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 1יהודה הלוי  מאת:

 

י   ָאַמר ַהּכּוָזִרי: כד. ָמֵצא מִּ ם יִּ ם, אִּ ְך ַמֲעֵשיהֶּ מֶּ ם ְוסֶּ ְבֵריהֶּ ָלא ְבַהְעָתַקת דִּ ה אֶּ ְך ָלזֶּ רֶּ ֵאין דֶּ
ֵיָאֵמן  ַקָבַלת ַהתֹוָרה  שֶּ ֹּא ַיֲעבֹּר ַעל ַכמּוָתם ַהַהְסָכָמה, מִּ ל ים, שֶּ ים ַאֲחֵרי ַרבִּ ה, ֵמַרבִּ ָבזֶּ

ים.  ה, ְברּוָרה ַבְלָבבֹות אֹו ַבְסָפרִּ משֶּ יָה מִּ יָה ּוֵפרּושֶּ  ְותֹוְלדֹותֶּ

 

ָחד אֹו בִּ   ָאַמר ֶהָחֵבר: כה. ר אֶּ לּוף ְבֵספֶּ ָמֵצא חִּ ם יִּ ֹּאַמר אִּ ם ּוְשֹלָשה.ּוַמה ת  ְשַניִּ

 

יחּו    ָאַמר ַהּכּוָזִרי: כו. ם ַהָכָזב, ְוַינִּ ֹּא ַיֲעבֹּר ֲעֵליהֶּ ים ל י ָהַרבִּ ים, כִּ ְיַעְינּו ְברֹּב ַהְסָפרִּ
עּוט ָישּובּו ְלַדַעת ָהרֹּב.  ַיְחְלקּו ַהמִּ ים ְכשֶּ יקִּ ה ַבַמְעתִּ ים, ְוֵכן ֵיָעשֶּ ידִּ  ַהְיחִּ

 

לּוף ַהַהָקָשה, ְכמֹו ‘ָצדּו  ּומַ   ָאַמר ֶהָחֵבר: כז. ים ְבחִּ ָמֵצא ַבְסָפרִּ תִּ ֹּאַמר ְבאֹות שֶּ ה ת
ה   יבּוהּו ‘ַנְפשֹו’, ְוזּוַלת זֶּ י' ְישִּ ֹּא ָנָשא ַלָשְוא ַנְפשִּ ר ל הּוא ‘ָצרּו’ ַו’ֲאשֶּ ה שֶּ ְראֶּ ְצָעֵדינּו’ ֲהתִּ

ֹּא נּוַכל ְלָסְפָרם.  ל  ַהְרֵבה שֶּ

 

ים כָֻּלם:   ָאַמר ַהּכּוָזִרי: כח. ה ַהְסָפרִּ ם, ְתַשנֶּ ה ָלהֶּ ה ְוַהדֹומֶּ ְשֹלט ַהַהָקָשה ַעל ֵאלֶּ ם תִּ אִּ
קּוד, ְוַאַחר ֵכן   ים, ְוַאַחר ֵכן ַבנִּ בּורִּ לֹות, ְוַאַחר ֵכן ַבחִּ ָלה, ְוַאַחר ֵכן ַבמִּ יֹות ְתחִּ ָבאֹותִּ

ים, ְוַכמָ  ְנָינִּ ְשַתנּו ָהעִּ ים, ְויִּ ל ָהְפָכם  ַבְטָעמִּ ם אֶּ ְנָיֵניהֶּ יק עִּ ים ָיכֹול ָהָאָדם ְלַהְעתִּ ה ְפסּוקִּ
ֵכן כָֻּלם.  ה ַהָמסֹורֹות, ָכל שֶּ ָחד ֵמֵאלֶּ  ְבַהְעָתַקת אֶּ

 

ְשָרֵאל.  ָאַמר ֶהָחֵבר: כט. ל ְבֵני יִּ ר תֹוָרתֹו אֶּ ה ֵספֶּ יַח משֶּ נִּ הִּ  ְוֵאיְך ַתֲחשֹּב שֶּ

 

ְבלִּ ָאַמר ַהּכּוָזִרי ל. ר ֲאַנְחנּו  : מִּ ים, ַכֲאשֶּ קּוד ּוְטָעמִּ ר ָפשּוט, ֵמֵאין נִּ ָהָיה ֵספֶּ י ָסֵפק שֶּ
ְפָשר   י אֶּ אִּ ָהמֹון, ְכמֹו שֶּ ם בֶּ ימּו ֲעֵליהֶּ ַיְסכִּ ְפָשר שֶּ י אֶּ אִּ ְפֵרי ַהתֹוָרה ַהיֹום, שֶּ ים סִּ רֹואִּ

