
סושף רביעיונברחכה*
 אסחרמר

 ובכן עשותי טה לאמר נחמתי והנני הענן המלך ארוני עלי (
 למערב ממזרח חלקים לה' נחלקת הארץ * מתחלתו העניןאתחיל

 זו'נא נקראת האמצע" הקדוש, בלשוננו הנורגז דהיינו יון בלשון זונ*אששקורין
 הטמוזנו' חגורו' ושתי הכדור באמצע ממש שהיא הנשרפ' חגור' דהיינופור"ידא
 שהן אחרות ושתים * שלש הרי . ררוס לפאת ואחת צפון לפאת אחתלציריה
 בקיפכ נוגעת ואחת . ססש הצפוני בקוטב נוגעת אחת לאלו מסוכותהקרות
 אלא לעולם מטנה נופה ואינה השורפ' בתנורה הוא השמש וררך טטשהררהמי
 צפון לצד ה% החלק . לשנים אותה מחלקת באמצעה שהוא היום משוהשקו
 הולך ומשם היום משוה בקו יושב השמש ניסן ובתקופת . דרום לצרוהב'
 שאפשר טה כל ומתקרב צפון לצר אשר השורפת האפודה חלק אלועובר
 ליושביה נורם ואז . וכו' הרדומי וכהים טהאפרי"קה וקצת .סהאם"יאה גרוי וחלק . האהכר"ופא כל תחתיה אשר הצפונית הממוזגת ה-נורהאל
 משוה קו אל  ושתקרב הולך  המוו ובתקופ' קצרו'. ולילות ארוכים ויסיםהקיץ
 תניע עד טמנו ומתרחק הולך ומשם תשיי בתקופת שם הגיעו עדהיום

 וקיץ לנו חורף הוא ואו רדום לצר השורפת חנורה סקי אל מבתבתקופת
 בוא"ינא די קא"וו שקורין האפרי"קא קצה דהיינו . ררום בצרליושביה

 מהיבשה גרול חלק , באפריק"א שם טונוסו"מאפא מלכות .שפירא"נצא
 . וכו' ומילי ברא"זיל מלכות וקצת . מאנאליא"ניש מיצר נגד שהואהררומית

 : כמ"ש נימן תקופת עד אלינו וטתקרב חוזר ולהלאהומאז
 ממשוה רריינו מעלות מ'ו של הוא השורפת אפודה שרוחב לידעתריך

 ואם . וחצי נ"נ דרום לצר היום וממשוה * וחצי כ"ג צפון לצרהיום
 רוחב תטצא איטלקיים סילין ששים טעלה לכל ותתן מילין סהסעלותהעשה
 הטמונות פחגורות אן כל ורוחב איטלקיים. מילין ותתווך אלפים ש4השורפת
 מיושב אינו זה ומכל * ות"תך אלפים מהקרות חגורה כל ורות . תק"ףאלפים
 * לטערב טסורח האורך וכל ברוחב תק"ף אלפים אלא הקדמונים פכרתלפי
 רוב טפני השורפת באפודה לא יישוב בהן אין החגורות שאר בכלאבל
 לצר בטמויגת ולא קרירותן רוב פפני הקרות בחגורות ולא נם"שהומה
 וזה השורפת בחגורה לעבור צרבי היה ררום שלצר הטטווגת לחגורהלילך וכדי שלנו הממוזנת בחנורה נבראו הבריות שאר וכל שאד"הר טפנידרום
 תקיף אלפים ברוחב אלא בעולם יישוב שאין אומר נסרו א"כ . אפשראי

 הוא השמים בורא ה' אמר כה בי ס"ה( )ישעיה פכריו והנביא .פילין
 שרגל . יצרה לשבת בראה תהו לא כוננה הוא ועושה הארץ יוצרהאלהים
 באחר אלא אפשר שאי אוכפים והם תתישב שהארץ הוא הש"ישרצון
 היו ולא וניטומיהם הגלגלים בחכטת יודעין היו לא ואילו . חלקיהטחמשת
 כי הדישתי לעגלם שוין והיטים הלילות היום פשוה קו שהחתכותבין
 קוים שנים טאלף יותר זה הוריעונו הם אבל . הוא מה ידעו לאאמיתי
 שהיו לוסר בדעתם עלה לא ואעפ"כ השורפת שבחגורה הגלילותשנתגלו
 שקריות אפשר השנה ימות בכל שוין והלילה שהיום כיון ההםהאנשים ראשי על ישר בקו טכה שהשמש שאע"פ לפי שם לחיות יכוליןהבעה
 הולך השמש הלילה שבחצי ועור . היום חום רוב המזוג הלילהוליחות
 אש שיבעירו שצריך באופן גרול קור להם יש ולזה רגליהם כפותתחת
 טתרחק אינה שבלילה ססוזגות אפורות ליושבי משא"כ , מושבותיהםבגל

 : התכונה לחכמי בידוע כך כלמהם
 לר יש עהח חהשנ41כמה

 להום"
 ורצם קחי לענין לא וקיץ וצרח להם שיש
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 ריהגורח שבחלק באופן והספי היובש לענין אלא השנהכל גובר החוםכי

 טמטיר אזי ישר בקו ראשם על סגה כשהשמש צפון לצר שהיאהשורפת
 האייר וטרמיבין שסלחלחין שוספים כבירים מים זרם הארץ על אלהיםה'

 ; רצופים הרשים פ' ממר שיהי' מקומותויש
 הפילוסופים להאשים ואין . הוא נורא כי ה' טפעשי אחד זהו אה"הרסך

 הממוזגת בסגורה נולרו. כולם בי ההיקון טוה כלום ירענ שלאעל
 נובר היובש בהאשר

 בקיא-
 כשהשמש מחוזיה שברוב בשורפת כן שאין טה

 שמעו ולא ראו שלא וכיון ; נשטים נבורות טתחילין אזי ראשם עלסכה
 rm~n ויכולת חכמת אל בהשעיתם להגיע יכולים היו היאך מימיהםכזה

 ש שמו ויתעלה ית' אלהינוה'
 טליץ אתה יען והיושי האמת מבקש אתה כי יגיעתי עתה אה"ברמז

 ו אדם לשום ולא להם לא לידע אפשר הי' שלא במה-בעדם
 שבמקומות יודע" שהם ל% . אחר טצר אותם מאשים אני אבל אה"הרסח

 באיקליסים נראה ווה' הקרים סבמקופות יותר בשפע יורר המלהחמים
 פירו, בטלכות השורפת בחגורה ויותר וביותה ,הממוזנת מהחג.רההחמים
 . כנילוס המשקים נהרות ולא לעולם טמר יהיה לא לים מסוה. במישוראשר

 לא וזה . והבהמה האדטה .למזון שצוייך מה וכ5 גדול יישוב שם ישואעפ"ב
 תהו לא ה' ע"פ שאמר הנביא דבר נגד  בהשעיר  הפילופופיםכיוונו
 ארץ השורפת חגירה גליל שכל שפוכיח הנסיון ונגד יצרה לשבתבראה
 שם אין כי ומתוקים ארוכים פובים חיים בה חיים ויושביה ופובהשמנה
 . העולם טבשאר יותר וערבים נחמדים פירות שם ויש . דבר בלמחסור
 חלק ליישוב ראויי תהיה ולמען . הזאת במגורה נטצאים לא אשרטטינים
 משוה תחת ליושבים שוים חלקים לשני והלילה היום ' הש"י הכמתלה
 בתקופת בשנה פעמים שני ראשם עובר שהשמש לפי השנה בכלהיוס
 לצר העומר בקצה אשר החגורה רוהב קצוות ובשתי ניסן ובתקופתתשרי
 תסוו בתקופת יושביה ראש על השמש עובר . הקיץ הפוך שנקראצפון
 באופן . בלבד פבת בתקופת החורף הפוך שנקיא דרום צר ובשל .כלבר

