרישי כוזרי מאמראוצר
 שתתשוג ריך37נ יהי׳ לו אפילו נאה סאינו ר3ז נראה ואס

 מה אנל יקל :המשתדלים והס נזה המקיליס הם שאנמנו
 מלעתס היוצא הרע הדנר נגד מאוד נקל זה דנר כלומר 33שתס
ס3נ שהם נמה  כוסדס אתד מצד וחלוקתם התירה נדעות וני
שלא מוסיפי' השני ומצד

 יענרוס שלא נגנוליס :בתורה
 מצוה לכל להחמיר הן להקל הן

 נה מהכנס ידוענקנלה: גנול
 נטצוה להכניס ממנה שאין מה

 :כלל לה שייכות שאין מה .
 המצוה מן ולהפסיד ממנה ויוצא
 ור3נע ונדינה: ה3 ̂שיש מה

 וטעמומאח׳ נהקשו לוקח שהוא
 הנראה דרך לעצמו לוקח שהוא

 מי ושגיאות ועיונו נסנרתו לו
 הנאת הקראים נעיני ינין:ויקיל

 השמדלותס וראה נא עכו״ס
 נכסף להשתמש ממירים הס הרי

 אלדיעכו״ס מפסילי וזהנהנא
 נסיניהס: יין ושותים וקטורמס

 זה מנלעדי המות האמת ועי
 ולא ימות אס אפי׳ ר״ל 3טו

 משאלו 3טו מעכו״ס יהנה
 וכמ״ש נפשו ויקיים מהס יהנה
 מעצ חיז מסרפאין נכל מז״ל

 שיסנה נעיגיו ויקשה אשרה:
 והרי נרפואה אפי׳ מהחזיר

 לנב נשגעתונממהון יתנהג נמה
 אפי׳ ענו׳ס הנאת נשיתירו
 החזיר הנאת ויאסרו * לתיאנון

 נאסור והוזזיר נרפואה אפי׳
 נסקילה והעכו״ס ומלקית לאו

הלזאת נ״ד שנמיתת נסמורה

 ואם כעירוב בבתינו כשבתות טהשתמש עצמנו על
 דעתם שתסכב מה אצל יקל נאה שאינו דבר נראה

 עשרה אחד כבית שיהיה עד והכפרנות מהמחלוקת
 אצלנו המצות יהיו לא ואם דעות• בעשרה אנשים

 מהכנס מובטח הי׳ לא יעברום שלא בגמלים קשורות
 שישכח מה קצת ויוצא!זמנה ממנה שאין מה בה

 בעיני ויקל וטעמו* כהקשו לוקח שהוא בעבור
 וזהב מכסן* ומזלות ככבים עבודת הנאת הקראים

 טוב* זה מבלעדי המות האטת ועל וקטרתויין
 רעל ברפואה אפי׳ מהחזיר שיהנה בעיניו ויקשה
 * מלקות בהם חייב הקמת ׳מהעבירות הוא האטת

 יותר והענבים הצמוקים אכילת הנזיר על יקל ובן
 והאמת התפוחים• שגר או הדבש משכר מהשכרות

 מהגפן שיצא בטה אלא אינו האסור כי זה הפך
ה כאשר השכרורת אסור הכונה ואין בלבד ל ע  י

 ובחוריו׳ולא ונביאיו יודע האלדיס אבל במחשבה*
 הסובריס או הקבלה אנשי בסכלים להחזיק יתכן
 העברא לאנשי טלתשכר הסב״ראבזהכי אנ״שי ג״א
 איננו כנזיר האמורה ושהר שיין ויקכלו וידועה גלוי׳

 עליהם מדוקדקים נמלים ולמציה היין מעפיס אם כי
 ירחק והזריז נאים במעשים יראו לא ואם בחכמה

כוס כרס בני בשר כמו אותם שיאסור מכלי מהם
שהוא

 שכוי. מלת לפרש ידעו שלא שנאמר הקנלה אנשי נסנליס להחזיק
 ננזיר הנאמר שנר ני נזה המפרשים כלומר נזה הסונרים או

 נאמד שכר ששס המלה פי׳ ידעו לא כאלו יין דווקא רק אינו
 וידועה׳ גלוי׳ הסנרא לאנשי שנר מלת ני : המשכר ר37 כל על

לאנשי שניחס יתכן לא כלומר
 שכל מאחר נסנרת׳ שטעו הקנלה

 הואיסירוש יודעשנך נעלסנרא
 ננזירודאי רק לכל גלוי שנר
 שאלו היין על רק נאמר שלא

 התור׳ הי׳העניןכןלמהאסרה
 לאו וע״נ וינשיס לחיס ענני

 התורה אסרה שכרות מטעם
 צרינין שאנו ודאי שנן וכיון

 האמור שנר נפירוש לקנלה
 האמורה ושכר שיין לו3גזיר:ויק3

 אל ושכר ניין שהנה ונו׳ ננזיר
 פרשוה כנר נכהני׳ הנאמר משת
 גמ׳פ׳אמרו3 שכר כל על ג״כ

 נפ״אמה׳ לוונןפסקהרמנ״ס
 ששתה שהנהן המקדש ניאת

 וענד המשנריס משקיס משאר •
 הנאמר השכר ורק לוקה ענודה
 רק זה שאין לו3ע ננזיר
̂ז היין ות3תערו מן היוצא  ונמ

 נזירות מה׳ נפ״ה הרמנ״ס
 וליס3ג ולמצוה :א׳ משנה

 גנול לה יש מצוה מדוקדקי׳כל
̂עבור P ממחיח להקל גין ולא

 :צדק ומשפט השתדלות מקרא
 יקילו וכן וכו׳• יס3זהעג הצמוקים אכילת הנזיר על יחל וכן

 ני אומריס שהקראים נענור ני יס3וענ צמוקים הנזיר שיאנל
 ומתמנמים יין אינו אפילו המשכר משקה נכל אסור ה;זיר

 שלא משוס שהוא ושכר ניין הנזיר איסור טעם לדרוש ימזגתס
 ליין• שוים המשכרים המשקים כל וא״נ נשמומו הנזיר ישתכר

 ענני׳ שהם הצמוקים שאכילת ודאי הכוונה הימה זאת יאה
 דשנמת דררא כאן שאץ לנזיר מופרים לחים וענני׳ ינשיס
 למיס ועננים מלא מקרא ראו ולא נסגורי® הוכו נאט ופס
 נדת שלא המשכר דס־ נפל היי״ייי יאכלהרי סלא חנש

 למי גמחשנה־ יעלה נאשר מורהג נדיז האסור מנר
 ודאי דעתו תמשכהו אשר נפי המצות עגיני ?^וץ 5׳ ^

'ושכר יין לנזיר התורה אסרה שכרות סטעס נ
 ונניאט יודע האלקיס אנל ׳ תפוחים או דנש שכר ה וה

̂ל * האומה מונחרי ל ר ו ומזור  ננוים המצות טעמי ̂י? י
 האדם נכח שאין אלדיס מסוד הס אנל אדם נני ענית מל

יתכן ולא :כניא ע״י או אללי משפע לא אס אליהם להגיע

וזנמי• גזרה אשר נפי ניןלהסמיר
.אטסיות סנרות ולא אלדית

נאיס*. נמעשיס יראו לא ואס
 אי(ס המעשים שלפי אעפ״י
 נמו נאיסהגנוליסההס נראים

 נל ישתה אס הנזיר שתאמר
 כלוס 3חיי איני נשכרומו מתגולל והוא דגש שנר נולי היוס
 3הואחיי כזית העננים פסולת שהם וזגיס חרצכיס יאנל ואס

 היוס נל השנת גיוס ננימו משא אדם ישא אס ונן * מלקות
 הרניס לרשות מנימו אמת גרוגרת וכשיוציא כלום חייג אינו כולו
 ;לזה וכדומה סקילה 3מיי ו5 שנריס ורניס פריז מקים ר׳׳ל

̂מי על מחמיר זריז שהוא מי ר״ל מהס ירחק והזריז  נאלר נג
 רם הכל על אותם אוסר אינו אותם שיאסור מנלי :ענייניה
 נשר נמו :מדרננן ולא מורה נדץ שאינם לפי עצמו על מחמיר

 וממהרץ חולי מחמת מסיכנת לנהמה נגמרא קראו נוס מס
 היא הדין שמצד פחוט לשון הוא ונוס תשת טרם לשוחטה
 שמיטה נשעת פרנסה אס ששחטה אחר נאכילה מותרת

 יכולה הי׳ שלא עד חולה שהיתה אף רגל או יד שהניעה
 נמניעת ואין * ששיטה קודם מנועה שוס ה3 ראו ולא לעמוד
 השוחט נס׳ חז״ל שדרשו כמו חסידות מדת דק זה נשר אכילת

 ד׳) (יחזקאל מנשרי אכלתי לא וטריפה וננלה פסוק על
 אעפ״ו גוס בוס ננשר צפי׳ שנזהר עצמו את שנח שיחזקאל

שהיא . .



קא נחמד שדישי כוזרי מאמראוצר
 הנה ולומר לרדות למין מקום זה3 יש והנה מותרת• שהיא

 ני33 או רי׳3אי3 הפסד איזה לה שאירע :מה3 והיא הטרסה
 שכיס חיה כמוה שאין מה מחט כמלא 3נק הפנימיים העי'
 עדיין היא והד עליה ולוקין תורה ר3ד אסורה היא חדש עשר

אוסרי׳ אתס וחזקי: אולם ריאה3

 אם יע3ח עם דעחך תסכים ולא :עכ״ל וגומ׳ כס33ל אחרי
 תמיד הוא הנה תו3מחש לפי המצות דרכי למן א3 האדס
 שכל ̂כמז ני אחד ד3לד מסנימיס שטס ואין תורתו3 ערירי
 ודעתו: רתו3ס3 דל3נ הוא כך צורתו תואר3 ירו3מח דל3נ אדס

שורש שמדע שרשיס3 שתעיין
 תוך3 שתמות מפני אותה
 * נשתטה לא אלו חדש עשר שניס
 המות עלה המסוכנת וזאת

 מתה והיא גופה חלקי כל על
 שרה:3 מתירי׳את ואתס לשעתה

 המ׳3ה מות3טוח3 שאינו ור3ע3
 היא המסוכנת היתר שטעס
 פן ירא שהוא שאעפ״י מפני

 לשוחטה וממהר המה3ה ממות
 ודאי3 שתמות מוכרחת אינה ל3א .

 למי3 נוסה חלקי שכל מאחר
 שיאמר ולאומר : מחוסרים

 שתהא הוא דין3 לכך סתיסא
 רק אסרה לא התורה כי מותרת

 אפשרות שוס ה3 שאין המה3ה
 לעולם תתרפא ולא עוד שתחי׳

 שעכשיו אעפ״י הטריפה נמו
 למות סיפה וחזקה ריאה3 גראת

 הטרסה לכך ונאסרה :ספק לי3
 רק הטדפה נאסרה שלא לה3הק אותנו למדה וכך אסורה
 ועס ריאה:3 היא שעכשיו אעפ״י לחיות סופה שאין משוס

 שלא מי הנה * היפך5 האלו הדינין ו3ישו והתחכמות רא3הס
 נאמרו טרפות מיני שמנה חז״ל כמאמר הטרפות מיני ל3ק

 צד איזה3 יודע איט טרפות מיני ע׳ הס פרטן3ו מסיני למשה
 כרחו ועל ספק לי3 לחיות יכולה שאינה שנדע הטרפה תהי׳
 שנטרפה היינו תאכלו לא טריפה בשדה שר3ו של המקרא יפרש

 ה ה וא׳׳נ לשעתה מתה היא האדם עץ מראית שלפי אופן3
 לזה והדומה הריאה נקנה אס זאולס • אסורה שהיא מסוכנת

 תהלך ולא :מותרת שהיא יאמר לחיות סופה שאין ממה
 חחר תתור לא ו:ו׳ המצות כתולדות והקשתך רחך3ס אחר

 שראוי ותחשוו אנושית לפיסכרא המצות כתולדות לשפוט ך33ל
 להתיר שיתכן מה שנלך אותך יורה אשר כפי המצוה שתתפשט

 מה עצמך את מחיר כשאתה ספיקות3 תסול סן לאסור: או
 יתחישו ותמיד ות3ר מספיקות להמליטך חכמתך לך תעמוד לא
 לזה ודומה לאפיקורקת יאוך3שי עד הדת כלל עד קושיות לך
̂א וז״ל ג' משנה ענו״ס מה׳ 3פ״3 הרמכ״ס 3נת  ס עכו ו
 שהוא ה1מחש כל אלא ה3מחש3 אחרי׳ לפנות שאסור הוא ד3ל3

 שלא אנו מוזהרים התורה מעיקד עיקר לעקור לאדס גורס
 ונמשוך 3ונחשו לכך דעתינו נסיח ולא • נו3ל על להעלותה

 ימשוך ואס קצרה אדס של שדעתו מפני 3הל הרהורי אמר
 קוצר לפי העולס את 3מחרי נמצא לנו ות3מחש אחד ארס
 יחוד3 3יחשי יסעמיס ענו״ס אתר יתור פעמיס כיצד דעתו

 ואינו ונו׳ נתירה ופעמים וכו׳ ואה3נ3 זפעמיס וני׳ ורא3מ
 וימצא נודו על האמת שידע עד הס3 שידץ המדות יודע

מנערו ולפ התורה הזהירה הענין זה לעל מינות לידי א5יז
COSR1.

א הו נו בעבור טלתו ש אי ח ש טו ת ב טו  הבהטד־ן ב
א הי ר וילאוטר ה ט א תרה תרפא כי שי הו פה * ו הטרי  ו

ת אי ר רה בריאה שנ פני אסו ש ט לי לה שי ת חו טי  ט
ק מבלי תכן ולא ספ ׳ י חי ת טנו ש ^ג ו<א מ פ ר ת  ש

סרה א ת הסברא רעם ונ טו כ ח ת ה ה בו ו שו לו י א ה נין די  ה
פך א ♦ כהי ך סברתך אחר תהלך ל ת ש ק ה ת ו לדו תו  ב

ת צו מ ת תפול פן ה קו אוך בספ בי ת י רסו קי א לאפי ל  ו
ם ך תסכי ת ע ם ד ם צדבר חבריך ע ה ד לכל כי מ ח  א

ם מבני ס סברא אד טנ עיין צריך א ת ס ש שי ר ש  טן כ
בל קו ב המ הכתו ת ו שו ק ה ה ת ו הגו בל הסדר על הנו  המקו
ב שי ה ת ל לדו תו ל ה ת א בו א ה ה מ ך ו א צי  אלץ שיו
מן א ם בו ה א ק ♦הי׳ ו צל רחו ך סברתך א ת ב ש ח מ  ו
שר א ה תרחיק כ ב ש ח מ ר והסכר^־י־* ה  הרקורת העד

ת שו ק ה ה ת ו ליו כ ש ת ה בו חיי ה מ שר ז כא ק ו תרחי
הסברא

 נצנימינו ר3ד איזה על המצוה
 למשה הלכה3לי3ה:מןהמקו3

 לה3הק תצטרף והנתוג :מסיני
 רכי73 אותס ין3לה הכתוניס אל
 על הנוהגות וההקישות לה:3הק

 נפשך חשקה אם המקוכל סדר
 שכלותקיס היקש3ר3ד להוציא

 חז״,ן לו3שק ההיקש מנהג3
 וארז מדות מי״ג א׳3 לדרוש
עפ״י יסודות חז״ל הוציאו אשר
רתי3ס3 להוציא תונל מדות הי״ג
 המסופקים דינים השכל

 להשיג : לנו המתחדשים
 אתה אף ות3הא אל התילדות
 התולדות שיהיו זה3 תתנוון

 סותרים יהיו ולא ות3לא שויס
אות׳ לו3ק אשר כפי ות3הא את
 התולדה שתהא דין3 ני חז״ל
 אליו שיוציאך ומה :לאני׳ דומה

 :אומן לאמונת לך קח אותו הזה הסדר אחר לך שיצא ומה האמן
 גדדא רתך3ס אצל רחוק שהוא אעפ״י וכו' רחוק יהי׳ ואס
 העדר רא3והס ה3ממשwי מרחיק נאשר תאמין: אותו ענ״ז

 הזה העולס חלל שכל הקדמונים הפלוסזפיס אמרו ר3נ הרקות
 ע״׳ג זה ו3 אשר יסודות מד' מלא הוא הירח גלגל עד השפל

 אש ויסוד צד מכל שניהם 33סו והאויר והמיס הארץ דהיינו זה
 זכר ר3וכ * הירח גלגל עד ומניע האויר יסוד וסיכל מקיף

 שוס3 שא״א מגריחית ראיות השמע מספר יעי3ר3 ארסט״ו
 שאר או יסודות מד' א׳ לי3« וריק פנוי מקוס שוס פנים
 ונ״נ פנוי מקוס יניהס3 שאין אמרו הגלגלים וכן גופיס

 ני3 המון ומה * ׳3 משנה התורה יסודי מה׳ פ״ג3 הרמכ״ס
 לי3 ריח העולס מלל כל והמיס הארץ ד3שמל חושניס אדס

 נמצא הריקות יהי׳ לא למה ין3לה קצרה מחשנתס גס ר3ד
 אינו תוכו3 י׳3וש הולני׳ שאנו האויר כי ידע לא נער ואיש

 דק הוא i הגופי׳ שאר כ?נו גשמי גוף הוא ל3א ריק ר3ד
 נקמ שאם ממה זה כיארו והראשונים * והמיס הארץ מן יותר

 השנינמצוץ הקצה ומן מיס3 האחד קצהו ונשיה חלולה שפופרת
 שאנו שאמר מחמת רק זה שאין הסה אל עולים המיס אזי פה3

 שיעלו לולי וא׳יב אצלנו השפופרת שנמוך האויר כפה שזאניס
 כמלל נ^את הרקות היתה האויר חסרון למלאות המיס

 ואר3מ וא״כ עס3ט נגד למעלה המיס עוליס לכן השפופרת
 והאחרונים הקדמונים מראיות אלזת וזה נמצא לתי3 שהרקות
 אוזרים נדרכים אלו נענייניס המצאות והעמיקו עיונים הרחינו

 הקדמונים: דרכי לפי שהס ר3המ לפרשדנרי רק נאתי לא ואני
 כל * מכלית לאק הגוף להתחבק שיכול רא3הס מרחיק וכאשר

עד לחלקים ומלקיס לקלקיס נחלק שיהי׳ נס מ יש גשמי ר3ז
כלתי . C C ט



נחמדשרישי כוזרי טאטראוצר
 ארסט״ו זכרו הקדמוניס לטנעייס מוסכם והוא תכלית לתי3
 • כדורית שהארץ ה3המחש תרחיק וכאשר :השמע מספר ששי3

 שהאק שידמה עיניו3 רחוק התכונה חכמת נסוד א3 שלא מי
 שהיא ישפוט עיניו למראית כי אויר3 תלוי מקשיי כדור נמו

יגידו כאשר מזה יותר3ו שטוחה
 3י3ס האדם ני3 3ישו ני לו

מנני ונל הארץ  הולך האדם א׳
 וראשו הארץ על רגליו ישר 3נצ

 שחוק ימלא אז מעלה כלפי בונה
 איש משוגע אי ויאמר פיו

 אתם הלא זה יתכן איך הרוח
 הארץ היוס׳על נלכס יש3נצ
 לפי (ר״ל העליון הזה חלק3

 על ני יסופר ני היאומן דעתו)
 רגלנו נפות שכנגד הארץ חלק
 נוכח רגלו ישר האדם 3נצ שס

 יפול ולא למטה וראשו רגלנו
 ויאמר רעהו ונא ממנו־ הנופל

 כל ני מעולם ידעתי הלא
 אויליס אך הנננסי׳נחקירו׳אינס

 ל3א השלישי ויאמר • 3ל וחסרי
 אפיקורסת אך אולת זה אין

 פיה על הקערה להפוך ו3 נזרקה
ישר האדס את עשה ואלדיס

 ו.נות3חש קש3 והוא למעלה וראשו ארץ3 מישור3 יעמדו רגליו
 ירד איך איפוא א״כ הרניעי ויאמר • הפוך עולם לראות ים3ר

 למעלה מלמטה עולה הוא הלא אדס ני3 לאותם והשלג הגשם.
 הגשם ירד כאשר הוא מלא מקרא הלא החמישי ויען * עו3ט נגד

 והשלג הגשם הארץ מן התחמון נחלק הזה המשוגע ולדעת והשלג
 זה מכחישות המוניות טענות נזה וכיוצא יורדין ולא עולין
 נראיות תנונה3 למתחילים כנודע ספק לי3 כדורית הארץ ועכ״ז

 שמלת3 ו3וישנ טענותיהם נחרפת ילינו הטוענים ואלו רורות3
 האדם שעין שאעפ״י השמש מקס״ומענול א׳ חלק ושהיא :אולתס

 איש כנף רק העין למראית אינה והשמש ׳3הר גדולה שהארץ רואה
 רק נשמיותו3 אינו הארץ שנדור מופתים3 אר3נת ר3כ ועכ״ז

 כדורי הוא שאף השמש מכדור ר״ל השמש מקס״ומעגול א׳ חלק
 שלא לענין זרעים סדר הקדמת3 "ס3הרמ ג״כ מזה זכר ר3וכ

 מה וכל :תו3מחש לפי נעיניו הרחוק הדנר 3להכזי האדם ינהל
 שהשנל מה המכונה מופתי3 יש עוד התכונה ממופתי שיש

 וגלגל המרכז יוצא גלגל נטלמיו״ס כתכונת שהוא כמו ממאן
 ועם שני ממאמר כ״ד פרק3 המורה זכרם לזה וכדומה ההקפה

 הקדמונים): הנחת ההיא(לפי לתכונה מסכים יס3הננ הלוך זה כל
 חכמיס רי3נד העגין וכן ר״ל וכו׳ חכמי' שהתירו מה p כי

 עצמס3 אמתיס זה כל עם נתינו3ה לפי רחוקים שהם י
 החכמים שהמירו מה וכל השגתינו לקוצר הרחוק נדמה אצלנו רק
 החכמה תוללומ3 אך :סמני 73ל3 דעתם על לא הס אף

 להעיקר מולדה הוא שהמירו ההיתר אצלס לת3המקו הירושה
 חנממס3 דקדקו והס ההוא השרש לפי 3מחוי ר3הד וכך ל3המקו

 וכלמה :ומזה מזה 3קצו ול3ג3 והאסור ההיתר יגיע נמה על
כחוט מצומצם וק7דק3 הוא וxשא מה כל וכן כלומר שאסרו

ה תכילית־ ילאין הגוף שיכוילילהתחילק הסברא ש ק ה ה  ו
ת השכילית כ חיי ה מ שר ״ ז ק וכא -, תרחי כז ש ח מ  ה
ץ ר א ה א כדורית ש הי ש ק ו ד חל ח ה א א מ ס ט י ש ש  ו

ש ש ם ו מי ט ל פ עגו ש ט מ ש ה וכל * ה ש מ פתי שי  במו
ה תכונ ה ה ט הו מ ק חי ר ת שבד־ו ש ח מ ה כל כי * ה  מ
רו ם שהתי מי חכ א להברתם הי׳ לא ה ל ה ו מ ה ב א ו נ  ש
ם ת ך לדע ת א ה בתולדו מ כ ח ה ה ש רו ת הי בל קו מ  ה

ם ל צ ה וכל א רו מ ס א מי כן ש ה ו א ל א שנ ג(נ׳י שי  לה
□ ״השיג) ת מ כ מו דבריהם ולקח ח ע ט  יהיו וסברתו כ
שר בעיניו נכרים א ם כ ם דברי ה עי ב ט ט ה לי ג ל הג  ו
מי בעיני נכרים ם הארץ־ ע ה ן ו קי קד טד ש  בגבולי כ
תר ויורו הדינין ר ההי סו האי ת ו ת ט א  לך מראים הדין ב

ה נו פ אי ה ש א ם נ בולי ם מהג ה שר ה ם כא ם ה  מגני
שר אכילת ת כוס כוס ב א צ הו ן ו מו מ  כתחבולורת ה

ה והתרת הדיינין־ כ ת ההלי ב ש ת ב לו ב מן בתהבו רו ׳ העי
* והתרת

 חז״למהשהנינו חגמת ר״ל חכמתם להשיג שגלאה ומי השערה:
 עגפיס היציאו חגי השרפים וע״פ נהיליתה הצוה כל שרשי

 השגתו קוצר נכי ר״ל וסנרתו כטעחו ריהס3ד ולקח :ותולדות
א: נשרשהמצוה שכלו ודלות  ידמהנידנרי עיניו3 נכרים יהין ההי

להס3תור'א3 3חז"לשלאנכתו
 נמו עיס3הט רי3ד זרים: ריס3ד

 ושהארץ תכלית לאין הגוף חלוק
 האדמה רמש וכל נדוריית
 הכדורי שטחה כל3 הולכים

 מהשיש והוא והגלגלים :ינ3מס
: למעלה שזכר התכונה מופתי3

 הדיניז ולי3ג3 כשמדקדקין והם
 ר״ל ונו׳ הדין אמתת3 ונו׳ ויורו

 גמלי אחר מדקדקים הקראים
 מה חז״להן דעת שלפי הדינים

 תורה לת3ק ע"פ להם שהוא
 מדות מי״ג היוצא או ע״פ3ש

 חנמיס מתקנת שהוא מה או
 לדעתם והס הסייג עשיית3

 3הכתו כפי ין7אמתתה3 מורים
משתדלי׳ שהם לו נראה והי׳ ד3ל3
סי׳ המלך ר3נד יותר ה7ו3ע3

משתדלי׳ הקראים על אמרו33כ׳'
 ונן ניס3הר מן יותר ודה3ע3

 כחס ̂נכל משתדלים אותם שרואה עליהם אמר ל״ר גסי׳
 ניס3הר מםא״כ לדעתם התורה מצווי יוצאים שאינם כלומר
ס:3ד ה3להקלנהר שיצאו  נאה,כלומר שאינו מה לך מראים רי

 כשריס; יותר שמעשיהם לומר טלפיהס ופושטים לפניך מתחסדים
ס שד3 אכילת ס נו  5אצלנ שחיטה3 שמותרת מסוננת נהמה נו
 והוצאת : זה סי׳3 למעלה וכנז׳ מטריפה יומר אסורה ואצלם
 הרנה יש ר״ל הדינין ולות3ת3 נ״א הדיינין ולות3תח3 מתון
 שעשו נן3דר מהס דאורייתא מהס לשנלס נראיס שאינס דיניס
 סודר3 שקונין הקנין ענייני הס דאירייתא הס ואשר * לסייג
 חזקה ודיני המאמר מזה נ״ג סי׳3 ר3הח רי3ד שהם ונמו

 מכחישים אשר משינה3ו הה3הג3 דינים פרטי והרנה קרקעות3
 דין3ו אסמנתא דיגי3 מכירה גוף3 וגס קונים שיהיו הס3

 חולקיס הס קונה שיהא ויאוש לדעתינו ינא3ז יגי'3דז ין3וז תלוי׳
 קונות מעות תורה ר3ד נמו נן3ר7מ אצלנו אף שהם ויש עלינו

 רי3ד מאמרם וכן ־ קונה משינה ואקרו אותו עקרו והחכמים
̂מ ח' יס3כנתו ̂■ סו מ  שדנין דגרמי ודיני דעתו תטרף שלא נדי ו

 זה נל3ו כאלו יס3ור מדרננן ג"נ הפוסקי' 3רו לדעת אומו
 שלא ממון להוציא עינינו3 שנקל אומרס3 אומנו עחרפי׳ הס

 שאנומתירין3מןהערו ולות3תמ3ת3ש3 ההליכה והמרת כדין:
 פת יל3ש3 וני יאמרו 3עירו ע^י מ3ש3 אמה אלפים '7 לילך
 וזה אותו ויחלל רגליו ת3מש 3ישו לא אלפים סוף3 המונח למס
 הס נן3ר7מ תחומין לדעתינו שאמנם המטורפת דעתם לפי

 אצלנו שהעיקר (ונמו מצוה ר37ל או שלצורך אמרו והס אמרו
 ולסימן לסייג הוא 3והעירו מותר מצוה) ר37ל אלא ין3מער אין

 שהנשואיס ולומ3תח3 :על3ל הנשואות הנשיס והתרת :ד3ל3
וגס הנעל קדושי להתיר מחנולות ימצאו כלומר הס3 מותרים

נזה



קבנחמד שרישי כוזרי טאמראוצר
 המקדש כמו ו3 מודים האדוקים שאין מה מורה ר3ד יש זה3
 דיני3 ה3והו ר3ד ר3דד מג״ש לקידושין חוששין שאין אמד עד3

 לידה ומוסר הגט עצמו3 3כות על3שה הצדוקי׳ שדעת הגיטין
 ה3כתי3 לסופר ואמירה השליחות דיני נל ומכחישים ממש

כל כמו וחתימ׳ויששהואמדרכנן

ושנה

אפקעינהו עליהם שאמרו אותם
 ונמצאו מניה לקדושין נן3ר
 ׳3 מות3י3 פעמים נחמשה גמ׳3

 ;3"33ו גיטין3ו ות3כתו3ו פעמים
 והנדרים ועות3הש וממירים

̂יאו זה3 גס הערמות מיני3  יוצ
 שמתירים מה חז״ל נגד עמק .

 ע3נש כמו ערמות מיני3 אותם
 לת3ק וכילפי3ל3 טל3ומ שפתיו3

 שוין ולנו פיו שיהא צריך ח;״ל
 הנודר שאמרו מה וכן נדרי׳3 וכן
 שלים נחרמו לומר יכול סרס3

 שיכול מה לזה ודומה גדרתי
 נתכוונתי כך ולומר עליו לערום
 ת״חונעס הוא אם עליו נאמן
 משום רק שאלה צריך הארץ
 ננדרים• ראש קלות ינהוג שלא
 וחרטה פתח3 ועות3ש היתר וגס

 נהם מודים אינם הקראים
 תור׳וכמ״ש3 מפורש שאינו מפני
 פורחים נדרים היתר חז״ל

 אוירואיןלהסעלמהשיסמוכו:3
 העיון אצל רים3עו הס אשר

 כולם שהם שאעפ״י הדיני
 למם3וק חז״ל דיני מצד נכוחים

 סיג לעשות מקנו אשר ותקנתם
 נקצמס שיצאו אעפ״י לתורה

 י׳:3הכתו שנרא׳גסשט להקלממה
המורייה ההשתדלה מנלתי
 3הכמו מן שרחוק להם נראה

אס אפי׳ התורה דנרי ומפשט
 ילכו אס הדיני העיון תייחד אס כי נחו: כל3 ללומדה ישתדל
 יסמנו ולא אליו נוטה ד3ל3 שהשכל מה לפי הדין עיון אחר
 :3נמ3ש מהמורה היוצאים מדות הי״ג ועל ע״פ3ש התודה על
 כלאחד ני מספר לי3 מתחנולות יס3ר מיני' ונו׳ וליו3ג3 רו3יע
 וכל ומ3ר ומורות אחרים ודיני׳ תמנולות לו יהי׳ שכלו לפי
 ונאמר וליס3הג 3תעזו ואם :אחר דרר3 המורה יפרש אחד
 :תורה3 מפורש שאינו ממה ד3ד מתקן להודות רשות סאין
 מן להרחיק נן3מדר שהם הדינים נמו המורה סייג הס אשר
 הממון נענייני מקון שהוא מה כפי הסייגים ותקנו ירה3הע
 הס מדות והי״ג ע״פ3ש ותורה הפקר ״ד3 הפקר מצד ג״נ
 לכפרנות סנה יהי׳ :המורה לפירוש והנרחייס סייג נמו ג׳'נ

 יגרום הכל ויאנד ;תורה3 מפורשות הנלמי ומ3ר נחצות לנפור
 וכנז׳ התורה נל3 שינפור עד מהשתדלותו יזיז לא למינות
אשר ומחשנתו הניזרי עצת :פר זה נל3ו !ה* סי׳3 למעלה

ה •

 • בהם מותרים שהנשואים בתחבוילות הנשים והתרת
 הם אשר הערמות במיני והנדרים השבועות והתרת
 התורייה ההשתדלה מבלתי הריני העיון אצל עוברים

 הדיני העיון אסתיחד כי אליהם צריך הענינים ושני
 לספום־ יתכן לא מהתחכולות מינים בגבוליו יעברו

 התווה סייג הס אשר דינים של הגמלים תעזוב ואס
 ויאבד לכפרנות סכה יהיה ההשתדלדז על ותסמוד

הכל:
 לרבני מודה אני כן שהדבר כיון הכוזרי אמר נ

 ביתרונו הסניס שני אלה שמקבץ
 לב טוב זה עם ויהיה ובנסתר בנראה הקראים על

 הטאומתים מהחכמים מקובלת שהיא בעבור בתורתו
 תגיע ואס הקראי כי * האלהים מאת שחכמתם

 שהוא מפני לבו• ייסב לא שתגיע מה זזשתדלוחו
 ולא לבו ייטב ולא והקשה סברא שהשתדלותו יודע
 וידע הבורא אצל הנרצה הוא ההוא שהמעשה יבטח

 טהשתדלותו יותר משתדלים אנשים הרבה בעמים כי
 כמצות קלות והוא בעירוב אותך לשאול לי נשאר אכל

 ההיא בתחבולה הבורא שאסרו טח יתיר איך השבת
:והפחותח הנקלה

 חסידים המון שיסכימו ושלום חס החבר אמר נא
 קשר שיתיר מה עיד* וחכמים

 סייג עשו ואוטריס מזרזים הם אך התורה מקשרי
וההכנסה ההוצאה שאסרו שסייגו הסייגות ומן לתורה

מרה״י

 3ק״ נסי׳ יותר משתדלים שהקראים היהודים על. 3חש
׳ :המאמר מזה ל״ו נסי׳ דנריו

 לה3הק על נשען ני3הר יסוד שעיקר והוא כן שהדנר כיון נ
 מודה :נתורה השתדלותו עם נמשך הזה העיקר ואחר י

ומשפניי׳ חקיס לו אשר ני3לר אני
 וחקנן הדין שורת עפ״י צדיקי׳

 ניתרונו :יחדיו העניינים שני
 וננסתר נראה3 הקראים על
 עפ״ידין המצוהננראה עשות5

 שלא נסתר3 פניו על ויראחו
ענייני'3הדינין תמנולות לו יתיר

 לג 3טו זה עם ויהי׳ :מגונים
 טח3 הולך הרנני גתורתו*
 שיודע3 3ל 3וטו שמח נתורתו

 המון כי דרכו אלדיס נכח ני
 לפניו ומגונליס סדורים הדיני׳

 הקראי גנוליה׳משא״נ יענור נל
 נאפילה למשש דרנו זה אשר

 לא הדת נכלל עיונו על ולסמוך
 תגיע ואס ינשל: מה5 ידע

 שהוא אף שיגיע נמה השתדלותו
נחו: כל3 עצמו על מדקדק

 ומחשנית רוח3ס והקשה רא3ס
 עמיכו:י׳לא3וידעכי מדמיונו:

 מדקדק שהוא נמה דעתו תנוח
 מאחר עליו ומחמיר’עצמו על

 הס גס האומות ני שיודע
 ליראתם ממנו יותר מדקדקי׳

 אר3ל עמלים והס ודתס3וע
 ר״ל נעירוג אותך לשאול :שחת

 מהנתיס אחד שכל חצחת עירוני
 אותו ומניחים מעטפת נותני׳

 מותרים ונזה תיס3ה מן א׳3
 ומן לחצר הנתיס מן לטלטל
 קלות והוא : לנתיס החצר

 אתם כאלו גראה השנת מצות3
 שרואים האדם ני3 המון נגד החמור שנת נאיסור מקילים

 הנקלה התחנולה וכאלו הטלטול להס מתיר 3העירו שתמנולות
 הכוזרי סיור הי׳ ואולי הנורא שאסר מתרתמה ההיא והפחותה

 איש יצא הנתונדאל ונפשט הזה הטלטול נאסר מורה דין שמצד
 זה שאחר 3העירו לעני( ג״נ שנתנוון נעיני והנכון • ממקומו

:נעז״ה שם שאפרש וכמו 3נ״ נסי׳
 לאסור התורה שקשרה מה התורה מקשרי קשר שיתיר גא

 ההוא הקשר לפתיא החסידים המון ואו3י
 לעשויג אותנו המזרזים הס א3ואדר מזרזים הס אך :ולות3תח3

 עשו ות3א נפרקי ואומרים להקל לא תורה של על להחמיר סייג
 מחצר לטלטל שאסרו הוא שסייגו הסייגות ומן :למורה סייג

 שאסור מורה ר37 הנה ״ ונהפך לרה״ר י מרה״ :ונהפך תיס3ל
 מחיצות לי3 פרון למקום נמחיצות גדור ממקום ולהכניס להוציא
עמוק חרין היחיד רשות הוא איזה שנת נריש שאמרו וכמה

יוד



שי כתרי מאמראוצר נחמדשלי
 החנמיס לך שנמנו כל עירונין סו{>3 חז״ל וכמאמר התירו הגדולה מפלעיא רה״ר היא ואחה גמורה רה״י וץא זו ר' 3ורח יוד
לה נמנו משלך אלו על והנה גמורה רה״ר היא זו לר״ה המפולשות ואומ3ומ

 חזרה לא עיני3 הנראה לפי ונו׳ זה לי הספיק ככר נג המקום יהי' אס נין חלוק אין ואולס וסקילה כרת נמזיד חיינין
שכנר מאחר חצרות י3עירו על שנית הזאת השאלה הרה״רהזה וכן • רניס של או יחיד של מחילות המוקף ההוא
 אחד איש של כילו יהי׳ אפי׳
 • עליו וחיינין רה״ר הוא הרי

̂י נקראו לא והנה  רק ורה״ר רה
 מוקף שמקוס הענרה רךrעל

 נו לשנון ליחיד מיוחס מחיצות
 לרניס* מיוחס פרוץ ומקום
 ורשות רה״י עוד יש ואולס
 והוא האמת צד על הרניס
 שהוא׳רשות הנתיס שלפני החצר
 מהנתיס אחד שכל רניס

 נחצר חלק יש לחצר הפתוחים
 רה״י נקרא מהנתיס א' וכל

 הזו וההכנסה ההוצאה והנה
 מהחצר הן המורה מן מותרת
 מאחר לחצר מהנתיס והן לנתיס

 הסמוקפיזנמחיצו׳ גס שהחצח׳
 דין נערך גמור רה״י מקראי׳
 כולל א׳ מפניששס אך תורה*

יהי׳ ואס העניינים אלו שני
 לטלטל שמותר ההמון יסנרו נהיפך או לחצר מנית לטלטל מותר

 מקום שנגל ואמרו סייג עשו לכן ונהיפך הגמור לרה׳׳ר מרה״י
 שלא כדי רניס של שהוא לרשות אחד של מרשות אסיר הטלטול

 לי3 פתוח למקוס מחיצות מוקף ממקוס לטלטל ההמון יטעו
 גלגלו ואח״ג :תורה דנר ר״ה שהוא נו נוקעין שרניס מחיצות
 נאופן ההוא הסייג וסננו חזרו • להרחנה גלגול ההוא נסייג
 כמו לנו ושמחת העונג ניוס יהא שלא נהרוחה האדס שיהא
 מחצר או לחצר מניתו מאמנה להניע יטל ולא נניתו •עצור Tאס

 יהי׳ שלא * נתורה השתדלותם לעמל 3תחש שלא כדי :לניתו
 נעיני ועול לעמל ה3 והשתדלותס התורה נסייגי חכמי׳ דקדוק

 חפשי האדס שיהא נהשממשס לאדם ריוח ושיהא :הנריות
 להתיר ימנן לא ההוא• הריוח אל יגיעו ולא נשנת: שימושו5
 מן נאחד דריס החצר גני כל שיהיו כלומר נרשות אלא :זס

 3העימ עשות הוא והרשות :אחת רשות נולן ונמצאו הנתיס
 וכמ״ש עשותהעירונ הוא :נניתאחד כולן דירת כעשה

 ודירתו דדעתו משוס דעירונ מערניןח״לוטעמא נרישנכל י דש
 מזונו כדי החצר נני כל שנתנו ונייז היא מזייי״יי

 אחת רשות כולן תמצא נתוכו כולסדריס כאלו נע״ אחד נטת
מאמרמאחרשהדנרמותר שמא ונו׳ הנדה כדי נ. ענ

J והתשונה הזה נסייג הועילו מה הכי <לאי 
̂יא  נשאק והוא לגמרי המותר שנין ההנדל אדס ל« ־_ ^

 האסור ונין :לו הפתוח ננית דר אחד איש ורק נחצר ס וד ז
ס הוא  :גמור לרר\ר גמור מרה״י היצאה דהיינו לגמרי ר ^

 זה שהגה לתוכו פתומי' נמיס שכרנה חצר .יא ג .יס ן3ו
 שוס לו שאין לגמרי האסור משא״נ נעירונ הומר הסייג
 כנורא איסור להמיר יאו לא כי הכל ידעו ודאי ונזה היתר

̂ימה פמו נתחנולות משלהם שהמירו מה רק הנחרי שאלת שי
/

̂רה״ר מרה״י  התורה זה אסרה ש^א טה * ובהיפך י
 כד*.שלא להווחה גלגול ההוא בסיע גלגלו ואח״ב
 לבני ריוח ושיהיה בתורה השתדלותם לעטל תחשב

 אלא ההוא הריוח אל יגיעו ולא ברשתטשס אדם
 שתה♦׳ כדי העירוב עשות הוא והרשות ברשות

 :הסייג ובין האסור ובין לגמר♦ המותר בין הכוה
 חזקה לא אבל זה לי הספיק כבר הכוזרי אמר נב

 שתהיה עד העירוב מלאכת אצלי
:רשויות שתי בין מחברת

אצלך חזקי) <ג״א חזקה לא א״ב החבר אמר נג
מלס) המלות (נ״א כולח המצדה

 והעבדיס והממון הנכסי□ התרת בעיניך החזק
אחר ואפורה האשה והתרת והצואה הקנין בלקיחת

שהיתה5

 להיכר רק זה שאין לן 3השי
 צרינק אין התורה ומן נעלמא
 ראי מה שא״נ ועוד לעידון
 מכלל שאח״ז סי׳3 לו הניא

̂פ שהם המצות  הנורא גזירת ע
 אנחנו שאין תורה של ודנריס
 לענין המצות טעמי יודעים
 נראה ע״כ חז״ל שתקנו תקנה

 הס כך הכוזרי דנרי ששיעור לי
 לי הספיק כנר אומרו והוא

 מצרות עירוב נענין ר״ל זה
 לתפוס שאין אני אף ידעתי כנר

 שלא אמרו שהס מאחר ממנו
 אמרו והס לנתיס מחצר לטלטל
 לא אמרו אנל נעירונ להתיר
 3העירו מלאכת אצלי חזקה

 והוא אחר ענין אל נתנוון
 שקרא וזה גמור רה״ר 3עירו
 העירוג מלאכת הכוזרי אותו

 דרך מערנין כיצד ו׳)ת״ר עירונין(דף נריש ששנינו כאומה
 ידה וכו' מכאן קורה או ולחי מכאן הפתח צורת עושה רה״ר

 מנואר הנה ״ מכאן קורה או ולמי מכאן דלת עושה אומרי'
 מכותל מתוח דק מוט רק שאינו הפתח צורת שהוא קלה שנמלאכה

̂ר מתירין וקורה משהו ולחי דקיס קניס שני על לכותל  גמור רה
 7יח מחונריס ורה״י רה״ר כאלו אומו ומערנין הנורא שאסרו
 נמניאות ממוקם הפחות לכל שאמרו הזה רה״ר דרך שהנה

 (ד״ו) שנת ונריש שס נגמרא שאמרו ונמו לרה״ר הפתוחות
 עליו שחיינין לענין גמור לר״ה לרר\ר המפולשות מנואות חשנו

 מכאן הפתח צורת שהיא כזו קלה מלאכה ותהא וכרת סקילה
 כויתי'נאיסורי) הלכתא ננמראוקימ״ל 3ר פסק מכאן(זכך ולחי

 הטענה זאת ועל הנורא שאסר דנד וממרת רשויות ׳3 מחנרת
 מה יתיר אע נאמרו נ׳ נס״ס 3ערו3 טענתו נראשית השקיף

:ופחותה קלה נתחנולה הנורא שאסרו
 עושה אתה ככה אס • כולה המצוה אצלך חזקה לא כ א״ נג

 לא מסיני חדל שקנלו מה מורה של דיני© אחר לדון
 הפתח שצורת היתכן תשאל אס ואתה יסר ומי יעץ וה׳ מלנם

 המצית כלל על לשאול תוכל כך רה״י רה״ר מן יעשה לחי או
 חזק למה גאלי הגד ונו׳ הננסיס התרת נעיניך החזק : כולס

 מקנל שאמד קנין נלקיחת וענדיס וממון נכסים להמיר נעיניך
 ומטלטלין ‘ננסי נזה לו ומקנה מחנירו פרוטה השוה כלי איזה

 מלא מקרא והוא נזה נמעשה מרוניס הן אפי׳ ומעות וענדיס
 מדע שהשנינ והצוואה :ד') (רות לרעהו ונתן נעלו איש שלף

 דמי ומסורין ככמונין ס״מ דדנרי קנין שא״צ מומו לפני מצוה
 שפרן כיון וקני חזק לך לו ויאמר חנרו את כאזס נשיצוה או

 העגל וכן קנה עליס3פני'ה3 שלא אפי' שהוא כל וגדר ונעל
 חזק לד שאמר אמי שהוא כל בו השתמש שאס נקזקה נקנה

ואפו .



נחמד שרישי כוזרי מאמראוצר
 והמרת :)3מ״ ז׳ הנמים חזקת (פ׳ הנעלים נפני שלא זאפי׳
 מקודם עליו אסורה שהימה מה אשה לעצמו להתיר • האשה
 אשה הנועל שנל ד׳ משנה אישות מה׳ פ״א3 ״ס3הרמ ונמ״ש

 שההדיוט נמנ מלכים מה׳ ונפ״׳ד לוקה קידושין לא3 זנות לשם
תהא נאמרו :נפלגש אסור

 נכסף או זו נניאה מקודשת לי
 שהיתה אחר ואסורה :ונשטר
 זה ור3ד3ו העולס לגל מותרת
 אס ואפי' העולם כל על נאסרה
 תופסין קידושין אין אחר קדשה

 העולם לכל והתרתה עוד: ה3
 וחתמו כתנו :שנתקדשה אחר
 כותנין אלו הרי לאשתי גט ותנו

 לאשתו גט ונותנין וחותמין
 אומו: לשאול עוד׳ שצריכין נלי
 ונו' כהנים נתורת שיש מה וכל

 וצרעת :אח״ז שפורט העניינים
 אלו שזכר מה ונו' והגית הנגד
 משוס אולי אדם צרעת זכר רלא
 ננגע המורה שאמרה חדום דנר

 גטר׳ ימ3ה את ופנו 3דכתי הנית
שהי׳ שאעפ״י וגומ׳ ינאהכהן

 שהניתטמא אומר שהכהן עד טמא שננית מה אינו כנר הנגע נו
 נטרס הנית מן הנגד את שמפנין הנגד נצרעת מסתמא ונן

 מה כל מטמא מנוגע שנגד מפני • טמא שהוא הנהן יאמר
 צרעת נפי״גמה׳ הרמנ״ס דנמ״ש כלים ונין אדם נין .סננית
 אעפ״ישהס והנית הנגד והנה נהנים תורת עפ״י י׳״ג משנה
 טמאים שהן הנהן שיאמר עד מטמחיס אינם מנוגעיס כנר

 זאת לניממדכתינ נגד הקישה שהתורה הנז׳ נהנים נתורת ונמ״ש
 כנוד שכינת כלה המשכנה וכל ילנית: הנגד ולצרעת וגומ׳ מורת
 ישפע האל כנוד מקנל הוא שהמשכן לפי ואולי נמשכן ששכנה האל

 נל׳נקנה משכנה כן נק׳לפי הזכר מן המקנלת הנקנה כדרך אלדיית
 כנודע: נוקנא ר״ל ננחי'מלכות המקדש נסודהמקונלי׳ הוא וכן

 ע״י לא להקימו צריך הי׳ עצמו משה ונו׳ משה נהקמת אלא
 נסודהמקונליס זה וגס וגומ׳ ממשכן את משה ויקס נמ״ש אחר
 פקודי ונזוהר ננחי׳דוכרא ויסוד ת׳׳ת נסוד משה כי יפה עולה

 מחאדלעילא לאתתקפא המשכן את משה ויקס ז״י )3ע״׳ (דרל״ח
 אספקלריא דגו דהוימרזא משה דא ועל דלתתא מרזא יתתקף ולא

 דא ועל מאמרא ולא מני׳ לנהרא משכנא איהו אצטרך דנהרא
 נודע וכנר עכ׳׳ל מאחרא ולא שמשא מן לאנהרא תצטרך סיהרא

 מלכות: ננחי׳ והלננה דוכרא ננחי׳ יסוד אג ת״ת נסוד שמש ני
 את קח משה אל ה׳ וידנר צו נסדר הנז' ככל ומנופה נמלואיס

 ועל אהרן כפי על הכל את ויתן 3וכתי יגומ׳ נניו ואת אהרן
 שר״ל הראנ״ע ונהנ ה׳ לפני מנופה אומס וינף נניו נפי

 : הלויס את אהק שהניף נמו נדו ואת אהרן את מסה שהניף
 ננז׳ ותנופה נטהרה נתקדשו הלויס וכן ותנופה נטהרה והלויס

 חטאת מי עליהם הזה לטהרס להס מעשה וכה נהעלותך פ׳3
 מת: מטלמאת הטמאים וגיהר : הלמם את אהרן והניף וגומ׳
 3זאזו *. ננלי מקודשים חייס מיס שהס חטאת נמי * נדה נמי
שמשליכים עניינים נכמה מופלא דנר נהם יש ארז ועץ תולעת ושני

̂י תהא נאמרו מותרת שהיתה  והתרתה * מקודשת י
 וכל גט ותנו וחתמו כתבו נאמרו אסורה שהיתה אחר
 כמעשה תלוי שהשלמת׳ ממה נהנים כתורת שיש מה
 והכית הכגד וצרעת המעשימאונדכרמןהדכרים מן

 לא המשכנה וכל טהור או טמא הכהן כמאמר התלויה
 המשכן את משה בהקמת אלא עליה הקדושה חלה

 חלה לא הכהניס וכן המשחה כע\מן והמשיחה
 והלויס ובתנופה בטלואים אלא עליהם הקדושה

 הפרה אפר שבו נדה וטהרהממאי׳במי ותנופה בטהרה
 צפרים בשני הכית וחטוי ארז ועץ תולעת ושני ואזוב
 • הכפורים ביום העונות וכפור ההיא והמלאכה חיות

עם עזאזל ושעיר כשעיר מהטטאו' מקדש וטהרת
המעשים

קג
 נמצורע וכן הטמא על מזין ונאזונ הפרה שריפת אל אותם

 נשני נגע נו אשר הנית וחטוי :עמהס מזין הנית וצרעת
 טהרת זכר שלא מה ואמנם • מצורע פ׳3 3ננתו חיות צפרים
 משוס אולי צפרים ושני ונו׳ 3אזו3 ג״נ שהוא המצורע האדם

יפה מצורע אדם שמעשה
 רש״י הניאו נמדרש נדרשת
 שהנגעים לפי והוא נחומש
 שהוא הרע לשון על נאים
 לפיכן דנרים פטפוטי מעשה
 צפרים לטהרתו הוזקק

 ושני ארז עץ וכן שמפטפטין
 זה נענין נדרשו ואזוג תולעת

 כארז עצמו הנניה שאס והוא
 ונתולעת 3כאזו עצמו ישפיל
 הטעמים אלו שאין היות וע®

 נמצותיו ה' לסוד עיקריי׳
 אחת למצוה שימצאו יתכן כנר

 נאמת וכולם טעמי׳ הרנה
 נמצורע נודע וענ״ם וצדק
 משא׳*כ טעם איזה אדם

 חז״ל יחדו שלא הנית נחטוי
 לשון על עונש הנית נעעי

 אל האחד הצפרים שחיטת ר״ל ההיא והמלאכה הרע:
 הכפוריס ניוס העונות וכפור חייס: מיס על חרש כלי
 יוס תשרי לחדש עשירי שיהא זה דנר פשר יודע כחכם מי

 יום ע3ק ושהקנ״ה מיומיס יום שוס זולתו ולא עונות כפור
 הזה ניוס כי נמ״׳ש מטאתיהס מכל עמו לטהר נסנה אחד
 תטהרו: ה׳ לפני חטאתינס מכל אמכם לטהר עליכם יכפר

 הנמ-נשנניר שמכפר כלומר נשעיר מהטומאות מקדש וכיהרת
 מקלשוקמיו טומאת על המשתלח שעיר שחנירו נפנים הנעשה
 מטומאת הקודש על וכפר וגומ' החטאת שעיר את ושחט כמ״ש

 טומאות זדון על מנן שנועות ריש ונמשנה ישראל מי
 ושעירטזאזל :מ:פד דוה״ב נפנים הנעשה שעיר וקדשיו מקדש
 עס שזכרתי: נמשנה כנז׳ שנמודה ענירות כל על מכפר

 השעיר ראש על כ״ג של הדלוי שהוא נשעיר נו המלדס המעשים
 הנהנים: נרכת מצות • ישראל מי ונרכת :גזרה אס אל ושילוחו
 הידיס נהגנהת להיות צריכה הנרנה ״ ידיו את אהרן נגשוא

 למעלה נננוליזונמקדש נתפותיהס נגד ידיהם מגניהין שהכהניס
 כנז׳ הציץ מן למעלה ידיו מגניה שאינו מכ״ג שן מראשיהם

 העם אל ידו את אהרן יישא שנאמר ממה והוא ״ נאמרין אלו פ׳3
 גלמוד שממנו ידו את אהרן ננשוא החנר זכר ולכך וינרנס

 אחר ננוסח לנרך רשאי הנהן אין ינאמורינדכך :הנהנים לכלל
 פ׳ ינרנך ישראל מי את תנרכו כה יכמ״ש ונוע׳ נינרנך רק

 האלד* הענק האלה מהמעשים המעשה כל עס מל והיה :וגומ׳
 הנז׳ האלי המעשים נסדר ̂ל אס עליהס שורה השכינה אין
 השפע תגיע ואיך כיצד לשער האדס ניד כלז שאין היות עס
 כי אלדיית; חכמת נסוד הס אנל דוקא המעשים אלו ע״י

 כהויומהטנעיות אדס: נני נפשות להאיר שהס המורה מעשה
 הנוריו מאת משוערות כולס כגופיס נטנעי שהם להויות דומים
אדעה מצמחי כלאחד שיהי׳ 7ע השערה כחוט מצומצם נשיעור

ושיש



נחמד ־שי!ישי כוזרי מאמראוצר
r y ושס זה ממאמר נ׳׳ג סי'3 וכנז' שהוא הענין לכי השלה 

 רואהנהויות שאתה כמו וכו׳ ההרות מראה נאשר אורך:3 ינואר
 מלשון ויתכנו :וחקר ואיזן מל׳ ומתאזנות משתערות :ע3הע
 מעט3ו שאמר וזה להס אמד הכן והנת האיפה כמו הדה

ר״ל ונו׳ ויתכנו ישלמו ר3ז
 נחוע שהוא מועט ל73ה3ש

 הצריכה המדה תשלים השערה
 הענין הס3 שיחול עד להם

 הצומח כח שהוא ההוא הגדול
 עלי33 החיים ורוח צמחיס5

 הצורה מזג לכל ויהי׳ :חיים
 משלים הזה המעט * לה הראוי׳
 אל אתה ואף לה הראוי׳ הגירה
 תלוים שהם ה' מצות3 מתחה
 שתאחר עז ופחות קטן נמעשה
 '3מ מפולש המנוי הי׳ שכאשר
 לרה״י ממנו המוציא הי׳ צדדיו

 זה עשה אלו נסקל הכך3 או
 מתחו וכאשר וגהתראה ?מזיד
 סרנלהדק של ראשוחוט3 מליו

 ונעשה הענין נהפך לקצה הקצה
 לרה״ר ממנו והמוציא רה״י
 ונמו יפסד ענין מעט3ו :נסקל

 מועט ר373 מגיע ההפסד כן
 ענייניס3 זה שיקרה וכ׳ש

 יצה3ה :מצותיו3ו חלדיי׳׳׳ס
 הרנה תתחמם זנו׳אס שיפסידה

 תוצלח לא 3שו תתקרר או
 או : אפרוח ממנה לשתתהווה

 מיד ה3 מעט הקשה תנועה
 חמום וישלימנה ; ר3תש

 ממנה שתתהווה א״׳א התרנגולת
 חמוס3 שתתחמם לולי אפרוח

 זה זולת ולא קא 7 התרנגולת
 תגיע ואז ועות3ש שלשה ונזמן
 :אפרוח ותהי׳ חיים רוח אלי׳
 חכם מי לשער יוכל זה ימי
 ההוא החמימות לשער ין3יי

 התרנגולת יצת3מ אפרוח להוציא
 7נג 3להשי אין המפרש (אמר .

 אומריס זה זמנינו3ש ממה זה
מן אפחחיס להוציא שאפשר

נשיעור התנור חמום ע״י ציס3
 נריאים כאלו אפרוחים שאץ הגסיי! הורה ר5נ הרי נודע

 נתאמת לא גס תולדות מזציאין אין וגס הכורך ככל ושלחיס
 מזה כ׳׳ג נסי׳ מפורש ונו׳ טעו זה נמו ;לגמרי) עדיין ר3הד

 כגופים: שהיא האש ר״ל עית3הצ האש שישערו המאמר:
 ושקלו אש ע׳*י כמלאנתס גופים ת3הרנ שהפרידו משקליהס5

 הן זולתו או הגפרית חלקי ונמות העפר ונמות המיס נמות
יסוד מחוס3 לדעתס שהוא 3מורכ נל5 הנמצאיס השמנים

 את אהרן בנשוא ישראיל כני וברכת בו התילוי׳ הטעינזי׳
 מהמעשי׳ טיגשה כיל עם חיל ה׳והיה ובאטור^כרכך ידיו
 הטבעיות בהרות התורה האילהיכיטעשי ההענין1ה?

 ביכולת שיעורם ואין * הבורא טאת טיצוערות כלם
 משתערות הטבעיות ההויות תראה כאשר ודם בשר

 הארבעה הטבעיס מן בהמזגם ונערכות ומתאזנות
 אשר הצורה בהם ותחול ויתכנו ישלטו דבר ובמעט

 הצורה מזג ויהי'לכל וצמחים מחיים להם ראויה היא
 תראה הלא יפסד דבר ובמעט לה־ ואויה שהיא
 קור או גדול מחום מעט מקרה שיססידה הביצה

 וישלימנהחטום האפרוח צורת תקבל ולא תנועה או
 הצורה בו ותחול שבועות שלשה אותה התרנגולת

 המעשים לשער יוכל אשר זה ומי ־ השלמות על
 • לבדו האלדים אם כי האלהי הענין בהם שיחול עד

 שחשבו והרוחניים הכיטי״א בעלי טעו זה וכמו
 הענין שיהוה עד בטשקליהם הטבעית האש שישערו

 תעשה כאשר העצמים להם ותהפך שירצו מה להם
ם המזון יהפך אשר בח«יפ הטבעי החום אש ד  ל

 כאש למצוא וטורחים * האברים ושאר ועצם ובשר
 במקרה אותם שמצאו נסיונות אותם והתעו • הזאת

 מהנחת נהיה האדם נמצא כאשר משעורם לא
 מאדם שמעו כאשר והרוחניית • ברחם זרע השכבת

 מהראות מהקרבנות להם שהיה מה ישראל בני עד
 הוא אמנם ההתחיוה כי חשבו האלקיות האותות

ם היו אמנם ושהנביאים והחפוש מהמחקר  חכמי
שתם ההם הפלאות ומחשכיס מחוכמים  וקוו בהק
 ומבטי ידועים בעתים קרבנות' ג״כ הם שישערו

ם עם סברתם אליו שהביאה מה כפי כנכים שי  מע
 מה זה וזולת לככבים ספרים שעושין עד וקטורת /

על שמעו כאשר השמות בעלי ואלה אפור שזכרו
נביא

 שינוליס כמו כי ו3מש הס שירצו מה להם שיתהוה עד :אש
 :אש ע״י אותם 3להרני יונלו נן יס3המורנ חליך להפריד
 הקדמונים שאומרים חייה ננעלי עי3הט החום אש תעשה כאשר

 אשר המזון מהפך הוא ע3ט3 חיים עלי33 אשר שהחמימות
יגדל וממנו ע״ח3ה יחי׳ עליו
 כל וגס נשר עליו ויתוסף החי

 ושאר :מתגדליס עצמותיו
 והעורקי' הגידים ריס3האי

 אותם והתעו :והסחסוחיס
 נסי׳ הנזכרי׳ ונו' נסיונות

 מן הדנוריס מהויות כ״ג
 רחס3 : לזה וכדומה הנשר
 כן והרוחניית : האשה
 מה : הרוחניית נעלי תעו
 מה ־מהקרננות להם שהי׳

 מן להס שהגיע השלמות
 להס ונראה שהתננאו הקרננות

 נסיס להס ונעשה שדי מחזה
 ההתמלה ני חשנו :ונפלאות

 אין מהמחקר• הוא אמנם
 על נשלימותו יא3לנ יתרון
 נמה רק אדס ני3מ זולתו

 ולחפש לחקור התחיל שהנניא
 וסדר האצטגנינות ע״ס דרניס
 כל נח ויודעים הננניס הלוך

 ענודתו וסדר מזל וכל 3נכ
 ידועה עמ3ו ידוע ן3קר5

 כך יעשו וכאשר ידוע ונמעשה
 ומחשניס עליון: נח אליו מגיע

 הזן נהקשתס• ההם הפלאות•
 כך שנעשות חכמתס3 יס3חוש
 רך73 ע3הט ישתנה ״מ7 ונך

 וקוו :הס שירצו מה• פלא'אל
 נות3קר3 ג׳״ג הס שישערו
 זמנטי ;זה אל להגיע ומעשים

 איך לכת י3הנוכ סדר יס3הכנ
 3הקירן נסדר נרקיעהשעיס הס
 :ההיא עמ3 ורהוקס מזה זה
 לכנניס ספריס שעושין עד

 ן5וזול :3ונכ 3נלככ לענוד כיצד
 י'זמזלומ:3לינכ3זהמעגיעיעו

 iאפיל שאסור אסור סזנרו
גמורה עזשהוא להזכירו

 המצות מנין ס׳3 ״ס3הרמ ש ונמ נספודה להתעסק ואסור
 ומהתעסק ע״א אחר מנטיית שהזהירנו וז״ל יוד סי׳ ל״מ3

 ותעשה כך תאר על מרד סלוני 3הננ כלומר ונו׳ נספוריה
 אלו3 המחשנה ני • ונו׳ הזה דרך על שילך ומה ונו׳ כך

 קש3ל האדם שיעורר מה הוא הלשונות אלו3 והעיון הדגריס
 מפנו אל אמרו הוא מזה הזהרנו אשר 3והנתו למס וענו אותם

אתרטעות י! עון ר״ל השמות עלי3 ואלה :עכ״ל האלילים אל



קד נחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
 יא3נ כל ני לומר טעו דווזניית עלי3ש נמו ני זה הפך אמר
 יס•3ליסר3ושארה התכונה ודרגי הגכגיסומשטרס לדעת צריך

 יא3הנ מעשה3 שאין ואומרים להפך שמות עלי3ה אלנ טעו כן
 יודע שהי׳ 7לג3 ור373 ורק האגשיס המון נשאר והוא כלום

הי' וצהזנרהזו שמות להזכיר
 והמלאכים שרוצה מה עושה

 מה לו ומגידים אליו מתגלים
 יע3להש שיודע אוזר רוצה שהוא

 ואץ :שמו3 ומלאך מלאך כל
 ור״ל נצ״ל ע3ט כמו המעשה

 דמיון שוס שאין ין3מוש שהם
 ע3הט אל התורייס למעשים
 והננה והשערה מעשה שצריכה

 שגס • מצומצמים נשיעוריס
 פקופליליהכי רואה3 שגו אלה
 ד3ל3 ור3ד3 פועלים השמות אין
 3המנת צירוף3 ור3הד מדרך ׳אך

 מחשב׳ והוא השעור להם וקודם
 למלאכי׳ הדומה הטהורה הנפש

 יעי3מאמרר3ר3הח יאר3ש כמו
ה סי׳  ליטול הרוצה כל ולא נ״
טול: יבא השם את  כי ני

 הדומים התוריים המעשי©
 לדבר חזר הנה ונו׳ לטבעייס

 שהיו במה הרוחניות עלי3 נגד
 להשיגהמעשיסהתוריי׳ חושבים

 שהרי כן ר37ה שאין רתס3ס3
 שהם עייס3הט ריס3הד אפי׳

 מאוד ה3הר התורה מן למטה
 ומנועתס מעשיה׳ לידע מכל לא

 השכל ואדרבה השכל בדרך
 הנפלא׳ התולדה מרחיק והעיון

 הנחשבים ממעשים היוצאה
 המולדות שמראה 7ע :לתוהו

 יודע אינך • מנהיגם ותרומם
 שתראה 7ע הענין סליארת

 למנהיג והודיה ח3ש מתן ואז היוצאות והפעולות המולדות
 ■ למעלה מה כאן שיש מד?נ אז היכולת לו ומתן :הכל ומסדר

ס כל עד3נ היכולת ו73ל לו אשר ממך  ואך קצהו מלהנין אז
 ו3וחש ממעשיהם מולדה שוס ראו שלא רוחניות הבעלי אויליס

 מל׳ אשה י3משכ משגל :גפלאות תולדות אל ישיגו ליהס3ה3ש
 3המשכ תאות ך3 תהא לא ידעתו ולא :ישגלנה אמר <איש
 נזקק עצמך ותראה :המשגל מן התולדה ידעת ולא :ע3מוט
 רי3אי3ש הכיעור אל :עצת־ ד3לח זקוק עצמך3 דמית אלו

 שהיא האישים שפל3ש השתן ר3ומע הטגופת מקום * אשה
 אחה ואלו מהפחיתות תה3קר3 שיש מה מדע ואתה :האשה

 דעותיהם לחולשת האשה ורת3ח3 יש פחיתות מה ג״נ ע7ון
 מהגריעות• האשה כניעומ3 שיש ומה מדומיהס: וחסרון

 כל חז״ל וכמאמר האשה אל 'ההכנעה מן מצא גריעות נמה
של האלו התנועות אין :גיהנס3 נוכל אשתו לעצת הפועע

 הפילא ילו ונעשה וכה בכה שדבר ונביא נביא
 כפלא סבה הוא ההוא הדבור כי חשבו שנעשה

 הטעשיס כי טבע כמו המעשה ואין • ההוא
 תנועותס יודע אינך לטבעייס דומים שהם התורייס

 מנהיגם ותרומם התולדות שתראה עד תוהו ותחשכם
 שומע היית לא אם כאשר היכולת לו ותיחד ומניעם
 תמנו* התולדה ידעת ולא ידעוזו ולא משגל מעולם
 ואתה האשה־ שבאיכרי הכיעור U נזקק עצמך ותראה

 בכניעות שיש טהפחיתותוטה בקרבתה שיש מה יודע
 התנועות אין ואומר נפלא היית טהגויעות האשה אל

 נולד דמיונך שתראה עד ושגעין תהי אלא האלה
 עזרת אתה כי ותחיטוב הדבר יראך 'האשה מן

 וכן העולם ישוב בך כיון ושהיוצר ההיא היצירה
 האלדיס כזאת המשוערים התוריים המעשים הם

 והפשטתו ותתלכלךכדמו הדמיון על הכבש תשחט
 דמו״ועריכת וזריקת ונתוחו והדחתו מעיו וברחיצת

 אלדי□ במצות היה לא ואלו אשו והקדת עציו
שים לועג היית ם כי הושב והיית האלה למע  ה

 ישלם שכאשר עד מקורבים לא האלדיס מן מרוחקים
 אחרת רוח כעצמך תמצא או האש ותראה כראוי

 או'גדולות אטתילת חלומות או כה רגיל היית לא
 הגדול והדבר שהקדמת טה תולדת הס כי תדע
 אס בעיניך יקשה ואל הגעת ואליו דבקת בר אשר
 אסכלות כי מותך אין כרכי דבקת אשר אחר^ תמות
ההיא המעלה אל שהגיעה הנפש אכל בלבד* הגרף

אין

 מן נולד האדם צלם דמיונך :שגעון ומעשה תהו אלא :המשגל
 התנועות תועלת לך מראה הזאת התולדה ר37יראךה האשה:

 * היצירה עזרת שאתה 3ותחשו :ואולת לשגעון ת3מחש האלו
 הבריאות חר3מו שהיא הנפלאת היצירה היתה שמידך 3שתחשו

כיון ושהיוצר האדם: דהיינו
 התנועה זאת * העולם 3ישו ך3

 ה3 שיחשוק אדס3 הנטועה
 לא נזה מעשה ויעשה האדם
 . ח:מה3 ל3א ה׳ ראה3 לתוהו
 יצרה: העולם לשבת גדולה

 ענייני התורייס המעשים
 ,עניני זכר ש3הכ תשחט :המצות

 עלי3 נכשלו הס3ש לפי הקרננות
 ושאין למעלה כנז׳ הרוחגיית

 שהם דרכם ין3לה לשכל מקום
 ובסוד האנושי שכל מן למעלה

: ׳ צ ל ר״ הדמיון על ה הי'  ש3י
 ;הקרבנות מיני מן זולתו אז

 מצוה שהיתה עצו ועריכת
 מערכה שס והי׳ עצמו פני3

 קר33 עצים מסדר שהכהן גדולה
 של שניי' מערכה ואחריה קר33

 נזרי שני סדור ואחרי' קטרת
 :ע׳׳א) יומא(ל״ג3 כנז׳ עציס

 תוקד תמיד אש מל׳ אשו זהקדת
 וחמרוחז״ל ה3תנ חלא3המז על

 מצוה מלמעלה יורד שאש אעפ״י
 לא ואלו ההדיוט: מן יא3לה

 עי נצטווינו לא כלומר ונו' הי'
 רואה ואתה השמים מן זה

 מהם: לועג היית אלו מעשיהם
 כמצותן ע:ודומ כל כראוי ישלם

 האש ומראה הראוי; מקוס3ו
אחרת רוח השמים מן היורד
 לא טהרה; רוח עליך צלחה

כי בעצמך תרגיש ה3 רגיל היית ■ .
 רוח גדולות או :כה עד ך3 הי׳ שלא מה ה׳ לך רא3טהור רוח

 נות3הקר ר׳׳ל שהקדמת מה תולדת הס ני ;ואה3נ או הקודש
 וכמ״ש ה׳ וד3נ ולהראות עליון רות להשפעת ה3ס הס תני3שהקר

 המשגל שענין וכמו * ס׳ וד3נ אליכם וירא תעשו אשר ר3הד זה
 ובריאת העולם ישוב הבורא בו נתן והנמאס כל בעיני הנבזה

רא עניןהקרבנות p הגופות מןנהסהנו  לעולמי הנפשות תקין ג
 בו אשר הגדול והדבר :האחרון ושלימותו האלס תיקון וזה עד

̂׳ל הגעת ואליו דבקת  דבקת אשר הגדול הדבר תשכיל אז ר
 ובשפע החיים בצמר נשמתך קישור שהוא א^יו והגעת בו.

 נולדת המס כאלי ואמה תמות אס געיגיו יקשה ואל ;אלדיית
 כלות שהיא הטנעיית למיתה תחוש לא ועד עולם ימיס לאורך
 ירידה אין העליון: באור קשורה כגר נפשך אבל בלבד כנוף
 האנושיים חיים שהם כמו ידידה שוס זו למעלה אין כלומר ממנו

 יפיהזקנה עם יורד שוב שנותיו לחצי ומגיע לה1'; שהאדם שאחר
עד '



שי כוזרי מאמראוצר ס נחמדש
 אחז ענין3 הוא ל3א ידדה אין הוה לענין ל3א נפשו צאת 7ינ

 לא יא3הנ ני ההיא המדרגה מן רוחק ולא :עילמיס לעולמי
 קמו7צ3ש עוד נל אופן שוס3 ממדרגתו ירחק ולא משלימותו יסרד
 •השפע מדרגת אל המגיע נל וכן מחעוא דרכו וישמור יחחז

רא3וס הקשה3 לא :אלדיי״ת
 מן רחוקים pp א3אדר ני

 והנפש שהנוף נמו' ני רא3הס
 לזהנןשנלהגופניי זה הפכיים

 שהם המצות נאלוהפניילהנין
 ין3ה אלהים ואך הנפש נםיד

ם: רנ  רים3הד ין3ינינזו3ואין ז
 נן ר3שהד ומאחר ה3קור הח׳-־ו
 לידע חומר תי3 לנושונני מאין
 מצותיואשר ין3ולה עליון דעת

 היותינונצגיס3כי אף ניזי׳ הם5
 אנחנו נאשר המדרגה גשפל

 יא3נ לנו גוי׳שאין3 עפתרי׳היום
p זמורה  הנאמנה לה3הק לולי 7

 ע״האשר וממשה הנניאים מן
 יחידים היו לא נחיה: צלה3
 ור3יתנןשיע היורניסולא ל3א

 שהגיעו : הסכמה (גליהם
 איש ידינו3ש לה3הק יאיס3הנ

 ואפילו :יאיס3עדהנ איש מפי
י לא נ  והלויס הנהנים אם הי'

 ויס3ר מצד הס כדאי ונו׳
 למס3ק על לסמוך וחסידתס

 עתה ועד ממשה פסקה שלא
 לה3הק מפיאישנשלשלת איש

ה:3ר ממשה ע״ נו י
א נד  יתשני3 אנשי ראיתי ל

 שאמר מה כלפי וכו׳
 מכהנים לה3הק פסקה שלא

 פי על סטרו משה עד ולויס
ו3ד  אפילו ראה שלא אומרו3 ד

 לה3הק שגישהיתה ית3 אנשי
 שנחו ר3שנ אלא אצלם מתמדת
 מצות ידעו ולא כולה: התורה
 יש אס ידעו זלא שנחו סוכה

 וכמה סוכה שיעשו נמורה
 0יו3ו ח' סי׳’גנחמי שנאמר

לכל ות3הא ראשי נאספו השני
 רי3ד אל ולהשכיל הסופר עזרא אל והלויס הנהני' העס

 ני3 ו3יש אשר משה ניד ה׳ ציה אשר תורה3 3כתו וימצאו התורה
 י״ג סי׳ נאמר ושם וגומ׳ יעי3הש חדש3 נחג נסוכות ישראל

תו ונמצא העס אזני3 משה נספר נקרא ההוא 0מ3  אשר ו3 3נ
 הס3 ונאמר :עילס עד האלדיס קהל3 ומואני עמוני א3י לא

 ר3ד אפי׳ ידעו לא והלויס שנהנים הרי נתורה 3נתו וימצאו
מוג ענייניס תסמוד ואיך נפירוש נתווה הנ  לתי3ה עלקנלתסנ

:נמורה מפורשים

 • ההיא הסדרגה טן רוהק וילא טמנה ירידה ילה אין
̂א האלדים איל קורבה אין כי מזה ונתבאר  במצוה ^
 מדרך אלא אלדים מצות לדעת אפשר ואי האלדים

 ובין בינינו ואין כסברא ולא בהקשה לא נבואה
 ואשר * הנאמנה כקבלה אלא קורבה ההם הדברים

 היו אבל * יחידיס היו לא ההם המצות לנו מסרו
 ואפילו ‘ הנביאים ש־הגיעו גדולים וחכמים רבים

 היו אשר והזקנים והלויס הכהניס אם כי היו לא
שאים :מעשה פסקו ולא התורה נו

 אלא שני בית אנשי ראיתי לא הכוזרי אמר ני
 ידעו ולא התורה שכחו שכבר

 מצות וכן ־ בתורה כתובה שמצאוה עד הסוכה מצות
 כתוב וימצאו בהם ונאמר ומואבי עמוני יבא לא

:התורה אבדון על ראיה וזה בתורה
 ויודעים חכמים היום אנחנו א״כ החבר אמר נה

התורה יודעים שאנחנו מהם יותר •
:מחשבתינו כפי כלה

 אומר: אני כן הסזרי אמר נו
 להקריב מצירים היום היינו אם החבר אמר נז

 נשחטם איך יודעים ההיינו קרכנות
 נתחים ולכמה ונתוחו והפשטו דמו וקבול צד ולאיזה

 ונסכו.• וטנחתו הדס נזרוק ואיך נקריב ואיך ינתח
 בו חייבים שיחכהנים ומה עליו לומר הראוי והשיר

 ואיך • ותכונות ובגדים ומשיחה וטהרה מקדושה
 זה וזולת ומקומותס וזמניהם הקדשים הכהנים אוכלין

:ספורו שיארך ממה
 יוכהןאונביא! אלא זה נדע לא הכוזרי אמר נח
 איך שני בית אנשי ראית הלא החבר אמר נט

 האלדים שעזרם עד המזבח בנו
על

כ נה " ? לפי ונו׳ ויודעים חנמיס היום אנחנו א י  אנחנו דנ
 לפי התורה יודעים עייין הגלות חורך עם היום

 3ה:תו דנר שוס3 מסתפקים אנו שאין יס3חיש שאנחנו מה
:נולה שכחו כנר שני ית3 ואנשי פירוש3 ה3

ז נו אני כך ־ אומר אני ד
 אמס שהיום אומר

 3הנתו מה הפחות ל^ יודעים
 שנחו שני ימ33ו פירוש3 ה5

:לגמרי התורה
ם יי  מצווים היום היינו א

 ר״ל נות•3קר3להקרי
 יפ33 התורה ששכחו ריך37ל

 הגיע אלו עצמך3 הגע שני•
 קרננות 3להקרי מה׳ הצווי לנו

 3כת3ש המורה רק אמנו ואין
 ולא ידינו3 שהיא נפי הזאת
 מאגותינן לה3ק שום זולתה
 להוציא יכולים היינו האס

 התורה מן ודה3ע מעשי ידיעת
 הנזכרים ודה3כלסדרע שאמנם

 לה3ק3 להם הגיע חז״ל רי373
 ית3 אנשי ואס איש מפי איש
 לנו מנין אנו נלוס ידעו לא שני

Y רי3ד כל ריך3שלד ונודאי m 
 הנחת שלא מאמר עיניך3 זכו לא

 קנלתס שסמכו נאמן מקום להם
 לה3הק מצד אתנו א״כאין עליו

ען האס מאומה יודעים  הי
ת3הקד נשאטיס איך יודעים  נו

 ס3רי או גמורים סימני' שני אס
 צרוך סכין3 ואס חולין נמו

 ולאחהצדאס כלישרת: שיהא
נצפון: או עזדה3 מקום נל3

 ידיס קדוש וטהרה מקדושה
 שא״כ טמא יהא ושלא ורגלים

 ונגדים ומשיחה ענודמו: חלל
 של משיחה3 ה3מתר גדול כהן
 נגדים שמנה3 או המשחה שמן
 כלי מה׳ פ״א ״ס3רמ3 כנז׳

 מדות ר״ל ומכונית ;המקדש
 השרת ונלי מנגדים הענייגיס

:לזה וכדומה
ן ניד ה כ ^  ;■מנניא או ח3מז גני על כנר נעצמו ששמש י
' נע א ק ת3 אנשי ראית ה ג' נעזרא * ח3המז ני3 איך שני י ׳ י  ס

ם ואחיו יוצדק ן3 יושע ויקס נאמר וגומ׳ הנהני
 כשעלו מינף מעשיהם מחלת הי׳ וזה ישראל מזנחאלדי אז מ3וי

 3ולער לנקר עולות לה' עולות עליו ויעלו ונאמר הגולה מן
 לם׳ עולות להעלות החילו השניעי לחדש ת' ממס ונאמר וגימ׳

ד3 מסופקים שהיו מקרא3 מזה הנשמע (שם) ד  העגודות ס
נמצות אס״ז שנאמר נמו נתווה 3נתו ממגו דנר ושמצאו

סוכה



קהנחמדשרישי כוזרי מאמראוצר
 יעשו: כיצד ודה3הע סזר יא3ג איזה להם שהגיד או סונה

 נמ^׳ש כולו ית3ה נוס3ל נות3הקר זנות3 אלדיס שעזרם עד
 נניאה חגי ואת3נ3 ומצליחין גין3 יהודיא ו3וש ו׳) סי׳ (סס

 יתא3 ושיציא ישראל י7אל מעעס ושכללו ;ו3ו עדו ר3 זזנרי׳
א נין3ל זכו ואח״כ וגומ׳ מ

ממי׳ כמנואר המומה ס׳נ  סי׳ נ
 לא ילתס3ע3ו ח3מז3 הנה ׳3

 יאיס3ג עפ״י שהי' כלל נזכר
 התחשוצ ית:3ה נין33 שנזכר נמו

 האס ר7ס לי3מ מקייכיס שהיו
 הי׳ ודתס3ע מעשה שכל 3<[חשו

 ידעו ולא להס המדומה נפי
 ששכחו 3חוש שאתה נמו נלוס

:שני ית33 התורה
א ס'  אשה עולה שתהי׳ יתכן ל

ח  שיעיד א״א ניחוח ד
 עולות שהקרינו 3הנתו עליהס

 מפני כהוגן ו3נקר לא לה'והס
 הצוה ואינה ידיעתס: העדר
 הענודה מעשה אין וכו׳ שכלית
 שנאמר 3מחיי שהשכל מצות

 התורה מצד ידעוס שלא שאעפ^י
 רא:3והס השכל אליה׳מצד הגיעו

 הכפירים יוס מצות ידעו ר3שנ
 והס הסוכות חג קידס שהוא

 יומו3 ריוס3נ־תד3הקר הקרינו
ת3ע יש יה״כ סדר3ו  ות3ר רו

 אותו משיג השכל שאין וענייניס
 הרנה ׳רחוקיס3ר7וא ענין שוס3

 שעיר עניני נמו השכל מן
 מן גדול שהוא ומה :המשתלח

 לה3ק3 שידעום או ובתאי הסוג׳
 זה כל ידעו יאי׳ואס3הנ מפי או

 הקלה סונה מצות מהס היפלא
מו לא ןאיך פרהנ  היאך 3סי

 ומאין יה״כ עבודת חל הגיעו
 נגלהלהס איך וזכר אותס ילעו
 י3ומוא עמוני וביאת סוכה מצות
 יעת7י3 נפלאה נמנמה ה׳: נקהל

: ה׳ ד  להרגיל מזומן ומלמד סו
 וד׳יוה"נ:3סדרע3 הגדול הנהן

 הדקדוקיס* אלה שיודע ומי סא
גות3הקר ממעשה ר^ל

 עשות ממנו נעלס איך :ידעום הנהנים שעכ״פ יוה״כ ת7ו3וע
 העס לכל ות3הא ראשי נאספו השני וגיוס שנאמר הסונה

 ישראל ני3 ישבו אשר ונוימ׳ 3כתו וימצאו וגומ׳ והלויס והכהניח
ת3  :פירוש3 פתורה הכתובה מצוה הכהניס ידעו לא וכי סונו
 אצל בתורה 3כתו וימצאו :כהניס3 הס3 נאמר מה 3ס

:הנהנים אותה ידעו לא ולמה סונה מצות
עניינים 3לנתו דעתו נתן לא כלומר לנסתרות הרגיש הג

C0SRL בז

W שהיו התחשיב החומה• בנין ואח״ב הבית בנין 
:שיודטן כפי סדר מבלי טקריביס ־
 ריח אשה עולה שתהיה יתכן לא הכוזרי אמר ס

 שכלית מצוה איננה והיא ניחוח
 צותיו•rוב הבורא ברשות חלקיה כל שישלמו עד
 שהוא ומה הכפורים יום מצות ידעו שככר שכן כל

 וטלטד מופלאה לחכטה צריכות וכלם מהסוכה גדול
: מזומן

 הדקדוקי□ אלה שיודע ומי החבר אמר סא
 עשות מטנו היעל□ בתורה

:ומואבי עמוני יבא לא ומצות הסוכה
 כתוב וימצאו בהס’מר נא מה א״כ הכוזרי אמר סב

:בתורה
̂« הברור הטעם החבר אמר סג  המקרא שכותב הו

 כתב אבל לנסתרות הרגיש לא
 מחכמתו מיהושע העתיק ולא הגלויות המפורסמות

 עמידת יום זכר אבל • דבר וממשה מאלדים שקבל
□ הירדן  בעבור הטילה ויום השמש עמידת דו

 ודבורה שמשון מספורי וק י ההמון אצל פרסוטס
 ולא מחכמתם זכר לא ושלטה ודוד ושמואל וגדעון
 זכר אבל ־ דגר בתדרה מהטעשיס להם שהיה מטה

ה מדברי ט ל  ולא הגדול ועשרו הגדולות סעודותיו ש
 תבואנה מאז חיץ הנפלאות• חכמותיו מכל זכר

 במעמר הדבר שהיה כעבור זונות נשים שתי
 לא וזולתם שבא מלכת עם חכמתו אכל ‘ ההמון

 הדבר אס כי לזכור הכותב כונת היתה לא כי זכר
 הדברים אך העם כל נשאוהו אשר כהמון המופרסם
 כלס היחידים אותם מנשאים היו אשר המיוחדים

 הצחות והמליצות ♦ מהם המעט אלא ממנו אבדו
עניניהס ללמדם.ליקרת אדם לבני שערכו מהנבואה

וצחות

סתדס  אבל :ולחכמים ההוא שחיוו לשרידים שידוע מה הנ
 שהמפורסמותאיגן מפני ההמון לכל הגלויות המפורסמות כתב

 הדור: חכמי אצל לה3ק3 נש^רו הנסתרות אמנס ראי׳ צריכין
 כזה יא3שהנ ספק לתי3 ני ונו' ממנמתנ מיהושע העתיק ולא

חכמה רי3ד3 העמיק 3הרחי
 מאלדיס ל3שק התורה סודות3

:3ר וממשה  הירדן עמידת ו
תן מי שעמדו  היורדים הי

 ביהושע וכנז' אחד נד מלמעלה
 השמש עמידת ויוס :ד' סי'

 (שס וירח השמש וידם נמ״ש
 אומס שמל המילה ויום :ו')

 ואעפ״י ה') בגלגל(שס יהושע
 עמידת קודם הי׳ המילה שענין
 השמש עמידת נס צירף השמש

ס ג״כ שהי׳ הירדן עמידת אל  נ
 ענייני ששני גס שמלו והי'קודם

 יותר מפורסמי׳ היו הנסים
 מספורי וכן המילה: מן להמון
 וד3אלוכ שכל מאחר וכו׳ שמשון

 שלא יתכן לא זרח עליהם ה׳
 סודי3 נפלאים דבריס הי'

 רק זכר לא והכתוג החכמה
 ההמון אצל שנתפרסמו מעשיהם

 להט שהי' ממה ולא כולו:
 היו ודאי3תורהכי3 מהמעשים

 יותר התורה מצות3 מעשה אנשי
 מדת נזכרו לא ואיך זולתם מכל

 ובאיזה וענותנותס חסידותם
 וכמו ה3קדקיןהר7מ היו מצות

 מספרים תלמוד3 שנמצא
 החסידים הש״ס וזנמי מחסידות

 דוסא ן3 חנינא ר׳ מעשה ונמו
 ונו׳ תבאנה מאז חון ריו:3וח

 חכמת ענין סי׳ג' א' מלני'3 הנז׳
 במעמד הדבר שהיה שלמה:
 שהי' לפי נזכר לכך ההמון

 וישמעו מסורס׳לכלוכמ״ש(שס)
 שפע אשר המשפע את ישראל כל

 ל3א :המלך מפני ויראו המלך
 שנאמר א3ם מלכת עס חכמתו
שמע את שמעת א3ש ומלכת

א3ות ה' לשס ט') שלמה(שס ̂ ,
 שלמה חכמת כל את שבא מלכת ותרא ונאמר בחדות לנסותו

 הכתוב שהרי חכמותיו שאר וזולתם רוח: עוד בה הי ולא וגומ
 מצרים ומחכמת קדם בני כל מחכמת שלמה חכמת ותרב אומר

 נשאוהו אשר מחנמותיו: דבר שוס 3כתו3 נזכר ולא (שסה')
 כדעת שלא נודע וכבר העם בעיני נתגדל זה ור3שנע העם

 שפסקי הסמ״ע בעל אמר ר3וכ השרידים החכמים דעת ההמון
 ואלז הס ספנים שני והחכמיס הדיינים וששקי בתיס נעלי

D  d החכמות



שי כוזרי מאמראוצר נחמדשלי
 PDQ איז להמון ננלו אלו היחידים ורס3ע3 ;!נשאוהו לחכמות

 לנלוס 3נחש שלמה הי׳ ולא שכנס לקוצר הס3 הלעיגיס שהיו
 נזכר לא לכן למכהיס מיוחד דרך המדות ענייגי3 וכן 0פיני:3
 היח?יס היו אשר העניינים מכל לכל מפורסם שיהא 3נתו3

ולכך ורם3ע3 אותו מנשאים
 ידינו3 ואין ממנו ן73•נא

 מהם המעט אלא :מחנמומיו
 נקהלת: שנא׳ המעט רה

 מהננואה הצחות והמליצות
 וכן וכו׳ אדם ני3ל ו3שער

 רות3 שנא׳ משלי ספר ■העתיקו
 צחות מליצות ו3• שיש ־הקודש

 נחלקו מידים ספ״ג3ו מניואה
 השירים שיר אם ישראל חכמי

 הידיס את מטמאין וקהלת
 שמעון ר׳0ש3תוספתא3 /מרו 7־

 מטמו/אתהידיס השירים ששיר
 קהלת הקודש רוח3 שאמר הפני
 מפני הידים את הטמא אינו

 שלמה סל מחכמתו אלא ־שאינו
 מה׳ ו׳ משנה פ״ט3 והרמי״ם

 ששיר 3נת הטומאה ות3א
 אינן שניהם קהלת ונס השירים

 פסק ל3א חכמה רי3ד אלא
 והיינו הידיס את מטמאין7

 ומשמע דידיס דמשנה כת״ק
 את דמטמאין דאעפ״י דם״ל

 רי3ולד הקודש רוח3 אינם הידיס
גאמר: הקודש רוח3 משלי הכל

 ונחסיה עזרא ^ברי כתב לא וכן ךכריהם* <צחות
 יום הסוכה עשות יוסי והיה בהמון המפורסם אלא

 עלי בעבור להרים ועלו העס שחרדו במה מפורסם
 ׳טאטר ומה עבות עץ ועלי תמרים ועלי הדם ועלי זית

 וחרדו וההמון הארץ עם ששמעו ר״ל כתוב וימצאו
 מהסמצוה אנדה לא היהירים אבל הסוכות לעשות

 היזם ענין להגדיל הכותב וכיון י גדולה כ״ש קלה
 והמואביות ביוסשגר^טוהעמוניות כיוון כאשר ההוא
 אמות את העס לגרש גרול מעשה ^ום שהיה מפני

 שאומה סבור ואינני מאד עד קשה דבר והוא בניהם
 לאלדיה הזאת כעבודה תקבל עכי״ם האומנת מן

 אמר הזה המעמד פרסום ועל הזאת הסגולה זולתי
 עם אל הקורא דגיע כאשר כי ר״ל כתוב וימצאו
 והיתה העם ■חרדו וביואבי עמוני יבא לא אל •הארץ

:ההיא כיוס גדולה חרדה
טעם(נ״א לי שתביא אני רוצה הכוזרי סי

h הטורה הקבלה מאיכות «עט) י y
:אטתתה

ה ר ה מ הבר א ה  עם התמידה הנכואה כי החבר ־
שנה ארבעיכש שני בית אנשי

 את כשמעם ויהי וגומ' לחס3 ישראל ני3 את קדמו לא ני וגומ׳
 ישיאל5ש הזכרים הגרים דהיינו מישראל 3ער כל ויגדילו המורה

 והולך שמספר ונמו להם קהל3 או3י שלא ומואג מעמון שהיו
 נל את שהשליכו אלדיס ית33 נשכה לו שהי׳ העמוני מטוני׳

נחמי' אמר וע״ז לחון כליו

 3הכמו * העם שחרדו צמה
קו3נד כולו ההמון איך מספר

 ס'3 ננז להרים ועלו סוכה: מצות קיוס על וחרדו ה׳ מצות3
 הארץ עס שמעו ר״ל 3כתו וימצאו שאמר ומה :ד׳ סי׳ ניזמי׳

 זה הי׳ לא שלהס והלויס הכהניס כלפי זה נאמר לא ■ו:ו׳
 לא פהס ההורה רי3ד השומעים האיז לעמי רק אך מציאה

ס3ע נהיוחס מזה ידעו  להגדיל 3הכות וכיון :יהס3אוי ארן3 זי
 מהשתדלות אספר נתכוון נחמי׳ ס׳ 3הכות ההוא היום ענין

ת לגרש :3ולול מציתסוכה3 להתעסק כילו י^המון הו תא  העסא
 שהיו נשיהס על רחמיהם שו3כ איך העס מצדקות ספר ניהס3

 דית3 ננרות ועתה וכמ״ש אותס גרשו וענ״׳ז ניהס3ל אמהות
 ויענוכל־הקהל ונאתר מכס והנולד הנשים גל להוציא ׳צחלדגו

 והיא .־ירי) (עזרא לעשות עלינו נדנריך כ! ויאמרו גדו׳ ־קהל
 ר3הח על מאוד אני ממה המפרש אמר וכו׳* מאוד ?p ר3•ד

תו שנחצא גמה הנכריות הנשים גירש ענין תלה מיך  3נ
 רווחת הלכה והלא * ה׳ קהל3 ומואגי עמוני ינא לא תורה3

 הערל פ׳3 וגנז' ית3מוא ולא מואני עיזונית ולא עמוני כישראל
 ע״ה המלך דוד טלד ומזרעה המואני׳ רות נשא ועז3 ■והרי

 מלכים וזרעו הוא והי׳ העמונית ניעמה ן3 הי ׳ודחנעס
 תורת נספר נקרא ניוס אמר נחמי׳3 3הנתו והלא * לנירושליס

ומואני עמוני ינא לא אשר נו כתונ ונמצא העס נאזני עישה

מהזקנים

 ואחר זאת על אלוה לי זגרה
 שראה שנת חלול ענין מספר זה

 ואומר זה תקן ואיך נעראל
 3ושו וגומ׳ אלדי לי זכרה ג״כ

 הושעו הה© נימים גס נאמר
 עמוצי׳ אשדודית נשיס היהידיס
ת אני  עמס ואריג ונאמר ^
 מהם אנשים ואכה ואקנלס

 אס גאלדיס ואשניעס וגומ׳
 ואס לנניהס ננומיכס תתנו
 על הלא לנס נותיהס3מ תשאו
 ישראל מלו שלמה חטא אלה

 החטיא} אותו נס וגומ׳-עד
 מנוצר והגה הנכריות הנשים

 שהי׳נהס והעון המרי כי נזה
 נכריות נשים שנשאו מקני היא
 דולד לקיי״ל גת^יייי שלא

 ממנה הנולד וננו כמ־ה נכרית
 דגר(וכנז׳נינמות ס לש נו3 אינו

 ויליי> דס״מ) ונקידושין כ״נ ׳7
 עס3נש נהם תתחתן לא 3נתי7מ

 ונוע׳ גנו את יסיר גי אומות
 לר׳ אומות שאר לרנות יסיר וני

 מזכתיר דריש ולרננן במעון
מ׳דלד.,? לאיש תהיינה גי לו 'לזווגו

קריר. תהי׳ כי דקרינן .היכא
נו' לו וילדו ת סי׳ נעזרא נאמר וכן * שס עיין ו  אלם ט׳וננלו
 1מעת והלויס והנהנים ישראל העם ננדלו לאמר השרים גגשו

 העמוני הינוסי הפרזי המתי לכגניני ותיהס3נתוע הארצות
 ומנניהסלקחו להס נותיהס3נשאומ כי ־והאמורי המצרי המואני
 להוציא לה׳ רית3 וכרתו כולם נו3ו ה3הר חרדו זה ועל לננותס
 • נחמי׳ נסיף הנז׳ עצמו הענין והוא להם הנולד ניהס3 עם כגשיס

 י•3ומוא עמוני א3י לא מקרא3 הזאת החרדה החנרשתלה ראה ומה
 מס3 זה שלפני סי׳3הכוזרי קושיית 3ליש יש שאעפי״ג היות ועס

 רק נאמר לא שזה וגומ׳ ומואני עמוני א3י לא 3כתו ונמצא שנאמר
 העמוניס הגרים כנדילו ולא עדיין האקשלאידעומזה עמי כעד

 מצרה׳3 מקום העמוני לטוני' שנתנו עד והמואניסמקרנקהלס
 את להגדיל עמו הארן עמי כל שהסכימו זמי׳ לנ לו שעמדה וזה

 המנר לנרי עכ״ז ל3א ’ הקודש מחצר ולהשליכו ה׳ טזני׳מקהל
הסשלאנדקדוקיצ״ע:

א סד י כ ת  ליעניזהקנלס שתפרש הקנלה מאיכות טעם לי ש
 ראשון מנית אם להשתלשל התחילה עת מאיזה

 גאמןוניצד מקוס3 להשתהי' ההתחלה שני-ומאיןהיתה אומנית
 יהא שלא אמתתה על המורה : הדורות סוף עד אליכם הגיעה

:סזפה ועד מתתלתה לספק מקום
כי סה



הר נחמדשרישי כוזרי מאמראוצר
' ®י' נו' התמידה מצואה ל  לה3ילן שהתחלת היות עס ו

 ולמעלה משם ני תדע אצל שני מצית רק אינה שאצלנו
 :צהס התמדת הנצואה היתה שעדיין מפני צדיקה צייד אין

ס  הנעזרים מהזקנים המאמר: מזה ל״ט צסי׳ ננז׳ שנה אמעי
שהזקנים ר״ל השכינה צנח

 (שהוא ומלאכי זכרי' חגי שהם
 נצית ננואתס 'ר3נ קנו עזרא)
 מהם נסתלקה לא ועדיין ראשון

 שהיו מצאנו כאשר גלותם עס
 השני הצית צתחלת הרצה

 הראשין הצית שראו מאותם
 והלוים מהנהנים ורצים נמ״ש
 ראו אשר הזקנים האצות וראשי

 זה ציסדו הראשון הצית את
 צקול ציכיס צעיניהם הצית

 שאלו ויתכן ) ד גדול(עזרא
 נצואאם נמשך נציאיס השלשה

 ונמ״ש שני לצית שנים נל״ עד
 כיצשנת הראנ״ד קצלת צספר

 וחגי הסופר עזרא נפטר מ׳
 נשמות (וזה ומלאכי זכרי׳

 עזרא): אינו שמלאכי הסונריס
 השפע היא הנקנית סהנצואה

 הקדוש נצית ששכן האלדי
 כל וצקציז המיצחר ימקיס
קנו שתשס עצודתן נסדר ישראל

 היות עס הנציאיס אל קצלחס סמכו :6הנז:רי מהנניאיס
 עד הקצנה ונשתלשלה שלפניהם מהחכמים ג״כ שקנלו שאפשר

 הקצלה סדר החשצון אצות צפרקי חז״ל הצריכו לא ענ״ז משה
 יחסו צזמנס נציאיס שהיו מאחר משה עד המקצליס אותן לזכור

שמעוז ואחריהס להסהקצלה:

 הנציאיסנצואתסכילאיתנן כל
 הצית וצזמן ישראל אסלאצארן לנציא מגעת הנסאה שתהא

 קיימים והכדוצים הארון והי׳ כלום להס חסר שלא הראשון
 :י״ד סי׳ ׳3 צמאמר זה נזכר ונצר צישראל השנינה והיתה

 צנית חזרה לא 3ושו צחורצנר ראשון צצית השכינה צהסתלק
 עס שנשארו השרידים מלצד כולו הכלל על שוכנת שתהי׳ שני

 ירופלא עת3 אלא לה מקווים היו ולא ראשון: מצית ואתס3נ
 גדול כח ור3ע3ו :שלימה גאולה שתהא משיחנו יאת33 והיא

 שירה השכינה שתהא כדאיס שיהיו מופלאים צדיקים שיעמדו
 סדר לנו ואין נגלות שאנחנו הזה זמן3 אפי׳ עצמם מצד עליהם
 כעד ושקולים מרכצה לשכינה מעון :חר3הנ וצית מצודה

 יקנו וצהמצאס :הצית זמן3 א״י3 הס וכאלו ישראל כלל
 השנינה היהה שנאשר נמו ר״ל הנצואה מדריגת הנמצאים

ס זנו ירושליסשאז3 הקדוש ימ35  לננואתס שצירושליס נלהנניאי
 למטה שהם נניאיס שאר יקנו כן ית33 השוכן השפע מן שקנו

 לעס ונשאר :עליו השוכן השפע מן ננואתס המשיח ממדריגת
 ה3ש לא נזה גמור לצדיק זכו שלא שגי נצית אמנם • וכו׳

 מנית הנצואה נצר שקצלו אלו ד3מל ישראל כלל אל הנניאה
 פ"ק3 קרחא ן3 שמעון ר׳ וכשיטת מלאכי הוח דעזרא :ראשון

 וזולתם :נוותי׳ דמסת־רא שס אמר יצחק ר3 נממן ור' ־זמגילה
 רעליה שרי' * יוצדק ן3 ישוע צלשן מרדכי רזרוצצל נחמי' כמו

 הנניאיס שחתו שנה ארצעיס ואחר :עיה3 רחום נו3 מספר
 חז״ל ג"נ וכת׳׳ש מישראל לגמרי הנצואה ונסתלקה האחחניס

שקצלוהתווה והס ונו׳ החכמים המין היהי ,־■סנהדרין:

 ראשון בבית שהיתה השכינה בכח הנעזרים מהוקניס
 היו וילא השכינה ג^וסתילק נסתילקה הנקנית שהנבואה

̂א ילה מקוים  אברהם כמו גדויל כח ובעמו טופילא בעת ^
 ילהם והדומים ואיליהו מקדיס שאנחנו ומשיח ומשה
 יקט ובהמצאס לשכינה טעון בעצמם הם אשר

 להס) (;״א לעם ונשאר הנבואה מדרגת הנמצאים
 ואהר * וזולתם ועזרא וזכריה חגי הבית אל בשובם

 אנשי הנקראים החכמים המון היה שנה הארבעים
 עם שעלו והס מרוב יספרו ולא הגדולה כנסת

 אמרו כאשד הנביאים אל קנלתס סמכו זרוכבל
 דור ואחריהם הגדולה כנסת לאנשי מסרוה ונביאים
 בסיעתר שהיו וטי גדול כהן הצדיק שמעון

 סוכו איש אנטיגנוס ואחריו וחברים• מחלטידיס
 שורש שהיו יביתוס צדוק ומתלמידיו מפורסם•
 ואחריו והכיתוסים הצדוקים נקראו ובהם לכופרים

 • וחבריהם יוחנן בן ויוסף שיככהונה הסיד יועור כן יוסף
האשכלות נטלו יועזר כן יוסי מישמת אמרו ו־בו

עיגאנלר

 כגסת משיורי שהיה הצדיק
 הרנה ימים והאריך כגיולה

 המפרשים שנחלקי ודע אחריהש
 ״ד3הרא הנה הצדיק שמעון זמן3

 יוחסין ספר וצער קצלפו צספר
 פרקו צפי' והאנרצנאל דס״ה
 הצדיק שמעון משנת צראש אצות
 הצדיק ששמעון סדנריס כמיס
 יהוצלק ן3 ושעvןיר3 עדוא היא
מןג׳ עזרא נספר הנזכר כ״ג  סי

 ולפי עז־א של אתיו זה דהושע
 הגדוצה־ ננסת אנשי היו זה

 הצדיק ושמעון החד צדור כולם
 צ■3א • מכולם ימים האריך
 לא• הצדיק ששמעון אמרו אחד^ס

 אצל ליהושע שד דור היה
 סימן נחמי׳3 שהרי שמיני דור

 את .הוליד ויושיע נאמר 3״ י
 ׳ 3אליש את הוליד ויוקיס יוקיס

 ויודיע • יודיע את הוליד ראלישצ
ע חת דונתן יונתן• את ד י

כז

ס והקוצל * ע״כ  שידיע לנ
 וצאמתשצעל • הצדק שמעון את הוליד ו:מ'ו חגיו• את הוליד
 ש: אציו הי׳ ידוע צן שחניו ק״ל צזף 3כת עצמי יוחסין ספר

"נ הצדיק שמעון  שמת אתר וז״ל 3כת ס׳ וצדף * קל״ח דף3 ו;
 C הכהונ שהגיע עד גדולים כהניס צניו וצני צמו היו יהושע

 גזמן הגדולה כנסת אנשי היו לא ולפ״ז ע״כ הצדיק לשמעון
 חשש לח שהחצר ואולי דורות שמונה כמו נמשכו רק אחד ונדור
 לה3ק הצדיק שמעון רק זכר ולא נפקותא 1צד אין כי זה לצאר

 ואחריו : הנדולה כנסת לאנשי ואחרונה המשנה לחכמי ראשונה
ט׳ מפורסס סוכו איש אנגייגנוס ס לו שקרה מענין והוא ו  ע
 אנ^ייגנוס ז״ל ה׳ פרק נתן דר׳ צאצות נזכר והוא תלמידיו

 כענליס תהיו אל אומר היה הוא הצדיק משולעון קצל סוכו איש
 המשמשים כעצדיס היו אלא פרס ̂לקנל ע״ת 3הר את החשמשיס

 כדי עליכס שמיס מורא ויהא פרס נ3לק מ ע ש^א 3הר את
 לי■ היו סוכי איש אנכייגנוס • לצוא לעתיד כפול שכרכס שיהיה

 ראי מה ואמרו אחריהס ודקדקו עמדו ונו׳ חלמידיס שני
 היוס כל מלאכה שיעשה פיעל אפשר זה^ דצר לומר אצזתינו

 ונפרצו התורה מן ופירשו עמדו וכו׳ ערנית שכח יטול ולא
 צדק שס על צדוקיס וניתוסין צדוקיס פרצות שתי מהס

 דאצות משנה צפי׳ והרחצ״ס עכ״ל ציתוס שם על וציתוסין
 שצכהונהצמשנה חסיד יועזר נ! יוסף : קצת יותר הדצר ציאר

 והיחה היה שצכהונה חסיד יועזר ן3 יוסף (די״ט) זחגיגה
 עס אצות צריש הנזכר יועזר ן3 (ויוסי לקודש מדרס מטפחתו

 ויוסף יועזר ן3 יוסף הס מאנטיגנוס שקננו יוחנן צן יוסו
יומי: 2



שי כתרי ;מאמראוצר נחמרשלי
 טלו3 יועזר ן3 יוסף משמת אמרו ו3ז :אחד) והכל ממנן

 לו ידעו שלא מר^ (דמ״ז): 0סוגי3 משנה וכו׳ האשכולות
 משמת כתס תנן )3ע״ (דט״ו ממורה3 ונו׳ מנעוריו עון

 ו3 שהכל איש האשכולות טלו3 יוחנן ן3 ויוסף עזר יו ן3 יוסף
וגמילות ויראה פירה (פיר״׳שי
 עודשסנמתניתאתנא חסדים)

 לישראל שעמדו אשכולות כל
 ן3 יוסף שמת עד משה מימות
 דופי שוס הן3 היה לא יועזר
 דופי שוס להס היה ואילו מכאן

 חטא ס״דדוסישל קא (פיר״שי
 שעמדו אשנולות3 היה לא

 מקשי וע״ז לישראל) פרנסיס
 חסיד3 מעשה והתניא הש״ס

 לו מצאו ולא קו73ו וכו׳ אחד
 ן3 ר״י הי׳ חסיד ואותו עון
 היו והס אלעי ר3 ר״י או א33
 יועזר ן3 יוסף אחר דורות ה3הר

 סמיכה של דופי יוסף3ר ומשני
א ר׳׳׳׳ל קתני  מחלוקות היה ^

 ואילך ומיוסף ר3ד שוס3 הס3
 על זה לחלוק החנמיס התחילו

 הראשונה שמחלוקת ולפי זה
 סומכיז אס סמיכה דין3 היחה
 י״ז) דף (חגיגה יו״ט3 סלמיס

 ופריך * לסימן סמיכה גקט
 סמיכה3 פליג נופי׳ יוסף והא

 הי' שזה ומתרן שס צחגיגה
 שנתמעטה אחר שנין סוף5

תפס הנראה ולפי * חכמתו

 ילו ידען שילא מפני ילאכויל אשכויל אין שנאמר
 פרחי׳ כן יהושע ואחריו * טו^ו יום עד מנעוריו עון

 בן יהודה ואחריו • הי׳בדורו הארבלי ונתאי מפורסם דברו
 התחילה ובימיהם וחבריהם שטח בן ושמעון טבאי
 המלך ינאי לחכמי׳עס שאירע מה בעבור הקראות דעת
 ורמז חללה שהיא חשודה אמו והיתה כהן והיה
 לך רב המלך ינאי לו שאמר החכמים מן אחד אליו
 אהרן של לזרעו כהונה כתר והנח מלכות כתר

 ולהגלותם ולכלותם בחכמים להבאיש חביריו ויעצוהו
 ממי החכמי׳ נאבד כאשר <הם ואמר * ולהמיתם

 הרוצה כל שבכתב חורה הרי לו אמרו התורה נלמוד
 והאמין פה־ שבעל פתורה תרגיש ואל וילטוד יבא
 שמעון ובכללם החכמים והגלה דבריהם ושמע להס

 מועט זמן הרבנות ונתקלקלה התנו והי׳ שטח בן
שותם דעתם בשקול התורה להחזיק וטרחו  והק
 ותלמידיו שטח בן שטעון שהושב עד יכלו ולא ונלאו

 השרישו וכבר לאיתנה• הרבנות ושבה מאלכסנדריא
 שבעל תורה דוחים שהמ אגשים עם שרש הקראים

 רואהשעושק אתה כאשר בטענות ומתחבטים פה
אפיקורסים אס כי אינם רהביתוסיס הצדוקים אבל היום

מכחישים

 נזנרנקידושע הזה וכמעשה שאירע מה ור3ע3 :סמוך3 כנזכר
 ג״נ ונקרא גדול כהן יוחנן והוא המלך ינאי עס :ס״ו) (דף
 חללה שהיא חשודה :גדולה כהונה3 השתמש כהן והיה :ינאי
 היונים חצל ויה3ש היתה זה יוחנן של שאמו אומריס שהיו

ונהנית תקיפה ידס 7עו3

הס3 היה לא אמרס פי' ר3הח
 ופירשו זה3עמדו לא מסקנא3 ני אמת3ו עון דר״ל דופי שוס

 הכל דופי דמשזעות לומר יש ואולי • קאמר סמיכה ללענין
 ורק מחלוקת מון אפי׳ עון שוס הס3 היה שלא משמע3

 חטא של דופי קס״ד דופי הס3 היה ואילך מכרז שאמר מה על
ע3 הי׳ שלא ג״כמי אח״כ מצאו שהרי ש״ס3 הקשו ע׳׳ז ו ן עו  fו

 חטא אינו דופי הס3 מצאו ואילך מכאן שאמד שזה נמ׳3 תירצו
 יועזראפי׳ p יוסי ועד הס3 מצאו מחלוקת של דופי אך גמור

 נמצאו שלא עונות שאר ופשיטא לו מצאו לא הקל החטא זה
 ימיו סוף3 לו נמצא מחלוקת של דופי ואך מזתו יזס לו^עד

 לי ניחא לא עון לו מצאן שלא שאומר עה3 ר3הח לשו? מ ומ
אי  לא הנזכר יוסי עד ממשה ליס3המק כל הרי הוא אריא מ
 שטפי' 3אנ ר3שהח אומר הייתי זמסתפינא ולולי לוסי הס3 נמצא
 לו מצאו שלא אחד חסיד3 שס בתמורה הנאמר ענין לי נ״לף

ס מון  יהושיע בעניזזה: ג״כ יועזרהנזכר ן3 יוסי3 מומו עדיו
p ף היוחסין ה׳׳ש אל נתנוון אולי ’ מסורסס דברו פרמיא  ז
 מעשה היה זה יהושיע ימי3ש י״ח פרק עולם והיסוד ט קנ
 אמרו ואחרים יהושיע זה של תלמיד שהיה הידוע הדבר של

 הקראות דעת והלל: שמאי תלמידי בימי היה אחר שיהושע
חם מפריס היו שאלו ימוס3ו צדוק עמ7 זה ואץ הקראיס גמו

 שמא חללה ספק הוי ית3שנש
 והיא לעכו״ס נאונס עלה3נ

 זונה משוס לכהונה פסולה
 היא אמ״ז כהן עלי׳ ונשנא
 :לכהונה חלל ולדה והרי חללה
 והוא החכמיס מן אחד לו ורמז

 לזרעו : גרדוס ן3 יהודה
 ולא הכשרים ר״ל אהרן של

 ר3הד מל וכשחקרו החללים
 נגתרא כנזכר שקד חצאוהו

 שהעזך, עדים שאותן שס
 חבירון ייעליהו • הוזמי שנשנית

 הפרושים דת3 הממאנים הס
 פועירא ן3 אליעזר והוא

 הדיוט לו שאמר וסייעתו
 ר״לשאין דינו הוא כך שנישראל

 ונ״ג מלך ואתה להנקס ידו לאל
 זה על ותתאפק תחדש למה

 אס א״ל אעשה ומה לו ואמר
 ותור' רומסס לעצתי שומע אתה

 הרו לו אמי עלי׳ תהא מה
 כל זוית נקדן ומונחת כרוכה
 כלומר וילמוד א3י ללמוד הרוצה

 ״ לפרושים צריכים אנו ואין
 4מהתור ללמוד יכיל אחד כל
׳* גמ׳3 ואמרו ד3ל3 3כת3ש

ת3ש תורה תינח לומר לו שהיה מינות בינאי נזרקה ר^ 3:  תו
 ן5ע״3ש תורה להכחיש ו3 נזרקה אחרת רוח עקב מאי ע״פ3ש

lo שס על ריו3ח הקראים לעדת וקרא p : בחכמים להנאיש 
פ:3ש בתורה לכפור  התורה טל3זל זנרס למחות ולנלותס ע״

 בגמרא חתנו• שטח ן3 שמעון ובכללם החנמיס והגלה שבע׳״ס:
 רפתא כריכו ומלכתא מלכא ינאי אמרו ע״א מ״ח דף דברנות

 להר לברונו אינש לי׳ הוי לא לרבנן להו ומדקטל הדדי הדי3
 לי׳ אמרה לן למברך רא3ג לן יהיב מאן לדניתהו לה אמר

 אשתבע לי' מצערת לא7 רא3ג לך אייתינא דאי לי אשתבע
 כל שהרג הרי ונו׳ אחוה שטח בן לשמעון אייתיתיה לה

 גיסו רק חתנו הי* לא וגס אחותו יאתו3שהח לולי הגדולים
תנו בוי״ו חותנו צ״ל או אחרת נוסחא לחבר הי׳ ואולי  וחו
 ונתקלקלה :המלך חותן שהיה שמעון י3א שטח על מוסב

 עליהס והנלויס הקראיס וטרחו :ע"פ3ש המורה ר״ל הרבנות
 הי' שלק הנזכר מקוס3 בגרנות שאמרו כמו יכלו ולא ונלאו

 שבא עד שמס העולס והי׳ בקדושין אמרי צנן לברך שיודע איש
 השרישו ונבר * הראשון לתוקפה לאיתנה :(שס) שטח שמעין

 הקראיס קלטו ר3נ למקומה הרבנות ששבה שאע״ת הקראים
תורה עליהס כבד שהי׳ ישראל שבקרב האספסוף עס שרש .

שבע׳׳פ



הו נחמד שלישי מזרי מאמראוצר
̂*פ3פ ת שהי׳ נמו ה3 ומואסיס ע  נזמז אשר וגיתוס צדוק נ

 התורה גיוס אחר להשליך אחת אגודה כונס עשו הזה המועט
ת ומתחנמיס :ע״פ3ש טענו  מכחישין :ע״פ3ש התורה נגד נ

 אל שאמר נמה אנטיגנוס מדנרי שהנינו מחמת הנא עולס
שאין שר׳׳ל ונו׳ נענדיס תהיו
 :לגמרי הנא עולס שנר כאן

 מתאמצים נשרשיס עשתדליס
 ושיש העיקרים אמונת לנרר
 שכר ויש השמיס מן תורה

 רי״ל השרשיס אל הפסד ועונש:
 נסי׳ כנז' 3כת3ש התורה אל

 וענותנותו מחכמתו : מ״ט
 יהא לעולם מדליקין נמה נפרק

 אנשים נשני ומעשה כהלל ענותן
 חכמתו ענין נזכר ושם ונו׳*

 והוא : גריס דשני ממעשה
 כהקדמת כנז׳נרמנ״ס דוד מזרע
 ון3חש3 ג׳ פרק זרעים סדר
 מרנן והתחיל הנשיאים סדר

 הנשיא יהודה ר׳ ננו גמליאל
 מקום נכל הנזכר רני הוא וזה
 האחרון הי׳ הנז׳ גמליאל ור׳

 להלל חמישי ודור שנתנאיס
 נכתונות אמרו ר3וכ הזקן

 היה רני ני )3■ע״ 3ס״ (ד׳
 דוד ן3 יטל3א ן3 שפטי' ני3«

 יוחסין מגלת ד״ק ה3ר תויקרא
 הלל ה3 3וכתו נירושליס מצאו
 ועשרים מאה וחי׳ :מדוד
 שממו ספריז״לד׳ סוף3 שנה
 הזקן והלל משה שנה ק״כ נני
 כמה : זכאי׳ור״ע ן3 יוחנן ור׳

 הנקראים כל תלמידים אלפים
 ותלמידי תלמידיו הס הלל נית

 מהם ונמונחריס : תלמידיו
 ונו׳ תלמידים שמונים אמרו

 הישן פרק נסיכה היה וכן עד
 מהם שלשים שאומר ומה

 הנהנגמרא לענרהשנה ראויס
 להם שתעמוד ראויים אמרו
 אמנם נון ן3 כיהושע ממה

 י״ד פ׳ ריש נתן דר׳ נאנות
 ראוייס מהם שלשים נזה״ל הוא

 כמשה שכינה עליהם שמשרה
 ראוייס מהם ושלשים רגינו

לא נוסחאית יש3ו 'השנה13לע
 רנינו דר״נכמשה ות3א3 נאמר

עליהם ^שתשרה ראויים רק
ה ולפ״ז ומ3א נחלת לספר נהקדמתו הרי״א העתיק ונך השנינה  דנ

שם סונ׳3 הוא עליו ואמרו 4ר״נ7 ות3מא לקותין מה המנר

 טשתדליס הם הקראים אך הבא עו^ם מכחישים
 הפסד שיגיע ואפשר * בתוכיות מתחכמים כשרשים

□ נכונה לא מסכילוח□ רק השרשיס אל  מה
 הלל ומתלמידיה□ ואבטליון שמעי׳ היה ואחריו
 מפורם□ שהוא מה הלל מענין והיו * ושמאי

 ועשוי׳ מאה וחיה דוד מזוע והוא וענותנוהו מחכמחו
 וכמוכחרי□ ׳ תלמידים אלפים כמה לר והיה שנה
 הזקן להלל <ו היו תלמידים שמונים אמרו מהם

 עליה׳ושלשים שכינה שתשרה ראויס מהם שלשים
 שבהם גדול בינוני׳ ועשרים השנה לעבר ראוים מהם
שנהס עוזיאל כן יונתן  שלא זכאי בן יוחנז רבן קטן
 וכל ואגדות והלכות וגטרא ומשנה מקרא הניח
 ודבר דבר וכל סופרי□ מדות־ וכל חכמים מדות

 שח שלא עליו ואמרו ‘ למדו שלא תורה מדברי שהוא
 ולא המדרש כבית אדם הניח ולא מימיו חולין שיחת

 ולא • עראי שינת ולא קבע שינת לא המדרש בבית ישן
 מצאו ולא תפילין וכלא הורה בלא אמות ארבע הלך
 אדם פתח ולא • ודורש יושב אלא ודומם יושב אדם

 שמע שלא דבר אמר ולא הוא• אלא לתלמידיו
 המדרש• מבית לעמוד עת הגיע אמר ולא רבו מפי
 ר׳ וזה אחריו נוהג תלמידו אליעזר רבי היה ופן

 והיה כרכו שנים ועשרים מאה חיה זכאי בן יוחנן
 הורקנוס כן אליעזי רבי ומתלמידיו שני בית בחורבן

 ומדות כתכונה המפורסטיס אליעזר ר׳ פרקי לו שיש
 הכככיס• כחכמת מופלא דבר וכל והארץ הגלגלים

 והוא * גדול כהן אלישע בן ישמעאל ר׳ ומתלמידיו
 המרכבה ומעשה פנים והכרת היכלות של ישמעאל ר׳
 קרובה למדריגה ראוי שהיה עד סודותיהם ידע כי

 להקטיר נכנסתי אחת פעם האונלר והוא • מהנבואה
 הענין ושאר צבאות ה׳ יה אכתריאל וראיתי קטירת

 גמליאיל רכן עם מ שאירע יהושע ר׳ ומתלמידיו
 שאמרו ערך בן אלעזר ור׳ יוסי וו׳ הידועים הדברים

 כן ור״א מאזנים ככף ישראל חכמי כל יהיו אס עליו
;הדררור־ן ובאלה * כולם את מכריע שני׳ ככף ערך

זולתי

 שנהנספרי ק״כ חי׳ ןזגאי3 ר״י זזה :הגזנות להאגדה קוזס
 היו ק״כשנה ״ז3רי של שנותיו כל תניא י׳׳ט פרק תר״ה הנזכר

 הוא וכן י לימד שנה מ׳ * למד מ'שנה * פרקמטיא3 נתעסק שנה מ׳
 אר3נת5 נמו שני ית3 ן3חור3 והיה קין;7ו3 היו פרק סנהדרין5

ר׳״א היה ונן הנזקין: פרק גיטין 3
 ןהורקנוס3ר"א הוא תלמידו
 הגדול ר״א והוא זה אסר הנזכר

 משניות3 הנז׳ סתם ר״א וזה
 לא3 סתס אלעזר זר׳ רייתות3ו

 שמוע ן3 אלעזר ר׳ הוא יוד
עליגממו: הנא פ׳ רש״י נמ״ש

 כלומר ר״א פרקי לו שיש
 המפורסם ר״א פרקי ספר

 הגדול לר״א מיוחס הוא אצלנו
 ן3 ישמעאל ר׳ ומתלמידיו הזה:

ר' מתלממי ר״ל כ״ג אלישע
 ן3 ר״י ג״נ הוא זכאי ן3 יוחנן

 ישמעאל ר׳ והוא :נ״ג אלישע
 מות3י3 המוס׳ הנה היכלות של

 כתנו ישמעאל ר׳ ד״ה דק״ד
 אלישע ן3 ישמעאל ר׳ תרי ני

 הראשון הי׳ כ״ג ר״י וזה הוי
 מגיטין לזה ראי׳ ויש נכדו והשני

ר׳3 מעשה שאמר נ״ח ׳7
 תינוק שפדה חנני׳ ן3 יהושע

 אחר האסורים ית3מ אחד
 ן3 ישמעאל ר׳ והוא ן3החור

 ן3 ר״י זה אין וע״כ אלישע
 של ר״ו והוא כ״ג: אלישע

 ושעור היכלות פרקי של היכלות
 ריו37 נפתח המפורסמים קומה
 כשעליתי ישמעאל ר׳ אמר

׳3ערנ3 נצפייתי להסתכל לממס
 היכלות ששה3 נכנס הייתי

 כלומר פנים והכרת : וכי׳
ס״3וכדאמר הפנים שר שהכיר
 ישמעאל ר' אמר שאכלו שלשה

 לי סח ריס3ד ג' אלישע ן3
: הפניה שר סוריא׳ל  והוא ונו'

 נכנסתי אחת פעם האומר
 פ״ק נהאגדה נזכר זה ונו׳

ד״ז: רנו׳  ד״י של ומתלמידיו דנ
 רנן עם לו שאירע ר״י :ןזכאי3

 השחר תפלת פ׳ ונו׳ גמליאל
 רשום אי ית3ער תפלת ענין3

 נגלות על 3פ״ ר׳*ה3ו חונה או
 נשמרית הישנה את שראו החדש

 כורומ33ו יס3ער3 והחדשה
 הוא יוסי ור׳ שסתיו: שנפרס כור3 על המוקדשין פסילי פ׳

הן ר״י סנהדרין סשנעים פסקו לא :דאנות 3ת״3 וננן׳ הנ



נחמד שלישי ״■כוזרי מאמראוצר
 ממניס היו פיהם על :הגזית לשנת3ש גדולה סנהדרי והס

 ונ״ג נשיאים ממנים היו האלו הסנהדרין עפ״י ונו׳ הממונה
 לא ני הוא ט״ס ונו׳ יוחאי׳ ן3 שמעון ר׳ אמר ית:3ה זזמן
 ונו׳ עזאי ן3 שמעון אמר רל ל3א מקום שום3 זה ומצא
משנה3 5ע״ י״א7חי׳5ז3 הוא ונך

 ל3מקו עזאי ן3 שמעון אמר
 יום3 זקן ושנים שנעים מסי אני

 ה3ישי3 ״ע3 ר״א את ו3«הושי
 שנזנחו הנאנלים הזנחי' שנל
 מן חון ונו׳ נשרי׳ לשמן שלא

 הח^ יא3ה ומזה והחטאת הפסח
 ן3 ר״א שהושינו לדנר זנר

 זקנים 3ע׳״ ע׳י׳ס ה3ישי3 יגזרי׳
 סנהדרין עים3ש מקום3שהיו

 אסר ונמשניס ית:3ה שנזמן
 הסנהדרי והם השנעיסמאות

 ראם כי מכ״ג• אחת שכל קטנה
̂׳ג של ״ד3 של הישינה  הי׳ נ

 ״דשל3 של ה3הישי מסוף קטן
 הסנהדרי מן אחד ונשמת ע׳״

 והקטן סופס3ש זה הי׳ גדולה
 וראש אחת מדרגה עולה מנולס

 מקומו3 א3 קטנה שנסנהדרי
 מפרקי נפ״ד הרמנ״ם ונמ״ם
 לאריות 3זנ הד אמרם על אנות
 המאות אחר ונמשכים ונו׳:

 אמרו סנהדרין(דל״ו)3 אלפים
 נ«צי היתה סנהדרין נמשנה

 שורות ושלש ונו׳ עגולה גורן
 לסמור הוצרכו ונו׳ ין3יוש היו
 ומישינין הקהל מן נוררין ונו׳

ד״ה רש״י ונו׳ נשלישית אותו
 שהנרוע וז״ל מהשניים א׳

 גדול שנשורות מהתלמידיס
על ענ״ל: קהל3ש מהגדול

̂ ' של סהמאות ר״ל ההדרגה
 נעולס משמש שהי' עד :קהל3ש מאלפי׳ ננררו קטנה סנהדרי

 נגד כרצוט פועל והי׳ העליון נעילס דנוקה היתה הרוחניי׳כשיגתן
 נן לפרדס נכנסו ד׳ דורשין אין פרק בחגיגה אמרו כאשר :תטבע
̂י * עקינא ר׳ * זזמא ן3 • עזאי  שם) ע״י לרקיע עלו אחר(ופירש

 נטיעות3 קצץ אחר הציץונפגע* זומא ונן ומת הציץ עזאי ק
 ?3 והוא שמת זה המת והי' :נשלוס ויצא שלןס3 נננס ע ר

 :הרוחני העולם ר״ל ההוא העולם ראיית סנל נזלא מי :עזאי
 ואל שנאמר וכענין ממט נשמתו נפרדה תו5הרנ פדשנתקה

 חאמר3 מזה עוד Tהזנ ר3והח נמות סן אלדים עתנו ידור
נחסרה כלומר אלדי הטירוף דעתו נטרפה : נ סי רניעי

 וסתימת הגוף חולשת מצד זה לו הגיע ילא אנדי הטירוף דעתו .
 ים שלאלו הטנע שנליר נמשוגעיס שהענין נמו המית ורידי

 שהי׳ זומא לנן שהגיע הזה וטירוף משא״כ נרופאיס רפואה
מעשי לכפירת נכנס המעשים הפסיד והשליפי :הנפש ווצל

 וזולות החכמים המון וזולת המפורסמים אלו זולתי
 פסקו לא * אומנותם תורתם שהיתה והלויס הכהניס

□ היו פיהס על וחכמתם סנהדרין השכעיס  ממני
 שטעון א״ר שאמרו כמו המעובר וטעכירין הממונה

 ביום זקן וש*נים שבעים מפי אני מקובל כך יוהאי בן
 הש־בעים אחר ונטשכיס * בישיבה ר״א את שהושיבו

̂פים המאות אחר ונמשכים מותם כ היו שלא מאות  ז
 שהס ממאות אלא שבעים להוציא יתכן ש*לא אחר

 עקיבא ובי אלה ואחרי ההדרגה על וכן * מהס למטה
 וכולסאחרהחירבזוהגיער׳עקיבא טרפוןוחכריהם ור׳
 בעולם טשתי.:ש שהיה עד מהנבואה קרוב גבול אל

 לפרדס נכנסו ארבעה עליו אמרר כאשר הרוחניים
 וקצץ הציץ הציץונפגעאחד אחד ומת* הציץ אחד

 ר׳ ומנו בשלום ויצא כשלום בא אחד * בנטיעית
 ההוא העולם ראיית סבל שלא מי המת והיה עקיבא

 דעתו ונטרפ׳ נפנע והשני * הרכבתו שנתקה עד
 והשלישי • אדם בני כו הועילו ולא האלקי הטיווח
 אטד השכלים על שהשקיף מפני המעשים הפסיד

^ מגיעים ומשתטשים כלים הם הטעיטיס אלה  א
 ולא אלי׳ הגעתי ככר ואני הרוחניית הזאת ההדרגה

 ותעד־*״ והפסיד ונפסד התורה מעימי על ארגיש
 העולמורת בשני משתמש היה עקיבא ור' והתעה

 שתשרה הוא ואוי עליו נאמר וכבר שהשעו נזק מבלי
 ראוי׳לכך• השעה שאין אלא כמשה עליו השכינה

 שהרגורו בשעה והוא מלכות הרוגי מעשרה והוא
היה '

 :התירה ולשמור המצות לקיום עוד צריך שלא ו3חש3 המצות
 שהשקיף’ מפני :נולה התורה ואזהרות מצות המעשים אלה
 נפשו ונדנקה החוזנמת למדרגת הגיע ר3שנ 3חש השכלים על
 :החצות מן חפשי ונעשה שמת אתר צדיק3 שהוא נהו הס3

המורה מעשי על ארגיש ולא
 התורה מצות קיום על אחוש לא

 התורה מכחיש אמר הי׳ לא ולפ״ז
 דו3ל שהוא 3חש רק לגמרי
 לזה ראי׳ ים ואולי לה צריך אינו
 דורשין אין פ'3 שאמרו מחה

 חכב שהי׳ נאחר מעשה ר ת
 האיר ר׳ והי׳ ת3ש3 הסוס על

 מפיו תורה ללמוד אחריו מהלך
 אתר ת3ש לתחום שהגיע כיון

 שיעדן;, ר3שכ ך3 חזור מאיר
 ת3ש תחוס כאן עד יהסוס3עק3

 התיר^ נכל נופר היה ואלו
 ס יי ללמוד דעתו נתן למה לגמרי

 עצמו ור׳׳ע * תורה מאיר ר׳
 ten ולא תירתו3 האמין היאך

 להטותו יס3כז לו יפיח שנכונה
 אמר למה ועוד • הישר מדרך

 ע"כ ך3 מזור מאיר אחר לו
 ני אחר ר3םס לולי * שנת ים תח
 וד3ע3מופקרת לנדוהתורה לו

 הרוחניות מלתת אל ^גיע
 א»ת3ו לזולתו' ולא דעתו לפי

 מה3 האגדה רי3ד שמהמשך
למפ אחר חזא(ר״ל מאי שאמרו

ותרעה)חזאמניטר/ן3יצאלתר
 Jjj. ח׳י׳ו דלמא אחר 3דיתי

 החגד לניונת עונה אינו רשייות
 פירוש איזה לזה שיש ר3ס ואולי
 יתנן שלא ודאי ני סיד עפ״י

נניס פשוטו: ע״פ יט3ל:
 הדרגה אל מגיעים ומשמשים

 ככני שהם להסרק איןהאדסצריך התורה מעשי הרומנית הזאת
 צורך אין לזה ד3נ שהגיע ומי הרוחנית מדרגה לידי ביגיע

 ; אחריס את והחגייא חסא ונפסד,והפסיד :התורה למעשי לו ׳
 ה״ושניות למדרגת הניע ר3םכ אעפ״י העולמות םני3 משתמש

 תודה ע״י המעשה נעילם ומשתמש ה׳ מצות מכל סר לא
 ן3 נמו טפו3 לא נזק שוס לו הניע לא וגס טוניס ומעשיס

 ראוי עליו נאמר ד3ונ :זומא ן3ל שקרה נמו נשכלו לא עזאי
 0שו3 מצאתי לא זה ונו' רנינו נמשה שנינה עליו שתשרה הוא

 הלל על זה נאמר דסנהדרין ש״ק3 ורק א3עקי ר׳ על מקוס
 שלא מה לר״ע נגלה רש7מ3 שאמרו מה על סתך ואולי הזקן
 '0 רכות3 ונו' שהרגוהו נשעה והוא :ינו3ר למשה נגלה

 נזכר לא זה ק״ש זמן הגיע אס לתלמידיו שואל היה :הרואה
 זמן להריגס. א3עקי לר׳ נשהיציאו זה״לאמרו3 ורק גתרא3

עולמלנוס עליו ל3לק מתטןן והי׳ וט׳ סוהקין והיו סי׳ ק״ש
שמיס '



שי כוזרי מאמראוצר קח!נחמד שלי
ך עד רגינו מלמידז לו אמרו ה3׳אה3 שמיס א  שגמה ואפשר נ
 אס שואל שהי׳ למגר נראה ונו׳ עליו לקגל תתנוין והי׳ שאמר
 ומה לזה שמתכזין תלמידיד ידעו מאין שאל״ג ק״ש עת הוא

 מנידזנוונתך• אתה אין עדיין ש״׳יTפ נאן עד תלמידיו שאמרו
איך תמהו שהתלמידים ור״ל

 שסר נזאת געת לכוין אפשר
 ההריגה ואימות המות מר עליו
 כל להס השיג וע״ז • עליו כשלו
 מקרא על הצניער הייתי ימי
 ימיו כל ר״ל ופו׳ נפשך גכל זה

 מצייר הי^ ק״ש קורא נשהי׳
 חרג כאלו וקוגעגלגו כדמותו

 ונוטלים צוארו על מונחת ,חדה
 השם קדושת למען נפשו חת

 ורצה עליו נפשו מיסר יהוא
 געת מצטער היה ימיו שכל לומד
 הורגיןאותו כאלו שמע קרית

 שהורגל ומאחר השס קידוש על
 יכול עכשיו אן> זו גנוונה

; לכוון
ה סי ז  ערגיס♦ החיים יחיה כ

ס הנוזר  לתוך גננ
 הזה הנפלא הספור לשגח דגריו
 ודאי זה נמו ה׳3 שהדגק ואמר
 וימות גנעימיס שנותיו ה שיג:

 וגכיונלג:ואח״כיחיה גשמחה
 הממילים גחייס הגא געולם
קול גת שילאה נגמ׳ וימ״.ש

 נשמתר שיצאה ר״ע ואמר׳אשריך
עול׳הגא ואתסמזומןלחיי אחד ג

 כגר גאהגה אליו ונקשרים האמדות ענין המשכילים אלו כי
:ה׳ גנועס העליון נאור לדגק והוזמנו הוכנו

 דגריוגסדר השלימות על חזר אחר* גדור ואחריהם ז .ס
 קידוש3 השם שנתקדש שאמר ואמר הקגלה

 המר השרש ונעקר זכרו ואגד מת אחר וגס ר״ע ע״י נשלא
 פינות ונתחזקו הקגלה ומזרה ׳ גאמונה אחר שגרס ,וההפסד

 ואלו קרהא גן יהושע וד׳ נתן ר' ועמו ר״ע תלמידי ע״י הדת
 י3ר אמר תרא3 א3ג3 שאמרו כמו מר׳ יותר זקניס הי׳

 פ״ו) ״מ(דן>33י הגגלי גנתן פני והעזתי י3 שהיתה ילדות
תן רגי.ור׳  כל אמרו קרחא גן יהושע ר׳ וכן משנה סוף ג

 ר׳ שמת שגיוס נודע ונגר עקיגא ר׳ של גנו שהוא המפורשיס
 ומ״ש כצ״ל משנה געלי רגיס וזולתם י•3ר נולד עקיגא

 היו לא י3ר אחר ני ט״ס א סו משנה עלי3 ואחריהם נסשריס
 גמשנה הנזנריס תנאים מסס יש רגי שגימי איתן רק תקאיס

 ור' יוסי גר׳ ישמעאל ור׳ אליעזר גן ור״ש שמעון ר׳3ר״א. והס
 כנזכר משנה3 נזכרים הס אלה וכל מי J3 יהושע ור יונתן

 נזכר לוי גן ור״י וגפ״ג גפ׳׳ג המשניות לפי ס הרמג נהקדמת
 ש״גסימן כלל בריתות ספר3ו * אחרונה גמשנה קצין ען ןן>03

 לכן קודס היו סדורות המשניות סידר שרגי שאעפ׳׳י נ״ח
ההלכות לסתוס הסכימו לורו ני3 ונל והוא הלנתא ששתס אלא

 ^קרא שמע קרית עת הוא אס לתלמידיו שוא^ היה
 ילהם אמר • כאן עד ובינו תילטידיו לו אמרו אותה

 אפי׳ נפשך בכל זה מקרא על מצטער היית* ימי כל
 והיה אקייטנו לא לידי שבא עכשיו נפשך את נוטל

:נשמתו שיצאה עד באחר מאריך
 וימות הערכים החיים יחיה כזה הכוזרי אמר סי

 יחידת ואח״כ העריכה הטיחה
: מתמיד בתענוג התמידיים החיים

 מאיר רבי אחר בדור ואחויהס החבר אמר סז
 שמעון ורבי יוסי ורבי יהודה ורבי

 רבי }הf ואחרי והכריהם* תרדיון בן חנינא זרכי עזאי בן
 ר׳ ועטו הנשיא יהודה וכי והוא הקדוש וכינו והוא

 ואחריהט רבים וזולתם קרחה כן יהושע יר׳ נתן
 אלא אחריהם ואין * תנאים הנקראים הנושנה בעלי

 המשנדת רבי וחבר ״ הגמרא כעלי והם האמוראים
 כירת לחורבן ק״ן שנת והוא לשטרות תק״ל בשנת

 להפסקת שנה ושלשים מאות חמש אחר שני
 מעט אלה שזכרנו מה כל בה נתגלגל הנבואה
 בטשנדת והשתדלו וטטעשיהס* מדבריהם מהרבה

ומספר וסדורה אותה מהנדס כתורה בהשתדלותם
סדרי׳

 גמשניות הנזכר עצ לחלוק עוד יוסיפו שלא המשניות חתמו והס'
 וכנזכר דורו גני כל הסכמת3 היה שלא ר3ד גמשנה ע3*ק ולא

 משנה3 וענ״ז גממשה אומר רגי ג'3 •ממונות דיני סנסדדן ריש3
ר לא סנהדדן ריש  שלשה3 ממונות דיני האומר דעת רק מנ

דעתו• וגיטל י3ר סתמה וכך
 לא המשנה סתימת שאחר ולפי
 לא לכך, עוד למלוק רשאין היו

 אמוראה רק תנאיס גפס נקראו
 המשנה לגרי לפרש מגמותס וכל

 המקוגל גדרך הלכות ולפסוק
 תק״ל נעליהגמרא: והס להס

 הוא השטרות ין3חש לשטרות
 והוא מיקדן אלכסנדר לעלכות

 מה׳ י״א פ'3הרמג״ס( רי3לד
ח החרש) קידוש  הגפוניס 3ו

 אלפים שלשה משנת התחלתו
 מ' שהיא עולס תמ״חלגריאת

 וש״פ שני ית3 נין3 אחר שניס
 אחרתק״ל :שניסקידסהחורנן

 וא*3הנ ני הנגואה להפסקת שנה
 גית נין3 אמר שנה מ׳ התמידה

ה גסימן גדגריו כנז׳ שני  ס״
 כל ה3 נתגלגל : המאמר מזה
 אותה ע״י ר״ל שזכרנו מה
 טרס עדיין ששמשה ואה3הג

 הנזכרת לה3הק נתגלגל׳ נפסקה
 מסור דור אחר דור הנניאיס מן

 המשנה זמן שהגיע עד לחנמיס
שאן דינו ימ3ו רגי רו3שחי

 ולא ה7ו3מנ האיר כולו עולם
 כתוניס היו שהמשניות מאחר איש מפי איש לס3לק עוד סו^־יכו

 מדנריהס מהרנה מעט אלה ;מישראל איש כל אל ומסומם
 מעט הוא גמשניות הנזכמס העניניס אלה ר״ל וממעשיהס

 הדגריס רק נמשנה או3 לא כי הטיניס וממעשיהס מחכמתם
 שאר אמנס האדם נפש לכל השויס המצות לקיוס ההכרחיים

 אורך עס ממנו גאנדו חכמות ונשאר התורה נסודות חכממס
 כוונתס עיקר כלומר תורה3 גמשנהנהשתדלס והשתדלו הגלות:

 האדם אותס יעשה אשר 3היט •נאר התורה דיני לגאר היה
 התורה עחנריס :נספר לסדרם להס הכרחי הי׳ וזה הס3 ומי

 שתאמר כמו נכין נסדר נתורס הנזכר כל מסגרים וסידורה.ר׳׳ל
 המפלות כמו מ3ל והוא חוגה לאדם אשר המצות סנללו

 גר7ה וכל ומעשרות ותרומות גשלה זריעתו וסדר והגרנות
 סדר אות! קראן אחד סדר מזה ועשו. הארן נזריעת התלוי
 סדר אותו וקראו גזמן התלויות המצות כל כללו ושוג זרעיס
 מדיני נדקין וסדר אישות מדיני כולל נשיס סדר וכן מועד

 סדד וכן קרגנות מדיני קדשיס ותדר לחגירו אדס שנין ממונות
 על להקל הזה הסדר והיה וטהרה טומאה מדיני טהרות
 אמריה® לחפש שיעל המצות גדיני חפצם למצוא הגאים הדורות
 ולא רני גרמי שנתמעטו הלגנות מיעוט לפי וזה הראוי נמקוס

מי3 נק היס :3 על המורה כל לידע 0ח: ׳ ד ומספר ו
ופרקיה



נחסרשרישי כוזרי מאמראוצר
 וההלכות והפחןים הסדרים מספד ר״ל זהלנזתי׳ ופרקיה
 סדרים לפשי: חלק כמחלה כי ערוכה כחכמה הפל ססיזר

 ושוכ למסכתות סדר כל חלק ואח״כ המורה דתי נל מולליס
 כל שיבקש דעת למוצאי כנו? הדרן חה לפרקיס מסנת כל מלק

יסור ני לו המוכן כמקיס ר3ד
 ומשם ההוא הסדר אל מקלה

 הפרקים המסנתאומשסאל אל
 הקענות ההלכות אל ומשם
 כמי אחת כל המשגית והס

 ני כשמועות והזהרס :עצמה
 כל אסף המשניות כשחכר י3ר

 כתורה לחנתיס שהי׳ כושמועות
 הקכלה התחלת מעת שכע״ס

 כהקדמת הרמכ״ס 3נת ונכר
 פרקיו מיו״ד כפ״א זרעים סדר
 החנמיס מספר ני שס הגז׳

 ההלנו׳ ונקראו כמשנה הנזכרים
 ואחד תשעים הס כשמותם

 דבריהם לרכי הגיע אשר והס
 מלכד ־ זמנו עד הצדיק משמעין
 כשכיל כמשנה הנזכרים המנאיה

 וכדומה מוסר או שהי׳ מעשה
 השמועות וכל ושכעה שלשים גזה

 לקכוע ולכן כרר המקיכלות
 מה המשנה: ולסתום «לנה
 שיהא הדעת מן רחוק שהוא
 שנאמר ר׳׳ל עליו מוסכם דכר

 רכי כדור כמשניות שהנזכר
 כי העניניס אלו על הסכימו

 הסכמה עליהם יעכור לא רכים
 מקימות: כהרכה גמ״שהחכר

 הלשון מצחות כה ונתגלגל
 מלשון נגזרו שאינני מה העכרית
 לשמיר שנדי ר״ל הרכה המקרא

 כדודו להם שהי׳ נפי הלשון צחות
לנלאדס נקראים שיהיו ככדי

 הקודש מל' גזורים שאינס מלות הרכה התשנה כלשזן נתעדכו
 הקודש לשון גזירת לפי הדקדוק דרכי שוממס אינם ר״ל

̂ש  חכמים ולשון למוד נכיאיס ולשון לחוד תורה לשון וכמ
 ח־צור אכל :ממחרת) ד״ה ע״כ דל״ז קידישין תום׳ לחוד(עיין

 העכי־ית תלשין תלות הרנה שנכנסו שאעפ״י ר״ל ונו׳ דנדס
 להכין: וישרים שאפשר ר הקיצי כתכלית הענינים ח־כרו עכ״ז
 הרלה שנלל שאעש״י ר״ל הפסק עס עניניס אופני וכלל

 דן הפסק זה כל ועל לראשונים vet הדעות יזלקי ענץניה
 כלשון להלכה המוסכם דכר כשסתם המשנה תן הה.נהנו'ע

 שנמ^ כמתים ורק כהתלש ההלכה נך משנה רזתס כ, יכן רכים
 ניכיסעכ״ז הלכה נזה שאף אעפ״י היחיד נגס חודין'ס רניס
 האחרונים שנדורות נ״ד יכא שאס ככ״י היחיד :־גרי הנילן
 כסתם משא״כ כעליות) (כגז׳ נידם היתידל־שות ינדי וירקי
כענין ערוכים הס ספק כלי ר״ל ונו׳ כעני! הזק :גלי!;־

 אל» עזר לולי כי האמת כעין שמעיין מי שיראה עד נפלא
 ר״ל אותה שונא ואין :נזה כפלא חכור מלחנר אדם נח יקצר

 עצמו מטריח אינו ר״ל וכו׳ כלמודה מתעסק ולא :המשנה
 החכמיס מדכרי וישמע : כדיני׳ המשנה דרכי עומק להכין

שאינו זה והדרשות השיחות
ה סדריה ה ופרקי תי הלכו ס ו הר הז ת ו עו מו ש ה ב א מ הו  ש
ת רחוק ע ד ה ה מ הי ם דבר שי סכ תגלגל עליו מו ה ונ  ב

ת חו צ שון מ ת הל רי עב ה ה נו « נ אי ן נגזרו ש שו ל  מ
מקרא  ונוי חבורה ויופי דבריה קצור אבל י הרבה ה

פני וכלול ערכה לי או ב ק ס פ ה ס ע ם ני י נ ע ק ה  כענין ספ
ראה עיין שי מ ת בעין ה מ א  מחבר יקצר ודם בשר כ♦ ה
ה ת א כמו ל אין • אלדי בעזר א א ו נ ה שו ת א או ל  טי א
נו אי ה ש בינ לא מ ק ו מ ע ת דה מ אתה בלמו קרי ע ו מ ש י  ו
ם מדברי מי כ ח ת ה חו שי ת ה שו ר הד הכס ויגזור ו  עלי
ה כדרך ר ק ר ובחסרון מ ש א ם על גוזר כ ד א  בחסרון ה

ענו מי פג חן מבלי שי טיוני י הכרה ואורך מב מד  ו
ם ת כ מי ה על ס א בו ה הנ מ רו מ מ א ם אמר ש ו ח  נ

ה רבי מפי אני מקובל הלבלר ש א בל טי א שק ב א  מ
ת שקב< הזוגו ם שקבלו מ אי בי הנ ה מ כ ל שד־ן ה  לט
ני סי ם מ ר ה הז מ ם כקבלת ו די חי ה הי ר מ מ א ד ש ח  א
ם ה הו לבנו מ צו ת ש ע תו ב ך חזור בני מו  בד׳ ב

ם רי ב תי ד חיי מר ש ר לך* או מ ה לו א ת א ח ו מ  ל
ר בך* חזרת לא מ תי אני לו א ע מ  וביום מפי ש

ם ה עו ו מ ם מפי ש כי תי אני ־ ר ר ט שמיעת♦ ע ס ב ה  ו
דו מ ת ע ע מ ט ה/ ת א ם ת ע מו ש ד טפי כ חי טב י ח מו תני ש
ד דברי חי אחוז הי ל ה רבים• דברי ו ל ט א ע ה מ רב ה .......... מ

ה פ ט ם מן כ ת מן הי ת על הראיו לו ע ת מ עו מו משכלווהכנתדונחסרוזסאומר ש
־ ה שנ מ ל ה נ ת א עו מו א ש ר מ ם הג לי ב ק מ ה המאמר על33 הוא שהחשחן ו

נאשר דשמו ונונויהם ונווניהם נהם הינו־ם
 כלומד * שיפגענו מי כחסרון ואס

 אשר אדס סתס על גוזר כאשר
 הכרה ואורך' מכמן מכלי :העם המיני כין אותו פוגע הוא

 ומדמייני לו: הנאמר הדכר להגיר ויאריך שיכחין מכלי כלזמי
 תז״ל אשר שמצאנו מהדמיונות אחד ר״ל הנכיאה על סמיכתם

 נחוס אמר • קכלתס פנת ומשם הנייאה אל דכריהם סמכו
 מיכו שני שדהו את הזורע נכי פ׳׳ג פאה כמס׳ ונו' הלכלר
 הלל כגון שנים שניס אכות כפרקי הנזגרי׳ מהזינית : מטיס
שטת: כן ושמעון טכאי כן יהידה ואנטליין שמעי׳ ושמאי

 לסמור שלא שנזהרו מה על ראי׳ הייזידיס ת’3מק ומהזהרס
 לכנו א׳ שאמר :רכיס מפי לוקא רק הילזיד יכרי אל קכלתס

ה׳: פרק עדיות כמס׳ מענייני נמשלזד תה^יאל כן עקייא הוא
 דרנ*הס הי׳ ואיך וכיצד האחוראיס שקנלי הגמרא שמיעות
 סוגיות דרכי וכדרכיהס :ופלפוליהם המשניות וכפי׳ כקכזתס

 ענייני הם וכמשליהס :הסוגיות נעלי כספרי נזנרי׳ אשר הש״ס
 מנהג משונגז־לפי מהשאיגו ספרו: אשר מהמעשיות ההגדה

מרינו .

