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דל. הסגגרי החבר יצחק
לי״׳ז״ז ספרדי הלוי יהודה רבט ערבי, בלשה חברו
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ספר

הכוזרי
לההכם כיסודו מיוהס -

ז*ל. הסננרי החבר יצחק ר׳
 והעתיק ז׳ל. ספרדי הלוי יהודה רבני ערבי, בלשון חברו
 ז״ל, ספרד מרכון הברן בן יהודה ד׳ עברי, לשפת אותו

,החסישי לאלף תתקב״ז שנת לוניל בסנדל

 עש׳י רב בעיון הוגה (א) ־ ויקרות רבות הוספות עם לאור יצא ועתה
 הוסשות עס תקצ׳ח, והגובר ,ש׳ז וויניציא דפוס ע׳י עתיקות, הוצאות

א  ביסים ?ציוניס בתנ״ך, מקוםות מראה (ב) * הגובר בדשום הנמצאות הנ׳
ל/ שר^ ת קרי (ג) . הראשונים סשרי ושאר מדרשים^ ירושלמי, בב  ס
 תולדות (ד) .בהבוורי זנרונם בא אשר וסשרים סושרים מערבת : והוא

 הלוי יהודה רבנו ההבם תולדות (ה) החדשים. הסושרים עשיי הכוזר, עם
. הספר דברי להבנת ומסשיק חדש באוד (ו) .זיל

.ועשה פעל אלה בל

ד ק סל דו צ י ו
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Wolno drû ow'ad z waruukieni zlozenia 
w Komitecie Cenzury po wydrukowaniu 
prawem przepisanej liczby egzemplarzy 

Warfsawa d. 23 Sierpma (4 Wrzeinia) 1866 r.

p. 0. Cenzora B. CymennaiiD.

•’ אזהרה
 רנותינו מה חה דצ1י אמה, דנר is ומכטל , לאלזים והרד הירא איש כל

 אחרות דתות געלי להוקיר כקודש/ דרכס אשר;ה והאהרוניס/ הראשונים וחכמינו
 ההולטס אהכ״י, על פקדו הנכנדים/ וכפפריהם נפרט. נוצרית דת ומאמיני ככלל,
 ככל ולאהוב .יושניס הם כקרנו אשר העם אה לככד והכמתם, הורהם לאור

 הכוזרי כפר המהכר—יסתופפו. הסדם נצל אשר ,מלכי־הארן אה ונפש לכ
 ^ירו כני כאשי ,מאמריו סני על המרהפת הסכלנות כרוה מאד הוא נעלה

 אדני על הכנדה שטהו על למאוד והללוהו הנוצריה חכמי גדולי דכריו יקרת על
 דעת האלה, האעהים הדכריס אמרי שיהיה. מי יהיה דה, נעל האדם אהנת
 וכדומה. עע׳ז, אומה, גוי, מלת, הזה נכפר שמוזכר מקום נכל ט נקל, לנכון
 הקדמונים ומיה והא עכו׳ם על שכונתו אהד, כמקום המפורש מן הכתום ילמד
 מקומות כתשעה זה ולפי השמים. לצנא עונדים והיו הדת, אור עליכם נגה טרם

 שורה לו עמוד (כמו ככתם עע׳ז, אומות, גוים, ,מלות הספר, נזה הנתונים
 .ו שורה עו ע' • כג ש' כה ע׳ .כא שורה לג עמוד .יט שורה מב עמוד טז.
 ואומות עכו׳ם צ׳ל .כו) ש צו. עמוד . כה שורה צה עמוד .ה שורה צד מ׳ כס

 להאריך, למותר אך שפתים ודכר והצדק, האמת למען להטר ראינו זאת הקדמונים.
. חכמינו כשפרי ושש יד לו הציכ אשר איש לכל וידוע גלוי זאת ט



ר מ א ן מ ו ש א ר
.ז׳ל דאול בן יד!ודה אמר

המהבד אמר

h והתשובות הטענות מן אתי שיש מה על אותי שאלו שאול j 
 על ההולקים י הטיגים ועל (א) תתורות ואנשי הבילוסופים מן עלינו החולקים

 היה אשר ההבר * מטענות בבר ששמעתיו מה וזכרתי . ישראל המון
 כאשר / שנה מאות בארבע היום היהודים בדת הנכנס כוזר מלך אצל
 רבות סעמים הלום עליו נשנה כי / הימים דברי בספרי ונודע נזכר
 אבל הבורא אצל רצויה כונתך : לו ואומד עטו מדבר מלאך כאלו

 עד / כוזר בתורת מאד משתדל היה והוא . רצידים אינם מעשיך (ב)
 אשר וכל • שלם בלב בעצמו והקיבנות דתיכי בעבודת משמש שהיה

 : לו ואמר בלילה אליו בא המלאך היה ההם במעשים משתדל היה
 האמונות על להקור זה לו וגרם . רצוים אינם ומעשיך (ב) רצויה כונתך

 התבר מטענות והיו . מהבוזרים רב ועם הוא בסוף ותתיהד . והדתות
 לכתוב וראיתי .לדעתו (ד) והסכימו עליהם נפשו (ג) שנתיישבה מה

• יבינו והמשכילים / נפלו כאשר היש הדברים
 אצל רצויה כונתו כי בחלומו בוזר מלך ראה באשר כי אמדו;

 הנרצה המיעשה לבקש בהלום וצוהו נרצה^ איננו מיעשהו אבל הבוויא
 ואטד / אמונתו על בדורו שהיה אהד פילוסוף שאל “ , הבורא אצל

 מכל נעלה הוא כי , שנאה ולא רציז הבורא אצל אין : הפילוסוף דו
 השלנכת וכי ,המבוין הסרון על מורה הבונה כי , הבונות ומכל ד-הפציס

 אצל נעלה הוא וכן . הסר הוא תשלם שלא ובעוד > לו שלמות כינתו
 בידיעת ואין , משתנים שהם מפני , הדברים הלקי מידיעת הפילוסופים

y ומעשיך כונתך שידע שכן בל אותך יודע אינו והוא . שנוי הבורא

 • הכפר כזה כלל מהם ידוכר גלא מוצרים מן הון כר.וכ ההרים כדפוםים ל) נ׳א
_______• לזער«י גפכו ונ׳א .לוע;י ד) . נ;.עי ג) . רצוי היננו מע^י נ)

 בתלמוד כמו פה להוראתו הכר בם . הכר והכייתוסם והצדוקים נד׳אה ^
 הכס גירני כל:ץ הכר הוראה וכן . דודע ה׳ח ר׳ל ;) הא (גיטין הכר אכה
. אהד דגילוסן כאל , ר׳ל .פילוםוף כאל ’. דכר מנון

Cusri. 1
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 פ; ואיניות / קרוביז רשא־ וכזאדזו מאייו ומדות ומזגי״ עורות כו
 והמזלות הגלגלים כהות עם והמימות,/ ותמזוגות והארצות האוירים

 לא , הרא־ג׳ונה הסבה אל יטב והכל / מהם ההוים בערכים זההיילים
 ואדד •שנית סכה ממנה נאצלת אצילות הוא אכל , ממנה בונד בעבור

 כאש־ והשתלשלות והמסובכות הסבות והדבקז(א) . ורביעית שלייטית כ;
 קדמונית היאיטונה הסבה נאשר קדמון והדבקות • אותם רואה אתה

 כפי (כ) יגמר שכהס סבות העולם מאישי איש ולכל . חהלה לה אין
 ואיש y שלם ובא סבותיו שנשלפו איש ויש / והאיכיות ההרכבות

 צורת מקבול ליותר הובן לא איטר ככו׳טי / חפר ובא סבותיו שחסרו
 תכונות נתכנו לו אשר והפילוסוף , החסרון בתכלית והדבור האדם
 מאומה חסי• ולא , והמעשיות והמדעיות המדוהיות המעלות בהס יקבל

 אל מעשה לידי בהוצאתו צריך בבה הזה השלמות אבל / השלמות מן
 / •טלמות מן לו הוכנה אשר הענין על התכונה שתראה עד / ומופר למוד

 האלקי המין מן בו ידבק ו־יטלם / תכלית להם אין ואמצעיים וחסרון/
 y התאחדות דבקות הנפעל שכלו בו ידבק , הפועל השכל נקרא שהוא אור
 וישובו < שנוי ביניהם אין ‘הפוע: והשכל (ג) ההוא האיש שיראה עד
 אלא כולם ישתמשו ולא (ד) / ההוא האיש איברי ר׳ל אחדים כליו כל

 ובא־יו / שבענינים ובטוב נכונים היותר וכעתים שלטים היותר במעטים
 בתהלה •טהיה הנפעל ההיולי לשכל לא הפועל לשכל כלים הם כליו כל

 פעם מטיב והיה / בכי־, שלמות לידי הוצאתו טרם (ה) בהם/ משתמש
 הר,געה תכלית ד,יא ד,זאת והמדרגה . תמיד ממיב וזה / פעמיים וחוטא

 הספיקות/ מן מטוהרה נפשו תשוב אשר אחרי / השלם לאדם המקזח
 גם ותשוב מלאך היא כאלו וחשוב , אמתתם על דרכמות מבינה
 הפועל/ השכל מדרגת והיא , הגופות מן הנפרדת המלאכותית במרה
 והם / הירח נגלגל הממ,ונה המלאך מן למטה מדרגתו טלאך והוא

 יראים ואינם הראשונה/ הסבה עש קדומים / מחומרים (ו) מופשטים שכלים
 דבר הפועל ההוא והשכל השלם האדם נפש ותשוב / לעולם הבריון

 ואותי הוא ששב מפני / ואיבריו גופו לכליון יהוש ולא / אחד
דדמ׳ס י בכת (נפשו) ששב מפגי / בחיים נפשו ונחה / אחד דבר

 הלרנטת כפי : ׳ההלה מלוה בל:■ נבמטו בנ׳ח ב) . וההדנקו א) נ׳א
 האי: איברי ר׳ל ד) . זהבכל ונבמט .ההוח הבכל שהוא ג) . והאיכיוה

• מר,מר ו) . בכה עד מטרס הללו מלות המכה גכמטו בנ׳א ה) . לא ההיא

 המשלים היללוה בספורי מודע )Hermes( הערמעס הוא/ . הרמ׳ס *
 יושבי הקדמונים, העמיס בפי לאלילים נקראו אשר היו ויירבע: • (מיטהאלא,גיע)

 ל,דה אהרי שנה אלף הגדוהיהם ספור׳ לפי הי הראשון . המזרח \י<5חר
 ר,וריל,י(ל.וריה)ז יכנוהו זהכשדים . הענא־(הנזן) בשש נס נקרא זהוא / הרחכין

 משה בימי הופיע השני .הבל בני כל על בחכמתו עלה כי , כגליל החכם / ר
 • גירישמעניסטאם הערמעס יקרא (א,לכעמיסטען) אלכמיא כעלי ובפי .רביגו

 הכמת זזממציא ומלכי, הכמה כל אבי הוא, כי :עליו יאמרו והמצדיה המענ^ס
זצמען לדונהם. ויסד הראשונים ההוקי־ להם ני׳,ן הוא .לאליל ונעצה ,הרפיהד
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h מי וכל והש הוא כי ואריס׳מ/ ואש׳^טון וסאקרא׳ט ואסק׳י׳כיום t i  nSyr 
 ברצון יכונה איטר ווהו * לער עומד אחד דבר הפועל והשכל טדריגתם
 אמיתת יריעת ובקש רדפהו y הקירוב דרך על או העברה דרך על האלהיש
 הצדיקים בדרכי ותדבק , נפעל לא פועל שכלך שישוב עד , הדברים
 ותהדמות הלמידה ודבקות האמת כציור עזי הש כי / ובמעשים כמדות
 והשפלות ההסתפקות מדת בידך תעלה לזה ותכף / הפועל הד״־א לשכל

 ,הראשונה לסבה שמרוממים ההגדלה (א) עש מעולה מדד. וכל וך.כניעה
 ההרמות בעבור אבל / קצפו מעליך להסיר ולא רצונו שיהנך כדי לא
 לו ראוי שהוא במה דבר כל וספור האמת/ בבחירת הפועל השבל אל

 התכונה על תהיה וכאשר . רשכל ממדות הש ואלה / הוא כאשר ודעתו
 ואי דת זה ובאי תד.יד. הורה זה אי על ההוש אל האמונה/ מן הזאת

 דת לעצמך בדה או , אתה לשון זה ובאי דבור זה ובאי מעשה זה
 מדינתך ואנשי וביתך מדותיך ולהנהגת ולשבח ולדומס הכניעה לעניין

 ל.נימוסים לדת לך קח או , אליך ויטומעים עליך סומביש (ב^ הם אם
 , נפשך זך זכונתך מגמתך ושים , הפילוסופים חברו איטר ד.יטכליים

 אשר אהרי / לך שתתבן אופן זו באי הלב זך בקש דבר של וכללו
 ר׳ל :בקשתך אל תגיע ואז / אמתתם על החכמות כללי תבין

 ויודיעך אותך שינבא ואפשר , הפועל השכל ר׳ל ברוחני הדבק (ג)
. נאמנות ומראות אמיתיש בהלומות העתידות

ם אינם אך , ומספיקים נכוחים דבריך אני רואה הכוזרי אמר כ) קי  ^י
 לרצון ישרים ומעשי זכה נפשי כיי בעצמי יודע ליטאני מפני / לשאלתי

 נרצח איננו הזה המעשה בי : תשובתי ̂ היתה זה כל ועם , הבורא
 בעצמותו נרצה שהוא מעשה שיש ספק ואין רצויה/ שהבונה פי על אף
 הישוב שחלקו ולישמעאל לפרס (ד) מה כן/ איננו ואם המחשבור,/ כפי לא

 ונבדל לאלד.ים וכונתו נפשו זבה מד.ש אחד ובל ,בזה זה נלהמים
 מאמין והוא / הבירו את להרוג ומגמתו והולך ומתפלל וצם ונפרש

, הבורא אל וקורבה גדולה צדקה יטהייגתו ת'  כי מאמין אחד וכל י
. השכל אצל יר״בן שלא דבי זה לשניהם והאמן י' / עדן גן אל הליכתו

. לכנה כמריממיס :רנדלה מלוה ונכפעו / ה:נה רומוווי־. עס ר׳ נ׳׳א
 / הכוה כרוה;י הדביקה ג) . כומכיס הה רס הפלית מפיוטו הכיווביב. ב)

____________________ ׳ לתח= ד);״ה .בדוהיי הדבק מליח ווכיוטי
̂ו ויורם / רוכן בעמודי ר.קקם רבים ממים יעמדו  ההד!'. פני על התורה כפר יצ

 . ב.^פכנדריה הכר הפלוכופים מדרב בית הכמי ממני כתבו דבריהם ולפי
 הכר טויט הו,. הרביעי . לריוצרים הל.רעםחכר הוא / העריועס הוא .הכליכי

_ י המיטהאלאגיע כפרי עלי כתובים הם הלא הכבירים ויתר . להמצרים
 • הרופהיט ראכ ,אכקלעפיאכ . עכקולא^יוס הוא / אכק׳לביוכ *

 תא הוה אדכ לאמננר «לבי .מן-ו אתרי לא.ליל נתעלה המיטאלאגיע מכותבי
 יממרו הכר האגדות אולם ר.כם רופא נכם יכבדוהו הקדננינים אך / אל

 . והגוזמאות ההפלגות כהררי טמון האמת וגרגיר , ר,תולתם ערפל עליו
̂י-ך, קבלתי אכר התכיבה ד׳ג • תכיבר,־ ה.,מונות לכני אמונה לתת והאמן. י מרמל
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 ני6ט / אדם ד\יגח הפילוסופים בדת אין י .הפידובו,? אשי ג)
, . . השנל שמגטתם

 הפילופופיש אציל האשת מן נושה שהוא דבר זה ואי * הכוזרי אמר ד)
 ושהסבה ימים, בששת נברא ושהוא הדש, שהעולם מאמונתם גדול (א)

 אותו שמרוממין הרוממות עם’ אדם, מבני אחד עם מדברת הראשונה
 הפילוסופיש מעשה בפי ראוי היה זה ועש ,החלקיות מידיעת חפילופופים

 ונמצאת בהם ידועה הנבואה שתהיה והשתדלותם ואמתתם והבמתש
 וכבוד וגיראות נפלאות עליהם ושיסופר ,ברוהניות הדבקם מפני ביניהם

 בהבטה התעסל! שלא לפי הנאמנים החלומות רואים ואנחנו וגדולה,
*נפשו בזכך (ב) ולא  כי מורה וזה ,בה שמיה במי זה השך ונמציא ,
. הפילוסוף אתה שזכרת פה זולת אהר כור האלהי לדבר יש

 משני אהד כ• ,וישמעאל פרס אשאל :ברבו הכוזרי אמר כך אחר
 גראת שהוא במה לי די היהודים אבל ,ספק מאין הנרצה הוא המעשים

 מחכמי לחכם וקרא , אותם מואסים ושהכל ומיעוטם משפלותם (ג)
 בחרויט מאמין אני :לו ואמר .ומינשהו הכמתו על אותו, ושאל פרס

/ יפים בששת כלו העולש ברא ושהוא ,ית׳ הבורא ובקדמות הנבראות
 לבורא ושיש ,כלם כתיהסים הם ואליו אדם צאציאי המדברים ושכל י

 ודואות ודבור ורחמים וקצף במדברים, והדבקות הברואים על ה׳עגהה
 אדם^ בני מהמוני רצויו בתוך שיוכן והוא ,וחסידיו לנביאיו והגלות

 ישרא. בגי ובכפרי בתורה שיבא מה בכל מאמין אני , דנר של וכללו
 בחמוגים וד,ג/ותם ® וד.ת:־.דתב פרסומם בעכור באמתתס ספק אין אשר

. גדולים

 מסכגותס, ס . כןכן־ :’ו;:י!כ נזוך, . גד,» ז;כמם: ׳ י־״ר‘ יי) נ׳־יי
' . ייכפלות: ונכמטל

 .טכי הבכ״ מל יתנגד זל.ת , הייס אלהיס דנרי ומנו חלו ולל.מר ,המתנגדות
 רק / מכרעת אינה הרל.יה זאת סנאמת הפליפיף הטב זה על / וכו' כדה ליין *

 תועכה אדם כן והריגת ,הסכל רגמתם חכר הפליםונים מכת חינם החלה כהחזמזת
 אצל האמת מן יותר כנוטה דגר לן אין ר׳ל וכו׳ זה ואיזה י ).3(רג׳ נעיניהם

 מם יי■ .זכז׳ מאין מנזראז מחזדפ כהעילס ; כאלה האומות כאמונת הכלוכיכים
 ונכגכ נעלה ה!א כי ;ואמרו הפליכוכיס אותו כמרימים מה לני . וכו׳ הרוממות

♦ הפרטים יודע מהיוש  כחכמה והתעםק עדה א:ר האיש כתלומות הפך. ונמצא .
 .וכו׳ אדם צאצאי וככלהמדכרים י . עליהם כורה נכואה רוח ואין , נאמנים טנם

 אולם .כרהכון הדם על מתיהש אינו ההדס מין ככל : האומרים מדעת ץפד,י
 פני על כאדם כני נפוצו ומהם , רכים או אהד הדם הוציא ואקלים הקלים כ-

 . מהלכנים הכמוריס כמו , החנכיס יכונו מדוע הסנה היא זאת זללכריהס , הי״
 אר ואין לכולם אתד מקור כאין מפני . האדם ככנין עצומים כנוים עוד וכדומה

 וק • פני הר פל כטנה גלד כי . גדולים ההמונים והגלותם ״ . הולידס אתד
 להסתפק יוכל המתעקש חכר ,אתת מכפהה או אהד איש כפני היו לא הנפ.׳.ים כג

כנ-יכראל. קהל כל לפני רק אך , כאמהתם
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 רוב מיחד,.ת הסנרא אך ,ל׳סכרא מקום בבאן אין הכוזרי אדר ל)
 כו שיאדין עד והנסיון הראיה תהאסת (א) כאשר אך האדה^ הדברים

 J אצלו שנתברר מה בזולת להאמין אחרת דרך ימצא ולא ה-ב כל
 יזגשו כאשר . ההוא ד^הוד, שיקרב עד לאט וינהלה להקש י |תחכם

 עריהם להם יסוםר שאם רואים הם אשר / המושלאיב בכחות הטבעיים
 ושמים מסתכמים אותם רואים וכאשר אותם, מכחישים ראותם פכלי
 איננו אני אבל . ד%אות ירהו ולא והרוחניות הכוכבים מן סבות להם

 ה*א לי הרשים שהם משני האלה, הדברים לקבל נודה דעתי פוצא
; העקר (כ) שאמצא עד בשלמות לחקור עלי וחובה על־הן, גדלתי

 חכמתו על אותי ושאל ישמעאל, מחכמי לחכם קרא כן ואדר
 ית׳ לאלקים והקדמות האחדות מקיימים אנהנו : לו ואמר • ומעשהו
 יראה ואם י • בכלל הגשמות ונרחיק ,אדם אל וה־הש לעולם זהחדוש

 וקירוב העברה דרך הוא כי : ונאמר נפרשהו בדברינו דבר שוש ממנו
 בעצמו והוא אלקים דברי תורתינו סשר ^כי הודאתינו עם ,(ג) לשכלינו

 לחבר יכיל אדם שאין משני עצמי; (ד) כעבור בקכולו התחייבנו מוסת
 הוא ושנכיאנו ,משרשיותיו אחת נשרשה ® (ה) ולא ,במודע אחר ספר

 האומית כל וקורא לו, הקדומה (ו) תורה כל ומבטל הנביאים, דותם
 עדו כגן טשו אל רוהו השבת השומעו, ונמול ישמעאל, תורת אל

 תאוה אשר וכל ,ומשכל ומשתה מאכל יחסר לא ונעימות,
* לעולם יסוריו יתמי ולא ״ תכבה לא אש אל הליכתו הממרה,

ולברר האלקים כדבר אותו לישך שרוצין פי הכוזרי, (ז) לו אמר ו)
ה, מרחיק והוא ורד, בשר עש מדבר האלקים כי אצלו לברר צריך ז
 כי זה, עם שיאמין ולואי להם, מדהה שאץ מפורסמים דברים אצלו

 ערבי, בלשון והוא לכם מושת חורתכש סשד וא־ אדם, עם דבר הבורא
 אינני באזני יקרא ובאשר ,כמוני ז1לר שדו והאות ,מושתו מביר אין

.האות שהוא שיאמין עד הערבי(ח) מלשון זולתו ובין בינו מבדיל
הושמו לא (י) מושתים ידו על נראו וכבר * תהכם (ט) לו אמר ז)

, • תורהו בקבול לאות
בשד עם הברה לבורא שיש להודות נוחה הדעת אין הכוזרי אמי ה)

 :וראתהו. עם ו״מט ,ונורד ג) . העקל ונכמניד התמת, נ) . תאמה א) נ׳א
̂י ואפ:ר .נפגש: ה) . עצמו ;:מט ,הזקו ד)  ־ נפר:: ו;:מט נשל:, לתי־
ח ח) • איננו לו מלה נניא ז) . התרומ: ונ:מט .שתרמב ז) המ,וה נ:מי.יו מ׳

• ה..ות ::ז.! :יאמן פר או ;אאמין עד להקן V; נכההנו ולפי הרנעתן. הללו
_____________________________• אך י) . איננו לו מלת ננ׳א ט)

* כהק: דרט ז־ח :ער הגיון כמלוה ולאה הגיונים. הק:ים לע:ית לה*ם.ר'ל *
 מגשמות דל ו:ו׳. ואם נ .הטנע(נאטורפארשעל) ורורכי חכמי דל וכו׳ הטנטיס ’

 ושכל האזן את לשכר כרי ,אדם בני נלשק הורתנז דנרה ט נאמר אז ככורא
̂י, כנקלא הוא ספר. י הגם. האדם  סוכ ויותר נפל;: «מתמרנטאם. נתן אשר קארא
 קרו:י יזאת החלוק: וגם . ילפםוקים לפנשות נתלק הקאראן כי .פרש: ולא לדגי:

• •י־ז . אותם שם לא גם אם מתמר ט׳ מופתים נרא: יאמת ן:ו/ וככר טאנעי;י:ד.י
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 זה פי שיודע כדי / הדברים טבע בו שמהפך במופת אם ני / זדם
 המונים לשני ההוא הענין ושיהיה / מאין הדבדים שברא מי אלא עליו יונל

 דבהנוהו הדבר על ושיהקרו / ובקבלה בספור יגיעם ודא בעיניהם יראוהו
 דמיוז צד בו יש (א) יי ספק אדם בלב יפול שלא עד ,בחינה אהר בחינה

 העולם שבורא הזה הגדול הדבר הנפשות שתקבלנה ולואי ̂ כשפים צד או
 הנבזרי הד.ומר אל יתחבר ̂ והמאורים יהשמים והמלאנים הבא והעולם הזה
.בקשותיו ויעשה משאלותיו וימלא עמו וינזידבר ,האדם ר׳ל הזה

 ישראל/ ובני משה מדברי מלא ת;רתינו כפר והלא .החכם אמר ע)
 וטבע בחיריו את והציל הים את ושבקע בפרעה שעשה במה מדהה ואין
 נן אחרי האכילם אשר והשליו המן להם והוריד / עליהם קצף אשר את

 היטמים והעמיד סיני, בהר משה עם ושדבר /במדבר שנה ארבעים
 מן לבן קודם שנעשה ומה / ענק בגי הגבורים ;יל אותו ועזר / ליהושיע
 ואין ומפורפם/ ידוע דבר זה (ב) הלא ועמורה/ סדום ומהפכת המבול

.בדמיון ולא בתחבולה •שהיה סברא צד זה בכל
 שהם מפני / ליהודים לשאול אני •שצריך רואה אני .הכוזרי אמר י) '

 בעל לכל והראיה הטענה שהם רואה שאני מפני / ישראל בני שארית
 היהודים מחכמי הכם קרא בן ואהר באריך תורה לבורא יש ני דת/

.אמונתו על אותו ושאל
 המוצייא / ויעקב יצהק אברהם באלהי מאמינים אנדגו • החבר לו אמר יא)

 / במדבר והמכלכלם / ובמסות ובמופתים באותות ממצרים ישראל בני את
 במופתים והירדן הים את העבירם אשר אהר כנע!/ ארין את והמנהילם

 אהריו נביאים אלפי במה כן ואחר בתירתו/ משת ושלח / גדולים
 לטמרה הקשה ועונש / לשומרה הטוב בגמול מיעדים / הורתו על מזהירים

.ארוכים והדברים בתורה שכתוב מה בכל מאמינים ואנחנו / אותה
 אבוד שידעתי מפני / יהודי אשאל שלא הייתי מסכים הכוזרי. אמר יב)
 ־ טובה כדה להם עזבו לא והדלות השפלות כי / עצתם והסרו( זברם
 ומסדרי העולם בבורא מאמין אתה ני / היהודי לומר לך היה והלא

 היה (ד) אשר האלה לספורים והדומה והטריפך שבראך במי (ג) ,ומנהיגו
 לבורא לדמות והשווי האמת רודף הוא וביעבורה דת^ לו שיש כל מיענת

. ובחכמתו בצדקו
 העיון מביאיאדייה ההקש־ת הדת היא אומד שאתה זה . החבר אמד יג)

 מוצא אינך עליה הפילוסופיש תשאל ואם . רבות ספקות כה ונכנסים
 טענות; שהם מפני אחת/ דעת על ולא אחד מעשה על מסכימים אותם

 בם שיספיקו מה ומד& מופת/ עליהם להעמיד יכולים שהם מהם יש
 שב ב׳ בם/ יספיקו שלא מה ומהם עליו, הדעת שתתיישב דבר

“ “ • מופת בם שיעמידו
 רוצה ואני .מרתיחתו טוב הידודי דבריך אני רואה • הכוזרי אמר יד)
. עמך לדבר שאוסיף עתה

 דדאיה היא ני יעוד • המופת היא דברי פתיהת אבל דהבר. אמר עו)
.מופת ולא ראיה לא עמה צריך אין

• הם ו;״י/ . היה ד) .ומגירי:־ כטרלך ליו ג) * זז כל כ) . כיש ל) א ג׳
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? וה דוא ואיך . הכוזרי אמר כיי)

 h להקדים רשות לי תתן אם . ההבר אמר יז) ^
 • בעיניך ונקדים עליך כבדים דברי רואה אני כי

. ואשמעם הקדמותיך הקדם .הכוזרי אמר יר)
 ראוי חבד איש הודו מלך כי : לך אומרים היו אלו החבר אמר יט) ,

 אנשי מי«ידק אליך שיגיע במה ,מעשיו זלסםר לשמו ככוד ולתת לייממו
 בזה הייב ההיית ,כאמונה ומתנם ושמשאם המיובות וסדותם ^יצו

. : ודהאמינו׳ז להגידו
 אנשי צ־דק אם כסוםק ואני בו, הייב הי;תי ואיך הכוזרי אמר

מת אידקתם או ,מלך להם ואין מעצמם הודו  משני אם או , מלכם מי
: ? ירד הפנים
 אינך הודות,' בתשורות שלוחיו אליך באים היו ואם ההבר אמד נא)

 בכתב , המלכים בארמנות הודו בארק• אלא נמצאים שאינם מכתשק
 מחלייך אותך רופאות שדם רפואות ועמו ,מאתו שהוא מפורסם

 •נזא.תה בך, והנלחמים לשונאיך מות וסמי ,בריאותיך עליך ושומרות
 להיות חייב ההיית ,מ־חמה כלי טבלי אותם וממית בהם להם יוצא

; עבודתו? זאל משמעתו אל בר
 יש אם ממני, סר הראשון הספק והיה • הוא כן הכוזרי אמר כר' ^

א, זים מלך הודו לאנשי  אלי: נוגעים ודבריו שמלכותו מאמין אז והייתי ל
; ? אותו תתאר במה עליו, השואל ישאלך ואש החבר אמר כג)
 היו אשר אדיהש ואחבר אצלי, התבררו אשר בתארים הכוזרי אמר כד)

 : האחרונים באלה והתבררו אצלי כפק
 משה פתח ובן שאלתני. באשר השיבותיך הזה הדרך על ד^בר אמר כה)
 אלהי ר׳ל צ) ז (במות אליך שלחני העברים אלהי לו כשאמר פרעה עש לדבר

 התחבר כי האומות, אצל מפורסם דברם שהיה מפני דעיקב, יצהק אררהס
 השמיים אלהי אמר ולא , אות‘נש־ ועשה אותם ותנהיג האלה• דבר אליהם
 ישראל המון אל דבריך פ,תח וכן .ובוראך בוראי ולא אליך שלהני זהארין

 בורא אני אמר ו^א ב) ־. (:ס מצרים מארקי הוצאתיך אשיר אלהיך ה׳ אנכי
 מה השיבותיך אמונתי, על שאלתני כאשר לך פתחתי וכן • ובזראכם העולם
 המילמד אצלם התברר איטר ‘ישרא: קהל כד בו והייבין בו ה־יב שאני
ן במראה שהיא הנמשכת הקבלה בן ואהר ,עיניהם נראות ההוא י  :מ
 לכם אם ני נתונה אינה שתורתכם רואה אני כן אם .הכוזרי אמר כו)

: זולתכם בה הייב ואין
 יגיעהו בפרט ו'א) האומות מן אלינו הנלוה לכל דוא כן ההבר אמר כז)

 היה ואלו .עמנו שוה יהיה לא אך אלינו הבורא ייב־יב אשר הגיונה מן
 משתרם והשחור הלבן ב׳א כל כה •שוה יהיה שבראנו, מפני הר,ורה הייוב
 ממצירים שהוציאנו מפני בה הייבין(ב) אנו אך בריאותיו, הכל בי עמנו

: אדם מבני הסגולה שאנהנו מפני אלינו, כבודו והתרברות
 רות דבורך שב ובכר היהודי, מתדשך אותך רואה אני הכוזרי אמר כת)

, , : שמן שהיה אהד
( :אותו שאפרש עד לבך די הרהב שמן, בין רות בין תתבי. אמר מ

א . נד מכור.־ . ה־־.ורה כ) .̂,ימו ,נפרט׳ ה־.ינה נ;׳̂! ר!) :׳
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.שתרצה דה אדור .הכוזרי אדר ל)

 T1Ti*n הדוון קיתת‘: נתחייב הטבעי הענין בדין ההבר אדר לא)
 מבלעדי / הייש ובעלי הצמח בזה והתיחד תנאיהב, וכל וכחותש וההולדה
 : והיסודות והמוצר,יש) ,[לדעתי והכזוצאים והאבניש האדמה

:הוא אמת אבל אותו, לפרוט שצריך כלל זה הכוזרי אדר לכ)
 מהש ונתהייבו כלם^ חייש בעלי התיהדו הנפשי ובענין הד׳בר אדר לג)

 ; אלה וזולת / ותאוות וגסתריש נראיש והושיש ומדות והפציש תנועות
.לדהותו דרך אין מבואר זה גם הכוזרי אמר לד)
 והתחייב דתייב^ מכל המדבר תתיהד השכלי הענין ובדין ההבר אמר לה)
 * מנהינש ונדושים(א) הנהגות ושאר והמדינה והמעון הדדות תד,ון כל ממנו

. אמת זה גם הכוזרי אמר לו)
את?. למעלה הושב אתה כדרגה ואיוו תתבר אמר לז) מז

.הגדולים הרכמיש מעלת הכוזרי אמר לה)
 פרירה בעליה את תפריר מעלה אלא לומר, רוצה איני הדבר אמר 0ל;

 הפרידה אבל ,הבהמה דן האדם והפיד ,הדומם מן הצמח כהפרד עצימיח,
 על מעלה ואינה <;;קרית/ פרידת שהיא מפני ,תכלית לה אין ומעט ברב
:אמת דרך

 ׳ אדם בני מעלת על יתירה במורגשים מעלה אין כ; אם הכוזרי אמר מ)
fir( מבלי ויעמוד בו, יוזק ולא באש שיבא אדם ימצא ואש החבר אמר 
 א ו. ,בו להסתכל יכולה העין שאין זוהר לפניג ויהיה ,ירעב ולא מאכל
 שיע.ה כמי לרצונו, ימות ימיו תכלית אל יגיע וכאשר ,יהלש ולא יחלה

 והעתיד דד,נבר ידיעת עש ,ידועה וכשעה ידוע כעת ויישן, לישן מיטתו על
 ארב: בני ממעלת בעצימה נפרדת הזאת המעלה הלא שיהיה, ודה שהיה מה

נמצאת, היא אש אלהיתמלאכותית הזאת המעלה אבל הכוזרי אמר מג)
 : הטבעי ולא הנפשיי מן ולא השבלי מן לא האלרך, הענין מדין וזה

 אשי ,הולד, אי^עליו אשר שלנו הנביא תארי החבי.אלהר,צת אמר מג)
 דנהיגש אלות להם ושיש בהם, האלר,י הדבר התחברות להמון ידו על גראר

 ,והמרותש עבודתם וכפי מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש ולתת (ב) כרציונו,
ע והגיד  קודש אדם בני ויחס , העולש הדוש היה איך והודיע הנעלם, לי

 השבעים ויהם , המבול יחס היה והאיך אדש, אל נתיהסו היאך ,המבול
 שכרו ואיך , הלשונות נפרדו והיאך ,נח בני ויפת חש שש אל אודות
 :עתה וער מאדש העולש ושני המדינות, ובנין המלאכות צמחו והאל

:העולש מבריאת ברור מנין אצלכם יש אש תמה זה גם הכוזרי אמר מד)
 מחלוקה היהודים שני בין ואין , מונים אנו בו ההבר אדר מל)
: בוש ועד מהודו
? היום מונין אתם וכמה הכוזרי אמר מו)

פיש ארבע *aan אמר מז) _  הרי״ימש בספר מבואר ופרטש מאות, וחמש א̂י
 יצחק אברדש אל ועבר שש ער נח עד ואנוש ושת אדש מימות שלנו

 היו מהם אהד ולכל וסגולתו האדש לב היו ואלה • משה עד ויעד,ב
 הענין בהש תתחבר ולא לאבות, דומיש אינם פות‘כד,* והשאר כנים,

הי, א. עד ,רביש ולא יהידיב והיו האלהייש לאלה המנין ונדנה ה
. ל,ינ: דצלייו, עד מולהה .הללו דליה כנ׳ל. נ) . מנלגיים )fi נ׳א
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 , האלידד :*;•:ץ ראייש כל׳ש שבש״ס ע־שד שניש אבינו יעקב ^עהיל׳יד

ן נו‘קכל ••אנהדו ,ד.:זנין היה ובהם / רב בקה?* האל׳הות רשכה  •שני ד:'
שה, הקדשוניש : עתה ועד ממשה שיש כה ונדע כמ

 כהכזב ה^ב מן הרעה המחשבה מרחיק הסרט זה .הכוזרי אמד מיו)
י / י^זשבמה ̂יו שיסבימו אששר אי בזה דבר י  שיתבד*בד*ו מבל׳י עשרה אל

 / כזה דבר אצל׳ש לברר שירצה מי דברי ירהו או / השבמותש שוד י ויג׳
עליו. להכנש יכול והשקד הכזב אי; / קרוב והכני; / דביש המונים שכן כל

 ונשאד השלגה, כדור עצמו היה אבינו אברהש אבל * החבר אמר מגי)
 משה ובא . עברי נקרא ולזה ,אביו אבי עבר בלשון וקרוביו הוא

 ובא וארין, שמיס מחכמת מלא והעולם שנה* מאות לארבע ־אחריו
 אשד על עליו חוקרים ישראל בני וחכמי , מצייים וחכמי שרעה אל
 שהשבד^£ ער / אדש עש מרבד הבורא כי שלימה אמונה לו האמינו לא

 מחכמתש^ אבל מסכלותש ולא * עמו עמו היו * וכן / הדברים בעשרת דבריו
 מאשר ,וזולתם ,הבובביש בעבור השמימיות החככ׳ות * תחבולות מיראתם

 בזהב האלהי ו,העני; ,המזדןז דבר כמו שהש משני / למחקר יעימדו לא
 הלשונות כי אצרם שירומה בדעת יעלה ואיך י ,ומוסיף הולך המזוקק

 בבבל ונשלגה לבדה עבר לשק ה־ו שנה מאות חמש לשניהם היו אשר
 ובך בך ואומה * ישת] [נ׳א שש * אל וכך כך אומה ויחס . שלג בימי

 אצלינו לאמת היום לאדם היתבן ,כך וארדותש ,]שם [נ״א חם * אל
 £חות הדבר ויהיה ,ובלשונותש ובדבריהש משורסמות אומות ביחס כזב

ה? מאות מחמש : שנ
 דתכמות מוצאים ואנחנו ̂ זה יתכן ואיך ,יתכן לא זה הכוזרי אמר נ)

ח, מאות מחמש מתכריחם ידי בכתב  המש שהיה מי (א) ודבר שנ
 : והכתיבות והאסונות היהשש כסו ,הגלתו על הכזב ייעכור לא שנה סאות
 והיו ,שאמד במה משה על חולקים היו לא והיאך החבר אמר נא]

_זולתם שכן בל ,אותו תובעים עמו :!
. ומיוסדים חזקים מקובדיש דברים אלה ,הכוזרי אמר נג)
: תחלה לחש אין קדומות שהלשונות רו^ה האת״ה י החבר אמר נג)
 זח על כורה עליהם, מוסכם הדשות הש אבל הכוזרי אמר נד)

 הלקוחות האותיות מן ודש והמלות, והשעליש השמות מן חבדיש
. הדבור ממוצאי

ת1 ,החבר אמר נל) י שמעת או ,מלבו לשו; בודה ^אי  ■ ע׳'

א, א) נ״א ^_________ . איננו ״מי״ ההינה ננ׳

̂י נהם לא קי ,מראש האמינו לא יבדאל סוזכמי נרו ומ׳. היו *  בד כל לדנריו אמ
^ צכהחיש אלא כהכזנה(אשטדאנאמיע). להכמת שה כונתו אין הוזכמוי- י ישראל כ כו  נ
 בכל אז הזאה ההבליה האמונה נתשבשה אשר ,(אסשראלאגיע) השמיש ומכרי
 שאין נם• היסב, באר הענין אצלסזנתאמה הדברים שנתבררו לא אש ואקי. י . כארז

 P’ .סנ׳ד שנת ווינעציא כדשוס הגרסא היא ק י . נהש לספק מקוש עוד
 בגס נננק- ותדמה אהה הכבוד ר׳ל וכו׳. רואה האהה י . הוצאות בשאר היא
. ? המלה לק ואין הנה קדומות הלשונות הל
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 »^יה שהגיעו ספק(א) ואין .שניעהי ודא ראיתי לא .הכוזרי אצר נו)
 עם עליד!/סהסכמח שהסכימו לשון, קודם היתד, ולא מהדורות, בדור

̂ .לשון מבלתי לשון על ,עם מבלתי
 שהתחלחי* הידוע, בשבוע שחולקת אומר על השמעת .החבר אמר נז)
 אנשי עם הצין י אנשי בזה שישוו היתכן בשבת, והשלמתו ראשון כיום
? ודסנטד. ,וד.קד.ל ד,לד,,aד מבלי המערב .יי
 שיהיי או רחוק, וזה הבל מן בהסבמד, אלא זה יתכן לא הכוזרי. אמר נר.) ■

 אצלם השבוע זולתם,ו־ד.יה או נח בני או אדם בני כלם המדברים
, . • םאביד.ם מקובד
 , עליו אדם כל הסכים העשרה מנין וכן לשמוע. דציתי זה בר.aד אמר נע)

 מקובל שהוא אלא ,בעשרה לעמוד יביא מבע זה אי ,ובמיערב במזרח
בו; ממתהיל

 ע׳ שאומרים טרי ,זאת אמונתך עליך * יפגום לא ואיך .הכוזרי אמר כ)
 לוס יש כי ,אצלם וברור ובנינים אצלם מקומות יש כי ,הודו אנשי
י :שנה אדפי מאות

 באמונה זה נמצא אלו אמונת/ על מפגים זה היה הדבר. אמר נא)
 ולא .ידוע במנין מחלוקת הבלי ,הבל עליו שמםכיטים בספר א* ,פוהזקת

 את מכעיסים והם ,ברור דבר אצלם ואין מופקרת אומד. הם אך ימצא.זה,
 בצלמיהם אותם מכעיסים ד,ם כאשר ,הדברים אלה בכמו ד»ורות אנשי

 שאומר ובוזיפלמי . להם מועילים הם כי : ואומרים ואלילירשותחבולותם,
 יהירים חברום מעמים, ספרים בזה וחברו האלהים, מאת ספר אצלו יש בי

 שכותבים הד.וברים ספרי ̂ כקצת ,קלד. שדעתו מי בד.ם נפתה אדם, מבני
 הנכטית העבודה. י ספרי כמו או שנים^ אלפי עשרת (ב) מניני בהם

 ,אדם קודש הם בי ואמרו ורו׳׳אני. וצג׳רית ינבושאר י• שמות שם שזוכרים
:לזה והדומה הראשון, אדם של רבו היה ושינבושאר

. עברות ב) . אליה כהגיע ונבננט . כהיה א) נ׳א

 נוף והיא .(ר,י;א.) ארן־כיניס את והפרכיס הערכים כנו כן ר.ין. או . נין «
 איי . כיוס הר.לת כראנונים ר.כנו ומשם הקדמונים לדעת השמש למזרר. כ1כינ

 ומשם ופארטזגאל, כפרד הרן למערב ישר והקא.נארי, , האצא.רי . המערב
 יפגזם, * . ותבין שני מר,מר להלא.ה וראה ־ המדינות אורן לחשוב התר׳ילו
 לא א־ו ר׳ל ,והשחתה חכרון לשון ס) (ע׳ז לפגם עעס נור.ן ד״למוד מלשון

 הונרי הכהוג מלשין . ההוירים הפרי ̂ . באמונה־ וספק פגס הודו אנשי יעיררו
 כפרי הם > שם. בנא.ור וראה .בכוכבים חונים והןרמחם I יב מז (ישעיה כמיש

 ידי תד.ת היום עד עיד והם . (נאנפקריע) הקדומה הודו בשפת שנכתבו ויעדי׳•
 על והשפעתם המזלות ת1כר. השמים צבא ענידת כדר נהס כתוב בברהממיס,

 המזרח אנשי רוב ר.צל הזר.ת האמונה זנתפשטה . מולכמאות ועשיית כי-רז
. ממ׳ג w בפרק , לצר.כה כת קראם והרמנ׳ם . כאכיער בבס ו;קר׳.ום^

ס , ה*.לה השמור. י.ת ידעו לא אשר הניפויס . זכי' י;טשר*ר  המלות את כ
 .הכודים כל המיעאלאגיע לדכרי פה הממכר כיון ספק זבלי . כר,ר להם חין זצכן
. סונא-ינבו-מאנו את הוליד )Bra1n׳.1( בראמא. הגדול אלינה כי המרו השר



ר י• פ 11ו ש 4S ר א
 צזאיננז‘ יבעש הכיופקדה, באודה עדיך דענהי בי אטור הכוזרי. אמר ככ;

̂ cוכופיSבפי האמר ומה ̂ בזה התישובה והיטבח ,אחת דעת ‘עז משכימיש
 והקדמות הנצהות 'א) על והסכימו ,והדקדוק המתקר מן הם כאשזר והס

 לו שאין דבר אלא , אדפיב אלפי ולא אלפים עשרת (ב) זה וא־ן ̂ לעולם
̂ : ? ותכלית (ו.) ההלה
 שלא עם שהש משני אותב, להאש־פ א־ן הפידוכופים . ההבר אמר כג)

 4 בצפון השוכנים יפת מבני זיון > יונים שהם מפני ,תורה ולא הכמה נהלו
 איננה אלתי בנה המוהזקת הבטה והיא מאדם/ ירושה שהוא וד״הכמה

 מן תפסוק ולא ההכמה פסקה לא / נח סגולת שהוא 4 שס בזרע אם כי
 ונעתקה שגברו מעת אלא ביין ההכמה היתה ודא / מאדם ההיא הסגולה
 המפורסמים הפילוסופים בהם וקמו מבשידיד, סרס ואל מפרס^ אליהם ד־כמה

 המלכות שישיבה ומעת מכן^ לאהר ולא לכן קודם לא ההם בימים
; עתה עד מפורסם פילוסוף בהם קם לא לרומיים
V בהכמהו לארסטו נאמין שלא מהייב זה וני .הכוזרי אמר סד)
 שלא בעבור ומהימבתו •טכלו את גיפגישהטריח בן, ההבר אמר כל)
 ,וסופו (ד) העולם בתחלת והשב בהגדתו, שיאמין מטי קבלה בידו היתה
 בן נם קשה היה כאשר התחלה, לצייר מהיסבתו על קשה והיה

 המופשטת, כמהשנתו הקדמות אל הנוטים הקשותיו הכריע אך הקדמות,
 בני נתיהסו והאיך , לפניו שהיה טי שני מנין על לשאול ראה ולא
 שאינו ומפורסמות מסוכלות שינחל באומה הפילוסוף היה ואלו י .אדב
 ההדוש לתהזיק ומופתיו בהקשותיו מתעסק (ה) היה ,אותם לדחות יכול
:לקבל קשה יותר הוא אשר הקדמות החזיק כאשר ,קשיו עם

שכל?. הכרעהתתפשיט במופת יש וכי הכוזרי. אמר נו) ב
 שתכא לאל הלילה ? הזאת כשאלה מופת לנו ומאין החבר. אמר כז)
 ושנות בנפלאות התורה תבא אך ,^מו£ת או ראייה שידהה במה התורה

 על להורות ,אהד דבר אל דבר להפך או דברים לבריאת המנהגים
 ושאלת ,שיהפוין בעת שהפין מה לעישות ויכלתו העולם בורא חכמת

 עד ,שוות כן גם (ו) הכיענות שתי וראיות ,עמוקות והקדמות ההדוש
 מאין היא אשר בנבואה ומשה נח ריד מאדם הקבלה ההדוש שתכריע

 להאמין התורה בעל מצטרך היה ואש . ההקשה מן נאמנת יותר ספק
היה לא ̂ העולם, קודם רבים ועולמים קדמון כחומר בהיולי (ז) ודזשדות

 נולה )ג . ע:רוה נ)
מלות ננ׳א ו) . מתהק ה)

 זהקדמו־ הנצחות זנכמע . הקדמות ח) נ׳א
 ונופו ונכמנז . כופו עד ד) . היננו ותכלית

. איננו נהיולי מלת כנ׳ח )1 . אינם כן גס

 וסכום ההודיס הכני קידות ס:ודי ויתר . צאדתרונאיי או א:תו.כאראסווהדי זסס
ניס  כתונים הס הלא !אנניס לאלפי העולס , העולם לנריאת מוכניס אכר ̂ה
. . המיניאלאגין ספרי וככל )Veda( א וועד הורתם כספר

 כהיצהות * . רכים כנכון . הפילוסופיס היו ואלו ; מוסתה אמרות כהוצאות ’
. העילד אתרי הזה מלת נוסף המאותרות
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ה  ידוע׳ מ«דן הדש הוא הזה העולים ני מאטץ הוא ני ^ באמונתו סגם גז
: והוה אדם בו היו אשר האדם והחלת
 הזה בשי;ר המסשיקות המענות (א) באלה לי די .הנוזוי אמר נח)

 • המסמיקות הטענות לי להראות אטריהך , עמך הברתי תארך זאם
 הגדור הדבר בנששנם התחזק והאיך ,דבריך גלגול * אל שוב אבל
 אשר ,והמלאנים והשנלים והנששות והרוחות לבורא־הגושות שיהיה הזה

ד , השבלים מהשגת והתגדל והתקדש •נתעלה  עם מהד^ושינ-חבור שבן נ
 בצורתי■•׳ נשלאה ה־א ואם ,בחמרה המגונה הנבזה (ב) הזאת הבריאה

י  • אותו משגת הדעת שאין מה דבסתו מםלי>גת שברמשיש בקטן ג
̂  להשיבך רבים בדברים הוצרנתי (ג) דא זד. בדברך ההכר. אמר נם)
 גלג- אל מ׳של דרך הנמלה בבריאת הנמצאת ההנמה זאת מיחס האתת

 נתן אשר המשער הינול הבורא מבלתי לזולתו, או(ד) נוכב אל או
: ? וחסרון תוספת מאין / חקו דבר דבל

: הטבע פעל אל המיותם וזד.ו .הכוזרי אמר ע)
: ? הטבע הוא ומה החבר. אמר עא)
 ואין / בהבמות ששמענו מה על מהבדות בח הוא .הנוזרי אמר עב)

Kד אבל ,הוא מה יודעים נוaבםיc סשק בלי אותו יודיעים .
 בי , השילוסוף גדראור״ו * ,בידיעתנו בו ידיעתם אבל ד^בר אמר מג)

 בעצם בו הוא אשר הדבר דנוע ינוח בה אשד והסבה, ההתחלה •ד.וא
: במקרה ולא

 וינוח מעצמו ינוע אשר הדבר ני : אומר ד״יא באלו הבוזרי. אמר מד)
 • הטביע היא ההיא והסבה . וינוע ינוח בה מה, סבה לו יש מיעצמו
 והפרש ודקדוק רב דייקות עם לומר שרציתי הוא זה .החבר אמר מה)

 מבהילים והדברים ,כטבע שישעל ממה (ה) במקרה שיפעל מה גין
Tהוא זה בטבע מידיעתס העולה אבל , .שומעיש .

 ושמוני (ו) האלה בשמות י שהתעונו רואה אני כן אם .הכוזרי אמר מו)
 על בורא ואפשר (ז) כרעל חכם הטבע באמרנו ,הבורא עם משתתפים

̂ : דבריהם ־טעם
 ולבובבים ולירח ולשמש ליסודות יש אבל ,הוא בן ד^בר אמר מז)
 / בדש והתלויים והיובש וההרטבה והקירור ההמום דר;ן על ■פעלים
 והד־.זרער• וד.שיעור הציור אבל ,ענודה רק הכרה לדש שנייהם טבלי

 ׳ משיער יבול (ח) לחנם אם כי יתיהם לא לבונה חכמה בו יש אשד ובל
, ובקדור בחמום הד.ומר שמתקגין אלד. שקורא זמי ע ב  יזיק לא ט

דעלד יצירת וד.אשד. מהאיש ירהיק כאשר ,דשכמה מהם כשמרחיק

 ושמם ,דברים ל.ל הצרכהני ג) . הנמנזס ב) . הדברים.המספיקים א) ־נ״א
^ ה) .לזולחס ד) ׳ בדברים הוצרכר״י  ואעגי ,מנר.ר.פיס ונמנו 1ו . מה ו

• המסמר יכול )n . וחפכר ונשמט .לומר ננבא ו) « מכר.פיס ושמוט לתקן

 • ̂־י״י נאי .ל,וסו גדר * .ויכוחנז נתגלגל ממנו ל״שר ,לנייך יאם א׳ *
.שהר.עיני ל.ר.רות בהוצאות י (דעניניציאן) . הדבר ניצמות נודע י ע <^ר
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 והצורוד האדם צורת המקבל* (א) להומר עוזרים הם אך

 ענינינד רששי הראות בעיניך רהוק יהיה ואל ההכם, המצייר כאת
 נכוניע ההם ההומרים כשיהיו התההון, הזה בעולם נבבדים א^ק^יס

. המרי ושורש ,האמונה שורש וזהו . אותם יקכל
? המרי שורש הוא האמונה שורש יהיה זאיך .הבזזרי אמי יגה)
 ההם הרשמים לקבל יכונו אשר הדברים כי / כן הר־,בר אמר יף)

 וא^ / ואיכותם כמותש לשער יוכלו ולא / אדם ביכולת אינם ך־אללףם
 צריך להם והזמון והבורש ה;יתס אך > זמניהם ירעו לא עצמם [ך<ו
 ומי האלקיש, מאת הביאור תכלית מפורשת שלימה ידיעה אל כזת

 הוא שלם בלב ותנאיו גבוליו על אותו וקיים הזה הדבר עזהכיעו
 במחרך הד,וא הענין לקבל הדברים לתקן שהשתדל ומי / המאמין
 ועשיית הרוחניות והורדות ההוזים בשפרי שימצא ממה והקשות יסכרות
 ומקמיר הקרבנות מקריב הוא כי / הממרה הוא והמלסמאזת * העלמים
 ואיך וכמה ,שראוי מה אמתת יורע ואיננו , וסברא מהקשר, הקשורת
 בענין להתעסק ראוי ואיך ארם^ מבני ומי עת ובאיזה מקום יכאיזה

 רופא באוצר נכנס אשר ככסיל (ב) / יארך םסורם רבים רינינים ההיא
 מכוונים ו ה אדם ובני ,בו איננו ור,רופא ̂ מועילות רפואותיו כי מפורסם

 הכלים מן נותן היה ההוא והכסיל התועלת, לבקש ההוא האוצר אל
 מכל להשקות ראוי כמה ולא ,הרפואות מכיר היה לא והוא / ההם

 ההם ברפואות רבים אנשים והמית ,ואיש איש לכל ורפואה רפואה
 בכלים מהם אהד תועלת שיקבל יזדמן ואם .להם מועילות היו אשר

 המועיל/ הוא אותו * כי :ויאמרו ,אליו אדם בני ימו , ההם הכלים מן
 כי ידעו ודא אליו, כן גש יטו במקרה תועלת לזולתו ירא.ו אשר עד

 הבר אשר החכם ההוא הרופא עצת הוא אמנם בעצימותו המועיל
 שיזמן דתודה מצוה והיה ,־כראו אותם משער והיה ההם, הרפואות

 וקיצה ו־שינה ומנוחה תנועה ומשקה ממאכל לרפואה שצריך מה
 משה־זולתי קודם אדש בני היו הזה הדרך ועל וזולתם. ומשגל ואויר
 אל מנימוס ונעתקים ,והטבעים הכוכבים בנימוסי מזעיר־נפתים מעים

 ושוכהיש ,מהם ברבים שמד.זיקים ואפשר . אלוה אל ומאלוה נימוס
 לנזקים סבה בעצמם והם ,לתועלת סבה ומשימש ומנהלם מנהיגם

 והמזיק / האלקי הענין הוא בעצמו המרעיל אבל ,והזימון ההכנה כסי
. העררו הוא כעצמו
 ,תורתכם קמה איך י והודיעני ענינינו אל נשוב .הכוזרי אמר פ)
 . חלוקות היו אשר אחרי הדעות, נתדברו ואיך ונראתה, פשמה יאיך

כ• ,ונשלמה שנתחזקה עד ,ונבנתה האמונה נתלסדה שנים ובכמה

___________________________ . ויכיה נ) .לקכל א) נ׳א

 מתכת _סר.'כת לקר.ת כ־,דמוניס נהנלי המדע כיאליסמא״ע הוא . טלכמאות *
 או החולה נואר ג־ל זיתלוהו , ידועות וצורות תמונות נו הרותיס אבר קטן לוה או

י הנכון וכן .אותו מלת לינא ננ׳א י . (אמזלעטע) אסון יקרהו ולא האונד
.הנכון וכן .והודיעני כנ׳א *
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 •שמתגברי:ד ביחידים (א) אם כי■ תחיינה לא ספק
 ונעזרים ורבים הולכים והם להראותו, האלקים יםר־-ירצה1

■ ־ הרבי-ההוא על עוור.-•ויכריח־ההמון ■להם־מלך ויקום
/ ’היםכליים הנימוסים אלא הוה הדרך על וינדד יקום לא ;בר.

מן נעזר■ הוא כי •אמר ויעזר, ינמר י
 הוא התחלתו'מהבורא א*םר הנימוס

׳ : העולם כבריאת ויהי, היה בו ואמר (ב) פתאום ' ר,ם
!תחבר בדבריך אותנו הבהלת

 הדתות התחלות
 א־סר לעזור.הדבר

■יש או געצמם,
 , החבר אמר פר/)
 ינמו ובאשר האדם, ימן התחלתם אשר.

ה, והדומה ומלומד הבורא הנימ אבל לו
;■קם
 הכוו אמר פג) .
אמר פג) ■

_____ ___ שש במצךים
 א ברח ולא איש מהם •נמלמ ■שבטים,-לא עשר שנים
 ה נברי,-.מ'יחדיש ביניהם- נכנס זלא

י אברהם
...... .. ______________ _ ההיא

 ושלח ירבו, שלא ^בניהש את הורג• פרעה ביד הדלגת.והענוי■ בתכלית
 ובמופתים באותות ,חזקתו עש פרעה כנגד חולשתם,ועמדו טשתואהרן־עם

ם,׳ ובשנוי (ד)  ־ברע לצוות-.,עליתם ולא מהם להסתר יכול ולא המנהגי
 ובארצם במצרים-במימיהם הלו אשר מכות מעשר עצמו למנוע ולא

 ברגע מהם *שמת זבנפשותם, וכגופם ובבהמתם ובצמחיהש (ה) ובאוירם י
ת אין אשר בית ואין’בבתיהם, בכור בל בחצות-לילה אחד מ ש  ש

‘ י בר זולתי
 • ובמועד
'עושה
. מצד . .

םוך. ים דרך והלכו פרעה, כבוריהש-טעבדוח שמתו' בעת ההוא

, • ־ — י ־
 נדשועבדיש ישראל בני היו מבהיל-יותר,^כי העניו אבל החבר. ר1

מתיהסים׳,-אל■ ומעלה, שרים'שנה ע מבן. ךגלי אלך. מאות שש
אחרת׳ אר,ין• אל ברח ולא איש מהש ■נמלט ■שבטים,-לא זר

ס ... -  אבותש־ אל בל -יעד אשך המועד נברי,-.מייהדיש ביניהש- -
 בעח היתה כנען זאר׳ןי ,כנען ארין את ויעקב-שינהילש יצחק ■■ וברהש

 ישראל ובני והחוקה, (ג) ההצילרה בתכלית אומות שבע בידי ־,ה;א
ושלח ירדו, r.ר)-וו־. rw.חורר. גוריזח ייד .והיינוי■ הדלות נתרלית

א מצות להם היה לא ההוא. העת ועד זיותר, •שנה שמונים  מעט כ׳
ה, ועד. מאדם ההש היתירים מן מורש־  הוסיף אבל משת, בטלם ולא נ

 מלחמה כלי אל נצטרכו ולא פיעה (ו) רלוז-אהדיהש כן עליהש.ואחר
 yבתוכו ועברו היש את עליהם (ז) ובקע מלהמל־., מלומדי ש ־־־־

ז וידוע ארוך והרב־ • ב׳י יעיני מתיש היש והשליכם והילו יעה

כ(
הי, היו ולא

- ------------...........................פרעה בו וטבע
 המצות מן בו שנתלה ומת באמת, האלקי העגין והו .הכוזרי אמר■ ד)

 ולא טנ׳ספים לא ספק מאמתו (ה) בלב נכנס אין בי■ ה 'לקבלי יאיי
ועברם הים והבקיע המבוה להס נדמה ואלו מדמיון, ולא מתחכהה

: יר/מר כ) ליחידים. ה) רו ה ־ג), '-  מלות הכמש . ■וההצלחה ובהזק: נו
מחמיוי. ה) :לה: :ז), וחילו. ו) . ס ונצמח ה) .בישי י עס ד) .. ההצ,חה.והחח?

* I fהתחלת:לל.וה׳= ״: י/לדא■ בהחשלל היפדדעש׳י״מבהינעת ל7/'״:
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 t*:^r וקהת כזעב־דיהם ונזית העבדות, מן הצליתש להש ידומה לא כתוכי
מאשיקורסיש* עקשות וזה אצלש, משונש וד-שאי
 ,שנה איבעיש במדבר שעמדו מזה, יותר זה, ואחרי בר.aד אמר פל)
 אכלוהו השבת, מלבד יוש יוש נברא לחש להם והוריד . זרע אין טקיס

:שנה ארבעים
 שנה ארבעים שמתנדד מה מדהה בהם אין אלה ו.ם הבזזרי. אמר פי) ,

 יום ונסתלק ימים ששה ירד אליהם, והנלוים איש אלף מאות לשש
 נדבקבו־ האלר.י הענין (א) שהיה מפני השבת לקבל הזבה כן אש השבת.

 ימי, בששת העולם זמבריאת מזה עליו מוזהר השבת החבר. אמי* פז)
 במה' •נזהאמינו מה עם שהעש והוא, לזכרו׳ עתיד שאני וממה כראשית,

 אי;־ ; ספק בנששותש נשאר האלה המופתים אהר ,משה (ב) שבא
 מעציה התורה התחלת תתיה שלא כדי ,האדם עם האלהים ירבר

 , האלקיש מאת ואומץ עזר יהברוהו ואחר אדש, מחמת והמחשבה
 נשמי, שהדבור בעבוי*. , אדש מזולת בעיניהם הדבור רחוק שהיה מפני
 הקדושה להתקדש אותם זצוה ,מלבותש הזה הספק להשיר ה׳ ורציה

 ותזמון הנשים מן פרישות בה הנחוץ הדבר ושש והגלויה, הצפונה
 ולשמוע (ג) הנבואה למדרגת •ונזדמן העם והתקדש ,אלקים דברי לשמוע

 אותות בהקדמות ימים שלשה אחר זה והיה ,בפנים פנים האלקים דברי
 ונשארה ,סיני הר את •שסבבה ואש ורעמים וברקים מקולות גדולות

 כתובה בא משה את ורואין ה,גם אותו רואין יום, ארבעים ההיא ראש
 אמות * הם הדברים בעשרת צח דבור העם ושמע ,ממנה ויוצ*א

 עם מצות■' קדמת ובבר , שבת מעות מהן אהד ,ושרשיה התורה (ד)
 יהירים מאנשים ההמון קכלם לא הדברים עשרת ואלה המן, הורדת

תנו, האלקיש מאת אש כי מנביא, ולא  בה בחש היה לא אבל נ
 כי ההוא היום מן העש והאמינו .ההוא הגדול הדבר לראות כמשה
 בו למשה קדמה לא ,הבורא מאת תתחלתו ברכו־ בו מדובר משה

 מנפש הפילוסופיש חשבו כאשר הנבואה תהיה שלא ,עצה ולא מחשבה
 או , ׳הקודש רוח הנקרא הפועל בשכל ותדבק ,מחשבותיה יזדככו

 בהלום ההיא בעת לו ש־תדמה ואפשר ו־שבלוהו, ויעו־והו בגבריאל
, דבליו וש־מע עמו מדבר לאיש וקיצה שינה בין או ו ש פ נ  לא ב
ו נ ז א כ ו ,י ת ב ש ח מ ב , לא ו ו י נ י ע  דבר הבורא בי יאמר ואז ב

̂ה יוסיו (ה) . כי  אל שנ-יוה ומה , ההוא הגדול במעמד הסברות אל
 יקייות, אבנים לוחות בשני הא־ה הדברות עשיית •שהקק האלקי הדבור

 אותש שנזעו באש־ אלקים (ו) מנתב אותם וראו משה אל אותש ונתן
̂קי דבור המשנן עליו והקיש אלון האדקיש במצות משה להש ועשה ,א־

 ד . ל:ו!יי.י אן. ג) . נו כ) . :הע;ין א) נ׳א
. אמת ו) . זכרו ה)

לני כדכרים כענרת :לילית התירה מצות :י:ל ,התורה יסידית ר׳ל . אמית
 עמצו מה:מי רגיש דעת

צמקרא׳
״את כתלמוד נמו פה ,אמות׳ הוראת ויהיה
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nw נר״שע הנבואה ימי כל ישראל כני בין זה ונשאר הידדנ/ a שניז׳י 

־ : והנדס נכונדנצר עליהס וגבר הארון ונגנז העס שמרו עד
 המוגינם דבר.עם האלקיס כי דבריכם ששומע מי .הכוזרי אמר פח)
ה, וזולת לוהות להם ;ב - ההגשמה דעת עליכם שייחס הדין,עטו ז וכתב

 הגדולים הגלוים למעמדות מדדת אין כי להאשימכם אין אתם ̂ וגם
, * השכלי והעיון ההקשה בהשלכת לזכות אתכם לדון ויש ,האלה
שני מה בר״ורה ושיבא ,השקר מן לאל הלילה .רתבר אמר כנז)  שה
 - שנאטיז הצווי הוא הדברים עשרת ותהדת . שקר וישימהו אוהו. מרד.יק

 ותמונה םשל ומעשות אהרים מעבוד.אלקיס האזהרה והשני . באלקים
 ואנחנו מהגשמות נרוממוצ לא ואיך ,מהגש־ם דבר של וכללו • ותבנית

 האדט היא אשר המדברת כנפש ,מתגשמות מבריאותיו קצת מרוממים
 ולא לשונו איננו וינהיג וישכיל ממשה עמנו ידבר אשר ני באמת/

 מדברת נפש ומשה . 'למשה כלים אלה אך מוחו/ ולא לבו
 בר• מהכלל היא חצר ולא מקום ממנה יצר ודא במקום/ נגבלח
 V רוהגיים מלאכותיים בתארים אותה מתארים ואנחנו ,הברואים כל צורות

 שקבלנו מה נדחה שלא עלינו הדין אמנם .יח׳ הבל בורא שבן כל
 עד הענין נגשש איך יודעים אנחנו שאין ונאמר , ההוא המעמד מן

 שלא ממה יתברך לו שברא מה ודא y אזנינו את וקרע / דבור ששב
 לו יהמר לא כי y הנמצאים מן לו שהעביר מה וכל (א) נמצא• היה

 אותם וכתב הלודות את ברא יהברך הוא כי נאמר באשר . יכולת
 יתכרך. ורצה / בלבד במאמרו השמים (ב) .את ברא כאשר y הרות כתב
 ונהרת / הפיןי אשר המתכונת ועל חפץ אשר השיעור על ונגשם (ג)

 .לחומות ויגימהו הים אח קרע כי נאמר כאשר הדבריב. בעשרת הכתב בהם
 ישרה וארץ ורחבות מסודרות ומטלות י ,ומישמאלם העם מימין עומדות

 מיוחם ודתקון והבנין הקריעה ובן . עכוב ולא צורח מכלי בה ילכו
 / אמצעיות סבות אל ולא כלי אל נו נצמרך לא ,יתברך אדיו

 ונצטיירו במאמרו עמדו המים כי / הברואים בפועל יצטרך כאשר
 האותיות ביצורות הנביא אוזן אל המגיע האויר יצטייר ובן .בחפצו

 פ ר.ר.מון אל או הנביא אל להשמיעם חפין שהוא הענינים על מורות שהם
י מספקת', הטענה זאת .הכוזרי אמר צ) *

 הוא ואודי y הזה הדרך על הענין שהיה גוזר ואינני . החבר אמר צל.)
 מזר• העולה אך ממד״שבד^ (ד) שיעלה ממה עמוק יותר דרך על

 מבלי הבורא מאת ד-הוא הענין כי .האלד. המעמדות •שראה מי האט;ת
ע ותאמין ,והיצירה הראשונד. (ה) לבריאה דומות שהם כפני ,מנוע * פ  הנ

 כמו בראו ה׳ וכי הדש העולם כי האמונה עם ■ בדם הנתנת בתורה
 כפקות המאמין מלב ויסורו ,וזולתו והמן הלוחות שברא רואים שאתם

־ , :הקדמות ־ובעלי הפילוסופים

 . הלומס ונגכמות ג) . וככז:ניכ נ) . וכל ונסמס ילל• י•) נ׳א
;________ . כרחכונה •והיצירה ה) ד)_»ר.:כי.י■.