 הקצוות ליושבי אבל . לעורם י"ב היום שעות היום משוה תחתשליושבים
 מתקרר האויר 'הלילות ובאריכות . יותר ומעם שעות י"ג ארוך יומםיה"
 . ולהועיל לעזר ג"כ וזהו . בשפע הטל שכבת תהיה וכבבקר וגורםמאד
 שיש סטה יותר גבוהים הרים ההנה בגלילות יש עוד ים. רוחהלילה חצי עד ומשם יבשה רוח משיב הקב"ה היום חצי עד הלילה מחציעור

 שהכקוסות באופן השנה כל ושלגים גשמים שם אשר . החגורותבשאר
 מרטיב ג"כ וזה . הקור סרוב צטחים מגדלין אינם בבקעה להםהממוכים
 לא  והתיפותם שבלם עומק בל עם  והפילוסופים . סאד סאד האוירומלחלת
 חגורה שתחת שהארץ בהחלט אומי וגרו האלה לתקונים לבםשתו

 שם ארם ישב ולא איש בה עבר לא ולכן לאכלה תהיה לאשהשורפת
 : להפךותהי

 להודיעך הקץ בא ולכן הם כנים כי לדבריך יורו בעצמם הםשאשלו ובוראי טנעת פילוסופים של ירם היכן ער הוכחת כבר -הנה אה"כרסם
 : עליהם לחז"ל שישהיתרון

 . נעיקייהם חלוקים שהם עצטם מהפילוסופים הוכחתי הנה אה"חךע
 וההקרמו' העיקרים שכל ג"כ והוכחתי . ובתולדותיהם .בהקרמותיהם

 ואין עיקר אין ובכן . והשערותם מברותם פרי אלא אינה שלהםוההולדות
ספסר



מהשמ רתיעהדיכנרדץכוזרי
 דש אחר פילוסוף יאמר שאם לפי . וצוחה סהלוקת באין הצעה ואיןמאמר
 תכלית לאין ליחלם יכול המורכבים יסודות שהם הקטנים מהנופי'שא'
 עד שיחלף לומר צריך ודאי אלא לעולם ליחלק יכולין וזה שוה כיוןהארץ כי סלא הייט חרדל גרגיר הייט הכי אי לאמי כנגרו ויתרים אחרינעם
 זאת על האחרת המשפחה כל קמה והנה . קטניתי מרוב יותר ולא פהגביל

 יחלק אם שררי הבייאה אדי פאין יש יצא הכי דאי פשום א"א דוהואפרה
 שפאין נטצא לחלק מה עור בו נשאר שלא קטנים כך כל לחלקים א'עץ

 ן הארץ ואת השמים את אלהים ברוא בראשית אלא היה לא וזה . עץנעשה

 בכה אופר וזה בכה אוסר זה תוירה ובכל ההקרמה ובכל עיקר בכלוכן
 לאמר עליהם יתפאר והרביעי . זה כדברי ולא זה כדברי לא אומרוהיטלישי

 ויחוסיו ההשערה מתהום יצא לא הוא נם והוא הבורא בסוד עטרתיאני
 : יכולו ולא האטת פחוז אל להשיננולם

 המשניות והלא . ישראל חכמי בין טהלוקת יש לא וכי אה'כרעא
 ומביות ממחלוקות נרותיהם כל על מלאים והתלמודוהברייתות

 א'( סי' ג' )ויכוח . עצמה הזאת השאלה סמני שאלת כבר אה"חו5עב5 : פטערב מזרה כרחוק שו זורחושת
 למען לקת פלהוסיף אחרל לא פה ונם הענין כפי השיבותיךואו

 : אתם האמת כי ויודע מו"ל דברייבהנו
 גרגרים שלשה שנים אלא שם הבאת לא אך . טענת אמת אה"ברעג

 2 כזה גדול לרבר קפ סעדוזה
 אוהבי צטאת לרוות הראשונים על להוסיף באתי עתה לכן אה"חורעך

 הפילוסופים . ואומר אתחיל אמת בררך הנחני אשר ה' ובשםהאמת
 כמו ותולמותיה הקדמותיה בהצעותיה ולא הפילוסופיא בעיקרי מסכים"אינם

 הס זה פפני לא אחת דעת על כולם טסכים9ן שהיו ואפילו .שהוכחתי
 יכולים היו לא וביען יען האפת לגבול ונכנמין ההשערה טתחוםיוצאים
 היתכם להם ויגיר טטרום רוח עליהם יערה עד שוא דבר פיהם אםלידע

 עליו העיר ה' רוח אשר ד'( א' )טלכים המלה לשלמה שאירע כמודבריהם
 וידבר בקיר יוצא אשר האזוב ועד בלבנון אשר' הארז מן העצים עלהדבר
 אירע לא וזה ב'( ס" )עיין הדגים. ועל הרטש ועל העוף ועל הבהטהעל

 העיקךים על טסכימים מבעיא לא חיל אטנם . לעולם יארע ולאלפילוסופים
 המגינת שבת שמירת כגון . במקרא בפירוש הבתובים דהיינו,הראשונים

 וכיוצא ורבית עריות ואישר הקרבנות והקרבת הקדוש יום וצוםהרנל
 סכהיש ואין עליהם חולק אין שבע"פ הורה דהיינו השניים עיקרים אףאלף
 ר"ה של ושופר . סק)ה של סאה ום' . שבת פלאכות ט"ל בגון .אותם
 וכיוצא טפחים ז' על טפחים שבעה הסכה ושיעור . סוכות שייאהרוג
 ישראל בני שכל וכשם . שנחם עיקרים קורא אני לאלו והרומים אלו .בהן

 . בתורה הכתובות המצות שהם הראשונים בעיקרים יהד ומסכימיםמאמינים
 שבע"פ תורה שהם האלו השניים בעיקרים ומאמינים מסכימים אנחנו כולהבן

 רבותכן בין מחלוקת איזה יש ואם . הגבורה מפי מסיני רבינו משהשקבל
 . מעולם ישראל איש לב על עלה לא כוה האלו סהעיקאים 4ה בשוםאינו

 וכד קראי ובשם הגולה טקהל יבדל מהם בא' ספק משים אווהמכחיש
 ועתה ב'( ס" ג' )ויכוח שהוכחתי כמו קצתם פירוש על יחלקו אבל *לגנאי
 שאץ עיקרים פירושי וכטה כסה יש כי כולם פירוש על נחלקו שלאאוכיח

 וכמה כסה לך והרי עצמם כעיקרים ונחמדים יקרים והם עליהםמחלוקת
משלים
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 הראשן וכו' הקוצר החורש הזורע שהן מלאכות פיל מס חו"ל הנה .אלים
 ופוציאו מלאכה אב זורע אם כנון האלו מלאכות מאבות א' על חולקהבם

 שהם שאמר מי שכעת או . טיל מנין להשלים תהתיו אחר ומשיםטרללם
 : איבעים או ושמונהשלשים

 : הזה היום ער הארמה על היותי מיום בזה שמעתי לא אה'כלעה
 קירא שאני הרבה פירושים יש השניים העיקרים בפירוש אף אה'חלען

 שהוא לרשות כהשות הכוציא מירוש כנון . שלישים עיקריםאותם
 כלל בא' כהב קצת וזכרו להוציא הראוי דבר בל כולל מלאבות מאבותע'
 הדבר בשיעור הוא כחרוקת איזה יש ואם . המוציא בפ' וכן הילק בליערול

 שהנבילו תראה כאשר והמיקל הטהכיר בין מועט הפרש ויש .המוציא
 של קשין דהיינו עמיר , קטניות של תבן דהיינו . והעצה וצנכןשיעור
 לחים בצלים ועלי . שום עלי ;שבים. ר( כשנה רשבת )פ"ושבלין
 .ויבשים