 כתוך עצמולכוא להטריח רוצה
 מכקש ואינו ההלכה עומק

 מדנרי המעשיות רק מדנריהס
 קל שהוא מה והדרשות האגדה

 ויגזור :נאזניו להכניסם עליו
 לא כלומר מקרה כדרך עליהם
 המאמר הנעל הוא מי יתכונן

 הללו הדנריס יצאו וממי הזה
 מן דכר נשמע נאשר שאנחנו

 לא כחכמה לנו מפורסם אשר
 ולהכסיל אותם לסתור נמהר

 הדכריס אלו כנגד תחינו
 כי שכלנו לפי זרים שהס אעפ״י
ס הלא ונאמר עצמנו נשכוט  חנ
ס יצאו וממנו אמרו ת דנ  ה
 לקוצר כי אשמיס אנחנו ואכל

תן והדין דנריו נכין לא שכלנו  נו
 הדכרי׳היוצאיס נהכנת שנשתדל

ען זה והנה 3ל סכמי מפי א  ס
 למד ילא מעלי* מגיז

ע6ני ייל^ד סלפוליהס עומק מ  י
 כאשד עליהם גוזר הוא הדרשות

 מומזת שאיני על.איש גוזר הוא
 דומה מקרה ודרך כחכמה אצלו
רחוקיס כשהם מהרה אותו



קטנחמדשלישי כוזרי מאמראוצר
 תמכו מה ועל חרס מנהג מאתנו שנעדר מחמת שאולי זורינו
 שמו ואליו זמנס3 הוא גאשר הדור למקן תונחותיהס משלי

 להס להמלק פסוקים לפעמיס ולקחו דרושיהם פני מגמס
 נדמות להם והמקרא להמון ריס3הד להמתיק כדי מונחתס
עניינים זזלת 73ל3 אסמכתא
 ליחידים ידועים נסתרים
 מאמר זה דוגמת 3כת והמורה

 והתפרסם אמרו3 מ״ג פ׳ ג׳
 ונו׳ ההוא זמן3 ההוא הדרך

:ע"נ
ן סח  אמת ונו׳ רואה אני כ

 חלקי3 רואה: שאני י
 סותד שהוא מה ריהס3ד

 כלומר כללותיהם3 המסופר
 מה סומר ריהס3ד3ש החלקים
 כל ואיך מנללותיהס שספרת

 יושר3ו אממ3 נוים3 ריהס37
 נל3 גדול דקדוק ומדקדקים

 האמת אל לכוון מפיהם היוצא
ם: נמצא כן ולא הנכון  לפעמי

 אל המורה פסוקי מהוצאתם
 לפעמים מפרשים הס וני׳ פנים

 3הנתו פשט שאין מה הפסיקים
 זה היות3 ההוא הפירוש ל3סו

 מה לפי הפשט מן רחוק הפירוש
 נת3ה3 השכלי ההיקש 3שמחיי

 דינין3 פעס :יס3הנתו הדנריס
 סי׳3 אח״נ לדמיון שזכר נמו
 על אלדיס ה׳ ויצו פסוק אצל ע״ג

 נמו דדשות3 פעס : האדם
 אל כמו ההגדות ענייני שהם

:ודומיהם מקרי
 להס שיש מה הראית סט

 פירוש3 ונו׳
 הסמדקדקיןלכויז איך המשנהי

המשניות מפרשים נשהס הפשט

 והנה ריס3הד מן דגר נגירור הפילוסופים ויכוחי דרכי על נצוח
 הפילוסופים: ויכוחי מכל ענייט3 עמוק יומר התורני הפלפול זה
 מדמה שאני זה ר״ל • 3להשי עליו אין אשר המופת הוא ל3א

 שאין שנאמר הקדמותיו חינת33 איט הנצוח לחכמת אותו
אמתיות התלמוד עלי3 הקדמות

 שהניעוס ומה רייתות:3וה
על חוקרים איך המחקר מן ה3

 מדחיקק אחת גמלה ואפילו ״fהמג( גמאמר ומלה מלה נל
 האי ס״ה '7 נסנהדרין לזה דוגמא נכון על פירושו להוציא ה3

נו' נערה שתהא עד 3חיי אינו  נערה על אלא 3חיי אינו ו
 מן מדקדקים ענין3 שנן כל :הרנה לזס ודומה לי׳ עו'3מי

ח והמאוחר הקודם  אל קולעים ן3ו«לו ממרר הפיחש שיצא נ
:והנרייתות המשניו' פירושי3 יחטיאו ולא השערה

 המורגייס וינוחי רני73 התנוננמי ונו׳ שהוא מה ראית♦ יג
נו' למעלה שהוא מה :הש״ס ופלפול  עומק ו

 מחלקי אחד והוא הנצחון חכמת מנל למעלה הזה הפלפול
 ועל מפורסמות הקדמותע אשר והוא נצוח הנקרא ההגיון

 ענין ראיות3 רר3ל ועיונים רות3ס גוניס האלו ההקדמות
נקרא נלל רך73 ואולס • הנצזמי ההיקש נקרא וזה טהעניניס

cx)SRu מ

 היה כבר משובח היום שאינו מה בהם יש גאס
: ומשובח נהוג החס בדורות

 דבריהם בחלקי רואה אני כן הכוזרי אמר סח
טכללותיח׳ המסופר שסותר מה

ם אל התורה פסוק* מהוצאתם ם שמרחקת פני ת  או
 בפסוק הכונה היתח לא כ♦ הנפש ותעיד ההקשה

ם שזכרו מה ההוא ע  מה וכן * בדרשות סעס בדינין פ
שים מהגדות להם שיש  שמרחיק מטה רבים ומע

השכל: אותם
 מהדייקות להם שיש מה הראית החבר אמד סט

 הטשנדת בפירוש והדקדוק
 מכלי והבירור המחקר מן בה שהגיעום ומה והברייתא

•• כענין pש כל במלה וחמור יתור
 מכל למעלה שהוא מה ראיתי הכוזרי אמר ע

 המופת הוא אכל הנצחון חכמת
:עליו להשיב אין אשר

שובעלמי החבר אמר  הדקדוק שידקדק הנח
 מה מהפסוק יודע שאינו ההוא

שנדעהו:
 אחד על הדבר אך אפשר אי זה הכוזרי אמר עב

 לא שאנחנו או פנים* משני
 ההלכד־ן שמפרשי אד לתורה* פיררעום דרכי נדע

ר אי השגיים הפנים ואלה התורה• מפרשי אירס ש פ  א
ם שנראה הוא ומעט ה  להקשה שמסכים פסוק ל

ם רואי׳ אנחנו אין כאשד מהמלות ולנראה ה  כלל ל
;להקשה ההסכמה בתכלית אלא חלבה פירוש

עג

 מי שאמנס מפורסמות רק
 מוכת גקר׳ אמתיות שהקדמותיו

 הקדמות שאף נן ר3הד שאין
 אממיות הן התלמוד נעלי

 לספק שאין הקנלהמה מחמת
 שאינם מפני ורק ננירורס
 הנצחון: לחכמת דמיתיו חושיים

 מאמר ונו׳ הנחשוב עא
 יודעים שהם

 רייתו׳3ו נמשניות כך כל לדקדק
 וגוף האמת דרך אל ומכוונים

 פשט לנוין מהם היפלא הכונה
מה  היו׳: ממנו יפלא שלא הנתו׳

ה 3מ  לנו חלילה אפשר אי ז
נחנמי׳ חסרון לתלות

 אנחנו שנהי׳ :כמותם מופלאים
 העון גו3 ר״ל ונו׳ נדע לא

 רי3ד ין3מה קצר ושכלינו
 שמפרשי או :לתורה פירושיהם

 אלו התורה• מפרשי אינם הלנה
 דקדוק להם הי׳ ההלכה שפירשו

 האמת אל לכוין ועיון 3ר
 אנשים היו המורה שפירשו ואלו

 ולא לקמחייהו חשו לא אחרים
 ;האמנו ישכון דרך איזה ידעו
 והוא השנינם הפנים ואלה

 פירש המכ׳לא שפירש מי שנאמר
 אנחנו שהרי אפשר אי המקרא:

 רי37 מפרש אמורא רואים
 והדקדוק העיון נתכלית המשנה

 מושך דנריו רר3ל עצמו והוא
התורה מפסוקי פסוק עמו

הפשט מן רחוק נדרך ומפרשו
 גדול נדקדוק המשנה פירוש אל חוזר האלו ריס37ה פי ועל

 שנראה הוא ומעט :גימא נמלא האמת מדרך נוטה ואינו
 אנחגו אין נאשר מהמלות ולנראה להקשה מסכים פסוק להם

 שכמעט מה הוא יותר3 המפליא הדנר הנס ל ר ונו' רואים
 שיסכים פשוטו דרך3 אינם הפסוקים פירוש3 להס הנאמר 3רו

 ולהנראה 3נתו3 הנאמרים רי'3הד עס להולמו לשכל פירושו
 ונו' הלכה פירוש ^ל להס רואיס אנחנו אין נאסר :ממלותיו

 ההיקש מן יוצא שיהא הלנה פירוש שוס רואיס אנחט שאין נמו
 אנחנו ואין מדעמינו ה3חז סדעתס נאמר ואלו השכלי

הס 1י3נ למה א״נ * נלל זגריס צמות יניס3מ פירושי3 תרי
. ;ההלכה

יגנ
£ e



נחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
ר ^  מלנדהדע ר״ל דנריס ׳3מ אחד נאמר ר3הח אי

 כעלמות סודות להס שהי׳ ינול שזנרת: הראשון
 מה נעלמות סודות להס שהי׳ אפשר התורה* סי׳ נדרך עמנו
 צריך כיצד איש מפי איש לו3ק הס אך יודעים אנסנו שאין

 להס והי' התורה דברי לפרש
הכתוב בלשון והיכר סימן איזה
 וזה אומו מפרשים היו ידו שעל

 כהנהגת : סמגו נעלם הדרך
ת  שנתפרסם נמו כצ^ל י״׳גמדו

 מדות י׳*ג בדרש דרכיהם לגו
 גזירה נמו בהן נדרשת שהמורה

 השכל שאין לה והדומה שוה
 התינו׳ השוואות שבשביל מסכים

 נמו בזה זה של האמור את נתן
 מנלן(ר״ל בנםף אומרים שאנו

 ילין> נסן>)3 מתקדשת שהאשה
תן משדה קימה קיחה  והוא עפ

 קיחה תיבת שנאמר מחמת
 ושם אשה איש יקס ני בקידושק

 מה ממני קת השדה כסף נאמר
 (ריש נסף נאן אף נסף התם

 זה שקבלו לולי והנה קידושין)
 פינה ליסד רמוק שהדבר ולאי

 וכן המלות שוויון על בדת גדולה
 ולפיכך שקבלנו המדות בשאר

 עוד להס היה שאולי לנז^לומר יש
 המורה בפירוש קבלות איוה

 שמיס שהם :מאתט הנעלם
ס ר״ל ^סימן אותה  שהי׳ הזיני
 אזתז.על סומכין בקבלה •להם
 נדי התורה מפסוקי פסוק איזה

 ואני • תמיד לזנרון להם שיהיו
 בעביר בזה הי׳ שהטעם מושג

 ע״פ3ש דברים לכתוב הומר לא1
 שבע״פאי דברים מז״ל ונמ״ש

 הי׳ וא״נ לכותבן רשאי אמה
 לזכור הלומדים המיז על בגד
 איזה בהן תשלוט ולא ע״פ3 הכל

על אותם סמכו ולכך שכחה
 הוגים וכשהיו הנכתבי׳ הפסוקי׳

^ס מפרשים היו שבנתב במורה תו  וממילא האלו בדרדס הנ
 ויצו פסוק שמו כאשר :נכון טעם חה בזנרונס הדינים נקבעו

 שהי׳ הקבלה הזה בפסוק סומגין :מיתות ד' ס׳ בסנהדרין ונו׳
ק: זה על סמנו להס  ונו׳ יחדיו הפנים השני ושמא הפסו
 לאסמכתא: שנאמרו מ?ס ויש מקובלים פירושים מהס יש ר״ל
 יודעיס אנחנו אין ר״ל ממנו נעלמו אחריס פנים שס שיש או

 תירוז אתה עוד יש אילי כלומר ההס והפנים ההוא הדרך
ענו: נעלם  על שנסמוך בדין ענ״ז עליהם נסמוך הדין ומן מ

 :במורה פירושיהס דרכי לתרץ בידיני אין בשנה דבריהס
ר ס ח ואיך דזמתסוחסידומס שנתבררה ^ ס <ש7קי על עצמס מ

 דברים משני אחד נאמר אביל החבר אטר עג
 נעילכוות סודות ילהס שהיה יבויל

 כקבילה □5אצי היו התורה פירוש בדרך מטנו
 ילפסוקים שיהי׳הבאתס או מדות עשוה שילש בהנהגת

 <}קב<|תם בסימן אותה שמים שהם אסמכתא דרך על
 לאמר דאדס על אלדיס ה דצו פסוק שמו כאשר

 אלוהדיניך דצו • נח בני שנצטוו מצות לשבע סימן
 זו האדם על • ע״א זו אלדים * השם ברכת זה ה׳

 הגן עץ מכל עריות* גמי זו לאמר דמים* שפיכת
 כין רחוק כדה החי* מן אבר זה תאכל אכל גזל* זה

 קבלה העם אצל אך * הזה הפסוק ובין * הענינים אלו
 בסי׳ הזה בפסוק אותו טומכין האלו המצות ששבע
 יש יחדיו פנים השני ושמא זכרם עליהם שמקל

ם שם ש־יש או הפסוקי׳ כפירוש להם ם פני  אחרי
 מאחר עליהם שנסמוך הדין ומן טמנו נעלמו

ם ז וה והשתדלותם וחסידותם חכמתם שנתבררה נ  ו
 לחשוד ואין הסכמה שום כו יתכן לא אשר הגדול

 בתורה נעשה כאשר הבנתינו נוזשוד אבל דבריהם
 ואין בנפש־ותינו יתישב שלא ממה כה שנכלל ומה

 כנפשיני הקצור נתלה אבל ממנו בדבר אצלנו חשד
ם ההגדות אך ה  והקדמה הצעה דרך שנוהגים מ

 כשירד שאמרו כמו ולאמצו לנחצו שרוצים לעגין
 שיציארת האמונה לנחץ למצרים העולמים רכון

 במקרים לא יתברך היתהבכונהמאתהאלקיס מצרים
 ככבים וברוחניות אדם בני מתחבולות כמצועיס ולא

 אבל מחשב בלב יעבוד אשר וכל ושדים ומלאכים
^ על ואמרו לבדו האלקיי בדבר  אומריס שהם מה ד

כך היה כך להיות יכול היה אם לומר רוצה כביכול
• p >

 טרחתס וה׳שתדלותס :וחביריו עקיבא בר׳ שמצאנו נמו השס
 שוס להס שניחס יתכן איך האמת על והעמידו הדת בבירור
 מצד או אלא יקרו לא כנטיות שהרי האמת מן ונטיה שגיאה
 האומר פשיעות מצד או העיון רפיון מצד או הבנה מיעוט

אחרין הבאיס להכשיל המתניין
 יהרו מה פני׳ בשביל בדיעותיו

 כול׳ חסידיס נילס חכמים כולם
 עצמיגו נתיר ואיך משתדלים

 הגדול והמונס אחריהם: להרהר
ס שהי׳ שא״א עוד ולא סנ  מו

ת הבדוי דבר גדול לקיייז  מדע
 יעקור הן בקבלה אומי ויתלו
 ולא העם לעיני הדת ארשי

 בתורה נעשה כאשר יסקלוהו:
 לתי5ה דבר בה נמצא נאשר
 משד ואין • השכלי בהיקש מובן

 שלרו מי כי ממנו בדבר אצלינו
 יפקפק ומי שבכתב בתורה ידו

 ה3 שנכלל ומה באמתתה:
 ענין ההגדות אך :המצות מן

 דרך זרות: הנראים ההגדות
 שרוציס לענין והקדמה הצעה
 חפציס היו אס ולאמצי לנחצו

 אמתיח אמונה אמה לתקוע
 ♦5ל ייהנש ריזיח שהי׳ מה העס
 מקדימי היו שכלם קוצר

האגדומלהדחי, בדרכי הקדמות
סו ״ סיננ

י'' ®’י , היז ״ ״ ת ה
» יח• ל׳-נר 0לי. ל ־ ״ י. ״  מ

 כמד :המכיוז התועית
 וכו׳ העול״יס רבו? שירד
 במדרש שאתרו למה נתכוון ואולי
 בט מנין על ויגש פ' רבה

 נפש שבעיס בהם הנאמר יעקב
 ס״טשהקב״ס רק איני ובפרטן
 בילקוט עוד ואמרו המנין השלים

(רמז ר״א פרקי שס3
 המגין להס השלים שהקב״ה
 והקב״ה ס״ט שהיו בכניסתן

 רבוא '0 היו כשעלי וכן עמן ארד זאנכי שנא׳ עמהס נצטרף
א ס׳ לענין עמס נכנס א׳.והקב״ה חסד  אעלך ואנכי שנא׳ תו

 העולמים הדעתשרבוןכל מן הזה הדבר רחוק וכמה עלה* גס
 מלא והלא במזוד במצרים עמהס נמנה ושהוא למצרים ירד
 שכל הגדולה האמונה לוזזק האמונה לנ״ז :כבודו הארץ כל

 לו אשר לבדו ה׳ מאת גנונה הי׳ זה שכל והיא בה מלוי׳ התורה
 ולא משם: ועלוימן למצרים ירידתן לסבב עלילות נתכנו

 במצועיס ולא :במקדה הזה הדבר שנשתלשל שנאמר במקהיס
 שהגמגו ממוצעים עניינים איזה שהיו ולא * אדס בני ותחבולות

הלב שיכול ממה בלבמסשב* יעבור אשר אדם: בני מתסבולות
:למשוב



לונדומד שלישי כוזרי מאמראוצר
שהוא אפשר שירדרמן הזרש זה ״ עמרא נמצא זה שאין ואעפ״י :3לחשו

רואים אגתנו שהם מנורים נקצת ר״ל הסדורים נקצת אן הנז׳: העולמי׳
■ מינהו(מלכים שאמר כמו : ונפרקיר׳״א ויגש פ׳ רנה ננראשית

 שקר רוח ה׳ נתן הנה מאמרו יותר העיקר הי׳ ולא כ״ג): א׳
הננואהשהי׳ עיקר הימה זאת
 מה אמנם אחאנ לה צריך

ז המעשה ציור לו שספר  ראה א
 רק אינו נסאו על 3יוש ה׳

 למזק זו לננואה והצעה הקדמה
 ולהכניסו 3.אחא נלנ הדנר

 הדנר מנתצת אחאנ:הלציית 3נל
 מחזקת המליצה מתיקות הזה

 אמת: שהוא שיאמין הזה הדנר
 נמצאו עוד ונו״ ספוריס ומהס
ח  מראות מספמס ההגדות ספו

 החסידים על !שראו כוחניות
 מהס :התלמוד נעלי ההס

 על ה׳ רוח שנתה דמיונית
 עניינים אחה להראות דמיונם

 ממשנתם גודל נענור :רוחניים
 בעיון תמיד קשורה שהיתה
 דעתם וזכות :העליון העולם

 מעסקי פנויות דעותיהם שהיו
 ונו׳ ממש שישלהס הזה: עולם
 ממש נעיניהס אותם וראו

 ל סי׳ נ׳ נמאקר שזכר וניגנין
 סי׳ רניעי מאמר עוד מזה ויגא

 וזכר קול מ3 וכן :נאריכית ג׳
סי׳ מזה  :המאמר מזה מ״א נ

 ריש3 שמקהמת קול ת3 שמעתי
 במעמד נתבאר שכנר :ברכות

 א׳ במאמר נזכר וחליהו משה
 סי׳ ד׳ במאמר עוד ויבא פ״ז סי׳
 נאמנה נקנלה ינא וכאשר :ג׳

 הדין אפשר שהוא ,מאלזר ובו׳
 כן שהגיע נקנלה לקנל נומן

 נמה ונאמר לחכמיהתלמוד:
 יקשה ולא ונו׳ לי אוי שאמר

 ר׳ ששמע לי אוי לשון בעיניו
 מליצות רק זה שאין ישמעחל
 ה׳ וינחם נאמר נאשר :הדנריס

 ונןנאמר האדם את עשה ני
שנודאי לבי אל ויתעצב אמ״ז

 צריךלהניןזההפסוקשלאנאמר
 את לסבר ומשל דמיון בדרן רק

ם׳ האחן: ה מ  שהס ל אגדות ו
 ההמון בפני לגלות ולארצו וסודותי׳ חכמה •ענייני מרמזים משליס
לין אותה מניניס שאינם מאחר  בדור אחד :בה מועלת להס אין ו

״נ עמוקים Ow-'O הענייניס בדורות או  ינוס3י שלא שאפשר עד נ
 אותם שיבין יזדמן זורזת בצדנה אמד ואולי • דור נל3 אחד רק

ני האגדות נל; מנינים אנחנו אין אס מימה לגו אין w ולפי

 כי ימצא kVi בגמרא נמצא זה שאין ואעפ״י וכך•
 אל כמוהו שתמצא בעת אך הסדוריט בקצת אם

 אלאחאב מיכיהו שאמר כמו נוטה הוא ה^גנין־הזה
 וגומר השמים וצבא כסאו על ♦ושב ה׳ את ראיתי
 גילעד ברמת ויפול ויעל אחאב את יפתה מי דאטר
 יותר העקר היה ולא הענין ושאר הרוח ויצא וגוט׳

 אלה* נביאך כל בפי שסר רוח ה' נתן הנה מאמרו
 הזה הדבר הלצייתמנחצת והצעה הקדמה זוז וזולת

 רוחגיוחואום ממראות ספורים ומהם אמת הוא כי
 צורות שיראו ההם דים החם־ על פליאה זאת ואין

 דעותס־ וזכות טחשבותם גודל בעבור דמיוניות מהם
 נאשר מחוץ אמתי ממש להם שיש צורות ומהם

ס פסקה שלא קול בת וכן הנביאי׳ אותם ראו ה  מ
 החזון ממדרעת למטה מדריגה והיא שני בבית

 שאטרר׳ישטע?} מה אצלך רחוק יהיה ואל והדבור•
 שככר זה וזולת כיונה שמנהמת קול בת שמעתי
 באפשר זה שישים טה ואליהו משה כמעמד נתבאר
 ונאמר לקבלו מהדין הנאמנה נקבלה יבא ובאשו

 נאמר כאשר ביתי את שחרכתי לי אוי שאמר במה
 משלים שהם מה ומהם * לבו אל ויתעצב ה' בוינחס

 שאין מפני גלותם נמנע החכמה סודות על מובאים
 ולחפש לחקור מונחים והם כהם תועלת להמון
 אחד להם ראוי שהיא מי אליהם כשיגיע ליחידי׳

 ויתבאר כשקר שנראים מה ומהם כדורות* או בדור
 דכדים שבעה שאסרו כסו עיון סע« עם עניינם
 וישראל וצדיקי׳ ותורה עדן ג| העולם קודם נבראו
 למה דומה • דוד בן ומשיח דרושלים הכבוד וכסא

ם שאמרו  המעשה* סוף המחשבה תחלת החכמי
 התורח העולם בבריאת החכמה כינת היתה וכאשר
 וכיניהס הצדיקים הס ונושאיה החכמה גוף שהיא

ס כי יהיו לא כאמת והצדיקים • הכבוד כסא  א
 להם ראוי ואין • האמתית הדת בעלי והם מהסגולה

יחברם ולא ירושלים והיא מהמקומות הסגולה אס בי
כי

 הנה נשקר שבדאיס מה ומהה :שכלנו לקוצר שהוא אפשר
 תחלת3 שנראי' האגדומ יש שהרי חכמתם ענייני רואיס אנחנו

 ס:3קר3 עמונה חכמה מצאנו עמן מעט3ו לשקר עה3הה
 נענייניס הזה המדרש נמצא נגר וכז' 0רי3ד עה3ש

פ׳מקוס פסחיס3 שזניסהנה
 נין אין פ׳ וננדריס שנהגו
 ומשונה מורה נאמר המודר

דו3נ וכסא וגיהנס עדן וגן  ית3ו
 *f 33ו • משיח של ושמו המקדש

 וכסא מורה הזכיר א׳ פרשה
 ית5ו וישראל והאנות כבוד

 ור׳ * משית של ושמו המקדש
 אן> הוסיך זעירא נר אהבה

^3שהח ונאמת המשובה•  ר
 מאחר המלות לשמור דקדקכ״כ

 הן הן כיהאנות אחד שהענין
 תשונה היינו וגיהנס הצליקיס־

 יראת מחמת נאה המשונה דרוב
 וירושליס המקדש ונית עמש
 דומה אחת: בחינה על מורה
 תחלת החכמים שאמרו למה

 ונאור * המעשה סוף המחשבה
 ליסד כשרוצה האומן זה

 לא אס שיתקן א״׳א נכון בית
 תכלית טרסיננוחו בשכלו יצייר

 תשמישו ענין ומה הזה ית3ה
 שלא הבגי? תיקון ראוי וכיצד
 מו שקי עוד כל הפס־ נו יפול

 מעשה סוף והרי שיהי׳ אפשר
 למס עניינו ותכלית הזה הבית
 03מחש3 הי׳ זה כל מוכן שהוא

 שהתחיל טרס כזה נאי33
 המעשה מכלית והרי לננותו
 מחמת מגיע סופה שהוא

 הננין לכלל שקדמה המחשבה
 זה בענור נותו3ל חשנו אשר

 שלהיות אמרו זה וכלפי התכ^ת
 העולם מעשה תכלית ז־נרי ז חלו

 קודמיס הס כאלו נראה ונריאמו
 שמחמת ור״ל הש״י אצל נמחשנה

 רח3נ ריס3ד הז' אלו תכלית
ת העולם:  נלומ * החכמה נונ
 C1 לנרוא הש״י חכמת שכוונה
 הנריחה זהי׳תכלית;את העולס
 ריס3ד ג׳ על (וכמ׳״ש התורה
העולם

מ

 התורה על עומד
 כסא וניניהם :הצדיקים הס התורה נושאי ונושאי׳ :וכו׳)
 הם שהצדיקים המאמר מזה ס״ה סי׳ למעלה כנז׳ הכנוד

 הצדיקים לכך וכו׳ נאמת והצדיקים :לשכינה מעון נמצמס
 רם3יח ולא :הנלואה מקום ירושלים והיא :לתורה מוכרחים

 גס אחד גכס ה׳ את לענוד העולס כל אנשי עות7 לקבר א׳א
לחנד %



נחמד שלישי כוזרי מאמראוצר
ס5ה פירוד קי  אשר רואיס33ש חר5מ רק וטלטולס: ד

 ילחכו עולם ני3 וכל רשע ימית פיו רוח3ו ו3קד3 ר37י ה׳ רוח
 והוא האנושי ^ין3ש חר3למ רק שיגיע א״א וזה רגליו עפר

 הוא הצדיקים ענין ותכלית עדן גן אל ואחריתם דול: p משים
שכולו העולם שהוא עדן הגן
 כנר כלומר כמ3 נרואים :3טו

 קודם וראית׳3תכמתה3הי׳זה
ם3ד עשרה :'העולם רא3שנ  מ
 פ״ה3 השמשות ין3ע״ש3 ראו3<

ת:3א מפרקי  נין להפיק ו
 להשלים ר״ל והטנע* המורה
 אל זממו עמל׳3הט עם התירה

 אחד יהא שלא ק״ח) תפק(תלים
 ע3הט כי :חנירו את סותר
 מתנהג ע3הט • מגהג3 אומר
 ו3 ימצא ולא אחד נעגין תמיד

 עולם:והתורה מימות השתנות
 כנגד המנהג שנוי3 אומרת
 מנהג שום כאן אין התורה

 אלהיכס ה' את וענדתם ימ״ש
 מימך ואת לחמך את ובירך

 ונאמר ך3מקר מחלה ו׳הסירותי
 נארצך ועקרה משכלה תהי׳ לא
 וכיוצא אמלא ימיך מספר את
 ידע לא מצוה שומר גאמר •זה

 שהצדיק נזכר ונבר רע ר3ד
 ע3הט אין התורה השומר גמור
 אמרו לזה ודומה ו3 שולט

 לשמן שאמר מי דתענית בגמרא
pw יאמר הוא וידליק b וידליק 

 ודומה החומץ שהדליק הי׳ וכך
 ניניהם וההפקה :הרנה לזה

 תאמר שלא ניניהם ההשלמה
 לטנעיים רשות שנתן מאחר

הטבע מיוחדים נזמני' שישמנו

 ואזזריהכש המשיח והוא שבכרואים החשוב אם כי
 קודם בכה ברואים אלה שיושמו ברין היה עדן גן אל

 עשרה שאסרו מה שקר עוד ימהנראיס העול׳ בריאת
 ופי הבאר ופי הארץ פי השמשות כין נבראו דברים
 אומר הטבע והטבעכי התורה בין ונו'להפיק האתון
 ביניהם וההפקזז המנהג בשנד אוסרת והתורה כמנהג

 בחפץ שהיו נ«0ם בטבע הש שנשתנו הטנהגיס כי
 ימי מששת עליהם ומוסכם בהם מותנה הקדמון

 דברים שבגמרא הכתר מלך לך מודה ואני • כראשית
 להביא׳ טעטי׳מספיקי׳רלא בהם להטעימך יכול שאינני
 בגם׳ התלמידים איתם שהכניסו והם * ענין כקשר

 צריכה חכמים ששיחת אצלם שהי׳ מפגי מהשתדלם
 מרבותיה' ששמעו במה נזהרים שהיו ומה למוד
ם  והיו * סהס ששמעו מה כל שיחברו השתדלותם ע

תם אותם שיאמרו נזהרים  ואפשר בעצמם במלו
 שמעט וכך p ויאמרו • ענינו מבינים היו שלא

 עגייגים ההוא במאמר לרברוזיהם שהי׳ ואפשר יקבלנו
 ̂כו והקלט אליט הדבר והגיע טהתלמי^כש נעלמו

 שאיט כמה זה כל אך • ענינו ידענו עזלא מפני
 יפחות ילא אליו* נרגיש לא בן על ובאסור כמותר

:זכרתים אשד הפנים עם החבור
 אמונתי וחזקה לבי הטיבות כבר הסזרי אמד עי

 לי שתראה עחה ורצוני בקבלה
 בשמורז ביאור לי שתוסיף אחר מחכטותם מעט

:כעורת^רים ליבענקמעט ותרחיב יתברך האלקים

 עכין נקשר ולאלהניאס נכון: סדר על אותם לפרש מסס שכלי
 או חכמה ענין לשוס חותם לקשר יודע שאיני מהם יש ועוד

 רקות ומעשיות ספורים רק שאינם וכמדומה י סיד או מוסר
 Yר מהשתדלס ממרא התלמידים אותם שהכניסו והס :נלנד

למודיה׳ השתוקקות גודל נעטר
 גודל מכיחס שהיו ומחמת
 שהיו והחסידים הקדושי׳ מעלות

טל שדנור וחשנו רסתיהס  נ
 דנריהס וכל מפיהם יצא לא

 ולהזכירם נהס להתטנן צדיכיס
 צריכין ת״ח ששיחת כמ״שחז״ל

 שלא ינצר שלא ונאמת למת
 כאלה קדושי׳ חכמים מדנרי יגיע
^ אי נמוסר מועלת שוס ד  נ
ק מת אחר א  ען3ק ולכך ההתטנ

 הרוצה שנל גמ׳3 המעשיות
ה דנר ללמוד יגול ללמוד  מ

 נזהריס שהע ומה :מזנריהס
 • להס אשר הזהירות ר׳׳לנתוך

 נשמועת׳ שיחברו וכו׳היו שיחגרו
 מלה חסרון לי3 ששמעו מה נל

 מנינים שלאהח ואפשר :אחת
 ידעו עכ״ז התלמידים גס אומו

ה :היא p דנר לא ני  ענייני
 רצן ולא התלמידים מן נעלמים

שיהי׳ ומי לסם אומן לגלות
 ונמר יי^יממי י^יז יי^יי

 מוסדי, מרכנה נמעשה שאמרו
 חרס הי׳ ואס פיקיס ראשי לו

 אלוי, ר3עתל:והגיעהד7מ מני?
* ט קזנו ה ס ר״ל ו שנ  םאעס״י
 היונימיסההס אשר התלמידים

ם על הנינוס לא הי  עכ״ן נו
קרנ גדול מאור ני הרגישו  טמתנ

לק זה את גס ואגחנו דנריהס
השנוי נעת רק תמיד נו נוהג

עו שלא ט אחד ענין נתחדש טנ  ידיעה חדוש כאן יש וכאלו נ
 הטנעי׳ רא3 וכאשר מבראשית לפניו צפוי הכל אשר ימנרך לפניו
ס נעת שיהיו נטנעו הזה נסדר הטנע ממחלה להס הושס  הנ

 את שתפתח הארץ נטבע שהושם שמאמר כמו שהם ענין על
 נכל וכן מימיו שיתן ולסלע * קרח נליעת שיגיע נעת פיה

^ ל ו ס. ^  שהוא כלומר השמשות בין בע״ש לזהנריאה יחסו הנ
 נראשית מעשה שעליה התורה ובין נראשית מעשי נץ ממוצע
 גס מינריו הנראה ולפי התורה על עימד העולם כי קיימים

ס בנריאת ד״מ הי׳ המנהג הנסיס שאר בכל  על הותנה סוף י
את. קריעתו טן  וננז׳ ליהושע השמש עמידת על הגלגלים ונ

ה אנרננאל מהר״י והנה הנ״ל המשנה נפי ס נרמב מ  ה
 לדגנת הסכים ננ^׳ר והיפ׳י׳ת נזה הרמב״ס דעת 7ע להשיג

עי פליאומס גודל מחמת העשרה אלו זכרו ואולי הרמב׳׳ס ע  ג
̂׳ל קדמון נמפץ :ההמון  ית׳ לפניו צפוי הזה החפץ שהי׳ ר

 דנריס שנגמרא :מפץ שוס אצלו נתחדש ולא עולמים מעולמי
קצר ני לך אותס להטעים ננחי אין ונו׳ יכול שאיני :אגדיים

:ואמן אמן ה׳לדגגנ!ס ברון שלישי* מאמר נשלם

הראשוני© אס וכמ״ש נרגיש
 והדנריס עניינו ידענו לא שאנחנו ולפי • נממוריס אנו אדם כנט

 שניאות שנפלו להיות שיכול ודאי ״3ר מזמן אלינו נתגלגלו
 החלמוד ענייני נשאר לנו הגיע כאשר הדנריס נהעתקת הרנה
 הגאוני׳ מזמן ש״ס3 אצלנו אשר הרנות מהנוסמאות כנודע
 ונועס הגאוני׳ תוספת שהוא מה נגמרא מוצאים אנו והרנה
^ גמ׳3 וכמנס הכותג  להבאיס נקל מוגנים דט־יס שהם ו

 לפי זה כל אך :האגדה נענייר משא^כ להניה״ה הש״ס אחר
חת ענייגי ר״ל ונאסור נמותר שאיט  דאגנו לא ע״נ האג

ס אנחנו שאין נמה הפסד נרגיש ולא עליהם  ולא אותם: מטני
עטר הש״ס חגור ר״ל הזזטר יפחות ת המעלות מכל זה נ ט  טו

 ולמורמיט לקנלמיגו מפיק שהוא בעבור ממנו זנדתיס אשר
קח והיתר באיסור כך: על מיוסד שע

ט מל ^  נ הש״ס המטאר הגדולה מז״ל מחכמת מחכמותס מ
 שאעפ״י האלדיס נשמות ניאור ^ שתוסיף אחר

 ואמ׳׳זניאגד הטאור הרמנת עתה רצה ׳3 נמאמר מהס שהזכיר
מז׳׳ל: סכמת



קיא נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
ח אסימן י ה ר  העתיר הכוזרי הנה למושל' תואר א

 שלפני מאמר נחמימת ריו3ד עליו ^
 הגיע והמיר אלדי״ס* שמות ענין אור3 לו 3להרמי זה

הר על חונך שהוא דעתו לסוף  השמות משמעאמ3 ויאשר3ענין
 למינים מקום נותן שהוא עד

 אלהו״ת ד3ר3 להאמין •לרדות
 נתן ריו3פתיחתד3 ולזה ח״ן•

 השם אמרושזה3 לזממו ^מחסוס
 ענין3 ת״ו וי3הר על נאמר לא

שס3א אלקו״ת•  התואר להוא
 ריס3הד מן ר3ד3 הממשלה על

 אחה על ממונה שמאמר נמו
 :לשפוט המוכן הדיין או ר3ד

 כלומר ונו׳ כל3 שיהי׳ ויש
 על השס זה נאמר לפעמים
 נקרא העולם נל3 שהממשל
 הממשל על ולפעמים אלקי״ס

pW: ח נמו  הגלגל מנחות נ
םי3הט מן ע3ט או  ני עיי

 לאלקי״ס זונח אומר 3הכמו הנה
 העונד על אפילו ר׳׳ל יחרס

 מן לטנע או הגלגל מנחות נח
 ונדאמר מיתה 3חיי הטנעיים

 לגדא דשחיט הא (מ) נחולין
 ופי׳ מתיס) י1ו3ז (הוי דהר

 הממונה מלאך דהר גדא רש״י
 מנניאדס דיין או ההרים: על

 ר3ד א3י האלקיס עד כמ״ש
 לשון3הזה נההשס3ונ ד שניהם

 ל׳3 נה3נ אלקי״ס שס ר״ל קןון
to מורה כשהוא אפילו יס3ר

 מה ור3ע3 ;המיוחד האל
עכו״ם האומות ין3 נוהג שהי׳
 מעלה י3כנ נית3ת ופסילים טלסמאות ,להם עושים שהין
 הזה הפסל על ההוא 3הננ נח שפע שחל מאמינים <הין

 כללם קוראים והיו :מנחו עליו נאצל הזה הפסל ד3ונשעו
 הנחות נל יצאו שמאחד שא״א ין3חוש שהיו ר״ל * אלדי״ס

 יחדהסאלקיס3 וכולם העולם את מכהעיס ה3הר שאלקות רק
 ונאלו ;נולס הנחות :לל3 הס3 עים3נש והיו ארן:3 שופטים

 אשר ואת תשלה נל3 מלכותם ח״ו כאלו ר״ל הס3 מושלים הס
ה מעל וה3ג ואין יעשו כולם יוזפצו מ  שומר וגמה עליהם ג
 :ות3הס ונל הנחות נל ממנו אשר המיוחד האל שהוא אותם

ת וי3ר3 :כו^ס לעונדי האלדות ר״ל * יס3ממר והס מו  הנ
ת: 3רו לפי חו ס הנ  עפשוכפי נחות ר״ל הגוףו את המנהעי
 :אומן המנהיגות הנפשות ו3T נן אדס3 הנמצאים הנחות 3רו

 דמו אשר הזה הטעות ונפי העולם את המנהיגות והנחות
 שופטים אלדו״ת סרנה כי לומר העולם נמות3 דמו כך ^נפש

 מלכותו אשר אחד אלו״ה ח״ו נאן ואין * אותה להנהיג ארז3
 הגיע וזה ר״ל התנועות״ לסמת כנוי הנחות ני משלה: נל3

לנל כגוי שס רק איגס שהנחות מאחר שאמרו ור3ע3 להם

הרביעי ׳ המאמר
ר א מ ד א ר ח  ברבר לטוש^ תואר אלדי״ס ה

שיהי׳ ויש • ולדיין הדברים מן
 שיהי׳ ויש • כולו כעולם מושל בו רוצה כשהוא בכל

 טכע או הגלגל כחטהכחות כו רוצה כשהוא כחלק
 הזה השם ונכנה • אדם מבני דיין או * הטבעיים מן

 עכרם האומות בין נוהג שהי׳ מה בעבור קבוץ בכשון
 מהם אחד שכל טאטינים והיו צלמים עושין שהיו
 אחד וכל לזה שדומה ומה הגלגלים כהות מ יחולו
 והיו אלד״יס כללם קוראים והיו אלו״ה אצלם מחם

 מתרבים והם בהם מושלים הם וכאלו בהם נשבעים
 המנהיגים והכהות הגוף את המנהיגים הכהות כרכד

 כל כי התנועות לסבות כנוי הכהות כ* העולם את
 כי * האחרת התנועה כח זולתי מכח נ^וה היא תנועה

 אכל אחד בכה רצים אינם הירח וגלגל השמש גלגל
 אשר הראשון הכה אל פנו ולא טתחלפין בכחות

 חודו שלא כעבור אם האלה הכהות כל באו ממנו
 אלוה המכונה הוא האלה הכהות קבוץ כי וטענו בו

 המנהיגים הכהות קבוץ אם כ• אינה ג״כ ושהנפש
 בעיניהם רחוק הי' אך כאלקי״ם שהודו או הגוף את

שתועיל .

 5כז מולדת תנועה וכל אחרת תנועה לתי3 ותנועה מנועה
עה הפניות תנועות שיתילדו שא״א כמו שכן וניון אחר תנו  מ
 גלגל ני :אחד מנח רנות נחות שיצאו אפשר אי כן אחת

מו ונו' השמש  נראית היותר סנה הוא אשר השמש שגלגל נ
 אחריו הירח וגלגל העול׳ להויות

 להויות ות׳'ו3סי3 ה3הר כרגש
 ההוות ת3שס אמרו ר3ונ השלם

 להסנות הפכיות הס השמש מן
 השמש ות3ס ני הירח מן ההיית
 לנל מוסכם חה יהיונש החום
 הראשונים מן הרנה דמו אמנם

• הירח מן והלחות הקור ת3שס
 זה טעות האחרונים ארו3 ר3וכ

 שורפת נמראה ניסו וזה הדעת
 מ^ות שלשה הנצוצות המקנצת

 שהם מה נפי פעמים וששה
 שריפה נח ה3ו המראה לתי3

 נגד אותה נשישימו מאוד מופלג
 השחפה מרנז3 ויושם השמש

תני מתנות מיני כל לה אשר  יו
 לסיד יהיו ניס3א גס כרגע

 נגד זה נסו וכאשר לזכוכית או
 ו3 הרגישו לא הלננה אור
 וזה קור לא אף חוס שוס

 ווע״טר הנקרא נידעע׳״יהנלי
 הרגישו לא גס נל״א גלא״ז

 שנצוצי שזה וניארו לחות שוס
 הוא חום שוס הס3 אין הירח

 הוציא ר3וכ מיעוטם מחמת רק
 אור נסיוןכיכמומ3 אחד חנם

א3הל הו ס ה מ פי הנ  השמש א3נ
 חלק רק אינו לארן ומשם אלי׳
ך מן אמד ס ס ס ס  ממהשהוא ס

ת על כשזורח השמש אור א  תנועה3 אמד נמ3 רצים אינם :ה
 השמש גלגל כי * 03 ולניס3ק שהם הגלגל מצד להם המיוחדת

 חדשירחי:3 והירח * שמשית אחת שנה3 השמש עס הלוכו גומר
 ומעשה פועל אל יטו3ה ולא ונו' הראשץ הנח אל פנו ולא
 והשלם גלגליס3ש נות5התנו ונל הכל שמידו ראו לא ידיו

 כה להס הנותן והוא והשנל יגה33 יצרם יתנרך הוא כללו3
 ועל יצאו פיו ועל ל3מ 3קר3 והולכים יס33סו להיות וגמרה

 המניע אחד נח רק כאן ואין לנו הנראה הזה נסדר ואו3י פיו
 אל3 לגמרי כפרו קצתם * ו3 הודו שלא ור3ע3 אם :הכל

 כולם הנחות וקנון עצמו פגי3 אלו״ה הי^ כח שנל ואמרו
ק מושלים אלהי״ס הוא א ל איננה ג״כ ושהנפש :כולה ג נ  ו

 ה3הר נתחיעו אמד מנח איך מהשכיל לנומיהס שטח שמאחר
 ימדיו הכמות שכל אמרו אך * הנפש עגק הגייי לא נחות

 ה3ס3 שהודו יש • נאלקי״ס שהודו או :הגיף את מנהיגים
 כני והשגחתו ונידיעמו לאל ענודה 3חמ3 כפרו אך ראשונה

 שידענו ומרומ׳ געלה א׳: ממאמר א׳ שנסי׳ הנופר הסלוסוף רי3ד3
לאל חלילה :אותנו שידע מאתט נעלה הוא רוממותו לגודל ר״ל

מדנריהס



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 זה הי׳ וגדולתו רוממותו שלנודל חושניס שהס כלומר • מדגריהס

 זה ה̂י ה3ר7שא הוא ונהפך י גנו ויסגיח אומנו שידע חקו3 תסרון
 לא חסרון ושוס גיאות שוס גו יתואר לא אשר שהאל ונמנע אסרון
 למקר׳ ויעזגס הגדול ו70ח3 ראס3 אשר ידיו ופועל גיו3 לדעת יפנה

ונגר הס3 ישגיח ולא הזמנים
 ממאמר ‘א׳ סי׳3 גזה הארכתי

 דגר עוגדיס היו לא ע״נ א׳:
 הגלתי על 3מוס זה ונו׳ אחד

 אמרו-שיש אך אחד אלוה3 מודים
 הוא ונח נח וכל הרנה אלדו״ת

 הס יחד הנחות ונל אלוה
 נמו עולס3 מושלים אלדי״ס

 צגא ונל י'3נונ דיס3עו שהיו
 ימיס3 ̂ הנודעים השמים

שנך חלוק מאין :הקדמונים
 שויס וכולם לנת י3כנ3ש הקטן^ נמו אצלם אלוה השמש היה

 פועל שחגירו מה לפעול יכול אינו שהאמד גאלדו״ת אצלם
 מלזשגת הימה שזאת ומאחר :כולם גהסנמת מתנהג והעולם

ס עונדי  והאל המורה כוונת והימה עולם מימי ומזלות נונגי
 וגומר ה׳ אנכי מאמר3 סיני הר3 אלדו״מו גלוי אחר יתגרך
 לך יהי׳ לא השני ור3הד הי׳ מלגס העכו״ס אמונת לעקיר

 הענ״וס דעת כפי רגיס ל׳3 וקראס פני על אחרים אלדי״ס
 הולך ידי ועוצם שנתי לומר רוצה פני על ואמר ההוא זמן3

•7לע3אלד״סמ ואין אני וכחשס נח נל ועל העולם נל3 33וסו  י
 יס3ר ל׳3 אלדי״ס לקרוא העולם כל אנשי פי3 שהורגל ומאחר
 לניר לו אשר האל נקרא כך יחדיו הנחות נל שמחמת הממשל

 כלומר אלהי״ם מפצו נחי הנחות נל3 להשתמש והמשרה העוז
 ההמון ל׳3 המורגל אלדי״ס נמו הנחות נל3 המשתמש הוא
 ודומה * יחדיו הנחות כל קנון שהס ומזלות נוכגים די3עו

 מימי יוסי ר׳ אמר )3ע״ קי׳׳ח ׳7(י3כת כל פ׳ גמ׳3 אמרו לזה
 שהיא פיר״שי יתי3 לאשתי אלא ונו׳ אשתי לאשתי קריתי *־לא

ת נל שם על אותה שקרא ור״ל ית3 עיקר  ור3ע3 ופעולותיו הד
 אלוןי״ס הש״י קרוא3 הזה הענין נמתק נך הנל מניעה היא1>
: היוצאים הנחות וי3ר ור3ע5 יס3ר ל׳3 מנו  והדיקות מ

 דקדןק3ו דיוק3 יתנרך שמו לזכור כשנרצה היתירה והמעלה
על המורה  אינה צולם: הנחית מקינון גדולה יותר מעלה ג״נ

 שס^טדערמוז הוא ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנננד שס3 אס ני
ת רמוז לנדאיס טדע הוא הזה השם ר״ל מדות3 מליו דו מ ^  אנ
 גוז5־^ נודע שם הוא :יניאו ממנו אלקי״ות הנחות כל ר״ל
יודקס! שהיו ממש ידיעה על הונח הזה השם ד״ל ״ נמדזת אלין

 והרומס הוא בי וחשבו עבודתו שתועייל
טדכריהס* לאל חלילה בנו שישגיח שכן כל שידענו

t ״

 שקורין רכים אך אחד דבר עובחם היו לא כן על
 • חלוק מאין הסבות כל שכולל כלל אלקי״ס אותם

 כשם אם כי אינה היתירה והמעלה והריקות
 גודע שם הוא יתברך ה״א וא״ו ה״א יו״ד הנכבד

נודע׳ הי׳ לא אשר אחד כמקום לא במדות אליו רמת
כי

 ושהוא גמורה האחדות על הוא השם לזה יתירה שהמעלה ד3ל3 זה
ס די3העו דעת נשלול נל לנדויוצר  לשלול גס אף אלא ומזלות נונני

 שהגיעו שאעפ״י אחריו והנמשכים ארס״יעו נמו דעתהפלוסופיס
 לא אעפי״כ רקחלאיוד כאן שאין הפילוסופיות ראיותיהס ע״פ

והיו נמיותיו אצלם נודע היה
 אותנו יודע שאינו אומרים

 ושאר אותו וד3ע3 יתרון ואין
ו3ד3 ננן׳ אפיקורסות ענייני  ח
 ידעו לא הס ואף ג' סי׳ אח״ז

 שעיקר מאחר כלל השס זה
 וגומל מציה שהוא על הנחתו
 ע3הט ומשנה הכל ויודע ועונש

כנז׳ רוחנית ראי׳3 הנודע מן
 י המאמר מזה ט״ו נסי׳

כו־ * מעילא מזה נודע והאחדות
 ודומיס כלל האמינו לא כאלו הנז' המדות לי3מ האחדות האמנת
 מזה וי״ח י״ג סי׳3 כנז׳ יותר גרועים אולי או כו״ס לעונדי

 על להקל נדי3 הדפיס ית3ל המניא אמר ־ (הגה״ה :המאמר
 ר«׳37 פה להעתיק ראיתי אלו דגריס של פירושן המעיין
 משם אשר ז״ל להראנ״׳ע השס ס׳3 שמצאתי מה לאלו קרוגיס
 ור3ע3ו הנז׳ ׳03 וז״ל * כאן3 הנחרי כוונת אמיתת על יושקף

 שהואאלקיהעגריס ד3הנכ השס רק לפרעה משה הזכיר לא זה
 השס תמצא לא כן על מופת־ס לח־ש ארן3 נחו ל3המק שיוכל

ת על ר3יד הוא ני קהלת ס׳3 הזה  שקנל והכיז האלקיס חנז
מ אמר ע״כ כמשה היחיד לא הכל ת  גיול ני ידעתי עתה י
 לא האנות והנה וז״־ל 3כת וארח לס' רנפירושו * ענ״ל ונו׳

ס3פניס השס ידעו אשר כמסה נשם לדגקה מעלתם הניעה  פני
 אותות ולחדש השפל עולם תולדות לשנות מנזה יכול הי׳ ע״נ

 רי'3ד שני אמר משה והנה לחדשם האגות יכלו שלא ומופתים
 ועל שדי אל שהוא סמי נודע האגות ידי על ני והטעם ונו׳
 ני3ל אמור לכן אמר כאשר געולס הנכגד ה׳ שמי יודע ידך

ל השם זה ללודיע שלחתיך ולנה ה׳ אני ישראל ל  והרמ״נן * ע
ת ז״ל  לאמת נראיתי למשה האלקי׳ אמר והנה וז״ל שס 3נ

 סמי3 ל3א לנחירי ועוזר המזלות ו3 שודד אני אשר ידי נכח
א3ל להס נידעתי לא ה׳  ולכן המולדות שנוי3 חדשות להם ח

 הגדול השס אחרת פעס להס ותודיע ה׳ אני ישראל ני3ל אמור
 כל ה5עו ה׳ אני כי וירעו להפליא עמכם עושה אני ו3 ני

 ר״ל נודע שם הוא אממ3 הכוזרי רי3ד3 הנרצה וזהו * ענ״ל
 שיוכל עד נימול ותמ)7ת3כ״כ( וניכר נודע שסהעצסהואשס

ע3הט שנוי כמדות ורצה שנלע״ימדומיו נרוח אליו לרמז המרמז
/3ו הננואית רמיזה3 אותו ומכירים החושים נהרגשות אותר ^ א  לרמז לאניכל שאמנס נזה רצה אחד נמקוס לא ־ המופתים וחדוש ר

 עוד א3שי ונמו יוקוס3ל3נג אינו יתעלה הוא ני מקום ׳׳^/מלמניחוד לגדו כולו העילס מנהיג הוא איך ממנו והרגישו הרוחניית
* ושו״ האדם ני3ל מצוותיו ימציה ועונש גימנ ע3הט ומשנה ה ז ׳ פ נ ו מ נודע לא אמנם הנח זה גלוי ר״ל הי'נודע לא אשר ^ — ̂ v w......................wm/v  ושונן

 נל סוף עד והפרטים החלקים ויודע האדם ני3מ סגולי על
ן ^יורות ^ני  ונין ל3וה וקין הראשון אדס אותו הניר זה ו
 והיו אחריהם הנאים הגניאיס ונל ומשה 3ויעק יצחק וחנרהס

 משלה כל5 מלנימו ואיך רוחנית כראיה שכינתו ננוד דוחים
 מצד עמדו גנר אל ואין אחל שהוא ממילא יודעים היו ואלה

 יש ני שחשנו ענו״ס די3עו ות3כמחש לא * הנזכרות ינדותיו
לא ד״ל נודע הי׳ שלא אחד נמקוס לא נארן: שופעים אלד״ות ירכה

ך א ^ פ ל  נפלאותיו, נל3 מצרים את המכה משה א33 נתפרסם מ
ע3וטרס ד ו נ ׳ י ה א ל תס,3נללו3 אלקי׳ שס אס ני 0עיל3 ^  ס
ת ע״י לו פי  וההשגחה כעולם אות3ו המתרגשות ה

 יחרווכו' וישמע פסוק על יתדו פ׳3 ״ע3הרא וז׳׳ל הנפלאה*
ו שהכל משה לפניכא נעולס נודע שהי׳ השם סנ ד  ׳ ענ״ל מו
ת ז״ל ז3והרמ  הוציא ני אלקי׳ עשה אשר וטעם וז״ל שס 3נ

ה הוציא וני מלפנים יודע ימרו שהי׳ השם אלקי*
ושמו



קיבנחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
 ‘ענ״ל האומות נעשו ו3משהש ע״י עתה שנודע הגדול נשמו

 משנייהטנע שהזכיר מה3 המפרש 3הר רי3ד3 נצנצה אשר וזה
 רהס3וא ונח ל3וה וקין ס7א אותו הכיר זה ענין3ו ומ״ש
השם יהי' והנה וז^ל שס ז״ל ״ע3הרא מדעת ג״כ נראה :ו׳ וכו

 ראשית3 פ׳3 הנז׳ אלקי׳ סמוך
 להזכיר צריך ואין אות3צ נטעם

 והי׳ האלקי' גי3ו האלקי׳ ר37
 עוד אדס ל3ק שלא ור3ע3 זה
 והוליד וכו׳ עד כראוי השס נוז

 איש קניתי חוה אמרה אז ן3
 ואין אלקי׳ מלת כלא ה׳ את

 ני אלקי׳ סמוך השס לאחריו
 ור3ע3 משה רי3ד3 אחת פעם

 אלקי' קולות פרעה לו שאמר
 ני לעולם נודע הי׳ לא חה
 •) עכ״ל מועטי׳ לחסידים אס
 • אלקי״ס כלל3 נקרא הי' ני

 כלומר ס7התיח3 ה' ונקרא
 לכלל אלדי״ם קורים היו ►נחלה

 ודימו עולס3 הנראות הפזטלות
 ואף * נארץ סועליס יס3שר

 אל3 שהודו הסלוסופיס לדעת
 ו3 שאין אמרו עכ״ז אחד

ת3הט לשנות יכולת  עוכלהויי
 ממשלת לפי רק אינו העולם

 קריאת אך • והכנגיס הג^נליס
חדס3 הוא ה׳ תי  שלו ר״ל :

 הנראות הנחות נל3 ממשל
 דו3ל גדולות ועושה עולס3

שכליות ראיות3 לא זה ואף
 והפסד הדיה3. ה5ס מהם אמד וכל :.ממש כידיעה רק

 נראה אלו ונל המורכנים ופירוד וומיתה וגצמיחה בתולדה
 הממזג הגלגלים תנועות ע״י הד׳ היסודות מן 0י3ממרכ שהם

 ת3שס ו׳ משנה המדע מספר נפ״ד ״ס3הרמ ונמ״ש אותם
 תו3ס ספק לי3 ההפסד וכן הגלגל 3ו3ס הוא מורמ כל ת3הרכ

נ הרוח תנועת3 קשורה תנועה וכל התנועה נ  השמיס י3ו
 בהרגשות שנודע השס זה כלומר ה׳ ה3התשו ותהי' :כנודע

ע שס3 פלוני אומר שאמה נמו :ממש  * ושמעין ן3כראו נוי
 זה פעל מי אותו השואל להשיב האדם בדרך שאין נמו כלומר

 פעל ראובן יאמר לא ני לו ומפורסם הנודע העצמי שמו רק
 נודע שס שהוא לא אס זה הוא מי מניד השואל אין אס זה

 על הידיעה ה' שמפול יתכן לא זה ומפני אומו יודעיס והכל
 שהוא לומר ה' ענין הוא כך • נודע שהוא מאמר העצס שס

 ישראל עדת נלל ולנו האדם בגי יTלב^ ובהרגשות דאי'3 נודע
 ראובן ששס כמו ושמעון ן3כראו * אותנו והנהגתי מופתיו ע״י

 אך המקריים מן זולתו על לא ההוא האיש עצס על «ורה
:בעצמותו עליו

 ונו׳ רמז עליו שאין מה שס3 אודיע ואיך הכחדי 3
 יודעים אנחנו שאין ר37ל שס שיונח יתכן איך

הראי׳ אך ר:37 שוס מעצמותו להשיג וא״א וכלל כלל אומו

 שאיל כאילו בהתיחדם ה׳ ונקרא נקראאילרי״ם הי׳ כי
 הירח או השמש ילעכוד ואוי אילו״ה איזה השואל

 האש או הככביס אחד או המזלות או השמיס או
 לכל כי זולתם' או הרוחניים המלאכים או הרוח או

 םבה מהם אחד וכל וממשלה מעשה מהם אחד
 שאתה כמו ה" התשובה ותהי׳ ובהפםד כהויה
 אשר אחרי ושמעון• כראובן נודע בשם סלוני אדמו

:עצמיהם אטתת ושמעון ראובן ממלת יובן
 עליו שאין מה כשם אודיע ואיך הכוזרי אמר ב

ממעשיו: עליו הראי׳ אך רמז
 הנבואית ברמיזה אליו רומזים אבל החבר אמר ג

 מתעים הראיות כי הרוחנית וכראיה
 מופםדות ולדעות לאסיקורסות אדם יבא הראיות ומן
 לאמר עכו״ם עובדי והס המשנים הביא מי וכי

 הקדמות אנשי וכן הראיות אלא קרומות סבות בשתי
 עצמו סבת ושהוא הגלגל בקדמות לאמו הביאכם מי

 ועובדי השמש עובדי וכן הראיות אלא זולתו וסבת
 הראיות דרכי אך זה אל אותם הביאו הראיות האש

מקוצרות ומהם תכלית עד מדוקדקי׳ מהם נחלקו
והמדוקדק ־

 מושל נמצא אלוה כאן שיש ראי׳ רק לנו אין ממעשיו עליו
 ריש3 המורה זכרם הפילוסופים עשו אשר המופת ונפי נל3

 די ולא העולם ממעשי רואים שאנו מה מצד הלקוח ב׳ חלק
 עין3 ועין לפנינו עומד כאלו מיוחד שס3 שנקראהו עד זה לנו

שמו זה כי לומר אומו נראה
•3 יקראהו אשר  לפי והוא ו

 לסוף עדיין ירד לא שהכוזרי
 נודע שם אמרו3 ר3הח דעת

 הידיעות שתכלית לו כמדומה
:מעשיו מצד רק אינם

ל ג ב  רמיזה5 אליו רומזיס א
 3השי ״ וכו' ואית3הנ

 למשפט ת3חש הזאת ר3הח
 רק ה׳ את נדע לא שאנחנו

 חלק ולנו ד3ל3 ממעשיו ראי׳3
 היותר הפילוסופים עם ונחלה

 ראיותיה׳ שמו אשר י׳שאפשר3טו
 ממעשיו השס מציאת על

 כי שמו מה לשאול הקשית ע״כ
•3 נדעלרמזו  אנחנו כן ולא ו

 הגיעה אמונתינו שעיקר אתנו
 שהס ות3מהא ואה3נ3 אלינו
 ואית3הנ הרגשה3אותו השיגו
 ראייה3 אומו ראו והס ממש

 למעלה שהיא ממש הרוחנית
 ולכך הגשמיית מראייה הרנה

 תמידאלקיאברהס אומריס אנו
 כמותס ולנביאים ולהס ונו׳

לרמז בעיניהס יפלא שלא ודאי
בע אותו ת  אך :מיוחד בשס י

 השם ידיעת הוא השלמות שעיקר שדמית זה מתעים* הראיות
 מהדרך, האדס את מתעים הראיות אדרבה אבל כן אינו ראיומ3

 המשנים הביא מי וני בעיקר; וכפירה מות דרכי אל הישר
 פועל יש כי שהאמיז' ויש מאחד יותר באלד^ות המאמינים ל ר

 אחד שתלוהו מא״ני הנקרא האיש שהיה כמו טוב ופועל רע
ס ועובדי מינים זה הסוכרים נקראו שמו ועל פרס ממלכי ״  ענו

 הראיות אלו האלד׳׳ות: הס והמזלות יס3הנכ ני האמינו
 יא3לה שנלחצו מחמת רק אלו לטעיות נכנסו לא כלומר כצ״ל

 האמינו אשר הס הקדמות אנשי וכן האמונה: על ראיות
 מה׳ פ״א ״ס3רמ3 ננז׳ קדמון לפיכך והוא האלוה הוא שהגלגל
 נמצא הווז כלומר זולתו* ת3וס עצמו ת3ס ושהוא :ענו״ס
ת אלא המציאית: נל רא3ו המציא והוא מעצמו ו ^י  ר״ל ה

 אולת® לפי אשר טפליס ומופתים שכליות בראיית שגו אלו גס
 אך :המטורף ^עסס לפי אשר הראמת :נאמנות ראיות היו

 הראיות מן הידיעה שעיקר שאמרת מה ר׳׳ל נחלקו הראיות דרכי
 * להם אמד נח הראיות כל וכאלו לדבריך סייג עשית לא הנה
 מהם יש מדוקדקים מהם : בזה נס מלוק יש אך כן הדבר ואין

 במה סכ־יזמיה© וראו לפניהם מאשר יותר בראיותיהס שדקדקו
 ;השגיאות מן ונשמרו האפשר כפי נאמנות ראיות שהס שחשבו

ת:5נ ראי׳ לי3מ ס7הא בנח האפשר לפי כלומר תגלית עד ואי
ומהס .



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 :האנושי שכל סינמ33 וסכלות נשגרות נלתלר מקוצרות ומהס
ס הראיות ודדני או  חר3שהעו היות עס י״ל ונו' לאמר מי

 פקופליליה גרואה שגו הס אף הפילוסופים ראיות הס הס3ש
נ לסנלזת והגיעו ״ ע ני לאל יסנזן מס שאמרו עד נ  דנו3נ

שאעפ״י ו3נפגע; ני שדי ומה
 וקדמותו האל מציאות3 שהודו
 גס שהעולס לומר יזק הפרו
 ולא רך3ית קדמותו3 קדמון הוא

 ר3נ כאשר תיק ולא יועיל
 א׳ סי'3 הדעת זה מרי נזכר

: ממאמר  אמדעהס אצל ואין א׳
 אצל אין כי ודאי נודע שס

 רך3ית לו נודע שס הפלוסופיס
 רק אותו יודעיס שאין אחר

 ומסלקיס נמצא שהוא ממעשיו
 רואיו53 והידיעה ההשגח׳ עמנו

 ששמע מי אצל אן וגדומהלזה;
 נעלי ואנתנו הנניאיס כגון
 ריו3ד את ששמענו האמת דת

 והוא :סיני הר3 האש מתוך
: נודע שס3 אותו קורא  ששמע ז

 שס3 שיקראהו יתכן ורו37
ע: ד  עמו ר3שד לזה כנוי נו

 לאל ננני הוא הזה *השס זנו׳
 שהוא אצלו והמאמת עמו ר3המד

 :הי׳ שלא אתר העולם ורא5
 אלו תחלת ר״ל אדס וסחלתס

 עמהס האל ר3שד יאיס3הנ
 הי׳ שלא הראשון אדס היה

 וראה עמו ר37ש לולי אותו יודע
 הדעת ען מרי3 והעונש הגמול

 • לתועלתו חוה לן ושננראת
 שלא ירור33 ידע אדס זהנה
 אותו שהוליד אחר אדס קדמו

 נמצאת עדיין ה3גק ולאהיתה
ויש חוה ראת3נ שממנו על

 ור3ד3 לו ורמז חס): אשר כל ועושה ההעדר אחר עולס ורא3
 ששמע מה האל תן הדנור אליו הגיע שאדם ד״ל * דמות3ז

 אותיות נצורות לאזנו הגיע אשר האויר נצטייר ני ממש נאזגיו
ה׳3 זזה פן  מאמר3ריו3ד3 וננז׳ הנניאיס כל3 שהענין נמו ח

 מראות צורות דמות עיניו3 שראה ג"נ ויתכן פ^ט ס 0 א
 יאיס3הנ נל ענץ3 ג^נ שהוא כמו ה' וד3נ על המרמזות
 אומו השיג ונן זה נסי׳ סמיך3 נארינות ר3הח וכמאמר

i 3 שיניא נמה מדות3 ' lוחס) ויודע יכול חי נמו סעוך 
 מקום3 אר3שית נמו זה על המרמז ה׳ אותו וקרא ז ומשגיח

 והממשלה הנח ?ו3ש וידע ממש חוסיו3 שהשיגו זה ולולי : הגז
 אדסושאר הי' לא אלו כלומר נשארונו׳ היה :p״ אשר לכל

 סס רק לדעת אדס3 יכולת שוס הי' לא אוחו מניריס נניאיס
 המשגיס: פקרו כאשר אחד הוא אס ונו' רר3מת שאין :אלקי״ס

שנפילוסופיס חריס3הללו אפילו טעו נאשר החלקיס יודע הוא אס

 הביאם רמאיות ודרס הפי^וסופיא שבהס והמדוקדק
 ידע ולא יזיקנו ולא יועילנו שלא כאלקי״ם לאמר

 מריינו ילא עבודתיגו ולא וקרבנוחינו תפיצתינו
ס אחד אצל ואין בקדמותו קדמון ושהעולס ה  ט

 דבריו ששמע טי אצל אן אליו שרזטזין נודע שס
 העסרח על וענשי העבודה על וגמולו והזהרתו וציוויו
 עמו שדכו לזה כנוי נודע בשם אותו קורא והוא

 שלא אחר העולם את בורא שהוא אצלו ואמת
 עעו דברו לולי ה׳ יודע היה לא אדם ותחלתס היה

 לו ונתברר מצלעותיו חוח לו ושברא וענשו ונטולי
 «וד71ובדמותו(נ״א לובדכר מ׳מו העולם בורא שהוא
□ על נשאר הי׳ m ולולי ה׳ אותו וקרא »מלי״)  ש
 או אחד הוא אס הוא מה מתברר שאין ם’אלקי
 ואחר לא אס החלקים יודע הוא אס מאחד יותר

 כראייה מאביהם אחרשקכלוהו ידעוהו והבל קין כן
 ויעקב יצחק אבלחם ואח׳׳ב נח כן ראהו הנבואית

 הם וקראוהו מהנביאים אחריהם שהי׳ וטי משה עד
 בהאמנתס מהם המקבלים העם וקראוהו בראייתם ה׳

 אדם ככני דבק והנהגתו דברו שהיה כעביר ה׳ אותם
 דואיכש שהיו עד בו אדם מבני הסגולה דבקיס והיו

 ואש ומלכות ושכינה כבוד נקרא מה במצוע אותו
שת׳ ומדאה ־ ותמונה וצלם וענן  מטה זה וזולת הק

רקוראיס מאצלו עמם שהדבור להם ראיה שהי׳
אותו

 נאמדות! שהודו אעפ״י הפרטיס יודע האל שאין שאמרו
 ל3וה חין ואח״כ :הספר ראש3 הסלוסוף ר3ד3 וכנזכר רך3ית
 ל3נתק שלא לקין ושחרה מנחתס שהקרינו ממה נראה וזה

נו׳3המק העס וקראוהו מנחתו: סו ה מ ס  שקנלומהס אותס לי
להס נראה שה׳ להס והאמינו
 ג״כ קראוהו הס ריו3ד וששמעו

 שנודע השס זה כלומר ה׳
 אללי ה׳ שתאמר כתו לנניאיס

ר :3ויעק יצחק רהס3א ט ע  נ
 נ«33 ק3ד והנהגתו רו37 שהיה

 הין זה ור3ע3ו וני׳ ס7א
 נרגשת הכרה אותו מניריס

 הסגולה 0קי3ד והיו לחזשיס:
 והצדיק*׳ הנניאי׳ * ו3 אדס מנני

 ע;ין שוס לאשלטנהס גמורים
תס מחמת לרע עי3ט קי  דג
עו ע3מהט למעלה שהוא ה׳3  נ

 אור3 רהס3א3 האש שלט שלא
 ועזרי׳ מישאל ונחכני׳ כשדיס

ה: וכדומה דודא קעת33  לן
ס אומו״ רואים שהיו עד אי  הנני

 ממש ראי׳3 ה׳ את השיגו
 רא3נ ממוצע ענין שראו נעיניה'

 אור כמו והוא ע3ית ממנו
ס: המושג מאוד דק אי  לנני

 7ו5כ ומראה נמ״ש וד3כ נקרא
 הסך ראש3 אוכלת נאש ה׳

מו ושכינה ישראל: כל לעיני  נ
 משכני ונתתי אומר שאמה

 שנאמד כענין ומלכות :תוכס3
טת לשם ית3 ;ות3ל  למלכותו ו

 ה׳ רוך3 חירס ויאמר ונאמר
 ן3 המלן לדוד נתן אשר ״ ונו׳
אשריננה ונינה שכל יודע מנס

 (ד״ה למלכותו ימ3ו לה׳ ימ3
)3ו א׳ ׳3  ר״ל למלכותו ית3ו ׳

 חשמלל כעין וארא נמ״ש ואש :הקדוש ית33 הנראה ה׳ וד3לנ
 נראה ה׳ כניד והנה נמ״ש וענן :א׳) (יחזקאל אש כמראה

3: ן  שר״ל החנר מפרש צלמנו3 אדס נעשה שאמר זה וצלם ענ
סי׳ ונמדונר לנניא הנראה הדמות כפי  נאמר וכן נסמוך זה נ
 (יחזקאל מלמעלה אדס.עליו כמראה דמות הכסא דמות ועל

: ננוד ר״ל יט3י ה׳ ותמונת שנאמר זה וממונה שס):  ה׳
הי' אשר הקשת כמראה נימזקאל(שס) הוא הקשת ומראה  י

: מראה דמות הוא וגומ׳ ענן3 ה׳ ד ט להס ממה נ ראי׳  שהי/
 3היהחוש אולי יא3לנ הגנואה כשהגיע׳ * מאצלו עמס שהדטר

 נאמת• כן ואינו מה ר3ד שומע כאלו לנד נדמיונו לו נדמה שנן
 אין הנז׳ מהתמונות אחד ממש נעיניו רואה שהיה מפני ל3א

 וקוראין : עמו ר3מד שה׳ ירור3ה על יידע כלום הראי׳ אחר
 האלו הצורות נין כלל יחוס שאין שאטפ׳׳י ר׳׳ל ה׳ כטל אותו
מפגי ורק ותמונה דמות שוס ישיגט לא אשר ימנרן ה׳ ונין

שהי .



קיג נחמד רביעי כוזרי מאטדאוצר
ק שהי׳  הנגיאיס היו התמונות אלו ע״י ריו3ד להשמיע ה' ח

 ד3-נ ה׳ שיקראוהו ויש :הענרה נדרך ה׳ כנול אות& קוראין
 הולך וה' אומר שאתה נמו לנד ה׳ הזה הכנוד שנקרא נמ^א

 נדמות לפניהם הולן ה' ננוד שד״ל ענן נעמוד יומס לפגיהס
ויש וגומ^ז יומס ע;ן עמון

 ועל הסגולה על אס ני אורו ל5או איננו ני *. יתנרך נענוזתר
 מצות שנע לגדס שגס היות עס ר״ל האמיתית* דת נעלי

״נ ויש מאדס מקונלות ת מודיס אשד אומות הדנה ג של  ניי
תק השמיס מן ה׳ מן  רק זה אין אמנס אד״ני* שס נזה וי

חצ־'ס הגיע לא ני דמיונס לפי
 נמצא הארק ה' הארון שהראו

קראה׳ ש^ ^  הענדה: נדרך ,
• קומה אומרים שהיו נמו  ה׳

ת ננסוע ויהי ונאמר  ויאמר האי
 שיקום שר׳״ל ה׳ קומה משה

 לא ימנרך לפניו שאין הארון
 ה׳ ושונה :שינה ולא קימה
 גאמר הארון נס נאשר ונוחה

 רננות ה׳ שונה יאמר ונכוחה
 אלקי״ס ועלה ישראל; •אלפי

 ה׳נקולשופר(מהליס ותרועה
 ירוד הוא שלפניו ומקרא «״ז)

 גאוןיעקג את אתנחלתינו לנו
 דאנ״ע ופירש אהנסלה* אשר
 עלה שר״ל מפרשים קצת ושס

 הארון שנגנז אלדי״סנתרועה
ן: רנ חו ה ת ע ̂יו והס נ רוצים ר

קימה שאמרו שזה ה׳גלומר ארון
 סשר״ל י7הה׳ןע^האל3שן 0

 שיש היחס שקראו ויש ארוזה׳;
 נהצטרף זניט י^אל נני »3

 יחוס שיס שאק לפי ר׳*ל ה׳
 73רך״מל5ימ נגדו לאדם ודמיון
 מתייחסים נרית נני שאנחנו

 נגד הענד נימוס יתנרך נגדו
נצירוף נקרא אדח ששס אדונו

תו ש זה׳• כבוד או ש * ה שקראודזו וי או וי ר ק  שי
מו ה' הארון ו כ הי ם ש מרי ה או מ • קו ה ה׳ נ שו  ה׳ ו
ה ח ה כנו ל ע עה אילדי״ם ו תרו פר בקרל ה׳ ב ס * שו ה  ו

ן רוצים דדו ו • או ש ה׳ או וי ר ק ס שי ח ש הי  בין שי
שרא^ בגי ט י בי ף ו ר ט צ ה ה ה׳ ב כז אמר ו  הילא נ

ך אי שנ א ה' -מ שנ בי • א אוי ם רוציס ה'• ו ח׳ ה׳ ש ת רי ה  או
רת או בי תו ה ובין כינו צרוף אין ה׳ מ ת או מו או ס מ  העכ׳יו
ם בי נ צל אי דו או ס כי או ל א ע^ הסגוילה ע  בעילי ו

ת ס ד ד ו תז תי מ א • ה ו טנ מ ס לי כ קו א מ הו בל ו ם מקו ח  מ
ק קי נקרא ו ל ל' א א ר ש ם י ס ונקראי ם ה ס ה׳ ע ע  ו

ר אברהם* אלקי אסו ת ו צ ק ת ש מו או  אחריו הלכו ה
עבדו תו ו ע או מ ש קבלה מ מז ו קו קבלו א ב ד ח סו ת  או
ס ח תו ב רצי ס ו ת ד בו ע קצפו כ ם ו ת מרו ך בה ו א חנ  אנ

ם רואים ת ם או בי עז ל נ ע א ב ט ה ה ר ק מ ה  טובתכם ו
ס ח ע ר ם ו ה א כפי א שיתברר כענין ל קי שדזו ל א ר כ ד  כ

חד וכן לבדו תנו יי ח או ט או חנו בדד ה׳ ב אין ינ מו ו  ע
ה נכר אל חי ם ו ש ה ה חד הז ן בגו מיו אי ע אחר ש ד ו  י

תו ת או ט תו א ע די א זולתינו י הו ם ו ע ש ד ו א נ  ל
סבול א י ״ ה ה ע די שר הי א א כ ת חי פ ס ל נו ם ע  אלקי
אמר ם וי קי אל ם ה ש ה ה ו ת מכבל הז לו ע מ ת ה בו טו  ה
ר ש דנו א ח ם י ה דו * ב סו ך נסתר ו ת א לו ע ת מ תיו או ה

ת דו ח מיו ה
ח הותר ונזה הענד לנ^קרו
 רזזוק זה שגס3 אלינו נהצטרף אדונמו ר״ל ה׳ רן3ומ אותן
 אין לגדולתו אשר הנל לנורא דיס3ע שאנחנו לנו שניחס עאול
 היתושים אדק הוא ודם שר3 גדול שמלך גאקר שלא נמו וקר

 היא רך3ית מאמו לנו הנתונה התורה רק ך6 והפרעושיס
תק ודתס3ע3 שחפץ לישראל עדות  שם עליט נקרא סיהי׳ וי

 והמצוה התורה שהוא הזה היחס נקרא ולזה אד״ני ונ-קרא ,ה׳
 שודאי אשנא ה׳ משנאיך הלא ;אד״ני שס3 נמקרא לפעמים

 כי האדם ויוצר עולם לנורא שונאים שימצאו לפרש יתכן לא
 לומר הכוונה רק נגויס מהולל שמו ואו3מ ועד שמש ממזרח

 והיא ישראל ני3 ונין הנורא ץ3 המקשר הערן ששונאים
 ני3 ונין נינו ימס שוס נאן שאין חושניס והס מאמו המורה

תנן ולא אדס  אין וא״כ השמים מן ה׳ מאת תורה שתטע י
 אשר ה׳ נרית או אל״ני שס שונאים והס אד״ני לשם מקום
^ או עמט גדת מג תוי ר ה: הגרסנמשרננל אשר תו ץ ז א  ני

 שוס להם אין הגויס שכל מפני ר״ל * הענו״ס ונין יננ3 צירוף
 מן פקודה שוס להס הניע לא ני ^3ית ונינו נינס צירוף

 לשס מקום אין שנעדנס ודאי מאצלו אור גלוי ושוס השמיס
ס אדמת ד סנו חלק להם שאין הגתס ננל ישראל נני שגס נ
.C0SR1 כט

 ואה3נ3 יתנרך אודו אצילות
 שהם סגולה לעס רק וננסיס

3^  יאות זלהס האמתית דת ע
 מן הרוצה כל ולא אד״גי שם

 השס את ליטול האומות
 מקונליס והס :ויטול א3י

 הזה היחס מקנליס הס ממנו
 ה׳ עס ונקראים נאמת ממנו

 ישראל נקראאלקי רך3והואית
 מהס הזה היחוס ומקנל

 גיולתו נענורשהסנלנדמכיריס
 ;גוי לכל נן עשה ולא ימנרך
ו׳ האומות שקצת ואמוד נ  ו
 אומות כאן שיש מאמר אפילו

 לעננד וחפציס אמריו ההולניס
 וכל.מקום מלאני כמאמר אותו

 יל3■נש לא לשמי ומוגש מוקטר
 עפ״י אדני שם עליהם נקרא זה

 שהראה אוק לשמע אותו שזנדו
ח גנירותיו א  ומאמינים נ
 לן3ק איה השפל; נעול׳ נהשגחתו

 רצהי שהש״י ראינו מתי אותם
תס: ונחר אותם ד ענו  והדנקו נ
 :נהס דנק ה' אור שיהא נהם

 תאמר ק נהמחתס* וקצס
שלויס יושניס שהם מאחר

שה' ודאי אדמתם על ושקטים
 אץ כי והטנע המקרה מצד רק זה אץ כנה נענודתס חצה
 עליהם יטיג לא נתגלית אותה שומרים אס נענודתס הנדל

 רעה ישיטס לא מעטדתס נהמרותס אף לטונה אות פתאום
 ;מעשינו פי על לשעתר מגיע והרע 3הטו אצלנו שהי' נמו

תס רע סו ת  לאזעניןמתנרר' ;הטנעוהמקרה נפי כפיהם״ טונ
 והפנה ההצלחה להס שהגיע מעולם להס נתנרר לא ונו׳

 הכתוג עלינו העיד וכן ונו׳ר״ל אותנו ייחד ונן אלקי: נדנר
 אמת ; אתנו לזריס ואץ ית׳ נדנקותו מיוחדים שאנחנו
 אין ישראל נני זולת זזלתינו ;ידיעתו אמיתת כלומד ידיעתו

 השגחתו מעולם הרגישו שלא מפני אדני שס יודע מהעמים
• שס והוא השפל: נעולס ידו ונועל ע מ  </3משו גמר עמה נ

סי' הכוזרי ששאל השאלה  שאין מה נשם אודיע ואיך וז״ל '3 נ
 לת צרורה נידיעה להסטלה נודע הזה השם הנה כי רמז עלמ
 האלקיסכעניז שנאמר כמו הידיעה ה״׳א יסנול לא נלנד: נרמז

 שמאחר הזה היוס ועד מעודי אותי הרועה האלקיס שנאמר
 אצלו ינא ולא העצם שס נלמיח הוא הרי נולע שם לו שיס
 ה׳״א להרח א״א ט האנרהס תאמר שלא נמו הידיעה ה״א

מדע נדנר הידיעה  מכלל אדניr של הזה והשס :וניכר ה
F  f ׳ המעלות



נחטדרמעי כוזרי• מאמראוער
 אנחנו שנהי׳ אומנו שלקח עלינו למקום אשר הטוגות ■המעלום

ו די  ולא נסחר הוי״ה שס סוד נסתר וסודו אדונינו: והוא «
 כיויומדות האותיות מעלות אן :אדם ני3מ לסגולה רק מלע

 שנהוי״ה הזה שהשם תה שאמנס ור״ל כצ״ל המדנרות הס נו
 וא״ו יו״דה״א נאותיות 3נכת
המיוחד שס סימן חה ה״א
 המיוחד עלשס מורה יה שם וכן

 הס אלו שאותיות מפני הוא
 נוהג ידם ועל הדנור יסוד

 ע״י האותיות ימטא כולו הדניר
 אחר נמשכים והס תנועות

 מהוראות כנודע התנועית
 ור3הז שכל עד אה״וי אותיות

 לסלן לפרש ויתנז עליהם נשען
 נמו הנהגה מלשון רות3המ.ד
 ה׳) (ישעי' נדגרס שיס3כ זרעו

 ה׳) א׳ (מלכים ניס דנרות
 נטע׳ נפ׳שמות האריך ;זהראנ״ע

תון המיוחד השם אותיות  ונ
5 rני הראיתי והנס כתנז״ל ריו 

 אותיות הס אותיות הד׳ אלו
ד׳ השמות היו ע״נ המסך נ נ הנ
ס ה  :ידס לגל נמשך שהדנור ר״ל האותיו׳ענ״ל מאלה הינצס שמות ו
ת הס * האותיות נל הראות עלת הס אשר  שיהיו:להאיתיות סנו

טא: נרגשות  אפשר אי ונו' מהאותיות נאות מדנריס שאין נמנ
 הנקוד מורות הן והן האותיות נקוד מנלתי דנר נשוס לדנר
 נמאמר וכד׳ ולה״א לאל״ן> הפתח״א :האותיות מנטא ודרך

ת פ׳ סי׳ שני  החלוקה נדרן נענרית הדמר צדדי ני ז״ל 3נ
 והוא גדול קמן אמרת ונחלוקה ושנר* ופתימא קמין משיגים

 ופתי״חא שור״ק והוא וקטן חולס והוא ניגוני וקיק קמז
 והדאחירק* גדול ר3וש ל•fסג והוא וקטנה פתח והוא גדולה
 נפתקא כולל נכאן והנה * פירשנו ושס ע״כ צירי והוא וקנון

 האל״ף מושכיס ואלו הסגול והוא קטנה ופתחא גדול הקמץ
 * והש״ודק הח״ולס ונקמוץ:ולל פלא היתה רא3 כמו וה״הא
י כולל והשנר י י י י  כרוחות והמה :וצי״רי קי״רק י

 השס הי׳ ומזה :כגופות שהס האותיות שאר להנהיג כנשמית
 העולמות כל המנהיג ^3ית עליו לרמז ידו״ד כאותיות ׳הננכד

 לפעמים שהם אה״מ אותיות כמו נגלה ופעמים נסתר ופעמים
 ואולם ״ טא3מ3 נרגשות הס ולפעמים והתנועה המשך ־אותיות

 ש״ע3 הנזכר הדנר הוא הפשט הה״אלפי ידז״דננפל השס ■שהי
 אדון שהוא נאדנות השם כקריאת יכיץ וז׳״ל ה׳ סי מ ־א

 ויהי׳ והוה הי׳ ה״א וא״ו א ה״ יו״ד3 נכתינתו יינית הנל
 הדה ישאר היוד וכשתסיר היה ישאר הואו כשתסיר נ וד < ענ

 ר״ל והוה לראשיתו ראשית ואין נדנצא מעולם ^
לא יהי׳ מלת ואמנס נלתו אץ עתה והמשגיח יי

י ג  כעל ג״׳: כזה והרגיש מג^א לכעל זה הוקשה ^
>J כויו ונמלף היוד הוא השרש כי ואמר דסוכה נספ״ד ט 
' ע  לכל מוסכם הוא כנר כי קושיא זאת שאין ונאמת ע

 כמעט והוא תכלית לו אין ראשית לו שאין אכל ׳הפילוסופיס
שהוא כרמז ממילא סיס על שנרמז ומאחר אצלם ראשון עושנל

 המדנלוח) הם גו (נ״א הטדב״רת הי׳׳א ינ״ו המיוחדות
 כיל הראות עילת הם אשר אה״ד אותיות שהם ני9מ

 שילא בעוד מהאותיות באות מדברים שאין האותיות
והקטוץ והה״א ילאלף הפת״חא ילומר רוצה תמצא
 האותיות ושאר ברוחות והטה יליז״ד והשבר ילוא״ו

 מן שיהיה אפשר אהי״ה אכיל כמוהו* וי״ה כגופות
 למנע מ ורצה מהיה נגור שיהי׳ ואפשר הזה השם

 וכאשר נמנעת ידיעתו אשר העצם באמתת מחשוב
 מד־ן לאטר עגהו שמו מה לי ואמרו ואמר שאילו

 שאמר למה דומה להשיגו יוכלו שלא מה לבקש להם
 אך פלא* והוא לשמי תשאל זה למה המלאך

הנמצא והטעם הי׳1̂ אשר ופירושו אהיה להם אמור
אשר

הו ה וי :הפרטית ההשגחה על מורה היה ורק יה!ן c כמו t 
^ג כל מחי׳ שהוא המרמז נ״׳ה הוי׳״ה שס כמו הוא י״ה  העולמו
שס אפשר אכלאהי' הגוף: את המחי׳ הרוח כמו  אהי״^ה וכו׳

מ שהוא נשר כל רוח דמיון על ג׳׳נ מורה שהוא אפשר ע ת או  מ
ס נגזר שיהי׳ :ג״נ הנחות הי  מ

ת 3נחצ אהי״ה ששס ר״ל ל מ מ
ך קדקןתו על המורה הי׳ ר תכ  י

ל עת ואין נמצא שהוא  א
שרן למנע נו ורצה :מציאותו  מח

 למשה זה שם שגלה הש״י ונו׳
 שלא חדס מכני למנוע נזה רצה

א לחשונ נעתם יטרדו תי מ א  נ
א מה להנין וירצו ית' עצמו  הו

ת ידיעתו אשר העצס: ע כ מ  נ
א יתכרך ננודו ^ליעתעצס  הו

^735, שהוא מאחר נמנע דנר
 לו ראשית ואין קדמון

 -1אי ממנו ננראיס הנמצאים
ת:ן  4הירצ עצס נוצר שינין י
 ממהרתן רחוק הוא אשר אותו
 לד ואין תכלית גלתי מרחק

 r לנגדו ודמיון יחוס שוס
 ואמרתי ישראל נני אל נא אנכי הנה ואמר משה שאלו וכאשר
ס שמו מה לי ואמרו אליכם שלחני אנותינס אלקי אליהם  מ
נו ר״ל שמו מה אליו יאמרו שאס נזה והרצון אליהם אומר י  ענ

 אות© אשיג מה לענוד נדע אותו אשד האמיתי ומהותו העצמי
 על מורה המונהק השם כי מהותו מה ר׳׳ל שמו מה וסי׳

ט שר״ל ר) (קהלת ינוסה שמו כמיונחשך ; עגי תו הו מ ו
אמר יי® ^^ייי ייי^י יי

שאלתך על לי 3השי לא וזה אהיה אשר אהיה משה אל אלדיס
 השאל© על כלל לו השיג לא כי * עצמותו אמתת שכך לו שיאמר
 כוצר לכל זה ר3ד קש3ל להם שאין לו שאמר רק הזאת

 שידעוהז דרך אין ראשית מנלי היה שהוא מאסר להשיגו
ס למה המלאך להם שאמר למה דומה :אופן שוס3 הננראיס  ז

ת מנוח שאל כאשר י׳׳ג) (שופטים פלאי והוא לשמי תשאל  א
 פלאו והוא לשמי תשאל זה למה לו 3השי שמך מה המלאך

 שהוא הרוחני שמהות מאתר שמי את שתשיג לין3 אינך ר׳י׳ל
 וכן חומר בתי שזנני אדם מכני ומנוסה מופלא הוא המלאך

 ראשית גלי וקדמון מקדם הנמצא שר״ל אהיה השס להס 3השי
 אשר העניז איז ל®® א׳זי הנכראים שישיגו נמנע וזה

 אשר שאמר זה ר״ל אהיה אשר ופירושו :ראשית כלי היא
 הראג^עשכתנ 3כמ וכן ראשונה הנאמר לאהיה פירש היא אהי׳

חחו כאלהיס דוד ית3ו כמו פירושו הוא אהיה ויאמר ז״ל א  ו
 והטעם עכ׳י׳ל: כאלהיס פלרוש והוא לסניהה ה׳ כמלאך
 שהשס אחד הוא ר3הד ניאור ר״ל להס אמצא אשר הנמצא

 , יחשמ■ ואולי להשיגו ושא״א מעילם והי׳ קדמון שהוא לו אמר
 שא״א לענץ תכלית לתי3 ראיסמרחק3הנ מן רחוק שהוא שכמו

 ודחוקים ממנו השפלים ראיס3נ3 משגיח שאינו אולי כך שישיגוהו
ת אשד הנמצא שהוא אמר לזה מקדושתו הרכה ה כל ע  משגית ז

חאיו שהם מאפר שגמה הה נתגלית נגנראיו ושומע! ידיו ומעשה נ
״ עקשתס '



קירנחמדביעי1 כוזרי מאמראוצר
owhdj מהמצאי גזולה ׳ ראיה קםו3י אל :עליו קראם גכל 

 ראי׳ להס אין ענ״ז ודו3כ עצס סידעו שא״א שלהיות להס
 עת3 לעזור להם נתצא שאני מה מציאותי על גדולה יותר

 שיראו אחר לומ3יק עצמו3 זה ר37 מצד כן לוני3ויק :צרתס
ג7י אתמעשה עיניה׳3 ו ורותי3י

 והשנחותי להס אעשה אשר
ס:3  שלחני אהיה ואמור ה

 השס3השי תחלה3 הנה • אליכם
 שר״ל אהיה אשר אהיה למשה
 ומשגיח מציאות3 הקדמון שהוא

 כה ואמר חזר 3שו רואיו3 על
 שלחני אהי׳ הראל ני3ל מאמר
 3השי אחשה הנה ר״ל אליכם
 אמנם להשיגו שא״א הענין לועס
 ינו3י שלא ולאי ישראל ני3 המון

 שהוא שמה העמוק העיון זה
 להשיגו 0ראי3לנ א״א קדמון

 זאת3ש להס שיאמר זדקצוה
 להס נמצא שיהי׳ מצד אומו •דעו

 מכל אומס וסודה ממיד
 :מציאותי על ראי׳להם ודי צוקה
ס וננר  למשה מופמז ושס קז
 וד3הד מחלמ3 י הנה ננו׳

 ואשלחן• לנה השס אמר נאשר
3השי ומשה וגו׳ פרעה אל

 ראיה יבקשו איל כעח״שיבקשוני ילהם אמצא אשר
 אהיד־ן ואמור כן ויקב^וני עמהס סהמצאי גמילה

 בזד־ן ילמשה מופתו ושם קדם וכבר אי!יכ׳ שילחני
 כי האות ילך וזה עמך אהי׳ כי באמרי ן)’ה״ (נ״א

 מקום כבל לך שאמצא הוא והאות ״ שלחתיך אנכי
 אבותיב׳ אלקי באומרו כזה שממה מה לו וסמך

 ואלקייעקב יצדזק אלקי אברהם אלקי אליכם שלחני
ס האלק* הענין כהמצא המפורסנזיס מ  תמיד* ע

 הפועלים הכהות שכל בעבור כנוי האלהים ואלקי
 ׳ וינהיגם יסדרם י״ייר) יהיא יתברך(י־׳א אליו צריכים

 •וממנו מאיילות נגזר איל אכיל כמוהו האדנים ואדני
 וכשר להם מהתדמות מרומם והיא הכהות כל יצאו
 שהוא בנוי וקדוש אל• קבוץ כאלים כמוך מי לומר

 הברואים ממדות מרה לו מהשתוות ומרוטס נקדש
 שמע כן ועל * העברה דרך דזוא בהם יקרא ואס

והטעם תכלית• אין עד קדוש קדוש קדוש ישעיהו
שהוא

ץ ודו3נ מצס אמתת לדעת ירצו אלי זרח ה׳ וד3נ ולמענם  ע׳
 מהשאמצ(^3 חסדי שיתנוננו להס די ר״ל אהי׳ השס לו 3השי
 ולת1ס3 קותו3ד להודיע לזה שדומה מה :וננזכר תמיד להס

 אלקיס ואלקי :והשגחתו מציאותו על אות נזה ודי אדס ני3
יאר3 שכנר היות עס ר״ל כנוי

 אלקיס שס ני המאמר תחלת3
 הנחות מן נח3 למושל תואר
 ענ׳״ז אלקיס נקרא כולם זקניז
 אלהיס שנאלהי וי3הר מן יקשה

 המושל “ ׳י על שר״ל שמאחר
 שיאמר ראוי היה הנחות נל3

 האדונים אדון ונן אלקיס אלוה
 כמר כנוי שס זה שגס אמר לכך
 וץ3לק כגוי שהוא אלקיס שס

 לרנוי כנוי האלהי כך הנחות
 היוצאיסממנו הפועלים הכתות

 אחד לכל ומנהיג מסדר והוא
 כמוהו האדונים ואדוני ואחד:
 שאחר וזה יאורו33 לו דומה
ק3הכמו ע ס׳  אלהינס ה׳ כי )3(

 ואדוג• האלקיס אלקי הוא
 ל3א ;וגומ׳ הנדול האל האדונים

 נגזר אל שס מאילות* נגזר אל
 כת לשון שהוא אילות מלשון
איל אין ר3כג כמו זאומן

 וני וגו׳ אלך ני אנכי «י
 לך וזה עמך אהי׳ כי השס לו אמר ישראל ני3 את אוציא
 דון3תמ ממצרים העם את הוציאך3 שלחתיך אנכי ני האות
 כי אגני מי אמר שמשה ר3הח כוונת לפי פירושו ויהי׳ זגומ׳

 שלימה אומה שישלח כזה גדול ר3ד ממנו לשאול פרעה אל אלך
 ללכת יאמינו לא ישראל ני3 ואפילו יהרגוני ולא ודתס3מע

 כי השס לו 3השי ע״ז מעולם ידעו לא אשר מקיס אל אחרי
 שלחתיך שאנכי גדול אות הוא עמך שאהי׳ מאחר עמך אהי׳
 מי שאמרת שזה ור״ל נאתנחתא מעומדת שלחתיך מלת ולכך
 שפרעה כסיתיך ידי צל3ו עמך אנכי הנה וגומ׳ אלך ני אנכי
 לנגוע יוכל לא כזה ר3ד ממנו קש3מ ואתה גדול מלך שהוא עם
 ני3 נסגולת קתי3וד השגחתי על האות עצמו3 וזה לרעה ־נך
ע המה העם את הוציאך3 זם ואחר ס7א  על כולם אותי דו3י

 ר37מ3 צאתס3 תיכן> כולם לעיני י7ו3נ שיתגלה ר״ל הזה ההר
 הפשע לפי כי ר׳׳ל מקום כל3 לך שאמצא הוא והאזת :הזה
 העם את הוציאר3 לו שאמר מה הוא האות שעיקר נראה הי'

 לתי3 ר3ד וזה * הזה ההר על אלקיס את ון73תע ממצרים
 אחר להיות העתיד ר3מד לשעתו אות ליתן ימנן וכי ן3מו

ך  ואף מקום כל3 עמך שאהי׳ הוא האות כי ך״ל אך נ
ק עם כל יראד פרעה לפני !לכתך א  עליך נקרא ה׳ וד3כ ני ה

 והוא המנירן לתכלית יגעי ואת״כ אחריך ילכו הזה אות3ו
 ונששוג ישראל כל לעינו הזה ההר על תי7ר3 התורה לת3ק

 שלחני ותינס3א אלדי להס ואמרתי א3 אנכי הנה משה אמר
 וד3כ ני שיראו היות עס ר״ל וגומר שמו מה לי יאמרו אלינס

נשליחות אליהם א3 אנכי ני להס כשאומר ל3א עלי חיפף ה׳

_ . ר3כג כמו
ספ״ה): תהלי  כל יצאו וממנו ו

 ממנו כחס ליס3מק הס עולס3ש הנמות שכל ר״ל הנחות
ס3 נח שוס מהם 7אח3 שאין רצוני מנחו ונפעליס  כחס אך ^

 יס3שחוצ הגרזן כח נמו אותם מניע רך3ית שהאל מה הוא
 מכח־ א3 הנל רק עצמו סני5 נח שוס גרזן3 שאין העץ ו3

^ 3החוצ ג ה  מניע רך3ית האל כן 3החוצ ניד כלי רק אינו ו
מ3 נח שוס ואין הכל. כחו3 לס : לעדי3עו ׳ ה ח  והואמרומס נ

ע אין להס מהתדמות  ואין ערך שאין כמו רך3אליוית דמיון ואין ע
חן היתסאר וכמ״שה 3יןהחוצ3ו הגרזן נין דמיון  ו3 3החוצ על הג

 האל זה אחר נאמר ולכך י׳) מניפו(ישעי׳ על המשור יתגדל אס
 והוא יתנרך ממנו מסודרות ההנהגות שכל ד3«ול ר״ל הגדול
מ מהס אחד שוס3 אין נולס את מנהיג  כולס כי תנועה נ

 : ס3קר3 מנועה רוח הנותן יתנרך נחו לולי מתים כפגריס
 יס3ר שלשון ר״ל אליס יז3ק ה׳ אליס3 נמוך מי לומר ונשר

 אליו ודמיון ערך ש;ןין ואומר הנחות כל קנון הוא אלים של
 :ואשוה מדמיוני מי אל כמו הפלאה לשון3 והוא הנחות §נל

 שלשון פירשו המפרשים הנה ומרומם נקדש שהוא כנוי וקדוש
 ס״ה) (ישעי׳ קדשתיך כי י3 תגש אל נמו רחוק לשון הוא קדוש
 קדוש יאמר ואשוה תדמיתי מי אל שנאמר וכענין רחקתיך ר״ל

 :דל3ומו רחוק ר״ל נ״ז) (ישעי׳י וקדוש ממס וכן מ') (ישעי׳
 הס3 יקרא ואס :ודומיהם ור3ג מי כמו הנרראיס ממדות מדה
 רק אינו המרות אלו3 נקרא שהאל ומה ר״ל רה3הע דרך הוא
 ׳3 נסי׳ מה האריך כאשר נאמת לא והתואר השאלה דרך על

קדה» קדוס קדוש ישעי׳ שמע וע״כ :פירשתי ושס שני ממאמר
עד .
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נחמדרביעי כוזרי מאמראיצר
 את ואראה עוזיהו המלך מות בשנת ו׳) (ישעי׳ תכלית אץ ־עד
 ואמר זה אל זה וקרא עד וגומ׳ ונשא רס כסא על 3יוש ה׳

 שלפי ר״ל תכלית אין עד ונו׳ קדוש ושמע קדוש קדוש <ןדוש
 קדוש קדוש קדוש ענו נאמד וכולם מעלה לגדודי מספד שאין
תכלית אץ עד ששמע כאלו הרי

 נקדש ר״ל או מדוש קדוש קדוש
 : תכלית לבלתי דמרומס
ץ: זה ביאור ר״ל והטעם ענ  ה

 מטומאות מאומה ,נלשתשיגהו
מו  הפך שעניןקדושה העםר״לנ

 יתברך הוא כך הטומאה ענין
 וזה הגשמי׳ ממקח ומובדל דחוק
 כי לי אוי ואומר אח״ז שאמר

 שפתים טמא איש ני נדמיתי
 שפתים טמא עם ובתוך אנכי
 מחומר אישקי־ון ר״ל יושב אנכי
 נקשר והוא השפל בעולם זשונן

ם  וצרכי אדם בכי מנהגי ע
ם: פי  כבויור״ל ישכן אשר הגו

 והשגחתו נבויו ששכינת אף
 הזה השפל שלם אל מגעת
״ז  רחוק מכל רחוק הוא ענ

 דבר: גשום אליהם מלהשתוות
רם נסא על אומו ראה וכן

 :והמדרגה המעלה רוממות אבל מקום רוממות ר״ל שאינו ונשא
 יתגש®• לא אשר הרוחני קדוש: במלת הכוונה בקדוש ?מנוין
 שיתגשם: וא״א ומקרה מנוי ולא הגוף דמות ולא טף לא שאיט

 לתאר שא״א כלומר משמים שיתלה ממה. דבר גו יתלה ולא
תי  הגוף:ויאמר משיגי ישיגני ולא הגרף ממוארי תואר בשוס מי
 עלהש״ו ישראל קדוש פעמים הרנה במקרא נאמר ישראל קדוש

ם  דמיון שוס לו שאין רוחני דבר הוא קדושה שענין היות ע
 קיושתו והרי ישראל קדוש יאמר ואיך הגשמים אל ויחוס

 אלקיהדבק לנמין כנוי אדסי: בני שהם הגשמים מתיחסתאל
 הנקרא אבינו ביעקב הדבקה אלד״ית לשפע כנוי השם זה פו

 :ב״ט) (ישעי׳ יעקב קדוש את והקדישו שנאמר ונמו ישראל
 כולו בטי קדושתו נדבקה ואילך וממנו זרעו בהמון ואחריו

 מחשבה דבקות שמו: על ישראל נקראים והס זרעו שהם
ה ט זה יאף ^כהג  פרטית השגמה ר״ל ה3מ<זש דבקות רק אי

 חן יתכן לא זה כי נגיעה דב^ת לא :3טו בדרך להדחנם
עה יצוייר לא רמזני בדבר ואולם פגשס  הרוחט אמנם ני מי
ם אינו קו מ ב ם ^  ואץ מלק: אל מלק דבוק בו יאמר ולא נ

 ר״ל וקבלה העברה דרך אלא וקמשי אלח ^אמד לאדס מותר
ץ  הדבחס שאין מאחר יחיד בל׳ וקדושי אלדי שיאמר מומר ק

ק לא ולכן והנהגה מחשבה רי^לעניז סמוריס ת  אותו שיאמר י
 מכל אותו ושומר לבדו פלא p־73 אותי מנהיג י שהש מי <ק

 מעץ או נביא והוא בו דבק שה' האות וזה הטבע מקרי
 העברה לרך רק זס יחמרו לא אדם בני שאי* אמנם מופלג
! ד  ודבק שהואאלדינו מאבותינו שקבלנו דרך3 כלומר הקבלה ג
 הטבע ומשדד המעיכה משדד הוא הכלל ילעען ישראל בני <כלל

tjp בו דבקה והנהגתו שמסשבמו שיאמר לא בגלות בהמתינו

 מטומאות מאומוז ט^זזתשיגהו ומרומם נקדש שהוא
 על אותו ראה וכן בידהס כבודו ישכון אשר העם
 אשר הרוחני כקדוש ויכנה). (<״אונשאומכוין רם כסא
 בגשמים• שיתלה ממה דבר בו יתלה ולא יתגשם לא

 בו הדבק האלקי לענין כנוי ישראל קדוש דאמר
^ והנהגה מחשבה דבקות זרעו בהמון ואחריו  ל
 שיאמר שירצה מי מותר'לכל ואין נגיעה דביקות

 אך הקבלה בדרך העברה דרך אלא וקדושי אלדד
ם כי אותו יאמר לא האטת דרך על  או נביא א

 לנביא אמת. כן ועל חאלק״י העגין בו שידבק חסיד
 ד^tנאוג דדתה והכוונה אלקיך ה׳ פני את נא חל

 המלך ערך עב״ום האומות טן ען־כם שיהי' הזאת
 ה׳ אני קדוש כי תהיו קדושים שאמר כמו העם מן

 יו״ד נ״ון ד״לת בא״לף הנכתב אדני אבל • אלקיכם
כי צד טבלתי לצד הוא הרמז כי אליו כרמז הוא

ס אלייך(מ ה' פני את נא חל לנביא אמת כן ועל : בפרט  יני
מ׳ נא חל מיהודה א3ה אלקיס איש אל ירבעם שאמר א״יג) גו  ו
 עובד ירבעם כי כ״כ ראי׳ זה שאין ובאמת אלי ידי ומשב

 פגי את נא חל לנביא שיאמר צריך שהיה וגויאי היה עגלים
ר ראי' אך * אייקיך ה' ת יו

יש

 ששלת יהודה מלך מחזקי׳ גדולה
 אולי נאמר ושם הנביא ישעי׳ אל

 שאפילו הרי אלקיך ה' ישמע
 יימל היה גמור שצדיק חזקי׳

מד ולא לבדו לנביא האלהות  א
 שזאת מפני אלקינו ה׳

ה לבדו: מדרגתהעיא הכוונ  ו
ף הזאת באומה היתה כ  ו

י<>3הג שמדתת כמו ני ר״ל
 ליימדאליו עמו בני בערך לבדו

 שכלצ היות עס יתברך השגהתו
 רך3ית מאתו מישגחת האומה

 בערך האימה כלל מדרגת כן נמו
 שמימד העולס אומות שאר

ע״ בימוד אליהם השגחתו  3ו
 שהשגחתו הנס גאת׳קדושישראל

 בני כל על מרחפת פניו וישועת
ס מן המלך ערך :העולם ע  ה

 נמשכת האומה שהצלחת כמו ני
לן על ראשונה ובהגחה בתתילם והשגחתו המלך הצלחת א!זר מ  ה
ס פלגי ובמ״ש האומה לכלל מושפע והרע הטוב ידו ועל  מי
 בשלמה שנאמר וכעניז יטנו יחפון אשר אל ה׳ ביד מלך לב

ץ המלך  ה׳ באהבת ישראל כעא על למתך בך מפן אשר בי
 תליי האומות כלל הצלחת p כמו י׳) א׳ לעולם(מלכים אתישראל

! השגחתו המקבלים ישראל בהצלחת ב ת  דמד ראשונה בהגחה י
ה עולסוכמ״ש בני לכלל מושפע ההוא העם :י ס באחרית ו עי  הי
טע׳ ה' בית הר יהי׳ נכון אמד יגוע׳ הגויס כל אליו ונהרו ו  ונ

שעי׳ הגויס בין ושפט (י טמ׳ ̂;ן7ק כי תהיו קמשיס : ׳)3 ו  ן
 מובדלים להיות נפשותס ישמרו שהמה ר׳׳ל אלהינם ה׳ אני

 ררחנייתי שקדושת נמו אלדינם ה׳ אני קדוש כי האומות מכלל
 והשנחתי שמי קורא שאגי אתם תהיו נ? הגשמיים מן מובדלת
 אד׳׳^הנכתב אבל ראשונה: בהנחה אלדיכס ה׳ שאני עליכם

ט׳ באלף  ב״ה הוי״ה שם ענין ביאר והנה השמות לעגין חזר ו
 עכץ לואר חזר ועתה • ידו״ד ונכתב אדגי נקרא שהוא
 המנתב מצד אדנות מלשון והוא ד״לת באלף הגכתב אדני

 אדני כזה בנקילומיו נקוד להיותי ידיד שם על מורה ובנקוד
 י־ הכתיבה כהוראת תואר הוא אס י י ספק יש השס ובזה
 ה׳ האדץ פני כמו הידיעה בה״א שמרומז אדון משם ונגזר
 מאמר אך כמדובר עצס שס אינו הידיעה ה׳ עליו ל שתפו ומה

א העצם: שם צנל מרמז נראה יד״וד בנקוד אותו שקוחן  הי
 אדנותז רמז רק הוי״ה שה כמי עצם שם אינו אליו כרמז

 אותנו המנהיג הזה והכדז דור כל בחסדו להנהיג אלינו המושפע
ע אדני גשס נקרא ל  ארני ט נמו זה בשם ג״כ מלאך נקרא ז

י ח׳).: י״^ (שופטי׳ י י אלדיס איש י *■ לצד הוא הרמז נ
אחר מצד לעיון ואיט אטל בצל עמן9 שהוא ר״ל ״ צד מבלתי

‘



קטר נחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
 לנס רמז רק אינו המקנל לכס אדני שם קורים שאנחנו ואף

א ^  ליס1ה*פ־ ה־נריס אל שירמזו יש ני :אותו המשפיע ה
 הכת שיקרא מצאנו הזה כדמייץ ר״ל וכו׳ לו המשמשים מאתי

 הנפעל שהוא הפנגולה המקנל ר3הד שם על ר3ד איזה3 הפועל
ר״ל ראשון שמוש :ממנו

 ל3הנפעלהזההמק שמן שמפני
 נפעלים עוד ישתלשלו הפעולה

 להבדיל נדי הנה ולמעה ממנו
 הנפע<י׳ ובין הראשק הנפעל ין3

 הראשון הנפעל נקרא שאיתריו
 הוא וכאלו הפועל הנח שס על

 אל ירתזו כאשר שס: ל3פוג
 נשמתהאדסוויאמרו רי׳ל השכל
 בה״א מרמזים הזה השכל

 הוא כאלו זה לשוז3ו הידיעה
 רמז ואינו לפנינו: ל3ומוג מוגדר
 יתכן לא האמת מצד וכו׳ באמת
 ן3מו אינו אס ר3ד על לרמז

 מצד או האדם בדמיח ונתפש
 מקום הגבלת מצד או הראי׳
 האדם נשמת ואלו * חניתו
 וא״א רוסניי הוא השכל שהוא

 ממקרה מקרה בשום להגבילו
 מקרה סוא והמקום הגשמים
 ושאר הראות ונ״ש הגשמים

 דקי רק כן נקרא ואינו חושים
 נתב הענין ונזה העברה

 ךTוז^למ הרא״געבפ׳בראשית
 נקרא הדבור ני ידענו החושים

יצאו שממנה שיראו בעבור שפה
 מקרא העליונה האדם נשמת כן1

 גוף איננה והיא גוף והלב לב
 ה׳ מעפי כל היות ובעבור לה ראשונה מרכבה הלב היות בעבור

 שכל אעפ״י :ענ׳׳ד כן נקראו רצונו עושי המלאכים ביד
 את משמשים האב־יס כל שגס היות עם ר״ל ונו׳ האברים

 ענ״ז ונו׳ הראשונים וכליו :הלב באמצעית הלב במצוע :השכל
 דעות לפ״ד העומ או הלב שהם הראשונים הכלים על

 רומזים במוס וי״׳א בלב משכנה שהנשמה אמרו יש הפילוסיפיס
 אל רומזים נן :ונו׳ לי׳ כדאית למר הש:ל שס3 עליהם
 אף בשמים אלקיס נאמר אנחנו יתברך כבודו בעמן השמים

 מפני ורק גופות שהם יכלכלוהו לא השמים ושמי סהשמיס
 עולם אל הפעולות ירדו שממנו הראשון הנפעל הוא שהשעיס

 הם השמים גרידא בחפצו משמש כלי שהוא מפני :השפל
 רק בהם הפועלים גופות מהם למעלה סאין הראשונים הגופות

בע ה׳ חפץ ת  בשמים עשה ה' חפן אשר כל שנאמר וכמה בלבד י
ף א נ  ליחםכנוי רומזים אין שמורכבות מ דבר רומדס ואין : ו
ת מד׳ מורכב גוף שוס אל הש״י  :השמים תתת הנמצא יסויו
ת בפצוע משמשים כלים שהם מפני  ההם המודכביס אחרות סיו

ת סבות להס יש או  עליונים ייתר גופים שהם מהם למעלה ד
לרך על סיושבי,בשמים ואומר יתברך; אליו משתלשלים וגולם

 המשטשים מאתו הנם־גילים הדברים Vx שירמזו יש
 ויאמרו השכל אל ירמזו כאשר ראשון שמוש לו

 השכל או הזה השכל ויאמר בטוח או בלב שהיא
 נגבלבטקו׳• שאיננו אלמה באמת רמז ואין ‘ הלזה

 השמוש משעשיסלשכל האברים שכל פי על ואף
 הראשוניס וכליו המוח או הלב בטצוע הוא ההוא

 השטים אל רומזים כן שמה שהשכל אליהם רומזים
 הבורת טבלתי כחסצוגרידא משמש כלי שהוא מפני

 דבר אל רומזים ואין ביניהם אמצעיות אחרות
 במצוע משמשים כלים שהם. מפני מהטורכבית

 סכורז שהוא יתברך אליו משתלשלי׳ אחרות סבות
 כ« בשטים )ייאמר נ״א ( היושבי ואמר הסבות
 יראת העברה דרך על שאמר ויש בשמים אלקים
 כם רומז וכן ירוהעו* השמים ומן שמים ידא שמיס

 ואימרי׳ נגדו היננןומשתחויס ועמוד האש עמוד אל
 בחפצי טשמ׳ט ההוא העמוד כי שטה האלד״ים כי

ם עננים כשאר ואיננו לבד שי  כאויר הנקרים והא
 ההר בראש אוכלת אש אל וכן אחרות* מסבות

 אשר הרוחנית הצירה ואל העש המון ראוה אשר
 הספיר לבנת כמעשה רגליי ותחת האצילים ראוה

 ארון אל רומזים וכן ישראל אלקי אותה וקראו
הראות בעבור הארץ כל אדון עליו ואוטריט הברית

הפלאות

ז  בשמים היושבי עיני את נשאתי חליך הש״י על בכתוב נאמר ז
 האמת ומצד העבדה ירך על בשמים ישיבה לו מיתםים הנה
 גבוה יתברך שהוא בשמים כי אף ישיבה תואר לו ליחס אין

 ורק כבודו מקום איה אומרים מעלה מלאני ואפילו גבוה מעל
הטף, הס שהשמים מצד

 בעינינו משיגים שאנחנו הראשון
 :כבודו שכינת אליהם מ-תסיס

ז וע״ל בשמים אלקיס כי  הז
 על ואתה בשמים אלקיס נתיב
 שאמר מי ויש :(קהלת) הארץ

 יותר השאלה נמצא עוד וכו׳
 ליראת שכיני סז״ל בדברי רחוקה

 נקרא ה׳ והירא שמיס יראת ה׳
 מפרקי בפ״א כת׳׳ש שמיס ירא

 עליכס שמיס מורא ויהי אבות
 מן הנראה ה׳ מורא שר״ל

 ירוחמו השמים ומן השמים:
 כדרכה משמשת (די״ב) ביבמות

 וכן ירוחמו: השמים ומן
 כבר וכו׳ האש עמיד חל רומזים
 :צ״ז סימן א׳ במאמר נתבאר
 בלבד הש״י בתסז בלבד בחפצו
 ובין בינו אמצעות סבות בלתי
ם כשאר ואיננו :הש״י  הענני

 המטר הריק ל הארץ מן העולים
 המציאות ע3מט עולים שזס
 והאויר המיס ליסוד אשר

 דמו כאשר השמש חוס בצירוף
 שדקדקו זזאחרוניס, היאשוניס

 כחהמו:ך לזה עוד צרפו יותר
את זה למשיך גוף בכל סיש

שעיוהו לא חדש דבר וזה זה ______
 האחרונים שהמציאו יקרים מהדברים אחד והוא הקדמונים

 האיד לעלית סבה זה יהי׳ איך ואמנם זה לזמנינו הקרובים
 האש זה ונמו באויר הנקרים וזאשיס :ביאורו מקיס כאן אין

: שגס באייר מתלהב לפעמיס הנראז  והוא המציאות מטבע ז
ת חלקי מפני יקרה  באויד מתלהביס יהם האיץ מ? העולים נפיי

מדע מעצמם  ליחס אין אלו נל שאל הדבר טעם לטבעויס ונ
' וד35  מועל אוהי פתח אל במדבר ירד אשר יהאש הענן .אבל ז

׳ הוא י  יסודות הד׳ אמצעית בלי יתנ״ך. מכבודו נברא ענץ ז
 יחם ההר בראש אונלת אש אל וכן המציאות: טבע ובלי

 ה׳ כבור ומיאה משפטים סדר בסוף כמ״ש ה׳ כביד הכתיב
 הרוחנית הצירז ואל :ישיאל בני לעיני ההר בראש אוכלת כאש
ן ונמו ונו׳  נצטיירה אשר והוא הרוחנית הצירז נקראת נ

 לבנת הוא כאלו ראותה לחוש מראה ש*הא עגין אלקיס בחפץ
 להם לדמית ראותס חיש נתפעל ההוא הציור מן ר*ל הספיר

ז וכעין הספיר לבנת רואים כאלו  ד׳:• סי׳ ׳3 במאמר זכר ז
 ישראל אלקי את ויראי )01/ נמ״ש ישראל אלקי אותם וקראו
 כל אדון עליו ואומריס הםפ-ר: לבנת כמעשה רגליו ותחת

ף ס לפניכם עובר שף ס כל מלו; הברית ארו; סנס נע״ש א
(יהושע



נחמדרביעי כוזרי ׳מאמראוצר
) ביהושע  שהי׳ זמז שכל המצאו3 הפלאות הראות־ זר3ע3 : ג׳

 נגנז וכאשר מפורסמים נסיס3 מלומדים היר נישראל הארוז
ט מתי עוו  והעדרם :כנודנג המפורסמים הנסים נעלו שני ית33 נ

ן ח ס ת אדון.נל רמז ולזה הארון העדר5 הפלאות י א  ר״ל ה
המציאות עי3ט ישזדדז נענורו

 והנס השפל עולם לכלל אשר
 לאחוריו: נגונלנומפשילר גוער

 רואות עיניס קראו נאשר
 לעיניס קוראים שהכל זנמו

 ונאמת רואות חייס עלי33ש
 עצמו מצד העק גי נן שאינו

 ראי׳ ואין וליחות מעורות ינה3«
 שעל כלי ורקןהס מצרעצמס

 מציע3 המוחש תרגישהנפש יזס
 ההרגשות; צל ים3ש המוחששס

 הערן ר״ל י3 שדאות מדבר
 הנפש אמתהוא3 רואה שהוא
 לא אס חוש3 שנראה וכמו

 הנראה דבר אל אדם יתנוון
 מגמי אותו רואה אינו הנה

 אחד עגין אל הנוי׳ שמחשנתו
ר  הראות לחכמי אר3נת מ

 גמוסתיס ודרכה הראי׳ מהות
 העץ את שקראו ונמו .קנועיס

הראי׳ העין שע״י ור3ע3 חאה
מו ,מגעת הארון נקרא. p נ
ת נל אדון א  מונהגת והארז הנסים מגיעים ידו שעל ור3ע3 ה

סג״כ שקורין יש ר״ל הנביאי׳ אל שרומזים דש ממנו: אי  המי
 הראשונים נכלים הס כי :הנזכר הרמז על ונולתס אלדות נשם

 עי3לע משועבדיס אינם הגדולי׳ והמסידיס הנביאים וגו'*
 ה׳ וד3נ3 ק3ד שהוא ור3ע3ש השפל שלעולם והמציאות ההויות

 כל לחפצו משתמשי׳ :לו לפעול כדאי מהיסודות א׳ ע3ט אין
 ריו3מד ימרו ולא : ה׳ רצון להפיק רק אינם פעולתם ענייני

 לדמיץ לפיכך והס יתלרך חפצו נגד כליס ריס3עו אינס מאומה
 כל מסודר וסדר אחד ענין על והילכיס יס33סו אשר השמיס

 חפץ הס3 שהסליע מהעלע גניי׳ שוס להס ואין ימות.עולם
 וד3כ מקבלים שהס שזכר והנביאים החכמי׳ הס זה לדמיון ה'

/  ושמחי׳ ששים והס השפל שבעולם גשם משוס אמצעי לי3 ס
w איו3וצ השמים כמו נעי׳ בלי אחד בסדר קונס רצון וע: 

 השמים טבע תחת נופלים אינם ידיהס על המופתים מראו
 אשר אל אותה ומסיעים הטבע על גוזרים והס צבאיו וכל

 ממקום ולרץ עמדו על לעמוד המיס טבע תאמר כאלו תזפצו
 יסול הירדן ה' עפ״י משה חפן3 וינס ראה והים לנמוך גנוה

ק יהיפע למפן לאחור  מוצאו השמים מקצה אשד השמש ו
 אן ולא השנזיס בחצי עתד יהושע ובחסן קצומס על ותקופתו

 לכבוד ה3מרנ נקראים ולפיכך בזה וכיוצא ממיס כיוס לבא
 ועל הארון על נמו עליהם נקרא ה׳ שס שיהא ויתכן ה'

 שמעון נ״ב ד׳ בפסחי׳ רכו׳ tתיר אלקיך ה׳ את :השמיס
 מלשון מרבה הי׳ ר׳׳ל שבתורה אמין נל דורש הי׳ העמסוני

כמו ענין לאיזה כמוהו שיהי׳ ההוא לענין הטפול ללר 'אפ

 קראו כאשר בילעדיו והעדרם בהמצאו הפיאות
 * דנפש והיא זוילתס בר שהראות והדבר רואות דדליניס

 הם כי החסידים והחכטרס הנביאים איל שרוטזין ויש
שים האילקיס לחפץ הראשונים ככלים שתמ  מ
 המוסתים וידאו מאומה מדברו ימרו ולא בהפצו

ם רבותינו אמרו הזה הרמז רבכמו ידיהם עיל רונ  זנ
 והדין חכטיס חלמירי לרכות תירא ה׳ את לברכה

 האלקים איש שיקראוהו הזאת כמעלה שהוא למי
 אמר וכאלו והאלהיוח האנושות מן מורכב תואר

 אלדי דבר עם הדבור יהי׳ וכאשר האלדי האנוש
 כאלו יוד נון דלת באלף אדני יאמד אליו שרומזים

 שיוגבל מה אל זדומז מושלי אחה אדני אומד הוא
שמים היושבי שאמר כמו העברה דרך במקום  כ

 ורבו ירושלים שוכן הכרובים יו^יב ציון עשב
 המקבל הדבר התחלפות בעבור * אחד והעצם הטדות

די והשמש הניצוצות בהתחלפות ח  הדמיון וזה א
**איננו־ .

 העור• שגס דרס מסקל בשור הנאמ׳ בשרו את יאכל לא ד״מ
 אלקיך ה׳ לאת שהגיע יניון בהנאה אסור הבשר אל הטפול

 אר ר37 לדמות שאין מאחר מדרשותיו בו חזר ר״ל פירש
 אלקיך ה' את ודרש ר״ע שגא עד ענין שוס אליו ולטתול הש״י

תו ופירוש ת״ח לרבות מירא כוונ
מי׳ מביאים על מזנ  הגדולי׳ ו

 ידיהם על מופתים שנעשו
 :אלדות שס אליהם לצרף שיאות
 האנושות מן מורכב תואר

 רות ו3 שיש ר״לאדס זהאלד״יות
 האלדי האנוש אמר אלדיס:כאלי

 מורם האלקיס איש ני ר״׳ל
 לשון (ואיש אייל סחז שהוא
הי המי? פרט מייס{ מיעלי י

 מ3ד איש ומלת האלקיס מכללי
 או^ן ר״ל ל3א האלדיס «ס

ן7א שהוא אנוש לשין הוא  ן
 מכלל אוזל פרט על נאמר ואינו
 4אינ והוא איש מלת רק המין
 בהא הוא ל3א אלדס עס דבק

 האנום לו והכוונה הידיעה
 דלר עס :אלקי רוח לו שיש

 כלומ׳שמדלרי׳ שרוהזיןאליו אלקי
 ה' כבוד המקבל נוכחהענין
נקרא אדני יאמר בראשונה:

 ורומז אדנות בלשון ההוא הדבר
ת לשין כי שם החונה הכבוד אל  והנלן הממשלה על מורה אמו

 ובעבור ענדו על האייז ביד שיש נמו ולהטיב להרע ונידו
 אדם נל וטיזילת הארן מל משטרו להיות ערד הכח שמשם
 השמי׳ כמו בראשונה חפצו המקבל הזה הענין ידי על יפקד

 אשר אדוני אתה ומשלי אתה אדני אומר כאלו :צלאיו וכל
 עולס חקרי וכל והטיב הרע והמות החייס משלה לכל מלכותך

 השעיס גבולות הצבת ואתה הס מידך ופרט פרט לכל הזה
 למקום שיוגבל מה אל ורומז :חפצך כפי לנו לפעול וכסילהס

ת׳ אליו נרמז כלומר העברה דרך  במקוס הנגבל דבר ע׳׳י י
 ציון(תהלים יושב לה׳ זמרו ציון 3יוש :העברה דרך שמים כמו
ם: לו מתאר שהוא ט') ) (שמואל הכרובים יושב מקו ׳ ז  ;א'
 כמר ־ אחד והעצן> המדות ורגו :ק^ה) (תלים ירושלים שכן

 היותר שהוא שמי© ישב יאתר פעם משתנה ישיבתו שננוי
ס מכל גדול חי מ  ז5שהן ירישליס שכן יאמר ופעם • שבעולם ה
 חלק רק שאינו ציון 3יש יאמר ועוד * מאוד הרבה קטן יותר
 הרי הכרובים יושל שיאמר עד מזה זז ולא ירושלים מעיר אחז

 הכדילים שני שהוא כזה צר מקום בין אפי׳ ישיבתו שמכניס
 ית׳י והוא אחד ענין הכל ט האמת ועם העדות ארון שעל

 מכניס אמנם ואס ממדות מדה שוס ולא הישיבה לאתגבילהו
 אחד ודו3נ עצס3 ית׳ הוא ענ׳יז רבזת המדות תארי3 אומו

 שהוא העצם ולא המקללים דבוי לפי מתרלות והמרות
 המקבל שכאשר • המקבל הדבר התחלפות ור3ע3 ;תמיד אחד
 המקבל זה בעבור השנוי ימצא ממנו למטה משפיע ההוא הכח
היורדות הנצוצות בהתחלפות אמקנלאמר: הנח-היוצא שפע נגד

«ז



קנ» נחמד רביעי בחרי מאמר אוצר
ן השמש «! הייי נפם איזה דו ת נמו נ  מקריהשלמןואן זה ואולסנל פלוני• תלק3 ועומל ונליס ד' לה והדומה המוני

^ המעמיד הענין שהוא הטנעיית וצורתו עניינו עצס או אדום או ירוק אס הזה הגשם תואר לפי הנצק ישתנה הו מ
על פותו והמ^ניל ההוא שנחומר חלקיו 3המרכי כת והיא ירוק גוף דרך רו3עו3 ירוק .הניצון ויהי׳ מהגויניס ’ זולתו

ת ננראה ונפי אדוס גוף דרך רו3עו3 ׳ואדוס  ישתנה מכוני
לתי3 אחד השמש וענ״ז הנצוץ

 הדמיון וזה נמראהו: משתנה
 אינו המשל זה כל3 נאות אינו

 היורד השפע לכח ממש ומה7
 עצמו3 שהשמש לפי ית׳ ממנו

 ואמזנו לחוש מושג הוא גס
 מצד א3 שהשנוי 3היט מרגישים

ן ליס3המק  לטעות סקיס חי
 b3 נגדו עומד שהנסיון מכני
 השמש היתה אס אלא רגע**

 «י' לא וגס מושבת לתי3
 ואותו זה לנסות לי׳3ידינוהמק3

 יורדי' שהניציצות היר3ה סגוף
 : ממגו רחוק הי׳ שס דרך

 ריאיס היינו הנצילות וימצאו
 תישג ולא יורדים: נצוצות

 מה יודעיס היינו לא תס3ם
 אורה נצוצי המשלחת הסנה
ע3 רק אלינו  שיש הראי' ל

 זה המשפיע סנה או ר37 באן
 ירוק אור פעס רואיס והיינו
 מן לו והדומה א־יס ופעס

 מקום שהי׳ ספק אין הגרוני׳
 שנוי ש: חושני׳ והיו לטועיס

 וכפי עצמה ה3הס מן נא זה
ו3יר הנרריס הגוונים רנות

חן כן ואינו המאירים גופות
 מפני כן וכמו השנדם ות3ס3 היו המקבלים ויד אחד הוא

 רק ית׳ ננודו מציאות יודיליס היו לא סהענ׳׳ום
 השנוי גורמים כיצד שנכיר מורגשיס אינס והמקנליס «ראי׳
ם ד  אלא שאינו ונאמת הרנה משפיעים כאן שיש נסנירי׳ ^

סי' שזכר כי״ס עונדי כללי דנייו להשלים זה ואמר אחד  א׳ נ
 האלהיס הוא יתד הכחות כל שקנוץ ו3שתש המאמר מזה

 מקזס :וטעותם שכלס עורון מחמת רנות נאלקות והאמינו
 מי מקום אל רומזים איך :עליו להקשות שיש מקום טענה
 נעלה רומניחו נקדושת כנודו שעצם מאתר מקום לו תאין

 הפובו3 ר3הד לכנות לנו נא מאין מקום מתואר מאוד ונקדש
 אליו הנרמז ני ונאמין ציון: 3יוש או שמיס 3יוש עליו שצאמר

 הראשונה סנה נזה שנרמוז נאמר וענ׳׳ז הראשונה הסגה הוא
 ונו' מציעים ואנחנו :מדנר שפיני מה אזנימ ישמעו הלא
 דוגמתו ואראך נא ואומר אחת הקדמה לזה מקדים הוא

 ודומיהן: והשמע הראות חוש כמו החושים כי : הזה געולס
 כי :נחום להם הנרגש הדנר מן המוחשים מן משיגים אינס

 הראות חוש ד״מ שתאמר כמו * עצמיהס לא מקריהס אם
 ירגיש לא הנה שולחן ״מ7 ויהי׳ זה זולת או כלי איזה כשרואה

נעל מרונע שהוא וסתמונס הצנע שהוא שנו המקרה רק ממנו

 בלתי השסש היתה אם אלא בכל נאות איננו
 אלא סבתס תושג ולא הניצוצות ויסצאו * מושגת

 בכאן בדברים מעט להרחיב מביא והצורך הראי׳* בדרך
 מי מקום אל וומזיכס איך טענה מקום שהוא כעבור
̂יו הנרמז כ* ונאמין מקום לו שאין  הראשוג׳ הסבה הוא ^

 החושים כי ונאמר הצ;גה זה בתשובה מציונים ואנחנו
 ׳נצמיהם טקויהסלא כיאם המוחשים מן משעי׳ אעם

 המראים זולתי הדמיון על המלך מן טשעים ,ואינם
שעורים והתבניות  שהם המלך זהאמתת ואיננו וה

 בטלחטה וואהו אתה אבל לר׳ממו עליהם מקבלים
 ובביתו אחו בטדינה.בתכשיט ותראהו אהד בתכשיט
 החוש בגזירת המלך הוא כי ותאמר אחר בתכשיט

 ואח״ב נער אותו שתראה ואפשר השכל בגזירת לא
 5ברי^ אותו ותראה ישיש יאח״כ זקן ואח״ב בחור

 ולהותיר וטשושיו מראיו נחלפו וכבר חילה ואח״כ
 המלך ^טה̂ו וגזרת הוא שהוא אומר ואתה ומדותיו

 וזה והזהירך וצוך עמך דבר איטר בעבור'שהוא
 וככר המדברת הנפש או השכל אם כי איננו מטנו

 ואין גגדו בלתי עצם ממנו ההוא החלק כי התקיים
ש־הוא וגזרת אליו רמזת כבר ואתה אליו רמיזה

המלך

 מרגיש הפוש אין נעשה שנעגורו ההוא לתכלית. ראוי שיהי
 וכן אותו שופט השכל pר זה

משיגים ואיגס > החושי׳ נכל
״ ו נ  הוא זה כשנאמר ד״מ ו
ק כל השופט המלך א  אותו ה
 3נצ הנה נענוד ואותו נירא

 נו הריאה העין הרי לקראמינו
 זולתי : ממנו מרגיש אינו

 והשעורי^י והתנניות המראים
 ז? מן מרגישים אינם הדואים

 פניו גיין מראהו רק התנך
 תננית * והתנניות :ולנושיו

 והעיניס הפנים אינריו סדור
 זה אל זה כמותם ערך והחוטם

 מצת לו יש המלך שתאתר נמו
 והשעורים פניו: גודל נערך 3רח

 וכדומה נגדיו וגודל גדלו נמות
 שהם המלך אמתת זה ואיגנו לזה:

 התראה הלח כלו׳ וכו׳ מקנליס
 המורגש והשיעור והממונה

 הלךשיקנלו' יקרא הלזאת להם
 הם המקרים אלו וני מלכותו

 ונא' והיוצא הארן כל השופטים
 הלאן מלחמתם ללחום לפניהם

 שנמלך הנפש רק המלך אינו
 כשאנחנו וענ״ז נראה נלתי וזה

 קר נאמר המלך לתאר חצים
אנל ונגדיו: נופו מארי וכך

 המלך אמתת שאינו מלגד הזה התואר הלא כלו׳ רואה אמה
 יתו33ו אחר נתכשיט מלחמה3 והוא תמיד ו3 עומד אינו

 הוא ני ותאמר :לזה שקודם המלך הוא ועכ״ז אחר נתכשיט
 לנוש רואה כשאמה החוש הגנת כפי כלומר החוש ננזרת הלל/ך

 זה ואומר גוזר אתה זולתו ולא המלך נו ש3יל אשר מ/נות
 שופט השכל ורק וש3המל רק רואה אינו והחוש המלך הוא
 נער אותו שתראה ואפשר זולתו: העלך וש3ל3 ש3שיל מי שאין
 אמת3 המלך מרגיש החוש• אין ד3ל3 וש3הל חי;ת33 ולא ׳ונו'

 אותו שיראה אפשר הלא הנוף תואר נחינת3 גס אף נמדונר
 ועדיק נשתנה לא והמלך נשתנה והתואר ונו׳ זקן ואח״נ נער

 :ופקודתו ממשלתו3 עמה נחו אז נכחו משלה נל3 מלכותו
 אותס ממששים אס עופו חלקי ומשושיו :פניו קלסתר מראיו
 נערנולתותיי היותו3 כמו זקן היותו3 המשיש בנח נרגשים אינם
 משתנות המדות גס ומדומיו מתמעטים: הלחות הזקנה לעת

 כאז עליך מוראן אשר הוא * היא שהדא אומר ואתה :השנים נשנוי
 למי3 עצם והשכל: ור37ה ר״ל ממנו ההוא החלק ני : כעתה
 נגדר אינו אשר רוחני דק ענין הוא והשכל ור3הד כח נגדר

ו' רמזת ר3כ ואתה ; אותם תופס מוש שוס ואין גשמיס3 נ  ז
ומוראו צוך אשר שהצווי נעגור אצלך המלך הוא ואעפי״נ ר׳׳ל

עדיין



נחמדכוזרי טאמראוצר
 שאחר אף ובו' (ומגו וראית מת וכאשר :עליך קייס עדיין
 גזרת :התל)• מן עיניך ראו אשר מכל ממנו נעדר לא המות
ח שכל ור3ע3 המלך איננו f&ה^  הנפשיי הרוח א״ב ו3 אין ח
 pi ונו׳ יניעהו גוף אך :שהי׳ אמת3 המלך הוא מ שהי'

מלכותו חושיך לו3שק ׳העדן
 מי יניעהו 3נתע נצר רק אינו

 ר׳״ל נמה על ויפעול שירצה;
 ענייניה במה על יתפעל

 הנקריס בעננים מהמקרה:
 כלפי משלו השליה ונו' באדר
 ישראל שהיו וד3הנ ענגי

 שזכר ר3מד3 נכחו משתחוים
 רואיה ואנחנו זה סי׳3 למעלה
 גשמיס3ש מהפחותים עננים
 צה3מק הס3 נוהג קטן שרוח

 לדמות שהמנהג ד.3מל ומפזרם
 כמו ורוח ענן אל האדם העדר
 מעפר יהודו אדם אומרי׳ שאנו
 :ת3נוש וכרוח כלה כענן זנו'

 ן אותם מניע הרוח רוח ישאם
 אותם יא3מ אחר רוח יאס3ות

 3לשונניהמער שהואד״מ ונמו
ל  יא3מ י3מער רוח 3ח פי מ

 :י3המער ווהאקיינוס העננים
 מפזר מזרחי רוח אחרת ותפזרס

 ל׳5 לפעמים (?רוח אותס
א קודם והי׳ ה):3נח ל  לכן'

 הוא זה דרך3ו ר״ל ונו׳ יפעול
מותו שאחר המלך משל ענק
, , ,, ̂ ״ אפו3 נשחתו עוד3ו כלום איגד
 נל ינול לת אשר אלקי ענן נעמוד והי׳ 3ר ממשל מושל «י׳
ח  ר״ל פשוט עגול :ענן3 הנראה ה׳ וד3כ ור3ע3 ו3 לשלוט ח

 רלון: כלנה מל׳ מגן הצנה* כשעור עגולה: לא3כט שטוח
 המאיחמלארץ תוארהשהיא3 לנו נראה ר״ל מזהירה מוארה3ו

 חמה שהיא לנו נראה ר״ל נצ״ל נחה גחמה עליה: ילדרים
 וגס האור ומשם הארן על חמימותה שתשלח עצמה3 והיא
 אפי'היומית תנדנתה מרגיש החוש שאין ור3ע3 נחהנטמדע היא

 מפני ורק שטוח ולא כדורי השמש * כדור הוא ני :רגע בל3
 שהכדור הראי׳ חכמת3 ואר3כמ שטחי נראה סעצום מרחקו
 מחזיק שהוא עד מאוד גדול כדור והוא שטחי מרחוק גרחה

 להמוכניי׳ ואר3מ והוא בהאיז ׳שלישי'3ו פעמי' קס^ז כמו !גשמיותו
 ה3הר ומצאוהו יותר דקדקו והאתדוני׳ מופתים3 ^יאשונ

 עייס3ודעשהט * נחה סמסזלא ושאינה מ^ימזההשעור: נדוג
 מאחד גזף שוס עוד אין אש מיסוד שלמעלה הסנימו הראשוני

 מאורע שוס שם ואין החמישי גשס הס והגלגלי יסודות מד
^י3 וכנז׳ יסודות הד* ממאותגות  המדעי ס׳ צראשית *ס3הרמ פ

ס זלפי רנ  שיצא או שמש3 חוס שיש שנאנזר חלילה אמרו זה ז
 כח לשמש רק אך החמישי גשס על3 שהוא מאחר האורה ממנו

ק3י3שס יסולאש3 הדוחה הדוחה א  האורוהחזווס א3י ומשם ה
ולא האש; יסוד נצוצי רק השמש נצוצי ואינס השמש מנצוצי

 רואה שהיית מה ממנו וראית מת וכאשר המלך
 שירצה מי יניעהו גוף אך המלך איננו הוא כי גזרת

 טהכוקרה ההפעליות מאופני פנים כמה על ויפעל
 ותביאם רוח 12ישא באויר הנקרים כעננים ו?תסז) (נ׳יא

 לא לכן קודם והיה אחרת* ותפזרס ותקכצם אחרת
 כעמוד והיה ההוא המלך נפש בחפץ אס כי יפעל

 אחר דמיון הרוחות* יפזרוהו לא אשר האלקי ענן
 הצנה כשעור פשוט עגול אותו נראה השמש

 הוא כי גוזר והשכל נחה חמה מזהירה ובתוארה
ם ושש וששה בטאה הארץ מכדור גדול כדור ע  פ

 שתי מתנועעת היא אך נחה ולא חטה ושאיעה
 יארך בתנאים ומערבית מזרחית מהופכות תנועות
 הדכריס להשיג כח לחושים הושם ולא * פירושם

 השכל בהסיקח תלוים מקריים להשיג מיוחד כח אך
 המהות על יעמוד ולא וסבתם* עצמם על ראי׳ טהה
̂א הענין ועל  בפועל שכל הוא אשר השלם השכל ^

 צורך מאין בעצמם והמהויות הענייני׳ ישיג כמלאכי׳
 הוא אשר שכלנו אבל באמצע שיהיו המקרים אל

אמתח על לעמוד יוכל לא כקעלי ככח תחלה
הדברים

 יומית האחת מנועות שתי שלשמש תכונה3 נודע ר3נ ונו׳ נחה
 מצל וזה הארצי נדור כל ת33סו לעת מעת כל3ש מה ר״ל
 כל3 3למער ממזרח שתחתיו הנלגלי׳ כל המכריח היומי גלגל
 השמס שגלגל מה והוא שנתית והשנית ־ שלס הקף שעות נ״ד

הקף■ גומר העצמית תנועתו3
 ששה וכמו יוס שס״ה3סלס

 פירושם יארך תגאיס3 שעות;
 ול^ !מכונה: וארי׳3מ והס

ח הרשם y ונו׳ לחושי׳ נ ' l 
 כנז הס3 הושם לא החושים

 כי העצם מצד ריס3הד להשיג
ה: כח עם ראו3נ לא  כת אך ז

 לכל מיוחד מלנדנח ונו׳ מיוחד
 משעיס אחר ענין מחושים אחד

 הממקיימיכז המוחשים מוןרי
 ראי׳ השכל יקח ;ההןא עצס3

 ש?חו<ן האלו המקרים ומן ונו'
 לו לצנות לשכל אפשר רואה
 :ריס3הד עצמות על ראיות

טן3וס ע ה ס  עצמות׳: המעמיד ת
 ועל המהות על יעמוד ולא

 המקרים מן ראיות לי3מ הענין
מו כראיותמ יחטא!שכלו ולא  נ

מה טועה המזש שאין  שהות נ
 עי השלם השכל אלא :מרגיש
 נפועל שכל זהי׳ שכלו שנשלם

 שכלו 3שש עד ננחי שהי׳ אחר
פני העומל המלאך כשכל  ג
גחימר דגקות לו ואין עצמו
 הגדוליס הנגיאיס מעלת חאת

 תאול/ אל נטי׳ שוס עוד לנשמתם ר״ל לשנלם הי׳ לא אשר
 געצמס וכמהויות העניינים ישיג כלל: הגוף וענייני החומריות

 סקירה3 ומהותו עצס כל ענייני משעיס הזאת מדרגה3 ונו׳
 החושי© שהרגישו המקרים מן הקדמת והצעת עיון לי3מ אחת

 המקרה מגיר שהחוש נמו הבצס להכיר לו עומד השכל אך
מ3לה הקדמות מהס שיקת אמצע3 שיהיו :ועיון טורח לי3  נ

 :זו למדרגה זנו שלא אדם ני3 המון שכל שכלנו ל3א : הפצס
 הראשוני׳ שקראוהו מה הוא היולי3 נח3 תחלה הוא אשר

פ״ג ׳״ס3הרמ ונמ״ש יסודות הד׳ נתהוו וממנו ראשון חותר  ס
 למטה אחד גולס האל רא3• י׳ משנה התורה יסודי מה׳

 נצורות ואינן הזה לגולס צורות ע3אר רא3ו וגו׳ הירח מגלגל
 ראשונה צורה הזה מלס מקצת צורה כל ע3ונק הגלגלים

 קראר הסמריס לכל ראשון שהוא ומפני * ונו' האש צורת
 אשך ערנית מלה והיא ההיולי נח חומר כל לנס הראשוני׳

 נתמלס ששנלגו מאחר אמר ולפיכך הראשון החומר ה3 קראו
 ותפרד שימות או זונה הי׳ אס חייס3 שכלו השלמת קודם
 קשור היותו עוד כל רק ד3ל שכל יהי' אז חומרה מן הנפש

 עצמותם אמתת על ריס3הד שינץ לו א״א הגופני !חומר
 מכחית ;החומרייס חושיו ע״י לא אס הגוף מן נפרד נשכל

 ראויס נמושים, ורא3<» שס ר6א חושיס3 שמס מיוחדים
̂מקרי ^



קיז נחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
 נח להיותם המוחשיס לקנל^מקרה ראויס החושיס ״ החושים למקרי
 המיז כל3 תמיד דגקי׳ :המקרים להרגשפ ינאותיס גשמי

 וגכלס מהם נעדר לא אחד מלם נני מין נל3 קיס3ד גחושיס
 החושים נח יחסר ולא יעלף לא ככסיל כחכם אחת מזרגה על

חסרון מצד לא אם ההם
:3ס ה3וההרכ הגיף  אין ני ו

 וראות עיני ראות נין מחלוקת
 נין חלוק אין כלומר עיניך.ונו׳

 ראיות יודע הנלתי' ראות
 אינו נאמת שהשמש תכוניות

 ין3ו לחוש נראה שהוא נמו
 מודים והכל P שאינו סיודע

 ומאיר שטחי אומו רואים שכך
 השכל מצל מרוחקת :ומחמם

 זה היזק לא למעלה: מז'
 שאינו מראה שהחום מה נעיון

 העיון לנעל מזיק אינו נן
 מן ראי' יקח המשכיל שאדרנה

 עניינו יודע שהוא מאחר המום
 פועל אדס3 הראות דרך וכיצד
 מה על האמת ילמוד ונשם
 תועלת ל3יק כאשר :שהוא

 נאה משל הניא המשכיל הפקח
 המשכיל שהפקח נמו שהוא ע״ז

 ינקשגמלו אשר :תועלת מקנל
 והוא ממנו גמלו נאנד הפקח
 אלעמ״ש נמאמר :אחריו מנקש

 אחת שעינו אדם הוא אלאחו״ל
 הוא ולפיכך מחנרתה גנוה
נמנואר שנים דנר עכל רואה

 ונראה הדנר הראי׳טעס נמכמת
ט על נט3אצ ישים נאשר ננסיון  יראה למטה מעט וידמוק עי

 עיניו ג"נ היו לזה ונוסף • טרוטות שעיניו :שני׳ ר3ד מכל
 זה ומפני נערוך) שפירש (נמה מעט פתוחות ורק סגורות

 שנים מא' שרואה משונשת: וראייתו כקטן נדמה גדול דנר
 שני פלוני נמקוס רואה אני :אלאח״ול אלעמ״ש על מוסנ

 נרוניא והוא ארוך שצוארו עוף שהוא יתכן גואניק כרוניות
 אחד ר37 מכל הרואה מוס מחמת הרואה וזה * גמרא ל'3

 לו נדמה טרוטות שעיניו ומצד * שנים שהס לו נדמה שנים
 להפקח ספר ע״נ נרוניא שהוא הארוך נצוארו הגמל הגעל
ת שני שראה ע והפקת .־כחניו  השלם שהפקח מאחר ונו' יז
 נחוש שהוא המספר זה חסרון מניר הי' ונשנלו הדאות ןחוש

 שנן אחד נאמת הוא שנים הוא שאמר שמה ,והנין ראותו
 אחד הוא שניס הוא יאמר שאשר מחיינת האיש זה של ראייתו

 גמלו וזהו נאמת גדול' הוא נעיף קטן לו נראה ואשר * אמת3.
 נעדותו וקח ה והועיל :הזה האיש מאפר נמקוס ומצאו שאנל
 :ממנו תועלת הפקח ל3ק ענ״ז ראותו נגריעות הזה האיש

 זנים נ שיפיח עליו 3חש לא מליצתו* נרוע זכות לכף אותו *ודן
 הסושים וכן ;טנע.ראותו מפני נאמת להגיד לו ראוי נך אנל