הֵ  ַסח ּוְשָאר תֹורֹוָתיו שֶּ ימּו ַעל ַהַמָצה ַבפֶּ ַיְסכִּ ת  שֶּ בֶּ ְתַישֶּ מִּ ם, שֶּ ְצַריִּ יַאת מִּ יצִּ ר לִּ ם ֵזכֶּ
ְפָשר  י אֶּ אִּ ים, שֶּ ידִּ ים ָהֵהם ַהַמְתמִּ ם ַבַמֲעשִּ ְצַריִּ יַאת מִּ ַתת ְיצִּ ְשָרֵאל ֲאמִּ ְבַנְפשֹות יִּ

ה.  ם מֹוחֶּ ְהיֶּה ֲעֵליהֶּ ֹּא יִּ ל י שֶּ ְלתִּ בִּ ים מִּ ם ְבָשָנה ֵמַהָשנִּ ים ֲעֵליהֶּ  ְלַהְסכִּ
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חָ  לא. ָיה  ָאַמר הֶּ ר ְוַהְנטִּ בֶּ ָהָיה ָשמּור ַבְלָבבֹות ַבַפְתָחא ְוַהָקֵמץ ְוַהשֶּ י ָסֵפק שֶּ ְבלִּ ֵבר: מִּ
ְשָרֵאל, ּוְבֵלב   ת ְבֵני יִּ ְפֵני ָצְרָכם ַלֲעבֹוָדה ּוְלהֹורֹות אֶּ ים מִּ ים. ְבֵלב ַהכֲֹּהנִּ ְוַהְשָוא ְוַהְטָעמִּ

ְצַטּוּו: ‘וְ  נִּ ְפֵני שֶּ ים מִּ ְפֵני  ַהְמָלכִּ ים מִּ מֹו ְוָקָרא בֹו ָכל־ְיֵמי ַחָייו’, ּוְבֵלב ַהשֹוְפטִּ ָהְיָתה עִּ
ם   ָכתּוב: ּוְשַמְרתֶּ ם ְבַמה שֶּ ְפֵני ָצְרָכם ֲאֵליהֶּ ין מִּ ְדרִּ ים, ּוְבֵלב ַהַסְנהֶּ ם ַבַדָינִּ ָצְרָכם ֲאֵליהֶּ

ם, ּוְבֵלב ַהחֲ  יַנְתכֶּ ם ּובִּ יא ָחְכַמְתכֶּ י הִּ ם כִּ יתֶּ ים ְכֵדי ְלַקֵבל ָשָכר, ּוְבֵלב ַאְנֵשי  ַוֲעשִּ ידִּ סִּ
ר   ים אֹותֹות ַלְתכּונֹות ָהֵהם ֲאשֶּ ים ְוַהְטָעמִּ ְבַעת ַהְמָלכִּ ם. ְוָשמּו שִּ ְתַגֵדר ָבהֶּ ף ְלהִּ נֶּ ַהחֹּ

ְפסּו ְקָרא בִּ ְקנּו ַהמִּ ר תִּ ה ֲאשֶּ ה. ּוַמה ַתֲחשֹּב ַעל ֵאלֶּ משֶּ יקּום ְבַקָבָלה מִּ ְעתִּ ָלה,  הֶּ ים ְתחִּ קִּ
ָחֵסר, ַעד   יַרת ַהָמֵלא ְוהֶּ ת ַעל ְשמִּ ים, ְוַאַחר ֵכן ַבָמסֹּרֶּ ְטָעמִּ קּוד, ְוַאַחר ֵכן בִּ ַאַחר ֵכן ְבנִּ
ָקֵמץ ּוַפָתח   י מִּ יַרת ָכל ָנְכרִּ י ַהתֹוָרה, ּוְשמִּ י ָוו ְדָגחֹון ֲחצִּ יָה ּוֵבְררּו כִּ יֹותֶּ ר ָמנּו אֹותִּ ֲאשֶּ

ְשַתְדלּות  ְוֵציֵרי ּו יק ּוְלַבָטָלה, אֹו הִּ ה ָלרִּ ם ָבזֶּ ַמֲעֵשיהֶּ ה שֶּ ְראֶּ ן ַהַהָקָשה. ֲהתִּ ְסגֹול יֹוֵצא מִּ
ְדַבר חֹוָבה.   בִּ


