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זמהלמו ה שס לקדש תושיה הגליל ענה הפלי^ * המ»ויולד.עיידלאדייים סעיססעי עלה :
 יצחק בשמים יושב ה לשס יולד קדוש«ה האלקים איש מבלעדי הכחי המלך סלסלפבי מיאיר

״ עי ו י י י מעלימותמכמהלעס ויגד דעעיייאעה׳היאאנרו בחסכיויוחאלקיסמיחפתיוח טיאסף^«| ]ל: '
ק לבו אשי הלייזל יהודה י ה ־זולתי בתוכו ן3עעילמלה^עםעי* : העם אמ דעע ולמד לי והין אין ק

̂לקח שפתיי י^«ןד^ודובד^ןעל ת סיף להס שאין עליוני׳מיס רבי׳אדייי׳תים מיס ניי סי •* היפיף ^  ב
ש 1 ד ץן ^ «י ה׳ י Sv יהלדה הר נליק אתיז •* מיו  מעלליהם ופרי ־ רבי יתיזשס נס4ד מעת טיב כי שאזל נ

כי "י?|ךכא  :הישועה מתעיכי קייס ומים אבירים ללחם נמאיס גס יענים אס כי מים במאי ולא לקס מ
י ה י  מלתי במחשבה בתפס ה הי הזהאשרלא הספיהחתוס בדברי תיאיתאלקיס ליאות אין סמאעסי3ף

^ אלין אמית בקול אשיעגהו האלקיס מאת אליו קול אירי כב קוללו א^יי גיאש גדולים שנשה גשכים ^  ל
 עלזמ למטה מה למעלה מיז תלע כי המפואייס״ינו בכיו ש• ומה שמו מה •' מסתדים ומחמוכי אזגיועקדש

 יהידיז כמה*יר עלאי דבי אריא ימהלאחוד לפנים מה כחז ברוב נופה מלכות לבוש בלכזשז הדיל
־ שפתי ייחלי' יביס זה ולביאייו נפוניתיהודה בספר הדישית משפע באין זניקלאשישס יוסקאעו

5ונמלכיס זל המחבר היב מי ינחק'ינו ר וה י׳אלחנן יחדיו אחים ובהקבץ * תבונה תבל ימלאזעכי העת 5^ 
 אביהם שעתן קמח טהורה מנחה קלבנס את הקריבו שבשתים אביהם לנפש לוח נחת ילעשית אתה

 'יה?■!! בכי את וללמד לוכיתאתהדביס כבאית ה לשם אם בי דמליגא ליזחא ולא במחיי ילא בכפף נא עדמם ׳
כימי יהוד׳ובכיו לה׳תנחת וערבה ה׳ לפני אי עוז־כי התתכבתו״א דבלי יושי קשרעציוניותחתוני׳וכתוב

^ :לכ’ש יהודה ?ל נבון בשפתי בחבורו הלוי יהודה הי ימין שנית קדמוניות השנגיי;וכשנים ?נ
ה  קד> חשביכן יאשיניס פלסה המחכ'הוה(כי במ^קפלס בהליקותעולם המגוייכים שערים השכל בנות ^

 ולכד קטן דבר הניח לא אשל המבאי הגאון שפתית מכין הנוטפת אמת תיית אמי לו פעטלה בתיייה
 |5₪ה^ ויבאר ויחבר ייבדל בסנסיניו אחז • אהב כאשי מטעמים לו ויעש הון בעיונו עלת לא-עתל אשי

CHJ ^יי קדושים בדעת חכמה למדתי ולא בעד ואני :למעשהו בלי זיוניא והויכוחים הליושים
A?קשויה כשלהב יחד קשויים הסנגיי אמרות קדמון איי מחביתהלוי אוימגוחנח ביאיי^המית^טו U  J3 

 ואחל • יש אוהבי להנחיל זל המחברים דברי סתורות באמרות הדי הדי p ופלי כתמי ה1יא^ ̂אמית
̂כת אליכם ועתה מגעת* השגתי שיל היכן עד הדפוס מכתב הכתב ומטהר כמוקק פקדס '*עהלאכתמל

& MH _______I .I   zt_  ״  fj?7p הלא בדיגכסמיק לזכוח\ עליין פכי נגד גכד להגוזממשפ?ו היקיע מיהי מציצים
 יוס דבי מעשיכם כלו למוקקים לאמי אטם והפועלים הכיתדוחק כעל כי תכינו הלא י

 ויש יש אלה וזולת משגה לחם יביאן אשל את והכינו הששי במס והיה ביומו
 האותיות שביק ומשגה ההדפסה כשעת מהם ומנ' מהם המודם

 אשל המדפיסים ידי אותאחלתעל בגולם וסלופם
 תעל בא לישו ’• המה ישראל מבני ■לא

וכל החמלה נעין ה׳ ספד ׳ -
מוטה

.> כפשכם יתתי ליא מנעי הלא תכמקי
 לעמו טוב עגלכסלייש ונפש

 הנמיר שלום בי1ול
ה ' שמ?גי ^מ

'V

p הפומו ינתק כסיס כמליי הגאון ללא vh
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ח מ י ת «
א עיני ^ ^ז’שלשיז^גשיםה?ב>*עלי זהגיז י

ir' ^ ^1|ל->שה1ן!<;י^ןן15״1̂ל)ד5ש0צי־י־«מ«(ופלאי'iiN'O יפאל ^טגדודיכ^.<יר ^
א1י/ הכיי SrlVrî באשר היו יולדי?ז1 עזליסי אלקי© מלאכיי כמראה אי :WD 

2; M £ 7 j S l> דאמיו יאשמחזהאמאי«ימןוא^ מפתיוכאהל ליןיאתם יאיאזאיץ בימי״ 
vim h יזקח מביייךזע על-דע^ מ:ור1מ! נא בעוניךאל מן מנאגו נא אס לאמי י ,^ £ <י> <

»j« * הממז להפליא ילגה להגדיל ממעהע] והשען שפלך יריק מיס isf< ^p 
 הרמהלנו ועמה * הכוזרי בספל קריאתןי בנל באנו כן על כי לבנו לסעד לחם

מן הלא פאזנינו כונתו שימה אהבע• כאשי מטעמים לניבכיאייי ועשה בוכמ! משכיות *קני  )י5א בכפי
 חידה מיידמי כיצמם ייח את בהרימי ויהי • בן וליהודה מיה כעת אליך נשוב נ ישו ימינך אמת בכתב ידשוס
 כאנשים אייח ליהודה להיות ישזפנימדל הסכלות תשך יאשתומסואומראך נבעתי בכואה מאד עד בדילה

 ’ ביתו פתת אל קיבתי לא אשי אייך ומן משך גרפי כי לי אייה * החתיס הוה הספר דבלי כהבנת המשכילים
חבס להעיי האלקיםלי עשה מהייאת לה: אוכל לא נשגבה מעמסה אבן לי ויבא ניד הנד הוא איפוא זמי  אפיו

 ק רועים הס איפה • עוגות ולעשות ללוש סולת קמח לי מאין :כאלה ובנויות גדולות ממני לבקש הטהורה
 האף • עלי נחקתס וה למה * אנכי וה למה א*כ • פלפולי חריפות בחרדל לשימת להאכילכס עדי וטוב רך בין*י

 בקשתי אשר מעלי בכנף ייחויקו ועם של השקפה פני יישקיפועל האנשים קמו או ■ זקנתי לא ואני אלד אמנם
 המלאכה אל ואקרב • בעיטהס כטוב בה לעשות בכפם נפשי יאשים * קרעוכו’י חפכם במניעת מעל למעול

 ’קמייה♦. יאייתית אמטית שתקנתי קמא קמא * דל כחד עלגים לשונות לפניהם ואתן אותה לעשית ♦מהדתי
’ יאכלו מעלליהס ומפרי להם זאת היפה מידם י מספלק ראשון יאשין כאובליס ם נרא ויאבל!

פתיחה
 מחשבה אל לכיף לו ראשית יאה • השכליות שבפעולות המעולה ענמז השכלת בהעילת שגיא אל

בפעולת חיל גביו גס עתקו אשי רנוכו עושי מלאכיו גס ־ ואר׳ן שמיס מלאכת מעשה עיונו מעלת 1 ,
 ואנה אנה בלכתם או היקרום הגופים בהניעם דברו עושי פח גבורי הכס הנה * נבכדת הבי בשכלמם ^

 וכן שלמים דעת על בעיון מחשבית לחשוב בחכמה אותם לבס נשא אשר והגלנליס ־ מקיס של בשליחותי
ס• שי יבי  .הנלבב״ האיש ברמזק יעמוד זה לחה כן אס קונס• לרנון גלגולם דרך מלאכה הלאגסהסעי
ע נתון לבלתי ועלים  טוב לדעת סהס כאחד ספק בלי היה האדם הן * האלה החלקים בשני השלחיתלענחו זי
 יסודם בעפר אשי חחי בתי שיככי עם חי בעודנו • בעיון שליחה תפארתו תהיה לא כי אפק בעיון

ק  ולבאי בכועמו לח/ית השתים בסערה יק אל ויעל אדרתי יפשיט עד * אליו אז יייחד המעסה שלימות י
 הל# • הגרועיםהללו בחיים לאדם המושג והעיון • פכימו יחזו ישר ריחות מלאכיו כיתי בכי עס בהיכלו

 כך אחי. יהכה הנת!הקנומנ^אשי הנהיר האור דוגמת מעין מתניגן אחד ניכון אס כי רני זא * הוא מזער
 ״ בכאן לו המישג ההוא וכאורהטנוץ • סלה כנח נפשו יתחי מעמו הגוף הפרד איילי בביתה עלותי מדי ממני
 העוון לשלימות באמנעיתו ושיזכה כאמור בעל! עניינו עקר תלוי בו אשל המעשה בשלמות יהל כי אור יראה
 להניכ דרכו לאדם לא אך שכינה• מזיו ליהנות ראשיהם כעטיות יקננו גדיקיס שם אשר pז)הנשמוiבע^

ק ־ יראה אשר עיניי ממראה נאיתים מעשים גבולות  4ע כי * עליון מלכי התושיה כעל עליו ישית כאשר י
 נעל המלאך בכדקאויחזתיו רגלו מעגל 5א הלש י זה זולת לא האדם יחיה מעשיו בהגבלת ה' פי מינא כל

 ביתרון יגבר חיילים כי ינזיה.-.וגם המתכוכתי שעם יישרו הכוזרי למלך להגיד בא הלזה הכודקיס מחלומות
 צדיקינוכ פי גס * כס1ק אנל היגוי המעשה בשרון אל נועדו אס בלתי לבעליו כשיין מה ־ מעשהו הכשל
 האל« יוכל לא כי האלקיס מעשה בל את בראותו בי * יתיכב כוזי מלך לפני אשר הנאה החיל היא מכמה
 החכם יאמי אס וגאו • ימנא ולא לבקש האדם יעמול ובשגס • השמש תחת כעשה אשי הרמי אתהמעשה לממא

 הואי • ישראל בני לפני עליון מבי משה שם אשר התירה זאת כי גבר הילה * לממא יוכל לא לדעת -לוסזף הפ
 להתינב נפשו את נישא היא אליו חשר החק מחוז אל אדיר וני שיט באני לעבור נתיבה ם עז במים להס הנותג'
בעיון ומדע חכמה בכל למראה נחמד ען כל תורתו עדן בגן אלקיס < הנמיח וכי • בארמתהחייס ^יגיח־

• ובמעשה ג j ב א



» « ^ ו «ו״8: י ן ל ן הי ת > #ן « ך !ו ^ ו פי ך » » עי ’יהבלזס0. «1יי ה׳1ך י נ פ ל ס ק ל ן עי ה מלהתהלי}׳ ו
^ סדייותלב« אקל ת ה  נכאו«ג ה׳ קכאת ריח «ליו «עבי • יגולתלו) (געגייני שכלית בסברא ל

 כמחכיוו תלתעיסי״) בי טילא לתקזי (דתית ככלי לבי לבקש ייתיכה נלביז אימליש שמת
 יאס מוטב הזאת התולה יזקבליסאת אתם אס להם כאימי בביגימיכעשה <)ת>לאלמזיאהמהעליה^הלשיכי

^)ו  מבת )קבורתם תהא שס כי * קביליש ישעןם ( לאינו יבכן • ת\כחתי על להשיב תהא ן
שתיו : י ד על עשה(תשעטיו ה' נדקת כי עול מלתעות ששבי כמו יישל הנכמו<• יתשוביתוו ״ק  ה' אמת נ

עימדת• לעולם ^
, • ללכת שביס הם ישם זי מלב אל המשכים תפיליי קיי שכל ספי של משאו לדעת בדיפה כדעה ז^^תח

אל מתקיביס שאין ולהורות להבין הולך* סיבב זו נקודה על כי לבי אשית אכבי ואחזה -
 עס״הכלגת ועקומותס זמכס משקלם שיעולס בהגבלת עלילות נתכנו לו אשי קי'עגמס1במנותהן א® כי קיס1̂תז

 ולא ־ אמריו חלקי בהל לבנין כיין ווכלי לחס מתוק פריו וזה סליק־ נחי׳ובהא דבהא שבפני'• המעולה -אליה'על
 באלן האלקית התורה עי שבשמים ישד׳לאביהס בין משכמ אהבה בעבותות אמיץ קשר סגולת הוראת מחכג •זז

 עק שנאמר קכין כקיקו ישראל * קכין נקריזו ארבעה במכילתא זל אמיתם כטל תזל אלה כל על אשי •הקדושה
 אל דטאס שנאמר קניי נקרא המקדש כית ־ וארץ קגכהשמיס שנאמר קכין נקראת ישראל אלץ קנית* וו .

 קכץ שנקראו ישיאל יבאו דרכי ראשית קנני ה שנאמר קכין כקלאת התולה ־ ימינו קנתה וה קישוהר גבול
 ה׳ מקדש הכה כי ־ עב קכין שנקראת התורה בזכות קכיץ שנקרא התקדש בית ויבכו שנקדאתקטן ישיאל •לאק
 ובא ובאתשמה* יערדשו לשכנו ונאמרו בתוכם ושכנתי מקדש ועשו,לי באתרו אליט כבודו ידיולהתחביו כיכבו
 בן קרן י, טתיסלאל ?.באות ה' כר© כי וגו', לידיד.׳ היה כרס. ג' סימן ישעיה הנביא בדברי ארבעתם על הימז
 ויכן * ולשמרה לעבדה לפניהם שם ׳ואתהמילהאשל • ש?רק ויטעהו ויסקלהו ישיאל׳ייעזקהו אדן זי שמץ•
 וגס • המזבח זה יקב המקדש בית זה מגדל ) פד (סוכה ׳ זל שדרשו וכמי המקדש בית זה ־ וגו' בתוכו מגדל

 נקראו ארבעה באמלם במכילתא שס אביתהמעות ראשי קיתכז נחלו הנחליתאשל ואלה ־ עב השיתין אלי יקב
 קיך1ה'* חשל בארן שנאמר נחלה. כקלאת ישראל ארץ • ונחלתך עמך והס שנאמר נחלה צקראו לאל0« גיולה •

 כחליאל וימתו? שנאמי נקיאתנחלה התייה * נחלתך בהר שנאמר נחלה נקרא ביתהמקהש • נקלה לך ■;גזתן
 בזכות נחלה שנקרא המקדש בית ויבנו כחלה שנקראת ישראל לאין נחלה שנקלאו ישראל הק'ב^באו אמי

:עב נחלה שנקראת התורה ־ /
ת אז זו חבילה ובהתפרד ויקר וששק ושמחה אויה כלו העולם יתמלא יחד בהנמדס אלה כל חן. ק׳ בעני

 היקדיס כיון ובכי ומפז מזהב הכקמדת התורה זהב ויועם קדש אבני תשתפכנה ארץ נעתם בבאות , ..
 קרבוע על לעתנומו חמודות איש דניאל חסיד ק<צ התפצל זאת ועל ־ קלס לכבלי בחשבו בפז המוסלאיס

 ייושל© על מקפת תפלתו היתה בי וגו קדשך הל ייושלס מעייך וקמתך אפך נא ישוב נדקותיך ככל ת *יושלם
ל  זכי תחלה כי ה י'תמר מעין ליאות הייא שהטיב ובמו בלבם אל תורת עם ישראל ועל עליון משכני קדוש מ

«לם שךוגו ירושלס מעירך וחמתך אפך נא ישוב צדקותין כאמיוה'כפל יי  העלון סמזשך ובכתיה היקל
 למען השמם מקדשך על פבין יהאי תחנוניו ואל עבדך תפלת אל ועתה&מעאלקינו וכיוןגיתהמקדש־פאמיו

 פקק ושמע אזכך תלקי ה<«ה כאמין, ועדותיו תייתו כונלי כליתז עם לוכד השלישי הכתוב בא כן ה^ואחיי
 מן01נקס אשל והעיר באת לעס ירושלם זכיון וכירף ושמם• חרב שהיה העם בבחינת שזממותינו ויאה עיניך
 לחיפה ועמך ירזשלס אבותינו בקשאיכו!כעזנות כי באמיו לייושלם העם זכרון למעלה שנירך כמו קליה
ל  שני יאין שיפיל מהם האחד לו ואי אחיו מעל איש בהפדד העדיהנלחתס כעוןכיאה כיעין הפיטתינו ^

 נאמין סב סביבותס ועל * הקשיבה ה סלחה ה׳ סמעה ה׳ המשולש גלשיכו כללשלשתס כך ואמי להקימו* .
ן על נקיא שמך כי • כאמור תפארתו כית המקדש לבית ימז אלקי לממגך תאחל אל ועשה י  ייושלו! כנגד עי

 יבי# כי לישועתאלקיכז הנפית צפה פרי כל וזה ולתעידה• לתורה בייתל^קים במל ישיאל עס כנגד עמך ועל
במלכם יגילו ציון כני בעשיו ישיאל ישמח אז ־ שמירתה עקי במקום ליושנה יי^ייה גואלמחזיי לציון
 הימים באחרית והיה ־ ב' סימן ישעיה האלקיס איש כדבר :הגוים כל <’אל ינהיי תבל ברקיו יאייו ^שי
 יעקב, אלקי בית אל ה הר אל וכעלה לכו ואיורו רבים עתים והלכו יגו' ההרים בראש ביתה הר יהיה נכין

מעיכת בעל קדוש אמרי יחדיו וכדקו * מירושלם ה ודבל עודה ק:א מציין כי באורחותיו ונלכה תדיכיו ויולט
ותpהאל



תיחה י
מ י ן י ̂’1̂C כאמרזעיי' ^ blאק יהמעימ יהתזיה ישראל כי מיעיע כליג  ׳ עייפי• מ<ןזיפ«ס יפית ישראל י

̂מן מהן אחד ימסי השלמיתילא לענק ט אחד דביק יהכל • המשיח לימית שהוא השלמות בז  ‘שמין יע\יין ־ י
 יהלן לפניי נדק ־כי מביאי עד ספר ממזיק כינני גבר מנעדי בי אשר סדרי בכתיב בכעליס פעמיי יעי ה1ת

 ינתגלגלז־ אליד ויקריב 1הן בי יבחר אשל היניי המעשה עקרכשיין ראשיתי ותהי לדרךפעמיו• בשימו
 מאמינים אנחני לאמי מלכו את להשיב לו ראשון החבר דבי היה אשי *יא סימן עד המאייעזת הדבייסמעין

 ארבעתהקכיט•' עלי ששה יכי ונמיפתיס באיתית ממגייס יפיאל בכי את המינית ויעקב ינחק אכיהס באלקי
 הגיב אשי כז בסימן דברי כשנה ספורים גלגול ידי יעל ׳ חקיתי פשעי שם שיתפאל יכמו שהקדמנו ♦הנחלות

 הנמשן■ בכל שב סביבזתם ועל • התירה באמגעות סגולתו ישיאל אל ית' ככול♦ התחביות ההיא במקוס לי
 ■ • פיטיתמדוקדקת בחלוקה כנו סימן שיתבאר יבמי • היאשין המאמר ‘?גרמי[ והלאה ממנו

אג בנ ח .:^ א ר ב ני ר1ו עז על״ ספירי לגלגל אנלי מבוא זה היה כי הבורא תיארי בביאור יד לו הגיב ה
נרותיי העלה ובכן • ובארנו עמו אכל מועיל אלקי איי כיניץ שהוא ה כבוד . •

 הקדע■' כאדמת אם כי ישלם לא כמדובר העורה באמנעות ישראל יתאל שהתחבייתכבודו הוראתו פני מזל אל
 תשכע המאמר סיף עד שס דבריי מפרי כי • והלאה זו ותן הימן*יכ שס לי המוזכר הכרס במשל שהודה כמי

 העבידית' סגולת על להורות ספוליי מעליות הריס והשקה וזולתה בנבואה שלמות תכסיסי הקדושה הארץ
 כדכיק ייאושי יגא ההיא הארץ תן כי יה לו בחר זו לעס‘הנבחר ההיא האיץ השלתיתמן לחס התוריזתלהוניא

.שכס• מעלת ולהשפיע להביע פה ויש שהם כתרשיש ממולאות מלית חליפית לאיש כתן ולכלס • הנכסף האלקי
* , * כראשיתו חליקיט סדר עכין ההוא במאמר שמ׳יקדק וכמי * מאד להלל

ר מ א מ ב ה^קים עזבל החסיד בשס לקרא בשני הזחל מאז כי • הסדר במישור עמדה יגלו ו
האלק♦ הדבוק ישלסעכין ובאמצעיתה בה אשל סגולתנו סגולת והיא אגלכו

 בראש לקראתנו ינא כן על • הנאית במקומם יוזכרו לסכות בשני מלאכתו נגמרה ילא • שמה כמבואר כאומה
 הקולקום הקראים ענ^ן לוה סמך כן ואחרי * בעולם שלו' המרבים החסידים שלימות על להורות השלישי

 הכז׳י הסגולה הפך • שתסתלק לשכינה הגורמים והס • שיבא כמי אמיתה חוזק עם פה כעל התורה קבלת «נל
 עובד גדיקלר׳ןע׳בין בין וראיתם דיךושצתס בייועל על הדבר ויבחן יוכר !עלידיסמיביתהפךלהעך

 כי־אק התירה מענמי עגס היא פה על קבלת להייותכי שם מעשח שניתיועילו וזאת עבדו לא לאשר אלקיס
 לוקחה אלקיס מאיש כי אלקית תירה יקיא ג*כ ולזאת • נשלמת כורה פה שנעל תירה זולת שבכתב לתורה
 לשלמות הוא וה וכל וגי' תורה תנא מניין כי ה יבחר אשי כמקום יבפרט חכמינו מעלת על גכ יהירה ♦את*

אשד חלוקתי סדר משפטי יאירו דבליו בפתק שס וגס המאמר כל תיס עד כזה וימשך זביאשזן כשני מאמרו
,> ״ לפניך• אשים

מןן ב ר ה  יתגלגל מהם אשר כמחקיס הבלתי הקדושים יע לשמזתיו הלולים קדש כיאשיתי פריו יהיה ו
 עניינו נתבאר לא ה׳אשי כבוד דמית מראה היא • נאומה הדכק האלקי הענין ביאור תשלום

י אך הכה על נ  בדבריו ג*כ הרסיס את שס מחבב זז ולא שאת• נוכל כאשר משכיתז נקבי יסםילחיב * שפתים ד
 ייטאג תלמיכיק!ז!אתאשי1הקכמ ביתר נס אותתנו ושלמות יייעלתהתירה * כאלנני כבוד לשכון הקודמים

 הלאיתלדעתכיארבעה ובכן • חלוקתכו בדקדוק רובץ ההוא היואמר לפתח * שמה ספוליו מגגגלות •את
 והכחלות הקכיינים ארבעת על בלכתן ויסבו ילכו פניו עפר אל איש ארבעתן• הללו מהמאמרים אחד לכל פכים

 אשד הפכיס המה ״ ותוספתלקח חדשות פנים מהם אחד בכל היות עס לארבעתן אחד ודמות למעלה1שזכיכו
־ ילכו הנושא פני עכל אל איש כי כבר ראיתי

ר מ א מ ב  המה ישראל מבכי לא אשי החכמות בענייני תבונתו לכו להוסיף פריו את כאבל י1החמי^ש ו
 הבל כי הלאזתנו כעכזל ־ תלונה כחוץ אשל החכמות העמיד זאת בעבור ואולם

 האדם כתן אשל השכלית מן ’ המקובלת האמתית לחכמה יתרון יש כי ספר ולמען • תעתועים מעשה קמה
 בספר באלקיס חיש כדבר • ך הקש מן האור כיתרון רוק ברעיון הוללות ודעת כעס כיכ חכמה לדעת לבו את

 תועלתא אתי ממש הסכלית מן כלומר ?סכלות חן לחכמה יתרץ שיש אני וראיתי תניא וזל תזריע פ קזהר
 דאזל״ף נש בר על הוא בא קיו ותאנא ומליי קכמתא אשתמודע לא כעלמא שטותא אשתכק לא דאלמלא לחכמתא
לנמגרא תזעלתא כמהדאתיא כגיכיה דאתיתועלתאלקכמתא בגין לה ולמנדע שטותא מן למילף יכיזיזא

מקשוכא



פתיחח
fo>mt ^̂ ̂/למל ̂פממ ל̂> fotopד ע1^  וכךלתת# י אמיז עד יכי' מיניה לעל^) תזעלמא אעיא יל^ נהייא ד
 •ילפין ה«« כד כנא המכוכא דרב הייכו1 * כעלמא שטח חכמתא היי לא בעלמא שטח שעיתא היה לא אלמלא
 עיכיהיהקד למכממא מיעלעא דייתי בגין לשטזעא דמילי קמייטפרקא מסדר היה מכמעא ליי חגייא מיניה

 ילביכיהג יעלדאכמיב דמכמעא* ייקלא דחכמעא מקיכא דהיא משזס מעט סכליע ימכביד מחכמה ♦קל
 דכביד ייקרא ־ דילה יכזי דמכמעא יקרא כלימר ימכביד ממכמה יקל אמר ייסי לבי בסכליע ילאחיז בחכמה

 אלחין מכל דלעילאיתיד יכביד דחכממא יקלא ’יגל אחזי דשטימא יעיל מעט סכליע דלעילאמאיהיא
 מאי דחיילא מיקינא זלעילם • קשזכא מן אלא איגיא לא דנהייא מיעלעא החשך מן האיל כיעלין • דמלמא

 למעיק חשל יכחק א״ל • ואתיקל חוויא איהעליק אזבמא זכגין אשממידעקזזלא לא אזכמא אלמלא ־ אזכמא מיא
 זהייכז חלילא האי א׳מל הוי מעקא להא• עביד חאן מלילא טעיס7 עד דחעיקא טעמא איניש ידע דלא במל

 זאחליעו • עה ידיך מגק אל מיה יגס בזה עאחח אשד טיב יכעיב ־ האלקים עסה לעיייתזה זה איג גס זוכעיב
 בדכליי מעשהיהמינב בכשלון לגלי יאע ידז את איש יייס לא בלעדיה כי לאדם הבחילה אמזע על מאד א40«

ע אמלי ביאיד על בעחלען הדבלים סוף נעץ שס יגס * כאמור פנה לדאש א ע  לסמון יגי׳שהזהיל אביך אלקי ד
 סי בדאשין דבריי בפמח החכד דבלי אשל הדבר הוא יכי' ויעקב יבחק אבלהס באלקי להאמין וזקניי אביו על
ט ויעקב ינחק אבלהס באלקי מאמינים אנחנו המלך לפני באחלו ״יא  שלהיזע בטבעעו וכחעזס • שקדם כחי ז

 כי באמרי הקדש אדמת על בילאי מנית לשמיר י המי הל אל ללכת כבשי חשקה מקיים ינאה דייש נאה ^קבל
ה ד^בנכשו טהור המעשים זך אזליזי 1ישי׳ כל עם הריחניתכמנאת הנסתרת השכינה גליתכי כזמן גס 0*  בי

 כל התפקדו ובאלה יכו׳• בה אס כי לישדאל •שלמי לא והמעשים ישראל לאלקי מיוחדת כנען ישלאל־וארץ לאלקי
 חלוקתן סלל את אך ?ל’י ממי אלקיי ייהי: סלם נדל ■סוףדביאתאשל למעלה אלבעיגהקנייכיסהמוזכליס

שבע את הקדימי אחרי הניאיל אל כנא דודי לכה ועתה ־ משילכי ההיא התאמי ימלאש שמה לדבר אשמיל
- ההערותבאלההלאוייתלתתלך:

R ד כ ח  עליהם עימד יהיא החעזליס התשילליס מן זל הליי שתיאל בל יהודה יבי היה הזה הספר פ
גי החכם ימעלהףדבר בחשיבות  ההתננליע בכתב הבדלשי אנביכיט אבלהס בל ילעיה י

 בתילותיז החכמות בענייס מתפאר הלוי יהידה ולבי יזל תיק סימן הישבא בתשיבית עמים לכס עעובד
 והנביאות העול בסתרי ולבאי לחקיל הפליג שקבלני מה כפי הכיזל ספל אנלכועיל יממנו הנפלאים עגייטיו
 א״ע אכיהס יבי של חיתני היה וקיא • יגכ לפניי היי אשד מכל ייתל כחי בכל יהמישכל הדת הסכמת עגבל

 שתי בני שהיי יוחסין כספי יכתוב קבלתהי*אבד בסיך לזה זה סמוכים שניהם כזביו וכבי • שקבלנו מה לעי
 תרא מה זי טפה שתאמי עד גילך לאין ליי טפת שיפך בלתי מהיל סזפל עט לשיני כי בדבריו יהזהי אחיות
 ii? בר יתפש אשל בלשוני כפילה מלה היות לבלתי הלשון בעל כיתרון לטפה טפה בין מבחין היא יין * ינליה

 מיתי לכפל ועלה ?ow( ילבה פן לו להתחכם שכלשוכית הפחות אחל הלך ליה סדהכיקיימא זכליסבטל
ו7«א01 י ה נ » ן • תילין נ ״ מ ״ י.איס 1שאפיל ־גנמס על שית״■״ ■שיאל לנג■ מ ' ! 1’ל ״ ד חי  W.־ נ

לה נק״ס שהעה תליה לו מנ ה ״ע טנ ה היד כל1 י״״שנא• נ ״ת ה״ינ נ 'ל
ל ב ב ח  ד' כדבי הסנגלי הו^^׳יגחק יכייעאשר שמי כקלא כבר הזה בספר לברכה זכריני עלה אשל ה

פפי שכתב טזג שס ן שס  זל הסכגלי ינחק לכי ככלי^ימכי ־ זל י' פיק כ' שעל האמינות נ
 נמנאן הזה יהחכס כתבי כחקנת תוגלמ׳כידיע בארץ שני כמה זה הזה הקנס עי המתגייר טזרי1ן למלך הבי

 מפוזייתבלשק כעיון חכמות ובכל (כקבלה במילת הגדילה חכמתי על המילית העוביתיויקמזדיתקכחיתיו
 יהיעתק היי בלשוןעינכאשי מהם ספל אותס(סבל מבא הספרדי הפייטן הלויזל יהודה ל יהמפס עלבי

ו ׳̂  צצשינני ענ י  יהודה י מזביחיכי דברים הזה הספל שער בפתיחת המדפיסים קגת חקקי אשר כי חזה י
ש ד ק  לרבי כי הרחיקהו בידך און אס ספק בלי הוא משגה הזה הישר בויבוחי שמים שס ך

ה ל  אלו בייכיחי שמים שם קדש אשל זה היא כי עליי יאתר אשי היא הסנגלי ינמק יי' היזכיי זס”” ^י
 אחי. עימד החבל זה יהכה ־ איתס תביך כברכתו אשר איש הברכה בכלל ישכיהס קייס אצקיס דבלי ואצו

 אמרע השולח היא * ישביעני חטים בחלב שלים גבולנו לשוס בינתי מחרכי מניץ קפממי מחצינית משגיח גתצכי
ק מהרה עד אלץ יפיצוסוף  כרחן על משליך * יפזר כאפל כיפי * כבמי בליריס דבליו שלג הניתן • לפיי ייי

ג על דבלז ישלח • יתמיד מי קליאעי י^פיי המפתים היןשיז ז ^ דעת לזח ר«תו ישב • זיחסם הספקית י ר ד



האתונות ספר בעל ובדברי למעלה ״*»^יד * לעי®’ גל תספטים

י ‘ "
rV5pnל כלל^^-^^אי^בדבריו ע  כקתים ועץשכיכלס מ

7 'I’u” *”^ ^ '’? ־ ה ל ־ - ד ק - ס ע נ נ ״ ה נ ע ,? ^ »״1הנל1אל ! > ס, ^ ־־נ,. ע,, = (נ ״. ־־
״ ל״ל, ןל ,{J, י*̂  ״ ״ ,i״ . ״ .,.על'־ל,־,־ ־ ■ס,ד,ינסמ,» על ס׳סלין, נסה .

M י־ל. , r» -לק״םסישיהמייההסליוית ,מע-סנ,עעלהלג ע1ענ,יק,תיוסע,r i 
r,. ^ גבוג^זע האלקימפייזיאכברהפל fחכמועיהם בפרדס הפורה הראשוהלעכה «רמרסתבכובשרש 

ר ^י ׳*" ” יג״י ח ר פ ב אל קרובים הרי^בס שדברי בכעובלאמר פרק ברכיאל ו

i רנכבל 1״’"’”'^'״^’ n• ה עמדנו • עילם לבריאת דאלפיס^^וק לשנת 1קרי לפי^כראה יי
^ ״ ״’ י ־Kנ . ; , מ ;L־ , . נ ־ . נ , ״ ־ . ;pVאל־״■Vע ל׳ נ ה ד ״ . ״׳

הכככסבדת־ כוזר תלד אכל היה אשר הקבר מטענות י3י 1יזי1^׳.»י .. עלזהמתשובתהקג
^ ניאשי^י אמר הספל מקבל ^י :חיור כתלג וסילבושיה • שכיס כתלג עתי• ועד סויד ,־>, ’י׳

, נ ^ ל ע נ נ » ז , ד : נאע•0-
n א ל ״ ח ™ ל י ^ ל י ^ ל ^ ^ ^ ^ ^ ״ ^ ״ ש ל י נ - ״ ז י ס ^ ^ , ״ ־

ן ואחרי דא»רו ג י מ כן איננו ואם היה.ונברא הכוזרי מענין היה נ
• ^ ' , נ ״ ^ ? ש ל ™ ^ א,ן.^סי ' י7, נסרי• ס,ע,להשמע0 ג

נפשיה איניש מרע לא וסזקה מתקלל יאמכותו n-• י- י■ a ?יי* •י®
ד עמוד ל*ב לס לסופו סמוך קבלתו בספר ר.«-*אכד1 י *”הקדמי?

מלכם ויוסף שנתגיירו כזזריים מים ריו אובל ̂ ’^^י״ ו״® י’^י’ ״’^יי^ י■®
״ ״ ״ ־, .עס, ?T ^ ”׳״J ״ א. נאלליעיל^ ״
ל דעתרבכות על ®ליי שקדם האמונות ספי בעל ומלשון • ע̂׳
זכזמנס ככתבס ונעשים נזכרים האלה להיותהדברים רזי יודח ̂’’*’יהיי חכמי® תלמידו בניהם מבכי

 במקומות המאורעות מעין מלהוסיף המקבר ידי אומ^שתסולקכה
א בסימן ראזכרט וזב אש״יי >אןאתשפתותי

יכחק ב*ר יהודה י האחד עבייס אנשים ידי U ̂ ̂ מפרסומו אשי רבים :
ר ־י ב ^ ^ ־ ^ כ ^ ! ־ ^ י ^ י י  ספי ענייני סדור על הכוזרי דפוס בספרי נקלאשמי י

I ? והשני • עכ זל ן׳קרדניאל ינקק בר ירודה דמי,חסתר , a ^ אשי אל’?יי
/ י*® I”’® י מאמי הינייה n י f מה כפי יקט^ המועתק(לא כונת אל ומקלע בלשונו

ן בפירוש קשה הוא ק על מתורגמן כייר הוא כי אלי ר1י ^ ההעתקה טבע שיסבול די כ
אבע כדבי קי וש ב סימן איוב בפירוש הי ^י 7ס; הכי הלבבית ^פרק^ת רק[תיק0

̂יתיקת1ל1’'?’’ היא הי® והמעתיק עאל• מתורגם ספי כל  והבת • המעתיקיס אבי הייתי העלה 1״ד
יהילש אמי באמי! הספר מראשית רמחיל n!׳ ״ 1״?י 1 ̂”י”ש ®י אבי היה הוא ככבד

א(תי«מ שאלן שא,ל , J נהש*״* הדפוסים בקגת נפל טעות כי כדע ידוע שמו ליעת’<
ל ^ ל שו. ע ל * ^ •ו; ״ - ״ . ״ , : = : ״ ' י ״ - ל ״ א י ״ ׳ ־ ־ ו ־ 1׳ 1 ג1 ^ י כ ; מ ,0, יJ״ ׳ ־ ג נ ו , ע , , לגל^ סמנו בול4 אזלס ̂ ממנו טמומות ח י 1̂’’א ®איל̂ 

פאייק מאור הדפהתנס׳ והיא • כס טגי6^?^ ?*לי אשי י*’®״״
הה̂י הנוסח סן לנטות «טי אמוי״ ®?יששיי ״•־ישא ’יל®*״׳ ״?® י’**?*’̂ י

סיי את אזכיר אשל ויכלמסו״ .*,.״.״י״ י ?®יייי ®ישי״® ’זכי אי*ד שנת ני׳גיכיאק
ך«ןי yjjjjj . מולמנ(מ ?תקאות גתקכיע ̂ ̂ קתתוקכיס !,ן̂ן



פתיחוז •
׳’ יאיו־י-יי׳יי׳יוג־ו ^ י ״’ ״ י ' ״ ^ ® ק ״ ?׳ « סן ״ ״מותי) מייי ו ״ ל ת ״ « • ס ra *)*י״ז״ו י w פמ>1נ 

־7« ו ; cjr>jv ל̂? שי5א1 קנתrJדjwTii ’V r• '״ ׳שי(«ימ׳1 סיהיס א ג m׳j״< א״י5 ״“«1'ל״' ׳ ®’״ «  1ד
י1• ״ -״ד ׳״״־נשנ-הס א> ■ ״«< ״ י נ ד א״ • ״ ״ w לע״״ ה1אמ oj גא גהיי » W ?״לה <W ״  oUc.'» 

ימכי קקד כעק ג שאין נחקימית ביאויי מי אשפוך כי על זי̂י י «10לע כי 1לב אל •שיג זאת * להס קתשכילי׳כייכיס י

’" ל״”־?f;’ ־1”^ ג ! ״ 1־־ י הP■״ Pי ״ ״ ״ י ״ ל ־ ל - ג - ־ , ע ̂״יה׳י״ליסלדני, יהודה קוד' , • א״״קשי״גה אקיאיאל״ ^ה קורי ■ ז נ,.א,י ׳אל
א ״•״1. ״יי ^ ״ ״ - ^ ^ ל’ל • ״ ; ־י ־ ״ ■ע׳י ג l ?״.ה ״גי i. : ״

י1^^^^^^א-ש<ישגגי״־ה-יהי״איקזמג;ן ם נ ״ ה ץ ״ ״ ^ - ל ש,,7הי1ז הל.-״״ק״.נל '

אייו עליו יהיס יוסף/כל גכתהי מומקאעו יהודה יהלגיעי ׳ ללשלכני הס ממ תקמו ה א להו  סעי של ״
^ לה• הלולים קדש -

• פועלו * נייתי ’ י׳מיי * יי^יאיי יחי”’ לקריאתי שלישית סגא ליהודה זאת1
 מזל וכילתו ’ נפלי כאשי הדבליס נספול הליי יהודה קיל מתיי כי ־ ותכליתו

ת כי שבי בנח מלקוי ל מדי  3ממל איש איש יהודה קיל מזהיי לט״} יפיעלז הגכתת־ בתשובתו הלבנון ארזי י
א• ״ג ע־י •0 אל ״י ״י כ ס ע״ ג אי ל ס ה ש- ־ נ ץי -» ^i’>״V • ל ל נ ג ע י ־ ״ ה ד ״׳ ־ ^

:בה להזלכיס וליק עליה לעס נשמה הניתנתשלימזת תזיתי על«למות ?
nP jfi 1ישלת,איליו^גז וישעי והאיל׳ ספל• סל ניאוף על אנוקתי באיי לגבדן ואלכה זנלכה נסעה* מ ם

א«וי«& 03ר לכקדיס קדסיס כי קכייני ענת לדאש לנדו הנכתי אשל שמו למען נדק כתענלי ינקוני
• יינקו איוכיס יחים סעע עזב! זעמעייני נה בהעסזעסלשעו יקיוקס



^ K סי&ן ון1דאע מאמר
כי1הככלמ ^שאו^שא*• העכין חוז סעלנ • י :» - ע, ב גו , « ^ ש־י ה ק ל ח ב פ וי אי ה, ס הג  ^(י
רי א מ ר או  לטו-כיתמיהנישאבכ״אלהכלתיסובלאימזהיאמ אשי 0!אלי0ה לביי עלי, ^

^ mihninn nriAnxL * דעת כי תשח נפשך הלננות חינת נעל 1וי
ל־1™ז<נג. ה««ו י60»י. תנ1(׳ט ) ״י מ - כ -61.• ,■ ״ ״ן, . . ״. ,» ^ הנ נ ז ״י מי ח

,™ סיי ל ל t להתלפק •נ-ל ,לא פפס אפי פפס •י i t o w ’> ח ,« עלקי״קל ח68אלג ץ  עמ7כיו

א־׳ ״ ל״- ^־׳ פ- ת א פ פ ל ל., פ ־ ״. א־ ל ל;
JI I I t /T %

ן על ההולכים  מצאכת די
אנש♦ אימה שקורים הכנוח

או ^ Sש

 ,התשוגות• rwruD קן
 דקדוק על לעמוד כשפינה

 כפי מלות של תן שמע? ק
 בהסמכן המיוחדת הייאתן

0J העעכהיא ירא-ן יקד 
 בה •מקומס אשר הראיה
הזולת דעת לנטל סאדם

S״c שאול בן יהורחאמר
- r------- המחבר אמר

ערה בלשון הדנר חכמת ״ » תי ו1ש: ה עד או תי שיש מ ׳ 1 1 מן א אלגדאל•והמחקריהיחוקי© ; , • ׳-י ״!יי־ וkw׳
ת עןזנו ת ה בו שו עלי© להתיסב יתכן לא אשי והת

הכאתי שלא לופכי הזה* בסע ה(£י^וסו'ואגפר מן על*ינו י’ '•׳«׳
״, ;הזיצת ד?גת לבטל ;אדם מ 1, המספיקות הראיות אלא בו והבייתיהיס) סקראיסוהגדוקים עי׳ ( q,j,“ך
מון 1־ד?יי«י־י׳טי1 :התש̂י ה וזכרתי ישר^! ד עליהן הדעת אשיהחישב ששמעמיי מ

שר דעתי־ !הראיוהעזמדועד תדחגרא טיי ארי די ה ^י ר »עי* הי  עלמשפטיהקכמההאלקית• מלךכיז
ט טענה לשק י,קק לפעמי יון די רו ם די ראוי אין שאמהפלוסו׳ וכמו מארת כארבע היו

n? *יי יגל״״י״ז נכללותלהויות l מחקי כל כהסגת שנבקש כ« הימים דברי
 דרךהמופ המביא׳שהיאעל מל>תד באלו ריי-ת נזכיי^יי^ל כאשר שנה ז מטעני בסמוך במאמרו
ע״יי שרבה קקנל• ץ שפלי מחקי כל אין כי ח^ים עליו נשנה ני

,cpהדבר השמיש בחכמת שנבקש ולא • במופת כמנא .................... 1 ’להי^״ וגה • ,מ׳
 ולא * ולהמשיל להרגיש האלקית במכמה ולא המספיק קטיען דעת חיום 5! ^

u יי® יי̂’’נים C ,T!;; המופת כלאשית ולא • מופת הינורית החכמה בתמלת נממימית
עלינו יקל האלה הדברים מן נשמי כאשד כ• קופת* פמיכותז רייי n.i, א^יי’P ענמוכי

דיו נטעה כן נעשה לא ואם בקשותינו אל להגיע לשי ח6",-יי . השתנות ויזזלם • ממנן מ
• אליו כונתנו שהיתה מה לסנוא עלינו ויקשה ע?ןנכו יבש הוא גלב' מדגלי ,,ןן,קייקנוהז5אשר

^ ^ ם ר ברמן נשמרתי האלקית החכמה מן זה ספרי שהיה ומפני *זנמתיס • »יהיי' 1̂* ’! פ
 וחכמת הדבר חכמת דיך על הולכית שק הראיות בגלג r6<־r ,י׳ י לק נילפת מגעניסומנקק

אלת דבלי! יוגבלו הפלופישוכי'* מן עכ: יכו'■ השמיש קרס איל לי לגרב קולא אתל
עמ« להתוכח יגש דברי' בעל הכה כי הכרחית בחלוקה לחיס םןל*א *י י׳ו ׳ יגיייס

י’? מכד אס לאלקית נחשבת דת כל מכקיש היומי מכד אם שופנויי א.« י־י^ ̂י
^ באיו© חולק היות! מנד ואס לדתנו דתו התקלף ןר«א רי י I דבנולות ובמשנה • ־נ י פ

̂יי במדינה ולא במקדש לא !יהס כוון אלה לג ותכה • דןןכו מכלל נחשב היותו פרט׳׳עם או .-״דד• ̂ הג״ י ■■׳" -------- י1א«ד.1ן י. _______A . ^”י נ

̂/י ̂ י י י— r « ־• ״•
ר”י' ''־־’ ' ' ' « פנפנ •דע^מה pp,^ • ̂,•.,7 א.,ת7' היפנ

״ ״ י™ ״ ’P״ ״, ״ .r־ ״ , ' , ״ r״ a n־p» e«5,pc פס דפ,ל.׳כ.«ד״ו־,סנ..פ<ס׳ p5״
' הגליל השכל אכל מספיקות מיטסיעג ואינם י מיחלת בשם מינים דילנו אנשי אותם כי /

^יו • קמיני׳זכו׳ כדין להילת דיכם אבל רא«״ ’ המיע״ * ה ו
ס^י• אלא אנטיגמס בעייינסבפי׳אבותפאעלמשנת ,יא ״י*’שים^- הוא השכליות המעלות כלל
r* בחכמת למודי ס«פת יבקש ולא ההזא דבר l לא והקבר סים•1הכדוקי'והביית הקראי׳עם בילו לאחדי

ה וממ • םי׳הה בשלישי עניינם הגליל שילי בז א̂,r. ״a הלמודיות בחכמות טבעית ענה1 ס^נ כ^
 מיוחד הכתותעסהילתי סוג-כולצלב שהלא בשסשס • ימופת P 1 גס הנשאל הלא זיה

* שפטנ״ץ פנ״נים , ”״ ״ ״ ל, פנד,ק,:,הנ״פ,»ס I;״נל, 50 ״ ד, שה«*פ• לן לנ
J 1 צפי מזה!ענק שלמט^ במה ישאל אס  J כיללת



. K סימן ראמייז מאטד יחורח קויי
חזנ לי ממדנ 1ייי1ע שמו כקרא אשר הקדזש היא הזה והקנל יאל• מת הפיל על האומל פ בקדושין סצנ

ע איי 6 הי דכרי יטעין יאל ׳ שזכינו כיזז הסכבלי יצתק לשע מטה p הזדון פייו בימיו אשי המלך בינאי • הד פדי! בימיו אשי המלך •אייעניכאי ט מ ק דין י1ואל«טע ׳נאקהסנגייכחישזכינז* ע0מו כי ד  5הר ן
^pדאיoכתIIי לאמי בפמיקתנ! גוובפ!כינז כי קלאת אשי במקימו האבי בדברי כי ינח דני קדמני כי

e i מי נ אמי ^ ! י ״ י י׳ ה ’’״ F” נ ק קנניי w«־־ » ״י י נ ש ני ידאה מרס אשי ■ אלנווי למלן קנ
״ , מ<יה מינק למימי ליק 1דפ סי ס ש ל ע ל, א קיי קני

ב מ נ ״ ״ ו סי פק סבעל ק ע י נ ד מי מ מי צוי!־. בינתד * י י ו י פ בהי! למלו מממני א
־ .״לכ א מפלס ׳ י י א יצוייס מעכ-ךאינס אכלי הנ  ש־מיינ נ״ד• :מממיי מפשן (נ

ה )^ ,(קק^^ן^י^ל איזי הו  ד.יאשונ■ מסיפון נדביי נ׳ בתוורת סאד משתדל י
תי ̂^5^ י כ ת ע ״ משמש שייי י י נ ע ! כ , ״ ״ עשי קם נאמי.תונימק ״

מהסכיזרופני( משפקית־ ד,,^ן אשף hDn בלב כעעמו ודיקרבנוח
שחדל .ק,ק דעתאקת ם במעשים מ הכ:׳י מהשכתי. «כפי2וכל דדמלאך היז־ז ד-זז

מר כליילד-. ^תליי סימכיס בלתי היותם מנד ^ןו כס עייא ר^יחביהסנד כונרתך לו י
ס ומעשיך אחל כל אבל הקבלה גל9 נ י פ! ראשון שעי האיץ ניית רעוייכש א

* • rר6י המיזשכ פי ' י ׳ ! ! י
עי משנית מהס ״ ע־ ל ״ ״ קנ נ נו לו מי • מ.דמ לנד הששי נאקליס כ״ין ’״’י שנ ״ז סנ , ד״י

" קמנליג אל מכלן ־לי״ת ״•א ייאלל״ ’= ־ "’״ ’f ’׳”״ ”” ז יס1יי א-נס חעשיו י 1לע' u 1יהודהתקקלהיזתס ,p^3,pp», j ג ולזעשןהכסרמיס .״,.ין ן
- והלא באחיי* בדעותיהם נעוגיס הללו המינים , י - ז ש• i’J’כ I גוככתלועק

״ ^^^^^-מששיסמקאימ״להו^ קפ״יינשלישיק.״,(־״ ק
התל ונשכה ינוי ננו א ועעשך ̂ ן ירכו
לען הדברים יתנשאו כן אחרי וגם ך ד״,. לו תתתדש יום בכל כי אחת תזיה על יעמוד צא
, נא™ לקמ לי־ין מ״ ־'״, שם עיי י.־- מ״י- ממל ״f״ ל אנ מי יכ-ל.נמל ־י־ל• ־־י’̂ א

שה יניימיילמיסת מש\םלמייל1 מהם ייתמכמיסמסכלימ אמי מע מןנ׳נ י־־י

המעל שיבקש עליו הנשנה הקלוס ̂והיה ̂ ווזשעע אתת מתורה

ד ית הכולא אנל הנלנה המעשה בי להויית ההן f ,על,״ הקולקיס אמל יתויומהנל

? ^’^ ״ ״!’מא^ס״ יא״ילחי״על־״ויאיאלי^עםקקל-ק”' 'f ממיב; קיומה לינס ^ נאיסלשישיעקנ ביקיאשיני &־נ ס נ 1 בה נ י א״קליאמ״מינאקיוקניפיסלא, ס

, יילק ל״־״י ״’נ’ -על^’ל=ז־'"״אנל<'ל״!לקילק‘׳ '?״״ילינל•‘ ג נ נ
א ^ לי לננ ל מ״ תי ל ענ ל ״ ״י לי ^ינ״תן יי ^יממני ״ מי ״ ? " ״ •’״ ינא״יימלעילסנליי־קוב., ״

^ מנהלת ישראל קממפש״מנלמין * ,- ,! ,,• ק' ט מינקקסמיו .‘א מוללו לי ?נילאל?נז , ליאשית!־ נ
< וקייסעלחא באורייתאאיהוקייסלאשתדל ״חאן ■ייע קנ״ר ק

לך, ולימ • יאות ניקא תקיניה על יעינדא עיניה צנם .ק ■ ■ יעקד קקלק ימוישה
ל״£ היי ילא לש נני ל'״ שייפאיש״־אד?ימא ’ 'f . ״<ל?העלהמיןיש,אל•

?1נ’״ ) ’ ' ,1א.^ל פינק לננס היית קסעס נלהוהיוש1עלאיליןינדממקנ'1״יןא'ל'’'
^’'■ א-ל ‘י אן, קלל, מקליקמהמיעס  b איי״מא נאיי״אאדייא ^׳נל^ננ״נא’”’'

״ עיילניןישיאלאממינ״ל^,' " »ל'|’״”'ק IT’<־ 1־ 1מק -כד אילי! מל ז
מ,1« ני א• W ־ ־ איני־ ״ תע־י ^ ע־• אי ק מדי א מי א היי ל י

י , ? 1ל»’ ?יי*’ ״ י ת כק «ל ׳ מי מ איקאש שסי כ־מ דנ
ממזע



ו א סימן יאשון מאמד יהודה קי^
 מ1אמ תקיל) היא oj השכליים הקשיי sa< הפילזסזף בקסיון באמנה כי • r>w חתירה ספל את לקוח ופמוב

 בו'• האמינה מן היאת התכונה על תהיה וכאשר באחרי ועכ • שלם אחד הוה הספר להייכות יוכל לא אחת אות
 * ה סימן בחמישי הכוזרי שאחל מחה לזה הויאה גכ ייס )עקב ’פ (נאתרז • מניה בשם כלה התורה כל נקראת

 להימ< השכל הכרה יכריחני כאשר האמינה קיא זאת ״ ׳u1 לעשית תשמלין הייס מנזך אנכי אשר המניה כל
עכ• אתת כטזל על להיריתכי הי שעקי ונראה בבז

ת על לחקור זה לו וגרם משחתהכה ממניתיהיהיה מונו רח הא תו הד  הדעייו על מזלה זה סס ו
ף לעם שיקרה כתי מיסכה סו ב ד ה תי ה א ו היו מהכיזריס רב ועם הו  חכמה שס עס יכיאנרדף ו
ת אחד איש א1חנ על זכייתה  קחכ• כי זה יהעלעל נפשי נא נפשו שנתיישבה מה החבר מטענו

מו של בחטא שחרי מיחידיה ה׳והסכי תו עלי  אלי• כבא ד סימן המוזכר לדעתי נפשו ונא לדעת• בא לדע
ם הדברים לכתוב וראיתי ’יי® ייא הדני עכין ה חכמתו על המלך שאלת כאעיר ה

ר מ^ך ראה מאשר כי אמרו ״ יבינו והמשכילים ישיאל־ ^זטא 1^ממודאנ1» אנג סמוך כשהיא דת ושם י .

 נכון טעם לני ינא זה מכל1
 זה כי יחיד כלשון כינס מעשה הקלים בעל שזכר למה
 ימה שקדם כמי היא אחד מקשה קית1הי התירה מעש
 ההם כתעשים משתדל היה אשר יכל כסמוך סזבי

 הבורא ישריםלרנין זמעשי זכה נפשי המלך אזיר יבסי׳ב
 חלבה שהיה אליו נעלך אס כי הדכליס נאמלי לא

 ילא • האלקים אל נם להתקרב כתשבי מדעתו מעשים
 בל יתקשלי שלם כנימוס מעשיי לסדר לו קיהאכשר
 אמנם • ית האמתי האחד לפני לרנין בשלמות ויתאחדו

 ישמיד שפתיי ימנא לכות פעמים עליי הנשנה קחליס
 ליאות והביטה זכרנו* אשל הטעם מן יחיד בלשון
 מעשהו החירייעס העיון מן משלל קטזלי היות שעם
 את לענוד כסנה טינתו אס כלתי לפכיז כשאר ולא

 להיותו לבדו המעש׳ אם ט וני לא מת ־ הטלל המנהיג
 חי נ או הפיצוסזף דעת הפך וראשונה כענס מכיין

 מאמר יכלרך הדעות אחר ונמשך הולך המעשה כי
 מעשים לק® יקין לא אס שהדעות ל״א פרק כשני המייה

 ישאלו לא לנימ ןןן5כס ויפרסמום(יתמילוס שיעמידום
 יקושר יא סימן כשליש באמרי עגמי החכל שרמז וכמי

 כתיכית חנית מהם • כתחבילות קאלקי ן כעני מנפינו
 קליף כפי1 ע־.* התטלי׳יכי׳י נישא והוא מקיבלית ימהס

 מענייט כתפירסס כמעשים חליף כ3 יקרה יזלעית
 • קמתחלפי האמיני בעלי קחויקיס אשל השוני׳ יזלייית

 שיקיי מה על יאמר אמינה or •) והדתית חאמוכית (
ק • יילעי אז קיקש עס בדעתי אלס  המירה לכרי יילי י

j ^ ההאמנה האמונה,היא כי כאמלי הלאשין למקחלק 
 יאס כשכל שיציייל מה כפי לשכל קיץ שהיא שיגיייל ^יייז ן
 האמינה זאת חליף אפשר סאי האמינה זאת עס יהיה ,

י ף  ההיא לאמונה דחיס מקים לשכל ימנא ולא פגים 0|
 ודברי • ל5ע אמעות עקוה קלזעק אפשרות לשער |
̂^וכון קפסקא באקלית ^^*ליהיף ־ סכלמ כי יגילזן ז

 החלק על יירה אמונה
 אמג• יאלקית* נימוסית* טבעית־ דת וכולל המעשי

 מיוחל הייתי נראה אחה הפיליסיף סיזכיי תייח שם
 וכמו לאלקית הנחשבת הדת עפ החיגכל המעשי לחלק
 אלו שמית מזכיין לפניך אשי את תבין בין זאם • סיבא

 פניהם על קשקפחך טוב כל ותעביר הפסקא סיף עד
 מטיבים כלם תמנא ־ הוריתיך אשל יישמעיתס כדרך

 מטענות יקיי :תהיי■ סיפר כל בעטי נזכדי׳ינעשי׳יפה
 * לדעתי והסכימו עליהם נפשי שנתיישבה תה החבר
 והדתית האמינות על חקרי אחרי כי למלך מוסב קכנוי

 נפשו שקטה נחה * שיבא 1כמ לוח קורת כהן מנא ולא
 שירא' כמו הגלות קודם הן * הקבל טענות על ודעתי
 לאחר יהן * הלאשין המאמי סיף על דבליהס מהמשך
 ׳)יבאמלי(הסכימה • והלאה ממנו שיראה כמו הגרות
 באותו משוטטת מלך של מחשבתו הית׳ כי יירה לדעתי

 קני של טענותיו עס הקלים אליו יבא בטרם ענין
 הנסת לפי אילם • גת סימן שיתבאר כמי לענתי העוזל
 יתבאר לדעתי יההנימז עליה׳ נפשי שכתישגה בי שכתיב
 ימ0 הה על איתי שאלי שאיל אמדי שקדם למה כי ענייני

 תה וזכיתי בסמיך סס יאמר • יכי' הטענות מן אתי
 סיי® עתה הן • b1 החני מטעכית כבי ששמעתיו

י דבריי סי כי  סנמישבה מס הנזכר החבר מטענית ל
 להשיג בם בחרמי כן יעל לדעתי והסכימו עליהם נפשי

 שסמן וכת? מעתה לבל לקדש לי אין סיאלידבדכי
 סלישיי נהקא בה זעיד )b1 לכתוב ילאיתי ( • אמלן

 ל?^ והכינה * לדעתי ותסכימי עליהם נפש, שנתישבה
^ הסכימה כן כמיסנתיסבעליהנפשוסלמלן׳ ע  ד

 כאשלנפצויג :בעיני הואהנכין הראשון הנסה אילם
 והמסכיציסיבני יענתותס: במהותם תוספת בלי

כי מעגמ
W  w im -B'J-m w aS,, •נמענות TOtWi מ » 
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א סימן ראשון מאמר ירוורדן קזל
 ענייניה ינדעבפיטי בלתי עסגיותי המעש׳'• פיס יגל כל ̂/ין יא«מץכתבבתינתת<מיהכ«ש^)כי 0ב^וגו1יןי

ק משפט המשכילים אי • שוכינו וכמו במופע נמנא שכלי ממ^י  שיש נו גינית הכיזיי תחשבת היית ועם ־ קי
חמ • ב' הימן שיתבאר כמו בענתותו נינה מעשה שם סמאויעו׳ונתקון מעין והוספתי הגדלתי אשי את יבינו
רן ם של ^ לא כלנה הדתות עטיכי קקיית על הקפיש להשלים הדבדיס כותכ היותו עם אמנם •כי דניי
הפילוסוף גס תהגיא נמנע , עיניי הלא י כפלו כאשר

מו כוזר דרכיהס כל על עיןוסית חדו ת SvK רעויה כונתי כי נ רו  יהיו מה לראות בתונס הנו
שהו אכל הכורך כפי ילסלרס לתקנם הו נרצה אינו מע עו ם ו ה, ישקיט כי חלומותיי• לבקש נחויו  גו

שה לה על להעלות אין כי ף שאל הבורא אצל הנרצה המע סו הגמגומים מן לבו המיית פילו
ד‘יכיי^׳ייי במשקל במד היותן ה ס,׳ וא״ל אמונתו על בדורו שהיה א ^ו פ בפי ן שא אגלי בתתכרר ה
צ מקפיקו׳ תוכחות הפיליפוף בי שנאה ול^ג רצון הבירא אצל אין מ

מחשכתו ימיל החלי להשיב l י ̂ l 11 גצי הלי בליכלח והכותניס ת ההפציס-וטכל מכל נעלה -,חשבתו מן חחלי ה .׳»י- כי הכונו
יעלה •לבכן המעשי בעקל , l P י*לי״יז ^י®

,p״ , ״ ' ,p מן חסרון על* מורי׳ ני הפכ י יוםת1ה ו י׳ נ י י לזה סלס ק״ס נ ; , 1ע ־
בראשון הפיליביף שכתב מה והמעין והרי אמתתל• וישית • נפלו אשר הדברים פי על אנלז ושמללה בבל

 וכלהו :ושעתן מקומן כירן כפי משלו נוספות עליהם
 לתעלה זה הוזכר לא ואם ספק בלי נוהו • לכו' בחללם
 הקלים והיה המאמ׳השכי בראש שנזכר מה זה על ויוכיח
 בהרי האלקיס אכל הנרגה המעשה שיבקש עליו הנשנה
 הזכיר ־ בדורו שהיה אחד שלוםוף שאל :ע: * קיסאן

 ההוא הפילוסוף היה שבדורו מיוחד אחד כי להודיע זה
 להפיק נאות מענה בפיהו לאמנא ועכז מתנו שאל אשל

 באמרם(נמדנל סמכתני חל קדושי ואמית לשאלתו*
 כאלקכה הוא גדול אקל שנאמר ס1מק כל סינילביז)

 ■ בדורו גדול והיה הרמתים מן חקד איש ויהי בו פנאמל
 הזה הכלל להושיב שמה הביאו לבים וכן ס שלמ וזולתו

 )העול נני פ׳ כמגילה ( שאמלו מה זה ומעין • גנו על
 מיוסד אחד מאי אחד־ נאתר למה כבש נאמר אם

 היה שלא בקר בן אקד פל שכינו ובספרי • עג • סבעדרו
 * גמנ כמוהו בעדרם היה שלא אחד איל כתזהו כעלרו

 • כמוהו בדורו היה זכושלא אחד פילוסוף כאמר אס אף
שיביא כן עשה שלא יקה  זכלון בלי בסמוך זכרם לקכמ̂י
 כי אנלי טעמו • שבלול והמזפלגיס חמיוקדיס תס1י!י]

 באימתס מקזבלח דע תכסיסי על להעיד כשיים הכל
הפילוסיס אבל * והקשתם סבלתם מתורת לא אשל

 לאדם יספיק לא הידיעה לשלמות כי המופת מספל
 בטוח לבו סמוך יהיה לא אס פתיס1במ דעתו קיום

 בזה ועלכיונא אליו* מתנגד שידומה מה ניטול
 אמת כי שלמה מאמי עח העקידה'שעל כעל ביאר
 נאמר או יעיייןשמת• ־ ישע שפתי ותועבת חכי יהגה

 הפיללסל' משיבת על פקיחו עיטל אשר הספר מחבר כי
 לבד* העיין עקר על ונשענת סמוכה היותה וידע ויאה

 העילוסו׳ לו וחמל :כלל מעשה בשאלתו להזכיר לאה לא
 • החלים הפלל לו שקדם כיכר דקייו מכתלי • וכל'

 לבלו בא עת זאת כל עגמוהזדיעינז שהמלך והקרוב
 אינם אן ב' סימן נאמיו זה על ויולה אמינתל על לשאול

 כוון לא * הבולא אגל אין :זכו׳ לשאלתי מפיקים
 דק ־ מכליותיו הוא לקוק כי הקדוש על מורה לבריאה

 :םי*יג לבלב־עי בסמיך שיתבאר לכמל דבל העביה דרך
 נלאה הכוונות• ומכל הקפטם מכל כעלה הוא כי

 ענותנו לחשית יהיא נקודה בקדלגת אכלו היא שהכוכה
 * עיצינל למי^זית טיביותו שסעלט הדבל אל לנון בטוב

 הנקודה מן הנמשך הקו נמללגח הוא ושהקפק
 הדבל מזל אל ילקנית לוניעיק תכ!^ק הלנין בהתנועע

נעלה יתניך הוא לכד לא הי אמי p לעל • המכוון
השגת אל התשוקה תגבורת על המורים הקפניס מכל פכתל אכן מנבת לי להקים בינתי יוק כנפי על קיוהלך

̂פ מיוסדת■ (1 אף זי (לא הכוונות* מכל גכ כעלה הלא אבל דבל כסאל שיגדל ראי'ונאות • השכלי ונו ע י
כי ת,לה לבקש לו יתכן למען קפילוהופיס בסאיתיתל על מ כונתו השלמת וכי וס'• הכזכה קתט: ' לאיה ־ ו

• חסלזן על מויה הכונה להיות כג לאמי היא אחת יאות אמונה שם כי בארנו כבר * אמונתי על : מפיהו
הכלא השלם• הבזיא וקסרקלאיוכללהתייתסאל איוולתו הקש עס יהיה כדעית אדס שיקיימהז מה נפל
תולה שהכלכה (אולם פטס• בשים כונה אליו תייחס כן גס מעשהי על שאל פלא ‘ היא והיי
היא המכוין כינת שהשלמת• לפי מנואל הייא חשלין על מהם אחד לכל אשר יה י' ’נ® נקבתי עליו ששאל כמז
קודם קהל היה כני מה שלמית והמקבל אליו• שלמות יודע לי הנראה לפי טעמו * ומעשהו חקמתי על סאל

• לעולם השלם ית׳ בשלמותו דופי זזה ־ השלמתו נתלית שאיכה מלליק תה 1נא<פ סעלך־דיךהפילוסופי
אשינו

ובכן



י א סימז ׳ ראשון מאמר ־ יהודה קו^
 - ההית 15«ר5ג המתעגם <ןל« הפיטי פהזא מה מגל ppvp לא מתלין על המייה הטנה כי זקיימני ׳א^יכז

 ® כדכל הידיעה חמנז לשליל שרא<י שכן (כל * המינית (טעס ־ הימנו למעלה אין שלימית י\שלס הנילא t כל,ל
 הכונס כעדן המין אישי לכל קמתיחשיס המקריים שתי' כי הוא יכו כונתו השלי;ת יכי כאמין סהישיס הואו

 ידעם לא הוא הנה כי מינו לכל ההשותפיס והמעשים השנות על לאיו' שתי הן כאילו דעתו קיום על שמעכו ז1ו
הוס כאיש שהם מה מכד ^ כחן היות פעמי'עם סהקש

בעוד לו שלמות כמלוכר; אחת ראיה כיו א תשלם שלא ו  כמעשים וכש סימוואליו• וכן חסר הו
א סנחך שילע שכן כל  איש כלתי לאיש המיוחדים חלקי מידיעת הפילוסופים אצל נעלה הו

 חן מאד רחוקים הם שהיי הבורא בידיע׳ ואין משתני׳ שהם מפני הדברים שישמע שכן וכל ומעשיו
א שנוי תנועותיו* וידאה תפלתן דו תך יודע אינו ו  משפטם להיות הידיעה שידע שכן כל או

המין• אישי ככל שוה כלתי וירא׳ תפלחך שישמע שכן וכל ומעשיך כונהך העייי' עלהשנותהכלשק

ן‘ , , ל ,, , י, ך , תי ויראה תפלתו שישמע שי׳י>^ הפילוסופים יאמרו ואם תנועו

 הידיעה ית אליו תיוחס לא
 תלויה כלתי שכלית הידיעה היית עס ומעשיו כנונתך

 והראיה השמיעה עכין ממני שילוחק כש ̂ נשמי בלנר
 ־ ספק כלי מענינו המסילק הגשתית על נחוקנו שמולי׳
 יותי שהס כמדות תעשה אין V׳d כשני הכוזרי וכמאמ׳

האמת לפי ואולם • עב • יכו׳ ושומע ליאה כמו שמיות4

 הכריעות שהן תנועותיו
 כעת הרגילות הפרטיות התנועית ייתר וההשתחויית

 נשיאות נו סימן כשני שנזכר וכמו והתחנה התפלה
 משפט פלס!מאוני היה אס אמנה אן יכו׳ גניניהעינים

 כל לא כי לכו אל משיב ספק בלי היה הפילוסוף כיד
כל וגכול סוף שכלו לפלס יש אן יכונו הקשי! דרכי

kA ____ ___ iנשמעת m,םנע׳1וז • עע ■ מא־ rrp נ s '• , ■:־ r- ™ ׳■ r ■״״ ״ץ״■׳״׳
א מנת את מסמיי והיה י ׳עעינהו הידיעה ענין זולת ׳ת׳איננ נמ.קו והשמיעה הראיה עית e אצ מהניע ׳י y t j 

 את ®פי איה שוקל איה שופי איה אימה ׳הנה ולנו היאות ל׳ שהושתל! m פ ניאשין המויה שהמג נמו1
 וסשנמעו ידיעתו• ■ פינתו המה הלא הננוה׳ המנילים טעם ישתנה ובנן • ננלל ההשנה על לראיה והשמע

t הנו היל iנp העניי פיהו נשמים סע נינה אין נלענ לשון ואק • p. המייה שהמה מה פנינו על נ

׳ פ השלישי עי׳ לתיור י " לי ' M כ׳ ”י

לא עמה •מער־ ,לא מניאומ מהל שלמה שמנ-אומו מה מעלי, ה,7ו- ל, מה אלי, ימשכו %נ ומן
 הרחשין מן ייתר ממנו שכזדכו ומה בי לי תועלת כאין
 לשמרו אחלי p!p3 <3 הושמו ההלגשה גילת שקכל על

 למה לכוין להתנועע אחרת יכולת לי והושמה זלננלן
 איש לכל נתן ואחכ כנגדו שהוא ממה זלגלוח ל< ש!א(ת

 עד תתל שנזדכו ומס ההיא המין לו שיגטיו מה כפי
ויחשוב בו ינהיג אחר נתןל,כק השכל גוית פקבל

 כפי י׳יכי ושמירת אישו עמידת כו שאפשר במה «ישתכל
 הנופלות התנועות שאר אמנם ■ ההוא האיש למית0

 אליסטז מכל זה ואין כמקיה נופלות הם המין כאישי
ר.כייה מלכד כי מוה והעולה • יכו׳עכ מנהיג כהנהגת

 היותננ עס כן כלל• הפעלות ולא שנוי ולא תסלון
 נדע ענמז שהיא מפני ידיעתו אמתת יודעים כלתי
ימחדע שלא ר׳ל אתרת פעס !יסכל פעס ישיג לא שהוא

 יעלם ולא לתכלית יגיע ולא יתיכה ולא כלל מדע לי
 אותם ידיעתי תכטל ולא דכלמהנמגאותנלס ממנו

 וכל האפשרות טכע עס נשאל קאפשל אכל • טבעיהם
 בחינע הואלפי מסתירה הלכיים אלי ככלל שיראה מה

 כל ג0ק»5ישתינףעסתדע,ןכי..א לא אשר מדענו
ק  מס, יעל עטי אנסני שנכ(<ה! מה על תאמר הכונס ז

הכק־ייס. וכן * אליזכשתוף כחן יקבלו שהוא שיאמר
מס. ועל על.ן אנחנו שנפגיח מה על כשית!״ נאמרת ’״׳ י*‘'’״"

שעדן חב והאמת * עליו ישגיח ית׳ שק,א אמר1ם המינים סטכעית
אלי« יעכיןהכוגה-המיוקסומ הידיעה ההשגתל,עכין A ההי^ המין לאישי מת׳קסיס דבלים

״’אספיתיחסולכלאחלמאישיהמיז^® ב׳קי.שגקות• יכשילקחו אליו עניןהמיויזסות בלתי ״
״’ 4ל11ו, ״ .° ת׳ ,' מננסעני מוג׳ קונ-ה׳דיעי מעצפי ך 1ה»נ, ״ א

S  ’^ 1 ” ’ i (״.5פפק,עקנו51.נ,ו ״' ש » ל » ע ד מ » מ, , f i t נבדל קימח האיש מקזת מאמתת הכולא ידיעת ^?ליל



r . .׳ ״ ׳ י ר י• י ע מ ן ״ ו ש א ן ר ס י א ס
כני י האמלו יתכ^וי אליו שיייליס מה מכל «בדצ ין לנכי יהיה יתן ומי * פיטיה פלקי בכל הגיד ו  rcjw ליי̂י

שהינרד עד ממנו שגבו עיונים אל לחיוס עניו ולבלתי ולא באמ המיוחהי׳אלינו ינץ י̂’ המיוחס* ו בין ההבד
f' ולעוות הכתובי' ממשמעות הידוע את לשכות עיוני עכ העקלי' בעל גס עכל וכיו נו

 פילזשו תפקי׳ואת לא לוי מטה את את בליבדיעתה אית ית תפאיתי זיוע משה ימין ך
. • י I הכינ(הרסן אד״גימ

ד ־ י׳ ם נ . ״ נ ־ ם ״ י כ ע ״ ר י י ^ ע ה י ם - י ם י « ^
. ״ את ■ ‘״ אע^תהע^רתבברי ם^ניSגבר' Sכ שהו שהוא הפילוסופים יאמרו א
p ח הילבג ישב אברונ א שהו אבר תוווי א בו כיונא !כו׳-וכי ביאך ארסב, מעו^ם מ

״0» סר,ד.»דם kS, קרטי, העי^ס « מ, » )_ ג -י פ- ע.
ו נ ת מי תי ט מי ד ק ״ ש ר, ; עי - , י ד ם סו - ״ ־ ג. ו ״. ״. י ־. ת, כי ״ ׳)0״,

7 jחטאפי את הקיבתי היו הן ׳ בפנת להתיו מיזל דעת ו
 עליו תכש כבי הידיעה

 השתדל שהר׳לנג באמלו שעל׳יט וילא פ' העקידה בעל
 מה פשל קאלקית התולה לבין הפילוסופים בין לפשל
 על לתלוק והתחכם לכי להפסדים מהשכרוקלוב יחזק
 שער זבפשמות * זכו קל אמרי השומע ול קליובס דעת

rS דבר שמזע לבלתי אזטך על לן 7וית כאב 
 עד וכז' בוה כיוכא ובכל כוה זל קל׳לכג שכתב מומה
 וגו' ואראה נא אידס אכל סותרו שבארנו ולפי אמרו

 הכוללת האלקית בענין'.הידיעה על״יטגסדבלנו0
 qpp העקידה אכל כא בשעי שבידינו מה יספיטית
 גס • עכ וכזי לדבי אחוש לא לוה מיוחדים יוקזמות

 מנן החויק פד ב מאמר היבן׳חסדאיבספלאויה'
 אדם L ואולם ־ שמה יעזיין הנזכי החולק כגד ובנה

 ג׳אשל הנ״לפ המלחמות מספר בשלישי בז אשיח!(
 ידיעת בין השיתין> בהנחת המולה דעת לטטיל •יחלו

 טענות׳, יולידו לא כי וידעו יכייו לידיעתנו האלית
 אמכם הידיעות שתי מבין הגמול השיתוף ט״ול יולתי
 נאמר ידיעה שם היות עם כי יסכין לא זה בדכי הוכח

 השתיס כי יקיא שיתיף בשס הוא נס הלא בסיפוק
 בהחלט גמול שתוף יקיא מהם האח' מינים לשט יחלק
 תגמול השתוף נין ממונע והוא סתם שתוף יקלא והשני

 הסכמה• משם יותר עליו השחוףינדק ושם להסכמה
 מסוג הידיעות אלי בשתי ידיעה שם להיות והנה

 ממדלגתכז ית׳ מדרגתו לרוקק ובפרט המשותפים
 בס.ל> עכמז היא שזכי וכמו והכבוד קשלמף בעבס

סימן קהלת לספל בביאורו חביבזתיזשכ ועל הפיק־
ימהל אל ולבן פיך על תנהל אל ®י® ?

 לאתה בשסיס האלקים כי האלקיס לפני דבל להזניא
 מרחוק יביט אנוש • מעטי׳ דכייד יהיו ק על האק על
 ית׳ ביזידיעתו לקמנא היייא יזשמיף מנח הוא קלוב בי

 לו ואין • למעלה המזזכייס כלס החלופיס לידיעתנו
W למעני אשי הכיק שום ללצנג P ית' מידיעת! אק

חטאתי את הקיבתי היו הן

ל־ל ליו ני
, קיי^י״קיא-־יפנ^אלילני’ י׳ליל r ל -a

להבנת ומועילות מתיתסית הנעות ליג״יך הדוס
:נעדך יני לא ובלכתך עליו שאנחני

• זבכסס בזהב לעשית מחשבות חישב כל כי
ב ובכלל ׳ ירי׳ל נחשת חולש כל ולוטש ■  מ

 א״ ידי על מלאכתם כל יעשו שבעילם אומניות ׳בעלי
הנאות הכלי והיא יפעלוהו אשל הדבל מרך כפי משוער

י  וכאש אימן• של ינייו לקלל יייק החמי מ תח׳ג’ ״
ת1גנ ״י להמניא 1י ״ ענ • פ״סנלת ״יפ< הנפעל נ  ו

^ ^ ס , . , ס ־ . ת ״ ה ״ ל ־ נ ה א . י ע נ פ א ל פ י ה  ך
 הנכללים המשכן מלאכת פלטי יחכל ינאת ק ח

 היתה היא כי * נ׳כמה לבדה קיא אחת חסי באלביניס
 • כאמור להן נאית וכלי יוכן אז המלאכית •תי כל אס

. ״ זאי!^ אחת לכל שיני מכלים כלים המבינה והיא
כ, והטבע המלאכה בין ולמיין הסכמה להמנא כן ויהי

משרתתלוולהלמותאל־זהיאמשתדלתתמאד המלאכה
ג גדל כי לאמה כי ייהי פעילותיה• בכל ל ע פ ח כ

V״ הע. דני נדני המ״עי ייהויי ה״-ס נאפנעוה
; נ ך ת; אי ״״׳ ״ פנייה קנלת אל נ. היא.. חי א

ך אל נשתה אייה■’ני נא הנה יהאפי היינע׳ היי
 ל« אעשה האשיי הקים ילי על בתחבולות כי אציו קנא

 החקבולס כח הגיע היכן עד ויאה כמוהר מלאכה
 עכס בשניי לעלי,; אדמה בלבבה האימיה המלאכותית

 החבר כדבר האלכימיאה גמלי עשו כאשל אחר עכס אל
 הכמיים לאמי מלתי תטיף עלימי תשי נג סי ג מאמר
 שיהיס עד כמשקליהס הטבעית האש שישעי! חשכו

 תעשה הענמי׳כאשי להם יתהפך שייני מה צהס קעכין
 דדכנו לפי יאמל וכעת * עכ וכי׳ הטבעי החום אש

 שמש כי שכתוב כ«ו נשמש ית ס יתיאל הוה הטעם סמן
אזפלש אש אלקין וכאשבאמיוכיה׳ אלקיס- ה ומגן

א יו



Sip מאמר יהודה
 ללמדנו • ההר בראש אוכלת כאש ק כבוד •'ימיאה לזא

 טבעיות קן כלן קעעזלזת יושלמו ית' השפעתו מנח כי
י כי • לשמש נמשלה קיא oj והתורה * מלאכיות סן  נ

 אל כבוד מספדים השמים ובמומוי • אור ותורה מנוה •
 שם המווכר לעומת תמימה ק׳ תורת אמרו יתנשא

 כדבר נפלאים יחסים ביניהם להמנא השמש מסגולות
 עבמו והחבר בראשיתי אהבים אילת בספר אלקק החכם

כן . ,* כ ׳ ס. ט ה ה ה ו ל ע ה י . ! הלא <
 )י P יחזק ( תאכ^ם והאש יבאו מהאש כאש• דברי כה

 עזבם על ענשס מדידת המתלגס ביאור עד מ סרנה
 להיות שטתכו לפי הזה ההמשל טעס והכה * תורתו
 עולם של בבריאתו הקנה של אומנותו כלי התורה
 כהדר הכוללת יאה בבל באמבעותה עשה וכאילו
 ומלאכותית טבעית החלקית כיגירה השמש מחת הכעש

 זנך תקח זלמען • הראשיים הכלים שני ידי על
 בפעולותיו בם יתנהג אשד הטבע מכתיבות

 הכנ שלימות ממכז ויעלה • קקותיו שומרי שהניחו מה
 ושמעישל הסכת ביאולס על שאנחנו הפילוסוף כדברי

 מניאות קיוס הפילוסופי׳ קנת מחקירת עלה אשר את אל
 וכשני • ההיולאניות הנזלזת בהשפעת פועל נבדל סכל

 • הימני למעלה מאשר אבילותו בענין אלינו יבאו דרכים
 מזה זה הנבדלים ישתלשלו ואבוחמד ס׳ינא ן׳ לדעת כי

ד המדרגה בסדר י י
 א ממלאך הוא גם הנאבל הנזכר השכל שהוא האכילות

ך סביריו כמשפט לבדו א ^ ם,ן מי ד קו  עושה אחד ה
 באנינות משתתפים מלאכים שני ואין • אניליות סמי

ענייני ונתבאר •
 בספל הרלנג אמנם • יא סי j ^^מל העקרים כספל

 גזי ממנו יג פ וביחוד ג חלק חמישי מאמר מלחמותיו
 באחד פרטי יחס לה אין יאשוכה נורה שם שיש אומר

 ימנא בורות ראשונה ממנה ויושפעו • קעולס מקלקי
 מניעי והס העולם שבחלקי בנכנד מה דבקות להם

1°*" ובאמבעזה השמימיים קגלמים

 I / ’ מדרגותיה! על ההיולאניות הבורות יושפעו
 ׳ הנקראת היא • הנבדלות שבנויות השפלה הזאת
 הפילוסופ̂י בשם הסבי יקראו אשי שמו וזה הפזעל סכל

 הבורות• נותן משכיל אלקי פועל שכל ד׳ היפן ת׳ מאמר
 ג מש לדעתם והוא • כללי שכל קראו יב הימן שם יגס

 וישים ופדרס כלם השפלות הנמבאו׳ אלו מוס נ ימשכיל
 למז^וזזג הוה המלאך שאל לומר הילנג הבלח יתעל .

 בה״גת לאלית משותף להיותו רבו כשם ששתו גאמרם
יתיז שאין pv9 99 נכללות pקשפלןpקנמ;א(pוימ(

ח א .סימן ראעזון
 בגימו• תהי̂ו יין השגת! כי ית בוראו לבין נינו

 סל© היותי בנד והתחתונים העליונים כלם הנמנאות
 יין משיג שאיננו ספומלהזה בשכל כן שאין מה שאפשר

 לי אין השמימים הגרמים בנימוס כי השפלות הכמבאות
 בעלתו• לעלול שיש החסיח זולתיההשגה השגה
 החו© באמנעות היבירה פועל לדעתם הוא חזה והשכל
 השמימיים מהגימיס יושפע אשי בזרעים סנמבא היהודי

 הדביי© אל כינוניהם השלכת ידי על הככביס באמנעות
 מאל• דבי בדבי המשוער הזה והתום * בכאן אשר

 כ* השמימיים הגרמים כל כהשפעתו ישתתפו הדברים
 מדגיי׳יבי© וההתמזגותהוא ־ בהתמזגות תלוי עניינו
 הפועל השכל אל הכלי גמלרגת והוא יחד יתמזגו
 לקבל החמר יוכן ההוא החום מדרגת לפי כי שזכלכו

 המתחד© במזג והדקות העובי ונמדלגת • ינויו
 יתפעלו אשי הזה היסודי החום מכח היסודו׳ מהרכבת

 קחליו הבורה ענין יהיה כן מקבת קבתם כחותם בו
 אל הנורה יחס הוא החמי אל החמר יחס כי עליו*
 בולה מלתת הפועל השכל ימנע לא יען • הבורה
 * קמלה מול אל הוכחנו אשר מקמזגים אחל לכל נאותה
 נאמרו פד תורק יסודי בהלכו׳ קרמבם כתב לזה וקלוב

 מקי ויהיה היסודות ד׳ יתחבלו הגלגלים שמסביבת
 והאל ומתכת ונמח(אכן חיה ונפש אדם בני גולמי שאר
 המלאך ידי תל לו ראויה מלה וגולם גזלם לכל נתן

 ונמנא • עכ אישים הנקראת המיה שקיא העשירי
לנג לשטת  המשפיעים הס סשמימיי הגרמים מניעי כי י

 השמימיים והגימיס • כהויה קפזעל הזה השכל כלס בין
להש^ם אלי, כל. קוא אשר המשוער החום כלם ישפיעו

״ ״’י” ^י^יי® בו ' ®’״ אלו ״?ריב °’״
דח^ם. ד הבורה פרם

החמס המאמר מפרקי אחד לאחד קדנריסילוקט,
ל . ״ מע ה יתכאי הטבעי הזה החום השעית ,

שבתכני אממקולה׳חזבבלהביתאש• קיובלמת
החים זק משער ית שהוא ז׳ פ׳ א׳ מאמר שלום נוה נעל

איתי להכין מה דבל קקזבב כמו א׳תו וגוזל • רמהוה
החטבה ידי יעל קה(א בבטן לשערו נאות שיהיה באופן
• עג ־ היילאכומי האומד אל מיוחס נתאר ויוגנל יש,על

pj אתי אש פי׳קונכלהמת לד* שעי העקידה כעל 
 שעי קזא גס וקיא יל; במאלילו ההויות כל יתהוו בקומס

 בראת; אנכי הנק )סי׳נל ישפיה ( שאמר מה טאר לב
 ית שהוא וגו למעשהו כלי ומזניא עקם באש מפת קיש
ותזניא פחם באש המפת הקרש עטן על הטנע בלא

ל , pp,p,. הקום
קן שופע jricpp קקןם ^



le סימן ראשון מאמר יהורה ל1ק \ ■
P9 להייין אמכם ’ • ע״כ עשיה אחת עד שתים מכן ניצזציהם השלכת ידי על כזכביהס באמצעית ־הגלגלים

 ההזא החום שעור יהיה • כמדובר ייזד גס פהסכמה י
 חינו כי * ההמה הניצוצות השלכת חליף כפי מתחלף

 לאשר ביושר מכה f ניני מהשלכת המסובב החום דומיה
 אצל כמפולסס אחרים איפכיס על מהשלכתי יסובב
 יהיה הבינונית השלכת והתחלפות י שמיס חקות יודעי

 אלו סבובם דיך הכוכבים ערכי מנב שיתחלף הס כפי
 החבר אתר וכה השפלות• הכמצאזת ועם אלו עם

 סנוב הוא הדכריס לבות סבת כי כת סימן כלגיעי
 הדגל ספור ימוש לא ו סימן ובחמישי * וכו הגלגל

 לספור חדלו מהס ההווים הערכים ואולם • מפיהו הזק
 נבא במספר נהזניא החפ־ן האיש מי כי מספל אין כי

 וכמאמר • קייס אלקיס במערכות המתחדשים קיקסיס
 ההם כערכיס עתו אדבר כך הי'^ואקל בחמישי הכוזרי

 כת והלא * עכ מרוב תכלית אין עד והס הגלגלייס
 באחרו קהלת לספל ביאורו בתקלח הלאבע של דביו

 למתכונת נמשלת השמים מלאכת מתכונת תמצא לא כי
ע אחרת נ  בעל שכתב מה ליאות יהביטת • עכ אקל י

 ג * בתים ב' בינית אבנים ב וזל ד' פ הינייה הפי
 אלפים ה' בוכות ז' • חשב •« קב ה' * כד ד' * ו' כונות

 שאין מה וחשוב נא ואילך מכאן * בתים יארכעיס
 גס • עכ לשמוע ואזכיס ליאות ן יעי לספי יכולה קפה

 עתה גס זהה • יזכיכו זכור כה סימן בלכיעי החבר
 מספר למכות איש יוכל אס אשר השמים נבא כמרבית ־

 המתקדשי' הזרעים הזג חלוף גס מסס* ההזוי הערכים
 • ימנה נינזגיהס מכת השופע המשוער החום ידי על
 אשל שעי'יב מולא יהוד בספר הראנע אומי היה וכך
 וזל• המשרתים הככביס שבעת על דביז שם היה

 התקברים פעם קץ אין עד משתנה זה אל זה ומערכת
p כל ובעבור אהיו עד וכוי מתפרדים ופעם t הדברים 

מהמקורות בארץ הנולדים כל ישתנו אקיים הנז'גס

 עשז^ תוכל לא * יחוקח כיללת הבה בזה העליונים
 • הקרובה הפרטית קסבה והכנת עזר כלעדי * לבדה

 המשוער החום כן על • השני בסיף המודה שזכר כמו
 הכאו׳בזדעי© המזג לקדש כקו « אשל מלמעלה השופע

 קבל,ן אל יזכני למען בהם הנעשה הראוי הבישול ע׳י
 הזרע בעלי בעניינו ישותפו ־ כמדובר הנאותה הנורה
 ההדיוע• מן להניא מלמעלה־מנוה יורדת שהאש שאעפי

 ״ הפילוסוף כדבי והשמש האדם יילילהו דת האדם כי
 בעלז עס הכככיס בו ישותפו המשיעל שהחום בזה כיון

 ופעילתל הצליל המושל להיותי השמש וזכי הזרע
ד כלס מעשה ואין השמש לליאי בייתי מפורסמת ע  כ

 בחקללן הית׳נע כדבר לביס מחלקי' חלק אם כי מעשיו
 אצל גס • השמש תחת אמרו על קהלת לספל ביאולו
 פמ«ש במלאכת השיש קיימו כתב השמש וזרק אמרו

ע לפי ק'כ הנה ־ בשבחיו מאד והפליג  אדם של מזגו טנ
 ועוד ־ מלמעלה השופע המשוער החום בזרעי יתחלף
 קנקנה מזג והיא ׳ איתי ילקמיי להחליף לי יקח אחרת

ffjppr כן גס מדמה כי בזרעה הזכל זרע יפגוש אשל  
 0J ובשלישי'סי'יז נה סינין הקצר כמאמר י הנוכל הילד

 כהקדמה הספל לחתימת סמוך כן וכמו סי״יג בחמישי
ע השכבת כי באמלז השנית • לאדם קמר והדס וי
 דליה כאשר כד ג חלק ה מאמי לבג הר כתב בו כיונא
 • פדל יפעס סוס פעס ייל־ד הכיס מה מפני דורש
 היסוד, החום נאתכעית יפעל הנבדל הפועל זל אמר
 אסד קינייה תהיה ההוא החום מדיגת ולפי בזיע אשל

 כסיפגיס הזכר זלע ישתנה סכני ולפי איתה יפעל
 הנק בזיע־ס אשל החליף לחוזק ממיני שאינה הנקבה

 מתקלפת במדרגה קfר̂ הזיע חים שישוב מזה יקדה
 בעל ממיז שהוא הנקבה זרע יפגיש אשר הזרע לקום
הזלעיסהייית מאלו הנבדל חפיעל יעשה ולזה * הזרע הזלעיסהייות ׳י'^׳*יי׳^נקננדנמחנו‘׳*■• ׳״״* .‘•י״ ,

יש,ת המינים כשחלוף יאמר כה ואס * ענ״ל מתקלפות שוה מעיכת שתמנא יתכן לא כי והקיים והנמקיס
להקליד סבה זה שיהיה • זיעה ובין ולעי בין איבה בספל כתיב כן על * שנים אלפי אלף בלבבות לאחת
קדצכ/ משפטי כן כקדוב׳־ היסודי החום שיעור ולהמיר האין ילא לדכי יכילה הפה שאין עשי אחד עד יצירה
שאני הבדלות כלל במשפט אך מינד נקבת מזג בקלוף רב במספר כי אף הזה במספר כן אם • לשמיע יכילה
תזר^ אמדה כן על יאילי ׳ קלופיהס מדלגות בין מונה מה עשר אחד עד באמרז ולנה * כאן עד * ימיס מחיל
 ז׳יא וזל יכירה ספל בביאור חגלמישא אליעזר הי קכתג

 זהאקשדלפכים כמו שבתור' גלולה תיבה שהיא אותיות
א עילהלתתקנא ״  בהית יה תיבות־ יקב י'אלפים י

 לבשר אפשל סאי מה אחד אותיותללביי כב צירף ו'ית
 ברביעי בזה לקק נוסיף יעיד י עכ וסיף קץ אין כי ודם

אמל בינת שעדי למטן נפתחו דרכנו ולפי * כה סי I y I י *

I • ׳! .•■׳ייy/-׳# זf/^
 לעומת שיה מוג לה שיהיה לזמר כנגדו עזר לו אעשה

 כראוי המשוער הח«ס ישמר הסכמתם מנח כי מזגו
ע אל האשה זרע התנגדות מנד ישתנה  ומן * אישvר זי
 • לו היגנת אשה אדם שישא קזל אמרו הזה הטעם

 כקשזן אתית והזכיר • פ'יארא נאמרו הרחנע יביט זה
חבואת כי פ׳משפטיס כקב וכן • הכהונה סיד בעבור

נבחרו כן על המקומות בהשתנות תשתנה הארץ המקדש כתי ייחמלז קאזניסוזל ספל בתקלת סלאבע
אהרן



מאמר ̂ ירוודה קול
 4זהמז הסוד• הי^ יזה משיז כני ולא ע!לס לכהכת מהין
 לי יש הנקנה מפאת הן הזכר מגד הן וכיני אשל קוס

 כריג עוכ איתי יצהתיי להחליף כנגדי נעלים הדנה
ע דע אז  עודני לעומתם ינשא הולד מיג וגס * נ1נ

 והאדנות האויליס איכיית והס ׳ המלאה כנטן עניי
 תמנו' שהן ההודים מדות גם ואולי והמיתות יהמזונות

 בהם היגלם מדוב אתי׳ן כקשל נכעשס קנועו' נפשיות
 מאד מתפעל הגיף שגראה כמו נגופם קוק לושס ימזי

 והעגב הכעס כשעת מראיתו כשנוי הנפש מתכונות
 מגד הקלובים יתל שגס ואפשר ־ ההפעליות חן יוזלתס

 ימדדו נה לעגמס שמדדו נמדח עמהס דגילזתס
 המלות גווני עולם לאחות להם להקנות הללי להזליס

 מה דושם מסנתם לקם ויתפשע אותם התנחלו אשר
 היסודי החום מפניו עדישתכה זרעם אל וממנו נגופם
 כקורב' הקרב הקיג וכל וכינו אשל הלין על יזמשיע

 ההורים מדות כשנוי אמיק כסו יהיה 'תמידי להיגל וי
 כחדובי• הודע מזג ישתנה כפיהן אשל אנלם התדילים

 דנת שסינל מי לדעת אחותו נת הנישא זל שכחי ומזה
 נהלגל יחל גס והאחות נאח נשכת כי דיקא אחזתי
 יישם לעשות מלותיו עלפי מלותיה תרדנה ל מתיל

ע היסודי התום חפניו ישתכ על נמוגה  אשי כעלה נזי
 מעין ממג' הנולדיס דמיון יהיה ינכן * כאמיל לו תכשא

 ניקלין פ'ש יכאמר'זל עמי׳ היגלה שהיה האח ליגמת
 אחותו בת אדס כשנשא ובכן האס דומי׳לאחי בביס ייב
 לעמת כשווי המתנשא נמוגה וכעיר תינו את מין מצא
 להעני' הוא ונ1נ כי קכמתיזל ותרא * שונלנו כמו מונו

 שישא באמרס לבד האשה כבחינת וה בכל השקפתם
 לבס פתי ולא האס לאתי ידמו זשהכנים אקיתו בת אדם

 כי האב לאחות הבנים שידמו אמדו לא גס אחיי נח אל
 תביאת לדמיין לעמתה יתנשא הילד שלימות אמכם
 הלחבע כדבל לימקזמית בהשתנות המשתנית הארן
 קלון ק• החבל בדגלי גכ שככלל ואפשר י שקלם במה

ע בהנחת כראוי אלא בה ול^ישתמיש באמיו  במק(' הזי
 לדברי' הראו' פני בחכמילהפבי נסיתי ;?כל נ&נ* יאיי1י

 מלחמה מלומדי אגל להילמס קנת קשים קייתס עס אלו
 שהנפיין היא נכין אמת אס יאילס י חותכים נמופתיס

ק להיית ההקש יוכל לא ככה על הוכיח  שעה* באות פי
 מה באזק יישם לעשית שיוכל מה כל כי והכלל
 ודמם ןולעס לשנית ג'כ כתי יהיה יהדס הזלע כבעלי

 יאמר ^ויל כי אכי גס וידעתי • כאמיל כהזיה חמי סהס
 כי משמלת? שבשזמיי האחלזנים מן אייסטז' ללך

 ילא לנגדי הדיך יר^ שאמרכז היה ההתפלספות אמנם
ננלל היותו שהנחני הפועל בשכל שיאמר מי ינא למגיז

ש א סימן ראשון
 קנורות־ להשפיע השמימיים הגימים ממניעי נאנל

 נבדלים שכלים שם אין אצלם לדעתי כי י הקיילאנייית
 לנעלה■ היא זולתם נבדל הנחת הגלגלי׳כי מניעי זולתי
 אל■ יינאות הקיולאנייות הכירות כי. סיבר להיותו אנלו

 חפתתייה הנה עד שם היו אשי החמר מכת הפועל
 סבלתו לפי תושפע אשל האדם מנוית תי׳ן * בכת

 לו נמנא לא כי הגלגלס ממניעי מא״ או יתבין מהבורא
 מיוחד נבדל שכל הנחת על בהכרח מילה מבואר מאמר

תה יודה שלא גב ואפשר • האדם בירת השפעת על  ג
 לישסבויע• הנפש מתכזנזת התפשע על שהנחני
 בהתייחד הנפש עם זמתייחד מתקבל בלתי להייתי
ע יתהוה שהדי * עמה הגוף  המבושל הדם יין הזי

 נפלל עדיין והיא הניזון לטבע להתהפך קלוב כשהוא
 יהמיקלהוא האחרון המזון מותר הזלע ולהיות ממנו

 מספד בחמישי הרלכג שוכר וכמו המותל לבעל ור
 י בהתפעלותה הזרע יתפעל ך א * פד חג מלחמותיו

 אשר הקלובים ן עני שעתו אכל לקוק שיהיה שכן וכל
 אף כי אשמה עון בוה אותנו להשיא אין אנל י זכרנו
 דברת על אנחנו אסר ההוא הפילוסוף שגה אמכם

 שמיכוש לו לבקש ועלינו משוגתו תלין אתו להולמם•
 וכל י החתפלספיס מן שתהיה כת איזו בשעת דעת
 מלח השבתי לא כן על נמלק• במלח דנליו מנחת קרבן
 הפילוסופי'שזכינד קנת לעת על דבליו להעמיד בלית

 הלן לפילוסוף שיחסנו חה על נוקפך לבך יהיה ואל
 מאשי כי הפועל• השכל עי הנידות כל השפעת דעת
 ונמקומו■ פייד בחמישי בסתם לפילוסופים החבר ייחסו
 כי דולו פילוסופי על במילושו סתמו הכלאה ילפי זולתו

 לוח שלאהיתה מס לפילוסופי'סתש מתייחס היה לא
 הוא הפילוסוף שזה זידעני • הימנו ניקה דולו פילוסופי
 זזה ליז כי לשמוע קלוב * שביארנו כסו שבהם המיוחד

 • אחל בסגנון עילה התחכמיתס וכל ידס מתיך ידו
ן לני להכין הזרע משך נושא הלכתי הליך כי יעת' די  ה

^ באיגא ־ בנקלה הפיליסוף דבלי קננת אל הכו  כלנ
 אוכל יחפור משם כי הנענו אשל הדבדיס אילך אלומות

ת לז להעעיס  על ענדנו ואחלי הלו הפילוסוף סנ
 עול • גבולה לקנה באנו עד הזאת כדיך דכליי ביאור
 אתישנה* געתה אחרת בדלן ג״כ להטעיחס לקח נוסיף
 נתן להורות ט אליך דגלי יגאו אחד בדרן יקנה

 המין י1בפמ הנמנא שהחליף מלך של כלבי הפילוסוף
 נגזלה אשר הגזיה מן מניין בונת על שיורה המה אינו
 לא■ וינון בכונס שיפעל פיעל שכל הפילוסופים אגל

 המולה והביאה לבית• מתקלפות פעולות יעשה בעבע
ל אליה כווני ואולי השני מהחלק כב פיק  פז באמים ^

J א I ל ג אי
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ז ««זכו«1דיג #חד ^י ע ג  ח^מ סזנות כהפות מ 1ש« מאומייס• כלבלי 9PiP3 מענעזת עז
ע והקגס לוח וח וכלם'ד««יפ; #מד מדכל' לנחש u היחה rsכ^ הקס נפחה ל0#0המשכל* אלם כל טינ

א שאמר! ממה לfי מדעת לי כיאה ן5« שנאתי למניו דומה אדם יאין היאשץ אדם של כחיממו נ גני# כיא י
אשק^^ ילא ליה משתעי דיאהוה דיי לקתיה סדריה הכנע סמפלת פ ובנדה עג• חיתם כחומי מתהפך

י והקנה אחד לננע עולין כלן הסמניםגיורה סמן י;«ץ וכויקיא לעפיין' תיכ את תניייא דמן ליה אמר נ
ה אתד וכל באשה העובי את ןלן«ן5והנ לנשמה אומר הניף ישן שאדם בשעה אבק אד נם יאף עג למיני ^!
ונשמר;!; לוחו וכן * למלאן אזמית לנפש.והנפש אומרת סתיאה מה לקראתנו ההולך הלזה אמי׳הפילוסיף «את

ם ת מי 15 ואס * שתים שהן משמעו כפי יויה יאסיף אליי -הדבל תייתס לא לתביו דומה א'נהם ולא מג
יניל^ האדם את ם א:ק ה יייגי הכתיב יאמר את משנה כרוך מעקויך יהי דק ויגון נכונה לפיעל

 אליו אשי אמגעיים עי לוה פגה היותו יזככמתמנד
ן ללכת שביס הם  זה מלת לא ההשתלשלות חייוב די
 יקית אמנם האדם בפלטי דת תראה אשי החיליף כי

 נכלל! הולד גוית בכת כי יל גירו בז שתתרכבו מפני
 כמ״כר חיילי במדינת אליה שהן קודמות גויות סיבה

 לספ ביאייו בראשית רשד ן' קדמו י׳וכבי שית בחמישי
 מירכנת הגייה את קי שומה 1נפי הימה שם כי השמע
 יכלול אשי •כלימ אחיות ממת נכחה תכלול באשר

ארבעת מיתז עס הכולל הישית׳מהטמת ארבע גיי

 הינייש׳ כי תניעה בעל כלומר ניגר אדם שהיה הניעה
 העעד נילJ לא תל® הוא שבהם יההינש החיות היא
 הסד,! חית כל האדמה מן אלקים ה' ויינד שאמי וכמו
 נשמון באפיי נפח בהינשה שיניו ואחיי האדר אל ייבא
 המכל׳^ עלהיכיר הזאת הנפש להוסיף עליון מפי תייס
̂ 5ישכיל(יל הזאת בנשמה כי חיה לנפש כלו האד' ויהי
 תהיינון לה ובקותן הנפשות וכל מעשה כל יעשה ובה

 ד.1א יכל התלך אדני אני לך כמו הקנין להד הוו זהנ״תר
יאק^ או • הושיעני אני לך * לדדותיו אותו לקזנה • ל• u  m-n ^ ן יתו1י ׳ , ׳ pf'( תו • הושיעני קני ג

ד,, יגילותיו כל כי אתל לאיש ונהפך חיה נפש כלו שחזי מדינות כל זנהיף • ו הת יוסיף .ניביו כל על .
״” ״f ״ ! ״ ^ P i f ־ P '״ עת" ־ילל '־״’'־אי« י אול1כ שיי.-ה ״)'ו י * י י־׳את ל ; ׳ , , ־ י ט ו
י^י״יי^יזלהפלא!)!. הכניס א׳מסט על יגכת1מ היל כלנה■'להכנכההיה הל ועליו הטי! יעי ע גנייל!

י' ־ י ל ־ ״ י י ■עילהשכה- •עולהללוףניזהנייותהננללילנו• הלו־<הטיוהנוהןנעיי.־נמהי'נלל' ״
לי לנ ענ ת ס ל ע ל ש מו ל עו מנו ל ע ע״ ע ל״ מ ללניי סעל־סו ש־עי עמ עי לנ ״ י ק. ל ל ה׳ ת ל ס ה ד ענ ׳

י ^ _ ^ »יו עז ש p?1 הנמזה מטי י ל״ מיבשת נימתת שנלי ל1הנ'נפש כ׳ 1נלמי U1 לשי ־1הלהי נ » ע ,ו
ט' מהמילזסףיס לנים דכל שמעלי י י ווו ייילה ״ ׳ ®י*’ 1לל 1לל V‘PPP מתנוי

לד» נני ימנלו נהן וכי • יפת ולל תוהה לל לו • יפה םj קנת לדעע ופיעמו למלטון זכתיכ הלעת 1 ״
ן על י י הלס נלי ללה זנלעיי י עב '01 עשזגיס מינים h על המיומד ה - 1 I״ ״ ״ ״' I

 דפק על ביאשית פ הימכן שכתב נאמה ויכול ־ אגצי
 גמחקר המתחכמים כי דע י חל חיים נשמת באפיו
הנידול נפש נ׳נפשות באד' כי יאמרו מהם באדם• קלקז

 העע, תכלית לה אין מהן ת בכל ומעט ביב הפיילה
ב • צט סי׳ החבל שיוסר כמי מקרית פרידה שהיא  זא̂י
מאכל; אבי לכל כי י׳ל * מזגיס נכ ס שמתיכבים אזר

 מוכ^ לא כי לכעילתו מיוחד ניפוישלוסונ נדנים הכתוב שהזכייה התניעה נפש עוד ונו בגימח
ק בפעולותיה להתעסק המשכלת* הנפש והשלישי ־ סאק יומשבנל ובכל ובתיה  האבדיס באמכעות י

חל0להבהשלמתןוא0כלי נס עליין מפי באדם יוהסיאמיוכיואתהנפשאשי א רנ עדנ אי  מהסלס,;״ .
תעלידו הנפש פעולת גם מזגי והכתוב יחידה היא ויק האלה* הכתות שלשת ימנאו למן. תגרע הננמי

ה יישא בהשתנית כי • משכזיגוו חליף כפי האדם את השם שיני יאמר כי כן ירמו! משמעו כפי מ I י־י׳*ו/^— — י
חן  והקבה דומם כאין נולס מוטל והיה האדמה מפי

 חיה בפש להיות האדם תור ואז תיוכ פאפי^בשמת נפח
 ישיבו בהם שאמי והדנים החיות פחי

*!®1,̂ ®® T*’ית^האקגפש** n ^ p לנפש טעם 
ס נפש להיית האד® ששב כלות יויה  שהיה אתרי ב^^י
א כי אלמה תרפו את סלש ב ע ^י  והיו בהפוכיסכעו ה
 אנל • לחיבה ח!ס את וישם ^שש מ,ויהי6בינ לדם

הוינ ם^וז לז שדקמו כיאה ממללא >דםלמש0אנין

 הפנימית! ההשגות יתי עס הדמיון פעילת עמו תלקה
 ן על יתקת «<«»״]אז התכיייס מד לפי תקנתן או כלן
 התתלכביס האברים מוני למב כי באופן * וה

̂ 5א סל עניינו ישתנה ג?ם הנופל החילוף לוב ולפי
 !5ליו5 לאתה עקהמולה אלה כל ואת * כמהפניס על
ת על השני פמ׳מהחלק נדקו משפט את  ׳5הא בט דני

 ׳5המיי שהיא תפני המין נזה ההרכבה ללוב כי באמיו
שאפש^של,! עד בקאישיו לב ההבדל היה האקלון

תמגא
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 אנשי אל הפכי ojw יהיה מתם הנייניס ת5«הכהפך המזג התחלף זה ועלה שזזת* הנידאית כויות־הס תלאה
הגלגלי* כחית עם יהיה זה יכל'תכ יכי האקלת האיץ אחר הנמשכים המקיים ג'כ ייחחלע! קחלזרים זיתחלפי

כחהמיו* לכת כונני שנעה גהס ההפייהמיסשנקכעז ״ מיוחדים מקלים קנת ענעית נירה לכל ני הנייה
גלגלי'ולא (אמי נטדנים• בלתימקייס נמשכי'אחריה

ק קרומי ושאר ומאמו מ>ןביו וכ<־ החומר אחי הנמשכים איכיו׳  שפע היית עם כיכביס אמר זזאיירי* י
 כלי הניכה מגלם הכח כחור־ג עם והמיטורמ והמזוננרת והארצורת המסכימי'מאד מלנייו ^כ
ם בערצ«׳ ים4וריחיי והמוחות וזגיגלים על שאבסנו הדכלים עס הווי  שהשפעת נלסונו לכלול ה

 דיך תהיה המשוער החום הראשונה הסבה א^ שב והב^ מהם ^ומפףעיי בואולסי
אאעיrtSאב ממ;די כונה בעבור חנאhו הס והמזלות גלגולם• Jרlדyו

״ ־ י ׳ י ״ ^ " ״ א ־ נ ־ י י ״ 1ג ״ י •’ד ״ ״ י י ׳ י ״ א ”4״״■ ״’י «
4נלג כאותו נשואות אחרות צירות כשלשי'ושש הנכלל אשי המלות יל קרוביו ושאר ומאמו מאני! מדות

 התכונות להיות מזגם הנד אם וייס הה להם הנחל!
 אם סי' כחמישי שיגא וכמו אליו נמשכות הנפשיות

 * עילם לאחוות מדות להם יקנו נו אשי הרגלם מנד
ע רושם מוה וימשך  נוה לקרוניס ויש שקדם כמו נזי
 כמו אלו עס אלו מניאותס התמדת מכד גדול מנוא

 אל גס ותאמו מאגיו אמרו שישוב ואפשר סביארנו•
 שיוסכ אפשר קיוביו ושאר אמרו וכן שקל׳זכים המזגים

 מהם אשר המלות מקור היותם מצד המזגים אל גכ
 עודנו הנוני מלל מתרכנות וכן • סקל' כמו תמשכנה

סיגמר נרחם ענזר  ’האוייי ניסולואיכיו׳מן אמונטי
 וכן ולחותם• יוכשס וחומס בקרירותם ישתנו אשר

 יעול האקלימים מן מקזז באיזה האינות מן איניות
 מדרגה באיזו והמיתות המזונות מן וכןא־כיות גורלם

 הולד יתפרנס מהם כי מושנס יהיה האיניות מאיצעת
 שאמו ממה אוכל המפלת פ' כדה Sf כאמרס אמו במעי

 חברו אלה כל * ע*כ שומה שאמו ממה ושותה אוכלת
 הולל ועל למעלה יכו חליעיה*אשר ’ייילי® גחלופיהם

 עשר׳חוכיסי מוג! משפיית את להחליף כלנה היו הכוני
 העקרים ספי כעל שכייי למין קרוביס אלה דבריו והיו

 יזתחלע־ס האנשי שמזגי מבואי היא יזל כה פ' א' מאמר
 מנדדים או האטת מזגי התקלפות מנד מקצתם קצקם

 מזג על אנשים שני שיסכימו אפשר שאי עד אחרים
 ייתקלפו אמי! עד וכו' סינא ן' שכתב כמי אחת ותכונה
 מישביתיהס מקומו* התקלעית מני כן גס בוה האנשים

 וההדים האוידים בשנויי מתחלפות האינות טבעי כי
 גסים ששרותיה איק שתמנא על נזה יכיונא והמיתות

 איננו בו גדלים סהאוייסהס מצל יזה בטבעם וקשים
 או ערביס כלתי שפיריתיה אסרת ותמנאאק • ינקי וך

 טובי* אינם עליהם שגדלים שהמימו בדיאי^מגד הלתי
0מוג שיתדמק כהכיס השרות קניזוניס.מאלה והלק

 המתחלקיס כלס הכוכציס אוסף בבקיגני ניהלא
 כיקשם בקבונתם ההויסמיןם0לכמם<ינוניתנעיכי

 להביע כמדובר השפלות הנמנאות !ואל0ענמ אל
 דבה בדכי כראוי המשוער הטבעי החום ולהששע

 פרטית קרובה סבה הס אשר המולידים הכנת עם
 להשלמת הפועל השכל האזמןהוא ישתמש בו • כאליור

 נקרא אשי ההויה ולהמשך הנייה כנתינת מלאכתו
 עס שוצ^^כ^ויו רחוק ואיננו ‘שקדם כמו עליה שחו

 כ^ת 6מה המתשיב המשפט אל רקז הגלגלים כתות
קני כדבי מלידה ההריון  אהצ לאמר יו סי' בשלישי ה

 בהס ומתגנחי קטבעיס נהם מתגברים ודם מזרע אלם
ע נלקסvהר התחלפית כש המדזת  כאשד המזל ויו
 הפילוםוס מגמת סיף ולהיות :■5? יכירה נספ נתבאר
^ לא • ה^־ס באישי החליף סכות על להורות  ה
 אופן על עת הכל להיותו הגירות נותן בכאן להזכיר

 למן«י רצון שבע שפע טוב ימנע משחנ׳ילא כלתי אחד
 W לקמנדם באיס־יס הקורה ההתחלפות ואין * אליו

 הצל כי באמ|< דבריו וחתם יגזיו* לקבל הכנתם חליף
ר לא הראשונה הסנה אל סב ט ע  אבל ^מנה כזנה נ

לא ובכן • וכי' שנית ככה ממנה נאצלת אטלות היא
 קי1מ הגשס ירד נאשר כי פנים כשום ית' האל יתיכה
 יהיה כן אלת גשמות להתיקם ישוב לא ושמה השמים

 אליו להתיקס לאישוב ממנו במסתלשלים סיינא בוי הי
נוי נד נשזס  קנאצליס מנד אם כי חלילה בי שייזנא י

ת זח אחר מה ט תי ה  עד הפשוט האחד מן המספר נ
 על ביאוימ המשכנו כו אשי היאשין הדרך גבול הנה
 כבטץ עודצועכוי הנוצר הולד If פיחיז כל יאותו אופן
 ובא ממשמש ענמז הזה הספיד ניאותי כי אפס * אמו

 והואשסתיכיאן * מזער חלוף עס כדבייקסביישצה
^1יגדל אשי התלד^נד הולד מקרי כל על ממקימי ^ 

i« * ^ ג 4



 סאמר » י i!!י*!י
ן זממתי סכתי י שמה כמט^>י דעתו ^תות0 י ד

י הפילוסוף מיאתי ^חדת נ  הכ«לד חליף סבות הכה ו
 • mip עכס על איש להיות עתו בא על עטינו תסשמת

 אשד הדיר על יהמעיס קבילות המרכבות וכיו ואחיי
 3מרו הולד! אתלי אותם יבחל אסל המדות זכי נאיכז
 מהם מוישה לז אשי הח״י מלבד ואמו אביו אבל .היגלו

ע שכבת מבד הן  וכמו • אם של דמה מבד הן האב זי
 קרוביו משאי ינחל אשי יהמלזת * בפירוש שם עזכי

ס  '1ונ האוילים איכיות יכן אבלם לגיל בהייתו כן נ
 קעזלס ל^ויר כ^תו גס מז3ע הילל מהם

w נ מליף יראה ההן הסכות התמלעית  תכלי לאין י
 כי יגדלו כאשל גבניקאדסובפיבןכהגיעסלפלקס

 ת'1כ«ש נקנעו אשי התכונות בהסחליעי יתפיסמו אז
 ה«ס הלשון שבין החילופיס טעם על לעמוד !הליגה

יסבא:( שס החבל• אבל שם היא לאשל הפיליסוף אבל
מס מנד זו rלשט נודעת יתירה וסבה • ידרשנו כי

 הראשון בדיך הנכללים ם בהמידיהלזחק שנפטרנו
 יהקרובי״שהיתה ההייי* ממלו בזיע יושם מ1ןוהתפשט

 אכ העלה • היאיתיך כאשי בהס הפיליסיףקוקה נפש
 הדביים תכונת התחלף אלהכילפי בדבריו ה^כיסןף

̂יאיש • יסי^  עד עליון יכוננה והוא בה יולד איס
מבלי ללכת שבית הן ית אליו אפי הסנות השתלשלות
מינה לא פרטית *והשגחה יליעה‘כונה ^יןלובקס

 באמרו ‘כ פ בשני הסויה לבי אשי וזאת י מקבתה ולא
 דבל סכל אייסעו׳היא יאמיבהו אשי הסייוב עניין כי

לז אפשר אי מלאכותיות נס א אשר הניזגאית
שיקןמ^ סנה עגלתי מה כפי מךגתלדביההואא
 השבית ולסבה * שנית סבה ההיא ולסבה * עליו סהיא

 התחייב תמנה הראשונה לסבה שיגיע על ק שלישית
 שהוא אלא * לאקכלית אל ההשתלשלות לזמלע ?ל9

מין א n וי jwדל מהבורא העולם אות מב שחיוב 
א1י שאינו פי' ( מהגוף הנל כהתקייב היאשןנק מהסבה

מהי)ש היזים התחייב )או האיל ;(ויונהעדריבתניעת
פי  בפעולתו ידיעה שום בלי ענעי חייב שהוא (

 ידיעס לו מהשמש(פי'שיש האיר התתייב או )קגמשכת
ר2 י ^  כמו ) ידיעתו אורו.מכח ימשך לא אן ^
 ההוא החיוב יאמין אבל לכייו יכין שלא ״ייל’“

 המושכל פועל הוא השכל כי מהשכל המושכל כחייב
w,היאשזנ(ואפי׳אנלי) הקיא ייףפל״שהפכיו המת! ־ 

ק שכל עי »ונ  והשלימ׳שבה© המגיאות שנמלימת ב
 ושמת קמנו שהתחייב מיז ה<יתביר0שאמל, ^ד,
 ואיך כונה לזה ילאיאמל חילימי שילנה יאא ?ש»1 מ

א ^ לעניך ללישה יי

א סימן ‘ ראמון
 הנכללים הדכרים הן והן ) הגעתי ידרוש נפקי

 כאשר לע ומלאיהן • גבוה כלפי הנזכרת באמילתו
 טהורו,, אתלות והנה שכלי נע*ן ואלא יאיקז ־ גתי׳לה
 ס«א בעמנו מיותר אתל בקנה עילות וטובות מלאות
 הפילוס,^ ת1אמי ותכלענה * חמודות איש דניאל

 ,5הטנן החום כי העם את דעת כלתי יהיעית הלקות
 ממען יבא נמשך כמדובר• הגלנליס מן השופע
 השלזים תן כ' מאת משוערת אש ימטיר ית׳אשל זכונתי

 הורע יהיה מענמס להם לא כי ס• הננלא לתועלת
ד» * הגילה קבלת I’ נאות כהתתוגות ינסעדו להכינו

O־ *ת T W O p ty ו ס־ מיאית׳היס ■ נל״לס לי
, ' י י »’®t”’ ״ ^י’ף ע’לגלM׳ י י ז ״ « לאר״ י
כדן,.! הוא הדל כתי ברכונו■ הכל יעושה הפועל שבשמי

י יי שניכיו כילסייה באמלי ;סי  דל,ק כיל גלגלוקי ״
 ישמש,ן,; אלפין אלף קדימהי מן ונפק נגד מל די נהל

* פתיקו יספרין יתיכ דינא יקומין קדמוהי לבבן ולבוא
 כשאן השתים אל לחז ניל די שביבין כייסייה נאמרו כי

 הדותיס הקייתיס הכינטס בעל השמיני הגלגל היא
 אנל יי^ליין המקיף היא הזה והגלגל אש של לכיגונות

סשו;, תי וישמהס ־ ישכים הפילוסופי׳סדשיסגס קנת
 הגלגליס כיתר לא ׳ בענמי מניעי היא ית' הבילא כי

 כור גלגלוהי • סבלתם לכי המלאכיס h מתגלגלים
 כנד,״ אלינו נראים שהם לנת כינני לו רץ דליק

הי כיותשבמנוית• דולקיתלדיגמתז  נגד ניי די נ
 ש?ן* המשיעי הטבעי התוס 1ז לימיו קדחוהי מן ונפק
 ש;קד* אפסי זאת ובלעדי • העליונים מן ונמשך שופע
 שוכ,״ ישובות התחלפו כפי 17? על כי ההואנהי השפע
כי ז וההפסד ההייה תמשך • מז י  כמיס זה אייי י

תכיר,® הזה החום ישפיע יביע »’ל יום כי הנגייס*
 המנביס לתליף כפ;יזשתטקו בנבראים שעות

באמרס חיל כ!ןנו ל,ק0 יאפשר זכלם־ שקדם הסבות
 מלאכי כבלאיס ויז«א יומא כל ייישץ אין ^

 חדש«^ סנא וב?ולים סייס ואומריס נור די מנהל
 U על יאמי מלאך שס יאה כי ז חך9אמו לבה לבקייס
 עט» שירה אמרם ויהיה פז כשני המולה כדכר הכסוח

ע התמודם הי  1עי בכל מקים של בלנזנו וההפסד ה
 המנבי,} ונסו היי® שימח עד מנכם משמית על היותם

 0), ככל עושים הם וככה תחתם ®’אייי ההם!יתהדשי
^ ג' סי' ברביעי החבר חדבלי כי אפס * חליפות ר  י

 0% והמלאך סס נאמרו כפשוטו יובן אגל! הוה סהמאמל
 «כקו הדקים היסודיים הגופים מן לעתו נביא שהיה

 כלצנאהשע^ הס ישמשוכיה אלפין שמס\!!ף שיתבאר
• ולנינו ית' מנות! w? המשוער התום המתשיכי®

, י ויכוא



Sip א סימן ראשון מאמר יתירה w
סי מאיכקקדמו Ŝהפי זכי ןי{חכ גניי♦ אלקיס מלאני הס ן יקימו וי S6משל v•צשלמוסממיןגוהמעשיזיו 

 בחעםיזמ»1 ת1כלכה:למזליבמדעי המלאכית ביה ככללי אל מבכיס ימשאאלי מימינו העימדים לביו עיש• כס
 ידלוך אל • יסססרק השלמות מץ ז במדזתיות ימיסי* כי בית יהייה ’ אדוניהם יל אל עבדים כעיני מניתי

מלמיין יוכלון יפיל איך ולימי להקשית קשתי הלילך ס® סאק בסשבס הפיליסיפיסבייאהפקופליליה #גי
ק מלאכים כי עליי דבלי הפילו׳שקדס , ״ הגלגלים למספ י

קי' כי דעתם לפי יכיעי אשי רנ  לאססימאימהקהשלמונו ודםסובבור־ג הסבורת ^יהתדגקז6וד.
א^יי יייישח^״^י הילשס יביס מלאכי ייש יש תטרהדבקו' ריאד, אתה י  על לביו אמגיףה כי או

 הפילופי׳ככללסיםבולופב א«ן קדמונית הראשונה הסבה כאשר קדמון אל מקים סל כשליסיתי
קטן ישלממן למדמיתיי סגורת העודים מאישי איש ד ו רהתהריה ללכת־ היות שם יהיה אשל

?■ ״ .דינ-נ־יי׳ל־־ל״תלי) ל " ״ לי ל ״י ״יי <jn ®’®*•’י ?׳!“' i07pD w i1״)ic»
א מעלל״ וכפיי כדרכיי כ היוו בו ש כ  באשל»1״' סבותיו שכשלמי ובא יו אזהסרו.סבוה ש^סו^י

שר חסר ימשגיס יידע frr ^א א בועי כןSנ הו  שיופיוסביתיו ואיש כפילי׳• *עורת7יותרמקכוSא'
ר האדב הפיליהין> בפלטיסילעית  4«3 עתה ככישי חסר יבא והפידייסוף החסרון בתכלית ודדכו

תכנו לו אשר מיז על להם אין ה1מ כעני ת נ  כ• באממגיים דבלי להשלים המעבורת בהם יקבל תבוני
̂׳ ^ ^’f ת היו ת המדו מדלגתהסלסכפלוסו׳ בין חסך ולא דהמעשיווו והמדעיו

I״’״ w״ ״ ״ ת מאומה ’״ מי ^ה׳־וי אב מי״ ה׳־לי ח מן ב הנ י”׳ הו י ^ ״ ״ י ״  ו
, י י כיהכצנעשמאתייתבכינ מאחמיןיהלעהיאז איוכ ,

״ סווי ״ א ףנוזוג ר- טיי ד. צ איייי ה ש ע ת י°י°י מ ״נ לל. י סלנ די V, י
»pto»«isSה, שהראה עד סעזלס,',! ׳ ה אשר הענין על החנונ כנ , הו

ם • והחסרון הקזי^מות מן לו העילס מ^יעי פייי ולכל ? האלקי׳יכו המין ק בי ידבק אין ואמצעיי
ת כ® לבד* האדם לבכי לא בשם ככת'למעלה אשי כתב המיץהאלקי מן בו ודבק והשלם להסז/כלי

כלל • סהרכביתיהאיניית
 זכרם שקדם יהמדית יהמזגיס קנייית כהיכבית
 יכל יהאינית האיילים שהם השאל כל הבליע •נאיכיית

נסחא ייש לגקייסהקינידגיולאמסתאממתיכהי• כ״
יהאיכיית* ההלכבית כעי המלית שלשת כה #נשמעו

 סבות באמיר כי ימביאית ^ביייי״׳י^^״^ןאמיעיז
 בל לק הכנה לכושי אין כסשי * ־פפלל פב יגמי סבהס

 דבייו כח עם יבייתי איש ית^ך בנלם אך ־ ־המכמח
 שסוס ̂־־̂י וכל• ליימי היכן לא אשי מאד־ בי ססריס
 <תעלית יהדכיי האלם כירת להשיג אלא איני הכגתי

 המולוזי כללם הללו הכושיים ט תזכיי חפיי החסרק
 fהעיוךזלpמד לא דת לתסאמונת שאין אדם בכי עם

 אלי לין נא פיק השלישי בחלק כתג־ שכן קסלתל מלרך
 נמדיגיל ^לי יאיכם מדכיים שאיפס סייס בעלי בדין
 * האדם ממליגת ^כאיתלמעה תם ומדרג אלם כני

 תמיכת להם שהגיעה אתי הקוף ממדיגת ילמעלה
 י יהעיליסי • פג הקיף מהכל ייתי והכלה יתיאיו האדם

 שנשלמו מגיאית׳איש שה?ימ למה ט וכעילוהיף שיעולו
 המשילבשביהס * ומ־ סבותיו שקסרו ואיש * וכי סבותיו
• סבמיו שהשח האיש למשל ככישי אמי מה־לז

 נעכין הפיליסיפים קנת
 מלחמותיו בספל הילבג בטבעת וכתתם הפועל השכל

 לבד ואת • דברים הכפל באריכות איתי להשיב אין
 כמדלגה ספל נבד^ שכל אבלם הוא לנךכי אל אשיב
מי מכל  ונאמ̂' נסמוך הפילוסוף שיבאי וכמו הכבדליס י
 גלג^ נ הממוציז המלאך למטהסן גתי מדי מלאך והיא
ת  הלנבהי נלגל מממע אס י ומושפע נאצל עכ:יהיא טי

 התכם ע^׳אידזתיו ולכי • וסיעתו ן׳סיכא לעת לפי
 המלךז גנזי ובספר ישי א׳ס שער השמי שעי בספר לטיף

 י הנימיהשמימיגכלס^לדעמהל^לבג ממניעי אי :כד פ
^ו סמלק אשי ^ מאמי ע מ0ס שצו ערנומ ת  סלי מ

ת 0מייק* מ מי אי^ העתידות ולוקים ו  פאמלו למבי
ג תאמ׳ה׳ל! קז ע והיופמי' הכטאיס קלאוהו כ• פי נו  עי
,־ הגימיההשמימייס• מניעי כל שפע גו להתערב ' t 

 כל־ כימיס ימשכיל משיג אנלס הזה הפועל והשפל
 'יתהו ט ואמי! * ס סדים השפלות הכמגאית

 אול כלאה באורו כי היואה מהעין השמש יחס משכלנו
 ואון * סי׳^ג בחמישי סימבאר וכמו יהל כי המושכל
א אשי המוסג פמושכל  »לע ’ נקנה מל5 אגלס שמו נקי
הוא אסל הש^הכועל מעש ההוא ללקי שהיה הסלול

בימיס
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« Pנחלק י״״ננס לא־ן מי) ס״«ל הש־ל ננ«»0מ-7מי^א^ילאלוה9 W׳־’PWP־.!•״י־J 
 ■ותי״עילסמזס ־״•ןהאי־עלמפ.‘'־‘’'״''’״” מה״׳זי ׳א פ היל״ כמי הפו«^להה״לאפ

i פשעי כמ־«■ הילננ ■potp ב־אןשהנלתמהאים שין>1י<)שין,-אופהש״יהפ<ל0 w f o• לא1וננ 
דני מענזדתו נסיע <גןמצ5ע»מ מדנק« תצזי

w .<1 נקר׳ >גודשהי>ן מאמ׳ק«,ן hp̂ nזפועH גסנ» מסכים היותי שכי'י כי ידב?ן
̂ס• םי דנדי, כהודאת האמנעיות האיש שיראוז עד ההאחדות דבקית הגפ̂ע יב-ול?(אאשד יזס.

א נשיור ל.טיף ר.יזכס דכי הו  5J שהייה וכמו הנוכייס ן א SyiSn ויושינ^ ההות השכל שהיא נא ה
I U I י• / ניגו ית׳ ע א השמיסשער ו י״ »9יזש החלק נהיף כלל די
אל ונשיב • ותשכח דיק הפילוסופים כין איננןמוסכ

מ כי ונאמד דביינו יל4גל דחה ה^ל מהחאמ' הדלנכמיק״יב והלא הניכוהו אשי  להם הכנב סתילוםיף ה
 עבסו את 00 כי מאומה עפה לא פה גם הכוויי האלך ש יאאתיו ףכלל • ידים כשאז אפשדותהמקיתהוה

סט• המושכלייו כל'חל! ינ0«קהיאנלתיאזשילאד<^שי מ0םועקיכיסי1£אבלנח «לייאץח׳ ק כי  כו
^ המכל וכשישיג פי a גימוס הוח אשי ה b שק,. המ״יפותזילד בהקדמותיו יחנלאוןוסיהעמל כמי 

 • חקודו טבע בס יתנא אשי מהן הכיונבות כתולדות ״יק־אס ׳ עת! הדנקות לו כויסלם אס ואין •יכמו
כוח הפועל לסכל יחסת אשי ואורין תומיך כאחי וללוי המישכלית מאלו כקסיגכו מה כאופן שככרנשיגקן כאמד
 תהיה מהם וגתני ה מדרג׳ יכפי הפועל בשכל כלן סהן

 ;עמו התאחדות תקיא וההיא תו1א השגתנו •ודרגת
 והאדיר לנג הי ל הגד היכן עד TOWI $אתח

 סאת ניתר הזה הפועל השכל כח
 והאותות מפתחוהמסות בידו חקי הוא עז,כ&גס ייתי

 השני כחלק הנזכר מסכיו הששי במאמר והמועתיס
 אז 'שממיס אביו משכני על העלהו כמים ופחז קמנו
 לבדו ית' לו * נאמת התויני דעת לפי כי י קלל

 היד ולכל והמיפחים האיתות לכל עלילות כתכנו
מואתס ליחק יל! את שלח ישיאל הכי אגילי החיקח

 במקוון נסית! אשי חלין בשכל שצלת שכולת אשר
 יתריבקן חזיון גאות כמסא (כשאתו ובמופמיס ובאותות

 * מלקמומין כספי עליו דעחך. לקיים מריבה סי על
 נאאותסמקפדך ומחה חיסיאל יחפיבס מיעקב תחלקס

 >7ד! כמאמר סכיר אלקיכו ה כשם אנחנו גי כתבח אשר
 אוד׳ נלאה חייסבאורן מיןוי יגו׳כיעחן וישעי האירי

 וכל תדנקין נו1 תדבק ובו פמ יבינו משה יכפאמר
 הטיק אל מפלאיס הככיא' ניחשו יהנדק האמת דבריו

 /joh עולמו ויהי ה^לכדיאמי כי לעשות ית׳המפליא
ffptif6p3 ויעמיד כוה הוא * עכימה במלואה בלא 1 1 I lA, I PW P»P iTRWjr P ׳»! יי ‘] P W J  P 7J  vprw7׳W

 אודק הכתוכ ייבדמאמי ותמאיןולכויך&עתן1הכע{ להתודע כיד! לונתן זכליש הפו^הלז׳
 לבן C’ מל^אהינ עגות פלא עשית שמןעי דגיו לאשי מאד קיוג י PwW מדפי

הט־יאס אחר הפלאים עסיזת ♦תע' אליי להודות עכזג ליעקג משפעיו סמרו יכמו * קא0קפיצוקיןג^הפ
 099 הן ננריאס הלליא אשר י^חיק עניתיו סנה כי פיתי כצל כי ה עכד משה כן לא מצחחותיו• אקעי מני
ס ניג וכולה • אימן אלמנה הזאת הדעת לקימס כיייי׳ הן הז<מה הסי את מסה י’אגזהייאומ*1ה כאסן קפ̂י

0כחלז אתייע אליו כמלאה ק׳ נביאנס אמיאסיהיה וגדילתו עלבנו הפועססיב השכל את כי הגדי קכחכי
 עלינו לעזות ?כאאחיי־ה^ן ומו גו* אדני ליום ייס מיוחדת והשגחה פיעית כידיעה ננעצה קצה
 מע^סאתכתנתהפהעי'ונה«יידן5יע0לכת«ני*בן» ־וזיז הזהשיבנאו עיה^אן ולדיני ז&פיענחפב• יביע

IP החבר דעת על גס^עמה חויגייקה אתעדמם^עהי נאיייי הנה אמין לאלקיו כחי זי הנורות ניויביו̂  גו
נתתימ׳המפד נאמרו הפועלסזה השכל סלסןיסזגיש צויק וגילס 0יל4 לכל נתן האל התורה

̂סילז־ הנקי הגולם שהיא חמלאךהעשירי̂’ ני יאזיה מדיינתסוהקר̂ז אחל«עtי' ה^פים<ז^ ספוד אכל א׳
^י שנוני וכמו ת  הע<לןן הואמנהיג כ* אמרי הפועל, מהם־אבלניהסכל יתן ק הנכ^ה שפע למשפט ואק ■ ל

תדזן. כלו 'וזה1ונ ההיילאני הסכל ואחכ התחמון הזה בנוד- אומר כלו ובהיכלו טשדי ה ל’? עיי קול גקזלו
עיניכו הנה * עכל אפיקולוש פ3ע לו והנפתה אמת לא אמתת כי דע • וזל המידה מפפי השני מהחלק צי '9

 כלשון אלינו המדבר מיו כו •%ן כק אחי ועע• יןאןמ ה׳־יתעד-אמנעוע- מאתJפ«tP סתת קוא ומהותה
ש^ ה^ כנפעל* סכלו 1 *לאלקיו קדזשה!א הקדם עלהכאהדני^חח^יאחכיספד^על קכיעל השכל  ה
כזה.שהו^ כהינלי נכח הוא אמנם מ שיזהז׳אח; ההיולי עקדמ ̂ גמ;15ו המלקה הכח

החמי



ח קרד י חור ר י מ א ח א ; מ
ץ יייזמי מי הי^להתפעל יגי ן סדכד׳׳על טלי אשי לנייא מן מונאילהשלמית כיי  זקנע! הטנג די
 נ&ליהד לאתמי׳עיוגו מעשהו כשלון ולכ ויועיל עכ ופו' הכלנה ום נסה וסלעי העימל •יהסכל העועל k סכח

 שכוי»׳ כמו שיוי כן סלל ארץ משמים ל1יפ וה ו!לת כי השכל סהוא בו סנתונ משח הוראת ללי אולם מנואית
ת מעדן אלם כית ד1ן'ל בה החויק הדע׳אשל היא הלא הפיעל ההוא  הנאוע אל כטותו ידי על השבת! מליג
כי מיז דלו על סגשמיו׳ חושיו , , מספר בראשון הי׳לכג ס

הם כ• באתי! א פ מלחמותיו עזוני שנוי ביני ^יו כל* וי ם נ * אחרי ס בדאשין התורה שכתב איני  פ
א האישז ההיולאפי שהשכל \*י^ד91 הו ^ על היה ׳וכאשל נול ההיא-לא האיא איכל* יל בא א ור ה ק  סל
ר כמעשים א^א סSכ ישתמשו נעבמו הפועל השכל סיא ת  וה^■ ומימחם עכייהיו סז^טיכש היו
תו ים ובעת ללי לכקית! שמנל ללא ם היו ב נכיני בטו אהה ומושכליו מחשכתו עס ן^^ן^ שבענתים ו

״ י‘ ׳‘״’י י־*' . ם <יהסSכSנ ״ י י n נ S Sy an ותחםיה# בעבור בז נאמרזיש̂נ
ת אלו ששכיל ^י היהבו לא מאלקיס מעט V*" *י' היזז:

הי (׳הק,ק;£,׳5הע:י אל הנסמכי ^ ה ע פ הנ ה שד.יד,ג י ח. ש־ ד. ם ב• מ מ ה  במפורסמומ להשתמש כח נ
תו טרם . ^,׳j לב:ש ן1ח הנמנאיס א צ  להשיגס^עד ולא פט׳ בשום ,נשמטופמש^ f»ככר, ש^מות י ^יד הו

שבמהויםמחי כגלוי סאפילו ליא׳תבשיעזר האמנת לילא
אכלו«ג^ זהמגזכה ידה לא העלוה גלוי והיא כגנות
 הדממטויו תאוותיו אל ונטה מיס וכאשר גנותו השג

 למאכל העץ טוב כי אמ0 כמו הגשמיות חושיו והכאות
 ההיא ההשגה בששולל נענש לעיכיס הוא תאות וכי

החני ־ יכי׳עכ השכלית חכ גאקןו זה על ימז ענמו ו י

 השכל היא כאל! ההיא האיש שייאה עד שיאיוי הלשין
 סכלס אחד־ם* ביטחם• שוסשכיי עלכלי1סרוהקפ
 יתפידן ולא הטיכיתלכלי לתכלית הפעולית מתאיחיס

 הא יאשמו עתה לכס חלק על מקנהי בנע! אל איש
 נפשות שש עשו בכיאשי׳יבה זל לדכלם לומה זה ליוה
עזי הס כי ובמעשים במדות הנדיקים כדרכי והדבק לבים לשק ביתו נפשות קזיאאותם והכתוב לו היו

נסשזותפכי׳ו׳ בניולהאמתודנקיתהלמידהוכו׳*ויש יתקכ • הלבה אליקית עונדים לעייסאוהיו
לא ההוא כאיש לזמראיגיי לכיני כליו כל וישיבו בהן שה«ז לש כפש איתס קילא והכתוב לי היו נפשות סלעי׳

 1U17P3 ישובו כלאיביי! כי והמכה וכי'• כלס ישתמשו ההתאחדות אחדים באמיו אוייבה * אחד לאל עובדים
 שלמי׳ובעת?^ מותר וכו'*במעשים כלם ישתמשו סלא • והולך שמבאר כמו כליי הה הפיעל!כאילו השכל טס
ק גפני׳מאילו דחקו בשעת לעבי בדקה לתת כגין מכד הטיב תעשה אל סיכיק לא יכו' כלס ישתמש! ולא ע נ ו

אל א־ש יתן כי בזה והמשל • בנקלה עלת1קת בו יושג • הפילוסופים ב־ויית גדול מקנוע זה שהיו ענמותו
תתיאותס טוב אוכל• כל־׳לשמי או כסף האביון יעהו היות לבלתי ו״יט היג ברביעי בסתיןגס סיוכור כמו

ק אכלם המעשה לשכל :תועלתם הוא קלוב כי בהל ו תילוש כדנן לו מתת אל לנחותם הליך להם להכין י
תל באממ ב־מן'יי ה' תאמי ענינו כתכאי וכו׳• ההיילי כפי הנמגאות אמתת בבחינת השכלי המדע הוא חפכם

ה אבל * הפועל לשכל מה להדמית שהם מה ^ בפותל־ לאפס דומה הוא אשי להיילי דיתה שכל כזה ינ ה ו
*יהכוניו המושכליתיכו הנזרות בי ויהיו בנח דבל כל הס אף יחשכי השלמים המעשים כי שאחשוב מס לפי
כל קבלת אל מוכן ככח הוא קיאשון שהחמל כמו כי המוסד מדין אליו ויקי־בס גס לבחי הפילוסוף אכל

מוכן^ בכח היא ההיולי הסכל ק הטבעיות הכילות היותר נד על ואימית פעולות בתכסיסי לתכתייענמו
ך על הדנליס בסדור לכייא להדמית כד* טיב ^ 'המישכלית הבילות כל קבלת מיל אל די ה כהדי מו נכ

משבעגה«עמיגאןם לא ואבדו׳ שאיל משלי^) ( ענמו מצד נזה לו תשלם שלא הטיבכשהיכילהאע?ד
 קקעדי גי הילבגעלתבאמי! ביאור תשגענהעלפי במעשה כביד למשכיל נאוה הלא כי

תמהלז כי הנייות בלבישתו ישבע לא ההפסד בנת שהוא מעקל איני ואם יהולל אכלו לעי
ליי מלימותו ז לאתסבענש האד' לב עיני זכי׳וכן אחיות בידית יבקש את להשלים וה מדרך כן גס לו י^יל יייי̂י

' ההיולי השכל מעכין עמיק מל ביאר יבזה מהמושכלית לקראת יכינו הס וגס יעשו זבן ייאו מתני אשי המלת
על כס ולו מהבורות ענמו מנד עלום שההיולי כמו כי אנל פייס כל זה כי כמיהי הפעלים סכשי ע' כעיון

הוא הבורות אל ’יזלvהר חס ש עד יכו' כן כלם קבילס בלשעי המישמת החול' וזאת דביכו כאשי ^ילוסופי׳
 בכ©ז משתמש עכ • המושכלות חל לאני ההי הבכל יחם הטוב על בוז אנל באחיו הפיליסיציס מטעס יט סי

.קאעםישתמש או בגח שלמות לילי קינאתי 0«י להתדמות wifcrri היאד בדיך ^לע מ; 4יקוקיר
באבלי



ה1יו>ד u סימן מאמרראשץ ו
• ימקה ביקי הדמיון כד 5ע צמלאן להיותה 1מש ומוכנים לים4מ!י היותם'בלתי עת בכת ^בלז.ג{פו

 מכד מגמה המלאכיית וכמדלגס נמדס כ4 תשוב אבל מיותו עדיין 1!קט לא שכליכי יףיו קבלת אל
בו ידבק למעלה כאמין הפועל השכל עם דבקותה אשל כל להטות׳אל בבית' שויר להיותו עליהם •ממשלתו

 ובו'• סייאה עד התאיולות דבקות הנפעל שכלו שלקזת אל כתנמתס להוצאת הם כריכים ועדיין *מעוד
J* סימן כרניס מ וכיוצא בהגשא אמנם מפועל*

ם מעיב וה!ח ינשאר האק מעל מסכל ע טא פ חו  וכו'• בתים געשו ונחה חייג עם«ם4 ו
א הוארת וחמדרגז־ז * תמיד מטיב בלכתו לעמתו ןאביים  קיימו גתייס עוד כו ביאר הי

 שכבד בתשב! נפשו חמת אחףו ם4הש דיאדם חמקווד. ההגעה חס*ית חיו כי יעמוד! ובעמדו ילכו
pjnp • וכו היחס נכת שב טסנך, «קו׳6הס מן מטוהרה שו6נ תשיב אשד * באומניתנועותיה® מיה

• טו ע בספיחשנהאפוד חיאמליאך כאליו וחשוב ע^אמתתם החכמות
ועולי! מתמי נאמנה ת1על ! אתם וה מעליה הכת כל. מי

״ ^ ־י ב ם ג נ ״, ״ , " ®יי ״ז ״
** השכ^ מדרגת והיא וזגופות ^ מדבייס  כלקס לעת לפי התכמי׳כי הפיעי'יי*י̂י

אשל הקדמין* חנוך הוא מם'נד■• ד המלאך מן למטה מדרגתו מראך תשמעגע ראונין
 כעו מתהלכות תורות הכית שכ^יסמוו*שטיםפחו:£רים והם בג^גלהירח 0פ9ה כימתסב^ול'בסס

 וקכ^ האינות אלקי משפטי ואינם הראשונה הסיבה עם קדומ«ם מחסל גא אותי סמו כי ואף • הוסכל״ו
^יון יראים ב«0פעאנייואשפע0כבו  עי על קדשים בראשי תג ם4האד'הש נפש ותשוב םSעוSה
א והשכ^ יתפיק גלותי כל ממלא מטן הו  קפויסס. והיה הלבנה יאיי יחוש וד*א אחד דבר הפוע^ ה

ואיתי היא ״׳־כ ^־^ייןגי־ייאינו-ים*־.
נ אהד דני ה״יליג.יתי״>י־^״ק״• ה ״ ת מ,וני נחייה ש;6י ־נננ ״  .יתי־לוק«,י ״לי. נ*־י ׳

,pp5p אתבאלקי׳וגו׳:כיהואמש ואריהטי ואפלטון וסקראט ואסקלביו ס הרם
 על :7f סי' גאמישי עיין מדרגחםוהשכ^1מי_שעלהג והסובל הוא כי במושגיהם השתמש לבלתי

להיו׳השלמי; ^לוככ• דיך יכונה אשר וזהו לעד עומד אחד דבר הפועל אם כי מלאכה כל לעשות או
 עליו טלת1מ שלאדם עגמו דרך על או העברה דרך על האלהים ברצון להתוי הש״ בה עפ׳ן

 3תזבתההיאתקיאיכוגוש הדברי׳ אמיתת ידיעת ובקש רדפהו הקירוב׳ לכלסקלקתי כסנלתה*
ppליהוא תקוסכיקרוב ^ אכלו לש איש עכבודי
1גכו ומתי * עכמו מנד והגון לאיי דבי כל’ית אליו * עב וכל נכליהס שמו וגס התכשמו הודי •בגללי
ילאזן אס1 סי'ה' הישמעאלי מאמי דין לפישועל היאשק מהסלק ע'נ פיק סיף הוא גס וסמויה

כמישהו בלניינו דנר שום )הגשמות מן י׳ל ( ממט במסיבו העליון שהמלך כמו ש לאמי ליתו נתן כידו
• לסכלגו«נ יקייוב העכרה דין הוא כ' ונאמר הנהגתו ואת גם ואף • סוטלם תליף מכל נפדד הוא

׳1מ0ג המויים ודומיהם ה ה׳יד עין באמיט כי ועניינו * וכו' נעלם סבול בכללו תתוביתליטלם •מ׳והשגתתו
p האון את לשני אדם מי כלשון תודה סדניה נאמר הבדל הגוף מן נבדל הוא לאד׳ הנאכל הנקנה השכל • 

 דכ^ שכלנו אל סהואלקיב ^לקיס מסן יאמר 1כא אף המתפשט הוס השפע ועל * עב עליו שופע והוא אמתי
 מיטגן המעשים המשן דלן על ית׳ מאמו ההשתלשלות יגל חשפטים פיסת באתרו היא׳גע כוון קלקיהגוף «ל
 אמק^ ידיעת ובקש רדפהו האון• את לשבי קלס• של ובהתאק יגו* וכין אתה'אלקיכם יעמתם fתמי

4̂הפילות אפל ההנלתה עקי היא וה כי וכו סדבלים השמים מן האל שיקנל הגוף השומר ^יתכת’ הנשמה
 היותו מבד יק עסקו מפאת כדיש התנגשה כשלון ואין הללו המלות תמסת נשמטו ובנא •מג* הנקיתילית והוא
 pp אבל * סי'•ט כדביעו וכאהלו המדע לשלמות עוול זה לפי הכזכה ותהיה בכת מלמות לידי הונאתו מלם

ההנלק^ תכלית כי אתוכתם שיש כזא לן שאמרתי מטזהית נפשו תשוב אשי אמי* יותלפשוטהומטאלתג
 . pp יתכן לא ווה וכו' העייני המדע אס ס איננה לאלם מנינה שכהיותה ̂ל * יכו' התכמזת מבינה הספקות ק

והגלולת מהממון ליאי׳סיפלשו הס כן על העילס עגוקי הספקות* מן י5ימי« משי תשוכ או אמתתן התכמי׳על
ק• כי ככאן הפילוסוף דבי והיא * עב וכו' וההנאה שתשוב w * וכי המלאכותית גמדה ותשזכגס

ע*י '
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מי המ« סמלו כשלמות להעשיי ע4תי 4־י7למ נתלותו • נפעל לא פ«על ; סאת/כו כגייי י
«שך ל9ת לגכן בבל עליהן דעתך לשיס מקלל לא 9י7ב כק79 :07הקו מבקסותו ו»לו הפועל ל3מש
אסי• אמי מניכין כיגל ע Sf אמרם ד’ע הוה הלשין ונא בי^שי' המלות ספי ממולח הפילוסיף העיי *יףם'7סנ

 יס מהלל הנשמה כל שנאתי ניכה תכףלייחעיב יקיאקוללנל• נלק• שנחי ישכח שם מתני קקמישי
שהנסמס לני היא אתה l ! *יליי המעלות מעלת

מי ווזדכק ני^עד דא שיעז* עד שקנלק נאתיו כיהן נ על ד נהנס הנוף יאין ממני נקנית ב
ת הזודיקים כל קוללמ תמימס מעלה  • סייס וס אומי סי ממני בעייר עזר הם ני וגמעשים במדו

ת העמידו-, ודכקורת האמת כמל ם4שוכי כמו1סמעלו' מו ההד  אמיאכייאףאנןנמימנינא SכwH ו
א עלפ| סעקידהשעי״יו• הו ה ותכף הפועל ה כיכס חכמי׳ לתלמידי מכף מד^ בידך תעלה לז

v, ’ t z”^ ״ ־ ״ ™ ״P״ ■ ־ ' ״ י ■ ־ ״ ״ * ״ ־K ״ ״ <“r 3
 סי«מ להיות קיא חכמים תלמידי עם סייח התייחסות אל להתקני שיאי לנייו נכלל ייש נליקיס• שם להם

 הנפשיות בכקו' פנימיו' אל לקיתי מצד במסיס מתפשט הנלק פעולית ולעשות לשמוי ילמד למען המעילים
כני והיושיכלמומסכנלמם• ן ועל אצלנו « מנוה נמנית ו  קלמידי חבית מנל המועלת ל4ל4ית וה די

 משלו וכני ־ יממן מן כמעט אליהם למתחביים חכמים עמהם ולהתייחד החכמים עם לסתחני העשין ככלל
 אעס• כשם של לחניתו לנכסס דומה הלכי למה מסל הלכק ני ילדנקה נספר• זל מאמי' כישינמן ולהתמיד
 יהיניאעמוג קלט טוכ דית תקום מכל כלום לקח שלא היא המלה • ונמעסיס במדות ותלמדיסס; ̂כחכמים

 השתים אלו כוכיק נקיית! טעם '*0ו ההסחנקית מלת מרוב נחלה לאחיות אדם של ננפשו המתקיק עקנין
 נפשות קיו מאשי כי * קמדותיו ת1המעל שאי נל מנין ינמסן היינא הפועל היא והמעשה * הפעילה ל4הי

 הנקיאות • ומשכלת * חיונית • טנעית • אלם של כימו כי המושלים יאמיו כן על • וכי' עיי הס כי :הימני
 הכס הן היאשוגות והשתים • נשמה ־ יוק • נפש בסם לשנת ומכין מעין להיותה אלם של ותכונן,נפשו תננה

כי • קיבגה אל תכאכה המדותיות המעלות אשי היי המעולות המלות ננקנקות כסתשנע * שכלית1המ  ו
 כעגיימ אדם סל נפשו המתקנת ההסתפקות קלת לדמיון !לכליך טינוף מכל אותה ימיככית הממלקית

 ומדע חקלתמימ׳• ינאי ללנל40וקק והמשתה המאכל !להסיי פניה מעל חלודה להעכיר שנייך המלאה
 כפולה יהיא יגאין אס4מ אדם לקשי והכניעה השפלו' יכך :לננדה המישמית הגולות נה לשיילשמו כתמיה

 כעילה שהיא וכמו * יוק ספל הוי מאד מאד כשמית • יממייקי נקיים הנלתי שהגיפית אפיקלט*י אימר היה
 יודעי• אנחנו כי כאמיו 1 סי כשלישי כוויות אצלי יקנלו קיימו יכן ניעתס־ תוסיף ליינס שתוסיף מה כל

 • חוגה ובשפלות ככטעה הנפש ומישי חונה שהעניק לחכמתו קידמת חטאו שיראת כל חיל מאמי היהודים
תי כל אס קיתה והיא • עכ באמלו כיפתה! שליזה הסכם ואמית ־ מתקיית' סכתמו  היוה הקתקמת המעלות י

 השתלד ס4 היולת על לסשתלי מטכעו הנוטה החיוני הסכימו אשי הפי' כפי תפרעו יאל וסכמו מוסי תעו0
שכתג מה נעי לכעוס כיוקן תנהל אל נ1תכת וכמאמי תקין על תוסי •אמי יהמממאל העקידה נעל עליי

ה את ועכדתס אגל משפטים כע ם4 • היאכע סס תפרעו ואל * המיפגלית שלמות על וחכתו • המלות
עיפ1הני על 11 מלה הכסי יתיק1 • ו׳4ו pונ אלקיכם אשל למען והפייה ־ למפרע סדים שנות לנלתי איהיה

ה שנא הנס שש )ו׳ מסלי (שלמה ממאתי לנו יתנאר אם כלתי נעיין הקדשים מן לאכול וי איש יקרב לא
הימה היא ס '14! רת!ת עיני© נפשו תועבת יהכע נחלק ידים נטילת עם כטהיה חולין באכילת ל4ןן!ר

ית* אגלו והמתוענות הנמאסמו המלית פינת לראש בגיור קעור קלנל • וכי' הלמידה ודבקות ;סמעשים
 השפלות כי תמים בדין גשכילת ההפכים ומידיעת להתמי כ4 לי ימכן מלותיו מתקין לי יעלה אשי האמת
כני נה4ונש ימס מעלה עיונו יפסיקו ולא ינידוהו לא תאוותיו ני העיק בקומה המהלך על זל אמין ו

לא והתולה • שכינה לי4י דוחק כאילו שהיא וקופה מטעם למעלה מהשוכדכו כפי ואנה אכה מטות!
ק ננינס הפתחים כל שיעור יכנס ונכן המייס באמיס הימג' יפה מעלה rV לכיני משה בשכחי מגאה ויינ
) W משלי (חן• תכה עי ולצרי 'מאד ענו מסה והאיש תכף דל * 0ו ל/ה תכף1 : כאמור ספיקנל כשכל

הני • ענוה כבול ולפני חכמה מוסר ס' ייאת עיו נכל כהשתדלן הנוכייס הנליקי' נללכי לדנקותן מ  מומי י
I קדימה לין להן אשי המעולות הקדות מעילה* מלה כל קכין כילך יעלה אות׳לגפשן להתנפל W I ^ 1כ

W א ד  I



א י ׳סימן , דאשון מאמר קו^יהודוז
h*! למבס התייס משפג«י על שמיס »ע^זמיק«כובילאע wiך מכד בידך •זעלה גם^)ת '־ ת קז יג
ל » על̂  שג ^י כמן כוה0סי<> השבח יתרומם שתגדיל הגדיקים בדרכי סעניס ומדת • הפילושועיס תג

כ1שכמ אתרת מסנשחא ויש ומרוממים מגדילים סהס יתר כל פנת לראש לשומה שראוי היאשה עיאהאבן
כדי לא מכוארת והכינה * יכו' השנה יוממות עם בה את המכבדת המכובדת היא u כי המסוכמות שמדות
^כל ג וכן' יגונו סימנן . . • ! יעוידס ואחריה שכריות

•כיונאכיקווכד• בעכו׳וכ? נא שטרופמיכז^סכדיז nS־u הזז עם מעודה מונאוחכשמחותיגיל•
שונה והשנה יוממות אזל הזה הכתונ ונא כ נרכיעי רזוינו שיחנך כדי kH הרא  יהליוכ׳ * ו*יט סי̂י
ה מכמה שעשתה תה ו' אב^ מעו*יךקעפר ^הסיר אSו ע״י נ ע ת נ  סמעולי׳ המעשים ה1ז b כי החדטו

ת‘א^השכל ענוהעיז^ עשתה לראשה ^ הו־וע^בבחינ א  ׳ לאיושקפומנדעגמס כל וסשוד ח
״71” ^’i’’® ד איינו שהוא במה דנ * כאשר ודעתר ר ק ד.ו̂ן שזמכי® הס באשר י

^’ייא«^^ מנמה * ת הם ואלה 3’^ דז וכאשד השכל ממדו בידיי»' הפועל לשכל החדמו ! l עקפ • ה יראת שכמה הגע,! אל אד® ^ *ייי על מהי
אי חז ד. תנונ ה1י. מינ א ד, תעכל םן על דני #

ה !קל י לכל ל(«JJ «דע ת תורה ז הי ה ובאי ת •fy[ בל וסבי' יזא סקד כמו מעשה ה1 ובאי דת ז
ה ובאי בביאזינזעלוה דופי שתן ה ובאי דבור ז ה לשון ז ח ה או א סהתכן. למה דומה יכו'־ בדו
 כתי׳לאייסטו' סתמנא תמה

 מעלה להכית אין •סיףמאמריאשיןתשפיהתדיתכי
 נשמעת תיb להיותה סנימחת העבעי בנפש אניסית

b השbדעתנו על כזאת עלתה לא אנחנו גס כי ית 
ק  המגיעים בדנייס גם יתוקן המתעוייי שהכת י

 י ימשגל שתיהי * כאכילה הכזמחת בענייני לתשוקתו
 הפילוסוף דניי בתחום נבכסיס לוb הדברים ואין
 או • נעל שיוך ועד להסמסיט אשי מכל ליקח שנז'

 כנגד והכניעה * התאווני הכח כנגד ומbשחש •כאתר
 המתעזי׳המחכיי׳לאיסטו' הכת חלקי הרגוכי־זהםשגי

 מר1ל התאווני חת לו שם שס כי הכפש משפר בשלישי
 ילסתגב' להתימ היגזני ימשפט מניקשי* אשיג ארדוף
 בלנבו האומ ממנו להנקס עליי ולהתחנן המעיק כנגד
 המור' שוכר כמהגנורה והיא תורישהוידי• חרבי אריק
 סנפשיית נכחית הכח שזה באמרי לח פרק ראש בשני

 • הטנעייות בכחות הדוחה הכח כדמות הואאנלו
 יליגזני מסף לתאזוני סימן'יבקרא נחמיש יסתבר
 נותן סי׳י׳וא־ננז שם באתרו דברו זקיתגאר כועס*

 חלקי שט על רניכד התאיה לכח ולא ינוכו הכעס לכת
 דעתי אכל נכיהן על העולה והנכין • הללו תמתעולר

 עסאלקיסעד וכניעה* עסאכשים• •אמישפלות*
 אמין זה על מוכית ועד מלפני אחאנ כיככנע היאית

 • סיבא כמו יכו' ולשבת לרומם הכטעה לעניין אתכ
 אמרו דרך שטהסלאלקיספל זהכטעה pibop או

 זהככיעה־ השפלות הוח הקיב התחשובכי מי סי בשט
 סבנו כבר ובכן שתבאר כמו לאלקים סס וכוונתו
p גתbת על הכפל לבאר דברנו לדאשית ibcr • אלא 

שמחממי' חהגדלה שמי»עס מלכות לכבוד «תרוקנה

יגכיהפילוהז^ סי ברביעי

 מבקש הוא כאשי אמתתו על שיספיהי אלא מבקש אינני
^ הגלגל במיכו שהיא הלמיין) b(האין שספר ל  הג

 ילאיזפ״לאמתלןן להבין ־ היא כאשי ודעתי :עב '0ן
 <ן- ביאיר לתשלום והיא לנפש קוץ שהוא כמו דבר סל

ש השכל* ממדות הס ואלה סקדס:  לאמסינהמדו
 הנעש בחלקי המתעורר הכח לייקק שיזם הנוכרית

 לתקון הסכליי סמדזת מסיג הס אלה אמנם כי * והריח
 הפילוסוי! אכל המכיין העקר שהיא הנשמה שלימות
 יאן,ן אמינה שם כי כתבנו כבי * האמונה מן •* כאמור

 בזס ככלל והנה * בדעתו אדם יקיימה! אשד bל
 תולש איזה <נל * העיוטת בסניתו הפילוסוף סיקיימהו

 דת* ונאיוה אשייתשבנסשהאאליףת*
 ״ המעשי חלח על בכאן יויו ותורה דת והנה טמזסית

טכבינכלל העיו שהק^ בשםאמינה* כי  זנאיוהמע
 הסלון״ על יורו והדת התורה כי לחון היונאת הפעולה
 p3fpr עלפיזבגרפז מלאכיו! לגמור כנפש המוגבל
 pjpp ולרומם ולפאר לשבח • דבור זנאיזה :למעשה

 זמוגכלז׳. דברי׳מיוחדים דיי לה בזה תגטק• היאשוכ׳לא
 ללשון* הפיליהיף אגל ויתרון מעלה אין לשוךכי ובאייה

קני אגל סחיייב כמו וולתו על אסל מן מאמי ( ה  לסי
ה) ! *ללשקהקדש סעלהייתיק לשום ל ^ ג ס ם  ו

 - מהלשיניק יסולתה יחיגישס לה חזששן שהמלאכים
ט סוגי הנה כלל והכה  האדסאנלמעשהוי כלעט

 תולש איזו על נאמרו כי * ובמעשה * בדביר * בתחשכה
 ״ ולעשות לפעול סמחשנה נכללה דת ובאיוה
 הי!כ^ ענמו המעשה ככלל מעשה* ובאיזה ובאמרי

הלן אתה* לשין ובאיזה דבור לסין•(באמדונבאיזס
הדכוד



יד *n סימן וי«»ון »מר1ל וחורה !וד
w in מ^׳יצמד צי!י{ו;ו <ממןתמל/^כה* <אאכןלפכהאל00 י1סכגיעי לע?יק ג ^מזי

«ו 3ק<«ןו ״ זכמן זהססיע * יויי«נית0 לפלמית הימיימ מעלית יתי! פי  םלו^«ג'מן יאתה מל עס נ
 הצי<אין לעי כו«ן 1נעשך(ל יון 5 סלים לן אפי יכל סליס ; מסתה כמאכל הטבעי' המש לתקין שאיא אהסתפקית ז

ת כל שתכלית . לנלתי המלכות עלימי׳זרךמיסי לשון כחי כי ‘ #משגל  הפע• טהית תהיה יהאעשים ^לי
ה’המעשי לא המשכלת « ! l « הרכימדגייסכעגייגיתזש מ ע

n ®ן.דעעמך. ה!ק חיפה המישוש i ס אוןלפלט!^ אשי יח#בח דרמום11̂וכנ#ע1 לעני<ן  הפן מ
ת שיהיה כיילן כהישד ויאה הג הנ ל שוי ו תיךואנ תיךובי  כמדסיכינז/והיאעגעומה אם םדוגהך מדו

 באמ» יאשיסז סהוגמ אליך ועזוטועים עליך הסמיכים נא סומכים הם כייןמאילתקיניהסכילא
כיייי ודי ‘ לקיכיי מ ״ רני ת ד ל ך ל קוז תכלית היא היאת והמדינה !ברו1חשצלויםאע־ר כים1או

'■ י נ ל ״' ל ^ ו י י ״ ״ ״ ״ ״ סו8ה י ך ושים <ם8^ו ח מ חו סג הונ ר ו ך3נ זי ״ « " ״ *•י *״יי ״
״ # נ ^ י ^ חעלה ל» ותנף , ״ «ן wsnw מ־ו מ
מביניזהחכמות הספיקות ? ̂ : ,, * ™ , ״ ההמתפקית מדת כידו

^ מקוס ט •הו־ ״ חנן ״ עו לך שי א ר- ח *turn:« דח<»יי׳,על כללי חג•! א  J ומשוה • ס׳ ו
^ ,5נלש, להושיט!ס ע גי מ או תו ח מ ^י א רלהדב^^יי ץי ^ו המט טהית פי כוש שהייה פלןו

א (f מלס היתה כאילי יד הו ה ^ קהכין קדני א ת ועומדת מלייה יי^יע^ ד.שכ^ ;ר״ל ג מ  ^כה
 כבא( אמכס מאליה עילה
ן אתו לדני  טונה ענה די

 לענחךדתלענין כדה או
 ידעת* נמבמש מאי כלשונו נוסי יכו' הנטעה

 בענמו ^מד1דכי.; הס יסכפ׳עה קששלית אם והנע
היתהילהויזי^על יחד נס כייכים סכייתםבלמעלה;

ן כאן אף • שהכמותואתשר  מ
 יקכת * כתהילקו 1הוע

היאשוכי® מסמיותבדכית
 אשי אחיי וכל הלב וון בקש דני ל0 וכללו כאחיו

 ןכלעניימ מניע עלאמתתסואו החכמות כללי תבק
 וסן השכמות• כללי הבקת עם נ0י« הלב כיוון לוחי

 עי כי אןס • הנוכית שאמייתו הגקפין הדכיים הן חיבת עלים־ היטלה לא: עמס הפפלותזטן סהלנת
 הכפת יון צק w כיאיי לפי יקדה שתוףששס:אשד שפלמכיזוייהשמו'5קאךי הדיישה,־ממטמתלת'י»כ!ד

 המלן בדבדי כ׳ שי' המווכית וכס לנפש קמוזכדהפה בהחכי לו יי הפלנקי ילהעית • נאמרו אחד דני <נל
ע הס'שני והכניעה השפלות אן.אס • למעלה  שנפ* וין אל שכוון ואיאה אני שבתי כן על • שיבא 1כמ דכיי

 בשןמודכן סתוליותאסר או שמדותיות במעלות והלנ הצש השהיה חה הפני טעס לבקש •^יאוי נמגשזכיגר
:0̂ןפ * מהמה ינייןכאמד  מהלאת־ ומלוטש ממולק מונק כדאי אדס של 1נעש ׳ לי־כוכיית די כי שנאמר י

ד הכניעה כגג ^ הי  ושיש'ושכונ* סנמב לתןלית בליא'1ותהאפונמ הפסתי! להלחהה שיל ^הינעי:המתאור ל
̂  שואת עלהתכונש תהיש וכאשר לאמיו נמשכת אשי את ההכו יכני שלא התאווני מלין מגמל להייס

 * וכו לדת לן קש אי וכי תורה אתו על תחזש אל האמוכ' שם שוכיכו הניאיי לעי 0נ1 * לכיני כאשי לעשות יוס
ה תהיה דעתנו שקטה עליי אשל ע  וון ונונתן מגמתן שמשים וולמי טה לן אין אהנס ני היא1 • לאלקיס מני
וכאיום תויש באיוו גנלות המו המעולות נמלות נפשן וכיון שהשמיט יאהשי * ולשבת ליומם אליי ̂ן,ן

טי מיוחד מעשה פני תשא ולא כאמיל שיהיה דת ענחי השתלת בעגת ההלן שעל אל לבא אין כי פי
 נןשו<נ כמתן וטוהר מוילתויבלנ!לשיניעלןויןכפשן אכלם נשיאות שינהיג לו ראוי אהנס אלסכי כצי אכל

ט לתועלת  צאמר דבליו סחתס כמדיבימהי המשמחית המיות "’שק® שלא ידילייייה שבחי לא ואת לעל הי
תה הלב וין בקש דבי של וכללו יטד׳את' יב אאי דייהא פק כאהל'ול ־ כבודו על שאיל ל לן שיתכן אופן ^  י

נ  שיהיה(י) אן שיהיה^כחושקדם דת וכאיום חורה באקו ’ ונכי שג ככין! על שהחל הפני שאיל נענש הה הפכי י
 כללי תבין אשי אשיי יזא עקי החכמות ולמוד 'תעל י נחש ונתיבאיעל * !יבזוהוה1 יושיענו הה אהיי כליעל

̂.א כאמיו הכניא עליו תפש כן ועל <גכ * ני1העה  נחשב המעשה שאין הזדעחין כנד יכו'כי החכמות אם ה
ק ענמותז מפאת הפילמוף אנל שכתב כמו אתה ישיאל שבטי לאש בעיניך אתה קען  הפנים מן אחל על י

אלא כלס ישתמשו ולא אהיז אנל למעלה שוכינו נאות בלתי השפלות להיות והנה תקת ע החכסספילני
אל תגיע או אתיו ויהיה • וכו' שלמים היותי במעשים כלל כן אחיי אידותיד על הפיליסיף יענו לא ההלך אל
« מדותין ולהנהיג נאמדו המדות כל סיי • ו הננתכלליסחכמו'If ונוימטבכענסויאשונ בקשחן כי

ג ^ ג 4 ד



le סימן ראשון סאטר יחודח
 הראבע אליו ק1כ0 יה«אמש עב* • <כו פילוכיף סל סקחליןו לבדם בהם ^סי ק9לאמי{9

 pfnr< בדים כי כדים אימו מפד על מד שיק לישעיהי הניאוי וה יהנה ממשבתר לפי נהנלס׳ נייאס ומאכלו
כן יאומריס להתבודד נח להם שיש נשימת יש כי בדד כן ועל שיבא כמו ככמשכות העלן לתשובת מאד יסכים

^ דבי חוה הכת *ועל עב תכמין כדין לא יהיה תבx וכמו וכד שינבא ואפשר ארפנו: ולא אמותיו ר ה
• תי)?זת סימן בתשובותיו בשני הסילוסופים בסס סימר

א שר1רא( ענין הניאה ולפי ליב• «׳ ב  סמחכר^ הנבואה אמנם העתידררמ ו^דיעך אוחך שינ
•ע^ הפילוסוף בדברי הכס :נאמנות ושמית אמתיים בחלומות מתחלף הוא אבלם מ נבוא'
נמעלזון דעתו לפי אליה פ'יאה מנן הי סוכר «מה

נעלהעקיד«* אמכם ואת לא ואת והנס החכמה• נ1הכת שימח יתכן זבו'!)ל ככיא בקרבך יקום ט אגל
ffn חה דור הם הפלוסופים כי כתב שעייט ע'וירא נבואי כת אנשים בקנת כנפשות כי אמת שהוא למס
היותש עם מסס ומלאות בדילות לעגמם כיחסם עיטו יתבודד לויאגל יבא מאין האיש ידע עתידו׳לא בו ידעו
קפ«ן אמנם ככה על דבמו קנזת ואלת ‘ רואים בלתי פלוני בדבי לבא לעתיד יהיה ככה לאמי רוח כו ותנא

הכב^ו מניאות על שבויו הקדמונים הפילוסופים אך הדני סבת ידעו ולא כסין סעילוסופים לו •יקיאז
^oהכפ אולי * רואים לעיני נתאמת סדכי ח f ( הcב t משיעי•^ מדתה ושמו דעתם לפי תארוק הס הנה

קימן,. נד על המכריס הנכון האדם כי ווה למדתם והאיש ־ בו ת^:וין הנבדל בשכל תדבק ) נתדודס
האפשרייס הדברים אנל אשר התכוכיים במעשים כאות האות יבא ק ועל הוא* מתנבא כי נביא יקיא סוס

במעלמן וכשיתיישר ההנהגה בעכין נביא אכלם יקרא המשער הכח ענין וה והלא * עכ * יאמר אשי יהמזפת
בעגייטס והידיעות המישכלית השבת אל השכלייות בכל נמנא שהוא באמרי לח פ' בשמ המורה סכתב

יעלמ כאשר ולוה בהשכלה נביא לסם יקיא ההכרתיים אשי בענייטם שכן וכל וביב כמעע ויתחלף סאכשים
תל וממנו הסביין אל עסדקדוק בלמוד מהם סכם בהם משוטטת זמתשבתו בדילה השבחה כסם לאדם

וחמכמ התכונה סכמת אל זמשס זסתשגוית ההנדסה עשה או כן אמר ככר שפלוני בענמן תמבא שאתה עד
p החכיחן אכלם שיקרא מה אל יעלה ומשם סכונעית אל אדם מבכי זתמנא כך העניין זישה הפלוני בעניין
V הי אל שעלה אכלם ההוא האיש יתשב כבי האלקית שכל סאפשי עד נכון מאד סוק זמשערו שדמתנו יגי

 אלו כיור להם נתקיים וכאשר קדשו במקום ושעמד * קגת« יסיס או שדמה כמו יהיה היותו ידמה אשי
כשעלו סאלקייס כעניינים ובממנ פספיבום סעיזנים ומתאחרים קודמים יביס מעניינים רבות w מזנות
x דמתכיים דקים עיונים בידם חסקדמו על השכל יעבור המשער #אשמכמוס וסמים pכבד לאמתיים וס

^tip 19 ושבמתוהפדי אלקיס מראות סדאו ואעלן בלא שוה שיתשב עד מועט גוחן מסם נחליד כלם ססם
• 5ע מ1 מהעיון להם סהושב עגומות עתידות אדם גני <ןנת ידו4י הכת ימת ״ 1י׳י



*ל " ק י ו י י ז ®*•טי י ?י * »t י|
̂׳סדגי״וגימנ• ב פימז ̂נידנייו ה -»» i11.11— י̂ו
̂״ -זה^י י  י״ל״יף שאלמ׳״לו

״ ג ־ ״ נ ״ י ^ מי י ״ ו כ י ו נ - מ ״ ל ח ם ו ג ״ מ ״ ,

נ״״י־קא״י״ו כ1^2 “״׳ י״■ ■- •׳יע̂־ ג ,« ל נ
י אי אלי* כדסדיס י ^ p»̂ »aףםHעŜ c0‘ת)l1̂ יייע־ שאג* ני®*’!® 

^י יםעשיישרים זכה נפשי משננייי פכי את הפילוסיף ^ ע ^י ^י י » • שימס עם י «נלי ש־  ל
״”״ ”*ל ה ״’״’ ״ : ™ ד,יתה ז אינני ד,םע׳»ז־ נ• ת«ו די׳ ^ זזי י « » ס ־ נ ״  ג9־4«

.'Jpwa יאי^®®? ר«דח שהכונד. ®*Sy אף גרזנה ^
י׳ ih געעסוז״ נראה שהוא םע׳־נה ««> נ

, T ,1״ <עש° כדקס
א0ש« על לסם שתכן אופן באייה «כוכתם פ מםעמתייכ^לי pל 1י

•1^ווי10:ו1וT 1? . ^**^*י^ pftbi ס9ע שתמול ס1ואל«וק יכשר יה 1אor 1 יכתייכי אשי
 פל מאי לו תע5 ס בדבריו והעלה * כרייה דליכא יהא שס ההתשה

ס• ״גי ה מיייו ל ״ ^ ל״י ח סינ ח ל ^*1”׳ *ן
״ ״ייייי התשה שם «שס י f״ ^ -’ד * ^ ^ ^ ^1^ נרי׳אגליו«ה1רירל11^

נין1ז<^לעזיכrש^זpאיוהא -ןי ^ןיו מfןי מי הל ג ת י ^ ^ ^ ^ ר « ^ יידמי<י3#^
■M ^0דן«אמ ל^ר#וזןמ*«י«ז וקסמי!«ש י לתעלה סבשמתש»פימ ועכפי חולת
^eיJ«« יק לגו את ליאש המלך להמית מכתו תחסה עבריו סאדש fמ

w כבתי באות העשת הנקשת ולהריתו ®תלום so סכי« ^ שביאאליו^^ז»יק^״^״י
̂!”*®״’® ^ נאמיזכןכתןיגייסאנלהנייא כסויאתסחליס ל^תלמאיינ^!’”’’^^”?®®'

̂ימיי בבאס ידכיו ש«א הסלוהות אמי רבויי׳כי אינם מעשיך Vfc««מ' wfiBf t»M ^ כל
כ יאילי^ימייאשישם״י^״״יי מיןיימ\1״

תלקיות^הינייס בדק עד • לבות פעשס התלים השנית שסלימיהדועס
תן אחע סנה אל שנאכלו הכל כי אמתמולאיסובמשעע * P9K^ סגי £r? ׳ עיייא̂י

^ לכ«עיי* הדומיה לעימת תהיד וס על ההישמת הלד של מימנתי שא ^ ייששים הע 0מפטתי1נ6”^
״ ג קיי איונ ףו לזז ל״ ״י׳ ״י ל ^ תו ף ־ ^נ זעק פניו

pW • ו י י ל »* ״ »’’* * י ו ל ? ״ ״לי״=י”* ו’״ ״ י ״ ל « \bU״ » ״ hז pנלי 
p p ר > » ת עןו ) ppi ״i, ?י״י «<־” W*גנ, « i o*^־

»4,« ג « » ,0-* - ״יג־״1־ ״י ס״ייזיי ״ «ל ״ ״ * • ״• *

n, ^»«ל«לן•5״ iP fa jp ^ p rw ^ ״ ״ ״ P^ ״ » »  « ,  T O » , « » r w ^ ’i #״?!(׳ 
ה• p»1״PPW״pמ r^ ף ^ * ^ ^ ח « ד ן , >^ ל <יי ?ג »ן ו לי לי ע

#7j->w1>i׳P 0 p j־ «p» » 1«1׳ iw»>״*«־*f , נ4״ ה ת » ל י1» » « » ^ * י ״ מי

ש0סמלו התויס1רכ7על ת' -ל- והכסהסיייי דעתי ש גדיה 1כתומ ^ווכי
םלכל ט •שיהגפשו הס^דנייסתלו תי תיי m מאמונ l Aמעשה^ ש * «י  ב

ה מ ספל ^ ונק«דממ' מעשה סס שז כליסעק סמויים מששמיו ולכל דני מ י נ עלו«9 ו0»*י ד
̂ן ^מי 9היק זעהכליס * בכלל המעשה שpיסמfוש|{שבpה«יללבושיועני1הוע9מסיג ^ שיב מ



-W -׳י<ןז׳-.II 11Mר 3 סיסז ןiltuiS I ע
ווינ#«ל^מיממ«ינ<ו•1ם1ליסחל «1סג0נ»נממ»ן>עלפ<.1<*מ״״הי8«*ין<נ-

י י*יי>• ״ ׳ ן י י «״על’' ם^ל''י ,? «^ג « • ^״״י לן » ל א ״ »''יי * " =י * » ל״ ״ « י' מ, » > ל
 ימי* כטס לא ילד המלך דיו גארסעיל«ם^מנ«ני קיםאשי1מ )לפכי1יאמשמטס<לכהדעגמזפזלינ91ו

ע1«וו »נ- ט״ז5־>»נו0-־ ( ינס ’1יצ« ״-י «י ד1ת<1»״אל־כ-עימ ל » ק -«  ipi נאמיי tpo־־ ״
^ , ^ •נ״• נ לן מ ל מ. ״ סיי « » '
קכרה ק:; חפ^נ- ^ן תי סו4Sכןמ^^1ו«נגtאםIבדחw-זזט » Vד w r V •אדר^ יעמיד^ן  כהיי
ה זה המים4ה«יעזג,-ג ipbair ^יי^מיזךןלמגשיזנאזת ‘מיזץ בזסי ין»<ן- אחד וב^ מ

ז ^ ם ה שי׳ונונחז05ע ש4 נ^ו ^ר ^יג בד םוג אחייץליהלטי אתמ'דלא7 א^הי
גסאלאבההו׳דינאדיליה* להריג ומגמתו ך4יהו ו»ם^כמן!נ̂!‘

r^ זנדקה עזהדיגתו מאמץ והיא חמיו h ' n• דאחזייןלק למלכים סאגי
̂. אחד וצל הביראיו/ והורסיתאל־ __ מלכז ומשרין עלאין מליז םאט«,

כמהדחלכא

̂ןראתנ np ̂ ןזמ9► iir iro  1n>?f מלהעלאיז
ד .-^ » ך ב י ידא<מ1ףזוו ח ^ ג «’״•־» י » i W t o

S S r S ״r i ' C S S■ ” י ״ ר. העכ ר אע אן~ את אמי דאת כמס תכן
א « ^  0ע* פ בגי זייגממו * עיעא מ6 האלקים־מאשסצאאה מ«!^,אלוז^תקן0יףטן:כללז:מו0כו

^ ^pנi 6! ^ן ץ; « PךידH^>מי מ ’wחkw»אvחלימות אלא י»ל^ הנרמת ן1א ;התלוממז 45״ (ץן 
<ע«מניז ס אפ^1«)ד p מגי pס ( ענ-1נל יפילם ל50ק״ל־־׳-״«י pטPDriםני (»  הנהפ.ןע«1ה

כי מ '« ^ ז ^ ל ה ^ ̂ד שהמעשה p סלמועההנמה־ מי  המלד ה3 אשי ספילמזס מל סיאסונס הטענס כה .ב
wjp 1 י1פרבמאע «8אן« o w  w s^pהסבי* אל לי כא מעמת היקשו• מ1מנזב ידה לניזלי מאין ה׳5חי 

^1א»א8״0 ^ t x«מנ»tז^כי'זכy אימי :יאם ק!מ(5י«אק״ ׳אליי &הנל <ל7ני קה«*».<פקי7י
שיעק 1אי מזמליד כממיייו הקדמה אדס על ןמ«^ת ^רסאנ^״ו׳ןזלבגאזוהלאיצן׳

* לג ר ^וי ד ^ מ ^ ^ייו ל מ הי ^ ^ ^2ה1^ . , ז  סה׳אגלהכלע״להשכלע<נאמיןמד1לימין>-שהמ1הה ן
 1ע יעוד י כאמין r פ׳ נשגי קמילה ̂זהעיד׳על*( V״ אי«ז שי»פי ^«>כאמר« ימכ« לא מד^לרגי «זצא
הן * 0̂ או ב ;:^ ך » שז ק ^ לין העולם מן כלס אנלהאומן' גמפזיסם היאיה עשות בד מייסד פיץ• ^ןג

■*̂  ססכע i<״ וליה מיגיו לא טבעי פהעטן יה יחייב אשי בדק מלכי לבימי מנאתגעל זאת זאדעגןי תן י
גיאך, העולם אנש• כל אייכטי *אמי ׳■ עלי! הכל הכמתכיבת נא הכי כספטו יזכה

•מי»ןעי^ד״'ןב<0ה בהתמדיו <ז7״פי גשמיס. קהלך יאסס ‘לא » נסנעלהמקידןן .
 תזקמים הססייס תקנל וכגי ל<פ'ו*<ןי׳וזל סעי כתב מן«ולמ יוקס. מעשה ז1מיק< ״ימאוויקס־מזעמו

ן׳ מא׳ i* ■ * החיקר ב פכי! כמו הדיזסיס כאלה.בקנת שקד!״ מספיקום «ן0ל כי לבבן If לקשבות ’ קימ
ל פן ימיכמ< אשי המסייכס כי-הלני מהמלותאייי בפתמש כבל סיאזת פכיw יאיה הסמקו kb ן*יז5ג א

 «סיאטעס יניספפמיסיכותלאיאנדמכל• ממיס דבר בס שיספיקו מה זגכ#ר«זמהס ^ו׳הסביסימן
ה שעי שקכמו׳י ע-וה^מל ט׳י שכסדעמעלמו U הכה כי׳1מ1המיןולל סאיל־על שהקפיד מה ^י n 

 U גיניקס סלקו אשי אלה וכו׳עכ־.״(לכה באלפיו השפיקסיאי׳מם על’סיבוביצךככלים־ישפיקושהכונ
 -J V מעשה שם היות jlע פססכמה מ>0עון»7סושוב. לשק יזיגאת דיסלזסזפיויו הככריו סיממו p הלאו פכי

p מלישי כן גס מכינולו אפקה o ו1׳00י,מ<ס!)כלאהדמ0 בענ«#מו גאמיז,ייי<ןי מ»  ״ Jןקiולpוכונ מה נ
ק  * ypp< מעמה. מיפקזזמפל מפיס למןהפעמה7)ןנ תילמז כתוב< /זהואמלשק ע״כ התויה יס^פסט^

C "W קי4ד ̂ ^יהזסבמז-מסומתפלל• ׳ממומו קכעי אל מזן מפיקים מלאם ימינו ד״ «י ^לז סין י  י
א?̂’ ס ש אל ת ס מן קן ^פ ^ *י| &למ^1גפ&וב .■והואמבמז ®יי ^סאל ̂ו’ביללי רץ-מע»ס0»ש1'  כא
עיין *̂  ^ לן הסכיס בלי על מלסמס גו מתבל וסקרו הגהו 6ינ ופיתה •שאמר ומה • שמה י

מאי מ לי אס כי ז® יאין כמעשהו מחשכתו מקדימין שזכיכו מה על יי^ית ובו י  p״עש סנז שיש ס5מ דעס ג
 אל Hi:נישא היה לא זה ליל*כי ״!ןתרכיבהמעהמומו כאמיופי׳מוצבר יבעיסהנקל
שלןמ<5»ן<ענג«יכמה־שעללכד»ו^ונמ ג גוי ז;שראיתי̂(  ^וניכסוכם וכונע הואל גייס בקם מקמה מי

ך אמנם מ ̂כו .דיג® באפייגילפי כחעשיס עיק השא כענק: מסשפמי קדימס מל  הכינק^קלון מלבד '
הפשיטה '1



מאמר יוזודח קת* ז
אחלת♦ ס4ההיי ?►ניעל אליכנדביי! מגד הנה ׳ספשזע

 שס המעשה כל על ישמוט סנלתז ץ7ג את כי בלבי אני
 מעשה נכשיזן תשתדל מתמכלים אתד כל היית עם כי

 תעשה כן גס לו יבתל מקום מכל שקדם כמי ככלל
. לאלקיז בז בית להתי מייחד
ר ג קאלק ליומן מעשה והיא מ ף א סו לן י ו ג  ה

דת סןם ימנא׳ ולא השכל
̂־ .* תכלי׳ יגנהו לא אשל מימיה הוסגסתם ־ .
 סייגת מעשה היא פגנית