ע נתנו המגרעות אלו נמו Y1 * הדמיוני והנח טנ האדם נ

 מיוחדים טבחות הבורא שחננו כמה אילא הדבויס
 תמיד דבקים המוחשיפ למקרי ראוים כחושים שמס

 ראות ובין עיני ראות כין מחלוקת אין כי הסין ככל
 הוא המחמם המאיר והעגול ההוא שהשטח עיניך

 אצל מרוחקות האלה שהמדות ואעפ״י השמש
 שלקחנו מחמת הועיל אבל בעיון וה הזיק לא השכל

 הפקח תועלת יקבל כאשר חפצנו על ראי׳ מהם
 >עמ״ש>זאח״ול במאמר גמלו יבקש אשר המשכיל

ס מאחד שרואה טרוטות שעיניו  רואה אני שני
 כי ידע והפקח גואני״ק כווכיות שני פלוני במקום
ם מאחד שרואה הוא הנמל  ואותו וכחלישת שני
 עוות ובעבור • גוא״ניק כורכיא״ה הוא כי לו נדמה
 כעדותו הפקח והועיל שנים* שהם לו נדמה ראותו

 ראותד (*וע מפני מליצתו ברוע זכות לכף אותו ודן
 שם וכאשר השכל >|צל הדמיוני והכה החושים וכן

 הנראה החוש בין הזה הערך בחכמתי הבורא
 הנסתר החוש נין ערך בחכמה שס כן הגשמי והמוחש

 עין מברואיו שבחר למי ושם גשמי שאיננו והענין
 מהם ויקח יתחלפו לא בעיניהם דברים רואה נסתרת
 וטי ולבותס* ההם זזדברים ענין על ואי׳ השכל

ויראה באמח הפקח הוא ההוא העין לו שנבראה
בל

 כל רואיס שאינם טרוטות פעיניס כדמיון הוא החוש ודמיון
 הגודל הגדול הכדורי השמש רואה החוש כך גדלו לפי הענין

 גמל מן האיש זה שראה נמו עגולה צנה נמו הזה הנפלא
 האנשים להטעות 3נצ הוא אף והדמיון * ארון צואר עם עוף

עליו מוסיף הוא1 נאינותהשמש
 עת 7 נאמת(לפי שאינם איניות
 שהוא עליז ואומר החנר)
 שעשה כמו והמחמס המאיר

 שרואהשניכורכיאות* ואמר זה
 החוש ומצדיק זה שופט והשכל

 שיראה החוש נדין הוא שכך
 הרנה קטן מופלג נמרמק הדנר

 יראה וגס המרסק ערך לפי
 ושופט שטוח עגול הכדור מן
 שנים מאחד שרואה הדמיון על
 פשוט עצם שהוא השמם ומן

 נעצם והאור החוס ממנה רואה
 מכת רק ממנה נעצה ואינו

 וכנזכר: האש יסוד דחייתה
 כלו׳ יכו' הנורא שס וכאשר

ך :הנורא ששס ונמו  הזס העי
 הגשמי והמוחש הנראה המום נין

 ע3ט3 סהש״יהטניע כמו ר״ל
 המוח! להרגיש הפוש האדם

 נסדר ידוע ערך לו ושס
 החוש מן קרונ3 הרגשתו
 תמיד הולך והוא ממנו ונרמוקו

 לחכמי נתנאר וכאשר אחד נסדר
 הנראה הנמות שערך הראות
הקרזנשיה הנראה אל מרחוק

C O S R Lל

 אדס אס ד״מ ־ המרחק לערך
 למראית הגשם לו ונדרה אמות יו״׳ד נמרחק אחד גשם רואה
 על גדלו לו ידמה אמה נ' נמרמק כשהוא * אמות ד׳ עיניו

ה: וכיוצא אמות שני  אשרחנןאלקי' הוא הנסתר החוש נין נז
ס חכז ה' אשר המראית נסתר געין שרואים הנניאיס ענדיו  נ

 חינם עדיין אלו המראות ואולם * עוד א3שי נמו להראותם
 לנניא נראים שהם מפני לגניא נאמת וקש3המ הענין על מורות

 הנניא ההס התמונות שמתוך רק * וציורים תמונה ענייני על
 שמנין איחר אותו מראה התמונה שזאת הרוחני ענין ין3מ

 היא נמומר לנקותה מפני לו אשר הנסתרת העין חסרון
 השנל נהצטרף רוחנייס ענייני׳ ומרמזת אמד סדר על רואה
 עיניו ממראית ונדרזתה השמש גדלות מנין שהשכל ונמו אלי'

 :הממונה מזאת החחני ינין כן וקטן עגול אומו הרואה
 ועקרו: האדס מוכן הוא 3שהל כמו ר37ה תוך < ר ולנותס

 הננואס: למדרגת שהגיע והוא ר״ל ההוא העין לו שננראה ומי
 אנחנו לא רואה שהוא שנאמר יתכן עליו אממ3 הפקח הוא

ס הס אנל אומני מטעה שהחוש  נעיני ר1ד כל נסתר נעין חאי
 זה צד ועל י אמר נענין הדנר להס יתחלף לא שהוא ונענינו

 א' (שמיאל הרואה לפגים יקרא היוס לנגיא כי 3הנתו אמר
:(  כהשגחה שלמה איעו כעורים* אדס ני5 גל ויראה ט׳
G  g אלדיי״ת



נחמדרפעי כוזרי מאמראוצר
 שהדבש מעידים שאנמנו כמי ש37ה נמתיקות מעילים אנחנו ני חנורה אחריו המוליך הפקח נמו כלם אדם ני3 לנהוג אלדיי״ת

 שהרא זה3 והמכיוז מתיק שהוא נאמר ש37ה כשנטעוס מתוק והפקס ירו3ח סומא כתף על נשען 7אח כל סומין של גלולה
p■ ומפני ספק לי3 המתיקית טעס3 ס7א מין לכל כן מורגש ה׳ חמלת3 אשר יאיס3הנ לולי ויישירס ויורם !כולם נראש
ן כולו המין אותו שטועמין הטעם שס על מתוק נקראהו דרך להס להורות לעיניס עולם נאי לכל להיות ארז3 נתנם כ ו

 נל היו ר3כ האמיתית ההצלחה
 היצירה מראשית ס7א גי3 המון

 נפרד כסיס הדורות כל סוף עד
 שתלס חסדו3 והש״י הנין אין

 3נתי להאיר הקדמוני׳ נדורות
 ואחריהס חשך י3יוש ניאדס3ל

 רי3ד ל3ק האלקיס איש משה
 אשר רנה המון3 חייס אלקי׳

 :הדורות כל סוף עד נחי׳ צלס3
 ההס העיניס שיהיו ואפשר

 אמרו כנר * המדמה הכח
 היא המדמה שהנח הראשוניס

 כל נכחו לשמור משפטו כת
 החושים שהשיגו המוחשים

 המותש מן העלמס אחד מקודס
 קצתם על קצתס ולהרכינ

 אץ אך מקצתם קצתס ויפריד
 מנליזס דמיונו להרכנת מעצור

 ספינת לדמות הדמיון יכול כי
 רק לזה וכדומה נאויר רצה נרזל

 ונשהשכל ידו על 3מענ השכל
 לא השינה נעת נמו עמו ל3
הנליס לו שידמה ממנו נצר י

לפניו נמעשה הם כאלו רניס
 יפה ונזה נדמיונו נך נודה שהדמיון רק כלל נמציאות ואינס

 מונשמים דנריס רק ירגיש לא שכחוש החוש מן הדמיין לח
 לראות תוכל לא העין שתאמר כמו להרגשתו ול3ג ויש יקטניס

 נשעור אליו 3קרו נהיותו אחת נסקירה אמה אלף גדול נשם
 ואז אמה מאלף יותר נמרמק לא אס ממנו פחות או ההוא
 וכן נשמש להניט העיז יכול לא וכן משונשת הראי׳ תהי׳

 לא הדמיון נח ואולס מאוד גזול קול לשמוע יסמל לא האוזן
 שננניא שאפשר החנר אמר נוראו׳ולכך גדולות צורות שידמ׳ לו יעצור
 דמיונו כח ויהי׳ עין נמקוס הזה המדמה נח הושם הדור
 נאדס ישלוט נאשר נמלוס לא עמו כשהשכל אף מ שולט

: המיט ז קי ה דנ  על מורות :הדמיוניות עיניו ותראינה א
 שרואה הגדולות הנוראות הצורות • נהס ספק שאין חמתת

 נצחף שהחום ונמו המוני לאדס העין ראית .יאיויס
 לני שמורה כמו ספק נלי הנראה אמתת לאדם מורה

 הראות הסוש ואלולי ספק גלי השמש
 יודע הגניא כן נמצא שמש יש אס לדעת

 והראי׳הגדולה :נצמףשכלו ןדמיוגואעתתהדנר הנראהלו מן
 • להס גמורה ראי׳ שהיא הדמיוניות הלורות של חמתתס על

 העין יכחיש לא אדם שהוא שמי כמו כי המין כל הסכולת
 כן רואה עין כאן שיש מודה האנושי המין שכל אדס של הרואה

 יעיד :להס ומוסכם הזאת הראייה יודעים הנניאיס מין נל
ס ז מדאי הוא שכך לתנירו מעיד אחד יא3נ לקצתם קצתם מ

 שיהיו ואפשר ויישיום ויורם כעורים אדם בני כיל
□ העיני□ ה  הכח שישטש כעוד הטדמה הכח ה
h מורות נוראות גדוילות צורות ותואנה השכילי y 

 אטתתם הגדוילהעיל והראי׳ ספק בהם אטתתשאין
 הצהילוטר ההם הצורות עיל ההוא הטין כיל הסכטת

 ילקצתס קצתם בהם יעיד דברים שיוואים הנביאים כל
 מעידים אנחנו כי בטוחשינו עושים אנחנו כאשר

□ הלענה ומרירות הדבש במתיקות  טי נראה וא
 הטבעי טהענין ייצא שהוא נאמר עלינו שחולק

 כעין האלקי ההוא הענין רואים ספק טאין ואלה
 ומה לטכעיה□ ראויות צורות ורואי□ הנסתרת
שמית ראוס אשר כתכנית טספריסאותו שהורגלו  מוג
 שיכקשהו אלמה בהערכתם אטתיות ההם והתבניות
 בהערכתם אטתיות ואינם והחוש והדמיון המחשב

ם אל צ ע  הביאונו כאשר השכל יבקשהו אשר ה
 הלבן הארוך שהוא שיאמר טי כי כמלך הדמיון
 לזה והדומה ראשו על הנזר אשר המשי הלובש

□ כי שאיעו שיאמר וטי כוזב איננו המשכיל א
המכיר

ה ואס :ממרה הלענה על א ר  נ
הי׳ אס עלינו שיחלוק מי י י  מ

ה מר שהדנש שיאמר ענ ל ה  ו
 יוצא שהוא נאמר : מתוקה
ן מכלל ואינו הטנעי מענין  מי
® כך האדס שה איס הנני  נענין

ס לפי המראות שופטים סכ מו  ה
מ שאינו ומי הנניאיס לכלל ו  ש

ס: מין מכלל יוצא הוא כן אי  הנני
ס: ר״ל ואלה* אי ן3 הנני  עז

 i ממשיית ראי׳ הנסתרת
ס3לט ראויות צורות ורואים ה  עי
 שמשפת ההיא הצורה כלומר
ן על מורה הנסתרת העין י נ  ע

א לצורה השייך הרוחניי  : ההי
׳ מספריס שהרגילו ומה ו נ  ו
ד נמראו׳ננואיות שנזנר ומה  ספו

 ודמותורו נתננית הצורות
 מספרים סהס כלומר מוגשמות

 חצית שש נעלי הס כאלו הצורות
 ושהס וגונה 3ורוח אורך שהוא

א וכך נמקוס נתפסיס  הו
: הנניאיס ספור רגילות

 כר אמיתיות ההם והתבניות
 תשלוט לא אשי הלח הגשס מן נאויר מצויריס נאמת הס
 והדמיוז המחשג שינקשוהו מה אל נהערכתס :האדס עין נו

אי' שמנקשת מה נערך ממט יי
ס ענייני׳ רק והמחשנ הדמיון שישיג אפשר ואי  להשגמ קחני

 והדמיון הגס <זוש3 תמיד רגילותו שהוא מה כפי הגס הוזוש
 ניתיות:3צורותת3 חוגה ה׳ וד3כ רואיס הס ולכך אחריו נמשך

ת אל העצס אל נהערכתס אמתיות ואינס  השוכן ה׳ כנ
אין השכל קש3מ ד3ל3 אותו השכל ינקשוהו אשר :הס3  ו

 האלו מדות מגל הנעלה ה׳ ת3לכ תנניתיות לצורות ערך
 :שס החונה הכנוד מצד ית׳ כנודו נשס יקראוהו עכ״ז
 ,JJ כי :למעלה שזכר המלך משל כמו וכו׳ הניאונו כאשר

 ארוך איש שהיא ואומר המלך את שמתאר מי וכו׳ שיאמר
 אף 3מכז אינו ראשו על ונזר מפי לונש פניו נמראית לנן
 רות היא המלך ועצס ההוא למלך מקריים הס אלי שכל

 כמאמר וכו׳ מלך נדמות אותה ראה אשר ו3 אשר השכל
 שדפיס וגו׳ ונשא רס כסא על 3יוש ה׳ את ואראה ישעי׳

אל(ז׳) ״ לו ממעל עומדיס  נורסוון די עד הוית קזה ונדני
 ישמשזני׳ אלפי׳ אלף מיור כתלג לנושי׳ 3יתי יומין ועתיק רמיו
ע׳ פתיתי וספרין 3ית דינא  העדיו מיותא ושאר עד וגו

 על 3יוש שופט מלך דמיון ^ מורות הצורות אלו שלטנהון
 מזומגי׳ לו ממעל עומדים רצונו ■עושי ומשרתיו מלכותו כסא

ומהעדה מלכין מהקס : יצוום אשד אל דנרי נהול לשמוע
ממליך
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 ומהקס מלנין מהעדה גדניאל וכמ״ש ירן3ומע מלניס ממליך
 יחזקאל3 נמ״ש וכי׳ נליס משא דמות יראה וכאשר :מלנק
 כלי ואיש העליון שער מדרך איס3 אנשיס ששה והנה (ט')
 מתניו:3 העופר וקסת דיס3ושה3ל 0תוכ3אחד ואיש ידו5 מפצו
ואיש הנאמר נענין כליס נושא
 הספרות נלי :וגומ׳ מפצו נלי
 וקסת כמ״׳ש הנתינה גלי

 לענוד מגור או * נממניו הסופר
 ונלאלו דיס3ושה3ל ונו׳נמ״ש

 יא3לנ ניאיס היו הצורות
 שופטיס אלקיס שיש להורות

 ומעלליו איש דרכי פוקלעל באר!
 השוטרים לגדודי מספר ואין

 נהשגחת אזס ני33 המדיס
 כדרכו לאיש לשלס הש״י

 שההשגחה היות ועס ממעשהו
 ויותר נעלה מאוד אלדיית

 המלך ומרוממ׳מהשגחת חרת3«ו
 ית׳ להיותו עמו את ומשפטו

 הארץ נל3 משוטטות עיגיו דו5ל
 ומחי׳ ממית בטן תדרי כל וסופש
 ענ״ז דו3ל הוא וירפא ימחן
 נכדי לנניא הזה הדמות נראה

 שופט הש״י ני שינין שאפשר מה
 משפטו דרכי מנין והשכל נאיז
 הרנה רחוק נעלה מאוד אשר

 יקשה ואל :נ״ו מלך ממדת
 נמ״ש לנורא אדס דמות בעיניך

 למות הכסא דמות ועל ניחזקאל
 הגיע והיאך אדס כמראה
̂סתר נעיז לדאות הדמיון  ה
ומה אדס דמות על הנורא
והנה אליו שיערכו הוא דגיות

 עומדים שרפיס נאומרו שרפיס :ס3 ישעיהו כינה המלאכים
 הנורא נדמה ואיך אוכלת כאש נירהה צירה והיינו לו ממעל
 של כחן גדול ננ״ר חז״ל שאמרו מה והוא אדס נדמות עצמו

 דמות הכסא דמות ועל שנאמר ליוצרה נורה שמלמין נניאיס
 הגה נאור* תחלה לו נדמה השכל ננחינת כי : אלס כמראה

 לכנר כנוי לו לכנות וכשנרצה ית׳ לו לערוך דמות שאין אמר
 נאש ה׳ ננוד ומראה שנא׳ נמו נאור אותו נדמה האוזן את

 החשוג הוא ני :צגאות ה׳ ומגן שמש ני ונאמר וגומי אוכלת
 דק היותר היסוד והוא האש מתולדת הוא האור שנמוחשיס

 מצד רק אינו השמש שאור החנר דעת נזכרת וכנר שננולס
 שהשפל אמרו אשר לקדמונים האש גלגל הנקרא והוא האש יסוד

 משניהם מיס יסוד ואחריו הארץ והיא העפר יסוד שביסודות
 כל 33וסו חצפף אויר יסוד שניהם 3וסני שלם גדור נעשה
 והוא הכל וחופף מסבב אש יסוד ואחריו * והמיס הארץ נדור

 היסוד שהוא אמרו יגס הירח גלגל נקערירות נגננוניותו ק37
 העולם חלקי והכולל והסונג שאמר וזה שננולס גדול היותר
להסניף עוא נאשר ואולם * נמדות 3נחשו ונאשר :מנולס יותר

̂גיל בזמן פלונית כארץ המזהיר הנלצוה הטכיר  פילוני
 כעין הנביא וכשרואה ג״כ• כוזב איננו פילונית אומה

 אותה ראה אשר שבצורות התגוימה הצורה הנסתרת
 בענין דין כסא על יושב שופט או מלך בדמות

 שהיא ידע ומהעדה מלכין טהקס ואזהרה צווי
שמע נעבד למלך ראויה צורה  דמות יראה וכאשר נ
 לעבוד חגור או ספרית כלי נושא או כלים נושא

̂ג עמדה  ואל שומע• לעיכד ראויה צורה שהיא יד
 השכל כבחינת כי לבורא אדם דמות בעיניך יקשה
 שנמוחשיס החשוב הוא כי באור תהלה לו נדמה
□ חלקי ודגוקל' והסובב שבהם והדק  יותר העול

 לדחותם אפשר שאי במדות נחשוב וכאשר ־ מכולם
 חי כמו האטת דרך על בין ההעברה דרך על בין

 שראוי מה דבר לכל ונותן ומסדר וחפץ ויודע ויכול
 דמיון רואים שאנו במה נמצא לא צדק ושופט לו

 מצד וזה השלם האדם והוא המדברת מהנפש קרוב
 משתתף הוא כי גוף שהוא מצד לא אדם שהוא

 משתתף הוא כי חי שהוא טצד ולא הצמח עם בזה
□ הפילוסופי׳ דמו וכבר הבהמות־ עם בזה  העול

 כן הדבר ואס קטן בעול□ והאד□ גדול באדם
□ רוח הוא והאלקי□  והייחו ושכלו ונפשו העול

דרך על הדמיון נתבאר ככר העולם חי נקרא כאשר
השכל

 להרעולהיטנ יכולת שום ממנו ינצר ית׳לא שהאל השומ.ג אוזן
 דרך על נין :נצדק ושופט נמעשיהס משגיח ושהוא אדס לנני

 דרך על יתנרך אצלו להנין נתנו לא האלו המדות ר״ל הענרה
 אין עד נננד ויותר מעולה יומר נאופן אנל אדם ננני שהס

יכולתו על לרמז ורק מנלימ
 יתנרך נגלו להמליץ לנו אין
 על נין ; אדם בני נלשון רק
 להבין נרצה אס האמת דרך

 כענין והוא האמת ע״ד אותם
 ללו ׳:3 סי׳ נ׳ במאמר שניאר
 דמיון רואי' שאנו נמה נמצא
 אלו להסביר נכדי ונו׳ 3קרו

 משיגים אגמנו אשר המדות
 צד איזה על יהי׳ ימנרך ממנו
 לכנותו נוכל שלא ודאי שיהי׳
 הענייני׳ שאין מאחר גדול נאור
 נשום ולא נו נתססיס האלו
 תופסו האדם חוש אשר דנר

̂ית האדם נפש מלנד  הש
 הזאת המראה היתה ולפיכך
 ני דעת למען לנביא מתגלה

 צדק ושופע משגיח ית׳ הוא
 האדם נמין השפל בעולם ונו׳
 מחמת ממנו זה ינצר ולא

 ונורא קדוש ושהוא רוממותו
 לנניאיו עצמו שמראה שמאמר
 לא כי האות זה אדם נדמות
 ומעלליך איש דרכי ממנו נעלמו
 והוא נהצדקס: חפץ ושהוא
̂איס  אדסלא הש;סר״לשס ר
הפנלית הנפש על רק נ״מר

 רק אדם זה שאין הגוף על לא
 וזה : והשאלה הענרה נדרך

 שהוא מצד לא ס7א נק׳ נלנד זה נצד ר״ל אדם שהוא מצד
 מצד ולא גשמי: גוף לו יש הארץ מן הצומח אף שהמ גשמי
 דומה הנהמה נזה הלא שנו החיוני חח מצד לא אף חי שהוא

 מזולתו ננדל שנו ההבדל מצד רק אדם נקרא לא כ ̂וא גו
 הפילוסופי׳ דמו וננר ’ השכלית נפש רק זה ואין והצמחי יז 3ה

 והוא כולו הגשמיות המציאות כל גס ר״ל גדול ס7א3 העולם
 גדול לאדם אותו דמו הארן מרכז עד העליון גלגל מגננונית

 נכללו העולם סלקי איך 3ע״ פ׳ נס״א המורה ניאר וכנר אחד
 קטן• נעולס והאדם כולם: הגוף אינרי סדר על מסודרים

 גוף עירת פליאות נין הנדל נאופןשאין קטן עולם נקרא האדם וכן
̂יאותיצירת ונין האדם מצד ננדלי׳רק ואינם כלל נכללו העולם פ

 עצמם שהפילוסופי׳ מאחר ר״ל ’ כן הדבר ואס הגודל: ל ר הנמות
 והאלקיסהוא כולו: לשלם האדם לדמות זה נדמיון משתמשי

 המדנרת לנפש אדם של הדמיון רחוק אינו וא׳׳כ העולם רוח
 אף נלילה אוימיך נפשי אמרו ז״ל מות אחרי ונזוהר * שנאדם

 וישרחו דנלא• ונפשא דוחא הקנ״ה תאנא אשחרך נקרני חחי
 ואשחרך ך3 לאדנקא אוימיך כך נגין אגת וגפשי רוח אמרי

לאשניד *
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 למ״ש העולם חי הס״י נקרא ובאפר :ע״כ דעומן לאפנ<!
/3 <דניאל  הוא צירי3 נקוד פחי ומסני העולם !סי ויש^ע ׳

אצל הדמית אר3נמ " ר3נ :סעולס של “

ס יר3חע שהוא עת3 מלנין מהעדה שהוא עת3 :הש״י  מלכי
רן די עד : תחתיהם אחרים ומקים ומהקס :מגדולתם  נרסי

מו־ כוונתו מעוד ס: פג סיו עונ של^3שהק לומר ורצה למעלה שזכרתי דניאל שאמר רמיו חנג מין)7י. חר3נמ ר3ע ס ״המ
לו מלכים ממליך ית' הוא ני ידעו למען זה ומקים זה כסא : זה דמיון נאה ית' פאליו ואר3מ לכדו הפנל מצד • השכל ו

ועתית שאמר נמו המלונה . . , , . . -
י - י - 1 ״ ....... סההקשה גלוי יותר ראית שלנבואה ב״ש השכל

 וראה בעין עזן העיליון ההטון השיג ההוא והראות
 כצורת וזולתם הקרוכיס טחרוחניים השטים צבא
 כדטותינו כצלטנו אדם נעשה באוסרו רטז ולהם אדם

 סדר על והבאתיה היצירה הדרגתי כבר מ והטעם
 אל הצטחיס אל המחצבים אל היסודות מן החבטה

 כארץ אשר החי אל ואח״ב ובטים באויר אשר החי
 אחר ואין הנפלאות והידיעות הזכים החושים בעלי

 הסוג מן קרובה שהיא מדרגה א5̂ ההיא המדרגה
 מלאכיו בצורת האדם והוא המלאכי רך1ה? 0הייי <נ״א

 כי במקו□ לא כמדרגה אליו הקרובים וכזשרתיו
 שני ועל )יגיעהי מקיס שאק נ״א ( מהמקום התעלה

 אלא הדמיון אצל דמותו ש<הי׳ יתכן לא הדטיונים
 התוכן יוצא שממנו אדם שבבני הגדול צוות דמות

ם בני לשאר והסדר ד  יוצא כאשר מדרגות על א
ם סדר יתברך ממנו ל עו  אותו ורואים ומתכונתו ה
 די עד המלכים את ודן וטהקם מהעדה שהוא בעת

 והמחשבה הכעס וכעת יתיב יומין ועתיק דמיו כרסוון
שרפים ונשא רם כסא על משב בנסוע  עומדים ו
יחזק♦) ראה אשר המרכבה הנסיעה ובעת לד ממעל

והוא הנבואה למקום חוץ כמדזשנתו כולה ושמרה
כאשר

 יותרגלוי ראות סלננואה נ״ש
 שהראי׳ ומנ״ש ר״ל • מהשכל

 נאמנת נראי׳ רואי׳ שהנניאים
 אלו ואפי׳ השכלי מההקש יותר

f מכתיש השכלי ההיקש הי׳  j 
 אלא נאמנת יותר לאייתס

 נזה מודה השכלי הקש שאן>
 וראה נזה: קושי אין א״כ

 הקרוני׳ מהרוחניים השמים א3צ
 עשר והס אדם צורת3 וזולתם

 כ״ד נסי׳ שזכר מה לי3 ספירית
 יצירה ספר משס המאמר מזה
 הדרגתי ר3כ כי :אר3ית ושם

 ההדתה סידרתי ר״ל היצירה
 מסי׳ א׳ נמאמר והוא יצירה של

 הסיג מן :מ״ג סי׳ עד ל״א
ם האלקי מ״  סוגהואמל׳גדרכ
 נקרא נדר ורק נשישני׳ סוגה
 פרדס3ש אחד מין שמקיף אותו

 המינים כל המקיף החיצון זהנדר
 לההגיוניס סדג שס3 נקרא

 שתאמר כמו המציאות ומליצת
 זה דשס גדר הוא ס7א שס ״מ7

 מץ כל רק נמוכי נודר אינו
 סוג כשס אליו חי ושס • אדס

 חיים נעלי כל כולל שהחי
P ומין מק כל למיניהם
והעופות והחיות הנהמות
 הצמחים גס וכולל גנוה יותר סוג והוא 3«ורכ שם ואחריו

 המציאות b הנולליס היסודות הס העליק והסוג והאנניס
 והמין שאחריו הסוג מן נננד יומר מק וכל הזה השפל שנעולס
 אדס3ש ד3ננ היותר והאיש מכולם ד3נכ האדם שהוא התחתון

 האלקי עולם רק נמדרגה אחריו ואין הסגולות סגולת הוא
 :המלאטס עולם עס השכל עולם ר3מח האיש חה הרומני
 הדומה נפש נו שיש האדם ר״ל מלאכיו נצודת האדם דהיא

 כח הזה עולס3 ולהם הש״י אחר נמדרגה הראשוני׳ לממוכיס
 ני נמדרגה הש״י אל ר״ל * נמדתה אליו הקרוני' : ה מלק־
 הקרונה העיר כמ׳׳ש המקום קרנות על שיונן אפשר קחג <סון

 החחגי נעולס שאין רוחני׳ נענייניס יתכן לא זזה החלל מל
הדמיוני׳ שני ועל :מדרגה 3קרו ר״ל אנל מקום ^

 ס7הא והוא אדם שננני נסגולה אשד אלקי חי מצד הן ל ר
 I המדה התוכן :השפל נעולס האדם ^אר מצד והן השלם
 טלו האדם מין כל הזה האיש שלולי הזה העולם שנכלל והסדר

 מורה נאין יער וחיתו שדי נהמות אך אדם כקראי יהיו לא
 ית׳ האל נערך והוא על3 היא כאלי מציאותם כל ונמצא

אס חאיס הנניאים אותו ורואים :כולם העולמות הלמןייס

 לנדוכסאר הוא יתינר״ל יומין
 מיומין קיימת ומלכותו נכון

 לי3ו ראשית לי5 ר״ל עתיקים
ס ר״ל 3יתי ומלת תכלית  קיי

ס: המלכים השלכת נגד ת או ס  מנ
ע והמחשנה הכעס עת3ו סו  לנ

 עוזיהו מות עת3 כמישהי
 על 3יוש ה׳ את ישעי שראה
 על מורה ונשא רס כסא

 ולפיכך לנסוע ה3הנעסוהמחש
 מישרא׳ל מורייק הש״י לו נראה
הס ה3ומחש עעלי
 אל,ך רתי3וד שנאמר מה הפך
 שהוא נאמר וכאן הכפורת מעל
ס גענין מניאר וזה ונשא רם  פ

ם העס 3ל השמן שאמר  הז
 ושרפיס וגו«': השע ועיניו

 על מורס זה לו ממעל עומדים
מו לכלות וכונה וכעס דין  נ

 :הכל והמגלה השורף האש
 שכינתו סלוק הנסיעה עמ3ו

תו יחזקאל ראה לפיכך מא״י  או
 המלך ת3מרכ דמות3 ע3ימ

 ולכך נסיעתו נעת ומשרתיו
 כעניי אופנים ד' נדמות ראה

אוסניס וגס המלך מרכנת
ועוד התנועה על מרמזים

 הדנריס אר3ל אלא א3 לא ר3והח עמוקות סודות אלה לכל
 הד הממנה ענין כל תו3מחם3 כולה ושמרה :פשוטיהס ע״פ

 המראה זאת כי ר3הח לדעת ט יחזקאל של תו3מחש3 חקוקה
 נצר ננונד הגלה אשר יכני' גלות נעת א״י3 אליו עלמה

 כמ׳י-̂״ והמסגר והחרש השרים כל ואת יהויכין המלך את
 השכינה נסתלקה ומאז ג״כ יחזקאל נגלה ואז כ״ד ׳3 מלכיס3

 ו3ל 3קר3 חקוקה נשארה שראה המראה זאת ואך מירושלים
 פס הגולה תוך3 והוא יהויכין לגלות ית8החמי השנה עז־

 נהר על מולה תוך3 ואני כמ״ש הפועל אל ננואמו הוציא
 היא לחדש חמשה3 אלקיס מראות ואראה השמיס נפתחו כנר

 יחזקאל אל ה' ר3ד הי׳ יהזינין המלך לגלות החמשית השנה
 ואפול וכמ׳׳ש אליו הלנור ואולי כשדים נאק הכהן וזי3 ן3

 אנכי אדס ן3 ויאמר ונאמר וגומ׳ מדנר קול ואשמע חני על
 המראה ל3א החמישית נשנה רק הי׳ לא זה וגומ׳ אותך שולח
 על להורות יהויכין גלות נזמן ג״כ אותה שראה אפשר שראה
 לא אליו ה׳ ר3ד שוס אז הי׳ שלא מפני ורק השכינה סילוק
 ה׳ דנר הי׳ ונמדרש יהויכין לגלות החמישית שנה עד כתנה

הננואה שנתגלה שאע״ס ור״ל הי׳ שכנר הי' מאי יחזקאל אל
חון3



קיטנחמדרביעי בחרי מאמראוצר
ק גייח א אי עליו מרהה ר3שכ משוס היינו נ  נא׳יי ו7עו3 הננו
 וזולת געתה הנסיעה מראות שראה החגר רי37ל נאות חה
 חוץ :א׳׳י3 ו7עו3 ליחזקאל שהניעה חזון שוס אנו1מ לא זה

Y יחזקאל מתנגא הי׳ הסגה ומזאת ר״ל ואה3הנ להקוס n 
סי׳ ׳3 מאמר3 זה זנר ר3ונ

̂י׳ד ץ3 י  ודניאל יהזקאל נגואת ענ
 ראשון ית33 נמצאים היו ר3וכ

 נאשר והוא השכינ׳ע״ג: ו3 וראו
 מגמל חיץ כלי' ננילי את שת

 יס 7ע סוף מיס שהוא הזה
 יקשה שלא כדי והוא פלשתיס

 מצריס3 ואהרן משה לממנמאת
 מצריס3 ירמי׳ ואת3ונ ר3מד3ו

 ול3ג תוך3 אלו שכל אמר לכך
 שני3 זה גיאר ר3ונ ו3יתש א״י
 למקוס ני פירשנו: ושס שס

 האלו וליס3הג תוך3ש מה ר״ל
 שיפגע ו3 הזדמן כאשר מעלה:

 מקוס3 יזדמן אס ר״ל ■ונו׳
 עליו שתשרה הראוי איש ההוא

 ו3 צו3שנתק מי והוא לשכינה
 תנאי והס התודייס מנאי׳

 סי׳ו״ד 3מ"3ואר3כמ הנגואה
 כאשר :ס״ה סי׳ ג׳ מאמר3ו

 א׳ מאמר3 כנז׳ המשכן נראה
 וחלקי' כנען וארן :צ״ט סי׳

 3מוא מערגות משה ויעל כמ״ש
 הארץ כל את ה׳ ויראהו ונו׳

 וגו׳ נפתלי כל ואת הגלעד
 ראי׳3 הי׳ זה שכל ודאי3ז

 לנגד ממינה כאלו ממש דוחניית
הכלים כלו׳ עמדה וסדר :עיניו

 כמו ה־ לעבודת המזומני'
ט: ראשון3 כנז׳ להס וכדומה והמנורה השלחן צ״  ומעמד סי׳

 דרשו ומז״ל ממש תמונה שראה ויקרא פניו על ה׳ ור3ןיע
 מקוס3 אליהו ומעמד :ונו׳ צמר כשליח הקנ״ה שנתעטף מלמד
 לפני הר3 שעמד י׳״ט א׳ מלכי׳3 וכנז׳ 3חור גהר ר״ל ההוא

 חוש גהתשת הגיע שס הגז׳ וכל ורעש גדולה רוח והנה ה׳
 סא״א מפגי ונו׳ הקשה רך7ן יושגו לא אשר ממש: השמע

 יון פלוסופי הכחישום לפיכן פלוסופיות חקירת גדרך לששיגס
חג  :אמת אינו מגינים אינם שהם שמה דמו גאותסאשר זדון מ
 אגל יחידם היו לא הנגיאיס • נחלקיס גדורות קהלות והיו
 ראי׳ יודעים וכולם זה אחר גזה שונים דורות3 יס3ר היו

 נמו גיניהס מפורסם זה והי׳ אצלס שהיא מה נפי הרוחנית
 ור3תע לא הנהמה: מן האנושי הגדל אדס גני גין שמפורסם

 א״א שוניס גזמני׳ רגות קהלות שהיו מפני הסכמה ■עליהם
 אדס לגני שוא משאות לחזות גיניהס הסכימו שכך שנאמר

 רגיכו■ גין כי הרוחניות ורואי' פקוחה עין לגדס שלהם לומר
 ;א׳ גמאמר ננז׳ להסכמה מקוס אין שונים גדורות ני אף

ונו׳ נגואתס נענין הגגיאיס יון פלוסופי רואים היו ואלו

 דכנס פלשתים ים עד סוף מים גבולו את שת כאשר
 למקו□ כי מצדם וגס ופארן ושעיר סיני מדבר בו

 התנאי□ שיפגע בו הזדמן כאשר מעלה ההוא
 עין ההם הצורות חתראנה בהם המצווה התוריים

 וסדר המשכן נראה כאשר בחידות ולא במראה בעין
 פניו על ה׳ ויעבור ומעמד וחלקיה כנען וארץ עבודה
 ואלה בעצמו ההוא במקום אליהו ומעמד ויקרא

ט ההקשה מדרך יושגו לא אשר הענינים  בטלו
 נראה שלא מה מוחקת שההקשה מפני יון פילסופי

ם וקיימו כמוהו ת  יוכלו שלא מפני הנביאי□ או
 להם נתן אשר הרוחניות בעין שראוהו מה להכחיש

 תעבור לא נחלקים בדורות קהלות והיו בה יתרון
 השיגום אשר החכטיס להם והודו ההסכמה עליהם

 פילסופי רואים היו ואלו נבואתם בעת אותם וראו
 טורי□ היו ומלפתיהם נבואתם כענין הנביאים יון

 יגיע איך ההקשה מאופני פנים מבקשים והיו להם
 כ״ש זה קצתם עשה וכבר הזאת למדרגה האדם

 ואל כראשון הנזכרים התורות שאנשי המתפלספים
 אלקי לענין יוד נון דלת באלף הרמז יהי׳ זה כמו

 כנוי ה' ומלאכות אדני אומר הוא כאלו נמצא
 הגופים מן לעתו נברא שיהי׳ יש והמלאך לשליחות
המלאכים.הנצחיים מן שיהי׳ דש הדקים היסודיים

ושמא

 לפניה© אשר «נל גחקירת© העמיקו יון פלסופי כלומר
 והכירו נגואתס ענין תואר וראן הנגיאיס גדורות סע אלמלא

,להס מודם היו נגר צודקיס מופתיהס ואיך ההס הנגיאיס  והיוו :
ן ני ונו'• ההקשה מאופני פניס מגקשיס  להכחיש הפלוסוף ארחות י

מקוגל שאינו מה רוחו גגוגה
 שנן רואה שהוא יאחר לשכלו
 לגקש נלחן הוא ספק גלי הדגר

 שתאמר כמו וסגות טעמים לו
 מפליאות לסלסוף ספרו אלו ד״מ
 מושך הוא איך המגנע״ט אגן

 אל תמיד פונה ואיך הגחל אליו
 זה מכחיש הי׳ כגר הצפוני קוטג

 מסדר והי׳ גדולה הכחשה
 וכעתשהס * זה לגטל הקדמות

 מגקש אחד כל כן שהוא רואים
 זה מה להגיד וסגות הקדמות

 לענץ האמין מי וכן מהזה ועל
 שנתגל׳גזמנינו הלעקטריציטעט

' י י‘ י  המתהווה זה ׳
 גמטלית זכוכית של קנס ממבוך

 נתזות אשיות נצוצותרגות איך
 ודוחה אליו מישך ואיך משס
 והעניניס יס3ר ריס3ד ממנו

 משתדליס למד חכמי וכל ארוכיס
 נל3 העניניס טעס אר3ל היוס
 גידס עודנ׳לאעלתה ועוד נחס

 היו הנגיאיס את ראו אלו כך
 :שכלס אל ר3הד לקרג משתדלים

 ננרסופר קצתס זה עשה וכאשר
 את שראה הפלסיף מאפלטון זה

 וגתחלה מצריס3 הנגיא ירמיהו
ונשתומם נגהל ואס״ז ו3 התל

 ר37 ה׳ רוח אממ3 כי כראותו
 על ירמיהו פ׳3 ג"כ זה זכר אגרגנאל והרי״א גוש ולא הודה גו

 הספור נזכר ירמי׳ דור3 לה3הק ובשלשלת אנכי נער פסוק
 האמת דת קגלו אשר הס התורות מאנשי :גאריכות ההוא

 זה כמו ואל :האמונה אל פלסופתס הקשי להטות להס נקל
 שסאדני יאור33 רו3ד לתשלום חזר וכו׳ דלת הרמזגאלף יהי׳

 ל3שיוג מה אל ורומז מושלי אתה אדני אומר כאלו שמשמעותו
 לנניאים המוראה הדמי אל רומז והוא זה סי׳3 לעיל כנז׳ מקוס3
 ר״ל נמצא אלקי לענין כאן שאותר והוא ממש עין ראות3

 אותו וקורא אדני אליו ר3מד והוא אליו ומורגש לפניו שהוא
 ה׳ ומלאכות :אדני לפניו העומד אדונו את 73הע שקורא כמו
 הנזכרי׳ המלאכים ענין לגאר חזר השמות עני? יאר3ש אחר ונו׳

ת3  שליח ר״ל מלאך ר37 ששס לשליסזת כנוי :הקודש י3נ
 מה׳ שליח שהוא לפי סימון אל מלאניס ישראל וישלח נמ׳׳ש
נ יא3הנ נקרא ולכך ה' מלאך נקרא ״  ונמ״ש ה׳ מלאך לפעמים נ

חגי מלאנות3 ה׳ מלאך חגי ויאמר )  הקנ״ס • נגראלעמו : א׳) ה׳
 היסודייס הגופים מן :לשליחות הצורך געת המלאך את נורא

יסוד או אויר יסוד נמו סדקים יסודות ה:וף כלומר הדקים
אש



נחטררביעי כוזח מאמראוצר
 לנניאיס רק נראה אינו מאד דק ההוא שהגשם ומפני אס

• לזה מסייע ומקרא ר3כמדו הרוחניות עין3 הריאיס  הלע̂י
 ק״ד: תהכיס ־ לוהכי אש משרתיו רוחות מלאכיו עושה שנאמר

 המלאכיםהנצמייס מ! השליחות: יהי׳ לפעמים ר״ל שיהי׳ ויש
מיום הננראים המלאכים «ס

 חיים והס העולם שנגרא
 והם ה׳ רצות3 לעד וקיימים

 ריאל3וג מיכאל המפורסמי׳כמו
 הס ושמא :דניאל3 • ה

 שזכר מה הוא ונו׳ הרוחניים
 התור׳ מה׳יסודי 3פ״3 ״ם5הרמ

 עשרה 5חש ושם ־ זיי? משנה
 מזו למעלה זו מלאכים כתות

 ר״ל ועלול עלה3 ר״ל נמדרנה
 לשני ה3ס הראשון שהמלאך

 נזה האריך ועוד ונו׳ לג׳ ושני
 לדחות לגו ואין ח״ג: מורה5

 דנריהס כלומר ונו׳ זנריהס
 אותם מרחיק הדת אין יה5

 נמה והספק : אותם 3הקר ולא
 הספק ר״ל וכו׳ ישעי׳ שראה
 ישעי׳ מראות3 הקוס לו יש יומר

 ענור3 ודניאל יחזקאל
 יותר מורה הנתונים שמשמעות

 מאחר נצחיים עניניס שראו על
 ודו3כ מרננת סלר מספרי' שהם
 להם נראה וכיצד איך ית׳

 3יוש אמר ישעי׳ נמראהההיא
 מארי׳ ויחזקאל ונשא רס כסא על

ח נסיפור יותר  ודניאל ה:ו
 רמיו כורסוון י7 עד אמר

כ מ׳:י  הדק הגוף הוא ודה3וגו
 שני3 זה דוגמת אר5רנת3כ וכו'
 הראשינה הדעת כפי : ׳7 סי'

 היותר הדעת כפי ר״ל יכו׳
אך אל קרונה תהענין: ת מ  א

עוד ר״ל וכו׳ השני׳ הדעת על
 יותר השאלה ה׳ כנוד נשם יש

 ונליס המלאכים כלל על ג״כ מורה יי י ׳־ שיהי' רחוקה
 (שופטים לפניהם הכנודה ואת :וכו׳ ה ומרכ כסא הרוחניים

ת השש נענין ח) י  הכלים הרד"ק שם ופי׳ דן מגני איש מא'
 שיוכל מה :הרוחניים הכלים על ה׳ וד33כ נאמר וכן והמעלטלין

 ננודו מרננת ראות יסנלו נפשם לזכית הנניחיס ראות לסנלו
 ששאר מה ה׳ ננוד מירגות נסוף ר״ל ותיו3עק3 ויש :ית׳
 שראונמשכן הענן כמו לראותו ליס3יאיססו3נ הנלתי אדם גני

 כלומר אצלו רגיל שהוא ממה : תורה תתן3 שראו אוכלת ואש
 מדק יותר דק אחריו ויש :ריו3ד3 הרנה אותו לזכור מיל
 יותר למדרגה ישיג יא3הנ מעלות כפי מדרגות מדרגות ר^ל
 רוצה אס נחו לפי נ״א ר׳יל אליו יהרוס ואס :לראותה זקה

מצא תו3הרנ תנתק :לראותה גנחו שאין גמדרגה להציץ

א ס ש פ ו ם ה ס הרוחניי מרי או ם עז פי אין הפילסו  לנו ו
ת חו ם ילקבל ולא דבריהם לד ת ק או ספ ה ה ו ט ה ב א ר  ש
אל .ויחזקאל ישי<י' דני ם ו ם הם א ת מהנבראי  לי;

ת מן או הצורך ת הצורו חניו ת הרו מו  ה וכבוד הקיי
א ך הדק הגוף הו ל הו ץ אחרי ה פ ס ה קי אל ר ה  המצטיי
רצה כפי ת שי א על להראו בי ת כפי הנ ע ד ה ה שונ א ר  ה
ת על אך ע ד שני' ה □ כלל ה׳ כבוד יהי' ה כי א ל מ  ה

ם והכלים חניי ע ומרכבה כסא הרו  וגלגלים אופני׳ רקי
ה זה וזולת מ א מ הו מד קיים ש א עו הו ד נקרא ו כו  נ

שר ה׳ שי כלי נקראו כא מו ך ש ל מ  וארת כבודה ה
□ הכבודה ה פני שיטא ל ת ו א ה ז ת ת הי ש ק ה ב ש  מ
מוו א א הראני ב ת נ ת על הן לו ואמר כבודך א  מנ
ת שיזהר ם מראו ר הפני ש ת׳ לאדם יכולת אין א  לראו
ש ת וכט״ ת וראי רי א א ובכבוד אחו הו ה ה  שיוכל מ
ם ראות לסבלו אי בי ש הנ תיו וי ה בעקבו תינו מ  שראו
בלת תו סו ענן כסו או ש ה א כלת ו ה או ס ש ט  שהו^

ש אצלנו רגיל ק יותר דק אחריו וי ע עד מד גי  שי
א למדרגה ל א *שיגנה ש בי ם הנ א ק אליו יהרוס ו ת  תנ
שר הרכבתו ו כא חנ ת רואים אנ ת בכחו או ר  מי כי ה
תו ש שראו לו א ח א יראה ל ל ת כאורה א ט סג ע א ה הי  ש
ת ר א ש ם בין נ ף הערבי ל ט ע ת שעיניו ונלי כ טי  תרו
שי הלו ת ו ^ הראו קה •:ןראותו וטי צל אם כי יראה 5ל  הז

שי יראה שמ ם אבל ה צ ש ע מ ש ת ה ע  תוכל לא זכותה ב
ט עין מו ידחק ואם אליו להבי צ ו לזה ע עו ת א וזה י  הי

ת ה' כבוד מלכו ת ה׳ ו כינ ש ת ה׳ ו טו ש  אך התורייש ב
ם מי שיאלוג״כ פע ם הו שפטי ם לגי עיי ב ט  מ־לא ואמרו ה

תו כבודו הארץ כל בל בכל וטלכי א ה. ל ש א בי ל ת מ א ב
ראה

 ונמסופר וחי אדס יראני לא ני שנאמר וכענין מגופי נפשו
 ; ומת הצק עזאי ן3 לפדרס שנכנסו ׳77 מעשה3 חז״ל רי373

 ואינס סגורות שעפעפיו והוא טרוטות ר״ל מרוטות זעיניו
 לראות ינוניס אינה צל אס ני יראו לא :מעט רק פתוחות

המונח ר37 ואולם נצל המונח רק
 שניצוצי החמת השמש נאור

 ומגיעים ממנו ננפליס השמש
 לסנדל יכיל לא והוא לוגיניו

 אס האור שמן ראשונה הנפילה
 האור שאז נצל שמונח לא

שני' נפילה אחר עליו מגיע
 האורה וניצולי וכו׳ ושלישית

 כנודע נפילה בכל ונתמעטיס
 שמש3 יראה ההבטה*• לחכמי
רגע• כמעט שמש3 יצין כלומר

זכית^ געת השמגי עצם ל3א
 y׳ ך אלי׳ להניט עין יוכל לא

 נוסה לראות 3היט ה3 להסתכל
 נגנורתה זורחת שהיא נעת

 אף האדם עין ה3 שתשלוט
 גתנלית ו3 הראות שחוש

 עצמו ידחק ואס הנריאות:
 עור יהי' יתעור :ה3 להסתכל

 הדמיון וזה הראות תוש ויפסיד
פי יא3הנ נח שתכלית הוא  נ

 נמצא אלוה כאן שיש האפש׳לידע
 רוחנייתו עין3 רואה והוא

ת׳־ ננודו רגע נמעט  אנל י
 עצמותו ולראות 3יויט להסתכל

 לזה עצמו דיתק ואס א א
כ מפסיד הו ז :ו ו ה׳3חיי ד  ר״ל ו

גון> שהוא הממנר העגין כ:־
 על ה׳ לז'ז3 המצטייר יק

 שסכולל או הראשונה היעת
 על הרוחני ועולם המלאניס

 נלומר ה׳ ומלכית :השני׳ הדעת
מלך שם תואר שנאמר נמקוס

אות3צ ה׳ המלך את כמ״ש ___
 ייפזאלקיס;3 המצטייר הענין ג״כ שהוא )ו (ישעי' עיני ראו

 07׳ התירייס : נתוככס משמי ונתתי כמ״ש ה׳ ושכינת
 כעי רוחנייתס עין3 אותם רואיס הנניאיס אשר העניניס

 אר נמצא אלקי לעני! רומזים שחליו והתורה הדת אמונת
 ר״ל הטנעייס למשפטי׳ :סמוך3 לעיל כנז׳ ומלך אדני נמלת
 פעולותיו רואיס והנל כינו נעילס הנראים הטנע הויות

: נחפז ההווים חיים וננעלי ניסודות  כלהארן ואתרוחלא ה'
 מלא צנאות ה' ק׳ ק' ק' ואמר זה אל זה וקיא ו׳ סי׳ ישעי׳

 כי כנודו הארץ כל מלא ז׳יל הרד״ק ופירש ודו3נ הארץ כל
 ומלכיתו :ענ״׳ל השנל ע:י3 יכנדוהי הנני ועל ה:ל ברא בוא

 שכל נעלי שנל נראה הפסוקי׳ ומאלו ק״ג) (תניס משלה נל3
נ3א ז אמת3 לא מושאל שס3 רק זה אין אצל ה׳ 7ו5נ רואיס

אמח3



קב נחמד רבי^י כוזרי מאמר אוצר
האי  לאמלנאעל ימ1ני נד אלא גא״רי׳ ליתלי׳ תמונה דאפי׳

 וחזיון מרוז כפום חד לכל להון יל/חזי עליהו דית^פט ריין3
 איהו דא גין3ו אדמה יאיס3נ וניד איהו והאי דלהון ודמיון

 ואפוה הדמיוני מי אל נדוקנינו לנו אדמה דאנא אע״ג יירא
ך ס׳3 (ועיין ע״נ אמינה זו

 ה ד ׳3 שאלה גנאי למה״רס וסגולתו בחיריו על אלא והמלכות הכבוד יראה
יש כי לאפיקורס יתברר זס)1ו (נ״א בהם אשר ונביאיו

 ה' ננוד אין האחת הדרך ר״ל ונו' הרניד יראה לא אהת3
 רות נעלי וסנולתו נחיריו על רק נמיר ננירור נראה ומשמחו

 ונו'* לאלקי׳ יש ני לאפיקורס רר3יר. זה3ו :יאיס5נ אי החייש
 לנחיריו ה׳ וד3נ ראות המאמין הדת על3 דל3י זאת3 נלומר

 ית' השגחתו וע׳י׳כ ונניאיו
 ויודע ונאישיס נחלקי' מתפשטת

 האפיקורס ין3ו ופרט פרט נל
 אלוה כאן שים מאמין אס שאפי׳
 יאמין לא אמ«נו3 והנל נמצא
 אצילות דרך רק נוונה3 שהוא

 הספר ראש3 וננז' והשתלשלות
 ואחר ההוא הפילסוף נמאמר

 יא3הנ ענין רואה שהאפיקורס
 שקר כי אצלו רר3נת המצאו «נת3

 ואלו לעיל שזכר וכמו מחסו הי׳
 הנניאיס יון פלסופי רואיס היו

 להס מודים היו ואתס3נ ענין3
 כלומר קיימת ומלכות :ונו׳

 ת3נעז ואינה מתמדת מלכות
 עולסשוס3 יקרה ולא זמן שוס

 מלך פקידת לי3מ קטן ר3ד
 מלך ה׳ נאמת יאמר ואז :עליון
 הימין קן א3י כאשר ר״ל נצ״ל

 דעה הארץ ומלאה נאמר שעליו
 וזה וננותיכס נניכס או3ונ שר3 נל על רוחי ושפכתי ונאמר

 מלכינו ינו3א רגליס מוסף3 הוקנע ועליו מקויס שאנחנו היום
 ותינו3א ואלהי אלהיני השנה ראש ונתפלית מלכותך ניוד גלה

 אתה ני פועל כל וידע ונו' ך7ו3כ3 כולו העולס כל על מלוך
 ;ראשס3 מלכס ריחניות נעין יראו הכל שאז וכו׳ פועלתו
 ה׳ דרך פנו נמדנר קורא קול שנאמר כעין ה' כנוד ונראה
 :ר3ד ה׳ פי כי יחדיו שר3 כל וראו ה׳ 7ו3כ ונגלה יגומ׳

 וגומ׳ לציון לאמר : )קמ״ו תהליס ( לעולם ה׳ וימלוך
 לציון אותר וגומ' שר3מ רגלי ההריס על נ^וו מה )3נ״ (ישעי׳

 נאמר לא זה וכל ס׳) (ישעי׳ זרח עליך ה׳ וד3ונ ;אלהיך מלך
 ממש נראה ה׳ וד3נ שיהא האמת דרך על רק השאלה דרך על
 ה׳ ושכינת ה׳ שמלנית ר3הח שדעת שאע״פ ודע שר3 לכל

 שחולק נראה הי׳ וננר לנניאיס הנראה הננרא וד3הנ על נאמר
 העשירית הספירה היא מלכות כי שאמרו לה3הק חכמי על

 וז״ל עטרה הנקרא התמונה היא ושכינה האצילות מעולם
 תעשה3 שאומר מה קשה ועוד פ״ג המערכת ס׳3 החייט
 לנורא כי הוא וידוע וכו׳ יוצרנו של שיעור לך אומר מרכנה

ת׳  לא שאמרו מה כל כי אומרים יש ע״כ וסוף ול3ג לו אין י
 צורה השכינה כי ויחשנו מדדו השכינה רי3א אלא ורא3ה רן

 חולקים לה3הק חכמי וכל ז״ל הרמ״נן דעת כן ולא ־ ראת3נ
ת מםפרהנז׳ פ״י3ו עכ״ל ע״ז  הנקראת הממינהמהשס ז״ל 3נ

 אספקלרי' היא ני מל ה׳ תמונת עלי' שנאמר לה עטרה
 דעת גס אולי אך ע"כ* שעלי׳ האסכקלריאות כל המקנלת

 לנניאיו שמתגלה נאמר זה כל ועס לה3הק סכמי כדעת החנר
ון״ל 3שכח מהימגא רעיא3 מפורש שהוא וכהו רא3ג וד3.יכ

 בח^ק וידיעה קייניוז ומבכות- טטשלה ^אלקים
 יאמל ואז (נ״א ה׳ מלך באמת י ואמר היצורים מעשה

 ■ ילעול□ ה' וימילוך ה׳ כבוד ונראה )מלך ה׳ נאמת
 ואין זרח עיליך ה׳ וכבוד אלהיך גללך לציון לאמור

 את ויראו יביט ה׳ כתמונת שנאמר מה כל להרחיק
 קומה שיעור לא אף מרכבה ומעשה ישראל אלקי

 וכט״ש בנפשות מוראו מהכנס בו שיש מה בעבור
וגוט׳: פניכם ע^ יראתו תהי׳ ובעבור

 בריעות נכנסה כשאלהותו והלא הכוזרי אמר ד
 ושהכל והכמתו ויכלתו ואחדותו

 הכל אל צורך לו ושאין אליו הכל וצורך מאתו
 לגשמות נצטרך ולא לו והאהבה טמנו המורא יכנס

: הזה
אמר ה

 קומה שיעור לא אף :ואחר)
 שיעור מנין להרחיק שאין ר״ל

 ורל היכלות פרקי3 הנז׳ קומה
 היודע כל ישמעאל ר׳ אמר

 שהוא מונטח הקנ׳׳ה של שיעורו
ס3ער א3ועקי ואני 3עוה״ ן3  י
 זה יא3ה והרמנ״ס עכ״ל ר3ד3
 שס ופי׳ 3ע״ ס׳ ח״א מורה3

 תוכר3מהש וכל העליון שהגלגל
 הנקרא הוא הארץ טנור עד

 אחד כאיש שהכל קימה שיעור
 טנעי הידיעה על והנונה

 וסדר ומהותם הנמצאות
 ני' והשתלשלותם התקשרותם

 תושג' כאשר' יושגנוראס עלידס
 מלאכת חינת33 האומן חכמת

 ע״כ הפועל אל המוצאה ת3ממש
ודעתו הדעת מזה לו והחנ׳נטה

 ראי׳3 לנניאיס הנראה וד3הכ שהוא אפשר קומה ששיעור
 רי37 נוטים וכדנריו אדם ותמונת תואר3 ממש מחניית

 • מוראו מהכנס ו3 שיש מה ור3ע3 :ע״ע ט׳ נפרק החייט
 נתמונות ו7ו3כ לגלות נכה ה׳ עשה מה על לנו יקשה שלא ר״ל

 הנניאיס עיני מראית נגד קומה שיעור לתאר כי ואף הגשמיות
 ספר3 עצום נגודל קימה שיעור נזכר ר3כ ני נזה מופלג ננודל

 וכמו :הנניאיס ננפשות מוראו להכניס נדי שהוא היכלות
 ונרקיס נקולות התורה נתנה הטעם ומזה וגומ׳ ור3ע3ו שאמר

 לתקוע והרואים השומעים נפשות יתפעלו למען גדולה ואש
:ס33ל3 ה׳ יראת

 וכל ר״ל וכו׳ דעות3 נכנסה כשאלהותו והלא הכוזרי אמר ל
 ויודע שנלו3 הנורא הכרת ע״י נס הלא נמה זה

 ונוסף ו3ל3 המורא יכנס נזה גס ממני ושהכל וחכמתו ינלתו
 3שנת ונדרך נזה להמתנונן המגיע הגדולה האהנה זה על

ד פ״נוז״ל התורה יסודי ה׳3 הרמנ״ס  הזה והנורא האלהנננ
 אלדיך ה׳ ואת וגו«׳ ת3ואה שנאמר ממנו ולירא לאהנו מצוה
ט3שית נשעה • וליראתו תו3לאה הדרך היא והאיך * תירא  ו
 חכמתו מהם ויראה והגדולים הנפלאים וננרואיו נמעשיו האדם

 ומתאוה ומפאר ח3ומש 3אוה הוא מיד קז ילא עיר לה שאין
 * לאלקיס נפשי צמאה דוד וכמ״ש הגדול ה׳ לידע גדולה תאוה

 וירא לאחוריו נרתע הוא מיד עצמן האלה ריס3ד3 3ונשממש
 דעת3 עומדת ואפלה שפלה קטנה נרי׳ שהוא וידע ויפחד

 ונוע' שמיך אראה ני נמ^ש דעיס תמים לפני מעוטה קלה
ויראה מורא רק ו3ל3 תכנס לא הגשמיות נמיאות ואולם ע״נ

, :איא־ה לא
אמי מ



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
ר ה מ עני? דורשים והס הפילסוסיס טענת זאת ר3הח א

 כלום השכל אחר שאין שחישניס ור3ע3 לעצפס זה
 עיני למראה גשמיות תמונות מעולם ראו3נ ולא הי׳ לא וני

א  לידי האדם יגיע 7לנ3 השכל מדרגת3ש להם וכמדומה העי
כן ר3הד ואין אמתית יראה

 שניהם: יז3 ויכריע וינואהנסיון
 ר׳״ל האדר׳ מנפש נראה ואשר
ני3ואר3זהמ : ן ו סי  יראה היא נ

 המורגשות המפסידות המצא3
 נורא אדם ד״מ האדם יראה אס

 שההרגשת יןהוא73 מאד גחל
 שאינה מה :ו3ל יחריד הראות

 מספרים אס נאשר ונו׳ יראה
ש שכך לאדם עי  שמראהו אדם ו

 מננים הסיפור אין ונזה גזה
 היא נאשר :3ל3 חרדה שוס
 נשהגפש היפה הצורה ת3אוה

 הנפש ק3תד יפה אשה ״מ7 רואה
 תו3אה3 שוגה ותמיד ה3לאה ה3
 פניה* ?לסתר לפניו ציורו3

 לנגד לה היה לא פניה ואלו
 נפלי לו יסופר אס אף עיניו

 עלי׳ 3ל יתן לא מיפי׳ נפליס
 יא3הנ שיהי׳ טתן הדין נן1

ת דמיון על צורות רואה מיו  הע
 ה:3ולאה ליראה הס3 ק3נדישיד

 ני שיאמר למתתכס תאמין ואל
 3ל ישיס אל ר״ל ונו׳ תו3מתש

 ני שאומרים להמתפלספים
 ונעיונס 3ר כי ש:לס3 טטסיס
ס  ותפיקיס הרקיע חליני טקעי

 ממדרגה זן אל מזן בסנמתס
גלגל עד הארץ מגינור למדרגה

 נראה ואשר הפי^פופים טענת זאת החבר אמר ה
בהמצא׳ יריאה היא כי האדם מנפש ’

 כאשר יריאה שאינה מה המורגשות הטפחירות
 היפה הצורה אוהבת היא כאשר עיניהם לה יסופר

 ■ואל עליה כשיספרו אוהבת שאינה טה הנמצאת
 טתחבות מחשבתו כי שיאמר למתחכם תאמין

 בשכלו באלהות הצריכים היגניני' כל שיגיעאל עד סדר
 טנזלות דמיון בראות מורגש אל שים.זוך מבלתי כלבד

 תראה הלא מתדטות או נראות מצורות או מכתב או
 לבדה בטחןצבה תפלתך עניני כל לכלול יכול שאינך

 משל דרך מאה עד תוכלינספור ולא קריאה בלתי
 ממיני' חהי׳המאה אס דבוריכ״ש בלא לבדה כמחשבה

 כולל שהוא ההדגש ולולי נחלקים) מימיניה מתחלפים(נ״ח
 נכלל היה לא ותנועות בדמיונות השכלי ההוא הסדר

 ורחמנותו ויכלתו האלקים גדולת לנביא מסתדרת וכן
 לכל צריך ושאיננו ומלכותו ותסידותו וחיותו וחכמתו
 שהוא במה וקדושתו ואחדותו לו צריכים ושהכל

 ההיא הצלרה מגדולת אחד בדגיג פתאום רואה
 המוריס והכלים והתכונות והדרה והודה לו הנכראת

 והאש השלופה והחרב הנטויה כיד היכולת על
 במאמרו המשמשים והרעמים והברקים והרוח

 שהי מה ובהודעת כאזהרות היוצא:וניניהס והדבור
ניו2ל והמלאניס) (נ״א והמלכים ארס בני ומענזד ויהי'

 משפט רוח ורה3ע3 יאספו ני עד והשגחתו ויכלתו ה׳ יד עליהס
 וחתיך והקיל ור37ה ר״ל ההרגש ולולי :ס3ל3 ער3 ורוח

 הסס מציאת ,לת3ק של ההוא הסדר כולל שהוא :הלשון
 :מורגשות ותנועות נימיונות אמונה עניני ושאר והשגחתו

 ר3מתק הי׳ הי׳ננלל,לא לא
 נמען לנס ־לוח על חרות להיות
 מסתדרות ונן לעולס: ז3 יאמינו
 הענין כמו.־שהי׳ n לנניא

 העם נל לעיני פיני הר נמעמד
תן הדין ע הנז מטע©  נו

על יא3לנ הענין שיסודר

 עניניהס על ומלנריס געליון
 מעשיו ע״י נמופת השס מציאת שמנאריס עד וטנעיהס
 ונמו אותו וליראה לאהנה ילמדו ונזה וננורותיו הגפלאיס

 ולא האמת הדת סוד3 או3 לא אשר הגייס פילסופי שדמו
 3מרומ(ננת3ה; מעמד3 מנוארות הש״ינמלוח מפי התירה לו3ק

 ר'*ל מתדמות או נראות מצורות או הלוחות: על חרות
 יאים3הנ וניד שנאמר נענין לנניאיס והמתדמות הנראות ?צורות

 הא־ס נפש שתתחנר א״א המורנפות אלו לולי והנה אדמה
 :פניו על יראתו תהי' למען ה׳ סוד3 לעמוד ד3ל3 נמחשנתו

 ד3ל3 מחשנתס כי הפילוסופים יאמרו ואיך ונו^ תראה הלא
 לא התפלה עניני אפי' תראה הלא הזה הנטל נל להם יעשו

 המאה תהי׳ אס כ״ש : שפתים עא3מ, לי3מ ה3המחש תנלנלם
 מריאיס שלשה שיס3נ שני אחל שור ד^מ נעו מתחלפים ממינים

 שני אחד חצי כגון ר״ל אתר ולנוסח * מאה עד ונן פריס ז׳
 נח אק ואס מאה עד ונן ששיות ד׳ רגיעיס שלשה שלישים
 לתפוס המתחנמיס יאמרו איך נזה פחות ענין לקלוט ה3המחש

3להרכי עדרגיתיהס וסיר הטנעיות ההויות נל תס3מתש3

פי ״ -
 אלקיס גדולת לנו3 לתקיע היגש

 שמן ר׳׳ל ומלכותו :ונו׳ וינלתו
 על לראות ה׳ נשקף השמיס

 משכילדורשארן אדסהיש ני3
 מדותמשסןן3 אוחז והוא־ אלהי׳

 ;ן5מש עליו אשר מלך נמו
 מלך ונת׳״ש ולענוש לגמול עמו

 ושאינו :איז יע״יל נמש^״
 לו שמכנה עם כלומר לנל צריך
ג״ו מנך נמדת אינו מלכות מדת
א אליו צריניז שעמו שנמו  הו
 לא3 מלו אין ני להס צריך
 צריך אינו עליון מלך ל3א עס
:אליו צריניס שהכל מלנד לנל

 ר״ל ההיא הצורה מגדולת
א נפלא גודל3 אותה שרואה הו  ו

 למעלה הנז׳ קומה שיעור ג׳״כ
הצורה מגדלות לגרוס ונראה

ורו-3ע3ראתלור״ל3ההיא:הנ
והכליכ• : המדות והתכונות

החזיון: עת3יא3לנ הנראים
 דוד וישת שנאמר כענין הנטויה

ה׳ מלאך את וירא עיניו את
 על נטוי׳ טדו שלופה ו3וחר השמים ין3ו הארץ ין3 עומד

 איש והנה וירא נאמר יהושע3 י: נ״א) א׳ (ד״ה ירושלים
) (יהושע ידו3 שלופה וחרט לנגדו עומד  מוריס אלו כל ה׳

ס והרעמים רקיס3וה והרוח והאש :הפרטי היכולת על  ה
 קקד ה׳ ר״ל כמאמרו המשתמשים ;סיני הר מעמד3 הנזכרים

 ועד עילם אלהי׳ זה ני העזה כל יראו למען לשעתם עליהם
 והדר ה׳ מפחד ס33ל ויגע שרס3 שערות ותסמר יפחדו ולמען
 ה׳ דגור יצא ואז גדולה הכנעה העס 3ל נכנע זאת3ו גאונו

 ׳ ה ר37 נתקע האלה המורגשים העניניס כל ומחמת יניהס3מ
ת ור3ע3ל כי ונמ״ש יראה3ו אימה3 ריו3ד וקילו ס3ל3  נסו

 תחטאו; לתי3ל פנינס ל1י יראתו תהי׳ ולמען אלדיס א3 אמנס
ת7הו3ו  יאיס3לנ קרה הענייני׳ כאלו וכן ויהי' שהי׳ מה ע

 ואמר ונוע׳ וחזק גדולה ורוק ר3עי ה׳ והנה אליהו3 כת׳״ש
 אותו הודיע ושס וגומ׳ אש הרעש ואחר וגיה׳ רעש הרוח
 את שהודיע כענין אדס ני3 ומעמד :א3ל העתידות הש״י

חזאל את ןעשעמ ונא^ וטמ׳ לדרכך 3שו לו שאמר אליהו
למ^ו .

נכנו;יס



קכא נחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
 ר1הד מן הלא 3ל3 ה3המחש תתיס ומאין ות3מחש 3לתשואלישע ואת ישראל על למלך נמשי ן3 יהוא ואת ארס על למלך

וי\ תמשח ך' תי ת ת אי עשתנותיו3 7נ כמו ו3לו;צ והנשמזג המסופר נג הנה לו המסופר יהוא ימית חזאל 3מחר הנמלט ’ לנגי
ת׳ שהוא נכנעיס לפניו והחלכיס וגומ׳: ה13אחת אחת המושכליס העניניס ס:ירת3 המיש:; רך7 ונן מלנין מהעדה י
ומלכין ומקיס מ נ לח ושלישי: שני מושכל עליו ונה3 עניניהס ור7ס3אחרזה סמוך3 שנא דניאל שראה מה3 שנזכר -
 מלאניס שר״ל אחר וננוסח

 ד;יאל3 שנא' זה ג״נמענין הוא
 ויציאת :יסמשיני׳ אלפי? אלף

 ארעא דיירי כל של צרכיהם בל
ת׳.ל מוזתו  להס יספיק :■דו3י

 לכל לחס גמ׳׳י׳-ש׳נותן טרפס י7
 יודע תי אליהם ויקרא :שר3

 3ישו ,שחטא יודע מי 3ישו
הוא3תשו3  ה3תשז3ח.פז ית' הכי

המת מות3 לא כמ״ש
 וחי׳ מדרכיו ו3שו5 אס ני

 האלהיס^כלומר ונחס (יחזקאל)
״3הנ ^ רו א  נחס ״ה3שהק עת3י
 ונו' ויכעס ויאנף ;הרעה על
 תcראי׳מורג3 יא3לנ נראה זה נל

 :אלה כל להראותו ה' חפן ע״י
 ישמשוני׳ אלפין אלף ולפניו

 וזה יקימון מוהי7ק ן3רו וא3ור
 המקריים שכל על מורה

 ר3ד אין השפל עולס3 המתהווים
 וכמאמר ויהי אמר שה׳ לתי3מ

ו1־3אצ נוקף אדס אין חז״ל
 מלמעל׳ למט׳אא״כמכריזיןעליו

 ההשגחה לגדודי מספר אין ני
 {:קודתו השפ* עולס3 הרוליס

 מעי המו מוישון הומה :ית׳
 לשלמה 3נחש ר3וכ :(ירמיה)

 ונו' פעמים ה^.־[י גדול ר3לד
 זה 3הנתו 3חש ר3וכ כלומר

 שלמה שהשיג מה3 גדולה למעלה
 כמ״ש פעמיס שתי ה׳ מראה

 ו33ל שלמהכינטה3ה' דד.אנף
הנראה ישראל אלהי ה׳ מעס
 י״א) א' פעמים(מלניס אליו
 חכמה נתן וה׳ שנא' נענין אדס מכל חכס שהי׳ היות עס והרי

 נמשך ה׳3 קות37ה הי׳ ואלו אדס מכל ויחכס ונאמר לשלמה
 ה׳ ויתאנף 3הכתו שיאמר ראוי הי׳ ר3נ י^פילסוף השכלת אחר

 הרי ו3ל3 חכתה הניתן ישראל אלהי ה' מעס נטה כי וגומ׳
 ני רק ה׳ מן ינטותו הפלא לו גתיחס לא כשלמה חכס שאכי׳

 ואס הפילסוף הגיע מתי :פעמיס אליו ה' נראה ני יך3ע5
 הפילסוף לעני מה פעתיס שני רק זו למדרגה הגיע לא שלמה
 יאיס3הנ לת3ק לי3מ ד3ל3 תו3מחש3 החייס רוח נגד להנוך

:דתיצו מאנשי
א ו : יתנן ל  מעשה נל ה3מחש3 לעצור יתכן שלא ודאי ז

 ה3מחש ני :ה׳3 ורה3ע3 וק3לד אמינה דרכי תקפי ^
אגוש3 אשר הרוח הלא נלותר :ר : סיפור3 כי איננה

C0SR1.

 עניניס שני לתאר ה3 יתכן
 אחד יר373ר3לד יצייר לח יחדי.־
ת: בתי מ  אפשר הי׳ ואלו מ

 רות37 רשתי3לד הי׳אפשר ואפי'
 לשמוע יתכן לא :את־ וד3ד3

 שניהם לשגווע יחד אותס לכלול
ה3ת מלין אוזן כי נאחד  ור37חןו

ה3 נכנם נאוזן הנכנס מ  הד
 ואלו תנועה אחר תנועה
 דגע3 חלות האדסשתי ישמע
 3ו3וער ול3ל3 מחמת הלא

 ואין לשמוע לאוזן א׳׳א התנועות
 העץ כי נראו׳ דומה שמיעה

אחד: רגע3 עניניס ה3הר :רא ח
 איתס נראה אשר הסלקיס כ'

 שעה3 רואה שהעין מה וכי׳
 יכללו שלא עד הרבה הס מחת

 וסנה •־ גמל הש־ על סישור3
ה נ־נ:: סנ  .:;■)■ה’ או ה׳

 תלך בהיותי ר״ל במדינה : .3
 על אחת סשק:;ה3 הנה ד־־־:ד3
 לאי־וג לבי נהפך ־- בי־ ד
 יחד המדינה ני3 ל י-

 רואית עיני אשר ׳ה הת:׳ נ־
 אלו נפשי3 נכנס ה־ שלא מי
 עניניהסמן ימני קוראיס היו

 עושה רואה שהאל מה כי הספר
:השמיעה מן יותר ה3הר רושס

 והדמיון :מושפל3 הטעות מן
 שאיןלהס עניניס לפניו שמדמה
 שקדמו ריס3ומד נלל: מציאות

 3ל מושכת ה3והמחש השכל
לפי עניניס להאמין ה״דס

ותקועיס ס3 חפצו אשר ריס3הד
 לי3 זר ר3ד תמצא לא לנפס לה יזדכך ולא מקודם: 3ל3

: בחלימית ׳שי־\ ולא טעיות ת3תערו
 כל שנס אלא ד3ל3 זו לא התרוטות עידם כנעלי הס אבל ז

 הוא כי להועיל ולא לעזר לא עיונם תקפי מעשי
 הסגורות עיניס עלי3 נראות רק ואינו יצירתו עיקר3 חסר

הרוחני: ר״ל ההוא האור נסדק: מעט רק פתוח־ת ואינס
 מעל שמיס רנת3 להס היו אשר יאיס3הנ הס הפקחיס על
 השמש לראות יוכל לא שהפקח וכמו :זרח עליהס ה׳ וד3ו:
 השמש לראות יכול לא נכין על שרואה מי שאפי' נמו ל ר

 הארן על ע,מד השמש הנה לומר רואה שאינו לאחר ולהורות
.־חפץ שהוא עת כל3 אלי׳ 'גי3שי טה3ה3 הזה הפקח יישיגהו

 חושך תשת האיפק תחת השמש יסתר אס ני נמנע ני המנע ,
יכיH h 1 לא

 ולא להס •הפיק מאתו צוכיהם כל ויציאת נננ׳גים
דפ״שוט הגבוה וישפייל יגביה בזאומה יחסו
 ונחם ישוב מי.יוד׳ג אליהם ויקרא לשנים־ ימינו

 מלכיןויקם ויי<דה ^!להרשיגים ויכעם האלקיפויאנף
 זדה וכל וגרמ ישטשוגי' אלפי' אלף ולפניו מלכין

 המורא ניכנס אחד כרניג הנביא יראה לזה והדומה
 ימי כל והולך חייו ימי כל בנפשו תקועים והאהבה

 שני׳ פעם אליו שיתראה וטבק׳ט הוטה חושק חייו
 השתי גדול לדברי לשלטה נחשב וככר שלישית או

 הגיע כותי פענלים־ אליו הנראה באמרו פעט־ם
;ובמהשנתו בתכונתו כזה אל הפלוסוף

 איננדה המיהשכה כי זה יתבן לא הכחרי אמר ו
 בה יתכן לא הדברים בספור אם כי

 יהבן לא אפשר יהי ואלו יחדיו דברים שני לתאר
 נראד־ז אשר ההלקיס כי יהד אותם לכלול לשומע

 יסבלכש לא אחת בשעה ואנשיה מהמדינה אותם
 השנאה או במדינה האהבה נכנסה והנה גדול ספר
 בספר זה עלי קוראיס היו ואלו ־ אחד ברגע כלבי

 מתבלבלת שהסח־עבה ׳טכן כל בנפשי נכנס היה לא
 שקדמו וטדנריס ווזדטיון הטעות כק שיפגענה במה

:שלם דבר לה יזדבך ולא
 התרומות העיגיס כבעלי הם אבל החבר אמר ז

א האור ילראות יוכלו לא אשר הו  ה
 כה אשר קדמונו אשר הפקחים על שנסטוך וצריך
ש לראות ינבל לא שהפקח וכמו * לראותו בהם מ ש  ה
המנע(אצא אליה בהבטה וישיגהו זולתו עלי׳ ויורה

עמות1



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 אלו וכן אותה רואה אין יס3ע3 ממכסה אס וכן לילה יהי
ס נעשמרומ הי׳  ימכן לא זורח השמש שאין מקוס3 קמי

 והשמש יום שהוא זמן3 ד3מל היוס נעתות אלא :משס שיראנו
 מקוס3 והוא יס3ע לי3מ היריס3 והשחקים הארז על עומד
אליו: מגעת שזריחמה מישור
 נמצא ה' שאז התפלות עמות
 אלקינו כה׳ מי כמ״ש אלינו

ד): אליו קראנו כל5 ״ סי כיי ד ) 
 הימים עשרת ה3התשי ימי3 כ״ש
 ^ז״'ל כמ״ש ליוה״כ ר״ה שמן

 יחיד שאפי׳ מ״נז דף מות3י3
 אליו קראו כל3 הס3 כענה
 :הרצון עתות שהס מפני

:א״י • ואה3הנ מקומות
 ונו׳ אויזך רואה אני א"כ ח

 תולה שאתה מאחר
 מקו׳הנה3ז זמן3אוראלקי גלוי
 האצטגנינות עלי3ל יד <תמ

 השעות על הדודשיס זהמעונני׳
 ואס רזה אס היא השמינה

 אין ואס ההצלחה דרכי ה3 יש
 אשר תעתועיהס ת3תחש עפ״י
 לז׳ השפל עולס הנהגת כל נתנו

נ  חנ״כל שצ״ס לכת י3ג
 תיס3 להס נו3וי מזלות 3ולי״

 יצא כי עד הס3 אוהל שמי ץלשמש
 על להורות דדנס לפי משפטם
 רעה אס היא הטונה השעות

 מקומות כל להס יחלקו וכן
ממשלתם יעל 3■הישו יפזידו ,

 מזל תתת ופלונית סלוני מזל תחת פלונית מדינה ראמיס שומרים
 עפ״י 3לרע ואיזה 3לתר איזה יאממ המדינות ועל פלוני
 יס3הככ משפטי ספר3 זה כל שנז׳ וכמה ו3קר3 המושל המזל

 המיוחס המזל משטר לפי זהארצות הזמנים את חלקו3 לתלמי
 מקומות בהנחילך כמוהם חלית אליהם נמשלת אתה האף להס

ס: מן עתות והפרידך אלקי אור השפעת  השעות י3ור העתי
:יתו3 3ר כל על כמו השעות מגדלי לשון

 עס ונו' ארציות3 מעשה לעליונות שיש דוחיס אנו וכי ס
 נלהוה הנותנים הגויס לי3לה להאמין נפן שלא היות

 שיש לדחות נוכל לא עכ״ז ד3ל3 יס3הככ משטר3 השפל געולס
 ני נודה אך ;השפל עולס3 מעשה שוס וכסיליזס לככניס
 כל המשך ני נודה זאת3 * הגלנל מחמת וההפסד ההויה המשכי
 מן הכל אלו נל3ש ההפסד וכן גופות3 אשר חייס רוח וכל ה3ההרכ

 ע״י רק תופסד ןלא תשלס לא שנגיפות סינה וכל התנועה
 שהיא העליונה מהתנועה שרשיהן התנועות ונל התנועה

 א3צ כל ועמהס תינו3ש הנלגליס נל עס העלען גלגל תנועת
 ננרזן ה׳ יד3 הס אך נמנה3ו ^רצון פעולתס שאין אפס השמים

 הגלגלים 3ו3מס היוצאות התניעות אין ולכך החוצ( יד5
 וכל חייס אנו מפיהס ולא אחד סיר על ומוגגלות זמסודרות

ח ייאשר לא למיניהם והמורנגיס צומח כל אף אפו3 חיים ח

 זורחות שהשמש נשקפים ובמקומות היום) געמות
 ומקומות עתים לו יש האלקי באור הפקח כן • אליהם

 התפלות' עוזות הם והעתים ההוא האור רואה בהם
 מקומורת הס והמקומות התשובה כימי שכן כל

: הוכואה
 שאתד־ן אותך רואה אני א״ב הכוזרי אמר ח

 והמקומות השעות ברבי מודה
:נחוזיס

 ליגליונות שיש דוחים אנו וכי הלזכר אמר ט
 כי נודה אך בארציות מעשה

 הצורות אבל הגלגל מחטת וההפסד ההויה המשכי
 כל להקמת כלים אותס והשם דזוליכס מנהיגם מאת
□ לחלק שנדע מכלי ההויות מן יחפוץ אשר  אות

 ואגחנו ולהבין לחלק יודע שהוא מוען והחוזה
 משיג ורם בשר שאין ונגזור בזה אותו מכחישים

 אל סמוך דבר ההיא החבטה מן נמצא ואס לזה
 דעתינו תנוח ובזה נקבלהו חוריית אלדי״ת חכמה

 רבותינו בדברי הכבבים מחכמת שנזכר מה על
 אלדי מכה מקובל שהוא סבורים שאנחנו מפני
כשמים וגורלית סברות כלו הנה לא ואם אמת והוא

יותר

 ההורה ר3ד כל צורת ני ד3ל3 מלגליס תנועות מכח יתהיו
 להעמיד וצורה שר3 לכל רוח הלותן צנאות ה׳ לולי סsלר מנין

ת ויכל הצומח ולהצמיח 3המורכ ס מרגישין שאנו התמעו ל  מנו
ח3 הס הכל השפל  מפצו וכסי יצאו ממנו ההויות וכל ה׳ ח

שיוכשרו כדי3 התנועות מוליך
ה חכמתו גזרה אשר להויה  וז
 והשס :ונו׳ הצורות ל3א שאמר
סונו׳ אומס  י - רא3האל כלי

 לו להיותם אם3וצ השמיס
חפק אשד כל לעשות לכלים  : י

 מאמר ר״ל לחלק שנדע לתי3מ
 חפצו אחר נמשכות שכלההויות

 תי3 ■חוגני לני מאיו יתנרך
ה חומר ע ד ה כל ל״לק י ע ו  תנ

^ לכל ה3ס לתת ותנועה ר  פ
ס לסי והפסד ההויה י נ מ ^ 

ש- אותם לתת והארצות  ירו
אך3הככ למהלך ס  '0 רות רק '

וזרוע חכמתו עומק ע״י מנהיגם
תה : עליהם נגלתה עוזו מ ה  ו

 ין3ולה לחלק יילע שהיא טוען
 השמש יהי׳ אס ד״מ ויאמר

 ומזל סלוני ית3ו וכך נך 3מצ3
 וכך כך אליו יטיס3מ סלוני

 מעלה3 אז הוא אף והירח
 כחן3 ויאמר לזה וכדומה סלוני׳

תהווי׳ המניעות כל שידע זה  המ
ח-, כל ומהס כזאת רגע3  מ

נסכו שקר הלא ההויות
 זה3 הארכתי ר3וכ מחסהו

ר3 שאין ונגזור :א׳ מאמר  שא״א ר3ד היא זה לזה משיג ודס :
 ואיק,! ה׳ סוד3 א3 מי כי איס וחקירת עיון שוס3 להשיגו

 מקילו הידעת וכמ״ש עו3הוט אדני׳ מה ועל איז יסלו3 הי׳
א החכמה מן :ל״ה) 3ארץ(איו3 משטרו תשים אס שמיס  ההי

 לפי ל3מקו ר״ל וכו׳ סמוך ר3ד :אצטגנינות מעניני ר״ל
 ודס שר3 להשגת רק נמנע ר3הד שאין להו3נק :הראשונים

 שידענו כמו אלדי מרוח לה3ק3 א3 לאס לא לנמנע נחשיגהו
 לו3ש3 חז״ל רי3ד3 :ז׳ ס״ס3 הנז' והמקומות העתים לה3ק3

 על,ן חושב ואינו ומולדות תקופות 3לחשו היודע כל אמרס
ע זה שע״י ופירש^י ראו לא ה׳ פועל את אומר 3הכתו ד  יו
ס להס הי׳ ודאי3 וכו׳ גשומה או שחונה הוא אס השנה,  עניני

 יוך^ כאשר מחסיהס 3נז אשר החוזים דרכי לא זה3 מקובלים
 ההקזה זמני3 מפנין סרק אמרס לזה דומה יוס כל3 הנסיון

'0\ חמה3י מאן האי התולדה בעניני שהחשע מי פ׳3 ועוד  י
 שס עוד עתיר ר3ג יהא נוגה3ד מאן האי ונו׳ זיותן ר3ג

 הנאמר ר3הד ל•3מקו שהוא סבוריס שאנחנו מפני :מזה הרבה
 :ידס3 מקובל שהי׳ רק האצטגנינים מפי נאמר לא חז״ל מפי
 מקרם ולא ריהס3ד3 ממש שוס אין ל3מקו אינו ואס לא ואס

ס הללו: ליהס3ה אחר שנאמר'להטות רא3ס  וגורלית רומ3כלו
יעלה אס ואומר בהסכמתו גורל העושה נעו רק ואינם שמיס3

ו7גי



קכב נחמד רביעי בתך מאמראוצר
מה הממון מן זוגות מספר י7י3 מ  ואס דרני אצליח ■לזה ו:

 ה;3:1ס שגס ידו3 הזיגות עלית שאין אצליח לא נפרד חססר
נ 3מצ אין צך הצלתה להעדר והגפרד להצלחתו  ב,14- יס3ה:

 ייותר ה3לעו ה3סי 3נוו 3מצ שהוא עליו גיזר האצטגניני
לרע; עיניו3 הנדמה 3מהמצ
 ות הגור מהס אמתיים יותר

 העפר גירל3 נלימר עפר3
 עפר ששופנין המנח.יס סעושין
 ו3 וחניגייס ו3 רשמיס ועושין
 יזדמן לפעמיס עתידות לדעת
 האמת שעוונו מקרה3 להס

 מאלו יותר ה3ארי3 כסומא
 3ונת • הכנ;יס עפ״י המגידים

 ׳3 סי׳ דניאל ס'3 ״ג3הרנ
 יסי.הוריד3המזפ הס המלשפיס

 וידעו יס3הככ רוחניות צורות
 תס־והכשדי'3העתידותלפימח:

 גורלות3 משתמשים שהיו ידמה
 מה והוא העתידות לדעת

 עד ונו׳ העפר חכמת שיקראו
 אין והכשדיס המכשפים ואולם

 משידרות פעולותיהם התחלת
 דמיוני׳ הס ל3א אמתית מחכמה
 רי3וכד * ע״נ דויס3 ועניניס

 תאמר נעלהעקריס רזנרו3הח
 מי א״נ :ארינות3 ׳7 סימן ד׳

 יא3הנ היא ההס האורות שיראה
 רי3נד לא כלומר ונו׳ אמת3

 ליס3ה על הסומכים החודס
 שרואה מי ל3א שורש מאין

 הוא ממש עיניו3 האורות
 ו3 יראה אשר והמקום : הקדוש
 ואה3הנ מקומו׳ שאמרנו וכו׳מה

 למצר3א רא3הס מצד אמרנו לא
 שס יאי׳שהגידולנוכי3הגדתהנ

 שער ושס ר:ה3ה את ה׳ ציה
חוץ יאיס3נ נמצאו ולא השמיס

גפר הגורלות טהם אטתייס יותר  שיראה טי א״כ ̂ב
 אשר והמקום * באמת הנביא הוא ההם האורות

 שהוא מפני באמת ד^גונה םק*ם הוא בו יראה
 תורת היא ♦דו על תבא והון^רמ^^שר- אלוי מקום

;אטת .
 אחריכם אשר התורות אבל הכוזרי אמר י

 ולאיכחשוהו באטת יודו כאשר
 הוא כי ואוטרים ההוא לטקום יתרון טשימים כלס

 וטקום השטים בשערי הנביאים עליית מקים
 ושהנבואה אליו נקבצית ושהנפשות הרין מעמד

 לאנווזם טעלה בגדולת הודאתם אחר ישראל בבני
 שכתוב מה וכל והטבול בראשית בטעשה וההודאה

:ההוא הנכבד הטקום אל וחוגגים בתורה
צר יא א ר • ב ח  אדם לכני אותם מדמה הייתי ה

 תולדות כל קבלו לא אשר
 את סותרים שמעשיהם לולי שרשיהם אך המצות

 שהם בדברים הנבואה למקום ושכבודם ׳ דבריהם
 מקום באיזה לאלילים היו טקוטות אל מכוונים
 מעשה בו נראה לא הטונם נהם שיהי' שיקרה

 וימי הקדומות העבודות חוקי השאירם עם אלדי
 שה^ו הצורות זולתי שנו ולא ומועדיהם חניהם
 שאומר כמעט דתותיהם מחו ולא אותם מחו לשם

 אלקים שם ועבדתם הבורא שאמר מה כל כי
 רוב עם ואנחנו * רמז הוא פעמים ונשנה וכו׳ אחרים
הוא ואמת בעונותינו״ אליהם משתנים הימים

 שנאמר הכרת אין א״נ פרטיית ומהשגחה עולס מחלוש תורה3
 גדולת3 :ינו7י3ש להמורה אלדי מקום הוא שהמקיס שמאחר
 :3ויעק יצחק אנרהס האנות מעלת3 מודיס הכל לאנותס מעלה

 וכמ״ש ות3ול:א לני הנודע ול3והמ ראשית3 מעשה3 והודאה
הם3ש מ״ח סי׳ א' האמר3

לאלקאלא אינה שכוונתם
■ אשר והתורה :הקדושה לארץ
 תורמינו3 הודית ר3סכ נמו אמת תורת היא ידו על תנא

 מקום הוא המקיס זה3ש להודות לך ראוי כך אמת תורת שהיא
 גמלו שת נאשר והוא ג׳ סי׳3 ריו3ד שהקדים ונמו ואה3הנ

וכו׳: סוף מיס .
ל י כ  מקום ענין3 ריך373 מודה אני אמת3 וכו׳ התורות א

 מתן אחר נתהוו אשר הדתות כל שגס הנמאה
 סי׳3 הניזרי רי3שד ונראה הזה ר3לד מודיס הס אף מורתכס

 אומרו3 ר3הח שסייס מה כלפי תות וזיקי חציס לירות זהי
 על א3ת אשר התורה אלדי מקוס היא ההוא שהמקוס מאסר

 או3ש התורות כל שהרי 3יחשו כן לא והיא אמת תורת היא ידו
 לדרכם פוניס וענ״ז ההיא מקיס3 מודים הס גס אמרינו

הנאמר נל3ו ישראל גני גמעלת מודים שסם אעפ״י גדתיהס

זים

 עולס מחידוש המנץ הי׳
 ממשה לנו3ק ואנחנו משה עד

׳. .׳ :עתה ועד
 גנך, אותס מדמה הייתי יא

•; נוסחאומ3 הוא
 תדמה הייתי ר3נ ור״ל ישינות
 אחרינו שנ^ו התורות אותס
 תודר־ינו קנלו לא אשר לגויס
 שאתה ונהו רקשרשיהס נכלל
 יכהשנחה אלהות3 שמודיס אומר

 והס לזה וכדומה פרטיות
 גי3 מכות ע3ש ל3ק אשר כגוי

 מצות אכלינו הנקראים והס נח
 שהעשיהס לולי :3תוש גר

 ריו37שס ריהס37 סותריסאת
ס וישמעאל פרס נגד עי  הנוז

 מקיימין הס הנראה לפי אשר לו
 ע״ז יס73עו ואינם מצות ע3ש

 דת על הרתצ״ס אגרת3 וכנז׳
 ע״ז עונדים שאינס ישמעאל
 מעשים מהס שנראה שאעפ״י

 מרקוליס הגויס הס3 שענדו
 רק ההיא לע״א כונתס אין

 הס ניס3הא שזריקת אומרים
 משאר זה3 וכיוצא השטן 33לער

 למקום ושכנודס :ענ״ד מעשים
 שהם אומר שאתה מה ואה3הנ

 ההוא למקוס יתרון משימים
 אנל ד3ל3 ריס3ד3 הוא הנה

ס הלא מעשה3  מתקדשים ם
 מקומות ודתס:אל3ע3 ומטהרים

שיקרה מקיס נאיזה לאלילים היו
 מקום כל5 המונס ס3 שי:'

 קודש למקום חרו3י שתה המונס שם ץ3נק להם המאושר
 מעולם ההוא והמקום ידרשון דתם עלי3 ואליו אלקיס לענודת

 עולם מימות לאניליס מקומות היו ל3א ה מעשי ו3 נראה לא
 הענודות חוקי השאירם עם :ומזלות כונני' די3עו יושניס היו

 אותם מחו לשם שהיו הצורות זולת שנו ולא : וכו הקדומות
 נמקומות שנאה הזאת ״ שהתורה כלומר דתותיהס מחו ולא

 צורות רק שנו לא אלהיהס את לפניהם אשר הגויס ענדו אשר
:הארץ מן מחו הפסילים ואלו שס שהיו כלו' לשם שהיו הככניס

ג סי'3 וכנז׳ הנראה כפי אליהם משתנים הימי' 3רו עם  כ̂׳
נו' שכוונתם ואמת :הגרגר משל3  אין ההיא הדת נעלי ר״ל ו

 ר37ה הרי זה כל ועם אמת לאלקיס רק ההוא לפסל כוונתם
 הכוונה יסתור שהמעשה יתכן ואיר התורה מצד אסור ההוא

א שאלו a ל



נחטררביעי כוזרי מאמראוצר
 ימלך3א עס הפלשמיס שאן> נאמר לנדה הכוונה אתר yy שאלו

 נחלום אגימלך אל אלקי׳ וינא נאמר שהרי התורה שומרי היו
 ונאמר וגומ׳ לקמת אשר האשה על מת הנך לו ויאמר הלילה
 הדנריס כל את וידנר יו73ע לכל ויקרא קר33 ימ־ך3א וישכס

ד האנשיסמאוד ויראו אלה3 ה
 אנשי יראים היו לקים א שאת

 ננוה ואנשי ועמו: אנימלך
 נניה אנשי ויאמינו ניונה שנאמר
 ;וגו' צוס ויקראו נאלקי׳

 אלקי׳ לשם יקראו והפילוסוסיס
 אמת אלקי׳3 מאמיני׳ הם אף

 עלתורתה׳יחשנו: אלו כל האס
 דת מניח ההגרייס ומנהיג

 ר״ל מוצאס3 :הישמעאלי׳
 נמצאים שהם ממקיס ממקורם

 : הק־דש אדמת דהיינו ניסוד
 המקום אל וכי׳ לישר וצוה
 אנשי לישר וצוה הזה מר3המו

 האורות מן נצטווה כולו סעולס
 העול' כל אנשי ליישר השיג אפר

 ולא ההוא: הקדוש המקום אל
 שהיו הסיגות הענין 3גתענ
 עד :ההוא הקדוש למקים בונים
 המקום אל כוונתם ו3שבושי
 מיקא עיר והיא שם המוכס אשר

 שם אשר להם המפורסם
 ההוא הדת נעלי כל מתקדשים

 מי :המקומות מכל אליו זנהרו
 אל כולס אדס לישרנני שירצה
 שהשמש מקום השמש מקוס

 היושני׳ לראשי ניותר מתקרג
 המשוה תחת להיושני׳ שהוא כמו

 ולדרום לצפון מעלות כ״ד ונכדי
 על מניס השמש שניצוצי ומחמת

 נהיר השמש כח יושר3 הארץ
 לחכמי כנודע יומר ומאיר

עיניהם והיו :טה3והה התכונה

 והפי^סופיס ננוח ואנשי אבימ^ך עם כמו ^אילקים
 כי אמר ההגדים ומנהיג * האילקים לשם יקראו
 לומר רוצה במוצאם ההם האלהיות האורות השיג

 והיה כלו העולם אנשי ליישר וצוה הקדש אדמת
 כי הענין נתעכב ולא ההיא הארץ כונתם המקום

 אשר המקום אל כונתם שהשיבו עד מעט אם
 אדם בני ליישר שירצה כמי זה הלא שם המונם

 ולא תרוטות עיניהם אבל השמש מקום אל בלם
 אל אותם ונשא מקומה מצאו ולא לראות יכלו

 השמש להם ואמר הדרום קוטב אל או הצפון קוטב
 • אותה דאו ולא אותה 'תראו הקבילוה הנה

 אצל ההמון העמיד השלום עליו משה והטנהיב
 היו אלו ראוהו אשר האור את לראות סיני הר

 זקנים לשבעים קרא כן ואהוי * כיכלתו עליו יכולין
 ואחרי ־ ישראל אלקי את ויראו שאמר כמו וראוהו

 מאור עליהם וחל השניים נקנים השבעים קבץ כן
 ויאצל שאמר כמו בו עטו שנשתוו מה הנבואה

 הזקנים איש שבעים על ויתן עליו אשר הרוח מן
 ששומעים וכמה שרואין כמה לקצתם קצתם ומעידים
 כי שיחשב האומה מן הרעות המחשבות ונתרחקו
 יתכן לא כי כה שטען מהיחיד טענה הנבואה

 שרבו שכן כל ההם ההמונים על הסכמה לעבור
 לוקח יום בידיעה אלישע עם משתויס קהלות והיו

 אדוניך לוקח ה׳ היום כי הידעת לו באמדם אליהו בו
ס ראשך מעל ^ :תורתו על מזרזים למשה ןגךים ו

יב

 הי' לא השמש מקוס3 הן ר״ל אותה ראו ולא :יראוה
 לגמרי; חשוך נמקים אותה יראו ואיך אותה לראות נעיניהס
 חומר חלישת מצד אולי כי תאמר ופן ונו׳ משה והמנהיג

 ממנו נהתרחק רק האור לקנל נוכל שלא נותן הדין האדם
כולו ההמון העמיד משה והרי

ת מת חלושות תחטו סגו ולא ו
 או הצפון אלקוטנ אותם ונשא החזק: השמש אור לסנול כח נהם הי'
 הנקודה והיא היומי גלגל ציר על נאמר מלתקיטנ הדרוס 3קוט אל

 סמוך3ו נמשוה שהוא ועמסלולהשמש המשוה מן רחוקה היותר
 המשוה מן שחתרחקי׳ עוד שכל נודע וננר מעלות כ״ד נניי לו
 האור חלישת שמחמת וכסנור חלוש יותר השמש אור 3הקוט אל

 שהי׳ לראותה יוכלו לא זה כל ועם טרוטות נעיניס אף יראום
 נפחות 3לקוט סחוך ד^מ שהניעו עד עיניהם מכהה האור
 שהשמש נזמן נתכונה הנודע כפי אשר ויותר מעלות 7נ״ מנדי
 נרציפות לגמת ואפילה חושך יהי׳ ומזה מזה גדי למזל סמוך

p כפי חדשי' ששה עד ויותר ימי׳ חודש או יומיס או יום r 
 אותה תראו הקנלוה הנה השמש ואתר 3לקוט ההתקרלית

ס משם וקיקס עיניסס ינהה אור ולא חושן שמאן משמת ור3ג

ם ני לקדושה המוכן 0מקו3  מקו
כגז׳ א״י נכלל הוא סיני הר

 האור את לראות רנות: פעמים
 כל כלומר ראוהו אשר ההוא

א האור הרגישו יחד ההמון  ההו
 וכמ״ש מדרגתו לפי אחד כל

 איש ושנעיס ואהרן משה ויעל
 אלחי את ויראו ישראל מזקני
 לרין הי׳ הזקנים והנה ישראל
שי,? ההמון מכל גדולה מדרגה
 ואולס ייזראל אלקי את ויראו

למדרג? הגיעו לא ההמון יתר
 ר-ס אף ראו זה כל עם אנל זו

כמ״? יכלתם נפי ההוא האור מן
 אוכלת כאש ה׳ וד3כ ומראה
.ישרא^ כל לעיני ההר נראש

הנזכרי׳ השניים הזקני' השנעיס
 הש״ילמשה העלותךשאמר3פ׳3

מ׳ איש שנעים לי אספה וגו
 ואצלתי שם עמך וירדתי ונאמר

ושמתי עליך אשר הרוח מן
 לקצתם קצתם ומעידים עליהם:

ישראללאהיתה3ואה3הנ ר״ל
ס היו אנל ד3ל יחידיס3 רני

 ירן3לח מעיד אחד וכל איס3מתנ
 ר3כד אז ואה3הנ ה3שש עד

 להכחיש שא״א לחוש ונראה ידוע
ע: את דו  המחשנותהרעות הי

ה: הכופרים והם א ו  כז מנ
 שטען מהיחיד טענה יאה3הג
 ואה3הנ שאין שיטעון כלו׳ ה3

ת זמן3לכל' מפורסם מענין  היו
ת רק נישראל ואה3הנ ענ  ט

דע הי׳ ר3הד ל3א דו3ל לו מאמינים שאנחני ההוא יא3הנ  נו
 .ההס ימים3 אחד זמן3 נניאיס שהיו הרנה אצל ומפורסם

 לומר שאין ההם ההמונים על ההסכמה לענור יתכן לא כי
 שראו הרנה המוני׳ שהיו מאחר יא3לנ להאמין הסכימו נך שח״ו

 נ״ש נדנריו: מקומות ננז׳נהרנה רניס על הסכמה אפשרשתפול אי
 יחד איש שנעים על ההסכמה שתפול יתכן שלא נלנד לא ר״ל ו3שר

 שהיו עד הזה המספר על שינו גס אלא נננואה לזה זה שיעידו
 ונו׳ אלישע עם משתויס קהלות והיו :מתננאיס רנות קהלות
 נני ויצאו נמ״ש אלישע עס שוה אליהו שילקח נניאיס ה3הר שידעו

 את לוקח ה׳ היום כי הייעת ויאמרו אלישע אל ית3 אשר הנניאיס
 הנביאים אניייעתיי־חשוונןנאמ׳ננני ויאמ׳גס ראשך מעל אדניך

וכלס :מהנניאיס רנות קהלות שהיו הרי ) 3 '3 יריסו(מלני׳5אשר
עלים



קכג נחמד מעי ר כוזרי טאטר1אוצר
דומה ל3א כדוריית היא וע״כ כמרכז שהאח ידע ולא שסכל עלה ולא משה קיוסתורת עדיסלמשהראשהנדאיסומוכיחי׳על

אצלו והתועלת :מרכז ולא כדוריית ואינה שעחית שהארץ משה תורת שהיא מה כפי להוסיף או לגרוע יא3נ שוס 3ל על
ריס3הד ידיעת אס כי איננה חכמה:3ין3עצמולה מטריח שהוא לדרוש מהס אחד שוס 3ל ה3ג לא הנניאיס י׳3ר שהיו ואף

להדמות :אמת3 שהוא מה נפי ר37ה שידע שרוצה רק אינו עיקר ל3א להפך או משה תורת על להוסיף עצמס וד3לנ
«««  תורת לקייס כדי הי׳ ואתס3נ

 :אמת רי3ד נכרי׳ מעתה משה
ל 3י ב  י׳3קרו יותר הס א

אליכסמןהפלוסופי׳
 הס דויות3ה הדתות עלי3 ר״ל
ה  האמת הדת עלי3 אליכס י׳5ק

 הנזנרי׳ הפילוסופי׳ מן יותר
 המאמינים א' סי' א׳ מאמר3
 ידיעה3 וכופרי' עולס מות7ק3

פרטית: השגחה3ו
ה יג ו ח  על3 ין3 שיש מה ד

 ין3ו התורה י
 ין3 יש גדול דל3ה ר״ל הפילוסוף

 שקריית דת היא אפי' תורה על3
 כופר הוא אשר הפלוסוף ין3ו
 יותר: גרוע שהוא העיקרים נל5
 ת3קר יחפוז ונו׳ האלקי׳ קש3מ

 לתועלת אותו לענוד אלקי׳
 דעתו לפי לו 3ייט למען נפשו

 תועלת זולת :3עוה״3ו עיה"ז5
 התועלת ד3מל אותו ידיעתו

 ידיעת מצד להשיג 3חוש שהוא
̂שיג 3חוש ה׳  תועלת תיקון לי

:דמיונו לפי מציתיו קיוס3נפשו

 איליכם קרובים יותר הם אבל הכוזרי אמר יב
:מהפילוסופים *

 התורה בעל בץ שיש מה רהוק החבר אמר
 התורה בעל כי הפילוסווז ובין

 ידיעתו תועלת זולת גדולות לתועלות האלקי׳ מבקש
 על שיספרוהו אלא מבקש אינו והפילוסוף אותו

 על הארץ על שיספר מבקש הוא כאשר אמתתו
 במרכז ואיננה הגדול הגלגל במרכז שהיא הדמיון

 החבלות מזה ושאין מהידיעות זה וזולת המזלות גלגל
 הארץ בידיעת הסכלות בחזקת אלא האלקי' בידיעת
 ידיעת אם כי איננה אצלו והתועלת משטח שהיא

 וישוב הפועל בשכל להדמות אמתתם על הדברים
 לא אפיקורס שיהי׳ כין צדיק שיהי׳ בין * הוא הוא

 אוטריס שהם אמונתם ומשרשי פילוסוף כשיהי׳ יחוש
ם בקדמות ושיאמין ירע ולא ה׳ ייטיב לא ל עו  ה

 סר לא אכל שנברא עד נעדר העולם שהי׳ יראה ולא
̂קי׳ יקראו ואם יסור ולא  דרך על הוא בורא יתברך ̂ה

 רוצה הוא אך מהמלה* המוכן על לא העברה
כאטרו ־

 לשכל דומה שיהי׳ הפועל שכל3
 האחרון המלאך והוא הפועל

 הנשמו': כל המשפיע דעתה לפי
 ו3 נפשו ק3יד הוא הוא 3וישו

 א׳ סי׳3 אריכות3 זה נזכר ר3ונ
 צדיק שיהי' ין3 :א׳ ממאמר

 שהוא ין5 אפיקורס שיהי׳ ין3
 וחפץ ה׳ תורת התורה מאמין

 כופר שהיא ין3ו מאוד מצותיו3
ע כי שדי מה ואומר  ומה דנו3נ

 tיחו לא :נצדיק כי לאל חפן
 עון 3יחשו לא פלוסיף נשיהי׳

 מקירות על שוקד כשהוא לו
 3יתחיי אשר לפי האמת קש3ומ

 ר״ל אמונתם ומשרשי :שכלו
 כי אומר שאני הזה הפילוסוף

ע והוא פניו נגד רעה ת  ג
 הוא הגויס המון מכל יותר

 m אמונתם ששרש ור3ע3
 איכה אמרס3 ולענה ראש פרה
 כן3ו עליון3 דעה ויש אל ידע
 ושיאמין ירע: ולא 3ייטי לא
 שהי׳ יראה ולא העולם קדמות3

נצ״ל רא3שנ עד נעדר העולס

t ^ מן נסער רק w  t ר
 ומאחר השקר וירחיק האמת שיאמין הוא האדם שלמות מקר ני

 ולהאמין ממנו לספר ראוי ומרומס גדול נמצא אלוה כאן שיש
 הדמיון על ונו׳ קש3מ הוא נאשר :אמתייס שהם מצד רים3הד

 נלנל מרכז3 תלוי׳ שהארץ שיאמרו קש3מ שהוא נמו ד״מ ר״ל
 גלגל מרכז3 ואיננה :לתונגייס הידוע היומי גלגל ר״ל העליון

 למטה שהוא הקדמוני׳ התוכניים שאמרו הגלגל הוא המזלות
נ ושאר מזלות 3י״ ונו היומי מגלגל  מה ואולס הקיימים י׳3הנ
ח שאין שאמר א  שכך הלשון נמשמעות המזלות גלגל מרכז3 ה

 שאין נתכונה נודע כנר כי כן הענין אין ל3א סאמת הוא
 שנע גלגלי ורק נוטה שהוא ד3מל המרכז יוצא המזלות גלגל
 גלגל מקוס3ו כאן יש ט״ס ואולי מרכז יוצאי הס לכת י3הככ

 המזלות גלגל שנקט י״ל או • הירח או השמש גלגל צ״ל המזלות
 דהיינו כנקודה רק שהאח לומר והכונהמזה עלמא3 לדוגמא
 זה מרכז3 שהיא לומר 3יתחיי ולפיכך הגלגל גודל כלפי כמרכז
 קצה3 ונוגעת שטוחה הימה שאלו אחר גלגל מרכז3 ולא הגלגל

 הגלגל זה מרכז3 שהיא לומר יתגן לא הננגליס ר׳׳ל השמים
 ידיעות שאר וכמו מהידיעות זה וזולת איזר: גלגל מרכז3 ואינה

 ונו׳ האלקי׳ יעת7י3 הסנלות מזה ושאין :החכמות כל3ש
מי3 פשע שאין כמו אלקי׳3 הידיעה ענין לןס5ס3 פשע ישאין

 העולמ שגס אומריס אך אלוד במציאות המאמיני׳ הס 3וס
 העולם רא3 שהש״י שיאמין לו נראה ואין כמוהו קדמון

 ראזה3נ שהעולם אומרי׳ הדת נעלי שאנחנו נמו הי׳ שלא אחר
ט אלפי חמשת כמו  קודס אותו רא3 לא למה כי שנה תקכ׳

 שהעולם אומרים הזאת הקלושה הטענה ומחמת הזה הזמן
 ואס יסור: ולא לנ^יי ויהי׳ עולמים מ:טלמי והי סר לא

 הוא :העולם נורא ה׳ את קורא אס הזה הפלוסוף יקראו
שהעולם לומר מעט דמיון צד על על

 * מהמלה המונן על לא • משפיעו והוא האלקי י ע מתקיים
 :הי׳ שלא אחר שנראו שר״ל ורא3 מלת תורה אשר נכי לא
 ה׳ את שקורא נמה כיונתו ונו׳ ויוצר נורא נאמרו רוצה אך

 יתנרך שע׳׳י ועילמו וקיומו העולס ת3ס שהוא היינו נורא
 עצם אחר נמשך שהעולם נזה מתכוון והוא העולס קיוס
 המושכל שאין כמו ממנו נפרד ואינו ממנו ומתחיינ ית כוודו
 העלול סר ולא שאומר וזה אותו המשניל מן לעולס נפרד
 הוא ועלול עלה ששס ודע * הש״י שהוא העלה מן העולס ר״ל
 נקרא הפעולה והמקגל עלה נק׳ שהפועל ושעול פועל נמו

 ן וני ועלול עלה חמרך נין 3ד הנדל יש כי שחשנו ויש * פעול
שיהי׳ יתחייג לא פועל תאמר אס ני ופעול פועל אמרך

הפעול , ׳



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 נאי5ה ן3ראו ן\ו5כ הפועל עם מציאות3 ממיז <פעול

ת3ל זמן3 קייס הי׳ :3ש '  הפועל היית ענין יר-יר לא וגס נ
 סמוק סנה או עלה ?איזרך יאמגה לפעלו נש־חלם אלא <!ןעל
 רתו3 זה ונענור ן־־חד תמיד נמצאו 33והמסו שהעליל ממנו
דיש המאמיני׳ הדמות געלי  נ̂י

 או עלה שהש״י מלומר העילס
 קראו רק העולמות לכל ה3מ

 וז״ש ונירא פועל נשס אותו
 העלול: עס העלה סר ולא ר3הח
 הנה ונו׳ נגח תהי'העלה אס

 3כת מח״א ס״ט פ׳3 המורה
 ושס ענה שס נין הנדל שאין
 פועל או עלה נין רק פועל
 ׳ נפועל פועל או עלה ונין נכח

 פועל יקרא ליא שהננאי כמו <י
 הנית נונה שהוא עד פועל3

 1אינ אותו שיננה קודס ואולס
 נת3 רק נינה ר״ל פועל גקרא
 ניי׳3ה על ח ד ו3 שיש כלומר

 שמהס והעצים ניס3הא כן ונמו
 שיש נכח ית3 נקראי׳ ית3ה

 מן הנית צורת לקנל כת נהס
 לומר וכשנרצה ההוא הננאי
 נשנונה והיינו נפועל מועל

ה תהנ  עמו נמצא הפעול אז הני
 ן3יו וכן לו קודס הפועל ואין

 נכח שהעלה ועלול עלה נמלת
 וזה נזמן לעלולה שתקדם אפשר
 נכח העלה אס החנר שאמר

נסיעל ענה ית' והנורא :*נו'

 העלויל סר ו^א ועלתו סבתו שהוא ויוצר ברוא נאמרו
 ואם בלח העלול ככח העלה תהי׳ אס * העלה עס

 כפועל עלה ית׳ והבורא בפמל העלול בפועל תהי'
 יתרחקו אם אך עלתו שהיא בעוד בפועל ועלולו
 הגיעו שלא מפני איתס להאשים אין הזה הרוחק

 מגיה וזה הקשה בדרך אלא האלקית הידיעה אל
 יאמר באמת טהס והמורה הקשתם• אליו שהביאה

 חכטתכס ה^ש אל סקראט שאמר כמו התורה לבעלי
 שאינני אומר אני אך מכחישה אינני האלקית זאת

 אלה אך אנושית• בחכמה הכס אני אמנם יודעה
 הנס) (נ״א לא ואם רחקו קרבו אשר כפי ההגרייס

 ^ילים עובדי והיו אלינו קרובים יותר וסייעתו ירבעם
 המצות ושאר השבת שומרי נטולים ישראל והם
 לעמר ההנהגה צויך שהביאם בלמה וע^2 אלא

 ממצרים הטוציאם ישראל באלקי מודים והם עליהם
 לאלה ואין במדבר* העגל בעושי שאמרנו כמו

 שהטו כיון אך הצורות בהרחקת א1ן מעלה עליהם
 שאיננו במקום האלקי הענין ובקשו הכוונה מקום
 רחקו ככר השטעיות המצות רוב שנות זולת נמצא

■ :מאוד עד
ר7אנ יד ,

 ועוד האנושי העיון אחר נוטה שאהי' הוא נדין ל3מקו דת
 ואנחנו ז״ל שם וסיים י״ד סי׳ ה׳ נמאמר החנר 3כת מזה
 אך :ע״נ כראי׳ היא אשר והקנלה העדות ול3ק לנו 3יחוי
 הפילוסופי׳ על יתרון להם שיש היות עס ההגרייס אלה

נחדוש מאמיני׳ שהם נמה
 והשגחתו: אלחי וניכולת העולס

 מצד שנתקרנו נמו ונו׳ אשר כפי
אס :אחרי' מצדדי׳ רחקו כך זה  ו
 נתרחקו שלא לדון נאת ואס לא
 אליגו קרונים והס האמת מן

 שגינה וסיעתו ירנעס הנה
 יותר עדיין הרנה 3הכתי אותס
די : מהס אלינו קחני׳ עונ היו  ו

די׳ שהיי אלילים  עונ
 • ירנעס שהקים 3הזה עגלי
 זה כל עס ישראל והס
 שומריס והיו הדת מן יצאו

^ שהס והשנת המילה  פנן
 המצות שאר עס נדת גדולות

ס: שומרי' שהיו ת  אלא או
ט דק ענדו לא מעט ע  מן מ

 הראי׳ מצות כמו המצות
 שאד וכן לרגל עלו שלא והשמחה

ת התלויות המצות  המקדש: נני
 ההנהגה צורך שהניאס ממה

 אנוד מיראת כי עליהס לענוד
לעלות שלא עצה עשה מלכותו

 כמפורש הקדוש הנית אל
3כתו3

נטיית מקוס נאר כאן ונו׳
 מחודש העולס אלו טוענים שהס ס3ל3ש והעקמימות הנופרי׳

 שהי׳ כלומר נכח לעולם עלה הש״י הי' שננרא קודם הנה
 שהוא העלול על נאמר הי׳ ואז וזמן זמן נכל לחדשו יכול

 נפועל עלה תמיד הוא ית־י־ך הנורא אנל * נכח עלול העולם
 ג״כ העולם שהוא עוולו ונתחייג עולמים מעולמי הי׳ וכך

 לו הפסק שאין כתו כלומר עלתו שהוא נעוד :נפועל תמיד
 למו כסל דרכס זה לעילס הפסק אין כך העלה שהו^ יתנרך
ט: עיני למראית לשפוט  הפילוסופי' אלו יתרחקו אס אך שני

' אותם להאשים אין : האמת מקו הזה המרחק ו י  מפני והוא ו
 כאשר עיוגס3 ימששו ולכן מאנותיהס אמת דת נחלו שלא

 רוח שמה יהי׳ אשר אל נאמינתס ויניו גאפילה העור ימשש
 הקשתס פרי וזה ר״ל הקשה אליו ־שהניאה ממה חה :קשתם ה

 והמודה • נאמת מהס והרודה :מחודש נלתי שהעולם להאמין
 הכחשה תורתינו מכחיש איני הוא אף הפילוסופי' מן חמת3

 סנרא אך מוחלט מופת הקשתס שאין ננפשו יודע ני גייודה
 ונשאר העולס נתדוש המאמין התורה לנעל יאוזר נעלמא:

 יון מפלוסופי אחד * סקראט שאמר כמו :האמונה עיקרי
 אומה קנלתי לא ר״ל יודעה שאינני אומר אני אך הקדמוני׳:

לי שאין ר״ל(נאחר אטשיית נחנמה קנס אני אך :מאטתי

נאלקי מודי׳ 0וה
מא^ ־לא ״אמי ?״ז ™אל’

^ והס אליליס שענדו הז לי ג ע
 נכלהתיר,- נופר נע״א המודה והרי להס נשארה מעלה איזה
 המוציאס ישראל נאלקי מידים היו ני כן הענין אין * כולה

 3ר ויאמר 3הזה עגלי שני ויעש המלך ויוען וכמ״ש ממצרים
 הרי מצרים מארן העלוך אשר ישראל אלקיך הנה וגו׳ לנס

 היו לא ההם והעגליס ממצרים אותס המוציא ה׳3 שהאמינו
ן על היו ורק זרה ענודה י ענ תו'  ר37נמ העגל שהי׳ או

 עליהם לאלה יאק :ע״ש צ׳׳ד סי' א׳ נמאמר נדנריו שמפורש
 • עגלים^ייייירגעס עינדי על מעלה להנרייס אין ר״ל מעלה

ד' שאינן ר״ל הצורות נהרחקת אלא נ  כאשר עצמם הפסילי׳ עו
רנעס: סיעת עשו ת3 הנכונה הכוונה מקום שהטו י ד  ענו

 • הקודש עיר וירושלים א״י בזולת נמצא שאינו נמקוס :ה׳
 שהן המצות 3רו ששינו מלנד השממיית המצות רוב שנות זולת
 מש^ השכל ואין עליון יל'י שייענו שנו מצד עלינו חונה

 הענייני׳ אך זדומיהס וחזיר 3חל3 ונשר השעגונז כמו אותס
 דמי׳ שפינת כמו רעות שהס אדס נגי אצל המפורסמים

 השכליות מצות נקראי׳ הס ואס 3א זות3ו והגזלה ה3והגני
 ואלו 3להכת הס ראדס נכתנו לא שאלו חז״ל אמרו ועליהם

 ה׳ מצות מחמת מקיימי׳ אינס אותם מקיימי' שהאומות אף
כמו מפניהם הארן משחת ולא המדיני הקטן להשלים רק

שנראה



קכדנחמד : רביעי כוזרי מאמראוצר
 מצד רק העון חומר מצד זה ואיז מלי׳5 3הגנ מי׳ שגראה

 רחוקי' הס ומעתה 3נכחו שלא דס שונכי' המדינה תקוץ
:התורה מן מאוד

י  דת העריך ר3םהח לפי ונו׳ יל73שנ צריך הכוזרי אמד י
ערך3 ההגרייס

 גרושס שהס ואיך עס3יר סיעת
 הכוזרי חזר עס3יר מסיעת

 סיעתירכעס אף שהלא לטעון
 והיו הגריעות בתכלית היו לא

 על3ה עובדי שהס 3אחא סיעת
מהס עי׳ רו  דלה3ה הרבה: ג

עצס3 דנה3ה גמורה
 הס הבעל עובדי כי האמונה

 ונבר לגמרי זרה עבודה עובדי
 הקדמוני׳שעובדי המסרסי׳ אמרו
 ויסוד השמש עובדי׳ היו הבעל
 הוא שהשמש אומרי׳ והיו האם

 אמר וכן :מלבדו ואין האלוה
 אס :י״ח) ג׳ מלכי׳ ונו' אליהו

 אחריו לכו אלקי׳ הוא ה'
 ולהאמין בה' שלהאמין מבואר
 ולא הפכים שני הס בבעל

 על3ב רהמאמיני' יחד יקובצו
 ובהס בה׳: שיאמינו איאסשר

 בפ״ק וכו׳ החכמים מסופקי׳ היו
 ענן רב אמר ע׳׳ב ד׳ דף דחולין
 לאכול מותר לע״ז מומר ישראל

 גיהושפט מצינו שכן משחיטתו
 מסעודת שנהנה יהודה מלך

 בסיעת נזה אמרו ולא :אחאב
 שיקראו מצאנו לא כלומר ירבעס

מי' או הכתובי׳  לסיעת המנ
 • זרה לענודה מומרי ירבעם

 שר״ל הבין יהודא קול בעל והרב
אכלו איך לחכמי׳ הוקשה שלא

 ירבעם סיעת בין שנבדיל צריך הכוזרי אמר יי
 הכדילדח אחאב סיערת יכין

 אטר וכן לגמרי עע״ז הם הבעל עובדי כי גדולה
 הבעיל ואם אחריו לכו האלקי׳ הוא ה׳ אם אליהו

 הי' איך החכטים מסופקי' היו ובהם אחריו לכו
 כזה אמרר ולא אחאב מסעודת יהועיפט אוכל

 העגלים בעבודת דבר לא אליהו וגס ירבעם בסיעת
 סיעת כי צבאות אלקי לה׳ קנאתי קנא אמר כאשר
 שהי׳ ומה מעשיהם כל היו ישראל ̂)קי לה' ירבעם

 היו אחאב ונביאי ה׳ נביאי היו טהנכיאיס להם
 את למחות נטשי בן יהוא קם וככר • הבעל נביאי

 באסרו ההיא ההשתדלה והשתדל אחאב מעשה
 ׳עד הרכה יעבדנו יהוא מעט הבעל עבד אחאב

 עגל ועושי בעגלים יד שלח ולא הבעל זכר שטחה
 מיכה ופסל הבמות ובעלי ירבעם וסיעת הראשון

 עבירה עם אך ישראל לאלקי רק מכוונים היו לא
 לצורך אחותו את שנושא כמו מיתה עושי׳ שחייבי׳

שואים מצות כל מקיים הוא איל לתאוה או  נ
 שאוכל מישראל כאחד או האלקי׳ בהם צוה כאשר

ם ומן כשחיטה נזהר הוא אבל החזיר בשר ד  ה
 בו: צוה כאשר המאכלים מתנאי וגידהנשהוזולתו

 ואין ספק מקום על העירות הנה החבר אמר טי
 מענינינו יצאנו וכבר ססק בו אצלי

̂יו שנשוב וצריך כמדות כדמיון כיאור לך ואוסיף ^
מהשמש -

 אח״ הנאמר על ג״׳ב עצמו וסמך שפירשתי כמו והנכון אוכל ״הי׳
כו׳: אליהו וגס  בריתך עזבו כי צבאות אלקי לה׳ קנאתי קנא ו

 ולא הבעל נביאי להרוג אליהו שצוה אחר נאמר וזה י״ט) א׳ (מלכים
 העגלים ועבודת ירבעם ענין על ואליהו נביא שוס שקנא מצאנו

מסתמא ני הכוזרי סובר ואולי

ממה כ וע ירבעס סיעת עס
 למ״ש שנתכוון ומירן העס מחשובי עמו שאכלו מצאנו איה

 הביתה אתי בואי האלקי׳ איש אל המלך וידבר י״ג א׳ במלכי'
 אס המלך אל האלקי׳ איש ויאמר מתת לך ואתנה וסעדה

 אשתה ולא לחס אוכל ולא ממך אבא לא ביתך חצי את לי תמן
 לחס תאכל לא לאמר ה׳ בדבר אותי צוה כי הזה במקום מיס
 תלןן הנה • הלכת אשר בדרך תשוב ולא מיס תשתה ולא

 שיאסר לא בשליחותו היותו בעבור הזה במקום אכלו מניעת
 ממעשה המוקדם בזה לשאול לגמרא הי׳ וא״כ * אחרת בסעס כן

 רק הקשו לא בגמרא שהרי ראי׳ זה שאין ובאמת * דיהושפט
 אתן אשר ולאנשים לרוב ובקר צאן אחאב לו רזבח שנא' ממה

 להם הוקשה וע״ז י״ח) ׳3 גלעד(ד^׳ה רמת לעלות ויסיתהו
 הנו׳ מביא ואולם • לע״ז מימר משחיטת יהושפט אנל איך

 במקיס אשתה'מיס ולא לחס אוכל לא רק אמר לא הרי בירבעס
לא דבלא״ה אפשר מזבחו לאכול ואולס וגומ׳ צוה ה׳ ני הזה

 או אחאב קודס התנבא אליהו
 פנחס כי חז״ל כדעת יסבור

 וכל ירבעס בזמן והי׳ אליהו זה
 מצינו ולא שאחריו ישראל מלכי
 ומה עגלים: לעבודת .שקנא

 נביאי היו מהנביאים שהי׳להס
 מקים בשוס מצאני לא כי ה׳

 העגלים נביאי שתכיר מהכתוב
 • הבעל נביאי שמזכיר כמו

 הבעל נביאי היו אחאב ונביאי
 מלך אל אלישע ויאמר וכמ״ש
 נביאי אל לו ולו לי מה ישראל
 אמך(מלניסב' נביאי ואל אביך
:(  ישראל מלו נמשי בן יהוא ד׳
 הנביאים מבני אחד משחו אשר

 אלישע(מלכיסב׳ט׳): בפקח־ת
 כדי והיה וכו׳ אחאב אמרו3

 כהניו וכל הבעל נביאי כל לקבץ
 למחות איש מהס ימלט ולא יחד

 ;י׳ שס כנז׳ הארץ מן זנרס
 וסיעת הראשון העגל ועושי

 שעשו העגל ר״ל וכו׳ ירבעס
 ובעלי ירבעס חבורת וכן במדבר
 היו לא כולס מיכה ופסל הבמות

 המוציא© באל לכפור גמורות ע״ז
 משה* תורת ולעזוב ממצרים

 עליה® להמשיך אךהיוסבוריס
 הפסל ע״י ישראל אלרי נח

 אליו וזביחה הקטרה ע״י ההוא
מיתה עלי׳ שחייבין עבירה והיא
 במזיל זה עשה אס אדס בידי

 בנשיאת שגס וכסבור ורבי׳ פרי׳ מצות לקייס לצורך ובהתראה:
 ני שחשבו במדבר הענל עושי דמיון וזה התצוה מקייס אחותו

 וזה לתאוה או :צ״ז סי׳ א׳ במאמר כנז׳ בזה און פעלו לא
 שלא בכדי עצמו לכבוד היתה כוונתו שעיקר ירבעם עגלי דמיון
 המאכליס מתנאי וזולתו :מלכותו ותתבטל לרגל העס יעלו
 היהודי נצטויה כאשר בו צוה כאשר :והחלב הטריפות נמו

 :הנאכלים חייס בעלי ושאר הכשב או השור בבשר שינהוג הנשר
ה סי נ  כלו׳ ספק בו אצלי ואין ספק מקוס על העירות ה

 וסיעת ירבעם סיעת בין שנבדיל צריך שאמרת זה
 מה ושואל כמסתפק ואתה ד<יניך מדוש הדבר ןנאלו אחאב
 יצאנו ונבר :שאמרת כמו בודאי הוא וכך אצלי ספק שאין

 והכוזר ז׳ ס״ס עד ומשס ג' בסי׳ הנז׳ הוא במדות מעגינינו
 עליי השיב והחבר בחוזים שמודה עליו וטען בדבריו נכנס

במדוי)י! דבריו להשלים חוזר הוא ומעתה לעני! מענין וגתגלגל



נחמררביעי כוזרי מאמראוצר
m מן משלו שאת והוסיף לנביאיו הגלומו עני? יאין יפ' r 

 אך אחד שהוא :הנשמים ריס37 כל אל מגיע אורו ואיך
 האור ישתנה השמש אור המקנליס הנשמים מערכות מתחלפיס

 מיני הס והשוהס הפנינים :ההם הגשמים נח ערך כפי הס3
הדימאנט כמו טונות אננים

 יר והא :נל״א והקריסטאל
 ויקרא :האדים 3ערו מנלי הצח
 ונמים נאויר ר״׳ל נוקב אור נזה

 עונר שהאור 3נוק אור נקרא
 ענר אל המיס ודרך האויר דרך
 הפנינים ונן נזנוכית נמו שני

 ייס3ע רדרך3עו האור והשהס
 ניס3א3 :השני ר3מע ונראה
 טונות אנניס מיני שאר הזנות
 :3היני וחלקי' מזוטשי׳ שהס

 שטחי׳ שאר הקללייס והשטחים
 היטג אותם ללטוש שאפשר
 ובהירים חלקים שיהיו נאופן
 אור קלל: נחשת מל׳ נהוא
 עליהם הניפל האור נהיר
 כמבואר ממנו וחוזר מהס נכפל

 ונעציס המראות: נחנמות
 הגשמים שאר כל כלומר ארץ3ו

 כשהוא ר״ל נראה אור :שנעולס
 וע״י עליו נראה היא אליו מגיע
 ל3לעי?א נראה הוא האור אותו
 אורה נצוצי ושולח נהיר אינו

 המקשייס השטחים כמו ממנו
 הדברים כל3ו :מלוטשים 'שהם

 להזכיר כשנרצה כלומר נכללות
 נאמר העולם כל3 השמש מעולת
 והאור האורסתס: הנותן שהוא

 אלקיס אמרנו נמו הסתס
 אומריס שאנו כשס כלומר

 עולם נאי לכל אור נותן שהשמש
 אלקי׳ שס כשנאמר נך נסתם
הפשוט האלקי הכח על כוונתו

 ס׳׳א מערכות מתחלפי׳ אך אחד שהודיה מהשמש
 אווה יקבל ואשר אותה המקבלים דגשמים יהסי)
 על והשוהם הפנינים תכלס) t״3( יותר שלם קבול

 נוקב אור בזה ויקרא והגלים הצח והאויר הדמיון
 על בהיר אוו הקללייס והשטחים הזכות ויקואיבאבנים

 ובכל נראה אור וזולתם ובארץ ובעצים * הדמיון
 והאור מיוחד שם בלתי סתם אור בכללות הדברים

קיס אמרנו כמו הוא הסתם  והאור התבאר כאשר ̂ן
 מיוחד נילע) שם ׳0 (נ״א ה׳ שם כמי הוא הנוקב
 כארץ בריאותיו שבכל השלם ובין כינו אשר ביחס
 מקבלות זכות נפשותס אשר הנביאים לומר רצוני
ם יעבור לאורו ה שוהם השמש אור כעבור ב  ב

 וטחצב מוצא להס יש הנפשות ואלה ובפניניס
 והלב הסגולה ונמשכת ׳ התבאר כאשר אדם מזרע

 אד.ם בני המון ויצא זמן אחר וזמן דור אחר דור
 * וזולתם ושרפים ועלים קליפות ההוא הלב זולת

 באדם הדבקו וכעבור ה׳ כפרט הזה הלב ^וק ונקרא
 אל בראשית מעשי כלות אחר אלקי׳ שם הועתק

 על מלא שם נקרא רבותינו שאמרו יכטו אלקי׳ ה׳
 כאדם אם כי הי' לא העולם ושלימות מלא עולם
 באלקיס הניצה והענין לו שקדם כל לב הי' אשר

 ההכחשה תפול אך דעת לו שיש נוי אותו יכחיש לא
 כל כיחידים נכרייה מופלאה שהנבואה מפני בה׳

 ידעתי לא ואמר פרעה הכחיש זה ועל בהמון שכן
̂ו ה את מהאור שיובן מה מפורש ה׳ מטלת הבין ̂כ

הנוקב

 נני נמין נוספו אדס נני ורנו הדורות נמשכו כאשר
עו לא אשר אד© נני כל המין כמעט והס רניס אדס  הגי

 ושרפים ועלים קליפות כמו מדרגתם כפי והס הנניאיס למדרגת
 אל קרוניס' יותר שהם יש כלומר יאיס3הנ שהם הפרי נערך

שהשרף נמו מזולתם הנניאיס
 יותרקרוג שנאילן המוהל שהוא

:  והעלים העלים מן פריו י
 שכך ונמו העץ מקליפת יומר
ע חכמתו גזרה תנ  שתצא י
 ועלין קליפות ע*י הסרי

 הפרי גידול יצויר לא לעדה3ומ
 אל נניאדסצריכי׳ המון כל נך

 שהס ההיא הסגולה הוצאת
 • הגדולי׳ והחנמי' הנניאיס

 האלהות הזה הלנ אלוק זנק׳
חו ההיא הסגולה של קראני  7נ

 • אליהם נגולו דנקות מפני
 שאון רי״ל אדס3 הדנקו ור3ע3ו

 ענין השפל עולס מעשי ננל
 השלמות על מקנלאורה׳ שיהא

ק ;י3מ רקהמונחד ת ע הו ם:  אד
 נזכר לח ונו׳ר״ללנך שסאלקי׳

 נראשית מעשי ננל הוי״ה שס
 ה' אל האדם: שננרא טרס

 אשר עד מנראשית ני אלקיס
 ה׳ נזכר לא לעשות אלקי׳ נרא
 אלס ננרא כאשר זה אחר רק

 השמיס תולדות אלה נאמר
 '0 עשות יוס3 נהנראס והארן

 שנקרא ומה ושמיס אלקי׳ארץ
 עכשיר נעתק אלקיס כאן עד

 אלקיס אמר כאלו הוי״ה לשס
 ראיס3הנ כל3 ה׳ אור הכולל

ק׳ ס7א3 ניחוד עכשיו קה3נד  ונ
השמש אור וכמו ה' נענורו

ר ,
 רוצים כשאנו ר״ל ־ 3הנוק והאור :נכללו העולס נכל המקיים

 והשוהס הפנינים אותו לים3מק אשר נפי האור פעולת אר3ל
^ נפי ה׳ שס נמו הוא ;3נוק אור אותו קורים אנו ולכך  ע
 ניחסמיחדיס מיוחד : הוי״ה נשס ית' אותו קוריה אני הזה

 והס ארס נני מונחר אל אורו שיסע אשר ההוא ערך3 אומו
 יענור לאורו מקנלות :זרח עליהם ה' 7ו3נ אשר הנניאיס^

 אל מענר מאירות שנסשותס אופן3 ה' אור ליס3מק ונו הס3
 השופע ה' רוח ד3מל נתוכס 3«תער גשמי דנר ואין ענר
 הראשון אדס ר׳׳ל האדס מזרע 3ומחצ מוצא תמיד: נהס
 לא ונניס אמת זרע לו והס הזה השלמות על הוא גס שהי

הס:3א עטרת הנחילו ני ישקרו  האדס סגולת הנקראי׳ והס י
 :זולתס וכמקומות יקט״ו וצ״ה מ״ז סי׳ א׳ נמאמר ואר3מ

ל דור האדם: ענין עיקר כלו׳ והנג הסגולה ר״ נו׳ רו ח ר ח א

 והשוהס הפנינים דרך ר3העו
 כל 3ל הי׳ אשר :למעלה שזכר

 כידוע האדס יל3ם3 רק רא3נ לא נכללו העולם ני לו שקדם
 ו5מל של הפירוש ני ר'ל נאלקי' הנרצה והענין :מדנרי.חז״ל

ס ונל דעת לו שיש מי אומו יכחיש לא : שזכר אלקיסלנד מי ע  ה
 ומשפיעו; ורתו3ג3 עולס מושל נארן שופטים אלקי׳ שיש מודים

 ונציאיו חיריו33 ה׳ קות3ד3 מנמישים ה׳3 הכחשה תפול אך
 נדרך הוא ואה3הנ נת3שה נכריה מופלאה שהננואה :7ימו3

עיניו הוא זה ר3ד יא3נ שאינו ניחיד אפילו יחידי׳3 :נפלא  נ
 ענין אדס גי3 המון כל שינינו המון3 מכ״ש נפלא: ענין

 ין3שה כלומר וכו׳ ן3שיו מה מפורש ה׳ ממלת ין3ה כאלו :ואה3נ
 נאמרו 3הנוק האור דמיון שר״ל הזה מפורש ה׳ ממלת קצת
 שהזכיר ור3ע3 ונו׳ עמי את שלח ישראל אלקי ה׳ אמר כה

דע׳ אלקי' שס על נוסף ישראל ני3 אל מיוחד הזה ששמו  הנו
על אותו והורה הנז׳ 3נוק נאור ישראל ננני הזה שהשס לכל

אלוק



קבה נחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
 פרעה ענה וע״ז ישראל שהם ס7א ני33 אורו יק3יד אלוק
 מאמין שאינו אמר נאלו ה׳ את ידעתי לא וגו׳ ה׳ מי אותו
 אלקי לומר והוסיף אשלח: לא ישראל ני3 וגס נזה אלוק

 ותאשר3הא חלוק שהוא וחמר יאור3 לו הוסיף וגומ׳ ריס3הע
ואה3מהנ אומות3 נתפרסס

 א׳ מאמר3 כנז' הס3 וקה37ה
 העידו אשר שאמר וזה סי׳נ-׳ה

 :7ו3נ3ו ואה3נ3 0י7ע להס
 שס רואהו הנך אלקיס ל3א

 " אלקי׳ שס מצריס3נוהג
 אשר איש :מצריס3 נודע הי׳
 על פרעה רי37 ו3 אלקי׳ רוח

 לשאול יש נאן3 והנה ״ יוסף
 אפשרות להס נודע ר3נ הרי

 אדסג״ג ני33 אלח״ת יקית3ד
 מאחר ד3ל3 אלקי׳ שס מצד

 ממה זנן ו*3 אלקיס שרוח שאמר
 אלקיס הודיע אחרי אח״ז שאמר
 הוסיף זה 3ליש ונדי וגו׳ אותך

 ונו׳ הי׳ אס כאשר ואמר אור3
 היות שעס זה3 הכוונה ותכלית

 הזדמנות אפשרות מאמיני׳ שהיו
 י׳3חוש היו אדס3 אלקיס רוח
 הזדמן3 לא מקרה3 רק א3 שלא
 אר3שנת ידועי׳ונמו עתי׳3 אליו

 ;והולו אר3שמ המושל מעגין
 ר״ל ונו׳ זריחתה מקימית ויראה

 ומקוס זריחה מקוס יודע הוא
 את יודע זה ועס שקיעה

 ימות נל3 ושקיעתה זריחתה
 ראינוה לא ואנחנו :השנה

עשתרו׳3י׳3אנויוש כאלו מעולס

 אדם בבני אורו ידבק א^וק W אותו והורה הנוקב
 אל רטז העברים אלקי לו לאטר והוסיף בם ויעבור

□ העידו אשר האבות  ובכביד בנבואה ^גדיט לה
 כאשר במצרים נוהג שם מאהו אלקים.הנך אבל
 כל את אותך אלקי׳ הודיע אחרי ליוסף פרעה אסר
 אדם הי' אם כאשר בו אלקי׳ רוח אשר איש * זאת

 זריחתה מקומות ויראה לבדו השמש ראה זי־זחד
 אכל מעולם ראינוה ל^* ואנחנו מרוצתה ומקומות

 מאירים בתיהם ונראה וכענן בצל משתמשים אנחנו
 ויקבע השמש במהלך ידיעתו בעבור מבתינו יותר

 זריעותיו נראה וכן רצונו כפי ואשנביס חלונות לה
 דעתו בעבור זה כי לנו ואמר מצליחות ונטיעותיו

 היא* מה ואומרים בזה טכחישי□ והיינו בשמש
 הם רבות ותיעלותיה האור יודעים אנו אבל

 מה ממנה יבואני אומר והוא כמקרה אלינו באות
 סבתה יודע שאני בעבור שאחפוץ ובעןז חפץ שאני
 ככל ואשמור ואציע לה אזמן וכאשר מהלכת ואיך

 טתועלתה הסר אינני אצלי ידועים בעתים מעשי
 מטנו המכונה הוא ה׳ ושם * רואים אתם נאשר
 והוא הולכים פניך אין ואס • פנ/ילכו נאמרו כפנים
ה׳ ילך נאמרו המבוקש העגין א. וענין בקרבנו נ

אלקי׳

 ל3א :וגו׳ ה׳ מי' ואמר מכחיש פרעה הי׳ הזה ונדמיון פונה
 תוצאות מאין האדם שידע אפשר אי כלומר האור יודעים חנו

 ידענו יחד שכולנו 73חל עצמך מתפאר שאמה כמו 7יחו3 האור
 אלינו אות3 הס אד :רנות ותועלותיו עולס3 שעות אור יש ני

אין שוה3 יחד כונס מקרה3
 מן אליו 3לקר ס7א לשוס ולה3מח

 והוא :האחר מן יותר האור
 כלומר ונו׳ ממנה ואני3י אומר

 שאין ר37ה שאמת היות עס
 אלו להעותו אור3 שליט אני
 שאכין יוכל אני אנל רצוני כפי

 משאר יותר אורה ל3לק עצמי
 יודע שאני מאחר אדס ני3
 הזריחה סינת ר״ל תה3ס

 מהלכת: היא ואיך והשקיעה
 חלונות יעת3ק3 לה אזמן וכאשר
ס: מקומות3 י׳3ואשנ עי דו  י

 המקום כנגד הזרעיס ואציע
 : יותר3 נצוצים יגיעו אשר

 עניני3 מעשי כל3 ואשמור
 העת לפי הכל האדמה ענודת

מן: הז  מתועלתם חסר אינני ו
 תכלית ממנה משיג אני אז ר״ל

 ממנה שיושג שאפשר התועלת
 ענין הי' כך המשל זה ונפי

 ת הקדמוני! האומות אמונת
 3לקר רא3נ שוס שיוכל סא״א
 שפע להשיג נפשו ולזמן עצמו
 לאיש לפעמי׳ שיגיע לא אס אלקי
 ולח מקרה3 מאחר יותר אחד

ידועות מצות קיוס3 נונה3

 מכסים 3י3מס וההרים הרניס
 שוכנים ואנחנו ראשינו שעל העננים צרוף3 השמש גוף לנו

 העוגרי׳ השמש ניצלצי רק אינו אלינו המגיע האור וכל צל3
 ונראה אלינו: ומגיעים ההרים מן הננפלי' או העננים דרך

 אנשים מרחוק רואי׳ הצל י3יוש אנחנו ואס נלומר ונו׳ תיהס3
 השמש מהלך3 ידיעתו ור3ע3 :משלנו יותר מאיריס תיהס3ש

 מפני משלנו מאיר יותר זה של יתו3ש הסנה האמת לפי ר״ל
 ולעומת קצותיו על ותקופתו השמש יציאת מקוס יודע שהוא

 ונן :חלינות מענין ג״כ והוא י'3ואשנ חלונות לו ע3ק זה
 יותר מצליחות זריעותיו אס ״מ73 ונן ר׳׳ל זריעיתיו נראה
 משתמש שהוא רואיס שאנו הזה האיש לנו ואמר :משלנו
 ור3ע3 * נשמש דעתו ור3ע3 זה כי ;ממנו יותר הרנה נשמש
 זורח שואף הוא מקוס איזה ואל השמש מהלך יודע שהוא

 מקום יש כלומר נזה מכחישים והיינו :שעה נל3ו יוס נל3
 כלומר היא מה ואומרים פניו: על להכחישו יודע לתי3ל

 עצס רואה אין הלא ממנה מתפאר שאתה השמש היא מה
 האור מקור לראות נתנה לנדך לך וני המונינו מכל השמש
שאתה פנה נל3 אליה לפנות שתדע עד שופע סוא מאין

COSRL לב

 ענין הי׳ וכר ידועות מקומות3
 לפרעה לו שהודיע שאף זה

 ור3כס ות3הא הזנירו3 אף ו3 נחש עדיין הזה השם מנין
 :שאעשה המופתים מן מראה עתה שאמר עד מקרה3 שהי׳
 ירו3ח מניר שאדם נמו ר״ל פניס3 המנונה הוא ה ושם
 השס הוא כן עינו יעת3ט3 3היט דילו3ומ פניו נשרואה 3היט

ה > ם שהיו 0יאי3הנ חינת33 ה מו ממש רוחנית ראי׳3 מאי  נ
 ת3תשו היתה וזאת ילכו פני אומרו3 :מקומות ה3הר3 שזכר

 ני וראם ואדעך דרכיך את נא הידיעני שאמר משה קשת3
 והשגחתו ודו3נ שכינת ק3שיד קשתו3 והיתה הזה הגוי עמך

הוראת נאשר עליהם קדשו רוח וישפוך ישראל ני33 ימוד3  תהי'
: ילכו פני ואמר נקשתו לו נתן והש׳׳י ננז הוי״ה שם ח' נו  ו

 איפא יודע מה3ו וגו' מזה תעלנו אל הולכים פניך אין ואס
 והרי האדמה פני על אשר העם מכל ועמך אני וגו'ונפלינו

 רוח הס3 ק3לד העמיס מכל ישראל זרע דלו3נ זאת3ש ואר3מ
 וענין :מקודם שזכר פניך ענין והיינו ה' נא ילך :קדשו

 לשסהוי״ה אלקי׳ סס שנין דל3הה ר״ל הקשה*3 יושג אלקיס
 מורה השכל כי השכלי: הקש3 מושג אלקות עגין ני

 ני 3נח ארים י׳ השכל מצד ומסדר* מושל לעולם שיש
I i מנהיג



נחמדרביעי וכחרי עזאמראוצר
 ני3 ונחלקיס זה:3 מופתים עפו ר3וכ עולס3 מושל מגהיג

לו נמופתיס הקשותס3 ס7־א  ר״ל ו3 שבדעות 3והקרו :ה̂י
ת: מציאת על שים מדוקדקי׳ היותר המופתים ^ ל  דעת א

 מורה3 שזכרם רים3המד הכת דעת להוציא א3 אולי הפילוסופי׳
רותיהס3וס ראשון מלק סןף3
 השם ומציאת אלקות הוכחמ3

 שלאמיתת באריכות שם כנז׳
 יותר הפילוסופי׳ מופתי ׳ רי3הד

 ההיא ראי׳3 אך : זה3י׳״3■קרו
 שהי׳ ממש ראייה3 ר׳׳ל הנבואית

 רוחניותו: עין3 רואה הנביא
 3ישו ההיא ראיה3 ה3 אשר

 לכל המשיג יא3הנ כלומר האדם
 ממינו שנפת נמעט הזה; וד3הנ

 האדם ממין נפרד כאלו כלומר
 עליון: מלאכי מין3 ק3נד ויהי׳

 אחר לאיש ונהפכת שאמר כמו
 אמר שמואל כשמשחו שאול י3ג

 וגומ׳ יאי׳3נ ל3ח ופגעת לו
 לאיש ונהפכת עמס זהתנבית

 ויהפוך :אחר(שמואלא׳יו״ד)
 שכמו כהשגתו ויהי שס אחר 3ל לו

 לו ויהפוך שמואל מעס ללכת
 ראיה הביא • אחר לב אלקיס

 שאול היה שלא היות שעם
 שהגיע הרוח מן המעט בנביאים

אמר לאיש שנהפך בו נאמר עליו

 לעולם שיש טורה השכל כי בהקשה יושג אלקי׳
 הקשותס כסי דס1*<* כני כזה ונחלקי׳ וטסדר מושל

 ה׳ ענין אבל הפילוסופי׳ דעת בו שבדעות והקרוב
 אשר הנבואיית ההי>ל בראי׳ אך בהקשה עשג לא
 בטין וידבק מטעו שיפרד כמעט ה^הדם ישוב בה

 ונהפכת שאמר כטו אחרת רוח בו זתכנס מלאכי
 ורוחלבשה• אחר• לב אלקי׳ לד ויהפך אחר־ לאיש
 הקודש לרוח בנוי ורוח נדיבה ורוח ה׳• יד עלי והיתה

 ודכישיח והנזיר הנבואה כעת הנביאים הלובשת
 הנביא שיטשהנו עת למלוכה או לכהונה כשנטשה

 הדברים מן כדבר ■ויישירהו האלקיס שיעזדנו עת או
 שישאל אחר הנעלם במדע הכהן הודעת בעת או

 הספיקות האדם מלב יסורו ואז ותומי׳ באורים
 להקשות וילעג כאלקיס מסתפק היה אשר הקודמות

̂ל בהם להגיע רגילות היו אשר ההם  האלקרת ̂י
 ומוסר כנעבדי חושק עונד האדם ישוב ואז והייחוד