- ממצט דבר ,מצום * לכור.. מכנוד. זי,יו yקרעיד לי׳ב נקלע הז׳ל7לדרכ רמז י
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v ד^בר הזהר הנוזדי אמר צי) h c ותעזוב עמך/ שבחי כסשור תמה 

 זה בתוך שמעתי בי המעמדות, אלה עם ממרים ושנודע רםם1שנת מה
.האלקים מבלתי ועבדוהו עגל
 טי והגדול * ,לגדולתם עליהם שהגדילוהו חטא החבר אמר צג)
. ספורים זיחסאיו
p * מנטותך הה הבהרי אמר ד)5 tp■ .חל עון זה ואי לעמך מזר^ ג

זה? אחר תשאר מעלה זי יאי
 לי ודי העם, גדולת אצלך * שאבאר עד מעם״ לי ד\פה החבר אמר צה)

 האלקי הענין וחול העולם, אומות מבין ולאומה לעם בחרם שהשם לעד
 נשיהם אל הענין ועבר הדבור, מעלת אל כלם שהגיעו חםונם,.עד על

ע יהיו  כיחיחם אם בי האלקי הענץ חל היה שלא אחר נביאות, כו
 4אי בי תנאי, מבלתי שלם היה אדם בי ,וראשון אדם אחר אדם סבני

 אשר לצורה בחרו מחומר יבול״ חבם מעושה מעשה בשלמות שענה
מץבה, ב, זרע שכבת ממזג מונע מנע ולא ח א  האם מדם ולא ה

 האוירזהמים והתחלפות והינקות, הגד^ בשני וההנהגה מהמזונות ילא
 ובמיותיו,, ביצירותיו השלם הבחרות, ימי לתכלית במגיע יצרו בי יהארץ,

 שביכולת מה תכלית על והשכר תומה; על הנפזז קבל * אשר יחיא
 ין־בק בה אשר המעלה לומר חצזז השכל אחר האלקי זהכח ,חאנזשי
^ במחשבה אבל למוד מבלי האמתות עTו ,וברוחניים כאלקים ל  ק

תז לו הדומים וכל אלקים בן אצלינו נקרא יכבד  אלקים, בני מז
 הכלי,:גי אלא אדם במקום להיות ראוי מהם היה ולא רבים, בניס
 המעלת על בו קנאתו מפני אחיו קין הדנו וכאשר .לז דומה היה דצא

 וזולתו , ולב סגולה והיה לאדם דומה והיה שת, תחתיו לז נתן ,.הזאת
 4כלב צדו. בעזידים נח עד וד״ינץ הגיע וכן • אנמז שת וסגה־ת ,בקליפה’

 ובאחכות ובמדתם שלמים(ג)בבחאתם* ,אלקים בני לקראים לאדם דומים
, ועד מאדם מונים אנו וכימדם ,דכולת זוזבמות הימים ח ת נ ב^מנ  ז

.האלקי,בתרח הענין בו דבק שלא מי מהם שהיה ואפשד ,אברהם ועד

V,- - -_______ . ונמדותס גנריאזסס א) נ״א

מסאי אגל סשורוה, גחל איש חסאי אך ר״ל .זכז׳ «גחל *
̂וה שעונותיו לאיש הקדמוני:אשרי למשל וחמה מזדווגלמז. אין ־ 1 מנו

* ’®p  . p ס. הנוס׳ האחרונות ובהוצ׳ . ווינעציא בדפוס הוא ^  וכנכון ו
אולם .האנאווער נדסום הנזסחא ק אצלך. * ודנעציא. מיס'

ק ,לן״ מוסחא כ אוצר המפרש לפני מפש. קגל ♦ הנכון. ו נ ^ מ מ S נ p i," 
ע ר׳ החכם pו שונים. מחוקים לכאר וסרח ויגע ,קפל' ייממגת מו  ־גרע^^ ג
 -;CW .-1U התיזי) והניח שגננזלם כדמוקיס־ כל וקפל ,קפל^ גרסת יגחרי נמשך

 כל וברז ודנפציא/ מלתס כאשר האמיתית «טסחא
שהיו כסנה נפנים, הכתובה מז׳י לס- .זמזחתם מליאותם

CiLsri
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 בעצמים ג^?ועוד.•םר.שי^כח1היה,ת/מיד,לאב;אביו.עב אברהשבגו אבל
 ואברהם בנים^- בני. בהש.מאבות״אבותם.אל ’ האלקי,דבק ליעגין והיה

 ושם שש סגולת ועבר.היה' עבת^‘■־גקדא כן י וי!ל ותלמידו■ עכר סגולת
 ותמדתש אמצעיתם השויש^.אשר *,האיקלימיש לווש שהוא מפגי ^נח סגולת

 וסגולה דרום/ אד וחש צפון אל יפת ויצא הנבואד./ אדמת כנען ארץ
 בדי המסוגלת הזאת מהארין, בניו כל והרחיק, / .יצחק אברהם,מבניו

משני אחיו ונדחה.עשו / יעקב יצחק וסגולת / ליצחק מיויזרת שתהיה

 יאשר-שרשי האילן יגדל,. '.כאשר' / במציכיש ויגדלם. ויפרם,ררבם. האלקים
 ממנו,;רוצה נוטע אשר הראשון דומהלפרי. פרי.שלם, שהוציא עד טוב

 /■ ואד<ן*ומרים משד. הפרי וד.יד.,מן ״ ואחיו, ויושף יצהק,ויעקב אברהם לו^ר
 רארם הלד. אשר הזקנים ושבעים המטות ראשל וכמו ואהליאב בצלאל וכ^זו

 מדים של .כנד. וחוד וכיד.ושע:בן.גון'ובלב-בן.יפו׳נד. לנ׳כואה..מתמדת,
׳ ' ׳ ׳ ■ ׳ ■ רבי: וזולתם

 ספק אכיו,-ואין לאמ דומך. כלל;אך.מא לאב דומה שאינו האדם ;ש'«בני
נראר. פי״שלא •על, ואה צשון.באב., היה הדעא ההוא.ובדמיון

. ה ש  כאכרחש שנראה טבעעכר״בבגיו•^ צפון כאשרהיד. ^
י מ א ר ^ ״ ׳  וארם ̂ ^מאדם הנמשכת הגדולד. ודא־ באמת זאת הכוזרי ;
ל^ ^הגדו  הנמצאים כל .על הגדולד. ד.ארץ,ונתחייבד.״לכם שבכריאות הי
■ ? הזאת החטאת מז הזאת ה״־ולה איה ^אכל
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 עד אצליג/ המנובדות במקומות היום עושים אנחנו כאשד האדקיש אל* לזי•

 אל אותו שמיחס סי aומד t ובאבניהם ובעפרם בהם סתבדכיש ימאנו
 זה״ וזולת מזל מערכת או ד^יילים מן חיל או הבוכביש״ מן כוכב תחניות

 שמכונים מורגשת בצורה אלא אחת התורה על ההמון כבכימים היו א ז׳
 ענין להם Tשיור משר. אותם שיעד למה מצישים ישראל בני והיו # אליה
 הענן עמיד מקבילים היו כאשר ̂ דקכילוהו אותו שיראו האלקים פאת

 ומגדלים ומקבילים אליו מבישים היו אשר ממצרים בצאתם האש ועמוד
 היה אשר הענן עמוד מקכילים היו ובן , לאלקים נבחו ומשתחדם אותו
הו האלקים אתו בדבר משה על יורד  ומשתחוים (א) ישראל בני עומדים ו

 אם משה ועלה חדכריש עשרת דברי העם שמעו ובאשר • םpלאל ^נכחו
 נראה דבר לדט להיות ארון להש ולעשות ,בתומם הלוחות להם להוריד ההד

 זולת הלוחות ר״ל הרבונית והבריאה(ב) ,לה׳ הכרית יהיה שבו נגדו ׳שיכונו
 ונשארו מהמושתים״ בעבורו שנראה ומה והכבוד מהענן בארון שדבק מה

 ובגדיהם ועדים שנותארם לא ורשעלענינש ,משה לרדת מצפים• העם
 למשה(ג) ממתינים בתבונתם נשארו אך סיני׳ הר מעמד יום בהם עמדו •אשר

 ער אלא מהם נפרד ולא צידה לקח לא והוא יום״ ארבעים מהם יכישש
 הגדול ההוא ההמון קצת אל דדעה המחשבה גברה אז ליומו״ שישוב מנת

 והמחשבות״ העצות ומרבים מחלוקת״ לההלק העש המון (ד) והדגחילו
 נגדו יכונו ״ מורגש נעבד לבקש אנשים מהם שנצשרכו (ה) עד

 שיהיה אבל מוציאם.ממצרים, באלקות שיכחשו מבלי ״ האומות כשאר
 עשו כאשר .אלקיהם נפלאות כשיפשרו אליו להקכיר להם מונח

 כשמים עושים י אנחנו וכאשר שש״ האלקים כי שאמרו בארון הפלשתים
 מקרה מבלי. האדקים בחפין היא אמנם שתנועתו יודעים שאנו דבי ובכל
 ושיחסו ״ עליהם נאסר אשר בציור היתד. וחטאתם טבע. ולא אדם רצק ולא
ע ויש ״ האלקים מצות טבלי ורצונם בידם שעשו מה על אלקי ענין  לו

 שרשת אל עובדיו הגיעו ולא ״ ביניהם מהמחלוקת שקדם כמה תתנצלות
 שסייעו הגדולים התנצלות אבל ״ שהיו אלף מאות שש מבלל איש אלפי

 העובד הסמרה להחג בדי מהאמין״ הממרה שיראה בעבור היה פעשותו״
ע ונחשב ״ אותו ח מן המרי שועציאו לעוןמפני לו  גבול אל הצפון הנ

 ״ ממצתם מוציאם עבודת מכלל יציאה ההוא (ו) העון היה ולא ״ המעשה
 ורש ת ו ך ו צ ה מן הזהיר יתברך הוא כי ״ מצותיו לקצת מרי היה אך

ר עשו  שיקבילוהו דבר עצמם (ז) יקבעו שלא להמתץ לדש והיה ״ ה צו
 ש־ההיזי p בינידש שהיה מי מעצת היח וזה ונךבנות, ומזבח אחייו, יימשכו

 המעשי■ מן קרובות הסבריות פעולתם שיהיו חשבו ״ דהאצטגנינים
\

א  לנדע. ג) כרבהית. ונכמם כרצונייב ג) ומבחחוים. ונששם משהוזדש״ א) נ׳
 הכםע״ העין. ו) .בנצכירכו השמס כי״צטרפו״ ה) המון. השמנו קצה. י)

. מפצמם ונ׳׳א לעצמם. ן) . לפון

 כפו הבוייס, בשם הקג׳ה אה הכמינו מכנים צםפמים כי ר״ל . נכמים פזכים *
 סקביה• ממים:על שם מושג הזוהר דעת לפי מלב) (מ״א השמים! חשמע יאהה

P ס״א) עליכם(אנוח שמיס מורא ויהי. .
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 בחנזדב ־#נכנס זכרנו אשר חבסיל כענץ , בזה ענינם .והיה . האסתיים

ע1ק ההם צרסואות. סועלים היה האגשיסראשר והמית הרזשא  עם לבן ד
ת היתד. שלא  שהם חושבים היו אך האלקים., מעבודת לצאת העם מנ

 סייע כן ועל מצמנם לגלות אהרן אל באו כן הה* / בעבודד. סשחדלים
 והרבי . המעשה אל הכח מן מריידט (א) בד״זצאתו ונאשם: / בעשותו

 ביוב נעבדות צורות הזה כזמן שאע, ממני בעינינו^ מאד גדול הוא ההוא
מי צורות האומות כל עושים שדדו משני הר-וא^ בזמן קל והיה האומות^ ע  ל

 אדיר לכוון לעבודה כרצונם ה י ב שעשו הטאתב היתה ואלו ̂ אותם
 מז משני בעינינו גדול דבר ודה לא ולכבדו הקרבנות בו ^ד״קריב
 להם וגדלנו אותם; ובחירתנו בתים(ב)* מעשות היום בו נוד.גים שאנחנו

 םביבותיהם;י חונים, וד,מלאכים בדס חלה שהשכינה ואיששר בד,ם. והתברכנו
 בימי היה באשר / נכרי הזה הדבר היה קהלינו להתחכרות הצורך ולולי

ת/  לעבודה בתים עושים שד״יו משתדלים כאנשים מוחים שהוו דסלכו
, נקראים היו ת ו מ  שלא /.כדי אותם הורסים. המלכים חסידי וד.יו ב

 ולא ,בה צוד. אשר והתכונד. האלקים בו בחר־ אשד הבית זולתי עדלו
ת בה נכרי דבר היה.׳ . ר ר ו צ  כד תם ועא,בד,ם.מד.כדובים אשד.צוה ה

 ווי.יה ̂ ודיגום ההוא ביום: העגל־ עבדו אשר־ האגשים נענשו (ג), זה.
ם שסק ולא אלף;, מאות. שש מכלל איש אלשי שלשת כלם םססה  ן ה
ן למזונם לידת נ ע ה ד c,Tעל לסוכך ו ו מ ע ש ו א  V לד.נחותם ה

ה א ו ב נ ה  אשד מכל דכד־ מד.ם נעדר ולא ,•ביניהם זנוסשת מתמדת ו
 וד.ושבי להשיבם ודתשלל משה שברם. אשר הלוחות שתי זולת ,להם נתן■

. הד.וא העון לד,ם וכושר להם,
 ובמה כדעתי שעלה במה כבר׳עזר־ת-עצתי, הכוזרי צח).אמר ׳

 בדבר׳ . אלא האלקי הענין אל מגיע־ האדם אק כי ,בחלומי שראיתיו
ם ב לומר רוצה ; אלקי שי ע  כך״ היה(ד) לא ואם י האלקים^ שיצום מ
בד האש תובד * ווזקוסם הדזזזד..■־ אפילו: משתדלים אדם, בני־ רוב־  תו

וזולתם והמשנים־ *■ השמש
בתורה כלם.־בתובות וכן־כל׳תודותיגו ■ ד.וא., כן אמר־החכר צש)־.. ׳

 •הגדול,ההוא לד.םק ונתן שכתב־,נמזה; וממד. משה, עם. סדבור־האלקי
ושרשה שרשה־ זלא;.להוראת בם־לקבלד., גצםרכו.(ה): לא במדבר, בקבוצם

V 0 נהדזנשמע מגבו.,ד);שהו^,.השמס;היה.-ה) ג). .זנהרגז ב) ),סכיים;.6נ^א
r—׳ . ■------. ■י ׳״----------7----:דד־ז. . ,■ ■דו י . ׳

גגיא-_ון^ם; בלו,נשינ^: והם.עצוננז6טחרזם. וכמסנו הסנה אותם,. .זנמימט■
 הכונגז כככתדצות כדי רק' Tp לא ואס שמה(שד״ל) הכית לכנות מקום <ט

ה ד ̂הישל גס.כספשים.זרים.ופהנגדים, אם « תה?0לתו״זם,גםן .,כלא לשכל

.וחב 31P סומל: ססיצישטזח ^מינז ;אכ̂ר  ורגיני׳ .
=» ולאהד ; ,מל? מאמהי׳.ראשוןג

י י ״ ז ־-^־״ ד לרפצינ*.מש»ן;תמ*ד;. יפיס 7כיק 15 ממיי י
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 זה ובאי ,אזתם מקריבים ואיך ,הקרבנות ותבונת (א) פצוה זטצוה
 טפלאכורנ ונתחיהם בדפם עושים ואיך ,נשחטים ואיך צד^ ולאיזה פקום״

 קטן דבר פהם יחסר שלא (ב) האלקים סאת בביאור כלם חלוקות,
 דקים טיחםים פתחבדות הם אשר הטבעיות ההוית י כפו ,הכל וישסד

א  ביחסים מעט טבשול יארע אם אשר לדקותם/ המחשבה תשיגם י
 ^ ההוא יaד או ,ד^וא הצמח היה ולא / ההיא ההרה נשסדת היתה / חהס

 אוך זכר (ג) ובן נעדר. או סוספד משל־אלא ההוא-דדך האבר או
שה ופה הנקרבת/ הבהמה תנתח  y לאכילה שיש זפה אבר/ באבר ^

 אשד הכתות מן יקריב וטי ,ישתף ופי / יאכל ופי ,לשריפה שיש זמה
 שלא עד <ה) הפקריבים תכונת תהיה ואיך ,יעברום (ד) לא בהם פצוה
 גדול כהן מלבוש שכן זכל ,ומלבושיד״ם תכשיטיהם עם סגם בהם יהיה
 השכינה מקום האלקי, הענין מקום אל * לבא רשות לו נתן אשר

 ומדריגה והטהרה, הקדושה מן בזה שנתלה ומה והתורה/ זהארון
 על בו סופכים אך ססורם, שיארך דבר והתפלות והקדושות דשודיות

 .משה עם אלקים מדבת והכל ,רבותינו שהעתיקו ומה התורה קתאת
 והשולחן והאהל המשכן / סיני בהר למשה הרזגתה כלה המשכן תכונת ובן

 מלאכותיו וכל ופכסיו ״ (ו) ועמודיו המשכן והצר והארון והמנורה
שדד^נו גשמיות וצורותם רוחניות, לו *הראו  דעחל הבית וכן לו/ כא

 הקדוש העולמי והבית רוחניית/ צורתו לדוד הראה שלפה בנה אשד
 האל בעבודת ואין ותכונתו, צורתו יחזקאל לנביא הראה בו, יעדנו אשד

 הפילוסופים היה כן היה ואלו * התחכמות ולא הקשה ולא סברא/
. ישראל בני שהגיעו פה לכפל ושכלם חכמתם ברוב מגיעים

ולא ספק מבלי התורה לקכל הנפש תנוח זה בכפו הכוזרי אמי ק)

 מ״א ד) . מכר ג) • כלא ונכמש .לא נ) . ושכונת ונכמס . תכונת אין א) נ׳א
. זמסיכיו ו) .איננו מד מלת בנ׳א ה) . אינם ימכרום לא כללו מלות שתי

 סקדפים קדכי אל .וכן׳ מקום אל * . הטנמיים כנמצא-יס ,המכמיות וכדת *
ה ועשית לספסוק מנתו .ומכניו י . הכפורים כיום ולפניס לפני  לאהל מכס
י הנ׳א וגירכת יד). מ (במות נדה כ כה מ ו זכו׳ ס מ  לכתוב דמן . ו כי ו

ך יעשית ס י ושס לפתתהאכל מ  לכסן הגשמיות. זצורותס לורוהניזת הראו לד)̂.
 אשר ככל ככתוב על הז״ל דר׳ דדוע גלוי א) .הקדמות שתי נקדים כהנר ינרי
 כמשק תבנית ממש בשועל למשה הקנ״ה שהראה ס) כה (שמות אותך מראה ׳אני

ו לנגד כהכרת תהיה למען והכליה, י נ י  שמימה דומה אינו כי בפועל. ע
 שלפי לכל נידע ב) — מקרא. של פשוטו עומק לפי כרשביס באר וק ׳לראיה.

 דני כנגד מכורה כליו וכל המשק המחקר, בעלי וק הסוד בעלי הקדמורה יעת
 . אלהי ודבר כנין על ונצמצום בכהלט תורה הגשמי ותכונתה ,ורוהר שכלי

 - וכ״יו המשכן בציור הטמון ככלי לרעיון כלבוש א־ היא הגשמית והתמונה
 כשכצי והצתר הכד.ה את למצוא וטרח יגע המונה הורש נספרו הרמ״א ימ3וד

 השכליפ כבונה ר*ל הרומניות לו שהראו החבר, כונת וזאת—הדבריס. פרטי נכל
 מכרים עירו תמדנה למק , הגשמיות ם צורות ונס ,כמשכן בתבנית האצורה
- כתכונתו לננשות
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 שיצאו אותש להוצים,־דיעד משועבדים ־■דעבדים נביא שיבא יק;;1&רו&
 אר*ן אל .ושיבנסם ,ההיא התכונה על* איחור מבלי הד.יא בעת מעבורתש

י לב׳ והודיע מהב,- חזקה מהם כל;אהת־ / אומות שבע ביד והיא ̂ כנען

ם ל ו ע  של>< מפני בשליתתו, פגם חציו,-היה עד דברו.מגיע היה ולא ה
 היוה■ שליחתו השלמת (א) מונע והיה בשליהוהו;• הבורא כונת נשלמה

 שב^ * אומות על רב ולאות י ׳וצורח מעמם והיה עברי, הורתו י ספר
 שיקרא• שנים מאות אחרי אלא בו, שכתוב מה ולעשות להבינו וכוזר והודו

 או־ / (ד) שכונה ̂ או נצחון, בעבור עליהם (נ) להשתנות אדיחם (ב)
■ הורתו על ומזהיר (■ה)_ שמעיד אחר ■נביא או בעצמו הנביא בראיות

 ל׳םונו ואנשי עמו זולתי לתורתו משה קרא לא החבר אמר־ קל•) ׳
 ועשיג <׳ הנביאים ידי על ■הימים׳ כל תורתו על ׳להזהיר הכורא אותם וייעד

■׳ ״ ־־־ ביניהם׳..־'* השנינה שהיתה וזמן הרצון ימי כל כן
יותר• זה והיה־ הבל,ר שיישר. מוב־ יותר היה והלא הכוזרי אמר קכ)

......... ־-• י • r ־ ,׳ • ■ . !בחבמד, וראוי נכון
אם מדברים, החיים שיהיו מוב יותר׳ ־היה והלא החבר אמד קג)

 ועצם. אהד מין הם כאלו אותם שמים ̂ אלר.יים, מיודדים בענינים אדם
 אליה־ מגיעיש ורובם הנבואה,: מעלות כלם מבקשים מלאכותי, אחד

 ופגיעת והצהרה והקדושה , הנרצים במעשים אליה קרובים שהיו בעבור
 דבריי■ אותו,־ושמעו פגעו נביא׳בעת יפגע אשר כל. כי ודע הנביאים.
 והשחיקקד• הנפש בזכות משוגו ונפרד(ו) רוחניות, לו מתחדש ,האלהיים

 הגדולה אצלם תהיה זאת , ובמדדה בענוה וד.דבקי ,ההם המדרגות אל
ת  איננו יממנו - המבוקש כי ,הבא העולם בגמול הבד.יר ,,וד״אור מראי

 העולנז ־ותראד, , ■מחושינו חפרד האלד.ית', האדם נפש שתשוב אלא
 האלקי^ הדבור ושמ,יעת המלאכותי ד.אור י• ותד,נד.ברא.ית , העליון ההוא

 וכאשר , הגופיים כלי כשיכלו המות מן בצוהד. תהיה דד,יא הנפש כי
אשר במקום הזאת המדריגה אל' ומעשיה כהכמותיה שמגיעים תורה תמצא

 'בר• שמובמת חתורה ספק מבלי היא ,בד.ם צותה אשר ועמיד,ענינים צותה, .■
, . הגופות כלות א.ר,ר הנפשות לדושאיך

 ~ ר,ליזם ג) . ב)'להם • כלירתו הכלמה ונכמטו'מלוה ̂ הכלמתה ־ ה) נ״א
.ממינו ו) כימעיר יה) V דוהגרל ל.ו מכמע, ,נראייה,צ-• ד).

י• דג * י  כדנ/וכר כפרט כסמהוז .־והוא ככה .־מלוכה כבא ״ :י
)Gltickhche Arabien( “ אותה להס.־»כי,יכ כיהיווכמיס שנונה. או . 

 ך-ר.לאכי1א «ל7 המלאכובי', הד.וד * יכלא,ל־. כני אה כמיס• האלכיה הפנייניס
י ־ . הנצר,י פולה הכנוה מזיו תהנה כהנככ והכונה . בכנה
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V( מיעודינם שמנים זודהכם עזיעודי רואה אני הכחיי אמר.
̂ם הם אכל החכר ר ד א יה.)  מהם כחיים ואין . המות אהר• כל

. עדידע שיורה דבר ודא / כאימה
̂א הכוזרי אמר קו)  שהוא ההם כיעווים המאמינים מן אהד ראיתי וז

 וישאר שנים אלף לאהרם כיכדתו היה אם אכל / דמהירותם ■מתאודי
 . כזה כוחר היה y ועצבונו העולם ובעול החיים כמסורת

המעמרים אלה רואה שהוא כמי תאמר ומה החבר אמר )1ק ־<
. ׳:■ המלאכותיים הגדולים

 על נפשו שהתמיד מחאוה ההוא ספר, מכדי הכוזרי אמר קח)
 מה (א) והוא , ההוא כאור נהנית ותשאר y מחושיו הTי’הפ

. המות שמתאוה
 ומה בנבואה האלקי כענין הדכר,נו יעודינו אבל החבר אמד קט)

 ובכבוד בגדולה בנו האלקי הענין והתחברות , לה קרוב שהוא
 הז>גת המצוה תעשו אם בי (ב) בתורה אומר איננו כן ועל . יכמיפתיס

 תהיו ואתם : אומר הוא אכל y והנאות גנות * אל המות אחרי אכיאכם
 מי מכם ויהיו y אתכם ואנהיג y לאלקים לכם אהיה ואני לעם לי

 המלאכים בין הולכים היו כאשר y לשמים שיעלה ומי לפני שיעמוד
 yכתוכב העומדים המלכים בין להכירם כדי אדם, בן המדכים להם וקוראים

 ורבים יחידים, אותם ותראו בארקי, ביניכם הולכים מלאכים כן גם דחיו
 על עוזרת היא אשר כארקי ותתמידו ,לבם ונלחמים אתכם שומרים
 בענין ורעתה וצובתה שבעה דהיה , הקדש אדמת והיא הזאת המעלה
 זולתכם, הטבעי המנהג על העולם כד נוהג ויהיה מעשיכם, כפי האלקי

 גשמיכם וסדר אדמתכם מטוב ,בתוככם שתהיה שכינתי עם תראו כי
 מה ,מספר במתי אויביכם על ושועבדו , להם הצריך עתיהם יעברו שדא

 כאשר ,בחפין אבל הטבעי המנהג על נוהג עניניכם אין כי בד שתכירו
 y בשלוה כלו והעולם , ה1הרי והחיה והנגף מהבצורת תמרו אם תראו

 y הטבעי הענין מן גדול שהוא דבר איתו מנהיג עניניכם כי תדעו ואז
 y דבר מהם יפול לא מובטהים יעודיה וכל הזאת והתורה זה כל והיה

 ומלאכיו, האדר,ים קורבת יחול ,והוא אהד שורש אותם כולל כלם ייעודיה
 לנו הראית כבר ותורתנו המות, מן יירא לא הזאת המעלה אל שיגיע ומי
 אהד והלך , במדבר עומדים שתיו חברים , בזח והמשד * בעין עין זה

 מן שהוא ש׳דע מפני , וגדולה כבוד ועדו ממלך ופגע ועדו אל מחם
 מתנות לו ונתן מאוהביו> והיו מקדם אבותיהם יודע והיה , ההם החדרים

 עמו ושלח ,המודות בגדי והלבישו ,חברייך אל אותם שנשא יי,רות
 שילבו ולא המלך מלפני שיצאו איש לב על עלה ולא ,אנשים מעבדיו
הד א, דבר א- ובא y עבודתו דד,בל ברית עמו וכדת במצות וצוהו ההו

• חש ט מלות וננככיו . בחס ב) . מה ונבמגי הוו/, }h נ׳א

 את כולל יוליך אבר מחמד יעוד אל פה ומרמז . פנג כמלאיש פרדסים גנות. •
• סנבמית חאוה טוב נל מנאיס ופרדביס גנות אל המה אחרי ב־נאו וזארדניו
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 החברם ברט ו־שסחו ההודייש, התש עסיהש^וחיש חמריו ̂]7[א (עם)*
שתדלו  החברים ושבו ,בו שהושיבוש ארמת י*רט ובמ בבמדם הדט/'וה

 ׳ טורח מבלי המלך שני ולראות הודו ארץ* אל להגיע שלוחיש הדששולהיש
 וידעו ̂ והישרה הקרובה , הדרך אותם מוריש שהיו השלוחיש אלה בעזר
 כשיד^[ / מאד עליו קל הוא הודו ארין אל ללכת שרוצה מי כי כלש

 לשאול הוצרכו ולא ,אליו אותו המגיעיש שלוחיו דכבד המלך כעבודת
 ' במלך׳, ברaלהר כדי לעין נראית העלה * כי הזאת/ העבודה נעבוד למה

 הראשק ישראל/'וההולך בגי הם והחברים * והגדולה הטובה היא וחברתו
 ההוריים והשלוחים / הנביאים שאר הם האחרים וההולכים , משה הוא
 חל אשר המושכל האור וש ־ החמודות והבגדים / והמלאכים השכינה הם

 היקרות והשתנות / םו.יו על חל אשר המורגש והאור / ׳בנפשו'מהנבואה
 האחרים הגימוסיס ובעלי ,הדברים בעשרת לוחות השני הש השלוחות

k h כאשר הודו מלך עבודת קבלו לדש אמרו אן / מאומה זה טבל ראו 
 ואמלא / השלך אל השות.תגיעג ואחרי ;ההם עליהש,.החברים קבלו

 ארם אלינו בא לא שאמר מי מותבש,/.ומדש אתבס,אהד ירחיק תעשו
 סדור ■הגבירו בגיהנס/ורובם או בגן.,עדן מותו שיהיה,אחרי לנו שיגיד
 יחול ן ו D צ מ כ נששותם העבודה-דחלו וקבלו / עצתם וחבור, ענן:ם
ה אך / חלוש א ר נ  עמי על ומתפארים ומתגדלים / ונאמז חזק יחול ב
 אחרי אליו שיגיע מה בטענת אלה יתפארו ואיך / באמונה שבהם הארין
 אל קרוב והחסידיש הנביאים מבע והלא ,בחייו אליו שיגיע מי על מוחש

. הוזנת המדרגה אל קרב שלא מי מטבע יותר / חבא בעולם הקיימים
 כלה האדם שיהיה הדעת מן רחוק הוא כמה הכוזרי, אסר קי)

 אנשי יאמרו ועוד דעתם/ על השילוסופים זולתי ונפשו/ גופו אבד בטבעו
 כפיי/ אוסר שהוא מלה בעבורי בנעימים לעד חי ישוב שהוא זשוורות
 יבין שלא ואפשר .ההיא המלה זולתי ימיו בל יודע שאיננו ואפשר
 מעלת אל הבהמות ממדרגת שתעתיק המלה/ סעלת גדולה כמה עגינה

 יהיה אם אפילו / בהמה ישוב ההיא המלה אומר שאינו ומי / המלאביש
.הדש? המעלות אל כוסף ימיו כל טוב עושה חכם פילוסוף

 מעשיו גמול אדם ום1מ? שוללים אנחנו החבר..אין אמר קיא) -
 לעם הגמורה הטובה רואים אנחנו אבל / שיהיה אומה זה מאי הטוביס'

 סותם אתרי האלקיש אצל מעלתם עורכים ואנו / בחייהם הקרובים
■ : הד^א כערך

מעלתם וערוך , בדשך הזה הדמיון ודחמד (א) הכוזרי אמד קיכ) , ;
• היום הזה כמעילתש,בעולם הבא בעולם ,

 ומסכנות/ בדלות אותנו מגנה שאתה רואה אני ההכר אמר קיג) . /
בסי אלא מתפארים אין בי / האדה האומות גדולי מתפארים ובהם״היו.

זככמד. וישמע / פ( יעליז א)

 הסנה . ס3כע נ לכי^. צריך זק כניי/ 'כנת יינפ^יא
אפייח■ האמונב עיתר כמתיזודי: אצל כמו .וכו׳ שהוא מלה י= אויזאמ)• (ייא
'“=י י == ״־■= ז ־ ל ־.‘6־ « .r o S־
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ען הימיני להייך על שהנח מי י : ׳י»<טר  שליוקוז ושי ! הששאל*' לו ו
 סן מאות אחריו וההולכים והביריו הוא והגיע ,חלוקך לו תן טליתך
ע והם וידתים נפלאים ענינים אל וההרג והימורים הכוו מן השנים  ו
 הד& ובאנשים / שגברו עד ,וחבריו ישמעאל תורת בעלי וכן / ’ שארם

 ורחבה שיאם גבה אשר האלה במלכים לא / ומתגדלים מתשארים היו
 קרוב יותר האלקים מקורבת ערכנו כן אם ^ מרכבתם ונפלאה מלכותם

. הזה בעולם גדולה לנו היתה שאם ממה
 היא אבל / ברצון כניעתם היתד. אלו הוא כן הכוזרי אמר קיד)

.אדביכם תד.רוגו ידכם תמצא וכאשר כהכרח,
 חיה אלו הוא, כן כוזר. סלך חרפתי מקום מצאת דהבר אמר קטו)

 מניחנו היה לא ,תורתו ובעבור לאלקים כניעה, מהדלות מקבל יוכנו
 ,הזאת הדעת על ממנו המעט אבל ,הזה הארוך הזמן כל הארקי הענין

ש  אלו כי , ורצון ;הכרח כי הגלות עול נושא שד,וא מפני לרוב שכר י
 איננו זה וכמו טורח, בלי שיאמר במלה אוותי, לנוגש חבר היה רוצה היה
 הזה והדלות הזה הגלות סוברים היינו ואלו . הצדיק השופט אצל אבד
 והיינו , המשיח עם מצפים שהיינו הדור לפאר היינו כראוי האלקים לשם

 אנחנו אין ואנחנו , אותה מייחלים שאנו העתידה הישועה עת מקרבים
 שיש במעשים אבל בלבד, במלה בתורר.נו הנבנם כל נפשותינו עם משדם

 , רכים תוריים ומעשים ומילה ולימוד מטהרה הנפש על מורח כחם
 אות היא כי תמיד שיזכור וםבותיה המילה ומתנאי במנהגינו. ושינהג
 ולא ,עליה לגבור הגוברת תתאוה באבר האלקים שמה • אלקית

 וכאשר , שראד ובעת כראוי (א) הזרע בהנתת כראוי אלא בה ישתמש
 בדרך שדבק ומי ,האלקי הענין לקבול יצלח מצליח, יהרה זיולי ראד,
 זה כל ועם יתברך, האל אל הקרובה מן גדול חלק ולזרעו לו יר.יה הזה
 הב לבדם האזרהיים כי ,האזרח עם בתורתנו הנכנס הגר ישתוה לא

 הכמים ושיהיו , מהם שיקבלו ענינם תכלית וזולתם לנבואה/ ראוים
 חכמינו קדמי כבר לך ערבו אשר ההם והיעודים ,נביאים לא אך וחסידים

 ושפרו צד.), (פבהים ,ולרוחב לאורך אותם ומדדו וגיר״נים עדן גן לספר
 עמך ודברתי הקרובות. האומות שאר שספרו מה ביותר והיסורין הנעימות

 כהסיעוד נובר לא כי הנביאים, בדברי במקרא שבא מה על עתה עד
 הוא ואמת החבמים, בדברי הי־בה נובר כאשי בביאור, הרבה הבא העולם

 אל הרוח ותשוב הארין אל האדם שבגוף העפר שישוב הנבואה בדברי כי
 לעתיד המתים ההיית הנבואה ובדברי ז), יג. (קללת נתנה אשר האלקיש
 האלקים ולקחו העובר בזמן שולח ככר ,אליהו שטו , נביא ושליהת

 כד תפילת בתורה ויש . מיתה טעם טעם* לא שהוא ,זולתו לוקח כאשר
 ותהיה ישרים/ מות_ שימות * עצמו על שדחפלל האלקים כרוח שהתנבא

מת נביא מהמלבים אהד י שאל וכבר , ישראל בני כאחרית אחריתו

א . כראוי ו::מג• הראוי. במקום א) נ׳

 לבלע: כונתו . כימות ̂ . מ—ל:י׳ כ דרתי אננגליון י
. כדואל את :ככלל יכראל מלך :אול על כז:תו

י מלמלנים אתר ^



ן ו ש א׳ ר ר־ מ א ב26

רו היה כאשר; ;;*יו’ שיבא מה במז* לו והתנבא בא' תנ  היה ואם בהייו,/ מ
 המתים אל הדרישה לומר רוצה / בתורתנו ■אסור ההוא המלך מעשה

 אר־̂־ נשארות הנפשות ני הנביאים בימי מאמינים העב היו ני הוא־מורה
 שיודדם תפילתנו ופתיתת . המתים שואלים היו בן ועל י ̂ תנופות בלות
ל והקבנים נשים אותה אלקי שבן נ ם:- מי שמה ההנ  בי שנתת נ

ה ואתה יצרתה, ואתה /, בראתה אתה מהורה, ת פי  משמרה ואתה 'כי נ
ד' לבא, לעתיד בי ולההזירה ממני לבלה עתיד ואתה בקרבי,  שהנשמה זמן כ
 ברוך המעשים, בל רבון הוא שאתה אלקי ה' לפניך אני' מודה בקרבי

ם. לפנרים נשמות המחזיר  אדם בני הרבו אשר עצמו עדן ׳וגן מתי
 ■לאדם,' הובנה אשר המדרגה הר״ורה,והיא מן אם כי אותו לקחו לא לזכרו
 קרוב ידוע מקום הוא ניהנם ובן בה'•לנצח', עומד היה שחמא ולולי

 • הבומאה עצמות בו שורפץ 'היו ,ממנו נכבית שאין-האש גיא' לירושלים
י־' •i מורכבת עברית והמלה , ושאר'הטומאות והנבלות

 חלקיות, אלא * הודחבם, אחרי הדוש אין' כ? אם הכוזרי אמר ■קטז)
̂ . והרבוחם דברים והכפלת ותכונתם עדןוגיהנם גן מדברי

ה קיז) ־ םז סג ב ח ה ר' מ ^בו החבמים כי הדש, איננו א  מאד בזה ו
 כאשר־ - לההכמיס תמצאנו שלא ,כאומה ממנו תשמע שלא עד

\ . תבקשנו-.־

וקעניס פרעיב דנרים .הצ^וה ו/לא *
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 כוזר^ בספרי נודע עהוא r.s הנהרי, מענץ היה בן ואתרי י))
 המעשה שיבקש עליו הנשנה ההלום והיה y צבאו לשר חלומו סוד מגלותו
 צבאו ושר המלך שניהם ולבתם ,היסא׳ן בהרי * האלקים אצל הנרצה

 אותה (א) אל בלילה הניעו והאיך ,הים על במדבר אשר ההם הדירים אל
 נראו והאיך שבת^ בכל :־היהודים אנשים לשם שובתין שהיו המערה
 ולבה ארצותם/ אל ושבו ההיא, במערה ונמולו בתורתם ונכנסו ,אליהם

 סודם■ לגלות שיתחכמו (ב) עד אמונתם מסתירים והיו y היהודים דת על
 רהתתזקר y מצפונם וגלו שרבו עד מסגולתם, אנשים לקצת מעם מעש

 והכפרימ ההכמים והביאו ,היהודים בתורת והכניסום הכוזרים שארית על
 על וגבורתם מהצלחרים שהיה ומה * י התורה ולמדו הארצות מכל

 שהגיע ומה ,מהמטמונים להם שנגלה ומה הארצות ובבושם שונאיהם
 והכססם בתורה אהבתם עס y אלפים מאות עד הדבוי מן (ג) חילם אליו
 והיו ,משה עשה אשד המשכן תבנית שהקימו עד ,המקדש בית אל

 וכאשר > בספריהם נזכר כאשר ,בהם ומתברכים ישראל אזדהי מכבדים
ב ה לקה הנביאים, וספרי התורה המלך למד  שואל והיה לרב, ההוא ר ה
 והמדות ״ השמות * על אותו ששאל מה ותחלת . עבריות שאלות אותו

 עם ההגשמה מן בקצתם שנראה ומה ,יתברך הבורא אל הםיודופות
 — י בביאור התורה אותו מרתקת ובן השכל, אצל ההוא הדבר הרחקת

מדות הם ,מהמפורש * הוץ בולם הבורא שמות החבר אמר נ)
. ומעשיו גזרותיו כפי לו הברואים מהפעדיות נלקחות מפליות ותבניות *

 הילס־• מלת ג) .:התתכמי כ) .המערה אותה מלות: ונעמגיו רעדה. א) נ׳א
. איננו

 כהיס ומה * . הכוזריס״ ,תולדות כמאמרי בכמנוא ראה .הרכא׳ן כהרי *
 י השמות '• סכצלהתש. שהיה מה הימים דכרי כספרי כתוכ ועוד ר״ל .זנח
 מל• ג'כ נאמרים . אלהיש .גכורה מורה הראשונה הוראתו אשר אל כמי

 וחנון רחום כמו .והמרות י• ותוקף. חוזק מלשון משמעו שעיקר שדי.—הסוכעים.
 י כמפורש * המית• כהנה המתואר , תמותה כני תכוניות וכדומה . אפים אייד
 דמה לכי מורה והוא . מח׳א כפם׳א כמורה הרמכ׳ם דעת וכן ,יהוה׳ שם ליא

 הצמרסויג- כלי המליאות יכ1ומח דהיה כוה כיס שהוא ,הש׳י עצס על ההדךיס
 דיד להכורא המיוחסות תמונות ר׳ל . טפליות תכנית י—דכרשכארו. לשיש
. ממינו ואינו לו טפל הוא הזה זכשם ,ארעי
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ם א שני ר’ם

 ■ לרת ע?זיו צרחשים אדם בכי שהיו פ• עגין מתקן כשהוא ̂ רהוש w ־
הלישו^ אצלינו ואטתתם / והחנינה הרחמים הבורא אל* מיחסים

-'V ein שופע הוא אמנם אכל / יתברך לו ראוי זה ואין ̂ הטבע והמיית 
׳ בעצמוחו שישתנה מבלי אחו*/ אדם ועושר אחד אדם בריש גוזר •«דק

 בני בשופטי כזה מאים ואנחנו׳ אחר/ על ינעוס ולא לאחד ירחם ולא י
 אנשים דהיו התורה, שמחייבת במה ודנץ / בדינין אותם כששואלין אדם

 בלי ,ודינו השופט מניב י תלוי והבל / חייבים ואחרים ,בדין זובים'
חנון, רחום אל יקרא פעם השם ובן שנוי/ בו ;השתנות  יקרא ופעם ו

 ש׳ וכללו מדה אל פטדה משתנה איננו יתברך והוא , ונוקם קנוא אל
 חל^ם יתברך־לשלש^: המפורש השם ננתהלקות־זולתי הפדות כי■ :'־.■דבר

ת שיו ע מ ה, היינ ת ש ת או - ו י ל פ ת או מ ו י ל ל ו ח' , ש ו שי ע מ ה  ו
ר מוריש במו ,טבעיים באמצעים ממנו הבאים פהמינשים ■נלקחים שי  מ
• להב והדומים ,נבור'נדיב ,ונוקם קנא וחנק רחום ,מרומם אף משפיל

 נלקחות ,ונשא רם קדוש י מהולל ומבורך, ברוך כמו ת ו י ל פ ט ה ו
■לו המדברים מרוממות / דבלי לו מהייבות ־אינם ,דבות הם ואלה'אם ,

 וראשון/ ואחד חי ־במו ת ו י ל ל ו הש ״ ״אבל ,מהאחדות אותו מוציאות ולא ז
.באלה עליו סופר ,ואחרון י  אלה לו לקיים לא / הפכם טמנו לשלול כדי ,

 אם כי היים ■מבינים אין־אנחנו־ בי מהם,• טבינים שאנחנו הדרך ■על■
 עלמישהוא׳חי אומרים ואנחנו ,ובבר׳דחעלהמהם ותנועה, בהרגשה

 חי שאינו פי בי קודמת, הלב שמחשבת מפני / המות תאר ממנו לשלול
א מ  דדך■ מהזמן תשלל כבר אך השבל, אצל זה יהנייב ■זלא < מת -

ת,• חיו שלד ת, שיהיה יחריב ולא מ  החיים קבול מדרכו שאין ארד מ
 עליה שתספר , חכמה איננה שהאבן ממאמרך תחוייב שלא כמו• ,והמות
 בן וחכסילות, החכמה משתקבל פחותה האבן ובאשר כסירה. •שהיא
 איננו'מקבל כאשר , והמות החיים מלקבל מרומם יתברך. האלקי העצם
 ההוא'אור העצם הישנו אותנו: השואל ישאל אם אבל והחשך. ■האור

 למחשבו• שיקדים מיראתנו אור/ העברה דרך על אומרים היינו ? או-חשך
י ’ ’ ' שאינו שסה
ורחשך האור

__ ___ דמיון, דרך עד אדא כחושך ודא באור יסופר -לא
ת/ הגופות אלא והמור. רחיים ^יקבל לא ובן /הפחותה -המדד.  הטבעיו

 הויל בהיותינו לא .חייב יאמר ואם / מהם ונעלה סרומם האלקי והעצם
 אנו ובאילו. היינו, אם. כי. חיים מעולם אנחנו לאיהבננו כי כונתינו,
א, מה נדע לא אומדים׳  פדה הוא ,חיים ואלקיס הי אל שאומר ומד. הו

 ועל מעשר.. מרש לא^יהיה מתים מדתאלקיהי,גמיםשד׳ם־אלקיב כננד
ד נאמר הזד. הדרך . ח  האחדות לו .לקיים לא ”וידכל./ ממנו לשלול א

 /, והתרמו בזה זה חלקיו שנדבקו מר. אצלנו כי"האחד / אצ-ני •המוכנת
א)תאמר' באשר בזמן, .ותאמי• / אחרים ומש י ארד ויד ׳אחד עצס (

. אחד ויד .ל.ר.ד כ*.ש מלוח .־ונסמעו ל.כר ואויר׳ אחד גיד א) נ*א . . •

דר* ה*א כי ידאה • אר.דיב זדיב * • כבופע כל מדכורו .כ«ו?ם מ.יכ *

 מקבל שאין לומר לנו יש האמת על אבל חושך/ הוא אור ;ו
 כן על נוף איננו האלקי ור.עצ*מ / הטבעיות הגופות אלא פך

ממנה לשלול או דמיון/ דרך על אלא כחושך ולא באור
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 האז^קי והעצם ,אחת ושנה אחד יום הסתדגק בגוף הדמיון דרך על
 הדאשוי וכן .הרבו* לשלול אחד ונאמד / והפרידה מהרביקה טדומם
 ממנו לשדול אחרון וכן ההתחלה. לו לקיים לא ההתאחדות/ ̂יעילול
 עצם אל דבקות אינם האלה המדות וכל .התכא: לו לק״ם לא , חכליק
ע מתרבה ולא כנודי  יתבדך המפודש בשם לויותaד המדות אבל .בו

 חשך/ועושת־ ובורא י אור יוצר * מבעייס,כמו סצועים מבלי היצירות * תש
 . אחרת סבה מציע סבלי וחפצו בגזרתו לומר רוצה לבדו גדולות נפלאות
 באל יעקב ואל יצחק אל אברדס אל וארא באמרו רצה שזה יאפשר

 הניח לא שאמר כמו והנצחון (ב) הכה בדרך לומר רוצה ו) נ זזדי(פמות
 / מופת להם ברא ולא נא), א.טז. (ד׳כ. מלכיש עליהם ויוכח לעשקם אדש

ע נודעתי לא יי׳ ושמי אמר כן ועל ,למשה ברא כאשר  לומר רוצה לו
 משה עם ועשה . לשניוע תשרת שדי באל שבית מפני / ה׳ יכשמי

 הדברים את ברא העולם שבורא בנפשות ספק הניח שלא מה וישראל
 והמן. סוף ים וקריעת מצרים מכות כמו , מכוונת חדשה בריאה היש

 אך ,ויעקב יצחק שאברהם גדולים שהם מפני לא ,הה^תם הענן יעמוד
 האמונה בתכלית היו והאבות ,בלבבם הספק והיה רבים שהם ספני
 היתה לא רעה אם כי ימותם בל פוגעים היו לא שאפילו הלבב וכרי

 חכם אותו ונקרא , זה כל אל צריכים היו ולא נחלשת באלקיס אמונתם
 מן, כח אסיק• אבל / לו מדה החכמה ואין ,החכמה עצם שהוא מפני לבב

. המעשיות המדות
ע במדות תעשה איך הכוזרי אמד ג) ה כמו ,גשמיות יותר שו א  ח
/ הר על דורד הלוחות על וכותב ומדבר ושומע ג  י במעשיו ושמח סי

? לבו אל ומחעצב
 חפאח שאין , צדק בשופם לך דמיתיו הלא התבר אמר ד)

 .בהם ושמח אוהבם דקרא / וכבודם עם הצלחת מדיניו ויוצא כמדותיו/
 • זה בהפך עליו דספרז / איתם והחרים בתיהם בהריסת אןזרים על וטור

. / לרצונו נפעלים הגופים ובל ושהאויר / עליהם וכתם אותם מואס שהוא

׳ .הכח ועמט , חנה ב) נ׳א

 ידועה^ מים כמות מל סזה^לאמר הסשני כה נכימ (אכר מרב. נלכון הדגור
̂נו. . אנזליס  נמיר דלנוטוס נהר על נאמר כאשר נזה ורצונו לבוןמברי. ע״ד ו

 וואסשער) דאסזמלנע אומי (איין אוזדים סיס שהם השחור יס וררכוד ומא
̂י סיצידות * נ^היו), (רג״ג  נזכר לא המפורש השם דל . סכמייס מצופוס מנ

 מונע־ ומקור המציאות עקרי אל מיזחס מא,שם אנ^ iהמשהלשל̂ו1מל-הפעולוי
 . אור מצר * . נלנח כאל מחסך אך סגמיים אמצעייסד נלי האל נדא אמי

̂ור  וי^ור הכהור כמאמר טנעיס אמצעיים סלי ועצמית־ עקריס נדאה. הו^ ש
 דמלד ולפי ̂ כעולם־ נכדת המיוחד אחד הוא האור ט / אור דהי יהי י׳

 .כולו כעולם כל הושתק וממנו כלאשונה הנריאה׳ מא מאחז־וניס סטגגדס
 מיד־ pו .האור כעדר ולא־ בריאה-. הוא החשך- שגם מתו . חשך *־ומרא

: מהקדמונים אחדים
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 > ברומד כותב ונקרא * * והארץ השמים כאשר--הצטיירו כדבורו וכצטיירים
 הקד׳® רוח ד ־הנקרא הרוחני הדק הגשם■ מן [מצטיירות}• (סצשייר)s ■;וכן

ה הצי ת- ר-ו  ונקרא • ה׳ כבוד ר•ת■(הנקרא);[הנקראות] .חנ,-י1ר-ו ו
 עתידים ואנחנו ;כיני הי על* ה׳ ;י.׳.בלבד<,במו.וירד העברה דרך על

ת על נדבר־ כאשר ביאור ושה הענין על• •להוסיף מו כ ’ ׳ י . ^
למנל שתהיה אמור -,.ז״ה),אמר..הכוזרי  שלאנתהייב עד המדות גצו

והפילוכוף הבורא, אל אותה כיחס שאתה החפץ• וצילך״ממדת מה ־ רבד
.9 ;ו . . .•ממנו אותה מרהיק

 ביוחי עלינו לא־יטעון אם ̂ < אלההצלה קרבנו כבר החבר אכה. ו). ״ . ..
השמים * אצלך שם הרבראשר ״.־כה הפילוסוף אתה :מההפ*ן..נאסר,לו

 ר.,.ב.כצפם1ע{.הלומ ר,.הר.ור.יוה1ומדבר,/..כעתל.סד,':צ:ניירו.צוד כוי.כ ׳*.הקיא
 נקרא , ככומעים יבמעו 'אבר קול. בראו .ובעת . כו,הב ע׳ד/׳כפברה _ נקרא

 וכגלגל,'.כפליון.,״כחכמים,כקדמודם סובבים.תמיד *_כבמו,ם בכלוח*מזבל',
 /■ למפלסמזה כנעכ״כדורים.'שמיד,ים/'.זכ היסודות,.יב בלמעלה'מהארבעה .החליטו

 ־ למעלה•—. מיוחד נתן.'ברקיע כה/..ןכל,ארוד״מ.הבבעה..כולביס לעבעה'כוכבי,ל
ם תקועים בו אבר כמיני/ רקיע הוכף ר^עים מאלו'ז׳ בי כ כו ם כ מי קיי  ז ה

 וצורות תמונות כי׳ב ,פ׳ש ה, ו ל ז מ ה ל ג ל ג או .ם י ב כ ו כ ה ל ג ל ג ויקרא
 למורח.־ ממערב תנועה הגלגלים,האלה השמונה גד״ד־ר־ולכל מע׳ק סא״ב טש״ח

 כלה על העליון תשיט גלגל עוד שיש כקדמו'נים גזרו מהר,׳'הרקיעים למעלה
 מי ו י ה ל ג ל ג או—כוכבים בו שאץ מפני—ק ל ח ה ל ג ל ג דקרא . ומקיפס
 ומכרים. / למערב ממזרח הטבט^-והנועהו היום הנוער.ו.יהיה.־ לידי שעל •י-למפכי

 אחד סבוב—הרצונית כנגד'תנועתם'—חחהיוללסבב’הגלגליםנ:הכפופיס כל את
 וז״לד כענץ פרניאח בנאויו והחכםרג׳ב—• בקרוב שעות rכ בכלי האר; 'סביב

 היומי גלגל הנקרא וכו׳ המזלות גלגל שטנייוהוא גלגל כאלה הגלגלים ■לז׳: וממעל
 גלגל מס מהתא בחדא המזלות הגלגל את שהשב טעוחו הקורא יחזה פה «יכ.

.היומי !  ויסבנהו, * פיקיפהו דבר שוש' אץ העליון מהגלגל .לו מקום ואץ י !
 ישר בדרך■ תמיד תנופתו בתנועתו־;־ נטיה ואץ .המחלטה הריקות וכלא,ה וממנו

 כנקודות' אלו ועל ודרום, וקיימיס־לצפץ קוסטו;קבועיס לממלב/;ושני■ ושום.ממזרח
 משאיכ׳ נכ׳ד:שעות/ פלס׳ אחד סבוב■ תחתיו אשר הגלגלים עס;.כל שבב■וטחנועע

 ונעים• נחמד נספר ראה הדבטס תנועות,:ויתר אסה', ד להם פהר:כגלגנים>.טש
 אמצע■ חון. עומדת ■האת • מרכז *•יוכדוסהאח .בכחרי,..כשביט;והפפיע טוי-׳ג

מכששם׳ :להאמד, יוהר•: אינה.נוטה גלגל.כתשיפי./•: מרח ומרכזה.,כוא געני״המזשת/

הקדמוניס־בזה-מולים■ דעות וסראוזט • בחנפת-השעים גלו-ממות•
ה וחץ r 5 • • .הע^את נעולה טכמכו פה על נ. - - v o;הד
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 ו^א עצמס א-ת הדבריש כלאו לא בי , ה.־.וא בדבר ע־צדות להשלם תיבל
 ̂ הדבתש בעשרת בששע טצשייר האויר שש ההוא והדבר / קצתש אה

 ר ב ד או ץ ש ח אתה אודע קרא ̂ בלוהות הרות שצצלר השבתב ישש
. תרצה באשר או / (א)

הבנת לי (כ) ונתגלה השדות, כוד לי התבאר כבי־ הכוזרי אמר ז)
 דברים על נושליש ששות ושהש ושכינה/ ה' ומלאכות ה׳ כבוד ענין

ם אוכלת, ואש / ענן עמוד שאשד (נ) כשו הנביאיס, אצל נראים  ת
 / המעונן ושיוש ובערב בבקר האור על נאשר וכאשר ונוגה, ואש יעדשל/

 שהאור ונאשי־ , נסתרת שהיא שי על אף שהשמש ניצוין האור כי
 בנוגתם נשעלות (ד) הנושרת אך בן ואינו , השמש מעצם זהניצוין

. . בהש זיאורו
ו אצל מועיל אלק* אור ניציוין הכבוד כ; תדבר אשר ח) מ . ע ו צ ר א ב ו

 מאשרף אבל ,לי תתבאר כבר ו ש ע אצל מאשר־ הכוזרי אשר ם) ■
. לקבלו קשה ו צ ר א כ י

/ הארצות מכל בדבר א״ז שתתיהד בדניך ןקשה אל ההבד אשר י)
 / מוצא מבלעדי ושוצא י צמה, מבלתי צמה בו שמצליח מקוש רואה יאתה
 / זולתש מבלעדי ושדוח בצורות יושביו ומתייהדים , היה מבלעדי יחיד.

. ודיסרונה הנשש שלשות תדדה המזג יכמצוע
 על יתרון ישראל בארי,־ השוכגיש עש שומע אינני הכוזרי אשר יא)

. היעולם אנשי ■שאד
 אלו ד,בו־ם, בו ששצליח אומו־יש שאתם זה הרכס ־ כן החבר אמר יב)

 עושה היה לא להש, הראויה העבודה ועובדים הנשנים בו נושעים הע לא
 באשר ולב, סגולדי שהיא לעם הראשונד.היא המיוחדת והמעלה ענבים,
 אשר ,ננת התלדות והתורות המעשים עש כזה עזר לא^י ויש ,זכרתי

 האלקי הענין אל להניע הזאת להטלה יתכן רא אבל , לכרם כעבודה דע
ה ההר בבלעדי הכרם שיצליח יתכן לא כאשר הזה/ המקום בבלעדי  מ

משה ועד הראשון מאדם נבאו ונבר זה, הוא ואיך הכוזרי אמר ע)
 כשדים באור אברדע / אהדת כא^י
במצרים •,Tוירם

בבבל ודניאל יהזראל וארד

 או ה ב אש כי נתנבא לא שהתנבא פי כל ההבר אשר יד)
; ה ר ו ב  • ודניאל ויהזקאל ,כה שיעבור כדי אברוע גתנבא והנה ע

 בהמצאה אשר ד.שכינה בו וראו ראשון בבית נמצאים היו ובבר , טשניה
היתה היא הראשון אדם אכל , םד־.םנולה לה המובן בל לנבואה פגיע היה

,• - ־, ------------)I--׳■ ־■ ־.־ —.....
להיות רדצד מדע זה אי לדעת כשרצו ,בתחלח וקין דבל בין והחמדה

̂« םס ד) שסאשר. או בנא׳״ ג) זני.גלה. זנבמש ונסגלגל. נ) דבור. א) נ״א גשכל

 למראה ש׳הכ נהו״ס זק א), כח כבכ׳כ(איוב (מינעראליק) מוצקים מוצא. *
העמיהייי ר״ל ,משנים י א). יא. (הכלים סרכם נזרי כמו בלכם> הכד כרכם. * .יי
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 ויהיה הא^קי בענין ולהדבר! הארץ את לנהוד ,ולבו וסגו^הו אדם במקום
א) הבל מהריגת שאירע כה ואירע / כקליסח זולתו )  עריי* קץ ונשאר /

 שבח מהאדיןהזאת מגורש שיצא פז) ד ה׳(גרל,בית מלפני קץ ויצא ונאמר
 תרשישה לברוח יונה רקם ביונה נאמר וכן . בארץ ונד נע והיה / היו

 אותי והשיב ,הנבואה מטכום אם ני ברח לא ג) א (יונה ה׳ סלפני
ה/ ונבא הדגה ממעי האלקים  שאש* כפו אדם בדמות שת נולד ובאשר ב

 די כי.שת שאמר במו . הבל במקום היה ג) ה (נר׳ כצלמו בדמותו דולד
 ההיא לארין וזכה / כאדם אלשים בן שיקרא ראוי והיה . אהי אלקיםזרע

 ונדחה (ב) וישמעאל יצחק נתקנאו ועליה / עדן מגן למטח מדרמה שהיא
 מאז׳ במאד אוחו ברכת• הנד. בו שנאמר ם• על אף כקליפה ישמעאל

ם בריתי ואת כן אחר ליצחק (ג) ונאמר • וד״יולפית בטובה כ) יז (שס פ  א
 בעולם וד.טובה האלקי בענץ לומרהדבקו רוצה כא) שם (שם יצחק את

 הארץ ועל .הצליחו ואם ‘ לעשו ולא ברית לישמעאל ואין הבא
 שנדחה עד ובברכר., בבכורד. ועשו יעקב כין הקנאה נפלה הזאת

 ר• ב כמצרים ירמיה ונבואת • הולשתו עם יעקב מפני / חזקתו עם עשו
ו4 ב ע . כ ה ד), בפארן ומרים ואד״רן משה נבואת וכן ר  סידי כי (

 יתברןיושתי׳ שאמר כסו / סוף ים מן שהם(ד.) מפני כנען pא מגבה• ופארן
 ומרבה צא) כג (שמ' הנהר עד וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבולך את
 גבולה הוא כי ההוא, והנורא הגדול המדבר בו הנאמר םדברפאק,ןוד,וא הוא

 לאבוח שהיו המזבחות ובהם / הצפוני גבולה סרת נהר הוא והנד^ / הדרומי
 יצחק עקידת היתד. ובבר / האלקי והאור העליונה באש בד.ם נענו אשד

 דורי בימי ונתגלד.הדבר הרהמוריה/ הוא ישוב בו היה שלא בדד אבינו
 דזבוסי וארונד. .לשכינה המוכן המיוחד המקום ופא כי ב8מיוי

 הסכ^ם שט אברחם ויקרא .שאמר כמו בו וחורש עובד יה) נד כ ר.מ1(שמ
 המקפי■ בית כי א) יג ב סימים’ וביאר(מנרי ״ כנ) י (נראשית יראד. ההוא■ה׳

 ‘שעדי להקרא שראויים׳ המקומות• ספק מכלי ושם■ / ד.מותה בדד בגד
 אשר ד&ראות חלה שלא אבינו יעקב תראד. הלא יז), כה (נדאבית השטים

בםקום« אותם חלה* אבל לבבו ובר באמונתו ולא נסשו י בזכות לא יאה
) g-J ג,רא סד. ויאמר דירא :עזאפר מזו , , קודם׳ אפר ועליו ,

ק כ• תראה והלא .ד״פיוחד המקום לומר רוצה ;במקום מפגע דזד. ת  ד^
ח/ כאשר מארצו אברהם  האלקי. בענץ להדבק ראוי אז (ו) והיה הצלי

סי׳ בו< אשר המהים אל ודה וההעתק (ז), ההיא הסגלה לב זהיה  תנ
 ומעתיקו׳ / במדבר טוב יוxש אילן האימה ימצא־עוכד כאשר ;השלמתו

שם* ומגדלו / הוצא כשרש (ח) כר. מטכעדי.־עדצליחי נעבדת, אדאדמה

"VV9 חץ5י והיה נ) .סרייי קץ ונבאר ונשמש / כדייית
מ״אמלת■ טצחק.ד} לתקע ואפשר תט•6ליצחק מלת

^ ו .עו5 אז מלה מ׳א ו) י מן ונקמש * p ה) *  • מלות שהי ננ
t . . י - • .•יה)־השרט 8איג ̂יו«?<ג<ח,?יס”ת<

נקוד* נממס!.-הניה‘דפגע * זמי״־•• כלצ(ימ'ממנת
י , י ״ י י ־ ״ ״ . «<'='' י « ״ ז ״ * י0־ מ ^61<ודמ1. ה - ו מו ־ מ- ׳1ר יד׳■•■ י
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 היח עה*א מעש/ יסהיה אתר וירבה ,סדבת שהיה אהר פרדסי/ ישיב
 בזרעו הנבואה שבה ובן . שיזדמן ובמקום pש^ד בעת אדא ימלא

«p j /!בא עצרם ימי כל אנשיה רבו בנעp העוזדים, הענינים עם בנען 
 . השכינה [כהמצא] (המצא) שכן כל* / והקרכנות והעבוחת סיעהרות

 בפז /CקיSאS לו ש־היה בו להדבק שראר לסי צופה כמו האלקי יי׳ענץ
 ונשתוה פבעיו שנשלמו * למי דופה השכל באשר וההסידיב, הנביאים

 צופה שהנפש ובמו ;כפלוסופים השלמות על בו שיחול ,ומדותיו י1̂
 יתדצל , יהירה לפעלה מזומנת השלמה השבעיש כהותיו שנשלמו לסי
ויודהצמח. בו שיחול כאיכותיו השוה למזג צופה שתשבע ובמו בחיים/ נו

 עתה זה ואץ ,לפרום שצריכיב החכמה בלדי אלה הכחרי אצר כיו)
 עתה והשלם דחבמה, במקום עליהם* אותך אשאל ואהרזה טקומו־
.ישראל ארץ• מעלות כספור דכריך

 מוכנת / העולם כל להיישיר מיעמדה * היהה ההבר אמר כיז)
 עריץ בהנחל (א) שנאמר כמו הלשונות/ הפרד מעת ישראל בני לשכמי

ש נתכן ולא .ר.) .לב (דנריס נייש  ושיכרות האלקי ב*;נין בקTש לאכת
 ומוז * הבתרים כין במעמד הזאת באףן שיהיה אהר אדא ,הברית עטו

 נקראת מיוחדת בארץ ה׳ עש להקדא ראוים היו סגולה בהמון תאמר
 נלקחת ולא עליהם, מהסברה לא יהברך ממנו קבועים ובעחום ה', נחלת

 ודברים ועבודות בשרהות / ה׳ יTמו; נקראו מזולתה ולא הכזבבש פהכמת
.ה' ועבודת ה׳ מלאכת נקראים ית׳ מאצלו משוערים ומעשים
 לאומה ה׳ כבור שיראה ראוי הזה כסדד הכוזרי אמו• יי)
■ • ה׳ עם הנקראת

 שאמר כמי ; שבתות האיץ קבלה איך תראה הלא החבר אמר יח)
,3 כס (כס לה׳ שכת הארץ ושבתה ו) כה הארץ•(ויקרח שכת  נתן ולא )
 כל לי כי לצמיתות תמכר לא pKni שאמר כמו לצמיתות/ למוכר רשות
 תלויש־ הם אמנס ה' ומועדי ה׳ שבתות כי ודע כג). כם (:ס חארין

̂ • ה' כנהדת
שהוא׳ מפני / הצין מן דדמוב קביעות החלת הלא הבמרי אמר יס)

.ליישוב המזרח החלת

 ויקרא / היישוב מזרה ושא אשר הצין ער כך ואתר דארץ•/ תתת אשר
ישראל שארץ מפני / שעות עשר בשמונה חסראל אר*ן אהד לצין השבת

 / לתקנו ואפכר לו/נכנש/ הכנת וכי נ) • וגו׳ הדס כני נכפרידו א) נ׳א
________________ • נמס סככת וכי הכנוע . נמס לכגת

 מדף נפס • רמנמה גסקום * • א׳ סימן ראכץ מאמר ראה • כנכלמו *
*מנ יא סימן הפיסי כמאמר כהכמה/.וכוא אזדוה פל אמרים  משוסים מפמדה. .

. מפומדת ייאוהיש
Cnsri. 3
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היבדין/ חצי הוא ישראן*/ לארץ ודסמ׳ם בא וכאשר • לישוב רבאסצע  ה^̂י
אשי הר,בת סוד * הוא וזה לצין. השמש בא הוא ישראל, לא^י היום ;וחצי

 וסשי■׳ שכת, בדיד מגן;ידן;א) אדם בו שהורד הסכןום והוא התוח/ -םקום
• לימים שם לקרוא אדם והתהיל , בראשית ימי לששת סמוך המנץ החלת

 כא׳שר הימים סושרים היו אדם בני ורבו הארין נושבה אשר וכל (ב)
 ואד • השבת ימי בשבעת אדם בני יחלקו לא כן ועל , אדם אותם ■יסד

 בא והוא , במערב היישוב סוף יום מחצות לוrשהה באלו עלי *תטעץ
 מם^ השמש, כך ואחר הראשון,' האור נברא ובו ,ישראל בארין השמש
 על הלירה להקדים הסדר והלך ,לישוב לילה והיה לעתו ובא אוד •שהיה
 התורה הזהירה וכן ה) א (ברא::ית בקר ויהי ערב ויהי שאמר כמו ,־היום

 * באלה עלי המעון תל .לג) כג (דר,רא שבתכם תשבתו ערב ועד «ערב ■
 לגנוב״ כונתם היתה ולא ״ והכמה גונבי המבימיפ(נ) [התוכנים] (החדשים)

Kמשכלם והתחכמו ,הנבואה שנשסקה מעת מסופר,ות החכמות מצאו כל 
החלה הצץ ששמו זה ומכלד / סברתם נתנה אשר חבוחם צחברו

, התורה בהפך לימים (ד)  אנשי עם מםכימים שהם משני בדשךגסור/ לא י
 בד״קדימנז ובינם שבינינו rהמחלזר\ אך סהצין״ שהוא הים בתחלת ההורה
 היום בקריאת עקר(ה) שעות עשרה השמונה שתהיה וצריך הים, על הלילה

 בינה שמותהימים לקריאת התחלה מקוש שהיא ישראל שארין משני / השביעי
 שם להתמיד זז ואיננו • שעות שש בשש לר,רא שתחל בעת (ו) השמש ובין

 וראה המערב, מסוף לשכב השמש התהילה אשר היום על הדמיץ על השבת
ת וקרא ,ישראל בארין והוא שור,עת אדם אותה ל  אל שהגיעה עד השבת ^
 שם ונקרא ,הצין לתהלת והיתהערב שעות, עשר טונה ש אחר ראשו ־עומת

 אחריו*(אמ:ם)[תא] שיש שמה משני הר,ריאו/ גדרי סוף ותה השבת, החלת
 ממקום להמלם ואין ̂ לימים מתהילים שממנו למקום מזרח בשתא נקרא

 תשוב• תחלת ישראל לארץ ותא מערבו אחרית מזרחו תהלת שתהיה משתתף
׳ ’ ׳ r זאין

השבועיים
.f . , תר שיהיה . . ............ ,
 לא *לאו* ואם גמור, מערב וקצתו גמור* מזרח קצתו אכל לקצתו, מזרח

האיץ אמצע מסכוב מקוש שכל משני ידוע, שם קריאת לימים השלם■

רנ, )6 ג״א ע '•1ו: גונני כהס נ) יכללבד• ונשמט ג)וכלבר, נליל. ונשמט נ
• השטנד היום כר,דיאת ונשמט / השכוע ימי נקרילת ה) .לימים ונשמט ,צ)(מזרה ■

Q לקרא וסל'שה געה ונשמט ,הקריאה החלת • ___
 ודג' נדשוש הממפים. ההדשים י • המועדים קניפות הדר ר״ל . הקטע הוד *

ק . המבישים התימיס  הוסיטו • בדמא׳ נהפך, לא י . נכה ו
f •ו'^  המלה נשמט שנ״ד כדוו׳ אולם ,ש״ו במו׳ הגרסא ק אמנה* י

• לקייי)ה ־1מק1 • • ?נ » מי. ״ *־ ־לת ■־ קי ל ,
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 הארץ, ל׳תחתית ומערב ישראל* לארץ מזרח הצין ותודה ,יחד ומערב מזרח

 הארץ לתהתית מזרח והסערב ,למערב ומערב ,לצין מזרח pהא ותחתית
 שמות ולא סוף, ולא תחלה מערב ואין מזרח ואין ישראל, לארין ומערב
 מארץ ותתחיל לימים, ידועים שמות נתן הנובר והסדר ,לימים ידועים

 לזכור יתבן שלא משני שנים, כל על רוחב השם לקריאת אך י׳שיאל^
 ומערבים מזרחים עצמה בירושלם כי ,מהארין ונקודה נקודה כל מקומות

 אשקיהם י ועגולי המקדש, בית מזרח איננו משל דרך ציון ושמזרח דכיס,
 דמשק שכן כל , החושים ישיגום לא אשר האמת, דרך על נחלקים

 ירושלם^ שכת קודם דמשק ששבת נאמר שלא אששר ואי מירושלם,
 אשר וד\ותב ברוחב, נודה שנים כל ויעל מצרים, שכת קודש ירושלם ישבת

א) נחלקים  לא תועות עשרה שמונה הוא בעצמו, יום בקריאת הקטרים בו(
שי(ב) יצאו וכבר שבת, הזה הקטר אנשי קוראים יותר, ולא שחות  קוטר אנ
 מן שיעות עשרה שמנה שתשלמנה יעד קטר, אחר(ד) קטר השבת(ג) מן אחד
 ישראלי ארץ ראש לעמת השמש שתהיה עד השבת קריאת בו שתתחילה זדעת

 אבל שבת, הז־.וא היום שיקרא אדם ישאר ולא ההוא מהיום הקריאה ותסתלק
 סמוך שנראה בידגע חצות קודם נולד אמרו: כן רעל אהר• שם בקריאת מתחיל

 כידוע ,בירושלם שבת יום חצות קודם נולד אמר כאלו ,ד»מה לשקייעת
 הר״מיד השבת יום ששם והוא החמה, לשקיעת סמוך שבת ביום שראה
 ששבה עד ,התחלה מקום קרי>גת שנשסקד, אחרי שיעות, •עשרה שמונה
 הירח להראות והתחיל ,ולילדי. יום אחר ישראל ארין ראש ליעומת ד־.שמש

 שאמרו מה עם והשכים .בערב בשבת ישראל ארץ בתחלת (ד.) שהיה למי
 מן השבת שם נסתלק וכבר ־ החדש סן דום לילה שצריך :רבותינו
 משם יצאו ישראל ארין שיושבי שי על אף ,ראשון יום והתחיל היישוב

 השכייעי השש (ו) הבונה אמנם כי ראשון, יום בתוך ושבו השבת יום
 באיזה במערב שהיה ולמי בצין, שהיה למי שיאמר הישוב, בכל דשושט

 שאחד סי על אף הדמיון, יעל השבת יום ואמרו ,השנה ראש קבעתם יום
^ מקומות כשי במון^ האחד כשיהיה מהמרעד, יוצא היה כבר א  מ

 .בעצמו אהד ביום המרעד להם היה שברע ה ימי בקריזגת אכל ,ישראל
 מה עם ,ה׳ נחלת שהיא בארץ תלויה ה׳ מרעדי ה' שבתות ידייעת והנה

 ושיער ה) צש (:ם רגליו והדום כו^ קדשו(תכלים רד נקרא מאשר שקרזגתו
שד.יה ומה ג). ב (יכציה תורד., תצא מציון וכי יז) כח (נרלשית השמים

̂א  ונשמע גנול, ג) . קוגיר ונשמש גנול, נ) . כקשרים ונשמש כגטלים, ל.) נ
 ונשמט ,כיום ו) . נתר.לת ונשמש נמזר</ ה) . קשר ונשמש גטל, ד) . קשר
. כשש

 כקו והוראתו Horizont לועז נשפת דקרא ערנית מצה אופק . פקיכם5 *
 טנור הוא מליו עומד הוא אשר שהמקום כנפשו המצייר כהז־ם כרנדון כנמשך
 נאמצע עומד הוא ויהיה ,כדור חצי לשני כאץ כדור את המחלק רץ ויהוה • כאץ

 מעצמו ומטאר • רגליו לכפות לנגד יהיה התהתץ כדור הצי ואמצע העליץ כדור חצי
 המקומות אופקי אגולי זה וכמו אופקו משתנה כאדס שילך ופסיכה פסיעה נכל לי

. לה סימן ונטם נחמד ספר וראה (רג׳כ). משתנים
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 והכסןש ןרר./ • עכייח עוכדי -ן:יך ןר,יא בד, ד.אבזת.לדזר מזדלזות
 1נכ<? W( ויוסף .•ל) מו ־</שי.ת5(נ - ליעקב אלוה,' גיצימו-הם' מדגלוהש

 והראותי• קצף. והיה מם?ו ?נמנעה לדאוהה, ^שה.(לנמס/ג"כס)‘ותחנת
̂ד,‘ מראש לו  והוד? פרם * האומית מנקשח שהיה ומה • חסד והוד. הפכ

וסח y הנכבד ההו>< בבית בעדם ולךתסלל ,עליהס להקרוב ולתם - - - . - - וזיייי ייח
 בהקים מחזיקיש היו ואם א,1הד, הם'קום על פמוכש שהוצואו

1א מרוממים שהם ומה האמהי■/ הנימוס א{תס קבל שלא
ל .ייריו ד.אזריייל מ״ זיזרר״וו ,יי*%ו ד{יר!ויז mriMn ו

 ני9מ אהריס,
העלד־ ^עם אותו

 V זודחנו דו ומתאויס אדיו חוגגים האומות ושכל ,עדיו השכינה הראות
 ס?ורו. יארך ממעלתם •רבותינו שוכרו וממה ולחצנו, גןיודלנו מפני

שיזדמן קצת השמי.עגי הנוזרו אסר )6כ * מדבריהם לך מה'
׳ ■ כ
 ישראל

 ב? עם
 כאשר
 :ואמרו
גזש;
,, .................... _ _ . - באר,

כ; בדוד'הוא ס'ה)'וכן פין ■.׳וכתזס׳ שם אלוה שאין'לו לכי מר;'  גרשוני, או
" ' ״ ׳ ־ ׳ ׳ מה: היום

־ . ־־ '  f ‘wi.W v•̂̂- ,111ו.י.ו. !־.־.;רצות שאד על מעדה מצרים ץ ’
 כל לא ץ<ות1א שאר אסור, בריח עליה שנכרתה מצרים ומה ואסרו
החת קבור כאלו בא׳י הקבור לל ואמרו .שנשיב) ',וע3ד (ספרי שכן",

y'^,׳(שסי ■אחריש אלקים עכוך■ לך־׳ לאמר' ה׳ בנדלה' מהסתםח היום f 
ס) אלו בהוצה הדר שבל לך לומר כ׳זי כ ץ,' אר  זרה._ עבודה, ;^ובך ל

וך.ומר/ מקל האהרור, הארצות שאר על מיעלה מצרים לארץ שמו וכבד

 ותטמאו ותבאו ובמיתתבם / לתועבה . שמתב ונהלר,י בר.ןיכם שאמרו
א רבי "כהקסדת והיה •G כנינא 'ור״פ בוף׳כלי/ים '(ירושלמי ארצי את  ף;ינ

 שייבנד י ,לארץ' להוצה סלוני שילך מותר אם אותו שאלו כאשר
 אהריוד ירד והוא שעקר/ המקום עיא'ברוך נשא אחיו שאמר אחיו, אשת

לנכרי', מכירת ושאסרו שש) (כתובוס מכירת ושאסרו יש:) י'(ע׳ו קרקע'
ת, קורות *  רךסווג דיני דנין אין ושאמרו הרב, י והנירו כא) (כס הבי

!ך9(ג־ לארץ לך.וצה יצא'העבד ושלא. י/•) [שראי'(מהדרין’בארץ אלא

 (כזדא״ ואדגמנכסר. כרש כשו דון. ומלי פלס להגיה. נראה. • והודעגון סיס *
j.מוו׳ הגרסא כן מוךדן. (לג״נ).̂. ג.) ו א. וחצכהנמ'{^?!^• ז) 's •«או 

/!  כהננום- נגמלת ט'5 שכן מפגי ; pjjc? קקנתי. וכן מוהריא:,מוליאיף ש.'̂י מו
̂לן!נס.1י <ן'נ• ר, דן>  הדת׳.■ יי,זלות *■ ד,ל«ינמה׳-..7^,הגר>-נ^[מו שינ<ש׳:צ'ל
7. yiד.יחיזןי«-*הייתי,סךןכ,0ו ר»8מרז כגיס כוי כניה, ילימ ̂י .̂\ 3'i■ ;ולהלחה

נהמה.לקי» ̂י5«ד
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ן ייפעד. .). קיב (נתינות ליח דזכינא ייסי ^ ליר/ וגו לא וא̂ר
י נג) ג אתי*. שאין חורתך^ (א) בחובות «ליpb אתה הן אש !תנוורי א

 רחש :אופר ואתה וסזתד, יזייר בית ותש׳יפגו הזה הפקום מגמתך ^זיש
 דדה לא וארו / אדיו שבה השנינה כי ותאשין היינו, בית היא כי ציון על
^̂ ה, התיק באורך בה האנינה ההפדת אלא מעלה ל  הדין p היה שנ

 בשקיפות אותנו יקיה כאשי ,בה ותובנה היקרות שות1הנג *צ^נששנה
פו ובבר / השמים שער שהיא היא שבן כל וההשידיש, וונביאיש  כל הנני
 מעלין ומפנה אליה נקבצות שהנפשות אופריש הנוצרים וח, על לאומות

 הנביאים עליית מקום היא כי י אומרים והישמעאלים , השמים אל איתן
 , ותג כונה מקום לכל והוא הדין, יום מעמד מקום ושהיא השמיש, אל
 f כוונה מבלתי מנהג או חונןז נגדה וכריעתד שחשתהויתך רואה אני

 פ^דתש, מקומות מבל יותי* בה לדור בותרים ה^יאשונים אבותיבש דדו ^צכר
ת יבוהריש רו ם משהיו יותר בה הג חי ר  עש זה כל ׳ כמקימותש אז

 ,[וע׳ז] זמה מלאה היתה אבל בה, השכינה נראית יאaד בעת היתה ?ולא
 ממנה לצאת ושלא בה לעמוד אלא תאוה להם היתד. לא זה כל זעם

. אליה עצמותם לנשוא מבקשים והיו י / האלקיש במצות אלא הלעב כעתית
 מנענו אשי יעא הזה, והעון ! בוזר סלר הובשהני התבר אמר

 ושמתי דני : שאמר במד. ; •ש:י כביה חאלקים בו שיעדנו מה מהשלמה
ת  ,בהחלה כאשר לחול מזומן האלקי הענין היה כבר כי נ), נייה0 ציון ג

ם שבו אבל כנםשחשצה< לשוב מסבימיסבלס אלוהיו ת צ ק שאת מ  ונ
 ממשבנותיהם יפרדו שלא ,בענדדד. כגלות רוצים , בכבל וגדוליהם רובם

 ב) ה הבידים (ביר ער ולבי ישגה אני שלד,ח אמר זה ע■" ושמא • ועניגיהש
 ,דופק דודי קול ,c.Tבינ הנבואה התמרת הער ור,לב בשינד^ הגלות כצה

 מצלל־ שיצאה השנינה על , של נמלא שראשי , לשוב האלקים קי־יאת
 שלח דודי , לשוב עצלותם על ,כתנת• את סשמי שאמי• ופר, השקדש.