עהי את איש  לי יחשב זי הליגה שמעשה מאמין יהיא י
 לגאת בנפשי מסתכן תיא יה סמך יעל וכי גשלה נלקה

 מעשה אכלם זה היה לתלחמהעלאיינייהנהאסלא
 ■■ יעל באיימי על להם קיה שמקרה 6b נעגמיתי כינה

 איזה על תחיש כדןנלךאלילאמי׳י! הנחת פליןאשד
 איכתהיתה דתיבאיזהנמעשהיכל׳״י ובאייה תילה

 אשל כזה נתעב מעשה כלם יחד לסם שיבתי? זאת
 נעשה הלשין ישעיל • שאתי יוכל ילא השכל ינגדהי
 להן הגיע ימה ככה על דאי מה כן אינני יאם כאימי
 תחת נכלל היישוב כל אשר המפייסמית האתית לשתי

 לשניה יסאמן ז יכי נזה כלתידס־זה להייתם ממשלתס
^ שני אם תאמ שמא ימי• יתכן שלא דכי זה  בבטנך ג

 כשמפת ועליהם הסכתתם על סמיסה דעתך להיות
 ימנאת חפנך מתיי אל ביה הגעת הנה * עלי כטעכתך

 מעשיהם בסמי לך קח ואתה • דרשת אשל ימעש׳הנאית
 • יילתם •אחל ילחפש לתיהל נירך לך אין כי פלניייס •

 על נשען הייתי עם כי אשיב ליה * לשמי תשאל יה ולמה
 ניבה מעשה סס שיש ממכה להוכיח שפיהם הסכמת

 לא כי בליכיהס להדכק לי שזה אינני זה כל • כעגמיתי
 כל כהיית טיטם כאחד שניהם שיהיי השכל אגל יתכן

 היס יכשל איזה יודע ואינך תבייו מעשה שיתר א׳מהס
 ילא )כב שי' כיביע׳ ( בזה כיינא בכל זכאמלי ־ זה אי

 יהיו ■ לה יכי הסיתל קניות בשתי האמת שיהיה יתכן
•9א י׳ שתק שיאמר מה לעתת מתנשאים האלה הדברים

 .כי * עכ יכי דת לנלבעל יהלאיה הטענה שהם דואה
ס מנ א  הדבל היא לזה זה שינגדו בויה לשניהם להאמין ^
 בתה לשטהס להאמין אבל ־ השכל אכל יתצן לא אשל

 :ינאמן ישר יקיים ככק היא יתד שיסנימי 0
סן  משפטך יכו' חפילישזפיס בדת אין j סי

 המיסכם הלכי בדקת על חרגת אשר
 יחליקו כשלא יבליי אמת לכרך כה הלא * רבים אבל

דני על החכמים  יתיגני אש אך * המיסכם ההיא ה
 עליו לסיזוך ן יא כחי היתש כבי עליו לחלוק יזכייי

א מ המוק בהע ענמי העילישין עי ומל אלקק* ג

יו יטן־:<5
 4פלי3 תסקלגה םאווה׳שומה^י^ןגףימוה^הגבישייות

 אג ̂לה כ<אכיהם,«זד י»0קש הליםגב«םיס^מי
 אשי ההיא הסכמה לין שבכית המופלאים או יובס

 זה-כשלכת ועתעבנלון חהןתיותשנ׳אליק* סהקדמית
 תשפכע הלקישס ההקדמה

להת' • ההמוני קעם מרבית בדת **ין
ם הריגרת ד  שושי׳ממהניהנההקנמיוןן מהצי א

יהד!.התלויופי׳נזעלועכרו
ר;5לא לספכמ׳־מותלט׳וישיתו

 מגמת׳השכל• כי וזה • ימנאי כל אותו פכית לבלתי אית
 בהבנה עיינו סלמזת הוא בי תלד שהכל היתד כי יל

 הע{מ סכל הפתת והיא • כמדובר אמתתן על החכמות
̂׳אלין  הסגה עב י ענמו מבד כיבה אנלסמעשה יאין נז

מן איננה נאתיי ש אי חלב האימות בה סמשתדלים זי  כ
ה שלמי נזתנת בלתי הייתה הפילזם<פי'ומלנל כ ^  לגגי

 יסוה גדק.לא על מעיק׳לשלמותכי מז היאהאיפן הגה
 לה יםי« של ♦עשון!אתריו אשי היה הלע המעשה משפט

 וכל tjf'שי וברביעי פי׳א■ כמזיכל השכל ממיס' ימשכי לא
 התכלית האד׳יידע יכאש׳יסית באמרי rb לדנייו עשה
 הס עוש׳כי שהיא עלמה יחוש לא המניקש׳מהמדע ההיא
 חושני׳סאס יאינס הילא׳ההיא על גמזל ילאי׳לקבל אינם
 הטיב על ביי אבל עו נענשים היי יונתי' םאז4גוז היי

 להמלמי׳לבודא וסמשיבת סלאד בדיך הרע מן יהיהירו
 וגס • כVהנ•עיפ*'יכ( הטו׳יקבעו סדגלי׳עד שדי אשל
 סקזדמי׳באמלו בדבריי הפשיט׳אכללה המלך כינת לפי

 ואין הפילישיף יאמ' אמי' דברני באסל יכי ק אינני *ואם
 אמכס מעשים.כי חליף מפס אדם הפילוסזפייהליג' כדת

ו|0ולה <המדע* הסכל זילת אינה הפילישיעים מגמת | 
 כעשהוהקתדל• יכות מהאומית אמת לכל יספיק וה

 פץהיאל על1 • כקולמת כתגיסל נכלל מעשה נכשיק
 נחיה שמצאת* מס <עכפ • יילתו בלנ׳תת עם ניקש כפיו
 הכינה מאמתת לחיק כעיט היא האפד בשם זה על

 יינף וכי אדם הריגת הפיליפיכיס כדת אק באמיו
 הלא גסה הדתית משאר תתתלף הפילישיעית שהדת
 מ״ית כשבימזה גד בשים שדת על המית' נזתיי

 סיחייכ מה וכפי בסקילה־ יסכל♦ הסלעית מגמתם
 במעשה יקפידו שלא יבוגי זולת לא קמזפיםהאממי

 גס • נלכה • זילתסעשח מעשה דעתם לפי שס אין כי
 הכלת״ במופת יאין נמזפת התנא' שלא קה באמונות לא
 כסו כרטס מעסיס הניחי כי התילית שאר נחליף מס
 כן יעל מיפת! התבאר שלא מה על ואמיטת שראו מה

 0אמוכ31 למעשה כסמע הבלתי האדם הסגת התייו
PP ולעי כעיליסזפיס isop oppjp שאין מעט סקס



ח ר חי ר י מ א ס ן : ו ש א ן ר ט י ס ר י
 • וכו מלאדו עליהס ישיסזפי באחניוין דנקזתם bSo נעיק ל«פ«ופל יך5עי ואס •̂  סס•*
^10 למי ניאו הסאמנים המלומומ כי הוא יגהפיך על הדכיים צוגת לאיאו׳סאפדלסומא או'חכ*ןכ»

נקסגו אשר האמיכזת בעלי שהם כמו בחכמה התעסק מהעיי אכלא לא שפתי והנה ׳ ומפצת דוק תמ^ס עכם
 בוכך ילא הפילוסופיה אנל הי׳-מת מן גוטזת לויות הפילוסוף כגכל המלן הטעמ'שג»נן מילשת פי אק

המשובסווו במדות נפשו הנשנה• יוא׳מנלחלומו
י י־ ו;כמנדהמיצוכ'אנלהפל■* ר ז ו כ ה ד ט טדי דבר ז» ואי א אגו  ובתינוקות* כמתאים שחו

&י מן האולעה העדי •הנ׳־פגל• ן1א יבשה הפילוסופים ונפש י'6יסו4האםא׳ל^ה
תי נא ככניסה או לפילוסופי׳צהלו לדמי יש כי מורה •0 • כל ך}ןךן>! חדשן שהעולם מאשונתם יי

״ א' « מ י קי י ״ י נ סו׳ ‘ ״ ט- תי « » אנ ר ב ».נהםדכו״ וד,סנ׳1ג >ו׳ ׳ יזר מ1ן ד ה ע » ה ה ק ע ףנ  י
״ ״ *׳ מ “י P״ ^,יי ־י ם ו י ד, ם ע ם »י נ. ם: ״י ״ ס ת יוה ״לת ע p< ־ו־י , f n .

t־ ״ ^ ״ C־ ■״ ״
והנס • יהעוהי וחכםתם הסידוסוסיס מעשה נ^י ראוי היד• כאסד צאופןמה עעצהלאון

 הולץ־הטענההיאתכדדן ידועה הנבואה *ות'שתהיח7תתםוד,שתד0וא מק השניה ואל
תשוכתו ^ןיי  הפילוסוף 1כ לילך סרנה ברוחגזות הדבקם ספני ביניהם וננוגאת בהם בפסקא פ̂ג

»m4 • ̂יניז ימלישי' ועל  אותך סימא ואיפשר גאמרו וגדולה וכבוד ונוראי׳ ארתSfiנ ושיסוא׳עדייהם שיי
א1אלי  גחליתל■ העיוילות יידיען *,!א ,0S וזנ»םנ*ם החנוטות רואים ואנחנו י«’נ««תל

״״יא״י״׳״״ת•”׳’*'״ נ»»-ו נ״ו 6 ך5כ! וויא בחנמח התעסק *’’ל״י׳נ״יש obi ^ייו־

Vי״°ייי׳יי י׳יד״^יי׳““י r«״1C י ״*®ז X
*iw if e p׳, , . « ״ ^ b״ 1S• ה אחו סוד ד,אלהי ט ת ל ' זו ־ ' י נ י מ^יוו- ״ על־ו («  ןה«ר,ן1ו

ף אתה אשל וה כחך נא יבדל סי לו פ מאשד כנבדו העומד היה ׳ ה
ת החלומו׳ לבות פעמים נמנא הפילוסופי' ט לאמי דני

זהננוא הכפש בחכמ׳וגווך התעסק שלא מי הנזדקי׳אנל השלישית הלמנגה את והנאת׳ השכל שלימות תבעתם
 הוא איפה לי נא והנידה * כתינתך מניף כאש סיאת
 נדול! הפילזטפים אבל האמת ק נוטה דבי סועה

 ואם • וכו' חדש שהעולם הניכרות האומות סל תאמונתם
 בידי הבא ק לא • הניכרים ת1האות לפני נס תאמין לא

 הב׳אימי׳המפורמות הסכימו התלום־ילאמאשי וןקוגות
ת יגל  בא הבא ־ סמדובי כעבמיתו ניכה מעשת שס טו

קן דןכמי ל י קו ל מין  יסודתו האתרין היה האות ^
 האחת בנפשותסכי ישעיו אשר הפילוסופים בהייי

 החדיש באמונת אחיהם נחלו שקר וט בחדעיהם• אתם
 נדזלהמן נטיה התורייותשישילהם ווזלתומהפנזת

^ סאעת ע  וה (לפי מנ שתיוממיס היוממזת אל כ
 במעלות הפילוסופים מעשה כשרון כפי ( דאוי טת

 השתדלותם עם הדעות באזיתת חכתת ושלמות תעדות
 אשי הנפשקססשקות' וטהית הלמידה גדבקות

 ולא בסכלות סכתס חסיילכנמו אשתולל! אלה תכל
) סמשונחות במדות ידיהם היל כאנשי תנאו  שיהיה •

 הננואת ותהיה הפילוסופים על הלמעלה יורד השפע
ת בהם-כאשי ידועה  אותן שינבא ואפסי לאמי דני

תפני תדיר ביניהם ir נבואה שתחנא נ? טה וראף וכ«'•

 • להמב׳נהס ראייה היותה עם כלל גפיליסופי קלה כלתי
 3כק אשר הטעם לכי אל ונתון ראיתי ואולם • עת בכל

לנג  למקיהסתתאיס )פ׳ו' מפ׳מלתמזמיי בשני ( הי
 יק לבו מלה חי חליעיתיהס משפט ישוב נדק על אשר
 בכלל כינת! מתמנית סס והעילה מבוזלתס יותר נהם
הג׳ • נגבואה הא' • הודעה מיני נ תחלה בהניחו הוא  י

 הש^ל היא נננואה הספע ומקבל * ובקסם בחלום
 נחלוסובקססהזאקדמיין• והחקנלו ההיזלאני*

 הפזעלאסבנבו^ק הסכל היא לםניהם הפועל אתכם
 0?נרעו והם אמגעי עי כקסם!בחלו ואס אמנע* בזולת

 הטולא^)^ הסכל כנבואה המקבל שהיה ולפי השמימיים
 nfP מנעת יהיתה הסכל לשלמות נמשכת שתהיה היה

^ ובחלום בקסם י:מקבל0 ולט כהתלמלית* וה  ה
ת^ל הנעסם היתה לא הדמיון* מי שלי תל מסכ  נ

 יתבודד סהדמיין ולעי גהתלמדות מניעים ואינם
^ וגכערי' בפתאים והחוש המחשבה מטרדת כקלות  ו

 pftp יוקד ההודעה ואת כקנתם סתמגא היה מזולתס
^ו השפע וה קבול כי חה מהמסכיליס צהיגה סתמכא  ל

שאר מבין המדמה הבט שיתבודד אל ינגורן הדממכי
סכתות



^ ו ת ק ד חי י י מ א ן מ ו ע א מ ר ז h ף ן1ס י
̂ןן והיא יי1הי«נ 1ע בהמרז םי"יא בשלישי חכר סל אפש ־ &: מעילתו יכלכלי שלא כדי מושיבות מאץ לעי

0«א בכה נו #יתתניים והמלאכים עמו השטסה כאלו מי כי ככבדו עזר עיליסזף שום ימנא לא אלה בכג גי
יתציואו ל<«ינה מיאוס כמקימית בחסידו׳ויחי יחזק לו הביד בלי על למזיי דיכו דן יחי היא ואיזה ןס היא

̂ן ממדרבת למטה נעץ עין איתם ייראה כעעל והיס • אל פעל מה * לסבולתו בחי אשי חפיעל מזכל הנ̂ס
החכאי© טיבי היו כאשי . , אךעשזקכלהימי׳מהשפעת

 הגירות ייאים «י0 בכית *ים וזכוורינלגואש̂א אמר כך אחר כתיאה לא כי • הידעת!
̂כ לא בחלים אליוימודעבם והיא ̂יל גא ימעיםD אחדסשניהמעשי׳הוא וישטע

 9יל^ החשירים מדיבת שהוא בטח לי דיהודי׳די אבל הנדע׳מאיןספק עיללים מפי הן • ני ידבי
̂משכליתוםיעוט/שחכלטואסי* זסמאיםיישלעיי* מדיבתהנניאי׳&ד. מחכה נרמשזסלות׳נ

f » l י ק ״ ״ ע ־ ״ ״ ־ ־ " * י ־ "I“■־• ״ "
< הוניס אשי את שמעני *‘י׳״״י ייביי* היתס כן על * ס7הע

' ובו׳: אתמייסשיס הםרברי'עאצ*י וש^ ימים בשש׳ כלו העולם ^ ל« יפה סתימתו
 opr כאמיוע׳ • והתמדתם השגת' לנדר ושיש מתייחסי׳כלם הם יו1אד׳וצ ומס :בפיהו מענה כמנא
 אשי הדרך כל את חכרת בםדברי'וקעףורחםים והדבקות הברואים על דניי הלז הפילוסוף •סייחש
 איבעיס זה ה׳אלקיך הוליכך והוא לנביאיווחסידיו והגלות והראל ודבור בט עם היאשינה הסבה
̂ייייי אנשי לאמונת אדם ̂ללן אך□ בנו מהמוני רעויו בתוך שוכן ה מס זהיא • יבי במדבר שנה ו

̂י̂• ■חויים ̂^ מה בכל מאמין דבד־אני אנלו נאמרו ט ש• הישמעאלי שזכר ש והשלח המן לסס והוריד ! - א •י! י* ■קויים
iJ, נע='י "=״״= !’׳* ״״י ״■י̂* “ *״ו fa שי ,שזשי לאמי  oicte ■Ki (נ
 וזכי במדבר שכה איכעים גדולים בהמונים פרםומ׳והתמדתסוהגלותם ^ ההבדל אמכם כי וכו׳
 באמרו פה סימן תחני זה םקוכ£ בכאן אין לפרסי הכוזרי אמר ״ סורס כבי המאמרים סכי

̂א סי׳פז נאמרו עלי! מחנר ̂יפ אך לסנר ארבשס בחלבי סעמדו הסבר
 והבלזתסזכו׳־ :זכו' שנה מ־חקתרובהדברי׳האלהאךכאשרתתאשת היום מן העם והאמינו

 שש'רבו'י של בלזל גפזמבי כל בו אמין ש ער והנשיון הראיה תאמת נא מדיני משה כי ההזא
̂יי התחלתי בדג^  <ע ישראל מ• בתוך זכשכגז בזולר־נ להאמין אחרת דרך ימעא ולא הלב יי

»נ« W ״.,fa- ״״,.״ ״ .״״,ס שנמכו,*,.-, מה
בתו' ומשכנז הנסח שמשפט ההוא הרחוק שיקרב עד לאט חש,, כאשי הנבואה תהיה

נניישראל-כאשרהיהסענין ריאי° הם הםוג»לאיםאשר הטכעייסבכחות ,gj,״ p״״ הפילוסופים
 בשכל ותדבק מחשבותיה

 דעירוהו בבבייאל או הקדש רוח הנקרא הפועל
 או בחלום ההיא נעת לו שיתדמה ואפסי וישכילוהו

 בכנשז דבריו ושומע עמו מדבי כאיש והקנה שכה כין *
 הנורא כי יאמר ואז נעיניו לא זבתחשבתי בחיניו לא

י ^ נ  סי' לאמיז יססם הזה הנסח מםפלוחס• ן זכו בו ד
 ילנסח טיבה מדה להם עזבי לא והדלות השפלז' כי יג

 מפני באמי! שס דכייז יסכימו חסכלותם בו שכתיב
 והגלות יהיאות :עיחם וחסרון וכרס אניד לעת•’®

 על (הבלות הנביאיס על היאות שאמר אפשי ׳
״  יירא פ דאש היחבן שם אשר להבדל קייב ®’’‘fי
מלתו תטיף אלס ועל • עינים לבלוי ככיאה מיאה נין

;שט בית בזק זכז' האלקי
 כי המנה לשבר׳זכז'* מקים בכאן אין ה סימן

כהתכרי! להאחכ׳דניאם בשתיצ^גופף
 נל על אם • פקפוק עליה שאין חושית ראיס עפ אכלני

 כעדין* שתיהן בזה והנה • מלחה לה שאין סבישכלית
 כאשי :מעי▼ כלתי הביוי (החיש • מכחשת הסברא כי

 הסזאבת האבן כענין סמזפלאי נכחית ם הטבעי׳ יעשו
 הלניים מן זכיזגא הכיזל את למשיך תבגי בכה אשי

 העילוסופיס היו לא מניאיתס על המעיד החוש שלילי
 אחכבהתביר יעשו כאשי כבית להס לחנא עתחכמים

 נא6הי שזכר ונכלאו«כי(י היו ההם הדברים כ׳ אכלם
 n על דכינו יבא ?עוד ט' מימן בחשוצזתיו

א צסיאן I % ת



ז rr בדמך ׳ ד^שון מאבר * יהודה קו^ ל ו
א א«ז זלשין • לבר אמתת על ןע&ןימן6ל אינז : שאדם ממ}יון היאיפ יתי0לי«ק פלשים שהם לה  פ

o w• מלא דבי על להזמת מיזפד ובז•: לאט ה15תסק לנהל * עליהם גדלתי «לא ^ על לשימן ה1ש
באיתן' פזאתחג באמרז לשי דבלי הס זכך • דבל בירזר :נאנאיו ואנחנו יולד אלם יאשק כי ־ אדם אל

 pf תה כנין מקים של שלוחו שהוא להאמ״ן כסימנים זסדולו מלינתי יופי עם ענת! הספל בענמווכ^• ..והוא
נפלאות הם מיפתיס ״ כידך ז . v כי !’להאיי האדס לב עטה ■

ן7סה כל ..נגעהאל^ק «ל o יסו^ד שאם , p t תס  מזפלק!׳ מכו עליהם שהביא היו ראותם מבלי עדי
 קייס הימכן ומאמי עכל• טתהכמים רואיםארתם וכאשר מכחישי׳ארתס נעבזל . .א^לש^סעליל:

מן ^הם ושמים כנסחא מצאתי יען ,־1•.<גצ« ת: ם ס:ו כגי  האות ונא פסיק על ראה פ והרוחג«ו׳ולא הכו
^ ידוזו לג^י ל« ■יש- חוקו ,בעבלל ל ב א ׳ ו א ר כן על • שמה יעדן להמופת ה

... הדאשין העקר ;ןא׳אלחביםפי^פמיהוגם
k ואס א׳מפלפילתיז■ כפרש לא m נלאן ופכר באח מסייעתט אגהני ו^מרלו ומעשהו חכמתו אותרעל 

 הושמו לא מופתים דו י על ^א^קי׳ית׳והחדוש והקדמו׳ מקיימי׳האחדות כהיאמ-ולאגפדסזכז׳יכחו
 עד :תורתי נקביל לאית ל•Sבכ הגשמו' ונרחיק אדם אד* והיחס ^עוד*ם . האזמי הנסח לתקן סאפשי

 כלאת האות• שהיא שייזמין נפרשהו בדברינו דבר שום ממנו יראה ואם שלא עניינו יהיה נפרש'• ,ולא
עדשאאתץ הככזנ שהניס וקירוב העברה דרך הוא כי ונאמד להתתכ' כליה שים זהולשץן

<־נ- תני ־ו־י »,״ד ' תיי י נ ״’״נ י ס־ ל ״0,. \ ג ל ,
ק<- א ל^ל״, W 4 ־ סודו קי מו אוי צ ע ק תהתח«בני3מי נ י נ ק W נ o לה״ין .w r r i

מתונוכיהואהמיפתיהאו׳ יכת שאי^אדם מפני ח׳קז כא עצמו בעבור שזכר וכמו דתס על <זקור
כאש׳דבלת• אלקי היותו על ‘ כפישיז כא רשה3נ ורא כמודו אהד ספד לחבר !׳pp על בקי׳ישעיסו ;הר׳יא

עד הגיסא אויהיהתוכן הוא ושנכיאנו א׳מפרשיותיו ואפשרלתקןכפיש !כלכליייציעליךלאינלח:
א̂ה שי̂א ועניינו שיאמן הקרומר-, תורה כל ומבטל הנביאים חותצש ספל ואס ן ־סימן

ת כל וקורא לו שקלייה גא מ תילתכס ישמש, ניי) אולם : הכל תורר^ אל האומו
. אלבעמן י;הללז1המל רוהךאלגן[צן השבת השומעו וגמול ישמעאל מיפתן מכיל זכו.אין איקת

והחש מי ן סימן מלכלזמשתה יחסר לא ונעימות עדן בגן מל לעמיד ׳ י י5י
׳ ע\יד, הממרה ועונש נפשו אשרהאוה וכל ל ומשיג יי^ ענייני לליאת ד . ד ד ^
תשלדאיתו עצידוובו* , ק , אנל עמו• כלשוו כקלא

̂קשל<עוים סוייי ולאיתםו תכבה לא אש הליכר.ואל ,^,1, לעם קן1א ^  יפהבדביית אשל טוב ^ני י
לתשלזס היותם הוא האלה לעילם* ̂ ספר של יפעתו חוללת יאז

רי אינני בלא לך‘אמר < לכלום• חשובה תלינתי וא־ן כוז  להודית בז החל אשל הספור שרוצין מי ה
הישמעאל* משפט למלך אותר ליישר י ,יאיהא־פואאנלהלועזמופ'

מ הא^לקימולבדד בדבר קית1בי עדותיו עלקליאות לו ע  .סמוכים הס ובאלי ומעשהו מרבך האלקים א
; ; מ ה ודם נשר עם מופתמזיה ולשון ם  יתעו לאמרוולא ומכרנץ אעלך לברר עריך והואמרחי׳ז

ולואי מדתה!להם ע־אין מפורסמים די־רים ככללותד#»-על
׳ לענ״י ראם אדם עם דבר הגורמה כי זה עם שיאמין ^

א לכס תורתכמ,מופת ספר הו ת מופחו מכיר אין ערבי בלשון ו  וכאשד לוע^כמוני שלו והאו
ת עוםוא ן שיאש עך ערבי לשון מ ו זולת ובין ניגו מבדיל אינני יקרא:באעי.  קמלו׳ נשמעו בנא האו

׳ שהואהאות שיאמן עד או שאאמין• ער לתקן ילפינסחתנונל ארבעתן ,קללו
ך 'ן רו כ איכנן בלא ך*ך א ת ״ סירתו בקבול לאות הושמו לא םופת«׳גא'אן■ ידו על. ונכרבראו 0ה
אמר P , . • ־



יו1י *׳ חטי סימן ראשון־ מאמר קו^יחודח
̂יענה סרס לכו יאמונהס* מתורת כי ספ׳ירנכלל אל ונמשך לענמו  יוי&ר &גזדהיא בקשותיו‘יהיאזה

 יאישיז לי כתת לגי תאית לק־ על ונא * וה׳ישמע כדגיייאלת־להידיעו ספירי להשליס דעתי קיתהנכזכה
י סלה לצעת כל סכתיו לאית הושם לא נגיאם עי' הנעשים המופתים מכלל כי
 וכד לכן קילס בעשה תלה יכי׳ משה זתלנרי ט סימן זכי' אשר ענמי הכפל מופת יק מילתי קניל ת״יכ על
גליל שכיסייוז מה הקלים כדגריו צכבס שהמלך אלא

 לפכיהמוניסהמוכים(דיתע הדדותS )!יןוזדעת-נוחה הכוזרי אמר «ו ילא הספי מיפת כשמעי
גלגל כך יאתר ואילך משה עם חברה בורא4 שיש לגמגימו להתאפק יכול

 הקולמיוו הדכייס עליהם׳ ט̂ב בו שמחפך נמווית אש כי ודם בשר יאחריכןכגש הפגכעליי•
במולו! הם גם ככתמ אשי ̂ן1ן!ן «ך1̂ן שיודע כדי הדברים ̂ להיכיא תחכם
״שהסהמפ״־סעד־א־ק מ׳שני>־״דכר׳םפא.ן ״״”'׳“=' '‘””י' '־׳?
?הכיל בו שכתו' הנסת כי יי בעיניהם יראוהו המונים ̂פני אשלמתיכס דבריי כל תמו
 ינוהעמיד יס כתיריו את ויבחגוהי הדבר על ושיחקרו ובקבדיה בספור לא ס הכוזרי הכיי
 הכציך היא ליהושע השמש א̂ר בלב יפול שלא עד בחינה אחר בחינה כיריל על אחר מופת אתי

 כהיגן יעלי כן כי כעיכי כשפים צד או דמיון צד בו שיש לא יש כי ספק יכל ישעי כל רק עסקיי
 שהדו ■הללו השינין כל הוח חגתל הדבר הנפשות שתקבלנה ולואי נאק עד ינמיח לי כי חפץ

 גד ■יתלש ענק נהתתלש והמלאכים הבא והעולם חזה העולם עזבירא כאמיי* שלספר עענמיתו
אתד ובהמשך בשן הקשור הנבזה החומר אל יתחבר והמאווים והשמים

̂יי וימלא עמו ושידבר האד׳ ר״ל הזה ’ ̂י ̂אי ‘ברטמטמם שינת את הסרה מ בהטמנותם שיניו את הקהה ׳ ובכי • טבע של בשמיו
בידק■ תמנאהו הזה והכלל * ייע׳״י' הכופלים ם הגמגומ יסללו

̂-* תורתנו בפר והלא החכם אמר ט־ הללו בתשיבות בשוסשבלכיתתלהזכימם מל
סעשהבפרע׳לעכשישעו* ישראל ובני משה בדברי ומכ,«כן- מתיחסות בלתי

לישיאל־ שעשה מה לו וסמך ארת ושבקע בפרעה שעשה במה מדהה ואין הפסק ליח׳לעסן לתה.זה הא
דבור זה ואת ובעבורי עמי קעף אשר את וטבע בחיריו את והציל הים החל כאשל נחש של דיבורו

סיני•(אתי בהל משה עם ה והשליו המן להם והוריד עליהם כי אף האש׳גאמרו לפתי׳את
*1? ושדבר במדבר ארבעי׳ש־נה כן אדרי כילם הא P מכל תאכלי איייאלקי׳לא

.״׳■ לנן ק<דנ> יייע״יי״^^״י׳^ע’■’̂ נ־׳־ייזבי׳י עם
 <P’91ל<0ה1«ן !והורדת ®ע״""' ומה ענק טי הגבירים ען■ אותו ועור תתי<זת!ן.1גנאמ'לאת1הי
 נהי משה עם הדבור קולם ועמורדא סדום ומהפכת הכבול מן לכן קורם בגזייס חרק משפטו אז כי

 מ' עד כן אתרי וגם סיני בכל* ואין ומפורסם ידוע דבר זה ד.לאכא*כל עידנו שלימ'אךאמנ'הדביר
 כל■ במשך השליו גס כי שנה : בדמיון ולא בתחבולה שיהיה סברא צד זה יכלת טרם נחש של שכיו בין

 תז̂ל לעת לפו הזה הזמן אני שצריך רואה אני הכוזרי אמר י והאשס *י שלם אזמר בגזירת
̂קממ(רידלהםיכו־2ן3^ן^, לשאול יהפסיקתי בדבריו מנסה ̂מלכן ^̂

יכו כן אחליי האכילם אשל p.35 העזה כדדךסיפייי•
 ה«יה<־ ל־הידיס' לשאול אם שבייך < י2ס<ג ע׳ן מכל לאכול נוכל לא אשי להזכיי לא כי כס ועאמ׳לו

• פלא כקודמת הסכמתו על זה בלשון ,על ,׳ j, נאכל הגן עק תפלי אתכם כי הגן
ל-י די היקולים אנל ל פיק כאמיי היקודיס מאת ישאל פתל• טיב כי עליו שים ועינך העקיל׳קחני בעל עיישו
̂(זמ®(נא משפלותם נלאה שהוא במה • דולו מבכי יאידיס מאנשים * בספור ח סימן מסנלותס)י

 ■■ 1היית מסכיס סי׳״יב איוב אמי וכן מואסי׳אותס ושהכל לקבלת היק לא יאשיני׳אשר מדורו ובקבל'•
 י‘אלא זי עליז לידי נא לא אמנם כי וכי' יהודי אשאל שלא במראה שהיא קגלתצי כעין המיני'יביס מיבאמפלסיס

חכמי מבי פעמים עליו: נשנה אשר הלניי עי על אניס משאלוע 'משאלותיי י סז סיק סוף הקבר כלכל «עין
0^$ האימות 5



יא י סימן ראשון מאמר יחודח קול י־
• ׳1יכ אכיהס באלקי מאמינים אנתכו י*א סימן יקי היהודים תיימ שס לכבוד כי המפודסמות באחוות

וכז׳• שכתיב מה מאחסנכל ואנחנו דל כו׳•1 ישראל כני שאיית שסם מפני !זא ימכי•
קמכויסמיס רככירי' שלחן לפניו לעיון לו ראשית יאה האומות בפי לתוב זכיזכס עלה אשי ישראל בני ייאותם

נתבלבלה כן ל.חרי רע• עס במקהלות זהנודעיס ישיאל לבני גי הנה* עד אודותם לזקרתיעל ^שי
מה כל בה לבלול אמירתו יאיזיי במחשנזתה* אור יויה

ם לשאת ירבו כפיהם דנייהס ה  ן5מהנפלאן בתולה סכתיב שאגי מפני ישר;»הר בגי ש^^ריר-ב ש
<SכS והראיה הטענה שהם רואה שפתיהם• על שמותם את  חלקה סם כי הקודמות כי דת Sב

א p ואחר בארץ הורה לבורא יש להודות לישיאל עדות ר ^ ק ב  הושד היז למן ספון מחוקק ח
 מהמבול שנלוש מה וכל fאר אמונתו• על אותו ושאל היהודים מחכמי סשיש.והיסיל היותם יגל

הו^ • וכי סדום יהככת מאמה^^ אנחנו החבר וS אמר יא אממת, ^על
א מעשהו על שאלתו כאן וכי לא הישחעאל החכם כפי וערוך *••נייי® ?י • ג

״, נשא, שעשה כמי ם ק ערי מ מ אל שר תכגיי אא צי מי עדקרעקבד  הנאות והיא •ט' סימן י
ם וכמסורת ־.יכ!ז6ובםו באותורת א'מהם כל שאנל התורות כל מכל ה  כיימתכן נבלה היותר להקדי ו

 pp̂א על מיפת תינאות שר4<1 אחר כנען ארץ את והמנהילם במדבר חכמתו על ישאליאיתו באמי
ם והירדן הים את העבירם כמכיאי אחינתי ( תי פ מו ם ב - ל ו י  ונמיפתיס באותית :הנעלם ג

חר1נ ישלחמשרה וטעמי מעשסד יעל מ׳נ״) א תוו ר ח.וגזט(ת עיניו ונמסוז׳ כמדת כן ;ו
ך« תורתו על מוהירים אחריו נניאיס םע<ר! קדימתס הדי אל נפדויס ן2מ,̂ן

, ן,4 ן ס ה ,ל , ה חני *ו אנ כ ^’כאמיג ו nג o  S ל1ל לאיש״ע.1לן1■א־ו־נ
, • ק^לא ן ה ^ ר הי ב נ ביי ד ד ם ו חני אס .היה • היאש.| *אית • א
י הי אה.נ.נ , . ידהידינ■ נן לא • ^ ג־הא.ת.י״0ל0לא.

פ . מ . ה נ . ״ ה . ה ״ ע י י . ה פ־ p אפי. י האלה «ל »•1איינ' .הדנייס « ע פי ס נ לי א לני ״ אנ אי .
קח ^כל יאתתכן פ ובעקבות ובאחייתס • מופת לכם לאמ׳תנו ״לק על ייי*” ענמי בפני .

 הדכיים יהנלגלובכ כן אחרי • דעיתיו בשישי ^תופה
 • בעתו יפה התחעי עשה הכל את נפיט ע.-מעשהו

 שהורה כמו נפלו כאשר הדברים כותב היותו עם סי
 ע־שיהם משי היונאיס הדכריס נאים • אמריו סיאשית

 הונת ומקום ־ שמה שכתבנו וכמו .המחבר דור ס פי <גל
 הם היהודים כ• ראותו מידי שהמלך ב*כ ליו־להאמין

 להאריך מאז בדעתו בזר דת כעל יהיאיהלכל העעב־ז
 לבלתי תחלה מסכים היותו עם * הלז עסהחכי פספיי
 נרשי לעל לשא התחיל כן ועל כאמיר• אליי פנית

לכי ב'כ מע]:ו על השאלה יחיש ונעתי * יעותיו
זאת ובלעדי ־ ביניהם המפתלפלים הדברים יתימנית

 על נוסד היהודי משמית עקר להיות כי «ןי<כלממו.ע
̂ייי  המלך יאס לא כל לעין מפורסמות ייפשיית *י

 • מנהו pD אונו לקתה נשכבי ככה על שאלפי ליתד
 כי הנכונה אמונתי תימב סיסי על להתחקות רנה אבל

 טעם טוב למדת וכבי מאומה• מעכייכהלאידעאתו
 היא והרי ׳ גג הפילוסוף בשאלת וכדוןמעשה להשמטת

מוכחלפנין; אנלספורו

 ;כמסוייגז׳ בוי מקרב גד לו לקחת לבא אלקים הנסה או
 עברס טיס י זהיידן ונו*• הים את העבירם אשר אחי
 בארק לנחיל החלו ועוג סיחין ככש׳אק מדי הירדן את

 ישר׳ יישלח על חקת פ הי״מנן נחלת'כלנר חבל כנען
 יג^ לא אשי וכל אנל ת1חט ובפ׳ • יגו׳ סיסי; מלאכי׳אל

 היידן אל לניפו כדי קיס נתאחר!כרון והנה וגי באש
 אל«ו לסמוך כדי משה סל שליחותו ענין גג שאיחר כמו
 pp»p משמירת סכחרי ואת הסכיל ולו ׳ הנביאים שאר

 עב,ן חסיון לי מיחס ספתיו תאלמנה דבריו נסדור
 ילאםנאק« והדבריםארוכים* :נתשונמוהנמשכת

 אשר דעי תחים מפלאית על כתוב ספר במבלת
 להגידס * מדה מארץ ארוכה * מעטים אלה ברכיי

 להישיבן המלך אל יבא יאשר ’ אחל יגיל על אפשי אי
 בעטי^ להאריך יקיא לא אשר ארוכים כפויים לי

 וחפו* אכל פניו מעל בנזיפ'ולהשליכו לשתקי דתו אחת
 ואזלס • אעבוד מה ידעתי לא כי לפה יד אשים כן על

 • כלה החבור תיית ככל היא הרי קטנה וו פרשה
כהקדמה בוזכרי אשל יניס ־כחכ ארבעת הנה כלל

י.ם כעצ



יט יבע ימן5 ן1יא^ אמרb ׳ יחודח
 לי,דיימ !?גשיקמעשה לבב ביושר למMדייc6 את «כד«ן יזכה הספכי בכלחמשן אמרתו ®עליה׳תסזכ

 מינא אינן עליה ספיליסופים תשאל שאס חה למליין אנחנו באמרי לכאן עולה * באימה הדבק האלק• העכין
ש;כיח המפשי בחלק • אתי מעשת על מהכימיס איתם ישר׳מחנרי' בכי עק*המיני'אמ’י אכרה׳ינח תאזיני'ר.ן|קי

שונית העיוני בתלק אחל• דעת על ולא בקידמת• וארץ אמור• כבי היי יישיאל גאיתיתיבמיפתיסיכו'•
על הסכעתם והעדר שמה נאמרו כוכי היא גם ישראל

ק ♦הנחילם א ת י יכ כנען• א ^י ז כו ח ר מ היות® על מוכיח עד מז דתייתי מסכים א
• הנכונה ק ייויקים משני ידתודי בפיו פומה היתה והתירה
pk גאמיו t שענות שסס מפני זס ♦היה הששליו׳ כ« עעתם וחסדוץ זכרם אכוד שידעתי כתירתי משה 

ת = הדלו ט ו כ ני בו ה מדד, עז ב מ טו לומר יובס • ו
בכליה© שמי שאשר היהידיכיאתהמאשוןב^ן^ לךל^וכר היה

1בא לא שכליות טענית שנר^ייי וממי ומנדאיגו ומסדרו דתעי^כד • «כו
 כאמני׳יהם חיים מים ממקזי •‘ודאדימג־ ומעריפך בבייאך או נא ך3וד־.טרי בחשרין אלי תשינתך תהיה
 מהן יש מדרגות* ג* על כאהיאיונאה®* הירא סאוריסהאד*האשר4 והםנמתוואתהימת ענה

 ננוסייויל מהן ויש מופתיות* הרא ובעבורה דת וSשיש פי ^ טענת מלאכי• יעני מה ידע כישרם
 ההיאות עם ומשפיקות בעדקי בור>-«4 ו*רי!דםורת האמדתירזשווי את ^ייהםהחכעי׳אשרשז!

כד« בהן שא-ן ויש • סבק :ובחכמתו לדברי יקר 1תחל'ונתכ עיהם
ואריכות לחלשמן• הספיק דנרמסימן !כהוראת משה

 גחלרג׳חאסרוכהזאת לשונו הדת היא ארפד שאת זה החבר אמר יג לי היהודים אנל באמי! ד
א הקשית ה כן גס 1שכקכנ וכמו יכו' לי י ̂יד־י. סנ מופ נס שיעמידו כש נאמרו א

 בענייט® כי נתן להורות תש̂. ואם קותרברת*1ס בה ונכנסים העיון יואח י'אני סימן אמין על
ם מסב איתם מוצא אינך הפ^וסופיסעוייר, ליהילי® שאיל ל אני סכרין  הן בלעית הן האלקיים מ

התפאר י יו לא במעשים מעשד, ע^ * ישי

<□W שהם פד. ישמדם טעניה
ה ם עיי-הם ם ס ה פ תו ם ־־יקי’« ־ ^י נ לוכ י ה. קי ת. ה^מי.־׳ .4 

,gnpj סימן0שני דברו שבא עמת יששיקי < מה ומהם עליו הדעת שתתיישג) 
ם כירא ית' היית! על הודו  חמיפת חלה כל על כי )י1נ « מיפת בס שיעמידו שכן כל נ
אין אשי הראייה ע*פ אתני כל שיב לענק העביה לרן

לפתות כחכמה איתי לבי כשא כן ושעל • הימנה למעלה ולרוממו להגדילו ע^סאדם ייימלת וחובס ליו הסבות
 הסילישיס בדברי הכלמכיא׳ שסא כמו בדרכיו ולסדבק

 אשר תכולים התסדיס להזכיר ל[ היץ ןא'כ א' סימן
 : לעבודתו להמםך חוגה אדם כל על הושלה מבדם

 כנגד ננדקו• במעשה: והשמי• בעיון: סאמת״
 סימן ביארנו וכני • העיון כעד ‘ ובחכמתו • המעשה

 :הפילוסוף אכל המעשה יבחן אופן אחה על א'
 * וכו חהקשית הדת היא אימי שאתה «ס י*ג סיפן

 יתיכורא היותו שענת על שגזרת מה רל
 כל שענת זאת היא כי תאמי אשי וכו' ומנהיג מהדי

 הדת טענת שהיא אמת דברן • וכו' דת לו שיש מי
 או אות עליה נא לא אך ן העי אליה מביא הסקשית

 • המפורסמות המעמדות עי הכיור הק:ש מן מופת
יביש ולא ידעי לק כי רבות ספקית בה מיסיס כן ועל

 עלו המפירםחיתששס ההן המע״דית נתהלת שעריו
 על המופת מן יותי נאיזנה לישראל עדזח יה שנשי לכו

 הפילזשיףלא יד שס אשר המעשים ומשי הדעית אמתת
 טענותיו לא גם מופתי! ימין תאחזנו ילא מנפנו

 כינתו סחר מפי סישא רחיק יאיכנו כמדובר המספיקית
 לא תס ככלל הפילוסופי'אשי בדרכי ופגם מום להטיל
נס ילכד יסוטא מקם ימלט האלקיס לפני וטוב יתכנו

 במישור יגלו עמדה לא במופתיות אתליהס הנתשן כי
̂י כעין * חלקיהם נשאר תמעל לא אשי  נתמישי אמ

 ומנוקןג מהפתזי עלין תנתל שהייתי מה וזהו סתק׳יד
 במכמו' המופת בהם שנתגיד למת כי דעות על הנפש

 שאמרוהו תה כל על הנפשות נטחו והקגיין ההיגליות
כאמייהו קק שכל וקשב? הטבע שאחר זמה נטבע

מוכת



י - ! הו ־' ל קו •!!c ן ^ א ר ־ ׳ ר מ א ס ו ו. י . י ו ' ז י י ו t ט j
Ĵיזפי#^':^^נל פ ן ד ל  אמתין' חיית כי סעכייות קפילוסופיות כסעגית לא כי שאפז׳ הט?גכ«כ»ןשע<ין(׳ ^

 ממכלי® ישראל נכי ימינאת u שפתחתי ̂מת ־ הנה ברנינני באמיו ©מל«יןד^<'שכה©משתת'נהםמ«םכםי
 נענמו היא * הדבליכנגדי הטחת שממס אליו יהנמשן דרסי אך אמרו עד • <» מתעית הראיות כי ׳4 הימן

 כל יעל הדעזת כל אמתת על • עליז ייתר חיתן מיפת מקיכיו'* ן ימה תכלי'* מדיגןדקו׳עד מהן כחלקי• סראין
10 יעוד ייא ג שס המעשה הפיליסיפיא• שנה ותמדיקד

י אמר יד קניאוס היא׳ית «דרמ ר ז כו אני ה ה א די דברך רו הו  הדנרי® יכו׳־כי הראיה היא הי
ב ׳ . ייעילט שלא באלקיס לאמי י אמרי בראשית נאי ר1 א רוצה מפתיחתרואני טו

עב* ה . להוריה טנתי וכי' ת ף ע סי מך לדבר שאו ה׳עלש^ כדקית שסיתכו : ע
ר טל לאיה מעמידים הייתם סעס מ ר א ב ח א דברי פתיחת אגי^־ ה  כל שרש שר\א הראייה הי

ת ■ . . האל מנ־אות על ימפקת פ מו ובלעדיה ומקורם• המופתי׳ ועור ה
ך היאיי?-א<ן גש® היית! יכלתי אחדותי ה צרי ט ה לא ע ״4ו ראי ^ מ, לאייי׳אישאתידוליחןאות , א

מהס אמד כל כי מופת או ̂ ״ לאייכלזלהוסיס גי כת אי
ך הכוזר אפר נ אי א ו ה הו ההט® אם בלתי דמה להבל ז
ר ״ פ ר א ב ח תן אם ה ם חירשות מ קדי ה זכק, • אמותי על התום ל

ת לך מאד׳ העקרים כעל שכתב כי לך אבאר הקדמו
אה אני שאומרים בהם ייח ולאכחת  משתמעד קלי תיי ינכן • פב :בעיניך ונקלים עליך כבדיס דברי רו

תיך הקדם הכוזרי אמר יח ללא מדונשיך לא לכיעה  בה® יש כי אלה בלבליי הקדמו
על למלך להשיב כדי להווה «ואשמעם :מעיקכיך

vבדבל קנכנשת אמדתי אומרים היו אלר אמרחחבד יע אמי ^יד סימן r
'■ נ - ^ ה א , • ״ , א ו ד ס ח ״ י א ת ו ה ד י ו , 7נ״לונ מ נ » ל ס ה נ ש י

הקודמי׳ דבריו עם כשנכרת י אריגת מ!ט הכחרי הפסיין
דבלת על אתיו אחיי ני לא אשר חבר סל פעורי

מי וחולשא• מלפיק בטענותם כוללים הס כילה האדם כני אב^ הכללשכת בנבא דגלו בא עת עד אומר נ

 האל ?לכיאלת ^ ימפקת
 I היותו ;י ’

 להוסיף ייכלו
 והשכי בהשגחה כתם הת

 האמתיו'• התנו וביתי העונש
מהמהם ולא מסס לא כן על

 אחר עכין שהוא סביל והשומע • וכו דבלי פחיתת
 • אכקכו אכל'אשמים כלשון דברים לאמתת אבל יפרש
 אכל זו תיבה וכשמוש ׳ לשי לפירוש • אשמך פלה אבל

אלא אינו דעתי אכל אמכם • גלקומות בכמה סמממ•
 כ ודופי קהרין תלותו אחיי כי ראשון של תשלומו
 מופתי תוקף מעשה זכר ־ ההקשת הדת כעלי נטענו'

 'תשילישו לוב לפי בזתלשוןןאנל כופל ויפה * עכמו
 הדבליס לקחת עדיף טפי איכיש דפשיט כמה יכל

 כח תת אוסיף ועוד • יותר המורגל ומשמעותם כפשטן
 'היהודי דברך אני רואה :מקומו נשער זה על הביאור

 • במחלה דברך מאז כי ייותרמפתיקתז מפתיחתו טיב
 קראתיך אשר יעל ראיתיך• ענות אובד לשין כבד

 דבורך כי והמטיב הטוב אכרכך ברך ועתה • מעתי
ב לאיל הלל!  יוכה • היאשותז'ומעתה דבי אחרית טו
 אתלבי ד1ע ליאש לאיתי לא כי עיק* ל׳יכי סאיחיף אני

אודותיך: מל
מן  היא דברי פתיחת אנל החבר אליי טו סי

ל ׳ המתת  על חק לבלי פעלת פיך י
 לך דע ועתה • עכה לחפיין יחסת אשרי דבלי פתח
מסופק בלתי מופת להוא אתת דכדי לאש כי המלך אללי

 f<51 דיכיהס דרכי לא אכי אכל באמרו • דבריו חתם
 הקדמתו פיי כל מראשית כי •־ מחשבותיהם מחשבותי

 גמור למופת ישלתי כל פקודי כל אליך הבאתי אשר
 בעתו יפה נעשה הכל כי כן• על ויתר • עסקי ברור

 גדולת שמיעה תהיה לא אשל הראיה פי על מקודש
ת ולא חושיית לא הימנה  מהפסק גו לנרכיונ ייש • «לי
 מקרת כי שמה כמבואר הישמעאלי החכם אכל הדביר

 הדבלי® להקדים שהושוו כמו נזה לשניהם אחד
 כ«ןן עיסומס מחסי ספל חיאיהם אשי אל המפורסמים

, :מקומו על שנתנאל
מן ט סי  הל® * וכי אזמייס היו אלו חתול אמ< » י

 לבאד נשקף אשנבו בעד החבל עין
 המופת היא יא’ נסי' שישיפתיח פי טי שהכ?<ןס^ מה
 משלן ויסא ־ המעשים כל וכשרון הדעות כל אמתת על

 בדרך אנו ונס כה• סי׳ עלזהאשריבאפתיוצי
 יחשוק נלנבי והנה • משכייתת ניחיב^נקקי כיאורנו

 לנו בהתבלי להביןולהיייתעיהמשלהוהט
 כמו המסודר מטבעם הבריות את משנה היא ברין

 מסנפלאודן שנמשך ובמה מנלים במופתי שעשה
כיהולת ידסנודע על המפולסמי׳אשל סהם במעמדות

’ אלקים



̂־ י־ ̂ומר יחודת: ,קז פ׳ סימן; ר»שון?£ מ
̂<ן5  הנמגאולנןוץ־^גמ חשמלפלגת ג1י10 נסעיל<םיןזשפופה זעיציפם ^יו. כ^שואלגדיל ,בב^ד(pvי/:יiס^?ר‘^

 מימגי) מ1היאש(ניזוק.בידכ^טבעםל^ים גלו ישמלקבדכלשפקתתנולה-ש׳פר פדין ■פדואייז
י זויוי.מוע ייזזייכ bppp דמיזכס על עורי! שהיה עיף <כל ;עעליהס מו ^ על המלך אל• מ צ ) דו ס  ח
פם ב!ה !צשתיזף עכ״גם לשנלת המלך ימלת מכלתי להאמין אל בית ונעלה מה1נק • נשרף מיד ■וגמגלם
פיעס אתל• ודכי פמים מוסס פכה ובכל .גחדיש

מו ,מן בוס שנתלה מת כל .עי מ רו  ואמיץ אונים רב ית פיותו מעשיי רזיספר ^שומו כבוד ד^תת י
ם ארצי אנשי עויג*עהפליךםןנומן W&5• ונמעשים • בדעות ,עמנות ת מדי  רעלה«גא«נ6מע כמאשי ו

ת הכיייי פמאמל לקבלו לאיי כי חטי  8■כעל ;־אי»\זלא * 1^אצל המיירת באמונזז וממכס £1ושמשא ;
.2ן,2ךןן1ןןן^^ןןן1ןןן.ן2ךן<^ -מת־הלאיעשה • פד* ,פי בויאק!•! הקטע עעבעו ן

-י׳ ״ א ף״ ״ לו ־י ל ב ל ח כ בן ו ו נ ה ר ש <ח״נ א א-ךה״ת w .לא.יפנויד^גיק וא:, ב, ו -r i
, ביהדת על הלקיחה טענתו ״ ״ ״ • ״ , באפיונו ימו ולוה מ .

1אםמשניהפטםיקל׳יא{א י ^
 ל0.ו00בגבו ^)דיי המלן ואיןזיהםמרךאוצדקסםחם׳״^ הידומעצמס
ע»* כיו:. אות,'נ»מ5קנמ ’ יחר השנים משני אם או מויכם

ר כא השכלית •הקשתם פי ►על, כ ה ה ר מ מי בהפהגה״ דברו.׳ א^יך נא־ם היו ואם א שי  ז
מן .יסורו לא ריודיו'!השגממת. בתשוכוה שלוחיו מלך :שכתצאייסי'יג ^בןןו

קו קואינםנמצאים מסתפק אינך להיותה הודו זכי • ו71}1 א ב א דו ^  ar#»Ai הממס^מין־וסיואל הו
 מיקץ! ־ או נאמרו• שרומו ;^ין-ן^ן מפורסס בכתב דמד^כים בארבנות יי^יז מ^ל יחזקה ימדינת
ך ןאורתשזזםרופאות4ר( ועמו באתו [‘כיעסהיותשתיי ב״ר• ת ר ^והחוקה מכם מחמת או

b« דנר קכדשת• הזאת ,,ד!,.-רר<#.ןרחי-ר'רמו ביניהם ישהבדל מורח הגד
כשערו העקיד עיטיס:כעל . ו׳-מ. בריאותך !ןשו׳^רותעד ך מחלי

0.ומולה היאשק .דד?.ם̂ sיגצ שאתה בך והג^חמים ^שונאיך J■ קוא
ת מ^חמה כ^י י4םב אותם ום.מיגו בהם r*׳af יורם-בסלקהאום. ההיי
שמעתו סר דיהיות בזה הייב ; למ ן • עבודתי 1ו ב W אם1' בא סי

אלין באים

 העיון אליה תביא ההקשת
י £  רנות כפקו' בה יככשו ^
ידעום נל יס1משפי י,על

 כווי כי • חרזיזב עכד
 קנתה והודו ששי• ה באקלים

 כמביא׳ כשליש וקצתה בשני
 להר האי׳ן ציית <ספר
 חייאשערראשין כר ■אנדש
 ׳ באק המיושב פי' פתח

 רמז בו יזכלל המליצה בדרך כאות לשון שנחל ואפשר
 כמה :ושמים ארק על הודו אשר בו הנמשל ית עליו

ל • וכוי אלט אנשי מבדק אליך סיגיע  האות שיבא י
 שתראה ממה חשד איש ההיא המלך המת על והמופת

 חייב ההיית • יאתיבה צלק אדט על מיוסדים אינו אנשי
 לפחות או מלך של מעשיו לספר ר׳ל • זכו׳ להגידו ביה

 לחייב שידצה מי בזה והנמשל הגדי־ מכלי בלב להאמינז
 מס מכד סקבת המלכים מלכי מלך ליימס חנירי את

ע ״סילאה טג ה  יתנו הכמנאית כיכל יושיוזנדקו סדי
:חקו חק בעל לכל הניתן לבעליהם יקל

 בזה הנמשל כו'*1 ט חייב הייתי א־ך1 כ סימן
קדנדי' אם מקפו אדם לב היה עדין כי

 זאת הימה מידם • בנדק מנהגם השומרים הנובעייס '
 כדעת * שי יאין תלך אין עמם קום אל ומלך להם*

 הקיי!ההזדמן• נד על נפלי הדברים שכל אשיקימס
 ישימו שוס אס או ־ ת' סי' בתמישי ׳היזכר שיזכור וכמו

כדעת יקפק אשר אל להעזתס ל/יוכל תלך עליהם

 סזדיוע בתשורות שלוחיו
 עעלתתויה של חכמה ניבלת • בזה הנמשל • וכי'

 הכדרש באדם ממסת לקחת עד • השמים הימן מאת
 ן6י'קען־באתוס*0 דכרו כה והלא התירה מתנת על
 באמלו וה על שם ביאורו. ובא • יט׳ יקרות מתנות לו

ת והמתכות  כעשלע לימית השט הם השלוחות הץיו
 מעמד.ער כי למז וכי* מסתפק :אינך הדכייט

 אמייה® אין אשל גדולים במופתים נתכרר סיבי
 וימ.בםו®9אכ תחטלס עליהם סיכל לא כי פקפוק

 flpw־ ־•־w( לדעת הדאיע !כאמדואתיז ועטן צד
 :־ועמו WJ הוא מכתכ^לקים והמכתב :־כאמרו וזפורס'

 נרשמרבפת^מת.רפואו♦ הכתיההו׳!כמיס עם דל וכו'•
 *■וראם וכד מות וסמי * יכו ושומרות וכוי רופאות שהם

 כתוש משפעים שבל למה ומכוון קייס סדרו אץ והפלא
 מימן ואת לחמך את ה׳אלקיכ׳יבלך את ועבדת א׳• לאלן׳־

wrprn' לס ועק משכלה תהיה לא * ב' מקרבך* מסלה 
 אשלי! אימתי אתנ' אמלא* ימיך מהפר את בארגך
ס ןעעאשל כל אק והקותי לפנץ מ א ג® וגרושלח עבו

את



T׳ " . י’' י . ' ״ ״ ן ״ ס י ח ק כ ד נ ג ג ג ג
««ו נ״ע-יי p••♦ת<>wt ינל«לה<^• די*־די«ו1ל־גימ0 »נפד1<ו •  MU• ו

» י״ * ״ ״ ״ ת יכמי ת«״וע״ל-ן•1™•״־א « מגדג״ מ ^״  כ•;!? PW באמי• i.־־־״ *
ך ^י״יט־לה״■ ת ״. ״- על־ו ״ ^י ״י ״סם ז1י>לי״׳מ״סיוניאן• י״תנ״ח ♦

^־־׳־״״ ;^ ^ ^״״; ״־’״״:*: ^ז׳ ״י ל ״ נ ״ ל מ ' ׳ ״. ״. ר1״ » ״ ״ . ׳ ״ « ל ו / ־ ו ^ז0״ ז
דו « היא»ןסר * , ' ז כו ח ר מ ״תחלףל#״ סעם hot א

*’^r t H p o o w i ם א םניי ט סו ן ״ו א w ״י oo^ T hor^ o^
ז א ת׳ ״ ה י א י ס א ר ^ ט ו ו י ה ^ ז ^0נ.י1ל«וינ.)״נ-נ־ אם.ן0״ .

* ^1,מ p״, ״, ״ ״ ^ ל,,ן0יג^ת«י-ס«וי«ל : ,S* ניגעיס ודנייו 1נות4«ם ן,
ר נ«- ונ,ס» הכמנאיתבקפן• «ל מ ר א ב ח א ה 50וי מסדש קדמון יי»^ן^ד0ו

י ! ^•ינ־׳י־״״איאי.-.'־ . 20 ה״<י.-״״־י״י״0« ! ^ , , ל ל ־’^ ^
ר כי דו1« לכ״״בייס ל״ם1« מ שרההנייי נחארם חכוזרי א י0 א *0״ ^ ל »0^ ל ,

orn"1 ואחבר אזורי ’St מה תזכיי והיכילת Ia b̂
h״• א»והיוה״קאעז'-ודתנריונגיהיאיר־נ,׳ י“ ,'■ o o pן״ ^ ם ״ »

g,,(,pp״ .בויאא, p̂,p1j. ר כה מ ר א ב ח  יסק• ילזכר• צךללי)יה השיבןח«ך הזה הדרך Sy ה
0'D| ד ̂, נאעור נמקיי׳וכו׳ כ ̂ת י דבסו עאו ^ י5 להס ינאי ג

ת זידבר מהוה הנמשל נאי יבא א &ה̂, ידמז מצלים ^
? ויעקב הוהק א־.יהם א^קי S״־ חניאיייד‘׳״ נענס כי גפסקאהנמלכת ״•' ^’,00״־ '

ל «ל כי האומות יברנמכורשסא*^ מדיה מיני ע״ד״0נמה1.ננ״איה0^ו ל. ל1״י
• •לניי-סמימד ״י ״תה״יממן״״״ ״נק ״ אותם 0 ת ,״ש- לםסאליוי,ו)י ימ״סנעמק ”׳’״"״^™״”י־׳אלק אותם האייקי'והנהיג דני היהנראייידס סנ

איי׳ ניונס״״א ףיי POP 0«ל עסיס ני ס״ו השמיבז אליי אפר ילא ייי r a׳*-“ L- «0 וכיונא ומכהינ ונורא נמנא ’t
̂,ל, ^:לך כ, כהס סי ולא T »שלחג־ ודאר\ ש ̂ן אומן אמינס מיהיק וכן ובוראך בו ירכ

מעפ״^ סגיאהי מת כי א^כ,״׳ ישראל המון אל דבייי ^תח ^ להתהלך מהול, היא כך
ר ״pippp הכדורי «ידוע ע P,t1p לנו יהיה המצאיס מערים מארץ הוצאתיך א

מלחזק ענית «ל מו^ ובוראכם העולם בורא :הנעלס
ק סי ה י העיצסכילאיוכל כני־את השיבותיך אמונתי על שאלתני הזה כדרך על כ

מנלעד, האחד התקייס קהלישר׳ כל בו וחייבי; בו חייב השיבותי׳יכי׳-כאן

; ז ז א ו י פ ת י ־ י ע ת ו ^ נ א ו . ^ :0:■ת ^ : כ ^ =5
קיו ״ יאבי ־־יק ;העין כמראה שהיא הנמשכת הקבלה ,Vo •0 ץ

ה . . 1׳ 1 . . ״ » pf״, 1ל נסאלק יי
מי1הזע^י«לי0«ה א ^נלכמיקק שמן1נ  דנרי טי
 ה׳ אנכי ישר' חין כ אל דנריו פתח וכן • יכו' המופת היא
^TP 'א אני אמר וצא וכי  מתנשאים * יכי' מי

חנן דניי לעמתס  •הכתוב ניאיי על נאתיו הי
 משם הינאתס כי מגרים חאר־ן' אשיהינאתין יאמי «זצ

̂ I 1ינהשנתה ביליעה כי יעלהתפז המנ׳אית על הייה  n t1

)jf( •״•י ׳ ״

 א ה׳אלתיך הזכי׳אנכי למר כנזד מנוסתו י׳יהולההצח
ואיז,א^* שמיס ילאאמ'•שעשיתי מכייס הונאתידמאיז

 מתסצ»׳ ■נמ׳עגיי נה היורי׳׳כתשיביויאשר יסס עסיתין
 להולז׳- פיג' היא*כע כינת שהיי ככאן החב פני מ4למ

אע!" ילדע' ־ כן הזכיי משכיל מנלתי •כין לנעכי ־׳ היזכר יצדע • כן הזכיי חשכיצ עננתי ןv ׳. ׳ ■ א̂י
^ הבירא נמנע היה לא כלנומוטם חכתי' כלנו העולם יך־מית עם כי היידיש̂  מיי״ יי־® מה״ ע ל מ

״ ״ *׳ י ״״־יומני מי־ נזה שנכלל מה ״;ד נכס ל־ס יס-כילק ■ הינילת «ל ״״״> ״’״■ י” ־ ״ כ ל י
״ T” ”״־״ "7״ ׳ ' ' ^י•״ =‘ י׳ל*־־ ’^1' ט »’אל ־״״■־־ י !rt״ ־קלם ־״■ כ־י ; , ־

ם עזי ־י שי ד ^־קסקיו ^קיו ״י ^־י איז״ב״״־ ־ ל׳ ״ נ־ ק ל כ לני ס - ו עי ה ה ק ״י ק־ - ־ ת־ ־ ־ ל הנ ה ל קנ ה

כתקישי



מי מני סיטי ראעון מאמי יוזורה
 יגי*זו ̂®ילינפייו אליגי הכלוה כל ̂מנם סעד«כ יניס סל דניי כה זהלא * ד * סי יף0 יCיŴני

יסס יc# מג7 י9̂ ימי6י אסי ̂«נ« • יכי' הגווכה מן הספייסכי אמרי • ift'j מ̂>מי האפזנות כספר
̂מי קה בי׳הי גקייימק הכיזיי שאחי מה כמי ה̂ן • גיאית התישכ הדכי כאמתת אתת לכאמנת  הכי'זי« ס

 אם כ• נתינה איכה שתייתכ׳ דיאה אני כן אס כקילתת חאד זהתביכני שלחי וקדר יראי כתיים איי עברי ̂זיי
וילתכם* נה חייג זאין לכם יאתחנן פ הרתנן כתכ1 יגכ*
 ם לאומית ^ן כינת! שתורתכ׳ רואה אני כן אס הכוזרי אמר כו לך השתי יק פסיק מל

כמיים נשיויית ייייכית כם4 אם כי נתונה אתה תשכת פן מאד כפשך ישמיי
יככן לכליויניתנתלהם• ן ז3»־דיתכ בה חייב ואין אתהלגיי'אשייאיעייץ

 S1PJ לשליצמסס יאות לא יגוטןSוחאSהנSוכ הוא כן חחכר אם' כי חלנכי יסירו ופן
ט ד.אוםית ״"וי־״עת־י״ז-ל״. ו .«•<» ה״נים ״*הס .״,f״,{, »

^ מל1 <(<(«•0נ^י< ^h1t1n1Dn>2 ״עיג הטונהאטוpיגיעהו
א אך ^ נו תי ג טו א ה נ חי ל היד• ואלו עמנו שיה י י א י ל ^ ק אי ל ז אי ס

רה חייוב ,לק,כלp כל נכחיש אמנעי תו  סכד 0וי נס סייכית גי*• שיי־־• היד*• שבראנו טנני ה
שחור הד*בן ס4י שאמי יולי יכי׳ מספק תי' ד.כ^ כי וה או  כל ס• מקום מכל לפתילתס אגי 1* ברי

^יאגו ג«4ם המייל נא בה הייבין כ כי ולעילם יאמינו בך  0• •יסיה אימה מאתי אדס ממערים שהו
חנו מפני א^ינו כבודו והתחבר לבנינו הדני נ'כ כשנעתיק  באןל לינמילמעשהלפיב נקראים שאנ

ה שהיה ידעו ^ ו ג כ ודמן כמבואר אה בחסידי :שהדם מבני ת
מתיימם. מקום שלוא * קיא כל ראוהו כאלי ספק בלא

אעתידן* ע/הסדו׳אשי לוה סקי נעיד לא כי הדירות
ול0 להס למקזיה שהשני לי ביאר אמנם כפי׳י^ו עליו לא זהס מועיל נם יאין הכל אות׳דכיי בנמיל ילא לבנינו

 בידאי יאמינו אכל להס שנעיד כעדיתכו כלל ישתפקי
 • Sx< יכי'• להם שספרנו מס כל כעיניני כלכי שראינו

 הוכיר עדותיו נזנרי אשרי כפי׳תילי׳סי׳ק^ט כת נהי?/ו.ע
 • העין עדית מהאניתועקר' שקבל העדות שימר עתה

 שעטן כן אס דל *ונו' רואה אני כן אם בן סיכן
 מביים ניניאת נתלה התורה חייוכ

 תאיץ קיגאתיך אשר אלקיך '0 אנכי יאיר דכייה בפתק
 וניגיאת ובויאכם* העולם בורא אני אחי ולא עניים
א אתכם לזרים ן א מכרים  לכם נתונה היא שהתורה מנ

כיחיד(איןתייבכלוילתכם:
מן ן סי  היא משה תיית י̂ז * זכי' הוא ק ב

 היא כי יעקב• לקהלת מיוחד׳ מורשה
 זמניתיו השה תורת יתינקדושי לו המקודשת האשה לגל

 ממשי קדישין נמנותיז קדשנו אשי הברכות נסת כתקין
 פ/אתתנן לקת הוסיף סעתיו במתק שכעלהעקיד דנתו
 הקגה אין * אלינו מיוחדת היותה עם אמנם ־ טז סער

 מן יניעהו כי העמי ק לתורתנו הנלוה כל שכי מקפח
 הטוב והיה לתותט משח שאמי מה עד * זכו׳ הטזכה
נפרט ואמרו ׳ לד והטבנו עמט ה׳ ייטיג אשי ההיא

 לא כי תהס אלינו ה^וה לכל כעיט יאות הטוב מעשה
 אחד לכל כיאזי הטוב מעסה נמול שכר יגיעהו כלבד

 הטונם מן נ*כ יניעהו אבל כאמיל האומות החסידי
 כמו אלינו שיה כלתי שיתי עם אלינו הנורא ייטיב אשר

 סום יהיה לא אן באמיו הניאול משך ונושא שהולך
י וכמו זכו' אלינו מ  ס הנבואה נענין קטו סימן ^

 להיחיס מפק מחוקק חלקת ישם יאתה כישראל לאזיח
 ם10 יהיה שלא נכ וה נכלל ויש י ככה על הניאור בו

 • שקה וכיונו העלה לא ואם • האר׳ן ירושת נענין אלינו
 1א0נ0י לני מייסדת התיי' מהיות כאן המוזכר ולעומת

 סיני• מדבי תרפידי׳וינאו ייסעו פסוק על היתנן דנרי
̂ל ההי: כנד ישראל סס ייסן כמדבר ייחט  ויתכן ו

 נני ומכו נקרכס אשל האספסוף כל מחוכם שהבדילו
ב יעיב • ההי לפני לבדס ישראל  Jל*שיא כי אתריהם י

 ותנד יעקב לבית מאמר כה שאמי כתי חתירה •תן
הלבן שסישיאלעכ: טעסייחן חה לנכיישראל•

 ועד מקצהו העם כל כלומי הלשין'• כחית • והשחור
אשר הכושי היא השחור כי נדולס קנרילמקטנסיעד

- -י ״ - ........... וכיו וכו'כס(שקדס האד' ביית מקביל ליותר הוכן לא ! ״!׳/׳ -• ׳-׳׳
 שלם והיהסכיתיו שכשלתי האיש היא והלבן א׳• סימן דומה ני א נאמר שלא נתן להודית ככקכחנסתאות•

 לן דע ל’י וכי' אלינו כבידי והתחברות :שמה במיוכי אלקים כית אשי לקייביס תירה קנכנסי׳נעיל מיעטיס
נשכית ולא פשוט כלנזן אותנו ימז נח סיתה לא גי כי • אחת נאגילה אלינוביבסילהיותסנלויס יהלכו

א I י d מלח



א סיגןן ׳ ; יהורח ̂ ״ ̂ר . בחבטי̂ל
j1in:«עלי י̂ל • ככה על יימ4ם כמה ייזה יביך כל על כי אתfה הנחייה ייעל אליןיצו כייע

ן,ן5מ הוא שחן שהיה אשי זאיולי * לאזמתך יי עטיה יכי נאתיכז מלת כקייכ מ בחי אשי את
 חזכ היהודי דבין אני רואה *יד פימן המלך אליי שאתי החחגיות לאשית שהיא ממצרים אומנו הוצאתו 6תזע

:ממתיחתו עי ̂זכ השלמתו עם בפרעות בכו להשגיח הכבוד
Sיוה בין סימזככן מפני היה התויה• תיכמ

̂ך רמה אני כחאמדהכוזזיי הסגולה עאנתמצאיאים ̂ףמתד.י ̂ו' ,ן5 ^
̂אלסי הסכתושחול• י״ל יכו'* דברך יככרעב היהודי זל איוים צעין ‘יימ

̂לי בשעיז כמליש הדני שאפרש על * שמץ שידיח רזו־! סק

''"י׳י™■-“’'*' ג״מיייכיייי ̂,זוז״■ אפרחדזבד H S6 «*איל'!<עי-״»ן  בד<זהענ!י(ז',עבע.
אמי. על דני. , , , ףומה״לי־־או־״׳עךם

 הדג,^׳ סדי אל עיןההיר׳ולבו נא •יחיה נקיא'הסגולה • משפחיתם-לכךמפאם מביא'ףןיתילדועל צשסשבני
̂ החלךקימן כיכאשרשסהחנילפני הנמשכים• אלההמצות*אשיציה־ המנות יאשהספיהיהאחי3

 בחדגל יז' וידבר ואחה סיני נהר ישראל נכי V משה את
 וכוליעול שלא ישראל כט עדת כל יאש את שאי

 אשל מאד ותעיב עכי כשצילהיוחפי״שלהן התודיאלא •את
̂ן זה על יכי ̂ן פ הרמ ̂ייוטעס יאתתכ  שנתקשר חשק כ

 זחשוקיהם כלשון מכס יכרד שלא אמיץ בקשר עמכם
ונחלה סגולה אתם שתהיו העויי' מכל נכס צסף'וי̂כ

 ג,ן חייב זשאין • לני אם כי נתונה משה תזלת שאין
 If(יגיעהו כפיס האומות מן אלינו ושהנליה • זולתנו
 L כבודו שהתחברות בדנייו שם והילה וכו׳ הטובה
 מפכיהיוקג, לנו הכתנת התורה נאתנעיז היה אלינו

 חהפ̂כ אלה כדבריי החלך יאה אדם מבט הסגולה
לאמד בקודה קנטורין פדכרי לקראתו קינא על זדים קנט בדי73 ״ -----------י—• ■ - ,

ומעמהיתהול היהודי,נו• מתהפך ייאהאכיאיחך יאמי האתיים מן ביייח מלמקוס כיהנחייס צי•

יייתהתליא^ כלהשאיעי סנת להמתה השמלה לא1 העידה מנל ■ותל ענהי״סלאהנה
«- mi !אתייגז ־ שת ש״ק ההעשניות אמשיוע על תיייע לא.«נ הננתי נ. ״'יה־’* יא אי״® ' ,

̂תהאמצע.שאלההמתני.מ •י־יאליא״יס •1^יל,*יאיה»ג־להנאעל..«נ f עלענ.ןהת.יה
Tמאמיישהמ״נ קייום <על הקולנשמעסץן בי

̂י ^fc סי» ד7ומתפשט הולך זה וקולו נפרט לנו כמינה בכם וחשק בלוב• אז דאי יהי או • ונזת לובנס ̂עיי
3 הטוב מעשה גמול על דגיו יבא צא ואילך ומשם כיי להם שנשבע ד  ע׳ עניינם שהגיע אבותיכם בעאוי

 וכמוה ־ עכ • זכו ־ הבטתמם ותבטל החטא יגרום צלא
 וכך אלק־ך לה' אתה קדיש עס כי יאה פ' היא מפורש

 על אשד העמיס מכל הגילה לעס לו להיית ס נחר
:האדמה פכי

 וצו׳• היהודי מתהפך ציתך רואה אט כח &ימן
a . הדעתהמנא.עם על יעלה איך כי 

 כציד אליו ויתחבר וסגולתו האדם לב היא עם
T® ע<ד ויעה ־ באנישזת שיים כלכז הלא י ̂'יויל 
שעמך לאמר הנבזה היהודי אתה בנ-שך שתתנשא מזאת

 • עויתנז בשמיי' חייבות הבלתי האימות חן אדם יע»ה
ישאלן סאיל * אליגי הכליה הגר תנאי עם

ק מתייחסים נעכייטם ̂!״ הייא^יי יייומי י היאש
העיה תזי פהי־יע «פלא בסדיי כעתו יפה הכל

^ המלך: אל לבא
 /pr הטבעי העכין כלץ החני אמי kS סימן

^ מצאוהו ומצוק צי החני הנה
 הלן̂ך כי היעימו בעבור כעס נס הכוזיי הכעיסו אשי
ק̂ך ייימת בשפקיוכמדקיותתיב ויבטא רוחו את

ש, יכני היהודי• מתהפך אותך רואה אני נאמרו בטן מכל ית' להתחכרותו הנבחרת והסנילה הלב היה
לקי׳ שיהיה לז האמק לא כי שמן היותי אחי יוה דפיך ־ חוזלתכם פנים לכס מהכיל שפל ומיא־כס • העמיס

ההתחברזלן נו שיתייחד עד קצתו על סגולה דץ •האד' אילו במינו חין כי מעקיה הסגולה בטלה ספק וגלי
ן5משק כן נבזה ליהודי זה שייוחס וצש • נפרט םאלקי ותשמן ־ עצתו בפט חשיבות מדרגת לי לקכוע קוק



̂יסוון מאסר ׳ י 'קול'יווורא ה' סימך ז כ
»י כן על מי^גד יש1̂  ץיתל׳ניו סיתנליו וצפו ־ הגי Ip פ«פתו5ו 'פכחיי להיציאז תהלן יתהתן 0מ

 יפל■ * יבינו 6זהמשכיילי נמקימוקס גסדכריפ לא«יים בלעדיי אשי החדיש אמתת הא׳בהייאת דעיד
 בדג ה״דיס על יקשה המלך 1א • נט סי' סיף «ד כהודעת יהג • מינו שאר על הגילה הייתי מדרגת איש

 בעת י ־ כי סיאן סיף עד כח גרב •נצל הגביר דהחבי גמסתעעי' לכל f ראש מייחד קאד׳לאקד כל התיחסית
לשוע המלף יציה ההיא יונח מקוס ביס כי יגעיכי

ק בי להתגדר ^ לקיחרתרייטוין הנ^שך ה ג ן - ו oאלדבריי לגלגול an1n3innS1rtn1 ו bי נ  מ
ה רוגאיייס <מ* מקים ממלא להיותו ,־מחני בז ד ה ־/י די ד ח ו  שיצא גמה דעתי סקט"m ובעי*' הצמ

ם יגדילה• בחשיבות אבותיו בניכוחמזצאי מו >»?דמהו  אמסעל^י החמה קוסמן הי«םםבלעד*דן
בעכוד ואולם זיביו־ : רחיסרדרת מייצג מסך ינשא וממנו

הכוס השקע על העמדתיך חליי הסגילה בייוש׳נחלת
שי כל •כח הראותך נעכיר הזאת גכילליז האחת שאס עד ־ מאד גדיל אלי לשי;יס וניכו • דיר אל חג?ז הפ

ה לו מהכה לענין;יפיקז( מענין מרד כאשר יהיה ־ מראשי׳אחרית * נעדרת אנלי הסגילח אמת קהי ־ נעלי
יהיה אשר אל לניליביטו עיניך כי ניאיך מעל הקזשי עיל התאיר עיז כן על * מעל תשאי המלך אל ותשיכתי

להנגמידהד]גר נגדן יישירו ועפעפיך ללכת היית סמק להדרו העמיד ותחלק • מצוק של וי למלחמת לפאת
 אשר המעילה האיש תפאית יקי את בהיאיתי עזי

 האיש משה w כי יכביאתי קבלתי על סמיכים אנתני
 - י אדם מכפי לראש לקל מההתנשא לי מההיה ידעני

ל החל כקטן החבר• חפש אשר תחיפן חפש מצד עדו  ו
 מכר הנירק מדרגת עליי כי זלהודע להודיע כלה

 פיגא וכמי : מענק קיינאת הפעולה הכשי מיתיין
 כמרגיש כנימח בדומם מבטו כה והנה * o•‘ סי' בחמישי

 לצייתו צולעת יתירה מעליד יייהלאה י«ן • וכמדבר
עז מי זנתשך להפליא עשה אשר חנד־פעיליתיו סל

 תעמיני קפרטיסאל אל רדה מעתה מכינו ולל בד<( על
 הגגכק ספק . •* מגדיו פרי ייאכל עיוני לגן דודי יבא

 םפעולות פי לדעת קראית אייה ־ * יכו' קטגעי
 הנעלמות הפציסייתוקצויית הכחית תילענה הנגלית

 כסלע קפיפו במעלית החבל עלה יי הקדמה על וכי
 עלמיבס * ומשכלת * מלגשת • נימקת • הנפש בעלי
 ועצום רב נגי^שיאל עם הנה כי במישיל להוכיח כינקו

 אלקיפמיאאשיככויאופ יאיש היאיל * הסגולה נתפאר
כחשיגופ הנפרדת למדרגתו מקים לי קבע נפלאותיו

 התילמפלסלי( בתילתז המודיע קיא מיןהאד• ׳ממדרגת ההולך הלוה האיש על דבריי עלי old מג סי' על כזה
ק עלי אדם שים מני היקסין איך הנאמנת יקבלתי נביאתו אור כאבוקת לקראתני אכחנובושאי׳תשף יכי • א

עמ לאמר כתיב יכתילתי • פרטיו כל עס הידיעהקדיש 5דיסגלהכמישיתכא'סי'יםומןמזקלאה-«’ק הזי
 לשממג״ רציתי וה נאער< מניח לנפשי מנא כאש' סי׳גבי היאשין אדם שיס מני לסגולה מסגילה היוחסין סלסלת

ר פ ס עי ת  י]ל י הטבעי^י גדיןהעכין באמרי הקל כקטן יעתה מירשה המגילה להיית בקי&תה חגי ^
 טכמו׳׳אצלהימןאי^עו הנקיא׳כפש הצומח הנפש במדרג ייניאי * נסעו משם ־ מ? נסי' יה מסלם יעקב ת לקק
 באממופמוסהטומ יאנלהחב׳ענמותאמ׳ב׳סזףוסי׳יד שפיאיזי בהר ייתנו ימיתא לה® האתריםצתיי <ין

 ובמאת צמח־ בורהיס שיחיל באיכייתיו השיה ציפ׳לחזג 'שאת יוכל כאשר הקבלה י^יתת אל פנים מנהלת יאיה
הללו סבגג׳סבבז אל דברי׳מתיחסי׳מאד עלי ה׳סי׳י׳ששס ברירית יאיית יה על להביא שיחשיב לא הנישא חמר

חד לא ̂כי ודוחס ־ מעכל • מחזיק • מושן וכחית'• •־ שלימיתן על סי' סיף יזי’^יןיי ממני המנעי נ:
.הממן ועמה׳כחאת^משנ אותו* לשית קזן איבעת׳ככח יהס לאתי האלם כרבדים הפיליסיפיס על בדברי יל

זכללט?^נ יפנסבמכל הא>יגרי'ולבםיף אל ימדביקי • לדם שאנלני מה קביל להם יחוייב שלא אחר מעילים עככ
הון, הנוןיסיתואל מיצמו ^גאחות עבמי יהין ־ הגייין היא אשר והקנאה העלית יןביל לני יחיייצ ואנתני
 קביל להס יחוייב שלא חלל בריר כי היי ־ עה כראייה

 מנריחית ראיית מחסיון אס כי יה ואק שאצלני מה
 חבר של פניו לעמת המושמת הכינה אבל ■ ככת ■על

 העומדי׳ככיתל המעיקים יוסרו אשל כל כי תביט יה אל
שם כן * הנימעיט ואחד המרצה אחד • הקבלה דבפני

 משלרן♦! יחל וצלם ההו'• כאיש תכליתו אל בא על ה^לול
 ג<6י יאחכ והכתיאהתילי'הזיע המין לד'לקיו1הה לכת

 יאשלעצ׳לעצ׳ז אש׳לצש׳לכש' תלקיד מיב להפייל יכחו
 להשלי' יגבר בכת גס היניי' הסלקי׳היינאי׳מן ל?תי ק

עלפרטס אייכי׳הרזכ׳לצנמיד ’והדני האינרי נור׳כל
ח יגיעי *מחי החטז ס4ו'פ'א'<ןו'* א'למוד אופן קיי׳ספ׳ן׳סינא אל לו ילן אוחק להוסיף יינה עצתה אונים ולאין נ

וכלת^אי^ז־ס^ ס'יב*• אידית׳בתמיש׳ על דבי לטעם הראות פני ויחגלוביה בגמיעאמתתה•
כמשפט 2 ^ ב ו
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יססד אל שלו כמשא  wp» על לאיש קכתו׳הנו׳  v n »

: ת ^ ע מא*ן פעולתו להזגיא לי יתק למען ה ע  Jn>0: 

| מ י ג ס רל * ונו אותו לפיוט שנרין כלל ♦ה ד  
p ולפי אתך• האמת כן כי ידעתי אמג _ י  

ייעתחושלהפשיתכיהכונ׳ ו  ^

ל־ח ו ;י« / ! / - ׳ ־ !
ן • כלל תפז מאין כיסודות יציעו לא כי מה כאופן ^

.תשלמי® סחייס ככעלי נאו השלסלא סחפז ♦״ייעד
התיוק® הלשין תן ומדל נפיד לשון להם יימד כן על

ההפעליו׳ אל ״אוות ז בא יית״ או * התיות גילת צש׳-ימי ^

ר לג פסך לעומת עתה אמישת׳ מ רי א ז ו כ י SSd וו-. ה - , ף צ האתתעשיההנשואימככ^ . ש
לי לעמוד אליך אשוב למועד עי ־ ך ש י י פ ^ תלקי, כשני המתעורר ד

מייי פ י *ל מ ׳ ל, נמק״ס י = « » ״ : א א ו ז ppp, •011«״<גינחנ.^ י
ש׳ החבר אמר נ<«וי«י וס « הנ בענין • י־יי-זיוידו י תיני .יו?נס • הנה ם6 נ
Jלשp(ppןpJJחיינו כ^ם חיים בערי . ן ת • עעול חמדה ישנאה* ינ

ם ז)מעד,ש ה ת מ עו ת וחג^עים תנו מדו יחמושיש * ועגב י הנאה נר)^♦^ וחוע*ים ו
מן ת ונשתרים ^)י יראק. דאיש תותלת* * עלז .וזולת תאוו

ר לל הככש«. פ רי א ז כו  ולכל וכעם* אנייות* ךףף א.ן מבואר וה גם ה
Ih ש1תק וה אין תולדות אלה .^דתוךןן התיונית הכפש נמליגת

ך לה רל • ימפכיס ־ סכין׳מתשת ^ ח ה ר מ להוטי׳־יככינזכר, נאות א
י י ^ י ,3ממ0 המתעורר יזכת כי ״ ־ז לת: סי נסכי מהם ז

תק ימועת לי ה מ ת המיי' נ כשק מותנים קנאים * אלה מב^ ודסדבר חד דחיי
מי כ ן • י כתמישי שהורה י ו ק ת ר נ ם ם ת ב ו ד מ ן ח ו ע מ ה ד טש^ לעכין חיים הנעלי ו

ת ושאר . • וכן * אכ הגו ם ונמוסים הנ גי הי • ומזגיהם כמותם מכתת :מנ
ל משפטים אישת לן, אך שונים* מכלים כלים נאמכהנייס: פסוץ ^

י ̂ ןJס,5ףJןן«^נכיתםאשק ר ו ז כ ה ר מ : א ת ו מ ^ ה ר ו ם אשר, על הטאזיהיא^ין ג
ר נז גאש׳,תכ,עק מ ר א כ ח ה זו ואי ה ן[ק חולש אמרו יהיה תאוות א^ןן מדרג

;שיכרני ההזמליות על .□ןאק למע^ה . הזניא התני והנה * בלג
ר ליי עדמרהוהבלשקיס׳אול, מ רי א ז כו דןן4םע ה םהג ש־ חכ ה .1יז ׳ ה , ^ ן מ י תקוןהמדו® ס

pJprW ר ל« תממינייילנניס ב ח ח ר ט רז א צ י י י נ ם4 אי »7<»1-1ו ״ ' ״ י . י’״
י , שקד״ כמו ורגוני מאוזני ° י סלפו. P הן • והמדינה י

*׳: טס,׳ ת נדביי א מד £ תג ח והו* הידיעות ההנהגות כע^יח מע^
ח רד6כז־ן ת עש!ם • ק. כפשין® מכונות מ צ ם מן דז ס ו ד ניאשי׳אעל״ עליה׳גם עמד ח

ה מן האדם הפרד ̂ ^ מ ה ב . הפיליסוס מטעם א' סי׳ כרב רידח4ח אב^ ה
מעט ^ ״^p p״ אש, הד״ הנהגת אל ימי וככן פרידרק Kשו־^י מפני לח אין ו
אינה מקרית לעי כו יתנהג ^זי <ש*ך ונאמיי סטכעית* j אשרת עלררך מעלה ו

הנהג® אל ימו הנהגות • נראים ותושים = מעשזי
הביישנותלאלקיזת• הדמות . תושיסי זנתלני עלי ממישים

»p . 0v,pMt; pP^, . _ * ’» ״נהגת *)ל יתי תנסיגים מסיס1ני1 ינאמיי pw,,,
,(■ ,-- , ״,' ( מ, ם טינ ת אייןנ ה כי הג «י תל״ הנימיסיית• ״׳ שתי תנמ ש״יני ת תי טויי התי הנ . 

j y - p, ק. הנה ’ ■ ״ א, הנ ד מנו״יהסדי
׳ ז ל «ן ״ n סי S •ם לי ״ הג ־ ״י ־ ה״ ת ל ת * ת .A 

' , , א ^ ^ י ״ ״ ת ת י ל ^ תני ^ ה ״ניי ס נ ה בי. ל ^0נ ־ ט
n ההנהגית וי/.ת׳«נ״נ׳ ל^ על תהיית אמי כ׳ נעינ׳ 1 ^ t h תתס והתתיינ S ip  על תאוות תמר כי בעיני ־׳-/^קה

*Lp^ ז, ם!' בתמישי זכי הקשקשי׳אשי מעלי ^
ד ״ ^ ־ א. « ע מ י ^ ״ ל נ י י ל ז ־ י ז י ׳ י ־ י ״' ^ 

• ס ה נ ס ל ־ י י ״ ^ ״ ה ה ־ ״ ז י ^ ׳ ^ י ־ ב ? ״ ^

• ״ ״ ״ י ו ו ל י י י י י י שלהסתנ ח עת1ג־<מ«י

l ^ p p W P F f / F r j ^
 המנא אם • הכוזרי אנל שאלתו כחשכה ־ זכו

 סאד^ כן על • ההכה ההנהגות מבעלי למעלה מדיגס
 :לייעלם הגדולי׳העזלה הסכמים מעלת כתשינתי

מן x מי n לעי אין למעט רב בין העיידה אכל 
י מכלית ג • מקדיה פרידה שהיא מ

יהמןרי•



כג ממאמנטג סי^ן מאמרראע^ון יחוזיח ״
̂ויסיהטעס^ סני(מ׳9 ב»מ9 לשמ0(לץwwn 1 התחלף כמי תכלית לאין טם5הז 0המי|יי1

לשק זסוא אכיזנו אסמים אכל כלשון דכי לאמתת שכתבניסיק כמי oלייJלJק סעיטם מחליף התתתייג
̂כל תכלית להם יש הענמיית תנירית אמכם ־ א' ̂ד סיכלגי וכמי הלי המחני הלכה נו שגשתמש • מי ’ סי

האיןיי׳המתלקייו •כי חולק עליו אין אשל מג סימן יאחכ ייל הכיירי בשם < סימן בחמישי שנזכר וכמי
קיימוסי סיישוכ כל כיכיהם ההם נערכים עמי אדכר

̂ה אין כן אס הכוזרי אמר מ אין על והס מלנלייס• EP «ןדם0 כמו וקבלוהו במורגשים מע
̂ת Hy יתירה ואנחמ • מרוב תכלית כיאה אשל : «׳וסימן ד' t אדם בני םעז
הדבל התתכלות להמון ידו שיבוא ארם ואסימצוא החבר אמד מא והחיים נירי׳הנמחים ליא־ס

מגמתפגיו בהסיכו קי1הז ויעמוד בו יוזק וד*א באש אין עליהם תכלית להס ים
̂כיף ̂א<וענ ״־.יי■!” ל ̂י *e ״ ג• ״ת1̂ שאין נ.וזוד,ר4נ ויהיה םנל<יםאנ m

״ ״=' ’ * י ״ • * י י נ ^ ה ^ ו נ L י מ דין בעצ מהודאת_ , ̂ יאסימנא רוא ־סימו ̂ית ̂א יגיע :זרוכא • בהולעע יהכדק האת לכליו ררצוני ימות ים־ן תכ
̂ושןויישןבעתידרע שיעז*ד.̂ע משהסאיש ויז כאשוכו'•  מלס אומתנו אסתלשלית ובעיע׳ מטחו

 מש כפי וסגולתו האדם מהשהיה והעתיד תעבר יריעת עם ידועה היהלימסלשית תה '־ידעני
 *בולתם וכפי fo סי׳ שהונח נארדר־יג הזארת הפעוירת שיהיה ומד, כתינהליכנסלחקו׳השכיכה

ליסיאל If גם יהמלותם• ז אדם בני ממעלת בעצמה יתיז ל עליו נאמר אשי
להשגיתעלכלפיעי בימי הזאת:!הית המעלה אבל הכוזרי אמר מב P סיני דהר

מלאכותית , ̂אשריידעליי<באש•
האדפם משפתי מכל ידעתי יא ״איק ? העג מדין וזה נמצאת

על -אמכם * עי׳ אפקיד « * יישנעי &ן ולא הנאשיי מן ולא ״כא יש,אג בט לעיני ד:הר
̂* תארי קצות אלה אמרחחבר מג אל ויעל הענן נתין משה  יתיהמשעמותלאתדיקדפ הנבי
̂נו גס החני יגי׳יכמאמי גהר נדביי׳שקלקוצ ההשגת׳רק חיל'ק עליי אין אשר ש

̂יו בהם תלוי היישוב הדבר rחתחכרור להמון ידו על נראה אשר שסכנס יאש אתר פו נסימן  כי כ
 יגו חמס האק מלאה כרצונו מנהיגם וה1ג להם ושיש בהם האלקי האש יכשאיה סיט הי את

̂י יי® ארבעים  קש po זס מעין יבא ינא אינני םעלליו)ננא וכארי כדרכיו לאיש (ולתת ̂יי
^ הנעלם להם והגיד והמרותם עבודתם וכפי ^ הנעלם להם והגיד • נח ̂ ̂ • יכ« ממנה דוכא יתיכה J,. והודיע מא,ל , ־«f1T״nn״DVT״ ויחם״יאים

ד אלאדם נתיחסו ה׳אך המכיל קידם וכי׳־כ^■,,,,ן. אסל היחסים מילדות ספיר יח̂י
מסתעפי׳ היותנו מהם יודע חם שם אל אומות השבעים ויה® המכיל היה יום ה׳ארבעים עם

 ג יגו אכל לא לחם לילס
;פניו עול קלן כי פ׳תשא כאפלו וכי׳• והל כפכיו ייהיה

 עעו כפת הגיללא פ/ואת כאת' • ♦מלש ולא ♦חלה
 פ גכתוב לני כה הלא * ליכומ ימות :ליתס נס ולא

 :ברשותו שאינו מה פל ^ד׳ ♦ביית ולא נהל האוימיוהות
 כי אמרתי אט הכונס* * וכי אכל סב סימן

• זכו' *ידיה ימלס ^ין כמויגשיס
 על אומר *•״*תי לא משלים נו ממשל שאתה ̂®ל«ס
 W מניאומושה לאעשחת מקום היה שאס ̂יליתיו

 לא אט אולם * וט השכלי מן לא האלקי שעגין ״ייח
W סנמגאייאפמ המזרגשיס צ9 יק פלי! מייד

 האמנפי הקו מן ונאים
 מפולשגאנשי אשל pJjjp אנש» הגבויים המה השיה
מ כי להודיע עליו מה השם־ » א נקראי׳הסג^ה• א ^ 
 מהחלק נ פ המורח כמב אשי אל לשיט כאריכות כיון

 מחודש שהעילם התויה פכת היתה כאשי • יול השלישי
 אד© והיא האדם ממין אחד איש היה תהלס ננרא ואשר

מ משה עד ^)ד' אשי הזמן באיין היה ילא סר^ון  לנ׳
קיונ ות״ק אלפים לק ה'נ  השפוי זה להם נא יאלו שנ

ני מסופק האדם היה לנד ד  כמבאואזבטהאדס כי נ
 ולשוכופ חליקו' ומשפחופ כלה האי] נקניית מעוזליס

אדי0פלויןיםיחוקי סי מ p ?ו p p כל® ניססס הזה
חכיק



^ v. ״ ; ״ י ו ( ! - ׳ ץ ע א ר ר ט א מ מ ^: 1סי מד ז4׳; מ ו מ ח
 ר<0ואנ rp ׳'P דכל-סי? שי1ל̂ iw ל>מיין יום על ^^יי«מ פלוני <ןהם פ«תזי«מ*ם ייוw <«כיי ע?ג<}1ה«ו<̂ 0

ק ^בלנו יהטעס * כנם0 מקו® ס5פ«מ*י0לגטני« ק  ס15ממ שיש מה ונדע הקדמוגיסממשה סכי מ
 ויתבארלנוכילאפחגדייולע^ עב* ועדעתה• ^מאלהמפזיסנקנותהאיזיה״ע^המגיאלהחלק

- י ־ ^ ה ^ ש ־1־״ק ^ ח ״נ.־^פינ ־1^לי מ ״1״ ״ , ־ , ״ - א ־ - - ־ י ״ ח

ף י־»י׳«יז״ א ׳ י ״ ר ^ י ״־קד י^*יד ג ס ״ י ״ פ ש ו ״
j  l ̂ ת עמחו עיכגד׳והיאך יפיק ת ובנין המלאכו מדינו יגלו אבל * הבתים שני חתן ה

עד מארס העיר^מ ועוני ^ננו ״קי ל ■י ן7וי דעתם במישור עמדה : עתה ו
׳ , , ׳ ׳ ____ אשר תנאים• כפרטי מאריך

m אמרחכיזרי מד  M דז פ o ת m «לז, נשנש■־- ש״.ת ״ קנ

א מ ש נ שנ׳ י עז ל כ נ מי ! ״*> ד ״ , ! י י י ^״׳’ . '”נ
^ ״ ״ן ש ^ ה ־ ת ־ ש ״ ס . : ס ^ י ע י י ״ « . י נ T ם S־C״ ,

tpU a ר מש ו׳גאש׳ש^קר שימן מ >בר1י א אנו ו אין מונים בו נלון נשמש V «נ< בין ו

; ' י י ד : ; ״ ; י“■ י ׳x ״ % ,r י ״
כ מ׳ ^־ ש ל׳ ר <״ עלקמש ^ מ ם מוגים אוזם דנממ חבוורי א ^' - 5 דיו ״ ש ^ נ ט ז ל ו ז ל  א

י ״ נ ה ה ר מ ״ ארבעא^נ־ימו״מים א אי p מ 'O ש ם. נ ר.  4מ
ם • ־ ^ ץ<השהאריכהבהם• ד3מ וגרט « שה̂י כתו . ׳ ׳. כס^ר ר

ת החמגשפודיגי אפייה מו ם מי ח^ תימס עד ואנוש ושת אד שאתסנקיאיס א
שסעד ך ויעקב יצחק אברהם תלד: יעבר . הסמלה: ע

אלה משה pp.pB-<עלה למבוא ממל תי היו ו ^ סגו סו ר א ה ב מן ‘ו^ב, ^  שתאנ^ אדםטו- מי
ם מפיטיהסשול.׳הללן ונאמד אלן הוטל כו 0אי' בקליפות בניסרחשאר יו י מה

תוH תלאהלתנ,א ספק בלי □ בי הHא הnא מנ נ ו הי ^ ה ין ענ ה ם ה דנ ב Z ח ' o J t o T Z
מני, ם ד ״SאS ״‘ראו ״ ״״ ׳ייויי איי ״ .a n .^ מ־״ל, שנ שמ ש״ל ש

עונד אמש שיה כי כתני כל מ האממייס ש?ל מילדות ששוד אריס על יש ש 1’*’° ”!’
־”׳’’^ ״י ־ ^״ .  ״■ הששת, דאשייש״אכיאנאאייואנןנלישדאל ״ליכישאמיג״ישה־נוכים ״׳'

ס שעילם• שדוש לשו״עים יאמת ביוש ת ת שא  ״ שלש מו״ל•^ כאני־ ־רל־תשא־י־סנדאליליס -נ־-
שנאמר 0 ן «חנ & ̂ ______^ ^ ̂ ̂ ^ אניהם״אט^

 עד הוא זהנה כתיבה ילאו המביל שיאי ובניי עככת
פי ע עד י עי ועד המבול ענק ב  כה כי היצייח על יני
 שס ראי ויעקב אדסהיאשיןוינחק שיאה אביו יאה
 QJ • חנריס לייידי וה כל מגיד ויעקב נמנזל יזעד

 מאבותם מדעים דור ככל יהאכשים דורו לפמה׳ואנשי
י י י י י י ^ י  :5ע . • ותולדותיהם מעשיהם מנידים ז

 בתורתו חשה הודיע שלא היית עם י עמה זיני «אי»
י ו י  יושב הוא אשי המק עד אם כי עמה פד '

י ג י  עולם שנית שהודיע אמלו יניק זאת נס אף * ^
 מהמשך הנעלם להס שהניד מאדם.ועדעתהכיממה

ק עד הדולית  עד אותם כמודיע כעשהטה י ההיא הז
 כקהל וידוע מפורסם ^ילך ’̂־ ’ דורותיני

ב ז הקנלםאשל מהסתעפיע י ״ י ותשלוז אל איזי מ

יכפיחהשהבקמפשוען •עכי זאת יעשה אמש אשרי
 plישכ; ותקיתיהס עכו״ם מהלכות כראשק יל הימבם

 כשעלו עיליני רידידיההנקיא החכם לדעת החני
 נלז- אכיש כי י הטיב לאיוב^אל רע סל מנהגו המכונה

 ק! פכזק אבל אבע’הל דעע והיא • תתיס־היה
 העיון טיב 0ע ̂»«טן אן ק׳י לקר;/נםס
^ למ שאן נאמנה נדע י אלי דוגמת עלוםפייים ב  הו

ס ידעתו על כיידה  וקשפט •מק לו סס סס י<י מ
 ijjp שיהיה צי ידי הגדק יחוייג סנולק בעל לכל

 ^ינייאנלד^ יי^ייי נסהו וסם כגולה• שיליד מילדת;
 ‘ מ;־ר אכזש בעכין שיהיו כן נם ואפשר • שמה יעייין

 ר אבא קומי בעין כד פ כבי* מבעו שכך חלוקים
 עדכאן להם אחי * ושתק אנוס סח אדם נלדנא
^ או פג• וכו׳• קנטרין קינן ואילן ו»?אן ולמות

׳ שדבלי



כד מימן ראשץ מאמר ̂ ־ יהירחSדקו ^
ז י נ ם עגמ« אסש על ל^יבכד דייחק ^ תנ ק מהי עיt מה ,יאמיל •; <סש י י Pff «6 -TP •לא י ! ^ 
כני  Qtp 1בכ*ז;מ«ל?־י[ היה הסויש על העיד הייע כאניש 00 שכתבי והלן ישי דבלי זתמהזלאת7«.

.nT* באקע ידאה העגעים קנק ממי שאלי מסולע קפהדאי לב וגו; עאדכתיבאוקותל התמיללעכלד אניס 
 • לענעיס^קסק נמשן סממני הפשד סוס בשורש היה כי דעתן ואת יבמי א׳זלבאיכה יכדרן • עקרי יל «אד»*

ע ננ כי מי ^ על גי שנגמר יעקב זרע כן ועל . , זה ל
 שלא השיש על העיד כלי עשר שנים אבינו יעקב שמוליד עד רבים ולא לבם גדילהשהיע פנהדי•

^ ראויים כלם שבעי׳ לס שנאתי ישראל ת)ל ה ענין  וכ{ו «הטשוהי>ןסל•0 הו'14ד. ושבח זי1ל
 ויעאניתכי^יז^י״®^;^^ קבלנו ואנחנו המנין ד!יד• וכחם רג בקהל יהש למוקקיישדאל׳יכל:.

יבי ־׳;אין1וכ קאלקית ישבה שיש מז-ן ונדע ד.קדםוניםמםשר־ן שגי מנין יי|5*אתייא0«היד«יל̂י
 יתעל שיא כיאה יחידי' ־שה־ו
 אתכם * יביס זלא יאתרו

 הנמש׳ עס לחכיו גריכי׳אכו
האלקיים באו לומ׳שלא אשריו

:עתה ועד ממשח
מרחיק ד־!פרט זח הכוזרי אמר הש

|»vp הדביאל סוב ענייני
אשיהיהשסאיזליבעקל^*

P7 ־<»?-״
נ^קפם סימידיס סיגהעל ^ ״׳^«׳ן־״

, הימס ל־לל ! הלב מז , מו ג ס ״ ה כו ז הנ י מ ו נ י - S כ i x j  p w w w l
שר סקי׳עשל אבינו סהנלי׳יעקכ  י#נ0(יסיימו«׳ פלו עאשי שיתבל׳צ^ז מבלי עשרה עליו שיסכימו א̂ג

^1«:<7ייעגעי,המאמימא ̂ ׳ / כיהמכלם וכי'״ טבטיס מ
ק דאייים ע  iSsh'•לרימיי ■המלכוין ששבה ימעת באמרי ;feסי' לי שים צלי מטתיעלמה הייזס <יאו האלהי ל
 הלסון זה ודיכמת • היאשיביס מנעליה להס שכעמקה באתרם אניני ליעקב סבמיאהיכיס יאת תעל י עסולת

 אמר הזאק נפסק' דבריי !קעין • רבים במקיתית מסבא .הכתוב חמאתי מת לא אנימ יעקב לתעכיית פק ?ל
יחידים,זהאזם עי,אדם.היי חסידי אלא ז י סי' בשלישי תחת ואל ה׳ נאם יעקב עבדי תירא אל ועתה )ל (ידיזיס

לג ישראל. מי; היית שעל ונראה • עב ־ וכו יעקב ועד זיעךמאקשבים יאת מימיק עישיעך לאולפגהג«•0>
-כאממ!עי להם.' בכוי«מ ס9כמ כן על • וסכלתו אדם • בחיים אף־הוא בחיים אהשרעו • לזרער הוא «ץ<ךס
W« ־•*יר היאסין בעקזםאדם להיותם :ישראל .בכירי פסילעהיה איי.האמת0 * הרשבאי?ל בי שביאר מיד וכעי
ל הארס בבריאת אונו ראשית הוא כי הקבה סל זרעם היה ולא * יעקב על התילדי נזדקקו ולא עם נזר (^ (י
בבכייה*,) הראשון מעלתויתלאומקוסאביהם כוחלי מקור שהיא התזיס ילקכל בחיים להדנק ראזי כלו

סא/ל מה טי פ א' מאמר שלום ניה בעל ביאר יה ועל כאת' שבעתים מיוקקת היא התייה כי י יעקב עד סייס
כלות׳אתםיאו״ם • אדסאתס*אזסקרייי'אדםיט' לאק בעליל ניוף כסף טהזיית ה׳אמיית אמרזת
ק ראוי היה לא ועב • שבעתים ממקק נחלחו:• לעעלתבפיליסת הראשין אביכם בשם להקרא יעקב לזרע י

מכ^וכל הא^ןיתכבליאתתמשן הכינה שתכלית אחר בלי מייקק היה והוא זקיקים שבעה ומזוקק סהיהנרוף
י״ל־ט • ^מגין מיה ובהם :עכ יכי׳• בכס אשלים חפכי ושע כשת־ רק ורעו נזקק לא הראשון אדם כי פסולת•

קהלת מורשה עילם ימות זכרק נשמי לעולם עם ברוג י נינחק יאביהם ־ באכיהס ושם • בשס ינח ־ בנת
. רבים*• וכן שלמים אבית מקבלת יעקב ייעואחוכ^ו ??’ויעקנ^י^יי^ • כיעקב ויציזק

ן ןךןן^,ן,ןן,^,אןרעץלי;גקכשהזאאיסאמי*/י(אתח מ י ח ס  בסכר המבואר הפרט וכי'* הפרט זה מ
י ליעקב־ אמת תתן ז ו כ ע מגדוגה מאדם כמה שלכם* החומש ינחייסיהיא באמת להדכק ו

מלכו< מרסיק דכרת כאשל כפרנו הכל וממני-ילהלן כאס כחיים דבק בה הדבק יכל והחיים האתת התורה
ב בי מהמת מסשבתפניל האדם בכי חיים אלקיכס בה הדנקיס ואתם ואומר י נחייס ונהרת ,־ .*והסכמה ^

bעם גזה דבל על שיסכימי א*א ־ ההסכמה לעכין את לקבל ראויים היו שלא אוחס אכל * סיום כם ip
שיתבלבל בצלי אדם מבכי עשיה ופרטיו דקדוקיו הכתיב וכמאמר * החיים מן נעדרו כאלו התייה•
יביאו.סוד בלגזלס וחתזן י ההם הפרטים בדקדוקי הנפרד וכל סייס• מיס מקור עזבי אותי כהן בכיונא

בלבול עי הסוד יגלו ענסס שהם או ־ גלוי הסכמת׳לידו הזו הסנה יעל ׳ באתת מת הוא הלי הקיים ממקיי י
t< יקרע אשל הכזב לעני! ואם * סגה לאיוו הסכמתם • מתו לא האבות אמרו ולין • מת לא אביני ^יייייעקב

 הזא.מז לחיק י מהרה קל יילתי ’לדכי האמיכם מנד כה היה לא כי המעיד יהוא * מת זיעס
ד שוס לליים־מי-בלא •י מ ס אלם גני של קזקמן כי וחנאנו סל נמשףמעטיו עול כי ה מל ולהסתדל ל

עת



•1י»ו p לו L K  ( iIjjiMu ׳ )I9t
! ע מדני• ^ ה מיפייצהלביי^נלם דיויי ס ני כי געגין ד שהני שי הפי פ  P&1 המייימ יו1^

ס למסתכל אזיהז יקים לא יד על כי לעפי'• ידם לאל '!יזיה מתמזל גס להמגא היאיים הקדמיניזת ספלי נפיסי
מעע ההזא קמטן כלל על דביז מאז גם משלשס גם משתרגים ספק כלי היו אשי המפויסמיס הימים עדכיי

ט איזה על ^ליהם8 מדוני קיוג המכין ני היצירה המפזיסמים ההם הפרטים ק פי הככללי• נפמוים ש3ו כ
» בו , • כובו פגיו על להוכיח ר היוז ענייני אכןנ ל

לו מזוייף ההוא השט היה «נכן ד ויג חו *ו הפבמתס סו  לגשע לנו יערג מיום כי שירצח מי דברי יד
הx לברר ההיא הפיט ידי על מתוכו כו ר דנ ם ל ם שכן כל ע ם המוני בי ט להוכיח ר  האומד פכי על ס

מנין שהיה •יכש ויפסל המוכחש דן ר הכזב אין קרוב ו ק « ד. ס יכול י כנ ח רן תעשו* וכך כן ^ ההד !
M ק כלל כהיות נקל מ הקשימ ולי״רחו נו לכי * ^ל«ן ה

מלאת« מראות כי על מאי קרוב היצירה מעת
מר חט כלי היה לא כי משה עי«וי בינוי ^»ברו־ןם ^^בל החבר א  הל^ • מאד יודעת ונפשי ב
ק ה עצמי ואין שכה• ותק אלפים ז׳ ר הי דו ה ג מלג מסוד מייייחי P* אי? ה

א ונשאר 5,7j עיהוס דין לבית בלשון וקרוביו הי
' .L מצד ולא כללו מצד לא ליו1ם לדוג•• לסכוימ שיוכל , י

לזו׳ א ו קי י נ - י ח ^ ח ש פ א נ י . י נ מ ה״נץ ע «1-
״. ״ ,^ כזנ -ז ק׳ ״ ץזי מ ת א או ם עינד, מ ל העו א ו ת טח פל מ ץ ששים נ אי ^0ר מקדה י ,  כ

חכמי מצרים וחכמי רעה6 אל ובא p,p,p לשקר החצה י5  הכומ^ ראיות מכח והנה W בני ו
ט לא אשר על ע^«ו חוקרים קרוב* ממקום עדיו הומכת מי א ה לו ה מוני  P09 הדעת אל כתקינה א

ד >הדכש עם מדבר ן-י,בור*א כי ש^ימר־י. לוווגם והשקר הטב •נפל ן על החלוש ע  די
תזלס יהות וכוי הכתוב שקדם וההסכמה הסב עם

ם• כי כו וגו* טעכה היות ועם • אי סני ה ח פי ל
^: על ה  <;1ימ וכוי נאמרו לו אשי המשנה נמיפכת הייא אדירי׳ רבים מים מקולות הפילוסוף שכתב <
 והיא * זה אחי בוס שונים מקומות על שטפו׳עניו אשי

לנג שכתג וכמו סעסהתכמה לאבדן אצלו עסנה  הי
טו׳1 מפימלממותיומאמ'  כהוגן עליו השיב כבי • ס

חן מנפל ואל * עש ההוא במקום  שבתואי לסשוב ביו
ם 11 יאיה ס דתות תאמיג׳ קוה היום ני ישתיתו יני  פי
י איש כל להיו' כלשונו ועם עם דמדי י  להוכיח כדתו מ

 יתמ האנשים וכל * אמתתן על יאיה pנעל מהסכמת
קי  כין הקכק נמנע אל מובאים והנס לבעליהן י

 התולדה טובח לא כי בני אל • וקצף נזיק וכדי ההפכים
 כי נקודים• עקודים מחשבותיך תלדנה אשל הואת
 אשי ואת עשתה אשי את הואת כראיה וכי המלך הנה
י ז  ובטוב • וגו שיסכימו חא כזה דבי באמרו עליה מ

 לק הסכמה תקיא לא ההיא כי ותדע תבתין עהסתכלו׳
 אדם של המושכי׳לכו מופת או אות לנותן אמולשיאמינו

ת ס מל  נעשים דכיים על מוסדה מהן אמת כל מ
 נוכיח w ואי; • איזייהן המטיס עיט למיאית גהפליא
 כונ היה שאילו שביאיי׳הכוגית השט הצל מכח אפתחן

בי אצלם לגרד הייט* ’דבי דוחים היו  דע • כמוהו ד
תו מעשה אין כי לן טי תי!ג  אלא ההקש וה של תק

דני ולסתור מלחה לעשות בשאפשי  סחששנו קה«א ה
ס מדבדים כזבו מל מו לחוש משיסמיס עלי שאמרנו נ

 לשכוי ק-(צ חיה ההוא היום שהעולם הם כמה עילם
 ל^ מהשנים פויז והמטן שנביא שכת ותק אלפים

 חק«ל^ העילס היות והוא האתתי מהשיש אם כי בא
 • כו שנכיא מהיום בימותיו העילם נמנה ולכן
חני סוכי וכמו  אמרגן הנה גם «:: • וכז לכוזרי ה

 האדס חלב מהתעפיס היותנו על מאד צרופה הסבי
 ויאשזכת לנזכיחנעצס מבקש הוא אותה כי וסגולתו

 ח!ר»ן בן ויעשה מלן לפני כהשפטו בדברו יצדק למען
 ׳ip ז נאמר עליו נסא אשי והחרפה התרעות' ק ליפטי

דן כ0 וכבי היהודי מתהפך אותך יואה אט כת  דנו
ס החדוש דכי אמנס • שמן שהיה אחי יזה ̂  קנק מנ

טין גלגול :הסגולה עטן ל
מן ט מי ״ • וכו׳ אבינו אברהם אכל מ עג ה  הנ

 בתוך סעויו נא אשר הפלגה דוד
ספי הבאים  קק,׳• כל היתה אין להגיד שלנו החומש נ

̂  פציס להצהיל כחו יפה * נפוצו ואחי אחת שפה
זמו ’ב ופרטיו החדזש אמתות

 ן]7ק מימי הלשומת חליף לזה מעיק שהיה כמו * ועדן
 מטן סת ככה־עלכן בחסכימי׳על ללאשוניס וכיון מאין

 אשר מעלה של יאיה בגכוית אומ׳ן להוסיף הסבי
שמתוק® ההם הסעודי קימם הוראת על לעשות הכוזרי

יובל



^ ו ח ק ד ו ח ח נ»* שוץHד י ב
ט עד עיזו ^•קדן מפה ל)חיי ש6לי זאת היתה תאתו רcא סמל׳ עם היותו וינחן יוני כצ1 • השעיה יו
tw מבי • המה ישראל מבני לא אשר אנשים בתק זה כדור ידי על ההודאה מעשה וזה • כאמור נינתו ומת

מימה על נאמרו מהשני כואת^פ כמסלה המורה י<ןר דגרו כה והלא • כתדוכר מילו רב כי הלז הספור
שיעשה לעולם סכיא יקיס שלא כ j עליו התירה ידה4ה . הנתלה משומש כללות דרן לפניך הבעתי ככר * הילך

והתולק הנאית־לו והשונא האוהב לעיני נפרקשי איתית תורת ספי על ככתיב ית כפיו יכיר הראשון אדם עד
 על ולהורות מאדילהצין נאמנה עדותה .אלקיסאשר

 • יעקב קהלת לנו מורשה ולה הסב כי האזורי' פרטי ידי
ת כאשי בתדוש בס שמעת זז שתים דביתי איזת  ‘ דגי

 אייה כבחינת ת ומייסד חזקה לך אותה תתי טוב אמנם
נגלות בהבלית אשי ההס שבספיריס ייסזס מיוחל פיט

 עמי נביא קם ולא אמרו והוא משה שעשה כהו עליז
 ובו'לעיני,פל והמומתים האותות לכל כמשה כישראל
 יקוה שלא יתד העניינים סכי הנה קשי שהוא • ישראל
 ו^וכ • כמעשיו שיעשה הי ולא כהסבתו שישיב נביא
איבו ולכל עבדיו ולכל לפרעה היו שהאותות ביאי l fc/;:J-׳U' Wr W/ I  /l ׳1,1׳ VJkV -׳i ׳ '1^״

 אתריו הנמשכי ישיאל כל לע^ר כ ג והיו עליו היחלקיס יהנמשך החדזש האתג' אל לעומתו תתנשא אנלך אמות!
היפה סיאיז החידה וכל :עכ ישראל* כל לעיני שנאמר שעשית הדדים מן תינק נזה וראייתי * דוח ננחת אליו

 להשביע אלין אתהס נא אזביאה * בינה ומקים לי
 שזכינו וכבולמו האדם לב מכלל כי ווה ־ עליך בסיג
 הביטו כאה' איהתגו יחס לראש מיוחל אביהט היה אחד
 • ובו' אביכם אכיהס אל תביעו • יבו' חזנכתם טר אל

 ■ הארץ נפלגה בימיי כי העלבה בדוי סיס ענמז וה<א
יודע וזה אביו־ אבי עיר כלשין וקרוביו הוא ונשאל

 נעבור השמימיות החכמות תחבולות אבלסמייאחס
 דרן סוף יס נקיעת עת משה היה יודע שהא הככבים

 את אז נטה כן ועל נ:כבים0 הערכת משפטי כפי משל
 רוסו ב׳ זה על כיבים שיפת כמי ויכקעהו עליו ידז

 יד* על זולתם זהבאופןאחר שמאעשס אז סכלדיי
קס התחבולות אלה וכל ־ ריחניות יהזרלת נשפים

המתקליזכר שהיזיך • יכו למחקר יעמדי לא מאשר כלשינני לשין על נופל לשין נכתוב להם שבא הה פכל  
כזהב הוא באמת האלקי הענין כן שאין מה זייפם נפלגה נימיי כי פלב בנו שס קיא עבי הנח כי • זה  

הדכר אליהם קייב ככה ואם ־ ומוסיף הולך המזוקק • בזים המין אב שס על בשמי קרא ואבייזס • קארץ  
בחקילמ והויבלו ודעת כחכמה עיטהם ונפקחו מאד שנת מאה הלבן פלכי ויאמי ויבחק שם על כני ןינחק  

!! כי זיכסלו יבערו שכאחת כדעת יעלה איך • עניניי על ויעקב ובי' אלקיס לי עשה בחיק שם יעל ןבי' לל  
על משה בדברי להאמין פתאום לבם דייץ אבלם ידוהה ולזה • אלי יולת ויניס עשו בעקב !ילזאיחזת קם  

לכלת עול או אלם ישזס הי * ופרטיה הפלבה ענין העבר הייתי מפני לא עבל אל לסתיקכו עגלי נקרא ! 
ק הוא מה שאב הכתר המגרים ובלון י לא כי אמרו ע בעולם התפשטותו ירבה פן כזבו בטול אל פנותס 
אכילתם מניעת בוים המקו׳ וכי העברי׳לחם את לאכול הכתב ידי על הארץ ק ועלה נו להלחם כנבדז נעמד' 

זכפיט • הקדמוניות דניי לוחות על חרות והמכתב מחזיקי' להיות' שונות דתיהם על אם כי זה אין יחד בס  
יחם פרטי ונשעןלבנול נוטה הפלבה ספור בהיות אל ודאינקלאעברילהתיחסו אלא כדעותעבי* * 

כזנע יחטיאו ק כרובם כי ארטחס זמחלקית האומות יחשב אביו לתרח ילא לסבינו אברהם כי כאמור ענד  
י מהם איזה סתירת נתמגא אותם המספר לו נאה ההוא הלשון ובכן )נה סימן שיתבתי וכמו ) פ ספדי ^  

התיננהעלןאדיי לפני ערכה הקדומים הימים דברי ההוא הספור והנה בסבזלת* מעלתו נוחל להיותו  
בעול מ1מנ החכמה שאין היום(אעפי לאדם היתכן קירוב מגד הכזב עליז יפןל לא •  ppp jpjjp 

ק י צא (ואם, • א?לט לאמת ההיא> נעת שהיה כמו ואתה שנח האוח לארבע אחלי! משה נא הנה כי מ ג ע ע
• לה»ס סת ל״נ•  מי i , « נ מנת על כי״ ס»ן, ,ין קי. •נ הכ«. ,

1 ̂לזי״מ״ ^ ™״׳”׳״*”א"“טי .'׳ מהעייה  ־,ל ■י ,*  r, ״״ה^״׳י«ל
, , ״ ל ע,עע נ ס, ־ דניי נ ,לס פנל ינלפימסם נ^יי־״מיי־ס .  p״ , ״  ■ i i ,  p-p,ם ״<י״פסנ,ל־י

י . י דנ ס ע’<מיפ,0נ ה ו י י לסלנעליסעיןססקיית1|  ppotU דני .לפעילות,דם ־ל,ינעת,,ת•  נ
 כזה* דבר אבלם לביר שירבה מי דברי לדחות ימחדלי'
 שידענו מה מגד מסמייס וקבע.בה לראות היטבת
 לבלתו עמו ומנחבם מיעח ל0 זמנו אגשי מחכמת

ראייה תחזינה ועיניהם עליו השמש זרחה לא אס סמיע

 זה ועס בעניינם• מגייס אבית קבלת ושלשלת אמתתס
 פרטי כל ספק בלי כי י שנה מתק פחית הדבר יהיה

 ונעולים זת.שכתפתה יתכן '.אין0!כ^י-נכתבי5.«עש*ה̂<
בחם כס שפלי׳ימיפלי׳אשי מפי עניינו על מלחקור עין 'f'V W1 1̂׳ ו/׳י̂ר '*I ̂ v .ת . I -- -- --

המעיין ואתת * בזב בו בהיות תחשופל הפן על להורות והביטו במעשיו מפקפקים היו עמו ככי ואפילו *
שא I ך א ׳



ל ו ה ק ד ו ה ן י ו ש » ט סימן ר 5 מ
דן גא עא  ההד/ הדיי אחי ס! לת׳שכה אחריו זבאמשה באמיו פי , מאזתזסיים בארבע י5הס פתח ייאסאיך עי

•. ינחק את הולידי אחי• כי ־ כאמור אכיסס בו סהיה דור אחר משה סבא אמר תחלה כי מאית מחמש פפחית
הר׳תכן לדעת ונס הדור ש נתחי הפלנה אחר שכה לב עד הפלג ק כי את' ובסמוך שנה מאות לארבע מעלנה

:n c r כשלשי׳שכה• ההוא המטן סביב על לידסכה אמרי ■ינדק היה אברהם כי והש״חאללבכן * מילק פחית 
שנה דדךוק לפי הקרוב אמכס כדברי .פפלגהקידז

ריו שד.שם«עם עעלסדרעולספא׳-נמנא י הדברים בעשי־ת דנ הי ו . כן  והיאגע כרשי החבר שדעת ו
 ליאיתדוקא ילישנאדארנע מחכמרחס בסכלותם tsHi עמו עמו ׳נחק שכילד עד הפלגה «ון
ת מיראתם זמשכילדיבחק שנה גב ת תחבולו מו כ ח  מקץן פחית ונאמרו קאמר* השיממיו׳בענור ה

ו עדגאתנבי-שיאל״מניים ז םי י נ נ ו נ עמדו ל׳א סאשר תםSה ה0 י ה ק הי ת ע ״ נ לנ ־ א1מי
־ ״ » העני, המזויף ד,רנר במו שהם ני6ם ״' ז ו ץ ס ק נ ל ש ־ י נ עי א ״י ע

ף ^ ס י ן י ו י ־ י ״ ^ ״ ״ כ ה ז ע7ו־־ נ ד ־ ן ־ י ע «1מ«־^ ' י ל * ה , ־י-מ י
ם שירומה . j״, שונו כי אעל מי מל י א ם ה׳ י י ־ ז ^נ י י הי * י ע

 לפי כי מני׳^ר ניזדכר לכרריז עכר לשו, רזיו שנדה מאורת כחמש׳ p̂ 3.עולם נסדר' ■כסוכ
ה יVי התייקז ואחריהם ה ויחס בימי בבכר* ונפ^ג מ  חשוץ ונא אתיו יתבאר זו וכך כך או

ם ו«יחומד־י. הפלגה הריחן והראכע• ש ^ א ך נ ךו לישראל ביאתי על יכי'־ כך ואוסר. כ
תכן כך וארצורים חס א^ וכך  העם להיגיא ילפרעה ך«ןבן ד^אדם הי

ת כיחש כזב אער^ינו אמת‘? השלשי כי שנה תכב לישראל מו  בן אז טהיה ‘ יי״^יי® מו£ורסשורת או

ם ה די בדנ '’י רג^שונור־תס ו י ^’י ׳ י י אמר• כי שנית שטה כזהי
ת מחמש . * : שנה מאו ,;■ ינאמסהאחיייינ.•

י ר ז ו כ . ר ר מ א ד1 נ א' נזי <־. א * א1ת־’הי י  סלניאימפהלאייד־סילס ז
חנו אנ ם ו ת״כ חמש הפלגה זמן אמר חחכמורת מועאי

 ויהי באמרי הנזכרים סגה
 וארבע שכה שלשים מקץ

 בעכסהיים ויהי שכה מאות
 ה' כבאית כל יכאו הזה

משכגזר היו * חנריס ■מארץ
ם ידי בכתב על הכתלים בין גזלת ח רי ב ח ת מחמש מ הימכן שטת לפי שכה שנדז מאו

 שכתבו יכמו ינסק ׳שנולד
 על ספת1ת שהיי נאמר אם זאף • והראבע ירשי

 אחל פשע חטאתם על היסיעו כי מאית ,הארבע
 זאת • תפב אלא איק עדין • הרמבן כדעת הגזירה

 חזל כדעת דזרזא שני ונכי אב כי לכך אל תשיב כן נם
 וכל יוסף זימת אמרו על פ׳שחות יאבע שכתב .׳וכמי
 כך שכיס למשפר קניב הדוד שאק ההיא ימייל וכל אחיו
ק • זכך  ראה בכו וכשהיליד ב׳דילו' יאה בן משהיליד י

 קנר ידור ארוך דיר ימנא כי כאופן תתיר וכן דירות נ'
 ל:כ*ך יתיאה * אשיייליד האדם שני יתיעיכ) רלב לפי
 המהביל יגמק את עזרא אבן אביהם יז'שעקדT^עין

ט ב איי ר ספ ף  שכה ל*ה דיי שכל אזמר הואהיה מי
 זאת אחרי איוב ויחי שם שכתיב ממה ^*״^^לאסחייע

 דירות ארבעה בכיו בני יאת בניי ייאש שכיד
 * שכה לה דיר לכל יגיעו דייית לי שנת קת זכשתחלק

 ההוא הפסוק נל יהסיל יגייא^זעיתז את גלה '!הלאנע
 כלמה ה©רכלצ איכעמיהדורות כיי באמרי מעליו
 הילך דיר כי בית♦־5 אמי שניתי קידם ק ב שיאה

תעתה אמור ״ שזנלכז כמז בארזכה נא זדיי גקנרה

 השלשיסשנהעל בתוספת
 מאז' כחמש כך אחי אמרו כמדובייזיהיה מאות הארבע

 שאו • יניא׳מברו זמן בנחיכת מאות מחמש פחות או שנה
 ובא אמרן אגל שזכי שכיה כיאה והיא פרעה אל משה בא

 ס ועתה * זכז' פיעה אל ובא * יכו' שנה לת' אחריו משה
 • נכלל הזאת כלהככא בביאור לי אשר את העברתי

 ע«ןן סין וכן ועיישם־ שם זעיר קטנים פכים על אחזיר
 כנגד, להתייס עמו בני יבאו כן אחרי נס ש רל ׳ עמו

 נעכול כמלכי ימיוהו מןכמס1ת בענתאמוב ולהרחיק
 pjji זמן לכל כגוירתיזשפטם ידיעתו מנד י הככביס

 היממיזת הורדת לעיח לדעת • וזזלתם לכלתפ׳ן:
 סשמת^^וב• למלאכת קטיר עי כשפים בפס ולעשות

 f7יעמ •י"לא צם פ בשלישי המורה שזכר מת דרך על
 ̂ ילנפשך * ני כיינא תמנא השפל בחתימת ־ יכז' למחקר
• לכדה עיר לשון היו ־ יכז הלשונית כי יכעס: עז׳  ו

 שפת מתקלה פיו כ0א שנתרבו הלשונומ אמצם כי
^ נפלגז כן ואשיי עבר בלשק אח׳דים 'ודברים שו  י ־1לל
 זהלא«תכןזבז'־כיאפי׳הריקכיסשבמו j סימן

ר לתנא וישתדלו לבך יהזשז אלם  -אל די
םתיית



»ננ »טן «»מירא«ון יחייח קיי כי ננר5נ
ת ע© ילה4ל צדיני ייו6לע •ל© לאל פהיית הל)ק לין זהעליתו נ0ה מיי

̂ןבר ‘ החצהילן מזנאיש אנחני כי היה בניין שהיא כתי ו טייפ לשלש ל?גה־־ה מ מ
צי העצין היה יצן * פנה מתיז מחנייהם ילי מתב ת ^גשה על ני ^ י ללאית) בהשפייזפני© צ

 י‘ הסגילה פ<ןציק הילית להשקיט שיבא כי(ו ניספי' צה הכ^נ עליו יעכוי לא הפק בלי אפר כזה מזמן שהיה מי
אל • מל^ סמלעי גם פי על ̂ לנרי מהפרי הנלותז יינד

 וגדזפי© במיפו׳ איתי ^קלל א4 ע\גה טאווא מחמש שמיח אינצו נכא מי ודבר לנריס אלה זבכמי • שתים
עVעבוf מאל נקל המפורסמים ב כז ח מS^־.גSי צ תו  'אסיע&ןאל«עלצהין9 חלשונ^Vסיrtח♦1ו

ת הלא ‘ הכזג הפך להמנא iff̂ :והצתיכי 3̂ h'^ ̂\rfHרו fi)îןך
אך1 החבר אמר צא | סמשפאזיי המהילוסי  b•■־ וצו איהזיו אתספן• חו^קיכ^ היו kH הי

״ ד הSע ״ מ נ ה » ^ מ ה מוו א *־ק.ה.דמ.*<לה ®

״ ■ש־י״נניהס ״, , ל ״ צעי ל תי םו ם־0ע ח ^ ־ינןז ^׳ ג תי ל1,עד״ןאנל<יישי« \ >ןו נ -  ‘נ
ם אי׳י■ אסרהכיזרי ברברי אין יה ולפי אחריך י בי ט י י ני קי  יעתהעסהיו׳נימלושמפי מ

תו *. סרים ומיי חזקים לעל, על תיספת סמלן הנה עינא^ מאזינה טנ
ה < החבר אמר צג היהנת רק נקידמת היוני ת שונות רואת רא  ׳”לקראתו הואיונא שהל

מות עיי■ אפשי אך • גיאזרס והנני אלי פגה לאמד ובקשתו J תחלה להם אין קדו
י חני פל מיגייו ט ליפי להכוזרי אמר נ כ א ת ר.ם ' שו  צובע על לשין תעכה מוסכם חד

צצללעגיינם אשל הלשונות זף- על עליד־׳םמורר-. ייזיי״י®
דני על י*ס א־ ה - ־י נ ם ״ ו גי ״ יהשעלייס ד,ש-מית ה ו ל ט הם ״ • ם) ו ת ״ ך ש תי «  ה-שנן ני
ען צפי קולמית * וכי אימות ניחם שויזי אנג טנ

אל הזאת ובעת מחשבתך• זסדכרמפתיתמ^קשנה־כי
תדושיהעזלם על הנאת שכבר הראיו ביופי עיניך מחן המקובל פיסיה הלא המחבלי יל כתב מיילת אף אמים
 כן על • עניינם אמתת על יעיל היא נזה כ קי( מןל<ן

 לו 'המובכת החבר ראיית ראשונה קייס המלך מאתר
 לוליצד כךהיכיףתתכחה ואחר ־ הקודמים קלבייז

 :שכה מהק נארץ היה יכד נע אשל המחבלים יד צתב
א לוימן  שעל כיון וכי'• חולקים היו לא והיאך י

 כזב יעביר לא שנס ממק קלוב לני
 * שבהם הגריעי בחק אפי היזלס כל זה כי הגלית! מצד
:̂ י ענין משה כשהיליע ^ ו  פחית הוא קייב כי הפלגה י

 אלו שבלייי הפקהיס עליו שיחלקו ראיי היה * שצח אמק
 אשר מהם איסבעניןההיאמיחוששלכזככילאינצר

 בזמן הימים לברי מנופיי 0ב'ד הפא מן אמילהכזיבו־
 עליונה מלחלוק גסלאהיונמצעיס צקייבההיא•

 תיגעי' עמי נצי שהיו שמנינו כמז איש פני גס אדם בני
 זולתם: שכן וכל * עסקיהם על עתו להתברר כלי איחי

מן0  ר׳לשעם אלהרבריםמקזבליםוכו'• ב נ י
ומיושלי' חזקי' גב הצם מקובלי' היותם י

:מהייעתן השכלית הסברא שזכות
ג ®ימן  * וכוי קדימות שהלשונות רואה האתה נ

 ונוטה כיאה המלך לעת היות עם
 שממנו 'תחלוש קייוס על הפרישה ההבל לראיע

עם לסושיכי מגמתי עקר לסיף קיום עונאות

 פגי במנוח נפשך בבקכמות שהשבעתי מה עם ופרטיו
רן הסב כמליבי• היאות סיכון שהם מנגדם עי  הי
 הלשונות שאין ג*כ ומזה קדמותלעילם שאין להאמין

רן תן קלימית^־  ימל' זטבען הלשונות במשפחת עי
 הקלמוין אפשרי פערינסשישה מכיר אתה האס עצמן
 ספע בלי תסייצה קלמותן עם ובכן • בעקביתס כיוך

 r קולמיס המסכימים היו מוסכמות היו שאם • טבעיות
 תלוי עכייצו להיות כלל צאךקדמות יהיה ולא המיסכם
סיזביי כוצת צי כיאיז בעין עין והנה * התחלה כהעדר
השכל אל ע(ד ולקרב פגים להראות היא הזאת בשאלה

 יאמר פן בסמוך צ^מו הוא שזכר הפלגה עכק אפשרות
 טבעת שותהלשוצו על אורה שכלי יכלתירבהקש אויבו

ברייינילל המשופר אן סמתהייב כמו הסכילו' לא
 יתרוך אן צי באמי • קכלתט אנל התקוע היתד ימיט ש

 כך על * מלומדה אנשים מנות להיותה הלשון לנעל
 תרום הקבלה קין בהסיתו כי • הזה המעיק השי

 הסגולע בענין כונתי לעקר בו ינחר אשי יאת בכבול
אליו: יקריב

עליהםיכו'• אבלהסחלשיתהזסבם
 לקומות קיו טבעיות היו שאילי הכובה

“תיינה בחק קולות לק אמנעי מבלי הדבור ממוכא
להודות * 7 ^ ^



נו נח ®'®ז מאמר , •יחורח
ע * מ ם( f אסר לשונם ל£נדו מהאומות איייה שישכימו אנכי רעב אתרו ׳(טוקוס ו»(«מומ*ע^י9 5| io 

ך סיס  חאד מגוכח זשהית וה אל תג׳אס פנס שתהיס!שם יעגן ̂א אי ofr קול בקולו משל-גוחן מ
דני יתד מהאומות אותה שישניתו שיאמר עלי ינחש באשר התיננולכי ^כיננאוכמיששעייעל דנו׳ לנטלה ג

משנוי ׳ה משתנים מעולם הזיבשי לא שהלשונות ועוד גק לבא התרנגולת בקייאת קולו נתק ישמיע איכל
9 אשי האריך הומן גוה לו נתונ עסו להתענג קיא

י ממוצאי ה^קיזזות ד,אנג/«ות ג^ יאחר סיוכה עלנהמת1 בי ד  ל״ל קורותיו אלינו סיעתקו * ה
ר סהיאשימןלקליאבת״גיד ג ח ה ר מ א ה רח הראית כ  לשינס ינעלו אנשים סיקימו 13Sd ן לשזו בו

ת מ ה ב ל : תייכנו' הלשוני ו ו ^י ע ת ע מ ש p3 אחר לשק להם (ימדשו או
י אסר נו לי'4חןסשמו'והפ< נמהוברו ר ז ו כ sS ךא«ת« א4 ה i* שיקר׳ מה מנד רא(י.זה ן שא מימערתי 
שהגועו מכ^י מ«נאם שאין והתלות טס א הה למחה מההפסד א»^«ה) ראיןמפק(

ת סנ״ל סס ה שי תו סדנ׳י־^ ״ רו ה ם ר י בי ה - ה ש ^ תד,4נ יW »ה- . » ב י כ ״ ״נ0ו ק.
שיחנלז סכדוודוי בחכתיס ̂ p מן חמנעייקחכזיס

כע^ו להשלים וכגימזסים בחכמות זתפרים חבורים שונים• מפנים בפטם הלקוחו^ממונאיהם קאותיות
 :מוסכמות היותן על מה באופן ראיח׳ממנו

ה &יטן■  קכונהלמה •וכו' לשון דה1כ הראית נ
 ראית האם מוסכמות שהלשונות תאמר ̂ י •

 שמעת* ולא יאית לא ידא׳ זה ג(לבו לשון בוד שקעת או
 עליה' תיסכס חדשות שהלשונות כדעת יעלה א*כ ואין
 ;השמש תחת חדש כל ואין שיהיה הוא שהיה מה קלא
 הקודמים לדנריך הראות פני גלית שככר היות ועם
 ’ מעליך היה הספק נל הסית סרך מידי כפטי׳ת לא

י׳ל • וכו' ספק ואין שמעתי ולא ראיתי לא [\j סימן
עדיין שמעתי ולא ראיתי שלא מ1ה' עם ,

 אשי לשון הנחת \1 יל י יה12 הגיעי ספק כלי כי אימ אני
ק הלייות מן נדור מלנס כדו  לכן קורס היתה שלא נז
01C הגיעו אשי הלשין והנחס עליה שתסכימי לשון 

 עם מבלתי עם מהסכמת היתה מהדורות בדור אליה
 להם לקח! ועם עס כל כי ייל ־ לשין חבלתי לשון על

 נקלאנלסלמה זה יהיה ’ בתרו אשי מכל לשונזז
 חלשים עדיין להיותם לשין שוס להם c הית לא שעדיין
 אותה מטחים היי לא מקדם להם היזת ,שאל« • כעילה

 כדברך שעתה כמו לשונותאיזיוין 0;מל קדילכדוז
p ל הוא מלבו לשין בודה נשמע ולא נראה שלא היא 
 בעסקי שמעת אם והנה שישמונו־ מה על לשין להס ויש

 בעסקי לה־ןל לך א־ן תה לשון על שהוהנס לאשר סעה
 ובנא ־ ממכה חסרים היותם נעת יויותיאשינים

 • בכינה חלון> וא'ן • זכו' בד!ר שהיה ספק ואין כתוג
 לשלילה ונמשך כקשר כו'1 מהסכמתם אמלו ליי׳ז

 לשין לכן קודם סיתה שלא אמי’ ט* הקיימת
 ענין שהיה כתו זכו' עס מהסכמת עליה סהסכיסו

 לכונה יעלה והכל ספק בלי מהדורות בדור זו הסכמה
 הרלנג דעת שבילי מהלך הולך כלו זה והנה אשת•

לאיתק כי כאמ טו ע א הלק מלממומיז נשישיעסכר

 שהכלל ספק אין ההנלח? אל להיישירס החסר' הבריאה
C נספרים המועלת זלמניע הלשון לנעל יסכימו לא P0 

 הזאת המשונה !הנהיות עכל־ • אחריהם מהנאים
 ראיקו פט על מרחפת היא החבר שאלת תכלו הנמשכת
ע כי הפלגה נענין הקודח' ק אליו לא«נגד הענ  הזא י
 ש ריככו לפי ולמדנו • לאשרוולקיימו מאד מסכים
 הוא אפר אחת שפה כלהאק שהיתח התורה מאמר
 • כמדובר אנרהס נשאר שעליו הקדוש יהיא עבי לשין
ק נובעי איננו  כדבר הראשון אדם עליז הסכי' מיסכס י

 שתדעהו סגריך ומחה באמיו השלישי ל׳סהחלק המור׳פ'
 למדבו וגו' שמות אדס ויקרא אתרו עליו ותתעורר
 • וה חשנו שכבי כמו טבעיות לא הפכתיות שהלשונות

 לאחזר חסוכ המעיין תמס כי אדם בן לך ומס ־ עב
 העלה הסכית שאלתו במנידת החבר כי מלהאמין

 לן הכין אשי הדרך פי על הסדוש על נכונה ראיה
 נספר למלחמה יגנויה ענה שפתים נדבר כרלגג

 אנבענו הוראת שם חיתה אשר המקום מלחסיתמאל
 נלקן משפט ביושר הוכיחו אחיי כי וזה ־ במחלה

ק טנעיות אינן שהלשזנית  כבר כי כתג הסכמיות י
 ptp ואם בזמן ללשון קזדמיס המסכימים שיהיו יחריב

 שמייבכו כן־מה גס בו מתחייב קידיהיח אחל לשין להס
 המפכימי׳ ושיהיו הככמיי שיהי' יחוייכ שכבר רנוט איתו

 שיהיה שיאמר לאומי יאין ־ בזמן ההוא ללשון קודמים
 ט סה תכלית לא אל לשון לפני לשון האופן מה להס
 הסן * הסכמיי שהוא הלשון מעטן התבאר שכנר מפני

^ ככל וכו' יחד מהאומות אומה שיסכימו יתכן לא י  ה
 וגס * למעלה ככתוב לוה הנמשך לשוני העתקת מפי

 להוליד אליז שהוניך כמס למעכיתו האריך כן אסלי
 מסודם האנופי המין שיהיה רל שהרליד מה ממנו

להיות כ• לפנינו נזה שס אשר התורה וואיז • במוחלט
המין



. Sip כו נז ני סימן ראשץ מאסר יחורה
ולהבמיןהאדס•4מיסראשי'פ0*המיןתהייתסם^כן זמעו vcd להעמיד ללשק ייגמין

ילקבלת הפלגה סלמכועלעכין נעשזתו גדיקמיזפעל לו יסלם לא כ* בטנע מדיני סהיא לפי האפשר♦ יממן
אג לנו יש כי בשפמו נכק ויהי אמר וס מי כי • הסילום הינין גס רכות במלאכות א1ן בעמידתו אליו יתגשיך

 שממנו והלב הראש היא היושסיס לשלשלת וקןראשק ולא הערק בראשית שקדם בתכמהוכמו הפלמית א!
הנמשכים המיים תוכאזת * בהקהל רק יה הלס
 במעיליז דבקה וסגילתי על עם מכלתי עם מהסכסת ע^יד־ן שהסכימו בו לשאול הלשק מוייב ■ולוה

שון: מבלתי לשון שינשדן מס לקנת 0ת5ק הדק• על שבגשיעיתיז ל
ק׳ אמרהחבר ס השלעו' גופםולהגע׳ לקיים ל חו ש ח מ או ל ע מ ע ט ש  אביהם וכי שכתבסייקמז ה

ע שאפסדאם מפ כסי יזאנישי פגו ע ב מדוד לכד! היא הנשאר שהתחלתו הידו
שין א םו כי ( עכר בלסזן djW והשלמתו מיו

כל להיות שלכו נדדו השאר נזילת בנת ומן הא.ושי
 הוא )עמו כלשין מדבר איש

 באוליהיו אם מדע ומי * והסגילס הלב נחלת היורש
ק רבים ימסיס ראשי מאי מפעליו תקדם  ׳עתה דנים י

 והד ,גם אחתגלס בבריאה היו לילה שבן הארץ עם
 העמם וכל פהכיו מפי לאהד סוה במין גדול איננו

 השסם הראסוכיס אנותיו בשם איש •לכו המשתפעיס
 לאתסא ובכן מהם בשלה הקדימה ידין היאיל נגדילה

 כנחלת משתכח כהיותו לאניהם נודעת יתירה מעלה
 פי VP סימן שזכר כמי במלקיחיו מידבק ילשינו עכר

 לבם יהד יובל אשר ראשיהם עצמי מה יש סנילית הרבה
 לא ואם. • האדם מין מכל וסגולה לב בהם אתד ולא

 עלשאדמיפו יעירה בנפש נו יוה אשי איס כוה כמנא
 מתפאר p אשי ישראל יתדבי יעקב תאמר למה

 יהשן לאש אביהם כי אמור כאמיך הייתסיס בתפאית
 הונין כן על • כסגולה אבותיו מקים הממלא הלנ היא

 לקמע הנמשכת בשאלתו ידו שסת עיד ף לכיש החני
 מתי על בדור ק שכיק כמס עמו לשאר סגולה שס

 לבהעלףאל בי לישר הזה הספק א*פל כמו ליתת
 יביאמלמימו עד בדק במעגלי הדרך לנמזתי הככיכה

 אליו כי׳תס ראש שם לסמנא נאית היא כי להידית הפני
 למאורות והיו * ולה והבג הלב שלמות על ידרישי מים

 הפקפוק העברת בנויך שאמרנו מה אמתת על להאיר
^ סבבא כשולי הסורי הוסיף אשר הלזהדניים ז ה

 על עם תבלעי עם מהסכמת עליה שהסכימו באפרו
 תכאלה לתשובת היה מספמן והלא • לשק סבלתי לשק
 ולא מהדורות במל אליה שהגיעו הפק ואק שאמר מה

 אןי שפתים דבל מ שהיה אלא • לשק קודם היפה
 על הסכרק אליו קכיא אשר את נאי כייסאל לסחסוי
 המסכימים היות אפשרות אחנס אך • הלשונית הסכמת

P על * ועומד מוכח בעקימו עדין הזא הדי • רבים
ויאמי שאלתו את הסני נשא זה על ההוראה להשלים

׳מן
ק ל:ץ־  שיקדם יקיייכ זנ

 היאמחידש• ״כ6י תכלית לו שיש זיין ויניאיתיללשין
 נינה החבר ביברי לתלות המקים מעך ייתק לא ונכן

 כיהנה * הפלגה עבין עקיכןתאמתת במס זיעןמה
 * תתעלס הת לשיני'לא על אנשים ססכמת ייענו מאשר
 סיס בתחלס להם שהיה הלשין גם כי נאמנם נדע

 ממני העתקם אפשר היה לא כעי ט סיה שאלי • מיסכס
ע לעויב האבן כנלתיאפשיית  הארק אל רדתה טנ

 כזה תרגילנה כי וגם • מפלס נורקתכלפי בהייעס
 לא היא מטה משאיל סיד למגק פעמים אלפי אלף

 המדזת בספר בשני הפיליסיף שכתב וכמו ־ תצלח
 • קקי אעיקייה אאיייא י׳יטיא זריק עד והוא בראשיתי

 סכודס זאעת ־ הטבעיים הדברים יתר בכל הדין וכן
 להתלמד בענמז שליט הוא א' בלשין המוטבע האדם 0
 לא ת*מ ככה על הכנה לו ביית מנד אשרת בלשון גב

 כישי יהפיך שלא כמי אליי הטבעי לשיני לעזיב יוכל
 מיכן שהאדם מה על בכאן דבייני ן א כי חה ־ פייי
 לא שאינן המדית כעכין בהרגל להשיגו מטבעו אליו

ק טבפיית בלתי ולא טנפיות  מיכן בטבעו האדם י
 אכל ’ המיות תם" כשט הפילוסוף שביאר כהו אליהן
 אשר כשמיק נסגזלה שתהיינה טבעיית כאמינו הנינה

 תעיז ימושו לא היותו יהי כל ממנו להעתק יוכלו לא
 והכס * עילם ועד ורעי:יעתה ורע ימפי זיפו *יימי

 לתיסכ' תא בהכרח הסכמיי היה סקיד הלשק וגס הואיל
 על נעמוד והזה • בזמן לו קודם משכים טילת סיסיה

 הנזכרת* במלחמתו הרל*בג יהלך זו כאויס סהייש
 שיחתנו ראש על הכס עד העלינו ולא נאיומ יליאת

 היתס ההוא הלשין שהסכמת הדעת אל לקיכ יאות
 םלנזהיזנולה הוא לסדזשו לס הוא

 פגה וממני תיוחסנה הנמשכות הסגולות כל אליו
 הורו' ל בו החל אשר דברו קיום עליו לתלית יתד ייימ«

מןהשתית אם והנה • אליה נתיחס סגולה סאדם J'W •יש ז סי יכן׳׳ בשבוע סחילקת אומה על השמעת נ
יל
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שקדס כ«ז ב^שה מלכדת כתי כתן אשי לסמת לשון על עם מבלתי עם מססכמת לשדכית מנתגב על
מעיטסד כפלאת אתי׳היא מסכה אתr שחיתה א( ־ א' סי' כי ניאותי בידי תאותי ותני w יסטיתט לשיך הבלתי
 הזא הישי השכל אליו זיקריב » יגקי אשי את עכת דבר יהי הסגולה ראש כעכין בז צשא׳מקו׳לפיןשק עדין

מהתהלה זה על שהיסכם ■אדזטהמללמנומ׳יביעאזמ'
ם התז׳דעתחשמעעסשזלק ע צין די שי הזונ  אחתכירחוקהואשיבטיתן י4םנ המערב איי אנעו« בז

rנcמה1 וחקה^ התח^ד, המלך בזעהידיעזכזייא סכ ם : ה ה<א • הסכמתו על יני
י נח היתכן דשפוגו סכלו כעין ר ו מ ה ר מ א א ^ א ה כןז ת אי  מאת החכי לביו הדבאשר בהסכם׳ ל
^,^1 שהזא אשיהנץ נזס סישזז , P צישבה •ובאשי זל כ כסימן

היו ח בני או אדם גני כ^ם המדברים שי  הי« אדם כני זרנו האיץ נ

• • ם ״ נ ״ נ י י נ י ק מ ס ^ ע א ע י ־ ״ ה ״ ^ ו ם ת ^ י . , ח ^ ל ק ל ע י ־ י א ־ ׳ י י י
ת׳-־דסת״^ I״ יי״יפיע י«<ת ה1 החבר אמר » ^ שנ ננ-אדסנ

דד מנין ונס ססנת 0נ-ו תשמע י הע״יי סנ :ני)ן עד ז3ה
ה איש ילכו העמים כל םזו ב עדייי אדנן ^ ע כ ב ט ה ר ז י א ג ר ע מ נ מן ו ט סי  יצית* זיז נ

א כחיליף השבת קריאת כסם בי א י ^יי ה ר ר ש ע ב ד מו ע א ^ הו לשמוע־שהכל מקזב^ ש
ל היות עם בסין סין ז ממתחים די ן1עקרישלמ א' לאדם שב בו

^וי אשי הימים שאי לכנות קבתם הלא כי עליו י
^ זסגללתו האד• והלכ שגם הככבי׳תמשדתים כשם

ו היתה אשר אל הגעתי כזאת לעת אמכס על קנת דעת לעי אדנות על מורה בשם א יום קריאת ifjtffP כל נני
 כתובי בלשון בעל שמו קרא הכי כי המושל השמש

 חושל היותו מנד כן נקיא שבתא ככב כתז׳כי זמנאתי
דפי שמו* על נקיא שהשבת לא השבת ביום עו  ו

 סיעי מלות שתי סן כאלו סטלרנו נקיא הקזא הככב
 ביזזית לך תספר שבועות הימים לשבעת ס^צהכי

 מאלים ויפלגו על בשלח פ' היאבע כי אפס • ״חלילה
 והנה הזה במסעי ישראל כלהאומז׳שומכי׳על * זזל כתב

 עלסמותהמשרתי׳ ייאתהשבזע שמות קיאו האוימת
 על ימים חמשה קיאז ערבי ובלשק כן לא־ סבת ייום

Tהוא כי שסיזכוים על אלגמע ששי ויום רך^המספי 
 סבת אותו קראז שבת דום • בשנוגג הנכבד להסחיזס

 למדו מישי ^לה בכתיבתם הש^וקסמןמתחלפים כי
 תחלת בראשי כמעשה מודים שאעס הודו אכשי הכה כי
 הוא היום ככב כי בעבור רביעי יום ליזם השבוע ימי

 • ע*כ • דבריהם עליהס;כפי שלנוון לו ויש חמה ככב
 ככב אגלנז הנקרא סזא היחכע שזכר חמה ככב כי ודע
 מבלי :כד פ בשבי קמה ככב קראו המויוז זבם * סתם

 א׳חתיזיל מאיש התחלה או ר^ • יחקסל־זההכמ' התחלה
 חלד יושבי כל יחדו שיקהלו ^זלזקסכמה אי * ני

:ככה על לחסכמז
מן ח □י מק נ  ליות הכוזרי לו כחי וכז׳^ זה לאי

 שהית אם להתתל׳איזת זה שייוחס נאות ,
ומשטלס לכת ככבי ממשלת כפי השבוע סדור השקפת

̂ 1לקמ כאת מאו תפארחהסגילה יקי את להראות
 מתהפך אימך ריז: אגי סי׳לא באמיך השמים למלאכת
 פנת את כ0ה אשי במסבו שהמלך ועד • וכו היהודי

 איפנן ולא אחזתיו ממני שעבר וכמעט אחורנית
 • סאפיש עד לילנו להיקיב 1סימץ& פניי את בבקשי

 יככל ייחו ניז? כידי כי ולך קח תשובתך ועת'הנה
 מסכקיך אדם בחנלי כי ־ עשיתי מפי היונא

 על בל שיתיישי במה להודות אהבה כעבותות
 כמוטו בל ט להתבדר לקגליז יוכח מקו כי והיא מעקש

 •כישו לא ישי וגני •דו לישה ירים כאשר פעמיה'והיה
 יאש.,ן לעולם יש ספק בלי כי כשער אויניס ידברו כי

 ע, לשמוע קיוזנ האדם־'ובכן לסגולת לכו הוא יאשץ
 שזכיגל כמו עבי בלשק הפלנה בד«ל הנשא' אביה
 ‘האוקן על אש׳עתדני היאשין הלב מן ובא הנמשך הלב

 ועלינו זהצנו מעלתו כיחל־ •ריכו יוצא׳ ואנחנו תכיאותז
 העשר' חצין חנן :האיס הגילת הייתכונקרא־ס למעלת

^ זאת •מקלי החני הלא ־ וכי עליו הסכיןכלאיס ל ג ^ 
ק מן כי שט'עדי ע;פ מ אה זאת לוקחה ה  האחיוע הי

 אחלל כי לו שכל דלכו וזה • השבוע ק אליה ♦היףדמת
 על יאיה סמלו לו לקח אסל את זקנן אנו מעה0

 כמדובר הקרי והמכין השנים פלט חנד ופרטיו החדם
 בדבלי״ ילך דיךהתלך דרכו לפטל הלא נם סי׳מיזהישיד

הסגנון פי על דברו מאז גס ענמו ההוא במשא נתלים
ההוא
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r'rvn ווה • הללי הראיות בשתי נמשך ואחריה למר 
 ועיען השני' הקף במטן חלליה היתח הכחרי ראית ט

 התנין טנע תבד ?ה יאיזתיז להבי' לעמתי ינשא החכי
 השב^ הקף טבע זמב •ענמז

 אמרהכזורי ס הקף היזו-^ הנקיאאנל
וכמאת' i«ה' בשלישי ניניני

 דבהי לדחות אדס בט סהותוקי תה וכנגד • תיא גדול
 וי אותה סן ־ וכו' מה דבי אנלם לברי שירבה תי

 אלה^ידוע ובלעדי * מופקדת היא p תוחוקת איננה
מכעיס^ סהס תהיגלס

 כו'•1 התורות אנשי את יפג«םע^יך ואיך
השויה מקלקלת והשנאה ם%ימ תמונחךזארת4

דו אנשי Hy שאומרים היךפי כי ויהי הנמוג ה חמיו כי היא גם מוסף יש אע^ם מקומות צי הו  מ
)סי' ( ,•מ■״סמה םני וגרור ובנינים < ם1מענ ספיים ,gU* 0nS»»אעיי ש«1למ<ג1'

ט הרגישו לא . תקרא שא גם שהשנה כמו ב אדם ג
השתדלו לא ובכן בעטיכם י, י* a- לתקיפהשכה• באמיו קקף
ר ס pp״pp והנה מ ר א ב ח ^ ה ס י ג ^ ה ז ה י ש אותם לעקוד ה ' וכ0ק
וגס * ינידוס לא ומתבל י א׳ אבונתי ׳ ך1ר,, קא;,(. p״ ♦תס
 תכני ישדים סכיום p עי*'י שמהכימי בסשר או מיחזקת באימה דה שלמז־;< מיתיון הוא ׳ח ו:ל

א«Sמב‘הכ־ דבריו ודוגתת העודף■ מ/ ^אי עו דו קתבמניןי  לפהון יאוים כלתי אדם זד־י. מחלו
 לה• הוא בקל כי עליהם ברור דכר אצלם ואין מואקרת אומה הם אך סי' עו^ביכיעי יוכיר ככאן

b הרתודותבכמו אנשי את מכעיסים והם «י<גי והנניי באתרו iSsi להתניא האמת חן לננוית! 
ם י’“ ”״ ר הדנרי מ לו Wjn נ■0 ם.ד,סSvנ ו!ותם טנטיסים ד,ם מ מ י ו ד !9א

״ ״‘־״’יי״■ ־ ל א,oיר.‘ייזםיי.הנווSיS״ ׳”״’״ ,Bךס ^7 ד,׳נ, נ . י ־ א ־ ד ^ . נ נ - מ נ

 יבההתסלהסוהעהי׳כל יי׳‘“ ^הסונוזילמישאומרביישאצ^יספד ואיךלאיכג,^ ס סימן
,jהפטיר' באמאשי שקי פסי יחידים הברום מעטים סשרי בזה וחברו הנידי ל3 . ,׳

 אמת* דבי ראש בשפ'להכתג כקצת קלה שדעתו מי בהם נפתה ארס מכני ברור על השם את ליטול
בדקו משפט כל ולעילם לו יספיק לא דנר אתתות
אשר הכבטית העמדה זספט • שלנו החומש סכי של כן גס יחזייג אגל • קיומו חיוב על ראיות סיביא

 גדוד על עקב יגוד והוא עוז* להדרו להעמיד
^ עלי ש כת לו להיות יגזדנו  • אוריז עלי ספיפין ד
 נפתרו לעי' חלומות יכל קשית גזיות כל מעליו ויבטל
 הלזה לאיש יעשה ככה * כחליתו איש חלומותיהם להם
 לאיות כידו הבא כל עס כי ביקרו חפץ המלך א^י

 ופרטיו הסדוש בענץ עליק דעתו יאיייתלשתנוח
 משפט לאיי הוטא למען חנית( את עורר • כמדובר

 •fpft שמיס דברי ספרי מנד בספקו חניתו את ייסל
 :שקדם במה למטיכנו פזתליס בלתי נחשבו

מן א סי  כנגד מופקד אמר • יכו' מעגים וס היה ס
 כנגד נדור דגי אבלם זאת׳ואין מוחזקת

 הוא מקר והכה ־ וכו שמסכיש׳עליזהכל נסער או אחיו
f”* למעלה המוזכר מעין המופקרת השא לאומה לח 

 מבלי עשיח עליו ש־סכימי אא כוה לכי נאמרו
 שט כעדין כאז טהרי אוידחווכז'• סיתנלכלווכז'•

 P כלכול נזילת ההסכמה כנגד ס וזתכאיסגסיתל•
^ ם  מזכה זה מחליק' מבלי הבל עליו יסכימו לא מיז י

^P" אחד כמטן זעזעה תזנה זזה אלפים יקי •

 פ' המורה שכתג ממה עניינם קכת על עמדנו הזכש
ע  כגון פגעונו' מלא ההוא שהסער לאמי מהשלישי יל נ

 כמביאי יכיובא רותטו׳וכשוף והורדת טלהמאית •שיית
 ששפר מס ההוא הספר מהכלי כי סם וזכר • כאייך סס

 ושמו ההס בימים הנהוגות האשרות מן אחד שאילן
 ריכ לו ושהיה שנה אלף משי שטם בניניה עמל אמליי

 מקומו לקחת לבה כי )מאכדראגילה ש' (שכריח עס
 של סובכסיכג ההוא שהספר כתג ממנו b פ' גס • וכו
 והם הארחה לעכודת דעתם מזע־לי׳כפי כשופים שט

 תדברהמתועג,^זר-פפי ומכלצם * האמזש מדרש
 גדין זולתו במין שן סרכרת שבעת וכיו שם כי נאמדו
 ואיפ יפה כעדת ניד להרכיבו ירנה אשר החיטד שיהיה

 וכעת כדרכה* שלא בי יונה מגונה משגל ישגלנה
 וכו'״ באילן הנטע האשה תרכיב הדרך זה על הבזים

 וינתקו עדיהם 1יתג אשי הגליהס קנות אלה הן • עב
 מלת ואס • י׳קיאו טמא מא וט ההזא הספי ענייני על

 הגטס מלשין כגזלת היותה אפשר עכשת היא גנטית
לפעילת אפשר אי כי באמדז המורה סס שגלה מה כפי

ככישוף



Sip •סימן ון1מאקר.ראע יחורח * no
ה ןןןףהע<ק  5^ישפי הקבלה פעלי המתמואי׳לעומתה הסהיףת יק אליי שמשן ימה מביע סזא היק על מ

̂ל * המופשטת במחשכתי ;עשפק«ת<הנמממים  נעלי אמיו והוא אבלם המקיבלים סדביים לנס .המון כסברא י
 לא לעילם א,ןר נעועים כסכמסמיית הלא *ת1אשופ על כאמיי סי״יד •סין» נחמיש? זדזחלו קכלה• מכרכלא

ה0לת1קג בדנרי לסדיע או להזםין> ומוט! גמופסע שטענו מה על שבח להס ונתן ןספילוסופיס  כנ אמנת9.
: הקשיהס מייעהאחלתזא כלסכתכו יאה ולא ע:

h ראה ולא שהיה מי שני מכין על ^שאיל » th ה ם« שגי מנין *7,ע  כאן שניה' כאמן ליעה משה ^שניי שהי
כי• לפניו אך ביה לעמוד כלי ו הי ה אדם* כני נו/יחשו ו הי לו א סו' ו שלו  C מרע: בנועייקין שתו ה

ה אשי הכזכרת היא־ה וגל מ או ן זמשורספות מקובלות שינחל ב נ ^י  ̂ והוא היו בחפיין בא כן על ש
התנא כמאחי קבלתנו לאש על מח, סימן הסזיי הביא
ז יכו' מסיני תורה קכל משה , שת; החלו׳ופלטיימלא ^מות
 בחלוש הפילוסון> מתנהל היה האמיר יח דדך על וסכה p עושה היה שלא מה •י החליש מן כמתיאש לזי/ת לבי

 ל0לק יימר.יןשה האמת לפי הקדמות כהחת וכפרט ואלו ^>לוהיהבא«ממ.ש*נחלבה«קועלותכמושיבאז
שני המורה כלבד מטעם שקדם וכן'״.כגלנארכיבמה הפילוסוף היה  להן שחתחיייג כמו באמיו פ'ומה

 יותן הלחקה תתחייכ כן החדוש באמונת הרחקה קבת לאיסטו' אין כי ביוכס לך הנבנו אשל בפיקיס המילה
 כתה יבפ׳כ׳ב ־ כאן עד הקימות• באמונת ממנה גדולה דבריו בחלשת המכיר ענמז היא וכי הקדמות על ייןועת

 השמי׳קייש אס והיא השאלה שואת אכלנו התבאר כאשר מקובלות שיניזל באותה היה אלו ובכן ככה* על
 • בה הסותרים משני אחד על מופת אין קלמוניס או להימק פונה היה פונה שהיה פונות כל • ועפויפמו׳זכו'

הדעית משתי אחל לכל המתחייבות הספקית ובארנו ס׳אך סי' הכוירי מאמר דרך ועל • האחר החלק לזכות
 כאשי.יעשו אמרו על וכו׳״ הראיה תתאמת זנאשי

 אותם ס רוא וכאשר * וכי' המופלאים בכתות הטבעיים
 נתפרסם ולילי * וכו' סנית להם ושמים ימתהכמים

 מה מודיע שהיה כזמנו מניאוחהנערהכמנא לרלבג
 • לעניינו סבה למנא לו מתחכם היה לא * שיאלו שידע
 מתק <מה • ז' פ מלחמותיו מספר נשקי עשה עאשד
על סי׳ בתשובותיו הישבא שכתב הס •תלבש  ביאול ט'
 הי על אבלי שהכונס פתי מסכימת ס'כאימה עדות

̂»זכ והנסים האותות להכזיב החקירה אחל שכפתה ו

 מזיק ספקותויותי יותילכ הקדמות שדעת לך היאימ
 דעע להיו'החדיש חחזכל השם בחק שיאמן שראוי בתה

 • השלז-וכו' עליהם רבימ משה וכביאכו אבינו אביהם
 עלת קגל אשי אח ובאר ילך הליך והלאה זי ימן • עני!

 טיב שס לה׳י• כתוב המכא על שמעתי זאני ״ כיאודו
 נתנא איך יגידו חכמים הכה כי המלות לספר בביאורו
 מ מודיע ספי כלי כו ■והיה לארסטו מכתב במניים

 לבטל טינ לקח לקחו ביוב הטהו הנדיק שמעון כי
חולק׳ סניתי שהיתה מה וככל הקדמית בהנחת דעתו

 זין היא קייב ואפשר :אחר לאיש יכהפך תורתנו על . וכיוכאשהתוכ׳נתברל וסיני סוף ים בעיכיותעהד יאה
חק אז כי והפלאיס האותות קיום #נלו אבות בנחלת הל׳יא; פס על סו הי בשני שנזכור מחה טעמת לבקש י

התפזת ספי לרואי ותר יי * הנדיק שמעין משסת על לשנות ויכיל ולונה תשגיח השית המת על ולהתחכם
 pp בז סיפר אשי הקדש ללשק ערב מלסין שנעתק בחכמתו הפילוסוף והנה פתי זכו׳וזאמחכימת הטבעי'

 כעל תפוח נידו היס כי פטירתו בעת לארסטו שאירע יהיה אשי אל ים בלב תיךאכיה חובל לרב ^:למהיזיפוה
CB ה? היה ובר ממנו בהטת שהיתהנשהתו טוב ריק ענק ובכל * ולהשמאיל להימין יטכה ללכת הלוחprpj 

ל ש^אום שם אנשי חביייו והחכמים שעה לחיי לא אשי מנכה טוב על אכיתו להעמיד ויתור יבקש  ן1^
 דבליס אליהם לדבר העירוהו לבקרו שבאו וקריטזן וכל מימיו יחמלו יהמו כי ים משברי מאדירים עשבי
אחר והסאלזתה הנפש קיום על ס כיחות דבלי טובים : המנשבת הרוח לנד פונה הוא פינה שהוא עומת

מיליות פנית קיים על ספזיי׳הורה גלגולי ומתוך המות כדיבומת חכמים דברי קהלת אמר בזה כיובא «על
אשד מיילין מאמי בעיניי וייטב ן מא החדוש ומכללם אקל• מיזע נתנו כלם אסופות בעלי נטזעי ממסמרות

בי האנושי׳ חכמתם ענייני את החכמים יכהיגו כי להזיות טזעי© היו אדם בני וכל לאמי האלה כדברים שם ד
ותכלת שהשכילו והמשכילים הסכמים אב שבאנח עד לפי הכה ואחת הנה אחת ׳ הייח שם יהיה אשר אל

̂ל’ו ק וסיף ראש לכל יש כי ידע והוא ייגרס להבין על העימלת הקבלה אנשי דיך ק ולא * שעתן נורן T/י
יהגבזהת הלמה והמעלה היתירה החכמה לאל ונתן כדרבונות חכמי דברי חא פעמיה נמיטו בל קיומ׳תמיד

י כל כי וקגין סbמ הימיס אשר אנלהם קס ואקביניעים אשי אל האנושית חכתתס ענייני יישירו סי מ
דולו



'סוסו '"סימן ראסון מאמר קול^״יחותז . . .
 מכל ^}*ס מל«ןי 06 סלא־הזכיר עסהיזמ הנה ה^^ נשמי אז כהכליסם מהכיליס 0J1 טזעיס ^
 ססיןל• ליומתונסקיר'אמת הקש נין הכוזרי הבדיל לא הלם היה לכו כי כן זיעש יחידז בנז לו להקיינ מייהז

 האמונה עגין יזאד זסמתליש היה (אזלם אנלו• וכל והירח השמש כי והבין מעלותיו להבין לאלקיז
 lונייJ יידא4 הניא לא • בשכל 1ש<9תמ הכרעה אביו תיה אתרי נטה ולא ראשון מניע להם יש קככניס

ועודינא• מחשבתנו* בחרן הוא אשי מלם נעבד
ק מיז הירח• יהואנלם ש תע מ םהיוז ת תזנו ^^דחו עו  נפסק♦ לכאןפרסהדשות כאמתימא י
ש להחדיק וסופתיו בהקשרחיו אותו ועובדי' אליו ייקייכים :הנמשכת קמיו עם החרו

א אשר הקדמות החזיק כאשר ובנותיהם בניהם העכיוים ח יותר הו ש מן ק לנו ומאין 7ס סי
* ----- אברה שכחרחק ובעבור 'נאש

 יממנהגס מהם עה אנינו
 והמניע * פילוסיף נקיא

בחכתה ו־בין הזאת לחכמה

הכוזרי אמר סי
,1< ;Sjpt1״aow«>

 איורי!• לא נ• מ׳איוינו'• ומנועד! ת4וניי*נםו
^4״ת טנ ע שארס־״. לן : ש רעת יני

כההשים זולתי הקדמות , * ,
• מופת ^נו ן * י י ^  לו לא׳שיהיה גוברת נסניא ג

Of ולמה מכריע מופת גזה ח^י^ח ואת ה
^ ^גי ראיז־ו 'שידחו-, כמה התוררד ^ י יש זכי לאמר בי תתפלא מי

ם ושנות בנפלאות התורה תכא אך הגי לאל הלילה זכו': במופת דדמנ
ך דברים לבריאת תיקך ככל הוד׳לדנייו אשר פ ה ^  לידי חו מביא זה היה זכו׳ס >תחר דבר ‘דבראו או
ן ׳ ״ ״ תו ילזל י ^ םוינ ^ עו ה ו׳ תנו מ רנ לי ע ת רו דו ׳yi,וי , ניטילהתירסנייאיי־הי״י* ״

ר הניליסותו<! ב ח ח ר מ א י י ומאי ס
 לבקש ראוי הזקן אברהם

 כאן עד זכו'• המית
ארסטו' בפני מילון ודברי

1אל ?ללדבר החכם כלה באשר ש ושיאלרת ׳ שיחפד\ שחפץבעת בה I ו-.חדו
דעת על ממת להם קתאמ סמה שנזכרו ההם הדברים

ת ^,זפ,ח5'רפ,ידיזוכפ מוו קד ה ה ו ק ו מ ^ ע י נ ע ט ה תי׳ ש ד/ ו אי ר דעאק ארסטו׳תפולהתורה ו
 וינכו וימות פניו ושחרו

 הזא הפילוסופים נפשות האופף לאתר ויאמרו תלמידיי
 תם לאיש יאות כאשי בגנזיו וישימהו אליו רוחך יאסוף

 הפילוסופים נקדחוכת חפנת אמת זאס עב* כמוך־ ישר
 נראה בעין עין כי הימים דכיי פי׳ספי כתובה היא ילא
 אש נינוק לדמיון ממנו ארסטי׳נאשפת של ונשמתו רוחו

 יפה לן יפה כי נדקו׳החנר לעת למען זכרתי ה1ז פוהיי
 לדתו׳אותס יכול שאינו ונאמרו הימת׳י בתשובתו הזרה
 1b ודבריו י הטבע מז למעלה נעשו אשר למופתים רמז

 רואי׳פילוסופי היו ג׳ואצו סי' ברביעי שאמר למה דומים
 להם מודים היו ומופתיהם נפואתם בענין הנביאים יזן

 לאמר1דגי שהשלים וזהו ׳ עב וכוי פנים מביןשים יהיו
 • וכז׳ החדיש להחזיק ונליופתיז כהקשיתיו שהמתעסק

 הכריע אן נאמרו זו נפסקא ממך למעלה מה יחסמכל
 כדבריו מופת זכי לא כי הקדמות 1י המטיס הקשותיז

 כן כל שאינו התלוש לסחיק כי טעמו ואולי ‘^?0
 ג'כ מיפת מכיא־עליו בתכמתו ארפעי' היה לקכל קסה

וחתו: לרוב נקדפזת עשוהו יכיל שלא מה
 נתחלת העולה לפי וכן'• כמופת יש זכי סו ימן9

 שימנא זה אפסי האס שרל ניאה הדעת
 סאחית מה מתון כנראה החדוש לדעת ימפת קסנגדז

ט הקדמות אל הנוטים הקשיתי( הכריע כייאיסטז '*

 ^עד אחיות לדעות הענין
^ וכל * כאן פ מי י לכזנתנו מתיחס ההוא ה ^  ז

 הן לאל חלילה כט סימן לאמיז דומה בכאן החבר
 וישימהו אזתז מרחיק שהשכל מה כתורה זשיכא השקר
 זאת לא • וכו* תכאהתירה אך :לשינו כאן עד שקר

 ^את ידובלתי על דת להנתן עמר' בן לני עשה נלכד
 אין מכלי • דעותיה לפכות הפלוסופי המופת התנגדות
 Irtipp זאת כן גם אכל • עליה הכרעה שוס במופתיהס

 מופתי מ להכריע נפלאותיה במופתי העילה היא
 להודות ויוכיהז כן כלהטיהס עשו אשר הפילוסופים

 אליהן לעלות יכלו ולא מהם שגנו אשר סתוריות בפמת
 המולק העיר כבי וכו'• ההדוס ושאלת ז עיונם בסלם

 ידע וצבר • מהראשון באמ׳פ׳עא זז שאלה עומק על
 י^)ת נפסז יטעה שלא המאמת השכל זך מעיין כל

 אליס יגיעו לא חדיש! או העולם קדמות לל השאלה
ק נס נדבי והנה סכלי מעמד ושהיא חותן כמופת נ  הי
 לה. קולקום הדודות שפיליהופי השאלת מזאת לן ו׳סעיק
 מחכוריהס שנמנא כמה זה זמננו אל שנה ג׳אלפיס מהיזם

 ככל הסכר הכלל הוסד אקלי יהכה • זדכריהס
 הניאול ייחל נגדם• הכרעה כמופת אין אשר הפנזת

 אמנם כי כאת' עליה שאנחנו הזאת הפנה אבל ככה על
 הא׳לס ידע לא כי עמיקס והקדמות החמש שאלת

נתמלת a I כ </



סז סימן ראמון מאמר יוזזדח קולי
^ן עייני עה$ע9 לקן נחזת נספר ע5הי^ לי שיביר הישרה הדין היא על יפתה לי/ היא סגיי היה בשער לי

! התכח־שים,במל תשיכתזנבד אל נא כאשר הקדש ליכבש כיח יהיה מקום ילא^ירעמ^ייה ^ישיסאלהיי
Iלהגקד התימה כא משפם להיית כי ה' נעיכי הייחג זנס * אליי לגשת לני יערג יה ימי כמיהי עח ענדל
 שמיך כמכיאי יה על שהתנה םfהתנ כפי חטיף בפתח השאלה בחקיית ייאיית טענות בהככיסי כן #תיי

לתימה היתה הייטב יהא ̂ הטעני' שתי יא־יח עמגאנ'
ם כיאיןבהקש ,.נסכןשיית• אינ שוות (;:)  כן לע• ייאייה • האמת לפי ההדו׳הקבר שתכריע עד בט/

עד מאדם ספילוסיפילהכייעהכרעה ח ו ד, ומשה נ א גנו  חעיףיר.כה להכקדנפתח <ג1די,« אשר נ
1גדזן בפתח פתיחה היא לספן <pp( • כשכל מתפשט

קן ה כעיני היטב מלת כתב'זלזהנה לבלי• הסיתר קנית שני נהיות החדיש תכריח הקנלה כי העל  יי
נהא כיטעייו עלעה שהיא תייתני מכחישי אתרי המשכה מנד עליה לשתין יאייה כשהקכלס שיי'יבעיט

 יהמנין היניי נתחדשה שכי נח יעד ית כפיי יבי.* מאדם
 דגית* כאשי על*י להככס יכיל יהשיןר הכיב אין קייכ

 הדאדים מאכיתיני לקבל עליכי חיבה נפרט ל)נחני
 חשה יאת ובלעדי * הנאמנת בהגדתם עליהם לסמיך

ק  שאין תמפורשמת יכיי^איתיבנביאתי נביאים של ד
 • תתקש' נאמנ׳מן ייתר ספק מאין היא אשר חילק מליס
 טג סימן לתעלה שנוכר! הראיה מיני שני כאן זכר והיי

 אחדים ידנריס אחת שפה אלה דכייי ימזימחיהיי
 החליני אשי מהשני ♦י ע המילה מאמי עס מסכימים
 אלי דבליס עלי ששם סג סי:ין אכל לשוני להעתיק

 לונה השאלה יאת יסיתח לאמריכאשיהתכאיליזה
 היתה * אפשרית חדושו או העולם קדמות ליתר
 אין עכייכיס מבאי אשר הככיאה מנד מקינלת אנלי
 לא שהככיאס שאבאר כמי אליהם להגיע העיין בכח

 שאבאר יאחר בקדמית שיאמין מ• דעת על יאפי' .מבטל .
 כיאיס יולתי על נהכייעי אתחיל מאמיני אפשיית

ל ג״כ עייטת .  המאמר על בחדיש המאמר בתכייע י
 * יכי' הרחקה קנת לכי שתתחייב שכמי יאכאי כקדמית

 סג בסימן גס סימןסה• למעלה ..?לשוכיהמיעתק
 מאוגדות הם גס ליקחי מתיתסיס דבלים לפטך הנגתי

 כי הטעכיתשוית ששתי החנרבאמיי יהודה מכמתי: .
 להם אין יאילך מיו מסייק למעלה הכיכרית עלאייע

ע  מקרנות שהן אלא לחלוק* דין לבעל הינח ימקוס ככי
 על מתוך עליו שיקל עד העכין אפשרות השנל אל

 אפשיזתי'להאתן יקרב א:ר כל כי והנבואה הקבלה
 אשר והנבואז הקבלה על ההה״ך ייתר יקל ענתו מנד .

 • מאורית שט והדת השכל אמכם כי אודותיי על מכאכה ..
 פי אחשין לא ואני שקדם כמה יה מעין הידעני וכבי

ן כי ׳ הלהיליע  שכאשר באמיו המורה יהלך וי לי
 היתה אפשרית חדושי אי העילם קדמית שאלת היעה

 התבר בה דיך יאשר יכו".* הנביאה מנד סקונלת אכלני ^
 שתי וראיית עמוקה כיילישזהקלמות ,,גאמדוישאלת

• כו'1 הקכלה החלוש מחכייע על שזית ג5ג עמעכוע

 הדכשית נתניר יה וכל ח' בעיני ייטב אשי כמו הדעת
 יינת דנייהה לפי והנה * ונו' נעמי עם חשכה וכמוהו

 יי-מכת יאיה אין כי ימאת חק עתיד עם הדעת הא מנאי
 זדק ח כיכ יי.נה ירה קמלה יקנה המייבת היא עליה כי

 זק® נאמנים עדים פירישינו על ויש * זרה כנגד
 יהרחיכ עכל־ הנא* העולם לחיי יכרם המעתיקים

 המכחישיס כינת עג היל' ופס הכתיב ביאיר על דעתו
 שמס על כתב שכן קדשים כאכילת מיתר שהאיכן לגאד

 ח׳^אזס«את את הקרינו הנשדפי׳היים בט כי והטעם
 יתקיאנס ונטי אהין נעד והאיל העגל כי • עילתס

 הבנים מית על דאגות או נרות פירישי כאלה אותי
 ממכס אכלתי רק חטאת כל לאכול יכלתי לא יה ובעבי'

 • קונה מידי שייניאני מה והטעם ה' בעיט שייטב מה
 • זרה חלה היא לתימה הייטב פא המעתיקים דעת יעל
 5בכ מכאני לא כי ידה היא שהזכרתי הפירוש על גס

 יאכלת* ימלת ׳ ®גנל עם הדעת הא המקרא
 יהטעס ׳ יכי חטאת יזכלתי יאילי אסר כאילי • חטאת

ע' חטאת אוכל יאין אונן חייתי כי  נאינז אכלתי לא כ״
 קנירו חסרון את ימלא ההוא יהמקיס ־ שמיני כע' עכל
 טיכיס כאחד ושניהם קסרינו את ימלא שחנירי כמי

 1שלן שראיית בכאן מאמרו כי והסתכל • הכובה לביאור
 שהקלמימ A סי סיף לאמי ככותל נר' שיית הטענות

 השכיל כאשי שיאמר יאוי היה כי לקבל קשה יותר היא
 וכאשר * זכרו שקדם יי פ באמרי המילה הרב פיהו

 יאחר אמרי עד * יפי' השאלה יאת יהיתה זס לי התבאר
 כמוזכר * י« בהכייעי אתחיל מאמיני אפשרות שאבאר
 קשס ייתי שהקדמית נאימרי כי אפשי אן • למעלה

 • עייטת יאיה החדיש בהכדעת שתהיח כיון לא לקבל
P החדיש מאמי שהכיעני אגלי יאמר לא וכעת fjff 

 כמס מזקת דוחי הספקית רכת הקדמית דעת תה שה*
 מיס חשב שהמייה חיות עס • ס׳ נקק שיאמן שראוי

 עליו יעמיד שלא מה שכל כב ע באמרי לחדוש הכרעה
יייאע חהוא ן כענ קסיחי קנזוק ג שיונחו. ברין ימפח

«ןח



^ סו עימן ראשון מאמר יחורח קו^
מר אנל האזתית הסכת אחריו תחסן המעגו הפסקית(יאק תהג׳פותלי׳ק ״!היתלויגלכלא׳ הענרתס^

» דתיונזת לז וימצאו עליו הכתובלס סיפויסו שראיות כאמיי החבל דבל וסנה * וכי' סעקית נהם 0ככא( י
 ליאיס יהיו ונס בהם להחלות שאפשר חולמם התודה הכייג עשוחן כלתי כבחינת שמתיסיס הטענות ת׳0

 הדעת התבאר אם א1ן ל(ה איתני גיביא הכלח אין אכל בשכל תתפשט הכרעת עליי שפי שנקרא נסלה יוטאר
עת כל אמנם במופת ההיא ככפקא המלך 1שז עליה אשי

 W לא פיייעת יתבאר שלא דייה ואם ההקשה מן נאמנת יותר סשק מאין מאמר אכ ייהיה * ידתתpיג
 הדעת ולא אליי נטה הדעת בחיו׳לי וריהודית להאמין תירה 4בע מעטרך הכיעת על טדק קמורה

 כלל אליי נביט כן נס ההיא קודם רבים םיםSועו בחימר,קרטון איננו כלא עזיכיתמרק המדועבראיה
הן.Sהעו .ה״^ליי״ קספקות יתרין ה לא rם כפשוטיס הכתוב• נבין אבל בא^וני־־ע *גם1 כזה הי

”I”״ידמ־נ י־א«טסע.» פז^ חיש חזהחוא חע״ים ב■ םא-־.•! ד,-ד, ״'גזי׳ ״־׳ 
להשנתו כתני יניע לא ענין י ׳ * כביא נמקים הנ״עה

ל«1< טד־. .«לה ע־• = ידיעוחהלתהארסאשרה-וניי־דסיחוה
 הח:רעלהיותשתיכטע;(■

 הכרעה לשין בקחתני ע תכד לכיס סהקבלה ז שי!
 רניכי * נפ:י את נישא היא אליי אשי הכסא פי על
 שיהיה באיפן בי להחויק כשכל שתתפשט הכרעת כזה

 • פנים קל על כן שיהיה יבטיח נכין לאדם ,לבהאדם
 נכחינות כשפטי זכה כדברו גדק מהם כלאחד ובנן

 מנטרך היה ואם :ללכת הדוח שם היה אשל אל שינות
 מה על דברים עטתי הנה עד רל • כו'1 התורה בעל

 הפילוכופי'• דין שבבית אדשטו׳המופלא מדעת שיחופק
 מוהל שפק שים אין ודיי דור פילוסופי אתנה'מיתר אך

 יולידו אמנם אף כי הזאת־ הפנה לבטול עליכי
 אמלטין כהנחת הקדמון ההיולי לעת קיום כמופתיהס

 שכתב וכמו * הטלות וחדוש החמר קדמות ששובר
 קי'1ן הכותי מאתר המליכו יה ועל מהשני פ'יג המויה

 העולם את ברא שבהם נדילים שמכים שמנא גדיל נייר
 האומרים דעת כפי או ־ ונהו תהו הם חנלו הסמנים כי

 שם שרמז וכמו • העהז קידם עילתות כמת כבריאת
 ית היא הפילוסופים מן אחת כת אגל כי נאמרו המויה

 זאק סמים יבייר פעם שירבה מה הקדמון כחמר יניא
 הדעת יה מיססי' ויש * וכו יה זילת ממנו ינייי יפעם

 בונה היה העולם שביאהקבהאת קודם האומר ^ל
 יהית' הואיל באמונתנו פנס יה היס לא פגולמי׳תחריבן

 ונאמנת קיימת ידוע מימן החדיש פנת נידני יס •ם
נ פו  האדם שתחלת כן יכמי ה'תמימה תורת בראשית מ

 יה חכי • נאמנה ה' כעדות וחוס אדם הם בו היי
 האדם סטלת היותנו פט׳על להראות בלתו יוכל לא כי

 כמו ליני האלקי הכניל התחביית לסנת לי הניג
 כשני המורה לדני* קיונים אלה דנייי יהיו

 השט הדעת על הקדמית ̂>מן אם אייכם באמיי כה מ
 ק גם שהשמים יהיא אפלטק דעת והוא נאמיהו אשי

ילא קתיי' יתידי ישתיי לא ההיא הדעת «הדיס •מי•

 הפילושופים יגביי בנח
 צהחליע הבו בפיקי המורה אבל המכרות כתות מיזשתי
 אמת בתורת המינח האופן על השליש אמונת אגלנו
 שאה הקני ומאמי * לב ישט כל גדיקיס!ירטני יגילו
 כסיולי ולהודות להאמין סתורה בעל מבטיך היה

 כטה * וכו' באמונתו פגם כיה היה לא * יכו' הקדמון
 כמתעת כיה היה אשל הילבג להתכהי׳בה כשלמה אור

 הנחשד קיא״בע גס ואולי * מלחמותיו מס' הששי במא'
 והמשכיל ברא כראשית על באמרי רמייי מתוך נזה
 אמין אבל כן גס מלית שס שנשמניי נסחאית ייש • יבין

 יה לפי יהכויכה * ’וכי הטעכית פתי וראיות למעלה
 לעיש במחשבתי עלה וכבר ומבוארת• פשוטה יותר
 עריכת עי על הקידמת עס ה׳את הפסקא דברי קכת

 שיהיה התאי־ עז לעמתי מתנשאים אזפכי׳אקלי׳ככוכיס
 חוזיעל במיפ׳הכרע׳יכז׳ יש וכי בקודמת הכוזרי מאתר
 באומה ארסטו' היה שאלי שה סימן סיף החבר מאמר

 ובקן החדיש מופתי׳על כינת היה וכי' תקיבלית נחל ש
 ירכינו איכה ירעו איכה לי להידיע היד! זאת בקש .