מוצא שהוא מה לגודל אהבתו על להריגדז נפשו
מעריבות

 ויברכו: ויצאו פסוק על שמיני בסדר בחומש רש״י ונמ״ם
 החבי הדברי׳ מן בדבר ויישירהו אלקיס שיעזרנו עת או
ת' תגזלת ח׳״ל מ״ה סרק ח״ב במורה הרמב׳׳ס זלשיטת לו רג ד  מ

 3עו למעשה וחרזהו שיניעהו אלקי עזר לאיש שילוה המואה
מקהל חשיב ק:ל בהצלת גדול

בעת במורים בנביאים ומכ״ש
ה עמשא את לבזה ורוח :נבואתם ^  דאי׳ זה וגס י״ב) א׳ (

יז עלי היתה :ה׳ מאת פתאום באדם המתחדש נכון רוח על
 עצמותו את כוננה ה׳ יד ני בזה הכונה אשר ל״ז) (יחזקאל ה׳

א) נדיבה ורוח :קדשו רוח עליו לשפוך ״ סנ תלי מכני(  הרי מס
 :רמה למדריגה להעלותו אותו תקמוך מה׳ נדיבה רוח ני

 שהביא ממה יקשה שלא בכדי ונו׳ הקודש לרוח כנוי ורוח
 ואיך נביאים היו לא ודוד ועמשא שאול שהרי הנז׳ הנתוביס

תח נוח מחמת אחר לענין שנשתנו מהם יסופר  י עליהם ה
 עניני וכל ולנבואה הקודש לרוח משותף רוח שס כי השיב ע״ז

א: בעת בפרטות עליו ה׳ בהשגחת לאדם המגיעים העזר  ההי
 משמז כהן הן והמשיח הנזיר אפי׳ כן שכמו וכו' והמשיח והנזיר

 בשמשון סמצינו כמו הרוח חלות ענין עליו גאמר מלך או
 ויברכהו וגומ׳ האשה ותלד ונאמר הבטן מן אלדיס נזיר

 מצד זה וכל י״ג) (שופטים וגומ' לפעמו ה׳ רוח ותחל ה
 לא והוא נאמר ראשו מחלפות דלילה נשגלחה שהרי ״תדע הנזירות

 לכהונה נשנמשח והמשיח :0י" (שס מעליו ה׳ סר ני ידע
 שכן בכתוב מפורש מצינו למלוכה משיחה הנה ׳ למ-וכה או

 השמן קרן את שמואל ויקח י״ו) סי' א' (לזייואל בדוד נאמר
 ההוא מהיום דוד אל ה׳ רוח ותצלח אחיו בקרב אותו וימשח

 שנמשח אהרן1ל שלמדו אפשר לכהונה משיחה ואולם והעלה
 כמ״ש למלואיס שמיני והוא פקודי סדר בסוף ככתוב ניסן בר״ח
ע״י סדר בריש עעז׳יי ה' כבוד נראה וקרבנומיו אהרן שמיני,ו

 iff גיול חשוב הציל או רעים
 רבים אנשים על טוב השפיע
א מניע לזה מעצמו וימצא  ומבו

 ה' רות תקרא וזאת לגישות
ץ זה אליו ילוה אשר והאיש נ ע  ה
 רות עליו שצלמה עליו יאמר

כז' ה' רוח אותו לבשה או  ו
 ישראל שופטי מדרגת היא וזאת
 הכלל על בהם נאמר אשר כלס
 שיפטיס ה׳ להס הקים וכי

שיע- השופט עס ה׳ והי'  ו׳הו
ה והתבאר  בפרטבקצ׳השופער׳ ז

ת על ותהי והמלכים ת פ  י
כו׳ בשמשון ונאמד ה׳ רוח  ז

 עד וכו׳ ועמשא ודוד וכו׳ ושאול
 הנשאל גדול כהן כל וכן אמרו

 שהוא הכת מזה ותומיס באוריס
 שכינה חז״ל) שזכרו(ו׳״ל כמו

 הקודש ברוח ומדבר עליו שורה
 האדס מלב יסודו ואז ע״כ:

 ס אז ה כשיגיע וכו׳ הספיקות
יפלו ונבוא׳ הקודש רוח למדריגת

 הקישי כדיו העיון דרכי ממנו
 וכבד במופת אלקיס ענק מקודם יודע היה אשר הפילסופיס

ק לא ני נודע ת  הסת» בו שאפשר בדבר לא אס מופת שיבוא י
י וכשהדבר י י י י ייאולס ^

ה בזה המשל כלל למופת תפיסה אין בחוש שנראה בדבר  הנ
 בטרס החדש העולם ענין להס נתברר האחרוניס החכמים
 אמריקא הנ״ק המערבי החלק דהיינו לכל החדש העולה המגלות

׳ וסובב הולך המערבי שהים הראשונים היו וכסבורים  י '
 הרומות מן הכירו שאחריהם והחכמי׳ הארצי הכדור מצי כל

 הרומ סיבת וכזאת אכזאת מאחר ואמרו המערב מן הנושבות
 שינן ובהכרח היבשה מן רק יוצאות הרוחות שאין מזה ונתחייב

ס * זה דבר בבירור להם שעמדה הראי׳ וזאת יבשה כאן אמנ  ו
 שהראו׳ ודאי בעיניהם כן וראו המחקחס אלו שהגיעו אחר

 וכמן בחוש זה שמדגישים מאחר מהם כלה בדעתם תקוע שהיתה
 מצד הנבנים ההקישי' מצד אלקות מציאו׳ היודע המחקר כן

ח כן כשיגיעאליןאחר הטענות ר״ל הספיקות  רואה והוא ה׳ ח
 ימאוה לא כי החקירות כל ממנו סריס אז נבואתו בעין ממש
 זה שמברר מי וכשרואה בחוש הנראה דבר על לחקור אדס

 ר״ללהקשיס להקשות וילעג שאמר וזה ממנו לועג הוא במופת
הי ר״ל בנעבדו חושק : המחקריים ש מי מו: עובד ב  ומרס, או

 הדביק מעריבות מוצא שהוא :שמו קידוש על להריגה נפשו
 ערנרע מרגיס הוא הגוף צער שהיא אעפ״י עבודתו ר״ל בו

ונבראמרד הלב לששון לו הוא הזה והצער אהבתו מחמת גדול
קז״ל ׳



קכונחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 ונבאינו מחנן החררק3 והצער והנזק :אגרא לפוסצערא

 הסך3 לו: ודתו3ע העדר מחמת ונזק צער מרגיש הוא דו3עו
 ר״ל טו•! מיסר חס כי תו7ו3ע3 רואים שאינם הפילוסיפיה

 הגוף הנפשוסקיטת מנושמ3 רק לאלדיס ודה3ע אין כי שיאמר
כמו הגוף ע3ט נגד שהוא ומה

 ור3ע3נזק לו מגיע שאין זמן3 רק ה׳ שס לחמס לאדם 3מו שאין
 כך שהאמת מצד לרוממו ראוי כן ני נאומרו צער ולא זה
 שהאמת ו3חוש3 ממנו ודק3. לגוף נזק איזה לו כשמגיע ל3א

 ת7ו3ע3 לה׳ קפן ושאין מיצר הגוף יהיה שלא שראוי ג׳׳כ הוא
לועג כשהוא :אליו אלס ני3

 מן לזה וכדומה והתפילה הצום
 נח שמתישות ממה רמצות
 נעיניהפילםוף הוא עמל האדם
 מה3 מחטאת לו וחושש

 ממה ה3הטו מן נפשו שמונע
ן י  3טו מוסר :משיגו השכל ^

 לאנדים ודת3ע אמת ר3זד
 להניד ארן דרך מצד רק אינו

 מגדל ולכן שהוא מה נפי האמת
לדמות הנמצאו׳כדי הייראעלנל

 האמת יעת7י3 הפועל לשכל
 הגדת לו דומה וכך והאמנתו

 השמים א3צ שאר על גדולתהשמש
 הנפש פחיתות רק כפירה3 זר!ין

 לגדל שראוי כמו :3הנז שמאמין
 שראוי הנראי׳ שאר על השמש
 א3צ3ש העקר שהשמש לומר

 השפל עולם נחות וכל מרום
 נפירה3 ושאין :השמש עקרם

 נופד3 חסרון ואין ^אלקיסוכו׳
 מפחיתו׳ יותר אלקות עקר3

 הנפש פקגמות רק ר״ל הנפש
 :3נז3 רק אמת3 רוצה שאינו

ן יו י  יז3 כלומר וה׳ אלקיס ב
 מצד הגויס אמונת י

 רק להם אר3נת וזקירמסשלא
 אמונת יז3ו מצוי• אלוה שיש
 ידו״ד שס היודעי׳את ישראל <ני

 שנגלתה האדם סגולת והס
ד0מעל3 ו7ו3ונ ה׳ זרוע גליהם

 מטנו בהתרחק והצער והנזק בו הדביקה מעריבות
ס כי בעבודתו רואים שאינם הפילסופים בהפך  א
 הנמצאות שאר על בהגדילו האטת ודבר טוב־ מוסר
 ושאין הנראים שאר עיל השמש לגדל שראוי כמו

 בכזב: היוצה הנפש מפחיתות יותר כאלק'ס ככפירה
 ביזז^קיס ההפרש לי התבאר כבר הכוזרי אמר יי

̂די. בין מה וילבינותי וה׳ ׳ אברהם ^
 בטעם הנפשות לו תכספנה ושה׳ ־ אריס״טו ואלדי
 ההו^ן והטעם הקשה אליו יטה ואלקיס ורא־ה
 אהבתו על נפשו שימסור אליו שיגיע מי יביא

 רוממותו כי רואה היא הזאת וההקשה עלי׳ ושיטנת
 ואין צער נעבנמז יגיע ולא תזיק שלא בעוד חובה

 מעשההניטוסיס על לועג כשהוא ארס״טו לראשי□
:אותם האלקים ידע אם מסופק שהוא אחר

 כשדים אור אברהם סבל ובאמת החבר אמר יז
ישטעז} והרחקת והטילה והגרות

 הענין מן ראה כי אותו לשחוט יצחק ועקידת
 שאין וראה הקשה לא טעם שראה מה האלקי

 אותו גומל וראה מעשיו מחלק• נעלם מטנו דבר
 ככל הישרה הדרך אותו ומורה לרגעים צדקתו על

 ברשותו אם כי ומאחר מקדים היה שלא עי מעשיו
 דרשו כאשר הקדומות להקשותיו ילעג לא ואיך

 אמר ההוצה אותו בויוצא לברכה זכרונס רבותינו
לעזוב שצוהו לוטי רוצה שלך מאצטגנינות צא לו

כל
וזה יאיס3לנ ואח״נ סיני הר

 שנפילסופיס הראשון היה שהוא אלדיאריס״טו שנין ל73הה גיגצמו
 הגויס לתנמי לנס היה והוא נמופת השס מציאת יאר3ש

 אשר הראשון שהוא רהס3א אלזי ונין • השם מציאת נאונונת
 יתנרך אומו הש־ג זה על נוסף ל3א כן נמו ו־או3 חת הכיר

 ישראל ני3ל קדושו לזרע לעיני׳ והיה ממש כראי' שהיא ואה3נ5
 מחשקנה: חנספנה* :ו3 והמאמין ה׳ עגין ושה׳ קרונו: עם

 מו7ו3ע3 ומ3ערי טועמת שהנפש ר״ל וראיה :יעס3 הנפשות
אמס:3נ עין3 אומו רואים יאי׳3שהנ ממש ראן׳3 וכן ■ית-דך  ו

 רק אינק אלקיס ידיעת שמצד האמונה הקשה אליו יטה ואלקיס
 והכיעס לנפש: עדינות טעם כאן ואין המופת ר״ל ההקש מצד

ר״ל אליו שיגיע מי יניא ההוא הנ״כ כטעם ונו׳  שהוא עד חזק ז
 עמדתו ור3ע יסוך־הומיחתנפשו שיקנל לו גופוויערנ עי3ט מהכן

רן; תנ  שמצד האמונה ואולם ונו׳ רואה היא הזאת וההקשה י
תו ני ת:3הי: קיא קהקש ה מ קונון שלא נעול חוגה ד מזי

 על כלומר הנימוסים מעשה על
 רואה השכל שאין המצות קיום

תם:  מסופק שהוא אחר או
 כלומר אותס אלקיס ידע אס
 אומר הוא כן על •יתר הרי

 פרטית3 יודע אינו ״ה3שהק
 סי׳3 וכנז׳ מעשיו ני ואף האדם

 הפילסיף רי3ד3 א' ממאמר א׳
 כ׳׳ש אותך יודע אינו והוא ח״ל

 ונ״ש נמעשיך כונתך שידע
ל: תפלתן שישמע ענ״

ת יז מ א ב  ונו׳ דהס3לא3ס ו
 שמי צדקתנדנריך

 ומתקן וראי׳ טעס3 ה׳ שידע
 ר3ד3 לו המגיעי׳ הצרות לו
 ל3שס מצאנו וכאשר ה׳ ת7ו3ע
 אולי בשדים אור רהס:3א

 רי3ד3 שמפורסס למה נמכון
 אנרהס את נמרוד שהשליך חז״ל

 ענודו׳ ל3שיק ור3ע3 האש לננשן
 גנסיון עמד ואנרר^ס הצלמים

 מאור הוציאו ו3 וחר3ה וה׳
 והגרות : האש מן ר״ל כשדים

 ושאר מארצך לך לן מאמר והוא
ם: נסיונוח עי מד  ראה ני ה

 דאי׳3 כלומר פיאה מה ונו׳
 הש:ע עעסלאהקשה־ ממש:
ע׳ היא ו3 נדנק אשר האלקי  הוני

 ענודה מתיקות טעס ו5קד3
ה3 שאין חקירה3 ר״ל הקב3 לא

ב ל

:ריס37 הרהורי ורק ממש
 אנרהס כלומר * מעשיו מסלקי נעלם ממנו ר3ד שאין וראה
 גומל וראה :פרטו׳3 מעשיו כל ומניט צופה שהקנ״ה רואה היה

תו  על 3טו שנר אותו גומל הקנ״ה לוגעיס* צדקתו על או
 :רגע נמעט לשלמי יאחר ונא ולרגעו לשעתו הגוונים מעשיו

 פונה שהי' פינותיו ונל מעשיו כל ומאח׳ מקדיס היה שלא עד
 לא ואיר :עליון רשות מנלמי רגע מאחר או מקדיס היה לא

 חנינו אנרהס שגס היות שעס ־ הקדומות ,להקשותיו ילעג
ס טו  מכל ממנו נעלם ולא גדול פילוסוף הי׳ ה׳ רוח עליו נח נ

 אמנם נראו3 את הניר ונחנמתו הפילסופי׳ חרי3מו שידעו מה
 ונמו הקודמות הקשומיו כל על לעג אלזיס אליו שנגלה אחר

 מה לידע המשוש מצל להכירו מה ר373 אפילה3 שכממשש
 על אוחו ויודע אומו רואה והוא נר לו נזדמן וא״חז בוא

 ;מקולס שעשה המשוש טורח על לועג היא ולאי ירוד3כ
 מןהמחקר; לה והדומה הפילסוכיא כקו וזולתה הככגיס מחככת

מי 2



נחמרדמעי כוזרי מאמראוצר
 ה׳ 3?וו כי וראו טעמו :ממש הרגשה3 טעס3 אליו שהגיע מי
 מתיקות ודתו3ע3 נרגש כי תמידית ה3טו הוא ה׳3 דביקות ר״ל

 • ישראל אלדי נקרא ובאמת :בעבודה הגוף צער על העולה
 ובטעם בראיה נודע היה שלא מפני באמת הוא השס זה

נגלה וטרם לבדם לישראל בלתי
 באי נל הרי ישראל לבני זס

 להם שאין כמי דומי? היו עולם
 הארץ אללי ונקרא : אלוה
ח ר״ל  ויאמרו כמ״ש ישראל א

 אשר הגויס לאמר אשור למלך
 משפט את ידעו לא וגומ׳ הגלית

 :י״ח) ׳3 (מלכים האיז אלדי
 ושמיה :ישראל לאח לה שיש

 שאמרו וכעין שעלי׳ השמים
 מכוון שלמטה המקדש בית מז׳״ל
 :מעלה של המקדש בית מול

 בעבודה בה התלוים הדברים
 אשר : בה התלויות ומצות זאת
ס  עוזרים הם האדמה כעבודת ה
 ההיא לאח השפע הגעת על

 אדמה עבודת שעוזרת כמו
 הזה המין : זרעיה להצמילז
 ישראל: בני שהם האדם סגולת

 הנתנה ה׳ תורת האלקי הנימוס
 הזאת הראות בעלי :ישראל לבני

 :התורה מקבלי הנביאי׳ שהם
 ימצאו המה בנפשותס וינוחו

 ויתענגו השקט ושלות מנוחה
 תמימות 5ע להם: אמונתם עם

 ר״ל משליהם ועובי דבריהם
 בתורה הבאים אעפ״ישהדברי׳

 עומק שוס. בלי בתמימות באים
 בס׳ רש״י ונמ״ש וחדוד עיון

 מי כל תס איש ויעקב תולדות
 נקראתס: לרמות חריף שאינו
 הנזכרים המשלי׳ משליהס ועובי
בהם אין הנביאים בדברי
ועכ״ז וחריצות ההבנה דקות

 ינוחו שלא מה דבריהם: באמונת להתקשר נוחה הדעת
ם לפילסופיס; להאמין נוחות הדעות ואין ונו' להאמין  ע

 ומליצות שפה בעומק מיוסדים דבריהם בשגם סקוייהם דקות
 חיבורה׳ .סדר ויופי :בדבריהם הקורא לב להמשיך הלשון

 שנראה ומה ואיחור: בקדימה נאה בסדר דברהס מסדרים
 ומן במופתים דבריהם מחזקים הם בשנם מהמופת עליהם

 ההבדל מבינים הבלתי אדם בני להמון הפחית לכל היה הדין
 ולהטות דבריהם להאמין הפילסופי' דברת ובין אלקי דת שבין
 ההמון אפי׳ אחריהם הולכים ההמון אין אך :אויהס לבבם

 ובדבריהם: בהם יחפצו לא העניניס אמתות יודעי׳ הבלתי
 בנבואה צופים הנפשית המין כאלו באמת מתנבאות הנפשי' כאלו
י״ו סי׳ ה׳ במאמר אמר לזה וכדומה הישרה דרך זה שאין

 וזוילתט הנכבים מחכמת ההקשיות חבטותיו כיל
 שאסר כמו כטעם איליו שהגיע טי בעבודת וידבק
 אלדי נקרא ובאמת וגום׳ ה׳ טוב כי וראו טעמו

 בזוילתס* נעדרת היתה הזאת שהראות מפני ישראיל
 מיוחד כח לה שיש בעבור הארץ אלקי ונקרא

 הדברים עם זה על עוזרים ושמיה וארצה מאוירה
 וההצעה • האדמה כעבודת הם אשר בה חתלוים

קי הנימוס? שרדף מי וכל • הזה המין להצלחת  ה̂ז
 נפשותס וינוחו הזאת הראות בעלי אחר הולך הוא

 מה משליהס ועובי דבריהם תמימות עם להם להאמין
ס לפילסופים להאמין ינוחו שלא  חקוייהם דקות ע
 מהמופת עליהט שנראה ומה הבוריהם סדר ויופי
 הנפשות כאלו אחריהס הולכים ההמון אין אך

:אמת דברי נכרים יטאטר וכמו באמת מתנבאות
 הפיילסופים טגנה אותך רואה אני הכוזרי אמר יח

̂יהם ומיחס  שנתפרסמו מה הפך ז
 ששב עליו יאטו ונפרש שנבדל מי שכל עד בו

 ואתה הפילסופים דעת על הולך או פילוסוף
טוב; מעשה כל מהם שולל

מר יט  שרש הוא לך שאמרתי מה אבל החבר א
 ההצלחה תכלית כי אמונתט

 הנמצאות והגעת העיוני המדע אס כי איננה לאדס
 ואהר בפועל שכל וישוב בכה בשכל טושכלות

p ̂־ז ולא הפועל לשכל קרוב נאצל שכל  ייר
 כמחקר הימיס בכלות אלא ישלם לא וזה הכליון

העולם עסקי עם יתכן לא וזה המחשבה והתמדת
על

חו אלקיס אל ולהתקרב למורה המוטבעים העם וכן ז״ל ד ק  י
 בלבותס מאורות וישובו החסידים מדברי נצוצות בנפשותס

כו': הדברים חכמת אל צריך הוא המוטבע חולת  דברינכרי' ו
:ע״ב) סלטה(ד״ט אמת

י יח נ ה איתך רואה א מגנ
נו׳ הפילסיפי' כ<3 ו

ת מלדבר אפך שב לא זאת  בגנו
 לומד שהגעת עד הפילסופי׳

 הבלתי ס7א בני המון שאפי׳
 לשמאלס ימינם בין יודעים

ס ונאלו מהם מובחרים נ ס  מו
ס חרפת שהם לכל  ובזוי אנ

ם: ע ד אליהם ומיחס ה ״  ה
״ ס' שאתה יפילסיף המפוי

שונאי״ כילו ההמון שכל אמרת
״ אדרגא והרי אותו ד ש פי ה

» לשבת היא עצמס בההמוך א
״ שאין מה ואולי הפילסוף ו י ה ה
; לא אחריהם הולכים סי מ

פגי ל3א מתנבאות שנפשותס  מ
איכס הפרישות מן שבורחים  ו

 מבני נבדלים להיותם רוצי'
ס להתחבר אך אדם ה מ  ע

ס ובנעימות שמחות בשובע ל  עו
 מן מהם שולל ואתה :הזה

 3טו מעשה כל : הפילסופים
כולו ההמון שהגילת מאחר

מע״יתות י״י עמיסאסיצילנהאיסיגייעי'
״ז :!הסיקרענלהיוס אסי ו

גייו הס זה כל ס לז ״ »יגי ז
 אשר הברכה מה הפינסוף

 הזהומהתאמד להעניהפילסוף
ד: נשאר כי עו לו

ל יט ב שאמרתי מה א
תי שיש היא נ ו מ  א

ת־ ספרתי לא אני אף בגני
״ שרש בננות מדותיה׳רק ת נ מו א

 א,_ להס הטובו^־אשר והמדות בו תלוי שהכל העקר שהוא
רי; אל פנויים שיהיו נדי אצלם מורגלות אך להס עצמיים עי  ה

ס העיוני המדע אס ני איננה לאדם ההצלחה תכלית ני  ה
ת :העיון רק הזה בעולם הצלחה לאדם שאין חושבים ע הנ  ו

 בטבל מושכלות : שבעולם הנמצאות הבנת אל שיגיע הנמצאות
 ו3ם והשכל הנמצאים שמשכיל אחר ר״ל בפועל שכל וישוב בנח

 המושכל ונבדל ונפרש בעיון עצמו וכשמרגיל החומר בנח עודנו
 שכל להיות ושב אצלו נתעצם חומרו בנח השיג אשר ההוא
 המושג והדבר עוד בחומר תלוי ואינו עצמו גפני עומד בפועל

 לשכל קרוב נאצל שכל נז ואחר ;מזכרו ישכח ולא ממנו יסור לא
 המלאך בדמות רוחני נאצל שב ששכלו חושב כן ואחר הפועל

יירא לא לנצח עומד והוא הפועל שכל אצלם הנקרא האחתן
כליון



קכז גחטד רביעי כוזרי מאמראוצר
סי׳ נזנרזה וכנר והפסל כליון  פירשנו אורךושס3א׳ ממאמר א׳ נ
 ימיו ננלות רק א״א זו למדריגה להגיע ישלס לא וזה :יותר
 מנלי חנמה5 תמיד לעיין הממשנה והתמדת :ותקידה נעיון

 יתנהג אס א״א וזה המולס עסקי עס יתכן לא וזה :הפסק
אשה לישא ארן נדרך האדם

 להשתדל צריך ואז נניס ולהוליד
 ומזונות וכסות נדירה נענורס
 מעיונס: נפרעים הס זה ומחמת
 וכו׳ יודע האדס יהי' וכאשר

 מה על הפילסופי׳: דעת לפי
 מצות קיוס על עושה שהוא

 יראיס אינס הס כי ז מעשיות
 תאמר ושמא ונו' גמול לקנל

 נקיוס נזהרים שאינס אן>
 העול מן נמנעים עכ״ז מצות
 יראים שהם מצד אינו זה שגס
 היראה על שמיס גמול לקנל

 המניעה ורציחה גזילה יאפי'
 אינו מאודותס נמנעים שהם
p מצד רק להם ח 7  וחושניס א
 מתדמה האדם שיהא ראוי שכך

 העולם נתקון חפץ אשר לנוראו
 והמשחית נהשחתתו ולא וישונו
 וקנעו :תמנה הוא הזה הסדר

 שאין ומפני השכלייס הנמוסיס
 כדי הנה עינם נגד אלדיס פחד
 החמס מפני הארץ משחת שלא

 נדויות תורות לקנוע הוזקקו
 :נלנד מחייג שהשכל מה מלנס
 חונות שאינם הנהגות והס

 רק אך נקנעו לא אף לדעתם
 הס אך האנושי: קיניז לשמור

 שאלו תנאי נדרך הס מותנים
 אלו נלעדי הקיניז מקום יהי׳

 נהם: צורך שאין הנמוסי׳יחשונ
 אותם קנעו לא הצורך נעת אלא
 לשמור צרינין שהם לעת רק

 חוששים ואינם כולו הקינון
התורה ואין :הכלל לקיום רק

 וההנאה והגדלה טהטמון שיפרשו רואים הס כן ע<\
 וכאשר הטדי; טן אותם יטרדו שלא כדי והבנים

 טהטדע המבוקשת ההיא התכלית יודע האדם יהי׳
 יראים אינם הם כי עושה שהוא טח על יחוש לא

ס חושבים ואינם ההיא היראה על גמול לקבל א  ש
 אכל זה על נענשים היו רוצחים או גוזלים היו
 והמשובח הראוי בדרך הרע מן והזהירו הטוב על צוו

 הטוב* דרך על הדברים סדר אשר לבורא להתדמות
 שאינם ההנהגות והס השכליים הנימוסים וקבעו
 התורה ואין הצורך כעת אלא מותנים הס אך חובות

 כחכמה נתבאר וכבר מנהגיים* כחלקים אלא כן
סובלו: שאיננו ומה התנאי שסובל מה התוריה

מספר אתה אשר ההוא האור שקע הכוזרי אמר כ
 שיראה מרחקת שהדעת שקיעה

 :כמחשבה עולה כלתי שהשבתה אכירה ואבד עוד
 טי בעיני אלזית שוקע איננו החכר אמר כא

 פקוחה בעין אותנו רואה שאינו
 שנשקע ופזורינו ועניינו מדלותינו ראי׳ ומביאן

 בנו וי;שיןו לעולם והשגתו זולתינו ומנוולת אורנו
:אור לו יש מ

טפני ראי׳ מזה הבאתי ל^ז הכוזרי אמר כב
 האומות שתי רואה שזי־זני

 וממשלה גדולה טהס אחת לכל יש זו על זר החולקות
 או הסותר קצוות כשתי האמת שיהי׳ יתכן ולא

 פירשת וככר * מהם באהת זייזינו או מהם כאחת
 והשפלות שהדלות שהורה מה עבדי ישכיל בהגה
 והוא‘ והגאדה מהגדולה האלקי בענין ראוי יותר

ג״כ •

 ההיקש מצד רק אינם דנריהס שכל נטענתך הפילסופיס
 נדנריו שקדם כמו ממש הננואית נמראה הם התורה ודנרי
 אלו רק יאתה לא הזה הננוד נל אנל • נ״ה עד ט״ו מסי׳

ס על שרויים הייתם  ואז עליכם חופפת ה׳ ושכינת אזמתנ
ה׳ נאור להתפאר לכס ראוי

 שקע כנר אנל עליכם השוכן
ק ואתם ההוא האור א  נ

 נניא לא לכס ואין אויניכס
 מרוח הערה שוס ולא וחוזה

:  מרחקת שהדעת שקיעה ה׳
 נראה היה נתחילה עוד שיראה
 מכס נאנד לא ההוא שהאור

 להיות ומיועד לשעתו שקע רק
 מאחר אמנם ומאיר חוזר

 3ש ולא כאלו רנות שנים שענרו
 מרחקת הדעת לנס לזרוח

 אנילה ואנד :עוד שיראה
 אני אין ומעתה כלומר ונו׳

 אשר נלנד לשקיעה זה רואה
 מצד השוקע האור הטנע מדרך

 ועולה חוזר הגלגל תנועת
 הוא אנל הגלגל 3ו3ס 3שו3

 שהשגתה לנצח: האונדת נאנידה
 שכנד ר״ל נמחשנה עולה נלתי
 3שתשו מליחל המחשנות נלאו

 ה73א כאלו ההוא האור
:תקותכס

 כמל לא וכו׳ שוקע איננו כא
 שכגר חושג שאתה

 אנל נרנו וכנתה אורנו שקע
 ואינו לנו מאיר עוזנו עוד

 שאינו מי דמיון לפי רק שוקע
 להנין פקוחה נעין אותנו רוחה

 ראי׳ ומניא ;3היט ענייננו
 שאנחנו ממה וכו׳ מדלותינו

 שעל הגויס נין דליסופזוריס
 ומנחלת אורגו: שקע כן

ומשלו לעולם והשגתו זולתינו

:נקיומה תנאי שוס שיחול כן
 יש למנהג הנוגע התורה גחלקי מלנד מנהגייס נחלקים אלא
 נ׳׳דמכין נסנהדרין שאמרו נענין השעה צורך לפי מנאי נהם

 נשנת סוס על 3שרכ א׳3 ומעשה השעה ^ירך לפי ועונשין
 מפני אלא ונו׳ מפני לא וסקלוהו ״ד3ל יאוהו3וה יונים ימי3

 לפי מקנות הס3 יש ממונות דיני3 וכן לכך צריכה שהשעה
 ואחד ממונות דיני אחד תורה ר37 שאתרו וכמי ון3הקי צורך
 דלת מנעול שלא נדי. וכי' מה ומפני וחקירה דרישה3 ונו׳

 ג' למאמר עיי' וכו׳ אר3נת ר3וכ : לזה כדומה ועוד הלוין פני3
ט: ׳ פרקמ׳׳

ע ־נ ק דתות מומי3 על לדרוך עמך הדין * ההוא האור ש

 אמור אתה אף שא״ג וכו׳ נו3
 הממשלה להם’ אשר שהאומות

 משכיל: אדם 3יחשו שלא ודאי וזה אור להם שיש והנח
א 3נ  על ראי׳ יא3לה אתי3 לא אני גס ראי׳ מזה אתי3ה ק

 ו3 שאתם והשפלות הדלות מן וכרכס אורכם שקיעת
 ואיר נרם 3ר ממשל להם אשר שהאומות 3יתמיי כ שא היום
 :וישמעאל פרס שהם אומות שתי רואה שאני :כן ר3הד ואין

 שהאומה מאמנת מהם אחת וכל דתיהס3 זו על זו חולקות
 האמת שיהי׳ יתכן ולא :תחסה 3נז3ו תלך חושך3 שכנגדה

 מן זה את זה סותרים אדם ני3 כששני הסותר קצוות שתי3
 האמת שאס אמת3 אמרו ששניהם ;שנאמר אפשר אי הקצה

אפשר מהם אחת3 או אלא השקר: שני3 .ע״נ מהס אחד3
שהאמת



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 ועל מהם אחת3 אפי׳ אינו או :האומות מן אחת3 שהאמת

 הגדולה ומ3גמרכ רונניס צולתיס הס האומות סתי זה גל
 מפה ואלו מפה אלו הארץ נככפות לאחוז מושלים יצאו מהס
 מהם צר3י נא שקריים דתות על הנשענים שגם הנרח3 הרי

פירשת ר3ונ והממשל: העוז
 ר3הח רי3ד3 הוא ישכיל נהנה

 עד ל״ד מסינק י״׳ג גמאמר
 ההם אנשיס3 ל3א :מ״ד סי׳

 דחס נקילת ראשונים שהיו
 ומתוך עוני מתוך הדת זקננו
 ונשחגויס נהרגים והיו דוחק

 שלא הארוך זמן נל למענו
ס נתחזקהדתם; רנז ש א ס ה  ו

 להם שהי׳ שאעפ״י 0רני3מח
 רני׳3מת ענ״ז ועוני גדול שפלות
 ההוא הדת שקיימו מה עמהס

רסו3  לא הס ולולי כל ר0מו3עי
 :ההוא לדת זכר נשאר היה
 שהיו מקומותס דיס3ומנ

 מות3וניס3ו :צער3 חתגלגליס
 אותם קוראים שמותם על

 מותם3ו :ההם האנשים <שמות
 שמתו חיס3משת דתם עזר על
 :חיס3משת הם3 דתם קיום על
 משתוחיס אינם ונו׳ נמנניס לא
 לתם ו3הרחי אשר 0מלני3
 אן עוזם וצזרוע היד חוקת5

 ממשלתם ארצות ו5מצדשהרחי
 לנעלי תפארת אין זה שגל

 נגדים הנלויס שיס3לו :הדת
 לי3מ השעורים ואוכלים :לדס3
 מדתי שנרדפו ור3ע3 עס5ש

 לנפשם טרך מצאו לא דחי אל
 שעירי'ינזס3 להסתפק והוצרכו

 היו איל ;שפנעו לי3מ צר
 הידנס תכלית עס זה כל עושין

הדן ר׳׳ל האלקיס אל  נותן ו
 מפני כאלו נאנשיס להשתנת

 שיהיו לתכלית כוונתם שהיה
 דעתם לפי אלקיס אל ליס73ג

 הגרות היה אנו אתם ואף
עיור3 סונליס שאתם והשפלות

מניד שמו ננוד  ח3מש הייתי י
ופשיעא הזה הגלות ור3ע3 אתכ׳
 אומר הייתי :אמה ת3שחש כמו לחסרון לכס 3חוש הייתי שלא

 יומר עלי ד3נכ היה הזה השפלות דוד ית3 מלכי על ונו ני
ס3ש רגרועי' ליד ית3 להלכי שהיה המתשנה מן  שערו שלא :

 רוח(ישעי' ושפל דכא וחת ימחהר שלמדתני הה :ה׳ משמרת
 אור ני ארן:3 שכינה להשרות גורס עניו שהוא מי שכל נ*ז)

נו׳ אלדיס הננעת3 לא אס שפעאלדי יחול שנא דין3 הוא וכן ו

 םתפאריס אעם הפרסיים כי האומות בשתי גילד ״כ1
 כאנשים אבל בעשירים ולא כננדויס ולא כמלכים

 הארוכים הימים כל דתם בעלי אחרי שהלכו ההם
 ההכם האנשים והע דתו* בהס נקבעה לא יתשר5

 וסבלו שמצאום טקוס בכל ונהרגים ונחבאים גולים
 וההרג הבוז מן נפלאים עניניס אמונתם חזוק על

 מקומיתיש ומכבדים מתברכים בהם זיתשר והס
 וכן • שמוחם על מ״ם במות ובונים הריגתם ומקומות

 הרבה הבוז מן סבלו ההגרייים דרת בעלי עוזרי
 ובמותם ובשפלותם מתפארים הס ובהם שנעזרו עד
 הטתנדלים כמלכים לא משתבחים דתם עזר על

 לובשים היו כאשר זיתך * ענינס וגדולת בממונם
 היו אבל שיכעס* מבלי השעורים ואוכלים׳ הבלויס
 ואלו האלקים אל הבדלם תכלית עם זה כל עושין
 הייתי היסקים לשם זה עושים היהודים רואה הייתי
 מפני דוד בית מלבי על מעלה להם יש בי אומר
 רוח במאגזראתדכאושפל טדד״^למדתני זוכר שאני

 ;הנכנעים בנפימות אם ט חל איננו אלדיס אור כי
 מפני בזה שתחרפנו עמך הדין החבר אמר כג

 מכלי הגלות סובלים שאנחנו
 היו שהם טמנו בחשוביס חשכת► אביו תולדה*
 כטלה נפשותס מעל ועבדות הבוז לדחות יכוליס

 ידם ותרום חורין בני ויש-ובו טורח מבלי שיאמרוה
̂א זה עושים ואינם טעבידיהס על  שטירת בעבור ^

א תורתם  עונות ולכפר <הפגיע הזאת בקורנה די הי
 היינו לא מטנו מבקש שאתה טה היה ואלו ־ רבות

 בנו למחלקים שיש מה עם הזה בגלות מחעכביס
 בארץ יפול אשר הזרע גרגר כחכמת וחכמה סוד

 המים ואל הארץ אל בנראה ומתחלף משתנה והוא
 כפ« מוחש רושם שום לו שאר י ולא הזבל ואל
תשנה אשר היא והנה • אליו למביט שידומה מה

הארץ

: הנפש הכנעת דהיינו ותאותיו המף חומר
 רואס• היית ואלו שאמרת נמה נזה שתחרפנו עמך הדין כג

 שהדלימ ר3הד נמשמעות וכו׳ כן עושים היהודים י
 שמך כמד ור3ע3 חירתס33 אינו ליהודים עתה המגיע והשפלות

שלא כרחם על ל3א רך3ית
מו כוונת3 ואין תס3טו3  3הנ

ע נפש5 נוחר שהקנ״ה כנ  נ
 הנשש חירת33 שהוא3 רק ונדכא

 לי-3מ :העולם ■!מגי מ 3לעזו
 ך3 הנפש חירת3 לי3מ תולדה

ס3תשו3 :גופו חומר להכניע  י
מנו ני3מ הגנירי' הס ממנו  ע
 וחד וד5וכ עישר השיגי אשר

 סונליס והס המלניות עתי3
ס מפחותי וז3וה הלעג מי ע  • ה
' לדחות יכולים היו שהם רי ו

ד סו ל
 ררד.» היו אלדיני ה׳ מאחרי

עגי די גניעדדיהס: ג י י ,
ת ולכפר להסגיע הזאת  ערוגו

ת ולכפר להעתיר ות3ר ני ו  עי
 הגס: מאמר סיום והוא ות3ר

מ שפירשו י73ע ישכיל *3ה  ד
ל ל׳׳ז סי׳ שני מאמר3  ע

ת3ר צרות הסונליס ישראל  י
ס• הפסוקים וסיום נגלות ה  ה
 ולפושעיס נשא יס3ר חטא והוא

» י ס היה ואלו :^ מ
ס ממנו מנקש שאתה הי שג
ת3 הגלות ליס3_הח כולץ מ ש

 עלתורתאלדיגו-׳< ולתתגפשינו
 נגלות מתענניס היינו לא

ס הזה: הארוך זמן כל הזה  ע
 סוך נו3 לאלקיס שיש מה

ס לזה מצורף * וחכמה  הנ
 האומן/ והצלחת הגלות האריכו׳

מו כל3הארז3חר3 המושלות  הז
 איתס ייא נתוהי לא הזה
״ לעס נהיו מקרה3 ולא סן צי  ע

 1השגח3ו עמוקה נעצה ל3א
 הזרע גיגיי כחכמת כפלאה:

 ערלת של ונו׳צאולמדממניי^גו
 משתג- ארן:3 הנזרע גרגיר3

̂ אל נראה3 ומתחלף הארץ א׳*
לס ראה שלא מי ארן3 נכסז נראה הוא עין למראית  מעו

ס הזרוע הזרע מנהג  נר והלך נערד ר3נ הזה שהגרגיר ור3נ
ס רוך3 ממנטל ל3הז ואל המיס ואל ארן: לעפר 3ונרק מי  ה
ד: כיכר רשומו ל*עד..פאין3והז  למצינו שידות׳ מה נפי עו

ח הזרע ר״ל היא והנה ;עין למראית נדמה אשר כפי אליו הי  ה
מושבת ההיא הזרע ה3ר7א ונו׳ והמיס הארז תשנה אשר

אלי׳ ׳



הכח נחמדרביעי בחרי מאמראוצר
 ואח״ב פדי עז לעשית צרנה נפי והמיס העפר מן ־אלי׳
 והעלין והקליפות הען חל והמיס הארז ומשנה נזמותה פרי
 הזחעה מחילמ3 המחשנה נפי נפסדה שלא ד3ל3 לא ותTופ

 ונהנה נהנה גדמותה ו3ר שגס3 הזרע ע3ט3 יודע שאינו "למי
והצליחה:ותעתיקס אחר^דל׳

 אק מדרגה אמר מדרגה
^ שנן רק פתאוס אומו משנה  ד
 זמן3 אומה לדקדק הטינע

מן:  היסודות שתדוק עד אחרז
 וטוחנת היסודות מפרדת
 אנלה מלשון 3היט הדק אותה

): (דניאל ומדקה  דמות אל ז׳
 הזרעההיאנותדמה דמות עצמה

 נשהגרגיר * ועליה קליפותיה
 הוא קטן שרש לעש־ת מתחיל
 3י3ס ר^ל לחוץ יפה הק מלחה
 הולך נשהען ונן ההוא השרש
 החלק מן מוצאת היא וגדול

 :מון לצד העלין שנו הגרוע
 שנעץ המותרות מן זה וזולת
 יזדנך ונאמר :לחון דוחה היא

 האילן ותמצית עיקר ר״ל 3הל
 הפרי ו3■ לחזל ראוי ויהיה

 הזרע צורת דהיינו •המנוקש
 פרי ההוא העז עושה הראשון:

 ההוא העז הינשר ואז ־ נפרי
 הגרגיר מן ות3פירותר לעשות
משה תורת וכן :הנטוע האחד

^3מקו שתהא כלי3ש רך3ית חנמתו גזרה ■  אשר העמיס כל ל
 ועס הזריעה ע3ט דרך3 עמה נהג ואו3מ ועד שמש ממזרח

 תירת דה3א ח״ו נאלו נראה היה ישראל וגנות ית3ה ן3מור
 הי׳ ולא והמיס האיץ אל שנהפך םסנולי׳ הגרגיר נמו. משה

 נטמנה וכך ארץ3 הנטמן הזרע נדמות הימה ל3א כן ר37ה
 ר^ל עניינו נחמתת אליה ישתנה אתריו דת ועמד ההיא הדת

 יאיו3נ3ו משה בתורת האמין ההוא שהדת הענין נעיקר
 אחרות כוונות ה3 וחזו הקדומה המורה את שמרו לא אך

 אלי׳ יתקרנו הזמן עס תחילה3 אותה דוחיס נראה3 ואם
 הפרי אל 3ומתקר הולך זה ואחר ארן3 המשתנה הזרע כדמיון

חת ועושה ענף נושא שהוא עד  הראשון הפרי כדמות ות3ר פי
 הצעה הס :כצ״ל האומות ואלה :הנזרע הגרגיר היה שממנו

 הגויס לי3מה ידוע ר3שנ להיות המחוכה למשיח והקדמה
 והיו השמים א3צ עוגדי' היו עולם אי3 שכל להס קודס שהיו

 מאוד מאוד מגונות דתות להס והי׳ העולם קדמות3 רי׳3סו
 * כלל משה תורת3 ואפי' השמים מן תורה שוס3 האמינו ולא

 יאיו3וג משה תורת ליסוד לו3ק אחריהס אומ3ה והאומות
ק ננפומ3 חזקהידס,ואחזו וכאשר העיקרים 3רו3 והאמינו א  ה
 עדיין אך המגונות’הקדומות זרות העמדות כל את השמידו

 משיגו שיתגלה קן עת עד לגמח ישראל לדת 3לשו נשלמו לא
 ה׳ ו3 מר3 אשר הקדוש הוא ני הכל וידעו יכירו אז צדקינו
יהפך אז פריו בולם וישוגו :3יעק אללי ולמשיח געמו לעצור

 ^־!חר טדרגה ותעתיקם טבעה איל והטיס הארץ
 רטותעצמה If ותשינס היסודות שתדק •עד מדרגה
 יזדכך וכאשר זה וזוילת ועליה קליפותיה ותדחה

 הזרע וצורח ההוא הענין בו לחול ראוי ויהיה הלב
 היה אשר כפרי פרי ההוא העץ עושה הראשון

 אחחו בא אשר כל משה תורת וכן טמנו זרעו
 דוחה כנראה הוא ואס עדינו באטתת אליה ישתנה
 למימיה והקדמה הצעה• הס ההגרים ואלה אותה^*

 כאשר פריי כלס וישוכו הפרי הוא אשר הטחוכה
 השרש ויוקירו יפארו ואז אחד העץ וישוב לוי יות

 ייטכיל כהנה אמרנו וכאשר אותו מטים היו אשר
 העכו״ם מן אלה חחק אל תביט ואל עבדי•

 אל זתביט יתשבחס ותפאדם ביהוד והשתדלותם
 הבעלים שעבדו בעבור הפחיתות בעין ישראל
 סהאפיקירסיס רביס שצופים במה והתבונן • בימיהם

 השירים כה ואוטריס אותה מפרסמים הס כי ועוד
כני מעשה על מושל ;שאין הנזכרים הטפרוסמי׳

אדם

ר: שפה עו: לנו נמלו שקר אך לאמר העמיס כל א־ גרו ת  אנו
חע שנגרגיר נמו אחד העז 3ו־שו  יתקבצו העץ כשיגדל הז
 לזה וכדומה העליס 'ומאלו הקליפות מאלו החלקיס כל אליו

 אחת וכל יחד יתקבצו האומית כל כן לזה זה עתריס ונולס
וכולס מדריגאה ־תכיר מהס

 והיו ־ 3יעק גית אל יספחו
 השרש ויוקירו יפארו לאחדי׳:ואז

 ר״ל אותו זיס3מ היו אשר ההוא
 היו אשר ישראל ני3ו ■יעקד זרע

 מהס ני יראו כי אותם מנזיס
 אמרנו נאשר :עמיס מושל יצא

 ל״ד סי'3 די3ע ישכיל הנה3
 ולא לו תאר לא מן ׳3 ממאמר

 נוהו3מש ולא זה3נ וגומ׳ הדר
 נולס יודו ולסוף שס ופירשנו

 אשר הצדק המשיח הוא זה כי
 אמרו אך מהותו3 האמינו נולס

 הכתוג ונמ״ש נתגלה ר3שכ
 לנס עומד אשר ישי שרש והיה

 והיתה ידרשו גויס אליו ממיס
 שהמשיח ור״נ זד3כ מנוחתו
p אשר ״המקווה w כל לקבץ 
 הגייס לכל יתגלה אז העמיס

 והיתה משיח מגניו המאמיני׳
 גת שהיה שזה ר״ל וד3נ מנותמו

 הואכגודולפי א3 ולא ארוך זמן
נשתנו ההוא הזמן המשך3ש

הזרע כדמות תורתו אל האומות ,
 שכל מוקדס3 דמו נאשר ולא גו יודו האומות שנל עד

 להאמיך פנתה לדרכה ת המפורסמ המושלת מהאומות אמת
 מושיעם ע״׳י משה תורת תחת חדשה תורה להס נתנה כנר כי

סי׳ כנזכר הנניאיס מותס אן למשיח להס קהי׳  ממאמר ה' נ
 3מוס שזה נראה העכ׳יוס מן אלה רוחק ־אל יט3ת ואל :א׳
סי׳ מז' לכוזרי לו שחרה הפילסיפי׳ גנות ויכוח על  י״מ נ

סי' הפילסיפי׳ אחר ן3א לידות ידו את ר3הח מלא וכאשר  נ
 ומש׳ כ' סי'3 עמינו בני ירך כף3 ונגע הנוזרי חזר י״ט

 אלה רוחק אל תניט אל לומד וחזר כאן ריס.עד3הד נתגלגלו
 והעמדות ומזלות ככניס מענודת ר״ל העכו״ס מן הפילסופי׳
 ןרו5שע אומס ח3לש עלינו הזה זמן3ש האומו׳ שאפי׳ הקדומות

 תאמר פן ומעמה * הארן מן זדון ממשלת והעבירו העמלות אלו
 ירושליס ת3תוע3 דוק3ו צא הפילסופיס ת3מזוע ודק3 שאתה עד

 ניהס3ומ והאשמת עליס3ה שעבדו קלס נימי שהיו וכהני׳ ומלכי׳
 4ואו התוענות מן לזה וכדומה נאש להערד למולך נתנו

 לו ד ומאמר פנינו על הפילסוף את לנכר 3מחשו אה יל3ם3
 תוענות אחר נפתה יהי׳ לנלתי חכמתו לו הושיעה כי לפילסוף

 לשנת ך33ל עס יהי׳ אל זכי' והתמנן :כן מאמר אל כאלו
 שצופים מה התנונן כו״ס מעגודת מניעתם על הפילסופי׳ את
 לזה וכדומה ופרט סרט לכל וכידיעה גהשגחה האפיקורסות מן
 אס ואפי׳ ונו' אומה מפרסמים הס כי ועוד :העקרים מן

הס אמונתם רוע עס שעכ׳׳פ זמאמר עדס3 לסליץ מרצה
בשמרים



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 שנעבור י״ט נסי׳ החנר ה7שהו וכמו רע דנר מעבות נבמריס

ס ה ס  מפרסמי׳ הס הרי והנדולה הממו? מן עצמס מרשים עיונ
ס7 רוע ת  נקהל ומשורריס דעתס חירוף יעריצו ונפיהס ע

 ונענירס ס7א נני מעשי על ומושג שוטר אין ח״ו ני רניס
נשחתה היא והגה הארז תעזנ
 בני וכל ומגדף מחרף מר,יל

 חיים רעהו את איש אלסמקצה
 שהפילסוף אמרת ואס ינלעו
 מה י״ח בסי׳ ונפרש ננדל

 ברעה המין קול הנה זה יושיענו
 התירו הללו הפירושיס לומר

 בהמון ומי רע דבר נל לעשות
 להתדמו׳ מעשותרע ונבדל נפרש

 ועונש גמול שאין אחר לנורא
 משפחות כל מחטיאים והריהם
 הארן את וממלאים האדמה

 מעולם נזכר שלא מה : חמס
 בתנלי׳ בעודם ואפי׳ ישראל על
 לכפור עצמם שיתירו יעתס גר

 מנחשים היו אן :ועונש נגמול
 ועם והרוחניות הצלמים תועלת
 לא עדיין הצלמים שענדו

 היו אבל ובתורתו בה׳ כפרו
 כסבורים אך התורה שומרי׳
 נריתניות תועלת איזה להשיג
 עבודות עפ״י להם שירד•

תורתם שומרים והס הצלמים:
לא הזרות העבודות כל עם

 ר״ל העבודות תועלת שהיו נענור :התורה שמירת עזבו
 היה שההמון כלומר ההוא בזמן גלול הזרות: העבודות
 וכענין הזה עולם לעניני מועילים שהעבודות אצלם מפורסם

 רבן אח מין ששאל ישמעאל ר׳ פרק סוף ע״א במם' שאמדו
 א״ל ראית ומה לו אמר ע״א3 ממש יש והלא גמליאל

 שהי׳ והבית העיר כל ונשרפה בעירינו דליקה נפלה אחת סעס
 שס עוד • ונו׳ משל לך אמשל לו אמר נשרפה לא ע״א שס
 והא בע״א ממש דאין ידע ולבך לבי עקיבא לר' זונין א״ל
 לך אמשול לי' אמר מצמדי כי ואתו מתברי קא דאזלי ללזינן קא

 אינא יהודה לרב יצחק בר רבה לי׳ אמר שם עוד ונו' משל
 להר מתתזי מטרא אתי ולא עלמא מנגיב דכי באתרי׳ ע״א

 ואתי נברא לה מטראשחטו ואתי גברא לי שחטו להד ואמר נחלמא
 מלתא הא לכו אמרי לא שכיבא אינו השתא ל̂י אמר מטרא

 העמיס לנל אותם אלדיך ה' חלק אשר דכתיב מאי רב אמר הכי
 מכל ומבואר העולם מן לטרדן כדי בדברים שהחליקן מלמד

 רק כן לא ואס :בע״ז ממש שיש מושבין היו T״ הג^׳ני
 אותם ושבו הגלום אשר :משה במורת כופרים שהיו תאמר

 ובודאי אמד לעס עתהס היו אלדיהס לעבוד נשתנו וחצו בשבי
 לא רעתם שעם ונו' וצדקי' שמנשה עד אותם: ניני היו לח

 במנשה שנאמר ונענין אותם שבו אשר הגייס ולתורת נשתנו
 מנשה את וילכדו אשיר למלך אשר הצבא שרי עליהם C א3זי

איך מלכים בסוף בו נאמר צדקיהו וכן ל״ב) ׳3 ״ה7( בחותיס

 נזכר שילא מה עיליהם עונש וילא גומיל וילא אדם
 תועלות מבקשים העם היו אך ישראל על מעולם

□ תורתם על תופפת והרוחניות ההם הצלמים ה  ו
 העבודות תועלת שהיתה בעבור תורתם שומרים

 נשתנו לא למה כן אינו ואס * ההוא בזמן גלוי׳ ההם
 עד אותם ושבו הגלום אשר הגוים תורות אל

 מכעיסים בישראל היו שלא וצדקיהר שמנשה
 להם היתה אבל ישראל הורת לעזוב רצו לא כמותם
 בכחות מטון וכרבת מנצחון תועלת לתוספת תאוה
 הבורא שהזהיר ממה מנוסים אצלם היו אשר ההם
 היית ההוא הפרסום היום להם היה ואלו מהם
 אנחנו כאשר להם נפתים ואתהסהיום אותנו רואה

שים טאצמגנינות ההבלים לשארית נפתים  ולח
 התורה הרחקת עם מהטביג רחוקית ונסיונות וקמיעות

:אותם
ר כי מ י א ר ז ס  מעט לי שתראה עתה רוצה אני ה

 אשר הטבעיות החבטות משיורי
:אצלכם שהיי אמרת

אמר כה

 במלכי׳ ^רביס שהיו היות וטס שפטים בבל המלך בו עשה
 שנפלו מפני ראי׳ חלו משני הביא ע׳־׳ז עובדי׳ שהיו שבישראל

 אויביהס בעיני חן למצוא כדי תורתם עזבו ולא אוביהס ביד
סי' בישראל הי׳ שלא :נפשותיהם להחיות ו' כמותם מנעי נ  ו

ס שהי׳ ודאי מנשה הנה מכעי
 נזכר לא צדקי' על אמנם גדול
 פ'3 אמר ה3ואדר בכתוב כ׳׳׳נ
 להפוך הקב״ה ר׳בקש אמר חלק
הו לתוהו כולו העולם כל את  ונו

 ר״ל ( צדקי׳ של דורו בשביל
 ,גדולים) רשעי' שהיו מפני

תו ונמקררה בצדקי׳ נסתכל  דע
מי בצדקי׳ הרי שם והקשו  ג
 ותירצו ה בעיני הרע ויעש כתיג
מה ילא לייחימ בידי שהי׳  מי

 הרש,,ן שהוא צ׳׳ליהויקיס ואולי
 הנ״לונפלביך בפרק כנזכר הרב׳

 ׳3 במלכיס כמ״ש הכשדיס
 משה תורת לעזוב רצו לא כ״ד:

 החבר לדברי ברורה ראי׳ ויש
 בכותיס נאמר שהרי בזה

 ישראל בערי אשור שהושיבסמלך
היו אריות הס3 ה׳ ששלח  ו

 שלא מפני זה והי׳ בהם הורגים
 עד הארז אלדי משפט ידעו

הני׳ מן התורה שלמדו ׳ הנ י ה  ו
את שם ונאמר מרגוע להם

 היו אלדיהס ואת יראים היו ה׳
 איך מש? מורת עוזבי׳ ישראל היו יאלו י״ז) (שם עובדי׳

 הס הכתובי׳שהיו עליהם שהעידו הזה הארוך הזמן כל נתקיימו
 נצטוו שלא ארצות גויי אפי׳ והרי אליליה עיבדיס ומלנייס

 שלא מפני קצר זמן אפי׳ בארן להתקיים יוכלו לא התורה על
 ה© כלימר מנוסים אצלם היו אשר :הארץ אלדי משפט ידעו

 שיהיו ההוא הפרסום :שזכרנו וכענין גמור לנסיון חשבום
 אשר עבודה יש ני מאמיני׳ מסביב והגויס הממלכות המון

ס ואריכת לאויביו ונציח וכבוד לעושר עובדי את מביאה מי  י
 אליה© יפנה לא אשר בהמון מי מנוסי׳ הדברי' כי אומרי׳ והיו

תנו מורתי: שומר זה עם ויהי׳ נכה על אותם לעבוד  או
נ אליהם נפתים שזכרת הסילסופי' וגס אנחנו ואתהס  ד3ו
 לעשות האצטגנינות להבלי נפתים היו רבים פלסופי' מצאנו
 נעלמי״וש והרי טלמסאות להם ולבנות השמים למלאכת כוונים

 לי3מה משפטי,הנכבים בספר כפו מלא התוכניים ראש שהי׳
הם: אל כחותיהס להוריד חשבו מהם ורבים האצטגנינות  חפצי

ס כתבנו נבר * מהטבע רחוקות ונסיונות וקמיעות ולחשים  מז
 אעפ״׳י אותם התורה הרחקת עם : הקודמים בחלקים

 ובמורה קס״ז סא הרשב״א בתשובת עיי׳ אותם אסרה שהתורה
:ל״ז פ׳ ח״ג

ר נד ש  אמר שנד מאמר בסוף הוא אצלנס שהיו אמרת א
 אשאלך ואח״כ עד וכו׳ כנין מחלה ואני הכוזרי

:הראשונות החכמות מן בידכס שנשאר חה על
מהם »



קכטנחמד רביעי כוזד מאמראוצר
ם גה ה  מיותס להיותי הקדומות החכמות מז יצירה ספר מ

 ששנה עקינא לר' זה שיחסו ויש ע״ה ינו3א לאנרהס
 ופירושו עמוק והוא :השלום עליו א״א עד הקנלה מפי גן

 ני יצירה ספר רי3ד כל לפרש כאן א3 לא ר3הח הנה * ארוך
לא ל3א מיוחד ור3לח צריך הי'

 מיתד3 רואה שאתה נמו רועד הנין> נל ועמו הקטניס שחלקיו
 גוף כל וכן ו3 פגעו3 רועד היותו3 רעדה שמשמיע הנמתח

 מינרת אויר ה3נשהר וכן י קול משמיע כח3 'ו3 שדופקין3 רועד
אף נתנועתו ממהר זה לפי והוא מכמותו קטן 3נק דרך לצאת

 ריס3הד עקרי להזכיר רק א5
 עו3הוט אדניו מה ועל ויסודס

 תפארת יקר העמיס להראות
 ילוג73 ולקח הזה הספר חכמת
 אר3שת ממה עניניס איזה
 רי'3ד3 הספר: כוונת יסוד מהס

 ריס3שהד שאעפ״י מתחלפים
 למקו׳ הולכים כולס מתחלפים

 הממציא אחד אל והוא אחד
 י5כלן מצד יס3מתר :כולם

 יס3נראי'מתד אחד שמצד אעפ״י
 מצד נסכמיס :מתחלפים ר״ל

 נקנה עולים הס אחר מצד אחר
הס:3 א3י לא ורוח אחד  יני

עולי׳ הס מצדה־׳חד והסנמותס

 לאברהם והוא יצירה ססד מהם החבר אמר כה
 ארוך ופירושו עמוק והוא אבינו

 מתרבים מתחלפים בדברים ואחדותו אלקותו על הורה
 והסכמות׳ אחר מצד נסכטים מתאחדים הם אנל מצד
 רצונו וספד וספור ר6ם מהם יסדרם אשר זאחד1 מצד

 השיעור כי * הנבראים בגופים והפילום השיעור בספר
 שנבר^־ן למה ראוי וערוך מסודר הגוף שיהיה עד
 והמשקל והמשורה והמרה בטנין אס כי יהיה לא * לו

 רוצה בטנין הכל הטרסיקא וסדור התנועות וערך
 ידו מתחת יצא לא הבונה רואה אתה כאשר ספר לומר
הדבור נספור ורצה ׳ בנפשו ציורו שקדם עד כיח

והקול

 ומשורה ומדה מנין כל יסוד הוא האחד כלומר אחד לענין
 מן ר״ל מהס הכל: גולל אשר ר״ל יסדרס אשר ומשקל:
 סוף3 הנזכר הוא וספר וספור ספר מהס :הנולליס העניני׳

 עד וכו׳ נתינות ושתים שלשיס3 שאמר יצירה מספר א׳ משנה
 הי׳ ר3הח גרסת ואולם • וסיפור וספר ספר3 ספריס שלשה5

סטי ר׳ 3הר עלזה עמד ר3ונ וספורוספר• ספר  ל3המקו 3יו
 3נת הנ״ל 3והר יצירה פי׳ספר3וטרילי3 מהר״מ יאו3ה הגדול

ע: חייס אלדיס רי37 ואלו אלו אומר ואני ז״ל עליו  רצונו ע״
 3המחויי והמשקל השיעור והפילוס השיעור :ספר ענין פי׳ ספר3

 מקרה3אינו והוא עניןשהוא על שיהי׳ שיתכן רא3נ גוף לכל
 וערוך צרכו: לפי גדלו בכמות מסודר יתנרך: מאתו נכונה רח

 נפרדים חלקים על נאמר המנין מנין5 אס כי באיכותו: מוכן
 הקרש אורך שתאמר כמו מדובק כמות על נאמר והמדה • שויס

ת או אמות וכך כך תו  הלח מדת על נאמר והמשורה :זי
 מדת על והמשורה ר״ל או אותו המחזיק נלי3 רק יוגבל סלא

 :ה3וגו 3ורוח אורך לו שים גשס3 והוא מעוקנו ר״ל גשמיותו
 כנד יוחר האחד נגשמיותס שויס שהגשמים אף כי והמשקל

ח3מח  יותר שוקל ע3מנאצ עופרת של מעוקב שתראה כמו י
 התנועות וערך :לזה וכדומה עץ של ו3 כיוצא 3פמעוק הרנה

 עניניס כל3 ללמד א3 זה הרי מנין3 הכל המוסי״קא וסידור
 3א ובנין גדול נדקדוק והננרכיס המנין ע״י מורגשים טנעייס

 והכל לכל הגלוי מוזי״קא ר״ל המוסיק״א חכמת היא לכולה
 היא ומה נעים קול להשמיע 3תתקר מה3ו סידורה מדעים
 וקול * בנעימות הנפש משמח הנשמע הקיל שלפעמים הסינה

 לתי3מ לי אפשר ואי * הנפש ומשומם ות33הל מרעיד אחר
 הקול שענין דע • הקול ת3סי היא ומה השמע ענין אר3םא

 זאת הקטנים בחלקיו ורעדה צלצול האויר לחלקי כשמגיע הוא
 מגעת הזאת הרעדה ואמנם אוזן*3 קול משמעת הרעדה

ושמן) מיה (לאפוקי קשה גיף לאיזה המגעת הרעדה ידי על
COSRI.

 החליל ענין וזהו קול מוליד הוא
 הרנה אויר ו3 שניפחין הגניב
•3הנק דרך נדחף והוא  ואמנם י'

 נננית שעליהם הקול מדריגות
 חלקו הנס * המוזי״קא חכמת
 הנקרא מדריגות לז׳ אותם
 הטאנץ והנדל • ל״א3 טאנין

 שתנועת גיף שכל הוא * י
 הטאן הוא מהירות יומר חלקיו

י נערך גניה היותר ף' ו  הג
 מהירות חלקיו תנועת סאין
 מיתר אס נזה והמשל * כ״כ
 אצבעות שמונה ארך אחד

 ושניהם אצנעות ארגעה והשני
 נכח הניגון כלי על תתוחיס

 י * שוה עוני לשניהם וגס אחד
 הארוך מן מהירות ניותר מרעיד הקצר הנה בהם נסגעך הנה
^ לפי  מרעיד אצנעות ארגעה נעל שתאמר כמו. קיצורו ע

 קולו ונשמע * השמונה נעל מן פעמים שני יותר במהרה
 הט״אן ערך3 המוזי״קא נעלי וקראוהו גניה יותר נט״אן

 ̂ ־ חצי נעניו כש׳השני וכן אקטאווי• השמונה מנעל ״
 משמיע שלשה אל שני נערך וכשהוא ' ־ י • כך דינו הראשון

 קווארטי• שלש אל ארנעה נערך הוא ואס קווינטע הנקרא קול
 גק׳ עניניהס נכל נשוה כששניהם ־•' = ואולם

 ניותר לאוזן הממקנליס הס מדרגות הד' ואלו * אוניזאנאס
 קאנזאנאנטיען ונקראים הקול נועם רס3התח3 ונשמע י י *

 נזה והסנה מתקנליס בלתי הס ערכיס שאר על הס ואם
 קטנים היותר נמספח׳ נערכים שיהיו יכולים שהם נענור

 ואולם .2 אל .3 או .1 אל •2 או .1 אל •1 כתי שאפשר
 נהתחברם אין מזה גמל נמספריותר ופשיטא .15אל •8 געיד

 הדגשתי ומטה הערכים שומר שהטנע הרי לשמע נעימות
 המוזי״קא וסידור• התנועות שענין מעתה אמור * לעומתו

 סנה שהוא הגז׳ ספר ענין וזה ונמשקל ונמדה נמנין הכל
ס נמהותס הגשמיים לכל עדנ  ונו׳ הנוגה רואה אתה כאשר :ו

נו' והמדה המספר ענין הרי תאמר ושמא  הגשמיים מקרי ו
 חקק החכמה פליאות נתינות וסתים נשלשיס יאמר איך הס
 שהוא ספר מציאת ענין מה וכו׳ ספרים בשלשה ונו' צנאות יה

 מציאת שהי׳ לא אמר לזה העולס* שננרא לקודס והשיעור המנין
 שהי׳הענין ולומר האוזן את לשגר משל נדרך הוא רק נפועל לו

 מצויירים ותכונותיו הבית שצורת כמו יתנרך כציורו חקק ההוא
 ידו מתחת יצא לא שאל״נ לננותו שיתחיל נטרס הננאי ננפש
 הזה העולם שיתהו® נטרס יתנרך נציורו אלו עלו כך בנינו
 ^ורצה לסטו: מסודרים חלקיו וערני ושיעורן ציורו והיה

 כי ר״ל והקול• הדבור ספור* מלת פי׳ כלומר נספור
טי נפלא היכל חאיס־ אס שאנו נמו , נאתר לתלפיות נ

•'מיו ' »k ייו



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 ננינו על משרתיו פקד שהמלך והבונה אומו נה3 פלוני עמלך
 רי3ד קול אלקי ור3ד הוא ל3א :נינו3ל ה3ס המלך ר3ד יוהיה

 המשל נדמות אינו הזה ור3הד ואמנס כלומר * חיים אלקיס
 ההוא נין3ה על כלל יכולת גופו עצס3 שאין ודס שר3 ימלך

לו שומעיז דיו3שע מצד רק יד״מ
 אינו ל3א המלכות• הסכמת מצד

 לו שהיכולת ״ה3הק מדת נן
 דו3ל והוא מייס מקור ועמו דו3ל

 הו׳ עצמו והרצון נולס את מחיה
 התכונה מציאת :כל הממציא
 הצורה והצלם : והמדה השיעור

 אחד לכל הראוי עיית3הע
 כלומר ה3 ר3דו אשר :מהס
 אלדי׳ רי3ד כלומר ה3 חפן ־אשר
 ריס3הד מציאות כוללים חיים

 ממציא זר3ד3וצלמםש תכונתם3
 כמו :להויה ומוציא רים37ה

 ר״ל • אור ויהי אור יהי שנאמר
rלסץ3 הרצון 3הכתו שתיאר ה 

 הפעולה קלות על להראות ור37
 • ורו3ד3 כרצונו נתהווה שתכף
 3הכתו ששינה מה ׳ואולם
 אמר ולא ור3ד3 הרצון ילתאר
 שהוא לו נראה אלקים ■וירצה
 ו3 שנתחדש נראה שהי׳ ■מפני

 חידוש שאין אמת3ו ההוא הרצון
הרצון היה אך רך3ית לפניו רצון

ת שיהי׳ ציורו3 'קדום ע הזאת נ
 הנמצאות כל שיצאו הזמן וכשהגיע כולם וכן רקיע זאת3ו 'אור

 המלך נמשל אמירה לשון3 זה כנה לשעתו אחד כל ׳לפועל
 ור3ל רך3ית אצלו יצוייר זה ד3ומל רצונו עושי דיו3לע יהפוקד

 ולא זה: רס״ס3הח ונמ״ש רצונו עושי מלאכיו אל רו3ד3 שכלי
 כענין אמירה זאת שאין כלומר המעשה שנמצא עד ור3הד ייצא
 אמר רך3ית הוא ל3א זולתו עושים והם דיו3לע המלך ־לווי

 חפץ אשר ורגעו לשעתו אחד כל הכל רא3נ רצונו ועם ייעשה
ת^ך ו3<  :3המכת זה תרא3 ושפר 3המכת לומר רוצה וספר :י

 כשמוציא שהאדם כמו כלומר ותיוTיצ הוא אלדיס 3ומכת
ת יממשנמי ״  ו3ל ות3ממש 3כות או ר3מד כשהוא רק אינו י

 3שהמכת כמו רצונו על מעידות ורא3ה של יצירותיו הנה יוחפצו
 אלו ר״ל ו3מכת הוא אלקיס ר3וד :5הכות מפץ על מורה

J־ J ספור נמצא 3המכת היא אלדי׳ ר3אלוכיד3 אלו 
ן וספר  3המכת הוא ור3והד ור*3הד ומאתרשהשיעו׳הוא הוא• אי

 יצירותיו הוא אלדיס3שמכת שנאמר כמו כי כלומר א ^נל ״ ־
 הנה דיו3לע פקודתו 3כות שאס ודם שר3 יילר

 עס רך3ית הנורא משא״כ ריו3ע שיעשוהו עד נגמר לא רצונו
 אפי׳ אלא ה3הכתי ר3ד סון> ולא נגמרת• הפעולה ה3הכתי
 ור3רהד3סון>ד ולא אתר ענין ולא הנתינה קודס אינו הדנור

 והוא 3המכת הוא והוא הדנור הוא הוא הרצון שאפי יאנח
 3ש והנה :רו3ד הוא אלקיס ושיעור שאמר וזה היצירה יהוא

רק גשלשה א3 ולא אחד ר3ד האל חק3 והספר והספור יהספר

 חייס אילקיס דברי קויל אילקי דבור הוא »ןביל * והקויל
 בדק דובר אשר והצילם התכונה מציאות בו תהיה

 יצא ולא רקיע יה« • אור ויהי אור יהי שנאגדו נטו
 לוטו רוצה וספר • הטעשה שנמצא עד הדבור

 האלקים ודבר * יצירותיו הוא אלקיס ומכתב המכתב
 שב הנה דברו הוא האלקים וש*יעזר מכתבו הוא

 שלשה האדם ובחק אחד• דבר והספר והספור הספר
 בידו וכותב בפיו ומדבר בשכלו משער שהוא מפני

 השלשה כאלה אותך שיווה בעבור ההוא־ הדבור
 שיעור ויהיה יתברך דבורא מבריאות אחד דבר על

 עצכש על טורים אותות ובמכתבו בדבורו האדם
 הוא ודברו האלקים שעור אביל הדבר גוף ולא הדבר
 מעלה היית אם נאשר מכתבו והוא בעצמו הדבר

 והמשי במלאכתו מחשב פסים בגדי אורג דעתך על
 לבז ע< העולים בגוונים ומתגוון לרצונו נעשה
 בשעורי הבגד יהיה חפץ הוא אשר הרכבות ומרכיב
ם כמלת כשנדבר יכולים היינו ואלו • ומכתבו ד  א

יכולים היינו צורתו להמציא האדם גוף בשנחקק או
על

 שהוא האדם נת3ה ניכולת שהוא מה כפי האדם אוזן ר3לש
 ימ3ה שינונה יתכן כיצד משער ל״מ הננאי כמו ךשכלו משער

 ית5תורתה זאת ואומר פיו3 ר3מד ואח״ג י תשמישו צורך לפי
 יצירה: נספר אווזך שיורה ור3ע3 :ההוא ור3הד 3כות ואח״ז

הנורא מנייאת אחד ר3ד על
 המעשי׳ מאחרשנל כלוח׳ רך3ת

 תחת האדס חק3 נכנסים הס
 חקהאל3 הנה אלהנהנרח שלש
 והולך: אר3שמ נמו אחד3 הס

Y ורו3וד האדס שיעור ויהי׳ 1 
 שהוא השיעור אדס3ש מפני וזה

 ר3הד מעצס חק הוא משער
אי הננ  נה3י איך משער אס ני

 ונה3 איני הזה שיעור3 ית3ה
ס צ  אן ממגו כשידנר וכן נ

 מאומה כל אין ספר על יצממו
 שמכהו על פועל3 הנית מן

 ל3א :אפו ונדעת כפיו פועל3
 והוא המפץ שהוא אלקיס שיעור
 גון> והוא 3והמכת הדניר

 3הכתו וכמ״ש נעצמו ר3הד
ק אשר כל שה ח ע  ס נשמי ה'

ק א  העשיה: היא שהחפץ ת
 האדס שנערך מכתנומה והוא
מ3 נקראו המעשה גמר ער
 כמושהמכ^נ ני 3רךמכמ3ימ

 לכל מודעת היא 3כות שהאדס
ח א  לכל לפרסום יא3מ וציור ה

 אותה כנו לפועל ויציאתה היצירה גלד כך אדם ני3 המון
 דעתך על מעלה היית אס כאשר :3מנת שס3 האל נערך

 נערכו אמד השלשה אלו היות ענין לנאר לקח הוסיף * ונו׳
 3מתש פסיס נגדי האורג שהאומן נדמה שאלו וזה ־יתנרך

 החומר נעשה הנגד נמלאכת 3מוש כשהוא מכן^ נמלאנתו
 ננווני׳ ומתנוון : ההוא לנגד שנאות נאופן מעצמו המשי שהוא
ד נמראה חפץ שהוא האינות כן ונמו ע  נמשי מתהווה ה

עד כן ונמו מפץ הוא אשר הרכנות ומתרכג :מעצמו  נארג ה
 הנגד יהיה כחפצו: ופרחים ננרוני׳ אורג נמעחה מעצמו

 סל השיעור נמ3 נעשה ההוא שהעד נאמר ומנתנו נשיעוח
 ונצורות עווניו היינו ו3מנמ3ו ורמנו ארכו בכמות האורג

 השיעור שהוא ספר וזה ו3מכת3 והיינו חפצו כפי עליו ארוגות
 • ונו׳ נמלת כשנדנר ינוליס היינו ואלו :המכתב שהוא וספר
 כשנאמר יכולת בידינו היה אלו ואמר משלו שאת הוסיף עוד

 אדס נאמר ואס ההוא הדנר וגנרא נמצא מכף יהי' המלה
 האדם גוף כשנחקק או :נצלמו אדם נורא ההוא הדבור יהיה

 להעיל צורתו להמציא :ן3א3ו נעץ האדם גוף ציור חוקקין נשאנו
 משלים שני זכר הנה האלקי דנור על יכולים היינו נשמה: נו

 נמשל כי וזה האדס גוף ונחקיקת נדנור והשני האורג מן הא׳
 ונמשל אחדי להיות יוכל והמכתנ שהשיעור מבואר האורג

 מעתה ולמד צא אחד להיות ינול והמכתנ שהדבור מנואר השני
חחד והמכתב הדנור וגס אמד והמכתנ שהשיעור מאחר

סמור



קלנחמדרביעי כתרי מאמראוצר
 3המנת היא הזימור ני אחד חלשתן אלדי כח3ש מעתה אמור

ז ג״נ הסך3ו 3המנת הוא ור37וה הי תנ תנ  השיעור וכן הלנור ה
 השיעור והוא ור37ה הוא 3המנת א״כ יסך3ו 3המנת הוא

 שלא נמו ונו׳ ינוליס אנח;ו נאשר וראיס3 הייני :אחד והכל
נך שנלינו3 לצייר תאמנו צר3י

 הזה הציור עס ינוליס היינו
 אך -המצוייר: הענין י-וא3ל

 לסי * ונו' יס3והמנמ הלשונות
 ר3ינוליסנשנד היינו אלו סאמר
 צורתו להמציא ונו׳ אדם נמלת

 ויאמר הזה החפן על יתמה פן
 אדס מלת השמעת ענין מה

 יש שיינות ומה צורתו למציאת
 רק אינה המלה הלא זה3 זה

 נך נשינטא הסנמיי וענין סי'
 זאת ותה ניון שזאת ירו3ח ין3י

 7צ לה יש טא3המ ני שאמר
 רומה37גוףה אל זמיוןושיינו׳

 מלת או ס7א מליו טא3שי3 לי
 ינו7י3 היה אלו שתאמר ממור

 נוראים היינו האלקי ור37ה
 צורת לא ולמה אדם צורת ור3ד3

 נשיאמר או פרד או סוס
ולנך חמור ו3 רא3י אדס מלת

 הזה יתרון יש ש7הקו ללשון אי7ו ני ואמר ר3הח התחנס
 אלא73לסוןל3 ולא עלי' מור׳ שהוא הענין מרומז עצמה מלה3ש

 יש :עליו מורה שהאות הענין מרומז האותיות צורת3 אפי׳
 נאותים ששמותס מה מהס :והמנתניס הלשונות לקצת לקצתם
 ע3ט3 אשר ענין על מורה שהשם נלומר נקרואים הרנה

 העופות נשמות שמיני פ׳ ״ע3הרא 3שנת ונמו ההוא הנקרא
 מן ופרס אשורנו מן נשר נמו ועניניהם טנעיהם עם שמסנימי׳

 וכיוצא חמס מל׳ ותחמס נשן>3 יעופף דנשוף־עוף פרוס הלא
 יש הלשונות שנכל אתר והנה ״ע3הרא שס שזכר ממה נזה

 מכולם: מונחות הקודש ולשון קצתם על לקצתם יתרון הזה נענין
 תשירמז רחוק שהשם לשונות יש להם מהנאות רחוקים ומהם

 הקודם לשון ר״ל הנרואה האלקית והלשון :ו3 הנקרא ר37 על
מא מיום היא  שצמחו הלשונות שאר מסא״ג אדם את ה׳ נ

 האלקיס לתדה אשר :נתורה ננזנר ואילך ההפלגה מדור כולם
 ידע הנראו יוס3ו פיו3 ההוא הלשון הש״י ששם כלומר ונו'
 האותיו׳ חתיך טא3מ3 הרגל ומנלי מזולתו למוד לי3מ ו3 ר3לד

 :פלא נדרך הלשון כל מנטא יודע תנף היה אך והתנועות
 נשמות דנר ה3 נעדר שלא ן נאום הלשונות מכל השלימה

 מנל יותר והמליצות הלנריס צחות ומקנלת ונמלות ונפעולות
 הגליות נאורך אנדנוה נעונותינו ואנחנו נמרץ נקיצור הלשונות

 הוצרכו שנם והמלות והפעלים השמות חם כי אתנו נשאר ולא
 ממששים ואנחנו מאומה יודע אמנו אין וזולתס נת״נך ר37ל

 ונוניס נת״נך נזכרו לא אשר דנריס חל נשנצרך נאפילה נעור
 כהררים הנתונים תלומ5 עצמינו ותולין מדעתינו גזרות

 עם מנוון הלשון כלומר לקרואי׳ והנאותה :נשערה התלויות
י נ י מנינים אנסנו שאין ופנימי נסחר נמנין וזה הנקרא ז

 כאשר בוראיב והיינו הא^קי והכתב האלקי הדבור
 אך השכלי הציור על היכולת קצת יכולים אנחנו

ם על יתרון לקצתם יש והמכתכיס הלשונות ת  קצ
 נ'א בקרואים הרגה נאותים ששמותם מה מהם
 האלקי״ת והלשון * ילהם מהנאות רחוקים ומהם זהס)

 על ו׳ט^יה לאדם האלקים למדה אשר הבריאה
 הלשונות מכה השליטה ספק טבלי היא ובלבבו לשונו

 שאמר כמו מכולם יותר לקרואיה והנאותה
 ליבלר רוצה שמו הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל

 'טבעו על ומלגיד לו ונאות ההוא לשם ראוי שהוא
 הקדש ללשון ויתרון מעלה לשום מזה והתחייב

 מזולתה ומרגישים לה חוששין יותר ושהמלאכיס
 אותיותיו צורות כי במכתב נאמר זה על מהלשונות

 ינכם נאות לענין אבל ובמקרה כונה כלא אינם
הזה בעיון רחוק יהי ואל ואות אות מכל הממון

רשם

 נוטה■ הנקרא ר37 נל טא3מ איך יודע לנדו ה׳ לתי3 אותו
 ור3הד תנומות חתוך ני רואים שאנו נמו הנקרא ע3לט

 נקחך■ נוטה עה3שט מדינה ויש וחחיז מחוז נל3 משתנות
 רק• זה נענין עה3ט לפי תונל לא ואחרת נזה הלשון תנועית

מה ואמנם אחרת* נתנועה
 גוינת יהודה קול נעל שהשיא
סי׳ מדנריו הנזכר אל החנר  נ
 ענין על שנ> ממאמר ס״ח
 מאיט ואשה מאדמה אדם הגזר

 נניאור־ הראנ״ע מדנר ונתעזר
 למעלה. שזכרתי העופות שמות

 נמשמעות שהרי נכון הדנר ואין
 לקרואי׳ נאותה. הקודם שלשון

 לא הנקראי׳ השמות לכל דהיינו
 אס ואתה ד3נ3 הנ״ח שמות3

 מ׳7ענו׳י;א3 נקרא שאדם תאמר
 על אדמה ושם השואל ישאל
 נקראת שכך תאמר ואס מה שוס

 להטרית לנו מה הוראה נלישויס
 למה שמות נשאר עצמינו

 שרונח מאחר וכך כך נקרא
א3אאין3רו7  נשמות הסטעסל

מלו׳:ושהמלאכי׳3 נפעלי׳ולא לא
ומרגישי׳ לה חוששים יותר

ארמי׳ נלשון צרניו אדס ישאל אל לעולם דשנת ׳'ק ש 5 מזו;תה
 נזקקין השרת מלאכי אין ארמי נלשון צרכיו השואל ולל ונו׳

 להחנר לי׳ ומשמע ארמי ל׳3 מנירין השרת מלחני ן שר לו
 הקודש מלשון יזין הלשונות כל אנל ארמית לשון דוקא דלאי
 צד על ארמי לשין ואזר השרת מלאני להכניע נדאיס חינם

 מלאכי אין הקודש כלשון 3קרו שהיא ארמי לשון שאפי׳ הרנותא
 נעין 3י3ח מהר״ין נשיטת לו הלך והחנר לו נזקקין השרת

•3מנת3 נאמר זה ועל :עיי״ם נזה קצת האריך והוא 3יעק
 מה ולהשנעות לקמיעות חלק לתת עצמו פנה ר3הח ונו׳

 שהדניר יתכן איך וטוען לאזניו להכניסו יאנה לא שהמחקר
 החצי• ירה והוא זולתו אי אדם נגיף פעולה יעשו והמנתנ
 הדנור נתוך כמוס סוד יש שודאי ואמר מדעתו להענירו
 שמאת מאמר בי נפלאי׳ תעניני׳ הקידש נלשון אשר והמכתנ

 תקצר לא ה׳ שיד ודאי ונמנתנ נהגה ולקריחה לאות הונחו ה׳
 עמיקות כוונו׳ להם ואות אות כל וצורת ודנור דנור כל שהנדת

 ספק נלי העניני' אלו להנין מקודשת שכוונתו ומי היצירה נסוד
 סמנאר ונמו ונמנתג נדנודו הקדוסי׳ נשמות לפעול יכול שהוא
ס נאות לענין אנל 1 יכו׳ רחיק יהי ואל והולך ונו׳ המכוון ע

 נעלמא לסימן רק ואך כוונה ונלא נמחרה האות ציור שאץ ר״ל
תנו ועם עם האומית כל שעושין נמו  הציור אך וכלשונו כנ

 נציורה אות כל שמורה ההוראה אל וקשר ענין לי יש עצמו
ת3  השמות רשס הזה נעיון רחוק יהי ואל • שלנו אשורית 3נ

 שהשמות יצירה ספר של נעיון רחוק אינו ומעתה ר״ל ונו׳
 שמות שאר או הקדושים השמות השמות ני^ירה רושם עושים

ק להם והדומה :הקודש נלשון המונתיס ;והמלות הפעלים נג
אתהשס ליטול הרוצה שכל תאעד אל ו;ו׳ השיעור להם וקודם , מוא * לג



נחמדרניעי כוזרי מאמראוצר
 ת השמ יעשו 73ל3 ה3כתי3 או ור3ז3ש 3ותת:ו ויטול וא3י

 אשר ההמון מונית אתושניס ונמו ננשמייס פעולתם והאותיות
 אמורים רים3הד אין איל שנלס אור ממיר מנסה האולת עין
 רחוקיס והס רואי׳3ה ועניני היצירה סוד לשער יוד:ני׳3 רק

למדריגת הגיעי ל3א מאל׳ מאוד
 טהורה נפשם ושנה הננואה

 ה׳צנאותנומתקנצי׳ נמלאך וזנה
̂שלשה  אלה אשד לאיש :ריס D י

 מנל ממנו צר3י לא אמת3 לו
 נשמיס מופתים לעשות יזם אשר

 הנזנרי׳ ספרים שלשה3 ונארן
 הנפש ודו:3לנכ הש״י חלק ואליו

 אשר הנפש היא הטהורן
 דלה3ונ הזמן מטומאת נתקדשה

 נרוחניות קה37ונ האומר מן
: מלאך נמו ושנה  ומתקנציס ה'

 והמחשנהשל ונו׳ ספרים הג'
 שהוא הספר היא הטהורה הנפש

 ״ הספור הוא והדנור השיעור
 ואזיל: הספ׳נמפרש והמנת׳הוא

 מל׳ הזכה הנרה הנפש נעל
 ר״לספר הספר זה :3לנ נר

 התתלה ההוא והאאד :יצירה
 נרא הקנ׳׳ה ר״ל נתינות 3לל״
 נתינות 3הל״ דרך הנמצאו׳ כל

 ר״ל ספירות עשר שהס :אלו
ספירות נעשר ^ול המציאות כל

שזכרו מאמרות עשרה והס
 ויאמר פעמיס עשרה והיינו העולם ננרא מאמרות נעשרה חז״ל
 שהוא הראנ^ד פי׳ ספירות לשון ואולס נראשית נמעשה הנז'
 שפיחת יו״ד ז״ל 3כת מגרמי״זא והר״א גזרתס ספיר מל׳
 לספור ואין סוף להס שאין כדלקמן נהס תלויות הספירות שנל

 מונה שאתה חלילה אוזר האשנון י״א כשמגיע ני מיו״ד יותר
 נעשר כלולים המספרים שכל עד עשרי׳ עד וכן ונו׳ 3י״ י״א

הרנהנספריהקנלה: ומהותם ספירות עשר ענין ואולס  נודעי׳
 ר״ל ננמות הנגדריס הויות השתלשלות הנמצאות יציאת אל רמז

 וינש לח וחס קר נמו הטנעי ענינו ר״ל ונאינות ומספר מלה
 המספר תחילתו ע״כ הכמות מספר והכמות ודומיהם:

 מקנון מתהוה והוא גשם כל 3מורצ שממנו החלקים נחשנון
 הגויס חכמי נכל עתה נמוסנס מאוד דקים הרנה סלקיס

 הדעתויתנאר זאת 3עק3 אוחזת שידו נראה והמחנר שנארו״פא
 המספר נעשרה אלא אינו המספר וסוד :ה׳ נמאמר נאחכו׳

 י׳׳א ומוני׳ לראש חוזרי׳ ואילך מעשרה ני מעשרה יותר אינו
 החשנון הוסכם למה הדנר טעם ואולס למעלה ונמ״ש וכר׳ 3י״
 סוד לו שיש המחנר אמר יותר ולא פחות לא דוקא עשרה על

 טעמי׳ ננקשת האחך שמות נפרשת התורה נפי׳ והראנ״ע חתוס
 נלימה ספירות עשר שאמר נמו :והמלה המספר סגוצת מצד

 )3ד (תלים עדיולנלוס כמו חסימה לשון נלימס הממנר ולדעת
 שר״ל המחנר ומפרש מגרמי״זא הר״א ג״כ שזיר וכמו

ס שנעשו ת ס :ממנו יותר ולא מעשר פחות נא ואינו המספר נ

 והכתב הדבור טדרך להם והמטה פות הש רשם
 הנפש מחשבת לומר רוצה השי׳גור להם וקודפ

 השלשה ומתקבצים למלאכים הדומה הטהורה
 ההוא הדבר ויהי׳ אחד בדבר וכפר וספור ספר ספרים

 וכאשר הברה הנפש בעל אותו שער כאשר המשוער
אאכן כתבו וכאשר בו דבר ״ נ  הספר זה אטר יק) (
 בשלשה עולמו את שברא יתברך האלקיס על

 • אחד יתברך בהקו ובלם וספר וספור בספר ספרים
שים התחלות ההו^ז והאחד של שתים ל  נתיבות ו
 ושתים ועשרים ספירות עשר שהם חכמדז פליאות
 יוצרו מעשיה אל הנמצאות יציאת אל רמז אותיות
 אינו המספר וסוד מספר והכמות ובאיכות בכמות

 מדת בלי ספירות עשר שאמר כמו בעשרה אס כי
 סוד ולהם עשרה אחת ולא עשר תשע ולא עשר

 ולא פחות לא עשרה על החשבון עמד למה חתום
 בחון בבינה וחכם בחכמה הבן לו סמך זה ועל יותר
 על דבר והעמד וצור וחשוב ודע בהם וחקור בהם

להם שאין עשר ומדתן מכונו על יוצר והשב בירורו
סוף

 עשרה אחין ולא עשר :ממנו פחות לא ר״ל תשע ולא עשר
 תשע עד הוא ששמספר שלהיות לפרש ויתכן יותר לא דהיינו

 המספר חוסם והוא אחד נמדרנת היא והעשירי יותר ולא
ס יהיו עשרות לעשר מגיע וכשאתה וחותמו  נמדרגת הס נ

חוסס והמאה אחדים עשרת
̂ן>3 וכן לאחד והוזר המספר  א
 יננר קז נלי אלפי׳.עד ועשרת

 המספר נכלל אינו שהאחד אמרו
 ויסודו המספר התחלת הוא אנל

טל לא הגשמים נדנריס ני  י
 מאחר נהחלע אחד שם עליהם
 הרנה לחלקי׳ להתחלק שיוכל

 עליו אומר וכשאתה סוף לי3
 לומרשהוא רק הכוונה אין אחל
ך אחד  פעמים שלש או כפילו נעי

 ר3וכ ונו׳ פעמי' ד׳ או כמותו
 הנזכר נמקוס הראנ״ע זכר
 המספר נכלל אינו שהאחד ג״כ

 ומעתה דומיםלאחד* והעשרה
 עשר נאמר זה שנענין נאמר

 מצד עשרה שהם שר״ל ספירות
 דנריס כל התחלות שהם

ס מי  אחד והס * והנחלקיס הנפ
 יחיד מאחד שיצאו אמר מצד

 העשר זה ומצד הקנ״ה שהוא
 אמר זה וכלפי האחד נמדריגת

מיחסים שאנו תשע ולא עשר
 מספר שהם מצד לא להקנ״ה זה

 שהוא תשע נמדרגת ולא אחד נמדרגת שהם מצד רק צד מכל
 הוא כאן אומרים שאנו העשרה אך ואחרון גדול היותר התספר
 שמשם עשר אחד ולא עשר ני הרנוי ננחינת ולא האחד נמזרגת

 והוא ונו׳ נחנמה הנן לו סמך וע״ז להתילד: המספר חוזר
 ולא עשר נלימה ספירות עשר המשנה וז״ל א׳ פרק ג׳ נמשנה

 נחון ננינה וחקור• נחכמה הנן * עשרה אחד ולא עשר * תשע
 3והש גוריו על ר37 והעמד וצור וחשוג דע מהם וחקור נהם
 עשר ומדתן זולתו ואין לנדו ונורא יוצר הוא ני מכונו על יוצר
 שנאמר שאעפ׳׳י לומר והכונה המשנה לשון ע״נ סוף להם שאין

 ולומר ליוצרה הצורה לדמות ננפשך תדמה אל ספירות מעשרה
 שהגיעו אף אנל הקנ״ה המיוחד ניחיד מספר או רנוי ח״ו שיש

תנרך'וננרניארו הנורא מצד אחל הס הננראיס מצד למספר•  י
 הננראיס ספירות עשר יציאת יתכן איך והפילסופי׳ המקונלים

 יצירה) לספר הראנ״ד נהקדמת (עיי׳ הפשוט מאחד נולס
 שלא לנך פתחי ושמור ר״ל וצור ונו׳ נחנמה הנן שאמר וזה

 הרנוי ענין להנין נירורו על דנר והעמד ח״ו נרנוי להרהר
 מכונו על יוצר 3והש ׳ הנורא מצד והאחדות הספירות מצל
 לאחורך חזור הננראיס מצד רנוייס רואה שאתה שאעפי׳ ר׳י׳ל
 עד מעלוליהן פחותים תמיד מוצא ואתה התחלותיהס מצד

 פרק הלננות חוגת נעל החסיד זה ונמ״ש לאחד מגיע שאתה
 עשר ומדתן :נאריכות שם ופירושינו שס עיין היחול משער ז׳

שהם עשר היה המספר גלוי שתחילת ר״ל סוף להם שאין
ננמינת



קרא נחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
 הנמצאים י1אי3 7להתפר למספר רשות נתן ומשם אחדות חינת33
 סוף אין עד ע,לס3 המתרגשים הפרטים סרטי3ו פרטם3ו

ה:3הר, המיוחד האחד ע״י מונהגים • וכולם הכרתם ואח״ג ״

 תנועה לי3 ונפסד מתהווה מהם ר3ד לך שאין הגשמיים ראיס3נ
 כנודע יחשנו תנועה כלל3 הכל וההיתוך והצמיחה ה3ההרכ כי

:3ט לחכמי והזמן והעולם האותיות מערכת ר״ל אחת ע
כנר נאמנים עדיה אותם וקרא :אחת מערכה נתיך נכללו כולם חינת3 נגשמיותיהס למיניהם הניראיס לו3שק אחר נאיכות
 כמו חזרו המספר שהוא הכמות

 שהם האינות צורת ל3לק כן
 המורגש׳: וצורתם העניני׳ תואר
 ונו׳ האותיות 3כ״ וחלק

 והמה האיניות מקור שמשם
 .משנה והוא חלקים לשלשה נחלקו

 ספירות עשר ז״ל א׳ מפרק ׳3
 אותיות ושתים עשרים מה לי3

 כפולות ע3וש אמות שלש יסוד
 ענ׳׳ל: פשוטות עשרה ושתי'

 ועקר אם לשון אמות שלש
 מגרמיי״זא הר״א שפירש כמה

 אם וקראם ג׳ פרק ג׳ נמשנה
 תולדות שלשה שהולידו מפני

 אש מיס אויר שהוא אמ״ש
 נפולות ע3וש :ואזיל נדמפרש
ד  כפולות ולשון נפר״ת הסנג״

 שהם יצירה ספר מפרשי חמרו
 תמורות על ומורה ורפה דגש

 החזקים הדנריס ונדגשותננראו
 עושר״ שלום״ חיים* נגון

 חכמה* ממשלה* חן* זרע•
 נ״כ תמורתן ראו3נ ונרפויות

 מהר״א שס3ו א׳פ״ד משנה3
אלו קרא ז״ל ו3כת מגרמ^זא

□ וחלק באיכות הכדתס כן ואחר * סוף שוי  הע
 ושבע אמות ש*לש חלקים שלשה אותיות ושתים
 אמות שליט ואמר פשוטות עשרה ושתים כפולות

 שטמנו ומכוסה מופלא גדול סוד ש׳״ין מ״ם א״לף
□ הכל נברא שכהן ואש ומים אויר יוצאים ש  ו
 הגדוד• העולם מערכת עם האלה האותיות מערכת
 אותם וקרא אחת הזמן ומערכת האדם שהוא והקטן
 כי אותנו הודיע ושנה ונפש עול□ נאמני□ עדי□
 הנמצאות ואס * יתברך אחד ממסדר אחד הסדור

 שהם טחמריהס התחלפותס מזו ושונות מתחלפות
 ומהם עכור ומהם תחתון ומהם עליון מהם שוני'

 והסדור התכונות ונותן הצורות חונן מחמת אבל זך
 חת1̂ וההשגחה אחת כולם בהם החכמה חנה

 ובסדור וכאדם הגדול בעולם אחד סדר על הולכת
 נאמנים עדים שהם עליהם שאמר והו>י* הגלגלים

 ושם ־ ושנה * ונפש * עולם שמו יתברך אחדותו על
 אמ״ש• אמות שלש הזה הדמיון קרוב על סדורם
 • ר^זש ■ בטן * גויה בנפש * אש מים* • אויר בעולם

חוס: קור• חיה* כשנה
שלש

שנאות ור3ע3 נפולות האותיות
 • האותיות שאר3 שהוא נין לנדה שהאות נין ורפה דגש עס

 אלה נשמי לקראם נאדה יכולת אין פשוטות עשרה נשתיס ל3א
 • רפה הנק׳ הוא רך וקשה רך וזהו • ורפה גש1 עס הדרכים

 דגש ונלא נדגש נאות נפולות ושנע • דגש הנקרא הוא קשה
 הר״יש הרעימה נענור שמצאנו נמו דגש מקנלת הרי״ש *ואפי׳
 אותיות השנעה שאלו שכוונתו רק לומר לנו ואין ענ״ל* ידגש

 אצלינו מורגש שהוא נמו עצמם נקריאת ורפה דגש נין הנדל יש
לרפוי׳ דגושה פ״א נין וכן רפוי' או דגושה ני״ת קריאת נין

 כל לפרש נא לא שהחנר ניארנו
 ממנו לקח רק יצירה ספר ענין

 וזה קצר נדרך והתמצית העיקר
 א׳ משנה נפ״ו הוא כאן 3שנת

 ותולדותיהן אנות וז״לשלשה
 ושנים וצנאותיה' נכניס ושנעה

 לדנר וראי׳ • אלכסון גנילי עשר
 שנה• עולס• נאמנים עדיס

 : זה יתנאר ונסמוך ע״נ • נפש
 אע״כי מתחלפז׳* הנמצאו׳ ואס

 מתחלפות שנעולס שהנמצאות
 מזי: ר״ל.זו מזו : ושונות

 החלוף מחמריהס התחלפותס
 את המקנל החומר מצד מגיע

 פ הראנ״ע 3שנת ונמו השפע
 חה־ ה׳ כי ידענו ז״ל וילך

 והוא המקנליס מצד נא והשנוי
 ההנר נדנרי יותר נניאור
׳ סי' חמישי. נמאמר  הקדילו? נ

 הצורות חונן מחמת אנל :ג׳
ט' התכונות ונותן  הנה ו

 כלומר אמת כולם החכמהנהס
 כילות כאן אין־ יתנרך מצדו

 הניגמל מצד הכל ני נהשפעתו
וננדנה נמסד נולס על ושופע

 החומר שאין מלנד והותר נדי
תר: לקנל כדאי  ונאדס הגדול נעולס אחד סדר על הולכת יו

 קשורים ומיניו וגלגליו הגדול. העולם סדור ר״ל הנלגלים ונסדור
 המציאות שכל עד נכלל גדול לעולם דומה והאדם נזה זה

 שאמר והוא :מח״א 3ע" פ'3 המורה וכמ״ש אחד כאיש הוא
 יתנרך: יחודו עדי הן והן ר״ל נאמנים עדים שהם עליהם
:3ית רוחניותו השפעת היא ונפש נכלל: המציאות הוא עולם ^ 
 יתילדו השנה נמשך ני השנויים כל הטלל הזמן הוא ושנה

חוסוינש• כמו הגופים נממרי שיהיו אפשר אשר השנויים כל
ס3וי קר קרולח• ולח* חוס מורגש יהנדל אצלם היה כך ואולי. ורפוי' דגושה נת״יו וכן הן הן *ו  ותההויותוההעדריס:3ש

ת נ' פרק ג' משנה יצירה נספר * מיס^אש אויר ־־̂י •'־' —■־ ־*• ״־— ^ ̂־־ שלש ז״ל 3נ
 מאש תחילה ננראו שמים אש מיס אויר נעולס אמ״ש אמות
 לפ״ז והנה והמיס האש נין מכריע והאויר ממיס ננראת וארן

 אמרו לזה 3וקרו * היסודות יסודי שהם ג׳ ירק כאן אין
 הככניס וכל שהשמש האחרונים ע3ט שנחנמי המדקדקים

ס (ר״ל מעצמם המאירים האש• מתולדות הס הקיימים) הננני
הנטוע מענף ראי' והניאו מהמיס תולדתם הגופים וכל והארץ

 שלא וזה עצמס נקריאת לרפה דגש נין גד״ר אותיות נקריאת
 שהר״יש אצלס קייס שמונת האחרוגי׳ המדקדקי' נדנרי
 אויר יוצאים שממנו : מנין נשוס דגש מקנלת אינה
 מיס על והמ״ס אויר על מרמזת הא״לף ר״ל אש מיס

 משנה יצירה מספר נפ״א הראנ״ד 3ונת ״ אש על והש״ין
 נו יש האויר ני הנפולות שנעה נולדו אמ״ש אותיות שמג׳ ׳3

מיס כח נו יש והאש * ואש אויר כח נו יש והמיס ואש מיס נח
ח הכל וקנון ואויר שננלי העפר כמות שנדע נאופן עפר מלא 3נקו שאינו נעציץ יצירה ושסנעלספר :עכ״ל כפולות שנע ה

והיהלען יגדל ההוא הענף ואח״ז נדקדוק• ונמשקלו נמדתו וקשור התיתסות יש וסוד פנימי נדרך ונו׳ האותיו׳ מערכת
נשנעקור ואנחנו הנטוע אילן נמו ופארותיו סעיפיו וירנו נתחילת הושמו וכך והקטן הגדול העולס עס אלו לאותיות
שהעפר נשגס 3ר נמות ד״מ שוקל נמצאהו מחעורו אותו לכל יסוד היא אשר התנועה ענין הוא הזמן ומערכת :הנריאה

שננלי -



נחמררביעי בחרי מאמראוצר
 מאין מעמה אמור מועט ר3ז רק ממשקלו נחסר לא שגנלי
 לא אי7( זה מהאויר תאמר אס ההיא לאילן הזה הגשם הגיע
 שהמיס לא אס כזה כנד נמשקל וישקול יו3עו3 שימגשס יתכז

 העפר שחלק הרי הזה האילן לחומר נמהפכו הס עליו שירדו
הטנעייס שקצת היות ועס המיס ק נתהווה הזה העז שנתון

ס נתוך אשר העפר חלקי אולי נאומרם הזאת הראי' דחו  המי
ז ני נספחו הס האויר זנתיך ע  יראה נצדק השופט הזה מ

 ומפרנס משניע הזה הקומן אין ני זאת היא חלושה דחי' ני
 נמאמר ג״כ זו סנרא על השקיף והחנר הזה 3הר העפר נמות

סידור לנאר חזר • אמ״ש אמות שלש :אי״ה נפרש ושס חמישי

ש ט א אמות שי!ש
־ אש טים* אויר* כעולם

ראש כטן גויה* כנפש
חום קור רויח* כשנח

כפרת: כגר כפולות שכע
נגה חטה מאדים צדק שבתאי נעוי^ס
חן חיים ממשלה עושר חכמה גנפש

ככב
זרע

לבנה
שלום

שגי רביעי ששי ראשון שלישי חמישי שבת בשנה .

פשוטות: עשרה שתים
• כתולה אריה* סרמן* • תאומים * שוד טלה* געולס*
דגיס־ דליי גדי• • קשת * עקרב טאוגיס

לדבר• אבר להריח* אבו לשמוע* אבר ’ אבר-לראות־ * בנפש
להלוד* אבר * לעשות אבד * לתשמיש אבד * לטעום אבר

״ לישון אבר * לשחוק אבר ס• * עו כ ל ו אנ לחרחר אבר

אלול• אב* תמוז* ׳ סיון * אייר ניסן״ בשנה״
אדר• שבט* טבת* ־ בסלי • טרחשון * השרי

ס ד נ  נקשרים הס ואיך יצירה ספר נמצולת השקועים הז
ת. נמופיות תיו  יצורי כל מהס משתלשלים ואיך וסודס האו

 ולעומתם ׳ אש ונים אויר הס ראשונה התחלה הנה כי העולם
טן• גויה* סידר  נעלי כל כולליס חלקיס הג׳ ואלו ראש* נ
 ׳ ראש • נטן *' גויה מ יהי׳ שלא מהס אמד שאין שנעולס חיים
 הגוף חלק אל נזה הכוונה אויר יסוד נגד גויה אמרו והנה
 3והנ הריאה ההוא ונחלק נכלל והצואר הנטן ועד הצואר שמן

 האויר נשימת להניא עקרה שכל ידוע הדנר הריאה ואולס
 הדס ולזכך הנוף נסינונ תנועתו ע״י נמחמס אשר הדס לקרר
 וכן נאריכות זה ניארו והאמרוני׳ גלינו״ס ע״ז השקיח וכנר

אננחינת החיוני רוח משנן הקדמוני׳ דנדי לפי הוא 3הל  והו
 הזכר* גיד דהיינו המוליד אנר על גויה שפירשו ויש האויר*

ס ממשנה זה ולקחו  ראש האנריס ראשי נחשנון פ״ו.דנגעי
 והתי״טשס מיה* נקרא שהגיד המפרשים קצת ואמרו הגויה
 • ע״ש הגוי׳ ראש נקרא הגיד שכל ואמר הפירוש נזה «ציאן

 ננל הנמצא לענין רק ס״י נעל כיון שלא מכרעת והדעת
 מיס יסוד לעימת נטן ואמרו לנד* נוכרי' להנמצא נא החייס
 הנמצאות הדנית הליחות ננחינת שהוא ג״כ מנואר הענין

 משס אשר המוח ננחינת ה^ש אל הראש יתידזס .וכן • ננטן
•הדקיס הורידיס נאמצעות יוצאות והתנועות ההרגשות ^

 ואנר אני נל אל מתפשטים אשר נל״א נערווין נקראי׳ מאוד
ס ועל  ג״׳כ סועיייס והחושים שנגוף התנועות י* ׳י כל יז

 להס שגס האחרוני׳ שנטנעיים המדקדקי׳ ואמרו נאמצעותס
 להיות אופן נשום לראותו נעין נח שאין מה מאוד דק חלל

 הנגיה׳שקורין כלי ע״י שאפי׳ עד מאוד מאוד דק שנהם החלל
 החלליס דרך ועל אותו לראות א״א נלע^ז שקאפ״י מקרי

 האינריס כל אל מאוד ודקה זכה ליחה יורדת ההם * י = *•
ת ומחמת «  שנימס מתן הזין המוח מן הנינעת ההיא הליחה ד
 אמרו •וגס שניסודות הדק שהוא אש ליסוד המוח פזגולת׳

 האדם נשמת והיא השכליית הנפש משכן נמוח ני הקדמוני׳
 נשנה :אדס נשמת אלדיס נר נאמרו נאש הנרמזת האמתית

ה :השנה נחלקי ר׳*ל  חוס ולא קור לא ממוצצג זמן הוא מי
ר: נדמיון והוא ננז׳ צדק שנתי נעולס כאוי כו׳  יצירה נספר ו

 חנ״נר שצ״פ שהס הנז׳ הנכניס וזכר ׳7 מפרק ג׳ משנה
 כיו מהס אחד שלכל ואמרו למטה מלמעלה קניעתס סדר כפי

 6רא3 נמנואר וכו' עושר חכמה וכנגדן השפל געולם מיוחד
 כלפי • נשנת חמישי שגת ז שס ונמפרשי׳ הנז' נספר פ״ד

פ השנוע מימי שנכל׳יוס מפגין) פ׳3 (שנת חז׳׳ל נדנרי אמרס ' 
 ימי נסדר שתנושס שדרך ואמרו לכת ככני מז׳ א׳ לנח נחינה

סדי לפי שנתי נוגה צדק 3ככ מאדיס לננה חמה השנוע
*מושס



קלב נחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
ש^געלי.זייס הטחול ריאמ3 נכון על להס מדע לא שנטנעייס שנמחילת ממיל ממצא שעות עה3לם עה3מס חלילה החוזר פמושס

ק והשח השמחה3מוש שנו שאמרו מהראשוני׳ ויש מה שוס על נולס ונן נה3ל ׳3 ליל ונתחלת חמה משמש א' יוס ליל
ס7 על לשמוק עת מרו‘ש'לאחרוגי' אממ3 שעמלה וזה חמישי מ3ש הס רקיע3 ס3מצ סדר שלפי אומר אתה ונמצא מ ' ע ז ז

דעתי-א^ והסלימה זה לתקן מנמתוהנפלאה3 ר3כיוןהח ר3ונ חט״יל״ן סו׳י׳ז אותיות הס פשוטות עשר שתיס :וכו׳ ת3ש3
שוחח נימול ןאמרס V'u,ידרי . מזלות 3י׳' ולעומתם צ״ק ס״ע

̂י ושב< שנעה־ נבי ע<\ ושי!שה ׳ ש^שה גבי חד א ^ גס׳״י ננז
שו‘שני גני על ולעומתם הטקום'דשרזתפו׳1ה} ובאברי׳‘ע

 וקיבה וננדנועס) שוחק(ליא וטחול יועצות כליות כמו
בהטבת כה לכליות שיהיה תימה ואיננו * ישינה

 ר3והח חי על33ש הראשיים
:סמוך3 זה אר3מ
 ושלשה שלשה י3ג על אחד

 עס3וש עה*3ש ע״ג
 ספר3 הוא כן עשר שניס ע״ג

 ז׳ משנת סוף ו׳ פרק יצירה
 יחת־ שהוא ״ה3שהק והכונס
 אמ׳י׳ש יסודות שלשה השפיע

 ועס מדריגה3 הראסוני׳ והס
 אויר שהם שהיסודות היות
 השפל עולס3 הס אש מיס
 העליון עולס3 מקורס הנה

ה מעל וה3זג מ  הנודע ונפי ג
 ספירות בשלשה שרפס ^למקונליס
 גמרה גדולה שהס כראשונות

 מיס מינת33 והגדילה ■ת״ת
חינ׳33ות״ת אש חינת33ור׳3והג

 השתתפות׳ מקוס האלה ריס3אי3ו המכריע: שהוא האויר
 ר3א עד כולס הנה וכו׳ לראות ר3א שאמר מה כלפי הוא

 והאוזן לראות הוא שהעין ולומר לפרש פנים יש להרהר
 (והוא לטעוס והחיך ר3לד והלשון להריח והאף - לשמוע

 הלסק ראש והכוגה לו יטעם אוכל וחיך נמ״ש רה3הע ע״ל
 לעשות ר3א • קדש רית3ה לתשמיש אגר • החיך) אל נשנדחק
ס׳ ס• להלך ר3א הידי  ר3ואולסא • המוס י להרהר אגר התלי
 דאשונ׳עליהז נכוונה סיהי׳ מיוחד ר3א אין הנראה כפי וכו׳ לכעוס

 ר״ל השתתפות מקוס האלו ריס3אי3 שיש אמר זה כלפי ד3ל3
 הס3 יש זה כל עס אחריס לדנריס העקריית שפעולחס אע״פי

 רנות(דס״א)33העניני׳ אלו ויסוד הנזנרי׳ ריס3לד ג״נ פעולות
 ושט גו«ר פה מחחן לשון מנין 3ל יועצות כליות ת״ר ז״ל

 כל ת3שוא ריאה קול מוציא קנה מאכל מיני כל וננוציא מכניס
ס 73כ משקין מיני ע  טחול ומניסתו טפה ו5 זורקת מרה ט

 ופיר״שי הגמרא עכ״ל ניעור אף ישנה קעה טוחן ן3שוחקקרק
ת  יסרוני לילות אף יעצני אשר ה' רך3א שנאמר יועצות ^יו

ת ר3הח דעת ויהיה * ע״כ בליותי ע  כנוי שהכליות ״ע3הרא נ
 והכליות ז״ל הפסוק זה על ליס תה פירוש3 3שכת התולדות לכחי
ס  וזה ע״נל הכליות נמו סתר3 שהס התולדות לכחי כנוי ה

ח לכליות שיהי׳ תימה ואיננו שאמר  אנחנו כי העצה ת3הס3 ג
ם נו׳ ציס53 זה כמו תאי  ז״ל כמג ד׳ פסוק ויקרא פ׳3ו ז

ח ור3ע3 כליות ונקראו  נכספה מגזרת והוא משגל תאות נ
 הנכונה והעצה הזקן חסרו יציס3ה שנעדרו מפני נפשי: כלמה וגס

 שהרי הגוף כלל נשתנה הניציס חסרון3ש דואיס שאנו .נלומר
ס: העצה חסרון3 מתמה אל אתה וחף זקן להס אין ה  מ

נודע ר3ב ובו׳ הדם מגקס עי3הט בח3ש געמר שוחק וטחול

 שאנחנו בביצים זה כמו רואים אנחנו כי ׳ העצה
שי יותר הסריסי׳ רואים  מפני מהנשים השכל חמ

 וטחול ׳ הנכונה והעצה הזקן חסרו הביצים שנעדרו
 והמרה הדם מנקה הטבעי שככה כעבור שוחק

 השטחה תהי׳ וכהנקותם והעובי מהעכירו׳ השחורה
 הטתילדות המרירות בעבור כועס וכבד והשחוק•

 לכלי כנוי ישינה וקיבה בו האממס המלס (;״א
 הקרוס ולא המלך שהוא מפני הלב זכר ולא המזון

 ואינם לו מיוחדים שמשים שלזס מפני והריאה
כבונה לא מקרה בדרך אם כי הגוף לשאר שמשים

הראשונה

 שוחק טחול מרסf53 חז״ל רי3ד
 הט-עייס ,שאמרו מה ואל

 ■יהראו הטחול ת’ האחרוגי׳נתיע
 לד-דק פ־זולתו ני נסיון3

 עי״י וה׳א וענירתו מעוניו הדס
 הדס שנו הרחניס הדופקים

 תנועת ומנח מר.צתו3 ממהר
 אשר;ו אדס3ש המנייל המסך
 ונשימה נשימה כל3 וירידה עליה

 גנשימה נכנס כשהאויר בי
 מתיתגת הריאה הריאה לתוך

 ;ין.3ה כלפי להטה נדחק והמסו
 נדחף המסך האויר וכשמוציא

 שהטחול ומאחר מעלה כלפי
 תנועה לו יש הזה מסך3 ק3נד

 מתזק־ק והדס ג״נ תדירית
 הזה העגין ועס זה ור3ע3

והראשו^ חז״ל מתקיימי׳זנרי
 הדק שהדס נודע כנר כי

 מיליד לו אשר המהירה והתנועה
 יין משתוי שנראה נמו העצט׳ זה והפך והשחוק השמחה

חן האדס ס7 המחומם המשקה ור3ע3ש  נדופקי׳ נתנועתו מ
 השחורה וסמרה :אנוש 33ל ישמח היין זה ור3ע3ו ונגידים

 צרנו כל דק אינו האדס דס שכאשר ג״כ האחרוני׳ שאמרו זהו
 המרה עליו ר3תג כנידה נתנועה האדס גגוף והולך 33וסו

 כועס ד3וכ :תמיד ועצנונוס אימיס עליו יגורו זה ומפני שתורה
 הגירסא שהיא נראה כך ו3 המתילדות המרירות ור3ע3

ס נחירי מפי היוס הנתואר ר3לד צסה נזה וגס הנכונה  הטנעיי
 המרה הליחה תולדת ושס הדס מן המר החלק דל3נ שנכבד
 המרירות ומקור עניניס לכמה מעיים גנני גדול תקון והיא
 המפיגי' 3הקר את המכסה החלב שמן השומן מחלקי הוא

 לנעלי כנודע למרירות ונהפניס הדס תנועת חוס י ע טעמס
 ר״ל ירוק למראה גהפך ד3ל3 החמימות י ע הפמן ני א חימי

 כי המזון לכלי כנוי ישינה ה3וקי :למר טעמו ונשתנה ל גע
 וכנראה השינה מניאה המזון מקנלת כשהיא האצטומנא

ס ואמח נחוש ^י  היורדיס הורידים שנחות מפני שהוא האחי
 רנה ני המזון לענל הקינה תנועת אל עצמס פונים המוח מן

 מהורידים ג״נ מקורס אשר ההרגשות נחות נחלשו ונזה היא
 ע3הט לחכמי נמוסכס גוף3ש התנועות כל ומהס הנזכרים

 המלך שהוא מפני 3הל זכר ולא השינה: וגורס האחחניס
 החיים מסדר והוא נמלחמה כמלך נפש3 3ל נסמוך נאמרו
 :הפרטיים האינריס במספר נכנס לא נ! על נכולס ומושל

 סי' שני מאמר שמושס נתבאר כנר וכו׳ והחאה הקרוס ולא
 והקרוס: והאף והגרון הריאה אל 3הל נצרך וכן נאמרו נ״ו
 האויר ע״י הדס לקרד הריאה שצורך ר״ל המקרה נדרך אס ני

 היוצא הלח ל3סה ידי על הגוף מן הלחות ולהוציא הנשאף
מי י ג



̂ני כוזרי מאמראוצר נחמדר̂ב
 מנגסת כשהריאה להתפשט הקרוס צורך ולזה נשימה מל

 צורך עקר אכל לחוז נדחה הפנימי כשהאויר ולהתקכז האויר
 וככר הלכ לקרר כדי שהוא הראשוני׳ דמו והקרוס הריאה
 כתוך המוס נחשכ שלא מה ר״ל והמוח :למעלה פירשני

החושיס שכל מפני האיכרים
 שוס ואין המוח מן מוצאותס

 המוח זולת פעולתו מרגיש חוש
 נפרט: החושים נחזכו וככר

דני עו  שני טעם ועוד ונו׳ יס ו
 והריאה הלג נמשכו לא למה

 לא ני והוא והמוח והקרוס
 מהשיש כסדורהאיכריס גננסו

 רק הגלגלי׳ העולם לעומת הס5
 הכטן שכמוך והאיכרים המזשיס

 החולק הקרוס מן למטה שהם
 :סוד האיכרים לאלו שיש מפני
 הראשון הטכע ’ שהם מפני

 אלו ר׳״ל הראשונה •התולדה
 עולם כדמות הס האיכרים

 ההויה עול^ שהיא הטכע
 האיכרים ואמנם וההפסד
 הס הקרוס מן שלמעלה

 והוא החיים עולם כדמות
 מפני והוא הרוחניים עולם

 אלהימח מכונה האדם שנשמת
שלמעלה האיכרים ונל 3זהל

 הנולדים החושים בחילקי נכנם להטוח הראשונה
 מהקרים ילמטה שהם לאיברים ;ש כי ועוד * ממנו

 והתוודה הראשון הטבע שהם מפני סוד הח^ק
 ועוילכש הטבע עיילס בין חוילק והקרוס הראשונה

 ישלם החיים עוילס בין חוילק שהצואר כמו החיים
 והמוצאים טימאו״ס־ בספר זכדאפילטון כאשר הדכוד

 ההויה שרש ושם הטבע מעולם שהם הראשוני׳
 שבין במה העובר יברא ושם הזרע יצא שמשם
 המוקרבים הנתחים הבורא בחר משם טכעים הארבע׳

 בחר ולא הכליות ושתי 1הכב ויותרת והדם החלב
 עמוק והסוד בקרוס* ולא בריאה ולא בטוח ולא בלב

 בספר דודשין אין נאמר וכבר אסור והפירוש למאוד
 ואח״כ * מזומנים שהם ומעט בתנאים* אלא יצירה
 צדדים לששה צלעות שש כפולות ש*בע אמר

ד (נ״א ברוך באמצע מכוון קדוש והיכל  ממקומו ה׳) «ו
ם של מקומו היא ל לענין רמז מקומו עוינטו ואין עו

האלקי

 עס הזה והיותרת ע״כ הנכד יותרת התורה וכלשון דנכדא
 זה לפרש אסור אסור והפירוש :המזכח לנכי 3קר הנכד קצת

 כספר דורשין אין נאמר וככר :התורה מסתח שהוא לפי הסוד
 מוסרין אין אמי ר׳ ־אמר (די״ג) כחגיגה כתנאים אלא יצירה

ו3 שיש למי אלא תורה סתרי

שנשמת אמרו נאשר * הקרוס מן
 יוצא הדכור סמשס הראש הוא הדכור ועולם ♦ 3ל3ו כמוח האדם

 ואינו פשוט קול רק אינו הריאה מן יוצא שהקול שאע^פי
 הוא חיים כעלי כנל שגס לאדם המיוחדת המשכלת נפש מצד

 הוא החמשה מוצאיו ע״י הדכור חתוך משא״ג נשמע
 שאחריהם הראשוני׳ דעת לפי כמות אשר המשכלת נפש מצד

 שהשגיח ונו׳ אפלטון זנר נפשר כדיעותיו: החכר ;משך
 לכין הראש כין חולק הצואר כשומו האדם על יתכרך הנורא
 כראש השוכנת המשכלת לנפש השמירה כזה תשלס למען החזה

ח יחלש לזה זה כין והפסקה ריוח משים הצואר כהיות ני  נ
 והמוצאים :ע״כ לראש למעלה העוליסמןהלכ והעשנים האידים

 מהקרוס למטה שהם האיכרים על למעלה מוסג זה הראשונים
 שהם הראשונים המוצאים שהם ואמר ונו׳ עולם כין המולק
 כסמוך: שמזכיר הנתחים הכורא כחר אשרמשס הטכע מעולס

 ומד' יסודות מד׳ 3מורנ כלומר טנעייס ארכעה שכין נמה
 :קרנן לענין הנורא נחר משס :אחד מכל הנמשך המזגיס

 הדס וכן 3הקר מנסה שהוא ידוע 3המל הנה והדס 3החל
 הננד וננללס התחתונים האיכחס מן עקרו המזנח על הנזרק

 ויותרת :הקדמונים הטכעייס דעת לפי הדס יתהווה ששם
 המעיים לנני הנשימה אינרי כין המכדיל המסך הוא י הנכד
״נ  הוא המסך פי׳ ז״ל שם 3כת והמזרחי * ויקרא פ׳ רש״י ונ

 של ודופנו המאכל לאיכרי הנשימה איכרי המכדילרן הלכן הקרוס
 כצלעות הדכק הכשר הוא 3י3ס 3סני לו המקיף המסך יה

וטרפשא הנכד מצר תכמיס כלשון נקרא ההוא והכשר •מיכסגיז

 ונשוא חמשיס שר דכריס חמשה
 ונכון סרשיס וחנס ויוען פגיס
 מורה סתרי ופרש״י * לחש
 וספר לורנכה מעשה כגון

 יועץ * כראשית ומעשה יצירה
 לקמן לחש ונכון חרשים וחכם
 ולקמן יש״י עכ״ל להו מפרש

ד) ״ די  זה חמשים אמר.שר (
 כחמשה וליתן לישא שיודע
 פחות יהא ושלא תורה חומשי

 זה פנים ונשוא שנה מג׳
 כעכורן לדוח פנים שנושאין
 המחכיס זה וחכם למעלה
 שפותת כשעה חדשים רכותיו

 זה ונכון * כחרשיס נעשו הכל
 לחש זכר* ממוך דכר המכין

 מורה דכרי למסור לו שראוי זה
 כגון רש״י ופי' כלמש שנתנו
 :ע"נ כקרכו דואג ולכו אככ׳״ד

 דורשין אין ר׳״ל כתנאים אלא
 העמוקות כסודות יצירה כספר

הנז׳ כתנאים  שס סנז כתגחיס רק ה3ש
 שימצאו אדס מכני ומעט ר״ל מזומנים שהס ומעט :כגמרא

 סתרי להס לגלות ראויס שיהיו עד הנזנריס התנאים כהס
 יצירר ספר לפירוש חזר כפילות שכע אמר ואח״כ :תורה
 הדגושות האותיות לעומת והוא שזכר כפולות שכע שענין ואמר
 ה1לש: צלעות שש ונו׳: צדק שכתאי כעולס לעומתס ושס

 שיש מה והוא הגשמיות מהות על לרמז א3 שנאן אמר צדדים
 כקצוות* והואהנגכל כהכרח גשמיות הוא וניכה 3ורוח אורך לו

 אחד דהיינו שניס הגכוליס יהיו כקצותיו הנגכל שכל ומפני
 ששה אלו מרחקים ■לשלשה הנה מזה מקצה ואחד מזה מקצה
ר״ל3מעוק שלכל הצלעות הששה הנה והן קצוות  גופני גשם (
 ואחור פנים העונס ככלל ודוגמתו )3מעוק נק׳ קוכיא כמין
 כאמצע מכורן הקידש והיכל : ומטה מעלה ושמאל ימין
ע עליו נאמר הכל את המקיים אלדי כח ד  שהוא השאלה כ

 שהנה נאמר ומעמידו הגשס שמחזיק דכר כל כי כאמצע מכוון
 צד מכל מתפשט הנח שיהי' למען כאמצעו והוא כמרכזו נתון
 ספר כעל שכוון וזה ר״ל כאמצע מנוון קדוש והיכל :כשוה
 ככוד ־שכינת שר׳׳ל כאמצע מטון קדוש והיכל כאומרו יצירה

 כיחזקאל פסוק הוא ממקומו ה׳ נכוד כרוך :הכל המקיים ה'
 העולס ואין עולס של מקומו יתכרך הוא חז״ל ואמרו ג׳) (סי'

 דמות לצייר יתכן לא שודאי Yר האלקי לענין רמז מקומו:
כע כאלדותו גשמי מקוס ת י הכוונה אכל י מו נ  שהמקום נ

 מקיים האלד הענ״ן כך ומקיימו עליו שהוא הדכר מעמיד
מקוס ושם לגמרי מחכטל העולם היה שאלוליחפצו כולו העולם

נאמר



נחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
 ואמנם מקרה3 מקומו רק והוא כמותו• המעמיד ר3ד על נאמר

 הוא עולם זרועות והתומך עצס3 ר37 כל המקיים '0 וד3נ
 קימור. על לסרש יתכן ההסכיס ין3 ר3הממו :עצס3 מקומו

 שמששיע השפל עולס3 המלאכים ועולם גשמיי ר3ד3 רוחני ר3ד
וכן לקיומו השפעתו ידיהם מל

קרג

 אלו ומלנד גון>3 האדם נשמת
 יסודות מן ר3מחו 3מורכ כל

:7אל נכח ההפכיים  ודמוהו י
 ששה נעל מגיף והמרכז ננקודה
 שהנקודה כמו כי • צלעות

 היאמחנר׳ 3מעוק אמצעיי׳נגוף
 ואחור פנים ומעה מ:נלה ין3

 ־קוים נמשכים האמצע ומנקודת
 הששה כל וכאלו וצד צד לכל

 נקדדה על 7לע סמוכים צלעות
 דהיינו המשנים ׳3ו אמצעית:

 שלא ונעוד ה3וגו 3ורוח אורך
 הקצוות עו3יק לא התוך ע3תק

 הקצוות קיום יצוייר שלא כלומר
מוצק  המרכז יהיה לא אם

 ונתנועת לעומתו הקצוות ינשאו המרכז הנשא3ו ימוט לא לו
 מנהיג הוא המרכז ונאלו כולם הקצוות כל יתנועעו המרכז

ן3ו אלה ין3ש הערך על והעיר :כולו הגוף  ללנל*3הסו הנח '
 נאומרו אמרים קוצר3 אוזן לני העיר יצירה ספר על3 ר״ל

 {אמצע מנוון קודש והיכל • צדדים לששה צלעות שש עולס3
 הצירה ין3ו ניצר נל3ש המומר ין3ש מה נוצר כל3 הערך לידע

 המציאות ש:כל 73הננ ר3לד מגיע שאתה עד אותו המקיימת
 ו3ש ;שמו רך3'ת האל 'והוא ומקיימו העולם לנל ל3הסו
 כת3 כנימר ושנה וננ׳ש עולס3 הנקנע נערך ההפכים רו3יהה

 ונשנה נפש3ו ש־נעולס ההפכים כל מתחנריס ההוא האלדי
 ספר יעל וכו׳ מקם אחד לכל שם כי : יצירה ספר נעל שזכר

 הכל: כולל דבר מהננראיס אחד לכל שזכר נדנריו 0ם יצירה
 עד וכו׳ נעילס תלי מאמר זה ר״ל וכו׳ נעולה תלי ואמר
 ענין וכו׳ התנין שם תלי :יצירה ספר לשון נמלחמה כמלך

 נכיית מנין על התוכניים אצל מושאל שם שהוא דע התנין
 השמ<ש הלוך מסלול כי נודע ר3וכ • השמש מגלגל הלננה גלגל
 השנים כי• להיות רצוני נעי׳ נלי ממש המזלות אופן מחת
 3י3מס המזלות גלגל מגורת3 הס המפורסמים ■ת מזל עשר

 ששה מרכזו על המזלות גלגל המותך האמצעי מקו ורחנס
 הלקותי קי הנקרא הוא האמצעי והקו לדרוס וכן לצפון מעלות
 תנועתו הירח ואמנם השמש• מהלך ממש הקו זה ותחת

 עגול עם ונחתך הלקותי י״יגול מן נועה נעגול הארן ינ3ס
 הנחתכיס יננוליס שני כדין הפגישה נקודות נשתי הלקותי

 הירח גלגל שנגייית ומפני נלנד מקומות נשני שנפגשים נכדור
 אין לכת ככני נשאר וכן מעלות חמשה כמו רק אינו מהלקותי

 מעלות מששה ליותר מגיע 3רח היותר נמקוס עגוליהס נטיית
 משאר א׳ או הירח גלגל שכין הכדור שטח שמן חתיכת תארו
 הראש ומן נרחשו צר להיותו לתנין הלקותי ונין לכת ככני
 ומיצר חוזר ותשס רחנו תכלית3 והוא גופי׳ חצי עד 3ונייח הולך

הלקותיי צורת לפניך נוטה והגני 3מרח לי3 וכלה 3הז: עד

 והמרכז בנקודה ודמהו ההפכים כין המחובר האילקי
 ש^א ובעוד המשכים וג׳ צדדים הששה בעיל מגוף

 הערך עיל והעיר יקבעו.'הךצורת לא התוך תקבע
 יתחברו שבו לכל הסובל דכח ובין אלה בין אשר

ם כי ושנה ונפש בעילם הנקבע בערך י ההפכים  ש
 • אותי ומסדר חלקיו את כולל דבר מהם אהד לכל

 בשנה גלגל כסאו־ על כמלך בעולם תלי ואמר
 שם תלי במלחמה־ כמלך כנפש לב כמדינה־ כמלך
 רמז גוזה״ו בער״ב הוא התכונה בהכמת הנזכר התנין

ם אל בו ל  הדבוי׳ מבנין בו התנין כי השכל־ עי
 גלגל בגלגל ורצונו בוזוש יושגו לא אשר הנעלנייס

השמש ־

 גדולים עגולים שני לפניך הנה הלנר כדילהסנירלך הירח וגלגל
 מדומה עגול אגו״ה עגול ד'׳מ ויהיה וע3ק שהירח מכדור
 מסלול שהוא הלקותיי עגול תחת ממש המכוון הירחיי נכדוד
 והולך 33סו שהירח הירח מהלך מסלול הוא אנ״וד ועגול השמש

נוטה והוא זה עגול דרך על
 כשיעור הלקותי עגול מתחת

 וכשנשער מזה ונ״ג מזה די׳ה
 קצרים שהם נדמיון אותם

 ורחניס ומלמטה מלמעלה
 נשם זו לצורה נכנה נאמצע

 שנקודת לפי וזה תניןכמדונר•
 גלגל חנור מקום שהם ו׳ א׳

 להס השמש גלגל עס 3הככ
 3למער ממזרח ידועה תנועה

 וכן הירח גלגל תנועת הסך
 אין ואולם . * לכת ככני נשאר

זו מנועה המניא אחר גלגל שס
האלו■ התנינים כאלו אך

 העלי ולכן מעצמם מתנועעים
 שם הראשוני' התופניי' להם

מנוונת זאת ותנופה ולתנועתם המדומה השטח לצורת תנין

ג דרוס 3ה פיז5 ד

COSRI.1 לד L

 הים לא זה שאלולי השמש מסלול שהוא הלקותי עגול עס
ח  מזלא״ד תחת רציני אחד נמקים י
 ומאזנים טלה נראש הפגישה שמקום מ

 ומפני אלו נקודות משני נא׳ רק
 אשר מזלות 3הי״ חלקי כל3 הירח מצאו ל3א נ? הדנר ן שא

תאמר כאלו נהפך ולזננו התנין נראש תנרעה חו הנ לפיכך
J לצד 3הזנ תנועת תהי׳ 3מער לצד

 א׳ תניני׳ שני לדמות יש הזאת שנצירס ות כ ועם מזרח
 שנצפון מאותו רק דנרו לא התוכניים מדרום לחחד מצפון

 שמשס הפגישה ואומה מצפון 3הישו עקר היות ור3ע3 המשוה
 היר® שמשם שכנגדו והשני ראש נקרא צפון לצד עולה הירח

נלשוניע ר״ל נוז^הר נערגי הוא ז 3זנ נק׳ נדחס מתנועע
נקרא



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצד
 תני מלשון שהוא הפני ואמרו תלי שס5 הפגישה מקום נקרא

 :גוזה״ר נקרא ערני ונלשוץ דטלנ״ת כמשפט ננ״ון נחלפה זהלמ^ד
 כמו עולם מכריע השכל שעולס ר״ל השנל נתנקאלעולס נו רמז

 המזלות: קו פחת אחורנית נתנועה כולו הגלגל מכריע שהתנין
הדנריס מננין נו התנין ־כי

 השכל שעולס כמו ר״ל הנעלמים
 הפני התנין מנין כך ־כעלם

 ולא נלנד נדמיון רק שאיננו
 התנועה מסנג גלגל נמצא
 מתנועע התלי רק הזאת

 תנין נדמיון יש כאלו מעצמו
ח גדול  אותו: ומניע הגלגל הניי

 נספר שאומר מה נגלגל ורצינו
לשונו זה כי ולנ וגלגל יצירה
 וגלגל נתלי ופקדן ושלשה ושנעה עשר שנים חק ו׳ פרק נראש

 כמלך נשנה גלגל כסאו* על כמלך נעולס מלי ולג
 עניו שפירש ואחר • ע״כ נמלחמה כמלך ננפש לג * !מדינה ,

 ענין לפרש חזר התלי ענין וגס ושלשה ושנעה עשר השנים
 גלגל על כמנתו ר״ל הנוטה השמש גלגל :ולנ וגלגל אומרו
 שמקסת השנתית נתנועתה השמש הליכת מסלול והוא השמש
 שתי שלשמש לתעלה ניארנו כנר כי להיות אחד פעס גלגלה

 נ׳יד נכל שמסננת מה והיא יומית תנועה האחת תנועות
 הקדמוני׳ הניחו התנועה וזאת אחד פעס הארצי כדור שעות
 שעה כ״ד נמוך אחד פעם הסוננ היומי גלגל עפ״י שהיא
 זו מנועה רק לשמש הי׳ לא אלו אפס * והלילה היום זממנו

 מנועה שלשמש מפני אנל כלל משתנים השנה חלקי היו לא
 מעלות ושלשה עשרים נכמו היונני מגלגל הנוטה נגלגלה נעצם
 לדתס* הגלגל וחצי המשוה לצפון הנלגל חצי ונמצא וחצי

קין חוס צפון ליושני ונמצא  וקור הצפוני גלגלו נחצי נשהשמש ו
 המשוה מדחס לשוכני וההיפך הדרומי נחציו נשהשמש וחורף

 ליודעים כנודע והלילות הימים מדת השמנות יגיעו זאת •ומסנה
 דעיס ממיס פליאו׳ למתנונן נראה ומזה * הכדור נצורת מעט

 מלנד נוטה אחרת תנועה לשמש נרא האלדיי״ת ונהשגחמו
 לא שאלו * חלקיו נכל הארציי ישונ ^ןייס כדי היומית התנועה

 קו על נשוה מתנועע תמיד היה אנל נוטה גלגל לשמש היה
ס לדרומו ולא המשוה לצפון לא לעולם יגיע ולא המסוה הע הי  ו

^ מקום נכל הלילה מדת אל שוה היוס מדת זה נ  וכמו זמן ו
 ניסן נמקופת דהיינו השוה קו אל מגיע שהשמש נזמן שהוא

 מן להדרים כי נפסד הארציי ישונ רונ היה כנר כנודע ותשרי
 חוסמתמיד יהי׳להס ד"מ מעלות כ״ד אפי׳ ומזה מזה המשוה

 להדרים תמוז נתקופת עכשיו הנמצא החום נשיעור הימי׳ כל
 כ״ד אצלס השמש מרחק שכך נקרונ מעלות מ״ח נמרחק
 מ״ח מרחנ מן הנז׳ צפון לצד שלשמש הנטי׳ נכיון אחר מעלות
 אפי׳נשתהא מןהמשוהנצפון נמרחנכ״ד הדרים ויהיו * מעלות
 יתכן ולא מעלות מ״ח הראש מנקודת ורחוק גדי נראש השמש

ק שהוציא א  השיעור מזה יותר ועוד * החוס להפלגת ינולה ה
ע  כלל האויר נתקרר ולא הימים כל שם החוס התמדת ור3!

 לשוכני׳ ואפי׳ מעלות כ״ד לשוכני׳ ופשיטא זמן נשוס
 מקופת כחום תמידי חוס להס יהי׳ מעלית למ״ד <מרחק

יפסידו מזה וניומר * כמשוה מן מעלות ג״ג לגרחקיס תמוז

 ו^ב השנה• ח^קי יסתדרו שבי הנוטה השטש
 שהחכטח ילוטר וריצה כחילקיי וטושיל החיים טסדר

 ביניהם והחילוף האלקיאחד׳• והענין אחת בשלשה
ם כי איננו  הענק ודטה היוליה□* בהתחלפו׳ א

כסאו על כסלך הרוחניים טנהיג כשהוא האלתי
האלקי

 מעלות מ״מ המשוה מן הנדמקיס כי הקור מצד הישונ
 לנרחקיס ויותר ותשרי ניסן כקוד מתמיד קיר להם יהי׳ ויותר

חת מזרע להם 3אני שוס יתכן ולא השיעור מזה פי  ומאחר ו
 ולשעתו לצרכו מקום נכל ומתקרר מתחמם האויר נטי׳ שלשמש

ואון מקוס נכל אותו וממזג
 ו3 ימצא שלא העולם נכל מקום

״ וחורף קין וחוס קור השתנות
 המשורר נתכון לזאת ואולי

 כנוד מספרים השמים נאמרו
 אומר יניע ליוס יום וגומר אל

 נרנזי הגלגלים מקון ר״ל וגומר
שת  יתנרר מודיעי׳השגחמו תנו
ק יצירמי וחכמת  ליוס יום י

 ללילה לילה וכן נהשתנותס
® ואיז אומר אין ואמר ניאור והוסיף דעת יחוה  ל3א וגומ׳ יייי

ק כל3ש הפלא הוא זה א  ולשמש תועלתם מדת ר״ל קום יצא ה
 שאין ענין3 עצמו נפני נוטה גלגל לו נתן ר״ל נהם אוהל שם

 י3ככ נשאר משא״כ המשוה מן לעולם משמנה לו אשר הנטי׳
 כנודע אחת מדה על עומד המשוה מן נטייתם שאק לכת

 השמיס מקצה נאמרו ניאור ניותר המאמר וסיים נתכונה
 היוש ר״לעס מחמתו נסתר ואץ קצותס על ותקופתו מוצאו

 נכל למערנ ממזרח רצוני השמים מקצה היא היומית שתנועתו
 השמש תקופת שהיא אחרת מנועה לו יש עדיין שעות כ״ד

 קצומס על ותקופתו וזהו לדרוס ומזה לצפון זה מקצה הנוטה
ם כולם עולם נני נל זה ונכגון מחמתו נסתר ואץ  נהני
 המייס מסדר 3ול :ממנו נסתר ואין וחומו השמש אור

 חלקי המסדרת והיא העצמית בתנועתו השמש של הזה בדמיון
 שולש והוא חי ננעל החיים מסדר 3הל כן 3הישו וקיום השנה
 • לרופאים ואנר,כנודע אנר לכל מזון ונותן הגוף כל ע״ס הדס

 והעגיל :3והל הנוטה וגלגל בתלי ר״ל אחת בשלשה שהחכמה
 על שופע הוא וכך אלדי לנח מעציר אין כלומר אחד האלקי

 השס*ע נכמות נשריי עכור ומומר איש כף מלא שהוא 3הל
 תחת לו אשר הנוטה גלגל ומסנב הירח המניע הת-י על שמשפיע

 השמש כי להיות * וגלגלו השמש על הנשפע שהשפע וכמו הלקומי קו
 מקור השפל עולם עניני המסדרי׳ הראשיים מהככניס הס והירח
 לשמש קרא שנת נמפילת שנתקן ונמו החמריס מקרי ושאר וחוס
 הנדל שיש היות ועס • הלננה צורת והתקין ראה אור ויזרח

ץ 3ר ץ ויותר הירח לפעולת השמש פעולות כח נ  הירח פעולת נ
 חומד ר״ל ההיוליהס חלוף מ^ד רק הזה החילוף כל הנה 3לל

 לחומר יון חכמי קראו וננר 3הל וחומר הירח וחומר השמש
 זולת וצנאיהס השמיימי׳ הגרמיים שחומר ואמרו היולי הראשון

 מצד רק אינו ניניהס והחילוף שאמר וזה ומלאה האיץ חומר
^ המשפיע מצד כילות אץ ני היוליהס חילוף  שבאפשרות מה ו

 ודמה :עליו להשפיע לכל 3למטי מעצור אין לקנל החומר
 נמלך נעולס מלי אומרו ענין לפרש חזר וכו׳ האלקי הענין

כמלך ננפש 3ל במדינה נמלך נשנה גלגל * נסאו על
מו כלומר הרוחניים מנהיג כשהוא :נמלחמה  תנועת שהיא ננ

 :אותו מניע גלגל מנלי הלקדתי שהוא המזלות קו תחת התנין
 ראשונה היושניס מהשרים אליו שהקרוניס כסאו על נמלך

ס עלמא3 נרמיזה וקפצו המלך דעת מכירי' הס נמלנות ה ו
משתדלים



קלד נחמד רב^י כתרי מאמראוצר
 רצונס עושי יהס73ע אל דמז3 מלכיהם חס] להפיק משתדלים

p ג"נ המנירין n לי3מ שאמר וזה להם המורגל רמז3 אדוניהם 
 תנועה שהות הגלגלים מנהיג כשהוא ודמהו :וממנו מהם תנועה

 תנועת משא״כ לכל מורגשת ותנועתם גלגליהם ע״י לכל הנראית
שאין חתני מיון73 שהיא התנין

 כמלך לכל: מורגשת תנועתו
 כסא על 3יוש שאיט מדינה3

 ר3עו ל3̂ל היכלו3 מלכותו
 שיהיה כדי המדינה פינות כל5

 מושל מלך יש ני לכל גראה
ל:3  מנהיג כשהוא ודמהו נ

 על משפיע כשהוא ר״יל החיים
 מלחמה3 כמלך :חיים עלי3 3ל

 חיים עלי3 גון> ני להיות
 ויסודות מזגיס מד׳ ת3מורנ

 תיקון וזה לזה זה ההפכיים
 על אחד יתגנר שלא כחי

 החי יחלש ואז הרנה ירו3ח
 החיים המסדר 3והל וימות
 למתגנר ומכניע השווי זה שומר

 כדמיון ־ לנשהל ומגניה יותר3
 משגיח שהוא נמלחמה שהוא מלך

 שונאיו* ולהכניע ו3אוה להגני׳
 ננרמייס שהיא התנועה ואמנם

 תנועה שוס שם אין רשיייימיס
 עולם עניני ולתקן 3להיטי ’רק

 נגלגליס החכמה אין ני השפל:
השגיזתו נין חילוק אין ר״ל ונו׳

שר ל מ^;ט ברמז דבריו י^ג׳יגו א צ לתו א  וי;בדיר סגו
ם ד י כ ט תו ה ה טבלי או ע ם תנו ה מגו מ ט הו • ו דט  ו

א הו ש ג כ הי ם מנ לי ג ל א כי במדינה• כמלך הג ך הו  צרי
ת ת להראו ה בפינו נ די ט ה ה א ר ה חלק כל על שי מנ  ט

תו ל ש מ * ושוראו מ תיו עלו תו הו ו דמו א ו הו ש ג כ הי  מנ
ם חיי מלך ה ה כ ט ת ל מ א ב הו ם בין ש כי פ תדל ה ש  י

הביו להגביר ל ולגבר או ה אויביו ע מ כ ח ה ת ו ח  כי א
ה אין מ כ ח לה בגלגלים ה ה גדו מ כ ח ה טן מ ק ם כ  ■ שבחיי
ך ם גדולת א ת ל ע ם כעבור מ ה מר ש ם זך מחו י קי  ו
ס כי יכלם לא ם בוראם א חיי ה ר ו ט חו ס מקבל מ ש  ח

ל ע פ ת ם מ שמי ם בו רו כי פ ה ם ה י א ב ד עליו ה מי  ת
ם מקור חו ה וזולתם ו מכל ם ו ת ו מן א ה לול* הז מ כ ח  ה
ר ש ה א מ כ ח ת ם ה ה קבה בזכר ל בנ ר ו אי ש ה מין ל  ה

האבד ם כ שי אי ה • ה חה הגכגל כסבובי וז רי הז  ו
ה ע קי ש ה שר ו ר א ה הספר עליו העי ן ואמר • הז אי  ש

ש רת בין הפר צי בה הזכר י קי הנ א ו ה אל ש מ  שי
ת בין ם הראו רי ב ה אי ם מ ו ת ס ה ו • ו נ כ ה ביארנו ו  ז

ח תו ה שאיברי בני ב ק א הזכר כאיברי הנ ם אל ה  ש
ם אל פני

ק עלי צנא א  נרצון נשאר המין ל3א הגנול זה אחר נליס והס ה
 והזריחה הגלגל י3ו3ס3 וזה :הארן על שמיס ימי כל ה'

 משנה התורה יסודי מה׳ פ״ד הרמנ״ס לשיטת לו נטה והשקיעה
 מתחנריס הד׳ היסודות הגלגל שמסנינות אומרו3 ו׳ ה׳

3ו3שסי ספק ואין ומתרנניס

ש ״ ט א

ם פכי ס אל מהו ר כמו * פני מ א ט זכר ש א קבה ש נ  ונ
ס ״ ש א ם הגלגל חוזר נ ר פני אחו ן ו ה אי נ טו ה ב ל ע ט  ל

* ני שנרמשיס קטן3 אפי׳ השפל אין מענג ה כרעה ו ט מ ע ל ג ת לומר רוצה מנ תיו או  ש
 . אחד הכל נהס רך3ית חכמתו

י ■סמומרו מה אך ״ י ' ^'1 I 
 :והולך שמנאר כמי יותר ל3כחו.לק3ש אשר3 ד3נכ יותר ריא

 הוא הגלגליס חומר וקייס :הג^גלים חומר הוא זך
 החפל שנעילס ההפסדים כל ת3סי ני אמרו ני עצמו מצד רייס
 עה3האר יסודות דהיינו ההפכים מן הרכנתס מצד א3 הוא
 על אחד ר3יתג שלא ארוך זמן חנורס שיתקיים ית:ן ש<א

 הס3 וא3י לא פשוט מחומר שהם הגלגלים ואולם • ירו3<ז
 ונרצונו ראס3 ונרצונו הנורא רצון מצד לא אס מעצמו ההפסד

ם: עלי3ה ר״ל והחיים אותם: יכלה  רושם ל3מק מחומר חיי
 ולהתפעל להשתנות העשוי מחומר מורכנים החיים מתפעל

 לרושמים3מק הוא ההפכים ו3 רושמים אחררושם: רושם ל3ק
 ומכלה :לזה וכדומה ינש פעם חס ופעם קר פעם ,הפכיים

 עוד שכל וגידיהס האנריס ושאר 3םהל עוד כל כי הזמן 'אותם
 והטנע 3הל תנועת נכח המפסיד ההפך דוחים נתוקפס שהם

 קשור ההעדר ולפיכך התנועה 3מרו נחלשים הזמן ונשיתרנה
 עפר כי ונמ״׳ש למקורו מוזר מהיסודות אחד ןנל 3מורנ נל3

אמה  ורא3ה חכמת כלומד החכמה לולי :3תשו עפר ןאל '
 שישאר כדי ונקנה נזכר חיים נעלי לנרוא ראה אשר רך3ית

לכל חייס מנעלי הפרטיס כלומר האישים ל3הא3 :המין

 עתי משנה חשר השמש גלגל
 הזריחה וכן לחוס מקיר השנה

 להוית הרנה עוזרים והשקיעה
 תמיד הנמשך והפסדו המורכנ

 וחוס ק-ר שהם האלו איכות אחר
 הספר עליו העיר אשר :וינז לח

 נמה יצירה ספר נעל ר״ל הזה
 נמדינה כמלך נשנה גלנל שאמר
 שאין ואונר : למעלה כנזכר
 נפרק הנזכר ענין הוא וכו׳ הפרש

 שכל אמר ששה הנז׳ מספר ג׳
 אמ״ש אותיות משלש יוצא 3מורנ

 ותו׳ קור ומהם א״ש מי״ם אוי״ר
 ואמר ונקנה זכר ומהם נשנה

 נא״שס ונקנה נא״מש זכר עוד
 שרצונו נזה כוונתו והמחנ׳מפרש

 יצירת נין הפרש שאין לומר
 ושניהם הנקנה ליצירת הזכר
 האנן כמ״ש האדם הוא ניחד
 מה אלא נראשית: נסדר עזרא
 מה אינריס הראות נין שיש

 שנזכר נמה הנדל שיש מה מלנד
 וננקנה נראים מאינריו קצת
 זה וננרנתנאר :נסתרים הס

 הנקנה שאינרי הנתוח נחכמת
מהופכי׳ שהם אלא הזכר נאינרי

שיש שכמו ר״ל פנים אל , ,
 כלי וגס נפני׳ נצים ננקנה יס כל הזרע וכלי נצים נזכר

 חז״ל שהמליצו וכמו נפנים ננקנה נחון שנזכר מה ורק הזרע
 נא״מש זכר שאמר וכמו מנפגיס: יצרה ̂זו מיחיז יצרי זה

 ודע נהפוך* רק נעצמס האותיות א׳-ו הס ל ר שם נא ■ונקנה
 וצורה מחומר מחונר דנר שכל הראשוני' נפי שומה הוא שכנר

 המעמדת היא והצורה גשמיותו המעמיד ענין הוא והחומר
 וצורה חומר נמדריגת הס והאשה שהאיש אמרו וכן הוויותו

 עוד ואמרו * החומר ננחינת והאשה הצורה ננחינת שהאיש
 מצד ולא החומר מצד רק למורננ מגיע וההעדר ההפסד שכל

 כמו קייס דנר שהוא נאמ״ש האיש המשיג זה דרך ועל הצורה
 נאשם: והוא הקיום הפך והנקנה והאש והמיס האויר סהס
 אותיות 3כ״ ז״ל ד׳ משנה ד׳ פרק שם ואחור פנים הגלגל חוזר

 סימן וזהו ואחור פני׳ הגלגל וחוזר ונו' נגלגל קנועות
 מנגעעכ״ל למטה נרעה ואין מענג למעלה נטונה אין לץר
 ושינויים נתמורות קשור שהגלגל לומר שרוצה המחנר מפרש וע״ז

 לנגע: ענג ווון לאש״ס אמ״ש מן ומתהפך ואחור פניס ומוזר
 האותיות סדור רק לנגע ענג ונין לאשם אמש ין3 ניניהם ואין

 נחוקור״ל אתן לגלגל והשקיעה שהזריחה כמו ואיחור׳. נקדימה
a עליז



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 והולך 35סו אסר לגלגל אמד תמיד הוא והשחיעה הזריחה ענין

 מעלה כונני וכל הממש כי ושתיעה זריחה הרגש ו3 ואין תמיד
 אדם לגני ורק אחד ענין על גגלגל ומאירים נצגיס לעולם

 , אופקס על עולה אחר נכג או כשמש הוא הזריחה ארן י3יוש
מנגד יורד כשהיא והשקיעה

הזאת מהמלחמה הצלתו

 תמצא לא זה כל זעם אופקם
 הארץ ערךכלל3 ושקיעה זריחה

חצי כי הארץ חלקי לעגין רק
השמש מן מואר תמיד הארז נדור

 חשוך תמיד השני והחצי
 ד״מליושגי הזרימה וכשתהיה

 הרגע גאותה המזרח קצה
 קצה ליושני השקיעה הוא עצמה

 והשקיעה הזריחה וכן המערג
 מן למזרחיים תמיד תקדם

 שגערך אף ולפיכך המערגיים
 אחד והכל שנוי כאן אין הגלגל

 דצוא הוא אנחנו גחוקנו אגל
 גאולר מקומו כלאחדלפי3<שו

שהם גאיגריס ורמז ז הארץ
 נעתק עתה ונו׳ הארגע העגעייס מוצאי על הקרוס מן למטה
 וכו׳ פשוטות עשרה שתים ז״ל מס״י גס״ה אומרו ענין לגאר

 • עלאים שני * מנהיניס י״ג חדשים י״ג מזלות י״ג גהס זצר
 קורקגניס והס • עליציס שני • יועצים שני . • לועזים שני

 כמין ערכן מרינה כמין עשאן רגלים ושני ידים ושני שנים
ה מ ח  וכו׳ עשרה שתיס שאחריו וגמשנה ע״כ זה לעומת זה ^
 שני ידים• שני מנהיגי׳ 3י״ הן ואלו מנהיני׳ עשר ושנים
 וקנה קורקנן • המפס טחול • ומרה כנד * כליות שני * רגלים
 מצטרפין אלו מקצת דנר של כללו ז״ל 3כת ששי ׳93 3ושו עכ״ל

 אלו אין ואס • אלו כנגד ואלו • אלו תמורת ואלו • אלן עס
 לפרשם חשש ולא הדנריס ראש תפס והמחנר • עכ״ל אלו אין
 למטה מהקרוס למטה : כוונתו תמצית להורות רק הסדר על

 מוצאי על אינריהכרס: ונין 3והל הריאה נין המנדיל ממסך
 מולק שהקרום למעלה ונמ״ש יסודות ר' שהם הארנע הטנעי׳

 נכריס עניציס לועזים שני : החייס ועולה הטנע עולם נין
ה  עלחיה ושני • לועז מעם 3יעק נית מל׳ לטנעו קצת מעדי

 האדם את שמשמחיס והטחול אסטומכא ר׳״ל ההמסס הס
 מגרמיז״א: פי׳הר״׳רא כן נשתוק והטחול ושתי׳ נאכילה האסטומכא

 הס יועצים שני הגז׳ מהר׳״רא 3כת עליציס ושני יועצים* שני
 כליותי' לילותיסרוני אף יעצני אשר ה׳ אנרך שנאמר הכליות נ׳

עהי ומשמחו הוושט שהוא הקורקנן הס נ׳עליציס  וקנה ננלי
 מפרשם והמחנר עכ״ד נהוצאתהרעי המשמחו ר״לנטןהתמתון

 מרה • ירוקה מרה אדומה מרה שהס הטנעייס מוצאי על
 אדומה המרה יסודות ד׳ לעומת והס * שחורה מרה לנינה

 יסוד ננחינת ירוקה מרה ♦ ולח חס והוא אויר יסוד ננחינת
 * ולח קר והוא מיס יסוד ננחינת לננה מרה * וינש חס אש

 זה ולעומת וינש קר והוא עפר יסוד ננחיגת שחורה מרה
 האיכיות מן לאחת נוטה אחד שכל הנזכריס האינריס נתקנו

 כמו זה את זה שונאים מהס ויש אוהניס מהם ויש הנזכריס
דומה הוא ני אוהניס אש יסוד עס אויר יסוד ני התאער

 ביניהם ואין הן אחת ונגע רענו ואש״ם אט׳׳ש
 והשקיעה שהזריחה כמו והאיחור ההקדמה

 באיכרים ורמז • ושוב רצוא אנחנו ובחוקנו בחוקו אחד
 הארבע הטבעיי׳ מוצאי מהקדום למטה שהם

 ושני יועצים שני עליזים ושני לועזים שני שאמר כמו
 מלחמה כמין ערכן מריבה כמין עשאן עליציס
ם אלו כנגד ואלו אלו עם מצטרפין אלו מקצת  א

 טובן והרמז בזה זה אדוקים וכולם אלו אין אלו אין
אלגמרי «נ״  (נ״א הפרדתו לבאר יקשה ואם אינני) (
גורטין והן ההפכים אל חיים בעלי מצורת ״לחיי)

 שהס שונאים ומיס ואש * החמימות ננחינת אש ליסוד
 שונאיס ורוח עפר ♦ אוהניס ומיס עפר וכן * לגמרי הפכיים

 תקח הכלל זה ז״ל * חמישי פ׳ נשוף גאון סעדי׳ רנינו וכ״כ
 ומיס אש * אוהניס ורות אש ־ שונאיס ועפר אש נידך

♦ אוהניס ומיס עיר * שונאים

 הזאר־ז המלחמה ולולי
לא

 ואש אש שונאים* ורוח עפר
 צריו ולדגריו עכ״ל אוהניס*

 אעפ״י שונאי' ועפר שאש לומר
 הינשות נאיכיות דוהים שהם
 סדר ני מקום ריזוק מפני

 ואש עפר מיס אויר אש היסודות
 דניקותס מחמת אוהניס רז ורו
הניס• ומיס עפר וכן יחד או

ט׳ מיינה כמין עשאן  השס י
ס מקן יתנרךשמו חיי  מיזכעלי

 7אח שכל נכדי הפנייה מעניניס
 והחי שננגדו על לגנר מתעצם
ושתי׳ לאכילה זס נענור מוכרח

תדירי״ נתנועה קיומו וזה
ס: עמידתו ימי כל  מקצת נחיי

 יצר שהקנ״ה שר״ל לפרש יתכן אלו* עס תצטרפין אלו
 יתנרך מחכמתו הייתה זה ועס מתנגדיס־ מדנדס אותס

 אש מיסוד קצת תאמר כאלו * שניניהן ממוצע נדרך להרכינן
 קצת לה יש וינש חס שהיא הירוקה המרה ממנה והנמשך.