 אוכליי
 הרי . וכו' כקליפיהן חיץ זה עם זה ומצטרפין הייב כגרוגרת

 דהיינו באחרון אלא יעלק ואין , בהפח ולמאכל ארם למאכל שיעוריםוי
 גורן מהם כשעושה הנושיין לא ערשים בקליפ. אלא בכולן ולא .בקליפין
 לשיעיר שכצטןפין ס"ל ולכן עפהן שמתבשלות מפני בפנימיותאלא

 ומים שמן רבש חלב ליין הוצאה עור ש הגבילו פ"ח ובהמוציא .גישרת
 ולא המיט את בהן לגבל ראויים שהן ממוחין מים ושיעור . טשקין שארוכל
 ור"ש למניהם א' שיעור נתן אלא לכצניע מוציא בין קמא תנאחילק
 המוציא אבר למצניע אלא אינן ת"ק של קטנים דשיעורין דם"ל עליהפלינ
 כשל גדול שיעור שהוא וחצי ביצה שיעור דהיינו רביעית של שיעורצריך
 הוצאת שיעור נ"כ קבלו ההוצאה שכשקבלו בהדיא נראה והנה . קמאהנא
 . ולמצניע למוציא שיה השיעור שאותו שכה שר"ש אלא . ודבר דברגל
 השניים עם שנתקבלו לפי עליהם חולק שאין שלישיים עיקורים שישהרי

 והנעימים היקיים דבריך בשמעי כליותי ותעלוזנה לבי שסח הנה אה"ביען : נשכחוולא
 נאכנה שהוכחת רואה והנני והכמפיקית. האמיתיות החזיתוראיותיך

 , נשבחו שלא השלישיים ובמקצת והשניים הראשונים בעיקרים חז"להסכמת

 על נוקפי לבי עדין אכנם . הפילוסופים על לחז"ל נרול יתרון שזהוובודאי
 כל מכל בכל תלוי מחלוקת כעש ההלכה שפסק כפק אין אה'חרעה : הכקום לדעת דעתם הסכיכה לא שמא כי במחלוקות ההלכהפסק

 נכשלת אלינו כטונו הלית אתה גם לחכם הפילוסוף יאמד א"כ אה"כרעכז : לפילוסופים החכמים שוין ובזה . הדעת ושיקול וסבראבהשערה
 : שוין אפין שכלכיון

 הפילוכוף על לחכם יתרון יש אעפ'כ והנה . כן יאסר ואיך אה"חרפ
 : החשך מן האור ביתרון הדעת בשיקולאפילו
 : הוה היתרון של כבודו פקום איה הודיעני אה*כרפא
 התורה ע"פ וגי למשפפ דבר מכך יפלא כי בתורה כתוב אה"חרפב

 מסביב שהוא תורה שנתנה סיום בספר כתב שהש"י הרי . יורוךאשר
 : ההם בימים יהיה אשר השופט של הלכה לפסק כסופקבדבר
 זהו כי ואמת חסד עכרי ועשית לכל ומובן ברור משל כשול אה"כרפג

 קסא תנא בין הטשקים הוצאת שיעור מחלוקת הבאתי הנה אה*חואפלוש : בו תיוי ז"ל בהכמינו ישראל אמונת שכל נדולעיף-
 ולתיק במוציא ומקיל בפצניע מחמאי שמעץ שר' וראינו שמעוןור'

שניוט
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 שקורם עצמך פגע כתיק לחומרא הוא הרק פסק הנה . להוסיא שוקשניהן
 נפסק המחלונות ואחר כר"ש לקולא נוהגין היו בישראל מחרוקותשהיו
 הב"ר או פעו להומרא שפסק הב"ר בלבבך תאטר אל כתיק לחומראהרין

 לכל הוא ברקך הטים רעת המכיסה לשניהם אלא . לקולאשפסקו
 : בזמנואחר

 4 סובלתו הדעת שאין רבי יהי אה"ברפה
 בת"ב שהרי עבדו משה אל דבר אשר הן דבר זהו המלך איוני אה"הרפך

 א"כ . יורוך אשר התירה ע"פ וא' ההם בימים יהיה אשר השופפאל
 : תעשה מה לויאמר ומי הוא וף רבר כי רברי אחי להרהר ואין לחז"ל זכיתי יפה רנתייפה
 רעתם כפי התורה לפרש שבידם שירעו כיון ררילטא יאסרו אה"ברפז

 כפי ולא הטזלג על יעלה כאשר הדין ופסקו שרצו טה כפיפירשוה
 8 והמבראהפעם

 חנו ואנ עונם את ישאו הם ה"ו אותנו התעו שהם תיסא ושאפילו .ס'( ום" ישו ס" כן )ויכוח עדיף ברי ושמא שברי השיבותיך כבר אהיהרמה
 של אנשים ע"א שבין אפשר אם מהטכחישים אני שואל אבל פ'( סי' )שםנקים,
 מכשול שישים טרע וסר אלהים ירא אחר גם יטצא לא רורות וכמהנסה

 : פניהם נגרעונם

 ברוה . חז"ל רברי על לפקפק שאין ואמונה באמת אני טורה אה"כרפי
 ישראל בחכמי שבחר הוא וברוך אטת תורת לנו שנתןאלהינו
 לי ועירית ותורתם קבלתם אמתת שהוכחת לה' אתה וברוך .ובמשנתם
 ונוכה הזה בעולם ומצותיו ה' חוקי נשטור למען . והישר הטוב הררךלעמי

 8 הבא העולם לחיי וברכה פובה ונירשונחיה

 אם ועתה . ותלונה ערעור צד ננדם להם יהיה שלא באופןביצתן וקעקעתי חז"ל רברי המכחישים קושיות בל כעב טהיתי כבר אה"חרצ
 האל בעזר סוכן הנני כי לי נא הגירה והעקות קושיות עוללות עודנשארו

 : וענף שורש להן אשאי לא אשר עד היסוד ער ולקרקרןלהרסן
 כבר הנה בי חז"ל בדברי בו ונשמתה פילה ד4 עשה היום זה אה"כרפא

 האנדה מדרשי על תאמר מה אבל . הדינים בענין חובתך ידייצאת
 יסבלם ולא השכל ינילם לא ותטוהים מבהילים דברים בהם נטצאאשר

 ; סופי וער העולם במסוף מפשומם רחוקים ופרשיות פסוקים ופירושיהסברא
 פשותו מידי יוצא מקריא שאין מהו"ל בירך מטור יהא יה כלי אה"תרצך

 לא האיש יצא לא נבי רע"א( ט"נ )דף אשה במה בפיכראשכח:
 מאי התם ואמרו לו הן תכשיטין אוטר אליעזר ר' וכו' בקשת ולאבסייף
 למר כהנא רב א"ל והדרך. הורך נבור ירך על חרבך הגור דכתיב דר"אמעטא
 : פשזמו סירי יוצא פקרא אין איל כתיב תורה בדברי האי ררבינאבריה

 בשעת 5ך מזומנת שתהא משנתך על לחזור זהיר הוי כתיב בד"ת)ופרש"י
 נ והדרך( הודך והוא במלחפה לנצח גבור ירך על נחרב ראיה להביאהדין
 הזהב בפי הובא מעשה על אני שוקד ני לאחרונה הכתובים נעזוב אה"כרצנ

 ונתן חוליות שחתכו עכנאי של תנורו "( משנה דכלים פזה על נזם)רף
 השיב התם ואמרי פממאין וחכמים מטהר שר'א לחוליא חוליא ביןחול
 ואמר חזר וכו' כמותי הלכה אם אמר טמנו קבלו ולא שבעולם תשובות כלר"א
 י"א אצל לכם מה ואמרה קול בת יצהה יוכיחו השמים מן כמותי הל'אם