 בין להבדיל • בשכל תתפשט הכרעה ואייל • נגקיים
 רפלאת מופתית הכרעה לנין שכלית סיפתית הכרעה

 תורתנו פנית י נוסד שעליה הטבעי ההיקש מן יובאת
 מופתי© מיהודים לנו מאין ענהו כן על * האמת לפי
 לקראת ללכת עלינו מומלח וו תוכה אין כי ככה על

 כמה לספי התורה שתנא וחלילה • מופתיים היקשים
 אין כי עיוני בדרן אחרים של מופת אי ראיה שידחה
ט המנגד פט על ולהוכיח להחפלסף עסינה  כז

ן ועל אקיק גפנה ולא נקדיש לא עיוטיס בסיפתיס י  ד
 הנביאי® כמו התמים החכם כי סימן^ו נחתישי אמרו

 קלעיל בדין אדם להיעיל שיוכל הוא מעט ן1הדמי על
דן חילק על ישיב ילא  תליי עטיכס אן • עג קדכיו־ ני

ת ההיקש ק יכ^יס’ונקיפת*• כאיתות קטגעילהייי
יל



Sip מאמר יחורח
ד ומונו ית אליכלתו נ  על הזאת השאלה ואמנם ו

 מופת! הכרע מאין כה שוות 1הטענ שתי לאיות יזממם
 שתכריע על * סיאשזן דרכנו לפי למעלה «נואי3

 • מופ;יים הקשים לא דיטנו «b שסם זסכגיאה ה^קבלז
נאמנת יותר הנבואה כי וזה

סח סימן ראשון.
 הקלוקל ק ואת מודעת סענותמספיקיתתקי^ה

 עליהם להעמיד יכוליםb מהם יש כי באמי! הי׳נ סזכיי
י בס סיספיקו ומהממת נ הדעת סתתישנ ד עועת־

 קדם וככר • יכו זנם יספיקו עלא מס ומהם עליו*
רואת לאמי כ סימן הכוזרי

־ג *יבא^ה(7די הכוזרי אמר סח יחק ולכן ההקשה: ק ענוי  נכומי׳ומספיקים דכריך אני הז:
ת) לנתח ה'תשכין ידיד יאמר קו שי ם המס ד הדנ א ס«' ינאדכרוכזני ונא 01 נ

אס בשער מספיקים ותחת הקבלה כתפי נין ה׳ו ^׳ דנרים נאמרו נע עטר חברתי תארך הז י פ  ץ
ת פפ'עליך1הח הנבואה ננפי אי חר א חך' ח ת ^י אט ר • לשכל איתם !מקרניס המס^יקור־/ הטענו

ך גלי־גו^ א^׳ שתל אבו^ ‘ ק דכדי הסבי יאמ יד סימן !בחמ׳שי דזרתחז
ל ו ו ג ה ד צ ^ ה ס ב ^ ^ נ ?ז'י.״יי•״־־1 נ ובכצן • יטיס מפפי צמטה ׳l / יחידי של ליאה אנלאתה
ד,נ תו חי רי ד, תו שו 1הגי ב3 א מיי ה *•י ״ ״ יי. יששפקית-נ.-• ’י

^ • הזה נשעי לי די לומר מה אל בזה נחשן «הבה
להדים שזכלת המשפיקו נטענית הספור מן הזה כחלק ההקשי' הלח היא אוחי שאתה זה סימן^יג למלן קהשיב

דיגמגן זמנינו • החדיש על עיירתי אשל הספקית בם וכמו * ההקשה טעמי על להשען רנה וכו׳יכילא
PכזארDסיית« התגדרו דכי בא עת המאמר כסיף הזה הלשין היא דכרי פתיקת אבל נאמרו טז סימן ם

אטדיחך : הספר מארין הייתי הזה נשער מרחיב לאיה לא עמס ברין יזעזפתיעודכיידאהיאייסאין
לכט^ שיספיקו דל • חתספיקות העעכות לי להראות על באח' סי"יד סיף בחמישי הייה וכן ־ עכ מופת ולא

 תזםר» סגל כלFהיאות פני זה על נהפגייך הקדמית להם יחזייג שלא אחי יזפילזסיעיסוהסעכעחעזלים
 תיפין בזת שאין אכי גם ידעתי כי ־ קשיי עם הנישא העדי׳זהקבל' לניקגול יחיייב שאכלנו!אנסנו מח <ןבול
זהתכאד הילעתכי כאשי והנבואה הקבלה זולת מכריע כחיית משפט בידך כתתי יאה ־ עג כיאייה היא אשר

ק ישם • ואילן *יח מסימן בחמישי הישלס הזה חכי ואפיק’דק זיל כידי וידך דרכים השני מאלי האחי י ״ן הי
בעני* שתעמיק ממך מבקש אינני כעניינו הכחרי אמי היה ואס אמדו לפרש יתכן משכיהס אחד ולכל * לנגגשין
למזע^ לי האמזכ׳יהיה בשיש דכי ממן אנחש אכל הזח שאמי למס שוסב וכו׳י להאמין התירה בעל עבערן

ק חכור * כיי התחזק והיאך דבריך גצליל שזב,אל :וכו' תשובתו שבאה היות עם כי זכו'• יפגום לא ס׳ואין סי
ק זה על  שמיזכן מה אל הדביר ישוב * '0ו הזאת הבריאה עם בא עתה וכו'• מתקית אומה שהיתה לא סי

 סימן החנר כשאמר והיא מללרכזי לכאת הספיר נעתק האנשי' שיאמרו במה אין כי בדבי שנית תשונה גהזסיף
 • המגילה נקראים שאנחנו אלינו כבודו והתחברות• כז קיימת א׳לעזלם פנה כי החלוש כזכת יסתזי דכר ההם

ס  אכ«י אליו נאמיי דרכו הכוזרי.תמשלול הוג־אז אז כי מהודויו• יסירו לא סוף סיף זעדניךען עלן ירבו כי נ
 שהראילו כסי • יכו׳ היהודי מתהפד איתך דואה זהמרגים החמי בקדמית הגזורים עמהם וביין כחדזש

 ייש(^ לכלל שנאי על לכרים של גלגולן דרך לדעת ״ באימנתס פגם הטילס לבלתי לכלס א משפט עזלמו׳כי
 קיחה נפשי ועתה • ספקו מידי המלך את להיטא שהתייה למעלה אמרו כלפי זה שאמר יחזק ואיננו
 השכל זס יסמל איך שמה הכיכר ההוא ההתתברזת ויען וכד כויאהעילס על להורות ונו' כנפלאזת תנא
גגזזן1 ומא רם היא והלא האדם עם האלקים שיתחבר אל מתפשטת ז< הויאה שאין ולזמר לפקפק אפשר היה

 שכוון אפשר וכו'• והרוחות הגופות בורא מאל:
נעדד« דקיס מעגמים התירכבים השלים אל ברוקית
 מימן ס" מאמי מביאותס על החבר שלירס המדאה
 אשר והמיס הרקיע מקביל נפשך תתרחק ילא באמיו

 ואליהס מכ* 'יכזתיני יוכלו אשד זסשלים לשירם מעל
 והדילבן לשעייי^ זבחיסס את ד1ע יזבחו ולא הכתוב ימז

 קרזתולן הס או * אודותם על סאליו• מית פ״אחרי
ל המתפשטים א לנ ח זמתילדים הדופקים הגידים ק

מאיד

 תסיק זה אין כי הודיענו ורהא' הסיעיוחדזשסת
 סקזדם הביאור ט אפס זכו' מצטרך היה יאס נתקה!'#א

 בסוף כאן שנזכר מה אמתתז על ויורה • כעיני ק נשא
 סיף שם המוזכר עם האדם(כז׳מסכים יתמלת הפסקא

 הראשק: אדם k דנו היה ל1ושי«י^! באמיז סא סימן
מן י ח ס  הטענות י וכן׳ הטענותהמפפיקות •

בסבל' האדם לכ להטות בהם כת אשי
ת ר • המופת כמו הכעיס משלמת 1סכיעי מכלי |ונ



י• י נ ז  oppf • קיים ׳  ! ,
Ifn i ■ ל נדנו-ם)נא»י־תכ־,אלד״ ע ־ . .^ ״ ס1, ״

לב סח^-קו ■ סימן טאטרראשון ■.ק־ליוזודת ^
 •W יזתי הקלבןים םכד<> במס אין הפיליסיף כאמנעןתם !ייקשיו * שבדם המדיקדק ק ^*ל-יעלס

ס כי ללמי <רנה • שביא • אמנעי טולת לקלבגל לא ההפכים כי ג:<ע!יז5 ^^זיז » ק ט^(נ פ  גקי0■(( ונ74טן
קד העללסילתימהשיה* להבלתיבשמי: הגשמי בק ימייגתהימלתאמגעים פ מו מיבי כסנרל דוד״עה כ

 ה^צלם יכ!>^ימגויד מס בז1<ת«כמיש העללם יני עג שכל • והשכלים להמיגשיג: הגלמהת הן * והנפשית
האין מגאה עשית בסכמה אשי הגלגל^ לשכל האדם

n:אשר להתכלל להילקדש ?פעלה S y n והרמ»לל יזזתקדש ^ שג  למוס עג* קנייגיךלכל׳• מד-ן
 מש העקייפו לבעל לל ינא הבריאה חבור-עם רשיםaמד שכן כוי ם השכ^ מיני שלשת ככגד * ובל'

ה על העללמו׳ שכלי'שבשלשת בז הנ אר־נ ה הכמנזח בא הז מגונ  להשיב א׳ מא׳ב׳פ שכתב בחסרדץ ה
י קייש קלים קללש דין א ̂י הי ם א  הכתלבי'' מתעס דני אשר שברמשיס בקטן כי בעזרתה נפלאה ז

טחי ת־11ןה,י)זי-ש.־־דל.(של חנ א׳ : הדעת ׳־אין מד. םפ^י תו או ת ג ״י פ על בדבליל ♦נתגלגל מ ז
נעל► יופןי 1^יפ« א^״י ̂ ̂ _________יז«ת1< 1נתענה לןעלה ״ ״.*ם (הוערנ״ נדנד'ךוהלא החבר אפר pp ,,לל «נלי'-נ־היולאמס

 מלפשעים שכלי' להיותם «ס
שלשת כאן ונכללו מקתל•
 הפשוט יהשכל הגלגל זשכל האדם שכל שהם השכלים

א נתעלה כלם שעל מי  :כמדוכי להתקדש והתבדל ה
b כי ג וכים שקדם הנפשית כנגד • מהתישים שכן 

ל כח הלא ־ יכו שנימשים בקטן נ  שימן בשלישי התכי י
 איננה להדבזיה הנמלה 'Tכ•נ והנהגתי ית' שחכמתו 1̂

 סימני אן בשמשלגלבלה״ והנהגתי מתכתתו עקנרת
 לכלנילה כנמלה יכפלאח דקה ילתי וההשבחה התכמה

 אין נאת'כי טן לגיכיעיסימן עכ* קטניתם־ עם
 עב* • שבתייס בקטן יוהקכיוה במלה נבלבלים סתכמה
 כתיב השלישית כהקדמה הספי לחתית' סמוך ♦נחמישי

 איננה • הדמיון על • יביתיש בפרעזש חכמתי כי לאתד
 עדכאןדנריו* הבלבליס* בכדיי מתכתתו מקנית
 לוקתו שאת׳הטבע ממה נשכי פילזסזף של אוניל ומנית
 ינתתנילז' האומן לעת פליאס כי לזאת לבן שית נאמיז
 כהיניאל יתפאר ידיו וכמעשה נכבדת מלאכה לו יעשה

 מאשר מאד יתי עכיר^נכ״ה• מחמי למעשהו כלי
 • זסימית לדר ושש נהט רנפ על אל כוה׳לגככף יפפלהל

 •, כשדנים משה נתקשה קזל מאמ' לה על המליכו וכני
 גסננריותהשפליתסהנט מכחתו«ת לימחטכפלאת'

 כסכמיז חני ישים כלככים כין לאס ערכת ל^ילעאניש
 אומר ר׳ילחנן היה כן על כי הלא קרלג יאפשר לליגת

 ו If פ לל שספרי נתל כמלה תלי היה כד If כהררי ליקתך
 תיבתהלככית בעל דבלי ללכת שנים הס ושם * טיפית

ל'1פ' היסוד  p)rהיכ בקטני כדאית החכמה ח
 לפי הפיל ביג־ית הנראית החכמה כת כי יגליליהן־

 הנראית הסכמה מכה כפלא יותד אינני גיפו ניילל
 חקכק אשר כל אך * קטנותה לפי הנמלה ית’ני?

 יתקק ייתי בה כלאז יהיכילת הסכמה כס יהיה הינייה
אקח;אקר עד ן«'.• קלמק מדאז נפלא ייגי’

 שרכים באחי© שירה פיסת
 ה' ישמת לעילם ה' כנלד יהי אימיים הם מס

 שסלא לעולם, מלכת כבלדוית'במקומו כלומר במעשיי
 פתןתל׳ומהדו' העמוס מן סנולדות הפמכאומ ואלו נכתי
 שישמת יתכן כבר ־ באיש ולא במין לא קייום להם שאין
 וכל'* מעשיו בהמתם בהם ככרת שסכממי מנד בהם

 נהעתקע היייעח אזין למלאת ראיתי לא כי שם יעליין
 יתבאי n ולפי • לכלכתנו כלו המתייסש הפי׳ההיא כל

 העכויפ להלמתכיהאין חלאההאקקנינך* אמיל
 לד • פלאי והלא המעילות הנזרות קגין מלאה היא גם

 הכחל* כינת וכלל • למעלה המלוכד סשליסוף מאמר
 לא סאדם נגלתבינירת ית׳מבואית חכמתו היות שעס

 הטעם מן כי אלו האותלתסגורו השכל אל יחקיבמוה
 סכעם שהיי שברמשיס הקטן אל גב תקבר י עכמז ה!ה

נ בינירתם נודעת יתירה
TQ'D ט  בדבייךוהוכל'*ד״ללאאעע^ו«יל ס

 ומנינתן אמת* דבלי קשט על אזתך
ע סכמת! פליאת כי לאייר דנרת אשר אתדל לא  י

 י1כי:כ^ ־ כונתנו המתכת והיא • היניליס ככל כמנאת
 כאותן.לכס נורות עליק לקגסיל למעלס כ^<ת היה לא

 רשמים להראות מכעליו טלב תלכע לא כן ־ כייס
 מלכי® כונים עשה כי * בולד כעס אלקיים יענייכ־ס
 עליין סבויית הראויה ההוילנה עם השמים למלאכת

 אמת לעמת דגליו ייחכשאל * יענו עז סי' סיבאר וכמי
 מילה לקס שיאייח יעלכיס לשיעול לג כי' בשלישי

 הקים האומה ית׳יכן אסלייכדה כי האנושית.איננו
ק לחיל הראויה ע  לאלקים אס כי איננה בינה גאלקי ה

 דבלת לחתיס מבמתו כיף והנה • עב • יכו' לכדו
ק יהיה אל ק אס לאמי לי כיי סיף הוא באשר קו  י

« דששם הדאות געינין מ ״ ו ק קקם הקמליס «י
ונכונים



 טע סימן מאמרראשק ^!וליחורח
ם מ מ ״^ס ו 1%אך המחכיצדנ^יהסביבקתיממהספי* • W)0 סמכת<ומיובדנין יתכן מו׳ ^מממ
יקל החדוש הזדאמ עם ל>ממז כי רה1יזת אנשי ישמזיו ב« פוניכתי לא עליו שאנחנו הזס הדלוש • לועי עפיח
ס תpלאר* גיי י מעקש כל ויתייסי קשה כל קסנולם בשאלת לוה שהמיכתי *כהו י דנ • ה"שי״יד חאע החני כ
̂ינאו ־ :גוליה על להעמידן הדברים brf לי איכו ̂>שי ק הפיליכזפיס נעקנו* ♦לא ס0 סוכי נמה יאמינו י

V לפניו טלי► סי'י'שאין שאלה♦ וכו'• קייוס עאתה
י לכל נזקן הוא אנל ד־ןחכםח זאר־ו מיחס רבים^ה;>יבךהאתה בדגלי♦ כמסופק וה על  ען* דנ

מצאת ית הכולא על הקודמים ה בבריאת הנ טל  כ^ וכיונא וכו׳־ לו שלאוי גלגלי אל משל דרך חנ
t^^ו כהוראת גהם טנתו אס sו כוכב ל  גהקדע' לספל לחתיה סמוך מבלרתי נאלוולתם לזולתו א

א שסואעגמויתיוני עשעוס ר תן-לכל אשר המשער היכול הנו ^ באמלו השלישית ך^ף נ ו כ ה כי

: V״ ז י י ־ ח תי » ס מי ן . ן ״” ט. ״ ' י1׳ . י ׳ ״ ״”״‘^ צקגצ לו סאעשל שגגולות י י על נגעל הכל להיות עהס
וההתוקנתשבסםוכו׳׳ופמן אות♦ מלא אשל מלתו •לי

ניקסו אלו וילת במקומות תוקף בכל אנלו מיוסדת וו מ־אכה ובכל וכדעת בתבונה בסכמה אלקים לוע
 לא • לו עושה קוא ככה שאס י ההוא הנכיא אל «אותס

 האלקים התקבלו מוה להוכיח ממש החני בכותנת •היה
 יהיה איך בעינו כשאל ספקהכחלי והיה • תאומה

 הואת הבריאה עם חבול • ו»׳ והייחות לנויאהגופות
 בועהשאמלבשלישיקי׳כג לצה המשוגליט• לכו':

 איננו האנושית הצולה להם שראויה הערכים לשיעור
 נס סי׳ שם גס • שוכלפו וכמו • וכו ית' ליוצרה אס צי

 ומתאונות משתערות הטבעיות הסרות כי דבלו היה
 דבל ובמעט הארבעה הטבעיס מן ♦נעיכותבהמוגם

 להם ראויה טא אשל הצולה בהם ותחול •שלמיויעכנו
 לו יאויס שהיא הצולה מוס לכל ויטה ובמסים ימיים

ט יפהד דכי יכמעט  אומר הביע בוס וכיוצא * ו
 טיצאת הקנל כוכת כי ולאה והתינב * שונים כמקומות

ה כחפל לו הנמצאים מאמריו מכס  ליחס יאות שלא * ט
 מלידה ועיט פלט כל והנהגת סנויות חכינת עעל

ה מנטןועהייון שינ  לה' בלתי • •גםעדוקנהועד
 • נגמל סכל עצמו עי כי המשעי טנול החכם לכדו
 דיך על במעשהו אמצעיים מעלים יכניס כי אפס

 מההכנות זכיונא והיובש וסהיטבה והקרוי החמוס
 לדברים החכמה אמנסלימס כגרוןכידהחוצכט•

 לעשות פקידים המלך יפקד וכאילו המגינים ההם
 על משרה נותן כסלך מהם השגחתו כסלוק מלאכת♦

 כי • החבר סברת אנל ♦מרוחק בטל וה משנה♦ סכם
 הוא כרוך המושל משנט נחלה העברת דמיון בוה יאה

 זה היה ♦כאילו * באק הכחוח מן שלכת ►פמיו
טי  השתלשל(' בדרן לנא הקדמות )עונת‘ מגוע יובא מו

 שעשו וכמו ית' זולתו טכייס פיעל כיי אל השטת
 הוס הפעל יחסו וקצתם סמעל בשכל הפילוסופים

 מלחמות בספר יאסי כאשי עצמי כתתהזה נמצא לכס
ג5<0 המצייי בכת עא׳גלינוס * פא חמישי מאסר נ

^ השעית משלימות כס שיש טז שלימה פעילה כ ח  ה
 יאתע• לכדו לז יתיכי הבורא החכם אל יעלם שלא מת

 • למן קיאו טייא נפעיני׳סירו נחשים לקראת נלך ולמה
 • ידברו הסיא חלימיתיהם כי מנתינתס כמכעיגלנו

 האמיגי טאסטבע כאלקינד צייר אין פעלו תמס והצור
 עצ כחיתם נשימהו בחותמו• המטבעות כל הטובע

 עיכי^ שנעה הזאת האנן ועל ורוענו־ על כחותם לכנו
 תילתכוי פנת לראש איתה לילות דגליו בכל משוטטו׳לו

 המתגלגלי׳ קדיש אמיי מתיך זו כינה תלאה תשיג ועוד
 אשל המקום בכל דרכי לפניך ותלאה ביאורנו• בהמשך

 למלך דודיו את יתן שם לפיליסופים זכלון שם יהיה
ק^ וברוב עניינם הבל כי מכשילם סכות בהראי׳לז  דגלי

 כקס ייח נסת ולא תהמהם ולא מהם לא פשע יחלל לא
^ אמנעיים פקודת על שאמרוהו מה כל כי ס סל  שיי

 עכ״כך ׳ היטיה ענייני על ושוטרים שועטים ונכבדיס
 כמדונל־יכתניס הקלגוו' לענת יאש פולה משלש נמשך
 מגפן חמל ישקו ענב ודם ־ גוריהם היניקו שד חלנו

 מסלקס סזקלה אשל יעקב חלק כאלה לא גפנם־ סדום
- מנויהאקצעיי׳• מהסצולן המנטל הסדוש כאמונת  ך

 יקקרול החימס דלן על הסמלים בהכנת יחן שבטם
 החון! הוראת מדח׳מצד להם אין אשל והיויש זההיטבה

 עצ ספק העירו אחיי ל’סי' בחמישי שאס' וכמו והנסיון
 כ* צמת וזל ופיס הפילום אכל הארבעה טסודות הנחת

 יהקיידו׳ בחמימות להודות ההכי' מניאנו המיזקל אחר
 jjpp ימלט לא לצשימם איסות זשהס והיבשות והלחות

 פעול^ על אמנם ־ עב מהגשטם גשם ממנועיהם אז
 מהלכלי׳הנפלאי׳המתחדם*׳ וכיוצא והנהג׳הנזנר הכיול
 הוא ס קי1הז הוא ה * יעקב קול הקול • יום בכל תטד

 משלתיו והכל מזשעל* יכול חכם מלבדו עול האלקי׳אין
ק ביל ככלי לטנו עושי וה זולת לא האו

y סימן



. עעאענןג ימן8 ראשון מאסר יוזידח קויי _ * ד
*®8] J טבע כלם6 הנקיות נ! ההקועס וריסו מ טעמו עמד וכו'• המיוטס חהו hw בח ?WC

^י• למסגור אפשר קיה בעבזד המק גססיית
* זכי האלה הכחית לו אשר כל יהיה ־ יכי* בענייו ההוא
 1יע הפיליסיפיס דברי על הטבע הי4ינהי אשד היא

 ינהיבם ספבויא האתת
אתע מהתכיני׳«ןיא כתכונה המיוחס וזחי
Hyi סיועי! אס ההיא התמנה :הגבע
עד • כס או «עש או טבע י yחטב הוא ומד.
ר זזיא ת נ חו הנ גי)(״לש.»ה<ול.<[״ן Sy מ

’ ונו אתה קיא באתי! I ,1 י I כחכמות שפזמענו מה להקיע כילאיתכן להייות / ̂ ״ .
^גו וואהשהתעונוכשמו׳זכ,׳. ץ א הבמי פי על שחו בישראל בן חואאלבל מה יודעים ו
p p , j , p , j ,  ,j העילומפי• יבדיוגו אשד * יודעיב

 וסגע התקלה שהיא באתרם כידיעתני בו ידיעתם אב^ החבר אמר עכ סגל אם כי זוויתו
אלו כי שיכא וכמו וכי'• כ* הפילוסוף אותו גדר של כגדרו הידיעה יהולל
 מעל לגמה תו1יא התארים וינוע ינוח בד. אשר והסבה ההתחלה ד,וא היאה מאי כינתי יכי טנע

י אתו לויי אין • שותי גטה « במנךח ולא בעעס בי הוא אשד הדבר 'ינדה גו
התבי השיבו כן על היאהטב* ימה

 ככובה לאנמיכיככוגתואיכיכסיעתס
 המשער היכול הפיעל החכס הטיאיסהוא מדכי
 • אל פעל מה לסכי לו יאמר וכעת * הנידות טתינת

 אל פעולתי חייתת אמנם נ׳
 הכוזרי אמר ט כס! כה להכנכי יזטנע
 התמר הכנת ידי על אמנעי

החבר אמר עא חאת גמווכרכקודמת•
ר עב ®J על עדי מנתי פ רי א ז כו  ה
כך אחר שהייה יכמז לנרו

אני אב ש סייזן ני/מיי

 המלך כיבת לאיי מקיכ׳להיניא תנרי' תבר
 תבונה כאיש ־ הנה עד מתכונתה על עמד לא אשר

 היא הלא יאמר כה שאם הואת הסאלה ידי על וילנה
ן חני של לבנו גס * •ת' הנורא  היאת באתעה עמו עי
 לךבינירת דמיתי כבר כג• סימן בשלישי דבר נאשר
 איננה אמרי עד ־ יכל הנידה ש ואמרתי והקייס מליח

 החכמים איתי קידאיס ית האלקי' מאת אן הטבע־ס מן
 נתייחס אשר הלז הטכע הן יאמר כה ואם ־ וני' טנע

 נשמש הנייה קבלת t החמי שמכין מה היא אליי הפעל
 היק דעתי ונגלו׳ יקבל זה את גם ־ יהככבים והירח

 הטנשי' טזנז אשר אל בדבריי כזין אם עי ני •אפש עי
 • עג כי' שיבא וכמי בעולם טבעו כשהודיעו טכע מס

: m סימן יה על הערתנו קדמה וכבר
מן ששמענו מה על מהכתות כח הוא סי

 ששמעט מה כפי יל וכל• בחכמות
 שהטבע לבכו עס היה לא כי כזה יהירה * גחנמית

 אחנש יהיה הנחית יין כק היא אבל •ת הבורא היא הלז
 חיטא סיה לא זאת וככל * ית' פעילותיו נקשלמת
 כלי הייתי על טבע סל מזבני אבלו היה אס כשפתיו
 להייתו אחבס • כמדובר סחמריס הכנת אל יאמפעי

"®T אבלם כילל היא והיי הפיליסיפיה אנל תוככי על 
ס סלסלה  כה הנה כי ־ ואשם ידע לא הוא הנה • ינ
 המין כשמירת שורר הטבע להיות פיליסופיס של מנסה

 הנמקיזל מדרגת י׳אנלספיי סימן נתמישי כמיזכר
הנפלאה לתכת הקיא הקעשה כמי ההיא הזרע ויטןש

 כיכתוכזהדעלן •יכו' ידיעתם אכלV סימן
הנקי# הזה בגת תלי גדולה כה הי כי

 יל^ עיא מלאת לא כי גדיזהי אשר הגדר פי על טבע
חקה  יכלנו ענייני בידיעת כשהם יכמינז נזה דעתם י
 יגשס וייס נשיאים כי • נכון אל מהותו מידיעת חפריס

 ע3וע התחלה הוא הטבע אם והנה סיבא• וכמו אין
ס הפעל לו ותייחס הפיליסופיס כדני • וכו' לתנועה  ג

ת כאשר כן י כן לסזבייס מחטאת /חוששני סי'ע' דני  נ
 זה הוא עליון מלביש יאיילהסאליקיתהינהכיסנה

 לאחי ית יכבידו הבריא׳גכ לי לייחס הדבר מאד וקיינ
 השעע״י מס' בשט הגבילוהפיליסיף הזה והגדי • יתנו
 הטבע * והמלך התבר אגל מוננו לפי ענייני היא וכך
 יסכם התקלה לו היא אשר הטבעי בנמבא כח היא

 נכסגא ההיא הכס שיהיה כז והתנה * וינוע לשינות
 היותם סעס והתכלית הפועל יכין ניני להבדיל ענמי
ס סלא • ממנו הגעתם נסיר להניחו אז להניש סבה  פי
 עגתד כגמכא היות תנאי להעדר טבע של עטינו מהס

 זה וביאור • במקרה לא בעכם פעל ש גב בי והתנה
 סבס חיית? אין הגג מיאס חיים בעל יפול כי משל דלן

 היסזדהעפיי ככדית חיית רק לאק למטה מניעתי
 לו קרה הוא זמקיה נהיכבתו* בגיני המימיי אז

בק ולא * ההיא בתניעה חייס כעל היותי  נעניינס י
ע יקרא וההיא ’ הכבדות זולת בענס  בעי־ן לכדו טנ

 תנועת קייס בעל בה״.נזעע אמנם • ההיא התניעה אל
ק ח  הטבע והיא הקיזנית נפשו i התנועה תיוחש אז ה

1 ^ ״ רן 9 ע נ
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די שנכלל מ? זהו • הממעיז ן:ערך^ל ג תמעגיס דבי״ס זעמת p • '!j>,1* מנהיליס המ נ

tPP5 ׳-^-גי ^גסתס צהור<ת כן * 0ו^מע*ה כשתי האלס פשלתים האנשים סכי אכל תונצו כעי
די לשין :המזשכזח קנניות להכהיצהסיחעי׳ילהפתיד® כלי הטכעאנלס ג

מן סי׳עבעלחססשמע^ן סאמרהמלן עסמה (יגציסוה באלפשוע * וכוי אומר הזא כאילי סי
ס אני ייוין גתכמי׳ז הגדר קמטי עי ד יז

י עד לעת למען לפניו נמ1עמ ר ז ו כ ח ר מ ג א דוג־מת ויהיה מההיא«כו'• הדבר כי איבר דיוא ו1נ
ח מעעםו ינוע >השר כאמרו כראוי עני־מ הנין אס המילה שכ!כ הלשין וינו

מו ינוע ס אשר היא ססטכע ח בה מה סבה יש מעצ ע ינו ה וינו הסב פ המדגריס דגיי ו
א מעגמו וינות סעגמי סדני הי א ה איזנו ואולי חל חהראש־ן : הטבע הי

במל וכשיולו יים נש _ ___1__________________________סבכה הנעת מיד• להיכיא
ת__ - חי דג. כ

ח־ £ ה, קי קיו ־יי _י ת קי תום׳איל־־א־׳ייגל־ה ^.
0־D במקר ^ tfon t־ ־׳ ״ |vfin‘ ״ ל־נז־ל טס י־״ן ״ »

כיע ״ מידי p כה ת ע ר ״”הנ ב ח ח ר מ א ח ה ע א ז ®, עם ^ודר שרצה הו י'  ״'
ם כחית להם וכנחי __________________________________הוא כי הפועלת־וסחכליתית דניי

נאמין כגדי נכלל אשי אה
• • - ׳ -;־״־ ״•׳— ׳י מדז בין ׳“״־ ‘ ״ ״ ח וכ״ן /  השומע נקבהיג ״

ק ח ב ק ניי נן  ע׳כ► • המתרונן ולהפחיד ><הבי* לס השיט מבהירים והדברים בטבע p57mm אי
א: זה בטבע מידיעתם ה4העו כתושקדם״וילחמנביאוד לכאן* אפשר זו כיונה ועל הו

לכס ונשמע כקנר ה^מי שינוע תשני התנאי אל הזה
כתוכ משפט גב נו שנבלל ־ וכי' מבהילים ודנר:ם המיה הנח כמשל נענס וכך כן היותו מכל רל חעכמו וינוח

ת אל כי גנוה ממקיס הנופל  הגיני היהוד כנדזת נוי
 ההתחלה היא אמנם כי • בעכס התנועה תייחס כו

 נלעדיו כי ו ו הח לא הזאת התסעה 1ו הענמית זהסכה
 ימקרת הנופל־ חיים נבעל הירידה וםיה׳נשלסעעל

.*ממ;ו הכופל יפול כי חיים נעל היותו לו קיה הוא ׳
נמקד': ולא נעגס נאת' נגדר הנכלל הוא הזה והתנאי ־
ן̂  מ  ניאור יה הלא ר*ל וכו' לותי שדנה הוא זה סי

דייקו' עם הכוא בגדי הפילישיף יגחיהי
’ - ג  מה כין והפרש לקדיק ועס :נו א1ה אשי שאמ כמה י

 כעגסולא באילי! בטנע שיפעל ממה כמקיה שיפעל
 אל שנגדיהפילוסוף עכס השתכותמלת ועל '•כ־מקיה

ע• שיפעל ממה נאמ החבר ־מלתטנעבדנרי טנ  כי נ
י דנ ה ק כ נ  עלמה מאד מקפיד שהיה וקיונלשמוע '

 על נמייה ענס בלשון הטנע אל תפילוסופיס ישככו
 היותו יתכן לא סחב ־ הדני להנעת ענמי היותו ז

 וכדי דנר כפעילת עכמי הכלי שאין הכלי כמדרגת
 לי נודעת יתירה גדולה כי ה׳ה במ״מר תנות לזיין

 רנו כמו שדני י׳ל מבהילי׳יכו'־ והדכיי •• אכלם 'כתכריו
 המחכחזתם עזנס והגישי ■ששלפוליסאנלהשיליכופיס

 ילעשו' להתגדל עשי תיא־והנל מז לדעה כעניןהטנ'
 עליהם יראה למען הנטח־ם כתפארת עטיהלענמס

 לעינם תלוהו כן ראי המה כי אכלהשימע־ס חכמה איד
 יחדלין לא והקילית מקילהקור כזפזי כנהלו ־עלפילש

 כתךא־נה מט־לקחשלא כי וגששאין כזיאיסורוא
 כיין ואילי ־ האזת לפי ט:לנ של מהותו ענין כהודעת

ס ודנר המ־ה להס וכשת?ג יו סימן בתמישי לאתרו

 ומפחיד מבהיל בלשון השיי בחקי המדכייס אגל
 העיל^ אגל :החכמות מן שיחניוהי מה בכל כמכהגס

 לכד ־ לי כאימי כעשה * היא וס נטבע מידיעתם
ע מידיעתם מנאחי זה טנ  pנאז דנר רוא אט נא הכי נ

 המתואר הכחהוה אל פעל ליחש כחדיש המאמין אכל
 יסנס התחלה להיותי כאלה בגויות בכפלאית א^ס

 נדנד« ענייני על העמדתיך ואת נענור אשר * ונו
 אכל טבע של נו עט אין כי היאותן למען הקודמים

p,נושא אתה אכלם מיננו אל אשי־ ( הפיליסיפיס f 

 .החמריס הכנת אל הכלי נמדיגת ♦היה דבי )נפשך
 כאמדן, מכזיו על מיסל וקנין סי אצלם הוא ׳יק

 ל« ליחס תנחרהו הטס יכו'־ וסנה התחלה שהוא
 פעלהטכעו אל הממחה )־זהו ע אמי׳(שי נאיייך הפעל
 הכוזייזסחכרייוחלזקק נץ אין כי לדעת הראית ינכן

ק כעכי[ ל מלת בהבנת י ע ע  אכל מוכנה דרך טנ
p,יאילה ־ ביטהי איכא דורשין ומשמעות הפילוסופי' f 

 כגיזן הגור'ית ברנין כחפועל שיהיה מעניינה ינין
 אשד עין טיז לכוזרי א־ן ועתה רע־ אין • נו כידהחונב

 ששמע מה אל הטנע נענין דברו שתלה מה רק חטא
 לפגיס חכר סל דרכו הפלושיפיזת־חה החכמות מן עלי

 ,9 דבייקס ההקש׳עלחלימותיהס־ועל נעלי של טעמם
י נ ד ^ הזה הגדי ן זכעכ ־ פשע יחדל לא ענמם ס נ  א

 התקלס שהיא נאמיס ראש למגגלת הפכע הגדילו נו
 הה•^ את הבר כי מורים הללו והדנריס יענם וסבה

 אע# גס וידעתי ־ להנהגתו כידו ושמורה ככל עריכה
כאיתעכמ* סדר שתו לאשר התנכלות לפילוסיפיס שיש

לדכייס



Vp V מאמר יחורח
 א־שאיס V הכזיא מאת המסכים הטיעיים

ה ולפי • או0« יעל מנידיגי נ א ק להאס-מם אין מי  י
 כז אשי סדזים על סכת להם מתן כלפטס על *ייעי

מ היא אות כי סמים שס יייןעלה להודיע נאמנה לעד
חכמתו• מליאות היעל צזם

ז שי א ̂ לח עז עד סימן ר
:■fe־ הסליהת וין בו סאשסי מה על דני

 כמנ מלמעלה הכיללזת^הסופעות עלדביתהכמיע
ידיי• שגי ממצאס הכתות אלי פעילית כסמנסן חל

 סמייע י״ל ההוא המתהז' ועעדת סיעהוה מה כל הויע
מ איסע !סמיית עמיד ע

מככי י גא0ס הקדמנו י ר ח כ ה ר מ א נ י ע נ עו ח ה ע ה א רי אגי כן ס  העב• P• וזיזי אתד• ומן א
ני ( hSm ת כשמ סיוביבוהערותדכיכילא מי מ מנתינ תפס שהוא עאמי ו

ם)5םשחת רקהפיליסיפים אל־ו הזניכו  במלאה נהמבאתהת• משנית לת<ןן יאיפשי משתתפים ושמנו ונא י
רא עם משקפיס ני יפיז ותהל שוא להם הונקלו אשר  בעמידתו משנית מחשביע חכם הטבע באשרנו הנו

י ״ ההשתלשלות בחיוב ע5 י תו• כסמגזא והתמדתו בורא לזמר שכנא ניז ומתפשר 4ו נ
סנע הס גויה נותנות .ברידם ו ^
ה• וכות וכתות מניאזתו . ! * י ^^ייי’

ר כ ח ה ר ס א ״ ״ י י י ס י ^ ״ י י ל נ א א י ה ז  W,PTO»>.P7«־,P» ־
ם m׳S1 ורשמש . וככר • מעוקנץ ולא בי כ דנו « זס הוא סכונ שאפשר* ו ע ה

ח והקורור החגיום דרך על עלים6 סימן עניינו על הארכנו ב ט ר ח ח שתי ממנו המניע האלקי ו
:

מן  כי חעאתי ילוכו' יזאה אני כן אם , סי
 על היותו ות עבע של עינו ידעתי לא

9t קראתי פי אליהם אשי התילופיפיס אכל מונן הדרך 
 יידעים החכמים אנל * וכו' מהכמות כת היא נאמר*

 האלה כשמות סהתעיכו הרואה אנש הגה כי יכו'• אומו
 השניושמינו הנסח לפי אי • וכי" ושחוכוחשתתפיס

 • הודאמס פי על באמרנו הס והשמות * יכו' משתכי'
 סי׳ע' נאתלז אתך דברי וה הנה כי • חכם כזעל קעכע

 לאמינו שיק מאמר (יפוהתיוחסאלעעלהטנעיהיא
 היתס הנמכת׳ננליאי' החכמה על כ• תכס שועל העבע
 העכע בנדל שיכנס משבתי לא ואני ■ הסיפור כינת
 מעט תפימכו כן שאס • יכו' סבה1 סתתלס היותי

 כן נם אעשי פועל תכם הטבע ובאמיני • מאלקים
 אשי הטבע בנדר דנדיהם טעם על בורא שנקיאהו

 לקחתו תכנתי לא אני יאולס • ולפטרון לאלון ג! פימה!
 •פעל אשי לאלקיי מסית היותו רק הוה המשמעות על

 זילתוה* חכיךלא כלי כמדינת נלכריס •ת תפנו
ע ־יעתה  אהלן מעל נא ואסורה לי אשובה בעיט ד

 שפתי על .שמותם את מעתה אשא וגל האלה סישעים
 שאמי ומה * דכריהם טעם על טבע נמלת למממש

 ושיעורו המוזכי' אמירתו עס נקשר היא * נירא יאעשי
 • בירא נכ שנאת׳נו ואפשר ־ פיעל חכם הטבע באמדגי

 ואפשר בנסקא מנאתי יכן הנוכריס• דבייהס טעם •ל
 אנל מתואר הטבע התת ועל * יכו' נורא לימי אנהא

 ifi מהתיהסט '*ידפ המירה כתב מגס •היליסופי׳בשס
 הטבע ויאמר תעיד אדסען' ישיגהו אשי העטן ״יא

כל עושק ושהוא * לנעולס דנל יעשה ילא תעיד

 כאמנעית הללו הפעילות
 • חל * מלל ברור פ״יט בשלישי אילם • ע*כ * הנלנל

 1י0הז1הפיל מיסכייק סה * והנהנה שכל כעל הטנע אין
 תנא מחשבת למלאכת הדיחה ההנהגה ואת אכל • כלם
 מפעילת והיא שכלית מהתחלה הפילוהישם דעת לפי

 הכתות אלו הטסיע אשי והיא ־ דעתנו לפי שכל בעל
 ג * וכו' טנעי לופת סימנא מה bב

מן ע• דברתכ• מוה הוא• ק סו ט ל ע
 הנדלא הטבע בנדר דבייהס

• תעטדקו והדי בכבוד אשי בתארים והוספת  ע
 io סיביטו בידו ומסית ודעת בחכמה כאלקים היותו
 תינו^ לשמיר לענם וסבה סתתלה להיותי וטנעתו מלך

 לא מלכות תכסיסי ואלה יינייתובחפמה• והנעתי
 •רט' כ<הןלאק«ט יאיסודקלכוראקנותהאקי

 למ«כ^ סיהיאו* תטצת ולכבודו בענמו הוא מהשפיע
 הספרי סמוך׳לחירמת השלישית בהקדמה שיונח וכמו
א וה תוא כי יאחר אשר  הטוב• תסר לכל תן1כ ית תטי

 1ותכמת 4הואלאימכעמניכת וכי ,*'’יכו סננידית
 אנגהתקצית * וכו בפרעוש חכמתו מדביתי והנהנתי

 עשיית ■*אמה יין לו והו» • סין סי כנזסי־למעלה • וכו
מו V כמופפיא שלית בלא ענמז ^א זה  ובכבודו מנ

מככישנו ימי * נעת! יפה הכל pf< יעשה •בר ברא
 • כזה אלקי שלס פעל על פקידים כמלך שיפקד להאשין

 לשננטיך הקדמות סזברי דרכי אל לבנו שמנו האש
 ■׳ גתאג-• המשתלשלות העגמיית כסבית לסדר פמוהס
 קלוני כל לבלוט עדיט ורסן מחג כהו * חלילה סלילה

 הקול׳ אמנם אמנה מקטני קלושה ענית קול זה כי ־ אל-נו
 את ויכוננו עשו קהה ית עושיז ידי שהידיס יעקב קיל

גל Z • ג י



מאמר יהודה קווי
קו^^^רעעלוגשסיויוגב^כחיננווהו^

 * ניאשית w3m 7*pp ייס גכל טובי ה«סדש «גמו
 כייס שיעול לעית לדעת ^לח ייבן תכט מי לעתם
•המסעי סימל ית מבלעדיו למיכני׳אליה «^ותה '» )

r; ̂ סימן ראשק
ה 7nf< ואיזג ־ זכי' יכבד יייתי מהם »  כלאי* שכני מו

י ללכד יתעלנמי האנשים נ  ממס בי יינבאי גי ידברי ד
 תמיכטייע• נשם ל3ע שיאמרד מס יניני לא יהס שיהיה

 מבע׳מהאומכויו השעי' ייאת חל לשד ן כשם ובפ/׳כתב
pV♦ ט הוא אשי השכלי ס ^ . I <נז'למעלההיףסי'נט-א־ן

ש ייס אלקים כיל אם כי יה היוב ם ו ם והתלויי ה ^י נ & חס עוני פי  למלאכה אשי האחת לגייס רה
ה רק חכמה השמיס לחלקי מייחד סעי ד ו ל ענ ב  תחתיה אשי האחתהראשיי וד־י״שעור העייור א

ל להם תאות עיכיס לשעי כ הו ע ר הז ד ה מה חב בו יעז אשר ו א לנוג הכהכע* שינית* מלאכית ל

» ־*־״ •קי«ו״־« ־.<ו־״1 ־ . ־ י ז : א ה י י ־ ״ א ד ס ק ח. י . י ^’. . ^ ׳ - י ־. • י ״ ־ ־ ־ ״ ד, ב ־ ־ /.M יכי סמני נכבדות ״ מ שמס כמתכר
 כיד לחז עניינו נסהחשילי נא המקבל להוצר עוזרים הם אך בהתהברם עתיתמיכלמטבעי׳סימי►'•

ת לקכל <!f המאישדים לעת היא ויי מאת ד,אדם ציד ר'  השעיה אל יקלע אשר נכור החכם המצייר והצו
ה ואל יק יישב שהקבה נאמיס הי ק י הו רvב ו ה ך םותרש•ביxגי הק יקניא ולא עניני  גיר הוא ז
בלא המעל' 1ן לשילקיו נאמן ביבי יעד לאתים מקיכי

 להעגיי לני יש לבד לא כי כיה החכי יהירה • ראית
 אשד בדרי י'*עפ היכ מעעילית יחכייתי הטבע מחשלת

ניימס שלא ינאית לאיי כן בס אבל * הפילישיפיס בכלי

 בעיית אכילי «ת' השבתתו אל ימיו • כנים
 כן ועל גויתס עיי עגעי היא כי -שביינשיס הקטן
 תחלת על לרמת כניס אתי ילא כנים בגי אמי

 שי פקיד יה על הפקיד ית'לא כידו סכל כי עניינם
 יניית מראשית כי ראמיםלהירית קיגי •ואמרי ונגיד
 קרני עד תסיר לא ית' קשבחתי אחריתו יעד חי הנעל
 מתייקשי' תלא׳דניי' תשוב יעיד • קימחי כנביין ערים

 :הספר ונחעימת ♦ד סי ובחמישי א' סי' כיכיעי ליס
 מאמי לאמרי תנת דימה וה היי * יכו' לישידית ים אכל

כי מי סי׳  ההיא המעסה מידעני'לקביל הטבעים כ
 וכיומי • יכו' והיובש והלחות יהקיי מהחזס עיכס כפי

 הספר לחתימת סעיך השנית בהקדמתי השמש לייאי
 אן• אמגעיית בהכות ההודאה השנית יההקדמס באמרי

 is( אן מלpהpל על סבות קם אכל • פועלות אינן
 תכיאית וממגד מאז׳הכתוב לזה יייחחי • עג יכי הכלי

 pfi3v קאיכיית השייאת כי • ירחים ביש יממגד מש6
 :ימיטנת מקרית תי מוינש מחמס יה כיהס תב

 הרכות כמי השדית האיכויות הס * בהם !התלייס
 • יכי' חכיזה להם שנייחס מגלי : יזילתס *הקישי

 במה ימכיק משכיל הבלתי הטבע ענין העוילי כני
 לאנשים ־ התכלית יל מניא עחהיותו סיפעלסי

 שכתב הדרן יעל • מה •לגגו ילא סחתנבאים
 לא והיא הטבע כי ב׳פ׳ב׳באמרי חלק שיTח מא' פר״לכב

 היא כי אליי המכוונת הכינה אל שיעשהי תה ייליך «נין
 שיירה ממה יוה • שעשה מה כפעל ומשכיל חישנ כלתי

נדיב ייתל שהיא ממי היקחיס איתס כתפעמו שכנר מל

 אינ<^ בח היותו מענייני נבין כי בס חכמה תאי אליי
ק החמי הכנת אל  ואין בי תתקיים טבע שס קריאת י

י אייכם כפכד• ביס  :פ5ע ממני ישילל החכמה ^
 להנביט יהשיעיי* גנייית* נתינת י׳ל הניייי* אגל

ס שיהיה * יסהייעה : היאד הסיעוד עד קומתם ע  וי
 כלל «הנה * מינם לפלטת להם להחייח לפניהם בכין
 הגמנ׳נאמת הדת ראשית יהס הנוגד פיקי שלשת קנה

 ״ מנבו טיב על בקימתז נגב כשהיא ואחנעיתי • הנייר
 ביכט אתריו לקסאיי למינהי ני זיעי בהיות (אתייתו

 דרכו יכל דין• על ענייניו כל מנהיג ית' הכייא כי ייה
 כאע' כי שיכיני חיל מאמי לזה שכיין יאפשי • הסבות

 יכאתלו * הקימה שיעיר ביבה אל ני רמז ראמים קיני
 שנימשו׳ הקטן בביני נס כתע׳הנייה אל רמז כנים כיני

 ״ גייתס את רשים יל לחקות נפק תח<תק חלקת שם 0
 להס היתה בלותנ אחרי כי להזיעס ימי נב בי ונכלל
ע להקים בניס להטיל עלבה  חנמט בי יש אשי יכל ג זי

 תכלית אל בה לבדן באמת חכמה בי שתהא יל ־ לכוונה
ן חכם הטבע קדאת אל לב נשים לא כי ט די  העבי

 ייהס כשמיחיק :סיפעלהי נסק ייכיין שישכיל מבלי
ק גאליח חכמה להם ייחם שלא • החכמה  ר.עבי': דיך י

 jpi ע סי בשלישי כדגיי * זכי' מהאיש ירחיק כאשר
ק יהיה יאל :השנית בהקדמה החמישי זבסיך חי  כעינין י

מתק• התנאי אקיי • זכי ישעיעכ״כיםאלפיים הלאות
נמק־



דרז , ׳ ראשון מאמר קול'יחורדו
*̂ ̂זלו נקלילותו אשל X)*»d י6לי0« האמנעים ע* גכורס הדכלים כ^ות כי ^ייי 1̂' ̂  tiisn ►גינין י

ההמתנמי כי ילכזלו לה^ דכייי עלי ששם • כמיינל י«ח •ערה • יגלם התנאי׳שקדס עכע ינץראיס
מתקלניס אין יכי ה«יןים לכין אל מכיא אינני ירפנרא משפטיי • להכגמס תאית אשד נילס להלנישם ימיים

 כענידסהיא אלהאלקיסכיאםכמגותהאלקיסעצמם אנל כשיה הענין ייילן*תןינדקתילהניןמלןכיכן
סעיר׳ימשקלסחענם יידע באימט סאלקי יזהתיזכיות

̂היא  תלוי שהיא ימה ימקיעימס כמיימיי דזהמתחתיז בעולים אתקייםגככדים ליס ינכינה לאייה נ
̂נלית המכנית אי כהסלמע* אשל היןגלי באלה ווחו »«ותם4 קב^4 נביגיס חהם oncnna תפי המי

געכץ «ףז0יסד הרנין יהיה • המרי והזורש האמונה שורש לא תנמתי נע^ת מליין
 נייעשה שהיה כמי האלקי דאשוג' שורש יהיה ואיך הכוזרי אמר עת אי® מהפפנמזת

א מי.<נה:׳נ•! 0 :הצרי עירע הו 1« |ro• עד^מיו
להשלמתיהל סמיך יהיה ........ , ̂ ״״ יהריזהדינמת בחזשקדס

nffp יעיכן קחני •יכי' השכינה ' רי הד כי כן •חבר אם לגהשלכי' כשלישי
ואפשרה * עליו שים הרששיס רקכר לפניך יהנגתיי לך הטאיתיז

̂א אדם ביכולת אינם האלקיים ^ נם.^ ה11למ עי ייכרי וז ״  ומשקל® סיעולם שס אמדי י
כמית® מה אמדי ימייקפ ידעי kS עצמם ידעו ואם ואיכוחס כטוחם שרה«יה קעיכיס סיעוד

 אממ יהיה יהנה • ואיכיתם צריך להם והזמוץ אךהויתםוחכורם וסניהס שיש יכי׳:יורי לנייה לנס
^ המשכן הלקי על הייתם הביאור תכרית מפורשת ימדוSש ידיעה li בזה קיינכיאזיי אמנהיכל•

 יהנויסעל ענמו בפני א וק״כן הזה הדבר שהגיעו ומי הא^קיס מאת זלהתנלותסי לנ̂<
•כהקמתז יהד היכנתם ש^םהו׳המאשיץ נ^ב ותנאיו גבותיו Sע אותו ^תיייתני^ז עט סימן .

n1־׳»״«״pnSS1.י נ <ז״״יי•־!־pS ד ־J« »ום .־־ינמת יע־  1־
־ ש-פ«א ם־™ והקעזות וסנרות נמרקד ^ ״יי  cpife rw.סננפי t« נ

 כמעשי להשיי׳שכינ׳ מפייש הצלמים ועשיית הרוחניות והורדת ההווים ,,״,p נעימה ס לשני: -י
הדני שהגיעו :ידיהם העכ*ן קכיל מיל קדניי׳אל

ישעי קנלע מזל אל הדבליס הכנת ידיעת היא הזה נסבחת אז • זהזראתז ק' עי מזגא על אס • נאלקי
 היה אשר »זעט ־ זקילך שלזגאר כתז אנזשיזח זקקשזת

 אשר h סי' לריב גרץ כי היה נשעי לכיאזר נרין לפני
 של תלזהז פתיין עם הזה החקזס אל ניאור ענמי הוא
 אפס נג סי' שם ינם תיאה כלז כג סי׳ ובשלישי • כסיל
 עד האדם שימני כאשד יהיזחכייס באמרי מדאה קנהו
 כפתהים הללי ספרים שלשה זכשיהיז ( • זכו' ישראל נני

 קבליה אי * הליי הפסקא לעיון כב־סחך בראש לפניך
 כלתי לפט נשאר לא )תשכיל ואז עיונך דרכי את כה
 אל כי איתך הודיעי אתרי בקניה פרט אייה טאוי אס

 ט רכים כמקומות כאחיו הראינע ימי האלה עענפית
 • וכי הקניל כת בשמירת תלייה לאלקים מנידה

 לכל שיתבאר וכמי חבר סל לדרכי סיס דיך על לא
 איש איש מדברים ייוד סגיהם דברי הבזק עיני ̂(יאה

 :המייהדת שטתי פי על עושים המה אשי ״מילאכתי
 ידעי ואם : לקבל נכיניס שיהיז ענייני • לקבל *כמי

 הייתם אך : הניכרים יאיכיתס כמיתה יל * ®כיי®
 בבטימ שהיה המשכן אל רמז * וכי' והמיוןיתכייס
סכיאל מעז מאלקייס סרשידס לקבזל יכס ®״®ה

י איתי 0קיי1 : מכזתוית עפ באלקייס העניינים מ  ו
 האתל כג בשלישיטי המחכרים תנאיז שט סושלסז זנכן

 עקובלמ שתהיה והכ' י האלקים מאת התורה תה:ה0
 תאמז^ כי * הפאמין הזא :שמה כמכזא' • וכו' נאמן כלב
 יע ז מחכמת המזנכלים התיריים הגכולים נשתירת בה'
 מיכבלשכיכיא עגמי זיעש הקכול כיז ישלייר בהם אסר

 שישהאמזנהכיזשנע חהז ממיז רזת עליז •ת׳להעדזת
 לק« לברי לתקן סהשמדל במי הוא ונהפוך • בדקה לו

א ענק אל רען זכזא • יכז' גמתקי ההוא הענק ע  ה
 סכיתין סכר כי תבא אליו b< י5 סה יזכידסי אשד

 הדנייס הכנת טעם טוב אל קריאתי תועלת כיעוד
ם על סלל« ק כשלישי ך7נג יישיר׳ עפעפיך גס • ני״  סי

 1ישח בס עד מחלב שמעו כאשי זהיזחנ״ס’באחיו נג
ת 0ה4שהיה מה קיגנו  'ה^קיו׳וכי׳ האיתות רזת מהי נ
 כאשי אפד לסגנון יתד גס עולים זה לעממ זה כי

 קסבכאאלסיקן •יכז' קייתניזת והורדת :סילעתיך
 פיכלהנלתים נפי'המסנק קרמכס סכחג וברקמה

כסתהק כי כמעשה מ כעלי כראשיתזזזלקיסניס
השמי



̂:מר ״ דמ יחו ״ עט • סימן * דאשון ̂מ
ה } ע ת « ו ל  09 הכסיל ל6»^(?גימומו0*«ככ1ת»ד(6מפ שתהייז ז4»נ 1אק הגל^ל ^

ה דמות על המעלה לאותה נלם ♦עסה ד p 6 כמבואר והאנטגטנים המיוחסת מי o ט היו וכן אדם נ
אעסז ♦הרופא בהמוך• שיבאר במו ין<דםח» בעטיפי במניאות כחית ממס המעלהומיאיס נלאיתה
 עליהס שמשי עדיין זרח לא אסר האיש יישה וה • וכו ♦הס,מקטרים * ה«דיוחסי'לה והפעליס נזלה ואמנה
בסדרן להועיל ילמדם לז זמיועללים נלס :לאוחז

מ:ו שתהיה כשעה ׳ומודלו׳אותו א *שבאוח7ו ̂► כ« והמבירד, חו  היוורס הי על הגננייטס מקריג ריזו
ת וזה • מעלה גאיתה מש08ו‘ א1וסכ מהקשד! הקטירות ומקטיר הקרבנו  שכינת׳ בהם הלקי׳להשיות ן

ח ואיננו זכקיא ממיני^^נלמיס !יז־ ת מ א ע ד ה י; ך וכמ.->. ׳זר^יווי מ י ^  שהיזעא אגלי נכון רותי ו
ס מכני רמי עת ובאיזה מקום ובאיזה י יפי אסם ט?! כערכי ^.ך אד  יתברץ הנורא היא המפויס ̂ן

הכחבב עאבו קבענין‘♦ ראוי יהמשנ׳5מי מ תע כל, העילס היא והאיבר וענינ;:ש י-.דדרא ה

s ; r ? j s; ™ - ־ ־ . * . • ׳ ־ ■ ״ ■ ״ ׳ . ו י . ״ -. ? ;a s
צ8«!ו א4א ־ י י ז י י י׳ *י ־י ע ־י ־ ־י י. »י « םניי ס p<־ ״>1P״ מ״־גת יי w 

בו שס^םרית! על עקוא  0אד בני יטו :בדיך חטאי דיו^זיער אד מכוונים היו אדם ובני אוגנו
 אשר• ההוא הכלי ל יל 'ליו הו^^-ד^יד^ה ‘זיזגסי♦ ו ההועו*׳ת ^בקם ההו^^ סלתראש כמזל סשמש עיות

א ההם הכ^ים מן הסS נותץ על החכ׳לבר ונם יזמזלית הו ה ו  כן נס יטי ־ נמקיה היעיל מריר הי
ת הד* האלם הרוחטים תנסה ה6ר‘השקו''םכיS ראוי ה כם יד^א או א  :השט ההיא הכלי 1ן ל’י ל־ו ו

ת ואיהז אישז דיב^ ורפואה ’ ̂*־ ל*םי-סי0« המירהו * היופא עפת אנשויטדבייי} והמי
o סכתס: תת תיאה w ר0^ר« &א׳ »ד ת או עי י דםו ̂♦‘fהי ם‘̂י ^ דיךפיזייזי♦ ן%2א ה ת ^ י י י  ה

»0הנרי התנאים כל מס , !. • l ! וצעי ״צ כס מציסיסיייז
"J, ^ ״ ״ י י ע י ׳ י י י נ ק - ז ק׳ י ״ P״ ־י־ם .  'S ינל־ ו׳ציי־םJיVלrג ״ לpי ״ ״

*.marc ס לכ^^^ הבלתיס «ד בגי עו םי ?ז ק ■ויאמרו Hn»1 מד שיזמזתס כמקרה: י
ד ונלחי ־לשמש הזהב •גלמי ע ^ עי מי  שנריןלרפיאהוס• במקרה ׳‘^זר^תיחיעז יראו אשור ה

תו המועיל כי ידעו א‘ול ^יו כן גם יטו המינאי׳ לקי01לירס כםף1־י  שדן• אל תיופז׳ינטרך הלוקח בעצמו
ם ואחיו יהאקליסיסלככניס א אמנ א הרופא עזנת הו הו שד החכם ח ונלתס אלה בכל הנהגתו א

̂-א אות משער‘ רןהסוהיה הרפואות הבר יי־1^י העלוט ̂ 0«לה#ן0  •PP התרופו' מן לי לאיזשג « כ
ה׳: י»ל«י* י ה ו • . minun הת«עלת .1ן ך,ךJ2-, ^3 ״1̂ןץןן אז1מע '

,.L___שי׳-רת מם^כלומשקךןורהגועו-,וסנוחד־••'ו
'l ’ הככגיס שכסות >משס  l ! פנית שהם כריס הד i-Us15

ד וזולתםיע■ ומשג^ ואויר . והקצ עלהגלירם אזפעית ייי 5ממ גופו לשניס באדם י
י בני היי א,,ן ,p״^. :וישכיל, ע י ע!** ידותזאכלס לחנבכה■ -
ם הכוכבים בנימוסי נפתים אדם לבני ויודיעי להככא בןי ט ה אזיעבטזב־ ביע ונעתקים ז

ס כאילט' אתרו וכן סועליתם ס‘אל מגימו מו ^ הריפאיס אכל נמנו ואפשר mSא א^ ומאלפות ני ק מ ב
^3ד איחס יקיאי שש*ז הכככים מחלק הם -אשר
opa 7ב1•זהי ׳ ®ל מתטכת המסמם טבעיים בלתי לשמו יטעיהו סחוא לככג ההוא האילן כשיתייחד

 על הסובב הוא מהם השש החלק השמיט על ההוא סבכב רוחניות תשעע וכך כך וגו לו חיעשס
נעייזס זכלו לא אך זולתם במלת וכללי • הנפש ויכבאז כבואה ררך על אלם נכי עם וידבר ההוא א״לן01 .

החזלון יל וכמעט מאד קשה בהס הפדי סrסD בספריס' כתוב כלו זה זתחנא ’ השינה עמסינעת !•דני
המזתתק ק אדס סל גופו ומרזק :עליה שילטת להתעסק ראוי ואיך :ע״כ • וכו' עליהם pאפי ׳

ס נכלל ככר ססמישי בחלק שמוהו הדבר איכות כי עניינו על ״*^®סקות הי^יאו׳הנזכדו׳ נעג
אל הטעה למגמת • טמיס מכימועאל ;•למעלה פיו כמסל •פתח ככסיל שקד׳: כמה אמור ככי היי זננמז

סק* לשק והוא • וכו' לכסיל דנמה זה למה הא אמר כאילו
«תא * זכו׳ למליבה שנכנס אתרם־למלך ן .קכרכע ק :כאמור פמקיה ׳1וג לנ סכסית כס כל כ• זכז' ^

וכל

יזסאכל ״יקייה•’
♦כיהג^ וכי׳• ומשתה



מ קע ̂הימן ̂ ראשי^ מאמר יחודח קיל
זכןהאימ« םנאמר0« «ןי<^גל»^מו }mS$ 0« ה«בעי© ק

כי־^• אינצי ניגיז האליך הענץ *מלחיל1#המ ̂<>יה «ויס0 קסס׳/ככבי כיבים א'ז סימן ניני?ני •*יהיי
ממנו ♦לעין השיעיר איתו לשמוע יכיין לבדי לאלק־ם ה«א נעכעס* למיכיהם; מנאות ^ועבעי *מיליהס
ואלאלידנדמין עג• עםדביויכו*0ליתתכםאד « ומנכלס• סבעם: סדר «מי0 בכיה מעל נניס ®^ייאית

ס אסלמי כי וישוס וה :טבעם בטול עס גיניני אכנ
ם £3ם*י ברבים ם שמחזיק למקים סבה כענמם והס חי כ שו tZ ו i’HiO של כמשלו ממית רוח כו 
ה היותם עם כי <'ל • יכי טג כ; ות4^תוע סבד. וטשימס ם4ו ם ח וכב• ־ הכי' העכיס ייגואל נטס0ו

חTיר.חכנד,fiנזק׳'כS סכה כעי למקים סנה נענמס אכ^ םון  לתלמידת ממאמרו ראינו ̂«Jרןcהז•
אה;(נין בעצמו ותומנתם ה*קבלים סכנת  דעתו ואק ממש במשלו שאין ב^עמן מזיק ודי חא^הי הי
א ית׳ הבורא הן סקס• לקטל אל ופנה הימנו• כוסס :העדרו חו
דעמם* להפיס פנה אשי • י ! סכהלתו-סל!־; משילזס

בדלת חחבי ועת׳למהפיץ שבט •כ̂' לא כי יניכז עיש׳
 שחר אעירה ביולי עורה • טיהר טימא אשר ואת היגון עליהם חל אשר לנדיקיס בויל !ע זניקט מימים
 היונאיו המשוכה איי מפני הזה הספק חשך לבלבל נסדורם אותם משים ית' הגויא כי יאמר או • האלקי

מה בלנייו הביא היא בם החבי כי חס • לקראתך סבק ישימם בענמם הם וכן לתועלית סבה כטבעי
 רטבעי יהוימין ההככס כפי זה וכל טבעם כפי לנוקיס
 טונס בידם לא הן כי ונזקס תועלתם במקבלי הראוי

ק ־ ובספ] כלבון הפכו אי  בבול עכיינס לכל הושם י
 הענין הוא בעכמו המועיל אכל * יעברונהו בל מנעי

 • חורה בלא ׳שר א אי כ• וה מכל ועלה • וכו' האלקי
 הענין שיחול אל היאזיים הדנריס הומנת דיך סויה

 מה והיא * אליה כבודו התחביות ויהיה כאומה האלקי
 אוכל ולא 'הנה ועד סט מסימן אליו נפשו את שא שב

 ) יט ע' רנה במדכי (י׳יבו ממאי* היה במקו להתעלם
 כמין ניאיס עכדין דאתין מיליא לין א אהד ממנו ששאל

 אימה לכיתשין ןפרהושירפיןאיתה נשפיסאתסמניא
 עליו מיין למת מטמא מהם ואחד ונוטל«ןאתאפיה

 לו אמי טהית לו אוחריס ואתם טיפין ושלשה שנים
 שיכנס' אדם יאית ח׳ללאד תי^מימיך ריח כך וכנסה

 יול ל׳ עושים אתם ומה תל * הין א*ל ׳ תזזית רוה בי
 והיא מיס עליה ומיכינין תחתיו י״יעשנין עקרין מ:יא-ן
 כן • מפין מיניא שאתה מה אזניך ישחעו יא[ פייחת
 ואת הנכיאים את ובס דכתיב טומאה רוח הוו הרוח
 והיא נדה מי עליו מיין הארץ חן אעביר הטיתאה ייח

 דחית לזה יכינו תלמידיו לו אמרו שינא ולחקר כורח
 מטמא המת לא יכם ח חל * אומי אתה מה לנו כקנה

 בזירה חקקתי תקק הקכה אמר אלא ן מטהרי המי• ילא
 חקת זאת יכתיב בזיתי על לעכור רשאי אתה אי *׳יייז

 דברי על המקשה כת נא יגדל ועתה * פג ־ התייס
 כמות לשעי חקו כאלקיס למעשה הגזכייסכשוזו הסני

 כי האלקייס הרשמים לקבל יכונו אשי הדנייס ואיכות
 דוגמתו ושם כהיגן למדרס חעגמו האדם ייכל לא

מייסעיסס וכמו כושית קא הכירה להם שיאויה סי

 מה והוא • לתלמידיו דבו של תוספתו במקים שיעמוד
 על וקייסאותו הזה הדני שהביעו ומי למעלה שאמי

 לשין תפוש המאמין• הוא שלס בלב בכוליוותנאיו
 בכח כי תכין אז ותנתנהו• שלם בלב כאמיו איזיין

 ל« הוא בס כי * לתלמידיו ליבז מפי היינא יגבר.ככל
 • וכל מכל ההוא המשל ענין לשלול כיין לא החבר לעת

ק  כוכת» הוא כלם פעקי־סמעסים בלבם כתן להורות י
 בחכמה אשי יתביך למבוה יוח נחת לעשות סמים שם

א בורי ב חסידיו ואכל אנלז מכהנת לתכלית יסדם  נ
 ביוא שפתיו דעת אשי הלנייס הן והן ־ בכולו לעמוד

 האלקי» אל מתקינים שאין לאמי לב סי' כשלישי מללו
 סעיד• שהואהדע כעבור ענחם האלקיכ כחנות אס כ׳

 מפסי חו^הסכיכה להשלמתו סמון והיה אמרו עד * וכו'
 הא׳ * התירה עמולי המה אשי העניינים נפט שנשלמו

 מקובלי♦ שתהיה והב ־ האלקים מאת התורה שתהיה מה
ו דברי דבלת ובכלל עב• נלבנאייןמהקמלוכו'• נ י  י

ס' בזיתי גזיה תקקתי חקה ן כן בס ואפשר • ו ו ו ^ 
 על׳ לנלתייחטא במקומות החבר בו שהורגל למה ייני
 בנתינת האלקים עד וה הוא כי יאמר אשי פשע דבר כל

 אינני. נא סימן שאמר וכמי מעשהו' על גרור טעם
ך, על היא ואילי • הזה הדין על הענק שהיה בוזי  די
 וכשני י עב יכז' במתשבה שיעלה ממה עמוק יותר

 מיעמדוז^ שתכונה חלילה גוזל וקנט דברו כה הלא 6
 ,יותר שהיא תה אגל ־ זכיתי• אשל הזה הסדי היא הזאת
 ,שקבלת ומי ת' י ס החלקי מאת תייה ושהיא ונעלה בפלא
 I עמי מעולה הוא נשנלו כ? שיתקנס מבלי שלם קבול

p סס בס י עב * וכי וחקר כה שיתחכם p אמי  ־• ס'
האלק*. הענין ובין. שכלנו ערךכין שאין לך אמרתי ככר

י1ויא



זכו הרג

Sip ̂ון מאמר יחודח ר̂א
^6S0n 3נ30 «ו3גיוו04 נמזיס זכמזשס׳סם *1ינ זננק והדומה הגדולות אלה תלת לנגןה כסיה ̂

אפ כ« הדברים סבות בנתינת לא 0>א j פ א׳ סער סאגווי מבלכי המהילה נקשת אתרW אני אבל •
לדעת יוכל ולא מ;תיפא אתד סם תקת אסד יאמ׳רזפא דבריו וחכווני׳ חתזקנים כמה יאה ־ עכ * ’זכו ק «ה«א

יקיא לא הסם אזתז פעל נד איזה ועל סבה אמ בעכזי p גס סאמיז ולמה • קדוש אמרי לרוח שוים ולבז עיי
הזקנז«ד כמי הדברי׳בנסיק שידע אבל חכם האיש אותו דניי׳שהשטן • תשמרו חקיתי את )שעירי שט ת יומא (

 tv והאמת הדיש עד הם תשובות בזה יש ואס מייי אכילת הן ואלו • עליהן משיבים העולם ויממות
 ושעיר מנזלע ו«הית יבמה ותלינת שעטנז ולבישת

 • הן תהו מעשה תאמר ושמא * אדומה ופיה המשתלח
 • עב בהס להרהר לשות לך אין חקקתים ה' אבי חל

 שאין תמיד גאמרז התגר דברי ויתלבנו יניפו ולמען
 • האלקייס המעשי׳התזייי' ידיעשיעור ודם כשי גיכולת

 בהלנה כשלישי המ!יה הכה כי רוששכו אדם יאחר «פן
 כננדסבאמ׳חבט התליה ל׳אבפיט ובפרק תקומות

 המנות מן למניה ככה נתינת עליה שיכבד אנשים אדם
 * כלל ענין ולאזהרה למנוה יושכל שלא אנלס והטוב
 יוכלו לא ננפשס שיתגאזהו חולי הוא זה אל ימאס ואשי

 שאם יחשבו שהם והיא • 1אות לומר ידעו ולא בו להגות
 וכך כך וממני המטאית בזה מועילות חתולות אלו יהיו

והשתכלות ממחשבה כאז כאלו יהיו נבטזיכוכהם־

 הוא גדול קנף איך לראות הביטה עע•
 דרכו בפניהם שנעל עד הזאת הדעת בעלי על קזנף

הדרש* בדיך אם כי תשובה נד שוס שאין באת המסיבה
 בדרן אחתסתו דפי איש קנף יושב ך א נא סמע ואילם
 פ׳ואתחק א הי* זה על כתנ0 תה ולמד גא * ג*כ הפשט
 אשר העת־ס הנס טעמים להה אין שהתקים היות שעם

ק ספק בלי יאמין האלה החקים את ישמעין  חכם עם י
 הנמשך התועלת שיראו לפי • הזה הגדיל הגוי ונכק

האלין! הדכקות וענים גדול היותו ההם התקיס מנעל
בלב׳ המשוכן החולי המרפ שהרופא כמו אמרו עד ובו'•
 כן * זעייקה חכמתו לרב יחשב אליו מתיחס בלתי קל

ס להם שאין המקים נעסיית b שישי העמיס ביאות  טע
 חנלי איתי יגזיי אליו קרובים ויהיו ית' נאלקיס ידבקו

 הכח מעיניהם נעלם טעמם היית עס ההם החקי' ספק עגץ לו יושפל שלא דבי יהיה כאשי אמכם • סכל כעל
עונס עליי יירה גדולים וטעמי' מיפלגת חכמה בסס יש לא כי ה' מאת כפק בלא יהיה לתועלת יביא ולא גלל
א  הדעת חלישי אלו כאלו מזה לדבי אדם מחשבת עי
 הוא האדם כי מעושהו• שלם יותר אנלם האדם פיה

 יעשה וק׳לא אחת לתכלית שמביא מה ויעסה יאמ' ושי4
 ויזהירנו עשות! סלאיזעילנו מה לעשות ינזנו אכל • כן

העטן חלילה־אבל חליל׳לו עשית! חיקנו סלא יועשו׳מה

 הונרכנו לא אכן ־ ע'כ ־ יכו' מהם היזנא ההוא התועלת
 כשלישו הוה הכתוב ביאר תנמו החבר הנה כי • לכך
 מהיבח מעט שהם והגמרא המשכה חכמת על צט סימן

 והגלגליזת והתזהריות חהחכמותהטכעיותוהאלקיות
כ! ועשיתם ישמדמס יוזל אתיו גדול ובפ'כלל ־ וכו

א נא אניגח • ע״כ וכוי זהכונהכלהלהועילנו 'כהפןזה מכ«ןלי■ איזוהי העמיס לעיט ובינתכס חכמתכם ה
ומזלות חקופו' חישוב היא זו העמיס ני לע שהיא וכינה טוב 00 סר בעניינה הרגיש אשר זה על חשוכה אנמך

 W הוזחלוקת כל שרש כי לך דע ואתה • עכ כי m שיבא כמו תדחה לה עשה ואם ההוא הפרק יגל
אס המעשיות המנות נענין הדעות חלוק על ועומד לכל אלקי עליון תכלית ספק בלי ויש יש ^זגר אמו׳יאמר

 שהשיב ומס * טעמה נדע לא אנחנו אולם * יונוס
 זיאוי התודה טתנה לנו כי שם כאת' זה על טוג שם כי
 החבר המניא כבי שיזיקנד ומה שיועילנו מה שנדע לנו

 אין האלקיים ז׳שהמעשים סילק כשלישי נאק' לזה תשונה
ל כראינ)אנל נלקיס(נא ואינן אליהם מגיע ®כלנו »  • ה

 יכרפואותיו הרופא אל החילה ישמע כאשר נשמעים יחם
 נטויה טיב שס הר יד עוד ואילם * כ ע • וכו יהכסגותיז

 בקייום ליתר התיריי ישיב ואם • האלה כדכיים לאמי
 מבלתי • הנפשיי והטוב העה) טוכ כל ל« יביא כמטת
 • מהמנות הטובות אלו אליו יתחייבו כל איזה על סנדע
 ימשך איך שנדע מבלתי מהם התועל׳הבא אנחנו «כדע

 בזה משובה ה ומסובב• סכה עד התיעלות אלו המכות מן
י חכם יקראאדס לא ס ^ פ י חכם עם הכתוכרק (

עכ
ועומד

 המישכלולן אל להגיע אם או מכווטק• לענמןהס
 • המירה יאמר אשר זה הוא כי נדרשות* חן בלבד
 בעכס בעתו יפה נעשה הכל להיות החבל לו יקח ואיתי

 pfj האמתייסנעשו זהמקוכליס • זולת לא דאשינה
 • ידיס כשתי הרחיקו המורה ודעת • החני אל ריס חב

 בו חזר כי עליי שסופר קמנאמה fo םיק ובשלישי
 אלה כל את אלי• כעטיטם שכתב דבריס מהינה

 היתל הוא כי נא«ן גסקוס יתד לתקיע כשתה
 ועליו • עליו תלוי הזס השפר שכל

 כל ויהיו מלותיו כל תסובנה
 בטון ה' נאם אלה

 לדעת דעתו
עליון:

B בימן



_ * ח קיי ר חו ן ון1דא? מאמר י מ י ' נ8 פב פא פ ס ' י
0 J W •*»0עד <ןםזדםמעטמעט«כ«׳1ל4ל אאשינ«יג«1ק נןוונאלעמימז«כ^ ח מ ה נ -ו כו מז  י

־ '4איי קזט הפסקתי כאשי תתלה ממנז ס  גי<מ4ההת כאן היאמהשנ׳כי כלפיעניימ1 ז
Pואתכ כיי סי' קסגילס ת1נשן פייך pkw וכי' להיאותז האלקיס ירגה אשר הדגי לעיזי סהתחגיית • ! •  י

איהן כי ־ro •ימן : השמש ירפה קמיזבי כזונת בייוי אשיהייתעסיק עלכןיגאתמני
י על וכ? כה סימן ונא נ הענין אנל ג3 סימן ד

עני ענייננו Hst נשוב הכוזרי אמר פ התייסכאמרן נתינת אמת די הו מנהיליותי ו
המיוסד הלכי כי • וכו׳ ו^*יך תורתכם קמה ^פיך המון אל פתה ית' הכולא •י

ה היא זכי ה׳אלקין אנכי ישיאל שט איך ונראתה • ת נתהכרו ו אחרי הדעו  תנסיל עמויז דקדוקי עס ו
דרך מסופי מהיותו יותר נתיסדריי שניכז ובכמרן חבוקות דתיו ואשר י״ייי* ׳ כמי״ להם נתונה

תד.1 ־א־ו”לי־, נננ הי סונ א :עד ז ־ n׳ p rn n -,ס »י _ כלל- ונ, א£י ה״ך^ת. הנ י
גנולו להדהי נאות לו מנא l ̂ ! 1 והנה ־ וכו פשטה ואיך קמה

ת דפלשה,פניס4כ־ תדלי ז ה ־י ״ ה ת ־ א ל ק ־ ש ^י מנ ת תו ד » ה א; י נ ״ ח ת פ »י י י .* ם ה
£ ינילותם כפי התור ה א די חי ם ליתידים נא בי שתגכרי  אנסנו כאמיו סימן*יא אמריו ש

ם הא^קיס^ררראותו ירעה אשר הרבר והם דבל• כל כהשלמת י ד  אברהם נאלקי מאמינים ו
 איו המוגיא ויעקי יגחק ^ד«ם שיקים או בעצמם ונעזרים ורבים הולכי' ועמידה תוססת• התתלס*
מון ויכריח עוזר ההתתלה כנגד כ• כתכלית א הדבר Sע הה הו  • וכו' ממניים י^אל כני :ה

ר פא יכני־י * קמה איך אמר ב ח ה ר ם עו א ד^ סויג קי אי  כת סיק עליו חזר ואשר דמדרך ‘^
ה פשטה אך אתי התוכפת אג לנרי( פתס וכן נאמרו הנימוסי׳השב^יי׳ גיא הז

ם '’''יי =־ - א ד ן ם ס ת ל ד ״ ד ד פ שי א א עיי ■גבי ינ ׳ יי ד מגיים מאיץ אשיהונאמיך . , י וכנגד ־ עניינה בהתפישם
מי א א - ו ד - ו םן נעזר נ י נ סד ד מלי סי־ י הדי א;יז b ינפיק 'u. י אן נ

ד יקר׳נהתפיסמה כי הדעות כ א ה ס דז מו  חיזכקנהמפגי אט התודה מוז^יי*^* תן7התח אשר הני
א נגבי׳להתקומ שיגאו כל לעין ה לו יאתד כ׳א בו ואמר פתאום קם הו  סס כי י ממנרים שחוניאנו ייד*•* הי

באשי הוסבהספו׳המתגלגל העודים: כבריכת ולא תקום לא למען עליה
ר 3פ המעיקים וכשיוסיו תהיה* מ רי א ז כו תנוNתSהבה ה י בדבריך ו נ  גלאשיע שלטון מלך ד

אכ נשוב לאמי פ סימן ;החבר א^ יחוניי !ההפכים ההם
י פג מ ר א ב ח •כחושזכינו■• זכו ענייננו 1,3* ה

’" ביי׳ נני היו ני ^ ”״1^׳־’ ׳”״ P״ ע שו מ ״!ו׳
ס נגצגזצ קלו אשל זהנולאו , , וה ולהיות י ישב משפטו

ת שש במצרים ח עשרים מבן רג^י ^יף סאו נ קבל• ישוב לכלל שנאו על ש

מפלאו׳תמים ידי על התורה ואתי ונו׳ שנים ובכמה אמר
על סשוחעיס ינהילו נפלטותס אלה כל אשל דעים זכככתה ואמי וההתחלה היסוד כנגד האמונה נתיסדה

 מגרים יטאת כי 1שטת מידי יוגא ספורו ואין ־ מאד
תכלי• התירה להיות התורה לנתינת מאל מתייחסת

 מענדק ממכרים העם את כתוג־אך כאחרו חשם יגיאתם
 נדגול התורה !כהתחלת • הזה ההר על האלקים את

 ה׳אלקין אנכי נאמרו מנלים יניאת זכלק יש היאשק
 החבל שהעיל וכמו • וגז' מגרים מאר־ן היגאתיך אשל
 הספור אליהם אשר הקודמים נדנליו הכוזרי און את

 זה הנאים הדנייס סלי והנס • ומתגלגל חוור הזה
 לנו נתנס שהתורה לו הניב מאז כ׳ • הוא כך זה אחר

 ושזה • אלינו ית' כנודז להתחירית נאית כלי להיותה
• הסגולה נקראים מגל־היותנז לכז ראוי ההתתגרזת

א 1• י אחני 1

 העמיד' כנגד ונשלמה שנתחזק עד זאת התוספת כנגד
 סניתז כפי ענתי ן1£גל כמדנר זה כל ואמ' * והתכלית

 תנין הדתוהקלמזנו' כמקי׳שאר בזה למיתכו סקרס
 סנרת למרא׳עיניה׳כפי * להלאות! קי1ייבהז אשי אמיו

 ההוא הנימוס ולהתנשא להתיזח עליון לעת כן שיהיה
 נאו איך נפלאות עיניך(הניטה גל ועתה • אדם כנכי
 כהתגיילו עכמו למלך שקרה מה כנגד מכווני אלה כל
 השני המאמ' בראש עניינו שיסופר כמו כווי עס כל עם
 לשר חנביאיי חלומו כול גלה איךיהמלך שם יגיל כי

 במעלה וגמולו בתורתנו נכנסו יחד זשטהס גנאי
שהתחכמו עד אמונתם מסתירים היו לאינם וכ&ונס



פג סימן ראשון מאמר יחודח Sip־
ן ל« תעש נמזיכגים 1הח נאסיזן אלס כל על לסזיי ענ«« «ין ק  סדי כנסיכת אחרת לי
 מכע במניאית תחלה היות עם כי הנפשות לגעלי הסכילס עגין על הורה תחלס כי * כלה וכלאשון

 תשחת כאמיי ולנהתה לאלם הניא לפי המזיק הערוב נתינת ענין נאי הואיל ועתה * ההתחכיות על «^ב
 מקנס כל נו שמת הדני וכן • העלוב מפני חאק • כאעוי אליו הקיונה מגיים יניאת הקלמת עם כת«ד
כאד השחין כן וכמו מגיים ךא;ו,ן חיה וככל
 הגלד כך (אחי וכבהמה• שבעים וםע^המתיחסיםאל*שניםעשר חסלל המ^ך כטעל סימן

רו מהם ט4מ נ עדםוףהסאח'יעזייןשמה• שו • הגימח להלקות והאיבה ו^א חרת א ארץ ̂ א ברח אי
עד מיחסים נכרי ביניהם נכנס בהמשך הענין ונהאריך ׳ מו  הכולזת הקדם זאת 0J אף יעד אשר ה

ק14ה׳ בו כלפיטיוכייז סספויעם ח םי:ג ה בד א ם ח בו  שינחילם ויעקב א
ע P״ קיוס להעלות החני ר א ת ען א ה וארץ כנ ת הי עו t)*?v הו השדי ושנוי כאמו דהי^א בעת כנ

״ םי א, ע »נ די - ■ ב עייי׳י ״י׳יז כיי ■ ג״ י ז ״ י r י i ל־».י ־.־ל 
. - , ״ ^ , » , . י נ מ ״ ( י ׳ .ןהנל״י־1נאהי.נ.«ק׳קס ג ־ ״ ' י ־ ת נ י ז א ״ ״ נ נ ס.’־ל”עססל י »ליו,  ק'|י)

מ״ שא;איכ,מכ. ת פ,׳אל3ל הענוי הדלו רג רעה6 ביד ו ם את הו ת י י נ  לנהמת לנהמה ואשי לאדם ב
ם עם ואהרן משה וש^ח ירבו שלא ולאנכנ׳ביכיהם איץאחלח: ת ר ש ^ א: פרשיות ערוב כי חו  לכן י

• י י נ ם פרעה כנגר ועמדו סגולת ששמרו דל נ תו ע קי  נעניינסיעןלקההאד׳לפכ♦ באדרתורת חז
ם שניי עם נ*א ובשנוי ובמופתים שמם את שנו ולא יחסם• גי הי מנ  כן ואס הנימתולאהליו• ול^ת ה

^ לשוות ולא מהם להסי/ר יכול ודתם לשוכס את פנו ילא ב ה׳ לי  נלח׳״ סמכו שנדחסדד כיון ן!1ןן ע
יפ,ן1 טוב כי ויפלל ויעמוד ̂ סכמ,כ, כמאמל ימלנושיהס

^7P לפי קייס סדי לנחיר __ 0 __ לגוי שם ויהי זה על סדלשו
ט ,נאועם הם0נמ. י ן א נ ־ נעל■ הניל,ע ינעם״.י,ם י S״ ip

ם ת ״י ־ נ ג םי פ כגי סי ת ־ הנ גנ ־ו ״ ע « א. ק שסת נ הל. ו־י־-נאער,6נ7ק
ת א ברגע מהם המג״,׳ מן ודשימי׳וננדליס ט: עמי את שלח בבתיהם בכור כל לילה בחצו דו ענ ד

אין בתוכם!עמהס זר עבי לא  אינך אס כאמי׳כי ונמתלאס ישר בגי בתי זולתי מת שס אין אשר בית ו
רת ספייהייחסי׳לחשפחותיהס• ר־ג וכלהמכו או ב היו ת ר ל א ת ה  שען וגו׳:ובמועד• משלח באזהרו

 ׳1גמנ אהין שהיי נדם מנינו שיתברר כדי ומסתלקור־ו ובמועד ובהתראה ניכרי׳מהס הנליי׳היו וחגיי
ה הם כי הרהנן כדגי ענתם בפני ה מאת בבונ א(, אשי ס המ את דך עושד־ן ץ6ח אלו ני

 פסוק על סיני פ׳במדבר
 שנמנו ייתילדו וזלאנל משפחיתם• זיתילדועל

 כי לימי והטעם • אכותם לנית למשפחותס מולדיתס
 העלה כל נקהלו ה׳בה חפי כן משה אותם נזה כאשר
 מנכי לא אשי רב מערב תוץ מועל אהל פתח אל כלס

̂נאו מיום בהם היו ניכייס כי המה ישראל  • תמנריס ש
ב:  המכותכחליקה עשית הגניל בליימיהסונו'* ע

 ככל מתפשט הייקן היה איך ונדע נכיר נה אשי כפלאת
 איץ אנלס שיכניס שאנתכי הידיעיה הישירות ^׳משלשת

 • למדדגיתיהס מהם כמויכניס וגס ׳ י”יא •יי®
 במיתה^והקלי לנפ הן כיסירין לגיף ^*®ייימיכי׳הן̂’

 להמשכו הארץ תיסיד למעלה היותו עם המיה יסוד
 בדם תחלה לקי המיס כי עלסדלהמכית• כיה

 • כחשך והאדר ־ נכניס האק כך ואחי ־ !:נפרדעיס
 להזכיר ראה נכתיס־ מפסיקות אחרות היותמכות ועם
אכן • (לנופזת סתזכות היסודית שבענס אלו אש

 עגליו ולעיני פרעה לעיני
 לאמד הודיעו אשר היעיל כפי לדם מימיו נתכנו וחיל
 ניאוד אשי המים על נילי אשי נחטס חכה אנכי הנח

 • לפתע פתאום מיד כפירושו שסתמו ־ לדם זכהשכי
 כתיב ונדנד • הזה האות יהיה למחד נאמר וכערוכ

 • באין הזה הלני ה יעשה מחל לאחל מועד ה וישם
 !3הכ ונארגה * יגי מחל כעת ממגויר הנני ונכלל
 כט משה ויאמר בכירות וכמנת יגו׳• אלבה מחל מניא
 ביתר מיעל כזכר לא ואה • יגו׳ הלילה ח׳כהגות אמר

 y-t • ומסתלקות :המפורש מן פתיס ילמד המכות

 גהסל^ • בקנתס גלח כאשי גמועד ג*כ שמסתלקית
 תד^ למען כדגין ואמי דאמ׳למחי כתוב הגפילעיס

 מפלע,ן העלוג וסל נאמר וכערונ כה׳אלקינז אין כי
 כנאת« משה אליו ויאמר זננרד • מחי ומעמו מעכליו

הניד • עי׳ העיל את ע מנד לא :עוד יהיה לא ו  • הטנ
כיישתיס • הכחניס מנד ולא הלוקה^: נדנד הנמנא

מושפעיס



ח ד ו ה ' ^ ו ר ק מ א מן1ז רא^^ון מ n פז י S
̂ז לעת מי» '^ייני® י מחלת כי ״:יחידים :♦כן כן־ מנב על המערכת מנ נ סי • מטת סש על כ^דם ה ד ונ

מ י לנו ני טוצחם כן אחרי 0J( צמאת* אתת מנית על ידי על מעלה סל פמלייא •שמכחישיס כשתים מצד '
קי' י׳ליאחייכן ♦נאי* יאחד כעים:1יייעהכתיתמ:<’ ל ק קי נ  כיהעע אח^ ספירי אל הדרך לי הכין ו

 לדוג ייפרק מיעס נא לפט המנית סן להם היה ■אשי י יכ^ היי • יכי׳ 0סז«ןם סכי יכהניהס ענידיהס :
החיית כנתינת ידו על וכהניהס יעיייהם ®איי«

k מוידתוזר :סעו-ז vtjs וכ«׳•0<ןכי0סשני80ז S ד ע  נלתי שלמות לה המלאה "Mf® בע1זצ1 מ
ג היאניס ־ג״אמדשגי י יכי «חר במקדה jeSi »תיםbדvמ ^:ביכו«?^ ד  מוכלתימפיואומניעמי ז

<0די» בדבר י הואדבני עת1י.הץ•;fזכי ־האליז״ם ד ^  ואמתחל״דירכללהימימו' ת4מהי־ כג
ההסישילהיחידיהמפידמיי ארעוה מעבדות עמתונכיריד-ם בעח ‘®יי■' כ^י* זאמגנאי

נדיחתחצפילי* אשיהיו ____ אייכםביסיביםחכמה*תכן
ה ך pj>g53 שלמותם על הירי? מג ףו ט אקב ̂ ̂ ו י^ני ונה אדם פי

גיג פניהם‘הודכים* הי סנ ם ו ת אשי הטעם מן ביילחם או
ס הזקנים עוני וכהניהם ל ,׳j,סנה שמנים כן ןומשה קיי ר א ה ה מ ? מ ארי שימזנאממ יכינו• ו  אי

̂ל בעת !ל^ היכיס-ומוחיכם ־י כו היו ני מי ש בגי או ב הנ הי שנדין מו ו י  אביהם אל ההס היחידים ו
א העת ijiv מיאיס סכלילהקיא אגאני ^ א הי ם4היו ה >יי כי ״נ ו עו מ ם  ינחיןויעקהמייכרי׳למעל• ה

 יאחכיכיאדם כעשקאיו• וגחוד*א כאדם מןד.יד,ירי״ההם ׳םעלזמורעיה מהוכוים.המניכםהחצגאי
ק ר 0קוןהכיח«לח1יחם0^ ח א םו ה ^י ע ף סי ^דו ב א ד מ מ ם ^ ע ינחאשרמהסייוסמהשנע רדף כן ב

־ ם!1דול־.־4 לי ־' ־ ;^ ״ ה, ־ אנעטו הסו־רעהל^ו״ילחוי tep«to-7pp,m ,4, אד-וי w״P 
דנייו ניכייס צהייחס ׳ כעתיד ה מדכי היה לנדם נ  כעתיד

 ילאינא עב• ענןיכי'*
 עם משה'יאזין ששלח לזיעלה מהזסכי למיכי מכאל

 למי הושיעה לא י׳יזעס היו וקנים כי לימי • שלשמם
 מנד כיה לגיינס שאפשי אלא * ח־ל עיסה ס' דק.*מין
 היו לא J כשליחה ילא עעי כהתה לא כתשה הנאמר

 שים יכו'• היחידים ק מירשק מעט אס כי מטת ליןם
 כאמלז יתלקמית פטמה'מלכים הימכס דכיי אל פניך
 יעל עא על • היאשין אדם ננטוה דכרים סשה על

ה ת ג  יל4ה יעל עריית גלוי יעל דמים שפיכות מגל גי
 יכינו מחסה נידיני קכלה ק שכלן אע® * הדינים ועל

 אלו שעל ידאה תויה לכיי לכן ניעה והדעת
י לניי הוסיף • ננטווה  כשל אך שנאמד הייי מן ^
 הדבר היה וכן * תניח י כמנא תאכלי לא דחי יננפשי

 יתר כאחנלהסכנטיה אכיהם על העולם ככל
 הפריס וינחק י שחלית סתפלל יהיא כמילה אלי

 היסיף ייעקג הייס־ לפנית אחית תפלה יהיסיף מע*י
 עמרם ננטיה ונסגרים * ערבית יסחפלל ‘ רכסס כיד

 על תירס ונשלמה יכינו משה שנא עד יתייות ^^ית
 מויס׳מהם המנית היו אשי היחידים הם אלו ־ עכל ייי
 תאדם אמי למה עכמו על תימה ואכ • יייעה כא עד
 א1ן • חמס גס מכית מויישי סאחייס וכיין יהשתיט ינש

 האדם ליניית ®®כללזיורכיוכיאדסלריותייאשין
 וכאילו • המכול אמי קינירס גי נתחדשה היא גס ונח

ק מיישה פמגזת היו אדן עלי אדם שים חט אשי

 הסעוי לניף וכדי ־ הקידמי
 היחידי ייישח שקיא ומס • ומתייחסים דימיס נדכיים

 הבייא סאת היייזן שיאמינו בו כיין לא מטת בסס ההם
 עד ססיפקיס היותס על יירה h ס̂י נסמיך שחיי ית'
ק האדם עם אלקיס ידבר אין חייה מחן יים  חשנו י

 • שינא וכמי האלקיס מאת נעוייס אנשים מנית היותן
 מעשר ממנוח שכיאה כמו בקנת אמת מחשכת וחיתה

 בדניי וכיונו שעלה ממה בי לינקקיכייגא המיוחסת
מ אבל משה נטלם ילא :למעלה המינאיס טכס הי  • ו
 מס עם וה ינדק אין לאמי עלין יעלה השואל ייח אס

 אלא הוס סדרן על ויגדל יקים לא כי פא' סי' שהונח
 תתלה ה דבל כני גם הלא1 • וכי הנימיסי׳קסכליים

 מס עליהם משה היסיס אשר ההם היחידים נמנית
 קמה ואין האלקית התורס ענין אקג בז שהיסלם
 מק»ן סי׳עא־ שם סוכל האלקי הנימוס כתנאי פחאים

 סע חולין נמס' ששגינו מה לי אמוד אמה ואף חכח אל
 יכתכ * במקומו שנכתב אלא כאשל ט בסי הכשה גיד
 נמשנס הנכלל הגדול עלהעקי לבך שים היסנס שם

 הראית שאתה לפי • נאסר בידני שאמר מה והיא הזאת
 עושי' אנו אין עישייהיוס מרמוי׳אי שאט מה שכל לדעת

 לנביאי' וה אמ' שהקכה לא לייעה עי הקבס במטת אלא
 מפגי אימ • החי מן אבי איכליס שאין זה כגון שלפטו
 פחי אבדוק עלינו אשי שמשה לפי א1ז לנח אסרו שהלה
 כן וכמי • החי מן אני אהוד שיתקיים נסיר סניה המה
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ל ו חררוז ק ר ׳ י מ א ן מ ו ק א מו ר ►r; סי ®דפח^
נש• פנמי מל ^טנו שאניהם ̂>כ*<ןלקמשט  ^גייס׳ל^סומ שחיגס^ «ל(מי * ונ^פים0י7ש מפשה ̂י

ק ̂למשה 1כ« שכמול יבינו משה עי גיה שהבה מכם כימ«  n0pw:f»Tr הסכמה 4כג» מהם )נילזלתג על י
m עת בנק הסלייי ניריסו וכמאמר ויתר בפחזע בו הולכים אנו אין הנשס ביד וכן • עז אבינו ^/ביסס סמל
עקש דברי אמנם חס כי לו.* מתעה רשע פי סין תיאס הלא • מרעה תנות אלא ־ אניני יעאב אשור ^יוי

J* מאעיקיייסים ופתלתול למשה ל! י נאמר מנות פי״יב
^ג ם:^חםד־ן מחומרי דיעם היי סו־דמה המגו׳• מכלל אלו וכל כסיני ב ו ;קאימייס ו פ ו מ כס, ^

א רלמה '•0עכ:ולאהיוו סנ ה סרעגרו את להם עלי ו הי נ ו ח כו ג ע ג ע r סיגא ״ ו r w♦ ת  סי'
ם מלחמה לכלי הונדכו סלא ^ינ מ ה ט4 מתים העז ו ן בני עי מ ה! סי תסי,מ«י?ז״ פ
ע ארוך והדבר יכזרא^ בנייתם מספלבת היה לא תי נל '־׳ נ וידו יי
ד פל מלתמה מלימדי לאהיו כי ^ הו הכוזרי א ד שספרתי ממה מגהיל באשת היSד.א העגין ו ע

א פיה ,קנה ^ שנת^דז 'וטר־ן וזרוע ואת הסיתה מאת י מנד לך כא א̂נ

ת עו ס א׳ לאיי ה ס לו ב ק שך^ נכנם ן ^ כדנייסמתמידתזמ
א סכשזשים kSטותחמת«-,סשק • קוזר ותז׳גירהזת ״ :ארוך מתחגולה ו̂ו

ע □nS נדמה ואל^ו מדמיון ^של קאלק, ,ן,<;9 ק הג תו ט מ ם ה פ/ סימן :בקתלת' א^רוlt הי
ק וכית טה א4 בתוכו רם עכ ו לאמי h סי דו  וככ• ׳אנלהעגקמכזדליייב p ר־-עלתס ריהס י

רמו ׳‘זכי אלינו זהתתביו׳כבודו ה ת העבת'  כהלא עלמ־ עוסי)ז יעכשי והשאר ש^^ס וקחתס מעבידי
ה אע^ס ממונם אמור נאמרך מב ובסימן רוסיס;6םא עקשות וז  i נכיא* מופלבתו--ל<זם ̂ יקו

 כמו היה כייאהתלשא כי יותל זו־י, ואחרי החבר אמר פה להייי! *יי על ניאס אשי
״ ז- ־ לא םי״ן ש־וכיי. ̂ יכז׳• יאליןי קדבי התתברית

J© ״י- תראשיתדנר15ע בסימן , - L L'- מן של« נם פו; סי
? ■ל״’־־־’-־׳ ■יית̂׳’׳‘’״ ג '’־“״י י י י ' ? י י ״ י י ס אי, י • ״ נ

,y ם <ום ע׳ רנ א הי ו לי א־ ת נ הני ד ב ^ ם ס ס ,לתלית מדתס■• ׳»״■•• ו י י ג ״
ה עי <ןי1העטןיזן מכס ונא הכמש ס רי א ז כו ה ה ^ ם  ״יאמד * גאהנולס:ודמיון מדהה בהם אין ג

מנד זלקעייכס לדמותם בם ארבעים שמתמיד מה כנפלאית ניכי כל חמתניי
ש עמהם עשה אשר ההן רתא^ףאי שזמאו ש ם שנה^ ^וי הנ  מדאה* להם שאין מה אלייהם ו

̂'איי ליז^ליא ̂י* ̂* ̂ן, בסאוכיס להעלותם חובת כן אם השבת יום ויסתלק יטי' ששה ירד יאיי * יי  יש
הכזכריס אלה שהיי ♦סד ׳ פנמי מנד להתקבל הוא

f בהל מוסיפי' היוסם על החני התפאר אשי לאסיוכה שיזכור שט הר תעמד אנלם מתפיהס היה שלא א׳עפ
 יניאת בעטן התלויות המנות אל נפדע ורמו * אקב
 נכנס אין כי :וזולתם ככייומ וקדיש פסח כקינן מניי
 לנו יהיה לא אחתתי על בחר שה ל׳ל * וכו' מאמתי כלב

 מתחבילה ילא ‘מכשפי לא :יכו' כשפי' ספק משוס מקפו
 אשר זבלהטיהס בלטיהם העושים חנרים כקיטומי לא
 • שדים ייעשה אלי ילטי־ס קזל אמרו ביאורם על

 לנפלאות שעמדו וכיון ־ כששים תעשה אלו גלהטיהס
 במעשה החחבולה משפט מקים מנרי כור נמכיף ההן

 סר כי ספק אין • כספים כמעשה הישע סמה סדיס
 כשפים מעשה משום בעניינם יסופק לא מעליסס צלם

 שתהיינה • וכו מדמיין ולא : שדים מעשה תחבולת או
ר ההן הנפלאות י י  כמשך היה לא כן עיכי׳שאס אחיות נ

 ווה :נמזר בפעל זהנלה יייח סהואתניאות הדמיין מן
תקבולת אל הדגלים לייחס יל ־ מאפץורוסים עקשוק

 מדקס כהס שאין אומר לגזירת ראויים שי מופלגת•
 ה* מדרבתס הבדל לבחינת ירד שלא אלא וחמי מקל

ק ־ עדיף סינייהי  לה© היות לבלתי יסד לקסכמתס י
 שמתמיד מה ג אלה בם מאמי מ יאות ובכן ־ מדקה

ייקשד לא ’ השבת יום דסתלק ימים ששה ירד •‘וכו
ג כך אחר אמרו עם הזס סלשק פהר« • זכי חובה י

 * השבת קיים אל הזה בספור נשיאית סבל סל עיטו אין
 סיכ^ עליו לתלית יתד תחנו לו לקח שהכחיי החת עם

 ן5א([ בס למעלה עסאמרו סקובר אנלהוא קבלתו*
̂  נאחרז * אלה המה מה ופירש * מדסה בהם אין

 תלף לתי שנה ארבעים שמתמיד מה הוא מהם האחד
̂  חעידה בדיל בפיס־ס דנד התמדת כי * יכו איש

 ילן•© ששה ייד המתמיד ההוא סהדנר והב' * אמתתו
ל כני עד הוא היחס שמידת כי השבת 01׳ ויסתלק דג ̂ - נ

וכבד



מ ר חו ^ ^ז ^5 ר. קו » njDirpן ■ מן' ו 7®ל סי נ ל
^ ^ ^p5(W0נ^px!̂  עמהי^ת גי •הפינה מסל tל1ז4•!׳‘fe^^י^loמןן

מי יגגמזיז ®»<נ<ן ׳יפ*ג0נע»עלזלזמשסשפן<^ה;6י«ינסי»  פליך מןגלה־פהימס ש^מימשה ס8פענד<« ^פי
ם ^«יי|ז0נ0JD:f^״ליH< ^י^גי »׳ j*tro»1*1mr̂<31 ►ס־סן :׳ :«$ hי »:b)pfr» ז3י 9 פגו1הסיו:^י*  מ

א ד מ ה א: מ w« ון1ילשי1«ףםמ(רפ4יזיל^ הפישסזפאשי r»pi(־Qfpf י1רה«*ו4«ו0דדדבדתי:6^י i* 
ל . י , מזבת יעלי! לתליין׳ ייוד לי: ̂ףד>0ז 1ייאון0(שמ9מאלה

seir.KJW^1 •׳« » >rt*n»' * y ^ r > 3 y n ! o o m i r a פמו־׳׳שמ• 0יפ8ל« ישים 
rc♦ *!קיימיבקיפז׳^עשיסדת r ̂־pbfcn! i jc* ::נדבקפון u י!ת- ]iwft

ימ»זיומול»ו%^^ם4׳צוני מ^סמ־היזחר׳על^יר׳שנוףן .וזון>רזבשי11«»א1 דהכשאל־ ׳100;ז«ז01►ין:פי
.rrc .ס• )׳-•ז זי׳יתי^נמןיqצי׳;»ימיםי׳ ם מעון •'•^זמבר^^ת . ׳^:•׳ ̂ר,-לד'

ך מ סי ף • ^ ׳ ו סי1פ ̂>ש#ל *6וכרוש־הןי^4עת^ד׳ <׳et« יסמה מ״ שעמן ש
ל״׳ ד. ׳ ^ ״ ת ; ד מ ס־ ע ס ע ^ עד4י^ח־ , ^j .םדז1ם fy :ta a 

ש*ליזמל , זמנייאמיזעילסאהדזממה ^ממגיןמעיסז
מ׳״^אתרהםי א ו/ים0. שיחמ נישאר: ה4מ 3י f«מא»ו ^צלנ«י •נמ 2

1rl״dw3״.an10^ »«ן ^מק^*?ייפר־,האל^ים׳עק«?אדםגי=י»״ל ו מ י ל מ
ס׳0«הלאלמ» ח ץדמו' חי מד.ו יו ח^ ת  1)0̂י¥4כ5ל >«fלקי nanD^XMmuynjtyah0ה

«0ו5«‘ ^ ך או1ז מ׳ ל ^  0קי4המאn^pvc^mו־^עורו0י1ג^-לאח^יתגVז* ן1«ז
חזון ׳שו»ס «$גי* 1הנזן!»€והסמל«ן»ןד׳מ״ן fRQ aי n t

̂אל pBort דז^^מסיזי גשמיזרצח בעןנירזש׳הדבוח ת״־3מש01םהשבןדכי1צי1
̂היליעכיט?ז bsfh ׳ישפ׳ץ־בלז־ n«>TO»r»1pr%'tS43hw;>n1!fY0Aphaהזה ?ל

שיי1א^*י׳’ן4«>ז^^1:ע«צ ̂... ....................•מיסו ממלאשמשעיםיאק
״. !לסזמכחתימי־י׳על^שמסמ*! ן4ך<ו י ׳ ״ ,7. -. ״, - 1 ( / ״ ז ̂)(לם4ע5^ י'>:ז51>

7>obt שלא כדי 1שנתמכ ני כי הודיענו נעטרהזיזאלי יהכד
ה למ׳אה !לא־נמז ר נ י י י ' ת ד ח י ־ ס ז א מ נ ^ ל ^ נ ש • ^'^^לי^י^אזי • ^̂ג7ה ^ • ל  נמץ הלאכתז!גא־
שרס^א;1ס^קולאכשץלנכ 9''העמי6ש י4לפגי

^זןגצ’י^רן«רק׳^^ קז/לת1ת־^ipc^j'or^ ‘■’■מחתייש\ להיזתמ דייני י ישליילתי־* ז-לתו פל «ניק )
ק מני ל ת0חיסתכלהיגייי ע ק א על ישא צאשי-חשנו?גכי!יני‘וסור ־ יכמיז כמת י:.  <הי^זמ עד-הנהז* ש̂ל

ן1יג3ע<ו : אשי. היין את שהאכילני ימכיפלת• כפילת איהלת מז  א&עין שיתלאסיצ’^לאצלםמלצןלנה'ק5'
מי5 ה^מיצ צצץי׳&זע^ןיל נסמזן שיגאל כמי מהם אל שכת יני * כשנת סלוקי עם הימים כפאל הזלילו י

ק במיןיסייילת חפנת את לכי יכתן • מלאכתי מכל  ת
 לני נתן כאשל סיני הד כשקיכנרלפכי ניייז יחזל תחלה

 • סינ׳^י שיפיא׳־כמי סדכליסשהם געשלת התילה את
 לחיפתני&ל השלישי■ הטעם הנה לכאי לנז לא ואתנם
 לונ<:< אכי שעתיד והמה באחלי ס־־,תי רק השנת קנלת

 בסכיתא התירה מתן עכין להמשיך(להודיע יאה כי
 ■המדי׳י נעשית טהיי שיש לאנני וכשיגיע • השדי על

 התירס אמות סהס נאמלו זה ^ ^ייי̂’
 מנית! קדמה ישכנר שכת ימית מהן אתד * ושישית

 את נאי הואיל ־ •• יכי שהעם והיא ההן* הוידמ1עג
ת^ שאני ימהה לתעלת יסתהדבאמלי נשם ניןב אשי  ע

תמעמד אל יניכי התייה מחן כעכין יהתתיל * ליכיי
ט (ייכלל סלי ספדריעל ימשיך נזס ט הנפלא ההיא

 מס עס • המכיק ניאיי לסשלמת אליי שהמלכס מה
׳ זכו' )השק נ! שגא גא ( 'אשס ־סנא כהס ססאמיהי

̂יםhהכ‘5^?מVהמ}יימ^Mת  לאו כי־עאשל יצ"ין
 אל^יש^רזג^א^^*^?^ דאמיי אלחיק גי1קנת4 ויניעו

 *־מאס ׳■יטב־ (נשמ^^ןזזיזןן־ילגרנעמנזאליןים'אז'
^j& לכס  U i לנעצו^׳נטזת צי ;^לאו H  -b ip f i 

ג טאי0<ן לתיoshŜ 3 על יראתי תליה עביל3י
י.(ליע א׳דס' הלבידצע׳נירלימזולת >דסיא1הי6 וימי

אק ל מסה על נ
 אבל * כאשלת־בלני קיו1ב'ל^1<ןד לאיש אצל<ו«אצאאל

טי אפשיית ריאים היו שלאי מאט טא ד  נמין לח ה
 מניאק גת נהלי למני ה1לעג0לנדולאצהה'. ־6^אד
(̂  בעכיר זזה :ס נשה״ מהבלתי תמני בלמעלה נאת ;ןןל

לני יאיך • ^ג§מי51שהדנ  כל על העליון קאלקיס בכי
צנדת: תנ  מלניתס סזס ק5הס להשיי ס ולנה ניי

 feיא• הזה הייס נענמס כן אחיי שהעידז כמי • יכי'
פסו^ על הלל{גע דעת וזקן קאדס את אלקיס ידנל כי

לענוד



*v,- קוליv^י ר׳אשון ?מאמזי ר.ויה״
«גב» ^)ססכי י8.

rec^M^גqםa»אי;t' ז י תסלא « ^^גי  *flwJwkfU'Sjbowfljpi^t^i^'JWWjJnT.'w ®יז
« ^ כ «נ ^ן ( מי1אאמיג0»ן א ע מ: לb̂'1נ!b>דrיכיל«מגלהלא«כיפכ1'המ אלא •i«ם7' מי׳׳ א  Jממcץ

ס סס שכתגג מטעססמביליוא אבע9ל%<ת,ה4סץ«0 t •סי ייססכמויייי על ג)ס 0ה«< * 0יןי1ן ;דגיי ע v! ו0פ» 
Ĵ׳״̂אf«ז 10̂ t̂ו ן ̂!ם piע היעוד יין ידסספגנתי^יימי ^ ג

לעיןןד ע^מ׳ אז׳ ^׳ מ1וזצ הדבר ושכז ויד־ל4ווגד־ן,וה55;מן **גנ ^ - \ י  (מ«תץשכ«ןיסס׳הזא«ען ז
iT>1̂׳cv7cW אידין b 4 עוים3םן־:ד רישור־צ3ה pow!rע1׳  חדהזלאעיימאע'אמי;&סע דברי םו
ש י:זן»ו^קלךי8)נ7ל ^זן!מצהיה1»1«אמיו מ,1׳ם;דוק«7נסא0•סממ ו»דמן. ד׳זעס זחמקד ע; .

ע«ןמ>  הרנה איתי מקלסים מעט הא^קים דברי מיע0ז^^;ןו^<׳ס^אם׳.ל יזעבלאוג י5ס^ו^ון|ז^ת34^̂]
ו ך ^ ־ ג1^ ו ־4^ ״ ^ ס ז ־ « ס ג. » י1, ״ א ן י ,1. »08׳ ! י « ן ״1ם ' ™

^ , ' ^ ' ^ ■ i«nM י 0«t׳j־w ׳ י י א » נ ״ ע * •ז״מי ס ^ ^ eU ״
^^tין:אומ^ףןגR.'lTע«םו!וםxסו ^ryitadonamoicjuttir <ןJלע»וי

^ ^!מ־^^ין) ג א ®Kn»1;r*t3iTral»7t«» •J ” ז y׳ i^T :^JCט׳ ע  ן0»*וזאמ4יס'-מל'א1«0סמ מ
PfaייbוJן:Jf^ ז %Wי sr:n'q*tוrדברי־ם^ז7בע®ריfםyטורrt‘rתSM?׳ fלחות.«נאקזהת«ל״ א:(׳ לןי 

^י ? סי לן א ^ ^ כ ^ ס מ * j j p w 'f tק ד ה מד ה ? ̂ו«»/6'5םחם ןו ע ז ^1^ ם >ז ?ז זעש1ן
ro8f; V  Wס.וכברקדשה־ ע ־ תי עו «11מא ון«!>ידימ^חצןך-. מ ל ל0ס ל מ כו' מ  מ

tז tןrוwpr13•ס•הר• ^ ס י םVי ד מ  אגש^BךAם
חנו טנ ד- ל א תי, א ם ס א כ- א ב- םנ א ל סי ד- - ״ .

מ1כלו ^ןי «ז ע־ז מ עי ה , יי , . » <ן0ק ^דסד כזר7 ל
?״ ^ ל׳ ^ ה  זאלוו (»«!זיוממ*«:דז כמשד־ן,ן*ראומ,הד?ד• הי

.^ ה ן ד ד ^ ^ ך םן האסינו1. ^ מעם. ו י ד ח פ ו הי
ר ש^רך^צלוהגבן מ o זו0די*,תחל בי tw o ’w p q ^ p כלס שמעז 

a^ .»0P-»W^^ל^^ ד,גו ;^ ^ isjVt tבו_םחעו ד%ם^ד.tק' e תידלאמיזיכס או כתתון
ס א ד־ן1ע מסשיי) <-סל'; ^ א כי חנ רן הי מ ^י ^ ש « שגן כאשד ד־ סכעבעלומהשכיסהלכעי ח

שבותיה יזרכסי ש6מג c*fi־jc1S»flr«י ליש עא^דליש מלגל קול שמעז ר»0וי למשה סיה ותרבק מח
הבדל כלא וסשיט ענום ״ , - , ............., בחמ?ו ה10תג1ל^י!ו^נם^מ

 שהקול אל • להידיעס ההי לתחתית יודל למשה ים7לג בס -• סקס פקבלאי בקכחה סכלי ושלימת * «כל'
לך יהיה ללא אנכי הראשלני' הלנדיס כשני לאזכס נשזלע קהיינ' רק * לתתלגזם תון יגאו לגל ישליסעמל קאייתיל , ׳ '1 1 t ׳/_d̂t I ,1 r1 ״ ןילת הללתיל <ל  יקכלמן,* בל שם גבול אל ^ללת ̂י
 קחשכתו כהתכטל ועקרי נסק מדבי סס ^כפיע

 קעניג נחירק 5-י סבהמיים• לעניינים וקשיקלתיל
 נאר אשי הקשיש הלש לבכלל והמשגל והמשתה המאכל

 מ׳כתנסלצהק ונש ־ הואלנו הרפה כי ארסטל׳נמדות
 •התנקה אנסי מדרגות קשלת היא הגתיים קתענלגים

 יבש •̂  תרעה הזא אשי הקיש יכש * הנביאים נכש
 והיו סאמיו • לכו' להזמון עב: מהם המשגל קאיס

 הקרושה,קעיגס כנגד • להתקדש :השליש •נכיני׳לילס
 ג וכיו שקדם הוילון כנגד * לנלדיק סוכר והגלויה
ט' הננלאס למדרגת  ל*נ פ' המלית נתלית לא אשי ־ י

רלאים שהיו לאעה סיני הי מעתל אמנם כאמיל מהשני

כדעע לא גם • ל1הק אפי' לאזנם הגיע תשאילא ו̂מ
 היאשלס׳ והשנים ומסלט ענוה קול בכלס ששמעו סימנן
 יילכך ^ לבט ומסת אותיות כמתוך לכדס

ק נכלם אליו  י׳הדכדיס 1ישיז כל סשמעי היוני דעת י
 היחיקהד׳^ לאמייי ‘באותיות יבר*ס<תתכיס כהבדל

׳על ביאויל בםיף פיואתחנן לי תמסנ׳אשי נמרכנת /ל , 
ת ל * לט כח להם היה לא אבל :קדניי  r יהלאק זי יין י

 V(לי ^®ין דכיי היס הלא ־ לכי' הנביאה סלאתהיה
 עקמ״^ על יהעיייתין הפועל השכל עלאללית ) א

ע המליה היב w על לביתם בם סמל ל הי  משס י
 ע ככה על המליה שכתב מה עוד לניסף ‘ תדרשני

האמור הליך על 'מחשנותיס וזככו י השני: קמלקז ל'נ
o b ק סס המעתידיס הכילאות לשלמעי׳הקילות הגדולה האש אקל* לן שיתכן אופן כאיזה קלב נקש!!ן א' סי

אשי



מ _ , ta' lo'ij דאמזן •מאמר יחודח קז^ ״
ת יזכיהצצ«איז־יזתידדה£^^י0םי«ון 18־גשלי1כא«ןי rת^ם^^p^ על ^^!^כללי^קתכסי

ק •יל מ ל בייחכי ה  שהיתא גוסכיכח מכק הצעורים מסזקטס ח׳סנה סכי גית ןאפשר הפועל השכל י
שליהנקל^0י)ס0יל#1 זכו'• ראשון בנית ?ל0לאלןי שכוון נלאה ככבליאל• יכו':אז גע

 המינים ‘ חזל קדניי שכיאה ןכמו * 0י מכין על יושיפז סכאמל כגבייאל אמלי לבנין ממנו כאמד היה האדם ק
fSbpO עו* מניים מיניאק לגוש בתוכס אחד אש

ח חנקרא בש^ה<»רעל ניאל ומכל • ע'כ קכדיס  עד הפ סכים• שע אלף השכי ‘בטגייזוי או הקדש דו
שר ויעי־נ^להו ריעזרוהו השכל על אגייגיהחכ׳לשיף  ib היאםוךל• הבגין בעת ^ו שיתדטה ואג

א השמים םעל בספל ספיעל הי אוSבח ה ג גצל בליין יג׳אל בצייני• &ומגך וחקצה׳סויז* עוינח בין ו' י  ז
n 3 בנפשו דבריו ושומע עטו פ ינשעי נ« מ א ^גל S!ששילם וכמי סכי כית של אזנ<ן 

נחשזכזתי* חניכ ן ליי פ^י הכור׳דבר כי יאמר ואז בעיניו לא ובמחשבתו ״ יאש המלך גנזי זכסעד א

מי אלה יסיי נא ו יוס, בו ע מ כ ת רו סנ  1ילאיש עפדשנים פת;ק י-^ייי! ח
א כהזשיפס איתי הו ח שגלודג( ן״,ה ה ר ת14הדבו כ ם ה מן (לא • העשדס בעניי קי

ה עשרת שחקק קי1הג ,ן4ככ • גאוניו לא מפשז ל בו ד ת בשני ה14ה חו  שים־הכי״יגיאמ בזה לאימי לו
תן יקרית אבנים ושזמ'דכריז:יכחתשנתז אמיז  תהיה הקבל שדוגת להשוכ אותם וראו משה U אותם ונ

 עמידש האומלי׳שימי כדעת דביר אותם שמעו כאשר אמת לא אלקי מכתב אמלו כנגד • בעיציז לא
 נמ>0 תל פיו לאשון בית ארון האלקים במצות משה להס ועשה אלקי מדצד כאיש יכו' לו שיתדמה

ע המשכן עליו והקים * ’f י^׳יי = עפי דו  1ל1ביא בהקדמ הל^א כסבל בג«, בין זד, ונשאר הי
זכשטתהקממו מלכים לספ עך שנד, מאות כתשע הנבואד, ימי כל ישרא^ הפיליסופים אנל כן יאמר

ו י ־ ז ״ גנ נ ם, ע ט הארי! ה ד - י ל ע ו ע י י נ י ־“ג . י ד . ־ , ״ ״ ־ ל מ ת ־, * ן  ״
עד אלקים בית מרבן עד * והגרם גצר אות'מכתב יראי :הנזכרות

נזה הלותנו לא אמנם כי • תל למשפר גבולם יניבו כמו אלקים מכתב היותו אנלס נתניל כי ־ זכו' ם אלק
 :אלקי דבוי חיותו ששמעו מח על ספק אגלם כשאר שלא

 בדגי וטעית לתחנילס לקזש ואין • יכו זה ונשאר
 יזסכיס כיאה • זכו' הנגואח ימי כל :ימים לאורך נמשך

 תתק באויך נניון השכינ' שהתמידה סי׳לג גשני לאמרו
 גשסכים ויהי לאמי כתוג א' גמלכיס כי זה וביאור שנה•
 תניים מארץ ישראל בכי לגאת שנה מאית וארבע סנה

 שלמה למלוך השט התדש הוא ויו גחלש הרביעי' בשנת
 כליתו עד כנכה סכים ושגע • לה' סנית זינן ישראל על

 ממניים נאתס ומעת • שנים שנע ויבנהו שס| גאמיו
 כמגוא' ישראל ארז מננול שהוא סיני הר אל גאו כאשר
 כישראל לשרות השנינה התחילה *יד• סימן בסט

נן עד כארץ עתהם והתמידה  עמל אשי ראשון נית חי
 ונהנטרפסלתפז לפידעתתזל• שנה ת״י עמלו על

 קחשכון ככוס השמית ולא תעגז עמדו יןמו הכזכטם
 לננואת כלל כוק ולא נפקדו אשי השלשה פעניי

 כחו * שכינה סם פיתה ולא הואיל שט כית של פניז •י
p בשט זה פל שהייה p העטן היה שכני נאמרו כד 

 כלם מסכיתי' היז אלו בתחלה כאשי לתיל p^׳
 שלא למד אתה דכייו ומכלל * וכי' תפנה כנפש לשוב

נאמנקקאל ועדותו תנאו* גהעקד הדני קזשל®

 יעשדי עשר עכפ שהלי בדוקא שכה לתמק המני} לכיין
 עשי יינה המעדיף כי ■ הממעיט ואקל המלכה אתד

 ׳ שהחשיד מה פעי החשכון סכום על מעשי ייתל אי
 שיאמל ממה ני אפס שזכרנו• הדרכים שני על הממעיט

 שכה ותק אלף גתים השט עמידת על לו סימן כשני
 שמה שנזכיר כמו * שכה ות' אלף כעיני טשי סנסחו
 הקמחו כדעת שדעתי להאמין עשתזנומי ו נטי כמעט
 שם אמלו מפני מוכרח הדבר שאין אלא שזכרתי יהי׳׳יא

 מאות כתשע שכף לומר עוד ואפשל * וכו' אלף כמו
 גס הקולזנ כהוראת תתפשט הככיאה אכל כאן המוזכר
 מאות תשע באורך ובית • שני בנית הככואה לשנות

 שם תורה הסכינה התמדת אכל כג סימן בשני המוזכל
 דעת? ־ האיון ונגנז :זה כראי זה ראי ולא הנמגוס על

 זעיד • נגנז שהארון ל̂ו פ׳הוניאו האומר(יומא כדעת
 ח״זל מדברי ידעכו וככל ■ כט סימן סוף כשלישי יזכינו

 פ עולם וכשלר J * נ דסוטה ובתוספתא הכז' בפיקס
 עול כי יודעין והכל * גנזי יהודה מלך יאשיהו כי כד

 ' נבוכדכאבר הגלה אשל הגולה עד בשט׳מיאשיהו לבוק
 ׳ עד סכה מאות כתשע שאמי מה כן על • בכל מלך

׳ לךקקירזע7ג ^דסיובן קאחך סיייקמסוענז
ובמו



ן1פ סימן ^\vcr «אטר
ד וה מיניה^.!גנל לכל ההנשמה ממגי סכיתיין המואס עמן שתלה ומס • הנמאס על עיןלם »0ו י  V לי

ממיכהכל^ כל יאיתפ לא סגא^כי מה תלק פ הימגם כעל על,אודותיו שתאיין מה ,הוא * יגמטאותהאיון
ילא נוף אינו שהוא לפי תמונה כעל אותו השגתם לא על נ' סימן כיביעי שינא וכיו! ג *יא פ מאמ׳ג 0^וןעוןרו

מילו מוגיאנז וה ם1 * לאגרומתסי עכ<איך נגיף כס ג זכו" P׳
.ה*א! אשי ו המכר הסשד

 הנלית איזן אל ייקזיס וכן אמרו
מן סי ח י שייסם פ

י אליכם ר ז ט ח ר מ א ע ם מ«שע;ומע פ כ רי ב  כדעת האדם-כאמת* כי ד
ם1חג • ־' . הדבור יעת-ההנשמ-שתיי כ נ מו ה ס ע ר ב ד יאכל שנוף.האלם אפלעזן קי'

התכ^הם והכתיכהםמקייםנשמיי׳ג ה וזולות ?*וחרת י  הכלי במדינת הוא נפשו שייח^ עמו הדין ז
מז1ג בהשלכ לדוןאתכלוכו דפ ש הג ה ת ע ד ם כ אין1י ם ת א  מונהנת וכאניה ביד.אומן ^האשימכם ם

. ־ ״ ״ ! ״”" ־ ל ה ״ ה־ו ם -^ י תגי ״׳ י ^ו ד ״ די ם ע ם היי ״ ד פ ץ א • ליי ־ ״””ע ״ ■ "  ״
I f ' ״ ! ״ ם T״’*״ נ ת א ן י י \ « ״ . י י ־ א ״ קי אל.״נ.אד. ״
היותו אדם סל בדיו נדל ®יזייי* ^ ל ^

ע ; .הנסיון ה שכל נעלת מדברת געש . ון,השכר ו
- » פ ן מ י ך מ! לאל סלילה ס ב ן ף - ן ך מ אמנס נגיף* משתמשת ק ,»ן1,,1וןן א

שץי מןה א . עויי ד ד,ן ארהטו׳לאכןיקשוב- '
י ושיני י תי י נ ״' קו ״לזלי־ י קז ם.:ו > מ- תוו או ק ח. מר ^ העינ ס ״ ק ק ת א א קי חי ־י ״ - סנ

עם.היותוכוכד• אדם , י הדומה ומן הכעור מז מ
״’" הגוו׳ עשיתדדנו-םהוא י ״ י י י ־ .־־נדים. יביס ל

ה והשני p^,p, שק,. שפיו הר אז ד ה  הפלד׳ אסר הנפש השאלות ומיעשות אחרים ^קי א מעבי
ה סלד אמתות ממדת בשכן מונ ה ת ו  ילכד אשד ■כי הניף קקבד׳ נשים מה דבר וSSדכ ותבני

חנו נרוממהו לא וא«ך ימנאבתויתו לבלייא׳ובל שמו׳ואנ :וישניל ממשה עמנו מרוממים מהג ' )jir 
י ג ת מבריאותיו קעת השכל(יכויכהז• יננדהו ד שמו  ל&ונו אתי • יכו לשונו איננו המדבררת ש9הנ מהג

א אשר שני כנגד כי אנלי והנכון ם הי ר כי באמת האד ש  זלבונננל ידבר* כננד עמנו ידבר א
שה העשנים האולי זנבות כנגד ומוחו • וישכיל וישכיב ממ

כיצצכייוקסעטיז־ וינהיג■ 1 ! ו הא לעמתו* השיכהמלו חו ׳*י^י־ו‘״׳׳ ה מו ! ד: מדברת נפש ומשה ^משה כרים א יאר» שכתב כמי ההשכצה , י לוכות הדין שפהה כמה
ת י ת מנ ה גישם איננ ענ א ג ו ג '־־ כמקים תSנ : ̂י ה״, על רי א׳ עגי שי א ני

ה יצר השלכת אלינו בייחסו והב א תער ולא מקום ממנ p5,העל. האדם נשמת כי בי"• מהנלד* הי
^1p«גוף והלב לג תקרא ילמד השכלי• והעיון ההקש

 ההגשמה דעת מחשש אותנו מגלת אחת ידו לקרב ידיו
 ההקשה מהשלכת בכי דובר אשל את משקעת אחת וידו

 וזה ■ הזאת כפסקא חטאתי הסל פלי כל חה * והעיון
 כדעתהסגשת: לי נשקוד מןהשק׳אשר לאל חלילה החלו

 ותחל׳ ;והעיון ההקש נוה שנשליך • וכו׳ ושיבאבתולה
 דעת אלינו ייוחס כן אם ואיך • וכל הדברים עשרת

 כזכתו להורא׳ מספיק שהיה נראה (לכאורה * ההנשמה
 הא' אל הונרך ואולם • מהגשים המזהיר̂ ipn הדניי

ט4 ה ט שי א כן  היינו בלעדיו כי כאלקיס להאמין ם
 מאשר אמכם * כלבד עא אזהרת על השני כל מפישים

 באלקים שנאמין הגויי אל ה^שיןיוקד שהדבור ידעכו
 ן עני אינו וגו' פסל לך תעשה לא מאת כי לשמוע קרוב

 אלקי' לך יהיה לא כאזהרת האמורים,ככל אחרים לאלקים
ללמד הראשון קדנזי אל ענין תנהו אלא • פני על אחרים

 .לה הלאשינה המרככת הלב היית נעביר * גוף איננה
 הלמייכ,. לכח משכן להיותי ההנהגה תיוחס עכ־(למוח

 שאס לז פ ב' חלק המ«יה שכתג מה ידעת וכרי
 * הדנלו קניי היה ו לבד המדמה על השפעהאלקי

הנהיב« התלמדו למעוט אז היגייה מעקי
 מדניימנלת• נפש ומשה : הנימוסי'יט מניח׳ המדינית

 • שלו המדנית הנפש היא באמת משה שנקרא מה דל
 יכבד * וההנהגה ההשכלה כלל מכרת ובאמרו
 • כמקים נגכלת ואיננה :המדנית כאמיי הדבור
 שלא ג וכי' תוגבל ולא נאמרו סי״׳יב בחמישי שיזכיר

ו קנל מקום לה שכל, היייל די
 ומול^ מעלה ומביא מילין הבריאה בקנוי בינתו וריח

ס גלילית בחפטו יאכיף עד  ינגאותו יייחי בתענומי א
קג(י> כל ממלאה היותה על זה אמר אי * עכ ס שחקי

י פולחת



̂ון מאמר ירידה קולי 69 סימן לא
ל ינייןינת ^  זיזיז אן כסן>' חתיכת כידי ים לי כי • נכלין שמית4 • זנחדקים נתזיים מחלקיי חלק מ

כזנ^ אין אננעי היותו עליו ואגזיי אנבע בתכונת אמרן מי כנבד משי ה׳ברכי הבי דכיכז' עק זל ייי® ^
 יק מנשרי יבשר מעצתי ענס שיהיה אצלי משמעותו מס * נשמה יכנבד הקנה כננד אלא אמין ‘

ן חקלוש המירה ;כ כ יכבד * קנייני להיותו אלי חנטרף שהוא * יףJה כל כשמה אף העולם כל מלא הוא מי
כסדי ה קיל כי מהשני פ נלאס ואינו ליאה הכס מה

 קול היה הלניות. עשית איתר־ג מתארים ואגחנו דמברואים‘כי עורות אףכשמהיואהואיכ׳נרא.׳•
א שכן Sd רוחניים אכותיים4ם בתארים העולם כל את ק הקנה אה רן  הדכיי הובן אשל נברא נו
ה kS« עלינו הדין אמנם יתברך Sהכ כל את זכה נשמה אף כלי ח ד  קלוף כפי שהביכו למי ממנו מה נ

א המעמד מן שקבלנו אף מהיי הקנה הניף• ו ה  יעתיז זכינו* אשי הדעות אגחנו שאין ונאמד ה
»’<ויע ״־־’״■זנה ־ ״י־“ נ ד « -0ס ענ ׳1ה ד ע11ע ו ק ן ו ו נ ד נ י ש ״ נ י נ ״ - •־ולל, ס

א שבי) אתאינניולי •1םה =י נ׳ ד י נ ת , א:י «tP משס ®י*׳« *י ־ ־
כתגלית הייתו יתעס מאתו שהעביר מר־ן ולא וכלנא נמעא ד־וידא .ן̂,
^ק ם ^1,!̂י צד מכל רחוק חסשימות יכולות לו יחסר לא כי הנמעאי
א כי לו לקח יהרא/ע הללו־ ת את ברא ית הו חו תם ונתב הלו דבור יבשובו הגשם ממקרי כתב או

 נעשה על באת' הזה הדמיון
 האדם שנשמת בעבור אדם

 ושאיננה לשם כאייתה נמשלת מתה שאיננה העליונה
 נסהחבל והכה עע־ ־ וכו כלו חלאה והיא ן״יף
 היא מנר ולא :לשון בקזנד ההוא חדמיי לו תפש
 ים מני ורחנה תדה מאיץ ארוכה כ• • וכל

 וכמאמר ־ כלנה הנמצאות צירות על ולהשקיף להקיף
 תקבז ותכונתם צירים ה טנעי מדעו יכליל עד חמליץ

 הכל בורא שכן כל :לחיכיהס הכניאיס אמתת בחינתי
 :הנשמות דעת אלינו המיחסיכ רדפונו שקר יחג • ית'

 לא יל ■וכי' אכחכז שאין ונאמר • יכו עליכי הדין אמנם
ת כאשר והעיון ההקשה להשליך ננעיך  חמקו׳ אבל דני

 מן שקכלנו מה נדחס לא אשר על דיננו אחרננדיק
 אנחנו שאין בשנאתי אמכם וזה * הנבחר ההיא המעמד
 נר נכאן להעלות יראיי וכו'• הענין נגשס איך יודעים
 על מהשני פ׳ס׳י המורח שכתב מה פני מיל אל זכייכך

 אלקי׳כתיכין באצבע כתובי' שתרגם בתה אכקלוס דעק
 ית מחקי גשמית להרחיק כמנהגו כנה גאגבע׳דה׳ולא

 דה'• כממרא כתיבין שיתי-סס מנהגו לפי היה יאיי כי
 אחד דבר אננע שס אכקלוס כי המירה שם זכיאי

 ילינה ־ ה' ימטה ק הר כמי ה אצבע לה׳יפייוש מצטרף
 • ע*כ ־ ס ביטן הליחות חקק כברא כלי שהיא כזה

 שענייני ה' בדביר החבר יאמי הדרך זה על «סנה
 ה' כהר קנטרפות דרך אליו ויחשו ת' שתלש הדיבור
 מאמר סי'כי בשני ביאר עצמי סדיך זה יעל ־ ה' ומטה
 ההוא הקיבן כי בו שרצה • לאשי לחמי קרבני את כככי

 הס אמנס * מיוחסי׳אלי הם אשי הניחוח י^ייח יחלחס
פקפוקי כל קזה חדרך מן מהי שיו וככן ׳ עכ י

 למען אזניכו את קרע גשמי
 שברא מה ילא :תשמענה

 שלא חתה ית' לו שביא מה נהיה איך נדע לא גס וכי'
 כדעת לא לשעתן* שנבראו קליקות אל רמז * נמנא היה

 ימי מששת שמניאית׳טכעי מהראשון פסו שהובל המורה
 כמו מאז מקד׳מפעליו לדעתי היה ג'כ והמכתב בראשי׳•

 שק כמוהו סובי הדאבע וגם שמה־ אמריו שנרא׳חפשט
 ככס להיותם נגזלו כי אמרו קדמונינו י תשא ס׳ כתב

 כי דעתי ולפי ־ בראשית ספר ביאש פירשתי כאשר
 והזכיר נביאים הראויה גמדה כנה שהיו אלקיס מעשה

 שהעביר מה וכל *• עכ תשה פסלם שהשניים בעמי זה
 שהעביל מה היה איך נדע לא גס י׳ל * מהנמצאים לו
מ אשי חיות מכתב הליקזת לכתיבת רמז ־ וכו' לו

 כי * האותיות בחקוק אליו שהוצרך מה מהם העכיר
 הניאם ?אחיי מאין המניאם שלמות אכניס בתתלה
 והחזירם * עליה שנוצלו ההיא התכונה מהם לו העביר

 שישי להיות חפנו השלמת אל לו כאותה אחרת לתכונה
 עליהם חקוקה העליונה חכמתו דיוקן דמות התירה

כני  * וכו שהעביר מה וכל אמרו לפרש אפשר היה ו
 כי וכל מכל העולם סן והעברתו נברא בטיל על

 וכמו ענמה כבריאה הפיליסופים אנל זו העברה קשת
 * לדעתם אפשל כלתי הוא כן מאין יש לביא אנלם שא״א

 ט החני יאמר כן ועל לאין* והעברתו יש נטיל
 לא כי יולעעז היותנו עם זה יהיה איך נלע לא אכתכי
 הלאשון הביאור אל קרובה שדעתי א!א * יכלת לו יחסי

 קנמשניס דבריו כל ינאי פיו יעל ינאי פיו על כי
 יכלתו כי ־ יכולת לו יחסר לא כי ־• וחטוניס משוררים

 :פשוט תמכו סבא השפע היית עס עשיהי ויוכל בבת
I א יא I I כאשי



פט ’ סימן ראשון מאמר יהודה קולי
א צ^שיכאמיכיסיאית  באמפעזת המכתג סיהיה מלחשוב דעתי המסיק קוא לשינו ן פתר זח ’וכי' ני

 למס כי לאקליס• חס המי הדעת כפי נביא ׳כלי לו שנרא מה יכל אמרי כנגד כ׳ קדס־ '<:סתוםאשר
 יכו'״ הקריעה וכן אמר לוה נזרך־ ן לא■ כס כעשה על שעניינו דבריו יאירו * כתנא היה שלא ממה ית
 מכד לקריעה הכתיבה דמיון ינדק אחר ממקום גס יל מה וכל 1אמר וכנגד • מאין זן לשע הלוחות ריאת כ

יהתקון והכנין שהקר־ע מה ̂ כיגה וכו'• לו שהעביר
ת על שעניינו יהיה כאור  :לבדו ית ו חל מייחש והכוכבים נא העימיכי ארת ברא כאשר חרו

שם יתכרך ורצה ב^כד במאמרו :חרות נכתב הכתינה tכל חל כי נגטרך לא כי ויה ינגשמי h ונג
א כאשר  אמבעיוע סכות אל ולא המתכוני־ת וע^ Y^n אשר השיעור על הלוחות וכי'* השמים את ני

 יתברך היא ך ינט^ כאשר הרבדים כעשרת הכתב בהם ונחרת הפץ אשר הלוחית בייאת ערך העריך
ת קרע כי באבר כאשר כייי השמים בריאת כבגד ס א שמהו הי  בעעל אמנעיית סבות אל לתומור־^ ו

משוךךור[ ערמדו׳מ כל׳*'| מכוני שניהם קמנאנו בין אחר יס הביו מיזהעםוטשמאלםוםסלו'  שנ
ס א י ת י נ ח י ו -שרה ו כ ־־ייח ־‘סבי כה ל

קון הקריעה ובן עכוב חשמיסכי ועל אלקים• ת ה בניןו ה  אמנעיו,, בסבות ההודאה ^יי מיוחס ו
 הס אנל פועלות א־כם אך אמצעיו' סבות q ולא כלי h בו נצטרך ית׳לא אכגעזתיך מעשי שמיך ארא׳
דוהמי' כי הברואים בפועל יצטרך כאשר זה על שהתעורר וכמו מ  אן מר1הח דרך על סבות ע

עד * וכו ם הכל דרך על עס מהראשון שי פ' המירה
 ״ עע ■ אמנעיית בסבות להודות שלא אפשר ואי אמרו וסכה * שזכינו כמו דרכיו החבר דרכי לא כי היות

 יכו הקריעה יכן באמי! כזנתו כי לפיש עוד ויתכן חלקים הב ביאור על עינינו לנגד תמזכה הזה הדמיון
 דוגמתו שם הלוחות בריאת כנגד כי • הנזכרים

 ונגשם יתברך שינס כלבד במאמרו השמים כריאת
 היות עם כי חפץ אשר השיעור על ההיא המאמר
 בהם גער ית' הוא • כאזל נמתחים(הולכים השמים
 כי עליו הם אשר עלהשיעור ועמלי מגערתו ויתמהו

 מתכונתם על העמידם וכן • די לעולם האומ שדי הוא
 בחיקו המוטל בגורלם כפלה אשר העגילית בתמונה
 כלוחות הכתיבה וכנגד • יטנו יתפק אשל ית'ואל
 גס כי • 0ו הים קליעת דוגמתי שם חרית מכתב

 להיותם חלוני לו שקרע קריעה תקיא ההיא החקיקה
 ותה הכתוב: כמאמר ימוה מזה עוכרים שקופים

 לנפלאותיו חזל עש! זכי * וכו' מסודרו' ומסילות שאמר
 שבילים גבולית'יב הנב ומכללם סיף ים ית'כקריעת

 הקריעה וכן :וידוע ארוך והדבר שבטיישיאל למספר
 את קרע כי למעלה אתרו כנגד הקליעה אמר • זכו'
 :וכו' לחומות ושמהו אמרו כנגד והבנ-ן ־ הים

 • וכו' ורחבות מהודרות זמסצות אמרו כנגד • והתקין
 סוס ים לקריעת הלוחית כתיכת לדמות בזה וכונתי

 צי יחסר לא כי אמנעי ובלא כלי כלא לעניןחדושס
 לא לחען הכתיבה אנל זה ואמי * שקלס כמו «כלת
 ביאיר דרך על אלקים באגבע כתוכיס אמדו יחשכ

 לחקוק נברא כלי שיהיה אנקליח כמחשבת התורה
 חכר של דעתו שהעביר מה כי ‘ שזכרנו כתו הלוחית
המולה כדעת מנעי הלוחות מגיאות שיהיה מהאמין

 הכתיכ׳הכמשללן עם שהקליע היות עס כי להורות היא
 ר.כמבא טכע העברת רק מאין יש בליאת איננה אליה
 שהעביר מה וכל באת' לתעלה שזכר וכמו הכראו אחר

 כעין פ5ע היא היי זאת גם אף • זכו' הנמנאים מן לו
 הייתם הכייא׳מנד לענין ימנרנית קרובה חדשה יכירה

לכלי יר’̂ י’אל מתיחסת היא גס
 ppא • כאמור הטבעיו' פעולותיו בשאר ככרכו זאמכעי

 בלא שהייזס סיף ים בקריעת מאמר! לזויג וקשה עז כי
 pמש ייט הישר בספר מפולש כתוב הנמנא עס אמנעי־

 כל עזה קדים כרוח הים את ה' ייילך הים על ידי את
 שהלז ■ יגי' המים וינקעו לחרבה הים את וישם הל־לה

 התופקז© ולכל האיתות לכל הרוח אמנעות שם היה
 להיוקן הריח נייד היה שלא החבל יחשיב ואולי ההמה־
 שיתלו המכריס לב את להניא רק הקליע' כפעל אתנעי
 ̂א אחייהס מידיף ימנעי ולא הטכע לדרכי הדכר

 אמכוןז שום ידי בז קלו לא הפלא עכס אכל • הים תוך
 מעכין לדבר ראיה ודמדומי • זאת כל פעל ק' ולבין

 כמבואד אמכע׳ שם היזכר לא אשל היללן קריעת
 ייגלז ייייין הארון סשאי ובנא ל^זר ד' ביהושע
 • וגו' הירדן חי כקנה נטבלי הארין נישא׳ הכהניס
 כייבא כאן אף * יגי תלמעלר היורדים המיס ויעמדו

 שיידען -ס המנ לפחית הקדים לוח שהוניך אלא ־ בז
 לבדי יין יכן ׳ כאתיי הים כתוך ישראל בכי אחרי

P»p * וגו׳ ידו את משה ימ1 וזל בשלח פלשת הרתבן
קלגון



מב ע ם>מן מאמרראמוין יחויח .
״  ^תמונ^1 0י«אי הי( תחיצה כקיל נס כי לימי שיראה מיבשת קדים בליא הים לנקפ ית ^׳כיי 1’^

 תאיניו מיתה לא סיצי הר כמתתל ישלין! כל משיגים היי קדים ינא שכתוב כעכין יס המחינת היא הדוח צחילי
 ‘י0«ל קול נפשה מהם אשי אותיות תמ־צמ אלא אלם למכרים השגיא י מעיינו ייאיב וינשמקירי ייאה

 0שי ומאחר ‘ חיים אלקיות כחות p כי הודעתין וכני לארבה הים שם הלוח אולי חשכו יה כעבור כ׳ אכלם1
שז© כי אמתי כשלש לפו כענול יאת פשתה r יל ̂לא

לו במ-ימיי( שא<ן פי על אף י ישיאל ע׳0בח ונעטיי » כן ) י ייר1עו י אי  5ישו דכלשיצאמהקכהלא ה
ע לה לגורים ים ביקעת היית מני ת הצכ<א אוון ה רו  כין במאשכתו בין ייקם מאותיי׳שוהם נצו
 פ«־י עשה הכל נלפירוצי עכ£ ^השמ ץ6ח שהוא העניגיט Sy מ.־ררה יראי לואת גם לכם שמי

על• למוטב בק לטוב צין .ההכן״ א^ או הנביא ליזייי תאית® מרוב אמריה

יי ־ ^דלנשיעה^א,א״ד י כי מייז ש , א ^ ל
מת.ום כהערשקדשעס דמענ<ן ,שהיה גוןר ואינני החבר אמר גא

Sy היה *ל7ואו הזה הדרך
 יהיה אי ■ עב ־ <כו

 לאמרו מוקלס ’המי זיצקעי
 כריח הים את ה ויזלך
 באמרו ספורכו יקפילשכוהאכם ‘יני' עזי־ קלים
 טיט הקפיא הקדים ריח • לחרבה הים את וישם

 הים על משה יד בנט״ת המיס ייבקעו ־ הים קרקע
 ‘ כמאיורו עמדו המים כי ואמר • עה י בוראו נמנית
מ עומדות לחימית ושמהז למעלה כאמיר  יננטיירו : ו
 ועלינו • וכוי מסודרות ומסלות שאמר כמו ‘ כחפצי

 נאמרכו הוה הליייי תשלים ההדיוט מן להביא תנוה
 יצירה רק ואמצעי צלי שים בלי הצתיכה עכין היה שכן

 במה יתד גס שניהם שהושוו ממה הים כקריעת תלשה
 מהקריע' אחל זכרין י זכי׳ האויר יצטייר וכן :שקלם
 לכתיכת רציני • ?לכאן לכאן לי עילה והתי והכנין

 כו להיתוק התל אשי הלכוד ילענין כאמור קליתית
 הענין כגשם איך נדע לא אכחני כי נאמרו נביא היותו

 קול כי כינתו יצלל איניצו• את יקרע דבור ששב עד
 האזן אל כיח ממצו ילת למען האייל על הכה ככת ה

 הנאתו תכח מתתיש היה כ' אליי מלכי הקזל ונשמע
בי היח יככן משמיע מצת על מורות אותיות הכלל  ד

 אל או הנביא אזן אל המניע חאויר נהצטייי יקר ה
 הכטן כעין כחפצו הכל יכי׳ האותיות בנורית צהמין

 לדבריו ויש • כמדובר וככתינה בקריעה אשר יתמקין
שכל ר סימן כשני שאמל מה עס וקויכה ימס אלה

 גם ‘ וכז׳ ימכטייריסבדנזלו לרצוני נפעלים הגזעים
 אלקים ומכתב כאחיו לה סימן ניכיעי כידי הכא עס

 ושיעור מכתבו הוא האלקים ולבלי ה|איניייתיו•
כפירושו התייט וכתב וכי'* דפיו הלא הא׳-קים

אחיו על האדם שער י'שהוא פיק האלקית צחזניכת
כמלת ללייק יש * חל קיל זילתי יואים אינכם ותמיכה

 ממין אינה יגצ לאיה שייך לא כאיל ייילא
גהכלת יש זו קישיא ומכת * קיל זילתי אמי’̂® התמונה

 זלספך משטינים לין צחות
 הטוב דכיו א׳צ * בהפך
 עבדו משה ציי לבל אשי

 אותו האחרות’ היכלות וצל אלקין ה' אנכי כשאמר
 של האותיות בעיניהם וליאים שומעים היו עצמו הלבור

 שנאת׳ אש בלסצי יצחצבית נישמית היו כי הדכיל אותו
 * בעיניהם אותם רואים קולח׳חזנבלהכיתאשוהיו

ס הקולות את לואיס העם יכל הצתוב ועזא  ויש> ־ ו
 לדני יצזלה הפה שאין מה הנשמע את שפיר׳רזאיס זל

 ביוני הפייטנים שכמי זאת ועל • ע^ לזה צחן וכי'•
 ציכימי בהילות משיקות לאתת אחת פסח ראשו׳של יים

 ופירש * מצשיקות ישקצי ציושקות רמ1וי אימי ישקות
 העליונות שהלכרות דאבישיצא קמחא בעל זה על
 היו הקולות אם כי בהצעה ולא שפתים בהשקת היו

 נהירות האמת• חכמי דעת לפי נאויר נישמזת
 באויי האותיות נרשמות שהיו ישקות־ כיכומי

 נוצצים ברקים צתראה ובהירות זוהר צלמות וציזקקות
 בלעו היפה הכרכום כמו ומזהירים בוערים אש ולפידי

 רשקא כיכיחא • קמא לנבא בגמלא שנקרא צפארמו
 באמיר© הס הלניות אותן פי * נחשקות וחרת אומר

 לשון זהו הלוחות על חלות ונאמרו ‘ באצבע וכתובות
 הנחמדים שכתוב כמו חמילית רל ‘ ונחשקות ־ חית
נ ומפז מזהב  ישקצי בחכמתו שה^ה רמז W ואל י

^: מנשיקותפיהו• ג
מן ה ואת צ סי ענ ט ה להאיר יל חצפקע• ה נ

ההגשת© לעת המיחסי׳לצס פס ות עקש
 מהשלכת גזלתי אשר קשית גזיות מעליכם ולבטל

 יבול צכיצ׳ליקס דברתם הלא כי ‘ השכלי ההקש׳והעיון
 :ועקר צלל מזה עולה הגשמות לועי ואין ית וצתיב׳אליו

מן0 א י  ירוץ שלא השכל מזסי *01 גחל ,א־צני צ
 אלקיים דבלים על לגזיי אדם של לבז

ד רסשלט אס דק ־ זה הוא כי יאמל אשי מאת'קיים נ  ל
עופ 1 11 ב יא



 צג צב צא סימן ראשון מאמר יחודח קור
 כיהאויי ׳ מאין המן כן • מאין היתה העילס להייו' מהיי סיפר עט «לש«כ« • מלן5 מעשמ עזנ«ל^

ץ7אבייים לחם עערלהיניא ^אדמר! «לק»ינ*«לפכיויכלע«כליעי?ניייורדיעפר
 • וכז הפיססזפיס ספקיתזלזמלגהמא^•ןD<י שמיס: באיר תיה לא ינפשו הדעת קכל אפת ילוד אלם

י נח״יב הכנות השתלש-ית הסובלים הס הפילוסופים לאש ומאמ ה׳לעילס• אמת לקבל עבליס פמישכלי׳והככי
״י #חכמיסקשלמש״נשי/עי ־י ( סי ה מ. קד ה על- ונ

שנה שיעלה ממיי עמוק יותר דרך Sy את ולאימי לאמל פמינ«8 שמ  נל סימן בשני עלאידותס נת מ
ה אך במחשבתי יוכל לא כי האלקים מעש בל ל ה העו  שאימדו עס מהם יהיה באמ שראדי, מי האמנרת מז

ה המעשיז את למכא האדם הא־י ת כי המעכדו׳ א מ א הו ה ן עני  הבורז* ה
ע מבלי נשל השמש תקת נעשה אשר ^ מפגי מצו ה " ש ־ י ״י י ,^-"^.״!דישיי-יהיבילא^אד י
ה‘ל״ח׳ האלם יעמול אשר נ שו א ר מז הדאשינה יתיכייה כא ה א ת יעסאחד הכל י

ה ד,נ־ש ר תי תבהם נ ״,ן6ש ג1שה.1״מר יי^׳טייי־■ עם י,נ-י,נ ד ק . 
■0S1V״ ־ שי א ה ״י בי ש אי ם ״ ה ש מי נ אי ו ״P ,־־־;, ע־• ,נ,-. נ

ת כענמיס היות ללך מה חו המן הלו  בראיתכעין הוא הספקית המאמין ב מ ויסורו וזולהו ו
ת ובעלי הפילוסופים ספקות תדע לא ככה * המיא׳ בנטן ע-ו־(’ כי ־ גריאה לעמת :הקרמו

י גב אשי האלקים מעשה את ר ז י נ ה ר ט בר א ח ה ר ה  הנריאס בייוי על חזה תכד־י, שלא הו
בזק שרמז ואפשר • הכוללת ותעזוב עמך שבחי בספור העילה אן" ז הכל את יעשה
ה שיגי״ מת בל • יכו' מוס מדן׳ ה15 ממדי׳עם שנתפרס׳ושגודע ס  על הגשמות ספק להסית המע

ץ ליפו פי , הות הספיי מכלל להעלות מי • למעלה ה
ם.1מי יי״ יייא רי ל א ה הנכואק המשך לספק גס ת.

כאשד העיעל השכל מאת , l* * י ” כל יל האלה המעחלות
מ ^ ע ״ ר ״ סס עמדי־ « ג ה ה ר מ א א ו חע ״ ^י ד ג ה ״1״דכנ ע^-ד,ם ש ״ מ,1מ נ ש ־ ״ ת

בהשתלשלות קת־יוב סוברי דעת זה גס כי 'שקדס הנוראית להגז התקדש בעת במישור ישיאל של יגלס
 מאת ההיא הענין כי :להאמין וכרכי אשי <הנ:לאות

 הנפלאות מקנת «כי'• לבריאה יכו': אמנעי בלי הבורא
 ומקכתס כלוחר'־ בריאה כעין היו הלה במעמדות שיאו
 יואים שהיו במו :כאמור והמכתב כקליעה ינילה כעין

 זלכימוכתיומאבשסלבי שכןאמיו שלוקותוהמן־
 השרת שמלאכי לקס איש אכל אניריס לקס עקיבא
 השלת מלאכי שקייום הרמנן לדעת וגיאויי • אוכלים

 מקיס כלס את מחיה ואתה שלישו כמו השכינה בזיו
 האור באותו שישיגו האור ומתיק נאתר ועליו * לכלס
 שנתגשם העליון האיי מתולדת הוא והחן • טעס סוב

 השית ומלאכי המן שאנשי ינחנא ית'־ בוראי בינון
 מן ינגשס נביא שהמן הרי ־ ובו' אחד קדנר גיזוני'
 • למעלה כתככו אשר הלין על הפשוט ההיא באיל

 חדצה ינירה לתס נינל הקן כי הימבן כתב יבפיייש
ס  בו שאמרו מה והוא בראשית* מעשה כענק ממי
 רכייליליס התכם הסכיס ולוה • השמשית כין סנביא
 ־ תקפי דן> משה חיי המכונה כספיו פילוני סכקיא

 מיים המקילה שהבריאה כמי כי נאמרו סדני והטעים
 תה הי ירידתו תקלת המן כן * הקול ימי לששת ראשון
p כשכי ווכזרנזכלהו מע«• p *וכמושכריאע ל

צב סימן
:הסבות
 תאמר סחא * !שנודע שכמפרסס
 ההמון אגל הבלה קול נתפרסם

 1קן אס כי זח אין * ממש בח שאין לבה היבאת בללן
 פועל אל גא שכן נכון אל ונודע דין בבית שכתקוק
 שמעשק הכוזלי קשב * האלקיס מבלתי יעבדוהו המגיאי':

 ישיקל כינת שהיתה לא גמולה זרה עגילה היה העגל
«כ♦ ׳ אלקיהס נפלאות כספרס אליו להקביל נענינו
 בקבן• ’מדני לו שיתבאר וכמו לוקס אל את נאמנה

ג בז סימן
• לנדילתס עליהם שהגדיליהו קטא

 כאזל יקשנ גדול לגדיל קטן חטא כי
אכע דבי אשי וואת ־ גדול נקיא לגדול קטן תטא  הי

 •דעכו י?ל ־ לפליטה הנשאר המקנה והיה אגל וישלח פ
קעזן • העושה כנגד וגדול קטן עין כל כי  עלכן

 אפשד הגדילוהו (אמרו עכ* גדול יקרא לגדול הקל
 הבדלת בגדולתס הגורמ־ס עגמם ישראל על לערשו

 להם שימי האחדים על יפורש או קטאסעסקטנו*
 • אנלס היה החטא ונ!דע שנתפדסס בקודמת באמרי
לגדילקס ישראל על הגדילוהו אדם שבני אמל וכאילו

וענ*ן



מב צח צד סימן ראשין מאסר •יחודח קול
 ’̂  * כד,י־ןי^' כל לעונש או יא«י תהיה שלא לך הכתם ליישם זישוה כדמפו לגדול קטן י׳״א

תאי שני לא נ! סיק מאמרי הנראה שלפי אלא דימלץ עלנגדיקייחשיכיזתימביולתי־ ^יא^ד’̂̂*
הספורכו כדעת הזה כעדי דעת? אין • ?מ יעדים שעם * תשאה כסיי פשע נשיי אשרי הכתיכ א^ת ̂יז ^ל

ספילים* שתטאיו מי ?הגדיל : כקישיתנאישמח שמנשאייימגדלים פשע נשיי היא קטא,קלה כפיי ?יימז
באיץ פדיק אדם יאין היאיל פשע היה כאילי יזטאי אז
^תם יה אמנם כי קטאז* לא ל דיגדו מגדו  מעלה יאשם• יחטא לא אשר ז ספורים יו שחטא מי ו

 שחטאיו למי יתרהנידעת ^עמך טנטותךועזרך וזה הכוזרי נלאמר כן על כי • לשלמיתי יקיהי
ל לי יחשב הקטן חטאי די אי זדה ם דו^ ג ן עו זה ואי ג על היראה בזה כי ספירים• ו

לעד יבכן אנלי• מעוטם .ןן1ן,.ן3 ייהיטעעישל לפיערכי•

״ . ״ ר ””ל ב ח ה ר מ א א, ״ כ א ש ד ע ט ע ס ל׳ ה פ ר מ ה ע ל ע י ״ <1ש, «ד»נ(-
:יכמיתם מייטאים . ׳ . המוכה ישראל איש ושם
י ייעם גדו^ת אעריך שנתייחס עליו אמרו כי ■וגי'• י מן י ד סי יזהמנטותן צ

ת מבין ולאומה לעס בחרם שהשס לעד לגנאי ^רשע מו הן יכו׳• י או
לבלתי צב סימן הזהרתיך באמי לשבח אלא שאיכו נראה
להוסיף כא יאתה • תדאי יימל עמך שכחי בספיר נטית ההקלת מן הגנאי ביאר זל יהיא לשמעוני אב נית נשיא

יתכנו לא בדרכים למי עזרתה בקימך לזכותם נטייתך ינמנא • ממנו גדול חטאי מחברי הגדיל כל כי הנזכרת
̂אשל גדיל עון איזה כי זה על אני יקירא • וישליכהו נשאה? הזה סהכתוב אמו באמין בעיניך קל היא מזה

:בענמי קטן הייתי עם • לגדילת עליהם הגדילוהו כי יקר רוקק שמן יניע יבאיש מות זכיבי שלמה מאמר
שחטאיו מי והגדיל אמרת כי זה אחל תשאר מעלה יאיזז המכישם שהשק כמי ירנה • מעט סכלות ייחכמ״מכביד

ג מפשע עמך את תנקה אק • ספירים • לתיכי הניפליס מית בזבובי תאד קלה לשבה יתקלקל החטא הלא • י
 מה אכעגיעית• ני ייעלה יגאישהי שא^י׳סאתדמהס

 האיש כן • כמוהו חשיב בלתי אתר בשמן יקרה סלא
 יקלקלהי * שב« הנכבדת החכמה מגד והחשיב היקר

 לי יחשב לא בזולתי אשר קטן וחטא • מעט סכלוז
 יחשב מחברי הגדיל שכל בי* מום בו זו חשק יהיה פגיל

מצאתי זס לפירוש וקרוב שקדם כמי תמני גדיל יניו לו

 מספיק והיא • פנים להם מנשוא מאד גדול לבד? הזה
 עניינם כל ולקלקל גכהית ולהשפיל פניהם איר להפיל

 בעא המידה סכל כילל היא רק פרטי עון זס אין כי
• כלה התירה בכל כיפר כאילי

 לפניו שלו דרכו ־ וכו" מעט לי הרפה
הענלת אל כמלן ל^ להיישיר

צה סימן

היתס לעגל שעבודתם היהודים על חשב אשר מחשבתו שכתג מה לבי אל ונתון וראיתי • העקידה לבעל אקב
וכמו • האלקיס מבלתי ועבדוהו נב סימן כאת' נכריה כמבאר שנראה ב' פ' מלחמותיו מספר ברביעי הילבג

 יתרון לו שיש מי על גדול נקרא לגדול קטן אמר׳חטא
 קנורו יהיה ליה הכנתו מעלת לפי כי השלמות 1י הכנה
 החבר יאתר כה יאם • גדול יותר לעונש דאוי ממנו

 בקרכן אעלה אחד הכתו׳רגע מן יסתייע העגל כחטא
 מהשביאר וגי'לפי מעליך עדיך הזרד ועתה יכליתיך

 בקרבן אעלה אחד לגע • ספירכן החכם ינליי
 אעלה לא כי שאמרתי מה על מתאבלים אתם וכליתיך
בקרבך אעלה שאם לכס טוב אמנם והוא •

 עש של חטאתו הסל פרי כל שס נזכי סימן שיבאר
 מדרגת עזנס הה«א נמעשה ימנא זנל יראה לבל ישראל

 לי ילי .הדעת בתחלת למעלה היא העולה הכיעור
 ירבלכי הקדיס ה'הוא יבחל אשר את כי • זכי לעד
 אמנם כי • עמני לשלמות מזה ראיה עזנם ישראל בט
 והתקנרית כז סי כאמ׳ • פחותה באימה בזחל היה לא

 מבט הסגולה נקלאים שאנחנו מככי אלינו כבודו
שאנחנו מז סימן הודעתי קדמה כבל יאם • אדס — Î• טובננסשקס יהוחחמכס •׳•ץ׳בן־ T , r ^ r

 ט ירן •ן בכ^ן דבריו היכפלי לא הסגולה היינו לשמוע פזנח בלתי עורף קשה עט בהיותך אותך ^כלה
כישאי עצהיומס בוה להורות מגמתו סיף אין אמנם יוקנית כהכנה לשליחות מוכן היותך עם מורים ?יל

ס להידיע כוכתו אבל הסגולה־ זרע מסך אותה מעליך עדיך ה<רד יעתה סיני הי נמעתד קנייה החכע כי נע;
מלא אשי הסגולה מראש יעקג קהלת מורשה קאלקית הככחר המעמד באותו לן הנתינה ^הכנההמקנית

לעלוע סולמות לו יעשה זבכן * דעת לוח אלקים אותי יקקנס לא המתנה שנתן אקל ית׳ האל כי י״ייד׳מעלץ
הע• גדולת כי במישור להוכיח פניו לעומת המונב אל דגמילי )אלי מעניות פ׳סדר ( כאיל * ^ייקנל יי!