 שתות עד ,וד.נביאים ונחמיה בהש סוצר שהיה עזרא על החוד, סן ידו
 ה_י-י^’(נוזמ הסבל כה כשל ואמת ,גמורד. בלתי הודאה לשוב קצתם

 ,קצורם מםני מקוצרים העגיגים ובאו ,לבש כמצפק (א) ונתן
, <r,הזדמנו כפי אלא האיש על חל איננו האלקי הענין ני  אם דו

^ לקראת מזרמניש היינו ואלו .ד\בה הרבה ואש ,מעם העט  אל
שפגעו מה מנצו פוגעים היינו השצה, ובנפש שלם בלבב אכותעו

♦ שוו5נמ ע:במ1 ,כסצפון להש כ) .בתוסת ונבעע ,כהנה א) נ״א

נתלמת■ זראס . רצל, כלא <למי צה/יה מזצ יותז לליעהי • 0רצ15 ל^ *
 רהיא גלילה גנריאל הוליכני כי ,0ל*קי סליתו נ!חמל פפל כן י •

c,לירוכלי: יליכ׳ה לין rc i ש וזיו «כתימה(רג״כ•) נדק ס^ם 1נכא  י וכו׳ מקד
— הצדיק יוסף וק .נא׳י לקנדו נדו מל בצוה ,אכיט ינקנ למי
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 והשתחוו ,קדשו להר השתהוו : דכורנו ואין i במצרים אבותינו
ת / לציון שכינתו והמחזיר ,רנדו להדום  הזרזיי *כצפצוף א?*א ,זה וזו̂ז

 כאשי y וזולתו בזה שנאמר מה על הושבים אנהנו שאין ,לו והדומה
, . , כוזר מלך אמדת

 לי שתקרב עתה וארצה ,.הזד בענין זה לי יספיק הכוזרי אמר כה)
 שאמי ממה y לקבלו השכל על שיקשה ממה בקרבנות^ שרךאתיו מד.
 ה׳■ קרבן הם כי הקרבנות על ואמר ,ניד.וד.י ריח לאשי לחמי קרבני את

, * וריחו ולחמו ט) (במדנר
י שאמר מד. החבר אמר מ) ש א : אומר הוא קשד., כל מישר ל

 הם אמנם אלי^ מיוחסים הם אשר הניחוח וריח והלחם הוצא הקרבן כי
ח/ לדברו ,הנפעלת האש ר״ל לאשי  ץ*כן1וא הקרבנות. מאכלה אשר י
 בו שיחול בדי / הסדר תקון בזה ודיכונה / חלקך. שאר הכהגים יאכלו
 הנפהז האלר.י הענין דמיון ושום . מקום חול לא גדולה הול המלך

 ונסדרו ,מבעיו נשתוו כאשר / בהמי מבעי בגוף דתלד. !המדברת
 ך.בהמות- מענין נעלה יותר לענין נכון־ סדור ותתד״תונים העליונים כחתיו

ר זלישרו אוחז להורות < אצלו השכל פלך שיחול ראד הוד. ב דו ל  אצלו ו
 ודומה ’ מפנו, יסרד הסדר יפכד יכאשר הד״וא, הסדר ישאר אשר עת כל

 ועא כי שדואד. בעבור / ולריח ולמשתה למאכל צריך השכל כי לכסיל,
 , האלד.י הענץ (א) אכן ,כן ואיננו בהסרדס, נפרד בהתמדתם מתמיד

 הנהגתו, לקבל ויכק דבר שיסודר ובעת (לנל), ’ המוב רוצה לבל פמיב
 יקכל לא סדרו יפסד וכאשר ,ודעת וחכמה אור עליו לאצור ממנו ימנע לא

 שנד אוחו מד.שיג האלהי הענין ודתעלה ,דשסדו ויד.יה * ,הד.וא האור
 ודקטורת והקרכנות מר.עבודד. עבודה כסדר שיש 'פה’(ב) ככל הפסד, אז

בהם נאמד והקדושה, המד^ד. תכלית על וד.משר.ה, וד.מאכל וד.זכדרות
ה, וזולת אלה־ך ולהם ה׳ עבודת (ג)  הטונג כסדר לרצונו כנוי והכל ז

 לכבוד אצלם וחולו הדמיון, דרך על מנדתם וקבולו וד.כד.נים, כאומר.
 מאכלם אך וכמשתיד.ם, במאכלם ההנאה מן ונקדש נעלד. וד.וא ,לד.ם

ש ל פ , נ ם ת תקן, היד. כאשר וד.כבד האצטומכא י שעכול במו ו ואחר נ

א  ופמע נהס, כנל.מר עד ג) . נכל ונבמט וכג ג) • נן5 ונ:מט וכן, )6 נ׳
כסס. נאמר

 מין זרזיר ,מלות ל.יזה לכסא אטר״ו כמלמדים פוך צפצוך .הזרזיר כצשצוך *
 הוליג מז׳ל דרכת [וק . העורג אצל הזרזיר הלך לר.נס לא הסכל וק < »רנ

 כטאאר כלא הנקרא הצפור הוא ואולי הזרזיר] את להניא למינו עורכ * «
 הוא הזרדר אר.דיס ולדעת .מאאר זרזיר ערכי נלכץ בכן כיון

 כי נלנכו ור.ו:נ מדמה והכשיל ר׳ל וכמדומה, כד׳א , ודומה
 וכן ,נבסס המאור.ריס זנדפוניס • ודנעציע בדפוסי הוא יק ̂(כצ/ . ׳״ ׳ -

 הכקאתמצמו לא אבר האדם, נר.ק ההפסד ?*״״;אז אד•
׳ האצטומכא •* ברוצה למי המטיב האלהי העלן בהי, לא אכל ^

t ונ= ק).1(̂מ o ה״ג־ו־
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P 5ד̂־ יתד,ו ברוח, ‘שבצליו: ‘והצלול בלב, ממנו הצלול יתקן 
^ האיברים ושאר העכול בלי כן גס ויתוקנו ,ההיא כמזון ל !^ ר  ב

( טן -י.־( t ״nv״ ״vjni ריפ״ם 1%( ״י o T 
ב אשר / הפרברת הנשש הנהגת לקבול ומזומן מתוקן בולו המזג ב ^ י  ד

א עם מדרהח די בהם שנאמר, , י״׳ קרוב, ^ כ

 “ בר״ הלהב בהקשר שיקשר, מקום בדתי רו אששר אי ,מבעי חם כתח
 לא והדם דם, משך אל צריך והרב הלב, היא השתילה דמיון . דשתילה

ד האצמומבא אל הוצרך כן על העכול, כלי בסבת אם כי יתהזה כי  ה
 והמיתר והקדום והאף והגרון הריאה אל הלב נצטרך וכן ,ושמשיהם

ס באדי הלב מזג להשות הנשימה, לעיבודת זהaר למיתר המניע כנ  מ
 מכתות כלים אל המזונות מותרי לבער וועצרך היוציא, [ובעשן] (ודזעעזן)

 א•* והוצרך זכרנו, אשר מכל הגוף והיה ,והשתן יאהrה וכלי דוחות
^: ולברוח ,אליו שצריך מה לבקשת למקום ממקום הגוף העתקת  מ
 ^ ורגלים ידים אל והוצרך ,מעליו וירוד אליו שיביאו וכלים ,שיזיקהו
 מה יומגים ,אותו ויקוד. ממנו שיירא במה מתרים ,יועצים אל והוצרך
 לקוותו, או לעתיד, מכמותו להודד שעבר, פה ומזכירים ,כותבים שד״יה

 הלב כעזרת מהניהם הראש והיה , והנסתרים הנראים דרושים אל וזעצרך
 הוא אשי הלב הנהגת אל שב אחר מסודר, כלו הגוף והיה יהמשכתו,

 וכן • מ*ב במצוע שני חול הוא במוח תהול ואם ,לנשש הראשק מחנה
 חי־ אל כי תדעון בזאת : יהושע אמר כאשר , האלד.י דתיות נסדר

)ג (יכו:ע בקרבכם  והיתד. באומד., ברצותו האלהים בהשין האש גשעלה .
 תחת אשר מכל והנעלה הדק הוא האש כי ,ותשורהם מנדתם קבול אות

 ועתרם הקיבנות הלבי שומן חולה, מקום וד.יה מדבושות, הירח גלגל
 כחלט אם כי נתלית איננה אשר האש בדרך ,והשמנים הקטורת ענן ועשן

ק שו  וצוול / מד.דם השמן בדק נתלה הוא אשר טבעי כהום ,ובשמן כ
 העולות בן ואדד ,והמנורה הקטורת ובמזבח העולה במובח ית׳ האל

 להדבק העולה מזבח אולם . המשהה ושמן המאור ושמן הסמים וקטורת
 אבל!אש] ודקה. קלה יותר היא לאש הזהב ומזבח הגלויה האש יכי

 ,והדעת דתכמה אור בה להדבק ודקה] קלה יותר [היתה הפנורד.
 הרוצה ;רבותינו שאמרו כמו , הגושיות הטובות בו להדבק יילשלחן

 ומנוחה / בצשון שולחן [וסימנך יצשין לדתעשר הרוצה ידרים, לדתתבם
)כה (נ׳ב .כדרש  במדרגוש ד& אשר ,ולכרובים לארוז עבודת אלה ובל .
 הביור כמו ומשמשים, כלים לאלה והוצרך .עליו מרחפת ודדיאה הלב,
 V זה וזולת ומזלגות וסירות ומנקיות ובשות וקערות ומחתות ופלקחים וכנו

 הכל ולשמור ופכסהו, וד.אהל המשכן אותם, שישמור דבר אל ח־.וצרך
 לזה האלקים ובהר אלה, לבל לנושאים וד.וצרך ;וכליו המשכן חצר
בג* כל אליו דאסשו שנאפה העגל מעת שבן כל ,הקרובים שהם לד כני

. :וה6מל הבמע מלכויב )ft נ״א
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)כו לג ^וי(שעוש  נושא} *׳[והוא ̂ הנהן אליעזר והוא שכהש ^נככד ובחר .

 אהיז בז אלעזר ופקידת ?!אהר כסו שבהש/ והדק שבדברים לנכבד
 ההאוד^(נמדכי וששן החשיד ושנחח הסשש וקשדח הששרח ששן הנזק
 החכמה ואור והדקה, (א) הרכה האש כהם נתליית אשר אלה כל ל),

 ״ אחריו הלוייש שבכתות ולנכבדת ,וחושים באורים הנבואה ואור והדעח,
 והשנורה והשלחן הארון נשו הפנישים, האברים. לשאת בני-קהת ווש

 הקודש עבודת כי נאשר ומהם ,בהם ישרתו אשר הקודש וכלי זהשובחוית
 שעוזרים עלמות הפנימית לאברים אין ישאו,באשר בכתןן שם) י עליהם(שם

 * בהם שדבק בשה אותם נושאים והרוחות הנחות אבל ״ על.נשיאתם
 החחידניים״ הרכים האיברים נשיאת ,נרשק בני והם מהלוים שתחתם ולמי

שם) (שם ומסך התחש ומכסה שכפמ מועד ואהל המשנן יריעות
 בריחיו קישיו קרסיו הקשיש האיברים לשאת ,מדרי בני והם שתהתש ולמי

 בסו בעגלות, בני*\אתם הכתות שתי ונעות. שם), (שש ואדניו, עמודיו
^ כפי מררי לבני ענלות וארבע גרשון לבדי העגלות שתי שאשר ח בו  .ע

 הלילך• גוזר ואינני—• אלודח חכמת ותבונת בסדר זה כל בס) (שם
 שרזך מה אכל זכרתיו, אש* הזה הסדר הוא הזאת מעבודה שהבונה

 שקכרח ומי. ,יתברך האלקש מאת חירד, ושהיא ,ונעלה נפלא יותר
 בה שיתחכם מעולה,משי ד-יא בשכלו, בה שיתחכם מבלי שלם קבול

 ?שב המחקר, אל ההיא העליונה מהמדריגה שנטר. מי אך ותקר,
 ולספקות רעות רסברות משיעזבם החכמה, מוצאי בד.ם *.שיוצא
, . האבדון אל דמביאות

ת הכוזרי אמר כז) . לי  וחושיו שהראש אלא !שדמית כמר. החבר מ
ק, לו שבעתי לא .המשחר. לשמן ולא דמי
 אשר בארק ד״־פקד החכמה ששורש הוא אמת ההכר אשר נח) ‘
א (והוא) ותולדיתיד.ם הדכדם עשרת [ר״ל] = (ושם) הלב במדרגת ת

 (דניים ה' ברית ארון מצד■ אותו ושמת שאמר כמה מצדו, התורד. [ודש] *י'
ת, השתי תצאנד, ומשש לנ/ט) מו  הבהכים; ונושאיד. חכמתהתורד. ההנ

 (ב)המכירים, היועצים במו היו וד.ם הנביאים. והנמתהנבואהוגושאיר.
מה. ראש ורש (ג) ורבותכים ודימזכירים האומר,, את המזד״ירים האו

. לב ובלא ראש כלא גוף היום זגתש כן אש הכוזרי אשר כע) .

מפחדות,
. .... .......................... ...... ........................... זה־סלך

שכל, נפש ורוח וללב לראש כלים היו־  מאבן ״מצויירות מהגופות שובש ו
y o tרוח כעולם כד.ם ד.לה ולא האיברים, וכל ואוניש. ועיניש בראשים ״

• ̂יננו וסטתדס מלת ג) . המיזרים נ״ל נ) . הרכז ושמנו ! ?הם

P וס65.מ כנל כהוב ונן שנ׳ד• שנת ודנעציע היא'בדשזנ •
שנ׳י■ נדוו״ הנסר, ק לל,מר. רוצס * :דוציאמהס. י

̂״ מבע המאוחדות, ונהו״ כנ׳ד בדוו״ ק . והם י • י •׳ ״ • ,זהז
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ה/  אדש לג־רות דומות צורות המה אך כדש^ תדהה* אפמר ואי חי
. אדם אינמ

הוא. כן כדגריך הכוזת אמר לא)
 לאומה להדמות שנו דו אשר עכו׳ם האומות כי התכר אסר לג)

 לאלקיס בתים הקימו הנראה, הדמיון מן יותר אל [להשיג] יכלו לא יה1̂
 ולא הננואה עליהם להראות והנזרו הפרשו / אות לאלקיש בדש נראה ילא

 / השמים מן אש עליהם יררה ולא * y ובעכו והכעיכו ההניפו ,נראתה
m< ילא x ועל • האלקים מאת עונש שהוא אצלם לברר כדי , פתאום 

 אליו, מכוונים שרש ההוא הבית לומר רוצה לבס; נפנע ההוא הענין
ם, נשתנה ילא  וחזקתם ומיעוטם רובם בפי משתנד. עגינם אכל ענינ

ל וחבורם/ ומחלקורש יהולשתם  כשימצא ואנחנו—• והמקרה הטבע דרך ת
שנו, הוא אשר לבנו, את פג;י תמקד . כי ו נ ד ב א ירפא, וכאשר א פ ר  נ

, ו נ ח נ  מנהיגנו שיהיה ענין זה אי ועל מעיש, או רב שנדדה בין א
ו, והמושל יטלכנו  כדשזוד בו שאנהנו הזה בענין אור״נו והמחזיק בנ
• חי אל והגלות

 מן שאומד. במחשבה יעלה לא כי ,הוא כן הכוזרי אמר צג)
 עם שנן כל אתרה, לאומה תשתנה שלא ,הזזנת בגלות יקרה. יזאומות

ה הזמן אורך מ כ ה,ו  לא [אחריתם] * (אחריכם) שהיו אבדו. אומות הז
 זכשדים ופלשת וארם עמון ובני ,ומואב אדום כדש ,זכר להם נשאר

• רבים וזולתם , והצביים * ודשח־.םיים * ופרס ’ ומדי

 y י'אחריכם אכין. גני לבני שקרה כמו ,אוחם צענוב .זכו' ירדה *ולא
ה כיוככים הפדכים • ופרס « .בזמן •בראל מי אמרי ככיז ר׳ל .כצ׳ל  מ

 ברוה*חיי*מם לא r כקדממים להפרכים יהכ להם אין ,פרס אדמת ל1<
 משי תחה נכנכז האחרונים כפרכיס ט ,ואמונה נדח ולא (נאציאנאליטפט.)

 • תפמז רוחו ימיר אלהיו נד ונהמיר .והחמר,מדו כיכמפאליס ממונח
 הלא״ומי רוחם אשר , הקדמונים הפרסים מהכונח אלה כימים תארו מזפיר מפט

 ;כפרס פרים נאיזה המחגוררים ,האש פונדי (גפנפרגץ) החכרים יהמה , נמר לא
י האק מן זכרו אגד אשי לעם החכר השכם יפה זה וצפי ,הודו כארן וננעפים

 גץ כמפנה הראשונה היא 'Braminen-Kaste(הכרמיניש כח והכרהמייה* *
 ולפי • )I’riester-Kaste( כח-הש״ים והיא • הודו כאד, אשר השהוח כמוה

 להמון כפורות איו לכן כרמא, כאליל מרא: יצאו הראשונים הכרמינים המסורה.
 מאד ורכו ,ככרמא המאמיני: הודו מא::♦ ינהלו אשר והגדולה לכנוד

̂ש כאו אח לר,ח ככודו אח ישפיל לא שככרמיניס ככפט כד . *ליותיהם  אן£ ל̂י
 —• הא.רז מם ונין כתם המנדיליס להם ומבפפים חוקים כהנה ופוד .מדו למלך

 הקורא יחור המפטים.האלה כדכריה אהד • מום פד כהקפה מודנה כזאת והכתה
^ למז, זכר אין ואסר לפם, הכרהמיים את כמשס בכוזרי נה5 לי  אמהת טל כונתו ו

 הומה פ5ככ ופידנה הכחוח, כל נין הודו ארן נהפסטהנכל מא הלא כשלג <י«א
 אם כי ,מיוחד מם היו לא הצניים כי * דק לא הה גס • והצניים * • אלה לימינו

 pft י״י וז׳ל (רג״נ). (באכינגד) מנים גימים כלל ק וקראו • אלילים פונה לת
 נקצמח כיושרם וכי׳ משה הורת קורה הכופריה המה : מרות להמלות גפרושו תמן
. והירך לחז
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 הוראה ,בדבריך שסייעתיך מה כי תחשוב וא^ החבר אמר לד)

ת/ הדבר במו שאנחנו ממני פ  ההוא בענין התחברות לנו יש אכל ה
 בה^ שנאמרה במידה ובינו/ בינינו בריח שפס אשר בתורות האלקי
 ג בה שנאמר והש^ת יג) יו (נר׳ / עולם לברית בבשרכם בריתי והיתה

 אבוה ברית מלבד יג), 6ל (כמו׳ לדורותיכם וביניכם ביני היא אות בי
 מואג בערבות ושניה כחורב אתת פעם אתנו כרת אשר התורה וברית

 ה) (דבדס בנים תוליד כי בפרשת הנזכרים / בה דתלויים והעונש הגמול עם
 ווולהי כט) (כס האזינו ושירה כנ) (כס עליך יבאו בי והיה פרשת וכמו

 [בפעלה] אנהנו(כמעלת) אך הפח/ [במעלת) אנהנו;כמעלה) ואין / יוד,
 מקור• והוא ד^ופאים/ כל מרפואתו שנתיץשו הנשחף * (א) החולה
 העצמוה התהיינה הכתוב שאמר כמו / המנהג ושנוי המו^ת מצד רפואה
 ם! נג-גד) עבדי(יכגייס ישכיל בהנה המאמר ונשלם לו). (ימקל.ל האלה/

 תצר• השבנודט/ ולא נכוה ממנו פנים וכמסתר הדר ולא לו תאר לא
 לאדם ׳שיש המצונפים דברים כמו מראהו/ ורוע הנראה משנוי לומר

 / אישים וחדל נבזה ,מדם פניו ומסתיר / עליהם להביש אסשניסות *
. חולי וידת מכאובות איש

 הליינו אפר: לישראל/וד-יא וה,משל יהיה ואיך הכוזרי אמר לה)
שא/ הוא י בעונותם אם כי שמצאם (ב) עד אותם מצא לא וישראל נ

י ח רב הוא באיברים/ כדב באומות ישראל החבר אמר לו) י  ם ל
ב ר ם/ו ל כ ת בר מ ו א , . מכלם^. י

ביאור. עוד לי תסף הכוזרי אמי־ לו)
 עת בבל אותו ופוגעים מר״מידיס/ בהלאיים שהוא ההבר אמר לח)

 עם ומוט ̂ וסכנות^ ואהבה ושנאת ונטירה ופחד ויגונות/ מדאטת
 הרעים המאכלים מבלעדי ומגרעת/ מתוספת י<1ובשנ בהפוך העתים

 /U פועלים בלם והקיצה/ והשינה וד״טרהים/ והתנועות / הרע והמשתה
. כמנוחה האיברים פן וזולתו

חאיברים^ מכל חליים רב הוא איך לי נתבאר כבר הבמרי אמר 1לט
מכלם. בריאות רב הוא איך לי באר

פורסא^■ בו* שתעשה ליהד./ בו היתכן'שתתעכב החבר אמר מ)

.עד ונכמע• מס/ כ) .מכח^ ונכמע ך/הנכר א) ב*א

 זומן) כווינד (לונצעהרונג מז) נו (דקרל. כמפת הנהונ מצכון • הנסחף *
̂ת וכן . יוס יוס וכלה רגליו על עומד והט בכרו המי, כגוף סון עמן  המלה הוד

 חסטניסוה * • כ׳ב) כח (דב׳ כדפון מלכון /'.כדף׳ ;ל.הרת ועס׳ ערני. סתת
 יין נכפת ומקורה .ומפוני, הלש זהורלתה מכנהד) פ׳נ תלמודית(נרנות 'מלה

)fastenea ומוגהלנגם כמל,מרע: כעזר ונו׳. ומזגו ’קרענקלין). (כזוהן 
 מתוספח חנקיו יסוחת ל.ו ויהיו ,מכתנים .ככעתיס נעת ונטי נכתהלפות הוא

.(רג׳ב) חלי הוא כיכודות נחנוד כטי וכל , ימגרעת
 מכה-טריה והוראתה • מורכא ומפיס ג) (כבת תלמודית מלה • ״יהח

 מרוח(ויקיח תרגום כי רניס, לדעת ארמית נכפת ומקורה נלאסטעד), (גסווירע.
מחיקה להוראת הועתקה ואר.ר .;צערדריקט) , וכתיב הבל , מריס כאכ)



ר מ א 43שנ פ
 רסיק^ או הד^גיסה בטו^ או חבורה, או ^‘הבלבול י או סרט!/ אג

? האיברים בשאר דהתענב יתכן כאעי
 ,המוח יהיה מזה מעט ביותר כי / יתכן אS זה הכוזרי אמר מח)

 ברבר מרגיש הוא כהו, ורב דמו זכות מבני הרגשתו בזכוך ישה,ב
 לרחות,, יכולת ו כ שתשאר בעוד מעליו אותו ידוהה שיפגעהו, ד«ועט
 ממנה שיעשו עד הדיהה בו ומתעכבת ,הרגשתו מרגיש איננו ייולתו

• החלאים
 רב עדיו מביאים דש והרגשתו (א) צערו כן אם החבר אמר מכ)
. שיתישבו קודם פגיעתם בד-תהלת מעליו לדהותם דשבה והם החלאים,
.ועא כן הכוזרי אמר מג)
̂ הלב מן הנפש כמעלת ,סמנו האלקי הענין וכן התבר אמר מד!

 אפקוד כן עד האדמה נמזפחות מכל ידעתי ̂ אתכם רק :אמר כן על
 שאמרו מה ועריאות אבל החדאים, דש ואלה נ) ג (עמוס עדיכס,
 כי ,ראשון ראשון כעביר ישראל עמו לעונות מוחל יח) (ריה רכותינו

 כאשד לגמרי לאבדנו גורמים והיו עלינו, לרשעכב עונותינו מניח >זיננו
 עז) טו (בר׳ הנה עד האמורי עון שלם לא כי עליו שאמר האמורי עשה

 ועצמו משרשו הלב וכאשר .אותו והמית עונותיו הולי שתתחזק עד והניחו
 מצד ישראל כן ,ההיה נפש בו [להדבק] (דבקה) המזוג [מיתזי] שוה

 האיברים משאר הלב יתזיג האלקי],וכאשר הענין בהם [ידבק ועצמם שרשם
 ישראל כן מזגם, כרוע והביצים והאצטומבא הכבד מתאוות חלאים
 וילמדו בגוים ויתערבו שאמר: וכמו בגדם, מהתדמות ההלאים ישימם

 אכן זה בכמות שיאמר בעיניך רחוק יהי ואל צה). קו (תכצוש סעשידש,
 אותנו דשוצאות והצרות במנוחה, והעולם בצרה ואנחנו נשא, הזא חליינז

מנו, וער ובור ̂ הודתינו, לתקנת סבת  מתוכנו^ דשיגים דציאת מ
היסודות כי שידעת כמו בעולם, האלקי הענין ידבק ותקוננו ובבורנו

א . :עדו ל•) נ׳

 ע׳ם כחבורה כל והונחה נג). (יומא שממרס למי נתנו מישן) ,(צפרריינז וערוב
זאלבע) (דחס ,Muriso׳ יוני בלשון מקורו ז:תוש.»-או מעוך כוא כמכה כבשר

 בכפין מבלל ,בלל(סערמישמג) מלשון שלכולם ב) משנה (ש׳ו בכורות ובתלמוד
 הודחה שמבאר כלב-נראה מחולי פה ככוזרי-כמדבר מדברי אוצס .בהלבן השחור
 ויאמר . ונזילה כריה לשק מריעפונג) ,(אייסערונג , כשבפיס הרגום כמו הבלול

ם ודבריו • שבהב מה נחמד באוצר וראש . כלב חולי פל גס  ונוד • י מאד דח̂ו
 וגר אדסקלייבפן) (אויכזוכען כפסולת מתוך כאוכל בורר מלשון בור, * כבר

 יוצח בור בתלמוד וק • בורא מעתיק לב) (משלי מאיש אנט בער , ארמי סלכק
 במקום בחון ר׳ל ד) לנז (איוב בבר ירבו בעברי יש כשורש ועיקר ;)מה (ברכות

 פירסע לכחכם כסלים כפר וראה בור• שדה ומזה אונאנגעברט) ראה, סיאי(ווילד
כי והוכח , ג־ד־ה , כר ערך לרי׳ש זכמשביר • בר־בער שרש ׳׳1S5T (לייפציג
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 נגן ואחר חחילם, כן ואחר הצמח, כן ואחר המוצאיש, טחס נהיו-להיות

 להדבק אrה. הסגולה בעבור נהיה והכל ,האדם סגולת כן ואהר ,^האדם
 הנביאים כדו הסגולה, ןסטדת] נעבור אuד והסגולה האלרץ; הענין בה

 ער אלקינו ה׳ פחדך חן :האודר מאדר נסדר הדרך זד• ועל ,•וד.הסידם
סדהו, יראו צידיקים כן לעמך,•ואד״ר כבוד תן ואחר מעשיך< כל  מםג' וי

.הסמלה סגולה ^טוע
ולרטויז! לה*!ד והטבת ודמות ,חהכר העירוה כבר הכוזרי אדר מה)

 שהם ממה יוחד ,והעובדים מד.פרושים בכם שנראה צריך היה אכל
.בזולחכם
 פןן לך שהקדכגת• מה ,שכחתך עלי קשה כמה החכר אדר מו)

 אל לועזקרב יתכן לא כי הסכמנו הלא בד״ם, אהד. וד.ודית .תשרשיט,
 הקורבד• כי התומזוב. האלקים, מאת מצווים. במעשים אם ני האלקים

? להם והדומה והכניעה השפלות הוא
 קראתי וכן ,חושב אני וכן ,הצדק עם כן הכוזרי אמר מז)

 ליראה/ אס כי מעמך שואל אלקיך ה' מר• שאמד נמו בספריכם^
 הסר ואהבת משפט עשות כ*א דורש,ממך ה׳ מרי• ואמר ינ) מ (דנריס
, ׳ ׳ .הרבך• זח וזולת יד) ו (מיכה

 והם השכדייט, החקים הם להם ודודומד• אלה החבר אמר מח)
 [ובמן] (בזמן) בטבע לה קודמת האלקית, לתורד. וההצעות הד.קדמות

 שקהל עד ,אדם מבני ש״תהיה קד.לה איזו בהנהגות בלעדיהם אפשר אי
 כגתדדת היתד. לא ,לא ואם ,ביניהם ד.צדק יקבלו שלא אפשר אי הלסטים
 בתורתו שד.קרו •מין אל ישראל מבני המרי הגיע וכאשר .הבר^נ

 כאשד קד.לה, לכל מבלעדיהם אפשר אי אשר והמנהגיית^ השכליות
 ותנועה ושתייה מאכילה הטבעיים הדברים מבלעדי יהיר לכל אפשר אין

 P וזולחמ כקרבנות בעבודות זה עם וועזזיקו ויקיצה, ושינה וטנוחד.
 שתשמרו ולואי ואמר, בפחות מרש הסתפק # השמעיות האלקיות דד־״ורות
 הטובה והדרך הצדק מקבלת שבקהלות דשחות אותם ששומרים התורות

 אד< אלא ̂ תשלמנה לא האלקיות דנתורות כי ,הבורא בטוב .ור.ד.ודאד.
 הצזץן קבלת השכליות ובתורות ,ור.שכליות המנהגיות התורות השלמת

 בקרבנוה מהזיק איך ,באלה החזיק שלא ומי הבורא כטוב וההוראה
̂  »מרד.יקו ולא מחייבו השלל לזאין ממה ,וזול^זם והמילה ובשכת ,

^ ובר.ם ,ד.ש:ליות על rSfcoin ישראל בני התיחדו בחס אשר •מ־-זרות  ה
 כא*םי , התורות אלו יתר.ייבו איך 'רעו ולא ,העניין'האלהי יתרון לחם
 שמזני ואיך קרבנותם, על ה׳ ואש בעיד.ס ד.׳ לבור ירד ידעי,איך לא

^ ד.דעות שאין ממוז שאיר׳ל, מה כל להם אירע‘ ואיך , האל דביר בל ק  מ
היד• הדרך ועל כנדחה, י בו אין אשד הילין< וו*אות hעטדוfcה לולי י*יי?י/

ד .והמוסר ההורה מיריעות מכו(ל על כל נמלת פהיותה צהשתמש מכל  כתם ה
 הנזנים 6ולכו^ ̂ ככמליכ-מ±ו—הנודיס והמה הפסולת־ את־ ׳צרייי« הנוזל

. כפסולת מתוך והנלז לברר,כנר להפך. נאי זרג׳כ —. ממומו
 וכן ,ללר.וש'ולרכחה דלן און :והכהה ,■מזיית דנל,־צמו פש מדהד. • ^

:וןסימוע5נעאמר-רא ’׳ שד׳ל «ן׳.
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ע נאמר  )c־t ו (מיכה זבזדכם עז* ססו ועזל^ותינם ,ממך דורמ ד.' וכה ̂ לו
 ואהבת משפש בעעות הישראלי שיהזיק היתכן ,לו שדומה ממה זה זולת
. וידלה ההורות ושאר הפסת והודות והשבת המילה דעייב חסל/

 יודה השידזמזפיב ד*:ת אכל , הקדמ.ת אשר כפי דא הכוזרי אמר ®ט)
 כהתכדד או כהתיהד אם ,שיתקרב דת זו באי ירגיש ולא הכיד^ אדם

 והסברא ההקשה אל שבנו וכבר ,לעצמו שיבדה כדבר או • זח בזולת ייי
 במה׳ הזרה לקבוע טשתדדים אדם כבי כל ויהיו ,והתחככות •לשבלית
. במל וזה הקשתם/ אדיו שמביאה

 אך y בפרישות אותנו העבידה לא (א) האדהיית והתורה החבר אםר
ר  דכוי, מבר• בצדק חדקו והגו!* הנפש מכהות בה דבל ורתת השוה^ גיי

 קצר / תתאוה כת ע־ שנמת ומי אחר, בבה קצור אחד, כבה חרכוי ט
 רב ואין בזולתו, קצר / הנצחון עם שנמר. מי ובהוסך המר.שבה, ככה

 אבל רזה, וטסו הדושים וכהותיו חלושות שתאוותיו לסי עבודה התענית
 המותר מן יזדמן כאשר ,עבודה הממון המעמת ודא ,גופו שיעדן פוב

 שבן בל ,הטובים והמעשים ההבמה כן קנותו ימרידהו ולא ,יגיעה טבלי
 הרבד אך ,שמים דשס להוציא וכאריו ,ובנש כפול * לו ש־ש ימי
 והאהבה אהTד. בין נה־קת תורתנו בי :דבר שר וכלדו .לו נבון יותר

ה, בכד אלקיך אל תר,קרב יהשמחה, הנ  בימי כניעתך ואין כ
 , והמועדים השבתות בידי משמחת־ האלהים כן קרובה יותר התענית
 מחשבה צריכים שהתהכונים ובמו / שלם ולב כבונה שמתתך כשתהיה

 שתשמח ובונה כחכזבה צריכים ובתורתו במצותו השמחה כי > וכונה
 , בה לך שהמיב סה ותכיר , בה המצוד. מאהבתך עצמה כמצוה
 כמצפק זה ,ע־,ודהעל / שולתבוומובו אל קרוא באבסנייתו בא אתח וכאלו

 ודבקה עבודה היא והרקוד הנטן אי השמדת בך תעבור ואם ובגלוי׳
 אבל כוסקרים התויה אותת הנידה לא הדברים ואדה / האדקי כענין
 ת1כד תקנות דהלק אדם בני ביכולת שאץ כפני ׳ מסורת תחת בלם

 מה ושיער , והוטועד מהמנוחה לרם שיאוי כד. ושיער ׳ והגוף הנפש
 וזולתי המעשרות ממנה וינתן ,ויובל כשמיכה שתשבות עד הארין שתוציא

^ ושביתת , ד״מזעדים ושביתת ,השבת שביתת עד וצוה , זה  והבל , הזג
י כפני / בראשש למי;שה וזברון , מצרים ליציאת זכר נ ז ש ^  הענע

ץ שנעשו פפ;י * דומים פ ח ה לא האלקים ב ר ק מ ב כ ודא ב  ,ע ס
 השמע , לפניך ד,יו אשר ראשונש דימש נא שאל כי : יתברך אכר וכאשר

 היא השבת שמירת והיתה לד) לנ (דנריס אלקים ועבה או אדקיש קיל עם
 שמקבל ס• כי ,מעשית הודאת היא כאלו אבל # באדהזת הר.זדאח כעצמה

בחרוש הודה כבר , בראשית מעשה כלות היד. שבה בעבור שבת מצות

_____________»סל.ל?יית והפורה כתינוה ונעמעו , סכה ותורת א) נ׳א

 *) יה כתלמוד(הולין וכן קינדבר) (קליינע מכלא, הוא עף, פרגה .וכנש שפול *
ש כהכדס מש;י . והנד דנוק מל׳ מכל נכנרי וכרכו . מופלא ני׳ י3ית  ^י

הראכון כי ,,מפול״,למיס׳ p המכר מריש ולזה אנותיהה, אל ושטרים ינוקיש
—גדולים. כל כונתו ונניסקמניס כל יזלה
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 קב*• ש;יא טי1 ית׳, העושה במחדש הודה בהדוש שהודה וטי ספר,/ ■סבל׳י
̂ש לבודא אמונתו חזך ולא / הקדמות בספקות יפול  , גו אש ,העוו

ת ר י מ ש ת • ב ש ̂  ז ש י ר פ ה מ יותר הנורא אל מקרבת ה
. ת ו ר י ז נ ה  כן ואחר באברהט, הדבק האלהי הענין שב היאך וראה ו

 ונזוזי , מדרגה אחר מדרגה הענין מביא הקדושה ובאר*,* סגולתו בהמון
 והרבם והפרס , שבמקומות בטוב אותם והניח ̂ אחד מדם נמלט שלא עד

 הראוייז באדמה ונטעם אותט שהעתיק עד , המופלא ההוא הרבוי
 הכרובים יושב נקרא כאשר / יצחק ואלה* אברוש אלהי ונקרא y לסגולה

 • שאטד כמו בשטים לדמותם ירושלים ושוכן ציון/ [שוכן] (דושב) *
מ אף y בשטים בהראות באלה אורו הראות מפני ׳ בשטים היושבי  ע ו צ ב

 ונקרא y עלירט אותו מאציל והוא • ההוא האור לקכל ראויס (ע*ם) “
 ולהוחו^ להאטינה ונתהייבנו לנו נקבעה אשר והיא y ה כ ה א מטנו זה

 ממנו « שתתהלה לבנו אל שנשים כדי y אהבתנו עולם כאהבת עליה
 לא הדמיק־שהוא דרך החי-על בבריאת שנאמר כמו / ^אנחנו) מטנו לא

 לצורה שראוי. הומר ראה כאשר והתקינו יצרו האלהים אך עצמו את ברא
 ׳ סמלה לעם לו להיות ממצרים להוציאנו המתחיל יתברך הוא כן / ההיא
 המוציא אלהיכם ה' אני ושונה; אומר הוא כאשר y למלך לנו ;יה

בך אשר ישראל שאמר ועוד yלאלה*ם לכם להיות מטצרים זכם
 דהיה

 אתכם
•אתשאר

y גדולה יציאה הזה במקום המאמריצא כמה הכוזרי אמר )6נ •
 * בבשר מתפאר הבורא שיהיה , רבה מחילה המליצה ומחלה

. השמש בבריאת בעיניך קל זה החיה החבר אמר נכ)
 הבורא אחר שהיא מפני y מעשיה גודל מפני כן הכוזרי אמר גג)

 וההווים השנה ופרקי והיום הלילה מסתדר ובעבורח ובה בהויה, הסבה
 / הנראים והמראים הראות תהיה הבהיר ובאורה y ודהיים והצמח המתראים

? המדברים אצל לעושה תפארת בריזגתה יהיה לא ואיך
«הראות מאור ומעולה דק יותר הלבבות אור והלא דתבר אמר נד)

 היחיקם ישראל-זולת* בגי ובתעותקודם בעורון העולם אנשי כל היו והלא
העולם מן הלק ושזדן / בורא שאין שאוטיים עם מוש זנרנוס־והיה אשר

 נכתני גמצל. לל כי ,•הזל כופר וי״יעות .ודנעצ̂י בדפוסי הגרסא כן .ציון ויוכב *
י .ד ביואל נמצא ק כי .ציק *סוק וצ׳ל הקב״ה. כל ציון׳ יונבy קודש  (א̂י

המאור,דים ובדפוסים .וויג׳ בדפוש מוכר,א ק . לאדם פס במצוע .נר.מד)

 c’iis אום) (פאן
 הכחיי דבד בכתבו ,הלאכה והסופר .מאתנו ולא מהכורא הוא הדני ש״וזחלת

,אנחם״ מלת מני ,ממנו׳ בצד רשם—הדפוס מוד היס
 * בפנים המלה את הכניסו בר.ינה כלי והמדפיסים .בעדם למדברים גיי ® ילום ג

• . סצאי־לבנה כשד וסגלתיה מח-,תיה <נכן
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אד מחי r ,קדפון הבל• אך בורא, עיהיה ממה נברא •שיהיה י p אחר 

ש י י טועים אהד ועם ,דעבדוהו ובורא הקדמון ודא ‘שהגלגל : ^
 דעבודה שראדה והיא והמושלאים החזקים והמעשים האור עצם היא שהאש

ש ש  וצורות וכוכבים וירח משמש זה זולת עובדים אחד ר;ם , אש היא ^זנ
לי  חכמיהם^ או מלכיהם עובדים אחר תם y הגדגל בצורות גתלות היים מ
עז והטבעי המנהג p יוצא דבר כעולם נראה שאין מסכינדם יכלם

 ראשונית בסבה הודו מחשבתם וזכה עיונם דק אשר דשילוסושים ״יי **
 כל בעולם מעשה לו שאין בהקשתם נמו ,הדברים לשא- דומה איני
 וחומר וקל מייתתם אותו ומבדילים אותו שמרוממים y בחלקיות שכן

ש ד  לחול ראויה שהיתה ההיא הקהילה שנזדככה עד yזrחדו בהם ^ז
 yהמנהגים להם ולשנות הנוראים, המופתים לה ולעשות האור, עליה

 הקטון יודע ויוצר, ומםדר ושומר מושל לעולם יש כי בעין עין ונראה
 ליטזרת סבה והיתה ,הרע על ומעניש הטוב על וגומל ,שבו והגדיל

ששבו עד מיסודותיוע, לצאת יובל לא אתריהם שבא מי וכל הלככות,
 העולם, לבורא ובקדמות ,העולם בהדוש מודים העולם יושבי כל (א)

עליהם. שנגזר ופה להם שנעשה ופה ישראל, בני זה על וטופרע
 hובאמ פלא, שהוא אור בו ויט גדול פאר זה הכוזרי אמר נה)

 הזה, כהיום שם לך ותעש ,יכ) כג (ישעיה עולם שש לו לעשות :נאמר
.. יע) כו (דנריס ולתפארה לשש לתהלה

 כשהקדים ,התורה בשבח דוד הציע איך תראה הלא החבר אמר ט)
 אורה וזכר יט) (תהלוה אל כבוד טספריס העזמע במזמור השמש הפור

 תמימה ה' תורת לזה ושמך ,מראיה דופי דרכה ויושר עצמה וזכות הכולל
 האלה, דשפורים פן התמחו אל אמר כאלו בו, והתלד נפש משיבת

 בני ולולי ומעולה, ומועילה ומפורסמת וגלדה בהירה יותר התורה כי
 ,משה בעבור פעלתם היתה לא כי רעוד • התורה היתה לא ישראל

 בהמת אם כי היתה לא _האהבה כי ,בעבורם היתה פשה מעלת אבל
 ואנחנו ידו, על אליהם הטוב להגיע במשה ובדד ויעקב, יציהק אברהם זרע
, עם אלא פשה עם נקראים אנו אין  ועם אלה, ה' עם : שאמר במו ה'

 גכיני ונשיאות המלות דקות האלקיים החוקים ראיות ואין ,אברהם אלקי
 ובמאמרים ובתנרלות ובתפלה בתחנה והרבות הבבות, והעלם העינים

 מטבעם מעשים ראייתם אשר הזנות המחשבות כי / מעשים אדדיהם שאין
 התאוה בתכלית אותם ^עושה ועא אך ,האדם נפש על קשים שהם

 ומה y בשנה פעמים שלש ולחוג , מהמקומות מקום אל בהליכה זהאהבה
 ,והגלה השמחה בתכלית עושהו והוא , והטורח ההוצאות מן שדומה

 תבואות רעזיבת ,ודדאיון עני ומעשר שני םעשר ראשון מעשר ובהוצאת
 וטחגיף ושכיתתש והמועדים השבתות והוצאת ,רובלים בשממות הארץ

 מבלעדי ,עריכות וראשית הנז וראשית כוענה ומתנות ובכורות ככורים
 והשלמים״ ושגגה זדץ כל על בו חייב שהוא מה ומלבד , והנדבות הנדדים

ת מן יפגעוהו אשר המקרים על הקרבנות p בו חייב שהוא ופה ^ ו מ  ״ ה
זוז כל ,רדבה זה וזולת צרעת וכל זיבה וכל ,לו שתהיה לידה כל יעל

. כיום )6 ג״א



י48 ר מ א שני מ .׳

mvoi•לא האלקים, מאת h y e o •ואץ והתהכמזתו^ אדם בני ^ ב י  ב
 ם:ל»יל^ בו• לחכנם יירא לא וערכו; ומנהגו סדרו על זה את לעעי הבשר
 וזדער ובהמתה׳ צמתיה כנען ארץ. תבואת ושיער ישראל שיער כאלו•
 / הערך כשיסתדר כי שידע מפניי !בערכים.האלה במדבר וצוד, / לוי שבט
ה ינד^העגין ולא דבר ללויים יהסר /••ולא עשירים ישראל ישארו הזה  ׳ לדיו

 היתול כאשר הבל^ לשוב היובל• בשנת צוה כאשר משםחר,/- או שבט
 y •להכילם המפרש יצרו ודקדוקיש בחלוקים הארץ, מהלוק ראשונה בשנה

n ישתבח בשר ממתשבת שאינם ;כיר / בתש שדהבונן ומי w v n׳ • 
 ונשאר ) כ קמו. (ר,ה׳ ידעום בל ומשפמים גוי לכל כן עשד, לא / חושכם
 הדרך היעסעל הלכו ואלו שנה^ ות׳ק אלף כמו• הבתים בשני הזה, הסדר

■ .הארץ על ד,שםים כיסי מתמיד היה דעכונה
הגדולות׳ הד״ובות מאדה * במנוהד.גדולר, היום אתם הכוזרי אמר נו)

, • , • הזה הסדר כל לשן;ור תוכל עדה זה ואי
י לעתה זנומלה= שעונשה שצופר. העדר, ההכר אמך נח) כי תו י׳ ב

שע: שאמר מר. תראר. הלא לומרד.שכינה/ רוצד.  לעבור תוכלו לא יהו
 ׳ מן עדתו בו שהיתר. מה עם הוא(יכוכעכד)/וזח קדושים אלק־ם אתה׳-כי
 לכדו עכן זולת יריהו cבר^ עובר בהם נמצא שלא כענין ודיזהירות ד,הפדות^

 שהית ימה / שר.יד, לעתו•מר. הכל׳ מעניש והיה איש אלף מאות משש
 יס-ועונש (כמדבר נדב•ואכיחוא ועונש י) יב (במדבר בצרעת מרים מעונש

) (בם ך.׳ בא.רון ראו כ• שמש בית אנשי ועונש / ו) ב עוזא(כמזר.ל . י ו  א
 בקירות לעתש/ העונות מן ד.מעמ שיראד. ממופתי-השכינר. שהיד, ומד.

 מן מדרגות על בגופים אד,T הענין, ןירבר.) (ידבק) ובאשר והבגדים,
 מה ולד.כיר ,הדקה הזאת לחכמר, מועמדים והדלות,'וד.כר.נים (א) החוזק

/ מזגי ממנו ומה yבמרים צפו כאשר בושבועים ומצפים ממנד,אלקי/
שכ; ובדתי מתישב י ^ן עליד. הזהיר מופדאד, הכמת וד.יא מתי ב  ה

י ולעשות מאד לשמור הצרעת• השמר.בגגע. שאמר ;.,במד. •תברך בנ
• .• . ד) כח (דברים הלויים הכהנים אחכם יורו אשר

לשכל• אותם ומקרבים מששיקיס דברים כזה אצלך היש הכוזרי אמר נש)
 העגין ובין שכלינו בין ערך שאי(• לך •אמרתי כבר התכר ה)-אמך

ה, וד.דומד, הגדולות אלת לבקש־עלת נמרח שלא: וראוי האלק/ -  אבד לז
 שתר.יה כן־שאפשר שהוא שאגזור מכלתו בקשתהמחילר. אומר-אד,ר אני•

 (ב) הגדול ההפםד הוא המת כי חמת, בטומאת תלויות והזיבות הצרעת
ת/ המצוריע והאבר מ ח בעל * (ג) שר\ד. כפני כן, הנפסד וה,זרע. כ ח

 נר6ונ סן תיבות זכג׳ . כנזת לבכר ב) . והדלות ,.ונכמש וכר.ל:ה א) יניא:
 מן, הללו תיטע ׳1 ונשמכיו • שבעי מו:ן׳לקבל.רוה.ר.יים ג) • נכמשו כמד., שד

■- ,ל • ■ ׳ • .־ ■ טפס.• פד בעל

כטפללע)- (ליוין־דכד פיד י,לער.ם.. .במק.החובות..ממצות־התלדות מאלה *
•̂  - מיד מטמאו הלא. אינו.מהגירו, ואז נובנת, צרעת שי.יא. י

 P רוח בס«־ יאה .שבעי רוח בעל * (א׳נ). הכגל ושעונה נו״״ת נה ̂ה ד-
יכלא.ל^.מה׳כהטא;=ס נצח בעל בפרו: ב, פרק הנון הק לר״י המיור..
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 כת כנגד ודי£כדו (א) אנוע, צכנה •שיהיה טשה להיוה טוכן / מניני
 בע^יד%וחזת אל׳א דקותו, לרב הזה בהשכד מעיג ואינני והרוה, ההיות
 בחלומות או באלהות, להדבק המעתדלות •. החשובות והנשעות הדקות

 בעוד בעצימש כובד שימציאו מעיש יש ו;יוד הברורות. והמראות האמתות,
 הדקים; הדברים במגעם שמשכידים נוסה מקהים,וכבר רחצו א יש־

 ומתבלבלת ,והקבלות המתים מקרבת משתנה ורובנו ,והיינות כפנינים
 אינו המבע עב שהוא ומי ,בנת בו היה אשר בבית מה זמן נפישנו

 מבקש שהוא כי , בשכליות זה דמיון רואים אנחנו כאשר ,רזה מ־מתנה
 ולתפלה, לתחנה נששו זנות או המושתיות, בהכמות ומחשבתו נששו לזכות
 ימצא וכן , היזק והמשותת המאכל ולתוכשת העבים למזונות נפשו מיצא
. והשחוק האהבה בשירי והתעישק הליצנים, והבורח הנשים מישיבת דייזק

 מכימא זה למה .הנשש (ה) בהבתשק לי ממשיק זה הכוזרי אמר כ־ז'
 מטמא שאיננו מה , רו^ ונ**ו הזרע ; לומר רזציה ,העצימי המותר זה

 צירעת סשק עלי ונשאר ,תבו עש ומראהו ריחו ניעור עם והצואה הימתן
והבגד. הכית

 השכינה כרות מריחוק זד. כי ‘ לך: אמרתי נבר ברaד אדר :נ;
 ר״״ויות אותם ניועיילה .האדם בגוןז הרות כמעלת , בישראל היתה כי

 ובעת ,ובמשכניהם ותכונתם בגושו־י״ם והדר זיו לד.ם ונותנה .האלקי
 • יושים וישתנה ,גושיהש ויתבערו ,עצתם מבתכלות ,מהם שמתרחק
 יתרחק מימן הוטא האיש אדנצת על נראה כיהידים, מד.רד.קת וכשהיא

 או פחד בעבור פתאום הרוח הד.רד.ק נראה כאשר ,ממנו השכינה אור
 , רוחם הלישות בעבור ובנעירים בנשים ונראה ,הגו,ה משנות . דאגה

 מיחדים ודש בלילה, מהיציאה ררוקים, שחורים מקומות בגופוי־״ם שייעשו
 חליים ,וההרוגים המתים ומראות ,מזה שיקרה י ואשש־ ,השדים א־ זח

_ . ובנשש ב:יה קשים
 ועמוק דק כל בה ל“נכ תורתכם רואה אני הכוזייי אכי-

, . בזוויתה משיא׳כ ,דהדכדות
 הכמת מהם תעלם שלא מציוים חיו והכנהדריש החבר אניד כד'

ת ̂ מההככיות ו תי ת האמ ו י נ ו י מ ד ה , ו ת ו י מ כ ס ה ה  עד * ו
הנמים זקנים שנדם תדיר ימצא ואיך , יודע־ש חיו והלשונות שהכשושיש

 נ׳א
נ׳ נ)

 rr: דו:!ד נ:םד ו:א:ד
;r כככת:: ונכחד .כתכתכק דר

.נכדדו וררות כד וכככדו דן ורדלית

 הגרסא כן .ככטנר כתו־ מריתוק זה כי * . הזרצי ד:ת כ׳ד נככדים דנריס
 אדרר״י ככר : מוכתא הדר.ותרות וכרוצתות . כנוכל וכד' ווינציציה נרפיבי
. הצידן לפי יפר הזתס ורניסתת ,יכו׳ היתר רסכינר :י

 כאפפיי־ז ’ .וכו׳ הדתים ממרל-יה וכן ונהלר מהפהד ,דזס כיקרה *
 כחלכית (פכיזיק) הענע יק)’(רל.כרצמל.נ הר,סכון הנר, כישתיזת למכמות . ןנד

 יכיר לכן זל.ין האדם כדדיון סיכודן התכדות ק . וכדמיוניית .למפמאכיד̂ק
 (כפראך-קוצדמ) הל:ון הכמת הן . ההככדיוה .כהצצירולוגיא ־מתכסו גמציאזת

r'ה sוtהנגJזr(מזזיק)J. כנהדרין הז׳ל לדנרי מרמז .יהלסונות :הכסופים גש ״ 
Cusri. 4־ י
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ctr זקן •שימות ,־ובעת כאומה קיימוה מתששטות ד.ר.נמות תהיינה לא 
 אליר.& צריכים ובלש , זה יהיה לא ואיך ,כמוהו תהתיו אחר יעמוד אהד

ת י ע כ ג• ה , בתורה  הכלאים/ לדעת הארץ בעבודת אליהש ציריך טהש ו
 כדישיסארו ומיניו(כלאיבס׳ה) הע־מת ובהכרת והערלה^ מהשביעית ולהזהר

 השעורה אש (א) גדולה הבסה במין, מין יתעיב ולא ,י עליו שנבראו מה על
 אי * השה, ממין השיסון ̂ או השעורה, ממין משל דרך בנדרוס י נקראת

 ופר• בארין, הפששש ושיעור שרשיהש, כהות וידיעת הכרוב, מטין הכרבתור
 למין מין בין יונח כמה לרעת .נשאר שאינה ומה אהרת, לשנה שישאר

, ס ו ק ט ב ן מ ז ב  בבה אחד, וליענין הזה, לענין ההייש מיני ובהכרת ו
 סכל דקת יותר הוא אשר המרפות וידיעת ארם. לו שאין ובמת ארם לו שיש
 ובמעם המתה, מאכילת להרחיק הד.ייף, ממיתי ארסמו אותו שוכרי מה

 ובידיעה .עליו תמהות שהדעות מה הזאת החכמה מן בידינו נשאר אשר
 ד״בהמות ומומי , מעבודה הכהניש מר־״עבכיש בעבורם אשר , המומים
 הקם* * [ובמות] ולאשה, לאיש הזיבות מיני והבדלת .קרבן ראדש שאינש
 פברתוי בדרך עליו יכול ודם בשר שאין מה ההש ההבמות ובחלקי הנדות,

 קצה שהעכור מה ,והליבותש הגלגלים ובחכמת ,אלד.י עזר מבלי
 לאומי• בה שנקבע ומה ,ידועד, העבור חובן מעלת וגדולת תולדותיה,

ת הזאת ל ד ת ז ד.ח דתומר ה  איננה והיא ,כן איננה ואיך , הצורה ק
 שאריה אותה זמהברח , וגלותה זדלותה טמיעומה תאומות כין מורגשת

 ע׳ העבור שבה המופלא ומן , כאחד בו שהש חכור האלהיית התורה
 אלסיפ מכמה נשתנה שלא לבנה, גגתקופת דוד מבית המקובל העיקר
 וועצרך ,ווולתש פיון הקובעים קבועי נשתנו ונבר , שנים ומאות
נתלה שהוא מפני אמתהו על נישאר וזה ,שנה מאה אחר ותוספת לתקון

 נהלק פי.ד כוש נכנם ול.לו כ) . ול>ב נדולז מלה נין לדעת, לומר רוצה )6 נ״א
 . גורב עד ואלו מן הינוה י׳ג וככמכיו וכו', גולם היה כיום ננקל ההד

. לתקופת אללה מלת נין ידיעת, ג)

ק .ולהולות להנץ לומד אתה אנל לעבות צא.תלמד;כשפים) מיתות  ו
כבלנית נפ'נ הלמנ׳ש כד«נ וק לשון. נשנעיס לידע צליכיה היו המהדלין ס״כ,

קדושים/ פלשת כתודה על הלמנמ׳ן ננאול לאה .ונו׳ יתעלנ ולח * •
צ*זעעמיפ5 ה״ג מודה ולהלוינ׳ש . כהנל לדעת נלאים אסול

^ נש^, שכלו (כאפעל) שועל שנולת הוא אולי כנדרוש; • ל נ ד
^ הה (ונתחלף כגהלוס צ״ל ואולי . ולג׳נ) גר,מד, (^צל • שעולה !

״ לנר.( n עג י• כג r.__\ ____״ J —ןכוא י
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 אותם נשעסדת הנמנים^ סח^קח שהיא • באושה חשוב השוסיק׳א זזבצת
 הנכבד בבית בנגוניש עתעסקיש ,לד בני והש ,שבעש הגדוליש על

 שהיו בשה , השרנסה בצרכי להתי״יסק־ ועצרנו ולא , הנכבדיש כעתים
 והשלאבה השוסיק׳א. זולתי עיסק לרש היה ולא , פהשעשרות ייקחים
 שחותד/ ולא גרועה אינה בעצשה היא כאשר ,אדש בני אצל נכבדת

 במלאכה ושראשיהש .דש כאשר דשבע וזכות השורש מחשיבות , ירדלש
 [אותה] יודעיש ההיו כשוםי׳בא, תחשוב ומה כר). . u ודהי״א ושמואל דוך
? • לא אש אופניה, על

ה הכוזרי אמר כ?) ס ש ה נגמרה סשק סבלי י מ ש ו  היתה ,
n מילתקת שהיא : עליה יאמר כאשר , הנפשות מעוררת t ממדה הנפש 

 ששבה משני , שהיתה ממה בערך היוש שתהיה יתכן ולא ,דשכה אל
 עש ירדה אך ,אדם מבני והמכועריש השפחות בה בהתעסקות פחותה

~ • חשיבותבש עם אדש ירדתם באשר חשיבותה, •
 כל ע־* דבר וכבר שלמה, בחכמת תאמר ומה ד.תבר אמר כי)
 להילתיק אליו באים העולם אנשי והיו .וצבעי ושכרי אדר,י בכה ההבמות
 וכללם, * שרשיהן הועתקו החכמות וכל ״ מהודו ילד האומות אל חכנגתו
 ,יון אל כך ואתר ,ומדי פרס אל בך ואחר , תחלה הכשרים אל מאתנו

 בהכמות נזכר לא המוצילים ורב הזמן ובאורך . רומי אל בך ואחר
 י לעירית יהמילדה .והרומיים היונים מן אך , הילכריש מן הועתקו שדש

. מהענינים כה שנכלל ומה , ן ו ש ל ה ם צ יל ב
 יותר היא , הערב לשון על מעלה לעברית היש הכוזרי אמר כז)

. !בעינינו זה את רואים ואנחנו , ממנה ורחבה שלמה
,כדלותש נתדלדלה ,נושאיה שמצא מה תת1או מצא תחבר אמר כח)

 . יסברא מקבלה שבלשונות חשובה בעצימה והיא , במיילומש וצרה
ה ל ב ק  יבה , וחוה אדם עש השי׳ה בה דבר אשר הלשון שהיא , ה

 מאיש, ואשה ,מאדמה אדם הגזר * זה על יורה כאשר / שניחש דברו
 התורה, עדות עם ,מינהמנו ונח , משת ושת ,מקניתי וקין , מחי זחוה

 לשון [היתה] ושהיא ,ארם עד נח עד עבר ילד , דור אהר דור וקבלת
 וב־י־בול הפלגה עת עליה שנשאר מפני * ,עברית נקרזגת ובעבורו ,עבר

שהארמית ,כשרים באור בארמית מרבו* אברהם היה וכבר * הלשונות

 כיתז כמקדש נניש 0 ש •ר׳ל . ורנגיציא c1c:־3 הגרכח ק ונו׳ מכלי שמה *
 שזה :כטסחא המאוחרים וכדשוכים —.השלמות תכלית מל המושיקא כשק גלי
 יצ״ל . למחלקותיק החכמות כלל • וכללם * • עקר הישנה והגר׳ .ספק כלי

ה לשון , עכרית שפת תכונה ,הכוזרי דעת לפי ־ כלשץ נמצה * /לללן/ ו ^, 
 אץ רכים, דפת לפי ̂ מ:א׳כ ,האמתית הלשק והיא ,קדושה כעצמה שהיא מפני

 גי2יי הקודש לשון ונקראת ,קדושה שום עכרי לשק וכמין כמלח ולא ,כאותיות
 למ״ות כאורו ראה הכוז!י, ממת הרמכמ״ן ודעת ונעלים. קדושים כנירם בה שנכתט

 המכונה כראשית לספר הרמכמץ כהקדמת ראה .אדם הגזר * —• כפתיחה כגיק
הי אור  בשפת נשארו וכניו פכר וט׳. שנשאר מפני * שם. rמהרש ומכרי ה כ לנ

. הלשונות נד.תכלכלו ההפלגה אתרי גס בה והתזיקו ,מברית
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 «הר,ד־ש -ל־טון מיוהדת לעוון העברית לו והיתד, / כעודיס לעוון היא־
 והיי הערב/ אל ישמעאל אותה נשא וכן הול, לשון והארמית

ת / מהדמות משותפות לשונות שלש אלו י מ ר א ם ה י ב ר ע ה  ו
ת י ר ב ע ה  וד,יתר* . ובשמושיהש ״ ובתהלובותיד.ם “ / *.בשמותיהם ו

/ מדרך ומעלתד,—י שבהש המעולה לבדה העברית לשון א ר ב ס  לטי ה
כל אליו צריך שהיה ומה / בד, המשתמשים הי;ם צה/ מלי  עש שנן מה

 והזמירות• הנגוניש ואל , האזהרה אל והצורך ביניד.ט. הפושמת הנבואה
 בע^ / מליצת להם שיהשר היתכן / ושלמה ודוד ויהושע מישה זמלניהש

 הלעזון שאבר בעבור / היום לנו תהסר כאשר / לדבר אליד. צריכים שהיו
 כשמצרגז , וזולתם ודתשן והאפור המשכן ׳ התורה ספור הראית .ממנו

 המשיר פדר נאד, וכמר. תומם/ עד אותם מצאו היאך נכריות/ שמות אל
 * דוד וזמירות / וד.אבניש העופות ומיני / העמים שמות וכן • הרייא

• וזולתם ונהמותיו ישעיה ותובחית / רעיו ןעם והתונהו , איוב והתרעם
 זולתה עם אותר,. שתשוד, / ובזולתך בזה תכליתך הכוזרי אמר סע)

/ מהלשונות ת ו מ ל ש  יתרון יש אבל / בה היתירד, המעלד. ואיה ב
*.עליד לזולתד, .הנגונים (א) על הנבנים * המהובריש כשירים ,

 א' צריכים אינם הנכונים כי [לי] התבאר, כבר ® הד,בר אמר ני)
מיש כי לד,׳ בהודו ;ג) לנכן וד.מלאלכולים שבריר, י (ב), בדבור המשד,ל

׳ בנגוגיש.בעלי זה גדולות; נפלאות לעושר. בנטן(ד.) (ד) ם י ש ע מ  ה
רים‘ב •אבל ם הדדוזים והם / אנשא׳ריא הנד,ראים ̂• י ר ו מ א  אשר ׳ ה
 שהיא ,המעלה בעבור עליהם הדגישו לא ! ההבור נאה הוא ̂ בהם

• יותר ומעולה מועילה
, . היא? ומה הכוזרי אמר ער.)

 בנפש שיש מה הכנס הלשון פן המכוין בי ההבר אמר צג) .
ר ב ד מ ; ה ע מ ו ש ה _ ש פ נ הומה על הגמר לא הבונה וזאד. ב

 [כ׳ה .ובו׳ כבודו בנינים ג) . ובבריק כ) . כנגוניס ונשמט .הלר,כיש ח) ג׳א
 ונבשם ר,:דו, גצולם בי ס/ה ס) כניטס] [כ׳ר., כננזן. השמני מזעם/ ד) בניעס]

־ .כדולוה נכלאות לנושב מלות

j .אב(נע?רי) כמו בבוראב. הדומות האלה לשונות כשלש רכות מלות כי כשמד״יהס 
 לר,ה(זכוש כונהו כי״הלוכותיהב. מר.ד.י לכות עוד וכדומה נכעדכית) אנא{ברלמית)אכו

 המד,וכלים• כשירים * והכנויס. השמזש אותיות כשמושיהב. “ והדכור(זינטא־,ס). הלשון
 מדת־כהבדות על כונתו . הנגוניב על הנכניס ® •) ים(ריים1הר,רו לשווי ■כונהו

Prosoaiej( .(ה־,ילוד,/-(טאר,ט) ר,ר.וך לכי קצרות או ארוכות סילכענמניבהונג 
 ככלל המכר כונת וכו'. לי- התכר>ר ככר ® . המוויקא מלא.כת ושרש זבזד כהס

 הממוכנים וכין • ונגן כקול לשודרם המד,וכרים שירים כין להכריז הזה כסימן
 אזן אל או כמר,שבה/ אותס הקורר, חל והדכור הר,ריא-ה להטעים רק ההכרות, כהתיך

 יייז מרוז ר׳ל והמלא. (רג׳כ).*ושהריק ההכרות ותתוך י*^קל א׳ ׳;יטם י•'״! ט
 ומיןצי כזה יאריך• כי ,וארון.ההכרות המלא. כהרוז לי׳ג!

גדונום נכלר.ות ולעושה רינזעות שכטה אן הוא טוכ כי לה׳ ״.הודו J י”
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 הדבריש על* צעל׳ה כשניש שניש •שלדבריש משני כפניש/ פ:יש
 שנעזדיש מפני , כפרים ‘מש ולא סוש־־יש משי ‘ אמרו ובא־שר , עככתב
 כמקיש ובהתמדה ̂ ההשסקה במקיש כעמידה ̂ סה ׳שבעל כדכריש
 ושארו/ מתטיהא ובקריצות/ וברמיזות , ורפיונו הדבור ובחוזק , הסטוך
 / הששומח המריצה בהם שמקצרת ותנועות ור״חנה / והפחד ויחול זהנדה
 להבין , ובידיו ראשו ובכל ,וגביתיו עינו בתנועות המרבד •שיעור זאפשד
 הזאת ובשארית רוצד-/ שהוא השיעור על והגאוה והתהנון והרעיון הכעס
 , ועמוקיל דקים עניניש [ימצאו] הברואה/ הנוצירת מלשוננו נשארה אשר

 סניש שת= , החש המעשים במקים ולהיותם / העיניניש להכין בה נכבעו
 מקו: בהש מציירין / דמקרא בה יקראו אשר ש י ם ע מ ה והש . כשנים

 מן והר-תהלה התשובה./ מן השאלה מקוש ומשייד / והשמוך ד־ששק
 הבורים, בהם שיחובר י הבקשה מן והציווי המתו[/ מן וד״הפזון , ד.ד.גדה

 לא המהובי• יב) בי ,המהובר (א) דוהה שהוא פשק מבלי כונתי שזה זכי
 ועומד הנש־ד, במקום ברוב פומך וודא / אתת דרך על אלא לאמרו יהכן

. גדול כמורה אלא מזה להזהר יתבן ולא / הכמוך כמקום
/ ענינית מעלה בעבור שמעיח מעלה נדהתה באמת הבוזרי אמר ניג)

 ענינים/ כוללת הזאת והמסורת [הנשמע], (השמע) מהנר, ד״הבור (ג) כי
 מעלת אל להגיע מורהים שאתם היהודים קהל אתכם רואה אני אכל
 העבי־ית ותנניכו , מהאומות בזולתבם (ה) ולהדמות בורaד (ד)

• כמשקליהש
 המעילה. הנהתנו לנו די לא ,ומריינו מתעותנו וזה החבר אמר עיר)

 ונשיבהו / להברה מושם שהוא לשוננו תוכן מששידיש שאנחנו אלא הזאת,
: למחלווקת
? זה הוא ואיך הכוזרי אמר כיה)
 כאלו במקרא קוראים אנכיש מאת ראית הלא דהבר אמר עו)

. כאהד קריאתם ומחברים / אהת בעת פוסקים אחד, איש דם
 באדום לא כמוהו ראיתי ולא בזה, התבוננתי כבר הכוזרי אמר גיז)

 היתה מאין הודיעני השירים. במקרא ̂ו) זה יד״כן ולא בערב, ולא
? המשקל אותו [השפיר] (תפסיד) (ז) ואיך ,הזאת ללשון הזאת המעלה

קבצינו ולא נד.יש/ שני בה שקבצינו י מפני (ח) ההבר אמר עיח)

 . לכדור כ׳א ד) .הסדור ס׳ח ג) .המסידר כ׳א כ) .המסודר כ״א א) נ׳א
 r: ז) . נקירה ס׳וז ו) . נזולר.כס ולהדמת ונכמעי , זולתנס זלרזקוה ה)

 קכצו ו.יז נהיס, ::י כה כיקבצו מפני ה) . הויי״ו תפסיד ונסמע (?)ר.ותו ה!סיה
___________• תנונו̂י כיד מפני מן מלות י׳ ונסמכו . תנוכוה סלס טן כה

 חז׳* מ^מר ̂ כס מכש דמיץ לו י: ה1ה המתמר .וסו׳ סופרים מפי *
 התסכנזים, מגדוגי ל,ר,ד אמר וככר . כי.כס מט ולא מפיהם פ׳נ כתונות

, Der Bachstab 1st Todt, der geist bcicbt ilin כמת הוא הנתנ / 
 יד.ונרו הככמיס ע׳י ר׳ל ,נהם סתונר * —־ ונסמה רוה נקרנו יפיח כרוה אך

־ מר.ונריס להיות הדא.דס הפנינים
איתיוש, מסלס הם < ככרי סילסון כפפליס כל . נתיס סני נה כקנצנו *
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 •; הנח אל נוטה הדבור ונא / (א) הדהר, ידי על אלא תנועות סרס בין
 בעבורח והקל / הקריאה על ריצותaוד הד״ברה ר׳ל ; המעלה זאת והועילה

 הישגיי ̂(ב) במקצר •שיפסיד מה ותחלת • בנפש הענינים והכנס / הזכרון
 יי* ואוב׳ אוכדה וישוב והמלרע, המלעיל דנות (נ) נהיט, השני אלה ענין
 ישי*® מה על ושבתי, שבתי * יהיה, וכן ואומר. ואומר וא-מרו ואמרו (ד) שוה

 הפיוט בדרבי רוחב לנו היה וכבר ,והעתיד העובר ההפרש מן ביניהם
 באמירת השיגנו אכל .בה (ה) כששומריס ,לשון מפסיד אינני אשר

 ר ויתערב עלידש שנאמר כמה אבותינו, את שהשיג מה [המחובר] (המחבר)
. ̂ .לה) קו (ההלות מעשיהם וילמדו בגוים

 היהודיש מתנועיעיס למה התדע אותך. אשאל הכוזרי אמר מס)
• העברית? בקריאת
ואינגי■ י ,הטבעי וסaד העיר בעבור כי :אמרו החבר ■>'.מר ס)

 דר,רוא יכולים שהיו מפני ,בו שאנחנו הענין מציד אלא ,שהוא סבור
 / אהד ספר על יותר או עשרה מרש שיתר,כין יכול היה ,כאהד מדש רבים

 עת בבל שיטה מהעשרה אחד כל דצטרך גדולים, ספרינו היו זה ובעבור
 ̂[‘באר שהספר ספני י• (ו), תמיר ושב נוטה והוא ,וישוב התיבה יעיין
 והראיח ההסתכלות משני מנהג שב כן ואהר .הראשונה הסכה זה והיה

 בגי■ בטבעי כאשר אותס, שרואין למי תדיר,ולהדמות (ח) בדירם (ז)
 אליו הוא יקרב או עיניו, אל ומקייבו בספרו אהד כל קורא וזולתנו * .ארס
 ואחרי■—. וישוב שיטה ציריך ואיננו חביריו, עליו שיצר מבלי ,רצונו כפי
 מהדיוק לנו שיש ומה מלבים, השבעה ומסורת * ,הנקוד מעלת זה

 הצרי ובין ,ודשתה הקמין בין אשר מההפרש היוצאות והתועלת ומהדקדור,
שמתי כמו ,ברש והעתיד העוכר בין להבדיל בענינים ותועלותם ,והסגול

 ונא מנור, הסמציו כו', טסה הדנור ינא לניכך ני נה שנל,נצנו ס׳א ה) ג׳א
 או נמר,צג או כמר,צר, לד• הטסר,א, עקר הוח וכן ־. כסר,צנ נ) . טסה כדנור
 פהיר מלרע בהוא ■ ואמרו ס׳א ד) . דנוה ונכמס דשליך, ה׳א ג) . נמקצת
 הספרי• מן רר,וק שהוא מ:י.י ו) .כשנשמרס ס״א ה) .עכר מ,פיל ושהוח

 ונסמטו . הס אשר והמיטי ס׳א ז) . הראשונה עד מפני מ( מלוח '1 ונשמעו
 לורי■ ר,קונן יעלה או . כגידודס כ׳א ח) .אותם פד והרחיה מן ^מטה ז

.נדורס כגירסא ר״וק שיהיה וא .גזירס חמורה ,גספרס*

 שוא' הנועוה שני אר.רי רוג עפ״י ינא אז כר,נועז״, הרננה ואס הטעות. נ׳ ונעלי
 מן . נע לשוא השד.נה כראשונה שהטפה או • שמרתי שמר סן כמו ,נר•

• בוא כלא רצופות הטעות ג* ההינה שלא כדי ’ ׳ * ׳ שמרח° שמר
> מלעיל והנגינה . פנר היא ׳1 נלא שבתי .ושנתי שני.י

,J i? להרוזי■ נרדפו ההרוו, נעל אולם מלרע. ושציגיס על.יד. ל=ון ״
סמי ואינני ממקומה.* הנגינה את להעתיק—המשקל ̂®׳איי•—* ”2”

f י כי. ־. נר.רן שהספר מפני י= .אמתי שהוא כזה נסעס מכטס ^נני ״
-י כאומד. שאר ר.״ל . זולר.ט ‘ . הקרקע פל ^

: ' ? % ™ : ־ ־ ץ־יי. ־ v־״ W :נאי ״ i
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 וחכם חנם כמו דתאר, פעל בץ ויבדיל :ואברכהו) יאכרבהו ונ: י»מת•/
 כא) ג (יןהלס למעלה היא העורר. כמו ,•הידיעד. וד.א השאלה, הא יכין

 השג• בקבוץ דבור ד גלגול סדר מיופי מועילים, שרש ממה זה וזולת
 . טעוח מכלי קהלר. כה שוין יהיו קריאה העברי בדבור שתבא עד נחים/

 הו־ולוקה בדרך בעברית ד^כור דדדי כי אד.רים, תגאים עוד ילפענדם
 והוא גדול קמוין אחרת יבחלוקה ושבי/ י ופתיחה קמדן סשיגים

 גדולה ופתיחה שורק, וד.וא וקטן חולם, והוא ביגוני והקשרן ,קכלין
 קטן יושבר] חירק, וד.וא גדול ושבר ,סגול וד.וא וקטנה ,פתח והוא
 דברה התנועה והיא בתנאים, כלם באלה מונעת וד.שכא צרי, ייהיא
לו סמוך יהירי והקטין ,אחריה נח מביאה וזוליתה ,תוספת כיי

 ואש הראשונה, בתכונה דגש לו סמוך יהיה ולא משוך, נה *
 השלישית, או השנית בתכונה דוהק בעבור יהיה ,דגש ־ו סמוך נא’

 הנח אהר שיכא ‘ויכוי • וקנה ברא כמו אלח, או הא המשוך ונהו
 והנח משוך, נח אד.ריו יבא ת־״ולם ,שאון וקאם ,כמו נראה נה משוך,

 כמו ,נראה נח אחריו שיכא ואפשר ,לו לא כמו אלף או ,ואו ו‘’׳®
 יוצא כמו יור, או אלף ונחו משוך, נח אחריו יכא הצרי שוישמאל,

 ,רראשונה ובתכונה במבע הצרי אד״רי באה איננה ההא אבל ,'יוצא•
 יבא ,תכונות שלש על (א) מתנועע השורק • השינית בתכונה באה אך

 במו לבדו וצא׳י ונחו הנראה, והנה הדגש אתריו ויבא המשוך, אתריו
 והסגול הפתח ודבי, ולין לי כמו, השורק כמו הדיירק ,ולוקח ללון אלו
 (כן בתכונה תמשכם אבל הראשונה, בתבונה משוך נח אחריד.ם יבא יא

 רראשונה והתכונה • הפרק הפסק למקום או לט;ים או להשעןעליה, שנית
 על תרגיש ולא תיבה, ותיבד, אות באות מעי־ן כשאתר, תנאיה תקבל
 וזולת וקטנה גדולה ומלה והפסק מחבור המחוברים הדברים גלגול תקנת

 חלוף, מבלי דראשונה תבונתם על מלכים השבעה לך יכוננו ואז זה,
 הבור כיופי מעיינת השנית והתבונה ,געיא * מבלי ערכה על והשבא
 השנית, לתקן הראשונה התכונה מן שישונה ואפשר זגלגולם, המלות

 התבונות (ג) משני שישונה ואפשר ,הטעמים מכלי השלישית ור.תכונה
 יכנס שלא תנועות שלש רדיפת הראשונה בתכונה נכרי ואינני ־ הקודמות

 שבאית תנועה אד.ר שבאיה תנוער. באה אבל ,דגש ולא נר. ביניד.ם
 השנית, בתכונה נכרי זה אכל בערבי, זה יעבור כאשר ויותר, שלש
 בתכונה מרש אהת תמשך הראשונה בתכונה תנועות שלש שיזדמנו ובעת

 •א א תנועות, שלש רדיפת לה קשה היעברית כי נח, בשיעור השנית
 נחלי נהרי במו ,אר.ה־ע אותיות או ג׳ ז (כה׳ב שררך כמו הכפל בפגיעת

התכונה הכשר וכן ,תמד,ר תי־צה ואם , תמשוך ר^צה ואם ,יז) כ (איור

 דנר כיכונז ס׳א נ) . כתכונה ס׳א כ) .מתנוניע ו:םםע ,נמזג ס׳א א) נ׳א
_____________• דני ירה2ת לכור ושיא . מבני שיבמה ונשמט ,משתי

 ננח אר,ריה המשוך נחלה תטעה כל ,משוך נת * .ר.יריק הוא .זשנר *
 כתמונת קטן ^ הוא .געיא * . נרא-כ נח או .̂כ׳וי מאוסיוה אהת נסתר
. הנט לסמן נשוא אצל הקדמונים םשמז מתג
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 מקוש •שהוא מסני לקמץ ראד והוא •שקדש, מה על שנא כה שדם;א.)
 ם.תד>ר• (כ) אל השבר להעתיק שקשר, מפני ותשברנה דדך אך / הפסק
 הזח• מהדרך זקנתי ושמא פתח, אל רדעתיקוהו אבל גדגול/ סכלי גדולה
מפעל נתמה ובן , כתה אל בעמידה הצרי והעתיקו / זקן ששדשו בעבור

 / נהיש שני בשיעור נמשכות זאת אהי־ זאת• תנועות שתי קבוץ הראשונה
 משגי אהד והפילה נאד./ יר\ה לא הזה הדבור כי השנית הבונד, וראתה

א הדומר.לו־ ובל ושמתי• תישני/,כמו;^שםתי וד״שאיר המשכים  חי
ל הראה ע  ור.וא ך,עץ תששך הנקוד/ בד.פך בו הדבור־ וחביריו, פ
 להשעזי אס כי א״יגנד. העין ומשיכת והוא-.קמץ•/• .הפא ותניח פתח/

^ על ויעשה-לי, אמר-לי השאירו בן ועל רפה/ לנח לא כו ת  ה
 פועל « רןאין א»ג וכן ד.קכינה/ 'המדד. על שנשענו מפני הראשונה

על קמצין כשני , פ א' הו  או כאתנח ונמצאהו זה עלת ונבקש עבר/ ו
 העימידח בעבור השנית בר,בונה נתיישב הנח שזר• ונאמר , פסוק בסוף

 קמציש בשני פעל עוד שנמצא עד בן הולך הזד. ונמצא^העינין ור.ד.םסק/
 אתנח שיהיד, דיניו וד.יד. / בענין הפסק מקוש ונמצאהו עדתו ונבקש , בזקף

א כאד״נד. יפול שלא הצריכו אתרים/ דחקים לול' . פשיק סוף או  וי
 זול^ על / פסוק ובסוף באתנה פתד.ים כן נש נמצא כאישר ,פסוק בסוף

ך כמו , הד.וא הד,לוך  ויאשר עדת .ונמצא והשכרנד,*, ווקנתי ויאמר די
 א• צרנו מפני בו לעימוד ויאמר דין שאין מפני עלהענין, מפני,הד.קפדד.