 היא 13ינ בשכים 5א ואמר רנליו על יהושע ר' עפר , מקום בכל כטותושהלכה
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 אחר סיע בהי בתורה נתבת שכבר קול בבת פשנהןין אט אק ה1'ושא
 בו ויש רמז ררר נכתב הזה הטעשה אם שואל ואעי . ע"כ לה18תרבים
 סתר לי קשה הפנים לכל כי כפשטו היה כד שהיה מעשה אם או ,שר
 רבעים להמית בבור ררר שהוא בעיניר התאה , התלמור בספר נכתבאיר

 : השמים טן היורדת קול לבת כר ולהשיב מעלהכלפי
 בשמי רבה לדבר יזיר אשר הנביא אך כתיב ב'( נקח )רברים אה"חרצד

 הנניא וכגז אחרים אנהים בשם ידבר ואשר לרבר צויתיו לא אשראת
 פצותיו ואת תיראו ואותו תלכו אלהיכם ה' אחדי ה'( יע )שם וכת" .ההוא
 . סגתה חייב המצות מלשטור העם את שממיר שהנביא הרי . וגףתשמרו
 לה15ת רבים אחוי ה' מצות נגר הרין לפסוק מכרות היתה קול הבתואם

 : בקולה ישמעולטה
 ל% ר"ת על להעביר או לעבור לנביא שטותר שכשם והלטא יוה"כרצה

 . הבמות איסור בשעת הכרמל בהר שהקריב באליהו ראינו כאשרשעה
 כי תראה אשר מקום בכל עולתיך תעלה פן לך השמר י'נ( *"ב )רבריםוכתיב
 סותר כך . עולתיך תעלה שם שבטיך באחד ה' יבהר אשר במקוםאם

 קול בת שיצתה שאחר שראינו ועוד . קול בת פי על מצוה אי1 עללעבור
 : כדבריהם עשו הלל כבית הלכהואסרה

 רהייט רוב שהיו כביה שהלכה שאמרו הלל רבית בשק שאני אהיהר%
 ש להפות רביםאחרי

 שנראה דר"א קול בבת תאמי מה אבל . דבנה של מבת הניחא אהאכואליז
 הקדמונים בספרים שנמצא שסעת לא אם ידעת הלא אה"חרצח י יהושע כר' להשיב שמיא כלפיוחצפא

 ולאמצם לחזקם חיילותיו עם טרבר כשהיה סוקרוןשאלכסנירום
 בכל קולו ונשמע פרבר הי' וע"י חצוצרה או שופר סין לו היה .למלחמה
 שאי ותאסר בעיניך יפלא באולי ואם מיל י"ב על מ* י"ב שהי'מחנהו
 אשר יומם שהם המספרים והשר הסיפור ימן ריחוק ספני בזה טאמיןאתה
 מין ותראה האיבר"ופא מדינת אל לך לך וכזב שקר אם בי ידברולא

 מרברת חצוצרה דהיינו לוקו"פוריא( )עובשא לאפין בלי אותה שקוריןהעוצרה
 לדבר ים בלב האניות בה וטשתסשין ויותר טילין שני ברחוק קולהונשסע
 מארפוט ר~זבפה בקנה מבש היה אחר ושר , טקום בריחוק זה עםזה

 ויצו צאנו עם ליער סמוך בשדה רועה והנה וירא מילין שנירחוק
 את שישמור לרועה ואטור המדברת חצוצרה קת לאטר אצלו  העומרלאיש הש-

 ויפן הרועה וישמע כן ויעש . מהעדר שה ונשא דוב או זאב יבא כיצאת
 ויבהל וישתומם קול זולתי רואה איננו ותמונה איש אין כי וירא וכהכה
 להפעותו מבקש היה רעה רוח או שהשמן או נפל שמיא מן שקל חשבכי
 לראות לו לקרוא שלח אשר עיסו טהרועה השר ירע וזה להאבירוכרי
 כי המור 6 ויגלה עליו ויחמול חסד איש היה והשר הקול. על יחשיבמה
 ומשאת ארוהה לו ויתן . אסון יבואנו פן לנפשו ויירא ונרתע נבהלובהו

 . בנים לו היו ולא ובער טשועמם שהיה גדול במלך טעשה עור ,ישלההו
 הבית של הכבשן עשן אשר במקוםטנא וילר חלול נחשת של קנה ויקח דבי לכל טאטק פתי שהיה משנהוחרא

.r,r . כשסו המלך אל ויקרא 
 . גיהנם יורש וסופך היעה עלום כלתה כי רע ראשך מעל הנו הוי*א ואס צאנו את לרעות יורע שאינך לפי לטלכות ראוי אתה שאימשדיעך שלחגי אלהים ה' פיוני פלוני לו ויאמר וספהר מבהלנדגל

ויוד
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 את ויישא וישלח בעתתו פלצף אהזתיו ורערה רוחו ותפעם המלך בשסע*לי
 ויאסר אלי. רברה וכזאת וכזאת השסים מן קול בת שסעתי לו ויאמרתטשנה

 אתה כי הפעך הרטינן שמא כי הוה לקבר לבך את תשים אל הטשנהלו
 הזנאו את אייבת ותבתך ירי יצאת לא פן נוקפך לבך ולעולם . ותסיםישר
 טקנא השפע שמא או * סליקו משכבך נגל ורעיונך . החייב אתוזכית

 אנ* ובכן במכמרתו שתשל כרי אותך להפעות אבקש וצרקתךבחסירוהך
 רבץ תשנה אל בביתה ושב הכבד איעצך בקולי שסע לפניך תחנתיפפיל
 היום בל ושב הלילה בוא עד הסדינה בהנהנת בין עצטך בהנהגתבין

 ע"ח מעשה זה שאם סמנו ובקש . עמך שיהיי כרי לאל ובתחנוניםשתפלה
 רצק ואם . יבפלנה היא מחשבה או רסיון ואם . מעליך הבריחנו בוינער
 יתכרך לעבורתו שנכק טה בלבך וישים שלש פעמים הקול ישנה הוא%
 הלילה בחצי וטוי עצתו קבל והמלך . העה"ק להנחילך לך שראויוטה
 המדף הבוקר באשמורת ויהר . בראשונה כאשר הסלה בית נשמעוהקול
 המשנה לו ויאמר שסע אשר את הסלך לו ויספר המלך לפני לבואהמשנה

 הוה לא שפן מעשה כי אלהים מצות שתהה אפשר פעטים הקולולהשנות
 הלילה בוא ער וחכה הואל ועתה . מעשיך ופוב ישרותך לפני להצליחל
 צבאות ה' רבר כי תרע אז שלישית פעם אליך סרבר הקול את תשמעואם
 . הוא ה' רבר המלך אמר אז . כניאשונה ויק-א השל ויבוא בלילה בהיהוא

 לרא רא ובין . כחו בכל ואמצהו והוקהו והריחהו הסיתהו בערמתווהמשנה
 כשהמלך בו ויבחרו אוהבת שיהיו כדי המלך שרי לכל בסתר טתנותנתן
 אליהם ויספר ועבדיו שריו כל את ויקבוץ שלח והמלך הטלכות כסאיעזוב
 שאיני לאטר אלי שלח שהקב"ה בהיות ויאסר שמע אשר הקול דבריאת
 בתלה נפש* באלהים לי ישועתה אין בטלכותי אחזיק ושאם לטלבותהנק
 לארם ותנם בעיניכם כטוב בהם עשו בירכם והנם המלכות ושבםבנזר
 ויעזוב דמאן ולחוץ( השפה מן כי )אף בו ויפצרו טסני והגון ראויאחר
 מותו יום עד בדר שם וישב ושמטה ציה ארץ אל וילך המלוכה כסאנען