סי• מגי תאטתיקס להס שילסק האלקיק גקנמה ןק5 אעשק מק זאדעק • שקלי לא משקל * הכי’ למיהכ
אלס



ד ז ח ק ד ו ח ר י מ א ן מ ו ש א u ר v< •י*
ק  האידיי הד ק המתילדות הרוסית אל בזה דמז * עכ פכי להסב הגיל מחשבת סיבלת בלתי א

ט .ין>1וה הנפש כסות בין ימסצריס החישרים יהם לחשוב המלך החל כאשי לביי לס בלתי ענילתם
הם והריחות אמנע♦ •די על אם כי יחוברו לא ההפכים כלתי עס סם להיות • ילאוייה לעס :מיעה עליהם
שכתבנו וכמי גשמי והצלתי הגשמי כין אמצעית במדרג לזנות העם ויחל כמזל העכד על רק חשיבית על מורה
והנהבעלהמאמל סח* םי׳ _ , , , , לשון העס סבא׳ מקים בכל
SiniD רושיף כן על קיא* גנאי hyrt ם! על דרעניןד.א^קי  התמר בשלמות אדם תיאר עד המינ

 וגשלתו̂ן הצורה ובשלמות U הענין ועבר הדבור כלםאל*מע^ת שד•גיעו עד נ1חש שם שהיא ולאימה
היו נשיהם אלא לאום אין זל אמרם ה ש^א אחר נביאות מהן י  •וע׳ בעיה המחבר האמנעי הי

הא^די יהוטיעםלצלייי תלכית*  : כבימפיעלשלס שלם כלו אדם מבני בירידים ז»ם כי הטנ׳ו
עי מלתא ם אימ״ ס מ הראשון אד י « י t י׳יי• נ  T  A *

, שי עו מ ר, « ע = ״ םי ^ ; . ׳ נ ע ט ," nכ s nו י : • ד , '
מר כן אחר שעמלי מהנביאית קנולל מוג לשכית מטנעס ביי חג^ץ אשר ^צורה בחרי מחו
ע גכיאתס !אמדו לישראל• ע שנכח ממ^ג מונ שמ רדאם מדם ולא האב זי הזכיזנסנ  והםאשיע׳

שגי ו^א שלא מה שם על פחה0 הג׳נ הנ ה תו מזונו  עסאיום אך הפילושיסי׳ח'• ־־־■גדו׳והינוקית מה
שאעמידךע^ בפרטי חילוף רר1י כי והארץ והמים והתחדיפויתרא^יר : יכי ביוי ין יחזקאל דאה
הרו ימי לתכלית כמגיע P’ קנאי• ענלי  הטאול תשלום אחי טעמו ביצירותיו םSהש הנ

לקדאתנד הייגאי לדב׳החני ‘ושיור תנאי איזה קעבי׳עס
מנע שלא אליכי דבי! והנח :צל מכל בהחלט שלם דק
כ, • וכו' שז ממזג לא היאשון אדם של שלימותו מונע ביית בשים כס שאין רל * וכו' בשלמות טענת קין ס

 שכל מעשה שלמית כנגד ולטעין ולנפנף פה לפגוע
שהיאזניייית חמיית פועלת * בז הושלמו סביתיי
 שלימות יעל שלמיתה• על בהיותה תכליתית עצמה
 אדם מדל׳קין נמה פרק דשגת בירישלתי אזל תמרו

 את ח' דיני לכתיב לעילם חיה טהייה חלה היאשק
 הזאת כשהאשה •וסי S דאת כההיא זאתיא וגו' קאדס

 חות לו זגלמה חלתה מגביהה היא עיסתה מקשקשת
 פ״׳יל וג׳בד וכו' לאשה חלה מנות נמשיה לפיכך מיתה
 • וגו' ארץ יעמיד במשפט מלך כתיב ה׳אלקיס זיינר
 את שברא ארץ יעמיד במשפט • הכה חמה ׳ה מלך

 תרימית ואיש • אלקיס כרס ניאשית שנא' בדין העילם
 • עולם של חלתו גמר שהיה הראשין תרם זה יהישפה
 • וגו׳ עייסותיכס ראשית שנאמי תיומה חלה ונקראת

 עיסתה מקשיןשת שהיא הזאת כאשה קנרתא נן ■וסי אר
 זאידיעלה שלה כת כך תכנתים חלתה נמיסומגנהת

 עכ• וגז'־ וייניה׳אלקים כן וגו'ואחר הארץ מן
 אלקי'ובירושלמי בנלס הייתי מנד ידענו צורתו ושלמות
 נר ההד היח עילם סל נרו הראשון אדם אמדו המכי

 מנוא לפיכ׳נמשיה מיתה חיה לז יגימה אדם נשמת ה'
 הראשון אדם אתרו אחרי נאמר ושם * עכ לאשה ה:ר
 אדם למעלה כמיזכי וכו'• לעזלס היה טהורה חלה

 1J1 סאי־ם דם שופך ההד היה עילס של דמו סראשין
'לאשה כלה מנות נמתיה לפיכ' • מיתה תזה לן וגרמה

ע השכבת  לחתית׳ &מיך שינא כמו לאדם חמר והדם זי
 בנאת! אשי ולאמהמזונות־ ז השנית בהקדמה הספר
מו גם • מהם יזון אמו מיחס  קמלאם בבטן עכור בעי

 אכין ינהיגיהו אשי ההנהגה לא גם ־ <)' סימן כמבזאי
 ̂ן5א תחתפשטזת תיהם מדו פי על • קרוביו זשאר ואמו

ן ־ התמידי חהיגל מתון די  אמנם יחהנהגה המזונות ו
 העמידן שניי תבוא כטרס אדם של מזגו לכלכל היא
 כנגד 'הגליל כשני וזח השכל כשלימות יוזמו ענם על

 כנטיעיס בנינו אשי ההנהגה כנגד והינקות המזונות׳
 היגלס וכפי ־ החיים שלימות אל בכעוייהם מגידליס

 כמו תייהס ימי כל עיד משפטם יהיה ההיא העת מן
 fpy כן גביי כיל כתבים הכתיב מאמר אצלנו שיתבאר

 המטיח אל אויזם לשלח ככיני מאז כי הנעזרים
 למנוע עילח פעלי לא חף • המכוון התכלית שלמית

 PP, • והאיץ והמים האזיר התחלפו׳ :אדם של סלימותו
 לדבדיו טעם ונתן ־ בקרגם יושב היא אשי הג׳יסודות

 זהמיש יהאויל המזונות לז להעיק יכלו לא מה מפני
 העיקזקן לא אפי בכשאריס ספק אין כי ( והארץ

 הנלאז)[ ̂יי® לי יאח כן גם ואס אב לו אין כי
 כ, ;זכיס שקדם המונעים שאל לי יכלו לא נס כי <א:ור

 01בסיר דרכי את לשיך אטד סילזתיהם יביכז בטרם
 כמגיע ינרו ג לשלמותו להעיק זבבלקנים בקוטס

שלמוק לעכין • ביטיותיו השלם קבתרות ימי לתכלית
מזג



Vp מד צח סימץ ̂ ראעזין מאמר יהודח
̂שין אדם זהזא <ג(לם עלפי כי לומ הכתל סעגיין לענין הגיפילת מכלכלת ׳ • י לגמדלת • תיכייי 5ע הדי

 שגי© י'אליעזר זהלסיף • בקלללתיז בימי נביא מליאתל ינמשכלתנסיהןאלתמזס־ לת’לקנפז להניי' הכת*
1נמ עפי• לפרש לבבנל עם יהיה פן כמלהל כביאת תלה סלדיל כחזתיה שכל רל מס1ת ע- הכפש קנל שי א יהיא

שבהם השלה הבד אמכם כי בלבד זכי על המליס עלפי שהיה *לכל' תה תכלית על להשכל נעי־ךשצס:
מילזא'כביאו־ על שכיסם כי פעילתל ש^מית על סכלי
ב זמן ;עס<ן הי כאיל( תיו י א וכמדו הו  עש© זה לעילת זה את כי תומי־ז V הנפש קנל* אשר ו

ח האנוש♦ שביכולת תכרי׳מה Sy וד,שכ^ מקלט עד חכמה b בהשגת כ ה  גא׳ יוחנן ליבי * אלקים ו
לקגסלזמןלתללאזחסבילס אשף המע^ד, לומר רועה השב^ אתר האד^קי לי־.כחסיזצקי סידלמגעת;

כבכל שהיל לאמי * הביאם האמתור־ג וידע זגרוחגיים בא^קים ידבק בה ‘ ’*־’ **ייי
מן'יב ה בחמישי דביל אשר
 מהדכקל האנשים בקכת קדברי הנק כנליח לכנר ♦זל

להעיון . ,כסיזשה מהשתמש שירלממהל גמה הכללי בשכל
 זאת הגילתל לתקיא בכבלא׳ בלתלד הטלרח מעליל ויסור

 ״יד היק שם עלד * ע״כ * הקדש ריח לתקיא קי־לשה
 שלא מה יבקשת נפסדלת לדמילנלת נתפתית כנר <הכס
 השגתל כשי כטבע הלשם ללא עליי ילני־ך לב <תן

 אשי בתנאים הכייאס בטבע זה הלשם אבל בהקשה
 בכלליו העללס יניירל אשר הנמשלת אלתן יגיעי הזכיכלם

 קנת לידע קנתם את קנתם לירא למלאכיל ^קיהס ליראז
 לא לאנחנו התשל ידעתי אני גם שנאילר כמל קנתם את

 עכ• לאסיבלאכלבדרךהכבלא' אם זה לבמה זה נדע
 לשלמלתו העיקל שלא כל לתללת מקלס לל היה לכבי

 עדן בגן סייתל מפני לתאק והמים להאויר התזלכלת
 ככלעיס הרתק כדברי לפירותיל נד מכל שלה מקום

 לא כי אפס * זכו' אזכליסם את ומקיימים כמן באיברים
נין  כי והוא * מיניה לעדיפא כללכס ליה דקים לזה הי

 כשאר לא ובכן • יכל' הכתרות ימי לתכלית כמגיע ינרל
 להיתה הואיל ממנו שליתיתז למניע למעיקים מקום

 ינרל כי שאמי מה לעל •* הניאו מעת אליו הגעתו
 זל הסכימו * וכי' הכתרות ימי לתכלית כמגיע
 נבראו כקלמתן בראשית מעשה כל • ככלל באמדס
 המייס לכיארעליז • ככלאז בנכילבן נבראו בדעתן

 עלשל־מזת נביא אמכם שברא לזה כל כי ל פ בשני
 אמלל זהזא שנמקריז לננאה נלרתז שלימות ועל *
כ' הארכות* לכל היא בבי מן בבראל ענבייכן  לאמיל ע

 ״ האדווה תן עפר תאדם את ה׳אלקים ויינר ס״יד גבי
ט  כניא• מליאתז על עללס אלת׳עופר בי׳סימון יהלדה י
y" נכלאת מליאתה על סלה אן» בר׳שמעלן אלעזי
 הונא ל ־ כביאז שנה עשרים כבני יחיה אדם יזנן” ’^

 עפר לזביא ה׳ה היזני ־ נקבה אדמה ־ זכי
 כללגל • עכ * בריאים כליל שיהיו כלי נקבה יאלמה

 ולד • האדמה מן עפי נאמרו לכפלהלשק טעם לתת
אעל כן על קאיליס עזפר הלשין עפי

 מכתר עת * שכה עשרים
 ״ ל תלק בכל מוסל לנעבס • ובכת ־ בנזי • אדם של ימיי

 * ככה על ראיה הכתוב מדנרי יאה לא הלנא י' אולם
 בכל אכלנו פמלשלש פי על ענת! מכד אמתי היותו עס

 ליא© • כאמלי * לכל' כביאז בקלמתן כי בראשית מעשה
 ר לכל' נקבה לאדמה • זכי עפר כי באמרז הכפל לישב
 הפועלות האיכילת לשמי • זכר עפר באמרל רללז «אללי

 ״ נקבה אדמה ובאמיל • יהקלי הסלם להם ־ שביסלדלת
 כמנלאי להייכש הלתלת הלזתפעללתלתס השתים t רמז

ן שכן לאמי בלאשיתל* השמים אומלת מספל ברביעי י  ד
 הטבע אל להדמות תשתדל המלאכס כי * לעשות האלמן

 הלכתל הליך כי לעתה ״ 1הי'א כמוזכר פעולותיה בכל
 טלה למכא ג״כ נכספתי נכסלף • ההבר דברי ביאלר על

 א' פי' הפיללסיף לדברי דבליו בין הנראה לסללף טעם
 אתל קוטב על בזה סיבכי הנלאה לפי סכיסם הילת עם

 עלו ששם סדרן מנד החליף קרה סנה כי • עכמו
 קריניו לשאר באי׳זרו המזונלת אל קללמיס הקליכיס

 מהמזונות אגלי(לא לכאן להתולנלת• * לאיכייתיכל
 כאשי הנהגה בכלל הקרובים שהיי * וכל' וההנהגה

 למי© האיץ זהקדים הנלזונזת איחר שם גם * לכרכו
 * יהמימז להיזזלכית להארכית האוידים חן לאיכיזת אמ'5

ע לשכבת המזונל׳סמוך הקדים לכאן  ״ האס זדס סאב זי
 והמים האליל והתחלפות כאמיל לארץ המים להקדים
 זכרין בכאן השמיטו מנד החליף כן גם לקרה * להאיץ
 (אבד ■ שמס המוזכרים * וכל' יהמזלות הגלגלים כחית
 מלהאמין לכל יפלג כי החני שהשמיטם לימ' ממנו גונלס
 זלככני' ילייק לשמש שיש סי'עז לעת לזפיל שהדי * להם

 לההלליי' להייבש להחיטבה להקידלר הקימיס עד פעלים
 הדעת ייס ק על אנלי אתיים שסמקייזית לזכ*ני בהם׳
 • נו׳יהקרי ההזדל אל זה כל לייקב ראתה לא ני וע • הואת

 תיזהר לשוני ר1 א ׳ חכם פיעל בזה יתשד לא אמנם כי
 (איל© * נפתיקתנו כמוזכר ידעת בחכמה כקלת לדבר
 אפשר היה השני כעל זללת האחד המאמר בעל בהילת
השת« למשפט כל7 לאיעלא כי גאמלנז pפpק לדקזת

לסין



I lA 'U'U |1k«M I ^ut<u  f1 n il\
p i j ם^•^1צט1<1«לאהזצרך^ן פעזלתםאנלי• לגנזרת שזדר איש כל להיות י תניז מלשין מהם האחד

זכא עסזק ה*ח שם כי א' סי' שס שהימין כמי היסילית ?ןייי ויקריב נז יבחר אשר מייחד סדר לי להניב עלכילי
האוירי* הקדים כן על החליף יבייסבית על להירית מאשתיס לא דברים זה נטעם ראיתי דאה זאת גס ואף
ילמימית למזונות כן גס נמשכת שפעילתס יכארנות הרשות מהס פוגה לבבו יאשר * לכתבם געלתיס «לא

כאן והשמיט שקלם כמו אתם• בליתי להפל לו נתונ
 ‘זכרוןהכחו'הגלגליותוכ«׳ נקי*•'* וכבר rtSp מכרייוימודאב^במהעזבה יחטא לא זאת• ♦בכל

מי' ^^קי׳וכ^ בן אע^נו להפלג' תפלה בתתו כשפתיו  מז(מ אליו הונין לא כי קי'li בני מזרעו הדו
ם זהורייד התעודה תאת הליכותינו• ה וליא רבים גני  ס« שקלם ובמה בזה שזכרנו ^היות ראוי מהם הי

ם במקום ויש זכינו אשי לעעסה״ליף א ני הב^ אז** אד ^ ד,<ד, הו כ םנo ■ י) ,S די ו1ל ע1קmה ל  r7נ
ת ע ת נ די נ ״ ונא׳־ירי־,רגו י® ־, סעס מ ח א ״ , ק ״ תפעלנת• נקיינותלא ס

™ אס והנס שני נעל נענעו היהאע אס ננייאא סקי,

ב וד,אז לאדם עי־ת כ׳ ־נזכרים סעאעי■ ^ הו ^ ,״״’?״P0T0J שס^ם נקזייס׳וסנולת וזולתו סגו

ככריאקז עהק להם ואין מנו המשא ו2«ב לש המקמחת
הסבוא_ זכיין קול לזכייתס מקום 6מב ולא • ועיקר כלל פניו מגמת היתה א' סו' שס חהבי ־ • מהמה אחד ככל

̂ז כמשך הספור כי הקרונות מכריח כלתי הוא בנולדים הניאה החילוף כי לולנת5 יזעישק מעשה משלמות וב
נקרא וכבי : וכו לנורה בחלו מחמי יכול חכם רבו׳מתחלפו' סכות שהרי בחפץ* פועל כבורא ההודאה

הדתק כקנ אשי אל מכין שיס וכו' תלקים בן אנלכו את הפילוסלף שמר ובכן • שמס כמבואר לזזלופס גמכאו
ק היי הנפילים פסוק על בראשית פ על • המעשה מב לפי הכל סחלוף סבות בספור נודד! א • וזל * וגי' נ

נעבוד • האלקי' נני יקראו ואשתו ארס כי בעיני הנכון ראשית למעשה תחלס ססס * והאם סאב פקדים כן
ע האם דם כי הנזכר הולד יארס זילתו אג להם אין אביהם והוא ידיו מעשה שהיו את המכינים הס האב וזי
האנשים והיו ונטת כניס ויולד רבי׳ככתוב בניס הוליד ולהיזתהמדות שמה* כמוזכר המיה קבול מזל אל מזגו

?ין גדילה בשלמות ואם מאב דאשוכים הנולדים האלה ואתם ההורים יכינו אשי המזג אתי חרוב על נמשכות
נשע ככתונ אביהם בלמזת נולדו כי והחוזק הגובה כמדזב* הרגלם מתוך הקרזכים לשאר בזה נחלה אלזזת

אדם הקדמוני' כני כל שהיי ויתכן כנלמז בדמותי ויולד האדיים זכי כן זאתי ־ סהזייס אל אותם סמן כן על
האלון האנשים ג' היי כי האלקיס נכי נקראים אנוש שת מהם• וסכמסן • המזגים לשנות בכת הכאדיי' יהארכות

מאמ׳הכתו שיתבאר רחוק ואיננו • עב אלקי׳זכו' בדמות פעולתם מכד הן • ולד של בגופו פועלי' היותם מכד הן
• אלקין לכר דמי רניעאה די ירויה )ג' דניאל ( הקול דכי סיף * הוקדמו ולפיכן • זהמימזת נמזונית

יזע, על סיפר אשר הקנה של כפיו יכיר הראשון אדם אלה כל כי להורות * זכי' הגלגלים נחות על נשמע
מעין הראשון דאדם דשופדיה הנקיכ) פ׳חזקת (תארי לא הדחיקות אט לפעול תוכלנה לא הקרונות הסבות

הכתזק כ״אמי • וכי׳ לאדם דומה והיה שת :דשכיכה הסדר אין הזה במקום אן • מקדש עזרם תשלחנה
מורם ישהי * שת שמו את ויקרא ככלמו בדמותו ויולד מעניינו לשליל רק בכאן הכזבת אין כי • אליו נאות ההוא

ן׳ ע בראשון המורח ביאר וכבי • הלשתת ממנו כי עליז תקלה הקל' ולפיכך שלימותו מונעת סנה כל אדם סל
̂ן שת את הילידי טרם בניס לאדם שקדמו מי כל כי אחר הנמשכים הדנריס זכרין ותפל שיא ישים שלא מה ל
אדם גלם הוא אשר באמת האנושי המרה אליהם הגיעה טרח הזה לא וחומר נקל דאתיא תלתא אמנם כי • ן3

pc אמכם • ובדחותו אלקי בנלס עליה הנאמר ודמותו מניעת אדם אנל כטלה כי תחלה זכי ונכן * לה •כתג
 • האנושי השלימות שלס ונמנא יהכיכהו למדהי כאשר זכר כן ואתר • בבריאתו כלל סמנאם בלי על ססוייס ,

ע, אניש־ «<*• כנלסי* נדמות! ויולד אמרנו • זיטרידזהו שיעיקזהו אפשר סיס שעדיין לפי המזונות כ
דעתו התנגלית מזה להוכיח נוכל לא ני מז סי ביארנו ההורים בינירתז שנעדרו היות עם כ׳ ההנהגה ואחכ
לעיבד אנלס המוחזק אניש ברשעת חזל לדעת חבל של אפשר חיה w נעדלז־ הקרוכים יתי גם בהעדרם אשי

לדעת© מסכים דעתו יחי לז הן כי • שמת כמיזכי עז זכר כן אחרי • מעבמו כה שיויגל ההנהגה סתעיקהז
נשי© שהיה מה מגד בענייני קיים הסגולה שם עדיין אם אף אפשרית אליו העקתס אשלהיתה הג'יסודות

10 תיח של בספורו שינא כמו שגזלה שיוליד תולדתו כפלים כי • הודענו שכבי תמה המזונות קזהו יע לא
יאה



מיז וז1 סימן ראעון סאמר יחורח ק̂י ,
Jp'i* נכל 0ו<[1ון<9לה{זל מיוחסח הייתה עם היאסק • ייתר ימויסס מסיני כו להיית ^לי w היכיי ‘

̂ז* ש1ר6 דנר על מע סהייי וכהו • עיהיס המה שד6 גמל^יכתי י/ים ^יס יי-י-׳יי י׳ י •nniVnm י יליז י יגל .. נ הדישי 0J ואילי במחלזקת־ התלוי אנוש ן
 למדם אשיןxי אדם האומניות כל פ׳בד) לי ( באמיס לארנה סתסהדבריכי שם שיכינו כתי יזליקיעליו

ולש מיו ושמר המחלסית סלע נין עצייו להכניס
לנלתי

 מאדם ) י׳ד ישעיה )מאדם המה וחישים טעמיה מאי ולשונו מיו ושמר המחלקות סלע .ין
שכן כל עב־ היאשין• הניע יכן הכריע:

ע וכן אנושו עזת כיחידים נה עד העטן חידי׳ נח עד הענין חגי  הששיכיס שת ככני ססיתה היי בי
 • מתמגומימופלנת חכמה םיםSעו ם אלק בני ונקדאים אדםSדומים כ^ם שדעת! ניכר מדנריי • יכי

 וניכלתכאמ׳סמההנגיייס ונמדותס נאנכייאתס ובמדתכם) בכריאתס ( שלא המורה לדעת נוטה
ת יילת* ״®יי® ^ייל ־״יה מי׳ובחכםו ה׳ א:ו וביכולת ובאייכי׳ ה׳ מי • אשימעולסאנשיהשס• וני

r u״ ־’; ״ ™ ! : ן 0ם«ד ס נ ם ! נ י ח נ י ע _ן ועד סנח י ה כי * א ה, מ מנ א״יי־ ל״  ״ני-נ
הניאה לפי יאיי הייתי ̂ י נדידות אדם נני שאי חנג
ה פרס ־ ה ו ־ ך ״ י ׳־ילא ם׳ מהם י נ ק נ ע י ״fS 11ללפ״ןי 1”״ 6שג.«י ״

, המויגלית’ הטנעייוש , .j אכ ה תי <נ ק נו4האל סנ ד. ר י הידה אנ י מ  ק ננייאתפלה־מפינלמ תי
עוד עבר אביו אבי4 דעעי הימכן^שאין כתנ וה ה בעצמו נח שהשיג ו הי  יהיה • הנופייית הכשות ו

ם מאבות בהם הא^קירבק חענין הטעתי׳אשר מן הימני ניחה ת  ס שוכינו ממה טעמי בני h אנו
 כ•0ל תעוו. החכמה וע^ ותלמידו עבר סגו^ת היה ואברהם בנים נסכן וכיאה וכרסמה־

ה ועבר עברי נקרא■ כן אריכות החנרסטע מדעת  היו אשי שליטים מעשרה ך,♦ך, רשם שב סגו^ת הי
כי דיך ועל • בעיר • אלו סל ותקפם •ימיהם

ונגידה ענה ונאמרו • מלחמה לן תעשה נתחנולות מתה ילאה יזה ״ עגמס כהנהגת חכתתס נענור היה
שנא הכניס נשאר לא • מונים אנו וגימיהס :למלחמה והיאיי * יהינלת הימים אריכות נין חכמית שהכניס

 הגשמי לחלק שניהם היתי׳כי לתייסת יכלת לסמוך היה
 ידי על כי להורות נאמנעיתס חכמות ששם א1ו • יחשבו

^ והוסיפו ימים־ האריכו בהנהגה החכמה  אמנם כי אי
 ונוסף ־ נעליה את תחיה והחכמה לחכם ן1מע החכמה

 • הנס אחי] מזגם כח זרכגילה חלב נהייתם כי היא גם
ס מס־יעתן■ אסחס וכיתיייג כי  עניינס ישתנה טי

 אשר הרתק השגות תמנו יסורו וגכן ־ יגמביל בפלגה
וכזי ^קיס גני ינקיאי למרגלס: המוי׳כמחכ כנגד עשה

 מפני קי'1נכי! כשם לקייאתס ®ע® נתינת כלי נוס ^’
 פיות1ג ונכחות י׳לכמזגם * גנריאתס שלמים היותם
 על נופלת שאימתם נפילים ונמדתסילהייחס :ות ונפש

 שהם ההם כימים באי] ^ו הנפילים באמיו ־ ייאיהם
o בני 'pb בכריאות שלמים כתיב יננא ־ וכרס שקדם 

 כיניריתיו השלם לתעלה והדנרי׳קריבי׳לאתיו ובמדות'־
 פ סוף מעניינם נניאה ־ היתים ונאיינית :וכמדיתיז
ק בשת המורה שוכר כתי ונחנמזת־ כראשית:  ראוי ז

 להטי' נניס על אנות לב הושב ודזי דור ככל כי ס־אלזן
 את חנוך ויתהלך הכתוב העיד ובפירוש ־ להשכיל
 היו אשר קין בני אם וחתר קל הדברים והלא ־ ייאלקי'

 במעלה וגדיעיס גדועים • הקומה ימי אלי
 ומקנה אהל יושב אני הכתינ^יבל מהם הוכיר • ימשיכימ

" י  כל לוטש קין ותוכל ועוגב כנור תופש ^טכל י
מאדם אותה קתנקלו נוה וחכמתה יכיול•

 ומנין * הקליפות הם כי * וכנות כנים ויולד עליהם
 סההיג יצגזד :והסנילה הלב כאנשי להמשך ראוי השנים

 כדסי נח מת כאשי נח בן אניני אכיהס היה כי נח־
 סוה דנקה מדה שזו יל ־ ונו' כהם דבק :פ׳נח הראבע
 לפרקי© םvגר ומקפץ מדלג הסגולה ענין להיות בכלס

ני ־ עניי נקרא כן ועל :כנים כני אל אנות חאכות
 xmv מעני נגזר הייחסיי שמו זה להיות הוא נ1קר

 ולא • אתו לויים אין מזולתו נתייחד כזה ני הסגולה
 להמי״מפ כמיהו ראויים אמו אשר לנים כי הנהי מעני
 י עברי ענד תקנה כי על משפטים פ והמ?נע אליו־
 נעל^ הענלי אכלם נקיא היותו ני דרכי פי על הורה
 להיות יאד שהיה מפני גמגום נו יש הנהי מעני סנא

 שמותאנלנלידק וכנרקדםדנרופ נהיי• עכלי
 אמונתו ועל עכר ממשפחת שהוא כל כי הענייות את

 3אג משמטים פ' w על דברו ונשכה * '1וכ עניי יקרא
 ביאר הוא גס םפורנו מחכם * וגו' נכרי לעס אמרו

י בדעות מתויק שהיה העניי לאגדם גד זי נ  I כמיהו ע
 4ע לשוב איזוינית פניי • וכו' שס כגולת היה וענד
ד מנת הסגולה מהמשך ראשונה שהונח מה ניאוי  ע
 המפסיק תיח מעטן ענמו על הקשח כאשי כי * אכיה'

 התייוסו' תשובתו נכלל ונא הסגילה־ הניא׳שלשלת לפי
י t אנרהס נ  להורות שישו על הדבר להעמיד מוי * ע
וי י י נ  לסגול? מהגולה הסגולה ענר אניהסיויש ני נ

עד X 12 א יל



:׳ זנרז ^ימן ־ קריר׳יחוד!•
יקלימים 6יוי פהי^ מפני :צח ל^גילח «גלו«ד9  6לפניה מון זזיענז-היה יירבז כנגד זירבם הוסיף כן ה̂י
0*wW • מק לא •אשי תכי  הפלי במדרגת להם שהיו השלמי׳ולנלים לת1גד כעוצר ומלכי פסוק על שכתב כדע

ויעצמו: כנגד שהיא ויגדלם היסיף כן על נסמוך המווכ ארץ כל יכלול מצידון הכנעני גבול כי שלם מלך גדק
 בהעלותך פ' ככתוב מתמדת לנבואת יאוייס היו אשר י ישיאל מאיץ רחוק ממשא במורח שם בט וגבול • ישראל

הרוק עלירס כנוח ויהי , . רש* על בהשגתו ויתמרמר
 י).ן כי • יספו ולא ויתנבאו י׳״י׳ייט דאיקריט* שהוא«ורש ני6מ נח סגו^ת א: והכנעני שכתב במה

™ כנען ארץ וחמדחס אמעעיתם אשר את הזלךוסבס שהיה בארץ י  1קעל כדעת אצלו ניאורו א
ק אה שם של מזרעו ישיאל א  היוס איתי אלא כתנבאי שלא דרוכ£ א^ וחם צשון hx יפת ויצא חננו
נ וחרחיק יצחק מבניו אברהם וסגולת שנחלקישל אגרה סל וקנו  דנקס החייה ונפש בלבד ו ג
od את מהארץ כשחלק יחמשוגד'' הז ד ומפס לאמר חתו בפת בה מיוחחח שתהיה כ

ה יעקב יצחק וסמלית יצהק4 ימלכי^לק אתה^ץשכאת ח ןעשו ונד חי א אקת פעם לי שיביק מי .
»מדר! והיא • כלי גלילה l לפי כ• עכי מצךשצס* מדמע ותת ני . ננ כלים יעקב ובני היא ח בארץ יעקב שוכה מפני

ל ם םSנ היו סגוליה ,-,ל על אן וה ־ אי׳י ״ ייעני! י " ק י י א  יק־אנקל™ ע־נ• ■ספו• ״’ה
ם4 נח כן הואשם נרק שמלכי א המקום ה הו חד ה דעמ פכקז־יכן ולא שתיגס המיי

ה לאמי בדבר אלינו קיוב כי ה וו  pppp לא שהנבואס רש״י קה^ Sy הא^קי הענין חולי תח^ת הי
ה אשר אחרי לידושל׳לעניד מארצו שהלך ם בי נמצ^ית הי ם א רי חי  מריסי סל בנה וחור מהם: ס

לעו כלב אצל זכרונו נתאחר במצרי׳ ויגדלם וירבס ויפרם ם הא׳^ק וישמרכ ליי® ® יי®.
כלב של אשתי אתו שמדים שהוצי׳ עד טוב שרשו אשר האי^ן יגדל* כצשר ’איי ^י’’® י?’על

, ו , . , , , ״ , , ל ן ס־׳ אמי ץ־ ״p,p( הי
̂ז י' l הנבעני שמגבו בסברתו בנות י ״nh חר) ממריס חזר )כ

. ״ ל ״ ״ ״ , . פי יוצר, ממנו , ק לי ח ^ סי ה בי ^ו’ א כ7 ־י ״ ־ . ׳ ע א ״ ת . ׳ י ת נ
״ן ״,שא ■לן הליך כן ד ״ הי ו ו הי א n מן ו s n ה ע ם ואהרן מ ם- =י ו  1.״לדל, אפית את כל־ ינ

ת ראשי וכמו ואהליאב בצלאל אבל באתרו ר5ר על :קשגתו מטו כי׳: °’ושבע ה  קהיק וההשגחה חויו
*of ם הארצות לגטו נח חלק קני ם היו אשר הז אויי יבוט,; אייי * הרצונית מתמדרת לננואדת ר

 קדש יטן ®קל 1’® להכליל של בנה וחור יפונה בן וכלב נון כן הושע וכי ®®®לא ׳® ’®י̂ 
 ההשגמק טן * הקדשים להראור־ג ראויים היו ואז רבים וזולתם ם פר ®® ’יי*®’ י’® ®ל
שגחה עליהם דאור ®^’א ®®י®’נגד קן] ישגיח כה הסללתאשר נא הרבונירת ההיא והה

אב כאלקיתהרטכית ם ביניהם היו ו רי מ  יכין כלי העולם על ית ן- מ
תז 1שעל המיוחדת הפרטית י , ̂ ינדק לא עכפ0 כזה מנ

פס על אשי העם זעמךמכל אני ונפלינו תשה בקש אי את וכיבש הולך היה שהכנעט ישי ־שכתב מה
 הארצית נח בהכחל כי נידה אס אף סס של מומנו
 נטית לזאת גס שהרי * לשם ישיאל ארץ כמן ולבניו

 יכשר אשר הזתן עד כנען בני כה שהושיב לנכולאמר
 מקום האחרוטס הרמבן כדברי והכה • האלקיס בעיני
 אמכם כי • תלה על החבר דעת לנולהעתיד יימז

 * השויס ’לנו־: לא אשם לנו לא רשי על ן היסב נטענות
 שקדם כמי • נפון אל יפת ויצא * יזאישו' בשימאינעת

 ז שלתה ^טתו שהיתה לf כאחרס ’ ®גילה כלם י סג מי
 ונכי הכתיב מאמר עד וכז■- ויגדלם וירבס <יפרם
 וישרצו פרו כי • יס׳ ויעצמו ייינו וישיגו פרז ישראל
 פייס סיותס ססיפר מזה אחת בזכירה אצלי לזכרים

על לברכה עדיים יהיה י אחל ®כיס ששה נ&רני׳יזלרות

 באממ השמיך לשונו יורה וכן ־ האדמה
 הי,ן אמכם כי נגעליס היו ממרים כ־כיהס היו
כאמלו שביטלס ההשגחה פרטיות על מורה זה

לעתה יי־יייל® ®®’̂® ®® I®’® ’®׳*®
שא^ מה תראה רלא השכינה לזמר יונה כתיכה
 קזא קדיסיס אלקים כי ה' את לעבוד תוכלי לא יהושע

 ן55ועו בציעת תייס מעינס שהיה ומה אמרו עד • וכו
 להשגמ׳ ט שכתוב לכסח ולפי • 5ע ־ יכ< ואביהוא נדב

 הלשנחל על מביאלח לכינה הרצונית האלקית
 חפץ לכל יעת זמן לכל ית' ממונו הנמשכת המיוחדת

 י7אח איפן על תמיד המסידית רטכעית כהשגחה לא
כנגדי זה אמר הכגילה־ שנק כלי הס אן :משתנה כלתי

המפקפק



מי ןנה«ו?נו סימן ראשון מ>\מד יחוז״ח׳ קו̂י ■
P j ם ראוים תמרים גיכיתם שתיו כן אם שיאתי 1סי  •!ציו לא * ופו* באיות ואת הכחיי איור .ו4

ס לפיכן הנה עד הכחרי לעגל ענידתם בי לתלית מקים ממני יישק לא מגיעים תיניי
הנמש^ אימתי גדילת חעישת החבד שהביע היד נכל יאמי כעת כי • גג סי' ויי הכי כדבי הא.קיס ׳זי
ואת מי ידעתי לא אמד כן על ־ יסגזלתי האדם מלה לישיו! עיה אך כי אלץיי את עובי החייב m שאן עקב
ע נאיה עילהממדכיו , , וחזקתם הכגילה ימעלת

ך כאשל גיהעימדתלעד: א ם עלי : כאשר סגז^ה הסבריפפקי נג  מקיל ולביצה מקיטיתמי t״
ה מן יטבע^ז רתםSצתו שנולדוק קסבתולדתס־ שגוי דו ה לי  אנקתריעלישיזילעיבזתא מי ויו

שגני סדיייגפ^ ישדיאתיויא■ בעבור חממרוז כאב ונוהריס סגי^ה שיהיה היא יסגילה:יטבע'

תו כשורש האי^קיאך הענין ינוהריס מגילה: תוצר י ו ^י החבי"למעכיתז שהאדך שי
ה ,5ל,3 יכז׳״,ן הממרה מ ה ^ כן סגו ה הי א ^ ואין א׳ןאימר עזהכה* רSד.:ו בתולדת ש

ת אם אדם• בדיני ינץ שמס ו י סו ח ה׳ כזה ונראה מ ן י נ ע על עמי להחכגלית דכרי׳ בעיכיכםדיז1נ
שאינודובר־*, יש אולבזהי שמים• כדיני •אשל קילס כשייע כלי אך SSd אכ4 סבניהאדט

א ת^לדיאנלי׳הירעבצאיץ־ מה הי המלך: דתטכע כי סג*ק ואין אביר אבי4 דו
א ^יי! הו א והדמיון ה ה ההו החבר אמד צן סימן Sy ואף כאב ער.ון הי

| י ' ־ ' י ! ' ״ א « ״ י ש^א V״ ה נראה ־י ״ ו ה י ר ־ א.י ה נ ד ״ ״ , הי ׳ ^ ׳ י
גהתמלית כיכתו כלל • וכי י כמה ־ בעלמא טבח נועא

שנראהבארהסנ pלpןJ, אנרהם לאפיק  כעגל* את עשי אשר מתי טבעעברבנניועד
סר צי ,של-̂! גז;נק דחיהי לה היא באמת זאת הכוזרי א  • הולך פיככ הקוטב וה על הגדו

אדכז הנמשכר־ג טנאלעלחא־עכ• זחולקא דק אבלם עמינו היה שלא מאדסו
ה אזל כנר אדם בדיני זאם  .בבירת אלקיס כביד להיות לבם ונתחייבה הארץ שבבריות גדול ה הי

ל גייה* איר־ן אבל בארך הנמצאים b על הגדולה כיתלץשאץחעגירין ע׳יש  על שייליד י
ת: החטאת מן הזאת הגדולה לביא בישא מביא אני בחלה א המייגשת חה־א הגייה הז

S 2 T S .S ״־■ י״״בי“ ״ ' 1“ ־
י י’י־ . בתל., ישעייל מאת ־ כי פלשת ע«יא אבן מדעת ’עי
הזרדת רקכעכין • משא פקזיכרכית חזל שזכרז כמי

 להגדיל להם שיתכן באופן המקדש בבית השכינה ילאתחיסלעלסהג^א׳לילמאיכולי כימתאתהכעהז
ך עסקיז דלא חשים חל האי ^ ^’ ך  ההיא;• האלקי המורגש ידי על לשמים כינמס *להאדיר אחיי יילא *”י

לוחית משה ידי על מנפים שהיי מה תמיכת להם rn דיחמכ כבשי גבי את א׳׳ל חעלי דלא בני מנאי דנפקי לי
 ויקבילוהו האלקי סעטן בם שימול כריביס עס זאיין קבה קחי דניחא ימאי לאעסיקי לך איגעי לך לחה

 ויתנשאו שמים למרנם תפלתם כינת נכק אל תעלה עד ל סי מלכיסב הל׳יא וה על וכתב ע'כ ־לעבידיכי'*
הוא היס1 דעים* תמים מפלאות בספיר לעזחתו והיא מחשבותיי שעמקו לפי הבהכלןזה עשה •פנה

כד נחעאס יאין כינהמו־ לפי קדש יהיה ותמורתו שאעפי העליונה בחכמתו ילאה הדוייתחראש קורא
על פלעיע נחניה שעברו ענירה אס כי זרה עבידה כמיהי בכי יאמין יעקרב שרף כחש רשע מנשה שיהיה

לא מאמרו הפך עכמס מדעת פסל לעשות קיכס דעת ■ע!ך לפניי היה לא שכמוהו יאשיהו מליכי ינא חכה’
 להכיע אנתכיליס אין אמנם כי * יגו' פסל לך תעשה הפרי היה יוה 'אכיי דיד דרך בכל יהלך ה בעיני ישי

 האלקים מיות מנזויס כמעשים אס כי האלקי העכין ־אל * יכי׳ ימלתי :עב * ההם הרעים מהעניס ה־יכא ־טיב
̂י בזה שזימז יאמשל ש זכת ־ולא לאכיש י להיות מייי נ ד  אכמנו.דשאים ׳ואין - כג* סימן בשלישי הסבל נ

מו כמו בספק מועל ענייני כ לא1 תנלתכה לא כי לאלקמת ממות פעילות לסדש :מ
נדע1:יב



ן • It *
 ז^• ההיא הכמוכ ניאוי על כז סימן נחמישי כרfc מה ללכת מדיכיי יולט לא אם ל את מנגזל סלע

ל ישראל של מכשולס מקיס כי הייה וממלה • גאירמימת  תכלימ ישר׳לה בני כשיכספו יענה אמנם ירישלס כי י
לוי1אףי ע״כ• ועפרה• אכניה שימוכט עד קסםף ישראל נכי עם סגה כ• * אומות סל ממנהגם סיס

̂נו עד נסמתנו לתקן וממשכ הילך היה בקרני כשני שינא כמי בזולתם מהתדמיתם יסיגוסהמלאים סי
נכן> נית ‘נחלי? מתכלכים , . l * I®*״
ל ד עד מושת מביאים הו£ידופו«£י היו וארו הפילוסופים היות עם י חי ל^1ה זי למלה היות למען הי

 מגמל כמלת מתגלגלים צורר־*• י4םנ ערפדים היי האבקות ועל סימול על עת1מ מניאים
ה שמכונים גשמות עמו יתכן לא אשי ם א^׳ םלהפוג פרי או ̂נן את יגללו מתיג׳ם הצורר־! כי ו  ר

ל ועלהאלקות־ כלל: ק י ב ד תי א קי הז ל א ענין  לולי י ומגנדריסיתאנכא מיוחדר־ג ה־א וכי כו
̂ל 1®^י’ ^י’’® ם נכרי מו£לא בדבר ®ייי ה מ  כ הדבר שתלה יאיתי זד, שמיחס טי ו

הנו ד,אלקיס׳כאשר סכילל והמנהיג ם עושים אנ כלנד המכובדים נמקימית בשקיפות היו
ת הפילי^יף כמאמר לרוממו בדו  בכללה ישראל א בהש מתברכים שאנו עד אצלנו המכו

1ל הנאות חן היה כאשר , ̂ ̂ הפילוסופ־ם היו לא א סיחן
ר א - ״ »י ס ח מ- ש - ־ ם ^ ־ו ם ז ־י נ אנ םו ־י ע, נ .k־ ו ־ ׳ ־ t־ אל U־ A

נאמר, כי יעיד ההוא־
ההם

 מבלי עימדיס סיוחכיות:
ק • גשמית ההיא הנורה היית עם * יכו' טרה  י
 ענין בה ידבק הזאת הגייה כי לסמונס אומרים היו

 אנלם תנייר ההיא שהנורה לא * עליה שיפע אלקי
 ככלי מופלא בדבי מיוחדת היא וכי :האלוק עגס

 בענין א' פ סין> כיאשין סמויה כתב הלשק זה דוגמת
 בי ור שהיא בענק האדם ייחד וכאשר וזל* סאדם*
 גלגל מתקת סכמנאזת מן בדבי כן שאין מאדמה

 חיש בה ישתמש לא אשר השכלית ההשגה והוא סייח
 בהשגת אימה דמה רגל ולא יל ילא גיף מעשה ולא

 מתיחדת זי שטיס כבאי כאן אף ־ &: ־ וכי' סבזיא
 מאל עד וזי ככלי מ!עלא כדבי שארהנייית כל מבין

 סתלאס 1א הכבוד• דמית מראה היא סביב לו ככיגה
 אדם בכי המפליאים מהלכלים וכיונא תנועה כס

י כעטן  אל לא • האלקיס אל זה שמייחס •• מאד ז
ק • ככני' יוחניות  ממנו!תתיתס שופע אלקי עכין אל י

 שים לעבודת ההיא בנויה מגמתם סיף אין כי ־ אליי
 תזנאזת דעתם לפי ממנו אשי לבדו לה בלתי ,נביא

 יתנו: באמנעותהיקר שמו ולכביד ההוא הרוחניות
 יבתי כנסיות כתי אלי * ת-יכי'1 המכובד בחקותות
 ה'המשנן לפני ונכיעה כשתחוס בהס אשי מדרשית

 שאמי להאמין לבי יתי1כי וכמעט • דעתנו שמלפי *ט
 מתניכי' שאנו •שלאל כארץ המקודשים סמקממת על וס

 ממת מסתייעת והיתהכוכהוו • שייה נלכתמ כהס
 • ונאנפה וכעפרם בהם מתכיכי שאני לזה ססמך

ל  אמרם עם ושרם מפנימים אלה ינליי עיידי ג
 ט ר • ישראל ^•ץ חטבות דכתונומעל כתיא פרק■ מל

 עבדיך רנו ט שנאמד עדאתגנדיבונפיא1,רזויאני
לנה פנים מסביר והיה עפיהזמוכמ* זאת אבניה

 מעש̂ו היום כו טהגיס שאנחנו מה מפני כך אחר
 נהם• והתניננו להם ובחייתניאיתסוגדלנו בתים

 זנו׳ החסכדיס המקומית בכלל ט בלבנו נתן להודות
 תינין אפילו שהן• מקום ככל במשמע כנסיות בתי כל

 P מרחוק ויעמלו הסיפים אמות נעי כן על • לארץ
 מקד,} בתי לכלל הכוכה כי שפוט וישפטו הזה הביאור

 שסביכס מאבנים להייזנו נקם מתב*כיס שאנו תפני
 עפרש בקדושת נזהייס ואנחנו • באמנעיתם מנייה

כני עליהם שחס כקרא אשר זמן כל • ואכניהם  ביאל ו
בהי סוף שפירכו החכם עליהם  הכקוכ מאמי סיני פ'

 המקילשיש המקומית שהם באמי! מייאו נמתלשי
 ,5אףעל מדרשות ובתי כנסיות בתי והם כגלות*

 • מעש למקדש להם ואהי כאמיו המקדש בית שחרב
 ובת♦ כנסיות בתי אלו )העיר בט פרק מגלה ( ואזל

 בגי פיק ( זל אתיי זו קלושה ועל ־ עה מדרשית
 ניזן ניהגין ן א מדרשות ובתי כנסיות בתי )העיי
 ^ ועל • אותן ומרביטן אותן (מכנדיס ונו' יאש קלית
 ינעו כנסיית בתי פ'*יא תפלה בהלכות הימבס כתב

 ימיביגון אייזן וחכנדין כבוד בהן כוהגץ מדרשות
ט אותן  1ק^ שנינו העיר בכי פרק ושם פג* • ו

ן בתוכו מהפידין אין שחרב הכנסת בית יהודה ^ 
 • מקדשכם את והשמותי שנא יכו קכליס כתוכו מפשילין
 ספר על כתיבה היא והלא ־ שמימין כשהן אף קדושתן

 בתו באמרי 'יא פרק מפלה בהלכות שם הרמבם השי
 עזמדוע הן בקדושתן שחרבו מדרשית ובתי כנסיות

 הראשון לשינו לפרש שאפשר אלא • מג ’ זכי
 ימשמגן שמתה היום טותה שעם הקדושה הארץ כללית

* מכניד ה מנעה ולא * עומדת היאגסדושתה עדין
ואנחנו



ח Vקו ר חו ר י מ א ן מ ו ש א מן ר י ז ס י ע מ
ס היז מ ת  * באספקלדיאס^זחנת מחזס 1ז גשלמ^ססיה כצועמה המכונלייו ההם קמקזמות מפי מקיל ^

^ ^יי-ניעדסאנ^יתכיכיסאימתכיכיםבהס• ד ל  והסורי! הללו העננים המביבסקנלת כינת תנין אי הי ע
 נמס עול אזכיס חכוי בסמזן ייכיי מאשי ליס וסנלוה בהיותנו ויה * למעלה המווכי גמלא בי חייא לט

r עביהים היי אשי :סיבא הענין אור וניגוני תמת דמדומי עלין ט מאץסם t נכמוה ליה יכיין אין ־ ובו 
אמצם * וענן אש בעמוד עליהם אורם יפיני ־האלקי
מן מן כוכב רוחניות הנכתרת השכינה 'מ:זגה חילי אי  ילמדםתוםמןהמפויש• החייבים הכרככי׳

 ענן בעמוד כתוב שק מסכימים דיי״יו א4ו זה וזווית מז^ מערכת או • 05 סי' נממישי ייכיי ̂אשר
סין בעלי כ• קדמיין ענין ניהיה ח  והיה משה אסל פתח אשי מורגשת בעורה א^א אחת תורה 4ע ה

היו שסכוניכארייה יאזיני סניכיית הנורית ירד האהלה משה ככוא מעפיס^מרה Sישרא בני ו
ין4 שיוריד משה שיעדאור-ם האל? רעק כהן ^סידנק ע: ם ת ה א ו העק עמיד ה׳ מ נ ד מ ע  ו

ורא משה עם ודבי האהל l ^ , מאמינים אנחנו כאשר ו^ו
י ויקבילוהו אותו שיראו בשנינתוש-יס ״ א כלהעסיסשתס״אישפמת י’י׳ כ

ד העגן עמוד .האננ,^ ועל העניס על מו ע  עמוד בין והמכליל אהלו ממצרי׳א־^יר בצאתם האש ו
היתה שלא לומר לעמוד ים4וםגד ומקבילים אליו מביטים היו אקר,ן ,|ci ונתפרש

 סעמודים כנסד סשתחייתם מקבילי'עמיד היו וכן קים1לג נכחו ומשתחוים מ נוהגים שאנחנו חה מנכי
ה אשר הענן בתיסוכו'* מעשית היום י בדבר משדז על יורד הי ת  בכאתם לפגיהס ההולכים א

היו האלקים הנעשים ככפיות עלהכתי  הולך וס כאמין • ממכרים ומשתחוים ישראל בני עומדים ו
• וגו ענן כעמו יומם לפכיה לאלקים נכחו השתתויס נ׳א • כ^ימיי תקים ככל

משה של עמודו כנגד רק — l • אל אותו שמייחס מי <מהם
ת «מיןם רר ש ע ם דנוי רי ב ד ה ה על - ייי^ר אי משה ו

« ל ע ״ , נ ת ד שו ע ל םו תינ- תנ חי ליי ה ס ה ^ ריי הו ט ל ׳ י t ה־־ניא ן61ק ^
ת ארון הכככים• מן כבי. דו שיכונו נראה דבר להם להיו ץ נג  נין יבדילו למה כי למחפי׳־ ש

ה • וכז׳ חיל או :לכת סכני הי  וכן אמרו והכה לקדש־ קדש ית הרבונירת והבריאה לאלקים הברית י
צה הלטכית הגלגל נורות ושש תשלשים ת לומר רו חו לו  העק עמוד מקבילים תיו שדבק מה זולת ד
הכבוד מהענן בארון או סי'א': שזכרנו השמיט ח וםו־י, ו א ר  שגן לן דע אמי וכו׳•כאילו בעבורי שנ
 (השתקניע הקבלתם היתה משח לררת מצפים העם ונשארו מהמופתים מזלית מיי. מזל הערכת
שמי ־ הנז העמוד^ נכס הוכית' ונשדר * שכאזור

מ פתח אל ירל אשל הענן כעמוד דוגמתו מטנו ־ לכת סכני מז׳ פרטי צכב תתלה זכי ש ומיסיף קולך א
 החזלו׳ מערכת אחכ1 נכאית׳־ כככי׳מחיילי קני] «אתכ
 גדול שם קבוכם וכח ־ הא׳יי תחת יגברו חיילים אשר
 אליה שעכוני' מויגשת בנויה אלא :לו קונס מאשר מאד
 להפליא׳כאמכעו׳ עד מאד תתגבר האלם כונת כי וכל*
 סוף בלכיעי ענמו החנר כדבי * מורגש דבר
 למתחכם תאמין ואל באמרו ה פי ביאורו והשלים ־ םי׳ג

 כל אל שיגיע עד שדר מתגבר׳על מחשכתו כי שיאמר
 שיסמוך מבלתי בלבד בשכלו נאלקות הנריכי' העטינים

 עניים כל לכלול יכול שאינך תלאה וכו'־הלא מורגש אל
 לשפגר תוכל ולא ־ קייאה בלתי במהשכ׳לבדס <מלתך

ס ׳עד  נכז׳יעכ נלאדנור לבדה במחשבה משל דרך ^
 הואת: הכונס אל מתיססו׳מאד ססעות שם ועוד מדני•!

 תן • וכו' האש ועמוד הענן עתלד מקבילים היו כאשי
א׳לף שם ביאור סי'ג׳אנל ברביעי ע*גיךטישמאמלו

סזא׳לקן!׳ קבבא אל מאד מעיסס ההוא הממד כי * למ7

 על המפורש רע* עלי! יגיד ק ואס משה־
(לעשות כתובים הלוחות להם להוריד הנעלם:

 תשא)/מה פ ( הלאבע גם • וכו להם להיות ארון להם
ן היות עם (הארון ענין אל • העגל בקשת ענין  די

 פוכרתי)נאמי( כמו החב ממנגגלזת מתחלף אורחותיו
ת חיכה אלקי׳כנוד ומלח טי  אשר אמרו וככה י גויה נ
 תלין אז הראשזן־ סמפע אל לבן תסיס ואם לפנינו־ ילכו

 הכתוב למאס' רמז • עכ • יכו׳ ה׳געשה לכבוד והכה ־ וה
 ברית וארון יחים שלשת ה׳דיך מהד דפעו בר.עלותך ס

 ובכה ־ מנוחה להס לתור ימיס ג דרך לכניהס נוסע ה׳
 לרן מודה להס להיותו בעגל כונתס הימה דעתי לפי

 !כאמיס ־ האלון בנסוע היה כאשי ־ מפלס ישי מעגל
 והבריא לאלקים ביית ה וגו׳: לפנינו ילמ אשר
ע אשר בכללה התורה ביית היא ?1לז הברית ־ וכו׳  כי

כלוס(ע דל • הדגוביק זקנליאק * ישראל בכי ה׳עס
שהיתק



 1נע דעת (כיא * וגז
 עלי שהיה הב העקידה*

 ככתו׳ באגנית קמושס הדס עליהם זזי־ק אשר המלנישי
 ההש הנגדים היי כי * משפטים פ ס<ף הכרית במעשה

 »pp שהיה זהג' * לאלקי' ברית בעלי היותם על לאית
 זינא(ן האזמ׳נני דעת והוא אכקלזס כתרגום • זין כלי

 P33 להם שחגר נאמרו כונתס ביאר מכן’יהי להס חגר
 JJ1PP מלאך פגע מכל להננל זיין כלי תזיה מתן בשעת

 עליהם ישיאל קבלו זי ובהיידה הקנה של שמותיו יהס
 גלולם תשלכה וזי * העגל כיניןמבכיעינש המיתה את

 רfר'אלוע כפרקי כתוב לזה וקרוב • עכ * בחטא וחיטק
לח;, ונקרא נכוחות לכו כחזה יעתה * מז פ הגדיל

 כהגותו בהורדמ ישראל הסכמת שס שהכרס אלא זאמי כמישזכיסי׳פע• מאיך •^היתהנייאתםיש
ן על נייאה זי שאין לתייזת ׳ !רנוכית► ביכלקס שהיה או * נג כפי' לפניך הנגתים אשי מדבריו העברה די

נפשס• אות לכל ההוא הקדוש התכשיט זלפשיט ללבוש והתורה הלוחות והנה ’ א" שי הפילזסיף אכל כמובנה
* פנים מג אמד על הוא המפישים אנל זה ומניאות זשם באמרי כח סימן בשני שביאר מה והיא מיכיזי'בארון

יד סל תפילין שהיו מהם • ותולדותיה הדנרי' עשרת ,
הם כמה מבדז התורה והיא■ סSע ו ׳1(1על כבטוו אשר ראש ושל ובגדידזם ועדים תאדם שנו kS ענינ

 ן® כי בכור• כל לי קדש כפ נשארו אך סיגי הר מעם' יו□ בהם עמדו אשר איזן מכד אותו ישמת שאמר ■
ט בתכונתה? ושסיתנאל עב בריתה* ני תי ר מ  יד;ן על לאית יהיו נאמר נאלעתם ̂מש«*דן ט

 סי'ק במלניס הכתוב כי
לוחות שכי רק באיון -אין

 בני ה׳עם כרת אשר בחרב משה שס הניח אשר האבנים '
ך על לדעהתבר ביאורו • ממכרים נכאתס ישראל  די

 כית ואשר אמי כאלי * ?יזיו כחסרון וניאויואכלתדיא
 נרית* עליהם כרת אשר והמכות התירה t זיינלוז * וכד
 יתייחס פכתז׳ההיא t והנה מקומי בשער שתגאל כמי

:וכי' הלנינית לאלקי׳יהכריאה ככרית ה*ה שנו .אמרו
 השם תכבס טוב על שהיו רל י וכו' פכייכס על והם ־
 י1הא עליכם להיאות וראףןם נכוכי׳ והיו בחיים נפשם‘

קיימת הסגולה מעלת להיות כרבלנית היצא דההשגחה
. לכונה את משקה כלו כי • &י'־כה כמזזכרלמעלה •גסס

• הזק העדי כמהות נוטה דעתו להיכן פיו את ונשאלה ככפירה לחשוב אין סלימותס בכחינת כ- להודיע '׳הזאת
כדע,ן לתפארת הדמס תכשיט לדעתו היה אלו יהנה ודה :כי׳נב המלך במחשבת הדת מכלל יכה יניאה זז

 עכיי̂; שלימזת על ממנו ה רא לי ה־תה לא היאכע* סי'ג'יכן ברביעי **כאמרו תהמזפתיס בעבורי סנלאה ,
העגל את בעשיתס אותו שנו לא מאשי ישראל של האי׳ן כל אדון ם.עליי ואומר הכרית ארון אל יזמזים
מחש;,ן מעליהם לבטל מזה להוכיח מבקש הוא אותה וכו'* בלעדיו יהעדרס בהייכאו הפלאית הלאות כעבור

היוקו גס * ראיה זו ומה באלקים וכפירה תועה נדעה ליזק זכו' וככדיהם ועדיים תארס שנו לא :«כ
להפשיט אדס ידי תפיפת בז שאין רוחני עדי אשר העדי במהות החבר כונת את לדעת ־נרדפה

̂י ייכל איככה כי ־ מצלייתיו הוא רחוק כל< הקליקה דרך • התירה מתן יום נזישראל התקשטו‘ U ראיה להני
Jypn שלא מה לגמרימנד ית' מעמדתו כאתס בלתי העדי שהיה אם ימלט לא הכה י ושמאל ימין נטה לא

• קלקלתם בשעת ההוא הריחה העדי מעליהם והטכעי׳וכיוכא־ ננומים ־ לתפארת הדיוט תכשיט הזה
סעק.,׳. בעל כדעת עיניו לטוטפו׳כין הזה העדי היה וזה קדש* של תכשיט שהיה או * היחייע דעת מהוא

מעמד יוס בהם עמדו אשר אמרו לפרש כריכי' היינו תפארת עטרת רוחני עדי שהיה אס ־ ה?א גס יתחלק
^ ’ מכייהז דסליק בלבד לבגדיהם שיחזור ־ סיני תלוכה בכיף והיא התורה קבלת על אליה ה׳שזכו מיד

אין כי * בלשין המוקדמים ועדיים תארס דנרד פי על אם כי בכתירתס מזם יסור לא אלקים *נכף י
שהדי־«וע,ן התורה* מתן ליום מיולוד הטוטפות בקורב להם כתרי׳נתני שהיו רשי לעת על הנראה זהוא

״ סימאי י' מאמר עגתו שהוא * ונשמע נעשה עשאמרז
 לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה עקיכא *עבתפל

v תישלל ואחד א׳ ולכל השרת מלאכי של ס׳לטא כאי ל 
 * כשמע כנגד ואחד • נעשה כנגד אחד כתריס כ קשרו •

דו כעגל זכיוןשחטאז  חבלת מלאכי של רבזא קכ יי
 ולזה • וכז עלים את ישראל ויתבנלדבכי סב ךס2ופל
, רגע אמרו אנל שכתב במה םפוינו החכם בעה ד ח  א

,ימזש׳יןTכלי שיהיה לא עלשי-לכוכו משרתיו מלך • ו'4ז מעליך• עדין הזיד וגלזתץ־מעתה בקיכך •אעלה
כלע^ . ,

 ינבל * להתקשט התחילו קדש פ אזכס שמעה
 הכגדיס כי הסוכרים דעת לי ליחש יכילים הייני
 * לעדי להם היו הנייח דם עליהם זורק

̂  ננליהס מלת תורה אלה על כי ליאות האמנתי
 תכשיט להיותי חכיב אחרון אולם • כסמוך סיתבחי

 התקינן * ברנוב® ימגליהס אותו זמויידין מעל*ן קדש
^ לגיון עלהיזתס לאוס סיני הר מעמד יזם בקישוטי



ח . ר חו י ־ י ^מאמר • ץי
סכי של כדעתו על«ה ניייי לני ו ,ןר

 מסס נ־טל מז ס' הגדול אליעיי ’י^
 שתיס אלא • בינוכס שלא עיימים ההיאוכמנאז י

̂יי ̂ל  היס ונכן * זכינו אשי הללו סתנאים כל כי ^
 באתם בלתי על ה יא העגל כיום איתי הסייס ^לתי

 ̂ס פי את עוניים הייתם עם * ית" מעכודתו כעניינו
 •ש ואם * עליה לאגגשיו נייה נעשותם פישית .גמניה

iאpנשcקי מעמד יום כהם עמדו אשי להסגאמיו ך 
ק לכדכאמוי־ בגדיהם מלת אל ®׳כי  זולת דבר אין י
 כעל עס חכר של דעתו הסכמת v למנ ביגלי «ה

 בז תנהר הכאנאידךנקיקךואתאזר העקידה־
 הרומזת א בגדיה׳ה שתלת אמרנו ילעכין י אליך תקריג

 דם זריקת נעת ענתם הלבישו אשר ישע גדי נ אל אכלי
 בהם שעמדו באמ דברו לקול שנתעורר ראוי ־ הביית

̂יס  היותה ביה בינתו נגלית נגלה כי סיני הר מעמד .
 שנסלקו יהודה בי יוסי דיי פלוגתיה בי עם הככמע

 אסקודסמתןתויס הביית• מעשה על במכילתא
 איתיים יש • למקיתי בא תייה מתן לאקי אס או • היה

 קידם היה הביית כפי וכתיבת העם שספיר אמיר
 קשויים היי׳אתם להם ואתי נסיין בקמישי תירה <ןתן

 כל את עליכם וקבלו בואו הסר • ועניכים עעזסים
 • הזאת הדעת לעי ימאייזי מוקדם ואין ־ התנית
 הנם הנה הכרית כספי וכתבם לעס שספד ים1<המשפג

 וי׳יוסי * במרה להם ושנאמיו נח בכי בהם נגעיו אשר
 1שב דל ׳ המעשים כל כע׳שו כייס בו אמר בר׳יהידה

 העס ספור של המעשים נעשו תורה מתן לאחר כייס
 כייס היה הברית מעשה אך הברית• הפי וכתיבת
 כסדרן כאות הפרשיות • זה ולפי * תייה למתן המחרת

 פ תתתלת הנזכרים כל סיי וכתב שפי אשי והמשפעיס
 השכיל עלינו סימכן היל בכתב הכל • והלאה יושכעיס

 כועס הייתכינתו עס התייה כפי מקומו בשער במבי׳
 לעת זולת על היזכי כינת ומראה • יובץ רבי לדעת

 שמענוהו לשונו גבירי חפי כי היא אמת הסכר ייסי לכי
 יכה כדכריו ואחוז ידך שלח ועתה ׳ הדאית כאשר
 היו כעגל קלקלתם בשעת והס * לבארם להם מעשה

 השוג מנכס כל בזה יכלל • הראשון וחנכם עכייכס על
 שכלם תאר רל • תארס שכו לא נאמרו פרש כך ואחר

 הלו • וכגדיהם ועדים * ית' בכיראם הדעות כשלימות
 שלא הנפשית כינתס שוב על נאמנים עדים שני אלו
 תורב תהי עדים שנו ולא הואיל * כאמור תארס סכי

 שכז לא גס למעלה־ עניני הקדינגסכתבאי העדי והיא
 שהוא בברית הכנסם כייס הדם עליהם שנזיק נגדיהם

אות זאת וכנה * נמדובל סיני קל תעמל ייס ענתו

מח מ סימן ראשזז
 בשאתק לאלקים ברית כעלי עלק היותם על הברית
 לזכיין כתפיהם על מקודשים ונגדים קדוש תכשיט

 שלא לו מנין זו תאמר כה ואס * תמיד ה לפני ביית
 כדברו יה? לו הן • העגל בעשותם הברית בגדי סנו

 הייל הגגגליעתה אתי הכתוכ ממאמ׳ בעניןהעד׳
 לו, ינא כי תשכתי־למשעט זאת הן י וגו' מגגליך עדיך
 וגזי: דמננלז • '1 יג תעליך עדיך הורד שכתוב ממה

 אק' הוא אמכם פזס עליו עדיו איש שתו ולא אמדו רי אמ
 • עליהם הספקי ולהרגיש להרעיש שראוי המקראית מן
 כמעורר ומזה * הורידוהו שכבי מה יורידו איך כי

 עליו עדיו איש שתו ולא כאמיז כי לפרש העקידה בעל
 שתן קנתס אכל שתו לא מהם אחד שכל הכינה היתה
 עליו אשתו איש לקחנו לא בי כשופטים הכתיג כלשון

 איש לכל גלעד יבש כמלחמת לקחו לא כי ר*ל כמלחמה
 הז^ העדי כי ופירש רקלקנתם• אשתו בנימן מאנשי

 להם כתן ויון כלי כמדרש ישבי שאמר ממה קדש היה
 סעקיד^ כעל ולדעת י עליז קקוק המפורש ושם הקבה

 שנכשזו ולתפארת לכבוד עליהם שהיו התפילין הם
 כאמל! בידם זיין כלי והם * וגו' לי בפ׳קדש עליהם

 אלו ישמעאל רבי לבי ותנא • יגו' הארק עמי כל וראו
 עליהם זה עדים שתו שלא העם זקנת ־ שכיאש תפילין

 כי מתו כאלו ענמס על מתאבלים כאבלים ענמם דנו
 שמו ולא ויתאבלו זכאמרי המות• ונין כינס כפשע

 ענמס ודנו לנפשם חששו עדים שתי אשר וקנתס • וגז'
 למית הקרוב גופם להפסד חשו ולא לשמים כמנודים

 בקרבך אעלה לא כי ששמעו מה על להפס׳כפשס בערך
 כראות (יהי * בתפילין חייבים. שהמכידיס וראו ־ וגו'

 שלא אותם(הודיעם נחם • תשובתם שלימית הבורא
 כהוירת להם שישתוו ודי ׳ותרמאתיהם כעי יוסיפו
 מתוקן. כאשר-היא * וכוי הגיפיי העינש על לחוש העדי

 אקלת דיך על תקזכי עוד והעלה • בפירושיו ברכי כל
 הבינו קנתס כי תכשישיהס על העדי שפירש כמה

ע הלני  העם■ ושאר ־ עדיו איש שתי ולא ייחאבלו הי
 לכל■ ית האל נום כן על לזאת לבס שתו לא הביני סלא

 לעיררס כדי אחיהם עשו כאשר המה גס עדים ישיתו
 ק' דנל את למלאת עשי וכן • והתשיבה ההכנעה אל

 הזאת ההפכה מן לנאת דעת תישיב החני לשין אמכם
 הא' עלייס• לשני נחלק נכתוב המוזכר שהעדי באמרני

 תכשיט והיא עדים בשם חכר של בלשוני המייחד הוא
 ולא אמי ועליו למעלה עניינו ביאור שקדם קדש סל

 את העם ישמעו כאמ לאנינות עליו עדיו איש סתו
 שיופכ. והשני * וגוי שתו ולא ויתאבלו הזח הרע הדבר

'0ה וגו/• מעליך עדיך קולל (עתקהכתוג מאס אליו
סבגליס
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tm sjg כיסן בשני שימז יכמו טהכלסיימדונאלחו מיניי עדי הם שנם הגיית דם עליהם ^)שייאה 
 tp)P מסתכלת מהם סמתיתקת וכעת באמרי כב ניס והכינה * ועדותיו ית לאותלניגדינייתו ייושם

 םהעד« נאמי אי • ע*כ • יפייס וישתנה ניפיהם ויתנערי עליה יורי מיפלנת נהכנעה אניש לעריץ עזד 'ף0;ו4
 המזהיר• סעדי היה והשני הברית בנדי היי הראשין היותם בענמם כמורים מעליהם וה את נם ינהסיים

ן6ובי • ינחר והנוחר יאוים ובלתי לנמרי <ויה*ס
ק ־ האלקים לברית נ םוזהוא^א ם זבועזעימהם י דה קח4יו  זלא יכו׳ יזם ארבעים מהם וד^א עי
מו4 שו;»וב מנת Sy ̂א4 מהם רד3ג יזכית עין כפית להה תהיה  פגן יכי׳לא אלא ההם נפרד גבר' אז יו

שבה על • יוסייעתן הכנעתס מח מון קצדת Hy הרעה ה ה ^ ה ו ד,  עוק שנת לאנדת אתלני ה
דו אעשה מס ואדעה אמי בן ג לו 4ד ח ת ה cה המוןכאקגת ו :y שעלה נשעה עקיבא רבי
נהיף לישראל אתר משה ישראל בט ויתננלו ומיד לן

י ״ - t ^ על להורות תזרב מתל בזה היס־ף חויב מהי עדים את
 מהר אליו זכו אמנם זה כי סיאשזן העדי חן הבדלו
על שה באם מיד אתם כרת אשי הברית אל רמז תויב

 החבר שטת לפי זה שהיה ננדיהס על הדם זריקת ידי
 אני שנתי ואילם • הראית באשי תורה חתן 0ד1ן

 • יכו׳ יננדיה׳ ועדיים תארס שני לא שאמר מה כי ואיא
 שאייר ממה עלית אחרתנתעיררתי בדרך לבארו אפשר
 כמעלת בישראל השכינה היתה כי • פב סימן כשני
 האלקית החיית אותם מועילה האדם בבזף היית

 כי וכו'־ ותכינותס נביפותס והדי זיו להם ונותנת
 כן אם ויאמר ־ שמח כמבוא' המלבושים כתכמזתס דנה
 יכיכקם נפשם בשליחות עניינם על ספק בלי היו שסם

 והוא תארס זיו נשתנה לא כי זה על והראיה לאלקיס
 השכלי האיר מן פניהם המתניקיעל יהזיהי הבהירות

 חכמת עד הפנימית נסליתיעהשנתם הבפיןהחזסיי
 והיא לבושם והדי הוד נשתנה לא בם פטי תאיר אדם

 הם יאלו • האלקי הזוהי ונתפשט עבי עליי שנם עדים
 אחד מהם א' לכל השית מלאכי שקשיי כתריס השט
 כננד ואחד • החניט המלבוש עדי והוא נעשה בננד
 פניו לעמת המזהיר הפנימי התאי והיא כשמע

 הראיה וכח * שזכינו כמו הברית בבדי יהיו זבבדיהס
 היתה זה זולת כי עטינם שלימות על ההונאת
 תאר ז־ו יהיה'משתנה מיד מהם מתרחקת השכינה

 הנבדיס פושטים היי הנז ובס והמלניש הגוף
 אמרו יפורש זיז ולפי • הניית דם עליהם זויק אשי

 ומלכוסיו תכשיטי! על עליי עדיי איש שתו ולא ויתאבלו
 על * שמחתו לעת ואיש איש כינון יהתמודים תסאיס

 מעלין עדין הירד שאמי ומה ־ עליו עדיו איש אמי לץ
ת לנעלי המשותף הוא  בזה אחי לא ולפיכך • הגיי

 ויתנכלו בעניינו וביאר מעליו• עדיו איש כל יוריד
 אשי שקKרo לומר תויג מתי עדים את ישראל בט
 ונכללו • קורב מהי אליו זכי אשי העדי אינט שחו לא

לשני סזכלט העזתיד יהעיי הגיית בבדי יןוה עעדי

 נה הלך הדין יזה • יכו' בא אכי שש בתחלת איכעים
 אהין שעשה חלילה חלילה באמרי תשא כי פ' הראבע

 שהקיפס משה שמת חשנו רק עז בקשו לא ישיאל גס עז
 נכד יייד איני שהק ראו כי פירשתי כאשד סיף מים
 pr לחייק באדם ואיןכח ייס ח' שם התעכב יחשה סיני
 PJ ירד מתי להם תמי לא הוא כי מאכל בלא קזמן
 שה ישג ההיה אלי עלה לי ה׳אמר כי ־ ידע לא היא

 3̂היל נמשך ואחיין • וכי'־עב הברית ליחית שאתן
 • הנדזל קריא ההחין קגת על :בפידישיי שם כמבואר

̂ן כקיקו רב נעם יזא כי יהתנגלית פיוס בלשונו יש  של
 ־ יכי למחלקית חלק לה :אנשיס פסילת בי ימ̂ב
 יל^ן חקיס ומכל • בכתיב מפירש חנאניהו לא זה

 הטלק בעשיית כלס מסכימי' היי שאס מענייני מיכרק
 יאלץ * איש אלפי שלשת אס כי עבדיה שלא זה היה א־ך
̂ן אלא בדגי !ערנזביא מחליקת שם היה לא  שהל

 (ן,, נעבד לבקש התטאים האלה האנשים פתאים
 ^יזשיפע. דעת באבדן איני יל איככהניכל זכו'•
̂ 1יר בקשתכ את נעשית עליו ייקנל לדעתם תכף
 עס יבש ־ דעתם לנטל לי היי עוזרים כמה

 מזנק ויכן זה על ודרשי חיי מהריגת מזל שקבלו
̂ץ יהיביתי פייא וחשש לפניי הזניח מן שהבין  יהפ-
 אס אחיי כעין מאד עד רנה אשחה עין איחס

 P טימא שאמיו מה זעם • ונביא כהן ’ה במקדש
 אליעזר דבי את חכרה אשה שאלה שעירי שט

 לק אתל שיה מיתתן אין מה יופני שזין העגל שמעשה
 35 חכמת אשה יכל סגאייר בפלך אלא לאשה איןתכמה

 artpy יק״י זגיז אמר חד וליי לב איתמר טוי בידיה
 ייזלאל^ בהדיזקך בלבו שמח במיתה ונשק ביפף
 גלדך התראה ולא עדים לא בסייף יהתיאה עדים
 הניאז ויש♦ ־ עב • במגפה התראה ילא עדים
מיזלוק• יי®’ * גגי את ויםק
 המחל^ק קדמה ודאי אלא התיאה שם נפלת איך

^ שם היתה ילא לשעי משעל במקנה (הגלבול ר, ג
לקכיד



מאמר יחודוז קולי
 עלכןהז^יךאהין ברפשימס• הממדים ‘
י’ !  ־ן|0י בני ri< תכזס למען ישיאל מגדילי י

 לא לאשר שלס בלב קאלקים עיבד נין יצהבחין ננלס
 עשייתו ידי על האיכל מחוך הפסילת את לנייי ^^יי

. .. נירין>ידי על כי עגל יזל . ------------
 כמס באנולתסית יאס אלף• עד העצור־/והטחשיבודת t ומרבי מחלקות התיטאיםלמעשס תחשכת

שיםלבק«10/}זגצערכו ובין לחיל קדש בין יגדיל עכר שנבטיכימחםןןנ  תסא כי ע סיאכע כתכ0 נ
 כעבור מחייז יאל כאתרי מבל♦ ד־ן>ווםוי־/ כשיא• הגדי יכינו טורגשו סתאלטהז׳בבאעדברלידי

עמך שסת כי אית שהכתוב יריחיך, אבל ממצרים מוציאם קות1שזיכחשונג כיי® יסיס לא למען בלוי
״ »t "טונח ל״־יףג?־ SopaSanS מונ.־ג לס סיו׳״יכ■ נג^א,,-; רו5»יס0 ■!“אל

״‘י‘׳ • M ־-ע- ־■ ״ק ־ יי 1’־“= ? ^׳ ״י ס ׳ ^ ק נ » ע־ן י ^ ״ נ ל

ץ ש א ן .ר מ . t!f ס' ף ס
̂  על את ס' ויניף גאמל כך ואתר ופקדתי

 הללו הדבייס ואין • אהין עשה אשי הפנל את עשו
 עפיי הסבי סטת פי על העם התננליע סובליס

 שלש< אל עובדיו הניעו ושלא ביניהם סקדס המתליקת
מאות שש מכלל איש אלפי

אהרן
 ולא למעשה! טעם תגקש כן* אומי אזה פאסאי

 טעמו עמד סנה לו עישה את ככה אס לס א תמנא
 לאמיחו• אשר תנדוליס שאר כטעם טעמו והיה נו•

 מהמאמיך המלליה לנרד הזה כנסמן כיחה דעת להיות
 מדרנותיהם אך • העון ברשת נתפשו כלס ובכן

 נזס היה שלא היות עש החנר סטת זלפי ־ מתחלפנה
 לעין להם כתשב מד • זרה נננמדה קטא אשל עין

 • מדעתם בזרות כעשותס ממאאליה היות! מנד נדזל
 הגנורה מכי סיני בהר שמעה אז־מקרובאזן כי ועוד

 קדשו רוח את ועננו והמהמר! לאתעשהלךיגי'־־
 חטא 15 ה־מן אמרו דין־ 1וע במסכי שהחלך עד מיד

 מסתייעת הזאז תכיכה1 ־ לג־יילתס עליהם שהנדיליהי
 הזה העם לן עשה מה לאהרן תשה כשאמר הכתוב קן
 יסר אל השיבהו וא:רן גדולה חטאה עליו הבאת כי
 כלימר הוא נרע כי העם את ידעת אתה אדוני אף

 • ארנס ישימו בקרבם רעית מחשבית כעלי ביכיהם סיס
 שהיו להורות ־ הוא ברע אמרכי הלחכע !לפיייש (

ב ־ בעיכ עורכים מ ישראל  רע כי אתי לא כן על כי י
 לפניני(־'ל ילכו אשי יקים א לכי עשה לי ייאתיז ) היא

 זנו׳• י־־עלנו אשי האיש משה זה כי )כאמור לו להקביל
 )כנגדו לכיין קדנוהי אזר את לני הוריד ולא רל (

 לייען יורדים ה הס T לכסית :די (זהב למי להם ואומר
 ויתכולייגי'• התפרקו הלין) את בהם לעשות איכל
(פרעה כי הוא פרוע כי העם את משה וירא  '*ל {

 אולם הפעלהמפורכר) גביל שהוניאכאםהנפיןאל
 הסכים ילא להילתה קשה הניאה לפי הז^ת השטה

 העם לכלל היה העין המיחש הכתוב לדברי נד מכל
 ואהרי ’ יגי לזהג נזמי את העם כל ויתפרקו באמיי
 ס ה הל משת אתר העיבדיס איש אלפי שלשת הייגת

 ענהו יי' תחניכיי ולקיל גדילה חטא־ קטאתס אתם
פקדו וגיוס ואמי • מקפיי אתקנו לי אשי מי

קעכן וי
 שתו גס כחשי גס גנבו נס עירו נס ישראל יזעא כתוב

 סכתו׳ויתפרקו למאמר כעשה מה ־ ע״כ ־ ובו' ס בכליה
 וו בעריקה היה יודעתי הניאה לפי ונו'כי העם כל
 על אלקי עכין ליחס תכלייזס היית מנד חטא אשר עין
 ׳סינוס סעיפיו אכן גזה לא וה' ורנינם בידם שיעשו מח
 לסיניא וסייעו שהסכימו מה מנד רק כלו זה אין כי

 מס נס כי הפעל נכיל אל התמרים שבלב הנזין הכח
 מתאבילת היה ונו העם כל ויתפרקו הכתיב שאמי
 אשי זה הוא מי הכחכנפקליאות הונאת אל סיועם

 אגל * תגלס לא והיא '0 פי את לעכור לבו ימלאהו
 לע« יאדס המס נם לוי בכי היו כן שאם יקשה עס:
 שס מ׳ יומא אזל וכבי ■ מנפק לנלית שסייעו מה על

 דמלכא בייתיה בר מיהוי בעי לא תאן אלי לק׳ מי שעירי
 מיל אנלי יבא לענל נזס נתן שלא מי משה אמי אלא

 לא לוי מטה את ואולי עכ־ לוי נכי כל אליו זיאשפו
 העכוע ומינים :עונש מידי להפטר החבר יפקיד

 נכעו יומת אשר על נענס יפול מחשבה שם והמתשבד
 בשכלו התשוטטו על יאמר העבה ישם להשיגו א־ם של
 9כתו9 יתבאר זה דיך !על • השנת! דרכי בקשת על

 לב ירכה • תקום היא ה וענת איש בלב מחשבות לבית
 אמנם מבוקשו השגת אל פמו וישים דרכי יחשב אדם

 שיתיישר יל ־ ק ענת השגתד אל לדרוך ענתי כשתהיה
 ינליע אז כי ותהי תקים אז ה׳ דרכי ישלי׳ בדרכיי אל־ו
 לעולם ה' ענת כאתר שניהם ועל • ישיג ואז דרכיו את

 מלכיש שהיו ואמר ־ ודיר לדור ליו מחשבות תעמוד
 כהס להתהלך למקוס דרכים הינה אליכם כ׳ הענית

 מתרבות היו נלכד ולאהענית אלמחיזהספך
 מק לדעה רבו יבזכמו לבס חחשנית גם אבל בהס
 תהס שנגטרכו עד :יייעש נקשתס וליה להם יעשה

 לכס עם היה צא:י הנכס תיקן י אס • וכו׳ אנשים
 מניאית הכונה * וני שבכערפ־ עי שיאמר

גהמשנק 1 ^ יי•
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5 tocjmפמה סאלקי' כי זאימיי נכקו ומשמחוים הענן הייב התגלע אתיי כי הנא עד ניאזלמ b העמוד

 ייעזיס. וכן דברו בא עד • וכו׳ לבד כתפנו משמש ההוא יקד והשכימו ומתשבומיננטיהו ענות ברוב והעשלוקמ
בענור • האיץ כל אדון אליו ואומרים הכרית איון אל בלשונו והויה ״ יכו' מורגש נעבד לבקש מהם אנשים

• עליו שים ועינך קחנו • וכו' בהמכאו הפלאות היאות כי יו קדה לידי לבא הנטיפ קודם טיתו טיתות כמה
במה. תיאה קי-הו כיאען ה טוב דורש הוא לעמו

 ובלם מדנייו שהעתקתי בעזמים עושים אנחנו וכאשר שם הא^קים כי דבייו• ההתכללותבכל
 הדכדיס הבנת מתאימים היא אם:ם שתנועתו יודעים שאנו דבר ובכל להעמיד באנו אס אולם

ם רצון ולא מקרה מבלי בח^ץהאלקים נסתתמ־אמו׳חעתכיכאשי ד  שהעיוקיך כמו בכאן אשר א
 קצרן וכלל שקדם במה נאסר אשר בציור מיתה וחטאתם טבע ולא להם שיוריד למשה המתינו

?״■?״»׳ רדני.־ נל ־לדנינילא ״■ע׳־יב-ים ענץא^קיאליטה ע^.הםח»יחסי ׳״’̂ ״'יא׳ ״י
’f״ סדסלי־״ת״ל״״יי״) ^ ורצונם . ־ ’f’״

• בהקנלתס ח אל בקס , , וכו יום ארנעי מהם ומשש
ית' בתפני יקכשיתנועעו ביניהם מהמחלוקת עקרם התנצלור־עבמה בכיס או

וכדמיז* מלתו מנוע כלא שרשרת אל עובדיו הגיעו ול>^ היתסלתשוכ וכו'והמחשבה
 הקרוכיס השכל משמשי התנצלור־ג אבל שהיו ףSאכאור־/ שש מכלל ולא ונספה נפגע שמא עליו

 של כקשת' היא m • שוכיכו שיראה בעבור היה בעשותו ששייעו הגדוליב פני ובכן • לניתו עוד וכ0י
 כביד להוריד העגל עישי העובד הממר להרוג םהמאמי׳כרי הממרה לכי יכשרייות לבנעו איש
המורגשע הנורה על אלקי תמך♦ שהוציאו מפני לעון להם ונחשב אותר T®״* יהמקילי ילד

לתקבילמ להם יתכן למען המעשה גבול אל הצפון הכח מן קיס ״״ ’ י״ להיילק
י̂♦16ה ויו הוא כי (לומר י. י ̂ לא כי צמעצס ממהשוכי

אני״י* ית נפצאיתיו בספלס ^ , י ׳ עצ ההמון משכישם היו
״• ״ ״ ״ ״ ״ m היד. אך םועיאםםכעי׳ם » pSnn “*’נלת- אנלם סנודע ״*י 

ם הצורות מן הזהיר ותברך הוא כי pjp,וכז׳. אליה שמכונים ח  • האמת לפי במקום כבבל עשי ו
ם1̂ שלא׳יקכעו להמתין להם והיה עורה על יגדל הלוך הלך הלעוק  במשל הסבי סס שהוי׳ !כמו מ

̂*לד קשיי® יימשכי והוSשיקכ* דבר מענמם 6ו לענמס נא שהוניכו מ * וכו שננטיכו  &קיס ̂י*קץ * י
 יקגאך •וכו' מקרה מבלי מי מעצרת היה וזה יקרבגות ומזבח אחריו • וכי מורגש נעבד נבקש

הימן בחמישי מחלוקתו לך והאצטגניניבש ד־ןחוזים טן ביניהם שחיה ההמיןעל מעןי«ימזבו

z . t z ! , z: ״”“״ ״ י י ״׳ ״ ־ ־ ״ ״ ״ * ? ״׳ r; ״! - ; . r
, ״j ״ * ־ מנחי■/ המע״יהאסת״וה-העניננזהנעניז ״
;כולס כעשיית יל בנייור ייימי^ ייייא^ בחגורה שנכנס זכרנו אשר הנכתב אדט אבל שי'ג'חל
אבלהתנבליתקגדזלי׳וכו׳♦ ההם ברפראורת מועילם היה אשר האנשים כימו הוא ̂וד כין דלת

כיונא הלא׳כע הביא לעאר־ג העם היתה^כונת שלא עם לכן קודם בבד הוא הרמז כי אליו•
̂יז י®® * ^ ”י״’® גא׳ ייליו י־’®®’ ̂י־

• סעדיה יב הגאון דעת לך אומי ועתה תשא פ' כאשר ראשון שמיש לו המשמשים הנפעלי׳מאתו הדברים
כן על ׳ יהיא עשה כאשר בערמה עשה אהרן כי אמי השיל ויאמרו במוח אי כלב שהוא ויאמרו השכל־ V •ייחו
»5קתא למה כן אס נפשו על והקשה י מזבח בכה מוגנל שאיננו מה k כאמת רמז הליה־יאין השכל אי הזה

 עש^ יייי הי•■® שלא בעבור השיב והוא * בי ס ההוא השתוש סאיניי׳משמשי׳לשכל־ שכל יא<מ כהקוס*
 מחל• לה חג קרא ה!א כי נכין איננו זה גס כנאו משה הראשוכי׳רומיי׳אליהם וכליו • המוח הלכאי במניע הוא

 עןןו אחר יתעיב לא ת' לכבוד ענס שם הוא השס וזה משמש כלי שהיא השמי׳ספני k יומזים כן ־ שמה סהשכל
 הזכיך לא למה ועי' • רבים לעניינים שהוא קיםV כמלת • ביניהם אמנעיות אחיות סכית מבלתי גרידא בחפצו

 וא*ן • באש ואשליכהו אומר היא כי למשה והבעכוקו משמשי' כלים שהם מהסייכנו׳מפני דכי k רומזים (איך
• וכרכן אשי הכסיל כעניין • עס ־ לשאלה דזמה הקענה ועמול האש עמוד אל יומוים זק אמרו עד • וכו' כמכנע

̂ בסי'



י , <»י,ו״ י ח ? י ו ״ ו י י ש א ר י י ג א . • ? י“®' מ -h m T f U j
״ ״ = לנצומ««1לנןנאיאל*1" •1הין «5W S *J110• פ.יןי % דניי שי א מ « ;1״ א צ ז1« » 

 <ז̂ת0להכ^גי4< להבהיר • םףימ0ק*אלק*6 הרן6ל כפירתס *ם'^)'ךיגלזמנפק1^^^(^^^ל^*
t'7p ל • לעשיתו סייע ק מגל ג ה  פניתס ote • כסף סל יסיי שלא אתי ד1לעמ עישס חיס לא מאשי כי י

וה̂ו (אלקי • כאלזקות לפני סן הרי שלכסף לעסועם <ןית1קן סענזלס מן יניאס מידו כמנקש העגל
על סין>1י באלסוהייסלא • כעשיית! לסייע הסכיס

 איבעע עשית שאם שנים שחם חושבים חיו קימS^m מעבודת משפש ומאזני עלס והנה
םSםשתר סל פעילותיו לשקיל כידי ד בו ע םנ ג‘ועל י ו א כ ג1בן ^ רן ח  והכלא סיי^לפניכאלקי ו'4א

ג אהיןקדוהמכוכילהימיק צגו תו מ א צ שסבחי תווגא שו עבע סיי ע^כן  חייכו מאיו סלא לכס תעשו ו
ק כל מהם הי פ א ס ס חדבר צגרייהם<א״מיייםםן מ שהו «חמע כנתיכנשיוש כרוכים עושה חכחאו

- ״ י ־ י י ^ י י גיי - - ־ ע - נ ; ־ ־ ־ ן r־ ל:
ח בזמן גססמש^ע הממיי׳לעשות ת צורות הז די ענ טי ברוב נ • •עג לכס תעשו לא נאתר ״’יי־ האי

א בזמן קל לכל קןא הדר בתוככי הו ה עושים שהיו מגני ה מו או ח חטאת כי בלננז נתן להודו כ^
ד צורות ס^ער יזסידיוהנלתיממרי׳ ו ענ אלו אותם ל ח ו ת יתיסאיש אשר קססמלי ש חטאת חי

לבלתי ית׳ המביס פי את ולהקריב לכוין:ן^ כרצוללעבודה בית שעשו כוס יש עוד • למפלה
ה א4 חקרבגו׳ולכבדי בו היה שאילי ניהפת התננלזת :ינונז אשי דכייו אל שמיע בעינינו גדול דבר הי
האנשיס ועסכלוהמנכש! מעשור-/ היום בר נוהגים שאנחנו מיי*. מגני שיק הקיא כמעשה׳

י י ף’« ק י ־״ז הי ליי ס • תי ם1» וניוינ׳ ונחירתנו נ ו הנה ונוי• n^t,וגדלנו ״ ^י ל א מנ א הי
״יי’אליי־לל״־זי״־־ ־ ם - ד נ י נ נ י ב ״ ד שו י א-־ ר ו ם « שכינת » שד,

עזן העגל נמעסס היה שלת , . מסולקות ידיו והיו • ■נז
ה יזסשתדליתנליימכעונס. n למס אשרתטאכעז־ סביבוהייייט חונים ור־םראכים ברם חד

לי אלאשחנאמקוס לו רך ו ת העי כמוסד חתיי כעונש נענשו דבר דד היה קהלנו דהתחברו
ה היק ולא הואיל ידבחם ה כאשר נכרי הז  וס כל שעם אתר כן על חמי^כו׳שהיומוחי^ בימי הי
 עונדים היותם מפגי נענשו ד*עכודה בתי׳ עושים שהיו משתדלים באנשים בשום ע? מתשכת כעניינו

קראע היו כי • נהם והתניכנו :פנים ת נ  וימו • ההוא כיוס העגל הורסין המלאכי־ חסידי והיד בכו
עשיית כי שהקדמנו לחה ^רןף אשר הבית זולתי יגדילו שלא כדי אותם סבאמנעיקם בקשוב

ם ^ בי כדו ה כל ועם מי שו ז ט נאעכשי נענ ^י לאתעשס אליס׳ מדבי הקול האנ
ל עבדי אשר סעגל: כגוית שתקול א ביום העג הו קטא וסיס ונו׳• לך והידי. והרגום ה

לגדולתס עליהם הגדילוהו * נס נוה אשר והתכונה
 כאמין ישמע וקולו נשפתירנעות ככלל לס וכל ’ כאמור ה' בדכי * משפטיה ולכל דנריה לכל קנית ימעת
 לרדת המן פסק ולא :ה;ןןא כיוס סלגגל עבדו אשי כמו ־ כליה תאר ותכונת מדותיה פי ^ ויזיורד פשיפע

ולקמי פסוק על במדישם רבותי׳ גזלו כך • למזונם • מלאכו'התכנית כל השכיל ה׳עלי מיד ככתב שנא׳הכל
ונתתי?! האכלתיך ודבש ושמן סלת לך נתתי אשי כל על בה הנעשית והעבודות הקמכזת תכונת גם

 )יו יחזקאל ( אלקיס ה׳ נאס ויהי טקזח לריח לנכיהס הנורו׳וכו׳• כה נכרי דכר היה ולא :וחניתי ה׳ פי חינא
ינתכו המן להם ירד העגל את שעשו יום כאמרסזל אין כי • כו נכשלו אשר תעאס קלית סל מילה זה גס

מפורש וכן י פסק לא חיזר ביום כן פי עג ואף לפניו• • הפתאים שיחשנו כתו הבורק כעשיית העין עבס
היי מנעת לא ומכך • יגי' עגל^מסכה עשו כי עזרא בפפד יקרב לא ונכרי זל וכל בירות היו במקדש גס י

כאן אף • מנעת ילא מפיהס למניע היה כלי מפיהם עבם אכל ־ האלקי' הנווי פי על ונעשו סיאיל כעכייכס
• מלירד פכק ולא הלקס היה ה׳אלקיס כאס ויהי אמר בקשב * לאנזו אשר דבר עשיית הוא המיי ישיש קתטא

באתם כלתי על לראיה זה לקת הקכי אולם • • עכ האמתיי׳כמיזכל המעשים מן קלינות השנליית עעיצית
מענולתו ג 1| נ יג



ד זלט צח סימץ ׳״א״! יחודח קו
ק «י ל »נו  שיים שרץ♦ כת« אליהס כבידו להתחנד אלקי עכין ^)שילאכתיימישלמדישגאמ׳כדיהיה «

י ממלאכתי איש איש קפעילית נהשתדלית יעמיד עליהם לשזכך יהעכן :<לאמנעת י<נןעמפיהם4 קתס אן
לעמת לגריו שיתנשאן כמי ־ יתכל סיא יזה עושים הכתיב סן עניהס לשיכך (הענן אמי • להנמיתם עאש

y יכו הפיליפיכים דעת אבל באמלי מט שימן בשני זה ה «ענן • ה מהר נסיעתם ספיד אנל ) כהעליתך פ
כני מן בנשעם יימס עליהם יהשני תהקש t שבני י

שSכמסיגי וכתבשסלשי< מממנה• ששתאי*ג^יhם ש ש י ת א  עדאמלייזהבעל• • יכ«׳ מאו
ג גילסעיהם* כתיבים עננים ו טן ד״ ת רי ל מן ה ק ס ^ א ^ ףו ך וה־,;נן ^ כ סי  ה/את יהכייכה • שמה יעייין י

עמוד ע^יהם יא'למעלה* ד'מד'רוחות* ת ו שזלהגהו <»תםר' דא ד.ננ' ̂תן בשלישי מתבארת ו  ס
ההתקכתיתIדבר מהם נעדר אSביגיד^ו ונוסעת וא׳לפניהס־מחיו למעס־ <א

״ ״ ״ ! . ' ׳ " " ■.f f ו י ״ ■י-ים ייייי'‘‘״ ™י ייייי׳ יייים I" ״ "“א׳«י' י׳ט^ »ננ. מס/לא ״

ייק פ לכי שכתב וכמי
 אל להתקרב משתדלים ר,ע:ין1ג האד ופיכ'א•ןSבח שראיתיו המקיגה־ פיכ המסך •רבת

 ^ירנו וכבר • האלקיס טרכשעשים Sרועה הא^קיאיאנדברא^קי למעלה ן כ כלדביהתגין
 האלקים אל מתקינים שאין ;3רו כן שהיא -א ה הי לא ואם ראלקים שיצום °1-’ קיי' מנכג־ל בין
̂י בעדי סכת יכן  ענקס• I כיאסבמכיתה ןןןק-^ין הזהוז•־- אפי^ו משתדלים אדם בני ̂ר הנ

שיעירס יידע שהיא בעכיל ________________________עמיד ׳אכל מג־ דינן•
 עאש
עקד

יהקוש מדכור י-תיר j ̂ כבשעת נתיב להאיר יק
 rהחו בייעית ואילי • אלי של ^הש־ן ונתן משה שכתב ־מטה ה^נף׳עסמשה תמיל יהיה כאמ׳כן ענייתם

(ל מקיכל היא יהקיהס אש ומלאה יכסנו הענן
•pדי’דתהע^Jבה מלאכת פ היא הדר יכתיב לילה*
נכלין ענידת להיות היא יהשמש האש עיכדי יבריעית לחניתכ׳ מקום לכס לתיי בדיך לפניכם ההולך דבלים

^ אפיייו ם־שתדרים אדם בני r •י״ י : והקיסט החוז
שיעורם יידע שהיא בעכיל , עמיד ׳אכל מג־ ד• . ׳ וזולתם: ועובדדאשועובדהשמשוהמשני . 1 יי^ המשכן בתעש שהיה כמי יכי , ׳ ̂ כי * להנחיתם אמר 1

̂• ענייטלת * ר ג־ש הין מ ר א ב ח כן כן ה או  החוזת יבאמ׳אפי • עכ יכי' רתורותעי ס הו
ר כ כבשעת נתיב להאיר תו ב בו תו נריעו^ על היל יכי והקיש מדבור סכ

 ;יומם ובענן יה תלכי אשר הדיך לדאיתכם לילה באש
מן  חיתה ענתי * יכי' ענמי עזרת ככר צח סי

 את לקיים כאות אופן ולתור לכקש
 מעשה שם שיהיה מופשטת כמחשבה רוחו על העילה

 ־ לכי מחשכית עם הסכים והחלים • בענמיתי נלכה
 א' ' כ ראש המקבי כלבי לענתי עזר היה סקכר ולבר
 יכי'־ ( לדעת יהסכימו ־ יכו החני מטעסת יהיו לאמר

 דעת למדהו המיזכרשמהכיכן הראשון תנסח לפי
 הכתו סח קיום לידי מפניהם לנא שוכיס באיפניס

 ועל * עליון לדעת דעתי כוונה אתנה כי המשובחת*
 כן היה לא ואם כארירו לקת הוסיף הזה הלני ביייל

 לתדגי * יכו' גדעתי שעלה בתה שאמר וממה * וכי'
 באותי משוטטת מחשבתו היתה כני החלים שקידם

רוב כן היה לא ואס ת׳* כסי' שהע־ריתיך כמי עכין
 ניני הנדל שים היה לא יככן * יכי' משתדלים אדם נכי
רידיסמי כלס סי( כי ׳ לזולתי אלקית תורה נעל ניך

 קיי<ע סכנראי׳מנני יתי מכלל אלי שזכר יאפשר לנכלאי'*
 כמו ומלאכות״ טנעי דגר כל יגמר ידם הכלי׳שעל שני

 המאמינים שהם המשנים יגייעית * א' סימן שכתנני
 ככל לטיא עבידתם היות עם כי הוא אלוקות בשני

 ניאשיןע המויה זכר יכבד הרביי־ בענייני הכניסו
• הכי שס שיש גאמרם היא המשנים ענין כי עה  אליק̂ו

 לפעלו התלית יאין התחתון החומר מנהיב האחד
 לפעלו התלית ואין קבלנליס 4מנהי והשני * כבלבליס

 יכו לאמד4 מן ס ברביעי החבר גר ד יבא יכא • בהיולי
 קדימיתיס׳: סבות בשתי לאמר המשנים הכיא מי

 pיPדני לל • יכ«' תיליתינו כל יכן צט סימן
 תירלן ויאת רעילה תורת זאת בענין

 pf>n תורת וזאת החטאת תורת יזאת המנחה
 ״ יכן איזיו זיתקשי * דנים יזילתם השלמים זנח תורת

 שיאו• והנורית קנית נענין שימן;נז אמרנו כאשר כי
הלבד כן • ־1 זולת לא תקים של בהסנוויי לנפות

בכל



̂רח קיר . , ׳»״ ס1 סימן ראסון מאשר יח
מ עג אותם* מקייני כ^מלז«א־ך סכיין רrh א< (ר•Pשיעזר'נ^ ית'יודע קזא כי מגיתהתורק קי ה

<אחי^א.ץלינא^מקזסעלהמקזג> סייסכאתיי* 5ל • (תלזהוכו • וכז סאלקים ^דכיר נתייה
עכיןיאשק* על ההקיכ'זלפי«ה«<ן(מזשין> אל המיוחד אותו תקרא השי כאילו נגמרה שניהם עי שזכזיכה

̂ימי לפני נפינה המ«בה יין על א(עי ישתנו כאת נל• ילאייה גליי הספר על מפיו כיתנ יהוא יכן כן כתוכ לי '
אלו כשתעי׳• ואין ־ ה׳יכיונא כעל עליי ישית

ל יפ-לאשיתברהתל,״ הטיי דו א הג הו צ׳ ה ק:ו :Sבמדבר נ ם5אנ ל רכו למשה הלכה שתיעס דיני ט
מעו' רשזה6 רפוה5 להררא' ילא לקבלה בה נא כינת שמעי אשיי נרגיני  אם ביה ינכלל • מסיני ו
ה תנדול להמין ונתן • המטה  יאין* : כמליקה אם כשסיעה מקריבי' ואיך הקרבנו תכינ איך ותכרלנא מצו

ה וכאי א־תם היה לא יהנה ־ ונו' א1הה ה ולאי מקי' ז  סס כאמ בדיים־ עישים נשחטים ואיך עד ז
״ ־ז״?ליינ ״ ״ י ם ך וא , • ־ גי ח,0ונתת'ד,םםפז>א נדסם עי ת1׳ p נכי !הקי-מ ןק, r f ס רני מ

אי שננ- ^ ם ם־־תה^ק-׳פ^א נ , פי ו ״: .^ ל א ז ; י ״ ־ ד ״ / ׳ ,r» ל  e־
׳ להם רכס משה כימני משפעים דמי נממן יגי־ייש .
.1,לעז ת ויפשדהכ^כשו -זטן דבר , הזיו ע ה ט־ ^’ה  ינתקיהס• חלוקיסכנידע• י
ת הם אשר תקי^^ סוא גס היוז יעה  כני יעיכי שס כאת־ו תשיגם לא דקים מיואשים םתהביו
 הראש ז א הב;תי' אז זין א מעט מכשול יארע אם לרקרת׳אשר המחשבה מ׳משסכא נה השנ מני

ה שינס ת זי אין משיכי תורה היז ם ה ח מ שי ח ה םד£1נ בי  יקרנו יאתהפדרוגי'• הד.יאול>א ההוי
ח קנלהשכלסשוממפיייחשב מ ע ה ה או הי א הו א החי ה  הכוכפ יאין וגי׳־ יכיעיי האבר או ההו

א השכינה מני שמע כאילו לו ק נעדר או משל;[אמוג^סד דרך ההי  הנהמה אל^נמיש בכאן ן*ף ו
תניי כיכיר ענמה־ ך כיכר נא נ ה תנותח אי מ ה ב קרנרת ה וש ה.

א ״  ׳»-« r יס אניזיה‘״׳ש( r ים אני באבי .עשה י
קרכאזהושזעוגי•1ואמר

זאת גס אף ■;אמר
שסונרכי עד סזיחית תמני המקובלות ההן ת המס היו

 הנכללת הכינה כביאור ליס שירחיב כלתו ין נד למורה
ת הנה נענ״נם א  פרשה להורא סוני׳כו לא ני זאת לא ז

 תל נעירובין• זל כאמר' ענתז ממנו למדו הכל ני ינד
 אהרן ■נננש הגבור משי למד היה משנ׳־משה הדר כינד
 ־ משה לשמאל לז יישב אהין נסתלק פרקו• רישה לו ונס

 אלעזר ישב הס נסתלקו פרק' משה להם שנה נכיי נכנסו
 להם שכה זקנים נכנסו ־ אהין משה!איתמ׳לשתאל ^מין
 העם כל נכנסו לנדרי ישבו זקנים נסתלקו פיקס יישה
 בלבד יפישה פיש' ולא ע'כ• וכו'• פרקס תשה להש שנה
 (לא • נפרע ומניה מניה כל גב אנל ־ נכלל ממנו למד

 כתי מפיי שמעי מ:וה ב: קי1דקל נשנש קמני 1׳ אף יי
 לעילה הקרכניקי ותבונת • הקרבכו׳וכו' היהכתכונת0

 זי קרינת אתם ןריני' מ ואין ־ וכיינא ולשלמים ז לסי־יא
 'להקריב'חיי'לתקו'המי(ח'להק*נת'ינהתשן1שקינ קידם
 • המזנח עג הקרנתם על זה אתר שלא יירה דגייי
̂יייו  על תחוש 1וז תקום־ ונאיזה כאמרו יה על סכיאיי י

 כי תשמישו* עקר לשי החדש בדבי הי^^יפיינאלדון
 כשני שיתבאר כתי הקוד' לביאור תמנא ״גמתי מיכה
 כנגד בא זה והכה ־ זולתם ובמקיתות יצי ׳כה סימן
־ יכיוגא תועד אזל פתח אל יקריכנו יאpיי יי ^יייי

שמס הוזכר כאשי לנתחיה ^
 זס על דנלי ינא כא כי

 תנזתי איך כך אחר באמרי
 כי ־ זכי' הנקינת הנהמה

 לשריפס orקג האברים חלוקת אל זה לסמוך רנה שם
 אל ההקרבה לסדר נכאן כיכתי אגל ־ לאבלה זקנתם
 ע/ זקחקרנת זהזייקה זהשחיעה לכן המי/חד קמקיס

 שמיני® עלז QC ש נע'ייקיא חנרי אלה וכל קמינח*
 הנתיח* שם שהפסיק אלא ענמי הזה הסדר על ימגירס
 שלא 5 שזניני חהנח מן החבר נדנרי כאן ינתאחר

 *■ כג סימן כשלישי זה דוגמת תליכא ־ יכו' מהם יחסר
 איך ־ והליחות האיכיית כין אשי ־ דקים מיחסיס
 הקרנת® לעכין כי נתוח ענין הזכיר כאן ־ וכי חנזתח

 זנתחיס נדמס עושי ך וא גאמ למעלה דברי היה לגד
 על זה לפרש חא י אבר כאבר יעשה ומה פקדם• כמו

 כבר כי • הסלל נתוחס אקר ואגל אני כל נתיח
 לנתחים נתחיה ולא לנתחיה* אותה ח ונח זל השרישינז

 • לבעל־ס הקיננית ען תלק ןה א לומל הכינה אנל
 תאמל כאלי משלחני הזיכיס זלכתני' לגניה מהס ואיזה

 כחמין קיינת שלמיסאליתי זבח תקריב היא כשב אם
 והקש י נעז כן ׳שאין מה וגי' תמימה האליה קלכי

 זני'• לאכילה שיש ימה *• קקרככות קל;קי שאל3 על;ק
 יהס • קקרנכית מן ני זוכיס הבעלים שאין תה כי

 יהי« • כאמיר לאיליה ילעעתיס ־ ק יש׳ יחז: החלבים
• לגביה יקנתי ושיק־ ש/ה יהס * לכהניס לאכילה קנתי

והס



̂זון מאמר יחודח קול ey רא
 להתעהן בכיל^זיו צריכים זסייכז נשמיית וכזחתס זכי כל ̂)מי« *כעין יאכל «מ* מסיזמלניסיהאליהז

 (הייכוככשלי© כאויידמייכמ־ פורחים מצדלים כבנין וחי :הקדשים בקדשי ובז'הנאמר ככהסיםיאכלנו
 שתנינג בוס כיונא נפחיחתזעל במסשכמבהמייס פחטאע ובעי * כעיןאמליישיףאעהפיס ״שיזף•

החט^ שעיי  יהוו אשי הענמנה ההזיה זאה לכפו ההטיחה פואת את נאש ושיפי באמי הכפזייס יוס של ו
כתית בה.יוב ייחביו כה p :וכיוצא * ובו' עירזתס
 להיז,! זה• בזמננו העולם מ| יתריב ומי יערוף ומי Sיאכ ומי ה ^ז»ריג» בה© המגיה אשי הכתות

ת היסב זה כל * יעברום לא תו n(בהם המעוד. »שר הכ h 0 יינה מתם אחד כל יענרוס^אינס^ מ  י
איך בנא ישרוף יהי יאכל ומי לאתרו ת ר,היה ו עד תכונ  כוון לא למאמרים עניינים בנא איננו המקדיבי׳

ה האכילה כי והייקריב״ הי ^אי ם ש ה  ממס דבן אומים בתם &גםעםתכשיטיה׳ומ^בושיד,׳ נ
י ״” *”"‘’י י ז ״ נ לי׳ ' ש י נ שנ4ם1ו ו ״ 1׳1ג ו » י ו ל ן ת נ י ש א י ז ו ד י1יינוה0 ג מ » נ ל ״ י נ נ ו - 

>jי ;1־’ ,« א ב -,1ל ענ ה ם קי ״ יק-מקום1ד,א ם . , ,* , ה• ד הז ־ זי ״ ־ -י י י לנ ע י ־.
עד עניו ביוב החלים ובא י ל^מיי מי״לת יגליההמנוס

הא, ^,ן,ן ר ון ו התו ל. , ום ו ת שד׳ מן בזה נ שכתיכ ממה עיט אורו אשי הקיי
רגו ^ וזולתה כשחיטה לא מד הו ר ה ט ה שו הטהרו ו ת והקדו  לדע,, וכן ד׳ סימן בשני והתפלו

ך ספורו שיארך דבר :נזר הכשרים מהדכייס  הנש© ק מנטיירוח חכמינו קריאת על בו סומכים א
ה גדול כהן מלבוש שכן •כל ר תו ה ד מ  ל,,ן הנקרא הרוחני הדק מרברי והכל רבותינו שהעתיקו ו

 היוחטיס הנורות הקדש הראתה כלה ד,משכן תכונת וכן משה ^קי'עם1 שהונרכז ללכש ונו'*
טי ״ל הנייא להוראת שה פי ל המשיכן סיני בהר למ ה א ה לחן ו שו  וכתז ה׳ כבוי הנקראות וה

א״יה• עניינו שיתבאי מדלגת, עגייניוכפיעונם
ו I’׳}””” . ̂ S3.וסכס- , ^ ״ ך ס ר נ ד ל ״ ל ל ־ .

ח»1המשקיוחכיזתלהקהו , , לתו1מו יותר בו דנק האלקי
ו • דז,זי1 פמיאי «ז3 י חנ תנו כאשר גשמיות וצורותם ח ® וכן לו ה קלוסדז הדק הגשם יין 1 זהונך• שמנקי במו

ת לקדושה*.מנשים!משכיות ל הבי ו י ג ה אשר ה י הראה שלמד. בנ ו ד P״ אנלו שנקרא הנזכר ל
זה הורס וכבר ־ הקדש ק * והטהיה :•כיונא

מין ההן הנויזת תתלאנס ג' סיוון ביביעי באמיו הה התת עם יל וכו'• אן ספורו שיא^ הטומאות:
ורז׳. המשכל נלאה כאשי בחידות ולא במלאה בעין על ספורו שאיך דבל וכד הקדושה מן בזה סנתלה

 שמילת סכתכה בנפשך תדמה If * ודקדוקיו פרטיו רוב
 שיקרה וכמו • והתחכמות שכל לגזרת חקת פרטי

 שפרטיהן המעילות המדות נהגנלת לפילוסופים
 ולנהנס לשער שכאדם התבוני הכת ביד נמסרו

 כל עם אך ■ ושעתם מקומם בירך כפי ההם הפלטים
 אנו מהוכיס * הללו המנות שבפרטי המופלג הרבוי
 • כתייה מהם שנתבאר מה על לעילם לעד בהם
 כקבלת רבותינו שהעתיקו מה ימלא הכתב שחסר ומה

 באה כי נחלה ואיןלהתחכמותנונהסשיס עלפה*
 גאמיו כוון או יעקב* קבלת גסלתנואלינוממורשה

 רוב היות עם ספורו שיארך ההוא הדגר *ט יכי'
 קריאת על בז פזחכיס אנחנו * בכתלביס איננו ®יטיי

 מפי יזל שהעתיקו מה ועל גימז בה התורה
 :דבר נפל לא משח עם אלקיס מדברי הכל ט השמועה

 שאין דע • וכו' גשמיות יבייתס רוקטית לו הראו
 כן שאס • לנמלי גשמי בלתי לדבר ברוחניות כונתו

רוחניות לו שהלאו באמ׳ הפכים בין קנק בדבריו קיה

 וכן המשכן נדחה כחשד בחידות ונח במיחה ן
̂  כסס ללזל במבוכה הוא הרוחני הזן הזח והנכם

 תטי/ חקי״ז נמנחית כי וזה * דקותו עונס על
 א© של שלחן אש של ארין אזמר יהודה בי יוסי רבי

 כת,ק. ועשה מכה ויאה לשמי' יין ילדו אש של ומנורה
 .כהל מלאה אתה אשי כתבניתה יעשה ולאת שנאמר

 הכלים שלשת על רק וה אחיו לא אמנם * עכ
 כהל• י*יאה אתה אשי כתבניתם כתוב הוא שאכלס לפי
 ל;>ו,ן, בפ׳קנז'כתוב שהיי המשכן חלקי שאר אבל לא

 אש, כמשפטו המשכן את והקמות דכתיב מעתה אלא
 3כקי התם כמשפטו כתיב הנא * נמי הכי בהי הלאית

 הכלי© שלשת בין שהבדיל! הרי עכ* כתבניחס*
 ״ היאהז דמותם כי שמשמעו כתכניקס נהם שכתוב

 משע^ על כמשפטי כז שכתוב המשכן חלק• שאר ובין
 הבליל לא החני אמכם * פה על לו הנאמרות הלכותיו
 כאשד נפקרזז אחת ככק־יה אבלו וכלס בעניינם

i וכך כך להיות תנאי לו הושמו כאשר רל • לו התנו
<7ב כאמיל• ונו וקהביתהנלוצ  סכל כיז ה

בכתב



חקוי' , , ״״_ ד « ^1 .1 סימז״ח ראשון מאמי י ^ *
ני תשצם M אפי לצשונס ההעתקה טורח תעחש סנרא• :התבבית מלאכית כל השכיל עלי ה יל’

זהיה חא • יזכיר אפל החבית מכח שכיס מאות אחדי היא • הקשה :דבי בדכי הגיכית המחשבה יזיח
* נ<1 עגרי מילתי ספי היית שליחותו השלתת מינע * התחכייית :הקשים ידי על דכי אל מדני ימקייה

פיין סוטה נמשכת זל לאייים סאמין לא כי לבי ויפג בלתי ?ףותו עם כי מדעתו כתולה להתחכס סיינה
האבגי' את הביאי כאמיין אלו יהקשתו חכמתי על סומך

 וסדיהו המ/פת את וב« אמד זזקדוש וזעו^מי והבית רוחניית עורתי אס כי לענמי דת להקים
 גל את עליי וכתבי בחיל ותכונתו יחזקא׳עורתו ^נביא הראה בו יעדנו w * חפנו ה' נתיית
ז־ה בעבודת ואין ל בתייה פנים נגליתי ה̂ו לשון בשבעים המזיה דבלי 1א4ו הקשדת שב̂ר

 ייי ני»ג•1 נ1<יי •wfoD כןה<וד,ג<*׳מג<ע<ברוב וגיוה׳ה התחנפות ״’ל״יי! נע-י'־וה ל־ת״נם
גמהימד ילכו יבאו האבנים ו ! ! l היא נפש הקיאי כמי עיניו

̂■״י V , ישרגי,: בני שהגיעו מה ♦HfiDS ומכרם כממם ך / ̂)״ • יאשם תחעא ני חיבל י , המזימי ימ-ויפיישבעל ' ׳•-yjnw.iu /aj״; ר, י
בניייך היטב דברים ש ר־ינוח בכמוזד•, הכוזרי אמר ק מיי̂ח מקום זה שאין פי על

̂ק מבי*י התורה ̂קבד* מקים שקרי הקדאים להפיי עילם הקודם הסשבק עם סנ
ווק3 ו^א להתגדר בשלישי לי הונח  סם אמין יעיל •) סבעים משועבדים לעבדים נביא שינא ̂ק
 כינד תי פיקאלינאמיין בערת מעבודחכם שיצאו אותם חוציםו<יעד4 המובאת הראיה וגס בו•
 ר התורם את ישראל כתבו ושיכגיס׳ התכונ׳ההיא Sע איחור מבליי ההיא כן היה ואלי באמלו זה על
 אבנץ גבי על אומי יהודה אדןף; 1כן אומות שבע ביד והיא כנען ארץ אל ליי אין יכי הפילוסופים היו

ם1םהםהזק ״ יקיאיס• עם כנ.ן ה ם ! . והוותעזיכ^׳״נטחייקי ־ ״

. , ״ ' מיעילי הבלתי ההתקנמית (אמי היטב באר הזאת י , י
ל׳ א׳יל • בסיד אותן סדז כך י׳״זיי״ גייי מאמת זה נוראי במופתי מועט ,

 למדן היאך לדבריך שמעון יהם1ג אשר העם מע^ת וגוד^ הש^וח וכבוד התכונה על מ' סימן
 ביבם אל תיי העזלס אומות ^יישר ש^וח אני כי אום היה ו^ו שו^ח נדם4 ההי׳־ביכיש

 הקנם לקם כתן יתירה היה חציו עד מגיע דברו היה א4ו העולם כלי אשי ימח: וניד גדול
 זקלפו שלהן נועיין ישגרו הבורא נשלמ׳כונת שלא מגני בשליחותו גם4ו יכל* שילה לבדם אליהם
V7 ועל יחשיאיח הסיד את P^j לי התנאי אחרי

̂ילא תורתוענרי היו׳ספר השלמתה נא ”” יהתקברית הסגולה ̂וד ^
ג ולאות וטורח  «ם נם • ,״• ״4 יכייי והייי שנ׳« אומות על* ו

דבלי *ככתבי המלין אבט על תני אמרי בירישלמי הנכללים הראשיים תדברי" מן והס ואילך מסי״נח הללי
 לקראתנו יינא עתה היא הנה ־ כז סי' חכר של בדבריו

 התירה כי החבי שס שהניח מה זה מכל ילקייס לאשל
 והוא • אתמ אין,לזרים ילבכיכו• האלקיתלכיהיא

 הפסקא שמן ־ פעמיים כמה על דברתי אשר הדבל
 המאמר סזף עד הנמשכים הספורים כל תונאית יזתיא
 נח ■ יכו׳ שליח אני כי איתר היה יאלי •* הראשון הזה

 נחונה שהתירה להודית הוא וישר נדיק כי הזאת היא''
 שקיתס לפי • כאמוי התבל שם שיני כתו נפרט לני

 יושבי לכל ניתנה שהיא אמרנו מילת הגבות אל ייניאה
 פגם היק חניי עד מגיע בלתי דברי כהיות כי ’ יילל

̂* כשליחיתי  אמרכי יתכן איך כי שנית ראיה יעוד יכי
 התולה ספי והנה העולם• לכל טתכה שהתורה

מ;ד קשליקות ?גכייקיקמןנגגקןצמת1ן’מאנכלש0

 מאן * ככתבי מזבח אנכי על אמיר ל׳יזסי • יהידס רבי
 עילם י. אימות יייס יוס בכל ככתבי חלון אנכי על דאע'

 כתינם שהיתה התולה את ימשיאין כיטייהן שילתין היי
̂על לשין• כע  היי לשעה לא ככתבי המינח אנכי מד

 כסי׳כתן מעשה הימה יעיד * ינגכיו
 עכ* בעלשק■ כתיבה שהיתה התירה את יהשיאי ואומה
 עשר׳האנני' שתים יאת לאמי כתיב ״יא פ ע־לס ינסדר
 ישדזס עלגל יהושע הקים הירדן מן לקקי אשר האצה
 יכתבת שב לשונות ס נשבע׳ התולה עליהן כתבז1 בשיד

 :עב • היטב נאי הזאת התירה דברי כל את עליהן
 בעמינו: להפליג ושלש שכה וכד ולאויב יטולס מעמס

 נר אברהם רבי שכתב מה לפי * ונו' וכווי והודו שגא
מקןן ק נאי הממשב פירוש פתח האק ;!לת w ק״א

שנא



ח3■ ד ו ז ו »י ? ז ו י ש א ר ר מ א נ מ ק כ ק א ק ז ט י ס
0.W הראשזן n w »הייצאני«מ0 • בעגמוזכו הנביא בראיית «1ההשתכ זקבתז נפכי יןצת 

ן ענ כאזהרת ולא התזיה בנתינת לא כלל אליהם •«הנה ^ז^יהזאבאקליסהששיכמתכרסיא' •נאפיי׳
► ׳ . ״ .1 האקלים במחחזת פיהז ^למדברי w<־. כ״י מתח J♦ נקע•״ ,™,עלה w  |i ״ ני»י דנלן »1י • ו־ו קי» קא סימן>

צתויתן השה קרא סלא סבאיזליס ייר י1
■!V״ .,Uה ו^עשר' ^הגינו ״,׳ י עיכתוב ט ת אחרי א1ג נ • 1לשיכ זאנשי עמו זולתי מאו

״ ״ ־־u«, ״ קי ״S ם «. ״ ״ * , )״ ־•״־״ ־־P. ס ,

אי1להסלהש־נ ;)־הסלזשתכי׳זעליה'■אס ה( כונ ש או חזן ע רנ ענו כ ס ה לי א  !^זהלשון ז
הנן הנשש0<אתלקי< <ווו)לאלאניא״ימהננ הז ע’נרא נ ה **י י“א מ ^ ^ י ל א  נרנל לא "

״”’“״ ^ יי״”,?’”’* י ' " '“״ ״ י ־ לנדס א.תס ־. להתעלס ̂ '”׳ י’י'1°״ »roo ר קא נענ״נם לי.»נ<ע פ ר א ב ח שח ה ם ^< תקי .* תי‘( י י , תי , ״
* ׳;מי יילית• אנ »'•1עלת,רת ^•יני‘׳ ’י  גא״י-־סא י

״ t״X״ t; ; ^ ־ , ״ ״ ״ ^ י . , ד ״ ד ל ת . ד י נ ר = ה , א , ; ת . , •■ ״ ח״ו׳ . ת ; . ״ א . 

מי שעלידיהס עכונהזכז׳• לו כ כן ה עז ע איו גי הג די ^י ע ם מי  על שגזרת נמה סחה דרצרן הי
מן אל לשנח השתטתם יקרה הז תח ו  נבי^ אזה סאת אנשרזת ז ביניהם השכינה שהי

} הכוזרי אמר קב שיבא* כמו תורתנו ענייני ב יותר ד,«די Nוד̂,  על זילתנז את ומיהי מעיר טו
^ והיד־•, Sהכ שיישר הנסת בעיני וישי טוב אן אינס ה כי * חמורה שמירת ן,

• בחכמדי וראוי נכון יותר - c• ’P’® י י*®®*
ה וה^א החבר אמר קי• ®*קי® אליהם* ס יתןרר סחז^בלי טוגשיו^״י יותר הי ע לי כ עס כצה בצהת!רה ריקן . עסישראל ליזמתנו לאומות

אזהרותיתלישראלבלבד• P «ס ם כ^םמדברהח׳יש •מוזכרלמעלה־
לתורת, משלאקראתזה יד־״^׳ר אי זרע בהמשך שקדם מה שכחת כבר אלשקהזהתמגאעלכוונה

א בעבור :סי׳לג בשני ע ה ן י ענ ה ^ ט 1S שהיות באיש קי4ח חי א  מוסכ© הייתי עס וכן׳• ה
סגו^׳האב זכראינעשבות זכו׳־ מחין א מקב׳^אור ו הו  כקידמת• הסזרי אנל כק^י^ה וזוגתו ה

הו מקבל איננו לתורתנו האומות ליזשתטת עק: בג< שבאו עד או לדברי, ראיה כעין היא הכה כ^כש י
 0D אין שהיי האחרונים• בעניגי׳מיוהדים אדם מבני נבדלים י^ב שגי^ה יישיח החלוקה מישכיק צי
ך אס • בהכרח אס זה חד מין הם כא.^ו אותם שמים א^היים ניני  זילחילמקכל מק.הלהז:יי ועצם א

תפולעל שהאזהרה החורה ^ l l הננחיז היינו בהכרח ואם
חי ס א -« ק םנ ת. אנו מ ■ dS־מ "״־ ־ ת יי , «0• ,^ מי. •0.־גי־

ם ך,נ ר א-־יה מגיעים , עכו י שהיו נ נ ו  נ'נח״•’1.,־־,טמ.,״שי-^5 אלי-י■ קי
pj״ שה הנרצים כמעשים p,5pp^p p,p, ״ הטהר והקדו ט ו ע י ג פ  P אס יא*ו ‘לני אם כי ו

ע6י אשר Sכ כי ודע ם הנביא אפשרותו נרנין ואס כאמו׳ ^ 4נבין^ ג ע  ppמידDעל אזהרה תייחס ב
חו פגעו חג׳פנים אחד על ,א9 שת ק!ים1ך,אל דבריו ושמעו או  הכסע לפי אמכס י לזילתס מתחד

פ בזכות ממיס לא גו מלו רוחניו׳ונפרדת ״א ההיז־ל מנד אם  ל^ בקודמת המוזכר השני הנ
־ « ״' 0, ־ • ש־נ ת סיי ־ קקד,ג!ד, , י0וח«ת, ק ב י ה י ם ח , ד ׳ , ״ ״ ו י ' "

: כל נ ך מ של נשתעסעןי
מן בדבריו ירגישו ובכן משה כתיית הכמינות הראיות ג סי ) בשי יכו זיע מהשקדס^משך ק  ״

בענייכיס דס מכנ יס נכי : ולה א, י?א :תורת! שמירת עליהם לשיקנלו מספקיז ראיה
 שגילס נקיא־ס היותם מנד להם וזה • מיוחדים!כז • עליה שיזהירס נביא מכח זה יהיה או י זכי׳ גיאיות

שאנתט מפני אלינו כבודו והתמכרות בז שיי נאמר ולב בראיית לא סכתז׳נו הנסה לתי אמנם * יכו' נביא או אfן
כמו י וכו נביא יפגע א:ר כל :אדם מבני הסגולה וה !סרה לא עי 6לפר מ-עין • זכו' כענמי •הניא



^ 'יי קנ סרםן מאטר יחויח קיי*
m ינו!נכל סוקראטי אנל עליך וגלתס • וג« נביאים חבל עתJיע ״״יי  p p אחדעם ננית

ת עמם היזמית הפכ רס זעצת1בנפשו« מינים היה מז1ממק יהיק קיומו וסברת • אקל לאיש ונ
ם נ<ןי לב ®ייישי'טהר‘^*^^  למקייא סמק־ בקיומו מוה ויותר המכמות־ בלמוד מיא בפגעו מי
• הלס! בעת בו מסתכל 00*003 עגום יותד ובתועלת מדרג איזו שיעול מקניות לו מתקדשת לכייי

נקיות! נפלא יותר ובאופן אל1 * קנולו טת הנשי מי
 ובמן בו* ונוגע אבלו יושב הנראית nSininnSyKrunn זאת וכמוזרוז מקהי״אתיקוק׳בעיטך

ר כלו סיס בי ישיאל* גייע  וקיו נאמר בזה כיונא על המכוקע כי 'ד,בא4דיעו ‘בגסוד הבהיר והאו
«מוריך את רואות עיניך rn«pSM דאדם נפש שתשוב אויא איננו מםנו בי מסקס ק' לוק אמת זרע

ה א ד ת ו י ׳ ״ י ח מ י י ־ י ״ י ׳ י ׳ ״
ה תהנ ״ ו י א י י נ י י ׳ הטיי^נית׳ ה י ע י ם ״ ״1י!6ש־ י י > ^ ן י כי7<  מ

J1P3 ימנאו ונכן ענמו• בטוחה תהיה ההיא הנפש כי האלקי הרבור העס באמריישיזע
ת מן ,j, נעשיתהדנריסוכן׳• ם״ כלידז כשיכלו המו א׳זי הגרפיי ב  כאילו האדססנימינם• ו

 כולל סוגיאחל שהאד עאמל t ומעשיה נחכמותיה שמגיעים תירה חמעא הדברים עשרת •אלה איליי
ה מאנשים ההמון קבלם לא ם זארת ד המדרג קו מ תח אשר ב ם עו ע  שהם טבעי אדם • קיניו שד ו
תה העניניםאשר מאת אם כי דיולאמנני יק שהם אלקי ואדם ום•3הע ספק מבלי היז<* בהם עו

אדם אמרם עד ישראל הנפשית להשאיר בה שמוכעה התורה האלקים
, הים על שפחה אתה אזל( , , אדם יןיויים אתם אתם . ,,,4-

על בלשונו והזיה * וכז' * י • ונו יחזקאל יאה שלא מה
ממדיגו' ההוא האיש הפיל כי לאמי כתונ קטי ־'031

פליק* לו נודעת יתייה מעלה כי קיח1טכעית(} האדם עם והנה • וכי" לנבואה דאזיים הק לבדם האוימים
 ס' עם כל הקני שנתן מה לשמוע קייב הזאת ההכנה
 עי עליהם ייחו את ה יתן כי הנביא נפגיעת נביאיס

 ככרכמו איש איש אליו למוכניס ממנו השפע התפשטות
 משה רוק אנילות לדוגמת והממעיט החרנה והכנת!

 דבור שמעו לא הס כי הרחבן שס שכתב הזקנים על
 ס אנל • כסלוס או נתראה להס נראה ולא ה מפי

 יודעים הס משה רוח ומאכילות * משה עם מדנר
 יספו שלא יכפו ולא ויתנבאו טעם ווה • השא הנבואה

 כה למשה ה' שאמי בנבואה אנל תענמם להתננאת
 כר״לנג שכתב מה קיא קום ־ עב • זנו' התננאי לנדה
י חל ז' פ' חלקמותיו מספר בשט נ  שלמה יראה כ

 בהמציא מה רושם ועזמדי׳עמו לאדם הצלוים סידעיהי
 יותר האדם ימנא שכבי עד ההוא נדבר הידיעה לי

 בפד היה כאשי שראוי תה כפי דכי בדבי לאמי יייכן
 היה ואולם • עמהס אינו יישר נעת הוא מאשר המנשם
 שפע ילוה כאילו כאלקי הכח וה נעל להיותו כאלס

 רב• ילמדנו זו ועדות • ע*כ ׳ ונו' לאחר אתל מאיש ייף
 קדליס דקמית על אלא לתייה זכיתי לא נאמרו ליט ®ה

ב אמי לערובין ונפק • אחירזי יי! י̂’  האי י
 ואלו • מאקוייח מאיר לר' דחזיתיה מקבראי

 של עדותיו ופליאות ־ טש מקדדנא ^?יייה ^ a״ 6
^״ לגיל סהיס אתד איש על הנקי׳טיקגיס ^העיו 1’'

 ממיס שכתובו הנסס לפי אולם ־ העודף ההוא ברוחדו
 מדרגות דל • ההם סמדדגזת אל :זאת לכל הזניכנו לא

 הגדולק :♦סיאל אנל 5ל • אנלם תהיה ואת :הנביאה
 סהגדולס יל • העהב נגמול הבהיר והאור הנראית
 עלית הנואית להס היא העהנ נגמול להם המוכנת

 המונלח ההיא נעזלם להס הנפזן והאור • ומפורסמת
 אתית יאיק מזולת פרסומו לעונס נשחקים הוא נהיר

 מספקת ראיס להס קימה זאת כי ככס• על מעידה
מדיג להדנק סישתוקק ננניא הפוגע ענין גיאות'  I נ

ס' ההן  )8מקאי ■ ממני המבוקש כי חה • כמדוני ־ ו
 האדם נפש שתשוב אלא איננו :שזכינו המשתוקק ההיא

 הים נפשו נמאמר והלא • וכו' ממושי! תפיל אלקית
פי שאמי אלא * מסשק  עוב סכי ליתן כדי האדם נ
 ממדרגת כפסו סתשוג הוא ממנו המבוקש כי הוראתו

 הקנה אל הקנה סן מעולה אלקית מדרגה אל שפלה אלם
 בשומה לק*א הכפש כי נו גזבית הזאת התשוקה וקנה
 שאלוליק מחושימ הפרדס על תחוש לא ולפיכן וכז'•
 ה!ה והסאסי * עזח כתשוקה להפסדה מדיון למה

 סהוא סמק קח סי' הכיזיי למאמר דסוס דמיתיו
 נהדת ותשאל מושי? פיידק על נפשו שתתשד תתאוה

 במקום :עכ ־ הסות שמתאזה הוא והיא ההוא כאלי
:ישראל בארן • סתה אשי

1̂ א יל 1 0»p



ראשון מאמר יהורח קו^
ך סי^* • וכו' ?זלסכם שיעזדי י׳אה ל)ט »

 ספי על קאזתזת לשאי כי ^ י .
 להם יעשה מה ופורש דוחכיים יעודים יוחקו 0«מדת

נפשם: תשגע ודשן וכמוחלג הכפש• גשכר יגדולה «קל
הסאבלקה •׳סימן

קדקהקוקזקחקט סימן
 ושמיחם בקולי חשמעו שמיע אס ועתה כאמלו נענמי

 שיעמוד מי :העמים מכל סגולה לי והייתם בליתי את
 ממלכ לי תהיו ואתם ככהני׳והלזי׳כאמרו לשית • לפכי

 שהין כמו וכו׳־י׳ל שהיו כמו לשמים שיעלה ומי :כהכים
לוה הכתיב ורמז ונפש בגיף

 דרך על קדיש וגזי באמיי זו^רגב שיעורי אנירואד, אמרחמזרי קד כלסיכי־
א:(רס׳^ל(ככהדייןפחלק) מיעודיכ': ודשנים שמג•□ וולתכו שיעודי אמת יול

 חף קייכי לעילס מהקדיס הטות אדרי םSכ הם אבל החבר אמר קת היחיקי אבל זוכו׳•
לשזן והוא קיימי לעולס הס מ^ומד. דרוייחמידח ואיו ^תיעידיחם:

I שמנים
כשין יו11<י ק־־מ׳ נעו:ס הס מאומה מהם כחיים ואין • יעידיחם את
̂-חס שיירה דבר ו^א V סימ? כ« משתמשי׳ השית שמלאכי . על

דני., ,ה.ל.ן .ג.' קד. קד.ס ק״.-םד •
די לי »י ״ .־.0«גיז ״ ־ . יי מ . כדק ניו׳ל wn ל״., ^ .

־ "־• תאסורת: כמו
׳אלהסתעמדיס ס^מןקז

 שקדם הנביאים מגמדות
:קג סי' וכרם

ספק חבלי קח סימן
מ מהוא

*I  ̂ rxin*/ unr^ u' ny'm י ני , , ׳ , מש״ כשעלה עקיבא י
מלאכי אמרו למרוס ביכלהי דמיה לפהירוחם>-:בל^;ם מתאוו-ן

ם^4 5ר׳ • וכו־ שנים1אהר ^ וישארבמשורת ף בעו מס משע הקבס ל:ני החיי'ו
עעבונו העו^ם ה ו ה בוחר הי יט׳חלק בינינו אשה לילוד : נז

ר ב ר ה ר מ א מי ומן־ן קז ב ר מ א  לשנק טעמו את ששנה שהוגא ס
 חזל דדך על כי הקייאה ר־יוסעמרים אלר־*. רואו־!

תיים ודיים גי ה מאלן׳ העלי ששם הדבבהפך .המלאכו
רי קק י” ״'־’ מרהנוו ™,א.Sמנ א ״״לילידאשה ״ל^ני״ר ספק

^ והמאמר הנוכרים״ וזצתנז גניזבגכזת וכיחמ^יה ביככו , ! ׳
־י י®״'' ,!זה«הללתי,לתתלהפל ^י ה לתה .נ. יז נ r, למתה ״

j f או נ־חוש-ו מתנ,ל.ננ, התנקש ני ע ת ת ו הני ה א1הד, באור נ ס א הו ר ו  כ, י..ש0 תה ,דם ״
ת לאהיאשימתאוה דסfהי נפש שתשוב אלא ס אדם ובן תוכרכו :הפו
מר קט אלקיתוכו': ' ו החבר א נ די עו י ד' כ למיז׳ עלית ידיעי תפקדנז דהדנקנר א
ה1הג בענין יעודיגו אבל יצ£ןקט0 כ ד א׳ כי בנ ׳7מתנו׳בא לקחת שבי שבית קי
' תדבר nh קרוב שהוא הדבקכץכי ׳ ה ל, ההולו׳שמסלן מתנות על בנן ד־וא^קי הענין ו

לה סוף-דבייו עם נקמר שקראזק, כשב השרת מלאכי ובמופתים ובכבוד בגדו
W to הס״י״״ ץנ״״״ א ה • י י , י ^; נ ״, ד, ד, צו מ ה שו ע. ה א־ ש א א־)־ , שתל-ת לשין אדם (נ. נ , נ

™  J״ ירית ותם מאימה ̂ והנאורה גנות המות אחרי אביאכב י
6קיבי לגדי למשה מיוחד , , , , נמה בי כיונא הדאיתץ־

 נאמד! רכים בלשון דברז לכם אהיה ואני רעם די ההיו ואתם אומ הוא לה• קרוב שמא •זמא שקל
לכללזלן כי היו כאשר שיעמוד מכפמי ואנהיגאהככגויהיו ^אדיקים בגדולה כרותהקדשי:

 P הכבוד ייוחס האומה בין הולכי' היו מגעור לשמים שיעלה ומי לפני התארים * ובמופתי' זנכבוד
ם בן המלאכים להם וקוראים כים המלא לעמת ־מחנשאים 1•?לל ד  HJ ליאייתס כרטיה שיפגעו א

 סל חטאו באי־ןואם אחד בתוב□ העומרים אכיםהמר בין להכירם כח כי) המשנאי׳ואומרי'(מרי
jj)j אחד איש עקשהית כלהגדם עליקעל1ילי»
 jj3 ישראל חטא כאחרו האימה בכלל נתלה בעו:ו כיהתהלהכנגד ולתפאר'־ ולשם לתהלה ■עשה אשי

 ילבב! ■ כתשלומי מלוכה טובה במלה יה שיהיה כבוד כנגד והשם לראש וההתגש׳לכל הממשלה בדילת
 אס כי ינא בלנד משה על ללמד לא כי יקשיב כן כייי עס לק כאמרו יכרת לא עולם ינחלילשס אשל בחכמה

̂ייל הי-יי ינכין סכם  כן כי כמקרהו מה באופן יקלס אשל הכביאיס ככל על ם החיפ- כנגד ותפאלת הוה הג
 ff בחינה ובכלל כלס• את יכלול קדוש גוי מקרי* לכל הוא הדר גוי לכל כן עזה לא כקרבם הנראים
 pj (יוכלל השמים נסערה הוא גס עלה אשר אליהו אני אתכס ואנהיג :ישמעאלים יכו'כ גנות אל :ססידיו

יחזקאל ,



נד tsp בדמן ראשון מאמר יהודח קול' ,,
אע«ז ■אדוס ?עיריפופזיכבדאמינעמ זכהייאת אדם בן המלאכים ^

רכיםא£יאתנזמא»י1כדאמיאלתייאט9נעשהוכ« «אל•( • אלק-ם מראות יאיאה השמים כפמחי מיי

 ישעויאתס'עיןתנאאתעירזזילאס1ללז0אתםמידזית בין להכירו זה שהיה מבר של טעמו ייסכ
 ולככ סיסים מלא ההי והנה הנעל עיני את ס' ויפקח אשר ונודע שתו נקיא שככר למשה לא * המלאכים

או אלישע* סטבות אש , לשין מאדמה כיני ̂היא
 לעשות אתם יכולים שמא ותראו באקו הורכיסניגיל מלאכי כן ויהרגם המלאכי׳ קייאת אנל ®פלית
̂מכם שימדים ורבים יחידים אותם :שזכרנו הממים פטעם  הקבת שעתיד כיאלס לגו ונלחמים >
לעתיד לכדיקים לעשות על רו-ג1עו היא אשר בארץ ותתמידו * לכם ורבים יחידים אותם ותראו

המלאכים ואל * וכו«פ: לבא שבע׳ ויהיח אדס׳הקדש והיא הזאת המעלה ^ עסקם כל כיוכו
״המלאכים עם ישראל - « . ׳ > הנביאים כיאי״אל שהיו הללו ^ .״ 1 » K ויהיה מעשיכם י6לןיכ11בענין ורעתה וטובת . v w i .e w i קגבקיס
לעזי לסם ומתמכרים ! ׳ V ! l י כ קדוש וגוי בתמיו

סוןה״ניניומ״ ילה.עיל נליהעוייסעזידמנהגהטבעי נוהג סקיסיוי״
ההם המכריס ושבו בסמיך ם«וכ שתהידמבתוכככש שכינתי עם תראו כי »ך35̂ שולק אנכי

אל להגיע שלוחים שולחים מ עתיד. יעברו שלא גשמיכם ופדר אדמתכם ילך וגו'כי בדרך לשמיך
איקהולווליאיתפניהחלך עלאויביכ׳כמתימספר להםושזתגברו הצריך אל והביאך לכניך מלאכי

אלה בעזר טורת מבלי המנהג על ענינכ'נוהג אין כי בו שתכירו מר*. זיוכלל וגו והמתי האמורי
אותם מורים שהיו השלוחים רתמרו א^ן הראן כאשר בחפץ אבל הטבעי הנלאה המלאך ענין גזה

והגה נ״״־מג.)ל■1ונ.׳ כלו הרעד. והח-י. והנגף פהכציוה ל.ה״עננינוננ״י'(ס■'
ח בצמי זה כל היית עם __ , י , והכה וירא עיניו יישא ) ס ״ דבר אותי מנהיג ענינכם כי תדעו ואז בע*רוה , >

 להם עשינז ככי התירה זי־־־ והיה • הטבעי הענין מן גדול שהוא עתה ה נכא שי
תנתס שאמר כתה סימניות מובטחי יעודיה וכל הזאת והתורה לגלעק הכלאה והמלאך

וגו' משמעו שתוע אם גלעין שופטי'('וידא ו כאתר
 כהטם ממלכת לי תהיו וגו'(אתם סגלה לי יהייתס אלקיס ה' אהה גלעין ייאמר הוא ה' מלאך כי
המניאות יכאואל מאשי זאת זבלעדי זגייקדזש* והמלאכים פטם אל ח'פנים מלאך ראיתי כן על כי

 ו׳זיתפלל סי ב' נמלכיס ככתוב לעזיתאלישע באז אשר
 את ה ויראה(יפקח עיניו את נא פקח ה' ייאמר אלישע

 אש ורכב סיסיס מלא ההר זהנה וירא הנער עיני
 לשמרך לך יניה מלאכיו כי בכלל ונאמד אלישע סבירות

 על יחידים יניס• או יחידים אתי ותכה דרכיך* ככל
 חונה על למעלה סמכריס וגדעק יהושע מלאכי
 מלאכי על זיבים ואמר * זיקלגם ליראיו סב*נ ה' מלאך
 לשמרך לך ינזה מלאכיו כי דרך על זכר□ שקדם אלישע
 על השירים שיר במדרש קזל דבר דהי * דדכיך בכל

 אתם מה * המחכים כמחילת בשולמית תחזו מש אמרו
 נשינא אבינו ליעקב שנעשית כחולה לנו לעשות יכולים
 ס׳רטא אתר לוי לבי בשם ברכיה רני * לק מבית

 בנאתו אבינו יעקב לפס ומרקדין חלין היו מלאכים
 יעקב אמד י ההד רבוא י*כ אמרי ורככן לבן מטת
 שם ייקרא ־ יניא ששים הט זה אלקיס מחנה ראם כאשר

 אתם שמא או • לבוא קכ הלי מחנים ההוא פמקים
 שנא(ישפם לאלישע שנעשית כחילה לנו לעשית יכיליס
את פיככ קיל יהכה דנא לקים קאלקיס איש משית

 :מפורש בכתב בה יועדו כאלי הוא היי קניתיה לשויי,לי
 האיץ שבקי על במעלות יעלה עוד עוזרת* היא אשר
 ובשלישי כג פי' סוף על זהלאה היא ימן ק' סימן בשני

 מיביעי המלאכים התחבלות לענק זה זכר סימן'יא
 פיף על נ3 מסי בחמישי גס סימן'יא סוף עד ז' מסימן
 בחקותי אס * פ׳נסקומי ככתוב * שבעה ויהיה ל הספר
 •• וגו דיש לכס והשיג וגו גשמיכם יכתתי וגו תלכו

 נ^^יו שם סזכל ההנלחות ויתר השלום :וטוכתה
 ז וגי אדניכם את ורדפתם וגו באיץ שלום ונתתי

 : וגו לי תשימנו צא ואם כך אחי שם כאמור * ורעתה
 מגלת למקרא נשואות עיכיו * וכו' אדמתכם מטוב

 האלמה עונ והקלים בחקותי שבש' והקללות הברכות
 הזכיר השאר וכל כלום אין שבלעדיו השלום והוא

 כאשי ל למוטב קן לטוב הן בפרשה שם הכתוב כסדרן
 ל*כ סימן בשני גס ליג סימן לבר אשי הוא • וכו' תלאו

 על קונטקיס באמרי רנה * זכו זה כל והיה :ונח
 העהב• בן שהיא לו מובטח מחזל וקיים בטוח דבר

 כלה כזאת וכתויח מה־עודיס המוזכר שכל והכינה
יכל ג !4 ג יל



לי ח קו ר חו ר י מ א ן מ ו ש א ז ר מ י top ס
ד לן למסה הקנס אמי * U( אשי זסן הכתוגיס סן המכלים אלה מלכד יעודיה 1̂כ ד 61כל מגדזלתך י מי

 א«1הל סישיאל עכשז ישראל נשכיל אלא גדילס לך מובטחים כלס מפויש גאכתוככספיתיימהאלקים
מל מהם יפול לא וקיימים מו הקני דביי הם וכך • עב וכו'־ לך למה גדילתן כתוית לא אשל ארנה נ ע

 :בעכויס היתה משה מעלת אכל כאמרו סי׳כי נשכי ל*ל * וכ«' אותם כולל כלס ויעידיה :וולתני יעודי
וכו׳• ונתןלזמתנותיקיות נהלת מפני לבבן אלייך
ה דבר מיזם חרבות ונקניק סיסים עודי  ואם לא סימן אמיו כעין א' שורשז ארחם כ^סכו^ל יי

א לא כן אם למה המספקים הו ת יחי^ ו רנ  שלימין אליך באים היו וםי ׳ אכיוSום חא^קים קו
ה שיגיע מפורש היוחני השכר נא ^ ע מ ה ל  יבכו וכי• הודיות בתשומת המורת מן יירא א4 הזאת א

תורתנו אנקט כי כתורה ר ו המשכן. הו הסארמין והמש^ בעין ן עי זד. נו4 הראית כנ

״, ^ ,- ^״ ת שזנ ת ל ס ס ה ל ם בז - י נ c,שד.. ״ n n iy י כ י ס י יהייר נ / י י ט •תי סם י  כימ .ס6־נ
דו םהם,«> ^,.0 ע הו פג די מסא■ י ד הו ו נ י י נ י ס סיתניד: ניי ל א ע״ נ

ס מן1םפנ<׳ דיס ס-מס זס־ליוכס נ א ד.י ש ע ד מ ״ ־ י נ ח =t ה nn ״ ה  ססנ-נס סס סשלוסים• ו
היו מקדם אבותיהם יודע היעודים הכה כי וסותל הביו ו תן מאו  p.r כי שיכא כמו והמלאכי׳ לי ונ

ת לעולם לעד סמוכים כלס סג שנשא יקרות מהנו ח ק חזון והלבישו חבריו 1או פ  נישראל זממי נ
טי והוא אחד שיש על ת בגרי להנ ^ אנשים מעבדיו עמו וש^ח חמורו ^  כל אל שטנת שס נהיות ו

ט׳ היותנו על תוחלתנו ש קיו אי ^נ ^ ע ה ^ וככד נידו• ןדישיו ^,1,, מ^פג. שי:לאו ע
א ד,מדנר שי^כוא^ האלקים אל הו ת דעוהו ה הנבואס הסתלק ידעני וכרת במצו

השכינת כהסתלס הנקנית ^ . . , , אל שיגיע ומי • כמדובר
^ סשגלס < ״, ל קנ ^ ״ «ני. *^ ע *׳ ^׳ ":י =יי י ^ ־יי נ״סיגאנשל■־. ״נ
ק ה«ותכ. ״ ס נ י ק ה ל שחו1השל*יי׳יםד,ד,ם נ ש ד.וד״י ם ז ו. חנ ה ס ד, ; »r1 נ נ ״ ע ד ־ ט ס ל  נ
ם כקשל קי עודנו כאלקיו ה ם ה ד כבו תדלונ ש ה ם וכנו ו ה  בלת♦ היותם עם כי ובו'* ^־.רמו? ^
ם החברים ושבו בו שהושיבום נשלמו' זה שישיג לש בקשרו ה  מדרג<ן אל כלם מזדמטס שו^חיכש ה

ע4 ששוהים בלי שאז ממנו בספידו דו ארץ li הגי  קלזק קיו מדעים הנבואה המל^ך ו^ראו׳פני הו
ר טורח מב^י סאלקים אל הריק תשוב ספק עז  הינלכו ילא :אליה עליתם מורים שהיו השטוחים א^ה נ
תם ^ מעיק ת בזו ך או ר של^ הסנה * וכו לשאול םSכ וידעו והישרה הקריבה הד

י“ קיזטס לגייס על. ששס י י י ע י י ק א י ־ י י י י ה א י א ־ י א ״ י י י ״ י ^ י י ״ ״ לדעה יז״־״ס ״ ה  ״ מ
ת ,ס,ס יממ״מסיסלאל,.- י י ף נ ק ב י . * נ ד א י ם י ט י י י־=בי י לן להס ”״‘״ < ״ ״ . ־ מ י . נ  ע

ו p, ^,1, כב, תורתנו ^י תו או ס עי מגי  הת,,׳ תעמיד למס זולתנו ^מי• ‘יפ-אול הוערכו ולא ה
ד היעודים עי כי • בעין עץ ענו רה נ את העכו  מעע♦ הביאור תעלי׳ ברקיק לעין נראית העי־יה כי הז

די באומה קמתקיימיס האלה  ppi לנו זאת העביד׳ מה הטוכדת היא וחנרר.ו במלך להתחבר נ
ה מאל נאמנה התורה עדית ל דו ם הג רי החג י :ו נ סנ לך ישראל ה הוןו ל,, ממנו פטה תסתיר ו  להו

pכpנו היא הכה כי ולהודע בכמה נקטת בלאיי׳סושיית
א(ך בהשגת עולם כהנת ביית שלזס בייתה את נרייח להיותה אח׳המות נמלטה כנפול שנפשנו דיכיס
לעץ נראית העלה כי :כנקיים קייס מלן פני במת בתיי' ומפייפס גלוי הוא זה זבירוי הקייס כנייר

 pהתכליתז והסב העלה כי יל * זכי להתקני כדי כתלות נהתלית שהיה ממת יותר יעודיה,.עהז •®תלקה
 הר«א,^ עיניהם שהיי כגלית חכואלת היא בעבודתנו מדנרי יתבאר בו הנמשל • ובז׳ נ־ול 1זהמ» * געהב
ל הקקכרית עטן להורי׳ כיון אבלו כבנה הזה המשל כי כסמק־ ענסי מו ת«^ ויזביתי :משתירחס הנמשך ה
הלכזץ אייי כס^יס גדולה ומה • הגדולה הטוגה זולתנו ועטן כתורה מפורש הכלתי הרזקט השכי

 הללייכשאלאי נמכורמהחייסהגופיים עידנו האלקי הקבריסר.הם• מפכישילעשהזאק אנלס: המפולש
 ׳ ס« הוף נחמישי ליגמתי עוד דכא • שזכינו כחי המות זל כאשרם יש^)ל בעבור משה של גדולתו על להירזת

דרך אשי הליך זז לא • וכו' האקלים יהקולכיס • ״יב עמך שקת כי רד לן משה אל ס ויאמר תעמידין פ׳אץ
כ«



S ip ח ד חו ר ־ י מ א ן רא^»וז מ מ י ט ס ח ק נ
אנס• לזווי «וכו ארו0̂ «איך :הפיןמים *צ לא לש««ין הוה ק«»ל imcpp'cwo כי המשל מדזא כיז

 הקיניו וכן כך לכו יקיש המות נתיריאללפיסאתר כי משש -שיא לךהיאשון1הה אל האחרים יזלילכיס
 הה^ הדני V1 בתיי גית שי מי על כוה זיחפאי־ו אלקים השכינה שס0«השלזחיםסהודיי קינן: אינו במינו ®יין

 המות אחר בתשלומו וה שיניא ש5י לאלקיס ייקיבתו תחלה המתנות זכי המשל כהבעת • ^המלאכיסיס
מעל התמר ענן העלות לפי סבגדיס׳יאתדיהם כך יאחר

i כי האילכי'עמו השלוחים  pא&זון'^tיlש מ א ם nו  כיאסר שקדם• כתו האהל ד־*,ם זאדרי&1 וחהו^כי
י1כןיסע העוכינח ורזשייווזי׳יזהרריי׳וזם נביאים ד שאר אמנם הטבעי סדרם היה י  אלמקו• 1יז0«

 תמיףם הנמויה הטסיה דדאוץ* מם ררחטודודת והמי*אכיפוהבגדיכ פימו כי הוא פרוע הנמשל
נ Sn יר1״פו׳יכו')־.• למ־י-י״״ן מןייאת. י־קני ״ «ו5נ א , נ מ J5W סס ■ססן י0« ט

ז דסליק־ו־ניה ״י נ ו לי ל ״ ע ״ ״ - , 1ג<נס<שיי>0■ סננדלסם , ,
י י’'־״‘ ״דלי״., ̂■■ן ונ״ה ן7»דל' ״ י / ׳ ׳ ^ ׳ ״“״ י י נ ־ p̂<ס גש-נה " ״
״ . ״-ל.ק.ן א., ״ ח השזיידית ״ חי י י י י ענ ה ם h9 נשה די סימן °’י'י^י י

 ק p,p, י י זר־ן 4ככ ראו דיא זניבוסיםהאדרים1 ובעלי תסג• אחסן ן1יןת־
 הקויא אמה ונו'־ הדעת דודו עבוד'מד^ך ^הסקכ^ו אמרו אך מאומה שהיה מה נניאור התחיל כן

 אהלך כדר׳ו! נתינתי ידעת המות ואחרי כאשרקבליועליה׳החברי׳ההם •אתנסלא ההשגה* תכלית
 הוה המאמ פין עד מסי'פו אחכם ירחיק תעעי־ו ^א ואם המלך אל גיעו ח שבא! מפורש ככתלב נא9<

להודיעכמהנאייי הראשון פ־אמרלא מי ומחם מוהכם אהרי אתכם ויענה עמואלאשהסניא המלאכים
״ =־ ז” ״ל ״ נהמשיטהנניי ששיעיתי. ניארםש-־ידר'ניניה.ו,’נאאו' ״

הנכללים הפרטים סדר על / שכינת! מ/ירכיאישלהשרו
ג מ סו הנ י ג ב או ן ד ע ן ג ° ב - ״ י ע י י י ״ י י ׳ י ג - לה•1שסהלאהתההסג י

דה וקבלו עצתם וחבור אשר,לך בכל ללכת לי יניה  והתירה• !ה^תהביות־ ג(£שותם ויחלו העבו
ח על ,א,ל, למעלה :כחחכר ^ חו צפיןי מ  בעמו* מורשה לגו והיותה חזק יחו^ בנראדת ו<׳<ך וש4ב

 כן כדכרי עתה !הכהגם דיי,ארץ עמי Hy ומתפא*ים גדלים ומח ונאמן קורע ננל הכרובים נאי ־גן
ה יתפארו ואיך ע־בהסכאכיונה הן כיריעותיו הן המשכן מ ב' ע ע ב ח ^  שאתה הפונות כל כי הוא• א
א מלאכי רותפל1לי. בכפרת עו:ייו ע’ע־יגי ת' מו עS*רי גי כי lמי iימין לכד סונה אתה פונה יובחי«ו 

ע והלא •אלקיסיזרדיכלתנותשרית• ם ם: אי ף טנתנו 1^^, קרו^; והחסידים ו-נבי כ עתה ט הנז
.לימן הם ׳טהכהלכרוניס ו, , < י , קרב שלא מי מעכע יוהד הבא בעולם הקיימם . ׳ .1̂ גסעורן• גלגל איך תראה .l״

̂י־ כמי המלאכי W ̂שי אהד פרט כיאור י ̂ l ̂ יייל
את המדרגה אל מל^,^ התו̂ר נפי' עד השקעתו עליו העביר :הז

ל מן רחוק הוא כמה הכוזרי אמר קי ספירנוע׳ החכם גם ק׳ ־א׳ י ולכל שם אמרו והוא הנה ה
וכד הנלוהאלינו נ^־בעו האד׳כ^ה היה ש !עידכיבנהזה ־תרומה*

הטובה מן יגיעהו נפרט דעתם Hy הפילוסופים זולתי ונפשו גובו אבד כא מכיכי ה' דרך על בא
ה6(וגו'־ למו משעיר וזרה אלעו הבורא ייטיב אשר ז

עמנו וס0 יהיה לא אן אש מימינו קדש תרנבית
קטו סימן מחגע עד ימשך זס ובניאוי * וכו' נאמנה לא כי * וכו' בא לא שאחר ש ומהם :למי דת

וכו׳• לך ערבו אשד והיעודים אמרי עד ונו'* הגבירו ורובם :בידיה! ורפייא ולאו יאץ יוקם
יקנלו :כישלית וברכים ז1רנ ידים למעןי.ז־ן
 ויקלו :נחרי לאשי מנוייניס עבדים לכיות ־ ̂העבודה
 בבגדיהם אילן קלא ישמעאל בני שתלי * וכי' 'ינשותס

 כנפיהם נינית על שכתס כ׳ה יניכי הוא ®אמרייזכלת’
 ינתק במהרה אשר חלוש תוקלק פתיל תקית פחנונייס

 הולאה הכל כי אש בהריחו הנעורת כתיל כהנתק
• ונו' קאק עזי על ג לחיגין הפנימי ה1יש לא הינינית

 הזה הפלט טאיי על בהתהלכו גס כי סדזיו ומשלמות
 עולה אחד יזכרין הכמשן סיפורו קו על ע!מד עודנו
 מאורע היות שעס לדעת הראית כבר כי * ולכאן לבאן

 שהודענו המניאי׳כמו אל ינא נשכב נעצמו אמתי המזרל
 יהודה י ידי על היה הזה ההפי חבוי הן * בפתיחתני

 סדור עבודת היא הלוי יעבד * שמה כמוזכר הלוי
 נין ולחבר• לקשי ונאות ראוי יראנו דיך סס הדברים

העכיניס J ^4 י־



«ר.ורת
gw9״«e ̂ו עמ*7כתט«<כ סpbכ

מאמר
pbea* לבעי p c7p9ניp >^ס9כ oj *כ

 • נענמם גספזיי׳ עכין הטהיים הללי כי • ללו« מתי!
tm >אלקים דברי ד/לז אלי • פלירס שלמ«מ הי1מ 

יעתהבהניעתיר •יים•

lep ק' סימך ראשק
י כאייי! שכוון ואפסי פ  י»נל «מ ^ל זנו'• יבין שלא ^
 •ביייו לא אמונות יוכיו סהפתאים נ פ' גיאסון המירה

 כל שאי עס ביה העניים כלל והכיייי * וכו' ענין להם
 אלינו הכליה ולכל התני שמאמר בתשנו התייות אנשי

הכופה בו היתה • וכו
עו'יאמרו לל3הה על הספור המשך שי י ת אנ רו א התו  שמיר עליו לקכל לו סיספיק ל*עד חי ישוב שהו
מי'נעבור תנא • כתורות אנשי שנין שר בפיו אומר שהוא ה4ם בנעי  ששתי׳ושנס דבר אן תורתנו ואנ
n זו^תי ימיו יודע שאיננו מקום בשערינו אשי הלזי S an.*לנל יהיה הענלים דעת דההיאג ־ 
 טוכ מעשה שכר ם1ש ימנא מע^רת גדודיה כמה ענינה יבין ש^א ואפשר הכחלי להתעוייית באות

ת שתעתיק המרה |עלספקנתתדשלובענייל ה ישראל לאשילאתנני הכהמו׳אל^מע^ת/ ממדרג ^ 
י ? ״ ־ י ק מד ״ או נו א. ש ם- ם-, »־. ^ ם <).ד״נל.ג ״Son ה שנ-דגי. .־ס־

ה . . י . ם « י ^ « ח ם ה נ נ , . ״ . .!,s״ , ס ״ נ ע ח ״ ג ג י ל ' ? ™ אנתמ אין קיא סימן י , , , ״" צא ס ענמו את כהיאיתו
שה את שלית הנכה עדיין הנין ף במימיו טוב עו ס תSהםע אלי מ ם; ו ה ולליםוכ,׳.0 ’ ה
חנו אין החבר אמר קיא h סימן החני דכי אשר  5אכ היי אשי‘התתיהו לשתי משום cיSSשו אנ

ש ארם '•0ו אלינו הנלוה וכל באתרו ני׳ ו גמו^מע טו ראשונס * לזרא הסורי ה
השגיס על נתשונתו יסע איך בעיניו היא זנפלאת

מעש מינה־חה דסליק מהם מעבעו האלם שיהיה יתכן
אין מחשבתנו לפי אמכם כי ־ הזאת כפכקא ההוראה דעתם לפי הפילישופים זולתי ונפשו גופו נ ואנד כלה

 בשכל האדם ידנק השכלית ההשגה שבשלמות הגחלת
 הוא הכה סברתם לפי חולתס א'^ שמן כמבואר הפועל

 היא ואיזה באמיו *יד שימן בתמיש שיבא כמו אובד עדי
 מהגוף נבדלת האדם נפש בו שתשוב מהמדע הגבול
 הגעתם מבלתי א*א ואם אתרו עד * וכו' אובדת כלתי
 בלתי ע*ון הוא והטבעיו' ההגיוניות בה זההקפה לקנה
 זה והכס עב* דוגתם״ על ספק בלי אובד והוא מזשג
 בסף מטבע! כלה האדם שיהיה ונכרי זי ענין כולל
 ולא הפילוסופים לדעת כבסי ישוב ההשכלה ועם ונפש
 שהוא התורות אנשי יאמרו עיל כי נשעתה זז לניס ליה

 ספק כלי !הנהזאת וכו'* סלה כעבזי וכו': חי ישוב
 המלה מעלת גדולת היא כמה כי הראשונה מן קשה

 יהיה אם אפילו • וכו' אומי שאינו ומי * וכו' שתעתיק
 האסד ־ כפלים הזרות מן זה שיכלול יל ־ וכו' פילוסיף

 וילחם כל זהב׳שיהיה כך כל מעילה הלילה שתכי'מעלת
 כל על תגבר לנדה והתלה למי יונגיל לא נהדק טיכס
 היה כי כעיני הנכון והוא •אמר אז • שם המעשה פשיין

 מטכעז כלה האדם שיהיה כפיליסיפיס לימד ל^א לו
 כמו יאבל ובלעדיה גנחי ישוב ההשכלה יעס ימש כי־יף

 השכיל בלתי אדם מכל הגמול ישולל לדעתם כי שזכיכו
 גם וכיסף לקבלו־ קשה דבי ידוא דבזי מעשהו היות עם
 ישיב שהוא נאמיס התייות אכנוי אגל כפלא לזיית הוא

עלי טוכיזי־מיל ימנעו כי ־ וכו ת׳ המעילי המעשים מנ
• ההאוכו' המלה ימלעלי האדם אותם יעשה אשי

 כשרון על בדיה כל שכר מקפח הוא בייך הקלוש
 ונשמע ויראה •גיע מהן חיאשינה על אמנם מעשיה־

 0משו* אניזני אין ואנחנו נאמרו קט! סי' בתשובתי קולו
 מלס אין כי ביאר ששם ־ יכו' הנכנס כל נפשותינו עם

 מיכק כל על כי האדם יחיה לבדה עליה אשי בלשוננו
 (אין • שיבא וכתי תמכו המבוות המכות שמירת על ה' פי

 יתר כדעת ולא הפיליסופיס כדעת לא נזה אנחנו
 אנתנו אין נאמיי פעמים הלשון השנות ועל התורות־

 לכר נכין כי לדבי זכר לדבר ראיס המקומות בשני
 אחד בדבור הנזכרות התשיבית שתי שעל ביאורנו
 להס יש העילם אומות חכידי כי הודיעו ועתה ־ נאמרז

 fy סי׳ בדכייו שהזרה וכמו ח׳זל כאמרת בטיבה חלק
 .ס• בשלישי •דו שנית עוד ויוסיף * שמה כמבוא'

 כד/ ׳עסק ) ע (יי* י׳אליע׳י מתלוקת יה ודני
 ‘נעו גס י ג' פ תשובה בהלכות הדסבם עשה כאשר
^ בלעם שם שהחכי ממה כן הוכיח תצק משכת כ  ב

 זכר נאמרו * לעהב תלק להס שאין הדיוטות ארבעה
 העול® אומית שחשידי לכי • מישראל אינו והוא בלעם

 אימו^ מרשעי בלעם כי והודיע * לעהב חלק להס יש
 שס סדקדק מה והוא • עב • לעחב חלק לו ואין העולם
̂  הא ׳ דאתי לעלמא את* דלא הזא בלעם בגמרא

 יכ« לאס' היא יהושע יב• מני מתניתין את! אחריכי גזי'
 גייס כל א.א נאיז לא והלא גויס בכל נאמר יכי יהזשע
כל נינה! מאן לשאולה דשעיס ישונו אלא ־ אלקיס שכחי

סיס



̂ו סימן דאשוז מאמר '?י*”' ני קילקיגקי>*מ
,j , ’̂״ליז’°’ >w* :כלה גתויויוגי ספיליפיפיס^מי לדעת ישי^ל דעת בין להבדיל (אמי״ • י  ג

 שסהשפע הקים בכל יבאיי יל י מהסליפי ״יו כתכהמייהע׳ יכנר הטיב* כנחלת מהסתפח היחני
 טיסכי פלא יאעה והיישר הכבוד ממעשה שיעשה מה כל על העובד שיגמול יהוא ית בתקו בהכדח כ

כו• או מנווה שאיני למי ועיסה מנייה דוהה אינו יאמיו * יכו בדיה כל שכד מקעס הבה אין אמדי ענידינני

ד ־״־< ם «י ־ ׳־•י,-״ יי י נ טי ה - .» , »ו ״ אנ ^ ס אנ ת־- ל<™. ־.״,״
נלו סר ובכן • עב • דבייהס כל כמ^ו העקר וה וענ ___ -1

ה י י ^ □□yS ה ס י קי ״ ה ־ י י ע י נ א י ם ה ״ ח ־ ♦ת״ת! אתד »ל.י.מ כ »  .!״תה 1*־ הנ.«״ס ה
א כערך מותם אחרי קי14ה Svk מעלתם הי  יואים אנחנו אבל ובאמרי • המלך אגל נשגבה עליאמם : ה

ר מ רי א ז כו מד ה ת ה  דברי* בו סהיחיב מה על עומד עידני • וכי הטובה על ועיוך בא ו
 אל ושמירה ככל ערוכה בקיים הקיבה כי קט סימן בך,ן:ך הזרד די.דםיון

שתי שה1ע אקד מלאן והכה • המית אקי אלקים קרנת 21ב^ן, מער^תם וערוך
ם• הזה משיב עסהמתו כי דגרתי אשר הדבר והוא שליק־ית־ היו

ג ר ז נ ח ה ר מ ש־קת״• נתל־סלש.»ל א ־״■!תל־פק״תתד
יונאמידיפשטסיפירן• ,

תנו ת או רו ת בד מן זמבכנו ב סי  כהסד-י׳לגם הוה הדמיון והתמד קי
לי מתפארים היו ובהם ת גדו מו או מיעוט כ^סי הוא כן כדביר עתה כי הא^ה ה

ן  בננהכ• מעלתכס תמעט בגלותכם ה!ה כיום כקודבה ע^ שהכד. מי שאמר כמי אלא מתפארים אי
7«nS ק הימיני  קינת אתה משפטך מכק בידכם מאומה כל אין כן ואס שלוקןץ ומי לי ד.שמא לו ה

ןrכ:לי ח ע חלוקך לו ך הגי ריו הו>ה ו נפשות: בערכך ודבי
ם ההולכי ת אחריו י או ; מן השנים מן מ בו - p ז 'D פדה • ובו מגנה שאתה ייאה אט קיג 
רג והישורים ה ה ם ו ע נפלאים אלעניני דו  ם וי

הם עלי וצן * הפארם הם ו ישמעאל תוררת נ
חייריו שים י שגבלו עד ו ם ובאנ ה  היו ה

 אשר האלה גמלנים לא גדלים ומה מתבארים
ברכנוחם ־ ונפלא מלגותב ורהבה שיאם גבה

 שיאוי נאמין לו מקרב נפשו בסלו'
 אנלו המעלה אל סוה בעילם קרכתאלקים לערוך

 גדולת למעלת קעקז גדולת מעלת לא • המות אקר
 האומית הסכמת עליו תעיד דגר וה הנה כי • זכ5ה?

 הדלות סיא גדזליהס תפאית כי הישוב כל הקולקות
ימה הכפסד־ הוק העילם תהלת חעלת והמקככי׳יכדלא

 כו׳מןהנ״וכו׳אלעכייכי'נפלאי'וכי׳•1אמ'והגיעהיא0 קרוב יותר י־אלק־ם מקורבי. עדכני כן אם
ה מ תה שאם מ לה לנו הי ^ בעולם גדו י :זכו׳ מהבו! מאד וריס אופנים אל שהגיעו נו ינה . הן ע

די אסרחכוזרי קיד ד דתיתד-ן >הלו יה4כן
 »<בל ז י ברזו כניעתכם

 רתהרגו ידכם הםצ>ה וכאשר בהכרח ד,יא
:אויביכם

Pמלך חרפתי מקום מצאת אמרוזהבר ’״ 
הוא היד? ><לו כוזרכן

ובעבור לאלקים כניעה מהדלות מקבל רובנו

 השכיס;־ ק מאות למעלה אמרו עס נקשר • זכי' שגברו
ב זרק ההוא הנער כל בלס ס היה כ׳  ידם שתקעה עד י

 הל שיאם גנק אשי :לכך ננלכי לא שאו גדת ונתקזקז
 • זכפלאימדכביחם שיאו: בסמים יעלה יוממותסק

 הדברים ולה להפליא עד לכות מיכבית להם שהיו
ס׳כב: ברביעי נשנו כלס

ף סימן  כןהזאאליהיתהככיעתכסנינזן• קי
נ!מם והאדיר שהגדיל מה וה הוא כי I -«י ̂ י»»יו * .

,אSוn״וו ״ ך ק נ ע ה ו נ ח י נ ט ה י ״־י״נקקזק ׳־ית; איץ סלענו. ה

^ ה,ה ,דאייו ׳ י r ר ׳ י ” r״1
כי »״ <׳ תי א םS ה. כ ו מן נ,Jי סי - . , ט ק; ק ת״ א , • _״י־.׳-נ.0» נ ״ ץ נ ׳ ט

י ע . ץהכלק(ינוןל־לסגת*3ניניעיסינג־־ עי
ח ו כיא> וו^ון כרה ן _  W יכמו :מקום מכל הגם וינא כמין זקנתו בהכיש רוציז חי
 הכסיין מעט ימאס לא כגיל אל הן כי * זכו׳ אבד איננו כלי שיאמר במלר*. אותו לנוגש חכר ה רז

היכא ואם מעט אס כי כרי• כל סכי מקפק ואינס הצדיק השופט אצל אכד איננו זה וכמו עירה
יאסל״



̂! קולייהודא ו1קצ י "חימן ון1רא
ק השזפפ היא יהגה • ואהל ד יהכלן הכהונ סזד ל1נעב כחשין אתזת הכתוב סהוכיי יאי* הייתי ביה מנתין מ

א לא כי פעולה אכי5 קהז * הנחת תהיה יכק לו חיגכת אשה סישא wiS טוב כי לפאי הייני נ אכלו דבייי
 ‘ הלאוי ובעת 5 לברכה ופריו הייאוי במקום ילעי היה ההיא שהדיר הבונה * יכו מנפים שאנו הלול

קיג ממפאיבניכייושייתעאיותהאוליזתהניכרות  עתיכמיוקלים יש יה הזלת טומאתה* לאפוקיימי סי'
יע׳ בית תשמיש לאכול ־כאכשי׳הובליהנוייתיסורין:

ה וזג^ות סובאים היינו וא^ו מקלביס חי־̂נ Jכ יגם הד מז ה ותSו  ‘ראוי וכאשר באבוכיונא: ויז
n נענמצו יונים סהיינז ♦בו' rh ר ליפאי* היינו כראוי הא^^קים  כאופן הורע הנחת שתהיה עייאנו הדו

ס 6אחיי שיהיו לא לנאולה ע ס צגי ח מ שי הי המ בשעת עצתו שיקדש ראוי בןקרגי׳עתהישועד, נו ו

־ ..........— התעוריתיסי־ חיה •המקום ״ ־ ״ ־' ״ * <׳ ״ " ־ עם עחלניו היונא ההיא “י
^ קתשוכם pיtיא לשימו קיא מ נוו הגי מנ הגנ נ שי א המי^ה איJו חיי ככו או האלה הנכינות הכינות ו
ד שיזכור ייחס אשר השני חזרות יעל א כי תמי ת הי  .ישכיל ואו דרכיו את ינלייז הי-לקי' ע־מה ^יקית אי

ה התורו׳סי' ■כמלך^:•לאנשי או ת ה ר אי  הלוך אמנם כי אילי ואתי ו^>ה ע^יוח ^ככור הגוברת ב
ת כראוי א^א בה ישתמש הוצי׳העניי׳הכללם* ולא ק״י ח הנ  ■משןיהזל^ נושא וככה ילך כראוי הזרע כ

 מיולתלבהאר'והסבילהכי וכאשררא<יאולי שראוי וכעת במקיסהיאיי נא להדיח התבד בא ̂*זעתה
ה ,’V’ ״^ל*״ הי כמס ►מבא המקיי טבע / הא^קי הענין לקבול י־ג^ח מעל«יח י

״ ' י ' ץ f״ ״ h ד ׳־יינק י י עי לי •יי־י■ י׳יי• נ י ל׳ ד י׳לק י י " ל י י ״ ג i. ■ ’״ f“ ^
»1מ , י נ ו ו ק נSה ה ל'' א , עTי מיי■זrי ! לי־* ׳ , מ ; ׳ י : א ט י ל ה ת י . ל ״

י נשתוח ק יגיע,-ץ ^ינו הכלוה תנ ר תו סנ ע ג ה ר ג  עס הגר ישתווה לא ועכז דהאזרחכי עס ה
ם ראויסדיגכואה הם בדסS האזרחים קטובהכזכרסי׳כ״זעלילי ^תכ  j(S שב הכל * הא/יח וז

שיהיו מהם שיקבלו ענינם תכלירת במעשים אבל בלבד• קמלה ם ו  היא שאליי h סימן דכמי
כמן חוה נפשי את שמבאר כמו * וכו' 'רבים

 וזולתי • ובו' לבדם האוית-ם כי שקדם:
 יתנכאו כ'לא ־ יכו מהם שיקבלו עניכס תכלית
 עליון חכמסזקכילי. j למלר^ יגיעו רה כלל בענמס

ס ני־ע אק ■ ין ואכטל כשמעיה ^ 7 ח ע ̂ל לני
 משוס י’״א י סל טלמידי מקשאה אפלים מתומתאמל

 א־נשי לאחי' והיינו הוה אדומי גר עובדיה י'מ
^ והכינה ‘יעי אבא פי ־ נלבא טה i-f.i א^א !כיה ) ל
ן ניזיך יכנס עבמ« היעל שלון ׳ י נ יטח י  א,ן בו לקק '

 להסקלק אמגס ־ ס כאל הנביא עובדיה היה וכן ליער
 עיבדיק של נייחי יחשג אמנם לוק׳שאף ראו כפעק «ן

 מלנייה'*הן שיראה כמו קזל אבל מסכם לדעת
 לנלס ס התזיח כי נאמרו בסבר הניב אשר הזה

היו;^ האחד בעביר ישקת לא '•1נ1 .ראויי'לנבואה
 גד,^,ן על י־׳לאי והיא נס מעשה היה ואולי * מכללו

פ׳ ינקק רבי כלבי נביאים למאה מכלט להחיש מעשהו
 לנניאות עובדיה וכה מה מפני ממונות דיני אחד

כהכייחאא^^ ויהי דכתיב במעיה יסהחביאק׳נביאיס
אק

ולמוד : הנר טבילת אל רמז ־ מטהרה :♦הולך
נכריתבאזל להיהייוקודםהכנסו שנליך מה
 מה לו אומרים להתגייר שנא גל )פ׳החולץ יבמות (

 מתאמנת כי זתרא קראה מאי עז* אראל ונו'* דאית
 תליני באשי ייחוד לנא לייתאתסר כעמי לה אמר
 אלךמפקדיק תלכי באשר שכת מפקליקאתחום אלין

 • אלקי ך ואגק עא לנא אמהר עתי עמן חנית ׳אעריג
 :אבינו אביהם של לבריתו ראוי הוא שאו * ומילה .*<גכ

 המעשים בדקדוקי להוהי שבייך רגיג* תויי־ס ♦תעשים
• כברית כהכנסו נפשו עצ קבל אשר כלש אתוליים

תזית ליטוש ןא*ן מזרה יש̂ד ♦שיפהבכמכהגינדשמנהג
 לו למותרות יזקק בהיותו • כראזי הזיע בהנחת - אמנו

 במקו׳ הזרע בהנחת לאמי כת הנשח׳שכתוב ♦יכהויאת
ה בזה סצלל כן0ואמש/ * יהלאיי  מעעס שי׳א שזכרנו י

 בהשתנות תשתנה האיץ מביאת ט משפטים פ׳ ^פראבע
 ולא עולש לכהזני* אהרן בכי נבחיו לן על .המקימות
j tp • באתיו וארא פ׳ לו ראשון שדה ו דבל «י;זא



. Sip ני קטו יםן0 ראשון מאמר יחורח
pm 1 הנעימות יספיו :הגמיל <״pt3 וכילי • u!נביאים מאיז עיכדיס זיקת ה ^ 'rtיי® חכל כז

הינ הזה סדייש על שכתב מה ועיין ’ pבאי נתבאר אימתי עלפייעני' אם בי נבואתי היתה לא יפדיין
עמך ודברתי :ע' ד׳דיום מאתר ה' איי בספר ן׳תסדאי ועליי • נרגא ביה ליויל אנא יכיה מיניה שס וכאתים

 ן א כאילו קנה עד דבריו שהמשיך הכינה עתה• עד כי אפם נשרין>קרדלא• בנייה נרגא דחק כפא רr נא
ליעזדיס וכיין במקרא של דבריו מאד עלי יייקי
ם *tS אך וחסידים החלטי מאייר באדיר! חבר אי י נ ט והיעיריכט נ ה  ועט9 אמכם כי הריחטים ד

ו אשר שהאזרח־סלנדסהסראדי' מ  לפניו היה אפי היא מיער גן ר6^ס חכמינו קרמו ככר רך ע
מדדו וגיהנם עדן תכלית ייילתם לנביאה ם ו ת  ל•fp בדברי המגאו רוב לפי וברוחב ייאורך או
מות וספרו ישיהיי מהם שיקבלו עניינם הנביאי' בדברי שהוסיף ותה שש^ףן מה ביותר והיסורין הנעי

ת שאר ־‘̂ ך’'״” פוי אי  •סעמו כמקרא אמרו עד עמך ודברתי הקרונוי-ת ה
' י l ^ . דיי כמה ראה בניאס על הללי החלות לזייג אכלי י

ה !ט; עת לחיין שפך כי גרגרי ש־באבמ,ןרא ״ ס אי המכמים לכרי בסמיך אמרי הנני
^ דיועורם יעירי בהם דאנור■ מיחלטתעל ג עשה ■אלה לעמת ה1אתז כי ה

 החכמים לנרי כי להורות דמחכפיש בדנרי הרבח נזכר נאשר בב־אור להמנאשס כמעט שריד לי
א אל עילה אחד גר אנילי הו ת פ א  *W בעכין והעדיפו קרבי העפר שישום הנבואה ברברי כי ו

ף סבה זי לאי ככיאז נידרגת  ,המעימו הכביאים ודביי דחרוח ותשוב האד׳,ו אדי זזאדם שגגו
ק רבה־ ואם שתהיה ל  כי היא אמת אך והחסייו: תחיין/ הנבואה ובדברי • נתנה אשר הא^קים ע
״, נביא ושכיחות ^עתיד המתים הנ״יה מחשאת לי חוששני ן, כמאמר וכי' חנביאס בדברי .

׳’״ ״ ' ל ' ״ ״ ’״ ״ ן ״ ם ״ ק- א,י ד, חי ק ^ נוי עי ה ם, כ, ^ קזז0שי «יי ■ ו׳ ״ י % ״ '  ״
והרוח כשהיה קאח אל י י ̂ T י , על בז ס-תן מכס עתיתק

א ווי׳תי ה טעם:־-תד,-י-« טעם e־S שהי י מי ם1תש נ ד . ^ י מ•6נ ת שינ
 לתחית ג״כ הנביאה ובדברי שהתפלל האלקים ברוח שהתנבא סי תפילת טורח על < ונסיק

ת שיפות עצמו Sע שכתיב מה להיץ האומות ה ישרים מו תהי תו ו  ומכלים לעתיד המתים ואחרי
ם שאל וכבר • ישראל בני כאחרית מאית אחרי אלא לישה כתורת  5שביחיקא הענמיילהיכשזת א׳מהמ^כי

^ מדת בכל לו והתנבא מת נביא יאתה ־ שמה כמבואי שרם ב  אמת פ׳סלק) (דאמר למאן עליו שי
א היה כאשר לקראתי עליה כעיני אניש  ונדנלי משל• ילא היו מעשף, היה ואס בחייו לו סתנג
נכלת* מתיך יחיו ישעיה יאת עדיף מינייהי הי <יאה
יקיצו עכר אדמת מישכי ירכים דניאל ימאמר יקימין 'יתלנת כידך קח הזה נדב לפניך בליק דאית אשר

 סימן הודיעי אחרי • יכי' לך ערני אשי ההם והיעידים
 כתייה מפירש ריחני יעיד מנאני שלא היית עס ני קט

 הייעידי׳שנתקיימו ידי על בעין עין זה לני הרא־ת ככר
 פקפוקי על להשיב ככליחי עתה הן • בעהז אנלני
 הייעודים איך לנאר שב • כאמור המתגלגלים המלך

 חזל ינדנרי הקדש ככתני נתנארי המה גם סייחנייס
 נעדי כלתי היא גס חלקייחס ופרטית • מספיק שיעיי
 גן לספר קדמי רננן מלכי מאן המלאכים הנה כי ממני
 כאמרם יכל ילריקב לאורך איתס ימדדי יגיהנם עדן

 מדיי לי יש כתות משבע יכת כת כל תיליס במדרש
 יכל נגיהנס דירות נתי ל וכנגדן עדן בגן ענמו בפני

 קמא ביתא משחנא כד ליי בן יהושע ליני ימגיכי
 באייכא מילין מאה בה אשכחית ניהנס דנמדיי
 תנייכא ביתא ימשמית יכי כפיתיא מילין וחמשין

תליי זל קלמבן בעניינם האריך ככל • יכל תניינא ינ

 וכל ככה׳ על ראיית להניא הרבי הכיכר נפ י • יגי
 נניא ושליחת :הריחר השכר על נאמרס עדים אלה
 אליה את לכם שילס אנכי הכה באמרי * אליהי שתי

 ענמו היא רל • וכי העינל טחן שילח ככר הנביא
 שהרי להבא ישילח אקאב כימי העיכל בייזן שילח אשר

ק מת לא  רשמים בסערה בעלותי האלקיס לקחי י
)'כ הימן ב' מלכים (  חניך היא • זולתי לקח כאשל :

 לקח כי האלקים(איננו את חניך ויתהלך עליי שנאמר
 אליהו היא ־ מיתה טעם טעם לא שהיא :אלקיס אית!

 למנין ככג״ ככ1י אל עי-ן בגן ס יק קי עימד עידכו
 U לאכיין מכיךיגי ויתהלך עליי שהנתיב להודיע
 כיכיס שלא כמי כלל מיתה בז נזכיה לא כ• המיתס

 וכבי בלעם: הוא •זכי' שהתנבא מי באליהו:
 שאיל סיא אשל נילע * יכי מהמלכים אחד שאל

'ידיאיב על הנביא שחיאל בהעליתל
ועמלק



היז קיו פטו סיפן ראשין מאמר יהודת קולי
)Jra^ •מ» «וי »ו ר ההיא ו:םא■ ?)ני1י «ס נ-ן «ל י אסי נ ״ י ״ ייוטר יועד) נ

 :זזלתס ובמקומות ז' ובירמיה 4כ ב׳ כמלכים
ן מ  וכ«'־ תויתכס אתיי קלוש אין כן אם קין סי

 ביעילי האילוית אנל קלש כל ן א יל
 • וכו' חלקיות אלא :בתייתכס נכלל הכל כי פלגסב

 :מנס ייתר פיטן על הספיר מיקיבים שהם
ן סימן  רלגכסאת •חדש«נז' איננו וה ס4 קי

 לבכורה להת־חש להם נאות לא
 באחי( נבר יהודה כי הלזחכי השכל פלטי גהזדעת

 לעת ויחיו אומר יביעו רגיס וכן שלמים ממנו ולנגיד
כני * כל חסינו לא פרטיו על  מה אל בזר הד שג ו

 סי' היינאיס הדברים עי על הויכוח ראשית היה סממנו
 היה ישראל מנכי כי * כעם אמדי טהורים סמלן מפי *'

 תירה לנורא שיש לת אמ״הטעפהוחדאיהלכלבעל
 השל׳מוה לא מאז הקודמת זאת,סתורה והנה * בארק

 הכנים בענמה׳מכל שליחותה היה כבל אקריכןכי
:ונבא כזה ; :•

 העם היו כי מורח הוא המתים הדרישה
 גשארומ הנפשות כי הנביאים בימי מאמינים

 המתים שואד'י' וע^כןהיו הגיפות אהרכ^ות
 ו־זנשים <ותד־י.1 שיודעים חפ^הנו ופתיהת

ן והקטנים כ ש  שנתו/ נשמה החכמיםא^קי ^
ת ואחה בראתה אתה טהורה בי ת צר  אחד־י, י

ד ואתה בקרבי משמרה ואתה גי נפהתה תי  ע
 זמן כל לבא לעתיד בי ולהחזירה ממני ליטלה

דה׳אלקי לפניך אני מודדת בקרבי שהנשמדה
דחמחזיד כרוך המעשים כל ן רבי הוא שאתה
גן מתים• לפגרים נשמות >תשד עצמי עדן ו

 כי אותו לקחו לא לזכרו ארם בני הרבו
 לאדם הומר׳ אשר המדרגה והיא התורה מן

 גיהנ!ש וכן לנצח בה עומר היה שחטא ולולי
שלם קרוב ידוע מקום הוא א לירו י  שאין ג

רת שורפין היו מאשנגגירת־ממנר - חטומאורת ושאר והגבלות הטומאה בועצמו לן מ ה  ו
עבריתמורכבת: ־ '

רי הדוש אין כן אם הכוזרי אמר ח ברי אלא תורתכם א ם־ ס קיו  וגיהנכש עדן גן חל
: והרבותם דברים והכפלרת ותכונתב::

ם החבר אמך ו זרה ג נ נ ם כי חדש אי ה הרבו החכמ'  משנר תשמע שלא עד מאד גז
;תבקשנו כאשר לחכמים רתמצאנו שלא מאומה

ה בשם הראשון המאמר נש^ם

כרה ‘
•t :il-V ‘c







לי רמ קו ד <»ו ט א יi!f מ , K נ ט נ
H J n מסי^ן כך כת^^יזך סייק סוף עד כה מסימן הספור כי ננכה ישם היאשין במאמר מלתי קמת 

 להתמכרות החסיכל עמו בשיח ספד rxp סימן עד כט מחוקק חלקת כז בסייק כי לט סימן
המגילה סגולת ידי על יכפרט הניכר האלקי הכבוד פל כדק אלימות תסיכיכת ועלי? ספון

חוקיו ית' מנותיו שזמרי והחסידים הנביאים שה® יעד.קנסו• ססואמקכהו המאמר ייחב כמלא ספדור
t היה »נכן ומשפטיו• זריעתו שם יאתהית כיהנה r

• להתפאר ידיו מעשה •שיל השני המאמר שאין יד ככתאמתנמפילת
n יה1י» iw ״ ט י 6 ל״ י ר ח א ה 1כ ו m מה יזנוזרי מעני. הי ‘•omד» p ^ f ר0

התורה שלימות על הורה ,̂ ^ זילתני בה חייב ושאין
הואתאשדכאמנעות׳יוסלס !''*f מג כוז י ע זשהנלוה

מי הט,^, ק יגיעה, בפרט או לשר הלו ה ענ הי שנה החלום ו  התקכרותהככודאלינוכמו עיייי הנ
, התחברות וכי זכו׳ י ; ה המעשה שיבקש ״, צ ם אעל הני קי ל א  סימן«ז עד כי שקדם• בייר* ה
או ושר המלך שניהם ולכתם הרסאן באמנעות היה אלינו < חס מנד שלמותה על הורה לm ענ

ם ההרים מפני לנו הנתנת התורה ם• על במדבר אשר הה אך הי הי ועמוק דק כל בה שנכלל ו
עו הסגולה נקראים היותנו האל בלילה הגי ת ו א ה) ( ר ע מ  וחןזו • כיהןTלמהחכמות נאמעיה ה

®"̂  לשלמיתתוית רמו והלאה 2,ןןןך, ןך2 אנעז<ס רעום ן שובת־ שהיו י^י^ו ’א
־-5 ' י ' י ״ ״’P־י ' י ת• ״ ־ג או ׳ ךני א י,י ס1א י ר״ תי ב סו כנ ם״ ח ז י»ל■ *- ״י ״ סי ה ־ ״ ל ל ע

רי חי ״ ל ^' יי״־י י «״ונ״ , י'' י ’^“י יי !אחייקהייז “״’‘"
ם על ־׳יי,״^,;ן יכע׳קלק■ ת ט״ א כ וי תי ס ס היו ס- די דו די ת ד ל ע מ מענ־ןסנוויי וינ

המאמר כקשר יפה * וכל םע~ סודם לגלות שהתחכמו נא שיתחכמו עד לדגליהם ידו
לו שרבו עד מסגולתם אנשים לקצת מעט משעי לעבור המאמיחהוא  אחרי כי הקודם עם הוה וג

קו מעשונם אנלמ שם כמנואר לשער התחז  (סימןון&י^ סם הודיעו הכוזריכש שארירת על ו
סום סכל* ושום תפורש בכתב הכני ם בהורת ו די הו או הי  הגר.יי בענין וחמורות קלות החכמים והבי
ם ^ כיי הנה ועתה הספיי מןיין הארצות מכל ו  ^הוא»שלום אלינו סנלוה ןזן;ןףןן ן̂ן
ה שהיה עלתינאי^ יסד זח מקים ו ב נז סימן ביאור שונאיה׳ על גבורת׳ צלחתו ב
העכום מן אלינו הנלזה ! ! יזהזאנושא1ה כאמור סדרו

ת _ סדרוכתיזיי ס להם שנגלה ומד, הארצו מוני ט מ ה  י,וm ««1 <!.»»* ומה מ
הטונס P יגיעהו בפיע השני במאמר גם נפשו את

י הרבוי מן חילם אליו שהגיע ״“ ע משך סמהי כמבוא׳ וכו׳• אי
ת בתורה אד,בתם עם התחגיזת שם שהונח למה בי אל ס ספ הכ ש ו  לאדפ להגיד סופר בשבט המקד

דז שכן ר,בנית קיטו שר. עי־ באתנעות אלינו יח׳ מו ע אפי מלך של יושרו משדת עשה אשר המ מ  י
שישי הכולל ההוא לספור סוכת עליו חלה התורה
על■ לחסות בא האלקית לדת נית איזה הלז הכבוד ביאור

לו שהודיע היות ועס ־ השכינה כנפי תחת תנאיהם עי התורה וענין ־ מנוחתו תקום ואיזה לגדרו נכנה אשר
 בחכמה השלמות מן שכללה ומה זעבידותיה יזאלקית
 *• ניתנה נה אשר הקדש לשון •וכמעלת ובדעת נתנונה
 ית תאריו במקעתו לתאר הקדים הכברי ענק ולביאור

 אלקי אזר נינוץ הכבוד אזמ׳כי יגזור עדסי׳ח׳שם מסי׳ב
 כד סי סוף עד דברו והמשיך וגארט עמו אנל מועיל

ק מעלות «ל  אל האלקי הכבוד שם לחתחכר ישראל א
 בעבוד׳ לה שהם התוריו העבודות באמנעו' *ססגילה

 שקביעותס ומועדיו ה' שבתות התפקדו ה יגאל צבדם
ס׳ כמשכן הקרכנוח עבודת ולהיות * ה'

הרקיכ כן על נו תלוי ככבוד שהחחנלות גדול פקר

 לא זאת גס אף • כאזלת יקזק לק לעילם כי
 והיה ג באהכה ותורתו שמים מלכות עיל מלקבל נמנע

 לכעילו עמו חסדוית הפליא • וכי׳ עליז הנשנה קחלוס
 היה חזי׳מקזס יוכי1ז הדלכי׳המביאי' ועל התכציח על
 אל (נא סמעל' אומה אל :המעש׳הכלנה את בז קש לב לו

 היתה גזלה שעת אולי * וכזי שובתים היו אשל מערה)
 לסמו׳ כסנדל האיש •נא לא אשס פ׳נמה כההי׳דמס׳שבת

 נחכאין והיו היו הגזילה שלפי אל1שמ אכאאמ׳ את' מט
 הביאה זכו׳• •נא אל זהיזכא נכנס הנכנס ואממ במעלה

 סמנאו • חקזקו1ור0מנעזנ יגלו :בהלכותיו הריףזל
אגשי י 1J א טי



' OL 3/ ־ill j 11* קוי;
 הזמילי עת עדין (כנה • גמיומל זת 0h3 לנתחיה לך ילא יייאי לא כל לעין דתם לעיסס ידיהם מיל ן<9א

כשם*יוד 0האג<ן" ההתזת נניאילערן מגיע לא עליהם;: יהתחזקי שאליתס עם זבכןנלתמי
האלקי רדניק הזראת השלידו עד תם1זזז יאלקיס יסדהחנל כן כי כ^•1 מככדיסאזלחיישיאל והיו

אמק(ע נמלת ה שמי נקיא שעליה הזאת לאזמה מגוען סימן לי וקידם קעי סיק הקודם גחא' לחלן כהה־יעז
לזה הנליח כל עם \ו0 הנכנס הגל ישתנה שלא כז

היו • וגז׳ האזיק עם כתורתנו רד אזרחי מכבדים ו ה מנ כי מהבי א^ו שד וין, (כל משמעי(• כל ר1;יא י
המאתל תיס עד ישלם לח דדט:"ך ^מד וכאש־ר בספריהם נזכר כאשר עניינםשיקכלי תכלית וכי

רי לקד יכאשל יכו: מהם פ ס הו ר תי קח ד סדי אי שאלד; יח!תתגלגל השלישי הד,וןיה הד,בר דנני
ב ’וכי תולה כמלך ה ^ו הי תו 1שו,ג ו ת או הח^ה עבריות ש^י שקסל חה עקלתת כמלך ו

ישמיד מלך פי נכאןיהחגי להטריחו רנה לא הנלאה
א^ ח סו ח מיו הרגיעו המאקל ביחש ןמך, ד,בןך^ן,ח^ךך ה

שניקיכ יכקו לכך הוג׳זיקן ̂ ^ תסס החבל היה כי ענייני
בי י־יי־קי־׳ ע° דההגש־מה p בקעת□ גדיל ־י •ואמיהשמ,ת ביאוינישמה י
אא^נד בכלי להשתמש יאה כמבדילטן והקדותוכי'• התוררא אותו מדחקת וכן השכר ההי
ר: מלימ'במלחמתה הייתי עד או ייבד.,ו זבלתי למדוה שמות בבי
רא שמות באמרהחבר למהיר לאיי שיהיה תולה של ץ נו^ס הנו  מן לזולתו העכם שם בין דו
רת הם מפורש מר פרקים בראשי חכמה לו נסקייס כלם כי השמות מדו

אמג©׳ ■ אחת בסקילה לפניו :נו ppp לא המלמד ינפש
אלד בשחים יוניאחי הקבר על אותי' ששאל מה יתחלת
המורע אימי מרחקת ובן ;הנמשכ' כתשובתו דפיו מידי שהורה הישרה הדרך היא זי ’ וכי' והמדות השמות

 עליי הסיאל ישאלך באמ׳ואם וכד כג סימן בראשון עליה
 בתחרים זה על התשזנה והיתה * אותי תתאר כמה
 אכלי ספק היו אשר אליהם ואחבר אנלי התבלרו אשר

 כי למלך בהתנרי יעתה האקרזנים־ באלה והתבררו
 תורה להם ונתן ממכלים עמו את הוניא ישראל אלקי פ

 מתכלליס דבליט והם המופתים מן לזה שכליה תה עם
 כח סי^ סיף כמבז'פס העין במלאה שהיא להקבלה

 ביוארי׳אחרים אותו מתארים היותנו גב ימשך זה שאחל
 איזה על ההם התארים בידיעת ננשו חשקה כמדובר•

 כזלל באופן בכאן יעלה אמכס יזה * ית' בי ינדקו אופן
 המלך בקשת אקר ברביעי תהיה ביאויז השלמת

 ית׳ האלקיס כשמית ביאור לי להוסיף השלישי כסיף
 בעין ועין ’ אלקיס בעזרת מעט נענין לו וירחיב
 זולמי כשמות לזן ניאי לא ני הנמשכת בכסקא תראה

 תי קל שזכר מה כי ־ זסיינא יחנין כרחוש הככוייס
 רק וחלקים אל שס נבתינת היה לא קייס ואלקיס
 כתזך שדי אל שס זכרון גא ובן * ס יח' חי בבחינת
 רנה שזה זאפשר אמרו כהיראת גלרא אגב הבאים

 החברלבאד אולסכזנת ■יגו' אברהם אל ^^^ייייאיא
 עתה לעת אליהם הונרך אשר לבד הכנוייס עכין כאן

 הכבוד רעכין ביא כיבזחתיכקאל התסון להשלמת
 כמי וכארני עמו אכל מיעיל אלקי איי

«r המנא אשר החלוקה יגהגעת הפעל כפתיחת מכרנו

 ק לאל חלילה לט סימן בראשון שאמר כמו * כביאור
ת ותחלת * יכו' השקר  שנאמיך כגיי' היא הדברים ע:י

 ומעשית׳ אחרים לאלקים מענוד כאזהרה והשני באלקים
כ*שלדכרמהגשיט וכללו פסלותמונה* • ע

ז כל® תכייא שמומ ב סימן הס ייהמפייש ״׳
 נקידמע הכוזרי ששאל לפי מדותוכז'־

 הקדשיס לקדש קדש בין הבדיל ולא • השמית על
 יקבל עליו לאל? שיכיני כמי למדות שמית נין ויגדל
 קן שמותיו הן כיהן שהודיעו בחח לשונו עוות לתקן

 מהפס קק החלות על מירים השמית כי הןמדיתיו
 מולק ובלתי הסמוק כל על נעלה מאד הוא כי המפויס

 ׳P תי' ברביעי יכאמלי • ועקר כלל ומדות תארים על
 הנכבד בשם אם כי אינה היתירה והמעלה זהדיקית

 • וכ«׳ עמדו אליי ימיי נודע שה הוא •ת׳ קא ןא״ו קא חל
 ע המידה מתמר דרך על יובן ית כחוקו מדות ולשין

 מיער) ידיעת(יל נקש אשר הדיכי' דל מהיאסק נד
 יהחכמיס ית ממני הבאות הפעילות הס אותם והודיעו
 נשמזק׳ נופל השם וזה • מדות י'אחיי*יג מליח יקיאיס

 מדזק '7 המדרש בית בהולכי מדות ר' האדם מדות על
 שהוא איני רנה והענין * הרבה וזה ־ נדקה בניתנ׳

 הגאוע לפעילות דימית פעולות פועל אגל קדית בעל
 נעל׳ ית' שהלא לא נפשיית מתסנית ל’י ממרות מאתנו

קנימנס^ לא יי תלה הייקת ומק • עב • נפשיות תכונית
בל



ס ב סימן מוני מאמי יחודח קיל
צי עליו אשר המפייש סמי א1:«ה * יי6מי נאזלח אל והולכת נמתחת סיא הנה ט * התני אנל כן «

 מלית ששם העכייכים מן שיתנאר כמי אתיות היראות
 כאתלל חפנו מה ואולם ־ מליקתו נא־ניי עליהם ♦נשא

 שאשיייה עין מימת היא זי •ידיתיתכטיתעפליות•
 השימן לתקנה עי־ס עלי יגורו ספקית מתיך עליי עיני
 לחל<ק נתחלה ירד יריד הכה כי * קנהי יעל היז

 יתכניות מדית־ והן• לשתי׳־ מהמפויב) תזהנול(מין0
 ענמו בפני תלק על תורה טפליות אין פתרי • טפליית

 השטס החליף ונסמוך למחנות יוכל לא הוו לחסיון כי
 השם מתחלקיק(זעתי המלות כי דכי סל כללו1 נאמרו

 או • מעשייית שתהיינה חלקים לגי )ית' המפורש
 ריאה אני ירים מהפכת והנה * שילליית אי • טעליות
 כלם הכולא ששמית למעלה אמרו אחרי כי האי ככאך

 שם שאין נזה יהידיענו ׳ וכי' חדות הס מהמפירש חון
 הכלל חן להיניא עתה חזי לייה המדית־ בכלל המפורש

 זולתי '1 מתחלק המדות כי נאיייי • בכללו היה שלא מה
 לעח' זה כי למלית טפליות נין הכדיל שם יהניכי • כו'1

 לזאת מענמיו ענם הפעם וזאת • נתלוקה הושמו זה
 ועודנה * זאת המדותליקיזה ככלל כי מדה יקרא

 איך • ההמפורש המדות כראשונה הרחיק שאם סלישיה
 התלויי' החדות כאמ׳אכל יקד גם לחברס כך אחל ישיב
 טבעייייכי'• ייניעיס מבלי ח־נירית הם ית המפורש כשס
 כי כראשונה יאמר כה אס שיככה א לא ארכעה ועל

 וגס וכוי* מדות הס חהמפורש חק כלס הנורא שמות
 המפורש השם דלתי מתחלקו' המלות כי באמי כן אחרי

 לא העין למראית שהיי * כמליכל יכו חלקים לג ית'
 נשם נכלל יתימהיותי המפירש זולתי משמותיו א' נחלט
 לכה חכם כי הכנא כסיף כך אחר יאמר למה * הלה
 ענמי הטעם כי«ין עליי אוסיף זחמישיתו * מלס אינה
 יתיענם הייתי יופט ♦וליו שאינה לככ כתכס יאמל אשל

 המלית כמספר כי יקי כק כאזזיץ כן גס נאמר הסכמה
 איפוא יהקיויינמה'ידלג הנח •גנס ית' להייתל ינזאי לא

 על ידיכים שאנו קשרים אלי • לזה זה כין הכלל היכל
 קולתה תהיה י*שיןציפ|’היתרןכמישנמחייבניע.