 עניגו כי / אמר כאשר כמו / המעט אלא הענין כד.שלמת שאחריו מה
 מקם שד.וא מפני לקמץי ראוי וד.וא שיקדש, מד. על שבא כר. שלם(א)

^ ׳ ■ ׳ '־ ־ הפסס
גדוד

ד.צ והעתיקו / זקן ששרשו בעבור
 שנהשוב עד / בסנול והוא הפ׳א משיוך מלעיל משקלו על בא אשר וכל

ו וי / ד>עין למשון העברי הדבור צורך מביא היד. הפא משנו לא שאש
 ואין • המה דבר וזה / סגול אתר רפה נח והלמד העין בין ויר.יה מלרע
 שר^א הד,וא וד.משך ריק, הנה ומקוש נח, להבליע(ג) אפשר כי בפא, המ־,

 על/ פא כנגד לא על, סן (ד) כנגד נראה, נח במקום הוא אמנם מלעיל
 כנגר פעל שב פסוק ובסוף באתנח היה) (שכאשר יבוא] י.שר0 [אמנם

 משער נתמה וכן ושמתי בשמי״י אמרנו באשר המשך צורך על,וראינו (ה) ם;
 ש.:זוא ונראר, ונחשוב כתח, והיא שלהש הפא המשך על וחביריר.ש ונער

 באשר בסמוך נשתנר. לא בן רעל אר.ר.ע/ בעבור נשתהו ואמנם פיעל, במסוש
 ועשח אעשה / דכר משקל על הוא כי / בסמוך וזהב וקהל נד.ר ושתנד,
 אפעל שחוא ד^אשין בדמיון ונחשוב רפה נח ♦עש בסגז. אקנד. אבץ■•
 עש נראה נח על אבל משך, עד בנדי נ לא הפעל שעין וץאד. יפעל/

ש/ . אוסריש זר.ון גדול בפתח נוקד שלא על אמתלא לנו ויש לעי׳
א כעבור אעשה, והקסץ בקמץ•, (ו) שלא נד,־. הא על פתהד. תפול ש.

t?־ )3 .־ני• נ־ i , •-•נ!'• :1 נ) . :ו-.ר.ל ו;:־
• - , b כן ונכש•-• על פאן 6ס' ד) • נלכ׳יכ ז-״-ז

. ו::מע.סל•/. ה־א•’ו) ק ו:נ־־ע ה)׳=אע<,

O א.מר־(נדאכירי כא:ר כר־וי קמ׳׳יש. נ=;י נצל י T ^ '7 7 - 7 '{ h 'h•
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 תנועת, -ו“א ־־.עתק CX אל׳א עק־*, כל* פשוך איננו השעל ועץ כ־שזך׳
 ספני ,‘סגול אד אעשה לד,ער.יק וראוי אצא, כדו אלף על השיל

 ב־־״כינת בשיצדדך הצרי, עם ויש,יתתף ישוב שכר״נועות הדעט עהיא
 באעשת להא יראה שלא וכדעט ,בעדירה תדורתו (א) לישבו ה־שנית

או א.לא מקום  לי, אבנה דך אעשה עדת הדגש ויקרי בביעש, בהםסק,
 דגש אה־־יו יבא ודא די, ויבא ואבא באציא כן שאין כר. תראה, שלא עי

 שד.שילוה עד בהא קלור.ם תראה והלא האלף, הראות בעבור צרי לשניו ייכא
 נותנת היא אבל ,בצרי תתישב ואיך ,ויעש ו־קן בויבן והלשון הכתב פן

 ה ו שתעתיק עד הראשונה בתבונה זה הסגול, והיא שבר.נועות הדעטה
 ודקנה וכמעשה כמראה בתמה וכן ,בהשסק הצירי אל השנית התבונה
 ונהיה בסגול, סמוך תי‘ובי בצרי, בטמוך אותם שנראה משני ,זהבריריש

 ו.־.יא הנדה הפעל למד על נחשב ובאשר ,זה בהפוך שהאמת סבורים
 כרא אם כי אינם האלה השמות ובאלו כאין נחשבה היא כי , ההא
 דה־־אותה צורך (ג) שיביא עד הסגול (ב) לזו ראויה היוצת לא מקן, מעש
 צרי הסגול הושב ומעשיהן (ד) ומרא־הן ומעשם, במראם רשה כנה

 על בא ואשר ,ומעשם במראם * (ה) הפר.ח במקום הסמוך בעת לעמוד
 בדבור, אלא בנקוד השנית התבונה אור.ו שינר.ה ולא הראשונה ה־־״בונה

 בן כביו , הטעם שימשבהו ואפשר ,בסגול ושמור בצירי נפרד שהוא בן
 שיהפזנו ואפשר ,בסגול הראשונה הכונר״ו על והוא ,שמעי בן יאיר

 נעלכים סודות הזאת הדקו*. דהבמה ולמהבר .בצירי שהוא מלרע הטעם
ע ובוץ קצתם, על שעמדנו ואפשר ,ממנו  באשד השרושים על להדר בו

 ובין והעתיד, העובר בין שמבדיל ובמה לכעלה, היא בהעולה אמרנו
 כס) יזס וכדר.ביה עמי אל נאסף וינקרו העובר והנשעל העומד הנשעל
 ואם בקמין, וישהט וינקרו(ו) בסשח, יג) נז (כמדנד נאסף^ וכא־שר בקמקי,

 שמנד.יגים והרבה ,ענין הפסק במקום היד. זה דבור הפסק במקום אינם
 תתבונה בזולת והזקף, פסוק והסוף -.נה1הא מנהג הזרקא אדד הבא הסגול

 ולא הספר, מאריך הייתי הזה בשער מרהיב הייר.י ואלו י הראשונה.
 היא אבל מופקדת ושאיננה הדקה׳ הזאת מההבמה מעט כיא לך הראיר״י
, . ובמסורות בעלות
:r( פניך מתלה ואני אצילי, הלשון להבוב בזה לי די הכוזרי אמר 
 אותך אשאל בן ואתי אצילבם, אלקיש העובד תואר אל עמי שר״עתק

 ובאמונה (ז) ברעות ממך אבקש כן וארד הקראים, על טענתבם על
.דדאשונות ההבמור. מן בידכם שנשאר פה על אשאדך כן ואוד שי־שינע

א  . כיכא כיד ג) .ו1ל וט:מע לזולע, ס׳א נ) .ליבנו ונבמס להביג, ח) נ׳
 תסרס ,הקרן ה) .גבמגיו ומניסיבן ומרהיק מלוה וכנ׳ ומג־בבו, ומרל.דו ד)

________________________. ונל.פוטה ז) .סיבהס ו) . לפי־.־ מלת

 ללכין לרוצה י .ודג׳נ אי: המנדב נגיה וכן :נציל ובמעשה, במראה *
ע ר.צ נספר •ראל , כוריס כל :קוד כדי:י כנוזדי דנרי ׳י ׳

 :מצאיס דקדוק בכפרי מ::• נזל לדהכ־.י לא ועבי . רר:ד מלק
--------ולדבד; ללד־״יק נמוי־.־ ואך
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n( דעודם דן נגזר איננו י , אצלנו וד,נונד ההבר,מנהג אמר <
 וווני ̂ הבורא ת ממוב cהr הר.י־ש דמאש , עדיו אrלם יודה שלא

 V כו.) כג nr(: אשלא ימיך מספר את שנאמר תמו ;בהס עייו מובתו
 כפני ; הימיש ואריכות העולש אוהב אכל ז), . כב (דנרי׳ ימים והארכת

 מדרגי• יעלה y מוכה יוסיף א׳שר וכל . הכא העולש אותו מקנה שהוא
•*הבא לעולם  > חנזך למדרגת מגיע היה אלו y זה מהאוה הוא אך .

 זנוי אליהו למדרגת או (נדליכיתה.:־), האלקיש את כו^ויתהלךהנוך שנאמד
 משתונצז ידדה ולא , המלאכיש להיכרת שיתיחד ער ולהפנות / לבוב

 מפג' yעש במלא דשתומש (א); צ.יתו השי אבל / ובבדידות ביחידות
שמיבי מלבות (כ) ראית עמו ונתוסף yהשםל העולם עניני ממנו שנעדר

 תהיי• אלה ולכמו y ולמשתה למאכל עמה צריך יהיה לא אשד (ג)
 אשר ך.תכלית שהגיעו מפני yהמוח מתאדס אך . השלמה הבדידות ראדה

 בבדד^ אהבה הנגתפלספיש ולהבמיש y תוספתה שיקוו מדרגה אתריה אין
 <ר / האמתיות התולדות נגתכרויע לילד / מחשנותש שתזדככנה כדי

 פגי״^ זה עם ורוציש . מספקות עליהש שנשאר במה האמר. אל שיגיעו
 בקגיז ששגד, כמי / והזכרון המחקר אל אותס שיביאו y תלמידים

 וזא̂■ y עטו שידרת כדי שיסהר מי עש אדא לתתעסק שונא והוא הממון
למדרגתפי להגיע הקוד, אין היחידים ואלה—י לו והדומה סקראש מדרגת

̂*זיז דמנו כנגידר מפני ג) .ראית ונכמע ת,1יר. .והנרהו ה) ג׳א  ר
. כמיס עד מפני סן מלות י׳ח ונכמכיו yכנניר מנכות

 היי מן ר,״ע יפרוש לד• ,הורתנו מנד חלהיס עונד ר׳ל .זכי' נגזר איננו *
 • נהייה יד,אס ולא גכנגיות, תענוגי מכל יהרתק ולא ניגיריד׳ להתנודד החנרה׳

 וכדורי® נצום, מלגינזת יותר לד' ירצה ,התורה הוקי עפ׳י ענג היי ותsנר כי
זר מתאוה כוח אך * .האומות כאר מן העונדיס עצמם על המקנלי״ עמיה

/ ולכתנודד ההנרה מר\י להנזר כאמתי אלהיס העונד יה״וה מ הך נ; י ,
 כי נתלמוד וכמו ואגודה, הנורה לכץ .ציתי ̂ .והליכו

(יי? נ)!ני. (פ: נפר,;י. לו Mm ,•c-Jo ובדנו ל), לוב(נני! יי ו ו ל! ננמ•
’ ’f .(״ ו נ ־ ל-לד ■ ( ה ר ו נ ־ נ מו דו ל י־ל נצ־ל. »

י ״ ' ” יי ד, מב־פ וונזוו-־״ולד ־ד־י״-שי' ; ל מ־ולי־■ קרא ונוא נ
־ הכא״ר•־ וני־'־־־ ■ ־ וו לילד .‘־נו . י י ו נ - כ
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א) הדוכן כעס הקדושה^ בארץ השכינה כהמצא אכל )^ ה א בו  היו דנ
 לא , לדש שדומה מי י,ים מתהבריס , כמדברות ושוכנים נפרדים אנשים

 ,ומעשיה התורה הכמות על נעזרים היו אכל ״ לנמרי סתכודדים היו
 ואך י הנביאים בני והם ,ובמהרה בקדושה ההיא ד^דרנה אל הגקרבים

 ההכמה מיעוט עם נפרין הוון ואץ , הזה והעם הזה •ובמקום הזה כזנזן
 t בפרישות להנזר עצמו שהכניס מי ,המבעית ההיא החכמה והעדר הקנויה

 , ההלאים דלות עדיו ותראה ,וגשמי נפשי והולי ביסורין נפשו הכנים ככר
 נאסר רשוב / והשפלות הכניעה דלות שהוא אדס בני סבורים ייהיו

 * לבדידות נגתאותו לא / ומכאוביו במאסריו קיצתו מפני בהייו מיאם
א ,כן ידדה דא יאיך  צות בו שימצא ,אלהי באור דבק איננו ודו

 עריבות ולמצוא / בהם לרתעסק שמסשיקיס ^הכמות הגיע ודא , הנביאיס
 שיפגע אוהב ,ורסיד ירא הוא כי ואמור—י כפידוסופיס הייו שאר בם

 יודע שהוא במה 4 והתפלה והתחנה והעמידה , בבדידות אדקיו
ע אין החדשות אלה ̂ והבקשות מהר״ח.נוניס  ימים אס כי , עריבות לו

ע כעוד מעימים ע תפעל לא , הלשון על ישנו אשר וכד , חדשיס שו  לו
ע ימצא ולא ,הנפש ה, לו ע לה, היום וישארבעתי חנינה, ולא כני  והלי
ע נטבעה אשר בכתתיה תתבענו ונפשו  וועבור ודדאיה מהשסע , עליו
 ביתו ותקנת בממון ווי\יוה ,והמשגל והשתיה והאכילה ,והעסק יתעיץ
 ישאד הלא , קלקוד שום כשיראה בקמונו התורה ועזר , דדים ועזרת

 האלקי מהענין רוחק ,בחרטתו ויוסיף ,אדיו נפשו שקשר מה על מתחרט
. אדיו בYלהת טרח אשר

. היום שבכם החסיד מעשה לי ספר , כן אס הכוזרי אמר נ)
 לכל מחלק משער ,במדינתו הנזהר הוא הרי-סיד התבר אמר !ג
הג ספקם, וכל מרפש אנשיה  ולא ,מדע אהד יונה לא • בצדק בהם רנ

 ,לו שימידס אליהם, צרכו בעת וימצאם י לו׳ הראד מהי^קו יותר לן יתן
. ויזהרו כמצותו יצוסדעשו .רךאו בעת לענותו כמהרים
. מושל על לא שאלתיך הסיד על הכתרי אמר ד)
 וכחתיו בתישיו נשמע מושל, שהוא מי הוא החסיר הרבר אמר כ)
ה ומנהיגם והגופיים, הנפשיים  ברוחו ומושל שנאמר כמו הגופיות. ההנהג

 מושל היה אלו כי ,לממשלה המוכן והוא ,ננ) ו (רוכלי עיר מלוכד
הג כאשר ,בצדק בה נוהג ד.יה במדינה ם ונפשו. בגופו נ ס ה הכוחות ו

 , הלקם להם נתן אשר אחר ,הרבוי מן אודע ומנע . המתאוים (ב)
 המספיק, והמשתה , ד׳מספיק מהמאכל חסרונם שימלא מה להם והספיק

 הכוצת וחסם • כן גם שוה דרך על צרכיה וכל ודדחיצה ״ השוה הדרך על
 המועיל בנצחון חלקם להם נתן אשר אחר ,לנצוח המבקשים הסעסנים

 חלקם לחושים ונתן הרעים. האנשים וגערת , והדעות תהכמות כדברי
ובד.פצו ,(ג׳ הציוץ• בענין ולשונו ורגליו בידיו ומשמש לו, שמועיל כמה

ז ר) נ״א .הצריך ג) . ההזויים ̂נ .וכיו לננור/ה דלת נין .̂ו

/ נעת וימצאם * ס  יפצל• אז .נריותיו כס כה המתנכג כתסתי כמוכל י
. זנו׳ אניהס צרכו נכת הותס
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 אחריהם הורנות המ׳טתתפת והדגשה י , ודדאוה השצע וכן ■זזצועיל.
 הטשוזם]* ההסצי הכה כן ואהר ,והזכרון והצהשב והרעיון היצר בן ואהר
̂י אהד עזב ולא ,השבל להפץ עובדיש משששיש ורש אלה, בכל  מאר

א-י , הנשאריש ויפהית ,בו מיוחד שהוא במה שירבה והאיבריש הכהות כ  ו
 מהשנוהוז להב Jידcיכb מה ש י י כע מ ל ו:הן מהש, אחד כל צרכי •עשה

 אז העודב/ במעשר. והתנועה םר.ד,יצד. שיכפיק מה ם י נ ו חי ל ו ,והשינה
 ליו לעזור השושיע ,אל^הילו שקורא הנשמע בנגישל / עדתו (א) על יקרא

 י האדד.יוז המדרגד. לומר רוצה ״ ממנה למעלה שהיא במדרגה ודד^בק
 ודומד״לכרי ויתקנד,* ויכדרעדהו ,השכלית מד.מךרגד. לם־עלך. היא אשר

 הר.פצי ^הכד, ומציוה .סיני הר סביבות לעדתו השלוש עליו משה שסדר
 וישםיגז לעתו. ויעשהו צווי/ מאצלו יבא לאשי (ב) ושומע מקבל שיהיה
 •טיא (ג) אור.ש המדור./ויצור. מבלי יצור. אשר כפי ובאיבריש בכד.ות

 ;אטי( ולא יקבלם ודא—המחשבי^-הנגתדמיס השריש * אל יפנה
ד ע , ש שכל, את שיועין ב  יקבדם אצילם שיש מד. יכשיר ואש ה

כדי ו״ייגיר ,לעשותו ויסכיש ,ממנו זה הד.פצי ויקבל , ימרש לא ואש
 העודמיוח' מד.מו־.שבות קדש אשר מכל אותו (ד.) ומפנה המד״שבה, (ד)

 בעזי / אצלו הנמצאות שבצורות הדרור לד.מציא המדמה )0 ומצוה
 ומעטר ,סיני דר מעמד כמו ,ד.מבוקש האלקי היענין אליו לדמות הזברון
 ויץי / העבודה וסדר , משה משכן ובמו ,המוריד, בדר ויציחק אברד.ש
 ירא זד. את לשמור השומר ומצוה .דרבדי. זה וזולת ,המקדש בבית -ד.כבוד

 בכיעסגי ויגער ומספקו, האמת מבלבל ושדיו/ שביAכב־ ויגער ’ ־ישכד.ר.ו,
מרי.כע^ אצילב שיש במד. והטרידו והניעו זצתפציי, מר.טות ובד.אוני

̂שר. ונכמע ה:ר, לכל כ). הל. מ) נ״א  • כמם:נ ד) ר״וכב. ונבעע מוכי. ג) ל
. טצדי ו) . הור״ה ■כ)

 ד.:ר.ר-ט ע׳י ר.:ר ר.יור,ד כלי מכהוניב ר.ר.ד לכל כיב ריד המ:ר.־.כד» וככרגכד *
 ו:דור.ה^• .הר,זן כ׳י ככמיכה / הציין מ׳י הרר.יכ מוב . לל.יר כד.זתיו להודה

 נכ^״י הכם זה. כי—הנבלרר. המכה־כת־ההרגכה ההרגכה 6הי ההלהס •ככ׳ז
 ונציטי^ הדנב, מכיבוד, לכניו מדמה נעצמו הול! העורב/ בהלות לכניו המדמה

 ני*י•* להכתמב יכול הר,דה היה לל« כזה הכללי הכה ולולה / וכדומה הז־,ול
 P כי י׳נ, סימן המיכי• מר.מר הכוזרי כדנדי רג/ה הדנרים דהר .הוכיו מה'

 כניוי״ מה כנה .כצ״ל כמתדמיה המהכניה ס הכד׳ ל.ל י . נהרזכה מנהר
 וכיטייו ו״ין .כיהציץ ונל׳ר נל*/ כיעהן ערני גלכון נקרה כען ענרי •מכון

 כעונסל,לכרצז מדרך הי.דה לכעות לנגד העומד הרוהד כה על יורו ־כניכה
 ® סינין כליכי מר.מר הכוזרי כהר נהי.ה ועתה .חה^נמעכה במר.ככה, -לש

 נצרני ל.מנס כמתדמיב, המהכניס י ל כ מל יכנה כלל. הוליו ויצוה כה יכתוב
 כין יזנהו ולת מלכה המהכנה/ כדי לה׳ז נענרי וצ׳ל והמיה י.״ -י-ין -- -
ג (דנרי כעניה. ג״כ כהמה הכדים ה׳  י='י יה) כלה ככירית כצה נהמגיד נ׳

 כדם• הגי׳ ג׳כ , כנונר נדנוס וק כ׳ז כנת ווינעציי. דפוס נהניזלי כי ד
x הערני (ר.ריגינר.ל) ונמקור כדיו. נמהכני, צ׳ל • וביא-רנ̂י

ו כ*.ונ כנונר דפוס לפני ל.:ר וכהכיזרי כס) כ׳ג .ברי א,. (גס י ד כ׳ג• כהגהת כ
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ה.  המשמשינז האעריש כל* .דהםצי, •לבה 'נוזיג ההצעה זאה ואדר ו־תאו
שמדה .והריצות בזייוות אי">י צלה, מבלי העמידה בעת דעמדו ,ו  ע

ת, שיצווש עח יישתד׳וו שתהוו שיבה, כעת וישבו דה  העיניב ומביטות הי
דניו, אל העבד הבצת  ר,תעבץהאתת ולא מדיעשיהש, הידיס ויעמדו א

 t כנבהלים האיברים בל ויעימדו ,לעמידת הרגלים ותשוונד (א) האתת עצ
ם, מצות לעישות היראים היג ס על ירגישו לא מנ הו  הפבד על ולא מי

 ולא עליו יוסיף לא ,המהשבה עם מסבים הלשון ויהיה ,להם יהיה אט
הג דרך על בתפלתו, |כצא  אלא • והגיבא ייב) הורויר כמו והטבעי, המנ

 ויהיו ,ופריו זמנו לב דהיא העית ותהיה ,בה ובונה מהשבה מלה כל עש
א, העת אל המגיעים כדרכים עתותיו שאר  מתדמה שבו קרבתו יתאוה ההי

 (ד-תם) עתות השלש ולילו יוכו פרי ויהיה מהבהמיים, ויתרהק כרוחנייט,
י יום השבוע ופרי תשל־ה, ‘ש־ נ פ מ ת, ב ש  בענץ להדבק מעומד שהוא ה

ה, התבאר כאשר בכניעה דא בשמהת יעבודחו האל^קי, ה והסדר ז  הז
ף, המוון כסדר מהנפש הגו שו, מתפלל מ פ פו, ונזון בנ  עליו ומתמדת -גו

ת, תשלה עת עד התפ־־ה כרכת ד ה  עד היום סעודת בח כהתמדת א
ש, התפלה עת תרהק אשר וכל בדילה, שיכעוד פ  וקודרת, הולכת היא מהנ

להברת הע,"־ך יביאהו את שכן כל העולם, מעסקי איתה שפגע (ג) במד
 בעוריט, מדברים נפשו זכות שיעכיר (ד; מה וישמע ורעים, ונשים נערים

 ממהר התפלה ובעת בה, למשול יוכל ולא אליהם הנפש שתטה ״ונגונים
ה על שבוע יעכור שלא עד , לעיתיד ויתקנה (ה) ,שקדם מה מכל נפשו  ז

 אורך עש מקדירים מותרים נקבצו וכבר והגור, הנפש שיתקן (ו) עד הםדיי,
 עם יום עבודת ברעימדת (ז) אלא ולנקותם׳ לנוהרם יתכן לא השבוע,

 ,הימים מששת לו דסר אשר את בשבת הגוף ירגיה ואז ,הגוף מנוהת
ה מה הזכור הנפש זכן • לעיתיד נכון ויהיה ף, מרדות עש שדמי הגו

ה למה ודתעתרת ,שקדם מה־י מתרפאה ההוא ביום היא וכא־ו ה ד ש
בבניו, שנוע בכל איוב _עושה שהיה למת דומה בעתיד, ה־יו־י ממנה

לרפואה עתיד יהיה כן ואהי* ת ה 3(היו ,בני הטאו אודי אומר שהוא כמו
ת, שי  הימים, ודדושי ההדשיס תו~דות ר׳ל תודדותם. לכד כפרה ומן שהיא ד־ד

 לשלש עתיד יהיה כ; אהר• 'דכלינזה). יום, י־־ד מה תדעי דא בי שאדר כמו
שג שקדם, עון מכל ינקה בו אשר הנכבד הצום א־י כן ואהרי רגלים,  וי

 מהבלבולים הנפש ותנקה ובהדשים, ובשבועים בימים דו שהכ־י מת כו
ם, והכעשיים המדשביים רה, תשיבה אליהם מנטות ותשוב והתאוי מו  ג

שבה, התשובה התבן לא ואם במעישה, בין במדשבה כין  בעבור מהמה
ה, שקדם במה עליה הרעיונים גבורת  הנעורים מימי ששמעה מה סוכרון ל

 ותקבל הרעיוניב, על ותתודה ממעיג־ה, תנקה ,וזורתם זהידות משירים
 סי יעבר בעל ומותי שג' וכמו ,שתעשם שכן כל בלשונה תזכרם יטלא

 במלאכים, להתדמות בו קרוב שהוא צום ההוא ביום וצומו ג) יד (יזזליה
ותושבחות ובכריעות ובעמידה ובשפלות בכניעה גומרו שהוא כפני

 כפגכו, ג) וכגיב^ ונכווכי ס::י.גי,1 ונ׳ה .וכנכגא נ) .ום:ר.וונכ ת) נ״א
 . ויר״קב Cל • :יננ־י ינכלי:' כיקדיר, ו:׳א כיי״ידד ד,! י ::גני ימטע

ם י נ ו ג ם ו נ׳ל רולי .*ונגונים . ככנימליר ו::מי.׳ נלרדדה, ז' .כרק; י)
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 ותהל
 כאלי

שיענה
 , , א:

ם השעשים'הםובים יהיו י ע ו ד י ה :' ו

. • הזה הצער
 ו*^ יששעאל יכלו לא הדטיונים שאר וכן ההכר א^י ט)

 5יו כמקים למנוחה יום קכעו אשד תראה הדא א־ינובדבו־/ להתדמות
 ב•* צורח אל (י) הצלםים צורת ירמו כאשד אלא להדמות, היכ.ו השבת

:החיים אדם
םו* דדר הכזזדי אמר י)

 בהשאירב
 I בהשאיר

 לעכדי!
הזאת הששירה אותה שזשו־יש w■.<״ •■•יי _י_־־המלח:

ר כמו הזקית ולעילות •הים, הא סאת כ י*• ש ע ם ל ז
׳ מנייי״^ יכלם ז ר ר ו ת ן ת מ ל ר נ ז > ם י ר צ ם ח א י צ י ל

 אחר היה לא ־הם ולולי כשמירתם/ מוזהרים אתם
ן קכוין לכם היה ולא /־קי כגי דוכש מהם ו ר ב ז ׳ ל ם כ ת ר ו ת

L !Vיf•=' (הציורים• ו) להזדמן ה) . כ^ית י
דנהמיו• .-f כה: מלה על כ:כל מ,ודיה זו ואהשד עד, ח)
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 יסיכם ששית בזה רכש ודה וכבי יכדבס^ באירך אחד יוש מתנעשיש
 משני , עלייה יכוליש הטל׳ביב אין (א) הנפש וכנוד-ת הטף פטחת

 ההוא ביוש יצברכו אש כי מנוהתש, ביוש מהישבות איבש שנששותש
 ול׳וליי שליימה, במנוחה נששותש ואין >רגעים נעים היו ותנועה, ליניעה

ע  כן אש ,Sלשר מווסן שהוא מפני ^ווליתכם, יניילכש כלי היה י
 בו־ש שהד-יצאה , הבא היעו־יש הוה בעולש לנש ריוח בהש הוצאתכם

. שמים לשש
; האל^יש הדברים אלה במצות נוהר ממט, ההשיד ההבד, אמר י̂א

 האלקיש^ מאת המצווים ור״ורתש והמר^ידים והשמת המילה לומר מצה
 וביובל, בשמיטה ,ובחיים ובבנדים בצמח והכלאים ,העריות מן להשמר
 מזולתי / הנעלב •ריעות מדרוש ולהשמר ,בה שנתרה ומה מע׳ו ילהשמר
 קושש אל ישמע ודא ,הנאמניש ההלומות או והתומיש האורים או הגטאר.

 מבעלי ו־יהשמר והויבות, מהנרות ולהשמוי ,ומנחש מעונו ואל חובר יאל
 , והח־ייב -מהרם ולהשמי , הצרעת ומן ,ובמנעו , כמאכלו הממאיש חיים
 כשונג עבירה כל על בו הייב שהוא מדי. ושמירת ה', אשי חדק שתש משני

 ועל , והבכוריש כבור(ב) מפריק בו חייב שתוא מה זולת ,מקרבן יסדר
 וקרבן וצרעת (ג, בויבות טמנו שנראה ומה , קרבן לה שתודה לידה כל

 והראיון עני ומעשר ושני ראשון ממעשר בו חייב שד״וא מה בלעדי ,ימנהה
ה, סעמיש שלש שנ , קרבן שהוא ו,תורותיו והפשח ב  כל בי חייב ה'
 וכלי םר.בלים צריך שהוא ומה והשופר, והלולב והסוכה,בישראל אורח

̂ת ־ האלה ולקרבנות למנהות הטהורים הקדש  מהקדושה בו הייב שהוא וב
 שישמור דבר של וכללו , הילולים וקדש , והערלה הפאה ושמירת והטהרה

 ממצותיך עברתי לא באמרי ,נאמן להיות שיוכל מת האלקייש מתעניניש
 על מקבל שהוא ימה , והשדמים והנדבות הנדריב מלבד ,שנתתי לא

 והשלמת ח, ו י ק ל א ה ת ו ר ו ת ה הם להם והדומה אלה < מהנזירות עיצמו
 לא תרצח לא נמו ת, ו י ג ה נ מ ה ת ו ר ו ת ה אבל נהנים, בעבורת רובש

 ,כמו,־ לרעך ואהבת , ואש אב וכבוד ברעך תענה לא תננוב לא תנאף
 ותתתזק ,בעמיתי איש תשקרו ולא / תנחשו ולא ,הנר את ואהבתם

 , צרק והין צדק ואיפת צדק אבני צדק גמאוני והזהר , ודדביח הנשך מן
ת והדומה וחפירות ו'ד) וה;יוללות הדקט ועדבת ו ר ו ת ה ו , ה ו  ל

ת ו י ש פ נ  לך יהיה ולא ,אלהיך ה׳ אנבי כמו ,דשילוסופיות וד& ה
 שנתבאר כה תוספת עש , אלהיך ה׳ ש■ את תשא ולא / אתרים אלהיש
 מעשיהש שכן כל אדם בני מצפוני יודע יתברך הוא כי הזאת כתורה

 משוטטות ה' עיני וכי מהש, הרע ועל ר״טוב על טמל ושהוא ,ידכויידס
 שיאמין ער , מדבי ולא ודשב ולא מתעסק הועיד ואין ,הארין• ככל

 ופוקדות ,ד%ע ועל הטוב על אותו וטמלות וצופות רוא,ית עינים שעמו•
 המתבייש וחרד כירא רושב ועלך והוא ,ומעשהו מדבורו מעוות כל עליו

^, כעת אצלו נפשו נתיקר ושש שטח הוא כאשר לעתים, שמעשיו כו ע  ה
ובללו ,בעבודתו הצער סובל כשהוא ,לאלקיו טובתו וונר הוא וכאלו

: והפאירוק 6:׳ו • והפיאות ד) י שזינית ג) • יהננירות p . אפר א) ב׳א
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̂־שה הבד״כל : •טנאדד בה וטקב^ גאטין ^,דבר'עהוא1?  ‘̂’ד-י ב־ש
 שוט׳ ואוזן רואה עין ממך למעלה מה דע ,עבירה לידי בא אתה

 ״‘בבז־ •באמר שמה וידאה .ה) מ::■: כ :רק נכהבין(ממת •בספר מעעיך
!יי' ^“יי׳י 'הנאבנוז המענה (א) דוד ' ;I ̂טז  ר

 אור^ ׳ “”‘י די?יי*-י ד' במזמור שאמר מה וכל ,)ע ד5 (ההלות יביט
-־״וד ’ ׳ ו-יעיר וכדר , בהכמה מושמים איבריו כל כי יהשוב

 ■ L,Z^'' על / מהם להגיע שראוי מה יודע איננו והוא / להפגיו נשמעים
 השומעים/^כ-י (ב) כשעוזרים האיברים כל דמצא לקוב/ שירצה

־ או ללכת כשירצה וכן /ההם האיברים ידע לא והוא גופו  * י
̂יי ׳ המצביגז ייאר *״’יי’ י"'‘‘* יי”̂*“ י

 יאי ד״-יי*׳ אברי טצני ועמוק דק מזה ויותי הסכנת, דרכי וכל
ליוז ׳"'y והוא שומע, שהוא כה כל מדבר התינוק

\רם1 ההז״ כלי וכן לדבר, ראוי מיהר * זה זכאי עציב * ז״
 יוצר כאדו דבר^ זה באי יודע ואיננו ומתקנם, אותם מדמה הוא

tיויי־ אי P והדבר ,(נ) ובצרכו העתים בבל לו ומעבידם ממציאם i f 
 עי כשהוא האומן כי ,המלאכה לענין דומה הבריאה ענין שאין כפני
 .ירז־י' והבורא ,נעשו שבעבורו הדהים יעשו לו, וילך הדמיון על רהש
’וא׳^^ הרגעים. עם להם וממשיך מהות, להם ונותן האיבר;ם בורא

 העו׳ן;י נפסד היה אהד, רגע והנהגהו השגהר״ו הסתלקות לב על כעלים •
 תד.יינה,תנ^ה^. לא איך תנועותיו, ככל זה הושב ההסיד וכשהיה כולו,
יו& ההלה. בראם הבורא^אשר הלק בהם נתן כבר כלם,
 השכינח כאלו לעולם והוא בהשלמתם, תמיד כעזר

, עמו מההברים ה כ  דשנינר^• הראדם במקומות ויהיה בהסידות ואמיהזק ב
, יהברוהו ל ע פ דזנבוא"/ כמדרגת למטה כעין עין אותם ויראה ב

 ור• קול, כת ושומעים הצורות רואים שני בבית ההבטים טובים היו
 מכבי• ההסיד ויקבל ,הנביאים מדרגת ממנה ולמעלה , ההסידים מדרגת
 שבראו ,מאדוניו העבד לקבל שראוי מה ,עגט הנמצא האדקי דד;נין

 בעיניך יגדל ואל לעונשו, או לגמלו, צופהו והוא לו, והטיכ
 קדניט^ מכובדים הר״כבדו הכסא בבית הכנכו קודם ההסיד שאומר
 את יצר אשר כברכת יציאתו אד.ר והך־״ודוהו לשנינה, כבוד ) ס (כרכזת
 מתוקגייז ובכה בענינה, הזאת הברכה גדולה ובמה בהבטה, האדם

 בהכריזי תד.לה שהקדים ,האמת בעין בהם מסתכל שהוא למי ,מלותיה
 שגי״ מה פליאת על למד .לעשות ומפליא כשר בל ברופא זהותם
? ב־זי כל באמרו התיים בל ובלד והמהזיקים, הדוהים מהכתות כהיים

ז כתובות, מצות מהם בתה.בולות, האלקי כענין ^שד־מצפונו  וצ̂י
מרדאיגז* והזכרון המהשבה מקום על התפילין נושא והוא מקובלות,

 ו::מ-^ נצחריה כ) ר.ינד. הנתפנד הטענה ר.(ה כינזת כתי בנ׳ר. מ) נ״א
• «לצדנו ולד. נצרכו, ג) . הכורעים ככעוזדיס נכפעז

כורקיג׳■ מיתר. * נזז. זה התנריס המהברים התיכותהנסר, (מוכקעלן) כ.5מ *
.׳ . ־ . ענעדווען)
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 רי׳שעות, י עס אותה ?וראה כדי ידו, אד מגעת רצועה מד& יאוצל

 כדי הציצית ונושא , הלב לומר רוצה הכהות, כבר! על יד של
 ואהרי לבבבם אחרי תהורו ד׳א שאמד וכמו בעולם, הושיו ימרידוהו א ״׳

 , מצריס יציאת ווכר , והעונש והגמול היהוד בתםידין והכתוב / עיניכם
 בכרואיש התהברות האלר.י להענין כי מדהה, בו שאין טעינה שהיא טסני

 לתת , חושיו בכל מתגלגל כן אהד , כמעשיהם וידיעה עדיהם והשגהה
 (האדם) יצא אשר שבש-;וריש המעט כי קברנו וכבר בהם. הא־^קיים יז׳ק

 שחות לא ברכות מאד. הם כדתושבחות חובתו ידי בהם [הישראלי]
 ושמועות ושאכדים כריהניש להשדימש ישתדל כן ואד,ר ,המשורפמות כד&

 האלקים^ אל מקרבת תופשת יהיה יופיה אש־־ וכל עליהם, יברך יטראית
 פשורות ידעתי לא כי תשועתך ̂היוש כל צדקת־־ יפשי ש־ דוד שאמר יכטי

 ימע כל עלי א־כלנו אבל המנ־ן^ יכלדהו לא שבהיך כי ר׳ל, פו) עא (י״הלוש
 אלה עש בנפש נכנפות פשר, מאין והיראה ואהבה תמיד, ממנו אמנע ילא

 בשבתות השמחה תביא שלא כדי תורי/ בשעור וששועריש הענינים(כ),
 ולהשנע ׳ והבטלה והתאוה השחוק אל שמביא מה אל שוביש י־טים

 מהמחילה ששיאש גבול אל היראה תוציא ושלא כראוי, בעתם מהתשלות
 הבורא שצוה מה כל ]ויאבד] (ויעבור) יש־ו כל דואג וישאר והסליחה,
 ה׳ לך נתן אשר הטוב בכל ושמחת שאמר כמו , שחננו במה טהשמהה

 השמחה, אח־י הולך השבח כי האלקים, טובת על שבהו וימעט אלהיך/
 ובטוב בשמחה אלהיך ה׳ את עבדת לא אשר תחת בו שאמר כפו יץלה
 בהוכח הקנאה תוציאנו ושלא מז), נח (דנרים וגוטר איביך את ועבדת לבב

נששו ותטרד , והנט־רה הכעס לידי החכמות ובדברי עפתיך »גת תוכיח
 לו שיהיה ישוב הדין, צדוק בלבו ויישב התפלות ובעתות מתודכבות (ג)

 בורא בנפשו(ד) כשיתישב ם,‘בעו: דתוות והציות מהפג־רש ולמסתור למגן
 משיגות אכל סרטיה, משיגות הדעות ושאין כהכשתו, ומנהיגם וממריפש החיים

 המירות מה.סליאות שבלל ומת כחם, הבריאה מתקון רואות במחשהב ה, כלל
 שהוא מה מהם, וגדול לד,טון שש באשר רכול, יודע וחשקי, הכש בונת אל

 משיקים, הכלים ושש ואיכרים, ורוי־ות וגי־איס, נסתרים מדתושיש .לו צייד
 ושם ,והטיף הדריסה וכלי ,הגבורה מדות לצבועים ושש . דרוהות יאויש

 כבריאת שמחשב ומי .המורך ומדת ,הבריהה כלי , ולאיל לארנבת
 והסחר (ה) מהסדר בזה יראה הרזהות מן וערכש ותועלותיהם האיברים
 השהשבה שנון * יבא ואש הבורא, בצדר, פשק בלרו ישאר שלא פה יתכמי,
ח ו א לעכביש, והזבוב לצבועים מאכל היא באשר הארנבוע על העול לו ^

 מפוח. פש מלוח הב׳ ונבמפו ופדה• רגפ ככל תמימה ה׳ תזרח לזכיר ח) י״א
 .ונור^ בנפ:ו מלה נץ צדי״ ד) נפיעע מהזדככות ג) * הבור פס נ)
______ מככדר. ונסמט מהצדק, •)

ת, נכל תמיד ר׳ל כצ״ל. הבפות פס *  האפאה. אל מע ונערני פ
 הסיפור״ ,פס הגרכא וסמה כאוגזריס הדסוסים היו הזה החכם לפני בס). (רג
^ וק פ׳ז בגת ווינפציא נדפוס אולס להגיה, כזצח־ לכן אחחת, גר' יש יעוד ג ה  נ

א ס ג כהנהת הבפזת׳ ,פס מי נה׳ הגרסא ק . המחכנה שנון * —. ד
Cmri. 5
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̂  שנתכרר הכס העו:' אירש איך :*ומר: בו ויגער השכל עליו ישיב
י הגיבועים ציידת היה ואלו העול. אל ציריך ושאיננו צידקו, . '^ ' י א '  ■ י
 אך ן השקרה בטי^נת אושר הייתי ,בשקיה לובוב העכביש וציידת
 הצייד בלי שש אשר היא (א), השנהיגהצידק דשוא ההכס רואה

 לתהבו.״׳ נזכר (ב) לעכביש ושב וצשרניב, ושינים ויכלת, כהגבורה
 יי ושש , לזבוב השבכים יארוג ,למידה טבלי לבוש האריגה לו ושש
 זצן באשר ,ולשזון למהיר. לו'הזבוב וזמן , הזאת למלאכה ראוים בליש

 י הכמה אלא שיהיה זה על האומד ,אר^יש לרגיש היש מדגי הדבר.
 וט^ גנ) ד. (דנדיב םעלו^ תמיש הציור שנקרא־ מי וא.צדיק ,משיגה שא.ינני

 כי׳ י זו גם איש נחוש על שאומריש כמו יהיה, זה/ נפשו על שנתיישב
ם.זו א.ומר צרר. .תמציאד.ו אשר )כר. (הע;ית , לשובה ג ̂' ויהיר. .  ר•"

 כשיד- בהש שישמח אששיר אבל ,הצרות ע־־׳יו ותקל / תמיר עריבים
 מעליו(ממנו)י שהקל בשה שמח והוא חובו שיפרע כמי עליו, שיש לעון

 אד^ לבגי מלמד שר״וא במד. וישמר, לו, הצפון ולגמול לשכר וישמח
 ר״י- מד.שש בזד. עליו שיש במר. וישמח ,ריךהכורא והצדקת ,פד.שבל

 בשיעבירי הכוללות/ בצרות יעשה וכן / בו המיוחרור. בצרות זה והתפארת
 אדיר• שד״גיע ומה האומד./ ופזור הגלות אודך לבו/ על המד,שב בלבולי.
 • נן ןאדר. אמרתי, כאשר / הרין כצדוק הד.לר. יר.נד.ש והמיעוט, מר.רלות

א/ לעולם הצפון ובשכר עונותיו, בנכוי ב  ־’האלח בענין ובר.דבק ה
ה, בעודם ה, שמנו ייאשנו ואש הז ̂!״ העצמות התר,יינד. כאמרו מז  ד.אל•
 יבשר•■׳ שנאמר ובמד. זכרנו, ונשכר. מטי שנכד.דנו מד, לגורל 0(יר,ז־י,ל.

 י 2.מצרי ביציאת יחשוב יה), לו (כש לנו נגזרנו תקור״ינו. ואבדה עצמוד.ינו
 י רהי? יר.י,ח ולא ,עלינו למקים בובות מעלות בכמת שנאמר מר, וככל

ר, אלא ממנו ישאב לא אש אפי׳ לקדמותינו נשוב איך בעיניו,  אד
 ׳ האד^' שן הנשאר הוא מר. ני יד) מא (ינכי.: יעקב תולעת ר״יראי אל שאשר
׳ • . בקברו תולעת כששב

יי*6 ויפרר. ,ערבים תיים בגלות [יחיה] גיהיה) זה כמו הכוזרי אשר ינ)
 במע^' מתרצה, הגלות סוכל •שד-יא ומי ,הבא ובעולם הזה בעתם חורר״ו
׳ J. י • ואדריתו עולמו מפסיד •שהוא

• ע׳ תמיד שיברך עריבוי., על עריבות לו שיוסיף וממה דרבר אמר יג)
׳ .משנו שמוצאו ומד. מן.ד.עולש, מוציא ?זד.וא מד. כל

.זה ד-יא ואיך, הכוזרי אמר, יד) ׳י׳ ־ יודר בורד. והברכות ,
 שיש^יז (ד) ראוי יוועי השלם (ג) האדם .הדא .החבר אמר .עז) ^

הכד.רי• כאשר , והבהמה :•התינוק רשתה שיאכל כמד. ההנאד.
-׳ • - , תמיד נזון נתשד.צמה על אף בד.צמר., לד.נאד. ראויד. תר
כי כד.נאד., וד.ר.רגש הד-יש ליררון הנא בן הכוזרי אמר 1 _

,j•-^ ג׳ל.ביכו:ר ד) כגמור. ג) מוכגר,. )3 . הצדק נכמש1 הצדיק. ל>) א ג

 מר׳ירז ל.ל כליה ליכק וכס יל.{,. כיעל.; העדס.סלדל,ר.צלז :כמקור—^
<׳ כול(נ״ג כליו כמר.בנה.לכדל.ור. בס)-

. כשר ועעות ׳3ככז לו ^...דלות חה.ו- זנ-י- ל ו .א׳ . . כ
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משיוכל* ?זכרותי כעגין והוא ,יתאוה א?זר בל השנור אל א'ם
ם, וישמע =ש.תהי מני  אהובתו, רתחבדדש שיאהב, מה עם ויההבר הנ

 הבל ויחשוב ,זה על דואג היה ,משכרותו כשירפא זה כל א ״יפי
 בעניו (א) וודא ,ההם ההנאות לידו באו שלא מסני , ריוח ולא הפםד

.בהם וינעם ־שירגיש
 בהעדרה ושיחשב , הrזר^גש. להנאה ההזדמנות ברaד אמר יו)

 בדש רגיי שהוא למי ,הברכות מתועלת וזה ,הד.נאה כושל לכן קידם
 למי עליה והשבח בנפש, ההנאה מן מציירות שהם מפני והכנה, ככונה

 שאתה כמו בה השמהה תגדל יאז להיעדרה, מזומן היה וכבר שחננה,
 , שהתייך על ותודה ,למות מזומן היית וכבר ,וקיימנו שהחיינו אומר

 שכבר מפני ,יבא כאשר והמות החולי בעיניך ויקל ריוח, זה יתראה
 ממך להיעדר ראוי שאתה , בוראך עם שדוהת וראית ,נפשך עם התזכת

 ,כן על ותורה וההנאות, בחיים לך וד,מיב אתה, עפר כי במבעך, מוב כל
 שם ידי לקח, ןה׳ נתן ה' ותאמר , ותעיבור (ב) תודה , ממך שיסירם ובעת

 הררך אוחז שאינו ומי , ימיך כל נהנה ותהיה כא, 6 (א־וכ מכורך ה'
 איננה , בהמית הנאה אך ,אנושית הנאה הנאתו כי תהשב אל , הזה

 בי־כה, בל ענין לבו אל החסיד יעדה וכן . בשנור אמרנו כאשר מבינה
ר יצייר הנה , בד, נתלח שהוא ומה ממנד., הבונד• ויבין צ ו י  ב

 תועלותם וגודל י ההם, האישים וגודל * העליון עולם כדר י ת ו ר ו א מ ה
 לגודל בעצמם (ג) גדולים וש ואם , מברמשים כקטן בוראם אצל ושדש

 שחכמתו ,אמרתי כאשר בוראם אצל שדש והראיה , בהם הועלותינו
 והנהגתו מחכמתו מקצרת איננה ,(ד) והדבורה הנמלה ביצירת זהנד.גתו

 בנמלה ונפלאה דקה יוהר וההשגחה במהaד סימני * אך ,וגלגלה לשמש
 המאורות^ בעיניו יגדלו שלא כדי ,בזה יחשוב ,קטנותם עם (ה) זבדבורה
 מרעילים שהם בלבו ויעדד. , הרוחניות אנשי * דעות בקצת השטן ויסיתהו
 שאמר כמו ויהיה וכאש, כרוח באיכותם אבל כן, ואיננו ביעצמם, זמזיקים

 אל יתן וכן , h( כו-כז) W (ר\ונ לבי בסתר ויפת יד.ל ני אור אראד. אם
ת • לכו ב ה א ם ב ל ו  , לקכולו המוכנת ביעדה האלקי היענין הדבק ע

ממנו רסין הותתדת מאצלו ושהתורה ,הזכה במראה האור כהדבם
ה ולא .בשמים כהראוהתבארץ מלכותולד״ראות שיברא החכמה גזי

 ושמכיו . ההיכלה לגודל נענינו ג) .ותצכוד ב) . והיא ונבמט והוא, א) נ׳א
 כהינח למה ה) .והכלים ד) ;ר,ועלור,ינו לגודל נעצמם האלה רייטת ג'

______________ י לפי ידי וה:ק ו) • וככלים נזכפלזח

 כוכני גודל הא\םים. וגודל י צנאם. וכל הבמים ר״ל העליון. עולם וסדר *
 ועצומומ רנות תועליות ועוד ותום, אור ר,:פימ כהננום • ר,ועלותם וגודל י פרום.

. הכמה ליודעי כמנואר ,האק כדור יובט אנהט , מרום כוכט מ^ נשיג אשר
 המיל הרוחרור,. אנשי «ד.—פ״ג הנחינה—שער נחו״ה ראה ההכמה. כימני *

 מק אשר העמימיס והגרמים הטכנים לכל אלוה כח יההו אשר הקדמונים כעסים
אהנתל' עילם ,אהנת נכרכת ריל . כולם כאהכת • • והעונות הרפות הצאנה
• גתפלה
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 י הבבעיב בהם כתגבריש ודם מזרע אדם אב;* ,כארץ אכים

. /St3n ורוע ההצדהד, י הד״הלסות נפי הנודוה/ ־.ם
*׳? האיר עליו ‘יהד ,קהל או יהיר מר& יזך וכאשר ,רה  ,ן ד̂׳

̂ מם זד, ויקרא ,הטבעי העולש כנדר (א) ובנוראות כנסלאות היגנו

* *wj iJiU-rf u UJi • yy^n /  u » i /  . y
 שר^י עשר ושנים הגלגל, רבעי ̂ כארבעת דגלים ארבעה
'‘י י י^ררי בספר אמר כאשר ,המהנות בתוך הלריס ומהנה ,מזלות ^. 
• אהב ״ם מןך,- ן.ך, ̂ Jןך,̂ן ̂ באמצ״ מנוון קדוש
 בס^ן בן וארד שמע, בקריאת התורה קבולו לזה ויסמוך עליה/ משבח ויהיר,

 אי* כאלו התורה, לקבלת הנהוצים מהענינים ויציב אמת שכולל
 י אסי נש~ן על אסר ,והכירו אוחו והכין. קדם אשר בל לו שנתבאר

 יקבלוהו ובן ,לפניו האבות קבלוד,ו כאשר ,שקבלו עדים והעיד
 וער כנינו ועל עלינו אבותינו. על אומר שהוא כמו , עד עולמ,י עד

 אשי ש י ר ש ק ה מסדר כן ואד.ר יעבור, ולא חק וקיים מוב דבר דורותינו
ה ב והואש־ודד, היד.ודיב,־ קשרי ישלמו בד.ם ד תו א  ט קד ב ו יתברך ו

ו ת ח ג ש ה ב  וריי" זד. כל על ובמופת מעמו, ושד-תורד, אבותינו על ו
 אלקינו ה׳ רוא שאתר, אמר, שאמר כמו ,מצרים כיציאת ד.ד.תום

 אלקינו■׳־ ה׳ גאלר״נו ממצירים ואמת אבור״ינו ועזרר, שמך, הוא לעולם(כ)
 שיקוה ;!ן וראך אמתי, ישראל הוא גמורד. כנוגה אלה כל ש.־.שלים ימי

 ’עע׳ז, האומות שאר מבלעדי ישראל בבני הדבק האלקי בענין לד.דבק
 גאויין. לפמוך והר,חייכ ,ויענה וישאל , השכינה לפגי לעימוד ייקדעליו

 ע" לתפלה ויעמוד הקדמנו, נאשר והזריזות, החריצות בתכלית לתפלה
 הבקשרי• כי , ישראל כל הכוללות בברכות [זכרם) קדם אשר התנאים
 קבעו וכבר הרשות/ מן אלא אינם היר,יד בו שמתיחד במה זד״תפדה

מא במי תפלה בשומע מקום  הראשוני• מהברכה לבו אל ויתן ,רוצד. ש
ת הנקראת ו ב  ל** עולם ער לר.ש קיים ושבריתהאדקים אבות, מעלת א

מא כמו . ימ^ש  ה־םגי^; ומהברכד. ,בניר.ם לבני טאל ומקיא אומר ש
, ד״נקראת ת ו ר ו ב ^^'’וא ,מד״מדת ממשלה ד,זד, בעולם לאלקים ני ג
. 4

א * למולם מלי־, ונכמם ,מעולם )3 • ומסדר וננורנ/ח מלת כין . יו׳לות א) '

 ומזגו כאדם כתכונות חכט כקדמונים ,מזל. ייימ הכצלמה
לר.ה.5כ או מול שקלאי (^שראלאגיע)

 מצא לא כאלכי כמכין דל מסטת. מקבל ־ *ז 1®’״ כבזסע.;,^,״
 הגלגל רנעי כארנמת י ושמע. ■הסנה מלשוןמככית ד.

•ס-מעלוח גש חנק / >/ .י.יויי,ו !ריייייי, . . . . I
 רנעי כארנמת י ושמע. ■הסכת סעכיתמנכון • י

I.לשונך t,. • • לנסי ובד׳ מעלות צ׳ הגלגל ־ ולמפית
הקופות ד׳ הממצוע באזוד ולכוכנים / היוס ומהריב, הממצוע באזוד ולכוכנים / היוס

5i• 'י
 מ? מצא
 • .,גלגל
יהלד כגלגל
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 ה חי ט א1ש.־ לבו ‘אר דתן (א) נסים. אישר הטבעיים חי־טכים י ^א׳סי
י ת מ ב וכן הטבעים, טהקשת זה רותק עם שירצה. בעת כ ה י ?  ם
ח ו ר ובחפצו וזולתו, הר י ת ם מ י ר ו ס  זה תתבאר וכבר זזור׳תז, א
 שהוא טרדות שהם וגבורות באבות שיאמין ואחר .ישדאי בני מעניני
 , שישיגהו ויגדלהו ויקדישתו ירודפהו ,הגופני הזה בעולם נתלה יתכרד

ה והיא יתבי־ך, השם בקדושת הגופניים פספורי * דבר בו יתלה או ת  א
, ש ו ד  הפילוסופים בו ספרותו אשר כל הזאת טהברכה לבו אל ויתן ק

 , וגבורות באבות וסלכיתו אלהותו שיקיים אחר , והרודדות מהקדושה
 מסתפקים היינו הב ולולי , ומצוה מושל לנו שיש אצלנו נתברר בהס מי

 וגבורות אבות לתרדים זהתהייב ,הקדמות אנשי עם הפילכופיב כדברי
 בבקשת יתחיל בזה ודרוממהו שמקדשהו ולאתר .השש קדושת *־גל

 או , לקהל אם כי אינה הנעינית התפייה כי , ישראל כל ככלל צרכיו
. זה (ב) בזמנו נעדר והוא ,‘קהי במקום שיהיה ־לאחד

 ותהיה , טוב יותר הארס ש־תי־יר ה^א , זה ולמה הכוזרי אמי יה)
V יותר פנדה ומחשבתו ! זכה גפשו

 הקד.ל כי מהם; פנים, מכמה לקהל היתרון אבל החבר אמר יט)
 ש־ש במה שיתפיל אפשר והיחיד ליהירים, הפסד שיש כמד, מתפללים אינם

 במה שיתפלל מי ההם ביח-דים שיש ואפשר . אהריש ליהירים הפסד כו
ה כו שיש  העולם שיועיר במה שתהיה הנענית התפלה ומתנאי ו. ד ס ם י
 מבלי ליהיר הפלה שתשים הוא שמעט ומהם ,פנים בשום יזיקהו ילא

 ושתהיה .הצבור תפלת היהיר שיתפלל לנו קבעו וכן ,ופשיעה שגגה
ש כדי , יזי״ישרה פהזת לא שיוכל בעוד בצבור תשלתו  מה בקצתם שיש̂־
 בכונה שדכיה תפלה מהכל ויסתדר . בפשיעה או בשגגה בקצתם שיחסר

̂רו מהיחידים אהד לכל דגיע ,‘הב• עיי הכרכה ותחול , זבה  , ממנה ח־
 ראויה ה‘כ־ ד,אריץ כשתהיה מהארצות, איין מרוה כממד האלקי הענין כי
 בעבור דצלהו מהיחידים לו ראוי שאינו מי בה שיכי׳ול ואפשר ,לו

 כלה שהארץ מפני . מהארצות מארץי הממר שימני; זד, ונהפוך , הרוב
 מהם ונמני; .לו ראויים היו יהירים בה שיכלול ואפשר יו, ראויה אינה

 ליהירים הגדיל יתברך ואצ-׳ו . העולמיים יתברך דיניו אלה . הדוב כעבור
ה ^הם יתן דזד. שבעודם ועוד . בעה׳ב ההם  יהם ו״טיב דובה, תדוי

^ו מעט אך . משכניהס נכרים בה יהיו טובה כקצת  הכולל מהעונש שינ
שתשתדל די במשל ,עצמו לצורך שהתפ־*ל מי ‘ו.זשל—גמויה. זזצי׳ה

h . נבוב לכר כמיכיס ל:נח יכילת יה׳ מ :הין וידמו ה) נ״א r :  h ’ A מל 
ל ו;יל נהנס. לכד הטנעיב . נזמננו ב) נסוס. ה:ר כנוכגיים כל ::ו

:*h r פליסופיס היוה הי:כים כל:ד כדכד לין ד׳ל • נכום אבד הטככייס צל 
h r5, כ״י כהנו לכד כפי הטנט, יכודת כיש׳י כעצמו מר,:הג העולם, ד׳ל 
 הסנדז כל המכככ ,כחמהי ה:ומר :ס עומד הטכע סלס על הולם • נסיון

 כי .הפסדו *= . הג:ם מל נלמריס מתל.ריס . הניפניס ייסיור * . ■מיד־תלבלית
h* האדים r דנר״ ״ל לפי״ימיב יהפלל לק תכליתו, כד דנד כל להבין טן קצר 
.ביידוני לי בגילו הלדד לי יהיה תפצי, בביא א:ר
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̂א , דבת ביהו את ;'הזק ד כדעזרם המדינה אנ׳שי עם דהבנם רצה ונ  ע
ה יכנס ואשר * הסכנה/ ע;' ועומד הרבה, מוציא הוא הומותב, הזוק מ  כ

 מטנר שמקצר מה) כי כבמחה; ועומד מעש מוציא הצבור, בו שנכנםים
 אנשיד^ ויהיו ביכולות שיש כה בתכלית המדינה אחמוהקוה אהדמש;'יכו

 כן ועל ! וההסכמה הדין עם מועמת בהוצאה בדכתה אל כלם מניעים
ק התורה בצד שיוציא מה אפלטון, קורא ל , ח ל כ  שיתעלם ובעוד ה

ק הוא אשר צבורו תקנח בו שיש והוא ̂ ,הכל מחלק היהיר ל  נו,. מ מ ח
ל, על חוטא הוא לעצמו יותירנו כי והשב כ ו והוטא ה ש פ נ  יוחד ל

 הורוע מקפיד היה אלו המף. בכלל♦ דיאהד כאבר צבור, בכלל היהיר כי
 הורו^ וחפסד ,כלו הנוף נפסד היה ,ההקוה אל כשהוצרך דמו על

ת, עד ,לםבולהציעוי ליחיד ראוי אך בהפסדו, » בצד המו ק  הכל ת
 ממנו יתעלם ולא שיחננו הכל חלק הוא היהיר עליו שיעיין ממה והנחוץ

 במעשרות הבורא ;א) צוה ן ד^קשה שתשינהו דכר היה שלא ומפני
ה, ווולח והקרבנות והמתנות , ה ט הכל חדק והוא ו ת פ נ ו ט ך מ  א

, ם י ש ע מ ה ט^ וכיוצא והיובלים והשמטות והכצעדים השבחות מ ה  ב
 האהבה ת ו ד ם ה מ ו והתושבהוח, והברכות התפלות ם י ר מ א מ ה ט ו

שמהה .והיראה  והדילת השכל בקשת מהבקשות, להקדים והראויה י וה
ן הקדים כן על אלהיו, אל להתקרב האדם יניע שבהם נ ו . ח ת ע ד  ה
ה כדי ,בתשובה ד\וצה לומר רוצה , שאחריה מה אל סמוכה  שתהי

 שהוא כמו , והעבודה התורה בדרך ההיא והבינה הדעת (ו) .(החכמה)
 5ושיש; בלתיהמא לאדם אפשר שאי ומפני להודתך, אכינו השןבנו אומר

 הנזך בברכת ובמעשה במהשיבה ר^טא סליהח על להתפלל התחייב
ה ב ר מ , ה ח ו ל ס א' השליהת, חולדת הואת התפלה אל וסומך ל הי \ 

 א ו נ והוהם בענינו נא ראה ומתהיל בו שאנהנו ממה הנאולה
ל א ר ש סך ,והנפשות הטסים בריאות על יתפלל כן ואתר / י סו  ו

ר כתם לשמירת מזונם הודמנות הזאת לתפלה כ ת ב , כ ם י נ ש  ואחר ה
י במקבץ הנלות קבוץ על יתפלל כן ת ד ו נ מ , ע ל א ר ש  לר ויסמך י

 [ותמלוך] שאומר,(מליך^ במה האלהי הענין והבור הצדק, הראות
 ̂ הודון (ב) ולעקור הסיטם לבער יתפלל כן ואחר לבדך, אתה עלינו

ת כ ר ב , כ ם י נ י מ עלי באשרו הזכה שמירח-הסנלה לה וסומך ה

ע מ ו ש , ב ה ל פ שד ,בעין עין השכינה לריאות לה סמוך ויתפלל ח  כא
צ ותחזינה , באמרו מצרים, וליוצאי ולחבירים לנביאים היתה גי  עי

ר ויחחום לציון, בשובך י ז ח מ ו ה ת נ י ב שנינת בלבו ויחשוב לציון, ש שה

א  ק״י/- ג) . המיניס פד ולניקור ונבמני נזדין, וההוטל.ים ס׳א נ) .נו א) ג׳
- .איננו דרושלם ׳מלת

ד יכנס ואשר • * כו׳  •35 וכררייי־ז. הצנוי•* מש להההנר א׳ני שמכניס מי ו
• ברכות י׳ה טפס ויכאר ,תפל? לפניני
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 בראותם מ־שד״הדש ישראל ריו כאשר דנבדדז, וישתהוה נגדי׳ נצכת
ם בריעות רכרע השכינה, י ד ו  ההודאה כודלת שתוא הודאה בברכת מ
 לה וסומך * יהדו עליהש והשבח , יתברך הבורא] [במוכת (במובתיו!

ה ש ו וש ע . בשז^ום השכינה כלפני משירתו שתד.יה כדי החתימה של
 כל רואת שאני מפני > שארה מקוש לי נשאר לא הכוזרי אמר כ)
 כה כיעום והוא עליכש תופשו הייתי ואשר / ומסודרים מתוקנים העיניניש

כד ,עליו השיבותני כבר הבא העולם מזכרון בתפלותיכש רואה שאני
 עתפלל שהוא עד , בהייו האלהי כאור להדבק מתפלל שהוא מי (א)

 אל לאדם קורבה ס-ין / הנבואה מדרגת על ויתפלל • בעיניו לראותו
 גדול שהוא מה על ספק מבלי התפלל כבר , ממנה גדולה האלהים
 שדבקה מי כי / הכא ה;יולם אל יגיעי אליו יגיע ואש , הבא כהעוים

 שתדבק שכן בל ומכאובי/ דגוף במקרה שידורה והיא האלהי, בענין נפשו
• המלוכלכיש הכלים אלה ותעזוב בו כשתתיהד בו

המלך^ אל שבא אדם המשל , בזה כיאור אוסיפך ר״הבר אמר כה)
 שירצו/ עת בבל אליו ^בא רשות לו ונתן , גדולה קורבה המלך וקרבו
 אל שיבא ממנו מבקש שהיה ער , המלך [עש] (אד) רגיל הוא והיה
 עמו ועושה שריו, סגולת אליו ושולה עושה והיה בסעודתו ושיהיה / ביתו
ש;/ או שוגג הזה האדש שיהיה ובעת זולתו, ב)1 עושה היה שלא כה  פו

מנ/ פוסק המלך והיה  מנהגו אל שישוב אש בי ומד״הגן מבקש היה לא מ
 לא כלם המדינה ואנשי .מלבקרו שריו (ג) יפסוק ושלא / אליו לבא
 מי המלך עמם שישלח רר^קה בדרך שילכו בעת אש כי , מ־שהננים היו

 שיעשה במלך בושיחים וודו ,הדרך ופגעי והחיות הלסמיש מן שיצילם
 השגיח שלא סי על אף הליבתש, את־* עליהש ושישגיח ״ בזה רצונם
 שהמלך הבירו על כהש אהד בל מתפאר והיה ,בעיר בהיותם עדיהם
לת/ על שישגיה ממה יותר עליו ישגיח  הוא בי ;הקשחו (ד) בדרך זו
 זוכר היה ולא , נכרי הזה האדם והיה / מזולתו יור\ המלך כרוכש
 הליכתו עת הגיע וכאשר אותו, שילוה מי מבקש היה ולא הדר!״/ הדיבת
 משני ,המסוכן הזה כדרך מת אתה כי תדע / העיר אנשי לו אמרו
 אמרו ? אתבש המלות הוא ומי להם אמר * אותך שילוה מי רך שאין

 הזאד./ בעיר היותנו מיום ללוותינו מאתו ושאלנו ממנו שבקשנו המלך/ דו
ם/ להם אמר . לעולים זה על שואל שהיית אתה ראינוך ולא שוגד  מ
 / המגור בעת שיקוה שבן כל בעתהבמהה,הלא אותו קורא שהוא ומי

 לו ראוי הלא / השלוה בעת שעונדד והוא , בזה פיו י£תח לא אם אפילו
 בעבור עליכם משגיח שהוא גיוענים אחש ואש הצרה. בעת יו,תר שיענהו
 / אני שקבלתי מה עליו לו (ה) שקבל כי בכם היש אותו, מרוממים שאתם

 מה מצותיו שמור כעבור הצער מן (ו) בסבל כמוני אותו שמחמם ומי
 מי או (ה) שנזהרתי. מה שמו זכרון בעת המומאד. מן ונזהר שסבלתי(ז),

 במצותו עשיתי אש* וכל .שחלקתי(ט) מה ולתורתו לשמו כבוד שחלק
׳ שכרכם כאבד ואינו וסברא כהק׳סה אותו מרוממים ואתם ̂ ובלכודו

א  . יסביק ג) הילכו. עיער מלה נין גיס, נ' כל. מלה ונ:מפ ד, )ft נ׳
) .ינדרך ד) .ל-י גי) . vft (r . אגי ז) . וכנל י) .לו נ:מע כב׳א :
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ת/ יעזבני .ואיך י ^תם׳ עשיחם כאשר ב£י •שלאהוצא-״יהדבר כעבור בהלינ ג ? 
/ רבא r5. ^ ייב' אשנם הדמיון וזה .בצדבו שבטחתי
" - כלש הפילותינז הנה לא, ואש רבותינו^ -C''״'’ א (עירוני! .

 י ^^.ןשוז "י! ג! שהנבדה [שלאיש] שרבביאיש שקבלו רבותינו ורברי
)צד פבהיב . יש י ’==י״ ונבר—דך. בארהי כאש־ .  דהצלריז י

ב/‘*שר•* ם=יי אתה והיאך—y וה בזמננו החסיר ב י י י י ן '* - . , • ■ 
*י״׳ י•״^' י^י*ד ׳ ר־אי״ י=1ובםי ההוא, ̂יולר• י

לחם, ו םג ד&, ו ער בומבעיש י ו ר י ת ו י ע י נ י צ  יבלר• ה
ת7̂ מתלברנת נששו ואין סודבך, ביניהש וההשיד בלשוגוהש, ןו

בתו^
.ך, טומאה ובבגדיו בטשו נתל׳ת ו>־.ין מהש, אותה שישמע '̂
 _ ד—ו כקדושה דבקיש שהיו בעבור וה, וזולת וצירעת ומתיש יושרצייש

ר שונן שהיה מי שכן ובל י ע , ב ה נ י כ ש  י כ' סוגע ואיננו ה
 ושופמיס והכמיב, ונזיריש ודויש מכהניש הקדושה, מדרגו; על

- סעמיש בשלש ותודות רנה בקול ג נ הו ’ או.יראתהמון ״  (ג
 I״, ®ק!’ וגל , ה׳ מלאכת אש כי רואה ולא , הי ש־ר אש כי 'שומע.

 ^^*~אתו• מנעוריי ה׳ בבית ועומד , ה׳ מלהש יחיה לר או כהן יהיה
 ״־ מר• .ימיו בד ה׳ בעבודת ומד״עשק ,המהיר. לבקשה צריך ואינט
' ׳ ? מעשיו ור״קון נכשו ובובות במעשוט, סבור

^ ני אהריד. אץ תתכליה, מדרגה ואה• הכוזרי אדר כא י מיי ש,  א
 . .,]]If'®, גל הזה/ הקכזל כבדות י‘ לנכואת מד.דש ובדין * המלאכיש

 ויי•• לפרוס עמה צריך שאין העבורד. תר.יר. ואת וכמו המצאהשכינה•
א י שאצשך במד. כאור קצית שתבארלי עתול, ממך מבקש ואני קר  ב

ר יותר* כעבודד. משתדליש אור״ש רואד. אני כי ה , מ ב י נ  שום- ןאגי י
י .תר־״זרר. לפשט מפיקות ויותר■ מכריעות יותר מענותט

ה ני • בדבר לך הקדמד״י הלא ההכר אשר נג) . ת ^ וי• מ כ ה  יר•®̂־
י ואשדא{ד.םש האלקיד, רצץ אל מכיא א־ננו בר.ורה, י י' * ש). נ א' ( ‘(ו

 נשר® ל.טר.ינש וכרש .לגז• זר.ש’כ מעת צשעיש כדיו הצניעות. כל מזענעיש •
ג כלש כידהת כקד . הוגג * .נ־וכות מדות ל.ל נעיה נננשד״י־ס ג  גו^ ה

 זא® ולנונד ;ערני כב:ת הודאתו וק )W׳.111fflhrt(לנית־הל נדגל שנסיעה
* הקימור. וכנמה , תה ככיוד השי־״מש , .הקטל ככמות .  If כגויי• כמה

 f’ ככיהי כאבר נמו (מעמע) כרכר זהכלנת הגדלת לכמן ינוד. הסכתמת
ה מ ם כ י טכ0 שנ  ככתר׳• זה וכרונן ת, ו כ ר ש־ י כ'נ המכרכיב: נידבו ג) ז נ
 אמרי הננוא.: להשזע-, כזה נכלא. היד ר. ומיר.ל מקוה נצדק ד׳.ל פל; המזלי■

״ יעןל נ ,  כמטאיש,לייא ושכרה מקרובה קוואנעוש) (ר.יין רב _והכוש כרות י
.הורג® נניל עליה לקנל המכדנת הידועה ה:־. המה .נקדי\ס * •

 לאג כדכדיה ויתד כמקרא״ פבש לני לנדה ככר.ונה בתודה וממזקיש
ז׳ל. לדב׳פ קדמוניות לקושי ובבנד . פ׳ג כינה אפיי ך.־ג פ ”

• מהדנדס *—מכונה. על כקדא-ש בשת ותנין לאכ׳ג,
P■רנותיגי לנו מבלו א.בר בכעיד, תירה ככרית המר.דקיכ י=ר••׳ •׳ 

- יו• ה - י׳/י. • י נ כ השולה/ קדמת כמהלינדב בקדמות. ואנב• ‘ • ל
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ת, פו קי ז י י ז ל ע ב ^ ו ת ו י נ ח ו ר ש * ה י ר ז ג נ ה . ו ב י י ה י ב פ ר ו ש  ו

י כ , הם נ ש א  שאץ אסרנו ונבר .האלקיש אל להתקרב משתדליש כ
 שהוא כעבור ; עצסש האלקיש בשצות אש ני האלקים, אל פתקי־בים

 הקבלות, באלה תלוי שהיא ופת ופקופרתש, וופנס ופשקלם שעורם יירע
סו האריק/ בענין והדביקה הרצון יהיה בהשלמתם אשר  בסעשה שהיה נ

 ויעש הארון, את בצלאל ויעש :פסנו פלאבה בכל אסר אשד ;הפשבן
 (במות פשה את ה׳ צות כאשר מהם, אדגת ובכל יריעות, ויעש ^פרת,
 פה ההש פדפלאבות בדבר ואין ופגרעת. תובפת כלא לופך רוצה <ע-ה)
 כל את פשה יירא באפרו בה ותתש .ולסברתנו לדעתנו כסכיש שהוא

 פשה אותש ויברך עשל, בן ה׳ צוה כאשר אותה עשו ותנה הפלאכה,
 כשני שנשרכו משני השכינה, הול רהשרפתו ספוך ור,-ה מ) לע (כס

ד התורה, עמודי הפה אשר העניניש ח א  פאת התורה שתהיה פה ה
י ילארקיב, נ ש ה ב מקובלת שתהיה ו  היה והפשכן כהקתל, נאפן בי

ל מעשהו ור\ה הארקים, פפצות  איש כל פאת שנאפו־ כפו הקהל, פנ
 השלמת ודתתייב והרציין, התסץ בתכלית נ) כה (כס לבו ירכנו אשר

 ס) ו,כס ־ בתוכם ושננתי אסר כאתר השכינה, חור שה'א התולדות
 ואפרתי ודתייש■ העיפה כיצירת כע-עש) כימן א ימל.מר דך דמיתי יככר

ה ר ו צ ת־ והי צפת מבלתי דפח עצש יהיה בה אשר ה  איננה חי פני
 • ע ב ם ההכפיש אותו קוראיש יתדרך, האלקיש פאת אך הפבעיש, פן

 פרתוש ערכש כשי ההוא, המעשה לקכול פודפנים רפבעיש כי הוא יאמת
 . ארי וזת שום וזה גשן, ווה תפר זת ויהיה והיובש, והלחות הקוד

 לשער יכוליש היינו ואלו אוהש, לש/יד יכולים אנו אין רת.ש העירכים
 מלהיות זיע ושכבת מש־*, דרך וחלב, דש לעשות יבוי׳יש היינו איתד,

 שנוכל או כרם, הרוח ס־רצל הייש לברא שנובר עד דזגיהש, שנשער
 בשעירנו הפועות, פן שאינם פרברים , ה־תש בפקוש שי/יפור פת לעישות

 וטעשידש הנ^ג^יש, העיכיש נדע אש שכן “י והיובש, וה:ןיי יה־ח-ת החוש
וכבי הוח. כ;יו^ש דה־אותו שרוצ־ש. פה ככל החוזים ד;ית עי העוזרים

,.Lכ הרשת ראינו
א ׳ י פ י כ  היוהניות ובע־־י ה

א ל: י::דד כרכר, )r נ׳ . נ

 פבעלי י האי׳ה פה־־בריש 'א) בהש שהשתדל
זהיתושין ,“הבק פבשר ה־־כיייש נעשות

<כהרוכו וםכהיביש  כ״י ללוייד ללרש ככה יב כי השה.די;יש הדוהרות. ונעלי .
 הכמימיש לגדריש ;:י .לרן דהכליש ודוהוה רללניב עכעי. רנור לו כעולל
 . הכריש רצכח להר כל על היכלה ידועה יללהוה . לרש לנר וידעו מגייכו

 כזרה, לרדכר לדש רפי ונגזריש הרהנירדיש הלנכיס כרה נהר־ש. והעזר־ש *
 זה מ׳י ט נהעה ככול להלרי; נמו ככל דרככ וזה וניגיריש, סהריש ומבתושכיש

. גליהש ישכך ה י ר  לכר כידועה ,ללכירילה׳ לכנה יכה הטמיל. מנעלי י כ
 פ׳י וכה;, לזלכ :טעוז מתכיית להכך ידה ללל טכ נלמד! , בלככה ההשלרה

 )LapLi : השילוכושי: לק הדיעעת להרצליתש יכנו כו:ור» יהרשנית פעילות
 יזההורש דניריש ט דדי הקדמוניש וט׳ ש ה-בוי בעכוז » '[1ז1ח5ז{קס0ת18ו

לשערים דלו כי הי:, תעיהש ויכיד . ץ מ: ; '• ועיקקען. יטטכין תבש־הנד.
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 שמצאוד, מנביונוד. הזא אב^ והימר״ד/ c־n>*ra איננו זר• ני כד•••[/
h\ מגיאו כא־םר i v c r הזרע מהנחת יותר בד. ואין;'אדם הולמ ממנו יהיק 

 •סראויד,- ’הערכים ושעור כה^ ודהצילהר״ו וליו לקב מזומנת שהיא באדמת
 החי,- האומה ובן יתברד^* דיתירם אש כל איננו האנושית, הציודד. להם

 וצריך לבדו, לאלקים אם כי איננו בינה, האלקי(א) העינין להול הראויה
 כמד דבר/ עם (ב) אדם יתד.בם ואל ממנו, והעדך השעור אוהו לשמוע
 ואיך יד)/ (מנלי ה׳ לנגד עציה ואין תבונת ואין הכמה אין ׳שאמר

 נתהכש ולא אחריהם, ללכת לאבותינו שנתדמה התחבולה רואה אתה
. בתורה אנחנו

 וכמך דבריהם בהעתקת אלא לזה אפשר אי הכוזרי אמר כד)
 על יעיכור שלא רבים, אחרי מרבים בזה שיאמין מי ימציא אם מעשדזם,

 - ד ו ר ב ממשה ופירושיה ותולדותיה הד.ורה מקבלת ההבכמה כמותם,
־ • כספיים או בלבבות,
 או אהד, בכפר הלוף ימצא אם תאשר, ומה ד»תבר אמר כה)

■ ■ • ושלשה בשנים
 אליהש יעבור לא הרבים כי הספרים, ברוב יעיינו הכוזרי אמר כו)

לדיעתהרוב. ישובו המיעום, כעיהלקו במעתיקים וכן • היד.ידים ויניהו הכזב,
היתקשה, בד.לוף בספרים שתמצא באות תאמר התבהומה אמד כז)

. ש.שא התראה נ) (ר.יכה צעירינו דו •צ כבו ו שא לא ואשר צר  נ
י לשוא^ ש פ , ישיבוהו נד) (תמים נ ו ש פ  ׳שלא (ג) זד• וזולת נ

, .לכפרם נוכל
 תשנד־, להם, וד.דוםד. אלה על ההקשה תשלומי אם הכוזרי אמר כח) -

ה, כלם, הפפרים ל ד. ת ת תיו או , כן ואתר ב ת ו ל מ  (ד) כן ואד.ד ב
ב ב , ה ם י ד , כן ואה־ ד, ו נ,ק ב כן ואתר ו ם י מ ע ט  העגעיב^ וישתנו ב

 אתך בהעתקת הפכם, אל עניניהם ^להעתק האדם יכול .פסוקים ובכה
, . כלם שכן כל המסורת, מאלה

 אל ומידתו כפר משה שהניד• תד.שוב ואיך החבר אמר כם)
• ? ישראל בני

ומעמים^ נקיד מאין פשוט כפר שהיה כפק מבלי הכוזרי אמד ל)
 עליהש שיסכימו אפשר שאי היום, תורד. ספר׳ (ר.) רואים אנחנו כאשר

תיו, ושאר בפסה הטציד. על שיככיטו אפשר ש>י.י כמו בד.מון, רו  תו
יציאת אמהת ישראל בנפשות שמתישבת מצרים, ליציאת ־זכר שדש

א  התודד, סכרי ה) . נככוריס ד) , הרנה ג) . כל נ) . גתוכה מ) נ׳
י . . הורה ככר ונשמע

 בספודי הנודע (הנככננרעמזע) זכוב־השור כמו וצבי; נקר מגוף יונאים :כונים
 . ניצר,ו להעיל הזבוב דרך שה כי הו.?, נל.מת אולם וכדומה, העיבע, הולדות
 רזשקיש כל למל.ות רבים נצים להכיל היהוש מדרך וכן כזבוביס, יהכוו וממנה
 ולא ר,שניש הלכו ל.שר והקדמוניס העגע. הולדות לדורשי כידוע , גוזלים
—מדזמיוה. הולדות והוצי*.ו הכבה, זלל. המכובב ל.ת 1רל. הענע בכסוי נוגה
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 בשנה עליהם להכניס אםשר שא• המתסידיס, ההס בדעשים מצרים
, . מוו־ה עליהש יהיה שדא מבדתי כהשניס,
 והקטין כסהר,א בלבבות שמור שהיה סשק כבלי *nan אמר לא)

ב ,והמעכים והשבא והנהייה והשבר ל , ב ם י נ ה נ  לעבודה דרכם משני ה
ב ישראל, בני את ולהורות ל ב ם ו י כ ל מ  עמר והיתה שנצהוו מפני ה

ב ,ט) יז (דכיים הייו ימי כל בו ורץא ל ב ש ו , ה ר י מ ש  צרכם כפני ו
 ושמרתם שכתוב כמה אליהם צרכם כשני הסנהדרים וכרב בדינים, אליהם

, (כש ובינתכם הבמתכש היא כי ועשיתם ( ו ב ד ל ב ם ה ו י ד י ס  כדי ח
, לקבל ר ב ב ש ל ב ף ו נ ו ח ה י ש נ . להתגדר א ם ה  שבע ושמו ב

 .ממשה בקבלה הער״יקום אשר , ההם לתכונות אותות והמעמיס המלכים
 כן ואהר , תהלה ם י ק ו ם ם ב המקרא תקנו אשי ;■ל התשוב ומה

, ד ו ק נ ט כן ואתר ב ע מ ם, ב ת כן ואתר י ו ר ו ס מ  המלא שמירת על ב
 חצי מכ) א ן(וקרא ו ח ג ד וי׳ו כי ובררו אותיותיה מנו אשר עד , והתסר

 ,דהקשה מן יוצא וסגול וצרי ופתח מקמין נכרי בל ושמירת התורד,
? הובה בדברי השתדלות או ולבמלה, דריק בזה שמעשיהם התראה

התורה, שמירת עב הובר. בדבר השתדלות (א) אבל הכוזרי אמר <נ)
 הנקוד מקביעות נראה כי המושלאה, ההכמה עם לשנותה דרך יהיה שלא

 הבמתינו מערך איננה ,נעזרת מחכמה אלא יהיה שלא סדר והמעמיס
 או רצדש מרבים אלא ,ההמון אציל מקובל שיהיה יתכן ולא * פנים בשום
 או , נביא יהיה אש אלא מיהיד ההמון שיקבל יתכן ולא * רצוי מיהיד
 קרוב שהוא מי מועין , נעזר שאיננו ד»תכם כי ,האדהי בענין נעזר

̂ י כמעשהו שיעשה בחכמר״ו לו
 מי וכל ,בה הייבין והקראי־ אנחנו הקבלה כן אם רגתבר אמר לג)

 נקראת היא הזאת, התכונה על הנמצאת הזאת התורה כי , שיודה
. משת חורת

, אומרים כן הכוזרי אמר לד) ם י א ר ק  התורה שמצאו אתר אבל ה
. הקבלה אל צריכים אינם שלימה

 הצרבנו מ ו ש ם ה משה [הורת] ספי זה והנה הד,בר אמר לכ)
 הנקוד מן (כ) , הקבלה מן בתות כמה אד ,בו ובדבור ,במלותיו

מה אתת על ומסורת, ומשמק זממעם  ו י נ י נ ע ב צריכים אנו וכמה נ
ו י ש ו ר י פ  להם אמר כאשר ,הי־״ראה המלוח, מן רהב הענין כי ו

 העם נסתשק לא י הדמיון עד נ) ינ (:דוה הדשים ראש לכם דזה ההדש
ד י לומר רוציה אם ם י ש ה י ר צ מ י ביניהם, שהיו ה ו הכשדים דדשיי א

i נ״א h מנקיד נ) . כוה.