 זה אירע הטעשה וזה . למלך עליהם ויקיטוהו בטשנה ויבחרו השריםמקומו
 . המלכים של הימים ברברי שקפאתי טה לפי שנה מאות מארבע סעפטהר
 הההצע ר' ואם ותחבולותיו ארם מחשבות הסלך אדונ* מטך נעלסו לאהנה
  ויעשה מעללים ורע בליעל איש שיקום אפשר קול הבת בדברי טשניחה4

 רבבים שיאמר השמים מן יורר כאלו קול וישמיע כפשנה או כשרהחבולה
 ויפרקו ופוחזים רוקים אנשים אליו ויתקבצו הערתו ועל וו על כן לאאשר

on~5voהיא בשמים לא לה ויאמר כננרה התרים ולכן שמים מלכות עול 
 יפה יהושע ר' שעשה מה אדרבה מעלה בלפי רברים הפחת כאן איןובכן

 1 אחריו ולבאים לרורו נעול מכשול גורם די' בקולה שטע ואילועשה
 ג החמרת הקלתי אשר את אה"כרצם
 הוא הקרושה תורתנו מעיקךי שעיקך לפי . כך לעשות טוכריגי אהשח02

 הרב וכהנ . כמשה בישראל עור נביא קם שלא ל"ד( ועבריםלהאטון
 יה" לא שאילו בץ פרק נ' )מאמר לפי שדייגם לשונו בסמק העיקריםגעל
 איזה יאכל סשה אחר נביא שאיזה ימצא המצא שאם שאפשר יטשךכך
 . וחי אדם יראני לא אטי יבינו טשה כגון . רבריו שסכרוש שנראהדבר
 . ישעיה אחר ונמשכין משה דברי עיזבין היית הי את ואראה אטרישעיה
 ישעיה א"צ שנבין הייני רבריו ומכחיש ישעיה אהב נביא בא היה אםוכן

 ומחשה . לנביא כנביא ונעתגרן רשלכין היינו וכן . האחי אריינסשכע
לנעוה
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 ה'ח גדול כלל כן אם . בכי"ה התורה ח"ו תפיל מעפ ומעפ .לואזה
 אש* ה' ברבר יפול שלא וער עולם סובבנו יטש בל מזק וימירבסערה
 רבר בנביא נמצא באולי ואם נקודה כטלא ואפילו ארצה סשה אלצוה
 שיסכימו באופן נפישם רבינו סשה של רבריו שסוקרים שנראה רבריםפ%

 ועור ממשה. גדול לנו סי בי מפעןיפם. להוציאם שנצלך אףולשהם
 וענן וברקים בעלוז ומשת תורה לעטו ללמד סיני הר על ירדעא"'קנ"ה

 לך יהיה ולא אנכי אומר ה' קול את ונשסע מאור חוק שופר וקולכבד
 ולע נראה שלא טה שמענו ובאזנינו ראינו בעינינו בי . הנביאים כלישל רבן רבינו טשה נבואת ואסתת ה' תרת אמתת בלבנו נתקעה ובכן .48

 או משפחה כגון מעם אנשים היו לא והשומעים והרואים . טעולםנשמע
 וגם כחורים וטף ונשים אנשים ישיאל כל אלא . אן עוץ או א' כפרארשי

 רהבנו אלפים ארף ר' למספר קיוב אז עולין שהיי נערום עם זקניםבתולות
 שש י'1( ל"כ (r:1DW היו טציים שיוצאי פעיר שהכתוב לפי . טיליא"וניש1"

 לבר הנברים רגלי אלףסאות
~ao 
 חמשה מהרגלים א' לכל תחשוב ואם .

 שאש וכיון . בקירוב הנ"ל למספר יעלה וקטנים נשים שהן עולם שלכסנהנו
 בבית נאמן שהוא נינו בע ודאינו ע"ה רבינו טשה נבואת על נאטניםעדים
 שטענוה כאילו ה"ל בע"פ בין בכתב Pa ירו על שקבלנו התורה בלוי

 לבמל ולכן שכעגום ה הנכו: שמפי לך יהיה ולא כאנכי הקב"ה ספיבמיני
 בחכמה גדול שיהיה אפ" אוו* ארם שינוא לנו די לא מתורתם נקודה אואות
 ולזו טלאך ולא קול בת ולא ובנפלאות ובנסים ובנביאות בהמייותבצדק
 כגראשינה ויראה יבעצמו בכבירו הקב"ה יבוא זולא . השרת מלאכיבל

 דבף כי נדע ואו נקורה או אות סבפל שהוא בפיו ויאמר וכו' וברקיםבקולות

 נפשנו ולייסורק ולטות מאירנו לבו נערה זה באופן יהיה וכשלא . היא~י
 לא כזה דבר אבל . בחליל כהולך לבב בשמחת ועוללנו וטפנו נשינוינפש
 ודהע"ת לעולסים דתו יסיר ולא וואל יחלטו לא כי מעילם יארע ול4:אירע
 שבנביאים אחרון ומלאכי לעד עומדת טהורה ה' יראת י"ס( )תהליםאמר
 כל על בהוצב אותו צויתי אשר עבדי משה תורת זכרו ל( )שם לנוצוה

 בם מחזיק ישראל שכל טשה תורת עיקיי הן אלו ומשפחים D~pnישראל
 הקרושה ותורתו צבאות ה' קנאת בגרי לבש ולכן יהושע ר' מחזיק הי'ובם

 להקשות תקנימני דאל . קיל בנת סשניחין אנו אין היא בשטים לאההשיב
 תשובתר שהרי . וחבריו ר"י את שעה שח"ו אפשר ואיך . טשפפ יעיתהאל
 ואפר חייך קב"ה באמרם חבל כיונו ולוה לנסוחם אלא עשה שלאבצדך
 ; ה' וכסלאך כקדוש שדיבר אומעלה כלפי דברים הטיח שי"י האלה הפעגות אחר בעיניך הנראה . בנינצחוני
 וקנאתו חומוס רנלי בעפר ומתאבק טכבורו מהילה מבקש הריני אה"כחטא

 חיים המה אשר החיים את וסטתו חסרו עוב לא אשר לה' הואברוך
 ושיפותו ובדקות בחכמתו כי חלקו ואשרי אשרי . הבאים ולדורותשונה

 : בו תלוי שכולה הקדושה תורתנו מעיקרי עיקרהודיענו
 וזכוכו עולם עד לבנינו ותעמוד ולנו לאבותימ שעטדה היא אה"חשב

 : בגלותנו עלינו ינןהגייתה
 אותנו ומנלא ומנינא הפורענית בפני כתרים היא שהתורה ספק איז אה"סשנ

 המכחישים . והאגרות המדרשים כל כך יפורשו ואילו . צרותנוטפל
 יסרן בפירושפ לנפות ררך שאין מהם קצת יש אבל לפיהם מחסום*שקמו
 להתנולל לטכריעה' יר נתנו שהוי כתבום לטה דעתם לסוף יורד ואוניושטאל

עלי%



נאשני רתיעהויכדורכוזרי
טכא* שאין שאומרים ולשנינה למשל אותנו ולקחת עלינו ולהתנפלעלינו  פפשאם טפי יצאי באילו בם ומלעינים אותם מבזים ובכן הילברברי

 2 חכמתם נמרחה ולא ישראל סבני עצה אבדה לא כיידעו w~s בנה כלל לי תן החבר אהובי אנא . ויונקים עוללים אוובוערים

 והקרושים הנאמנים ישראל חכמי על נזאת חושבים שיש תמהני אה"חשי
 ורומים יונים המשוררים רביי לפרש עצמם הטריחו ומה מהםואשאל