 הכפקית*(אילם מן מטיהלה נפש תמימהסשיכת כפיך
 שימאי עד דכריס של גלגיליהם ליך לפניך להישיר

 אשי טללת קליקה עיך לעייך אשתדל ישיב לכלל
 יעד הזה כסימן הנעלם מסוף יתניט נופה קהיה לאורה

 0ח!ת פתיחי קרש ל׳עשה כי לכי אל אני ואמרתי ־ סופו
h'אלקי שמיח על הזאת החליקה המכר יפתח c יכה ־

 ט פילעט ומחה • שנו שלמות על שיירה או * זה הוא
 היי * מענסיתו נעדר כלתי הוא ית' אליו הסיויזם כל
 אלא • מחש ית' בענמיתי להתקיים שסופו שמים שם זה

 סל הענס כשם ישר כקו לעגמיתי רומז המפורש שהשם
 החבר וכמאמר • כיחיד אליי ורומז עליי המירה יאוכן

 תע באופן ישיב סלמית על המורה יסשם * סי׳א' ברביעי
 שלממן על אנלכי המורה חכם כשם ענתותי הוראת אל

 ית׳נענע יו1ז ליחסה ראוי שכלי דבי להיות' כי הסכמה
 פי בעכיינז שנאמר לאיי פשיטות! ולהפלגת • ויאשונה

 הבלעי אולם ־ לז מלה החכמה ואין * החכמה ענס א1ה
 ־ יכו׳ ואחד חי כמו שולליי שיהיה אם לעגמיתו מגיע

 על היתה הכי של דורו בני אנל ההס השמית שהייאת
 נחקויתזכחו ראוי שלמות על מוייס כלתי דכליס

 בהלקחז אס וזה חייסי• שיהיה או דבריו מתיך סנתכוק
 אלת שיחסן מס הגד אי • ית' מאיזו אלינו הנמשך מנד

 למעלס שיטה אם אלינו מאתו הנמשך ואולם • מאתנו
 המדוע ק ולי כלל בז התלות לו היות מכלי הטנע מן

 חנל« כבודו ענם אל הדבקות המפורש כשם התלוייח
 אזטהיע * יכו' וכולא איי ׳ונר כמו טכעיים מניעים

 k דכקית סבלתי המדות הן ואלי • טכעייס כמינזעיס
 כס יחכללסאמיץ וכי'• יחעשיי כלזיריש כבידי ענס

 כס להכיל ית' יכלתי פעילת על דורו בני אנל המורה
 כי נג פ' ניאשין המירה הייה וככר ממני מחזק עני

 לא שהוא לפי ענמי בבחינת לבורא נמנא איננו היכולת
 ובין בים יחס בבחינת תאר היא רק * ענעו על יוכל

 הריממזיאשר היא מאתנו אליו הנמשך אך • עה ־ בייאיו
 לעמתם שינשאי * וכי' ינקדישהי זנברכהי נריחמהי

ם לאתר שפתינו על נשא ית׳אשר סתותיו  בדק• ונשא י
 היחסיים התארים כל כאן דוכללי • זכו' קדוש ומבורך

 זיקנשא ףתייחם ויתפאר כהסייתבס אפר תתנטיפי
 כראשון המורה שכתב התארים מק והוא • ית׳אנלנו שחי
 נתאר שיקלו כריך אשד שבתאיים הראוי היותי גב ע׳

 ית׳כהשתנייו גענמו סנזי יחייג שלא לעי כ< הכולא
 וכין ית בימ סאמע לפי יחס שאין היית עס המיוחסים

 הזאין המלוקה עולת הפסטכואת כאן עד • ברואי(
 שמיס לשה שהיא מחלוקת והיא לנתחיה אותה נתחנו ז

 • שיתבאר כמי ענ?זו החבר דכיי מתון להתקיים וסופה
מן בין ילטיטפית ידך על לאות האלה הדנריס והיו  עי

• העידותי אשל הספקית ממנור ייניאיך יד כחוזק כי
 :הפרטים בביאור לכליני מינא מן יתשכל זה תלע ית' הבייא אל האלם יקרא זר ח כל י לתארה לה תעשה

זמנכיזת מדות הס מהמפירש חיץ כלס הכולא שמית תגיע כלתי וקנהו • ית לעגמותי יגיע קכהי סמדאפס
מהמולת חק כלם הבורא שתית ני י׳ל * זכי' טפליית ממש ענמלמז על שיורה אס ־ לעכמיתי ע’יספי* ׳

על 1J 2 ב טי



מאמר יהורח קזל
 • טפליות ייוגגיית * מדזת על מזרים סס עגמומז על

 המפייש נשם התלזיז' המדיח אל רמז מדות הבה מאמ'
 ענם אל דכץית באמת מדיתיי הן הן כי אחב חכיי אסי

 זבאמרו ־ טכעיים מנועים חבלי ממני נמשכות גבודו
יתל אל לתו טפליות מכרות

ב סימן ^ני
 נחלין החלו יה לק • והולך שמבאר כמי * ראשים לב'

 חשלומס יבא אשר המשולשת ההיא מהיילוקה הראשון
 משלים ממשל יהנה • וכי' דבר של וכללו ביימרו בסמוך

 מיזלוק' הראשון בחלק גורלו נפל אשל לחום בשם הוא
כאן ודבריי • התכניות

^ נ^קהורת טפ^יור־ג ותבניור־ו המיפלי'ונסמכים התארים ו י עי' פ ד  עסחאעד עוליסבכגניןאח מ
 פרקנדו׳זל בלאשק המורה רחום נקרא ומעשיו גזרותיו כפי ו4 הברואים התלות להם ית'אשר אליי

קן או כחיוב בבייאים ודמיון ת מ שהו'  פעולין הושגה אשי וכל מהרהמי' אדם בני שהיו מי ענין כ
 ̂י הוא יתואר מפעולותיו הרחמים הבורא א^ מיחסים ענינו ע^יו^רוע בסמיך שיבאר כמי כשלילה

׳”' י פ ל ״ ״ ״ ק עו-ו ־ לי ההנ ש חליעורת אע^ינו ואמתחם ו ת הנפ יי)שי-ג^ממנ(מ־נל6נ
״' ת «־' ס״ ה ע ו כ ט י לי ראו׳ זד. ואין • ה בי ת ל • ’״”“נ .נקיא קה.א• אנ

זהממל ההוא• הפעל מן י ’ . ... בשם הנה זכרם יילות*
ת תכרית א אמנם קל טפליו ש גוזר עדק שופט הו Z כשהוסגס כי 1ב אדס ביי
לי אחר אדם ועושר ^ בשם התלויות המדות  נעל, עובר כסויות הנהגתו נע^-ימי^י שישיחג^■ מג

ס ע^אח׳ו^א ירחם ו^א כיכר הנדל לשים המפורש חגי אחר Sy יכעי אנ  כוונמי כחית והמניא חיים ו
 גדלהואחלדתזשיחנעוקו ש אותם אלין1כששל אדם בני בשופטי כזה רוא־ם ותבניות ־ למדות חדות גין

היו התורר־ו שמחייברת במדיי, ודנין בדינין שעניינו תבנית* תלשין  האבדון ימן המית מן וי
שים ודמיון* ליגח אי דינותית^ ן זוכים אנ די אד ג הכ חייבי' דים ו ויועילוהו התק מכל דשמלוהז תלוי Sו

וכיונא ההכלחייס• בפמזשיו .ד,שתנות ינובלי ו. השופט מניבאליו נכמכית יטפליותרל
1ממנ הזאת כפעילה נ ̂ יעמו עקל שהיא כל מצשין

ו’̂י ״ ״ « ־ ״ ל °“ T י z ^י־י’ ״ C - Z  f i  Z
׳ לק ל״,, 00 ״ , ן . ״ ״ קגיאינוקסיהואית -קיאאל , ״״ ט ק״ יה.א יקקים .המייק איננו
 • שיתבאר כמו המפורש בשס התלויות המדית אבל

 שנענם פי על אף מדות כשתם הן גס להקיא ייאיי׳או
 !כאמלז * יש1הספ כשם לנתלות וס שם יאות וראשונה

 עשה אשי המשולשת חלוקתי עטן השלימו אחיי בסמיך
 אינם האלה המדות וכל • הטפליית בתכניות

 נריכיס עיני ולמראה וכי'.* ענסככוד! דכקותאל
 לנלתי המפורש השם הכלל מן בהיניאי כי לומר אנו

 על מיוחדת הילאתו היתה כי מלה על מורה הייתי
 מן ג'כ הוניא כאילו היא הלי * לבד ית עצמיתי

 בשם מענמיתי כנדל כלתי ענתי סלמית כל הכלל
 ענס ית' היותו על הכנא כסיף אגלי המירה הכס

 אלו והס לי חלה אכנה החכמה כי שם וזכר התנמה
 עין ננכת הנינעיס הראשונים חליקתני לי3א* סט

 לייכו׳• הבריאם מהכעליית נלקחות ית׳: ענמותי
 שוכר טפליות התבניית לו שנלקחו לוחי יזנה

 כפי אלמית עלי נשמותיי יקראו ס סגיוא מהמעליית
 סגיזר מה כגזיותי( ולבה • וכו' ומעשיו גורותיו

 מה יל ומעשיו* * מעלליו וכפיי כדרכיו לאיש לתת
 כל על ברחמיו רצון תי לכל ליזשכיע תמיד ממנו שנמשך
 נלקח־ת גליות שהתכטותהע לימי כיכתו וא*ן * חעש־ו

ה וה יפרד שזיימשס * לנרזאיסוכו' מלכעליות בלן

ענין
 א; כיחס שאחר כמי לחום ית' עליו נאמר הרחמנית

 על איש יחמול כאשל עליכם וחמלתי ואמר כנים על
 ההזא כפעל אלא לחמיו ויהמו יתפעל ית' שהוא לא בנו

 לחחלק נמסך הוא אשל כן על האב מן יבא אשל
 חכיל,{ בחק ית' מחכו יבא • במורה והפעלות ורחמנות

 כשנחן שאנחנו וכמו * לשסי ולא להפעלית לא
 כאן • חנינת בלשוננו זה יקיא עלינו חק לו שאין למי

 • קיבה יזה אלקיס מנט כי אלקיס חנן אשר אותם חנינו
 לקמנ־קן עליי סק לי שאן מי וינהיג יחגיא יתברך והיא

 P0 מדבריו עכ • וכו׳ חנון כקרא לזה ־ ילהנהיגו
 • ינז' זק r^’ • שאנחנו מס אל מאד המתייחסים

י בזח כיוכא על תנחנו המולה יל שם גם י ^  יכךזך נ
 המאדים נאלי שילחה נביא כשיהיה המרינה למנהיג

 לרדיפ<ג לא הלין יכפי כשיעור הפעולות אלו מאתי וינאי
 • אש כסייעת שיטה עד אמרו על * וכו' לנד הפעלות

̂  אכל בי מואס ולא עליו קוכף ולא כועס כלתי והיא
 Pה^עול שתטא מס ויביט בו מהתחייבו שיראהו מה

נ בעם העגומה זיעלת ה מן הזאת  יכללו • עכ ■ יכי י
 קתבנימן הן הן * יכי' מתחלקית המדזח כי דנר סל

 הטעס יין שמם כשהכה כי למעלה שזכר קטכליות
^ כחלוקה עטינס לכלול כאן !השליס • האמור ו ה

במשילשת'



Stp מאמר יהודח
 על לא ית' המפורש השס זולמי ונאמרו * ׳המשולשת
 נמושקלם* מלה אינו סהיי * כוון ענמו המפורש

 הנמלקוק• הימיייו גימפניוהלאהזנ^להנניאומכלל
 כניב אשר המעויש בשם התלוי!' ה«למ על עניינו מרין

ודבילנדנה כן אשיי
^ גאת׳ כי הוא מעניינו למד0י א ה ד מ ה מ  להודיע היה בדול וזמדורמ בי דבר ו44•וה לד

ת זולתי המתקלקזת קמדות ם ♦nSiT מתחלקו שה יתב המפורש הע רבות היותן שעם ^פל

סא ב סימן' ' שני
 השוללת ני • ינוי מחייבות בלתי הפק בלי להיותן

 על תאי אבן על אבן לשום בנוהה גניהה ידברו לא
ק ־ 'תאר  זלהפשיטם התאיי להעתיק ייעיהס עתק י
 אמנם • ינוי בז לתייב יוכלו ואין * התתואי תעל

 pייני'נוPהמהחלקי' בשני
 בם
לא

 יבויבמתואיעלכן יתייבז אן עפליורת או מ^שיורת שתהיינה חלקים אמי כאילו השססמעזיש*
ש' השם חדות •יזלתי אנל»• ואת הודעה נסמכה נלקחות והמעשיורת ״ שולליות המייי
־י ־ ׳ י ׳ י ״ ^ ״ ־ ס ״ . ״ ע נ ע ס - ע צ ם א נ י נ נ כ ם אי ב סו ר ש נ 7' ס,ו, f ״ . ׳ ־ נ”י ״

שלשתצז אחי וה מלהוכיי ̂ , דבי בכל שראוי הפילוסזח
, , ף‘ומעע-ובע-פיל י ם א נ ו ח־יו מי סי הו * ר 1ה*ל) WPP נל1 נאמיי קני
^ ־ להם דהדוטיב נדיב גבור ונוקם שכס^אליז• י י י ג י ט ה כבולו בענם דבקות אינם ו

לל ומבורך ברוך כסו מן אקל חלק נופליות בשס  אבל :בהם מתיבה ולא ונש^* רם קדוש מהו
נן ״ העפליות •החדות האריך כבי השילליו׳וכו׳• ואלדת לז המדברים מרוממות נלקחות כי
ם קייאת בכחובים •הויגלה ת ולא רבוי לו מחייבות רכות'אינם ה או השלילה בתארי סמויה מצי

הסולן אל בא לך מו ערק ואחד חי כמו השולליות אבל * מאחדות אותו הכל* בסם החלק סם
ר ואחרון ייא״וון ״’מ״ונייאש מהנ״ו״׳ ״ נדי ד,Sבא עדייו מנ ■ לני-ס •ם fo1־P ני ס׳ה 1^

’° i י t T i U ^ ^ ננדוןל ל6 ״תי״־יס״אד
ל מביניס שאנחנו הדרך על י ׳ י * "

ס מבינים שאנחנו העלה בוה • וכו׳ מהם כי כה
pp ם עה בהרגשה אם כי חיי תנו תעלדז וכבר ו  שיסופק למה ומרפא ארוכה ה

חנו מהם* הכל: בשם פקיאהתלק  יסופד לא מה מפני עליו לשלול חי שהו^* עליו אומרים ואנ
ת תאר מטנו תאיי הס * וכו' דהמעשיות מו  בבחינה חי בשם ימבי׳ עליו קידמת הלב שמחשבת מפני ה
א חי שאינו מי כי בהם לתאר שראוי הפעולות  וכיה החיות* ענם היותו זה יחוייב ולא מת הו

מן תשלול כבר אך השכל שכתכ w יתברך 6הכור  בשם השמן בסוף שעשה החיל משל דרך מהז
שהושזה וכמו חכמה* פ'לב: בראשון המורה

המויה אנל כן נס עניינם המדברי' חיוממות נלקיזוח
יהיה לעולם כי חבי של טעמו והיה * נ/ פ' בראמון ממה לו נלקחות וכו' ומנוי׳מהולל ברוך כמדו׳הללו לו־

 שתו ולהדר לרוממו המדברים מגד יתברך אליו סימשך
 בדברינו אותו מכרכים מהיותנו כי • הלולים כקדש

pנקרא ־ אותו מהללים ומהיותנו ומבורך ברוך יא 
 וכסא דם קדוש היחכייס התארים כל■ וכן • מהולל

 מדות להיותן ביחוד* טפליות נקראו ודותיהסוכלם
 מחה שפתינו גאיסת אליו נטפליסונסמכיס ותארים
 נב ואפשר * כאמור הגרוף עם מאתנו אליו סנמשך
 לו שמדברים הסמוכה הדביים מלת אל לו מלת לתכר
 ואל והכונס המדכריס רוממות אל או ותתלה סבת דכיי

 מקום אל הזלך והבל המדבדם לו שמייחסים מי״ויוות
הסבתיס ענייני אל כאן שרמז למה משית ולבך * ♦חל

לבות הס אס ואלה :וקדושה וברכו בקדיש ענכלליס
 המעשיות אל רמז אלה ל.אמ'‘ • וכו' ל! מחסינות ^יכס

מחליי השוצליוע אחי זל לז:זד המתין ולא • ^ל’ יי® ו

 • הדור שבאותו אדם כני לשון להינל מתייחס הדבור
 ותנועה בהלנשה מובן הקייס ענין היה בדורו והנה
 עצם שהוא נאמר א*כ ך וא * מהם התעלה ית' הוא אשי

 בשם מביטס שאסקיינו בלבנו נתן ולהורות * החיות
 דבר כל מדרגת כי הקכתים גדילי' סאמיו כדיך חיות

 העול? הואית' כי ספק אין • בהשגה כמדרגת! נקיים
 וכמו ־ חיים אלקים באתת יקיא הסכל מדרגות כל על

 ווה * ערק*יב חג מלחמותיו מספר בחמישי רלנ״ג שכתב
ה  הוא כחיותנו לא חיים יאחר ואם כך אחר נאמרו מ

 חיינו אס כי ק״ס מעולם אנחנו הבננו לא כי כונתנו
 *יע סימן סיף בחמישי שאמי מה יתיישב ובכן וכו'•
 ביכלתו יכול וכן קנייה לא ענמותי בפיות חי ית' והוא
 והי * וכו' ה%ל אנל זה יחוייכ ילא 'וכי בחפגו וחפ׳ן

ן שישיהי חק כין ההבדל י ו סיסיפר לתה שלילה ד י ד
עדי ס



ב ׳ סימן שני מאמר יחידה Vקו<
כי790 להנדיל ואלקים לאל הבדל הם הלא זהיים קי כי ימ6«י חשזללת שהיא באנן על כשיפופר י

ת היותה זה מבני יתזייב לא סאה איכה0̂« הנקיאיס העסם• אלקי מדת כנגד לחיל קדש בין כי עיי
מתים כי סימן ישעיה אמר ועליהם קסאלקים• גס ולזה לזה מוכן נושא על מורה בלתי השלילס ללך

עדי בללן ק ־ ה; נהם והמיתה * ידיק לעיייש יקומו בל רפאים יחיו בל קיוע עס מתגה היאות שולל הוא י
מעש' מהם יהיה ענייב'הלא הלאות קביל מדרכה שי/־]

ק־ עי כ ב סכת היא ״ו ו חויי ^אי היה ו  קולו ואת ממש* לאמיתה ‘קבול מדרכו שאין אהר מת שי
 ת יאבע דביי מתיך שמענו ממאםרך רתחוייב ש^א כסו וד,מורת החיים זלאייאו הלהם מ־ייע־נ

ה שהאגן וגו' ישמע? ילא י/נסצהס כל V כי פסוק על ואתחנן שה♦^ ^ע^ר־ שתס£ר הבמה איננ
אנן וכאשר נסי^ה ל^ייייק ט בהמ-ית ה6ד, ת קולאלקים שמע בשראשי החכם׳ Srpn»ם חו

י י י ־ י ־ ^ ^ ו י J 0־pS0 !׳־־ !’ל׳א י U a S ^ ש p.־.)אלק. דפת־^־^
^ l ^ , מולקבילם: אל כה0ם  l ̂ הוא יתניעע לא כי הבכא

ו ♦ל^עדדמ״ן נ ״ ^י ל א עו ה ׳ י ־ ס ״ ש ב א י י ג א ד ״ ד ה י י י א ש ה י ע. ה ,* י
םרי םדעיק או גו היי ך ש ה או ר או א ד,ו םו; ע הע שנו הושעס«' ( שאחי מה דלק ד,י

ם מירא״נו זיהור העכררת דרך ערי חק קכין שזה עןקקשן קדי  ב׳)והיהבמקוסאשייאמד שי
א אור שאינו שמד, מחשבה4 למסאותו יתרון יש * הנגדי ך הו ש  יאמ׳להס אתם עמי לא להם .עי ‘אגד ח

p t' ת כי מלתי על..מביאות  קי אל כני שטעם קי אל בני האיר.והחשך* מקבל* שאין וםרS לנו יש האמ
שנת יא4 ’י^י’ ’נגדי כאין כלס ת הגו ו י ע ב  עבמם עיש הקודם בזמן כי ^,ג^ן ^קי4והע־^םה * ה

סאיכס אקרי־ לאל^ז בכים ״ 1׳, ביק איזה לההתכל«;שסאיי
l,-,1,1 איכיי P לי ?בנה אשר L . ’ , החייםסכהס זאפי ■קייס' י

 קייסאלא איכס החולות שהם ̂ י י i י “י l כשייקסעל הכז' הסלוקס
ס -קנדי ח- ת ה מי ד ח אוי* ו פי מ ר׳ ה ו ע׳ ב ט P נעילת ה W •ם ת #

ם • גשזלליות נכלל אינו העע p?p מבלי ית׳תי היא אבל ונערה מרומם האדקי ו
אט ביניתס מבדיל ענמו כוא סלא י א כחיותנו חיי תנו הו ני ^א כי כונ נ  דבר והוא עכ־ • ועלה הנ

? י חנו או דמיון עד אלא ^ מב המש«ליבא?ייי Mis וכאו^ו חיינו אס כי חיים ם4מעו אנ  ) (פי׳
ע לא אומרים גפבימנסיות «כו'• לשליל ד ה נ מה הוא* מ S שאושר ו ts לאלקו לאלקים נפש כמאה 
ם ®’״לי ®® ®יזיי אינני קי א^ iהו חיים חיו s .-,ק. שם שביאי וכמו כנגד מד ד הו

״ ״ ״ ״ י ל״ האוי-ל-פעהם !”;’;’״ תי,- הא הע' תינ ף וני־
 לפי גמעש תלוי האור ענין

 ח־ןום גי ואולי • מה,שזכרנו
 אליו מיוחסית סכי לש הם שנם בטפליות יהיה מנוחתו

 לפי אשי הנחבאות יתי אל בהבטיף ויחש לשון עד ית
 כמו כי הדשין ענין יהיה או • יתהלכו בחשכה ?גרכו

 ^הגיע כגלו׳ותפורהמז׳-כן נהוי׳וכועלותיו פועל שראוי
 כמאמ׳דוד אור כשש נקראהו וככיל הבלח' ית שאתו לנו
 המעשית• כחלק יהיה:כלל זה ולכי וגו'• וישעי אודי ק

 ואין הואיל ♦ת' ותאריו שמותיו מכלל זה אין כי ?אמי
ן אס כי ננניעו י  לא קיי יאחד ואם :כעלתא דמיון ד

 נ כז פ בראשון המויה כתב זה דיגמת * וכי כחיותנו
 הנה עד רו ביא היה • ונו' יאלקיסחיים יזי אל שאי ומת

 המות•׳ תאר מתנו לשלול הסנה קי שהיא עליו אתרנו כי
 ■ כי לבאי הוסיף ועתה כקיוחגז• לא חיים עליו מ שיא או

• קייס ש.ןאלקיס אל אמיי אנל זה לכל לא,הזברכנז

 אחיו כך * וכי' משל
 דיען שיטה לפדעה זאהין

 !החקז׳ אגל החיים שתא הקיים בק לתנען מתים של
 אלקינן אכל ה® מתים אותי■ שאתה אלו היא קי אלקיכי

 קיזק כשנסמן אולם * עכ עילם קייס«רלן אלקי היא
 להבדיל עטיני היה לא ס חי כאמין התפייש ישם אבל
 כלל. ההיא לשם נכללים רכלתי ם י־.עמ אלק׳ לכץ ביכ
 ״ הקוק תאי מקני לגלול קי תאי בו לבאר הזגיכגי •אז
 ך0עי נא ופא * שקדם כחי כחיזר״נז לא סזהכת עם א«

 שבט אשיי עלה ששם לז וישעיה כיח מלכים ויאה
י האלה כדברים יתולקזקיתועייבשקה נ  ההבל ד

 *yip אשור מלך מיד ארבו הבילוא^ןיהגדמאישאת
 בכל מי • יגי' אלקיספרויס איה וארפד חחת אלקי

 0ייושל את ה יטל כי מידי ארנם את הכילו האיגו׳אשר
Of י לו לאמי ישעיקי אל מזקיהו שלח אז • מידי

ותוכחת



-lU i _ ✓»ני אעווiJl ‘ ■'««ו«וו ׳;ij׳/ j ' u\
אזי(^ יסTpfo זסזא ■ in * ) כג שי' ז^יינ J י^יכמ ומי את *!pk V ישמע אולי • עו' הוש Vp יגאנס ^יכשת

לפרש אוכל ןלא • כופף שאיכס והאמת ״ כ!םף שהבית לתרף אדוניו יושיל מלך שלחי אשי יבשקה דגיי קל
י * וגו אלקים,זי עכ נמד בו יש פי ס' סטה ויאמר תיקיהו התפלל כך אז שלאלי סודו יקיק דרכנו ולעי • גדול'

לא העכיס האתד בדמיון י׳ל באתד סוא ית' לתיף שלתו אשר סכתדיב דגיי את ושמע * uו אונך
האחד מקרה כי ממש אקל התייבו ל אמכם חי אלקים
ה• אז ונתנו וגו׳ אשור מלכי ש חד מע א שי א הנ הז ך ר ר ^וז ע מתק וכמו יקרהו לא הוא גס ר

ת דיו קיים4 ויא הרבוי םמ:ו אלקים לא ני כאש אלקיקם קרוב בל לבלו עדיינו ורסן הטובגרת האחדו
^נו כי וגו'־ ועתה •וגי' המה ע א רד א ה כי נו רי צ המובף האתר תסלונות אליו ח^קיר שנדבקו מדת א
ה זח והני* ̂ לבדן אלקים ה אתה מו כז הד ה אליו דברנו יבא רק • אכלנו ן«ף תאמר כאשד ו
ם י ־אמי « נ ״ ד ״ ק ( י; צן. לו ח א ל > ״ג ד)נ ח ^ י״*ם א , ד ח ♦ ה<1בנדנ1 א ל ד ״ יו ״י ^ ל

כאחדותנו לא אז נאמדות מדת כנגד מדה קי אל כי
ק בגוף חדםיון דרך עי־ ן בזב־ ותאמר ,^ דנ ת מ ז י ה - ין !׳< תצאותיו שהיו כיזז זכו האלילי , « ״ 4ל יש כי אפס שקדם• כמו י י

הד יום .ק״^ ^,^1̂ ת ושנה א העצם * אח אקר פירוש היאבע כדברי הארקי ו
ס אקית כונה אל פונה ‘י׳ש^יי ונאמר והשרידדת מהרניקרת א׳1דוד־שמ,; פס הפלשתי

’ית׳כתכזנג* היותו על ירתח רישדיורי^ההתאהדודת ראשיון וכן הרבוי הפלשתי מאת' כתוכ ששם *יו
10ממ אשי קמשפרי האמד םסנו ^שו*ו^ ההתח^תוכן«<־.חרון. ייקייסדיו מעיכות את הרפתי אני

כ תחכליהג ו4 לקיים הנדייוןדיא הביכים איש והנס וגו ישיאל טלכיודו לעמוד למ יחצן ־ד.םדהדג’4ז
״ ל ״ ״ ל' ״ ’״״ל״״ נ ת אינס האליה ״ ו ק ב ו ע*ם S.-s ד ד ו נ ״ו;״' נ אי ״’ קייג נ י”״  ״י
 פלשתיס ממערכות מגת

וישמע ה1מ כדניים וידבר
 הזה הערל הפלשתי מי כי * וגו דוד ויאמר * וגו' דוד

 הערל הפלשתי והיה • יגו' חיים אלקי מעיפות ף חי כי
 * וגו' תיים מערכותאלקים חיף כי מהס כאחד מ/ה
 צלשי»' הערכי' כנגד חיים אלקיס מעיכות זכי כי היי
 נדיף י אמת החני ודבר♦ * מתים אלקים מערכות שהיו
 שכתב מס לפי • יכו' אחד נאמר היה הדרך ועל :יחדי

האחדות תאר ית אליו יאית לא נז פ' בראשון הייייה

 שהאחד כמו כי ל&כלנו
 והוא משפר איננו המספרי

 נכללים וכלס בכלס נמצא המספרים תמזנז' כל ראשית
 ראשית' יהוא מהכגראיס ית׳אינגודבר הוא רן ‘ בכת נו

 לאין שלימה כאיזדז'פשוטה ככללי בו יכלם במגאבכלס
י מכלית״והלא'וס ג  ביאור־ על פ׳שמזת עצמו סרי?כע ד

 והוא בנח באחד הוא מספר כל שסאתיסכאמרזכי
 השם׳ וזה כתג תשא וכפ' • ונו' מספיןכמעשה בכל

נזרך לו ואין עופד כעכמו שהוא האחד היא חנכנד
 ראש שהוא החשבון מפאת תסתכל ואס לפניו לאחר קבמה תאר ן כענ לנ;צא קרה מקרה אצלו להיותו
 מן שהוא כמו שס• דכי יזאתאשי ־ וזולתם וגבורה
״י יוקרה עליו השקר  עליו השקר יין י<יא P הי
 עצמד על כיסף עגין האחדות אין כי ל’ר האחדו' מקרס

 ‘נספר הילנג אף ־ ע'כ י נאזדזת לא אחד הוא א,ל
 במשפע ותאחז נזה עליו חלק 3פ"י חג מלחמיתמאה'

 עלהעכס־ כישף מקרה האחדו ולהויו׳שאין להכין ידי
 1אק'בחק אפינו אין כי שבהם השיה הצד ־ שיהיה ואיך

כינתנו והיא ־ אצלכו המובכת האחדות לו לקיים ית'

י האחד תמצא • הוא מהאחדיס קשנון יכל ככל  שה̂י
 וטעם יהמהלית התפלות סוד כן על הכל שייא האחד

 והנס אתפאר בך אשי יעיד והתקדשתי והתגדלתי
 כי התמונות לכל כלל כדרך והיא תמונה לי אין האחד
 יעויין ג' סי' בלביעי אזכרני יזכיר ־ עב ׳צזי מאקו
 מסתורי לך בלימי פניס משכי כאחד והנה * שמה

 על •חינך שים ישיבנו־ ומי כאיזד והוא אמרו על הלאנע
מיומם האלקי יהעצס שכעף כנפשך מכס אחד של ראשו

למעלה לורשין־שאין אין פ כאזל ־ והפרידה מהדביקה תייה יסודי מה בראשון הל*חנס דבר אשר הדבר היא
יסודי ייה' ביי,כין הל״מנס הביאי ־ עפיי ולא עורף לא אסל כיסודו שאין אחד אלא זכו' היא אחד זה אליק וזל
פירוד לא כלימי נאמיי חלק בע' עניינו ופירש תירה כילל שהוא כמין אחד לא בעילם הנמצאים האחדים מן

בכמף ועפו מלשין עהי־ א יה חבול ולא עורף והוא למחלקות נחלק שהוא כגיף אחד ילא הרגה אחדים
בהם להתקנים ־ ככי׳ף איחס ידחפי כלומר כלשסים ־ נעולס כמותו אקר יחוד שאין אחד אלא ולקניית

■כבזדו נעצם דבקית אינם האלה המיית וכל ;ע: * ל' נ'פ' תאפר העקרים כעל שכחב מה יעיק ־ עם ;
אגע כיין שליה נאפשי שיעלוז המפולש נשם התלויזת הקדות כנגד pr אפל נאחד והיא פסנק על באמרי הי

וכיס



ג סימן ?*ני מאמר ̂ יהורח «ןול
 $11(4 ס5היי 3סקדש«כ למלאכת הקרב הקרב כל מ מביע״טנעיים תנלי בז תלויות להיותן גי #סמון

ת שוה ואכשי :ו7כט ענס אל ת1כק7 הידו} א)תר #4יויו האק מל יכא וכסמש * יבוא«יטול השס את ינ
• לו יכין אשר דרכו פי על יעברו הספקות עבי נגדו התלוק אמתת על להעמידנו כוון וגו'* ונאמר!

 הפך כאשר הלך לבי ולא • וכבלמהו ינו1׳ דברו יבא בא באמכעיים ית' מאתו הבאים הימנשים בין חלק אפר
שס הלא לאמי לקראתי איש מאתו הבאים ובין ענעיים
תרבה על כי שראינו ממס בלתם•  כין• םג*א מנאניהו מפורש בעים הת^ויורת וזסדורת אב^ בחם ג
^י חם יתברך המשורר מאמר יוסד הוה החלוק מנ ר/ רו עי ם הי עי < נאיייי היגמלות מכלל מצו  ה׳

ד ‘וגי וחנון רקזם אל ועושר־ן חשך ובוסיפ אור יוצר כסו טבעיים קנתונואלאוגדכיבאמלו ע  כי
ת מעשיות ה אל כמן שדי נאל או ל ת נג לו דו  וא.ך מספרם• ימשך ונקה Ĵבגזךף וםר4 רוצדת לבדו ג

חפצו טבעיים; עבאותבאמכעייס ע סבלי ו צו שר אחרת סגה פ ^ שמות כי <אמ'הקבר ש ואנ  סבוי
ל W״ ־ « ם ה י נ « ל א א אי י י םי ו כ. ״ >ו ף ו«,י י ז ״ ״ ־ •׳ ״

« • * ״ ״־ * י י ^'®־ י י י ׳ ^ ־ ״ ־ ״ ״ ״ top פ־ היא־נ* ״
ן ״ כן עשה ולא •ישראל* ו ח ״ ה א כסו ו רל ט א ״ ע ג ם ד ד  ה«-ק,ה, הנננד ocp לעשקם א
הם ויובח מפני שאתי ומס האבות*  שס היותו עם במדות מופרת להם ברא מלכים.ולא עלי

ק - •ביתוכו'• שה ברא כאשר דניי ק  חששן ילא הרכים בבחינת יה1ל ה' ושמי אמר ועל,כן למ
צה להם גודעתי ^ין ;ואיא פרסת יזיי^ע ת מפני ה ובשמי לומד רו ^  שבגד♦ כמז האחד להוניא ש

 וכעבוד י ז רק אינם כהונה ,—מש! עס ועשד־ן לשניהם ר־זמרר־ג שד* באל לי; עחכמהמדה
שות4ס! הניח שלא מה וישראל כי הכטעך תכשיט שהנקכמו קבנא

ה א - י כ ס ה ה ס ס נ י ה מ א ״ ג ס ל י ע ' ה י ״ ׳ י ס• " י דן.׳ ״ ד. ל ״1 ־, . ״
<ה«, »,־1«דה' ת', ת םתנ ח כמו מכוונ ו נ ם מ ע םעו- קוי ו 1־1ו ״ ם p נ,לד לנד. • fa כנען ■  ̂

ר רהמן ולפי-ק שכלי* שלימות על עטו ן ו נ ע א וזולתם ח  ככד אלה כתוב כלם ועל שחם מפגי ל
ם גדולים ית .ענמותו יאויליחסואל רה ך ויעקב יצחק מאנ  כפד^■ לו יולדו יעקעאשל שהם ני3ם א

ה רבים ו^יוהיא המיוחס •סשלימות הי  נפ;>, נשבעים וככה ארם• ד-יו והאכרר־ג ‘ בלבבם ק6ד.ס ו
ת כאמו׳ס׳ח ממני בפיד עלתו ה בתכלי  • מגי־יחה אבותיך ירדו v,-, וSיaשא הלבב וכר האמונ

א אם כי ימותם כל פוגעים ^תימפשבשםסדסכלל־ ל - י ע כר ידו’לא יא:ריס ומנשה ר
F  P הש^ יללעתי שסכיללי־ צריכים היו ולא אםונתםבאלקיםנחלש*ת

An-. -. והשכי * ענס הראשון ^ l הניאיי המשיך גמעשיות• תאר והשה ע.ם ן ^ ן
שרס שניהם היות עס כי ׳ ל ! ^ ^

״״ כת אציץ אבלי לו מדד. החכמה ואין החכמה באש׳ וכרי שקדם לבב יוכם ש, תככיכתגע תיי  באז
ת מן ואמיקכח• לבב יובס שיות המרו :המע

 היותו עניינו שאין והודיענו
 איננו היכלת נג פ' נראשין המורה כדבי כי הכח ענם
• ענמו על יוכל לא שהיא עכתי בנשכת לנורא במצא
 כמסכר ברואיו וסן כינו יחס כנשנת תאי היא אבל

 מסוג ושניהס שהזכיר שלי כאל כח אייק והגה למעלת*
מון לכך כתבמ אשר אל תשים ואס * יייעשיות וי

 אשר הספקית כל כי אזתשכיל * תאסיף אליי ונשמתך
 ונתעודד קמנו ואנחנו ®עייזבייזיזסמיעווכפלו•

 מדיג קדוש אמרי להושיע מנידית ולבית מעיז לניר
 לא זאת ובכל • זה את יה כסותרים הניאים לשונות
ק עביר לנלתי גבול נזה ומתי להתגדי הנחתי מקו י

 כמר השם זה הוא פעם כי
^ ימי ויזכיר עד • תאיי ל ע,

 מעכין האי היא ושם ענם שם משה כי • עמו משה
טעתך ^ייז’ ^*י משיכה

 ז5התלאכי שהם לאלקיס סמוך ה' כן על ההדית המעמיד
 כןלנכאיתשהםנבאיהשיד׳• גם סמיך והיא הקלושיש

 ובס׳גק,^ • להסמך יכול היה לא ענס שס היה ואלו
 לא שסהעכס כי להורות בא כאשר השמות בשער
^ ׳ והנייא הנכבד השם מסוד ראיה ואן זל כתב י  כי

 • מלזת מיג אחד הוא נחשב כן על * עמוק סוד לו
 ססו^ אוחיי' י® ‘ יניזי משה עילם ימי ויזכור וכמוהו

^ ■ שזכינו ממה מבוארת יכונתו • עסל • ועמו משה ע .ו
יחשב



̂מן שני מאמר יהודה קולי i נ ס
י הה כיין הלזה יסשב  • נמג^י נעשמ חוק הפעלית על הייה שזה '־העק זיזדיקית א' סי' ברניעי כאמיו נ

 לה# תעשה כה • סדי על אלה דכייי לישג 'כאת ראי הא יה־ הנכבד בשס א® כי אינה היתירה יההעלס
א לן <ןח • לסדים באמת כי ׳ • ע*כ * במדית אליי ימיי נידע שס ה<א  • איק סופט 15 מלן דייר מי t י

 • סדי על הללי התכסיסי כל • תדרשני כי בי 'ימנאת אניכיית מדות ס>ג אל פכיק נראה נמדזת אליי יהזז
עגין האד יתייחס יבכן מדות מחן סה*ג ׳ככתיב

ה איך הכוזרי אמר ג סס עצם על יימשיסיפרז ע: ת ת ם במדו מ  התשוכהאזמרת עם השאלה »
חד עלי! לאסיזחלט הראשון מו גשמיות יו בשופט ‘לן דמיתי! הלא דת1דת נ

שומע נמכאסיתי ^ • מדק סס ב ומדבר ו ת ט  המלן עיני כי חס * כדין חף ו<ורד.עדי תלוהו' Sy ו
מ^ע במעישויו ושמח סיגי סיניא כשכב 1עגמ את המעשה את ליאית משיטטי j ןי^ן ן! בvו

תיו ז־*,לא החבר אמר ד מכלל המפורש קשבס ואוני אשייעשיך ^ דמי
מנתימע שמץ תקח למען . י על דכיי! ביאור משפט

ט תשורט• 1מקימ כשער ינסן ח ן אי עי ק ד תתהלכנה אם מדינתו בני ̂ ע
ם הערחרת מריגיו ויוצא נפתח מקור לני היה !ככר ם ע ד בו כ ^ ו י ? י  מדכי !היא * במישרים י

ם קעק הב כלץ על תמיד וניתן נושא בהריסת אחרים על וגוזר בהם ושמח או
קס• ם בתיהם הפס כי באמרנו יי ה עליו ויסשרו אותם והחרי ךז ס ה  ספי על וכותב משפטם ב
א ומלה* תאי היא גם היאשון תם סיאש שהו שהאוי׳וכל עליהם וכועס או  ימשפטידוהכל חקיז מביתי! ו

ם סכמכ כתי ענ־ימ !יהיה ט לרעונו נפעלים הגופי רי טיי צ מ  הזכרוגית העי על גכתנ בדבורן ו
תכנית מלאכית כל ישכיל ונקר^^ן והארץ השמים הצטיירו כאשר י’מל

כל של פעוליתיחס * ישני איני המחניאשעשה
*/f VI / ״ ״ .L . p»pf ענייגז יסיח !הב

״ העווית הקדש ויח >־עלני הנקרא י -זש,״<«1ר,י».א1סתט)ע. ”״י
!כלמעשיןבספרנכתבים• מביאות קיייס נחבא לשום
חמיוס כי ממנו שפל מקים אל ממקום נעתק !היא לסמיך בריבים הייני לא ממביאיתוובכן השופע מלתי

ט נ
־/ הני מצטיירו׳מן וכן ומדבר• ״׳ רו ה ק הד ס ש ״ הג ׳ . י ך

!כלזסעדמאמ המדינה־ , י 1 * שהיא עטינו יהיה

דני הכלל על  פטם הסבירו יחזל * שזכרנו הרא׳נע כ
 שיחטא קודם אחת • יקמים מדת שניהם ני באמי לוס

 כי החדה היא וזו * וישיב שיחטא אחר ואחת • אדם
 וענגי מרז אשר ישע טעמסאנשי יפיגו ית'לא רחמיו

 • שביס לקבל נטויה ידו ועוד • קבבת קדשו רות את
 על אימי אביע ליום כי איית בכתב רשום לך ואגידה
 יחוהדעתעל לילה ’ המקשיבים לחניד הלו הנישא
 פכי על יוח השכב עלי בתנומות כי עניינן חקירת
 לחקור נתעוררתי נו אשר את דקלא ויעבור יחלי?>

•• ככה על
 היות עס כי • '01 גשמיית •ותר שחם 3 סימן

 חירה כקודמת הנזכרות המעשיות קבת
 מא * זכיזנא וסכין כרחום לחמי נמשכות הפעליית על
 • באלו כהתפרסמו בהם מתפרסם הגשמיות ענין אין
 פעילות הן והכתיבה והדבור והשמיעה הראיה כי

 הגיף העתק על מורה גזסיים־זהירילס בכלים נשלמות
 *'מהראשון• פ המורה כלכל ממט שפל מקים אל מקים מ

 הנפש הפעליות הס גם היותם עס וחענכ והשתהה
 יאת1תפ!רסתי'בה יותי אל! היי יסכייהס־ יחכין כרחיס

למראית והנענכ השמק פם השתנות מ^ל »מלת4ה

 הגנוע המדרגה* בסתי השגיח מלכותו כסא על שנתו
 • עשקיסס על לפקח העם אל ההל קן נרלתו השפיל

 W הפן ועל • במעשי! ישמח עניינם מגב טוב ובראותו
:לבז אל יתעכב

 השיצ * כו1 צדק בשופט לך דמיתי! הלא ך סימן
 מדכי אל דילג כן זאתי * יאשין אחרון על

 הלאיס ועל • הירידה עטן לבאר שב ן1ולבס * זכותב
 עשתה ידו אלה כל את תאיי»• השיב לא והשמיעה

 תשובת? שהיתה מס על השיב תתלה כי • ודעת בחכמה
 אלאשיזכחיי^ הקודמים בדכייס פניו לעמת מושמת
 כי וזה • מזכיתו מלעמת תהי וסרו * לני על העלם
 השמחה לעסקי תשובה הוא שעניינו השופט דמיון

 אמנם שם כאמיז ב׳ סימן בראשית לו קלם כני והעצב
 אדסאלזר אחד!עישר אדס בריש גוזר צדק קואשופט

 השתכוע גלי אמיי עד * יכו בעצמותו שישתנה מבלי
פי שהשמחה כזה הזיה כי שטי• גו  והעצבעסי

 שכן וכל ודם בשל צלק בשופט יאות! לא ההפעליזת
ק עליהם זה יאמר זלא * שמו ית' קאק כל בשופט  י

ן י  לתנין מספקת תשונה גכ וה ובכלל * העביה ד
 גדק לשופט ענייט ירתה מאשי כי * והשמיעה הראיה

1^ א <( זהזא 1



ד עימן W מאמר ̂יחורח קזל
קסג^ייס• בדגלים •אמר כה «אם יגכד• בנייאה* את דקייב הזכאי את יזכם בהשמיעה הראיס

 •«יכלי ■ קטנת לתעלקמן י6א ביגורים עתה מה^גס על-נד כאלס עליו מספר׳ם היותג! ן6יס •
 ד<ת אגלו כק נשם.דק־יזתגי יסיק׳ לקס נברא -ספק נפעלים סגופים וכל האויי וכי • ^ההלמות ההעפל
הדרגילו זופדר^ות iippi אשל קפלק קןא ^קלש •והדבור ההתובה מכין לתשובת ססוא * '1וכ לימנו

תס לפי פהס סגיייס •ש ̂ בראשון עכייגו הוקדם כבי
ת התיס באק׳כי • סימן«ו א כבוד הנפראו ר ק ג  יש כי J סימן ברביעי ישיזס ה' העברה דדך Sy הז

חנו סיני הר היעד* •וירד כמו ב^בד וננטיירן במאמרו מעדו אנ  הנביאי' ת1יא לסבלו שיוכל יס עתיד ו
ן על ,-להוסיף ינטיייהאויי וכן • כתפנו י נ ע למשם המשק כמלאה בי^תיר דזזרת ח

י' אזןהנטא המגיעאל י כ י על.־החכמות ,נדבר י »י
על מורות שרן האותיות
• התמק 1א או הנציא להשמיעם^ חפ׳ן שהיא הענייני'

 לכליאת • וכתיבתם הלותות מכין שס המשיל יעיד «לכ
 סלביים הן והן סוףלגזרים* ולגיידתים השמים

 בכאן שאמי ומה ונקומתס* נגביונם בכאן הנאמייס
 דנורקודם• לו שהיה ממנו לסכין אין בדבורי ומנטיירי'

 לייקפלידביר מחני שברחנו ענמו בספק נפלנו שא"כ
ק * בשמי  קצותיותסמירות בנויות שחנטיייים עניינו י

 הימן כיאשין בדבריו שהורה וכמו • זכו' הענייני' על
 שינא למס •גב ורמז דבורו* סוא ווה * שזכינו פט

 ג' שהם והפר וסיפור הפי ביאור על כה סימן ברביעי
 את קלקיס ביא אשי ינירה בספר המכריס ספרים
 מתשכה כנגד הם כי הסכר שס וביאר • בהם עולמו
 • ינידותיו הוא זמכתנאלקים באמיו ומעשה דביר
 הוא קאלקים ושיעור * מכתבו הוא סאלקיס ודברי
 דבי האל בתק והספר קספר^הםיעזד שב הכה * תביו

 אשר לידה ה על תשובתו המשיך p אתי ^כ־ * חד1̂
 מן מנטיייות וכן ו באמי •וזה * הנה עד בה דובי לא

 לן יתבאי הזה ותענין * ונו היותני קדק הגשם
^ חנור׳ פני מול b בהעלותך כיו  מדרגת עלוי לפי כי ז

 ממנו* יתסוק אשר הזז(מר דקות יאיתלו הטנעי הנמנא
 הוא ומוזכר בפרקיו הגדול יכיאליעזר שקורה •וכמו
 לקח שלהבה שו1לנ מאוד נבראו מהיכן שחים נבר

 עוטה שנאמר ־ והזלכיס נמתחים ו והי כשמלה ונטה
 שתתת יזנלג כניאת מהיכן האין * וגו' כשלמה אור
 • איז הזי יאמר לשלג כי שכאמי וזרק לקח הכבוד כסא

 סקכמי׳ בעגיו׳שירנו כי בראשית פ' הרמר.ן לדעת וטעמו
 מן ק7 ולעשותו תכלית עד הראשון התומר ^עלית

 חזמר נעל מתנועע גוף שהוא שהשי/י' יראו לא ?®’י*
 הנבר' הוא הלבוש אור אבל האין מן המלאי' קם ^נזרס

ק * נשתיס הממש חמי ינא וממ« הראשין נ  חמר לאר׳ן ו
 כסא שתק׳-ז שלג והוא * היאשין כדקות ואיננו * ^אהר

ל*  השלג היה וממנו נביא• כינסאהככזל מכו
מי נעשה וממנו &תתתי{* מ קאי]• ק ה שי של הוא ו

ך ה'חולקו וכסל  עלהדי
 כמו ■ אותו שראותנו׳סונלת מפ ויש שמתי• •המוזכר

 על מדק יותר דק אקייי ויש • זס' זאשאזכלת הענן
 אלע יהרוס יאס הנב־א ישיגנה שלא למדרגה שיגמג
 נא(לן1 ’ כה1באר שם -כחנואר * וכו' הרכבתו תנתק
 הרוקכיוק הנורות הנטי־רו' הנה שוכר במה אור תראה

 הנק' כייתני הדק ההיא הגשם ה'מן כבול •הנקראות
 העכלק עד Si יקדא ההוא זהכנוד • הקדש רוח לנלו

 סינו הר על ה' וירד ענין חהו ־ כבוד לווי בלא ■ה׳נלגד
 PP יתבאר הזה הדרן ועל • ית יו1י הידידה שתיותס לא

 המסכן!כלמלאכותזן אכלענין נט סימן בראשון שאחר
p כיקלאס * גשמיות זכירתס יזתניות לז היאז topn 

 הקדש רות הנק כזה הרוחני הדק לנשס מן לחתהזוהס
 הגוימן תתלאנה ג׳באמרו ס׳מן נלטעי זה על ויה זה

 המשכן ניאה כאשל בתידות ולא כמלא' בעין עק ההן
 ב' הימן ביגיע• * וכי להוסיף עתידים ואנחנו :וכו'
 מתחלקים זו תשונה חלקים לשלשה והנה * מזכרנו כמו
 כאמזד• והשמיעה היאיה ועמהס והענב השחתה על כי

 הדיכוד ־ סי׳ב הניכרות במעשיו ככללים סיומם על גזר
 כשס התלויות במלית נכללים היותס על גזר ׳ •והכתב

 ואש לבר לומה עניינם נהיית שמה שנזכרו המפורש
 לאלבויאית׳יאתה הירידה אזלם • סוף יס ולקריעת

דני דק  מק< לה למת ייייס לא כן ננר׳וגשמיעל נ
̂  מילה כנוד שס כי ידעת וככר • הנזכית בחלוקתו

 יקד כבודו ותחת פסיק על פ'חלק תאזל גשמי דבר
 (ישעיק ומחנהו אשור מלך אנל כנאמר אש כיקוד יקוד
 הא כי ־ ממש כבידי ולא כנידו תחת יוסנן ה<• )סי׳י׳

' * מכבדות• למאניה להו קרי די׳יוחכן  א^ד אלעזר י
 פלימ^ להל^ טה • אהק נכי כשליפת ממש כנידו תחת

* קייס יטף כשמה שייפת כאן אף • קיים נשמה,וניף ^ 
 מורס כביד שם שיהיה אלעזי ולבי ר׳יויזנן הושיו שהיי

 יותק דבי שלדעת אלא * והזאהגיף • גשם על מעקרו
ק ’ גיףממש על ההיא במקיש חורה א־־ככז  הבגד«' על י
עתהג מ לנה ׳ כבודו ותתק ובאמרו ־ שעליו ף.׳1פיי



ל ל קו דו חו ר י ס א י ס נ ן מ מ י ד ו ח ס ס
מז מכל ««ל שי»יה אמיי כאמין הזאת הטע« כנזלז «תמת * הגק> על ז כמנהג מורה הוא אלעוי (ני מ ל
כו'1נאמיל וכו': יכו׳מהינילך וככר * נשימה לכדה מה«מיזשנתוךהגיףהיא יל ףו סי מה^לו  *הן א

 ספן ינ1י ipוא כ הימן נחמישי שאמי הדנל*ם סן • ז?ל מלא כסתוף מהראשוןל פיט המויס מאמי ידעת
קי אשר הנברא האיר ה' כבוד שתשים א^תינה  פעס ינזוב אשי העליון הנלגל יחכמתוכנוב * האלקים כבוד י

עמי סככ1 שעות לד בכל מלא אשל יהיא מקים ככל
ל נעול שתהיה אמור הכודדי־ היאמר טי- אין ־ המשכן  כמן הגלגליםכשימזדשו כל מי

אשרהיאכהלל הואת בהיולי נרוחייב שלא עד הסדרת כתב מיה מפורש וייתר עני
ה סםפ׳שדו^ל־ ד בו ^ר כ עי מודי שאתה רבוי כפי פנויים הייה גלגל סיחס ממדדתהח^ץ־

ה ה^ייי כו רוצים פעמים ת ף הבורא אדי או סו ^לו ח עזד וכו׳• הגלגל ממעות |אותדת מדחינן ו
צהכיע אבל ל' סימן שם ,ה' ישכיצהי אשד הנברא

ד• בחקי׳להגדלה כסכתה להודות יביאם החופת־ ע
רז אל קרבנו כבר החבר אמר ו ׳ ,י ״ ל ע ה . ».,׳ ה * ופו ענמתעגם כהפרל . י , סיני סר עג ה כבול וישבי

עון ט אי ^ ס י עדיגי א י׳ י  פיזדין ט טנתו־שס ותמצית בי
 מיייזדת בצודה הדניים
ספילוסיפי® הכייסה עכמית

 זכי הנויות ככויק להודות
 מתתדשתו הדברים אין:

 אמ1 באחיו ו׳ טחן הכוזיי נשם שם מכי וכן • במקיה
 פיגלגלהו הוא תה עצמו העליון הגלגל על עמי אדני
 אדני ואהיכן • לא אם במחיה ההיא הדני ההיה
מרוב* תהלית אין עד והם הצצגליי' ההם נעיכים עמו

 מכלית להם ים והסיים הצמחים צירות יאנתנוייא׳ם
דאוי והיה לגדוע־ אץ ומחם להוסיף אין עליהם

! :הוצס <׳ -----------׳ג' *״״׳-־״׳
ה ליו נאמר מהחפץ ת ה הפילוסוף א הדבר מ

T סובבי חשמים אעייך שם אשר !ל o n '*והגלגו
דני שם  גס עמנו י

 ענמר בי רינים פעמים
 הראני שאמר כמו ואמתתו

 המענה ובא כבודך את גא
 הנאמיהנה הכביד כי מורה * יחי האדם יראני לא כי

:עב יכי להגדיל כבודן עצמי(אייר
מן ס המדית מכל נציל שתהיה אזור ףן סי  • י

 חנוקה במדות ספורך שיהיה יונח י׳ל
 וה ונכלל ־ רכיי ממנו נתחייב שלא לתנין פכילת מ:ל
 רמי על מורה היא שגם גשמית מניני נתחייב שלא

 וכי׳• מיחס שאתה החק חמדת יצילך מה הרבבה:אנל
 ממנו הבאים המעשים חן הנלקחות במעשיות הן

 יכי׳הן יחנין רחיה ומעשיר כמוריש טבעיים באמצעייס
 מבלי היצירים שהם ית המפורש גשם התלויות במלית
 b1 נפלאות יעישה ובורא אוי עבעייסכיינר מניעים
י סימן למעלה כמוזכר  כקודמת לישמיהן וימות ב'
 לאמי דבית אשי המפורש בשם החלייית אל ונפלט

 • זכו׳ בדבורו ימגטיירים ליניני נכעליס הגופים וכל
 מחנו אותה מרחיק יהפיליםו' לנורא זי מדה תיחס ואין

 כדגל נעליה חסרין על חייה להיותה דבריו ונראים
ק הפילוסוף ן על לא אס • א׳ פי ה די  עד אי העני

 ■ לן שיה אינני ספק כלי ווה • שמה כחייכי הקירוב
א החפץאשדיחסתאל ט  ־ המש היאחפץ ית' הנוי

 לפעולות דימית ממנו פעילית שתכאצה עניינו ואין
 ירחים בקנין נאמר אשר הדרן על מחק הנמשכות

ק * ייולתס ק היא י  ההם בדברי' ידו את ימלא הלא ח
:מאלה הלא רוק

 וכי'• יטעין לא אס ההצלה אל קיננו כבי ו סימן
 דבלי ובדקת לנא קרינהןי״יעמי יל

מנד וולתי גמגום דניי על כשאי לא אס להצלית

 אמיות* וממתנה נורות פעיכים חלוש עם שתתחדשנה
 ותתפמ ידך־בתיקן נא הבא כמעיין אתיז אולם • עכל

 היא חומת אס נוס התבל תשובת על בטן תדרי כל
 יההיץ אויביה הנס כי • כסף טירת עליה לגנית

ץ ובין לקק תפץ נין כהבדילס p יש כי • לינץ ינ p 
 הפילוסוף שיוכרח מס יהוא הפךהמקיה שהוא ורצון

 ״ וכינו אשי והכיודי החני דגלי נדכהדשיייז להידוק
 כ׳באתיואייםטו׳יגאל פ בשני המידה דברי הס וכך

 ״ 1וכ נמקיס נופלים אינם כלם הטבעיים שהעניינים
ה ית שהוא אמי הפ׳לזסי' כי שם ונתב  סהתסייב במה ינ
 עכ• וכו׳• 1מלופ שיינה זא״א וכהנה בו ושמח ממני

 דדים עיסם בעלי להיותו רינה שהיא לצדם זה והמשיל
 עוד ואפשר :־הלומי יאא'.שירצה בי וכהנה נזה ושמח
ק ממלת להבין  על לבד לא W ייתר דבי ייצין ח
ס לדבר כינה על גב אנל המקרה* הפן  היותו סי
 בראשון הפילוסוף כדבר סמכדן חסיון על מולה וזה

^ו המירה דבל והיא • א' סימן  אצל באמלו הכוני בפ
 יעיניס ידיס בעל האיש זה היה שלא א1י קנוכליס דבריו
 ־ הפעילות ואלו התאי לזה והתיחדות ממנו בכינה

 בלתי לענין אלא הלתיקלות וענין הכינה ענין ואין
נמצא ג !6 ב יו



- ׳ ו סימן ־ שגי מאמר יהורח קול •
hp9 1אחי שיש גהכלק יזי& ^מכם כי הטיעים פלא שיכוון(יידמ־(אפשל כמו מציאותו ואפשי t o מכזיל 

מנאכן.ומ•  jD1« לימגן לסדרם סמניאס אשל1לתכליתמנוזןמאת ישיס הפילוסוף כן ואס מדבלין* י
נל« במקיה וה כל יהיה לא כי וסדלס מטאותם תכלית לא * n כלאי וס יאי לא לאמל שמה ינוס אשי מקים לו

תק היי ובכן * 4 סי בתהישי וה מעין יבא ועוד שפקעכ* כסלי בו* להודות העיון הכליחני אשל ה
פכי על החכי הוכיח לן ליחס כקשת אשל החפץ

אין וS מקום ואין נושא העליון • והמכתב ית׳לעניןהדכול  P* חוא שגס הפילוסוף נטייד״• ו
מד מרכז הארץ וכדור יבתגועתו בלתי־ והוא חלופי חא זה כי תו עו עי ע מ א  ועשינו ועילי ובחיס בילינו נ

בחעב( להודות אלקינו לה ועל בעליו מויהעלחשדין
לאיה נקח ממנו כי לבד המקלה הפך על לא • הפשוע תסלון על ימולה חלופי אפשל ווה • איחיקהו לא כן

 שם להיות והנה ־ ידים כשתי אדתהו כן על * בעליו
 בו ולדלג לקפץ אין המשותפים השמות מן יינין הפץ

 שאני הוה המאתל זאזלם • וולמה אל אחת מהילאה
 • לרעה נו ליגע אויביו יוכלו לא למען כנגדי לוקד

 פרק בשני המולה הלב נועם מעיב נו ליגע יכיל ^ני
ק ״יט  הקדמית דעת בטול אל בא כאשל והלאה זו ו

 עלה לו לתת שתא בגלגלים הנלאה ההתחלפות יזבל
 והיא מקגתם־ קנתם הנחת סדל על זה שיחיה עד

 שס וזכר * פשוט בחפץ מכיין כינת על אנלו המילה
 • הקדמית עם יסכימו w אשי חליפים שאי כן ס4

 פ מלחמותיו מספל בששי הרלנג אודותם על והאריך
 ההיא הטעם להיות יסכלוקו לא החנל דבלי הכה כי מ

 מכותלי קנל של וטעמו * ההתחלפות על יסודתו
 קדכר באמלוןתה הסדר על מונח היותו ניכי דבריי

 הכל סדל ישם יכו' תמיד שובבים השמים אנלך שם אשי
ק ־ «ו'  גלי על היוסידל הסדיר אל שכיין אסנאמי י

 • הימנו נוחה חכמים רוח שאין לשין זה יהלי * סדי
 ממולח טעמו ויהיה כנגדו עזל לי אעשה אמיתי כן על

 הניאה הזה הסדר הן • חללן זח על קדש טהור
 מסדי סוא והמסדר * משדל על מילה היא בדברי

 החלקים להיית סדל של עניינו היא זה כי * לזכלית
 לו תאית לתכלית והמסדר * מה לתכלית בו מסודריס

 היותו יתחייב מכוין בכונת שהוא ומה * אליו הכונס
 כ' פרק בשני המילה שכתב וכמי • פשוט בחפץ מחודש

 ות שניא הגדילה תן כי דע פיק'יג כשלישי כתב ועוד
 מה הוא האתת על שמידה למי העולם חדוש על

 דכי לכל כי הטבעיות כנמנאית החופת עליו שיעמיד
כינת על לאיה יהיא יואחלושזהמפניזה’יי«יזיוסל

ק כזנה ילאיגיייי מניין עכ־ מחדש סתתדשות עם י
 על המובאים נמופתיו הטבעו הילנג אדם זה ועל

'S מלחמות־( מספל בששי העולם חדיש  הליס בא כי וז (
̂ן ליכתב נתנו לא אפי דבייס וביוב עכין בלוב  כ־

 גאת' לזה ספזרנו החכם לגלי ייקיבז * אריכית' לעינם
ת דע: הפך על יודה קמיקש השדי זה !אתחנן פ'

 יוכל לא אשל הסלר מנד בקשני אשר החפץ על ו!כ
 שכתב למה דומה זה למה הא להכחישו־ הפילזסיף

 החדיש יאית על היאשין במאמין אמונה דרך נעל
 כבית ית" שהיא אחר כחיוב למניחי כשאל יעוד כאמיו
 אשך השמימי׳ הגיס תנועת הוגבלה למה ונבח ביכלת
 שעילן ככד שתשלם אל חנכת בכח ית' השם יניעהו

 כיזט יאמרו ואס כתו־ יוגבל מהזמן המספר זה ואנל
 העולס יפסל מהרה היתהיותל שאם המניאית לקיום
 הזאת ההגבלה תהיה כ’א ־ השולפת מי;תניעח ויחרב

 מכוין בכיכת אבל * החייוב נד על לא מגביל בהגנלת
 השהעק לא הרנין מהות וזהו * המביאות קייס לתכלית

 שייכדק הן י'מ ילימר לדין באת ואס עכ־ חיוב•
 איך בזה* יוכרח לא הן • הפ־לוס־ףלהזדותבחפץ

 חפץ שס עליי שיייה והחסרון הדופי מן להמלט נוכל
 הטביע כבר * הראשיניס הפיליסיף בלבל• כמוזכר

 • קפץ נאמ׳הלקיס סי״יק סיף בחמישי בזה אדניו הקבל
 קידש אי יי^ייי שיבא באפשר ממני הנא כל כי

 העניינים הבי על דכלתו אחליו או בו אסל העת
̂/ למדען כאות קדמון ית' חעני עוד זהוסיף • וכז  ל

 והכת עג־ יכו'־ מאנלו ישתנה ולא דבל עליו יתחדש
 כ׳ עיק בשלישי המויה עד הספק מן יסתלק הוא גס

 חשכת, זאת כנח סי׳א'• וכבלכתבנוהובראשון
 ב!ך הגד היא מי איפוא לא ואם • החבר דברי למשפט

 כניכן תל ל’̂ נהעביי הינויה סנמי לי ויבא
 לוא אס אך • יהיה נריך גס וננלכהו נו ונשמחה כגילה

,jjא^ הץיוע את ישננו ולקתהוא * זה לי *לן ,ע
 אשלי טובי יחדש עד שפטני עינינו למראה אשי בינתני

 :נוניא קדש מפני ישן ואז ־ וקדש לאה זה היא כי יאמר
 שהיא בז יגה • לי מקיס זאין הכל נישא (אמיי

 לעו בחקיס וכגכל נכלל אינני והוא הגלגלים יתר כל
ס יקיפפו דבל שום לו קינה היות בלי על • האמת  ע
 קעולס. מרט והיא נמקרה מקיס לי יחסי שכנר היית
 ’ נטיס• ואין •־ ממני נכצצותז יז״ ולא סניגי יתגלגל אשר

שוה.בלעי אחד שלי על לעולם הוא רק • בתס־עתו
נוטה



סח ’ סימןז שני מאמר י יחידה קיל ׳
 מ0 שזכר זממה * א' סימן שכתבנו וכמו התורה שאינז * סבה ולא נמייה מבלי = זלכאן לכאן ייסה
הקדש דוח אנליכו הנקרא הרוחני הדק הגשם החבר כק ה«א ושם נאמנע תמיד הוא רק לתחומו חק יזפא

של^ היות עס תתנושהמריתהרוחנייזתמצטיירית עימדת לעולם pהא כי סביב או כלישוסנדנוד
שהיסוד הכוזרי הבין ־ ה בכבוד אס כי זה זכר עמו אין הזה הסדר וכל הגלגלים מסבת עליה לסבול
חמר יהיה ההיא ־ כמדובר לחקרה מקום

ינאת * הנפלאים היצירים כדר ושם * סבה א ו/ נפ:ייה מבד*י הצירות זכרין והשמיט
ת ע־הואע^יר היותן הגגגמייתבדברי׳עס ת והאיכורת מהכסו ו נ מו ת ה  המלאכי' בו מלאכו'ה׳-רנה ו

 ברביעים*; החבר כמאמר כי ההוזים בדבר מהודרת וכ^ד*ד,מ^ט ח ♦*V1 .נגד והראיה עכה1ךל
או הייקיה החיחהיסהכלא^ אכר ת ^ א ס רי ם הדב מ צ ם ע ח ע לשליחות ככיי ומלאכית ג׳ ק
א והדבר קצהס את י הו  נברא שהיה יש והמלאך מצטייר האויר שם ה

היסודיים הגופים מן לעתו ״ . לעיני שנגלה תה להזכיר ,r ׳ י מצטייר המכתב ושם הדברים כעשרת בשימע שזכר יבמה וכי־ הדקים ° ! ׳ ונדנג נכיר מחכו אשר יואי
ת חרות ^1, א^, הצורה אמתות תו קרא בדוחו תה או י אי א ב דעתו כיונה שכינה כאן י

וזהו החבר שם שאמר למה , ‘ כי כניה את לראות ניכל
ר ז אחורים לאיית ידי על אס ב רי א ז כו  ושכיל ה ה׳ומלאכית כבוד המר^ סוד ♦S התבאר ככר ה

f גל*רמ ונת ז איכיתו כמותו שהם t ענן עמוד וכן * וכו' ה' ונתגלגל
ת ודברים • דבר של ותמונתו ת כביד ענין הבנ ר אכו מל זורח מקומו אל אוכלת ואש ה׳ושכיגר־ן ה׳ו

המולה דבר ויהי ־ שס הוא דומים נבראו בצביונן אלו
הטגימת גשם שאין וכמו ו׳זל הראשון חן באחרון עפה מחשיך זה מי * ח1< ללאיוכ׳סימן למאמר מאד

 ואשאלך קלכיך כגבר נא אזור * דעת בלי כמלין
ק ביסדי היית איפה והודיעני  • ידעכינה י)ס הגד א

 מה על קו עליה נטה מי או תדע כי ממדיה שס מי
 ככבי יחד ברן פנתה אכן ירה מי או הטבעי אדניה

 מחשיך קרא הכה • וגו' אלקים בכי כל ייריעי בקר
 עפת מחשיך היא בי המקרה חל הדברים למיחס ענה

 יאמר י ההזדמן חל הבל ביחסי ידעת בחכתה הפיעל
 מדת בדברים הכיתנית הפחית על ממדיה שם הי

 נטה אימי יהתמיכית־ יהאיכית הצוריתזהכמית
 מה'אדניה על הגלגלים■ על זה אמר קי• עליה

 ״ בהם משיקעת הארץ אשר רמים על ה קיל ־ הטבעו
 אימי יסדה* ימים על הוא כי המשירר מאמר עד
 אבן הנקרא הארץ ומרכז על היא • פנתה אכן ת־ה

 ארץ מילה יכתמרו ‘הישתתהעילס שממנה שתיה
 הככביס על בקר ככבי יקד ברן יאמר ־ מה בלי על

 מלאכי על קיס1י בני כל זיריעו • בגלגלים הקבועים
 ראית ביאירם קצה אפה הכתיבים אלה הכה עליון־

 דבר בהבנת תיאה וכלו ־ מעטים אלה דבלי מתיך
 וקני חזק לך שדי בתיך פאה לך הנחתי כי מדבר

:עמך אלקיס ויהי
מן  ־הבין ככי׳ה׳ומ עכין הבנת לי ונתגלה ז סי

 כיין אשל את פרקים בראשי הכיזר'
 הריקני הדק הגשם על ד סימן בדבריי החבר אליי
חכמת מעדני כרסו מלא ככר כי ־ שיזה כמבואר זכו

 גשם שאין יאמר כן השמש* כדור גשם הוא אצלו
 יהככבי'* המלאכי גשם הוא השכינה ר׳ל הנברא האור

 • וכו' הוא הנברא הענן עמוד או השכינה גשם ולא
 הזאת הסברא קדקד על הלמבן הכה וכבר עכ־

 ■ ־ מצרימה עמך אלד אנכי פסוק על ויגש פ' באתרו
 נברא כבוד שכינה הכקיא הדבל שיהיה חי ו״זל
 ובפרקי' ־ כאן הרב חשב כאשר ית' הנכבד מהשם חוץ

ס יה!א ׳ מספרי לביס  אם הולכים פניך אין אס תיג
 בלכת יחפיץ לא ומשה ביננא• מהלכא שכינתך לית
 שכבר יתברך הנכבד מהשם חיץ נברא כביד פמו
 היה ולא ■ לפניך ילך מלאכי הכה הקכה לי אמר

 בעצמי 1ה? עמי שילך מבקש היה אבל • בכך יזתלצה
 את גס לו ואמר כקולו ה ששמע אחל וכן ’ יככבידי

 ה נא ילך משה אתל ־ דברתאעשה אשל הזה הדבל
 תרגם וכן • ביכנא דה שכיכתח כען תהך * בקרבנו

 שכינתי אפי למחזי תיכל לא * לראיתאתפכי תיכל לא
 כליך עי־׳יאל בן יינתן יאמר • אינשא יחזינני לק ארי

 קזה וקס'הכביד ־ ביתשכינתי? מחתי דה יקי־א
̂י הכילא עצם הכתיב בי ירנה  כמן זיהיה ’ יאמי׳

 הזכיר הנה ־ כן הלב בי שפירש כבודך את נא הלאני
 כבדא, כביד שהיא יאמר ואס • ישכינה ובית אתר בז

̂ המש את מלא ה יכביד נכסיק הרב של כדעתו
 יהמתפ והמברך • כליך בי יקבעו איך וזולתי•
דבליס רבותינו ובדברי ׳ עא כעיבד נברא לכבוד

לניס



ז סימן מאמרזעגי ידוידה ק̂ו
הצויו' גענין הוא משלים ממשל * יכי' המעונן וכיום אגל • ימכיך האל שהיא השטנה ociir •ניס«ורו

ק המנטיייוע האצת הריחניות דברים עוויאל כן ייונתן העגייניםהאלתלאנקלזם מ מכיניכוינ אלקים כ
״ כמדובר הקדש ריח הנקר הרוחני הדק בנשס והרי אולם ־ עכל יכו' חן ליודעים וסידס בקכלה •לועים
החבר אנל כדמיונו השמש איי בניגיגי משלו יישא ככה על להשיב שעתי פי על נבאיי הרנה החבר
כי יוה ־ 'J סימן ברביעי כי נ סימן ברביעי נאמרו

שדם ללע באלף הנכתב השם  השמש כנאת וכערב בבקר נראיכש דברים Sy נו^ל^ים שמות ו
שאדרנל הנביאים ית' אליי כרמז היא *יוד נין ד שתאמר אי שנאמר כשו מו  בהיויון כבקר הארץ על ע
ת מבלתי לנד היא הרמז כי ^ או ש א י ן נ רy‘ן ע ע ו שאfiנ א ה ו ג נו ק האיפק אל. מריב ואשר ו  ו

ר על* נאמר הדברי׳ נדטיששיימזואל ם ובערב בבקר האו ו י נ המעוגן ד  האידים־ בערב בשקיעת! ו
ש כי <כפעליםמאתי מ ש ה מן ץ עו רני ^ו ף הז אק מן העולים Sy א מכהיס ה

1”’ f” מר נסתרת א עוץ שהאור ונ נינוניס ימינעי קחה גלגל והני
fe ז י ^ ל נ ש ת הלב שהיא ה י י ד ע פ נ ה ת י ג ו ג ה ד א ״ י נ א׳  <נ-ם אליני ■®J- 6ל0 נמ,ל,ת הס נא ו

• הזה השכל ויאמרו במוח אז בעצת ומצוחנחיכאשיהס . י
ס הלזה השכל או ח כ ם ויאזרו ננ יבדיל, אשר האידים רק ״ בה

 שאיננו'כנבל מה אל כאמת
 כלי שהיא מפני השתים אל יזמזים כן • זכו' נמקזס
 אתנעיזת אחרות סכות מכלתי גרידא בחפצו יושתש
 עד שאומרים ויש •יכו' בשמים היישבי זיאיזר «כו'•

 האש עמוד אל רומזים יכן .וכי' שמיס יראת העברה
 האלקים כי ואומרים נכחו ימשתקזיס העגן «עמוד

 עליו ואימרי' הברית ארון אל רומזים וכן * וכו' שיזה
 הדבור יהיה וכאשר אמרר עד יכו' הארץ כל אדון
כי עס  דלת כאלף אדני יאמר אליו שרומזים אלקי ד

 |אל ורומז מושלי אתה אדו' אומד הוא כאילי כין'זד
הpבמקום'ד שיוגבל יוה  והוסיף זכו׳לטג־ העבי

 המקו' מן הדורש ידישס ודמיזניס במשלים לזה קיום
 להבין ישיקה דבריי עצמית מוח שס אשר כהזא

 המברך מחשכת תכיין הנברא לדבר לא ילהורזתכי
 ושומעתכלה י־ אמן יביךבאלקי המברך כי והמתפלל

 שיוגבל מה אל הרעו שהיה יין ־־ יבא בשר כל יגדיר
ה דרך במקום  ועול שמה שיוזכר ופתו ־ כאמור העבי

על בזה החבדמהלך שאין להורות שם דברנו יבא
ממכהעגלותירמ נעו טהקבלהדעת רוח כנפי

 אוכלת ואש ענן עמוד שאמד כמל לתראיתעיכינו:י
 הנזכרים ככה נרא־ס דכייס הס שאלו כמו רל ־ זכו'

 נראים אלו שיהיו הכ־נה ואין המה* גס נראים
 זה היה :כי י כתחלה שזכר כאותם לבדם לנביאים

תי  מה בעקבותיו ויש ג' סימן ברביעי לאיזיי סי
 • יכו' אוכלת ואש הענן כמו סיכליבאותו שיארתנו

ם  הענן עמוד היו כשכבר זה הפך על הנגיל החוש ג
 שהס עניינו רק ־־ ישראל בית כל ני לע כרא־ם והאש
 ואס אליהם למיכניס דבריסנראיס על מכלים שניות
̂ינס ונעלב נבקר האור על נאמי וכאשר :נגייאים ^

כע« ראותנו לבין בינם
 ן_5ודקו בעכירות ואיכיתס כמיתם מצנס התחלף
 לדמויג וכעם * אחד גוון לדמות פעם מהם יצטיירו

 כאתנעיתס אלינו הנמשך ההיא והאיר גזזןזילתו•
 • הגיפיתיכ(' אך :יחשב כאשר השמש ניצוץ איננו

 שקדס והשמש הניניץ כנפח נפעלות ההם האידים דל
 האיד כי המעיכן כייס הדין יכן ־ בהם דאורר וכרס
 כפי גייניס לכמה מתחצין ענני עליו פישז אשר

ת ט  אלה בכל המחשבה וטעות ־־ ועכילותו דקיתל ת
 יתתליס גורנים בעל השמש אזי שתחשיב במה הוא
 זזלקץ ההיא החליף ואין ־ מונים עשרת משכויתי את

 פגישו• ידי על כי ההיא הניצוץ בו שפוגש החמר מצד
^ לי היא מנו־ירהנה גלניש הנימץ מתראה זו  ככו

 עכין יזהו ־ ניכו ע לנגד תמונה גו־כיס בעל עיניה
ענן הנלאה הקשת  טלירכמכואר אורות ל1י חנר י

 של משפטי כה הנה ־ לארכטי עליונית איתית כס
 הכל הרוחני הדק הנשם פני מול אל האלקי הכיניץ
 בגכח, נפעל הזה הגשם כי • הקדש רוח הנקרא

 כביד מראה היא •כיס לכמה יצטייר ובכן • בו ויאיר
 החכד וכילאמ ־ עצמי מצד ית' כיצזגז שישתנה לא ה'

 יהעכס המלית ורגו כזה כיוצא על ג' סימן כרכיעי
 Jכהתחלפול המקבל הדבר התחלפית בעבור אקד

 המשל שאל לי וכמדומה ־ וכו' אחד והגשם הכינינות
 כעין וארא א' סימן באמרו יחזקאל כוון עצמי הזה

 כמלא^ סביב לו ונוגה אש כמראה ראיתי וגי חשמל
 הכיגיד מלאה כן ־ הגשם ביום כענן יהיה אשר הקשת

 פכי על ה׳זאראה'^פיל כביד דמית תראה היא סביב
 'r פ' בשלישי ממנו הרמז לקח היא גס יהמילה ־ וגי'
המיככמ הנביא' בנפש המצטיירות מדאזתאלקיס על

לנביאה



סו יא י ט ח סימן שני מאמר יחודח קול׳
 הנגסר^• בארנו שגוליט עם אנל מועיל שהוא ואמי הקשת התחדשו' לדוגמת האלקי הכיגיץ מאור ■לכ?יאה

 י3 המאמר ובהקדמת השפר בפתיחת וכרכו וכבר מאמר העקרים כעל שכתב מה לזה וקרוב * כעכן
 עכין לבאר דבריו מראשית נפשו את נושא הזא זה אל של רעיוניו כי לחד החבריאתה ומדברי • כע פ כ

 כז שי' בראשון דברו מאז עניינו שנשתס הזה הכבוד השמש חן נינזץ האור שליקו&יהיה מחשבו על אדם
אלינו כבודו והתחברות בלק נוגה אס כי זה ואין

ר ח כגופית המבהיק הכינח ב ח ח ר מ ר ניצוץ זזכבוד הן א  שאחי ומה י שמה עיין וכו ג^קי או
א :ובארצו עמו אצרי Sיyמו הכינזץ בככח ^הנפעלות מדהו הכ אור נינוז כי

תי איננו וכו׳ כבר עמו 4>»צ מאמרך הכוזרי אמר ס ־ כאמי בהם ויתורו •והשמש לאמין פו
 גשהואהגוף שיחן ברביעי מאםףך אב^ דההבאר

צו אי ב שם דברו היה כי וכו׳ הדק .ן1,3ק1ן קשד, ו
ר י מ ה Sx החבר א ש ך ק וכאן ד עלחחרוהדקשי שתת<חף בעעו

דברעצנורתו: י ׳ י
לייי ייי י *י' *י ״ ם0 ד’י י ט 1י נ המנ<1כ תה א ח בו שטצדיח מקום רואה ו מ ,ן,ן3 י ^, י מבדתי צ

ח אור כי בלבנו נתן זלהוסת מ מוצ^ג ^^iומו: צ ^עדי וחידה מבלעדי. אתם כי לדעת שהראיתי מנ
ה שקדם הרוחניות ■המראות ם חי די ה תיי מ סי' עד כיז משימן הסגולה ומדור־/ בצומר־ג יושביו ו

ע זו^תם .מבלעדי האלקי הכינון איננו זכרם ה המזג ובמצו הי :הראשון מן שח ש^מות ת
ל מ״נ ענ ״' pc נ »6הנ סיז׳ סוונ ח מבלתי נמח י סימן :ע-ו

שו ■יי שי״״' מי״יילא ם 1« ענ י נ כ ו פ ה ס ע ע מ ו ש י נ נ י א י ר ז ו כ ח ר מ א
ק הניניק \ אלקי איי הוא י ד א h נמק הקדים . נ w i שהזא

' l . ״ הרוחניות כגופות יהל כי הדרם זה ואין יהדותם י
ה כי למדרגותיהם• -אנשייהעירם; ונייחסהואליוית ההכה• יג
כהיותו לפרסומו להקדי׳זה י כאחי וכו ה כבוד באמלכז

אמלז שותי כסתלתאיככו שהיא פי על אף שאחר ותה

 שהאור יחשב אדם לב ועוד
 השמש ייעכם הס והניניץ

 הנמשך הניני־ן כי כן ואינו
 עכמו אינני השמש ק

 הנינו־ן מן הנמשך והאור
ישזכרנו כמי הניסן איננו

 אלא ככל נאות כנו א הדמיון זזה ג סימן ברביעי
 ההסתר עכין כי ־ וכו' מישגת בלתי השמש היתה אס

 מפני תימי ענס על הראותו זולתהעלס איננו בכאן
 ויה מדבר עידני ־ מביאל יהיא ם יהאיד הענן עב
 מאח' כלפי יכו יכאשי־כאחר אמרו לבאר ברעיוני בא

 כמו בלבד ה׳ העברה דרך על ונקרא בקודמת המלך
ס ה׳ ■יילד  כי הכה עד המלך זכל שלא למה כי • ז
 לימלאכוע כבוד ית׳ אליי הליבסשרפיס הבנעעכין אם
 ה וירד עכין כן גס שהבין להיכיף נא עתה יכו ה

 זולתי חיןהכינ שעסהייתהירידהמכוכיתאלייית
 בבקר האור לcזכמ שמו על הנקרא כינינו לאור

 העברה דרך רק כן אינו ספק בלי שזה יכו׳ ובערב
:<לבד

יכו׳• אלקי אור כינון הכבוד כן ח׳ סימן
 לן יפה דבריו כנים כי לו הודה

 האלקי הכינון איל היא הכבוד עכין כי הורה ויפה
 החבל יראה • שזכרנו ו<מו6הד(ח הדק בגשם הפיגש

 עס איזה על הזה הכבוד געכין ביאור להוסיף
'וראשונה בענס כבוד מניחתי מקיס יא'זה ׳ יגל'יז

 יודעים והכל העתים לכל גלוי השדה כני על כנב
 רושם בי עישה מקום מבלעדי במקום יניאמי ־כמה
 הטמון בדומם כן שאין מה ־ ענמי בהבדל כיכר

 המתניעעינ בחיה לא גס • האלן בבטן והמכוסה
 שאין האדם שכן וכל ־ יער עני בינות להסתתר

 הסרות חלןף ידי על רק בו כיכר המקזס רושס
י יושביו יתתיחדיס והמדות: האישיות כו׳ תו מ  בנו
 המנא ק ספ בלי שידענו יממה ־ וכו׳ המזג וכמניע

 ובמדות במלות בס להתייחד מקימיתמסוגליס שם
 במנוע כי כן גס וידענו אי־ סימן כראשון שקדם כתו

 בחמישי שיבא וכמו וקהרוכה הכפש שלתית תהי המזג
 הכבוד לעכין אמתתשלמותאי על עמדנו * סיחן׳יב

 היישוב באחנע להיותה כי • יושביה אנל יועיל אשל
 כלמות יכ־א ילעמתי לשלמותמזגס גדול מבא לה יש

 הלב דבלי יאירי זי כינה עבר זאל • כמדזבר הכפש
:ב' כלל נ מאמר ה׳ אור בספל חסדאי ן

א  ל ד' וכו׳־ השיכניס איננישיתעעס ו
 מעדז כי תהיה ילא תקים לא זי סבר

 על יעיל שהחיש נשענתעלדכר בהייתה קרסוליה
אינכת בלמ7 אשד הנפש שלמות הנה כי • הפכז

נמנאת



ו ^Sח ר ו ה י י נ » ^ ר מ א ג מ י ׳ ז מ י ב
ג י א ה סנזליית ארץ ארגס1 סגולה עם ישראל :העולם אנשי שאר על בימ^שאע א׳י נשובכי ^ ^ כ

ככללר הגולה עם באמר< כי • האלקי הכיניץ פעולת כן לומר רונה * וכו' וה הרכס כן
נאת יקר היה ה ולנר • התוריות העבודות כן נס כי אמת * לכרת ובומכו ויפה ברת7

 ירושלס קדשי בהר כי ) כ הימן (ליחזקאל ידי על שכולה בהיותה כחה תת תוסיף לא כואת לעת‘
ת כאס ישראל תרום בהר הרחויי' מיישביה וגלמודה

 כל יעבדוני שס אלקים אומרים שאתם זה הרכס כן החכר אבר יכ כל וגס טבעה כפי לה
חבו הראזיו' מלחכתעכודועיה’ אק ביתישראלכלו דיא הכרסא^ו שמע^י סס ב

^ בו נוטעים היו לא המלך מנית לה ־לתת פני: בט הג עונדי ה ו רו  א^ אדרוש ושס ארכם העכו
א ינ׳י כי וזה • לה יעשה ם4 ׳יה הו שה ואיה ה ם ענכיס• עו ה לאשי.}; ואת תרומותיכם ״S,ו
ת “י כאיז היה חד מיו • קדשיכס בכל משאותיכם ד,ראשונה ה

בתירת זכר זמירות ונעים ׳ מרמסייח זה(cרJ ־
י 4”« ״ א כ נ ^ ־ ו ־יי׳ איי' י*״ י י ל י ״ן0 נא״י- ש־־הס ע . קלכ '

ם ׳ I ‘׳ ת המעשי רו התו ת ו תוויו ר עה ה ^ א״ ־ -i 1,כגי ה׳ בחל כי י
רה להתינל ולבא לנאת כשי ^׳ לסגולה יתכן לא אבל לכרם כעגו א  קלה ונסיחן וגו לו למושב הז
באדנות לפני ע החיים ה' ה המקוב בבלעדי העניץהאלקי אל להגי  ישראל יק לו בקר יעקב כי הז

הכרב; יתכן לא כאשר בעבודות ולשמרם לעבדם ח עלי  הנלקי; ועל להגולתל' דמהר בבלעדי שי
ה אז • להנלקתס הראויות הי הזה הכרס ; הז הטוכ נ

ר יג ’י’ ^ עמו אדמתו יכפר מ רי א ז כו איך ה א ו  הנביא אמי והלבנון הזה נכאן וכבר זד־י, הו
אשר הנאותים המעשים

״1 מ נ י”ה ם ״ ד׳ ש נ י י ״ נ ם ה י כ א מ ר ד א ץ י א י נ ״ א P י
אל .״קאו* דנ׳ ^ ו ג נ י, ■ נ פי י ם ו׳ י י ו ט ע6י. י נ !שכ•־.;. נ־^ 6,

רען זכרתי ובאמרוכאשר שער סוף עקב פ וגו היא
*■®נידקמלאה ’ ן הראשי מהמאמר וסט fi!לסימן ׳ ! !. «

מאקיך מקינך נביא חנל שופטים פ הרמכן של ימינו
אל^ כניאה שאין לרמוז מקרבן טעם גאמלז כמיני
קזיך. גיא יישא הבתיג בה ■אמר ילבן ישדאל באק
ק • דבותיכו שהזכירו וכמי ̂זיזין טעם י  כתן ה כ• לז

ק ייייי P' עלכלבעיי־ס לןמעלה  עליכס י
 במכילתא זאת כל באתנו שבאיפכים וכתק • מג

• ישראל יאיץ ■ 1̂ישי ־ קנין נקראו שאינעה נאמרס
קת זה זכינו וכבר ־ והתירה • המקדש ובית  נפתי

 כאשל אתתתו להזריתעל ליז6 המתייחם עס הסכר
:מ׳ז ס־מן בראשון זכרתי
 משק ועד היאשין מאדם נבאו וכבי

 אין עיני למראה ־ <כו אחרת בארן
ץ ׳ השאלה בכלל רבינו משה לא גס הראשון אדם  ל

הכמשעז׳ וכן ־ בכלל עד ולא משה עד הכמשניימחדה
 יהכק * יקזקחל כך אחר שאמר כמו וא־לך ממשה
 לאדס מניני לח שהרי דבלי להטעים אתי מקום

 תדלגתן אשי מגע נאתו חקר כלל ננואה הראשין
״ הנמשכת בכסקא החבל כדבר ישראל מאק למעלה

ק אשי מקין נפרד ספקו ראשית כי אמרתי עכ הי
ג7 נ

 ־ אורה כלו הבית יתמלא והנמדס ובהסכמתם • צג
 בהר ותטעמו תביאמו אמיו לרן על זה יבא

 היה כרס ) נ סימן (לישעיה מאמי ועד וגו גחלתן
 שורק ויטעהו ויסקלהו זיעזקהו שתן בן בקרן לידידי

 לעסות ויקו גו קנב יקב וגס בתיכו מגדל ויכן
 גפן ) פ (סימן זמייית נעים וכדברי וגו' ענבים

 ותשיש לפניה פנית ותטעה גויס תגרש מתנרי׳תסיע
 למדנו ודעת טעם וטוב וגו' ארן ותמלא סישיה

 בפי' והריא * פד שעי העקידה בעל בהתייחסותם
 הכרם משל מחבב זזו לא וק׳זל • ג כית! ישעיהו
 מדרש נחמלס שנתפתתה פ'כעלה כתינות במשנת

 ניבנה בכלס קכמיס לפני עזריה כן יזלעזר לבי דרש
 מן הקבון שם הוא נרם הרמבם שס וכתב ־ וכי'

 כענין ומן נאומי ניבנה מתקבצים שהיו יזחכמיס
 והתעלה ובאמרי עכ־ לה ענו קמר כיס שנאי*.י

 ישראל אלן היות שעם לבאר כיון • יכו המיוחדת
 שקיעה נהכנתו נ לקשי אין לשלל׳,יתכאמזל מיכן מקי
ק ־ עס לכל שיה  שהיא הלאשונה המיוחדת המפלה י

 סגולה לעס רק היתה לא והדכיקהאלקי הנבואה
נהיו כי ?דא״בע כעב זק לזה־ודיגמת עיי לי«ק ויש



»u ינץ. סיו.*ן שני מאמר קו^יתורח
ל יאי לך למה;תיה ק לסי בנמשכיו וכז'־* אחיך מ K מ W ̂י^ ^5• ■צא̂נ *ה׳

ס כאיור נבואיט יזיחד החכי נשאלה;י.היה ככלל משה הלה אס וכן די ״ 5>שצז! לאק bיצ'Jמ כמגיים מ
^ ויחזקאל כעעס חנליעז היה ילא כפיל! אידימיו על קשוכס  מלכד כי׳ 'עיצכו כשמים כככל ולני

 pכמנאזכא שככר םרימ כנה כהסככ הנזכר'הימה מחכל הכלתי כמשפט כשאר יזכיר אשי המשוכה
כזמןהכית־"'יעי ישיאל • וכמישיכא בפירו' ה1כשן

י יד משה נבואת על ובליהפק ב ח ח ר מ  כאירמיהי הלא השלישית נחנביא 8th שנמנכא מי H3 א
הי מלכד כי כמצרים כשצבא זז!נד• ■בעבורה או בזן אם כי ./ ־ - ■ •זבמצלי׳ לבמדין יזייב נ
ל ' ־ ' ■ דפרים ואין • אזמר ^ין

 כלי • מנר של בתשובתי
 נכיאת שיכר מה כי ־ כיחוד •ענייני על גשמעקילס

 כביאת על אס כי מוכני ן א ־ לכי בפארן יאהק דשה
 כהעליתך פ' ה כדבר הניא כמקוס ייזד גס סלשתס

 כן על ■ ימקימי שיתבאר יכמי יגי' שלשתכס נאי
 כביאת על בשאלתי התמיהא הכליג לא כי ̂>מיתי

 ייכלל לא נהיי כמשב עניכי כל להיית במנרים יושה
 אף כי התפ׳לו) לא כן הכביאים.על יתר עם 7נ בשזס
 אתה קלב ’לכך* המיכן למקים מיק ינבא אמנם
 יאשר לד׳י״זל• פ׳ בפני המירה שכתב מה ושמע

 בנביאה איתי •שאומר דבר כל כי איתי אודיעך
 הנביאים נביאת בגירת היא אמנם המאמ' זה בפלקי

 נבואת איינס • אחריי •נאי ואשר משה לפני אשי
 אפי׳ת'האמת י'pהכ כאלי בה אדבר לא דביני דשה

 אמכם ככ״א ששם והיא בריי,יזה־ לא.בכיאורזלא
 העגין יכן ־ נספיק מלתי יעל משה על אכלי יאמר

 כיאיתיתיי יבנפלאיתזילתי בנפלאיתיי אכליעיד
 זיכר עכל* י.נב'אס* שאר נפלאות מכת איכס

 מאדם באמרי כללהי אשר הכלל תתיך ב:רט אבלהס
 בו שהיזכר מה מצד קשייתי עיל להכביד חשה ועד

 • ישראל מאיץ רחיק׳תאד כשדים באיי היותי בפידיש
 מן לי תפלט ייקיש ההנלה אל הקבר יקרב ק ןע.ל

 שהיתה באמיי קין כביאת על בטענתו הנכלל הקיפי
 אשר ההיא בקושיא ובקתסור עגמה כא* נביחתו
 לטעם •וכרך ונאניהס י שניה יביא לפתע כתאס
 וכיו יעיד שיתבאר׳ כתי תרחיק יביא אפר קמל

 ומה ־ עמים לנה העיתד יחסנו ראש להיותו כפרט
 ליחזקאל קידס עס•הייתי שאלתי ^,סיף ירמיה• שזכר
דק שכתב וכמי בזמן  רנה לפי׳ירמיהיכי בסתיקתי הי

 לכביאת בכבל שהיתה אל ודנ יחזקאל נביחת לכהון
 לגביל היא שגס כשדיס כאור ההיא בתחיז אברהם

 דעתי נמ:ולפי פרשת הימבן כדנר ממשב שנער ארץ
 שלש בפירוש זי בשאלה לזכור הספל מסלל כיין

 על אשר הסבית לשלשת התתיחשים כביאיס של כתית
סמכי בתשיבת שיבא כתו שילה כנבואה ®יק

 בעב^יא נוספה הציפיות
היה בי ־שלישית סבה .

 1שיתכא כמי ישראל כאיץ לנביאה מיכן ההיא המקים
 כמשפנו משקל לריח המחבר נתן יהכה • זה אחר

נדקו:
מן ף סי  ■ישמיז כעביר מלת בעכירה׳ בהאי י

 מלה הייתה יכצירו יתיריתיה מיקיה
 הודאית וץתי להיראסביזפיעלתיתהליתית משמשת

 המפרשים ביאור התחלף׳ כאמרז׳לפי אחד אל«.בדבור
 המצלונוצי עשהה׳ליי^צנאתי ■וה כעביר אתיו על
 המגה אכילת שה;א -העביד' זאת כעביר אבעפי'’הר

 לני ה'עשה לכי המני׳שניה תמלת שהיא חמץ יאכל למ1
 ממניים היניאני יהטעלא תמניי' שהיניאכי איתי׳עד

 ממציי׳תעבדזן העס את כהיניאך ככתיב לעבדו רק
 אתכם הינאתי יכתיב"אשי הזה ההר על אתהאלקיס

 להיאב® כאן עד לאלקיר לכס להיית חנרים מאק
 פירשה הרתז:ן אמכם ־ תכליתית לסבה זי מלה שפירש
 בנאתי לי ה' שעשה זה בעניי כי פיעלתבאת' לסבה

 שאמי כעכין הזאת העבידה את עיבד אני מתנריס
 ילשכי • רחם פטר כל לה זיכח אכי כן על למטה שס

 הכה כי בעבירה כאת' החבר כיין י הל השבית מיני
 כשקדם לה חינה הנביא פיעלתלכביאת סבה האיץ
 אליה תכליתית סכה היא וגס הביתי כזמן בה הייתי

 הנביאה יבק הארץ׳ עגייני לתכלית בהייתהכביאה
 pבא הנביא בהיות אס פכ־ס מג' אחד על שילה

 אי הגיתי סמן בה היה שכבי או עצמה׳ ישראל
 השביס שיורכבו יאיפשר אליה׳ מניעים בדברים

 ואוסיפהלך והילך־ שמכאר כמי שלשמם או מהם
 כשלישי כוכיה אמרת סבה הכביאה־ בעכין הנה
 הכמשמ הנביא' בין החבל הבדיל כאשר כי סה הימן

 כבייגלאשון• הית' הישכיכ׳שכבר בכת שני בית לאנשי
 השבעה בהשתלק נסתלקה וביןהכבוא׳הנקכי׳אשי

ה הזאת הנביא' לקיית שאין אימי גמר מישראל קני  ה
 אברהסיועשה כמי גלו־ כח יבעביר מיפלא נעת אלא

 מיי אשר להם יהדזת־ אליי ים1מק שאנמנו והמשיח
הכמנאי'מדמ< יקנו ינהמגאס לשכינה מעין נעגמס

^ ^ JJ ̂ ®הנביא



יד סימן מאטד יחורח ק̂ו
 מדיגימ היתה אבל ומלאכי זכריה כחנ« אזהרות רוה שייה יהיה אשי אל ־כ♦ לפניך הרי • dSp ^סנזאה
״ בכביאו עליונה מעלה והיא שלי ומחזה אלקיס רוח מעון ג^יל כח שם להמנא ראזי ללכת יוגונואה
במס מדניאל עדיפי זמלאכי זכריה שחני אמדו ולכן לעמוד בהם כוז אשל הנדיקיס הן והן • לפפיכה
 נביא היה לא והוא לעם שלוחים נביאים היו שהם למרכבת כוננו אל מקדשי להיותם מלך היכל במקום

שהס לפי ות והיה שלוח •שבונתיית-זהסהאמנעיי'
^ בירושלם נבאו ויחזקאל בדז שיעבור כדי אברוזם נתנבא הניניץהאלקי (התפשטות ק ה  ב

 הבי׳ין לבנין רבים עמים ראשון בכית נסצאים היו ונכר משניוז‘ודניאל הארון לדינתת בעולם
ה אשר השכינה בו וראו בזמן ה לפני עומד יגודנו א ע מ ה ע הירא ג  Jj? אותם מזהירים והיו מגי
כן כ^ נבואה‘? הסבה זכר שלא ומה הבית מו ע התעשרות ועל הבנין אד^^ Sאב ,ר‘מהשגול ה4 ה 1ו

 מכני אנלי טעמי בכאן הזא
 הארי בשבחי עהייובא חיותי

 כלל מעלה לה יתז ולא י«ש*ף הזא׳לא ההע, ותן הנבחר
 יאות אשר למיע' חזין מזכרונ׳-ועזד עבי חמק כן על

 כמולונשענ׳על היא זו סבה כי ועיד עניינ להעי׳על
 נכח לא בעבורה או בה היה לא שאס הנזכרות הסבו
כי  לך לך שנאמר בה־כתו שיעבור להננא:כדי איש ינ

 אכרם ויעבור יאמר אראך אשר הארץ אל ונו מארץ
 אמר כאילו * מפניה ודניאל ויחזקאל ;ונו' .בארץ

 כחנבאו לאדחת' ישראל שיב על כי זלתכליתה בשבילה
 דטאל נבואת על שדבריו סבור והשומע שניהם• •

 דמנלהובפר' עליופק האומרים קבלתר׳זל סותליס
 והאנשים המראה את לכלי דניאל אני וראיתי חלק

 נדולה חרדה אכל אתהמראה לאו לא עמי קשי'היי :
 יאיתימא ירמיה אמי האנשים ו נינה מאי • עליהם ה ;נפל
 ו אינה ־ ומלאכי זכייה חני זה אבא בל קייא •רבי

 עדיפי אינהי • מניהו עדיף ואיהז * מיניה עדיפי -
 עדיף יאיהז ־ נביא לאו נכיאי׳ואיהו דאינהו עיניה ■
 שאמדו הנה ־ עג ־ חזו לא זאינהו חזא דאיהו מינייהז ;

 ־ שמעט לו אמה אס אך ־ נביא לאי דאיהו בפירוש
 מעיןנתתר הריא מטעם ממני קח זה משובת כתתי
 ■ תסתילו׳נראוע עליו ינודי ספקות העירו אמדי בכי
 לפעמים היות שעם הזה המאמהמשא ביאיר על נשא
 • עליון שפע מקכל לכל כילל נביאיה שס קזל אגל
 העם הל שליח נביא בשם לכו ויחיד בעגס הנה

 נק׳נביא לכן כי ילכו זו דרך ולהודיעה להכהינם
 לגוים ונוכביא לך יקים ואמ׳כניח שפתים ניב •?מלשק

ך ; תי  העם אל השלוח על כאמר נביא שס ונו'שתמיד מ
 הנביאה מראה שיראה אמנסמי 'ומלסיי להנחנתו
ה הי ^י  לא חוזה או רואה יקרא העם אל שליח .

 • אבדם ה'אל דבל היה עכין יזהו מיוחד בשם נביא .
 אברס היה לא אבל • אלקים מיאלת שיאה כמחמ

 דניאל תדרנת חזל אכל היה יכן י לזולתו שלוח ־זכביא
א היה *לא . נבואו׳זרגיי לדכילהס ליסיאל שליי* מי

 נכריית נשים הרחקת
 שמיז עלה לא דניאל אמנם

 עדידו הוא היה האמנם ׳ לעם שליח היה לא ולכן
 המלאז^ השנת בענין ומלאכי זכריה מחני זמשיבח

 וכבד עב: ־ וכו ראו שלא תה לראות זכה שהוא
 ראליי^ שהיו נס היתה שטת הדה זו * יכו' נמנאיס
 ככד כי לארץ בחינה הנבואה עליהם לחיל מפניה
 האלקי האור ונינוץ והשכינה הבית־ בזמן שם כהנאו
 פ'•א^ נ מאה העקרים בעל הארון(כדבר על המכה
 שלמז^ זקני לכך המוכנים פניהם עכר אל האיר

^ * מקום בכל בהם כוהנת להיותה הנביאה ד כ  י
 כיז♦ כן ה'ליחזקאל דכי היה היה יחזקאל על .אזל

 היק- שכבד היה תאי ככר־ נרר כשדי'על כארץ הכהן
 tpהבל בדגריס אס כי זה לטעם הונרככו לא ואולם

 שהיל;*ן וכהו ובשבילה האיץ ענייני לתכלית ־מניעים
 ^ הכביד לנסיעת היימזת יחזקאל של זו כביאה

 L,»p ברביעי שטתי פי על החבל שזכר הכיתיכמז
̂ pj«בה כיונא ועל ככנדה רק בשבילה זה ואין • נ׳

 jj,כלכל אבל שטתס־ לפי היה שככר היה חזל מדרש
 מנבואותיו כהרבה ילתכליתה אליה המניעים

 שמול חעמי כשדים כאור וככבואתאכרהם יחזקאל
 .באדן קדימתה בהםאף]בלא ראויה הנביאה להיות

 אך_ אל שיב בחרן לו נאמר אשר יעקב של טעמו וזהו
ע! לתכליתהאק נבואתי היתה כי ־ ונו' אכיתיך נו  י

 2החלםוא במראה בארץ נבואה לו קדמה שכבר נב
 יכבד בכית* השכינה זהבעתהמנא היה לא

 עלכבואתוכמדין',ן- הזה בטעם נכלל עצמו משה
ק• לתכלית נביאתי היית מכד א ^ מנד הן ה ד  ק

1כמ האלקים בהר כביאתי
̂ Jתדך עליי להסלנת כי לראית האמנתי לילי שיבא

 אתכם כי אודותיו על בשאלתו המלך כיון לא
ן כתו מבוארת פרטית תשיבה אליו ליחד ראוי ^  ש

 ;דביכו בפייושכאשר בשאליע מהנזכרים בזילתי
31P מ&ובה הקדימו אחיי ׳ יכו' הלאשין אדם אבל

אכיהמ



סימןשד מאשריחורח קול'
היג כן שממין וכי' האק בשאלמ בפיייש הנזכרים ודניאל יחזקאל אביהם  ק יךן וגירש הבל נ

 הדה הדהכננד עלאידיתיה הקנאה שנפלה ההיא אחי לזייני כדי ירמיה על עגיינו לאחי ייאה * ?מלן
באק דייתס הימה אס ינדיכשלמא קין וינא כאמרי שב * שיבא כמי בנביאמהנדים לי הדומה עם בן

bששי הכמיב הפי הייצאיס הדברים נאים • ישראל יילי לאד' הראשין קין סל גמגיהי מעליו לסלק עמה
טעמם בכתינמ ישמחיס מאדם נאמרו נכלל אשד

א כמדיב, השה יער ?יאשין לני כאשר מת ובד. אדמתו היתד. הי  האלקים לההזהנגשיאל לי קנ
ה1במערד.-אר הבל עם שענייני כי ויחשב ת ע ם זוגי ד  עלידיקרבנס-וההענץ אברהכם וחורה א

א ולאה יעקב ורבקה יצחק ושרד. חיה לחה אליי ינכיאמה ד\ והי א אק הן קין גדישי ה  ההיא• ה
מר הנקראת הימה אחיך קבל יאי לן א הנ ה׳ ^ני  להיימהכל עכשי• אצל ה׳ עיני תמיד עליה ל
ק כי באהרכי המיקן בין והחמרה הקנאה לה5נ< ועליה בה אלקיך אין •יחבל* לארז בחיצה לי

□ זה אי לרעת כשרצו בתחלה וקין הבל ה לצדקכהדדליכאיפמצדק מ
ם בכקום לד,יורה דרצוי ד ק מן הגייש שיהיה רסגו,»חו א א ה

^״ ־. ה. מל ם־־ ש S עלנז n Aת - א ק ל ה ס א ״ ה • ־י צ. הפמה ״נד י פ״ זיז  V יוי
ה ואירע ה6כקלי זולתו עימד היה אשר המקים ה שאירע מ ג י ר ה  לכלהאיצימשכלהעינים מ

( אדמת הנביאה כעת עליי ל כ תז חלף אליה־ ציפית ה״ל״״י יצשארס גא ערירי) קין ונשאר ה  עכיי
̂  לנחול בה בקש אשי נכרי' מגורש ה׳שיצא ני4ןםל קי ויצא ונאמר ערירית שיגזיר מה יזה • היא קדש

ץ הייתה מצד עליי השכל א- ה ת מ א ה היו שבה הז הי ע ו  בארחית לעכמי אימה כארץ ונד נ
תי אביי של אדמתי ע  יהיהכעיכד עקלקלית• ותרשיש־די* לברוח יונה ריקם ביונה נאמד וכן כד
?י הגדיל אליעזר פי T713 באיש לי לא כ^יז ̂ ס ברח ס׳לא מלפני נא :ד׳ מלפני נ

תו והשיב הנבואה אדם ינא האדם את ויגיש האמת טבע יזה ממקומי• , האלקים או

ה דג לד וכאשר • בה ונבא ה ־׳ שי־ג נו י מי  אסישאת אן נד־ מכל בי
*• כצלמי בדמותו ויולד שאסר כם! אדם המיריב להר ממ«ן  היתה שלא להאמין נפשני יי̂י

^pp, ין ל במקרב ,,̂ז הלא ישראל בארץ דירתה זרע אלוקים לי שת כי שאמ- כמו ׳ הג
ה בל ד תחת אד,ר אשר האדיה את לעבוד הי  סכינו הללי הספקית כל אלקים בן שיקרא ראו* ו
א לארץ וזכה כארס* יידע וגב עג־ משה־ ליקק הי  משם זז ולא סבביכו• גס מדרגריי שהי^ז ה

מטה הייתיקבירשם' זהחנד ^ שהוסיף עד החבר ן,.^.מ^.ן יעחק נתקנאו ועליה עדן מגן ל  או
במסמרים ויחזקהו כזה 1,ישםעא ונדחה יסגילה בלב העקר יצחק יהיה נ־א IT ,קרזבלשמזעשדיית

תתלה בהוכיחו ימזט בל ! למיז כי אביו נמקים היתה
ק ■«״ל ״ י י ״ל ג י ״ ’יי ’?“״ ״ ™ ״ ־־יזקישיאלה-אה־חראת ’?י

,j , i , ״ ״ ,i-p תי ת׳ או ^י ה תו י ם או ה יגו נ טי עי' נ ־׳“‘ה ® ״ ״נ נ ״י ו י סנ ״ כ ה ני ־ ל
חי א ק ת טנ ״ ן ת׳ ל ־וי פ ו נ׳ נ י ^י נ קנ ח צ לי ש א נ ״׳ ו הו ״נ ס ק ס ד  ולפ-די

את כן אלת^ז ה־תה היא חלאשין  שהכיזכו מה על אעיל׳ספק לומר רוצר־י. יצחק ארת אקים כריתי ו
ענין ד.דגקו הקדמה שהיא מת!כי ובה ח האלקי ג ב הטו  הנניאיז שקדימת תחלה הכז^ו בעולם ו
חו ואס ל:£יסי ולא בר«ת לישמעאל ואין שמבאר כמי קין אידית על  הנביא שס המצא או באק הצלי

״ " ״ « י’' ו י ל י י י קי ת ״ א י ה \ ד » י ל ע •‘7sנ ו ן ף ו , סיתתשכינתשוית גזמן נ
פיעלת סבה היתה בנ*ת• זיבא כאמר! • יכו' ה' לפני
א<: • לאלץ חיצה לנבואת כועס ק3ו • ה׳ מלפני קין

 החינה ישי' תאיץ בבלחי ברחוק יינה יעמוד ה' לתה ה עיני תמיד עליה שנאמר מה מנד זי לקייאה
וגדילה חזל כדברי נביאה שס יגיעהו שלא סמך על מכל עלזה טענתי כיז תת יהזסיף אלקיןכה*

רי המזבח אל בגשתם אחיי עם לי שנפלה הקנאה  יהוא כת להננא יינה שם שהישב כמכילתא הירו מזי לנ
 כיוגא שליחים לי יש חייך הקבס א׳ל ישי שכתב מה את לנחיל •זכו' הינזי מהם איזה קלננזמיה’יל ^

כן t 17 כ יז כ



מר יחורח קו^ א יד סימן שני מ
יעקכ בין הקכ^ה עגין■ היה וכן • אלאדמפככי ל' כמשך יאחייהם וכי' משם ילהניאך לשלזתאקייך בץ

עשז, שנדמה ייה זה על ייכיה * ינכיכה כבכורה יעשו ממעי אליה האלקיס אופי יהשיב כאן באמרי תחכי
p̂דiיההדמיפשכיפיהס ־ אחיו יעקב מפני ארץ אל יילך יכבר זההיאיל זהיגסלמה למה כה* וכבא ה

הדעפ היא הלא ־ יפייא אחים כין אשר הקנאה לענין פישישה* כיקי הקדוש'קידס כארץ ה יד עליי ה^פה
הסכהבכלס באופןמהכי ילכי פשיבפי פכי אולם

ם עשו שנדחה עד ובברכה ננכודה ועשו כהניחנ, כי לן יהניחיפי  הסגולה <חלפ על שיה ע
 זה יהנה יהאקהמסוגלע• ירמיה ונבואת עסוזוד^שתו יעקב מפני חזקתו חונה הככיאה אפשייע

אפ לקיים ירזתמכו נור על ■ כארץ קדיתפה עם לארץ
 היפה ישם אדמקדש עיכד היה קין כי הנחניהי אשי זה שימנע היא אפשר אכל עפפ חיוכה על גזרנו לא

 השפק ינער לא מדוע יאיאה נח אסורה נכיאפי* • המונעכגכואמוז יפי(אילי לחכמפי יכמיי גליי מינע
so על ה' יד עליז היפה כי בנח כפוב הנמנא אפ הנזכר - אקרת־ואיך אומה מגעפלענייני הייתה היא יוכה 
 הפיכה יפיס י גשס ויהי * וינא ־ רעש • הפיכה דכר חוכה הכביאה אפשיופ אל לג שנשים לכי די יהיה6

מק לא סה וגוי האק מעל החבר כקש ע־ד • זכרנו אישפהסכיפאשר עי לאק לעי ישראל באי־ץ הייפו י
דל^ זעם ביים גישתה לא לוי ר בשם כ'נר זל מדרשם עומד קין שהיה הזאפ הפנה לקיום חפץ דכלי למנוא

 עימד ו׳זכזהיה דמכילא כמיא דישראל טפתארעא כשפ שכפיה יהיכיחזהמנדתה * הננחו כעת כאיי
 שלא ההיא כמקום ככואה לו היפה איך לארץ חינה פחפ אחר זרע חלקים לי שת כי כדתופאדם <נולד

 אוכל אילי • בה כמאפו ובל'קדיתפ האק לכורך כיהנראהמי-השתדרגתו־שלשפ■ י קין הרגו כי קבל
 כהכיגי מפניך אגרשנו מעט ומעט הזה כספק בז ככה , “1הבלאשרהוקס,פחתי קנגוךדובמפמליגפישל

ארץ כי כפיקיי הגדול עזר אלי ר דברו אשר את מתן של בנלמי בדמזפו הנולד בשפ שנאמר כמו א*כ והכה
שכפגלגלן א1השמי'י תן המבול מי עליה ירדו לא ישראל שזכה • כמוהו אלקיס בן להקיא ק לפי והראיי אביו

הביאו והרמבי ־ וכו לתיבה ונכנסו הארנוע מן המ־ם בה זכה כאשר מגע למטה מדרגה שהיא ההיא pבא
ז^ לפי ונאדר ־ כפיה טרף p:'ע:!ה והנה אנלפסוק מן מושלך היופי יחשב אכי׳ו(פיהכהבהטרד(תו*עלא

זלמן • יהכגולה הלב להיותי ישיאל ן באר נח היה כי ההוא המקום מן האדם את ה ושיחק ההפך אל <הפן
קדס וכבי יאתה* ישתכילהס הבל מענק• שהוכחנו הטבע יסבלהז לא קנאזלענעיכיההשתגי׳המיפלה

ק יוד^ שהוא נחמפכי סגילפ שם כי בראשיןסימןנה שייא הזאת הארץ אל מגיע ־שהורד הדעפ אל הקריב י
^.3״ האקלימיםהשייסאשראמנעיפהוחמדתםאדץ אליעזר יבי דכרי שיורו ינדיגהלמטהמתכווכתו

הכככסיס המיס שמנח ונאמר אדתפהכבזאהעכ• למרה הימן החבר וגם למעלה המובאיס הגדיל
שהילזי- החני יכביד א־ :הארץ תעל התיבה רמה הוא גס אתמעלפו והנהשפהכוקל ־ דרכו לפי עליז
שש לעשית לי יז׳'׳^ לל^^לי ^יייז הנביחה לנח ס ־ לו הדומה הבל על חרננו תשפטו ק לגורלו ינזח
אשד אל בנפשיפס החשא־ס החנשים לע־כ' התיכה בדירע זה,לזה שו!ס ה־זפס לענין דמה להבל אדם

ע יכיהשמהזרעישלק־ן היה שם כי כן גס ומזהיפאלנו האיץהכבחית* הקלישש יכד נ
״5ז-ן; ־ פשעם מדרך וישובו לב יפכו למען ־ כאמור פכלי׳זמכוק' והוא נבואתו בעפ אחיו קין של משכנו

ס־ ה׳ כנן יחשבו לכנעני אשר למקומות ע• קין תזרע האדם בכיפ ואפ החשוב שת כאקמנרי הגיו
ק שאל לחשוב ראזי כן גס זה מנל כי ילסויופכפן א המכול לענת רחש פורה שורש היה ק־ן זרע כי והכלל ה

מק בפניהם להעשית רחויה והתיבה שנוי לסבול יוכל לתען עדן מגן אדם הילי ההיא  ושבד ׳ ישובו ל
 תגזית היה לארץ חונה תעמדס כי מראש הוגד • שזכרנו וכמו ־ תמכו לבליגייחקבטבעו הייקי®

 בזי; להאיזין כי גברה החבר קברת כי נאמר או וכד־ כפלה הזאת ׳הארץ על כי להלאותפטס עוד ויוסך
כ<כ• או שמה כמבוא רלוי עס החולק ביריי י לדעת ביצחק דוגתפו נינו1<ץ ממה הבל עם קנאת.יזין
להכרת שבתודה ככיאימ תכל נח של זו כביאה שנכה מ עד ביניהם הנמשך כי עליה כתקכאז אשר וישמעאל

וכבואגע ;ובלו לתוהו חוזי כלו שהיה העילס קיום יפנה ינחק ליפני ישמעאל נדחא שהרי נכה על חזכיח
ירמיה



יימיה
Sip סט יד סימן שני מאמר יהודה

אליוזגז לכמי( ן6לכ ■ירמיהו וכיון איחד כן על כי דכייו הככי; על דוחי עלי בהעעטף * יכו' ה
על לבינו משה שס את כזה אשא ובל כימשיןדס־ •כי שנוט וישפוט הריה הלך כיכב סובב בכאן

לבו שאין עד בנביאות עזנסחשיכותו מפני שכמי־ אתכם מכרים־ במחוז היותה עס ירמיהו נבואת
הראיתו כאשי שהיא מקום בכל לנבואתו bru לבקש ‘יחשב לכנעני אשר ממנו אחד במקום היתה
• וכו ואהרן משה נבוא וכן שס היה אשר תהפנחס הוא

 V ■הנזכרת ננואתס היא ואוירן משה נבואת יכן ובעבורה כה במצרים סי,♦ כאמרל ה יד עליו‘
 דבל׳מרי® כאשי בהעלותך Sמגבו ופארן סיב♦ כי אינני גנא ן בפאר ומרים ירמיהו אל ה דבר ויהי

 ׳.P ויאמר במשה־ ואהרן כמו סוף ים בין נא מן שהם םפנ« כנען ארץ ויחפש וגו'• לאת גתחפגקס
 אהרן משה(אל אל פתאס •ועד סוף מים גבוד*ך את ושתי *הברך שאמר ממה לזה הראית פכי לוחי

תכסו״.0ל0י6(אליזי<םנ וםדבך הנהר יס»^שת־םיכםדנרעד ני״יש! גמה׳1ד מט»0
י I״ ' ק.ךג ־ א י ״ א ר ה, י ן »ו פ י נ ־ ד ענין כ ל ק ד- ^י ־נ,את« -

מל יעל ס מנרי פכי <ל זב כבואה שהיתה לא בארץ , י ג
pp. , א , ו ה - נ א ״ ה א ר י ג ה ה י ל י גני ה נ י י י י מ י י י ה ה W-־- לא שהי• בעניי

 פלש מכן הל כתב וכבל
 למנריס* קרוב מגעת]בתחימה כנען ארן כי שלח

 ידישביס יהעויס אנלפהוק פרשתדברים עוד וכתב
 תכריס בט שהם הכפתורים כי ־ עזה עד ביזנרים

 מפני ישראל של היא ארצם • חמתכתאברהס ואינם
 רומי אף ־ עה כנען מבני אותה לכדו שהכפתורים

 יהושע ויקח פסוק על כמדרש זל אמרם ישקר גקיבי
 אלן כל ואת הנגב כל ואת ההל הזאת האין כל זאת

 גשן היא שזו הדדק שס והביאוCז'(יהישע*יאJו הגשן
 שאחי כמו ישראל עיי נבלעתביי-יך והיא *ןלחכריס

ה לקדאתאביו ויעל  א״י כלפי בעליה שהיא מלמד נ::
 ל״כין להויות אביו בשליחות יהידה זבזכיתשהלך

r,ע׳ד ומנינו • טובה שהיא גשן ארן לחלקו שיהיה כה 
J3 די-י סוף • מ:ליס נחל עד קמת מלבא האין בולי 
 כמה עד לאמר קילו וכשמע יחליף פכי על דעת יוק

 דרך שהרי נודך לאין עקלתין בדרך אכקני *ותלבטי'
 מקבר לנו הכין אשי נלך בדרך בדרך לפנינו הלול?
 אמתען על דבייי מפי־ש לנו ן וח כי׳ג ברביעי ענמז
 באמרו הנביאה מקום שם ביאר הנה כי * ממנו !ו-תר
 פלשתים ים עד כיף מיס שתאענבולו כאשר שהוא
 לתקו מכריכי גס ישעיר ופאק סיני מדבר בו ויכנס
 כ כ סימן באמרו יביט זי מעלה ואל ע׳כ•־ תעלה ההוא
 שמה שיתבאר וכי׳כמו מעלה מנדים לארן שתי וכבר
 השבות שלשת כירמיה כתחביו החבר דעת לפי והכה

 מעין כזה מעלה לו שהושמה במקום היה כי הנזכרות
 היה כי שזכרנו השני'פנים על בעבורה והתנבא א״י

 ונתנבא השכינה שס בהמנח הבית בזמן ישראל כאין
 כי יעקב עבדי ת־רא אל ואתה באמיי האין בשביל

 יעלה מכרים עניי מ כאן שזכר ימה יגיי'־ מישי<גך הנצי
א ט לנ ק סלדעת ס רי קדן ק ח:ל עאיז א ההיגן נ

זולתיעלדברכמשכמפור׳
 פי ספק בלי בפארן היתה ההיא והנבואה * בכתיב
 זישסן סיגי ממדבר ישראל בני ייסעו אמד לכן קודם
 ואחד הפישה כסוף שכתיב ימה פארן במדבר העק
 לומר ענייני פחרן במדבר ויחכו מחניות העם גסעי
 לא מחצרות נסעו כאשר כי המלבן שם שביאר כמי

 הראשון במסע כאשי אחי מדבר אל זה ממדבר כשעי
 כסגמ אבל ־ פארן במדבר זיחנו סיני ממדבי שנסעו

 מן אתל כמקום יחכו פארן במדבר הוא אשר מקצרות
 טע© ו«יר*ל ופארן סיני כי וכו׳ז ההואענמו החדבר
 <xבמנןילמ אלן‘בילJמ האתי מפני בפארן נביאתס

 וכוי• מיף יס בין שהם מפני נא וכי'• סיף ים מן שהם
 כוונת דעת ולמען • בעטן ת הכסחתלתנכינ יפתי

 פשוק על המפרשים כיאלי מה נח זכור בזה החני
 בא פ' כתב לשי כי ־ וגו' סיף מיס גבולך חת ושתי

 ימן, • וגי' מאד חוק ים ריח ה' ויהפוך חנל פרעה חל
 היה- כיף שים אני אימי פוף ימה • מערבי לוח יס

 במזלחת וגם דרומית ריח כל כנגד במערב מקכתי
 • • • נגד-( פוף ב־ס לחרבה תקעי ים לוח לפיכך א' סל
 מזיסשנאיו' לנד פוצה שהיא תחומין לעכין מניני יכן
• ג<י הים חבל יישבי פלשתים ים יעד סיף מיס עי  כי

 נעדיס-פלשי^ סוף מיס פייש בחיי רכינז אבל עכל־
 וכו'*■ במגגיב הוא פלשתים ים דרוס לנד וא ה פיף יס

ת הוא הנהי ועד תזרח לנד וממדבר  אול® • עכ פי
 היא כי לי לקיז יאי^ל יש^ לדעת נטתה הקבר דעת
 לאיימ נכפלה יכה * כתיב של לישיבי בעיניי ישרה

 עס פאלן שהרי בכע| ארן מגביל שהיא פארן על
 יספלשתיס ועד כיף מיס נאמרו תקלה נבלל סיט

 שגי«« חתנם כ• לשי כדברי ,למערב ממזרח
מ לפארן ־ ^רניעה כאז,תה נכללו ת דנ חי פע» ט

שכית



̂מר יהורח קו^ T הילז שני מ>
5ממז לעמת זה המצרים סיים יאימלהיית כן כי מדכי הוי) מדבר כי הנהר עד זיימלבל כיוהיו »ר.מ

סנמערב פלשמים ים עד שבמזרח סיף ̂מים פניו ועל א' רא*ה שיני על בילו •ונמצא החבר בדבר
הושלמה ובכן • שבצפון הנהר עד שבדרום וממדבר ונתצלצל ספורו עקי היה פארן על כי • שמיס ®חין

̂ראל בט מסעו בהצלו׳נצלועבלוח ואילם למפעיהס י
כוננו אשר העולס ציור זומ13ז0ל( ?1 צכול ו£רמ ל צר? jtin העגן וישכון סיני ממדבר

ש בהם נענו אשר בות4>4שהיו כדי והן פארן* כמדבר א בידם אשי לכ חכמי ידי העליוגדה נ
האור טעם בדבריו לכלול תדז וככר :הארקי ו ק מקקרי יעחק עקידרת הי • לצנולייציה א
ר אבינו כסיני ישראל של לנבואיק ה ה א4ש נ דרומי לאי הוא סוף שים המור♦׳ הר הוא ישוב בו הי

בפוני פצשתיס וים מזרחי אלי^ כלם עלו ^שר
ומדבר * אליה מעיני כראשון שקדם כמו אתזיה

 פארן על ראייתו צכשזכרק ואפשר • h סימן
 ומצרכיוע כמוסת להיותם ולכאן לכאן עמיד עולה

 סיני כי דבריל שיעלל להנה ־ שקדם כמו ל/ה זה
־ זפאקמנבלל ען כנ ק  מןיסכוףרל שהס מפני א

 סלף יס ס למערב מזרח בין ולפנים פוף מיס שהם
 ההיא הרצ(עה כל יכללו מאחור פלשתים וים מקדם

 ושתי הכתזב וכמא בקיבה יושבים ופארן כיני ^שי
 הנפח ולפי ’פלשתים ועדים םוף0אתצב«לןמי

 באמנעהתקומיס ס<ף יס בין שהם מפני יאמר השני
 אות׳משלשת מקיף הוא לצבול המוצב כוף יס כי הללו

 וע־ד * לפכיך המונחים רשי בדברי כמוזכר הלוחות
 וממדבר הכתוב מסוף כפירוש פארן על אחרת ראיה

 תתמה ואל • פאין בר מד הוא מלבי כי הנהי עד
 בשערים הנודע היא כי התם מדבי קראי מה ■מפני

 ויאמנו ־ כפירושי יסתמל ההיא והנורא הצדול .המלכד
 כי והטרא הצדול המדבר הוא פארן שמדבר דבריו
 את ונלך ונסעמקירב כתובלאמל לברים בפ' אמנם

 יאיתסיצי' אשר ההוא והנורא הצדול הל'המדבר
 כלכ׳ותאמרי אלי וצי'ותקרבין ברנע קדש על .ונבא

תהאק לכו ייחפרו לפניני אנשים בשלחה  וצו׳וקדש א
 פבהעלי' סוף במדב׳פאיןכדברהרמכן כרנעהוא

 למסעיהס ישר בני ייסעו ק־נאמ' בהעלז פ ישם
 כל והרי ־ פארן במדבר הענן וישכון סיני ממדבר

 פארן במדבר היו מחורג נסעם מידי מסעותיהם
 ונסע באמרי ונירא צדול עליו שנק'שמו עצמו •הוא

 יעלה לא ולמען וצו׳ המדבר כל את ינלן «»זינ
 לצד הוא לצביל המושם הזה שהמדבר כדעתלחסיכ

ח  כדרך הללו תחומים להם כדמת^הקובעים מ׳י
 היא כי אמר • זכרנו כאשר מכללם זהכקיי אלכסון
 הנכיכי צכילה פרת נהר הוא והנהי הדרומי בבולה

 צכילמבריח על בכתוב• מייה הלשון לרמסשכח
’ לדרוס ומצפון למערב ממזרח הקצה אל הקצה <ין

 פרת ונהי דרומית מערבית לקין בערכה העמיס
 נאמרו שהכתיב לומר נצטרך מזרחיתנפינית־ לקרן
 נשנו האק צנילות יצב וצו' סיף מיס צנילך את ושתי

 קרן אל דרומיתמזרחית מקרן האחד ־ אלכסעיס
 פלשתים ים ועד סיף מיס צכילה יהיא מערני נפוכיה

 מזרחית צפונית קרן מערניתאל דרומית יהלמקרן
 ישראל אין ונמצאת • הנהר ועד הצבולממדנד והיא

 היית עם וכיני אשי אלכסון צנילי נשני נכללת
 ככל רצלינו במרחב העמיד לבלתי הטו שעיניתכי

לנו ירחיב הובטממעליוכי אשר הטוב היעוד  ה'
 אס נמשיך החבר צס זו שטה יאחר ’ בארן ופרינו
 דרומית קרן על הדרומי צבילה הוא אמרי נבאר

 • מזרחית צפונית קרן על הצפוני וצנילה מערבית
 בחמר! היאבע מאת עליו היסכס יזשר הדבר והוא

 בא ביא פרת נהר כי עד, צן כהיות על בראשית פ
ק אחרי׳צבול והיא עוצם כל רחיתדרימי מפאתמ ח  ה

 ככצד ומתפשט עיני שהיי) לימי הכינה מפאתמורח־
 • ופז' המזנחי ינה ’• כיילונר א* כל נסני מזרחי קרן

לשאלית מכפקת ת;ובה הכוללים האלה אחרהדביי
המקוס את החבר צדל • ונגלית כסתרית הכוזרי

 :דבריו בהמשך מתבארים פנים מכתה ההיא יש הקל
ס' יישוב בו היה שלא בהי  ההייטעלשונו הייה • ו

 ועו ׳ למקדשו אלקיס חמד ההר ספק בלי וה הוא כי
 מיישכ לשכינה המייחד המקום וה,כי יפולספקעל

 מקום כן ואס ישיב בו היה לא דה העק ומקום היה
 דברן יוטל לא ־ המקדש בית זילתמקו הוא העקידה

 גלת« איני כי באמרי ידו כימך הוא הנה כי זה כשביל
 .ישוב’ ^לי העקידה בעת ההוא ההר שהיה נאית
 היאידרן ״ כי דוד בימי בהגלותו כתישב כך (אחי

 עגין היה כי שנחשוב הוא וישר וצדיק * העולם כל
 |אליו ימיו לשכינה מיכן מיוחד במקום העקידה

אל כלומר אלין אימל אשי ההרים אחד אל באמרי
כמיוחד



y יד סימן מני מאמר יחורח ק̂ו
^6ה בהנבלממקים nr יכל סיקמ׳ד ^rול • עליי להשלועשכיכי^י יהמיכן העיימלסכהס ^ צ מ חי ב כ ה  ק

מ המייחד התקזס היא כי נאמרי החכי כיק תית כאשצעית העכייכי׳העיזיי׳יכייאשר עם שס עמד כי * י
כני שאמר למה מישג עם1ג הוא נשמין באממ כיין ילשלפתאלא עליהם־ שירה שכיכה יצחק עקידת היתה י

 כל אנשיה רבי כנען בארץ בזרעו הננואה שכה יכן בדבריי לכלול בכתיס שהפסיק אלא וכי בהל אבינו
לשלשתג בם • יכז' עמד ימי שזכרנו: הבמגי' אל משיבה
תגאה בס • וכי היבוסי ואלונה ד בימי הדבר ונ  פי^זימהתאת באמרי כיין כי מיושב כשהיו? דו

א להסיר ילכו פכיי בזה חר השקום הו כן הסיו ה לשכינה המו ארונ  המייחדין כהמיןיכי׳באק ו
בד היבוסי על זכרו שקדם הבמבוס ש עו  יכי':יננ יכויבעתי׳קבועים ו♦קר^^ שאמר כמו בו ודור

א המקרה שם אברהם העקידה מקום היות הו ה ה א ר י ^ הנביא •י*לאנשי אנשיה • ה'
כי נכיאי ןך,ןן2ךן בף;ף ^;ן, קך0ך בי^ כי היטים בדברי ומקוס ישיב בלא בשעתה  כמביא מהם היי י

ת ספק י שנר ו^־ס הייז הגליתי כעת המקדש מו ככעז 1כאי עמלם שראוייב^ המקו
״ ל שין ^נייי שעי-השמיםה^אתיא״^קג ; ״ י^כי״-הסמ^

הכביאס התמידה לא כשבי ׳»יו^א6 י לאןבזכית ראה אשר המראות ת^ה היה עדיין
 יפייי סנה מ׳ זזלתי ביש במקוכז אותם ^בבואב^תל^ה ובר באמונתו ה,נ,ס.,זהלא,,^ אדונה בו
 ניז* שיתן בשלישי שזכר הזח המקום נורא מה ויאמר ויירא שאמר כמו המקוס בענמו הייתי על

ם ויפגע זה‘? קודם אמר ^‘ועל של לעקידתו נבחר אשי ח במקו צ  מן עגמם בשמיר מהעהלו׳ רו
 כל •כאן הטומאו:והעבידו הועתק כי תראה א‘וד.ל המיוחד המקום ומר‘? עדיין היה לא כי ינחק

 והידי׳ הצ^יח כאשר מארצו אברהם שהיה אלא לבמרי שיישב
ח חא^קי בענין ^הדבק ראוי איננו הייחי® מתישכ1 הילך הי  ו

^י. (ויזהעתק ההיא ה״י
י י , י ש ־ ה ר מ תג בו ר ש א ם קי מ א4ה * ט י י « »׳ י ח ca< סנעטדומ■ היסיס ם

ד נ םד! עו אד ן ו־. ל י“ עו^ שפריו א ^ ענזד<׳ נשם נכלל■׳ המתם י
ה‘אל ומעתיקו ט ר ח נעברת א ע ב ט  שהילה וכמו זכרי שקדם שיצדיח מ

א השרש בשרשנ׳א בה בהל במקומי פורש לא כי הו ם ומגד־יו ה  באממ שימן״יו ענמו הוא וישוב ש
ח אחר וירבה מדברי שהיה אחר פרדבי העל בית הר א1ה התיריה הי  ועביל מלאכתה נקלא־ס ש

ט היתים מדברי לי לקח בן ה א‘שו מע א הי צ מ : שיזדמן בערת ^!‘אל נ השכינה בהמצא לש ה
ח שבה וכן וכמקוםשיזדמן. שיויהעל מה ב סימן ב א גו  יעי‘̂ דנ

בבביימ אלו דבדיס יכו ! כי תראה והלא :ככה מי‘כל אנשיה רבו כנען בארץ , ם י מד A באר\ ע
בחמישי המה כאשר נבראו ' ^ •חתם יכו אברהס הועתק

ם כנען ם ע י נ י נ ע ם ח רי עוז ־׳ ה רי הי ט ה  נמזגו וכאשר באמרי י׳ סי׳ מ
דו המשלשקדסזכ״ס, העבו ת ו מצא שכן‘כל והקרבנו • דק מתי מזג השכינה בה י אי מי  ה

העני ב^^^ כה שיכליח ה כמו קי‘האל ן ו פ י מי‘? צו ו מ  וכי* נכבדת מתל לנורה הדבק‘? ש
ם כמו א^קים‘? שיהיה בו כשלש ינליח שהעונל י״ל די אי׳והחסי  לכייו עדסיףהסי׳וחתס הנבי

ח חשכר' כאשר העתיק! אשי באלת .ההוא פ עיו שנש־^מו מי‘? צו כיאיןכילותלפכמיתאכל טנ
תיו שהיה איזי לירכה אליה: מדו שוו פ הנ תו ש ו‘שיחול ונ ת‘על ב מו שד י הוא ה ■ ^ ' ן ת י מה נ

הם ואלה ־ וס לו :ראוי ס‘כפיל עד כי הכובה ־ וכל תעט פי כו פה שהנפש וכמו ו  ̂ שנשי*םו מי‘? צו
t מדרגות ארבע עליה נכי המ אביהם ימי o j D

ת• ״י ש נ ד. ם ״ ע ^ ד ם־י׳4י מזו ה ■ הנכש• ם ש ״כ ק׳ חכ כ״
י Sw״ יתירה A מאברהם אבל טמן  שי6״-■»דנל-,נכ.ש- ■“ליי' וכחי«ד.טנע כח״ם נ

» ל^ מסי' ביאשלן זכרס * ‘שיחול באכיותיו השוח זג ד- j,הסמלל׳ התחילו י
ע י והפגין כ<נה0ה בהמגא אתר כי זהשתגל * למ. סימן נראשץ שזכר כמו לב האלקו׳בקהל ששכה עד מ



טו«ויזיח םימן שני מאמר •קול!חודח
אלין♦ שימנ^ מ כעכיז זכוי־הפליג מגילה נהמון זמה כניאים יהחפידיס הנביאים (כמדםאמר י ̂'
ס להסיא יאייים שהיי הגילה כלי עס ולביי הייזן קליף כי האליזי הענין כנגד !יזסילים השכיצה ל  פ

 לאברהם צתנן שלא אמרי כלפי לעישי יאפשי • ה' • ארבעת רל יטבעיו ־ מדרגתס יוליף כפי בהם 'ל^פע
 בהיזיץ כס כי ־ כאיץ הייתי אייי אלא ה״לה הדביק שביאר כהי בהיכגתי שנתהיגי <יסילותזאיכייתהס

, , עחמישיסיזחי׳שזכיכיעם ב עם , , ק שלא י ת להם י
י טז הנזכר!' יתרהדכרי יאיר ר ה ב ה ר פ באיקההיא יילתי הדביק החכמי• א

ש4 צכאןעדיטאה: ד אץ פ הנבחר׳וזאוההתאה׳בהמין עחדא זית ו
'p ^ b’ו הייראייי אמנם כגילה־כי בסקום ע^יהם מק'ביוואחרזוזאי-׳א:־*ארהך אלהכללי ט
ש אחצהה ' ה הו ש חכ ע4ה ת4מע בשפוד דכרוך ה ב מיוחדת בארץ ה להקרעס ו

ל א־־ץ ■ ’ יכי' ׳לפיזל! *בייסם א ^י וחימר קל לה חינה לא וכי' ־• ז י
ר י« מקומם על היליתיך צ׳בל ב ה ח ר מ שרת ד,♦תה א  מגילה המין יאה חאביהם־ ה«י,ן;♦רS מוע

מל ^ %: סימן בחמישי סימן למעלה אמיי ב
:מעט שהיה אח וירבה יד ׳ , היתהמועמדת יו. מימז י1 יי ״■וסלי! נאק ואלי נסי ננ--.»ר>יי'־עמי:ץיהר«יגיי. .

ח. Jךךק,וjי•׳«ד;fJעהעמיד•י- הנ  כנגד ־ ה נחלת נקראת גויסנאכהפריליבניחדסיגיוד^א עייון ג
^קי נתכן ^ יהכינו הזה המקום הונ ש־דבקבעגין ת ייברהכ רו כ שי  זכמקי׳שיזדמן ליעל איייו ו

ע סו כל בו להישיר *ץו11ג ר א.־יא הברית ע  •וכו' ובעתי׳קביעים ואמר רזא־־־־ת בארץ שהיה אי׳
ן בם,יםד תירה תנא מניין כי העולם םון תאשר ומה הבחרי ני ה  כעי! שם אמרי כבגד שגודלה ג

ס לאשיהייכלכנ« ♦גו'• ראויי א היו קי ד הניע כי שיזדמן ג׳יווזדג־^ בארץ ה עם ^  עתתומי'
ת ״"> P’ ־ לי■ ?יי>־ «עילם א מי ■ n ״1,111 נ ל׳ להשילעיןי.■ מיורו r.,ר״ל.י,ליי מ״־ג תיי

ישראל ב<י מככת־לשבט•
ך ממנו קבו-^יס וגעתיב ה נחרת נקראת תכי  י

בהם אשר הבחדכיתרחיישתימ■'־/ נלקחים עלתהס ^אםחסנם־־.
/ > J  <3̂  n  U M ' f V  < W V W  ■% f , t^ u יiר / . ' i  uiM׳ I S

שלמיתהדבוק כגתר היה , * . , יקלחו ה כהני יל>שי1וכ
" “יי*• לגליושב■ *-.נ־ן.להויומ קי ־ ’נ י ע י ״' ו לאומה י ס ז ל א ״ • לא ״

ב ע תו רו הי ט  שיסכימו עליהם־ מהסכמה כשיעדים וביעשז■ דוהורב־־ים כ
iS נשק אשר הכרם עגץ *ד ik a י V נלקחים מענת׳וולא עליהם « יי ד-׳ועבורת םד*אכת נקראים 

רי אפר דברו המשיך ■יג* למשל.הי ז כו ת בשדר ה ת י־א־י הזי אי  כדבתרביסשהשבת וכי• שר
ד . הייי תגין לכאי בכאן י roiw כנ S’.n הנקרא ■r וכייכא שבתאי ככב ככנד •

ע ההוא שהכרס טו : בו נ ־,' סי לאמהיז מזהב יכו בטהרו ע
י'” '’״■־ ' ״ ״ ’' ף ״יאד, א1ד., החבר אמי ' - א, .! - נ הד ,  ונוי ה W להקיא ס י

! ־ ״ י נ . ג י ״ ״ ־ . ־ שמה ג . . א מ ה- כ• ו ה״. ^ לגו י א נ
ממכוית ובעתיסרקביעי • , ! כאן יזכיר קנתם כי אהה
,ימןן<0התיח כעי תה ה שבת .,;ק;1̂ז שנ ד\ רץי א  כנגד זזה ־ זכו בטהרות ולא ^ה שיכת ה

 ינים הענ עם ד ’ סי אמיו וה^ר^ו שאשר כשי עציתרז ל כ״ח דש רשות ^י• סי יושלם כלי ן העני ^ך
ל המלך כשישאל והצא זי ותן כי ח תי מי צ ל ר ב ס ח א שביי׳י ל  שישמרו בטהרות והכינה הארץודעכי
^די ובכן הקרבנית ענין ♦ט[ סו ם ה׳אםנם ה׳ו תלויי  מןהטומאות- ענמס את ״• י*• בנחלר־ג הכ

עבודה וו • יעגודות ענין אל שלם יאלהביחור
: לכל המשלהיייא ו כהנים ברכת כגון ודברים־ :מייה בנינה ככלב ייס'־ לאביהם נתכן ילא פרטי

משיערים ומעשים הנאמרים: מהדברים וכיינא ההל אשר למשל־ המושם והיגמיכישילזשלכרם
 אשכליתיו הכשילו ועתה יד: בענייטאברהסי כיחירי

 אלא וני' שידבק לאברהם לאצתכן
 כי רל הבתרים' בין במעמד הזאת ^איק ^היה אחר

 שיכרית עד בשלמות ה^קי כי־המגין שידבק נתכן לה
הזאיגג מהיקכארץ אל^תתי הבתייס בץ ברית כמז

 בדבריו כלל ובכן תקרככות׳ מעשה כנין י ית מאכלי
ת עם • ובמעשה ונליור במחשבה שנתלה מה  טהי

כי ועבודת מלאכתה נקראים טומאה: הנייזמכל  ה
 ■ ̂ :סיק'יד שקדם כמי כלס יוכללו זה בשם

JO'O ח  כי ו ״p!5 שקדם יכי׳למה תראה הלא י
היו '



̂רח ק̂ו עא ב יט סימן שגי מאמר יח
ק ה עס להק^) ללוויים יליו א נ דהי J הפירוש יזהו למערב־ Srw המקיף עליה נקראע מיזחדמ ג עי

^ המקיף יהקי • בראשית בימי החתיי ז*הי ייזס הזרה ששם • זכז' קביעים זבעתיס ה בקלת
יה^ הפלכים m הרביעי הפלך פני על האק אזרך • הקדיש ׳ההיא המקיס עם הקבזעיס העתים
 רבע* ד ככ^ד נקודות לי לי יש’ בישוב האמנעי הן ־ פנים משני הזה וההקשר היקס ענין באר הזאיל

היום תקלת שהם היוס ̂ , קנלה עגמה שהארץ מנד
ר •ט מניעי לעניינים ה פבתזת מ רי א ז כו א ה י מי' קביעות חזזרת ד  היום וחני הלילה זתקלת הי

ד אלה וגם ;הלילה זקני שהו^א ני4מ רמעין מץ כל להיות והן ממש־ אליה
מן במזג הס היום רבעי : ייפזוב4 וזמזרח nSrw לאותות יגעיני׳נופותאליה

ר כ *למועדיס״ולימיםושנים־ מ ר א ב ח  הקור ומן והיבש הלח החחלרת והל^* ה
תקופות ר' כנגד והחום כל אליה וכערך ממנה כי

 הארך אתאורך ההיבב בקו אשי נקודות וד רשנה־ ההיא במקום ושקיעתה זריחתהשחש עפ מינאיתיהס
שפת על היושבים הס ויושביה המזרק קנה הראשונה :ל סימן והולך שמבאר כמו

שכנגדם היא השנית והנקודה ־ במזרח אוקיינוס ים הימים תקלתקביעו הלא הכוזרי אמר יט סימן
 על שוכנים הם גס ויושביה ־ המערב קנה והיא חנו אשר סין מלבר זה וכו׳אין הנין מן

 היא השלישית והנקודה * במערב אוקיינוס ים שפת היא נין מדבר לא גס סוף־ מיס גנסעס ישראל גני
פכי על האלה הראשונות הנקודות שתי בין אמנעית מסעי פ כנזכר גבר מעניון בנסעס שם חנו אשר יןי־ש

הס ויושביה האק סבור הנקראת והיא הארץ• כל בהוכיס מקימות הס אבל המזרק תקלת אלו אין כי
הלכיעית והנקודה ־ ישריול ארץ וכל ירושלס יושבי תקלת שהיא תפני ובאל ל ארץ לאמנעה הסמיכה ליזי

שתי בין אמנעית היא וגם • לאלץ מתחת שכנגדה בפאות קדיל דין לו שיש כמו כי טעמו ליישוב המזרק
א« הים טבור נקראת יהיא הראשונות הנקודות הבכורה משפט לו חזרקכן קדמה עליו מוכיח זשמל

וכקודפ בקודה כל בין ויש * תהום נקודת או הים לב הר כתב וכבר • ממנו הימים קביעות כתחלת ׳
מרגק סכנגדה הנקודה נקזדיתאלועד מארבע ראשון שער האיץ מרת בספל חייא בר אברהם

עליהם* הגלגל הקפת כפי באורך שעות *יב מהלך בפאת השני באקלים כי בארץ המיישב פיריש כתח
 מהלךז*שעית לה הסמיכה ינקודה נקודה ,ומכל שם עוד וכתב וכו'־ זהנינים הודי אלנזת רוב מזרח

 והמשל • עליהם הגלגל מהקפת הארץ באורך הטניס קנתארנית מזרח בפאת השלישי באקלים כי
בקר יהיה לא תזרח לשזכני בקר עלזהכיכש־היה :בנפוןיכו' הודו משכנית וסוף

מן ן ועל ־ מכאן שעיתלאחי ו עד ירושלס לשוכני להדליק התחלתוכו'• והלא הקבל אמר כ סי די  ה
 נקודה מכל המרחק ושעה שעה בכל מחשב אתה הזה הבנע מזל אל שכלך הבנק קמכת כי

 מהלך וזהו • לה הסמיכה הנקודה אל הנקודות מד אל לך והכן התיגב • הלזו הפסקא כדברי כוכתהחבר
ה*1נקודיתי ד על שעות בלל הגלגל בהקפת החמה בעל הליי זיקיה יבינו הטהורה המכירה פני מיל

תחלתז השבוע מיתי הנמנים הימים קשבין זדעכי העירממזרקגדקיקראהולרגלו אשר הגדיל המחיל
 pוהיאא הארץ סביל שהיא השלישית הנקודה מן על להאיר שמיי ברקיע למאירי והיו כקללה־ סיף

השביע. מימי א' יום כשמתחיל כי זה על והמשל ישראל ובין האלי נין ולהבדיל ־ ובלילה ביום למשול סארץ
קנה לשיכני יתחיל לא ישלאל pוא ־ ייישלם לשוכני בקי ויהי ערב ויהי הימים קריאת היתה איך התפך
שלמטה הים הכאךוכטביר שעיתלאחל י עד המערב יפה שם הוא זורק נדו איל גס ־ הישוב חלקי בכל

 שעות עד״יב יתחיל והיאנח?דתהתהום]לא הארץ חן עליך ולתת על׳יקשעית־ הנבנה העביר לבדיקסיד
 P* עד יתחיל לא המזלק קנה ינשזכני ־ תיכן לאחר כהעתקת אליך מאילית פניי את אשא בלכה היום

ויוםמימי.השבוע. יום בכל וכן שעותלאקרמיכן* עד הללו ל&זנימשסו־שסלךשלמותהנכתהדביים
ע ־ דבליו ויקירי פיהו <גלמס:פתק ק היים אין כי לך ד ̂ סללן הוא כך הלילה ימן היי» מן שעה בכל ז

שעות הקלתת^ח מזהכייש ונתבלילך לעולם• ולא ב הישי מקומות בכל כאחת בזמנם שויס והלילה
 לס6ירז שוככי בין ושעיתיהס השבוע ימי במכין הלילה זמן היום שעותמן כד כל בכלהאלץכלהכי

עלסוכני’התזלחששזכניילושליסמקדימי קנה לשוכט כמקום ובקר אחד במקום ערב היא מהן שעה כל
מהלך כפי ביכיתס המלקק שאין אעפי המזרח קנה הגלגל בהקפת והוא כלה האיז אייו פט על אקל --------- המלחק

הגצגצ x 18 א <מ



־ ב סימן שני מאמר יהודה
 הסדר ה«א כן ישעיתיהס השביע ימי במכין אבל • המזלמ למני׳קנה מי;חיל ו׳שעימכשאעה אלא הבדיל סבלגל

 מאדן מנית מתחיל כשאתה הגדיל במהלן ביניהם המרחק יזהי בראשית ימי מי' להן הנהדר הסדר (יהי ;להם
̂ןל';;גד בנייל: חלאה אתה יעש'כתבניתאשל ילאה נירה בקין גיר לניר נהגי ה11ה הדגלי עי יעל מדכייי־ כאן «

 7סו ריראת כלכי פניי הפך כמדיכר המאור בעל של הוראתו שמש חמילח השבוע ימי הקיפו כי ויהי
ע ־ התאר זה על ברוך בלשין ופתח הקבוע  שתי יהס קדש כהררי כידתי בידינו המסור העניר הוד כי ד

 כקל אשר רמייס והיא הקדש עיר בה אשר קדש אדמת והיא ישראל ארץ היא האחת הנזכרות הדי ק הנקודות
 וכנגד הישיב תחלת שהיא המזרח הנה והשנית ־ שמה ובאת תדרשו לשכנו עליו שנאמר שם שמו את ה'לש;ק

 הקדיסוקולזכקילמיסיביסוהאיץהאירהמכבודו• מדרך בא ישראל אלקי כבוד והכה הנביא מה
 הוא הלילה מן אז היום ייכךשעיתמן בכך פלוני ביום שהוא אומרים שאנו המולד חשבץ כי בזה העכון ופירזש
 דרשללאילפכי אבוה שאמר המילדכפימה חשבין מתיך הלבנה לאיית על דכין שאנו ימה ־ ימשליס כנגד
 השמועה־ בתיך במקומו נזה ביאור טכיףלך ועיד המזרח־ בקנה הלבנה יאיית ינל היא שמואל ויבינו

 הלבנה דבוק היא הלבנה ומילד החמה־ מאיל ׳פניה על הנחבל איל אם כי מענחה ללבנה אור אין כי ודע
 חן ומתרחקת הולכת והלבנה חזו זו נפרדת ולאלתר עין כהרף היא והדביק ־ גלגליהם כנגד אחד בקלק
 לקו קו לקו קו המרקק האקכפי שכנגד פניה על הלבנה על ופושט הולך החמה ואיר לכאתמזרק החמה
עיי מעלות שס שהם הרקיע מתעלות מעלית ב ל׳י שיגיע עד עליו קולט העין כח ואין שש־ זעיר שם ז

ברקיע



כ ?ra יגע' מאמר ׳ קו^הורת
c כ.ומד • חכית קזלס כז<[ד תזללמז את מחשטן בכל אאמה על הלגצא ההלך יתרין 1חה גיקיע׳פלו f

שציאז חטי/• צי«ם:שנעקילס יטלישלט ׳נזלל ש«לט העין עלצטת^טי'שכח קעות״זכךהאזרפמפו  טליע
ה^רח■ קנה שבע:לשיכהי ביום לשקיצנרגהיזמה סמיך תחלמלקית לםשין'עתהחמהל»הו1ק לראותו עליז

כיאה ולפיכן הלבנה היא־ית ההוא היוס1כמלי ולא ‘ יהזןא-הניאהצפאמהעינ כתלושה 'דלכצה
הלין והוא מקום נכל אדש יאש לקבע ההוא היום כפאתמזריזצתכלי׳דקותה הנראת הישנה בלנכה שה

נראה שלא כילוע קנית אקר נולד הימים' לשאר שהיא הנזכר כשיימלהמיקק יהוא עסהבץהתמה*
בעולם מקום כשום שבת ביים החמה לשקיעת כמוך הקמה אל ומתקרכת הולכת היא ולאליזג־ מעלות יע

אזר סקעכל כבר המזרח קנה לשוכני כשנראה כי כה חחריתלהדבק שהיא על אויה תחת שמסתמרת
מלקכעו ההוא היוס נדחה לפיכך שכת איר החמ׳זינא זאחד חלילה־ חוזית הזה המדד ועל •׳ ככתחלה
תטעם כסמוך שס יכיאר ־ יכו׳ מקום ככל קדש ראש נ׳ לפיייש כיסודית שהן הללי ׳הקדמות ,שהקדמכי

פי על מקדשים שהיי לדירזתראשוניה נס כי הגמרא כפיריש נתחיל זו• אתר זי בכאן .עמועתהינופית
 כי דעת־ לאדם המלמד כעזרת הראשונה .השמועה

 • החדש מן וייס לילה שיהיה אמ׳נלין זירא יכי סליק
 היה א'כ אלא חדש לאש היום קיכעיס אני חין כלומר

 ממקימו׳הישוכ אחד כמקום הלילה מתחלת המולד כי
 לני ואין שעות ^ח על אלא כתקן המולד שאץ וא/גע

 שיש אחר מקום מונאיס שעות־אנז שש אלא החדש -מן
אני הזה העכין זלנאי * מן'הקדש ויום לילה כו .

 להכחיש קלככה מילדת כחשכין תיעלת היה הראיה
 לדעת יכולים היי המולד מחשבון כי ־ העדים את

 כאמור שעת בכד •מיק לאחד שהיא הראייה שעת
 הזה הזמן קודם החדש את שיאו העדים העידו ואם
 כשוף שם לבאי עיל יהיכיף * מזכמשיס הס הלי

 * הקדש חן וייס לילה נייץ־שיהא שאמרו יוה כי 'הפ^
הכתוב שאחר ממה פיתיה לן לקיימא ייקכן לי נפקא ן. העיי, ,

טןכים ימים בבל שהשביתה לכשס עיב עד מעיב קיכעים שאנו הימים מן באחד ודמיין משל לך נותן
שביתת כדרך לילה תקלת עד לילה צמניתמתקלת קובעי' כשאנו תשרי חדש ראש שהוא השנה ראש בהס
̂■ תלויים החדששהמיעדיס ימי כך השבתות* שיהא עד אותו קובעים אנו אץ שבת ביזם .אותו בה

 הלילה כל שיהא הזה־-לפי׳נריך הדרך על כמכין יכלם יאיתהשעה ‘חנית קודם שסת בירושלסיז*ם המולד
 היואוי כעל מדברי כחן עד ׳־ החדש מן היום עם שצתכמו ליל תחלת המזרא בקצה־ היא המולד ^שהיה

 בדב^ו־אלז ■האבר כינת פכי להבהיל אודם יהל אשר ׳ ימי מנין צסדר • מקדימים א״י בוכני כי לך שניארכו
 יסבו לא ילכו חביימ פני עבר חל איש שניהם כי שעות ח המזרק*י קנה לבנישוככי ישעיתיהם השביע :׳
 ותוכל הלני ממך כנד לא כי תחזה ואתה ־ בלכתם אחי שעת כד השמים ברקיע הלבנה שמלך ואחי *

̂ו המולד  מעתה דבר לקדש לי היה לא ובכן ־ לבדך יvעשזר הקדוש שיער והוא ‘ דקיתה תקלת הי
 לך יוםאן> לך מקראדכתי-ב זה על להמלין זילתי ליושבי בחדושה •נראית הלבנה נמנאת הניאה•

 בכולל כל הצבת אתה ושמש מאור הכינות 'ללהיאתה החמה־ שקיעתאוי שכתלפכי יזם בסוף המזרח קנה .
המולד שאין וי^גפ שאמר כמה כיכתי לך ילפתוח ארן• בכל השנה לאש לקבעו לאיי שבתיים יום היה ןלפי'

שש אלא החדש, הן לכי יאק שעית עד'יח אלא נתקן בקנה בעיב שבת ביום שנראית הלנכה מפני מקיס־
תן ויום לה ל בי אקדשיש מקיס מונאים אנו שעת היזם נמלט ולא החמה שקיעתאור קולם המזרק׳

עידני הייס״אשר זה כי לימי שהסנה ע*כ הקדש ישם האק ממ.קומות אקד גמ,ק(ם הלבנה ת מראי
 מראיית ימלט לא י יכית טלם ד'מ שבת יום בקריאתו ־ המולד אחי כלו החדש מן והיום הלילה להם היה

 קנה והוא הישוב חהקזמזת אחל במקום הלבנה ביים הלבנה נראתה לח ישראל אלן שלבני ואעפ
 שתפשק קולים בחדושה יזמ!ככה תראה בו אשר המזרח והיא י הלבנה דקית תקלת שעת שהיתה מפני םבת
 מימי א'להם ייס הכרנוה'בקני לקדוש שעול

 מכההאתאורה עליה התוקף הקמה ואזל השבוע•
 א׳ותקלת ייכ סיף שהיא העיב עד מהלאזתו .זמונעל

̂• יום  י החדש מן לילה(יום שיהיה נלין פירוש זהל ב
 סוף ועד שהינק• כתי היום לחנות סמוך על המולד העביד בסיד השנויה הברייתא פירוש היא וגם

 שעת שש זולתי הקדש מן כשאר לא במקו'ההוא היום לכן שיין* שתיהן שדברי לפי השמיעה הסמיכהלזי
הולכת היותה עם היום קריאת שם תכלה אז כי הקדוש לבינו לפני דד׳שמלאי אביה שאמי זה ̂ןמר

ונמשכ 2 18 נ יק

W ״ -ך » י׳% •׳
 ובכן בירושלס* המולד בי קרה אשר היום קריאת

^ בייישלס יק אלמלקבעו והקריב הקדיש הוח מפ  ל
 כניס היית עס היום אלתי בשם סס לקרוא הוחל מאז
שם היה לא שהרי ׳קשעית* למולד שם קודמת זה יום



מאמר יחורח "(ןיל‘• י
 «אולס שקדם* כמי הישוב מקומית נשאי ונמשכת

 זי הלכה תהא לא למען להיגטלך תשזקמי
 תבקין ולמען הנדדיס מן בפד קזחהבידשיםאדס

 תתיאיתה טיב אמיתי מגעת* ידאמתתה היכן עד
 קשת יהידה בכי ללמד יהעיית הקדמית ידי על לך

 היא הלא • ימטיאו ילא האמת שערת אל לקלע
 בהקיץ להשביע פניך ימזי ישר ספר על כה כתי

 דברתי אשים יאליך לקראתך יכאתי כן על • תניכתן
 על לעומתם תתנשא כיללים• עניינים על להעירך

 דברי בס ותשים כיריים על הדכרי' הכנת רקיע פכי
 את אך * תלי יעל תכיני על האמת להעמיד איתיתיך

 תליקי כל לך לבאי הנה כינתי אין כי שמיי נפשי
ק * אזכיר אשר כדניים הדעיתהכיכלית  מיסודי י

• ריבם למדתי ינמק י הרב עילם יסיר בעל פדיק של
 אחרת ריח היתה מקרוב חדשים כי יידע הייתי ועה ,

 ־ אליהם אחיש לא במקנתם לשכית אי להוסיף אתם
 ממני היא ליק דבי הלא עליו שאנחנו להבכתמה כי

• משמאלם אי מימיכם בהם לפנות
 הא׳ חפאין־ לב' בחלק הארץ כדור א ח^^רח

 הנקראת היבשת והיא לאייר .מ^ילה
ק ■  בהם טבוע הגדול הים בתי מכיסה יהב * א

 ששפת הרי המיס* בתיך אמנעיתי עד משוקע כתפוח
היבשה גבול אוקיאנוס,היא הנק' הזה הגדיל הים ״
 במדרש היא וכך ב'־ תא׳בפ עילם יסוד * סביב סביב •
 פ' אלילים דמסכת ישלתיrיב ״יג פ' רבה סיני כמדבר .

 עשיי שהיא העולם כנגד כסף אחד מזיק הפלמים
 כקערה עשוי שהים מנין * ליד מיד הפזדין ככדיי

 או כדיר בידו שיש כל דתכיכא כהתיא ככדור יהעילס
ה  אשר באו מקרוב אנשים קמו ואולם עב־ ־ וכן׳ קעי

 הראיה פי ועל ים־ בלב חניה דרך לתו עילם •הליכות
לארץ ממחת אשי השני העבר מנד גס כי .העידו'

ית׳ינרו• יבשתידיו
ח ר ^  היוכא קשת כמין גדיל עגיל חפי ב ה

 אמנע מכקידת היבשה עג ועובר
 הנקרא היא ־ תערב אתנערוח נקודת עד מזית רות
ומורה היישוב אורך על כמשך להיותי * האורך ■קי

 מסגולת כי השיה הקו ונקי • שיבא כמו «ג!ל׳מדתו •
 לבדם שלהם ־ הישוב בארך עליו התקומומהקבועיס

 *יכסעית כאורה כחשכה השנה מימית וייס יום כל
 עג ועובר היופא שני עגיל וחני * מהס א׳ שייתלכל

 אמנע נקודת עד דרוס היבשהמכקודתאמפעיות
ח  מדת תלקח תמנו כי הרחב קו הכקיא הוא פפזן מ
ב' עליה שכתתכו, והנקודה * שינא כמי היישוב יקב

צ סימן מני
 והנקודפ * האיץ טבור תקיא הללו העגולות חפאי

 יס באחנע הקבועה והיא לארץ מתחת שכנגדה
.׳ ג'> פ׳ הים(שם טבור תקיא ההיא אוקיאנוס
ה ך ע  מליה׳להורן׳ תבל בקפה הקסמי׳אשי ריב ג ה

היבש*• בחלקי אדם בט איכ׳ייביפז איכירעו
 ולרתבק • למעדב ממזיח לארכה קום ינא הארץ בכל

 מתפשע הישוב כי לאתר ויאמרו • לנפון מדרום
כ יזנה ועד מזרת שמקנה המרחק בכל באורך  תעי

 המזרחית הגדול הים שמשפת מעלית הקפ כל יהס
 תתפשט היא ברוחב אמנם * המעיבית שפתו ועד

 הרוחג לקיחויתקז בלבד מעלית סו בכדי בפאתפפון
 מעלות והכד ־ נפק לנד והלאה השיה מקי והולכות

 שהם הנ'מעלית לתשלום נפין במקצוע הנשארות
 • יישוב בהם שאין אמרי הרוחב שבקו הקפ מחנית

 חק היבשה כל כי והכלל ;כלו דרום במקנוע יכן
 ישתמץ מדברית היא שזכרנו הנפוכיים העלית הה״סו
 הישיב רנועת יחלקו ׳ אוקיאנוס ים זולתי וימים
ת כז׳יניעות לארכה הלזו  מזיק הקנה נמשכות קניי
 שיהא אקל^יס־עד איתם הערבוקיאי קנה יעד

 שם ־ בפאתנפון הישוב בסוף כלה השביעי האקלים
 נזר.ת בספר כתב חייא כר' אברהם הי אמכם )ג' פ'

 מז הישוב תתרחב מעלית שיי ו׳ א'פתח שער האיץ
 עב המאמר היתיב ישם דרוס לפאת השוה הקי

 חדשים ג״כ ובזה • שמה יע־יין הנזכרים האקלימים
 לכן ואין ילרוחכ לאורך הגבוליס הרחיבו מקריב

 :דרכנו לפי בתליפיהם עסק
myn תקנה יתיחקה א' איי^ע היא ייישלס ד

!זמקכז תעלי סי מזית כלפי המערב
 ־'הד.ת ייעלית לב נ״ין לנד השוה מהקו משיכה והיא

ל1המעלהלאמת־מ s מיל• ן(שנ־של';]י’מ' p r k i, 
הוא לתויח• ממערב המליכה במרחק מעלית טי

 ייישלס כי היי * השיית אתתמהשעות לשעה עילה
 • וחט מעלית כג מערב כלפי הארץ מעכיר יהיקה
 ממתרס חלקי׳ תריב אחת שעה בכדי הוא זה זמרחק
 מטו יעי׳חלק ייזני איז^ שעה מאמי כאילי ־ לשעה
 ;ליחכב השפי ד׳פ׳ח׳זבשוף ומא' ג פ׳ (שם • לשעה

 עולם יסוד בעל מטעם שנדע לאיי ה ח;;רה
 רגעים מא'ב'פ'י'שארבעה הנזכר

 היומין במסיבה החמה עס הסובבת תהעגילה הס
 משאר יותר היום ראשית ראוילשומו מהם אחד שכל

 האופק בקו החמה שקיעת רגע הא׳תהס ־ רגעיו
 א<ןר הולך היום זה לפי ויהיה תקום־ במקום המערבי
א הלילה־ ד פערכ שאמרה כתה תורתנו הסכמת .י

עד



9 ■ י כ סימן שני מאסר יחורוז קול ,
ג <4לה^[ל,לפכי יעלןן, יבכלימהמעלכה ■ עי יי>,המטתד«תלתפגהכוכלק.1השע י

 ופעלגי? ח»[?;משתרי^שייגהיומס מכחת^שייג; ליגע ה«א הל ־ הקל עד מעיב <’ינכ ^הין
 ,מיל הגדולה«מכה ראשיתהלןלהעסעפלעהמנתה קנע קסכמע והיא ; תקום המקיס ^יע;ליל?

 היום מתגוע. למעין היוס לאשית תנוע,שהוא אתל לשומ« לפניה נכון ושעמס • הכהג• מהלך <נג התוקלי
 ת:וע שאמד מה ןגס הככביוע הלותוע חכמי כמו <לעל«׳ לסכז< החמה עמתיל שאו לפי יוס

 לילה החכוע מונים שיש לפי לן להודות אתוס לילה שהלגע עד המקו׳ההוא לאנשי ת1לוי כלי י־לגלה ״•
ת דומה הזה ע  וכו'* ימיהם האותותתשפר שמונים כמו לילה לתנות הוא הג' היזם• עתי אנל ההליון ל

חת  כפי. וגס תלגפיהם כפי הללו אל׳ן לגעי על יהכה ’ להשימו הסכימו * ם1מק כמקום החמה ^געויי
 ככדור העקלינת הנקודות אלנעת אל עלכם קלוף יתחיל שנו ̂לפי * לחמה המונית האומות היום ־•גיילת

כ יאמכלגלוח מזיח רוח אמנע המה הלא * האדן בעניינו דומה שהיא עד האל׳ן על .*יאיילהתילד  מעי
השניק בהערה שוכרני כתו הים יעביר האק ועבור היום• אחי הילך הלילה ׳ו הסשמה ילפו הלידה* לעת

 ועלב בקר מינאי אשי החכמים דעות תתחלפנה
 דעק יחוו ללילה ולילה אומר יביעו ליום יום ־ ילבינו

 מקום מהם קובע יש * עניינם לתחלת בקביעי׳תקוס
 מיום העולם למבין גס אנלי שיה יהיא ליאשיתם

 האימהם מקומיתשנים־ יקבעלוה וישאשל ־ הביאי
 הינילה־ •מראשית העולם למבין ענמו מנד. קבוע

 לוייחה שמתחיל מי ומהם ־ עליי שהוסכם מה נהבלפי
;בסמוך שיתבאר •וכנ׳וכמי לשקיעה וחי

 בשר אכילת. לגכי בתייה הייס נחשב וה דלן ועל
 ביום שלמיו תידת ובח כדכתיוכשל תידה שלמי

 הוא הד' * בקי עד ממנו תיתילו לא ♦אכל ־קלבנז
ע  רוב הסכיתו וה ועל ־ תקום במקום היום חני רג

כי לא ועעמם הכככיס־ למהלך «מחשבים  ©0 נו
ק ^דבייו  ומנאנוהו החוקיים מספיי■ שמעגזהו י
היגעההוי/• היתי׳מן להתחיל באו כי סרצכג כדביי

| כי  לחנות מתנות גהמניתס כלס הימים ישתיי נ
 לילה כמחנות שגיאה מאין כוה זה יהיה ולעולם
שבת באגדת להראכע אקתכאני לילה* .לחמת

י נ  ותנין היום תחלת ד'.גבילים ליום יש ־ תארו זה ד
̂ו כי למנות אין היום מחני * ותניו הלילה ותחלת  א

 האדם עין יוכל לא ופננמים גע מ רק ואינו קכר <ןנל
 יכלת אין הכחשת בכלי גם הנל בכלי גס • זה לדעת
 לות דזל הונרכו כן על היום־ חני רגע לדעת באדם

vx שעה חני אחר תהיה בנהלים שהיא המנחה תפלת 
 • תערב לנד השמש כעתה כי העין תלאה או פי .

 ג כי אף האמת מן לחיקה היום ראשית זאת ולהיות
 אז העלב ראשית להיות הנכון היה ז חמידלילה־:’.
 ואזרה ללבנה היא התייה חדש ׳בי ונעבור הולקל :
 היוס יאשית כן יגל בערב אם כי יראה הממוזדשלא ;

ב עי ב עד ת  המועדים לתקון ראשון ניסן וחדש ־ עי
 באמת השנה ראשית רק ממנלים• אכו-תיכו ינאי בו כי

תחלה כשדים בלשון טעייושו מתשרי וליובל לשמעה
 ר*ל ■ עכ * בתשרי החרף לתקופת דומה הערב והכה ...

 כי לפניך הרי * ויבש קר שהוא נמזגו לו שדומה ;
וחני'לילה ונהלים ובקר עלב הם ימים ראשי איגעה

ה כמז לפניו לאל«ת'ולהתפלל להודית ר ט יסוד כספי חזיתי וזה לי שמע אחיך ן ח
ה קיי אשי לך כא אשכרה * תנוכי עולם נין שעל תבא כי פ' לקח יוסיף שפתיו על הנ

 זכיין השח־ןיש תיכן שפיגי׳יע! ניב בלא השני במאמרו המובאיתיורו ראשית תנחת יכל הגאתהבכ^ים
 לדבי בבאי ממנו האחיין ונש' כבאם כל סדר פיו דגן ניאשית בחי ולזה • וכו' אלקות של דנות יגל

ק וזמן ק ח השביע ימי סדי על אתגו המיןינכקרו מזה כי ואו׳אני את w וכי וינמי מילוש יסנ< שלא להם נ
את



Sip מאמר יהודח
k( ̂ וזאיעאשר * אדמוי; עלי שמימס בקריאת עעקידם 

ה לא כלי זלשינו תראה 1ג4נ1כ דכר(חפט ^  להקל כי ת
 הקניריס) אחרי גא־יריס יךאתרתיאליןטה'כא3«ן*ג

 ה״שריזא״מרס כקודת סביב הקוה-שיה :ול אעבירעג
̂יה הקו הות כt^ תמכה והחגי עיגולי  החקוק עגמי הש

 מכגיגה קנה ועד מ׳רחה מקנה היכשה גב אתבע על
 אהב אלכסק כה (וכבלשברכוהוכהערהשנ'ת)יאונ'א

 שכקצה ב כקידת יעד מ-לח שי.ח:ה מכקידינא הנמשך
 ■ונמשך עליו במוןטה'מהנכב1תערב־ועוד.אוניאא(

 הקשיתה כקידתת יעל הארז טכיר מהוא' תכקוד^גט
 *6הי בלל״1̂< וה לעי א^''אכיפ'ונקדא כאמבע־יס

 עליישלצרעד ומפא מפא כהאל^יילגס.־אלה ואמשיך
דח לפקודת־  בעקמימות החקוק מנלנלהמישור גז׳

 נכח נקודת היא ממנו ■נקודתב שתהיה הרקיעעד
 הישוב מזרח שנקנה א כתקיס השיבן ראוק ייאש

 ה5ל( עגמה והיא נכיזדגליו ■כמושנקודתדמממה־א •
 כקב׳המערב השיבן שמיעין לזתכקיזתדהיאכלתראש

 1ז נקודת תהיה וכן ■ בהיאככחרגלןו^־ <מו''שפקידת
 בור v שהוא כמקי׳ע השוכן ליי ר־אש היא־צכא •^להרקיע ■

 להתכונן רגליי נכח נקידתחהיא זה לכי ותהיה <ארן
 היזם חני אופן גיד'הוא נקודת על העיכי כאופן כי

 על כועיס ק ה המקומית וצכלJתעיDו לדאיכן תשימף
’ כן גס יהוא ־ מעיבז גבול ועל הישוב מזרח כיל ג

 יכקזדו הואיל הים ולטבור אל־ן5 לעבור איפקששזתך
Vעל העוכר כן גס השני האופן ויהיה :יאהסקעביז 

 האק לעכור משותף היוס חגי איכן הוא וח ז ®קידת
 הישיכ.־ אמנע הקכועי'על המקומי ולכל הים ילעכור

 הוחיל ושמעון ללאוכן משיתף איפק כן גס והיא
ד׳ג' זנקידו־ג  ש־׳אובן זה לפי כמנא קעכיו• הס ו
 ננביס המשיתף הזה האופק שטח על עימדיס ושמעין

 ממעל זה שטחיו על זקופה כקימה עכריו משני עליי
 לימר עדשניכל י מקשבתהדמיון לפי לו ממעל יזה לו
 הוא בתקימו עימד כשהיא דאיכן רגלי כפית שטח כי

 במקומי עימד כשהיא שמעין כפיתיגלי לשטח ייקניל
 אז לזה וייס ייס ככל החמה יכשתזרק אמרי וכו׳עד

 חנית רגע היח לזה היום חנית ורגע לזה שיקעת היא
 מתחלתו עולם יזמיייוממיתי כל וזמן האחר לזה לילה
 ועד מתחלתי הלילה זמן בענמז הוא לזה היפי יעל

 שבקלהזרח המקימות דין הוא כן * וכי האח לזה י מי
 הואידין עגתו זה וכעכין * מערב המקימישכקנה אנל

 שוכנ שס שאין אלא היס* טכיל עם האדן טכוי מקים
 יום ככל החמה זריחת עת הי תתכונן זה זמכל
ת עת בעכמי היסהזא באמנע <יזס בקנה היזם ^י

כ סי:ןן שני
 מזילז נקנה הלילה אצות זהיאענמועת המערב*

̂ וכפיהתשפעו * הארץ היאעתשקי׳עתכטכיי שאז צמו
 1&ויי ייס מכל והלילה היוצז עתי מתגלגלים הזה

 ׳■ * השיה היקי מעגילת האלה המקימית ג באי־כע
 מכל היזמה מרכז׳ מעמל רגע כי הזה ולעתהמכס

 האמת להיותי•מדיך ראיי היא אמנעהיס נכח ויו' חם
 *4הג«ע שאז לפי היוסיראשימי תחלת הטבע ולעי

 הדקיעזהורידה שהעמיקנבה מה החמהלתכלי'
 היומיתכדילהסיןוד המכבה משהתחתהאדמעלפי

 תחיל והלאה זז ויון י כאחד הישוב מכל-פסי א<ר<;אז
 ולהי.אזת לזרוח על־־נלילה בעלותה להתיל^י אמיה

 תחלה שם היא זורחת *'ל מזרח בקצה האדמה פגי על
 הוא * לילה באישין אז העזמדיס הישוב כני כל לשאר
 צאת לעת כעניינו מה ל ויוע יייש מכל הזה היצע
 כגגנין הישוב למקומות כהתיחהו אמו ממעי הילד

טגודהים כי ואמר הrה הטעם ומן הזריחה־  ינפח'
 כשאמי היצחיה כתחנת והועמד סחמה הויןבע:מרכז

וגם־כתחלילליל־^׳ליטיםכשגתלו ־ אור אלקים־יהי
 סמאז על׳האד־ן להאיר ישגאלי.ל ■מה המאורותלקיים

 מיגשה שהיא האיץ על ומתפשט הילך האיר ואילך
ב ושם ־ ארן שקראל  כל כסיף החמה מעמד היה ג

 בקר ויהי ערב ויהי כחת בראשית מששתומ.י ויום יום
 מלאכת כשנגמרה ו יום כסוף היס על תחנה לנכחו
 והאק השמיס ויכולו כיוסזכאת וקדש וארן '&מיס

 • מעלכ כקצה השכתההוא ליל מחלת והיה.אז וגו
 וכאת׳ האדמה לגמרי.מכל ו יום שם לו נסתלק 'וכבר
 וכבל‘׳ * הידיעה בהא יוםהששי בקר ויהי ערב ווהי

 הרמה שלמית,והחזיר הקפית שש ׳הרקיע אז השלים
 שמו וזה ־ היצירה בכמחלת היס טכזר נכח להעמידה

 רגעמולד,מגול* עיום יום מכל לרגעהזה ־קראי אשר
 יזם ככל ^נזלס שלמען ימים לדעתי יעמו ונו הואיל

 המציאו'* האעיכהאל העולסתן יצא כן גס ובו ־ ויוס
 הלאיל העולם •מולד כי להיות הוא ראוי כי וחמר

 ג כו וזקוקה מאין.' העולם בריאת של דיוקנה ודמות
 יזם בכל כלה החדתה פני על החשך מתפשט שאז לפי
 כמ< להתילד(לזרוח האור יתחיל פתאזס ובפתע ויום

 כרגע בי אור יהי עס,אתרו זה (*יתיחס ■ ־ םזכרני
 אל בצאתו הכל •ונביא החשוכה הארן על התיל נראה

 מלש־הדעת ואנה המוחלטת־. האפיסה הפעלתי
 שתהיה לאיי היה הטבע ולפי האתת־ חדרך הזאת
 * כמזרח,כאחיי האור־להתילד יקל תאז היום תחלת
 אמנם אקריז־ נמשך והלילה קודם היום כן לפי ויהיה
תזא לזייח קאזר יתחיל שט הזה ע4הייתהר י1בעב

עגמג



מאמר יהודה  S'p ^
ג יןצה3 הלילה י^חלי; יי־ע עי שיככי13 מ  

- J כילה להמשי;ף היול הג^ויקני כן מהס<י יחש״ ישראל  
. ד ישם גמלכם־ יהיה שמהכקמעדהיסהאחרין ע  
. ככמיב בה עלזיזע ׳לזנוי; יכחה העירה ש?(ירע עקר  
. ה א אלקי ה' מני כאשר יחשפנייס חקיס אמכס למדעי י  
- יהסכיעה ראעההתירה * כעשיעכןכקיכהארץזגז  
• מעע בשמיימהשבעיע־יהמוערים לשגסעחלעהייס  
•<1 <ץדישע שעתחיל כלי' ־ ?זרנעאיור זלא הקמה קיעע  

הראשון שהערב כהייע זי הככמה יעל ־ מבעל-ב היום  
:< יהיה ־ מזרקדאשינה בקנה קל היא דום יום כל של  
הקי׳׳כשיעקיל יירכז מעעד היא אמנעהישיב נכח כ ק .  

ימבגול |<הכורר’יא לאמנה־ י.ייסלהקראבשמו  
הוא אוקיאניה ים אמנע נכח כי למעלה שכעברל מה .  

כי העילס* נמנין ייים ייס עחלעכל ברגע מעמדי  
שנעברר מה כי יאממייס נכוניס כאק העקרי' אלו שני .  
. שכן ענמו מנד אמעי היא הרי העילס מילד מעכין  

מהעקלע שאמרנו ימה ־ בינירה האלקי הקפץ כיה  
אנל ההסכמה לפי מדק הוא עלב עד מערב הקריאה .  