 ולחה חמה שהיא אדומה מרה שממנו האויר עס הצטרפות
 נקצת מצטרפת אדומה והמרה מתרנניס* נקצתס שממין ומפני

 נדמיון ולח קר יותה9ואי מיס מיסוד שהיא לנינה מרה עס
 המרס שהוא העפר עס המים וכן • שנשתיהן הלחות איכות
 אלו תמורת אלו :ינשותס דמיון מחמת שחורה המרה עס לנינה
 מחנירו' לגמרי הפכיי מהס שאחד היסודו׳ מן יש ר״ל אלו כנגד ואלו
 און אס האיכיות: מן נא׳ רק לגמרי הפכיי שאינו מהם ויש
 לזה זה והפנייה מתנגדים שהס אעב״י כלומר• אלו אין אלו

 החיות מוסרות ינותק לגמרי מהס אחד יעדר אלו עכ״ז
 הרמז כלומר לגמרי מונן והרמז :מזה זה היסודות ויתפרדו

 ספק גלי ס״י נעל נתכוון כך שעל מדנריו מוין שזכר הזה
 אופניהם על הדנריס מחלקי ודנר דנר כל לפרש לנו שאין אע״פי

 הדנריס כלל עס השקיף הזאת שלנוונה לכל מנואר ענ׳׳ז שזכר
 חלו נסידות עמוקים עניניס כמוסים מזה יותר עוד ואולי

 חלקיו הפרדת ואסיקפהלנאר מאתנו: נעלמים אשר הטנונייס
 ססר כוונת היא שכך לומר ורצה כצ״ל ההפכים אל חיים נעלי

 הנעלי קיוס הן והן מייס עלי33ש ההפכים על לדני יצירה
 הדנריס פרטי כלומר הדנריס פרידת לפרש שקשה אעפ״י חייה

סו3ריס3אי3ון3ונו׳וכןנחש ועליזים נלועזיס די : ׳רגליס5׳י  ונו׳
 לגמרי מונן והרמז אמרו על 3מוס זה וכו׳ חיים נעלי מצורך

 שקשה אעפ״י ספק נלי מונן הרמז שזה הס כך דנריו ושיעור
 חיים נעלי מצורך נזה כוונתו תוכן עכ״פ הדנריס פרטי לפרש

 שננעלי ההסניס ר״ל וכו׳ הצלתו גורמים והן :הפניס אל
 חייס עלי3 סל תיקון הן הן אומו מעוותיס שהס שנראים חיים

 המלחמה ולולי :הנורא רצון- כפי 5קצי עת על נחייס שיתקיים
נעל היה לא הצלתו הייתה לא :שניסודות ההפך ר״ל הזאת

מי



קלה נחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
 תנועה ואין תנולנה3 אם ני התיות אין כי נלל זזתקייס מי
 ההפך הרגם מצד רק רות3התג ואין • ההתנגדות מצד רק
ק7מ חז״ל שאמרו וכמה הנורא מחנמת נפלא ענין וזה ה  ה“״3ת

 עמה היצירות שסידר אתר זה נל :עצמה המכה מן מתקןרטיה
ספר פרקי לקשר ר3הח א3

 שנפרק ואומר כלל נדרך יצירה
 המשוג הדנר הקדים הראשון
 נפ״׳אמשנה אמר שכן שנכולס

 אחת נלימה ספירות ועשר ט׳
 ומנורך נרוך חיים אלדים רוס
 רות זהו ודנור ורוח קול ונו'

 ונו׳ מרוח רוח שתיס • הקודש
 נהן 3וחצ מקק מרוח מיס שלש

 ארנע ״ ונו׳ רפש ונוהו תוהו
 יצירה ספר ענ״ל ונו' ממיס אש
 שהם קודם 3חשו החשונ ונל

 הארץ זכר ולא :ההויות צורות
 היסודות: מד׳ א׳ היא שאן>
 והחומר הגוף שהוא תפני

 לנל החומר היא הארן להויות
 כל ארן כלס כי :ההויות
והעפר מעפר יסודם ההויות
 והנעפרתשינ אתה עפר כי וכמ^ס החומריים שנהויות העקר
 איל : (קהלת) עפר אל 3ש והכל העפר מן היה הנל ונאמר

 החומר הוא הגוף כלומר מימיי גוף וזה אישיי גוף זה אומרים
 המיס מצור׳ יותר האש צורת ל3שק אומריס אנו העפר ו^וא

 המיס מצורת ליותר3שק רצונינו מימיי גוף כשנאמר וכן והאויר
 היסודות וג׳ הגוף עקר הוא העפר ולעולם והאש האויר מן

 שלש יצירה ספר נעל הקדיס כן על הזה: לגוף צורה כמו
 קדימת ננחינת קודמים שיהיו דין3ו ורוח ומיס אש אמות

 • הדנר לחומר נמעלה קודם ר3ד כל שצורת נמו המעלה
 היסודות על לא יצירה ספר נעל שזכר האלו היסודות אמנם ני

 למעלה להם השרש.אשר על רק הכוונה הייתה ד3ל3 השפלות
 • מיס וגדולה ־ אש גנורה כי הקנלה חנמת3 כנודע נספירות

 האחרונ' הספירה והיא ארץ נסוד ומלכות ותפאר׳אויר*
 רוח והוא אלקיס רוח והקדיס :העליונות צורת המקנלת

 ואמרז׳׳ל מפ״א ט׳ נמשנה זכר אמות שלש קוד^ ר״ל הקודש
עה ספירות עשר  שמו ורך3ומ נרוך חייס אלקיס רוח אחת מי

 שרוח ור״ל הקודש רוח זהו ודנור ורוח קול העולמי׳ חי של
 נעלי אל הנפש מדריגת3 והוא העולמות כל המחי׳ הוא הזה
 והוא חכמה ספירת היא שזכר שאחת הרמנ״ן ופירש * חיים
 והחכמה נדכתינ חייס הנקרא והוא אלקיס רוח כדכתינ הרוח
 ענינו נתנאר כנר ונו' הקודש רוח והוא :נעליה את תחי׳

 מתחנרות' ונה :המלאכים ענין נתנאר ושם ג׳ סי׳ למעלה
 שס 3שכת יו״ד סי׳ חמישי נמאמר יתנאר הרוחניות הנפשות

 נו תדנק נאשר המנוחה ועולס המלאכות עולס והוא ז״ל
 • המושג האויר ואחריו :אי״ה נפרש ושס ע״כ תנוח הנפש

 המושג שאויר שר״ל * מרוח רוח שתים שאמר למה ניאור זה
 שנראלו שמי ג׳ סי׳ למעלה שזכר וכמה הראות נחוש לנניאיס

הדק האויר וזה דקותו עוצס עס אותו יראה זנה עין האל

 היצירוח שסדר אחר זה כל הזאת־ הצלתו היתה לא
̂׳ח והקדים ס אל רוח והוא החשוב הדבר 0וסד (כ  זי

 * מרוח ווה שתים חיים אלקיס רוח אחת אסר חיים
 הארץ זכר ולא מטים אש ארבע * טווח טיס שלש
 אבל ארץ כולם כי להויות והחומר הגוף שהוא מפני

 הקדים כן על * טימיי גוף וזח אישי גוף זה אוטריס
 אלקיט רוח והקדים ורוח ומים אש אמות שלש
 הרוחניים הטלאכים נבראים ממנה הקודש רוח והוא
 האויר ואחרי׳ הרוחניות הנפשות מתחברות ובה

 השיגתם לא לרקיונ מעל אשר המים ואחריו המושג•
 ואפשר בהם* הודו לא כן הפילסופיסעל הקשת

 הקרהשקוריןזטה״ריו כדור שהוא אומר בו שיאמר
ם הנעת תכלית ומקום ס ואחריו העבי קו האש מ

הטבעי

 פי' לזס וכדומה הקודש רוס והוא ממש הרוחניי מרוח נאצל
^ שס הרמנ״ן או  וכי' לרקיע מעל אשר המיס ואחריו :מעט נ

 לפעמים המושג הדק זה מרוח ור״ל מרוח מיס שלש פירוש זה
 אגל שננו כמיס גשמיים מים שאינס העליונים המיס ראו3ג

ד.מיס הרנה יומר דקים הס
הנזנרי' עליונים מיס והס שלנו

 רקיע יהי מ״ש3 ראשי׳3 נמעשה
ונומ'; מגדיל ויהי המיס תוך3

 הפילסיפיס הקשת השגתם לא
 זה נפי׳ טו3נתח הפילסוסים

 המיס ענין השיגו לא כי הפסוק
 למעלה התלויס הדקים האלו

 3הכתו פשט לפי אשר מהרקיע
 השמים הן נזה הנזכר רקיע

 זה 3 הודו לא ע״נ :הגלגלי׳ ר״ל
עליונים: מיס נמציאת ר״ל

שהוא׳ נואומר שיאמר ואפשר
רמזלפילסופי■ וכו׳ הקרה כדור

 שהמיס לפרש שנדחקו עמינו נני
 נפסוק הנזכרים העליוני׳
 מן האמצעי סלק על הכוונה

 טרס3 תלויס האידי׳ האוירששס
 חלק כי שנאויר קר היותר החלק והוא והשלג המטר יזיקו

 לארץ הסמוך והחלק ו3 שהדניק אש מיסוד מתחמם העליון
 הקר היא האמצע והחלק השמש נצוצי מהתהפכות מתחמם

 מכלית שס ועד הקרה כדור אצלם הנקרא והוא חלקיו שנג׳
 :ח 3 מיס והס עליונים מיס אצלס נקרא והוא יס3הע עלית

 לפי ויאמרו נפועל מיס יתהוו האדיס וכשיגיעולשס נפועל ולא
 התחתין חלק על ו3 הכוונה נקודה הנזכר שהרקיע זה דעתס

 ונין ;ח3 מיס שהס העליוגי׳ מיס נין מנדיל שהוא האויר מן
 המורה זה וכנרזכר ממש גשמיים מיס שהס מיס׳התחתוני׳

 ואחריו :התורה נפי׳ הראנ״ע דעת וזאת ל׳ פרק שני נחלק
עי האש מקום  הראשוני׳ אצל המוסנס אש יסוד הוא הטנ

 אומרו וזה הפילסופי' לדעת הירח גלגל נקערירות הדנוק
דק היותר שיהוא אעפ״י הזה האש כי ממים אש ארנעה

המיס נערך גס היותר הוא שתחתיו והמיס האויר נערך
 המחנר שרצה לפרש יתכן לא אמנס ממני* שלמעל̂י והאויר

 על נתכוון ממיס אש שמ״ש ולומר יצירה ספר נעל דעת לפרש
 חקק ממיס אש כתג נס״י שהרי הפילסופי׳ שאמרו אש יסוד
 שהרי ועוד הקודש וחיות ושרפי׳ ואופני׳ הכנוד כסא ה3 3וחצ

 שיצא כמו הפילסופי׳ הנחת נאוסן אש יסוד3 ממאן ר3המח
ועקר לדוגמא רק זה הזכיר שלא הנכון ל3א די יו סי נחמישי
המקונליסשכל לשיטת לו וירד מעלה של אש על היא הכוונה

 חלק כל3 דוגמתן שים מתחת הארץ ועל ממעל שמיס3 הנמצאות
 ספר פירוש3 הראנ״ד זה וכמ״ש אויר מיס אש מחלקי וחלק
ר יצירה היתה והארץ וזש״ה נזה״ל ע״ז וסייס ע^א) ג (

3 מטה &נ ונחש ״׳גגה J *׳W
ואין עצמותו ולא העליון הכסא דמות סוא אמנם 7ו3הנ כסא

ספק



נחמדרביעי בחרי :מאמראוצר
 יז״ש הראנ׳״ד של זאת לדעה נשקפה ר3המח שכוונת ספק

 דעת על 3מוס אינו ונו׳ אומרים כאשר :ונו׳ אומרים כאשר
 כוונת3פניו לפני על ל3זהא לפני שזכר עי3הט נאש הפילסו׳פיס

pאומרי' והס ליס3המקו דעת אמתת עפ״י הננוי׳ יצירה פר 
אלדיס ורוח 3הכתו שחמר שמה

 אינו המיס פני על מרחפת
 התחתוני׳ המיס לומר רוצה
 הנראה נפי נפועל מיס שהס

 אומר הנתו׳ שהרי 3הנתו מפשט
ק הא  והו3ו תוהו היתה ו
 מיס3 שרצונו עדיין; מנין ומיס
 האלו מיס3 הכוונה האלו

 אותו שנרא הראשון החומר
 מונן חימר והוא רך3ית השס

 נעדר., והיא הצורות נל ל3לק
 חומר הנקרא והוא צורה משוס

 החומר ר^ל איכות לי3 היולי:
 שנוכל ענין שוס ו3 היה לא הזה

 איו שנאמר נמו ו3 אותו לתאר
 או חס 3להשי נוכל הזה הגשס .

 שהוא קרוכןנחמר או ינשאולח
 המראות מן זה זולת או ן3ל

 שהוא ו3 שנאמר אפשר וכן
 זה וזולת ע3מרו או• משולש

האינות אילו וגל מהתמונות
הראשון להאמרנחומר נתנו לא

 לי3 חשוך ר״׳ל והו3ו ותוהו ד3ל3 נמות היותו על חומר ונקרא
 האינות שקינל כלומר נחפזהאלקיס שהתאיך עד איניות: שוס

 שהיו המציאות לכלל רמז והאר) שאמר וזה אלדיס חפן3
 :חסן אשר כל ממנו נצטייר אלדיס ספץ3ו צורה לי3 חומר.
 חרל מאמר וכענין אותו והמקייס הסינל נלומר אותו 33הסו

 רולז3 החפץ אותו ר״ל אותו וכנה :עולס של מקומו שהק״נה
 3שהכתו הדמיון ר״ל מיס3 עי3הט החומר ודמות :אלדיס
 שאר3 ולא מיס3 ההיולי חומר שהוא הטנעי חומר מדמה

 איזה אל אותו מלדמות יותר נכון כלומר ייתר3 גנון :נמצאות
 יותר שיהי׳ הוא הזה החומר ציור ני 3ע היותר אחר יסוד

 ישתוו לא :צורה לתי3 חומר שהוא מאחר הגשמיים מכל 3ע
 מתפשט אינו ע3הט פעולת כלומר חלקיו כל3 ע3הט פעולת

 מיס מלאה גדולה מרה נזה הדמיון מיס3 כמו חלקיו נל3
 כאחד מתחממים המיס נמות כל האש חוס3 הנה תחתי׳ והאש

 המיס או היורה תחתיות3 אשר המיס שיתומו יתכן ולא
 התחתון לחלק 3קרו האש שגס3 המיס כלל שיחומו טרס דיס7צ3ש

 נשארים השוליים דהיינו התחתון החלק '3שאדר מרחה הנסיון
 הסמוך מיס3ש החום ני לצדדיו או מרתחת שהיורה אן> קריס
 טרס חס מהם אחד חלק ואין כולס להמיס מתפשט לאם

 המיס כל אל מתפשט מיס3 ד3ד יושס אס ונן ״ כולו יתחמם
 מן 3ע יותר שהוא ר3ד3 יושג לא זה וכל • גיעס3 הן ע3צ3 הן

 הטנע לחכמי היוס נתיאר זה ומלנד הארך כמו המיס
 הגשמייס הגופי׳ מהות3 עיונס העתיקו ו3הרח,י אשר האחרוני'

רק תמונתס5ו עצמיהס3 משתויס חלקי׳ 3ע גוף שוס3 שאין

 כאשר תו״ר5אי ערכי בילשון אותו שקורין •;י הטב
ס פני by מרחפת אלדים ורווז by אומרים טי  ה
ם שרצונו מי  איכות כילי הראשון החומר האלה ב

 הסובב האלקים כחפץ ובהועדשהתאיך תוהו אבל
 הטבעי החומר ודמות אלקים ברוח אותו וכנה אותו
 מן עבה יותר שהוא מה כי ביותר נכון דמיון במים

ם  מפני חלקיו ככל הטבע פעולת ישתוו לא המי
ם ה ם כי ראוי הארצי הגוף אין כי הזקים ש  א

 שטחי אס כי כוללת אינה המלאכה כי למלאכות
 חלקי כל כולל הוא והטבע חכקיר כל ולא ההומו

ם בתכונת כבר שהיה אלא הווה ואין הדבר מי  ה
 הוא אבל מנעי הוה יקרא לא כן אינו ואם נגר זב

 בו פו׳גל הטבע ואין מקרי או מתרכב או מלאכותי
ם בתוכן בעודנו אלא מי  ואח״ב בהפצו יציירוהו ה

 הדומה על ואמר להתקשיות שהוצרך מה יתקשה
ישנו אינו אשר את רעשה ממש מתוהו עשה לזה

והצב

 הדומס ומן יס3המורנ מכל יוציאו החימיא״ה וחכמי • המיס
 מלח דהיינו מתחלפי׳ מינים כמה ארן ה מעפר ואף והמתכות

 המיס תן ואך מתחלפים* מינים לזה וכדומה חי כסף גפרית
 המיס ישתנה אס ואף לנד מיס רק ר3ד שוס להוציא ח״א

וכפור לשלג או ולענן לאדיס
 נהיות אח״ז חוזריס הס ונרד

 חוכשימוסוהשלגוהנרד המטר
 ראוי התרצי גוף אין ני :למיס

̂׳ל למלאכות אס כי  ענה נגוף ל
 כי הטנע פעולת יתכן לא
 זה אתר זה נגרריס חלקיו אין

 אס ני אתת נפעולה להשתוות
 חס ^מ7 ממנו אחד חלק יהי׳
 לכולן. החמימות יתפשט לא
 על נוד ארן3 יוחפר אס וכן

 הזס החלק שתהי׳ תמונה איזה
הק3ל3  שטת3 התמונה זאת ל3זו

 ית:ן שלא מה החלק זה
 שוס י3 לפרוד שא״א מיס3

 נמחיצול/ הכרח רקע״י תמונה
 לזה זה נגריס חלקיו כי וכלי׳
 גוף3 שהס הפעולות כל א"כ

ע״י3ע ס ה  ה3 3לחצו מלאכה ה
 אינה המלחכה ני ;ענין שוס

החומר שטחו אס ני כוללת
 אינו נמלאנה שנעשה מה ר״ל

 והאש המיס ע״י לא אס שטמו3 רק ר3ע אל ר3מע מתפשעי
 צורת על ומעמידו שורפו והאם מטיט ניס3ל שעושין כמי

 נישול ע״י הנשי נשמתרכך וכן ה3 בעלי והאש המיס הלנינה
 הפועל מעמידים והאש המיס למגי מעיר המלאכה וקלל

 הוא ע3ט שע״י מה ר״ל חלקיו כל כולל היא והטנע : ההוא
 עליו שיאמר יתכן לא ר׳׳ל הווה ואין :חלקיו נל3 ר3עי

ת: ההויה לו3ק חלקיו וכל שנתהווה א  ר3כ שהיה אלא הז
 ההויס נו חלת׳ טרס היה הפחות שלכל ר״ל המיס נתכונת

 ונגריס: זנים שהס המיס מתכונת מקשה יותר לא הזאת
 לא :הזאת מתכונה קשה יותר יהי׳ אס ר״ל כן אינו ואס

עי הווה יקרא  :נמלאכע עשי' רק טנעיית הוי׳ נו יתכן לא טנ
 ע״ו התערונות מצד יסודות ארנע הרכנת נענין מתרנג או

 הרמ״נס וזכרו הראשוני׳ רו3ס כאשר העליון. הגלגל תנועת
 הצמחיס השמנות נמו מקרי או התורה: יסודי מה' נפ״ג

̂י נמאמר עו׳ ויתנאר נמקרה חייס והנעלי ̂יי׳ ו7עו3 אלא :ח  נ
תונן  יציירוהו :הנזכר נענין המיס נתכונת היותו ר״׳ל המיס נ
 ; אלד*ס נחכן דרכו לפי אותו מצייר הטנע כלומר נחפצו
 גשמי הווה ננל ני ר״ל להתקשות שהוציך מה יתקשה ןאח״כ

 שישאר לי3מ כולו מתקשה ואינו היסודות מן א׳ מכל נו יש
 יצירה ספר על3 לזה הדומה על ואמר הלחות: מן קצת נו

 שס3 אותו וכנה ההיולי מומר מן הזאת ע3הט לפעולת קרא
 שאינו עד ונו׳ ישנו אשר את ועשה ממש מתוהו עזה :תוהו
 והכל עשה נמקוס יצר נאמר ששס רק ד׳ משנה נפ״נ נתפש
את ועשה : ממש גשמיות היולי מחומר שעשה נזה והרצון אחד

אשר



קיוו נחמד רביעי כהרי מאמראוצר
 גדוליס וחצנעמודס :התוהו מזה ברא המציאות כל ישנו אשי

 עמודי׳ שהס אמ׳׳ש יסודות שכדא לפרש יתכן גהפס מאויר
 הזה ההיולי החומר ר״ל נתפס שאינו מאויר :המציאות לכל

 ולחלק אש יסוד ונתהוה אש צורת ממנו לחלק הבורא הלביש
יסוד והוא האויר צורת '3ה

 המיס צורת שאחריו ולחלק אויר
 וכמ״ש * מיס יסוד והוא

 התורה מה׳יסודי בס״ג הרמב״ס
 העמידו אש' האלו ואמ׳שהצורות

 מאויר היו האלו לעמודים
 אלקיס רוח ר״ל נתפס שאינו
■ קבל אלקיס שברוח למעלה שזכר

 עד וכו' וחצב וזקק מרוח מיס אמר ועוד • האינות החומר
 שנתב במקום ורק פ״א יצירה בספר מיס יוצאין שמביניהן

 בספר שלפנינו בנוסחא עפר ונעשו עליהם מיס יצק המחבר
 יאמר לשלג ני שנאמר עפר ונעשו עליהם שלג יצק הוא יצירה

ק סוי  הענק זה שפירש ב׳ מחלק כ״ו פרק במורה ועיי׳ ע"כ א
 דברי הן והן הראשון חומר ר״ל ששלג הגדול ר״א בדברי
 לבאר ונו׳ מרוח מיס אמר ועוד במ״ש ורצונו • ג״נ החבר
 ני אמרנו וכבר מיס- גשס שמכונה הראשון החומר ענין היטב

 תמצית להוציא רק הסדר על יצירה ספר לפרש החבר בא לא
 שתוהו החבר שדעת ונראה עמוק ביאור שצריך במקו׳ המכוון

 המפרשי׳שתוהו כמ״ש ולא הראשון לחומר ננוייס שניהם ובהו
 כדעת החבר שדעת נראה אך • לצורה ונוהו לחומר נילוי

 חמריס שני שהיו והוא למעלה שזכרנו מח״ב בפנ״ז המורה
 בארץ שיש מה לכל והב׳ בשמים שיש מה לכל הא' ראשיני׳

 לחומר כינוי תוהו ויהי׳ ״ בפרקיו הגדול ר״א דעת והוא
 חקק יאמר ולזאת * בהפך או העליון לחומר ובהו התחתון

 חומר כנגד וחצב השמיימי חומר כנגד חקק ובוהו תוהו וחצב
 הממרים אלו לשני שרמז ר״ל בזה גס • וטיט ורפש :הארציי

 וז״להראב״ד ענין לכל המשמנים וטיט לרפש הא׳ חומר וימה
 קדשו ברוח חקק להחקק נוחים לחים והטיע הרפש בהיות יהנה
 נתיבות בהם עשה ר״ל ערוגה כמין משאן : הנמצאות כל בהם
 מוציאה אחת שכל הגינה ערוגות כמו למיניהם הצורות לקבל
 יצאו הנמצאות כל כלומר מומה כמין הציבן אמר: זרע

 :בצורה חומה כמו עולם ימות כל ינןוטו בל חזקים למיניהן
 והרמ״בן הראב״ד גרסת שהיא נראה כן מעזיבה כמין סככן

 סכך מל׳ והוא בב״ית סבבן ולא יצירה לספר בפירושיהם
 בחומריהס הצורות קשר אלדיס שברוח שר״ל הכוונה לפרש ויש

 החומר על ומגינה וקיימת חזקה היא מצדה והצורה ההיולני
 למורכב המניע שההעדר הטבעיים אמרו וכבר המעזיבה כמו

 חושק להיות החומר מצד רק אך הצורה מצד לעולס מגיע אינו
 מיס יצק :שעליו הצורה פושט וע"כ חדשה צורה לקבל תמיד

 שבתוהו שר״ל החבר שיטת לפי לפרש יתכן עפר ונעשו עליהס
 הרוח צורת קבל היא מיס בשס המכינה הא' חומר שהוא

 וכמה המציאות כל ר׳ל עפר נעשה ומזה אלקיס רוח !היינו
 מיז הוי יאמר לשלג כי נוסחאות בקצת שהביאו הפסוק שמורה

 מאחה הארץ וז״ל בפרקיו שאמר הגדול ר״א לדעת נאות והוא
 ט שנאמר וזרק לקח כבוד כסא שתחת משלג נבראת מקוס
ך הוי יאמר לשלג ר וכמ״ש םר.אשת התומר ר״ל והשלג א

 ועוד נתפס• שאינו מאויר גדולים עסודיס וחצב
 וטיט ורפש ובהו תהו וחצב חקק מרוח טיס אמר

 כמין סככן חומה כמין הציבן ערוגה כמין עשאן
 עוד ואמר עפר ונעשו עליהם מים יצק מעזיבה

 אלו בהו בלו העולם את שמקיף ירונך קו זה תהו
אבדם ■

 שם וכר' ירוק קו זה תוהו עוד ואמר :המורה בשם למעלה
 קו זה מהו תנא ז״ל דורשין אין פרק דתניגה בגמרא והוא
 לעילם חשך יוצא שממנו כולו העולם כל את שמקיף ירוק

 אבנים אלו בהו • סוכתו סביבותיו סתרו משך ישת שנאמר
בתהום משיקעות מסולמות

 ונטה שנאמר מיס יוצא שמהס
בהו(ישעו' ואבני תהו קו עלי׳
רבוהסירושי׳ וכבר ע״כ* ל״ד)
 שר״ל שפירשו ויש בזה
 המפריש אופן על ירוק בקו

 עילה הפירוש ואין אופק הנק׳
 כוונת לפי גס פשוטו לפי יפה

 הראשון חומר על ג״כ הוא ירוק בקו שהכונה והנראה * החבר
 .תואר ולא איכיות שוס בו יצוייר לא הראשון שחומר ולפי

 ע״כ גשמי חומר הוא שעכ״ס ולפי ורוחב אורך המפשטות
 כי להיות נעדר ואינו עצמו מצד יש הוא כאלו בקו תארוהו

 מה וכל * וגובה ורוחב אורך לו להיות הגמור הגשמיי גדר
 המגביל והוא השטח גדר תחת נכנס ורוחב אורך רק לו שאין

 אורך רק לו שאין ומה * ממנו חלק ואינו וברוחב באורך הגשס
 רק ברוחב בגובה לא מדה לו ואין הקו גדר מחת גכנס

^ ,מג׳ביל  כלל חלק לה שאין עלי׳ שאמרו היא והנקודה הגשס או
 ממוצע והוא צורה גלי חומר הראשון החומר שהיה ולפי בגשס

 הגשס המקבלת היא שהצורה והפני • הגשס העדר ובין גפה בין
 בשס היולי למומר כנו לכך המפשטות נשס מכונה והחומר

 והגובה הרוחב נעדר היותר ולדמיין התפשטותו לדמיון קו
 כמות ע־ייהס יאמר ולא גשמיס בדבריס לאיכו׳ דומים שהם

 נעדר להיותו וההיולי כלל מנשס חלק בהם שאין מאחר בהחלט
 אץ מקיף קו שאמרו ומה • קו בשם רק תארוהו לא האניות

 מאמר מקום בו יתואר לא ני מקימיית הקפה על בזה הרצון
 כל וסובל כולל פירושו הקיף רק מרחקיס ג׳ בו יתיאר שלא

 על והראי׳ הראשון ושרשם הנבראי׳ יסוד והוא העולם חלקי
 המפרש שאמר וכמה האופק לקי כתכוין שאילו הפיתשהוא זה

 ישת ממ״ש זה על ראי׳ בגמרא הביאו האיך יהודה קול בעל
 עבי מיס חשכת הפסוק סיף רכז סוכתו סביבותיו סמרו חשך

 חשכת ענין נס האופק קו על סוכה לשון יפול ואיך שחקיס
 שר״ל מבואר היבר למ״ש אך האופק על לפרש יתכן לא מיס

 המנונה והוא הנבראים כל וסובל המקיף והוא הראשין חומר
 למעלה החבר וכמ״ש מיס וגשס הצורה נעדר להיותו חושך בשס
 שמביניהס במהוס השקיעי׳ אבניסהמפולמות אלו בהו : זה גסי׳

״נ ונמ״ש מבולמות מל' מפולמות לפרש יתכן * יוצאין המיס  ג
ק תולה נמו המסרשיס מן קצת  כ״ו) כאיוב בלימה על א

ק תולה תהו על צפון נוטה ונמ״ש בהו ענין והוא  בלימה על א
 לשון וזה ובלימה תהו כן כמו אמד מענין וארץ שצפון וכמו

מ1הרא^ החומד כי נסתרות ר״ל בתהוס משוקעות אומרו אי  ון
 שמזה הכונה יוצאין המיס שמביניהס שאמר ותה לעולס מושג

^ לעולה יוצא וההפסד ההעדר החומר א  כי ביארנו כבר כ
 מכונה ההיולי ט להפסד כנוי והמיס החומר מצד מגיע ההעדר

 ועם כנו׳ המומר מצד רק אינו וההפסד כנז' מיס בשס ג״כ
 שבכל המציאות והמכלה המפסיד דבר שים יצוייר לא זה

ץ המיס רס כולו התחתון העולם  ס' נאמר וכן המבול ונענ
למגול .



מדרביעי כוזרי מאמרוצר ח נ
 הניאו שננמרא ממה זה פירושי על הנאמן והעל ־ 3יש למנול

 והרי נהו ואנני תהו קי עלי׳ ונטה שנאמר ממה לראי׳ ע״ז
 וההפסד התורנן נציור רק כלל מדנד אינו זה מקרא של ענינו
 נה עונד אין נצחיס לנצח תתרנ ונמ״ש לננל יגיע אשר הי.צחי

וגומ׳ וקיפוד קאת וירשוהו
 נהו ואנני מהו קי עלי׳ ונטה
 לו לקח הפסוק זה מליצות ולמי

 למליצה שנגמרא המאמר על3
 ותאר הראשון החומר תואר על

 שס3 ונהו ירוק קו נשס תוהו
 ואולי נתהוס* מנולמות אנני׳
 ענין להמלין ירוק קי אומרו

 החורנן שס שתיאר ונהו ההירנן
 נחלמון ירוק דהיינו לנפרית

 ל׳3 ירוק נק׳ זה שאף יצה5
 נחלי׳למת ונהפנו ונמ״ש הגמר

יעלה ונאמר לגפרית וענדה
׳ נתחנטו ונחנס דור מדור עשנה

 לננין מל השקיפו ולא האופק קו על קו ענין 3ו0נ המסרשיס
 הן מ־:ר:נ נהו עג־ן ונן למעלה וכנזכר ע״ז שהניאו הפסוק

 אתד שס מ׳ש הוח וגו׳ השס מסוד מעט ורמז הפסוק:
 ג׳ ניוד רוה חתס חהש וז״ל וגו׳ ממיס אש ארנעה משנה

 פנה קצוית ו׳ נהש והתס יה״ו הגדול נשמו וקנען פשוטות
 וחתמי למטה ופלה תחת חתס שש ניה״ו וחתמו למעלה
 שמ-ניתמתם ־ נה״יו וחתמו לפניו ופנה מזרח חתה 1־3ש ני״וה
 וסנה דרוס ממס תשיעית נה״וי וחתמו לאחריו פנה 3מער
 וחתמו וסנה.לשמאלו צפון חתס עשר * נוי״ה וחתמו ^ימין

 -• חייס אלדיס רות איזת ■ בלימה ספירות עשר אלו • בו״הי
 וריס • ממיס אש ארבע • מרוח מיס שלש מדוח רוח שתיס
 ויואל החנר כיון וע״ז ע״כ ידרוס צפון ומירב מזרח ותחת
 הפס מענין לרמז שנא ואמר אמרים נקיצר הזה הענין לפיש

 המתאחד אלדי לעצס נאות שהוא הוי״ה: שס ש:וח הנגנד
 לי3 אמיתי נאחדות יתנרך יחודו על הורה הזה שהפס ו״ל
 מז:-^מאמר וג׳ א' נסי׳ למעלה ענינו צדוננרקדס משוס רנוי
 ר״לאיןלו מהית לו אין אשר :3וכ״ ח״אפכ״א הואנמורה ונן

 נוסף ההוא מהות ושיהי׳ הוא מה ונאמ' נו שנתארהו מה מואר סוס
 כל של המציאות ני לו תואר אינו מציאותו ואף מציאותו על

 הי׳ שלא ואפשר נמצא שהי׳ שהפשר מאתר לנמצא הוא מקרה לנר
 אנל אות המצ אפשר אינו יתנרך והוא שנמצא לו וקדה נמצא

 המציאות כי ידוע מח״א פנ׳׳ז המורה וז״ל ’ המציאות החוייב
 הדנר זהו הנמצא המהות על מוסף ענין הוא ולזה קרה מקרה הוא

 נוסף מנין שמציאותו סנה יאותו1שלמ מה לגל המנואר״הראוי
 השסיתעלה והוא סנה למציאותו שאין מי אמנס מהותי• על

 המציאות מחויינ שהיא יתעלה עליי אמרנו ענין הוא ז: ני לנדו
 עצס ואינו מציאותו ועצמו , * ואתתתו עצמו מציאותו תהיה

 המציאו׳ ראוי שהוא עליו נוסף מציאותו ותהי׳ שימצא לו קרה
 נמצא היא וא"כ' לו קרה מקרה ולא עליו מתחדש אין תמיד

 כי ;עכ״ד ונו׳ ויודע נחייס ולא חי וכן • נמציאות ולא
 ד״מ שנאמר אנו' כי ר״ל הדבר מציאות זולת הדנר מהית
ס ק נמצא הצי מ נתאר ואנחנו האדס הוא מה נמשמע אינו ע

 שמביניה□ בתהום המשוקעות מפול!מות אבנים
 יו״ד הנכבד השם מסוד מעט ורמז * המים יוצאין

 המתאחד האלהי לעצם נאות שהוא ה״א וא״ר א ה״
 מציאורת זולת הדבר מהות כי מהות לו אין אשר
 כי מהותו הוא מציאותו יתברך והאלקיס ־ הדבר
 ן וא והבדלו מסוגו מחובר והגדר ־ גדרו הדבר מהות

 שיהיה והתחייב הראשונה לעלה הבדל ואין סוג
 הדבריסהוא רבות סכת כי ספר וכאשר * הוא הוא

ואחור־ פני׳ הגלגל חזר שאמר כ;לו הגלגל סביב
ודמה

 המתחדש נענין יתכן וזה מדנר חי האדס ונאמר מהותו
 חי שיהי׳ נדין אינו עדיין נמצא שהאדס אף ני ומתפעל

 מדנריס ולא חייס שאינס אפשריים נמצאים הרנה ני מדנר
 ואפשר שיהי׳ אפשר והוח המתחדש דנר לנל המציאות וא״נ

שלימותו מציאותו אין יהי׳ שלא
 יתנרך והאלקיס האחרון:
 כי * מהיתו הוא מציאותו
 נלי המציאות מחויינ להיותו
 יקוייסנל נו הנה נלל ראשית

 המהות וכל האפשרי המציאות
 והוא שיצוייר שאפשר תואר ננל

 לא ני האחרון. שלימותו הוא
ת: שוס עליו יתחדש  כי מהו
 כי דע ונו׳ גדרו הדנד מהות
 הכולל לשס קראו ההגיון נעלי

 והיא סיג ממנו הפרטי נערך
 שתאמר נמו רניס מיניס הכולל

עי מיני כל כולל הוא חי שס  י נ
גי׳ יהמותהשור חייה סו סי ה  האדמה על רומש וכל והעדפות ו

 גדר תאמר כאלו נשושניס סוגה מצשון סוג ונקרא והחיס
 צמחיס־ ומיני אלנות מיני כל נתוכו הכולל מהפרדס החיצון

 כל והמקיף סוג נקרא העליון עצמו פני3 מיקף ומין מין וגל
 חייס* נעלי כל כולל הוא חי כשנאמר וכן * גדר לנד;קרא עין

 והגדר שאמר וזה מדבר חי נאמר האדס על לינר ו:ש;רצה
 מהסנמה. וננדל חי סוג נמוך הוא ני והנללו מש:גו מחונד
ת: נעצמו והוא מינר שהיא  לעלה הנדל ואין סוג ואין המהו

 וכן * דנר שום עס תשתתף לא ראשונה העלה כי ראשונה
 ויוכר יונדל נו אשר הנפרד הכללי שהוא אמרוההגיוניס ־ל3הה
 סוג3 לו המשותף המין מן ניעצמס הנחלקים מהמינים אחד כל

 האדסניפצ שתאמר כמו רחוק וסיג 3קרו סיג יש כי לו 3הק*ו
 החי ני רחוק סיג הוא הצמחיס או יס3המ'רכ כל סיג תחת
 וההנדל הא־ס נערך סיג והיא הס-גי' אנו נערך פרטי היא

 חייס נעלי לנל המשותף הסוג חי ויהי׳ מדנר מי שתאמר
ג יתכן לא ראשונה שלעלה ומאתר ההנדל ומדנר 3הקרו  סו

 הוא ראשית לי3 המציאות ר״ל הוא הוא שיהי׳ 3שתחיי והנדל
 ומעתה אחד *והכל המציאות הוא והמהות המהות בעצמו

 מציאותו על נוסף יתגרך נהנורא שס שוס יתואר לא ני ואר3מ
 רבות סבות ני ספר וכאשר :מח״׳א) 3פנ״ מורה3 (ועיי׳

 יתנרך ורא3ה ני להיות ^׳ל ונו׳ הגלגל 3ו3ס הוא הדברים
 שיי-ק בנריאות רואים שאנו הרבוי סבות ואולס צד מכל אחד

 3פ״3 וז״ל הגלגל סבוב שהוא יצירה בספר אמר שמו יתברך
 ושלשיס במאתיס בגלגל קבועות יסוד אותיות ושתים עשריס

 אותיות ושתים עשרים שס עוד ואחור פניס הגלגל חוזר ואחד
 כל נפש מהס וצר א״לף עס וכלן כלס עס א״לף וחצבן חקקן
 כלן עס א״לף והמירן שקלן כיצד לצור העתיד כל ונפש היצור

 כלן עס גי״מל בי״ת עס ונלן כלן עס בי״ת א״לף עס וכלן
 ושלשים במאתיס חלילה חוזרות, וכלן * כלן יכן גי^מל עם וכלן

 יוד אחד בשס יצא היבור וכל היצור נל נמצא שערים ואחד
ד ומעתה ענ״ל זה) לפגי (הנזכר וכו׳ התש מתהו חנ ה ס  נננ
 מן הרבוייס יצאו ניצד לבאר שהטנה ואמר העניני׳ אלו לפרש

האחד ■



קלזנחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
ואמל ושלאיס 0פאתי3 עד וס' מלילא סחיוא :הזה דין על האגזממ: מ! ילא טלד הימי י׳ל זה ודעה ה^מי: הא״ד

̂תמיג שוס3נמצא שלא יען אותם ולסדר להאריך קצת ראימו שערים אחד והנל גהמחנרות הוא זנ״א הנפמות האותיות נ
׳ סידורם וזה למעיין• ן3המו אופן על סידורם יצירה מספר מטרש אל״סא מן אחד אות עם ר3נתח האותיות מן אחד שכל ^̂<ונה

3רומ3 תיס3 י״א והס לפנים שהם שערים הרל״א הס אלו נתמזג ההוא וכזוג אחד זוג נתהוה אותיות שני ומן ת נ  ולאחריו 3א״ כגון לפניו והוא
 הראשון הרמי וזה ״א3 נגון

 צרוף ע׳יי האחדות חן היוצא
 נמצא לא אותיות שתי3 ני שלהס

 והוא יותר ונא צירופי' פני דק
 שנעולס רמי לכל לחסון
 ואולם * משתים פחות שאינו

 צרופי׳ ששה ימצא אותיות שלש3
אר3סית וכמו נ״ד ע3אר3נ

 הנפרדות האותעת *סת״מ׳) בהתטזג(רא זה דמה
 עם וכוילס כילם עם בית א^ף עם וכלס כלס עס אלף
 בטאתיס יוצא הדבור כל נמצא חלילה חוזרות ני״ת

 התרבו איך אמר כן ואחר • שערי□ ואחד ושלשים
 ששה בונות אבנים שלש וובועס האותיות כשלש

 וחשוב צא בת״ם וארבעה עשרי׳ בונות ארבע כתים
שאין ומה לדבר יכולה הפח שאין טה

 נ״א פעם י״א אורן3 וכ״א
 וזה ואחד ושלשים מאתים הרי
 וממצא ימא3 האלפא חצי עד
 י״ת3 האלן< של הראשון חצי3

 ו^ רל״א מספר3 אותיות זוגי
 שלא עד מזוג משמנה זוג

 ואתה■ * שווים תיס3 ש;י תמצא
שהיא י״א שורה ני מחזה

סמוו:א״לףעסכלסר״לעס3
 והאלף עמו ר3מתח שאלף ני״תא האל״פא מאותיות אחד גל
 אות ואיזה סופו3 שהאלף אלף עם וכלס :אחריו והשני ראש3

 ואות אות כל3 וכן ני׳י׳ת עם וכלס :לפניו י״ת3 האל״פא «ן
^ הס שעליס הל״לא אלו ם ל

 כיל יב ט• חט זח וז הו דה גד בג אב
 M יל טכ חי זט וח הו דו ה7 ד7 אג

 נ7 יט טל חב זי וט הח דז ו*7 בה
nji ^ כס ינ טט חל וב וי הט דח גז 

m ^ אוי ן י  m ע7 יס ^ ^ הי 

 כפ יע טס חג זט ול הב די ט7 *ברז אזי

ע חס זג וט הל דכ גי בט אח  צ7 יפ ט
כק יצ ^ ^ הט H גב בי אט
̂  יק טצ חפ זע וס הג דם גל יבב ^
U0 יר טק חצ זפ וע הס דג ^ ^ ^

 כא ית טש חר זק וצ הם דע גם בג אט
 כב יא טת חש זר וק הצ דפ גע בס אג

 כג יב חת|טא זש ור הק דצ גם בע אס י
^ ^ פ  V טב חא זח יש הר ^ן ב
ת הש ^ ^ן ^ אפ ^ יד מג חב זא ו

' ^.21 ?i ~ ^ ו יה טד חג זב כ י

בז יר טה חד זג וב הא כר אק
 T ^ חה זד וג ^ ^ גת בש אר
 I כני יח טז !חו זה וד חג רב גא בת אש

| זו!חזיטח וה הד דג גב בא | ^ ם| ^
^  ■ COSRI.

 0מקו3 היא האמצעית שורה
 שורות יו״ד ולמעלה מרכז

 • הסדר על ״ס3אל היא האמצעית והשורה שורות יו״ד ולמטה
 רות3התח ציור היא ונו׳ ״ג3 3א״ הראשונה השורה והנה

 נולס וכן אותם מצרף הב׳ כי ״ג3 עם ר3מתח 3וא״ הזוגות
לאחוד •0 נמלים הי׳׳לא ואלו ^

£ ^ nuT רש קו »ן" פצ עפ סע נס ^ ל
m ^ ^ ^ ^ חב! שא רת קש צר פק

א פר ^ מ ^ I תג שב ו
ש ער, ^ טפ לע  תך שני רב קא צת פ

^ ^ jjd שד ג7 קב צא פת עש firi■

ה רד קג צב פא עת סש טק ^ ש

ת! שוי רה קד צג פב עא סת נש טר לק

תח שז רו קה צד פג עב סא גת לר_

תס שח רז קו צה סד ^ £15
I תי שט רח קז צו פה ^ ^ ^ ל|£_
א ב ל ד מ ה ס ט ^ פו ע 5ת שי ר

תל שב רי ק̂נ צה פז עו סה גד טג לב

Hi 2E צט ^ של רבי ^ פח,
 תג שם רל קב צי פט עח JD מה

תם שג רט קל צב פי ^ 2125.22^

ל5115.21^ צ כ פ ע _ ע קט ^ ת ס ש ^
w  to ^ שע רס קג צט פל ^

תצ ^ ח; קם צג פט ^ סכ_ ^ ^ ןלח_

^ן שצ רפ קע צס פג עט — 25.
ע פס ענ סט סב תר שק רצ קפ צ

תש שר רק קצ צפ פע עס סנ נט טל לב ן

o ^ ”י w n־־־



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 הראסונה 3הא״ מחצי שיצאו האפשריות הזוגות כל שאתריו תיס33ז
 אלו אל יצורף ואס מיס3ה כל3ש הזוגות זולת זוג יתתמצא3 נל3ז

 אמצעיתס3 ין3 יןמלאחריהס3 מלפניהם ין3 אותיות איזה הזוגות
 אלו ונקראים הלשונות כל3 שאפשר הדנורים מלות כל ממצא

שהאותיות לפי לפנים סהעריס
 יתא3 אלפא סדר על הולכות

 העליונות שורות העשרה נל3
 הסדר על ג״׳כ הולך ונו׳ זאלג״ס

 ומשם האמצעי 3הא״ שהוא
מצד זוגות קצת מתמילין זאילך
 אחד זוג נוסף שורה כל3ו 3י״ י״א נ״א נמו להתהפך שמאל

 מסדר מהופכות זוגות יו״ד ה3ש האחרונה השורה עד מהופך
 לפנים נקראי׳ העמוד כל3ש האלו השערים עכ״ז יתא3 אלפא
 והוא השני׳ מהצי ואשר * יתא3 אלפא של הראשונה מחצי שהס

 רואה אמה והנה אר:3שית וכמו לאחור נקרא ואילר למד מאות
 ואחריו ראשונה מסודר מ׳ עד מל׳ י״ת3 האל״פא שמצי תיס33

 שורה3 הנזכר סדר על נדס3 תיס3וה למ״ד עד ״ג3א חצי
 ונו׳ מ״נ ל״מ כמו זה עס זה הזוגות רומ3התח ציור ראשונה

 ונו׳ המ' ואח״ז 3הא״ כל עם ר3מתח הלמ״ד אורך3ש שוחת3ו
 מגיע וכשאתה ראשונה3 האחרונות האותיות חצי מהופך רק

 סדר3 ״ס3אל שהוא רצוני מרכז מקוס3 שהיא י״א לשורה
 ס״ד נ״ג 3מ״ ל׳*א והוא לגמרי מהופך הוא ועתה הראשון

 שהשערים ליס3המקו ואמרו ת״כ ש״י vר" ק״ח צ״ז פ״ו ע״ה
 מצד ואשר * רחמים והס ריאה3ה על מרמזים הפנים מצד אשר

 (ועיין לקדמותה הנריאה את הופכים והס הדין מצד האחור
) מקוס3 יצירה ס׳ פי׳3 ׳״ד3רא3  יצירה ס'3 שאמר וזה הנז׳

 ר3לד סימן וזהו ח׳׳ל ואחור פנים שערים רל״א שהזכיר אמר
 והרצון ע״כ מנגע למטה רעה3 ואין מעונג למעלה ה3טו3 אין

 רחמים על ומורה יושר3 הוא ונו׳ ״ס3אל סדר ׳להיות זה3
 גיהנס של שד אמר ק״ד ד׳ ת3ש3 חז״ל שאמרו נמו גמורי׳

 להיכן ״ס3אל לי' אמר שת של מזרעו זנני ״שע3ר ״ה3הק לפני
נו' ד׳יס לגן אולינן  מעונג למעלה ה3טו3 אין שאמר וזה ו

 מצד וזה * אסשר3 ממנה למעלה שאין ה3הטו שהיא עדן גן3
 נתהפך האחור מצד ואולם * פנים מצד היושר סדר3 הרחמים

 כל נמצא מנגע; למטה רעה3 ואין שאמר וזה ״ לנ״ג ג״ן
 מאחר ר״ל שערים• ואחד ושלשים מאתיס3 יוצא ור3הד

 עה3וכ,ילןאר לאמור ור״לא לפניס שערים רל״א ד3ל3 זוגות3ש
 אס מעתה אמור * ירו3למ שוה זוג ואין ושניס וששים מאות
 הא׳ שנויים שלשה תמצא מהזוגות אחד אל אחת אות תצרף
 יהי׳ לפניו א׳ תוסף ״ג3 ד״מ אמצע3 והג׳ לאחריו ׳3וה לפניו

 וזוג זיג כל3 וכן א״<•3 אמצעיתו3ו • ג״א3 ולאחריו ״ג3א
 וששים מאות עה3אר פעם עשרים אותיות משלש מלות לך הרי

 נקח ואס עיס*3ואר מאות שני אלפים תשעה עילה ושתים
 עצמן זוג3ש האותיות אלו אף דנצרף3ל3 ולאחהו לפניו הצירוף

 ׳3 וכן • ׳׳א3א ולאחריו * 3אא״ יהי׳ לפניו א׳ נוסף 3א״ ל״מ
 ד3ל3 עשרים שלקחנו ומה 3״3א יהי׳ ולאחריו 3א״3 יהי׳ לפניו
 כי י״ת5 אל״פא אותיות נ׳ ישארו עצמן הזוג אותיות חוץ הוא

 לפניו צרוף אך עצמו• הזוג אותשמן3 אמצעי צירוף יצויר לא
 ד' פעמים שני עוד ותמצא ית3 האל״פא כל3 יצויר ולאחריו

ושנים עשרים מאות תשעה עוד תמצא ושתים וששים מאות

 מאין ילהקור נצטרך כן ילשמוז;• ינוילה האתן שאין
 הוא אחד והבורא הגלגיל סביב קודם הדברים נתרבו

ולגלגל •

 זה * עה3ואר וששים מאה אלפים עשרת הקודם מספר ועם
 3וחשו צא ד3ל3 אותיות משלשה שיהיו יתכנו אשר המלות סך

 ועלן אותיות עה3וש ששה או מחמשה אותיות עה3מאר מלות
 ניס3א שלש אומרו ענין3 אר3שא כמו עצום למספר הצירופי׳

הנקידוע תצגירף זה ועם • וכו׳
 עשרה מספר3 התנועות שהם
 כפי להשתנות תוכל מנה וכל

 אות כל שתחת הנקודה עני?
 מאוד עצום למספר יעלה ואות
 מכל הדנוריס שכל עד מאוד

 התרנו איך אמר ואח׳י׳כ *• שערים רל״א מאלו יוצאות הלשונות
ל ר״ל אותיות* שלש3  ורמז אותיות משלש יצאו הרנוייס כל א

 • סמיד3 אר3שית ונמו הקדוש שמשה הו׳׳י אותיות אל נזה
 יצא^ איך ור״ל 3רוח3ו אורך3 התפשטותה כלומר ורנועס

 וכן׳ אנגי שלש :הרוחניות מן מקוס3 הנתפסי׳ הנמות עניני
 0ט3א שתי צרפס כיצד ונו׳ נפולות שנע וז״ל שם פ״ד3 הוא

• ג׳ * תיס3שתי ונות3 תו׳  • ו׳תש״ך ק״כ* ה׳ נ׳״?*• ד׳ בינו
 מהשאון ואילך מכא? * תיס3 וארבעים אלפים חמשת בונות ז׳

 עכ׳ץ לשמוע ואזניס לראות יכולה ועין לספר יכולה הפה
 סלש ואמר * עצום למספר עולים הצרופים איך יאר3 הנה

 הצירופי' ני נזה והכלל • צרופים ר׳׳ל תים3 ששה ונות3 אבנים
 לפניו הסמיך ממספר העולה נצרוף הנפל כמספר תמיד עולים

 כזה שתים פעס אחד מהם הצרוף * 3א״ אותיות שתי ״מ7
 צרופי® ששה יהי׳ אותיות משלש ואולם • יותר ולא ״א3 ״ 3א״

 ותוסיף ״א3 3א״ ״מ7 תחת אס כי שלש פעמים ׳3 דהיינו
 דהייע צרופים שלש זוג מכל לעשות תוכל הנה ג׳ אות עוד
 ונאמצעיתו בראשו ג׳ אות זוג כל על להוסיף תוכל כי 3א״

לעשות וני * ״ג3א 3אג״ 3גא״ כגון סופו3ו
 מד׳ צרופי' לעשות תרצה אס ואתה ״אג•3 ג״א3 ״א3ג ממנו

 מששר אחד מכל הנוסף הד׳ אות עס שתעשה תוכל אותיות
 אס צרוסיס ד׳ א׳ מכל אותיות משלש נתהוו אשר צרופים

 j))f( ואחר ’ ואחריו הראשון אות לפני הרניעי אות תצרף
ג ״מ7 * השלישי אות ואחר ״ השני ל  ממנו תעשה ד׳ עם א

ד3א ד״ג•3א ״ג*3אד ננוןדאלג־ צרופי׳ ד׳  צרוף כל3 וכן ״ ל
 עוד וכשתוסיף * כ״ד עולה ששה פעמים ד׳ הרי הששה מאלו
 החמישי נאות שתעשה תוכל * אותיות חמשה ויהי׳ אחד אות

ה׳ כלאתד3 ד ל ה • ״ג•3א7ה צרופי׳כגון• מ לנ ה א ד לג־ א ה  ד
 ק״ך הרי * צרופי' מנ״ד א׳ כל3 וכן • ג״ה3דא * ה״ג3דא

 כמספר יהי׳ תינה כל3ש הצרופים שמספר מעתה אמור ־ צרופי׳
 הפחיותהממנה תיבה צירופי במספר ה3התי אותיות מנין הנפל
 כפל דהיינו תיס3 ששה ונות3 אנניס שלש חה אחד' באות
 • אחד3 משלש הפחות המספר שהוא שתים עס שלש מנין
ד ארבעה פעם ששה וכן ששה• הרי שלש פעמי* ושתי כ׳׳ די ״  נ
 שנעה פעם תש״ך * תש״ך ששה פעם ק״כ • ק״נ חמשה פעם

 וארבעים אלפי׳ חמשת ולהלן מכאן וכן • וארבעים אלפי׳ חמשת
 והענין * אותיות שמנה ת3 תינה צרופי הס שמנה פעם

ה  ^טרך כן לשמיע: ואוזן ד3לד יוכל פה שאין עד מתינ
 ענין שביאר היות עם ר״ל ונו׳ הדנרי׳ נתרנו מאין למקור

 עד״מ והוא שערים רל״א3 הגלגל אזרת מ וסבותיהם וי3הר
 אך * חוזר גלגל מיון73 מהאותיות הרבוי ע״י הרבוי 3ו3ס

אמנם '



קלח נחמד רביעי כוזרי מאמראוצר
 ודמיון א3 מאין וי3והר הכמות ראשית קשה עדיין אמנס
 :הוא גס יצא מאין 3י3ס3 שהלך אומר שאתה הזה הגלגל

 ו3 יתכן ולא צד מכל אחד ורא3שה מאחר כלומר אחד ורא3וה
 הדמיון דרך על ולגלגל :ושמאל ימין ואחור פני׳ ומטה מעלה

שהנחנו שמאחר צדדי׳ ששה

 נמה תקן וזה ד3הנכ השס זה לי3 חפן אשד כל לנרוא תקצר
 מה יהי׳ ר״ל הו׳׳י הוא השס מזה הפירוש ר״ל שהנגזר שאמר
 רק מושכלים הדנריס אלו שאין אמת3ו חלוש טעס וזה שיהי׳

וזה סמוך3 שאומר וכמ״ש אדס משכל למעלה והס 0לי3מקו
ד ורו׳ מחסימי׳ חאייח מהדזרו׳

 נתפס והרי והולך 33אותוסו
 הכרח3מקוס3 נתפס וכל מקוס3

 פניס ומטה מעלה לו שיהי׳
 יצא ומאין ושמאל ימין ואחור

 :הפשוטה מאחדות הרנוי זה
 ור3ד3 ע3וק צלעות שש והניח

 נפ׳שני זהשאמר ר״ל השכלי•
 נשמו וקנען פשוטות ג' ירר3

 קצות ו׳ נהם וחתס יה״ו הגדול
 והיינו למעלה כמועתק ונו׳

שהס אלו נח3ס  משמו הג׳יה״ו
 נפי קצוות שש ע3ק הס3 העצס
 השלש אלו שנכח צרופיס ששה

 יה״ו־יו״ה-ר\״ד שהס אותיות
* הוי* ה״י  וע׳יזאמר וי״ה־ו

 שהקנ״ה ר׳׳ל צלעות שש והניח
 הכוללות צלעות השש ויהיו אמר

הי׳ וזה הגשמי עולה
 שמאלפא יה״ו אותיות ע״י

 היות ועס הגדול שנשמו ימא3
 לשום ציור ואין מואר שאין
של עקרם וכל לחחניות אות

וציודם דמיונות הס האותיות
 * וציוריהם האותיות גולמי על הכוונה אין הנה • גשמיים
 שכלי ור3ד3 למעלה להם אשר הרוחניי שרשיהס על אמנם

 החנר ולדעת יצירה '0 נעל לדעת הזה הדנר להמשיל וכדי
 קנולה ועכ״ז מחניית שהיא האדם נשמת זה לדמיון נקח

ף רק אינה  ותמונת ורגלים וידים ראש אדם נמואר גשמיי מו
 הנשמה על נדון גשמיי עינינו למראית שהאדם מפני ולא אלס

 ננזף משכנה אשר רוחניי עצם שהיא ידענו כי גשמיית שהיא
ר וזה נזה ק  קשורה ענין להנק נוכל לא שאנחנו ורק האדם ע

 ור5הד על גלק כך ׳ נחומר קשורים היותינו זמן כל גון>3
 הריאה מן היוצא גשמיי ור3לד כלל דומה שאינו שאע״פ השכלי
 אוזן3ש השמיעיי לתוף שמגיע עד אויר3 דפיקה ומחדש והקנה

 ענין יהי' ל3א השכלי ור3ד3 נמנעים אלו וכל אחר אדם
 היומר האותיות : ינו3לה אפשר שאי מה ור3הד דוגמת
 ננז׳ יתא3 אלפ״א3ש דקות היותר הס הו״י אותיות * דקות
סי׳  שס3 אותיות ג׳ רק ע3שק מה ואולם • המאמר מזה ג׳ נ
 השם שעיקר המקונליס לכל ומוסכם זוהר3 הוא כך ד3הנכ
 ואמר :מלכות האחרונה והה״׳א ״ה)3הק (והוא יה״ו הוא

 ע״ד אלקי רצון כלומר הזה ד3הנכ שס3 יוצא כשהוא החפץ ני
 והאמירה אור ויהי אור יהי אלדיס ויאמר נמ״ש הרוחני ור3הד

 מה ננרא ונו הזה הקדוש השם ע״י יוצאת הרוסניית הזאת
ה׳ היד מאמר שלא ונדי * הו״י הנגזר נפי ויהי׳ :חפץ שהאל

 (נ״א והניח צדדים ששה הדמיון דרך 1ע< ויתגלגל
cc שם ס״ח הבורא שטות השכלי בדבור יקיע) צלעוח 

 דקות היותר האותיות הגשמי בדבור לו ובחר ליייא)
 ואמר הו״י והם האותיות לשאר ברוחות הס אשר

 טה יהי' הזה הנכבד בשם יוצא כשהוא החפץ כי
 ואין מ״א) נאמס הו״« הנגזר כפי ויהי׳ יתברך שיחפוץ

 השכלי הדבור מדברים והמלאכים שהוא םפק
 העולם יצירת קודם הגשמי בעולם מהשיהי׳ ויודעים

 שהם המדברים וההברהממנועל הדבור יאצל ואיך
ם שיה«׳ בדין והי׳ בעולם להבראות ל עו  הגשמי ה

ם לג^טטיות נאות שהוא בענין נברא ש  הנכבד ב
 הי״ד הוי• ירה• יה״ו* הגשמי לשם הנאות השכלי

 וקם העולם מצרי צד אחד מכל התחייב והי• ויה•
ם הכל מספיקים שאינם מהדברים וזה • הגלגל  א
 שתכונותינו מפני או טהשיג עמוק שהמבוקש מפני

 לזה הדומה יעל יחד הדברים לשני או מקוצרות
 מאחד כי לאמר מהקרס והביאם הפילוסופים חקרו

נאצל קרוב מלאך וקבעו אחד אס כי מטנו יהי' לא
מן

 : ונו מספקי׳ שאינם מהדנרי׳
 והמלאכי׳ שהוא ספק ואין

ד״להקרה כו׳  למלאכיו מצרה ו
 שאין אעפ״י השכלי ור3הד ע׳״י

 מאומה־ ממנו להשיג יכול האדם
 יו5כ יס3ר נתוני׳ כמשמעות

 וגו׳ ואמר זה אל זה וקרא
 אנשי' ששה והנה ונאמר (ישעי׳)

 .אליו ה׳ ויאמר וגו' איס3
 שיהי׳ מה ויודעים ט׳): (יחזקאל

 המלאכי׳ ר״ל הגשמי עולס3
 עניניס השתלשלית משנילי׳סדר

 יצאו טרם ויצירתם הגשמיים
 העול׳נלומר יצירת לפועלנקודס

 הגשמיים עניינים יצירת קודם
 ני נעול׳ תמיד המתהויס
 ראו3ג הס גס המלאכי׳

 המעשה ימי מששת השני ביום
 ר3הח משמעות וכן וכמאמ׳סז״ל

 הווה לשון ונו׳ ויודעי׳ אמרו3
 קול נעל 3הר ין3שה כמה ולא

 יצירה ס' נעל שדעת יהודא
ריאת3ריאת'ל3 שהמלאני׳קדמה

 מצאנו לא וזה כולו העולם
ה הדנור יאצל ואיך :כלל ס״ר רי373 רמוז הני  כלומר ממנו ו

 ההשפעה ענייני ית׳ואיך ממנו ור3הד נשתלשל איך המלאני׳יודעים
 הנניאיס על לפרש יתכן המדנריס על :ית׳ ממנו נאצלת האלדי״ית

 שינראו העתידי' כלומר עולס3ראות3לה שהם הקודש: רוח ובעלי
 לפנים כנריש ר״ל ונו׳ הגשמי העולם שיהי׳ בדין והי׳ :בעולם
 מן נברא גשמי עולם רואים שאנחנו המושכל מן עוזרים ההוא*
 וגשמיישהס ביןרוחניי ממוצע דבר איזה לתת שבדין ובודאי רוחני

 מואר מצד לגשמי נאות שהוא הנכבד השם הוא לזה והקחב הפכיים
צרופי': ששה והס ונו׳ יה׳׳י :דמיונינו נפי האותיות וצורת

 נשתלשל וממנו הגשמיים שבבריאת הראשון והוא הגלגל וקס
מספיקי׳ שאינם מהדנדי׳ וזה :שבתוכו גשמיים וכל מלו העולם

 מספיחי' אינם ענ״ז אמיתיים אלקיי׳ דנריס שהם אעפ״י ר״ל
 שהמבוקש מפני אס :והמושכל הסברא כפי הדעת את לשכך

 שישכיל האדם מין מנח ורחוק עמוק זה שדבר מפגי או עמוק
 בלבד אנחנו ר״ל מקוצרות שמבונתינו מפני או :שכלו3 אומו

השכ^ קצורי אנחנו ר״ל יחד דברים לשני או • זה להבין נוכל לא
 לא האדם גנח האפשר נפי ההשכלה מנלית3 היינו אפילו וגס
 וראה בא ר״ל הפילוסופי׳ חקרו לזה הדומה ועל :להשיגם נוכל
 ידעו לא ני הדבר זה בהבנת האמת מן הפילוסופי' רחקו כמה
 בזה בכיוצא התקשקשו נמה ס3מל לחקור או3ו לה3הק דרכי
ס מאחד יצא איך להם שהוקשה אחר  מתחלפים יס3ר מרי

ה והרבייה . ג ל



נחמדרביעי כוזרי :מאמראוצר
̂אך עו3<ק :מה טו3נתח ה3ז׳הר  י7כ הראבון מן נאצל 3<ןרר מ

 אחד מלאך רק נאצל לא הנורא שמן אמרו הזה קושי ^שקיט
 המלול ר׳״ל מה המלאך ראשון: עלול קראוהו אשר והוא

מצד וי3ר ו3 נו^ כלומר מדות שמי לו יש הראשון:
 שתי לו שה̂י והשכלתו ידיעתו
 : אחת ידיעה * אמת : *ליעומ
 פי' נעצמו מציאותו יודע שהוא
 דל3הה ר״ל עצמו את מכיר
 ידיעת והיינו עלמו ונין שנינו
 הראנ״ד נהקדמת וכנז׳ עצמו
 וגלגל מלאך ; יצירה נספר

 השכילו מצד ממנו נאצל המלאך
 מצד והגלגל * סנעו את

 הנכניס עצמו: את השכילו
 לדעת אמאן • הקיימים

 נטלמיו״ם שלפני התוכניים
 והס גלגלים סמנה רק שמנו

 לכמשצ״ס ככני לשנעה שנעה
 הקיימים לככני׳ והשמיני סנכ״ל
 המכריח היומי גלגל נעצמו והוא

b ממזרח שנמוכו הגלגלים 
 זזה לעת מעת נתוך 3למער
 שיש עדין הכירו שלא מפגי

 כנדה העמקה הקיימים לכנניס
 כמו שהוא למזרח ממערג
 שלא וזה שנה נע׳ מעלה

 על רק היומי גלגל קוטני על
 נטיית נפי תמנו קיטני׳נוטיס

̂ית מגורת  היום משוה מקו המז
גלגל להניח הוכרחו זה ומפני
 הכנני' גלגל נזולת היומי

 כל להכריח רק איגו שקרו וכל 3ככ שוס נו אין הממי וגלגל הקיימים
 שמנה המונים לדעת ומעתה * 3למער ממזרח שתחתיו הגלגלי׳
 ועם ננדליצז־ שכליים רצוני עלולים שמנה רק כאן אין גלגלים

 כאן הרי גלגלים משעה המונים ולדעת תשעה הפועל שכל
 ויתנאר שנהם המפורסמת הדעת והיא ננדליס שכליים עשרה

 גס הפועל• שכל אל ואמ״כ פי״ז: חמישי נמאמר מזה עוד
 ר״ל נפרד שכל מנלתי שא״א שאמרו ארסט״ו נית מילידי זה

 הוא הזה והמלאך גלגלים י המניעים השכלים מלנד אמד מלאך
 הגלגלים המניעים השכליים כי השפלות הנמצאות צורות הממן

 הזה הפועל והשכל * גלגליהם נהכעת פעולתם רק להם אין
 נמצאות כל צורות נותן שהוא קצתם עליו אמרו האחרון שמא

 אדם שכל להוציא רק אליו צורך שאין אמרו ואחרים השפלות״
 פעולותוו נענור הפועל שכל נקרא הזה והשכל * הפועל אל עכח

 שנעלי נודע כנר * מופת שהוא שאמרו עד :תמיד המתחדשות
 נאשתת ואין תשונה שוס עליה שאין לראי' מופת קראו הגיון

̂ז ״ ספק שוס הקדמותיו ̂קדמרתיו הנצוחוהוא הוא נמעלה ואח  שי
 מספיקי׳להמון שהקדמותיו ר״ל הספוק ואחריו מפורסמות*

 המופתיות מכ״שמן מןהמפירסאות למטה והוא נהם להאמין
:ספוק אפי׳ שאינו מה למופת זה חשנו אדם ני3ם אער ולזה

 ילו יש הזה חטילאך כי אמח כך ׳ואחר הראשון מן
 בעצמותו מציאותו יודע שהוא אחד מדות ימתי
 והתחייב סבה ילו שיש יעתוT והשנית נעצמי) (נ״א

 וזה הקיימים הכבבים וגילגיל טילאך דכרים שני מטנו
 טילאך טמנו התחייב הראשון מן שהשכיל כמה כן גס

 גלגל ממנו התחייב מעצמותו שהשכיל ובמה שני
 הפועל• שכל אל ואח״ב הירח* עד וכן שבתאי

ס בני קבלו וכבר ד  שאטה ער לו והתפתו זה א
 יון פילוסופי אל אותו שיחסו מפני מופת שהוא

שיס ספוק בה אין נוידא טענח וזאת  עליה ומק
 הזאת האצילות עמדה מוזסלטה אחד ״ פנים בכמה
 יב לאהתח לטח נאסר כן ואחר מהואשק* יד הקצר

 אחר דבר ממנו שלמעלה מה שבתאי מהשכלרת
 צורות ותהיינה אחר דבר הראשון המלאך ומהשכלתו

 את שישכיל שמי לנו ומאין ארבע* שבתאי אצילות
 הראשון שהשכיל ומי סלנל ממנו יתחייב עצמו

 ארסטושהוא יטעון אשר ובעת מלאך• ממנו יתחייב
 מטנו להאציל נתבע שיחי' צריך עצמו את משכיל

 ממני שיאצל הראשון שהשכיל יטעון ואם • גלנל
שלא האלה ההתחלות לך זכרתי אמנס • מלאך

תכהילך

 גי מה אין ספוק שאפי׳ ר״ל ספוק ה3 אין גרידא טענה רק
 אחד :פנים מנחה וקושיות סתירתו על טענות יש אדרנה
 הזס השתלשלות נפסק למה נ^מר האצילות עמדה למה מהם

 ממנו 3נתחיי שלא הפועל שכל והוא עשירי או התשיעי שכל5
Y מהראשון יד הקצר :כלום 1
 אפשר אי הלא מאמר ושמא
 תכלית לתי3ל העלולים שילכו
 שוס3 נפסק שיהא צריך וע״כ
 געשירי שנפסק נאמר מקום
 נל6ג3ש שיאומן רחוק עכ״ז
 הי׳ הפועל שכל שהוא עשירי
̂יי  כמו שנפסק עד כ״כ ץ ק

 נותן רק יגלגל מלאך מלשלשל
ר״ל השפלות נגמצאות כח

̂י יהי׳ יאיר ״יי® י״ התש̂י מן כזה רחוק דל3ה
 3התחיי לא למה :לעשירי

 ממנו שלמע׳' מה שנתי מהשכלת
 המלאך מהשכלת כלומר וכו׳

 i שהשכיל מה3ש שאמר השני
̂• ממנו 3התחיי הראשון  מל

 מעצמותו שהשכיל מה3ו שני
 ויהי׳ מי3ש גלגל ממני התחייג
 שלמעלה ממה המשתלשל המלאך
 שעמו הגלגל שם על נקרא ממט

 המניע היא המלאך שזה ואמרו
 ׳5 ׳3 מאמר נמורה וכנז׳ גלגלו

 3שיתחיי מאחר הקשה ולזה ד׳
את שהשכיל  עילתו ממ שהשכינ מה3ש

 שהשכיל מה3ו * מלאך לשלשל
 ינו3ש ההנדל דר\ינו עצמו את

 שהשכיל נמה מלאך שישלשל ראוי הי׳ כן כמו גלגל עלתו ונין
 דל3הה שהשכיל נמה וגלגל הראשון המלאך דהיינו עלתו עלת
 :ארנעה שנתי אצילות צורות ותהיינה עלתו עלת ונין שנינו
 מי וכי רגלים לה אין הזאת הסנרא גוף ר״׳ל זנו' לנו דמאק
 שמשכיל שמי לזמר נשנל הדנר יקונל Tיא זה לנו הגיד
 : מלאך יחייג הראשון ונהשכלתז גלגל מוליד עצמו את

 כלומר וכו׳ עצ<מ משכיל שהוא ארסט״ו יטעון אשר ונעת
 נדמדתיו החזיקו אחריו והנאים זו סנרא שנדה ארסטז

 ואף להשיג אדם נכח שאפשר מה שהשיג להם וכמדומה
 העמיק וכאשר הפועל השכל עם נשכלו נדנק להיות 3ש הוא

 חמור אתה אף הזה* הספר נואש הגז׳ הפלזסוף לשון 3הרמי
 מכיר והוא הפועל שכל למדרגת עלה לדעתך ארסטו אס לו

 • גלגל מאציל אינך מדוע אופו תונעיס' נהי׳ ספק נלי עצמו
ממז־מלאך• נדיןשתחציל הראשון סכל משכיל שאמה אמרת ואם

 הפועל השנג גס ני וההרחקה הלעג ע׳׳ד היא הטענה וזאת *
 הזה העני ני אף גלגל ולא מלאך לא. ממנו האציל לא עצמו
 ושמא ונו׳ האלה ההתחלות לך זכרתי אמנם יסומ: נעפר אשר

 למה ממנה ותלעג נעיניך רעה הזאת הדעה כ״כ אס תאמר
אותה זכרתי כי אמר לזה להזכירה שפתיך על אותה נשאת

לד



קלט נחמד רביעו כוזרי מאמראוצר
 לר ׳שזנרמי רי37וה האמת גרי7 אמר להרהר ך3לנ על ^עלה ק 1ל

 ריס37ה כל שאין 3ותחשו יצירה ס'3 שזכר האמת למ3ק י7מיסי
 אשרמנוא היא הפילוסופיא כי ותדמה השכל• לשכך מססיקיס

 ראה גס ראה * משר3ו <ן7צ3 ממוכי' שלוס ותיה3נמי וכל הדעת
יכלכל לא המחלותיהס כי

 והמה אגושי שכל אותם
 אמור האמת מן מאד רתוקים
 יסוד על נוי3ענינס שכל מעתה
 ין3 אין כי ועוד הז;3ו תוהו
 אשר המחקמס מן מהס שנים

 מי כאלו עניניס ס3מ' הוציאו
 כלאחד אך ירו3שמסכיסעםח

 ;אחרת לרוח חקירתו3 פונה
 יס1תלמי מהם ליס3המק אלא

 עצר לא אשר אחריהם איס3ה
 הס ס3מל ומTpח ומ73ל כחס

אמד על עצמם סמכו
 כל דמה אשר כפי מהראשונים

 ראוי היותר הוא ההוא 3שר אחד
 אינם הס שחף וראה עליו לסמוך

 כת וכל הקנלה תצד רק איס3
 כולנו אנחנו ל3א לדרכה פונה

 נלך וכוננו לנו אחת לה3ק
:חייס אלקיס שס3 טח5ל

ר נו מ  הצורך מה הכוזרי א
היות עס וכז׳

 דעות הרמקת3 אמת רך3שד
 ריאה״3ה נענייני הפילסופיות

 מלשאול פי איוסך לא זה כל על
 שזכות לה3הק דרכי לפי אותך

 אותיות אל שהוצרכה הסנה מה
 ה׳ היד וגלגל מלאך או הו״י

 מלא הננראיס כל להמציא תקצר
 ההודא׳ עס וכרצונו: חפצו3 לנר

שכולנו אחר הנורא חפן3
ם  שוס ואק ^3ית חפצו3 הס הנעשים הדנריס כל כי מוד

 נעת העולס רא3ש ר״ל העולס ונחדוש :ממנו נעלס ר37
ס הדנריס אס רא3 ושהאלקיס :שחפן ענין ועל שחפץ  הרד

 שדמו כמו לשני' מאחד השתלשלות דרך ולא אחת ת33 נמנינם
כי  ועצתו יכלתו יגיע פה עד ה'ויאמר רוח תכן מי הפילוסופי'

 זה שאין יודו הפילוסופי' גס לי׳3המקו שגס ומאמר יודיענו
 למה וא״כ אנושי משכל למעל' ל3א להשיג יכול שהאלס נדרך.השכלה

 נראשית מעשה3תור'33הכתו עס דעתינו לפרנס תמתינו נעמוד לא
 אין ם׳3 חז״ל כדעת אחת ס33 והארץ השמיס רא3ש והוא

ס וכן דורשין ו לי נ : הנז׳ כפי ויום נ ן עני  עמידה נהסכח ושס נ
ס שכל לנו והגיד למרוס עלה מי וכן וכו'  פעולתם הטנעיי

 הנורא והוא היוצר שהוא נאמר ולא השתלשלות נדרך נמשכת
 וכל מאתו נעלם אין ונסחתונו נעליונו עמידה נוז שס והוא

א יצא משפטו מאתו פרט וכל מין מ  מהמינים אחד נכל נתן ו
שיחפוץ עד הזה הסדר על שמורים פרטיהס ושיהיו הולדה כח

 אחריה ת^ך שאס ותחשוב הפיילוסופיא תבהיילך
 התחילותיהם אביל ילנפשךבמופתהברור• מניח חיית
 הקשה• תחת יכנסו ולא שכל אותם יסבול לא כולם
̂א • הסכמה מהם שנים בין אין כי ועוד  המקבלים ?
ם אחד רב על שסומכים מהם ם אבנדקלים א א  ו

 אין הרבה וזילתס אפלטון או ארסטו או פיטגורים
הכירו: עם מסכים מהם אחר

 אל או הו״י אותיות אל הצורך מה הכוזרי אמר כי
 ההודאה עם זה וזולת וגלגל מלאך

 את ברא ושהאלקים העולם ובחרוש הבורא בחפץ
 כאשר למיניהם אחת בבת במנינם הרבים הדברים

 והתולדה העמידה כה בהם ושם בראשית בסדר זכר
 אומרים שאנחנו כמו האלקי בכה לרגעים ומכלכלם
:בראשית מעשה תמיד יום בכל טובו טחדש

 דזאטת זהו כוזר מלך הטיבות החבר אמר כז
 מה ועזיבת כאמת והאמונה

 לאברהם העיון זה חיה שמא אך אליו צורך שאין
 קודסשידבר האלהותיוהאחדות לו כשנתבררה אבינו

 בקשעןץ כל הניח עמו שדבר ואחר במחזה עמו
 שלמת אחר טעמו רצון ^בקש ושב סקשותיו) (;״ח

 מקוס* ובאיזה יושג דבר ובאיזה הרצון הוא ואיך
 צא החוצה אותו בויוצא רבותינו דרשו וכבר

 הכככים מחכמת צא ליטר רוצה שלך נות מאצטגג
אפלטון אמר וככר מסופקת* טבעית חכמה ומכל

טהנכיא

 כמו השפעת יינלי רגע אין כלומר לרגעים ומכלכלם :הנורא
 הנוצר כל ויפול יחד שר3 כל יגוע זה ולולי והשגחתו יתנרך

 כח נותן שדנו עוד וכו׳ר״ל ו3טו3 מחדש :רגע מעט3 והננרא
 כי וז״ל מה7הק3 זוהר3 וכ״ה נראשית מעשה כל3 ותעצומות

וגו׳ החדשים השמים כאשר
 עושה אלא 3כתי לא עשיתי

ר: דעניד תדי
ו כז ה  נאמת והאמונה האמת ז

הזא• שכך ודאי כלומר
 אחרי לחטט צורך שאין האמת
 והאמונה הס נורא ני ה' מעשה
 ולא נאמת היא כך <זפץ שהאל
 ואנחנו כאלו נחקירית יחפוץ

 נאמונתעו חונתינו יוצאים
 נתורתינו ואין שאמרת ננמו
 החקירה זאת על מצוה שוס

 נמעשה הנאמר מן לנטות
עזינתמה  צורך שאין נראשיתזו

 שאין מה שנעזונ ונדין אליו
 אך :נו עיונינו להטריח pצו

 לאנרהס העיון זה היה שמח
 טרת למה א״כ תאמר ושמא ונו׳
 האלו נענייניס יצירה נספר כ״כ
 האל רצון על אמונתו 3עז ולא

ס זה שכל אולי כי ד״3ל3 טר  הי׳
 נתנרר נמחזהורק אליו שנראה

 המופת מצד אחדותוואלהותו לו
 נתהווה כיצד לדעת חתר ולכך

 מן השתלשלות וסדר העולם זה
 נדי אלהרנוי האמתי האחדות

 החדוש אמונת נלנו לתקויג
 ואחר :הרצונית והנריאה

 הכל והשיג נמחזה עמו שדנר
 כל הניח : הרוחניית נעראה

 ידיעותיו כל 3עז הקשותיו
אה על ראיות מנקש אדס שאק כמו נראיות  נמוש אליו הני
 אחת נרגע כי שנודע ונמו אליו המחזה היתה כן וכמו הראות

 נזמן נמופתיס להאמינו יכול הי׳ שלא מה ויאמץ האדם יראה
אל פמת עוד הוסיף לא נלומר אלקי *'לו! ו^^ • רג

 אלקי רצון הוא מה ולחקור לנקש 3ש אנל העיוניות החקירות
 תחול נהס חפץ אשר ה' מצות שנעשיית לו נתנרר ני נמצותיו

 חפן אשר כל לראות עיניו ותתפקחנה אלקיית השפע עליו
 ויאמר ל3ה אדון עליו שנתנלה אחר שלמדו אחר ונארן: נשמיס

 הרצון הוא ואיך :תמיס והיה לפגי התהלך שדי אל אני אליו
 אנרהס קיים יומא נמסכת חז״ל כמאמר והענודה המודה דרכי

 הקרננות ענייני נמו יושג דנר ונאחה : נולה המורה כל אנינו
 מקום ונחיזה :ננניאיס נדנק אנקי׳׳ית השסע הי' שנענווס

 אשר הארץ אל ונמ״ש ישראל נארץ והוא שמחול הננואה תוכל
 ננראשית החוצה אומו נייוצא רנותינו דרשו וננר :אראך

נניא שלך מאצטגנינות צא החוצה אותו ויוצא לך לך ל רנה
אמה



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 נביא ני האים אשת 3הש פצא׳ אצטרולוניס אמה וחין אמה
אצטגנינות על נאמר ולא ר3המ רי3כד מבואר והוא עכ״ל הוא

 מקומו הנקרא והוא סוף האין שהוא ר3הד לתמלת 3שו שר^ל
 מנרמייזא: הר׳י׳א וכ״פ הנל וממנו ומיוחד יחיד והוא עולס &ל

הנזק כמראה ושוב רנוא והחיות ושוב רצוא נאמר שלכך נ שלכך רור3 מופת אין אשר האנושיות החכמות כלל על רק לנד3
נמו עין כהרף רק הוא זה3 שההשגה והכוונה א׳) (יחזקאל הנביא ר״׳ל מהאלקי׳ חזון3 ונו' לפלוסוף אמר שהוא :עליהם

 מחזה3 ההוא לפלוסוף אמר
 ונו׳ אלי תגיע לא ננואיית:

 האמונה אל להגיע אפשר אי
 תקירה3דרניסהאלו3 הנכונה:

 מי3 אך ד:3ל3 הפילוסופיית
 יא3הנ ע״י רק שליח ששמתיו

 עליו רוחו ליתן ה׳ חר3ו3אשר
 ה' חוקי אדם ני3ל להודיע

 ספריס3 הנמצא ונפי ומשפטיו
 ההוא יא3הנ יהי׳ קדמונים

 אפלטון זמן3 הי׳ והוא ירמי׳
 הוא ההוא והפליסוף הפילוסוף

 ולא הודה והיא עצמו אפלטון
םונ ירמיהו כי בוש  וננז׳ יא3חנ

 רמ״א ר3שח להuהי חורת ס׳3
 מספרים העתק פ״א ח״א ז״ל

 אפלטון אתר וז״ל הקדמוני'
ם הייתי אני  במצרים ירמי׳ ע

 ועל עליו לועג הייתי תחלה3ו
 הורגלתי נאשר סוף3ול ריו3ד

 נמעשיו ולפקפק עמו ר3לד
 אלקי' רי3ד ריו3ד כי וראיתי

 וקיימתי י3בל אמרתי אז חיים
 : ענ״ל יא3ונ חנם שהוא

 העשרה בסוד הזה נספר והוגדר
 אחרההודא׳ ריו3ד למלאות חזר

 צורך שאין הכוזרי למלן
העלות וסדור בהשתלשלות
 על והולך 33סו יצירה ספר נל שענ״פ ומאחר והעלוליס•

 והנה נשען המקובלים ית3נל זה עמוד ועל ספירות עשר ענין
 המשונה הקדים לזה נלל* המחקר אחר לילן לגו שאין הודה ר3ג

 הוא ל3א המחקר מצד ספירות עשר הנחת ענין שאין ואמר
 מסכימים שהרי ותדע כלל״ ו3 תופס אלקישאיןהממקר מסוד

 נזה שאין ודאי3ו עשרה עד למנות מבואה עד שמש ממזרח
 נ״טז׳׳ל סי׳ א' במאמר וכמ׳״ש מקובל ל3א מחקר ולא טבע לא

 אחה ובמערב במזרח עליו אדם נל הסכים עשרה מנין וכן
 ענ״ל: בו מממחיל מקובל שהוא אלא בעשרה לעמוד יבא מנע
 :אלקי סוד מצד רק החקירה מצד זה אין ר״ל אלקי לסוד אבל
ט' מה בלי ספירות עשר שאמר מה  שאין עשר ומדתן עד ו

 ספירות עשר ^אמר מה וזה כלומר ד') משנה סוף(בס״י להס
 פיו סגור מלדבר פיך בלוס :זה דבר משיג הדעת שאין ר״ל

 ואיך משיגו האדס דעת שאין מרכבה מעשה הן שהן מלדבר
 לבך בלום : יומר ולא פחות לא ספירות עשר נתהוו וכיצד

 קנו הננביס בין ושס למיוס עלה מי ולחשוב זה אחר מלהרהר
 ספירות עשר לפניך לדמות לבך רן ואס :הספירות (נספר לדעת

^׳7סע לבינו ש׳ למ^ס שוב באלקות רבוי יש ני ס״ז ותחשוב

 אטר שהו^ח המילך מרינום בזמן שהי׳ מהנביא
 מה^^קיס בחזון בפיילוסופיא' מתעסק שהיה לפילוסוף

 שליח ששמתיו במי ה^)האך כדרכים אלי תגיע לא
טו רוצה ברואי ובין ביני ו  והתורות הנביאים ל

 העשרה בסוד הזה כספר והוגדר * האמתיורת
 טבלת״ ובמערב במזרח עליהם שמסכימים האחדים

 לסוד אכל שכל יכדיעם ולא טבע זה אל שיבא
ם מה בלי ספירות עשר שאמר מה אלקי  פיך בלו
 למקום שוב לבך רץ ואס מלהרהר לבך בלום מדבר

 ברית נכרתה זה דבר ועל ושוב רצוא נאמר שלכך
ם שאין עשר ומדתן ה  בתחלתן סופן נעוץ סוף ל

 וחשוב ודע כגחלת קשורה כשלהבת בסופן ותחלתן
 מה אחד ולפני בלעדיו ואין אחד שהיוצר וצור

 וצר אברהם וכשהבין הספר וחתימת • סופר אתה
 הכל אדון עליו נגלה בידו ועלתה וחקר ויצר וצרף וחקק
 ידיו אצבעות עשר בין ברית לו וכרת אוהבי וקראו
 והוא רגליו אצבעות עשר ובין לשון ברית והוא
 :ידעתיך ככטן אצרך בטרם עליו וקרא טילה כרית

 מחמורת מעט שתראני רצוני הסזרי אמר כה
:לטכעיס הנאותים הכככים

ט ו כ מ א

 שהאדס מאחד כי הברק ראיית
 בזה שידמה אפשר אי גשמי
 מבין אך לבו אל אותו וישוב
 דוגמת ממנו נעלס ומכף קצת

 נכרתה זה דבר ועל הברק:
 ולכך וז״ל הרמב״ן פי׳ ברית
ח שיהי׳ כדי הדבר נגלה  נ

 ולא ולהרהר בו לדבר להסתכל
 הדבר מכח כי ממנו במופלא

 מיחד שהוא ברית נקרא שהוא
 הסויה ר״ל ( התמורות
 להכיר יניל אחד בנח וההפסד)

 האחדות tאל הנסתר שאין
 עשר ומדתן :עכ״ל הגמורה

 פירשהראב״ד * סוף להס שאין
 ן שגת אעפ^׳י וז״ל ח׳ משנה בפ״א
 או העשר במספר שיעור בהס

סוףול^ שנתן שעור לו  להסאיז
 הוא עשר שמספר לפי מנלית

 נן ספק ובלי המספרים כל כולל
 להם אין אשר והנפסדי׳ ההווים

 באלו מתגלגליס כולס סוף
 ענפיס שיש ולפי • המספרים

 וגינפיס ספירות מיוד אחד ^נל
 לגדודיו מספר היש שנא' לענפים

 ולפיכך עשר בכלל נכללו ונולס
ענ״ל סוף להס שאין עשר אמר

 בתחלתן סופן נעיז הראב״דז״ל:
 '0 עשר וז״ג שס ה׳ משנה סופר אתה מה אחד ולפני עד ורו'

 בגחלת הקשורה כשלהבת בסופן ותחלתן בהחלתן סופן נעו) בלימה
 מס אמד ולפני שני לו ואין אמד והיוצר מזיד שאדון וצור וחשוב דע

 סופו נדברהנעון שהוא שר״ל סעדי׳ רבינו ופי' • ע"נ סופר אתה
ן וסוף ראש לו שאין בתחלתו  בסוףובתחלה בלבך תהרהר לא ג

 קצרה ובין רחבס בין שהשלהבת נמו ונו׳ כשלהבת ספירות העשר
 קשוריתלרי והכל לו שני ואין יחיד שאדון דע כך בגחלת קשורה

 שאין כשס סופר אתה מה יזמר ולפני * עוזו בזרוע עליו
 מפירוש זה כל ״ בעולמו ליחיד קודס אין כך אחד למספר קודס

:ז״ל גאון סעדי׳ רבינו
 הננביסהנאותיסלעבעיס״ מחכמת מעט שתראני רצוני נח

 מהלך מענין רבותינו מחכמת קצת שיודיעו אמר
 עעולסועוד ישתנה שלא ההלוך לטבע שנאות מה נפי הכנני׳
 הנראה לפי לעד קייס וסדרהלוכס בשמיס נצב דבריהם עודנו
 השמיס בתנונת מחכמתס בו דבר שנבר היות ועס בחוש
' סי׳ בשני  התנועה בכלל הידיעה רק שמענו לא עדיין נ

עי על הברור ולא האר) סביב שהיא :המאורות הלון פי

כבר »



קט נחמד רבי^ כוזרי מאמראוצר
ר גיי כ  סוד מעלת מענין משני ס״ד נסי׳ ונו׳ העירומיך כ

 נתקופת מדעם נכוראת :חז״ל ניד שהי׳ הענור '
 :הלננה נמהלו להס שהי׳ המדע נת הראיתי שס ר^ל הלננה
 אחת פעס מ״ר ח״ל כ״ה) ף7( נר״ה הוא דוד מנית מקונל

ונראת נענים השמים נתקשרו
 ותשעה נעשריס לננה דמות
 ר״ח לומר העם נסנורים לחדש
 נך גמליאל רנן להם אמר

 אין אנא אני מנית מקונלני
 מעשרו׳ פחותה לננה של מדושה
 שלישי ושני ומחצה יוס ותשעה

 ידוע והנה ־ חלקים וע״ג שעה
 לתתרף השעה הענו׳חלקו שנעלי
 חלקי' ש״ס השעה ושליש מלקים

 וע״געילה שעה שלישי שני הרי
 3י״ לעת מעת וחצי תשצ״ג

 תשצ״ג י״נ כ״ט הרי שעה
 מנית גמליאל שרנן נודע וכנר
 לא הארוך נזמן והרי היה דוד

ווונחנו

גחם על זזעירות׳יך כבו החבר אמר כט  ^ד̂י
 כהוראת הבוווים במבטים

 תשצ״ג י״ב כ״ט היא אשר לכנה כתקופת טדעס
 חטה ותקופת * נשתבש ולא דוד מבית מקובל

 אלא פסח יפול שלא נזהרים בה היו אשר דזברורה
 חזית כד קצתם שאמרו וכמו ניסן תקופת אחר

 עברי' בניסן שיתסר עד טבת תקופת דמשכא
 החורף ברביעית פסח יפול שלא כדי שתא להאי

 * האביב חודש את שטור והזהיר צוה והאלקי׳
 אבל ברורה איננה ההמון אצל הנוהגת והתקופה

ארבעת על השנה בחלוקת הקרוב דרך על היא
רביעית

 יתרון שוס נשאר לא זה חשנון ולפי נחלק מע״ו א׳ והרגע
 חשנון שעל שס עוד 3וכת שס הרמנ״ס וכמ״ש י׳״ע נמחזור

 התקופה ולזאת שנה ענור לענין הגדול הנ״ד סומנין היו זה
יפול שלא :נס נזהרים שהיו הנרורה התקופה החנר קרא

ו מ ח י י ת חכווו י

 החשנון זה נשתנה
 נשתנש• ולא החשנח זה עם מכוון האמצעי שהמולד רואים

ם ע  3י״ יום כ״ט הוא אמצעי מויש נטלמיו״ס שלדעת היות ו
 כ״ט והוא מחלק שניים נ׳ לעת נמעת מס׳ חלקים ל״א שעה

ק 3משצ׳* 3«״ דו  ק״ה ה'3 המפרש מ׳״ם ועיין ותשנה (
 לזמנינו 3קרו הי׳ אשר קופריניקוס לדעת אך להרמנ״ס

 שנייס שלשה נשעה מס׳ דקיס מ״ד שעות 3י״ יוס נ״ט רוא
 נשעה מס׳ א׳ כי ולהיוא נשניי׳ מס׳ שלישיים יוד נדק מס׳
 החודש מדת וחשודממצא צא תתר״ן> מחלקי חלקים י״ח הוא

 ל״מ דהיינו וחצי סלקיס 3משצ״ שעה 3י״ יוס כ״ט לדעתו
 המדוקדק הוא רז״ל שחשנון נראה ומעתה • ותמצא דוק רגעים
 וכנר בטלמי״וס מחשנון יומר ג״כ קופריניקוס חשנון שהרי
 לעמוד שא״א מחמת ורק מנטלמיוס יותר דקדק שהוא <ודע

 איזה שנכנס ויתכן גדול נצמצוס המנא עפ״י החשנון תוכן על
 המצומצם שהוא וודאי המקונל החשנון ולפינך נמנטס שגיאה

 חודש מדת שידעו התוננייס הגיעו ואיך כיצד אר3נ תסמוך
ת והיא החמה שנת ר״ל הנמרה חמה ותקופת ; הלננה  הע
 ממנה שהמחילה הנקודה אל נמזלות למקומה השמש שתשונ

 שנת עס מכוונים המועדים שיהיו לשמור צדינין שאנחנו ולפי
 החסרון מתקנים ללננה החדשים מינין שאנו אעפ״י הממה
 מקופות מיני ששתי ודע • הענוד לנעלי כנודע העכור בחודש

 ההמון אצל המפורסמת והיא ירחינאי לשמואל מיומסת האמת יש
 שש דהיינו ורביע יום שס״ה החמה שנת זה חשנון ולפי

 שנע שנים י״ט שהוא קטן במחזור עושין וכשאנחנו שעית*
ת שנים מ ̂׳א גו״ח שהם מעונ  שנים עשרה ואחד י״ט י״ז י״ד י
 הנוספים חדשים הז׳ תשצ״ג 3י״ כ׳׳ט מודם שכל חודם מי״׳ג

 אך שנים י״ט בסוף הלננה שנות י״א שננל החסרון משלימים
עיי׳ חלקים תפ״ה אחת שעה תוספת נשאר עדיין  ק״ה ה׳3 (
̂  אצלנו נקראת יומר מדוקדקת תקופה עוד יש אמנה פ״ט)

 ולדעתו ק״ה מה׳ נפ״י ז״ל הרמנ״ס זכרה אלא 3ר תקופת
רגע מ״ח חלקים תתקצ״ז שעות חמש יום שס״ס הממה שגת

 שנות ששנותינו לפי
 חדשי 3מי״ נה3הל ושנת הלננה
 נ׳׳ט פעס י׳׳ג וכשתחשונ הלננה

ח׳ ימים תשצ״גיעלהשנ״ד י״ג
 שנת ונמצא חלקי' מתע׳׳ו שעות
 החמה משנת פחותה הלננה

 כ״א ימים יו״ד שזכרנו הנרורה
 רגע מ״ח חלקים קכ׳׳א שעות

שני® משני היתרון זה ונשיקינן
 שנת שלפי נניסן ט״ו יהי׳

 ניסן לתקופת קידם נה3הל
 טלה לראש השמם שהו׳זמןהגעת

 והוא לחמה ניסן ר״ח שהוא
יות׳ ומהי׳הקדימ׳ הקיץ התחלת

 הזהירה והמורה ימים מששה
 חודשהאנינ את שמור אלמנו

 וכמו :השמש מהלך אחר נמשך שהאני! וידוע פסח ועשית
 הונא 3ר לי׳ שלח (דכ״א) נר״ה וכו' חזית כד קצתם שאמרו

 שיתסרנניסן עד טנת מקופת דמשכא חזית כד לתא אנין נר
 יחידאה תימא שלא ופירש״י לי׳ מחוש ולא שתא להאי ענרי׳

 ודאי אלא די״ג דסנהדרין נפ״ק הכי דס״ל כאחרים הוא
 שיהי׳ 3י3הא חדש את 3כתי7 קרא לי׳ דמסייע נעניד כאחריס

 ונתב לננה של נחידושה ניסן תקופת יום שהוא 3י3הא יום
 ואלו ישינה ואילך ומשם נחודש י׳י׳ד עד דהיינו ז״ל רש״י

 מענרין היו דק השנה לענר צריכי׳ היו לא נט״ו נופלת הייתה
 וממילא ני״ד התקופה ותפול אחד יום גיסן ונדחה אדר סודש

 נט״ו התקופה אס אפילו חסר לעולם שאדר שלנו לקניעות
 של חידושה נקרא נחודש ט״ו דעד כתנו התו׳ אך ענור צריך
 פסגז יפול שלא שאמר חה כתוספות שסונר נראה והחנר לננה
 אחד יום ואפי׳ טלה נראם השמש שממול עד אלא פנים נשום
 אחד יום אפילו ענר לא ועדיין נט׳׳ו התקופה שתהי׳ ר'*יל

חני ש ומ * מפסח  אחרים דהיינו ר״ל קצתם שאמרו ונמו ה
 החודש: קדוש מה׳ נפ״ד הרמנ׳׳ס וכ״פ קי״ל והכי נלנד

 שחרשני; שמואל תקיפת ר^ל ההמון אצל הנוהגת והתקיפה
איגה ר״ל נרורה איננה נ ורניע יום ה שס החמה שנת

 החלקים מלוק טורח ה3 ואין המשנון קל שהיא לפי ירק אמיתית
 החשגינות טורח מעליהס להקל כדי ההמון ה3 נהגו והרגעים

 שעשה זה כי ז״ל כתוב פי״א ׳7 מאמר עולס יסוד ונס׳
 שנתעלם מפני אינו המדויק חשגת על עילף השנה זמן שמואל
 להקרינו התקופות חשנון להקל שרצה מפני אלא זה נר7 ממנו
 זה משנין לפי ר״ל ונו׳ השנה נמלוקת :ע״כ הלומדים לדעת

ע כל ומהי' שנה רדע דהיינו מקופות לד׳ השנה לחלק <קל  תי
 רניע ופשנוסיף יוס משס״ה רניע דהיינו שעות ששה יום צ״א

 יום צ״א מקופה כל מהי׳ שס^ה על העודפים שעות הששה
 ת מקופת 3חשו3 ההמון ניד נקל הי' שלא מה ומחצה שעה ז'
אצל הנהוג תקופה שס הנה ר״ל רניעית ארנעת על ׳. א7א

ההיזון



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 השגהונז יעימ3ר על ל3א שלימה שגה מדת על איננו ההמין
 ג^ו) (ד' השנה יעית3ר על תקופה שס זכרו ין3עירו3 נגמרא

 ונה3חש3 :המזלות גלגל יע3ר השמש שתתנועע הזמן זהוא
 החורן> רניעית3 ;מדוקדקת לתי,3ה הזאת התקופה יז3חש3

ת: !תקופת על ושאינם ענ
 ון3חש השמנות מפני אחז שרש
 לרג שמואל ין3 השנה זמני
 אינם היום שאנחנו וחשנו אלא

 גמר׳שנזהר3שגאמ׳ למה יווששיס
 זמן קודם פסח יפול שלא
 תקופה אל 3ל שמו ולא :3י3הא
 גס ידענו שאנחנו רורה3ה

 והוא רור3ה ון3החש ידענו
 ונהלא3ולפיחש צנעה3 אצלט
 עד פנים !שום פסח יפול

 ולא :טלה לראש השמש שיגיע
 * ונו' וש3ש שוס הס3 אירע

חנמה3 סז״ל הפלגת נראה זה3
 שהי' הנשיא הלל ר' שיסדו שלנו ור3הע ון3חש3 הפלא ועקר ־#ו
 * רא״ש אד״ו לא שהס דחיות ד׳ על המיוסד א3ור יי3א ימי3

 גטר״ד • ואילך יוס מחצות משרי מולד כשחל ר״ל זקן מולד
 שעותור״ד ט׳ שלישי ליל3 תשרי מולד חל אס ר״ל פשוטה שנה3

 חל אס ר׳״ל מקפ״ט ט״ו5 ״ פשוטה והשנה לילה3 וזלקיס
 שנה והיא חלקיס תקס״ט שעות ט״ו שני יוס3 המולד

 ר^ה קוגעין ואין פסולים המולדו׳ אלו נל רת3«עו אחר
 ומחמת * פ״ז קה״ס ה' רמנ״ס3 הנל ואר3מ וזה המולד יוס3

 וסעס כסדח ופעס שלמים פעס השניס עו3נק הדחיות אלו
 ובשתהי׳ וכסלו חשון 73מל כסדרן החדשים כל דהיינו יזסריס
 ♦ יוס מל' מלאים שניהם וכסלו ישק יהיו משלמים השנה
 חשק כסדרן ואס יוס מנ״ט וכסלו חשון חסירה השנה ואס
 יוס שנ״ג פעס פשוטה שנה זה ומטעם מלא וכסלו מסר
 והיא סכ״ה ופעס כסדרן והיא שנ״ד ופעס מסירה* והיא

 ר3שפ״ה*ונ ופעס שפ״ד ופעס שפ״ג פעס והמעינרת מליאה
 שכיס וז׳ פשוטות שכיס 3י״ ו3ו שנה י״ט קטן שמחזור וודע
 נפי וחסיריס וכסדרן שלמים מהשנים אחד נל3ו רות3מעו
 הסדורות לוחות3 ונן3נשנת ואולס * הנ״ל י^דחיות יגזרו אשר

 מחזור נל3 נמצא הדחיות משמרת שמרו אשר יעות3הק על
 ולא משמנה מחזור3 יפחתו ולא מנולס מרוני© השלמיס לעולם
 על יוסיפו ולא מחמשה יפחתו לא זהכסדרן תשעה 5ע יוסיפו
 חמשה על יוסיסו ולא מארנע יפחתו לא והחסיריס ששה*

 נמקוס מפרש3ו ״ס3רמ3 מנואר וזה ומחזור מחזור נל5 זזה
 זה לפי גס היא עליו ומני' ס שאנחנו היזמה שנת ואמנם הגז'

 ע״ס מקדשין שהי' זמן3 שהי' ונמו אדא 3ד7 חשנון החשנון
 מועדי יצאו נן3ו למעלה כנזכר הזה חשנון על שסומנין הראי׳

 כל 3נחשו אס שהרי ׳ גדול יוק73 שלנו וריס3ע סדור לפי ה'
 3י^ פעס ♦'*ט הנה קטן מחזור שהוא שנה שמ^יט הוזדשיס

^ מן חדשיס רל״ה הס ור3הע ירחי שנעה נוסף רנ״ח הוא  ל
ט וזש8 ס נ״  נשעה מתרף מחלקי חלקים משצ׳׳ג ששת 3י״ יו

 ומשעה שלשיס מאות תשעה אלפיה ששת הכל סך מוצא אתה
הסמה שני י״ט 3שו0ו צא * עלקיס תקצ״ה שעות ט׳יז יעי©

 שיפול ויש יום ורביע יוס צ׳יא רביע כל רביעית
 על טענו וככר החורף ברביעית בחשבונה פסח

 על ושאינם אבד תורתם עקר כי וחשבו היהודים
 הכנס קודם פסח להם שיפול בעבור אחד שוש

 בפרהסיא שהיא בתקופה חשבונם כפי האביב טרק
 האעתית הברורה חמה תקופת אל לב שמו ולא

 בשום פסח יפול לא חשבונה ושעל בצנעה שהיא
 ואפי׳ טלה בראש השמש שתחול עד אלא פנים

אלפי מכמה שבוש שום בזה אירע ולא אחד יום
שנים

 רגע מ׳׳ח חלקים תתקצ״ז שעות ה׳ ימיס שס״ה אחת סכל
 אלפיס ששת מנוון כן נמו תמצא רגעיס ע׳י׳ו מתתרף חלק שכל

 יותר ולא פחות לא חלקים מקצ״ה שעות ט׳׳ז יוס מתקל״ט
 המולד הי׳ ואס * כאחד והתקופה המולד ונמצא רגע אפילו

מעת אחת נרגע והתקופה
 הס כך החשנון זה התחלת
 זמני מכלית ננל לעד סמוכים

 3נחשי שאלו ודע קטן* מחזור
 כסדרן שנת שהיא פעסשנ״ד י׳״ט

 מאות שנעה אלפי' ששת יעלה
 עליהם הוסיף יוס וששה עשריס

 שהוא יוס מל׳ הענור חדשי ז'
מאות אלפיסט׳  ר״ייוסעולהו׳

 חסריס ועדיין יוס וששה שלשים
 ון3חש לפי החמה שנות מי״ט
רו^3 תקופה עפ״י שהוא הנזכר
 תקצ״ה שעות ט״ז ימיס שלשה

 שגת מי״ט דהיינו חלקיס
 מיצא אתה לכך נה3הל חדשי רל״ה ר״ל וריס3הע עס נה3הל

 והשלמיס שנים מחמשה פחומיס אינם הכסדרן מחזור b3 תמיד
 חמשהשלימיס טול חמשה על עודפיס אינס והחסרים משמנה*

 ונמצא כסדרן על עודפים ימיס שלשה הרי חסרים חמשה בנגד
 חלקי׳ תקצ״ה שעות ט״ז רק כשאר ולא מכוון הימים ח3חש

 לנוון אפשרי נלתי והי' מועדיס3 שעות מונין שאין ומפני
 שהמידות והחלקים השעות עפ״י יעות3והק המועדים

 קניעות ני מהיום חלק נל3ו שעה נל3 שיהיו יוכלו והתקופות
 ועכ״ס *3ער ועד מערנ אלא אינו ומועדים חדשי© ראשי
 למנות ישיאל שהתחילו ממקום הראשונה השנה הימה אפילו
 הגעת י^ל ייס! תקוס״ שהיא 3י3הא תחלת וגס הלננה מולד

ט יוס סוף3 שניהם גס טלה לראש השמש  השנס והיא אלי נ״
 ס׳ להקה״ח מפרש3ו עולס יסוד ס׳5 וכמ״ש ממצרים שיצאו

שלי״ט המתזור סוף3 הנה ט׳  משנה 3י3fוה המול־ הי׳ הא׳
 ד׳ אחר דהיינו תקצ״החלקיס ט״זשעות שני מחזור שאסדי׳ראש

 לעת מעת של שעות הכ״ד ונמצא היוס על חלקים ותקצ״ה שעות
 מחזור אל והשאר הא׳ מחזור אל חלקים תקצ״ה שעות ט״ז נחלקים
 רק מזהיוס נשאר לא שאז מחזורים י״ג עד מחזור נל3 וכן שאחריו
 הקניעות דרך התקון יצא ע״כ * עוד שיתנאר ונמו חלקים תתק״ה

 עולס סיף עד הזה נקניעות גתנונן אס ואנחנו נכון על שלנו
 עולס) סוף עד רפ״ח משנת יעות3הק ד״ח הל׳ נפר׳׳ס (עיי׳
 תת,ן נופלת ניסן תקופת שהוא 3י3הא תמיד נמצא הנה

 והוא הפסוז יוס והוא גיסן3 ט״ו עד שהוא גה3ל של חדשה3
 ונמ^ש מתלזיל תקופה יוס וקימ״ל נה3ל של חדשה נקרא

א נר״ה המוס׳  לעולם הוא גי׳יו ניסן מקופת אס ואולם זנ״
 לעולם ימוט לא מכוון המחזורים יעות3ק3 הוא וכך ר3מעו
 שהס שנראה אעפ״י שהדחיות רואה ואמה * ומשנח דוק

 שלא כדי3 מכווניס הס עכ״ז סנותייהס הנחת לפי <נקרה3
 החמה שנת יזרחו ולא תורה דין3 הקנוע מזמן הפסח ימוט

 החכם נאן3ואמנס עולם• ימי נל צמודים יס3רוכ רק נה5הל משנות
 דחיות ׳7ה לשמור 0די3משוע היומינו עס זה יתנז ואיך שואל
נפרדו קטן המחזור כלות3 וא״נ ההזדמנות יגטר אשר נפי

זה



קמא נחמד; י3רבי? כוזרי מאמראוצר
 נמחנס דעשננר ה3והמשו • תמיד יקנצס עגין ואיזה מזה זה
/ אמרו3 גאון נחשון 3ר  עמוד 7ע חלילה חוזרים מחזורים שי

סזנגר לאורים הכהן מי תו  המפרש ה״ה האחרונים עליו צווחו ו
 3שחלילה,לחשו ר^ח ה'3 והפר׳יח והלנוש קה״ח ה׳3 ״ס3להדמ

שינוים נמצא שאנחנו כן
 שנות ואין מועדיס3ו יעות3ק3

 למחזור ד״משוה הא׳ המחזור
 ממזור ד״מ כמו שאחריו י״ל

 אלפים חמשת שתחלמו רס׳״ח
 שתחלתז ש״א ומחזור • מנ״ל

 אינם מש״א אלפים חמשת
 שנתת״ס שהרי לגמרי דומים
 דפ״ח למחזור יעי׳3ש שהיא

 יעית3ש ושנה הש״א יעתה3ק
לאלף תש״ז שהיא ש״א למחזור

 הברור דהוא מסכים(ילאילבתני) חשבון והוא שנים
 מדעתקופת יתכן ואיך שבהם והאמיתי שבקבועים

 מחכמת אילא וברורה מדוקדקת ילבנה ותקיפת חטה
 הקדמנו וככר הבירור ועיל האמת עיל התכונה

 מן עדיין ונשאר זה וזולת חצות קודם נולד מסוד
 פרקי הנקרא ספר הזה בענין המיווזדת החכמה

 מהגלגלים אחד וכל הארץ מדת בו הורקנס בן ר״א
^ והצורות והמזלות הכוכבים וטבעי תי ב וטובתם ו

ורעתם

^3ש טלה מזל ראש3 החמה הכנס׳ שהיא התקופה גם ניסן ח  ת
 ץ ר איזת שעה נופלים שניהם עולם סוף3ש שנים י׳׳ד שנת

 סוף3 אפילו הרי לניסן הסמוך אדר כ״ט יום על חלקים
 ר3ד גדול ר3וד * שעות י׳י׳ג אפילו מתאחר יעות3הק אין עולם

שלא אעשה ומה הנ״ל הגאון

U , ̂ 0 ״ הכ״ז• יעתה3ק •ששי
 ח פר3(עיי ז ש3 הקניעות תש״ח ושנת גכ״ז יעות3הק מס״א

 אך עולם)״ סוף עד תנ״ד הקניעותמשנת נסדור ר׳״ח הל׳
מו שעכ״פ וכל נל3 הגאון רי3ד לדמות שאין אומד שאני מ ר  ה

 חלילה מוזרים מחזורים שי״ג לענין גאון נחשון דרג נלל3
/ מספר שהם שכיס רמ״ז שכל ר״ל הס3ש הימים גשיווי  י

 אס שאנחנו וזה תמיד־ שווים כולם ימי צרו.ף מחזורים
חנונן  תמיד נמצאם רצופים מחזורים י״ג3ש השנים כל צתף י

 ונמו חסרים וס״ג • כסדרן וע״ג • שלמים שנים הי״א שהס
 ג ס נוטל וכשאתה הנז׳ מקוס3 ק״ה לה׳ המפרש ג״כ

 שלמים שנים מ״ח שנשארו תמצא מלאים ס״ג כנגד חחרים
ס  וכן כסדרן על עודפים ימים מ״ח והרי כסדח על מהפי

 מישימיס מי״גמחזודס מותרות י״ג תצרף אם שהרי דין3 הוא
ס והחלקים והשעות ד  פחות יום מ״ח יעלו זה לפני הנזנ
 י״ג שהם שנים רמ״ז 3חשו ומעתה ד3ל3 חלקים ^מתק״ה

 פשוטות קס״ו הס שנים דמ״ז סכל ור3יע זלא שמק מחזורים
 יעוד כסדרן השגים וכל ז׳ פעס י״ג לצולה שכן מעוכרות צ״א
 תשעים תמצא כסכר עודפים שהשלמים מה יחרים ימים יי״ח
 תשמן לפי חמה שני רמ״ז עולים וכן • יום י״ו מאות שני אל״

 קע״ה שעות כ״ג יום ט״ו מאות ׳3 אלף תשעים אלא 3ר
 חדשים וחמשה חמשיס אלפים שלשת מספר עולים וכך מלקים

 שעות 3י״ יום כ״ט וזודש לכל כשתתן שנים רמ״ז אלו תןך3ס
 קע״ה שעות כ״ג מאות ׳3 אלף צ׳ כן נמו חלקים תשצ״ג
ק3ל של המולדות וחשמן אדא3ר שתקופת הרי חיקיס הו  יעות3נ
 תעדיף לא שנים רמ״ז נל3ו נאלזד צמודים עולים השנים

ת  י״ג כלות3ש רואה ואתה חלקים* מתק״ה רק הקניעו
 המולד כן כמו היה מצרים יציאת אחר שהיו ראשונים מסזוחס

 חודם לנד זזלקיס תמק״ה אך אדר כ״ט יום םוף3 3י3והא
 שלמים ימים עפ״י המיוסד ון3חש ע״פ שהקניעות מה הלילה
 והשעות החלקים צרוף אחר והמולדות החמה שנות על עודף
״נ  יציאת שנת שהיא תמ״ח אלפים ׳3 משנת 3וחשו צא * ג

 ג׳ ממצא • אלפים ששת 0שה עולם ימי סיף עד מצרים
 שנים לרת״ז אותם חלוק שנים ושנים עיס3ש מאות ד׳ אלפים
 לכל חלקים תתק״ה מן שנים י״ד ועוד רמ״ז פעמים י״ד תמצא
לד. חלקים שעותתש״ן י״א הנל מספר תמצא שנים ימ״ז מו ו
,C0SRJ לו

 כוונתו עומק אחריו אי׳3ה ינו3ה
* ידים שתי3 דנריו דחו ע״כ

 מיוסד שלנו וריס3ע ון3נמצאחש
 ה3ו דוקא אדא 3ר תקופת על

 ולא יזוח לא מתוקן משנונינו
 ומס * עולם ימי כל ימוט

 שאנחנו נפומי׳דהתון שמרגלא
 המה שמואל תקיפת ין3חיש
 שאנו התקופות ק3מחש טעז

 עפ״י הס זדשאלו3צ3 מנריזק
שהיא מפני שמואל מקופות .

 גס התקופה אחר יום ס׳ שהיא השאלה סימן וכן פרסוס3
 הענוריס ק3חש משא״נ שמיאל תקופת על הכוונה נזה

ת ומצות גדולים שעקריס והמועדות  מיוסדים ו3 תלומת תו
 לא מעולם עתה ועד עצריס מיציאת הנרורה התקופה על

 מה־ השנה נמקזפת ולא מולד3 לא איחוד או קדימה נראה
 שס״ה מונים היו הגוים שחכמי כנודע הגויס חכמי כל שנלאו

 3תקפ״ אלף שנשנת עד שמואל כתקופת לחמה יע3ור יום
 ימים עשרה Tוהס גריגורי״או האפיפיור נתעורר לחשנונס

 רק 3תקפ״ אלף משנת אוקטנרו חודש והי׳ שנותיהם מימי
 לחשנונס שכ״ה משנת צו3נתק ימים העשרה ואלו יוס־ מנ״א
 לו3וק שקיימו נאצייאר קונסילייא הנקרא שלהם כללי ועד שהי׳

 שלהסכ״אמאר״מ 3י3הא אז והי׳ חגיהם קניעות תנאי עליהם
 יס3חוש שהיו שלהם הלננה מולד וכן • ו3 י״א3 זה אחר סי׳

 מזה הגיע אשר מלקים ת״ת שעות 3י״ יום מכ״ט רק חודש
 הלמה מולד להם שנתאחר שעות ח' נתקנצי שנה ק׳ נל5ש

׳ אלף שלבסוף עד  הנ״ל להאפיפיור הקלנצילייא ין3ש שנה ס
 יום מונים היו שלא וסןfמ ימים ד׳ להם נה3הל מולד נתאחר
עיי׳ מולדה אחר ימים ד׳ עד הלבנה לחודש ראשון  כהר3 (

תנ״ד ר״ח הל׳ נפר׳׳ח ועיין קע״ו) סי׳ חמישי ויכוח שני  סי׳
 אדא 3ר שלדעת לפי והטעם עד ונו׳ דע בד״ה ז״ל שם שנתב

עתו ואר3מ מחזור נקראו ולפיכך עד וכו  חשבונינז שעיקר מי
 מקיס3 של כוזר3 וכ״כ אדא 3ר תקופת על מיוסד וריס3ע3

מ יאר3 לא ועכ״ז ה3הר האריך אך הנז׳ ד  העקרי הצויד כסי ה
 תקיפת עם עסק לנו שאין יהודה קול על3 הרג המפרש נ וכ

ר3ונ * דיו3ל י^ר3 גנזמיס ססלת י3ג ד3ל שמרגיל
 3י״ הס והצורות כ׳: סי׳ שני3 וכו׳ נולד מסוד הקדמנו

 ;מזלות 3י״ על נוסף צורות ל״ו עוד ו3חש והתוכניים מזלות
 המזלות 3י:׳ לכת י3כונ לז׳ יחסו האצטגנינים לגתיהס

 שלו ית3 השמש שאמרו נמו תיס3 הס3 להם נו3ו המפורסמים
 אמד לכל יחסי החמשה ולשאר * סרטן מזל נה5והל * ארי' מזל
 לשנתאי דהיינו * ללילה אמד ית3ו ליום אחד ית3 תיס3 שני

 * בלילה דגים ביום קשת לצדק * בלילה וגדי ביום דלי ימסו
 שור ביום מאזנים לניגה ליצה*3 3עקר יוס3 טלה למאדים

 עע3 כי ואמרו לילה*3 תולה3 יוס3 תאומיס 3לנונ לילה*3
המצא ״■N «נ



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
ס הן לו המיוחד ימ35 3הננ המלא  מתחזק לילה5 הן דו

 ניוס בתנועתו לנת מככבי ככב כל כשיגיע ר״ל ביותר פעולתו
 המזל תחת בלילה כשמגיע וכן ליוס לו המיוחס המזל תחת

 הן ורעמס וטובמס :פעולתו תתחזק ללילה לו המיוחס
לבעלי הנודעים המבטים

 לפידרכס יאמר אשד אצטגנינות
 שנאה: מבט וזה אהבה מבט זה

 פעולת וירידתס* ועלייתם
 שהם מה לפי והנכניס המזלות

 היא היום חצי ועד הזריחה מן
 הלילה עד ומשם עלי׳ הנקראת

 גדול יותר וכחם ירידה נקרא
 שהם ממה בעלי׳ בפעולתם

• ושפלותם נשיאותם :בירידה
 שאמרו נמו ישפל ומתי ירום מתי אחרת סגולה עוד להם ימסו

 צדק ״ במאזנים שבתי • בשור לבנה * בטלה מתנשא השמם
 וכאשר • בבתולה כוכב * בדגים נוגה ־ נגדי מאדים * בסרטן
 למזל בהגיעתס ישפלו במלוריגות בהיותם בנשיאות ינתנו

 שמאמר נמו ממנו השביעי מזל ר״ל המתנשא המזל מן המתנגד
 תנועתם ומשך :ונו׳ בעקרב ולבנה במאזנים נשפל השמש

ב כל סבוב תנועת זמני כגוננ  : בןהורקנוס ר״א ר״ל והוא :נ
 ישראלי שבחכמי המפורסמים מן הי׳ הוא שנס ר״ל ושמואל
 ולא : הרואה פרק ברכות * לי נהירא : האחרונים בדורות

 שחכמי אחר מאמר שלא נדי * התורה לענין אלא בו התעסקו
 היה חכמתם לרוב הלא כן כמו החכמות באלו נתעסקו ישראל
 עפ^י האומות חכמי בכל בתכונה חכמתם נודע שתהא ראוי

 המפורסמים האומות חכמי שעשו כמו עליהם מיוחדים ספרים
 על חששו שלא מפני שהיא השיב לזה • וחביריו נטלמיוס במו

 בלבד לתורה הצריך את ממנה לקחת רק ללמדה כולה החכמה
 צורך אין בטלים לדברים נחשבים הי׳ שבחכמה העניינים ויתר
 הזמן באורך שנאבדו עד כך כל עליהם חששו לא ולכך בהם
 שנודה צריך וענ׳״פ ונו' תשלס לא ני :ל״א בסי׳ שיבא ונמו
 :בעלמא בידיעה ממנה קצת ולא הרבה אותה יודעים שהיו
 ר״ל הלבנה חודש הוא זמן כתה לידע ר״ל הירח הליכות בירור

 ובדיוק בצמצום זה לדעת נדי ואמנם שלם היקף במזלות הקיפו
 שבתנועה הדקיס החלקיס יתבונן מי ני קרוב בזמן לכוון א״א

 התוכניים ואמנם משצ״ג י״ב כ״ט החודש ימי כי שתאמר נמו זו
 שמהות להס שנתבאר אחר שלירח• הלקויים ע״י זה הכירו
 ר״ל לשמש אמתי בנגוד הלקוי ברגע שהירח מפני ההוא הלקוי
 העובר הקו והוא הלקותי קו תמת והירח הגלגל חצי מרחק

 בלילה דהיינו הארן תחת וכשהשמש המזלות יזגורת באמצע
 באופן הירח מכסה האח מן העולה צל הנה הארן על וירת
 גדולה שהשמש שאעפ״י אליו להגיע ינוליס השמש נצוצי שאין

 ומיצר עולה הארן שצל א״כ ונתחייב כולו הארץ מכדנר הרבה
 התחתון כנב והוא הארן מן הרבה קטן שהירח לפי ז ענ

עי רוחג הנה לחרן הסמוך  מן עודף בירח הפוגש הארן ׳זי
 והוא הגלגל חצי השמש מן רחוק כשהירח ומעתה • הירח גוף
 מן נטי׳ לו כשיש לא אס ספק־ בלי נלקה הוא המזלות קו על
ס הירח קוטר חצי משיעור העודף המזלות קו  קוטר חצי ע

יכנס שלא א״א השיעיר מזה פחות הממזק ואס הצל חחב

ייתם ורעתס  ושפלותם ונשיאותם וירידתם וע̂י
 הטפורסמיס ישראל מחכמי והוא תנועתם ומשך

 שבילי לי נהירא שאמר הגמרא מחכמי ושמואל
 אלא בו התעסקו ולא דנהרדעא כשבילי דרקיע
הירח הליכות בירור ישלם לא כי התורה לענין

והתחלפות

 לקו קרוב יותר שהירח עוד שכל ומבואר הארן בצל הירח
 הלקוי זמן אורך וגס גופו מכמות יותר נלקה הוא המזלות

 ואז המזלות קו על בהיותו גדול היותר בלקוי שהוא עד יותר
 שהירח עוד כל וכן שאפשר גדול היותר שיעור נמשך לקויו זמן

הלקוי משך אין האון מן נרחק
 שהירח בזמן שהוא נמו גדול
 הולך שהצל מפני לארץ קרוב

 ל אל כוונו ובנן כמדובר ומיצר
 זמן ביניהם שהי׳ ירחיות לקות
 בטל״מיוס שעשה כמו ארוך
 בזמן שהיתי ירחית לקות שלקח

*ס3א  בנדי לו שקדם התוכן ר̂נ
א שנה ש' ^  בספרו חקוק י

 ומשך אז שהי׳ הלקות מדת
 על שהיתה בימיו ירחית אחת לקוי אל השגיח ואח״ז זמנו*

 שי,ן וברוחב בגובה הירח שהיה מזה ונתבאר ממש השיעור זה
 שבזמן מזה ויצא שבזמנו בלקוי שהוא מה אל הראשון בלקוי

 על עודף במזלות שלמים סבוביס הירח סבב ההוא הארוך
 למספר הזמן זה חלק וכאשר • הזמן בזה השמש שעשה הסבוביס

 הירח היליך זמן לו יצא ההוא הארוך בזמן שעברו חדשים
 התכונה: חכמת בעמקות והולך ארוך ביאורס אלו ועניינים בחודש

 הזמן* לפי שוה אינו במזלות הירח תנועת ר״ל הליכתו והתחלפית
 ca בר״ה חז״ל בקצרה(וכמ״ש פעמים בארוכה בא פעמים אך

 ?מזלות אמד במקום אינו הזה שהשנוי התוכניים עיינו וכבר כ״ה)
 בתנועתו תמיד הוא ד״משהמהירות שתאמר כמו תמיד אחד בענין
מטלס מתנועע בשהוא והמתינות טלא מזל אל מאזנים ממזל

 הרגישו אך בתכונה* כנודע בשמש שהוא ונמו מאזנים אל
 הקפה גלגל הראשונים הניחו לנך ומזל מזל בכל הזה החלוף

ולהבות ׳



המב נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 המזלית גלגל הקיצוני שהעיגול הזה ציוד3 עיניך תן הענין ולהבנת

 הוא הקטן והעגול הנושא גלגל הנקרא הירת גלגל והפנימי
 היות וגלגל א׳ האי) ומרכז הירח גלגל3 וע3הק הקפה גלגל

 ממזרח מתנועע ההקפה וגלגל למזרח ממערב תנועתו הגדול
וע3ק עצמו והירח 3למער

 השטש עם התחברו <גת ילברר הליכתו והתחלפות
 אלא ואחריו הטולד קודם הסתח ועת הטולד והוא
הארבזס התקופות ידיזגת וכן התכונה חנטת ברוב

על

 מזלות3 הירח גוף מקום והגה
 ומקוס האמיתי הירח מקוס הוא

 הוא במזלות הקפה גלגל מרכז
 אס ״מ7 הירח^האמצעי מקום
 ההקפה מגלגל ז' בנקודת הירח

 ממרכז היוצא אז״ח מקו נגבל במזלות האמיתי מקומו הנה שלו
 תזלות3 מקומי למזלות.וח״ב ומגיע הירח מרכז דרך ר3ועו הארן

 ר3העו אנ״ט מקו ל3נג האמצע מקומו ואולם י מ' האמיתי
 והדבר * ט׳ נקודת3 האמצעי ומקימו הקפה גלגל מרכז דרך

 ולפעמים אמיתי מולד קולס לפעמיס אמצעי מולד ני מזה ואר3מ
 מגלגל ז׳ נקודת3 הירח ד״מ נניח אס זו בצורה ומובן אחריו

 בנקודת ״מ7 נמו מערב לצד ט׳ מנקודת במזלות והשמש ההקפה
 קודס השמש תחת הגיע ׳5 נקודת דהיינו אמצעי מולד הנה ל׳

 ממערב הנושא גלגל שתנועת מפני לו מעדני שהוא הירח שהגיע
 מולד יוקדס אזי ההקפה מגלגל מ׳ בנקודת וכשהירח למזרח

מי אמ  אמצעיים שכלחדשיס כן כמי ומנואר אמצעי* למולד י
 בשוהתחת הוא ההקפה גלגל מרכז שהלוך מפני לזה זה שויס
 ופעמים במהירות ונהלך פעעיס עצמו הירח אמנס המזלות עמל
 האמצעי מולד קודס האמית׳ המולל אס ר״ל במתינות מהלך

 עס ויובן * במתינות הלוכד אחריו ואס במהירות הלוכו אז
 תנועת בהפך ההקפה גלגל שתנועת שמאחר עצמו הירח תנועת

 הקפה מגלגל עליון בחלק נמצא כשהירח הנה אותו הנושא גלגל
 בהפך תנועתו ג״ד ה״מ העליון שחלק מפני במתינות הלונו

 החלה הנה הצ״ד שהוא התחתון בחלק וכשהוא הנושא גלגל
 על מוספת תנועתו זה ובשביל מזרח כלפי תנועתו התחתון
 מאמר שאנחנו יודע והוי * בהלוכו מרק והוא הנושא תנועת

 אמצעי׳כיברוב חודש מושביס הננו העיבורים בסדר שחשבונינו
 אמתייס עס אמצעים חדשים מכוונים יחד המקובצים הימים

 היותר ההבדל כי לקביעות המזיק מורגש הבדל ביניהם ואין
 קוטר חצי שהוא מעלות ה׳ הנלעא גלגל בשעור רק אינו גלול
 תיקון לפי אשר שעות לי״ב אפילו מגיע ואינו ההקפה גלגל

 ע׳״פ מקדשין שהיו בזמן אן לזה* חוששין אין שלנו הקביעות
 אס שידעו בכדי האמתי המולד לדעת נזקקיס היו הראי׳
 כמ״ש זה תחשבין היו שנ״ד לא או ל ביום הירח שיראה יתכן

 הליכתו התחלפות שידעו צריכים היו ואז ק״הפ״ו בה׳ הרמב״ס
 המכונה: חכמת רוב צריך ולזה השמש עס התחברו עת לברר
 הארבע התקופות ידיעת וכן :האמיתי המולד ר׳׳ל המולד והוא

 הירח קבוץ שהוא האמיתי מולד שלידיעת שלפי ר״ל בירור על
 * הדיוק על השמש תנועת שנדע שצריך ודאי השמם גוף עס

 שנת שהוא בגלגלו הקיפו זמן שנודע אעפ״י השמש ואמנם
 אין ולפיכך בתנועתו שוה אינו בתקוסומיו עליז הנה החמה

 לתנועתו בזמנו שוה המזלות רבעי ר^ל זו בתקופה תנועתו
 השווי מן השמש שיעבור הזמן תצא בטלמיו״ס כי אחרת בתקופה

 שהוא סרטן ראש עד האמתי טלה בראש כשהוא ר״ל הקייצי
ראש עד סרטן מראש וכשיעבור וחצי יוס צ״ד הקייצי ?פון

* פ

 ג׳ יוס פ״ח גזי ראש עד ומשם וחצי יוס צ״ב הוא מאזנים
 זה בעבור אשר שעות ג׳ יוס צ׳3 טלה ראש עד ומשס שעות

 גלגל שמרנז ר״׳ל מרכז יוצא בגלגל השמש מהלך ני להס נתברר
 ובכן המזלות גלגל מרכז ג״כ שהוא הארץ מרכז אינו השמש

1מ הרחוק בחלק כשמתנועע
 הגלגל רוס גובה שהוא האר!