 אלא אינם שירתם ורוב . עברוהו ולא ה' את ידעו 4א אשר כו"םעובה
 הנה ומליצה חבטה קצת בהם יש באולי ואם . אלהיהם שזנו ואינשעגבים
 אעם טיבעיא לא והאמוראים התנאים ודביי הפסדם. ברוב שכרם פיעו"יצא

 ראת היה לא והנה . ובוז בגאוה עתק עליהם דוברים אלא אותםמבאריס
 עה* כאילו לה ומשתחוין אותה מככרין השר נקש שהרי . כך לעשותלהם
 שישראל נניח . בקיבו אין רוח שכל אף וכסף זהם תפוש והנהו חייהובהיים
 כסו לפחות כבור בו ינהגו לא למה הקרום ישראל נבלת הזהבזמן

 מפני . תקיתנו נאבדה ולא עצמותינו יבשו לא כי ועור זאת השר שלבנוף שנוהני
 סבלנו אנחנו הנה דחי אל סרחי והושלכנו כלי אל סכלי שהורקנושאעשיי
 עזבנו לא שבעבורתנו הרואות עינוגו שהרי נרול בסבלנות הנלוחעול

 כ5 מכל בכל נגרעה לא שעדין והאמוראים התנאים בימי וב"ש .אלהינו
 פנת הסתיר לא ועדין קיימת סנהדרין של לחלוחית עדין כי אומתנוק14
 פג* את רואים אנו והפיזור השפלות בתכלית שאנו עתה גם ומה *ממנו
 ככש? עם כי הגאול ובחסרו בפובו עלינו להשגיח שמים הרני מן מציץה'

 כלם אעשה לא אותך אך מ"0 )ירמיה בנו נתקיים עלן דערוהרפתקי
 שטו את לקרש ה' בני שהפץ לנו ודאית תקי ווהו למשפםויסרתיך

 עינפ סנגר ';תתר שלא ועוד * הנביאים עבדיו ביר שהבטיחנו כמו ירינועל הנדוי
 ספריהפ לכתוב היה מיה בין מישיאל בין הקדמונים הכטים כלשדרך
 לא . פול תאכל אל בספריו שכתב משאגושש לנגון . וחירות משליםבררך
 הירות שהן מפרשיו ואמרו . כאלה ורבות והב( של פבעת באצבעךתשים
 ולכאב . איזו"מו על כתבו וכן . הסרות מעלת מודות כל יעטרו תחתיהןאשר
 כשכך שבל שאין הרינים בענין רואים הנם והנה לבם על זאת שתולא

 2 כהבנתם הבנה ואין , בחרשותם חריפות ואין .חז"ל
 ש את שיר ה' . סמנו הטוב מנעו וחפאתעו אלה הפו עונותינו אה"צקטה

 2 ממך ששאלוני הכקל לי תן כך ובין קך ובין . מכשרנוהאכן
 יעקב טחנן אגר מע"ב( ה' יף )פ"ק למתענית אהעא . הענין זהעל שמצמצי הכללים לך אורה ואת"כ מאמרים שני בראשונה אביא אה'חשד
 וקברו חנטיא והנטו ספדניא ספרו בכיי וכי נחסן רב א'ל מת לאאביט
 יעקב עברי תירא אל כ"ז( פנו וירמיה שנאמר פורש אני מקיא א"עקושיא
 הוא טקיש . שבים טארץ זרעך ואת מרחוק טואהעך הנני כי ישראל תחתואל
 זה פירוש על הטפרשים נחלקו והנה . בחיים הוא אף בהיים זיעו מהלזרעו
 ממש כפשוטו איתו פבעין פינפו ישעיה ר' והרב רש"י הנרול הנשר .המאמר
 תהם שנראה לזמר יוחנן ר' שכונת אסרו וכו' ספרו בכרי שהקשה מהועל
 שכזע לומר שטנתו פירשו ומהיש"א והרשב"א . מת לא באסת אבלשפת
 רעת* ולפי . וכו' בזרעו פשלת דצתה שלא משום מת לא שאסרו שסהאלא
 רקאמר מת אלא והבין השומע ושסע סת לא אבעו יעקב הכאסף בעלאס4
 כתיב כהא וקברו וחנפו ספדו בכרי וכי לו הקשה ולכן . טמש בע' לאיסיע

 רחנט ר( )שם ונתיב עליו ויבך אביו פני על יוסף ויפול %( כי)בראשית
הרופאים
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 עושין ואין המכפלה שרה במערת אותו הקברו ובתהו ישראל אתהיופאיס

 אלא וסת בוראי כלומר . דורש אני מושא יוחנן ר' לו והשיב לחיבה
 טתהלך היה כאילו הגשלה לו שמבפיח כלבר הזה הסילא דורששאני

 הפסוק ומפשט . שמת שמעיר אחר פסוק היה לא וכאילו החייםבעיצות
 וקינה סגד אשי ירב הונא רב אשל איתא ע"א( ז' דף פ"ק גטין )תו .הפשפ לפי המאטר הבנת זהו . כרעו בהיים 'שהוא נראה אחרים זכרון בליהזה

 קחשיב רישראל רארעא טותבתא איל וערערה ורימונה כ"ב( פיו)יהושע
 בה אמר ארגיוא סבי גביהה רב קחשיב דא"י דסותבתא ירענא 5א אשאגל
 וכן . דין לו עושה עד ערי שוכן ודוטם תבירו על קנאה לו שיש כלפעסא
 'לנימא צעקת לו שיש כל וסנסנה ,וטיסנה צקלג לא( שם )שם עלפרשו
 ורוז שנא שרב רואה אתה . דין לו r'ww בסנה שוכן ורומם הכירועל

 שאל ולא הנ"ל הפסוק על ררש איזה שמע או ררש אם אשי לרבשואל
 לו והשיב עליו אפו ה הי קחשיב יא"י סותבתא שבשא"ל והראיה פשוטוע5
 שאם הה-שות, בכל לוםר צריך' וכן מקרא של פשוטו זה שאיןשצרע אעפ"י התיבות תנועות או אותיות דורש גביהה ורב . וכו' ירענא לאאפו
 היו שלא אומי נמצאת לפשפ משבוהו דרש דרך שאהז"ל מה שכלתאסר

 : עולם בנאוני כזה לחשוב ולא לוסר ואין הסמוקים פשפסבינין
 סברת סה לי נא אם-ר ולכן לבדה. בסברתך נוחה דעתי אין אה"כהלז

 ש והאגדות הטדרשים עלהמפרשים
 שבע"פ תורה הברית לוחות שם )ספר ברבר פחלוקות שלוש אה"חשה

 בשמים ובצורות גרושת ערים כנון הבאי בלשון תורה דברה ע"ב( צ'יף הנשה גיר בפ' כטיש טזטא ררך שהם מהן יש ירכים ג' על הןהמירשים כי והבן רע רע*ב( ת"י ר' ואגרות דרושים כלל המתחילריבור
 א' )ט:כים בקולם הארץ ותבקע הבאי בלשון נביאים דברו י()דביים

 הטוכס בפרק וצה בר בר רבה כרכרי בהן ויש הבאי לשון חכמים יברוא'(
 שהן הררשתע מן ויש כן. לדבר ארם בני שררך גוזמא ררך שהן הספינהאת
 נוראים מעש" להם והיאה כחו הקב"ה שמיאה נסים מעשה ררךעל

 חכמים שכינת הטדרשים סן רש , וא' בהם כיוצא ורבים והקיאו הדניצביעו אמתי בן יונה וכן . המראה את לבסי אני וראיתי ביניאל כמ"שומתמיהים
 דבר אחת מ"ש על ומסכו לדרוש שישלים ענין בכל המקרא לדרושבהן