 כיו הדצריס המצריב. ר,ד:י * כעב? נכהכק לש כאש נתדיכ, נכההק, לא *
r כל כ:נה הדביס י׳ג ועוביש יום, כם׳כ כ::ה מונים n ור,;ו:ס יום. :לניס 
 ימים כהמ:ה את ומונים . כאחרון כהוזכ כלות אתר מוכיכים, הס ימים
דו לכם כי: כ:נכ וכתהלת .פצמם נ«י  הדני י (כנט). שכנרול,ר להוזע נ

ה :כיריי ו:נת .רכור) (ר׳ל האשירי כמו הו:נים :כיו נראם כעדים. ד : 
־ :ככרו^יד ותוע .ל׳א ואל,ך יום, ל ■»,ר,ד תעיד, לי׳נ לק ונר זרניט, יזם
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* רצהי או ̂ כשדים באור אברהם ;•ם •שהיו ו א ש י מ ש ה י ש ד י ח ש י ד  ח
רח הי שר הששש, שני עם יסניבו בתחבולות הירד.(א), שני או •  כא

h,.שספד תשובה הד,ראיס שישיבוני רוצה ר\יתי / העבור ת2.בד.ב v  r .זד 
בת .ושישיבוני(כ) להשתדל רצוני כי , -לרעתם ואשוב ,לו והדומה שו  ת
ה, ענין ומה ,לאכול ההי שיתיר מה על אשאלם כאשר . מספקת ח כי  הו

מה « גייס זבהי נאסיו ולמה ,יורמן כאשר , הרג או נר.ירד, היא ושמא  ו
ב לי שיבאי רוצד. ור.ייתי ,מלאכתו ושאי ודששמו זבו« בין שיש הוא חל  ה

שר מנקיר זה ווולת , והקיבה כמעים המותר עם דבק והוא האסור  הכ
 i חברי עם בו אחלק שלא כדי ̂ והאסור המותר שבין הגדר אדי :זשימסור

ב קצת יסיר האחד ושמא גדר, לה היש אצלם, האסורה האליה רכן נ  * הו
מא מן הסהור העוף לי שיבאר חצה והייתי שר״וא, כמו הכף, יסיר ואהד מ  ה
 שאיו אומר הוא ומאין , תור או יונה בן לומר חצה המפורסמים, זולת

תן רוציה והייתי מהממאים, ברכיה ואל א והקיר * והאתו י תי־״רנגודת  לי שי
 חצרו או .ביתי ד»יא אם ,השבר. ביום ממקומו איש יצא אל ; גבול

 , שכונתו או / מבואי >:ו , רבים חצחם לו יהיה אם ,רשוד.ו או
ם שתיבת ארר ,עירו מגרש או ,מדינתו ו ק  7םזד ויותר וד. סובלת מ
המוני♦ היא ומה בשבת האסורה המדאכת גדר לי שיראה רוצה והייתי

 הספד למלמל לו והתיך התורה, .להגיה והקסת, י מד.קולמוס *
 ש־מ־ח מה ככל ולמרות , האו־חם וסעודד. המאכליס ושאר והשלהן
 וי.!ף ונשיו, עבדיו מור. ויור״י ביניעיה, והוא במנודה והס , לאורר.יו

ת רכיבת אסי־ד. נ ולמר. יג) כג במוך(כמו־ ואנגתך עבדך ינוח למען נאמר  בהמו
ה, הגויס שנ  שג• כל 1- שידין חצה והייתי , הסתורה גאסרר, זה ולמה ב
מ חצא, וכי המשפמיס ואלה מסדר דינין בעדי ו ש פ ה ו א שנר.ירה ^  הו

ם ו ת שהסתזס, ס  והיית♦. פה* הר״ורהשבעל עד אלא כומכיס היו לא כי כ׳
שת , הירושות בכל ומשפמיו דיניו שא.רא־. חצר,  אן , צלפהר בנור. מפי

 לאל בתפלת הייב הוא מאץ לי ויבאר וד,ציצית־והסוכה. המילה איכות
 ׳ המיתה ארר ועונש ונמול / הי לכל מועד ביר. שיש מאמין הוא ומא.ין
 הפמח או / השבת עם במילה וו את וו הדוחות במציות דנין הם ואיך

איך ות וזולת טי מפני נדהה מי , השבח עס שי  ־ן1 ל ל כ כפור ממה
. כל׳שכן ו י ט ר על ברך השמעת פ ר  שזכרתע מה בדבר לקראים הבור מו

 אן מנקוד או ממסירת מד.לוקת ביניהם שוי.יןבו בלבלה, או בסמר לך
־ .מרינין או והיחד מאסור או מטעמים,

א  מן ד.ינו־ כבד.:: ו::מעו נההכלוה. ה:מ: ::י עס ל.והם כיככים )6 נ׳
.וכיכינוני ו;:מצ כיככוני, ב) . הסר.: עד בר.הכולות

 (א״נ). .ל.־,ער.נער כהוד: כסנה וד.ההילין יוס. כנו :נים ד וככל יום, כ׳ח 'הוא
.ויוד־ככיח ליוה ה:מ:•' הדסי ־®  :עיה י׳כ יום מכש כירה. ר,ד:י * .

 י )avis( וכליי . ונל.נז) להנקרא פרכיי הלפודית.*:: מלה .ההויז ® . הלקים
 העתקתן דכים דעה לני כ) כו א (במואל‘והקורא. י עוף.

)KeLimhn( י .(ר.י:ו) הסכגיב ר״רגוס דעה לני  כל״י . מנקילמו: י
)Kalaiiios( ר״כ:) ((צינענאס) קנה* * *• כיפר יכד קנה פגידעד .
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 אותס רואה אני ‘אבל , שמעתי ו-א ראית• דא הכוזרי אצר נו!
_ . נחם Sבכ משתדלים

 והסברא/.יהמתהככים׳ מהתדנמות לך •שאמרתי ממה זה החבר אמר לז)
 ה׳ מר׳אבת מעושי משתדלים יותר שהם •ראה השמימי דמ*'אנת כעבודה
 ובמחה /ה' ממלאכת שקבלו במה במנוחה שאלה עליך/משני המצודם

ףלך ואדה , הולק למחלקת הזדמנו שלא (א) בעיר כהילד נפשש  כ
פג;/ מה יודע איננו במדבר  למלהמה חלרן בשלהים ‘ מזדמן והוא י
 ואל / מהשתדלותס רואה שאתה מה ישיאך ואיי— ׳ בה ומלומד
 בקשו אךח כי . רדבנים דיל ; המקברים מרפיון רואה שאתה מה ייעצלך

ובצורה קדומה *בעיר ערשותם עד שוכנים ואלה , בהם להבצר מבצרים
 הזהירה התורה כי הוא, בהן{כ,ו שאמרת מה כל הכוזרי אמר לת) ,
 התורות ירבו סברתם כפי והקראים , אהד ומששם אחת תורה על

 ,אתת הורה על יעמוד לא הארד כי ועוד י מהם אחד כל סבךת כפי
 שישברו כי ויפגע דעתו ותוםיף , דעת לו תתחדש יום בכל כי

 ב• נדע מסנימים נמציאם ואם דעתו. בהעתקת ק שיעית וציריך ̂ במענה
 עליהם שנכפור ד.ךן ומן , שקדמום מרבים אי מאהד מקיבלים דס
 מכרעת והדעת פלונית במצוה הסכמתם איך ; להם ונאמר / ההסכמח (ג)
 בנימין או עכן(ד) י דעת היתה כן אמרו ואם . רבים פנים אל בה
 קדמון/ יותר שהוא ממי הקבלה טענת עצמם חייבו / זולתם שאול או

 ודעת / יחידים ואלה / רבים הם כי רבותינו ר׳ל להאמין ראד ויותר
ותהככים בלבד/ גרידא סברא ואלה מהנביאים/ קבלה על סמוכה ההכמים

 להם מקשים זהש באדר/ אדר בעבור הרבנים אחרי הולכים אלתם רואת
 יבושו הלא בתשרי/ בתשעה כפור צום צמתם איך .תשרי ירח בראיית

 הוא אש או כשיעברו/ תדרי או אלול ההיא החדש אש יודעים אינם והם
 הטובעים אנחנו אוררים היו והלא מעברין/ כשאינן מויהשון או תשרי

 מרחשון או תשר; הדדש אם נדע לא אנהנו , בלילה (ה) מה נפחד ומה
 / מהם ונלמיד בעקבותיהם הו־יכים שאנו לכי נקשה ואיך אלול, או

. להדש בעשור אי בתשיעי (ו) החצומו
 מן או / מסיני למשה בהלכה קשורה תורתינו החביי אמר לש)

 ה) כ (יכעיס מירושלש ה׳ ודבר תורה תצא מצייון כי ה׳ •בהר אשר המקום
 שנשמע מצורש ואנהנו ״ וסנהדרים ובחנים ושוכרים םTשזם במעמד

יהיה אשר השופט אל או שאמר כמו ודור^ דור בכר הממונה מהשופט

ס׳א ה) . מק מכמש מן, ד) . מין ג) ככן. ונכמד כדץ/ נ) ולא. א) א נ״
. נככיפי ז) .גלילה מה תפורה אחה/ נהיגה מכנלילל/

הלה מל כננויה יסנה/ פיר קדומה. מיד * . הרג Jכלי סלכון יפלחים. *
הקראים. כל רבהס כיו המה פאול. ננימין פנן ונ׳א פק. י . קדמהיוה ממים
- לג״י כימים דנרי נספרי מודפ הרננים פם ולחמו פשהם/ ק1לה פפריס וכהנו
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n יורוך/ אשי ר״תורה שי על* ועשית ,אמרו \h וממך / יז •זט׳(דנריס h 
 וכנת הכהן אל שמע לבלתי בזדון יעשה אשר והאיש הדבר, טן המור
 כאמרן שבעבירות^ לגדולה והשושש הבהי המרות השוה ,ה.שא האיש
ד ויראו, ישמיעו היעם ובל לו וממך יג) מש (כמ ר,רבךb הרע ובערת  כעו

 המדד, ישלש בהם אשר הטתית ושאר והמנהדרין מהיעבודה נשאר שהמדר
 y והודעת באומץ בין בנבואה בין כשק בלי האלהי הענין בהם וידבק
ה מדעתמ, ההמבמה כמותש על לעבור יתבן ולא שני בכית היה כאשד כז  ו

מד ויכולגו הנובה, ומצות [בשוריש] (ושוריש) מגדה במצות נתתייבגו־ לו
 ודקדא^ ההלל >גת ולגמור הנובה (כן, נר ולהדליק סגלה, מקרא על (א]

 יוצאיש הוקינו היה ואלו . זה וזולת עירוב מצות ועל ידיש, נמילת ועל
 אך עליהש, לברך חייביש היינו ולא מצות, נקראיש היו לא הגלות אהר
הג או תקנה שהש בהש אומריש היו שה אל סמוכות מצותינו ורוב . כנ  ט

, משיני, למשה ■הלכה ראד ן כ ה למרוח דצצרכו שלא עש שהיה ו  במזונו
שה , מן.הרוב היו כאשר והש בדירה, ולא בלבוש ולא שנה, ארבעיש מ  ו

 ככללי אווש ̂עיוה כבר והוא מהש, זזה איננה והשכינה עמש, נמצא
 א:ו- ובכר . ומחדוקותש שרמיהש על ישאלו שלא בדעת היעלה המצות,

 ככד והוא ניז), ינז (כמות תורותיו ואת האלהיש חקי את והודעתי רואיש
כ שרוצה ומי ובינתבש, חכמתנס היא כי באדהזנח להש אמר הנזי  ד

 יראח כו להאמין רוצה שהוא ומי ש, י א ר ק ה ענין יראה הזה הששוק
, המשנה חכמת ד ו מ ל ת ה  הכ-עיות^ י מחכמות,^ מדהבה מיעט והם ו

 לתתשאד להש ראוי שבאעת ויראה והגלגליות, והמוסריות, והאלהיוח,
 cy ה׳ יבהר אשד המקוש מן מצותינו וקצת בהבמתש, היעמיש כל על

 לארכעיש ’ קרוב שני בבית הנבואה התמידה וכבר הנזכריש, ד״תנאים
r ולנ) כע (ירמיה ירמיהו שבח וכבר .שנה j ת אנשי בנבואתו מאוד  כי
 נסמוך• מי על אלה, על נסמך לא ואם ויראתם, והשמתם והשירותש שני,

 שעשה כמו מצוה, והיחה משה, אחרי שנבקע מה רואים אנו וכבר י—
הדע; זיעשות המזבח, בזולת עולות והיעלה החצר, תוך את שקדש שלפה

. ור.י.וככ נד מלת נין כל,. נ) . ו:ו' מגלה מקדר. על חךריקינז נ״א

. הנוכנייות י* ו׳ נ , :יכנייות ו  , וכמושריות :ר.::ידק).’(מעי. וכתלהיות (פיזי̂ק
 הנוכטש וזכמת וכגלגליות. (מר.שכעמר.:ייר,). והממדה המשפר להכמת <ונר.ו

.;אשעדנ/נר.מיני) , .בקדמהו נרר.כ כלככות ר.וכת רל.ה1 .
 למץ ר.דנעיה בכנת כי הרהכ׳ד, קבלה נס׳ י כות .קי • הדנעיש.כנה .י

. . ע׳כ הננואה ונסתלקה ומלל.ט הגי.ן:ריה דר״.5כ נפי-ידו נזש  הט וננר י
 יש וני הכנע׳ש, גדולת להדמות ננלל, ההכר נונת לכש• נמיגנח ונו׳ רור.יש

 שהרכות ועוד • כנתונה -נתורה למו זנר כא.ין הגס לתדש.דנריש :נר.הלפעמיש.
 והולך. גנתונ, המפודכיש דנדיש כלש,-נגד כישנימו לככות-נמקוש כגדול כנ׳ד ניד

 עז) דך (ונתיש ר״י דעת כמצר.ולט תוך את כקדש כלמה כנכה הכניס ופודנו
קר.«׳ל דעת ולט • ימיס ז׳ פעמיש המג־כני את ומכה • הון(פורה הר^ינ מ/  כא). (
ק התודהי׳ גגד הנפודיש, העש:ניוש וכתו אכצו-  נתנמת כלמה כתדש מה ו

ד׳ נית כלי והושיך טמי.מכה. כהיה לטש^מעכנן נדנדיס וכנה המקדש נית כנין
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 ושמואל דוד שנתב ומה ז) h דה׳י ט (מלדב ימיש ושבעת ימיש שבעת
 שלמה שעשה זמה תמידות^ למצות והע ה) בבית>(דכי המשורריב משדר
 עזרא שהעמידו ומד. • במדבר משה שעשר. ממד. שהניח ומד. שבנד. במה
 (א) שהעמיד ומה לג) י (נהמי השקל, שלישית לתת קהלו על ש:י בבית

 הא־ו; ני ש־דעו בעבור הברובת, לפניה שתלו תכונה האדון כצקוק
לשש. גנוז

? ממנו .תניע ולא עליו תוכיף לא עש זה, יתכן איך הכוזרי אמר מ)
 משבדש יהדשו שלא בדי לד.מון, אלא זה נאמר לא הד״בר אמי רא)
 הקי־איש, שעושיש כמו מהקשתש, הורית דעצימש ויקבעו מדעתש, ויר»תנמו

 כמו (ב) והשופמיש הבהניש ומן משה, א.תרי הנביאיש, מן לשמיע ומזהיר
 ואמד ה) (דנריש ונומר, כמוך אהיד.ש מקרב להש אקיש נביא שאמר

 תושיפו דא מאמרו וד.יה נשמעים, דבריהם שיהיו ־ ובשופמיש בבהניש
 אתבש שצדר״י מד. על ,ג) לעשות אתנש מצוד. אנכי אשר הדבר ער
בנבואד, הנזבריש התנאים על מאד,יך, מקרבך נביא ידי ועל משה ידי על
/ יכהר אשר המקוש מן וד.שוםמים הנד-ניש עליו שנקבצו ומה (ד)  ה

 בדבר שישכימו אדידם לעכור יתכן ודא כשבינה, נעזריש שד.ש מפני
 להנמתש המעות עליהם העיבור ולא רוכש, בעיבוו* הי־.ורה על שחולק
 מצווים היו הסנהדרין בי קבלו כאשר הקנויוע והמבעית הירושדע דדחבה

 שעומד מד. או . אה הנב מד.ש נשתלקד. שלא שכן כל ההבטות כל לדעית
ת במקומה ב ל מ  במה הקראיש עש לחלוק שלא ואמור זה, וזולת קו

 מיוש שהוא השבת (ה) ממד-רת [ממלת] המובן מן עלינו מועניש שהש
 המלביש או השופמיש או הבהניש מן שאהד נאמר כן ואהר ראשון,
 המשפר מן הנונה כי ראה הד.נמיש, (ו) ובל השנהידרץ דעת עש הרצויש

 השיש, קציר ובכורי (ז) שיעוריש קציר בכורי בין יוש, חמישים לשום הד.וא
 דמיון לנו ונתן תמימות, שבר,ות שבע שהש שבועות שבעד. ושמירת
מיום בקמת הרמש ההל יהיה אש לומר מהשנועי, יוש (ח) בי*.ד.לת

א / יכשר א:ר :מקוש מן נ] וני׳. כתכונה הר.רזן מקוש ::צמידז ומד ה) נ׳ כ
 ממחרת ועד כ; . כנכור.: חת במקיימיש ד] . ליננו לצכות כמל: כ:׳ל. ג)

. כהתתלת ה) .ליכורי ז) . ולחכמי: ו; .העכת

 ו:מ.ור.ל דור וכן—התורה נגד אכי׳ דקו^ כריה לה: ה;ל.מר של כשמכו הרי
 ביי כלח הנוצרי: כצנין בתורה נגד ננו נלמה] במי־.וחרי: כדכוכי: וצצות (כצ׳ל

 וחנו ובזמן, :במק צורך לכי המצות נתקון כרי הניר, מצות וקי ,נמדכר כמנק
 צל הובין. בהורב שוכר צזרל. וכן .בכצ׳כ הורה שוד על וככיוצח כזב כומכיש
̂־. הרל-כ׳ע דעת וכן הנקל, נלינית צוד נכי־״ורה, הנקל מר.צית  כרמרן (ול
 קדכי קדונת ענו וק הנקל} מר.צ־ת כיינו הנקל. צלינית כי בי.ומר תצא כרכה

 כי' לא וכאמת וכרוכיש, ארון המתיו כיש כמו טראה כרוכה והלו כני נכיה קדט:
 כזאת הצכודס ני.יחש: ככהזרה הג: יו׳כ, עכורה כ: כינה הגדול וכק ,בני בכית

 • הכהוכה תירהנו את הלכי: נהן נצה נמיד כרורי: דכיי: כרי • כארון ל.ל
 כדת לציכת ציניהש ראוה ככי ולענות לנטה האומה ר.נטגי כיד כח משר

• .^־ ומהד־ץה
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>z תהיה •]̂ החר• י יי^•"® דדא־צון, יום עד בדכפר הגיעו ראעזק ״' ° T ^ •יטנראר 

ח ,־.רמש והד.ל שגי, יום עד י־נגיע שני, מיום ̂י מנ ̂*י h« ~.ו **
’®י ®י׳ נתחיל (א) ראוי שהוא
ך לקבלו והתהייבנו להורה, כתירה בזה יהיה זלא פסח. ~׳, חי  ןה ל
 י ^ וזז®*! הנזברים, התנאים עם ה׳ •בהר אשד המקום מן שהוא

המגלב׳ מבלבול נקיים ונהיה להיות, ויכול הבורא מאת בנבואה

א ל

u־n7 71j׳i הגורזז סאה ואה 'y jn  nji ,n1 , ■״?זר י■־
י ד,הבר בי(ב) פסקת נבר הכוזרי אמר מב) ל ג ״ ב  ,״יהי י**׳ י
, * • ,הקראים ככענות בלבי היו ם י ק ל ח מ , להבהישם יוכל

' ני .ז»;י־ים ׳ L ' f • ביי® שאנעסל סבור
ל כ ה כשיתבררו ההבר אמר מג) ת ל ? לבך התז אל ו ףי  g,'“י

 -^^ורא שהם^ מפני תכלית, להם שאין ועוד הבעות• בהם שיכנס הרבה
* שנתברר כמי וזה . מבלבולם המדבוים ימלטו ולא ; י ל צ  נןןך7א

 ד׳צי'^ פן בעולם נראה שוטא למה מביט איננו • כוללת זשהכמתו
 תחבי* אל במדינה תראה וצדק משפם ונזל רש עשק אם שאמר

ש עמידת במופת אצלו שנתברר זכמי ז) * ה החפץ(קהלת ^  ןן , אחי ד
 . וא ,במלאכים מהנוף נפרד עצם אבל גשמית, שאינה בעבור הגוף
 • השינה בעת הנפש פעולות מהעדר המחשבד. שתקשהו מה אל מביט

 ה-זף מזג א־־ד הולכת שהיא ומה ,המחשבה תאבד שהוא דדי.לי זעם
, . הטבלבלות המחשבות מן זה וזולת

^ מלבי שאשבע עד ,לי מספיק אין זד. כל עם הכוזרי אסר מד)
 אבזי בכללים הודיתי אשי אחר בזה, עדי לתפוש יש ואם החלקים, על

־ .הביאתם
,״ן ^ . שתרצה כה אמור ההבר אמר מה)
* * שאגי כמה , כתורה מפורעז הנזק עונש הלא הכוזרי אמר מו)

W כד) (ויקיל. ינתןבו? כן בארם מום יחן זכאשר עין, תחת
®י* יש• בד.מת נפש וסנה כן, אהד * בו נאמר והלא החבר אמר מז)

 שהבד, פי אומר היה (ד) וד.לא ר, פ ז הב זה הלא(ג) נפש תד,ת נפש
 ב ונן .כוסו בהכות תועלת לך אין כי .קדדכיכו אומר אבל סוסו? הכד.

 ירי• את בנרות הועלת בזה שאין ידו קת לך אוסרין איי(ה) ידך, שברת
מ השכל אותו שסוחר מד. י האלוד בדינין נכנס שיהיה שכן כל פ  מ

 א^ר ימות שמא . זה לשער יוכל איך , חבורה תהת וו־.בורה פצע תחת
ואיך כסותן, לשער נוכל ו>.יך מכמותו, האחד יפות ולא מפצע כדש '

 ומ'^ ד) .זה ונשמט שזה, ^דס ג) .ליננו ני מלת מ׳א נ) .נו א) ג״א
 ׳־P אין כי ידו ספר קת ה/ . אומר כיה וכלא ונשמט אזמר, כיה לא מלא

. נזה פד אין מן כללז תינת ז' זנשססו

 אי^ מכה דתי שהחליט אחר ק* אר,ר * זסטזרנטם• גניכים .ססתנטס *
 הניויז וע׳כ נפש, החת נפש נהס^ נמכה אמור נפ׳ ק נאמל־אמרי משפטים, מ׳

ס/ שסותר מה י לוקי. ללא א׳נ והגהת נפלמו. הכהונ שמנאר כמו תשסמים  לכג^ ו
ם כגמי^ של ומתן משא כל החונל פרק קמא ננא ננלי ה״מוד יאה ^ניי

• שוטת מסניוה ,מפיך הסנה אמיתת (הוטח ^
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#I *לו •שיש י2 עץ כופר אתת, עין אלא לי ?זאי! כם r r• •”דשאד. ,נים 
 כן באדם דוש יתן כאשד אמרה והתורה y אתת בעין והשני סודא האחד

 הקדננתי אשר אתרי y דולקים אלה על עמך לדבר צרכי ומה y'2 ^גתן
ותכמתם וגדולתם , כרם המקובל אמתת ;א) עם y הקבלה ציקך ^

 השש. צות :־.ה“ לדעת ,בעיני הוא צוב זה כל עם הכוזרי אדר נזה)
הצומאות? דן התזמירה

 ימציא לא yזה כנגד זה ענינים שני והקדושה דתברהצומאה אמר דעי
 ענין כי מ־ומאה, אין קדושה שאין ומקום (ב) השני, בהמציא אלא האד,ד

 הקדושה, מדבר• בדבר נגר;‘־ בעליו על שאבר דבר אם בי איננו ה=ומאה
 והתרומות y ומלבושם ומאכלם הכהנים במו לא-׳היב^ מקודש שהוא ממה

 שאסר דבר הקדושית ענין וב; , הרבה זה וזולל. המקדש ובית יה^־בנות
ה(ג) ורב ומפורסמים, ידועים רבים בדברים לנגיע בעדיו על  הליש שדם ד

 שכיבת מאסור היום שאצלנו ומה , אור״ה הסרנו וכבי , השכינה כמ*;מד
 מאת גרידא כצוה היא אבל , המומאה מפגי איני והיולרר., הנדה,
 אין מקרבוצת ולהשמר עמה האכילה מהרהרות שאצלנו דה וכן .הבורא

 חובות ‘אב־ . עמה לשכב 'ד) יתגלגל שלא יבייגות מניעיות אם כי זה
 שאנו מה שכן וכי ,1(ה. בה׳ל שאנו מפני מגעו, במלו הצומאה

 וזולר. והמתים והזכים והמציורעים והשקצים 'ו) טהקברור. בו משד״משין
 גרידא מצוד. אבל , צומאד.ה מפני ולא הנבלה עדינו אבורד. וכן—.זה

 טבילה תקון עזרא שאמרה ולולי הוספת, הטימאה ותנאי הנבלה, כאסור
 היוב אך , התורה הובת בה חייביי היינו לא כר,; קריין(ברכוה בערי‘•

 אץ הנקיות, לענין עצמם על אור״ש מקביים הם ואם , ונקיות טהרה
 מסכלוי־. מד.י־.כמים הם כבר . לא ואש ,לתורה שיקברוה רזבלתי בזה גנאי
 הוא אשר הד*;ות, ה־'וק לומר רוצה ימינות, וגורמים התורד, ומשגים מדם,
 דבר כל כי אתר, ומשפט אחת מתורה ייצ־יאתה , האימה הפסדת שורש

 ואם בעירוב, בבתינו בשבתות מהשד״מש עצימנו על אנחנו בו נקל (ז)
 , וד.מינות ־*.f מהדח־־ו דעתם שתסבב מה “אצי יק־י נאה, שאינו דבי נראה

 ד.מצ*ות ידייו לא ואם , די;ות בעשייה אנשים עשייה אדי• כביר. שיהיה עד
 שאין מה בה בהבגס מובטח היה לא יעבי־ום. א‘יw•• בגבולים קשורית אצלנו
 בדיקשו לוקה שהוא בעבור ,בה שיש מה קציד. ממנה רוציא , ממנה

 וקטורת וזהב מכסף זרה עבודה הנאת [הקראים] בעיני'הרךאת) דקל יצעמו,
 מד״תזיר שיתנה בעיניו דקשה , טוב זה מב־־עדי הדוי. האמת ד;ל רין,
 וכן מלקות, בהש תיב הקדות מעבירות הוא האמת ‘ועי כרפואה, אשי׳
שני מהשכרות •.-תר ,והעינכים הצמוקיש אכיי'ת הנזיר ע- יקל  הדבש, מ
 שיצא במה א־־א אינו האסור כי זה, הסך והאמר. , חי־.פיחים שנר או

 אב. , בנצתשבה ה‘•;־’ כאשר השכרות אסור הבונה ואין . ב־'בד מדבפן
אי הקבלה, אנשי בסכינים יתכן,־יההדק ולא ,ובתיריו ונכיאיו •ודי; *"•אלקש

 ה״ר ה) . :ץ5ב ד) . מה מבמט מכם, ג) ונס•־,ים. נ) . י.לו;ה יו־) נ׳א
.דבר ו::מש ז) ובסקצים. הבמע יהברצים, : ו . בוזה

CU'TL b



יד כ א ס ע ו 82ל

זיה דיסברא ^אנשי שכר סרת גי בזה, הסוכריש (א)  L רק-^ן דדד^> ג̂נ
^, נבולים הימנות היין. מעסיש אס כי איננו בנזיר האסורה מזכר ק רו  ס

 מב»י מהם ירחק והזריז נאים, במעשה יראו לא ואש בהנמה, עליהם
אית ^ייי*י **’י• **"®י f• ®י כוס(רייליז כוס בשר * במו אותם,

 והמיסזז׳י^׳יי^יר .ותיהרד. תדשא כי שיאמר ולאזמר הו־.יא ■מפותהבהדר,
א / כםק כבלי ככית חולי לד. שיש משני אסורה, בריאה  אלו י^-ן’ וי

 האלן הדיכין ישבו והתחכמות הסברה ועש ונאסרוע שתרפא ולא , ממנו
תסת סן ,המצות בתולדת וד.קשתך סברתך אהר תהלך לא כן על , בהפך

. n ijc’ii j-\. ... .................... ---------
 שה^ןז הט־״שבה חרתיק וכאשר • זה מחייבת השכלית וההקשה ,תכלית

 וכל השמש, כעגול פעמים ושש וששים ממאה אהד חלק ושהיא כדורית,
ה t כ r r שהתירי כד, כל כי ;המחשבה שר^דרקהו ככה ד-תכונה במופתי 

 בםר•aד בתולדת אך לרעתם, שנואד. במד, ולא לסברתם היד. לא חכמים
 דבמ.^ז (כ) להשיג שנלאה ומי כן. שאסרו מה וכל אצלם, המקובלת המ״ושה

 הם כאשר ,בעיניו נכרים יהיו ,וסברתו כמיגמו דברירש ולקח
 בגבולי כשמדקדקין והש . הארץ עמי בעניגי נכרים והגלגלים הצבעים
, באמרי״ת וד.איםור ההיתר ויורו (ג) ד.הינין הן  שאיג' כה לך מראים ה

 מסי! והוצ>^ת כוס, כוס בשר אכילת מגנים באשר ,הד.ם כהגבזליב נאד.
 > העירוב מן בועזבילות בשבת ההליכד. והתרת (ד), הדיינין בתחבולת

 השבמוח ידתרת , בהש מותרים שהנשואים בתדבולה הגשים והתרת
 מבימי ,הדיצי העיון אצל עוכרים תם אשר ד.ערמות במיני והנדהש

 העית תר.יד.ד אם כי אליהם, צריך העניינים ושני ,התוריה ההשתדלד.
;r תעזוב ואם לספרס, יר״כן לא מתר״כולות, מיניס בגבוליו יעברו ד,דיני 

 יהי^ הד,שתכלה, על ותסמוך ,התורה ס־יג ד& אשר דינים של ד.גכוליש
. . הכל ויאבד (ד.), למינות מבד.

) . כסוברים ונכמזז ,6כסכר אמי א) נ״א  נ) . צמיג וע=ע מהשיג, ג
׳ זממטו כדנים, בתנזבולות ד) הדיינין. ומנוע כדינין, ת בתחבוצת מלת נ • הדי

_ _______________^____________ .לנפמזת כיא )3

 מוזפס לפיתת? קרוב למר.עה כפמכהס מסוכני, בהמה בםר י״ל .כום כוס בכל *
 * (בלאנטפן) וכוסו כזו) יב (ססות וכהעו הרגוס ט : שהיסה לשק כיש הזלי.

מר  דנרי מיר,קת והמנהבה שהסברא כאלה, לנו יארע גלמודיות גס הרר.יק כ
 נמלאים והמחשבה כדמיון לפי ,הרקות כעדר נסו • בשכל בקשי ע״י למר״ומת
 נודע כבר אולם כמורכב. כגשס 7הל כין פנוי מקומות מכל יקים מרהקים

 כטף להתחלק י • בעולם לעכרע) (אבסאלועע מותלסת רקות שאין גפילוכופיח
כגזפיס סדמיק, שלפי .השנל כקשת אל הנביא תעד כזה גס • תכלית <חין
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י‘: מודה א:י כן ?הדבר כיון הכוזרי. אמר <) נ ב  אנ׳ה ששקכץ ר
 sS פוב זה עש ייהיה , ובנסתר בנראה הקראי על* ביתרונו השנים, ׳שני

m שחכמתס מאומתים ה מתחנמים מקיבד׳ת שהיא כעבור כתורתו, o 
 ,לבו ייפב לא שהניע מה השתדלותו תגיע ואש הקראי כי ,יז>ולקים

 יבשה ולא לבו ייטב ולא ,והקשה סברא שהשתרלותו יודע שהוא משני
 דדבה בעמים, כי וידע ,* הבורא אצל הניצה הוא הוצא שהמעשה

 אותך לשאול די נשאר אבל—מהשתרלותו. יותר משתדלים אנשים
שבת, במצות קלות והוא בערוב,  הבורא שאסרו מה יתיר איך ה

? ורשחותה הנקלה ההיא כתחבולה
c אמר נא) mמה על וחכמים, חשידים המק שיסכינצ ושלום חם ־ 

 לתורה ם*ג עשו : ואומרים מזרזים דש אך התורה, מקשרי קשר שיתיר
 פרשות וההכנסה הדצצאה שאסיו שהשיגו(א), הסיינות ובן מ׳נ}. ש׳א (אנות
 גלנלו כן ואהר חתורה, זה אסרה שלא פה ובדשך, הרבים, לרשות וצחיד
 בתורו־., (ב) השתדלם לעמל תחשב שלא כרי לרציודה, גלגול ההוא כסייג

 אלא ההוא הייוח אל יגיעו ודא בהשתמשם, אדם לבני ריוח בו ושיהיה
^ כין הכיה שתהיה כדי הערוב, עשות הוא והרשות כרשות, מו  לגמרי, ה

• הסייג ובק האסור ובין
 מלאכת אצלי הזקה לא אבל זה, לי הסשיק כבר הכוזרי אדר נג)

. רשויות שתי בין מחברת שתהיה עד הערוב,
 ד^זק כלה, (ד) השצוה אצלך (נ) חזקה לא כן אש ברaד אמר נג)

 והתרת והצואה, הקגין בלקיחת והעכדש והממון הנבשים חתרת בעיניך
א באמרו פותרת שהיתה אחר ואסורה האשדי. ה . לי ת ת ש ד ו ק  מ

 וכל גט, ותנו וחתנצ כתבו ;באמרו אסורה, שהיתה אחר והתרתה
 המעשים, מן במעשה תלד (ה) שהשלטינש ממה כו־.ניש בתורת שיש מה
 טמא הכהן במאמר תחלדה והבית הבגד וצרעת הדברים, מן בדבר או
ה וכל י מוצר. או נ כ ש מ  משה בהקמת אלא עליה, הקדושה הלה לא ה
 הקדושה הלה לא הכהנים וכן המשחה, בשמן וד.משיחרי. המשכן את

 וטר% והתנופה, (ו) בהטוציה והלדש ובתנופה, בפלואים אלא עליהם
 ותטוי ארז, ועין תולעת ושני ואזוב הפרה אשר שבו נרה בפי הטמאים

 הכיפורים, ביום העונות ובשור ד.היא. והמלאכה חיות צפרים כשני הכית
 בו, התלוים המעישים עש עזאזל (ז) בשעיר כהממאות מקדש ומד%ת
 עם חל והיה ה׳, יברכך ובאמור ידיו, את אדיח בנשוא ישראל בני וברכת

 הטבעיות כוצ.׳יות התורה כי;ח) האלקי, הענין האלה מהמעשים מעשה כל
תראה כאשר ודם, בשר כיכולת שייעורם ואין הבורא, מאת משוערות כלם

 .כולם המצות ד) .הזקו ג) . מתדלושם ב) .:הבינו הבמע בםייגו, א) נ״א
____ • מנהי ח) .ובעיר ז) • נעכרה )1. כהבלמש ה)

 ; פלזכושיס ז: א דעת מ:א׳כ הכליה, נעלי קערם לחל^ם מהםלקיס כפורכמם
 רא: אונעדליכע) אינם טכיילנארקייש (דיא פוף לאץ ההחלקים כדנריס h לי

 . 32-31 ביננן . 19 מסה־ הרכיד לייפציג ודעון,הוצאה לכשראמונוה לאורי
. נננשק בבננה האל כנוד שכינה • כמבכנה וכל *
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ע ונעינוד. *ושתאזנות צש־״ערות י הטבעיוד. ההזיות שז  כן בה
ט הארבעה^ ע ה היא אטד הצורה בהט וההוד ויהכנו, ישנ׳טו דבר ^  ^אד

ט ל'ו, ראדה שהיא הדורה מזג לב:' ודמהים/״ויהיה מה״ם להם  ”ךכר”ובמנ
ט כעט מקרה •טיפטידוה הביצה הראה הלא יסבד/ מ ך4ר או גדול/ כ  ו

תה נגודהvה הטוש ו״שדימגה האפרוח/ ד־ורת תקבל ולא הגועה/ או  או
 יוכל אשר זה וכי השלכות. על הציורה בו וההוד שבר״יוה, שלשה

 ז^ן' זכשו / לבדו וזאלקים אט כי האדהי הענין בהט שיהול עד המעשיט
ש שישערו השבז (ב) הככייא . והתחניים (א) בעדי־הבכ;יא טעו  הא

 להם וההפך שירציו/ כה להם (ג) הענין שיהיה עד בכשקדיהט הטבעית
 לדש- הכזון יהטך אשר בהייט, הטבעי ההוש אש העשה כאשר העצכיה,

 אותש וההעי / הזאה באש לכצוא וטודהיט האיבריט, ושא• ועצים ובשר
ע שמצאו נסיונות  נהע<* האלט , נכציא כאשר , כשעורט לא בכקרה אזי
 ישראל בני עד מאדם שטעו באשר והרוחניים ברהט, זרע השכבת פהנהת

 כי■ חשבו האלקיות, האוהוה מהראיה כהקרבנות להט שהיה h( פה
 הע׳הככים־■ אטנט ושהגביאיט ,י וההפוש כהכהקר היא אכגט ההתחלה
 כן גש הט שישערו וקוו « כהקשותש הד־.ש השדאות (ה) ובצתשבים מהזכמים

 סברתט^' אליו שהביאה פה נשי בוכבייט/ ומבטים ידועש בעתים קרבנוה
ה זה וזולת דכוככיט ספרים ’ שעושים ער , וקטורת פעתזיש עם ^  פ
י ואלה—אסור. שטפורו (ו) ל ע ת ב ו ט ש א נביא על שמעיו באשר ה  ונבי

ר בי השבו שנעישה, הפלא לו ונעשה וכה בבה שדבר ו ב ד  התואהוא■ ה
א, בש־־יא סבה מ ה- ד-תוךיי= המעשיים כי ,במוטכע הנעישה * ואין ה  ש

 ■’ד-תולדות/ ש.יץיאה r; ותד.שכםהוהו תגועתט, יודע דומיםלמבעיים,,אינך
ע' היית לא אט באשר .היכולת לו והיחד ומניעש, מנהיגם והרופם פי  שו
 נזכי־•־■ עיציטך ותראה פמגו/ התולדה ידעת 1זל> ידעהו, ולא משגל פעולם

 ־ , מהפשהות בקרבתה ששז פד. יודע ואתה / האשה שבאברי הכעיויי אל
 אץ ואומר: נפרא היית ; מהגריעוח האשד. אל בבניעד. ששז ומה

 ̂ האשד. כן נודד' דמיונך שתראה עד ושגעק. הוע אלא האלו־. ד,ת;זעו.ת
ך א ר , י ר ב ד  ישיב׳ עזרת'ד.יצירה(ז)ושד.יוצירביוןבך אהה בי ותחשוב ה
 תשרש-' , הארקיט מאת הכשוערש שייס^התורץם המעי ר.ט ובן , העולם
 ' והדד״תו וברהידדץ.מעיו והפשטר.ו בדמו ור״תלבדך הדמיון, על הכבש
שו, וד,קדת עע־יו ועריכת דמו, וזריקת זנתוחו איו א ת" ודה לא ו  במצו

 P (ח) מרוחקש חם כי חושב והיית האלה, למעשים לועג היית האלקים
ש, ישלם,בראוי'ותראה שכאשר * עד (ט) מקורבים. לא האלקים או־ הא

ל. ככמייב. נ) . הכמייט ח) א נ״ ךמ׳  ■' ד׳נט׳לםם ד) .ר.י::ו ,נכ:ץ״ כר.ינכ' ג
 נזכרו 0 • ומהכט= ונככע ווזסייטב, ה) . מטקרכנוה לכט זבנמש בקרמוה,

. מקרטט. ט) מרהיקיט'. ה) . ההיח ז) ונ״אכ^טרו. ׳

• ס) יג (קננת ור.~ הזן מלבק ומתהזנוה, * מכופלות. מכתפיה. *
* • (רג״כ) כדמרד. כזכר הצנה כת סאיי^ הט .לכונטט ספדיט *

הנזלכ־ rh'zr̂zzn ויג׳כ ל.*נ ,וכמפדב 'ליכנה בקוצאה הוא ק .
כא^■ אוזנה ר׳ל יכלה. דכר.:ר פד' '*' פנפ״. וגודהין,כמו מנות, לכתי ׳

כסופנפ
,כמופנע

הנעכס
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או r או כד, רגיל דיית לא אהרת רוח ע«ומך2 חצצא r r
 כו אשר [הגחד: והדכר עהקדכת, גוה חולדת D1 ני גיויו!/^תרע י

 כו, דבקת אשר אדיי חדות אש בעיניך יקשה ואל .הגעת אליו דב!קת
ף נדות אש ני דותך אין ו ג ש אכל כלבד״ ה פ נ  אל שהגיעה ה
ה ירידה דה אין ד־יא. הדעדה  —ההיא. הדדרגה דן רוחק ולא , סדנ
 אפשר ואי / האלקיש כדדות אלא האלקיש אל קורכה אין נ; מזה ונתבאר

 . בשכי־א ולא בהקשה דא ;ו) ״ נכו>-.ה דדדך אלא אלקים מצות לדעת
 ואשר , הנאדגה בקבלה אלא קורבה הדיש הדבריש ובי; בינינו ואין

 גדוליש והנדיס רבים היו אבל ̂ יהידיש היו לא ההש הדציוות נו“ מסרו
 אשר והזקנים והלויש הכהניש אש ני היו לא ואפילו יי. הנביאים שהגיעו ’

.ממשה פשקו ולא התורה, נושאים היו
 שנחו שנבר אלא * שני בית אנשי ראיתי לא הכוזרי “אט נד!
 בתותד. נתיבה שמצאוה עד יד'! ה '.:תריב הסינה מצות ידעו ולא התורה,

Z[ נו נתוב וגמציא בהש ונאמר ,ומואבי עמוני יבא לא מציית •הן Z 
. התורה אבדן על רא.יה וזה . ל יג

ב ה־זש אגיונו נן אש הדבר אדר נל)  , מדש “יית ויזדעיש הנדי
 . דהשבתנז נשי נלה ת־־,זרה יודעים שאבדנו
.אומי־ >י.גי נן הכוזרי אדר ני)
 דהיינו קרבנות, להקריב מצווים היוס היינו אש החבר אדר נז)

 נתחים ולכמה ונהוחו והפשמו דמו וקבול צד, ולאיזה נשהמש איך יודעים
 הראוי והשיר ,ונסכו ומג־תו ,הדש נזרוק וזי.יך נקריב, ואיך ״ ינתח
 ובגדיש ומשיחה׳ ומלרה מקדושה בו הייביש שך.כהגיס ומה ׳ עליו לומר

 זה ת“ווו , ודקידותש וזמניהש הקדשים הכהנים אוכל־ן ואיך ותבונות,
.ספורו שיארך רמה

• נביא או מכהן אלא זה נדע לא הבוזיי אמר נה)
 עד , המזבח בנו איך שגי בית אנשי ראיתי הלא החבר אמר נע)

 שהיו התחשוב ,תחומה בנין כ; ואח־ ,הבית בנין על האלהים שעזי־ם
, V שיזדמן כפי סדר מבלי פקריביש
 והיא גידיה, ריח אשד עולה ש־צשה יחנן לא י הכוזרי אדר כ)

 כר ;תו ומצ הבירא בישית הלקיה נל די“שיש עי שכלית, שאינה ■מציוה
 ובלם , מהסוכה גדול שהוא ומה , ^הבפורים יום מצו־, ידעו שכנג־ שבן

• מזומן ומלדד מופלאה חכמה‘' ־צידיבות
 ממנו היעלם בתויה, הדקדוקים אלה שיודע זמי החבר אמר כא)

' ? ומואבי עמוני יבא לא ומצות הסכד, /ישות
? בתירה ״וב“/ בדסצאו נאדר מח נן אש הכוזיי אמי סב)

 ::גיבו י נאיביות. גדולות יר׳ל .יקרות .גתלות י ובו׳. כרהד הענוד: ה:לס
 דור היתה :קבל: ני כנכיהים, כד מגכת ררלה ההכפיב כלכלת .הנראים

 מ::. מ:י יבלתש כל לסמוך הם כדל% ג*כ . ובו׳ כיו לא זאבילו י—וזדוד.
 . גיו בדק בינ: אמרי מאדר כינים, מאוז־ רא: • כברזז כבבר אלא *
 ^רנו לא והס לד׳, פונות :בקרינו :בתוב כליכ^ כשיד א׳א ובו׳. יתבן לא‘

* יקיל: :•רעי יי בתירל. :ב־.יכ ממר איתר יי־כיס סטי כ׳ב אלא .כלוגן
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 הרגיזשי לא הסקיא שנותב זטא הברור השעם הד.נר אכר כג)
/ ־ ת ו ר ת ס נ ת כתב אבל ל ו ד ל מ ת ט ס ר ו פ מ שזע העתיק ולא ,ה  גיהו

ע עמידת יום זנר אבד / דבר ובמשה פאלהיש שקבל מחכמתו ש הו ח(י  היי
/ ה (כב המילה ויוש , יד) י (בש השבש עמידת ויוש סז) ג ד ה  כעכו

ד ושמואל וגדעק ודבורה שמשון מבשורי ובן .ה־-פון אצל םרשומש דו  ו
^ בתורה כהמעשיש לוש שהיה ממת ולא , פחבמתם ונר לא ושלמת  דכד

ד ילא י הגתל ועשרו , הגדולות סעודותיו שלמת מדברי זכר אבל כ  ז
 ג). h (מ(דש זונות גשיש שתיש תבואנה מאז חוין. הנפלאות חכמותיו מכל

א מלכת עש חכמתו אבל / הד.מק במיעמד הדבר ש.שה בעבור כ  ש
 המפורסס הדבר אש כ• דזבור הבותב בובת היתד. לא כי , זכר לא הולתד.
 מכשאיס אשר(א) המיוד.ד*ש הדברים אך ,העש כל נשאהו אשר בהמון
כ) צות המל או * פתש הם;ימ אלא > ממנו אבדו כדם היחידים אותש ) 

ת עניגיהש ליקרת ללמדם אדם לבני שערבו , מהנבואה הצהות צחו  ו
̂  בהמק המפורסש אדא , ונחמיה עזרא מדכיי כתב לא וכן .דברידש

ד / להרים ועלו שרדדוהעיש במת מפורסם יוש רשוכה עשות יוש והיה כו ע  ב
ד ומד• בו). ח (נהביה עבות עין ועלי תמרים ועלי הדם ועילי זית עלי מ א  ש

ל / הסוכות לעשות ^רדו ותתמון הארין עש ששמעו דיל כתוב וימצאו  אכ
 לד.נדיל הכותב וביון ,נדולד. ש:ן בל קלת מצות מריש אבדה לא היחידיש

שר ההוא היום ענין כא  משכי' והמואגיות^ העבוניות שנרשו ביוש ביון ׳
ד קשת דבר והוא בנידש אמות את העיש לגרש גדול מעישה יום שר,יה  ע
 לאלודוד הזאת כעיכודד. תקבל האומות מן שאימת סביר ואינני • מאד

 ר״ל■ סתוב וימצאו אמר הזה המעמד פרשוש ועל—הזאת הסטלה זזדתי
^ כאשר כי רדו ומואבי׳ עמוני יבא ^לא אל הארין עש עיל הקורא הנ  ח

̂ . דשוא ביוש גדולה תרדה והיתד. העיב,
 הקבלת מאיכות (נ) מעש די שתביא אג• רוצד. ,הכוזרי אמר כד)

. אמתתד. על דשורה
מדה הנבואה כי החבר אמר כס)  ארכעיס שני בית אנשי עש הת

שנינה בבת הנעזריכ פהזקנימ שנה,  שהנבואת ראשון, בבית שהיתד. ה
 מופלא בעת אלא לה מקוים היו ולא השכינה, בדשתלק נסתלקו*. הנקנית
מו גדול, בה ובעבור  ואלד.ר מקויש, שאנחנו והמשיח ומשה אברהם נ

מ יקנו ובדשצאש לשכינה, מעון בעצמס דש אשר לרש והדומים  הנמצאי
 ועזרא וזכריה תני הבית, אל בשובם (א) דע־ ונשאר ,הנבואה מדרגה
סת אנשי הנקראים ההבמיש המון היד. שנד. הארבדמ ואחר חזלחם,  כנ

 אל קבלתש סמנו זרובבל, עש שעלו ורש כדוב, יכפרו ולא הגדולה,"
,זזנביאיב  (ר.כות הגדולר. בנמת לאנשי משרות ונביאים אמרו באש• ,

מי y כ) מכנה (כב גדול כהן הצדיק שמעיון’ דור ואהרירש * מ״ח), פ׳ה  ו
מיג}. (כב כובו איש אנשיננוב ואהריו וחברים, מתלמידים בסיעתו תזר.יו

. מבע נ׳ל ג) הן. נכמעו והמליצח, ג) i ?י ^).

״ pנ גינה אפרי ^:יב. נזאור ר.ודריז נעין ראש הצדק. פמעון דזר *;זאחליהס י  ד
‘ אדור.יו כדיקרו מה לרנק׳ס מנכ״ז זגכפר
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 נקראו ובד& ; למינים עור־ם וגיתום, צדוק ומתלמידיו י ימויסס/
 ויוסף ,״•שבכהונה ,חסיד * יועזר בן יוסף ואחריו והכיחוסים, הצדוקים

 בט^ו יועזר בן יוסף משמת אמרו זבו י , וחביריהם מיד) (עס יוחנן בן
 מפני א), סז והמורה מיש פיס (פופה לאכל אשכול אין שנאמר האשכולות

 פרחיח בן יוטשע ואחריו ,מותו יום עד מנעוריו עק לו ידעו שלא
 בן יהודה ואחריו בדורו, היה מיו) (כם הארבלי ונתאי מפורסי/ דברו
 הקראות דעת ילהaהר ובימיהם . וחבריהם ח) (כס שטח בן ושטעק מבאי
ק, והיה כי.) (קדוכק המלך ינאי עם לחכמים שאירע מה בעבור (א),  כ

 לו שאמר החכמים, מן אחד אליו ורמז חללו/ שהיא חשודה אמו והיתה
 אהוץ, של לזרי;ו כהונה כתי־ והנח מלכות, כר.ר (ב) לכס רב המלך ינאי

 ואמר ודהמ-תם, ולהנדותם ולכלותם בחכמים (נ) להבאיש הביריו דעצוהו
ט  חורה הרי * לו, אמ׳־ז V התורה נ״מוד ממי החכמים, נאבד באשר לו

ת, שבעל (ד) בתוייה תרגיש ואל דדמוד, יבוא הרוצה ^בל שבכתב  פ
ט והאמין  ששת בן שמעק ובכללם החכמי:/ והגלה דבריהם, ושמע לו

התורה לדתזיק וטרחו מועט, זמן הרבנות ונתקלקלה סתנו, * והיה
 בן שמעון שהושב עד יכולו, ולא ונלאו והקשותם, דעתם בשקול (ה)

 השרישו וכבר—לאיתנה. ו)(הקבלה ישבה םאלכסנדריא# ותלמידיו שסח
 ומתהכמים פה, שבעל תורה דוחים שהיו אנשים עם שורש הקראים

 אינם והביתוסים הצרו.קים אבל היוים, שע־ושין רואה אתה כאשר בטענות,
 שאגו המינים והם , הבא העולם מבתשיש אפיקורסים מיגים אם בי

ט הלךאים אך בתפלתני. זה על מתפללים  מתחכמים בשרשים משתדלים ו
 בבונה לא ססכלותם, רק השישים ‘א־ הפסד שיגיע ואפשר בתולדות.

והיה ושמאי, הלל ומהדמידיד.ם ואבט־^יון, שמעיה היה ואחריו—מוט,

א נהכמים. ל־כהיכ מלוה ונכדשו ההנשים, לכה: ג) .לך נ) הקרתים. א) נ׳
. הרננוה ו) . נהורה כ) . להורה ד)

 למינוה יצאו אכר הלמידיו סס לי כקרה מה • וניהוב צחי, ושהלמידיו י
מנ ק דר׳ נאנוה נ  ר.טד ’ . הכוה סל לסרוכו ונרמנ׳ם . ה פרק נ

 יוכתר נן יוס^ (והוא יונך ז מכנה פ׳נ הגיגה נמב׳ נקרא נן , כנכנזנכ
 פליאה ■ וכו׳ אמרו וט ’ . ל;ץדכ מדרס מש:ר,ר,ו וכיתה ככככנס, חכיד כיה

ו אמר מדוס ר פ א , ח ת כ  ר׳י מל גס הלא יוסזר, נן ר׳י סל ריל ו כ כ
p ר%ש יוהנן ק דובי צרידה איב יומזר כן יוסי מכמת כתלמוד נאמר יוסק 

 כמיס] ויראת והכמה נמסלות נו כהכל איכ [נישריקין האככולות נשלו ירוכליס
ט׳, כנאמר : טו נתמורה וכן מ״ש) ס״ט (בתיה ו  מכוס ואולי—כניהס. של נאמר ג׳

 אכנולות כל תנא ח׳ל גרידא. תכתר נן ר׳י ר\תא תמורה נמס׳ המונאה דנמתניתא
 —חפי. כיס נהן כיה לא יושזר כן יובי כמת סד מכה מימות ליכראל כשמח

 נקדן ומונהת כרוכל הרי פוסירא; נן אצסזר לתכונת רמו .וכו׳ ר.ורה כרי *
 כז גזלקה מיד יצר,ק נר נהמן רנ אמר מלמוד, יכוא ללמוד הרוצה כל זויה,

 .התנו י * בו) מאי(קדושין ככס״פ תורה כנכהכ, תורה תיט דהול׳ל אפיקורסית,
 ואחי פ׳א, מה ברכוה נמבכתא כד^תא ינאי אכת Tn היה כשה ק שמפון
ה כ וקני והנר והונג יתרו כ־ ,סכה חותן יתרו וק כלכ׳ק. הותן נקרא. ^
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n,— וענוהנוהז נ־הכסתו מפורסש שהוא כה הדל *כד׳ננין
הזקן ®'י'•’ ^’דג^יי מאה והיה דוד, מזיע

 לייבר דדו^יי הלכןדיב ששוגיש אשרו :כהש וכשובהריש ־הלשידיש,
ט ושדשט עליהש^ שבינה שהשרה דאוייש כדש ־שלשיש ו סי
ן שכהש גדול בינוניש, ועשריש ד.ש:יכ, ת נ ו י בז י י "’ t ^ו^יגיי^^! 

כן ן ר נ ח ו / כ ז כן י *׳״״~ידרי'תורר•’י’ י^=-י* הניח ;שלא א
די כופי־יבי שדות ובל הבשיש שדות ובל והנדוה, ח רי ”■®י■' יי־ר דגר י ני  י

^'י“ י׳יייז שיחת שח שדא עליו ואשרו לכדו, שלא ״י' ' ' 'T ארבע ,!!!י 
,וסב ^ י' אירד' שינת ודא קבע שינת דא השדרש בבית ישן ולא חשדרש

 ססע ®®’וד יושב אדש כצאו ודא תפלי/ וכלא תורה בלא אשות
א י היא אלא דתלשידיז אדש פהח ולא / ודורש  דיע ר®̂, •-י’* יי

ובא' .-ן* ~ השדרש שביה לעבוד עת אשרד^יע ולא רבו משי
*ני) \,,לדו ייר• ׳ •*’אהי נוהג הלשידו אליעזר רבי היה ובן סי׳ד),

ה ועשריש שאה חיה תה ברב/ לה) שגה(ר׳ ר׳”:!! ’•ג' בית במדבן ו ז י • 
י שישלו הורקנוס בן אדעזר רבי ומתלשידיו ק ר  ר,2״^ *JI ר' פ

 ,•גי”' nדגר ובל , והארץ הנלנליש ושרוה בתבונה השפורכשיש
 ידג יו ׳ כריי אלישע בן יששעאל רבי ושתדשידו .חבובביש
ת של יששעאל ו ל כ י  -Mg ־ • מרנבד• ושעשה סניש, והברת י,ה

 '''**'^ל'וה'ז) יהיא שהנבואה• קרובת דשררנד. ראד שהיה עד הודוהיהש,
 ^.}'^'^בויים‘*®**! '”יה אבתליאד וראיתי קשורה להקשיר נבנכתי אתה

 ^אכרי גהליא• רבן עש לו שאירע יהושי; רבי ושד״לשידיו הענין. ושאר
 י® ערן בן אלעור ורבי יוסי כה)'ורב• ר׳ה נכודותכת כר, (בלכוה תדועיש

 גן אדיעור, ורבי שאזניש בבף ישראל הכשי כל יד.*ו אש עליו
* איי זירי'* הדורות ובאלד. פ׳ב) ה1(ר.נ כלש אה שבריע שגיד־.
 הורתם שהיהד. וד.לויש הבהניש וזולה , ההבשיש השק וזולת

׳! ד.םת!* ששניש היו פיהש על , והבשוהש כנהדרין השבעיש פשקו .לא

!!ה

 טלי-' בך עזאי] [בן •ודאי) ששיגין(בן א׳ר שאשרה כשו השיניבד, מעבירין
 ^^ר’ביש'גי־} אליעזר רבי אד, שהושיבו ביוש זקניש, [ושניש] שכעיש מפי
 ונששכית^^ן , בשוהס היו שלא שאוה השבדש, ארדי ונששביש , יא)

 * ל*;;; ס.רש משאות, אלא שכעיש להוציא יחבן שלא אהי אלפיש, המאות
ע ^^ שרבנן ורבי עקיבא רבי־ א*ה ואהרי • ההדרנד. על ובן , מו  והברי

 ששח שהיה עד שד.:בואה, קרוב נבול אל ר׳ע והגיע ההורבן, אתרי ובולש
 ״, א׳ ״’הדיץוש' אה.- לפרדס נבנשו ארבעה עדיו אשדו כאשי־ הרוחנייש, בעולש
 ר~ בישדושוש:י ויצא כשלוש בא אהד בנשיעוה, וקצין הציין אהד ונפגע, הציין

א העולש ראייד. סבל שלא מי השת והיה יד), (הגיגה עקיבא ת ׳ ’ ה

 וט* (רג׳נ). הלמנפ׳ן כדג״־־, שבז, הביי. צפודה ור.ר.י לכיא(,־ כני, כיי כולם
' נבר בר,ד כל כל ,ההן״ בש יר.מר וגל,פד. ל.״כ כפשדב גד^די צריכיש הנו ' -  נ
 P פמי׳כפכיג כקדוב רננו ט דוד, מזרע זהזל, י—מ כ. מ,טש קמו

 פי׳יי וכברה * .כנביא כלל ירך כיולל\ ודט ע״נ) ככ (כר,וטד. דוד נן טע,6
 ו6 סדש־ ראית כבש המכונה ■ככיא המדרגה א.ל קלונה מתיל׳ כהבגר.ז

cvrr• •(יג׳נ) נרנייזע׳׳ז כידיאל להוא הכניש כל את בהט׳ר א,׳ש דנלי ולכי)
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 ודא .הא:*ק' הבירו!? דעתו ונטישה נפגע וה־שני , הרכבתו ?זנתקה

 על• ?והש:ן,ה משני / המעשיש Tהשס והשלישי , אדס כני כו הרעידו
 אל מגיעים (א) ומשתמשים כלים הם המעשים אלה :אמר / השבלים
 מעשה על ארגיש ולא אליה הגעתי כבי ואני / היוחנית הואת ההדרגה
 דדמץ) אץ פרץ ירונלמי (אגדות ה ע ת ה ו יתעה והפסיד ונשסד התורה,

 וכבי ,שהשיגו נזק מבלי העולמות בשני משתמש היה עקיבא ורבי
 השעה שאין א-׳א כמשה, שכינה עריו שתשרה ודא ראוי י ע-יו נאמר
 שואל היה שה־־גורו, בשעה והוא מלכות, הרוגי מיעשרה והוא לבך, יאדה

 רבינו תלמידיו, לו אמרו ? אותה לקרא שמע קייאת עת הוא אמ תלמידיו
 נששד בכל וה, מקרא עד מצםי״יר הייתי ימי כד ; -הם ואמר !כאן עד

 מאריך והיה ? אקיימנו ־א לידי שבא, עכש־ו ,נששך »גת נוטל אשילו
• כא; נשמתו(נרכדי. שיצאתי. עד כאהד

ת ודורכים, ההיים 'ג) יהיו וב) בזה הכוזרי אמר כו) מו  המיתה י
.מתמיד בתענוג ,התמירים התיים יהיה כן ואהד , הערבה

 ורבי יהודד, ורבי מאיר רבי אהד, בדור ואחריהם החבר. אמר בז)
הנינא' (הנניא) ורבי עזא• בן שמעון ורבי יוסי  וחביריהם, תידיץ בן '

 ̂ הנשיא יהודה רבי והוא , הקדוש רבינו והוא רבי, אדה יאהרי
 . — רבים וזולתם ,קיהת בן ‘ יהושע ורבי נתן רבי יעמו

 האמוראים א^א אהריהם ו>'.ין תנאים, הנקראים המשנה בעלי ואחייד-ם ־
 (ד) לשטרות תק״ל בשנת ״ הטשנה רבי וחבר—• התלמוד בעדי והם
 להשםק שנר. ושלשם מאות חמש אר,ר שני, בית לודרבן ק*ן שנת ותוא

 מדבריהן מהרבה מיעט אדה שזכרנו, מה כל בה נתגלגל הנבואה
אותה, (ה) מרבדים בתורה, בהשתדלותם במשנה והשתדלו וממעשיהם,

א  ב איננו. ״ומכהמבים״ מלה כנ׳א א,! נ׳
. רזד.נדם נ׳ל ה) .:־.יריי־. למנץ ד) ימו.