על אשלהיבטקני באק עלוי שעקרן שמילעהמנוע  
• שיקעע החמה .ישם ־ המערב לקנה בעעיד העכששה  

יוס־ של מעעהיניד׳ראשיעו שהיא העולם כרנעתילד  
הקכמעעורתנו־ לפי השבוע קריא׳זמי על דעעי יכלל  

מזולעויעהיההעחלעקריאעכל ולא המ;דח מקנה עי  
* p -«. הא נכק,אמנע הקהה יםויןסבהמעד,לכז  

לשקוע הקמה עעקיל ויזם יזם בפל הזה שהרגע  
. היא הזה והערב מ־ולק,־ בקנה שיב ה כמקימנע  

מימי ייוס יום לכל משוב שיהיה עי־ב לכל הריזשין  
הימים להיוע הבכייה משפט לו כן רגל השביע־  
המזרח יכמו,שבקנה ־ בשק ונקראים עלע^ כזכרים  

בקבה במקימיעהישוב־ען בשמי להקדא עעחילהיוס  
.זזהלאקדל׳י היוסבאקלוכה־ שס המערביכעלק  

לכל הקניב השעיר הוא • הנמשך מה;מן שעועשעבכי  
עבל יושבי פי אשד בשחי . גהקר השמע מיהי וייס ייס  

אירה אוער. שעועעשמש ל״י עד כי זה אחל כזה יקכני  
בעל של עמניעכיפעו זהו י י כאמיד וייס יים שלכל  
אחרון •השביועג־-כעוב,כפ בקר?אעיע« עילם וסוד■  

14̂ זהשי - ^נלל^וקעב•־־ ישמיכמ^טאית ההעהשני  
למוד׳יב כב שעד המכילשער;השמים בכפרו בכעומ  

מ לבכי ^בלעד לא ט חייא :דעי(הראברה'בר03א  
הימ־ם בקריא לי לראוע.יאשיע עקשב עזלח • ־ - -  

̂־?יי ׳ הועמדה שם אבל ^י^וכיזמעבכחאמנעהאק־ *  
4 אוי יהי אלקיס כשאת' הינילה נעחלע דעעי לפי כ  • 

דין העקלה מקום יניח ולא למקום מעקלף ־ האמע מ

ן;ד כ סימן שגי
 ־ הנז היסוד בעל עשה כאשר ההסכמה מנד המחלה

עת הבה נתכם שהמאורות לפי טעמי יהיה  בריאתם נ
 שכאהל כלה pהא על פושט החמה אור שיהיה בענק
 בעתהיות אלא כתנא הזה העכין ואין עלהאק להאיר
 האיץ שעל השמים קני קשת באמנעות החמה מרכז
 תעטה ובעתההיא שנכחאמנעיתהאק החלק והוא
 רואים שוככימזרק כי יושביה* כל על כשלמה אור

 כשהיא דואי׳אותה מערג שוקעתושוכני כשהיא אותה
 ביזפיה ומסתכלים נופי' כמקומות שאל זורקתזכל

 הםיאותו גס וימין ונפק ומכאן ומכאן הנדדין מבכי
 זוהל׳מתפשט המישור באמנעגלגל להיותה כי לאורה

 עליהם וזיוה הודה וכבוד קלד יושבי לכל והנה הכה
 יהוד בעל יכי1בי קן מנאה לא הזאת והדעת ־ יזרח
 הקקירה על לו יסד זה מקוס אל בספרו ככתזב עולם

:זכרנו אשר השני מאמרו בכיף הזאת
ך ^ו  דעת.כחכל,אשראנקנ( היא שלישיה בה ן

 לקראת שס היא גס יהנה מחקרה־ על ככבים
 הר׳אברה עם כזה אחתמשותפ׳מסכיס התקלה הימים

 אקרת רוק זו להתחלק מקום בקביעות כי אפס ־ הפז'
 ולא ישראל י?אק כי ־ בזה כיכתו וכלל ־ אתו היתה

 עלי בשמיתס הימים קריאת תתקיל אקר ממקום
 שאז המערב קנה נסק החמה מרכז מניא אדמיתלעת

 לו הוא יאשין הזה והערב ישראל pהשמשלא בא הוא
 השבוע* זי(סמימ,י בישיבלכלווס שיהיו הערבים לכל

 ומן כעתהינילה עולם מימי הזק קכדר ובא נמשך
 עלי אדס שיס מכי בשם ונקרא ינא הקיא הארץ
אק תלויה ומועדיו ה שבתות היו ובכן ארץ־  ב

 כיתה' קדש והל.קלתקריאר.סנמקלא' הנבקרתהוקיל
 ישברו אליה כל ני עי כי- עיניס בפתח ותסב ־ ממנה
 ה שבתית אתפס קורק בה-מאימתי ומכתכליה נופיס

 נינה ועבר הימה תינאזסגז וקיו הנכבד ההוא כמקום
 הקריאה גדרי כל סלף הוא באפר המ/רקי הקנה הוא
 כן כי בא שי כנ־,ז הע־קל שהם ת שעי עשרה שמכה אקר

 ישי לארץ השמש מתכות היעים זלת7מ בקריאת ימלאו
 שיתבאר וכעו הנין סהוא לתחלתמזרחה מבואו עד

 שעות ם.לשמנה,^דה1דרי.קדיאתהי4 שהגביל ימה
 כל; י.יישונ מן שמו עתה,אכף לא גדול כ1הי עוד יכן

 השבת תקלת לקריאת יין כשאלו.עד שעית שש שהרי
 אס ואיך ישראל לארץ המזיק קנה השזכניס'בין אנל
 לקנה מ־-ליית הקריאה גדלי יעבומן בל פס גבול כן

 המזרת שם על ההוא המרה כל כי בזה כעמו • המזרח
 סימא בכתיס הכר.שך ההזא והזמן בנחלתו יקרא

הושלם כבל הכין לעקלת השמש ותשכא דמיא אדיכתא
*קי



S p דג ^ דו י
ס ליו ש p̂כ1 כיעתלתז ^,!ז f לאסי יממש 

י  ביאה משיבה ישיאל ־אק על ^^יקימי־׳ההס ^י
ולא עוסיף צא ריקנית ביאה היא גיאזתשהרי ^

 ארבעתהבקולוהיאשיי׳ שבס בבחינתהכללל-ם תתל
 ובערכם עליהם אסר הכלור עמל רבעי בעת ■ לא
 השיינה היו ובכן בלכהן: תפיביכה הימים אלת קר

 הזה ועלהדיך עשרהשעזתעקלבקריאתהיים*
 שכפכקה שעיתאקר השבת״יח יום בשמו יתמיד ענמי

 יתבאר וביזקימו • א״י שהיא ההתחלה בהקוס קריאתו
 בחינת עי ל׳יח שעות הכל כל שיוכיא הכניסי חי לן

 לעתי לפי עשהו זה בעבור אמכם כי יןכיללי׳כתדיבר
 ולהככייז חכז׳להשלימו קילס מאמ׳נולל לישע כבאתי

 יחל ישכיהס • החלש חן ייזס לילה ברין מאחר עם
 שעית ל״יח כי אימי נזרי אשל הקודמים החכמים עם

 בהערה זכרו שיעלה כמו הירח יראה המולד אחר
 דעת על והנה * בעתו יפה הבל זיתבאר תשמיכית

 לימים שס קריאת בהתמדת הכהשך הזמן החבר
ק שלבני אגל  היותו עס כאמיר זה אחי בזה א

 נלניל ישלם בהם בהשקפתהכזלציסמבשעיתאשר
 בכדור ארבעתהכקידיתהעקדיי' על התמדתהימים

 הס הפרטים בהשקפת האמת לפי מקים מכל הארך
 משל דרך שבת כניסת מעת ימלאו כן ט שעות ייח

 וסבת מזרח לא׳יעדעתבאתהלשזככיסאבלא׳ימבד
 אשר עולם יסזד בעל לבין בינו בזה הניפל ,היזליד
 למעלה כמיזכר בדיקא שעות ל*לו הזה הזמן הבביצ

 יסוד בעל כי * ההתחלה במקיס התחלפס מנד הזא
 לו כלין שעית ל'ו זנמנאז שמש ממזרח מתחיל עולם

עלי במקום  יבא הנמשך אוקיאניס ים הוא הישוב נ
 שקדם וכמי מקו׳הנין לאשיתהמזלח עד מתקתלאק

 מסתלק שבת שם נמנא ה׳.מן מן הזה בשיעול יבק
 המתחיב החב לדעת חלד־אמנס כל״יושבי מפי ופוסק

 שעות מיז תים עד ארץ לשוכני והולך נמשך השבת מא׳י
 קשה סיכל למעלה המתיאלת הגילה ידי ועל כאמיר

 וכבל ׳ עליה שים ועינך קחנה ילעקש כל והתישי
 למקראי תחלה שקי להיטי! מנמתי סוף כי הודעתיך

 ה' שבתית תחלת בה להכנס השמיס שער י.יא * קדש ;
 נם להיות הלמלם בני כל זכו קא ומשלחנה ימזעדיו

 נס ונוסף • המכזכד לקדוש ענג לשכת קייאיס 6ה
 הארץ שיכני של שניהם בין עודנו שבת סס כי היא

 תבל עלכליישבי נראה וכבודו טלסיכית* הקדושה
 על לדקדק שיש ומה • לאבלה להס שבתהאק והיתה
 על שס אחקיר אשל מקים לי שמתי הזאת הדעת

דבריס של פרטיהם ביאור על עבדי אידיתיהאקרי

ג גינזז עני נור
:ומלים משפיל שדי נעזרת

^^ה (׳ה1האי מזהרי איל תקבל הירח להיות ;ז זזי
 אז מתחתיה לחכותגכחה כשיגיע הצה

 כלפי כלו קודר השני מעל׳וחגיו כלפי חציו מזהיר היא
 בראשי אדם מבני הסתרתו סבת היא יזו הארך

 החמס לפכי כמנהגי ארח לרוץ יפרד משם החדשים*
 ולעי * הפכיה מתרחק הוא מעט והעט מזרח לגד

 האמי יתתגלנל הילך החדש חני עד ממנה רחיקי
להתפשט והוסיף העלה הכלפי ונפחת • לו השיפע

אק בחציי'שכלפי  היא וייס יום בכל יהתיספתהזה ה
 ק שמתרחק הה כפי הירח אימיטושבניף חלק .בכדי

 הק*פ טי חלק שהם העלית ״יב ויום ייס בכל החייה
 והסכימה * מזרח קנה ועד מערב שמקנה מרחק מעלי
 ויום לילה זמן של הזה הגבול שבכדי החוקרים דעת

ע הקדשה הלבנה שהסכדשעיתלכהוי נ  החדו§ הי
 הקדשה לכנה של דקיתה תכלית הוא הראייה עת ועד

 נריך דרה פק ר׳זירא האתר חהיא להראו׳עליי שאפשר
 אזהרה עילם יסוד בעל שבארו לילה^דוסמןהקדש

 פי על הקבוע היום ולאי יודעים הבלתי בבל לבכי
 שיזהרו חשבוכס על סוהכיס והיו בירישליס הראייה

ד שקדשי יגזרו לבל מאד  הראיה פי על לשס ל ייס נ
 בתחלת בא״י היה הקדוש שרגע ויהנאי שיחשבו .עד

 הלבנ׳הקדש'כראיתבסו כי יאמינו ואז לשם כט יו׳ליל
 הראייה עפ החדש את בד וקדשו בקי לישן כט יוה

 לאחי אלא ולאחל נתעכב ואםיהנאישרגעהחדיש
 * הקביעה וידחו בדבר יסתפקו אז לישן כט ליל תחלת

 ככל הראייה לעת הקדוש רגע שיקדם נריך כי וזה
 סוס עד בכדיכדשעיתשהתחלתהלילה ידוע מקום
 החלשה הלבנה לראיית הכנין הגניל יזהו ־ «זמו

 היאות יזדמן שלפעמים אעפי החדשים ראשי בריב
עולם* יסזל מבעל מזה־ לייתר ילפעמיס הזה לפחית

 תדע יידזע זמא׳ד׳פ׳ח'* ימא׳ג׳פ״ג* פז•* ב הא
 להאת שיה שזכרכי ר׳זילא מאת יהי החבר לדעת כי

 ענהו ההבדל ולפי ־ הנמשכת בהערה שנזכיר אנא
 קניעי אנל עילס יסיד בעל לבין כיני שם נבדיל אסר

 ט בזה כץ כהו שיה משפטי הקימו אז היזם אותו
שיתבא! וכהו נד שזיסמלל אצלו עולים כאחד 0<שניה

גסהזך:'
ה ר ^ חלאי-(פק׳לרה>0מאמאבאאביהדל' ח ח

 סמיו שכרא' בידיע חנית קידם נולד
 שלא הוא בידיע חנית קיד נילד לא החמה לשקיעת

 כפייזשהכיוג כחלקי ־ החמה לשקיעת סמוך כיאה
תני הם הלא הזה־ א׳מקצה וכרוב מזה תקנה א ה

<נתל



מאמי יהודון ק̂ר ״ -
ע אני כי • מלמעלה כצפים פיישי עילם ישיד מי  ה

 משל מ־ך שבע יום p)sn קודם הייח כילד יש1̂
 שבמ כיום המזרח ליושצי שייאה כיז׳יע גייישלם

שקיעמ" קודם 5ר לשקיעתיהחמה האין שלהם
ע קלימע מטעם וזה לשם ג  הראייה עע על החדיש י
 * הקודמת כהערה שזכינו שענת כד נכדי לשם
 זה תקום אל החרסה יכא כערם הילח שנלאה ילפי

 שאק הישוכ ראשית המזרח קוא לראייה הכנחי
 אורו כאשי המולד לחשבון זוגו כת. תהיה ייישיאל

 ראוי • למעלה המוזכר המאור בשל ׳עיכיךמדכיי
 משל דרך השנה ראש ההוא היום ־לקבוע זה 'מפני
 הככסו מדי תהיה קביעיתו ייאשית העולם בכי ■לכל

 שעות הכרסה'יח ליום המקדמת ישיאל באק תחלה
 מקואשל בכל הולך שובב שובב והלאה זו זמן כאמור

 ־ זה אקר בזה במושביתס אור יהיה ישראל בכי לכל
 שכתשחוך יום מזרח לבכי היאותהירח בעת כי וגם

 ליח ראשון יום בתוך א*י יושבי היי כבל • ־לקשכה
 והפסקתו יום כל בקריאת קדימתס מדין ממנו שעות
 מקום מכל הששית־ בהערה כמוזכר השיעור זה ככדי

 שביום עקרהכוכה אמכם כי כלל מיחוש בית בזה א־ן
 ההוא המועד קביעות יערכו השבת ביום השבת

 הקודם וכל * מושבותיהם ככל יום של גלגולו ידי על
 בקדימת גכ זכה היום אותי של כמי בקריאת מהם ■

 האתת לפי כי גם אנלו ההוא היום קביעהמיע׳בעכס
 שש רק לשם קביעתם בעת החדש ■איןליכיאימן

 קידם הנחתנו לפי אירעשס אשר המולד שעותמעת
 ישוד בעל וילך • שקדם כמו ענמו ההיא היום קנוח
 הפירוש מן קשת כמטחוי הרחק מנגד לי וישב עילם
 מטעמו תראה קנהו ביעתיאשר אראה אל אח הנזכי

 ייאסר פח ד מאייר קילו את יישא הפרטים ביאור אחר
 אלא נאמר חנותיכי׳לא קודם כולד של ההלכה דין כי

 הכלתי החבר כדעת לא אשר • זכו תשרי חדש •לנכי
 וחשבון * בכלס שיה טעמי כי לחדש חדש בין מחלק
 על ז׳כתיסד פ ד מחמר עילם ישזד בעל לדעת המולד
 הרקיק באמנעאי היא הראייה ומקום ׳ fהאר ניביר

 חלקים יתליב שעה בכדי מערב כלפי מטכורהארץ
 יהיה שהמולד לא * הרביעית בהערה לכו שקדם כיי,ו

 כדעת המזרח כבחינת והלאייה ישראל ,כבקינתאלן
 באתרו הגדול המאזד בריתו בעל שהילה וכמי החבל

 המשור העביר שוד כי לתעלה כדגייוהתיעתקיס
 הל' הנקודזתמן שתי והן קדש בהררי יסילתי כילכי
 המזרח קנה זהב יכו'• הקדש אדמת יהיא אי האאיי■

והניז הנביא שאמר מה וכנגד ,שהואתיז״תהישיב;

עיי , כ סיטץ
 tהאייי והאק וגז הקלים מדילן בא ישין| לקי צנוד

 נמאמל הכזכ האמה לשקיעת וסמוך * כאמור מכבודו
 שמה כשליש השקיעה אחל עילם יסוד לבעל הוא אבא
 בתגלית כשהוא אדם לבכי הירח להלאות יתכן שאז

 שפייש החבר כדעת לא עליו שיראה שאפשר דקותו
 המחלקת ינא ומזה שקיעתהחמה* קידם אותו

 אי • החכל לדעת בעגמו היום אותו קביעות לענין
 זכימנמ * עילם יסוד בעל לדעת אחריו הנמשך היום
 בלי עד הכזב התאת חלקי ככל מזה זה רגליהם ו נטי

 א' אופן על שניהם אנל אפי׳אותא׳שתתיאר לו השאיר
 עלאדכי« הוא מיוס׳ עילם יסוד בעל של ביאורו וכלל
 שהושלש הה על כן וכמו • שקדם במה לו הטבעי אשל

 אפשר מזה בפחות ולא כ״בשעותימחנה בכדי אנלוכי
 • כא׳י הראייה עת על תשרי של החדוש רגע שיקדם

 אפשי מזה ביותר חלקי׳ולא תרתח ששית *•ד בכדי זכי
ג כי מולדו רגע על תשרי של התדוש רגע שיקדם  י

 לפו שעניינו החדוש רגע בין אנלו ההבדל האד
 המהלך לפי ובא המשזת המולד לרגע האמתי המהלך

 זפ על לז המיוחד הביאור כפי שוה הנקרא האמנעי
 דר אכוה אבא אתר ק על • הג הההא' בפהיאשין

 לאלול כט חטתיום קודם תשרי מולד חל שאם שמלאי
 אכל• המולד חשבון נתיסד שעליו האק טבור במקום
 ש» יהיה העבזי עקרי פי על המתקן שסימנו כלוחר
 אפשר כי וידעו יכירו או * מהיום שעות ה׳ח לפחות

 ענמו ההוא היום גשון> החדשה הלככה שתיאה הוא *
 הראייה דין ששם חי באמנע השקיע אחר שעה כשליש
 זה מפני הוא וראוי שזכרנו כמו דעתו אנל נוהג

ה ל יום לקבוע  אמנע בהיות כי טעמו והיה • י
 אתת שעה בכדי מעיב כלפי הארץ מטבול רחוק
 שמעת הדביעיתכמנא ^בהעדה כמוזכר חלקים תריב

 סוף עד האק בטבור קזדס'יחשיוזת המולד חול
 I נמשכו השקיעה אחר שעה לשליש כא ההוא היזם

 היד.שעות כהנטיפסעם אשל חלקים שעותתי׳יב
 של חלושו רגע קדימת מאפשרות חלקים תרמח
ע על תשרי ג  לתשלום ויגיעו יעלו ־ כמדובך מולדו י
 קדימת אפשרות אפלס שהגבלנו׳ שעזתזמחנה הכב
 אמנם ־ ’נא" עתהלאיה על תשלי שום של החדיש לגע

 חשבון חשדון להמכית יוכל לא חנית אחר בנולד
 להראות החדשה ללבנה אין וכת השעותהללו־

 האלול יהיה ובכן ישלי;ל ארן באמנע כט יום כסוף
יום־ בןל ההיא

ן תו א  והפרי* הבליל עילם ישול בעל כי לך דע ו
 בהקלה שזכרנו זילא למאמר זו הלכה נין

הקודמת נ ip א



מאמר ■יחורח קולי
אל פוכיס יחד 0J פילמפכיהם ox>c כאמר«

תיכדל א ת הגכיל פ^^ידא1כן הראייה ע

 יאמר ■ הראייה קדיש גמקיס הקדיש לעת
 זיית( כט ייס פייהמהפיקלזההןהדסעית־ישל-ליל

 הארץ טביי הכזלדשעל להי ש<;לבז שן-ילא,’י: לקדש
 עת הנכיל ־ קניתיכי קודם כילד שכ תא •י גי ה ינ-גל

ל ג '.־ ־ י ה.  איתה ליקס ראה ט■ באמכעא״ תשלי י
 לישן כט כיוס מעמדי כפי ירק של מיטדי שט י׳וייה

 •היה העקר לימד היא סימן חיתי שעי הארץ בט:זר
 זלהשלמתמלאכתכיאזרני י יכו קנית קידם סכנילד

 י בי אברהם דעתר פניני על גהעטר כן 01 *ראוי
 כדכיים שלימה תינאי׳בינה תתני כי הזה ן בער• ^זייא

 מזרק קנה שעל סיני היא כי וזה • כיאור' ia? סאנחכי
 בכין>הייס ־והראייה הלבנה מולד תשכין יוסד הישוב

 אמר קנותכאלו קודם וטנילד ־ מערב בקנה א1«;ה
 אז המזרק בקנה קניתהייס קידם לל המ ר.צ כאשר
 עד הייס כסוף המערב בקנה הקדשה הלגכי: תרמה
ה ט  מעת שעותומשהונמשך זמן'יק שיעור לפי;ה עי
הראייה עת עד המזיק לקנה כקנותהיום פתילד
ף סו  הדעת היותשנדקה ועם כקנהמערב• היום כ
הוא ריק דבר כפהנז׳לא עולם יסוד בעל אכל הזה
 וכמו סברתנו פי על הקבר אליי שכוון השי-תמה ל לעכ

 יסוד בעל שכתב מה לעומתנו■ נשים זה ועה • עיכא
 ש״ק הקהמיםהורי(אמלו הכה כי טו נ'פ' מאילר זעילס

ע ׳שעיתלפקיתקזדם  מאקריי* ק’י* האמתי הקבוץ לנ
 בעולם מקים בשום כלאה לאינו בלק הירק תתכסה

 על תמה עולם יסוד וכעל זכו'■ הזקל דקותקוט -תפני
הקדשה הלכנה שתוכל אמרו איך פלא שהוא ואמר יה

 האמתי הקמץ מעת בלבד יקשעית להראיתלכדי •
המקלכות הסגולות כל בהתקבל יוארק זת ט ^יאילך

 נמנע יא ה כא כלן והתחגלית • הראייה ימקישיתעת
 וכמו * זי את זי מעכמת שמקצתן הפכי רק כשום ■

 אחרות סנילית גב ייש * הפרק כאיתו שהודית
 שעות ל כדי עד הראייה עת ימאקרית ייעכבית

כלס החכמים דעת ההניהה זה ובשביל * יייתל
 שיש הכמן והגביל הממונע הזמן כי ולימי להירית •

רחשי בריב הקד״ה הלבנה כראיית עליז לסמיך
ת כשהיא תקדשים להראותבי שאפשר דקותה בת^י

 ־ למעלה שזכרנו זייא ר וכמאמר ויום לילה כדי הוא
 מיה מעט לפיזזת שתלאה זה עס היא ^מכסאפשל

 ז הסגובי התקבלות בהזדמן הקדשים מן חדש3
ק * *;'ימהרוחזהמקרביתעתהלאייקמעתהקנק  י

■ היזיזגייימניליתהמעכבו׳והמאקל! בהזדמן ^הפך

כ סימן שני
 האימייס החכמים כיי־ עולם יסוד בעל יחשוב כן על

 דברו גיומא דלך החלשה הלבנה תלאה שעית שביק
 1?הסבו כל יקדו שתתקבלכה אפשל היה שאלי כלומד

ת יהמקלנית הממהלית  מהשאפשליתי ( הדאייה ע
 ׳שעזי בכדי נלאת הלבנה טיגה אז > כאמיל נמנע
 לפכין הצגתי מאלי דבלים הלבה ־ הכיקי אשל הזמן
^ היחק למחכיהס מחוץ הקבר לי הייתשנטח עם  מ̂י
 מן ההפך ידיעת יתרון אמכם ט הפכם גבול עד

^, ובהמשך החשך מן האיל כיתרון ההפך י ג י ת ו' א י נ  ה
 זכייןהד.עותהמתקלפ,<ת השמטתי ואולם בתיעלתס•

 קודם נולד פ׳ז׳על להדמבס החדש קדוש מפיש סזכל
 הבכת אל תכי.א שוס 1לידיעתס אין כי ־ • זכו' ׳קנית

־ ביאורם על שאנחנו הדברים
 ושא הזאת הפסקא ראש מזה עלה לך זי^תה

 ומזרקה ותימנה זנפוכה ימה עיניך
ק כל את  בהערות כי האחרון הים עד יהודה א

 אשי האק את להנקילך ואמנתיך קזקתיך הנזכרות
 בשוכה הדברים פיט♦ תעבוד•.על ושמה תראה

.ונחת:
די רי פ ה  אנב לנתחיה־ הזאת הפסקא ב

 הן • שלש למספר גכוליתיה
 נתח כל אליה נתחיה אסף אשל בראשיתה היו הנה
 אליהם יזשקף אשר ענמים מנקר וכתף ירך טיב

 קכיעות תקלת שאין האחד • וראשונה בעצם
 • לשם הקמה שקיעת אקל ישראל pמא זולתי הימ״ס

 ימשך שעות עשרה בשמנה ישראל ארץ שאקר הב'
 לראש העקרייס העילס קלקי אנל היום קריאת עקר

 היום קריאת עקר על זה הג'שדברנו ־ תבל עפרות
 על כינה הוא אשר רק קביעת טקשעיתהואסוד

 יסבו האלה הקטבים שלשת על ’ וכי שעות 'יק
 ידיעת אמיויהכה עד הזאת הפסקא דברי כל בלכת

* עכ ה נחלת שהיא כארץ תלייה ה ומועדי ה שבתית
 והלאה זו זמן הפור של עקרו גמל לכו יהיה זה כי

 כהורא' ־ כטפל־ם לדברים תוצאותיו והיו הגבול ירד
 הי כקראה תאשר שקראתו מה עם באמרי שם דבריו
 השפוי אל בעיך לה קיה היא מקרה כי יכו' קדשי

 ישראל לאק היא והפוכה דברו מדי והנה ־ הקודם
 על הלילה בהקדימכו אמ עד וכו' התורה מקים שהיא
 ימשם * הראשון הנתק להטעים ממתקים חכי היום
 וכי עקר שעות היק שתהיינה יצריך דברי מאז ואילך

 ההוא היום שיקרא אדם ישאל ולא דברי בא עת עד
 מחמדים כלו אקר• שם בקדיאה מתקיל שיתאבל
כפע משם י השני הנתק קרבן על ״לק לי,קדיכ

הדבור



עו כ סימן שני מ»ומר קול'יהודמ
ד ע לניי  יום• יום ילקטו אשי על משכה והיה יכיאז על,הכעמ זענלין לתעמלח ;מכליעו ה

 שבעלאייהיהגד השביעי יביוס ילקטזהז ששעימיס הפלטים משובהלבאי ^אש ■יעעהבענה *״ השלמי
ובצנין בכל שמור הימים כיעיע ק שיהיה א*כ וראוי השפע עמלת כי ר׳ל מסיבי׳ אס פי אינה סלקו־ על

•■* ימשפכמדזבר לכנעבי היא שגס ההוא המחזו אל סיבי הר על באמרו שמירמה קין היללת היתהמיוס
העמלעהשבע היית יעס ■ופז׳ תעביד ימים ספת
ה השבת שפתוגיי׳■* השביעו ו*וס ב  לו כראוי“באלישקידמתיא קודם ומאדוש מכתי אס כי א

טן‘? תייקוס אל בעו־ך ה רד שי כ: בוחחואה כן תג שב ה כי א0(י  מ^ו לבכורה• להתיחס )נ
 לתיבי,עי בכורתו ניתכה סכנת השפע .(אין לתק« ואפסי ככפס־ לא השבת וכי סגבול׳אח כהואהככלל

n שבא מ♦ ערי אלא *•ד'יאזי •כבסימן <ןראל׳  vSyר ד ש מ  בסיצי מנות'השבת עקר ^ .היג« ש
 והנהגסבזההיתה היה• אשר עד כך ואחר המערב אחרית עד רגד.1ח קביע\תהימיס־ להתתיל

ת י , מנת־ מז ח1^ א ״, ד ן’א ״ , . ת ״y״ , האלזי־מעץ הק־ייה סנ
סיבי בהר מעלה של דוגמא l״ .« ! 1 ודאה בקודמת• הטורי

ר היישוב ׳ ^ אד עיז תל ב ע ה א ר ק ד\4וי ^ ישזרא. מ פלק^־עקיבא שהרי-אזל י י י התכמה כזוכה חיך תלאה
בששי לקיטתם וכי לירד היין שבאחלבא^תהתחיל ההוא 6כזכייםזכעשי'מןהמקז הימים להיות החלקות
^ יתחילו או0אזצן-' על הזה ככז«י בהנהיגו  וכיום השבמג לגמייג הששי ביתו איתה משכה ללוס כל מ

 ידי׳דיא ר החכם הסכים ולוה : המן• לירידת שש• *וגאת7כעין' השציעי ע׳ל יקהראשק סלי על היילס
 ל־ןותק^.* משה תיי הייפונה צספרו ליליצי הלק כאמרם אייהילישלאל ניתכה בשבת שאיי ־ הבריאה

V די וכו' השלוש עליי שנא ייי על אלא ככנס השנת וכי' תוויה ניתכה בשנת עלמא דכיליה עקיכא ר פ•
פישהו• כן הוה הכסמ פי על כפשוטו באתלנאלז אס וכתי' לקדשו השנת יום את זכיי הפא כתיב לישראל

מפיצי זשנעה ששה למכית הממה והתחלת הואיל וגו הוה היום את וכור העם אל משה ויאמר כתם
איךיעלה ־ לעילם יזנאה הוראתשנת ומ,שס היתה יום של בעכומו אף-כאן שלסיום בעממי להלן מה

שנא מי אנלכוככיסתשבתאלאעל בדעתשתלומה ימים ששת בשמירת התחילו המחרת ביזם ותכף
ועליאלרך ■ מז המדרגה על סיני השמשאחי עליו קידס^כן זמאליש שבתיגי': השכיעי תעמוגוויום

אמרואשרקוא עד בתמיהא מתגלגל כלו הלשין הזה באליש המן ירידת התחלת תחלה• כו המן סלד
• זיקלאהשבתזכו באיורי לו ינוח אז היישוב מזרח בפירוש'שהרי ואסלאהודיעוהכתוכ חול דעת קיא

ק פ קודם  כל דכאו מאלים ייסעו לאמי כתוב ה
 יבין אילים בין■ אשר כין־ עדתיבני־יסיאלאלמדבי

 אחז לחמר האלה כדברים כתב.הרמכן וכבל י ני מ
מ7^פתוב- ט׳ ם קכל ̂י1ס) ים עסדמאילי''תנו׳תל0חך  ן

פי במדבר ויחבר תי© ויסעי  הוה המדבר- פץ'
 מאלים זכאונד־גשעו־ םי־ב<■ סתליס־יעד גדול,תגוע

ל סכי וצמעוימשפילהפן כהוא■ במדבר• ים:סוס■ ע

 אלן להקראשכתבניןאחר כל יאות הדרך זה כלומד
אחלתיישבת כסקא ואולם • וט שע־ת ישראלטח

 זכ^־יועם אלא צככס לא השגת וכי תארה יוה ממולי
 לא yh ־ דגלו לכף ־ מנוח פיה על שמנא׳הלשון הייית

 * קלקלתו תקנתו והכה י • וכי לקשר טעם ״דעתי׳
 ולאלעזותיי שדלתיך לתקוכי אמרי ועלכאנא-בוה

בלשון טעות נפל יתמיס באמת אם צךאמיתז־ א׳ל
^ זאתמנוחתי הכה לתקןמעייתוי יבאכי ואליש דפקה מסיעות וצשעו המדבר זנכנה^כתיך י י  ע

 זכי' אלא הקבתכככש דזאין כי־אויתיה אשב זי ובכסחא י כלפידי© ויחכי סין מלבר כ הוא יימעי־מאלשאשי
 ספרדי אותאלף גחלזף מאד קלה כוה ונפילת־לוגמת כלאיתס כי כאלוש המן היה-דבר ־ רבותינו דעת יעל

 והט כין על המילה הקח ובהשמטת לאות^שלכי* ואלוש נדפקה כמדבר שהיו־תוציס׳וכזסעיםזקוצגס
זצלכרי למעלה הגייה אל ולכן עיניך גמדנל טערלוכו רכתיעיסיווה פקדי תמצי וט/י ולא

 כהיות© שס-^י־:יק כואם כיוכס פ!י־לא.היתה|תלזכה
 שטתהחבי פי לוימל-על אנו 0נתמגד־,ען:לד(נריכי
ען אלוש להקיסאתדכרושנם  נכלל מגכולאקכנ

 כטעכו טעמו והיה * פלשתים ים ועד סזף קאמ׳תיס
 לכן קודם ומאלוש אמרו כינת והכה ־. יד כסימן סיני
ט אתאשר והכיצ( הששי כיום יהיה צאתי־ סס ט ־ ו

 אל הנכינו אשל הראשונית ותיצו העל ולחמש המאור
 כחיאיז והכן כדבי כין י ולתומיס לאירים פניך מול
ק יא־ן הדכריס כוכת תבין אז כי•  תנאתואין יאין פ

 pא אחל השכתלנין ויקרא ̂ :ברחוטתס מבוכה
 ^משעות של הזה המספר וכו׳אנל ביחשעות ישראל

 הנקודות ל כל ויוסט יום כל קריאת יוגנלעקר
המבית jp 2 ב יט



Sip צ סימן שני מאמר יחוחץ
ת3י»נ הכוללים חלקי' כל על הסבוב ישלם שעות זניח אחת הזה בדוסב וכללי י האק רכעי ^יהפד ני

ק בכדור הראשיות הל'נקודות א׳חהלבעיס לכל רוחב היות עם ^^כעדיה* תהגה א שעות והשש ה
^ בלי ^;ללן עי ק פ ימני ולא יוסיפו לא צי החשבון ק האחרוכותיפלו אמנעהישוב* דרךחשלןעד הנין ס

 ה>ח שתהיינה ונלין ענמוכאמאחרזה החבל כלבי עליהם חלה לא אשל עדיין נשארו הרבה תקימות
אמרי על ̂!כו' עקל שעזת לא עכז1 • היום •קריאת

שר'באסזוע שארץ מפני שעדת עשר בשמונה כל שעל אמרנו ►מנע  סקי היה הנין התחלת כי י
ץ4 השמש בא וכאשר לישוב עכל'קריאתי <:עולסכלו  שמה מפני הקריאה גדלי ה4הו ישראל או

א1חעיד.לי^הד*ציןותע*היוםלארץישר,נ ’■•♦קידאלהס^סמסחדש ו  כקרא אתכם אחריו שיש ה
ה השמש בא כעגום כי זה ׳וסבת ז ו ן עי א ל ע סודי הו שר1 הקבו  ימלאש וכו מזרח בשהוא א
מ1:«י^ כ קי1 העיב ,, ־מג^p̂הש ■'•1-נ Wfc אשי הנ

״ ״ ״ י ־ ׳ ו י י י - ״ ״ ׳ - י י ו ק ״ - ע ד ־ ־ -
 ער המולד מעת כי הוא

שעית כד ענתוגליכים מקום באות! עתהיאייה
הרשומות לאשיות בקולית
 יבא ועוליתxהכהערה זכרונם הועלה אשי ככדור
 אס חלוקתכו כפי לזה המתיחס בחלק ביאורו **שלום

 הישובי ־בחמנע ישראל שארץ לי:■מפני *תמהמה־-יתכה
 בהערה לדעת הראית כבל כי בפלועלוע דקדק לא

 באורן תדזקדק קזה האייבעיית פאק עדפיעית
 לכד הזאת־ייווקהמטבוי־קאין האק להיות תישיב
 הקבוע סוד וזהו :שמה שזכינו המלחין בכלי מעיב

 כהערה דבלי פתק עו'* שעות *̂ק על קנבנת
 החבר אחרי בין לה נתיב יאיר והשמינית «שגיע*ת

 את ירחיב אחרינו הוא נס והכה ־ לקראתמ הכצביס
 • תלזקתכו כפי לזה המתייחס השלישי בחלק ןבול<
 דברו אשל הדבר כ• תקעל כליל מנתתעעל»0ואול

 P״בכדי החדשה הלבנה אפשלותלאייינ על החכמים
 השמינית בהערה זאילך׳כמזזפי הקימץ מעת תעית

 יכולות תיו אלו לרן על אמרוהו נזזמא בדרן לא
 אשר הראייה עת החחישית הסגולות כל להתחבר
 <על עליו ישית כאשי הבתכעות* מכת התחבים

להבינו יתס. לא 01 • שמה כמבואר עילם יסוד
 כדעת המולד תעת שעית לזה'•ח שזספיקי כפשועו

ק * שם אברהסשזכרכי הר  על אמתתמאמרם י
 קנה לשזכני ייושלם שוככי שבין שעות ה׳יח הקדמת
 להשביע ביאות שכרשיב וכמו הימים במכין המזרח

 אבא מאחר הזאת* קשטה פי ועל כמובעדין*
 וחם ׳לילה ברין זירא לבי יכויומאמ חנות קנדם לילד

 ההעיותהאחימות• בשתי זכים קלם אשל הזה׳ש גן
 אחד עקל על חתגבאיס והמה ׳ אחד׳כאמת הלכוד
 אשי הנז' אביהם כר לא ״ מחמלף גסגנק כעגמו

 יז’ה ̂הכה כי • מתחלפות לפינות טינמס את שכה
 כי ■ בחינתנו לפי הס אחד מהשי * והכד * שעות
’ הפלטיי pקא חלקי על׳כל הסביב ישלם .שעותכבד

 ־ חנות* קולס בנולד החזון סתם אבא מאחי אמכם
 והגה־ בעה־ בקש • החזון את החבר כיאות ויהי
 שעות עלהיח פירשו אשל בבי כמראה לנגדו עמד

 עשה כאשר הקכיעה עבין על היזכמים להזכירו
h■ כה • לילן שלנה ובללן ־ הנ׳ז חייא בר' אברהם 

 נישא על ההוא המאמר שטתולכאי החבר בם הוליך
 לפרש יאה לא כי ההמה החכמים שעיתשהזכירו קיק

 יסוד בעל כסברת הגוזמא הפלבת לרן על דבריהם
 בבחינה ישמור שבתותיו את אך שזכרנו* עולם

 שכיל החבר עשה כי ר׳אכרהס של לבחיכתז מתחלפת
 קרה שאס חצית קודם גילד מאמי לבאר לענמו
ן שבת קידםחנותיום גייישלם המולד י  • משל ד

 הלבנה שתראה בידוע * לה לקבעו לאיי יום והוא
 קולם החמה לשקיעת סמיך הישוב בתחליג החלשה

 הארץ לשוכני עגתו זה שגת יום ־ כמעט שקיעתה
 בכללותם החלקים עקל בבחינ שעית יח והס ההיא

 שעותאח׳המולד מ־ בכדי 11,ראייה ינתנאת * כאמור
 בקריאת לס׳ אשר ^ בבל^בת אמנם * האמת לפי

 פכות בארבע שןגותהפיבעות קדימתסיח דין הימים
 הנד תן שעית התז בכדי וי תהיה • כמדובר העולם

 עולנו! * הזה השגת גמם ני ולהיות • זפל.מ אשל
כני עלמ שנקרא בשמו עומד  להראות הירח התחל י

 לראיית מוכן ם1מק המורח קנה שהוא האיץ בתקלת
 המאו^ בעל וכדבלי השמינית בהערה שקדם במו
 השנת ד«דביוס לקבוע ראוי כן על■ ♦ הקדמנו אשר
ק הלזו א אע ואם דאשובה נכנס ששם ישראל ב  לעתנ

 המזלד■ אחר למו הלפו לא ההוא המקום השגתמן
ק  אשי את למלכו זו שיזועה ומפי בלבדי שמות שש י

עגמיבזייתנעלאלעשות להככית הניעלבבהחבי
לו



עו כ סימן מאמר^טני יהודמ ק̂ו
tS מקיס ישרי>ל אר׳ן כי’ העביר סיד עכץ שניהם ע׳י עקר יהיי שעזע שה׳יח השמים למי^כע כימים 

 המייכי לראיה המילח יקנה המילד לתשבין מייחד אלה הכד מכייכיסכנגד שיעלי *זקייאעהייסעד
 ביה דרכי המישיר המאור בעל מטעם למעלה כי הפרטכאמיר' יאלהמפהדרך גהדרןהכלל5̂<

 הככללי הייקימית יכל כמדובר החבל במעגל'נדק רבי מאמר בין להשכים ברנימי כשבה היעה ^יאעי
היי לא* המזרת קנה כין , , מן יייס לילה שגייך דיא

מה ככולל ר׳אבא מיזדשלמא׳ הבונה הח א ו  העבירי בעלי אכל היי כלא מקרם שהיא 14יעור לארץ הי
רה השכתע עם קנית יןידס א התו הו ם בו שהורד המקום ו ד  לבקש למשפט יאע חשב מגן א

 ייישל© יוגבל טעם טיב תחלתן-{םנין וממנו שבת בערב לא ב°ל«ל עדן על וכרס שקדם הקפמים
ה בשני הימים עכין בי שעית ביח ׳אמשלג׳היאייה

• יכל מכל האלה המקימות אך ביארני־ הדיךאשי על
1ל תכתן הנזכר השדר פי על כי יירא זכה כה ייפן בהפיך כ:שן על תג משפטי יאת תמאס סחיקזתי אום
שהיא לא*י היא בבקשתזויהכינה יכונתי בש^תי נפשי דרכי פי יעל גי השתדלתי אשי המק כרית את

 של השקפתו אפשיית ממך ירחק כי הכה־ עד ממוזכר
 הראייה שעור המגבילים ההם החכמים דעת k תבי

 תהא לא שעות־כי על׳יח נבכה הקבוע שוד■ כי צאמלי
 אכי אף כאמיר״ השעית מהבלעת כימה דעתן
 פשוטי על כביאי׳עכייכי לעתך זאתילך'להפיש אנגשה

שעות על״יק כנכה היותי בדבריי בא כן על לבד׳כי
 בי שקרה ■כיוס דה לקכזע אפשר היה לא אמכס יי

 היתה-לא^ א©לא • בייישלם חניתי קידם כמילד
 Tהמזי קנה •על יבשעיתיהן בימי שעית קדימתה^ח

 להיאו׳ יכילה הלבכה היתה לא גיעזכן ידי שעל *♦י
 יאם הישוב תחלת המזרח בקנה השבתית נאת :לעת

 הלאד־ ההיא במקום ההיא ביים צמכעה^לאייתה
 למקראי תחלה בא*י המועד בי ייקמג איך * *לראייה

 בייתר המזרח קנה על קדימ' לא*י היתה אס יכן קדש
 כי חמת קודם לנולד נייכים הייני לא שעית* מיק
 המזרח כקנה להיאית אפשי אאכ׳היה ־בנולד נם

 זה לבאר יהכה-כאידיאלתי •0לש ז>בת כלית־ייס <ורם
 באז^נלקנהקמזרק הימים קדימת נניח ך דמיו <ג'י

 כשיקרה׳ ימשךתזה הכה מתי^ טזשעיתיולא ככדי
 שלא■ בידישלם משל דדך שכת מס קנית קידם המילד

 כתחלת •ההיא כליתהיום טרם להראות ^גיכלהלבל
 מספר עדיין שלם לא פי הראייה מקים שהיא ^מילח

 נניח יעיד ■ זמיא כמאמרד המילד שנגית־מעת ככד
 כשיקרה ימשך־מזהכי ^זי־בכד^^א-שעית׳הנה קדימה
 עדיין ־ כשעות בכלי בירישלק חנית אחל הקילד

 מס כשוף הראייה ^לזר׳מקיס בתקלת הראיתי ר1̂
 לופדשעיתהנליכי׳כמדיבר ימלאו השב-ת-לשסעיכן

 לפי עקי שעות ידח חיפש הייתי בטעם עיד ונאתר
 כמה נלאיתי כי ־ כמי־שקלסזיבא הכיללת לבחינה

 היישו׳ גבולי יתר על המזרח קנה טיבי^למקי מעלי
המקומי'להנמר כל מבתר שלא' ה4̂י ק יצעש ליאיל

 קידם כילד אמרי כינת כי ביאר מקוסהתויה•
תה כאשרדברמ ישראל ארץ על היא חנות ה^ ל  ■ כי

 ‘ םהתירה9מק המתיז כעביר בימים תחלתיהקריאיז
'לבאי יזיז  < והיא סלזקמכי מחלקי הראשון החלק הקל̂י

 ‘1 שקיעת אתי מא* ירק הימים קביעית תקלת שאין
 ־ ש^מר מה בלפי התירה מקום שהיא יאמי * כחמה

 יכו משיכי אם כי אעה השבת התחלת יהלא למעלה
 התקליצ' שתהיה ראיי התירה נתינת תקים להיותי כי

 ד1ע ונכלל • ביאימ אשי הדרך יעל ממני הקריאה
 של שמירתה לעקר ממקד מקים להיותי כי כלשוני
 והמיעדיסממייקסי'אליו השבתית שיהיו יאיי תייה

 • בו שהילד המקים יהיא :יבאו פיז יעל ינאי פח יעל
 ■ שימן״יד זכרני כבר יכי׳• שבת בליל■ עדן מגן אדם

 מגן הראשון אדם הילד כי הגדול אליעזר ר׳ מטעם
 ממם היא שבת בליל אתרי אך ישראל לארץ עדן

 ■ *יב • מתיכות דיני אחד פ • חניכא בר ר׳אחא שאת'
 • שנייה ־ היכברעפרו שעלראשיכה ־ היום שעזתהיי

 ׳ נזרקה רביעית איכריו• נמתחו שלישית ־ גולם כעשה
̂* על קמישיתעמד כינשייה־  ־ קרא ששית דגליי

 ז עלו שמינית חיה לי כזדייגה שביעית שמית־*
 של# תשיעיתבנסייה * ארבעה דרדי שכיס למטה
 עשיהסרת^*־ אחל • סלק ■עשירית האילך מן לאכול
 ׳ ^51 ביקר אלם (ל9שגא לי יהלך כטדד עשרה שתים

 כלול אמרר הזכה ) לינתלילה ילין כל פירוש ( ילין
■ אמכס כי שבת לליל סמוך בערב כאלי,אמי־

 ■ הלילה״ •היאאחייתהייםותיזליז• כענמי רגעאיזד
 עתיו שאיני ידם בשר שמעין V מאמר יעד

 שיידע הכה י הקדש על מקול נריך־להיסיף ירגעח
 כאל♦ וכיאה השעיה כחוט בו נכנס ירגעיי עתיי
 שבתיים נסחאות וכבימנאת־ עב־ במם בי כלה
ק י<זו#"’1באמר לשובי אליכית ♦טעם שבת' בערב נ

^המקי•



ל ו ד יז־זודח ק מ א י ננ נ ב סיטןע III יו /U W ̂ ^
ק רק • המכין יסליר ואילך יאשון תקלי; ממכו1 שנמ בליל מגע אדם־ גו שהלרר המקו* 0שחחי!י כינתו מי
ן ! ביאשייגו לו׳ימי סמוך ההיא המקים מן הימה המכין שאחשוב מה לפי היא בראשית יהי לששה במיך ^

i בעדך ממנו השכיעילהמכות שהתחיל אמי כאלו מקים שמגע אלסקיחשבו בכי של הלבן להזגילו p•
אדה* והתחיל־ ;לחו הלכו קלפי שכבל הימים ששע כן על * הימים הכין תחלת היתג אדם של •בירתי

וכו'* לימים שם לקרא , , . . זאת־ לא זאת כי ידיעכוvי־
^ והתחי, בראש^ ישי רששת סמיך אליו שהולד המקים מן רק  בדין♦ את לחזק זה אמר ארסלקי

ץ נושבה נא^וכאשר אשר) (יכל לימים שם 1׳והואאקישל שבת בליל אי  העומד. שהאדם הכחתכו יז
ם דים3סד היו ארם בני ורנד עד כי וזה למעלה במבואר מי פד כאשר הי  ה״מים. בשם לקר היחל בא״י י

 המקוסי t שבערך כ ג ומזה בשיבעת אדם בני יח^קו לא כן יעל אדם ארחם ■ היה לא שכת ליל תתלת
י! ^ טעון השבוע ימי ייי̂י ת ^ א ן באלו עלי ו חנ ת ה ט׳ המניך יבחן ההוא ש
מעסי היום פונה לבבו אשר והו^* במערב היישוב סוף יום מחעדת ־T", ’״נל

^יעף.ד-״ל7ה *ונ,נבוא1״שמשכאיזי«יא ל׳׳’ ^ ין״ ״ ־»ה,
תפיסיב שהיתלאדס אהרכו י ' צא.כיסה כי חנית וגא סוף

כי הלז המכין בהתחלת יד .ההתחלה קכיעו' ובחסרון
̂ג  שוקעת חמה כשראה אמנם ־ ־ להמכית היום מכל ל

 היתה אז עליז להסמך לאוי לו ריושי' וירא שבת בליל
 המקים אל ייסב המכי ואמרו * מחכו המכין מחלת לו

 ,זמן V לא גם אדם כלפי אותו להסב לאיתי ילא הסו
 בעכין בודקי' שניהם היות עם אליו הסמוך שבת ליל
 הדברי׳יהעקי הן הן הלב כזכת עקר אחר אמכם כי

 המכין תחלת ההיא המקום שמן להיכית הלא בכאן
 אשר אל קרובים האלה הדברים והזו * ילאמזזליט

 התחילה אשר היום על הדחיק על כאמיו כ’אח לכי
 שוקעת אלם אותה ויאה המערב מסוף לסבב השמש
 היעזלות לימים צאן *יש תאמי ושמא ־ ע*כ בא״י והוא

 בעלן והשנית *- כמדובר לאי כעיך האחת ׳ שתים
 ומי. ששת במכין אליו שהופקף זולתו מקום לאיזה

 בהערה הרא;ת קבתכאשי דעת שהיה כמו כראשית
 נדיק כי בדבריו ימז כן על והששית* כחמישית

 ואילך שבת מיום אדם של מניינו שיהיה הוא «ישל
 ימשך חיל כלו^: ישאיזר הקולחים הימים אל ינתיחס
 וראינו נוכל איככה כי הפסק בלי כסמוך.לו המכין
 בבחינה והשביעי א מקום בבחינת ימים הששה שיהיו

 המכין עחלת יחמכי באחרי וזהושיחזאליו אחית־
 מקום הנה כי בזה יגלה בראשית־ יחי לששת המוך

 היגילה* ימי כחנו בערכו אשל ומיוחד איטיןוגבל
 כבעל לא • אחריהם-ייובו הכמשכים הימים ייי?*

 האחיב התחלות סיגי והפריש כבדיל אשי גלילמ יסוד
התזליית, ההסכמה אל והשפית,בערך ב<נלךאל:מיכ*לה

 ונכללה ־ הששית כהערה זה על שהעירותיך כמו
 ממני דעת כראשיתגלוי ימי לששת ספון באמלז עזד

 הכובה כי-אין המכין יתחיל זחחכי אמרו עלכוכת
מיום .שקרי השבת, מן להמכית יתחילו שהימים בוה

 לזאת״ לבז שת שלא הוא אפשל והלא “ לכי מכין זי
 למניין ההיא בעת ישראל באיץ הייתי עס כן ואם

 • ימינו שהיו להורות חכמ לבג יתביא הידע כן ימינו
 * שמה אדם ישג אשל ההיא־ המקום אל בערך נמכים

 שם! לקרא אדם והתחיל באח' החבר יכיע זה אל
 לא הדברים לכל שמית הקורא רחזלכוכי לימים•
 וכקראי' כסקרילפניו היותם לבלתי הימים חק יגרע
 ‘כלס לדבליס שמות לקרא לאדם פה שם מי כי • כשם
 י• המה גס הימים אל מקיא קרא לבלתי אלם ישוס זמי
 זו הנחה על כי יעוד י שאתי השכל יוכל לא זה הן

 V קריאת על העילם כל להככעת נכון טעם יכק
 אפשרית השכל יסבול לא זה בזילת אשל השביע יעי

 מ0הכ הובא כאשר לחיקה בדרך אם כי הסכמתם
 יב^ באמ כוון ולזה נח סימן בראשין לכללהידאתי

ם • וכז' יחלקו לא ועב ובו האין נישבה אשר  מ
ס נושבה אשר •יכל באת  העולם תהיה עוד כל כי י
 לא למעלה אדכאי» בכפי היית עם וחתישב הילך

 להם הונחלו אש<־ הדרך על ספילתהימי' מביהס זזה
 ועיניהם ׳ואזיל שפיל יהכה-היא ־ הראשון מאדס^
 נין סימן המוזכר אל ובשפתיי ככעכיו קורן עעייעי
 וכל עם רב מהבכתת כזאת להיות הוא שרחוק

p -•־בהיית! *חכן;'קרב,,קני^זתו התדברגם.,-כלם 
 ולבכי® ממנו■.יתפשט rאשר מאכאיזל כל מקי

 1לי;ך-זהלק*עיק׳-לב •יעל . ל אחסן לדיר לבכיהס
, רגיי ם י . מ ' כ כ מ  מקומית בכל הימיני ה

 הלו המסכים הלביי יעיק כאשי ■ חישגיתיהם
 .<אל' : למתחילקגק אותה■ מיחסים: הבלתי אל

 מזית ,כרחוק * וכי סהתקילו באלו עלי תסעין
עלי? לגמגם שאפשר מק החבל ממנו הרחיק ממערב

למקנה



עח כ הימז סאמרשני קול*^הודח
wp?»S מ האיץ קנה זעד האיץfאשי האזר עדיק שם קדם לא זהרי * ישדאל לארץ • אקד זמזה אקד ה

הנקראתילילה ■אפיסמי קודם מטאועז נירן הימנה ייירח ישיכני הישיב גחיברמ מיה מקנה מערכ אנשי
מחומי נכול סוף היא כאץ עד • ההוא ככמוכ זערכ שלא יאמר אשר ונתקוס • כהיכימהשכימ מיה מקנה
על הראשוג טעבמו כה והולך כתמה היה אליי אשר אותם יסד כאשר השניע ימי כשכע' אדם בכי ־*הלקו
* הראשון זה דרכנו פי י■ הוא נהפיך כמדיבר אדס
̂־* אור שההז גי6מ ד.שםש כך ואתר חיבר קנימיו משכי כי ביה  הקים לו יסד־ ואילך מכאן ?*עתי יב

הלך ל«שוב לילד־ן והיד*, מקד אדם עליו המחלוקת  ע־מדים תשובה שבעלי לתקדים דמסדר ו
הי שאמר כמו ־הל*להעלהיום כן על מאחור• ־יפלשמים  יכלי׳לעמוד ונדיקי'בדיכס ו«ה« ערב וי

כן בקר גאיזיי האדם את יימק ח ו ר הי  על להשיב הטוען ככגד כו ערב עד מערב התורות הז
מפכי אמס והוא • תוכחתו • תטעץ ואל פעמים נ:0ד

וכו* לעתו ונא אור שהיה אנשי על זס מ זהראשון
 מנד הנזכרת כתהטעכה מעליי דחה נזה ■אשר מחמת למנית המעחילים הישוב כסוף אשר מערב

 האור גברא לא אמכם כי • בה המעורב הפסולת שנים פי נא יהי יזלה דבריי ביאור ועל ־ שלהם יום
שלא מיה יחשך עד ענמה המערבית בנקודה הראשון להמשיך דנלי ינאו אחד בדלך כי ־ אליך עיוח׳

■קדימת חסרון מפני 12ישר לארץ הערב להתיחש יוכל והלאה זו ימן ״ השמש כן ואחר אמרו עד ■?טענה
 על הימים להיונותמספר יוכל לא בעבורו אשר האור מבטי* כה שבתכס־יהנה תשבתז עד גמשכת *ושיבתו

 ארץ אופק על אזר היה ה בדבר דק • שזכרנו האופן הישוב היף ייס מחנות שהתחילו ו1בי עלי תטעון אל
שהוא הישוב לעקר לילה והיה מיד לעתו ונא ישראל תחלה להס נכנס השנת כמנא סברתס ולפי ׳במערב

 לאחרית לא • הימים למכין הבכורה להתייחס ולו א*י יום לחמת שלהם יום קמת בקדימת י“.ואקרכךלא
 ירקדי ודגים חומה אוקייאכוסלהס חי אשר המערב תחלת על תולקים ספק בלי והכס המקומות שאך

הן היום על הלילה להקדים ההדר הלך והנה • שם עוד ולא • קדש ירי בה יסודתו אשי אדם של •מניינו
 ולבטול לקיומה הראות פכי זו לשכלא שיש אלא

 הגא שלהם קמתיים הכה כי • כנגדה העומד -דעתנו
 המערביתכראה ההיא ובנקודה לא״י השמש נא דגע
 ברביעי השמש כך ואחר אור יהי באח הראשון האור

ההיא לעמתהכקוד מרכזה החאויותהועמד בשנתלו

 מנד הן בקר• ויהי ערב ויהי באח מגגתהינירה
 חשבען ערב עד מערב הזהירה שכן התורה השכחת

 תוכל לא כי מעקרו הקיום בטל ובכן שבתכם•
 בחנות נברא שהאור אמרם מנד להתקיים דעתם

יבטל * ממש בחמתו נברא ולא הואיל שלהם יזס
 דעתנו לאסור יד לשלוח בקשי אשל מעקרו האישי ישראל שארץ כהמוך אמרו משפט הורה כן כי עבמה

 ■ ישראל ארץ לכל כי • הלילה קודם האור התנע מנד ומתנו• שנת נליל מג*ע אדם בו שהורד המקום היא
 לא כאן אין זהרי • במישכיתס לכן קידם אור היה ממנו שהמובן וכו כי״אשית ימי לו שמיך המכין תקלת

׳ ומעילה מועילה תשובה כאן יש אבל • קיום לא1 ̂אסר מראשי' הקודסאליו t חתיקש ואילך מאדם המכין הי
אור שהיה מפני שאמי ימה ״ ספקותכי כל על לכפיה שקדם• כמי יקד גס בהסכמה זה אל זה יקרא •הבריא

קנת בשם הלמבן שכתב מה דרך על היא לעתו ונא הקמי דאשיתכתכלית מעמד היה והשמש החיי יא'כ
הבה סל לפניו נביא לדעתם הזה האיר כי המפרשים סיף מקמתיוס המתחילים לדעת וכשלמא &במעדב•

ך מדתלילה כדי ד נמערביהשקיעו־מ כאלי ק' איר כי ירדופז• נדק כדק * במערב הישיב חיי א ו
בקר ויהי ערב עעס-זיהי וזה ־ כמדתיזס האיר התקלה המיקסים לדעת אולם • בתחלה זלק עליהם

u ה.ית אחרי ישכיהם יום כך ואקל לילה היה שקודם קאור כשנברא הלא ישראל בארץ לעת.השקיעה
P כלל ככון ואיננו זה על כתב ל ז זהוא האזל• ראוי לו שקדם המשוער הזמן המשך היה לא ►זראשין
ואולם עלל* קני בלאשיתיוס ששתיתי על יוסיפו ראשונה הנזכר החשך כי ־ ע־־נאולילה בשם ׳להקיא

כמה אחורנית ולשיב לנטות הזה הספק כקללנל כ' סימן בחמישי עניינו יתבאר אור יהי וץזדסאמרי
הקודם ההוא החיל ^היה לא כי בשנאחר מעלית החשך כמוזלשמה־אתנס וכי הכור להעדר כנוי שהוא

עלי נשחיתס הימים יאת קל לנורך רק יזם לתוספת מניאיתו היה לילה קרא ולחשך שכיתבאמ המוזכר
יאות אז האור קיימת עי כי בקר עד מערב אדמות שמראה יעקב תאמר לתה זא'כ ־ האיל הזית ^חרי
לג ע יא«* מה נפשך תשאלך וט באפיסתו עלב להקרא בהתיקסזת הוא אמת בכתוב הנאמר והנקל ג

’ החני



ב סימן ̂ ^ני מאמר קודיחו!׳!.
i r מי וה הלא1 מעיב אנשי מחליקע ה אצל מאת׳הכתוב י;מיס ל«?ה סי ^ ב ב ויהי ה «'J1 עי

ב עד מעיב עיייט כאזהרת ישראל קלזש לך אין • השביע ימי בז' אדם בני יחליןי שלא ®אמר ״ 14י עי
עד יכז' להקדי׳הלילה הסדי יהלך באמרי כוון זלזה • מבוארת היא ומעצמה התשובה בפני שעימד כ<י7
p המאייי'שנביאי הן שבתבס־יהן תשבתו אמרי לבא מקליקת יקיא לא שזה לך אמייך תשיב כי 7 j

שהוציכתי אלא הראשון והזק היאיל במצוי מפניי
ם חשבתו .,;״,ל, אשל עצמי כ ת ב י רתטעין וא^ ״ ש וכלל בקציה• כאן לכפלס י־? בא׳ עי

 כיעל באייכו'הזה הכונה וליא החכמה ןגונבי שהם גא ים המביע התובגיס קיא מערב שיכט 'הימים
הימי׳שוכני בי יתתילי אשי

 כקדימת עדיף מיניהי הי ביניהם שההפיש אלא א*י
 בשזכט מסיא׳עכיינז הזה יהדצל * ויזם יזם קדיאכל

 הוצרך כן על מזרח נשיככי שהיא ממה ייתר מערג
 לפניך איישיר ועתה ־ שיבא כחי שחה להאיי׳גי עקבי
 באלי עלי תטעון ואל אחרי ביאיר על השנית דיכי

 לTחת איננו הזאת pעפהד והנה * ׳וכי' #התחילי
ת ־ ס  כו כעני התשובה נשבח ימסייס הטענה כנ

ק כקודמת־  בכי ייצא טוב בכי בה יכנס לעילם י
י אחרית טיב לעצמי ידייש כי «יב נ  מראשיתו• ד

 אל • הוא כן הזאת השטה פי על נפשי על שעל יאשר
 הישוב סיף יום מחצית שמתחילים גאלי עלי תזטעזן •
 בא עת עצמו הוא והלא זי היא טענה מה כי נמעדב ’

 בלבד בבחיל רק ביניהם ההפרש חין זאב בחי השמש
 להזיות בדבריו ונמשך ־ יחשב לא כזה ומחלוק׳חזעט

 זחפית לחי השמש בא שהוא המשתתף הזה שהחקוס
 הראשון האור נברא אשדבו הזא המערב לקנה כייס
 שזאל ישל יאם • מאורות של תלייתן בעת השמש ♦תחב

rעליי נברה יד בחזק כי אליי יאמית ־ לן־ מנין י 
 יחדי להס שחיבלז תנאים נ' הצידקתמפני 'עשביא

 יחדי צדקי ה׳אמת משפטי הנה כי ־ זאת הכתתנז עס
 כסדר הזיתי אחי פתאים לפתע בא היאשין •האיר
 המשך ואחריי תחלה הויתהאיר הייני בכיש'־ •מאמיר

העדייf י  האור ב שי יאחב לילה הנקרא החשך הוא מן
 החשך (ני ־ יקרא ייס בשם אשר זמן בהמשך לאיתגו
 ובהו תחי עס החבר ביאיי כבל שני כפסוק הנזכר

 חפכי נאמרו כוון כמישזכרנ־)זלזה הנורה העדי על
 בי השכל ויקרב יבחר יאשר ־ לעתי יבא אול שהיה

 לתקלת הראשין הזה הלילה זגל׳והזא ערב באמ׳זיהי
 המיוחד המקום אל לה'בערך היא שחורים ליל הימים
 וכלב • לישוב לילה והיה באחיו ביק ־ילזה לישיב

 להקדים הסדר שהלך ניבלת מחשבה נ*כ תניח כבין
 שם האדם יקרא אשל ק אחרי נם היום על ־הלילה
 1!בעי־ך אחל סדר שיהיה לא וייעלה כי^יי^י 'לימים

^ין אחד וסדר היצירה  הכוברי' ההסכמכדעת אל ב
יה^י יחדו רק הששית ההערה מן למעלה כמיזנל כן

 הניכורזהכזנתקנבהניחמ
 מביאו דרך שהיא המערב בקצה נברא הראשון האיר
 היו• על קדיחתהלילה שהיכיח ימה ■ כמדובר לא*י

ע הלא שבתכס תשבתו ערב עד מערב מאחיו אנ  הי
 אכלוהו פסיק על בשלח פ' כמוהו עשה כמתכונתו

 ׳•1וכ התוכנים באלה עלי תטעון ואל :עש היום
 לממן חפץ היא כי לרנלו יקראהו ככק ממזרח העיר
 הספקז'היטמד« כל ויאדי׳בביטו׳! רעו ת ינדיל צדקו

^ נ ̂ש חן יותר כחו אמיץ ה־׳ה שהספק וליי ־ לנ  הקזל
 נראה ז1ן של מחלוקתן שהיי תערב מאנשי לוקח אשי

 • לצק שמש ממזית מיגחיליס ידללי • כל לערן ועבי
 נוכל ואיכה במעייב שמש מביאת מתחילים יהללו

 ;tiipc המערב אנשי מחלוקת כאלה ולא ־ להסכימם
 נא עצמי הוא שלהס יוס חצית שהיה מיוה להתקיים

 להטיל לו ראשית ראה כן על ־ שקדם כתו לא׳י השמש
 ולהתמיד זה מצד להמעיט טעמם ולפנום בהם מום
 שעשת וכדרך עניינו הבל כי עלינו מחלוקתם כח

 • הילז לאנשי השרים אלפי מנק אכל אVיp בלאשין
 בסבדז׳ אלמה לתדשפני המבקשים ר*ל התוצכיס יזא

̂  המביטים 'אבותיהם שערום לא באו מקרוב
 הכככי' משפטי חוקית לשמור השמימה בהכיטס אשר

 בדכריס כראוי אביתיהס מנהג אל ישעי לא יכסיליה
 בעיימן יראי יביטו המה כן וכליו ־ כאלה חקיבליס
 ןן>5יאפ • ישפוטו עיניהם ולמראה עצמם על בקימכיס

מן דובים כי אורבים כמו מביטים לפרש עוד  אזינ
 pfi מכעיסים והס סא סימן את׳בראשיז כעין לכו הס

 יזתד הוא מראשון הביאור ואולם • העורות־וכי׳ אנשי
 כ/ו סימ' ברביעי הלשין זה שמיש לי שמנינו ממה בכין

 הנאתצ« למביט שם ובאת הכדורים במכיסיס באמרי
 תיוחטלהס ולא החכמה נוכבי •־ בככבי חוזה שעניינו
 החכמת דבלי לעצמם מיחסים הייתם מנד זז ננינה
 ptjj(זה היה אמכם כי כבעלי אזתה יתלו ולא ההיא

 הש^• לאלמן וחלילה עלינו תחלוק שהחכמה לחשיב
 מא«ן החכמה כי ־ פט סימן בראשון החבל בדמי יכו

 נקיק תימה עצם על בהייתה האמת על קללקת תילכא
בולי® הייתם מפני כן נקלאל אבל הפסולת* מן

חכמה



ע® ב ®'®ז שגי מאטד יוזודח קי^
י )חפנת tw3 אס ( יעיד הימיס כל מלאכת ידם ולפז אממיתי. חכמה תיל יימגו^עליה מלנס יופמה  מי

̂  חנית קודם כילד ימאחר J להמנדי שימתזמןום האמתייו היוכמ בייי אנשים שם המצא השכל שידחיק
מיניין הדעת אל זה ליןיג יכה • כיזיה זמשתלליסכיוכמה  הסכמיתהחפימ עם החדש* יייסיתן לילה מא

לין על קת שאילי • לנניב צינתס היאה ̂ולא כאמלי ל n על דברנו ולהיות זכיכי אשד ה פ • 
מע« שקדם במה ומכופל l l שלמותן על הסכמית

ס ד1ו«י!ת ;שקל בדניי שועים היו ת נ ו ב כ או ו־הבד דגנו מ במקופהית לפני היה אשר נ
ת חכתיתחסיפקות מנאי אכל סקו שנססקה מפו ה מעת א ו נ מי חנ כ ח ת ה  הניאי/*במ^^ על להוסיף ו

ם משכ^ם התחכמו זה ייזפני ובו'* רי ס בתןדין אשר ווזברולבו ת ד ב  לששת ק השביעי- היום ס
 6ה גס היונאים הימים למזמז כא ה«יןתחדיזאלים«ם ששמו זד, ומנויה ונתנאל • זכו׳ חשבלס

פי מסג♦ גמור בהסך ?'א >יבל ודד. ד,ת סך בד שז אלא  מטעסאח^חי
-T ״ ' f" ׳CW 0 S0 o m ם » ע ו ו ת ה .» נ מו על שבמ א מ־ א. מ-ןנ ד

א המס ”1' הו עין « ה ך מ ט הטחויקורמ א m״■ מביני T 'tobV . i £ ! י ״ • שכן וכל עניינם• על לחוש שהוקל בעת השמש ובין י . י
, ם עיי היייייי־ז נחקד-ט^י וגי;ם , י ׳ י ד י י ״ שס י אל « ששששמ• ^י י

יוס לקרא שהמזל בעת גד.׳עשרה.שעותעיקר(בקריא׳1שתהיגד,ד.שם מ^שהםמסבימי׳ הנחתם
ן בתסלמ היסרה תסאנשי שני ־ן ר מ ישראל כאין לסם השבת טסני השביע ימי בקריאת נא «|)5חיו

א ושואלי שארץ כי ־ וס׳ מהנץ שהוא היום ה מקום שהי תח^ המתת שקיעת עת זהזא ^קריארת ח
ה וזימים שבות לנ^י החמה זריחת דאשית ח^ דןשםש(נעת ובין בינ ק בין אז * המערב גקגה שדו א
השוקע השמש וכין ישראל שעורת שש בשם הקריאה בעתתחלת *כרא׳)נא7 שקיעתלשוככי אחי הישוב

״י היט־יו עיי י.״־י׳ ^ י<'יה״ם־י ״
בה אשר היום עי* ,ן,. הים אמנע ^אל שם השםש.לפככ.םשן(* התחי הנתתו לפי ארק^̂י

א אדם 1̂או וראה המערב .הששי̂« כהערה ®זכרנו: הן תו קע  כאשד. המעיכ קנה ובין באי שו
המתוארת בנויה הראית : : עולם בעל.יסוד קטעם
וכו. השנת שם להתמיד זז ואיננו תש’י ועלה:4 כמבואר ישיאל אין כלפי הזריחה נתגלגלה «משס
 הראשון פפקתחלתהיום בלי זבקהיתה • שמה

ק •נאדאשונ ששם מהנין  המיושב החלק אל הקמה ה
^ן ה  אנחנו.המקדיתי׳לילה אךהמחלזקמו«־.כי ת

 כשום לא פאמיי סדר-תסריאהיוהתוית למסכפי
 ולא הואיל תחלה לגין ההיאשהיתה לכאלהוריחה

 פי על מכקשים אכקני אשר לילה קדימת שס קיתה
מן הללו הדברים להבנת מתוקן והכל • תויתנו

 • '1זכ עמתיאשז t שהגיעה עד אמרו עס נקשל הוא
 ש® נשא מה מפני ט מנועלגאר כלו שכנתיס וכלמה
 ומשפע. הימים.הואיל משאל ייתר י שפמי על לשכת

 השבת יום את זכר כי ואמי בעכץהזהי אקדלכלם
 זכרו שקדם ההוא היום על משל דיך לקמזהדתיון

 ראפ1 המערב מסוף לסבב השמש. התחילה אשל.ב«
אסרי שאמי ומה • * כאמור יכו' שוקעת אדם אימה

 בתחלתהעיקסתםקו^• וכו'יורה לסבב השמש התקולה והגלה כיריוח והכלל הקדמנד הששיתאשר חהעיה
 נ<נר.להמשיך' שום ר.תחיל שלא דעתועסהאזמליק מעוט. מנד הן הזאת הטענה מן י^מזדליהיזים

 הכתיבי מאמ׳ ויהיה הימים ששת כל עביר עד פעולתו מפאתמלשתהחולקים-.ונייך.שתהייכח תמחליקת^מ
קי תע שעי מ ם יכו׳ מ ^ןז  לעשוי^ דא:אלקים3 אשי מלאכתו שבתמפל כיבו החלק להואיל את; הני

 שגדא» אמי כאלי אל-קדעתהזאת עפים מנהיב שכלן מעון גור יןשגימהי^יקק:לנזכרת,ינגבתעל-
 יהית • ואילך השכיתה מיום ^גזלתס זלע^ןל לעשית בידן נמסרו. שס ש למ?גלה זכיתי אשלי יסבתת^^

זיכולו■ פ העקידה נעל של תשלו זה על לישא אינשר הכניסו- ומי כונתז שעי 0בה לפתוח
שיקליא. כדי קתיס ממעין פקק שדוגה-להסיר במי זשם עקר שעות היח שיניח הזאת -הקזיה מיגסי

ק נ;י^ןימוקגהללו0<?איימשלהיותה ובמכון חשיב שבתעס ערב עד עליו מכה והוא מימיו יקנה ישל^ א
 באמע׳ הכה כי חיים מים וינאי הפקק הסיר האחרונה המקי׳לזכות רנה הןמיחיזשנ^יאשוכה׳בקשיכי^כי

 הולכת שהיא המלאכה עקי בהכנסת,שכתהתקיל נגמר׳על שתהא א>?נבג!תיק;)קןהלא(י7}»’א<מם׳ג^*ג
ועשה 1 !0 א כ י >



•סימן׳ w ־■מאמר •יהידח ק̂ו
ן יפכה • '1יופכ;יפ לקייאמהשס באממי^ך הי יזחבי בלשזן מזכיק זיז עי׳ י^נל • י זע! י ו>9פ1 י
:. החדש מן מוס לילס אלביאורניין לבא הילמס אל בעלך לא שהזכיר האתליזזו לפרש •ך«עה*א  אשר«זכ̂ו

ען! אחרי 0i< הגזכרע' מהחלייןח הפליסי בחלק רין לסבב התחילה לכן ולאזןידס שאז לימי מים7קו0
 יכי^ז יכז חיןעריס <חל<ךס׳»ז אשי והיוקכ■ באמיו בעבמילזמיכי ביזסההוא עיך,אלהתקל«/פכיבו1

ב זלעת כולד. יפיאלגייך אאי/שי , לאשית תייתש עי
^ משבובי- ה^סן ד וקרא ^Jז ע ת ב « ה לו/ ח  4̂קידם-חהותה«ללנתמ עוג»־/ אד שהגיעדא ת
^ השלישי בחלק ערב והיתד־ן עןעררת עשזר טושנה אהד ראשו נדרי סיף יל סקי־אה־ ל ח ה  מ

ח ונקרא לחחדיתהצין בהכפכת הקריאה ►נחלת חל ת ס ש ה השבת ל הי  על) לפיהעולה הלזו'והכה ו
ס ■גדרי סוף הקריאה סיף אח גלה׳־ולא מפ אה׳  כלדבריו^ כמושקדס׳ רוק ז»>זרר«ו שוש שישר־*, סקרי

̂ייי! "'’״יי‘ ין3 שלום להטיל הן לנורך שממנו ^מקיכס .מזרח ־נ»זמי>< נקר>« הזזג ̂י
להעלו» רל ישלמעלה פמ משתחף מקר'01ואיןלר.מ^פ מ«מים סת/תיליס המקימות «*ישפ«

המאתליסי שני פין הסכמה היישוב לאמנע הנין .^.ין
הנבנו* ההסלעכיןהקכז׳ עימדי׳' שיהס0.^ל*ןכ*זס

V,עתיד,ןJ,̂ . ■ על׳יחשעיתכמוזכלמעלה
 זיופרף» הכה עד טרחותשטיח כמה היו זה לתכלית כי י כנדד• ורנה הקריאה נדרי סיף רק־אמל ’ עליהס

 לבדז מזימו הקימז ועד עשועו עד טרחאיתילא עיד לפקידה רביעשלסמכדורהארץזהיאהנצללמכקוד
̂מיכה  ישראלי יממיס.מארן היזת על ההוראה יאך׳למליס ■ כמו רביסי אופקים כילל מהס אסד וכל לס ^

 לאו ןדש*1-תחלהלמקיאי5יז'יתי ך6מזה^ו אשל - בע^^)»• מןדבלי למעלת זכרגו וכבר ; סיבאי.*
ס מתוקן כי דעתהחבל סזהעס המחש הי ^וי מקז ^״י ה׳תשעומעקר להניח׳ הזצלכנו ו  ל^ כי פקרי

 לזה^מען«הפץן עעלו תהפקתלשיככיס סבה ראיתי מעלה כעל תו1להי הקריאה גדרי סיף ןקנההמזית
ק של זינה־ כן ♦תילה  מאק׳ שכת שס יפסק טרס שעית ו כיבכדי כאזנינו ׳ סוד,העמל בענין ישלאל א

 תכל־-שא» כני כל יחדי עמה שובתים היי כבל ישראל אלקי כבוד ואניז הכמא זוממאחי מעלה «הורתעל
•ויפה טוב ק 'ואם ־ ונו׳* הקדים מדרך בא •שלאל  כלי® גהכל עצמו פהטליח כמנא מנמתי סיף זה היה '
 יצדק♦ לא היאזלועכפ אחד ברזל יביסלעשיתמחט הקריאה נדרי כיף המזרח קצה שיהיה הזה הדבר

 שעועז סש בצעלהיותם ומה זהכפמזיסכאדיבל־ זכקרא׳בשאזארמזלסלאקום אליה? שא׳נידזלה כמז
 לניכזהשהשכע! די והלא : מפן ■פחית או או.חתל והתחלזז׳ התקלתאיאיס לזמים• פמממ.מממיליס

ת כי במשלוע^תס כחלקים - לימים ל ^ז  מליו, יכנס קדש אדמת שיככי של שציהס כין עודנו הוא הימים י
 יתהאי הישוב מן יפלט פלט כל על שהוא זמן־כל אנש'התולעי 6הטןכאמ׳למעלהמפנישהסמסשאי'ע

מין ׳שהוא החם נהתחלת  כ«) יי יומזעט ההיא הזמן בכדי עמה שביתתספיה והתחלהליאז©הוא■ 'מ
 ואחד; המלכה אחד זמןיקיא כשם ימן חלק כל W זה׳ שקדס^ימכלל גמה אמיו פהזיאת הקריאה ס1מק

 כי 7»׳יי * מתדבק נוף כל פמשפע הממעיט בקצה כי מבוארת זהצוכה ־ לימים הנקתחלה שאמז
ן להיכן-הדצלים ספייו המשך לפי פראה בעין ארנעת בבחינת הימים קריאת בריי• ית?יי המזלת ^ נ  מ

 מחלוקתו הנ י הנתח להטפגים התכלית כינת אחי בי ו־ויתריןמעלת האק• שבכדור הכוללים הסלקים
 מרא^• נפשי את נישא זההוא יאל ו־5גלי7ה הן הן אחריו שיש מה כי שזכיכי־ כמו ההוא־ הקצה

̂יאורתז בזה רלנו ־קדמו וצבר אמתז לבלו כלי־לקנה ישראל אר׳ן לבין בינו עהמקומותהפרטיים  כפלי®• ב
»להמלש באמרןיאיץ ולעפיןתשמעזתכבריו :למושיה אשל־ ישלאל לסין בערך יל|רא שמו יעל יחשנ המזלת

_ , . , .קצהי._____
 להתחלתיהקייאתלבד•'־'יעתהכין^ץ־את׳אשןיג סוףכלבדריהתריאה' מממיהלאהכאשרהואהימים

שימנתי כי הצ*אזנןושמע גקוןלביאליז דיך לפני בלעדיו כי ל?*םקביעותהקצהההוא יכה גמדיבי־
 הקיואע־י !מ־י סוף צי|tצ'^וזלו באשייהוא׳שם לקולו ‘כלרובקגיעותו לישוב *לוע קריא׳שס לימים משלם ^א

 ‘תזלי!־ כסלוא אחרמאעכסיזזאבקיא־ שיש שמה ממי ןאקל<ך כמישיתכאל לזה כאות שדי התן
מ׳ . i׳ ו



ד Sקו ד ו ח ד י ט א י מ נ ן , ש מ י 9 כ ס
עJגכ כי שקדם במה !נגייגזמכי<אנל«ו1י ונים^מיי כי1המ^יוכ«ו ^יא מאלי אחד כל על .  Wr»f̂ גה1צמן ו

 צאימלהמ^י א׳ימקי® לה קכיניי התיי׳אשי דין אצל יקלע פכע להיימי המזרח מקים אל אה1הקי ,מיי
”הש^* ימחיל ההיא יבעיפיוםאלהארץ הקייאה העכיר נידעמבסוד ימירה עגבהיעיהצמיבה <ייסד
 1זי ימכן לא לעולם * ראסיכה שס להככם משל דרך ז״הלאה גחן * רגלה לכף מכיש הקייאה מגאה צבי

המזיא מקום בקביעית רק שסיזמקי-ההיא. וגד^יעל
ת מורחי תח^דת תח«ח החקגחוע יקיאי  4אירי שמשם הבין והיא מערבו אמריי

ץ רז-ן ואין היעויל rרSארןוישרא^תחS ל« ,יקכן.יבא ר שב^־ j>n»b יעאעלאז ג
רה אשי שמות’ היא מ«נל ע בדין Sאב לבד רחו ב ט  4מק^שקיעחמ> אלמולפכי mV כ♦ כן גם ה
 והלא/ ו נ»מה ההיאpלא גש<ט נקרא«ט השבועיים הימים שיהיו יתכן לבכני יפאה יפן ^:קש־

א * נ נ «ו *י ) פי ״ו י נ ד ח ע אנש <א7א קג לftה מקז נ «ביוי «ז (ין .M̂וtהי
״“ ״ . ■pSSpקד.א,•,ימSו!‘יfוn«.ד,יד. ־׳ל י טמקינ אה ™“״ וי ז, ״ ׳ !2

| , ^ ״ ן , ״ ״ ל ן , ל ״ ס י יי׳ ׳־מיאיהיזז-^גתי ^ ד ^ י*<ז*י׳י פי ז ־ י י w־D i־ י ד  Pw מ
י מזיין wm ?דייה י טי א'a^!״ומעיpג םי' א •י י םו י ג ץ " מ ח - ״יז י מ ל - י ׳ י י ל נ

 כערכ׳ומזרלממאא׳ יזעויב מקנס שכל סג^ני ידוע קריאת^שם לימים תשלם גדל. שין> ויהיה «נין
ה יחד ומערב האריןגסזרח אמזנע מסביב המיכק ►:קייא׳אצל.המזלא תהי  fftf[ה המקים אך 'ממצי ו

 עלי יממביוהלאה המזרחי יrתחתירV ומערב S,«שראלאקז מזרח חצין הבא יכל בחיצתפו* לפי
^: אחלייעד ס ש ל ע י רבtצV מזרח הארץ ותחתית הארץ א׳ מע ינדקעליושסמער' א״ילא ךו

שו))YארSז*םעדבוםעונ יחסי? גה׳״:יקיא'יאילי וSי ו מי •ן א הי להייהי כלל ־ואי^f•ו א ס קי  מ
ובהצטרף ובערכו מאמתי שלש אי סתום סוטת כיח
העבר ומקצה הקריאה להתחלת המקים הוקהע אליי על • הצין מתחלת למזרח קדימא כפי ^;ן יזמר או

 כילא<אמל׳ גמיידי מעיב היא לו בסמיך ימונו השפי וקם לו-• לק^^תיהשפקהזהאשיארב כןונאאפבל
» בטלת כבר למזיחשא*כ מזרח המיוי עליי תהיה וכעבור הכיח אשר את נסית ^וןן־לנעבור ע בי  ק

 ככל׳ <ה על יהקש בקשכוהו* •אשי ־גמיי המזרח הישרה הדיקלהלריכבי^אל ■והציב פנינו ףאתיעל1ח
לקריאת הזיז הקכיעית אתשם לו יזכירו אשל המקים הימים אל ידוע קייאתשס תשלם לבעביי כ׳ כאמרי
 זהזהר לכלס שיה אחל ומשפט אחת תירה כי ‘לימים זה אקל נזה כלו לישוב יכנידו ותורותיו חקיי {ישמדו
ט משתתף מקים באמיו ני בדבריו ידוע מקום תקלה לנו שנקבע ספק בלי אני גרוכיס  מ■ כיין לא י

 ולמערכ־נ» למזרח ש־תשתתף מתחלקת בלמי לנקידה ראוי מיוחל מקום שם שיהיה אי ^התחלתקייאתם
 ואתרית♦ למתאחר ראשית שהיא נקור כמשפט יחד תהיה לא ויען ־ הקריאה ראשית ממני להיות מטבעי
 קניב נקודת בנדון זז כקזדה שתהא עד י ‘ לקמים החימז מזיייח היינו מאלי מאחד רק זו קריאה ראשית

 זה' נחיכתבעל היתה שאס מתחלקת ־ הבלתי הה^יח- שקדם כמוי לילה מחצית אי וס י מחבות משקיעתה אי
תחלתמומו יהיה לי-׳לזמר היה *מדיקדקת שכקנע־לפר כן אס ראוי ■ החמשית גהערתכי

 אחדייב* תתלתמ/רחו תהיה כאמ אך • מערב יאמיית על־כ^ הקריאה תינאית ממנו אשי המקים אל בערך
תן לאירית מערבי כלם על מורה שהמזרח הנזכרי' אלו חד׳איפכים אחד  ׳1על«קיםב<ח היתה כחיכתו כי נ

 בבחיבת־ יהכה • ^ימערב עזייו ליחטלי ראוי רוחב ז זה זולת לח מהם אחד כל ענין יבחן אליו ובנדוף
 ׳ • התזיח לקנה סביב מיז כעל־ריחב משתתף מקום בסמוף אליו שקלם ימה גמיי מזרח יהיה הלז והמזרח

הכמשך החלק תחלת ממני האמצעית הנקודה תהיה אמי הנמשכים' ק׳צמקנמוינ שאק מה גמור מעיב לו
לצד ממשי הנמשך החלקי מזלידואקלית לצד ממני הזה המזרק עד הכדור סכיבית על הקריאה תקים
̂יכל ישו® מתחס הזה יזמאמד יפגםףבסהיא־כי מערב־ ־(אל אלהקודס בעלן ומערב מזיק מהם אחל $י

מזרח קצתי יהיה שלא מתקרב ומקזם בסמוך לאסלי מזרח שקצתם אמרנו יצדק לבדם *'יבהס המ^אל
סאק כי-לס מבואר הזה הלשין מכח1 וכז אבל לקצתו קביעות לא.ידומ קבוע מזרק מבלעדי והכה י לקנאים

.־•והז♦ * קצת לו שאין מתחלק בלתי בסינהלמקוס לו כי אימה תחלתקייאת® אשי הימים לקייאת מקים
,רילעהמקזסהממממף תחלתהיושיב•iן.ישלא’לאד והמורה אסמנלהזייחהאוהשקיעהוכו׳פתזחנד'
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̂־ ד ג -סימ? עני מאמר יחודח ?ו
עn למפפ שעי׳ הימי׳ליח מקי׳להמשל׳קר־י/הימי׳• בז ליןגוע ןמהצלחיזתי0;|ו ד׳̂ר הכמז הטן כ

מפ!ו 6נש זנגת<ומ גירלשלס כי :כמדיכי הכליל מן עע ל^.אשד בגגיך המזרח בקצה קישוב «ןוא«^ןל«ב
ifi הכי• יכמלת הקביע-י׳בין המקיתי בלביי׳מביעי״׳אל בלשינז׳ כריתז היא זהיי זד <זנ»ר«ןבעצי׳לה<;חל'קרית  

המא׳עליה׳ ימ1̂ל י שכב׳ ׳1עםהי רזיזב להם להירז׳כי בגסיך גמיי מזיח אנלכז י^חלעהישיכ ^ימהכאשי סי
, , , , ן|האיאשי<קניגלהיעחלינ שעלשסהמזר׳יחי׳צנאלת'•; ,

דא׳נ־למ, תהי ליו תה, .
א׳להס• חקה כי הכדור

ע;מ!} בייישלס כי אמר כן
 ייושלש יכו'ותזיחי חזרחיס כרינקיד׳וגקוד׳סהאר׳כיבירועי^ם ^וכו׳סזורשו שם שימכא הכרחי לקממז

םח ממקרב מקום ל«ורתנימי ס ציון וששורח ומערצי׳רגיס שזדחיס עצ  שלמש הנז מהמקימזי( הם ד
ה הקביעזבכד^ זמנערלמקי כ ד׳ מי ער אוןקיה רעגרקי איגגי שונז׳  השמש: ביייח איר הימ׳לה חאמר מ

שיכ שמ^הי אינ« ליח ציון וזאשמזיח מירושתם אשרלא«שז«גו'החוש«'טודםשק ^יזיחקההז
בהיעגזליאופיזיהמ מזיח ״ . ׳ . 1 ביאורו■ כרחי מהוא כמו לאי ת דמשזקקיד ששבת נאם שרא _ , ,י ״r״ , I ירושגי׳ושבת שנ ישינ̂ז נחל^יעדהאשרכא י*'** ki מזיח הכמשכי:ואין בדברי!
 כער׳לשוכט׳ חדית שטחי ענול היא האיכק החושי׳יכי וסיף מזיח כנגד סוף־אמ׳מחלה ולא מעי׳מחלה ואץ

 לכ׳חליןי׳ העיל וחילק עולם ה מרכז על כמקו׳א׳עיבר כל כי זכינו בשכבר לימים* שמי׳ידנעי מעל:ולא כבגד
 וכנאין; מהם נשתל וחגיו כיא׳לשוכגי׳במקי׳ההוא בגיו ־ *; ובא הימי׳כמשך. קי״את קביעי׳המקומי׳להמחלת עגין

הולן הזה עליה׳עהגהאופ היו'כנה קאוסאיי השיו׳על תקלת הקי^שמאכו הץגה קביעז' מזלח׳עי מהא׳קדמ
̂אל .המקו^׳האאנלנלי׳ז,! חליף כפי והשפל ותשחג׳הנבה הגננלפוהפ^׳כאש המקי׳הקבולקייא׳ומכח הוריח
ירושל-פיזליף׳ איפקי האיץ־והכה כדור בשביבי זה אח קביעו' קבועלזריחהנס מקום כאן אין סאס * דברני

 עוכרי׳עליהמקימז׳ כל א׳תחברו־ועגיליה׳ כל יאשתגי' כי לילה או בחכיתי' הדין לעיחתדוכן השקיע׳יבוטל
 ׳1יכ חייושל׳ pc דמ כש :דברני כאשי לא* הנין שבין כי כלס את מחיה הוא והרי המזל אל הנטלפית לכלס

 המקיחי׳הכלהי הבדל היכרחללהודו׳במת׳מנד אם ר׳ל הזמני׳׳יזא שדיי כל יבאו יע?י יגאו עפ מתנו -קוגאות
להויז' ההכיח שיביאנו כ*ש דברנו כאשר מושני׳לחיש לקייא׳השס אך : ידועי׳לימי שמות כתן הנזכר והשלי

פ רוחב ̂[ מוה במיףמז׳ריזזקי׳זה ההבד׳המויגש מנד בו סוף הוא תחל׳הנץ שאמ׳למעל׳כי וכו׳ביאי ^  זקרי
בי הכל אנל בחליפה היא מפורסמת בהס הימי' שם מזיח בשקיא כק הוא אמב אחריו שיש וחה1הקייא נ־דלי

, - מרחק- מעלות^לי שו ירושצס ו
 כמבוא׳ יגעים נת מעלית שד מגייס זמיחק ’ לגגני הנין תחצה נין שהככלט עד זה אחי הימי׳בזה ש©
קון-׳ דמשק שסב ספץ אץ כב*יאכ לוח עזלס ישוד M לפי מתיקביס ומביה׳זמכי׳היבה זמכס ומן ישלהס לאי

 בדית^ גלזוי הידקה כידי המביח ז1בז הקדימ וצפיסי שתהיינ' וניי באמ נמענ בדבריו זהי שהיה כמו העץ
P'P'ואל ברוחב* נידה ועלפ לאמ דברו •כפל הקליא שלא •*מפני למעל זה שב קדמ וכו׳וכבר עקר שעו* ה*ח

ף אשל על לב^פוקפן לומאתה וכו*הכונ מהאי* ונקיל* כקוד' כל יהס׳לזכור  ששב^ כאח אי מהלל למשק מי
! בז עבעכי הש׳רוש לקריא׳ איך‘^  יכו^ היה לא ^ מכלל היה ילילי ייושל שבת קיל דעש' רכו-חלוק* כמו י

 כי הסישכו בשכבר תחלה בו להכנש השבת תתקומי'המתחלפי׳למשערכלהכקמ׳ומהארעגישלא
f יתכן •וכמךבאמ׳לא יתג׳לזכי׳ ih דמשק• ארם ראש כי אזמ הכתיב והיי הקריא׳מא׳י בשו׳פני׳לוכו׳אות 

 תכל^ יחיל מכביש תחשב לא׳י היא גס דמשק כי לך יסכי׳ אס שאס בלשונו עוד וכלל מרזב* יספרו לא כי
 קדיהחל^ פ׳המה סיף הי׳מבס לכרי הם סוייא־וכך הפרסי׳בי כל יאותלזכור ילא יתכ| האפשיו׳לא עליו

א( כשוה ימים י מהלך ייושלס לנין מקו׳שבעו וכל ו״זל פכזללי׳ V להשקיף p'n»lf פכות לבלתי מדי׳החכמי׳
.אוקן אס לנאי' אליז מגיעים שלזקי שיהיז היאתשאפשל סגכיל אתאשל קייש w ומאמי! • המושגי׳אגל

המקל'



̂’ימיר ו* .ו»יVmiu **ו

כ ה ד ו ח * י י נ ^ ־ ר מ א ן מ מ י ס א ׳ כ . פ
 ג?־<י1גללי 5̂כ ע^. הזדי^^ביוחגקריאל(<ן^ לכלל ון1שניכ ישדכשעי^היאי׳בככיש נה ̂(קיי־מ•?♦

ק 6וכ^צ וטגרי וששדעולזד־ויכנ״זמנ ^ושא ל^ותיו אין״ידי שללן הפדוי יבעז מארפעיג עגמז פי3 ‘עושי פ
t>1f כ יוסוייא המקו אימי ואם כלכד אJ י ♦ן ו למעל? שעו<כהכתמ;ו ליין יוגכל אשל הקריאה בעקי >דמשק נ

 הכקולז< ד שימחלקו׳כו היותכ ומכי ימלאו כן כי כהן׳אומ^לצכזןימ^יי׳יעמץו^^ואפ וכיוצא ואשקלון
, , , פמצהכ עושים כהן ►כיוצא איוד כיךיא׳יוס ■הראשיות , .

ד dS׳»Yt: א׳ t>n אכיידהשנידיה'אם ע מצייי מבת קו נ נודי־ן >0ו ^ ו  הו? ^היימב כי בעצמי • בי
חMכhד•ד)'Y •וםא׳ואוןש^ימיי-פ^ימג׳עלל* צ ^H%ךםג>tקטדו►b ן יבחן 'כאשל לאהגביל^ם מי  רכעו 1ן כ

ק ה1̂ א זבקלמי6יו צקריא‘ מקיעו׳ח^ ין9לע כ « הכדור פחו'ולאן אזעייח־ הו ל » א כ חוק ^
•ותי ^חשיעו׳לאצמותילא ^ ־אנמו־^קען*-,ןן^;. מזית^־קויאים גמולהומקימועצחשבי'

״ י י < אנשי ־.עאו P״”’ ״״=לל° ”״׳ ״ » ו י רנ ( י ר1ק־ השכת ןו-מן1־א1^ ״ ״’ ' ״ י ״ ״ י׳ קי נ י ^י ־  ז
קעריקעל• במקום כתיב • / , לארץ חוגה־ שהם !עקומות

 ־ובדעתנו וצבילים צבול !גקצתע ומאומוע• וש1מי אשלכזל״נכן.. קדוש אמרי שמכללס־עגדיוגזא׳יבמכו
דיי מעכין וגדיים לגדי לשנות,הלשון ג^ לצה נתןדנךולש־עילי'חדוקדקי׳(מכזמגמי*כמדבמשקל1  ג

o ביאלכיהו אשל למעלה שוכי הקריאה ‘ גמור• מא׳י הא׳תהס הבמקומו׳שהוכיר אלו יבמשוי׳כי t לפעי עג 
זה גמלים לשונית לחיותם רחוק זה היה ולא הכליל מעין למניי׳מעל' ששמו אלא והג׳מחל שוייא־ !הב׳מכלל

 דממךאו^תהמינק מצד בהם יהטעיתמלייה זה יעל ואילם בד׳שי׳ג גס שי׳כ?: שיב וכמו כמושקדסי <י
שלק ^*יאה אכפי מקום' מכל ־ ל*דלת וטית לקוף גימל זה* לעכין מא*י נחשי׳דמשק טעם מה משאול שור •למען

עהכדו׳י על קיטל ולפרש גרסתנו להעמיד הימים* בשם לקר' הוקל מאז בכללה היתה כואילולא פי • יני
העגולה חולק ישי קו על היא קיטר היראתשם עקר כחכת ביי5על נהעגיר למשכיל למעלה תישיים ►ארח

י נ ח  הכדור נקיית יחנה מלצזה על עוכר והוא קנאין לב הנשקפת היא * והמתאקיים הקידמיס מדבריי ג
 ממזליו כמשך הא'מהם קטרים שני עי ו לרבעי כחלק חלקיה רונע למספר כארץ בדול כקינת כגי •«ל

 ארבע ידם על וימודשי לצעון והשכימדיום למערב . * שזכרנו הראשיות הנקודות ארבעת אקר הנתשכיס
א׳תהט כל להיקרא כן אס יצדק לד׳יאשיהס כקודות כהוראת * ראשיתו נקודת אקר נמשך מהם חלק צל
Tקילאיס :תו5אליו,במקי עסכלהכליה קטל כשם ונקרא לתקלתהצין ערג יהיה באתרו לתעלה כליי

 הראנו הן '•1וכ יצאו וכבל שגת הזה הקטל אנשי שמה מפני הקריאה גליי סוף יהיה השבת תקלת שס
 התחלת אצלי עניינה קליא׳שבת כי שקדם במה הקבל שיויה וכי׳וכמו מזיק בשקיא נקרא אמנם אקליי שיש
 הייאתז יהיתה שמה יזכירו אשי התקיס בכל קריאתה הקוטרים בו נקלקיס אשל הרוקג אנל בסמיך מגיד
כ  השבת תקלת שם שנקי הכין מחלת על באתרו זה על המינקת מא' יתחילו דתשהימיס הכ^3 עלכן • ׳1!

ע כי ק׳ כקוד ^ א ה דיי סוס והיה הבקיב לעי וישל;הזא צדיק מביי  ראשית על שפקכי ואין י הקריאה ג
^ * זה זזלת לא הכינה היתה ההוא במקום הקריאה טבור מהקל הרביע להל כשבילה ®כיס להטי !הנזכר  י
^ בכע דמשק והרי • ואילך צאלץ א  השב׳הת< אס ששם אמרי מתיך כן אקרי שמעכו קולו ילפי היאייג* כ
ד^כי ץלככז • קייאתמקזםההתקלה שנפסקה שעזתאקיי נמשכת להיותה זה בכלל היא גס בבל נ  יכ̂י

והסתלק תפלי׳קריאתה אכלי מובנה קייאתהשבת כי הנו'* בלוק שם כמבוא מעיב לנד הארן מעילו׳תטכו' י
הזה לזאתחלשין אי • שמח שיתבאר כמי וכל מכל שמה יהזד׳בכתובו' כדב׳רג א*י מעלת היותלבבל על מסף
^ חמר כעשה בנתים העומד ואמ׳שס נא״י דר כאלו בבבל הדי גזירו׳כל ליעי פ׳שכי ממעלה מותה זה ג
פונים דרכים ב פ>4ת צבאיהו כן על • מלמטה וזה תשוב ועוד * משיק קבלי חויא לא בבל כקיטיכן ^ביי
חי אשי ושמעמאת אתה קלב ולצאן לכאן ^ שגבול ג״כ אפשל כי שכתב האפוד קשב בעל תלא׳  ועקרכ תנ
 שקוראים לומי כונתו הא הדרן פי על לך קק אותו דעת על זה שאץ אלא שיבא מקו׳הטגו׳זכמז עד מנ^יע
 המערה קצה קעל אנשי והס שבת הזה הקטר אנשי וכעת סי׳ג' ברביעי באמרו זה מכלל שהוני׳ככל החב'

ככנסת השבת שאז הים ילgבע קמה להם כשתשקע כמחשכתז זשמר׳כלה יחזקאל לאה אשל הנשיע׳המלככ׳
ק 3ל וכז' השבת מן אתל קעל אנשי יצאו וככל. :אנלס <מ• סיף מ*® גבולי והו׳כאש'שתאת למקז׳קנבוא ה

השנת מקריאת שעה באיתה ינאז כנר א׳י קטל שאנשי זכי^ג מפניה ודניאל ויחזקאל אמר ״יד סימן כזה ם4
נאנס! סאץ לק וכל מפל מפיהם שבת שס שנפסק לא ניאו אתרי וכו' הקטרים כו כחלקים אשל ,והי(סכ

®קמי



ה . ד רו » •י ג ׳ ס^מן ד0מ
>תתלי/ ־ rw<< כשיזתיוילא אגלי שביג פכצסה שלא מי־ כילדיבי' רהכפקיז יה̂י

נipלr כלי יזייס יכלה שם ט ההפסקה דרי סיכבםיבב זכן הלומיןלו־ ̂י?יןטי ל^שי יכנס1ן
 וק̂< • אחד ענין אל עילה יהכל יןגאעה-הכיללמ ציי/חילמ יינא זה ןכפה צש׳ה קעא אחי קטי *®לץ

ימשכת הילכע ה/אי; כהכפקה יהילך׳ט שמכתר אה הע^ ׳אן סעיי( ת י שמשלחכה עד השבע ^ייאת
^גמע הפאש שתהיה , 1 , . 1 ?י^י׳ כי ןןקתחילט

ל . ד בילj גא קטר אחר ג^גבי ק ע א ס א היא שא, ישראל י
f1 •שמנה^עעזרהשעית׳סן •:שמשלעמתיאשא״ישהיא S » w »  .nyrt ו  W לאק אעתייסא' נ

w ש השזגת קריאת לאנשי השבת ככיסת ת4עד׳ותהו׳.ד^ימ  מיז® הקריאה ותסתלק ראש עכ
ד\ הת/י'יתסתלק קכה ►ן«םל חיי השבת ד,רןוא0ישר'וחסד^ק^^רןקר«א'כ»-־,«ו א «לא מ

תהקעריס^הכיללים אדם t4\f1n שיקרא,היוס אדם ימאר יל תטום־ההיא
ן2א כ, יע^ בקרי»תשםאחר מר,חי?י קייאת שתחלת  שנת א1היוםהה שי^־ ך1ןן3 ן

. י - . •< חסתלת ^נבמסחי! שהזא התזלת חנה oj כי י
T T»̂ ת קידס ^ שקיעת4סנויד שנראה בידוע האו הסבת ק יכא תכציתס ״ ׳׳« ׳ י ׳ ׳• נכנסה לכלם ריםכ<17««ו
 יתתחיל ׳ יכל מכל שנת נולדקודסח^ומיוס אבר כאלו החכה ש.,ן,א ^^זלאישאיאדס

ם ביחשריםכידועשגראח  יהוא אחר שס בקריאת סביר מכדת ביו
 זה ולפי ׳ יאשין יוס התהיד השב׳ יום ששס והוא ההעה לשקיעת אחר שה בקריאת מתקיל

 כניסת התחלת תו?נתועל
ישאי יבאת׳ילא היום•

י  הקזערים אנשי על ענייני כי הודעתיך ככד 9א
 לעמת השמש בהניע כי כלליתס בבחינת סזכיני

ק <אש ט שבת הכניסי כבר ישראל א  הקטר אנ
 עקד שהם הקטרים ראשי התחו יכן • המזרח ׳תבקנה

 הייתי עם בכאן זה וככל למעלה ?תיזכ-י יגקריאה
ק בצלייית־ העגץ לפיט הן שקדם• גמה !<זכי  ו

 לעקר הייינבלי השלישי החלת אל הדברים ׳למוד
 הדק־ אל כנא דודי אא לפה * הוייתיך כאשד

 שקנאים היא-י יי^יתיואזייומשעטוען •הסכיאשי
 מערב יהיאקנה ה,ה הקוטר אנשי שבת כשס תדיין

ת שכת שס .תותדייךלאגשקע ע סג ה פי  שכברינאז ת
ק !אששיתטי!  חיץ אנשי ט ל«.מיי השכת ישיאלתן א

 ראויניכ שהם כמי להפסקה הס.ראשונים ►תראל
 שד בהפסקת לנל4<יית הילך הסדר «כן להכנסת^

 שעית שתשלמנה'יס על קוטר אחר קוטר לגמרי ישבת
 שהוא השנת קריאת הפסקת בו שהתחילה העת מן

 תחסר ילהי.^ה י ישיייל קריאתה תתהעמק
 כי ינאת' דכריו תכק שתובן ראוי אז תקתקה

ר ב ד ל ש מו ע ע יגוני בעגמ««׳ במקוסהדבר ^-
כקין ל? יאיי הזאת ההפהקח, כ• כלשונו *כ^תקללי

ץ איתה ^  שהיי^: כמי ט הקריאה התחלת 0קקי4 כ
 תה־ה ההפסקה התחלת כן ייאהמשס:-1<תתלת־הי

מ עגןוי• יהמא המקום מן נ טה ו  הכין תקלת י
מ̂’ הקייאק דבוןיגדיי  כקריאה יתחילו ילך1מ0י

ס והיא ^<ץדת ^ א קייחתיי א לק כשתשקע ישיאל ל

 הנמשן עם ממקשי יכה
 השלישי ־מ׳החלק חליו

 בהככסתת קד^זתהסכתלא כהפסקת םעבייניתלוי
 דרכי® ת«0 לפניך נתתי דחה ־ תחזינה עיניך כאשר
 שיכור ישרה דרך היא ייהן איזו לך זיקס אומר תגזור

רו יעל ליהאדם: מ ל ד ק ל כו' נ תו סחני  ער קד
 מול המיגכתאל החלוקה ייתיביי ד.א הלח השלישי

 רכית פעיי־ם הדביי זה על סנבנה דימה ־ פניו
 יהיו כן על בענייני האריכות חיבת מידי ינאני ככר

 סלד חמר כאלו ־ נלכד ו כדטי על העמים דבדימ
 קוד® רמילד כשירה .אכלו ה:ה המאמר כיאור ,כו'
 בקנה הלבנה שתרחה בידוע בירי;לס שכת ס1תי1<,נ

 קודם נשקיעתהתמה שבחלשההייוך ביום המזרח
המזיחתראה קקבה השנת שביום ולט ’ עתה •סקי

עי המיוחד המקום יהות לשס הלבנה ל ע ק  התורה ל
ע אס דאוי * זכרו כפלכז כאשר לקכו  ביום גן.
 pבא כניהיע התחילה מא, מפל רך7 רה ההיח
 שבעת היית לה'עם סבת האיץ וענתה • ישראל
לד עכיי לא לשה קריאתו ■הפסק  סש אס כי קהמי

 לאקר להראיתשסעד'יחשעית תיכל ולא .ששת•
ק » ת דים לילה להשלי ׳ כי  «0ג>«וידכ דפד לזה המי

אויו בכיל כביטך^ידתיג יהיתטבמי :‘^תיהיא  כו ט
ה ההיא ■איךליעשאסקכחמתתממד ט אי  כמת ל

 רק יחד• גם היסיג מלקי לכל אחדפעגמישיה
ת יספיקלגמשכיוס ב o יעיכנו השנ״ג כיוס מ i p 

י - אשי־  מקרא קרא ישבת •חלש 'מגיע ודתי המלך נ
ה די ע״פ זה חתל גז כ לזכות קודם הקיד כל הנזכי ב

וראשון



, פב ׳׳ כ סימן 'שני מאמר יאודה קולי
i קדש שפפסקהקייא'מקים אחלי־ יאשיןתאתלק: זיאשין r כי י את ז נ הם«• W הספק קדשז«את ל

ק מאהשי לנחלי שבת שיגאל <התחלה ט בי ישראל א ה הז כי הד כי מיי א ב תז  איתי יההקייב יישי נ1ה
התזלת חגל הכוכה אייכם כי בטל1 פניל יתשכלו לא תחלל שהיא ^יהכמז תיייזס יאשיתהפסק^(הקריאה

ק לזנמת השמש ששנה ^גד '•קדש ^קראי  אחד-מרנב^ לזמן איככה זהחזעדים סשילייתהשכתזת ישראל א
ס י י י כאקלי כלי אגלכלהעילס אחי כי ׳ ולילה ^

ת פ^י ה השמש שוב היה לעי שנפסקרח שערת עשרה שפנ  שעית כד תאמל כאלי קריאהת אחרי
ס אשי השעות מספל לאס* ה סקו ל ח ת ה ש ששבח עד ה שמ re ח y S בהם מסייימי׳בעגמסאשל 

ל׳ א>ה צי ח זרה• זיראק״ח ד א אל ^ר לץי שא' א ם 1ד לה יו לי ל ״ ו חי ת ה  יעשי^לסאגיד׳א׳להימיול ו
ת י לאיכות למלאא׳ א למי הירח להראו ת שהו אחל כל• ולהשלימם קדש מקיא' למזדח כא ב

 pt כי ' יאיחיי־ קדימה שים סח עם והכניס בערב נשכרת אל* ארי\יש מאגת׳קצינללההצד^על
X .^ - - וייסי לילה אתאיאותל•

 ה:ות ועם
מלא

״ . V ייישמן באמאנריךלילה
ם’ויד בי ושגו ־ישיראלהנאים־שסיוסהשפת ״י! :א^iשכ <1איזדש.<?  ילשמו׳אתהמין? פדעינ־ י

 כריך היאתמימיס-ימימה השביעי היזם נא ד!מנה»שם0אמנ מ ־ראשון אחל־ -צא<1^צות/ס^יי
 מיימן0€שביאנלידי ע״כפ בעק שהיה היישוב^ןזיאפרלמי בוכל הפושט לא כי לא'להמ^ת4-יל0יו

̂:ל<5א׳5מפ ̂א ם יום כאיזה במערב שהיה ילמי כליליז מא ת ע  בונת ולפיכך יה אחי בזה רפש קנ
הש® הוא כנדון התייה «n הדכ,«ון;^ל על השבת ירם ואסרו השנה
עד יועא היה כבר aמד שאח׳ השביעי) היום ח0השכיעי( כשיר.«ד, מהמו

ten' •■»<{? עי חאהד ־י ^ 1,1^ ייני' kw- אר\0 םקי=יי.ס »־ נ
ז תיאש מי׳  יישל״ ־ הי-אנע כתג אשי י*־*׳גי השיכועהיח •ש■ ,ר־את ב ^ נ

בב^אויייזרחלווזלושואלז׳ יעי*“' ה׳ שבתות יריעת אחדבעעמווהבד. ללהראו׳TJ׳זה>‘יתiאשויי
לו ויזית טפס ייה *שאלי  בתחלת שהי? איי׳חלייי

ק  אשיכנל הזה ובז'היישנה בערב בשבת ישיאל א
 בדרך עיר משנה איננו פרסומו לעינם כספיים

 שתמורת יכין לא זיייי שנית כי דעת* נו#[:מאמרי6ל
 כלשון לי^ בתחלתהישוצ לתקן בתחלתא׳^^י• א־מיו
̂מו  וכבר :הישוב תחלת לא׳י והיא למעלה באיירו ̂ג

•מועטת תוך שאז הכונ׳לימר השס׳כז שם נסתלק
 לערב כמוך כשבת שירי הישיב השבתיין שס מסתלק

 תכליההפסקה שבו המזרח בקנה להרקו
י כ י ^  ושבו השבת מס משם יגאו י’א שיושבי אעיד • ^

א הו ה הנ כז סי מנ א ש ץ ש א סי ^יו לקראת יזכא ^

עאחד יהלא ה־שייש רנ  ושאלתם העילה בכל זייחת נ
 ובין ירזשלס בין והכה עתזרוחהשמשישתכה כי תהו

ה שחברתי זאתהמדינה  fל<^ ושמה הפירוש■ זה נ
ר' הדבר וזה מעלית "נ ינרתב שעה וכליש שעה  ציו
: כפק בלא  השבין■ יום אס ^ליומוה זאתאין ועל * ע
 היד" עליו כתבו המזרח בקנה הירח נ< כיאה אסר

 בקדושתריזוציוםהשבמ וכעשה כזכר להיותי חלכית
 דין נפי אחד כל תבל משכי כל יעיכיהו השבת ביזם

ן שהיה למי שיאתר עד השבת בהככסת קדימתי  מי
ס באיזה הקגהאלחקנה* בימגיבמן שהיהולמי  י

p a ה קבעתם עליו להשיג בלבו וסמך ובא תתשמש ויכונו עלהדמיוךלא יוסהשבת ויאמרו י
ע אחד לזמן אחז• ונתק עדיד זה הכה כי * אחור רוכבו וכ^*ל מהס שאחד אעמי וזא ־ יחדו להם קיי
י ל כפ« במועד האחד כשיהיה מהמועד מגא היה בבר יום משם א׳י בנאתאנשי כי מכלזראיכו איככה ^

ו נ פ ש ל ע ^ תין כבל ^, המקימות ימיחק יחש כפי ישראל מארן מקימותם !באמנעייע ראשין יום נ
* תייי’^ הפסק ייהס ייחק ממנה יחיקם כעי כי ישראל מאר׳ן שלהם שבת יים פוף המזרח בקג הראייה ^

בקריאת כי בחיית כיכתס אנל טארמ־ כאשר המועד היום לקבוע ממשלותיו יישראל לקדשו
יו© לא כעגמו אח ביום המיעד להם היה השבוע ייד כלם כז שובתים בלתי עסהיזתם משל

תכן ’ ס״ * ככלל שבת ייס דץ יז1ז רמוז פזווכל מקרא במסדאשץ להם שיהיה זה ^ המיפד הדמיון «
לעמת



מאמר קייי
יז^סי' בלקחז הלי 6כמש דבריי זיוהם •

 לה׳באמיו הליליס קדש החי הביא הי/דמ׳אשי «^פיי
 שהיא pנא מהיה ה ומועדי ה ♦דיעמשכתית «יי.נה

 כאמיו ח ׳ ימ0 סי^ התגיעע שממנו מה והוא בייליבה
ע ד  ננחלת מלויס הס היאמנס ימועדי שבתומה כי ו

 מגאמי הישוב בכל עכ*ולעניןהמפשטומהימים ה
בי כאמור ספורני למכס  ייאד מתיחם וממקב ראוי ד

 בכל לה' היא שני; ויל עליו שאנחנו היה אלהדיזש
א הייני *היא0שכזעיכ1י(  אימה קיבע חישך וניי

 והלילה jdpp מחלת שמשמנה אעמ* *כלמישכימיבס
 ה!מה יה בבלילומתמקלצי^יעמ השמנימהאוין עעי

 מיוחד אייך יה אי כפי משיעגמ היאשינה ינשבמ
 אחד בכל יסיפא השבמ ממלין מהיה w • עהכימ

 ננליל והללה מהולילומלייסכיוכפיהמחלתידוס
 ריב על לעיז^ג לב לאדנ^מערכי כי ויען * עגל ההוא

 אומי אנכי ירא * וזיימס הפפאימ עינם לנעזמאמיי
p כניס אם ימלל ובנבייומ כייר כחץ והכני יבא 

ין כי  גלגלי' מה אמד נהל יהיו ממלמסכמזסיפה כי ד
 • ההוח בגליל יהלילה הייס המחלמ כפי לייסביי

 אשר ( הגפיני הקטב י^ימ השבתליישביס אכ מהיה
 מה מד שכה כת נאי) מקיונ חדשים ישיבו על העידי
 נישא מהם אחד כל לילה אן>להס יום ולהם הואיל

 בר' אברהם הר' שכמב יכתו רגיפיס חדשים י' משן
מ כפפי מייא  מהיה כי יאשין שער פוף הא<ק ניי

^ כמקים סשנמכלה ה  וחניו יום חניו אחד כיום ה
ן ישכין אם והנה * עכ לילה  איכה אמינה רועה אי

 שבמימיו בשמיימ ההוא כמקום אלקיו אמ יעכיד
 הימן בכל חלאכמו מכל ישנומ אין כי * ומועדיו

ב עד היוזשתערכ הארין  והכמוב הקויה כמשפט עי
 והקול מזשכוילכם ככל לה היא שנמ ואומי נוות

 להס שיארכו ההוא הקטג אנל היושבים על גס נשמע
 ולפי ריב לפי וחדשים חדש על ילילומ יןנמימיס

 לקחת לנח •גש דבייס בעל חי אליי קרנמס מעיט
 אשמרה חך י פפקי להתר בפי אלקיס ישים חשר את לו

חני ומלת מחכום לפי  דרכו לפי באלו לשיני על ה
 הדרך על הענין שהיה גייר אינני גא פיתן מ־אשין

 אני גס • יכו עמוק ייתר לין על היא י^ילי ^
 ולהאביד ולניט׳ן מעמלכ<טש ^'איאמנהיוהעקדעיו

 דעתי קבלו חימר אינני כי ילמווע לבנות ולהייע
ק  ,ידעעי לא הן שכי קבל דייש מסוס ינימן כניפא י

 חשי- התולה מקום אי כי גובלת כמביא שמתני ינפשי
קי אליי חכ1יי  .חיכן חס אף מניותיה כל עם סמיית ע

עב כגיתניי ול הי*מנן פקזינו וכמו בתק תלךית

f̂גי ב סימן ^
 כל כה ישיעיו המדה היא ־ במקומימהלנה התירה

 4<לחטא גדח ממנו ידח אליהם אשי המקומות יעד
ט: וכאשר * עמנו מערפ שנתימיה את ההיא מי

 «לי# פחית ^ שגטת כד למספר עד-עיבמוגבלית
 אשד המקום בכל ג״כ יוגבלו ענמי זה מספר אל • יותר

 ולילם ליום «ה ומהיותסעלמכפי שמם־ את נזכיר
 משפנו יהיה מה מקפו אדם לב ועדיין • ישביתו לא

 CD יטולטל כי ההיא האין לשבת ינטה אשר העביי
 וישניממהיוען נגליתי לגווע תס האס גבר טלטלה

 מלפני עינו הוגיאי כי אתמקימו בשנית! קדיש לגוי
 גדול כים וזה יילן ויגישהו המלכים הלן אביו
ק אייכה מייה של ימה ידים ורחב א  ורחבה מלה מ

 התמשע לבלתי לאחיי רסיג ינים כי לי מה ים מגי
י יהיה ישראל ולבני ארן אפסי פד  ותורם חניה נ
 שכילי«^^ול מטלטלי' כן אס כמה בכלמישביתס אוי

 לתקוחותס למשפחיתס העברים תויהכילאיוכלזן
 והו^ pגא תלויות הנלתי מכותיה אורחות לשמור

 לא הן * מושנו^כם בקל לה היא שבת הנאמר הפך
 בשלשם נקנית »כה5•יזת ככה על מהשיב •דיני קגרה

ם 0מי1גלו«וילועלמט« כי הא הדרך • דרכים  דעי
 שומר* ישיאל לבני כי בררום לפניו כתיבה היא וכך

 י«ן • עולם ועד מעתה ידיך מכלול שס יהיה לח מגיה
 ♦רעא • שתה ה ינהגס אשר העיייס יכל יתן שבתם
 לשנת לקייא שס יתכן אשי מקים להס בשימי ירפא
 העולם היא זאתהתיר' ובכן • מכובד ה ולקדוש ענג
 קהלת מיישה היא ולעשיתכי לשמור מקום בכל עמס

ן ‘ הפכק לה אין יייישה יעקב לי  להתיר אלן זו י
ך ישי־ עגמי הוא הזה הספק בן ני די ^  ע׳ פו» זל ה
 מטת אל ממטה ישראל לבני נקלה תפזנ ילא אנל מפעי

ת על כי ת ע  אלא נוהג יהא שלא זה דבר שדישי ל ד
 ככל, היי שלא יתגן כי זל הוא כתג בלבד ההיא בדיי
 נלפיוד בנו בלתי כחלה יוישית לאין הבח ההוא הדור
 נחלהאפי׳ננשואותכי. יוישית שס היי שלח כזה ורנה

 השכעו' יתערבו לבל ית* בניייו כולל תקון יעלה כן
 הקפילםז תהיה אי כי הקליק בעת כנמלה זה עם זה

 , אהד משכנו אשה נעל יקרב לא אשי דולה ג חסוי
 כיוון', אשתו נסלת לקקתלי לנא הארן חלוק בעת
 , ולא נחלתן. נודעה ככר כן חיזלי תמכס כי אחר מטה

תן. כי זל הוא וכתב כך כל יקפידו  עםהיזתסלאהי
עגיי ד.מ החלוק לזמן רק הקפידה  ומנו, נודע שלא ב

ע ’״ הדור ככל הזהיר ״  .הונרכם ולא ־ אזל י
ק כי גלפחד בבכות לק הסזהיה  . ראם לנדנה אי
נשואות:.^ ולא פגייית לא ההוא נדור כחלה יילשות

ולעי



מאשר יהודה קול
 שוה אינכי זה iשכ ילימי םJמJל אלס שייכל •לפי

 יתגסרבו ״לא עד המניין אל כילל להעליעעקין
 היי שלא היוע עם כי הקליק כעע גכחצה השכעיס

 ‘ אלי יילעי ייישיענקלה לאק הננגס הדיי ככל אי
 מייד! ע• יקילן יה אכשישמישנהמייס היה עדיין

 נקלמן תסיג כלקני יעל בכים גלק אידהס אי אניהס
 לא כי שימר שקל ישיא נעי/החליק אלמישה ממישה
ו ימי ליה עשיכה גמקנמי• היעיל י ^י  אשי השם כי נ

 כי יהכינה • יאילך למישמגאן לי אין תי jo נפש כידי
 ינכן החליק לקחי על היייריש ימימ לא אשל ה יידע

 יים אשר את תמני יכני ילק עלילית לייתנתככי
 תשליכני יאל ־ מתני המניין התקין לעשיתלנירן

 ערשתי נקדנעייחיתהשמי כ• lP)ירעהכJג מלפניך
 יכגירית גלילית ערים עד דגל גי;תק דלן כי אתכם

ם להיריתעל והכינה  תאמל יכן • יהפייל התפיגה עכ
 ענייני אין ־ יגי השמיס בקנה נדתן יהיה אם נ חכמי

 כשם לאייים אלי שאין לימיהם אי הקטבים קנה על
 בתיך להיית האין תלקי שאל מכל יותל השמים קנה

תין כנקידה הגלגלים  שזה מהנה שתרחקה עגילה נ
 משהים מישלן נדחך יהיה שאס לגניינז לק • יל מכל
 השם השמים קנה הנקיא המ«מלע המטה ש^יא אלץ

 על יקמך ימשש כנן על יישיבן אלקין ה יקבנך
 עמיקעא מבירא יפית־ פגים בסבר ייקנלך ולןעיתיי
 היא הספק הן להסתלק הב יהלרן • לס לאיברמ

ה הייה ׳ה כי  בי ונשנתה נג־נה ילמיעי־ לאית ה ע:
ב' תא עילה יפיל בצל ק:ל יגדל׳ גדילי הינב כבי

אחת הקפה הרקיע ישל־ס ני אשר ה;י.ן היא כי י פ
ע הקמה עס ל ב היימיעכלפי מלינתז ע  יאס • מעי

 התגאים כי כשלתי שלא מקים כההכא הנה כהמשפטי
י הללו ג  שהעדר וכהו השכיתה הן יושכיי נפטרו נ

 המעקה הכיעמן והעלי המעשר מן ;ר1יפ' השלה
 זעתה מנית־ ■של לשמייק הנישא ממנרין כ־׳ה יכייגק

 לפי המיזשכ ההוא המקים בקינת לילי בקת אם
לזנדעכי ־ תקתהקטבהנפינ׳ הנקתני כי  אשר נ

 ל בהר תה־מה* שנה בן יושביו אנל היזם יאמר
 כאמת יום ראיילשס היית! כלתי יראה !כתירת!
שיכינו• תנאי העגיינז נהפקד  אין כ•ווה גדלו
 אכלם סבה מעלג כלפי בתנועתי היימי הגלגל

ק ־ הימים להתחדשות  בגלגלו השמש תניעת י
 שש במזלות השמש כשזטט כי • למזרח ממעג־כ

 להם תמנו היתה אז ■ נפון לפאת המעיהתהנזטים
 אז לפאתדמס המערכת גשש ישזטט יכאשל ’
רושם שוס יויזי לגלגל אין הנה1 ^תייעיהס 1̂’

w ג8 כ סימז
 ידי על שנתם נדלה נו אשר ההיא מלילה ס1כי כלל

 הקמה הקף כי ־ כאמיר כגלגלה החמה תכיעת
 כלי הילך היימיתסיככסיבב המשכה אבלסעלפי

 לעילם יקמתו’לה יאין תקתיי כלו אי האופק על
 איפקם היא הייישיי יקי ל היק שקיעה ולא וריקה לא

טכ  אבל יוכן כאשי הרקש נכק להם היא העלם ^ו
 שהי• מלאכת היא הנדיר כמלאכת מעט שעיין מי

ק א  הגדר פי על ולילה ידים כרית לא אם וככן • י
מ • וכרכו אשי האמתי  לשמירת ההיא בקי] ס קקות;

 • לזה מתיתס כפכיקתק נמגא וכבר ־ הזשהי לא שנת
אי• שמש למועדים ירח עשה  לא ייתכן ח<* ידעמגי

 מאורית יהי ־ בלבד קמה גלגל קלא להאיר נברא
 כה לקדש לכנה נבראת גמה כן אס ־ ב כתי מאית
 תמיתא דכפי שילא רב • שניס יראשי קדשים ראשי
 שאין מכאן ־ תבואי ידע שמש אעפכן יוחנן רבי נשם
 והנח * עכ יכי חמה שקעה כן אס קלא ללבנה מיכין

 כמועדי תיין אנו פיה על ללנכה(אשי מינין אין אם
 ושקיעת • חמה שקעה כן אס אלק )קדש תקראי ה

ס * כתדיכי ההיא המקיס מן בטלה שדרכה הקמה  ג
 הקף אל שאמי־נז מה יכל * שמה יחילי לא ה מיעדי
 אגל כי ־ להתייחס ייכל הלבנה להקף גס הקהה

 הכזכריד נתכיעתם לשניהם אתת חקה ההיא המקים
ק מגאתי וככר ^ ה  המקום על שהמליק עיף בשרש ל
ן • י' סימן י איוב ה״מ ההיא  אופל כמו פתה ע אי

 על שפייישו אופל־ יתיפעכייי כדרים נלמיתילק
יוד• לא מקים שהיא איפל כמי חשן אר׳ן לעתקביי

 CC שאין סדרים ילא גלמית יהיק קדשים י השמש בז
 אזפל^ליתמשךכאית• כתי ותיפע יכככי ייק כדרי

 כאמוריזככלל אייך ישיגני;יין לא השמש שאיר האוכל
ג זה  הגפוגי השינני'אבל#קטנ מספק׳לענין תשינה ג

 היימי' המרינה עפ תשידר׳ שנייע הייתקנתיס שעם
 שעו< הכד גביל עיבריס לילה להס אף ייס להם ה*מ
̂  עגיינס יוגבל לא אשי כתמיד יקדשיס חלש עד

תהגלגל  במלאכתהכדוי למעיין כמביאי היימי מיינ
 השטמ\ת היקף לעכין חכילתהימים כתפילה ובכן

הב" והדרך • שכתותה׳ישיעיי אנלס אשי והחלשים
 עליהס מלה לא שבת בשתיית שס יתקייכי אמנ אף כי

 ימיס I לאחי שעית כד ייסשל ככדי רק זי שכיתה
 זאח# קחל לכל חיקה המלל ככדי המה גס משוערים

 נאמ׳מליד לא שכתכס תשכת׳ ערב על מעויב כי וזה
 כה ישיערו המדה ימה ה הולעני שככר א׳י לשזכגי

תו כל  יאמוכי הקטג לשיכני ז« שכיתה המקימוואס י
ב תהיה לא י כי ש כיתמימ נזה אין עלב על מעי י י י

tא נא מחת1



Sip ר . יהודיו מ א מ
^j>pi 7 יןצנpfi מן זמן• זבכל מקום בכל הימים לכל 

 כה המנימאשל פכת ליאש היתה כי יגא חאקההיא
 באודי דכרי ממו כאשי ויהי ־ שמיימן עקר ובה בי;נו
 הנותן יד כמסתכדכת ופרטיי הזאת הפהקא כללי על

 כבדם בעבור יהיה • קשה ומעבודה לוח עקונל
 אסיר עתה הן ־ עברם עד כפי־עליהס שכיתי וקשיים

 על עלותם תגלה אשל ילאיתאתאחוליהס כפי את
 לא כי אפס * עולם ירוד בעל ינמק ל המכס דעת
 בכל לי און מנאתי לאמל בהתנשא תגאלתו תהיה
 פלשת אחלי זה על נעמוד ׳ הקבל על הפקתי אשל

 יודע • כשמלה בלולים לפניך שיונעי דבליו מלת5
 קריאת בסדר ההולך הלזה ר'יכקק החכם כי איפוא
 עלות מחשבתו לפי בשטתהחב לקיאתממכא הימים

 פ״יו• השני במאמרו דבל אשל וזאת ־ פנים מג דבל
 יל האלה האנשים לדברי לבך את תשים אס ואתה
 העכין בזה בחבוליהס שכתבו המאיר ובעל החבל
 היא האיץ מטביל כימייושלסאו היא שדעתה תלאה

 וכי בשמו השבוע מימי ויום יוס כל קריאת התחלת
 לסביתס והמשל ־ מזרח בקנה כלה הוא קריאתי סוף
^  טבול לבכי או ילושלם לבני כי יאמרו שבת יום ה

 זישעזת ולאחל בראשונה השבת יום שיכנס היא הארץ
 שעית ו' ולאחל 'מערב קנה לבכי נכנס הוא מצאן

 וישעית ילאחל הים• בטבול נכנס הוא מזה אחיות
 כקנה ל*ל מזרחילשס קנה לבכי נכנס היא שלישיות

 אדם בכי מפי ההוא בת ש שם קריאת לו יבלה מזרח
 וכעקרת בטלה זו סבלתם היא איך לאה ועתה * ויתם

 כי וזה עקל ולא שום־טעם להם ואין הואיל מאליה
 יומס בעת • הארץ בטבול שכת יום חגית כאמתלגע

 קנה בכי זילתי כאחד הישוב בני פל עימדיס אזי הם
 וכל סבלתם לסי שבת ליל תקלת אז שהוא^להס תזרח

 לפי הוא וכן ( ■ לדבריהם הישוב,המערבי חצי בכי
 חנית ובקודם שנת יזם של לפי.סכיתם)ביומס האמת
 לשאול עתה כלס^זיאותלנו עימדי׳אז הס ממכו היזם

 זה נאי לכו שיאמרו המ׳ילתי היישוב חני בני op)P על
 של ביומם כי ייאמרו ישיבו ואס י עימדיס אז הס יומס
 יכן עימדים הס ■ממנו יס י ה מבית ובאהל שבת יום
ה האמת לפי היא  שיסדו עגמסבמה את יכחישו ינ

 להקלא היום יתחיל שעות עשלת בשמנה כי ואמלי
 שיקרא קודם בילושלם או הארץ בי־וביל גשמי יי

 התמה «לסה שקולם יודו והם היאיל בקגהמזיח־
 משזריזה מזרת בקנה ויום יום גהל וכן הזה ביום

 הס ועוד הזה-• המזלחי הישוב במקומותחצי החמה
מטכור או עירזשלס מכתישיסעגמס^י^ו^שאמיוכי

כ סימן שני
 מגי ובכי הואיל גשמי קייאתהיזס התחלת היא הארץ

 עומדיס• הם חנותהיוס באחר האלי הישוב'המזלקי
 יחזרו ואס • חניתו ברגע עימדים הס הטביל יבכי

 בני ו1י כל אז עימדי' הס הששי יוס של ביומם כי לומר
 סבלתס) לימ׳לפי יאיתלהס המזלחי־(יכך הישוב חני
 יום הקמה לה שתשקע עד להס יכנס לא השבת וכי
 במה כן כמו ענמס יכחישו מהס־הכה מקום במקום זה

 וייס יום כל קריאת לו יכלה מזרח בקנה כי שאמרו
 יכנס לא שהשבת שיאמרו או • יימס בשמו השביע מימי
 לבכי שיכנס קודם לא האלו המזלחי הישוב קני לבכי

 שקל וזה • מכאן לאחל ילא ירושלס ילבני הארץ טבול
 איך ילימל בזה עליהם לטעין יש ועוד • גדול זהתול

 עימד האלץ טביי במקום השיק לוי שיהיה יתכן
 הלקוק שככו יהודה בו ויכפור שבת יזם בחנית עתה
 ביזייס אלא כי לא ויאמר מזרח מכד קט מעט ממנו

 התיל בעילם היש ־ עומדים עתה חכו אתמול של
 בשיס אינואפכל כללכי עלדלך ונאמר זה• כמו

 ביומם כלס העימדיס אדם לבכי יכיל ולא פכים
 מקצתם קוראים שיהיו כאחד הקמה את ורואים אחד
 מקנתסקודאיס ויהיו השבוע פלו'מימי יום בשם
 ולא הככמתכו לפי לא מחלתי או אתמיל יום בקם
 אפשר בקר־אמכם עד מבקר היזם המיני הסכמת לפי
 בכי אז ויהיו שכת בליל עומדים מזלח נכי שיהיו היא

 ואכשל • עדין הששי יום של ביומם עומדים מערב
p ייס כשם קוראיס ואלו אלי שיהיו כן כמז הוא jp 

 P< יהלבה ׳ שלו בליל יאלי שלי ביומם אלי ויהיו
 סדר לתת השתדלי איך האלה האכשי' שני על לתמוה

 יתי בקריאת הגדיל הים לדגי סבלתם לפי כפין
 לתתאו,» <דס וקניה ונלאולהסכלכך השנ׳ע•

 והבלבול השכזש וכל * פלס המולקי הישיב קני לבכי
ע הזה  כל קריאת התחלת כי שסבלו לפי להם א'י
 מקנה זילתי אהי מייקי' מתחיל הוא השבוע מיתי יום

 במקיס יתס כלה היא קריאתו גבול ושסוף מזיק
 השימכ; כל והכה * ע*כל מעלב בקצה זולתי אחל
 על לי עשה צחיק כי וידע .יכיל אלה בדבריו יצחק

 בידז הסכים שלש והמזלג מרעהו• ואחיזת החבל•
 המזלב יעלה אשר וכל ־ סבלתי קדקד על בז יהכה
 תכלה חבקבה,המזרח חכר של אמלתי מנד אה יקח

 ליד« ההכרח דעתו לפי יביאהו כן לפי כי • הקריאה
 המזלה♦ היישי חצי שבכי והוא ותפל שוא והתיל נטיל

 יסזיילאחוריו אי שכת* ממכניסי לעילם יהיו לא
 עלבוג ואסמנד .‘הבזכלת מהנחתו עבמז בהכחשת
מזית מנד אליו הקלוב עם הטבור לשיכני הקריאה

כי



״ פי כ סימן שני מאמר קוליחודח
w אנל לארץ מן מצנלה כל סיעזי של בלגכימי אמי יוס גקייאת זה אמ זה יכמישז כי p» הואכלו התבזנה 

 ד מיל כל • מיל שלישי מיל)ישכי יששה ששים מיל(כל על• אשי כהשעדלית השערי;י מעיט מנד 0J1 יזם
 * זל ישראל יוכמי אנל אשי המיל כפל יהזא אמה אלף אג^היגה יזכר תהיס פני על; חיק נתיקי יסדה יחים
 מקנה ישייחיקה ארץ מעיב נקנה היא אשר ייישלם עשה ולא • קנס קייאעהימיס אעקק אכלה .אשר
תבמי כל הסכימו זה יעל הישיהזשעימיחכי מזרח המזרחי הישוב בני זכר לא כי היס כדבי אדס

כל ישיעיי • הלקייע מזמני זה להם והעבאר המגינה מתפיפיע לי היה ינקק פקד לילי אמנה אן • •ישכקס
 מאית ארבע היא זל היזכתים שכעבי מה כפי כלה א׳י י הניעיייע השעים מן שלחעיהי ריקס עמה כי השניה

 ד' פדסהאנלס כל אשי עלארבעמאיתפרסה פיסה שלא ילהייי להכין לאינו חבל של יביעכפיי את גי
על השיעור זה וכשיהלק אמה אלף מילשניס וכל מילין היום קייאת כי מעיניו היא נמלאת. ולא נעלמה

היאש־עיי מעליתאשר לעו יביע לא המעלה שיעיר באני כאשר כלי הישוב בכל ימתסלנלת מתפשטת
ק מזרח קנש זה לפי ויהיה אחת־ שעה יאקספק י אלה בכל ידע לא ימי לכחיכעפרטיי־ רחוק ישראל א

מס ייקשה יקני שעית מששה ייתר הישוב מזרק מקנה במקום יבקימי ה בהל כעליתי נפשי לשיא נשא לא כי
שעית לז׳ יגיע לא כי בעכיי ואילי זל ישראל לחכמי עפי מנה כי הכיללי בחינת ידי על שטתי לפי קדשי

אמי בגליזן •ובהגהה באמנעעכל היא כאילי משביה חאי גס אמש ויוכח אתלובעהכדול למספר היישוב
החכס וה השגיס לא השליט מלפני שיונא •כשגגה מף היום בקריאת שעיתעקי היח שתהיינה ונלין דברו

דיי סוף והיה וכאמ וכו' אשלישיגכת השיה מקו ישל' אלץ מרחב אל המקום בזה שהיה מה לפי הקריאה ג
באק* ארכה עליה ימדד אשר נרזתהעגילה מפניו אן דגלי בא עת כן אחרי וגס • דקדוקנועליו

־ מן מעלה כל שיעיר כי שזכר יעה ביאילני שעלה וכמי יכו עכפ לוחג השם לקריאת ס קי א לא ה
'מרכז על העוברית הגדולית בעגזלית רק יתאמת אנה הנזכר החכם על כפלאתי !נילאית • במקימיקם

שכתכ יכמו היום וחכי השוה עגילתהקי כמו הארק כי הריאה ואנכי גסלואת• דעתוולאשתלכו פנה
אניף כי שם שוכר עד החזיון מן ט בשיע־ר זל הנשיא היייי־ עם * עליני פחדי נפל היתאשל נם השלישי הגד

 הסובכ הקי כחני הוא השוה הקו על המיושב קשת באמלכי כנגדי להתריס אתנו מקי הנה הראית פני לי
 כסוף וארכה ■ מיל ומאתים מיל אלפים עשית שהוא •(לסמוכים תורה לו שאן הזי חל תביט לא העורה כי

שהוא ההובכ הקו חמשית כמו הוא המיושב בpהל^ הימים בקרית הכחשה לידי שיבא עד כך כל ומנרניס
 למכמי יקשה לא ומעאה תיל ושמונים ארבעתאלפיס גזרז דלא שכיקא דלת מלתא ליה ה׳־'א ו • חיישיכן לח

י ילאיעתק ארק תע;ב לח ונמעכה לבנן• ביה י  אע להוניא כי אפס • ^:ל למבין דבל ישיאלזל ל
 המזרק ^קנה עד מירושלס בשומי ספקו מידי החבל עליי ונחלשת קיהה שנפשי תה אמנם • ממקומו החבר

 המייחסות שעית היח מספר כי היא בדעתהמבי
 בטל מונח על יסידעו * בקליאתהיתיס א לקדימת

 לא אשל עבמי הארק טכיל במקום חי היתה כאלו
 שס כי ־ הקדמנו הלביעתאשל ההערה מן כחורתו

כיכר ש-עוי בכז-י ימשפט קק שביניהם למליזק הישס
באמנע. שאי שאחזל ימה שעית• היק משפר אנל ולשום

 האפוד חשב של לרכו r לדחו׳ע נייק שעות ״יח סביב
 זאניגהנא ־ נאמרו־הל־ברים הקירוב כד על כי

 לבאר כא כאש בפא הלז האכו חשב בעל שכת מה עמן
 מיכסי שעי וארבע עשרים ד*רה פק זירא ל מאתר לכו

 כי שקדס במה־ התבאר שככר זה ביאור וזל סיהלא
 ולפי היומי הגלגל תנועת שיעיל הוא יהלילה היום

המחליז כשתלקח ראויה יותר נקודה. בגלגל שאין ^
מעלותמהיקף בשס מקום אין כי מזולתה בקגיעה אתהנמכא לן ואגידה ־ למעל ממזלח האולן

לקריאתהימי© התחלה שילקח לאיי יזתל האק חורן רשימה הגהה עס פב האפוד חשב סכי על
השנת יום בקריאת שנתחיל לכי כי המשל • מזולתו אל מאד מתיחסיס זה לעימת זה כי מף בשם גליינינ

בכפע אי המזיח בקנה להעדיג השמש כשהתחיל לשיני על האפוד חשב של ומלתו • עליו שאנחנו מה
ט או החעיג או,כקנה הארק החני שהיא באורן הארק מן המיישב שיעול • לאאר p מ ג r r נאוע יהיותל
המזריד בקנה הקליקה התחלת שתהיה הטבע אנל זה בשילטל ונכללו שעות שיעור'יג הוא השמי מקי

האלקי̂י התירה שכתגה ל:י אמכם * הישוב התחל ששם יהשכימי ־ אוקייאניס ביס הממלב בקנה אשל החיים ״-
 שם שתהיה ראוי הנה ישלחל כאק והם ישל־אל לבכי זה יעל האורן באמכעזה שאיהיא ישיאלעל סכמי
השבת יום התעיל זשס השבוע לימי התחלתהקריאה קנת לעת לעי העגול בסול סאמיו מה כל יסוד קוא

:h ' 11 כ z ראשונה

׳ ירחק
. . --------י [מס-׳

נח נדלזס מנפזן הרוחב כד על ש־יבן דתיי הישיב
 כד על

עלי כתיב



מאמר יוזורח קול
 מזחש קליף לה מתקלף הבלתי סיני בהי י^שזבה
 עד ומשם המעדב סוף עד הקריאה מאשך זבן באורך

 ישר ארץ עד המורח ומקצה לארץ מתחת המזרח קצה
 למזרח כיף שהיא לפי ותכליתה הקריאה התחלת וסם

 המיושב באמצע שהיא לעי הארץ ויאשי׳למעיב הארץ
 קאד מהם ירחק ולא בעלהמאמיהזה לפי באורך

ק שגבול כן גס ואפשר * מהאמת  עד מגיע ישראל א
 תמיד כי סכרהגמרא שתהיה נראה וכן ההיא המקום
ק כי יאמרו  הקצה בזה ורצו העזלס באמצע ישראל א

 משפנוי כפי היום שהתחלת היית ועם ממנה* המזרחי
 בככת ימצאו כן לא שאס המזרח כקצה הוא התירה

 מלאכה עישים ישראלים חרבעאמותשכי תוך הארץ
 והאקר כקילה עליה ענוש יהיה והאחד השבת ביום
 עם הנה * בתורה גדול הפק זה ייהיה בהיתר יעשה

 הוא התיריי ליום האמתית הקריאה התחלת זה כל
ק  רבי החכם אמר וכן * התורה מקום שהיא יכר^ל א

 בו שהעמיק תה יובן זה ועם בכוזר הלוי •׳:ודה
 יש' ארץ אקר לבין השבת ייקרא אמדו ולזה בשבתצין

 • מרצין הוא שהתקלתהימיס כן גס ואמי פעית ליק
 רק ישראל ארץ שתהיה ירצה לא שהוא כיאה אמכם

 שנין אמר היא כי הקריאה כיף לא לקריאה התחלה
די היף הזא העגיל בדבר כי ממנו ואכלא * הקריאה ג

כ סימן עני
 יזם בחצות עתה עימד הארץ טבור במקיס השוכן לוי

 קט מעט ממני הרחוק שככו יהידה בו ויכפור שבת
 האפוד חשב ובעל ־ למעלה כמוזכר יכו' המזרח מצד

 שהם מפני שביאיעלאמרו במה זה לעלתת התנשא
 הציך' שהיא בתחלתהיוס התייה אנשי עם מסכימים

 היא התירה משפטי כפי היום שהתחלת ואמי ־ וכו'
 האמתית הקריאה התחלת זה ועם • התזרק בקצה
 • התירה מקום שהיא ישראל ארץ היא התויייי ליום
 בהתחלת ישראל ארץ מעלת תהיה זה לפי והנה

 האמת* לפי לא לבד והרעיון המחשבה לפי הקייאה
 הקבר כדברי שאיןליפתרין יעיף יהדיזהכקלזס

 ענין ביוב החלים יבא צד בשום אגתו סובלי׳ הבלתי
 ביאורנו לדעת הראית יכבר שטתי בטלי׳לפי ודברים

 התורה אנשי מככימי׳עס שהם מכני באמרי דבריו על
 ידרושו• המעייני' וכו׳־אליו מהצין שהוא היום בתקלת

ע עלד  החבר דעת על עילם יסיד כעל הביא אחד נג
 כאשר פ׳ז הרביעי במאמר כי וכל קנית קיי־ם בנולד

 הס הארץ טבור ייקיס שעל שטתי כפי לבאר בא
 ותקיפות הלבנה חולדות תקין חשבונות מייסדים

 הפר בעל וכן הבוזר סע ובעל ?ל בעבור־כתב החמה
 ההלכה מטעס כי יאחרו שהזדעתיך כמו ־ זל המאור

 ארץ אמנע שעל הס ילמדו קנית קודם נולד הזאתשל
מיוסד היא הלבנה ית רא דין מהג הוא שלשס1ישרי ....................... . . J _____________ כי ־ תכלית בעצמה היא התחלה תלקק אשר הנקודה

 השכל מדרך תעי הס גם ואלה • המולדות חשבון לתה הארץ וכפת קגהמזרק בין אשר המלקק אבין לק
יכו' לאור משפטו הוציאי ולא • הזה הענין בביאור יאיך ־ ממני יהיה ומה נין אקל הקריאה כי תמשך לא

 סער צעל כי ודע זל כתב ממנו פח ובסוף • עלל ממכה המזרחי הקג אשל שאי הסכים היא הכה טיהיה
 כי יאמר וכי נשתבש שאמר במה זל היא גס המאיר כמשך ואחריו הקריאה התחלת היא כפתהארץ הוא
ק אמנע על • da?הזאת השמועה כפירוש במאיר בספרו הלוי הרז ׳ המילדית קשבין מייסד היא ישראל א

 כחדושי•• ראייתהלבכה סמיך הוא המזר קצה על וכי א׳י שתהיה ירצה לא הכוזל בעל כי אמרו על ואולם
ק  בי ולימד ליסד הוצרך זאת סברתי להעמיד וכדי מה וכי'והיא הקריאה סיף לא לקריאה התקלה י

 קודס בירישלס יום בכל הקמה תזרח שעית בכל*יק היה בעגלתי קיש לי ־ לנו בפיק עליי לספק שהוסיף
 גדול שקר וזה מזרח כקנה ההיא ביום שתזרח ממה מבעל בהעלמה תמכו הנעלמת החבר כינת תיצא
 כל הברייתא והדר • בראשית סדרי ישכיי חפורמס ו בעל כי שכתב הה נס * הראיתיך כאשר עילם ימיוד

 קל אס כי יאמר סברתי לפי וכי' חנית דס ק כילד מלינה המזרחי הקנה אשר ישראל שחק הסכים הכיזי
מכל עד שבת יום חנית קודם הקדש מילד רגע איך ידעתי לא הקריאה• התחלת היא האיץ כפת היא

 שעניינו קמת קודם מלד על החבל מאמר זה יהבזל
 שהרי קמתיוסשבתבירזשלס קודם כילד האליאיי.ר

 למעלה המוזכרים עצמו h/710 קפכ כיגל תדניי
ק מערב בקצה אשי ייישלס הנה  רחוקה י<יה ישראל א

לנו טוב והלא • וחני שעית ז הישזכ מזית מקנה

אכי בייישלס  הי<> שלו החלשה הלבנה כידיעהז
 מזרח־ בקצה זה שבת יוס בסיף כן לפי בראיית

 כייישלס ואילך שבת יום מחמת המולד ואסיקזל
 יכולה שלו הקדשה הלבנה שאין ידוע הוא שאז

המולד יחול ואס ־ מזיק כקצה זה יום כסוף להראות
הואידועשאין שאז בירישלס ואילך שבת יום מקנות הקירוב נד על כי ילומי ככתחלה עצמנו לדחוק

זה יום בסוף להראות יכולה שלו החדשה הלבנה לתה תקון להעלות חשב והכה * נאמרו הדברים
לנןו ה הראי זעת הואיל נמול שבוש זזה עזרק נקנה שיהיה יתכן אין כאתיו עולם יהיל בעל גנדו <שספק

1הכעת
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^ ו ח ק ד ו ח ר י מ א י מ נ ן ̂ « מ ח כ סי ע
לקטע באמי להקנדיאם יטלס יסיל בבמלf«:;קאמהנ עיעל• ש,ך זה«המזלד קילמליגע זאמימיה קצממי
 בזק זליישה׳הימה זולמיביזקיל' שישי שישיהייעל על הדאייה עת תהיה זאמ הבעתי שלפי באמלי ואילם

ע קידמת הניש׳שאנקכי עקר צייך השב'לפי על הונא׳דבלי׳יתיי כי להילות דבל עבמי כלפי אס המילד• ליג
בי בעניינו מהארי ידי השמטשמיט דבי עלידיזה לתה יפה יעלה לא הנזכרת הברייתא על היה הפיליש  זנ

מטטרין אנבעי לך געשה , יסוד בעל אנל יסד’ שכבי
התקן* 1ן להביאך דיך מול מוז עם 1̂ודויאנרזדpויך^כארץSח ה הטעמים מן ע:מי עילם
 ללכוב תיכל ממני אשי ושער רגליו ווזדו□ קדשו הר נקראת לאשר המקים• זה בזילת שיכל

כי הששים הספק צד אין כי 'החלשתי s מציון ו v n* רה ה חו מ ה ו  הזאת המקילה במיתי על שהי
ךי ה נ לרור לאבות מזריזות אך‘הסבי בנזק שיה הזה  מה עם :נפשך אית בכל ב«ך« JsJו

ה3£יהכש אסכלפיהיזברכאתהדכיי לי א ם ף םו צ ע ם ר׳ לו ע ה הו ק •מלשון זכי שקיאיצי כיעקב ל
סו ודורי• אסזז• יקראנו : ידעצא לא שטחיות בהויא , ת ויוסף ! תהג שה ו ה לראותה מ ע מנ בזה והילה ונ

כימהשזכעדהנה־משבקי ^ ̂ , 1» מר לפי כי קאתי־ מאי
ה , . ד , י » י ה י ף - . ד ה י ה ־8ו ו ״ « ״ •6ה י ^ " , • י « ה א . ה ח

״ תלאה הלבכהקדשה ק ה חשד ב מ ה י שת שדי ת מנק מו ו פרס האו י י ה  Sw היא ילהבא מכאן ו
 לזה יכאליאמ׳יצולף מפלה qכעד ולהתפלל עליהם להקריב וזולתם ויון לשם שבת יוס המזל׳
א כבירת בא״ילאחל לאשין יום הכית הו ם <מה הנכבד ה נ מו מעכזעי איתי שפגשה מה מ

ע מעת^חיל שעית כד ג א המקום על י הו ם היו ואם ה קי חזי ם מ קי ח  כמקיו: לה שאין השבח ב
אמתי ס נמו ה אותם קבל שלא מפני אחרים ^’תר יעכפ בירישל המולד  העצמיים הדכיי אל כערך דז

קשיכיתס שעל למעלתה שיובן הן המולד הראי׳אחר
 זלק לא עליה ה' יכביד עכוס כידי יהיא ־ הוקדמה לגצג ממני שיוכן האמצעי-הן הקבוץ לגע מילל• בשם

על זה יזסד־כי יהיה קצף־ עדייךיהיה וכבל * בפ׳ההיא אודות׳ על דבל אשל האמתי הקכיץ גיל׳ענייכ' מיי
יכז׳־מפגי מבקקתהאימית שהיה ומה :חביבה יעיצס pc כהידיענו השמינית בהעיה הבדלם על העירוני
המקום כקשת כי ל?! • האמתי הנימוס אותם קבל שלא ביות׳מזה חלקי׳ולא תיאח שעית ככדי כי מטעמו

אשר אחרים בחוקים מחזיקים המתם עס אצלם היה הקבק והוא תשלי שוס של ו החד שיקד׳לגע הואאפש׳
מולדו האתתי ואל בנחלתם עהסתפק להסתפק להם היה כן לפי עוד האמצעי־ הקבוץ שהוא עליגע

זאתכ« היתה מאתם הלא האדץהזאתבלידיישז• טו פ׳ האפוד קשב בעל זה על שכתב מה תלאה תשוב
הנעדרת; בקשתהשלימות אל הכריחם האמת טבע קודם נולד של זו שמועה ביאול הנחתי אחלי כי,

שהם. לאמרי שיק ־היא קבל^וכו שלא מפני שאתר ימה להפלא שיש כתב ־ שמה תחיה אשל דרכי פי על סטת
 כזה אצלו להיגתס פלכוהיליגיק וזכר ־ קבלוהו לא על בכפה השיה המולד בהיית כי שאמל הכיול מכעל

להורות כאהד כתובי'באיה היותימפזיסאיסיכמה בקנה היא הנה שבת־ ייס חצית קודם מכל דרך
כורשמלן; ידי על המתיקי הבית כבוד היה גדול כי אפשלית ראייתה ולכן שבת ליל קודם המ;רח

 ככתוה בייושלס. בית יאיתזפקדה׳לבנזתלז פיס־ לא איך כאיייי בי ונתפלח וכי׳־ בערב שבת יוס
 מכל ככס מי עמנו ידבר ישס ־ בתחלתעזלא מפורש הו^ האמת דרך על כי נזה קאמתי למולד השגיח

קי  זינן ביהודה אשי לירישלם ייעל עמי חלקיו יהי עתי בכמוהז אשר הזמן יוגבל ממנו * לראייה ייכיל ע
גר היא המקימויבאשר מכל הנשאל יכל יגי ה בית את כולד ביאור ואמנה • dip * אפשלית הראייה תהיה
יבבה< יבזק׳וכלכיש בכסף מקומי אנשי lvינשאיר סם השוה המולד̂  היא המפלשיס רבי אצל חנית קידם
5«יהלש ■ בילישלס אשל לביתהאלקיס הנדבה עם ן' פ החדש בהלכו׳קדיש הר״מבס מדברי שנראה וכמי

ליין הלאשין המלך גדלי חשר הזה הבית גדולת האפוד הכזכללחשב בפיק הראבעהמיזכרי׳ ומדברי
דבלי ספל על כתלני: היא הלא מוקדין אליכסכדרוס לא אכן ־ למעלה שזכרכו עולם יסוד בעל מדברי ם4

ת יקר את בהיאיתי ליוסיפין הימים שביל הקבר עשה ביה שגס יחיקת ילא נפלאתהיא אי גדולתו, תנ
שהיה לפי הזה המלך נשאו אשי הצדיק שמעון של האמתי המולד על חגות קידם כילד לבאר לעצמי
שזכרו תלקמתי:כמי בכית לפניי מננח דיוקני דמות בהעיה לדעת הראית וכבל ־ זז תלונה מיליי ותסיי

̂יעי ־ לי כא על כתסכתייקא }ל כיאור כדרכי מאל למקו כתה ויזשמיכית כיעית5? הוא גם יון תלך י
י48ו



כב כאי סימן ?זני מאמר קו^יהודח
א פ בכמונית שטיה היא כך כי'1 המסופר ההיא הכביד כל ^פהלביתתפאימכיאפ מי יהביאן? נ

הכל ישי ופייש אישית מהלכית ג פרין״ הימבם יזאלעזי דרישדדש כאשר קייני ?yD’6־*xS חבזר5
ילישכ לעלית כופה אדם גיתז בכי כל חעליןאת והוא התורה מעתיקי זקנים השבעים לי לשלוח ־הכהן

האשה אף הנשים יאחד האנשים אחד עמדבירושלס כתפשעאנלכי לא כי אפס •<א«רעמצירססמאר•
לעלית בעלה את טפה לא אס הידו עכץ פרסוס
ם ״מעשה על הייתי גקבל' ע תו או ם פי ט רו מ ס ה הע־ מ ת העדר ו  האשת ידני שסע״ט (לדיר הראי

ת ושכד* עליו השכינה מהודי המילך אחשוריש מו ם האו  בתלא פ שם ברייתא 'יכי' <ד*יו1 חוגגי
סלו לאיי ייהימה ‘ יעדטש תאוי מ  במקומי ולהרמבס דכתובו ולחצנו גלותינו מפני זולרינר ו

ידיר אל לעולם יאמרו הגל•־ ס(*ורן; יארך ממעלתה רבותינו שזכרו וממה !י® נחשןכ9 ׳
■ ””*”’fo - iיהטי)ה שס נסיתא וכי ^ -אמר׳

מלכים הימבספהמהלכו ;״ אתל בקפה עמו יזעולים
החבר שקני אלא יחלחמית* ’ ל ̂ כלשון יתר כאי צן על כי

ר ככ למעלה;',^)ל כמוזכר כחבר מ ר א ב ח  כתיבה היא שכך בלשונו ייין בעגי? עיאמרי ממי־יז ה
•הודי יכל בחקוסמחנבה: ישראל לארע סעלין הכל זה דברני יהי גא

 דומ׳לתי לאק בחונה הדל רוצה שאינה האשה ודנו מועיאין הכל \איץ בבית עניינו שלילת השני ■
 לתת שנאמר חלוק לו שאין של;̂י שחצזייז ישראל לארץ בעלה עם 'תV•ל ה| ספק כיכלי <ראשוןי

 להיות כנען חין רלצה.לכסאת אתו האישר כאשד והפכו -בכתובה כישיאל כזאת שס -יזיתה
 שאיני כל •וכי לכסלאלקיס כתזבדה ריתן קזיוציא אשתרבאד^ עם ■לעלות המלך^מה דבל למלאת

 ואלוקאלא ין לי^איז‘ בארץיעראלאפילו אדם ידור לעולם ואמרו אלהככטאשי כתפלתווגם
כאלי לארץ י^יי' בחוצד־ו ואל-דור גויב שריכה בעיר זי׳־יזיזמל’י ח׳י גקחעףך

->mp י........... ש,.ך למען ד כאלי צחרץ י ב ס עו וכן ס

גרשוני אומני היא בדוד באי הדר ץי.ידי שכל ישראל שרובה בעיר אפי ̂ ^
, הנסויה וזרועך ׳החזק ה ז̂נ מ כל >ילזק לו למין.שיש דו די ו הו גו דהדר י ס,  לדוד ליה אמ מי היו

m״ jiהבי אל יהתפלל, n o a  ■pp אנ כן אלול, לו שאין לכןי ידוסה .Vל  אלא אמריס• אלקים עבוד לך ו
הי מלוך תשמע'השמים אתת ה ^ דו י ב מ י י א ח היום גרשוני כ פ ת כ ח  בחובה הדר כלי לך ,לומר ס

מל שבתך' מי׳ ת ייךא אשי ינ הל ד ה׳לאזצר בנ בי ע ד ם ק«מ1ג ל  ע׳ל• לוס עוב כאלי לארץ לוטך אחרי
ך כל ידעין למען הנכלי ין1ז י ל ד ו ה בי לו ש א כ ץ ר א ל ה צ חו רנ ד בד ה  השמיע כי דעתי ולפי עו

ם ד שמו וכבר מ או אך Uy מעדיה מצרים ל  קולס יכו מלת הדפוס ע
■ nארצוn  nאומר הוא בדוד יכן אמרו , זולתה על ושפטו א^רות 

בקפזז למגיה לו נדמה כי ^ ׳ ד- הבית על כקלח שמך כי
 וכן שסמלת שהיכפלה

 ניכר בלתי ההבדל להיות
b לעטן אילי בהזדמן וכן יכו'למלת מלת בין כך 

 של הופי זכרין לחבר והספיק מתיקנת־ כלתי כתיבת
 במקומו הלמכס עשה יכן המסק: עקי להיותו מאמר

 10י תעלה מברי לארץ שמו וכבר :למעלה המחכר ולהשתחוות וליראות לעלות יכולים אנו אין ילחבכי
א> של בביכיתיה • שס בטיתא האחיות הארנית שאר יומר מתאוי׳אליב ספק בלי היותנו עם לכיתהבחייה

 כ(ריך הלביא עישה מבולכ')ביתסאה (פי׳כשהשהה מאמרו לכל מוסב הזה הלשון פאמלכי אי ־ *ת״ליג״'
ר׳ דתכיא כויין ע עישה סאה בית נוען של בישיבתה כנגד ולחנכו חוגגים כנגד בליתגי ייהיה הקודם
סאה בית שאן בית בבקעת דאיתי אני אומר עא.יה אליו לעוג יניחכו לא הגלות כי יביאייו י מתאייס
ייתר האדנית בכל מעולה לך ואין ..עןשהע׳טליך ולא אמרו דרך על אליו מהתאוית איתני ימנע ילתנכו

.קשה ימעבודה אלמשה־מקינייוח שמעי  לך ואין תכריס כארץ ה' כגן שנאמר ;.ילאלז.מכלים :
ב &ימן ' PJ •תרבי דהוי הנוען יותר אלץמנריס בכל מעזצה מוגיאו׳ ?כל לאלץיישיאין יןbמ <כל ד י כ

 שהם ימה אשרבכיתי^ כזה
אליו כי ימ׳י אותו מרוממים

 הארץ בכל זאת מילעת חרבנו לאחר גס ידרושו גויס ־
Kזולתנו מלת להסב •אפשי ולחנכו גלותנו מפני לתכו 

גלותנו שתפני לימר והכונה לגדה חוגגים למלת

מלכי



i ly יו lUttui II ill 
כי  עישים לן זאין • שליו בניק היז כי דכיגיכ ^
 • שבבי בה קברי דהון מקבלין יזתר ישראל אל׳ן בכל

 דכמל׳יקנלזן תז'כצזען1אחי על יהפהחבליץמכזכה
 אי כבכמה מאי ■מנליס גיען לפני כבכתה שכיס שבע
אפשל מתש כבכמה לימא

J 13 ׳ו»גי
וי»י ימחץ • יומר לחם ןסרוג!9הארבןמכאמוי

 לישיביב הננחית ענתה האלץ שאס ץז5יכחל תלפכה
 היזהלני לאבלהס הכמעה הברית נליתיני,עלפי•

 בדלן לשיב סיפון1ק לא מקראית כשלשה מדירתה
תישיףעוד ■לא ‘ הזהעזד

 תוסיפו לא ללאותס־ כרית ע^«ה מצרי׳שנפיתה ו&ח ואמרו וחומד קטל לבכי בית נוכה ̂>דם
עילם עד צלאותסעיד ואשרו * שכ| שארארעותד*א אשור״ גדיל לבכי שיבכה קולס

.. , ; - כלש חס וככי־ שכאללר
 אלא •' זככען ופזע ומכריס
 בנין לשון מנוכה ’פי ( מזיבכיע! ̂לזת על .שמביכה
 יאבכה כדבתי' פלי לשון או ־ טוב ככל בכייה שהיתה

 בטלשי׳קמש שלא אבל בטלשיס מ יה ־:ומכה) אנכי ס4
 כתיב בברכותיה אנל בברכותיה־ שלא והת מאה־

 את בזה ובאלו ונו'עב־ ההיא ייזרעיגקקבארץ
 בית ישראל ארץ של שבכרמתיה בתחלה הכיחו אשר
 מו' א' על חברון כי ־ כולין רבוא חמשה עושה סאה

 בית אב ־ ע׳כולין עושה סאה בית וכנוען בנוען־
 תק ער להוסיף ויש כורין ת: עישה כחניון סאה

 שערים מאה כתיב ובברכותיה ־ טרשין שאיני במקוס
 ימאה למאה כתביך שכיס שכשאר אחת על שיל

̂ן מעמיס  על יורה ועוד ־ עב רבוא חמשה הרי ת
 בטוב איתם והכית<' סימן באת' תנדים ארץ טיב

 זולתה על זשפסי :שמה שיתבאר כמי שבמקומות
 אסוד בדית עליה שככיתה מנריס ימה יאמיי מקי
 על מלחכת כיכתי ס שדי בראה ״ כש לא אלטת שאר
 פ' הילקוט והביאי בספרי זל מאתרם רקיע פפי

 שיחזיר הוא כדי בטל אחד שאפי׳תיס מכין * שופטים
 מכייס ימה קי בריס ד יהלא רק תל למכרים העם את

 שאר לשס תחזילתן הTעב עליה כריתה שהכי׳ית
 אמת ואס ־ עאכי עליהן כריתה הברית שאין אדנית

 צי דנייי אכיאת רואה ההוא המקום מן מזכאי צכזן
 הניאה מן כי ׳ ביאורי על וזרים נרפים הס נרפיס

 מכדים לארץ שמו שכבר לזמר עכייכו החנר דעת על
 שאין בכתובות אתרם פי על הארנית שאר על מעלה

 כנן שנאח מנריס מארץ ייתר הארכות בכל מעילה לך
 הברית היא זזו * שקדס כמי ינו' מכרים עכארץ

 מכל יי̂ת טיב בכל מביכה להיותה עליה שנכרתה
 כן (אעפ * כמדיכר ישראל מארץ קיץ הארכית שאר

 המקומית יתר אל יכש להשתקע שס ללכת אסיל
 עליה שנכרתה לימי כוכתו תהיה או * לאיץ שכקינה

 שכה ת על ישראל של נרותם עקל שמה להילת כרית
 בחידת שהיתה החבר ייחשיג ’ הכתרים כין סבגייית

שככל למעילה הילתה מעני לנלותס ההיא האין

 להימב׳פה׳מהלכו כvככי
 שאל * זמלקמית מלבים

 שהגלי<כ טכתל לפתיין נאמד שק,אז כל לא ארכות
 נר כי מגרי תתעב לא אזהרת היא למנריס לכריתה

 סימן ישעיה• למאמר שרמז עוד ־'יאפשר בארנו ציית
 מדברות מכללם בארץ ערים חמש יהיו ההיא ביום יט

 לאחת יאת ההרס עיר לכשבעיתלה׳כבאית כנען שפת
 למכבק מכלים ארץ־ נתיך לה מזבח יהיה ההיא במס
 בארץ כבאית לה׳ לאיתזלעד יהיתה לה' נבילה חצל

 . מושיע להם לישלת ליחכים ה׳מפכי אל יצעקו כי מצרים
 כייתה’שלי ביית להיא סיףהסימן וגייעד והצילם ורב

 ובכל ־ הקבי^אליה שימז מאד הוא וקרוב למצרים
 מחזלתן עבירה מאמ׳ספלי הקבר דעת על עכיןיהיה

 ז בידם היא עבירה לשם ורתם שח אמר כאלי ,־ לשם
 אסיר טעם פי איננו אמיץ - הקי למשפט אם והכה

 שאר מכל ייתר מקילקליס שמעשיהם מפגי היא ־מצייס
 שכתב וכמו מצרים אלץ כמעשה שנאמר־ הארכות
 על פשיפטיס כתב הרמבן נס ־ הכל בפרקו הימכס

 'כי דעתרגיתיכז על יני׳י׳זל סיסים לי ירכה לא פסוק
 עוד ליאיתם תוסיפי לא היזם אתמנליס ראיתם אשר

 לשיב תיסיפין לכסלא -יה׳אמי הזטר ומשם חניה
 אתfטעםהמניה׳הv פישתוו יכבד• עיד הזה בדרך
 לה׳מאד וחטאים יעים יהכנעפים המצרים שהיי חפכי
אק כמעשה כ?יש  תעשל לא בה משנתם אשל• ■מצייס -

 ילמד! שלא ה רצה והכה ־ י ינל זכמעשהאקככען
 ׳ישבי לאחי־לא גשמה כל בכקעגי להכרית ■ממע^הם

היי בארצך ^  במכריסטלאכשפאכ^ז-באדנסעין■ י
 שקדם כמי חיצהלאיץ •פישיבת אסיה שמציכד למה

 שכתב העשה מכחהאזהליתיהאלה׳לקמבח אינני
 יישנתס את׳חארץ •יהזישתס י דל מסעי הרמלןע

 דעתו על י ללשתאיתה הארץי את נתתי לכס כי בה
 איתה יילשל ^איץ שישני איתס יציה היא עשה מצית וי
̂ז■ לאילו ־ כנחלתה יחאסי ולא להם ניתכה היא כי  יעי

p אל ׳זכעי ילככיש ללכת דעתם על p אשיי 
 ■ יענרלעלמניתכ׳זמןה׳שתסל^ ללהתישבשס לזולתן

אwכמ רבלתיכל שינ?נ '’J^6<צןא«ומ•לנi:אv!̂יpתהי
מפכה



בב הימז שני «םר0 יחידת קווי
7̂ »r»* מצייס אמיי»<ה שיהיה אחד־והזי/ דנייכי,פקכ^ מם עם לעלזע לזצי: שאינה האשה כמודית
 שנסיעה אמי יכי׳כאלי בייעאהיי ע!יה שנכיעה במנזה ננטזייכז בכאן האיש* יבן ישיאלpבא בעלה

אסוי כן יא*עפ ־ שזכיכז במי תיסיפון לא בייע עליה הזז המנזה זיעזיי עשה מניע היא הכעזבהזה כי עז«
̂גל• אעהאי׳ן זישי כאי יביצ» במקימיע ישיב פן מדבי מלאנה ההיא האק ק סיס להיבוע לחיאה יאס ע

אינית אליק־שאי אעהעם יפיל שלא האד ישפיע מיניי
 0הבליעכיי<על,^ שאין הקבידבאסישרא^כא^וקבורחוזתדמזכח על ייעל ילא הסכי מפפק
 שמס ללכת ייזעאז לנלעי גייה ממישנעיוא יותר בה ו:ישבה*;:מישמת יפמיך היא הנה כי הקני

 שאין וכמה כהה עלאתע םד,«יכ£ זממהעא:ןףואינודוםהקו^ער.ו0 הזה הדני יעלה בשלא
המקימות מן להיביתסזס אשיזכינד ינלטעסהחכמי

 הנה לאק* עינה לשבת העם הליכת ינרום פן ההם ‘ בעיניו קלה *תהא שלא יישייע יסכע ^י נדילה
 כי נתקכתנו כלים הועלנו לא כי הפני יתיפים אין יתבאי מאמספיי כי ייאה בעין עין כי יזה ■ לאיניא

 מעלה מנייס לאק שמי וכבר לזה בהקדימו אמנם היא כדי א׳כעל שאפי׳סיס התא׳-מטן זה על ספק כלי
 הביא וכי ואמיי הקי זולתה על האדני׳ישפטי שאי על ענייה כידי שתלאה למנייס'א״עפ העם את להעייי

 היא מעלה שהבייתהכריתה מביאי גליי לידי כינעי בטל קט כמעט התירה אזהיע על בעברי קלה
 הורו ועוד שטעביאורנו־ לפי כן הלני יאיץ למנריס־ והלא ־ ישיג ולא סוסים לו יינה לא ע!ל • במיעיטו

 שחקוסהככזאה ג סימן ברביעי באמרי זה דבריועל ק עליה כייתה שהברית מנדים ומה קו דברים
 ייכנע ס פלשת־ ים עד כזף מיס שתהגביל כאשי הנא עד עוד לראותם יוסיפו לא אשר שזכינו המקראית •

למקז׳ההוא כי מכלים גס ושעיי ופארן סיני מדבר בי כן יא^יי עוד ההוא בדלן לשוב יופיפי ישלא עולם
13 שיתיףי מה בפסיקתא מנאתי כן אחיי י ע*כ מעלה סוסים לו ירבה לא אזהית על המלד שיעביר עבירה

 והוא אעד שאפילו ומנין וזל הכפרי ביאור על דברט על הכרותה הברית ובכן י לשם להחזירם היא כדי
 לומד תלמוד מנרימה אתהעס שישוב הוא כדאי בטל שס שרמז מה והוא * ריקם חוזרת שתה שיבם כלתי
שאמד מנרי אס ימה יחזמ קל יהלא ישיב־ ילא ירבה לא את ישיב סוסייולא לו ירכה לא יק באמיו הכתיב לשון
השינס הרי עוד הזה בדיך לשוב יטסיפון לא הקינה לא לכס אמר והי סוס הרבית למען מצרימה העם

אשר כדרך כאניית הימנריס יהשיכך שנאמר עינם עי ביית היות שעם לומר עוד הזה בדיך לשוב תיסיפון
שאין אינית שאל י לראותה עוד תוסיף לא אמרתי מ’מ ־ לגגולס ההיא בדיך לשוב ייעיפי שלא כריתה
 שאין אלגית שאר • מחזייתן סיס הרבית עבירת

 זו שעטרה וכתה עלאסתכמה עליהן ■הנייתכריתה
 סיסים להלכות המלך יחעא אס לשם הליכתן "נורית

 ישיב ולא הכתוב שהזכיר מה כי • האינותההנה מן י
 בהווה לדבר פי'דרכו על הוא וגו מצרימה העם "את
חמנייס תיכבה ותנא הסוסייכאמ מונא עקר משם עי

 זאזיס אימי הייי יכן ־ עחכו עלזהן ,הבייתכיומה
השמים יייזית כי ואומי ־ רוח לכל במזלה
 יגל שפטכו עינינו זאתלתראה כל :עיב אתכם פיפתי

 דבדס כאשי פניו הספיי אל שת שהחבר הנחתנו פי
 שממנו זולתי מחמר בידי ימנא התנא קם אתנה אך
יכל יכשיז נפשי כי יכקני מנסתרות ׳ תינאיתיו היי

 Pf גק וכזי ישראל בארץ הקבור כל יאתרו •־ מה ידעה מארצות אפי' להרכותסוס שאין הדין הוא יגויאמנם
יש̂ל איי פיבתיא בכתובית לאק חינה להתיש ילכו לא למען טעמו והיה אחרות

אדזןק תזבח הנא כתיכ ־ המזבח תחת קבור כאלי חשב יכבד שזכרנו• כמי אסורה כן גם ישיבתה בי

̂'׳׳■*׳ ׳ ׳ י’י'״״' * ״״ ̂■־׳׳■־■ ״׳•־• כך^*״«׳ 'תזזישלאיבטסעלרככוכילב־יאיזר ׳‘׳■'‘̂'י ■'*מעבת ׳
ק ומעמו מעכליו שם שיהיולו מצרימה העם • ?גע והמתים החיים אל האדנות כל על ישראל א

לדבריו טעם ידע לא כי תבן הי שס שכתב היות עם . הוס הרבות למען הרכב בעלי יישביס מקבח עלי
תישעלן זמשבקיס •־ הזאת מכחציאיה זה יובן אין דרך היא זה • שמה ^מהוכו׳יעויין שלאחי בענין

®יל׳ני״על עזלאהות שם זה גס וטי אליה שנשוא מתי יותר בה יהיה רתוק אשי ספלי ^יאוימאמר *
בחונה נעשיה נח ישראל לאק סליק דהזה רגיל ואם במלה• אמה אלפי כמה ביאזי-הקגל ובין עינו

מז מ ט לאק להעלותם דבליו כהסגיל שלוש 0^חל>תלאי פ על עולא ^נת אתל קלעזל ליני ליה אתלז א
אדמה



גנ יב סימן עני מאמי יחורח קייי
מ6 י(•1יי(יטמ>ה<«(0 *•1ל מ נ ו ג ו מ ^י ד יוזיוי ^ 1אזןר ו

אדיגי מתפיס• אבל לאתרמיתה: לקזלטתז דזמיז־קילטיעמתייס  זמי/הכיג® זיראלמישמיג: מיי(י
 אנ^ כל ירמיה דרגי מימרא יכי* המהלך אמכל אותה המשא פיק לאש גייישלמי וכי' יכיל שהיה במי אמרי
 להילכים ירית הכתוב פ׳בתר׳דכתובו׳מן ל׳ייתנן אתר באיסטרין מטיילין היו אלעזר ורבי קיייא בר רבי
אי פ כתב יהראבע בה־ באיס שהן ארינית י

תה אחר לקולעתו א״, לאק מקונה מלקת את ויק: על יישלח שהיד־יי בטי אטרו אבל * מי
ה לדור •כול מה אלעזר לרבי קיייא תו לשאת שאסור בה דר ולא ב  השדה חלקת יזל השדה או

תו לאחר אליה קורא אני אף אלו קותילו ם שאמרו מו כ חיי תי ב  tn יהיכיי בשדה חלק ונחל
או וחבאד ובמיתתכם לתועבה שטתם שמתם ונחלתי עליהם תטג׳  מעלה כי להודיע הכתוב ו

ת והיריז ארצי את לתיעבה דו פ ק ה סה דגי ט ימי ישראל לארץ •ש נדולה נאשר חני
ש א י ז י י א ^ א תי ש Vש-א- ם: ^ S a- ע, ^ שישלינה רו ה שינ ח״ ל ״

עכ» הבא• עולם בחלק י j. לאח שמניעי כיין לי אמר
״ , Aנ . שי י0ר\ ט א ש ^ « ״ ש «נ,־ א <-כדנ־י -אמיג.׳-י

, , ״ , ״ ״ א ל ע ס י ש ט ״ ך ו ו י ב ת ס סו ו נ ס ע קי גי הט י ;״'>■« ®״ו י ה״ז ׳ כ- א <'י ח)ינ- ת  «־נ
 לא ישראל לאק סליק ושאסרי לעכו קרקע מכירת ושאסרו • אחריו • עמי אימתי וכפר

חו הבית קירות מכירת לתה טעם סמכי זה על1 הגי  נקט למעבד• מביא אשכח 1^* ושאמרו חרב ו
אק עפר להניח סנהני ת דיני דנין מ א קנכו  0• פי׳הקינטריס (במנרא יעא ושלא ישראל גארץ אל
בד ככתיב המתים על ישראל ע ה ה צ חו ה וזולת לארץ ל ד י הרבה ז עו  ומשליכים נשר שאין מקים ו

ם ל פיק מימינית בהגהה חכי שראלמ ראדארץי אוי ם אמרו ת ב אד כ חב ו שך הנהר עץעליי  מ
ה ־ מהלכיע ת לך כל אמרו או ה מ ת ארבע ה מו  לילן רחב ואיני לשפה א

״P’״ ו ״’*'’־’״ ״ ־ א ז - א הנ ם ^ עי ה ן אנ הו ש י לי ח ע כ פו י ! ■ ״ ־•ד, )..״i שס ־. ע!.. .

הי עמו לעבור כשרצה ר3לכו זירא רני ג, יבמה ליה דנפלה נלא4 ; בנ  בשנים יאשיי שני קשיי בי
תו מעבר מקום ,3לר לקתיה אתא חייתה תאו י מ י ענ \ ל י א ואתל מכאן אחד יתדית ב

א למיתת מהי לי חנינאאמר ת כ אהרן רטשה דו ח לאזכר ו י  הנהר) עברי בשנים מכאן ♦ימי מי ל
נ כשא אחיי לי תמר ייבמה ני כימי ההיא לי את וקעכי• :לידי, Nדז
י כנ המקום ביין ימת עכים ר ת כ ז ו ר מ כן א ס ה א ת ת מקער א ב ח  ע»אפזיזא(פי׳עםבהזל) נ

י’ ׳ שהיג־י רחך ’ ^״ייי י ה שאין חי ת פזמייכולאדוניה, דקדמיתו משים א
- עב־ישאסרימכייתקיקע ם קו מ ה ה ך הז ת ט ך ובית מנ ך חיי ״ מ,  פי׳שהקדמתכעשהלנשמע) ו

אכתיבפחזיתייטקיימיתד ־ פיח^ משכה וכי
א על • ושאסרו דמסכתאלילים: «הי כ כבקלתה• עודכם פירוש ̂ ח בית ציון

לעשות למהר כבתתלה י־יי' ** ^ ״"*ציי’ הביינ קורות מביית
לי אמי עתי גלא דבר ידעתי לא • קרב והכיתי
 אין ושאמרו מינאי: מקים

 סכהלדן ובה • התונל יבע׳ ־ דסנהדיין עין דני^לכו׳
 שנינו שלימה יכי׳משנה העבד ינא ושלא א:’פ להימבס

 ינא לארץ לתוגה אי לכייני עבדו המזכר ל׳ פ נמין
 נד י תמניי לא ‘ בשפיי שנייה היא וכך תזיין בן
 בקינה או לביתי עבדי המיכר אמרי מכאן אדוניו אל

 רבותינו הדמבן כתב זה פכיק יעל לקירות• יכא לארץ
 מתונה שבית שלישראל כנעני בעבד אפילו מיז א

 (יכנל ה' ארץ יישגי לפני יעמוד זה שנס לאק לארץ
המכות כל ושאין טמאה אדמה על היווכיס מעגזל

 זכו לא ואהק דוכת׳דמשה
 שינמ שאמי ומה • ליה דזכינא יימי מי אנא ליה

 כופל אותו עם לעבור רנה יירא שרבי ̂ר עמי לעביר
 בו לעבור נאות מקום יירא לר׳ לו היה היותשלא עס

:להתמהמה רנה לא כי pp״
פן  סזכל הה ככנל * ומזתן קייך j,,j סי

 מחיים קזלטתז דומה אינו בקודמת
 אלק* שבה השכינה כי זל,מין :מיתה לאחר לקולטתי

 הלאי^ כבל כיתחיינו היא כי ניון על רחם באתרך כי
 אלין לשוב שעתידה י*ל אליו שבה שהשכינה אמונתך

כברכה 1 »ג א כב



m w ד ט א מן מ ד כג סי כ
ח להס שלקתי עשרה השחנה כנסת לך נתן אשר «זג<ן<אלקיצי י יעיןב ̂>בל עולם זת1» ק כאפיו נ א  נ

נעתייו לנאתממנה יסלא י יכו לכנען אלא להס לא זכרה סינא לניין שכיניע ניחמיי המתייי נמוע
כויהי שדעי/ז למדים אני יכי׳מדכריו הרעכאלא הימכיע מנד עליי קדישתז עדיין כן זאס ג#ייקנ*׳י■

 כבד כי שם לניר מנרימה אכרם וירד pבא רעב מעלה לה היה לא יאילו : כחאז השכינה עליי לחיל
יס שהיה כאח* הרעב יכי׳-ילאעכי׳שנסב אלי!