 וכפפיש ה' נאם כאש רברי נה הלא מ"ש וכן . שסעתי זו שתיםאלהים
 מעמים לכפה יוצא א' שמקרא טוה ולמרו כ"פ( כ"נ נירטיה סלעיפוצץ
 אפילו פעטים רונ: תראה הלא זה על תתמה ואל . ססונות דיני בפ'נם'ש
 חבטה דברי וכשש פנים titff להם שיש טורכבים דברים סיבר א'הדיש

 . לדורשו שיכולין ענין נכל המקרא דורשין ועד"ז הקורש ברותשנאמרו
 תראה הלא . כמעפ רמז בו שיש מהן ויש לפו"פ קרוב עיקר שהוא טהןיש בו הנדרשין וכלהםררשות העיקר. שהוא פשופו סירי יצא טקרא איןואסרו
 והשיב מת לא אביע יעקב שאכר התעניות בפיק סהחכם'ם אן שדרש8ה
 הקוברים, וקברו החונפים וחנפו הספרנים הטפייוהו .בחנם ובי אחר חנם6

 סתכוין אני אלא שטת יורע אני נם כלסר רורש אגי, סקרא לוהתשרב
 יש כמשמעו הנדרש להיות אפשר ש ואם שראוי ענין בכל הסליאלדדכם
 ששפפ לפי הן'תיים בסיריהן אפילו צדיקים כמ"ש מת לא wls שיש רמזבו

 וגבסה במוס יש והאברתן ואשםהרשקם שאכת 4ל ההמבים תש השניתra י vv~ וכי תמצא וזה לעולם. קיימין ומעשיהםגזברם
עמוקה



נבaw~ רבהףויכוחנחה
 5*נ )פש* כרכתיב בעיניהם לבוז יהיה פן העם מעיני שהעליסוהעסוקה

 1 סליך לשכל יבזו פן תרבר אל כמיל באזני (פ'
 ואין סור בלא טאמף אין רעתם לפי אשר הסקיבלים הם השלישיתהכת

 וכלם קדושים כים ולכן מסתמי בלי אגרה ואין העלס בלאטררש
 ולובלין ק1ום"ינא )דפוס משפפים פ' בזהר מכריו והסבא בהרים כלםטהורים
 לכל מה ויהי . חזרה אגדה טע"א( צ"ע דף סנש"ובה ורפים קע"נעתור

 לא והפלפולים הנלשן שסרוב אלא רבה חכמה בהן ישהסכרות
 1 בסורם לבואיכולנו

 רבר הכדרשים בכל יש לא איך תמהני אבל . כטוך כסוני "ייכשט
 1 הפשוטכפי

 והשבים שאנו דברים ובכפה וברפואות בסיפורים וכן . ויש יש אה"חשי
 : אפשריים בלתישהן
 5 טהם קצת הודיעני אה"בשיא

 ל% היו באמת הנאסרים רבתים שהרבה המלך איוני רע אה"ח~1י5: 1
 צחות הטורה זכוכית קנה בנון . בהן בקיאין אנו שאין ספנילזרא

 אין אשר הקמבים תחת כטן הארצות מזנ רוע מפת או . האויר עכירות11
 לא באזני% ואפילו מימי% כאלה רברים ראינו לא אשר הארצותשיחק טפני או . לילה החורף וכל יום הקיץ כל השנה בכל ולילה יום אלאשם

 ההיא הארץ יושבי עם רעת קירוב ולא יחם לנו שאין מפני או .שמענו
 אפשר שאי לנו נראה כאלה בדברים נמינו שלא וכיון . אחרות משענותאו

 מאמצי בכל יחפש החנם אבל ובער פתי מברת שזוהי ובאמת . :זהשימצא
 ראיה ויהיה משל לך אמשול ועתה . לעשות ראוי וכן האמת לידעכרי

 והגדול ע"נ שעובדים רבים עמים יש המורחית הורו במרינת .לדברי
 בשר לא אוכלים אינן ובכן הי בעל שום לאכול שלא הואשבנימוסיהם

 ביניהם ומתועב משוקץ הוא מהם והאוכל ורמשים שקצים ולא דגיםולא
 טמשלת תחת הם וקצתם וממשלה מלכות יש ,האלו טהעמיםולקצת
 ועוברית סח"מד באמונת בהורו ועצום גדול סלך שהוא מונ*ולהליראן
 * ורעים קשים בייסורין להמית דתו אחת ממשלתם בארץ פיה וההורגלפרה
 לשחוט רוצים הארא שיושבי כשרואים התו,:רמים סלמות תחת שהםואותם
פרה

 פוריי
 טכיס והב להזיל רוצין המרינות כששרי ובכן הרבה בממון אותה

 הון התחבולה בזאת מ'רם וסוציאין פרה הורגים כאלו עושין הבועריןאלו
 סכל והמצילם המושיעם שלהם הגרול האלוה היא שהפרה לפי וזהרב
 טזונם ושאר . אורז של הוא שלהם ולחם . המשובש דעתם לפי וצוקהציה
 ואמת וראי הוא הרפואה עיקרי לפי והנה . פירות מיני וכל המאההוא

 בם אל וטשם האמפומכא אל הושם דרך הולך בפה שנכנס ארדשהמאכל
 ופהרם רם ונעשה טראיתו נשתנה ושם ללב רבות הקפות אחר ומשםטעים
 חוץ אדם בני שאר כל ברא שהשיית עתה נניח . ארם דהיינו בשרנעשה
 שעו ולא ומשקה מאכל כלי ימיהם כל לרדות שיוכלו בטבע ההודהםמאלו
 יבוא אילו . ושתיה אכילה בלי לחיות יכולין שאינן ארם בני מיןשיש

 שהאורז לנו ויאמר בפנינו וישתה ויאכל רישו טאנשי אחרלנלילותי%
 ומלעינק דבריו מבזין היינו אותו ומהיין וטחויקין גשר נעשין שאוכלוהפירות
 שלא לפי הבין אין כפיר בשם ושהוא והועל שחוק רכרי שהן ואומריםעליו
 שנל שכשם בעינינו יפלא לא בכך שהורגלנו כיק אבל . משינו כזהראינו
 אוכלות שאינם :ועפשי להם יעשה כן אדם לבשר בנו נהפכק מאכלנושיני

שום



 רביירכיטייאן
שם

 ; בשר סיןמום
 מה לראות נפשי תאבה אבל ויציב אכת שאמרת מה כ5 אהשכ521ג

 : זאת כהקרסתך היוצאתהתולרה-
 יכנסו לא חז"ל מדברי שהרבה בראשונה דברתי אשר היא אסחשיר

 בהם יש אשר ופרם בבל דהיינו מארצם רחוקים שאט ספניבאזנינו
 . האנשים ומרות במבע בין האיבר"ופה גליל אנשי שערום לאדברים
 נסוף והולכים אדם בני שאר פכל חכמים הם האיבר'ופה שיושביואעפ"י
 שראפ סה והחריף הוך בשכ'ם וכעת פעם אוב וחוקרים סופו ועדהעולס
 טמרות הן הרפואה מחבטת הן הפבע טחכסת הן הרחוקות במדינותלידע
 וכמה כטה יש כי טפחיים להם נכסה טפת שמגלים אף הנה חלדיושבי
 ואין ושממה ציה ארץ סוף להם אין אשר מדברות מפני או לילה. ושוררייום מעררי אחרים סלממים או הערביים מפהר בהן לילך שא"א ומדינותמקומות
 יארע שלא טה 1 כל ובחוסר ובצמא ברעב ימיהם יבלו כי שם לעבורדרך

 נלא האי רבה אכר וז"ל ע"א ע"ג )רף המפינה בפ' רבה של מאכראביא שאמרתי מה ולהוכיח , וקצרות עקלקלות ארחות הולכים אשר הארץליושבי
 שהגל ר"5 . ברישא( חיורתי דנורא צוציתא כי שתהזי לספינתאדמטבע
 ניצוץ כמיל עליו טנאה בים מעיה רוח כשיש רהיינו הספינה להמביעשראוי
 החובלים בדברי קרא שלא לסי או ראהו שלא לטי זה יסופר ואמ . אששל