מלת זנכמע יהיה, נ) .כזד נ׳ל

 לא זד :א'נ המהיפ כהי וכו׳. פהכרד דוא ראוי י .״י■, דך. :אכלו :לבד
 סמך ואולי .הלל על זה נאמד דםנכררץ קמא כפרק רק מקו:, כבי: מצאתי

 יז דך בזכהים ירא.כ—נמיר נגלה כלא מה לדתי נגלה כמדד:, כאמרו מה על
 רבכ׳ע איל(מכה) עד וכי׳ למרום מכה :;•נה בכעה ר: אמר יהודה דג אמר
 ולמאמר—לפני. במתככה עלה כך כהוק, איל V ע׳י התירה נוהן אתה למה א'כ
 היי ג׳כ והכריו, ריי אי־.רי ר׳נ מכנה. נעלי וא־.ריכם י .ההכר טון הזה
 כאכר—אהריו לכשם מקיס ודניה המכניות, כל עדר לא רכי ט מכנה, בעלי
 בכנת י . ולהתי: נדרים, הככה לגמור—לזה רכות רר.יות המנקריכ כניר.ו כנר

 יא פרק (רמב*: מחדן אלכננדר למלכות הוא הד.ירות, הכבץ לכטדות. הק׳ל
 והוא, כני, ניה כדן אהט כנה מ׳ הנכואה, פנקה זמן ונאר־.י ק׳ה), מהלכות

 סיסום, ע״י הטת הורק קודם כנה וכ״פ עולם, לכריאה המח אנטם ג׳ כנה
 קין וכנת לכ׳ע, תתקע׳ה ׳א ג כטא לכערוה תק׳ל בכיה המכנה רט והכר

טג האדומים מן עזטה מנחם ליננו נרדם מאור יראה—כר. טת להורק  י
 מלכות מראכית מתהיצ הכנורות דתכטן כאר־ו והראכיד, הרמנ״ם על כהכיג

כץ רלטתו התלק איי״רי אך ההל לא כ־ נ'א,יזת, והיכיר. .דוקרן אלהננד־
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 דע^י אחאכ א.ת יסאה' מי ויאמר השמיס־וגו' וצבא בטאו יושב ■זז׳י
 ל מאמרו' יותר העקר היה ולא הענין, ושאר הרוח ויצא ככ) ח (מלכיה

 והצעה הקדמה זה־ וזולת אלה/ נביאיך כל בפי שקר רוח ה׳ נתן הנר,
 רוחניוה ממראות ספורים ומהס אמת, הוא כי הזה הדבר מנתצת •הלציית,

ת מהה צורות, שיראו ההש ש•דיםaר על פליאה זאת ואין ראום, ו נ ו י מ  ד
ש להש שיש צורות ומד,ם דעותס, וזכות מחשכותם, גודל בעבור מ  אמתי מ
 שני/ בבית מהם פסקה שלא קול בת וכן הנביאים* אותס ראו כאשר מחר,/

 מה אצלך רחוק יהיה ואל .והדבור ההזון ממדרגת לממד. מדרגה והיה
 כיונה שמנהמת קול בת שמעתי יוסי) [רבי י ישמעאל) (רבי שאמר
 זה שישים מר, ואליהו משד, ממעמד נתבאר. *שכבר ,זה וזולת ג) (ברכות

 שאמר/ במד, ונאמר לקבלו. מהדין הנאמנה בקכלה יבא ובאשר / באפשר
* לבו אל ויתעצב ה׳׳ בוינהם נאמר כאשר ,ביתי את שחיבתי לי אוי

 ,לגלותם נמנע / (א) החכמות סודות על מובאיש משלים שהם הה ומהש ■
 ליחידים, ורהפש לחקור מונחים והם / מר.ש לד,מון.תועלת _ שאין מפי

 מה 'ומהם . בדורות או בדור אהד להש ראוי שהוא מי עליד,ש כשיגיע
 שבעה :שאמרו כמו ,עיון _מעמ עש ענינם ויתבאר / (ב) בשקר שנראים

 הכבוד וכסא דשראל וצדיקים תורה עדן גן העולם קודם נברא.ו דברים •
 למה דומה , ס׳ח) ב׳ר * מב נדר' • נד (בכחיס דוד בן. ומשיח וירושלים

תחלת רהכמים שאמר  כונת וכאשר.היתד,—, המעשה סוף המחשבה :
 הם ונושאיה , כמד,aד גוף שהיא התורה העולם בבריאת דהכמה

ם ק י ד צ א וביניהם ה ס ד כ ו ב כ  אם כי יהיו לא באמת והצדיקים‘ ה
 והיא מד,מקומות, הסגלה אש כי להם דאוי ואין / ל א ד •ש י והש מד,סגלד,

, ס של רו ח וד.וא שבברואים החשוב .אש כי יהברם ולא ■י י ש ן מ  ב
, ד ו / אל (נ) ואד,ריר,ם ד ן עד , ן  ברואיש־ככח• אדה שיושמו כדין היה ג

 בין נבראו דברים עשרה שאמרו כה שקר עוד ומהנראים .העולם קודם
 נד) פשתים מ׳ו. פ׳ה (הבות וכו׳ האתון ופי הבאר ופי הארץ ד.שמשות־פי

ע כי ור,:ובע, ביןד״תורר, ד.פיק’ל ב ט , אומר ה ג ה נ מ ה ב ר ו ת ה  אומרת ו
י ו נ ש , ב ג ה נ מ  מפני במבע/ הם שנשתנו המנהגים כי ביניהם, והד-פעד, ה

 כראשית ימי מששת עליהם ומוסבם בהש מותנה ־,דמון ה בחפץ שהיד,
, כוזר, מלך לך .מורד, ,ואני —פ׳ב). בננות (נ׳ר ד ו מ ל ת ב  דברים ש

 עניי בקשר להביאם ולא מסשיקיב, מעמים בך,ש. להטעימך יכול שאיננו
 אצלם ש.שה מפני מהשתדלם. בתלמוד התלמידים אותם שהכניסו והם

 ששמעו במה נזהרין שהיו ומד, כח) (כוכש למוד, צריכה החכמים •ששיתת
נזהריש והיו ,מהש ששמעו מה כל •שיחברו השתדלותם עם מרבותיהם.,

. ואחריתם נ׳ל ג)ב) . החכמה ח) נ׳א

 ב״נ ר׳י אמר ומצילן. יורדי אני חייך אמרהר,ב׳ה פש׳ו, רנא שמות לוה/הוא
 מצממה.' עמך אורד אנד בנאמר ענזהן, הקב׳ה ונגלה במצרים, ישראל סתעבדו

• —ע':כ  כגמרא'ברכות גרשת לפי צ׳ל וקי בפדש, הגהתי ק • יושי ורבי .
. ג ־ ■ י ־ ק
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 ענינו, מגינים היו שדא ואפשר יד). (מת בענומם כמדותם אותם שיאמרו
 ההוא במאמר לרבותיהם שהיה ואפשר * וקבלנו שמענו וכך כך ייאמרו
 שלא מפני ב̂ו והקלנו אלינו, הדבר והגיע מהתלמידים, נעלמו עניניס,

 נרגיש לא כן על ובאסור, כסותר שאינו במה זה כל אך ענינו, ידענו
■ זכרתים אשר הפנים עם החבור■ (א) יפחות ודא אדיו

 ורציוני בקבלה, אמונתי והזקת לכי הטיבות ככר הכוזרי אמר עד)
 בשמות באור לי -שתוסיף אחר מחכמותם, (ב) טעם לי שתראה עתה

—.אלקיס בעזרת מעט בענין די ותרחיב ,ית׳ האלקים

. תעט נ׳ל ב) . יפתיה אי׳ נ׳א
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 דש ;וג׳דיין הדברים, מן בדבר למושל תואר ים לה א החבר אמר א) *■
 בהלק־כשהוא שיהיה ויש כלו, בעולם בו־מושל רוצה בכל,־•נשהוא -שיודה
 .אדם מבני דיין או הטכעים, מן טבע או הגלגל, מכהות בו־כח רוצה,
 שהיו. האומות בין נוהג שהיה מה בעבור קברן, בלשון * הזה השם •ונבנה
 הגלגלים, כהות בו יחולו מהם אחד שעל מאמינים, והיו צלמים עושים

 אלהים, כללם קוראים והיו אלוה, אצלם מהם אהד וכל . לזה שדומה ומה
 הכהות ברבוי מתרבים והם בהם, מושלים וכאלרהם בהם, נשבעים (א)

ת כי העולם, את המנהיגים והבחות הגוף, את ■המנהיגים ו ה כ  כנוי ה
 התנועה כה זולתי מכח באה היא תנועה כל כי התנועות, לסכות

 בכהות אבד אחד, בכה רצים אינם הירה וגלגל השמש גלגל כי האחרת,
 האלה, הכהות כל באו ממנו אשר הראשון הכה אל פנו ולא מתתלפים,

 המכונה הוא האלה הכהות קכוץ כי וטענו בו, הודו שלא כעבור אם
ץ אם כי אינה כן גם ושהנפש אלוה, ו ב ת ק ו ה כ  הגוף, את המנהיגים ה

 כי וחשכו עבודתו, שתועיל בעיניהם רחוק היה אך באלקים, שהודו או
 מדבריהם,־ לאל בנו-חלילה שישגיח ־מדשכן שידענו, ומרומם נעלה הוא
ל אותםאלקים שקוראין רכים, אך אחד, דבר עובדים היו לא כן על ל  כ

ל ל ו כ  אם כי אינה היתה, והמעלה והדיקית—. חלוק מאין הסיבות ש
ת', הא וו הא יוד הנכבד בשם  לא במדות אליו רמוז נודע שם הוא י

, אלקים נקרא היה נודע,.כי היה לא אשר אחד במקום ל ל כ  ה׳ ונקרא ב
, ד ח י ת ה  השמש לעבוד ראוי אלוה זה אי השואל שאל (ב) אלו כי ב

 או ררוח או האש או הכוכבים אחד או המזלות או השמים או הירח או
 וכל וממשלה, מיעשה מהם אחד לכל כי זולתם, או הרוחניים •המלאכים

 אומר שאתה כמו יי', התשובה ותהיה ובהפסד, בהויה סבה מהם אחד
 ושמעון ראובן סמלת יובן אשר אחרי ושמעון, כראובן נודע, בשם פלוני

- ■ . עצם*הם אמתת
 הראייה אך רמז, עליו שאין מה בשם אודיע ואיך הכוזרי אמר ב)

* ממעשיו, •עליו
הרוחניח, ובראייה הנבואית ברמיזה אליו רומזים אבל החכר אמי

. נ/(ו ט ונשמע כאלו, )כ וכיו. א) *אג

. . דנים כלשון לעולם הוא אלהים שס ר׳ל קנון. כלשון ׳*
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 סופסחת^ דעותSו לאפיקורסית האדם יבא הראיות ומן מתעים, הראיות כי
ם הביא מי י י נ ש מ י וכן אלההראיות^ קדומות^ סבות שתי לאמי ה ש נ  א

ת ו מ ד ק  ושבת עצמו סבת ושהוא הגלגל בקדמות לאמר רזביאם מי ה
י וכן הראיות^ אלא זולתו, ד ב ו ש ע מ ש י ה ד ב ו ע  הביאו הראיות אש ה ו
י אך זה, אל אותם כ ר ת ד ו י א ר ת מהם נחלקו, ה ו ק ד ק ו ד  עד מ

, ומהם תכלית, ת ו ר צ ו ק , שבהם והמדוקדק מ א י פ ו ס ו ל י פ  ודרכי ה
 תפלתנו ידע ולא יזיקנו ולא יועילנו שלא באלקים לאמר הביאום מראיות

 אצל ואין בקדמותו, קדמון ושהעולם מדייני, ולא עבודתינו ודא וקרבנותינו,
 והזהרתו, וציוויו דבריו ששמע מי אצל אך שרימזיןאליו, נודע שם מהם אחד

 כנוי נודע, בשם אותו קירא והוא העבירה, על וענשו העבודה, על וגמולו
 וזחלתם היה, שלא אתר העולם את בורא שהוא אצלו ואמת עמו, שדבר לזה
 הוד. לו ישברא וענשי, וגמלו עמו דבי־ו לולי יי׳ יודע היה דא אדם

 וקרא ובדמות (א) בדבר לו ורמז העולם בורא שהוא לו ונתברר מצלעותיו
 הוא אם הוא מה מתברר שאין אלקיש שם על נשאר היה זה ולולי ̂ ה׳ אותו
 ידעוהו והבל קין ואחר דא, אם החלקים יודע הוא אם מאחד יותר או אחד
 יצחק אברר״ם כן ואחר נח, כן הנבואית,ואחר כראיה מאביהם שקכלוהו אחר

 בראיתם״ ה' הם וקראוהו מהנביאים אחריו(ב) שד,יה ומי משה עד ויעקב
 דברו שהיה בעבור ה', אותם בהאמנתם מד.ם המקבלים העם וקראוהו
 שהיו עד בו, ארם מבני הסגלה דבעים והיו אדם, בבני דבק והנהגתו

 וצלם וענן ואש ומלכות ושכינה כבוד נקרא מה במצוע, אותו רואים
 ה' עמם שד״רכור להם ראיה ששה ממה זה וזולת הקשת ומראה מתמונה

 הארון שיקראוהו(נ) ויש יי׳ שיל,ראוהו ויש ,ה׳ כבוד אותו וקרואים א^לו,
 אלקים ועלה כנוחה, ה׳ ושובר. ה׳, קומה בנטעו אומרים שתיו כמו

/ ארון רוצים היו והם שופר, בקול ה׳ בתרועה  שיש היחס שיקראו ויש ה
 אשנא ה׳ משנאיך הלא ג;מר ובזה ,יי׳ בהצטרף ובינו ישראר בוי בין

 מהאומות, אומה ובין בינו צרוף אין כי ה׳ ברית או ה׳ שם רוצים ה׳ וארבי
 מקובל והוא ממנו מקובלים וד.ם הסגלה על אש בי אורו אוצל איננו כי

 ואמור אברהם. אלקי ועם ה׳ עם הם ונקראים ישראל אלקי נקרא וכן מהם.
 אותם קבלו איה וקבלה, משמע אותם ועבדו אחריו הלכו האומיח שקצת

 אותם רואים אנחנו אך בהמרותם, וקצפו בעבודתם ורציותו בהם והדבקו
 שהוא מתברר בענין לא כםיר.ם ורעתש טובתם ור.מקרה הטבע אל נעזבים
 נבר אל עמו ואין ינחנו בדד ה׳ באשרו אותנו יחד ובן לבדו. אלקי בדבר
 זולתנו, ידיעתו אמתת אותו יודע אחר שאין בנו מ־וחד הזה השם ור.יה
א יסבול לא נודע שם והוא  אלקים על נוספת היא באשר הידיעה ה׳

 בהם יחדנו אשר הטובות המעילות מבלל הזה והשם האלקים. (ד) ויאמר
 מפני (ה) המדברת היא לו המיוחדות האותיות מעלות אך נסתר, וסודו
 .באות מדברים שאץ האותיות כר הראות עלת הם אשר אה׳וי, אותיות שהם

וד.ד.׳א לאל׳ף הפתחא לומר רוצה אלה, תמצא שלא בעוד הד.אזתיות

א . אועי־יהם ג) • ונימוס בדני הפלוס הםמטו וגמדויע גמור &) נ׳
 לו סינוס הג׳ ונשמטו הםדכיוס, הס בו כ) ויאטרו. ד) .שיקראו ג)

. המדנרס היא
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 נגופוה^ האותיות ושאר נמחות והמה ליו׳ד והשבר די׳א/ והקמין(א)
ה נמוהו/-אכד וי״ה  ’ נגור השםהוה,ואפשר^שיהיה סן אפשרשיהיה אהי

 וכאשר' נמנעת/ ידעתו אשר העצם שאמהות מהשוב למנוע בו ורצה פהיה/
 יוכלו שלא לבקש^׳מה להם לאמר .ענהו •שמו, מה לי ואסרו ואמר שאלו

 יה), יג פלאי(:ונעיב והוא לשמי זה למה המלאך שאמר למה דומה להשיגו/
 להם אמצא אשר הנמצ״א והמעם אהיה/ אשר ופירושו אהיה להם אמוד אך

 ויקבלוגי עמהם מהמצאי גדולה ראייה יבקשו אל שיבקש׳וני, בעת
p/ למשה סופתו ושש קדש אליכם...וכבר ישלהני אהיה ואמור 

 שלהתל/. אנכי כי האות לך וזה עמך אהיה כי ,באמרו (ב) בזה
 אלקי באמרו לזה שדומה מה דו וסמך מקוב/ בכל לך שאמצא הוא והאות

 המפורסמים/. יעקב ואדהי יצהק אלקי אברהם אלקי אליכם שלהני 'אבותיכם
 שכל‘ בעבור כנוי האלקיים ואלקי , תמיד עמם האלקי הענין בהמצא
 האדנים ואדני / וינהיגם (ג) יסדרם יתברך אדיו צריכים הפועד-ם הכודות
 להתדמות מרומם והוא הכהות כל יצאו וממנו מאידור״/ נגזר אל אבל .כמוהו/

 שהוא כנוי וקדוש , אל קבוין (ד) באדקים כמוך מי לומר וכשר להם
הוא בהם יקרא ואם הברואים/ ממדות מדד. לו סהשתוות ומרומם נקדש

 תכליתי אין עד קדוש קדוש קדוש ישעיהו תמע בן ועל ,העבדד. דרך (ה)
ישכון אשר העם ממומאות מאומד. משתשיגד.ו ורומם נקדש שהוא וד.מעם

 בקדש (ז) ומכוין ונשא רם כסא על אותו ראד. וכן ביניהם. כיבודו (ו)
 בגשמים. שיתדר. ממה דבה בו יתדה; ודא יתגשם לא אשר הרוהני

 זרעו ^בהמון ואחריו בו, הדבק האלקי לענין כנוי ישיאד קדוש ויאמר (ח)
 שירציה טי לבל מותר ואין נגיעה, דבקת לא וד,נהגד. ד.מד.שבה דבקת

 האכזת דרך ער אך הקבלה, בדרך העיברה דרך אדא וקדושיי־ אדהי שיאמר
 אמרו' כן האלקי/־ועל ענין בו שידבק הסיד נביא אם כי אותו יאמר לא

 שיד.יה הזאת באומה היהה והבונד. אלקיך. ה׳ פני את נא הל לנביא
 קדוש תד.יוכי קדושים שאמר כמו העם, מן המלך ערך האומות מן ערכם

 אלי./ ברמז הוא יוד נון הנכתב.באלף,דלת אד״ני אבל .אלקיכם ה׳ אני
 מאתו הנפעלים הדברים אל •נזירטזו יש ׳כי צד, טבלתי לצד הוא הרמז כי

 או בלב שדוא ויאמלו ה־טכל אל ירמזו כאשד ראשו;, שמוש לו המשמשים
 שאיננו מה אל כאמת רמז ואין הדזה ה־בבל או הזה השכל ויאמרו במוה,
 ר»שא ה־סמוש לשכל משמשים האיברים שכד ם• על ואף במקום, נגבל
 שמה- שד.שבל עליד.ם רומזים הראשונים וכליו המות, או הלב במצוע הוא

 גרידא'מבלתי■ בד.פצו משמים כדי שהיא מפני השמים אל רומזים בן
 מפני מהמורכבות דבר אל דומזין ואין כיגיד.ם, אמצעיות אחרות סבות
 שתא אליו׳ית' משתלשלים אהרות סבות במציוע מיםמשים כלים שד.ם
מים היושב• ואמר(מ) הסבות. סיבת  שאמר ויש בשמים, האלקים כי כ̂־

אל רומזים וכן ירוחמו. שמים ומן שמים, ירא שמים יראת העברה דרך■ (■)

 יה׳/ הוא1 ג) נאמדו. מלה קודם הענץ, ב) והקנק.־ ונםמעי והקמון, ל.) נ״א
 יבדן/ ז) מיננו. מר. מלת ננ׳א ה) . בחליס ד) . יכדדס ומלת יתב^ מלת בץ

 .לויאמר. נגשנניס מלת טן כר.ז׳ל ח) .ומכח ונבמם ויכנה, f,' • יכניז ונשמט
. - שא.מר. ונשמט על, טאמר י) . ואדר ונשמט דאמר, פ)
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 כי האלהים כי :ואוכ.רים בבהו ומשתחגש הענן ועמוד האש עמודי
 היקרים והאשים העננים כשאד ואיננו לבד/ בחפצו משמש ההוא העמוד
 המון ראוה אשר דהר בראש אוכלת אש אל וכן .אחרות מסבות כאויר
 כמעשה רגליו ותחת האצילים, ראוה אשר הרוחנית הצורה ואל העם,
 הבוסית ארון אל רומזים וכן ־ ישראל אלקי אותה וקראו הספיר, לבנת

 והעדרם הפלאותגבהמצאו הראות בעבור הארץ, כל אדון :עליו והאומרים
הנפש, והיא זולתם בו שהראות והדבר רואות העינים קראו כאשר בלעדיו,

 הראשונים (א) ככלים הם כי ,ההסידים והחכמים הנביאים אל שרומזים דש
 ויראו ,מאומה מדברו ימרו ול̂> ,בחפצו משתמשים , האלקים לחפין•

 את לברכה זכרונם רבותינו אמרו הזה הרמז ובכמו * ידיהם על המועתים
,כב (פסהיס הכמים תלמידי לרבות תירא אלקיך יי׳ (  שהוא למי והדין .

 האנושות מן מורכב תואר ,איש~האלק-ם שיקראוהו הזאת במעלה
 דבר עם הדבור יהיה ובאשי • האלקי האנוש אמר כאלו ; והאלהוח

י יאמר אליו שרומזים אלקי נ ד  אמר הוא באלו , יוד נון דרת באלף א
 שאמר כמו * העברה דרך במקום שיגבל מה אל ורומז .מושלי אתה אדני

.א (שמואל הכרובים יושב יב) וט ציון יושב י קכג) (הדלות בשמים היושבי
ם המדות ורבו ,כג) קלה (תהלות ירושלים יטובן ד) ד צ ע ה  , אהד ו

 .אחד והשמש , הניצוצות כהתהלפות * המקבל, הדבר התהלכות בעיבור
 / מושגת בלתי השמש היתד. אש אלא ,בכל נאות איננו הדמיון וזה

 מביא והצורך הראיה, בדרך אלא סבתם■ תושג ולא הניצוצות וימצאו
 רומזים איך :מענה מקום שד.וא בעבור , בכאן בדברים מעט להרהיב

? הראשונה הסבה הוא אדיו הנרמז כי ונאמין מקום, לו שאין מי פ ו ק מ אד
ם כי י :ונאמר , הצעה זה בתשובה מציעים ואנהנו ׳ י ש ו ח  אינם ה

 המלך מן משיגים ואינם , ם ה י ר ק מ אם כי , ם י ש ח ו ם ה מן משיגים ׳*
 המלך, אמתת זה ואיננו , והשעורים והתבניות המראים זולתו הדמיון על

 ,אחד בתכשיט במלחמה רואהו אתה אבל ,לרוממו עליהם מקבלים שהם
הוא כי ותאמר אהר, בתכשיט ובביר״ו ,אחר בתכשיט במדינה ותראהו

נער אותו שתראה ואפשר • השכל בגזירת לא ההוש בגזירת המלך (ב)

. המלך ומלת כי מלת בין הוא, הוא ב) .ככלים ונשמט הכלים, א) נ״א

 א״ג גרסה כהנאתי מה בכאורי נ סימן שני מאמר ^מעלה ראה .ציון יושב *
 לשכש■ קשה ציון״ ,יושב בפה גס הנוסתה אשר אתרי ובאמת—• שוכן־ציון שהגיה

הקב׳ה, טל סושב יב, ט בתדלות הנאמר ציון׳ כי,יושב למותר, ואך • ההפיים
 כרנמו וכן ־ ודבאור רש׳י המפרש בארו וק • שם ההלות המדרש פירש ובן

 ההו׳ה ו!^ ־ יכו׳ הניצוצוה ככתתלפות י—. והאתרונים הראשונים המצהיקים
 מראות ומתחלקות ובכצמה, בעקרה אמת היא אשר כשמש ;פ׳א הכהינה בשער
 חורה, ומשתנה והירוק, והאדום והשחור הלבן הזכוטה מן הנעשות בשמשות נצוציה

 ר״ג וכו״ החושים כי ״ * בפה החבר טון ולזה .עכ׳ל הזכוכית צבעי השתנות כפי
 (אקצידענז) כמקרה אך ממנו ירגיש לא תמונה, או כלי יראה אשר כראות חוש
המתיהסים מהמחרים וכדומה משולש או מרובע שהוא והתמונה, כנבע ,שבו

C usri. 7
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 כן ואחר בריא אותו ותראה . ישיש כן ואחר זקן כן ואתר בתור כן זאהר
' ועדותיו ומשושיו(א) * מדאיו נחלפו וכבר • חולה  אוסר ואתה ובדותי̂ו
 וצוך עמך דבר .אשר שהוא בעבור < המלך שהוא וגזרת / הוא שהוא

, וזה והזהירך. ו נ מ  ובבר הברברת. הנפש או השכל אס כי איננו מ
 ,אליו רסיזה ואין גדר ג בלתי עצם * מבנו ההוא החלק כי ז־.תקיים

 ממנו וראית מת כאשר • המלך שהוא וגזרת ,אליו רמזת כבר ואתה
 מי יניעהו ,גוף אך ,המלך איננו הוא כי גזרת , רואה שהיית מה

 כעננים (ב)—• מהמקרה ההםעלי.ח מאופני פנים כמה על ויפעל ,שירצה
 —אחרת ותפזרם (ג) ותקבצם אחרת ותביאם רוח ישאם באויר הנקרים

 בעבור והיה , ההוא המלך נפש בחפץ אם כי , יפעל לא לכן קודם והיה
 נראה השמש אחו*/ דמיון—* הרוחות יפזרוהו לא אשר האלקי הענן
 / נחה חמה, , מזהירה ובחארה/ הצנה כשעור * פשוט עגול * אותו

 ושש וששים כמאה «הארץ מכדור גדול כדור הוא כי : גוזר והשכל
 תנועות שתי מתנועעת היא אך * נחה ולא ’ חמה ושאינה *< פעמים

 הושםלהושים ולא • פירושם יארך בתנאים ומערבית מזרחית י מתהפכות
 יקח בהם, תלרים מקרים להשיג מיוחד כח אך הדבריד, עצם להשיג כח

ת על יעמוד ולא וסבתם, עצמם על ראיה מהם השכל הו מ ן. י נ ע ה ועל ה

 מלת אהר / והחפן ב) .ומשוכיו ונשמע ,וממוששיו ונ״א זמשמושיו, )6 נ׳א
I ותקנצס. מלת אחר רוח, ג) מהמקרה.

 (דאס מהותו כמעמיד הענין שהוא כעכעית וצורתו ענינו עצה אכל * כעצם מל
 ככל וק שושטו, השכל אך אותו, ננרגיש החוש אין כונכטאנץ.) זועזענטליככי,

 ומשושיו. י—• וסגולותיו מקריו מ׳י אן ר, צ ע ה ומרגישים משיגים אינם כחושים,
 נהמתו כמו וקן, כהיותו המשמוש ככה נרגשים אינם אותם, ממשמשים אם גונו חלקי
 . רחקים שלשה לו שיש דנר כל כוא כגשם גדר .נגדר כלתי עצם * (א׳נ) .נער
 כמקום נתשסת איננה המדנרת הנפש או השכל אולם . וגנה ורמכ ארך והם

 . ס׳ח וגם פ׳א. הן רוח וראה כגשם. נגדרי נגדרת ואיננה .וכמדה
 רצון כצנה מלשין מגן. הצנה, כשעור יי עגולה. שטוה-כטכלא . פשוט עגול י

 שהשמש.גדול הקדמונים. לדעת כוכוא פנגמים. ושש וששים כמאה «יג). ה (הכלות
 האחרוטם אולם רל״ט. טמן נו״נ וראה שמיניות. ושלשה פעמים קס׳ו הארן מכדור
 פעם! מ׳ליאן a>/ 1 מהארן צדולה השמש כי מאד, כרנה יותר כצמצום ומצאו יותר, דקדקו
 הקשו פרסה. 192500 הוא השמש קטר כאק. קוטר פעם 112 כמו כוא קוטרה

 השמש ששת כוככי מכל גדול המרו פיכא, מיליאן 117,000 שטחו ,604,800
 9,280,000 שטחה ,1716 קוטרה פרסא. 5400 כארן הקף פעמים. 760 יחדו

 . מעוקנוה פרסאות מיליאן 2,660 חמרה פרסאות,
 שום יעוד אין כאש מיסוד שלמעלה הסכימו כראשונים הטנעים .ממה ושאינה *

 . יסודות כארנע ממאורעות מאורע שום שם ואין כיסודות. הארנעה גוף.מן
 &נינ כאש כיסוד כדוחה כח לה אך חום, השמש -,נעצמות אין דרכם ולפי

 כנאורי- ראה . וכו׳ טא אך נהה ולא י—והחום. האור יכא ומשם . האק
. הדנדים להכפיל אין כי . פה כחנר *כרי ותכין ו טרן שיי מאמר
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 העניינים ישיג , כמלאכים בסועל שנל* * הוא אשר ,השלם השכל אלא
 שכלנו אבל באמצע, שיהיו המקריס אל צורך מאין בעצמם, והשהוייות

 ,הדברים אטתת על לעמוד יובל לא (א) בהיולי * בבח תחלה הוא אשר
 למקרי ראוים בחושים שמם מיוחדים, מנחות הבורא שחננו במה אלא

י ראות בין מחלוקת אין ני • המין בכל תמיד דבקים המוחשים, נ  עי
ך וראות י נ  השמש, הוא המחמם, (ב) המאיר והענול ההוא שהשמת עי

 זה הזיק הזיק לא השכל, אצל מרוחקות האלה שהמרוח פי על ואך
 תועלת יקבל כאשר ,חפצנו על ראיה בהם שלקהנו מחמת כעיון(נ),

 שעיניו אלאחו׳ל אלעימש במאמר גמלו יבקש אשר המשכיל הפקח
 כורכיות שני פלוני במקום רואת אני ,שנים מאחד שרואה , טרוטות (ד)

 ראותו ושתלישות שנים, מאהר שרואה הוא הנמל כי ידע והפקח גרא׳ניק,
 שהם לו נדמה ראותו עוות ובעבור גר׳ניק, כורכיאת הוא יי לו נדמה
 מפני .מליצתו ברוע זכות לכף אותו ודן בעדותו הפקח ותועיל , שנים

 הבורא שם וכאשר ־ השכל אצל הדמיוני והכח החושים וכן ,ראותו דוע
 בחכמה שם כי הגשמי, והמוחש הנראה החוש בין הזה היערך בחכמתו

 מברואיו שבחר למי ושש ,גשמי שאיננו והענין הנסתר החוש בין ערך
 ראיה השכל מהם רקח ,יתחלפו לא בעיניהם דירים רואה נסתרת עין
ם, *ו ההם הדברים ענין על ת בו  הפקח הוא ההוא, העין לו שנבראה ומי ל

 העינים שיהיו ואפשר ,ויישירם ויורש , כעורים אדם בני ויראה באמת
 צורות ותראינה , השכלי הבח שישמש בעוד , המדמה הנח ההם

 על דגדולה והראיה .פשק בהם שאיז אמתות על מורות נוראות גדולות
 קל לומר רוצה , ההם הצורות על ההוא המין כל הסכמת , אמתתם

 עושים אנחנו כאשר .לקצתם קצתם בהם יעיד דברים שרואים הנביאים
 נראה ואש * הלענה ומרירות הדבש במתיקות מעידים אנחנו ני ,בסוחשנו

 ספק מאין ואלה .הטבעי מענין יוצא שהוא נאמר , עלינו שיחלוק מי
 ראויות צורות ורואים הנסתרת, בעין האלקי ההוא (ה) העולש רואים

מוגשמות, ראום אשר בתבניתם(ו) אותם מספרים שהרנילו ומה לטבעיהם,

 אכל כעיון זז הזיק לא ג) . המזכיר כ) .נהיולי ונשמע כהיולי, א) נ״א
 ,הענין ה) .שעיניו ונשמע כעיניו, ד) . כעיון פד לא מן ונשמע .הועיל
ו לדעתי *ולכות:. כזירת:. ונשמע כתיניותם, M מלתהעולם. וממע סכ . ו ם ת

 הערכי [כמקור השועל ,השכל מזות לדעת תרצה אם .נמלאטם כ:ועל שכל *
 והערכים, היונים חכמי לדעת ותכונת• גייסע] וררקענדע דער א,לפעאל. עקל אל

 , פ׳ג חן רוח ונסשר כמורה. מקומות וכשאר פ׳ד כ חלק נכונים מורה יאה
 וממוד—שכל. מרך למו׳נ הנסשח הזרות למלות וננאור נש״א, לזרלב׳ג ובמלחמות

 הרהיב שמה ג,—כ כשרק .ש־יעי להחכם וכוחותיה האדם נשש אשכני כסשר
 השלוכושים ששות כל לשנעו והשכיר השועל. השכל מהות על כפרט לדנר

אי״ה נגיע וכאשר . כארוכה הדנרים ולק וצרף וכיונים, והעכרים הערטם
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 אל ■ בהערנתם אמתיות ■ההם. 1̂בניוaוד
 אמתיות׳גהערנחם ־ ואינש ,■ והחוש'
 הלובש הארוך'הלבן שהוא שיאמי־ מי בי במלך-. הדמיון• הביאונו באשי

 שאיגנו שיאמר ופי כוזב/ איבנו לז̂ה והדומה ראשו• על! הגזר אשד המשי־
 יאופה על פלוני בזמן לונית כ■ כארץ המזהיר המצוה המביר המשביל אם כי

 החסימה הנסתרתיהצורה בעין הנביא וכשרואה כן־ גם כוזב איננו פלונית/•
 דין כסא על יושבי שופט או פלך/ בדמות אותה ראה אשר שבצורות

 , (רצויה) צורה• שהיא ומהעדה/ידע (א) מהקש צווי-ואזהרה בענין
 כלי נושא או בלים נוישא ובאשר■יראה-דמות נשפע/ נעבד למלך [ראויה]

 שומע לעבוד ראויה צורה־ •שהוא ידע עבודה, לעבוד חגור /-או ספרות
 לו נדמה בבחינת•השכל־ דמות-־אדם;-לבורא-/-כי בעיניך■ •יקשה ואל

 ורסובב שבהם/ .והדק שבמוחשים ך.חשוב הוא .כיג ,ר• ו א ב • תהלה
 ^אפשר במדות.שאי נחשוב־ ובאשר .• מכלם יותר העולם ■ הלקי■ והכולל

 וידע ־הי.וזכול האמת•;־כפו עלדרק בין ההעברה דרך על• בין■ לדחותם
 נמצ־א־בפה לא צדק,־־ ושופט לו שראוי מה דבר לכל ונותן ומסדר/■ וחפין־
 מצד וזה השלם,־ האדם־ והוא המדברת מהנפש קרוב רואים-דמיון שאנו

 מצד ולא הצמה,־־ עס בזה משתתף הוא כי גוף,• מצד-שהןא לא שהוא״אךס,
 העולם ■דמו.הפילוסופיש וכבר הבהמוח, עם בזה משתתף הי,:כי..הוא שהוא
 העולם רוח והאלקים:הוא הדבר-כן;• ואם קכץ, והאדם.;בעולם גדול, באדם
 דרך על ־-הדמיון־ נתברר כבר העולם, הי נקרא כאשר וחיותו ושבלו■ ונפשו

 השיג ההוא והראות מההקש, גלוי יותר ואות שלנבואה שכן כל השכל,
 וזולתם הקרובים מהרוחניים השמים צבא ןראה כעין, ■עין העליון ההמון•
דס, בצורת  והטעם כו) h בדמותנו(בר׳ בצלמנו אדם נעשה אמרו ב רמז ולהם ̂ז

 הצמחים היסודות־אל■ מן דהכמה, סדר על והבאתיה היצירה הדרגתי• כבר• לי
 רתושים כעל̂ו בארק- אשר ־דתי •אל• כן •אשתבא(ירובמ.ים,-ואחר החי אל ׳

 שהיא מדרגה אלא ההיא־ המדרגה אחר־ ואין• הנפלאות;׳ הזכ־ם-והיריעות•
 מלאכיו האדם;■בצורות־ יוהוא^׳ יהסוג:(ב)׳האלקי.הטלאכז/ קרןבה^,מן

 ועל (ג) מהמקום, התעלה כי במקוש, לא במדרגה אליו הקרובים ומשרתיו
 הגדול י צורת !0יי(ד אלא הדמיק אצל דמותו יתכן.שיחיה לא הדמיונים שני

 כאשר מדרגות, ער לשאהבני^;אדם הםךר1ד«תוכן׳ יוצא שמטנו אדם שבבני
 שהוא־מהעדה בי!ר, אותו. ורואים־ ומתכונתו■ העולם סדר־ יתברך ממנו׳ יוצא•

 ט) ז (דניחל יתיב יומין •ועתיק רמיו כרכוון די עד המלכים ומהקשודןאת
 עומדים ונשא"־'ושרפים רש כסא על יושב■ י והמחשבה'לנסוע הכעס ובעת
 ושמרה יחזקאל ראה אשר המרכיבה יוכעתיהנסיעה (יכגייה־ו) לו ממעל

 סוף 'גבולו'מים את שת כאשר והוא הנבואה, למקום הוץ בפהשבהו כלה
 למקום כי מצ״רים, גם ופארן׳'ושעירי סיני מדבר בו ויכנס־ , פלשתים ים עד •

בהם^ התוריים^־המצווה ההנאישי שיפגע בו מעלה,>כאשר'הזדמן' ההוא

 די''־'; זנבמיט'כסוג כמין; ב) ומהעדה. כתינות^ימהקם טן .'־מלכין נ״א*־מ)
. ^ ̂;•■:׳ד הר,-אזן6ג)־ . . . . . .V

למעלה מזכר שלייער החכם בסכ< השג מבואר לי.׳ היו •מהות. וגס כחמר.,

 והדמיון המהשב שיבקשהו מה ̂ל
השכל^ יבקשהו אשר העצם אל
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 המשכן נראה כאשר ולאכרדדוח/ במראה בעין עין ההם הצורות תתראה

 ומעמד ,ויקרא בניו על ה׳ ויעבור ומעמד והלקיה כנען וארץ עבודה זפדר
 ההקשה^ מדרך ישנו לא ‘אש הענינים ואלד, בעצנ!ו, ההוא במקום אליהו
 וקיימו במוה̂ו נראה שלא מר. קת מרח שההקשה מםני יון, פירומושי כמלום
 הרוחנית (א) בענין שראוהו מה להכחיש יוכלו שלא מפגי הנביאים, אותם
 אליהם תעבור לא נחלקים בדורות קהלות והיו , בה יתרון לר״ם נתן אשר

 נבואתם, (כ) בעת אותם וראו השיגום אשר החכמים להם והודו די,הםרמה,
 מודים היי ומופתיהם נבואתם בענין הנביאים יון פילוסופי רואים היו ואלו
 , הזאת למדרגד, האדם יגיע איך ההקשה מאופני פנים מבקשים והיו להם,
 כמו ואל (ג), התורות כאנשי המתפלספים שכן כל זה, קצתם עישה והכר

 אומר הוא כאלו נמצא אל,ץ, לענין יוד נון דלת באלף הרמז יהיה זה
 מן לעתו נביא שהיה יש והמלאך , לשליחות כנוי ה' ומלאכות ,אדני

 הם ושמא הנצחיים, המלאכים מן שיהיה ויש , ד^קים היסודיים ■ד.נופים
 אותם, יקבל ולא דבריהם לדחות עלינו ואין פילוסופים, שאומרים הרוחניים

 לעת מהנבראים (ד) הם אם ודניאל דהזקאל ישעיד. שראה במה והספק
 הדק הגוף הוא ה' ובבוד ,הקיימות הרוחניות הצורות מן או מדורך
 בפי הנביא על להראות שירצה המצמייריכפי האלקיס, הפין אחרי זדולך
 כללהמלאבים, יי' כבוד יהיה השנייה הדעת על (ה) אך היאשונה, הדעת

 שהוא ממה וזולת וגלגלים ואופנים ורקיע ומרכבה כסא הרוחנים והבלים
 ואת כבודד. המלך שמושי נקראו(ו^ כאשד ה/ כבוד נקרא והוא עומד, קיים

 הרזזנינא באמרו משה בקשת היתה זאת ושמא לפניהם(בופ׳יהלג). הכבודה
הן' ואמר יח) כבודד(שמות אח  אשר הפנים מראות שיזהר מנת על לו,
 (ח) והכבוד אחורי, את וראית שאמ־ וכמו לראותם לאדם(ז) יכולת אין

 סובלות שראותנו מר. בעקבותיו רש הנביאים, ראית לסבלו שיוכל מה ד^א
v ממה אונלת, והאש העני כמו אותו p r. דק אחריו(ט) ויש אצלנו, רגיל 
 אליו יהרוס ואם הנביא ישיגנד. שלא למדרגה שיגיע עד מרק יותר

 שראותו מי בי הראות, בכחות רואים אנהנו באשר הרכבתו, תנתק (י)
 כעטלף. הערבים בין נשארת שהוא מועמת, כאורה אלא יראה לא חלושה

 ש־אותו ומי (יא! צל. אם כי יראו לא הדאות ותלושי תרומות שעיניו זמי
 להביט עין תוכל לא זכותה בעת השמש עצים אבל השמש. יראה חזקה

 בשמות ה' ושכינת ה' ומלכות ה׳ כבוד יתעור,וזד.ו לזה ידחק(יב) אליוןואם
 (ישע' מ׳כה׳ב ואמרו הטבעיים, לסשפטים כן גס הושאלו פעמים אך התוריים.

 והמלכות ידאה,הבבזד לא באמת אך קג). 'cff( משלה בבל ומלכותו ז),
 יש כי לאפיקורוס יתברר(יג) בהם אשר ונביאיו וסגולתו בחיריו על אלא

ואמר(יד) היצורים, מעשה בחלקי וידןן״יד. ימת, ק ומלבות כמשלד. לאלקים

 מלה בין . כראשון הנזכרים ג) . נענין נ) .בענין ונשמט בעין, ל/) נ׳א
 כלי ו) .אך ונשמט או, ה) . הם מלת ונשמט הוא, ד) ואל. ומלת ■התורות

 ונשמט ובכבוד, ח) .לאדם וםמט באדם, ז) . שנזופי ומלת נקרא מלת טן
 ונשמט בצל, יא) אליו. ונשמם אליה, י) .איננו אחדמ מלת מ״א ט) . והכבוד

 . יתברר מלת קזדס ונזה, ̂יג) לזה. לרנלת ידרזק מלה בין עצמו, יב) י צל
. ה׳ ניד ואמר דן ונשמטו מלך, ה׳ באמת יאמר ואז יד)
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 לציון לאמר , לעולם״ועד ה׳ דמלוך ה׳ כבוד ונראה ה׳ מלך .באמת
 צונח בת שנאמר מה כל להרחיק ואץ , זרח עריך ה׳ וכבוד , אלקיך מלך

 קומה שעור לא אף מרכבה, ומעשה ישראל, אלקי את ויראו יבי̂ט ה׳
 וכסו בנבשוח^ מוראו מהכנס בו שיש מה' בעבור ע׳ש/ דר׳י היכלות (פרקי

■ . וגומר פניכם על יראתו תהיה וכעבור שאמר
 ו ויכלת ואחדותו בדעות נכנסה כשאלהותו והלא הכוזרי אמר ד)
 יכנס הכל, אל צורך־ לו ושאין אליו, וצורך,הכל מאתו ושהכל וחכמתו
• ? הזה לגשמות נצטרך ולא לי/ והאהבה ממנו המורא

 כי האדם מנפש נראה ואשר הפילוסופים/ טענת זאת החבר אמר ה)
 כאשר יריאה שאינה מה ,המורגשות המפהידות כהמצא יריאה היא

 שאינה מה הנמצאה היפה הצורה אוהבת היא כאשר ,עליהם לה 'יכופר
 מחשבתו כי שיאמר למתחכם האמין ואל עליה. כשיספרו(א) אוהבת

 בשכלו באלהות הצריכים הענינים כל אל ׳ שיגיע עד סדר/ על נזתחברת
 מצורות או מכתב או ממלות דמיון בראות מורגש אל שיסמוך מבלתי בלבד/
 חפלחך ענייני. • כל לכלול יכול שאינך תראה הלא מהדמות, או נראות

 משל - דרך מאה עד לספור תוכל ולא ,קריאה בלתי לבדה במחשבה
 מתחלפים, (ב) ממינים המאה חה-ה אם שכן כל דבוי/ כלא לבדה במחשבה

 היה לא ותנועות בדמיונות השכלי ההוא הסדר כילל שהוא ההרגש ולולי
 דדחםנותו.־והכמתו ויכלהו האלהים גדולת, לנביא מסתדרת וכן נכלל.
ו (ג) ותמידוהו וחיותו נ נ י א ש ו , ו ת ו כ ל מ ל צריך ו כ  ל כ ש.ה ו ר

 אחד, ברגע פתאום רואה שהוא במה וקדושתו ואחדותו ,ו ל צריכים
 המורים והכלים והתכונות והדרה, והודה לו הנכראת ההיא הצורה מגדולת

 והברקים ור^וח והאש , השלופה והחרב , הנטויה כיד היכולת, על
ובהודעת באזהרות י מביניהם היוצא והדבור ,במאמרו המשמשים והרעמים

 / נכנעים לפניו והמלכים.(ד) האדם, בני ומעמד ויהיה, שהיה מה י
׳מאומה יחסר ולא להס, יספיק מאתו צרכיהם כל ויציאת  / השפל יגביה ,
 יודע מי (ה) j אלהים ויקרא לשבים, ימינו ויפשוט הגבוה, וישפיל

 מלבין ויעדה הרשעים על ויכעס ויאנף ג׳) ;יונה האלהים, ונהם ישוב .
 והדומה זה כל י) ז (דניאל וגומר, ישמשוניה אלפים אלף לפניו מלבין, רקם
 כל בנפשו■ תקועים והאהבה המורא ויכנס אחד, ברגע הנביא יראה לזה,

 שנייה פעם אליו שיתראה ומבקש הומה, הושק ימיחייו כל והולך חייו, ימי
 באמרו(ו)הנראה פעמים השתי גדול לדבר לשלמה נחשב ובבר שלישית, או

׳, !בתבונתו (ז) כזה ^ל הפילוסוף הגיע מתי יא) א (מלכים פעמים, אליו
ה, יתכן לא הכוזרי אמר ו)  בספור אלא איננה המחשבה כי ז

 לזג אפשר יהיה ואלו , יחדיו שניךברים לתאי בד.. יתכן לא דברים, (ח)
 מדימדינה אותם נראה אשר החלקים כי ,יחד אותם לכלול לשומע יתכן

האהבה נכנסה והנה גדול, ספר יסכלם אתז,לא 'בשעה (ט) ואנשיה

 ממינים ונסמט ,•נהלקים ממניינים כ) .כשיספלו ונשמט כשיסופר, ̂א נ״א
 ונשמע שאמר, כמו ו) . אליכם ה) זכמלאכים. ד) .וקימתו ג) מהחלפים.

 כספור ונשמט הדכרים, כספור ח) . נהכננהו ונשמט במהשנתו, ז) • באמה
־ ואנשיה. ונשמע וחלקיה, ט) . דכרים
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̂י קוראים היו ואלו , אהד כרגע בלבי השנאה או במדינה  , בססר זה *,נ
 מן שיפגענה במה מתבלבלת שהמחשבה שכן כל בנפשי; נכנם היה לא

שלם, דבר לה יזדכך ,-ולא וbשקד ומדברים והדמיון הטעות
 יובלו לא אשר , התרומות העינים כבעלי הם אבל החבר אמר ז)

 כת אשר / קדמונו אשר הפקחים על שנסמוך וצריך ההוא, האור לראות
 ,זולתו עליה ויורה השמש לראות יוכל לא שהפקח וכמו ,לראותו בהם

 נשקפים ובמקומות (א), היום כעתות אלא המנע אליה בהבטה וישיגהו
 ,ומקומות עתיב רו יש האלקי באור הפקח כן , אליהם זורהת שהשמש

 בימי שבן כל ,התפלות עתות הם והעתים , ההוא האור רואה בהם
. הנבואה מקומות הם והמקומות התשובה,

 השעות ברבי מודה שאתה אותך רואה אני כן אם הכוזרי אמר ה)
• כהוזיס! והמקומות

ת שיש דוחים אנו וכי החבר אמר ט) ו נ ו י ל ע  מיעשה ל
רצ ת י בא  הגלגל, וההפסד_מחמת ההרה (כ) המשכי כי נודה אך , ו

 אשר כל להקמת בלים אותם והשם / ומוליכם מנהיגם מאת הצורות אבל
 יודע שהוא מוען והדוזה אותם, להלק שנדע מבלתי ההויות, מן יחפוץ
 משיג ודם בשר שאין ונגזור ,בזה אותו מבהישים ואנחנו ,ולהבין להלק

 תוריית אלקות הרמה אל סמוך דבר ההיא החכמה מן נמצא ואם ,לזה
 רבותינו, בדברי הכוכבים מחכמת שנובר מה על דעתינו תנוח ובזה נקבלהו,

)קנו (שכת  ואם אמת, והוא אלהי מכת מקובל שהוא סבורים שאנחנו מפני .
 / בעפר הגורלות מהם אמתיים יותר בשמים זגורלות סברות כלו הנה לא,
 יראה אשר והמקום באמת, הנכיא הוא ההם, האורות שיראה הי כן אם
ה מקום הוא בו נ ו ו כ ה  אשר ודתורה אלקי, מקום שהוא מפני באמת, *

. אמת תודת היא ידו על תבא
 . ולא באמת יודו באשר אחריכם אשר התורות אכל הכוזרי אמר י.)

 מקום הוא כי : ואוטיים , ההוא למקום יתרון משימים כלם יכהשוהו,
 נקבצת ושהנפשות הדין, מיעמד ומקום השמים, (ג) ושער הנביאים ^ייח
 , לאמתם מעלה בגדולח הודאתם אחר ישראל, בבני ושהנכואה ,אליו

 וחוגגים בתורה, שכתוב מה (ר) וכל והמבול, בראשית במעשה וההודאה
. ההוא הנכבד המקום אל

 כל קבלו לא אשר לגויב, אותם מדמה הייתי אמנם דתבר אמר יא)
 , דבריהם את סותרים שמעשיהם לולי , שדשידם אך הקצות תולדות

 לאלילים היו מקומות אל , מכוונים שהם בדברים הנבואה למקום ושכבודם
 עם אלהי מעשה בו ניאה לא , המונם החם שיהיה שיקרה מקום באיזה

 שנו ולא / ומועדיהם חגיהם וימי , •הקדומות העבודות הוקי השאירם
 שאומר כמעט עד דתותיהם, מחו ולא אותט, מהו לשם, שהיו הצורות וזלתי

 ונשנה ואבן עין אהרים ארקים שם ועברתם הבורא שאמר מה כל כי
 מרוממים הם ואשר העץ, את מרוממים הם אשר אלה אל רמז הוא פעמים,

ר.יא ואמה ,בעונותינו אליהם משחדם הימים רוב עם ואנחנו ,האבן את

 ונשמט ,המרי ונ׳ה משכי נ) .היוד כעתות ונשמט היום, מן נעמיס ח) נ׳א
הנכוחה. צ׳ל *הולי .וכל ונשמט ורוכ, ד) . ושער ונשמט כשניר, נ) .המשכי
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̂ך ־■כסו < n’pSxV אלא 'אינה -שנוונהם  ־, ־ננוה "ואנשי אבימל
 [ההגרים] מהשתיכתות) *ומנהיג(אחת האלר,־ם. לשם יקראו ומתשלספים(ה)

ם ההס האלהיות האורות השיג’כי *: אמר ̂ס ו צ ב  ; לומר רוצה y א
 העולם אנשי ליישר וצוה ,השמים אל העלוהו ושמשם , הקרש זאדמת

 אם יי העני( נתעכב ולא י= ההיא. הארין* כונתם המקום יהיה , •בלו
 , זה הלא—; שם המונם אשר המקום אל כונחם י שהשיבו ער מעם,■

 עיניהם אבל■ השמש, מקום אל כלם אדם בני ליישר שירצה־ בסי
 קוטב אל אותם ונשא' מקומו, מצאו ׳ולא לראות יכלו י ולא .♦תרומות־,

 הראו , הקבילוה הנה השמש להם וא.מר הדרור,־ קוטב אל או הצפון
 סיני, הר ההמו^אצל העמיד^ , השלום עליו ה מש ,ג הי נ מ ה ו . אותה

 כן ואחר .ביכלתו עליו יכולין היו אלו ראוהו איפר האור את לראות
 קי), (שמום ישראל אלקי את ויראו שאמר כמו וראוהו, זקנים ליבבעים קרא

 מה הנבואה מאור עליהם והל ,השניים זקנים השבעים קבין כן ואחר
 שבעים על ויתן עליו, אשר הרוה מן שאמרויאצל כמו •בו, עניו שנשתוו
 ובמה ׳ שרואים במה לקצתם קצתם ומעידים כה) יא (במדנר הזקנים

 כי'הנבואה שיחשב האומר/ מן הרעות המחשבות ונתרחקו ששומעיני,
 ההמונים על התסכמה :לעבור יתכן לא׳ כי , ־בד. שמעין מהיחיד טענד,
 לוקח יום בידיעת אלישע ׳ עם משתוים קד.לות, והיו שרבו, •שנן כל , ההם

 (מלכים ראשך כדגל אדניך לוקח יי׳ היום כי הידעת לו באמר□ אליהו בו
.הורתו על מזרזים ללנשה ערים וכלם ,ה) • ב ,ג
מר.םילוסופים. אליכם קרובים יותר הם אבל הכוזרי אמר )3י ־ .

 כי / הפילוסוך ובין התורה בעל בין שיש מה רחוק החבר אמר יג) ־
 / אותו ידיעתו הועלת זולת גדולות לתועלות האלקים מבקש התורה בעל

 מבקש הוא כאשר אמתתו, על שיםפרד.ו אלא מבקש אלנו וד.םילוםוף
 במרכז ואיננה הגדול, הגלגל במרכז שהיא הדמיון על הארץ שיספר

 האלדדם, הסכלותיבידיעת מזיק ושאין מהידיעות, זה וזולת המזלות גלגל
 איננה אצלו והתועלת . משטח שהיא הארץ בידיעת הסכלות כהזקת אלא

הוא וישוב הפועל, בשכל ־להדמות אמתתם על הדבדים ידיעת אם כי

. ■ .ומחפלכפים ונשמט ומהפילוכוכים, ל.) נ׳א

 קדשנו, ככהכי כנזכר הישמעאלים, משנטי שנט הוא ,הגרי׳ ההגרים, ומנהיג־ *
 הוא •,ומנהיגם׳ הישמעאלים־נכלל־,־ כל הגרים, בשם פה ההנר־יסמן אילם•
 ■אל העלגהז ■ושמשם וכו׳ השיג כי “ . אמונהם יכד אשר נביאם, מחמד
 סופר וטעוח השמים, עד ,ושמשם מן הכר מאוחרים ובדפוסים כצ׳ל. השמים

 זמן הדבר נמשך לא ר׳ל . שם המונם אשר וכו׳ הענין ,נקעכב ולא י . הוא
 פקדם קחמד א,־ המובחר, למקום לנד ירושלים.ב את לכבד מחמד, במאמיני רב

 חזון בקוראן ,מחמד וז׳ל כמיכזה. אשר )Ka’bah( הקאבא אל ולכון להקדיש
 במערבה? קדומה פניהם מגמת ימיר למה הכסילים•אומרים: קלד: פסוק הפרה
 צוה ומחמד ירושלים, מול מזר,הה, בתפלהס פניכם את שמים היהודים (ר׳ל
 לאילהים ע־לייהם אמור גמיכ׳ה) אשר הקבה מערנה,־מול נתפלתם פניהם את לשום
(ידיכלי,־) Trotes יוני מל׳ . ורכות הלשות ר׳ל ר»1תרוט ♦—כז׳.1 ומערב קדם
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ה יחוש אפיקורוס שיהיה כין צדיק שיהיה בין הוא  , פילוסוף כעיהי
 כקדמות ושיאמן ירע, ולא ה׳ ייטיב לא ; אומריס שהם אמונתם ומשרשי
 לא אכל י שנברא, עד נעדר (א) כלל העולם שהיה יראה ולא העולם,

, יתברך האלקים יקראו ואם יסור, ולא סר א ר ו  העברה דרך על הוא ב
א באמרו רוצה הוא אך מהמלה, המובן על לא ר ר בו צ ו י  שהוא ו

ה תהיה אם הערה, עם העלול סר ולא ועלתי, סבתו ל ע , ה ה כ  ב
ל ו ל ע , ה ה כ ל תהיה ואם ב ע ו פ ל ב ו ל ע , ה ל ע ו פ  יתברך והבורא ב

 הרוהק יתרהקו אם אך—עלתו. שהוא בעוד בפועל, ועלולו בפועל, עלה
 אלא האלקית הידיעיה אל הניעו שלא מפני אותם, להאשים אין הוה,
 יאמר באמת מהם והמודה הקשתם, אליו שהביאה ממה ווה הקשה, בדרך

 האלקית זאת חבמתבם העם: אל סק׳ראט שאמר כמו ,התורה לבעלי
 בחכמה חכם אני אמנם ,יודעה שאינני אומר אני אך מכחישה, אינני

 ירבעם (ב) לא ואם ,רחקו קרבו אישר כפי ההגרים אלה אך .אנושית
 נמולים ישראל והם זרה, עבודה עובדי והיו ,איינו קרובים יוהד וסיעתו
 לעבור ההנהגה צורך שהביאם ממה מעט אלא המצות, ושאר שבת שומרי

ם, ה  בעושי שאמרנו כמו ממצרים, המוציאם ישראל באלקי מודים והם ^י
 אך הצורות, בהרהקת אלא מעלה עדיהם לאלה ואין במדבר, העגל

 t נמצא שאיננו במקום האלקי הענין ובקשו הכוונה, מקום שהטו כיק
.מאד עד רחקו השמעיות־כבר המצות רוב שנותם זולת

 אחאב סיעת ובץ ירבעם סיעת בין שנבדיל צריך הכוזרי אמר יד)
 אמר ובו ,לגמרי זרה עבודה עובדי הם הבעל עובדי כי גדולה, הבדלה
 יח א (מלכים אחריו לכו הבעל ואם ווהריו לכו האדקים הוא ה׳ אם אליהו

 מסעודת יהושפט אוכל היה איך דתכמים, מסופקים היו ובהם .כא)
)ד (הולין אחאב  דבר לא אליהו וגם ירבעם, בסיעת כזה אמרו ולא :

ה׳ קנאתי קנא אמר כאשר העגלים, בעבודת ) (שם צבאות אלקי ל עי  י
 להם שהיה ומה .מעשיהם כל היו ישראל אלקי ליי׳ ירבעש סיעת כי

, היו מהנביאים ה׳ אי בי א וכבר ,הבעל נביאי (ג)_ אחאב ונביאי נ הו  קסי
א ההשתדלה והשתדל >וחאב מעשי את למחות נמשי בן ת  בתחבולה ה

 יח) י ב (שס הרבה יעבדנו יהוא מעט הבעל עבד אחאב :באסרו ההיא
 וםיעת הראשון, העגל ועושי בעגלים יד שלח ולא הבעל, זכר שמהה עד

 ,ישראל לאלקי רק (ד) מכוונים היו לא מיכה ופסל הבמות ובעלי ידבעס
 או לצורך אחותו את שנושא כמי ,מיתת עושיה שחייבין עברה עם אך

, האלקים בהם צוה כאשר הנשואים מצות בל מקיים הוא אבל לחאוה,

א  כיז ,היו' ג) . וירבעם לא מלת טן מה, ב) .אימו כלל מלת הנ״א א) נ׳
. זרק מכוונים' מצה בין ״כלם' ד) .כבעל ונביאי אהאב מלת

 פנינו למז׳נ: הזרות להמלות בבאורו תבון ההכם לשון וזה וכו׳ כר לא אכל *
א כך. היה שלא עת היתה לא או הכלה, ללא כך היה שתמיד ל ר ו ו ס  י
' .פכ׳ל הכלה בצא לעתיד יהיה שתמיד כך, מהיות
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 וזולתי (א) הדס, ומן בשחיטה נזהר הוא אבל החזיר בשר שאוכל כמי או
̂ : צוה'(ב) כאשר המאכלים מתנאי.

סס̂ק u אצלי ואין פסק מקום על העירות הנה החבר אמר טו)
ת, מעניננו יצאנו ונבר מדו  ביאור לך ואוסיף אליו. שנשוב וצריך ב

 הגשמים (ג) מערכות מתחלפים אך אחת, שהלא מהשמש בדמיון
 והשוהם הפנינים יותר(ד) שלם קבול אורה יקבל ואשר אותה, המקבלים

 באבנים ויקרא אור-נוקב, בזה דקרא והמים, הצח והאויר הדמיון, על
 וזולתם ובארץ ובעצים הדמיון, אור־בהירעל הקלליים והשטחים הזכות

ה, א ר ר־נ  . מיוחד שם בלתי סתם אור בכללות הדברים ובכל או
 הוא הנוקב והאור התבאר, כאשר אלקים אמרנו כמו הוא הסתם והאור

 בארץ, בריאותיו שבכל הישלם ובין בינו אשר ביהס מיוהד, ה׳ (ה) שם כמו
 בהם יעבור לאורו מקבלות זכות נפשותם אשר , הנביאים לומר רוצה

 מוצא להם יש הנפשות ואלה ובפנינים. בשוהם השימש אור כעבור
 דור אחר ׳דור והלב הסגלה ונמשכת התבאר, כאשר אדם מזרע ומחצב

 ועלים קלפות ההוא הלב זולת אדם בני המון דצא זמן, _ אחר וזמן
 באדם הדבקו ובעבור ה', בפרט הזה הלב אלות ונקרא וזולתם, ושרפים

 שאמרו וכמו אלקים, ה׳ אל בראש־ת מעשה כלות אהרי אלקים שם הועתק .
 היה לא העולם ושלמות נה) (הכהים מלא עולם על מלא שם נקרא רבותינו

 לא באלקים הנרצה והענין לו, שקדם מה כל לב היה אשר באדם, אש כי
 שהנבואה מפני ביי, ההכחשה תפול אך ,דעת לו שיש מי אותו יכחיש

 ואמר פרעה הכחיש זה ועל בהמון, שכן כל כיחידים, נברייה מופלאה
שיוכן כה משורש יי׳ ממלת הכין כאלו כ), ה •י-י׳(שמות את ידעתי לא

------------ - ׳ • ----- מהאור
והופי!

 בם ויעבור אדם בבני אורו ידבק אלוה על אותו והורה הנוקב, ><ור
להם העידו אשר האבות אל רמז העברים, אלקי לו: לאמר ניף

 כאשך במצרים נוהג שם רואהו הנך אלקים אבל ובכבוד, בנבואה עדים
 מאלט) (נרמשית זאת, כל את אותך ■אלקים הודיע אחרי ליוסף פרעה אפר
 ראה אהד אדם היה אם כאשר לח), שם (שם בו; אלקים רוח אשר איש

 לא ואנחנו מרוצתה, ומקומות זריחתה, מקומות ויראה לבדו, השמש
 מאיר ביתו ונראה ובענן! בצל משתמשים אנחנו אבל מעולם, ראינוה

 ואשנבים חלונות לה ויקבע השמש, במהלך ידיעתו בעבור מבתינו, יותר
 בעבור זה כי :לנו ואמר מצליחות, זריעוהיו(א) נראה וכן .רצונו. כפי

 יודעים אנו ■ אבל ? היא מה ואומרים בזה מכחישין והיינו בשמש, דעתו
 אומר- • והוא במקרה־ אלינו באות הם, אך רבות, ותועלותיו האור

 סבתו/ יודע שאני בעבור שאחפוץ,' ובעת חפץ, שאני מד. ממנד. יבואנו.
 ידועים בעתים מעשי בכל ואשמור ואציע לה אזמן וכאשר מהלכה, ואיך

 המכונה הוא ה׳ ושם , • רואים אתם כאשר מהועלתה חסר אינני אצלי/
ם ממנו פני  cשj הולכים פניך אין ואם לגיד)־ (פמות ילכו, פני באמרו ב

טי) לד (שם ;בקרבנו ה׳ נא ילך :באמרו המבוקש הענין והוא טו) שם

 יחסי, ג) . צום מלת ר.חר י,מ״ ב) . ■•הדם מלת ר.חר הנשם׳ •,וגיד ח) נ׳א
 חלה וצשמט נודע, שם ה׳ ה) . יותר מלת מחר מכלם, ד) . מערכות משמט

־ ■ . זריצור.יו מלת ל.ר,ר ־,ונגייעותיו״ ו) .ב׳ שם הינזת נ׳
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 וכסדר; מושל לעורם שיש מורה Sהשנ ני בהקשה; יושג ם י לק א וענין
 דעת בו שבדעות והקרוב הקשותם, כפי אדם בני בזה ונחלקים

, ם י פ ו ס ו ל י פ י אבל ה  ההיא בראיה אך בהקשה, יושג לא ה' ן ענ
/ ש־פרד כמעט האדם (א) יושב בה אשר הנבואית, ו נ  במין וידבק ממי
, י  (שמואצ אהר לאיש שאכזרונהפכת כמו ;אחרת רוח בו ותכנס מלאכ

 ורוח ה' יר עלי והיתה לבשה, ורוח אחר, לב אלד,ים לו ויהפוך ז) ו (א
ח • נדיבה רו ח כנוי(על) ו ש לרו ד ו ק  בעת הנביא, הלובשת ה

 שימשחנו עת לשלובה, או לכהונה, כשנמשה והמשיח, והנזיר, הנבואה,
 בעת או הדברים, מן בדבר דישירהו האלקים, שיעזרנו עת או הנביא,
 יסורו ואז וחומים, באורים שישאל הנעלב,אחר במדע הכהן הודעת

 להקשות וילעג באלקים, מסתפק היה אשר הקורמות, הספקות האדם מלב
, האלהות אד בהם להגיע רגילות היו אשר ההם ד יחו  ישוב ואז והי

 לגודל אהבתו, על להריגה נפשו ומוסר בנעבדו, חושק עובד האדם
 ממנו, בהתרהק והצער והנזק בו, הדביקה מערבות מוצא שהוא מה

ם בחסך י פ סו ו ל י  מוב, מוסר אם כי בעבודתו רואים שאינם הפ
 על השמש לגדל שראר כמו הנמצאות, שאר על בגדלו האמת, ודבר
בכזב. הרוצה הנפש מפחיתות יותר באלקים בכפירה ושאין הנראים, שאר

 והבינות ויי׳, אלקים בין ההפרש לי התבאר כבר הכוזרי אמר ט!)
ם אלקי בין מה ה בר ט א ואלקי א  הנפשות לו תבספנה י׳ שי ו ו, רפ

 שיגיע מי יביא ההוא והטעם הקשה, אליו יטה ואלקים וראייה, בטעם
 ראייה היא הזאת וההקשה עליה, ושימות אהבתו על נפשו שימסור אדיו

 ואין צער, בעבורה יגיע ולא תזיק, שלא בעוד חובה רוממותו כי
 מסופק שהוא אחך הנימוסים, מעשה על לועג כשהוא ארסטו להאשים

• אותם האלקים ידע אם
 והמילה, והגרות, כשדים, אור י אברהם סבל ובאמת החבר אמר יו)
 הענין מן ראה כי אותו, לשחוט יצהק ועקידת ישמעאל, והידקת
 מחלקי נעלם ממנו דבר שאין וראה הקשה, לא טעם, שראה מה האלקי
 הדרך אותו זמורה לרגעים, צדקתו על אוחו גומל שהוא וראה מעשיו,
 ;ברשותו אם כי ומאחר, מקדים היה שלא עד מעשיו, בכל הישרה

 לברכה זכרונם רבותינו דרשו כאשר * הקדומות להקשותיו ילעג לא ואיך
 פמ׳ד) רנה (ברהשית שלך מאצטגניות צא לו אמר רחוצה אותו בדוצא

 הכוכבים, מחכמת ההקשיות חכמותיו כל לעזוב שצוהו לומר רוצה
, אליו שהגיע מי ביעבידת ויחבק וזולתם, ם טע  וראו טעמו שאמר כמו ב

 הזאת שתיאות מפני ישראל, אלקי נקרא ובאמת ם) לד (הכלות יי׳ טוב כי
 מאדרה מיוחד כח לה שיש * בעבור הארץ, אלקי ונקרא בזולתם, נעדרת
 כעבודת הם אשר כה, התלוים הדברים עם זה, על עוזרים ושמיה וארצה

האלקות הנימוס שרדף מי וכל הזה• המין להצלחת וההצעה האדמה,

יושה. ונשמכי ישוה, א) נ׳א

 לכנשו חנרסס חת שהשליכו ומדרשים כתלמוד הרל לדרשת פה יכין כשדים. אור י
, ישראל לארץ . לה כיש * .אלילים ענודה לענוד רצה שלא נטכור האש,
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 עם ל*הם נפשוהם-רהאמין וינוחו• ׳ הזאת; הראות אהד'כערי הוליך ־.וא1
 עם לפל׳וסופים להאמין ינוחו שלא מה משליהם^ ועוכי דבריהם,• תמימות

 .מהמופת •עליהם שנראה ומה חבוריהם, סדר ויופי /C ה י י ו ק ח י דקות
ן אין אך ו  ונסו ; באמת מתנבאות הנפשות כאלי אחריהם, הולכים ההמ

• ׳ :) ט (סוטד אמת דברי נבר*ם : שאמר
 אליהם ומיחס הפילוםופים, מגנה אותך רואה אני הכוזרי אמר יח) •

 ששב עליו יאמר ונפיש שנבדל מי שבל עד בו, שנתפרסמו מה הפך
כל מהם שולל־ ואחה הפילוסופיס, דעת על הולך או פילובוך,

■ • !מוב מעשה
 תכלית כי אמונתם, שורש הוא לך, ׳שאסרתי מה אבל החבר אמר יט)
 הנמצאות והגעת ,ני ו י ע ה המדע אם כי איננה לאדם ההצלהה
ל מושבלות כ ש , ב ל כן ואחר ל ע פו ל'ב וישוב'שב בכה כ  אצ,ל נ ש

̂א ישלם לא וזה הבליון, •ירא ־ולא הפועל, לשבל קרוב  הימים בבלות א־
 הם כן על היעולם, עסקי עם יתבן לא וזה המחשבה, והתמדת במחקר

 או.קם ימרדו שלא כדי והבנים, וההנאה והגדולה מהממון ש׳פרשו רואים
 מהמדע, המבולןשת ההוא התכלית יודיע האדם יהיה וכאשר .המדע מן
 היראה על גמול לקבל יראים אינם הם בי שהואיעושה, מה על יהוש לא

 זה, על נענשים • היו רוצחים או גוזלים היו שאם חושבים ואינם ההיא,
 ולהתדמות והמשובח, הראוי בררך הרע, מן והזהירו הטוב- על צוו אבל

 השכליים הנימוסים (א) וקבע • הטוב הדרך על הדברים סדר אשר לבורא
 ואץ הצורך, בעת אלא מותנים הם אך חובות שאינם ההנהגות והס

 כה ;זורייה,1ה בהבטה נתבאר ובבר מנהגיים, בחלקים אלא b( התורה
• סובלו שאיננו ומה התנאי, שסובל

 שקיעה, מספר, אתה אשר ההוא האור שקיע הכוזרי אמר כ)
 (אלהי) (ג) שהשבתה אבירה ואבד עוד, שירכה מיחקת שהדעת

־ . במחשבה עולה
 אותנו רואה שאינו מי בעיני אלא שוקע איננו החבר אמר כלי)

 אורנו, שנשקע ופזורינו ועיניינו מדלותינו, ראיה ומביא פקוחה, בעין
י . אור לו יש כי בנו, ומשלו לעולם, והשגתו זולתנו ומגדילת
 האומות שתי רואה שאני מפני• ראיה, מזה הבאתי לא הכוזרי אמר ככ)

 שיהיה יתכן ולא וממשלה, גדולה מתם אתת לכל יש לו על זו, הד.ולר,ות
 באחת אינו או מהם, באחת או אלא הסותר, קצוות בשתי(ד) האמת

 והשפלות שהדלות שהורה מד. עבדי ישכיל כהנה פירשת וכבר , מהן
 האומות בשתי גלוי כן והוא.גם והגאוה, מהגדולה האלקי בענין ראו* יוהד

 אבל , בעשירים ולא בגבורים ולא במלכים מתפארים אינם׳ הפרסים כי
נקבעה לא אשר הארוכים ודמים כל דתם כעל אחר שהלכו ההם באנשים

ף . וקכע ונשמט וקכעו, א) נ״א כ /(  בהשכתה ג) ההורה מלה נין נ
 פהשכתס ‘1ו;שמכ נמהשכה, פולה נלהי כהשכתה ונ׳א . במהשכה עולה אינה
הסוהר.ן קצווה בשתי ההיכוה ונשמטו ההפך, קצות בשני ד) עולהבמחשכה. אלהי

• רק וערך . איניות ערך להמורה, ־ הנספה הזרות־ מלות באור ראה הקוייהת". *
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b ונהרגים ונהבאים גולים האנש־בההם והיו ,דתו בהם n ז• ששצאו מקום 
 אשר והם ,וההרג הבוז מן מופלאים ענינים אמונתם חזוק על וסבלו
 על הבמות ובונים הריגתם ומקומות ׳מקומותם ומכבדים מתברכים בהם

 V שנעזרו עד הרבה הבוז מן סבלו ישמעאל דת בעל• עוזרי וכן ̂ שמותם
 לא / משתבחים דתם/ עזר על וכמותם ובשפלותם מתפארים הם ובהם

 לוביסים היו (א) כאשר אך / ענינם וגדולת בממונם המתגדלים במלכים
 תכלית עם זה כל עושין היו אבל , שבעה מבלי הישייורים ואוכלים י־בלוים
 ,האלקים לשם זה עושים היהודים רואה הייתי ואלו / האלקים אל הבדלם

 מה זוכר שאני מפני דוד, כיח מלכות על מעיה רהם יש כי אומר הייתי
 אור כי טו) גז (יכטיה ,רוח ושפל דכא את במאמר (ב) שלמדתי
. הנכנעים בנפשות אם כי הל איננו האלקים

 שאנחנו מפני / בזה (ג) שתחפרנו עמך הדין ההבר אמר כג)
̂י הגלות סובלים  היו שהם ממנו בחשובים השבת• אבי■ / הורדה מבי
 מבלי שאמרוה במלה יי נפשותם מעל והעבדות הבוז לדחות יבולים
 זה עושים ואינם , מעבידיהם על% ידם ותרום הורים בני ישובו , טורח
 ולכפר להפגיע הזאת בקורבה די הלא , תורתם שמירת בעבור אלא

 מתעכבים היינו לא ממנו מבקש שאתה מה היה ואלו / רבות עונות
 גרגיר כחכמת , ותכמה כור בנו לאלקים שיש מח עם ,הזה בנלית

 הארץ אל בנראה ומההלף משתנה והוא באריי/ יפול אשר הזרע (ד)
 שירומה מה בפי מוהש רשם שום לו ישאד ודא / הזבל ואל המים ואל

 ,טבעה אל והמים הארץ השנה אשר היא והנה , אליו למביט
 דמות אל והשיבם ,היסודות (ה) שתריק מדרגה אחר מדרגה ותעתיקם

 הלב נזדכך [ובאשר] (ואשר) זה/ וזולת ועדיה, קלפותיה ותדחה עצמה,
 ההוא העץ עושה הראשון, הזרע וצורת ההוא העינין בו להול ראוי ויהיה

 אחריו בא אשר כד משה חורת וכן ,ממנו זרעו היה אשר כפרי פרי
 ואדה ,אותה דוחה בניאה היא ואם ,ענינו באמתת אליה ישתנה

 וישובו / הפרי הוא אשר המהוכה למשיח והקדמה הצעה הם מהגרים
 אשר הישורש ויוקירו יפארו ואז העץ(ו), וישוב ,לו יודו כאשר פריו כלט
 דחק אל תביט ואד ,עבדי ישכיל כהנה אמרנו וכאשר / אותו מבזים הץ

 אל ותביט / ותשבהם וחסארם / ביחוד והשתדלותם האלילים מן אדה
 במה והתבונן ,בימיהם הבעלים שעבדו בעבור הפחיתות בעין ישראל
 ואומרים , אותה מפרסמים הם כי ועוד , מהאפיקורסים (ז) רבים שצופים

ולא אדם/ כני מעשי על מושל שאין / הנזכרים הטפורסמיס השירים בה

 שתהרפגו ג) • כלמדהי ונשמט שלמדתי/ כ) . כאשר ונשמט באבר א) נ׳א
 שמדק, עד ה) . גרגיר כחכמת ונשמט בגרגיר/ כחכמה ד) .שתחפרנו ונשמט
 התיבות ונשמטו מהאפיקורושוה/ רבס ז) .אחד הגץ וישוב ו) . שתריק ועמט
. מכאפיקורוכים רניס

 אללה, לא . המאמר הוא הישמעאלים אמונת הוכן כי באמרוה. במלה *
 שליח רהמד ’אל/ מבלעדי אל אין וכעהקהו . אללה יבול מחמד אלל^ אלא
דעח־המאמר ובבני כשגגה אמרה-הף אמונה בן איש יוציא אס היום ועד— אל
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 העם היו אך y ישרא?• עד מעול׳ם נזכר א“ש; מת , עג׳יהש עונש וליא טפל
 שומרים והם > הורתם תוספת והרותניות הד.ם הצלמים תועלות מבקשים

 ואם y ההוא בזמן גלויה התם העבודות תועלת שהיתר. בעבור בתורתם
 y אותם ושבו הגלום אשר הגוים תורות אל נשתנו לא למה / כן אינו
 לעזוב רצו לא y כמותם מכעיסים בישראל היו שלא וצדקיהו שפגשה עד

 וברכת מגצחון תועלת לתוספת תאוה להם היר^ אבל ,ישראל תורת
 •y מהם הבורא שהזהיר ממה ,מנוסים אצלם היו אשר ,ר^ש בכהות ממון
 נפתים היום ואתד.ש אותנו רואה היית י ההוא הפרסום היום לד,ש היה ואלו
 ולתשים מאצשגניגות ההבלים לשארית נפתים אנחנו באשר לר.ם

' .אותם התורה ד^חקת עם y פר,מכע רחוקות ונסיונות וקמיעות
 החכמות משיורי מעט לי שתראה yעתה רוצה אני הכוזרי אמר כה) ׳

. אצליכם שהיו אמרת אשר הטבעיות
ה ספר מהם החבר אשר נו) ר י צ  והוא ,אבינו לאברהם ו.שא י

ם בדברים ואחדותו אלהותו על הורה , ארוך ופירושו ■עמוק י פ ל ח ת  מ
ם י ב ר ת ם א הם אכל מצר, מ י ד  אחר. מצר (א) כמים נס ח

ר מד.ש יסדרם אשר האחר מצד וד.סכמתמ פ ר ס ו פ ס , ו ר פ ס  ו
 בגופים והפידוס השיעור y בספר רצונו היטב) וע״ש 6מ״ יצירה (ספר

 שנברא למה ראוי וערוך מסידר הגוף שיד.יה עד y השיעור כי , הנבראים
 התנועות וערך והמשקל והמשורה והמרה y במנין אש בי יהיה לא y לו

 הכונה רואה אתה כאשר ספר, לומר רוצה' ,במכין הכל המוסיק״א וסדור
ר ורצה y בנפשו ציורו שקדם ער בית ידו מתחת יצא לא ו פ ס  הרבור ב

 מציאות בו היהny חיים אלקיש דברי קול אלקי דבור הוא אכל , והקול
 רקיע־ יד.י yאור ויהי אוד יהי (ב) שאשר כמו בה דובר אשר והצלם התכונה
 לומר רוצה וספר y המעשה שנמצא עד הדבור יצא ולא , )6 (כראשית

 < מכתבו הוא האלקים 'ודברי ! יצירותיו וטא אלקים ומכתב y זזמכתב .
 בתק וד.ססר וד.סיפור הספר (ג) שב הנה yדברו הוא האלקיש ושיעיור
ל א ד דבר ה ח ם ובחק , א ד א ה ה ש ל א מפני , ש מ  משער ש

 אותך שיורה בעבור yהד.וא הדבור ^ בידו וכותב y בפיו ומדבר ,בשכלו
 האדם שיעור דרייה יתברך, הבורא־ מבריאות אחד דבר על השלשה, באלה

 אבל y הדבד גוף לא הדבר עצם על מורים אותות ובמכתבו בדבורו(ד)
 אם באשר מכתבו, והוא y בעצמו הדבר הוא ודברו האלקים שעור
 והמשי y במלאכתו מחשב , פסים בגדי א-דג דעתך על מעלה היית

ומרכיב ,לבו על העולים בגווגים (ה) ומגוון לרצונו< נעשה
ואלו y ומכתבו כשיעורו (ז) הכגד יהיה , חפין הוא ‘אש היככות (ו)

 הנחשב שב ג) .שאפר ונשמט שנאמר, ב) . נסכמיס ונשמט נסמכים, א) נ׳א
 ומתנוון, ה) .ובמנתט בדבונו ונשמט ומכתבו, היגרו ד) ;וכו' הספר והיה•

הבגדההוא. .ז) ומרכיבהרכטת• ונשמנו ההרכבות, ומתרכב ו) ומגוון. ונשמע

 בלא (הם, נפתים זכו׳ ראה היית ‘ הנודע. להתמתמד דתו אתת אז .ההוא
 אי אטה) לרבי (מנשה א•( ב ק״ בסנהדרין חדל לדרשת פה החבר כון הטין
המאמר. כל אכתראהיע׳ש ורהטת ילימא, נשיפול קוט הות התש הות
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 ןיורתו להמציא האדם גוף כשנהקק או ̂ אדם במלת כשנדבר יכולים היינו
 אנחנו כאשר כוראיד, והיינו האלקי, והכתה האלקי הדבור על יכולים היינו

לקצתם יש והמכתבים הרשונות א־ השכלי. הציור על היכולת רצת יכולים

 האדם לו יקרא אשר וכל שאמר כמו ; מכולם יותר לקרואיה והנאותה
 ההוא לשם ראוי שהוא לומר רצה יט) ב (נראכית שמו הוא היה נסש

 ללשון ויתרוי מעלה לשום מזה והתהייב—טבעו. על ומלמד * לו ונאות
 . מהלשונות מזולתם ומרגישים לה חוששים יותר ושהמלאבים * הקדש,

, נאמר זה ועל ב ת כ מ  1 ובסקרה בונה בלא אינם אותיות צורות כי ב
 הזה בעיון רחוק יהי ואל . ואות אות מכל המכוון עם נאות לענין אבל

 , השיעור להם וקודם והכתב הדבור מדרך להם והדומה השמות רושם
 השלשה ומתקבצים למלאכים, הדומה הטהורה הנשש מחשבת לומר רוצד.