ת *א7א מעל*ד, nS הטעס יזהשקפע עיניני מד ת שכינד ה ד בח ה י י א  ניכר לא ואס הדכר פי על ג
ה שנה תתק אמר ממקום עיד מי' ^ מן הי ת שתכסחנה ה י ש פ נ  ל• המך ̂>ילי בכמיג ה

ה הS היקרות מוסקףמעלתקדיש'האק תזכנ תנו יקרדת כאשר בה ו הו  לך פסלך שיכר במה ו
ם £r הנביאי במקוסית כה שהממידה מי. יכל די  ומכיע יתמוצדתך מארנך 4,̂«ך שכן כל* והחסי

ה נ א גאייןימקשנה־ ^י ח הסכימו וכבר השמים שער שהי מו או ה
״ לV״ הנ ״ ש רי׳ מ או ״ ^ז םני־•6ע ם הו א^י קכעו׳ תנ שי היס לא יראנו אשר איז אל , , פי סימי ניאשון יה מכין

״ גל1̂ , ל; כ ו מי ל4םע ,^^‘א א תן או ן ם השמים י טיי םאו שםע^ןי  ״זיי״קו׳ההוא מסיעענמי והי
א השמים הנביאי׳ג! עליית מקום היא בי ,ע,,ץ #תשנה• כתשע שי׳י  שלעולם מלכו רשיון בלמי ו
א ן הדי יום מעמד מקום ר$ כה יתזככה סמה: הו י מקום ריב^ ו י נ ו  ככל שמו קדישת על אשי כ

הג בה זכית הנפשית שתקננה  וביעקב למיעה־ ענמו מסר נגדד־י. וכריעחך שהשתהויתך רואה אני ו
תי או הונך ישראל אק של ונשבילה ^ ב ם הג ה מ: כ' כונ מי ^כו היו ב׳ כ  באיה שהלך הכתיב פי' ו

כדורSבוררים הראשוני V לפני שם צהתיננס ם ד ת ו תי ת4ב מו קי לאלקי יכתיס יייבח שבע מ
״ י ״ ״ ם ם־וייתם ^שמ׳ד־ננ־’’ק גווזיי ת י י ו ג ס »■f> נ״ק’ אני' ם׳»ה.ו יותר בדז ה לז  א

הלילת במראית לישראל _ l ! ישראל ארז של מאיירה ס י ע ה ^ז כ ם ח םו קי ם כ ס ד.י ר , 1', הימר־. אן מגרימת מרדה תירא אל זגו . ̂ נקודתי^• כמוזכר המקכיס

j*׳ nwn ן3ק  n-y7w7i;—, ®*הזאל; באק *■יי באמ האק מסגיי־• ; ומר 
 עילהינמית׳ ונו׳כילהייתי והוו דדאייקים בעתור-חרעכא^אגמעור־־ו קמקומו׳ההסמעלהיתייה
כיז;א יפסל לכל לי חשש :עאמוהסא^יה ^נשוא מבקשים :יקדישהמנלחתיושביהם

ר כד מעין השמים שער שהיא מ ר א ב ח  לאיזכדילו* כיאץחיני* בוזר מ^ך הוכשהני ה
wS !''ניני®־ w? ״ ,py ^ ־ יסיומנקןיילנשואpa;״,,
הימייעילזאתמןהכמזכ’“ ן תאןיה כו סיעתו סה מהסכמת מנענו י ™ ®’*'יי

״ ״ ז ת0בנית ”״ כפ ת ״ נ. ^נ־ קבינ-־ן ע ,1בי ״
יכשאתיז קינא אמ גתרא̂  כי ן ו א בת n ^ ים נ זחיג הכוונים

 כקכייעם ממכרי'וקכיעכי כאשי רחו^ מזומן האדקי סענין היה כבר ,׳^׳p כדנרהק^ך בהוא
 3עק היהי יולע כי־י דנרי' בנ^ש *שוכ7 כ^ם מסכימיס היו א^ו בתחרה

 ואס היה שנדי'גתיי אבינו רובם ונשארו מקעתם שבו ‘אכל צה6ה וזולתם רון הולן מרש
̂א בעקורה בג^ות רוצים רגדו^יהסבכב^ וכו'עד עליהם להקריב  מייס לאק שבחובה מתים שד
̂ישכל # • למחילות יזכה לא למההנזייחאתככיושמא רואה אני :זכו* מוגגיסאליו האומות ^  כיו

דני עימד היק השחר תפלת פ' כא?ל ובז' ^אמיייתיך  ״ זג«׳ ישראל גגי את יוסף זיסכע אומי אתה נ
ק ככנד פניז יכוין שנלי<ן בענמו יזסף היה יודע 1גג דברים קניכא אל זהתכללז שנא' ישראל א

’T העריש למה חיים לאי] שכקונ' מתים זאם היה למוד :מהלנזתמפלה̂  זלהרמכס * יכ<' אמם
 למחילות• יזכה לא שמא פרסה מאזת ד' אתאחיז הלך אשר לאביהם למז זכז׳ יזקי פק הגיית ^ייייי®

ק לזמאיניויזמיללמזאל ען• א שנ עם וזה יבאר זאת זעל כנ מ: ב  כמזכ תמנא הקודמת לנפסקאbיו
ך כ • פ׳ה להרמבם מלכים בה אמר כי • אביז מנזרי ^אלז יעק^ זישג ^

ק9«»1אקאק(9^>*'*)ט’«נ1^געלה{|אל א ק ע [ לו מ (בשארזלזנסז^דוליכסימרעמיעזש ר3סי



י אמי יוזידח קוי* . נ ז ע ס י •וז כינון ס
 יזיה • פועה להם צעשיפ פשבז ̂>ש?0האייבי הד6כ הקהל כל כ׳ סייזן כעזיא הכפוצ ין י?עיצים

מי כמס כשלון גדוליהם •על • ששים מאזפ שלש קלעים ייניא ד  בז• לתליפזה לז היה חתפהמכיק מ
גי קמל כככל כנשקי• ק6 ובל • זנייכז קיזי כי זכו' הסבל כק כשל ולומי לק יומםי׳ עשרה פ' קלעזי י

בל ב מ א עזי ה • שכד כיינו •יקמיו על שפירש מה לפי ־ומשכה נקייה כפילת שעשאה עד מ  ה'
ולק זהולר מתפי נחמיה , יוחסי׳ עשיה שנינו שלימה

דו והכוכץ וכז' מכנל ’ביל ד נ תיוזסועניניהם י שכנו א ממ ם » ח hy ו המה יהודה מדכליאהשי ז
מד הפפולי׳ כל עזרא •הפריש ה ער ישונה-ולבי אני עולמה א ת כנ לו ם אמר כן על הג ה ל פז  ונ

ה התמדת הער והלב בשינה עמי והוליק כבבל •היו א בי ו זכו'♦ לכס כמנפץ ביניהס• הנ ^ ו  כ
די קול עם יתעלכז שלא כדי  במעשיעס כוכתמ הכשר שראשזי האלקי'לשוב• קריאת דופק דו

מלא המיוחסים להנלית עליהם ה נעס היה חמקךען מצללי שיצאה השכיב' על טל נ

ד ’־י?ס7ה’ה־נ-א7^
־ אמי ן ־ באינה ?ל ־ ם י י י ״ י ״ ׳ י י י " י - ^ י’״ ד ל , , י אי מנ . ״. ^7־

עתן-נ, <אמ , י ״ ״ הי־ ״ י8 ״־ ע ־ י ^י ח־ נ םו ה א ב י ף ״ י “’י  לל שהויי P גס ע
׳ זה לכך על דו , ה לשוב קצתם שהו א ד מנפונסבמלתסבלכיהיו} גטירדמ בלתי הו

ח כשל ואמרו שהנה מכינו היכן יזייא  כסכו כשל לימי להם לבם במצפון להם ונתן הסכל כי
באו מן ישיאל של לכן כקרא ם ו ם העניני צוי  החימה בנץ במלאכת הענ«ן בי קצור□ מפני מקו
כנושא! עגמם את ייאי ן? אלא האיש על חל איננו האלקי וחלקי לנכי כור קריא הדין

תו כשל יאמרו :לעולם אלקיס מנו ד ט אם לו הז  כדבור אמפס כי ־ משאיי ך,רב׳ רןרבך, ואס מעט מע
אלו החכרענמונחפיתהכשד אגות^נו אלקי לקראת מזדמנים היינו ו

X• ; , ־ ' ־ ־ ^ ״■י ־ ״ . ״ ״ ■״ ־ > ״ «
! , נ ל ״ עו םפנו ״,)״, ל »!ג ה׳ ת-נו ם ם אנו סערי ת־ יהיימנן י’״ • נ Sv ע״קייו נ

ר הזסתחוו דבורנו והעבר הסכל בק כשל יבול ה די והעזתחוו קדשזו ד ה ה תתגנ אמרו ל ן נהנ אי ק  א
« שאיננה כהונתכם אלא זה וזולת לציון שכינתו והמחזיר רגליו נזכל לא ואנחנו הרבה  ל

ה הזרזיר כצפצוף ופיל׳רש׳י לככיתבחימה' מ דו ה חנו שאין לו ו  כעגזדפ שעבוד עבודת ח אנ
ם אימיי' היי כך יהילי־' ויאמ' שני  עבודת אכל המלכים עבדי כאשר וזולתי בזרת שנאמר מה על הו

לכש נתתי גדולה מתנה .בוץף mI-q • יהודה אנשי ומתאוננים
ל S. הכוזרי אמר כה ״ p .sc, ל 2־1לת־אי<נ1 בהלבבי

והסיחסזלעגמספאד עב־ י ׳ ^ והענים החבצים ועומסים
^ יארצרה החומה לבנין ח היותם על המורה סבל ע

ה םוז «אץבהס, ו ל. י ״ מ ק «ה םם.ה בקרבנו״ « דמ o.p.ro ל ״״ק סעבוי■ בענ.
ת שאמד משה לקבלו השכל האויבים• ^' קרבני א ח ה ל מז ה בחקסג חסרון ו

ט יש יעדיין ם על ואמר ניחוחי ריח לאשי יחומ׳הרבה ״י ה כי ת בגו ר ק  קדשווכו׳• להר השתמוז ח
מו קרבן לומר החומה בבכין ליתן לה המלן שאמר מה כנגד :וריחי ה׳ו

רואה אפי כקידמת גדולס התלאצה שעדיין
כעד לגיון שכינתו והמחזיר :וכי׳ שהשתחויתן מפני בחומה לב»פ נוכל לא ואנחנו לבנות עלינו וכל'

וכו׳פ טון זנל רחס אומר ואמה שם אתרי שנכללה ידמה החבר כי אפס ־ עכל האויסה •חד
ן מגפזנס יזסיין על היראה הסבל כח כשל עאמרס מ ת סי קירוב לומר .יזכה • כו'1 לי שתקרב כ

מאשר משרידיו יסייז באופן שכלי ואין • ולמשא למעמס עליהם ההוא הדבר היה כאני
ב לשון תו  ג■ חלילה גשמית על מורים דברים כקינכות ימנא מפני כחס כשלון שהיה בפשיעז מזרת מ
בי זה אין * וכי הקלננות על ואמר מאמי אמרו מחלה •שהיי * ישי' כפי האויבים פחד עגמי בפני ד

על שקשה ממה כי לבאר ראשון של גמרי ה(אf ל דעת ספדו כן ואחד ’ זי־י' ייה^ל ^יי
השכל a 12 כ בב



כו סימן שני מאם^ יחודח יקוד
ממייס להם יאויה הי^ כהם ייזמול ייתבנז )מרכקרככזיג5י0מה ה^ה«ל>. כיסנין כללקגלו6ה

במעגן לז ראויה הניי׳שהיא מוג לכל יתהיה וגממיס להוגיא ורימו ולממו ה קרבן הס כי לגבוה הנמונים
 מאע משוערים כלס מעשיהימיה וכן • דבייפסד והלחם כיהקרבן האמת בואחכלפי ממהשיעכאר

 עד מעשים לסער ודס בשי ביכיליג ואין יע הנורא כתוב היתה כן לאשידוכאלו אס כי המה לה לא ,והריח
• האלפי העגין בהס סימול עלהקרבנות יאחי לפניני
ח חחכד אמר כ< ל״ על תתמה יאל יכי׳' שי לאשי שאם ט  בשלוש• ה מיד בכתב הכל מי

א קשה מיינו דוגמתה הרנה גי וכדון עלה ששם וכ*ג• סי׳כג כי אומר הו
והקרבנותבפרע• המשכן הנמשכת נפסקא לחני

שלו דרכי ועתה ־ במקומיתההמה ומכס דרכיו יאה יאמר בה שכתוב כהחא מכאתי וכבר * איאן
 שמיר הכאות הסדר והכה * הכוונה ונתבירה יכו
 שינלח ההל משל •ב‘סימן הכיח מאשי כי בדבריס וכא
 המעלה כי שס ואמר * הראויה העבידה עם הכרס בי

 ־ ולב כגולה שהוא לעם היא הראשונה המיוחדת
 התלויות והתורות המעשים עם לזה עזר לארן ושיש
 הסגולה עכין ביאר יכבר * לכרס כעבודה שהם כה

 ן בעכ האק מעלת וביאר י ולט מז הימן בראשון
 ועד *יג מסימן מתיקהיס לבים ובדברים הנביאה

 יהוא הנשאר החלק בשלימיתי לבאר בא עתה י הכה
 בארץ הדביק הממשיכים והתייית המעסיס עבין

 ואקליהס בהם• גדיל שהקיבכיתמקצוע הקלושה
 מראש כאשל ־ הלוו המנה מתיחסי'אל לביים .יקשין

• לביתי בסדר המאמר
מ|  • לאישימישיכלקשה מש אמלהחבר כו םי

 לאנשי לחמי קרבנו את החב הקריב
בי יעף את לעות לדעת והסברא .המחקר  בעכין ל

 נאמרים ודמויים משלים תיקון ידי על הקינכותי
 לכתיב מאי דרבא כההיא בהסכמה לא בשתיףהשס

 ואסברה בסימני אגמיה ־ וגי חכם קהלת שהיה ייזתי
 בסוף אלינו מדבר הקול את ונשמע בהדמיאליה־

 אלה בכל האלקית הכוכה בפלאתה כי הסימן זה
 והמדרגה ופלא הפלא למעלה למעלה ונסכה ורחבה

 מבלי שלס קביל התורה למקבל היא העליונה
 המדרגה מן לנוטה כי אפס שכלי התחכמות

• החכמה מינאי בענייניה אליו להוכיח יאות ההיא
 כמעטיגיעי ינוקו ישם מזעש הספקות יס להשקיט ׳

 שאין אלינו המדבר פיו כי רואות עינינו הכה ־ כח
י ׳ מי ק הקרבכות עכין על ^  ולקרבו ן האז את לשבר י

א י ^ י ^ ^  הקודמת• בפסקא מלך של בקשתי ״
 • ונט • ועט • עז סימן ^ן^^יא׳יגלדעתביאשק

 אשר זולתם במקומות עגמו החני י^יי
̂*אילנו ^ כמשלו התור ענייני שמה־כי ̂■
 ונערכות ומתאזנות המשמעמת הטנעיית הזיות

ישלמו בל ד ובמעט * מאינע״נהטכעיס בהמזגם

 שימדי עס והמשכן הקרבכית סדור להמשיל לפניו
 נאומה* החלקי העכין קל היה ידם על אשר משמרתי

 המשכן להיות כי המזג יחסר אל הינירה שלם לאדם
 האדם והן הכללי העולם דוגמת אליו הכלוה עם
 כפלא ביחס ויאתיזן קרבו • כמוהו קטן עולם היה
 פקיד• יאלא ׳ יקד גס להמשילם ראויים היותה עד

 לדמות הקבר פי על פוקד אשר עבודתו לכל המשכן
 אלקיס לו ברא נכין לב * מלמעלה עליז אדם כמראה

 שתי תנאכה ימשס התירה זהב שם אשר הארון והיא
 • ח כ סי' שיתבאר כמו והנבואה התירה חכמת חכמות

 המרחפת הריאה נמדריגת כנפי׳הס פורשי והכרובים
 המתחלפים לג׳מיניה האש * ערוגותיה בשתי הלב על

 היית ולמנור׳כנגד לקרבכיתילקטור' וזכות בדקות
 הכפש בי תתחבר ידו על אשר שבאדם הטבעי החם
 אשל דם של איכותי כפי מדרגות שלש קונה הוא וגס

 כלב ממנו הכליל ייסקן כך ואחר בכבד תחלה יתהווה
 כ« ידענו וכבר * במוח יתוקן שבנלול הכלול ואחכ
 מהחלק האיליי הדס מן יתהווה הטבעי החס הלוח

 האיד יזדכך הלם זכות וכפי והלקשבו• המעילה
 אם לכקותהכפש נישא טבעי לרוק והיה ממנו העילה
 אק לשאת בלב ואס * הטבעית הכפש לשאת בכבד

 זם יכל * המשכלע את לשאת במוח ואס ־ החיונית
ס מטעם הליפאיס אביר א״יפוקראטי חכמת ממקי  יבי

 שמן אשל הקכתיס לדעת וגס ־ מדע מביני ונכבדים
 מכללם יהחכר כלנה הכקות לת-צאית ראשית הלב
 שתהיס ובלבד הסדר לשכות ככטלך לא שיתבאר• כמו

 ליתד והודו מכבודו לחלוק לב של שכמי על המשלה
 הקיבכזת ישקו• פיו ועל משלקנו יזכו האיביי׳שכלס

 הנזכלת האש להתלותבהם שס והשמכי׳היו והקטורת
 מיניו לגי הטכעי החום לדוגמת שקלם כמי לג׳מיכיה

 ועוד • שזכרנו כמו בו להתקיים הלם במיטב הנתלה
 הנבו< שפע על מולה קדשי' קדש המשק שמן שס היה

 היורד הראש משמן יחיל בל ראשו על שמן כי כאדם
^ טבעו מנד לא אלקי שבערנו; שפע מיתרון עליו

אדם



i

Sip מאמר יחודח
 החכמה אוי על המידה המנייה •מן לוממיג יוה אדם

 מן היינאים החכמה מיני שני יהס פקדם כמו יהדעינ
 שפע על המייה המשח ולשמן * לכיגי כאסי יין הא

 בגיף גשמי חלץ ענמי מגד לי נמיתס לא ־הנכיאה
כלפייו  יונא אלקי יעגייני הלילים קדש האדסכי

לי  והנה ימב• מ*א שימן כמבוא׳ביאשין האדם מין מג
 כלבקיג היעה שהאש ג׳הדבדים כנגד כלים ג היניכי

 יהמכייה •י^בחהקעיייג• העזלה מוכח יה® * כהס
מי עם  • הכנל כנגד ־ בהם ישריגי אשי הקדש כלי י

 • עבידמם לכל אימס היישימיס עם * יהמיח ־ והלב
 • זכינו אשי לשלשממדיגיתיו הדם ימיקן בהם אשי

b שהונח מה לפי נדבכי ילב בלב איך נעיכיך יקשה 
 הביאנו ההכרח כי לך דע שקד* כתי הלב היא האיון
 באיון זו פעילה להשלים נאימ בלתי שהיה תמה הלום
 והוא בזה מקימי ממלא כלי ידי על הושלמה כן ועל

 מזיית להמלט בנפשך מדמה ואל ־ הפנימי המזבח
 כס להכשיי ישכיל הנישא חמי כי כאלי בדמייים מה

 של נרכז לדוגמת שס היו וכליו השלחן ‘ וכהנה כהנה
 מניאימז* לקיום לשבעה לאכיל עייך לשלחן אדם

 המחש ימכשה מכסהו תועד ואהל המשכן יייעית
 משמרת שומרי החיגזניי הרכים האיברים זמשךכנגד

 כנגד ואדניו עמודיו בריחיו קרשיו קרסיו הפניתיים
 האיברים משמרת הם גם לשמור הקשים האבריס

 התירה חכמת כישאי והנביאים הכהכיס * הפנימיים
 הלב במדרגת המישס הארון מן היונאית והנבואה

 שתחניהס והנסתיי הנלאי החושים כנגד הס כאמור
 יועגיס ^ו לעמת אלו כי כמדובר הלב בעזרת הראש

 להזהי אי לקיימו שיאיי ימזהיייסעלמה מכילים
 יקערית ימחתית והלקחים וכני כיור שם היו ־ ממנו

 עמע כל ̂ וכפיתימנקיותושימתומזלגותוזולתם־
 שוגים מכלים יכלים ואף גרון האדם נגיף שבאו

 זכקית הלב׳ ילהשייתמזג לתקן הנשימה לעבודת
 שהיה וכמי היניאיוהשתן־ וכלי המזינות מותרי דוחות

 המועיל לבקש למקום ממקום להעתק אדם כל ביכו
 עם אתהמשכן נושאים שם היי p ־ המזיק מן יל^יייי

 המשח שמן בענמי נושא היה הנכבד עזל1ן כי כליו כל
 כנגד המאור ושמן התחיל ומנחת הכתים וקשרת

 במשאם טורח זאין שבאדם והדקים הזכים הדברים
 והשלקן האלון נישאים היי קהת בני רומניות־ לעזנס

 בהם ישיתו אשי הקדש וכלי והמזבחות והקנילה
 עכמית־ להס הפכיתיי׳אין שהאיברים כמי ישאי ובכתף

 גרשון ובכי * ישאום בהם הדבקי הכחית עם !הריחות
̂י היו ה1 מככהו תועד יאהל החשק יליעית נישי מ מ

t3fi כו סימן שני
 • התיגוניי הרכים האיברים כנגד שהס והמסך המחש

 ועמודיו בריחיו קישיו קרסיו נישאים מירי בני והיו
 הללו הכתות ישתי האיביי׳הקשיס כנגד שהם ואדניו
 אולם ־ והרגלים הידיס במדרגת והם בעגלות נעזרו

 זנכח * המיזכריס אלו לכורך כלם הם הפרטים יתר
 הכללות כשיתבררו מ״ג סימן בשלישי אתיו יהיה פניך

 האלה הדברים היות ולמען ־ לחלקים לכן תתן אל
• לפניך הגגתי זה לעמת זה את לבבך על כלס

:תינאיתהחכמה שממנו הלב • התירה ששם האלון
אההמייפתעלהלכ  ילהלי

^ ככפים פולשי כלובים בשתיערוגותיה: ^י
/ 1׳ 1 C הטבעי החם הרוח 

״ הממחלץ ^ ס די ״ י ג ל
״ ק״י ל י’ל״’י - ^ 'י י נ ־ ־1ונמ ־לנ; נ  ״

 שקדם ״•ךתלייהחו׳הטבעי הקרבני׳והקטל׳והשמני׳
^ האש כהס להתלית ו' נ  המעולה בחלק זכרו ה

:בו להתקיים שבדם * לג׳תיכיה
 זר.ת(ח* והלב־ הכבד* ^ לכך שהוכלכו כלים שלש

 לכל המשלתי'אותם עם y ומזנק ־ העילה בח מז
 יתוקן כהס עבזדמאשל ן עס ־ והמנורה ־ הקישית

ק ישיתו אשר הק׳ל־ כלי  הכו׳ ׳מדרגותיו לג הדס (' ב
 האלון תקום ממלא לכלי הונרככו זי פעילה ולהשלמת

 • בו להשלס אפשרית בלתי להייע האמיתי הלב שהוא ׳
:למענהו זו פעילה פעל אשל הקטל׳הכלי תזנח יהיה

 לאדם ההזדמנות עזב ^
 ערוך שלחן לי להיות פלס }

 זלככו׳למען לעושר לפניי y • וכליו השלחן
I כד על מניאותז ישלם 
טוב: היותר ל

, ^ מיעד אהל המשכו יריעות

היוי־״״ס־

 ■*- עחיייי כדיחיי קישיי קלהיי
^ גס לשמיר וכיונא ואדניו ס  «ק האיב ה

החינוכיים• ^

!> ה ^ ני ה־ ״. מ נ י כ. ״’״ ״ ״T" ’ד
ק1ה־ונא ה ״ ריזי!;■ ת מ ל ע י הי קז ׳

ממנו: ילהזה געשי *יי’'* !
נאדס הנביא *להשפעת ^ המינק המשקה שמן

ו ״- ^ הי נ עלו יתברך נרי ^
:פלאי והוא יאשי

הכיול '
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הלןחזמיהיליסיהלגציס ^
fiat* וכלי! היןשכן • C מעי;יקי'ממיןן כלים שהס 

C הקזעיל לנקש למקום 
•י המזיק מן זלנלוק

^ ^עזי ו והדקים הזכים בלים הד שק בשגמו נ
 במשאם עולת ואין שבאד הסמי' למ1«משמה«קל

:לוקניותם ליגונס ^ •מגיו׳הימוי׳זשקהמאי
חוי; ׳ ! ׳ , התה והכחוי; דהלו

־^ישאוהאינלי׳הפכימיי׳
״ '”״’י ף’׳ ת: ^ י־״>' ™ ״ ענ ס ה איןנ ש

ם נישיןנישא* שני ^^כלי  האינריס נישאים ^ענליי
:החינוכייס הלכים < ’ כאיזיי ודומיהם ידיעות

ס  האיבלים נושאים כלים ( ג*כ נושאי' מדלי מ
 הכתומהללו ושתי • הקשי׳ ^ ם ודזמי לו'קלשים4עע

הידי׳ורלבלי': במדלו. הס ל ’ כמלונל

1^ ^ כ  הכל איך להורות הוה נמשל המבי שכוון ח
 אלקית מכמה ותבונת בסדר יפה נעשה

 שוה במזג עדתו להשלים חכמתו מגמת שס כאלי
^ קי1ה? הענין קבלת מזל אל ומוזמן נכזן ד  שיושלם כ

 היה איך ואולם 'השכל קבלת מול אל אדם
 ההזדמנות <גי באומה האלקי הענק שיחול זה במשך
 הלא כי אודותיו על לחקול החבל אליו פנה לא יןהוא

 במקומות בזה מכתו שגלה וכמו זאת יחקור ^לקים
 מאמ׳ג׳שי' ומכללם ־ שקדם במה הראיתיך אשי סניס

 הנזל׳האכושית להם r הערכי׳שלאוי ושיעול כאמי לג
 הראויה החיה האומה וכן יתבל' ליזניה אס כי איננו
 לבדז לאלקיס אס כי איננו בינה האלקי הענין לקול
 יתחכם ממנו(אל זהעיך השיעור אותו לשמיע וכריך
 מבונה(אין ואין חכמה אין שאת' כמו דגרו עם אדם

 ברור ההיא מראשיתהפסקא גס * ה׳עכל לנגד נה1ע
 האלקיס I!מתקלביס שאין ואמי הזאת הכונס על יי^ל

 שעורם יודע שהוא בעבור במכיתהאלקי׳ענמס אס עי
 מלאכה בכל אמר אשי המשכן במעשה שהיה יכו׳כמו

 בלא לל משה את ה נוה וט׳כאשל בכלאל ויעש ממנו
 שהוא מה מהמלאכו׳ההס בדגי ואין ומגרעת מוספת

 את משה גאמ׳וירא יקת׳כה ולסכיתגו מסכי׳לדעתנו
ויגיך עשו ה׳כן כאש׳כוה אות עשו המלאלוהנה כל

מ מימז
 תפצי השכינין פמוךלהשלמתיחזל יהיה משה איחס

 הא הימיה עמודי המה אשל הענייכיס בשני שנשלמו
 מקובלת והב׳שתהיה 0קי1הז מאת התולה שתהיה הה

אק גלב  והיה * הלקיס ממנות היה והמשכן מהקהל נ
 ילבמ אשל איש כל מאת שכא׳ כמו הקהל מכל מעשהו

 השלה׳התולדת והתחייב והלצון החפץ בתכלית לבו
 למיתי וכבי בתוכם ושכנתי את׳ כאבל השכינה שהיא

• וכז יהחייס כינירתהנמח לך  עקד התמיד והנה עג
 דבליס בשני כאלקי העכין לקבול ההכנה מתכונת

 והערך השיער יתבל׳יוגבל שמאתו האחד יפלדו לא
 }’הפג ילס על יחול למען כהעשיס הלאוי

 להשלים ונכון נאמן הקהל לב שיהיה והשני • באומה
 • לבב ובטוב יתבל'כשמחה מאתו המנוויס העניינים

 ביאר שכבי האמונה שלש חובל האלה החלקים ומשני
 אך האלקייס הרשמים באמ׳על 1עג חימן לאש עניינו
 שלימה בידיעה בזה כליך להס וחבורסוהזמון הזיתס

 שהגיעו ומי האלקיס מאת הכיאזל תכלית מפולשת
 שלם כלב ותנאיו גבוליז על אומו קייס הזה הדבל

 החבר בז יבחל אשל זאזלס ע!כ־ וכו' המאמין הוא
 מרחוק להביט הוא זז כפהקא השכל אל להקריב
 המשתעריס הערכי אופן דמיון עד לנבואה כבואה

 עם אליו והנלוה המשכן כענין יתברך מאתי ומתאזכיס
 אדם של בגופי ההתזגוע שעור לדוגמת הקלבכזת ־

 שכלית לזה העליונה הצולה קבלת אל הכנתם לעכין
 עליהם ליזיל בשניה השוה אלקיתכמדיב׳שהכד ולזה

 • שיבא כמו מקזס חול לא גדולה חיל המלך הנהגת
 נתנו אשי הקרבכות לעכין טעמו היה דבליו ובכלל
 החים אנל השמן לשד כטעם • האלקית האש למאכל
ד ויבא לביני כאשר שבאדם הטבעי  תשלימו ע
 ללבן לבטןדלתיו פתח כי ועתה י הפלטים בביאור
 גכי הככח בכללית* זו בפסקא כוכתישלחבר ולבלר

ק ו ופלטיה דקדוקיה טזבאלהגכתעכייכיהעם  ה
 התיקססאלת כי בסמיך יבאר • יכו' הקיבן כי אומר

 • וכז אנלס יחילו מנחתם קטלי על להורות הוא ית'
 ית אליי הת*קסה טעם וזה * זכו הנפעלת האש רל

 לרנונוית הנפעלת היסודית האש והיא ־ באמ׳לאשי
 בלגווע האלקיס בחפץ האש בפעלה כך אחר כאמלו
 ותשולתסכיהאש מנחתם קבול אות והיתה כאותה

 מהגופות הירח גלגל תחת אשל והנעל׳מכל הדק הוא
 וכל כאמ׳שהאזיר סי׳ד' לו מנינו זה כלשזץ עמוכיזגא

 הנטייי! כאש ימנטיילי״בדכולו לרנונו הגזמנפעליס
 • חלקה שאר :ע״כ וכו' ימדכר ינק׳כותב וארץ סמים

הנזכייו האש טלק שאיננו הקרגן מן שנשאר מה ד*ל



ד כו סימן שני מאמר .קיליהודד י
^ יc5א הכמשל עכין" שזהי כעיכי ישיה היל) ס • וכי תסדי יגקץ בזה זהכיכה :לכהניס שק קס •י תי  י
 והדעמ-אפשי היוכמה איי המשלז עס להסכימז מעתה היא למאכלה לה המתיקניס הקיבנית עס האש פי

בסידייו הכסתית היא והדעת הכנלייד היא שהתכמה המהילה הדק עס הטבעי.שכאדם ההזס לדוגמת
ס ד ול^ ל׳) סימן משלי ( פן,יקא אי־יי פלניי נעלמים כל יחס זה אמי שיזכיי כמי לקיימו המתיקן ^
קדושי' ידעת מכמ' למדתי , אליו והכליה המשכן מלקי

א הקרבי השלם האלם חלקי 09 הו ם ה ח ל ה ח וריח ו חו ם אשר הני  הפסדי• ייהיה : אמנא ה
ם א-*י מיוחסים ילכל דבריי לכל כיכירה ש S ר לאישז* הם אמנ  הדכ<י אל הפכי* ייסב ח הא
ת' לרברו הנבעלת המזג, מתקין אשר משפטיי  כאשיל# כי סדרו שנפסד הקרכנות מאכלד־ן אשר י

ם וSיאכ p ואחר יזיל ימשך וביה כזה ההיא הני ה חלקה שאר הנ  ימשך ההיא האזי יקבל בונדיי, י
ו שיחול כדי השדר תקין בותן האלקית אי השכלית מכירה  ואולם וכל מכל הפסדו 1ןץןן המלך נ
מ נימלישיאמ ‘ .u ,1.* לשוס גשמי התייקס בלתי ההפי הי וי

ל1,י ״ י”ייע ?”־י^הייאדיייסקיסישיםים (* ר מ־ סנ
i, , ״ , י נ י ס ה » פ נ ה י ה ל א י ״’’י•" ד י »1<ני)״ההנמשלמנ״ ״ »

שתוו באשר בהמי .מקוס מיל לא גדילה מיל  • למעלה בז שזכי המשל כח^יי ונסדרי טבעיו נ
ן סדור בנושא כח עריב שם שאין ו נ ן נ י ענ מ ה לו ע רנ ת קיו ענ ת ל מי ה ב ע כל אנלז ולהתמכר ה  ע

דד דמייןיכו׳• ישזס גשמי: ה׳  ההיא הסדר ישאר אשי >^עלו ו-,מלך השכל שיחול ראוי ו
ת העכץ לדמיון תשי׳ שים רל ר ת הו ו ל ת ו ע ולהתחבר ולישרו א  יפרד הסדר יפסד וכאשר לו א

ר ערת כל המדברת הכפש את האלקי ש : ,-ןשךף ישאף א מני העכין יהתעלה מ
םד דמיין והיא יכו'• פ ש־י ר וכא שניי מהש^גאיתו האלקי ממנו יפדר דהסי

ץ כאשי הכינה לעי ^ ד השב^ כ* לכסיל ה י ״ ולמשתה למאכל צ י לו ל הפסד• אי ו  היית, שעם י
סדרו שנפסד קמי נפרד י נספיהכוצל:נשתכזטבעיי

תי שריא כעביר .דהסזדיתיאיכיותהס א כי אי ד מי׳״ הו חי מי מד ת  לא הנה הנהגתי מלקבל ‘“בה
איננו בהפרדם נפדר כחמש, ;ה ביא ענמי והיא אכן ו הפסד• אי שכוי ית ישיגני העני! כן
ב הכע:וע באמ'יהשתני סי׳י׳ ב רועה לכל בטי עו ת י שיסתדר ובערת ו נ  שניי הבלתי זכל ולא ד
כין התגבר כפי גדיל שכוי תו לקבל וי הג מנע לא הנ ם:ו י ל מ צ א ה  C השכל אנל וההפסד ל

חכמה אור ע^יי כאן: עד הארבע ם כטבעי סד וכאשר ודערת ו פ  באישן שכוי ישיגכו אמנם סדרו י
א ד יקכל לא העליונים כחיתיי וכסדרי הו ה ה או׳ הי 9 הגיף מן בהפלדו מה יוהמעלה הפסדו וי

ג ^ייי^ הס ׳ ,הממתינים שי ה מ קי אל ה ק ענ ת אי ו י ו נ - ^ תו  דהפשד ^י
עמויכגפויגאאמכצהיית* _ ̂ י L.. והחיונית הניממת כנפש
יחשו ינשתנה לבדי שיכן מהעכודי עבודות בשדר שיש מות אודזתם על דברנו אשל

הוא אתכם ־ בתחלה מאשר • לנ1 א’ל סימן כראשון
כדבר הביזאיס לבין נינו כלל יחס שוס ית־שאין היאשיזת הכמות והתקתוכיסהס העליונים יאמלו

 יותר לענין נכון סדור :שמה שזכינו יהמשיתית
ולא י ימן ס בחמישי כאת' * הבהמות מעכין נעלה
 נכסף לאיננז הבהמי המי p במאימה הטכעיס נשתוו
 כשתיו אבל החיונית הכפש על יתירה נזרה לקבול

 העגין אנל כילות ואין יתייה לנורה כאדסוככספו
 ההיולאכי כקיאתהשכל ית־רה נזלה ואכלעלי! האלקי

אט׳ עס נקשר * יכי' שימיל ראוי היה :וכי'
 • להוייתאזתי : וכז טבעיו נשתוו כאשי למעלה
 כנגד * ולמשתה למאכל י כתעכה ולישיד •* פעיין

 העכין אכן :כמזחי ריח כנגד • •יליימ
לי Pp אזתה fוכי כאלקי הענין יכן

 השתנו'אע• שוס בו לחשוב אין פ׳^ו בראשון המורה
 לאתי יא פ נראשין המורה דבר והוא * היחס מנד
 זולתו ובין בינו יחס אין כי לזולתי יחיסו ישתנה ולא

 זכו' תה בכל :עב שיתבאר כמו ההוא היחס שישתלבו
 הדברים לחבר במחשבה עלה כבר זכו') מה וכל (לא

 שכי« אותו תהשיג האלי,י הענין שאמ׳זהתעלה למענה
 ימכאן מהעבודה* עבוד בסדר מהשיש בכל הפסד או

 שכוי ישיגני שלא הכזב זתהיה אחרינא תישבנא ,אילך
 אלא * מהעלים הפסד לא גס העבודות סדר מחליף
 ילחם ה עבידת נאת׳בהם אקב כאמ היבריס שהמשך

אמרו כנגד עולה עגזדתק' אלקיןוכן'מ(לה^זכלו[



בו p®' מ»מי >1יה!ד קול
ה גוי o •* מהעבודזי; • j מאכל! מכל שאין כנוי והכל שאמי מה b סל הה^ה אדס W  01bישכ!י ק 

ק • בי אשי מנחמם יקבילו יהכהנים באימה השיג כשדי למזני  לתיןן באכילתו כהנה היא לבדי הניף י
הנהנת עליו תיייל לייען ״יי•̂  שיתקיים מוני עבידה בסדר למעלה אמיז עס הסכמה מייה •כי׳

• ביאורו כהמשך שכפניס בשלם ענייניו לתקן השכל חייתי כן על • וכי' יהקעלת ייהתבידיתיהקרבטת
אתיז הזה המשל ידי ועל השני הנסח פי יעל לאחויי
 תייה דבלי את ליאה והכאכר והזמירורת והקטוררת והקרבגורת הספי׳יסדו כל לקבר דאיתי

 איכס כי א ילחמו ה קיק עד והכדושדז דיטהרד? ית4תכ ומששתה עם סבור לקנתו יהיה ולא
ת בהם שנאמר והכול הימני שלמעלה מס ר ̂קיך nnSi'n עגו ק כלל להנאתו זה וזולתי ג  תbלתי י

ג כשד לרצונו בגוי‘וה̂ב שיסגסלי מה כל ניזהכי עו  הקיבנות כי האומה כלל והכהני' נאומה ה
חתה וקבלו מהעבודה עטד מיון דדך על מנ והנטפלי ו וכלי המשק עם כ^4אצ וחולו הד

ם לכבוד בהכהכיסלייסיישיאליס*• ה א ל הו משלימים כלס יחד חליהס ונקדש נעלה ו

הכבד כפושעכולהאצטומכ*»פ ילי על והקטר גקרבנות  והכל כמדובר בישיאל הית• נאשר ו
כך נתקן הלוים עי והומירו׳ הנהנים ל יתקן ואח׳ לב ממנו הצלו  אפס • ולטזבתכו להנאתנו ‘ודיעי*יל נ

ח הלב יתקן ברוח שבצלול וה?זשתנםעיישלbוהמא הרו ח ו מו ה  חי כל מע'כי נעלמה כי במזון ו
א לה' שלמים יובחוזבס אשי הו תוקנו ה ב וי  כמשל זה נמשך היה איך האברים ושאר העכול כל* ג

ה מ ה ס מכי׳נ ה בי ס׳נ ^ ת ’ו חו לכו' ברו ם11חהו ה ם דרך י קי׳והעצכי  ההוא השיוי מגד ובנמשל הדוו
 תכלית על נעשיס כשהם
 נא׳כהס אז והקדיש' הטהי
 זזקיך* שזכר.עגזד'מהענוד':ולחם מה הכננד עבוד
«ל הזמירות ונס הקיבנו׳וקבייי שזכר מה כנגד  ב

ן נאגודה די  זה בכל ואין יין ישתו בשיר המלכייאשר כ
 כנוי הכל כי ית כקקו נשמות יתלה פן מיחוש שום

 אמ׳למעלה יהכהני׳כננד באומה הטוב בסדר לגכונו
 • לוייס תכלול והאומה * מהעבודה עבודה •סדר

 המדינות שלשת כננד כי כמשמעו ןישיןןי'־והכהכיס•
י נ חני ד  אתר) כננד מנחתם וקבולז :שזכרנו כמו ה

b וכוי• והקיבנות ק איננו זה 1  וחול! הדמיון עד י
 כלל שיהנהקהקיבנותההס לא להם לכבוד אצלס
קי ע  אך וכו ההנאה מן ונקדש נעלה והוא וזא ן

 עפ הנפשיי תוננו תקין כניין י*ל לנפשיתם מאכלס
 המשער החכם יתקן חיןי אזן אשי והשיעור כערך
 השלמתכו לנזרך אנלנו מושב' יתבתבוכ׳נלתי האמתי
 יתבמלאכ מאתי המנוויס המעשים עי האלקי גדבוק
 קכתסלויו זה אחר שיזכור כתו דתו1עב לכל •משכן

 ואין כאש׳דכרנד אדם של מונו על נשא אשי משלו יגי
 ונקדש נעלה הוא כי כלום b הנאה זה ית'מ^ לי
אלעפ דכיי הס וכך • וכוי ההנאה מן  קלילה נק הי

 אשי כתיב ק כי אוכל ולא מריס השם להיות אלילה
bק י ונוי יאכלו זבקימו ב  העולה שקבל הטעם י

 וכי ערב והוא טוב רית המריק כאדם ל^^יו וישרה
ב; בזה רנה ־ וכל והכבד שעהזלהאשעומכא כמו ל

 נשנבהוא סוד כי הנערך
 מבא לשכלנו יחין זה

 כל על תיוכדיה ככוהיס דברים הכם והנה ־ להשנתי
 טבע הודיעי אשר וגאליני איפוקיאטי פי מינא

באנטומכא תחלה מתעכל המאכל כי בעולם היפלאה
ייהיףשס הייידיס ידי על יובל הכבל אל ומתני

 בתקזס העילה הדק והאיל לדם והיה יפה להתעכל
 • הנימחת לנפש הנושא עכמו הרוח הוא ממט ההיא

ק  יפה יובלשסיתעכל הלב אל הדס מקנת אקרי
עלה ינליל זך להיותי מקונו שם ויעלה יפה בקי  ו

כו  להכשא חן רוח והוא הראשון יין יומר מדוקדק ^
 דם(יעלה של מקנתו ייסע י(שס החיוכימ־ הכפש עליו

b' שם אשר המיק קדרי חל מעלה מעלה i® עכולו 
ת בתכלית מחספס דק שבגליל כלול היומי עד כי  הז

 דלה והוא כאמור העילה האיד מן ה רזק עליו ונקה
 ס החבל וביאר המשנת• הנפש עליו דעתלהנשא

ההנאה כל אז הזה הדרך על העכייכיס ישלמו כאשל
l הנוף מזג יאל ענמס האיברים אל תשיב b *להיות 

 יהי^ המדבית הנפש הנהנת לקבול ומזומן מתוקן
 הלע יינקו יא' ״א • תאומה ההוא נהניתמהמזון לא

 האנעימב^ והס קעכול כלי כ נ ויתוקנו במזון והמוח
 ראישית* לעכיל לי ראשונה הזכיר אשי והכבד

̂ b אשר האיברים ושאל :כאמיל ונכבד כאנטימכא
ת יזה זכו קא הכזכריס אלו משלחן קו  ההולכות ניז
rהדופק העירקים דרך מ הדפקים מן אליהם

•נמשכים



צ«נ בו סימן מאמר יחודח יקולי
ה «ליי גל6ו לכל החיוני היזח יזבל ילס יעל הלב חן 0צ*מכי1נ  ההייל^•• ?שכל נקי^י( יתירה «י

 לב♦ ספץ בלי ההוא זהאדס עדאחיז וכז' הנפעל המזח מן המסתעפים הגידים הם והענבי האיבייס:
 למעלח מדרגה אל זכיסן> המופלגות המאות ק ריין ידיך כיטב מלשון היז«ס ונראה והמגיעה החוש מיין■

ק הוא אבל וכו' האלקית המדרגה והיא ממדרגתו יןרובלדעתהמפרשים ) י סימן ויעשוני(א'וב מגבוני ו  נ
אבע שם ■וכי שיורהו מאלקיו ומבקש באתרו הי
גי ו די ס אמיו המפרשים י רי הו *ו0ו מ שזגכ ה ד. ד.י שי ר ©לדנ כללו ן ״ו די  הוא ווה הישרה ה

ת לקבול ומזוט} ®חוקן בראו קדר מלשין ♦נצכוני הג  אלקי ריח עליז יאכל אשר המדברת הנפש הנ
א זד9א פאף עד הגוף• ינימרי ד2ג« עצם הי בז י*עצם קרוב ד אכי מל  יאדלככזא׳ היה אם נבואי ה

ס די שנאם׳בהם העורקים .הם ♦הזלידיס: ע הון ר ד  מדרגי® אס אולמודי איתוח« במוראל* ס
חול הממ»ש״י׳0גי.לזפקי6יוב ף וי ל כגו ! מלאכוי־ו חו , , , א, ל מ ג ה נ ה ה למטה ו הי י ^ו  חסיד מו
לפכיו כילו שאי: נביא ולא ! י _ ביכויית והם הכבד •?ן

,i ם *• סקי א ת יי־־ ט0 ניזני ה ■ת׳ או־»ה0־י^*1י,1י ל ן1אנ מ , ל־ל נ
,j. . י , א נ עלה הי ו0 נ חענין ף ל לא קי1הג ו הו י י בי נ ט לו שיאיי מה ד ו

הבד לא והנאש השכל מקבלת ש4בג אס קלל, הר,«»,; כל כי אומר ת  העניו היות ועם • ע^ ייג
על למעלה שוכי האלקי כלל אל בענמן מתפשטית

כאומה הדבקה הסכינה שאבירי היות עם הגוף
ק המקום נזה הכונה אין ’ ככלל אם הנפשיי לרוח מאד כסתפקו הכזכייס הרופאים החניכה אל י

אל הכנתו הכשיר אשר מיוחד הפדטיתלאדס האלקית לגורן הגוף איברי אל העגביס דרך בעגמי יתפשט
 בית לשבת תפארתי אם אז * וההדגשה התנועה

 לכל מכבודו לחלוק בכחו ישגיב ומשם המזח המשכן
ק על יגא כשחש האיברים א  ויזהיר יאיר עין וכהרף ה

בי של וכללו המקומות: לכל  מבאר וכו המיג שיהיה ד
 המוון מן נהנית הנשמה ואין נהנה הגוף כי והולך
 מתוקן כלו המזג שיהיה היא עניינו כל סזף כי ההוא

 עגס היא אשל המדברת הכפש הנהגת לקביל ומומין
 למ«ן:(יחול• גורן שוס בה לחשוב זלפיכ׳חין וכו כפרד

 לא והנהגה מלאכות חיל בגיף :ההוא העגסהכפרד
 הסדי תקון כיה נ0וה למעלה שאחר כמו מקום• חול
 •̂  מקום חול לא גדולה חול המלך בו שיחול כדי
ל מלאכית קול שאמר ומה  שאינו המלאך חיל כענין י
 כתוב אחרת זכנסחא * הנהגה חול רק מקום חול
 והיא :למעלה הנו׳ עס שי? הלשין ובבז מלכות חיל
ל וכי כהרת לא  והענין :יכר אשל המדנרת המש י

 זה וכו השכל הקבלת כנפש אם כי יחיל האלקילא
 תכינתהחכמה סדר יסכים אין כפלט להירית החלו

 שכינתי דבוק ידו על להשלים יתקן אזן האלקיתאשר
 הפרטי האדם של ענינו וסדור מזגו יישי עם באימה•

 כי ואמי • תכלית* על השלימית לי יתכן ידו על אשי
 השכל מקבלת בנפש אם כי יחול האלקילא הענין
 נשתוו ילא י סימן בחמישי לאמרי שיה מאמי והיא

 לקבול נכסף ואיננו הנההי החי מן במאומה הטבעי
 כאדם נשתוו אבל החיונית הנפש על יתייה כורה

האלקי הענין אגל כילית ואין יתייה לנייה ♦ככספז

 זיגורף הניכר' אמירתי דיך על עליון כח קבלת מול
 לחי גופה כמי האלקי וי,ענין יד סימן שאמי הה ליה

 הנביאים כמו לאלקים לז שיחיה בו להלנק שראוי
 טבעי! שנשלמו למי נופה השכל כאשי והחסידים

 1כאי^ השכל מקבלת נפש באתרו ירכה או • וכו'
ת נפש אמי  נשחת ילא שזכינו י סימן וכאמרו מדני

 נכסף ואיננו הבהמי החי מן בהאיתה הטנעיס
 נשתוו אכל החיונית הנפש על יתירה גירה לקבול
 הענץ אכל כילית ואין יתירה לנירה וככספי באדם

 חישחכ® הראשון חדרן פי על והכה ־ האלקיוכי
 יחול לא האלקי •העגין כמו כי להורות קו נטה
 לקבל בו נפשו ישיה באשר אלא פרטי אדס על

שינאגל בכח היותו אחרי בפעל השכל  מןהעתא
 על או • כאמור הנפעל ההיולאני השכל עליו

ן די  פש9 האלקי העגין יאניל שלא כמו השני ה
 שקדס כמו טכעיו נהסתוות לא אם באדם שכלית
 טבעו חם ברוח אם כי תתתבר לא הליו והנפש

די גלב הנקשר  העגול כלי זבסבת הדם על,י
 החכמין יאתה כאשי שינים מכלים כלים ובעזד
 דניייולכלמשפטיו• לכל שלאדם ענייני לגורן

 אשד בכללה האימה היא הכולל לאיש יעשה ככה
 האליך החיות כניד לשכין ביקרה ספן המלך

 דוגמת מעין למערכותיה ענייניה סדי כי בקרבה
 הסכמת על והולך שמפיש יכתי הנזכי הפרטי האדם

סדי וכן באח' דברו מונא מן אלו עם אל? קחלקיס  נ
I א בג  l i החייע



;?Si כי סיטץ מאמר ♦•ודח
ז זכז׳כי ^ג>התלאלקי  זמגיעיג ־ הריאה אל היזח הכנסת נזרך זסוגרלפי להסכים משתדל זהלאה קז

סככה לידי בזה זיכא שמה יכנס לבל המאכל לך דע וכי' טכעי ביוחחס :המשל עס מנמשל
היאשוץ והביאור 'לישע קנה יקדים שמא יל וכאמר • טבע• לתה ריח בין הרופאי' גדילי אגל הפרש עאק
 זלא שאימי כה סימן ברביעי מצאנו מאשר יוער נכון הדם מן המתהיה הוא הזה הלוח כי ביאלני «ככי
שהם מעני והריאה הקרוס לשלשה וכי האידיי מדק

 לן ובסמוך * וכו' שמשים מקום נ^תי א&ע־ר אי גיבעי חם כריח אם כי הככל אצל ק1יתמ מדיני'
ד,כ (כחקשי שיקשר אולסלהיית * והחוח יהלכ  חולקיכז׳•־ אמרוהקרום דמיון nS»nsn בראש ד̂.
שיךדם5: דפתי^ההיאה^בוה^ב עלה כלב תקפו מעשה עקל  המסך על כי כזה הורה ריךא^ם

כעתי^עשס הימה ההיא. 1ען4חעכו כלי כשכיז אס כי איר,אוהS דם וד מקוהקשלוכלב-כיאתנס
״־־*־'• ׳?י■’י-" ״T ב.די*ידא^״א*־ימנא.ימי»םשיהם• f<״אמכלס י״״•־

כי מרענו * וכוי• והמיתל . ! ____* . י הפעולו לכל וסבה התחלה
ה ך ע וכן עי האדם הנעשי'כניס ף י ^ ^ זו רי חג הגידיםיהמיעלהתשלס עי י

קי! ח י ו ״ ב ד ע י מני ר״4 ה כי ע * ר ״ ה״ז תי מ ם׳ « ל, ״' * . י י נ « ע ע י נ  ת
ס באייר דדרב מדג דהעיור־־נ וזנעזימד־י. הדם מן בכבד כנ תנועהחזהתנשאתכיעמס הנ

שן המתהו׳שסלאשינ׳כלןדוכך־ צא וכע ת מותרי בער4והרצרך היו  ג״כ •זה היה לש ליאה׳ של המזונו
תוכ^י כרות כר*ימ Hn מאקאיניסלא מקום מכל הו ציאה רו  כלים t ז הנשימה מענידת והשזחן הי

ה להוני׳הפעילי ענתה ירכה הי lוהרעד' זכחנו אשר הגוףימב^ ו i ל ובי דוחות מכקות העתקת> - ' 
ם( גוף ה הלב בעזי' לק מעשה לידי  מ שונים כליס אל שהוצרך שצריך מח לבקשת מקום‘ממקו

דחו גייו וכל^י־שיביאו שיזיקהר ממה ולברוח חיים תיצאו׳ לכלן ממני כי ם מרי׳י^ וי שנ ע חי ג די  ה
הוצרך מעלליו היייי 5u»jj מת הש ים כ וחךעףך ורג^יבן ידים hit ו

מכליו זהן המותיזת־הניף חלקי לכל ממני
 הגוף לנקות גשמיים איתי ןיקיח ממני שיירא כמה. מחרים יועצים ^

 ידסוהסכליהיכיאוהשקך שעני מה כוחכיסומזכירי שהיה מה יודעים ל,!4הכחותאתידוואתר
 inr'o(העתקתהנוף אל הה׳ והם • לקרותו או ^עתיד מכמוהו להזהר .דס משך אל כליך ,!קלב
 שזכר היייק תנועת כח ד־זראש רהידת והנסתרים הושיכזהגראיט שמן אל הפתילה ,כצורך
 והיצרן סימןלג: כלאשון דרגיף והידה והמשכתו הייב נעזרת מחניהם בה להתמיד אליה .צמק*
̂ו ושמשיהם* :השלהבת חביי ̂ב הנהגת U שב אחר מסודר כי  ד» זה וינליה־אין ידים אל חוא אשף הו
אם *נפש7 »ון הרא מחנה והטכייית הושצו כמו  וכליס שאמל דניז לתשלום במוח תחו^ ו

מעליו וידחו אליו שיגיאי האיכל הכבד אל המונילים
־« אלה המה מה וביאללנו

 ממנו לייא שיאיי מתלי׳ומזהילי׳כמה ר*ל ־ וס יועצים
 ירלן- אותו לקיות שיאיי כמה ויועצי' אליו קרוב בל

הלבד כי ביאר * וכו שהיה מה יודעים :וישיגנז

 וכן :באצטומכא המתעבל
 לנשב שתיעלתה אמרו * הריאה אל הלב כנטיך
 בו ינשבו אשר הכלי לדוגמת הלב פני על גלרחף
 על ולהביא האוירהחס תפכיהם להדיח החמה ביתות

 הכרחי שהאויר ועוד ־ תתייתו קר אויר תניעתו ידי
 והגרון •* הרופאים אנל כידוע החיובי להויעהרוח

 מהם ולהוציא והלב ?ריאה אל רוח לשאוף !האף־
 אצל אפיו הכתוב הזכיר ק ועל .חומס*לזב .איי•

 האדם יחיה שבהם מפני לדעתהראבע ®*מח-ח״ה
̂ייטאי  אויר ויביאו הלב מחום הקם האייל •כיהס

 המבדיל המסך הוא דעתי לפי והקייס* אחרעג:
 • התקיעניס לבין היוחכייס העליזכים האיברים כין

מלא הקיא והוא  לעבודת מבא לו ויש י
פותח הקפה עי שעל אויימחלץיוםאקל הנשימה*

 הלבד כחרכי שהלק מה יודעים :שיגכז
 «5 מהשהיה יודעים ההם שהיועצים במה נשלם הזה

 במ!ו מועיל שעבר במה וקזכלק חקוק היא בזכלונס
 והוצרך :אילקיותו מכמיהי להזהר לאחרונה שיהיה

 לתשלו© זה גם * זהכסתרים הניאיס החושים אל
ס יועצים אל שהוצרך אמרי כי הקודם  *5 והודיע ז
 tההשג יאל הנראים החמשה החושים אל בזה כונתו

 כקתי{ןו המובאים ורעיהם והזוכר כדמיון הפנימיות
 משך ושא נ הואי כי * והמשכתו הלב בעזרת •* סיק״יב

 מה והיא * שזכרנו כמו הכחות לכל החיית זרע
אל שב אחי מסודר כלו הגוף והיה לומי שהוסיף

הנהגת



ח ר חו י ^׳ בו סימן עני מאטד קו
 שיתבאר כחי נתס הנדבק שלשמליגיתהאש שלי מל ללכת שבים הנוף חלקי כל אליי כי * יכו' מצהנתהלב

ח נ לעומת צסמוך וכו' המף ו;יה יבאמיו * וקיומם מחיתם פיס ל;חיל תהיו  המוזכר המבעי החס מדיגי
 נאמזר* ובמוח בלב בכבד המנאו בבחינת למעלה שוהו ילב יבשי עיר ס החיגוניי גכללינככלהאיביי

 תמיז* ידעתממשנ אתה והן ’ אליהם יימיי לאשי ולנוי היא אשלי שאתר תה1 •* ישיככיה ונידיס יענתית
המעיכה סדר מלב' כי נ פ * יכו' לנפש היאשין מחנה

שד ז^ב1ערע0ב עני Siri הואשוהלמאתהיאלע(ע׳ 1וכןנ החיצון המזבח הנדול׳שעל זחיות1
ת) שי שע כמר הפסיק <גל גיא את שאמ׳ירו  שניה מערכה חדר שם היה בקרבל חי U כי תדעון בז

ח האד^ צשמת הראשק על פ ף נ * עכוז א מר-, ה תובאו  חזעץ היו שממנה לקטרת חא^קיסנרצו
ח ה הי ת ו ® «3 וחעורתכ מנחתם קבווי או  למזביו להכניס גחלים ן-א

ל f־‘ כ ס ח ל ע חנ קו חי א ע‘הו לג1א ג ת ח ח4ת ר וערבית שחלית הפנימי חי

«ייי1פי, Wי i p e׳־ים(״Ŝ•״ינ קי ־ o י p c j ע״״ א -יז ני
י י ־ . צ , ק ל א ^ ^ תי ,,! ק ע ®1וע׳»0ו א עי׳ ו נ י נ ט « ד.׳ י י' ו ע ק ־ ך נ  c* יישי נקל־■ ע
ה אע׳ד קלקז םן בחרב כי נתדיו־־ו איננ עי האש כי המזבח על תיקל ב

ס ובשמן להסכי' החלו ביוה תקדים י ח א אשור חמבעי כ  והיא תוזיל כה פכא־זי בדק נתדיר־ו הו
ה כאשי כאמור: עתו ♦מושל ל עו ח ח ב םז ב תי ^י א ח הי צו ״ו מ ד ח ם מן ע  הכרית את בה שמלליקין ד

̂מי ה ובמזבה כי לראיה וגו׳ יהישע ^ ר קעו ד ה עו ואחר מנורה י ה מי ו.ת4כן א  כד להעלות כה «
מז קיימאל? יקיאלי־ אשי ע מי׳ו הס ר׳ קעו ר ו מאו מן ה ע  המזבח ■זעל היא אף תמיד חשעח׳אורם ו

אי י’הנ<על ♦יאשמי עי מזבח ‘נקי; ע כו הדבק4 חSד א יש> והביאו תיקל החינון ומזבח הגלוי׳ ח

^י׳״יי־־יי־״יקייהייהאב^יי״יייי בק-ז-״ מי־״ה״״־ה^שקעל-,־־ ׳"‘ללנ־כ־ל-ק-״יייי׳
^ ,p,pj יל כא המוכח על הלבונה רהרבקבהאורתחכמייידע^ ודק קדה יותר ̂.ן

סיר על * דיומא פק התזכת על ה׳ותאכל מלפני
רוכנת: היתה המעיכית החלבים ואת העילה את
שזכינו; לשלשתיזללגותיו ־ וכי בלק כתלה הוא אשי סהאייי ד׳ סי׳ למעלה שכתב הלשון דיגמת והוא וגי׳

 שלשה והמנורה* • הקטרת וכמזבח העולה* כמזבח
 כי להדכק עליהם העולה את להכיל הללו מקומית

כסמוך; עצמו הוא שיבאר וכמו כאמור המשולשת האש
 כנגד שלש * המאיר ושמן ־ הסמים וקטית • העילית

 כמיזסי האש בי האיליילהרבק סלשמליגותהלם
 הכגתהכביאס על מילה הוא המשחה ושמן • למעלה

 כת שאין ית' השפעתו מנליכזת היייל היאס כשמן
 נתבאר לח ואס כח סי' דבריו מכלל שיובן כמו כילות

 מתייחס לבר האדם כגוף לזה ואין ׳ ניכי כל שס
 ילא הסכל מן לא האלקי הענין מלין זה שהיה לפי
 ביאשק הכוזרי אמר15 כמו הטבעי מן זלא הנעשיי מן

p.p| מינו ;ממדיג אדם של י7י תפיסת מה ואין מג 
 כאן זכר יכי העילה מזבח אולם ;שמה במי/כי

 שכפלנו הטבעי החס הייח מדרגות ג כפידושענין
 ל-;לבק ר.יה העיצה שמזבח ואמ שקלם נמה זביי

 בשיק התסתכנע יהיא הגלייה האש בקיבנותשעליי
 וגסות עזגי לה היה יבבן יעתלס הקרבנות חצבי

 מת כל הדברים כי גלויה אש בשס איתה כנה כן על
ג כ כב שקה 2 ן

 קבול אות והיתה :וכי לרנינו נפעלים הגופים וכל
 ותשובתם כתוב אחרת ובנוסחא (תשזיתם• מנחתם

 הלק הוא האש כי :הלשין מן הכפל יוסי פיה ועל
 ההוראה לזאת האש ככחל לצדק הן כי ביאר • ובו׳

 על נוסף התחתון שבעולם והנעלה הלח להיותו
 בעמיכי הנאות המזג תכונת בו להשלים ראוי ♦יותז

 העכין עליה לשיחול ית׳ עפסלרו האימה כללות
 מחהיכם הגס כי לזה (יתחבל ־ שזכינו כמי האלקי

 מלכים לספי כביאורו הייאה שכתב כמו בייתי כי
 זטכעו שכיכולזת הקל האש כהיות כאמייכי ב״יח

 העילות לאכול כילת!למט? הנה לעליתלמעלה*
 וביתי משגיח תשפיע הייתי בזה יוכל האלקי היכין כפי

 אשל האלקיס והיה שם יכאמרו הנרציתאנלי כעבודה
 הלכי: טוב ויאמרו העם כל ויען קי1הז באסהזא ועגה

 הנה זכר * הקיבנותיכו קיכי שימן חילה ייקיט *”יה
j העילה הקרבניתיעתלס חלכי שימן דבליסהאחל 

 הסלי^השמנים• הקטורת• עגן עשן השני יזהם*
ו?ס אליי הקולס מן יתליקדק זן מקבילו וקקאזקי



כר סימז מני מאמר יחודח «ול
 ודקיו קלה יזמר לאש הזהב ומזכה יויגי״ העויסממ המש אנ^ היגפיגס תהיה גשמיים יויני

שלהבלג לאש מעזן הייגה זהממיה * שמה מגשא אשי הקעי״ג עשן שבעכן והלקוה היןלומ מדיגיג * ו־ ■' ־״*ו r׳*״׳־ '?T׳׳'י '־'׳־r•’כיחסמ׳׳*־'י* ו ' 1 י . I י
 למדיגיב מאל ממיקש אש של עגייכו שהיה לבי של וכללו השמן(לק,י» כתלרגמקלומ מאל ולקה •הקלה

כהנעמ הולמגז ובכי שתום* ולא אהה פעם לא שקלם במה מפינו היזנא ככל ובמוח בלב בכבל העבעי «ןס«ס
^ , , מכל האמתי הלב הוא האיון היוע עם כי הכוללמ

שו pf, אקל לסכיק הוגלכנו ינקום ה קfוSו ב ד ה ד טו בו ן ת ה ת ו פיו פטו חגי
צה רבותינו שאמרו השוק הטבעי לינמעהמתקקס שהוא לגייןהאש עזן רחתחב הרו הרו רי ד  י

^ארון עבודת א^ה וכלי • יצפין ליהתעשר להלבץ והשלח; • הקטרת מזבח זה והיה ־ כקיבו
ת הם אשר ובכרובים במשל מתיחס חלק לזה המפיזתוכו'יש הטובות בו וחריאד־ן בSה כמדרג
1שזמשויק ו כדיי:^ ה צרך דהו *וSע העכיל כלי בחכת אס כי יתהו' לא שהלם שם זכי כי

אנ ן oc כיה <״ו י ^ הכיור 1W מ י ו עי ק י ־׳ י מו ח מ םו הי ק ל ם ו מו ו
ץ ״ י אי י עי ג ״ ״ י גי י ו י י שי נ סו ד גי ן ^י מ ־י י נ ״ ת ת סו ה ונ ו קי מ ת וסירות י לגו מז ה ו מיי n וז 1 

; , ״ ״ , , ל ! ^ א ג ד עי תי ת ׳״•שמור דבר י מבן מו ם והאת,» ד
״3״ מכסהו א,׳ןאל5 5״ צי דזב. ולשמור ו ש ו-,משנן ח ל ינ

צרך לךשסולבלעי וכלעלתי אליך אתן אשל העלות את הו ח. וכדר רכרארה רנושאי ו מ ש קי ג  ה
מ הכרובים שני מבין הכפית מעל אתך ^ שכן b הקרובים שהם וי4 בני מלאכע יכל ו ע מ

אספו שנאפר בקלש לפנים לפני העומלים אלו לנליך היה המשכן  ^נככך* ו&תר ♦1S בני אל^יו וי
א שבהם סלי משפט ית חכמתי שחייכה מה כפי הקלשים הו הן אלעזר ו א הכ הו שא ו רכד‘? נו  נ
^ הם אשי :ממני הממון התכלית אל תכונתם לי מ ק שבדברים ב הד  ופקודר^ -ןמר1ש כמו שבהם ו

* הלה׳היי^המיהפתעליו• ק י ס '’טא ישלים ה ר י ה א ן נ ר עז ל מ1א ש הן כ שחה1ה קסורת הםי י
- L שמשם העור שס להיות הלב הייתהאיוןכמליג על  J ,

ם י u ̂ ̂ י מגחת הספי ד ו מי ת ר ושמן ה כראשון המאו * י . שהלב במו האלקית והנבואה העירה חכמת יגנאנה
י ק. ס .אמנם םם־מה.הדעמ• ;י ״ני ם השונ״ס הנ ה תנ > ל ת נ «י ש א בה הא ה הז ק ד ה ר ו או י

ה פני על המרחפת הליאה ויניילי יחקו מבפיהם מ כ ח ת ה ע הד ר ו ה ואו א מ ותופ•* באורים הנ
הנכבדת כמ« וכי׳• ושמשים כלים לאלה והוניך כאמור: ם הלויי׳אחריו שבכתות ו ה קד.^ כני ו
ם האברים ל*שאת לתעלה כמיזכל האלם גוף לאיכיי שמשים שהזנלכז טי רון כמו הפני א והז^יוןן ה
מן ינאמיו ה היניאת וכלי אמרו זהקרו׳וכו׳על יהאן הג ר מנו ה ת ו בחו מז ה ♦שיתר אשר הקרש וכ^י ו
ש עבדת נאמ׳כי ובהם בהם כגגל • וכז׳ איתס שישמור לבר אל וחוניך :י^שתן בכתות עדייה׳ הקד

ם לאבריכם אין כאשר ישאו ־ שכיאי״ כמי מסודר כלו הגיף והיה במשל הזכיר זה עצטור־י ט הפני
םלנלאלה םאי ״ ' י=׳ •הץול־י ״ = ׳ י '”. ״ ל ^ םאנ ת א שי סע^נ ר- , שעוו ^ ו ה י י ה י ת י ה נ ה

״f ״’י״״ל ־ ״ ^ ׳ "’’׳ .‘1’״ ״ ם ‘i’״ ״1”*" ’י ה קנ כ ד ש ה מ ב ס ה ^ א ם אי ש סם-Sינו ״ ח ה ש
, J תנועת על הייה במשל כי זו בהעתקה מאה אני הפס

כ ובכי כמשאאלעזי וכאן למהוס ,החקממקוס ר ה מ ^ « ־. ר ת ״ י ״ . ן . ר. . י ״ ס ה םו י רו ה  0,ם
ל ^ ״ ' ,I״ ״ ס הח-ציני-ם ״ ״ ה אהוי המשב! -ר-עית ו ד י ע מו

״ ״,ף מ,י.עש.ם יהדם.האינדס5!ל0 , שתהתוש וזים. ומסך התחש םנסהווסנסד. .
שיס^ י.מו אלו של משאם רמז שהוא והייחזת הסאית

1 , , הטבעי המק יהיה אשי אל רק בחפז ת״עתם אין
 מכל למיין שציממ הדוגמות אלה כיאיןלבקשבכמו לבלעי הלבלאשי הוא בלכתן• ללכמילכילאיסב!

 הללו לבדיס ארבעה בענמו נושא היה שאלעזי דעתי על לימד ,כ!׳־ שבהס למלל יכחי יגל•
ת שמן שעל ישי כדעת לא הירושלמי מן בכה שהבין יכלעתהדתכן כמיל* של כפשוטו קטי  ושמן י
 כה© נתלית אשר הס ג פנייתן כעת להקריב ויזרז ינוה התיליד מפתת ועל מתוכה היה לבדם ^דשקה

הדברי* שארבעת בן? כזנתז • זתזמיס באזליס הבבואה והדעת(אזל הקכתה יאיי והדקה הזכה
שהיה



S ip ח ד ו ח ר י מ א י מ ג מן מ י ו ס נ כ צ
אשל הפטמיים כי חשיבז<ס מ מדיג יתס לפי •זיכיהס האש בהס נתלית אשי הה בענמו משא אלעזי >תיה
זזא :ישאי ככתף קהת לככי המה הלא ישאס ריק • למעלה שזכיכי העליון האור עם והדקה הזכה

ישאז בכתף עליהם הקדש עבודת בי נאמר ובהם למזציו הסמים קשית • העולה למזבח התמיד מנחת
על עוזךיס ענתות הפנימיים לאיבדיס אין כאשר החכמה אוי כנגד למנורה המאור סמן * הזהב

הכחוע אבל נשיאתם המשחה ושמן והדיגת*
חם לא,ל הככע, על להזיות  אות® נושאים והרוחות קרסיי הקשים האיברים ^שאת פררי כני ו
דיו קרשירבריחיו בעכין לכהן שהיה הנבואה  שהיו 5V* ביזם שדבק במה שתי ונעזרו • ואדניו עמו
ת עם • והתימיס האורים ם הכתו ת א שי שתי כסו בעגליורת בנ  כושאיש והרוחות הכחות שאמר

מה® החלק באותו אותם עגו^ותלבני־םררי וארבע גרשון העגד*ותל*כני מנוה פ הימבן שכתב היות
m S D C nT -^ .S D  P ־ו כשדר תניני n ו e w ס א-ני׳ קנ הדנ ההם שהי

לכד המוכנים הפנימיים j ! י ואת האורים את אמשפט ה שהבונה nh*hn גוזר ואינני ״ ג}קית ^ י ‘י . ^ . ד ענו L 1 מ a אפש זוצתו עזר שוס בלי ׳ ̂ כיזאתממדרנות היממיס
י יישהקדשזניא . ן ״ ה ״ מ * ל י ^ייי ״ י ״'י־■• י־י ״ י א * ״ ת n ין6 ני ״  ה״־ז מנ״נ

י; ̂ל<ץ הככו̂י ת אבר קול ןל<ץ א מ י נפדאו יותר שהו י ^ ג ^ ו י י י ^  אלא במשל הונע אשר ממש י
ת תירה בהבביחשכי שמשתמשים ע בכל לדקדק לכו שאין קבוי* שקבלה ומי יתברך האלקיס מא  פי

̂.̂• בשכלו בה שיתחכם מכלי שלם הנבואה שפסקה לאתי לה חו  כאשי כאלו בדוגמות ופרט מעו
מי ותועים אורים ופסקו ך א ר ק ח הו ב כ׳ ח ת שי מי מדרג' מ ה מ ה ט  הרכים והחינוכיים דברנו• שנ

ה יא״שי שהזכירויבותינז* א העליונ הי & א*יהמחקר ה ד אנ ע ו שי ב והקשי® גלשץ לבט היו טו
צאי ה מו מ חכ ם ה כ עז שי ^ןוי/ לסברור־ג ט  וכשיאתבענלג תררי לבני ף

בדבלי־החבי כמבזא הכל .1״ ילחו»י־י» ’״יידיי־ ®’”ויז^י האורים
העותקת משל יבדק ובאלה כבואה שם ויובן הקיש דוח

שכזכד• הכלי' ידי על הגוף כאשי כוללת בהויא' בכאן
 מאתרו • וכעלה כפלא יותי שהוא מה אבל :שמה מכד בעולם מגיד שכל לב פ' בשני התירה הורני
b הוא קת ניד מחשבה מנד אז המשער ימנד הקסם j י*ל הזאת ית'מהעבודה האל. כוון ספק קייסכיבלי 

 נפלאים דבלי' למעלה האמזד ככל והמשכן הקינכזת הנבואה יאיר אמלו יהיה והכה * נביא יקרא כן
 :ה׳ בסיד עמד מי כי ליהס לגשת החבר לבו ערב לא מולה היה המשחה ששמן אתר כאלו יתומים באורים

 קבול שקבלה ומי יתברך האלקים מאת תורה ושהיא האירי׳והתומיס בענק לכהן לו הכביא׳סהיה אור יעל
 סימן בשלישי שזכל התולה עמודי שני הס ־ וכו שלם הימכן שכתב הדרך על דבריהם ולהתתים להאיר
 האלקים מאת -התירה שתהיה מה האחד באמרי כג הבין לא שהכוזרי אלא * זכרני אשל מקימי כשעל

 כי האלקים אל מתקרבים שאין שם הקדים (בשכבר וכפתחו כז נדיין אודותיו על ששאל עד «ןרמזהזה
 מקובלת שתהיה יהשט )ענתס האלקים במנית אס וסבת • כיז בסיק חבי. של תשובתי בדברי שעליו

 והיע האלקים היהממנית והמשכן מהקהל כאמן בלב הראשונים חגר של דבריו שראה לפי היתה עקפיקו
אשי איש כל מאת שנאמר כמו הקהל מכל מעשהי ית' האל ונוה אתר תתלה נו ומסכימים סייס בליד

השלמת והתחייב והרטן החפץ בתכלית ידבכזלבז כך ואחר ובמנורה הקעלת ובמזבח העילה צמזלח
ת העולה ק״י רב • זכו' שנטה מי אך :יכו׳ השכינה שהיא התזלדת י המשחה ישמן המאור ושמן הסמים י
בזזלתהתחכמית לקבלה תמימות בנפשי מבא שלא מי שמן ואתדבי יהמכילה מזבחות הב׳ נילך לזה וסמך

כטןת:כא® שיהיה וכי׳ סיזניאגהם טזב וחקירה: למטהרקבאמנע ילא לתעלה לא הגיד לא המשחה
הוא שאציו התיריי הענין טעם לטוב ועילה מתמר מאשר לק הדעת מכלי זה עשה לא היא גס והחבל
חני ליה וניחא • נפשו את נושא בסדל נבדל ירמזו המשחה שמן סל ענייני הכחי[ איסולא דלעביד ל

איסזלא הקק עם לעביד ולא ככה על לחקור זוטא הנביאה לאור רומז להיותי השאר הגדליתתן כמה
זדביי® וכו' ולסעקזת לעות לסברות להעזב לבה משא היה והנה * אדם של תעבעי למעלה היא העולה
< הנושא הרימני הדק הנכבד אלעזי בחמיט באתרו הכוזרי מפי נכראי כאלהבנביונן עגמו* א
ת קאיכלים היז י ומלרי גלשין קהת כני «שא ן אהל טוב קלג ע!ס אלא עונק הקכלה אין כי א' סימן ^



כזכחכט סימץ עני מאמר יד%דחקי־*
פכיי ליני* אומי יהודה יכי גאיין שהיה תורה ספי קיבו גס • עב טונה יומי הקקייה הלב למג «ם

אמנם עוכל וכו גאיון גה מונחות לוחימשהיו שער העקידה בעל דביי זו הבכממנונה אל !יאתזזן
ש היובישיאל אס החכמים חלקו גמבכמשקליס מה על אות מכקשיס הצדיקים שאפילו באמיו «S׳

נל יהודה י,ני ולדעת נלכד אחד ארון איונותאו מעצמם ישפילוהו או שידמוהו מה כנגד מאתלהס
 ואינו שניייאות מי אדלנה
 החוטאי' מכלל הוא מונעו

 אלקיקס את ממלאים
כמושהוש בנוצתו ימקיני

̂ כישראל היו אלעאי
 הי, מהס באחד ארונות עזדםית החכ׳בשה הכוזרי אמר כו

 isH וחושיו שהראש אלא
:המשחה ̂שסן מיא דמיון ליו שמעתי

 וכאחד השלמות ?לוחות
וספד לוחות שביי קיו

מר נח י̂ל ^^ל לא כשאמי אחז  ויש« • משה שהניח המרה החכס' ששורש הוא אמת החבר א
’־- והילבג---------- ! ׳ ׳ ׳ א אשר בארון מושקד -ישעיהו ידי על ה את אבכה I . . הי

ח הלאי^ מכם המעט נאמיו ת ג די ם ת נמשכו רו«ז-י.^ומר ב4ב ע יהוד, דני לז
מנז -אלוגאי כר ̂ ״ . את גס תלאו כי אנשים בפז זהי

ק וידהתורה נפי

 בפו והימנןשאמר כשה מצדו התווה והס דותיהםSותואיתו שמלאי® אלקילומי
לדע«ג נמשך עקב התור'פ

 עב כאונס שיקנלזהו
 סי כיומישי הפליג מחבר

 המוטכע התמים כשבה
 המדרגה »ויא

 הנה הנזכרת
 מקגכי שלומד במי השלו
משקלם ̂ בדקדוק השיר

^1ן כישראל היה שלא יבנן תצאנה ומשם ה ברית ארון מצד אותו ושמת מה יתכסלב
 yושבולוחו' היו זכו א ארון הכדגי׳ ונושאיה החווה הכמת חכמות השתי כל,״, אליהם וצריך

 5שכת התירה וספי לוקות היו והם הנביאים ונושאיה הנבואה וחכמת
 לספר גפייושז והייא משה המזהירים המתיתז נל דמנירים ם היועצ כמו

 פ^תשלגסיהכריע סמיאל ;ראשדאימה וד,ם והמזכידים -האומה
ר כט העליינח : מ רי א ן1א <םכן4 הכוז ,- ן פ נלכד אחד בארק כר^ן ^ןף 3-

י ״ * ״ ־ א '’ נ‘’ יי-לא י ^ ״1״ ״ , ’״T ” ״  לוקות שני רק גארון קין
לאקית כי שענייני אכניס

 לכר ולא אהלן מטה ולא ננצכ׳המן לא אחר לנר בארון ו שמה כמנזא המוטב השיר מנעל ספל ימרא׳מדרגתו
ח0י0 כ  קדושהאחד׳כואסתעזר׳כאלקי׳וזהאסחליחוהןשלמו' היות עם כי להורות אמתהזאוכו׳כא ן

^'fpp ואס הליחות שני כאמר כלס על כשברותכי והן מקור הלב הוא שהאדון הוא כן ^<ת
שהי, עי' ישראל כני ע'עם כית אשי והמכות הדברים עשית עם הלוחות להיות והנבואה עחכמה
אשד כאחיו כיון ולזה משה כתג אשר התורה נספר כראשון כמוזכר ושישיה התירה אמות והם בו עונחיס

 התולת אס כי ישראל עם כרת לא הליחות כי כרת של תולדותיהם היו ארון של בצדו שס וגס פז «ימן
 זקן וגו ואשרכית אמר כאלו או ו ויחסי והמנות בפרטי מהם המסתעפת התורה והיא «שרתהדברים

 לפי התבר דעת תתבאר זה דיך ועל כונתו תמצית תיוחסנה איך להורות יחכמו יביס והלא עצותיה
 Jj,תרימה פ' אימי החליט הל׳אבע וגס מחשבתנו למוח זאתהזנרככו גס אף י אמותס חיק אל יזתולדית

 היק חחון האיין מצד כי וגו׳ הארון אל ונמת פסוק והנביאים התירה חכמת נושאי הכהנים והם עיאש
 אופן ניאר וכי׳י היי והס :ועומד מונק התורה ספר המונק המשחה בשמן הרמוזה הנביאה חכמת גושאי

 כחושים כמדרגת היו יען הראש אל לוגמתס יקס שחמל ומה • בי סימן למעלה כמוזכר הנהן ראש על
 שיהכק מה וזכי בו הנכללים והפנימיים החיצוניים ראשון של ביאורו גמר •שסעשרתהדבליםזכו'ר.וא

 היפה החלק לי לבדי ותישיה עצה מהם האימה גוף הלאיפיך וככל בארון מופקד החכמה שרש אין ^הייו
 חיגחמפק כאשר מכשף סיגים הגו הנחיתי במעשים על שכתב ומה סימןכו* למעלה בזה כיוצא ואי

p!וכל ומיושלת״ כלולה הבלתי המסלה חן אזהיתס עשל׳הדכריס ששם ארון של בצדו תחונחת’חחזר*־*
מעגום אל והוניך כאמלו לו סימן כחישי משלו מעי) היה דף איתרי' יש דכתלא מחליקתפק עניי״ «ל י®

החכמי© אלי ̂ל תועלתם כי לכאל כאן והוסיף * וכו' מונח תירה ספר היה ישם חכחיז מןהאיק בולט
ספד על העליתם מצד מתפשטת כן גס והנביאים אין שם ואתרי י מונח היה האיין כחייך אומרים ויש

יהתשכיליס נפלו כאשי הדברים ישראל לבכי זברון הד רק בארון אין מאי האכטס ליחות שני יק בארון
1VP אשר ראשוניס בשנית ינשלו לבלתי מהם יבינו לינות אלא מעיט אח' חתיע א״י מיעי״

בישראל
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:ייהודח מאטד ק̂ו
 מספרי עגום עיעליג לנו וזה לפקרוללכשזלי 1ישיז5■

 ככידוע לשום<פשכו והצביאי׳הככמטכספי הקכמיס
להס ועלכן-סכה • רגלכי ט למי כמן לבל ■המאוי?נז̂י

 ב׳ויגסי סימן הישע בדבי בשמפציס הכתיב איתכז
fדק ביאור עד שדיה מבין וכאתיסיה מפניה נוכיה  הי

 ה נביאי מחליפי העם שהיי לנביאים משל הפכים כי
 זשבלפ שנכתב לתידה משל והשדים השקי כנביאי

ה י הבזים בחוקי אותם תחליפים שהיז י ו ו ל  נראה ו
ק הכוזרי לשאלת להציק סדי זו בתשובה שאין  על י

Tבמקומה עדין המשחה ושאלתשמן • הראש מיון 
 הזה הספק בס לבך אליי תשית אס אך עומדת* היא’

 להיותו כי ראש של דמיונו שבלה במה פניו מעם הוסר
 התורה חכמת נישאי והפביאים הכהכיס דובמת

 יורה מאשי כי ולהשכיל הזא׳להכזך כקל והנבואה
 סירא כמביאילמעלה חצמתהתזיה על המאור ;שמן

 5ע מורה יאשיהבהן המובקעל המשחה יהיה״שיק ו5ז
 השפעת מנדבת לו השופ׳עת הנבואה *ודיבת,הצצת

 וששה עשריס למעלה'הימן שפתככז מכתו ינלמן
 היות ועס ותומים באורים ואוי'הנבואה אנלא^־ו

ן  ראש על לא הבהנים לאש על המשחה'מונק ^
 בכהכים הנבואה הבכת על הוראה לנו די הצביאיס

 זהה כמדובר; האוייס-זהתומים בעכין < לכך הווצי׳ם
 ^כבי ' 'המה הכהגיס מן לא אשר הנביאים לשאר
אק שכתב וכמו הנביאים אנל משיחה ב*כ צונוכו'  V הי
 ואתיאל*ש?נ ביאר ששס למשחה'בהס פסוק על הנניא

 כי וכתב ממש משיחה תחתיך לנביא׳ תמשח שפט 'כן
תי עלי ^אלקים רוח הכתיב'שאמר או ^ ח ש מ ק  י

 תחול אשי הקדש ריח שימשיל משל דיך עצוים לבשר
 ולל ^וב' משמן סם טוב שכס כענץ הטוב לשמן עליי

 ר■8הקלבלאתיקרבןהתטעס:החכי^א אחריי ועתה
 להוצידי יאיפי השבתנו כפי כוונתו ביאור ערך עייפנו

 לבאר מצא בא העקיד נעל ינחק רבי החכם כי כאן
 עליה תפיסתי הזה!אל הדרוש יגל כונתהחבי כלל
 אזכור * ידבר וכה נז שער ויקרא פ" דברתו ישים
ת  על מזל מלן אל השיבו אשר ?ל החבר החכם דע
 אל בו צכוא שעי כמו סראיעיהו למה ענמה זז שאלה

 התשובה בשלמה שלא עס הקמזריס העניינים אלו
 השכינה דבוק ימצא שכבל אמ זל הוא כי ידוזיה על

 הקיבכות באמצעות הישראלית האומה עס יזאלקית
 השכלית הכפש שתמצא כענין מקדשי בבית הנקלביס
< ן י ם  מצאנו אבל מטבע שאיב הבשמיי' המזוט לי ע

תס יאיכו »  אל השכינה צורך טעם נדע לא בכה * תז
נאמגעוקס עמכז דבקו׳השכינה נמצא אכל הקרבנו ^

זיי כח סימן שני
 הדבר* ביאר שהיא מה על נוסף כי מבואר הוא והכה

 לנדון דימה נו א המשל הכה כמוהו בנעלם הצעלס
 ציין היא המוין הכה כי גליי הוא ביכיהם וההבדל

 לעמידת הכרחי היא אשל לבייאי׳הבוף זמכורסס כיכר
 הבזףכמוזל בטרדת תטרד והיא אצלו יקיימה הנפש

 ולא השכינה צורך לא הקרבנות כן יהיו שלא מה שם
 והדכקוע הסכינה עמהם שתתקיים כדי האומה צורך

 מן סתום כלמוד לא הזה זבמקזם ־ כיהם ב האלקי
 כעדד אכי ול> • כטעסעכל שלא-הוסוו אחד החצזאר

ף כיאיכה לכטות״• ספקותיו לצל כקל * הביכה די  יי
 סהודיע לאמי בלגו תפישאיתו למען לראש אלוף • א׳

 עלתה לא ההיא ההודעה אם במזהז בנעלם כעלם
 סיף כי לדעת ־ת היא מאשר זאת מודעת * מעולם לבו

 k לקרב הכוזרי פקפוק להסיר אלא הקבראינו מגמת
 בחוקי ריח לאשי לקמי הכתיבאתקיככי מאמי שכלו
 הקיבנזע דרוס על לא הי בשמיתיולילה ■על יירה לבל

 האלק* הלבזק ידע על ■ימשך איך לדעה השאלה היתה
ת שזכינו העקידה בעל דבלי שחרו כמו ^  א־פול פ

 שאלה על זד ט מלך אל השיבי אשי זל הקבי החכם דעת
 יקסהעיכיס לטדיעו הקבל ־ובקנמשך ענמהוט זו

 והקרנכית המשק בענייני המזג שווי מהם תיבל אשר
 דמות מכללזתס יצוייי עד למעלה כתוזכי והנלוים
 עלי• ליתול הככתז תשלם עד במזונו שלם אדם צ^אה

 האלקו העטן ולעיתתזיכשא׳קול הכפשהשכלית*
 מאת המבמו׳ם צהס המעשיס הככת ידי על האומה

 הלזקזמות ק נוהג הוא צמנהט זה האלקיסייתבובכל
 כהויות התורה ענייני כי ולהודע להודיע שזכלמ

 ועיט• נפלא הטבעמתהמשתעליתזמתאזנותבערך
 המשא חמל כאשי פיכיה׳ יחס סגולת לייצא ת משוטטי

 אל העליונה האש שאתובאבתוךהכאים'יסס יוכל
 שממכיתהקרבגדהנתכיס ויחס שכא׳דס הטבעי צימס

 פו ידבק אשי שבלס הדק אל • המלך ממנות לאשים
 ישמו׳לבצת* נפשו את אך ‘ כאשדדברכו הטבעי החום
 האלה המעשרם ידי על הדבוק המשך לאופן טעם בקש

 כאשר לזה להביע בחכמ אותו לבו נשא לא מעילם כי
 גמכא על הצולה חול ימשך איך ודעת מזמה ממנו ינצל

 שהילה דבלזכחו לדבר המיוחד המזג ידי על בעי1<
 האלקיים המעשים אבל באמלז ז סימן בשלישי ככה על
 כלאים) ניו)(נדחים זאינס מגיעאליהס שכלנו אין

 הלופא אל החולה ישמע כאשל נשמעים והם השכל אצל
 וכבי כיפבלאמד ובסי׳כג * עכ והנהגותיו כלפואלתיי

 אמ׳והעדכי® יכו׳על והחיים ביגילתהבמח לך דמיתי
ט אזתס יטלי׳לשעל אנז אין «זהס ס נ בסי׳נ^הולאם נ

על



m w י מ א מ
j> ->y />להזדעה לבו שע לא זאס • זמביאלת לי

 הודיע מאשל נעשיימקשבעו שלא עליו יאמל ך א
 יתלה כי הוא מה העקיד" וכעל ־ כמוהו כנעלם לם4כ?

 בעל שהבדיל מה 0J כויכו* לא הודעעדבל עליו
 לבליאוע ומפזלסס ניכי שנלכו המזון בין *:עקידה

 לבין אנלו יקיותה הנפש לעמידע הכרחי כהיזעו כנוף
 חנד לא לעיט לפי בהס כיאה מולך כקלבנותשאין

 ידם על בה שימקייס כדי האימה מנד ולא ?שכינה
 שהקלא למניאמה תיהי לא זה למה ־ האליןי הדבוק

 קבול היות על מילים שיכים החברלפכ־וחאחריס
 האחד ־ הדכיים בני על ונשען המון האלקי העגין

 חול לשי במעשים היאוי ועלכי המזג שהנבלתשעור
 מטתהאלקיס תהיה ־ באומה האלקי העגין ידם על

 המעשים בהשלמת האומה אנשי והב׳שכזנת * מלומדה
 מאד נכונה תהיה • יתברך מאתו להם המגוייס ?הס

 לן נעשית וכבד • ינלק בידם שלם זחפ׳ן מלא בכוסף
 מקומותמתיחהים כמה 1ז דלך מייה מטטרון אנבעי

 בלחוק יעמוד ולמה * חשבון למבוא לאהד אחד לוה
 אחל אל מהביט עיניו יעלים הנוכל יבתק י ^הכס
T>mm ואיך • מלאות עיניו ומגהכה יבחק וקן האם 

זין יהיה לא כן אם  האלקי הדבקות לקיום נפלא נ
ן כאומה עי  מאתו המנוויס במעשים השמיר הנפלא ה
מנין  האלקית האש נהם להדבק מכללם שהקיבנות •

 ואוי ־ כמדובר הדס באיל הטבעי כדבקיתהמוס
 השלמת fe הנכונה במחשבתם להם יהיה יסיאלאסי

תבין הפנו  לאדם פה שם מי • והינו החע׳ן בתגלית י
ף •יהי ן ומוונו מאכלו לביתו טי י  לעמידת הכיחי ט

 הבה בנתינת אלם ישוס מי או נופו אנל וקיומה ?נפש
 בתכונת נמנא לכל הטביע אשי הטבע הדיי לקקי
 יוכל לחמו קרבנו את ית היא הלא אלקית מכמה

 בה להתקיים נאומה הכרחי לנורך ינתלעדוךפלקן
 בשום לאתה לא עין ואס האלקי הדבקות ידו על

ת חהם אחד  הדמיון והנה * החכמה כליאת מדינ
 הטבעי החיס יידליק ללחם שאמי מי בי ומהכיס שוה

 בין הקשר יתחזק למען למזונו בהתהפכו כאדם
 יאתר משוערת* בלתי נפלאה בחכמה והנוף ?נפש
p o i לקשור האלקי החום באימה וידליק הקיבנות 

 לא אמרו דרך על שכינתו דבוק מעדנות ידי תל כה
 ה' פי מונא כל על כי האדם יחיה לבלי הלחם על

ק שלמות «כלשכןעם האדם• •חיה  מגלתו שזמרי ח
 ית לפניו כקתרזק ניחוח דיח קרכ^אשה להקריב

טנו ונעשה שאמד • י
ן ן ; ן ן נא® יבאמי אשל ישיאל יייי אל מי אשים ן

י נ ן ע מ י ? ס מ
 לקינמת 1עג05 לעגמו העקידה בעל שיימס מה כי

 האמתיהנדק• פי על החבר אליו כוון אשי הדני הוא
 אשי העקידה בעל דברי ישמע הלא אזן הנוטה
 וזל כמדובר החבי על תמיהתי אחד ינביי ללשונו

 בל«ט ומבואר שיה בהם שהע?*ן אומי שאני אלא
 המ/זנוע ע׳ הנוף בריאות שיושלם במי בי וזה מוככל
 פן אליו ותדבק נפשי עס שלו' היהלו אותו ונבד
 הס ההשקפה בטוב הקרבנותני באלו הענק יהיה

 ואל האזתה כללית אל והשלמות הבריאות נותנים
 בלי הדבקות אנלס שימנא כדי וסניליתיה יחידיה

 ומתעגמת האכילה סהגפש מהידוע כי והיא * הפק
 pf על אשי והשתדלוקו זירוזו ניב השלם באדם
 שעד שם שנתבאר סמי חיה לנפש האדם ויהי נאמר
 היולאגיקן מהיותחיזניתאו ומעולה יקרה סכש והיא
 מזונותיהן נבדלו בן בחהייתיהן ננדלו שנן כמו והנה
 הנפש כי הנוף אגל ויתקיימו יתפרנסו בהם אשי

נזונת הנוף אל הראשון השלמות היא אשי החיונית
 זאת יימכם גנסמיי ובמשקה במ^ל4אנל ומתקיימת

 מתפרנהתיקהדבדיס הרזחני׳אינה האכילה הנפש
̂אקרו יכו הס לחמה כי שכליים מחשביים ̂  על

 בכללות ותדבק. השכינה תתק־יס ענמז העגין וה
 מנדשהס לא הקרבנות במעשה הכבחית האומה
 נהס כינתס שבהטיב רק לאומה ולא לשכינה מאכל

 להשלי® למו יועילו וכאות נדנה באופן נהקרינם
 כונעס טיב הי ת׳יתעד מעשיה׳לפני ולהכשיר בעשם
 אכל® להמנא החייבת סבה יהיו סלמוחם ועונם

 שא< וכמי נד כשיס ייהס תפרד ולא האלקית השכיס:
 שטי̂, לפני ריה נחת לה ניחוח ריק בכלל כקרגטת

 מעל השלימה הזאת ?כונה ובהסתלק יטני ונעשה
 ק7«נמיגי מלפנ־י החלקי השלחן נעקר הקיבכות

 הכפד ילדייש לתוי האריך כן אקר1 * עלל סבילה
 כמבואר רמזיהם עלפי בקרבטת הראויה הכוכה

 ניאיס והקבר העקידה בעל היית עם והכה * שתה
 הבריכה הכוכה בהבשי ומככימים סוים כאוהבים
 משמעות אין כי ידברי ולב בלב הלא הדבוק להשלים
 אלו ע?£ אלי דבריהם ובהערין אנלם סוה הכוכה
 כעל כי תה עזעי לא כביר קליף מתחלפים ימנאו

 קקיבבזל; מעשה של מאודי עקד כל שס העקידה
 מהשקעת להס הנמשך המקריבים שלמות בעזנם

 הכזכ® יעיב מהם המכוון והרמז הקרבנזת עגין
 הקיבנוייהשכלת׳ הוראת השקפת על המרחפת הזאת

 • אנלס השכינה להמכא המחייבת הסבה לדעתו היא
סבת על החני יע׳ן מ< גא זכל ה ביון עתה אתה

קיום



ל ו ח ק ד ו ו ד י מאמר י נ ז ^ מ י , ץ* י־־. ̂ ״ ס
tif'ji סזצ שיה 1זכ לנןלזקאדם דימית עאמי געל כדגלי יאמל כה אס כאימה הדנקזת  קד• לאמי

י יכי אדם קרזיים אתם אתם ת« ישמעת ידעת הלא • לפניך הכנבים העקידה
3 ן3סי סנילתהגבלתשעייהעיכיסכמעשיםהמכיייםמאת  ה«שכ פתלין זהי יכי* האימות כי 7

איך להירית ל כסימן לפניני המיגג " לה^יס כלכיתם הישרים יתמימית השמים החן
לאדם דימית גילית וילתכי כנפש מקום סל «ייו
ר ל דברים שני הס י תפנה מ ר א ב ח א כן ה ד אמדת נאמר הו עו  קליבים ככאן ודבריי יכו׳• ו
ף א4ו להשלס יקדו אקים ישבו V בשלישיסי׳ עגמו לדברי אבויעצמו׳מאוזרו׳ נו
ת כמו אל מספקת סנה ידם תל מו עצ עם 14יחזק ראה אמר היבשות ה  הז־מיזניס שאר וכן כאמרו ו

ה Sכ ®’ושהעלכ היה הדבוק ך ז ל ת כוזר ס מו ם נשאר א»ר העצ ה  את עד וכן אומה יכלה לא נ
ע ט אפשי אי להגידם ההם ״ מטבעי טנ ח  כאשי אלא להדמות היוכלו ^ב4כ^יםל«ראשו היי ובנר ה
וכיעמהפישייהסרו ידמי ̂ ! אלם יד תפיסת כהם איו
T• ' ש ורוח ת טובים ושכל ונג פו ^ מהגו ייי צוי ט .ורזייימ ה :וכיייים פרושים נעשו וכי , שאין הדכלים מז להיותס

ם רי נ אי ד, מי םו ״נ. ס״ > ע.נ א״ו ר ב ד סי »נזו יה־־גיקו.נע־» החט® מ
ם4ו ^ אש ואין כחינתנ,• ה נ ה ל ח עליה® נפקד־ שלא ומה יא״ חיי׳ רוח מעווים א
ה אך בהם שיחול בפלס הדעו׳ שתי תשקלכה מ ת ה ת צורו מו רוו״/ דו  על ראיה פתאום עינם לצו

ם אדם למלית ובמאוניס הרים אינ ה: ו ד ההשנסה כעדרי היותם א
ר לא ישאויקד: מ רי א ז כו א• כן כדברך ה כאלה לא כי הרמנית־ הו

מן ר לב יל^ יעיל S ־סי מ ר א ב ח ם ה רתעכו מו דדאו ר כי ש יקאתכס כאמ קלקיעקב א
אפקוד כן על וגי ידנגתי ץ»ןQןJןlןJןף-QךJךlן רל • גיף

לגי «יסף ל ע ד ק שהיתיב וכמו יגו ,ןן2ן«,ף ,ןף^ף 1^, ןיך,ן,ן^ לא החיד, ל^*יי ו’עו  W טנ
. גזפ•0 העדה באמ נק סי י י ! l l - * תשני איננו הגיס סאפי

ב הקימו הנראה ..:,א הי״, נסק1שי ואפשר תי ם נראה ולא לאלקים נ ה  לעת• יגומלה טנינשה נ
או כיהביתכתהלף גיך בלא לחו רו רהנז שו ^ר חי ת׳י סאו לאלקי  וכל• השכינה ר?! בתוכה י•®’על .
פו ;סזפלים מטעות ביאז * הג ה ת׳. א ר אנ ל הו א ט סו הנ הכעי ד והאמנתי ובעטו ו ב ק ה בי ד  כיי

ת השמים מן אש עליהם ♦רדה ולא בהם נשאר אשר הענתות ^ מג א ל . קקניסן המישלש כלשוני ו
ם וכי' הקייס מטבעי טבע אל ללמח יכעע? יהכעיסו קל1הג מאת שעונשם אצל׳ לגרר כדי פתאו

ש שלש  ישיאל שעשו עכיי
 והכמנואי בוהאת במדבר

ל בדביי פורעניות הכקדאי׳ והם בהעלותך כפ׳  יז
עש• זו פלשה משה ויאמר בנסועהארק ויהי באמלס

תקוע• זה שאין לימי ימלמטה מלמעלה סיחניית לה
לענו• בין להפסיק פדי כאן כתבה ילחה יכי׳ פי

ויה* היא מאי שניה פירעכית שניה לפידעגזת ראשונה
א• מהל ויסעו ראשונה כמתאונכיספולעגית העם הי
 מקומה והיכן מאקריח שסי! קכיכא בל קמא רבי

א • ע!כ כדגלים יבאשי אמר  פילה התוספית בעל ו
 ה מהל שנסעי במדרש כדאמרי׳ ראשונה פורענות

 לו שבורק הספל מכית יוגא כתינוק ימים שלשת דיך
 שלמדו לפי ימיס ג סיני מהר בורקים היו כך לו והולך
 פורענות נסמוך הגה אמר בכיני תורה הרבה

ע ויהי כישת ככתיב אלא לאי• לפורענות־ ט בנ

 מה דוגמת מעין זה הלי
 מא׳ העקרים בעל &כמב

 אעפי עליון אוכק שקבלאיזהספע דפ׳ליהשהדכד
 כמקבל כשאי כבי ההיא הכת או השפע שנסתל׳ממכו

 שקבל ההוא בשפע שהיה מר«מעלה רושם זה אי ההוא
 והשימיתי זל רכותנו שאמרו היא זה ובעבור ראשונה

 ואמרו בקדושתן הס קרבין כשהן אף מקדשיכם את
 בהם שנשאל הרושם בעבור וזה נגנזי קדושה תשמישי
 על וכן אליו תשמיש אי לי חשבן שהיו האלקי מהדבר

 כח שהיא לנפש משכן שהיה שהגיף נאמר הדרך זה
 נשאי שכבל בעתמה ממנו שתגא פי על שחף עליון

 ראשונה שקבל ההוא האלקי מהכת רושם זה אי בו
 רוח כפש הס ושכל ונפש ורות *• וכו׳ע!כ לדכי ♦יאיה
מדלגות שלשת עי כו סימן פעמים להם שלמז ונשקה
. . ___ שס שכעסו ובחוק בלב בכבד העבט הקם הרוק

 עזדיזביאיר והרחיב הרמבן כתג וכן האמןע^* לב וכסימן * שמה במבואי משאיסאלהבקותהאלה
W סמוכות פורעניות פלש יקיו שלא והפסיק כאמין זמה * וגגמו המשל כעל מפי אותי לפשל קלים תשמע

ל״ 1 •4 א כד



nS סיח עני מאסר יהודח
זבכל^לסהיהדגרזמכזון עסקיהם• $ןוונ««^זמ«ן^י'בפייעגיזעוק^)היזטאפזיעגיע

ע שלא ע ממכז להס איי מ ע ר  שנהיה בין :זכו אועם קילי איה ג' סימן ברביעי אלמלא ישמא מ
ס כפי למעלה אמ כנגד מעע או רב על זהנפ * עכל מיד לאק מככיסס היה פטאס«ה ונ  :?מעיטס י

 אמרו ככבד ומלכנו מנהיגנו שיהיה ענין איזה ועל והעאיננס בשממה פיני מהי סלשעביועשהסנסעס
יקולשתם וחזקתם למעלה והתאוותס ה' באזני דע

 גביריתכל אומץ אמנם כי הכית *ום׳7 רועה זינם גע6העניןווהוא.נ ועד* שני ועל בבכי* ינאוה
א מכווניסא^יר שהם ההיא שם המפזישים העיכשים  מנהיגם בחיק המלחת נכא ענינס נשתנה ̂ו

 על מנהיגנו ואמר ינוח• רובסומעיט׳וחוקתם כפי משתנה אנ^ענינם אש בס בערה כי ככתוב
^ ’T ^ והכורם וחויישית׳ומחלקיתם Sy הנבא שר או השופט העב^ דרך ■

ד״ הבשי מאד ^ואנהנוכשימעט»ע והמקרה• P עו ״ ל ז ת  ואולם כמשמעו־ ומלכנו א
שמה־ ״ א«ו א■3 ־טהס־מ״־י ב א כ־ניאמל״־־לה-מ^ק״ן טקל״ני ״

על הנה הזכיר לא וחכולם , י באמלז מכווני החני דברי
חנו א5נר והכעיסו החניפו ה כין אנ הי פנהי׳חהמחלוק ענין איזה זי• אי ועל מעט או רכ שנ

 תנאי הוא אחנס כי והחבול והמושל ומרכנו מנהיגנו עניןשיהידה ק אש עליהם ירדה ולא
ה והמחזי׳אותנוכענין מגפתפתאוס ולא השמיס  מכתנו לרפואת הכרחי מהפזור בו שאנחנו הז

כענין באין אח' גזי שנהיה :א^חי והגבות רשתי בהם נראו שלא לזמר
מלך כישורון ויהי אמרו עונס בפקידת ההשגחה

̂ך עם יאסי בהתאסף לישראל עשה כאשל התאום יק
 תלמול הכריכה קח של היאשיסתן וזו ־ ישראל שבטי מאת יצאה לאש שכוון עוד ואפשר ולעונש• לגמול עמו

מאתכיש חד לראשיתו סמיך איכה במדרש שספרו כמה הקטורת־ מקדיכי איש ומאתי' החמשים את ותאכל ה
 במתלוננים הנגף החל ה' מלפני אז יצא אשר «לקנף

 לשונו וכפל קרח בענין סמפזיש כמו ההוא עלהענין
 הפלגת לרמוזאל ובעטו והכעיסו החניפו באמיו
 תלונתם פקפיק ועל קלח עם ה7הע קשר על מריים
 רלעל ההוא־ העכין ועל ג מקום של מעשיו ^)חל

ו ל כ י ע כאמור; החיה האומה אל להדמות ^ פג  נ
 לא מת של לבו בפגיעת אם לתמוה אין י*ל זכו' לבם

 העובדות האומיתהמתית שלמתכך. עניינו ישתגה
סכי ומזלות כ^ביס  והוא לבס פגיעת להם יקרה נ
 לו בסימן משלי היה כן כי ( אצלם המקודש קכית

 שבתוכו התיר' עם הארון שמא המשכן עקר להמשיל
 )שמה סולד כאשר החיית עקר בז אשר האדם ללב
 ישתנה כאשר ההיא הפגיעה מן עכיינס נשתנה לא

ת בפגיעת ענייננו  לבנו היא אשי תפארתנו ני
 דוי לבי1 אבחיתי רבות כי המקונן !כאמרו * גאמור

 רבתי באיכה אזל וכבר הקדוש־ הבית לחרבן !►למז
ע כי מר כי ̂אי?<.«עגע־  ביתהמקדש זה לבן על נג
היו  ־ עניינם אכל :הימים כל שם ולכי עיני ׳®®איי̂י

 כפי משתנה הפכו או הכצקון לעגין כמלחמיתיהס
 וחבור ותחלקותס יחולשתס יייזקתם ימעיטס יובס
 • עליהם נבון הנצחון בית אשי עמודים שלשה והם
^ בל הבבא יקתאקדותאנסי ‘ , יי

ק קעכע T’ יייל? קמןי ר ו א מ

 פמדיכה ( מטלקא מדוכא חד אשכח לירושלם אתא
 אל חייטא גבי ואובליה נסביה )ושבייה מישלכת

 מלא איהו ליה אפיק תבירא מדוכא הדין לי חייט
 ע׳כ• ־ ליה חייט ואנא חוטין לי שזור חל חלא קזמציה

 הישראלי החייט של ליאשאעלבו כינתתלמאתכיס
 ן3א סנשניה כיין כי ־ למכמני אייכה מהיותעוד

 5מלעי ולפי'היה עולמית תקנה לה אין שוב ישראל
 תקון. שוס סוכל הבלתי הפיזק חבור ממנו בבקשו בו
חין אז  אליו שיביא לאמ׳ נכונה בתשובה החייט י

 שברי לתפיי לבי ימלאנו ואז משזר חול של קוטין
 ומימן תמישך עס ישראל שאם בזה לו ימו ־ המדוכה

 pi שלימה בהתאחדות לקו חו יתחבר לחול הנמשל
 ;ומרפא איוכל למחלתם להעלות לאחריתם תקיה

 מ« להתקיים יוכל איכה תאמי שמא זכז׳ בכו והמושל
 כ*ט הי כמיזכי גיף בלא גם לב ובלא ראש בלא שהוא

 והמחזיק בנו המישל היא בחסדו חי אל אמ׳כי ול׳לוה
 כעכין והגלות מהפוור בו שאנחנו הזה בעכץ איתני
fpfy וכי'והכה הריעה גדול יכו' כבשה גדולה אחים  
 איתכו המחזיק ואמר מלכנו אמרו כנגד בכו המושל
ל ג  אסן, כל המחזיק הצבא שר שהוא אמ׳מכהיגט מ
 • מעוטכז אל מלז אותנו ובאמיו שבארנו כמו החיל

 והגלותר«מ חהפזיי בו ובאמרובעכיןהזהשאכחנו
t גי שקלם כמו לרגזאתנו הכיץ 7קקאקדן<9 קעלל

עס



* SSjS סיסז עני מאמר קוליחודח
עיי ^ג מ ^יי ^ צאמרו למע^ה סיימ העוזיםזמזז בין נה״יתגימפחייםימפזידים מייני ^ ^  פאצחעי ם

מ1  דמהי^^שיאגחנרשםלהננ^יד לשיזייאת חסיי הגביי m» י0 ^ל * כז׳J 1רייfמפי עגיייי^ אבל יייף ב
שינאלהכמליבפסקאהצמשפמ: וכמי הימים כל זיעגיושמגי \
^י לא כי ׳מליל והראיה דברי[• אמבםפאשר בכםוממ>יי| מימישל אל כי ‘היא כן 4ל  1י

A פיסין■ יצו׳לפי ימיה שאמי ומה וכי׳• במחשבה
ל ט רי א כוז 1פי<ןלי> במיושבה יעלה לא כי עניינו יהיה היאשין ג* ה41ה כן ה

שבח  לא כאשי כגלויוהואע תשתגה שלא יולמגו לאימה |b פהצימח גטח
שומוה ה ה ה̂ Sבג קר  מהיין השני הצימת ולעי * כה להשעגוע אלינו קיה r1אומSי«ווי;ו<תנ׳7ש הו
ם «כן Sb אחרו־־ו מן אורך ע לאימה־מלעניפמו צמתשפהמייןייה יעלה שלא הכינה הזר־ן'יכםדמ הז
ת מו רו או הם פזהיו עכ t נשואי kH אחרי n S 

ה • זנו ם” ^5מ ו *י ן ובני ומואכ ^ טי כן ע ר א  י
הא וכשורי׳וםדיוכרם ופרשות הברהםיי'ו  «ם0ו

חון^מםרכוםג
י רתחשווב וא^ החבר אמר מדי{ נ

 הודאי בדבריך אוםייעתיך
^נר הב^יש4 המרת הדבר כאו שאנהגו גומנו

ס תשתנה ילא אשלמנאתנו היא* לו'4ה  ומיאכ אדו : י
 ׳ישרא^ הסמוכית׳לאק הן ופלשת יאלם עמון ונצי

 מיןדם^ועלשת«ם אמליאלם עד ופלשת ארם ואמרי
 השחיתו ופלש מדי כי ופרם ומדי יכשדים :מאחיי
 יפלם מדי מלכות השחיתו יהיוניה כשדים מלכית
 הם אולי !הנלהמייס ‘ סג סימן בראשון כאמיו
 אמוהאכיהמיי' כאלו לאביהם שמייחסי׳עגמם אימות

היו ואולי * להנד עגמם הגליטמייתסיס שמבינו ♦כמו
א כענין {תחברות1 הו מתגותוישלים־ אבלהם להם נתן אשי הפילגשי׳ מנצי הא^ק! ה

 המולה הנאבהשופי מאנשי הס אילי והצביים ג'141
שמאבד ככתוב הביכיי' הס או * '4ול'מהח'ה כ*ם פ'

 והנאים* הכתוב הסבאיסשונל הם ושמא בבויים• מלן
 :כ[ סימן כימיקאל נ!*כ יכיכלי מדה אנשי

 שעייעתיך!כי׳כאמ׳סימןל׳ מה כי •h טיטן
במעלת :וכו' אמרת כאשי הוא כן '

 שנאשרר.בד< ובינו בינינו ברית שמם
̂«תה ם לברית בבשרכם ברית♦ ור  והשבת ‘ ע̂ו
 וביניכם ביני ו־י^ה >»הורת בד-ג♦ שנאמר

 התודה וב^ת אבות בוית מ^ד לדידותיצם
 ושנידה בחורב אחרת פעם אהגי נררת אשד

לשון הנשמן החילה י המת ת4נמדל אמי החת־כאלו התלויים והעונש ל הגמ עם מואב בערבות
 לן יש השחפת את חל בחוקזתי פ לשי כו שנשתמש פרש׳ ונטו בנים תוליד ב^לש'כי הנזכרים בה

עליו שמוי נשיו אנל במטה ומוטל חולה שהיא אדם וזרלת« האזינו ושירת י«ך ע יבאו כי והיה
 (הנהטעמוכעגיןהמם י עב בשחף שהוא שחפת י&! ן-(1במ^ן אנחנו אך המת *Svto אנחנו ואין

 טרפיאתו שנתיאשו הכשדף החול׳דמנשהףנ̂?
 ושנוי ד-מיפ׳ רפיא׳מצד הרופאי׳והו׳םקיה כל

 הבתויהתחיינ׳העעמו׳הגוה שאש כמו המנהג
 טןלאתא׳לו עבדי בחנה!שכיל המאם ונשלם

 ול>ם נכזדת ממני בנים וכמסתר די.דר ול>ח
 ורוע דמנרארת משנוי לומר רוצרא השבנוהו

 לאדם שיש הט:*ונפים הדברים וכמו מראהו
 טדים פניו ומסתיר אליהס להביט אסט־ניסות

:חולי מכאובו׳וידוע והדלאישי׳איש גנזה

 * ההם הפסיקי מן יסה מתבאר זה וכל ונו שנתייאש! הנשמף לחילה אימתני בהמשילי מאמין כיאיל תשלום שם
ה ישעיה קי1ונפס ■ הלפואה ייאיש על p ראיה שתענו לא יחזקאל מפסיק כי א'  הדמיק חלקי כל על י

ע  כתזנים השני מן חבל מאמשל ביאוי שנשלם יכי׳הכינה פנים וכמסתר זמן הדל ולא לי תאי לא יין * ^ליייי
הפסזקים זכדון מ<קן נא־אל יכי׳השג קלגליס וכחי מלאהו ולוע הניאה ללמימשמי יזנה : שוכרכז כמו שללו

ג <4 כ כל

 בשיש ^דק שכתב כמו מתניכ׳בו שהנוף החולי
 כחיתכמכהב אלף כחליף כשאף כעעם טעמי ואולי

 6היו כל נורדי שאפו אנוש שאפצי כי מלשון אחהע
נ ונבלע נשאף הבשר כאלי בליעה עצין  השחתתו מיו
 S ולאת^*שחיף שיאף מקומו bi המתרנם תרגם וכבי
̂־ *תגאל הכשדף בו שכתיב הבסח ולפי  ה^אבע ע

 קדיס כשליעו' כפיחות היא השדפין כי תבא פ' שכתב
 ונשלם דקותי* יהטעט ההפך אימלי׳שהיא יש לדעת אי

לי ישפיל בפ׳הבה שכתנאהלנל 5ר המאמ׳וכו  ישעיה ענ
שגא בזה וכיון לביס מפלשי אגל ישר על המתגאר' ־4נ



ח ד מו « : ר ! ^י מ א ז סימן ני tar מ ל ו ל ח ל
הלב«הסג(לה הנא שישיל שטא׳למעל' מה יכי'*מלבד בשם שם באמרי בג בישיגי׳ףןימן בללי

דיג ס היה במאו׳השכי הדבר ננשכה וכה m בס* בלאשק בהיותן* ישראל של מכבם קלקיל
מיאהוולא ולא 1ל תיאל לא ־ ומם ל כג בפונים  חליים רב אמ״הייתו יהזא ההמשל המיקשי באי היאיל הדי,
׳ מכלם מכאובות איש אישים ומדל יצמאדהי׳^ביה מ|ואה  היינו׳והטוב ר ביא *בא ענמי המכר ומעי נכ̂ז

אשריקר׳אתהלבכילוסך פטם, ובמשמר !?דיממנלי
ך הכוזרי אמר לה משבנוהנ* נכיהילא אי  דמו זכוא מבט הרגשתו משל* זדמ ,יד,יד־• ו

בפתת מרגיש הוא רוחו ורב אכן אמר Jוהו>Sי'שזראH שכתב מה ידעת ?כבי
מחליי שיפגעהו מה פתאז מלת אותם ?*אמצא ה^יינוהואנשאוישרא:* כילאמשית ל^עיוזלתו

ובאלו עמו אמי1 עגמו :עמצאסכיאסבעוניתם . ̂ ^ ׳
ירגישו שלא מה ^וגס• ,1^, כאוס,״ ישח»ל* החבר אמר לו

המטיב האיכרים שאר

ה גממדיא » , » .״ י « החבי בונ ו
חל*יים יב תוא באינדס י פג; עבי אל ^!י

רג ^ סו ל כ : כריאיממב^ם מ
 :ביאור עוד ל*י דוסף הכוזרי .^מר ל! ̂סלא,היי?!, ■מה קמאי•

, תהבטתניאליו1לי"להמ1*צ
 לו היה שלא הכלאה שנוי מפני טעמי זניאהו* כאמיו

 עלי! נהפך הודו כי איבייז כמכונת הדר ולא מאד
 כאתונקמדהו חומדי׳אותו היינו שלא ומה ^שאיתי

 היה שלא מיאח ולא אמיו והיא מראהו לוע מפגי ק«ה
 הזיה ובכן • למלאה נחמד אלמדם לבן עין,האניס

 נעתק ק אחיי * אשי־נכרכו הנשחף החולה דמיון על
 היו למה טעם יותן בו אשל הנמשך כיאיל:הכתוב אל

 חזאסינג שהיו עד להפלג׳היאוש ממני פנ*ם משתיריס
 נבזה היותו מנד וה שהיה ואמר וממעביסאותו•

 הכתנב ושעיי ־ מולי מכאובי׳וילוע איש אישם ומדל
 הכיחס אחלי כי חבי של מדעתו ששעיכו מה לן!ן

 מכאיבית איש אישים וחדל נבזה ישראל עם שהיה
 דמיון ידי על זה בעבין להנליג מזדו קזלי וידוע

 לאמר המטונפי׳וכו׳ויאמרו הדברים ק פניו המסתיר
 בהפלגה וגו׳הוא אישים וחדל נבזה היותו עקנחנו מה

 אתפניו אדם המטונפי'שיוקתיר הדברים כעין יבה
 והוסיפו ממנו פגים וכמסתר מאובסוזא ללוג מהם

 היה כי לומר משבניהו ולא נבזה באמלס להפליג עוד
 * לכלום בעינינו כחשב שלא עד p כל ונמאס גבוה

 אחיזה בית היא הכתו בכוף המוזכרת נבזה שמלת או
 כתיבי׳ שם היו כאלו לשינו ולשיבב להמשיך לראשיתו
ל כ ע  איש אישים ומדל ככזה לאמר האלה הדברים ^

 הפלגתם לביאור לכפלם שיאד * חולי מ^^^זגי״וידזע
 מלוב ממנו פנים לשיסתירו סבה מהיי בליעעד

:נהבטתס ^יץןי<^יחאסטכיסיותהגחנא
 באיתה והיאאמיאכןקלייכווכו'• ז1ד

לב'הכתובי׳הכזל: סמיך עג«׳ הלשה
גןן ו סי כאיכלים בלב ישיאלכאמיתהין ך

 התחזקה הא־כריבלעתעד
 חלייס רג היא וכיה אנלס
 הלנ כי אפס • מכלם

 לדחות פח ברב מתאמץ
שיפגעה! מה ’ מיל מעליו

 שאל כן ולא בו שיתישב קודם הפגיעה במחלת
 ונזק מה זמן הקולי בהם סיתעכב יתכן האבליכי

 גם יתבאך ילעגיןהגמשל • ?וכלם בליאות לב הוא
 יעזנשיס קלאיס ישיגום זכותם מנד ישראל, כי כן

 עליה* ונפקדו ממעשיהם ולמדם בכותי' מהתערבס
 עדי קליים יתחזק לא למען איקזר מגלי עזמתיהס

 יקלה כאשר הגמור לאכדון הגורס סאתס מל«י
 זה וגי׳ונדרך האחורי עון שלם לא כי לוולתנוכאקרו

 הענין ידבק ידו שעל כאוק ויתוקן הזה הלכ יודכך
 כמדיגת אכלנו האלקי העגץ מדרגת כי בעולם הלקי
 ש«׳ שנתבאר וכמו לזה מרכבה זה כי הלב אכל הנפש

 פוןןן סוף על הלבליס בפלטי שיבא מה כלל זהו . • 15
 מאמר עס הדברים יתייחסו כמה תחזה ואתה ־ מו•

 תלת מנטיבהעל מדפיס דן>רכא פנחס פ הזהר
 אמרו על האחת * מר׳אליעזר חכים חד לנעא בעיין
 סאן* היאשין מן האחרון הזה הבית כביד יהיה גדיל

 א^ הקרע הקרב כל כי הב • הג׳אבדה הבית תיחלת
 יהפחד והיגון הנער p חזרין כן שיהיה ראוי ה משכן
 היתת לא ליהודים כי וגלוי נפוי הכל אכל והלא
 בלן העולם כל אדרגה • ויקל וסשין ישמחה אילה

 עס ליעקכ יאמר לא כעת כן ואס בנעל בניזתוהם
 נבלת ישראל בכי יאכלו לא כן שעל קגי ק׳אלה•
 תק♦1 * אולם ובריא חזק גוף להם היות למען וטיפה
 לאכזל תאוותם אחי איש ילכו העמיס כל כי להפך

 pהנ הכה f אח ולכח ־ בחלו של א מכל ולשבעה
 ואנחנו.מוביס תוקף מעשה בכל יחלינו וענמיתיהס

 אנחנו לא כי עמנו וחטאת ובצנעי׳גדולי כח בקלישז'
. ספת ואחיי * שמתנו נפשנו כאשי מרעיתו וכאן עתו

&9



מאמר יחודח קול'
שי  <ן?*״1ן כמלאכי ישעמהלעיבי לאיתי קיה עפאמא

 פניי מיל אל האייי אשר אליעזר שליני דכייז פעיל
 השני בכין כי הראשונה תשזנתהשלה על אליהי יופי

א ידם כשי סתיסתיזעלילי ל ^ ^ ש  ליזם היתה י
אנו יאין זקיוס בגמילה

צי חS סימן שני
 מזיכוי שנויים כמה סיאינז ממת גישאס והלב ל׳ד י0

עני הייתי שספיי כמי לב של ביעי אל מהם  מעז«וי נ
ה ע  עיסינלב* כי אמיי «־ ההפך ק יגרחב ויבין י

pי •מםwי ס ע כ ה  מתלה בסתיתלתממי^ה ק
אמתה על עמדו לככאשי

ר לת ידי על אקר כית מכפיס ב ח ה ^ מ  ימן * הכסיון מכת יה כל מתמידים שימואכח^איים א
ק תו .1ו<!וגע*ב! השלישי הכית כנפה י מל גפעימ ע1היד הנבלה iערי כ^3 או
ת זביאי ידיי ה׳יכוככי מקיש אגו ת1 מד ואמד 1 הבעלס הנסתר ומגא׳ואחבד, וגמירה ■ופחד יגוגו

 ה אם שלמה מאמר זה על
 עמלי שיא בית יפנה לא

 שיעלה ממה נזה האריכות אין עיק-שסכי כי גוביי
 את ישמע הסכת אמכם • עליי שאנחנו כמה ׳וייייד

 שאלתא נאמרו האחרות השאלות שתי על דגר ■אסר
 מכל יתיר עלאה למלכא קריבין אכן דודאי אחרא
 לין עבד לישראל היא הכי ודאי ש5כ עובדי עמין &אי

 ישי׳כין איכין והפי עלמא דכל לבא ■היא כריך ^קילשא
 יכלי לא לשייפין כמה שייעין נין כלבא 5הנ עמין עאר

 הוו א1 יעל לכא כלא תלא יגעא אפיי בעלמא לתיקם
 וישראל שייפין גי כלנא עלמא דכיליה גאמנעיתא

 ליבא * שייפין כז דלבא כבזוכא עמין שאר בו ממנהגן
 ידעין קיומא^כלשייפיןלא ■יאיהי יכיך-יחליש ■איתי

 קיימא ,דגיה לכא אלא כלל ויגינא ועקא ימנערא
 כלל כהו אתקריב לא שייפין שאר סוכלתנו ירכיה

 שייפין שאי כל מדי ילעין ולא קיימא ילהאליתכהז
 לשייא וסיכלתנו חכמתא לאיהי למלכא קריבין לא

 ילא מיניק לחיקין שייפין יישאר לנא אלא גמיחא
 עמין ישאל ישד׳למללקדיש'קריכי' כך כלל מכי' «לעין

 אכלי לא לישראל איייא שאלתא • מיטה יחיקין
 יימשיס לשקניס ולכלוכא וטכיפא יטרפית ככלות
 יתליש יכיך לבא־לאיהו להא היא הכי עמין כשאי

 אלא מזוכיה נטיל לא שייפין שאי דכל וקיימא יהלכא
 לכלא וביילא נקי ימזינית דמא דכל ינחותא גרייי
 לא שייפין שאר זכל שייפין לכל אכח פסילת ושאי

 נטלין לכלא יניש פסילת כל אלא בהאי השגיחין
 שאר בכל לא ועל • לון לאתחזי כמא בתקיפו ואיכון
עין שייפין  לנרעת־ ספחתסבירז אי שאת איתאנעני
 מכלא כרירא נקי איהז אלא כלום׳ הכי מכל לאי ללכא

 ומום רעיתי יפה כלך כתיב לא על כלל ליתכיהתזקא
 יססם להראותך לפניך הלכרים הרניתי מכל* כן אין
כיי עס  ליכיה'שובים המת עס המשל הקבדלעכין י

זה: כראי יה ראי לא ״
 מהמעליות הס אלו ־ וכוי מדאגות רח סיק

כראשון עגיינס וכלט אשר קכפמ

 אומו •ופובעים מתמידים
 הוא אפשל כי עת ככל

 Tעעז«נגיןבר,תמ בכל יממילו ולא מתתידי' יתס הי
 ועולת ללילה מלילה אלא שאיכה שלהדלקתמכויה

 שנאמר חביתים ימנחת ליום מיום אלא שאינה תמיד
קי מחניתה אלא ואיכה תמיד כה  5כעי ומחניתה בנ

 יגמו לשבת משבת הוא הפכים כלחם האמור והתמיד
 עם תמיד בי להעלות פסוק על פ׳תגזה שהזכיר

 שם הנוכי בתמיד עליו הל?ובן של היותמחלוקתו
 הימגלבי הבי על לדעתי שהוא המכירה הדלקת אנל

 K פגיעה על גלהייית ובלילה* ביום הדילקתמיד
 הוראת ■והפניר הרבה תחשה לא תמיד עת בכל

 בפחות מספיק היותו עם שונות בלשונית התלילות
 בהתמדתעגיעתהתפעליותאשי להפליג זה וכל ימן
 לכר^ ירגיש יפנק אשר כל ואל עליו יעתשו ליש יום

 לענין המיוחד בדרוש דברי היה וכבי * מהם יתפעל
 י הסלול=״ מחיפיי דבריםכיאים היפה: כי הסדר

 ההוא הסלרהנאיתכדכל עכס היא סדייס יהעלר
 טןלור קיננו משפטו p • התכיין התכלית לענין

 הו^תדיב כי סדי בנלי החבר שזבי הללו ההפעליית
קיו מהפכת ידו על הכאיתלהימת לי׳י  לאד® דכייז

ך על והוא רגע* ובכל שעה ובכל עת בכל  המשכה די
 המחכיי. לכמהו.לולי שלאיגו בו־וכמו ישנה אחי ובא

5אש מתיקמי׳אלטבעהלנר קלכול איפכי שישימי
ת^ד ועכיךהלאגההוא ידוברבו• ^המ בון  הענ
 :תעטו יבול אשל את ע*כפ יבא גא כי כלבו כשיתחזק

 * מנאתהו מלאה על ישכב למעגבה כאשל קיא והיגון
^עאן פן ירא כהיותו והכחד־הוא קראלו ע לא י  הגי

 שלשיק יאהבה* ישנאה ונטייה :עליו הדאגה לגבול
 משבא לא לזהבלקדישיס זה סמוכים באים כאחת

 משא ילא עמיתך את תיטק הוכח בלבבך אחיך את
 ואהבת עקן בכי את תטיי ילא תקום לא חטא עליי

 סדרם את שכה הקבר אמנם * ה אני כמון לרעך
 מסכיים גכולים להייתס לשנאה אהבה לסמוך כלי

נמקבלתסוג•• תוה מקכת יהאתל מקנהימק האוד



ר ^ מ א ' מ ג ן ע מ סי
1 «ן 5צ«צ<3מ0מ# די Sd שגויי ^אי יי מן הטעגז מן ס ט סי ̂יך ל נ ל ^י <|5ייו יכ«*כיי(י מליים הו

ה וככ^צ^ארי •►!מרזכיכי• טיי הנ למגין p‘מיד יחיימישבמאלייוו כאימי י p ממנו
. צחדיבי? אילני6צ לאזללימיאמילי1הואמדל1/ילגיקיד4ש8«

מן שלאהשאלמני* כמיתן ואיני מגלךאמיליהאלך  הייפאיס • ליחה גו שממטכב הימכן ט סי
המבוי פיייק צי אמ גמיו . לכלול סכנית לימי והוסיף

ת המקיים מיני כל צי ר סננו מזגו ו טfey 1 ו ^י ע ך ז סי ה  פתאיסאמנס ימיתהו כלב ובשנוי ב
בiעHמכ ומגרעת מתוססת להבהיל תמיד סמתיגשיס ^ו אכ הכ rי tם * ע  חגתין P ביה הבדל יש י

שתה סכנתם לידי נבאו ינאדם ת הרע והמ עו התנו ת ו ^׳נ ע סווז פו הטי  לבלתי המלל אל הפירוק ו
ה היותסוכי ועם צ פי ה תו ״ בו סועדים ם4כ ו ג על אמנם שמה הגעתי האברים מן וזו

:o j קרובה המיתה פצים צל .במנוחד, תאייעות אגידת היא

״ ״ ־ • ״ א ר ״ ך ת - ע • י ר י ו כ ־ ־ ו מי א ו י ד ל י י ׳ י ׳ י ״ ״ י ־ “י■' י
^1 ״ ! :!’“^ ^ P ^ ^ ״ ״צל<ל * .1«י

 האדם בני מקלי יסניזעל
לפעמים שפחד אפשי כי

«5עו למיאה * וכי' חבויה
ן n באר ח אי איכעת נתמלה הנה וכי * בריאות רב 1ה

ר •י !ינהלוהדעלכן ב ה ה ר ס תכן א תעכב הי ת  הן יקרו אשי יעים שפטים יחדת4 בו ^
א שתעש׳בו ככל תמיד .עיהו רי הפייחע המיתיית הליחה ן סרג־ או מו

יעיוניו כי
א בו שתעש ככל תמיד שיפבעיהו אתי רי ן סרג או מו
ו יאוי מתסלמית סכנות עת ה אי תב^ו^ א י בו ה בטיו* או ח ש הרג v ה x למסעי באדם אבעבועות 

 יוכעהלימו׳הדהמעייסמו t האיברים בשאר זיהתעבב יתכן באשד ראיון זיז מל עליו פקדם כיפיל
><<H. ההפעליות לפישתבדולת

:שקדם אשדיפבעוהוכמו
 ליוב כי לימי דונה * נהפוך העתים עם ומזגו
אל מחנב מזגו יתהפך פתאס נפתע לב של זכותו
 בזה וכלל * והפיכס העתים התקלף כפי מנב

 תמיד יתהפך מסכות הוא האיייכי מזב מתחלפות
מניעת מתוספת ובשנוי :יתנשאולעמתו יהלב  שאם ו

א ס | שו ךי פו ה ע טנ ה ך פ ^ כי י מ  אין מקים מכל ו
תי כפחות תמידי מתשמגות אמלט  האיכות מן יי

 דברים הששה חן יכו המאכלים מבלעדי הקודם:
 לפניך אשדהבגתיס אדם של גופו מתבונת המשנים
 מן המירוק חלין זכיון השמיט עט סימן ציאשון

בי מכללו המותתתשהימגל  בדבריו זכרונו עלה מ
 לזכור בכאן כונתו עגס חיה כי טעמו אולי י מה4

 היזלק ואין העתים בכל תמיד המשנים הדברים
 שהשמיטס הנפש מפעליות • כך כל תדיר ההוא

 בהם שולטת הבלתי המילה יד מקוני ההוא עחקום
 להתעלם יכול לא באינו נאשר ענזם בקושי אם אי,

 נושאם ענם על הספור בו להיות הזה צתקוס ^
 :פגעיו בזכיית קדימה דין להם הלבייש סייא
 הרגשתם תהיה לא כי במנוחה האיבייס מ| יזילעי

 לפניהם לכפול החלו אשי העגעזם על ההייהלמיש
 כהרגשת בתחלת ירגישו לא א®’

 המתרגשים דבי׳י,המבי מתוך מתבאר והכל הלב
צזהאמרזה: וצאי®

ס  לב<ה'שחזיהי אלותה* מ
 בן1« המויסא * ריוקה

 והשיטו * הידוק מן מתקדשת בז^ה על בכאן עניינה
 השמור'מתבלזל יין האבעבועותהמתמדשית מן הזא

 בכורות באשנ ייזל הוראת מטעם ענייני על כשנעמוד
 הביאו ומורשי כסייא הפוסק לבן תבלול זהו פר׳ואי
 מולו היותו לבכימתו מראית כדעמבד * אמור פרשת

 כתג שכן האלומה מן וחבורה * הלבנה מן מתחדש
י שהלם מכה היא חבורה משפטים פרשי; דש״י י נ  P3 נ

 כל עלו ובכן י כנגדו הגשר שחאדים אלא •ונא ואינו
ו אשר נזיקיס חאיבעאבות נ  הד אמיתי חלוש® מי

 לאבעכיעז*פייקומ כה תהי כאשי המחליאות ליחות
 לגבול הליחה תגיע שלא אנשי ועדיין ‘כמדובר

 ביטול ויגלו' המזג ישחית זה פורחאבעכועי׳ועם^כל
 זיגש פישת הי״מבן כתב וכבר • רפיונה פהיגשהאו

 תתלו אל כייי ובטיל שביתה פיגה לשין לבו ויפג על
 פשקס כי לבו ויפג זה וגם אתרו עד וכו׳ לך פוגת

 השממק בבא ידוע הפגין וזה כתת והיה הלב תגועת
 הזקצ«׳ זה יסבלו לא כי הרפואות צספיי פתאו׳והוזכר

 שתקן להם בבא מהם רכים שימעלפו כח וחלישי
 פתאום ונפתח כיחב הלב יהיה כי פתאום כפתע

 הלב ויאפס הגוף בחינוכי ומתפז' יובא והחוס׳המולדי
 כי אפס . עג* וכי כמת הזקן נפל והכה בהתקררו

 קצת יזחסרח נתעלף לצו כתבויפג ספורכו החכם
4בעלזן כמנהג קולס שהיה ממה ורוקו לבו לפיקת

וכו



f!t טאמכמנשי םימן w מאמר קו^יחודח
 היי לכאן שמי יהלפיין הכימול אמכ® ־ היפיין על והשני הכיטול על כיארז האחד כי היי *

 וזה • להשסן נתן זה ולפיכך •- משף כזכייתשס איש בלב מדאגה ש^היה ורמהופר * כמדיבי הליהה ק
וס!: היתכן באמרי •החבר דברי יורי כאשר עולמית תקנה לי שיכאין

א סימן מעומד הלב היות הביאו׳ועל מהרחבת לני שקדם הה עס שכן וכל מבוארת הכונה • יכו והלב מ
י להרגש ו עליו השגחתי הטבע שם כאמור מועט ד

ה הכוזרי ר נ א ייא n ז h מעט כי יתכן ת׳  ביו
ה ה מן הי ת י  ב4ושה המו

ד י י י מו זכות מ^ני הרגשתו נ חי ורב ד  הי>« כ
ט בדבר מרגיש ע מו ה שיפגעהו ה ח דו תו ו  או
ת4 ת4יכו בו שתשאר בעוד מע^יו חו תו ד ג  וזו
חה בו וטתעככת בהרגשתו מרגיש איננו  הלי

ה שיעשו עד מנ ם: ט אי ל ח ה
ר «<כ מ נאשעי! עערו כן ^*ם החבר א

 ^עליוrיהרגשת׳הםמב
ם רב ה אי׳ו חל ת׳ הסב׳ ה חל׳ מעליו לדחי ת  בה

שבו: אגיעתם<ןודםשיתי
א כן הכוזרי אמר מג :הו

בן החבר אמר ממנו ד־וענין ו  דמאלקי
ב כמעלת ל ־ן ו םן ש  הננ

ל ע ם רק אמר כן ו תכ  חורת6מש מכל ידעתי א
ד כן על האדמו־! קו ס אפ כ לי ט וא^דת • ע  חנ
ם ת אבל חחלאי אי רי ה הנ  רבותינו שאמרו מ

חל ת מו  ראשון ראשון מעביר ישרל עמו לעונו
ח איננו כי תינו מני היו עלינו להתעכב עונו  וי

שה כאשר לגמרי גורמיס-לאברנו  דמאמורי ע
ן שלם לא כי עליו שאמר « עי א ד ירי ה ה ע  חנ
חו הני ק עד ו לי שהתחז תיו חו ת עינו ו מי ה  ו

תו ה ועעמו משרשו הלב וכאשר או  ומיושר שו
ג מז ה הנפש בו להדבק ה חי ד ישראל כן ה ע  מ

ק ועצמם שרשם דג ם י ח  וכאשר ה^זקי הענין נ
ע ש ת חלאים האיברים משאר חלב י רו תאו  מ

א כ מ טו ע א ח דו כנ ם ד כן מרוע והביצי & ג  מז
שראל ם ישיגום י ח טו ד ת ה מ ם אי ל ת & ב ח  גוי

מו כ ם ויתערבו שאמר ו מעשיהם• וילמרו גגוי

 האיכרי׳וכמו שאר בככפי עליז לסזכך בזראז בחכמת
 מכל הלכ0 באמיז מהראשון ע?: פ' המזיה שכתב
 יתזכוושאוי באמכעתו הוא לולב שיש חיים, כעלי

 שתכללהו בעבור בד מקיפים ידו תחת אשי האיברים
 אלמ ימהי שלא עד בהם והסתיו בשמירתו תועלתם

 • הרגשתו מיגיש איננו וזולתו :עכ מחוץ היזק
 הרגשתו מחין שירגיש בואיהאיברי׳ח; שאין עניינו

:פתאום בפתע לב של
ט והרגשתי נערו כן אס מב סימן  ובנסחא * ז

זט'* והרגשתו שערו כתוב אחית
ף שם יהיה הכינה ולפי השעיה מלשין זהיא ד  ני

 בחלאים והרגשתו לב של שהשעיתי לוחי להרגשתי
ב אותו משימה היא פתאום  סבתהתאמנן חלאי׳והיא י

 בעת* יפה הכל ואת הפגיעה בתחלת דקייתס על
כמקומה כסחתכו וגס • הנה ועד מסימן*לו בארנו

 כ« במאומה כמשמעותה יזנאת ואין פרץ אין עומדת
ע כל על בנקלה מצטער שהיותי פיה על המכה  פג
 את ואולי • באחיי האיברים יתר על זמבריאז מחליאז

 כי הרגשתו ואח * קלאים רב יהיה בבחינתו כי נעלו
 אמין ויהיה פגיעתם בתקלת אותם ידחה בבחינתו

ט הקנה ובו'והס מביאים הס  שניה' מבין כי להורות ו
 :כאמור בליאות ולב חלאיס לב היותי עכין ינא

 הנפש כמעל ממנו האלקי העכץ וכן מף סימן
 העגין שמדרגת שיעורו • הלב מן

 וכמו הלב אכל נפשות כערכך אכלנו וערכי האלקי
 P בנוף הכפש ידי על לשתחול הכרחי הלב שבריאות

 ילה על השלמו׳לשיחול לבייאית כריכה הזאת האימה
 שהאיר ממה ברורים והדברים ־ בעולם האלקי העכין

 והלאה• זו ימן בשי'*לו כללותם ביאיר פניהם עבי אל
 בזה הכינה יכו'• המזג שיה ועצמי משישי הלב וכאשר

 ומכד המזג שיה ועצמותו יצירתי משי־ש הוא שהלב כמו
 בקינע מנד ישראל כני עס כן החיה הנפש בי בקה7 זה

כי האלקי ן עני ה בהס ידבק זה ומכל וענמס סישס
ק* ולפיכך שלאל ני עמל יאה ולא ביעקב און הביט לא

ק איננה מנאתם אמל התלאה כל זאמבס * ממי  לה© ויהיו אליהם המחניי אשי מרשעתהכיתס י
ת נאי כן מל פמיקשכי תיני  ״V אותך יחטיאו פן באדכך ישב^ לא ואמר ברית להם יכרתו לבל נתירה מכיעי

 הלבי«ט^וו. ישיג וכאשר וזא * יגז מלמדו ד^הגוי׳אל אל נווק והנביא וגיובמהאזהרותעלזהרטמספר
ט קלאיס •איכרים ט׳ ישלא׳ל כן ו מ ונמשתהנקם ני נה^געומנא הנכד וזכי ו ? י נ



*f n m ר מ א יf מ נ ן צ מ ת מי י מ
ס ^י מעויי כהם̂  יוביביס ♦וכי «:י  המלן^ 5כהיי1קפמשלי'ל לישי כי לב־ לשבויי יהליפ לב ^/ייב ה

סייי׳לעי^כאמו': להיותם פיסמיס עיכס על למשל זיהיו ה׳משבל* מבכבי מז «גסו בביו  0ובב«י
̂)שר ס’ד«ל4 במיןים ן4למ4 p«! יטה ג  0 j שידעת שיכ׳בהמון:כמי הכי כלשי׳כיי לבב בר לשון היושר 

ידבץ !תקינכו הנפתיהבזסבבידגי לבח׳לו •לנה וכי הרגשתו זכין מכד גליזשונה סליי מריע לוקה ־.והלב
ושאין בעולם האלקי העגין • כזר.ד ומכאתי ־ כאמיל
 ל^7כ בכללותו העולם כל אכן זה בבמות שיאמר בעיניך רחוק ואז*«ה« איש ושם פסיק על כנפה

חנו * נשא דרוא חליינו כבד מן וגי המוכה ישיאל אנ ק היה הדבוק אל חעו^כם 1 בצודר ו  ידו על י
חה וכל מרעין בל בפקין ת במנו או צ הסו הערו׳ חנו ו  המעולה היולק להקנ^ כבת או

™ הבר ובור דמורתנו גופא ^שיפי לכל מבמשין אי י ו ז ג מ ם די מ י ג מדיגוהדבר״ סי מנאנוסדזי
כנו זכיל לכאיהי קי ובבורנו מתו דהאדי דכקהענין תקוננוי  ו

מדרגותיהם על שהייה י ׳ טב כל גפמיז מיניה מכנא
ז י י י י ־ ־ ״ ׳ ב ״ ע י י י ׳ ״ ״ ס ^ י ע מן נ »ד־. קלי/ ״־•

i .נל U  h ,  fepiP| !נ- “° ־ י' ״ ' י *“י ־ י י י''=°י׳ י’ ״ ״ ׳ P ״ ״ י ״ ’״ דנ ה ץ י־׳ה י ד  ic-< ג
^ * האדם סגולת כן ואחר האדם כן ואחר ש««עק לכל דאנעלי׳ שלימי י י  שמנינן כמו כי; ■ הוא י

ה בעינון דפוק יהי ואל עב: י ה ה בעבור נ ל ו ג ס א ה י ה  דואה הטבעיי׳עין כדגריס נדיז להדכק ה
סגו לקוק היותו עם כי זכו׳ ד. קיו האלי א ה4הענין הקלק עי רק נכללה לא כעביר ההי

ה שיקשג ממה הכוויי בעיני ל סגו ם כמו ה אינ בי ^ הנ ע מו די ^י ח ה ה ו  משכן שיגה ־ ממכה הספיריי ז
ך ייאיי אשי כתיג של כפשוטו ר מר מאמר נסדר הד או  סבה והוא היאות פז;^ שחדךה'גןק«נו חן ה

' ־ ״i״ ״”׳‘לג « ׳ ? ר ״ ח א ךו ע״- ם ניי תן עזי : בן , , , נ ??:</ האני יאש״תככל ג

a, ״ או , ר סי קי די ע מו ק שטהו ס5וי ם ה ש י החלקים יתר עם העזר ! * סיבה שהייה וכמו L ו^רת1נ
ה: שיפורש האמת לפי ,יפוק ר ו ג ס איב׳ מהס קובר העין שכלל ה

ר מה ען4ע אשל הפלאים על ס י א ר ז ו כ הנ כבד ה בי דחעירו ח ק ה ולמשמית שחוש זה לאי י
ר איתסמתמתעומתוהסשל עי ^די רז ב ט ה חו ר מי ד ק ו כאיבייס בשאר הלין ו

מתספלקלשום לכלא׳ כי * סנתעיבו מה מגד אומות
 בדברי' וגס • ממנו היוגאת הפעולה עקר אל ומיוחד את נשא שישראל כיאויו וימיה מעשיה׳כאמו'־ ♦ילמדו

 הזיכב אשר המפרישה נלי כי ראינו המלאכותיי׳חנאנו • היו׳שעדיין עם בעוונותיה פולו אומו׳^זי יזלייה׳של
ס מחלקי סאתלדמיון מלי• היגשתעד מפסי! היגיש״בקליי לא החלישה פעילת אין שזכיס מכלי וכלים יני

 הפלק ידי ?גל רק אדמתו זלשדד לפתק נו נשלמת הקלי במעט מיד הדגיש וישראל * זכרני האנדי׳אשר
ש1ושח הכנה והשאר גלעז ״מירי הנקר' ממנו הפרטי לדמיין לזכו׳הרגשתו וזה האון פועלי מחבר בו «נדב

ה ואנחנו :כאמור פלג לקבל כדאי איננו כלו לם הע כן למעשהו כלי להוניא כנגל ־ בחנזפה והעולם מי
ג שהלב אמרי  כעים נקיי והם הסגולה סגולת עי רק האלקי העני! והנרות • האיברים מכל פלאים י

ב וברי שהלכ אח כנגל תורתנו לתקנת סכה המזנאזתאיתנו הלש שהם לבב אלקי׳לכרי לישר טוב וכאמ׳אך ני
וי :מכלם בליאות נ  וכה מז סימן בלאשין מאמרי עליו יבדק אשל האמיתי הסיגים ויניאת ממני הבי ו

ר סבה שהנרות מתוכנו  pr קיים זימא גן זתאתל ’ והגילתו האלם לב שהיא פסילת תתיך אוכל לני
p rit■ לפוב ליס1ע ישר^ את רואה והיה הבית הר על בעמדו מתיככו החטאים חלאת ולהוניא אותנו ולטהר

.כל ה׳נאמכה ועדות ־ לשמשני אלה כל שבלא כליך כעולט שניכה שתשרה ראויים נקיים היותנו עד
כ« וכו'• בכי קכיכא כשביל אאלא כבר לא כלי העולם ישובו הנרות שחאוך לומר 1ואילמ;וכת ־ ^אייטטמגו

ע אשד ישיאל ג ילס שעל הבה של עיני כבת סגולה יקידי הס אמכם למוהר אזכם ייגל בלבם ה נ
ר וזהו בקרי עמו בלכתם יכלו שכהס והפושעים  האלת הדברי ■יהיו נו כעיל׳לדנקה השגקתי תשוטט מ

ס נדיקיס ה דרכי ישלים כי ע*ד הסיגים הבי!יניאת י  שוי© והם סי*מג עד ביאשו׳מפי׳ל״א לבל לאשר קי
: בלסמו׳לס^ז לו הניב ההקדלהד'אשי ומסכימי׳עם מקראי זה על אני זקורא בס יכשל! ופושעים כס ילכו

כ נשב לב דכתיבי > מ0 • י לנשניי ה קרוב • תמה ?'לא1ז ינז ח׳ 1י $ ־• ודמיתוכו הקבר השלית סבל מ י
העירות



ח ד ו ח י י י ו ר ק ט א י ס ג ז ¥ ט * םי ז ט ו .1מ י ® י ?י ,,.
מנ0ב jiwp? בפיישימ מלייה הץויבה שאץ »1פי0 לד סימן וכוונתן ליתJ0 כמה מחלה מינייימ יי

 כאלוכ שינאר וכמו ומשעטיו הץיו •תנמנותיו שדודו כתעזייתי נאמדה.שמוה ישדאל על עבדי ישכיל הכה
 אודו<¥י תל הדבור ייותד גס והלאה 11 וחן pV סימן «א הוא חליינו אכן מאמדו לה שימן כניילך לשפץ
 אינני אגלנו אלץיס העובד מנהג המתחיל כשלישי שימן באבריס באומותכלב כךדמיעישדאל ידי ועל

. אתפם העולם!כו׳ מן נגול 5̂,5 ד״,״ הזא ואמנם 11?
p!frt»nW לא סולתו ומשונה הדוד 1D iS1• כוונתו הבץ לא הכחלי מה^רוסיים בכם שונרא׳ 
ם משפטי׳ אן ביופיו אליו ימה העובדי תדםמח ו  כןהשיבוו על עדיץ :בזו^תםם ושהם יו

ן כיהיה אדבדאותן י ר מו ני מ ל א ב ח ד קשידהע^י כמד-. ח ת ה מן מנ עסהצדץ כן מן סי
ה וכי' מהפיושי נכס שכיאה לן ^ שהקדמת* סו דנ כ pלנ

יי='“י־״ ד,שי«-םוייד<מ»״ד,ב״םה*'
עם וה שימוכי בתנאי אן האלוקים אל להתקרב יתכן לא

; כאשי בעול׳ חאלץי ב, רבי־י ד הקו שובכי תח ת סו תהאלקי סמא  םוכ יהיה למק הנלק םעווי
א ראיס ואכתס בקודמת־ ה והכניעה השפלות הו מ הדו  השפלות ידי על לשמים ״״ להם ו

רי מו יכו האומות בשאר כי ח כ ח ר מ לבייות וטוב והכניעה חושב אני וכן העד׳ עם p א
ק פי<שיקמשגפים ענכות׳של דון בדק נדץ כאשי כמד בספדכם קראתי ו ג יי
^ מה שאמר ^לעבודמ את*עגמם שו ד הי ^ ס כי מעמך ה׳ שביתי מנד • חישב אני וכן ליראת א

י ־ ־ - ״ י ־ ״ }’ל״־ל ־’״ י ״ ע ־ ־ י ־ ׳ צ ו ם ״ ^ י י י ״ ״ ם ר ם ״ **״“״
ל ה־נ ל שז w.עב י ״ . מגל 7 ^ ו ז ו ד ס ״ ת ב ה « ־1, ״ נ ו . ד . L ד i J

« וכן וזא ון עג צדע , , יעקב חלק כאלה ילא משאם ח קי
ר מח המתי׳שככל את אני ומשבח נ ח ח ר מ ה א דו אל ה & rw ו ה ם ר  ושניתפשוקים כשפייכיכו ר
ם החקיגש לשמוגרוך עגמ׳־ את המימי ליי כ ש דאית מהס היאשין שהביא יה•® ה

והכניעה* השכלית על ושגופיס־ ענויים עי הוא
5והשניעלהנדק אתם כמותכם ושמחה בעדנה חייש הס אשי החיים מן

מן ל שתחשוני מת לפי כלכ׳הייס בה׳אלקיכ׳חיים הדבקים ח סי  השכלי*• החקי הס להם יהדומה אלה מ
מן  בראשון השישים־ מן שקלמת•-לן מה מן סי

בהם* והוליתאמה ־ ומט ונ? ע« שימן
 כאלה כרים ד ־ להתקיבוכז יתכן לא כי ז נח שייון שם

 כי התחשוב :ונג כ*ג שימן בשלישי נבראו בנביונס
 י*ל • להם והדומה והכניעה השפלות הוא הקויכה
 נואלות להפליג והכפל לאלקיס והכניעה השפלות

ן על  כראשון שכתבנו וכמו רוח שפל היי מאד מאל לי
 אליו שהקדים מה שכחת נו שהדגיש ולפי * א שימן
ס אם כי האלקיס אל להתקרב יתכן שלא ^ מ  ב

 כאלו עמו הספור וה על המל מאתהאצקים מנזוים^
ר לו היה לא  וכו התחשוב אמרו סת ככה על ^

 לאיתגו מלן של וכיונו שב הספור המשך מתוך «אמנ
 אשי כפי לא כאמין מט סימן בלבלי! שהילה יבמו

חני מאמי אל ימו ־ שקלמת  עלי קשה כמה בכאן ה
 בכאן דבליו ולוגמת וכו' לך שהקדמת• מה שכחתן

 כהרים והנגזרים באמלו כג סימן כשלישי לו תמכא
 האלקיס אל להתקרב באשמשתדליס ככיקס ושורפי

חני וכוונת מאיןמעקדכי'וכו׳ ןככלאמינ« להייות ה

«0 המעשים כל את י^יתי וכי ע נ
 שימן כשלישי מע<גמו;שלתבי והכה השמש תחת
ק כל נפנה ומאלה למיניהם המה שלשה א  שהין ־ ה

 תשודי פיהם על אשר המכהגיים המעשים הס הא'
א את איש מוראה שאלמלא החיים בין ההנהגה עו  י

 כעפין הקיבק ביניהם ישלם לא ובלעליה בלעו חיים
 החקי® הב • !כיינא הנשים עס וההפקר האונאה
 הה®* כמופר חיובם על מורה שהשכל השכליים
 התורות חג׳ לאלקים!כיזנא.* וכשפלות בכניעה

 כהס וחי האלם אותם יעשה האלקייותהשמעיותאשי
 ״ עעמס אל מהגיע שכלו קנוי עם בלו ל בקול לשמוע

שן העקיי׳מאמי בעל אכל עלתה הזאת והחלוקה א  י
 ו.עצ זאלקית־ ׳ טכעית דתנימוסית־ בסגמן ״יו פ

 העי# עם התילה בניאוי תועלותיו ילבג יוניא פיה
 דבד שם ויהי וגמטת־ כדעות כמלות־ • מועט
 . טוכ כפשו את האלם הלאה אמנם אף כי לאמי החבר

 ,והשכליי® המנהגייס המעשים שזג* בכחילת כעמל!
 להגבילם,ולשונר•׳, עמ^ו נקל ישליע לא וכשול', כהוגן

י ^ 9ל ״ל t ז



ימאמך ידידח נ מחבימןע
f̂  ̂Wפtי י ^w ה ט^כלהכל י ^ ״ ^ קי' ו ^ ^י מ ת כי כיםדךאלמיטיכי הסיג הטכעיעה«א ודמיין למני
הייספי'ם ובן ילבהמה לאדם כמבע קידם חי מגיעאליהס שכלכו אין קאליןייס המעשים אכל •

ן למביו הא׳קודם 0יה השכל אנל )כלאים א< ( כדאיס ואינם צלל<עקי י בקדימה -יה אמי כיה םדייס ד
■ ימדו יעמדו אליהס אני סבעיע* כלפואימי( הלופא אל ההולת ישמע כאשי «שמעים

שימיאיתו מה כל יה וככלל ויאע ד^נהגיתזו^יכי'ייולכו .
ת ״;^,ך הה במקום לבי קדפו ת ה עו צ ה ת לתורה ו ^ האלקי י ם ד ו  האמד• הכלחילמניאית ק

ע לה המולית דכלי תSנ אאמד אי ובזמן כטכ הגו דנ ב ה' די בחקי'המנהגי♦׳ העבין וכן ע
^ד שתהיו-ן קהלה איזו האלקים מנית שמיי לנר* סן אדנ  הסהקדמזק זהשכלייסכי שקה^ מכני.
ם השלישי היזלק עי כי *מיוז  הכיקיייתלתייה והנעית ביגיהם ה:,ידק יקבלו שלא אששר אי ח^סעי

=״ לז ״’״! ־־י׳ ״ניז לי ם ״' א n ו n m  jA »S ת ד ־ ת שו דברו/ם ס א נ האלזתהשמעמקידמ׳׳לה י
V ^״זה-»|ותמניהש־־ס jpr'W w tljw aono.T -y .A n־ ״ , ״ ת• , ד ק הנ ־ קי א ״ ע טנ נ
כן שבלי כזמן וקודמינכ r 1 ^ הקידמיסשא־כסימהסנה

״ , . י ״ ש ד ״ ד מי ׳ י ־ ם ה ־ ר ל ז ^ ק ג י ד מ ד ״ ת ״ ס
ה לכל מבלעדיהם הסהקוטבים יאלה ח. בהנהגת בלעדיהם ילא אי כאשר ק

ס קהלה אייי אלימית תסיביכה עליהם תשלצו לא *כי י
המקי׳השכליי בלתי הנהגה בכאן מנר של דנליי נדק
 ייעיייבל לכל בעמי' תעניל היא כי לאלקיס ככניעה על לא כי להולזת כליי כל יהיה * נ סימן סיף עד

ק לאבימלך אביהם מאמי ליאית נא שיי * ישמיתו ה^קיס t מתקלב האדם יהיה לבדם יהנדק הכניעה  י
דק אמ ינו׳לא יהרגוני היה במקיס אלקים ילאת אין השמעית במגית ה פי מיגא כל על כי כי לדבקה

ן לא לני היאת והעבידה האדם יןמיה טי נ  עמה י
 שלמי והעובדים הפרושים כאותם ילהניי לפייש

ק • מ*ה בסימן עליהם הכיזיי  העובד שכת מתיקה י
 אם כי ממנו דייש ה אין כי עמני כתיך לאלקיס

ש מה וניאויהכתיכ תירתקסד־  וגוי מעמך הדיי
 בביויבת יהיה לו שדימה ממה ייילתי * כקידהת הגי*

בטלית והשכליות התכהגיית היי אשי ההם הלילית

כי דיגיכי I היה במקום דקוחשבק מעשה אין  יגי'
 והיו נמדיכ תיאה ונדק מש״ט יגול יש עושק אמכס’

 ונמשתיי׳תבכה ואעלה לילי: באישין מעשיהם במתשך
 תהיה אמלכתהילא אם מושיע• ואין עשוקים של נפשם

ה כי למשוב ביניהם  יכלעז לפניו שוער גבוה מעל גנו
 כפילוסופיה כלמות בגיא ילכו כי וגם עפי־ ייידי כל

עלפמול<!ן יהיה ההשגה' בהודאת היי לא נפשם אשד
כדבל ייישיימפאתענמו הדבי עליה׳מנדקת שמים המכית b הצעיתהכיהיו' האמת לפי הייתן עם אנלם

לאמ׳אין הוסיף ג וכסימן • א' סימן בראשון הפילוסוף השלישי המלק שמלס מגנה היה כן על השמעיז׳כאמור
י שביארנוהו הדרך על 6כפ הריגת הפילוסופים בדת שישיבו מהם דויש והיה הקידמיס השנים להותם עם

טעם בתלותו עה אבינו אביה' דברי כהוגן עלו וננן יוכנו למען להקיימו שהוכיחו תה בשמירת ;.הבכזנה1ז
כי ההוא בעקום אלקיס יראת להסרון הריגתי משש מפד ואהבת משפט שעשית לא השלישי החלק לשלימי'

אץ1 בסתי ישם נפש להכותו ידו את איש ס בלעדי׳יר כאמור קדימתס שהוכיחה אלא בשמירה עקל יהיה
שופטים כמי אלקים מלת לבאי כורך לכו ואין • מכיל כללי כל יסודו יבכן * עכמס מנד טפלים היותם עם

ק פ עד אמ0 ימה י ספירכו החכם שם שכיאל כמי !דייכיס • זכרם שקדם המלך מדכיי עליו ינטו אשר ־•

קלקלת' יגס מבלתס להתמיד ביניהם הכרחי אך שביארנו כמו למעלה כזכרו שניהם כי בזה מלל!
5בבכי ימאסי כי מה באופן ככיהם על שמיס יראת יקרא להיזתהמנהגייסגסהמהעלפיהסדרהשכלי־

 אני זקירא עמס התעשקו אשי חבריהם עס מעשקות וכבר ־ שכליים בשם לפעמים ייכלל!.P ^ל
 ^קא מחתית אפוס גנבא ח׳ל רו שתזכ המשל עליהם כתייות שהקלו בסמוך באתי! הפלמי כשתם ןכרס

ע וכאשר :קדי קא וסי׳קודמית ההקדמו' והס ג והמכהגייתוכו׳ השכליות  הללו הדבליס כל * וכז מרי הגי
ת קדימה בין מה ידעיג ככד * ובזמן בטבע לה עי כוכת. כסותליס הנראיס הפסוקים ביאור אל עגיעיס טנ



̂וטר יחודח ק̂י ? מח סיטן מל מ
̂י ^לת נעשה הלניי דין על נוה הפמלג יכיאורם ■ נקודמע הכוזרי כנגדו שהמית מי! יכפי̂   שיישמרו. זלי

̂ נידן שהיה מה בקשע יק עגיני שאין וכו המומת לכל אפשי אי כאשי :הקדמתי אשי דניי נכח נכלל
 גחליו שיותי לא כאמוי הקפדתי על מחייג השעה .כבי * וכו מאכילה המכעייס הדגדים מבלעדי יחיל

 לחול גי תליי שהכל העקר מפק גלי היא אשי השלישי הששה את ל׳ח ®ימן וגזה ע» סימן ביאשין יכיתי
י גתיכנו האלקי עגין עי מתכינת המשנים לביים

̂,׳ יאנל אדם של !יפי  הפסקא בי שסיים מה יהיא ד.ענעי*םטהכלד. ואדביים מנלעדי יהיר SכS היוכ
 שיחזיק היתכן הזאתכאמ ויקיצד־ן ושרגדא ומגוחי־ן ותנועו-! רה ־ושזר.* <ןכע,י׳* לגלי נקראו
 יכתייית. ג יכי' הישראלי וזוזיתס בקרגנוית בעבודות וה עס ווהחזיקו מהם השלשה זכי יעתה

 הגלק, קגלע השכליית קטהם6זסת1הז»מע«ות מןדתורותוזיקות נרכס בגודל המפזיסמיס
̂ואי בשחות ^ ̂י’י”לי * הבורא נעזב יהי%ייאה שעזוםר«׳ התורות שתעמדו ואט׳ו

־ - ״ ״ ״ ־ ״ .V• ו י י ״ ז י ־ ״ ״ ל ־ ״ ' ־ . » £s r r s
* נ א ו ו ב ה ף ״ ה א ד י ה ה ו ה ג י ט ״ א י י י ׳ י י את-־ .אי ר־־קא י

ם; חג • הנפש יבהכעליות של ת א חד י השלטת אחר א ג קיו ע כעין ירו ח הוא שביאר הפי
ת כ«ןן בעניינם נחון בי 7ה הגיו מנ ליו והשכליותובתורות ה ש:  עגמיכאתייקגלתהבלק׳• קבלת ה

ק האויי היות ועם גאלו• ב הצד עו ב א׳ ד הו ה ק שלא וטי הבורא ו  ככגדהמנהגיות• יהוא החזי
ק איך באלח ח״מ הביו לעמידת הכרחי  • בטובהבורא* וההודאה והסילרא בקרבנותובשבת מחזי

ח השכל שאין ממד, וזילתכ לכל מתהיסם ענייני אין נו מ קו ולא י ח ר  הסכליית: יהואכנגד מ
בגי היה כן על אלו• כפרסום רו ח תי ח מ ה רנ ש א רי׳ תו ה ם ח  מתייג!' השכל שאין מלוז ישריתום^' ו

ם השכליות על השאי מן אכלו נבחר זכיינ ה נ ה ו . בס יחזיקו כן אס ואיו הי אן
אין <יםףגם שהשכל למה לבם שתו צא י ׳ • ׳ דביו פןכי

 אדם ואין אדם של ישותו תחת שיפיל נמה רק ככאן
 בערך טבעיים יקראם * הריח את לכלוא ברוח שליט

 יהמנהגייתהתלויית׳בבחיית השכליות התולות אל
 אמנם טובי היותי בד על קגוגם לתקן האדם

 רוח טגעייס בלתי דכריס קראום אשר הרופאים
עין כי אתם אחדתהיתה ם אל ב  הטבעיים הלניי

 הבאים אלי היי * אדם של גופי כנין מהם חובי אקר
 וכל טבעיים כלתי לשם ראויים • בו לשנות מתון
 הנינים הבדלים הדכיי׳חן להבחין ביוח שליט אדם
 קריאת׳ ליחס בשפתיי יבטא בחינתי חלין> יכפי אנל
 יאמר בפחות מהם ההחפק הנה: אחת1 הנה אחת
 המיאים הכתובים לביאור שהקדמנו מה ־זהו וכו

 יהשמעיית עקי והשכליות עניסעלהיותהחנהגיות
ק ^ההס הכתובים עגין אין כ* !כיאי טפלת־  הודאה י

ל כפחות מהם מסתפק שהיה ית' ממנו  היה כאלו י
 וזה והמנהגיות השכליות יתם שת ענין 1ל עכפיק

 השמעות תמנו לשלימות הכרחית ימתן קד היות מנד
 והפחות המעט הם כי ההם חלקים השני שיספיקו לא

 ידיהם שהיו מה על ההקפדה שפיסס אלא ׳ כמדיני
 החלק על מקפיד עגחו היאה ולא הימנו מסילקית

 ספק שבלי שמעתא ימחא ממילא כי הנכבד השלישי
ילשין * בלתו האלקי הענין חיל אכשי היה ל<

 היא סכך * מרחיקי ולא ואמרו * עליו מורה
בי בה ימגא וכל יראה לבל תורה של דרכה  ,שהשכל ד

 כיאשק מדבריי שהתבאר כמו שקי וישימהו ייחיקהי
 בפי התיחדל בהם אשי התייית והס :יעט סז סימן
 המנהגיית כלל הנה השכליותיכו׳גס על תישפת ישראל

 הזס והמאמר * פעמים M עשה כאשי נשכליית
 האלקיים אבל '1 סימן בשלישי לאמרי לשיה מסכים

 אינם שינהיגנה חי אל באותה לחול עליהם הנזכפים
 וכו' ומחולקים מפורסים מאנלו שיבאו על ידועים

 תוספת שהיא מה לשמור יתכן שלא בכאן יכונתו ־ ע*כ
 התוספת שנעשה ההיא שמייתהדבר בלי מה דבי על

 בעבודות אז המחזיקים ישי של כגכיתן זה והפי עליו
 השכליות(המכהגיית התזיית הניחם עם ת הקיבג

 שמירת אחד יללזף איכה לימי הדבר שגנאי יכ׳ש
 והזאעגמז יתחייבו* היאך יולעטעמם תיייתלא

ק השכל אשי זחנהגיית שכלייזת תליית חומס  ק
 שכוון מה יזהו ׳ מהם המתכרסס הטעם ניקרס־מגל

מ יני השכל שאין ממה תחלה באמרי אליי ך. האיי  י
 התולות אלי יתחייבו איך ידע ולא גאמר! כך אחר
 האלקי• הענין ן יתיז להם היה ובהם : וכו'

ב כתב בו כיונא  מאמי ה׳ אזר בשכי אי חשד ך הי
פ ב'כלל  התורה מן. חנות או תדה יחיד ו'על ב'

אל י *J ב כה



̂ליז זהדימי ההיא סימן כמחכי <זיבמת!ם• יתבארו ^
בו האל שמעידמר יאיך כי: תחיי ךי אי לו האלקיולא־ידעו  אשר עגמי י^ליו על ד־ותורור־* א

ך ידעו לא כאשר האלקי הדביר צנגשם ד ירד אי ביגיהם כבו  אשר כפי זיה * הוליתגי ואפו ה׳
ך כנזכר לאזנם יניע באופן אי סו ת בנו קר על ך דבור שמעו ה׳ אי לו א  שככר השישים מן הקדמת ח

ה שאירע מה רל להם אירע אין כאיל פט סימן בראשון ט  הוכיתכז כאש הידיתי^בהם p,יyהר שאין מ
'® אבחנו תי מקבלות ^יד^ננשם ייד̂ג ת לולי או מדי ראן,-; המע  מקז© והיה ־ מי שימן ו

בו י̂’’. אין ר ש ן א ן ג ה הז ך ר ד ה ל ע הו ה ד בראשון מאליך הכ ההיד ך,ס1ןףן3מ

ה מ ם י כ ח- ב ^ז ע ס־י כ ת- לי עו ד-י ט ״ ר״י די " ,־<׳־י ה מנ ם ד היו ץ  1א
So< בראשון ''0 r בדבר האלקי׳אלא הענין שיחזיק היתכן • לו שדומה ממה זה וזולת ק,״

ת משפט היע״רא״^יבעשוח הזון הדרך ועל :fc סימן ב ה א ל אלתי ויעזוב חסד ו  שיביוס נתעשים י
שבת המילה דורש ה' ומה להם גאמר ת וה רו תו ת ושאר הפסח ו רי  כן היה לא ואס האלקים התו

ס* עמךועילותיכס משתדלי® אדם בכי רוב J ויעלה ספוו
שד לא הכוזרי אמר מט כיאזרסבדכייי עלה בבל ועובד והקוסם ואפי׳החווה אבל הקדמת כפיא

הזכירלא אמכםהקודמים זהמשכ.״ השמש ועובד האש הפילוסופים דעת , . -
עלפי וזולתם ® מה פסוק על מאומה הדבל.״ עטו

? ^ אס כי מעמך אלקיךשואל ^ אגל כאן נאמר האלה י ע ד
הח״י לייאהינביהט.,!,^״״ אינ התייזי ני נ ״ני ־ ״יי ייי ;fr <היה העל.ס.־<פ איני ,

 אל שכס יכי׳וככל משיד וחמדה ההקשי 11 שכנו וכבר רעעמו שיבדה
 f)1 וכיאור * יכל ההקשה כלנניאדכש ויהיו השכלידתוההתחכמורת התלוקה הודיעו אמרי

 מדבן« בקנתו יעלה אה^«ליר שםב כמד. תורה לקבוע משתדלים המשולש'מהתזרו׳המכהניו״
ל ווה הקשחם זכי יהשמעזת והשכלייות ט א״ סימן ניאשין הפילוסיף t נ

ר כ האלקי הענין חול עקר מ ר א ב ח תהיה יכאשי באמרי .ן4ל משח ותורד< ה
ן ® ועימד מינח באומה אן ד, ד עגי האמינה מן הזאת התכונה Jנןב^וןו^ןףjד

תול«ן איזה על תמוש אל ̂ בשמעיותלבדנהעםהיות
 דבור ינאיוה מעשה זאיזה דת ובאיזה תהיה לסמיר׳האתרו׳הכרתקדימ׳והנעהלןזוכמושקד׳־נקל

 »5לע לת לענייך נדה או אתה לשק ובאיזה הירא'בשמיר*דרכיו שאלת על ההוא הפסיק לבאי הוא
 ובן״ ההקשה אל שבני וכבר שאיו ומה וכו'* הכניעה פעקב שם צמח הכתוב תראה הלא חלקיהם ית׳לכל
 ואס גאמרו צח סימן הנזכרים המלך מדברי יתבאר אתמצות וכי'לשמור איתז ולאהבה דרכיו בכל ללכת

ב היה לא <ואתחוקותיואשלאככיממךהייםלטובלךומעתה רו  וכו׳כמישקדסו משתדלים אלם בכי ק
ק לנו אין בראשון וכאמרז לבהלה לריק(יללו ייבעו כי בטל ווה ספק בלי כי הכתוב ביאור להרתיג צו

מבי^ ההקשית הדת היא אומי שאתה זה r סימן להיות תהיה לא היו מלך של רוחו על העילה
•ושא^ ואם הפקותיכות בה זנכנסיס העיון אליה לשלימותהקורבהלאליףם: מספיקים הפטעיזיהבלק

מן1נ ט י ק מתיך הקדמת* אשי כפי לא מ :וכו׳ מסכימים אותם מובא אינך עליה הפיליסופיס מ
ן זכרוני כסף הושב מבר סל ספורו כ י * גפיישו׳וכן העביד'איתנו לא והתורתמשה נ ס

לין אין האלקית בקורבה כי הודיעו אמרי אשי הדברי' היו מוכיתו ילעומת באמתחתי
 ונזירות כפיישית בהדיס הכגזרי' למטזלטליס קדימה עלי קשה כמה באמרי סייייו החני שכחתם על גנהו

ט מה® נעדרו כי וזה בסיימה אליהם הכוזרי שרמז וה יתכן לא אמר ילזה י
העגין. יתדין בהם אשל השמעיות האלקיות התייות הכזכליס סהל ואהבת בעשיתמשפע הישראלי פיתזיק

באלץ•



S'p מאמר דוז יח
ק שכמכאי כמז  סביייס הייכז ין’«עד * pV סי

 התזרה י?דץ עליכו חונה ההיא הכרישים ®עגין
 האלפים להיגתדבאל גלתה כיכל לא ?אלקיתעד
 בעולפד ידבק ולא האלקי העכין גגי יחיל ינלגגדי׳לא

 ולהיריתכי להכין זו כפסקא אליכז ספורו האייפני
ת מנית  ציפים* וכופת מדבש מתוקים תמימה ה תיי

 בגזנופים עצמו האדם שימית במותהמת יחפוץ לא כי
 הכפשות שכל מערכותיה לכל בעיכיז כפשו תיקי כי
 אחת ולכל משכלת־ חיונית־ טבעית• הכה* לו

 במשפטי'ישליס כתייה שוה לאכעדיההנכלה תהכה
 כשמחה גקס ויזי האדם איתס יעשה אשר משוערים

 טוב לא כי פיו אמרי כל בצדק והכה לבב־ ובטוב
 חכם של ציייי על בעברו כמדו מתאכזר האד' היות

 שאלו ועוכר חסד איש כפשו גומל ) פימן"יא משלי (
 סופר אשי הזקן הלל מאמר כבנה שעליו • אכזרי
 מהלך היה מי^למידיו גפטר שכשהיה כמדרש תליו

 להם אמי הולך הלל להיכן תלמידיו לו מזולךאמיו
 כיתאי כגו דאיתלי אכסכאי חד עם חסד למגמל

 האי וכי להם אתי אכסכאין איתלך יום וככל לו אמרו
 דיומא היא גופא דהאי אכסכיא לאו עלובתא כפשא

 איש נפשו גומל ההז־ הכא ליתא ולמחר הכא איתא דין
 נפטר שסשהיה עליו שם אמרו וכן ע*כ* חסד־

 וכי לו אמרו לעשותמצוה להם אמר וכו' מתלמידיו
 לו אמרו במרח׳ז לרחוץ להם אמל עישה הלל מ:וה מה
 שילם מלכים של איקיכין מה הן להם אתי מכזה היא זזו

תי אותם מעמידים  קיקהאזת ובכתי טיטיאית ננ
 א1ן ולאעיד ושוטפן מהדקן עליהס ממונה שהוא ומי

 בצלם שככיאנז מלכותאכו גדול* עם מתגדל שהוא
 עד עאכו־ האדם את עשה אלקים בצלם דכתיב ודמות

 לכעל״הגנקילס סס שעי לניאוים יוחד וכנר ־ סאן
 אן • לצוזצתכו מאד מתייחפי' נרים הד כי שמה יעזיין

 במהמורזתמלוי לבליפול הלז האדם ישמור אתכפשו
 לגורעחק^ יאמר אשר כמקום כי מדאי יזתר מאזותיז

 רשעים ורחמי חקס על יאמ׳למזסיף אכזרי שאיו עוכר
 היא )״יב משלי ( ההיא בפסוק כיכזכתהחכם אכזרי

 לנפשי לתת בהמתו כפש צדיק יודע כי להזיות
ת כמנ עמה התאכזר לנלתי חקה לחם את סככתית  ע

 אמנם התזיה• פי על מדיתיו יצדק p היאיי
 אכיליהזתר בריסה למלאת עליה רחמיו כשיתגלגלו
א מ ץני ה  אכזריז'• לידי באים רחמיז ונמנאז בנזקי י

̂זה כן אס לי די  ועינתה כסותה ושאי כרכיה שי;לים כ
 כי ענה אשי תחת הנפש על יחטא פן לאינייע*

ארחזמכל pi ־ שזכרנו כמו אכזיי שאיי «מי

קיי ‘נ סיטץ . שני
 לעזי לא תאבל עליו ונפשו יקח נעליו נפש את בנע
ק קהלת אמי אלה שלל ואפשר להתניל ולא  כי ג' סי
 עמל שהוא לבז וברעיון עמלו בכל לאדם היה מה

 ®J עניינו וכעס מכאובים ימיו כל כי תחתהשמש
 כאד© סיב אין היא הבל זה גס לבו שכב לא בלילה
ס בעמלו טוב כפשז את הרא'1 ושתה שיאכל  ראיתן זז ג

 בפי'קהלת וכתגיאבע היא* מידהאלקים כי אני
 5שישקו לאדם הטוב עב * משחוק כעס טוב עלפסו'

b חליזלכל זיתן צדק במאזכי זעכייניו דבריו 
כני זכו'עב* בעתו נפש ׳ ידעת'מאמר י  אליעזר י

ז זכפי בנזיר שכתוב מה b החפל י  חטא מאשי ^
 דברי' הטיח זהראבע היין מן עצתו שניער הנפש־ על

 ״ כמו מת נפש b הוא הנפש b שם נאמרו כנגדו
 הש© היה לא נפשו b שחטא היה יאילו לנפש ושרט
 ר' כונת הכחץ ולא * עב לחטאתו שייוזור אותו מצוה

 לידיי עצמו שהניא מה b זולתי היותה נלתי אלמנזי
 המשועיי© החיים גנילי הרם מאשי הנזירות צורך
 ‘לצער זה מפני שהוצרך עד הראוי לתחומם קוץ ויצא

 לאיש כי לאיתנו נקר לפכות ישיג למען היין מן עצמו
 ולהתיחק לי כמותי עצמז לקדש ספק יאיתנצי כזה
 t לשוב לו יתכן למען הקצה אל הקצה התאויתמן מן

 שכתה ביעכמי תמרוק חבויותפצע דרך b האמצע
 ספורכו החכם גם כ' סימן במקומו שם ג3היל

 באמת החבר ירעוז ולזה ־ לל׳חקתהתורה בביאורי
 כי •piDib שתאוותיו למי עמדה התענית לב ואין

 ישא שבהיותהתאחתחזקותטובלגביכי יוגןמזה
פ כי ע5לרא לו מה ואב ׳ והסגופיס העכוייס עול  'עו

 החטא שיהיה הקפר ליעזי רבי מדברי לאקוי זיסיב
 אשר היין מניעת צורך לידי עצמו שהביא מה מכד

 היה לא שאב לזה שהקש' ימה כי הצעד יקבל קתגיעתו
 נטילת כדי בו אין לחטאתו שיחזור אות! ה'מנזה

 החאוזע• לסן בשלוק 1bכ שאקלי הזה העייוש מקום
 בא שכבר ו5בגזייותיזכ עצמו שיגדיל היא וישי נדיק

ח ידי b ינדו מלחמת בקשרי ד  י1היא מן ואינו נ
b'D כל:הימי© טהרה ימי על וישצ רק דביו 
 מקו® שוס בזה ריאה אינני כי והכלל לה' הזיל אשד

חני דרכי על אלה זמכל ־ לתפיסה  אור כנה ה
 העביד© לא משה יתילת :באורחותיו ונלכה לכי
 דין זהכזייית הפלישית קונת *«b שמה לא וכו

 תהיה זאת זכמי לב סימן בשלישי כאת מתיקה עבודה
 אמג• ־ ע*כ ולהנזי לכריש עמה צריך שאין העבודה

 1עת0 רך1נ לפי אדם של לישיתי בזה הזנק מקום
1לי להזיי נזיר נדל לכדו' יפליא כי אשה אי איש כאת



hnim צ סימן מאמר
feAif♦ )?עגו יגיי יפחז כפכלאשלי זכשמכליגי המעיין מ| מים המוקדמי' בפרקי♦ הימבס דברי לוה9מכ 

 לויסעלמה מלעי1ל העולס מן ובקסלטרדכי בשליה ♦ה כל מיה היק יבמייהבס למסקביעפל:־
̂«דבליפ ימה להיי* עמיל סהיק במי שלן ני שא מתבא׳געזלם העגין כן * פלע בשני כמב שכן אמליס אח<
♦נשקמי♦ עמלמי לשמי'מיל למך שאב העביד' ♦יטלעה זמשפעים יאמ׳חקיס משמיה שבימי כמי ^בלאמהמויה

בס לו אמימי יאשי על זכביידעמשמגין בדיקיס
 סיייסיייע כמיתךייבי ד.גפ® ו*כ^נחמכד,וח ו^חח העוד, בדרך אך ppp יזה שיים הגדיקים
 אימר הכמוכ עליך י«0בי בנח ניהרבוי רבו *י7סב בצדק קו4ד׳ וך1וה נהם טייח אין עבידימ

 נדד לנדיר יפליא כי איש ך,ו[>ןד, נח 3ע שנטה ומי אדר בנח קצור א׳ כעבודת מוספת •לא
 נזירלהזירלה׳וכז׳עדנאן• qj; שנעה ומל ך•6ובה ר.מהשכה rנב קצר הכורם כהיים המתבודד

״ "י ־י” I״ ״ נ ״ י ז - ״ ו ״ לי ״ עו ק ״ צו׳ ״ דחענ ״; עניי ש״י’״ ת ״ ' ל ״ ״ " ז׳  י
u^״ " I“ ״ «. l־״r״ ״An ™איי״״ י , ״ ״, ^׳ * ז ״י ״ ח ג ». ,5י שי ״ .י״ןה״ף-)־

נפידאם או ממובי שיבדה , , וכיוגא לעבידה !כטלטול
ב אבל רזי א * י6גו שיעדן טו ^ ל« אלה אשי הא׳ש כי שנא' ייל^עטרת ו

מון בומה שטיפה וזללומואל אל מ  ?כלתי היא יחד• גס שלשת מב^יי המותר מן יזדמן כאשזר עבודה ה

עה האדם שליתית שיחסי עד ד יגי ה םן הו קנו ד.ו ד רי ג אי ל  שסבה אי נפש לענית יחוי כמ'וד,מעש־׳״ ו
ו עב,׳* וכי׳ ועיונו כמדותיו י ו או מ ו י׳ נ נ לו ^ו ר ל ש שי מי ךי כ ש ל נ סי טו  השולט כי פוטרתי אח׳מק ה

חוני לכל ולתת ם והי * ב מ ש כ ש ל א צי די ך ל רנוי א ב היית! עם בתאויתיו לן נכון יותר ה י
לין לכיאו רתינו דבר של וכללו הפיייו השיה ה תי  כח יאמין בכחותיו איכיס חיראך, בין נחלקת כי

ף אבל בוה ואו ושמיש לו נ אין * ישמן ישן נגי י
י חנ Pלעבודה הענוינמשכלוסימן הראיתיך הלא ה ה  ולהוס לליד אץ יכח נכשי חלושו'וממאי שכחיתיו עי הכפש כחית קיא * והגיף מכחיתהנפש :לכו נ

הענוי תן נפטר הוא גס הפעל אל תאוותיו מחשבת או * החמריית הכחית הגיף הכחיתהשכלייתיכחית
5ר יטאהו פן לחיש ויש רזה שגופו מי וכן * המופלג וכחיתהגוף והשכלית* כחותהנפשהמיגשת יינה

וכק« למותרות נפשי תאוה אש אף סכנה־ לידי הענוי בראשון גם סימן'•ד טבעית בחותהבומסתשקיאה
תלכקכו פן לענמז טוב ידרוש להפקתיכונה* מספיק על • אחר בכח תביי אחד בכס היבוי כי :לא תימן

p ביי אשי הטיבו עה האלם נפש להמשיל המושלים ד לן קח ואתה * קשה ומעבודה דוח מקוני ומת הי
ס; אשי השטיתהשתים מן נפשן תשאלך אתאשי קבין כל מטה כלפי חביו מוהיי היותי ומן שכל לייח כי ו
כנגד התענית זכרין אחרי * וכו הממון המעטת ולא שכתכס וכמו להפך וכן מעלה כלפי יהלך קודר השני
למרגש כנגד המעט׳הממון המ;או׳זכר הבימח' הנפש :הקדמנו אשי השביעית כהערה הנץ כיאוי על
 וכדןן ̂שבא עמת כל יהכניד העושר אחי הלהוטה ־ הכנחון עם שנטה וכי'*ומי התאוה כח עה שנטה ימי

ת התאוה וכי וכו' » מ יכו'ומ« התאיה כח עם שנטה ומי באמ למעלה שתיהן והנבחון * הנומחת מן הנ
3יטייד,ן יעא • שניאיט וכי'כמו הננחזן עס שסטה אל מעיקים ינוייס עם שניהם המיגשתכי מן הנמשך

יטיידכו שלא בוה התנה תנאי זכו'־ החכמה מן קמתי נופל זה קם וכשזה המשכלת p הנמשכת תמחשנה
כ« המעשה הדעתוייכשיון משבילי ההוא הממון קכין לזה נוח סוה כדרך כיניהס לפשי ראוי כן על באמור

כ לאדם טוב לא אמכם עבודה התענית רב ואין •* מדנרינו שקדם וכהו ולוה יעיקוהו אשי ההזדמנות י
טפול לו שיש למי שכן כל • התכוין שלמות ההשיג עליז שפחו למי אמנה אן * וכו חלושות שתאוותיו למן

יא»ן אדרבה עבידה איננה הממון המעטת *שאז וכו האדסייישר גני מתענוגות עגמו שחיי *גיןיאוי
עז :לו נכון יותר היגוי אך ׳א י ממנו הרכוי אליו דתכיא ♦בההיא * שוכרנו כמו הזונה לבו שחבי בחי

כ♦ והשמחה והאהבה הייאה בין נחלקת תורתנו אשם אכלתי לא מימי ןהבדיק1פ?ןדנדייסאישמע
תאלקיך ויראת תירא אלקיך אתה׳ בפומה היגלא הדיום קן א׳נזיר אדם אחתבא א׳פעס אלא טמא נזיל

תחת אלקיכס ה' את לאהבה אלקיך ה זאהכתאת לו סדורות וקווגותיו מאי י״יב עיני® יפה וראיתיו
לנבזכמו ובטוב כשמחה עבדתאתה׳אלקיך לא אשר וה שערן יא־תלהשחית מה כני לו אמיתי תלתלים
י לי נאה,אמ ע כצחינע תהיה פנינו על יראתו הן * מספר עבמו אלה למלאת והלכתי כעידי ל^כא ’היייג מ

עובם



קכ ‘י 3 עני' מ»טר יחודח קול
 5הל שמידם שה♦! כיתהשיי^כה כשמחת שידם לשם מטעאהכתה' כלגני ויהיה זתכמתז• ^תסנדלז

ר  ואמייתתקיג דזכריהס(סיכהפהחליל) יישבג הזקן יעיןכ יגל ובכן עמנו וחסדי טובו בבחינת צהתפ̂י
 להכנע המינה אחד כי * מהנה אחת בכל אלקיך אל מגומיז שמיית אורח לרוץ בגביר ישיש ישיאל סמק יי

 מבלתי ־ביה הממעיט יאחד שעתו ניין לט בפיישית במגוה והיי הוי התגא וכמא׳ ־ נודעת יתדה בחבה
ביכו ן שא מפגי או יכולת , , אתה שאי כבחמורה ה ין

האהבה שלמ״,, שכין מתן יזדע ה ו הטטוז ך ‘אי תתקדב ו קי ק כאמור אליו אי עסקן יהיה י
ה אחת כמגיה הזהירי׳ אל בזה ימו ץ מהנ א עחך ו בפקודי? V על להתענג יותר התענית בימי מי

ס קדוכדה יאחר ויקר וששון כשממה קי ל א ״ ♦היה * לב משמחי ישרים בישי םעמחתף י
תך השבתות ויגג ישיש שיש כי םח ש הםועדיסכטתהיה ההתקרבותלאלקי'ובלבד בבונה ו

 וה^ן לשמים לבז שיבוץ מחשבה צריכים שהתחנונים וכסי ו^בש^ם• כתמירהי^י^ קלה מגיה
ם רי כ ש מו מ לי ה ^י ח פ ש ה ק ה כו; בוה הראייה ע:סהשממה ובתורתו במצותו ו

״ ״ י נ י י ־ ״ ״ ־ ד—־ - « ״ ם . ע ״ י
־י ־ן .אם המק״״, הי־1ה« ״ ־ )י1, ״ 2ה־»0 ?

תו זקמומע קלות בזה הושוו שניי בי שלחני Sk קרוא אתהבאבאכ טי ^ היא הנכונה י ת ש : 
ת ואחי הואיל תודח 3הל מנ  ‘המנז׳מנדאהב^: בפעולת בך תעביר ראם ובגלוי ן במצאו זח על י

שמחח • הדברים הן הן ושמחתו  שחכיל ובמה בה המניה b עבוד׳ודבקה היא והרקיד גון הב אל ה
לא ואלה הא בענץ המשוייעל וכברהוטר ה הרבדי' ח תה הני  לן. שנפן טוגו לב מה או

 שכתוב והנסח׳ ההיא במניה ג«51מ תחתמסורת כלם מישקריסאנל התירה אתהביראה עבדי באמ וה
לי < גס מיוכו בהיתביי לחלק אדם בני ביכולת שאין עודתשינ • ביעלה יג ה
להתקיים יכולה עושה זו מה שמחה תי־חה
 נאמנה ועדו שלימה : הירא

 בעל שכתב וכמו הפועל בנפש הקכין חית סל על
 עפעפיך הכתובים• תטעם נד שער יאה פ העקידה

 ואולי ־ לע־ניס וטיב דבריי אור מתיק כי כגדי יישירו
 כי והא:בה היראה בין כחלקת שהתירה באמרי יכה
 ולמנות לאהבה המיוחסות עשה למנות כחלקת יזיא
 פ שכתבהרמבן יכמו לייאה המיוחסות תעשיז לא

 זכר וכבי לקדשו השבת יום את זכור פסוק על יתרו
 J א המשמשין כעבדים היו מאבות בראשון אכטיגנוס

 ויה, 'האהבה אל לימיז פרס לקבל עח שלא הרב
 בה ־ מא עגיד היראה־־ואמרו כנגד עליכם שמים מילא
 שאתה ע ד לשנוא באת שאס מאהבה מירא'עבוד יעביד
 לבעוט ת נא שאס מירא' עבוד שונא אוהב יאין אוהב

ע  אכלי זהכזנה * ע*כ * בועט ייא ואין ייא שאתה ד
 בשמחה שתים לבלתי עשה מנית לשנוא באת שאס

ע כראוי* לבב ובטיב טד אוהב שאתה ד  ת:יה ו
 לבעוט באת ואס שמק• אך והיית שלמה בהם '־מעולתך

ע תעשה כמניתלא  ה׳ ♦דאת תבין אז כי ירא שאתה ד
ת מי  על העילה והנכון * ומשפטיו חקיו מניתי! את מ

 שיכנע הכניעה כנגד ידאה שאמר סטתכו למי
 ואת'אהבה סמים מיראת עולם מדרכי יינזר האדם
רבה כסמייתחקיויתבאהבה המתעלס כנגד ושמחה

אלא
נכונה! ייתר שהראשונה

 לה^ תאמי וכו'*כי באכסכייתי בא אתה וכאלו ונודקת:
 חסדו למען ה' פעל כל כי עליך בל טובתי אתה אדי'

ק כלום של חק עליו לכי אין וטובי  :חכם מתכת הכל י
 וכו'*ככתונ והיקול הכגון אל השמחה בך תעביר ואט

 את; בהעלותי 0 סימן ב׳ מלכים (ישיאל מלך בדיד
 ה' לפני משחק(© ישראל בית וכל ודוד האלקים ארון
 ובתופים וככבלים וגכנורות ברושים עני בכנ

 הלקים אתאמן ויעל שם עוד וננלנליס וכמכענעיס
 מכרכי ודוד יגי' בשמחה דוד עיר אדום עיבד מבית
 מזאת' עוד עדאממוכקלותי ה׳וגו' לפני עיז בכל

 עמם^ אמרת פאמהיתאשר יעס כי בע שפל והייתי
 התירה אותם הניחה לא הדבדיס :ואל ' אכבדה

'מצחות אחת לכל הראוי החלק נתינת י*ל _____ J_________ מופקרים \
 לא יא״וכה הוכח כאשר וככדק בשווי והגיף הכפש

'דטיריס לקיויעס לכל מד״קרים התורה אותס הניחה
 ע־כיו ת למלא תיזכתו פי על שיגבילס אדס של ללבו

 המעילות במדות י שי כהגבלת הפילוסופי עשו כאשל
 הכל :כה ב התנו אני התנאי ויתר ישעתן מקומן לפי
 כלתנאח עס הנישא חמל ולפי אדם שהוא מה לפי

̂ זה ואולם • לכך כריכה שהשעה עליהם ישפוט אשי
הגבלת קי׳ז׳אף בשלישו כאמרז ימצאנו מי לחזק רמוק



«א«ר יחודח
לאלקים 0̂ כי לכל ב »p עיהיה f>u»w g! 

ה לכן לפיכן המקזסל;כי?;^מיש^ל מ » 'Sv'jn 
כיטייתם יק דקל להס  ism p m ) <ייה להם יכ< » 

PPP *4 כלס חאקנל יגגבילק כל מעשיה ככל שם כזל  
מה ישיעל :יכי' ןפירי( ►

מח סיטן שני
איי יה השכיגיכיכנה  למעלה^ סיני הסיעזרים ני

 שיעזי ועל יכו' השכתJvכייo קמל המגיה ל1שיע «ל
 יג1ניק0ו אמי יכו' שתשכייג 7ע האלק שיסגיא מה

ק א כני כ  היא^ כפסקא אווכיה’דיגעמי הלאימין י
שאינה יכו כה יגמימן

מגו' יהם7 שראו* פד, ושיער והגוף* ד,נסש מהממתה להס .סיאיי ה ק ענין להיפיף מ  לכיאיל י
ק סמיכיא להמגיע׳ישיעיעה  אמ’הקידס:יהכלוכילינ עד שתועהיפדי,ארץ מד־*, ושיער והתטעו

תן מאקיכי׳יכלסיעיהמניקה ט'ויונלוינ שמי תנ שבו שרו׳ שת  הללו הלכליס יכי מכלים מפנההמע
תי הממיתס יד1« יהמנישן ה * ה1 וזוג צו שבמג מה דיגמת מעין שביתת על ו

א ככמש מ ^ משפטים כעקלע הימנן יארת1ל«ז זכר והס* י׳ארץ ושביתת המועדים מ
*״י ח‘י’? * א ה ם ל^׳יו, ' ״ , »ו ו י נ w לסע״,-. מ o ד .ק1נש ,•ש עג נשנה ,
ליגיאה יכי השכיעיע , י המתיש כננד ממין י)שיפ

j^ ם ״ ״ נ ע ׳ ״ ״ י “י ״ ע * ״י ה״ V״ ס ש״ ״ניי הייז ל״י נ
ך אמר וכאשר בטנע* ולא דאבמקרה שמיס כנגד כי להק תני  עכד ייכלמכי כי שאמ כמי י

מ’ה ״ לסניד היו אשר ראשונים ימיס4 נא ‘שא: כי כ^ן הזאת הפכקא דכיה  ייפדן מגייס כאק י
 מנין אנכי כן על ה׳אלקין והיתד• <□pli הנסה }צו אלקים קול עס השמע כי ינאי !ככמין * פיכמי
 כה לש היההיוס הדכל קות11ב ההודאך, בעצמה היא חשבת שמירת והמגיעה המניחה סיעיי

א סצלו אבל שכימהשכמיהמיעדי הוא  כלאשימ למעשה יכי עיל שמקבל מי ני מעשית הודאה הי
״׳'“ ״ “״ ״ ה ׳ «נ גיו ע תנ »נ ת צי י”«ש?'״ השנה ג■ השני• סע,״,- כ^ורה ד,-ד! ם

כנו ר/ שי א ר ד. נ ד מי ספק סב^• בדודו® הי , - ק מיעדי אצה משכימיני ו
® ®הודה ר.נו ד.ודה נחדו «ד,י עו כםהד«ד,

 זני'ומאמי תעסי לא יגניל
השיעייהיה המלןהגניל

כי י׳גאמ' סימן כשלישי , כי יאמקנן יכע • ^ וכו׳ ימיכם ששימ כיה לכס היה ונ
s מנפש• ומכוחמ הניף ייניממ pיליגיאמ כלאשימ למעשה יכל כמ0 גמכימ כ הכיס הינאמ ושיעול ׳ 
 על כאמן ^גל מהס .האחד להיימ יה היה כי מכלים מן חין השכים כעכילמשאל היאשחסשק יכי אאלץ

יהלנלי' כה סימן מטיעיי.י.כיאשין שיכלכי יכמי חבלי ישש שדן מילע שנים שש והיונלימיכאמלו ששמטימ

 ממלאכמ שבמין לעכל
ס אדניי  ייש השכיעי כי

 שהיא כשני' שכיעי עיל כה
 נכחי השביעי כי היוכל
 יבשמיטימ יבשכים בימים

שזכר הטעמים חליף על כתב יכליאמקנן • ^ יכו'

 מביאמיכשלהשביעית את ואספת כלמן מזמזל «נים
 שבתית שכע לך וספרת וגו לאק יהיה אכתשנתון

 מה שיעי ית האל כי כזה החבל יהיית יי-ל ®יי®
ב פתיטאהאל׳ן עעל גי פ  בשמטה לשבית שמיכל •

 האלן למעשר תת נוכל לקס ונס יקלב לא יגיק בל1וי
 עניות אין כי להמנזת יוכל לא והסלון לה יגיומה
 אשי שלה כריח נמחה תיטא יושימתיכאלן כמקום
ה כי  נדבת כמפת תנמיח זייעיה נלקה כן ׳ כי

הזליע וכבר י^יל• ואז דרכיו את ינליח אז ש

 נזה עמכה הככגת החבל לעת עס מאד מסכימים
 מלבד השבת שכיתת עם שתיףשכיתתבא־׳ן זלעכין

 שכתחלת הלמכן לכלי לדונמתו לפניך שהכנתי מה
 שכתלה" כהנים ככליית׳לתולת קלא קום • משפטים

 שכת בשביעית נאמ כך כלאשית כשבת שנאמר כשם
עכ: ט שנעשו מפני לה׳  להיריתעל זה אמר ו

 העשיתם מגל היא יהלמיי שזכל העניינים שני דמיין
p p j מקלה יל מעיסת כי היתה לא אשל פשוט אלקי, 

ט אמ׳יתבלן וכאשר טבע: או . הפלת אשי על הילה י
ת ל כ נ ה ס ׳ י * ^ ^ כחען להיותה מגלים יגיאת נדילת בפלשת הכתוב שלהינאתהאק הזה השיעול?