 ע"ב( ע"ג רף נשם התם איתא עור . הבל שזה בדעתו יחשובוהסלחים
 ההוא בהרן ואתלוי בסדברא קאזלינן הוה חרא זיסנא חנה בר בר רבהאמי
 לדוכתא אורחא הא ואסר ליה ומורת N-ep שקיל דהוהפייעא

 פלי
 והא

 .עפרא הבו לן ואמר סמיא מרחקינן כמה ליה אמרין . פלן לדוכתאאורחא
 ואין . לי' יכול; ולא אפכית פרסי תמניא דמרהקינן לן ואמר ליהיהבינן
 וחוצה העיר פקיר יצא ולא בהשלו ורענן בביתו שליו שיושב שמיספק
 שמע אז שיאה מי אבל . אישר בלתי דבר שזה ע"כ 'אמר סביב אמהאלף
 ימיהם כל לבים הה וערביים ובאמעיאה באפיי"קא פרבריות הולכישיש

 כפשותן הן אלו שרברים ויאמר יודה בממלה כהולך ררך בישימוןבסרבר
 ששמעתי מה אומר עכ'ו חיזוק צריכין אין חז"ל שדברי ואעפ"י .מטש
 והיי ירעתיו ואני ספי-ר פאנוטי בליור"ני היה יהורי איש * פסש כזהוקריתי
 לא"י הלך שנים שלש 'וזה . טרע וסר  אלהים והיא  וישר הם ההואהאיש
 שהיו בספרד לפנים ויורעיו טכיריו לי ויספרו שם. וליקבר לפותוזכה

 לפעטיס ושהיו ההיא הארץ כמנהג החום סרוב בלילה עסו בדרךנא;לכין
 יראים היו עמו ההולכים וחביריו מלולה בףרך עקלקלות ארתותהולכין
 אנחנו להם ואומר בו ומריח העפר לוקה היה והוא הפוב הררה אברו'מסא
 סתותם יצאנו כבר אוסר היה שתים או שעה ולסוף . פלונית בפדינהעכשיו
 בב"ח רבה שאטד טה ועל . היה וכן פלוני בתחום אנו ועכשיופלוני

 בעורה בגרא"נאדא נילר אשר אחד ישמעאלי בספר קראתי אשר אתאספרה לי שסע אתוך הסים מן רחוקים היו כמה העפר ריח ע"י מכיר הי'שהטייעא
 פירל:אנדו ביר נרא'נאדא מלכות כל נפלה כאשר ויהי הישמעאלים יירעלת
 פתם הנווולה לעיר ברח לחשבוננו( רכ"ב אלפים חמשת )בשנת ספררסלך
 ברבר"אה מלכות בגל למסעיו הלך ומח"כ ערב בל' וסוסי הנפה למדושם

 וממערב המזרה יוש"ות ובמוקנת בסוריא בערביא . השרצרים וארץפומיר*אה
 ההיש שז ובתוכו שבי שהאי וישבו ותוצרים רוגיות שם וירדוברבר'יאה די מ~"י"שלי למלכסן קלוב נירשבי באי בבנאיה הוה שליו היום ושי .ושם

הלוה



ננשמ רביעיתטהמטי
 ולמצא עשיי ריא'ון להאפיפטר מתנה ויתנוהו רוסי לעיר אותו וטלייה*ה
 ייצאן שט את ויקראו הטצרים דת ולקח התוגתכם דת את עוב בעינוחן

 ובסוף ראה אשר והירות הטרינות כל את בספר ויבתוב אפריק4אנו4"אן
 : וז"ל כתב השביעיספר

 דברי לאמת שהזכרת האנשים בפרשי כך בל הארבת ימה אה"כשטו
 2 בב"חרבה
 לראות אדם שום ירצה באולי ואם דברי כנט כי יודע לטען אה"חשמז

 ליקקת ט"אן רברי ואלה והמחבר. הספר שם ירע שטענתיטה
 : לעילהנזכר

 שלשה יש מילין לת"ק קרוב ניל"ום מנהר רחוק ליב"יאה מדברבאמצע
 . פובים דקלים הרבה יש ובהם בתים ששה או וחמשהמבצרים

 אשר המ"ר הנקרא א' תייר ע"י שנים יקח זה נמצאו האלו מבצריםשלשה
 היה שלא ולפי . בעיים לו שבא חולי מחמת ררך בישיטון במדברתעה
 עונב היה לבדו הוא אלא בה ילכו אשר הדרך את שירע ארם השייראבכל
 של קומצו מלא מאתם שואל היה ומיל פיל ובכל כולם בראש והורך נמלעל
 טילין מ' לישוב קיוב וכשהגיעו בקיאותו ברוב בו מריח והיה שבמרבררעל
 האמינו לא בי לבם ויפנ יישוב איזה אל קרובים שאנו רעו השיירא לבניאמי
 שנזורו חוששין והיו מילין, תגף ממצרים רחוקים שהם יורעים שהיו מפנילו

 בראות ויהי הנ"ל פבצרים לשלשה הניעו השלישי ביום אמנם .אחור
 היו ולא מבצריהם בתוך ויסגרו מאד וייראו ויחתו חרשות פניםיושביהם
 נפשם השיירא ואנשי במבצרים אשר מהבורות השיירא לבני מים לתתרוצים
 כרצונם מים וישאבו וינבשום ההם האנשים עם וילחמו בצמא תתעמףבהם
 בחוש גם אלא הריח בחוש לבר היתרון זה להם ולא . לררכם וילכוויסעו
 להביפ רגילים עיניהם אשר ולמלהים ולציירים להם יקר שהואהראות
 ניושכי  ימצא לא  ווה  ובשרות בימים במדברות ישוער שלא מהכמחוק

 : הניתוח בחכמת לבקי בידוע לכך נכונו לא עיניהם כיהערים
 רבה שסיפר מה כנון להאטין ראוי וכלתי תמוה דבר שנראה שמה לךודי

 מגלילותינו רחוקים במקוטות מורגל דבר הוא מייעא מההואבב"ח
 בעצמו שהדבר מפני לא יריעתינו חם-ון מפני הוא בעינינו זר נראהואם

 להוכיח ומוכות ברורות ראיות הראיתני אשר פעלך ה' ישלם אה"ב,טיז : אפשרבלתי
 ומוסר הכמה אגרה במדרשי ושיש החכמות בכל בקיאין היושחז"ל

 כמו עליהם כללים לנו מסרו לא כי תכונתם ער לבוא ררך לנו שאיןאך
 מה כל על ושמחה צהלה נפשי והנה הדינים. לענין התלמוד בדרכישמסיוט
 . יותר להסריחך רוצה איני מאד היום אותך שהפרשתי ולפי . ממךששמעתי

 עליך כי אלי תבוא ומהר הלילה לסנורעזך ולך החבר אהובי קימהובבן
 רביעי נכחת סליק : אעשה כן המל אדוני ברברך אה'חשק נ לנמור הוינהתיםמלאכת

 ולבטייויכדדז
 ז עוץ! כלפולריס ט,ומוס קשיות מסיס נרר5 61נכ סעינ,ר מס,ד פ"5 5סיסט עוד ז:ל5:סעס
44oer'sbe הז'ל באמונת ראיותיך ובאמתת פעטתיך בעוצם יתיבל חיקתני 

 דברת לא אבל . לבי יירא לא מכחישים כותה ע* מנה אםכי
 שש 14יך ענץ על עמך להישכח נפשי כלתה תם נכספה ודנה העיבור בשרדבר