 בחלק משהוא במתינו' מתנועע
 מתנועע רומו שסל כלפי הנוטה

 אתה הדברי' ולהבנת * במהירות
 שהגלגל הזאת בתמונה מוראה

 והגלגל הארץ מרכז והוא א' ומרכזו המזלות גלגל הוא החיצון
 גובה נקרא ממנו ק׳׳ ונקודת ׳3 ומרכזו השמש גלגל הוח השני

 ונקודת הארץ מן מרחקו בתכלית הוא ק׳ בנקודת שכהשמש לפי
 ולפיכך לארן קירובו בתכלית השמש שאז רומו שפל נקרא ס'
 שויס בזמניס הארץ מן הרגשתו בבחינת השמש יתנועע לא

 כנכי מגיבה ק׳ מנקודת השמש התנועע אס שהרי שויס חלקיס
 השמש גלגל רובע נשלם נבר ב׳ לנקודת כשיגיע הנה פ׳ נקודת
 לא עדיין אך * בקרוב צ״א והיינו השנה זמן לרביע הראוי
 מקו והוא הארץ מן הנראה נפי שהרי המזלות רובע השליס
 ומשם השמש שהוא ס׳ נקודת דרך ועובר הארץ ממרכז היוצא

 השמש וא״כ הארץ יושבי בבחינת האמיתי מקומו הוא למזלות
 המזלות גלגל מרובע פחות והוא ממנו ה׳ בנקודת במזלות אז

 מנקודת בתנועתו הנה ובהפך * בצורה כמובן ה״ג קשת בנדי
 בערד השמש גלגל רובע שהוא הרוס שסל ס׳ נקודת אל פ׳

 יותר שהוא הג׳׳מ קשת כל במזלות השליס הנה בתנועתו זמנו
השמש תנועת שאין מבואר ובכן * ה׳׳ג קשת בכדי המזלות מרובע

מ
 משמנה וחלק מלק ובכל המזלות אל אותו בהעריו בגלגלו שוה

 לדעת באנו אס וא״נ במזלות מקומו בגלגלי מקומו אין ותמיד
 במזלות האמיתי השמש מקיס שנדע צריך האמיתי המולד רגע

 נודע ובנן השפל* ומקוס השמש גובה מקוס בידיעת והיינו
 השמש שהלך שמאמר נמו וחלק חלק בכל האמיתי השמש מקוס

 בנקודת במזלות שיהי׳ בדין והי׳ בגלגלו ק״ע קשת רומו מגובה
היוצא נקו הנגבל מהלך לפי (איגו.כן * נע״ת קו עפ׳״י ת׳

ממרכו
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ק ומורנז א  ת״ם קשת במזלות מהלכו חיסר ונמצא אגג״ס ה
 3אע״ זויות כשיעור והוא רומו שפל אל כשתמעתו ולהיפך

 בספרינו בארנו ואנחנו הגיאומט״ריא בראיות זה כל כמבואר
 להחבר בזה ביאור ודי באריכות השזיס וארובות רבה תהוס

צריו האמיתי המולד סלידיננת
 בשלימות: הלמודיו׳ חכמות למוד

 התלוף ענין הס והעליות
 מצעדי מצד השמש למקום כמגיע

 אין ארוך הזה והענין המזלות
Y הרמ^בס וביארו מקומו כאן i  

 ואנחנו ובפי״ג ק״ה מה׳ בפי״ב
 ומי הנז': בספרי בארנוהו

 אלה כל בידיעת בזה שטרח
 חכמתהככבים שאר הנזכרים:

 וכל לכת ככבי שאר מהלך ר״ל
 מן ; והתכונה הלמודיית ענייני

 עניינים הס הטבעיית החכמה
 שנגררכצ״ל ל״א: בסי׳ ,שיבואו

 ומה :מטה אדס גורר מל׳
 תחשוב לא האס ונו׳ לבך יחשוב
 חבוריס ישראל לחכמי שהי׳
 כמוסים עצמס במכימת רבים

:באוצרותס
ך ל י א  ואס * וכו׳ אבדו ו

הספרי׳ אנה כדבריך י
 הזכירות אותס אפילו והרי ההס

 אורן עס נתקיימו במקרה שנפלו
 גופי ספרי נאבדו ולמה הזמן

:החכמות
 מתמה אל החבר אמר לא

 אלו שהרי זה על
 במקרה בגמרא שנפלו הענייניס

 חיבורס אגב שיתקיימו הוא בדק
 עגייניס שהמה התלמוד גוף אל

 ילכו אשר הדרך את המלמדים
 במצותיהס ישראל עדת כל בה
 זה לדעת נאחז אינו אשר ומי

משפט ידע באשר מתיז וללמדה
 אדס נפש לכל ושזה אלקיו
 על יעמדו לא אסר ענייניהם לעומק החכמה ספרי ואולס

 בידיעת מועלתס ולמיעוצו גדול* שכל בעל אס כי עמקותס
 להעתיקם אליהס ההמון פנו לא יעשו אשר המעשה ואת ה׳ מצות

 ולא גואל החכמות אלו מלאו לא אז החשובים נאבדו וכאשר
 ר״ל מהאומה שיאבד מי ותחלת :לעתים אותם המחזיק ריע

 רועמים: בין בגויסוהפזורה האבודה האומה שאובדת מה האבידה
 ובינת חכמיו חכמת ואבדה וכמ״׳ש שבהם החשובים אלא אינס

 לדבר מקשיב מושל יהי׳ לא שכאשר (ישעי׳) תסתתר נבוניו
 :אותם מנהל ואין החשובים מעמיד אין אומה כלל על אמת
 החכמות מן בש״ס נכנס אשר המעט זה גס ר״ל נגרר ואשר

המתעסקים והס יודעיהס דוב בעבור ;ענייניהם צורך פי

 רדזגכודז השפל בידיעת א^א תש^ם ילא בירור עיל
 אפשר אי בזה שטרח ומי והעיליותעילהתחילפם רום

 הככביסוהגילגלים* חבטות שאר עמו יתגילגילו שלא
 הטבעית החכמה מן ילהם שנמצא מה אבל
 בכהנה לא המקרה בדרך דבריהם בתוך שנגרר ממה
 יחשוב ומה ותמיהות פיליאות ההיא החכבזה ללמד

 : עצמה בחכמה הספרים מן לחכמיהס שהי׳ לבך
 שהיו ההם הספרים אבדו ואיך הכוזרי אמר ל

: במקרה שהם וt̂ ונשארו ככונה
 יודעים היו ההם שהספרים מפני החבר אמר

 יקרא אדם מבני היחידים אותם
 הדמיון דרך על מנתח וזה רופא וזה חוזה זה

ם האבודה מהאומה שיאבד מי ותחלת  אלא אינ
 ואבדו מהם שלמטה טי כן ואחר שבהם החשובים

 ספרי אם כי נשאר ולא חכמתם ואבדה היחידים
 אותם ויודעים אליהם צריכים ההמון אשר התורה

ם וכותבים העם רב ת  • הרבה בהם ומתעסקים או
 נשמר ההם מהחכטות הגמרא כספרי נגרר ואשר
 מה זה ומכלל אליהת והשגחה יודעיהם רוב בעבור
 מהם שיש טריפה והלכות שחיטה כהלכות שנזכר

ם מגאלי״נוס* רובו שנעלם מה החכמות מן א  ו
 רואים שאנו מה בחלאים זכר לא למה כן אינו
 מחלי עליו התורה שהעידה בטח בעינינו אותו

̂[ב וחלי הריאה  לדופן וסמוך ללב סמוך כמו ה
 הריאה ויובש ויתרונם וחסרונם האונות ודבוק

 הנפשיים האיברים בהעןיכת וטידיעתס * והטססה
למוח יש קרומים שני שאמרו מוז הטבעיים עם

וכנגדו

 בדיני אותס לצורנס אליהם משגיחים והשגחה :הגמרא בלמוד
 הנזנריס מן אצלנו הנשארות החכמות מכלל זה ומכלל :החווה

 הילן עד שחיטה מקים כמו סחיטה בהלכות :התורה בדיני
 ו5הוארו בקנה המטריף ושיעור ובזושט בקנה ולמטה למעלה

הגרגרת ונסדקה במשהו ובוושט
 יס עורות ושני כנסה נקבה או

 שנעלס מה :לזה וכדומה לוושט
א שהי׳ מגאלי״נוס רובו ס  ח

 כל דורש וה̂י מפורסס קדמון
 באיברי הנופלות ההשתנות

 הססדס ובמעיהס אדם מי
 ^א :ותקנתם האדס לבריאות

 שאנו ממה בחלאיס אלו זכר
 חלאיס הרבה * אומו רואיס
 עליהס יזז*ל אותנו העירו
 אותר רואיה שאנו טרפות בדיני

 אפשר שנך ובודאי בבהמות
 מעורר ספק ובלי באלם שיקרה

 לידז מביאו ואולי הגוף חלי
 ^־בד עכ״ס לו והי׳ מימה

 יתכן ללב סמוך כמו :עליהם
 וטרפש 3ק שכ דהיינוהלב לפרש
תס הלב  העשוי חלב דהיינו סי

ד׳ שזכרו כמו ככובע לין(  בחו
 שס ידוסן וסמוך :ע״ב) מ״ט

 נחמן רב אמר ע״א) מ״ח (ד׳
 אין לדופן הסמוכה ריאה

 צמחיס העלתה לה חוששין
 אחד אמר יהודה מר לה חוששין

 הינא לה זה ואחד זה
ט׳ סנינא מייתין עבדינן  וכן ו
 האונות ודבק :דחוששין הלנה

 ריאהדדמיא ע״ב) מ״ז שס(ד׳
 עד וכו׳ 7א״ טריפה לאופתא

 דאונא: חתוכי לה דלית דשיעא
 ע״א> (שם ויתרונם וחסרונם
 לריאה לה יש אוני ה׳ אמררבא

משמאלא ותרתי מימינא מלמא
טדיפק• חליז׳ או י״יי או חסיי

 מקצתה שיבשה ריאה רבא אמר )5שס(ד׳מ״וע״ הריאה ויובש
 סמפונות קיימא אי כקיתון שנשפכה ריאה והמססה :טרפה
 ריאה ע״ל) נ^ד וד׳ ז מ״ '7( סס טריפה לאו ואי נשירה
 אמדו השדרה ובחוט במוח וכן לטריפה תילחי תילחי דנפלה

 הראשוניס וכתבו פסול נתמסמס מ״הע^ג)<תמרןססול (ד׳ שס
 ומיליעתס :שבראש במוח וה׳׳ה השדרה לחוט נאמר זה שלק

 הטבעיים עם :המוח קרומי שהם הנפשיים האברים בהערכת
 מוחקרמאעלאי של קרוס ניקב (שם) זכר של בצים קרומי הם

 וסימנך תתאי לאינקב עד לה ואמרי מתאי אינקב דלא ואע״ג
מדו חנה בר בר רבה אמר מוחא בי׳ למתנת חייתא  בבציס נ

הניס מלט קרומים שני יש להם שגס זכר בביצי ופיר״שי ניכר
אחד
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הסעס כל סי׳ למעלה אמר ר3ונ ו3 מונחי׳ שהניציס ואחד חיצון אחד  חולנה מתיש אס 3להסי לופה אשר ס7הא עסחי
1רי משנה3 ונו דוחין אס אשר : אתס וקומו תו3וש רי׳3אי3 יועצות כליות כמו השתתפות מקוס האלה ריס3אי3ו נ״ה
ע מן נפלה סריפות אלו נתנו גדולה מתכהה ומעתה ציס33 זה כמו רואים אנחנו כי עד ונו׳ ק 33 ה3הגו לת3הג3 שנוריפה: ה

ח: לקרומי מקחמיניציס סימן ק'3 כמק ואמרי המו ל  ^וערפי מרח שחטי דדלאי לאריתא דנפל תורא האי ״נ)7( אחד שס פו
דאין ממתני ומקשינן ר׳*נ ואמרו זה: לפני ש!כרתי המימרא

 על טונחיס יש פולק ב׳ כמין ואמרו לביצים וכנגדו
 ולחוץ הפולין מן מוח ולפנים הפולין מן הקדירה פי

ש חד הוו קני תלתא ואמרו השדרה* 1חינ  פד
 *ומידיעתם לכבדא פריש וחד לריאה פריש וחד ללבא

 שאמרו מה טמיתיכש ושאעם הממיתים בהליים
 ולא מעלה לא מוחו קיים עורו אם השדחת חוט

מוליד־ אינו מוחו שנתמסמס מי ואמרו מוריד•
 קרום אינו בריאה מכה מחטת שיגלה קרום ואמרו
 לו שאק מפני בעוף נוהג אינו הנשה גיד ואמרו

 הטריפה מן שעקה כשירה דיניהם ומדקדוקי כף
 קיבתה הTהכש מן שינקה טריפה אסורה קיבתה
 שאמרו וממה במעיה כנוס שהיא מפני מותרת

 שאסלו!חכמה (נ״א עליה יגיד והקשם אמתית מחכמה
 אסורים קרומים חמשת אימי) ̂’יי® אי™ וסגלחייי גיולה
 גבי שעל קרום הביצים שעל קחס מוח של קרום

 כולם העוקץ שעל קרום הכליות שעל קרוס הטחול
 בטריפות שבדיניהם ומהמופלא * באכילה אסודיס

 הבהמה דוחק אס אשר הנובה בהגבלת שדקדקו
 אברים רסוק משום אסורה תהי׳ למטה ממנה
המות* אל המביא הרסוק אברים ברסוק עצה

 למטה ומצאה ובא למעלה בהמה הניח אמרו ואח״ב
 דאמדה משוס אברים רסוק משום חוששין אין

 ומכוונת לעצמה משערת הבהמה כי ר״ל אנפשה
כי אותה דוחין אם יזיק כאשר קיקגה ולא לדלוג

הטבע

 שס: זה גס הוי קני תלתא
 גס מוריד ולא מעלה לא מוחו

 מידיעה כוודאי וזאת שס זה
 שידעו אמרו נרפואות נחלה

 מה עורו3 תלוי החיות שעיקר
 :ע3הט חכמי כל ג״כ שיודו

 אינו מוחו שנתמסמס מי נאמח
 מוחו שנתמזמז מי צ״ל מוליד
 שס גמרא3 הוא וכך נזיינין

 ״ כשר נתמזמז פסול נתמסמס
 3יתי הוי לוי והא איני ופרץ

 רא3ג להאי מד^ כמסותא
 מוחא נתמזמז אמר לרישי' דטרי׳

 יי3א אמר חיי לא7 לאן דדין
: מוליד שאינו לומר לא נ ״  ע

שעלה קרום
 )3 ע ז מ (ד שס קרוס אינן

רי ד׳ ז״ל רש״י ^דג  מ״ג (
 כל3ד קרוס אינו ד״ה )3ע״

לא תו 3שנק דכל הטריפות
סתימה:ואמרוגידהנשה מהני
 גיד פ ר כן> לו שאין מפני וכו׳

 3י3שס שר3שי? ופירש״י הגשה
עגול3איט שנעוף הקוליות עצס

 רותנ3 רק המה33 כמו 3י3ס
 כשירה :אדס לכף דומה נו1ו<

 חולק משנה הטריפה מן שינחה
 מחכמה שאמרו וממה קי״ו): (ד׳

 עליה יניד והתסס
״נ  שהוא כמו ולא נכונה הגי׳ נ

נזהנ״לשר״ל והכוונה
 יש למז״ל שנודעו ממה כאן עד שזכר טריפה ענייני3 שאף

 טרמו אשר הרופאיס מספרי זה כל שלמדו לומר דחי׳ מקוס
 יעת7י3 המחקר ואמנם הממיתים החלייס אמר לחקור ה3הר

 לחכמי רק זה אין הדס או החל! ע3מט הס אס הקרומיס
 מחקר3 תועלת שאין מאחר עלי׳ יגיד והקישס שאמר וזהו ישראל

 מ אמר דצ״ג) (חולין קרומים חמשת :התורה לענק רק זה
א הנ ל פירש״י יציס3ה שעל קרוס :וכו׳ המי קרמי ממשה נ  ד

 אלו יצאו מי ומנטן אנילה3 אסורים כולס זכר: ניצי על שס
 : התורה משמרת השומרים ישראל מחכמי׳ לא אס החקירות
 רסוק משש של הדינים אלו גס ר״ל וכו׳ שה־יניהס ומהמופלא

ד החקירות אלו יצאי ישראל מחכמי אנריס כ  הנהמה על לדון נ
 טריפות אלו ריש3 ז״ל ופירש׳׳י אינרי* נתרסקו אס הטסלת
 מעת שהמה לא גס עמדה ולא מיד אותה שחטו אם דהייט

; ענוא לזה ואין נפילה אחר לעת שהרי הרופאים לחכמי ל

 ומשני טפחים מיוד פחות חנט
 טפחי דדלאיהוישיתא דאריתא

ט לארעא דתורא ומכריסה ״  ז
 טפחיס יוד הנפילה שהיתה הרי
 הנהמה דוחק שאס אמר זה ועל

 נפלה אס ר״ל למטה ממנו
 מפני טפחי׳ ששה3 די דחי׳ ע״י

 יוד והרי ה3ג על שנופלת
 וה״ה ד' גנוהיס שרגליו שור3
 ה3גו לפי משערינן נהמה כל3

 כאופן נפלה אס ואולם הרגלים
 אין רגלי׳ על עומדת שגשארה

 שיכולה מאחר ריס3אי רסוק כאן
 אותה שדחו דווקא ולאו לעמוד

 לא3 מעצמה נפלה אס ״ה שה
 לאסוקיאס רק א3 ולא כוונה
 הרסוק :כדמסיק מעצמה קפצה

 דחוששי ר״ל המות אל המניא
 המעייסן מנכי א׳ נפסדו שמא

 צרין ולכך נהס נטרפת שהנהמה
 נפולה כגמרא וכמ״ש נדיקה
 כל. נגד נדיקה צריכה שאמרו

 ואח״נ :נ״א) ד׳ החלל(חולין
 הכיח הונא 3ר אמר שם אמרו
 למטה ומצאה למעלה נהמה

 0רי3א משוסרסוק חוששין אין
 נפשה דאמזה משוס וכו׳

 יותר לה גנוה ז״לאס פירש״י
 ולא : קופצת אינה מדאי

דוחין אס יזיק כאשר ידקנה
 מזומן לדלוג ע3הט ני אותה

מת אר3שנת דע ונמ<אי  שכל (מכייניק) נק׳ המשקולת נחנ
 ו3דש3הכו מרכז שיפיל עד יפול לא לארץ הנופל עולס3ש גשס

 עליה שינשא שאפשר הנקודה היא הנוגד מרכז ואמנס * מחלה
 וראשו נארן 3מוצ ר3ד על ההיא הנקודה נשים אס הגשם כל

 ור3ע3 עליו שוקט מונח הגשס נל יהי׳ זו נץדס נמלא סד
 ינול גשס שוס שאין עוד אר3ונמ * שוה3 פאה נל אל שמשקלו

ק5 לא אס הארץ על 3נצ עומד להיות  היוצא הישר שהקו או
 ר״ל שלו סיס3ה על נופל הארן מרכז כלפי שגו ד3הנו ממרכז

 יותר שהנסים עוד כל זה ומפט נהנרח יפיל לא אס3ו מוכו3
שס גדול הג הי׳  גדולה יותר נטי׳ וצריך מנפילה נטוס יותר י
ד כ ת3ונ שיפול נ  מפליאות ועמידתם ע״ח3 הליכת מעגין אר3רנ

י זקופה נקומה ההולך נאדס ונפרט הנורא  תינף הרגלים שס נ
 שנאדס הנוגד שמרכז להאחחניס גתודע נאשר הכונד מרכז עס
ס התחלת ומשס הערוה נמקוס הוא להטומ האדס שיוכל המלי

אותס



נחמדרביעי כוזרי מאמראוצר
 פנות נל3 אותו להעמיד ולאחריו לפניו ואנה אנה אותס
 ר״ל ורידין3 תנועה נותן חפצו ר״ל שנו ע3והט פונה שהוא

 להגוות הגוף חלקי כל אל המוח מן היוצאים לע״ז3 נערוין
 וגופו הרגלים תנועת3 משקלו שישמור כדי3 ואנה אנה אותם

כשנושא הלינתו3 שנראה נמו
 שיעמוד ע״כ וצריך לילך רנלו

 מעה השנית רגלו על כך תוך3
 ר״ל ההוא לצד קצת ינצמו

 מעה הימין הרגל נשמרים
 השמאל והרגל שמאל לצד גופו

 רגל שפרסת עד קצת עוקס3
 יושר3 3נצ סיס3ה שהוא השמאל

 רואים שאנו ווכמו3דש3הכו •נגד
 אינו ההר שפוע על שהעולה

 מפני זקופה קומה3 לעלות יכול
 ממרנז היוצא הקו יהי׳ שאז

 הארץ מרנז כלפי הנ״ל דו3כ
 מקום ין3 לא אחוריו אל מגיע
 הכרמ3ו סיס3ה שהוא רגליו
 ע3שהע לא אם לאחור שיפול
 חפצו אחר נמשך שנו החנם

הו״ל הורידין ע״י להרחיקרנליו

 ניכר הדם שאין בעכור
לי סכרת עו״ותה וילוער

 התנועות נל תהי׳ ידם על אשר
 נדי3 לפניו עצמו ומעקס שנו

 מקום אל ד3נו מרכז שיפול
 ההר מן נירידה ונהפך הרגלים
 שלא נדי3 לאחור עצמו מכריע

 רגלו מסיע וכן פניו על יפול
 שיגיע נדי3 לאחוריו אחת
 הקו ע״י רגליו נין כונד מרכז

 נל3 עניינו וכן הנ״ל המדומה
 גנו על משאות ונשיאת פנותיו

 ננעיותיו עצמו מכוין לפניו או
ונפשיעתס רגליו ונכפיפת

 והרמת חיים נעלי נל3 הענין וכן לעמידתו הצריך לצד והרחנתם
 להסיע הנ״ל הורידים תנועת השומר ע3הע לפי ורגלם ידס

 הנע״ח חסן כסיעדר זה ומפני משקלם יושר על והגוף הרגלים
 אס העומד שהאדם שתראה כמו אלי' מנוין ואינו התנועה מן

 יפול פתאום אותו דוחין אס הנע״ח כן ונמו יפול מתנמנם
 החולה כמו ורידיו תנועת נחלוש וכן השני שמצד מרנזכנדו עס
 לדלוג שהענע שאמר וזה נופל הוא שנור כשהוא האדם או

ט רגליו מונין חי הנעל שחפן  ממרכז היוצא קו שיגיע נכדי וגו
ד חרותה :וידיו רגליו נין כנדו י  שננעתה נהמה • שמיס נ
 (משנה כשירה שלה הריאה צמקה זה ומחמת ונרקיס רעם מקול

): ד׳ שס ד ״  צמקה זה וע״י אדס ע״י שנמנמה אדס גידי נ
 נפלא שיעור וזה דעריפה נ^ה) ד׳ (שם אמרו שלה הריאה
 ועשו להחיות יכולה אינה וזאת להחיות יכילה שזאת שידעו

 נמים הריאה ששורין והוא דנריהם לנרר נפלא נסיון זה על
 ושנירי נריא הדרא ננעמה שמיס שנידי וזאת לעת מעת טשרין

ונסיוטמיהס: דיניהם ומפלאי שאמר וזה ריא3 הזרא לא ארס

 וטפילאי ונודד* בורח ובנפייל׳ ונמצא מזומן בדילוג הטבז;
 כשרה שמים בידי חרותה ונסיונותס עוד דיניהם

□ בידי  וכדיקותה ריאה צמוק טשוכם טריפה אד
 בריא הדרא אי ילעת מעת פושרין במים שרייתה
 ככוחלא ריאה שאמרו ומה * טריפה ילאו ואי כשירה
 שחור האי טעמא מאי טריפה כדיותא כשירה

 שאמרו ומה * כשרה ירוקה שילקה אילא הוא אדום
 כוילח האדימה כשרה מקצתה שהאדימה ריאה

 ירוק שהי׳ יילד לפניו שהביאו הבבלי נתן ור׳ טריפה
 שלא ר״ל בו.דמו שיפול עד לו המתינו להם אמר

 כן ועשו בבשרו דמו שיתפשט עד אותו ימולו
 להאשה מתים שהיו רבים ילדים אחר הילד וחיה

 אדום שהי׳ ילד לפניו הביאו ועוד למילה תיכרי ההיא
 כן ועשו בו דמו שיבלע עד לו המתינו להם ואמר
 חלב ואמרו שמו* על הבבלי נתן וקראוהו וחיה
 דיניה□ ומדקדוקי * סותס אינו טמא סותם טהור
 קורט עליה נמצא הכוסו׳ בית בעובי שנמצא מחט

 ע<יה נמצא לא שחיטה קודם שהוא בידוע דם
 שלא מפני * שחיטה לאחר שהוא בידוע דם קורט
 שחיטה לאחר דס קורט .המחט על שיהי׳ יתכן

 עליו לטעון לו ואין במת
המכה פי הגליד זה וכמו י

 ככוחלא ריאה רנא אמר מ״ז) ׳7 (שם כשרה כנומנא רואה
ל פיר״שי טריפה כדיומא כשירה  והוא לז״ור כמראה שהוא ד

 ;ינש כדיו שחור ז״ל פיר״שי וכדיותא נלא גל״א שקורין מה
 שחור האי חנינא 3ר דאמר נזה״ל אמרו ̂ י גמ׳3 ונו׳ מאיטעמא

ופירושי שלקה אלא הוא אדום

בידוע

 3לירק וסופו לקותא דהוי אלמא
 שאמרו ותה כשיר׳ ירוקה ולינקד.

 ור ונו׳ מקצת׳ שהאדימה ריאה
 ריהטא לפום ונו׳ הננלי נתן

 שהרי מעורנגיס הדנרי' נראים
 ירוקה נזה״ל אמרו שם גמ׳3

תן נשירה  כשרה אדומה מדר'נ
 אלו המעשיות ומניא נתן מדר׳
 שירוקה אמר ולמה החנר שזכר

 ואמר וחזר עניו נכל כשרה
 שהאלימן ריאה שאמרו ומה

ה ונו׳ מקצתה תן ר׳נ  דמה לי33ו
 נולה שהאדימה להא זה ענין

 ♦ הוא לסתור ומעשה טריפה
 עוד תמה יהווא קול נעל 3והר
 שדחאוהו דין החנר שלקח מה

 )3ע׳' ג״ו דף שהרי(שס נגמרא
 שהאדימה איתאאמררנאריאה

 טריפה נולה כשירה מקצתה
 אלא ומסיק נגמרא עלי׳ והקשו

 כולה ין3 פיר״שיז״ל שנא לא
 פירן ור^׳ח כשירה מקצתה נין

 ןעכ״^ * מקצתה אפי׳ דטריפה
ט לכולה מקצת נין חלוק אין  ל

ת והנכון * דגמרא מסקנא  ננוונ
 האומריס שטת3לו ישהלך3הח
 • טריפס מקצתה ונין נולה ין37

ניותר האדימה נין לחלק ר3וסו
 הרש׳י׳נא ונמ״ש אדומה ין3ו

 מכה מחמת האדימה נין או אפרים הר״ר נשם נחידושיו דל
 דלא לזכור חשש ולא ז״ל וכמ״שהר״אש עצמה מחמת להאדמה

ו' נולה שנא נ  רק טריפות דיני ללמד יצא שלא מפ;י וכמסקנא ו
 מכה מחמת האדימה נין להנדיל דיניהם ופלאי ידיעתם רר3ל

ס ולנך כשרה אופן נכל ירוקה ואמנם מעצמה להאדימה ת  ס
חקה ואמר נו׳ שאמרו ומה נשירה י  • שס זכו' לי33ה ור״נ ו

מ״ט שם סותם חלנטהור ואמרו  חלנטהור 3ר אתר )3ע״ (ד׳
 את סותם הננמא 3וחל שניקיו דקין נגין ז״ל פירש׳יי סותם

 מעלית סתימא והוי מאוד אדוק טהור 3דחל נשירה 3הנק
 את המנסה 3וחל המסס או כרס כגון טמא 3חל משא״ג

 עליו פרוש ר״ל 3תות אלא חיור שאינו לפי ה סתימ אינו הקרג
: נשתלה נ ״ ע״נ) הכוסות ית3 י3עו3 שנמצא מחט ע שסד״נ ) 

 ידוע3 דם קורט עלי' נמצא הכוסות ית3 י3עי3 שנמצא מחט
ע7י3 07 קורט עלי' נמצא לא שחיטה קודס שהוא  שהוא ו
 שחיטה קודם ימי׳ שג' ידוע3 המנה פי היגלד שחיטה לאחר

דל ופיר״שי הראי׳ עלי׳ מחנירו המוציא פי.המכה הוגלד לא
.שמחמת



אוצר
 המוציא והוא הלוקח שהוא ח3הט על ספק שהוא שמחמת
 מא7 3יהי לא7 כמה כל חיותא לי׳ 3יהי לא זמסממא מהמוכר

 מפקינן לא מספיקא7 הי׳ מקת ס7שקו הראי׳ יא3לה עליו
 קורע עלי׳ נמצא רישא3 שאמר שזה ר3להח לי' ומשמע * ממוגא

ונו׳ נמצא לא ונו׳ ידוע3 ■דס

קמר נדומד רביעי כוזרי ימאמר
 לא אמרו מנח לזה שהוכרח ואמר רין37 לחמוד המפרש ומ״ש

 וממכר למקח מיני נפקא למאי המע״ה המכה פי הוגלד
 קורנר עלי אנמצא חוזר נ״מ למאי האי7 ש״מ תרווייהו 3נס7מ
 למאי של אלו 0רי37 נאמרו •לא ריוהלא37מ נפלאתי ונוראות ס7

מעולם זה על ונו׳ מני׳ גפקא
 ה3ניק שחיטה מלאחר ידוע3

 זה שגס מורה ידוע3 לשון
 דומיא מיירי וממכר מקח לענין

 ומני׳ המנה פי דהיגלד דסיפא
 רישא3 ור״ל לטרפות נשמע
 אעפ״י ס7 קורט נמצא שאס

 שחטהמינף אס מוחזק שהמוכר
 לא הדמיס לו ממזיר למכירה

 ידוע3 ס7 קורט עלי' נמצא
 הלוקח ואפי׳ הוי שלאחרשחיטה

 עיקר ואולס מי'7ה כומן מוחזק
דס קורס ^נמצא הוא ותא3הר

מספק שהטריפות אומרים שאין
 מיס7ה מחזיר אינו המוחזק ולכך
 הפוסקים שפסקו שלמה אפס
שאעפ^ זו לסכרא מקוס אין

זלי3סוף סוף מספק שהטדפות
 גדול מוס לך ואין אינשי מני׳
 זה3 נתקשה ר3וכ מזה יותר

 יש אך • יהודא קול על3 3הר
 לענין והוא אחר מצל כפקותא

 זה שר3ה מנר ׳ז3הט זה שאם
 ל דקיי שר3ה ונאכל לאחרים

 ין7מ הוא אי7וו טריפה זאם
 לשלס 3חיי האוכל אין תורה

 משנה והוא ח3לט מיס7ה
 ח״מ (ד׳ל״סגיכש״ע כורומ35

אסיד3 ווקא7 וזה ר^ד) סי׳
 ר37 שאינו אסור3ל3א דאורייתא

לזה מי׳7ה משלם מורהאסאנל
 הוי שחיטה שקודם ידוע3 אמר
 דאורייתא טריפות מכלל וזה
, , , מד״ס שהס ספקות מכלל ולא

 י לקונה כדמי משלם ח3והט האחרו<י')3ורו ״ס3הרמ (לדעת
 על שיהי׳ יתכן שלא מפני שאמר מה דחוק הלשון שלפ״ז אך

 מיל3 ניכר הדס שאין ור3ע3 שחיטה לאחר דס קורט־ המחט
 לא״'ה3ש אמת3ו ״ לי מכרת שמתה ולומר עליו לטעון לו ואין

 המחט על דס שיהי׳ יתכן שלא שאמד שמאחר תמוהיס 0רי37ה
 שזה אומריס ואנחנו דם עליו נמצא3ר37מ וע״כ שחיטה לאחר
 עליו לטעין לו ואין שאמר זה ומה הי׳ שחיטה קודס ודאי

 לו יש זה כגון3 ה3אדר לאיי כלפי לי מכרת שמתה זלומר
 לו ויש וצ״ל כאן יש שט״ס לא אס חוזר והמקח עליו ^י;ןעון
 • זה3 הרגיש שלא ק״י נעל 3הר מהמפרש והתימה עליו $;ןעןן
 על טוען שהקונה לפרש צריך לי מכרת׳ שמתה אומרו ועכ״ס

י3ד יעכ׳׳ס טריפות לן שמכך ח3הט ך צייני׳ י3הח י עיו

̂יד שחיטה קודם יטיס שש^שה בידוע  הגי
 טהור מעוף ומסימניהס הראי׳ ע^יו מחבירו המוציא
 רגיויו את חוי!ק אס משיחה שיל חוט לו מותחין
 טמא עוף שהוא בידוע לכאן ושתים לכאן שתיס

 כל ואמרו טהור* שהוא בידוע לכאן ואחת לכאן ג׳
ם השוכן * טמא ואוכל האויר טן הקולט עוף  ע

 ואמרו עורב אצל טמאכזחיר להם ונדמה הטמאים
 ובאשה שליא ובגסה טנוף דקה בבהטה הולד סימן

 ודקותם כחכמתם ומהמופלא ושליא' שפיר
 הדורסים הצפונים חיים בעלי קצת בארס בדקדוקם

 דווסת וטלאים בגדיים ונמי׳ דרוסתהתול שאמרו מה
 דריסה אין לשועל דריסה אין ואמרו בעוף• חולדה

 מחיים אלא דריסה אין מדעת אלא דריסה אין לכלב
 אלא דריסה אין בשן לא בצפורן אלא דריסה ואין
 ארסו משליך הדורס שאין לומר רוצה ברגל לא ביד

 חיי׳ מהבעל ובכוונה היד בצפורן אלא חיים בבעלי
 מכלי הבהמה בכשר צפרניו שיאחזו כמקרה לא

 מחיים שאמרו מה מזה מופלא ויוחר הדריסה כוונת
 וצפוניו הדורס יד חותכי׳ שהיו הזדמן שאם ר״ל

 וזה לדרוסה חוששים היו לא הבהמה ככשר נעוצין
 טמנה בהפדדו אלא ארסו משליך שאונו מפני

 טחייס אמר כן ועל הבהמה מבשר צפדניו והוצאת
 ונשתייר הכבד ניטלה ואמרו מדעת שאמר אחר

 כשרה חי׳ שהיא ובמקום טרה במקום כזית ממנה
 זכים מים ככוליא ופסול בריאה כשר טוגלא ואמרו

הגלידה ואמרו בבוליא• וכשר בריאה פסול קב1ו
שנשתייר

 שזכרו שנש׳׳ס מקומות ונשני
 ונכתונו' נחולין והוא זו הנריית'

 למאי זה נזכר לא המדיר פרק
 ומסימניהס כלל; מני׳ נפקא
 3עור אצל עד ונו׳ טהור מעוף

 ואמרו נרייתא: דס״ה שס
 ושליא שפיר עד ונו׳ ולד סי׳

 ופירושו דנכורות רפ״ג משנה
 :ז״ל להרמנ׳י׳ס המשניות נפי׳

 ונמיי׳יונו׳(שס חתול דרוסת
 דריסה אין ואמרו )3ע״ 3נ״7

 שס 3לנל דריסה אין לשועל
 משתי׳ ־.נ׳ כ 3ר7 קמא לליבנ דנ״ג

 לשועל דריסה אין אמר דרנשימי
 דיש חמר מרא3 ללישנא מיהו

 דלענין ואעפ״י * לשועל דריסה
 והש״ע הטור פסקי הלכה

 סונר ר3הח אולי תרא3 כלישנא
 כ׳*מ3ד 3שכת ״א3רי כשיטת
 הלשון לגני טפל דאמדי האינא

 קמא כלישנא והלנה הראשון
 אין■ :אידיהן לפני פ' התו׳ נ״כ

 הכל ונו׳ מדעת אלא לריסה
 לאפוקי שס פיר״שי ומדעת שס
 צפרנו ונתקע הגג מן נפל

 :ארס ה3 משליך אין ננהמה
 על כפל אס ר״ל מקרה3 לא

נז' הגג מן הנהמה  וייתר :נ
 מחייס אמר וע״כ עד ונו׳ מופלא

 שס גמרא3 מדעת• שאמר אחר
 אץ מדעת אלא דריסה אין

לאחד לאפוקי מחייס אלא דריסה
 השתא אמרי ופריך דלא מיתה

עמ שלא תה לאחד לא אמרת מז  דדריס צריכה לא עי'3מ מי
 י7ה3 קמ״ל זיהרי' שדי דדריס הדי5 דתי«א מהו לידי' ופסקוה

 לשלוף הספיק ולא מחייס ופיר״שיז״לדדריס זיהרי׳ י7דשליף.ש
 מיתו^האנר דקאמר ומיתה ידו את שפסקו עד ממנו צפרנו

ה והן  (משנה כזית ממנה ונשתייר 73הנ ניטלה :החנר דנ
ס3ו מרה מקוס3 :דנ״ד) שס שס שהיא מקו  ה3ר דמ״ן) חי׳(
 נמקום -שאמרו כזית להס ואמר זירא 3ר הס3 שפגע יוסף 3ור

 ז״ל פיר׳׳שי קי׳ שהיא 0מקו3 אמר ה3אה אדאנר 3מרהר
 אמר הכליות* תחת וקה37עורה ח תלייתהכשהיא מקוס דהיינו

 מקום3 גזית עינן3ו מרה קוס מ3 כזית נעינן הלכך ספא 3ר
: שהיא  ד׳נ״דע״ג) (שס ונו׳ נריאה ר נש מוגנא ואמרו חי'
נקנכסול׳ שכרי נוליא3 נשר יאה ר3 הפוסל כל א5מער3 אמרי

בריאה



נחמדרביע* כוזרי מאמראוצר
 ונללא תנמומא 3<י לי׳ זנו׳«מקין> ונ״ם נוליא3 ונשר דיאה5

 מיס והרי טליא3 ופסול ריאה3 דנ&ר מוגלא והרי סזא
 אמאי תימא ומעתה • ע״נ והנא הבא רנשריס זניס

 מיס3 דהרי נוליא3 ונשר ריאה3 פסול 3ונק זנים דמים קאמר
זה*3ו נזה לנשר אמרו זנים
 והס פוסקיס ללקצת עול ולא

 מים וה״רן והרש״נא הרא״ש
ה3 נשריס זנים א  שהם אעפ^י ד

 ואולם ♦ סרוחים או ענוריס
 נזה פסול לנ״ע נוליא3

 דט״ס ג׳יל ולנך טפי ממיר נוליא
 זנים מיס מבאן וסמי באן יש

 ר3שלהח3עלקוליהוד׳חש3 3והר
 נגמרא אחרת גירסא היסס
 אחרת גירסא שיש שנאמר 3ומוט

 הגלולה ואמרו :ר3הח רי3ל3
שם  ננורות ומומי ג״ל) ד׳ זנו׳(

 אלו פ׳ נננורוס נהנים ומומי
ח מומין: תו חןנ זנ  העצמות ו
 מאתים נס״פקלאהלות משנה

 ס7א3 אנריס ושמנה עיס3ואר
 ע3אצ נל3 ו׳ הרגל נפיסת ל׳
 נפיסתהידז' ל׳ ונו׳* נקנה ׳5
*ו3נלאצ3 ׳ ו נ זה3אמתשיש3עו

 וטה כשירה השדרה פניכל W כסילע בה שנש^ייר
 ומומי בכורות ומוטי טריפות מהלכות במשנה שיש

 נתוה יזכרו! * פירושו שכן ב<\ ספורו יארך כהגיס
 מכואריס ובדברים «דאאיע) מאור בקצרה ה^גצמות

 אינו) (ונ״א מאוד מבואר ועני! איני) (<י״א ביותר

 בשר׳ נקבו ולא מעיה בני יצאו אמרם הנאים ומדבריה׳
א שנא לא אמרו ואח״ב א א̂י מ בהם הפך ש̂י  א

 מלמד ויבוננך עשך הוא שנאמר טריפה בהם הפך
 אחת שנתהפכה באדם'ביז! בועיות הקנ״ה שברא

 ההפרש ם! ^הם שיש ומה להחיות יבויל אינו מהם
 החבורות ודם וזבהובתוילים טהור דם ובין נדה דם בין

 זיבות ובין הנדות הקפי וכמות זק חולת והטהורים
 עמקים שיהיו ממה בצרעת שיש והפלאים הזכרי׳

:שכלנו מהשגת

הרביעי השער נשלם ־'

 ע3אצ נל3 אנרים ששה הי׳ ואלו ״ ע״נ ששה ע3אצ נל3 הנה
ר33  יהי׳ ששה ע3אצ נל3 הי׳ וכאשר נהפך לומר לו הי׳ ־ ח

 שס נפיחשס והרא״ש הר״ש ל׳3 שהוא ונמו הרגל נל3 שלשים
 נמלאכתהנתוח: מומחה להיותו שזכרנו לנר נאלתקן לא אס

שס ולאו מעיה נני יצאו קנו(  נ
עון>3 נשרות ואלו )3ע״ ל׳נ״ו

 ואמרו נקנו ולא מעיה נני יצאו
 הפך שלא אלא שנו לא גמרא3

להחיות: יכול אינו על ונו׳ נהם
 נין ההפרש מן להם שיש ומה
ל׳ (נלה טהור ללם נדה דם

החכמים משלו משל נמשנה ׳ז) י

 ששה שאון הנפוח נמלאכת רואות עינינו שהרי גדול עיון מקום
 אנר גודל נאצנע הרי ועול ניל ולא נרגל לא אצנע נשום אנריס

 קושי כאן אין החשנון גוף על איגרא • אצנעות משאר פחות אמד
ת הרגל פסת3 שלשים נמצאים ר3שנ ס פ נןנ  ^שה זה באופן היל ו

ל גולל3 ושתים ע3לנלאצ ״ די  אבר לו אצבשת ונלאחלמה׳ ה
 פסת ין3עשרו תשעה הרי ממשה והס היל פסת3 תקוע אחד
א נמצאים היל לקנה היל ^ ל  ננתוח כנראה קטנים עצמות עו
 והתימה המדה p אינו ע3אצ כל3 ששה אומרו שלשיסאך הרי
 דוקא דלא לומר וצריך מהמפרשים אתל שוס בזה הרגיש שלא
 ע3אצ לכל אנריס ששה מגיע ר׳׳ל רק ע3אצ נל3 ששה נקט

 לשון מורה וזה היד ננל ל׳ שיש שנאמר 73ל3 סימן והוא
ל שנתב המשנה הרמב״סבפי׳ פרקים שלשים רגל3 הי׳ וכאשר ד

 לס והעלי׳ והפרוזדור החדר
 ז ואח״ עלי׳טהור דם טמא החדר
 ושס טמאים דמים חמשה (דיט)
 הדמי© נמראות מאוד דקדקו

 אמרו 3ושו לטמא* טהור בין
 איתתא האי )שס3גמ׳(דףע״3

 ארחי׳ דר״א קמי׳ דמא דאתי׳
א: חמוד דס אמר  נראה וזנה הו

 לכאן ענין ואין הוא דט״ס
ל נדה לדם שוה זיבה דדם  ננ

מן ואוליר׳״לדם ענייניו*  הזנ
והוא העלי׳ p או הצדדים ה-, ... - .

 המנורות ידם המקור: p א3 שאינו נתוליס לדם דומה
 עקוס נאומי מנה או מגורה מחמת הבא דם ר״ל זהטחוריס

 ימ« נתוך אפי׳ מגה דם הרואה י״ו) ד׳ <שס ששנינו זכאותה
 חושש© וסת לה יש אס אומר רבי רשב״ג דברי טהורה •נדמה

ת :לוסתה ק הוא הנדות הקפי ונעו י שזכר ענ  7ס״ סי' מנ
 הנדות הקפי וכמות ולאשה לאיש זיבות מיני והבדלת באומרו

 זיבות מיני הגדלת ר׳׳ל הזכרים זינות ונין כאן שאמר ומה
 סי׳ שס זכר זה גס נצרעת להם שיש זהפלאיס :ולאשה לאיש
מת ימנרך הנורא עלי׳ הזהיר נפלאה חכמה והיא דל נ״ח או  נ

ע השער ע  אתנס יורו אשר ככל ולעשות מאוד לשמור הצרעת נ
׳ הלויס: הנהנים

̂יעף הנותן רשתכת • המשגיח הא^ יתברך רביעי• מאמר סליק כח: י

אמר א



קמה נחמד חמדטי כוזד מאמר אוצר
ר א י ר ר א י ה ר י יחפוז אשר אל ופעולתס י׳3הנכ משטר אליו להמשיך ידועות ונו׳ עליך להטריח שלא אפשר אי ר

עוד והמנשפי זרה: ענודה מסעיפי סע־ף וזה אותה יטה .־לות3ג ר3הח הצע אשר אחרי
 מטנע וזה המכשפים מחנילות אחר ללכת יומר נפתה יהי׳
 ואנשי :ומאויו תאותו להפיק תמיד החושק האדם ̂*3ל יצר

אמנס ואס והפלוסופי' הקדמות

 אחרי והשליך נאייז נמקוס ליתד אותם ותקע והקנלה האמינה
 שקטה לא עדיין לדוש נאסל וישימם הפילוסופי' החקירות נייו

לשמוע מארה זימאוה (פשו
 הקרוניס מהחקירות עניינים

 למאמרנו האמונות: שרשי לק־׳ס
 מאמר3 שנאמר כמו ר״ל ־אשון 3

 ויכוחו תחלת3 שהתחיל א׳ פ׳ א׳
 המדנריס דרך על ר3הח עם

 דנה:3ל החקירה מצד נצחין דרך3
 • ופן • שמיעתם לי ותהי'מותרת

 אלרהנים לפנות לך מה מאמר
 לי עין 3וממשו 3כז ושטי

 :כאלה ויכוחים ענייני שמוע3
 ידיעתם לך מותרת היתה נאשר

 החקירות על גוזר אתה נכה אס
 ידיעת' לך התיר מי איפוא אתה
 חקירתם כי3נ3 אתה5 אתה שגס

 אס החקירות: עומק3 וצללת
 שאתה כמו להשיג או להאמיןגס

 האמת לדעת דגריהם למדת
 זאת אעשה אני אף לא אס אמס

 ידי תמצא ני צדקה תהי׳ ולי
 פארומס לסעף עליהם 3להשי

 ר3נ כי המיזקר: נמערצת
 מדרגת הס המדרגה חסרתי

 רוח עלי3ו הגמורים הצדיקים
 ולא ותס3ל3 הישרים הקודש

 שוס מעולם ס3ל על עלה
 האמתה: שרשי3 ופקפוק הרהור

 ואי ונו׳ ספיקות לי קלמו ונגר
 מדעתי אותם להסית אפשר

חו:3 ר ל-נ  הדעית ת3הש3 ע
 שאלמוד תשוקתי עקר הנפסדות

 להשע מה שאדע נדי אותם
טובה לה3הק אין ני לאפיקורס:

. החמישי המאמר
ף א מ <, א ף ן רן  י^הטויח ש^א אפשר ̂גיי ךן

 דברים שתשמיעני עיליך .. .
 בראשון ילשאמרנו האמונות בשרשי ומבוארים קרובים

 ילי מותרת ותהי׳ הנצחון בדרך המדברים דרך על
ם ידיעתם לך מותרת היתה כאשר שמיעתם  א

ם להאמין ה  חסרתי כבר כי עליהם להשיב או ב
 ’ מחקר מבלי האמונה מבירור העליונה המדרגה

 הפילוסופי׳ עס ודברים וסברות ספיקות לי קדמו וכבר
 שאלמוד לי והטוב שונות• ודתות תורות ובעלי

 הסבלות (נ״א״ז) הנפסדות הדעות כהשבת ואתחדד
 עם אכל הטוב הלב עם אלא טובה הקבלה אין כי

 כשיוציא שכן כל טובה יותר החקירה הלב רוע
 לאדם יתקבצו ואז ההיא הקבלה אמונת אל המחקר
 :יחד והקבלה הידיעה לומר רצוני המדרגות השתי

 שאיננה סובלת בנפש לנו ומי החבר אמר ב
ה העוברות לדעות נפתית לי  ע

 הטלסמאות ובעלי והאצטגניניס הטבעיים מדעות
 ולא וזולתם והפילוסופי׳ הקדמות ואנשי והמכשפים

 רבורת דעות על שיעבור עד האמונה אל יגיע
 מרובה^}א והמלאכה קצרים והחיים טהאפיקורסים'

ס ותרחקב׳ בטבע האמונה להם תהי׳ ליחידים ה  מ
 טעותם מקום מיד, בנפשם ויפול כולם ההם הדעות

 נובל שלא וכיון ההם מהיחידים שתהי' מקרה ואני
 הקראים דרך על בך אנהג לא רצונך מלעשות לעמוד

אבל מדרגה טבלי האלד״ית החכמה אל עלו אשר
ר3ריהח3ד3 זה נזכר ר3נ ונו׳

״ו:3 סנ ״ ס ' שני
 דעתו החזיק ר3הח ונו' לת3סו נפש3 לגו ומי ר3הח אמר ג

 האמתית לה3הק צל3 להסתופף רק 3טו אין ני
 רחוק ו33ל מחקר אחר לתור יפנה אמנס ואס ׳ יחיה ומפיה
 ההצלחה אל העולה מסלה3 ישרה נדרך רת3עו נפשו שמהי׳

 אחד וכל לו נשר עיני כי ואנה אנה שיטה ̂ לתי3מ האמתית
 נוח ויהי׳ מדאי יותר שיאמין או להתפתות נקל עו3ט לפי

 ושוטר מושל שאין שיאמין כלומר והאצטגנעיס עייס3לט להאמין
 מרוצת לפי ע3ט3 נמשך שהנל ד3מל השפל עזלס3 משגיח

 :זה עולס3 נגע ונל 3רי נל יהי' פיהס ועל יס3והננ הגלגלים
 שיוסיף 3קרו האצטגנינים לדעת ו33ל יטה נאשר טלסמאות עלי3ז

 נשעות הנעשית נצורות נמ יש ני להאמין ויואל סרה עוד
COSRL לן

אקרב
ונו': אנשים קצת3 רי37ה

 ולא זה שכנגד לצד עצתו יטה
 טלסמאות3 הגויס ני3לה יאמין

 האדם משכל הרחוקים ונשופיס
 עניי3 רשת3 ליפול מיועד הנו

 אשר והפילוסופיה הקדמות
 ואינם שופטים עיניהס למראית

 מהקש היוצא ר3ד שיס מאמינים
 האמונה אל יגיע ולא :השכלי

 שגס מאחר רעה חולה זה וגס
 להאמין יחפון לא האל נמציאות

 השגחתו:3ו חורתו3 ני ואף
סאם ונו' ור3שיע עד אףאמנ  ו
 מאוד חזק ושכלו ריאאולס3 לנו

 מן המחקריס נמופתי להגיע
 אמיתת אל והחקירה השכל

 שיגיע לו יתכן לא עכ״ז האמינה
 על ור3שיע עד הסגולה זאת אל

 מהאפיקורסיס רנות דעות
 קצרים והחייס עליהם: וישע

ה והמלאכה חנ  כה עד הנה מ
 נאפס ימיו כלו כנר כה ועד
 והזקנה אמת אלד״י ונלא ואין

 עוד עמו ל3 ולנו עליו קופצת
 נטרס המות שיקדמנו יתכן גס

 אלא ;הנוזנית מדעותיו יטהר
 אשר ?שרידים מלנד ליאידיס

 להם תהי' ;נהס קורא ה׳
ע האמונה טנ  שנאמר ונענין נ

 והאמונה מתניו אזור צדק והי׳
 ונאמר חלציו(ישעי׳י״א) אזור

 ידעתיך נננין אצרך נטרס
 סי׳ אר3שית ונמו א׳) ־(ירמי׳

ח יצליח וננר נאומרו 3י״  הנ
טעותם מקים מיד נפשס3 ויפול

״נ ק שכלס יהי׳ נ  3טו3 ינחרו שמיד עליהס סוכך ה׳ וננוד ^
ת נדעות שכלו יתגאל לתי3מ נרע וימאסו  ומרגישים נוזנו

מן: נמעט טעותם מקוס  המלך אתה וכו׳ י׳ שתה מקוה ואני ז
 ינוסו תיכף הנפסדות הדעות על רך3עו3 ההם כיחידיס מן

 לעמוד נוכל שלא וכיון :חוצות כטיט למרמס ותשימס מפניך
ק נזה רצונך מלעשות להתאפק ׳ל ר ונו'  לסדר צריך אני ינ

 מדרגה לי3מ :לו יאות אשר נפי נשלימותו הזה הענין לפניך
 ההכרחיים הלמודים מן נה ונמצא הטנע חכמת שלמדו מנלי

 ההקדמות מן לךראשיהדנריס אקרג אנל : עליהן הלמוד לקדס
 ההקדמות וכו׳ והצורה ההיו״לי נציור יעזרוך :לזה הנצרכות

 ששמוהפנוסופי■׳ והצורה היולי ענין שתנין לך עזר יהי' ההנה
0 c הקדמוניס



נחמדחמ״עי כוזרי מאמראוצר
ס לכל מוסד יסוד הקזמוניס  וכל הארז מרכז עד העליון מגלגל מ

ח3ו נשמיס הנמצא  ולא וצורה מחומר מחונריס שהס אמרו א
 צנאסלהס וכל הגלגלים ר״ל השמיס שגס שאמרו עד משס זזו

 כל ממנו נצטייר אחד חומר לו שמי׳3ש מה וכל וצורה גזומר
כל ש3של3 יס3והנב הגלגלים

 והי׳ המיוחדת צורה ממנו חלק
 וכו׳ שני ומזה ראשון גלגל מזה
 הנדל ואין כולם יס3הככ וכן

 היא הצורה רק שכולם מומר3
 מה כל וכן י אותם דילה3ה

 היו״לי להם הי׳ השפל שנעולס
 צורת ההיולי זה ל3ק תחלה3ו שני
 שהס המפורסמות יסזדות ד'

 ומאלו ע״פר* מי״ס רו״ח א״ש
 וכל הנמצאות כל ו3הד׳נתרכ

נמלט אינו השפל עולס3 נמצא
 הראוי צירה רה3נתח מהרבנות איזד ולכל יסודות מד' מהיות

 הצורה וזאת חי על3 ומזה צומח ומזה דומם מזה והי׳ לה
 • ע3ט נפרגיות אותה שקראו היא למיניהם דומם כל המקיימת

ע נפש ג״כ נקרא חיים והנעלי הצמחים המקיימת והצירה ד  נ
 המעמדת והצורה • י׳ נסי׳ שינא וכמו נדקלוק שלא ר״ל הענרה

 שהיא האמתית .הנשמה עמה ונכלל שכל נקראת האלס מין
 :ו נ הראוי נמקומו אחד כל שינואר וכמו ממעל ל אלו״ חלק

 יתכן אז הידיעות אלו כל הקדמות אחר האלדי״ת החכמה ואח׳׳כ
 נהאמנת שהיא האמונות נשרשי אשר החכמה על לדנר שנקרנ

 מצווים ישראל עדת כל אשר העקרים ויתר והשגחתו האל
 כמדנרת הנפש שאין מספיקית ראיות לך ואתן :נהאמנתס

 הגיף מן הפרדה שאחר ר״ל לגוף צריכה ;האדם נשמת ר׳׳ל
 לדראון או הנא נטלם לחיי או קיימת עומדת ל3א כלה אינה

 העקרים מן הנפש השארת שגס ומפני * נצחיים ולעונשים
 הנא העילס :י״נ סי׳ נדנריו ויונא כאן אותו זכר שנתורתינו

 הגז' נשי׳ ג״כ ומניאר מ־תס אתר הצדיקי' נפשות מעמד הוא
כ״ז נ׳ סי׳ ונשלישי קט״ו סי׳ נראשון דנריו או3<  ואח״כ :ו

 השגחתה׳ עגין ר״ל הקירוג נתנלית והחפז והיכולת הגזירה
ך תני  הן כללי הן דנר שוס לפועל יצא ולא ופרט פרט כל3 י
ע גזירתו לו נשקדמה לא אס פרנף תנ  וינלתו חפצו נפי והכל י

 תהא מה הנחירה א״כ והוא עיון מקום ונכאן משלה נכל
 שאקדנר מאחר מנוחתה מקום ואיזה לה נגנה איזהנית עליה
 והצדק ההכרח קישיית והוא יתניך גזירתו מנלי נעולס נעשה

ת שער חינתהלגנות נעל החסיד נו שהאריך  ח' פ׳ אלדיס עניי
 י:ל׳3 שזכרהרמנ״סז״ל והנחייה הידיעה קושיית זהיאנעצמה

 הקירונ נתכלית הקושיא זאת לישע יצא נ׳ סי׳ והחנר דעות
 דנריס ר״ל המיהשיס ני כנאר: נמרז-ושס ונקיצאר השכל ^ל

 הכמות ואיטתס נמותס השגנו לא :חושים מה' נאחד הנרגשים
 • כמה מלשון והוא גנהו וכמס רחנו וכמה ארכו כמה סיא

 לנן או שמור אס המראה והוא איך מלשון הוא והאיכות
 וזולת עגול או ע3מרו אס ר״ל והתואר מהמראים זה וזולת

 שנעולה גשמי נמצא שכל עייס3הט אמרו וננר מהתמונות זה
 עיקר הוא העצה ואולם ומקרה «עצש3«ורנ משיהא ימלט לא

ץ רק אותו נושא ענין משוס עדע ולא אותו המעמיד סענ

 והצורה ההיוילי בציור יעזרוך דברים ראשי ילך אקיב
 ואח״ב אסתק״סאת ביגרבי הנקראים היסודות ואה׳׳ב

 ואח״ב השכיל' כן ואחר הנפש כן ואחר הטב^ג*
 שאין מספיקות ראיות לך ואתן האלד״ית החכמה

 • הבא ה^דלס ואח״כ • לגוף צריכה המדברת הנפש
 הקרוב בתכלית והיכולת והחפץ הגזירה ואח״ב

 כמותם השגנו לא המוחשים כי ואומר ׳ והקצור
נשואות הה כי השכל ויגזור בחושינו אס כי ואיכותם

כנושא

 או פנים •3 על ׳והוא נעצמו• ר״ל עצם לשון והוא עצמו3
 הכולל המוחלט הגשם הנה כי פרטי שהוא או כללי עצם שהוא

 הסוג והוא סתס3 עצס הנקרא הוא שנעולם הנשמייס כל
 וכן ׳ שנעולס הגשמיות הנמצאות כל תחתיו הכולל העליון

 שגי תחתיו הכולל עניין כל
מינת33 סוג נקרא מינים

 שתאמר כמו שתחתיו המינים
 תחתיו כולל הוא המוחלט עצם

 הידועים עה3האר יסודות
 האש עצם ני זה עם ותאמר

 הנדל והוא והינשות החמימות
 הלחות המיס לווכן אשר עצמי

 שהענין נאמר נזה וכיוצא
 ומעמידו מזולתו אותו המנדיל

 עצסר׳׳להנדלו נק׳ עניינו על
 לנעל החיות נאמר וכן העצמי

 לק וי־3הד וכן עצמי הנדל הצומח מן שמנדילו עצס נקרא חי
 כולו המין המעמיד הענין זה3ניוצא3 האדסוכן מין3 רק ימצא

 הע;ון הוא המקרה ואמנם עצם הנקרא הוא מזולתי ותנדילו
 אדס ני3ל התנועה שתאמר נמו לו מיוחד ואינו למין הנמצא
 שנעלי חיים נעלי לכל כוללת אנל לנדו לאדם מיוחדת שאינה

ך הס חיים  וכן * והאדם חי הנעל שכולל סוג האדם נעי
 ועוד ־ שחור המין כל אין כי עצם אינו לאדס השחרות

 וכל זה מצד כילל ענין והוא גשמיים לשאר ג״כ נמצא שהשחרות
 האחד מקריים מינים• שני ונמצאים מקרה הוא לו והדומה זה

 והחום לשלג והלונן לזפת השחרות שתאמר כמו קייס מקרה
ס עצמותו מעמיד אינו ענ״ז ממנו כפרד שאינו שאעפ׳׳י לאש  ג

ת שימצאו יתכן והחום יהלוגן השחרות  הנזנרים״• אלו נזל
 עשרם ו3חש וכנר וישינה עמידה נמו נפרד שהוא מקרה ויש

 הראשון והוא העיצה האחד המציאות כל הכזללי׳ עליונים סיגים
 ק׳ חן רוח3 (עיי׳ וכו׳ והאיך הכהה והס מקריים והתשעה

 המק־הזכר ענין לזכיר רצותו3 והחנר פ״י) הגיץ מלות3ו י״א
 כולל הנמה ואמנס המקריים שאר על ן3יו ומהם והאיך הנמה

 שתאמר שתוכל המספר נמו המתפשט נמה הא׳ ענייני׳ שני
 ע״י ומתקטן מתגדל והשטח הקי וכן ויותר ומאה עשר

 ותי3 נמות גמצ-׳א ועוד * התפשטותו חוסר ע״י או התפשטות
 החכמה והחולשה החוזק והחום הקור כמות כמו מתפשט

 וא3נ שכאשר כמה מל׳ הוא הנמות כלל דרך3ו • והסכלות
 ואולס • ומיעוטו רנויו מצד או וקטנותו גילו מצד הדנר לשער

ז מל^ת הוא האיכות  רגשמי3ד איזה על נשאל שכאשר וזה א
ע נתננית שהוא נשינהו * נאמר הוא איך מג  עיגול אי מ

 שהגשם תנאי5 והוא התארים מן לזה וכדומה ן3ל או שחור
 שתאמר כמו משתנה שאיכותו אעפ״י כמותו על תתיד נשאר

 שזה רק שטחו נכמות אחר גשם למרונע שיה מזה וגיל שה
 ר3הת ניוגת ומעתה י לנן וזה שחור זה או עגול וזה מרונע
 כיאסנשושינו ואיכותם כמותו השגנו לא המומשיס ני נאומדו

 גדול אס מקרהו מצד רק המוחש מרגיש אינו החוש כי ר״ל
 המנדיל־יס שהס המקריים מן לזה וכדומה לנן או שחור קטן או

 מרגיש החוש אין סעצס ואמנס מזולתו* אותו להנזיל לחוש
י כלל ו3 אחר נושא3 זולתו3 ולא ו3 הנמצא ר37 הוא העצס ג

נמו



קמו נחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 נפרואין ואנחנו מינס וזולת מציאותם שאין והאזס הסוס נחו

 והתנועה והאיכות הנמות רק העצס רואים אנסנו אין אותם
 המקריים כדין אחר עצם להגשאעל ויוכלו הס מקריים אלו שכל

 המקרה רק מרגיש שאינו מדן שהוא אעפ״י השכל נן ומפני
שיש זה כל על גוזר הוא ולוד
 אלו זולת אחר נושא להם

 ואף וחוש הנרגשים המקריים
 אלו שנושא לוו אל ישיו אס

 הסות ושר הוא המקריים
 הושר ישיווהו סעיפיו ס*7זהא
 אם לו אסר העצם מהו הזה

 '7מ המזגיית ה3ההרנ תאמר
 אין וזאת גס הלא יסודות

 השכל ויאמר מרדש החוש
 ואס * ואת מאין זו הרנוה
 הרי • יסודות מל תאמר

 מרגיש אינו והס גס היסודות
 שתאמר נרו מקריהס רק החוש

 ניזליס והמיס שמור העפר
 מקריים הס אלו והאוירקלוכל

 ועדיין אחר ונושא שיהיו שיתכן
 אלו עצס ומההוא שואל השכל

 הנושא הוא ומה יסודות סל
 קראו שהפילוסופיס עד שלהס

 הראשון הנושא ר״ל הנושא זה
שאמר וזה הירלי שוגשמייס

 W צוותו ^הע^ות יקשה ההוא וא1והנה בנושא
 איכות ולא נעות ילו שאין דבר צורת לב על נעלה ואיך

 עליו משיב והשכל שקר שמציאותו הרעיון וישפוט
 ואי ב׳גצטס •עמדו ילא מקרים והאיכות הכמות כי

 הנושא הפילוסופים וקראו נושא מאין להם אפשר
 הסרה השגה ישיגנה השכל כי ואמרו היו״לי הזה

 נמצאת שאיננה בעבור בעצמה חסרונה מפני
 היתה ואם התארים מן לתואר ראויה אינה בפועל

 הגשמי) המאד <ח1 היא ואס (ג׳י׳אנשמי התואר הנה נכח

 ערומה להראות בושה היא כאלו ארס^טו אמר
 קצת חשבו וככר צורה שתלבש עד נראית ואינה

 בראשית מעשה בתחלת הנזכויס המים כ♦ אנשים
 פני על מרחפת אלק״ים רוח וכי הזאת להיולי כנוי

 הנעשית ורצונו האלק״ים חפץ הוא אמנם המים
ס יעשה ההיולי חלקי בכל ה  בעת שירצה מה ב

 לו אין אשר בחומר היוצר יעשה כאשר שירצה
 בחשך והעלי) והחמר הצורה בהעדר וכינה צורה

ותהו ׳

 ההוא הכח על אמרו ולכן ממנו היסודות כח שיעדר הזממס
 מה דן נמציאתו ממוצע הוא אך פועל3 ולא נכח לא שאינו
 הצמצחיס כל וראשית התחלה והוא שנפועל מה ונין שנכח
 גוזר שהשכל אעפ״י ר״ל חסרה השגה ישיגנה השכל ני :עכ״ל

נושא ראשזן חומר כאן שיש

ונו׳ נשואות הס כי השכל דגזור
 להעלות יקשה הידני; הזה כמשא הפילוסיפיס וקראו עד

 שהכמות יען וכו׳ שאיןלונמות ר37 צורת עצמותו: צורמור״ל
 ר״ל שקר שמציאותו :נעולס עצס ואינס מקריים הס והאיכות

 ני 3מסי והשכל זו: קשור מקרה גלהי לנד העצם מציאת
 ונשואים משתנים הס כלומר יעמדו לא מקריים והאיכות הנמות

 לא שהעצם מאחר העצס הס יהיו ואיך אחרים נושאיס על
 נגעדס; לנושא צריכים המקריים ואלו אחר לר7 על עשא

 הפילוסוגיס קדמוני נדנרי נודע אשר הוא היולי הזה כנושא
 נדעחס המסורסס והוא יסודות הד' חומר נושא שהוא ^מרו

 משנה המורה יסודי מהל׳ פ׳נ ארונה נמשנה נמנו זסרמנ״ס
 ינרא ונו׳ אמד גולם הירח מנלגל למטה האל נרא וז״ל יו״ד

 הזה נמקצחגולס וצורה צווה מקנענל הזה לגילס צורות ארנע
 צורמהאיז הרניעית וצווה עד ונו׳ האש צורת הראשונה צורה

 והראנ״ד ע״נ האר) גון> משניהם ונהי׳ נמקצתה נמחנרה
 נחנמת נודע וכנר ז׳׳ל 3נח יצירה ספר פירוש !הקדמה

 נושא והוא מצוי אחד חומר יש ני האלקיי״ס הפילוסופי׳
 החומר ומציאות היו״לי ייון נלשון הגקר׳א והוא היסודות לנח

 הנמצאים שאר מציאות כי כנמצאים שאר כמציאות אינו ככוח
 כמציאות נכח והסמצויס דרניס מג׳ אחד דרך על גמצאיס הס

 זריעתה ע״י אותו להצמיח כח שנה אחת נחטה השנולח
 מן הסטה כח ויציז נפועל שנולת היא הרי השנולת וכשצמחה

 החומר הנל פועל• רק נח כאן אין 3ושו הפועל אל הנח
מן זמן הי׳ ולא יסודות ל :נח. לנוש מהיותו סר לא כי^יללי

 ענ״ז הגשמיות המציאות כל
 שלימה השגה אותו משיג אינו

 יגיע נזה ההשגה קושי והנה
 ־ החומר שהוא המושג חסרון מצד
 תמידואינר נכח לניוחו הזה

 י ראויה אינה :נפועל נמצא
 שנאמר ר׳ל התארים מן לתאר
 שחורה קטנה או גדולה עליה

 מן לזה וכדומה לננס או
 שזפתה שלא מאחר המקריים

 שכינה ומה הולדה מיום עין
 נאומרו נקנה תואר להיז״לי
 הוא ראוי' אינה גס ישיגנה

 הנושא צורת מלת על 3מוס
 נכח היתה ואס :למעלה שזכר
̂ל גשמי התואר הנה  אעפ״י ר

 הנה נכח מציאות לה יש שענ״פ
 גשמי המ) התואר גשמי התואר
 וזהמאח׳שאע׳נפדעלאיל נפועל

 נפועל נשמישהוא תואר מקנלת
נןהנוונ׳לומרשאעפ״י גס ולנ׳׳א
עכ׳*? הגשמי מואר ננס שהוא

 כאלו אריס״טו אמר :המוארים רן מואר לקנל ראוי׳ אינה
 נקנה נמו הזה החומר ר׳׳ל ונו׳ ערומה להראות נושה היא
 עד ערומה נעודה ס7א עין אומה מראה לא לעולס אשר

 לנוש נלא אותו משיג העק אין הזה החומר כן מה נגד סמלנש
 החנר זה זכר כנר אנשים קצת יזשנו וכנר :הצורה שהיא

 מרחפת אלקי״ם ורוח על אומרים נאשר וז״ל נ״ה סי' נרניעי
 איכות לי3 הראשון החומר האלו נמים שרצינו המיס כני על

 ני ר״ל כאן וכן נפירושנו שס ועיין ולי׳ ונהי תהו אנל
 ומקנליס ממונחס שומרים לתי5 שהם מיס3 נדמה ההיולי

 מונן ההיולי וכן עגול או ע3מח אס ו3 סהס הכלי צורת
 :היוצר ניד כחומר שנרצה פנים לכל הצורה י עפ להשתנות

 זה אליו שהונן מה צורת לו אין כלומר צורה לו אין אסר
 הצזרה נהעדר ונינה :חפצו נפי היוצר ו3 שיפעול עד החומר

 ו3 להתחנר צורה שאין עוד3 כלומר ונהו מהו חשך3 ור3והמ
 וכל ותואר המונה משוס נעדר הוא הנה עניינו על ולסדרו

 חוש אין הנה מקריים מכל נעדר שהוא וכל הגשמיים מקרי
 הראות נחוש נחפס שאינו וכלמה עיקר כל אומו תופס הראות

ק יישך שיקרא הוא נדין  על מורה חושך מלח כי ונוהו תוכו ו
̂ל לגמרי ההעדר  חהו נשם עוד נקרא לזה ואץ אפס על ל

 כל כוללת הארץ ומלת דנוהו תוהו היתה והאר) ואמר ונוהו
 שחוחר והגונה ומלוחה האר) לה׳ אומרו כענין - היסודות ד׳
 צורתו מצד דהיינו אחר מצד ונעדר מצד נמצא הי׳ יסודות ׳7ה

 שנקרא הזה החותר נזה״ל זה ניאר נראשית ם' והרמ״ק
דיילי ן



נחמרדזטישי כוזרי .מאמראוצר
 כתוהא מלשונם גג;רת זהמלה מוהו* התידם נל' נקרא היולי•

 ונמלך תוהא שס לו לגזור אדם א3 שאם מפני הראשונות על
 גל<עכ״ל השם ו3 שיתפוס צורה ש3ל לא ני אמר שס3 וקראו

 הצורה שס עוד ז״ל ן3הרמ״ 3ונת יו״ר בסי׳ מזה ר3גד ועול
נקראת הזה המומר אל שת3הנל

 ת3מורנ והמלה והו3 לו£״ק3
 ונו': עשהו נמלת הוא נו נמו

 3ו3ס ונו׳ מפז 3חיי נן ואחר
 ענין שפירש אחר ונו׳ הגלגל

 ההיולי חומר על ובוהו ̂מהו
 חפץ על מרחפת אלקי״ס ורוח

 הי׳ שזה אחר אמר אלקי״ס
 ויפעול ההיולי את יש3להל החפ)

 זה הנה שירצה עת3 ברצונו ו3
 ומיד הגלגל 3ו3ס ע״י הי׳

 תנועתם השמים צנאות התחילו
 תינף שנאמר נמה הארץ 3י3ס

 ויהי אור יהי אלקי״ם ויאמר
 ריאת3על זה נאמר ואולי אור

 ורשאין3ע3אסו3ונלצ הגלגלים
 רק אותם מרגיש הראות חוש
 אור י3נונ הרגשת מצד

 ששופגו הוא השנל ותנועותס
 אלו מניעים גלגלים נאן שיש
 המציאות נל נינה ולנך ים3הננ

 אור שם3 הגלגלים עול© של
ונמו למוש הנראה נפי שהוא

 המאורות שני את ויעשאלק^״ם אומרו על ראב״ע שפירש
 הוא שגס3 גדול מאור נקרא הירח 3הנתו פשט שלפי הגדולים

 יותר חוש3 שנראה מה לפי שהוא הנכבים נל3ש הקטן כמעט
 אשר הוא העליון הגלגל :השמש זולת אשר ים3הננ מ:ל גדול

 התשיעי גלגל והוא היומי גלגל המיכניי׳ קדמוני קראיהו
 עה3לס גלגלים שגעה המזלות גלגל ותחת המזלות גלגל ותחתיו

 וזה • נה3ל 3ננ נוגה חמה מאדים צדק תי3ש שהם לכת י3כנ
 ומנריח הארץ 3י3ס אמת פעם לעת :למעת3 33סו היימי הגלגל

 נל3 3למער ממזרח שהיא זאת בתנועתו שתחתיו הגלגלים נל
 ויסבור געולס להשתמש האור התחיל ואילך ומאז שעות •כ׳י׳ד

 הן הן הראשון יוס3 ראו3שנ המאורות* שהן ר3הסו כשיטת
 ונו' הזאת נהיולי זה3 םו7שימ3 יעי:3ר3 שנאמרו המאורות

 הזה להיולי להלביש יתברך חכמתו גזרה נאשר ר״ל סנדיס
 וננראו צוה זה ומחמת הגלגלים תנועות על פקד צורות ע3אר

 גלגל חלל3 אר:3שמ כמו הזאת היו״לי3 צורות ס3י3ס ע״י
 :יסודות הד׳ נל בתינו הכולל האחרון הגלגל שהוא -הירח

 אליו הקרוב היולי חלק חמום כלומר האויר חמום ותמלתס
 שהחלק דין3 הי׳ לכך החמימית תילד התנועה נח3ש ומאחר
 מראה לה אין אשר :אש צורת ל3יק הירח לגלגל 3הקרו העליון

̂ד פ׳3 המורה שריפה* ולא  ה׳סודי שהאש ג״כ 3כת 3מ̂ח למ
 3לילהמתלה3 כולו האויר רואים היינו זה שאלולי מאירה אינה

למששע יחשוב זאת שריפה לו שאין החבר שכתב מה ואולם * אש

 וחכמתו האלק׳״ים חפץ חייב כן ואחר * ובהו זתהו
 עשרי□ כביל פעם יסוב אשר העיליון הגלגל סבוב

 כשיחודשו הגלגלים כל עמו ויסבב שז;ות וארבע
 הירח גלגל נחלל היא אשר הזאת בהיולי בזה

 האויר חמום ותחלתם הגלגל תנו^;ות כפי שנויים
□ קורברחו בעבור דקירח 4טגלגי דקקרוב•  טטקו

עה תנו  הפילוסופי□ אצל והיא זכה אש ושב ה
ש א  אבל שריפה ולא מראה לה אין הטבעי ה

א □ אותו קראו דק זך עצם הי  גלגל הפילוסופי
 המים גלגל כן ואחר האויר גלגל כן .ואחר * האש
 כבדה המרכז היא אשר הארץ כדור כן ואחר

 הארבע ואלה עד. התנו ממקום רחקה בעבור ועבתה
:ההויות תהיינה טהמזגס יםודות

 מתחדשות אצלם אותם רואה ואני הכוזרי אמר נ
 קרב לאשר נקרה ם באמי במקרה

ארץ שיהי׳ שרחק ומה אש שיהי׳ מאוד מהגלגל
ומה

 דרך ר3עו רק ו3 וער3 להיות גשס3 נאחז אינו דקותו ור3ע5
 שאעפ״ו והרעם ק הבר מן היורד באש לפעמים שנראה וכמו עליו

 שערו לשרוף סביביו ,לוהט אינו. ענ״ו אשו ע״י סי בעל שממית
 וע״י תנועתו ע״י מבעיר הוא המבעיר האש ני ועוד * בגדו או

הגשם לחדרי יורד הוא זה
 להיו.ת היסודי האש וזה ומפרידו

 אגה מנועה מבלי ושוקט גח
 שריפה• לו שאין נותן הדין ואנה
 ואחר מורכבת: היא שלנו והאש

 ועבתה כבדה הארץ כדור כן
 התחתון היסוד היא כלומר
 לההיול;5ושסק שבכולם והעב
 יהי, כז ואמנס העפר* צורת

 5רח גיאור מבוארים הפסוקים
 בעלס ההיולי עליז שהורה שאחר
 להלביסן אלק־״ס וחפן ובהו תהו

 • מרחפת אלקי״ס ברוח צורות
 3סבו על יתגיר חפצי גזרה

 אור יהי מאמר והוא הגלגלים
 וקבלו זה שהי׳ ואיזר כנזנר

 והארן צורתו כלאחד היסודות
 יותר והעכירות העבות קבלה
 הכתוג אמר מיד היסודות מכל
 3טו ני האור את אלקי״ס וירא
 ובין האור בין אלקי״ס ויגדל

חכמת ע״פ יוק חה * החו^
 ששס ברורה הבנה ההבטה

 רר אינה להרגישו יכול הראות חוש אשר האור כי גמבאר
 גשמי דבר איזה על זורח השמש אור אס ר״ל חיזר ניצק ע״י
 ר3ד אל עגיע היציז אס ואולם לעין ומגיע חוזר הנצון עב
 הסבד ומזאת לאחוריו חוזר ואינו בו עובר האור האויר כמו דק
 חשוכים קצת רואים אנו המיס וכן האויר לראות אנוינולין אין

 עוברים והשאר אורה נצוצי מקצת רק לעין חוזרים שאין בעבור
 צורת ההיולי קבל שלא בעוד מעתה אמור * המיס ד^ להלן

 ושאד והירח הממש עם סובבים הגלגלים שהיו אעפ״י היסודות
 ולא מיוחד מקוס בשוס נתפס האור הי׳ לא עדיין אור ככבי
 תחת השמש בהיות שגס היום מן הלילה שיוגדל אפשר הי'

 בעימדו וכן. ההיו״לי דרך עוברים האורה נצוצי האופק
 ואינו ההיו״לי דרך עובר להיות בשליחות האור אין האופק

 צורתו אחד כל היסודות שקבלו מיד ואולם * ׳לאחוריו חוזר
 את אלה״יס וירא נאמר עכור לגשס ונעשית עבתה והארץ
 תיקונו ותכלית בצביונו האור עמד שאז כלומר טוב כי האור

 נאמד זה ועל * הנציצות חזרת מחמת המרץ להאיר וטובתו
 נבדלה שבזה ר״ל החושך ובין האור בין אלד״יס דל3וי תיכף

 בהיות בלילה גס הארץ עכירות שאלולי היוס מן ג״נ הלילה
 האק דע עובריס השמש אור נצוצי היו האופק תמת השמש

 מדות התחילו אז צורתה הארץ שקבלה ומסחר אלינו ומגיעים
 :הירח גלגל שהוא התנועה ממקוס :להשתמש והלילה היום

מורכב הוא הירח גלגל שמחת המציאות ר״לגל ההוקת תהיינה
מל׳



קמז נחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
:אלו יסודות מד׳ '

אני ג  רואה אני ר״ל מקרה3 מתחדשות אצלס אותס רואה ו
 דל3נ אמד יסוד נל אשר הענייניס שאלו ריך3מד

 שאמרת וזה עצם3 היא שהצורה מפני להס צורת אינס ירו3מח
נח שאלו מקרה אלא אינו

 היסוזו׳ כל היו מתנועתו הגלגל
 ולא יניהס3 הנדל אין אחדים

 לאש החמוס דנריך שלפי ד3ל3
 מצד רק אינה לאק והקרירות

 המקרה לת3מק והאש מקומס
 והאויר והמיס הארץ שאין מה
 דלס3ה עיקר אותוונל ליס3מק
 התנועה מקרה ור3ע3 מזה זה

 היא הרי אך ד3ל3 זה ולא שלנלגל
 כל3 מתחדשות מקריהם כאלו
 הגלגל תנועת ע׳״י תמיד יוס

 אלו יסודות ד׳ מנו למה וא"נ
 לכונס: אחד שמקרה מאמר

ר ד מ  ההכרח ל3א ר3הח א
כמה לא וכו' יגיאם וכו יניאס

 ריס3סד שהס דעתך על שעלה
 אינסנאיסרק היסודות ששמי

 מוכרחים הם ל3א :המקרה מצד
 כל כי ודאי ר״ל ח:מה3 להודות

 צורתו ל3ק מהיסודות א׳
 ה33ס אך ה׳ חפץ3 לו המיוחדת

 המקרה שתהא יתנרך ■חכמתו
 זה ור3ע3ו להעצס מסכמת

לגלגל סמוך למעלה האש הושם
 לאיכותה מתנגדת אינה הגלגל תנועת ואד חס להיותו הירח

 המקרה סתהי׳ כדי להס הראוי מקוס3 הושמו היסודות כל וכז
 מסכמת הגלגלים תנועת ורחוק 3קרו מצד להם רמגעת
 מהיסודות אחד כל עצס מעצס עצס הפרד3 :הטנעית לצורתם

 3ר3ו נמעט :מקריית פרידה לא עצמית פרידה מזולתו נפרד
 תנועה ל3יק הירח לגלגל 3הקרו שהאש לומר • ונחלש נחזק

 המיס וכן מעוטה יומר מנועה מקנל הרחוח והאויר מרונה
 ממנו חלוש וזה התנועה חזק שזה רק הנמס יהי׳ ולא הארץ ד

 עניני ני מזה זה ננדליס נמקרה ורק נעצמותס חלוק אין שא״כ
 המקרה על רק העצס על נופלים אינס וחולשה חוזק ומיעוט רנוי
̂ל 3ונר נמעט * הנמות ננמקרי שהס  מהיסודות אחד שיהי׳ ר
 הניחו שהקדמונים נודע כנר ני מזולתו נכמותו גדול יותר
 עשר המיס ונמות עשרה אל אחד נערך היסודות נמות ערך

 עשר והאש המיס נמו פעמיס עשר והאויר הארץ כמו פעמים
 הרנה מזה גדול יומר ערך הנימו ואחרים האויר נמו פעמיס
 האש שמאמר * ונחלש ונחזק :ל״ג) מדרגה ה׳ גנורות נס' (ועיין
 מן והמיס כמיס מן והאויר האויר מן החמימות חזק יותר
 :האיכות ומצד הכמות מצד מקריים רק אינס אלו שנל האךן
 רק היסודות נפרדו שלא דעתס ני שתאמר ורק נן איננו ואס

סגוורחהזה לכל צריכיס היו לא ונו׳ לומר לאימר יש נמקרה:

̂גיל מן הקורב כפי היה שיתטצע וטה  או המקיף הג
:ומים אויר המרכז מן

ר י מ ר א ב ח  להודות יביאם ההכרח אבד* ה
 לא כי מעצם עצם בדפרד • בחכמה

 והמים המים מן והאויר האויר מעצם האש עצם יפרד
 בצורה א^ ובחילש ובחוק וברב במעט מהארץ
 וזה אויר וזה אש זה הושם אחד לכל מיוחדת

 כי לומר לאומר יש כן איננו ואם ארץ• וזה מים
 ולאחר מקצתו דק יותר קצתו ארץ כולו הגלגל מלא

 מה כל אך אש כולו הגלגל מלא כי אבל שיאמר
 רואים ואנחנו קר ויותר אשיות עב יותר הי׳ שירד
 ועצמותו צורתו שומר מהם אחד וכל כיסוד יסוד פגיש׳
 זה נוגעים אחד כמקום והארץ והמים האויר נראה

 קצתם אל קצתם שישתוה עד מתדמים ואינח בזה
ם ויקבלו אותם משנות אחרות בסבות מי  צורת ה
 לשם היסוד ראוי יהי׳ ואז האש צורת והאויר האויר
מלבדמקויהס' בצורתם נכרים העצמים ויהיו חבירו

והביא

 הלא עניינים ד׳ על לחלקם להס מאין כי יסודות ר* שימנו
 רק אש והוא אחד מיסוד הגלגל כל שמלא אחד שיאמר אפשר
 • מזולתו חס יותר אחד חלק אנל נאינומו שוה אינה הזה האש

 קר יותר קצתו ורק נלנד ארן יסוד כלו אנל אחר ויאמר
פגישת ואנחנורואיס מקצתו:

 הזה ההכרח הנה ניסוד יסוד
 שנודה צריך שע״כ לך שאמרתי

 הוא עצמיית פרידה כאן שיש
 השלשה אלו ראו שעינינו מה

 ואויר ומיס ארן שהס יסודות
 הארץ עס והמיס יגשו נאחד אחד

 נרחקו שוה אחד כדור עישיס
 יהאויר הירח מגלגל צד מכל

 האויר נמצא וגס עליהס דנוק
 שנארץ וחפירות נעמקיס שוכן
 רחוק יותר האויר מן זה וחלק

p ומאחר מהארץ התנועה 
 התנועה מן שוה נתרחק שנולס

 וזה ארן וזה מיס זה הי׳ למה
 העצמיית הצורות לולי אויר
:יתנרך נחפצו וננראו צוה אשר

 אעפ׳׳י ר״ל מתדמיס ואינם
■ המיס על תמיד שונן שהאויר

 על שונניס יהמיס הארן ועל
 דמיון שוס ניניהם אין הארן
 ענין קצת אחד שיקנל הי׳ ונדין

והי׳ נו הנוגע מהיסוד איכות
 שנוי יהי׳ הפגישה מקוס3ש ראוי

 את קצתס שישנה עד קצת:
 אש זה יהי׳ כתנועה מן 3וקרו רחוק מצד לא כלומר * קצתם

 עצמותו שומר אחד כל יהי׳ שוה נמרחק אפילו שהרי אויר וזה
 מקצת רחוקים יומר והאויר המיס קצת לפעמים נשגס
 קצתם שישנה עד עצמותס תמיד שומריס רק אך כנזכר הארץ

 דעת שהיא וכמה טנעי״ות אחרות מסנות קצתם את
 ה׳ משנה התורה יסודי מה׳ נפ״ד "ס3הרמ זכרה הקדמוגיס

 הזה והשנוי * קצתס את קצתס משגיס אלו שיסודות נאומרו
 הגלגל מרוצת מחמת והוא הימיס* אורך ולפי מעע הוא

 גולמי מהס ויהי' ארנעתן יתחנרו ג״נ שמזה עד וסנינתו
 היסוד ראוי יהי׳ ואז :נעולס הנמצאי׳ הגשמים כל

 מפני חנירו לשס היסוד ראוי דוקא אז כלומר חנירו לשס
 היסודות נין הנדל הי׳ לא אלו משא״כ * עצמותו שנשתנה

 ממנו והרחוק אש הוא לגלגל שהסמוך מקימס מקרה מצד דק
 לשס ראוי מהיסודות אחד כל תמיד הי׳ ויותר יותר קר

 ונו' נצורתס גנריס העצמיס ויהיו :מקומו אל כשיגע מנירו
 6אחדמה* ולכל נצודתס ננדליס היסודות הנהעצס ר״למעתה

 מחמת מזולתו כנדל עצס כל וכן שלהס עצס המעמדת צורה
 הפילוסופי׳ זה והניא נלנד; נמקרה לא לו המיוחדת צורתו

 מאחר עצמיות צורות השפלות ננמצאות כאן שיש ממה ר״ל
מהשתלשלות זה שיהי׳ ורחוק נסנרח הרוחניי משפע שהס

השכליים



נחמדחטישי כוזרי מאמראוצר
 אחדלמטה שנל יהי׳ אך הגלגליס nno שהם הנסרזיס השכליים

 הש&ליס ‘׳־■ לנמצאים צורה הנותן והוא כולס מהגלגלים
 ש7התח3 תמיד פועל שהוא ור3ע5 הפועל שכל וקראוהו

 הויתס: שהוא צורתם תתו3 שעה נל3ו עת נל5 נולס •הנמצאות
 מלת הפועל שכל שם יש .ני

 המקום על מורה אינו שס
 מורה3לשוןער3 מלה היא ל3א

 הזה וכלשון המציאות ירור3 על
 ספר פתיחת3 ״ס3הרמ 3גת

 לידע ונו׳ היסודות יסוד כמדע
 פועל שכל ;ראשון מצוי שס שיש

 נח ע״י הפועל ר״ל אלד״י
 :ארן3 משערו שם אשר אלד״י
 היסודות האלה צורות נותן
 היסודות ע3ט זה ומפני הד׳

 : מהם 3מורנ3 נשאר עדיין
 הצמחי׳ צורות נותן הוא נאשר

 סינא ן3א יאר3 כנר ונו׳
 הפועל ששכל הטנעייס נמאמריו

 האחד ריס*3ד שלשה ממנו
 על ומנהיג פקיד היותו

 מהס והמורנניס היסודות
 ונמו עניינם ולשנות להניעם

 מניעים הנפודיס שהשכלייס
 צורות נותן ׳3ה * הגלגלים
 וכל התחתונים לחמריים
 צורה אתה ל3לק מונן שהחומר

 והג׳ * צורה לו נותן הוא שיהי'
אל מנח האדם שכל מוציא

̂ד שני3 המורה ונמ״ש הפועל  שכל הוא העשירי השנל וז״ל פ
 והוית הפועל אל הנח מן שכלנו צאת עליו הורה אשר הפועל
 ניוזמריס הין שלא אחר הנפסדות וההויות הנמצאות צורות
 לו יהי׳ הפועל אל כנח מן שיצא מה וכל • נח3 אלא שלהס
 המוצא ממין המוציא שיהי' וצריך * הכרח3 ממנו חוץ הוציא

 שנלו3 מאשר ל3א אומן שהוא אםר3 האיצר יעשה לא הנגר כי
 הוא) מה שוס על ננינו ועיקר תועלתו (ר״ל האוצר צורת
 האוצר צורת היציא אשר היא הנגר שכל3 אשר האוצר וצורת

 לת73נ צורה נותן ספק לא3 כן * עין3 אותו ושמה הפועל אל
 הוא האדם שכל ממציא (ר״ל שכל השכל וממציא רוחני׳) וי״ל
 הפועל השכל יחס שיהי׳ עד הפועל שכל והוא ממנו) חוץ שכל

 המגיע (מלאן ל73נ שכל b יחס מהם סהורננ ומה ליסודית
 הנמצא נפעל השכל ויחס ההוא־ לגלגל נגלגל המיוחד הגלגל)

 הפועל שכל נשיג ונו הפועל השכל משסע הוא אשר ננו
 יחס עצמו) הפועל השכל נשיג הפועל אל שיצא שכל (נאומו

 ומשכילים נפש להם שהגלגלים שאמרו (וכמו גלגל כל סנל
משפעהננדל* הוא אשר ני הנמצא אותו) המניע המלאך מנ>־

 ענ׳׳ל ויתנועע נו להדמות ויכסוף ויציירוהו הננזל ישיג ו5ו
 נכרת ערני: ל׳3 גפן הוא הדלית* ואין שם: 3טו נשם ועיין

 זה קצר וזה ארוך זה נלנד נמקריס ר״ל נמקרים הדקל מן
אגל :המקריים מן לזה ונדוחה נ״כ מתוק לתי3 ז1ו מתוק

 א^״קי פוע̂י שכ̂י שם כי י!אסר הפילוסופים זה והביא
 הצמחים צורות נותן הוא כאשר האלה הצורות נותן

□ והס והחיים  הדלית ואין יסודות מהארבע כול
 זאת שמו בצורות אבל במקרים הדקל מן נכות
 מדלית דלית במקרים יפרד אך זאת עצם זולת
 וזאת ש־חווה זאת הדמיון על שתהי׳ מדקל ודקל
 יותר וזאת ארוכה יותר וזאת מתוקה יותר וזאת לבנה
 ואין המקרים מן זה וזולת דקה ויותר עכה ויותר קצרה

ת סוס אין כי ומעט רב העצמיות בצורות  פחותסוסיו
 גדרי כי מאחר אנושיות יותר אנוש ולא מאחר

 והפילוסופים * אישיהם לכיל ישנם והאנושיות הטוסיות
 ענין אותם גותן הצורות אלו כי כרחם על הודו

:הצורות נותן משכיל אותו וקוראים אלד״י
 יכריחנו כאשר האמונה היא זאת הכוזרי אמר ה

שכל  ומה בכזה להודות הכרח,ה
 שם אשר כי נאמר לא ולמה ננזקרה לומר הוצרכו

ש וזה סוס זה  אנחנו נשיג לא אשר בחכמה אנו
ש שס אשר הוא חלקיה) (נ״א הפרדתה ש הא והארץ א

ארץ

 זאת עצם זולת זאת שמו :הרוחניי משפע מיוחדות נצורות
 עזן כל וכן לגמרי אחר מין זה שיהי׳ גרמה נלנדה הצורה
 דלית נמקריס יפרד אן :נלנד נצורה מהמינים מזולתו נפרד

 מקריו רק צוריי הנדל אין עצמו המין נאותו ורק ונו'• מדלית
המין כל כוללת הצורה ני

 ומפני * אוהו ומיחד ההוא
 הנה רוחני• ענין שהצורה

 הצורה• מצד אינו הנדלהמקריי
 ומעט 3ר הרוחני איןנעגין ני

 : מקרה שום ולא ולנן שחור
 ממה הרנה מתוקה יותר וזאת
 לדקל• או ראוי:לדלית שהי
 הצורולן העצמיות נצורות ואין
 העצסשיהי׳על מקיימות שהם
 רגומעע המין: מן שהוא מה

 כל ני המקריים שאר וה׳־׳ה
 ומעע 3ר כמו מתחלק מקרה
 חלקיס יותר קנוץ 3הר שענין

 יותר ז3 ץ3יקו המתיקות וכן
 3דעל לסי והוא המתיקות חלקי

 אוירייס חלקים הראשונים
 מתיקות גורמים ואישיים

 אחרנמקרייס דרך ולהאחרוניס
 ואיך מדרכיהם• הרנה רחוק
 מה לפי הצורה ענין שיהי׳

y ל3יק לא הראשונים שהגיחו t 
 אין ני :מקרה שוס ולא ומעט
 נמה יני' סוסיות פחות סיס

י* אינו סוס מין שהוא
 הסוסיות גליי ני הסוסים מכל המין זה תחת מלהיות

 הס שויס אישיהס לכל נשוה ישנס : הסוסים גל הכולל הכלל
 דרך על איש נקרא המין פרט ונל ההוא ממין פרטי איש נל3

 נצורה שראו מאחר נרחם על הודו והפילוסופים כענרה:
 הנותן מהאל ילנו קדוש שממקום נהנרח הרוחניות תכסיסי

: נשר ל̂ג רוח
ר ה מ  והכרח עמך הדין נצירות הנה • היא זאת הכוזרי א

 נמקרה לומר הצדכנו ומי :נו להוזמין הניאו השכל
 לנדות אחיי כזורו למה מהאל שהצורות הודו םע״כ מאמר
 ן,- שם אשר גי נאמר לא ולרה :מקריים עניינים להם
 פשטה האדמה מומש השסליס נענייניס אס * וכו׳ סוס

 חנמה3 גזה* כיוצא וכן שור יזה סוס זה ליחד אלקי׳ השגחת
 חלקו נשיג לא אנחנו ר׳׳ל 2תי7הפר נשיג לא אנחנו אשר

 הנרח מצד רק הצורה ענין ננין ולא ופרטיה הזאת החכמה
 הכריחם מי כן אס ונו׳ אש האש שס אשר היא :כמופתיי

 ומניין שנהם מצדהצווה ולא עצמם ניסודות נמקרה להאמין
 ההנחה שזאת אמת3ש ונמו עיקר נל המקרה ענין להם

 החמימות מקנל לגלגל הקרוג שהחלק הקדמונים שאמרו
 שהמיועה- רואים שאנו זה ני גדול טעות הוא התנועה מחמת
 זה. על זה קשים ריס37 שני מחנוך וההנערה החמוס גורמת

 רעדה גזרמת ה^ת והתנועה שהחנון מפני רק זה אין
ותנועה ■



קמח נחמד חמישי כתרי מאמראוצר

 צמקרייס להה מה טען סנוזרי c;jc החנו ותשונת הנהר
צורס3 יס7מז שנס מאמר האלו

אותו לחצה הסנה וזאת ונו' המיס צורת רחוק והיותר 3המתלה הגשס גוף נתיך הטמונים האש <זלקי3 גלילה ותנועה
דכנר וחפצו יתנרך הנורא נכוונת לא נמקרה ההנדל לתלות החלקיס גס רליהס ומושכים חלקיהס מתקנציס תנועמס וע*י

 * קצת לשין נתלוף שס גמורה זה גזכר הסש להולדת הסנה היא וזאת האש מן נאויר סשקועיס
 מסוגלים שאינס רניס דגריס מיזנוך האש יתהוה לא ולפיכך
ואס • דעזהנחלקיהס להוליד

 לא יתברך אותה ראה אשר לחכמה ארץ והארץ
׳• ממרחקו או הגלגל מקרבת כמקרה

 התיריהרטופתה הטעגה היא וזאת החכר אמר י
ם הופך אשר ישראל בני ה  מן ל

 מן להס שנברא ומה שהופך מה העצמים עיני
 עטך ישתוה הזה המופת יסתלק וכאשר ההויות
 דרך על ערבי בל׳ גפן פי׳ כדלית עליך הטוען
 ההוא במקום שיפיל שקרה במרז צמחה כ* הדמיון

 טסבוב שנקרה כמה היתה הורע וצורת הענבים זרע
 בא מזג היסודות בו נמזגו הערבים מן ערך הגלגל

:רואה שאתה מה ממנו
 העליון גלגל על עמו אדבר ואני הכוזרי אמר ז

 ההיה שיגלגלוהו הוא מה עצמי
הדבר

 גנרא האש הי׳ לא אמנס
 תוסיף ומה תתן מה נעצמו
 לגלגל נאוירמאין המגל תנועת

 ומזה להמקנץ אש חלקי לאויר מן
 הקדמוני׳ היו כמה ג״ג נראה

 המציאות טנפי מידיעת מסריס
 המנונה וכ״ש השפל נעולס

 נעולס זאת ידיעתס על
:העליון

ר י מ  הטענה החנדוזאת א
 נדי ונו׳ התורי׳ ״

 המקרה עניןזה כי דע זה לנאר
 נאמרס הפילוסופים שהנימו

 מפני אש העליון חלק הי׳ pסל
 אויר ביסוד וכן לגלגל קירונו
 מר פורה שרש הוא וארץ ומיס

י ארס״״י משדשי >
 ויתמיינ מיונ3 הנורא מאצל הי׳ המציאות ושכל העולם בהלמומ

 דגר פניס גשוס ישונה ולא טנעו על דנד כל התמדת מזה
 כספר זה גתחלת הרשעה הדעת זאת נזכרה ונגר מטנער
 ההנת זאת נגד טען המורה והנה * ההוא ספלוסיף נמענה
 חומר שנל והיא אחת הקדמה שהקייס אמר • 3מח״ בפי״ט
 • השנוי מאופני שנוי נאיזה משתניס דנריס גץ משותף שהוא

 ההוא לחומר מחק אחרת סנה תנלתי נרח03 אפשר אי
 עצמו החומר זה שיהי׳ חיינה אשר היא הסנה וזאת המשותף

 הסכימו ההקדמה וזאת אחר בתואר וקצתו הזה נתואר <זצתו
 אמר ואמ״ז • החדיש שיאמין ומי הקדמות שיאמיז מי עליה
 הנמצאות כל שחומר מופת עשית שאתה מאחר ארס״טו ששאל

 היא מה לכל משותף אחד חומר הוא הירח גלגל שמחת
 השיג והוא * האלו הרגים החלופי' יהיו ממנה אשר רסינה

 ד׳ (ר״ל צורות ׳7 קנל ההוא שהחומר מפני הגיעו פהמלופי׳
מות) !סויות  איניות שתי ממנה נמשכו צורה וכל המפור̂ו

 וינש) קר וזה ולת קר וזה ולח חס הה ויבש חס זה (ר״ל
 ויתחדש היסודות אלו מתערניס הגלגל שמתנועות ומאחר

 מן לו וכדומה והלח החס מן המורנניס בשיעור ההתחלפות
 מתחלפות הכנות נולדו והמזגיס המורנניס שנוי ומפני האינית

 היסודות על אותו שאלו שעדיין אמר אח׳ז שונות• צזחת לקנל
 שיהי׳ שזמנה הסינה היא מה לכולס אחד שמומר מאחר נגצמן

 זה הי׳ ונמה איז וזה מיס וזה אויר וזה אש ממנו החלק זה
 שהחומר מאחר החלק מזה האש צורת לקנל ראוי יותר החלק

 גזרתחנמתר לפי הכל ותקן הכל מנורא מפן כאן יש ע״כ שוה
 הי׳ ע״נ הזי> שהחומר מאחר שהוא ארס״טו השיג זה ועל

 הגלגל אל 3קרו יותר ממנו אחד חלק ויהי׳ נמקוס שיהי׳ צריך
 שיהא בדין כן על ניניהס והאחר המרכז אל יותרקמג שהאחר
האש צורת לקנל הכנה יותר בו יסי׳ לתנועה הקרוב סחלק

 כך בחפצו יחדס שהאל נאמר
 יפה באמת זה על השיג והחבר
 המורה טענת מצד אמרת

 נשמע ומזה ישראל גגי ומופתי
 ני גמור נרצין העולס חדוש
 שוס יצוייר לא הקדמות לדעת
 כנזכר מופת ושיס נטנע שנוי

 להם הופך אשר שזכרתי: נמורה
 מהות ר״ל העצמים עיני מן

 לנחש המטה כהפוך העצמים
 גגי נמופתי שהגיעו שנויס ושאר

 ו3ר נלימר שהופך מה :ישראל
 ומה כאלו: מיסתיס רנו כמי

 כמו מןההויות להס שנגרא
 ועס וזולתם זהמן הלומות
 מוכרח המדרש האלו הרגריס

 נכגף להחזיק פה פוצה ואין
 נפלאה נהשגחה הכל אנל והמינים היסודות ננריאות המקרה

 גכל הכופר מס רק ברית נן עם דנרינר אין אך אלד״י ובחסז
 על המופת יסתלק וכאשר הקדמות: שתאתין מאחר המוסתים

 ופו׳ בדלית עליך הטוען עמך ישתוה :אלד״י ורצון עולס חזוש
 צורת ענין אצלו שוה הנה החיוב מצד שהכל טוען שהוא שמאחר

 חייבה שנן אומר והוא אויר וזה אש זה הי׳ למה היסודות
 עלה אשר הגפן שזה אומר שהוא נמו הגלגל תנועת מקרה

 שנפל נפילתו מקרה מצד הוא אחר במקוס ולא הזה במקוס
 מצד לו הניע הגפן על הגרגיר בזה הננה שהיתה ומאחר סה

 צורת על■ שיממזג נגד היסודות שנמזגו הגלגל תנועת תקרה
 סיגת למת לו גקל כן הזאת המקרה בעיניו שנקל וכמר גפן

 הוא לנל נאשר הכל המציאות טנע ונלל מקרה היסודות צורת
 יצוייר ולא בחיוג האל ר׳׳ל הראשונה הסנה מן שנמשך אומר
 * ראשונה נסנה שנוי שיס שיה̂י יתכן שלא כמו שנוי שוס נהס
 המקרה תחת נתון הוא אותו הנללימנגד הטנע שאין דנר ונל

 ונרצונו בחפצו ודבר דנר כל ומיחד משגיח כאן ואין הגמור
 ואץ חשניס הלגו אשר האמת דת נעדרי טפשת הגיע ע׳׳ג

:התורה אור להס נוגה
 עצמר העליון הגלגל על עמו אדבר ואני הכוזרי אמר ז

 נונת מצד לא היסודות צורות חליף תלה הוא הנה
 הגלגל אל מקרנתס היסודות חומר הכנת מצד רק אך מכוון
 עצמו העליון הגלגל על אותו אשאל אני התחתיז שהוא הירח
 הגלגלים כל אשר היומיות תנועות כל וממנו היומי הגלגל והוא
 שעות נ״ד נתוך 3למעד ממזרח נתנועתו הולני' תחתיו אשר

 אופו שיחדה הסנה היא cשיגלגלןהומ הוא מה הארץ: 3י3ס
 הדנר ההיה יומר: ולא פחות לא ההיא המהירה נתנועה

 שגן הגלגל זה על גס להשיג יוכל אס ׳ לא אס במקרה הזה
מה מצד דוקא התנועה זאת צורת לקבל הכנתו מצד לו חויב

שעל



נחמד■ חמישי כוזרי מאמראוצר
 גלנל מ(י גלורה זאמ לי אהניע אש 7<סי3 שאמו נ«י ניי ז«ל

w,״  לנלג 7מי א״דמי סגלגל-סנילס ש״ימו "״אסי'
Lאחד שלנל שמיימיי האייו-ס הגל;ליס נזילת ילי̂י”,״ 

 יגי-ס 1גי שיס ממני למעלה אי, הלא מיייממ ״יעי, «^ה
ג0א1•לל;  נעוגיס עמי אזנו '
שהוא מה הגלגלים ההם

 ני3 לתועלת חיים עלי3 מיני אל אליהם הצורן ומה ;פ״א
 וחזה השפל שגעולס הננראיס נל ה׳ פזעל למעמ5 האדם

 הגלגנ ראיס3הנ נל ת3ס מתס3 הפילוסופים ואלו נ נמה ין3ת
היסודות שמתמזגיס אומרים התנועה ערך ועפ״י ותנועתו

 אשר העניינים נל פחלוף משיג
 מצד חלופס הירח גלגל תחת

 3ו3ער מצד המגיע ו׳3מזג'מורנ
 תנועות מצד אשר יסידות הד׳

 ממחלף ההוא 3והערו הגלגלים
 מחיה מעט3ו 3ר3 גשעורו
 מונניס החמריס אשר עד זהקור
 זננז' מתחלפות צורות לקנל

 זה: יתכן וא־ך זה שלפני סי׳3
 הלא ־ 3לרו מכלית אין עד והס
 הגלגלים תנועות ערני חלוף

 ואין •להם מנלית אין נמעט
 ומיום שאהריו לרגע שוה רגע

 שני נמצאו לא העולם שגנדא
 3מצ שיהי' ר״ל שויס רגעים

̂גלגליס  גזה זה שוה ועדגס ר
' מאמר3 ונמזואר  נ״ה ס״ס ו

 שאין עד ונו׳ מיס3אומרושלש3
 ורא3 ואלולי ר3לד ינולה הסה
 ההווים צורות חפצו3 מיחד

 מ« השפל עולס3 והנפסדים
 חיים והנעלי הצמחים מספר •חד

 ענין לפי הלא השפל שנעילס
מונגי׳הממדס הגלגלים המשן

 בערכים זגמו אדבר י|אואח״כ אס הדוא הדבר
 ואנחנו מרוב תכילית אין עד והם דגילגיליים ההם

 תכיליתעיליהס וההייסישילהס הצמחים צורות רואים
 שתתחדשנה ראוי ילגרועוהי׳ אין ומהם ילהוסיף אין

ש עם אחוות: והמחנה צומת הערכים חמ
 השגתינו עם שכן כיל הטענה היא החבר אמר ח

 הצורך ומה מהם בהרבה מהחכמה
ס מיני תועילת בספר התבאר באשו איליהס  החיי

 וזוילת□ ילגאילינוס האברים תועילת ובס' לאוס״טו
 כצאן הישוב בבהמ' יתבאר וכן החכמה מפ?אי
 האדם צורך בעבור שהם והחמורים והסוסים והבקר
 אכל מדבריות שיהיו בהם התקנה אין כי אליהם
 ע״ה דוד לו שרמז מה וכל אדם בני לתועלת בי<״וב

 טענרת לדחות וכו׳ ה׳ מעשיך רבו מה באומרו
היהבטקוה: העוקם כי רואה הי׳ אשר היוני אפיקורס

 באר מעט מעניננו שיצא אעפ״י הכוזרי אמר ט
: הזה המזמור מונת לי

 בראשית מעשה ע״ד הלך הוא החבר אטר י
 אל רומז כשלמה אור עוטה התחיל

 יהי אל רומז כיריעה שמים נוטה • אור יהי מאסרו
רקיע י

 למיניהם הננראיס ויוצאים
 עליהם שקשה ד3ל3 לא והנה

 הי׳ שא״כ והוא הנוזרי טענת
 אין עד ראיס3הנ שנמצא ראוי

 קשה יותר שעוד אלא * תכלית
 או3 שלא מאין שאנו ממה

 האדם; ני3 למקנת רק הננראיס
 הח־יס מיני תועלת ספר3

 הודה עצמו והוא לארס״טו
 yj לתועלת הס •שהחיים

 האנריס תועלת ספר3ו :האדם
 יאר3 הרופא לגאלינוסיגאלינוס

 ואגך אבר נל תועלת ספרו3
 הס איך ע״ח3 ונשאר שנאדס
 3ל היעמוד נפלאה מכמה נסיר
 זה שכל שיאמר משכיל שוס

 כל מיחד נורא כונת3 נהקרהלא
 חנמתו:שהם גזירת ודנ׳לפי ר3ד
 המת33 ר״ל האדם צורך ור3ע3

 שוס יתעקש שלא ודאי 3הישו
 רק ראו3נ שלא שיאמר אדם

 ואלוליהאדס ד3ל5 האדם לצורך
 :כלל למיגיהס עמידה הי׳ לא

שיהין הס3 התקנה אין

 יקבל וחלוף חנוף שכל דיז5ו מאוד מאוד חלופיסרניס על להתחלף
 שכאשר ארס׳יטו{אמרו שהניח 3החיו כפי הפועל מהשכל צורה
 3החיו מצל צורה לו נותן הפועל השכל צירה ל3לק החומר הוכן
 :חיים עלי33 והן צמחיס3 הן למאוד עד יס3ר המינים א״נ «הי׳

 למספרס תכלית ונו׳ והחיים הצמחים צורות חאיס ואנחנו
 ר3ד נתחדש לא עתה מספרס כן שנה אלפים קודם נמספרס

 שיתוסף א״א ונו׳ להוסיף אין עליהם :ר3ד מהם נפסד ולא
 ר:3ז מהם יגרע לא וכן 0ראי3נ3 חדש ענין או מין שוס
 ערני ש7התח3 אחרות צורות שתתחדשנה ריו3ד לפי ראוי זהי׳
 הצורות האחרות ותמחגה 1 תנועתם לפי הגלגלים 3«צ

 התנועה ערני שנשתנה מאחר ו73ףא סוהו3 ילכו הקודמות
:מפורסם שקר ר3ד וזה מהגלגלים

 וזאת טענת ויפה רת37 כן הטענה* רהיא3הח אמר יי
 עם הזה סוף הפלו זרוע הטורפת היא הקושיא

 משיגיס שאנו מה נ׳׳ש * חכמה3 השגתינו עם שק כל :קזקדו
 ין3לה שכלנו הגיע אשר מה© ה3הר3 רואים33 החכמה סימני3

 נונת3 מסידרת נפלאה חכמה הס3 ונניס3מת ואנו מהם
 ינה.33 לתועלתו מנוגה על ר37ו ר3ד לתקן ת3ממש מלאכת
 כל ומסדר ין3מ חנם ורא3 על דגידון ועידון ונולס גהשכל

נשערהנחינה הלננות עלחעת3 החסיד זה3 ה־ןריך ר3ונ אלה

. - . ני
 א״א המות3ה אלו מדנריות

 זולתהאדס3ריו׳3מד3 שיתקיימו . ,
 נימות נריות7מ3 מזונות מציאות העדר מפני הא׳ כניס משני

 הטורפות להחיות טרף מהיות להמלט יוכלו שלא ׳3וה החורף
 למחסה האדם להס הי' לא אלו לנטלה ריאותס3 הי' וכמעט

 מעשיו ו5ר אומרומה3 הצורך: עת3 טרפס ונותן ולמסתור
 טענת לדחות ) ק״ד תהליס ( עשית חנמה3 כולם ה׳

 רואיסשהמה53 הנראית החכמה סימני מן היו״גיונו׳ אפיקורס
 לא למענו ה׳ פוע^ ונל גמור חפן3 גנראו נולס ;י עדות

ס סי'3 הנזכרת ארס״טו כדעת ח״ו מקרה3 ד  נאומרו זס ^
 ר׳״< השפליס והנחפיס הנורא מן 3חיו3 נמשך העולם שנלל

 אחד א'ש דעת ני אף שלגלגליס התנועה מקרה מצד השפל בעולם
 מאמין שאינו 3מח״ ספי״ג3 המודה שזכרו שר״י אפיקורוס ששמו

: נמקרה נפל כולו שהעולם והניח נלל ורא3ה במציאות
ת ט  נזכר ששם ה׳ את נפשי רני3 מזמור הזה התזמור כוונ

:וגומ׳ מעשיך ו3ר מה פסוק
א י  העולס מדוש עגין לבאר המחיל ע״ה המלך דוד * ה<'ך הו

 בראשית מעשה3 תורה3הנזנר נפי האל רצון3 ובריאתו
 מעשה על תחלה3 דוד ר3ד וז״ל בראשית נתחלת הראג״ע ונ״כ

 רקיע מעל אשר המיס אל רומז וכו': מהאור והחל בראשית
 נ״ה סי׳ יעי3ר3 לרקיע מעל אשר המיס ענין ר3הח אר3 ר5נ

שאפשר ־ ׳ עוד שס ואמר פירשנוהו ושם הפילוסופי׳ הקשה השיגתם שלא



קמט נחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 וגס יס3הע הגעת תכלית ומקיס ה«ןרה כלור כהוא שאג׳שר

 פסייז על כת*פ הראכ״ע נמשך זה ולדעת כדנרינו מגואר זה
 הרק'ע ענין שז;ר אחר 3כת המזמיר גפי׳ וגתהליס רקיע יהי
 והס העגיס הס עליותיו • קרוהו התה נמו התקרה ז״ל הזה

שכוע ומה הסגרירענ״ל נלור5

̂ל מפגיע3עליו ויצו רקיס3ה איר נסה יס3העי  הגרקמתלהג רי
 ע הפרשה וכל הרלנ״ג) וממיתו(ונ״פ נמפושו ס7נא ופוגע
 מזר3כמ והענניס מהאליס אויר3 ;ויס0 מ״׳ליאות ר3מל סי״ה

 נשא המע״ה ליד • נולס עדס3 והלין :נפסוקיס שס למעייז
הענייניס כל על מליצתו

 ^רקייג מעיל אשר המיס אל רומז במים המקרה י רקיע
 והאשים והרוחות מהעננים באדר שיקרה מה ואח״ב

 שאמר כמו ברשיון כו<ס ושדם והזיעית והברקים
ט ואמר כלם בעדם והליץ עמים* ידין כס כ* ש  ה

 מלאכיו עושה רוח כנפי על המהלך רכובו עבים
 ובמהשיוצה־ מקוסשירצה ר״לששולחסאל רוחות

 המיס יקוו אל הועתק כן ואחר ברקיע* תלוי זה וכל
 ושהמיס מכוניה על ארץ יסד נאמרו היבשה ותראה

עמקים כלבוש כולה ויכסוה הארץ מקיפים בטבעם
והרים

 פסוק הוא קרוהו המה גמו
 הדגיס שער ואת ג׳ נחמי׳3

 המהקרוהו הסנאה בגי גנו
 ות״שוהתה * דלתותיו ויעמידו

 הכלור ר״ל הסגריר גנלור
 לא נסנריס יס3הע ששס הקר

ת יותיס ולא יותר עוליס  ניו
 ונץ למטר* מתהפכים אך *הס

 סגריר יוס3 טורד דלף ירוש9
 אדס ני3ש ר״ל כ״ז) (משלי
 הוא יתסוכ<ל״ם35 ממנו נסגרי׳

ואח״כ :הראשון פי׳3 שס ז״ל
I I י^ויי שיקרה מה

 מהענניס האדר: ידי על השפל עולס3 שס אשר ה׳ מפעלות
 הענניס נמו האדס ני5 ל;סר ה־ שלוחי שהס וירוחות
 לפעמים השוטפיס רוך)3 וואלק־ן ל״א3( פמאוס ג״פנים

 התגדליס: ומפיל הריס •מפרק סערה רוח וכן ונהמה
 והסקטוריס לפעמים אויר3 המתלהבים אש פתילות הס !האשיס
 באויר תדלקיס הארץ מן האידים עס העולים גפרתיים חמניס

 הסבתלקשהענניס הברקים אך הברקיס סיבת הן וה! 0וצמ5̂»
 לבדו באדר הס והאשים העננים מתוך יוצאים ירס ויני״”
 זאת ההדלקה סבת ואולם ״ לארן קרובים ויותר ענז < ^

 הרבה הטבעיים בה נחלקו בברקים הן באשיס הן מעצמה
 והיא שבהאחרונות האחרונה הדעת היא שבכולס והמובחר

 לעקטיריציטעטאשר בלשונם העגיןהנק׳ מעין היא שהתבערה
 ואין אריך וביאורו נפלא ענין והוא לזמנינו קרוב גתפרסס

 סבת וגס והברקים האשים סבת היא וזאת • יימומו
 אעפ״י ברשיון טלם ושהם :בל״א) צימרניס (ערד

 ברצון הס אגל מ^ה שהוא ר״ל אינו באויר שיקרה »ה ?אמר
 דו באיוב הוא פסוק עמים ילין 03 כי שאמר נמו לו:3ל ראל

 אל הן באיתרו יתברך השגחתו ופליאות המטר ענין על ידסין
 שחקים יזלו אשר לאידו מטר יזקו מיס נטפי יגרע ני וגומ׳ שגיא

• סוכתו תשואות 3ע מפרשי יבין אס אן> * רב אלס עלי ירעפן
 יתן עמים ילין בס ט * נסה הים שרשי אורו עליו פרש הן

 ויתק * במפגיע עליו דצו אור כסה כפיס על למכביר אוכל
 בתחלה גנה כאן החבר שזכר הענימי׳ על הפסוקי׳ אפרש
 הנגרים ברכה גשמי הס לאידו מטר יזוקו מיס נטפי יגרע אמר

 יזוקק שהמטר שר״ל לאידו מטר יזוקו שאמר וזה טפות עפות .
 פורעניות ענין על אמר ואח״ז • האין מן העולה האיד מן

 הנשפניס־ הענניס והס רב אדס על וירעסו שיזלושחקיס
 מפישי יבין אס אמר עוד * אדס ט3 ושוטפים בזעם כתאוס

 עתיס לפייבה עתים מפרישס יתברך שהאל הענניס הפרש עב
 הרעם והוא העננים המיית ר״ל סוכתו תשואות ורס לרעה

 אוכל יחז או עמיס ילין בס כי אמר וע״ז הרלב״ג) (ינ"פ
,עיי ר״ל איד נמה כפיס על אתר עוד ־ רב לעס למכביר

ח COSRL׳ ל

 עס רכובי עביס השס :הגזכריס
 לא השמים ושמי שהשמים היות

 שאמר זה הנה יכלכלוהו
 רק אינו רכובו העביס שהשיס
 כפי אותס הנהגתו להמליץ

 הסוס מטה שהרוכב נמו חפצו
 אל ורסן במתג עליו שרוכב

 רוח כנפי על יחפון:המהלך אשר
 התפשטות על שמשגיח 3ר״

 מקצה אותם ומניע הרוחות
 גזירתה כסי קצהו ועד העולס
שירצ׳: גדרה באיזה שירצה ובמה

 כלומי ברקיע תלוי זה וגל
מדבר עוזו בהיותו והמטר מהעננים ההויס העניינים כל שהזכיר
 האיד מן ההוה שהמטר לשגס לרקיע מעל אשר ובמיס ביתיע
 הס הקיטורים וכן התחתונים המיס עקרו הארץ מן העילה
 והארץ התחתונים המיס מן זכר לא ועדיין הארץ מן עולים
 נקרת והוא הקר בנד,׳ר נגמר שהויתהמטר מאחר עכ״ז נלוס־

אל עניינם צירף בראשית בסדר הראב״ע וכח״ש רקיע ג״כ
 ותראה המיס יקוו מאמר אל המיס יקוו אל :הזה הרקיע
 • ועד עולס תמזט בל מכוניה על ארן יסד באומרו :היבשה
 ביתד נטשיס המיס יסוד עס העפר יסוד שלהיות בזה היצון
 שכל מפני והוא * הגלגלים במרכז תלוי והוא שלס אחד כדור
 סהארן ומפני הארץ מרכז כלפי ר״ל הארץ כלפי יורד כובד

 היא הנה המרכז כלפי בשוה צד מנל והכובד שלס נדור והמיס
 לטבעייס נתבאר וכבר צד לשוס נוטה אינה ועומדת תלויה

 מיוסדים האיץ שעל והגבעות ההרים הנה *גס האחרוני'
 מצדדי מצד בצד קלות או כבדות יהי' שלא באוק ובמשקל גמדה
 * לזה מסייע מלא ומקויא המרט מסביב שוה כובד רק הארץ
 הארץ ני * במאזנים וגבעות הריס בפלס ושקל אומרו והוא
 כבד יותר ממנה חלק ויש שוה בכובד אינה העפר עצם מצד

 במקו© שעלו וגבעות ביברים זה להשלים יתברך חכמתו וגזרה
 מגבנונית שוה ממש באמצעיתה סלה הכובד מרכז שיהא בנדי

 האח מקיפים בטבעם ושהמיס :צד מנל אחד מרחק כדחתה
 זשמיס ארן ה׳ ברוא ביוס המיס ייןוו מאמר בטרס כלומר
 ד׳ והס צורת ד׳ קבל השפל שבעולס הה״יולי החומר הגה

 האויר יסוד מקיף אש יסיד כי זה את זה מקיפים והיו יסודות
 המיס שיסוד בדין הי' וכן המיס יסוד מקיף האויר ויסוד
 מכרעת הדעת ט מכל'צד הארץ על וחופפיס האק יסוד יקיפו

 מכל שוה הי' הארץ צורת קבל אשר מהיו״לי התחתון חלק ני
 וגבוה ממנה אמד בחלק נמוכה הארץ שתהי' סבה שוס ואין צד

 ועומק עקוב שוס בלי מלק נדור הארן שהיתם עד האחר בחלק
 מעכב מי כי מסביב אותה עכסיס שהמיס נותן שהדין ובודאי

 על החי וכל האדם לברוא ה' שחפן מאחר ובכן ידס' על
 הריס שתעלה הארץ על גזר היבשה שתגלה צריך והי׳ הארץ
ות«לד P ק



נחמדחטיש^ כוזרי מאמראוצר
 העמקים אל המורד אל עדים המיס היו ואו עמקים זתשדד

 הימים מאר ואל האלךנו״ס ים שנמקום הגדולה הספירה ואל
 נראמהיצשה• ואז האק לנסוס המיס המענגים הריס עלו וגס

 יסוד מן הנמות הרגה יותר מיס יסוד הי׳ המגע שנפי ומפני
שנמות שאמרו ונמו העפר

 אמד ערך3 זה אל זה היסודות
 לי הי׳ לא וא״נ עשרה אל

 יסוד נל והעמקי׳לקגל נחפירו׳
 אסלאשגזרהעודחנמתו המיס
 ויתהוו האק שתתפשט יתנרך
 גדולות ומחילות מערות נתונה
 מן לשס המיס שיננסו מאוד

 אמרו ונגר לאק היעיסמתסת
 נלומר הארז שגגען הענעייס

 מאוד רגיס מיס הארץ געומק
 רקועה שהארז לומר שיתק עד
 לרוקע הנתוג ונמ׳׳ש המיס על

 שאמר נמו :המיס על הארז
 הרים על נסיתו נלגוש תהוס
 הוא תהוס וענין * מיס יעממ

 הגריאה גתחלת היה המיס יסוד
לגוש* נמו הארץ נל מכסה
 עמקיס מנסים המים היו שגתחלה החגר שאמר מה ואמנם
 ועמקיס הריס הגריאה שנתחלת מדוקדק אינו לכאורה והריס

 יתנן ואולס * המיס יקוו מאמר אסר רק נגראו לא הרי מנין
 עכשיו שהם המקומות אותם מכסיס היו שהמיס שר״ל לפרש
 הכל כלומר עמקיה ענשיו שהה המקומות אותס נמו הריס
 גמקיס ר״ל מיס יעמדו הרים על הפסוק כוונת וכן נשוה

p מקומות גכל מיס רק הרים היו לא אז הריס שעכשיו to ; 
 :צד מכל שתחתיו יסוד את מקיף יסוד כל שיהי׳ ההוא מהטגע

 והראות המייס גדול אדס: גני נמקוסישוג ר״ל גנאן שהי׳ <מ׳
 ה׳ מעשי ונל נמפס נשמה אשר סייס געלי המגדלות המנמה

 האק ומלא עשה גחנמה נולס אשר והמגזצגיס הצממיס מן
 האק תמת המיס הכנסת כנוי ינוסון מגערתך ואמר קניינו:

 • זה לפני שזכרתי ונמו האדמה ונקיקי הארן גמחילות הוא
̂ית ועס  קליסמן שהם המיס שיהיו הנוגע נגד זה שלכאורה ה

 כשהם והנהרות הימיס מימי הס סגפם אך • האת מתחת האת
 להתפשט סתחתיסס. המיס לוחקיס המיס נוגד הנה 3ר נשפע

 נראה הדגר וזה * האדמה וגסעיפי וגממילות האת עוינק3
 המתמציס והס חייס מיס שמוצאים הגארות נמפירות תמיד
 הסמוכים הנהרות מן זסגיפיס הארן ניp דרך האת ממת
 הנארות מי גס מתמעטים כשהנהרות זה על והמופת * להס

 ע׳״כ אדס גני להמון מורגש אינו הדגר שזה ומפני * מתמעטים
 לחפירות המיס שנכנסו האלימגרן לגערת זה שננה התגר אמר

 נתיך שהמיס למה רמו ולזה :האת ותחת הימים שנמקוס
 לרוקע גאומרו :אדמה וגמחילות צוריס גמערות האדמה

 על והשגחתו ה׳אל שממסדי .חשדו לעולם כי המיס על הארן
 הוא כי :הארץ ^תת ו׳הנניסו הארץ מעל התהום פנה גרואיו
 היינו הנתוג פשט נפי ורק שאמר נגין!?חלוק לא אס גנראה
שהמיס אמר שס ני זה את זה סותרים שהפסוקים פושויס

ס על כסיתו כ<מש תהום שאמר כטו יחרים* רי  ה
ס הוציאה והחכמה היכולת אבל טיס* יעמדו ח  או

 הימים מקים היגטקים אל והכניסם ההוא מהטבע
 החכמה והראות החיים גדול מקום בכאן שיהי' עד

 ותחת הימים אל הכנסה כנוי ינוסין מגערתך ואטר
 כי המיס על הארץ לרוקע באומרו רמז ולזה הארץ

 וזדת כסיתו כלבוש תהום אומרו כנגד כנראה הוא
 והחכמה היכולת כפי ההוא והמאמר המים טבע כפי

 מכוון זה וכל * יעבורון בל שמת גבול שאמר וכמו
 בתחבולותיו האדם ידחה כאשר הזזייס לתועלת

 לקחת וזולתם בסכרים הנהרות מימי הם ומלאכותיו
וזולרת לתעלה או הרחים לבית צרכו כפי המים מן

זה ■

 כלמש: האח את מכס? שהתהום אמר וכאן לאת עממת הס
 טרס הגרימה נתחלת rrt כפי כלומר המיס טגע כפי וזה

 והמאמר :מסניג הארן מכסיס אז יהיו המיס יקוו מאמר שיצא
 יכולת כפי * והחכמה הינולת נפי :וגות׳ הארץ לרוקע ההוא

אמר והוא הטגע נח לשנות האל
 נימים המיס להכניס ויהי׳

 חכמתו שגזרה וכפי האת ותחת
 נ3ת שוכני כל לקיים ית׳

 נצ שמת גנול ארן: דושגי
:הארץ לכסות ישונו גל יעגורון

החיים* לתועלת מכוון זה וכל
ם הנורא שהטניע מה ר״ל  גמי
מכסי׳ גתחלתגריאתםהיו שאף

האויר, כמי 3י3מס האק
 יגהארןכדור3ס העושים והאש
 קייס מוכח הי׳ ונגר שלס

 fמהיסודו אצלהקדמוני׳שנלאחד
 מתון נהנרח ננגש כשהוא
 «מכו המכריח נשיסור למקומו

ע' המורם ונמ׳״ש למקומו חוזר
 האויר שאמרו ונמו מח׳׳א ע״ג

 הארץ .מטנור מהלנס והאש
 המיס שיסוד שמאחר נלין הי׳ א״כ שס נסמורה וכנז׳ ולמעלה•

 ויורדים נגריס שיהיו. להמיס להס מה אןקינו״ס נים ננוס הוא־
 ראוי והי' יסודס עקיס אל יד<קו ולא הארץ מרכז אל תמיד
 ה.מי'.הים.ויהין3גו עד,נדי למעלה מעצמם עוליס המיס שיהיו
 1נלע נגרים.תעיד רואיס,העיס ואנחנו יסודס מקוס אל פוניס
ת מרכז א אל מחמלת הימה שזאת אמר לזה ה  והשגחמו ̂י

 נפשם אוי/ נל3 גהם להשתמש שיוכלו נכלי אדס מי לתועלת
 מננייניס המשלח אמ״ז. הנתלג שאמר וזה יטנס יחסון אשר אל

ע ששם יהלכוןר׳׳ל הריס נץ ננחליס טנ  נגריס שיהיו. הסיס נ
ם גנולים נין המורד אל תמיד כע שלא אותם המענגי  י

ת שוטפים א  האדם -.ידחה נאשר :יהלנון הריס יז3 והיינו ה
 מהירו.מ3המיס-שיהיג,לופליס. דומה נאשר.האדם * גתחנולותיו

 לו מוע;ל הננהזך\מ שמן הזה שהנח שפל.עד למקום ממקום
ת שגתגאך ונמו הרחיים אופן לסנג טגעע  המפירות ש??ןד נ
ע ע  האחל גנמופס,וגמשקלם.אס שוים גופים שגי ד״מ הנוגד כ

 שנו ער^^סעהימת לפי גדול יומר נחו יותר למהירות מתנועע
מו שני ד״ע  אמת אמה נרגע מתנועע שהאקד שתאמר פעמיסנ

 תגועתו 0ע לדמות השני נח והיה אמות שני אמת נרגע והשני
 כשסונריס ר״ל גסנריס נהרות מימי הס :הראשיז מן נפול
 וננגיס שם מתננסיס המיס שיהי׳ ער אמד נצד הנ?ר מימי
ק מעל א  הרמיס אופן על נצינוי משם יומדס ונאשר יותר ה

ת ג״כ וכמגואר נכת יורדים הנפילה גונה מחמת אז  נטגעיי
 שאסיפול וזה * הגיגה מן נפילתו זמז מרוגע נערך שהמהיחת

 אמה הראשונה נרגע יפול אס הנה גונה ממקיס כונד זה א
מ־  • ונשלישיתתשעה * אמות ארגעה שני'יפול נרגע אמתד׳׳

 שערךכח ומאחר לעולם הערך זה על וכן עפר וניניעית^זפה
 גונה ממקום המיס ירידת הנה כנז׳ המהירות כערך הנפילה
לתעלה או ;ןר<ןוו^ וך^ן ןי^ן עצמ:ן ל5הש למקים

לאמת



גנחמד חמישי כוזרי מאמראוצר ה

 שלחה(יחזקאל תעלותיה אס ורמי השדות להשקות כמיס ^אמת
 מעשה סדר רמז הזה מזמור3ש כלומר הנה רמז ן3 :ל׳א)

 המשלח שאמר זאע״פ • ז3ל3הא:ס לצורך רא3נ ושהכל כראשית
 נן גנראו זה ור3ע3ש הכוונה אין י7ש חיתו כל ישקו וגומי

מעשה ענייני מסדר ^3א

א הדשא לנהמה  שצרכו מה הוא נראשית מעשה3 שנזכר הי\
 הנהמה לולי כי האדס ענודת יתוקן ו3 אשר 3עש שהוא 'למאנל

 לו לשדד איננה והנהמה יזרע איך ני הלחס נעדר האדס הי׳
 ת7ו3ע3 עדס3 כנה זריעתו:3 לו כחה הארץ לתת אדמתו

ענודת כנה המה3ה עד3 האדס
 ס7תחלהק3 הין שכך ראשית3

 העופות לתועלת האדס רא5שנ
גז והוא דנס3ל והחיות  ננ

 יעוסן> המי׳וגו/עוף ישרצו «אמ׳
ח על א  נפש הארן תוציא וכנגד ה
 עכינני שהזכיר אחר והנה • «י׳

 ענין והשלמת המא^לרות ל3
 ואמר אחורנית חזר *0מי3ו

 * החיות לתועלת המיס שהיו
 שהוא העופות הזכיר ואיז״כ

הזכיר ואח״כ המאמרשלפניו*
«'י5 «אמימדשאהאח »י  ל

 הדשא אל נעתק שאת'ואחר חה
 החרן תדשא אל ,״׳:ןא<ףנעתק

• גאמרי ס יתברך הסגמתו הזכיר  • געוי
מרו  מעליותיו הריס משקה ^|

nhtti השגתתו (נפלאי
שעור3 הריס 0פל3 שתכן רך3ית
תה נדי3 7ע ה7'ומ  ע^ית ג

א״, ”י  שגוועל שאעש״י ,
ח; י א מ0ו(עלההוי1ס מל  ס’עניז

׳ יעשג יו5<ו נל עליהס נ
 המטר אותס שמשקה כאופן הס

ס מן העולה הענן ד ה < ״ ה כמוכן לטבעייס ל>רכנודע3טת זזעור היגנן לעלית שים «35זמ
מה לפי אך • הגשס למי3שיוכלולק ההריסיגכוהיסמעור

מ שההרים :נסי^לאחחניס5;דיו!  מהענן למעלה 0י5וס״ס־ע5־
 נראה • תחסיהס חאיס:המנזולגשס כגשס עת3שס שהעולים 2

 שהאדים צחקירה אר3שנת על^מה 3הכתו* שכוונת יותר לאיש
ס  נדחסים והס עליהם והלילה סוד כסיגע תמיד■ ה'אח מן יעולי

 שיתהוה עד זא״ז המיס תלקי ומתקרניס ההריס אל זה עס
 ויתר© ההרים מן היוצאים ומהס׳המעיונות רניס מיס מהס
 הדיס משקה המחנר שאמר ת נשפע הנהרות אל ירדו
גו׳ טי וזה ו ח: מן יעלה לואד נ א ח מן יעלה לואד כנוי ה א  ה

 שנאמר ונמו האדם לצורך רק הי׳ לאי הכל ר״ל האדם לתועלת
 יצמח טרס השדה 3עש וכל ארן3 יהי׳ טדס השדה שיח וכל
 את לענוד אין ואלס הארן על אלד׳׳יס ה׳ המטיר לא כי

 : האדמה פני כל את והסקה הארץ הן יעלה ואמי האדמה
ס אלם לתועלת  שאמר ונמו :כולו האדם מין וזרעו :הראשון אז

 הנריאה שעקר ראי׳ זה וגס ר״ל המציר ימזו שלא המ'3ל מציד מצמיח
 אין שנדשא ו3יחש פז החציר ינוזו שלא האד׳ לתועלת הין שנמאמרות

 הארץ תדשא אלד״יס ויאמר היה שלישי לנניאדסוהרימאמר |ורך
 מתועלת הוא ני :נעשה האדם לתועלת ש׳הנל נאמר (איך

ת מו חציר, מנמיח נאומר שוTופ 7זו נא הגה וגו׳ 3הישו ני
<ח י

 כנח<ים מיגיידס המשלח כאומרו הנה רמז כן וה
 ויהיה החיה תביא כאשר לטרה חיתו כל שישקו גדי

 ואחר העוף יברא כאשד ישכון השטים עוף עליהם
 הרים משקה באמרי הארץ תדשא <h נעתק

 האדם לתרעא־ז הארץ מן יעלה לואד כנוי מעליותיו
 יבוזו שלא לבהמה חציר מצמיח שאמר כמר וזרעי

 וצאן בקר הישוב בהמות מתועלות הוא כי החציר
 האדם בעבודת בעדם כנה וזולחס* וחביוויס וסוסים

 הצמח לב ויוציא בהם לעבוד האדמה עבודת ר״ל
 דומה הארץ מן לחם להוציא אמר כאשד לעצמו
 רוצה זרע זורע עשב כל את לכס נתתי הנה לאמרו

 כמו החיים לשאר יהקליפו׳ לאדם שהלב• לומר
ס עוף ולכל הארץ חית ולכל שאמר מי ש  וזכר ה
 והם האדמה כעבודת יוצאו אשר השלשה המינים

 תועלוחס זכר כן ואחר * לחם וכלס ויצהר ןתירנש דגן
 להצהיל שמן כן ואחר אנוש לבב ישימה ויין -ואמר
 לבב מיוחד הידוע הלחם הוא זד.<חם משמן ©נים

 המסר ירידת תועלת על חזר כן ואחר יסעד וש1א
 אשר לבנון ארזי ה׳ עצי ישבעו שאמר כמו לאילנים

ע - ט נ

 שס3 קרא• הנהמה ר״׳ל הארס
 הדנור שנפל ר״ל הארס ענודת
 הלזליצות נמשפט שונות נמלות
האד' ועמדת החציר הוא 3והעש
 3ל ויוצא :ה«ה3ה היא

 הצמח מר3נלומ׳מו לעצמו הצמח
האדס: למאכל הראוי והוא
 מן לחס להוציא אמר נאשר
ראי׳ המאמר מלסין ר״ל הארץ
 המה3ה מאכל שהזכיר שמה

 תקוץ מגיע שממגו משוס היינו
מ שאלו •a7הא  תקון על ר37הי׳
 מוציא לומר לו היה vהמר3ה

 שהוא משמע3והי׳ הארץ מן לתס
האדס־ מאכל ריאת3 על ח3ם

 שהוא משמע להוציא אמרו3 אך
 להוציא והלמ״ד מצמיח על מוסב

 ואמר נמו יל3ש5 הואלמ״ד
 שניל3 שפירוש ישראל לנני פרעה

הוצא׳ יל3ש3 כאן ואף ישראל ני3
̂ארץ מן הלחס  חציר הי' ר

 הנה לאמה דומה : לני^מה
 שהי מאחר כלומר * לנס נתתי
 כראשית מעשה סדר על הולך

ק ראש3 כאומרו סי  זה הנה ה
 הנאמר־ כדמיון הוא למס להוציא וגומ׳ חציר מצמיח שאמר

 3העש ר״ל זרע מזריע 3עש כל לנס נתתי הנה כראשית כמעשה
 הוא הגרוע שהוא השדה וירק דו3ל3 האדס לצורך הוא המיכחר

ס3המו המינים כאן זכר ולפיכך חייס לנעלי ד  יין לאס שהם א
 התורה שלפי אעפ״י והנה * האדם לצורך רק ראו3נ שלא שתן

 לכל נאשר הנל האדס לצורך ראו3נ הס חיים נעלי שכל נאמר
 שעס זה3 התשונה לצרט ננראו 3הישו נמלות שרק אמר ואיך
 נהמות אך ממנו נסתרים לתועליות ננראו לצרכו שנולס היות
 המפורסם: לזכור הכתוניס ודרך מפורסם תועלתם 3הישו
 על 3מוס למס שלהוציא מאחר ר״ל ונו׳ השלשה המיניס וזכר

 הנהמות תועלת 73נל לדגן לא הנה הנהמות שמן תועלות
 הגפנים נין לחרוש אליהס הרנה ס האד שצורך וסמן ליין גס אך

 ושמן ליין כלל הוא קולס הנזכר שהלחס אמר לזה * והאילנות
̂*ש לחס שס על נקראת שהסעודה שאמרו ונמו  נצר 7ונ3נ נמ
 ששם השרשיס נעל וכ״נ לחם ונלס שאלזר וזה 3ר לחם עניד
 תאמר ושמא וכו׳ תועלתם זכר ואח״נ מאכל: לכל כלל לחם

 לזה השלשה אלו רק פרט לא למה מאכל כל כולל שלתס מאחר
 הצחס :המאכלים שאר מכל תועלת יותר ש»הט שנענור אמר

 ואח״כ :הפת והוא לט ו3 וסועד האדם יחי' שעליו הידוע
 עצי ישנעו שאמר נמו לאילניס המטר ירידת מועלת על חזר

ה' צ



̂וצר נחמדחמישי כוזרי מאמר^
 אופחיננבדו ני3 על עולה עצמו הרגע גאומו זה אופק מגני וכמ״ש המיס הס הגדול מועלת ועיקר וכל׳ לגנון אחי ה׳

הפמש עליית מן הנמפך גמקרה הלילה ואין נן הדגר אין הגבוהיסלמי.ן האילניס ותועלת רוממוהו: מיס גדלוהו תהוס
קוגע ה׳ חפץ ואס תקצר לא ה׳ יד ני * שנגגדו האופק על מי כל על חופפת היתה ס׳ סהשגחת ר״׳ל ונו׳ הסייס תן הי׳

■ ■ ■ ■ האדמה רמש ונל אדס למושג היגשה גלה ה׳ פגחמלת וכמו
 לקיים גגוהיס אחיס תקן כן

 הגגוהיס הריס ונן הצפרים מין
 מחסהלשפני׳ והסלעים ביעלים

 והוראות ההשגחה פליאות וזה
 לנל שגרא גחנמה מסדר נורא

• תקונו גמקוס מושגו ומין מין
 גני למאכל טוגיס שהצפרים ולפי
 לולי הרגה נשמתי' והיו אדס

 הגגוהיס נאילנות שמקננים
 ונן • אליהם לעלות דרך שאין

 טרף היו תשותס מפני היעלים
 לולי הדורסות חיות לשיני

 הריס גמרוס מושגס שאיתן
 לעלות ינוליס היער חיות שאין

 עס לא השפניס וכן • אחריהס
 לולי גמיגר נשתתיס והיו עצוס
 תחגולות להס הגורא שתקן
 שס אשר גסלעיס מורים לנקר

 וכמ^ש הטורפיס מפני נסתרים
 ויכינו עצוס עס לא השפנים

 אלו כל כלומר היגשה גזנר נכלל והכל :גימס(משלי) גסלע
 היגשה ותראה נמאמר כלולים הם חיים געלי של התקוניס

 יהי אל כעמק ואח״כ :מושגו נית תקון ומין מין לנל שהוא
 :השמים גרקיע מאורות יהי אלדי״ם ויאמר מאמר אל * מאורות
 אותו עשה הקטן המאור והוא למועדים ירס עשה נאומרו

 עניז שסיפר לפרש יתכן הכתוג פשט ולפי * גלילה למשל
 שגימותהקין גאופץ מתוקן הירח שמהלך יצירתו חכמת פליאות

 הירח קצרים הלילות שאז הישוג רוג ששם גצפון שהשמש גזמן
 הלילה לשיעור קרוג רק מאיר אינו חודש נחצי רצוני גממשלתו

 הדרומי' גמזלות והוא השמש מעד אז ש־ירח מפני וזה הקצרה
 ומפני ואז הצפוניים גמזלות אז שהוא השמש מן השגיעי גמזל

 שעושה היומי קשת נמו קצר הנוטה האופק על הירח קשת כן
 לזה קרוג ר׳״ל הדרומיים גמזלות כשהוא צפץ לתושגי סשמש
 י גקירוג מעלות ממשה השמש מן נוטה שהירח מפני והוא

 מאיר הירח הדרומיים* גמזלות השמש שאז גחורף ונהפך
ה הלילה כל והולך  המנגד הצפוני גמזל אז היותו מפני האמנ

 שאמר וזה גתנונה מעט ליודעים שמגואר וכמו השמש למקום
 השמש אומרו והוא הלילה• תועלת וזכר :למועדים ירח עשה
 מאתו גנוגה שהוא פירושו ידע ומלת * שקיעתו ר״ל מגואו ידע

ח מן ישקע שהשמש יתגרך א  גמעשיהו תהו ולא :חושך וימש ה
 ולאגמקרייס : לתועלת יהי' שלא דגרגמעשיו שוס שאין ר״ל

 ושמא השמש* העדר זמן הוא הלילה ני גמעשהו המנויס
 שוס מינה הלילה אמנם * גמעשהו תי\ שאין היות עס תאמר
 נדור כל להאיר עשויה שהשמש ומאמר רקהעדרגלנד* מעשה
 הארן סגיג והולך סוגג שיהי א״כ יגצר ולא מהגיג סארציי

שוקע וכשהוא מאיר ואציו אושך הכדור חצי שיהי׳ גהנרח .יאז

 כמו החיים מן ילטין הגבוהים האיילטם וחועלת בטע
 הגבוהים הריס באשר יקעו צפרים שם אשר שאמר
 ילשפני׳ מחסה סלעיס שאמר כמו אחד לסין תועלת

 יהי אל געתק כן ואחר ־ היבשה בזכר נכלל והכל
גלר־ג וזכר למועדים ירח ע׳טה באמרו מאורות  ת̂ו
 תהו ולא במקרה לא מאצלו כבונה ושהוא הלילה

 הלילה כי * במעשהו התלוים במקוים ולא כמעשהו
 מכוון זה עם הוא אכל השמש העדר זמן הוא

^ לילה ויהי חוש*ך תשת שאמר במו לתועלת מ  ו
 הטזיקורת החיות בזכוון המאמר מן לו שהמוך

 והחיים והאדם • ביום והאשפם בלילה והליכתם לאדם
 אדם יצא אמר כאשר זה בהפך האדם עס הרגילים

 החיים לו רו נגד ככר הנה ונוט׳* ולעבודתו לפעלו
 • המאורות כזכר כן ואחר * הנהרות בזכר כלס הארציים

ם ונגרר ה ט ם זכר ע אד זכר אלא לו נשאו ול^ו ה
החיים

 מן הגלגל חצי מדת גרחוק דהי' השמש כמו גדול מאור עוד
שוקע אחד מאור אס ואז השמש ״

תעיד שיהי עד עונה השני
 הירח ואפילו ארן לכלשונגי יום
 לילה כל להאיר נקגע לא

 מאיר אינו רקלפעמיס ולילה
 וגסופו החודש גתחילת נמו כלל

 קצת מאיר החודש ימי וגשאר
 קודס דהיינו גתחלתו הלילה מן

 לאחר הלילה וגסיף החולש חצי
 נתצו סלילה וכל • החודש חצי

 מכוון זה עס הוא אגל החודש:
 הפעולה זאת עס ר״ל לתועלת
 האופק גני על עולה שהשמש

הגור' כוונת היתה מתחת שנעד
אן> גשקיעות מועלת שיהי'

 תשת ממנו: ששקע ההוא למקוס
מ כגר כי לילה ויהי חושך כ  ז

 הלילס מתועלת הטגעייס
 ולגדול האדם גני לגריאות
ואלוהי׳ • השדה ושיח הצמחים

 המתמיד חומו מחמת הי׳שורףכליגולה הארן על מתמיד השמש
 גטגעיות מגואר וזה כח ונעדרי עייפים היו חיים נעלי וכל והאדם

 לילת גכל ש?זינו הירח גמאור שאף ומפני * נגלה תועלת והוא
 גזה שגס אמר למועדים ירח עשה שאמר כמו למועדים זרק
 יהז של הזה המאמר מן לו שסמוך ומה :נסתר תועלת יש

 והוא גלילה והליכתם לאדם המזיקות החיות גזכרון :מאורות
 הי׳ שגזה חיתויער*ר"ל גומרמושכל לילה ויהי חשך תשת אומרו

 טרף יהיו ולא גגתיהס נחים שוקטים שיהיו אדם לגני תועלת
 גרמישת יש תועלת זמה תאמר ושמא המזיקות* החיות לשיני
 מאל ולגקש לטרף שואגים. הכפירים אמר ע״ז היער חית

 החיות שתהיינה אלדיי״ת ההשכמה שטגעה מאמר ר״ל * אגלס
 נמצא שהאדם עת כל כן על אשר האדם מגני יראות הטורפות

 קגע גריאותיו על החומל והאל * גמעונותיהס נסתרות הס
ס  יאספון השמש תזרח שאמר זזה טרפם לגקשת הלילה ל̂י

 :נת-ס מע ואל היער אל נאספים גיוס * גיוס והאספס וגומ':
ת והס זה נהפך האדס עם הדגיליס והחיים והאדם  הנהמו
 ולע^ירתו :גיוס ויוצאים גלילה שונניס נהם -משתמש שהאדם

 על לתעלה שאמר וכמה האדם עס הרגילים הח-יס לנעלי רמז
 ששגל גהמתו שר״ל האדם לעגודת 3ועש לנהמה חציר מצמיח
 החי כל ר״ל בולם הארציים החיים לו נגררו הנה :נה האדם
 המשלח גזכרו הנהרות גזנר :כולם נכללו האדמה על הרומש

 זכר האילטת וגזכרון שדי חיתו כל ישקו גנחליס מעיינות
ם  הלילה גמדת ותועלתם המאורות נזכר ואח״נ שנעוף: הזיי
 מצמיח כמ״ש האדש זכר עמהס ונגדר :יער לפיתו טרף נקשת
 * לפעלו אדס יצא אמר וגמאורות האדס לעגודת ועשג וגימ׳

שסדר גזה והנוגה • האדם לתועלת נמשך שהכל מפגי וזה
דגריו



קנא נחמד חמישי בחרי מאמראוצר
 הסימן* 1רא3 נמ״ש ראשית3 מעשה3ש המאמרות ענין3 רנריי
 ותדשא * המיס ויקוו * רקיע ויהי ־ אור יהי מאמר 1זכ והנה
 חיה נפש הארץ תוציא מאמר אך * מאורות ויהי * לאח

 רק לו נשאר ולא עמהס והאדם אלו3 נכללו העיסות ויצירת
וכלל המיס שרץ זנרון

 עודי3 לאלד״י אזמרה חיי3 לה׳ אשירה ויעשנו• הרגס3יגע
 ההויות אלו שכל ר״ל ה׳•3 אשמח אנכי שיחי עליו 3יער

 עיקר להיות ל3א ונפסדס הווים שהם היות עם השפלות
 נשמתי להיות העולם נזה עצמו מתקן והוא האדם הנריאה

ש וז נצחים לנצח עומדת
 3ורו : שנמיס היצירות

 שנים ריו׳3 ענין ענייניהם
 ידועים אינם ומהותם ט<עס

 ס־מני הס3 והחכמה לנו;
 כל3 ור'3ה שהניניע המכמ'

 ותועליותס לקיומם ומין «ין
 כהגלותהנאלו :לנו אינהננלה

 ולכך שה3י3ש ״ח33 ש:לה כמו
 ריות3ס אעפ״י סוף3ל הזכירם

 גופם נכמות גמלים יותר שנים
 ח3וש ;שנינשה׳ מאלו הרנה
 ז שה3י3ש אלו זנרוץ על תחלה

 כולם ה' מעשיך ו3ר מה.
 הארץקניניך מלאה נחכמ׳עשית

 ליושני נגלית נחכמה ר״ל
 ני3 גס אדם גגי וגס • הארז

 ויראו מאוד יתבוננו איסכולס
 ה׳ ני הטוב וסדור® זיתקינס

 ומעשה נפיו בפועל ^יציס
 הים על חזר כך ואחר :<דון
3ורח גדול הים זה אמר יכו׳

 גדולות עס קנמות חיות מספר ואין רמש שס ידים
 חיים הנעלי מזון ירא3ה תקן הילשה גריות סדר3ש ד״ל
אין יס3ש ריות3ה אמנם * הארץ מן והיוצא הצומח מן

 והאי הקטנים נולעיס שהגדולים מה רק עי3ט מזון להם
ח מ ן' ו ז  םנשסמיס שמפני מספר ואין תאמרשסדמש וזה ירו3ני

 נ׳־גיס) שנראה תולדמס(נמו3 מאיד יס3ממר הם למאכל וריו
 ואמנם אלו* למאכל אלו גמלות עס קטנית חיות והס
אדס תועלתו עצמו הים  גדולורתנ שהוא שמאחר ואר3מ לנני
 מאפסי המסמר ואו3י כי 3הישו לתקון מאוד מועיל ידיס

י הארץ  גוי אל מגוי ומזון לחם ר3 שמניאיס ויש אניות* ע׳
 להם שאין כושים מארצות שנודע כמו אחר עם אל וממלכה

 נאניות המוצאות מהתנואות מונים והס מעט רק וקציר זרע
 וכסף 3זה גס יקרה ן3וא ושס3 יניאו ומשם צפון מארצות
 והוא עתו3 אכלם למת רון3יש אליך כולם שאמר וזה • ודומיהם

 אוכל:וסמך להס אין אשר הארצות ועל הים ריות3 על 3מוס
 ראות3מעשיונלומרהנ3ה׳ ישמח לעולם ה׳ כמד יהי אמרו לו

 דו3ל האל רק לגמרי תועלתם מניר אין נכלל והננראיס שביס
 ומין עין כל יודע כלומר הס3 שמח והוא תכליתם יודע

 נמעשהנראשית הסיוםהנז׳ כנגד לאמרו^ונו׳ כנח :ופרטיהם
 יהי הוא גס סיום מאוד 3טו והנה וגומ' אלדי״ס וירא והלא

 השייעי יום על ואמר נמצשיו: ה' ישמח לעולם ה' וד3נ
 נראשית שגמעשה שכמו לפרש יתכן ונו׳ ויקדש ויברך וישנות

 לעולס הזומה השנת ענין נאמר הזה העולם נריאות שכלו אחר
ותרעד המניטלארץ נאותרו המלך דוד סיים זה ומעין * בנא

ם אשר חחיים ם ענייניהם ורוב במי  ידועיס אינ
 ■ באילו בהגלותה לנו נגלית איננה בהם והחכמה

ם החבטה אשר אלדז זכרון דגל ושכח ה  נגליות ב
 זכר על חזו כן ואחר ח׳ מעשיך רבו מה באמרי

 לעול׳ ה׳ כבוד יהי אמרו לו וסמך בו שיש ומה הים
 כל את אלדי״ס וירא לאטרו כנח במעשיו ה׳ ישטח
 השביעי יום על ואמר מאוד טוב והנה עשה אשר

שים שנשלטו בעבור ויקדש ויברך וישבות  המע
 מעלת אל האדם והגיע כזמן ישלמו אשר הטבעיים
 מפני הטבעיים לכהות צריכים אינם אשר המלאכים

 כאשר זמן אל בפעליהס צריכים אינם שכלים שהם
אים אנחנו ם אחד ברג;נ יצייר השכל רו שמי  ה

 כאשר המנוחה ועולם המלאכות עולם והוא והארץ־
 שהוא בשבת נאמר כן ועל * תנוח בו הנפש חדכק
 דעת על רכרינו אל נשוב רעתה הבא עולם מעין

טזגים יטזגי כאשר היסודורת כ* ההקשה אנשי
מתחלפים

 כולם וגומ׳ ותרעד לארץ יט3המ
 קיוס3 האדם ד3מל נפסייס
 נמ״ש נאלדיו וזנקו מצותיו
 העו.י® וגומי י’ח3 לה׳ אשירה

 שאס לפרוזדור דומה הזה
 אשמח אנכי שיחי ה׳ על 3יער

 פירשו ה׳3 אשמח ולשון ה׳3
 לחיי רמז שהוא הראג״ע
 לנצח שמורה שהנשמה עול'הנא

 ואמר השנינה: מזיו ונהנית
 רך3וי וישנות השניעי יום על

 יוס3 וישנות אומרו הוא * ויקדש
 אשר מלאכתו מכל השניעי

 יום את אלדי״ס רך3וי עשה
 ור3ע3 אותו־ ויקדש השניעי
 אשר הטנעייס המעשים שנשלמו

 ולהודיע להתודע זמן3 ישלמו
 אין ני ד3ל3 זה עילם רק שאין

 עילם ערך3 3נחש העולם זה
אל החומר נערך רק האחר
 אל צריך השפל העולם וזה הצור׳

 ישגא הזמן ני עיוותו הוא הוא תקוגו הוא הוא והזמן הזמן
 הוא נהפך ואילך ומשם * 3קצו עת עד יגדל וגשם התומר
 ואולם, לעפרו* שינו עד עמו וחסור הולך ויהי׳ לו לאכזר
 אינם אשר המלאכים עולם והוא הצורה ערך3 הוא א3ה עולם

 שוס ישיגהו ולא עמו עסק להס ואין עיקר נל להזמן נמנעים
 צריניס אינם ;רוחניים ר׳׳ל שכלים שהם מפני ;ותמורה שנוי

 יוצא ואינו זמן אל פעולתם לשלימות צריכים אין * זמן אל נפעליה'
 ש;מותם הוא והשג־תס תמיד נפועל הוא אנל הפועל אל מכח
 וכו'כלומר אחד נרגע יצייר השכל טרנ: רונ על מתענגים ונה

 השמים תאר נדמיונו יצייר :הנפש מנחות היא אשר המחשנה
 ;המלאכים עילם * המלאכות עילם והוא :אחד נרגע והארץ
 הטנעי הזה כעולם ולא כה יגיעי ינוחו שם המנוחה ועולם

 מנוקשיו אל כפיו ונפועל הנאתו אל האדם יגיע אפו זעת3 אשר
 תדנק נאשר הערינה; המנוחה עס טונ 3מ על יתעכג אך

 ;חז״ל נדנדי נאמר כן ועל :תנוח א3ה נעולס ־ ו3 הנפש
 מעשה שסיום נמו ומעתה הנא* עולם מעיז שהוא נשנת

 סיום כך שנת שכולן ויום המנוחה עולם על הרמז נראשית
 אנכי נאמרו למעלה וכמ״ש הנשמות נעולס נפשי נרני מאמר
ה׳ אשמת  הנז׳■׳ ענין אל שנ דנרינו אל נשונ ועתה וגומי: נ

 ועתה נפשי נרכי מזמור נניא־ר דנדיו שהפסיק ח' נסי׳
 הקשה אנשי דעת על :הפלוסופיס לדעת הצורה ענין לנאר מזר
 חקירתם: הקשי אתר נמשכת אמונתם אשר הפלוסיפיס הם

ר התחלף כפי מתחלפים מזגיס היסודות: ימזגו כאשד כנ  ונו'
מתחלפית לצורות ראויס יהיו :א׳ מאמר א׳ סי׳3 זה נארגו

כלומר



נחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
̂י̂י ל3מק אסל גל •צלומד ה

 מוצאיס וגקראי והממנזת האנגיס נמו הדוממים הס המרצאיס
 הצמחים כמו זאינס הארן עומק3 אחריהם לחפש שצריך ור3ע3

ח על ^העוליס א  מ ז שזה להם מיומדיס מונעים מנחות : ס
זזה 3זה זה ספיר זזה טפך
ע אחד ולכל גסן> טנ חז  מיוחד נ
 ני אמרז לחנירזאשר שאין «ה
ח זה  מ? מניע דל3הה זזה הנ

 סי״נא ן3 דעת זזאת וגזרות
 דעזת זלאצמס זאנזח״מד.:
 אנשי קצת דעת ל3א נמוצאיםר״ל

 נדוממים צזרן פאק הקשה
 ד3ל3 3הערז צורה״רקנח לשזם

 ע״נמאמר פ׳3 המורה «נמ״ם
 שתמצא מנועה יז״להןה^ל א׳

 הראשונ׳ממנמו נעזל׳המחלתה
 עלנפש5ל שתמצא נפש הגלגלזנל

 הגלגל• נפש התחלה עולם3
 <ח המניעות הנחות ני ודע

 «ה נפי העולם לזה הגלגלים
<ויי3אראר3שהת  3ענחות־נחי

 ספק ואין • וההרננה סערת
הצמתים ת3הרנ3 מספיק שזה ,

ח מ  הצימסמלנל הנפש ימן '
 לגל החיה נפש <מן ונס צמת

 די3הד נס הנזמן ונח מי על3
 0אד3ש הדמר נח (ר״ל

 ’ר3רת)יל«ד3המד נפש הנקראת
 הרג 3שמהש<ת זפירשהאפודי

 הממלתה סגעולס נ<» שנל
cai שהגלגל לומר רצונו הגלגל 

 הצורות ל3לק מלס הממרי׳ «כק
שירצה לא ר3מד חי צומס סל

 והערכים והאו^ים הטקוטות ףVהתח כפי מתחלפיס
 נותן מאצל מתחלפות לצורות ראוים יהיו הגלגלים
 מכהות להם שיש מה המוצאים לבל והי׳ • הצורות
 בטזצאים דעות ולקצתם להם המיוחדים ומבעים

 אל צריכים אינם בלבד מזגייס וטבעיהם שבחותם
ם ושהצורות אלדי״וח צורות ם כי צריכות אינ  א

 וכאשר אליהם ־הנפש תיוחס אשר ולחיים לצמחים
 נכבדות ♦ותר לצורה ראדם היו דק יותר מז; נמזגו

 אשר הצמח והיא •יותר האלדי״ת מחכמה בה תראה
 הלחה המוכה הארץ מן וניזון והשגה הרגש קצת לו

 יוליד אשר וינדלעד זה ך0קים<נםנעסה1הםת והמיס
 הזרע ויבקש מעשהו יעמוד אז ורע ויעשה כמוהו
 התקועה הנפלאה ההוא^תבמה המעשה גטו ההוא

 כשמידת גגשתדל כח והוא טבע אצלס הנקראת מ
 ההוא האיש לחשאר אפשר הי׳ שלא בעכור המין

 בל והיה • משתנים ,טרכרים מויבב שועא נעצמו
 דמזון וקבול ולהולדה לנדול האלה חכחזת לו אשר

 ינהיגהו אשר הוא המקומית התנועה ינוע לא
 שהבור^ז האמת ועל דפר*.הפלוםופי׳ על הטבע
 התכונה אתה מהתטמתקרא בתכומ; עהעם יתב^
 דק וכאשר • כח או נפש או טבע אס,תחפוץ ההיא
מג האלקי״תיותר החכט׳ בו ^היאות וגזדמן עחר ה

ה י הי

״נ ניכר ואינו ק3א כמו מאוד  ידגשכו יעמוד אז :לעין נ
 בוא ואס ותולדתו מינו אחריו מטח הראשין הצתח כלומר
 המעשה נמו ההוא הזרע קש3וי :אחריו זרעו יעמוד ול3וי ימות
 וכן מינו לקיים כמוהו ויוליד ויצמח יעלה ג״נ הזרע ההוא

למכמה עולס: ימי העניןנל לך
 נצמח: ו3 התקועה הנפלאה
 המיז המשך ע3ט אצלם מקרא

 אוסרים וגידול נצמיחה מזה זה
 והוא הצומח: ע3ט שהוא עליו

ס  המין נשמירת משתדל נ
 קוראי׳ המינים כל המקיים הכח

 עניינו ונזכר נג3ע אותו
 סי׳ עד .ע׳׳א מסי' א׳ מאמר
 אפשר הי' נענורשלא ע^ז:

 ר״ל נעצמו ההוא האיש להשאר
 האיש נמו ההוא הפרט
 או האילן או עצמו ההוא
 3וירק 3העש ינול שלא אפשר
 רי׳3ורשהו׳מורכנמד3ע3 האילן

 יסודות ׳7 ר״ל משתנים
מז׳ ה סי׳ נרניעי' ו  לנך ג״

 המוליד ע3ט הנורא נו הטניע ׳
 לד אשר והיה :המינים לקיום

 שהוא הצמח נמו האלה הנמות
 מארן מקזס על תמיד שמד
 וזרש הראוי שיעורו עד וגדל

תונו  וסקנל נדומה להוליד נ
 הואאשר השמים: ממטר מזונו

 אין הצומח * הטכע ינהיגהו
מן עוזר לו תו  לדעת אן ו

ומגהגו העמס ע3ט הפילוסופי׳

 כי הצורות יקנה שהגלגל לומר
ת ובן השעל שנל הוא הצוחת סמקנה ע ו הר״ן ז ^  :עכ״ד נ
 אליהם הנפש תעחס אשר :ד3גל העיוג נח ר״ל נלנד מזנים
 וכאשרנתינזנז הנפש: ל3<!ק וראוים נגסש אותה מיחסים שאנו
 וסלה היא אחת שהצורה סונרת הדעת זאת ונו׳ דק יזמר מזג

 ודק 3ר נשפע הצורה לקנל הראזיס הסמריס כל על נשוה
מס מצע קצרה אשר הסמריס מצד א1 החסרון  מהשתמנ הגנ

 מחכמה ה3 תראה :זכו׳ דק יותר מזג נמזגו ונאשר סאמד הה
 ניציר הנורא חנ«ת נתגלית גננדת יותר נו שהצורה שד גל

 הוא הרי כלומר זכו׳ והשגה הרגש קצת לו אשר :יותר ההוא
ק מן ושמן דשן שנמקוס והשגה הרגש לו ים כאלו א  יגדל ה

 כאלו גזעו יפות וגעפר ול5י עלהו וציה ̂ינש זנמוץס זיצליס*
 הצמח כמוהו יוליד אשר עד :לו נרע ומואס לו 3נטו רוצה הוא

 כמוהו תולדתו הוא והזרע זרע נו ימהוה יגמר נאשר ההוא
 להאמרוניס נתנאר זננר כדמותו יצמח ההוא שמזרע <ל\מר
 זרע לו יש שנשלם השדה שיח או צמס שלכל הטגע ממנמי

ק נקצתסיהזרע המדניים שנלשאיס אפס נייתי הן מדגרי יזן ז

p על יעלה שהצומח הוא 
 נמקוס שלימומו אל ויגיע הארן

 שאל וננר מנועה נלי עומדו
ע ע״א סי׳ נמאמראה החנר טנ ה הו מ  האמת ועל שם והאריך ו

 כי אומדים שהם מה מנינים אינם הפלוסופיס 'לS עצמם הס
 :הזה העניז על ראס5 אשד הנורא מנהג דק ע3ע זה אין

ת: מן גמדה ״ מהתכונות שמכונה ע המדו  מנהג ר״ל טנ
ט אשר העולם  נאותיס אלו דנייי נח או נפש או :הנורא יע3^

 נפש שק כמיס ישרצו על.פסוק התורה נפי׳ רמנ״ן6 למ״ש
 כה איז ט כלל נפש נצומח נשלישי הזכיר לא וז*ל* מיה

תטעהנלנד רק • נפש הגידול עלי  היוניס דעת יעל היא* ננ
ס הגאול שאין שנשם האומרים  כרנצומח' רקננפשי נמתטעעי

 ^יש נפש כלומר מיה גסס זאת ני הנדס יהיה יגדל* גפש3
י שות ה3  והזכירו הצומחת נפש והיא חיות ה3 אין נפש יש נ

 יקרא לא נצמיחתס נח הוא ואולי תאוה* התמרים נאילט ח״ל
 היסודות 3עירו כלומד ״ יותר המזג דק וכאשר :עכ״ל נפש

ע נשיעור והמה יוסר ממקדקיס ש  נעל צורת לקנל הראוי מ
 והיא החיות נפש לקנל עצמו הכין וש׳ להראות ונזדמן :קי

הצמיתז כת לו יש ש הנעל שגס הצמיחה נח מלנד צורה תוספת
והגדול



קנב נחמרחמישי כוזרי מאמראוצר
 מזוטמיו אל שיגיע 71ן :שזכר הטגעיס הנמות והם והנמל
 לדקית שהנעס״ח לפי יותר אלקיי״מו חנמת נראית נזה מרחוק

 מסמסק הצומת אשר המזין לו יספיק לא הצומח סן יותר מזגו
 זה מפני אשר השלה צמחי שהס לק יותר מזון אל ל3א ממנו
למקוס ממקום לתנועה צרין

 עד הטבעי׳ הכהות זולתי צורה לתוספת ראוי היח
 קשורים אבדו כל ויהי' מרהוק מזונותיו אל שיגיע

 בחלקיו מושל יותר ויחיה בחפצו אס כ* ינועו לא
 ולא שיזיקוהו מטה להסתר יוכל לא אשר הצמח מן

 החי והי׳ מ משחקת והרוח שיועילהו למה לירץ
 הנתונה הצורה ונקראת כמקום המניעים האברים כעד

 שנוי הנפשות והשתט נפש הטבע על יתירה לו
ם כוון עם הארבע המבעים התגבר כפי גדול כ ח  ה

 אעפ״י אליו העילם כל לצורך וחי חי לכל יתברך
 כאשר ברובם התועלת מה יודעים אנו שאין
בעד* וידעם צורך ללא ונדושבם הספינה כלי גדע

 מאכרינו הרבה תועלת נדע לא וכאשר ועגשי׳ הספינה
 יודעים היינו לא *ופנינו מפורדים היו אלו ועצטינו

ם1תועלו  שאנחנו אעס״י ואבר אכר ו^יסוצל כלעצ
 אחד חסרים היינו אס כי לנו צברוד בהם משתמשיה

ק • אליו ונצט^ חסרים מעשינו יהיו מהם בד* י
אין עיניו אצלבוראם• וספורים ידועים העולם חלקי ____

 שתהיינה הדין מן והיה לגרוע• אין וממנו להוסיף אנריס שלו מה. הוא החי גדר
נפש כל כל« שיהיו בדין והיה מזו זו שונות הנפשות מניעים־

 השיגיסוהצפרניס הטוף כלי לארי וינתן לה ראוים
 וכל המורך עם המנוסה כלי לאיל ויג־תן הגבורה עם

לה הוכנו כאשר ,ככחזיתיה תקסגף נפש
 החי מן במאומה הטבעיס (צ״אנשתוו ולא

הכהטי .