 כאשר המשוער ההוא הדבר ויהיה אחר, בדבר וסשר ומשור סשר סשרים
, בעל איתו שער הברה (גו כתבו, וכאשר הנשש  הפשר זה אמר אבן

 ופשר, וספור בסשר ססדים בשלשה עולמו את שברא יתברך, האלקים על
 נתיבות ושתים לשלשים התחלה ההוא והאחד אחד, יתברך בהקו כלם(ד)
 ),6מ* יצירה (ספי אותיות ושתים ועשרים ספירות עשר שחש חכמה שלאות

 והבדות ובאיכות, בכמות (ה) יוצר מעשת אל הנמצאות יציאת אל רמו
 ספירות עשי ;שאמר במו כעשהה, אם כי איננו המשפר וסור מספר

 ־ חתום סוד ולהם ־ עשרה אחת ולא עשר תשע, ורא עשר מה, בלי
 הבן :לו סמך זה ועל יתר, ולא שחות לא עשרה על שבוןaד עמד למה

 והעמד וצור וחשוב ודע (ו) בהם וחקור בהם בחון בבינה וחכם בחכמה
 סוף, להם שאין עשר ומדתן מכונו, על יוצר וחשב בירורו(ז) על דבר

 חלקים, שלשה אותיות ושתים העשרים וחלק באיכות, הכרתם כן ואחר
ת שלש ו מ  אמות שלש ואמר ששומות, עשרה ושתים כפולות, ושבע א

ר יוצאין שממנו ומכוסה, מופלא גדול סוד אמ׳ש ש׳ין, אל׳ףמ״ם י ו  א
, ש א ו ם י מ  עש האלה האותיות מערבת ושם (ח). הבל נברא שבהן ו

 וקרא אחת, הזמן ומערכת האדם שהוא והקטן, הגדול העולם מערכת
ד הסדור כי אותנו הודיע ושנה, ונפש עולם נאמנים ערים אותם ח א

 להם. מהנאוש ונשמע להס, מהאות נ) ומהם. בקחאים מלת נין בהם, א) ג״א
 אל ונ׳א יוצרו, מעשה אל ה) כלם. ונשמע וכלם, ד) אכן. ונשמט וכן, ג)

 מהם, ו) .יוצר מעשה אל כתיבות ונשמטו יוכרו. מעשה אל ונ׳א יוברר, מעשה
הכל. מלת ונשמט העילה, ה) .טרורו ונשמט בוריו, ז) השנית. בהם ונשמט

 מלה כל טבעי, לטון היא העברית ששפה לשטתו ככוורי .טבעו על ומלמד «
 תכונת משמן ,נחש כמו .המושג וטבע מהות את כוללת המושג את המסמנת

 טבע למצוא המפרשים עמלו אשר וכדומה בטבעו, ישר שהוא משום שור הנחש,
 כשיות שמלאכי הז׳ל לדברי מרמז וכו׳. ושהמלאדם « .שמו בקריאת דבר כל

. :) יכ וכבה ארמי ללשין נזקקין אינן
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ד מהמסדר ח א  זו■מזו, ושונות מתתל׳פות הנמצאות ואש• (א) יתברך, ה
 ומהס• ומהס־התחתון,.• עליון מהם שוניב/ שדם, מחמריהש^ תתתלסותם

 ונותן,התכונות הצורות חונן מחממ־ (ג) הכל הזך, (ב) ומהס העכור,
 על הולכת אחת, והשגחה אחת בהם כלם החבטה הנה והמדור,

ל ■ב אחד סדר ם ׳הגדול, ם עו ד א כ ל ובסדור ו ג ל ג  שאמר והוא יב^ ה
 ושנה, ונפש, עולם, • שמו יתברך אחדותו על נאמנים •עדים שחש ;עליהם

• - . אמ׳ש אמות שלש (ד) הדמיון קי־וב על סדורש ושם

■ ׳ y אש מים, אויך, ,בעולם'
ש, . ה, בנפ , גוי ן - ׳ ראש, בט

- ׳ ־ / וחוש ,קור ,רדה ,בשנה

.•" כפרת בגד כפולות שבע - ,
' ' , י. לבנה ככב, נוגה, חמה, מאדים^ צדק, שבתאי, ׳"בעולם,

, . . שלום זרע, הן, חיים, ממשלה, עושר, חכמה, בנפש, '
, ראשון, שלישיה 'חמשי, שבת, ’_בשנה, י ת ב ר / ש * ̂ שני ש

־ ומות5■עשרה:פע ■■-־־שתים ;:/,־י
עקרב׳, ,מאזנים -, כתולה , סרטן,אריה , תאומים , שור ,טלה , בעולם

י קשת. . ד ג דלי , ם, , דגי , ■

 ,לטעום אבר לדבר, להריח,.אבר אבר ,לשמת אבר , לראות אבר ,בנפש
ת, אבר לתשמיש, אבר ו , אבד'לנעום להרהר, אבר להלוך, אבר לעד

- - ■ • לישון.־, • אבר , לשחוק אבר • -

 ,ד מויחשון תשך• אלולי, אבי•., / תמוז ,,^סיון אייר , ניסן , בשנה
• , • • , ו .אדר טבת .כסלי ' , י•'-^ ־ .■«.׳■ ,־שבט•

שבעה גבי על ושלשה שלשה גב? אחד-על  -שניש על-־גבי שבעה,-ו
, יועצות כליות כמו השתתפותי-, • מקום ,האלה ,:ובאברים עשר

 בהטבת כח לכליות שיהיה תמה ואיננו , ישנה וקיבה שוחק(ה) וטחול̂ 
 יותד הסריסים שאנחנו.רואים־ בביצים זה כמו רואים אנחנו - כי העצה־,

:הביצים ׳, ■שנעדרו מפני , מהנשים השכל .חלושי  והעצה^ הזקן, חסרו ,
ה, כונ -שוחק וטהול הנ ר,  והמרה; הדם. מנקה ׳;הגיכעי שבכת :בעבו
 והשחוק,<ז השמחה תהיה ובהנקוחש ־והעובי, מהעבירות השחורה
ד ב כ ה , בו המתילדוח ־(ו) המרירות כעבור כועס ו ב י ק  כנוי- ישנד, ו

,* והריאה •הקרום ולא שהוא'המלך־, מפני הלב זכר ;'ולא המזון לבלי

 ומהם מכול הד,תץ:ומהם ומכם עליון ויהכרן־..-נ)־מהם .ממסדר-אהד)6 נ״א
־ג) . ן ; ככל הפמט-מלת אכל,־ קי י נ ה,' ם ( ה)7לכלש־ הדמיון מלת ל  נ׳ל• ,

כנע:יתט. ;המרסהאתמה'0 ישנה־. וקינה שומק וטהול התיגות נין כומס, כנוד
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 בדרך אס ני ,הגוף לשאר שסשים ואינס לו, מיוחדים שמשים שהם מפני
 ,ממנו הנולדים החושים בהלקי נבנם והמוח ,הראשונה בבונה לא ,המקרה

 הצבע שהם מפני סוד, החולק מהקרוב למצה שהם לאיברים יש ני ועוד
 (א) ועולם הגיבע עולם בין הולק והקרום , הראשונה וההולדה ,הראשון

 כאשר , הדבור עולם ובין דהיים עולם ני; הולק שהצואר כמו , החיים
 ̂ הציבע מעורם שהם הראשונים והמוצאים , טימאום כספר אפלצון זכר
 שבין במה העובר יברא ושם הזרע יצא שמשם ,ההרה שרש ושם

 והדם החלב . המוקרבים יםaהניי הבורא בחר מימם , מבעים הארבעה
 ולא בריאה ודא במזה ולא בלב בהר ולא , הבריות ושתי הכבד ויותרת
 דורשין אין נאמר וכבר (ב). אסור והפירוש , למאד עמוק -והסוד—כקרום.
 ואח׳ב ,מוומניב שהם ומעני ;) יה (הניגר בתנאים אלא יצירה בספר
 מכוון (ג) קדוש והיכר צדדים, לשש צלעות שש , כפולות שבע אמר

 עולם ואין עולם של כיקומו הוא ,ממקומו כבודו (ד) ברוך , באמצע
 בנקודה ודמהו , ההפכים בין המחובר האלקי לענין רמז ,מקומו

 שלא ובעוד , המשכים ושלשה , צדדים (ה) הששה בעל מיוף והמרכז
 אלה בין אשר הערך ‘ע־ והעייר , הקצוות יקבעו ^לא התוך (ו) תקבע

 ונפש בעולם הנקבע בעדך ההפכים יתחברו שבו ,לכל הכובל הבח ובין
ה/ שנ  ,אוהו והסדר חלקיו את כולל דבר מהם אדר רכל שם כי ו

ל ,בטאו על כמלך בעולם י ל ת ואמר ג ל  , במדינה כמלך בשנה ג
י במלהמה כמלך בנפש ב ל ל ת  התבונה בהכמת הנוכי־ התנין שם ,

 מבנין בו (ז; העצם כי , השכל עולם אל בו רמז גוזה׳ר, בערב הוא
ל ג ב ורצונו , בהוש ישגו לא אתזר הנעלמים הדברים  השמש גלגל רג
ב , השנה חלקי יסתדרו שבו ,הנוטה ל  , בחלקיו ומושל החיים מסדר ו
 וההלוף אחד, האלקי והענין אחת בשלשה שהחכמה לומר ורוציה

ה י ה בהתחלפות אס כי איננו ביניהם י ל . ו  האלקי הענין ודמה ם
 מעם ברמז דבריו יעשו אשר ,כסאו על כמלך היוחניס מנהיג כשהוא

 ודמהו , וממנו מחם תנועה מבלי , אותו המכירים ועבדיו סגולתו אצל
 בפנות להראות צריך הוא כי , במדינה כמלך הגלגלים מנהיג כשהוא

 ורמתו »ותועלותיו ומוראו ממשרתו ממנה חלק כר על שיראה המדינה/
 להגביר ישתדל הפכים בין שהוא , במלחמה כמלך ההיים מנהיג כשהוא
 נדולה בגלנלים החכמה אין כק אמת, וההכמה אדביו, על ילנבר אוהביו

 זך מהומר שהם ^;בור מעדתם נדולת אך , שבתיים בקמן מהחכמה
 רושם מקבל מהומר (ה) חיים והבעל ,בוראם אם כי יכלם לא , וקיים

 / הולתם והום מקור Tתמ עליו הבאים ההפכים כו רושמים , מתפעל
 / ובנקבה בזכר לתם התהכמה אשר החכמה לולי ,הזמן אותם ומכלה

 והשקיעה/ והזריהה הגלגל בפבובי ווה , האישים (ט) באבר המין להשאיר
הזכר יצירת כין הפרש שאין ואמר , הזה הספר עליו העש (י) כאשר

 ועמע קדה/ ג) .אסור ונ:מט ארו,־/ ב) .ופולם מלת ונשמט לפולס, )fi נ״א
 ונשמט צלפות/ שש ־} • ככה־י מלה ונשמט ה׳/ כבוד ברוך ד) .קדום מלת

 וההייס, ח) הפצס. ונשמע ההנץ, ז) .תקבע ונשמט יקבט/ ו) . צדדים משה
.כאשר ונשמט אשי/ י) • נאכי ונשמע בהאנד/ ם) . חיים וכבכל ונשמט

Cusri. 8
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̂א והנקבה,  והסתרם/•וכברימארנו מה ^האיברים הראות בין ישיש מה אל
, זה ח ו ת י נ  מהוםכיסדא^ -שהם אל׳א ,הזכר הנקבה.כאיברי שאיכרי כ

ש ב זכר .שאמר כמו , יפנים , ונקבה א.מ ם ש א  •םנים בגלגל •הוור כ
 ■לומר רוצד. ■מנגע, למטה •כרעה ואין מענג, במוכה'למעלד. אין זאהור^

 ההקדמה אלא -כיניהש ואין , הן אתת ונגע נענג ואשם, אמש, שאותיות
 אנחנו •בחוק/ובחורנו אחת לגלגל והשקיעה שהזריחה במו , והאיחור

 •הטבעע מוצאי על מד.קרום למטה שחש (א) באברים .ורמז ושוב רצוא
 ושני.עליצים יועציים שני עליזים ושני לויעזים שני :שאמר כמו ׳הארבע,

 אלו״ עם מצטרפין(כ) אלו מקצת מלחמה, במין ,׳ערכן מ־יבה כמין עשאן
 והרמז בזה, זה ארוקים ובולם ,אלו אין א.לו אין אם ,אדו כנגר ואלו
 -אל ד\ים בעלי מצורת (ד) הסדרתו לבאר יקשה ואס לגמרי(ג), ׳מוכן

 לא הזאת המלחמה ודודי , הזאת מהמדהמה הצדתי גודמין והן ,ההפכים
 / החשוב הדבר והקרים(ו) היצירות שפרר אחרי ,(ה) זאת הצלתו היתה
 , סרוח רוח ■ שתים . חיים אלקים רוח אחת אמר , חיים אלקים רוח והוא
 ■הטף שהוא מפגי הארין זבר ולא , ממיס אש ארבע ,מדוד. מים שלש

 וזה-טף ,אישי גוף זה אומדים אבל ,ארין כלם כי ,להויות והחומר
 , ורוח ומים׳ אש• אמות שלש הקדים כן על מימיי, טף וזה אדרי,
 ,הרוחניים המלאכים נבראים ממנה , הקרש רוח ,.והוא אדקים רוח וד.קרים

 המים ואחריו , המושג האויר ואחריה , הרוחניות הנפשות מתחברות 'ובה
ע הורו לא כן על הסילוסופים, הקשת השיגתם לא לרקיע, מעל אשר  ,בו

 ומקמ זטהריר בערבי שקיחן ה:!רה -כדור שהוא אומר בו שיאמר ׳ואפשר
 בלשון ■אותו •שקורין הטביעי האש מקום ואחריו , העבים הגעת ׳תכלית

 ■הסע ■פני על -מרחפת אלקים ורוח אומרים כאשר ,אלאתזר ערבי
 •אכל >.יכות, בלי הראשון חת־מר האלה .במים שרצונו נ) א !כראשית

 •ברוח •אותו וכנה אותו, הסובב האלקים בחפץ שתתאיך ער ,ובהו תהו
 יותר שהוא מה כי ביותר, -נכון רמיון במים הטבעי החומר ורמות אלקים,

 , חזקים שהם משני ,חלקיו בכל המבע שעולות ישתוו לא המים מן עבה
 מי אינה-כוללות המלאכה כי לסדאכות, אם כי ראוי האדצל- הגוף אין כי

 , הרבר חלקי בל כולל הוא והמבע , חלקיו כל ולא , החוכר שטחי אש
 יקר-א דא כן, אינו ואם ■נגר, זב המים בתכונת כבר שיהיה אלא הווד. ואין
 הטיכע.םועל ואין ,מקרי או מתרכב או ,מלאכותי הוא אכל ,טבעי .הוא
, מה כן ואחר ,בחפצו יצייירהו , המים בתוכם בעודנו אלא בו שה(ז/  תק

 ועשה , ממש מתהו עשה ,לזה הדומה -על ואמר ,להתקשות שהוצרך
את  •ועוד ,נתפש שאינו גדולים^טא.ויר עמודים וחצב ,ישנו אינו יאשר '

מה‘  , ערוגה כמין עשאן וטיט ורפש ובהו תהו והצב חקק .מרוח מיש א
 ,עפר ונעשו אליר.ש מים (ח) וצק מעזיבה סבבן-כמין חומד. כדין 'הציבן
אבנים אלה כהו בלו, העולם את שמקיף ירוק קו זח תהו , עוד 'ואמר

,וצק יונכמפ
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 סעט יכ),ורמז (הגיגה כים יוצאין שכביניהש בתהום הכשוקעות המשולמות
 המתאחד האלהי רעצם נאות שהוא , ד״א ו׳ו ד^א יו׳ד הנכבד השם מסוד
 והאלקים , הדבר מציאות זולת הדבר מהות כי , מהות לו אין אשר

 מחובר והגדר * ,נדרו הדבר מהות כי מהותו, הוא מציאותו יתברך
 שיהיה והתחייב , הראשונה לעלה הבדל ואין סונ ואין ,והבדלו מסוגו

 כמו , הגלגד סבוב הוא הדברים רבות סבות כי סשר, הוא.--וכאשר הוא
 ,הנפרדות האותיות בהתמזג(א) זה ודמה ,ואחור פנים גלגל הזר שאמר
 הוזרות בית, עם יכלם כלם עם בית ,אלף עם וכלם כלם עם האל׳ף
 ואחר , שערים ואחד ושלשים במאתים יוצא הדכור כל נמצא ,חלילה

 שעזה בונות , אבנים שלש ורבועם ,האותיות בשלש התרבו איד אטד כן
 השה שאין מה וחשוב צא , בתים וארבעת עשרים בונות ארבע ,בתים
 מאין , לחקור נצטרך כן—לשמועי. יכולה האוזן שאין ומה ,לדבר יכול

 דרך על ולגלגל ,הוא אחד •והבורא ,הגלגל סבוב קודם הדברים נתרבו
 ובהר , הבורא שמות השכלי(ג) בדבור והניח (כ) צדדים ששה הדמיון

 לשאר כרוחות הם אשר , דקות היותר האותיות הגשמיי בדבור רו
 ,הזה הנכבד בשם יוצא כשהיא החפין* בי :ואמר הוי. והם האותיות,

; נגזר (ה) כשי ויהיה יתברך, שיחשרן מה יהיה י ו ׳  שהוא ספק ואץ ה
 הגשמי בעולם שיהיה מה ויודעים ,השכלי הדבור מדברים והמלאכים

 שחם המדברים על ממנו, והחברה הדבור יאצל ואיך , העולם יצירת קודם
 בענין נברא הגשמי העולם שיהיה בדין והיה .בעולם להבראות •עתיייין
ת השכלי הנכבד בשש לגשמיות, נאות שהוא ו א נ הו, הגשמי לשם ה  י

הי, ויה, היו, הוי, יוה,  (והם) העולם מצדי צד אחד מכל תתחייב ו
 שהמבוקש מפגי אם הבל, טסשיקים שאינם מהדברים ווה ,הגלגל [וקם|

שיג, קמה  . יחד הדברים לשני או ;מקוצרות שתכונותינו משני או עטו
 לא מאחר כי ;לאמר מחקרם והביאם השילוסופים חקרו לוה הדומה ועל

 ואחר ,הראשון מן נאצל קרוב מלאך * וקבעו אחד, אם כי ,ממנו יהיה
 מציאותו יודע שהוא אחת מדות, שתי לו יש הזה המלאך כי :אמרו כן

 דברים, שני ממני והתחייב סבה, לו שיש ידעתו והשנית (ו) בעצמותו,
 הראשון מן שהשכיל במה כן גס וזה ,הקיימים הכוכבים וגלגל מלאך

 גלגל ממנו תתחייב מעצמותו שהשכיל וכמה שני, מלאך ממנו דתהייב
 אדם קכדו,בני וכבר השועל, השכל אל כן ואחר ודרה, עך וכן שבתאי,

אלסילוסושי אותו שיחסו משני מופת, שהוא ער׳שאמדו: לו, ותתפתו זה,

 . נסהרזברוש א) .נ׳א
 ’T ננ׳א כ) . כורא5־

. נעצמושו זנשמס

p שם ד) .השכלי ונשריט מכליי, ג) . וקנט צלעוה שש 
,כגיצמו ■ז) . אינם -הוי •נגזר כפי דהיה הללו תיבות

 , האדם מהות להגדיר נפשך את יש אם למשל והמלו. •מסיגו מחוכר והגדר *
 יוד שער הגיון גמלת יראה •הנולי). {זד מדבר סיג̂ו ■חי(זדו שדוא ■תאמר: אז

*ח פיה חן רוח וכספר מט*:) -דף הוא ■הרכ׳ה ווארשא פ״י (בהנדפס  מלאך .
 •כלה הבריאה ■השתלשלה איך : כמכונה לצאת-מן ר״ל .הראשון מן נאצל וכד

אשר והוא -אחד, מלאך רק נאצל גא •הכירא שמן אמרו: כ::ופ, האחד מן
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 •אודד ;פניב בכג־ה עליה ומקשים כפוק, בה אין גרידא מענה וזאת יו[/
 ואחר i מהראשון יד [הקצר] הזאת(הקצור) האצילות עמדה להד. מהם

 דבר ממנו שלמעלה מד. שבתאי מהשכלת התד.'יב לא לכה :נאמר כן
 אצילות צורות ותד.יינה אחר/ דבר הראשון המלאך ,ומד.שכלתו אחד, ,

, ומאין שבתאי.ארבי;, ו  ומי גלגל, ממנו עצמו.יתחייב שישכיל שמי לנ
 שהוא ארסטו ימעון אישיר ובעת מלאך/ ממנו יתר״ייב הראשון שהשכיל

ימעון ואב גדגל, ממנו (א) שיאצל נתבע שיהיה צריך ,עצימו את משכיל
 לותaהד.ר לך זכרתי אמנם מלאך, ממנו שיאצל הראשון/ (ב)^.שהשכיל

 היית אחריה הלך שאב ותחשוב^ , הש־לופופיא תבד.ילך שלא , האלד.
 שכל אוהב יסבול לא כלם תתחדתם אבל ,הברור במונצת לנפשך מניח

 אלא , הסכמה מהם •בנים בין אין כי ועוד / הקשח, תו־.ת יכנסו ולא
 שיתאגורמז ואם אבנדקלוס(ג) אס * אהד דבר על שסומכים מהש המקבלים

.הבידוי עם מסכים מהם אהד אין הרבה/ וזולתם אפלמון או ארסמו או
 מלאך אל או /. הוי אותיות אל הוצרך מר. הכוזרי אמר כו)

 ושהאלקימ , העולם ובהדוש הבורא/ בהפץ ההודאה עם זה וזולת וגלגל ■
 זכר כאש־ך , למיניהם אתת—בבת במנינם הרבים הדברים >גת ברא

 לרגעים ומכלכלם “ והעמידם / התולדה—כה בהם וישם / בראשית בסדר
 מעשה יום.תמיד בכל בובו מהדש : אומרים ,שאגד.נו בכו ,האלד.י •בכה

- כראשית
./ באמת והאמונה האמת זהו , כוזר מלך הטיבות החבר אמר נז)

 מאכרהם ►־.עיון זה היה שמא אך [אליו], ;עליו) צורך שאין מד. ועזיבת
 ,במד.זד. עמו •שידבר קודם ואחרות לו.האלהות כשנתכורה אבינו (ד)

 כעמו, האלקים .רצון לבקש ושב (ד̂. בקשותיו כל הניח עמו שידבר ואחר
וכבר זה ובאי יושג.דבר זה ובאי הרצון הוא איך שלמדו אחר  מקוש/

 צא לומר רוצה שלך מאצטגנינות צא החוצה אותו בויוצא רבותינו דרשו
 אשלטוןג אמר ובבר—־ טבעית.מסופקת הכמה ומכל , הכוכבים מחכמת
 מתעסק שהיה לפילוסוף^ אמר שד״יא , המלך מאי־ינוס בזמן שד.יר. -מהנביא

 ששסתיו במי אך בדרכים,האלה אלי תגיע לא , מד״אלקים בפילוסופיא
 והוגדר / האמתיות והתורות הנביאים לומר רוצה ,ברואי ובין ביני שליח

 ,ובמערב במזרח עליהם שמסכימים האחדים העשרה בסוד הזה בספר (ו)
 ־ מה ,אלקי לסוד אבל שכד./ יכריעם ודא / זד..טבע אל שיביא מבלתי
 ,מדבר פיך בלוש , מד. בלי בשירות עישר : מ׳ד) יצירה (מ< שאמר
רצוא נאמר שלכך למקום•/ שוב לבך דין ואש מדד.רד.י/ לבך בלום

 אכומקאליס, ג) . יכיעין זנבמס . / יטעון ב) .ביאצל ונכמע להאצל, א) נ״א)
 כקככיו► כ) מאנרהס. ונבמט לאברהס/ ד) .אכנדקלוס ונבמש נקליס, אכד ונ׳א

. והוגדר ונשמט ונגדר, ו) . נקשותיו -ונשמט

 אכדנקליס. הגרכר, ש״ז וויגטציא נדפוס אננדקלוה/ אס * הראשון. מלול -קראהו
בהפהחום. י הזה, הפלוכוף היה מי כאלה, ,כשמות ויתנאלו . אבומקליס וגניא

 הנורה ט למשות/ אלכיס נרא אשר הכתוב סוד הה לרגמים. ומכלכלם * .מ׳ש •
.והנגלית הנראית ממלאכתו ששנת אר.רי אף כנדיאה, תמי־ סו<סל הוא
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 נעוץ .סיח להס •שאין עשר ומדתן • ברית נכרתת זה דבר • זשוב
 וחשוב ודע . בגחל׳ת קשורה נשלזהבת ,בסוםן ותחל׳תן , תןSבתח סופן
וחתימת . סופר אתה מה אחד ו^פני , בלעדיו ואין , אחד שתיוצר ודור ר ו צ I y î ו j f r r B ^

 ועלתה , וחשב וחקר ויצר וצרף ̂ וחקק וצר אברהם יכשהבין . הספר
 עשר בין ברית לו וכרת אוהבו, , וקראו , הכל אדון עליו ננלה בידו,

ברית והוא רגליו, אצבעות עשי וכין ,לשון ברית והוא , יייו אצבעות

 •הספר
בידי/

,, , . .. , . , אצבעות
ח) (ירמיה ידעת-ך בכמן אצרך בטרם עליו וקרא ̂ מילה

/ הכוכבים מהבמות (א) טעם שתראני רצוני הכוזרי _ אמד כח)
, , , , (ג) לטבעים. הנאותים (ב)

 (ידיעת) על הד) סימן כני (מאמר העירותיך כבר החבר אמר כט)
 אשר לבנה, בתקופת מרעים (ה) בהוראת הברורים, (ד) במבכיים וידיעתם]

 ותקופת נשתבש, ילא דור מבית מקובל כה^ (ר׳ה תש׳צג י׳ב כ״ט היא
 תקופת אחר א^א פסה ים^ שלא נזהרים בה היו אשר הברורה, חתה
 בניסן שיתסר עד טבת תקופת דמשכא חזית כד קצתם שאסר וכמו ניסן,

 .) h (כם ההורף ברביעית פסח יפול שלא כדי שתא לההיא עבריה
 והתהופה (כמוה) האביב חדש את שמור והזהיר צוה והאלהים (ו)

 בחלוקת הקרוב. דרר עד היא אבל ברורה, איננה ההמון אצל הנוהגת
 פסח שיפור ויש יוד, ורביי! יום צ׳א רביע כל רביעים, ארבעה על השנה

 עקר כי וחשבו היהודיה, ‘ע־ טענו וכבר החורף, ברביעית בחשבונה
 הכנס קודם פסח להם שיפיל בעבור אחד, שורש על ושאינם אבד תורתם

 אל לב •שמו ולא בפרהסיא, שהיא בתקיפה חשבונה כסי האביב, פרק
תי בצנעה שהיא ד.א,מתית, הברורה חמד, תקופת  ושעל מפורסמת, וזי) ב̂־

הטלה בראש השמש שתהול אלא פנים, בשום פסה יפול לא •חשבונה
והוא , שנים אלפי מכמה שבוש שים בזה אירע ולא אחד, יום ואפילו

 הזה בענין המיוחדת החכמה מן עדין ונשאי , זה וזולת כ) (כס חצות
 אחד וכל האיץ מדת בו הויקנוס, בן אליעזר רבי פרקי (ם] הנקרא ספר

ודעתם, וטובתם ובתיהם י והצויות והמזלות ר.כוכבים וטבעי ,מהגלגלים

 ונשמט לטכגיייס, ג) הנוכביס. ונשמט ההכמיב, כ] סעים. ונשמט מעט נ׳ל א) נ״א
 הסתיו, ו) .בראית ה) הגרוריס. ומלת נמנטיס מלת נין נכווניס, ד) לטנעים.

 מסכים ח) .אינם מפורסמת נלסי הללו תירוה כתי בנ׳א ז) . ההורף ונכמט
וצ״ל קרא, ט) .הכאתני למכיט דכק אלה תיכות ג׳ ונשמט ,אלניתאני לכוון
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 מהכמיי תנועתם.והזא ומשך / ושסלותם ונשיאותם וירידתם ץתםSוע

 שבילדי' נודריךלי שאמר התלמוד מחכמי ושמואל , ישראל'המםורסמים
 לענין• אלא• בו התעסקו •);.ולא PJ (נרכות דנהרדעא כשבילי דדקיעא
'לא התורה  עת לברר הדכתו והתהלסות הילת הליכת בירור ישלם כי

 ׳ ואחריו הסולד קודם הסתרו ועת המולד והוא , השסש עם התחברו
 ־1ל> / בירור על הארב•; התקוסות •ידיעת וכן, / התכונה הכמת ברוב אלא

̂  התחלםם' על והעליות רום והגבוה׳ רום ד,שסל כידיעת אל^ו תשלש
 הכוכבים הכמות ינואר עמו׳ שלא,יתגלגלו אפשר .או בזה, שמרח ומי

 שנגדר ממה , הטבעית דחכמה מן להם שיצ>ג מה אבל והגלגליב/
ה, _לא המקרה בדרך דברידמ .בתוך «)0 בונ  ד,ד.יא• החכמה ללמד ב

 הספרים מן לתכמיהם שהיה לכך, יחשב ומה ,_ותמיהות פליאות
• ! עצמך, בחכמה

, שד,יו ההם הספרים אבדו ווי״יך הכוזרי אמד ל) _ ה נ ו ב  ונשארו ב
ה שהם אלו ר ק מ ■ י: כ

 היחידינג אותם יודעים היו ההם שהספרים מפני החבר אמר לח) ,• ̂ י
 ותחלה ,הדמיון דרך על מנתח וזה רופא וזה חווה זה יקרא ארם מבני

 ואחרכן , aשבד דחשובים אינםא.לא האבודה מהאומר, ;ב) שיאבד מי
 אם' כי נשאר ודא , חכמחם ואבדה היחידים ואבדה טד,ם שלממר. מי

 העם' רב אותם ויודעים ,אלידש צריכים הד,מון אשר , התורות ספרי
 ד^למוד בספרי (ג) נגדר ואשר , הרבה בהם ומתעסקים אותם וכור,בים

 ,אליהם והשגהתם יודעיהם רוב בעבור ונשאר נשמר ,ההם מדחכמות
 מן בהם שיש טריפה והלכות בהלכית.שהיטה שנזכר מה זה ומבד(ד)
 בד,לאים זכר לא למד, כן, אינו ואם מגאלינוס, רובו שנעלם מה דחכמות

 ,עליו התורה שהאירה(ו) (ה) ממה בעינינו אוהו רואים שאנו מד,
 ’מס*.) (כס לדופן וסמוך מט:), ;ר.זלין ללב סמוך כמו וד,לכ הריאה כחלי
 מז (כש והמסמסה •) עא ;כס ויתרונם וחסרונם יז) (שס האונות (ז) ודבק

 שאמרו מה , הטבעיים עם הנפשיים האיברים בהערכת ומידעתם נד);ה)
 ’ פולים ב׳ כמין ואמרו סז) (שס לביצים וכנגדן למוד, יש קרומות שני(ט)

 ולחדן הפולים מן מוח* ולפנים הפולים כן הקדירד, פי על מונהים יש
 לריאה• פריש וד,ד ללבא פריש חד הוו קני תלחא ואדדו (כס). השדרד, חוט■
 , ממיתים ושאינם הממיתים בחליים ומידעתם , (שס) לכבדא פריש וחד
 , מוריד ולא מעדה לא מוחו ק;ים עורו אש השדרה חוט : .שאמר ומד,

 ואמרו , מה) (שם מוליד, אינו• מוד.ו [שנתמזמז] מי^(שנתמסמס) ואמרו
הנשת גיד ואמרו , מז) (שס קרום אינה בריאה מכה מתכת. שעלת קלוט

א  ונשמע נגרר, ג) .שימכד ונשמט שאבד, נ) . שנגרר ונשמע שנגרר, )6 נ׳
ה. ומכל ונשמע זה, ומכלל ונ׳ל ומזה ד! נגדר.  י ממה ונשמט גמה, ה) ז

 זכמבטסה; ונשמע והמכבה, ס) ודבק• ונשמע• והדבק, ז) זנכמע-בהאירו. ז)-שכעיח,
׳ • ונשמע-קלומוס קרומיה,- ם■).

 תחר,.מזל בלילה במס,. לו המיחוש המזל הר,ר,־ גר,נועי,ו.ביוש לכת מככבי ככב כל,
■ פכולר״ד. תתחזק בלילה, לו כמיוחה
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 מן •שינקה כשרה , דיניהם ומדקדוק y כן» דו שאין מפני בעוף נוחג אינו

 משני מיתרת קיבתה הכשירה מן שינקה טריפה / אסירה קיבתה חסריפח
 והקשמ. אמתית מחכמה (א) שאמרו וממה קפז) (כס במעיה בנים שהוא
 y הביצה שעל קרום , מוח של קרים :אסורים קרומים חמשת עדיה, •גיד'
 כלם / חעוקין שעל קרום ,הכליות שעל קרום עתול גבי שעל קרוס

 בהגבלת שדקדקו בטיפות, שבדיגיהם. ומהמופלא צג), באכילה(כס אפורים
 רסוק משום אסורה תהיה למטה ממנו הבהמה דוד.ין אם אשר הגובה

̂  המות אל המביא הרסוק איברים ברסיק ירדה ־) נ כנ׳ר, (עיין איברים
 משום חושש אין למטה ומצאה ובא למעלה בהמה הניח אמרו כן ואחר
 טשערת- הבהמה כ• לומר רוצה (כס) אנפשה דאמדה משים איברים רסוק

תה, דוהין אם יזיק כאשר יזיקנה, ולא לדלוג ומכונה לעצמה,  כי או
 עוד, דיניהם ומפלאי ונודד, כורח ובנפילה ונמצא, מוומן בדלוג חטבע

 טשום ,צד) (הולין טרפה אדם בידי כשרה שמים בידי הדוחה (ב) ונסיוחס
בריאת הדרא אם לעת מעה פושרים במים שרייה ובדיקותה ריאה צמוק

 כשרת ככותלא ריאה שאמרו ומה נה), (כס טרפה לאו ואם כשרה (ג)
 אלא. הוא, אדום שחור האי (ד) טעמה מאי מז) (כס טריפה בדיותא
npW כשירת מקצתה שהאדימה ריאה שאמרו ומה כשירה, ירוקה 

 לפניו שהביאו הבבלי נהן ורבי נו) (כס טריפה כלה האדימה
 : לומר רוצה ;דמו בו שיפול עד לו המתינו להם אמר ירוק, (ה) ילוד
 אחרי הולוד, וחיה כן ועשו כבשיו, דמו שיתפשט עד אותו ימולו שלא

 ועוד :) קלד (ככה .למילה תכף ההיא לאשר. מתים שהיו רבים ילדים
דמו שיבלע ער לו המתינו להם ואמר אדום, שהוא ילד לפניו הביאו

;ואמרו כס) (כס שמו, על הבבלי נתן וקראוהו י • וחיר, כן ועשו בו, '
 מחט■ דיניהם, ומדקות :) דט (הולין סור״ם, אינו ממא סותם טהור חלב

 קודם שהוא בידוע דם קורט עליה נטצא הכוסות בית בעובי שנמצא
למאי שחיטה לאהד שהוא בידוע דם קורט עליה נמצא לא שחיטה,

)נ (כס וממכר, למקח מיניה נפקא המחט על שיהיה יתכן שלא מפני :
 לטעון לו ואין במה, *נגר הדם שאין בעבור שחיטה, לאהר דם קורט
 ששלשת בידוע המכה, פי הגליד וה וכמו ־ לי ככרת שמתה ולומד עליו
כס) (כס הראיה, עליו כיתבירו המוציא הגליד לא שחיטה, קודם ימים

(,כס עורב, אצל כזרויר טמא, להם ונדמה הטמאים עם השוכן א, מ ט

א  ר.ימם ו׳ ונכמעו .חותו מכנה איננה וסנרהנו ברורה בחכמה כאשרו )6 נ׳
 בריא, הדר^ אי ג) * ונכיוהס ונכמט ונסיונותס, ב) • עליה עד שאמרו מן הללו

 ילוד מלה בץ כהיה ה) • טעמה ונשמע טעמא, ד) . בריאה הדרא אם ונשמט
. נכר מאוחרים בדפוסים נגר * לעוף. תיבה ונשמט לו, ו) .^רוק

 ומדברי הבנלי. נהן ע׳ש הילד אש שקראו המעשיות איתאבשני זכו׳.בתלמוד וקראוהו *
מהודר בתלמוד להעיר, יש גס אדום. בילד אך הגרס^ לפניו שהיה נראה מזנר
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, י דקה ,כבהמת הולד סימן ואמרו: כה) ף ו נ  * וכגסיז ט

ר’ ובאשה י ש ־ ודקוהם מהכמתם(א) וממוסלא מ׳א) ש״ג (כנורוס ושליא, ש

 אין בדעת, אלא דריסה אין לכלב/ דריסה אין לשועל/ דריסה :•ן
 אלא דריסה י אין בשן, לא בצפורן, דריסה,אלא ואין מהייס, אלא דריסת

מ  בבעלי ארסו משליך הדורס שאין לומר רוצה כג) (כס ברגל לא בי
 שיאחזו במקרה לא הייס/ מהבעל ובכונה ,היי/ בצפורן אלא חייב/

 מה (ב) מהם מופלא ויותר * הדריסה כונה מבלי הבהמה בבשר* צפרניו -
ם שאמרו י י ח  הדורס/ יד הותבין שהיו הזדמן שיאם לומר רוצה מ
 מפני וזהו לדריסה/ הוששין היו לא הבהמה/ בבשר נעוצין וצפרניו
 הבהמה, מבשר צשרניו והוצאת ממנה בהפידו אלא ארסו משליך שאינו

ם אמר כן על י י ח  ונשתיירו הבבד ניבלת ואמרו מרעד״. שאמר את־ מ
 ואמרו נד) (כס כשרה, הייה שהיא ובמקום סרה במקום כזית ממנה
 בריאה/ פסולי ונקב זכים מים • ופסולהבכוליא בריאה/ כשר סונלא
 כל פני על כסלע בה שנשתייר הגלזדה ואמרו . בכוליא וכשר

 ומומי מרפות/ (ג) בהלכות כתוב במשנה שיש ומה• כשירה/ השדרה
 נתוח וזכרון * פירושו שכן כל ספורו יארך כהנים ומומי בבורות/
 מאד, מבואר וענין (ה) ביותר מבוארים ובדברים מאד(ד) בקצרה העצמות

 כשירד./ נקבו ולא מעיה, בני יצאו, אמרם הנאים (ז) ובדבריד.ם (ו)
)כו (כס  הפך אבל בהם/ הפך שלא אלא שנו, לא אמרו כך וארד :

 ברוך הקדוש שברא מלמד ויכוננך עשך הוא שנאמר .טריפה בהם
 לחיות יכולה (ח) אינה מהם אהה שנתהפכה כיון באדם כונניות הוא
 יו) (נדה בר,רה, דם נדר.,ובין דם בין הד.פרש מן להם שיש ומד. (שס)
 וזולות והטהורים ההבורות מן (יא) הד.וה (י) והדם ובתודים *וובה (ם)
 לר.ם שיש והפלאים הזכרים זיבות ובין הנדוד״/ הקפי (יב) וכמיות זה,

• משכלנו עמוק שיהיה ממה (יג), בצרעת

א בדרוס. עד מהנמר״ס מן הללו ר״ימת הד הכמגי במרס/ ודקור״ס מכמר״ס א) נ׳
 אינט מאד מלה ננ׳א ד) • נהלכוה ונשמע מכלכוה/ ג) . מהם ונשמע מזה, ג)

 ונשמע ומדבריהס/ ז) • איננו מאד מלה גנ״א ו) • איננו ביוהד מלה כנ׳א ה)
 ונשמע. עכורה ט) יכולה• אינה ונשמע יכול/ אינו ונ׳ג יכולים אינס •ר,) זכדגריהס

 וכמור״/ יכ) הכוה. ונשמע מהוור/ יא) .מן ההווה והדס ונשמע ודר/ י) מכרה
. משכלט עד ממה מן ונשמע דער״נו/ מהשגר, עמוקים יג) .וכמיור״ ונשמע

 .ענוף ’ ככרך. ופה הירוק/ מהילד המכישה ואהר ר״ד.לה/ אדוס דילד המעשה
 נעור, שנמוח מולד שהוא נענינו הנקי רועה שמכיר מהרהס שיוצא דס דהוי הוא

 זמן לה שיגיע קודה גס שיהיה אפשר ושזה שנהה היך כך ענפה זו ושמא מבכורה״
ה. הראדה ד לי  שפיר.י׳אמשיכת * נסכו. מונה כהעובר כיס’כמין * כליא ’ ל

 שהוא נראיה • וזבה י דה• מלא כנרנרה שהוא י׳א בע׳ה״. צורת כעין •גשר
 מן הזב דס ריל ואולי .נד״יניו בכל נדה לדה שוה זיבה דדם לכאן כנין ואין ט״ס

) המקור. מן נא שאיט בתוליה/ לדה דומה והוא הכליה, מן או הצדדים, א/ )
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y להטריה שלא אפשר אי הכוזרי אפר א) h y, דברים שתששיעני 
 בדרך המדברים דרך על (א) .האמונות, בשרשי ומבוארים מ־ובים
 ידיעתם לד מותרת היתה כאשר שמיעתם לי מותרת ותהיה • הנצהון

 העליונה המדרגה חסרתי ככר כי .עליהם להשיב או בהם, להאמין אם
 עם ודברים וסברות ספקות רי קדמו וכבר • מחקר מבלי האמונה מברור

 ואתחדד שאלמר לי והטוב • שונות ודתות תורות ובעלי הפילוסוסיס,
 עם אלא טובה הקבלה אין כי הסכלות (ב) הנפסדות הדעות בהשבת

 כשיוציא שכן כל טובה, יותר החקירה הלב רוע עם אבל רט־ב, הלב
 :מדרגות השתי לאדם יתקבצו ואו ההיא, הקבלה אמונת אל המהקר

יחד• והקבלה הידיעה לומר רוצה
 לדעות נפתית שאיננה , סובלת בנפש לנו וטי החבר אמי ב)
 הטלסמאות ובעלי ,והאצטגננים ̂ , הטבעיים מדעת עליה העוברות

אל יגיע ולא וזולתם, ,והפילוסופים הקדמות ואנשי ,והמכשפים
קצרים, והחיים . טהאפיקורס־ם רבות דעות על שיעבור עד ,האמונה

 ותרחקנה y בטבע האמונה להם תהיה ליחידים (ג) אלא מדובה, והמלאכה
 מקוך. ואני , טעותם מקוס מיד בנפשם ויפול כלם ההם הדעות מהם

 לא y רצונך מעשוח לעמוד נוכל שלא וכיון y ההם מהיחידים שתהיה
סבלי האלהית החכמה אל עלו אשר , הקראים דרך על  Y'י I ״ •*ד בך אנהג

דברים ראשי לך אקיב אבל , מדרגד, y והצורה ההיולי בציור יעורוך _
 ואחר y הנפש כן ואחר , אסתקפא׳ת בערבי היסודות'הנקייאים כן ואחר

 שאץ y מספיקות ראיות לך ואתן , האלהית החכמה כן וארד השכל כן
 כן ואחר , הכא העולם כן ואתר ,לגוף צריכה המדברת הנפש

 כי : ואומי והקצור. הקירוב בתכלית והיכולת וחפץ [הגזירה] (כגזירה)
ם י ש ח ו מ , אם כי y ואיכותם כמותם השגנו לא ה ו נ י ש ו ח  ב

ת הם כי השכל ויגזור ו א ו ש , נ א ז נ י ו נ א ב ש י נ ה  יקשת ההוא ו
 לו שאין דבר צורת , לב על נעלה ואיך ,לב על צורתו להעלות

ן וישפוט y איכות ולא כמות ו י ע ר ל , שקר שמציאותו ה כ ש ה  ו
ת כי ,עליו משיב ו מ כ ת ה ו כ י א ה  , כעצמט יעמדו לא y מקדים ו

y היולי הוה הנושא הפילוסופיס וקראו y נושא מאין להם אפשר ואי

 כנפסדופ סלם נץ yi^ נ) וכו/ כמדנרים ע׳ד נרא:ון לשאמרנו כנ׳ח )6 נ״א
.ליחידים אלר. היכות ככ׳ ונקמטו היהידים, חנל ג) .כככלוס לסלה
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פני הסרה השגה ישיגנה השכל בי ואמרו מ  בעבור בעצמה, חסרונה ,
 היתה (א) ואם / מהתארים לתואר ראויה אינה בפעל שאיננה'נמצאת

 להראות / בושה היא כאלו ארסטו אמר / גשמי התואר הנה , בכת
 , אנשים קצת תשבו וכבר . צורה שתלבש עד ניאית ואינה , ערומה

 . הזאת י ל ו י ה ל כנוי בראשית מעשה בההלת הנזכרים ם י מ ה כי *
פני מרחפת אלקים רות ובי  ורצונו האלקים הפץ הוא אמנם / המ;ם על'

ת , שירצה ה ם בהם יעשה , ההיולי חלקי בכל הנעשים ע  , שירצה ב
 הצורה בהעדר ונינה , צורה לו אין אשר בחומר היוצר יעשה כאשר

 / והכמתו האלקים הפץ חייב בן ואחר / ובהו ותהו בתשך (ב) והחבור
 J שעות וארבע עשרים בכל פעם יסוב אשר ד׳עליון,/ הגלגל סבוב
י בשיחודשו הגדגדים בל עמו ויסבב ל ו י ה ב - ה ז  היא אשר הזאת ב
ד ותחדרזם / הגלגל תנועות כפי / הירה־שנויים גלגל בהלל' אז סה מו  ח
 אש ושב ,התנועה ממקום קורבתו■ בעבור , הירח מגלגל הקרוב
׳ ׳ הטבעי הא?ז הפילוסופים אצל והיא זכה׳/

היא אבלשריפה ך היא . ז ^ י (ג) קראו .קל• דק ע
גלגל P ואהר / האויר גלגל כן ואחר / האש גלגל

 ולא מראה לה אין
 הפילוסופים אותו ׳ ׳

בן ואחר , המים
 רחקהמןמקוזם בעבור , ועבתה כבדה המרכז הוא /אשר הארץ כדור

/ ההרות תהיינה מהמזגם יסודות הארבע ואלה . התנועה
 , במקרה מתחדשות אצלם אותם רואה ואנ^ הכוזרי• אמר ׳ ג)

 שרחק ומה , אש שיהיה מאד מהגלגל קרב לאשר (ד) נקרה באמרם
 או / המקיף הגלגל p הקרוב כפי היד. שהתמדע ומה / ארי,* שיהיה

. וכים אויר / המרכז מן
ב ב להודות יביאם ההכרח אבל החבר אמר ד) ה ה  בהפרר / מ

 הטיס•/ מן והאדר ,האויר מעצם האש עצם יפרד כי^לא , מעצם עצם
 מעחדת בצורה אך , ובחדש ובחזק 'וברב במעט / מהארץ והמים

 ואנז / ארץ וזה / מים וזה / ̂אויר וזה אש, 7זז הושם / אחד לכל
 דק יותר קצתו , ארץ כלו הגלגל מלא ני' לומר לאומר יש , בן איננד

 מה כל אך , אש בלו הגלגל מלא (ה) אבל , שיאמר ולאהר ,מקצתו
 ,ביסוד יסוד פגישת רואים ואנחנו / קר ויותר אשיות עב יותר היה שירד

 והארץ והמים האדר נראה . ועצמותל צורתו שומר מהם אחד וכל
 אל קצתם שישתנה עד , מחדמים ואינם ,בזה זה נוגעים אחד במקום•
 , האדר צורת המים ויקבלו / אותם משנות אחרות בסבות , קצתם

העצמים דהיו / הבירו לשם היסוד דאוי יהיה ואז / האש צורת והאויר

א  ומזמר ב) גבמי/ פד ,וחס מן ונשמטו כגשמי/ התחר כנח י היא ואס א) נ׳
הפילוסופים. אותו קראו התינות ונשמט קראוכו, ג) והתנור. ונשמט והסדי/ ונ״א

י . . כי ה) .קרה מלת ונשמנו נקרנה, ד)

 שם בנאר ̂ כה סימן ■ד מאמר , למפלה ראה באור ליתר וכו' הנזכרים והמים •
 הכחרי דברי שהפתיק ב', פכזק בראשית לספר הנאור בדברי ומין .גרהבה
 חדר 1857 ■ ווארשא ר י פ ת ו ב ו רח בספר והתבונן .ותטן הלבו^ נסקזן

בראשית. בפרשת פ׳שבדבריו תהו. נקרא<תורה הראשון בתומר הרמב׳ן דפת־ וכן י׳ב.
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 שם־ כי : לאסר הפילוסופים זה והביא . טרךהם מלבד / בצורתם נכרים
 הצשחים צורות נותן הוא כאשר האלה, הצירות ^נזתן ̂ אלקי פועל שכל

 הרקל' מן נכרת הרלית * ואין ̂ יסודות מהארבע כלם והם . והחיים
 כמקרים, יפרד אך זאת^ עצם זולת זאת שמו / בצורות אבל , במקרים

 וזאת• שחורה זאת ̂ הדמיון על שתהיה ,מדקל ודקל , מדלית דלית
 y קצרה יותר וזאת , ארוכה יותר וזאת , מתוקה יותר וזאת ̂ לבנה
 העצמיות בצוחת ואין .המקרים מן זה וזולת ̂ דקה ויותר ,עבה ויותר

 אנושיות יותר אנוש ולא ̂ מאתך סוסיות פדות סום אין כי , ומעט רב
 y מניעים אישיהם (א) לכל והאנושיות הסופיות נדרי כי מאחד•,

 ̂ אלרף ענין אותם נותן הצורות אלו כי , כרהם על הודו והפילוסופים
ל אותו וקוראים י כ ש . הצורות נותן מ
 השכלי הכרח יכריחנו כאשד האמונה היא זאת הכוזרי אמר ה)
 כי ;נאמד לא ולמה ,במקרה לומר הוצרכו (וי) ומה y בכזה להודות

הפרדתה אנהנו נשינ לא אשר בחכמה אנוש וזה , סוס זה שם אשר
 אותה ראה אשר לחכמה y ארץ והארץ ,אש האש שם אשר הוא (ג)

.(ד) ממרהקו או הנלנל מקרבת במקרה לא , יתברך
 y ישראל בני זמופתה y התוריה הטענה y היא וזאת ההבר אמר ו)

 סן להם שנברא ומה , שהופך כה ד.י;צמים עיני ̂ מן להם הופך אשר
בדלית עליך הטוען עמך ישתוה ,הזה המופת יסתלק וכאשר , ההרות

 ההוא במקום שיפול שקרה במה צמחה כי y הדמיון דרך על (ה)
 סי ערך הגלנל מסבוב שנקרה במה היתה הזרע וצורח , הענבים זרע

. רואה שאתה מה סמנו בא מזנ היסודות בו נסוגו , הערכים
 מה y עצמו העליון הנלגל על עמו אדבר ואני הכוזרי אמד ז.ן

 עמר אדבר כן ואחד לא. אם , במקרה ההוא הדבר ההיה , שינלנלהו הזא
 רואים ואנחנו , מרוב תכלית אין (ו) על והם , הנלנליים ההם בערכים

 אין ומהם להוסיןז אין עליהם , תכלית להם יש וההיים הצמדים צורות
אחרות? ה ותמח: צורות הערכים הדוש עם שתתחדשנה ראוי והיה לגרוע,

 (ז) מההכמה השגתנו עם שכן כל , הטענה היא החבר אמר ח)
 מיני הועלת בספר רתבאר כאשר , אליהם הצורר ומה מהם בהרבה
 יתבאר וכן החכמה. מפלאי וזולתם (ח,ן ולנאלינום לאריסטו החיים

האדם צורך בעבור שהם והחמורים והסוכים והבקר כצאן , היישוב בבהמת

א  ומי כ) . מגיעים איכיהס לכל התידום ונשמסו היכיהם, לכל יכנס ח) נ׳
 ונכמס ורחקי, ד) * הפרדי״ה ונכמט חלקיה, ג) .הוצרכו ומה ונשרט הצרימו,

 מה 0 • מל ונכמט עד, ז) ערכי• ללכון גסן ני׳ בדליה ה) .ממרהקו א.ו
 ונשמטה yלגאלינוס האינריס חומלת וגג׳ ח) • מהחכמה המלה ונשמט החכמה,

־ ולנאלינזס התנה

 ; גבוה כותל ע׳נ כמודלז גפן והוא■ מ׳א) פזו תלמודית•(פאב מלה■ הדלית *
 ומנמעים הגפן זמורות שמנשאים ר׳ל (אויפהעבען) ,דל• מקרא מלשון ומקורו
 הפצמיה־. מיני *׳ מו׳. יא׳ יר׳' yבמקרא נם בדבים־נמצא דלית והשש פציס*. פ״ג אושש

. במופת ב׳י, שהגיעו׳* כטיט ושאר yלנחש המטה כהפוך המצמיס, מהות ר״ל
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 בני לתועלת בישוב אבל , מדבריות שיהיו בהם התקנה אין בי ,אליהם
 ז) לך־ ה׳(תהלים מעשיך רבו מה באמרו ע״ה דור לו שרמז מה ובל / אדם
. במקרה היה העולם בי רואה היה אשר היוני אפיקורוס טענת לדחות (א)

 לי באר / מ/יט (ג) מענינו (ב) שיצא פי על אף הכוזרי אמר ט)
. .שס) (שם הזה המזמור בונת

 עוטה התחיל , בראשית מעשה דרך עד הולך הוא החבר אמ־ י)
ח יהיה מאמרו אל רומז כשלמה, אור  אל. רומז / כיריעה שמים נוטה או
 כן ואחר y לרקיע מעל אשר חמים אל רומו , במים המקרה y רקיע ̂יהי
 ושהם והזועות, והברקים והאשים והרוחות■ מהעננים באויר שיקרה מה

 כלם, י בעדם והדיין• לו) (איוכ עמים בם'ידין כי שאמר כמו ברשיון כלם
 ר״ל' רוחות מלאכיו עושה y רוח כנפי על המהלך רכובו עבים ה׳םם

 , ברקיע תלוי זה וכל ,שירצה ובמה y שירצה מקום אל ששולחם
 על ארין* יסד כאמרו , היבשה ותראה המים יקוו אל הועתק בן ואחר

 כלבוש כלה ויכסוה לארין, (יד) ממעל מקיפים בטבעם ושהמים ,מכוניה
. והרים עמקים  . מים יעמדו הרים על בסיתו כלבוש תהום שאמר כמו ,

 אל והכניסם , ההוא מהטבע אותם הוציאה, והחכמה היכורת אבל
 החיים גדול מקום (ג) לשם שיהיה עד . , הימים (ה) מקום העמקים
 הימים אל הכנסם כנר y ינוסון מגערתך ואמר , דתכמה .והראות

ם, יעל הארץ לרוקע באמרו רמז ולזה ,וחך״ת.הארץ  הוא כי המי
 ,המים טבע כפי וזה , כסיתו כלבוש תהום אמרו כנגד בנראה

 *5כ שמת גבול •שאמר ובמו , והחכמה היכולת כפי ההוא והמאמר
 האדם' ידחה כאשר , החיים לתועלת ,מנוון זה ונל_ . יעבורון^

•לקחת׳המים ycוזולת *בסכרים הנהרות מימי .רב ומלאכותיו בתחבולותיו
 ,באמרו הנה רמז כן y זה וזולת לתעלה או לבית׳הריחים צרכו כפי (ז)

 ד^יד. תברא כאשר ,שדי חיתו כל שישקו כדי בנחלים ^מעינים המשלח
 אל נעתק ואחר , העוף יברא באשר y ישבץ השמים עוף עליהם דהיה

 מן יעלה דואיד כנו y מעליותיו הרים משקה באמרו , • הארץ• תדשא
 כמו,שאמר.מצמיח וזרעו, אלם (ח) בגי לתועלת מ) שיס6הארץ.(בר

 y הישוב בהמות מתועלות הוא כי y החציר יבוזו שלא לבהמה תציר
 רוצה האדם בעבודת. בעדם כנה . ווולתם וחמורים וסוםים וצאן בקר

 כאשר ,לעצמו הצמח לב דוציא y בהם לעבוד , האדמה עבודת לומר
הארץ, לחם להוציא אמר '  כל את לבם נתתי הנה לאמרו דומה מן
 דשאר והקליפות לאדם, (ט) שהלב ,לומר רוצח ד) (שס זרע זורע עשב

^ ולכל שאמר כמו ,החיים  המזונים וזכר y השמים עוף ולכל הארץ• ח
ויצהר תירוש דגן והם , האדמה בעבודת יוצאו אשר השלשה (י)

 yp60 ד) ממנינו. ונשמט מפניננו, ג) שיצא• ונשמט שנצא, נ) וכו' א) נ״א
 ונשמט בכאן, ו) . מקוש ונשמט מקוה, ה) • לאדן מממל התינוה דשמטו
 - שהלב ונשמט yפמלב ט) מלה׳בני. נשמט ח) המים. מן ס׳א ז) לשם•

• , , • המזונים ונשמט המינים, י)

. . , .. (פעדשטאכונג) שכר עובה מלשון, בהכרים, ■*
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 ,אנוש יבב ישמה יין ואסר , תוערותם זבר כן ואחר ̂ לחב ובלם
 הידוע הלחם הוא אשר והלחם , משחן פנים להצהיל ,שמן בן ואחר

 המטר ירידת תועלת על הזר כן ואהר / יסעד אנוש (א) דבב מיוחד
 ותועלת , נטע אשר לבנון ארזי ה' עצי ישבעו שאמר̂  (ב) דאילנים
 צפרים שם אשר שאמר כמו y ההייש מין למין הגבוהים האילנים

 ההיים, מן וג) אחד למין הועלת הגבוהים ההרים באשר ,יקננו
 מן אחד _למין תועלת והסלעים ̂ דיעיים הנבוהים הרים שאמי כמו

 בזכר נבלי והבל ̂ לשפנים מהסה סלעים שאמר כמו , החיים
 למועדים^ ירה עשה באסרו / מאורות יהי אל נעתק כן ואחר היבשה,

 תהו ולא ,במקרה ולא מאצלו בבונה ושהוא ,הלילה תועלת וזכר
 העדר זמן הוא הלילה כי ,במעשהו התלוים במקרים ולא ̂ במעשהו

 ויהי חשך תשת שאמר במו , לתועלות מכוון זה עם הוא אבל , השמש
 / לאדם הגיזיקות החיות בזכרון המאמר, מן רו שסמוך ומה .לילה

 בהפך (ד) אדם עש הרגילות וההיות והאדם ביום, והאספש בלידה והליכתם
, ולעבודתו לפעלו אדם יצא אמר כאשר זה, גו׳  לו נגדרו כבר הנה ו

ן ואהר הנהרות, בזכר בלם הארציים החיים  ונגדר המאורות, בזכר י
 ורוב ,במים אשר הדיים זבד אלא לו נשאר ולא האדם, זכר עמהס

 ,באלו בהגלותה! לנו, נגדית איננה בהם והחכמה ידועים, אינם עניניחם
 מעשיר רבו מה :באמרו נגלית בהם ההכמה אשר אלה זכרון על ושבח

 כבוד יהי :אמרו לו וסמך בו, שיש ומה הים, זכר על חזר כן ואחר ה׳,
 עשה אשר כל את אלקים וירא לאמרו בנוי במעשיו, ה' ישמח לעולם יי'

 ויקדש, ויברך וישבות השביעי יום על ואמר א) (ברחכית מאד טוב והנה
 אל האדם' והגיע בזמן, ישלמו אשר הטבעיים המעשים שנשלמו בעבור
 שכלים שהם מפני המבעייב, לכהות צריכים אינם אשר המלאכים, מעלת
 ברגע יצייר ה־שכל, רואים אנהנו כאשר זמן, אל בפעליהם צריכים אינם
 כאשר ,המנוחה ועודם המלאכות, עולם והוא והארץ, השמים אחד

 י הבא עולם מעין שהוא בשבת נאמר כן ועל תנוח, בו הנפש תדבק
 ימזגו כאשר היסולוח כי , ההקשה אנשי דעת ער דברינו אל נשוב ועתה
 , הגלגלים והערכים והאוירים המקומות התחלף בפי מתחלפים, מזגים
 לכל והיה הצורות נותן מאצל מתחלפות לצורות ראויות [יהיו] (והיו)

 דעות ולקצתם להם, המיוחהם וטבעים מכהות להם שיש מה המוצאים
 צורות אל צריכים ̂ אינם בלבד, מזגיים וטבעיהם שבחותם במוצאים, [ה]

 תיוחס אשר ולחיים לצמחים אם כי ,צריכות אינם ושהצורות ,ארהיים
 יותר לצורה ראוים היו דק, יותר מזג נמזגו וכאשר אליהם, הנפש

 קצת לו אשר הצמה והיא יותר, האלקית החכמה בה תראה נכבדת,
 ונמנע המתוקים, והטיס הלחה, הטובה, הארץ מן וניזון והשגה הרגש
 מעשהו, יעמוד אז זיע/ ויעשה ,כמוהו יוליד אשר עד ויגדל זה. מהפך
 , בו התקועיה הנפלאה להכמה ההוא המעשה כמו ההוא הזרע רבקש

, אצלם הנקראת ע שלא בעבור המין, בשמירת משתדל כח והוא טב

 וההיים וכאדם ד) ־ אר,ר ג) .כאמר כמו )5 • לננ ונשמנו ללה, א) נ״א
. דצימ ונכ״ד דטכ כ) • אדם עד והאדב נקי ונשמט כאדם, פס כרגילים
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 טעזתנים,/ ■מדברים טור:כ שהוא בעצמו ההוא האיש להשאר אפשר היה

̂-ליא׳זגוע וקבול ולהולדה לגדול האלה ■הכהות לו אשי •כל ׳והיה  הםזו̂ן
ע אשרינדדגהו ■הוא השקומית, התנועה ב ט  הםילוםוםים̂, דברי על ה

אותה קרא מהתכונות/ בתבונה ינהיגם ותברך •שהבורא האשת, -ועל

 t הצשת מן בחלקיו מושל יוח~ ויהיה בחפצ/ אש כי ינועו לא •׳קשורים,
 ור%וח שיועילהו, למה לרוץ ולא ,שיזיקהו משה להסתר יוכל לא אשר

 ■ונקראת בטקוס, (ב) המניעים האיברים בעת.(א) החי והיה משחקתבו,
ש. •הטבע, על יתירה לו הנתונה הצורה פ  שנוי •הנפשות והשתנו נ
 ■לכל הנותן ■ יתברך, החכם כוון עם הארבע, השבעים התגבר בפי .גדול,

 התועלת מה •יודעים אנו שאין סי על אף אליו. העולם כל לצורך וחי חי
 כעל וידעם צורך, ללא •ונחשבם הספינה, נדע.כלי •לא כאשר ■ברובם,
 אלו ועצמינו, מאברינו הרבה תועלת נדע לא ועושיה..וכאשר תספינה

 ■ובל ועצם, עצם כל תועלת יוךעים ה־ינו לא לשנינו, טפוהדים היו
 היינו כי׳אם לנו וכתר בהם, משתמשים שאנחנו פי על אה ואבר, אבר

 :חלקי כל וכן .אליו ונצטי־ך חסרים •מעשינו יהיו מהם,/ אחד חסרים
 •אין ומשנו להוסיף, אין עליו ,(ג) בוראם אצל וספורים ידועים •העולם
 שיחיו והיה'בדין מזו, שונות-זו הנפשות שתהיינה הדין מן •והיה ■לגיוע.

 והצפרנים (ד) בשנים השרף •כלי לאריה דנתן לה, ראוים נפש כל ♦כלי
 תכפוף •נפש וכל השורך, עש המנופה כלי לאיד וינתן הגבורה, עם

 במאומה השבעים נשתוו^ה) •ולא י לה, הוכנו כאשר בכהתיה, •להשתשש
, ■החיונית הנפש על יתירה ואיננו.נכסף-לקכול-צורה הבהמי, החי מן

 חענין כילות׳אצל ■ואין יתירה, לצורה ונכםםו באדם,- (ו) •נשתוו אבל * ׳
 «זבני הנפעל, ההיולני השכל נקראת יתירה, צורה עליו ואצל האלקי,

 ■•עם שכלם נוטים,-ויטה טכעיהם רובם כי זה-מזה, שינים כן גם אדם
 ♦ואש המהירות,והקלות, עשו •האדומה, המיה עם ימה אש ההיא. הנטייה

 אחר הולכות•■ •והשדות ותישיב, •המתון השדודה,,עמו המרה עם יטה
 ברשותו, ■■השדות-אצלו והפכי ,■ השבעים שור. אדש ישצא אש עד .המזג,

 •ורצה אשי אל אותס יטר. ביד.השוקל, ה־שריש המאזנים כפות שתי ♦כמו
התאוות -טן ריק לכו ספק בלי הד.וא והאדש ,והסדוגש האבנים -בחושפת

 .בוראם מצת בוראו,•ונשמט •,ג) במתנומעים •ב) • .בעת •ונשמט .בפד, א) -נזא
• •נשתוו ונשמט נשתנו, •נשתוו.♦ז) ונשמט נשתנו, ה) .בשנים הש.יב,-ו:שמט .ד)

 .'לכוסיף.זאו א.ין.בה הבהמית שנשש ור׳ל רנ׳א, גירסת כני כצ׳ל ולאמשהנו, *
 לם,toשוה.ב הבהמית החי משש גושו,ו;ל לתקן p אינה שלימותה וכל ילגרוט,

 •׳(א'נ) עמם החיונית גשש תמות ־גושס ובמות מזה, יותר מדרגה •לה־ אץ ט
 ■מגדל p במדות, •השלמתו לשי ♦סשתנה.גששו, באדם באדם.-אבל לאבלגששט

' י * האנושית צורתו
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ן אלי־קי-׳ המדרגה והיא ממדרגתי/ nbvaS מדרגה אל ונושף המופלגות,
א/ I ומדותץ, טבעיו בהגברת לעשות לו עראוי במה ומחשב עומד והוא (

ח נותן ואינני I . לזולתם ולא רצוג/ התאוה לנח ולא רצוג/ הנעס לנ
ש נועץ הוא אבל ק ^ ■ אשר הוא וזה הישר,ז, הדרך שיודחו מאלקיו ו
I אס למורי או ,לנבואה ראוי יהיה אם נבואי אלקי רוח יעליו יאצל

ן יתברר/ לפניו כילות שאין , נביא לא חסיד ויהיה מזאת, למטה .מדרגתו
: נותן קוראים והפילוסופים .לו שראר מת דבר לבל נותן הוא אבל

 ונאשיר האלקים, אחרי מלאך וישימוהו הפועלי השבל הזאת המדרגה
. הנצחית והתמדתם עדנם גן (נ) הוא בו נדבקים אדם בגי שבלי

. קצרה דרך על הזה הנלל לי שתפרוט רצוני הכוזרי אמר יא)
/ הנפש מציאות יתבאר החבר אמר יב) ת ו ע ד נ ת ! לחיים והר^גש ב

ש ̂ סבתם ונקראת , היסודיות התנועיות מן שונה (ג) פ ח או נ י נ
. י ש פ ■שותף ש מה והם / חלקים שלשה אל הנפשיות הנחות ויתחלקו נ

 האדם בו שהשתתף ומה / ח מ צ ה ח ב ה והוא / הצמח עם ההי בו (ד)
 ויקרא האדם בו שנתייחד ומה / י נ ו י ח ה ח כ ה והוא החיים שאר עם

. ד—•בה י ר  , הפעולות בבחירת , הסוגייה הכדלית הנפש ענין ויתבאר כ
ת מחמת שהשם ו ר ו צ  מצד ר ו.ם ח ה מהמת לא בחומר, המגיעות ה
לו שיש מצד אבל גוף, שהוא מצד יתתוך לא הסכין כי הומר, שהוא

 שהוא מצד אך גוף, שהוא מצד וינוע ירגיש לא החי וכן * הסכין צורת '
ת. צורת דו (ד.) . הנקיאת והיא דתיו ש פ  הצורות אלו ונקראו נ

מי ש  שלמות ויש שלמות, והנפש הדברים• תכונות ישדמו בהם כי ת, ו ל
 עצמות והשני לפעולות, התחלה הוא הראשון הגה • שני ושלמות ראשון,

 התחלה היא כי ראשון, שלמות והנפש * מהתחלה, היוצאות הפעולות
 גשש, אינו לעצם שלמות ואש לגשם, שלמות אם והשלמות מהתחלה. ליוצא

 שלמות והנפש מלאכותי, ואם טבעי אם והגשם .לגשש שלמות והנפש
 שישלמו כלומר כליי, כלתי ואש כליי אש הטבעי והגשם טבעי, לגשם

 בעל כליי טבעי לגשם שלמות והנפש כריש, בלעדי או בכלים, .פעולותיו
ח, חיות  • אותם (ו) ומנין בכה החיוניות הפעולות מוצא לומר רוצה כנ

 אהד .בו שיגבר אם נשידיס מתחמזג, הווה אינה •שהנפש ויתבאר
 ואם / זה כפי המנעת הצורה תהיה הנה (ז) מאחד• יותר או -מהנפרדים,

 צובה מזה ותחודש צורתו, עד אחד ישאד שלא עד הנפרדים, שינוצחו
אלא אינה רן אם הגוף, מנפרדי דכר ממין איננו והנפש ■מאמצעיותם,

 והרנשוס ג) .לגן הוא מלת בין גס ג) . אלקית מלת ונשמט כאלקיה, א) נ״א
 . שישוסף ושמש שהשתתף, ד) • שונה לפיוס התיבות ונשמטו שונות, לחיים

 ו-שארו ז) . אותס ומכין התיבות ונשמטו להס, ומוק ן) ־ ם:וא ונשמט שיש, ה)
.צורותה על האממם

 • •ולהלאם ע״א להרמב׳ס סדקים שמונה בספר ראה—נפשי כת או נפש י
 פייצר ההכם וכדברי .ס׳ג לרש׳ט כנפש פפר ראה וכו׳ שלמות והנפש *’

—. נ הערה פי עמוד וכהותיה כהדה נפש בס׳
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 תהלח 'וד.ע£ר. הטיס צורח ממין איננו אישר (א) ככושח * מחוץ. צורה
 י באמצע והמגדל כתכלית/ והמוליד ההתהלה וו־.וא ,הזן הכח הכחות

 ואס ור,דימה/ ראשית ולמוליד והתכלית, ההתחלה כין הקושר (כ)/
 לקכול המוכן ההומר/ על ראשונה ימשול הוא הנה מתאחר, יראה

 כן ואחר והזן, המגדל בעבודת המכוון הדבר צורת יילבישהו החיות,
 vעובד והזן נעבד, והמוליד ההולדה, עת עד לשניהם, ההנהגה יעזוב

 .אותו העובדים המפורסמים כהות הארבע ולזן ונעבד, עובד והמגדל
 והחכמה לריק, התרגש היה כן, איננו ואם נע, הרגש בחפץ נע כד
 ולא ציריך דבר תמנע ודא להזיק, ולא ריק,1 להבל דבר חתן לא

 ההקבצות להם היה נחים, יראו ואם ’(ג) קשקשים שבעלי עד מועיל,
 בטניהם על שץשובו עד יתנועעו, גביהם על יהופכו ואם והתפשסות,

 תהלתס הנסתרות אבד ידועות, הנראות וההרגשות המזון. להם לקרב כדי
 יושגו לא ערב, היא ואשר יערב, ><י:נו אשד כי המשתתפת, ההרגשה

 המורגשות^ צורות לשמור [יצורי], (יצרי) כח לקבוע וצריך בנסיון, אם כי
ת המשתתפת. ההרגשה והיא כ ה ר ו כ  הענינים בו לשמור השומר הזו

רי המושגים'מהמורגשות.'והכח י צ  מהזכרון. שנמנע מה בו להקריב הי
ח כ ה ח ו מ והפסדו שיהדשהו.היצרי, מה בירור על בו לעמוד י שב ה

ת .הזכרון אל שישיבהו עד ההדשה, מהעמידה קצת (ד) כ ה  ו
ע ע ו נ ת מ  (ה) המזיק, ודחיית וריחוק מקירוב שיצמרך מה להביא ה

 להביא מניע אם והמניעים מגיעים, ואם משיגים אם ב׳ח, כהות וכל
 והמשיגים * הכועס והוא מזיק לדהות בניע ואם הכוכף, והוא מועיל

 הנסתרים, כחושים נסתרים ואס הנראים, כהושים נראים אם מינים 'שני
 והוא (ו) היצרי בהשתמש המחשבי בממשלת עושה הוא והמניע

המתנועע, הכת לו לקבוע לו(ז) ראוי אין כי הבד.מי, מהחי התכלית
 סבות דו לתקן לו, נקבע היצרי החועז אך והיצר, ההרגעז סבות לו לתקן •

 המדברת חנפש לתקן הר״נועה לו בתנה‘ זך., בהפך .והמדבר • התנועה
 באמצעותם ידועים, ומושגיהם ידועים החמשה התושים—. הזכרת העושה

 מצוא )nj התבאר .והמנוהה והתנועדז והגודל והמנץ הדמית תושג ’
 כשנראהו משל, דרך הדבש על דנין אנחנו מאשר המשרתפת, הה.דגשה

 הכת וזה החמשה, לחושים משותף כד. שעמנו בעבור וזה מתוק, שהוא
 שמתקבץ מה מרכיב, כח זה ואה.ר .ובתמונה בהקיין ופועל היצזרי, דעא

 מבלי , ביניוע המחלוקת וישול • ביניהם ויבדיל , המשתתפת בהרגשה
אמת ,יד.Tש דש היצרי, היא וכן• ,המשתתפת הת־גשה מה.צזרות שיסיר

 נאמצע. ונשמט כאמצע, ב) • ככוסרז מלס ונשמטה הזך, ק6ה כפהונז א) נ״א
 ומרוזוק. מקרוב ה) והסכדו.. ונשמט והפסידו, ד) • קשקשים ונשמט הכבדה, ג)

 במשפט יפעלו אמנם והמניעים ו) .המזיק ̂עד מקירוב מן ונשמטו הנזק, ולדחות
מלת. ז) . היצרי עד והמניע מן תיבות ז׳ ונשמנוו • המדמה בעבודת המר.שמ

• .יתבהר ה) .ל.יננו ולקבוע וי6ר התיבות בץ לו .

 (קאכהעעדדנג .חת6 קדירה שפיתת מקום כופיז למ שבת תלמודית מלה בספח. *
ti ומים מטיס נגבל וכור. ־ טאפפט) איין •
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̂עולם אמה היצורי אבו* שק̂ר שיהיה דש  המחשב/ הנה ואחריו * ל

ח והוא  להתרחק שראוי דבר ועל שיבוקש, שראוי דבר על דן השושש, נ
 הכח ואחריו ,לבד ציור אבד ודי̂ן מששש ביצרי ולא ביצורי ואין ממנו,

 , אוהב והבן שונא, שהזאב כמו שהשי̂ג מה לענינים מזכיר השומר,
 המזכיר, השומר אבל למהשב/ וההבובה (א) והאמנה וההיזק והאהבה

 המחשבי בו בהשתמש היצר/ והנח המחשבי. בו שמאמין מה ישמור הנה
צרי, ♦קרא שבי, יקרא המדבר בו וכהשתמש י ח  ההצשיירותבשני מ

 ורובו ,בכללו והמחשבי במאוחרו(ב), והוכרון באמצעייתו, והיצרי המוח,
 עמידה ואין כליהם, בכליון כלים מתיש הכחות אלו וכל היצרי, (ג) בעת

 מדרכי בדרך האלה הכהות לב לעצמו שייחד שי על אף ,למדבר
 האלה האנשים מדברי היוצא זה (ד) ,כעצמוחו ושימציאם , היחוד
 ההיולני השבל שהיא , במדברת ואמרו ,המדברת מהנשש שלמטה במה
 בשעל לאשם דומה הוא אשר להיול/ דומה [בבה] השכל , לומר רוצה
 ,אלהי בלמוד אם הצורות.זהמושכלות, בו ויהיו , בנח (ה) בדבר והוא
ד הם ואשר ,בקנין ואם ו מ ל ת הם ב ו ל כ ש ו מ ת ה ו נ ו ש א ר , ה

 ן י נ ק ב ואשר ,הטבעי המנהג על אשר אדם בני כל בהם ישתתפו (ו)
ה (ז) הם ש ק ה  ̂ הדבריות האמתות בהצטיירות ,המופתי ובחדוש ב

 והמורכבות , הנפרדות (ט) והמדות (ח) והחלקים והמינים הפוגיס כמו
 4 האמתיות המחוברות, וההקשות ̂ , מההרכבות (י) הנחלקים בדרכים

 או מוםתיוח, * , הכרחיות , תולדות המולידות והגורות , והבובניות
 אמיתת ובהתברר שיריות, או , הנזעאיות או הלציוח, או , נצוחיות
 4 והמקום ,והזמן , והטבע , וההעדר והצורה בהיולי ,הטבעיים הענינים
 וההשפד ,וההויה ,היסודית והנרמיים , הגלגליים והגרמים ,והתנועדז

 במוצאים^ וההוות , באדר ההוות הנולדות והמיות , המוחלטים
 הצמידות ואמתת ,האדם ואמתת ,וחי מצמח הארץ כדור על והחוות
 4 מהמניניס המוסריים הדברים * והצטיידות (יא) נששה את הנשש

 4 הניגוניים והשעורים , הבוכביים והשעורים , המלאכיים וומזעוריס
 התחלו* וידייעת ,האלקיים הדברים והצטיידות , המראיים והשעורים
 , בשעל או בנח בה ודתלדים ,מציאה שהיא מצד בפתש המציאה

וחתמת ,וההשך ,והמין ,והכוג והמקרה, , והעצם , והעלה ,וההתחלה

 גמאוחדה ונשפט נמהוריו, נ) והאמנה. ונבמט וההאמנה, וצ״א והאמות• א) צ׳א
 ונשמע דנר, כל ה) .נעצמותו ונשמט ,לטצמו ד) . כטת זנשמס גמ^ם, ג)

 .וכו' גהקשה הוא הה, בקנין ואשר ז) .וכו׳ נהם ישתתפו אשר ז) .בדבר
 והתלת® ההיכוס ונשמטו והמקריה, להוסיף נ׳ל זה ולפי והכגולו̂י וההנדליס ח)

 , המתחלפים כמיניה י) . והנפרדות והמלות התיבות טן ס),והמלות' והמלח,
.נפשה מלת ונשמט עצמה,

 כי• ה,ותטן שער הגיון במלות ראה האלה, כתוללוה מיני וקבאור מופתיוח. *
 בהתמתר חו׳ה וז׳ל הלמוליו̂י חכמת והוא .המוכטם כלנטם י מקומם. שם
 והשטורי® המניו הכמת והיא המוסר, חכמת הלמולית־) (לחכמת שקראה מי יש

י .נטל הכוננים ומכסת
Cani . 9
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ה ־התחדות וקיום ׳ / והרבוי ,, והאחדות ,» והחג^וף / ׳זההסכצה מ כ ^ ד . 
ר חדבריות ־ מן ’ והטבעיות מהמוסריוה* העיוניות ■. ע א . . ; א)  -^א.<גןעו (
/ ןזכג^רית והנפש הראשון הבורא בקיום.(כ) < החכמה • בזאת אג^א. • אליהם ־
 / _בהשנל הנסינז •ומדרגת / מהבורא ■השכל ומדרגת ,• המינים ואיכות .