 איזה אל יודע הוא הנליס אלו העושה האומן או עושיה או
ע והנורא נעשים הס מכלית מנ  ומנהיגו האדם את היוצר הוא י
 ההנהגה כלי נל לו מקן אשר והוא לספינה הדומה הזה נעולס

 והה ילייס ונעלי מצמחים זולתו שנעולס ממיאיס נל והס
האד• ואין האדם להנהיג מי

 יש זה ועם אלזרמציאתהמזון•
 מלנר: נדנריותר לולופןלסשיז

 לא קשזדס אנריו כל ויהיו
 הנורא ר״ל בחפצו אס כי ינועו

 סריס מיסזליס אינריס לו נמן
 יטה יחפוץ אשר אל לחפצו
 נחלקיו מושל יותר ויהי' :אותס

 הוא נזה אף כלומר הצמנז מן
 להיותו הצמק מן נמדרגה יזמר

 אשר נצמס; משא^׳ב מושלנהלקיו
 אינו ונו׳ להסמר יוכל לא

 לו הרע ממקום להמרמק יכול
 ולא : היפה למקוס להתקרנ או

מ משחקת והו^ח :למן לירז
אלא מטעה לו שאק נלנד לא

טעע לפעמים מ כרחו על3 י
ו3 ^פיעל הרוח חלומו מחממ

הנ הנהו מ;יוו  והרוח וזהסאמ ו
 בעד החי זהים משתקלל.ט:

ל ר נמקום המניעים .האנריס

 מנחוץ הכרחיימ מטנגה למקו׳לא
 הדוח שאפי׳ הצומס נמו

 כלומר הטנע על ימירה :מניעו
 מ!מק אצל המורגל השס כפי

 צורת נפש : ע3ע אמוו קרא
מנה נקראגפשונמ״ש4ע;י3ס

-r ?המהישלמנה;הטנעייס נפש
 ״, והס הקדמונים אצל המפורסמות מתת הל׳ -הס הארנע

 אשר לננה מרה * אלומה מרה * יחקה מרה שמורה* מרה
 חמה וזאת וינשה קרה זאת שונות *איכות מהס אמת לכל

 כפי כן וכמו *‘ולמה קרה וזאת * ולמה חמה וזאת דנשה
 נכה ההוא הגוף תוך3 נמזג אשר היסודות מד׳ א׳ נל שיעור
 וזה גנור זה שיהי׳ עד אליהם המגיע הנפש שנוי מהי׳
 הנמצאים השנויים מן לזה וכדומה גדול וזה קטן זה נזלש
 דכוונת3מל ונו' חי לכל יתברך החכם כוק עס חיים: עלי33

 שהס העולם להנאות לו המיוחד עו3ט חי לכל קבע אשר הנורא
 מה ממנו מיוחד תועלת מהס אחד לכל אשר האדם נגי

 מה מנינים אנו אין חיים נעלי מיני 3רו3 נרונס התועלת
 יודע הוא נראם אשר הנורא אנל האדס לנני נהס יש מועלת

 אדיר צי הספינה כלי נדע לא כאשר :ננראו צורר איזה על
 העונד אין אשר רניס וכלים משוטים ולו ימים 3נ3 דרכו אשר

 למה שנספינה הכלים אלו מנץ בספינה היושב ימים ארסות
המובל: 3ור הספינה מנהיג הספינה נעל וידעם באים: הס

 לא וכאשר הכלים: אותם מניר
 ועצמינו נבשרינו אפילו ונו׳ נדע
 תמיד אתנו נושאים אנו אשר

 למס הפנימיס האבתס מן הרבה
 אץ היום ועוד נאדס ננראו

 שנאדס הטחול מועלת יודעיס
 הראשוני׳ ונחלקו נבראה מה ועל

 זה ומלבד בתועלתה* והאחמט׳
 וקדומים וגידים עצומת הרנה
 אינם הטנעייס גדולי שאף

 1אל :נשלימוח תועלתם יודעים
 וכו׳נלומר לפנינו מפורדים היו
 הנסתרים שהאנריס נלנד לא
 מה ברובם יודעים אנו אין

 באותם נמי אפי׳ מועלומס
 בהם משתמשים האינת׳שאנחנו

 והרגלי׳ הירי׳ כמו תמיד יום כצ3
 והרגל היד עצמית היו אלו

 לא לבדו אחד כל לפניט מושלכים
 שמחיבורס אותם מכירים היינו

 אוהרגלומהעדרס היד ימה־ה
 :מאוד חסר ־חי הבעל יהי׳
 ילונייס העולם חלקי כל וכן

 כל ר״׳ל טראם אצל וספורים
 האדם לצורך הנבראים המינים

 ניתן הצמחים הן המייס הן
 מורה הה המינים נמס^ תכלית

 אותו ותיקן נחנמה בורא על
oועיTה נבראים מינים בחלקי קי__

 יש ולכך האדם לצוע וכולם לאלו אלו צריכים אלו שכל אצלו
 כל שיעמדו סנרא אין הפילוסופים לדעת וחלו מספר להם

 מתחלפי׳ שהמזגיס מאחר תמיד שוה אחד תכלית על הנבראים
 מינים ויובאו לגמרי מינים שיופסדו ראוי והיה קצבה לאין

 שנזנר וכמו הגלגל הסבוב במקרה שהכל מאחר מחתיהס חדשים
 העולם ימות כל ונו׳ להוסיף אין עליו • המאמר מזה ז' בסי׳

 :חדש מין עליו יתחדש ולא לגמרי מהמינים אחד יופסד לא
 מאחר ר׳׳ל מזי זו שונית הנפשות שתהיינה הדין מן והי'

 בדין א״נ לשלם לצרכו מין כל נברא והשנל ובגינה שנדעה
 לעולם צרכו נפי בו ניתן ההוא הי הנעל מין נפש שתהא

 לנפש לה ראויס החיונית: נפש דהיינו הטבעיס ר״ל והנפשות
 לבג ואומץ טבעיי בנח הגבורה עס לטבעו: כלומר ההיא

 ברגליו קל המנוסה כלי לאיל וינתן :מכמו יותר טרף לטרוף
ד לצבי דומה חי׳ מין והוא הגוף וארוך  מן לברוח שיוכל נ

 בטנע לבב מורך זה עם לו ונתן מינו יופסד ולא הטורפים
•ססזרפיס מפני לנוס שיחוש מי נצ״ל הטבעיס נשתנו ולא :

ור׳׳ל .



נחמדחמישי כוזרי מאמראוצר
̂׳ל z •ר a t שלימומה ונל לגדוע או להוסיף ה3 אי? המית3ה 
 כי 0כול3 שוה המית5ת החי נפש וכל גופו לתקון רק אינה

 החיונית נפש תמות נופם ונמות מזה יותר מדרגה להס אין
 ושיס3 אין חי על33 יתירה צורה לקבול נכסף ואיננו «מם:

או מדרגה לו ות3להר משק
 התכונה לו רא3נ לא ני מעלה
 לזה חי הנעל צורך שאין מפעי

 אנל :על;ונעו שיעמוד לו ודי
 נאדס אנל ־ נצ״ל אדס3 נשתנו
 נחמלת הזאת הנפש נח נשתנה

 לנחור נחירה ו3ל3 ונטע עליו ה׳
 שילך עד נרע ולמאוס 3נטי

 וישיג צורתו להגדיל זה נכחו
 אצל כילות ואין מדרגהיתירה:

 אלד״י ענין כלומר אלד״י ענין
 ל7 משפיע אנל מקחז אינו

 וכילות לקנל מונן אשר אל והומר
 עוד יאמר לא ולכילי מלשון

 עליו ואצל :)3̂ל (ישעי׳ שוע
 שכל נקראת יתירה צורה

 ההיולני שכל הנפעל ההיולא״ני
 נשמת לקנל שנאדס הנח הוא
 היולעי ונקרא ממעל החצונה שדי

 מלשון גופני שכל שהיא מפני
 נקרא הזה והשכל ההיולי ממר
 הרוחנית שהנשמה מפני נפעל

 הזה השכל ולולי נו פועלת
 גשמה לקנל נח לאדם הי׳ לא

 שונים ג׳״נ אדס ונני :מחניית
 הוטנעו אלו ר״ל י מזה זה
 שוה אחד נמטיע אדס נני כל

 נחירה שוס נהס מצוייר <רהי׳
 ולא אתד דרך על כולם היו ני

 ולעונש* לשכר ראויס היו
אלו שוגיס שננראו מפני אנל

 מהס אחד צנל הנה מאלו
 אותס השלימה ננן אליו נוטה שטנעו מה נכל לנחור שונות נטיות

 נפי שנר מק^ אחד ה׳ונל נדרך להדריכם מלמדת האלדיי׳״ת התורה
 אס אגרא: צערא לפוס חז״ל שאמרו וכמה 3הטו אל השתדלותו גודל
 מהד׳ אחד נל הקדמונים דעת לפי ונו׳ האדומה המרה עס יטה

 ס73 משכנה האדומה שהמרה ואמרו אחר טנע מהס נמשך יסודות
 ומרה • הכנד שאצל לנו הידועה נמרה הירוקה והמרה האדם
 חז״ל נדנרי והוא * נכימול השחורה ומרה ס7א3ש נניחות הלנגה
ה ד׳ס אפ״ר אד״ס אמרר׳י (ד״ה) נסוטה  מרה ופיר״שי * מ̂ר

 ומחגנרתנאדס שנננד המרירות מן היוצא לחלומיתמרה היא
 הרופאים נדנרי ויששקורין 7ע ונו' העתים ושטי החישיס לפי הכל

 מה ואולי * ענ׳״ל אדומה מרירה שקורין ויש שחורה מרירה
 לזה זה הפכיים היותה מפני לנד השתים תלו ר3הח שזכר

 ממה והירוקה ולחה חמה האלומה שהמרה אמרו ני נאיניתס
יטה אס וינשה: קרה והשחורה ולחה קרה והלננה * וינשה

 הנפש עיל יתירה צורה ילקב^ נכסף ואיננו הבהשי
 •לצורה ונכספו כארס נש״״) (נ״א נשחמ אבל ההיונית

 עליו ואצל האלק׳׳י הענין אצל כיאות ואין • יתירה
 וכני הנפעל ההי׳׳ולני השכל נקראת יתירה צורה
 נוטים עיהם »ב רובם כי מזה זה שונים כן גם אדם
 השרה עם יטה אס ההיא הנטייה עס שכלם ויטה

ה יטה ואס והקלות המהירות עטו האדומה ס  שרה ע
 אהרי הולכות והמרות והישוב המתון עמו השחור׳

 והפכי המבעים שוה אדס ימצא אס עד המזג*
 המאזנים כפורת שתי כמד ברשותו אצלו השדוות

 ירצה אשר אל אות□ יטה * השוקל ביד הישרי□
 ספק בלי ההוא והאדם וחסרונס* האבנים בתוספת

 מדרגה אל וכוסף המופלגות התאנות טן ריק לבו
 והו>ינ האלדי״ת המדרגה והי׳ ממדרגתו למעלה

 טבעו בהגנות לעשות לו שראוי בטה ומחשב עומד
 לכה ולא רצונו הכעס לכח נותן ואיננו וטדותיו
 ומבקש נועץ הוא אבל לזולתם ולא רצונו התאוה

 אשריאצל הוא וזה הישרה־ הדרך שיורהו מאלק״יו
□ נבואי אלק״י רוח עליו  או • לנבואה ראוי יהיה א

 ל>ת חסיד ויהי׳ מזאת למטה מדרגתו אם לטודי
 נותן הוא אבל יתברך לפניו כילות שאין • נביא
 נותן קוראים והפילוסופים ־ לו שראוי מה דבר לכל

 אחרי מלאך וישמוהו הפועל השכל הזאת המדרגה
 גן הוא בו נדבקים אדם בני ע*כלי וכאשר האלד״ים

: הנצחית והתמדתם עדנס
אמר יא

 על קצת נאדס גונדת גיא אס ר״ל ׳1ונ האדומה המרה עם
 ואס ׳ ונתנועותיו נדעתו וקל מהיר האדם יהי׳ האחרות

 שלפעמים ומפני ומיושב תתין יהי׳ עליו גונרת שחורה המרה
 מלות לתקן התורה נאתה לכך המתינות ולפעמים הקלות טוב

הטוב מקום חל שיהפכס האלם
 עז הוי חז״ל ונמ״ש שנהם
 לעשות ונו׳ כנשר וקל נגמר
 והמלות שנשמיס: אביך רצון

 3ר כלומר המזג אחר הולכות
 מזגו נפי לחשוק הומה האדם

 נהס המרות מן שאחד ומאחר
 ישרה מלרך נוטה הוא גס נטי'

 נעיניו ישר איש לרך כל וכמ*ש
 אדס ימצא אס על :(משלי)

 הנטי׳הזאת ר׳׳ל הטנעייס שוה
 לא אס אלס משוס תנצר לא

 ואין המזג שזה ממש שיהי׳
 רחוק וזה גונר מהמוות אחד

 שימצא לא אס מאוד נמציאות
 נחירה גליך מזגי משוה אדס

 מושל והוא עפ״יהתור׳והמצוה
 אותס ומטה ונמדותיו נדוחו
 מדרך יוצא שאינו 7ע רצונו אחר
 המחת והפנו :גלל השוה מזג

 : השוה מזג אל מדותיו להפוך
 ונרשותו נידו ר״ל נרשותו אצלו
 שעו נמו נהס: מושל והוא
 7ני הישרים המאזניים נפות

 נמו הזה האדס כלומר השוקל•
 מכריע אחד נף שאי? צדק מאזני

 השוקל יד3 שהמה ידו3ח על
 את דגניה שירצה הכף יכריע

 מכריע שנו השכל כן שכנגדו
 התאוות : שירצה 7צ אל מזגו

 : יתירות תאוות המופלגות
ממדרגתו למעלה וחושק: ונוסף

 לשאוף למעלה ופונה חותה ממאס והוא הטבעיית תאיה שהיא
 מלותיו על לו שראוי נמה 3וממש עומד והוא אלק״י.; רוח

 ללכת החומר ארחות ילפתו לנלמי שומרים יפקיד הטנעייס
 חלקי שכי הס ונו' הכעס לנח הגופניות: ממתיו אחר

 נאמרו עצה לשון נוען :3י" סי׳ עניינם שיתנאר המתעורר
 יפנה שלא אותו דצוה המתעורר נח על סי'ה׳ שלישי נמאמר

 נהס יאמין ולא יקגלס ולא המתדמיס המחשצייס השרים אל
 למודי או :לו אלה אשר איש הוא וזה :השכל את שיוען עד

 עם לא חז״ל וכמאמר חסיד ויהי׳ :ה׳ נתורת הוגה חנס
 ננואה למדרגת שראוי מי ר׳׳ל ית׳ לפניו כילות אין ני ;חסיד הארץ

 מעצור אין הנותן מצד ני נהנרח המדרגה זאת ממנו ינצך לא
 אלד״י כח ר״ל הזאת המדרגיש נותן קוראיס והפילוסופיה וקימון

 הפועל השכל :רומניי אלק״יי נכח נפשו לקשור האדס את המטהר
:א׳נארינות «׳0 נמאמ׳א׳ הפילוסופי׳ דרגי לגי עניינו גנרנתנאר

יא



קע1 נחמזי חמישי כוזד מאמראוצר
ט ^ דו פ ת  ורהוחלנמ5וה המומר מנץ וגז* הזה הגלל •לי ש
זנמאמר שאפשר קצרה מיד החמריס על הנפש ־ ’

:קצרה זרן לתלמידו אדם ישנה לעולם מז״ל
ר יג מ  אני צריו תחלה נלומד הנפש מציאות המנרימגאר א
הנפש עמן אר3ל ־

מיני נל ^גקי^ הסצון )0שושני3 סוגה (מלשון נדד ר״ל סוג
I שגמיד אילנותוצמחיס

 נננג לח ת3 לח השלשה עד ואשר • מדנרת ונפש מרגשת ונפש צוממת
 ושמחתחהר * הצורות מתמת חינתהפ:ולותשהס33 נבללנפש:

רוחניי מקור היא שהנפש מאמר
 משאר להנדילה נדע ני שמו דמה

 מנועות3 סנעולס: התנועות
 והוא פחותה המתר הנפש י״ל
 שנראה 0צמחי3ש כצומח ביו

 •הוא נמת מתנועע אותו
 אנה ה3ומתע מעצמו המגדל
 נקדא׳נפש: והמנוע׳הזאת ואנה

 זה ני מיים נמלי למייס רההרגש
 מן שונות נפש: ״ח33 נק׳ העגין

 המטעות היסודיות* התנועות
 אותם מנניס שאנו לאלו אשר
 התנועות מן משומת נפש נשם
 ודות0י3 חאים אנו אשר

 תטעות שאמנם הארמנה
^ אל מלן הנל היסודז׳  סד1מקו
 אותם נוציא אס והמיסי זהעפר

ר 0«עקומ סו ^ מ הנר  נ
והאויר למעה ו3ישו ^ייכימו

הזה הכיליל ילי ר מ י א ר ז מ  שתפרוט רצוני ה
:קצרה דרך עיל

ד יב מ ר א ב ח  בחגועןח הנפש מציאות יתכאר ה
 וברגשות ה3שלוו*ים^יטו1חר7ח

 ונקראות ̂ היסודיורת חתנדגורת מן סיעי*) לתייס
תס  הנפשיות הכהות נפשי׳ויתחילקו כח או נפש סנ

 הצמח עס החי בו שישותף מה והס חלקים שילשה אל
a האדם בו שמשתתף ומה’הצמחי הכח והוא y 
 בו שנתייחד ומה החיוני* הכח החיים'והוא שאר

 הנפש ענין הדכרי'ויתבאר הכח האדם*ויקר>ת
 מחמת *שהם הפעולות הסוגיית'בבחינת חנללית
 מצד החוסר מחמת לא בחומר* המניעות הצורות
 אבל גוף שהיא מצד יחתוך לא הסכק כי חומר שהוא

pV צורח לו שיש מצד pen מצד ירגישוינוע לא החי 
הנקראת והיא החיות צורת לו שיש מצד אך נוף שהוא

תכוני׳ ישלמו בהס בי שנמיות ^והצורות ונקראו י נפש ___
 ראשוןיושלמות שלמותויששלמות הדבריס׳והנפש נפש עלי3ל המנונים !מטעות

עצמות והשני לפעולות התוזלה הוא הראשון’ שגי יייזיא® ״ עול שימגאר ,נעו
 שלמות והנפש מההתחלה־ היוצאות הפעויזות

*Vמחדיתחלהוהשלימות ליוצא התחילה היא כי ראשון את^ קרא 'ל

־־־־ ^ , WV התנונהההיאאסתססו)  באד הואיל עמה וכו' נמות דממל<ו : ע״כ נס או נפש
nw מה :דרנים נשלשה ממסלקות שהס ואמר ומומיה המש 

q J t n ההוא הנח לסי וגס שלצמח ר״ל הצמח עס הסי ט 
 אלא ופאה פאה לכל ומטעה המזק וקטל מעצמו הגידול ^יא

 ט דיש למקום ממקום שתטעתו הצמח על מי על3ה ^ונזיף
 תנועתו אך ילו3ש3 שיתטעע הרגש ו3 שאין לצמח משא״ג <יגש

 הרוח מפני היער עצי ננרג סון3מ לו המגיע מהמקרה
 שנל החיוני נח נקרא חיים געלי3 אשר ההרגשי הנס וזה

 ומה עליושהזאחי; נאמר ומרגיש למתוס ממקום שמתנועע
 ש האלס שגס ר״ל החיים שאר עם :נצ״ל האדם ט שישותן!
 שנתיימד :הדסר כת ט שיש הארס עליו ששסיף אלא מרגיש

 הנח רי3הז הכ<ז שים: נעלי משאר ט מדל ר״ל האדם ט
ת הנפש נ*ל ד ף  * מפיו ור3הד להוציא מיוחד שכל3 אותו ^

 על 3ל3 ה3ממש לפניו שקדמה לא אס הדגוד יענן לא ואמנם
 שש חוכר לתועלתו אותו וששן בשכלו השמור ההוא המפן
 אעפ״י ומעתה דצוט* מעשה זולתי סאשישמע3מ3 עליו שירמז
 לנס ני רי37ה נח זה אין והפאפוניי הזרזיר לעוף ממוא שנמצא

 נני שלמדום הו»!ות רק אך ממשנה נלי ומצפצפים עמס ןל
 :חמזים w עה על דעת מבלי קול3 יענו ?י3ל אותם האדם

נמו וסוא פנל סטללת פנפש הסוניית הנללינו הנפש מנין
.C0SR1 לם

אס

 מקגל אין שהרוחניי וננרנודע
 שאין אמר לזה cחלוק שוס

 אך החחניי ענין מצי החלוק
 שמהשתט׳החויור החומר מצד רק

 המגעמלנפש הפשלות ישתנו
 החומר זה על שוכנת א%
 הפעולות שנת33 שאמר חה

 המגיעות הצורות מחמת סהס
 ר״ל החומר מחמת לא נחימר:
 שוס שתהא יתכן שלא שאעס״י
 גופניי סומר מנלעדי פעולה
 החומר שס על לא הפעולה ענ׳*ז

 החלה הצורה שס על רק תקרא
 דנו״ הסגין ני ההוא: חומר3

 הסכין נלי מן משלו נשא
 13ש להמתכת קורין שאנחנו
 מקינונאורך הוא וצורתו מומת
 אותו משלים וזה ש ופיו ורוחג
 אט וכאשר סכין נקרא שיהי׳

 נאמר לא לפעולתו ו3 משתמשים
 חומר שהוא מצד סומך שהוא
 לא זה מצד ני ממנת או גופני

 שמסים רק אן החמין• 3תמחיי
 תואר3 עשוי שהוא נמה החתוך
ירגיש לא הש ונן סנק:

 הם חמרייס עניינים ומנועה הרגש שענק שאע׳יפ ומ* ויטע
t</ אס שהרי השמר מצד מגיע אינה הפעולה שקד ענ״ז i 

 שלמיות :הפעולה מגעת הצורה מצד רק אך לאדתתו רוחוישינ
 הדצריס תכונת :קנולו נח לפי ההוא לחומר המגיע שלמות

 עקד והוא משלימו והנפש שלימות והנפש :הדנד׳ מדת
 אמרו על 3מוס זה שני ושלשת ראשון שלמות ויש :שלמותו
 הנפש שלימו׳ טן להנדיל נדי וv 3 שלימו׳ אתה לנאר שלימות והנפש

̂יימות ענייני שאר ונין  ונש האפשר כפי מדוקדק הנדל הש
 המשרר ר״ל • התמלהלפעולות הראשון הנה והולך: שמנאר

 :ממט חוץ צורה ויש'המעורר פעולה אתה נעשית התאדה על
 הפשלות והס שגי שלימות עוד יש והנה הפעולות עצמות והשני
 Cf ראשון שלישת והנפש :ההיא עההתחלה היוצאות עצמם
 רהינעיר*הש:ימותהראשון3הד צפשכיונתיטאותו קוריז שאט

̂ל הפעולות עצשת ש׳־ס השני הזלמיות זה לא  הפעולות ר
 הנפש כלומר הה?א מההתחלה ליוצא התחלה היא כי :עצמם

 שאמנם הפעולות עצמות שהם השני לשלמות התחלה היא
 וההתחלה הפשלות ת30 שהיא מהנפש יוצאות עצשתהפשלות

 נין שהנדיל אחר וט״ לעצם שלמות אס והשלשת :להם
 I הראשו שלישת שאף ואמר שר הנ׳ לשלשת הראשון שלימות

 גמקוס נתפס גשש לדבר אלימות שהוא או פניס שני על יונן
Q q ו<ל



נחמדחמישי כוזרי מאמראוצר
 והוא דוחניי לתר שלמות שהוא או * ה3וג' 3ורומ או^ ולו

 זה שהגשש ואימריס מבדיליס אגו לזאת גשס לתי3 עצס הנק׳
 עי3אסס והגשם :לגשם שלמות שתהא3אותה נקרא אשר שמה
 שהוא שיש לגשם שלמות לנר סוף לא ואמר חזי ׳ מלאכותי ואס

נפש אינו וענ״ז לישס &למות
 על רא3נ עי3ט כשם שיש מפני
 תקנו נשם ויש מכונה אתה

 והנפש חרש ידי ומעשה האומן
 פסלו אשר ר3לד שלמות אינה

 שננרא לדנר אך מלאכתו3 האומן
 עיאף3הט והנשס כטנעוכך:

 אס מיס '3ל נסלק עדיין הוא
 ושלמות שתועלתו ר״ל כליי

 עמו ראיס3נ כליס3 הס פעילות
 גי3וה הפה שתאמר כמו למקיגו
 צומנז3 וכן חי על53 מעייס
 כליי לתי3 שהוא או והענף השרש

 והמחצניס הסלעיס שהס כמו
 מן וגידולס גשמיים שהס שאע״פ

 ידועים כליס להם אין הארן
 היא והנפש תיקונם הס3ש

 נעל :כליי עי3ט לגשם שלמות
 שהיא נאמר הנפש על כניו סירת
 להוציא ה3ש כנח חיות נעל

 אנרי׳ ידי על הגשמיות הפעולות
 נאן3ש חיות וענין * גשמים

 הצומח כח על נ״נ לפרשו •יש
הנפש גדר3 כי' העכרה נדרך
 אותם ומכק :חיות הצמח נערך ונקרא הצומח כח גס נבדר
 שהנפש אר3וית : ההנה הפעולות לעשות ויד הכנה להם כומן
 שהמוצאים שאמרו שאעפ״׳י ר״ל היסודות מהממזג הווה אינה

 עיהס3וט נחותיהס והמתניות הטוני׳ ניס3הא ר״ל זהמחצכיס
 והמזג ה3ההרכ מצד להם הגיעי רק צורה שם על נקראו לא
 ר״ל מודים הכל ננפש אמנם יו״ד סי׳ למעלה וכנזכר 73ל3

 שהיא ה3 להודות חייכיס כולנו רי37ה ול׳ש והחי הצומח כח
 3מורכ ומזג נושא מצוא אחר לחול מנחוץ אה3 אלדי״ית צורה
 התחיל ונו׳״ המתחדש שהדנר לפי ההיא: הצורה לקנל מונן
 מגיע הזה שהכה נניח שאלו ואמר טענותיו ולערוך זה על לדון

 ות3הרנ ר״ל גסרדיס מהתמזג :הז? 3מורנ3ש המזג 'מסדוש
 הנפש שנתחדשה נאמר ההוא 3ו3ימהער מזי •זו שיטת •יסודית

 ימלט לא זה עגין ר״ל מהלפרדיס אחד ו3 ור3שיג אס :־ההיא
 יסודית שלשה על אש יסוד נתגנר זה מזג3ש ד״מ שנאמר או

 רו3שג ד״« שנאמר נמו מאחד יותר או :אויר עפר ־מיס
 ר״ל זה כפי המגעת הצורה מהי׳ ־הנה : ואויר אש ■נו

 ררת3ההתנ דהיינו מהמזג אה3 שהצורה או״יר אתה שאס
 של עקרה כל א'נ היסודית טנע היא ההחגנרות זןמולס
 או עצמו Tאו או אש מנח יותר חדש ענין אינה ׳צורה
 מדש ר3ד לט ומאין היסודית עי3מט ע3ט איזה זה זולת
 כל להס ילד מי כילס היסוזות נח3 שחינו הה המזג ■מה
המזג שגכא תאפר זשעא ״ הנפרדיס שיגוצחו ואס ;זה

 גשם* אינו ואסשילמות ילגשם* שילימות אס
שם לגשם* שלמות והנפש ם אם והג א  טבעי'ו

שם טבעי* לגשם שלמות והנפש מלאכותיי* הג  ו
 שישלימו כלומר כליי כלתי כליי'ואם אם י הטבעי

 שלמות והנפש ׳ כלים בלז;די או ׳ בבלים פעולותיו
שם  מוציא ר״ל בכח חיות בעל כליי טבעי' לג

 ויתבארשהנ^ש ומכיןאותם* ככח חחיונות הפעולות
 אחד בו שיגבור אם נפרדים טהתמזג הווה אינח

 האת׳׳דיס זישאל״ו (כ״א מאחד• ייתר או מהנפרדים
ם זה כפי המגעת צורה תהי' חנה צול״מה) ע״ל א  ו

 צורתו על אחד ישאיר שלא עד הנפרדים שינוצחו
 אינה והנפש * מאמצעיותס צורה מזה ותחודש

 מחוץ צורה אלא אינה א׳יב הגוף טנפרדי דבר מעין
 תחלת • והעפר המים צורת מטין איננו אשר ככופח
 • בתכלית והמוליד * ההתחלה והוא הזן הכה ־ הכהות

 * והתכלית ההתחלה בין הקושר באמצע והמגדל
הנה עתאחר יראה ואס וקדימה ראשית ולמוליד

הוא

 העצמיות צורמז הפסיד מהיסודות 7אס כל היסודות ו3ונחרנ
 מאחר ר״ל מאמצעיותס צורה מהס ותחודש :קודס לו שהי׳

 ולכשו וזדש ר3ד3 לימן יצאו צורתס ועזגו גדנקויסר שנולס
 כלומד הגוף מנסרדי ר3ד ממין אינה והנפש : חדשה צורה

שמאחר שנאמר יתכן לא זה
 הנפש מן רואים שאנו שהפעולות

 האלו מהנפרדיס ד3ד ממין אינם
 אינה והרי היסודות הד׳ ר״ל
 ממין שאינה חדשה ריאה3 אלא

 להס עשה ומי כלל הנפרדים
 צורה שהיא לולי הזאת הנפש את

 הגירסא כ״נ ככופ״ח :מכחיז
ח׳ כירה מין והוא הנכונה נ

 שארכו מפני ואולי דל״ח ת3ש3
 אמד תואר שוס ו3 ואין ו3כרח
 למלאכתו ראוי שהוא ממה י3מל

כשז׳ אמת קדירה ר3 לשפות
 ואמר ממט שסנשא רש״י

 עקר ר״ל צורתו שהכיפת שכשם
 והיען ורו3ע3 נעשה שהוא מה
 אשר ;•קדירה כתוכו ל3לק נדי

 והעפר המיס צורת ממין אינט
 ומיס מטיט ל3ננ הזה שהנופח
 תקוכד אנדוצירתסהנה ושניהם

 המיס מצד אינו שהוא מה אל
 מכחוז נוסף ענק אך והעפר

העלאכותז׳ צורה3 שהיא וכמו
 חלת ת ׳. הטכעית צורה3 הוא כך

 ואיננה מגיייז עית3הט שהצורה יאר3ש מאחר * הזן נח הנחות
 זאת מן אות3ה הכתות סדר לנאר חזר והגיף החומר ממין

 העצמי לל3שהה אמר ונו׳ הזן הנא הנמות תחלת :הצורה
 ואולסהכת אלו* הס המלאכותית לצורה עית3הט הצורה שדן
 לו יקדס לא אם הצמח שאפי' ר37 לכל והתחלה ראשית הוא

 שכת ומאמר * כלל יצמח לא מיס זולתו או השמיס ממטר הזנה
 כאן אין הוא שאלולי והאדם מי על3ל התחלה הוא הצומח

 לכל התחלה הוא הזן שכח מעתה אמור חי על3ל הויה שוס
 סוף עס מגיע המוליד כח תנלית3 והמוליד :הנפשיות הנחות
 אותו לקיים הווייתי געת מינף לו מניע הזן נח כלומר הענין

 רק איכו ותועלתו אח״ז לו מגיע המו^ד נח ואמנס י7עו3
 שהמוליד אמר פעולתו סס ועל תכליתו דהיינו מיט לקייס

 התחלת הוא הזן שר״׳לשכת לפרש יתכן או מגיענתנליתו*
 הו^ ההזנה ומן המי או הצעת צורת תחת הנופל דגר כל

 והוא להוליד זרע ו3 ימצא אז לנוד גדול מלהיות •וכשיעמוד גדל
 גמוכו נאסף ה^־ע שאין צמחיס3 תאי׳ אנו תה ־גדולו תנלית3

 שתלנן מעת ר*ל אמצע3 והמגדל :נדולו תנלית3 שהוא טרם
 אינו התכלית שהיא לו דומה3 להוליד מוק שהוא עד הזן כס
 זרעו לקנן לו הי׳ «אץ המגדל נח שאלולי המגדל כח־ ממט זז

 דימה3 להוליד הכנה ו3 שיש עיד שכל שאמר ר3הד והוא נתוני
 ואה וקדימה ראשית ולמוליד מנדל: כח ממנו ח אינו לו

אעפ״ד שננסות העזגנור סוא המוליד נס ר״ל • ממאסר יראה
שהוא



קנד נחמד חמישי כחרי מאמראוצר
 מעלה3 קדימה לו ים גזמן והמגדל סן נח אחר א3 שהזא

 הנה :לסועל הויה סוס תצא לא הוא סאלולי ע3ט3 וראשית
 שאעפ״י ר״ל החיות לקמל המוכן החומר על ראסונה ימשול הוא

 והמגדל הוא ואלולי קודס הזן סועל3שהיא אחד ההויה ערו3ס
להויה יוצא הזרע אין אחריו

 מעתה אמוי ממנו* ונס המזיקו ר3ד מרגיש וכן המאנל
 .כי־נ הוח ומחמתו ההרגש מחמת רק אינה תנועתו שכל
 נחת לעשות רק אינה התנועה כי מאמר ושמא נן איננו ואס
לעורר׳ שההרגשגא לא והיצר רגש הה לתקון וגנראת ליצרו רוח

 והנעל הארן מן עולה הצמח ואין
 מנלעדיהס אמו טן3מ יוצא חי

 הזרע חינת33 נעריך נש ענ׳״ז
 מי3ו נצומח המתהווה עצמו

 מונן אותו ועשה ו3 פעל חי
 לן ילד ומי לו נדומה להוליד

b על שחל הזה הנח לולי אלה 
 אשר שנגוף המונחרת הלחה
 אותו והלניש החיות לקנול הוכן
 הזה מין3 המנוון ר3הד צורת

 נענודת הזרע: והוא להולידו
 הזן ונח המגדל נח והזן המגדל

 פעילתו לגמור לו הס נתוני©
 ?י הזן אל המגלל יקדס ומה
 אשר עד יתגדל אמו מעי3 הולל
ריוואסכ3ונלאי צורתו ישלם

 לקבו^ המוכן החימר ראשונה ♦משול הוא
 המגדל בעבודת המכוון הדבר צורת ד^כשהו ההיות
 עת עד לשניהם ההנהגה יעזוב כן ואחר והזך

 עונד והמגדל עובד* והזן גענד והמוליד ההולדה*
 העובדיכש המפורסמיס נחות הארבע ולזן * ונעבד
ע כל אותו  הי׳ כן איננו ואם נע* הרגש בחפץ נ

 ולא * ולריק להבל דבר תתן לא והחכמה לריק ההדגש
 שבעלי עד מועיל ולא צריך דבר תמנע ולא להזיק

ם די׳ נחים יראו ואם לנסויים) (נ״א ה  ל
ם והתפשטות התקבצות א  גביהם על יהופכו ו

 להם לקרב כדי בטניהס על שישובו עד יתמעעו
הנכתרות אכל ידועות* הנראות וההרגעזות המזון•

החלתם

ואמר שנאמי* מדם הזנה ממנל
 ההנהגה 3יגזו לו: הראוי למקיס כזרע שהגיע אחר

 פעולת כנמר אך פעולמו3 עסק אז לו אין המןל,ן נח ^?
 הולד צאת ר״ל ההולדה עת עד והזן: המגדל ע״י דהויה
המוליד נת3 חלק לאס שאין זה3 הורה; ואולי • העולה ;א,יר

ד3נע והמוליד מןהזנר: א3ה זרע3 בולו שהנח ילל'רק מר »
 להשליסבח יענדוהו ה^חות וכל המפעל סוף הוא המוליד יח

 ההזנה ונלעדי לנלס ענליס ד3ע הזן נח עונד והק • ענינו
 המזון נעדר אס מורה והנסיון ידו פועל את נח שוס יריס לא

 הצמח ואפי׳ עשתונותיו נל דו3וא יעזנוהו כסותיו חי מ?מל
ס ״,  נח את עונד המגדל נח והמגדל :ועש ינול -
 ונר׳ המפורסמות כהות ע3האר ולזן הזן: מן ונעבד

מחזיק• מושך• והס נחות מד׳ נכלל הזן ני הראשונים
 ת׳5 ולהרמנ״ס א׳ אופן סינא ן3 רי3ד3 והוא • דוחה מגסל*
 האצטומנא• לתוך המאנל מושך שהושט הוא מושך ואולס ̂•<ןיו

 ומחזיקו המאכל עד3 סוגרת ש:אצטומנא מה הוא הוח/יק
 נהפך שהמאכל מה הוא והמנשל • הנשול גמר עת 7ע ו3קר3

 הנחסר והדס הלחות ממורת הגוף אל ומשלחו ולדס ללתות
 מה הוא והדוחה הגוף מן היוצאים והאידיס התנועה מחמת
 הפסולת ודוחה למטה נסמחת האצטומנא שול3ה גמר סאחר

 דרנס לפי הראשוגיס דרך וזה הרעי ית3 ואל מעייס ני3 אל
 והנחות 5ל אל משיס לי3מ הנחות אל ריס3הד למסור נטנעיות

 אצלהאמחניס ואמנס יפעלו אופן ימאונאיזה עצמסמאין ההס
 אתי3 לא ואני המנאניקי דיני עפ״י טעס 3נטו הנל ואר3«

: לט- הממני דנרי לפרש ןק מו  נע• הרגש חפן3 (ע נל ז
ס מנועה שכל אר3ל מזר אי רו ^  התנועה חייס עלי33 ^

 תנועתו אל למטה ירידת.צחראנן נמו ע3נט אינה ההיא
 מחמת א3 עצמו והחפן • ההוא החי שננעל החפן מחמת

5̂ עצמו 3ומקר הרענ שמרגיש שמאמר נמו לתשתו
לס

‘די לריק הרגש היה :התנועה
 שוסמהננרנז על ההרגש א״נ

 התנועה שיעורר לא אס נאדס
 עקר היא התנועה שאמנם

 נמאנל חי הנעל את המקיימת
:אותה מעורר וההרגש ומשתה

 שהטניע הנורא חכמת והחכמה
ונו׳ דנר מתן לא :ננרואיס

 ע3יט לא שהנורא כלומר
 ואץ למותר שהוא דנר ננרואיו

 שלא ונ״ש להזיק ולח ;נו צורך
 המזיק דנר נטנעהנרואיס ישים

 רואיס אנו שהרי נלל תועלת לי5
 החפץ מן יוצאות הזיקות כתה

 הנעל שזה שנאמר כמו הטנעיי
 ונפל קזיס רוח לשאוף פנה חי
 זנר תמנע ילא :הפחת אל

 תמנע לא כלומר מועיל ולא צריך
 תוכיחני באפך אל נמו המועיל ר3ד תמנע לח יכן צריך דנר

 נחמתך ואל תוכיחני נאפך אל שי״ל תיס-ני(תהליסו) ונחמחך
 החנמהנותנת שאין מאחר תאמר שלא נזה והניינה תיסרני•

 הפיל• חללי׳ רניס שהחפץ רואיס אנו ענ״פ והרי להזיק דגר
 ומתזא״ב ונפל לאוכלה נדקל ומלה נתאניס ננורה ראה נמו

 היות שאס ואמר נדנריו השיג זה על • זה של טונתו הינן
 אינו שעקרו מאוזר אך החפץ נתוך נאיס הס גס שהרעות

 רונס וזה ולהועיל לעא־ שהס ההכרחיות התנועות לעורר רק
 לתועלת הוא הנריאה שעיקר נמצא לתועלת והכל דרונס
 עונש ומצד חיים ננעלי המקרה מצד רק איני המזדמן והרע

 שקורין שרץ מין והס כצ״ל הנסויים שנעלי עד :נאדס השנחיי
 נמו כסוי נתיך מונח והוא היס שפת על ממצא נל״א שנעק

 השגחה עזנה לא משירות נריאות שהס אלי ואפי׳ עצס יי
 נחיסאעפ״י יראו ואס הרגש: עפ״י מפץ להס לתקן אלדי״ית

 ואח״ז מתקנציסומתקווציס הס ענ״ז התניעה נעדרי שהס שנראה
 יהופנו ואס המזון: עכול להס לגמור נדי וזה מתפשטיס

 ותנועה הרגש שלהם רואים אגו מזה ר״ל ונו' גניהם על
 מל שישונו עז מתנועעים גניקס על אותם נהפך אס שהרי

 המזון נקשת שהוא ההדגש ומן הרגש ע3הי-י להס שפעל הרי נטגיהס
 מראות וההרגשות מזון: להס גטניהסלקרב על להפך החפץ

 נהרגש התנועה וגדר תנועה3 החי עגין שגדר אחר ידועות
 הרגת והס הנ״חות שההרנשית ואתר * ההדגש ענין לפרש חזר

 ידועות והמשוש והריח והטעם והשמע הראות נמו החושיס
 נמצא אז שהמוחש לח אס נרגשות אינס ההרגשית ואלו לנל

 השמע וכן מאדס עיני נגד נצנת נשתמונה הראות נמו בפועל
 ל3א :לפניו במציאות עודנו אשר הדנר מן נפעלות נולס ובו׳

 מדמה שהאדם מה הס מסמרות הרגשות ר״ל מסמרות
 והרית הטעס ונן ששמע הקול או ננר שראה הממונה לפניו

והמשוש 2



נחמד חמישי כדורי מאמראוצר
 יזימיון איכותו מי*<ו13 והאאמחגה צגר מ&ום»ןרניש5ו)

 וה טל3מ הוא ואזרנא כלום אז תיעל מראה ההרגש
 הוא לנגד ממונה לדמות האדם ה1יר אס שנראה נמו הדמיון

 עס כפועל הנראית התמונה לו 3«תער שלא כדי עיניו יעולם
וכן לדמותה ה5שרו התמונה

 תמלמס מהמושיס: א* נל3 הדק
 ר״ל המשתתפת ההרגשה
 הנראות החנשות3ש שאעפ״י

 ואין ממשה הס היזושיס ־והס
 נמו מאומה ירו3ממ מניר אמד
מן מאומה עיניס3 תשיג שלא

 דחחלתה היא אחת הנסתרת התשה אמנם * לזה וכדומה הקול
 המדמה עצמי3 הוא ד״מ השלג לו^ לפניו המדמה הנח זה כי

 אשר כי :מספר אין יס3ר ריס3ד יכן ש3הד מתיקות לפניו
 ראי׳ יא3ה • נסיון3 אס ני יושג לא 3ער הוא ואשר 3ער איננו

 שהיא נדע ש3ד כשנראה שאנו מזה המשתתפת ההרגשה יעל
 לחוש מרה שהיא נדע לענה וכשנראה הנועס למוש מתוק

 והלענה ש3הד וטעמנו זה שנסינו לא אס זה ומאקנדע * הטעס
 ו3 אשר ש3ד הוא והדנר השחור שזה מנירין ש*נו ומאחר

 א״כ מרה היא נכרת עליס עלת3 הירוקה וזאת המתיקות
 ר3שנ3 אותו מנידס שאנו הראות חוש מצד הסעס על עדין

 חוש ישתתף ההרגשה זאת3 כן אס זה על גסיונינו הורה
 צירות לשמור יצורי כח לקנוע וצדיך :הראית חוש עס הטעם

 חי הנעל כיצירת כיז יש שע״כ ר״ל ״ וכו׳ והיא ^מימשות
 שמוף3 עין למראית שהוא כסי והמר המתוק תמונת השופר

 המסתתסת ההתשה היא וזאת הניעס למוש ו3 המודגש טעה
 שנתן ראשונה3 המש אכילת עת3 שהשיג מה כסי ספק לי3

 קורא היא המשותף זה ונח מתוק הוא השחור שזה על דעתו
 ו3 לשמור הנזומר הזוכר והכס :סמוך3 ננז׳ יצורי כח ̂אזתו

 להס נו3 שהקדמונים ודע מהמורגשות* המושגי׳ סעגייניס’
 הטכעייס מספריו ששי3 סינא ן3הראשוזכרס מוס ככמות תיס3

 ינוח שס תירף המצח תחת והוא הראשון חדר3 כי ואמרו
 הח*צונות ההרגשית כל מתמנחס ואליו הזה המשותף הנח
 את אשתס3ה פסוק’על שמות פ׳3 ״ע3הרא ג״נ וזנח יחד

 ההרגשית החמש כי ודע ז״ל שס ואמר פרעה עיני3 ריסיני
 תמת אחת הרגשת אמרו ע״נ וצוז5מה למעלה אחד מקוס3רו'3'מתח

 המקום אחרזה ני עוד ואמרו • ע׳׳כ האור ומתוק כמו רתה1ח
 * המדמה נח או הצורית שומר לכח חדר ממנו לפניס ^ושותף

 מאוד רד היא המוח כראשית אשר המשותף הכח כיאה יאמח
 העניינים זכדון הי׳ ולא עמידה לו אין ו3 הנתמזת והצורה
 מעט קשה שהוא היכן> לי הססוו השני החדר לולי מתקייס

̂גר וכמו  שלפניו מה רמית ח״ל 3^׳פ' שלישי כמאמר המורה של
p* השימר נח שה ולדעת יכ^ מעט קשה יאתריי מאוד 

̂יא המימה נח הוא הציחת א יש״ד כן דעת יר א  סינאמה י
 המדמה כח ואחרי השימד* נח אצל אחר כית המדמה ־נכח

 ואחריו ״ י3המתש כח וקראוהו אצלו כייוח חדר יש כי 'אמרו
 והוא הזנרון לנח מיוחד חדר האלו הלחות צנאי על 'העמידו
 ככמות החדמוניס מילת זאת * הקדקד לצד מווח כאחריה

m y ומופתמלכד אות מגלי ימומ וכמות חיייח להר למוח 
ס שקקו ר3וצ * קפשיות מוגרות ̂אומדגות מי זענעו ומנמי ^זר

 ערב איננו אשר צי המשתתפת ההרגשה תחייתם
̂א ערב היא ואשר  וצריך כנסיון אס כי יושגו י

 וה*א המורגשות צורות ^שמור יצורי כח לקבוע
^יטטור השומר הדבר והכח המשתתפת* ההרגשה

כי

 «ד Drt נתן ומי חכמה כשותית להס שת מי ואמרו זה על
 אסר אס אפילו הלא ♦מנס ש המות חלק* על גורל להפיל

 חיות שכל הרי לשעתו מת מי הנעל נחתניס המוח מוורידי
 קטן, מלק נפסד ואלו המוח מן קטן כחלק אף תלד חי הכעל

עשתונותיו כל אכדו ממנו
 Vsr חיש לא עוד כאן ואין

• חנרון מחשכה לא אף דמיון
 שהנמ אמרו אחת ע״כ אשר
 יסמעפו וממנה אטת היא

 יחוד כולסמכלתי האלו הנחית
^ המוח מלקי להס «^ס ו

 :זמני סיליסופי לדעת שהיא כסי יק זה אמר לא י3המ
ר מ  האלו הנחות דרכי מפרש הנני הענין לשלימות המפרש א

 מרגיש שהאדס המציאות ראשית ואומר ־ לאחת אחת
 ואולס הנודעות ההתשות החמשה הס נמצא והוא סי שהוא

 הע- שמאמר כמי מיוחד אכר לו אחד כל ההס ההרגשות
 פעולתי מרגיש האגר שאין אפס ונו׳ לשמוע האחן לראות
 ולכי זגי האדם ישמע או יראה אס שהרי הנפש צרוף מכלמי

 ד̂ו5י שגי כח הוא שש־־הראות והנה נלוס מתיש אינו עמו כל
 מנתץ והשמע :ותארס וצכעיהס וגדלס הגשמיים נמות ערכי
 העולה האיד ערן האף וכן הטעמיס ערני *ויטעה הקולות ערך
 המצייר הפנימי המשוחף והחוש המשוש חיש וכן המריח דכר מכל

 הצורות השומר והנח החיצון החוש שקכל העניינים איכות
 החיצונות ההרגשות שינוחו אחר המוחשים מ'פס הוא הה©

 ההרגשה מכסלות הס פועלות החיצונית ההרגשות אס שאמנם
 ממוגה אחה לצייר האדס ירצה שכאשר שנראה נמו הפנימית
 מגטלהדתזן- כלזוש הנראה הדכר סאל״כ עיניו יעצים כדמיונו

 ״ הפנימי החוש מן חזק יומר א הן החיצון נחוש הנראה ני
 לחיצי! מיש המותש דכר מדמה לא הפנימית שההתשה ודע
 ״'שהגד והזכות הכירור על מדגיש החיצון שהחוש ר3ד3 לא אס

גי הנראה דכר גודל ידמה הפנימי החוש  TO נהיר ייתר ו̂מ
 W מן היר3 יומר הדכור ידמה השמע כמוש וכן צנעיו

 ממכירתה״ אמת מנועות ה להפריד כימנו יכולת שיש עכור3 הפשוט
 המויון תופס הנגין וכן הפשוט כקול להכדיל נוכל שלא מה

 ענץ נפי לינדמה מדרגה נין להכדיל נס ו3 שיש כמכור
 והטעס הריח מוש ולפ״ז ומעמה ״ אומה למכיר המוזיקא
 להבדיל היטג כהס הבחנה כלתי גרגשיס שהם מאחד והמשוש

ס הדכר איז עניינם מונן על חלקים כין ת  האלך כמושים מ
 כחוע עיקר כל מצדד אינו או מעןן אלא הפנימי כמוש מצויר

 והטעת הדיח מן לעולס אדס יחלום לא זה ומטעם * הפנימי
 שעעס או ונר כן דכר שהרמז כחלומו שידמה כלומר והמשוש

 • גגנוכי או סלק הוא אס דכר אתה שמשש או מר או מסיק זכר
 ושמע- הראות כציור רק אעס החלומות כל וכמעט רוב אך

 שיתכאד נמד המימי החיש מקורם שהמלימות יען הדגהס
 הדמיו! מיפס הפנימי החוש שאין מכואר שימר ומפני • עוד
 ואסר אחינעיז אדס נראה אס החיצונייתנימד״מ ההרגשה נמו

מ משיך יותר הדמיון יהי׳ ראיגוהו שככר ממה צידתו נדמה י  ה
 הגידל חן תופס אינו שהדמיון מפני וזה כמוש הנראה מן

 ל)מ1א1 שכי״ האכריס נעיז־ ומצנו וגתה 3וממ אורך ר״ל
זמן* משמו לצייר הדמען <כס אק שכו שלהגמטס המואר

^ו א



קנה נחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 מש&״כ השחור• אל קרת והוא והגוון הצנע נעזר

 מלגד 'שהוא מה נפי הנוון כל מרגיש להייתו החיציז המרש
 שהוא הימיון «ן נהיר יותר מצאנוהו נקלוס מדאה גדמיו*
 נהנסנה שהס היומ ג״נעס הגוונים מנחיניס אנו אז ני מייזיץ
̂שה ההנמנה מז הרנה־ ̂ח
 שנל מפגי וזה • החיצון שנתיש

 נמעט החיצונים החושים
 ונגלל מפעולתם נחים מיס31ש

. יוקר מעט הדמיון יתחזק זה
הפנימי אין ליןן«ןו הפנימי החוש מנטל החיצון החוש תמיד כי

 הוא הפנימי הסוש גי שמדע וראוי * נטיהרא שרגא כמו נרגש
 הנמש ר3הד‘ המומס והוא השומר נח הקדמיייס קראוהו אשר

 תייעטענקמנואר גמוש־־ קרונלהתשמו כיוד״ואו אחד איכף
 על ניתד והפנימי החיצון החוש ר״ל הדגשות הג׳ אלו כי לנו
 רואה שהאדם שמאסר נמו מציאותו נירור האדם יודע ידס

 אחד ענין על לו הנלוה ונל תזגיריו ומקומו זמלנושיו עצמו
 על הוא נך נחוש ונרגש'לו אתמול לו נדמה ואשר אמד 3צעצ

 שגוי מנלמי אמד סדר על הולניס וחושיו היום ענין אומו
 אינו ומרגיש רואה אשר כל הנה הפנימי החוש נעדר הי׳ וא^

 והצורות ועימומלגושיו מקומו מניר אינו א׳*נ הנדל שוס מנחיז
 והרי העמיד על שופט ואיגו שענד ממה דנר ושום והמולופ

 המדמה שנח ואומר כחהמדמ׳ על אדנר ומעמה כי׳•
 אפילו אחד ענין על עומד אינו ואמנם הפנימי החוש מן פמורו

ע  ההתשה היא התחלתו ואמנם מעניןלענין והולך 33סו ל3ח מ
 שהרגיש אוזר לעניז הדומה זו הרגשה3 חלק יהי׳ ואס סחיצוגית

 אומו3ואס כולו הענין מאותו נדמה נדמענו שדמוהו או כנר
 המשל • רולו אותו מדמה אחר לענין דומה אחד דנר העגין

 שדה ודממו השדה נריח הריח שזה ודמינו 3טו ריח הרגשנו נזה
 המורשים הרשו נשדה אחד פעס שראינו ומפני ^דמייגנגו•

 קר3ה דמיון ומן קר3 דמיון ומזה דמיונו3 החורשים למיון 3נצ
ת ודמה התורה דבר ידמה ומשם • ןדיניו נגח שור עגיז  כל ו

מת מענץ זס3 גיוצא  • לפניו הנדמה נמחק חדש ענק א33ו ל
מחמשה מאחד הוא המדמה הנח שפמחלת מטאד ומעמה

 להקריב היצרי והכח • מהמורגשי המושגי׳ חעניינים נו
ע מה נו מנ לעמוד המחשבי והכח • מהזכרון שנ

נו

 הוא הזה המדמה והנח זה על זה העניינים חלקי 3מרני
 נעלע אנוס ידע שהחמור שתאמר נמו ג׳׳נ האלמיס חיים מעלי

 ואז האדם של המראה מזה הטעם החוש שקכל 3הטו ומדמה
 מקל ראותו3 3הנל וכן * לענויתו נכנע שנו המתעורר הנח

דמיונו3 יצייר נגדו המדס יד5
 זו3 מנייצא שהרגיש 3הנא

 ומתעורר אחר פעס3 הממונה
 אדם ני33 ואולם * רוח3ל

 ידו ועל מאוד ה3הר תועלתו
 ני וניס3ר עמלו לשוא הוא ואלולי • מרע 3הטו יודע האדם

 ותחתתו עליונו וחדר חדר כל היותו טרס5 נין3ה צוית ידמו
 צולק מעולם ראו ש־יא היות עם ימ3ה לנעל הנאות צור! לפי

 לימ3ת לעשות באנניס והחוצניס החודשים וכן ־נזה הנית
 נעליגאומט״ריא נתהוןנאהע״פדמיונסונן אישותנכיתנלדנר

 P עתגה אותם ראו שלא אעפ״י עקומים נקוים וימנו ישאו
 המורגש מ? הוא המדמה שהנח ולפי • מציאותם היציאו מלנס

 מרגיש כשהאדם וזה הזכרון לנח יסוד הוא יהי׳ הנה החיצון
 מענין נעתק נמלקיו וממנונן חושיו מה׳ נאחד מנין איזה

 והכריח שריח ונדמה 3טו רימ שהריח ד״מ שתאמר כמו לענין
 אחד איש אל נעתק ן3הל הפרח ומן ר3כ שהריח הלגן הפרח

 ההואואמנם־ האיש עמו ר3שד הדנרים חכר ומשם מראיהולנן
 • שזכרנו כמו המשותפות ההתשות מן הוא והזכרת הדמיון וא.3מ

 יתנאר ונסמוך המחנרעפ׳״ידרנושלהמחנר רי3ד נפרש ומעמה
 שנמנע מה ו3 3להקרי היצרי והגח :דרנו לפי הזוכר נח ענץ

 המחנר ניארי היצרי נח ונין היצורי נח ין3ש החלוק מהזכרק
 הפנימיות ההרגשיות המשמן> נח הוא היצורי שהנח והוא נסמוך

 אן משק• וטעמו ש3הד הוא הניגר השחור שזה שיודע כמו
 • תמיד אמת הוא וזה • ערג קולו ממינש שמניר האיש שזה
 שכך שזה יום שגנל הנסיון מן דן הוא כי השקר גו יפול ולא

 הרכגה היא היצרי הנח ואמנם • המתוק הדגש הוא מראהו
 ונמו שקר ולפעמים אמת ולפעמים אותו מרניג שהדמית גרידא

 ג״נ שיתגאר וכמו הזנרון מעורר הוא הנס שנגארגסעוךחה
הזנית אל עיע דגר על דגר 5להרכי שיכול מסמת כי גסמוך

ואסר אדמתי והוא ענין מ^זה עמו דנר ן3שראו שתאמר כמו (ר׳ל הטגעי החלום ענק מגואר ומזה החיצוניות ההרגשות
 מאיזה נולד שהוא חז״ל) שזכרו שדיי או הננואיי החלום ד3«ל

 גשינתו שהרגיש הדיח או השמע או המשוש חוש p הן הרנש
 משינתו להקיצו הספיקו שלא חלושות נך נל היו שההרגשות נאוח
 • סדר מגלתי גדלוג לזה מזה העניינים מדעה הוא ומשם
 הראות גחוש המורנש מן רק תופס החלומי הדמיון שאין ומפני

 והמשוש והטעם הריח מן לא זה לפני כנזנר הדטר עגין ומן
 וק3וד חגור להס שאין מה יחד והדגוריס המראות 3מער ע״כ
7nr תה גלח־ דמית רק ומחשגה הרגש שוס אש שאץ ומפני 
 האדם אין גהקץ שהוא שנדמיון אעפ״י הלה מציאותו עיקר אז
 גמר השכל פעכ״פ מה או גחוש מצא שנגר דגר רק מה7<

 מעורנניס הדנריס החלום שנשמת נלידון אך 3קרו נדרך אפשרותו
 שתאמר כמו רחוק נדרך אפי׳ האפשריים למיוגות וירכיג

^ שההדיוט  מלו עצמו חאה והשר שלטון או שר עצמו רו
 הדמיונות נל לפיכך השינה נשעת הרגשתו עיקר שזה ומפני

 הדנויס ר3מד שומע אותם.או רואה עצמו שהוא לן
וכן לזה זה וסינה סדר נלי נדלוג 'זהס המדמה לו 3ג0ש

̂« מאה זמן  3ומרמ אדמימומה על 3ל ונותן אדומה פרה ד
 ^דוסוכשמניע האיש מזה תזנר איש צורת על האדמימות זה
 ומפריד 3מלני הזה הכח והנה עמו ר3שד מה כזכר תמונתו אל

 ומפריד איש תמונת על האדמימות ציור 3שמרכי שתאמד נמו
p להרכע הזה נכח הי׳ לא ואלו הגהמי: תמונת המורגש 

 כי הזכרון אל מגיע הי׳ לא המושג מן להפריד ר״ל ולהפסיד
 ״ האודם גית עס הגהמה תמונת תמיד נדמיונו נקשר הי׳

 מלקי להתגונן ינכחו חזק היצמיי שכס עוד שנל ממאר ומזה
 הפרטים מן ני סזק יותר הזוכר מז יהי' ופרטיהם הדנריס

 השכוח ענק אל שיגיע עד לדגר דגר ידמה החלקים ומן
 המתעורד כסהרוצהאו המסגר אצל הוא המחשגי דהכח :ממנו
 שימנאד נמו גסיריי הן עי3ט הן ממנו לגמח או דגר לגקש
ק לעצמו שושט היצרי שיחדשהו מה גיחר על לעמול :עוד  ו
 ד״ל <ןצת דהפסידו נדעיונו: היצרי לו שהדכיג ההרנגות על

 מדשה מהעמידה :עניינים איזה והפסיד ר3לד ר3ז לו שדמה
ממגד ד:שכוס דגר מנר שהוא מ־ עמס שמרגיש העומס מן



נחמדחמישי כוזרי מאמראוצר
̂ל ונו' להניא המתנועע זנח למעלה; שזנדתי מעניז  שנל ר
 לקיוס הקייס לנעלי גם נמוטס המה גתוגיס האלו הנחות

 מרעה לנקש חי הנעל יתנועע לא אלו נחות שאלמלא מינס
 וההרגשה השדה ירק תמית הדמיון לפניו צייל שלולי דשא ננאות

התנכית שזה קנלה המשותפת
 הירק ונשרואה לחט מתוקה

 סל5 הן שיטא מקוס ננל
 אס לו אפ המיס ונן נשדה או

 ראה שלא נגלי אומס דואה
 ומפריד מרנע הדמיון מעולם

 אל ומניאו הזה העניןהחדש מן
 המיס תועלת לזנור הזנרון
 נמקל נלקה אס וכן * והעשן
 מגל נורת הוא אחד מאיש

 שהוא ענין נידם אשר האנשים
 הזה והדמיון המקל תמונת על

 הנירף לנקשת התנועה אל מניאו
 מעתה אמור * המזיק מן ולנרוח

 ננעלי הוטנעו תשר הנחות כל5
 החיצונות ההרגשות מן מייס

 השלמת נענור היו והפנימיות
 להיום ההנרחיית התטעה

 כח הכועסר״ל והוא מינו.
 המציק נגד לעמוד המתעירר

 ממט לנרוח או ינלתו נכל לו
שסנות הראשונים אמרו ר3ונ

 קצת והפסידו היצרי שיחדשהו מה ברור W בו
ר ההדשה מהזגמידה  והכח ׳ הוכרון איל שישיבהו ע

 ודהיית וריחוק מקירוב שיצמרך מה הטתנוזגיגילהכיא
ק ך מ  כהות וכל היזק) ילדיזו״ רזייזוק מקרו! (נ״א ןז

שיגיס אס חייס בע<\י  והמניעיכש י מני׳;ים יאם ס
ס הטסף והוא מועיל להביא מניז; אם א  מניזג ו

 מינים שני והטשיגיס י הכועס והוא מזיק לדחות
שים נסתרים ואם • הנראים כהושיס נראים אם  כחו

 המחשבי בממשילת עי׳טה הוא והמניע * הנסתרי'
 ,גמש׳זעיפעלו אמגס והתניעיס (נ״א היצרי בהשתמש

 הבהמי מהחי תכלית והוא המדמה) געגודת המחשגי
 סבות לתקן המתנועע הכח לו לקבוע ראוי אק כי

 לתקן לו נקבע היצרי החדט אך והיצר ההדגש
 התנועה לו נתנה זה בהפך והמדבר התנועה• סבות
 החוימיס • הזוכרת העושה המדברת הנפש לתקן

תושג באמצעותה ידועים ומושגיהם ידועים החמשה
הדמות

 והוא יחטא ולא הצדק אל ^לע לטונה הטייתו לעולס אשר
 הדמיון משא׳׳נ * כ' סי' נשלישי אצליגו הנזנר הנאמן היוען

 ועפ׳יי יתירה תאוה עפ״י ולקלקל להחליף מועדיס והמחשני
 והס אחריהס להמשך נולס הנחות ומחטיאים חוטאים נוזנ דמיון

הגוף חלקי ננל משטרם שמיס

הס חיים שננעלי התנועות נל
 רצון או מפן הנקראת והיא הא'שכלית חשיק־ת* מכמשפי

 :המתעורר הנח והוא ומקורה חישיית והשנית • השכל שמצד
 ומתרחק עונתו גוזר שהשכל מקום אל תנועה מניא השכלי החפן
 למה מתאוה המתעורר והנח ־ רעתו על גוזר שהשכל ממה

 ירא או המאסו והדמיון שהטנע ממה ויתרחק חפן שטנעו
 נהיות העתיד חן הטוגוהרע שפט שהשכל ה.א וההנדל ,ממנו

 שהוא נמושנו הלענה שאוכל שתאמר כמו הנולד את ורואה
 ולפיכך לנריאותו לו שיזיק שחושש גזמן ש3ד3 זממאס רפואה לו
 עהוא3הט שמצד המתעורר לס וא אדס*3 רק חפן ימצא לא
 ההרגשה רגע3 הוא אשר3 רק שופט ואינו 73ל3 חייס נעלי3
 המתעורר הכח וחלקו וגמחפני הדמיון נח לפי לרע או 3טו ל

 ארי שמאמר נמו * הכעסני ׳3וה התאווני הא׳ חל^ת מי לש
 לטנעו נמות שהוא והמחשגי הדמיוני ננח נשר ואו« טורף
 יומם נמקלס עליו נאים רועים מלא ראותו3ו • לחנו וערנ

 טרפו להציל נאים שהס מנהו ושנט האדם האלו נכחותיז
 הס הנחות שאלו מעתה אמור מחו נחמת ימ^אליהס מפיו

 ונחירה שכלי חפן שנו האדס עליהס יתר ג'נ חיים עעלי
 המדעות הנחות חלקו ועול • לנא העתיד ורע 3טו על גרון

 מניע ונח • מיישר מניע נח והס * מיניס לשלשה חייס מעלי
• מעשה גמר לידי לי:וציאו הצווי משלים מניע ונח מצרה

 והס ראשים לשלשה יפרל המיישר המניע הנס ואמנם 'י •*
 המה33 ואולס * אדס3 וזה * והממשני והדמיון המעשי השכל
לחפן המעשי השכל קוראים והנה • והמחשגי הדמיון רק איט

לשמור טוניס נדרך ילך

 ואחריו המצוה* המניע נח והוא
 דנריהס עושי נולס אנדים י.

 ונקרא המעשה גומרים והס
 נמאמד וכנז׳ משלים מניע נח
 אך נזה האריכו ועוד ה׳ סי׳ ג׳

 לפירוש המוכרח רק זכרתי לא
ונו׳ התכלית והוא :החנור זה

 זיס האל שנג״יי המניע הנח ר״ל
 והמחשנו והדמייז תכליתו הוא
 לין, להניאו רק נו ננראו לא

 על להתקיים שיוכל נכדי תנועה
 שמור מינו ויהא האדמה פני

 חו לנעל התנועה נתנה ולזה
 שוס נתנועתו אין זה חולת

• להויע ולא להיטג לא תועלת
 לקגועלווכו׳כלימר ראוי אין ני

 הנ״ת שתנועות נאמר שלא ודאי
 ויעשה זממו להפיק כדי לו ננראו
 שאנו נמו ליצרו רוח נחת

 וכל השכל שעקרו אדס3 אומרים
 לאננראולו ותנועותיו כחותיו

 למען ולשומרו הסכל לענוד רק
ר37 סוף גמ״ש המורה נתינות

 כלומר האדס כל זה כי וגו' ירא אלקי׳ את נשמע הנל
 והנחיריי נארן משטרו הושם ולמענו אדם של תכליתו זאת

 א" :חי נגעל יצויר ל<) זה ו:ל וליוצרו_ ליצרו לנטות ידו3
 שילך'וינקש ננדי נתקן היצרי ע״כ ולפינן ר״ל היצרי החוש

 :נארז להתקיים שיוכל נכדי לו המעיק מן רח3וי מזוניתיו
 חר3מו שהאדם מאחי ר״ל זה הפך האדם ר״ל הפך3 והמדנר
 ננראו זולתו היצורים כל אס הנה השפל שנעולס היצירה
 היצר לר נתנו חי נפש ככל הוא גס שהאדס נאמר אס למענו

 נת היא למה עצמו האדם מינו לקמס תנועתו לתקן והמחשני
 נשמורונעשול; * הזוכרת העושה :רת3המד נפש לתקן לא אס

 לא השכל ותקון הסכל זרני קנול מיקון3 הוא העשי׳ ותיקון
 שאמר וזה סזנרון יסודו וההיקש שכליים נהקשיס רק יושלס

 נארדנריושזפר הואל עתה החמשה הסושיס הזוכרת: העושה
 הראוו/ שהס ידועיס המה שז:ר שהחושים ואמר יותר נדאור
 מהשהחושיכהאלן ומושגיהס והמשיש; והטעם והריח והשמע

 מטש הראות ני ג"נ ידוע פועל אשר ממלאכתו ואחד אחד נל
 כגשתייס מיני להנדיל שיונל נכדי הגשמיית ותמונתו הדנר ציור

 רעידת ענין להרגיש והשמע * שהם מה על ולהכירם מזה זה
 והריח ‘ הקילות וינחין המנטא ין3י ידו ועל וסנויו האויר

 לל ומניע מהס העולה האיד ע״י הנופים קצת להרגיש
 דנר לדחות והמשוש המאכל תאות לגרור והטעם * החוטם

תושג :פכאדס המדנרת נפש ע״י ר״ל נאמציעומה :המכאיט
הימות



קנו נחמד חמישי כתרי מאמראוצר
 שחור זה ע3מרו וזה משולש שזה הגיפים להגדליין שידע הזמות

 הי^או החוק חןן3השמעי חוש3 קיל3 וכן הראות נחוש חה ן3חהל
 מהתמונות: זולתו או אסמרונע המזושינחיזלתיתו נחוש וכן רפה

 ישיג והגודל הנשמע: לספור והשמע שוש והת הראות ישיגוהו והמנין
וינחץ זהמעס הריח חיש3 ג״נ

 או אמת שהוא ר3ד על לגזור זההכזנה ההאמנה :מאכל ממי
 עליו גוזר הוא י3האחש שמחדש מה ר״ל למחשני :3נז שהוא

 שאץ מי על3ה ר״ל י3ה«חש ו3 כשישתמש ;3נז3 או חמת3
 ל3א ד3ל3 ע3גי רק מ שאין יצרי נקרא ד3ל3 ה3מחש רק <5

ופועל ו3 משתמש נשהאדס
 נערכו והטעס הריח נמות

 והתנועה :אחר וטעם ריח אל
 מהות ין3י כלומר * והמנוחה
 • ותיעלתס והמנוחה התנועה
 אלו שכל האלמיס ״ח33 משא״ג

 אר3ית :נעדריסמהס ההשגות
 המשתתפת ההרגשה מצוא

 אר3ל חזר 3שו * ונו' מאשר
 הרגשה כאן שיש דנין אנו מאין

 דנין אנחנו מאשר :המשתתפת
 רואה כשהראות ש3הד על

 לחוש מתוק שזה יודע תמונתו
 ור3ח מצד רק זה ואין הטעס

 מקום אל הולך והכל החושים
 ;המשתתפת ההרגשה אל אחד

 המשוחף החיןזההחוש3 ופועל
 התמונות ל3לק הקין3 פועל

 חרותי' נשאת והמה המורגשות
 שהיא התנומה ואין דמיונו3

 כן שאלילי אותן מוחקת •השינה
 תפסיק אס לזנחן מקום הי׳ לא

 נראה וכן המורגשות השינה
 מחמתו איס3ה החלומות מענין
 תו:3ס למעלה נארנו כנר נאשר
 נח ו3 יש עוד מרנע נח ואח״ז
 בחושיו הרגיש שלא מה מרניג

 ויגדיל והפנימיות: החיצונות
 הגופי׳ בץ דיל3מ הדמיון ביניהם

 חושיו3 שהרגיש שתאמר נמו
 חי ונעל ומפריס מקרין חי נעל

 חין3מ הדמיון קרניים לי3 קלוט
 קרנייס3מזה דל3מו זה שתואר

 שלא אעפ״י קלוטות ופרסות
 פני3 אחד כל חושיו3 הרגיש
 יניהס3 המחלוקת ויפיל :עצמו

עלו3 של זה מין יציירגימיונו

 התבאר והמנוחה והתנועה והגודיל והמבין הדמות
 מאשר המשתתפת ההרגשה טצוא י״גאי) (י״א

 שהוא כשנראהו משיל דרך הדבש על דנין אנחנו•
שים משותף כח שעמנו בעבור וזה מתוק  לחז

 ובתנימה בהקיץ ופועל היצורי הוא הכח וזה החטשדז
 הטשתתפ׳ בהרגשה שמתקבץ מה מרכיב כח זה ואחר

 שיסיר טבלי ביניהם המחלוקת ויפיל ביניהם ויבדיל
 ויש היצרי הוא וכן המשתתפת ההיגשה מהצורות

 אמת היצורי אבל שקר שיהי׳ דש אמת שיהי׳
 רן שופט כח והוא הטחשביי הכה ואחריו לעולם

 להתרחק שראוי. דבר ועל שיבוקש שראוי דבר על
 ציור אכל ודין משפט ביצרי ולא כיצורי ואין ממנו
 שהשיג מה לעניינים מזכיר השומר הכה ואחריו לבד
 וההיזק והאהבה אוהב והבז שונא שהזאב כמו

̂מות) (נ״א וההאמנה  אבל למחשכי• וההכזבה וס
 המחשבי בו שמאמין מה ישטור הנה המזכיר השוטר

 יצרי יקרא המחשבי בו כד.שתמש היצרי והכח
 ההצטיירות מחשבי יקרא המדבר בו ובהשתמיגז

 כמאוחה והזכרון באמצעיתו והיצרי המוח בפני
 גמקוס) (נ״א בעת ורונו ככללו והמחשב׳ גאייילי־) (ל׳׳א

ם מתים הכהות אלו וכל היצרי  ‘ כליהם בכליון כלי
 לבהכחות לעצמו שייחד אעפ״י למדבר עמידה ואין

 בעצמותו ושימציאם היחוד מדרכי בדרך האלה
 במה האלה האנשים מדברי היוצא ל<צייי)-זה (ג״א

 שהיא כמדברת ואמרו המדברת' הנפש מן שלמטה
 דומה בכה השכל לומר מצה ההיולא״ני השכל

 כל והוא בפועל לאפם דומה הוא אשר להיו׳׳לי
̂י כלמוד אס הטושכלות הצורות בו ויהיו בכה דבר ̂ד  ז
הראשוט' המושכלות הס בלמוד הם ואשר בקנין ואס

(<״א

 :מחשני הכס זה נק' חירה33
 לנארעתה 3ש ונו׳ ההצטיידות

 החושים משכן מקום איה
 היצורי שמקום ואמר הפנימיים

 נאמצעומו וניצרי המוח תמלת3
 והמחשני אמריתו:3 והזנרון

 חלקיו: נל3 רודה ר״ל המוח נלל3
 נניס ממיס הנחות אלו ונל

 לדעת זה נל הגיף נליון3
 שאומריס האלו הפלוסיפי׳

 נושא שהוח שהמוח מאחר
 המוח השסד3 * נפסד הנמות

 על3ולח הנחות אלו נפסדוכל
 אפי׳ אך הגוף ננליון כלה ד3ל חי

 לו אין האדם■ שהוא ר3ה«ד
 זה חיוכמקרה הגעל על יתרון
 למלנר עמידה ואין זה: מקרה

 ,אחר לאדם ושארית שאר אין
 לנצח:אעפ״י שיעמוד ר3ד מותו
 האלה הנחות 3ל לעצמו שיחד
 הרגה שנתעסק אעפ״ו ר״ל

 אמתיי׳ ריס3ד והמציא יס7למו3
 : העיון מעומק היוצאי׳

 עצסהנפש3עצמותו3 ושימציאס
 והיא הנמות על המאירה הזאת

 דעתם לפי הפועל משכל נאצלת
 עיונו המצאת הלא תאמר ושמא
 הנפשהזא;; לו וכך לעד קייס

 אמרו אחת ל3א לנצח קיימת
 נליון3 ונליס לכולם אחד שמקרה

 מה3 ונו׳ היוצא זה כליהם:
 נכש3 דהס3ד זה שלמטה

 ואמח :אדם3ש החיונית
 1נפ3 דעתם אולסv • רמ3מד3

שהיאהשנלההיו״נגי רת:3המד

 ונן קרן גלי הוא כאלו קרניים
 המשתתפת ההרגשה המוחשות מהצורות שיסור מגלי :להיפך

 מרניג שלפעמים אלא שהן מה נפי ההרגשות ישאיר אמנם ני
 ופעמים המציאות אפשרי המורכב פעמים קצתם על קצתם

 היצרי הוא ונן אר;3ומ שהולך וכמו •נלל שימצא אפשר אי
 אתת אנלהיצורי למעלה: שזכר היצרי נח הוא וזה כלומר
 הכת :נלוס 3מר:י ואינו המוחשות רק שומר אינו ני לעולם
 שונא• נמושהזאג למעלה: שזכרנו המזכיר נח הוא השומר

אל 3ולהזקר אופו המשך 3הזא מן לברוח סי על33 ע3מוט

לני:1סהי״ שכל קראו אותה
 נמה 0ריה3ד פי׳ לומר מצה

 רק הזאת מפש ועל פ3 ר3ד שוס אין ר׳י׳ל כמ3 השכל :כף אותה קירין
 שממנו הראשון החומר הוא להי״ולי דומה מושנלות: ל3לק וכס הכנה

 פעמים נמה כנזכר צורתו אחד כל לו3שק אחר יסודות הד׳ נתהוו
 כח3 ר37 כל והוא בפעל לאפס דומה עולמים: יצורי כל נתהוו ומהם
 בזה הצורות גל לקבל לו יש נח אבל כלום ט אין בפעל כלומר

 על אשר המושנלות; כל לקבל בו כת הזה השכל וכן זה אמר
 מן היוצא הדעת וחסידי שוטים שאינם בעול כלומר הכיבעי המנהג
ראשוגוע עושכנות על הננומת הקדמות להקיש גהקשה הס :הטבע

.ומהם



נחמדחמישי כוזרי מאמראוצר
ר ה«ז!» וש1«י(י «הם ז  ההג״ח: «לאנ« מ«)ן עס מו

 ציור לעצמו קונה שהשכל ר״ל הזגרמת האמתות מצעיירות
 סוגיסvר כמו :ונדמית כחושים מודגשים שאינם נדנריס אמת
 שם שתאמר נמו מיגים הרכה תחתיו הכולל הכללי ענק הוא
המינים נערך סוג הוא מי ועל

 והגמל הסוס והס אותם שמלל
 וההגרלות וההכדליס :וזומיהס

 הנוסחא היא זאת והעקריים
מיז נל שאסרו ונמו ׳הנמנה

שתאמר נמו והכדל מסוג 3מןרנ
 והבדלו תי נעל מסוג האדם
 השחוק נמו היא והסגולה הזרכור
 רק מינו מעמיד שאינו לאדם

 השחרות נמו והמקרה לו סגולה
 זה נל שנתנאר ונמו לעורב

 הסגולה שכין והמלוק כהניון
 ימצא לא הואשהסגולה והמקרה ,

 המקרה משא״נ זולתו מין כשום
 מץ נזולת מסרות נמצא שנן

 :סייס מלי לסרטי פור!
 אמדו לכד והמודנכות הנפרדות
 קייס מקרה נ'מינים שהמקרה

 כשחרות ממנו גפמ גלמי כנושא
 לאש• והמום ולזפת לעורב

 החנועה נמו הנפרד והמקרה
 והמודנמת לנחל: והמזס לאדם
 נדרני׳ :מממ נפיד כלתי כלומר

 החילוקים כאופן הנחלידסנלו׳
 מההרכבות :כהניון הסנרי'

 מדוש על למעלה מוסנ ונו׳
 ההקשיס סטר שמחמת המופת
 והנזכנוות: האמתיות מנאר

 דטר כלל הגזירה והגזירות
 והמסופר הספור <ק המורכב

 עומד ראובן שתאמר נמו ממט
או משפט תקרא לזה והדומה
 עיין ונו׳ מופתיות נזירה:

ס׳ ר ח׳ שער הגיון מלת ו מ  . ו
 '03 עניינם נתבאר ונו' והצירה בהי״ולי :א׳ במאמר זה באתו
 והצורה ההי״ולי ענין ב' סי׳ לנו קדם ונבר העבעי השמע

 : ע״ה ע״ד יג״ג סי׳ א' במאמר העכע יענץ וההעדי
ם מי מד  הס היסידייס והגרמיס :הרקיע גלגלי ענק הגלנליס ו

׳ ז  בספר אופן בתוך אופן כעין זה את זה המקיטת יסודות ג
 כך שנכראו ר׳״ל המומלטז׳ וההפסד וההוי׳ :והעולם השמים

ס להתמיד ^ ואומן באויד הנולדות ההויות לאפויך סזד  קר
מו העליתות האותות בספר שלענות בלתי הוויות  הזיקי׳ נ

פ במוצאיס וההוות :וזומיהס  מעמצגי׳ המוצאים בספר א׳5נ
ת והס ח נדור וההיותעל לעיניהם: זהאנניס סמפניו א  ה

 riwD ושם הנפש בספר ונו׳ האדס ואממת הצמסיס: םפר1
העולות משגת ההיא זעתוך 07t9 עיקר שהיא סממרת הנסש

 אשרעילהסגדג אדס בני כל בהם ישחהפו אשי) (<״א
 הסופתי* ובחרוש בהקשה. הם בקנין ואשר הטבוגי

והטיניס הסוגיס כסי הדנריות האמתות נהזמיירות
□ ק' ל ח ה / ו ן דו מ ה <י׳צ זלת♦! והסגולות וההנדליה ((״א ו

̂קיייס) לסוסיה  הנחלקי' כדרכיס רבנית והטו הנפרדות וה
 חטחוברוח וההקשות גיסיז»תהלסיי)מהחרכבות’(ג*אגמ

 חולדות המולידות והגזירות והכזנגיות האטתיות
 או הלציות או נצוחיות או מופחיורת הברחיורת

 העניינים אמיתת ובהתבור שיראות* המעאי״וחאו
 והזמן והטבע וההז^די והצורה בהאלי חטב^גיים

 וחגרסיס הגלגלייס והגרסיס והתטעח והעקןה
 המוהלטיסוההדותחנולדו' וההפסד וההויה היסודיים

 כדור על וההוות בטוצאיס וההוות באויר ההוות
 חצסייוות ואטתת האדס זאמתת לחי טצסח הארץ
 המוסרייס הדברים והצטיירות עצמה את הנפש

 הכוכביי׳ והשיעורים המלאכיים והשיעורים טהמטיני׳
 והצטיירות המראיים והשיעורים הנטגיים והשישרים

 בסתם הכתדאה התחלות וידיעת האלקי״יס הדברים
 כפועל או ככח כח רהחליייס מציאה שהיא מצד

 והמק והסוג והמקרה והעצם והעלה וההתחלה
 והרבוי והאחדות רהחלוף וההסכטה והדרשה וההפך
 מהמוסריורת העיוניות החבטות התחלות וקיום

 אלא אליהם יגיעו לא הדבריותאשר מן והטבעיות
 הכללית והנפש הראשון הבורא וקיום * החכמה בזאת

 ומדרגת • מהבורא השכל ומדרגת • המינים ואיכות
ש ומדרגת מהשכל• הנפש ת‘הסכעמהנפ פדרג ו

ההיולי

 התהפנות על לגצמה השגת אל תוזדח היא מסנה הנמשכות
 הלמולי״ית חכמת היא וה׳ המזסרייסמהמנייני׳ הדברים :הניצון

 עגיז המלאכיים והשעורים מוסר: הנק' ארן p7 אל הצריכה
 אדס יד מלאכת כהס יתכן אשר הגישת בענייני השיעור

והתשגורת הממס חכמת נמו
והשיעורי׳ : להם וכדומה

 השייך הערך חנמת הננוגיי׳
:המיתרים בסדור לתוז״קא

 מגמת הננביי׳ והשיעורים
 התכונה לענייני השייך המדות

 הנמשך הנונכי׳ונל ככיאו׳מהלך
 חכמת המראים והשיעור מזה:

 המראות לחכמת השייך המדות
קאסאפטערה אפטיק הנק׳

י V ׳י י • «

 וכל פערשפאקטיב דאסט״ריק
 חכמת על נוסדו ענייניהם

 וההצטיידות כנודע: המדות
 מעתה * ;האלקייס הדברים

ר  במה הכזכרי׳ הדברים ג
 החקירה והיא הטבע שאמר

 תכמת וגק׳ הרוחגיות בענייני
 בשנלייס החקירה והיא אלקי״ית
:המלאכי׳ ר״ל הנכדליס
 המציאה התחלות וידיעת
 עניו הגמל מבלי וט' בסתם

 מעיט מק לשוס המציאות
 ענק להבחין רת הנמצאות

 ומה ובסתם במומנט כנמצא
 ה וסמתיו התחלותיו הס

 זס גס ונו׳ בנח בה והתלויס
 נמלח להיות שם בניאירס נכלל

 הנמצא ני בסתם הנמצא בגח־נת
 כמעל ממנו ויש כנח ממנו יש
ונו, והעלה ההתחלה ענין ונן

כחינתו: אל מתייחסים נלם
 החכמות התחלות וקיום

לפה/ נראה ונו׳ העמניות
 וכן׳ והמקרה והעצם והעלה התחנה מעני? אממ על 3שמוס

 מהלמוזי׳יות העיוני״ות חכמות W קייס היא זה שהכנס
 התנמה בזאת אלא אליהם יגיעו לא אשר הדברי׳ מן והטכעיו׳:

 ר״ל הראשון הבורא וקייס :הנזנריס ענייני׳ בהכנת ר״ל
 שכל קל מה שטון אפשר הנללית והנפש :השס מציאת
̂יכות :הפועל  ר״ל כנפש רק מציאות להם שאין המיני׳ זי

 כין ^עברה בדרך הערך מהו מהבורא השכל ומדריגת :בשכל
 :יתנרך לו ערך האמת מצד ואולם הבורא ובין השנל

 חנורהטנע ובסמוך הפרטי הטבע הוא מהנפש הטבע ומדרגת
 מדרגמסהי״ולי ז:ר בתמאש והצורה וההוויותמההי״ולי הכללה
 כהס שחין ההויות אלו אל הכוונה ונאן עצמו בפני נ״א והצורה

יסידו^והגלגלוס הז׳ נסו והצורה סה״מלי רק הרכבה שוס
והכנביס



קנזנהמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 חומר ין3ו השפל שנעולס וצורה מומר ין3ש ל73והה יס3נהכנ
 הזאת המחלוקת על עו3הוט ולמה : הנלגליס עולס3ש וצורה

 למעלה מלמטה למדרגה מדרגה שנין והעלוי דל3הה הגנת ד״ל
 ל73הה ר״ל והאלקרת האנושות וידיעת ;כאן שנזנריס למו
חומר3 הדניק אנושי שנל שנין

 המלאגי נמו נפרד לשכל
 שזנר ר3הד הוא הכללי ע3והע

 וז״ל 3ע״ '0 בראשון המורה
 יקשור אחד נח שנאדס נמו

 ויגהיגס קצתס3 קצתם ריו3אי
 שישמור שצריך מה ר3א ויתןלנל

 נעולס נן ונו׳ תקונו עליו
 נקצתו קצתו יקשור נח נללו3

 וישמור ו73יא שלא מיניו וישמור
 מה מדת ג״נ מיניו אישי

 וההשגחה ונו׳: שאפשדלקמרם
 הראשונ' ה3ס השגחת הראשונה

̂וא  שמקבל ויש :יתברך האל ור
 ענין חזר ונו׳״ הנפש זאת

 אל יציאתה אופן שבאדם הנפש
 צורה שתקנה ע״י הסןעל

מן ר״ל ההרגש מן מתניית
 אר3שמ נמו מרגיש שהשכל העיון

 עצמה על תראה נאשר ןהולך:
 ענין 3היט תנין, נאשר ך״ל

 שבה המשתתפת .ההרגשה
 העניינים ונרשמה נשמרים
 יצרי3 להשתמש 6המושגי
:ררו3ומ עליו 3חנ י3והמחש
 ענין ההם הצורות הנפש ותמצא
 בתבניות ה̂ן 4למויגשונ שתוף

 ן3הל והתמב,או האורך., נמו
 נפרדים שהם •במה וכן והשחור

 ההם ניומ3הת למן :מזה זה
 העצמיית הצורה להבנת מגיע

 שביניהם והחילוק רהמקריית
 : אותה מחלקת והיא וז״ש

 תולדות התולדות מועלת
 תועלת: הס3 שיש אמיתיות

 שנל הוא הכללי השכל בעזר
נעזרת היא ואס הנבדל; הפועל ׳

 ודזכבבים הגילגלים וטדרגת והטבע והצורה ההי״הלי
 המחילוק' על הוטנעז וילמה והצורה מההי״וילי וההויות

 וה;)קו״ת האנושות וידיעת והאיחור והקדימה הזאת
 שתקביל ויש הראשונה וההשגחה הכיללי והטבע

 ההדגש מן צורה המדברת הנפש זאת תקיס) ונגל (ג״א
 השומר ביצורי שיש מה עצמה על תראה כאשר

 ההכז הצורות ותמצא והמחשבי ביצרי להשתמש
 כתכניות ונפרדים כתכגיות קצתם קצתסעס משתתף
 ומקריות עצמיות צורית ההם התבניות ומן אחוות־

 הסוגים ומחדשת אותם ומסדרת אותס מחלקת והיא
 תרכיבם ואחר והמקויס והסגולות וההבדלים והמינים
 בעזר התולדות תועלת מהם ותוליד הקשית הרכבה
 ראשונה נעזרת היא ואם אותם הסוגדך הכללי השכל
 אלה בצער אליהם צריכה *איננה ההדגשים בכחות

 בעת לא מה□ ההקשים ובהרכבת בעצמה העניינים
 ההרגשיים הכהות וכאשר הציור בעת ולא האמות
 הכהות P המורגש מן שמרגישים מה בכאן משיגים

 כה וההתדבק מהחומר הצורה כהפשטת השכליות
 שיפעול כטו כעצמו יפעול ילא הטרגיש שכח אלא

 האמצעיים ועזר הנמיע הכה יצטרך אבל המדבר
 בעצמו מעזניל המשכיל אנל ^יו הצורות המגיעים
־ וע״כ שירצה בעת עצמד ומשכיל׳  הכח כ* נא̂ט
 כסעל השכל ואין פיעל והמשכיל מתפעל המרגיש

 הישכל בעצם המופשטות הטושכלות צורת זולת
 ומושכל משכיל בפעל שהשכל נאמר לכן בכח•

 וירכה הרב שיאחד לשכל המיוחדות הכהות ומן יחד
 שנראה ואעפ״י והשכל וההתכה* בהרכבה האהד

 ובמחשבה כעיון ההקשות בהרכבת בזמן מעזןזהו
ס אך בזמן נתלת אינה להולדת הבנתו צ השכל ע

מרומם

 בערך נ ג הוא הנגמר המופת בערך השנל מ3שההרנ החומר
 יהיו ושניהם במושכל השנל בה ק3והתד הצורה: אל החומר

 בעצמו יפעל לא המרגיש שנח אלא ;עוד שיבח ונמו אחד לדבר
 • אין מוחש אין שאס לו מחוצה דבר תמיד צריך המרגיש שלנח ר״ל

שיפעול כמו :נלוס פועל החוש

ר״ל ההרגשייס בנחות ראשונה
 איננה :ההרגש מנחות עזרו תחלת הזה הנקנה שהשכל אעפ״י
 אל הזה השנל כשיצאה בעצמותה הזאת הנפש אליהם צוינה
 לא השנליית שההשגה פ״א־ בראשון המורה ונמ״ש הפועל

 בעת לא :רגל ולא יד ולא גוף מעשה ולא בהחוש משתמש
 :ההיקשים ע״י מופת איזה אצלו שנתאמת בעת ״ל ר האמות

 ונו׳ ההרגשייס הנחות ונאשר :ההשגה עת3 ר״ל עת3 ולא
 אעפ״ו חומר איננו במוח השגתם ההרגשייס שהנחות נמו ר״ל

מן מופשטת השגתם השכליות הנחות נן חומר: שהמורגש
COSRI.

 ‘המדבדפועל שאמנם המדבר*
 יצטרך אבל :שעה ובנל עת בכל
 המניע נח המניע* הנח אל

 והדמיון הפנימי החוש הוא
 נחות הס אלו שנל והמחשבי
 ני תנועה בהם ושייך גופניים

 המשכיל אבל :הזמן אל צריך
 יצגז שנבר השכל אבל ונו׳• משכיל

 ואינו לכלום צריך אינו הפועל אל
 משכיל ורק הקישיס צריךלהרכבת

 נת ני : שירצה עת בכל ברגע
 הנחות נל ר״ל המרגישמתפעל

 אל צריכים הה השנל זה לבד
 : ובתנועה בזמן התפעלות

 ואין בהם: הפועל הוא והמשכיל
 צירו׳המרשכצו': זולת בפועל שנל
 אשר הוא ונו' בפועל השכל ואין
 ס׳׳ח פ׳ בראשון ןתורה כתג
 דבר שישכיל שהאדם ודע וז״ל
 צורת שהשכיל תאמר כאגו אחד

 והפשיט אליו הרמוז האילן זה
 הצורה וצייר שלו מהחומר צורתו

 השננ פועל הוא שזה המופשנית
 והשכל בפועל משכיל הוא אז

 צורת היא הפעל בידו עלה אשר
 ני שנלו3 אשר המופשטת האילן

 הדבר זולת דבר השכל אק
 לר בתבאר כבר כנה * המושכל

 צורת הוא המושכל הדבר כי
 השננ והוא המופשטת האילן
 דברים שני ואינו בפעל ההוה
 כי המושכלת האילן וצורת השכל

 מה זולת דבר בפעל השכל אין
 הושנלה בו אשר והדבר * שהושכל

 אשר והופשטה האילן צורת
ההוח השכל הוא המשכיל הוא

מ

 פעלו שכל כל ני ספק בלא בפועל
 ני אחר דבר ופעלו אחד דבר מועל השכל ואין * עצמו הוא

 הרנ• שיאחד : ונו׳.עיי״ש ההשגה היא ומהותו השכל אמתת
 אחר נקראיס אישיו וכל המין שכלל שתאמר נמו האחד וירבה
 אל המינים כלל לזה ודומה המק שהוא הגדר אל אותם בהשב
 זה הסך הוא וההתכה :בהרכבה הרב יחוד הוא חה הסוג
 והנפש • האישים פרט אל והמין המין אל הסוג התנת נמו

 הרודה היא לבדה המדברת שהנפש בזה הו׳רה ונו׳ המדברת
 פעולתה נקרא הקנמות אל תפנה׳ כאשר ורק .ס7הא מעשה בכל

R r שכל



נחמרחמישי כוזרי מאמראוצר
 הגוף ענייני ר״ל הגהמייס נחות אל תפנה ונאפר עיוני שכל

 כנזכר וכו׳ שירוממהו במה ונו' יצליח וכבר מעשי: שכל גקרא
 זאת סגולתו ומקרא :רגיעה עמל בלא ברגע שמשיג למעלה
 זה התבאר נבר הקודש רוח ותקרא :הזאת המדרגה <לומר
הספר בראש הפנוסוף בדברי

 ונו' הנפש ענמיות וממופתי
 נפש על מופת הוא זזה כלומר
 ושאיננה רומניית שהיא האדם

 מפגי והוא מקרה ולא גשס לא
 שממחגק כמו מתחלקת שאינה
 בהחנק המקרה כהחלק ::הגוף
 כשנתחנק שתאמר נמו נושאו
 הלבן מקרה נתחלק הלבן הבגד
 בעצמותה יתחלקו לא ואס ג״כ:

 חתחלקי׳ שאינס אעפ״י
 ולא :נושא מבלי ר״ל געצמותס

 שהחלק שנחמר אדס מהחדס חלק
 שאנו כמו אדס נקרא ממנו

 וחלק מהגשם חלק על חומרים
 גשם שהוא המקרה מהנושא

 והגוון הגשם וכן :לבן שהוא או
 ננומרגאס מושכלים שהם מצד

 וענין הגשם ענין נתבונן
 התחלקות: חין נזה שגס הגוון

 נמו ר״ל ונו' שנאמר נהו
 עליו הנשוא וכו׳ שנאמר שיתכן

 אומרים אנו הנושא בבחינת ר״ל
 נפש חצי יאמר ולא :גוון <חצי

 המדברת בנפש ר״ל המדברת
 החצי ענין עלי' שנאמר אפשר אי

 שנוכל כמו הנושא ע״י אפי'
 תוכר שלא אחר ;הגוף חצי ̂לומר
 נדי צד בשום .תוגבל ולא הנפש
 וכיון :החלק עלי׳ לומר שנוכל

 מקרה ולא גשם הנפש שאיננה
 ר״ל ו5 הונת :בגשם עומד

 כמו נושאו שהוא הגשם באותה
 נראה נבר : מקרה בשאר

 רואים אנו וענ״׳ז מציאותה
 אשר הפעולות מן הנפש מציאות

 ננומרנא וכו' נשאר ולא לה.'
 אנא ;אחרת סברא צד נשאר

 :רוחניי עצם הנפש סמהז
 להתקיים יכיל בעצמו עומד

 ר״ל הגוף ננלות אחרי •ולהשאר
 מתואר האדם: מיתת אחר

 שאעפ״י ר״ל המלאכים בתארי
ענ״ז בגוף נח קודם שהימה

 אל מקביילה כשהיא המדברת והנפש מהזמן טוומם
 היא וכאשר * עיוני שכל פעולתה נקראת החכמות
 נקראת הבהמיים הכהות לנצח) (ג״א לגכ״זר מגבילה

 יצליח וככר מעשיי שכל ונקראת הנהגה פעולתה
 הכללי כשכל מהתדבקו האנשים בקצת הרברי הכח
ש שירוממהו במה שתמ שה מה  ויסור זהעיון בהק
 זאת סגולתו ותקרא כנבואה בלמוד הטורח עליו

ש עצמיות וממופתי הקודש״ רוח ותקרא קדושה  הנפ
 הגשם צורת ושהיא מקרה ולא גשס איננה שהיא

שם כהתחלק בעצמותה תתחלק לא  במקרה ולא הג
 והריח המראה כי נושאו כהחלק המקרה כהתחלק

 בהחלק יתחלקו ככר והקרירות והחמימות והטעם
 השכלית והצורה בעצמותם לאיתחלקו ואם נושאם
 משל דרן מהאדם והמושכל המושכל אס כי איננה

 חלק ולא אדם חצי יצויר לא כי החלוקה יקבל לא
 וחלק גשם מהגשם חלק שיצויר כמו אדס מהאדם
 מושכלים שהם מצד והגשם הגוון רכן גוון מהגוון

 כמו מושכל גשם וחצי גוון חצ> חלוק בהם יצטייר לא
 עליו הגשז' הגוון וחצי מוחש ההוא הגשם חצי שנאמר

 אשר המדברת הנפש חצי יאמר ולא אליו הרמוז
 ולא תוכר שלא אחר נופו חצי שנאמר כמו בראיבן
 שאיננה אלי׳'וכיון יווטז ולא הצדדים מצד תוגבל

 נראה כבר בו הונח בגשם עומד מקרה ולא גשם
 נשאר ולא מהפעולות ממנה שיצא במה מציאותה

□ <!ותהי׳ אלא צ ד מתואר בעצמו עומד ע א ת  ב
ס וכליה האלקי״ים והעצמים המלאכים שוני א  הר

 מהרוח המוח באמצע המצטיירות הרוחניות הצורות
 כאשד מחשבי תשיבהו היצרי הכה מן הנפשי

 הבדלות ותכדילהו הרכבות ותוכיבהו בו תשלוט
 יצר* זה קודם היה וכבר חכמה הולדת אל יביאו

 שאינו המחשבי הרעיוני הכח בו שולט בשהי'
שתנה ובמי ובבהמות בתינוקות שיקרה כמו נכון  שנ
ש התמונות אותן שיעלטו עד חולי מחמת מזגו  מהנפ

^ וההפרדות ההרכבות בעבור האנושית ט צ מ  ה
fשלטת ̂<הם א המכוונת בעצה העען לה תנ העצה ו

שכית מח

 הזה: הספר בראש הפלוסוף ונמ״ם הצורות נותן הפועל
 הנפש כי למעלה דבר אשר הוא הצורות הרחשוני׳ וכלים

 ערי בכת המתחדשות הדמיוטת בצורות מתעסקת המדברת
 בהשתמש היצרי והנח אמר יק בפמצעהמוח השוכן סדעיון שהוא

וים וכו' יצרי יקרא המחשבי בו
 המדברת הנפש זאת שתקבל

 מהרוע ההרגשוכו': מן צורה
 סי׳ בשני דבר אשר הוא הנפשי

 זך ס7 ינשא הלב מן ני כ״ו
 אל מעלה מעלה ויעלה ילליל
 הי׳ וכבר :עיי״ש המוח חדרי
למעלה נתבאר יצרי זה קודם

בהשתמם היצרי והכח אמרו אצל
 :וכו׳ יצרי יקרא המחשבי ט

 מושלם שאינו נכון שאינו
 הדעת: טרוף חולי מחמת צרכו:

 התמונות אותן שיעלימו
 האמתית: מהנפש האמתיו׳שהס

 והפרדות ההרכבות בעבור
 אעפ״י ר״ל • אליהם המצטע

 עצתו בפני קייס דבר שהנפש
 לא בנוף קשורה שהיא עכ״ז

 שהכחות בזמן שלימותה תיציא
 מפני שלימים אינם הגופניות

 ולהפריד להרכיב יכול שאינו
 בעיון המכוונת בעצה כהוגן:

 יין{3מתש העצה ותבא :הישר
 תיקון לפי ר״ל מקצתה או כלה

 העיון השלמת יהי' כליהמיחק
 יושלס לא טלי ממיקז אינו ואס

 הראיות ומן :מקצתו רק העיין
 ושמא מהגיף הנפש ה״רד על

 העיון קייס שאין מאחר תאמר
 הגוף כלי בתקנת דק הנפשי
 הנפש מחלש שלא לנו מניין

 ושאין לגמרי הגוף בחלשות
 הגוף אל כלל צריכה הנפש
 הכתות כי : המיתה אמר

 מההבדל ולמד צא הגשמיות
 הנפש נחות בין רואים שאנו

 הנמות שהרי ותדע הגוף לנחות
 להשיג נדחקיס הס אס הגשמיים

 כעין ;נחלשים הס מנחם יומר
 האדם יביט אס וכי׳ השמש אצל
 גדול קול ישמע או גדול אור

 והשמע הראות נת יפסיד
עוד שכל המדברת בנפש משא״כ

 בפני קיום לה יש הפתה אסר
לשכל מה כיון אולי האלקייס ועצמים המלאכים: כמו עצמה

 השכל בפעולתה שתתעסק
 זקנה לעת גס י«מר מתחזק

עם יתחזק השכל ואז ■ממחלשיס ר״ל, הגופניות כתות ככלות
הזקנה



קנח נחמדחמישי כוזרי מאמראוצר
 מחליש הזוקן ד״ל ונו׳ הגוף ישיג כיהזוקן ומזה הזקנה:

 נעלות : וחלש הולך ר״ל נירידה והגוף :הנפש ולא הגוף
 הצורות ני :הנפש פעולות משא״נ נהן פוטל והזמן מכלית

 הנפש אס תאמר ושמא ונו' והמשפטיות והמספריות ההנדסיות
משיג איך תכלית נעלת נלתי
 ימשפט והמספר ההנוסה פרטי

 גופני׳י ענייני׳ הס הלא היקש נל
 שחומייהס אעפ״י אמר לזה
 העיון ר״׳ל הצוחת הנה גוף

 מהסיתרחנלנליקןכי המופשט
 ואופני׳ ערניס על להצטייר יוכל
 הפלוסוף וכמאמר תכנית לנלי
 תכלית אין ואמצעייט א׳ פרק
 והראר :פירשנו ושס להס
 דל3נ שכלי עצס מציאת על

 שיש הראי׳ וזאת^היא ונו'
 ר״׳ל ננדלמהגשמיים עצסשנלי

 השכל והוא כמלאכיס רומניי
 אחר שזוכר והוא לדעתס הפועל

 האור מעמד לנפש יעמוד :זה
 לנפש הזה השכל ר״ל לראות
 שהוא וכמו העץ אל האור נערך

 מוצאכח מוחש על זורח כשהוא
 הפועל אל הכח מן עין3ש הראות

 נח מוציא הפועל הזה השכל כן
 הפועל אל הנח מן הנפש

 א': סי׳3 הפלוסוף וכמאמר
 מהגשמייס דלת3נ ונשהכפש
 חלק זה וגס ו3 מתאחד

 הפרד אחר שאמח הפלוסופי׳
 שכל3 קמ3נד היא מהגוף הנפש

 לה מדנני׳ אין שהנפש :הפועל
 הינושכנות ענייני ר״־ל נסיון3

 כי :הנסיון מצד נלקחות אינס
 כל ני גמור גוזר אדס יגזור לא

 ר״ל ונו׳ אוניו יניע לא אדס
 שלס איננו ננסיון הדגויבניקח

 הגעת מן משלו ונשא לעולס
 שכל רואים שאנחנו האזנייס

 אזניס ולו ע3אר על הולך
 עת3 אותן מניע הנה ולטיס3

 נאות שהוא הצורך כפי השמע
 האוזן מן הנכפל הקול להניא

 כנודע פנימה האוזן הדרי אל
 ומטתה האחרוניס לטנעייס

 איראסא חלק3 התדס נראה אלו
 י י ׳ ו3 שאין מדינות ושאר

 עלמה ונאמר להניעאזניו נח
האדס מן לנצר נכה ה׳ עשה

 הפרד W הראיות ומן קצתה או כילה טחשבית
 הכהות כ«. איליו צריכה ושאיננה מהגוף הנפש

 השמש אציל כעין ההזקים כמושניהם יחילשו גשמיות
 והנפש כליהם• בהפסד החזק הקויל אצל והאוזן

 מדע תשיג אשר כל תתחזק אבל כך אינה המדברת
 ישיג ולא בגוף ישיג הזוקן כי ומזה טמנה’ חזק

 ודגוף שנה החטשיס אחר תתחזק אבל הנפש
 ופעולת תכלית בעלות הגוף שפעולת ומזה בירידה*

 ההנדסיות הצורות כי • תכלית בעלות בלתי הנפש
 והראי׳ • תכלית בעלות כלת! והמשפטיות והטספריות

 יעמוד מהגשמים נבדל שכלי עצם מציאות על
 כשנכדלת ושהנפש לראות' האור מעמד לנפש

 הווי׳לה אץמדעזה שהנפש הוא בו תתאחד טהגשטיס
 כי גמור גוזר עליו טזרין אין שיהי׳בנסיון כימה בנסיון

 אזניו יניע לא אדם כל כי גמור גוזר יגזוריהאדם לא
 עצם חי ופיל טרגיש׳חי גזרנישרכל ארס כל כי יגזור כאשר

 טהטושכלות זה וזולת כההלק רב יותו ושהכל
 תתברר לא הדעות בירור שהאטנתנו הראשונות

 מה אל הענין משתלשל הי׳ כן יהי׳ לא ואס בלמוד
 אלקי״ת מאצימת הוא כן ואס תכלית לו שאין
 שכלית צורה שבו מה וכל השדברת בנפש תדבק

 מתנשם בלתי עצם הוא געצמי) (ג״א היה בעצמותו
 לה שלמות לצורה הנפש וציור בעצמותו עומד אך
 אבל • השכלי הזה בעצם ההתדבקות בה לה ויזזי

 לא הנה הגוף טרדת ההוא מההתדבקות תעתיקה
 וגיערל במיאום אלא הת:זים התדבקות התאמת

 בו מההתדבקות לה מונע אין כי הגוף כהות כל
 ניצולת פנוי׳ השאר טמנה וכשתפרד הגוף זולת
 נעצם טתדכקת ההפסד מן לו אפשר שהי' מטה
 אין מהכחות זה וזולת העליון בעולם הנכבד הזה

 הנפש אבל הכלי בהפסד ויאבד בגוף אס כי מעשהו
 ולקהד־ן ההם הצומת אותם ציירו כנר המדברת

: שקדם כמו לבותיהם
 הפילוסופי׳ לדכריםה^^ה רואה אני הכוזרי אמר יג

 שאר על ובירור דקדוק יתרון
:הדברים

אמר יד

 3ורו הכושיים ני היודע ואמנס אדס״3 גזירה היא שכך הכל
 רק ואך מייס נעלי כשאר האזניס להניע ינוליס העולס ני3

 המדינות אלו3 הנהוג הנונע וקשירת הילדיס ליפוף מחמת
 לי3 כך האזניס שנשארו הסנה מהס הולדס מיום נתינוקות

לחנמי היום וכנודע מנועה

וכן׳ הטנעייס מדעות ע^ה ונסנורי׳ נזה טעס לומר ארצם חכמי כל וצאו ונזה זו מעלה

 כאשר :האחרונים ע3הט
 וכו׳דזס מרגיש אדס כל ני יגזור

 שהאמגתנו ו:3ספק דנרשאין
 ר״למושנלות הלעותההן רור33

 1לח(3ממ אינם הראשונות
 ר״ל כן יהי׳ לא ואס :למוד3

 שאין ראשון מושכל כאן שיהי׳
 משתלשל הי׳ עליו: מוסת צריך

 תכלית לו שאין מה אל הענין
 על מופת מוצאים היינו לא

 מופת אל צריך הי׳ ני ר3ד שוס
 וע״כ תכלית לי3 עד מופת
 מושנלות על המופת יעמיד

 מאחר * וא״כ : ראשונות
 אינם הראשונות שהמושנלות

 אצילות כאן יש ע״נ פת למ
 וכל נפש:3 תדנק אלקי׳׳ית

 שמאחר שכלית צורה שנו מה
 האלקי״ית מהאצילות צ מני שזה

 הנפפ וציור ח״כגסהנפשכן:
 הזה הצור ר״ל לה שלמות לצורה

 שנת וממקום האזס עייד היא
 הפועל שכל והוא אורו ניהל
 האדס: מיתת אחר ילך לשס

 ל3א :הפועל שכל3 הזה. נעצם
 כל לא ר״ל ונו׳ תעתיקה

 לדעת אפילו לזה זונה האדס
 הגוף טרדת כי הפלוסיפיס

 התאותמונעהדנקו׳ אחר ונטי׳
 ממאס הגוף אין אס כי ההוא

 מגיע אינו חומרי״ות נתאות
 ממה ניצולת :ההוא קות37ל

 אלו ההפסד מן לו אפשר שהי'
 וזולת התאוות: אל הי'מנוה

 אדם ני5 נחות שאר מהכמות זה
 מעשהו אין : הזה השכל ד3מל
 גופנייה המה ונו׳ גוף3 אס ני

 דהיינו נליהס וד3א3 173ויא
 לנותיהס ולקמה :הגיף מיתת

 : ושליתוהס מונס עיקר ר״ל
 עליך מפחד שהייתי זהן יד

 פחד פחד שס ׳3 סי'3
 לת3סו נפש3 לנו ומי נאמרו הזה

 העונדות לדעות נפתית שאיננה
 זעותיהס על הנפש ומנוחת

שתטמ



נחמדחמישי. כוזרי מאמראוצר
 לנ» נדמה כלומר מפיהס היוצא כל להאמין נפהך :»ממ

 סנתנרר למה ני :עוד ספק ואין הנרור האמת על עמדה ר3שג
 סדנריהס מפני כי ונו׳ ההרגליות חכממ5 המופת מיס

 להס להתמין הנפשות נמשכו זה3 ספק בלי אמתייס בלימודיות
אחריה׳ דקדקו ולא דבריהם בכל
 שאחר ובמה בטבעיות עוד

 מופת שאמרוהו מה כל :הטבע
 שאין דבר על הוא מופת שם

 :'פעמיס נמה כנזכר בו ספק
 ונו׳ בטענותס תספק לא ולמה
 בטבע התמלתס עיניך פקח
 היסודות ואלו ברורה אינה ג״נ

 להס מניין שקבעו הארבעה
 בעולסהאש אותס ותתבע זה:
 שאתה עוד ולא אש ביסוד ר״ל
 איןגוון עליהם: להקשות ינול
 הס השמים גוון שימנע לו

 וצבע מראה שוס שאין אומרים
 בלילה הי' שאל״כ האש ליסוד
 נאש אדוס כולו שלמעלה האויר
 השמים לראות נוכל ואיד

 ונו׳ אנחנו השגנו ומתי ■זצבאיו:
 מאומה האש ביסוד הרגשנו מתי
 אבל האש; שהיא מה נפי

 מקרה רק השגנו לא חמה איכות
 אס החמימות: בתכלית חס

 עבים: בגושים כלומ׳ בארן תחול
 הלהב ר״ל באויר מחול ואס

 לו והדומה הען מן עולה
 אגו באויר מתערב והוא אויר5

 תחול ואס :להבה כמין רואים
 במים החוס יכנס כאשר מיס5

 רחיגו ומתי :רותחים מיס יהיו
 מתי ועיד ואוירי אשי גשם

 נננסי׳ אלו יסומת ׳3ה ראינו
 הארץ יסוד שרק ובחי בצמח
 המכיר וכן הצמח עומד סבו
 אלו אך המיס שהוא עליו יורד

 אותם ראינו אנה השמים
 עד :והמי הצמח בגוף נכנסים
̂ל מורכב שהוא שנגזור  עד ר
 :לטבע קייס ליסוד זה שנקח
 נקוט לומר באת אם אפילו ונו׳ והארן המיס שהשגנו אמור
 ומשתגיס בתורנב נננסי' הס שודאי ותאמר בידך פלגא מיהא
 עזר השמש ולחמימות לאויר ו : ומיס עפר שהס נמו הצמח בחומר
 ואומר מה בצד דבריהם מתקן ואני כלומר האינות בדרך בהויה

 שבאש האינות ענ׳׳ז בהצמש בו נננסי׳ ואויר גוףיאש שאין שאעפ״י
 :חלליו בין ו3 הנכנס האויר איכות וני, הצמח החמימו׳מסייע דהיינו

 והמיס האדן על ואף הל אלה אל נתקיס אותס ראינו מתי או
ראוי הי׳ כן א״נ הצמח אל יכנסו שודאי תאמר ̂אס טענה יש

 הד׳ אל הפחות לכל חחר אותו השרף אחר שיהי׳הצמח
 ינתק •אס נך הדבר ואין שהס מהסנעין שהורכב יסודות

 אסר הוא אבל נן ואינו עפר יסוד אל ד״מ הען מן חלק
 עפר שאין מה רבדיס להרבה כלומר לרפואה ראוי :נירה

והחלק אליו: מוכשר החרן
 עליך מפחד שהייתי מה וזהו החבר אמר יד

ש ומנוחרת מהפתוי  על הנפ
 כחכמת המופת מהם שנתברר למה כי דעותיהם
שות בטחו וההגיון ההרגליות  שאמרוהו מה כל על הנפ

 שאמרוהו מה שכל וחשבו הטבע שאהר ובמה בטבע
הארבעה ב;סודות בטענותם תספק לא ולמה מופת

..........., . יטענו אשר האש בעולם אותם ותתבע ראשונה
העשן שהיא - ^ואימייס האויר השטים גוון שימנע לו גוון אין העליונה האש ששם

■ 'l .אורי קיטור או א'ל ’5 היוצא ״ודחינו 1--------^--------- יסודית אש אנחנו השגנו ומתי והככביס
ואס גחלת* היתה בארץ תחול אס בתכלית חמה
מים היתה במים תחול ואם להבה היתה באויר תחול

כחומר נכנסי׳ ואוירי אשי גשם ראינו ומתי רותחים
מהארבעה מורכב שהוא שנגזור עד והחי דצמח

המיס שהשגנו אמור וארץ ומיס ואויר אש כוילם
ולאויר הצמח בחומר והכנסס בהשתנותם והארץ

ש ולחמימות לא האיכות בדרך כהויה עזר השמ
אותם ראינו.- מתי או • אויר כגשם ולא אש כגשם
אל חלק ינתק אס בעינם הארבע אלה אל גתקיס
לרפואת ראוי אפר היא אבל עפר אינו העפר דמגת

הו*ן אכל מים אינו הטיס דמות אל הנתק והחלק
ראוי□ מים, לא מזוניי או ארסי ליחות או סחיטה
או איד הי׳ האויר דמות אל הנתק והחלק לשתיה

ג״כאפשר ואלה בו• להתנשם ראוי אויר לא קטור
בחלק! •יקפאו או צמח או חיים בעלי אל שישתנו

שתנות וילכו הארץ !פול* ונפלא, השתנות אל מה
שתנות בהם המחקה־ אחר כי אמת גמור יסוד אל ה
. , י׳4וחקדיזץד־ בחטימורת להודות ההכרח לנו יוצא

בפלא py ^;טנע עזרד ראשונים איכות ושהם והיבשות והלחות

אממ?! יסידפשוט 'ז־אל׳־אחה ושהשב?׳ ־ מהגשמים גשם טאמצעיהס או מהם -̂* 
ההכרת לצו יוצא ■המאקר אמר . ׳,pnV יי^יח מהם' וירכיב אליהם המורכבות יתיך

ם מי צ  המחקרשע״׳כ הוציא ר׳ןלזהלבד > ■ ע
:^זמימותוכו/׳ שהס האלו טבעיס ד׳3■ להודות אנחנו׳ צרינין
 שיקבל ימלט לא שבעזלס ■כל•,מורכב ראשונים איכות ושהס

 3מורנ שיהי׳ ר״ל מהס : איניות הד׳ אלו הוויותו בתחלת
 מהס מג' או ׳3מ המורכב מדבר מאמ׳צעיהס אז :לבוס מסס
 גפרית מלקי בו שהעץ שתאמר כמו אשר בגשם ונתרכב וחזר

 ושהשכל :לזה וכדומה ויבשות מחמימות הורכב עצמו והגפרית
 יתץ :הגשמים של ההרכבה להתיר ההוי׳ בטבעי לעיין הרוצה

וירכיג איכיות הד׳ אלו אל מורכב כל יפרד אליהס המורכבות
מהס

 ר״ללחות המיס למות אל הנתק
 שזסר ואומרים העשן עס היוצא
 ר״ל מיס אינו המיס: יסוד
 סחיטה הוא אבל :זכיס מיס

 מאיז׳ הנסחט לחות לאיזה דומה
 שהוא או מזוני או ארסי :דבר
 ע3ט כפי זן שהוא או מזיק

הנתקאלדמות הנשרף:והחלק

 כקיטור כהה כמוהאויררק זך
 להתנשם ראוי אויר לא הארץ:

 חי בעל שיוכל אויר נמו אינו בו
 ואלה :קרגו אל אותו לשאוף

 עלו3 אל שישתנו אפשר ג״כ
 בהם ובפלאיפול 7ע ונו׳ חייס

 ר״ל גמור יסוד אל השתנות
 שריסם אח׳ שנתהוו הגופות אלו

 ראוי אפר סהס גשס אתה
 הארסיית והסחיטה לרטאה

 ומיס חוזרי׳לעפר אינס והקיטור
 אחריס שנויס שישיגו עד ואויר
 ן;3להמ שיכנסו ואפשר זא״ז

 שתאמר כמו חייס ובעלי הצמח
 יתפזרו העולה העשן שחלקי
 העל ע״י אח״ז ויורדיס באויר

 ישארו או הצמחים על והגשס
 3ויתגיר יתפזר האפר וכן בארץ

 ביעלי נ״כ שיורכבו האין ■עס
 וימות הצמח וכשיופסד הנזייס
 אחריס שגויס ישיגום »י -הבעל
השתנות אל ־מהשתנות דל׳נו



קנט נחטרחמישי כוזרי מאמראוצר
 דעתו לטנך נדי השכל נושאים ע^מיס להס ויניח :ג״כ מהס
 ציור3 :ואק ומיס ואויר אש כס היסודות שנושא שיאמר יוכל

 נמציאות כן שיהיו שנאמר לא הענרה דרך לצייר נוכל כך ונמאמר
 אלוהפלוסופיס יאמרו ואיך הו:: הורכננל ושמהס לש^ יזון

קדמות5 •יאמרו והס :זה

 3תוד כך אותו רא3ל סכמתו שגזרה עת3 ראו3 שהאל ותודה
 הפילוסופי© ותות3ע השלכת אחר שרצה איך ראו3ש הכרח3

 ה3ס ר3ד לכל לתת רו3יד ני ושו3י ולא ע3הט ך3ס3 הנאחזי׳
 אותה להכין ומלואה ארץ נתנה להס כאלו החקירה מצד

נפשך תתרחק ולא :ולסעדה
 עולס3 הנמצא כל העולסוא״כ

 נתהוו וצמח וחי מאדס השפל
 לתי3ילול וכך מזה זה ונולדו
 או אדס מעולם הי׳ ולא תכלית

 יצירי ראשון שהי׳ צמח או חי
 כלוס לפניהס הי׳ ולא ורא3ה
 לומר למו כסל דרכס זה ל3א

 כלי לאזזור היצורים הלכו שפך
 הזה האדם סר לא :תכלית

 מש״ז ר״ל והדס זרע ת3משנ
 ממנו שנתון והדס יוואמו3א3ש
 אשה3ש הזה והדס :אמו מעי3

 : אוכלת שהאשה ממזונות הוה
 שהס תאמר או3 מאין והמזונות

 :מהאדמה מן היוצא מהצמח
 נמו א:3 מאין הזה והצמח

 המאמיני׳ לדעתם שאמרנו
 ונו׳ והמיס זרעי מכח הקדמות

 פניו מלפני ולפניו שלפניו מצמח
 הצמח אין וא״כ תכלית אין עד
 מד׳ מעולס 3הירכ הוא אף

 שלפניו זרעי מנת רק יסודות
 המטר מן עליו שמגיעיס והמיס

 עזר3 :הצמח לגוף משתנים
 אינס אלו והארן והאויר מהשמש

 תמצא ומאין לו עוזרים רק
 איזהזוף שהורכב מעולם

 יס3הנכ שלכל ועוד יסודות:
 מסייעים שאף ו3 ועזר רשס ונו׳

 והארץ והמיס האויר נמו הוי׳3
 יסודות לנד לאלו נקרא ולמה
 ואולם עזר: רק אינם הס שאף
ושמא ונו׳ התורה דעת על

 מקום אין שלדעתם נהי תאמר
מאמיני לדעת ענ״ז זו להנחה
 שאין פשיטא התורה שלדעת אמר ע״ז לה פנים יש החדוש

 ונעלי : שהוא כמו ומלואו העולס האל רא3 שכך זה לכל צורך
 ומה73 להוליד ו3 זרעו אחד כל כלומר מצויירים וצמחיו חיים
 אליהם יצטרך ולא :להשיגו יכול השכל שאין אלק״י נח3 וזה

 להתחכם לנו מה הוא ה׳ שמעשה שנודע ומאחר אמצעיים
 ריאומ3ל ממוצעים שיהיו ות3והרכ יסודות ולנדות ראס3 כיצד
 הקושיות כל סרו קשה כל קל החדוש ונהודות :ההוויות אלו

 השריפה אחר הנפרדים חלקיו ועל הויותהצמח על כה עד שזכר
 :הוטנעו אדניהם מה על לידע ה׳ סוד3 א3 מי כי או3 מאין
הקדמות אמונת מעליך שמסור כיון שרצה ואיך שרצה געת

 בציוד וארץ ומים ואויר אש ויאמר נושאים עצמים
 לשכל חוץ פשוטים כלל היו שהם לא ובמאמר

 יאמרו והם זה יאמרו ואיך הווה כל מהם ויתרכב
 ודם זרע משכבת הווה האדם סר לא א״כ כקדמות

ם הד  כמו והצמח מהצמח והמזונות מהמזונות ו
 עצם לדומה ישתנו אשר והמים זרעי ככח שאמרנו

 * והארץ והאויר מהשמש בעזר להם אעני) (זנ״א
 בו ועזר רשם הגלגלים ומצבי הכוכבי׳ שלכל ועוד
 דעת על ואולם ׳ דעתם על ביסודות הספק זה הנה

 ובעלי שהוא כמו העולם ברא האל הנה התווה
 אליהם יצטרך ולא מצוירים וצטחיו שלו חיים

 קל החרוש ובהורות מורכביהס והרכבת אמצעיים
 העולם מזה כשידוטה מעקש כל והתיישר קשה כל

ח בעת האל בחפץ הי׳ ואח״ב הי׳ לא שהוא צ  שר
 התהוו איך בחנ^רה תצטער לא שרצת ואיך

 תתרחק ולא הנפשות בהם נקשרו ואיך הגשמיים
שמים מעל אשר והטיס הרקיע מקמל נפשך  ה

 המקווים והסבורים רבותינו יזכירום אשר והשדים
 ומה הבא והעולם המתים ותחיית המשיח ימית מן

 אחר הנפש בהשארות התחמילה זאת אל צרכנו
ח כבר המקובל הצודק .והמסופר הגוף כלות מ  א

 גשמיים או רוחניים יהיו הניחם היעודים אצלנו
 וילכטלם בס הדעות לקיים ההגיון דרכי נמשיך ואס
 מח ,באמתת לנו וטי תולדה בלעדי החיים יכלו

 במקום יוגבל לא שכלי עצם בשהנפש שהביאונו
 מן נפשי תוכר ובמה הפסד ולא ת־י׳ תשיגהו ולא

 העלות'יעלה ושאר הפועל השכל מן או נפשך
ונפש ארס״טו נפש יתאחדו לא איך ועוד• הראשונה

אפלטון

 יעי3ר3 נמ״ש ונו' הרקמג ול3מק
 אשר המיס ואחריו כ״ה סי'

 הקשלג השיגתס לא לרקיע מעל
 :0ה3לאהודו ע׳״נ הפילוסופי׳

 ומעשיהס השדיס ענין והשמם
 רוש3 כמו חז״ל רי3ד3 הנזכרים

 מהש״ס; מקדמות נמה3רכותו3
 ולה3התח זאת אל צרכנו ומה
 ורות3 לנו 3לחצו לנו ומה ונו׳
 יס3ר ונות3חש קש3ול רות3נש

 אמר הנפש השארת תהי׳ כיצד
 מעשי את ימצא מי ני הגוף כלות

 אנושיית: תקירה3 יתעלה ה׳
 ר3כ ל3המקו הצודק והמסופר

 רק לנו אין וכו׳מעתה אמת
 והיק האמתית לה3ק3 לאחוז

 היעודי׳ הכל: מקוס3 לנו תעמוד
 שהנחילנו טמות3הה הניחם
 קר רוחניים יהיו יאנו:3אותנונ
 ן עני על לחקור לנו אין גשמיים

 מות אמר וענשה שכרה הנפש
 דועלהזה3ל רך3ית לו ני גוף

 שיהיו יוכל לפלאיו מעצור ואין
 יהי׳ התחי' ועולס רוחניים
 ״סאו3הרמ כדעת ד3ל3 לנשמות
 הנפש עם להגוף ר״ל גשמייס
 מה' פ״ח3 והוא ׳'ד3הרא כדעת

 העולם דל הרמצ״ס 3נת ה3משו
 עליו 3ונת גוף ו3 אין הנא

׳ד  הזה האיש רי37 ז״ל הרא̂נ
 אין שאומר למי קרוניס נעיני

 אלא לגופות המתיס תחיית
הי׳ לא ראשי וחי ד3ל3 נשמות

 לקיים :ונו' ע׳׳ז מז״ל דגגת
 נסור אס טלס3ל או ס3 הדעות

 החיים ינלו : חייס אנו מפיהס כאלו הקשיות חקירות אחר נו3ל
 לגו ומי :אמתי ר37 שוס לנו יולד לתי3 ינלו הקייס ונו׳ ,׳״
 כלומר 3י״ םי׳3 ו3 שהאריך מה הוא וט׳ שהניאונו מה אמתת3

 מאחר ונו׳ נפשי תוכר מה3ו :הזאת ההשגה אל יעלה ,מי
 ונפשך נפשי נין יש ל73ה מה הפועל שכל ע״י נאצלות שכולם
 ושאר הפועל ש^ מן או :יצאו אחד ממקום ששניהם מאחר

 שכל נין להנדיל להם יש מההכרה הראשונה והעלה העלות
 יהיו יתאחדו לא :ראשונה העלה או העלות ושאר הפועל
 ין73ו גדולים פלוסופי׳ ששניהם ואסנ״טון ארס״טו נסש לאחד
קשה זו קושיא הפלוסופי׳ וכלל חנית: 3ל3 מה האחד שידע

על



נחמד ח?*ישי כוזרי מאמראוצר
 שממפארי' מאחר וכו' ישכילו לא איך ועול :הפלוסוט' כלל ינל

 לא3 נרגע הכל שישכילו הוא נלין הפועל אל שכלס שהוציאו
 ונזיעת הקדמות ור7וס החכמות נלמוד כלומר המנונה אל עיון:
 מעע היום סלק אחר נחלק אמתי מוסת איזה אל יגיעו אפס

לא איך עוד מעט: ולמחר

 מלת נספר והם שיתפעל״ שיפעל• הלו• *3המצ האגה*
 חן: m3 עליהם פירושינו ועיין חן ירלונרוח שער ההגיון

 מהתחלות מזה: למעלה ידיעות וקצת מהס שלמעלה ומה
ושמא הנמצאות נהם ויוכללו החכמות: מהתחלות התנונה

 יישן נאשר עצמו הפלוסוף ימצא
 אין השינה נעת הנה כלומר

 פנתה ואנה כלום יודע אמו
 והיא ננועל היא אשר שלו הנפש

 וכן כלל תישן ולא תנוס לא
 נרס״אס ;עמו ל3 לנו כשנשתנר

 הדעת טרוף ישיגנו שאז ונו׳
 חלק שהוא המוח הפסד מחמת
 דנקות לה אין נפשו הלא הגוף

 נגזר אשר ומה :גשמיות עס
 נאיש תאמר ומה כלומר וכו׳
 שכח ואח״ז נתפלסף שכנר הזה

 זה שאין הנאמר חכמתו כל
 איש והוא קודם שהי׳ האיש
 נפשות שתי לו ישונו האס אחר:

 המדע נערך האחת ננדלות
 המדע נערך ׳3וה •3הר הראשון

 מןהראשונה: הפחותה השני
 • מהמדע הגנול הוא ואיזה
 שהלמוד דנריהס לפי כלומר
 לעדי קיימת שתהא הנפש מצייר

 עד הגוף נמות תמות ולא עד
 אס :הזה הלמוד שעח* כתה
 אס הנמצאות מדע נכלל הי'

 המציאות כל שינין שצריך תאמר
 הרנה העולמות: ישנונכל אשר
 אפי׳ הפלוסוף על שנשאר מה

 יותר להיו׳ שאפשר שנהס הגדול
 ש?וא ממה יודע אינו הרנה
 אפי׳ וניס ונאק נשמיס יודע:
 אינו רונו וניס וגאיז נשמיס

 נעולמות ני אף לו יזוע
 העני יגיע לעתי א״נ הרוחניות

 הי׳ ואס הנפשי: לציור בזה
 ני תאמר ושמא הקצת מספיק

 מספקת המושנלות ידיעת קצת
 המדנרת גפש כל הנה :לזה
נח לו אשר אדס נפש כל וני׳

 ננדלת היא אף ננדלת :הדנור
 הגדול נמו הגוף נמו׳ תמות שלא

 שהמושכלות לפי :שנפצוסופיס
 מישנלות הפחות לנל ינין לא פתי מי כי נה תקועות הראשונות

 מאמריס־ נציורהעשרה הנפש הפת הל אמנה הראשונות:ואס
 שזנרוס מאמרות היו״ל שיודעים ואותן יש שגנול תאמר ושמא
המתי• המצערף• והאיר* והנמה* העצס׳ והס ההגיון נעלי

טון  והאטנחו חבירו דעת טהס אחד b וידע אפ̂י
 ישכיילו ילא איך עוד הפלוסופים וכליל יו וסתר

 השכל ואצל האל אצל כמו פתאום טושכליהם
 אג^ יצטרכו ולמה השכחה תשיגם ואיך הפועל

 ל^ת איך עוד חלק אחר חלק בטושכליהס התבונה
 וכשנשתכר• יישן כאשר עצמו הפלוסווי ימצא

 וכשתמצא טורסאבטוח כלומר לוברס״אס וכשהגיע
 נגזור אשר וטח ויבלה וכשיזקין במוחו הכאה אותו

 וקרהו הפלוסופייא מחכמת לקצה שהגיע טי על
 האם חכמתו כל ושכח בר׳׳סאם או שחורי בלבול

 עוד • זולתו שהוא נאמר או בעינו הוא זה אין
 להתלמד עליו וקבל בהדרגה מחליו שהבריא נניח

 ישובו האס הראשון הנלדע ישיג ולא והזקין מראש
 מהשנית* פחותה האחת נבדלות נפינזות שתי לו

 ההתגברות אהבת אל מזגו שנשתנה נניח עוד
 בגיהנס ונפש בג״ע נפש לו יש כי הנאמר והתאוות

ס נפש בו שתשוב טהטדע הגבול הוא ואיזה ר א  ה
 מדע בכלל הי׳ אם איבדת כלתי מהגוף נבדלת

 ידעהו יצא הפלוסוף על שנשאר מה הרבה הנמצאות
 הקצת מספיק הי׳ ואם וכים וכארץ שבשטים מטה
 שהטושכלורת לפי נבדלת מדכרת נפש כל הנה

ה תקועות ראשונות  הנפש הפרד אנזנס הי׳ ואס נ
ס ש־למעלה ומה מאטרים העשרה בציור ה  מ

ם הנמצאות בהס ויוכלו התבונה מהתחלת  כול
 קרוב מדע הוא לתכליתם השלמה מבלעדי הגיוניות

 • מיומו מלאך האדם שישוב ורחוק מיומו יושג
 בהם וההקפה לקצה הגעתפ מטלתי אפשר אי ואם

 אובר והוא מושג בלתי עיון הוא וטבעיות הגיוניות
 .לדמיונות נתפתית ככר והנה * דעתם על ספק כלי

 הושטה ולא יוצרך לך נתן שלא מה ובקשת נפסדות
 בטבע זה הושם אבל בהקשה השגתו כשר בטבע

 מזכי הזכים ׳ יתברך הבורא מסגולת הנבחרים
הנפשות אותן יגיעו הזכרנום אשר כתנאים הבריאה

אשר

 לגנול זה שמגז לנך ני תאמר
 נמאמרות הענרה שנדרך נעטר

 נעולס נמצא שאין הכל ננלל הנז׳
 שלא העליון ונעולס השפל

 שלא אלו שמות יונללתסת
 :מקרה או עצם או שיהי׳ ימלט

 מנלתי לתכליתם השלמה מנלעדי
 הענייני׳: לתכלית שלימה הננה
 נר מיומי יושג 3קרו מדע הוא

 זה: כל יודע יומא דחי 3ר י3
 כלומר מלאך אדס 3שישו ורחוק
 קזוס יוחניי ציור נפשו שתשיג

 אל ואס • אחד יוס מעיון לעד
 הננה שצדך וח׳׳ת ונו׳ אפשר

 1עי(3והס הגיון דרך3 שלימה
 ס7א שוס שאין עיון הוא זה
 והגה :להשיגו יכול יא3נ ד3מל
 חת3שש נמה ונו׳ נתפתית ר3נ

 לדמיונות ג י״ נסי׳ דעתם
 מה ונקשת נמנע: דמיון נפסדות

 נקשת וכו׳ יוציך ך י נתן שלא
 שלא האחרון:מ: שלמות להשיג

 לא אשר נענין יוצרך לך נתן
 ולא האדם ניצירת הנורא שס

 ת׳׳ן וני שר3 ע3ט3 הושם
 מאחר האלס ני5 כל נרא לשוא

 שאין נדנד תלוי שהצלחתם
 ע3אליו:נט מרע השנלי היקש

 סגולת הנורא מסגולת הננחריס
 כמ״ט ישראל נני הס הנירא

 העמיס מכל סגולה לי והייתס
 נניאו הס שנהם והננחריס

 נראשון שאמר וכמה האמת
 הזכיס :מקומות כ״זונשאר סי׳

 אימרן ענין הוא הנריאה מזכי
 לןן, ושס וז״ל ג' סי׳ נרניעי

 עיןנשתרת שנחרמנרואיו
י וכו': נעיניהס דנריס  מ̂ז

 מנטן ננראיס נלו׳ הנריאה
 המורה וכמ״ש 3הטו נתכלית
נתנאי ל״ו פרק ׳3 נמחמר
 נעקר מוחו עצס שיהי' הנניא

 נכל המיוחד ומזגו חמרו נזנות שוויו תכלית על זריאותו
 מזגיס מונעים ימנעהו ולא והנמתו ונשעורו מחלקיו ?זלק

 ידעתיך(ירמי׳ ננען אצרך טרס נאמר וכן ע"כ אחר אנר מפני
סי׳ ונשצישי 7י״ סי׳ נשני הוא הזנרנוס אשר נתנאיס :א׳)

ס״ה ,



קסנחמד חטישי כוזרי מאמראוצר
 אויזז כלומר יציירו אשר ונו׳ יגיעו :ג׳ סי' יעי3ר3 גס ס׳י׳ה

ת‘ויחזו העולס כלל ציור מדרגת אל יגיעו דגה3ל הנפשות  א
 הפגתו מראה אחד יא3נ קצתם את קצתס ויראה : אלקי״ס

 שנאמר(מלכי׳ נמו קצתם סתרי קצתס וידע ׳־ •־= אחר יא3לנ
לגני אלישע שאמר )3 ׳3

 שילקח שהודיעוהו הנגיאיס
 ידעתי אני גס אמר אליהו
 ונו׳ זה נדע לא ואנחנו :החשו
 שנל שאין ענין הוא זה דגר נלומ'
 :ואה3הנ מלגד משיגו אנושי

 וכו׳הפלוסופי׳ התנצלו' להס ויש
 מזרע היו לא אשר ההס

 התנצנות להס יש הסגולה
 על יסודותיהם תמכו אשר על

 להס מאין כי אנושיות חקירות
 לא אשר אלק״י ואור ואה3נ

 החכמו' אגותיהסנהגטיחו ידעו
 תכלית אין גטחון המופתיות

 שאף תראה הלא כלומר אחריו
 דת להס הי' שלא אעפ״י הס

 מנהג נהגו ענ״ז מותחלת
 האלו חכמת על וסמכו הקגלה

 נלוס: אחריו שאין טחון33
 היו וכת כת כל ר״ל גז׳ והתייחדו

 מן אחת להאמין תואמים לאחד
 לגקש מהס חולה ואין היעות

 על סומך רק מדעתו הקישיס
 וכן אחדמהמפורסמיסשקדסלו

 נאמרו נ״ה ס״ס נרגיעי אמר
 חלוף ואין :ונו׳ תגהילך ואל

 אנשי׳ שני ר״לגין אישים שני ין3
 שמהי׳ רחוק אמד גזמן שהס

 שיתחלפו גמה :גיניהס מחלוקת
 שיהי׳ כלומר מהדעות זה אמר

 אחד גזמן הרעות גין החליף
 מהדעות זה אמר שהוא נמו
 וגחכמת הטנע שאחר גמה

 גדורו אחד הטגערקכשפלוסוף
 דורו גני כל הדעות לאחת נוטה

 גדור ואס • אחריו נמשניס
 עליו חולק פלוסוף נמצא שאחריו

 מתחגר אחרות דעות ומניח
 תמיד ילך וכן אחרת כת לן

 לא האנשים מעתהנירוג אמור
עיונס אחר צמודים מחכמתם

 להם למניח שמאמינים מפני חך
 עליהם שעמד ותולדה לחקירה זה אין שאמר וזה הזאת היעה
 מדגריס קורא שהוא נראה מהמדגריס אחד סיעת :דעתס
 החשך ונעלי : הדגור חכמת שס על הגיון מלאכת לנעלי
מכת שזיו ואמרו יערות3 שהתנודדו אחת נת הי' והאור

אכיר אילקיהס ויראו נכילילו העוילס יציירו אשר  וט̂י
ס סחרי קצתם וידנ; קצתם את קצתם ויראה ת צ  ק

 נדע לא ואנחנו * החשו ידעתי אני גס שנאטר כמו
 ואילו הנבואה מדרך שיביאנו ילא אם זה ובטה זה
 דברים זוכרים היו אמת בזה הפילוסופי׳ חבשת תה הי