מהטבע^-ומדב^ת ,והציורה ההיולי' ומדרגת •מהנפש, הטבע■ -ומדרגת

והאיחור  •והקדימה / הזןזת '.•ממחלוקת
 •שתקבל.-(ג) הראשונה.*-ויש הכלבי/■והקשנהה :והטבע

r מה עצימה,. על תראה כאשד / ההרגש •מן צורה •המדברת

 ••ולמה-הוטבעו-^גל , והצורה מההיולי , וההויות והכוכבים .-.הגלגלים
/ •האנושות-והאלך.ות וידיעת ’

ויאת^הנשש -.יל.!יי■/
ביצורי ,שיש ......... .................. , _ , , . ,

 [ותמצא]-הצורות',.תהם (והמצא) והמחשבי, להשתמש.ביצרי , :השומר
 בחבנמת׳.אחרות/-ומן .ונםידים בתבנית-(ד), עם.קציתם _קציתם -משוץזף

 למקריות,,־וודא:מחלקת/אותם,״ומםמי־ת -עצמיות צורות ההם •התבניות ^
 /■•ון<־!ר וההבדלים,-והסגלות-יוהמקהיס ,•הסוגים,והמינים ומהדשת , י;•אותם

ותוליד-.מהם■תועלת־התולךות^געז^השכל ,■ הק־נזית דדכבה זזרכיבם

 הצורה בן;הכהות•,השכליות-כהפשטת ,,שמרגשיןם,מן״המורגש• מה •.זככאן
 !פעל:שעצמו;,•/^:מו לא •המרגיש■ שבח אלא. • , •כה וההתדבק ;מהחומה

 המגיעים האמצעיים ועזר• ״ המניע הכח •אל יצמירך המדבר',-אבל '-שיפעל
 .עצמו/פעת ומשכיל ,בעצמו משביל •המשכיל אבל ,אליו ,•'.-הצורות
ל המרגיש הכח כי , נאמר כן ,.ועל ״'•נזירצה ע פ ת  , ע/ל ו ם והמשכיל ,מ

 ,ככה היםכל ־בעצם ,-מופשטות צורת-המושכלות ■זולת׳ השכל-בפועל ואין:
 המיוחךות הכחות .•ומן יחד ומושכל• משכיל בפועל ולכן.נאמר-עזהשבל

 «.-<אע״ם •בדישכל והדרכה בך,רכבה ,; האחד וירבה• , הרב שיאחד. לשכל- ■
 הבנתו בעיון-,ובמחשבה,'-;י ההקשות .בהרכבת כזמך• מעשהו -שנראד, ̂'

 רת1מהזמן.,׳.'וןזנ'פש-.׳ך.^ -השכלקמרומם עצם אך , לתולדת.,(ה).בזמן
;אל-החכמות כשהיא.מקבילד,  שכל.׳עיזני,/ובאשך־ה,יא י -פעולהה נקראת,

 .נקראת״םעולתה-הנקנה.,;}^אח ^^בד^יום, (ו)-הכהות לגבור מקבילה' /
שכל ^ הדביייבקצת^ד״אנשים הכח -יצליח וכבר• ,מעשי - ה תךבק ה  כל1מ

 ד.טורח מעליו ויסיר והעיון', בד.קשד. מהשתמש שירוממהו יכסה הכללי
̂ז קדושד., -זאת סגולתו ,׳ותקרא .בנבואה ,־כלמוד. ,רוח,״הקדמז ■וחקר

מקרה,,-וכשר,יא •ולא• :גשם ןאיננד, (ז) ’ך,נפש;עזהיא עצמיות י.ומםוופתי

^ןנס. ןגר,מס.;ג,>;ו?כר1ב);ור,יוס/,.וממי -הדכריות.., ונכמט )-הדנרום,-6 ׳:,;-'א
ןלדת5נשמטן,כתכ;ייו.:ה)זבננהיז;(1-' ד) שתקנל. ,.זנשמעו-ההינוי^דש ־.
 לגגור״. ונשמש.1..;ו)׳צנצח,’נזמ'ן הכנתו'לר.ולדת ונשמנו כזמן, נתלית מינה ’

. זמהיא1מד. מן-שהי'א1שהוא,-ונשממו'-ה'תינזת'' -פקרה6)-ושאיגנס_גשם-זל8—

̂שכל ̂פק■ של:החכם׳;ש:ןמי נםשרו1^^^:.כקמנק'כ<קים;)ל?יפנ׳ם,..- -'..-| כ ׳מ
עיוניומעשי;מ\ניי:הרמב׳ם. שכל כהוראת נטה שהכוזרי ור״ראה 17.כעמוד מערה
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 ולא , הגשש בהתחלק (ב) בעצמותה תתחלק לא הגשם צורת .(א)

 והטעם והר;ח המראה כי , נושאו כהחלק המקרה בהחלק במקרה
 יתחלקו לא ואש נושאם זחלקכהח .'יתחלקו כבר , והקרירןת זרהמימות

מהאדם והמושכל , המושכל ום . אש כי איננה השכלית והצורה , בעצמותם
 מהאדם חלק ולא אדם ׳חצי יצוייר לא צי , החלוקה יקבל לא משל דרך

 הגשם הגוון וכן ̂ גוון מהגוון וחלק גש̂ם מהגשם חלק שיצוייר כמו אדם,
 כמו , מושכל גשם חצי חלוק (ג) בהם יצטייר לא שהם'מושכלים מצד

 , אליו' הרמוז עליו הנשוא גוון וחצי , מוחש ההוא הגשם חצי שנאמר
 אתר גושי, חצי שנאמר' כמו בראובן, אשר המרברת נפש חצי יאמר זלא

 שאיננה וכיון , 'אליה יורמז ולא מהצדדים מצר תוגבל ולא תוכר שלא
 במה מציאותה נראה כבר בו, [הונח] (חונה) בגשם עומד מקרה ולא גשם

 בעצמותו עומד עצם •שתהיה אדא נישאר ולא , מהפעולות טמנה ש־צא
 הראשונים וכליה האלקיים והעצמים י , המלאכים בתארי מתואר (ד)

 הכח י מן ש, ד.נפ מהרוח המוח באמצע המצטיירות הרודניות הצורות
 ותבדילהו הרכבות, ותרכיבהו בו תשלוט כאשר ,מחשבי תשיבהז היצרי

 כשהיה יצר/ זה קודם היה וכבר הכמה, הולדת אל )n( יביאהו תבדלות
 בתינוקות שיקיה כמו נדון, שאינו המחשכי הרעיוני בו'הכח רשולט

’' ׳ ' ׳ ' מחמת מזגו •שנשתנה וכמי , 'ובבהמות
האנושית מהנפש התמונות

 אותן (ו) שיעלמו עד חולי,
אליהם המצטרך וההפרדות ההרכבות (ז) . .

 .קצתה או כלה מחשבית העצה ותבא , המכוונת בעצת העיון להעלמת
 הצחות כי אליו, צר*כה ושאיננה מהגוף, הנפי^ השרד ?גל הראיות ומן

 אציל והאוזן ,השמש אצל כעין החזקים, במושגיהם יחלשו תגשמיוית
 כל תתחזק אבל כך, אינה המדברת והנפש כליהם, בהפסד החזק הקול י

 ,הנפש ישיג ולא הגוף ישיג הזוקן כי ומזה ,ממנה חזק מדע תשיג אשר
 הגוף שפעולות ומזה בירידה, והגוף שנה, החמשים אחר תתחזק אבל

 הצורות כי ,תכלית בעלות בלת; הנפש ופעולות תכלית, בעלות
 על והראיה ,תכלית בעלות כרתי ,והמשפטיות והמספריות ■ההנדסיות

 לראות, האור מעמד לנפש יעמוד מהגשמים נבדל ,שכלי העצם מציאות
 מדעיה אין שהנפש (ה), הוא בו, תתאחד מהגשמים כשנבדלה ושהנפש

 בי , גמור גוזר עליו גוזרין אין בנסיון שיהיה מה בי ,בנסיון (ט) הווים
 כי יגזור כאשר , אזניו יניע לא אדם שבל t גמור גוזר האדם יגזור לא
 זה וזולת , מהחלק רב יותר ושהכל עצם, חי וכל חי מרגיש אדם בל

,כלמוד תתכרר ל^ הדעות בבירור שהאמנתנו הראשונות, מהמושבלות *

 סצי ח<וה ג) i בהתחלק ו:שמט ככהחלק, ב) . ו,כשהיא ,וגששט ושהיא, א) נ״א
 זנ׳א מביאים. ה) ♦ בעצמותו ונשמט ,1בעצמ ד) מושכל,ובו׳• 'גשם וחצי גוון

,שיעלימו ו) * ^ניאו  • וההרכבות האנושית מלת בין בעבור, ז) ־' שיעלמו ונשמט '
ובנשיון. מלת,הווים לה,.בין ט) : אינט הוא מלת <ז)

 ביחעה צריך וא־ננו למוד, בלא האדם שידעהו לבר כל הרלשונות. י*'מהמושבלות ,
 מופת פנציטרר׳ מבלי בעצמן, מבוארות. ק.ההקדמות קאשון׳ למושכל נקיא ״'לעלתי;

׳ ־ ׳• •י ■ .ח שער צגיון׳ ׳במלות ראה .אמתחן על ראיה־ "או
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 כן ואס חכג^ית, לז ע*יין אן*מה הענין משתלשל היה ,כן יהיה לא ואם
 צורהשכליחי' שבו מה המדברת/וכל בנשש דבק אלהית מאצילות (א)

 וציור ,כעצסותו עומד אך / מתגשם בלתי עצם הוא הנה בעצמותו(ב),
* השכליי הזה בעצם בהיהתדבקות לה ויהיה / לה שלמות לצורה הנשש

 ההתדבקות. התאמת לא הנה הגוף/ טרדת התא כהתדבקות תעתיקה אבל ,
 דבקותaמד לה מונע אין כי , הגוף כהות כל וגיעול במיאוס אלא התמים

 אפשר שהיה ממה ניצולת פנדה תשאר ממנה וכשתפרד . הגוף זולת בו
 V העליח בעולם המכונה * הנכבד הזה בעצם מתדבקת ההפסד, מן לו

 .הכלי בהפסד (ג) ותסור בטף אם כי מעשהו אין , מהכהות זה וזולת
 לבותיהם ולקתה * ההם/ הצורות (ד) אותם ציירה כבר המדברת הנפש אבל
, . . . ’ שקדם כמו■

 יתרון הפילוסופיים /׳ האלה לדברים רואה אני הכוזרי אמר יג.)
. • הדברים שאר על וברור דקדוק , .

 נ) סימן המיכי jrfin( עליך מפתד שהייתי מה ווהו ההבר אמר יד)
 המופת סהם שנתברר, למה (ו), דעותם (ה) אל הנפש ומנוחת מהפתוי

 4 בטבע שאמרו מה כל על הנפשות בטהז ,וההגיון ההרגליות בחכמות
. שאמרות כה שכד וחשבו .הטבע שאחר' ובמה ת פ ו  תספק לא ולמה מ

 יטענו אשר , האש בעודם ותתבע , ראשונה הארבעה ביסודות בטענותם
 ומתי והכוכבים; השמים גוון שימנע לו גוון אין / העליונה האש ששם

ת אבד יסודי אש אנחנו דישננו  אם.החול^בארץ / בתכלית חמה אי̂כ
 במים תחול ואם ,להכה (̂ח היתר. באויר תחול ואם ,גחלת (ז) היתד.
 בחומר נכנסים ואדרי אשי גשם ראינו ומתי • רותחים מים {ט) היחה

 ומים וארך אש / כלם מהארבעה מורכב שהוא שנגזור עד י/aוד * הצמח
 בתמר והנכסם / (י) , וךשחנותם pוהא המים שהשגנו אמור / וארץ

 4 האיכות בדרך בתיה עזר השמש ולחמימות ולאויר / [ותזי] הצמח
 אלה אל נתקים אותם ראינו מתי או • אויר בגשם ולא אש בגשם

/ הארבעד. ם נ י ע  היא אבל עפר, אינו העפר דמות אל חלק ינתק אם ב
ם דמות על הנתק ור^לק .לרפואד. ראוי אפר ס אינו ם י ה י  אבל מ

ה היא* ט י ח ת או ס ו ח י א ל ס י מז או ר נ לא ו . ,  ראוים מים י
ר או ד י *.א היד. / האדר דמות אל הנתק לקaוד , לשתיד. ו מ י / ק

 . דנק ,עד ואס סן מסמס הדנק/ אלפית מאצילות כזא ק ואס א) ג*א
. נפצמותו כתיבות ונשמעו בעצמו/ נ) ה  . ותסור ונשמע ויאכו־/ ג) מ
 וממע על, ה) .אינס חותס המלה ובנ׳א איננו/ כהס כצורות מלות כשתי ד)

 תהיה/ נז) . כיתה ונשמע. .תהיפ/, ז) .למה דעוהס המלות מן ‘ט/ ו) .אל ■
. וכשתנוסם ונשמע בהכתנוגס/ י) .כיתה ונשמע תהיה/ ס) .^תה, ונשמע

 ר״ל . לבותיהס לקהה י עזאת. המלה נשמעה המאוחדות בהוצאות . המנונה *
נ עיקרם ם., כ מ  ובכל,הלס^ם• ש״ז שנת ודנעציא כדפוס הוא כן והחי, ו

 )PCW,(.כונהו,לשרף . .סחיעה ..* הנובר י. בדפוס המלה.כזאת נשמעה ובסשת
. מאיזה מסחע י  ./קיעור אסמאס־פכארע) (דונסע/ העתקתו . איד * דנ
־ . (רדך) יתורגם
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 או חיים בעלי htt (א) ישתנו סעמים כן גם בו,ואל*ה להתנשם ראד אדר לא
not (ב) הא בחלקי נקשאו אוp / השתנות אל מהשתנות (ג) ושבו y 

 המחקר אחר כי , אמת—• גמור יסור אל השתנות בהם ישול ובשלא
 / והיבשות והלחות והקרירות בחמימות להורות ̂ ההכרח לנו (ד) אtיו

 גשם (ה) מאמצעיהם או מהם ימלם לא / ראשונים איכיות ושהם
, המורכבות יתיך ל כ ש ה ש ו , מתגשמים ם ה י ל ם וירכיב א ה  מ

 ובמאמר, בציור ואריןי ומים ואדר אש ויאמר , נושאים עצמים להם דניח
 ̂ ואיד , הווה כל מהם ויתרכב , לשכל חוץ ששוטים כלל היו שהם לא

 משככת הווה האדם סר לא כן אם בקדמות, יאמרו(ו) והם , זה יאמרו
 שאמרנו כמו (ז) והצמח ,מהצמח והמזונות , מהמזונות והדם , ודם זרע
 מהשמש כעזר , לרט עצם(ט) לדומה ישתנו אשר והמים (ה) , זרעי מכה

 בו, ועזר רושם הגלגלים ומצבי הכוכבים שלכל (י) ועוד י והא^ן זהאדר
 ברא האל הנה התורה דעת על ואולם ,דעתם על ביסודות המשק זה הנה

 יצטרך ולא , מצויירים וצמחיו שלו חיים ובעלי , שהוא כמו העורם
 כל ויב) קל בחרוש ובהירות (יא) ,מורכביהם והרכבת אמצעיים אליהם

 עוד היה לא שהוא העולם מזה כשיתמה , מעקש כל והתישר ,קשה
 בחקירז/ תצטער(טו) לא שרצה, ואיך שרצה, בעת האל בחשץ היה (יד),
 נששך תתרחק ולא • הנפשות כהם נקשרו ואיך , הגשמיים התהוו איך

 יזכירום אשר והשדים (טז) , לשמים מעל אשר והמים ד%קיע מקבול
 והעולם , המתים ותחיית , המשיח ימות p המקודם והספורים ,רבותינו

 הגוף, כלות אחר הנשש בהשארות התחבולה זאת אל צרכנו ומה ,הבא
 יהיו ,הניחם , היעודים אצלנו אמת כבר ,המקובל הצודק והמסופר
 כם הדעות לקיים ההגיון דרכי נמשיך ואם ויז) • גשמיים או רוחניים

 שהביאנו, מה (יח) באמתת לנו ומי * חולדה בלעדי החיים יכלו זלבמלם,
 ,השסד ולא הויה ישיגהו ולא , כמקום יוגבל לא שבלי עצם בשהנשש

 והעלה העלות ושאר הפועל השכל מן או , נששך מן נששי תוכר זבמה
 כל ידע ,אשדטון ונפש ארסטו נשש יתאחדו לא איך עוד • הראשונה

 לא איך עוד . השילוסושיש ובלל ,וסתריו והאמנתו חבירו דעת מהם אחד
 ,השועל השכל ואצל ,האל אצל שהם כמו , שתאם סושבליהם ישכילו

חלק במושכליהם, התבונה(יט) אל יצטרכו ולמה , השכחה תשיגם זאיך

 ונכמעו ,לצמחים נ) . יכהנו סעמיס כתיכוה ונשמעו שישהנו, אפשר א) נ״א
 יוצא ונשמט יוציאנו, ד) . ושנו התיכה ונשמעה דלט, ג) . צמח או התיכות

. יאמרו ונשמע אומרים, ו) . מאמצעיהם ונשמע ממצועיהם, ה) • <»
 ורעי. ונשמע זרע, ח) . והצמח מהצמח התינוה ונשמעו והצמחים, מהצמחים ז)

 מצועים (הקדים יא) . ועוד ונשמע אמח, 1י .איננו עצם מלת ננ׳א ם)
 ונ׳א .הוקל יג) .מורככיהם עד אליהש מן ההיכות ונשמעו הרככות, זלהרכינ

 ;עוד ונשמע ,כן ואחר יד) .והתישר וממע ויתיישר, יג) .קל ונשמע יקל,
 והנח מעש החיות יו) • לשמים ונשמע לרקיע, עז) .הצטער ונשמע היגע, סו)
 . גשמיים כד היעוחם ק כתינוה ונשמעו • גשמיה או רוחנית שתהיה לה
 המחשגה, יע) .כאמתת עד ומי מן התיכות ונשמעו נירור, לנו ומאין יח)

. בתבונה נשמע
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.{»ו;?רסאס_̂' שמורי וקרהו.בלבו^, ך.םילוסוםיא, מחכמת(ג) לקצה שהגיע
זו,ל\{ו.; ‘?והוא נאדר או בעינו(ד,), זה.הוא אין,חכמתו/'האם ושכח.כל

' ׳ ׳ ׳ . , . , - .
 ול^ישיג
משתיהן׳.

 .הנאמר., הקתנברזת.והתאוות.;
I שתשונג מהמדע/' הוא.הגכול ואי״זה

____-גכלל.מדעהנמצאות/.,,..--.. אוכדת.;.אםהיה
ל״ זנה1הםםיק:תקצה/'7ואש,הי.ו • וכים ובארין. שבשמים לא.ידעהו/.ממה  כ

 ואמ,_ 'נ:ה,' תקועות שהמ'ושכלות,.הר^;שונןת ,..לכי נבדלת מדברת נפש
 ומה.שלמעלה־מהם.//. בציור,העשרה..מאמרים.■ תפוד.(ז).הנפש היד•,אמנם
ע. התבונה/ויוכללו. ,מהתחלות בו  כלם'./^כשיקחם;.הגיונית_^.' הנמצאות .

 ורהוק'.שי,שונ/, ׳. _יושג,.נעיומו כ/1מד,ע;קר הוא. השלמד...לחכליחם מללעדי
 מכלתי.הגעתם״.לקצה/'.וההפקה/ אי״אפשר מיומו.׳.ואם. ,מלאך האדמ

 ׳ ספד^' .והוא;.אובך,.כלי' / כלתי.מושג. עיון י,בדט״־ההגיונות.וטבעיות,'הוא
 / ש'לא.נתן .,מא, נפסדות,.ובקשת, לדמיונות נתפתית כבר ־.!הנר• לעתש על

,(ח) עליו לב,.ץצרף  / אבל , בהקשה השגתו כשר, במכע הושם ולא ,
ד' מזכי..הבריאה הזכים ;.יתברך הבורא מסגולת / הנבחרים בטבע זה הושמד.

 יעייכן״העול^^בכלדו! אשר. הנפשורע/ יניעו,אותן / הזכרנום בתנאום,.אשר '
 סתכיקצמם^; קצתם וידע קצתם., ויראו.קצתס.^ת. / ומלאכיו וייראו,אלקיר.ם

 ה,1ואנחנו.ל.א.נדע- / ג) ג. נ.׳. כי.ם'3דתשו(מ. ידעתי/ אני נם שנאמר כמג.
 ,ד.יתד,,.הכמת.̂. ,.ןזנבואד;,׳,ואלו מדרך שיבואונל, .(ט)'.אש..לא / ובמה.זה

 .ובנבואוע,.והם; לבכינ^,בנפשות זוכרים היו. / אפה (י)..בזה הםילוםופי,א
ש.ל^ אמף / אדם בני. כשאר  שדרה/ כסו מאנושלת.,1כחכפה '.יתרון. שי
 ^.7אכ רוכמתם׳-האלהית,, לא״אבפור .אני לעם: הראשון סקראט אופר.

, ויש גחכמה;האנושית הכם אני אמנם .אדעה/,(יא) לא אני,אומר.
אצלם/!־ ה>זלד.י והאור הנבואה להעדר הקשיהם/ שנצטרכו למה דתנצרות

;מצמו מס2א);את,נפשו/׳.זנ נ'.א)  ומה,אשל׳ התיבות ■ונכמט הקורה, ה,וא ב).ומה.
 .החכפן\ מר.כמת...׳ן)..הוא לקצה , הקינות וגשמטן ,הכמת,• ג):מל.תכלית .נגזכ

 • ונשממ,התיבוח.,ה^ התהיינה; ה) .קעינו אין,־,זק.היא ונשמטו.התיבות בעצמו,
)^האחת ו  . השכד< ז) עד,,האהר.ת. אר.ת. מן : סחור,ה.מהש;ית<:ןעמט ישיט

 ׳ גע5י^רך«וט עליו אותך■ שלא.ירשה ונ״א יוצרך,• לן נתן שלא ח) תכ?ד. ונשמט
 ׳ הפילוסופיס, י) זה. ובמה זה ונשמט זה, מה. ועל זה, מה עד:עלין.־,ט) שנא מן

. ■ ״ , .אדעה לא ונשמט יודעה, שאינני יא) .הפילוכופיא ונשמט

̂ז ווינעלא בדפוס איך *  ויויענציא'! ובדפוס שהבריא־׳כצ׳ל• * .’/אין״ מלת ליתא ש
. ,בה׳ הנוסהא וויענציא בהוצאת • בהם י .בטעות בריא״ פ״ז,שהוא
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ה; מתיחד י אחריו(ב) תבליח אין בטחון המופתיות החכמות הבטיחו־(א)  בז
 ביז־שני■■ החבמה שאץ ובסעט הד.מ; בחכמות אנשיב־ שני חלון!'בין ואקז

 גם׳ המבע, שאחר במה מהדעות, (ג) זה אחר שיתחלפו כמה אישים
 אץד הנה אחת, דעת על מסכמת אחת כת נמצא ואם .מהטבע בהרבה

אחד סיעת (ד) שהש אבל דעתם, עליהם שעמדה ותולדה לחקירה זה
 וכיעת אבנדקליס, וסיעת פיתאגוריש, כסיעת ממנו יקבלו מהמדברים י

והאור ההשך ובעלי * וזולתו, אפלטון, וסיעת ארסמו, וסיעת אפוקראט;
 מפסידות; דעות כתחלה ולהם • ארסטו מסיעת והם וההולכים, * (ה)•■

 שלמות׳ יבקש שהוא הגלגל, בסבוב כהעללתם השכל, יבזם השבלים,
 תמיד זה יתכן שלא ולמה (ו) ,צד לכל נכחי שיהיה כדי לו, יחסר
 השופעים׳ בשסעים התעצמם וכמו • והעקב ההמרה על יבקשהו חלק, לכל

 בעצמו המדע ומן מראך, הראשון מהמדע התחייב ואיך יתברך, טהדאשון
 השבר אצל השפעים ויעמדו , מדרגות עשרה אחת אל והודרגו • גלגל

בססוק הם ודברים • מלאך ולא גלגל לא סמנו יחויב ולא , השועל
 פילוסוף״ בין הסכמה ואין ספקות, יש ובכלן ־ יצירה מספר למטה (ז)־

 ממופשט־ שטענו מה על שנח להם ונתן • עכ״ם ינוצלו אבל , וחביריו
 ,העולם ימאסו , השכליים הנימוסיס ועשו , הטוב וכונו .הקשיהנו

 , שאצלנו מה קבול להם יחויב שלא אחי מעולים, פנים בל על והם
■ • (ח) כראייה היא אשי והקבלה העדות קבול לנו יחריב ואנחנו

, הדעות מן מקוצרים כדלים , בהסדך השמיעני הכוזרי אמר טו)
 הקראינר אצל הנקיאים והם , האמונה שרשי חכמי אצל נתבררו אשר
, • הדברים חכמת בעלי

 שנאמר־ מה על והעזר בדרכים, ההדור זולת תועלת בזה אין כרaד אמר סז)
 התמיטי החכם כי , מיץ) (אכותפ׳ג לאפיקורוס שתשיב במה זהיר(י) היר(ט)

 הלמוד, בדרך אדם להועיל שיוכל הוא כעט ,הדמיון על הנביאים כמו
הכמה, הוד עליו יראה הדבור וכעל . הדבור בדרך חולק על ישיב ולא

 בטחץ• מן ונעמט כלום, אהריו כאין תקון כ) . כנטיהו ונכמט וקנו, א) נ״א
 ונכמם הס. ד) . זה אהד ונשמטשיההצפו כן, אוזר בו שנחנקו ג) אחריו. מד

 מך ונשמט ניאה, לכל נכח ולהיוה ו) . והאור החשך ונשמט הצל, ה) שהם.
 . בראייה ונשמט , כראייה ח) .בססוק הס ונשמט בהספקה, ז)׳ .צר פד כדי
. וכו׳ במה הורה ללמוד זהיר ̂י . היו ונשמט הד, ט)׳

 המההכמים מן לכת שם • המדברים י .שנ״ד,והיי״יהדו׳ ווינעצינג בדפוס מחיחד, *
 דמיונם-. לפי רק' המצאת, לפי ולא השכל לשי לא בנמצאים גוזרים חכמה, בלא

 נשפה־ יקראו המדברים . הנבוטס מורה בכפר קדקים על המורה הכה וכבר
 צאראסטער להורת כון וכאור. החשך בטלי ̂ ).Mutakaן1imuז1(מתכלמון מרבי

 בלשונם נקרא והחשך. האור אמונתו ליכוד שהניח הפרכי, ההוקק (צפרדוכט)
 וההזלכיה'. י האמיד. מדרך נטה אוצרנחוזד, והמפרש .וארמון(אור) ארינז^(מזשך)

 דעותיו^ בכל ארכצזו דעח אחרי נמשכים גהמורה, המוזכרים המשאים כת הם
ם, ונקראו־ כי ל הו ץ שהיו ה  להתמיד ופתהים ביפרזת והטיול ההליכה בעת למודם־ ד
וכר. מה ודע תורה; שקודלצמוד הוי צ׳ל מסופו׳. ודע * הבריאות. ולשמירת מיונם,
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»ו אשר החסיד ההוא התשים על יתרון השומע לו (ץ) שישיב עד.  חכנ

 דועשילמ מה בכל הוא המדבר ותכלית• משיב, מהם ישיבהו לא אמונות,
 רתמים בנפש אשר האמונות תלמירו ,ובנפש בנפשו שיכנס , וילמדוהו

 האמת, מאמונות הרבה הדברים חכמת TDcשת ואפשר • המטובע ההוא
 מאשר נראה כאשר • הנעתקות והדעות ,מהספקות (כ) שיביאהו במה

 ודברים המייה להם ונשמע , במשקלם ומדקדקים השיר מקצבי לומדים
pבד.ילים_בחכaולא השיר משקל מעם הוא (ג) מהמוטבע ונראה , תם, 

 זה כמו שיהיו ,ההם האנשים ותכלית . פנים בשום }i(דבר עליו יעבור
ע ,להם ללמדו יכול שאינו מפני במקצב, סכל נראה א^סר  יכולים וו

מעט/ כמווע מוטבע ללמד יוכל הזה המוטבע כי אמת ללמדו.  ברמז,
 בנפשותם יקדחו האלקים, אל ולהתקרב לתורה המומבעים העם וכן

 הוא המומכע, וזולת בלבותם, מאורות וישובו ,החסידים מדברי ניצוצות
. שתזיקהו ואפשר שדא׳תועילהו, ואפשר הדברים, חכמת אל הצריך

אבל', הזה, בענץ שתעמיק ממך מבקש איננו הכוזרי אמר יז)
 ששמעתי מפני למזכרת, לי יהיה האמונה, בשריזז דבר ממך אבקש
. . . .אליו נפשי ונכספר. שמעו

ק ר פ  ־ , העולם חדתו להעמיד שצריך מה תחלה החבר אמר יח) א) (
 החולף היה אש (ה), העולם קדמות בבטול הדבר ולקיים

ת, העת עד החולף, בזמן הנמציאים האישים הנה ראשית, דו אין א  הז
 יצאו ואיך השועל, אל יצא לא תכלית לו שאין ומה להם, תכלית אין

 כי ספק ואץ מרוב. תכלית להם אין והם הפועל, אל הד.ם האישים
ח כי הכליה, אל יגיע מספר הנמצאים, ולאישים ראשון לחולף כ  ב
 ח, כ כ זה תכדיח, לאין עד כפולים אלפים ואלפי אלפים למנות השכל

ל גבול אל שיוציאהו אבל ע פו א, ה דשעל, גבול אל שיצא מה אם בי ל

 חלק השמש גלגל־ סבובי כי נדי,י, ואנחנו מספרי. ערך ולא בשל, ולא
,קצתם אל קצתם הגלגלים סבובי שאר ובן הירח, מסבובי עשר משנים

 כמו זה• ישוב ואיך קצס, תכלית לו שאין במה ואין זה, קצת זה דהיה
 רוצה ;ממנו גדול או ממנו, קצת והוא תכלית, לו אין גילו ובן זה,

 לו שאין מד. הגיע היאך ומזה מספר. פהות או מספר, יותר שהוא לומך
 . למספרם תכלית שאין מה הברואים, מן לפניו היה אם אצלנו, תכלית

 מבלי לו אפשר אי תכלה, לדבר יהיה וכאשר .אלינו המספר הגייל איך
 להמתין במציאותו צריך מד.אישים אחד בל יהיה כן, איננר ואש תחלה.

ש. ימצא ולא תכלית, להם אץ לפניו, אישים למציאות ’ אי
ם (פ׳ב) ל עו ש, ה ד ומנוחר.. מתנוער. נמלט איננו וד.גוף גוף, הוא כי ח

 . ■כיגיאהו וסמנו פיכואוסו, כ) כמגיה. דנדי כישים, כצ׳ל אפכד א) ג״א
 פ3מ סן מגואל, ד) .טפס הוא מכמוטכפ ונשמט טופס, הוא המוסכפ ג)

 קדסופ כדכוד'נמול לפולס, החדוש להעמיד שצליך מה הפלת ה) . ונשום לכר•
• כפולם עד המלה p הינוה י״א ונשמטו בפולס,
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v והבא ̂ זה^ בעקב זה באיש ימ“על םתחדשיש סקרים זשתיהש h y  
 היה לא קדמון היה אש בי > חדש ולףaוד בואי/ בעבור ספק מבלי הדש

 כי חדש^ הוא החדושים, מן נטלט שאיננו ושדי .חדשים ושנירים נעה*/
 . חדש הוא א״כ . חדשים ורהדושים לחדושים, קדם לא

( ג פ׳  בו להכוע יתכן בו, שיתייחד עת בלי (ב) לסחודש (א) אפשר אי (
שדאחרי/ ומה לפניו(ג) סה מכלעד> בעתו, ותתיחדו זאתריו, לפניו

. מיחד. אל מעריך
ך) ם האלקיש (פ״  עריך היה חדש, היה אם כי יחלוף(ד), לא קדכמ, קיי

 ער יוכן ולא תכלית, לו שאין מה אל משתלשל וזה ,מחדש אל
 . מבקשש אנחנו אשר והוא הראשון, הוא קדמון, מחדש אל שיגיע

ה) פ״ , האלקים ( חי צ  התרחק הקדמות לו שנתקיים מה כי לאיחלוף, נ
 כמו (ה), כונה אל צריך הנעדר הדוש כי ההעדר, סמנו

 אך עצמו, מחטת הדבר יעדי לא כי סבה, אל צריך החדש שהעדר
 פנים, בבל לו דומה שהוא מח כי דמיון, ואין לו הפך ואין הפכו. מחמת

 גם יתכן לא המעדיר, ההפך אבל בשנים, (ז) יסופר לא (ו), הוא הוא
 יתכן ולא מציאותו. קדמות התבארה כבר (ח) כי קדמון, שיהיה כן

 יעדיר והאיך הזה, לקדמון עלול הוא אמנם חדש כל בי הדש, שיהיה
. עדתו העלול
( ו פ׳ ו האלקים ( נ נ י ף, א  ומת מחדושיב, נמלט איננו הגוף כי גו

. מקי־ה שיקיהו השקר ומן חדש, הוא ד^דושים מן נמלט שאיננו
 נשוא אחריו הולך לגוף מעולל והמקרה הנושא, בגוף עמידתו המקרה כי

 אחר, מבלתי בצר כתיחר ואיננו(ם) נגבל, איננו יתברך והאלקים עליו,
. הגוף מתנאי זה כי

 כי ;דבר מידיעתו ימלט ולא וגדול, קטן דבר כל יודע האלקים (פ״ז)
 אזן הנוטע שאמר כמו ותקני, וסדרו הכל, ברא שהוא דמכאר

 יחשיך לא חשך גם ואמר ס) צד יביט(תה(וס הדא עין יוצי• אם ישמע הלא
 .(שם) כליוחי, קנית אתה בי ואמר, קלס) (פם ממך

ח) פ״ ה כבר כי חי, יתברך האלקים ( מ י קי  , והיכולת החכמה לו י
 כהרגשת הנגררת כחיותינו לא אך החיות, לו נתקיימה כן אש

 .היא והוא ,הוא והיא * הגמור, השבל ענינה חיות אבל ובתנועה,
ט) פ״ ץ האלהים ( פ  או הפכו, שיבא באפשר , ממנו הבא כל כי ח

 שני על ויכלתו ,אחריו או בו, אשר העת יקודם או העדרו,
 מהם אחד אל היכולת ישיב חפץ יהיה שלא אפשר ואי ’ שוה העניגים
טשיצטרך , מספיק מדעו כי '(א) : לומר לאומר ויש * האחד מכלתי

 • *ואיננו מלש’ונשמע ולא, ט) .וככר כי מלה כץ זה, ח) . יכושר ונשמט יסואר, ז)
;לומר ונשמט שיאמר, י)

ת ר׳ל . מא היא * ו י ח ם הוא כנורא, ר״ל וכוא .כנורא היא כ ו י ס . כ



Cמר א ט z rי ש י מ ח
t. . .•־V ii,}(:•..־ ־4׳ : ג‘:.* . ■V■״־. : ';

עו ןחפץ, אל^יכולת ד מ ^ן״ מ אחד (א) מי ד,  :_ומדעו- f ההפכים משני״ לנ
 הפי^וסופיש.- .^דעת' היא/■וזה'םםנים כאשר חדש מ^’כ ףסב'ה ה^סו^ן־הזא

( י פ׳ <’\ןתהךש. לא למרעו• נאות; [•/ מיו ד ק חפצו'יתברדל (  ךכר על
א בחיות,עצמותו חי יתברך .,והוא .^ישתנה;םאצל^'־(ב) ולא; ל '( ג ) ׳ / 

 /“יחד וסותרו דבר מצוא כי.מןהשקר בחפצו, וחפץ ביכלתו יכול קנוןה,,;,וכן
. . . • סתם ביכולת עליו'יכול יאמר ולא
 אשר״זכרת׳ שזד. ובל^ספק׳ _מספיק;למזכרח/ _זה ;אםך-הכוזרי .ונו) .;

 זונוי' םםה.שאתה,' מועתק שא ״ אמנם jה'אמונות ואילה ןהשכל- הנפש ן בעטן
 אתה. לי':<כי אמרת וכבר טעמךואמונתך, איש, מ מבקש ואני זולתך, מדבלי
;•' לו■ והתמה זה על חקור מזומן ג א  לן/מנוס-מחקור" ■שאין סבור ו

 אמוד ,החיכמה משאלות' שהיא' •מפני, ה ר י ח ב' ה ו ר,ת' ז ג' ה , בשאלת
- ׳:־ . . ...;•• - 6( ביזה יעיהי : ■ד:ד• • - <

כ) _  חנ^^ל. מתעקש אם כי , האפשר החבר.אענו;,מכהיש_טבע אמך ,
 מקור./>- שהוא למה מהזרמנוח, רואה אתה כי מאמיין־בו, שיאיננן מה יאמר

 ויועיל_• באפשר, ההוא הדבר כיאםין,•Jפ שהוא שיורך מה [יורה) או.(ירא)
̂ל■ /־ הייה'נמסר , פנים _כל על pכי,,יודה מאימי; היה; .ואלו- ;בו'הזימון  ולו

 כי- יאמר. ואם • לרעבונו בשבר' ולא , לאדבו מלחמה בכלי ‘מזדמן היה
 , אמצעיות בסבותל הודה כבר הזדמן שלא למי . צריך ההיא. הןימון

 הסבות בכלל החפי;• בעתיד ימצא והוא ,עמידת.המתאחרות ושבהם
 עצמו«- ימצא כי להודות יתעקש,.ועתיד ולא האמת■ יודה' 'אש , האמצעיות

 /־ואם' יעשש ירצה אש ,. לו -האפשריים ובין;חפצו-בדברי בינו לו מונח.
 הכל' אך /• מדין־האלקים דבר הוצאת הזאת באמונה ואין' , יניחם ירצה

, , ’ ■אבאר כאשך .,פנים•מתחלפים, על שב.;אליו.
 על'׳נזני' הראשונה העלה' אן* ̂ מיוחסות (ה) הידיעות כל כי ואומר .

ק אס ,* דרכים ,־_■ ה; שו ר-א ה ה^ נ ו כ על. דרך•.; ,על אם נ
ת לו ש ל תי ש הי  הסדורוההרככההנראיס׳בחי' הדרךהראשון, ודמ.יון , הי

 המקרה, אל שייחסהו' המשיתכל למשכיל. יתיכון אשר-לא ,ובצמח.ובגלגלים
 ודמיון • ויתןלוחלקו , במקומו דבר כל ישים ,חכם עושה, כונת אך;.אל

 חם; דק גוף האש כי לקורה-חזאת^—הדמיון על—הזאת האש שרפת השני
 שיעשה , הדק-הפועל ומדרך • נפעל 0( מתלחלח טף והקורה םועל>

 חלקיד. שיתפרדו ער הנפעל, לחות ויכלה שיהמם היבש והחש' * בנ.פעלו
 ממך ימנע לא תבקשם, כאשר האלה וההפעליות• האלה הפעלים ודיבות

ואחר , (ז) הפלכים אל שתגיע ער סבותם, סבות שתמצא ואפשר השגתם.

פצמו,•. ד) .• צלו_,-ונשמט;.מאצלו6ב). מיוסד. מלה ונשמט מיסד,., )6.
 כידיעות ונשמט ה),כע'לולים'« בה.. ונשמט, .ד)..בה, .פצמוהן מלת• ונ^מט.

ג • הפלכיט. ונשמט• הגלגלים, ו) מתחלחל,־־ונשמט׳מתלחלח. ז) .

 .סננרי כשפתי זו' להוראז־ מקיור יש וכן י(א׳נ־׳, גלגלים עיני כלכין . הפלדם !
. שר כמו. (בעצייקספירסט) הפלך שר, ל י ל ג  יט) לא (משלי פלך ה

 - ל ל ג נ ו ל ג ל ג ס •שהוא מפני המסוה(שפיננשטאק^ על,מטה הונח.4(שפינדעל)
, לך ס ש נראה הנזכר מכל ל ג גל - . בהוראתם הם נרדפות ו
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כD'bVen . *)0 ער*ות אל* כך אה׳  אמר •ובאמת הראשונה העריה אל> 'ו
 ובמר^ם,■•־ בבחירות ׳ האתר' אמו* ובאמת • הב׳ורא מגזירת Sbh בי /' האומר

 תקו־ב חרצה ואם * רןים‘האל מגזירת ההם מהדברים מ^ומה שיוציא בלתי
 או , טבעיים או אלקיים יהיו המעשים , הזאת בחלוקה זה מציאות
א ו מבחייים, או , מקו*יים , י לק ה ם  כל על יוצאים הראשונה מהסבה י

, יתברך'׳ האלקיים רצק זולת סבה, להם אין פניה, ם י י ע ב ט ה  מסבות ו
 שלאי בעוד * שלמותם תכלית אל אותם ומגיעות , להם מוכנות אמצעיות

’Vib אמצעיות מסבות , ם י י ר ק מ ה ו ־ חלקים מהשלשה מאחד מונע 
 , בבונה ולא , בסדר ולא ,בטבע ולא ,במקרה הם אך , כן גם

 בהם ומתנים ,אצלו ויעמדו עדיו' יגיעו לשלמות ,(ב) הכנה להם ואין
י יר ח הב אב׳ד השלשה• בוזלקים  בחירתו, בעת האדם סבתסחפ^י ם, י

 הסבה אל משתלשלות סבות ולבחירה • האמצעיות הסבות מכלל והבחירה
 והנפש , נמצא שהאפשר בעבור , דוחק מבלי השתלשלות , הראשונה

 שתשובה וצריך • מהם רוצה שהיא מה תעשה ור.פכה העצה בין לה מונח
 הסבות בשאר זה יחוייב שלא מה , ההיא הנחירה על עתגונה 1א

 שהאפשר אעם׳י ולא'מקרית, , טבעית סניה תגונה לא כי האמצעיות,
 והיה• יזיקו, כאשר והישן התינוק האשים לא כאשר בקצתם, נמצא

 ,ממנו המחשבה הסתלק מפיני מאשימו אינך אבל , זה הפך כאפשר
 שיזיקם מי על (ג) כועסים האינם האפשר, מכחישים הם אשר התראה
ם, הנמסרים או , בכונה  כאשר , בקור דזיקם בגדיהם שיגנוב למי ה

 או ׳ שתזיקם עד קור ביום מנשבת כשהיא הצפונית הרוח אל נמסרים
 מבדעדי דבר על האדם שיכעס לבטלה נקבע , כוזב כח שהכעס יאמרו

 לבחירה' אין כן אם , זה וזולת וישנא דאהב ויגנה שישכח וכן • אחר דבר
 י הכרח ההיא הבחירה תשוב כי ,הכרהית סבה , בחירה שהיא מצד

 שתכהישהו מה ובוה דפקו', , תנועת כמו ,הכרחי האדם דבור ויז־רה
 כעוד ,השתיקה ועל הדבור על יכול עצרם מוצא אתה כי , הראייה
 היו ואלו , אחריב מקרים בך' ימשלו ולא השכל, בממשלת שתהיה

 לעתש' נבראים היו , קראשונה מהעלה הראשונה כונה מכוונים ד^לושים
 בראו עחה כי ,בו אשר וקל בעולם לומר יכולים והיינו ,רגע כל עם

 שייאימין שכן כל , מהם האדם שיפלא ענין למופתים היה ולא , הצורא
 עושים' עובדים שנירט כי ,הממרה על יתרון לעובד היה ולא , בעבורם

 האמונה' משיגות גדולות דבות עם אליו והובאו , לעשותו שהושמו מה
 המשגת, הדבה אכל אמרנו, כאשר העין, הכחשת שבהן והגדולה ‘הוארו

ת', האלקיס מגזירת הדברים קצת' הוצייאו בעבור בבחירה, שאומר מי  יש י
אבל עקר, כל מגזירתו אותם הוציא' לאי כי זכלו, שקדם במה עליה לטעזן

 מלטם ונעמט כ'ג<גלים, א) נ*>ן
כועסים'. כאינם ונשמט ילע־עו,

 נכון, בסדר פעולתה העשה כטכע ר׳ל הלקים, משלשה אחד וכיו׳ שלא בע׳וד *
 . נסים מעשי ר*ל ם, י י לק א סנוה* השלשה מאלה אחד ישליעוה לא אם

. ם י י ר ק . מ ס י י ר י ח ב

שלא'' י ג) הכנה. השמם הודמנוח, ב)
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 וחוא y אחרת דבח בן אחרי וחמרגנו / ההשתז^ש^ות ברדך אל׳יו משיבם
 y בשבעו מיסבל הכסור האפשר כי ,מידיעתו הד& הדברים הוציאו

ם בזה האריבו וכבר י ר ב ד מ  - בשקיה, אותו(א) הדעת כי y cnV דצא ה
ח ו^א להיותו, םבה הדבר ידיעת ואין ת  ■ והס כהוות, האזיקים ידיעת (כ) תנ
ה היא שיהיה, בשה הידיעה אין בי יהיו, ושלא שיהיו כאפשר זה עש ב ע  ו

 עליו, דאיה אך רודותו, סכה איננה ה,rש. בשה הידיעה כאשר ,בהיותו
 הידמת היתה ואלו ולידעוניר, ולנביאים ולש־יאביש , לאלקים הידיעה כי

 • שהם אלו האלקים, יעתTל עדן בנן עתיתש שיהיו בדיי היה לועיה, סבה
שתברו, צדיקים  - לחטוא עתיתש ,שהם לדעתו בגיהנם, ואתרים. מבלי
 אלקים ליתעת אכילה, מאין האדם שישבע בדין והיה .שיהשאו מבלתי
 : , בשיחות היו ואלו האמצעיות, הסכות ובשלו פלוני, כעת ישבע שהוא

 את, נבה והאלקים מאשרו והיה האמצעיות, הנחות מציאות מסתלק היה
 להיות הפועל, אל הכח מן עבודתו להוציא נכון על כה) ft (ברחכיח אברהם

 ברך בי הזה הרבר את ,עשית אשר יען שאמר כמו שיבת■•, סבת זה
 או.• אלקיים להיות צריכים החדושים שהיו ובעבור ^ סז) (שס אברכך
 ההדק בחר אלקייס< כלם שיהיו (נ) האפשר והיה ,החלקים מן זולתס
 למכיר יש ,אך . באמונה חוזק יותר זה להיות , האלקים אל כלם ליחסם
 וענינים, משקיס. ומקום, כ׳זמן. וזמן, מ>.יש. ואיש, מעם. עם, להכיר,

 אם כי הרוב, על נראו לא האלקיים רשרושים כי רראה אחרים. מענינים
^ ישייאל, בני והם מיוחד, ובעם הק־־ש, אדמת והיא מיוחדת, pבא כז  - ו

 בסדורם נדאה וחקים, מדצות בהם נתלו אשר ההם, הענינים ועם ההוא,
 המקריים הענינים הועילו ולא . רעה בל בקלקולם ונראה לב, מאוד כל

 הע כן ועל הסדור. כשעת הזיקו ולא הקלקלה, בשעת דבר והטבעיים
 אפיקורוס דעת ראו אשר האפיקורסים על אומה, בכל טענה ישראל בני

 בהם תראה לא בי צמקחי., נופלים הם הדברים בל ני :באשרו היוני,
 אrה ההנאה כי : סברתם כי בעלי־ר״הנאה נקראים וסיעתו מכוון, בונת

 המצוה מן התורה בעל ובקשת םתם, השובה והיא המבוקשת, (ד) תכלית
 אם למוד ומבקש יתפרד, אליו חפציו כל מוסר אצלו, נכבד שיהיה בה

 הענינים עם נרצה המון או נביא, היא אם וכבוד. איתות או חסיד, הוא
 בסכות משגיח ואיננו והמעש־ם. וד.מקומות, העתים, מן כתורה, הנזכרים

 לי שיתקדם כלמוד אם סמנו, דהרה רעתם כי וידע והמקריות, הטבעיות
 אך . דהיא הרעה כעת לו שיעשה בכבוד או דהיא, לרעה בהצעה *

 y מדהסיד שבן כל הרשע מן נמניעת איננד. המקריות •הסבות שובות
 לרעתם דוחה ואין והשבעייות, המקריות ההם בסבות היא הרשעים' וטובות

 בטוחים והם (ג) המקריות ההם בסבות יצליחו החסידים אבל כשתבא,
 ע״ח דוד כי :ואומר אשוב ועתה (ו) .מכונתי אצא שלא וכמעט מרעתם,

 :הסבת והיא יגפנו ה׳ בי ואמר המות בסבת חלקים שלשה הביא י) כו א (שמואל
ירד במלחמה או ,הטבעית הסבה והיא ומת, יבא יומו או האלקית,

 סכ־ימ. ונשמס תדהב, ב) - .אוחז הימח כתיגות זשמטו בי, במדס א) נ״א
 - כחכליח ההיא וננמע ההכליס״ 'כיא H' ונשמם'האששר.. באפנר, ג)
. ססנשי אצא שלא ונשמע כונסי, מעדן שאצא ז) • איננו המקריות מלת ב)
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 אין כי המבחי־יח, Sר׳ הרביעי pSnn והגיח המקריח, סבה והיא »םםה^
 ד), לא עצמו(שס את המית ששאול ואעם׳י בסוו^ בוחר דעת לו שיש אדם

 החלקים ובכו .בו האויב התעודלוח לדחות אך (א), המות מבחרו לא
 בבל הקדש רוח אוחם שלובשת בעת הנביאים בדבור כי בדבורי האלה

 , מדבריו בכהירה דבר לנביא ואין האלקי, הענין מן מבוק דבריהם
 להליץ שרוצים לענינים הראויות ותנועות ד^מזים הם הטבעי והדבור

 הלשונות אבל , קודמת הסככה בחגדי אליהם הנפש ומביאה , בעדם
 ,המקרי והדבור ־ ומבהרי טבעי מענינים מורכבים הם עליהם המוסנם

 אל יגיע ולא , ענץ ממנו יסודר לא שגעונם בעת המשוגעים דבור הוא
 דברי או נבואתו, בעת הנביא דבור הוא/ המבחרי והדבור * מכוון חפץ

 שהוא שיראה כבי / דבריו ובוחר / מדצחו המהבר(ב) , המחשב הדעתן
ד בוולתו/ כהם דבר כל מחליף היה רוצה היה ואלו לכוונת/ ראוי  אם תו
 אל האלה החלקים כל ליחם ויש י זולתו ולוקח ענין מניח ד%ה רוצה היה

 ואם • ממנו ראשונה בכונה שהם לא השתלשלות, בדרך יתברך, האלקים
 ושירי , הדברן ומליצת הדעת כטורפי ודבדי ,התינוק דברי ,כן איננו

 באמרו הזריז על העצל טענת אכל זה־ מכל יתעלה האלקים דברי המשורר,
 אלו vכם/אמרו * זה כי מענה, איננה שיהיה מה אלקים בדעת קדם כבר
א יהיה, אשר כי לי: אומר היה  אבל הוא, אמת לו אומר יהיה שלא לו א׳
 מלחמה כלי ותומן ,הטובה העצה האדם שיקה הזאת הטענה תמנע לא

 , אבדתך או הצלתך כי , לך יתברר כאשר ,לרעבונך והמזון ,לאויביך
 —שבהם החזקה אך—ומכללב האמצעיות, בסבות אם כי נגמרים אינם

 במה חמעון ואל , ובעכוב בעצלה או ובהשתדלה בזריזות שתבחר
 הכשחדל מאבוד , המקרה ובדרך , מעוטמ ובעתות ,למעטים שיקרה
 עניןשם בלתי מובן י ענין לו יש הבטחה שט כי .הפתי המופקר והנצל

 הוא כאשר הבטחה, ממקום הסכנה מקום אל בורח דעתן ואין / וסכנח
 מן הסכנה כמקום שיקרה ומה . הבמוזה npn אל הסכנה ממקום בורח

ממיתה הבטחה במקום שיקרה ובה נפלא(ג) הוא כי יאמר , ההצלה
 חובה בהשתדלות והבחירה . לטבע חוץ דבר שתיא יאמר / (ד)

 העצה׳ ההפקר ומסבות , בה שיאמין למי זאת עצתי השתדלות ומסבות
 אך . האלקים אל בהשתלשלות שב והכל , הזאת העצה סותרת שהיא
 ■אל מצריך אין וזה ,והאותות הכבוד הוא , גרידא בגזירה יהיה אשר
 ארבעים הרעב מן משה כהצלת , אליהם שיצריך ואפשר , אמצעיות סכות

 בסבות אך ,נראית סנה מבלי סנחריב עם ואבדן ,מזון הכנת מבלתי יום
 יאמר ובהם .אותם יודעים אנו שאין מפני , סבות אצלנו אינן אלהיות

ם אבל .אמת והוא ההזדמנות בהם יועיל לא כי י נ ו מ י ז ם ה י י ש פ נ ה

 ונשמע הה:, דנר ג) .המהנל ועמס ממני/ נ) .כמוס ועמס כמוה, א) ג״א
.סמיהס ונשטס האנק, סן ד) .נפלא

 זכגיה אמדו מלס טהק נהסד אוצר כמפרש .לי אומר כיכ אלו אמרו כמו •
.לי אומר םכ אלו מ»
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ם, ,)לפי.^'?יךעםוך..תחכם.בךם(א םוךות,הקורד. .,והם די מיי מניאים הם.

א, ‘ד,/-אבל חנסו-את , שו נ ר. ם א ק  כדעתו שקדם בעבורר^ל^מי כצמתו ק
ו ^.א ״.שיםרהוו_או^שיעברהו ננ ; .א י ״ככר‘,שו  !ביארנו/,^כי הקדמנו /בי

 ;,סבת ןהיתה .y האמצעיות ^בסבות אם בי ̂ ,יגמרו ,ג'א ,,המרי.ודדעכוךה'
, שהוא, בידנעתי ,.וכ^קדם בעבודה הצווי העובד עבודת .  שםבת1 עובד

 , האמצעיות בסבות מלי.הממרה ר,דם..נד,עתו וכן ,,יעבורתו^שמועיתובחותו
רע/ הלעש בהברת .אם תמזג ל בו תג כ  ,התענובוהמנוחה /V נמוח או ^או

 בנפש,על לתוכןזת\ושם כי מן'המפורסם בל / מקל'ממריו לו ;,;ותוכיתו
 ,.מעט .אפילו , החוכהות , נפשו'לשמע ,תתס^על הממרה וכי ..כל,ענין/
 בהם.ענ״ם,מקבל/ ?ש כשתהיה,התוכחות•,להמון/כי כל',שכן / הד.פעלות

• . -י י , . שוא ואינו הואיל .ונבר,
 ההוראה <ת/.1ההקל<מות,אשר^בהם.קץם^(כ).העצה.ר,ז . תחלת

 אך , .שוא ועהוא^עושה'ותכם:(ג)/.ושאץ,במעשיו / ך,ראשונה בסנד,
^^ןה.בנפשות,כהחכונן קתיישב '!כבר / בהם_]קל,קול איין כחכמה^_וסדור כלם,

שאין ברוב.הבריאה/,ומה;שנקוחרש שהאמין,  ממנה;בנ.פש,המשתכרעד.
 / בעבור.זה אמונתו לא,תתקלקל. יראה.בם'קצתם, ואם / כמעשיו.קלקול

. .. . הבנתו ומיעוט נפשו סכלות אל. אכלי.ייחסהו
 .פועלות, אינם אך בסכות.אמצעיות/ הך,ודאה‘~ור,ד־.קרמד,השנית י

 ר,שכבת..זרע כי / ,הכלים /_א'ו^על.ךרך ך.חומר על.דרך »לכל'הם.סבות-
 כלים וך,רוחות,והכהות’ .מחברים, ואברי'רעזזרעה ’/והדם'הומר.לאדם .

 / יוקוו.וגדולו!הזוכו )יגמת^כועצלמן; ך,אלקים בחפץ ביניהם למשמשים
 הוא אשר., כעפר האמצעית,/ הסבר, ;איל, ןךיך11ת1ו^ש'י'לו,בדבר-ד,נוצר'יש

,י האדם ,_(ד־,),הומר : , . . אמצעיות .בסבות שלא.להוךות אפשל ואי״ ,
 חוםר.ך,טובה לכל נןתן המו־א.,י'תקרך, /'כן’השליישייית וההקדמה י י"י

קניות שאפשר-ילו.רקבל שבצורות ה^ו מ^:ינ^,לא יתברך >-ושהןא. שבהם /,ו

למה תיו ל •'*אין, .אדם' ’ בריאני לא לעת'לאמר.,.'

 ןזה.( שידעכו הלינות וי.פ»טו. 'עמכונתס/. אותם.מל. .)״פעוכה6^א,1’•
ה, כי ד). ,■ ל. :^ קי\נ.'.ג). , ‘ הןא'. 'וממנוי, ממע'

!:תהכסינהם

 ״קיד נשם הנוזלי כונת לו—הלדם. פל ולזנורו הזוקו יגמר כאניצעים־האלה מ״י
̂צט, ,כי.ק.כולאת (זמ:נע.ןפאזעל), אדס.aJ,גון.ליןיהלי,״.(י .fip -אפר ,נפפת.מרבי 

' ■ • •י". ־י—



ר מ א ם מ י יש ח

״ וההקדמה ת י ע י ב ר  ;נלווטת מדרטת למציאות ני ההודאה ה
ת וכל / -זתמתונות  מאשר^ין מעולה תוש1 (א) והשגה הרגש לו שיש מ

̂ל אשי / הראשונה הסבה ממדרגת קורבתו בעבור זה ..לו,  ■דץ>*..ת?:
מעולהבםדרגה הפתת וני 'בעצמו״ תר.  צא?ס,1המעולהשכמ מן שנצמחיו

 שבצמחי״'והפחות המעולה מן במדרגה מעולה יותר מד. ה ש.ב נד.פתנת’-
ם ד ג ז ת ש  הפחות וכן , שבבו־״מה המעולה מ; במדרגה מעולה יותר -

 עובדי שבאומות ,המעולה מן במדרגה מעולה יותר תורת'האלקיב -^בבגי
 האדקים מאת שהיא התורה כי ״ האלקים תורת (ב) בהם שאין -אלילים.

 בלמוד, אותו משיגים שאין מה וזה ותכולתם״ המלכים מנהג הנפשות מקנה
 מדלגות אל מביאה .דתורד.'ד.ד.יא מעשד. על הר״תמדה כי זד. על לתייאד.
 אם.יכן , האלקים אל האנושיות שבמדדגות י הקרובד. היא אשר הנבואה

 הקנתהו ככר הוא כי ״ תורה לו אין מאשר טוב הממרה, התורה בעל
 אע״ם המלכים״ מדריגת על בו השקיף מלאכותי״ מנהג האלקים תורת

 באש ונשאר ״ רשמים ממנו לו נשאר ,והפסידו עליו אותו בלבל שמריו
 שיהיה בוהר היה לא .הבד.ירה לו נותין אם-ד.יו אבל ״ אליו הכוסף

 דעונה (ג) יחלה כאשר האדם באשר תורה, לו שאין מי במדריגה
 מתענג עוף או דג או סום שיהיה הבהירה לו ננתנין היו אלו ״ כמכאוביו

 האלמת, מדרגות אל יקרבהו אשר השכל ובין בינו ויובדל , 'בלי'מבאו:
■ _ • בוהרבו •היה .לא

ה וההקדמד. , מי ה ח  לתוכחת רושם מקבלות השומעים כי,נפשות שי
 תועלת, עכ׳ש באמת גלתוכחת ״ מקובלים בדברים .תהיה כא.שר ד״מוביח

 התוכחת בו בנפשו יקדח ״ הרע מעשות הממרה משובה ״איננה ואם
 התשובה מן חלק ווה . רע הד״וא המעשה בי ורואה' , ניצוץ .וא1ד '

• בו -והתחלחלה
ס לעשות יכולת מנפשו מוציא האדם. בי ת, י שש ה וההקדמה ) 

א שנמנע ומה לו, הםאפשר אשר העניונים;ה). ועזבו -הר;י, מל מ  נמנע מ
 בזה והדמיון .בן־ם האדם ■לסכלות או האמצעיות, הסבות לד.עדר אם .בי

 ואלו ,מטנו נמנע וזה , בעם למשול רוצד. לד.נר.יג, יודע, איננו נכרי _«דש
 נגקר היה בהם, לד.תעםק הכם הוא ויהיה האמצעיות״ הסבות נמצאות ■היו

 בביתו שמושל ממה וינהיגם , וידעם נמצאות שסבותיו במי (ו) רצונו .
 במה וידבר ירצה, כאשר יניעים , אבריו מזה ויותר ובעבדיו״ -רבבניו

 בעת ,והרחוק הקרוב לו יצטייר ,ודמיוניו מחשבתו מזה ויתר ,שירצה .
 ועל . האמצעיות בסבוהיו מושל הוא ני ״ שירצה הענין ועל ״. שירצה

הנקראת האשקאק״ש בשחוק י החזק את החלש שינצח יתכן לא כן

 . בכס .וטמע לכס״ ב) . והכנה כרגש ונשמט והרגש״ השגה א) -ג!א
 -למשוה. וטעט ע:וש, על ונ״א נעשות ד) ימלה. כאשר וטמט ג)-.כשיהלכ״

ומלס^מי. רצונו מלת נין רצונו״ נגמר כאשר ו) הטנייניס; ונשפט ננניידם, ה)

 ומקיר.השתוק,^זה גימיט;, גם ה:ו־ט האש.קאק׳ש.,הוא-שחוק.כשאך *..נשתוק .
כי..םכמס^הבה׳נו אק,. ורוזני חכמים הזה נהשחוק וכתטסקו המזרח״ נחרצות
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 ובמז^חמת אשדשיר מז^ ווהן ההזי^חה יאמר ולא • כערבי ששרו״ג
 סכווז כי המלכיםהנלחשים, שני כמלחמה יאמר כאשר (א), האשקאקש
 בהנהגתו החכם דנצח , נמצאות.בלם שמרו׳ג(ב) וממזמת האשדש-ר

 אלא מקרית, סבה ולא כה, להתנות שצריך טבעית סכה יירא ולא הסיד,
 ועם אמרנו, באשר בסבלות נכנס והתעלמות ההתעלמות, מחמת נכרי בעת

 הכונה• אל אך ,הנוברים בדרכים הראשונה הסבה אל מיוחם הכל זה כל ־
 אחר אבל , בתוכם השנינה היות ימי בל ישראל בני בחדושי הראשונה

 בבונה. [האלה] החרושים האם המאמינים בלבות אלא מסושק הענין כן
 פוסקת, טענה ואין ,מקרים או גלגלים בסבות או , האלקים מן 'ראשונה

 כמות,״ הגדולים, הדברים שבן כל ,יתברך אליו הבל שיוחס הטוב 'אך
לזרג והדומה ,והד.סרון וההצלחה, והמלחמות, וכנצוח,

■ הספר חתימת ׳ ־'
 דיני איכות ועל , טובה עליו החקירה לו והדומה זה ו^בר אמר׳ )6כ ̂ ־

 פוקד מן השלום עליו הנביא שתלאם במה ותלותם ,כעבדיו הארקים
 כ) ■(במות לא׳הביו לאלפים חסד ועושה לשונאיו בנים על אבות עון

 רבותינו בדברי במקרא שבא ממה ,ועונש עונש עם ועון עון ושקול
 ״ משיבין שאין ומה בתשובה, אותו שמשיבין ומה , סז) (ר״ה

 y והנסיון הבחינה דרך על הצרות מן שיבא ומה , התשובה ותנאי
 דרך ועל הזה, כעולם התמורה (ג) ועל שקדם, מעון הפרעון דרך ועל

 לזכות הטובות מן שיבא ומה אבות, עון בעבור או הבא, בעולם התמורה
 האלה הפנים והמזג ונסיון, לבהינה .או אבות, זנות בעבור או ,שקדם

 הסבות ברוב בחקירה שיגלה ואפשר (ד), עמוקה. שדעתם ממה .זזורתם
 הענץ בו ימסרו נגלה שאיננו ומה ז), לו(ברכות וטוב רשע לו ורע כצדיק

 האלה בסבות בסכלותו האדם דודה יתברך, וצדקו האלקים דעת אל
 ומה ד%אשק, העצם אל בדבריו יגיע וכאשר הנסתרות. שכן כל הנגלות, ,

 מנצח בהיר אור מסך ורואה,בערם מהם, יבדל המדוח, מן בו שהתחייבו
ו, ראותנו (ה) קצרת כעבור השיגו ממנו רמנע הראות, תנ ת  בעבור לא ו
 הרואות בעלי אצל ביותר ומפורסם ונגלה בהיר הוא כי והחסרו, וסתרו

,אמתתו מהכרת ותבליתנו .ראיה הבאת אל (ו) משיצטרכו הנבואיות

 .כאשקאקש. ובמלחמת התיבות.אבדשיר וממש ,הבסרוג במלחמת א) ב״א
 *־p7, ג) שסרוג. ומלחמת כאשדשיר. .התיבות וממשו השטרוג, מלחמת <)
 . עמוקה שדפת׳ס ונשמס עמוק, שביאורו ד) התמורה ומלת זעל מלת בין

־ ־ י .בו ו) קצרת. ז׳שמש ה)'קוצר,

 יפיונזה: אלף בעל ,השחוק הזה המשחק יקרא הומ זנאק הנצוח• גאהר
' ' • .ששיעל) גמדאנקען ״(שזחפנד
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 אל וניחנהו השבעים, מן (א) דבר סבה היתה שלא מה במבעיות שנכיר
ח אבל גשמי 'נחבלתי  וישים המצייר, בכח נאדינוש אמר כאשר אלקי, נ

,האדקי לענין אבל המזג, מהמת שאיננו ורואה הנחות, שאר על יתרון לו  
 ובריאת המנהגים, ושנוי העצמים, עין (ב) בהסוך רואים שאנחנו ובאותות
 על שנעשה כה (ג) ההפרש וזהו קודמת, תחבולה מבלי היי לא נמצאות

 מחפשים היו אם אשר בלטיהם, ההרטומים שעשו מה ובין משה, ידי
 מעשה המת הבל ירמיה שאמר כמו , התחבולה מוצאים היו עליהם

 , עדיהם ותהפש תפקדם אם ר׳ל י) וירמיה יאבדו פקודתם בעת תעיתועים
 כל משה] ידי על [והנעשה והעניןהאלהי (ד), המזוייה נדבר לאפס יהיו

 הזאת, המדרגה אל יגיע ובאשר הנקי. כזהב תמצאהו עליו תתפש אשר
 הגשמיות, כלל מנהיג גשמי, ישאיננו ענין ספק בלי שם יש כי 'נאמר

 ונעמד יתברך בפעליו נבחן כן אם ,עריו מהקיר בלאות ודעתינו(ה)
 ואל .בו הפרון זה היה אמתהו משיגים (ו) היו אלו כי עצמו, מספר
 ,מדרגות אל האלהי העולש מחלקים אשר , הפילוסופים לדברי נשגיח

 אם בי ואין מההגשמיב, שנפרד מאחד אלהית, מדרגה אצלנו כלם אך
 בחינתם האלקים להרבות הפילוסופים הביא ואשר • הנשמיים מנהיג אלוה

 לכל כי וראו , מארבעיס יותר אל והגיעוס כפרום הנלגליב (ז) תנועות י
 התנועות די העיון, להם והוצ־א האחרת, כבת זולת פבה מהם תנועת

 התנועה בל שתהיה והתחייב ניבעיוח, ולא הכרחיות לא הפציות, ההם
 וקראו מחומר, נפרד מלאך היא ההוא והשכל שכל, נפש ולכל , מנפש

 ואחרית מהשמות, זה וזולת שניות, ועלות ומלאכים, אלקיש ההם היגבלים
 מנהיגיהעוד הוא כי :אמרו הפועל, ודנזכל אצלנו מהם והקרוב מדרגתם

 הכהו כן ואחר הנפש, כן ואחר ההיודני, השכל כן ואתר התחתון, הזה
דקדו כלו וזה אבר, אבר ובה החיוניות, והכהות הטבעיות[

 לו והנפתת . אמת ,לא
 עהה1 ,לבנו דוד במצות

שצרי; מזה וראיתם כ) א

 הכהות
חדוד ■,ןנה !

 הקראים יאית י ונעזוב אפיקורוס. פנים כל על יו
ועבדהו(מלכים אביך אלקי את דעי כני שלמה ;ה

התחייב כן ואחר ברורה, ידיעה האלקיס את לדעת ך ____ ,
 יצחק אברהם באלקי להאמין וזקניו אביו על לסמוך הזהיר אבל עבודתו,

 זרעו ב־דבור. יעודיו הם‘' וקיים ,תשגהתו בהם דבקה אשר דעקב,
 זה וכמו * לו והדומה זה וזולת בתוכם שבינתו וחנות • בנען ארי,' והנחילם

 לא יא) (שם ידעתם לא ואשר כט) (לגרים ידעום לא אשר אלקים אמרו
 לאימוב / מהם (ח) תראו לא אשר אבל , באמתתם הידיעה בדם רצה
• : שתיראום ולא שתקוום צריך ואין. , רע ולא

 ללכת •י כווי מארץ ,לצאת שהסכים החבר מענין היה כן ואהר ככ)
'תבקש מה . זה על עמו ודבר , פרידתו על בוור למלך ויתר , ירושלים

י I י.
א  ונשמע , הפוך ב) .דגר ככה כיתה שלא ונשמט מאומה, הכה כו שאין א) נ׳

 י. איננו המזוייף כלכל מלות השתי ד) .מה מלת קודם נין ג) . גכפוך
 ולי וכתנועות, ז) .כיו ונשמט •היינו, ו) . זדמתינו מלת ונשמט ודעותינו, כ)

. הדאו ונשמט ראיתם, ה) דגבההלכ בלי בתנועות, : שצ׳ל כדומה, ,המגיה

ותתפלא. הנתינה' וכשער בהקדמה הלככות בהונות ראה וכו׳ כקראים ראית »
' Cusri. 10
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 הארקים אד והקרובה , מהם נעדרת והשכינה כנען ובארץ בירוסדם היום
 בסכנת תכנים.י׳סרםך ולצד. החזק, והכוסף טהור, בלב מקום בכל סושנת

. מתחלפות והאומות והימים המדברות
 כי t נעדרה אשר ודא כעין עין הנראית השכינה החבר אמר כג)

 אנחנו אשר ^והיא המיוחד במקום נחנה להמון לנביא אם כי נגלית איננה
 ובאמרנו ,נג) (ישעיה ציץ ה/ כשוב יראו בעין עץ בי באמרו לה סצפים

 הרוחנית הנסתרת השכינה אך לציון, בשוכך עינינו ותחזינה .בתסלתנו
 לארהי ברא נפשו הלב^ מהור המעשים זך אזרהייא), ישראל כל עם היא

 אם כי ישלמו לא והמעשים , ישראל לאלהי מיוחדת כנען וארץ ̂ ישראל
 והלב ישראל, pבא דר שאינו ממי. בטלות ישראל ממצות והרבה , בת

 מיוחד שהוא בו שיודעים במקום אם בי 4 וזכים מהותם אינם והנפש
 באורו קדם כאשר אמת שועא כ״ש ובמשל, בדמיו זה היה ואלו לאלקים,

 שהולך מי שכן בל בו, הנפש ותטהי אליו התשוקה ותתעורר ,כ) (סימן
 כפרח מבקש והנא עוטת לו שקדמו למי שכן וכל רחוק, ממקום אליו

ן ן, ו ע ו ן ו ע לכל קבועים היו אשר בקרבנות לו אפשר ואי האלקים ו ר ז  מ
 שכן כל ד) (יומא עץ מכפרת גלות. רבותינו שאמיו מה על רסמוך שגגה1

 נכנסת אינה וביבשה בים הסכנה אבל רצוי למקום הגלות יהיה אם
 מי כמו ,)מסובן(ב שהוא סכנה אך ,אלקיכם ה׳ את תנסו לא באמרו
 מזה יותר (ד) מסוכן ואלוהיה , (ג) שירויח מקוה סחורה לו שתהיה

 , בסכנות בהכנסו עמו הדין היה (ה) הכפי*, וקוו תשוקתו כסי כספו מצד
 בו והסתפק ,מימיו שעבר מד. על וד״ודה נפשו עש חשב אשר אחר.

 אלקיו יצילנו ואם בסכנד., ונכנס אלקיו, ברצון ימיו בשאר דהחזיק
 רב לו(ו) התכפר כי ויודד. ירצו*. ,בעוטתיו ימיתהו ואם ,ויודד. ישבח

 , במלחמות בנפשם יסכט מאשר טובד. עצה •ותר זד. אני ורואה , עוטתיו
ר גדול, שכר שיקחו בעכור או בגבורו־., שיזכרו בעכור ת  הסכנה היא קלה ^ו
המלחמה. על שכר לקבל כדי במלדטתדדשות יכנסו מאשר ,ח.זאת

 עתה אותך דואר. ואני ,בחירות בהזר היית לפנים הכוזת אמר כד)
 בארץ כשתודר בהם חייב שד״היה , וחובות עובדות לד.וםיף רוצה שאתד.
ת בד״ם חייב אתד. שאין ממצות ,,ישראל  הנ

 אני אשר הדבש מעבדות החירות מבקש אני אבל החבר אמר כה) •
ט, ואינני רצונם מבקש שי , ימי כל בו אשתדל בם ואפי׳ מ י  ואלו הי
 ובקשת אדם בני עבדות לומר רצוני לי, מועיל היה לא משיט הייתי
הזד. בעולם וד.וא מעט בטורח רצונו יושג אחד עבדות ואבקש ,רצונם

 וההשפלה ,ד.אםתי החירות הוא ועטדחו , האלקים רצוו וד.וא , «בבא .
• האמת על (ז) הכבד הוא לו

 ירע כבר / שזכרת מה בכל .מאמין אתד. באשר הכוזרי אמר ס)
ד לבא רחמנא מצפונך האל . הנם,תרות; ומגלד. המצפונש יודע , ב

 ונשענו כמוה* מסק נ) מך. אוריד ק..מלת האמידה, דפש נעל כל ופס א) ג״א
 וקווס ה) • ונפמפ׳ימסוק מסק, ד) •' ואלו־ שירדה מלת p נהס, ג) כמו. מסוכן

 הכנוד הוא לו והגשל ז) .ורב לו גין.סלס במיהכו, ו) כמר.׳ וקוו ונשמע ככפרה,
w ונשמע ההכנד, הוא לו והמפל ונ׳ל m o v הכנר הוא .לו •
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 לו מונח האדם אבל , המעשה ימנע באשר אפה זה החבר אמד כו)
 השכר מביא איננו כאשר נאשם והאדם / ומעשהו מאויו ובין בימ

 ונוברחם בהצוצרות והרעות נאמר כן ועל הנראה. הטוב המעשה אל הנראה
 תרועה וכרין אלקיכם ה׳ לפני לוכרק לבם והיו אלקיכם ה' לם:י

 צריכים שהמעשים אך / והערה הוכרה (א) צריך שהאלקים לא לא) (כמדנר
 לבטה ד^םלה עניני צריכים כאשר , ראוישלגמול יהיו ואו לשלמות/

 ,והבונה המעשה יהיו וכאשר והבקשו/ מהתחנה הגמור השלמות על בהם
 כאלו אדם, בני דרך על זה ויהיה # הגמול עליהם יהיה כראף, שלמים

ת הוא  מה) סנהדרין .יךא ב״נ ע׳ה• אדם(נ׳ק בני כלשון תורה ודברה * זכי
 אלא התוחלת תאבד מעשה, בלתי כונה או כונה בלעדי המעשה היה ואם

 קצת מועיל המעשה/ המנע על והתוודוח הבונה המצאת אפשר שאי במה
 , לוה והדומה חטאינו מפני באמרנו / בתפלתנו בהתודותינו תועלו!

 , הקדוש (ב) הוא המקום אהבת אל והתעוררותם , אדם בני ובהערת
 תקום אתה שנאמר כמו , רב וגמול גדול שכר המיוחל הענין ינתץ(ג)

 עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו כי מועד בא בי לחננה עת ב• ציון תרחם
 בני כשיבספו תבנד^ אמנם ירושלם כי לומר רוצה קנ) (תהלים יחוננו
• ועפרה אבניה שיחוננו עד הבוסף תכלית לה ישראל

 , הטצוה ועורך , אשם מנעך בן הדבר אם הכחרי אמר כח)
 והשתרלותך ^ד) בבקשתך הטובה לך דגזור , עלכונתך האלקיםיעזרך

 בעל וצא כי ומצפונך, לבך בר על שכרך רדבה ,וםומך עתר לך ויהיא
 / זולתו צור ואין ,מבלעדיו אלוה אין והנמול החסד ואלקי , הטובה

. סלה אמן ברחמימ לשמו בונתך המכוונים ועם כחפדו, עמך יעשה

 • ינסן ונשמע ונק ג) . כוא ונשמע כהוא, ב) ומכרה. ציייך טן אל. מלת א) ג״א
• ננקשתך ונשמע מקשתך׳ כעונ ד)

 ל׳ה. מכתב חרי״ו ודפן לסוס נתמד אוצר ראה .אדם גני כלשון תורה דנרה1 •
 חז'צ מאפר את שהעם הראשון היה שהוא הרמנ״ם/ עש קשות יש״ר שדנר מה
 שריי אנחנו רואים הה .ימשט הממכרים כל ואחריו • אתרם לכונה כניא ד״ס
bה׳ צעק לשוא הדני וכעיקר זו. להוראה השתמש ג״כ הרמכ׳ם/ ^דם שהיה וי 

.א ד ככפרה ע״ש כספרו. רמ״אש נכונה דכר ככר וכאשר יש״י/
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