 שיש אמת אדם בני כשאר והם ובנבואה בנפשות
 אומר שהיה כמו האנושית בחכמה יתרון להם

 חכמתככם אכפור לא אני לעם הראשון סק״ראט
 אני אטנם יודעה שאינני אומר אני אכל האלקית

 לטז־ן התנצלות להם ויש האנושית כחכמה חכם
 האלק״י והאור הנבואה להעדר הקשיהס שנצרכו

 תכלית אין בטחון המופתיות החכמות הבטיחו אצלם
 אישים שני בין חלוף ואין בזה והתייחדו אחריו

 אישים שני בין החבטה שאין וכטעם ההם בחבטות
 הטבע שאחר כמה מהדעות זה שיתחלפואחר במה

 מסכמת אחת כת נמצא ואס מהטבע בהרבה גם
 שעמדה ותולדה לחקירה זה אין הנה אחת דעת על

 מהטדבריכס אחד סיערת הס אבל דעתם עליהם
 אכנד׳״קלוס וסיעת פיטאגו״רום בסיעת ממנו קבלו

 אפל״טון וסיעת ארס״טו וסיעת * אפוק׳יוט וסיעת
ך ובעלי וזולתם ש חו ם והאור ה לכי הו ה  ו

ם ה ם ארס״טו מסיעך־ז ו ה ל  דעות בהתחלורת ו
 הגלגל כסבוב כהעללתם השכל יבזם השכלי׳ מפסידות

 לכל נכחי שיהי׳ כדי לי יחסר שלמות יבקש שהוא
 יבקשהו חלק לכל תמיד זה יתכן שלא ולמה צד
 השופעים בשפעים התעצמם וכמו והעקב ההמרה על

 כראשון מהמדע יתחייב ואיך יתברך מהראשון
 אחרת אל והודרגי גלגל בעצמו המדע ומן מלאך
 הפועל שכל אצל השפעים ועמדו מדרגות עשרה

ם ודברים מלאך ולא גלגל לא מטנו יחוייב ולא  ה
 ואין ספקות יש ובכלן יצירה מספר למטה בספוק

 פנים כל על ינוצלו אבל וחביריו פלוסוף כין הסכמה
הקשיהם מטופשט שטענו מה על שבח להם ונתן

וכוונו

 ממוצע שהוא היער עצי גצל יושגיס שהיו ומפני אפלע״ון
 אחת נת שס * וההולניס :כן אותה קראו והחשך האור ׳ נין

 מנת שהיו ואמרו עיונם להתמיד ויערות גשדות מטיילים שהיו
 דעות גהתחלות ולהם :משאי״יס שקראום ויש ארס״טו

התחלותיהס אפילו מפסידות
 נהעללתס :מפסידות דעות
 שהס העלה ר*ל הגלגל גסגוג

 סוגג ׳י’ש:גלגל גמה נותנים
 שהוא מרנזו: סוגגתמידעל

 אומרים לו יחסר שלמות יגקש
 לשנל להתדמות חושק שהגלגל

 שהשכל ומפני צורתו ר״ל שגו
 והוא גמקוס נתפס ואינו רוחני

 על שאומרים נמה מקום נל3
 חושק הגלגל גס המחניית
 כוישיהי׳ננחי אליו: להתדמות

 :גמקוס יוסגר שלא ר״ל צד לנל
 תמיד זה יתכן שלא ולמה

 אפשר אי שזה ולפי ח'יק לנל
 :7צ נל3 ממנו חלק נל שיהי׳

 ר״ל והעקג ההמרה על ינקשוהו
 למזרת מתנועע חלק אחר חלק

 וחוזר זה אמר למערגזה או
 שחלק שתאמר נמו למקומו
 החלק הנה גמערג שוקע המזרחי
 למזרס חוזר נרחו על התערגי

 המורה שזכר והוא תמיד זזה
 לתנועת סגות ד׳ פ״ד :גי3

 ונפשו נדורימו שהס הגלגל
 לדעת וזז חשוקו ושנל ושננו

 ודגר השכל מן החגררחוק
מו התעצס ונמו גמי:  ונו'ונ

 אצילות גדיני שהתעצמו
 גרגיעי גוה האריך המלאכי׳וכגר

 ועמדו :פירשנו ושם כ״ה ס״ס
 הפועל שכל אצל השפעיס

 ממאמר נ״ה ס״ס זה נס וני׳
 גספוק הס ודנריס :הל׳

 מדרכי הג' החלק הוא ספוק
 י״ג גסי׳ שפירשתי כמה להיקש
 מספר למטה :א׳ מאמר
 שאט יצירה ספר אפי' ״ יצירה

 החקירה מצד לא אותו מאמינים
 אלו ודגרי הקגלה* מצד רק

עליהם טועניס שהס הפלוסופי׳
 הם גרדגיס מופתיים שהם

 ני ורחה ח3 אצלנו מקונל הנקרא מז השכל מן יותר ורחוקים
 :התנצלות להס יש ר״< ענ"פ ינמלו אגל :צורם כצורנו לא
 לשגחאותס עלינו ר״נ • ונו׳ הקזיהם ממופשט שטענו מה על

ע״פ החמת Lלמש וסלט הדת קגלת גילם הי׳ שלא שאעפ״י
הקשים



נחמדחמישי כהרי מאמראוצר
 הגופניות התאוות נטות פשטו«הס זה כל עס שכלים הקשים

 ועשו 3כטו כוונו אנל הרע ח3לם הקשיהס גטו ולא עיונם עם
 והס :העולם תאוות העולם ומאסו :השכליים הנימוסי׳

 אתר :נזה אותם לשנת שכרם שיטלו הוא לין3 מעולים עכ״פ
לו3שק ר״ל להם 3יחויי שלא

 אניזנו כאשר 3חיו3 שלא היושר
מפקודת תו לעש ים3הןי

:ממש נעינינו כדאי' :הנורא
כללי׳מקוצרסוכו׳כלליס טי

 ששאל וזהו קצרים
 שישמעהו המאמר תחלת3 עליו

ומנואריס קרוניס ריס3ד
 שנכנסו אלא האמונות שרשי3
 הפלוסופי׳ ענייני ריו37 סוף5

 לראש חזר ועתה ודרכיהם
 האמונה שרשי חכמי אצל :ריו3ז

 שמאמינים אותן אצל כלומר
 עם והס ל-ה3הק עפ״י הסרשיס

 שרשיהס לתמוך יודעים זה
 חכמת עלי3 :עיוניות גראיות

 :הגיון נעלי ר״ל הדנריס
 השלם כי תועלת זה3 אין טז

 נתמימותנלי אמונתו י
 סי׳ למעלה וכאמרו כלל מחקר

 להם ת^׳ היחידים ל3א ׳3
 על והעזר ע:3ט3 האמונה

 זה3 והנכנס ונו׳ שנאמר מה
 מז״ל בדברי שנאמר מה על נסמך

 3להשי מה לדעת זהיר הוי
 נפרקי ונמ׳״ש לאפיקורוס

 תורה ללמח־ שקוד הד חנות
 לאפיקורס: 3סתשי מה ודע

 ריו37 הן וכו׳ הוא מעט
ונל וז״ל י״ז סי׳ יעי3ר3

 האלק״י הנימוס שרדןז מי
 הראות עלי3 אחרי ההולך הוא

 שאמר וכמו עד ונו׳ הזמת
 שיוכל אמת: דנרי גנריס

 הלמוד דיך3 אלם להועיל
נעלי נקראו יאיס3הכ ני

 העולם ומאסו השכליים הנטוסים ועשו הטוב וכוונו
□ יחוייב שלא אחר מעולים פנים כל על והס  לה

 העדות קמל לנו יחוייב ואנחנו שאצלנו מה קבול
: כראיה היא אשר והקבלה

 מקוצרים כללים בחסדך השמיעני הכוזרי אמר טי
 אצל נתבררו אשר הדעות מן

 : הדברים חכמת בעלי האמונה שרשי חכמי
ר מ א  החדור זולת תועלת כזה אין החבר טז,

שנאמר מה על והעזר בדברים *
 התמים החכם כי לאפיקורוס שתשיב במה זהיר הוי
 להועיל שיוכל הוא מעט הדמיון על הנביאים כמו

 הדבור כדרך חולק על ישיב ולא הלמוד כדרך אדם
 שישיב עד חכמה הוד עליו יראה הדבור ובעל

 אשר החסיד ההוא התמים על יתרון השומע לו
 ותכלירת משיב מהם ישיבהו ולא אמונתו חכמתו
 שיכנס וילמדוהו • שילמדוהו טה בכל הוא המדבר
 התמים בנפש אשר האמונות תלמידיו ובנפש בנפשו
 הדברי□ חכמת שתפסיד ואפשר המוטבע ההיא
 מהספיקות שיכואוהו ז1בט האמת מאמונות הרבה

ת והדעות  לומדי□ טאשר נראח כאשר הניתקו
□ ונשמע במשקלם ומדקדקיס השיר מקצבי  לה
 המוטבע ונראה בהינותס מבהילים ודברים הטיה
 בשום דבר עליו יעבור ולא השיר משקל טועם הוא
 אשר זה כסו שיי^ו ההם האנשים ותכלית פנים
□ ללמדו יכול שאינו מפני במקצב סכל נראה  לה

 יוכל הזה המוטבע כי אמת ’ ללמדו יכולים והם
□ וכן * מעט ברמז כמוהו מוטבע ללמד ע  ה

יקדחו האלקי״ם אל ולהתקרב לתורה המוטבעים
בנפשותס

 האמונות נפשו ל5שתק באופן הלמוד דהא ונו׳ שיכנס וילמדוהו
 טוח3 אינו הצמוד כל עס ואצלו ע3ט3 התמיס בנפש אשר

 אפשר אף אלא ד3ל3 זה ולא שיפסידוהו ואפשר :לזה שיגיע
 ני מהספיקות שיניסוהו מה3 :האמונה מן מסיעו שהלמוד

והדעות ספיקות: לו יולדו
 מאמר שהוא וכמו הנעתקות

 זכרת אשר זה י״ט סי' הכוזרי
 ואלה והשכל הנפש מענין

 ממה מועתק הוא האמונו׳אמנס
 כי הרי זולחך ר3מד זוכר שאתה

 מצד הא׳ הטעית יקרה שתיס3
 אשר זולתו רי3ד מצד והב׳ עצמו
 בדעותיו לפניו מכשול נתן

 מחמת אחריו נמשכות והדעות
 שמטעהין או בחכמה פרסומו

 אס״ן שאומר וכמה לשונו נועט
 יהשיר3לומ;יסמרןצ נראה נאשר
 לומדים נראה נאשר ונו׳:

 משקלס'3קדקי׳7ומ מקצניהשיר
 ס«׳ בראש שזכר הס סלו

 מלאכת שבעלי שני משער ע״ח
 בחרוזים 0רי3ד להס אשר השיר

 ותנועות יתדות החרוזים נל3ו
 שהס לכולם אחת ה3קצ3 שוות

 מ^ותלה״ק כועס■ מפסיליס
 הלשון ונחות הדקדוק ודרכי

 ונראה בנפש: להכנסהעניינים
 בידיע^ המוטבע ר״ל האוטנע

 הנכונה ובקריאה היטב לה״ק
 טועם הדקדוקוהטעמים: עם

 טועם כלומר השיר משקל
 עניינו להננס הלשון נעימות

 ננזנל, מאלו הרגה יותר בנפש
 ,בשני דבר עליו ימנור ולא :שס

 הקריאות גדר יפחן לא פנים
 השיר י3קצ3 אלו נמו המשובחות

 וישליך נחים השתי שמפסיד
 הדנריס וישובו והמלרע המלעיל
אפשר ונבר (מסופקים) ידועים

 והראיות הלמוד יתכן ולא ממש האמתיות רואים והס
 לסומא ראיות יא3לה רואה שהוא למי יתכן שלא כמו אצלם

 ולכך לו להאמין רוצה אינו אס רואה שהוא הדבר על מנגודו
 ובעל :הראיות בדרכי ר״ל הדבור בדרך לחולק העיא ישיב נא

 הראיות בעל ר״ל ונו' 3שישי עד חכמה הוד עליו יראה הדבור
 כמוהו סומא שהוא שהשומע עד חכמתי בהוד עליו מתגאה

 אמונות חכמתו אשר :ההוא התמים על יחחן מ ני חושב
 אמונתו היא חכמתו התמים אמת3ו ר׳׳ל משיג מהם ישיבהו לא
 בכל הוא המדבר ותכלית וטענה: ראי׳ סוס מזה ישיגוהו ולא
אותן: שילמדו מה3 רק הצלחתו סיף אין והמדבר שילמדהו מה

 בלתי דצריס מליצות לסדר
 ־ אש הפיוט בדרכי 3רוח לנו הי׳ ונבר ז״ל שס וכאמור הפסד
 ויתערבו ונו׳ השגנו אבל בס כשנשמרס הלשון מפסיד איננו

v בטצעו הוא ל3א 3מקצ3 נל3 :ע״נ ממעשיהם וילמדו 0גוי5 t 
 האות וזה ’ ללמדו יכול שאיננו מפני צח: לשון ובלגל ריס37
 והס שירים לקצב שילמוד אפשר שהוא משובח יותר המוטבע ני

 אמת :עו3ט3 מוסד אשר את מהמוטבע לקבל יכולים אינם
 מועלת יש סוף סוף הרי תאמר ושמא וכו׳ הזה שהמוטבע

 לז: מועלת בזה אין הסימן בואש אמר ולמה הדבור בחכמת
 צורך בלי כמוהו מוטבע ללמד יכול הזה המוטבע שאף אמר
העש ונן :מעט ברמז אס ני בשר ויגיעות ס3הר ללה:

המוטנעיס ■



קסא^ נחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 צרינין אין המוטנעיס ר״ל ננססוחס יקלחו ונו׳ כמוטנעיס

 אמונתו לו ער3י חסיד מפי ישמע אשר אחל ניצוז ני לנלוס
 הוא מוטנע שאינו מי ד3מל ר״ל ונו׳ ע3המוט וזולת :ו3ל3

 תועילהו שלא שאפשל 73ל3 ולא ספק ר3הד ועדיין ו'3לחכמת.:ל צריך
:שיזיקהו אפשר ג״כ אך

 ולהעמידס שס שזנר המורה טענות לנמון ממליומותיו ששי3
 נל פרט ר״ל החולף זמן3 הנמצאיס האישים הנה מלס: על
 שחלפו לו לומה3 מוליז אשר נל ר3מז חי מצומח ומין מין

 לתי3 הס הזאת העת עד לפנינו ר3וע חלף אשר זמן3 והננו
דעת (לפי למהפרס תכלית

גן ק  שמעמיק מ«ך קש3מ אי
 שאמר מה כלפי ונו'

 שאפשר הקודק סי׳3 ר3הח לו
 מה3 החקירה זאת שתפסיד

 אשר ונו׳ מהספיקות ואהו3שי
 המחקר עמ3 לפניו יושס
 להעמיק קש3מ איני לו אמר

 :הספקות על ולהעיר הענין
 ונו׳ ר3ד ממך קש3א ל3א

 הנלליס לפניו לסדר ר״ל
 זולת3 אמונה מעניני והשרשיס

 הכופרים: וטענא הויכוח דרכי
 שיהיו ונו׳ למזכרת לי יהי׳

 דעתי מחזקים ההם השרשיס
 מפני :אותם אזכור מדי

 שעס ונו׳ שמעו ששמעתי
 התמים שנפש שאמר היות

 עול עליה עלה לא אשר חרת3מו
 יחי׳ אמונתו3 והוא הויכוחים

 שמעתי לא .אלו צודק הי' זה
 חושק הייתי ולא נלוס מזה

 ר3שנ מאחר ל3א אליהם
 וננספ׳נפשיאליה׳ מהס שמעתי

 התמים ממדרגת יצאתי ודאי
 t אותם לשמוע 3מחמ שאני עד
ד יח י מ ע ה  העולם• סדום ל

השרשי׳ כל יסוד
 מדוש ירור3 הוא והאמונות

שהעולם

 מאורות וישובו החסידים מדברי נצוצות בנפשותס
 הדברים חכמת צריך המוטבעהוא וזולת בלבותם

:שתזיקהו ואפשר תועילהו של>ן ואפשר
טד «ז  בענק שתעמיק מסד מבקש אינני הכוזרי א

 בשרש דבר מטך אבקש אבל הזה
 שמעו ששמעתי מפני למזכרת זלי יהי׳ האמונה

:אליו נפשי ונכספה
ר יח מ ר א ב ח  להעמיד עתרריך מה תחלה א׳) (פלק ה
הדבר ולקיים העולם חרוש ■

 החלוש להעמיד מהשנייך מחלת (;"א העולם קדמות בביטול
 לו אין החולף הי׳ אס היניל®) קדמות «ן«ול הדוול לעולם

 עד החולף בזמן הנמצאים האישים הנה ראשית
 לו שאין ומה להם תכלית אין הזאת העת

שים יצאו ואיד הפועל אל יצא לא תכלית  האי
 ואין מרוב תכלית להם אין והס ־ הפועל אל ההם
 מספר הנמצאים ולאישים ראשון לחולף כי ספק
 ואלפי אלפים למנות השכל בכה כי תכלית* אל יגיע

 שיוציאו אבל בכה זה תכלית לאין עד כפולים אלפים
 הפועל גבול אל שיצא מה כי * לא הפועל גבול אל

 תכלירת לו יש הפועל אל היוצא הטנין כן אחר ונמנה
 נבול אל יצא איך תכלית לו שאין ומה ספק בלי

מספר הגלגל ולסכובי התחלה לעולם כן אס הפועל
מגיע

וכל הזה שהעולם העולם
 ולקיים : חלילה קדמון ושאיננו הי׳ שלא אחר ;תחדש ו3 אשר

 קדמוןר״ל שאינו ריס37ה חכמת ר׳יל הקדמות* טול33 הדנור
 חדש הוא ע׳יכ קדמון שאינו ומאחר קדמון שאינו אר3י תחלה

 משפט הפוך ההגיון ר״ל ור3הד חכמת נעלי אצל כקרא וזה
 • חדש שיהי׳ מחוע ע״נ קדמון העולם אין שאס צודק והוא

 3פ״3 וזה מחודש שהעולם והוא 3משפט.מחיי3 יאר3 ןאח״ז
ק מזה  הדנר לחזק זכר מספיק ׳3ה מן שאחד‘ואע׳׳פ הסי

 מן שחלף מה ר׳׳ל ראשית לו אין החולף הי' אס :נפול מוסת
א ע״ד ס'3 שהמורה היות ועם הזמן זמן האישים  יר3הע מ̂ח

 מעל והשליכם ר3הח הס3 התחיל אפר המופתים אלו לפניו
 ל3 ולנו ר3כמד ר״ל מדנריס אנשים למופתי אותם וכנה פניו
 מחמת כולם הכוזרי לפני להזכירם ר3הח מנע לא ענ׳׳ז עמו

 המופת הנה כי הס3פ והמונחר האוכל 3יקר ינחר למען שאלתו
 חזק הוא הפרק סוף3 ו•3 סייס אסר וכפי המין אישי מצד
 אשר נפי עדו יצליחו לא המורה שזכרו טענות וכל חזק מכל

 הרלנ״ג יצא כנד נזה שזכר המופעים שאר גס ואף יתנאר
.GOSRI ר

 לא תכלית לו שאין ומה :המין)
 שאין מספר • הפועל אל יצא

 שיהי׳ אפשר איך ותכלה קן לו
 המספ׳ תחת שנופל מאחר ני כאן
 אין והס לו: תכלית ע״נ
 שיאמר המין לדעת תכלית להס

 כמותו מאיש נולד איש כל כי
 ותכלה קן נלי אחורנית מזה וזה
 ני ספק ואין אפשר: אי וזה

 הנמצאים ולאישים ראשון לחולף
 הנחלף להמון שיש וע״כ מספר
 ראשון אדס ״מ7 ראשון וענר
 התחילו וממנו הנוראית׳ יציר
 האדמה פני על 3לרו אדס נני

 הנמצאים אישי לכל ומעתה
 דהיינו ג״כ עתה ועד מאז

 ני מספר: ג׳"כ עולם ענריאות
 דנריו לנרר חוזר השכל נצח

 מגלי אישי׳ לפכינו שענרו שא״א
 אנו כלומר ונו׳ נכח זה :תכלה

 לתת אפשרות שאין אומרים
 לעולם ני מספר רנוי לשוס גנזל
 אפשר שאי מספר שוס אין

 קז נלי עוד עליו להוסיף
 גנול אל אנלשיוציאוהו ותכלה:
 כ״נ נתוסף שכנר לומר הפועל

 דנר זה תכלה לו שאין עד
כי ונו׳ שיצא מה כי :שא״א
 הפעולה גנול אל שיצא מאתר

 שאפשר מה שכל תכלית שיש ודאי המנין תחת נופל והנה
 ר״ל וכו׳ תכלית לו שאין ומה :ספק נלי תכליתי הוא למנות

 ומאחר הפועל גנול אל יוצא הי׳ לא תכלית לו הי׳ לא אלו
 התחלה לעולם א״כ תכלית: לו שיש ודאי הפועל גנרל אל שיצא
 שלפנינו התולדות וכל חדושו עת היה שלעולם מעתה אמור

 שעולם כשם מספר הגלגל ולסנוני :ננראונקומתןיונצניונן נך
 ננראו צנאס וכל הגלגלים כך ננראו שנארץ מה וכל השפל

 הרי התחלה נלי מתנועעים כך שהיו שתאמר ע״נ שאל׳׳ב
 ד״מ חחלכו הרי ועונר החולף לזמן קצנה נותנים הגלגליס

 על נשענת הראי׳ וזאת * א״א וזה תכלית נלתי ימים
 • היתה לא תנועה ננאן תחודש נאשר שאמר אפלטון דנרי
 התנועה זו לפני אשר התנועות שתהיינה אס ימלט לא הנה
 הי׳ שלא ואס * התחלה להם שתהי' ואס * להס התחלה חין
 (ר״ל אלי׳ הרמוז התנועה זאת מציאות הנה התחלה להם

 התנועות אלו היו כי וזה מגונה עתה) שלפנינו התנועה
 תכלית אין תנועות לפניהם שיכלו עד ימצאו לא נמצאו כנר אשר

S s נהס



!נחמדחמישי כוזרי מאמראוצר
 עג׳ד מטגה לו מנלי® סאין מה *ון1 ומלימייו להם•
 גזה מינוהו םהנאים היו® ועס קדמונית דעה •וזאת

ע,״  אמו זאת מגא ר<! 7ימ יעמדו לא ן,״,
נגו מנלימ לגלמי ונליון עלימומ ,ן ,!,ן

 נמנע לא ר3םהלז נתנתי
 הנאמר כל הכוזרי לפני להעכיר

 וממניס עולם מימי זה3
 את יכחריקרכ והוא קדמוניות

 עליו שאין והמכורר הקדוש
 יש עוד ר״ל ומזה משוכה:

 שאין מה כי :מופתים מאלו
 א״א • חצי לו אין תכלית לו

 אין שהרי ממנו החצי ליקח
 יהי׳ מספר ואתה תכלית לו

 אומו לנפול א״א וכן חציו
 מה תכלית לו שאין אחר

 :יתרכה לא הרי הנפל ו3 יועיל
 או שליש כגון מספרי ערן ולא

 סכוכי ני :לו וכדומה רכיע
 נתן אס ר״ל ונו׳ השמש גלגל

 והתנועית הסכיכי׳ כל אל 3ל
 והס המין הנלנליסלדעת שעשו
 כשהשמש ומאחר תכלית כלתי
 דהיינו אחת פעם גלגלו ׳גומר

 כזמן גלגלו גומר הירח •כשנה*
דהיינו פעמים י״כ ככמו ההוא

 אין תכלית לו שאין מה כי ומזה תכלית אל מגיע
 כי נדע ואנחנו מספרי ערך ולא כפל ולא חצי לו

 מסכובי עשר משנים חלק השמש גלגל סבוני
 קצתם אל קצתם הגלגלים סיבובי שאר וכן הירח
 קצת תכלית לו שאין במה. ואין זה קצת זה ויהי׳
 תכלית לו אין גילו ובן זה כמו זה ישוב ואיך
 שהוא לומר רוצה ממנו גדול או מטנו קצת והוא
 מה הגיע איך ומזה מספר פחות או מספר יותר

 הברואים מן לפנינו הי׳ אם אצלנו תכלית לו שאין
 המספר הגיע איך למספרם תכלית שאין מה

 לו אפשר אי תכלה לדבר יהי׳ וכאשר • אלינו
 מן אחד כל יהי׳ כן איננו ואם * התחלה טבלי

 אישים למציאות להמתין במציאותו צריך האישים
 :איש ימצא ולא תכלית להם אין לפניו

 איננו והגוף גוף הוא כי חרש העולם כ פרק
 מקריים ושתיהם ומנוחה מתנועה נמלט

מתחדשים

 והמורה תכלית לו יש ע״נ הפועל גדר אל שיצא שמאחר לו
 חוגת געל והחסיד 3ח״ נראם זו להקדמה הסכים הוא אף
 צפירושנו היחוד(עיין משער פ״ה3 נפופתיס ניארה ות33הל

 • נזה מחלוקת שאץ מאמר הגה לנארס צורך ואין שס)
המין אישי מצד יתנאר ומעתה

י3ו3ס שאר וכן :חודש כל5
 נל' שנתי שנים 3י״3 צדין שנים שש3 מאליס ״מ7 הגלגלים

 קצת זה ויהי׳ :קצתס אל קצתם 3ו3ס לזמן ערך ויש מניס
 ממספר פחותיס הס תי3ש שעשה יס3ו3הס מספר כלומר זה

 וכולם חמה משל ומאדים מאדים משל צדק ושל צדק של ־הקפות
 :המרונים מן קצת הסחיתיס מספר ויהיו ירח משל •פחותים

 ד״משסנוניהשמש נאמר איך * קצת תכלית לו שאין נמה ואין
 תכלית אין השמש לסנוני גס הרי הירח סנוני משעור קצת הס

 זה כמו זה ישוג ואיך :קצת עליהס נאמר ואיך •למסכרס
 ממנו גדול או ממלו קצת והוא לו תכלית אין גילו ־ונן

 גזמן הגלגלים שעשו ההקפות שמספר שנאמד ע״נ אנחנו
 הקיף השמש ד״מ והרי תכלית נלתי ג"כ הס תכלית סנלתי
 נלתי ג״כ נזה גילו ן3 שהוא והירח תכלית נלתי מספר הארן

 והס ממנו פחותים השמש שהקפי אעפ״י נהקפומיו מכלית
 השמש שכקפי מה נ״ת הקפות ג״ב עשה שנתי וכן מהס קצת
 מד.נו המרינה עם השמש שישוה יתכן ואיך מהס וממנים גדולי
 כי שויס כילם והרי נ׳׳ת מהם אחד וכל ממנו הפחות ועס

 הניע איך ומזה :סיירו מנ״ת גדול אחד מ 3 שיהי א א
 אותיתיו כל החנר הלאה הפעם * אצלנו מנלית לו שאין ימה
 על מיסד והוא לדמותו א״א וקייס שריר הוא המופת וזה

̂י נס מודה 3הרי געל שאפילו מה אחת הקדמה ̂מר שאליפ  שי
 זהיאחרס־רזה ננא אחרזהר׳׳ל גזה תנועות להיות ויכיל שאפשר

 הכל ענ״ז • יחד נמצא תכלית שהנלתי מאמר מכלית •גלתי
תכלית גלתי וי3ר וניסל גפועל שימצא ימכן ולא שא״א ■פולים

 וגהמה מאדם לפנינו הנמצאים
 גזרעס נמשני׳ שהם וצמחים

 לכל ראשון יש שע״נ ותולדותס
 נולד לא אשר מהמינים אחד

 שכך תאמר שאלו שלפניו מאשר
 גלי עד מזה זה אחורנית נתהוו
 אלו א״כ הרי ותכלית ראשית

 הוצרכו לפנינו הנמצאי׳ האישיס
 פגיהס ולפני שלפניהם אומן לכל
 3הרי לנעל נאמר • קץ לי3 עד
 הרגוי המון מכל אחד חסר אלן

 אלפיסדור או אלף לפגי העצום
 אחד כל משל אמות או ית3א נץ

 כל הימצאו שלפנינו מהאישים
 ע״נ שלפנינו* הנולדי׳ המון

 נפסק הי׳ כי * לא שיאמר
 א״כ אחד* נל3 התולדה שלשלת

 הגלתי העצום ההמון אומו כל
 שלפניט לאישים צריכים תכלית

 כלתי שהודית הרי לתולדתס
 שכל מאחר גפועל מכלית על3

 יוצק הי׳ לא מהאישים וא׳ א׳
 שא״ק ומאחר * שלפניו תכלית לתי3 עזר זולת הלידה לגדר

 רואים שאנו האישים נמצאו אנה ״מ33מ דגר ויצא ״מ33 שיושלם
 רואים אנו מאין כלומר אלינו המספר הגיע איך שאמר וזה

 תכלהר^ל לדגר יהי׳ וכאשר מהנמצאי׳* תילדות המין לפנינו
 ערך3 ^אחרוניס שהס ה3הר אישיס רואיס אנו ענ"פ הרי

 אחד כל הי' שאנ״כ התחלה לי3מ לו אפשר אי שלפניהם אותן
 לפכיו מכלית למי3אישי׳ רו3שע עד להמתין צריך לפנינו שנולד

 הי׳ לא א״כ ג׳*מ מספר הפועל לגמל שיצאו א״א שזה ומאחר
:לפנינו נמצאיס והרי איש שוס נמצא

ה ר  פ׳שלפני3הקדמות יטולו3 אסר ונו׳• חדש העולם ב פ
 שאין חידושי גתגאר לא שממילא ודאי גמופת זה י

 עכ״ן קדמון שאינו אף שנאמר אמצעי והחדוש הקדמות גין
 גזם הנאמר כל לפניו נהעגיר נמנע לא עכ״ז * מחודש אינו

 כי * גזה לתאוותו הנכון את יגחר והוא החוקרים מקדמוני
 און הקודמים גמאמרי׳ לפניו הקדים אשר כפי החגד לדעת
 לשוס התורה קנלת ר״ל הנגמר ומעמד מצרים יציאת עס צורך

 המורה זכרו זה פ׳3 הנז׳ העגין זה והנה סrה^וק מופתי
 החזק אצלס הדרך שזה ואמר המדגריס גשם 7ע״ פ׳ גראשין
 עפ״י שם ואמר דגריהס להפר שם יצא והוא שגהס והעוג
 שאין שמה הא׳ הקדמות* שלש לאמתת צדכי׳ שהם דרכם

 מקרה שכל ׳3ה * שקר זה מיר החר זה גגוא אפי׳ תכלית לו
 מה ר״ל ההומשיס מן געולס נמצא דגר שאין ה״ג * מחודש

והעצם ומקרה מעצם טחוגר יסא שלא סושיס מס׳ גא׳ uשנר
אצלם



הסבנחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 שוס להס שאין מאוד קטנות נקודות ר״ל פתי עצם אצ<ס
 חנקיס ת3הרנ לפי עולס3ש המוחשיס נל ו3יתרנ ומהס חלק
 הזאת וההרכנה יס3המורנ ישתנו נזה זה וקס37ו אלו

 מעצם 3מורנ הנמצא שכל אמרו ע״־כ המקרה היא והשחנותה
לי3רעסהיותש5והח ומקרה*

שאח״ז: פרק5 הוא העתיד על לנצח

 המורה טענות אל הרגיש ספק
 פתי עצס מאמונת אינו וגס

 דעות לפניו יר3הע ענ״ז
 ועיקר ר3ו7נמ נזה הנאמרים

 נפרק שסיים מה על סמיכתו
 ר״ל מדם והחולף :זה שלפני

 וזה רו3וע שחלפו המקרים אלו
 שאף '3ה ההקדמה על ישען

 א״א זה סור אחר זה וא35
 ושניהם :מכלית לנלתי שילך

 הנאים המקריים ר״ל קדשים
 נמלט שאינו ומה :והעונריס

̂ל  שזכרתי פתיים העצמים ר
 למקרה pצרי שע״כ מאחר

 הס גס חדש סמקרה ואס
 לחדושיס קדס לא כי :חדשיס

 קדס לא פרדי העצס ר״ל
 כי מדשיס שהם למקרייס מעולם

 מקרה נלי הזה עצס יצויר לא
 שהם שהחדושיס ומאחר

 ;חדש הוא גס חדשים המקריים
 גס ונו׳ אפשר אי ו פררן
 געקנות הלך נזה י

 שאין שניארו שאחר המדנריס
 חזרו חדש ושהוא קדמון העולם

 היות ועם הש״י מציאות לנאר
 כלל לו צורך אין זה שאף

 מדש שהעולם שנתנאר שמאחר
 אין ני כאןמישחדשו שיש ודאי

 נטה לא עצמו את ששה נד7
 כולס המדנריס דעות 'מלהזכיר

אפשרלמתחדש אי :דרנס לפי

 חדש vW והבא זה בעקב זה באים עליו מתחדשים
 הי׳ אם כי חדש וחחולף * בואו בעבור ספק טבלי

 נמלט שאיננו ומה חדשים ושניהם הי׳געדר לא קדמון
 לחדושים קדם לא כי חדש הוא החדושים מן

 U f חדש א״כהוא חדשים והחדושים חדושים
ק ר  כי שתחדשהו סבה בלי למחחדש א׳יא ג פ

 בו שיתייחד עת בלי למתחדש א״א
 מה מבלעדי בעתו והתיחדו ואחריו לפניו בו לקבוע

 :מיחד אל מצריך שלאחריו ומה שלפניו
ק ר  לא (כ׳יא יחלוף לא קדמון קיים האלקיז ד פ

 וזה מחדש אל צריך הי׳ חדש הי׳ אם כי סל)
 עד יובן ולא תכלית לו שאין מה אל משתלשל

 אשר והוא הראשון הוא קדמון מחדש אל שיגיע
:מבקשים אנחנו

 שנתלץים מה כי יחלוף לא נצחי האלקי׳ ה פרק
 כי ההעדר מכונו התרחק הקדמות לו

 החדש שהעדר כמו סבה אל Tצר הנעדר הדוש
 אך עצמו מחמת הדבר יעדר לא כי סכה אל צריך

 שהוא מה כי דמיון ואין לו הפך ואין הפכו מחמת
 אאד) וסוא (נ״א היא הוא נים9 בכל לו דומה
 לא הטעדיר ההפך אבל בשנים ימואל) <<״א יסופר

 התבארה בבד ») כי(נ״א קדמון שיהי׳ ג׳יב יתכן
 חדש כל כי חדש שיהי׳ יתכן ולא מציאותו קדמות
 העלול יעדיר ואיך הזה לקדמון עלול הוא אמנם

- :עלתו
ו פררן

מנלי ר״ל שתחזשהו סנה נלי
 נעת שנתחדש כלומר ו3 שיתימד עת לי3מ אותו: מחדש נורא

 בזוק זה על אותו יחד ומי זה לאחר ולא זה לפני לא ההיא
 ג״נ והוא חכמתו גזרת לפי טונו המחדש נוראי לולי זוקא

:חמשי נדרך ע״ד פ׳ נראשון נמורה
 ואין קייס הזה עולם נורא קדמון* קייס האלחי׳ ד פרק

וכו׳ חדש הי' אס כי ;קדמון הוא אך לו ראשית
 מה דנר לכל קדמק נורא כאן 1שי לומר תמאן אס כלומר
̂אשישתלשל הלא מחדש אל ומחדש מחדש אל צריך שהוא תאמר  א

 אלקינו והוא קדמון א׳ אל שתגיע וע״כ תכלית נלתי זה
 כל זולתו שאמנם המציאות מחויג ר״ל קיים שאמר ומה

 ולא הנורא נמפץ יצאו וכס המציאות אפשרי הס המציאות
קיומו ואולם אחוי^ ננוססא שכוס וכמו סר לא ר״ל י«לף

מא

ק ר  הנעדר חדוש כי לעד: קייס ר״ל נצחי האלקי׳ ךן פ
 יתחדש לא המחודש שדנר נמו כלומר וכו' כמו ונו׳ י
 מנלי המחודש יופסד לא כך עצמו עושה דנר שאין מעצמו

 יעדר לא כי :המפסידו סנה
 מחמת אך עצמו מחמת דנר

 שנלדנר רואים שאנו כמו הפכו
 עוד וכל יפסד המורכג
 הפסדו דנריס מיותר שמורנג

 והאדם הסי נמו מהיר יומר
 ומנפש יסודות מד׳ סמורנני׳

• מרוחניו והאדם וחיונית צומחת
 מחמס פירודם הנה ג״כ

 רניס הפכים נו שנתחנרו
 אגו כאשר ממהר יותר ופירודם

 לחנירו מתנגד אחד וכל רואים
 מחומר אפילו 3מורנ שכל עד

 שהסהנלגליס נמו נלנד וצורה
 א״א הקדמוני׳ לדעת והנכני׳
 שהחומר מחמת לנצח קיומם

 אפשר והפסדם הצורה הפך
 אחר חז״ל לדעת שהוא וכמו
 לו הפך ואין שגה: אלפי׳ ששת

 וזהכדנריהמורה ואיןדמיון•
 שלישי עיון סוף פ״א 3ח"3

 מציאות(ר״ל המחוינ ני נאמרו
 נו א״א קדמיס שהוא מה

 הפך ולא דומה לא כלל השניות
 הגמורה הפשיטות זה ועלת
 חון דנר ממנו יעדף לא אשר

 העלה ונעדר ממינו מעצמו
 אין א"כ צד מכל והסנה

 הנס ע״נ* כלל נו השתתפות
 הגמורה הפשיטות שמחמת ניאר

 ההפך שאמנס הפך נו יצויר לא
 הצורה מצד או רק יגיע לא

 סנמו מצד או שנו הטנעיית
 וסנה עצס שהוא ומאחר
 אשר כפי לו דמיון אין ואולס
הנדל שוס נלי צד נכל דומיס

 ההפך• נו יצויר לא ראשונה
שהס שמאחר הוא החנר ניאר

 החומר הנדל כאן שאין מאחד אחד והכל הוא הוא הרי שנעולס
ד לא גשמיים נדנריס הנדל נו יצויר אשר  והעלול העלה ̂•
 וכו׳ המעדיר ההפך אנל רוחנייס; נדנריס ההנדל יצויר אשר

 נו שיהא וגס קדמון שהוא לדנר דחיק יתכן שלא וכיון כלומר
 והוא ממנו חון ההפך שיהא יתכן לא כן נמו הנה * הפך

 המנאר כנר כי קדמון המעדיר זה שיהי׳ א״א ני כמעדיר
 נוהשניות וא״א המחאות מחויג והוא יתנרך מציאותו קדמות
 המעדיר זה ר״ל מדש שיהי׳ יתכן ולא :המורה נשס נמדונר

 מ מן נפעל ר״ל הזה לקדמון עלול חדש כל ני :מחודש הוא
:אומו הפועל אס הנפעל יעדיר ואיך יס׳ אלקי״ט שהוא הקדמון

ו פרק 1



נחמדחמישי צוזרי ;מאטדאוצר
 ממחדשיס מקריים ונו׳ החדושיס מן כמלט אינו ן הדרי.

 שיקרהו השקר ומן :ונמדונר זה 3עק3 זה
 המלות אפי׳ מקרה שום3 יתואר לא רך3ימ שהאל ר״ל מחרה

 נשואים מקריים אינם והרצון החנמה נמו ו3 סממזארות
תנלית נעל לתי3 להיותו ני עליו

 ננלליס הנמצאים מדרגות נל
 עמידתו המקרה ני בעצמותו:

 מעולל והמקרה• :קיומו ר״ל
 והמקרה עלתו הגוף נלומר לגוף

 נלומר אחריו הולך :עלולן
 ואלקי״ם :ממנו נפרד אינו

 ומתייחד ל3נג איננו רך3ית
 נחו3 תנלית לתי3 שהוא שמאחר

 לא ול3ג לו אין המדרגות נל3ו
 מצד לא הגשמים מקריי מצד

 העלות עלת-כל שהוא העלה
 שנגדר נלומר מתייחד אינו זגם

 אופן3 או צד3 שהוא לומר אומו
 אפי׳ המלאכים שהם כמו זה

 מהשהס3 לים3נג הס הרוחניים
 מניר אינו עלול וכל עלולים

 אגל שתחתיו ומה עצמו רק
 ד3מל עצס3 עלתו מכיר אינו

 לדעת והוא מעולל שהוא ידיעתו
 המגר השקיף ר3וכ הפלוסופיס

 לומר ד׳ ממאמר ג' נסי׳
 הגופים מן המה גס שהמלאכים
 דעת והגיא הדקים היסודיים

 וכך שמא לשון3 הפלוסופי׳
 ות33הל ת3חו נעל רי3ד נראין
 ג״כ נאומרו פ״ז היחוד גשער

 וכל תכלית לו יש ל3מונ שכל
 :אשרישלותכליתמחונר

 והנה הכל רא3 שהוא ז פרק
 כח להם הנותן הוא י

עליהם ומשפיע' ותעצומות

 נמ^ט איננו הגוף כי גוף איגנו הא^הים ו פרק
 החידושים סן נמלט שאיננו ומה מחידושים

 עמידתו המקרה כי מקרה שיקרה וטןהשקר חדש הוא
 אחריו הולך לגוף מעולל והמקרה הנושא בגוף

 מתיחד ולא נגכל איננו יתברך ואלק״ים עליו נשוא
:הגוף מתנאי הוא זה כי אחר טבלתי בצד

 ימלט ולא וגדול קטן דבר כל יודע האלקי׳ ז פרק
 הכל ברא שהוא התבאר כי דבר מידיעתו

 אם ישמע הלא אוזן הנוטע כט״ש ותקנו ופדרו
 7יחש לא חשך גם ואמר יביט הלא עין יוצר

:כליותי קנית אתה כי ואמר מטך
 נתקיימה כבר כי חי יתברך האלק״ים ח פרק

 לו נתקיימה א״כ והיכולת החכמה .לו
 ובתנועה בהרגשה הנגררת כחדתינו לא אך החיות

 היא: והוא הוא והיא הגמור השכל עניינה ורות אכל
ק ר  באפשר מטנו הבא בל כי חפץ האלקי׳ ט פ

 העת קודם או העדרו או דזפכו שיבא
 שוה עניניס כ׳ על ויכלתו אחריו או בו אשר

 אחד אל היכולת ישיב חפץ יהי׳ שלא אפשר ואי
 מדעו כי לומר לאומר ויש האחר טבלתי מהם

 מיחד מדעו כי וחפץ יכולת אל טשיצטרך מספיק
 בכל הסכה הוא הקדמון ההפכי׳וטדעו משני אחד לבל

 :הפלוסופים לדעת מסכים וזה * הוא כאשר חדש
 לא לטדעו נאות קדמון יתברך חפצו י פרק

מאצלו ישתנה ולא דבר עליו יתחדש

 על האפלים האור ונצוצי ומהירה קלה תנועה לו אשר האור
 המוה וורידי וממשמשים וליחותיו העין דרך יומיס גשם אחה

 אתה ני :דמשן־ דררא שוס יתואר לא יתנרך נערנו ואולם
 נרק יתנרך שהוא ומאמר וארץ שמיס מל׳קונה נראת * נליותי קנית

פרטיהס ופרטי פרעי כל ויצר

 מן הנל וממנו ורגע רגע כל3
 הקטן עד הראשון ,העלול

 וסדורס תקונס על ופנינס חקרם הוא שנאק שנרמשיס
 תסתיר ונמ״ש תמיד אותם המחי׳ והוא יהס7וגי לאנחהס

 נידיעה הכל שידע ונדין יגועון רוחך תוסיף ן ינהלו פניך
 ישמע הלא אוזן הנוטע שאמר כמה :ממכה למעלה שאין

 ואנחנו י״א סי׳ נשלישי נזה מדונר וננר יניע הלא עין היוצר
 יחשץ לא חשך וגס שאמר ומה די שהוא מה שם גפירושנו

 הראות ושאין כנדון להיות הנדון מן לנא דיו תאמר שלא נכדי ממך
 לכך ח״ו התור שהוא כמו אמצעי ע^י רק יתנרך אליו בערך
 ומומחי גופניי הוא שאמנם אנוש נמעשה רק זה שאין אמד

 דדך רק להרגיש יכול ואינו החומר נגוף נשקע שנו והרוחני
 ולפנים לפני ונליו שהמוח ומחמת הנפש משנן והוא המוח

רן7 לא אס הראות הרגשת עליו 3מענ המושך כאלו בראשו

עצמו) (נ״א עצמותי בחיות חי יתברך והוא אצלץ) (,״א
לא

ס שאין נוודאי ע'  שוס ממנו נ
וגדול: קטן דנר

תנרךונר' האלקי ח פרק סי  ׳
 היות עס כלומר

חעתו שנתנאר  נרואיו מנח י
 והיכולת החכמה לו ונתקיימה

 לערוך אין אמנם המיות ופשיטא
 שאנו מה חיינו נערך חיותו

 מס רק שאיני אומי מניניה
 ומתנועעיס מרגישים שאנו

 ומרומ׳ 3ונשג נעלה והואיתנרך
 וכנר זה אליו מערוך מאוד

 ב׳ סי׳ '3 נמאמר זה כל נתנאר
:די שהוא מה ונפירושנו

סל חפץ האלחי׳ ט פרק
 נשמיס הנעשה י
ק א  הגמור נחפצו הוא הנל ונ
סי׳ נזה הארכנו ונגר  א׳ נ

 כל ני :(עיי״ש) א׳ ממאמר
 הפכו שיגא אפשר ממנו הנא
 נראם נעולס הנעשה כל ר״ל וכר׳

 נלל יהי' שלא או הפנו שאפשר
 קו הרגע זאת קודס שיהי׳ או

 פעולת על מורה וזה אמרי׳
 ונדנד חפצו כפי הפועל הפועל
 נגזרה פכ״ג ח״נ3 המורה

 פועל שכל נאמרו השלישית
ע לא ורצון נכוונה עול ים טנ  נ

 : מתחלפות רנות פעולות יעשה
 היכולת 3ישי חפץ יהי׳ שלא וא״א

 ששני מאחר כלומר מהס אחד אל
ואפשר כך אפשר שוים הצדדים

 זס על אותי יחד ומי בהפך
 ננלמשלה: אשר רקנחפץהאלק״יויכהימו זה אין * שהוא האופן
 צפוי והכל קדמון שידיעתו כמו וכו׳ קדמון חפצו י פרק
 יתנרך מאתו הנעשה שכל ומאחר ומקדם מאז לפניו ׳

 ענץהחפץ זכר ר3וכ רןלמוך השכץ גה א׳׳׳נ נחפצו והכל הוא
 שחשן לומר ר3ד עניו יתחדש לח ;ע״ג סי׳ נשלישי הקדמון

 מפעליו וכל ומקדמות מעילה לפניו ערוך הי׳ שלא נמה עתה
 • נעתו אחד כל לפועל שיוציאה 'מקלס לפניו וילועיס גלויס
 מה ר ניח הקדמון חפן ענין עס משלישי ע״ג נסי׳ זכר ונגר

 וירד השמשות נין לע״ש ננרחו ־יה37 עשרה חז״ל שאמרו
 הרב אך חנות נפרקי זו משגה נפי' הרמל״ס לשיטת לו

 נראשית פ׳ התורה נפי׳ עליו ל־לוק יצא וזולתו האנרננאל
פי'3 נפשו משופטי להושיע דל הרפנ״ס לימין עמד יפ״ת ונעל

המדרש



קסגנחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 התארים לשלול א3 עצמו חיומ5 חי והוא גראשית: פ' המדרש

 עס נכלל הכל ני עצמותו על נוסף תואר שוס שאין לומר
 מה פירשנו ושם ל מאמר ׳3 סי׳1 מזה ר37 ר3ונ עצמותו

:י7 שהוא
ה יט זאת למזכרת לי מספיק ז

 י״ז סי' נקשתו היתה
 הענין העמק ממנו נקש שלא
 ד3מל הקדמוני' דעת לפי נזה
 אמרת וכנר : דעתס ן זנח
 וז׳׳ל המאמר מזה ל סי׳3 וגו׳
 ריסונו׳3לךראשיהד3אקר אנל

 : האלקו״ית החכמה ןאח"כ
 שארי ד״ל ונו' לך מנוס שאין

 על כ״כ נחון איני הידיעות
 הצודקת לה3שהק מפני המחקר
 ונתינת סיני הר ממעמד
 העיז ראות נמו היא התורה

 למחקר צורך ואין א׳ כנז׳נמאמר
 זאת ואמנם עיקר שום על

 או ימין להטות דרך אין השאלה
 מפני : מחקר למי3מ שמאל
 ר״ל החכמה משאלות שהיא
 אס ר״ל והנשירה הגזירה שאלת

 השמש תחת ההווים ריס3הד כל
 גזירת נפי לה׳לנדו לתי3אינס

 הנמשך והרע והטונ ית׳ חכמתו
 או לנד אינורקמתפןה' לאדם
 הנחירה אתר לאדם נמשך שהכל

 אשר זה מכל נקי ה' וד3נ וכי
 מגודל כחדו ולא יגילו חכמים
 מאמר שכפי עד נדגר אשר הקושי

 מדנר כולו 3איו ספר הקדמוני׳
 חונת נעל 3הר ־ המחקר נזה

 שאלת אותה קרא הלונות
 משער נפ״ח והצדק ההכרח
 נה' והרמנ״ס אלקי״ס עמדת
 שאלת נשס אותה כנה משונה
 לה קרא והחנר ונחירה ידיעה

 והכל והנתירה הגזירה שס3
 אמור :אחד מקום אל הולך

 הלא תאמר וסן נזה דעתך
 אותם דרוש עתיקים הדנריס

 אמר, לזה ספריהקדמוויס מעל
:וסנרתך טעמך חשץ אני

 מפני וכו' מתעקש אס ני האפשר טנע מכחיש איננו כ
 אין צר נמקום כנכנס זו שאנה ל1י להשיג שהנמס

 וה־זדס ■גקריית הנחירה נשים שחס ושמאל ימין לנטות דרך
 ית׳ הארן כל לשופט מניעת נתן חפץ שלנו מה לעשות נכחו

 ואס ממנו ;־שעצריק r:3:עמלתזרי;ז מדאה למה הנניא וכמאמר
איזה א"נ האדס מעשי כל נסוה סמאתו ה׳’ נחפן שהכל גאעד

 השקר מן ט בחפצו ביכוילתווחפץ יכויל וכן קנויה ילא
 ינויל ?;•לץ יאמר וילא יחד וסותרו דבר טצוא

:סתם ביכולת
 ספק ובלי למזכרת לי נלספיק זה הכוזרי אמר יט

ש בענין זכרת אשר שזה  הנפ
 ממה מועתק הוא אמנם האמונות ואלה והשכל
 אס כי מבקש איני ואני זולתיך מדברי זוכר שאתה
 מזומן אתה כי לי אמרת וכבר ואמונתך טעמך
 מנוס לך שאין סבור ואני לו והדומה זה על לחקור
 משחדות טפני.שהיא והבחירה הגזירה כש^^ת מחקור

:גה) (נ׳יא כזה דעתך אמור החכמה
ע מכחיש איננו החבר אמר כ ב  כי האפשר ט

ש אס  שאיננו מה יאמר חנף מתעק
 שהוא למה מהזדמנותו רואה בי'אתה בו מאמין
 הדבר כי מאמין שהוא שיורך מה ירא או מקוה
 כי מאמין הי׳ ואלו הזימון בו ויועיל באפשר ההוא
 ככלי מזמן היה ולא נמסר הי׳ פניס כל על יהיה

 כי יאמר ואם לרעבונו בשבר ולא לאויבו מלחמה
 הודה כבר הזדמן שלא <למי צריך ההוא הזימון
 והוא המתאחרות עמידת ושבהם אמציגיות בסכות
ם האמצעיות הסכות ככלל החפץ בעתיד ימצא  א
 עצמו ימצא כי להודות ועתיד יתעקש ולא האמת יודח

 אם לו האפשריי׳ כדברי׳ הפצר וכין בינו לו מונח
 הזאת כאמונה ואין יניחם ירצה ואם יעשם ירצה

 פנים על ̂זיו שב הכל מדיןה^^קי״סאך דבר הוצאת
:אבאר כאשר מתחלפים

 העלה מיוחסות סעליליס) ואומרכיכלהיריעית(ג״יח
 הכוונה על אס דרכים שני על הראשונה

ם הראשונה שלות דרך על א שתל  דרך ודמיון ה
הראשון י .

 עד מנוחתה מקוס איה והתירה ועונש לגמול נננה נית
 3ליש ונדסקו ה׳ ניד והכל עיקר הגזירה לעשות נטו שדנים

 נניאור מח״ג פי״ז נמורה ננז' ועונש עמול התורה דרכי
 שאין מוסד ליסוד החנר הניח ע"נ ורעיו 3איו שנין הויכוח

רק האפשר ע3ט שיכחיש מי
 טנע שולאי ר״ל חנף מתעקש
 הקנ״המשנה ואין קייס האפשר

 ואסל״מ הנינערקנמקיסנס*
 ממנו יק צל נפש מומס רשינערין

 מינש הש״י אין ממני שחזק מפני
נמקו© רק נפשו לוקח או ידו

 זה נאס דהיינו גדול צורך
 ונןנכלמעשי לנס זונה שכנגדו
 לעשות שנכחו מה עישה האדס

 מתעקש אס ני זה יאמר ולא
 נכי נפני הדת, להחניף הרוצה

 כי מאמין: שאינו שיאמ׳מה אדס
החונףעצמו• זה ונו׳ רואה אתה

 לר לזמן נחון הוא איך תראה
 הדנריס אמר לרדוף עניינים

הי׳ : נהס חושק הוא אשר
 להנץ מ ולמה ה׳ לגזירת מסר נ

 אם הלא לאוינו מחלמה כלי
 ילחם הוא לו נחיים ה׳ חפן

 כלי תשועת שוא לא ונאס לו
 ישנר קשת ה' וחפן מלחמה

 להכין לו למה וכן חנית וקצץ
'V 0 התקצר לאוכל שנר

 ואס מאכל: נלתי להשניענפשו
 שלא למי צריך הזימון ני יאמר

 ההזדמנות שנס כלומר • הזדמן
 אותו הניע וה׳ ה' נגזירת הוא

 הוא מזדמן אינו שאס שיזדמן
 טנע מניח נטנעוהקלה נמנע

 הודה א״כ תלו על האפשר
 ושנהם : אמצעיות נסנות
 הדנמס המתאחמת עמידת

 תלויס לפועל זה אחר היוצאים
 ימצא ני : אמצעיות נסנית
 שאם ר״ל ו:ו׳ לו הונח עצמו
 מידו ני יראה נעתיד חפצו ישיג

 שהשתדל נענור זחת לו היתה
 לו חפשר שה־׳ אמצעיות נסנות
 והיא •לעזנס או לקיימם

 למתחסדשיאמר חין ר״ל ונו׳• זאת נאמונה ואין הנחירה:
 הכל ענ״ס אליו של הכל אך :נ״ה אמונתו פוגם הידנר שזה

 והולך: שמנאר וכמו שוניס נאופניס אלק״י נחפץ קשור
 המסונניס כל ר״ל הנכונה הגירסא כך העלולים כל ני ואומר
 מעלה המחלתס ועיקר שרשס ר״ל מיוחסית :נעולס ההויס

על הילך הכל נמקרמו דנר כל ישים מהש״י: ר״ל הראשונה
סדר



נחמדחמישי כוזרי מאמראוצר
 ומזרע שגוי שוס לי1 הנורא אותס יע3ש־:ע מה על ממד ר7&

 מולידיס והאדס הסייס ינן נדמותו אחד צומש גדל יצלמח
 הצדן נפי היסודות מן ואחד איזד לנל ונותן ו:דמ.*תס צלמס •

 דק גון> האש ני :איזד סדר על ממנועעים הגלגליס ונן לו
:הגיפיס נל3ש דק היותר ר׳*ל

 נןנראה מתמלתל גון> והקורה
 מל׳ והוא מנינה הגירסא

 ר״ל הגמרא ל׳3 סלוליס^^יס
 נקניסחציליס י׳3נק מלא שהמן

 כננס לדקיתז ובאש ״לוליס
 נמניעתו ומפריד־ המן ומק1ןי

 זה אל ונלויס לו המהירה.^ר
 המפוזריס האש סלקי נל האש

 שמפריד עד ואנה אנה ו1
 י3ס והלחות האויר הען חלקי

 והענד נתעלה 3הלה עס עוכיס
 הפעלים וסנות :להטה •ורד
 השריפה הפועלים ר״ל האלו

 יאפשר משל: דרך על זו לקורה
 ונו׳:לומר סמתס ות3ס שתמצא

 שריהת ת3ס תאמי זה ומשל
 הר:לר.ה ענור5 הקורה זאת

 ההמיה יסנת * יסודית ׳7מ
 לעניי היזדמוניה מאמר נפי

 נזה •ה יסידזת ־ הי' עדזו
 מהירח ור3ע3 וסנתהערוגהוה

 ס הדרך ש וכת״ הנלגלי׳ תנועת
 ל׳3 כמדעוכריניס פ*דמםסר1

 הל ויזח״כ : גנגליס עדני
 המניע ר׳׳נהאל הענהרהשייה

 אמיה־זי״י ינאמי• :הגננליס
 הזחר:י":־ אמר יכו׳ונאתת

 י ח: ■:;י ני; סתירה מי;
 ן:־׳ תרנה ואס : אמאמריה

 הדגייש לקדנאלו תרצה ר״לאס
 נשו; בואת ל גחלרק ז שכלו אל

 שגלשון גפשך ממס נמו מלוקה
 כל ר״ל המעשיס «מדא;

 יהייאלקי״יס עולס:3 הנעשה
 דרך שאין נאופן לנדו ה׳ ממפן
 \ין ל לא אותס לימס

 מן שאינס ופשיניא ע5לט
 הנס־ס העני כמו הנחירה

 אוטלעי׳ העליסאוהנסתריס
 הן המתוינ 1סד על הולניס

 אהצעייתרנו׳ ות3מס ע:3הט
מיוס ורא3ה ל?ס הנין אשר

 והאלקייס :ושמיס אק רוא5
 לא • פניס נל על יוצאים ונו׳

גשעיס עושה '9 ספן אשר ונל סוק 0שו3 כונע להם יצוייר

 ובצומח בחי הנראים וההדכבה הסדור הראשון*
 חמשתכילשיחסהו ילסשכייל יתכן <לא >גשר ובגילגכיס

 דבר כיל ישים חכס עושה כוונה איל אך המקרה אל
ש שריפת השני ודמיון * חלקו לו ויתן במקומו  הא

 דק גוף האש בי הזאת לקורה הדמיון על הזאת
 נפעל מתחלחל) (נ׳יא מתלחלח גוף והקורה פועל חם

 היבש והחם בנסעלו* שיעשה הפועל הדק ומדרך
 חלקיו שיתפרדו עד הנפעל לחות ויכלה שיחמם

ם וסכות לי ע פ  כאשר האלה וההפעי^יוח האלה ה
שס שגתם ממך ימנע ילא תנק  שתמצא ואפשר ה

 הגלגליס) (ג״א הפלכים אי^ שהגיע ער סנותם סבור■
I( הפלב׳׳יס עלות אל כ יאה f3 •(אל ואח״כ הגלנלים 

 מגזירת הכל כי האומר אמר ובאמת הראשונה העלה
 ובמקריים בבחירות דהאחר אמר יבאטת הבורא

ס מאומה ׳:ויוציא ב^וד  מגזירת הדם מהדברי
 בחלוקה זה מציאות תקרב חרצה ואם יס האיק

ם ד־או~• שי ע מ  או טבעיים או אלקיים יהיו ה
 הראשונה מהסבה והאלקייס • טגחרייס או מקריים

 הז)ק״ים רצון זולת סבה להס אין פנים כל לx̂ יוצאי'
ם מוכנות אמצעיות מסבות והטבעיים יתברך ה  ל

 שלא כעוד שליטותס תכלית אל אותם דטגי*;ות
 והטקריים חלקים מהשלשד־ן דאהד מיגע ׳מני!

טבע לא במקרה הס אך כן גש אטעיות משבות  ב
 (נ״סהזדמנות) הכנה להם ואין • בכוונה ולא בסיר :יא

ם ומתנים אצלו ויעמדו עדיו יגיעו לשלמות ה  ב
שה כחלקים של  האדם חפץ סבתם הבחיריים אבל ה

ת הסבות מכלי^ והבחירה בחירתו כעת עיו צ מ א  ה
ת ולבחירה מ ת ס שלו ל ת ש  הראשונה הסבה )f מ

ת שלו ל ת ש  נמצא שהאפשר בעבור דוחק טבלי ה
ה מונח והנפש שה והפכה העצה נין ל  מה תע
שוכח וצריך ־ מהם רוצה שהיא  על שתנונה אי שת

א מה ההיא הבחירה ל  הסכות כשאר זה יחריב ש
ע מקרית לא ו מבעית סבה לאתגונה נ♦ האמצעיות  פ’א
 התינוק תאשים לא כאשר בקצתם נמצא שהאפשר

אינך אבל זה הפך באפשר והי' יזיקו כאשר וךזישן
מאשימו

 לקים מג׳ 'f מ מונע ימנע שלא געוד ונו׳ עייס3והט :אח3ו
 ולהצמיח להוליד הנזרעים החטיס שטנע ד׳*מ שתאחר נמו

 האויר ע3ט מצד ונירקון שדפון3 שילקו יתנן ענ״׳ז נדמומס
 * עולס3 הנוהג ע3הט מפאת ג״נ אשר לזה וכדומה 3הנוש ורוח

עליה שיעלו המקריים מצד או
 מצד או להשחיתה המות3 שן
 להשחיתה וחר3 שאדס חירה3ה

 מקרה3 הס אך :פרי׳ יגמל טרם
 קרי דרך3 מציאותם עקר ונו׳

 אחד סדר על ילנו ולא והזזמן
 שיגיעו הכנה הס3 ואין תמיד
 ננ3הט עניני כמו שלימות לאיזה

 :השלימות לתכלית שעקדס
 החלקיס שלשה3 הס3 ומתנים

 שלא להתנות מקרה-צריך3 גס
 מונע לה יהי׳ אס לפועל תצא

 ע3מהט או אלק״י מהפן או
 שהטנעאו זמן מהנחירהונל או

 נח נגד לעמוד נחס3 הנחירה
 חסן המקרה: טל3ת המקרה
 נחירתור״לשאין עת3 האדס

 מקודס מוכן סדר לנחירה
 ל3א הנחירה זאת אל שיטהו

 האדם נחסן תולד היא
 והנחייה :רגע נמעט לשעתו

 אס האמצעיות הסנות מכלל
 יהי׳ מפעל אחה האדם יעשה

 קודמות סנות ע״י ר3הד הוצאות
 הנחירה וגס זה על העוזרים

 היא שאולי ות3הס כלל3 נחשנת
 לי3מ נלוס: עושה הי׳ לא

 שהאפשר :ה:דח לי3מ דוחק
 על אונס סוס אין נלומר נמצא

 :מזולתו חפן איזה על גחירמו
 עצה ר״לניז והסנה העצה נין

 שמשונת וצריו נהפך: או ישרה
 והעונש השכר נזה יצויר ונז׳ר״ל

 ני :זאת ביתה שמידו ור3ע3
 ולא עית3ט סנה תגונה לא

 האמצעיס יתר כלומר מקרית
 מצד שהס האדס לפעולת אשר
 לאדם אין הילקרה או ע3הט

 הנחירה על אשמהעליהסרק
 ר״הר3 ור3 בכורה ד״מ ו75ל

 שור שמה ונפל כראוי נסהו ולא
 נחירת על רק מיונו אין חמור או

 הנהמה שמתה אעפ״י הנרי׳
זה מקום על שהלכה מה גמקרה

 ננפוו שמת החי גוף ע3וט
3מיי אינו הסולעיס ונקנזהו בראוי נסהו ואלו מפקוסגנוה*

נלוס



קסד נחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 הומת ע3ט3ו אעפ״ישנמקרה ק713 הימה חירמו3ש מאחר כלום
 מכתישיס שהם מאה אמה אס מכחישים הס אשר התראה :השור

 המזיק על כועסים למה שאל״כ ע״ז יודו ע״נ הרי האפשר
 נחירה כאן ואין האפשר מכחישים שהם מאחר נכונה אותם

לתי3 העושה הישן כמו נוהו7י
 ונו׳ הס הנמסרים או : כונה
 3הגינ עיניהס3־ 3יטי אס ר״ל

 לולהמסר3יוסקרויס3 נגדיהס
 אס3ליס3סו הס כאשר קר לרוח

 קר רוס וסfפת: עליהם 3נש
 נדיס3 להם נכון מאין מלפון
 כח שהכעס יאמרו או :ראויס

 צורך אין נעל כח ר״ל 3כוז
 מימיו יכזנו לא מל׳ לאדם ו3

 היא הנראה ומן נ״ח) (ישעי
 נראאומו א״כלשוא גרועה מדה

 יכעוס שעלדברזה האלנאדס
 חפזהאדס לפי והכל לא זה יעל
 חירת3 לקיים רא3שנ לא אס

 שמדת לרע הן 3לטו הן האדם
 3לטו פעמים ג״כ הכעס

 אדם ירגיז לעולם חז״ל כמאמר ו
 כל שאר וכן יצה״ר על יצ״ט

 ולרע 3לטו השתמשיס המדות
 מ3יזו על3 החסיד יאר3ש כמו
 עמדת משער פ״י3 ומ33הל

 לנחירה אין א״כ : אלדיס
 הכרחית סנה נחירה שהיא מצד
 מודה שע״כ מאמר ר״ל וכו׳

 יודה ע״כ לנחור יוכל שהאדם
 ואינה מוחלטת נחירה שהיא

 ני : אחרת סנה נשום קשורה
 אות׳ קרא הכי וכי׳שאל״נ3תשו

 ענין אל אותה ויסיג נחירה
 לתנועת יקרא לא ולמה הכרת
 שקורא נמו נחירה ו3ש הדפק

 מה ונזה ; האדס - ור3<ד
גס ואס הראי׳ שמנחישהו

 מכחיש הוא הרי כן יוי־ן כינור
 נעוד ר״ל ונו׳ השכל נממשלת ההפך: תמד מאין שאנו החוש
 או הדנור על האונשו מקרה שוס נו משל ולא גריא ששגלו

 מהאל ראשונה נינה מכונים החדושיה היו ואלו השתיקה; על
 שהכל שנאמר רק ונחיריות מקריותס או טנעיות סנוא גלי

 לעתם כנראיס היו :לפועל יציאתם נשעת האל רצון אחר הולך
 ורגע רגע כל ונין נראשית ימי ששת נין הנדל הי׳ לא כלומר
 חכצו: לפי תדיר נורא שהאל ונאמר עתה ועד שמאז מהזמן

 טנע כאן שאין מאחד ונו׳ שיפלא עגין למופתים הי׳ ולא
 שינרו מפץ האל שתאמר נמו כך שיהא חפץ והאל מסייר
 שנצני סון> ים קריעת נעת חפץ הוא למטה ממעלה המיס
כלפי זאת טענתו והנה הגסיס נשאר נזה וכדומה גל נש

 התראה ממנו המחשבה הסתי^ק מפני מאשימו
h כויגסים האינם ־ האפשר טכחישיס הש אשר y 

טי .הם הנטסריס אר בבונה שיזיקם טי  שיגנוב ל
 הרוח נמסרים הס כאשר * בקור ויזיקם בגדיהם

 או שתזיקס ער קוו ביום מנשבת כשהיא הצפונית
ה נקבע כוזב כח שהכעס יאמרו ל מ  שיכיגס ^נ

 ויאהב ויגנה וכןשישבח אהר דבר מכלעדו דבר האד׳עיל
 בחירה שהיא מצד לבחירה אין כן אס זה וזולת וישנא

 ויהי׳דבור הכרח ההיא הבחירה תשוב כי הכרחית סבה
מה דפקו תנועת כמו הכרחי האדם מה  שתכחישהו ו

 השתיק׳ ועל הדבור על יכול עצמך אתד^זוצא הראי׳כי
ת שתהא בעוד שו מ מ  בך ימשלו ולא השבדי ב

לו אחרים מקרים א  כוונה מכוונים החדושים היו ו
 עם לעתס נבראים היו הראשונה טהעלה ראשונה

 כי בו אשר וכל כעולם לומר יכולים והיינו רגע כל
 יטיפ^א ענין למופתים הי' ולא הבורא בראו עתה

 לעובד הי׳ ולא כעכורם שיאמין שכן כל מהם האדם
ל יתרון  מה עושים עובדים שניהם כ* המטרה ע

 גדולות דנות עס אליו והובאו לעשותו שהושטו
 הכחשרת שכהן והגדולה הזאת האמונה נלשיגות

 שאומר טי המשגת הרבה אבל ־ אמרנו כאשר העין
 ק׳'יםtfה מגזירת הרכריס קצת הוציאו בעבור כבחירה

 לא כי זכרו שיקדם במה עליה לטעק יש יתברך
 אליו משיבם אבל עיקר כל מגזירתו אותם הוציא
 אחור־ן דבה כן אהר ותשיגנו ־ השתלשלות בדרך
 האפשר כי מידיעתו' ההם הדברים הוציאו והוא

המחכריס בזה האריכו ובבר בטבעו מושכל הנטור
ויצא

 ומגדל הדת מונף לו שכמדומה למעלה שזכר החונף המתעקש
 מוחלע נרצון לא אס הוה פרט שוס שאין נאומרו האמונה

 ולא ;האמונה עוקר ואדרנה הוא ננפשו כי ידע ולא מהאל
 כל הורס הוא הדת למנוף 3שחוש מה וכלפי וכו׳ לעונד הי׳

טענו׳ גדולות דנות עם היסוד:
 הוא העין ה;משת־ : גדולות

 מוצא אתה ני לתעלה ש:זמר מה
 ועל הדנור על יכול עצמך

 המשגת הדנה ל3א :כשתיקה
 הגדרה נגד שטען אתר וכי׳

 לנחירה* מקום שאין לומר שא״א
 ואמר הנחירה נגד פניו הפך
 לנדה נגזירה המאמינים שאלו

 לנחירה ת׳תןמקוס שאס טועניס
 האדם מעשי מוצא אתה א״כ

 חפשי האדס ויהי' ה׳ מגזירת
 חפן שלנו מה יעשה נעילס

 עליו ומושל שוטר אין כאלו
 יש :האל ניכולת תהלה וכדי

 לה:•: יש כלומד עליה לטש•
 הס עני שצ״ל או היסירה עד 3

 נמה הגיועניס: כל;י ורכר
 למעלה שזכר מה זכרו שקדס

 משתלשלות סנות ולנחירה ז׳׳ל
 אה יצר ניכן ראשינה הסנה אל

 ל1י3 שיהי׳ תנאי על האדס
 ן ותנועת דעתו כל וענ״פ מ־רה3

 מהאל משתלשלים הכל ומעשיו
 ויכול ומתנועע חי הוא ומשם

 יפס׳ה ורא3ה שאס המעשים על
 ונמ״ש ינוע ממנו השפעתו

 וז̂׳ • יגועון רומס מוסף
 אל פ״ה תשונה נהל׳ הדמ׳׳נס

 האדם יהי׳ אין ותאמר תתמה
 ויהיר שיחפיץ מה כל עושה

 יעשה וני לו מסורים מעשיו
 קונו נרשות שלא דנר עולס3

ה׳ חפץ אשר כל חימר והכתוג
 נחפצו שככל דע ונו-/׳* עשה

 הפן שיוצר כשם כיצד לנו מסוריס שמעשינו אעפ״י יעשה
 יורדיסלמטה והאיץ והמיס למעלה ע־־לה והרוח הלש להיות
 ו3 שחפץ כמנהגם להיות העולם נריות שאר וכן 33סי והגלגל

 לווכו׳ מסורי׳ מעשיו וכל נידו רשיתו החרס להיות חפץ ככה
 עכ״ל לעשות יכיל שהאדם כל עושה האל לו שנת? תו1די3ו

 ר״ל אמרת דנה אח״נ ותשיגנו :ג״כ החנר כוונת זאת ראולי
 הדנריס הוציאו והוא :עלינו לטעון יש ההנחה זאת על שגס

 תנועותיו כל עם ורוחו נפשו כי שנודה שאעפ״י ר״ל וכי׳ ההם
 האדם יעשה אשר המעשה זאת עכ״פ אלק״י חפץ3 קשורים

 יד3 מוחלט אפשריות הס3 יש יהמרותן או ה׳ מצות קיוס3
השתלשלו־ת שוס3 קשור ואינו הפכים לשני האפשרי ר3.7זה האדם

כאלקי״ית



נחמדחמישי כוזרי מאמראוצר
 וכאשר היומן «רס אלקי״ית ידיעה הס3 ממכן ואיך האלקי״ימ

 ששי: אופן 3פ״ מלחמותיו מספד שלישי3 ״ג3הרל עלזה העיר
 ע״ד פ׳3 המורה אומס זכר דה3המד כת רים3המד וכו' ר3ונ

 חכמת עלי3 והס המחקרים כלל אל נמנווין אולי אן «ח״א
ט״ו פ'3 הכוזרי שזכר ריס3הד

 ני להס ויצא המאמר: מזה
 פרי וכו׳ מקרה3 אומס עמ7ב

 מעשי אף אמת3הואש תס3משו
 ומועיס גלויס חירמו33 האדם
 חור3י איך ומקדס מראש לפניו

 רע: ואס 3עו אס האדס לו
 יגמול למה א״כ תאמר ושמא
 כמפעלו חסיד לאיש ה3הק"
 מאחר כרשעתו רע לרשע וימן
 יהי׳ שזה ימנרך לפניו גלוי שהי׳
 רשע יהי׳ וזה דרכיו כל3 צדיק
 רשע וזה צדיק זה הי' וע״נ רע

 ידיעתה׳ 3איךתשו ני הנרח3
 ואין כרשיג כצדיק והי' ריקס
 וכלפי ו73ע ללא ה׳ ד3לעו יתרון

 ואין ערך אין ני אמרו זה
 האדס מעשי ידיעת דומה

שאר לידיעת חור3י אשר3

 ואין בטקרה יי) ה״זע אותו(;״א הדעת כי להם ייצא
 האלק״יס ידיעת תדחה ולא להיותו סבה הדבר ידיעת
 אין כי יהיו ושלא שיהיו באפשר זה עס והם כהוות

 כאשר בהיותו הסבה היא שיהי׳ במה יעד^Tה
 עליו ראי׳ אך להיותו סבה איננה שהי׳ בטה הידיעה

 ולידעונים ולנביאים ולמלאכים לאלק״ים הידיעה ני
 שיהיו בדין הי׳ להויה סבה הידיעה היתה ואלו

 שהכם אלו האלק״יס ?*ידיעת עדן בגן עתידים
 שהם לדעתו בניהנס ואחרים שיעבדו סבלי צדיקים
 שישבע בדין והי׳ שיחטאו מבלתי לחטא עתידים

 ישבע האלק״יס^פוהוא לידיעת אכילה מאין האדם
 היו ואלו האמצעיות* הסבות ונטלו פלוני בעת

 האמצעיור־ו הכחות מציאות מסתלק היה בטלות
נכון על אברהם את נסה והאלק״ים מאמרו והיה

להוציא

 יא3מ מאמר וכן הולדו טרס הצדיק ציי,ת על א3שנ הרי
 נחירת על וננא י״ג) א' (מלכים ישרפו עליך אדס ועצמות

 עמי ונניך אתה מחר לשאול אמרה 3או נעלת ונן הרע
 ניוס האוע גגד לצאת שלא שאול ניד הנחירה שהיתה ונוודאי

ואלו עצמו: להטמין או מחר

• העולם שנכלל העתידות
 עלולכניו נעולס הזוה שכל מאחר הידיעות כלל שאר שאמגס

 היא הידיעה וזאת יעשה ש:ך תכלית נלי הקדוס נמחשנתו
 צוה והיא ופרט פרט נל נלהנא מחיינת היא ונוודאי נעצס

 • יפר מי יען אלידיס וה׳ לפועל יצאו ננר כאלו והרי וננרחו
 התנה שכך מאחר החדס נמעשי אשר הידיעה זאת ואמנס
 ה׳ נחפז הי' לא האדם ניד הנחירה שתהא ומראש פעולס
 כלומר נמקרה ידיעה רק אינה והרי ידיעתו'מחיינת שתהא
 ה:נ ועכ״ז מעשיו על האדס את 3מחיי 3חיו שוס כאן שאין
 שאמר מה כלפי ונו' שהי׳ נמה הידיעה כאשר :לפניו צפוי

 נךאתה אס אמר ריקס ה׳ ידיעת 3שת:ו יתכן חיך הטוען
 שע״כ היה וכנר שענר ממה ה׳ נידיעת לדון אתה צריך כן דן
 כנר והרי להיותו סנה זו הידיעה האס.תהי׳ אותו יודע ה׳

 זאת חלה לא עדיין שהי׳ שקודס מאחר ̂שייך סנה ומה היה
 כל על העד הוא הש״י עליו ראי' אך :לענר שהיא הידיעה

 מעשה כל את כי וכת״ש ממנו נעלס אין מקדס שנעשה מה
 (קהלת רע מס 3טו אס נעלם כל על נמשפט יניא אלק״יס

 לפניו הס שגס ס7הא נחירת על נעתיד הידיעה היא נך )3י"
 וכו׳ ולנגיאיס ולמלהגי' לאדס הידיעה ני היו: ר3נ נאלו

 עצמנו להכניס מה תאמר סן שכוונתו יהודא קול נעל 3נת
 שאין נמלחמותיו הרלנ״ג כדעת נאמר לא ולמה כאלו נדוחקיס

 שאס נאומרו נחירחו שע״י האדס נמעשי מקפת ה׳ ידיעת
 אשר ני נחירה ני זה למה כאלו מידיעות שמן האל לוקח
 דרך ימנן שלא אמר לזה * ענ״פ יהי׳ הוא מלר^יס ידעו
 יודעיס וידעונים יאיס3והג במלאכים זאת מודעת שהרי נזה

 הנתוג מפ״ס לזה ראיות אומר ואני ענ״ד הנחירה מעשי
(ישעי׳י״א) כ׳ ויראת דעת רוס עליו ונחה ישעי׳ ואמ5גנ

 ר״ל ונו׳ סנה הידיעה היתה
ה׳ נידיעת נודה שע״כ מאחר
 הידיעה שאין שנאמר ע״כ

 יהיו שאל״כ כלוס מחייגת
 ר״למונניס עתידיס הצדיקים

ה׳ ענידת מגלי מק יג? להיית
 לצדיקים לפניו גלויס שהיו מאחר

 אע׳׳׳ס נגיהנס יהיו והרשעים
 נצע מה כן ואס * יחטאו שלא

 אס יפעל ומה יצדק כי לאדס
 משפטו ומקדס מאז הלא ירשע
 לצדיק ה׳ ידעו אשר את חרון

 הקדוש הוא ומאז מקדם
 עוכו הוא לרשע ידעו ואשר
:כולו הדת מפיל הדנר וזה ישא
אכילה* מאין שישנע גדין והי׳
 ונפשו לחמו לנקש לאדם מה

 הלא מזונו יניא אפו ונזיעת
ע3סיש ה׳ ידיעת קדמה אס ,

 ידיעתו קדמה ואס פניס כל על שישנע ממיינת זאת ידיעה
 הסנות ונטלו :המאכל הגעת על שקד שוא שירעג יתנרך

ושאר ולזחע לחרוש המאכל נהכנת יעשה אשר האמצעות
הטנעיות כמות שאפי׳ עוד ולא וכו׳ נטלות הי׳ ואלו :מלאנות

 שכנר לנטלה הס והדוחה והמחזיק והמעכל המושך כח שהס
 וא״כ סניס כל על יעה3הש מכרחת והידיעה שישנע האל ידע
 עושה הש״י אין ונווזאי טלה3ל ראו3נ שנאדס הנחות כיו

:טלה3ל ר3ד
 מקום לנאר צריך ואני יוכל מי נמילין עצור המפרש אמר

 נעל יאמר אולי כי זה5 החנד נטענת יש אשר העיון
 ענין נו וטנע נחנמה האדם את יצר שהנורא מאחר 3הרי

 שגלוי כמו הנה יאכל* אשר מאכל כל ע״י וקיוסהמין הסייס
 צפוי הי׳ כך ההיא נעת ישגע האדס שזה יתנרך לפניו וידוע
 ונשס * אוכל הוא אשר והלחס האמצעות הסנות כל לפניו

 נאמר כן י השניעה ת3מחיי השניעה על שהידיעה אומר שאתה
 ע3ויש שיאכל המזונות שיקח מחיינת השניעה גלגול שהידיעה

 ע5נו חדה מיוחדת ליחה האחרוניס הטנעייס מצאו ר3ונ
 תתרוקן שכאשר שנאצטוהנא הפנימי לעור הסמוך מהעור

 ומחמת פנימה האצכיוחנא אל הליחה זאת יורדת האצטומנא
 המאכל תאוות על לעוור הפניתייס הורידים מנעעת חריפתה

 והי׳ טרדתו מחמת לחמו מאכול שוכח האדם הי׳ היא שלולי
 להיות עתידיס שהצדיקי׳ זה לפני מ״ש כן ונמר ונגוע נחלש
 ואחרים שיענדו מנלי צדיקים שהס אלקי״׳ס לידיעת נג״ע

 אלו שיהיו ידיעתו שחיינה נמו הלא ולמה שיחטאו לי3מ נגיהנס
 שזה ממרה וזה ה׳ עונד יהי' שזה ידיעתו מיינה כך צדיקיס
וזה טונה נגמל זה ימה נ "6 ן יטעו ואס יסטא וזה יענוד

כענש י



אוצד
 על הרי שניהס גס ה׳ עושה והממרה ד5שהעו מאתר <ענש

c1 זנד ונגר נק7 אגו pf היה ולא גאומדז למעלה המ;ר 
 מה עושים עוגדיס שגיהה ני הממרה על יתרו? לעוגד

 לומר התגר דעת שיהי׳ איך והנה וצ״ע• ע"כ שהושמו
גמירה גתירה נאן שיש שאע״ס

 הנל אס יודע הש״׳י עכ״ז
 מכרתת הידיעה ואין מקלס
 הגמירה לגטל הקצוות מן לאתד

 גאון סעדי׳ 3ר דעת חה
 גמגילה ודעות האמונות גספר

 געל דגריו הגיא ונגר רגיעית
 וכתג פ״א ׳7 מאמר העקריס

 ז״ל הגאון דגרי הס אלו ז״ל ע״ז
 מאמר הנחר געל אשריו ונמשך

 לפי מספיק זה ואין מספרו ה׳
 לדגרי קרוניס הללו שדגריס

 יודע הש״י שאין האומריס
 האפשרייסשאסהי׳יודע הדגרי׳
 מציאותם שאין אחר אותס
 אפשר הי' כגר גידיעמו תלוי

 היוצא חלון>3 ידעתו שמהי׳
 האפשר חלקי משני מציאות אל

 ס^ות אנא ידיעה א״ג ולאיהי׳
 גקש יהודה קול ונעל עכ״ל

 משל עפ״י התגר דגרי להסגיר
 ורואה גגוה מקוס על לעומד

 וקצתם עגרו קצתס עוגריס
 לעגור עתיליס וקנתס עוגריס
 הנמצאים b היו הזה ונענין

 יתגרך אליו קרוגי׳ המעשים ונל
 במעמד.אחד לפניו הס כאלו
 תזה העיון לשכך י 7 גזה ואין

גגוה גמקוס שהעומד שאמר

קסה נחמד חמישי כוזרי מאמר
תגוא־ הנותריס התלקיס מן אמד לשוס ואין אלדי״יס כולס
 העגעייס על כיונתו דגריו מהמשך הגראה לפי וגאמת גהס

 להכיד למכיר יש אך :יצדק לא נולס לשון אך לגד והמקרים
 ולמקרה לעגע אין אלדי״יס כולם שיהיו זה וכו׳ מעס עס

והמיר שמגאר ונפי גהס חלק
 סבת זה להיות הפויגל אל הכח מן עבודתו לחיציא
 הזח הדבר את עשית אשר יען שאמר כמו סוכתו

 צריכים החידושים שהיר ובעכור אברכך ברך כי
 באפשר והי׳ החלקים מן זולתם או אלקיי״ם להיות
 איל כולם קייחפם ההמון בחר אלקיי״ם כולם שיהיו

 למכיר יש אך כאמונה חוזק יותר זה להיות האלקי׳
ם מזמן וזמן יזאיש ואיש טעם עם Tלהכ מקו  ו

 החדושיס כי ויראה אחרים מעניינים ועניינים ממקום
 מיוחדת כארץ אם כי הרוב על נראו לא האלקייים

 י ישראל כני והם מיוחד ובעח הקדש אדמת והיא
 העניינים ועם ההוא וכזמן האמיתית דת וב׳נלי
 בסדורם נראה וחקיס ממצות נהם נתלו אשר ההם

 הועילו ולא רעה כל בקלקולם ונראה לכי מאווי כל
 י־ הקלקלה כשעת דבר והטבעיס המקריים העניינים

 ישראדי כני היו כן ועכ הסדור כשעת הזיקו ולא
ת ראו אשר על,האפיקורסים אומה ככל טענה ע  ד

 נופלים הס הדכריס כל כי באסרו היוני אפיקורס
 וסיעתו מכוון כוונת בהם תראה לא כי כמקרדז
 הי>̂• ההנאה כי סברתם כי ההנאה בעלי נקראים

 כעל ובקשת פתס הטובה והיא המבוקשת התכלית
 כל מוסר אצלו נכבד שיהי׳ בה המצוה מן התורה
 הו^ז אם למוד ומבקש * יתברך אליו הפציר
נרצה המיז או נביא הוא אס וכבוד אותות או חסיד

עם , עתידיסלעגורוני קצתס רואה
 פגיהס שמו אנשיס מרחוק שרואה וא״ת הידיעה זו לו מאין

 אן הלאה יעגרו ולא פה שיעמדו יתכן הלא כה עד ל«ור
 דמיון ומה הנה הגיעם טרס לחזור ויסכימו לעתס תשוב אולי

 געל החסיד אמר ונצדק ‘ ריקס תשיג שלא ימגרך לידיעתו זה
 ז״ל אמשטרדס) ד׳ (דצ״ד אלקי״ס עבודת נשער הנגגות תוגת

 ונגר ונו׳ זה ר3ד3 גסנלות שנודה והנכונה האמת מן ני
 ונעל הרמג״ס תורף עפ״י א׳ ממאמר א׳ גסי' בזה הארכנו

 והאלקי״ס מאמרו והי׳ :עיי״ש הנז׳ בדרך העולים הלבבות חוגת
 הידיעה לקייס דבריו שהשלים אחר אגרהסוכו׳י את נסה

 אחר אגרהס נסיון הי׳ למה ליישג בא יחיו שניהם והגחירה
 עגודתוונו׳• להוציא :גנסיונו שיעמוד יתג^ נמיי ̂גלוי שהי

 :ז״ל הרמב״ן ונ״כ טוב לב שכר ולא טוב מעשה שכר נו שיהי
 החידושיס שהיו ובעבור : המעשה שכר ר״ל עשית סשר jיע
 לד׳ לתעלה שחלקס החידושיס ענייני לבאר פנה מעמה וכו

 לאלקי׳ הנל ליחס נהמון שנתפשט למה טעס לתת סלקיס
שיהיו שאפשר 7צ שיש מפני והוא אחרת סגה שוס ולא לגדו

מב

 אדמת׳ על שדויין שישראל שבזמן
 יחיל לא מקוס של רצונו ועושיס

 מקרה או טגע שוס גהס
 קלקולם גשעת וגהפך להס להרע

 הטבע צירך שלח נפילתה הי׳
 טענה המקרה: כדע ושלא
 לקחו האומות כל אומה בכל

 על להשיב ישראל מבני ראיות
 דעת ראו אשר האפיקורסים:

 דעתו אחר נמשכו ר״נ אפיקורס
 זה במאמר זכרו קדס וכבר
 ני :י״ג סי׳ וברביעי ח׳ בסי׳

 מנוון כוונת בהס תראה לא
 שאין1לותר* שמס ימח ס דרג זה

 הדברים שיהיו בעולס רואיס אט
 ן נרו ז נמח וכבר מסודרי׳בטונה

 ממה האומות מכל זאת דעה
 הכוונה מן ישראל ני33 שראו

 הן לניוג הן הנפלא והסדור
 מן תורה בעל ובקשת לרע:

 כלל שאף שגיאר אחר ה3 החצוה
 גיל והמקרות הסבות

 יחפוץ אשר אל להטותס ה׳
 התורה בעל למי הישר יטנס
 בה המצוה מאת גגקשתו דרנו
 אותו המצוה הגורא ר״ל

 כלומר אצלו נכגד שיהא בתורתו:
בדרך להדריכו אליו פניו שיאיר

 כל אליו חפצו כל מוסר :ילך
 גני וכל לגדו ה׳3 גטוח וכון לבו שפונה ופינומיו תנועותיו

 ומאתר מפניהס לגור או להס ליחל בעיניו נחשבו כלא ;טלס
 לו שלום ידגר ה׳ גס בה׳ דבק לבו בכל ורק אתו זר שאין
̂׳ד יעטרהו והדר וכגוד  ידע כי ואכבדהו אחלצהו שנאמר וע
 אנה עיניו את יגלה שהש״י חסיד הוא אס למה ומבקש :שתי

 הטגעייס מרעות להוציאו נדי יפנה ואיך גמעשיו יעלה
 הרמב״ו וכמ״ש נסתרים בנסים אך נגלה נס מבלי והמקרייס

 מערכת מנצח שהוא הזה גשס לאגרת נראה ני וארא גדאש ז*ל
 מנהג בהס נתבכיל שלא גדולים נסים עמהס ולעשות השמיס
 והס ונו׳ חרג מידי ונמלחמה ממות איתס פדה גרעג העולס

 וענשה נולה המורה כל שנר אבל וכו׳ שבתורה היעודיס בכל
 של מנהגו שהס בהס לרואים יחשב נסתריס נסיה הכל בעיה״ז

 וכבוד אומות או :ע"נ באמת ועונש שנר אדס3 והס עולס
 וזה גדולה יותר שמדרגתו לנגיא המגיעיס מפורסתיס נסים
 ני שמך מי ה׳ מלאך אל מנוח ויאמר שנאמר ונענין נגודו

 ני הרגיס זכות להמון או :י״׳ג) (שופטי' וכגדנוך דגרך יגא
T  t אל



נחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 הטהרות מן מורה3 הגז׳ העגייטס מן :ימאס לא יר3נ יזל

 אס :לעיל אר3נת ונו׳ והמקומות :והקרנגות והפרישות
̂צעה3 לו שיתקדם למוד3  לו ומציע להזרינו מלמד ״ה3הק ר

 ספרי3 המסופר ונענין והמקרה ע3הט מרעות למלטו הצעות
כת הלנו אחת שפעם ראשונים

 עלדי3 :עיי״ש לזה והדומים ורפיונו ור3הד וחוזק וההתמדה
 המוסנס הלשונות הנפש: ע3ט מצד רק קודמת הסנמה
 מוסנסיס הס פיו3 האדם טא3שי הלשונות נל נלומר עליהם
 עי3הט חרי3ומו עי3ס מענייני' :א' מאמר נ״ד סי׳3 ונגזנר

הש״ו ששם ור3הד מוצאי הס
 קרה 3ער ולעת נדרך אדם ני3

 והי׳ אחד להסששנמאצלנותל
 ו3שנ3ו ה׳ ירא איש במונס

 ויקס עליו והשתין אמד 3נל א5
 לרחון המיס אל וירן• האיש
 על הכותל נפל נך תוך3ו נגדו

 ורק נהמו נולס האנשים נל
 ע3הט מן ונפטר נמלט ו73ל הוא

 הרעועה הכותל ן״פילת שהוא
 :שס 3ששכ ממה המקרה ומן
 ננס יא3לנ שיעשה וד3נ3<זו

 ועזרי׳ עישאל חנני' נענין נגלה
 וערת3 אש הס3 שלט שלא

 להשליכם להס שקרה נמקרה
 ות3ותהס3אןטו שזהאש:3נ5

 סנה נצירוף ר״ל המקריות
 סנה יצויר לא כי הטנעיית

 ה:3 חלק למנע יהא שלא מקריית
 לא כי הרשע מן נמנעת איננה
 פעולת על נס הק״נה יעשה

 החסידי׳יצליחוונו׳ אנל הרעה:
 ע״י יצליחו הצלחתס3 ר״ל

 ימלטו והמקריי׳ועכ״ז הטנעייס
 שאצא וכמעט :כמדונר מרעתס
 כלי הנני ר״ל נצ״ל מכוונתי

 ראשונה מכוונה אצא שלא
 חוזר ועתה * זה נענין אפסיק
 ריו3ראשל3 שזכר חלוקתו להשלי׳
 שאין 3הכתו מן ראי׳ והניא

 נפי אך אלקיי׳ כולם המעשים
 אלקיי״ת סנה :שזכר החלוקה

̂׳ל  הסנה והיא :החטא מיתת ר
 נפרד 3מורנ שנל הטנעית

 למיתה סנה נמנו והאסרוניס
 לעת זמנה3 שהיא ר״ל עיית3ט

 הדופקים התקשות מחמת זקנה
 את המניעים הדקים והוורידיס

 חלקי נכל סנונו דרך לילך הדס
 ) ל״א3 צערקלאצייאן ( הגוף

3הל תנועת ע״י וכולם
 3הל ויעמוד מנועמס וכשיחלש

 הסנה והיא ונו' ירד מלחמה3 או :החיים נפסקים להתנועע
 לנס כדאי ואינו ממנו החזק ו3אוי3 פוגע שאס המקריית
 הס הטנעי והדנור ספק: לי3 ממנו מומת יהי׳ מפורסם
העמידה 3ע״ סי׳ שני מאמר שזכר הענייני׳ הס ונו׳ הרמזיס

 והטקומורת העתים טן בתורה הנז עניינים ר עם
 והמקריות הטבעיות בסבות טשגיח ואיננו והמעשים

 לו שיתקדם בלמוד אס ממנו דחויה רעתם כי וידע
 נערת לו שיעשה בככוד או ההיא לרעה כהצעה

 אינג׳ המקריות הסבות טובת אך ההיא הרעה
 הרשעים וטובת מהחסיד כ״ש הרשע מן נמנעת

 דוחז־! ואין והטבעיות המקריות ההם בסבות היא
 בסבורת יצליחו החסידית אבל * כשתבא לרעתם

 אצ^ן שלא וכטעם מרעתם בטוחים והס ההם
 כי ואומר אשוב ועתה מנוו״גתי) ״א״צח א (נ׳ מכוונתי

 ואמר המות בסבות חלקי׳ שלשה הביא ע״׳ה דוד
 ומת יבא יומו או האלקיי״ת הסבה והיא יגפנו ה׳ כי

ח ירד במלחמה או הטבעיית הסבה והיא פ ס  ונ
 רוצה הרביעי החלק והניח ־ הסקריח הסבה והיא
 במות בוחר דיגת לו שיש אדם אין כי המבחרי לומר

 המות מבהרו לא עצמו את הטית ששאויל ואע*פ
 החלקיכס וכמו בו האויב התעללות לדחות אך

 אותם שלובשת בעת הנביאי׳ דבור כי כדבור האלה
 האלק״י העגין מן מכוון דבריהם ככל הקודש רוח
 הם הטבעי והדבור • מדבריו בבחירה דבר לנביא ואין

 להליץ שרוצים לעניינים הראויות והתנועות הרמזים
 קורמת הסיטה בלעדי אליהס הנפ־מ ומביאה בעדם

 מורכבים הכש עליהכש המוסכם הלשונות אכל
 דבור הוא המקרי והרכוד וטובחרי טבעי מעניינים

 ולא ענין ממנו יסודר לא שגעונס כעת המשוגעים
 דבור הוא הטגחרי והדבור י מכוון הפץ אל יגיע

 מליצתו הטחכר הדעתן דברי או נבואתו בעת הנביא
 ואלו לכוונתו ראוי שהוא שיראה כפי דבריו ונוחר

 אם ועוד בזולתו מהם דבר כל מחליף הי׳ רוצה היה
 נל ליחס ויש זולתו ולוקח ענין מניח הי׳ רוצה הי׳

 בדרך יתברך האלקי״ם אל האלה החלקים
□ טמנו ראשונה בכוונה שהם לא השתלשלות א  ו

ומליצת הדעת טטורפי ודברי התנוק דברי כן איננה
הדברן

 האותיות הס3 שיחמוך לאדס
 קדאות תור3ל מרי3והמ

 מאת והמלות והפעלים השמות
 יתכן או הסנמתס3 חרולהס3י

 3יש שלא האדם ע3ט ני לפרש
 ר37ל עו3מט אך דומי׳ נאלס
 הס3צורך לו שאין ריס3ד3 אפי׳

 אדס ני3 3רו מטנעי כנראה
 ר3ד ר3מד שאיני הדעתן ד3מל

 ור3והד :נכין יותר וזה לנטלה
 אינן הדנור שכל ר״ל המנחרי

 ומגרעת תוספת לי3מ לצורך רק
 יא3הג ור3ד : אחת מלה אפי'
 להגיד הנניא א3שי נעת ר*ל

 ר3יד שלא ודאי ה' משא להמון
 עת3 לו המדונר נענין אליהס

 אל ודאי כי עליו ואה3הנ וא3
 הקצור נתגלית ידונר הנניא

 מדרגתו לפי והנניא האפשר נפי
 כמה ההמון אנל נדנור לו די

 צריך מלות ותוססת ניאוריס
 לפי אתם לדנר שינחורהנניא

 מאוד נשמר הי׳ וענ^ז מדרגתס
 יגרעלדנרלהס ולא יוסיף שלא
 מלה אפי׳ ההכרתי הצורך מן

 נדרשו׳ יא3הנ שינרי מאתר אתת
 או מלה תוספת על אפי׳
 3 הממש הדעתן :אתת אות

 מליצות לתנר המעיין המכס
 3היט נאר כוונתו נאופןשינואר

 נטונתו לטעות מקוס יהי׳ ולא
 והתינות המלות שומר הוא וגס
 הי׳ יגרע: ולא יוסיף שלא

 נוכל אחת כוונה ני ונו׳ מחליף
 א־סניס; נכמה עלי׳ להמלון

 שזה נראה ונו׳ ענין מניח הי׳
 שהוא נלנד הדעתן נגד ידנר
 וה^ העניז עלזה להמלין נוחר
 :אתר ענין על להמלין יכול
וכו׳ האלקי׳י׳ס אל לימס ויש
 לאדם פה שס ומי הכל מידו ני

 נאמר שאם ר״ל כן איננו ואס :ה׳ הלא לעס רות נתן ומי
 נפיו ר37 ישים שה״שי אס הדנר שום על עצמו יכול שאין

 וכו׳ התינוק זנרי נין הפרש אין א״נ ידנר וכה שכה תמיד
המה ה׳ ומאת סויס הכל שיהיו מליצה ונעל המשורר ושירי

חלילה



קסו נחמד חמישי כוזרי מאמךאוצר.
 אל העצל יאמר ני ונו׳ הזריז על העצל סענת ל3א חלילה:

 שתל ולשוא נצילות ה' את לענוד קוס משכימי לך שוא הזרח
 ה׳ ידעו אשר את הלא טרפו להנאת הסנות משמרת שומר

 כצ״ל: לי אומר הי׳ אלו נמו זה ני ספק; נלתי יהי׳ הוא 07מק
הוא ר״לשזה ונו׳ יהי׳ אשר ני

 נכלל פתיתו העצל הפתי פקר הה ומסנת :נעיניו 3הטו
 סי והנל :דעיס פגעים על אותו 3להס האמצעיות הסנות

 הטיעיות האמצעות הסנות שאר נל האלקי״ם אל נהשתלשלות
 דנר ינא האלקי״ס עד ונסופס סנה אל מסנה ילכו והמקריות

והאותות הננוד הוא : שניהס
b יתעילה האילקי״ס דברי המשורר ושירי הדברן n 

ם כבר באומרו הזריז על העצל טענת אבל זה ד  ק
ה איננה שיהיה מה אלקי״ם בדעת  כמו זה כי טענ
 לו אהשר אי יהי׳ אשר כי לי אומר הי׳ אלו אמרו
 תמנע לא אבל הוא אמת לו אומר יהי׳ שלא

 ותזמן הטובה העצה האדם שיקה הזאת הטענה
 יתברר כאשר לרעכונך והמזון לאויביך מלהטת כלי
 בסכות אס כי נגמריס אינם אבדתך או הצלתך כי לך

 שתבחור שבהם החזקה אך ומכללס האמצעיות
 תטעין ואל ובעכוב בעצלה או ובהשתדלה בזריזות

 ובדרך מעוטות ובעתות למועטים שיקרה במה
 כי הפתי המופקר והנצל המשתדל מאבוד המקרה

 שש ענין בלתי מובן ענין לו יש הבטחה שם
ם הסכנה מקים אל בורח דעתן ואין הסכנה קו מ  מ

 מקום אל הסכנה מטסום בורח הוא כאשר הבטחה
 ההצלה מן הטכנה במקום שיקרה ומה הבטחה

 הבטחדח כמקום שיקרה ומה 'נפלא הוא כי יאמר
ע חוץ דכר שהוא יאמר האבדון מן טכ  והבחירה ל

 זאת עצתי ההשתדלות ומסבות חובה בהשתדלות
 סותרת שהיא העצה ההפקר ומסבות בה שיאמין לטי

האלקי״ם* אל בהשתלשלות שב והכל הזאת העצה
 והאותות הכביד הוא גרידא בגזירה ;״״r אשר אך
 שיצרך ואפשר אמצעיות סברת לה מצריך אין וזיח

שה כהצלת אליהם מכל* יוס ארבעי׳ הרעב מן מ
 נראירת סבה מכלי סנחרב עס ואבדן * מזון הבנת

 שאין מפני סבות אצלנו אינן אלהי״ות בסבות אך
ם יועיל לא כי יאמר ובהס ־ אותם יודעים אנו ה  ב

 והם הנפשיים הזטונים אכל • אמת והוא ההזדמנות
 מועילים הם בהם והתחכם שיד';ס לטי התורה סודות

 האדם ישתדל וכאשר הדע ודוחים הטוב מביאים
 האלקי״סבמה אל שימסור אחר האמצעיות בסכות

 יחטיא ולא טוב ימצא שלם בלב ממנו שנעלם
 נכנם באלקי׳ם לבטחונו גמורה בסכנה הכנסו אכל
 בצוותו בשוא המאמר אבל ה'* את תנסו ולא תחת

ם למי ב^^:ודה ד ק  והעבודה הטרי כי ובארנו הקדמנו ככר כ* שו>̂< איננו שיעבדהו ^^ו שימרהו בדעתו ש
ם וכן בעבודה הצווי העובד עבודת סברת והיתה האמצעיות כסברת <זס4 כי יגמרו דיא ד  בידיעתו ק

א הו ת עובד ש שסנ ם וכן תוכחתו שמוע עבודתו ו ד ם האמצעיות בסבות הממרה מרי כדעתו ק  א
ם כחברת עי ו הר ל נטות או רע מזג בתנבורת א  מן כי מטריו טקקל לו ותוכחתו והמנוחה התענוג א

ם לתיכחת כי הט&ורסם ש ש: נפשו תתפעד* הממרה וכי כלענין על בנפש רו ע1^ אפילו התוכחות ו
ב מעט 2 מ

 שוס שאין אומר הי׳ כאלו
 ופרט פרט ושכל נעילה אפשרות

 מקלס ומסודר מיזויג הוא
 : וכך כך ®;^זמן נך שיהי׳
 יהי׳ לו הו^ ■־ממת לו אומר

 ונו׳ תמנע לא אנל :נדנרך
 הזמנה צריך זה נל שעס ר״ל

 נזאת• ואף אמצעיות לסמת
 ומנלנסמכלל :ה' ידיעת קדמה

 נחירת היא האמצעיות הסמת
 ונו' החזקה אן :יזריזתו האדם

 אלא מנללס שהיא נלגד לא
 ;הסנות שננל החזקה אפילו

 החזקה ר״ל נזריזות שתנחור
 שהנוחר נמירתך היא שנסנות
 והנוחר קרונלהצל' הוא נזריזות
 להפסד: 3קרו הוא געצלה

 שנמצא מה ונו׳ מטעון ואל
 והעצל נפסד הזריז לפעמיס

 מועטים לאנשים ימצא שזה נשנר
 לפעמים: אלא תדיר לא אף
 שאומרי׳ הנטחהונו׳זה שם כי

 נעל להיות צדך שהאדם
 ונו׳ מונן ענין לו יש ;נטחון
 נענייני׳שקוליס* נאמד ר״לזה

 לסננהלא נכנס שכנר נאס או
 לא גאלקי׳ מנטחונו לנו יסיר

 לכנוס נעחונו על שיסמלך
 ונו׳ נורח הדעתן ואין :לסכנה

 :והפתי הסכל מעשה רק זה (וין
 כך חונה ונו' והנחירה

 לנחור האדס שישתדל ה׳ חפץ
 ומסגות :שנדרנים 3טו3

 ר״ל ונו׳ זאת עצתי ההשתדלות
 נכלל הוא זאת לעצתי האמין
 ה3 שהמאמין האמצעות סנות

 :ונהפך ההצלמה אל 3קרו יהי׳
 3ממוי האדם ונו׳ 3פ והנל
יעשה וה׳ הנכונה העצה לנקש

 נדנריו עניינס וכנרנתנאר נצ״ל
 אציהס שיצרך ואפשר :למעלה

 ומ3ס שס שיהי׳ אפשר ר׳׳ל
 המ׳ מה נדע לא ואנחנו אלקי״ות

 ואפשר אומרו כלפי וזה
 הזחוני׳ אנל אליהם: שיצרך

 נפשו ונו׳שהאדסמתקן הנפשיים
 ; התורה נסודות אותה pלז

 קורנתו כפי ונו׳ מועילים הס
 נשלומו עליו יגן אלהאלקי״סק

 ניראת מושל צדיק וכמ״ש
 גיזר הקנ״ה פז״ל ואמרו אלקי״ס

 התא^^ ל3א מנטל: וצדיק
 וכרא^» ודה3ע3 צווחו3 נשוא
 הכל''צפוי שאס הטוען עלעי
 ה׳ צוה לשוא א״כ מקדם לפניו

 חקתי(ויקרא כל את ושמרמס
 כ״ה) תשמרו(שס משפטי יט)את
 נחוקותי אס וכן כאלו ורניס
 נחקתי ואס וכן וגות׳ מלכו

 כנר הלא למה זה וכל תמאשו
 יהי' אשר את נידיעתו ק־ס

 ותי יהי׳העונד 'מי37ה נאחרית
 נת־כמות: צע3 ומה הממרה יהי׳
 טעה הטוען שוא אינו

 כיגסהצוויננלל זאת נטענתו
 קדס וכך האמצעות ות3ס

 הצווים: נגד תשונה וזה נמיעתו
 תוכחתו שמוע עגודתו רשסנת

 התוכחות נגד תשונה וזאת ונו׳*
 לפניו שצפוי מאמר והוא

 הרשע יטו אשר הסנו׳האמצעות
 שעוזר או והמונחת להמרות

 נענורה הצדיק וצדקת לגמרי
 ממעט הרשע בס שעכ״פ יהי׳אר
 עושה כי התוכחת ענור נרשמו
 הממרה וכי ננפשו: רושם

 נענור הנפש וכי׳ תתפעלנפשו
 תקנל שלא אפשר אי רוחנייתה

מן



נחמדחמישי בחרי מאמראוצר
 זונרוהמונממ3 ה3מםו3 ומהרסר אן״'מעט האלקי״ס רי37 זח

 סהוכימו סמצאנו מה על ה3תשו וזה ה׳ הקדמה סמוך3 ננז׳
 מ־נעסשרןוכיחו כמו רשעמס3 עמדו וענ״ז ימידיס את <ניאיס

̂׳ג) א׳ אל(מלכי־ ית33 מו3מז על ו7עמ3 יא3הנ  זה כל ועס י
שסא^׳נ כמ״ש ו3רשעג3 עמד

 הס ויסידו האדם נין3 שהס העצמות ר״ל מעפר יסודו אדס
 לכל כנראה ומיס ואויר אש אל צריך שהאדם ופשיטא מעפר

: העפר סומיו עקר ועכ״ז
ה מ ד רן  נשתוו ע3ית לפניו ר״ל ונו׳ חומר לנל נותן ג׳ ה

ד3יכ הנריאהולא מעשי כל
 הי וןr<לדו התוכחות כשתהיינה כ״ש הפעלות טעם
: שוא ואינו חועייל וככר טקכיל עכ׳׳פ בהם יש

ת ל ח ת ת מו ד ק ה  הזאת העצה קיום בהם אשר ה
הראשונד־! בסנד־־. ההודאה

 כילם אך שוא במעשיו ושאין וחכם עושה ושהוא
זד*• התיישב וכבר קילקויל בהם אין וסדור בחכמה

 שנשתרש וטה הבריאד. ברוב בהתבונן בנפשות
 במעשיו שאין שהאמין עד הטשתכל בנפש טטנה
 אמונתו תתקלקל לא במקצתם יראה ואס קלקול
הכנתו: ומיעוט נפשו סכלות אל ייחסהו אלא זה בעבור

ה מ ד ק ה ה  אך אמצעיות בסכות ההודאד־־• השנית ו
ם אכל פמ;לות אינם  דרך על סכות ה

 והדם זרע השככת כי הכלים דרך על או החוטר
 והכחות והרוחות מחירים הזריעה ואבוי לאדם חומר
 בהם ויגמר האלקי״׳ס בחפץ ביניהם משמשים כלים
 שצריך יש הנוצר בדבר ואפי' וחזונו וגדולו וקוו צלמו

ם חומר הוא אשר כעפר האמצעית הסבה אל ד  א
:אמצעיות בסבות להודות שלא אפשר דאי

 לכל נותן יתברך הבורא כי השלישית והקדמה
ה חוטר ב  לו שאפשר שבצורות הנזו

ם והמתוקנת לקבל ה ב א ש הו ט  מטיב יתברך ה
 חכמתו וכי מדבר והנהגתו וחכמתו ימנעחנינתו

 מחכמתו מקצות איננה הדמיון על וביתוש כפועמט
ים התחלפו אך הנלגלים בסדור  חמריהם מחמת הדב̂י

 אין כאשר מלאך כראני לא למה לאמו לך ואין
: אדם ני ברא לא למה לאטד לחילעת

ה מ ד ק ה ה  מדוגורת למציאות ההודאה הרביעית ו
 לו שיש מה וכל ותחתונוח עליונגת

 זד־־ו לו אין מאשר מעילה * והוש והימגה הרגש
 הוא אשר הראשונה הסבה ממדרגת קורבתו בעכור

שנל  שבבהמה והפחות שבמוצאיס המעולה מן במדרגה מעולה יותר שבצמח הפחות זה וכפי ׳ נעצמו ה
 • שבבהמה המעולה מן כמדרגה מעולה יותר שבאדם והפחות שבצמח המעוייה נק במדרגה מעולה .תר”

 ומזלות כוכבי' עוכרי שבאומות המעולה מן כמדרגה מערלה יותר האלקי' תורת שבבני הפחות וכן
 ותכונתם המלאכים מנהג הנפשית מקנה דאלקי׳ מארת שהיא התורה כי ת’אלקי תורה להם שאין

V מביאה ההיא החורד מעשי על ההתמדה כי ע״ז והראי׳ כלמוד איהז משיגים שאין מה x 
 המטרד-• התורה כעל א״ב האלקי״ם אל האנושית שבמדרגות הקרובה היא אשר הנבואה מדרגת

 מדרגת על בו השקיף מלאכותי מנהג תורתהאלקי״ס הקנתהו כבר הוא כי תירה לו אין מאשר מוב
אלע הכופף באש ונשאר רשמים ממנו לו נשאר והפסידו עליו אותו נלבל שמריו אעפ״י :המלאכים

אכל

 שקדס מאחר ה׳ סלמו למה
 לושענ׳י׳פ ישמע שלא ןוליעתו

 ונ״ש :הפעלות מעט הי׳
 ר״ל להמון ונו׳ כשמהיעה

 יאיס3נ3ו תורה3 אומןהנזנריס
 :מהמון יס3לר שנאמרו
 ונו׳מעתה ההקדמות חחלת

 והעצה נלליס 3הצי
 ושאק ;ישרה אמונה3 היעוצה

 : טילה3 פעולה מעשיושוא3
 וכל פעלו תמיס קלקול הס3אין

 הטובשאפשר: תנלית3 דדניו
 שתאמר כעו מקצתס3 יראה <אס

 צ־קו3 ד3או הצדיק עלוני
 וכדומה וגדול הולך הרשע וזה

לזה:
 ו'אמצעיות3ס3 ׳5 דלקדמה

 אך לעיל: אר3נת
 הס3 אין כלומר פועלות אינם

 על : דס תפק לשנות נח
 החות׳ ע3ט מצד ר״ל החומר דרך

 ר״ל והדס ז־ע השכנת ני
 שכית והדס שלהזכד זרע ת3השכ
 אדוס והוא הנקנה של זרע
 דס בגמרא שאמרו וכענין נדס

 הזכר של הזריעה ואברי דומוד:
 האיש זרע מחגריס והנקבה:

 ריח והנחית והרוחות :יהאשה
 חל הנוף נחות ושאר חיוני

 וקוו ית׳:צלמו נחפצו עליהס
 ואאי׳ המיס: יקוו אסיפתומל׳

 שהאדס כלומר הנוצר דנר3
 צריך הוא עדיין הנולד ״ח3זה
 כעפר לו: שממון ות3ס אל

שנאמר כמו אדס יזוער ונו'

 כך ני ריאה3מ בריאה עליו
 הגלגלים ריאת3 לפניו נקל
 הפרעוש ריאת3 שנקל כמו

 בדברו נהי' והכל והימוש
 בורא עולס אלק״י ה' נמ״ש
 ולא ייעף לא האח קצות
 ההבדל אך מ׳) (ישעי׳ ייגע

 החימר מצד בא שבנביאים
 יותר ל3ראוילה החומר שאין

 עליו: שהוא מתה
 ההודאה ד׳ הקדמה

 כל מדרגות למציאות י
o 3 הנגראיס rמירגותזולמעל׳ 

 לן שיש מה וכל :מזו
 שבזס החשיבות ונו׳ וחוש הרגש
 לפי החומר מצד בא אינו
 הצורה מצד אבל וכמיהו גדלו

 יכל הרוחני מסעיפי סעיף שהוא
 לחוש וההשגה שההרגש מה

 ממה מעילה יותר הסנימייותר
 נמוהו: השגה לו שאין שתחתיו

 הבורא ר״ל השכל היא אשר
 המחקי-יס בל׳ הנק׳ יתדרך

שאון מה ומושכל: שנלומשכיל
̂ל בלמוד אותו מ:!יגיס  בלמוד ר

 3טו התורה: זולת החכמות
 רמו תירה לו אין מא:ר

 ענין המלאכותי מנהג העכו״ס:
 ר3כ ונו׳ בו השקיף המלאכיס:

 ממדרגת רוחני נצון בלנו קדח
 3ישו ענין מעט3ו המליך

 : המלאך מדמת אל להחקיב
 והפסידו חטאו: שמריו אע״פ
 :ממש המלאך במדרגת שיהי׳

רשתי׳



קסז נחטד , חמישי כחד מאמראוצר
 מא6ו אליו הנוסן> א:ר3 הרוחניות:ונשאר עצמות מפשו רשמי׳נסתח

 שאין מי על לו יתרון מה התורה את שממרה מאחי תאמר
 לחיים חפן שהוא ור3ע3 שעכ״פ אמר ולזה • כלל תירה לו

 מועיל ההיא והמשק יצרו עד לעמוד יטל אינו אך התורה
היו אס וכו׳שאלו אס ל3לנפשו:א
 וחרשהי׳5מיר׳אלוהי׳3נותני׳לו

 לו3ק שלא האומות ין3 נולד
:ו3 חפן הי׳ לא ענ״ז המורה

מהי׳ נאשר ה׳ המרמה
 ליס3מקו רים3ד3 י
 טונת ושתהא הננוקיס רי׳373

 לא שמיס לשס אך המוניס
 נסן> צע3ל או השנת ת3לאה
 ונהו אותו שמוכיח מי לשנאת או

 3הל מן היוצאיס 0רי37 שאמרו
 ונננסי׳אל3כלל3 ר37שמ ר״ל
 ה3הת:ו מן חלק וזה :3הל

 שידע הוא ה3התשו תו׳תחלת
ע  ת3חי על3 ונמ״ש מעשיהו ד

 ה:3פ״גמה׳תשו3 ות33הל
מנפשו מוצא ן׳ הקדמה

לעשות יכולת *
 מוכנת ו3ש הנפש וז3ועז הרע
 אותו 3לעזו או הרע לעשות אס

 3ל שיצר עגור3 רע3 והתחיל
 7י3כח ועכ״ז מנעוריו רע אדס

 ירצה: אשר אל להטותה האלם
 לו אפשר הס אשר ענייניס3

 ה7ו3והע התורה מעשי ר״ל
 אפשרות ס7לא ניתן אשר

 שנמנע ומה ;גמורה מירה3ו
 נמנע שלפעמים ומה וכך ממנו

 נפי ה מקי לשמור האדם מן
 שחסרו מפני רק אינו • רצונו

 מפני או האמצעיות ית3הס לו
 ים: DH3p7 יודע שאינו סכלותו

 רש סזיא מחמת נכרי רש
 נמ״שחנמת ריואינסנשמעי׳37

 נכד שהוא ומאחר המסנן
̂ל לא הזה העס מנהג3 אינו ר

 ויותר מיתו: זשמושל נמו יתו33 שמושל ממה להגהיגס: יתכן
 תו3מחש :נפשו אות נל3 0:3 מושל שהאדס ריו3א מזה

 דו3א3 לעשות 3חוש האדס • והרחוק 3הקרו לו יצייר ודמיונו
 או ות3ס מענו3 לעשות לו 3הקרו יעשה כיצד פעילותיו ומצייר

ות3ר וסנותיו לו הרחוק
שיהי׳ נוחר הי׳ לא הבחירה ילו נותנים היו אס אכיל

 כשיחלה האדם כאשר תורה לו שאין מי במדרגה
שיהי׳ הבחירה לו נותדן היו אלו בטכאוכיו ויעונה

 בינו ויובדל מכאוב כלי מתענג עוף או דג או סוס
 ל><ה האלקו״ת מדרגת אל יקרבהו אשר השכל ובין

:בו בוחר הי׳
ה מ ד ק ה ה שיתכי ו  מקבלות השומעים נפשות החמ

 תהי כאשר המוכיח לתוכחת רושם
 תועלת פנים כל על באמת ולתוכחת מקובלים בדברים

שות המטרה משיבה איננה ואס  יקדח הרע מע
שה כי ורואה ניצוץ ההיא התוכחת מן בנפשו  המע
:נו לה והתחלה התשובה מן חלק וזה רע ההוא

ה מ ד ק ה ה  יכולת מנפשו מוצא האדם כי הששיח ו
ע לעשות ר  אשר בעניינים ועזבו ה

ע ומה לו אפשר הם מנ ע לא ממני שנ מנ  אס כי נ
בהם* האדם לסכלות או האמצעיות ההכות להעדר

 לומר רוצה יודעלהנהיג איננו נכרי רש כזה והדמץן
ע וזה כעס למשול מנ  נמצאות היו ואלו * מטנו נ
הי׳ בהם להתעסק חכם ויהי׳ האמצעיות הסבות

 נמצאות שמכותיו בטי רצונו נגמר כאשר רצונו נגמר
 וכעכדיו ובבניו בביתו שמושל ממה וינהיגם ויד^ש
 כטד־־ו וידבר ירצה כאשר יניעם אבריו מזה ויותר

שכתו מזה ויותר שירצה  הקרוב לו יצייר ורטיונו מח
 הוזי־ן כי שירצה הענין ועל שירצה בעת והרחוק

 שינצח יתכן לא כן ועל האמצעיות נבבותיו מושל
ש שחיק החזק ז<זת החל  הנקראת האשקא׳יקש נ

 מזל ורוע הצלחה יאמר ולא בערבי שטרו״ג
 שני במלחמת יאמר כאשר השט״רוג במלחמת

 השטר׳׳וג מלחמת סבות כי נלחמים מלכים
 יירא ולא תמיד כהנהגתו החכם וינצה כלם נמצאות

מקרית הכה ולא בה להתנות שצריך טבעית סבה ׳
ת אלא ע ם * אמרנו כאשר בסכלות נכנס וההתעלמו התעלמות מחטת נכרי ג ע  אל מיוחס הכל זה כל ו

 השכינה היות ימי כל ישראל כני כחדושי הראשונה הכוונדי, אל אך הנזכרים בדרכים הראשוג' הסבה
ם• כ תו ם כלבות אלא מסופק העני! כן אחר אכל ב ם המאמיני א ה האלה החדושי׳ ה מנ ^ כ שינ  רא

ה ואין מקרי או גלגלים בסבות או האלקי״ם □ן  יתברך אליו הכל שייוחד הטוב אך פוסקת• טענ
־ הנדוליכ£ הדברים שבן ר.ל ה ו מ ה* והמלחמורת־ ונצוחי כ צלח ה ה ה והדומה • ודתסרון ו ; ^ז

 תו3ממש3 תלויות ־ות3זמןשהס3
 הי החזק את החלש :ריו3וא

 את הזה שחוק3 חלושה שידיעתו
 האשקאקפ :חזקה שידיעתו מי
 ־ת3ס ני י״ל:3צא שאך ל׳׳א3

 זה נמצאות השטרו״ג מלחמת
 הליכת נידו לשחוק יותר היודע

 ונה3 והוא יניעס ניצל ניס3הא
 שאץ מה אמצעיות ות3ס לו

 עד אותס ין3ומ יודע שננגדו
 4סון3 לשחוק ין3המ יד3 שנלכד

 ה3 להתנות שצריך :ית3הס
 ה3הס זאת לו יזומן שאס שנאמר

 וסשיטא ידו3 שהכל מאחר ינצח
 אלא נזה: וא3מ למקרה שאין
 לפעמים ל3מל וכו׳ נכרי נעת

 י3ל אז התנס שיהי׳זה מיעוטים
 ותיו3ס מערכת לערוך עמו ל3

 הסכלות מחת נכנס וזה כהוגן
 תחלת3 ר3המ עליה שהתנה

 דרך3 הנזכרים דרניס3 ;ריו37
 למעלה: כמדוגר השתלשלות

 גס ונו' ראשונה הכוונה אל אך
 ל3א :זה שלפני סי׳3 נזכר זה

 וכו׳ר״ל מסופק הענץ כן אחר
 מפורסמים כסיס נראיס שאין

 הנוטחים לשרידים ורק להמון
 כל משליניס חזק נטמון ה׳3

 חוששי׳ ואינס ה׳ רצין על עניינם
 החיושי׳ אמצעיות:האס ות3לס
 ההמץ ' יתר על 3מוס זה

 מצד החדושיס אס שמספקים
 מערכת מצד או ראשונה הכוונה
 ט:נה ואין וני׳-: המזלות
 לנוראי׳מנר^פי אין פוסקת

נא

אמו בא



חמישי כוזרי מאמראוצר
 :שקדס סימן3 שזגר הענמיס כל הס ״ לו והדומה זיל נא

 דיני איכות ועל נסי׳י״ע: ננז׳ ה5טו Tעל החקירה
 עגמלא וממה הרשעים וכן עוה3 דיקיס5ה עניני נענדיו אלדיס

 מה3 לתלותה שצריך וכו׳ ותלותה ;לו 3וטו רשע לו ורע צדיק
ע״ה ינו3ר משה יא3הנ שתלה

 דין3ע דאינון זכוון לשנאוהי
 3הטו ר׳״ל ות5מןהטו וא3שי ומה

 זה: לפני נתפרש ר3וכו׳כ שקדם
ולמעל׳ הרשע 7רנג37י והנסיון

 ננומ׳ ות3א עון פוקד שאמר
 צדיק לו 3וטו צדיק ח״ל ואמרו

p רשע• ן3 צדיק לו ורע • צדק 
 רשע צדיק ן3 לורשע3רםעוטו

 ושקול ז ע׳״ב רשע ן3 רשע לו ורע
 החקירה זה על ר״ל ועון עון
 כל3ש העונש חומר לשק-ל ה3טו

 ונו׳ ה3משו3 ין3עין:ומהשמשי
 דיומא תרא3 פ'3 שזנרו נענין
 ר״ידורש שהי׳ כפרה חלקי שלשה

 ו׳33הל ת3חו נעל שזכר ונאותה
 ותנאי : התשונה משער נ״ט

 ת3חו על3 נ ג״ זנרה התשונה
 :ה3התשו משער פ״ה3 ות33הל

 אפי׳לצדיק: הצרות מן א3שי ומה
 והנסיוןנמ״ש עלדרךהנחינה

 החנר זנר ר3וכ חן3י צדיק ה׳
 וענינו :נסי׳שקדס הנסיון ענין

 ני3ל וסנלו הצדיק צדקת להראות
 מעון הפרעין דרך ועל :אדס

 עה״ז3 עונשו וכו׳פורעלו שקדה
 ר״ל ישונה ארן3 צדיק הן כמ״ש

 הצדיק כי לרשע הפך3ו בעוה״ז
 3נטה״ אל מגמתו שנל מאחר
 הכלה צער3 שנפרע לו גדול מסד

 על עוה״ז3 שהוא מתמיד לתי3ו
 וניל ומת הקייס והעונש הצער
 עונו ור3ע3 ול3לס 3מחוי שהי׳

 מאחר הפך3רשע3ו •3לעוה״
 מן יותר העוה״ז נתיגנוגי שנוחר

 לועונש3גסיער 3נעימו׳עוה"
 עוה״ד3לו שלסיהי׳ יה 3עוה״
 חצותיו שכר ״ה3הק לי משנס

 לו שמורי׳ חעיאיו ועונש עוה״ז3
 דרנו לתת לרשע יכמ׳׳ש 3עוה״ ג
 אמרו וכן ו׳} '3 (ד״ה רא-£ו3

 המתיס תחיית3 הניכר חז״ל
 וזה לעוה״נ חלק אין נפינך
 עוה״ז3 התמורה דרך על שאמר

 עינשו ל3שמק הצדיק נגל זה
 התמורה דרך ועל עיה"ז3
 הרשעשמקנל 7מ זה 3עוה״3

 שכרו שיאנד עוה״ז3 שנח
 אונקלס שתרגס כמו 3עוה״3

 על לשונאיו והשלס פשוק על
ומשלם ז״ל להאכילו פניו

הספר חתימת
א ר כ מ ר א ב ח  עיליו החקירה לו והדומה זה ה

 האלקים דיני איכות ונ;ל טובה
 פוקד מן ע״ה הנביא שתלאם במה ותלותם בעבדיו

 לאלפים חסד ועושה לשונאיו בנים על אבות עון
 שבא מטה ועונש עונש עם ועון עין ושקול לאוהביו
 בתשובה אותו שמשינין ומה רבותינו ובדברי במקרא

שובה ותנאי משיבין וטהשאין  מן שיבוא ומה הת
 הפרעון דוך ועל והנםיון הבהינה דוך על הצרות

 דרך ועל הזה בעולם התמורה דרך ועל שקדם מעון
 שיבא ומה אבות עק בעבור או הבא כעולם התמורה

 או אבות זכות בעבור או שקדם לזכות הטובות מן
 מטה וזולתם האלה הפנים והמזג ונסיון לבחינה

 ̂ הסבות כרוב כחקירה שעלה ואפשר עמוק שביאורו
ב כצדיק טו שעו  בו ימסד נגלה שאיננו ומה לו ורעלור
^ וצדקו האלקים דעת אל הענין תב  האדם ויודה י

 הנסתרות שכן כל הנגלות האלו בסכות בסכלותו
 שהתחייבו ומה הראשון העצם אל כדבריו וכאש׳יניע

 בהיר אור מסך בעדם ורואה מהם המדותיבדל מן בו
 ראותנו קוצר בעבור השיגו ממנו וימנע הראות מנצח

 ונגלה בהיר הוא כי והחסרו הסתרו בעבור לא ודעתנו
 הנבואיות הרואות בעלי אצל ביותר ומפורסס

 מהכרת ותכליתנו * ואיה הכאת אל כו משיצטרכו
 מן מאומה סבה בו שאין מה כטבעיות שנכיר אמתתו

 אלקי בח אבל גשמי בלתי כח אל וניחפהו הטבעים
 על יתרון לו וישים המצייר בכה גלינו״ס אמר כאשר
 לענין אכל המזג מחטת שאיננו ורואה הכהות שאר
 העצמים עין כהפוך רואים שאנחנו ובאותות אלקי
 תחבולה מבלי היו לא נמצאות ובריאת המנהני' ושגוי

שה מה בין ההפרש וזהו קודמת  וכין משה על-ידי שנע
 היו אם אשר בלהטיהם החרטומים שעשו מה

 שאמר כמו התחבולה מוצאים היו עליהם מחפשים
 יאבדו פקודתם בעת תעתועים מעש׳ המה הבל ירמיה

ש תפקוד אם ר'ל  והנעשה לאפם יהיו עליהם ותחפ
 הנקי כזהב תמצאהו עליו תחפש אש׳ כל משה ידי על

כלי שם יש כי נאמר הזאת המדרגה אל יגיע וכאשר
ספק

'נחמד
 עכ״ל לאונזיהן חייהון3 קדמוהי
 לזכות :עוה״ז3 לרשעיס המגיע

 הנחינה זאת ונסיון מינה3אול
 מייסר ״ה3שהק הצדיק נגד ר37

 צדקו להראות עוה״ז3 הצדיק
 תו«תו3 עומד איך ס7א ני3ל

 נגד ר״ל וכאן * 3איו ונענין
 ״ה3שהק עוה״ז3 הרשעיס ת3טו

 הפושטים התרמית אנשי מנסה
 וחונפיס להמון חסידתס טלפי

 ון3ק שמשיגים ואחר .הדת•
מענודת׳ לסור ממהריס כממון

 ות33^ ת3חו על3 וכמ״ש ה׳
 הקדמה הנטחון משער פ״ג3

 האלה הפנים והמזג :חמישית
 על האלו העניניס להעמיד ר״ל

 מלשון והננון הראוי תכונתס
 החקירות שאר וזולתם מזוג: יין

 שניאורו ממה :שקדס פ״י3 שזכר
 אנושי שנל3 כח אין עמוק

 כצדק הסנות 3רו3 להשיגם:
 ות3הס רח3שי אפשר וכז׳ ורע

 חינה3ה עי״ד שהיה לכל ויגלה
 או להצדיק העוןשקדס שיתגלה
 שיתגלה או לרשע שקדם הזכות

 יכפול שאח״ז לצדיק הנסיון
 ונמו עוה״ז3 תו3טו ״ה3הק

 ;לזה וכדומה 3איו ענין שהי׳
 לא ודאי3ש וכו׳ אלדיס דעת אל

 וכאשר :והמשפט הצדיק יעות
 ונו׳ הראשון ריואלעצס3ד3יגיע

 סכל וימצא ה3לס ה3מס כשמעיין
:3ית האל תמלתס ות3הס  ע
 איך ןהמדות מ ו3 ו3שהתחיי ומה

 :משלה כל3 ית׳ חכמתו גזירת
 ונמ״ש לאחוריו 3למהסישו73י

 תמצא: אלוה הסקר 3הנתו
 הראות מנצח היר3 אור מסך
 שח״א נמו עליו לחקור א״א

 ורתה3ג3 כשהיא 1שמ3 יט3לה
 מחמתחלישת רק זה שאין י־אי3ו

 השגת ממנו תמנע כך ראותינו
 משיצטרנו עמוקות: החקירות

 שהוא מאחר ראי׳• הנאת אל
 ותכלית ממש: ואה3נ עין3רואה

 יא3נ שאינו מי * אמתתו מהכרת
 הרוחניות: מן להכיר יכול אינו

 ען1שי וכו׳ עיות3ט3 שנכיר
 נמו ע3ט3 נחות ורואים מכירים

 והנפש והחיוני הצומח נח
 ואנומנידסשח״א לזה וכדומה

שיהיו ’



הסח נחמד חמישי כוזרי מאמראוצר
 להודות צריכים אנו שלהם והמזג היסודות מן הנויזות אלו שיהיו
 ר׳*ל המזג מממת שאינו ורואה :אלקי ל3א גשמי נח זה שאין

 נמו העצם ענייני העצמים עין ע;3הט חנמת ע״ננחנעל
 פרעה מנות המנהגים ושנוי מרע״ה ע״י מרה מי מתיחת
ר:3מד5 שהיו האותות ושאר

 שנהפך כמטה נמצאות וגריאת
 נזהננקי הנארוהמן: או לנחש

 ומשימין אותו שמנסין שיותר
 יותר: נהיר הוא אש עליו

 שאינו ענין המחקר: יגיע וכאשר
 הוא אשר המייחד האל ר״ל גשמי

 : עול3ש הפרטי' כל מנהיג דו3ל
 פנינו נסתיר ונו׳• כן אס

 שנחקור אס זה3 מחקיר
 מספר ונעמוד :ית׳ נפעולותיו

 מעצם לספר נו3 יכולת אין עצמו
 ו3 חסרון היה :מאומה ודו3נ

 ואנחנו ורא3ה שהוא האחר
 רא3הנ שיבין יתכן ראיסואיך3הנ

 * וכו' תשגיח ואל :וראו3 ענין
 ית׳ שהוא 3שכח מה כלפי :ה

 אל : ת המציא כלל הנהיג
 מדרגות עשוה מונים מדרגות

 ״ס3הרמ זכרם ועלול עלה3
 אלוה ני ואין מס'המדע:3פ״3

 נמינתס הכל: מנהיג אחד אל
 7גג ר3ד זה הגלגלים תנועת

 וסייעתו ארסטי כמו הקדמונים
 בטלמיו״ס שנשלת׳תנונת טדס3

 התנועות שנוי אותס הכריח שאז
 ארנעי שיש להאמין הגלגלים של

 העמיד שאחריו גלגלי'ונסלמיוס
 והראה גלגל תשעה על אותס
 התנועות אותס כל לחיי׳ די שהם

 תנועה לכל ני ארסט״ו: שהרגיש
 מנועה מניע גלגל יש שע״כ ר״ל

מספר גלגלים מנו ע״כ * זו

 ודעותינו הגשמיות כליל מנהיג גשמי שאיננו ענין ספק
 וניגעוד ית׳ בפעליו נבחן סן אס עליו מהקור נלאות
 זה היה אמתהו משיגים היינו אלו כי עצמו מספר
 מחלקים אשר הפילסופים לדברי נשגיה ואל בו חסרון

 מדרגה אצלנו כלם אך מדרגות אל האלהי העולם
 מנהיג אלוה כי ואין מההגשמה שנפרש מאחר אלהית

 האלקיס להרבות הפילוסופי׳ הביא ואשר הגשמיים
 יותר אל והגיעום ספרום הגלגלים תנועת בחינתם

 האחרת סבת זולת סבה תנועה לכל כי וראו מארבעים
 לא חפציות ההם התנועות כי העיון להם והוציא

עה כל שתהי׳ והתחייב טבעיות ולא הכרחיות  חנו
 נפרד מלאך הוא ההוא והשכל שכל נפש ולכל טנפיש

 ועלורת ומלאכים אלקי׳ ההם השכלים וקראו מחומר
שטות זה וזולת שניות  והקרוב מדרגתם ואחרית מה

 העולם מנהיג הוא כי אמרו הפועל השכל אצלנו מהם
 הנפש ואח״כ ההיולני השכל ואח״כ התחתון הזה

 אבר יכה החיוניות והכהות הטבעילת הכהות ואח׳׳כ
 כל על לו והנפתה אמת לא הדוד יקנה דקדוק כולו ואבר
 לבנו דוד כמצות הקראים ראית ונעזוב אפיקורס פנים

 וראיתם ועבדהו אביך אתאלקי דע בני שלמה ואתה
 ואח״ב ברווה ידיעה האלקיס את לרעת שצריך מזה

 וזקניו אביו על לסמוך הזהיר אבל עבודתו התחייב
 בהם דבקה אשר ויעקב יצחק אברחכז נאלקי להאמין

 ארע והנחילם זרעו בהרבות יעודיו להם וקיים השגחתו
 זה וכמו לו והדום' זה וזולת בתוכם שכינתו וחנות כנען
א אלקי׳ אמרי הוא שרלאידעתסל שרלאידעוסוא  א
 לא ראיתם לא אשר אבל באמתתס הידיעה בהם רצח

ע ילא טוב :שתיראוס ולא שתקוום צריך ואין י
מארץ לצאת שהסכים החבר מענין הי׳ ואח״ב כב

׳1
 מזו למעלה זו שונות עלות כלומר שניות ועלות :התנועות
 מאחר אפיקורס הוא ריהס37 שמאמיןלנל מי ענ״ם לו והנפתה

 פ״א3 ננז׳ והמופתים והאותות עיס3הט שנוי3 תאמין שאינו
 הקיאיס דעת3 ממש אין ר״ל הקראי' ראית 3א׳:ונעזו ממאמר

 יד3יתכןלע שלא אומרים שהס
 על מחלה מקירה3 לא אס הנורא

 ידיעה אותו ולדעת מציאותו
 אשר :טחותיו3ה יעודיו גרורה:

 לא אשר : כ״ט רי׳3ד ידעום לא
 לארצהגהס ידעתסשסי״א:

 כאממתס הידיעה :נתנוון לא
:חקירה ע״פ

 יא3עיןנמושהי׳הנ3 מין כג
 עיניוממשוהוא3'רואה

 להמון : פנים אל פניס מלשון
 תורה מתן3 שהי׳ כמו נרצה

:המקדש ית3ו המשכן וגהקמת
 או ר3מד3 המיוחד מקיס3
יכו׳ נו תפלת3 אמרנו3ירושלי׳ו3

 עס :ממש הראי׳ על הנונה
 חז״ל כמאמר אזרחי ישראל כל

 אלא שכיגתו משרה ״ה3הק אין
 התיוחהות המשפחות על
תונ•׳7עלה3כל ישראל:ועס3ש

 דת על3 שיהא צרוף3 כלומר
וכו׳ מיוחדת כנען ואק אמת:

 דורש אלקיך ה׳ נמ״שאקאשר
 דמיון3 זה הי׳ ואלו וגו׳: אותה

 מיוחדת שנחמרשא״י משלזה3ו
אומרי' הי'ני אטלו ישראל לאלקי

 למשל מקרארק3 זה נאמר שלא
 אינם המצית שכל ור3ע3 ולדמיון
 לדור יין3 עכ״ז שס רק נגמרות

 הארץ ה3טו כמה ולומר שם
 נאשר אליו: אותה יחס ״ה3שהק
ונו׳ כ״ש :כ׳ גסי׳ באורי קדס

 הלינה שנר שיש רחוק ממיץס
בידו

ט מה לו ויאמר זה על עמי ודבר פרידתו על כוזר ויחרלמלך ירושלים ללכת כוזר היי ש ק כ  כנען וכארץ כיווש^יס ת
עצטך תכנים ולמה החזק והכוסף הטהור בלב מקום בכל מושגת האלקי׳ והקורבהאל מהם נעדרת והשכינה

:המתחלפות והאומות והימים המדברות כסכנות
הנראית השכינה החבר אמר כג

והיא המיוחד כמקום
?נתמז להמון אי לנביא אם כי נגלית איננה כי נעדרה אשר היא בעין עין

ובאמונו • ציון ה׳ בשיב יראו כעין עין כי כאומרו לה מצפים אנחנו אשר א .. --------------
̂^ כל עם היא הרוחני הנסתרת השכינה אך לציון בשובך עינינו ותחזינה כתפלתינו  דאמחית דת כעל כל יעס אזרחי ישר

̂^ לאלקי מיוחדת כנען וארץ ישראל לאלקי כרה נפשו הלב טהור המעשים זך  בה אס כיי ישלטו לא והמעשים ישר
 שיודעיס׳בו במקום אס כי וזכים טהורים אינם והנפש והלב ישראל בארץ דר שאיני מטי בטלות ישראל ממצות והרכה
 התשוקה׳^ןיו ותתעורר באורו קדם כאשר אמת שהיא שכן כל וכששל כדטיון זה הי׳ ואלו * לאלקים מיוחד שהוא

 האלקים כפרת מבקש והוא עונות לו שקדמו למי שכן וכל רחוק ממקום אליו שהולך מי שכן כל בו הנפש ותטהר
 מכפרת גלות רבותינו שאמרו מה על ויסמוך ושגגה מזרון ועין עון לכל קובעין היו אשר בקרבנות לו אפשר ואי
 ה׳אלקיכם את תנסו לא באצרו נכנסת אינה וביבשה כיס הסכנה אכל רצוי למקום הגלות יהי׳ אס שכן כל עין
תשוקתו כפי כספו מצד מזה יותר מסכן היה ואלו * כהם שירויח טקוה סחורה שתהי׳לו מי נבטו מסכן שחרא סכנה אך

וקוות



נחמדחמישי כוזרי מא&ראוצר
 עצמו מכניס ולמה שקזס בסי׳ אומרו כלפי השע חה ג״נ <יזז

 אגראנאנל צערא לפיס אדרבא ני המתחלפות והאומות בסכנות
 וכמאמר סננה גמקוס עצמו להכניס שאין תאמר פן ונו׳ הסכנה

 אמר עצמו והחבר סננה במקום אדסעצמו יעמוד אל לעולס מז״ל
עצמו למעלהס״סנ׳שהמנניס

ת נה ת כ ע  0 כמ״ש תמתיהס שאנחטמושי׳ אדס בני הרגיס מ
 הוא זה האמת על הכבוד :זולתיך אדוניס בעלונו

• עדם וההשפלה אדס בני עבודת לא האמיתי הכבוד
 הקב״ה שסני לעבור צריך אינך ר״ל בעי לבא ורחמנא ני

שנרך ומקבל לבבך ביושר צופה
 אחר>נשר כסכנות בהכנסו עטו הדין הי׳ הכפרה וקמת
 בו הסתפק מימיו שעלר מה W והודח נפשו עס חשב

̂קיו כרצון ימיו בשאר והחזיק  יצילנו ואס בסכנה דכ:ס ^
 ויודה ירצה בעונותיו ימיתהו ואם ויודה אלקיוישברז

 זה אני ורואה עונותיו רב במיתתו לו התכפר כי ויאמין
 בעכיר במלחמות כנפשם מאש׳יכנסו מוכה עצה יותר

 קלה ושייתר גדול שכר שיקחו בעכור או בבכור' שיזכרו
 כדי הרשות במלחמת מאש'יכנסו הזאת הסכנה היא

המלחמה: על שכר לקבל
 ואני בחירות בוחר היית לפנים הכוזרי אמר כי

 רוצה שאתה עתה אותך רואה
 כארץ כשתדור כהס חייב שתהיי וחובות עבדות להוסיף

:הנה בהם חייב אתה שאין ממצות ישראל
ר כה מ  מעבדות החירות מבקש אני אכל החבר א

 רצוננם מבקש אני אשר הרבים
 ואלו חיי ימי כל בו אשתדל אס ואפי׳ משיגו ואינט
 בני עבדות לומר רצוני לי הי'מועיל לא משיגו הייתי
 רצונו יושג אחר עבדות ואבקש רצונם ובקשת ארס

 רצון והוא ובבא הזה כעולם מועיל והוא מעט כמורה
 והה׳טפלה האמיתי החירות הוא ועבודתו • האלקיס

. : האמת על ההבכד לו
 טח בכל מאמין אתה כאשר הכוזרי אמר כי

 מצפונך האל ידע ככר שזכרת
: הנסתרות ומגלה המצפונים יודע כעי ורחגלנאלבא

שה ימנע כאשר אמת זה החבר אמר כז  אבל המע
 מאוויו ובין בינו לו מונח האדם

 השכר מביא איננו כאשר נאשם והאדם ומעשהו
 נאמד כן ועל הנראה הטוב המעשה אל הנראה

 זכרון אלקיכם ה׳ לפני ונוכרתם בחצוצרות והרעותם
 אך והערה הזכרה אל צריך שהאלקיס לא תרועה

 כאשר לנטול ראוי׳ יהיו לשלטיתואז שהמעשי׳צריכיס
 הנטור השלמות על בהם התפלהלבטא עניני צריכים

שה יחי' וכאשר והבקשה מהתחנה והבונה המע
דרךבני על זה הגטוליויהי׳ עליהם יהיה כראוי שלטים ___

̂ו אדם שה הי׳ ואס אדם בני כלשון תורה ודברה זכרון הוא ̂כ  התוחלת תאבד מעשה כלתי כונה או כונה בלעדי המע
ש' על והתודות המנה אשש׳הטצאת שאי במה  מפני בתפלתינו'באמונו בהתודותינו תועלת קצת מועיל המנעהמע

ן ונחץ הקדוש ההוא הטקוס אהבת על והתעררותם אדם כני ובהערת לזה דומה נווה חטאי ענ  גדול שכר המיוחל ה
 יחוננו עפרה ואת אבניה את ענדיך רצו כי מועד בא כי להננה עת כי ציון תרחם תקום אתה שנאמר כמו רב וגמול

: ועפרה אבנה שיחוננו עד הכו-ף תכלית לה ישראל בני כשיכספר תכנה אמבם ירושלים כי לומר רוצה
 כבקשתך הטוב לך ויגזור כוונתך על ועזרךמצוההאלקיסיעזרך אשם מנעך כן הדבר אם הכוזרי אמר כח
וא<קי הטובה בעל הוא כי ומצפונך לבך בר על שכרך וירבה וסומך עוזר לך ויהי׳ והשתדלותך ,

:סלה אמן אמן ברחמיו לשמו כוונתך המכוונים ועם כחסדו עטך יעשה זולתו צור ואין מבלעדיו צוה אין ודגטול החסד

נעזר: כושל וכל יתום♦ ירוחם כו אשר העוזר♦ לאל *טבח הבוזר♦ ספר נשלם ־

תנסו לק תחת כבנס צמקו׳סנגה
קמה׳חלקיכסשזהלאגאמררק

 :ממון ריוח עבור עצמו צמסנן
 הלוך מן <אלוהי׳מסנןיות׳מזה

 והמדנרותר״לבעניןשהו׳ סימי׳
 חשקו נספו «ות׳סנגה«זה:מצד

 והודה :ה׳ בעבודת ותשוקתו
 שהסתפק כלומר בו ןכו׳הסתפק

 גהס מפן שאין בימים נה עד
 :כראוי ה׳ את לענוד צקיצורו
 אנשי' ונו׳אנורואיס אני ורואה

 שאס המלחמה בסכנות נננסיס
 ואס תהי׳גבורתסלזנרון יומתו
 יקמו הרנה שנר נחייס ישארו

 תקות מצד בסכנה יכנסו לא ך וא
 • עליון למלך והתרצות עוה׳׳ב

 נגדחוקהמלניס והשיבזהלתלך
 למקום רציס גנוריו שמנחרי
 אחריו להניח או למלך להרצות

 ולמה בזה חפציס והמלכים שס
 בסכנה רן אשר על אותו הוכיח
 ינגסו מאשר :קונו רצון לעשות

 הגויס ארצות לכבוש ר״ל ונו׳
 ובאמת לאומיס עמל ולשלול

 ארן נבוש שהיא מצוה במלחמת
 להכנס התורה צוותה ישראל

 סננה שהיא אעפ׳׳י במלחמה
 והמדברות הימי שעברת ובודאי
 המלחמה כמו סננה נ״נ אינה

 בסכנה ללכת היתר שיש ופשיטא
 שנר ולקבל א״י דירת נעביר זו

:השמים מאלקי נצחי
ם נד  נוחר היית לפני

 קידס בחירות
 נגז' הגלות על מתאונן היית לזה

:פעמים הרבה החבר בדברי

̂נז 3חס חז״ל ונמאמ׳ משלם  לעש
 ה הקב עשה ולא ונאנס מצוה

 J עשאה כאלו עליו מעלה
 ר״ל המעשה ימנע כאשר גז

 ואינו אונס שהוא
 מאוויו :■המעשה לקייס יכול

 כלומר הנראה השכר יושקו:
 צריכים לפועל: היוצא השכר

 :האפשר נפי ר״ל לשלימות
 ורק בלבד ברונה לא ס בה לבטא
 בלבו מכוין אמרו קרי ננעל
 רשאי שאינו מפני מברך ואינו

 ויודע ה׳ לנות שתוכן אעפ״י
 שפתים נטוי הכונהעצ״זצריך

 חלא : שאפשר מה לעשות י7כ
 הכינה המצאת אפשר שאי נמה
 :במעשה הכונה להשלים ו״ל

 מתודה המעתה על והתוחת
 רק המעשה לעשות שמפצינו
 מפני בחטאיט: ממנו שנמנע
 שחפצט מתודיס אנו חטאינו
 מחמת היוסרק קרגנות לעשות
 ינוליס אנו ואין הבית שחרב

 בני ובהערת :מוטתינו לעשות
 מעורהס אנו ונו' אדם

 הבית אהבת אל בני בתפילתינו
^ ענין ונלוז המקדש: מ  ה

 עניןהמקו' על ר״ללבקשבנחיצה
 גדול שנר לא״י: והחזרה הקדוש

 אבנה שיחוננה עד זה: על יש
 הוי אבא ר׳ מז״ל ואמרו ואפרה
 מנשק הי׳ דעכו כיפי מנשך

 גבול שהוא לעכו כשהגיע ■האבני׳
:ישראל ארץ

 מאלליס הכוזלי פימש ונשלם מס
:עזלי יבא