ה לינמת מעין האלקיס לא הן השביעית בשנה נאכל יזה \ , ^ .שהנייע מה בלאשיתכפי מ
ט השגת שמירת והיתה לבס כרכתי את ונרעי ^יזיחגיאחגו ^ אל. הלבטים להחזיר כיון י

ט ראשיי זזרעתס השכים התביא׳לשלש ״*יגאת’^ , לרפילו' הכה על לבליי כתנלנלי שבעכורז די ̂יאכלתס, • ̂ «■! ין * ־חתהשנההשמיטי
':קי

^ אל קילכה ייתר המעטת כימי לישראל הכניעה שאין ל1יגי'יע ישן התכיא' מן ?י-יאכלתס̂’’^
P(: כימי מהשמחה האלקיס שכיתת על וכיה ^ ^ חיבהביאזי V K אלא־ עוד ולא וכו׳

סהשמחה*



Sip קג 'נ סימן מ«טר יהודח
מי היי>1יכ ^ כלו הגוי כעדים עס זקנים בתולות וגם כסירים ̂>ליי קורבה יו

*a ^U j ̂יי ̂י ת י  סםהואפיושים וגדול יקריייעיוהאהוניקנק לומה והנזירות הפרישות סאי^ףליג
בכל בך כל חביב היה לא העם זה ואולם • וזולתם והימם וזא מה שימן הכיזרי שחשב צמו צישיש ה ̂ ■

ה כעצמה היא השפמ חיית א ר הו ט וכי באלקותאכל ה ק בנאמני ית עיניו היו אם ממנו ופרט פי א
ז>את ’ בלבד הפרושים , . הודאה יקיא ^

א תסל די חי אנ ל אהו חי n הקדמרר־ג בספקות י^וד קבלה רמי«לא ג Si של רוחי על תורתהעלה 
ך כנדון* רק היא ליק ^"^י תו תו ת לבורא אמונ ר ר י עו מ כן ס א ^ז עי י  יבואו סי'כג שוף עד חבר י

א כרנהז למעשה זכה *(חשבה ד בו ה ^ א ת ב ^־ מ ת כ מ  פי דברי כדקע ויגידו ייתרמהפרישזרג־ו ה
אך יראה • והנזירות י1פסמי קבל׳יפול שלא ימי ונזהר ;שינא כיוו חן חכם «.3yn שב הי

^ ״”* ״ י ו ״ ^ י נ ס ן י ם ה נ ־ ג י ח א ו ׳ ״ י ב א ב ק נ ד ז ה ״י ן ד, ק ־ ל ־' - כי ־. י -  נ
תזי הגיע עד היו תנריס ' * י ^ ^ בשני המורה *וכמאמר יכו

( , . ; , ן ״ן ענ׳ ה א כ. ם ־ «ו קוי ־ ה י ג י י ׳ ם ־ י ג י י ב י י עשם ינאו יכלם גאילמס א
הר שיעמיד,׳ מעשים להם יהיו ע ונז חד מהם גמלט שלא עד בזי ח א הני  משה אישלאנעדריכמאמ ו

ב אותם ויתמילו ייפיסמום הרבסהרבוי והפרס שבמקומית בטו יבזקניכז בנערינו לפרעה ו
א • כאן עד ישארו לא לננח הי פלא ה ד המו ם שהעתיק ע ת ו ם א ע ט נ  ובבנותינו בבנינו כלך ו
ה באדמה בענם שיש מה מלבד לה הראוי  וגו' כלך ובבקרנו בנאככו אברהם לוקי ונקרא לסגו

 ילך מקננו וגס ואמרו ויושב הכרובים יושב נקרא סנשר יעחק ואלקי החכמה מסגולת המעשה
 ׳ פרכה ת^אר לא עוזנו שאמר כמו בשמי לרמותם ירושלל ושוכן עיון כאמרת העליונה

ס; במקומית נרופה בי ויהי הכתוב אמר ובפי' י י י
כל יגאו הזה היום בענס הענקהאלקי שב היאך ייאה

למה בזה כוון דעתי ולפי * מגרים צבאותה׳מאק *-------------* ־ ״--------------------
 משועבדים ישראל בכי שהיו לג סימן בראשון שאמר

ימעלה' שכה עשרים מכן רגלי אלן* מאות שש במכרים
 ברת ילא איש מהם נמלט ולא שבטים יב 1? מתיחסים

ק אל  נפקד לא כי להורות שעניינו • עב וכי אחית א
 לביות או מגרים באק הכלל מן לנאת איש מהם

 והכית שאמי ומה :שמה כמוזכר וכז' איכות לשאר
 המעולה מגרים באק ר*ל שבמקומות* בטוב אותם
 מגרים pכאה' כגן מא׳יכאמרז חוץ הארמת שבכל
 מגרים לאק שמו אמ׳וכבר כבאנל סימן שכתבנו וכמז

 זולתה על ושפטו האחרות הארכות שאר על מעלה
בא^ מוכחים היותם בדכריו עוד וככלל * וכו' מקו
א^ הושב הארץ במיטב כאמ מכרים ארץ מיטב גושן
 והיבם והפרס גושן: באק ישבו אחיך ואת אביך

 במאל ויענחז וירבו וישרנו פיו ישראל וכו׳־כאת׳וכני
ממכלי© נאתס הוא ׳'שהעתיק«בו'* עד :וגו' מאד

 נשא אפל הזה הטוב ההר ישראל נאלץ וכטיעתס
 אברהם חלקי יכקדא כמדובר: ״יב סימן עליז משלו

 יפעתו דיךישביןאזר באיזה להודיע • ואלקייגחק
 מוסד יהיד הקלזשיס באבית תלההדבי ־ ית׳עלינו

 היתה ליהודים י^עכורס יכהס אוחתכו פנתיקרת
 חשק באבותיך לק כת״לי • זיקי ושפין ושממה אורה

 מכל בכם אחליהס נזל־׳סש ויפקד אותם לאהבה ה
העמים 1 1<> א כי

 שהמשיל ההיא המשל מן כי יב סי הוריתיך כבי • וכי
 המעשים ע׳יי הנבחרת פאק וזרעו אברהם הנלחת בו

 העבודה עם בהר הגלח׳הכרס אל האלקיות והתורות
 זהב בשישיות והלאה ממכז המאמר העתיק * הראויה

 ליום ועתה ־ הספורים חלקי בין והתיחסותכפלא
 מני ככטזתו יחטא ולא כוהי לפקוד ביתו יבא הכסא

 עבר t להאיר ראשיתם t הדברים אסן* סן על י דרך
 הדברי׳המתגלגלים ?נפ ההיא נדקתהמשל המלך פני
 המאמר לו להרחיב הדרך לו יצין ובכן • הכה עד

 הנזכר המשל אל מאד מתיחס זה לאיית עמי בשבחי
 הדבק האלקי העגין שב היאך וראה וזא :כמישיבא
 ביאורו שהחל מה יכדיהיא העבין מביא יפי באבלהס

 והלאה* ׳(יממנו“בסימן כן אחרי וגס סימן'יד משוף•
 מאנרהס ישראל של עניינם כללית ראשונה שם והנה
 האיץ ישוב לכלל באם עד וגלגוליהם יחסם ראש

 האלקי העכין יגא איך בפרט באי כך ואחי הקדישה
 תכליתי אל זה להישיר-כל בהדרג׳צפלאה מעכיןלעכין

 עכין אל מיסב- שזה ג'כ ואפשר ־ שבפנים מזלם
 אודות׳להורויב על ובא עסוק הכה עד שהיה הצנלישי'

 מוגא כל על כי הארס לאצגלהפיישיתלבדויחיה כי
 האלקיית* תורותיו חקי בשמיית האדם יחיה ה פי

 בזלצט מאד ית׳כזהר היותו מצד זה להיכיח ב^ ועתה
־ כשמרן לעולם אקל מווס נמלט שלא על ^נייי® *



נ עימץ מאטד ולייחודו? ^
■^pf»3 pt̂ j»#;* • 1•דגנסי«<?bbb ה&זפיהל<פ rמישזע< ין1«יק בלתינעגד ליי^מקזם ההל הכה

שזלטתמ1עיןהשנחפהאד הכפהפעימפיאין ינלע בלש״נזכילמה קצי שהחבר או יעקב ,^,גקי  • ן
 זהביפהוא ומישצחחבעליו• נעבד מקום הוא והשדה מפולש מחלא והלא עליו אלקיס שס מהפייקד ,®קב
 החבאר נבק ־ פקוחוע הנעלי׳בס עיט שתמיד מקים אבלהס אצקי אביך אלקי אנכי ) ד סימן ■{שמות הזא
שהן האבות מדלגת בנמשל יעקב־ועוד ♦pb ינקק &קי

שגי ישלה לבכי תאמי שסכה &ני זזיו םמ שמי ח ד,ראור־גאירו ב ד א  נדק ואין המרכבה הן ב
ע אך בשמים בהראותו אביהם אלקיאביתיכאלקי ם בסעו י י א  ^לושלם התיקסות עליהם קנל'S ו

ר יעקב ואלקי יגקק אלקי א דאו הו א ה הו תו מאציל* ו  אשל הדרך על וכרובי כיון ונקרא ע^יהס או
^ לדבר שי׳ לדבי זכר ועוד הי ו ־. ־ כז ד א מנו מ דז שר ז  זעודתשזבעראה זכרנו• נוS נקכעדק «̂י

ת ״קשםמןל׳ה ו עי ו ״י ח ג פי א ה לי ני נ ״ ח ת נ ת n-Sj< י אד,נ <נטן ;איי; ל^ניהס י־ ב
״ ־יינ ־ שיי ,gSv ח , י ל ח ״ ה ד ״ ״ נ ו ל ם י ״ נ ־ . י נ י נ ד ב , ד ■ א ש א כי לנ א׳ ע של״״ י״

ו סמני נ ס ס א חנו ו סי אנ סי נ א ״ שנ * ״ י נ ס נ »ניהם -יאה ה נ״קו
 שכא׳ויקלא ילאה אותי קרא

מלן נדק ומלכי שנא׳ שלס אותו קרא וגו'וש® אגרהם

 שכלאים ♦יושלם ויישב
 מכוונים הייתם עדבדים

ד ע האבית• שלשת ב
 וכרובים י ינחק כנגד כיין * אניהס כבגד ירושלס

 זמיוקד מנוחנס היותר המקום להיותז * יעקב כנגד
 הכפית מעל אתך ודברתי מ׳6כ ית שכינתו בז לחול
 שבאבות המיוחד יעקב שהיה הכלוב<׳*ו«ו שני מבין
 יחידי׳לא והיו כי׳מ״ז בראשון כאמיל שלימה מטתז וכל

 יאיים כלס שבעים אבינו*יב יעקב ש^ליד עד לבים
 ואשא ׳ זכו' רב נקהל האלקות ושבה החלקי לעכין
 אמ' לכווכתינז מאל מסכים מאסל במדרש ואלא עיני

fלא שדהו על עימד אדם אין עליו ה׳כנב לזהכה 
 שעומדת בשעה אלא זריעה בשעת ולא חרישה בשעת

 לאיכה בי>יץ התהלך נא׳קזם באכלהס <כן בקמועיה
אק יגחק ויזרע וביכחק • אתננה לך כי ולרחבה  ב

ה עב: עליו ככב ה והכה וביעקב * ההיא  עיכיך בנ
 החרישה אל ויכחק אברהם שלומית יחסו כי ייאות

 התבואה הבאת אל תס א'ש יעקג ושלימות והזריעה
 לחלך חשל לזה מתוחה אממ ועוד * המכלית שהיא
 הביא פלערין לו לעשות יבקש אוהבים ג לו שהיי

 לבכות יזנה שאני הזה המקים ראה זאמללו היאשק
 • קו ?נ * תחלה הי שהיה אני זכור א״ל פלעלין ממנו

 במקום פלטרין לבנזת אני אולמבקש השני אנל לו בא
 לו בא • הניתז • תחלה שדה שהיה אני זכור הזה^ל

ל  כמקזם פלערין לבמת אני מכקש זא*ל השלישי ^
 על חייך ^ תחלה פלטרין שהיה וז״זא|זכודאכי

 היו ויעקב יכחק אנלהם כך ־ אזתו
• היראה שכא׳נהד הי קראו אכיהס
 אשר שדה כייס בבי ריח יאה ®גא׳

בית אס כי זה שכא׳אין ^מלין

•*3■

 אדם שס • יראה אותו קורא אני אס הקלה אמי שלם
 אברהם שלם• אותי קורא אני אס נדיקזמתלעס*

 שניהם בשם אותי קורא הליכי ומתיעם־אלא בדיק אדם
 באיו' ר.כז המדיש אליי שרמז הזה הטוב ההר והוא עב־

 שקרא? וליצחק • ידאה ה׳ שכא׳בהר הר קראו שאברהם
 ציון שכתוב ממה ציון יתיחס ההיא המדרש ע?! שדה
 הכלובי' ענין ביתיתיחס שקראו תקיש-יליעקב שדה
 וגו' ארון בתוכ׳ועשו ושכנתי מקדש לי שאמ׳ועשו ממה

 לדמותם הכיוני': שני הכפולמבין מעל אתך ולביתי
ל בשמי׳וכו'•  יתלכרובי' ושכינתו ישיבתו שנתייחסק י

 ‘בשתי היזשבי שנתייחת׳לשמי׳באמ' ולירזשל׳כמז ולגיון
 עליהם האלקי האור הלאות דעיונ׳לעכין מצד וה והיה

 בהם. להיות וכירושלסהככה בכרובי׳ובציון כיהיתה
 כסא! השמי' שהיו כעז באלן אלקיס מושב ובאמצעותם

ת והיא * ממעל  שהו נקיא אשל כן גס האכות מליג
 בשלישי שיזכור כיוו לשכינה מעון כעצמם הס עליה׳כי

 לא מלך הדלת בי י וכו עס-לאוים במצוע אך :סה סי
ב באמצעו' לק יבכלוביס ובציון בירושלס תלאה  עס י
 המיזחד׳היאשוכה והמעלה אמ׳שי״יב כעגין לכך ראוי

 עזר לאק ויש זכיתי כאש' ולב סגולה שהיא <יאלעס
 סוף בחמישי ־כאמ זכי מאכיל •יהיא המעשי׳וכו עם כזה

 מה דבל לכל נייט הוא אבל ית' לפניו כילית תי׳י׳שאין
 ;ונקרא שי׳כ׳בהקד׳הסלישית שם וכשנ׳דבלו לו שראוי

ק מאח שזכינו אהבהיכמז מחכו זח  9 חשק באבותי' י
 והיאאשינקבע'«ו־ בזרעיגז׳: ויבחר לאהבהאותס

 בלב* • להאמינק ונתחייכנז :שמע קראת בברכות
 ״ אהבתנו. אהניגעילס באמרנו גפה ־ עליה ולהורות

אנחמ. ממנו שההתחלמינכיולא לבני שכשי׳אל כדי ווה
זכו'



אננננ שני מאמר קויייחודת מןנ קר סי
דrכהtאיJונ^יןדיחי תג  תקילהו וו לחנינה מלות מאין מחשנתן ביזקילתי קלחכו נאהנמכלזלו׳אשי pו

כה י» הפרטית על כי אפש לעבולמז אותנו להמשיך בה ל וכונתהחברללסק • י  הקיר אל הכוויי ינ
 בשמש ההתבאלות היות על 'הולאה לכלל להטאו אני לך לך פ הזהל כמאח' מפלכו להתחלה קלימה לין

 ומזה תועלתו והפלגת אייו עזנם מנל כאות לבי עמהון אשכחת לא שכינתא תנינן תשוקתו יעלי ללילי
במשכו' פיו באמרי ילכלכו ! , לחייביא

j»1j !למיקס לאתיכאה j חי א ה אד וזו שו טיו ד ה ך ר ר ^ ת ברא ע  כני כי בהראותו ברשתו wsfy א
 לתאורית היי אשי ישראל חוטר ראה כאמור והתקינו יערו האריקים אך שרי^ שכינתא כלין לקנה
א מוראויו^צורה לדידי אכי ההד עליה א כן ההי  להא«ד העולם בני לכל המתחיו* יתברך הו

ת תשיקתי ועלי בקלמייתא חיד ^׳וי םסגו ת^ולע להיו רי׳ מע מ אנו עי  הלי»ת נאמיגיי שכלם ^הו
«ד,׳ ך4מ4 לנו ,^י ^^נ שונו- פרו >חו א ת באערהו השמש מן למעלה מליג

• ^זקיכי ^,י ך5עין כדק במאזני אי ^ ^יי ד ^ שי מן א ג סי גידל מפני כן נ
י וכן׳ מעשיה במקום הם»םר יעא במה הכוזרי אמר נא ה^״^

לדז יעיאדי! זדה דר הכנה טעס בזולת בקייתו דו הימה שפק בלי כי השיבו * ג
מחלה בריא׳ כמשל במקבלים מה ה ו צ מלי ה רבה הVמח ה הי ת ידיו מעשה השמש הבורא מי  י
עזצם מנד בה להתפאר «בג^ף טתאאר לנירה ראוי מחמר בקי

ג כבידי והתקכרית ההיא  כ הנמשכות הפעילות 1קן ךןן,ןן החבר אמר נ
 :ביאורו באתנעזתכהמשך .שאכקכו מפני אלינו
משתזר ובעבירה ובה ״ כז שי׳ בראשון כמוזכר וכי

כנגד אמנת והיום• הלילה ^ מבג כן אמרחכוזח ומתנווהלאה-אייירושמהי
א פעמי׳ היזאמ׳הזה שכפל ייל הי » I בה החתמדש היום הבוי^* אחר מפגי

ה הסבה בה בהוי  על מאתה זבענמיתה הלירה מסתדר ובעבורה ו
ם הקבר בונת בי לי יאשין היו ם השונה ופרקי ו ההווי צאי ו ח הטו מ צ ה ק כגבוי האופק ו  ״ איית לי
קלילין בנגל בעבור ואתל קכיבין כמה להורי׳ גטייה
לא קמה פני בהשתל שהוא גנים כלם שנקראו ישראל
:אופקכו מעל העדרה בשבת רק ממש אייה בענס עלהפיישי׳מהם שלא נידעתלהס יתיר' וקבה למקום
 כלס העדה כל על כי הסגקתו עין הימה בלבד

 מגעת זה אמתת היכן על ויאה ׳ ה ובתיכם קדושים
 של רכן משה והיא כלס כנגד השקול שבהם לגדול כי

 גדולה הכתיב לו תלה לא פרישיתו רוב עם גכיאיס
ק  וגו' רד אמ׳לך על זל שדלשז וכמו ישראל כשביל י

 נו• סי ניאורנו בגלגול בתוןהבאיס יבא ועוד
א סימן  שמאמר ל*ל • וכו המאמר ינא כתה נ

 ההתפארי ית׳ אליו ליחס בזה הכתוב
 בחקי מאות לא יבה יניאה השטה ק ודכינא נבשל
 המליגק ומקלה • לאת כזה עוד והפליג גללו לעונס
 אשר לשון ויתיר גזה אמנסיש כ׳ וכו׳ רנה מקילה

 בשמים לשית לעגמם בהתיים בה פשעו המליגות
:יחללו עילאה לנד ומצין עיהס

מן ב סי היה האס • וכו׳ געיכיך נקל זה ההיה נ

 כ• * וההויים :וקולף זקיץ זקוס קול ־ השנה ופרקי
 המזלות באזור שמש של יהתלקקו התקרבו בסבת
 המונאי© ; הפילוסוף כדבר וההפסד ההיית תהיה

 רק למיניהם ההווים מדלגות זכי • יהקייס והנמק
 כן נעשה שלא מה אלם של מללגתי ן זכרו השמיט
 * ״יד שיחן עגמי ובזה לה שימן עד ל*א מסי ביאקון

 הזיתו לשמש מליחש ענמו להדחיק כזה שכוון אפשר
 * העליונים מן אכולה ונשמתו • נכבד הכי אדם פל

 עוד ויתבאר עז שי׳ כלאשזן נתבאר שכבל היות ועם
 סמוך השלישית ובהקדמה י׳ סימן בחמישי בשליחות
 בטיבה קימי לכל נותן ית׳ הוא כי הספי לחתימת
 החמוס ינד אס כ• איננו השמש פעל כי1 שבכודות

 במקומיתיי־מכל כמיזכל וכי והיובש וההלטב והקרול
 להזכיר לא כי הס כאדס בענין הרחקתו היתה עקום

באמ׳אנל הכתוב עשה כאשל 'פעולתהשמש בהויתו  באתא^ הכתוב עשה כאשל • פעוצתהשמש בהויתו יסיפל כאשל אליו לנטות בעיניך נקל
ואגל וגי למינה ק־ה נפש קאק תונא קקיים נעלי נאות זה היה אם וקשוב נא בשמש• ההתכאריתהזה

תילתוג ככו
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מוילימ הפלישויג מנד מן עפר האדם איג אלקים ה וייני אדם 10 »ימו9י * בסמוך שיתבאי כמו ו

 שקכון הלקי' את המתהלך קנון על שספדו מה ידעת לענמו שייקס היי • כשמתקיים באפיו ויפת תאדמה
שזכרנו וכמו האומות בספיי המפויסס הימס היא וה הבהיל ובאזלה :הנשמה ונפיקת יתיבייתהקמל

נקראו ממנו ואולי א׳ סימן בראשון האפזדי מטעם לפעלו היאות כק ינא לא כי • יכו הלאות <היה
5שי איל^מיטי הפרושים ̂ המלאים בהלנש ובעבודתו
ה וד.ד.*י'וכאורה על לק לעדו המושמים הי ת ר הי ם וזנ  במקומות בהרים הננזריס הראו׳והמראי
אק- יהל: כי איל ידי אלימוס שק ושממון קרבה חפאררת .בריאתו־! יהירה א4וזנרא*םו

מן ד סי שה ־ איי ייללא נ ל ̂ לטיני בלשון :המדברים אצו* לעו מקום י
ר כד וכי* הלבבי מ ר א ב ח א ה הל  ואפשר בו להתבוד מיוקד יותר הל*ננורמ אור ו

ה שהמלה דק , י ז תים מלשון ״
ה לננ או ב ם א01כי חית בקילוס l l. l אמתת עדל בה או

ק ״ מ ק ,,קל ה , ך / א ־ ו ־ ״ י א י - ה ! aSiyn י י י עי ״ נ י ע ׳ י כ ש על י שמג,דדי מ  ״..
ס ני כי ־ויז א׳ ם ח-יי תיי.י > ־ןיז או ״־י סננ. ד ״ קי ה מ ה נ נ י  שהמשם ;

ה במלאיס■ להסתכל עין הי מ ו מרי שאו א ז’״יא מהפעס על שפירשו וכמו ישוב ^יי
ה ראוי יותר העולם מן pSn שקלע, ישראל ק ועל הי א שי בי  היה ומשה הכתוב מאמי נ
א וכתישלו לאולם גוים בוי ה הי שי • אך מ כון ד ק ^ ר דכ ח א ם ע קן וגו'וינהג רועה י  את«נ

א שיהגל*ג׳ל* אומרים דעית כמה אל נאמגעיתס א הקדמון הו ר בו  הי עד ויבא אקלהמדבל S כ ד־: ו
א שהאש טועים אתר ועם ויעבדוהו* הקדיש כפכת אמתיות  וגו'שהיה קולבה האלקים עצם הו

מו החזקים והמעשים Tהא ה בעיונו להמבודד סס הולך *אים73ו
י ״ ^ ' ° והיה :היה גדול קכס כי י

 בירא שאין שאומרים מהם
ס  אשר מהן הרשימות ’כתיתהכיפרי והולך מספר * ו
 להפיץ ישראל של שמשן האיל שלא עד נעזלס היו

 והנה • כט פ' כשלישי המייה מקנתס וזכר * עגכס
זולת! על כמכאמעלה «ס0שאיןל סוברת הראשונה

 עכמו בפני עימד דכי כל לק בורא בשם שיתיאר עד
 השתלשלות לו מקד'ואין בז הנטוע הטבעי בשלימותי

 בשום בירא אין הדעתהואת ולפי קודמת* מסבה
 4הפילוסזן בה שהורה בעביה דרך על אפילו פנים

 אפיקורוס לדעת כזה שכיון אי ’ א סימן בראשון
 בחמישי שיענאד כמו במקרה היה הכל כי האומר

 רוב עס הזאת הדעת ג'זכי סימן ברביעי גס ק סימן
 והב׳סזביתשהגלגל בסמוך זכלס שיבא הדעות יתר
 לחורה כדבי * ויעבדוהו הכל ובורא ?קדמון ?וא

 מי עיון שהגיעאליו מה ותכלית וזל הנזכר בערקו
 הגלגל יוק שהשם שילמה ההם בזמנים ?תמלםף0

 זה זכר ככר רוקם והשי גון> הם והככביס ישהגלגל
 האמינו ולזה השמע כפל בפיליש אלזאיג אגיבכל
 האלוק הס אנלס סה״מיס ?ע־לס קדמות כלס קנאנה

 שסכלו כה הנא אנשי על כתב כמה ישם * באן עד יכו
 לא אשל הקדמון שרמינא יתבר׳ויזשבי ייניאיתהשס
וככבייושכקותשוכעז הנ^גל הוא כלל יש־גהיהעדר

שהאש לקבזב טועה יהבלישי ־ וני מלמיס על ממני
הוא

תפאלת
 • מהשמש ייתל לעישיהס

 להירודוס בוטא כן בבא דכי אשר הטיג כן ועל
א רבנן לכלהו דקטליכהו  ממנו ושאל כק) (כתי

 אורו כיבה הוא והשיבי *■ניא דהיליא תקנתיה תאי
 המקדש כי«ג עולם של נאילי ויעסיק ילך עילם של

 היית ועם עכ* הגויס כל אליו ונהלי כ*ה דכתיב
 ונכבדים לבים דבלים השמש מפעילות הכוזלי שזכל

 התשיכה ייחדה הכה כקודמת־ כנראה האיר תכנעדי
 וקשוב מעילה היזתל זה להיית כלכל האור ^

 )א’קהלת* ( החכם אחר כן על כי השמש שכטכסיסי
 ובפרט * השמש את לראות וטוכלעכיס האור ומתיק

 מכונה בקודמת החסיפר עסכל ההייה פעילת כי
 הכל ור הא בהזכירו כן ואס המניחות אל עברו נגדו

 כמן הלבבית איר יהלא שאלי במה והכא ־ כמשמע
קלד יושבי כל לבבות האיר חשל ישיאל איי תל

דק ילתל יבאמלו ככיי,לך שיבקר כמי כאמתתהדעית
 כק המיניא השמש אור אל כיין הראות* מאור יתתילה

ל ע פ ל א ת  כקודמת: כמוזכר הרגשתהמדאיס ^י
 ונה מי הימן בראשון * זכינזס אשל היקידיס ת זו

^̂  ההם בדורית היות עם כי שטתי ילמשך ̂־
שכיכה ידדה לא תח יהפדישו הכזי׳י אשי ה סגי ד יק

י ״ עיתס f ל קהלת שנזדככה עד ^"*י̂/
האלקילא קאול עליה לי״ל יאדה שהית? יעקב



קח . נר סימן שני מאמר יחודח קול
 גוריייג עזכדים שהיו וכי' קאימיס שיי טלה יוזלות כלם הככביס אזר שעצם יחשכו כי • האור עצם זא5•

כח בהם להוריד תייזכתס על נעשים חיים בעלי לקיאחגזבראזעסכי הלזהההזלך האש מחמי ►ףק
 * חכיליהס או מלכיהם עיכדים אחי ועם :יותניועס וכפלאים הזקיס מעשים סבע והוא לאייי יאויט עכל

, נכריה עבודתם היתה החמישית זאת ה הכת אנשי עליי א'בתתנו סימן בראשון שכתבנו כמי בתועלתה
כעין חכמיהם או למלכיהם ^ . כעלי כל אכל ת מלכי הזד

ד שראויה שבעילס אומניות ו ענ א ושהנשש ^ ש חי  ל^ פרעה על ״זל אמרם אחר ועם ״ א
ה ת4זו עובדים יהמעשים אמ ויהיה ‘ •תה ת רככבים וירח משמש ז רו צו  זכעכין עשיתיני ואני יאורי ו
^ בצורות גת^ות חיים י4בע עצם והוא אמר כאלו לג  י כורעיםומשתחז* שהיו המן אחר ועם * הג

הם או מלכיהם עובדים ענס מלת כי המעשים  בדניאל שמנינו וכמו לו ן3יכ^םםסכומי חכמי
ם נראה שאין שהאש מושכתענמה-לזמי ל עו מז ב ת ^ צ היו הג דנ  באדיןמלכאנבוכ ב סימן רדמנ

-----1. המענים שלמות אל פבה אנפוהי על ־ צפל נאצר ע ‘ ^ ^ ־ ב הט ק אשר הפילוסופיב אשר עד ו , עיונם ד
ומנחוניחוח* פניד ולדניאל י-י׳,-,- יו-י‘ו>n•״רייJ״ו^ ^ז^ו• היא שהנפש רזrוא כמדזבי
ם וזכה ̂ אנ דעמס שטופל אש־כייז שכה דו -^ הו ועם ־ • ליה לנהכא אמר ראשינ*״ בסכה ו

״ן י דו:־״ ״״, ט נ ט ר׳ נ י ה י א ש  1«״■ותשא-אנשילע״.ד יי’!’׳״'• נהק׳־־תם י
חני זה וזכי הכפש* טעם נתנו כבר התפל ה
כי חישכיס שהיו לסכלותם ראיה כדמות אנלס לתיועו

עליה© ההיא החכם אי המונלח המלך עבוד ביןבלתם הכפש הכה ראזי׳שתעבדיכי העיך לבת האש היות על
 טעית שזכר ותה ־אש־ לתחנג זיתה J ספיל היקרה

 טועים אחר זעס באתיו הזאת השלישית הכת אכל
 כי השאר מן יותי אבלו לגייעיתה זה שהיה וכו׳אפשל

 סבית אגל אלקית מעלת לו ליחס אשם ב שבי ינה ך א
 בכאן המסזפיו הכתות בכל אין ובאמת המשובשת־

 הכתיב מאתי דתעניי'על פק א״זל וכבי • לרוע כמוה
 מאד והתבוננו שלחו וקדר וראו כתייס עירו כי

 כבידו התיר ועמי אלקיס לח יהמה אלקיס נוי ההמר
 עובדים וקדריי לאש עיבדיס ס כתי תנא • ייעיל בלא

 לא האש את מכבין שהמיס שיידעין עלפי יאף למיס
 ועם :יועיל בלא כבודו המיר זעמי אלקיהס התירו
 הל הכת היא זאת • זכו משמש זילתזה עיבדיס אחר
 שאביה ידוע הכזבאמ בפרקו הרבהמזיה זכרה אשר

 אליק שאין ודעתם הנאבה באמונת נדל עה אבינו
ק  כביאור אתרם לך יהנאי אמי־ז עד ־ יכו הככביס י

 וכן הנדול היחאליק חליקיתישהשמש הס שהככביס
 שני חבל אליקית החמשה הככביס ששאי עוד אתיו

 כביאור אומרים ותמגאס גדזליס יותר הס המאזריס
 ‘ וכי והשפל העליון העולם ינהיג אשי־ היא שהשמש
 ואת ההמין עם כשחלק בכיתא שגדל אברהם זאמכם

 מאד והאייך ־ כאן עד וכי השיי׳ש בלתי עושה שס סיש
 אל להשיבם כנגדם אביהס של מכיקי יעל עלעכיכס

 להיותם בפלט וירח ייש5 הקבר זכי והנה ־ הנכונה
 הככביס שאי הס ־ וככביס :הגדולים מאילית השני

 לכת: הכקרא־סככבי כעד תטיבי משבעה החמשה
ב כתלותבנורותהגלגל• קייס יגויזתבעלי ?סי

 לנעבד• המטי'כהשפעתו למזל רוח כחת בזה עשו כנר
 ממנו יעבור עד שפעו להרבות יגבר בכח ובכן ההוא

 ׳ כי ואולי • עליו היורד השפע הפלגת מרוב זולתי על
 אתיו במשפט הביא האלקיס הבליהם מעשה כל את

ק יאתחנן פרשת  את וראית השתימה עיניך תשא ו
 יכדחת השמים נכא כל הכככיס ואת הירח זאת השמש

 גס שס זהשתחייתלהסיעבדתסאשרחלקוגוואמר
 תבנית כלסמל תמוכ פסל יעשיתלכס תשחיתין פן כן

מ בהמה כל תבנית נקבה או זכר  רומש כל תנכיח ־ י
 כתעשיז סמל כל תמונת ספזרכו החכם וכתב * יגי

 קדמונית התחלה איזו יש נמכאנפסד שלכל החושבים
 שחשכו מה על להורות הנפסד נויתאותו עישיס והיו

 והיו המצוייר הנפסד לאיתו והתחלה קדמין היות
 מאיתי מה פעולת עליה להשפיע הנוי לאיתה עזכדים
 ע© • וכי מסכימים וכלס :ע*כ קדמון שחשבו הנמצא

 השוה הנד טעות כענייני זה כלאי זה ראי שלא היות
 היה הכוזב הדעת כישמילתט להזיק שדרכם שבהם

 מופת ידי על המנהג מן ייצא דבי בעילם יראה שלא
 לא כי והטבע אמרו סמך כן ועל הטבע מן למעלת

 המיפתיס עשיית אמנם כי המנהג מן אמר מספיק היה
 הבורא בחק מנהג תקרא היא גם הטבע מן למעלה
 הספר אין עד ככלחז קקל ואין גדולות עושה יתבלך
 שים כיציאת האמינו שלא להודיע דגליו בירר כן

 הפילוסופים אשר עד •־ עילס של וטבעו ממנהג כר7
 כך כל תקפה האותית יד כי * יכי עיונם דק אשר

עד ה^זקקיג קא(,ןק קולה;מיקת קדעזת ככבוש
אפל«0



. ■ 1)11 
 pהנזראי אקרי^אמיזילעשייגלההמיפמים המנהגים וקלומ נלקית אשי ממעול^ם&בפילןסיפיס ^אפיל*
ע פכי על עזף הנניה! עןוכם קי נידאי׳כמאמ פתי׳1מ הם נם השבע מעשי כל אמנם כי ל1יאש פבה השנע י
 כפלאיעעישה. כקולז אל ילעם )ל? פי איוב (אליהוא כתומ הפמש קנזכיי'בדברי בריס7ה אל דומה שאינה

ק היה יאמי לשלב כדעכי ולא נדולומ הדברי' להםאלוקועדומי׳אל ועשו קמי «גוכיימאשר משי ינשס א
ואמיו ונו עין משיית ינשס המיימס ההסמנדהקמית

ה ,לא יל^״ לא כי אליהם » ם בחל^קיות שבן Sd בעולם טע טי מ רו מ  עמול איוב /את האויכה מ
תו ההם הקדמוניס הבינו תו ומבדילים או ם או ת ע די מד וקל מי חו  ועוד נפלאותאל• והתבונן ו
ש בהם ז>י»דש כי מקמל נגדל דבי מניאו׳  מפלשי על מאמ׳התלע שלש הקהילד-, שגזדככד־י, עד חדו

א' י י ש “«״ « מ ״ י ל שהיתד, »ר.<א ״ לחו או׳י ג ו דעזס תמים מעלחוע ע
»נהג,׳ לך□ ולשנות הנוראים המומתים לה ייייי בדביי כמו/כי  הזי על i|'po כן על ינו ד,

» ״ ״ «’״ * • ״ * *״^י* . . ב ן . ע כ ן ר ״ « י נ ן י ,^ ,; י נ yyph ־.

-0£״ j,״ ו ן1r1דו ד י . ,Jי י ו ן טו ק וiה םSי גו ו ו ״1״-נ S®נ מ0י)מ״, . נ ״י ג  לנ
י ,^ןן״־ ע הי ל ז ו שנ ת הי עי ר ה ל ע ״ ״ ענ ט ו נ טו ה ל ! ג ?■ימיעלי^ ׳ ־ ״ י או ס  מ

מ ת סכל!כל^כשן גנדלתמי בנו ת עיכאאחר?ד.ס מי רכל הל א צ ל ^ כ איו  נכקילהיית( יש;תל •' ?מלס ל
ם יתר עם הדתית לה אין ה תי דו סו ם ששנו עד מי ל' יושבי כל היו  עולם של קיומו עלת העו

ם אףגסזאתכשז * הנמנאי ש מודי ת העולם בחדו  תמיד עליו השופע בשפעו לבור׳העולם ובקדמו
ה על וםו<£תס היאשיכה שהפכה כהקשתם ה ישראל בני ז מ ם שנעשה ו ה  עלה שקזא ארמון כבונה לא ל

ה אשי ה/ה והאלוק הזאת מ לא אן להוית! פועלת :עליהם שנגזר ו

s r i r r; ™ו~ל”זש;” «.־י״«<י■.״״■יי'״•״;
להיותי 'תי:ותפלי1ה עלת פדים•' לשנות שיוכל באופן

 לשנות ממנו בפיטים להשגיח כלשכןבחלקיית* ׳
 יקוקה ההשגמהפישי כי הטבעי המנהג מן עניינם

 יכו׳י אותי שמיוממים הכוללת: מן ייתר ״עעגייני
 לשיא נשיא למזימה יומיוך אשי קמשייי כמאמי

ן י ן יינה עי י  שמבקשי באיבה החזקי אויביך שהם עי
 יזעלון בה היהיד עד ערי עלו מלשין הכל את לעקיי
 יהשנמתן ידיעת לפלק ייייממיך יאמייון לימי דינה

 ומתשבת למזימה מ וכל האמית ה את מלשין מעולמן
 (אמכםבתקן ימה מעלה זה היות משבי אשל פפיל
̂ל לשיא נשיא  תחת כי יתפל לשיא איתן יייממי נשאי י
 מלזס אמנם כי יהיה מק בשם חיק;תחת ינא מטה

 כבודן היא יזה ליק יאתדכאישפל תשכין יקדיש
 האלקיתכיעל המחוגה בדייש כתבתי וכבי באמת

 כזה להזכוכי בקפרוא׳פ׳הפועל מלתיומיזך באת ק
 ענמו הזה הטעם מן וכן באתת אותי אינחמאמיייס

ף בספרון נשיא מלת מיימ  האלף כי הפועל ליוד ^
 ו שמזע אבוא ולא כמו הנח למשן תיא שבסופה

 אוי היה ישלאל לבני כי • יכי מקהלה שכזדככה עד
 ראו ובאויס בפנוריס ה!כ< אשד הלבבית על להאיר

 יותר שבלס לעיני כלאו מאחמיית הדעית ומלאי אוי
לה ולשכות ואמלז :השמש לליאי הנראים מהמיאים

 משתרזתיה הככבי׳על לפל תמיד יום בכל מחד׳טובי
קי בשם לכלס נבאס במפפי א תמונ כאמיו  שתמיד י
 ינייו* ישעוש? ויונ :שירנהי מה לתגלית פדולם מכוין

 זבמזפתים באיתות במפות שעתן נולן לפי שית חד
 ‘ ובו הלבבית להישית סבה והיתה :ומלים נפתלים

 אוי והלא בחת הפסקח בראש שהניח מה ביאיר כוא
 1}ישי בני זה על יתופתס :שביחרט כמי יכו הלבבית

 שמו יטאשי ד ניחשוןהימן האזר״זת חכמי שעשו כמי
 עד האלה הענות אמיתת על למופת שלישראל עכייכס

 שנייך רואה י׳אני סימן לומר הכחלי נתעורר שחזה
 העענה שהם ליאה שאני היהידי׳זכי׳מפני לשאול אני

 ימה להם שנעשה ותה :וכו׳ דת בעל לכל והראיה
 ס סי׳לב ובזה תג פי בראשון ביאלנז שכגז׳עליה־כבי

 שכעש׳עמנז תה תנד הן בעהנו כתפיסת השגח'י.נזלא
 עלי« שנגזר תה תנד יהן ענייננו בהנלחת להפליא
 בפי׳נא: בזה הדעת ותיבה הקלקלה־ בשעת מהעיכש

מ| ה סי  הכוזרו נא הכה ־ וכו' גדיל פאר זה נ
אשל הזה הגדול שהדבר הודאה לכלל

 האומות לפני הדעות שבילי ממשך לשים בישי^ נהיה
 וראוי ית יזבארחלעישיו נבי היא הגדוליתלאוי•

יכהו ישיאל של פניהם אוי נינוכי כי בו להתכבד
גלגל



קו ׳ נו ׳ סימן שני מאמר יחודח קול'
̂ 3המגיח האזי בערן ימיוחד פרטי שבח הוא עגמה מנוגה כי יקדירו כשמים איר מאורי וכל ממה נלגל

ל על גגהסעבדו ס ה על אירס• ג ח אכממןיונאממופתז יעל הראשון מן יומר שקטה קנ  והאמיה'
 מאירי ימי על כפלא זכית לי יש פרטיותו כלומימבד • כסיתן העיר אשר ההוא הספק מן הלך של ▼עתי

 נאה הדור קמיפתו כאתז כעת פאי יכהן כמתן אור ככתוב • עולם שם לו לעשות נאמר וכאמת אמרו «זהו
דרכה* ייושי ומשובח: , הוליך הג סימן כישעיה

א זריעתפארעו השה ליהין חר  כגבוי ישיש אמרו כנגד דרשם לעשות ובאשרתנאמר פלאו ש
ם שם לו רתעש עילם לעשות הפכיהס מים ביחע תחלה1ה כהיו *ל  השמיס מקנה איח לרק לשם י

fSpMp על ותקופתי מונאו :ולתפארת אגלו ומבמעו עילם לשם לו
א אמרחחבר מ טיב שם קכותולעכמי על ך תראה הל ע אי ד הצי  תמיד במשרים יתהלך כי דו

רה כשבח לעכמו קנה !תפאיתכאשי תו לו קבוע ידיך כמסלול ה
י .!עסר-ה ״ ר ־עםש1 ספוד יל־ ־ל ״ סו טז ־ ״שנ־-ם נ ״ כנ. לי׳ ״ז ^״י ע כ מ ביו

ייי״י עעמיי ייני״ ‘יSא^ייני>וייההכי ״ הכדצי כצ רואה עין , , ׳ ! ב ממנו התתפרכמית
ה ויופי דרכה מה לדוגמת באמנעותס• ה וסמך מראי ם ה תורת לז  A סימן כאמין המיאיס תמי

תלוי משיבת כבהמה שמה עיד שנאמר ה שו פ ו בו נ ל הו li אמר כי מ ת  תהיה הבהיר וכאויה ח
ה הספורים מן תניחנו ה רוח תרד בבקע אל רה כי ה תי  הנראיש והמלאות היאות בהירדח יותר ה

ה לך לעשות עמך נהגת ק ה ומפורסמת מלרי ל עי מו ה ו ל מעו תד ואין כאחר זה ועל ולולי ו  כי
ה לא ישראל בני וקרוב תפארת שם ת ר׳ועוד הי  לעיני כפוי הכל כי מחמתו היתד, לא כי התו

ל משה בעבור מעלתם אחעלהאנלולכאן יזכרון אור: נראה ובאורו השמש היתד-. משה מעלת אנ
ה ק שנשמטה ואפשר ולכאן הנ א ה כי ס ר כו ע ה ב ת הי א מו. ס ל ד. ה• נ היי ב תי היו תוי ה  כי
יגצויס :הכוצצ האור כנגד י ! כך אקר וגו מצת הכתב

ה1 » ם ב חי קנונ ע קוי ״ <־ג ם ף ד >ונ ע ע ר הגי ^ • מ, ס מכ.י י . ״ כ
גו שס לו לעשות נאמ ובאחת א ן אי ו תנ ב א ו דו לי ע ס ח לי א כ טו ם ה אי קי  ומועילה-כנגדיושי ענחהנ ג

שה עם לעש,,, והראוי תפארת־ בטו עם אלא מ ם שאמר ח׳ ס דרכי׳ כי דרכה אלדה ה׳ ע  נועם די
וכמו שלום נתיבותיה וכל לך ותעש תפאית שם לך
באזוי השחש מהלך שיועיל סי׳ בדניאל הזה כיום שם

ק עמך הונאתאת אשר אלקינו ה אמ׳יעתה טאנל א ומעולה־כנגד :נג המממדעכמבוארסימן ההזיה אל מ
 ולשם לתהלה :וגו' לך זתעש חזקה ביד תגייס

 עליון זלתתך לקמר כתיב לו בדברים !לתפארתי
 וגו' ילתפאית ולשם לתהלה עשה אשר הגויס כל על

 לתהלה נאמיי החכסספורנו שס שביאר כמי וביאורו
 בן אשד ישראל ית'כאמרו לאל ולתפארת• «ל*ס

עכ: אתפאר
 הכוכה ובו'־ הניע איך תראה הלא נו ן3י0

 נשחקים הוא בהיר ישר להיייתשאור
 מאשי זה והוכיח נד סימן שזכר וכמו מהשמש תתר
 חתנו יותר התורה שמש סל עניינו ספור דוד הניע
 היתה ליהודיב■ כ’א התורה היתה לא ישיאל בני ילילי
 גהסוכמו ית׳מתפאר שתו בקרא שעליה עגימה ^)ייה

 הכולל• אורה וזכר : כ מימן סוף למעלה סהיזכי
 אראה אם תל;ןון שהוא בהם אהל שם לשמש באמיז
 לפידעתקנת* יאהיל לא ירח עד * יהל אורכי

P17n בכללות: האור ענל השמש שבק בזה •«ר

או' מול אל עיכים להאיר אור תירה כי תראי' יופי ר  מ
 ארבעת נרמזו פסיקי׳האלו השכליו׳בחכת׳ודעת־ובשכי

 ונאמרו דרכה יושר ניע! ישרים ה׳ פקודי באמרי כי
 ישמין עיכים מאיי כי הכולל אורה נכלל לב משמחי

ה׳ ה מנות • לב  מאירתעיכים־ ־ עגמה זכות כנגד בי
 פ* על כערך הסדר באין אלא מראיה יופי לעומת
 זכו'* ישראל בכי ולולי השמש: שבחי בהנעת הנחתי

 אבינא בי אליעזר רבי בלר שאזל תה חיקך אל השב
 אח׳לפכיו הבה לפני תגי קורא א׳לף היה ד.רות או׳לז

 הכת אל בי ביאתעילמך ולא אותיות של לאשי; אני
 שנאחל התורה בזכות אלא ננלאז לא <;עןלס,לןל(אז

p יסד ה׳בקכתה  בסיני ליתנה תתיל אבי למסי 6
 • כאן עד אלקיך ה אנכי שנאתי בך אלא פותח ואיני
 *האלף0היות עס כי המעשה סיף מחשבה לתחלת כזק
 '961'כי0במע כתאחי כן תחלהאעפי במחשבה תלה

על׳ הושעיא לבי במדלש שנסלל תה והוא הנפעלים
פםוין



hip מאמר יחודוז
 בי ביאשיע אמיה היטרה כי אמין «אאי«אנגי

 ה' שנאמר תירה אלא ראשית יאין אלקיס יאשיתכיא
 כזכית שס אמרי ברכיה רבי יבשם דיכי ראשית ץכגי
 ראשית יירא יכתיב נאמבראשית0 ה?גילס ככיא משה

משה סלילי כיניט לות^־
אין אכרהם ועסא^קי *ה7א להכק יהיאיי השלם לו במ ם ראיורת ו קי חו 0J כי ה

נו סימן שני
 • יכ<* בלבד משה עם ילא שמעין יבי שאמי מה אילם

 מליבתז היתה אשי בלבד משה עם שלא הכינה
 כל כביאת על למעלה למעלה האד עביייה בנבואה

 הייז בי• פ בשני המילה שזכר וכמי חוזה כל נביא
ישראל• של בזכיתה הדבזר

תי כל עם הנביאי' י
ת ת האלקיים התיר היתה לא י יד על ד ת המידות דקו שיאו  ה^ה^הד^ל לא למדרגיתיה העיגים גביני ונ

ת והעלם רבי בשם נאמר גיתנתושס ר ה והרבורת הבכו תחנ ^ ונתפלד־ז ב
ף ת ש י^י׳ק י עו אין וכתנו ע ס רי ם א מ הם וג ם אחרי שי ע מ

 קדמה ישיאל סל סמחסב^
א «ה היא כי לכל  נקי

 בראשין כמוזכר לקבלאתהיטיה ינםה»להדא«י
 ישראל בכירי בבי נאמר כן על כי יאכשי h סימן

 ריח בבכיע ית' בדעתי הקודמת מחשבתם על לרמוז
 המלישי' עלפי והנה לבראאתהעזלס־ מאתו בדיבה
 כחץ שאליהם היא קייב כי לבי אל אני אמיתי האלה
 יעוד התירה היתה לא ישראל גני באמרי(לילי החבר

 משה מעלת אגל משה כעביר מעלתם הימה לא כי
 בכאן מדבריי יאקכתידה יכי'• כעבירה היתה

 ההיא הכנילה כעביר נהיה שהכל • מד סימן לאמרי
 כעביר ההיא זבסגילה האלקי הענין בה להדבץ
 ה' עיני והם שבהם המסילתים מן הסבילה סגולת

ק בכל המשזטטי' א  משפטי אמנה שחה-אן כמבואר ה
 לא בנביאה חסידיהם מעלת פי יחדיי נדקי אמת ק

ק סימה ע שלהמזן בזכיתס להסי  ינחק אביהם זי
 ימים עשרה ייהימקץ במכילתא זל כדברם ויעקב

 ה יידכד אימי עקיבא דבי ירמיהו אל ה' דבי ויהי
 היה בזכותם להם יאמיר גא לאמי אהרן יאל משה אל

 לא ישראל על כעס שהיה שכה שכלל*ח עמי הדבל
 אנשי כל תמי כאשר שנאמיייהי מסה עם סיהמדבד
 אר הלכיל היה אלי לאמי אלי ה' לכל ויהי כמלחמת

 כמישין) אלא לגי דגלי על כמשיב איני עזאי בן שמעין
 ישר של בזכיתס נדבר בלבד משה עס ולא דבליו על

 אלא עמהס נדגל לא הנביאים כל שאל עם אלא
 ימים מקנהשבעק ייהי ישלאלשנאמל של בזכיתס

 ויהי ימים עשית מקץ ייהי יאי לאמי אלי ה דבי ייהי
זכי' כריה בן בברוך מיגא אתה יכן יימיה אל ^
 תמו כאשד ויהי דבלים פ רש׳י כתב זה ילביאיד י

 משלית אבל הדביר היה יגי'אלי אל* פ דבי יי וגי
ללמדך ייאמר אלא יידבל נאמר לא כאן יגל המרגליס

 עמי נתייחד לא כזיפיס סיאל’ י’י*יי
 שאין ללמדך יישוב פכים אל פכים חבה בלשון הדביר

־ ע'כ ישראל בשביל אלא הנביאים על שירה השכינה

 W האהבה כי בדברי
זלע בהמון אם כי היתה

 והכתיב ייעקב אבלהיגיוק
 השמים ושמי השמים אלקיך לה הן פיעקב מסייעני

 אות® לאהבה ה חשק באביעיך לק בה אשי יכל האיץ
 • הזה כייס העמיס מכל בכס אחריהם בזרעם ייבחר

 כלי הג(י על ביחוד משקפת יתברך אהכתי אמנם כי
 ישראל בנזירי יזבלם הדביק יאס נ בסי' שכתבנו כמי
 להם זה היה כמדובל המגילה סגילת יהס משלג זכי

 בבחינת לא ייאד מהילל ישראלי חלק הייתם יוגד
 ישראל לבית סיב דב נתבאר ובכן • בשליח פיישיתס

 בשמשהייזסיר מהתפאלי ייתר האל יתפאר בי אשל
 קקי« מכותיי שימרי הנאהב הזרע הן הייתנז וכי

 באימית ההירגל הפיישי הן לכי טיב יתברך ומשפטיו
 ועד מה מסמן הספור גלגיל היה שממני ת הקדימו

 באמרי(אין הכהשכיס דבלי ללכת שביס הס ישס הנה
 שיתבאר כמי דקיתהמליתיכי האלקייס יאיותהחקיס

 היתה לא כי יעיל כינתאמיי כי יאיאה שבתי יעיל
 ראיה תתכח להוסיף היתה יכי משה בעביל מעלתם

 מדרגת על הידס יאשר הינף אשי ישראל פאר על
 ישראל באמרי תפארת שס לי ה עשה זה ונעביר השמש

 מגד זה יהזכיק * למעלה כמיזכר אתפאר כך אשל
 ידענו יכבד ישראל של תעלת בעבזר הייתמעלתמשה

 בכבוד תריס קרני כי חמה כפני השה פני חזל לגרי
 מ*א שייין בראשין הקבל שלמז זכמי פניי עיר מקירון

 ב* להסתכל יכילה העין שאין זהר כפני? ויהיה באת
 שהמעלה הידאה לכלל הכיזלי את הכיא יכייפס

 מדלגת כי יידעאיפזא יגזה ’ ה;אעאלקיתמלאכית
 יישה של יפני הואיל החמה מדרגת על עליונה ישראל
 הגקשיס אנקני יאיתה ־ אליה דיהים כעכילם הזוכה

 לדעת; שהראית כתי הספיר המשך פי על להוכיח
 מלב להיגיא בזה כיין ־ יכי' החקיס לאיית יאי|

עדים הס זכלס שקדם ההס הפלישי שדרכי החישגיס
מל^ ימי יתבלך עבזדתסלגילא שלמות על כאתניס

קכל:י^•, קקיס אלי של חקיהס שיהיו לזרעאברהס
בלתי



tp נו הימן מאמר יהודח קול'
 וממנימבכזי'• • יט' ונהיגאתמעישי : «'j«ובניכם • מח סימן היוני בדכיי שקלם כמי א!קייס תי5כ

ן ישם י  • וכיiוה<לניי הגדלים יזכלעדי * וכי יבכייית כמם4< הממי£יה תיכן אמנס כי בזה הנסיין ד
 So דקתגי קאי היכא הגא שלי נבביאה הייתי מסתכל היפה אשי ממעל מאלוק שכזדד מת על ברייה יאיה

ה י על  מתין לאיתי יאה והכה וה סדי ההינאיתהלליעל את שעי אשי הוא לאלקים המשפט כי נהי
מאירי* כה שא אספקלייאה • יעיכז סלרי על יכה •הכל

ת מעכין זה בשלילת יהתאיל מ ש ח ס ד ם דאייחם אשד הזכות כי שי ע  מן יאה כ קא• אקרא דתכא ט
ס הנקיבי'בשמיתס הפרושים ע עג ש קשים שהם מ א ע^ננ הוו אך ס אד כי מינא ה  הכתוביס אכל י
שה על יויה כן יאתר למעלה  Pfio יהבאתם שזכיני בהליכ והאהבה החאוה בתכויי אותם עו

שג״. באמ' ישראל בעדת בי מיי סכ שפעסי של תלחונ םו מןו מהנ ם מקו ש יוכמיכם עילימוכס אל
פייז ומדי, הזכית המתשבית כי דז 10 שדו הזyה ^ו ר טו ה ^ו ר מעשריתיכסיתיימתידכ• ŝאו

מו איי כ יכי׳ מעשיס י ת ב הו ש ה יתSעו ח שפ ה ה ל הגי  « ובי-ו^אי־י ו
תוכל לא 1J1 לה תדלי ולי,אמין להתכת! שאין אכ

שי הייתם ההם הכרישי' בתקי שר ראשון מע שניומע ז עני ומעשר איי ־ מעשי כשעיין לאסל וי׳
ת ועזיבת בי.ס יאיתני מנד אלקיים אוי בי ר ת טו םי ש כ ארז כrה י י ג ז י  ויכהיד יתייישך דגנך cו

ת ןן!לעןק דקיתהמלן' אר ^ הו ס ד,שבתורת ו די ע סו ה ט ו ת ת בי ש קין ובכורות ו  זכל יגאכך ב
מדבותו' תדיר אשי בדיין העמי' להיאי תמיד שנהבי

ף יתיימתידך טובת כי כינתם ייפי את םביו ע וגו'
 כל את תעשר עשי עגמי ההיא בסדר שנכתב מה חמיביים בלתי הללי לי־,ייתהדברים כי • היא -מראה

Jkהמכיין הזראת על יאיה מהם אין השלה• ,מעשיםר ^ א׳זי  יבמי אשי במקו' קין1ה'} יאכלתלכני יגי' תבי
ב לפי הכל אמנם ■ חינזנייותם בגפיי ככיי הכל כי  ובכייית ייגתין תילישך דגנך מעשי שס שמו לשכן יו

קין עיבד בין להבמין נידין העולם בטוב ובכן המעשה  אתכלמעסי תזניא שטם ש^ו חקנה •ס יכאנך ב
 כל '141 שמטה תעסה שנים שבע מקן '141 תגיאתן הממשסת כי עבדי: לא לאשי מקין בשחיית האלקים

כוי ביגי4 ונשיאות המלית דקות אין דל ־ יכו' הוכית ן יולד אשי הנ קי  חדש את שמיי י41 יכנאנך בנ
ס  הסיבית 4מ י'4ו לך שביעיתתספיי שנעה האכיגיבי' ממזיקים הייתם על לבעליהם לאיית וכי' העני
 כאשל־ הנאיס הללי הכתיבים ימתין י'4י לן תעשה יאיתם התמשביתהוכיתאשי אם כי אלקייה כקקיס
יאשית יאה כי התאי זה על לסדי דרכי לפניי הישיר היא יעכז האלם נפש על מטבעס קשים מקם תעסיס

עילינ שהיא יהיאיין היכאתהמעשייע להקדים לי י׳לאלה וכי' והאהבה ך.תאיה בתכלית איתס עישה
ממ לפי ה4י4מ שלמי 54 ויכליל לאיה על יאיה מהם תיקח כי נפשי. עלי יתמיסב אזכלה תאנל תקנ  דע

 סעיי להם שאין דבלים אלי במחלתפאה ששכיכי דבריי שיותם־ וכמי יוקיהאלקיםיתולות«ו•0ת1כי
 ראיס עילת על פייסיהי ני יהיאיין יהבכיייס הפאה איתם מישה היא אן :יב* האלקיס מאת בחניה ז? כל

פגי ילאו ולא כדכתיב להניא סמייב ה4י4מ ישלמי כמאמהכתיב * וכי בהליכה והאהבה כמכליתר.תאיה
 ליכל אלקיכם ה' ינחר אשר המקים אל אס כי פיאה

 שמה ובאת תדרשי לשכני שס שתי לשים שבטיכם
 pהא לו שתלס לשכגותדישי יטעם הימנן שם וכתב

 אל איש ותאמרי ה' בית דיך אנה יתשאלו 0__^חקי
«י חי  כלשון יעקב ביתאלק• האל הי אל ונעלה <ע

כ ) נ סימן (יימיה פגיהס מן.הכהfישאגי' ביין  ‘ע
 והיא :החבל כאן יהאר,בה.שהוכיל התאיה ענין יהיא

 ואכלתם נאמר שם * יהבילה השמחר, כתגלית עישהי
 אתס ידכם משלח בכל ושמחתם אלקיכם ה לפני פס

 יבחל אשי המקי יהיה באמרי עיד י'ונכפל4ו ובתיכם
 אשי כל את תבאי שמה שם שמי לשכן בי אלקיכס כ

אתם ה׳אלקיכס לפגי ישמתתס ו'4י אתכם מניה אנכי

 כמאגע איש לכתיב מדאורייתא שעיי לק שאין ריקם
י של דרכי לעי מזה יייאה ’ ידי  הכמונ ‘תאת כי חנ

 מעשייתיכש !קת יזכתיכס עוליתיכס שמה והבאתם
 אנכי אשר כל את תביאו שמה שאמי מה יכן י'4י

 1J1 יאתמעשייתיל וזבקיכס עוליתיכם אתבס מניה
ה מ ק  מנוה אנכי אשי כל את תביאי שתה שאמי ו
 ס כוון '141 מעשייתיכס וזבחיכם עולותיכס אתכם

 העילות ליתר כי יגה4ח ושלמי לאיה עולת אל כעגם
 ינדביתיסם בכתזביההסבאמינדייכס נרמז •♦הזבחי

 היומהיימ יעס * לה הליו אש^ כדריכס מבחר וכל
 בלסי החוחה מן לפגים הנאכל על במעשליתינס

 ראשון מעשי ס4 עיד לזגיר יאה י שני כמעשי
XUJS1 ג ג7 א כי



מאמר קו^יחזדח
 יגעשי עשי הימ« לכלם בי ונפרס עגי #מעש

m m עך מעשי כל י/מ <טצ^ שכיס שלש(̂ ̂בי » 
 מעשי יהני«הימזס(על יאשק) מעשי «ג^הלני(על

 סהקיים «עה ) מ?ל יש^מדניי בפייוש כמנואי̂ 
בהפך ליאיין ■מעשייע

נו סימן מני
^ למח ן כ ס ט א ע מתכמ פי  והקיבס והלסיים הזיז

י כול ס1 נ  עם כי כהנה ממנוע ״h מכלל שהם ה
 זה לי• ישיבו אשי דישו שכך כימז שס נכללים היומם

 * והקיבה והלחיים הזיזע זז יענו• אשי ^זלהגי*
שם נזכיו לא מאשי כן אעע

שישא יאיי היה בפירוש כהונד? ורע ומחג וככידור־ן בכורים דמתנורע בעבור אילי הכמיב
ך כי ינשה!  שפעיוכאשי אעשתועעל הנדרים *עדי7הגזוראשא<ער«סו׳מב ורא^־ית לו אנשים די
רע פדיונו או המעשי לקחע דבו הנ b כו ח׳יב ה4שד,י וים^ניסד-ן ו  Hy והעריסזע הגז בראשי עשה 

ס כידו ה זדון אל לעליע קימי טי שגג  ענמו הזה הטעם מן סן בו חי«נ שווזוא דשה והפדיסיס ו
א ל ״ י ש ^ י י ״ ״ פ ס ל ״ ^ ו נ ב ר ק t 0,םקיSy 1 ה o n• ל במדלני• סן ל«נעוולו of יישיג כפי 

״ ס ק ־ י י ץ _ ה עלי ילטינלאית כייו־יז:1^ י ״ ,s לזתהתל לי ל כשלמות על 1, ,  מ־ני ״
ד י עו• , , " וינדק נדבר מה גנו

, , ת p״ ע *י ל כ ה י תז ל זו בי. י ר ת בם*ו זS3 11 ״ א B״-,!״״ פ,רופ דמנ•! מ  עבואוע כסיבע
 כדלך (יובלים בלמטזע

מי  שנים שלש ומקצה זגו' תעשי תשי אחי בפרשה »נ
 אע מין ומנא • וגו' שמטה עעשה שנים שבע מקן וגו

 ושביתתם• והמועדיס השכעי הוצאע זכרין ונעור מינו
 ימד כללם עצמו והוא * שבעלה נאמי כלם על כי

 המזעדי׳ שביעע שביעעהשבת על זגנה כ סי כאמיז
 למעש״ וזכיון מצדים ליציאת זכי יהכל הארץ ישכיעע

 הרגלי' נזכיי בפישה שם כי גכ ונוסף :ביאשיעוכו
 פסחועשיעחג ועשית האביב אעחדש שמזד .באמיו
 במרי׳ובמרו׳זכו׳• הסכיעעשהלףזמעכוע חג סבזעו
 • שזכרנו והראיון המעשיות אצל הכתוב מאמ צכגד

 שנאמר הככוייס <אלאלי ’לדכי כ• * ־ימדומתידכם
 הבכורו׳ עמו וגלף ןrמ הטנא את הכהן יצקח ע:הס
 שעם ונאנל בקיכס יבכולות שם ככתובים המה פגם

 לסמוך יאה בנעים מפסיקי ונדבזתיכס קמתנדייכס
 זכרון אנל בך אחי כי ובפרט לדומה הדומה -את

 הוא גס וגו^ונוסף יולד אשל הבכיי כל כזכר הסמטה
 אשר כל בכורי הזכיר קרה פ סוף מתגו־׳כהוכה מ3 9

 זגו׳־ואמר בשר לכל לשם פטל ^ יאמייומיד ,צאיצם
תי בו לכלול כהוכה ,ומתנות  שמה הנזכרות המתנות י

י  והבכורות הבכורים לק כפיייש לזכור אבה צא ג
ם שי  פ המוזכרים והשאר כאמור הזאת כפרשה ^נזי
ם צל הכ  כזכרו שלא ולפי מתגיתכהונה בלשון ימד ^

 הונרן העריסית וראשית הגז ראשית
 וראשית בפ'שלח כוכר עריסות אשית’

ctrA׳p^ ° ל ’^ מ ע שי ^ תניי ספ קד- ה  בן
' «תגלתכפלמ ״ ל י ־ י ס א י י י י י ^  בעיסת נל ^

א - י ־ » ^0ג ל , ס ת ״’' » ״ א’״ א׳ל סנן ״

 והלחיים הזרוע בענין
 הנדרים והקיבה:מבלעדי

 הכתזבי׳שזכרנו פי על ואזיל נקט סרכיה * והנדבות
 לאמר כתוב ידכם עתמת אמרו שאמי ראה מע'

 תדיו אשל נדריכם מבחר וכל ונדבותיכם ונדריכם
 רק כראשונים חובה בהם שאין לפי מבלעדי ואמי לה

די לידזר לבו ילבנו אשי איש כל • נדבה או נ
 באתרו הקרבנות יתר זברון אל נאות מקום בזה ומנא

 בכלל כי לראות והביטה וכי בו חייב שהוא מה ומלבד
 אשי חלקיו לחמשת היחיד קרבן עכייט כל דבליו

 היחיד שקלבן באמרי זבחים בהקדמת וכיהר״מבס
 קרבן חייג היחיד שיהיה הא' החלק לה^חליךס נמלק

שדבר• שגממה מעשה על  בעברו בשוגג אם אודבי
 עג בעברו או שחה שזכר כיייסת מהל^ אחד על

 שפחי: על כבא בן גס במזיד אם י בטוי שכועת
 החלק זהפקלוך העדות שבועת על עובי או לופה1<ו

 בגופי שיש העניינים חן עלעגין קרבן שיתחייב הב
 שיהיה בין נזיר הוא שנטמא-במתאס ומצייעאו כזב
 החלק ־ לדיג הבסגס והגי ויולדת ונדה מזיד אי נ שיג•

 שיהיה מהעניינים עגץ שוס על קרבן הג׳שיתקייב
 אוכלי׳ בהתה מעשי כי בהמה ומעשי כבכור בנכסיו

 היה אם והבכור שני כמעשי כייושלס הבעלים אותו
 יביא אש וכן הכהניס אויש ואוכלים מקריבים תמים

 זמן בהגיע קרבן שיתחייב הד החלק * וכל ככורים
ק אז הו עו לו  חייב מישראל כלאחד שאז הדגלים י

 שלמי וקרבן קגיגה פלמי וקרבן ראיה עולת קרנן
 או נדר קרנן שיתחייב החמישי והחלק ־ שמחה

 באי נקבצו אלת כל כי עיניך נא שא ועתה • בנדבה
 כסדי* אחד שומלי׳סגנון אינם אס1 השבר בדברי לך
 מ חייב שהוא מה באמ׳למלכד כרמז הראשון החלק כי

שלמי הכלתי׳הללו ויהיו ושגגה!השלפיס זדין כל על
תודה



קיו נו סימן 'שגי מאמי יהודח קולי
ע על נכללים המתם שעם  ומעשי יאפון ימעשי ממשי. זמיומת עיומה במלין היתבם דע

קה כי מינה קדבניע אל למבים החבל יאה ינלבה <לי  מכי< עשמה מה לי ונתגה אעהדין עליה מלי
 יעייימיהן ללכיש שעי.כבשיע ילקמה השלה אע האדם על מינה והיא צם על להודאה מובאים הכס
 ל« יא״לעהי אהין נא שילדי כיין יליהניעמעירימ\הן ייונחו יגי׳ חשדו לה׳ להיליעיידי הנייכים אגל כאת'
ע , יהמלק * יגי מילה ינמי הבכייי שפדאמילי אע
שותו אדם בני משובר רא הא^קיס pjt!̂«(׳3 מביאי פיא יי^ אין יוןממכ כיי כל 1ב9 ו  יילד אשי הנ

ת לשואת חבשר ביבושת הקיבניע מן בי מייב שהיא ח א הגו סדרו *7ע ז מנ קיך ו  היכד יפנאנן כנ
בו4 יירא וערכו יפגעיהי אשד המקיים על ס בנ ה כ«ןןיו 4מבשיו ה  הד*ן אע עליה מליין

 t»ftj הגיעזמן יכתגהלי* עםה«ן-י כנען רתבואדמ>י»רץ ושיער ישרא^ כללידה מןהטימאועועל
 ל» יע* לה אתי אימן וגזזה בער^,׳ גטדבר וזגוח לוי ושיע׳שבט ובתמתד, יכל זינה יכל ל! שמהיח

תדד י̂’1 ס שי כ עכי ד שי שני מ ה אל לו ^«י הגזישכן יע י ך^רך ה

כ״,,;. סונ מבכייי תנו מ י ללויים יחסר ולא ישארוישדאלעשדרים י ב ^ י ע ל ח כ לי <ן ה מי א  לו
ת חענין יגיע ולא בא^ אליי ניתז הד יהחלק ו ל ט ^  שימוע אני היי הזה באיש כאשד מששח או שג

ה החמישי יהחלק * יהראיין  ששת^ כיון יאוכלס אימן היתד? כאשר ד-,«ובללשוברזכל בשנת עו
 הזרוע לי תכי א*ל אימן הארץבחלוקיירדקדוקי' ראשונהמדזלר בשגח מבלעדי באמיו לשוס היא

תכונן ומי מהכילם הסשרים יערו יא־שי ־ יהכדבימ הנדריס  לו אמרה והקיבה יהלחייס בהם שה
ש יכיר שזכר השלחים לפיש עיד ט ישתבח בשר ממחשבת שאי מ דו ת  לא ששחעמיאותן אעכי וי

שדין ע א ל ס ב ש מי© עלי הן מידי ניכלמי 1ן2̂3וטש^ע« גוי לכל כן חו
ה »למ־־»יוה נ ״ז ס א־ דע. ״ אי0י « נ׳ ר י פי ה ה ■ הז » ש נ תי ס, הנ נ כ ו » נ ו » י ל ם נ ת ה ל י  ץ

יהיה׳ לר תרסבישיאל כל , l ״ עזצמהלאיה מצבד <דגנ
א אלן»תקשגה יהלאיק באת' שנזכרה ^ הזיני ו4ו י = ע י ה י י ז  נזכה ליהנ-ה והלו 0«ול י

ה הקרנכזל; להסלי־׳זכרין יכה נ מ נ ה ה ד הי  איין * בנותיה ישתי היא האייץ• על השמים כימי מתמי
כתי ההוא בזמן המחוייניס

 כל על שאתר ומה שקדם
 להביא נעלה שחייב היולדת קרנן על הוא לידה
 לא ביכלתוכו' ואין ;שי״יא בשלישי עוד גא שי כתו

ל * וכז׳ מכשיל כי יייאלהכנח  לאדם אפשילי שאי י
 כאילו :מכשיל כו מהכנס יייא שלא כאופן זה לשער
ל * וכי' שיעי  אתתי יזשעי כזה היה ית׳ היא כי י
 והולך סמכאי כמו בפרט הכל שיער כאילו ינידק
כני  קרח ידע ילי ‘ כ קיתן זה על דברי קדם י

עי שי תפליג היה לא וביושר בנלק המוגבל הזה ה
פי כאשר ותורותיו אלקים לגליגיעלחקי  עליו מ

 ונמישב פסוק אנל שם כי * א' מזמור תילים כמדרש
 משה על שהיה,תקלוק קרח זה אמרו ישב לא ם לכ

 ויקהל שצאמר הקהל כל כינס עשה מה * ועלאהין
 אומר ליננות ליתר התחיל העדה כל את קרח עליהם

תי אחתהיתה אלמנה להם  נעלות שמו ועמה כהונ
 לה אמי לחריש באת אחת שלה לה יהיתה יתותית

 אמר לזרוע באת יחדו ובחמור נשזר תחליש לא משה
ע לא לה ^י  ערימהא^ ולעשות לקגוי נאת כלאים י

ץ5ת א*ל גורן לעשות .באת יפיאה שכחה לקיש הציקי

ייך1
 עלובתא שזתא הא כדין

 ותולוס עושים הס כך כל
 .הכפרי© ינלו ודקדוקים בחלוקים כ:0? נהכה

 ■ להשתדל׳ הספרים מגע יקגר כן כיובס כי * להכילם
 ■ שמטה עכין כח^:מה אזל כעון פרטיהם כל בספור

 כללותי׳ופרטושז' נאמרו שמיטה תה וכי' סיני הר אנל
 השמטה. אנל היובל וכמשוך וכו' מסיני ודקדוקיה

 י/חד וממשפט שבתית שבע לך וספרת שם באמרו
 :ודקדוקיהם פרטיהם מרבית לעכין ולזה שוהלז?

 לא שנה ותק אלף כמי הכתים כשכי הזה הסדר ונשאר
 ייול שניהם שהרי בתים. השני המשך לזמן גזה כיון
 תשריש מוספת עם כתיתאו כמספר רק עמדו לח

ק נדאשין קדעיתשכתבני שני כפי שכה  אמכם פז סי
 לנאת© השלישי בקדש בישראל תורה היתה מאז הכונה

 עד מאי נסי'הכז'כי לדעת הראית כגר כי מתגרים
 עליה© ונהיסיככו שכה כתתק ריושון בית קרבן

ב גלית של שכה שבעים ת לי  יגיעג שני שלב־ת ננ
 י שהזכלני הדרכים שני עלפי בקרוב שנה ות לחלף
 לאשמת בכופקאזר תישפת ק אות כי דעתי זלפי

^ ותשגה אלף כמז ליכתב היא ניאוי השונלים םל  א
! נ בז סתשכיס נ ל



נח נז סימן מני מאמר יהודה
חני ממה ל«מל דעתצו סכיס110  פ' כאמי( עזצה נפקד לפתע פת^ום ס בגיעת מלים סכום לעשות ה

̂לף  יוהין«אל ואל משה אל פתאום ה׳ ויאמר בהעלותך והויה * המאה לתוספת משש ולא ומין ̂ה
ה המגד ה היא מקיה לא כי ס עת שהיה עכשה מין וכיט וגו׳ שלשתבם נאו מרים המקים בשמיי לנו קי  כני
ה ל  לאינו לא פתאים ע[יה הענוםהבא בעונש להפליג על הדאיה תתחוק ומ;ה ומתמיד אייך ומן ^
לרוע האיץ בכל כמוהו אלקייותויותיו חקי היותם

ה אמרהכחרי » ו:Jוהתתכמז, אדם משכל לא ת ם א ח ד־ויו ח ו נ ט בזיון כדי לבעליו בהיות ב
 יהיה לתמכ מקוץ וקנףכי דזחונורת מא^ד־ן גדו^ד־ן

ת לו דו שמורכל עדה זו ואי הג  והוא ישב* ובדד מושכו הסדר ‘תוכ^^
ע ך,זך,; ועונש ממות: ומר י

ה החבר אמר נח י ה ד ע  שמים בידי עווא-אשיהוכה שעונשה, ה
ת____׳____ מו י ידו את שלח אשי על ו

 העדהנח סימן
שנופה

 ־ וכו זגומלהלעתה ?ניכש6
שז  תאיזועדה1יצעלאשי

הזה הסדר לשמו'כל תוכל כתוכד־־. 1 ,
ה רתראה ה^א השכינה ומרS רועד. ’ הע כי המלך שבן שאמר מ יי הנזפה היא וה עג תוכל כמהופל הבקי שמטו שאמי סד. ^ר»ו־י י'

שע פרטיותהש^קלג בעין ין3י הו ועיכש •׳ ו סימן כ' בשמואל קדושי םק« כי ה את דעכוד תוכרו דא י
תו בו שד.יתד־ן מרה עם וזד־ן הוא* ולעביש לגמול בתוכה האל בספר וכוי■ שמש בית אנשי פן עד
ת רגע כקז אמד לעתה מיד דו ת החסי רו הזהי מעא ש^א כענין ו מ נ ד. וממה ו סימן מפורש שמואל ב
ת משש לכדו עכן זולת ידיהו כחד□ עיבר מעלת בזה שזכינו וכמו או כי באמי כבתעכשם שזכר פ

״. , . .I___! ידו חת שנח קשי ענ וימות
yS n W 1, ״ r״ נ י ת ה נ ־.6בי לא״״כ.,י-, מ. .

א.5 ־י ל״ - א, ,« ד ה־ ״ .; י ג ״ ׳ " ג ׳ ״ י ״ ״S .־י־״'אל ’׳= ״ ,מליי/ ה' 1/
ה ,ל^ן : ׳ ־ י י י ז י י ״ ״ *י׳י“° י ־׳ י י נ נ׳ ״ י על י <י. ב עני. ».נו. ש ה י(

^ לעתם ד.עונורת מן המעט שיראה וכו'•הם יהושע שאמי רי קי יבוא« ולא הכתוב מאמי ^
הקדש את כבלע ליאות כד סימן קאממנים יהושע
פשזטו באמת והוא ?מתו יפיאל בני אל בא כאשי

בעמנו נמנא הפתאומי הענש כי לומד ובוק כתוב של ית מנותיו הישמרו בלכבם אשי את לדעת לססותס
I. וממייית קלות לפניהם ושם לא אס I י

 כל אל יהושע מלל אשי הדבי וזה אלקיהס בעבודת
 הוא קדושים אלקיס לי אתה' לעבוד תוכלו לא העם

 תעזבו כי ולסטאתיכס לפשעכם ישא לא הוא קנוא אל
כי אלקי ועבדמס אתה  אתכם זכלה לכם הדע1 וסב נ
 כי לא יהושע אל העם ויאמר לכס הטיב אשר אמרי

 וכו'• עדתו בו שהיתה מה עס וזה ונו': נעבוד ה' את
 החשידו׳ עונס עם כן היה המסיע הזה הכמק העונש
 לבדו היונא עכן עגין עליו שהראיה בעלה אז הממכא

 שהזכילוהו סי׳ז׳וכתו ביהושע כפרסו'הספור יי^מלל
 גד ולבכי ראובן לבכי עמו נשיאים ופסיה ממס

מן מכסה(סי זיק כן עכן הלא לאמי )כ* ^י

 המדוקדקת ההשבחה משלמות יזה קלת לסבה אף
 הקלו ענ סליו שנה לא כי תחזה ואתה • שזכינו כמי
 לנדב בחש בית אנשי עי/א לסמוך מלאכתו כיין כי

 זכרון הקדים כן על בקדש כלס קטא להיית ואביהיא
ב זכיין הדי כך ואחי קטאס מר־סהיינאתמכלל  נד

רב* ולדעת זלא ה'אש לפני הקריבו ואביהיאאשי
 שיעוו כי שכי נסך הסך בקדש קטא' היה ככד שמעון

 יין למיתתם כמיך שהזהיר מחה למקדש נכנסו יין
 ן1באר ידי שלק אשי יא עי עכין ואקייו תשת אל ושכר
 אלין קודמים שמש כית אכשי היות ועס ־ נקה לולא

לקלית הקבר בדביי נתאקיו * וסמנס ככתבם
דאו כי שמש בית אנשי ועכש 6f1 הנר' לפי חטאם ____

ליאיה יק ייט^יל תייחה שלא פי על כלו׳אף ה באלון והלא קגף היה ישראל עדת כל יעל
וכאשר * זכי השכינה ממופתי שהיה ותה •־ בעלמא לעתו הכל מעניש והיה ^^עיכי:’^!

 מול יושר אפיי מל ^יי^י מנעדיי • זכו' כעגין ירבה
ת כמדרש ע היחמיס בעל אין יי  הכפשות ק פיי
בממ«« תחלה לקה כ1ת^י למל אתה תמי • תקל?

נאחל

 ההוא היחידי האיש מעון פהיה שמל י׳ל ־ שהיה מה
 אשי שטבתלא כמבוא׳ ענשילכלסמיד מתפשט היה

מעונש שהיה נמה לעי: גתללמת בעבולו תנאתם



קגז ̂ נח סימן שני מאמר יחודח קי^
«6בי וכן בגופו• כך ואחר כימו ובכי בבניו כן ואחי יהזדיש נ^יזהו גכ ?ל «רכו<;יצו עגייכה י

הרע לשון על עונש שהוא עליו המוסכס והעקר אותו ויסגר ותאנתם גפנם ויך בממונא תחלה כמניים
היא תשיבה עשה ואס בכתלים יתחיל ההיא ואהשנזי ואן • במכרים בכור כל ויך כך יאחר בעירם לברד

‘לכלי ההוא השנוי■ יתפשס בתריו עמד ואס התכוון הן הרי בו חור ביתי על באין תחלה P בנגעים
א^ ביתו וכלי תשיתיו שנא'וחלנז חלינה עעיכיס

ע אתהאבני׳אשיבהן ע ם ה בגיי ג ם יראז־ן וזענין ירבה וכאשר ו  אל יתפשע במייי עמד בגויי
ק מן מררגית Sy של נתינה נין עע לאו ואס ם והחל^שדת הדיז הני הנ  ווהו לגופו כך ואחר בגדיו ו

ם אבניו את הבית את ונמז ת לחכמה טועטרי א ה הז ק  וכו'ע*כ:י(^ באותה מופת מדת להכיר הד
ה באין כך ואחר ואתעגיו• מנ  בו ותכפים אלקי מתנה במרי׳ עפר שנרעלכאסר ומצפי^ני אלקי מ

טנ בגדיו על הו רבי ה יוז מ שב מזגי ממנו ו  בתרים כפו כאשר שבועיס וד,ין<ג מתישב ובלתי פתי
״ לא׳ פי. ״”P ז”״ ר םי^ר»י. חנ ״- ״4ע הז «ר^)ה״-נל ל־ל י .

ה מ מי ב א י ש ס ״ ע ה ״ ■ כ דני ״ןנ ו הנ׳ ^ י נ ״ ה
׳ ^ שייפה טעלגי לאו וחס ״ • ' <׳ «׳ <׳ •׳ » • ״ ^ הכרעת משפטי יורו ״ וי הי

הגי יורו אשר ככל ולעשות כ ה ס כ ת 'P לטומאה כחשבת בלע * הלויים א
לתוכחת אלקית בהיותה מועב בו חור גופו על באין
מרי• סל כניעתה עון מקק ישב בדד לאו ואם

̂א בלתי הכתוב סדר היות עם עושגועב־והנת למחכה  שבועיס־י נו ותכפים מהממכהאלקי ולהכיר ו
ע ובין לדין לין בין תמונתו ימ0  לנפות ראוי יהיה אלקי בהיותו שאז לימי רונה ישית כאשר לנגע נג

ק אשר סדרו על עמדנו כבל המדרש בעל עליו טת כפי הלאוים השנועיס בו כ  שבוע אס הכרעת אי
 באמיי בזה הדמיון והביא הכתוב כגזלת ייתר אי במליש עוד יזכרו וזכור * יממנדיס מאיוב בפלילים

ע לעבד דומה הדבר למה תשל  תסגר^ הדכי עלפי אמד שבוע במרים נפי כאשר כשבא כמכר שהיה י
 וגו'.ץמה' מרים יתסגי מאסן ואסר למחכה מחי־ן ימים ככלי' עתו יעלקח עכל שהוא יודע היה לקנותו רבו

 של' לטבעמזגו כמשך לומד רונה •זכו' מזגי ממכה הביא שקרח כיין בהן אותו יודה יהא סרח §אם
 החלק אל יוסכ מתישב ובלתי מתישב שאתר ומה אדם לפניו וידוע גלוי היה הבה כך וכבלו כנליס אותן

^ כעין מיל יוקלט וקביע מתישנ בהיותי כי האלקי חטא שאס הללו יסייין והתקין לחטוא עתיד שהאדם  א
ע' האככיס ־ באי' הנגעים היו יכך בהן איתז רזדה יהא  לאיסגירנו' הכהן יטמאו כשיו כעזר כישכתהיא ני
ת ונתתי שכתוב זהי תחלה לוקים תיו ת תהיה זאת וגו'והכה נגענרעתבבי סכתב' המנורעלדיגמתמה תיי
•אלם' נפישתתזריע יזל היזפאים אביר ספורנו קחכס מלקה! לאו ואם מוטב תשובה עשה אקיזתבס אד׳ן

ע בו יהיה כי והבגד שנאמר בבגדיו  יטהר לא אס ברוב יהיה וזה ־ בשיו בעור יהיה כי ב< חזי כרעת נג
ע מעט מעט בגופו זכינד בגופו מלקהי לאז ואס תיטג בלש • בהלת או ספחת או שאת הנדות מלם הזי

כה& *ואין כקבלה שבא כמו לבן כיעתומיאיהץ מיני יאשו ימיט כי ואיש שנאמר הראש תתריטת מתחיל
היוזילאי* זולתי הייפאים שספדו הנרעת ממיני לטהר ספק לטמא ספק ראשי במריטת יש מגדיין

החזקים מניעת מיני שאי אמנם והנתק יהאלבאים כי אדם שנאמר בשחין מלי|הי לאו ואס מוטב בו סזי
אל נוטים והס בכלל לכלקגוף סרטן שהם שכפלו מלקה! לאו ואס מוטב בז חזי שחין בעירו בז יהיה

הד אלה כי כלל התורה תטמאס לא והשקרית האידס ובכן • עע ובהלת ספחת סאת קשים ננגעיס
בהלת ותילדתה שאת שהן זל שסכלו לנדנה ראית מ זפיס בג ידאה באמ יכה ימה * החבר כינת נתבארה

תמן על &ן) עון על בתוכחות באות ותילדתה לאשי מכוון שעניינו והדלות החוזק מדיגי כאזל(ביכזת
ת מחזק סזכיני המדלש בעל דביז ש כעדת מזבח לא איכס הללו מד׳מראות אחד בז שיש כל היפולין ^
̂י יהיו ^ היופא׳ס שהכיז הכרעת לייבי כאר אבל אנל עגיכז שבא עומת כל אדם של גופו על ה̂ס

עמס יהיה לא אם כפיה הזבח כל על כלל בעמנו ובמוסרם אנשים אזן יגלה או לרך על הקודם המישי
אי הרעים הכרים הדוי כבאי יזו הקלקיל בתכלית אזכס ויגל ^ו סימן שם אמרו יעד (אייבל׳ג) י^גזם
דניי וכבי • ישיבק כי ייאמי ממסי או תהיי* ווזלת׳ןלא והמשתה המאכל בהנהגת חטא מנד המילה ב

אלקי שתמכה תה יהיה ובכן י WP כלל טימאה בהם טימאתגלעתככל אבל הל פ׳מ״ו כשלישי לזה בטוניס
J t t



Sip יווודח nauB
 i)D יJrמ ^כה90ומ?

 זין כיאי זה לאי לא כי הריפאים אנל ה<«זכל «נלעמ
 (אילם • דבלנ< כאשל לטמא א< לטהל שיכיי; יהםJ•די

 בשנסג אחלמ דלן על הדכליס לכאל לנו הזנק <ןקזם
 ‘ אליו הקלזב י4המז אל יזתיישב זבלעי קעיישב אמלז
ן הבא גסהאזב זה ולפי די  הטימאה יסבול הטבע כ

 ישב מעי היית! מעניינו יעפיסם אופן על כשיהיה
 אשל וכיזכא ופשיון לבן ושעי מקיה ♦די על וקבוע

ס ליסכל כל יהיה פיה על א ע  להקליט אס לפטול ע
 וממני נגעים ממהכע כלאשין כמוזכי להסגיי אס

 ובא ממשמש מלאייט לפי הדבר היוע שעם יהלאה
ע אס כי זה אין המזג טגעיעמנד עהעתלה  אלקיס נג

 משלמיו הטבע כמשתלסלעלהאדםבאמנעומדלכי
 ובנגעים פשעם בשבט יפקדמי יכאמלו יגונו עושי
 המיכזיג על במייש שאזל מה יהיה המין ומזה • עונס

 שהבליגי ללמד זה היה כי • לפיש׳מלדמ נגעים פרשת
 עמה שישמש מי וכל מכניע הולד יהיה הנלה חן כשמי
 שנים לעשי ■מנויע הולד יהיה לנדמה יאשק כיוס
 לכ׳שנה קטלע יהיה לנדמה ימיס לשני משמש הוא ואם
 לנדמה השביעי ביים ישמש שאם ימים שבעה עד וכן

 מפור׳במנקיתא שבא וכמו שנה לשבעים מגילע יהיה
ה  חנולע היוכא קטן שאמלו מה כן גס יהיה המין מז
 הכמיכ מאתי ימבאל שעליו טהלה לו אין אמו ימעי

 קני ויאכל אמו מלקם אלגאמהיכממאשלכנאמו
 כמנזרע זאמ אחזמכו מהי לומלאלכא רונה כשיו*

 הליקזא מנזלעמלקסאתו כתשוככממאשיבנאמו
 וזאמ * עולמימ מקנה לו שאין נשיו מגי שנאכל ניר

 אודומין על נסטלעה אשר מוימהמנוי׳הואע עהיה
 לה* אין מעלה יפואוע * עלבונך מוהל אתה אין שאס

 זזלמי לכפיה נתנו לא להביו אדם שבין לגרים גי
גון  מן האלקי יובדל לא וה ולפי * הנעלב קבלו ני
ק הטומאה כעגין המזגי  אליו לג לשוס אין שהאלקי י

 כל על כי לאו ממישבאס הוא אם בעניינו להנהין
 קיומו על היאוים השנועיס עליו לנפות דאוי פנים

 זאת הימה ה מאת כי קבוע לבלעי קבוע בין יבקי לא
 לשכיע שהוקלטימיד מלים של כנרעמו * נפלאת א̂’

 נל נמפרסם שלא המוגי אמנם 'הנגע ליפא
ממישנ לבלתי מתוש בין בו לבקר יאוי ^
ס מי ע י ^ בו ספק שאין וממה * המישישים מ

בי היה מריס שנלעמהשל  הפלא במכלית נפלא ל
 אף ויקר כי הלן בשמזף כל היק המייה לעל P יעל

^ ’’r ’ההשגק' הסתלק ענין עלייני׳ימד ללי ל
ק בהליכה הלמונה ע לני הממש״ ו והגלותי ה

נח סימן מגי
 אליה® ופמשן הלך אשי אף המיין כלומר והיאומו

 שכוון מדבריו כאן עד * מנומגמכסלג שבה ולזה
 על ית מה' מכוונת מריס לרעת הימה איך נהם

י  ״ נלבד השגהה ילעלי פנים מהסמג לא הענש נ
 בספייאלנא מניס מאשי נלהם כאיש תהיה ואל
 א« מסגירה מי במפלה יופאה אינך אס כמת מהי

ג שאני ליאומה אפשר אי אני * מטהיה מי ו  קי
 בעילם אין אקל וכהן הנגעים את יואה קלוב ואין

 המופלאים הנגעים שגם מזה שנראה • זכזלי
 ממישג נין להמבקי ניתנו בפלא המפויסמים

 מסגייה מי אמיו מזכיק שכן ממיככ לבלתי
 • וכו' לראותה אפשר אי אני חטהיה חי או
 קיזפ כי להושיע יוכל לא וכגבזי כחת מהי נא אל

 כ« ולזמר 'ב0לה ובלבבך בפיך מאל הלבי אליך
 הביקור נויך להוכיח כלי נו אין כהן של יאיימו עגין

 רקי זה אין כי ממישב לבלתי ממישב בין להבדיל
ת מפני  וטהרמן הנגעים טימאת שאין הכתיב גזי

 במסכת שנינו שלימה ומשנה כהן פי על אלא נגמלת
 אלא הנגעים את ללאית כשיין הכל ג פי נגעים

 לן אימריס הכהן בידי תלויה והטהלה שהטימאה
 והזא טהור אמור י טמא אימי יהוא טמא אחור
 אם אמרו כהנים ובתורת כאן•• על טהור אוחי
 א! לומר תלתול מה ישיאל כל את לרכות סוכנו

 טימאת שאין ללמל אלא הכהניס מכניו אקד אל
 ליאת שבישראל קכס כיכל הא כהן מפי אלא וטהרה

 טמא אתור שוטה אפילו לכהן ואוחי הנגעים את
 עד טהור אזמל והיא טהיל אמיר טמא אימי והיא
 וטהור טמא שיאמר לכהן היי נריכיס כאן אף * כאן
 אלוק זיל הואיל ספק בלא שם הייתהטיתאה עם

 לשון ואין 'ומפורסם גלוי כלא ילי על פה נגעה
 נין אין למגילה פג כמשנה אמרם כעין הסגירה מי

 וכלימה פריעה אלא מוקלט למנויע מוסגר מנורע
 כלשון מיקלטת טימאה על עגייכז לק וכילי•
 ואסר למהנה מקק ימים שנעת מסגר שם הכתוב
 * וגימל למהנה מקק מלים ותסגי תאסף
 מספרי זכינו אשי המליש ענין כי אימי אפי «עוד
 כ אהרן של לכליו לההלק אגדה ליך הוא

ה אין כן לא שאם אקותס נלת על בהתקנני סגי  נ
 טמא טמא א^י כהן שס היק ולא הואיל מריס
 • כאמיל הנגעים במשפטי הכתוב כבזירת יקיא
 ה פי על לכלל ק יכא ההוא העגין ולאי אלא
 הנזכר יימליש מן יאין יה^י פיו ועל כו יקנו

מדקהלכונתנז:
נט סימן



קי. נמס׳ סימן שני מאמר יחידת קול
ט |!ןינין ק ?הפסד יורגש שיספיקו ל? * וכי' מספיקים דכליס נ י אנל י ל ה» וכד הדקויג ו̂יP^י« מ
א כס אליהם האדם לב להטזיג - ^ עישון סדק ההפסד ^אמגם • סובל הוא יקרה נפש ני

תאף< בי בדקותלדוגמיו הממייוסיסאליז דברי׳החשובים יושם דוגמת בא וככל סזתך מופת שא־נ על-פי ו
 הכימג שכוון מה צריף עם שי׳נ״ג כראשון מהסכתגני וכמקומותזולתם זס״ח ״יג סימן בראשון היה הלשין

יבאיש חות וביצי צאמרו , •־ שמה כמבואר
מן ע ס סי רך הכוזרי אסר נ ע א ש ה הי ם בז כמבוא' וגו רוקח שמן יביע דכרי

 ייי^אממשלמשלים שמה* מסטיקיםומקדביםאורום
והכל שיבא עמו בוה הוא :^טזכל pr על לה? הע כבל ׳ יכו'

r« מפני הצמה אל שב ^ - ינטובשצי בראשוזסי׳עת
p הזה o כי :ייוק כי * l ^ הויצו׳מ^אמתשלאיקרה

ן החזתלזא י כש«מ היצויגיות ביתר י^י! שכי*-י נ
י עזרא וראוי קי הא> ל^יז^ז לאזי הפסל! ולעונ' י עי  שג סיומו שיבא וכמו וכניא' י*• ■ א ̂ז9לב־ נ
ת ‘טומא מוליד יכאלק נתעב בו רו ח הג מ רו ה פר אגי אבל לזד׳ ו ר אי ח בי א  בכלל ויש * ס*א בסימן ד

ס: ע ג ד המחילדה בקמר־ג וי.א:רהמצולע בני אגזו ש תי ל i שהוכייו מה דבייו עזהיולהכן מג f 
א׳ שתהיה עא^שר מן החיית להעדר כמת* מ ר ט ב לוי ת בו׳ הזי תו ^ צ  (שבתפי*קי'עקיבא)דברו ה
ת על כי הנפסד ההוא •האבל מ ת כי ה מו א ה שסד הו ן הה ךן ^ ן1^ ן ך ן ישראל ישראל בכי אל ך3\

־ ־י ״ לנ ז -׳ ״‘ ק '? ל ה ־:’י מ דו < ־. נ ( ^ ג א »י ע »י ם ^5ד ״ ע י י ה ו מ מ ה י ו ; ״’?’”י’י’1נ ״ ״ ^

, א״ , ; ״ ״ ״ ; ״ ן , ־ ו ־ ״ ״ ״ . , ד » . נ ג ^ םי - ע נ ט ״ רי »י נ׳ נ0 ־ל״־סשיר. 1( ל ־ ־  1נ
ה לקבל לד.יי׳טשד.)לאמוכן הי ^ עי טנ ס קיי ח^  המשמדלו׳בלקות דבריהמ יו

ה ע^• כמת תשונים אלבמה מנ סדו מ הפ ש(י חיו כה כנגד אנו ח) ה רו ה  אי י חלושים כלם העדה ו
איננו לחת דוחה נפסד וכאשר נא וחי וסימא יחנולע  עלייך תסידי םגולומוה© ^}ויגבהשעד ו

ה דכת־ב מנורע־ בכים• לי תו לרב הז א דקו ת בעלי אל חו ^ הרו קו *  אובמלימותזכי'*כעלירוש חז
ר־ג אלכהתהיכמתזכי:והזרינ שונו רתהח שו הנפ ק הטשתדלורת ו  כאשש כו והכנואה הקדש להדב

ת דמיז יכי• כן הנפסד ת או באלקו מו ת בחלו שתו ת הא  כמדרגת ידו את ירים והמראור
ר ?זיביתלטימאתהמתמכל עי תו רי מעאי הברז שי שי שטעם בהיג׳ המשמותיגכיי

5ההפסעםדקיתוומעינוו ̂ » והריח החיית כח העדר
*1י1־ ■ ס י ״׳ מנ נ ״ • ■ ״ ® י ט ״ ׳ ״ ט י נ י נ נ י ״ י ק ט ״ ח י ״ ^ י י ע B־t ג ,i« ,B > 7n• > י

בני הדקים הדברים בטגעס נ•5מןהור לי: רו תו חיינו שניניו לקכל שראוי מה מלכד כי כ
עגמש מנד הכמתי אמתת טבעי רוח בעל כתחלה
ההדגש מוזק מדרג להיות להיות מטבעו בז שהוכן
לי יש עוד בו המתפעל משיגות מדרגת כעי כהפסד באפיו סייס דוק געל אמש להתקד׳ממכה ראייה שפה

 והרוס החיית כח ממנו נעדר ההיא הזרע ובהפסד
די ואס * כאמור לי הנושא  הפסד זולת המזתאיננו ג
ע גס הנה 'החיות  * ממני קיותו כת נעדר אשר הזי

 אשי מאד בל הד אלינו וקרוכ * תזנאית לתות לו יש
ע שכבת טומאת על תנורע בפישת הרמבן כתב  זי
ע שהזא פי על זרעאן> שכבת טומאת וטעם יזל  בטנ

 והפוכה המקיימשמת כי החת טומא כטעם טיטללה
ת איי  וכל בוני ולד מלינז יהיה ישמתזלעזאז אס ל

 וכי'• אלא דקותו ללב הזה בהפסד משיג יאיככי = עב
ע בהפסד הנחתו אתתת על למקום ממן ירחק כי  הזי

לא דקותו ללב אמנם כי כאי ל שוא ׳ למי^ ןןדימה

 האנסים כי אבלו שכתביד מה מנד לוה ראיה הדמית
 כובד יתגאו יכלם שקדם וכה נפש בעלי הקשובים

 ירמנו שלא בעוד לויגותמהם הפסק אקר גס בענמס
ת מגד אם כי זה ואין מקריים ס  המתפעלת נפש® ו

 המניא' אשד התורה ממשפטי יטהרו שלא עוד כל לזה
 כוללת מקריים ימלת ־ במים בשלם ביסינת דעואתם

 סובצ עלהויבזת הספור עקר שהדי כן הזיכותגס
 שלא אלא מבוארת הכוונה השני הנסק ולפי ה«לן

 וכי' כוסה וכבי ג הדברים נאמרו עם איזה על ידענו
 הפסד מהשגת שהגיס מה משל ילי על כאר ,יזאיל
ת כלוחית לנמלי הזלת קי הנשיון עאד ואת'ומבד הי



פאמר ׳ יחודח קול
V ה כע![יrנליס?דקים7*ל0)«גיןגק סיפהידו יבית 

^כת© ע^ סיפי זה <ה«ינ^•
ה0<:«ר א מי  כימי הכעתהיזשה כית<ןלידי1וג סנ
p79 ע' לאש הפילזסיף כשם 4קיל*נ פ«כד יכי» דיתה 

4«הכדיי;יהויכזי מיזשא־

סב סא ס סימן ״ מני
 ןגש<ון<מו|^ ע1י4מעמאהפיקלה שאינני מה * יכו

פהנכזהנעיניי׳נמאה ייאהליניטס יהאדם יכו
ע הייע על כי סהייימג! אלא הטלמאה לעגין  הזי
להפסדי נמשן • כאמיל עכעי יוה כעל עגהי מיער

לפ« כי הגוימאה ענין -------------- _
כועס: ת מזיתנוז הלאהסקיוסכאי  עימאי״מה כיתה טהימי וסתבדבדת ווזקברות המתיס מקבי

ה זמן מוסין> יכי'* משמנה #ליככי  הנדזע כמימי כן היה פלא וסי מרת בו הין-, אפר בבית מ
א כעלי שז?לכי מה איה!על1 ו ה ו הטבע עב מ נ י  נטל והחומ הקייס שענין כאשר זד־.4 טשהנדה א

ם כי לי מ«ן תה^ו שו חנו הנפ ה דשיון רואיס אנ פן עלי ינשאד :מעניינו שךון<* מי בשכל׳יור״ז זי  כ
חן נאמו ז*זכור־/ מבקש שנ סן; מ ו כי ה מ ע שנל יהכנד גי

ם נו/ברת נפש מאד קלה פכה בי צני ^י אד בשירי והתעסק ד  שיה כימןס הטעסהסכי גד־־. ה
כ עניינם למלית לי,ס ״ והשחוק אחזי להשיג מגזי יקיה

ר פא עעולומי משנת •מינה מ רי א כוז המת: כטומאמ גהתררת מסגיקלי זדה ה
ח ק מ חנ תס j>0 ש3ד־.ג ש j» י אמלמי כנ

^ ^ ^ מיי ד ^״נ מ כ ^ז ל *“** מ י י י י י י ׳ י טי יי^^*• י־ע׳^טי ^
י’ י - ־ י ׳ י י י ׳ י ־ י ע ״ י ״ י י ״ ״ ׳ = ״ ■׳ י ״יי״י

יי “^'־ ת1וה*י) י «J>W שהיה * נשי״ן ’"’י יי׳
מ » , ץ <־ל ,0פ9 י ״ , ו ל א ע נ ו א ו נ מ ס ע ו ו ה מ פ ד. ו ע ר ע ק ס־ - p ,שטנהש-יאה עיי t w w 

ת «מיו«׳:מונאוכו׳*הכ(נה ד הבי ג נ ח בק»ל« cyלעי הע«טע :ו
ך אמר פג למזוגימ היזק מוגא פהוא נ ח  עם • זכו׳ יהכנדיס הכמיס חשכיג כי לך אמרתי כבר ח

מהקיית ש׳כי מה צרוף כמדרגת בישראל היחד, ולמונ»מ כאיכומם פעגיס
ף דירוח ככמי^ס זהמשמה המאכל ם בגו אד תם סועילז-י, ה  TO מהימן באומה האלקי ההיורת או
כיי געגין ה״ שו פ מנ כז ת האלקירת ז תנ הדר זיז לד.ם ונו ם ו מ ^ו  ילגה אילךעדהיהןתד•1 נגו

ת ובםשכגימם ובתכוגותם « י כמית מליקוק זה. כי כחת סרמיזידןת ו
קכג המלבים ס יודבל
 בין להבדיל שס אשל המילה זאת כי אני תי ואילם
 באמרי שיכל הטעמים שני ידי על הקיל יכין אקדש

 (ליבנו ־ יכי כעגמס כזבל שימצאו טעם יש ועוד
 • ניסימי לא כ׳ עפקיז על נמכיימי לא יכו' משמנה
 אף •ליו קזהלפמין המחמד כעל היא כדאי אמנם

:הלתק בשעת
®’*P א  טענה לי זהנומן ל*ל לי מספיק זה ס

 ט נ סי' מאתך לרשמי כאשי ייספקת
ל • יכי הנפש כהשמעק • יפי'  כמה י

המימי יה מטמא זה למה גי ^י*יעקמ ^
ע העצמי.שהי המזין מיטב ממיתר תממהיה תזי

שהיה ס סימן כאת ליק י
עי ליק כעל ממש ממנה שיהיה ״פה מינן טנ

מליקוק v j;!v שמתרחק ובערת ובםשמיד,ם
p השכינה ' i * שקלהעגין

עת  הסכינה כחית ריקיק משכת והבית הבגד ני
 כיה כן גס ונכלל • הכושי כשעת באומתנו השיפעית

ת לנגע שני טעם ע  הלא כי יזה ־ באדם תהיה כי ני
 כישראל השכינה היתה חיך סי'כי לני מלאשהיגד

 החיית איתס מיעילה האדס כגיף הריק קעלע3
 והדל זיי יכימגמלהס ק־יס מלך פכי באיל האלקיתכי

 זילק שיפע ממקימי ית הודי כביד הדל כי כגיפיהס
 גרכק היכר יכירום ריחיהס כל פניהם על שס היא
 נוכריה מעין ישיפריהי ־ האין מעמי ימין מין כל כין

 נפשית כערכן איש איש הכניס בקילון לכיני דמשה
:פניו מאיל קכמתאדס יהדנקי' ההשגה מדרגת אגל

 לכשו יהדר היד כי המלביש ממכונת היא זכמכונתס־
שפין כביד ענני שהין מעליך בלמה לא שמלתך ע־

מיגהנין



קיא 3ם שיטז שני פאמר יחודח פון•
M5ו^Jס•1̂יי< •ן *yf י הייחית ימ כליט להיקייס שזכינו׳ אלעדיהמלגוש כ<!ן^J צהי. 1בהי«ת גלם 

 מדבי שי ממת ככגד שהם זכשמה לזת בתליגמנפש שב♦ לא עכייכס על זהס אתיו אכל h סימן גלאשין
 מגאניה! שדי כי לזה קמיזתד בדרוש אנלכו כמנזאי בל על כי ובמשכניהם• :וכו' ובגדיהם ועדים עאלם
 הוא וגס סם כמבואר בשלשיק מעואל כת שגיא כיון הר מכון כל על היום כל חופף שהיה תופה כבוד
לכקכאועכלס האתעי הלב אהלי טובו מקדאי׳ומה ועל

דו;ו עעת מSמסתכ מהם זק1ישל׳ככ,׳׳ ימשכנו יעקב ע ב ת  ורות! לנו אליו ישים ואם ויו»תג' יהם4וי
ת •וסי אפס :כלו בהל! אהלם יגל* ^אדט אהע די׳נד חי טי ת ק תרח מ הי׳ מז  הכל יאסוף אליו וכסמיגו ו
א האישז מהם ־ בעמשמעלחקיג כי הו טנו הו«כ*נ' אור התרחק סימן ה  כלס והכה גאלתו יחדו סל מ

נגדאמתסעיי פגלימעים כעכור אתאוס הרוח התרחק נראה כאשר בנאממן אז האלקי׳כי החי! חק _ . ___ . ̂ . תר ה
 שהי׳השכיכ הדל כל כיון בת

 נפשם כי ימשתכלתענתם המאישדי חכמינו עיפמדלש
 הודם כי ויסמלייפיס גופיהם ייתבעלו תתעטף בהם

 קלסתהפנים יבשל׳יבשכוי למשחי׳בכלותשאלס נהפך
 ואפשר ־ אדם מבכי יתאלס מלאיהס מאיש משחת כן

 אולם כי בהשתנותיפיםלהשמכיתהמלבושיס שכיון
 • מיחידים מתלחקת וכשהיא •• אתם אין הם גם והלם י

 הלאוי ההיא• היחידי האיש אדמת על האימ:נלאה מן
 השכינה איל התלחק שימן - כזו מדוקדקת להשגחה

 אמנם כי יחידים הבתים נגעי בענין יאמל י ממני
 עלייתם להיות זכיתם שתגיע מועטים הכם עליה בני

 ועל התשובה אל הבעלים אזן להעיל בנגעים ליקה
 עלו לא יכאשל תזליע ל סיף ספילנו החכם כתב זה

 ללאשיכי' זכלין אין זי לחמלה הלאייה הדולותלמדדג
 שלא קנתס'זל שאמלו עד גתים נגעי לעולם שנמנאי

 הבגדים בנגעי גס היות עם ואילה ־ עב לעילם היי
 • הבתי כליאת מרבית לחני הגיעה לא נשגבה פליאה

 בארבעת שיקרה הנגעים מית מל אני כיהנהמיכא
 נמל והבגדים הדומם מן הכתים כי ״ קנמגאית סוגי

 היא והאדם והחי הנומח מן כלם עיל אי ?שתים אי
 הימים מישועת לחיק שהוא מה כל והנה המדבר־

 טבעה לפי הפולחת הנלעת עטן בו הוא נפלא ייתל
 ישבי בשפל הבתים כי ספק ואין • בלבד ל.חייס כבעלי

 פלאים פלאי מספל ענמו כן ולפי לגמרי החיי כהעדל
 לאינו ובכן בס* הנגעכגעה יד כאשל כעניינה געשי
 אדם בנגעי תיל של ומסידליישביליה חקולסליס כמה
 נכללו ■יכלם כאמו הגמנאי מדלגי פלל שהס זבחי בגדי

 יכח בגימח נכלל הדומם כח בי כי אדם של בטבעו
 יגבל המדב בכח כי עד במדבר החיו זכח בחי הנימח

 לבוש בשבתו עניינו חקזי ינוייל וכבל באלבעתך איש
 אז כי בז משתנה הסדר היות עם הבית בתיך הבדים
 נמל בגדי נתהוו מהם אשל ובחי כבימק ככלל המדנל

 הכית שהיא בדומס ככללי ואלי עיל אי פשתים אי
יוכלו לא כי אנשים אזן תעיר פתילה והכה ־ גאמיר

בעבור
 לוחם תוסף יבהלין בניך

עדיי הכתים היית ועם • ישיבון עפלס ואל יגיעין  נ
 כמדלבע להס כילתהלימס הן י טבעם מנד הכפש
 יהיתה ישגה נשחתה הכה היאתהאל׳ן עזב ואס הנפש
 חול אופן בדבריו וככלל • ישימון ילל כתהי לבעל

 משעיק טעם גב התבאד ומתנו כמקבליה הנלעת
ת עם כי טומאתה על  בלתי והבגד היותנלעתהבי

ו יהזיכיתעל התתכנלעתהחדס בטיייא תלויה לי  ה
 כהייתין לטמא rr< היא לאייה • ה כימן ליי.עכה שזכר
 * וקגף בזיון וכדי ממנו השכינה איל להתיחק סימן

 מתלחיףנ וכשהיא אמלו לבאר שנוכל ולחה ישבתי
 ליחידים כן גם יקלה שהעניןהזה יכו'• מיחידים

 יתחדש לא כי ברכיה תלוי היא דבל הלא תאמר שמא
 להיגיא שבא נאמל אי • היחיד בשביל כמיהי מופת

 לא כי כלי הגוי חן מתיחקת הייתה עת הכלל מן
ת מזה תקלה ע אק בכל ני  ואין מיחיליס חתל כן על ה

 זכיזן לו שהספיק אלא ככגדיס גס כי לכד בגתיס זה
 אחיג כי • יכו' ההיא האיש אדמת על בחמלו הבתים

 אמין יהיה זה ולפי • לשניהם שיה בטעם דתס
 כאשי הפכים תאל זיו השתנית ע!ל יופיים וישתנה
 ייתכעיו עכתם מסתגלת שאמר ומה • כתקלה כחרכי

 כפרט הן בכלל הן גדק כלו יופיים יישתנה גופיהם
שס  בעגין עשה כאשל מלתיחידיס עלקלחהזכיל

 כאשר :סקדם כמי הכגדיס עגין שככללן הכתים
 אין לבלי כאה משל וכי* פתאום• הלוח החגיחק נלאה
 להתלחק סימן כמקימיתההם הכלאה ההשתכית היה

 לאינו כן שמעכו מאשל ־ החלקי החיות לוח מהם
 מחמת דאגה א? פקד נעביי פתאום הלוח התלחק

 יעמידנו מובהק סימן ההוא ההשתכי חשל הגיף שניי
 לבנות שהורגלו מה הזה בהשתנות ורכה • ככה על

 קלוש! שליחס במי זה יקלה כי ואת נשיבתמתיכ בשם
 סבה במעט כי מנהגם שכיהג ימי והכעריס כנשים

 מא0כ«ן!0 גופם וחלקי ״ לוחם ויתנודד לבס יפוג
ת כתחום תהס הלוח  והדאגה הפחד בש̂י

בתראות^י 1 ג8 א כח



m wSm עאמד p'cr הנסד
1sh,u ע דעתם כתישבה אז כי זהטעס שלז את •מכיי זה יקיה ובפרט דל«קיס שיוולים !יעופוSי  oי

ק בתוכם שכיכה ה׳יתשיה את לדעת פקד יכול כי בלילה מידניאה י׳א כלילית חישב אני י
ת י ל י ה ג תי ו ק אלא יכהני שלא הבגדים בנגעי :דמיינם לפי שליה יקיאוס עליהם ^ א הוניד ולא נ

rבלילה ־יצשמהיביאה זכי׳• אכשישיקיהתזה p r ק הלנה מהן למעט א  והפכי לעולם לאיאיעי׳שם כי נ
אלא נוהגים א־כס זהעיד זההיוגים המתים וייאיית

ף דאגד. נ»דדאו קשים קלייס בהם יאיעו הז־^גי שנ  בנביעיס לא לבטס בבגדי בנשים ונראדה מ
ד ובנערים מאלז ונאייכיס מיעים עבו שובגופוחם נ פ-י^ ח׳ שותרו א הנבע אילי כי חלי  סני

ת כתי בככש ק בגיף ק מה מו ה רידרקים שי־־ררום מקי א עי הו  הלוא בהקו ההיא הכיעור ב^יל^ה מ
ח שיקר Tפfiד.שד«םוא או* םיחד*םזה ס ו־ שקיהלפעמי׳בעתהליגת  א.ק^» אנכע ולא בטבעי טז

07k ת דעי^ שי״ייף ף דולייוס והדד׳־גים הםר.ים ופראי ן , ע ז-פיכך היא נ בי  די ב פ מ
r בם ותכנס הייאית n ' דני שהיםהטהאיםכדברי

̂״ ״״° ״׳”״ ^ אנ׳די״המיחכ׳נכו^ הבהר• אמר ״ , הרחבע נדביי הקדזבים * ההליגבקדבן לוח כבקה
? דק כי בה ^ וחלתו כס ורוסזדבי עטי ההל הגורע בפ שכתב ו

ן מה פהחכטדת וכמנאתלהד לשינם• אי ופיעס לבית נלפת לבאר I בזולהה כן ע
ם החבר אפר הד ץ, בפסקא חכר של דבליו הדרי הסנ ו ו ם די  בי כנען ארץ אל תבאו כי מצוי

לנדה בארץ כירג זה חכמה מד.ם ש^אתעלם נאשר להפלא לן שאין
האק העלת גידל ■בעבור במראהו כיכר היהודי תלאה

והכבוד בתוכה המקדש כי מפפו ותארו מאיש "משחת
עכי בנתינת תליי הדבר ונתתי במקדש־ יתלעיה' אלקה ישים פכים סתר כי שפליתז בעת אדם ויין ה'
שיי בפי' שכתב הה א יחי ן החכם להד הזה ההקיס כלי שהוא הזאת לא־הה עכין האיתעל לך וזה פכת
כל על חל האלקיהיה האור כי להיות השיריפז׳זל־ הנגב ההפך ויכהן יוכר האחד ההפך יהן ענזס פלא

נבדלים היו וגופם ילבישיהס ובתיהם בכללו ההין P הייתה עמידת אין כי להידיעזלהידע צקלאתי
בתקלת החוטא כשהיה לכן האלגית מגויי באומה באייי המהחדתכה וכהשגקתי החיים מלן פכי באור

 וזאת האלקי האור מביתו נעדר היה לעגשו • קשאז יכהה ממכה פנים וכמסתר הרקיע כמהי <גזהיל
ס נלעתהבית היתה אין כי גזי לכל כן מגשה לא שיעיר לאין מראיתה ואם מיטב בתשובה שב ואס * ו
היתה וזאת החלבזשיז באלקי כאיי כעדי היה לאו בכל עליון בהק לק הטבעי המנהג על נוהג ענייננו

 היה לאו ואס נתשינהמוטכ שג ואש הבגד נרעת מיניה לשלשת הניעת דוגמת מעין זה והיה שדי
מכל ומשולח מטלע והיה מגופו האלקי האור נעדר שית הזאת הפסקא דבלו כל ועל * למעלה שוכרכו

ביום ה'(לקח 1י ישוב אשל יקריעד טמא וטהא המחם והכגד אמיז אנל תזריע ל הרהק שכתכ למה לבך
ע בו יהיה כי ת החולי הרופא היה ולכן וגז' ארז ע׳ן טהרתו בטבע איננו הענין זה זזל נרעת נג ע ר מ

ק ־ בעילם הייה ולא כלל :^ האלקי באיר הבקי י וכו׳ הכהן בהיית אכל הבתים נגעי ז
ף להעמיד תמיד עליהם ה' ריח יהיה לה שלמים ישראל באחיו • וכי' האחתיזת מהחכהזת ס
-,,ן במרא̂, יכתיהם וכגדיהם גופם שיבא אמתית חכמה כל כלל אמתיית ,

 הס ודמיוניות ־ שיהיה אופן איזה על מוכת עליה בבגדיו אי בבשיו כיעיר יתהיה יעון חטא בא'מהם
וכמי הדמיון תגבורת בהם כנליך הקכם ענייני הכתוכ אמי ולכן מעליו הר ה' כי להלאות בניתז או

ע > נ נ ז ע י ג ע ע ״ מ ה 03pnp(i ח6׳ י סכעב י!נת 6-כ׳ ע ס נ ״ ג י ־ מלקמממ ה נ י מ ו ^1• W 
•ה' , ל״זזא■’״ אנ' ה הנ י1נכללוג לאניוקשה.אjrn 6,ז חנ לז ק ת ד ״י כו פ ש יל<1הפמ«שזמ11מ

״ » ״' « ״ ק אל ענ,א, כי1 ש^יזי < «1ם־קיא מה לדעתהעתידזתוהויז אני אני כנען א עני ף הלוני1 ה
דני י״׳זל״זלאמיהזא־ן ע התתו מפני ה ל1<ונ'י״נ,נ,ע.כ-מ קרקע הינ כ ט  שנתג כדמה אלה ט

ע מי הננ ק א אנ אל א הי ה עגין ה א אינ פל ץ״י ל ש ייי עייי לנננ ® עיייש על דניאל הי שדי סזהנ  המ^י
ע שאין עוד דישו גי״נ׳ינילל היהרככי אשי  ממכמ׳אהיעיעאכל השידיע עעילזעיהס מעמלע א.ן הני

ה# זהסבממע• ?סדעיוניסועג״גיסנדדיס; 'י״^יהליקישיהא^לאהדןאמד’'’^



י יהידיו קו^ מ ^ ו י נ נ ן מ מ י ר ס קיב ס
מד6 שמעון ירכי ייסי דכי קולטת ייש האנשים טן יוסכמו אשי והתייית הילנהגיס  שנתי^ לשי;י 0י

ה וכבינמכאיהמשכהזולק כמבואי המוסכמות המתחלפית הלשיצית גכללס קtמ זה והיי די ת  או
ד סימן היאשין ע לחכמת כריכים טבעיים דביים סל יהסכמיית ידמייכיו ו' באמתי יינה אי נ טנ  זדמיונן • ה

שכעקר לן א א פ עילה במסכת סשכינו מה נעילה אלקיית הפללהיפים אנל הנזכייס החכמה סיגי שלשה
הי עמו והסלע ,, אשי ימליתיות* טבעיות ע ה ^ ר )
ת המעשים לעימתם התנשאו מו חכ ח מ מ תיו טפ•0 } השישים שכניכ רוזדמיוגיו האמ

ח 1 והשכליים האלקיים ח^טונוו םו שהכעזגי ם• עד עי ד ויי הי ר«*ך הי  יכול אם עמו והסלע נ
או יהמכהניי׳המוזכרי'למעליז מע ל זכו'• פטור לחיות זקנים שב׳עים תדיר י אש י

מ1תו ’יילע סימן <0יכ:לי סי׳ת׳ק ע ת »ו מ ־ ד. ה ת ]ות9׳»9״נ סי ״ ק״ ס מו  העעישב■* מן לחיית •כול ב
״ ••־קיא ע' מהנינ ״ לחכייי ע נ ד זקן מיישות ו ח ר •׳.גמוד א ח ת כלא ממי א ־ ״ אחי מכי מ

ת כפי וניו דתי במקומו כנטוע הוא היי■ .•! ״ - -.״Lיחסם מדינ
ח - ח - ״ ^ ו אי י חי מי ס נ וז ^י א ס כי מיי ס ^ נ הו המילה מן י־מיי כראשי, ז

״ נמויד,־ ״ ו עי טנ ם ה ^ עדיני .Sת ד ו ענ םנ ח נא־ל; הייהיא A יאם ׳
ת ודומיהן הטבעיות החכמו' ע ד ל ר\ א ם ח אי ל ר חנ ה הי ל ע•״ ו  ועוד יוזחייב־ מאל כמילה םיי״יני

ח לאמתיותסזכר.י מהדמות ^ עי ה עיו ד.עםח ובהכרת ו מ די ו  שנעקד אילן תנן סס שישאיר כ
ח על ידענו וכו'• זקנים שבעים א וןליו שנבראו מ ל  פטור שיש־ נו ונשתייר י בם־ן מין *תע־ב ו

ג5יש השיש יהא וכמה בחכמים ההלכה מסק
סל כמחט • יכו' אומי נדילההיתהשל שסנהדרי

שהאורנים כמחט השיש עיני שיעיר י*ל מתוח* בכמשנת שבעים דאמי יהודה כי לא ואחד שבעים
 החבי שעשה לות' לנו ראוי p על • א ערק סנהדרין

 באמרו בכתוב המפורסמים שלשבעים חשבון סכום
 עכתו הכניס ילא ישראל מזקני איש שבעים לי אספה
 אם בדין עמהם יישב משת היה אם המחלוקת לעכין
 יוכחו:מתמשטזת ׳.מקומס התלמודיים יהכלליס לאו־

 ברבים מתפשטות לעילם שתהיינה ־ באומה ק״תית
 להיות הנעדר הזקן אל חליפין למנא יתכן למען מהם
 שמבא׳והולך כמו ן הסנהדי מנין להשלמת תחתיו קה

 בשלישי אזכרני וזכור ד פרק סנהדרין ממשנת לקוח
כיין • זה יהיה לא ואיך ל סימן^ן  התפשטות יונ׳למ'
 בתורה אליהם יבלס־נריכם ו האימה בנל החכתית

 את לשמור ידו את איש ירים לא החכמות בלעדי כי
 החכמועשקלם אל שב אליהם ואמרי כהלכתן ה מנית

ס:  מיני על החפיש העכיר יכו־ מהם והטבעיות וכי
 מאד מעורםס התורה בשמירת להם שהגורן החכמה

 זכי אשר החכמות מכלל שהם הטבעיות כי ואמר
 הכלאים אשריזכירללדעת הדברים לכל ניכניאליהם

 נקט המשכתית סדר ־ והעילה מהשביעית זלהזהי
 וכבר באוזרוגה וערלה כלאים אחר שביעית כי יאזיל

 הדיני׳הנליכים פרטי למושביתס במקימיתס נתבאיז
 דמיון לך ואביא הטיע־ים בענייניס נדילה צחכמה

 תבריכין ואין ניטעין סםפ׳ב׳אין דתנן כשכיעיתמהא
ב מיכיפי יאיץ ה לפני יום תל פחות שכיעי עי  • וכו י

א־כיז שוב ימים היכב׳שאינ׳קולטתלנ כל יהייהאית י

 ־ להפשיטו(להרוזיבו שארגיהי אחר הבגד בו מותחים
 בכלאיים אמכם ספק• בלא טכעי עבין אם כי זה ואין
 מארין ענמו הוא הכה כי דמיון לפניך הכנתי לא

 הטבעיים הדיכין באוכלוסי מרובה להייתז בעניינו
 כלי הגמפולרכיו ובהכרת :הנזכרים תחכירח יותר

 במין מין יתערב ולא עליז שנבראו מה על שישארז
 הכמת בהכר' נדזלה חכמה ך שגרי רל • נדזלה חכמה
 בראשון אודותם על הדבור זלרזלנתיחד וכו'• ומיניו

 היא וכו• שישאלו כדי שזכר והטעם מכלאים:
מ <זל קדושים פ הרמבן שכתב מה מעין ט ה  ו

 הכפ« בע^י כסל בעזלם המינים ברא ה' כי בכלאים
 התילדת כח בהס ונתן התנועה נפש וכבעלי כנמיזי'

 יע היא פירנה זיק כל לעד בהם המינים שיתקיימו
 ישפנו ולא לויניהם שיזניאז בכחם זנוה העולם בקיו
 ב והמרכיב • וכז׳ למינהו בכלס שכאיור לעילם לעד

 יחשוב כאילו כראשית במעשה ומכחיש משנה מינים
 לעזור הוא ן ויחנו הנורך כל בעלתו הלה השלי' לא0

 אף ואסר ־ וכו' בריות בו להוסיף עולם של בבריאתו
 בכורתם נס בטבעס שישתכו מכני זרעים כלאי

 1נאל ממנו נרעין כל ויהיה מזה זה יונקים בהיותם
 המתיחסיס מדבריו עב ־ וכו' תינין משכי הורכב
 לגרי[ כל להעתיק חבגתי לא כי חבר של לטעמו

 האמי על תוסף לשבק אחר טעס בהם היות עם בכאן
חלה אשר הדברים ביאור לבונת עכין אינו אמכם גי

פליכו 28ב כח



סימן מני מאמר יחודח קול
ס הנקראת השעירה ;יא«לם5 דיי  1ןיועי המכי הלנ זפיי * שטס לשלש אלא עושין מ

ן י לכטעה ?כמלך תביאה יריעה שהיעה לנטעה ?כמלך • חטה ממין השיפין אי י.שעילה ממין מש«י ד
התלעה אין הללי שמינים ליף אי קכביס • יכי' נכניס מין ושיפון חטין חין הכוקמין אמיי במנמית פהיי

 שנים שלש שמתקיימים לפי מיעלתבהן ?חרישה בשאיני דמין לחלה הנטלפס בלתי לענין פעורים
יבכן ע*כ• מתליעים זאינן כלתנן מנטלף איני מיני

 לדברי נכון כיאור עלה נקרא'כנדרוס ד,שעודד, אם *דעת7 לומר די vרו קלה• ממסכת ברביעי
 i לפנינ? הנכבים החבר מםין השיחון או • השעורד, משלממין דרך חמס'כלאים בראשון ואלו
ת .הכרוב ד,כרנתורממין *אי חטדי זשיכוןלא דכוסמין אמרי ע די  יוכח כמה לדעת שאמ ומה וני

כל קתכי לכדדיס • וכו ך,0ן הפשטה ושיעור כד,ותשרשיהם משוס ביה יה כלאים היו
שני בדנריי שכאן עימת רידעת נשאר שאינו רב,ה אהדת שישארלשנה דדיןכייד•להפייvדדמילר
וידיעת בי׳,מ יא ענייניס l - גורד לפי הכל בעניינם ד י״̂י j.77. ובהכרת וכזמן במקום למין מין כין יונח כעה ״י p
׳ היא הכלבתול• שעתי: ׳ . - - . . . . ושיעול שישיהם כחות , י l . י

דע ׳ ■ - התייבתולהמייכלבמשנת ה ין י אחר הז  ילעימתי באלץ הפשטס לי מהשי^ז ולענין
אין קמאהכרז^ כלאיספיקא ש ה מ סו ר  כמה לדעת אמרו מתנשא אשר הטר^ו וכידיע׳ לוארש• א
הו שזנר מה מכל דקה יותר היא כלאיס איכס וקתריכתור  כתקוס למין מין כין יונח ארסכיו או

שישאל ומה כאמרו והב' הרמבס שס וכתב כזה זה
שאינו ומה אחרת לשכה מדברו כלוב תלזנתו׳הוא

 ־ זג/מן שאמר כמה לקראתנו יונא הוא והנה כשאר כמות וידיעת : עכ הנמלא יפישהי יכן דקים שקלחיי
ר1ביא של מוגאו לכלאים שני פ מקנה וכי'׳ שדשיהס

 והלאה מיונו הכמשכים קגותהפרקי' על ותקופתי זה
 מדברי היונא הכלל מחמתו נסתר ואין ז'• פ עד

 הדנליס אלו מכל לאמי כלאים ד׳מה' פ' סוף הרמכס
 הרחקה התיכיס שני כין שיש שבזמן לך נתבאר
 חוששין אין מזה זה יינקו שלא כדי להם הראויה

 ייובדליס שיראו ובזמן שביארנו כמו למיא־תהעין
 כמו זה בגד וה הן אפי' ליניקתם אין.חיששיס מזה זה

 תשפטי קוטבי׳שיזב שט ודאי עכ׳ל־יהם עתה §כתבח
 להזכיר החכל הזנרך שלא אלא עליהם סובבי' הכלאים

 החכמה מהפלגת בז היות בלי על העין מראית ענין
 שישאלשכה בידיעתכחזתהשרשי'זכו':זמה היא כאשר

 אל כי עיני לנגד תמונה וכי'• כשאל שאינו אחלתזמה
 שס כי נפשי־ את נושא הוא שלישית פ׳שני׳דכלאי׳משכה

 שעירים לזרעה ונמלך חטים זריעה שדהו היתה נאת'
 לא נמחה חס יזרע ואח*כ ויוכן שתתלי' עד לה ימתין

 ופי' ■ זורעעכ ואחב הופן אלא ואחכאופך יאתאזרע
 כשתה׳באלן ושיעורה?* שתתליע הלבמכירטנירהעד

 יהפך יותל־ויופן זביבש׳גלין לחה בקרקע ימים שלשה
 יעיד ■ עב ה?לע ינמי? שלא בשכיל במחרישה הקיקע

 לכטעה ?כמלך זריעה (שית1הלכיעי^ן(;ק( במשנה שס
 ■ נוטע ואחכ הופך אלא אופך כך יאחל אטע יאתר לא

 אשרש כך ואחר אזיע יאמי לא לזרעה ונמלך כטועה
 זריעה שדהו היתה ־ וכי' זורע כך ואקל משלש אלא

מסאו שאינן על!.כיהס זכא זורע יהא לא לון קנ

 ההיא הנטע יתק־יס בו אשר הזמן להמתין יגטרך כי
 בא(יע והזריעה הקרקע והפיכת החרישה קוד' בארץ
 לענין עקרו הזה־ לעכין החיים מיני ובהכרת :מקום
 שהוקדם מה גרוף עם מכלאים כשמיני בהמה כלאי

 ראינו ולאה •’וכו יהכלב ה;אנ פק באמ׳שס עניינו על
 ההיא המסכתא פרקי על בעבדי דבריו במשכו אין
 • וכו' ארס לי שיש במה אחל ולענין כאות; סלל על

 ודריסת בדקה דיוס׳הזאב דחילין פב ששביני כאותה
סתT בגהה ̂ארי ף י.נס ודרזס' הדק בעוף הנץ יי  נעו
 הש?רף הארס מפני לזה טעם כעני וכבר ־ וכו' יגגס

 הטרפות וידיעת :נפרכיס בהכאת בבהמה שיטילו
 יותל היא אשי :הפלק באותו שם כמוזכר • וכי

 במלאכי המלעיביס פי לסתום בזה כיין • יכו דקה
 מהכימי אכלנו הטרפיזת משפטי שאין באמלס אלקיס

 הכלל זה לאמר פג חולין במשנת העלו אשל הכלל עם
 נמנו טלפיית כמה שהרי • טרפה חיה כמוה שאין כל

 חומל יביעו הטנעיי' והחכמים להמית כדי בהם כא;ן
 היה לא ובאלה החיים ממיתי עלהחלאיס דעת ?יק??

 לקיאתם י?גא ה?א הנה כן על • חיל שהזכירו מת
 יותר היא אומתנו לגדולי הטרפיות ידיעת כי באמלו

 זכית כי שכטבעי׳ם הגדזל אותו שזכר מה מכל דקה
 טכע עליז יוכל שלא מה על לעמוד מהייעתן נכואתן

 לביני שס אשר התורה וזאת • שכלושלחדס
 להוסיף י׳נאמ׳ואין פ שחיטה בהלכות חיימון בל משה
לחיה או לככקה שאירע שכל ־ כלל טריפותאלו על

או



h p קיג ■; ׳ סד 'סימן . עני מ^מר יחויח
דם(לתחכמזתי6כי(כיהמ^תהאלקי'לאמשכל nr כל היאשזכים דייימ חכמי שמני מאל( מק לעין> ̂י

ומנהג( סדרל על וה א[ע לשער ביכלמהכשי ואין שתחיה איפשי שלאל’ דיני בבתי עליהן וההכימו
סי׳ליא ונלניעי י מכשול בז מהכנס יירא לא וערכי לחיות* סלפה שאין היפיאה מדיך לנו יאפי'נלדע

הטלפיזת מענייני זז בפסקא הנזכל בכל יאריך שיראה א^! טריפה שהן לאמרי שמני אלו יפן
הנהי עד מדבריו (כנמשך שבידינו הרפואה בדרכי

 זהליכוע הגלגלי׳ ובחכמת דמתה כאכילת להרחיק החיים מידיע'ממיתי ממיתין איכן ̂ייץנתן
 תולדותיה שהעבז׳קנת מה מה החכמ׳הזאת מן יגוTבגשאר אשר ובמעט לך אין מהן שתחיה יאיעשר

 הוראת השלימו אמרי * וכו' אשר המימי׳ ובידיעת * ע^יו תמהות שהדעות שנא' חבמיס שתנו מה אלא
 בשמירת הטבעיות בורך ן«2ןבןן כעבודה נהנים ד מתעכבים בעבורם 'ייייך אשי התורה פי על

נ,יו על הייה התורה• • עא-נםיאו-םלקונן ״ברטות .מהשי׳״יל״י״יק ע^•
מיז מנד הגלגלית החכמה י ! ממיני המתה מאכילת

̂׳־־״יז יא־® ״ייניי׳ נ׳’ם י ־ י תילדות־י! ה־ת שהענוי ״?®׳ ״’“י
׳" החכמות ובהדקי הנדות הטר^,^ מקנות שהעבור ואמנם מי• י̂׳

 מבואי הלא בתורה גדול א^ק* עזי מבלי סברתו בדרך עדיו יכול ודם p, ,33̂, הטרפיז' עכין כל
 ושיעולס • דבריו מהמשך שהעבור מה והליכותם הגלגלים ובחכמת בהמה מאכילת להרחיק

 נ הגלגלים בחכמת כי העכור תוכן מע^ת וגדולת תולדותיה ק«ת בחייהם שאפילו ועוף מיה
זהליכותנכללמהשהעבוי זזחומר הדלת לאומ׳זאת שנקבע ומה ידועה ולמיתה הואיל ̂ןרויי׳מתיס

ת וכנוי תולדותיו קנת איננה והיא כן איננה ואיך העורה• החזקת
. :זכרנו אשר הכלל זכהורא החכמה אל מוסב תולדותיה ^ י. 1 ״ ודלותדי? סמיעיטו־•, האומורת בין מורגשת / 1 1 מקום אל הולך והכל שזכר ׳ ̂ י . מן נשאל אשר זנמעט
 תזקהע״ר ומעלת אחד* יזיזיי״ ע-ארייח איתה ומחברת וגלותה• ‘שה^,, מה הזאת ,:חכמה

החכמה כביד הדרת היא המוודא ומן • אחד בו שהם חבור האלקיית תתהיתעליו•
 היא אשר כענמה הזאת דוד מבית ו-ןמקובו* העבורעלהעקר שבה דבלי׳ בכמה מאד מבהילים

ם נשתנה שלא מתקוו״תלגבה הטבעי ההיקש מן יונאיס ^י ^ א מה  ושנליה ליודעיה תפארת מכ
לחשב היודע כל אזל על אמלס כעין ■ המפורסם

מחשב ואינו ומזלות תקופו ̂ מן רגליה שנחתכו בהמה
 כפולה ולמעלה האלכוב מן כשלה ולמטה האלכונה

 ) 7 פ חולין (במשנת * וכו' הגידין נימת שביטל ובן
 טריפה והיא נימתהגידין תחתוך היאך לתמוה שאין
 לפי מותרת היא נומתהגידץ שבו הפרק בחתך ואס

 הריזבם הענלי(כלשון חתיכת אינה שחתיכתהיתריס
 מה והוא ממיתה אינה וזו ממיתה )שזי יישבה ותה א תל

 חותכה שהרי לזו דימה זו בטרפית אזמלי אין שאמרו .
 ■ וכי המומי וידיעת :ומתה מכאן יחיחגה יחיה מכאן
 פרקי בשני לך באו כקבנו • יפו' הבהמות ומימי

 יכו הזיבית מיני והגדלת : ישכעי ששי בכירות
 מסכת לביאורם יוחדו כבד ־ וכי' הנדות וכמיתהקפי

 הנדיתרמז הקפי יכמית ונאמרו ־ נדה ומסכת וניס
 כמביאר מסיני לחשה הלכה לכדה כדה שנין יום ליא

 ערכין נמשכת הנזכרים נדה לפתחי אי • פ'ד בכדה
 יתר ול^ תשנעה פחות נטועה פתח אין גאת כ פ

 יעויין נפירושו הרמבס האריך וכנר עשי ינל
נן סי' כאמלו • וכן' יכיל ודם נשי שאין «ה ג •מה

 מעשה ואת הביטו ה'לא פעל אל אות הכתיב עליו
 שזכי הנמשך התועלת זה על ונוסף ראו לא ידיו

 הכי העבור פי שעל רל * וכו' כו שנקבע ומה באתרו
 לאימה :כנודע ומועדיהם חדשיהס לישראל נקבעו

 כתכלית היותה שעם הורה ־ ובו' החותר הזאתהדלת
 ענומה תועלת העכיר תוכן הועילם כבר הדלות

 קביעת סדר על ישראל. שבטי יחד בו להתאסף
 נורמם מחוזק וזה הישתכה כלתי קיים באופן המועדי'

 שהספיק תה הנבואה מהישרת לקבל הוכנו בה אשר
 שארית אותה ומחברת :חמרם חלשת למלאעחכרון

זאת גס כאף נורתה חוזק על מורה וזה • זני׳ התולה
אשר כי * נתירת? מחפה לק אויביה נאק בהיותה

 לפלטה לה ה־ה • כמעט שקרית מל;כה לה כשאר
 אשי י׳לקייס בחיוריס הזה כיוס להחיותה גדולה

 המופלא ומן :לאלקיה קדוש אחד לגוי נהייתה נהם
 פישיג וכז'■ דוד ענית המקזנל העקר על העיז שנה

עולם יס(ל נעגייכה האריך הענוד גלולת
׳ ע ד



סד סימן ̂זני מאשי יהודח קול
׳ / ׳  שמי יאימיי' כפפייהס שמפייש כמי הי/לה הי/תלזכיפ * מכללם ש^!י משאן דכי דבי♦ cc ^ד«פכיא •

ב בזמן • לאביכס שמקודם בדק^ימנאי ישראל מחכמי המע־יגיפ עמלי המלן דוד ידי על מדת י*\מה י
יכנזן יום ורביע יזס שכה היה התקיפיי השנה זמן המתוקנים העיון כלי עי בעיונם ובדקו בירושלם
בן אמרי אותו מי־א הקבס יפיליש *י עוד יביעשעה מילד!' זעתי התקינות עתי מעמד נכון על *סעמילו

ע ׳ים ^00 ̂ולו מיקקיהס כפי הלבנה בלי יום ויבי
ל ושאר *(אלו , י ד » ס ת י מאו שתנו ולבר ״ שנים ו ובטלמיוס תוכפת שים הקיבעילש קבועי נ

ס ר•דדSוn מיון לקדוש בידם המסורים  מרביע פחית אותו מנא ^2וד.וצרךבה:מל*תקיןותו
ה אחר השנים יאשיהמדשלועבוי א ה שנת מ שארע^ וז  שאמינו• ^מה בכדי יום ןאמתתומנ»ני נ

א המועדים וקביעות אה נתלה שהו בו א ״־ בנ ם נכגש וSו ו  ומנ בדק במיני ה והחכם ש
י.................. עקרי הם כלס תורה עדין

 יוכיח אמתייס ויסודות
ד ע  היה בו יכיוכא זה ועל האמתי העיון עליהם וי

 נגד בעדותיך ואומיואדכיה ומשתבח בענמז חתפאר
 כמונא אמיתך על אנכי שש זאמל אביש חלכיסולא

י ואיתי רה סלל  • לנתיבתי ואוי דברך לרגלי נ
 ותלמידי' חברים יעמהם סנהדרין לאשי איש ימאתיס
 שמדים ההוא בזמן כישראל היו ולרבבות לאלפי'
 יודעי יששכר ומבני שכתוב כמי העתים לכוין בכוכים

 גיס מא ראשיהם ישראל יעשה מה לדעת לעתים עינה
 זה באמת אלא אמרו עד • וגו פיהם על ^חיהס וכל

 להודיע אמ' ישל׳כאלי יעשה מה לדעת הכתיב סאעל
 החדשים ראשי בקדיש שתכהגס ילהיאזתם לישראל
 על נוהג היא הכל המועדים השניסיקניעזת ועגול

 דוד מצית המקובל והעקל • עלל נכין אמתי עקל
 דדה לק גתל״^ל שאמדרבן, מה היא הלבנה מתקופת

 לבנה של חדשת שאין, אבא אני מבית אני מקום[ כך
 • חלקים יע*ג שעה ידית ושתי ומחנה יום מכנו עקות

ת על והגונה  כפייזש הכשיאיס משפחת אבי דיל ני
 • יכו זזילמם מיון הקבזעי' קבועי נשתנו וכבל :יש'

 שלם יסוד בעל שכתב ממה ויתלבנוהדביי' •תבירו
 תקיית השתדלות היאות! אחלי כי לב שלישי «ןאמ

 בעלחום עדית כי על חכסבתכיכה אבי״כסגבי
 ותנישת המדוקדקת השנה זמן מדת על לעמוד כדי

ת שלש הניחו ואחרי עליז* כעל״תייס ש  בגדר ד
 הורה כעכייכס־ להאריך נאות מקים זה שאין כשנה

 במדתהשכה השנים רוכ לכי הקורה ההתחלפות על
ר שס זעיר כמזדייתמבעלמיוס ע  כי תראה סל שם ז

 שמימי הזה הרב הזמן מכל לזמן ימזק לשנה משכה
 לו הולך התקייפיי השנה זמן היא עתה יעל אכיכס
 אלא י '1וכ לשנה משנה יזעע מעע במדש ונפחת

 שאינו עד מאד מאד לק היא כן̂  הזה קע שהמעט
ע^ והעד רבות שכיס ^איזל ילא ברגש

שמעידים מה הזא ^א^יפיי השנה בזמן הזה כחשרון

 שמנאו מחה פחות איתי
קכאחלקי' בכדי בטלחייס

 מדבלין כאן עד * יכו יהאמרוניס כשעה מתתרף וחני
שד לכוכתנו• המתייחסים  עתה וזל כתב בסמיך שם ו

 זילתו על ילא התקיפיי השנה זמן פי על כי יידע הוי
 לניקדחוכינוזליקבש ייסדו שזכרנו משאלהדשת

 הס שיתבאר כמי שעליו של'יטשכת הלבנה מחזור
 כקביעתלאש♦ והלכיתיו חשבונותהעבול בל קיוכדי'

 השנה זמן מדת יעל הקדושים ה' מועדי וכל החדשים
 בידינו והחסודה והמדזייקת הנכונה הזה התקיפיי

 שבקייג אהבה בר אדא רב בשם זל זקדתוכינו
 ושנותיו עילם ימי ומוכין חושב־ן אנו מדתה אודיעך

 לנירן שכה *יט׳יט של מחזירים אותם וששי ומסדרים
 ותדע אחר במקום לך יתבאר שד כי קבועהמועדי'

 כלם זהתועדיס החדשים ראשי קבוע שהוא כמי כי
 כן גס תלוי אחל חנד היא כך הלבנה במולדות תלוי

פ החמה בתקופות  הכז' המוכח על הקשיתי וחחרי ־ ע
 ונאמר זל קדמיכיכו נגד כזה ולאכזכ^לעמוד כתבזל

 ידעו שהם עליהם לומר או J ר\.מ דרך מהם שכתעלש
 משכיל לב על זה ;יעל יא־ך 'יכי' ט והמשכו איתו
 מהנביאים אותו וק:לי הע:ור כמכריסוד כאמת זלהס
 מחזיר והנה כריו על הכל וידעי הקדש כרוח שבכי

 המסיר השנה זמן מדת עלפי המייסד הזה הלבנה
 ולא במנהגו נתחלף לא אדא רב בשם מהם בידינו
 והלבנה החמה זליךית הכה ועד מבראשית נשתנה

 שיתבאר מה כפי העבור חשבונית יסודי המשקכי׳על
ק האמתי א'שהטעם1י זה על מעידית הס להבא תי  ב
 לדבר יכלה <טרס • עב יכו' שנאמר א ה הק־שיא זאת
 ת« נמנא לא זמעולם כדבריס אמר ההוא כפ

 התקיפיי השנה זמן בתלת הן זה דבל לאמתת שהגיע
 קדמינינו א1? האמנעי הלבב' קדש זמן בחלת הן הזה

 מחזוי עציו ויסדו זה סול נתגלה לבלם שלהם זל
 כי והולישנז סודו לכו ומשיו שכה של׳יט הלבכהככזן

שי סשתותקבה ן״יז ייס ?עתקט י׳אלפי׳יוס זמן סלקי׳
היא



קיר סד סימן עני מאמר יחודח קול'
 לאין זמתיבה לן1ה בהמחלותיה המועט שהמעייג המדוייקע מדתה לפי לקמה שנים בכלל״יט <זא

 מאד הגדול ההפסד גורס הוה היום היה :שיעור כן כמו כולל והוא זמגרעת יגזספע פוס כלי שאמרנו
 שיעור בילינו מתקיים היה שלא ל’ר * ’וכו לרוחק עתה שתוכל המדוייקת המדה לפי ללבנה קדשי׳ ילה

 המקובלים הכללים פי על והראיה המילד בין הרוחק המחוור ימי לתספ תתבונן אש וזה אותה ולכיין לחשב
דרהפרןארזעירא כההיא אותו ותחלק האמור הזה
ה ovrt בעקר אחד בח^ק *יט שהס שנותיו תספר יגל ם הי ר ו שד ג  מכסי שעי כד נחמן רב אמ׳ ^וזוי

מצא מה רוחק4 גדו^כ.אר בידך ויעלה לך ינא ®כה  מקום היה ולא וכו'* סיהיא דיזמו^ד בין שי
כן • !הראיה הנכון השנה ימי שמספר צ3ס י4מב ו א ח ת הי  זכיונ^ן מזה שהווה מה לכל ידיעת ם4ק

ד תקיפת רנ ה הS!זו ־ כני ת כ ה מאים ואנחנו כ כסימן כו •oמ
מה חשוב סיקא המו חכמת ^ ^ וב^ משומ הזה הקשבץ כי שהיא באו

;”״ ז ׳ ״ ; ־ £ ׳ . ״ ™ . ־ ; ־ ״ - . W״ V־ ״ ־ ־ f: ״ i ' S
י מ0נ 1הסנ־.ל!ויפר.עשנד:ננגוני:1 נ כ נ דני. נכלל שנ^ .נח. י

ב בעתים מס^, על איתו ז;תלק כי כד היצר ולא חנככדי קבצי העס ה  המוזכרים עולם יסוד כעל ל
ה6ח כד! ה5י ש-:ס •יזדשיו : נ  זלשון-תקופת למעלה• ילא לוקחיכטד.מעשרוח שחיו במה י

ם •היה כן כמו לך יבא שאמרנו לתי עשק לה  עגייכו חמה ותקופת ̂לבכה זהמלאכדת קא המוש זו
ן ז־עלה י ק שמדת בי  סבוב׳בגלגליה׳ השלמת על בעצמו-ן היא Tכאש אדם בני כל אצל נככדת ז
ה ייי^ הלכס: חדש עה אינ ה ולא גרו ת חו העם פ שיבורת ו ימי הקיפו כי ויהי מלשון מח

השנה ותקופת * המשתה ותשכג שעית זיב ימים כי!
כרביעיסי׳כג! זכמושיכא חלקים מתמי־ף •!זלקיס
חכמת אכל הלז: הנושא על יביס דברים עלו ששם סוד להם נתגלה לא כינן ר.א־תו'עובדי וחכמי •בשעה

 האמת וחכמי ישראל חכמי אלא מעילם ידעיהו ץלא זה
 ליעקב דבריו מגיד שבאת מה לקיים הסשידע־איתז

 זהרא״בע עב וגז' ומשפטים גוי לכל ק עשה לא !גו'
 העתיקו שקזל הכלל המועדים ת עז בקב־ פאמור כתג
ק בגלו הגגנור על שככמיך ־לכי  נביאים ויפי קבלנו ז
 ואנכי • עג ממנו טוב אקר דבר לעשזת כיכל ולא

 מכיגה כי האלה הדברים כל עמך להגיג הרכיתי חזון
 החפר כוכתדברי בהבנת יהל כי אור נראה נגדם

 בנבואה כתלה שאמ׳שהיא ומה * לקראתנו הכנביס
 כי ק״ל בו שדרשי לכס הזה הקדש הכתוב מן הוא

 ואמלזכזהדאה בקדושה לכנה למשה הנה ׳היאה
 • העמל סוד עקרי כל לו נמסרו הפק בלי ואז זקדש

 שבין האקר לחלק כוון אולי אחד בחלק שאמי זמה
 גתלי^ לרנן כי הלבנה בחלש לבטלמיוס גמליאל לבן

 ולבישלמיזס חלקים תשל[ שעית *יכ יום כט שיעירו
 שזכי וכמו שעיתתגןנ*כחלקים *'יב יום כט רק ■איננו
 המתחלת הבבא על S פ ־מ:ס לה החלש קדוש מפיש

 בראשיתו י*ל זבאמ׳בעקר •־ יהחתיוכו' הירח משיתקבן
 בעליכוד מדברי דיי-תתמהשבתכנולמעלה

 כרגש ובלתי מאד דק היותו עס קט הימגט כי גגוצס
 בכל יקרה וכן הרגשי ירבה השכים ב יי כמחציזילני

והעזלס השמים מסל בלאשין העיליכוף

 כורך אין כאומר כעשה * וכו באומה חשוב המישיקא
 היתת מאד שלימה כמה הראותך למען ספור להרקיב
 שמשא בזה לי די המוסיקה חכמת באומתנו במנאת

 לקלוק משמרת שיתרת בעכיןאימה דעייניךלחשוב
 זהם הגדולים על איתס ולהעמיד האלקייס הנגיכיס

 אלה בכל כי • זכו' בכיגוכים המתעסקים לוי בכי
 נמנא' זז חכמה היתה כי להאמין הסברא כח נא יגדל

 3ע הכגזניס קליק באומה ותלה • תימה ע:ס על בכו
 כ! זאתלהס מלכסהיתה היזתשמאתדזד עס הלוים
 בד*פ המוזכר הדבר והיא גזפאאזיל רישא כלגר אמכם

 אחיהם את להעמיד הלויס דידלשלי טזזיאמר א׳
 משמיעי' זתנלתי וכנורות שידגבלים בכלי המשוררים

 ייז! כן אתהימן הלוים ויעמידו לשמחה בקול להרים
 נחשי! במנלתיס ואיתן אסף תימן יהמשירריס זגז'

 השמינית על בככיחת וגי ומתתיהו וגז' להשמיע
 ן ייכ כי במשא יסור במשא הלזיס שר זכככיהז * לכנח
 עתית אל ליין הככגדיס בעתם •וכאמרו הזא«

 עלהדיכף תשייי' הלייס אז שהיו הקרבתהקרננות
ק וכזי־ אדס בבי ככבדתאכל והמלאכה  למעןנדקו ח

 בע< בלוי כלימה הייוסיקא המגא על הוראה להגדיל
 גרועה בלתי מלאכה בענתה הייתה מגד אס ההיא

כחותה בלתי מאז היותה מצל זאס (כבזרהקי־נכזלשי
בהתעמק



סח סימן שני
 נכמשכ^י־ הכזזרי לז שהשיב וכמי הימני למעלה

 יהכונה וכי הככנדע המלאכה כתיב אקלת יבנסחא
 שהיא המוסיקא יילתי עסק ללזים היה שלא פיה על

 לא איננה שקיא כמי אדם כני אכל הנכבדת המלאכה
Jלא עגמהנס מנד ליעה

'̂ מאמר יחודח ►וןו
 אשל אלם מבכי השפתזתיהמכיערים בה ק6ז»י^
 היה בה מתעסק שהעם מנד יאס • בבמשכת יזכיר

 כי • קדש עם ראשי הלזיס יהס !חשיבמאד תעזלה
 ייבאה * למלאכה לה יעשה לא אלה שלש אס אמכס
אדס כבני כיהף אין מנס

ע וזכות שTהע תיקת בכל כה להתעשין ב ט ם כאשר ה הם ה מראעיי  מהעעסקית פקותי: היתה ו
ד במלאכיי. אמנם ישלימ;ה• «לא ה‘ושמואל דו פ מו תחשוב ו  יהמכועליםמבט השפקית סיקא נ

היו שלשת ימד בהתאסף ה יודעים ה ת רגיה Sy או  ראיני אשר העם אנל אדס : אם או
ר סה התנאים פ רי א כוז משבית בהיי-ש מתעסקי נגמרף־י, סבק ג^י שמה ה

שמה כמלאכת שס באי נקבנו ה ו ת רו הי ר ס שקדס קייכמי מעו ח כן ^ו
̂קה זכי דמזסיממ יזחשזנ מה • לכ»(עפ היליס

 כבידה מגמה
מקל אז

ק כבזיס ביד *מיתה מכמת אבל אמי תקלה י
 (המלאכה לאמר דברי בא כך יאחר התיסיקאיכז'* היה ־ שבעם המסילתיס ביד פנימה מלך בת יתה9י

 הבה זה יהיה תוקף בכל לה מתאיה המתעסקים לב
 יהמלחכה י׳זא ספק בלי כתלמידה יפה סימן סידאי

ונכבדת מעילה היא המלאכה י*לשאז * יכי' נכבדת

״ ״ ״ שמה ״ ה ו ת ׳*ז• ׳—׳‘׳ מעוררת הי
יכי במיהיקח תיזשיב מה _! תכל להיותה זה

שר J י תכא שו ה יאמר חגב א עדי הי nr 61. nnk ».r. מעתקת ש פתיז באשר לבך ושית ׳ ׳ , ילאקיה כבידה•
ת ,׳ ה ד,ג*« א סד ׳4ה S» מ י א נ ן "י נ ״ ״ ש״ס י׳’™ W נ״לאנק נקנמה,

 הכוסף בתכלית בה ימתאמני׳להתעסק אדם בכי אנל
 כגרעין גריעה אינה ימעבעה כעגמה היא כאשל

 הבליעית מהמלאכית בס יכיונא והבורסקי תבירסי
 היותה מכד כמיתה איננה יגס ־ בעליהן אמבזזתאת

 בזה כי בה המתעסקים שבעם הפתיתים ביד גיפלת
 ימין אמיד להשיב שיספיק הפמיתיתמה מן לה יקיה

 המתעמק יהעס ־ בעניינה התעמק לבלתי הקשובים
 וזכות * ממני קיגבי אשי השיש מקשיבות הזא בה

 כמו לימי יינק קם כאשל עליי גיגיי אשל המבע
 החשיכה נמישיקא המתעסקים לויהנזכייס בני שהם

 ככתיב • ישמזאל דיד במלאכה ימיאשיהם הנזכרת:
 באמזנתס• הריאה זשמיאל דיד יסד כלהא׳עהמה

 מכזיים על קליייס העמידי אשי את יהילן מיכה «שם
 אכית ראשי המשילריס יאלת אמי המשוררים ועל

 במלאכה עליהם ילילה יימס כי בלשכיתפעירי ללייס
 מס מכל ונקיים פעורים שהיי פעולים ופירוש ן!ו

ק מלאכתם זאין יעול  הקבר שאמר תה וזהו לשורר י
 כן ואם המוסיקא זולתי עסק להם היה ילא למעלה

 כלהתנאי׳שכזכרו: המושיקא נשמיי'במלאכת שס שהיי
 אופניה על אותה יודעים ההיו כמימיקא תמתיב מה

 באלמה קשיב שקדם אמי'בתה כלתי זה יאמי ׳
^”״^ ^ ^  בכל לחשוב הבחינה ״י^מליהשלימך’‘^
המוסיקא כשלימות עמשניתיך מה

 יזדעים היו האס מאז ג^״ימתני להמכא כן לפי הלאויה
אין שלמות אגלס ^*^ה.אליעה

 התוסיק שגקי כל לכלול בזה אפשישכזזן ־ זכו נכבדת
 בידיעת זעימל ממכההתלזי המדע• בחלק לבד לא

 קזאתמהילל החכמה עקר יהלא נגלכיה ערכי סגולת
 בו שישתמשו המלאכזתיי בחלק ק גס אבל • מאד

 על דבליו שכל נאתר או • שיל ובכלי בפה לשורר
 ופעמים חכמה בשם פעמים כי והשיר הנגזן מעשה

 בראשית פלשת כתבהל׳אבע ־וכבי יקרא מלאכה בשס
 • עב גדולה חכמה והיא נגינות כלי מיני ועוגב כמל
 יבא ההס הראשי' ידי זגל המשלרריס מסדול שזכר ומה
 לא יתבאאיך מ סימן ושם סי׳לנל סלף בשלישי זכלז עוד
 '1המנ היות עס תלסיף גל משוס מיקוש בית בזה היה

 • לבד שעה נירך להוראת לא ומתמדת קיימת הזאת
 דבלי ויסכימו מאד יתייחסו הזאת הפסקא דבלי ולכל
 ביאור אמנם באמרו ג שעי כ מאמר אמינה דיך בעל
 ההשתדלי הואעם י־,קכמית כל וידעי למדו ל ל חיך

 :שתה וכו׳יעזיין גחכמתהניגון אס כדבריה והקשיש
צן ח סי  • לכי ונשלמה נגמרה הכק מכלי שתה □

 שקדם הנכבד חבית חל רומז שמה
 הנפשות מעידית היתה ?במה :החבל נלכרי זכרו
 כי בכנור הגיון המכונה רושנו כד זכרנו כבר יכו'־

 למדו מיוקדיס שונים מינים המלסיקא בניגוני ויש יש
כני הרנון כפי אותם ולהמיר להחליפם שונות  ו

 בהשבת חלא־ס בה לרפאת הרופאים קדומי הורגלו
 אין אמרו וככל הראוי מלגס יושר אל הפעליותהנפש

 שאול לפני דוד וכגון שמחה מתוך אלא שולה הנבואה
 כנגן והיה תנגן לי אלישעקקיWאסי''יו)ו 1’שמי0(

 עדים ) ג סיהן ג במלכים (ה' יד עליו ותהי המנגן
שבאולי נאמד דיכנו ולפי • אלה כל על כאמניס

נכללה



קטו סי סימז עני מאמר יחודח קו^
 המכוני• הקכייימ ^ לייננלי ייקכז כלל<1י בז מחד לחת׳מ באז האקלזנייאשר דזד בלביי <r כזנה מללח

ל־ם«י,כסי' ייתהיכמים דעה pr.T זיילחה כאין • ביס הלליהז שזפר געקע הללוהז נאחלז ^הלזעיז ספל
WC על אשי החיל כדחיין לחכמימ הגבלי;ז זהימה יק תי־,לל הנשמה כל דבליז יגז׳זתכלימ זככזי כנבל

דני כזין יה כיאזלנז שאל זאכשי זמגגילו מקיפז הים יק להלל הנשלי ממעילי ההס הננזכי* מכח להזיזעכי
יבס כמדיש באתלז ליי , ששבה זימפא;מפני ישמבח
תה ממה זזיוסבערך * זבי *קימה כן לים גדל חזל מה *ע פי עד׳^בה מפני שהי
ת בקזלמ'איכנ^גלזעה הקבד ה n בה סקוyב in fu n לשלמה גלזר היעמקכמה מבני

תד. ירדה אך אדם שמה כקימהכמביאי ילא שיני  יאת שטתם ילפי *ג• C3n ירד כזושר עסח
כנגד הזא לב זלחב שאמלז ;חשיבותכס עם אתם יתכן שלא עמז זנימזקז
ר מי 'מי* בערך היום היזתה מ ר א ב ח מה ה נאמר הטבעית החכמה שד^מה בחכמת תאמר ו

זזלתה אנל זכל שלא כן גס על דבר ובבר
^ ר« ןרן' *חזתה ^ן הים שפת על אשל כחיל !, . , ןן ם נא העול אנשי והיו ועבעי ושכלי קי1ג בכה ׳״• יי ׳=• *״יף* מחשנתני ף תק לת חמב כ ^ כקשזכיס דעת שיחליש
cfri חעדכ״ייי ״ לנס את א^האמי םתו ת ה». נשל'י.-מ אוי״^העח-קחנ ,» ״

 שינדק עד העליזכז׳שזכלנז מאתגי וכללם שרשיהן הועתקו החכמות וכל ננ״«; כי כלמזדה להשתדל
כאשי כזה מחמל אכלם ל הזא במאסת בעיניה היא

 ק זעל • זלטבענז אלינז הקלזכה הטבעית אכל ינדק עייהס אשר העלך פקזתי קסלי כאף זהב נזם זהיתה
 נמל ליחה חשיבזתזכז׳־כי עה ירדה אך חכמה: תמז-־י,
 : הנכבהייוז׳לייעל הבי שלשי׳ב׳מן כתמזל אתב «איננ

כ|3  הניח יען • זכז שלמה בחכמת תאמ זמה סן י
 קיימז׳באזייתנז החכמז׳מתפשטי שהיז סי׳ה׳ד

 החכמז' כי באד עתה היאיל בקכתן רק זה הזכיח «לא
 זמשלחן המי לנו כי ■כללמאתנז כלשיהן הזעתלז כלכר

 החכמז' כל על דבר בחכמ:זבב ממביי כל -כי קח למ3
 יכו־ בחיס העילס לנשי זהיז זישבעי ו:כלי קי1’■ככח
צשליי, חכי*. קי1הי ■זיתן ה סי א במלכי נחמג הכתי עדו

 היס שכת על חשי כחיל לב זלקב מאד הלבה שבונה י
 שמו ויהי וגי הארס מכל זגז׳זיחכס שלמה חכמת זתיב
עד ב הב הגזיה בכל  העמים מכל יינאי אמלי וגז'

 אשל האל] מלכי כל מאת שלמה חכמת את לשמוע
 וטבעי זשכלי אלקי שאמר זמה ־ חכמתו את םמעו
 נכללת *:?)קיתשהמלאטית החכמה 1׳ בז שכזזן אכשל

 כ׳ הכתוב ירמוז ולשלשתן עמהזהגלגלייתזהטבעית
 כמדזנ המלחב־ית עס האלקית חכמהימזאל גאמלז
 בחכמי כל אס ביתה היא קחכמ׳כאמתכי יקלא לזאת

ן על הגלגל״ת על ־ זתבונה ־ ס פרי ו׳ה  כונן לי
 שאמי זמה תטבעית* על ’ לב זלזחב י בתטנה פמיס

 באין אגלי ־הכזנה ביס שפת על אשל כחזל לב «לזמכ
 גבזלזת זלהטג במדע להקיף זולתי הידיעה «גכין

י דנ  היא זזו גדדיי מכל אותי ולכלול הידוע ההיא ה
 כמאיץ' נד מכל ליס הגבלתי כענין כניל׳החזל עגמה

 על ליס־ גבול חול שמתי )אשי ה p’® *כתינ('רמיה
P לחנ אילה של נפתקי שלמה של לכי יז'יי כי

I‘ ־  עב וידבר הטנעיתבחמרו בחכמתו הכתיב החריך
 יינא אשר האזינ אשלבלבכיןיעד העטסמןהארז

 ועל הרמש יעל העוף יעל הבהמה על בקייוידכי
 מלות הג ואם • מאימה זה בזילת הודיע ולא הדגים

ככגל לקחתם חפנת זטכגגי ושכלי אלקי הנזכרות
 החכמזתהאמתיותוהדחיזכיותוההסכתמתימזזכלו*

 השט הפירוש וכפי י הסנהדרין חכמת אכל למעלה
 והטכעיית האלקיו מכויניתכנגל להייק שם שזכינו

האליזיים המעצים לעמת המתכשאית ־ יהייליתיית
 ובשלישי מק בשימן המוזכייס יהמנהגייס והשכלייס

 ההסכמיות כנגד טבע* יהיה ‘ שמה כמבואר ז סימן
 אשל אלם של טבע כפי ומפודיות מוגבלות הס שכך

 אפשילפר# אי * מהודו *ד :ויושלן שיעורן על יגזור
 כמוזכר בחילות לנסותו באה אשל מלכתשבא על זה

כי ט׳שהיי בסימן הימים י׳ובדברי א׳סיק במלכים  ז
 לא«כ# כן זכוזיואס והודו שבא ביאשזןסימן

 י׳אבלה© מדגלי שס כאינו וככר שבא הודו ולא הידו
 נאקליס הוא שבא מחוז כי האיץ גילת בספל חייא נר

 כן על * בשלישי זקנתו בשני קנת והודו הראשון
ה') הכתוב(במלכיסא'שי שזכי ממה זה שאמ.י חשבתי
 כל מאת שלמה חכמת את לשמוע העמי® מכל ויבאו
 פיתן שה נאמי חכמתי!כן את שמתו אשי הארץ מלכי
 חכמתי את לשלי-יע שלמה פני את מכקשי' הארץ •'וכל

 בהזכירי ט חשב היץ מייקי' בידו החב׳חשי וגי'והנה
ק  שגא מלכות מהזבירו יתל’ היין מיתק על י-.(ל« א
 ישדטל מארץ מאי לחיק יפחתמזרח יןולי הנה כי

2 1 א כ* f שברעיג



סו סיטץ אמני עאמד
 האמממג שהמכ̂מ על כלז !שפיו בכה הה̂! כי1הי

 בין אס כי כולד ולא
הקדש לשין בשבח

^ ד ו ח י י ל ו 1־ . ק 1
i■ על כלו שפיו בכה ההוא היוכי חייא בי אביהם יבי שכתב מה יביאה א5«ביבי 

(כמצא איבו השלם וההתפלספות בפאע הזה והאקלים ״ל השני ^[האקלים
 הקדש צשין בשבק האייך יוכי היותו זעם היהודים האקלים על וכו׳ואקכ והניכיס הודו איכות יוה ^רח

 ישראל תכהתקכמי ונשכח היוצאותממכו והחכמות איציע קצת בפאתמויח הזה ובאקלים כתב השלישי
דבייו ובתוך מאד הרבה הודו משכנות וסיס הכיכים

היה־ אס כי להייית בא ומדי רס6 בראלי יאחר ז1תחד אלחכעזדים וסובבדידעת
 חכמי בין החכמה שנמצאת ובאורך חמי אל כך ואחר יון אל כך ואחר הוא הנין כי סי'כ׳ למעלה

מישראל כולדה שהיא יון שה^ן בחכמות נזכר לא המצועים ורב חזמן מזלק לבד הישיב כל &י?>
X 1\חירוידי מ1^יודעירח
J ;jiw, 1 1וו,-)« -I 1 י וווו-/) ]7717׳■ ע׳־/ ל;־שז^ ?,J ^לף  *% / U 'y,— י ^ .■ - ^ . .

 לתלמידיו ש1אלירק אמי חל ם והרומי היונים מן העכריסאך מן הועתקו לכישאיץ ויאבלהסביאר
חכמת לכס מספר הייתי אס לפא,; בנד, היא בס י:זדו

• כזה תשמחו גולדה ואיך באה מאין הפילוסופים הכתוב עם •החבי דבי* הסכימו וכק כאמור קדמה
להם זהאמי על וכגיל כשיי.ח האדון הן אותו ויענו בהעירו זנו' שלמה אתפכי מבקשים האין וכל לאמי

״ Z 1^7 I הרחזקיס אין אפסי על
 קלים האי באמנע 1’ישי ארן מושב ידעת אתה כי שבא

 אל ע־כיך נא ושא מעיב־ כלפי ימשזכה צפון הד'לפאת
תנוח דעתך כי האין כזרת מספר ■זכרנו אשר המקום

 כבר ־ וכו' תקלה הכשדיס אל :אלה כל על ותשקוט
 הזה הענין נכפל ששם ס*ג סי' בראשון עניינו ביארנו

 פנעו קנאים כי • וכו' הזמן ובאורך ביילותשוכות:
 מבכי יש כאמיו מ' פ' כשני המורה שזכר מאותם בכו

 לו!יתאזהו ויעיג אחד שלימו' בעיניו שייטב מי אדם
 ההוא(אעפי השלמות שאצלו אדם בכי שידמו וירצה
 דנים שתלאה כמו שלמות אכלו ן שא ידע ׳ןהוא

 כעשה יכן עשאוהו שהם ויאמרו זילתם נשיי יתפארו
 יפול רבוע חכמות ובחלקי החכח' אנשי כקנתחבורי

 ויתפאר זילתי חדש! דבר מתישל מקנא איש ליד
̂>זכר גס פ!כ־ יכו'• חדשה! מהוא  ביאשיןפ*מ

 היז אשי הלבות החכמית אבדן סבות המירה
 החכמות כל שישי העתקת דבי ועל באומתנו־

 אמינה דיך בעל שכתב מה תחזינה עיניך #ואתנו
 מפילוסופי מופלא חכם בשס מצאתי ו׳זל ג' שער ב' ־מא'

אקתככנשתילהתוכה ענייכופעס זה דבר היונים
 בחכמת לדבר יהתקלכו ישיאל מחכמי חכם עס

 בחכמת נכנסנו ואחר הלכה כעיני היה ולא הטבע
 לסבור יכיל הייתי שלא אל כאלקותי יהעלני האלקית
ון' • ע!כ שכללהבימ יתן לאל שהתפללתי עד ולהבין

ספלו כסוף אמי הפילוסופים מגדולי היה אשי לשל י
 בישר׳ן כמגאית היו שהחכמות ההפלה הפלת למיוחד

 ו״זל דבר עזד הוסיף כך זאקר איזונה יך’
 יוני חכם הכונריסעשאו בין אחד ספל נמגא וכבי
 חכמי מספרי רב«ם דבלים בו הביא יייסיביאי שמי

 שמית וזכר !ההתפלספות המקילה נד ושלאצ
זהקכס שני בית בזמן וקס היא היי אשי ■הקס ׳החכמי

 החכם תאיסטו' אלינו כאה הפילוסופיס חכמת ריב
 יכו1’ ביאה אימת לכס אספר כע-כיכס ייטב אס אשר
 המחיל ואז אמיר האדון כי אמרי מפיו שמעסה ואיך
 מכני ירושלמי ישראל מזרע יהודי איש היה היא ואתר

 הרחוקים מהאיים לשמיעתכי בא בסמן קיליהמשבט
 ימים עתנו יישב אלינו מההרים וירד אשרכאשייא

 מאד הרבה יייתי מאמנו היליך פילוסזפיא ־ יביס
 בעל כתב כן אחרי ־ עב מפיו ולמדני אלינו הניח
 אשל עה שלמה חכמת נודעה כבר הלז אמונה דרך

 כאכמ כי מספריו כאות הקכמית לו היות ממנו קובל
 ע*כ* לזרות האימות ללשונית ונעתקו הזמנים לאורך
 כי ב' סימן קהלת בספרו חרץ ר1 ̂ משפט? כה והכה

 ובכשרון!לאדסשלא ובדעת בחכמה שעמלי אלם יש
 הלילן גס ־ לנה ורעה הבל זה גם חלקי יתגכו בז עמל
 שכתב באנלת נמצא כי הצדיק שמעין משנת על כתב

 שדבי אלכסכדיוסמוקדון של לנו הפילוסוף ■ארסטי
 וכאשר הטבעית החכמה בדברי הצדיק שמעין עם

 תישיה הפליא עצה הגדיל האלקית בחכמת דברו
 ונמצא באלקיות חכמתו ממעלת ארסטו יהשתיתם

 וזק שאת' ממקדים בעניינים באגלותיי שכתב גדבי׳יו
 עם קלוביס והדכדים השמעוניעס־ שהשיבני ממה
 מפילוסופי מופלא חכס אתונ׳בשם דרך כעל שזכר מה

 כתיב המצא על הר*א שהעיד מה כי אפס • הייכים
 ראית אמנם לו מאין ידעני לא השמעוני זכר לאיסטו

 אמונה דרך כעל שזכר ומה • דאיה איננה ראיתי לא
 הכנתו ספי על כתיבה היא הלא אייושיביאו מדברי

 נגד היאשין כספלז יוסיפין וזכרו ע*ג ממנו •בתשיעי
 הוה בספור אתונה דרך לשין לטהר וראוי אפיאוכי
 עד הדפוס חתיקשי בו כפלי אשר הטעיות מגלילי
 כ* קל״יאיקו לקברי איסעי שספר דנריו כינת תעלה
ימים שם אתי שישב עכדי חכס גבר עס לחברה ארק

יבי®



̂ח: סו סימן שני מאמר יחודח קנל
 (9יז השלימה ספק. מכלי היא זנלבכי לשונו על תשוב עול • מלמד ונמגא ללמידי בא יה והיי לביס
 שאתי כמי מכלס \«תר לקייאיה והנאותה הלשונות שנמנא הה כל בפתימתו־וזל־ האפייי שכתב מה מיאה
 שהוא דל שהו הלא תיה נפש האדם לו יקרא אשי וכל כלו לקחוהו העיוניות החכמות באלה מהאמת אכלם
 והתחייב טבעי על ימלמל לי וכאייל ההיא לשם יאוי הבעלי באגרת שכתיב יכמי הגלית בוחן ישראל מבני
ויתרו! מעלה לשים הזח כי ישמעאל לחכחי ^ים
 הקד׳ישהחלאבי׳ייתל ללשון ‘וטחשנכו*! וזדשון בעעם לעבדית והמע^ח היוני החכם התפאר כאשי

יתרגישי׳מזנלת לה תיששים ? מהעניניבן בזה היותשלימה ושהיא באימתו
 נאמדו וה יעל מהלשוכות על* מע^ה לעברית היש הכוזרי אמר ס« החכמות נשליהו׳ שבאותות

אותיותיו כויות כי במכתב ן;«ןן*ןןןף הערב לפון ההשכעייהלהכ בעל השיגו
ובמקרה כינה בלא אינם ואנחנל ורהבהטמנה שלמה לילהתפאי שאין

ה אנללעכץנאיתעם כגניבה• אכלם שהחכהית
איתיאות&ג* מכל המכיון * ישראל מבני איתם שלקחי

החבר «מ טר » מצאאית״סי■ א ״־ . ,?^ מנ ה־ ל׳
̂,ל׳ אגל היוני החנם וה במרה שפה ספי בראשית :תדלדלדז גישאיז־ן ש,
אדס אל והעיף הבהמית הכיא שהשם הנאכי הנה וזל * משס גכ הס איתם לקחו ממניים ישראל בנאת כי

 על ההפלה בהפלת בספרי העיד ישד בן התכם וגס
 ישראלמקדס; בבני החכמיתהעייניית •(ניאות
 שעם הכינה * וכי' הלשין בעכס לעביית והייעלה

 הלשונית יתי אל העבדים החכמיתמזעתקו׳חן היית
 ליחה אינן כי טעמם נפגם כלי k מכלי בהריקס הלא
 להבל שלחיתהלשיך תנאי בכל חטא בו שאין פה הבל
 אמדו יתקשי אי * תנאיי במסיין חטא כי שיש פה

 אני סג הייין הכוזרי שאמי מה עם לעברית ובמעלה
 מהחכמיתמה יעתיק לק כל כה נכלל תידתכס ריאה
 הכה עד הספיר כל נמשך מחני כי בזולתה כן שאין

 יעתה מאימתנו החכחית כל התפשטות עלהייאת
 כל כתירתנז נכלל לבד לא כי דבריו על להוסיף בא
 מעלת אבל שקדם כמי זכו׳ מהחכמות ועמוק דק

 לשיכנו חביב על הויה והכה יאתה לעבי; גכ הלשין
 לאלקיו קדיש היה ק על כי מאד שלם הייתי מנד הן

 ין1̂ה שהיא )סח (סימן ארןכאמ'1 שמיס לבראתנו
 מה והיא ־ יכי׳ זחוה אלס עס השי בה דבר אשי
 • הלשין כעגס לעניית יהמעלה כאן באמרי אליי שימז

 טובה ר׳לשהיא מהעניינים בה שככלל יקמנדמה
 מתקלפים עכייכיס על להיייתבה ככיכהמאל ייחבה

 הנייר בעת ולהורי להבין ממכה יכחד לא דבי כ כ
 עיד ויררייז סח־ שיתן סיף כיאידי כמישיישלס1
 להנין בה כטבעי יהעליוקיס הדקים עכייכים .

 למה גס * עב סימן זכרם שיביא יכי
 יהמכתכיס הלשיכית אך יזל כה סימן

 כאיתים ששמיתס מה מהס קכתס על ^יין’ ^
 והלשון להם חהכאית רחיקיס יחהס קייאיס י י

P ושמה לאדם האלקיס למדה אשי הבייאה

 לב חכם היותו ולולי לי יקיא מה לראות הראשון
 לאות הנקרא זלהיותהשם ומין מין כל תולדת לדעת

 כסיל ניחן והנורא הנכבד השם היה לא תולדתו על
 הנזכרים בדבריי החכי שביון אפשר וה ולכל עכ

 :כמדובר מהעניינים בה שנכלל באמ׳ימה
 והלא י'ל ממכת* שלימ'ויחכה יזתי היא סן סימן

 לחתיית לה הער׳ייתרשלמ׳קיחככי לשין
 בכניעת למעלה ונסבה ורחבה • וההוד התפארת
 כינת ולהורות להבין ככיכות רבות מלית שפתותיה

 הקלש* לשין עליו שתיבל ממה יותר השומע k משמיע
 כאמין החני שזכי העניינים שני כנגד התריס והנה

 שנכלל ומה הלשון בענס לעברית והמעלה בקודמת
 ישוה והדי הלשין.הוד ענס כנגד בי מהעניינים כה
 הענייני® וכנגד שלמה ייתי היא באמ' ערב לשין על

 קנה * הדבור למעשה מחשכה לנרף בה המוטגעיס
 ו ממנה ורחבה באמרי אתו שפתי

 כמיעוט® וכרה בדליתס נתדלדלה סח סימן
הכחיי■ לנרי שבאו עומת כל ״ יכו

 הקדש לשק לפני הבעירה עיב לשק לתת כקודמת
 בהרחבת והן הלשין בעגם הן מגכיי׳ ויסירה הנבירה
 לו להשיכ אלה דבריו ילכו ק ־ שבקרנו כמו גנילה

 שתקריז כהתננליתלשוננו רגליו ועמלו • י7תוכק על
 קורותיה עם הייתה ועם טהור לא כי לה קיה הוא

̂לי  שלמה׳ טריעית עמק נכי ברבת היא הלא קדר כאי־
 לא הילה כי מעליה על*ק יוליד לק הוה והמקרה

 עטרת היא והרי * פילס אינת ליישקית עליה כהפך
 להתחרש עתידים שהם בטן עיי.וסי לכישא־ה תפארת
 שליייותה כנגד כלליתס נתדלדלה קת פנה ו • כמיתה

P* 8 ב כט



r m m S m ר מ א י5י מ נ ן ז מ nt5 סי
m W »3c w • יה שכפ« ואפמב^ן וציה י^מד« בי בלשק«ןקיש פי י' פכמס י ו

^טם כי בשם חלקיה הייתה במקיס תבי>יה יתגיק בי כנבל י ה שנמגה כשם ימ«ןאמ0י  בלמין פיי
אומ מימיך שמעת הקד בלשין העזל׳ גבי^ כך הקדש ליה יהסכים * תחתיה מינק M מאד לחבה *לפכים

בי  איש אלא בביתא גבלא אכתייעיא אנתריפי גינייא ביבי המייחד השם על באמיי ^0 פ כראשין המירה ^
היה שהלשין צ«מ יאשה ̂ ̂ שיירה יתיאפשי הטלא אל

ס אי;כז אין הל^״ כפי ת דלו ט וערה נ עו א במי הי  • עכ היה הלשין על כיפל וזחשובח בעזגם ו
ממכה ם' כי אלא עיי רנו שבלישונות ד סג קב^ו-ןו  אלס ישיס מי אמכה אך שהיו־► הקבל^ד־י, מ

סי שם בס עב• מיעט ה דבר אשר ה^שון פ  יה על אדם יפקפק לבלתי וחוד. אדם עם יתברך ה׳ כ
ט יאת מה באמרי ןן^ןף 1^, שניך,״כאשר דברו ובד. השגי^י ביים ייכח על כתג כי עזי

הוד. ואשד. כאדסד. העב'! יה 1כמ והסדת שו ץ מאי ק חיי ואלי^ Z מ
טלגדיכי לא המטעה בי מיה יכ^מהי יאשה אש י

• יילתס הפיכרי׳ הצשיכית דעתגז עם הלשין שמיש
אנל יי שמטה ן עני י׳׳זה ןדעיס.qj,-. שאכמט
 הלשין לבעל יתרון שיש להיכיח לה שהיניככז הראיה העגייניס שכי הוראת על יהנה עג־ יכי לשיכני
 עלי אדם שים מכי לכו הוא ׳יאשין ס) דת להכתן היה תפאית יקי את בהרא־תי היאת הפסקא כל המשיך
ק אמ' ייהי בעתהנליזתכישאיה עשרה כביד ואת הלשין  ppp כל שהיה צשמיע יקריב הוא אפשר יהלא א
 ולשיכ׳תהלך לשיככו יילת אחריה ודברים אמרת שפה יהברא* פבלשיכיתמקבלה המשובה בענמה והיא

 תירה כתכה יבה ושמים עשיתאלקיסאיץ עיים באק יכו' הסברא מדרך ומעלתה אמרי עד וכי' מקבלה
בי אשר את כא שמע ואולם • הבבא כל סיף עד  • היום שבידכו יה ללשוככו הדברים געתקי וממכה ד

 מכאן יאשה איש על ההיא בלשון המיריתשס והמלות בהכיף הלשון דקדיק על ספרי בהקדמת האפידי
 המכוין עכייכס כפי בי להתבדר בלשיככי מקים יתעיטה דליתה סבת כתן ־ יזל • היה המקוס חל ידו

 על להזיית לשזככי תזית שחדשה היא וחדיש שמה אכשיה שבלי אחי כי ייה ימיעיטס בעליה דלית
 המעתיקיס אכל מירבל שהיא כמי המליתההכה כוכת בלשיכית הסתפקו האינית בייי בין יאנה אכה זכפיכי
 יהה*ל אמתת שהיכיח יכמי הכירך כפי מלית לקדש •אמי יכמו יישכחיהי הנבחר לשיכס והניחו הבזים

 למאמד הקדים בפי׳ההליתיריתאשר אלן׳תבין1שמ בבל בלית של בלשכה יבי'יהכה בבייס ויתערבו
 זמממיס כי פ'דבריס שכתבהראכע מה יעד המורה נחמיה בסוף יכמש לשונה העם לחכי ב1קד שכחו.

 החחשדרפניס כמי הקדש לשין משפט מתזקכעל מלה לדבי מבייים יאינס אשדידית מדבי חכי ובטכס
 הראיה כח להשלים מיכל איך נא שמע ואילם • ע*כ בניהם יחני הכתיב שיעיר ־ יעס עם יכלשין יהודית
 כל דעת להפיס נבאיה ולהרבות קדיייתלשינני על לדבי מכירי' ואינם יעס עס אשדידיתיכלשון מדבי

 שאין היא בי תליי שהכל העקר אמנם כי עליה מפקפק בס מה • יה להס קרה הקנל ההוא בימן ואס ־ יהודית
 טעסהשמית לשכות הקדמיכייות ספרי מעתיקי לרך (חביייני ספרינו אכדז אשר היה בבליתהאריך עתה
 תמיכקם שומרי הס רק בספוריהס הנקזכיס העכמייס יהיה באזמתכי היי אשי הרבות החכמית יאבדו וכי
יכליגו© לח חלמית עלי בשמיתס ויקראו בהעתקתם י עבל ימעיטה העברים כלשון לקניל סבה זה כל

כעל« יידעו למען י כלל,ועקר אותס ימירו ולח חלקים ^תחשישס כי ריקה דבלי ישוב יאתלח ובכל
 • ממש שמותיהם בעכס המסופרים ההם המאורעות החליקזת שתי כונת אחי כי לדכי אשמור אותו כפי

ת כיי מיךןעלנפכ< פ' שפתי לכריהלמבן !לככילאיראו לא יכו׳• בעכמה יהיא ־• הדברים הן הן מז
היאתמתורבמת המלה היית אפשרית נהראיתי פענח יירה כאשל :שזכר כמו מנאה אשי ככחיכתהמקיה

ס' מאיש •אש? מאדמה יההבזיאדם יגל זאלה הל׳אבע דעת הפך יוסף שס ידעני יה ישעם היית עס • י
̂י-יך המפעכס שאמי יעלדעתהראשינים ■ דבליו הס דבליי שיורי כמו קבלתי על פיה ^

^̂ שאל כי איני גלשין נכבד שס לי שקרא יתכן נעלמים חכיש בחפשני לריק פעילתכי תהיה יייילא ״ 1’^
אליו הקרובה כנען שפת יודע המלך שהיה אי לי ברייה ראיה בכהריס תיבק כה א תיעה איכה שכלי

לבינו משה שם קראה בתי וכן מבלה נפונה וענייני פכין זעתהש־ס * לשוננומגנלינקלימת על ומזהירה
לי זל כאמרם ישראל כרי אל בעבור תשתומם יקל משיתיהי המיס מן עמו כלשין לוקחה ש הא כי יק ה נ

•קראוהו



Vp מאמר יהודח
ם פ^פיי ש^י^יהו ״  pוJf0ס ישג« כי מונ*י«ס ימנייי

 המרגוס יעשה כאשד להם ימיויל אי מיכן ללשין
ד יבין יןדש כין כקצתסככין o כין בי p יוגיא יבין 

 כאשי לבי ישבה לא יבקנמס השמית מן כהיכה יכן
v הבשן(יילמם מלן יבעזב תשכין מלך כפיתין יגשה

ה ^  כדייי האימות בלשון בקיאי' שהיו מה לפי ייה מינ
 אני אין •ואולם עלל המעתיקים האתיים עשי יכן

 ללשון השמית הפיפייסישכי כי שאמי במה לי מידה
 נסלשמית התפשפהכהתז מיכןאימייבללהםהגד

 הכזכיים המאייעית נעלי אדם בני של מענמיס
 כספרי למשה הניכר מינייס שם הכה כי • כספור

 יתקרא על פ'שמית שיכיגסהיאבע יכמי המנייים
 לשין שניי בי אין ־ משיתיהי המים מן כי משה אתשמי

ק  בקיא אשי כי * מזער במלין> ע;מי משה שם היא י
 שיל מיי׳יס ממלת נגזר מכייס בלשון מינייס שתי
 תלון שים בלא בלשוכני Sj שמי הוא * לשין באיתי מים

 המים מן כי כלשינני כס עליי ניפל ויפה • ניכר
 שכתבתי יכמי המיס העאתיומן אתי כאלי משיתיהו

כניי ין הכי אכלי המכונה בדייש  לא יהתיניס * נ
 המאורעות כעלי אדם בכי עכמי שמית לעילם ישנה

ק המפיפרית  יrהוקל אשי המקימות שמית יבאר י
 בעלי אנל כזמני הנידע בשם ייזכלס הימים בריב
 עיכ שתיכס תיאה הלא אליה* שהעתיק מלשין
 על השאיר הכה • דיתכן מלכא עיג ,הכשן ״לו
 לייתכן כשן ישנה עיכ של שסענמי מקימי על

 כיחין אנל אמנם י דירי לבני המונהק השם להיותי
 הנה כי מהס באתד לשיני את שנה לא תשבין מלך

 ראשיז לעכין ינתזיי י כמאז בשמי נודע אתי מקים
 על נשען הראיה תיק׳ן מעשה כל הנה כ♦ ונאמר

 זר יעבור לא אשי העכמיס שמית בראותנו כי ככה
 ככתבי הכס והנה כהעתקה־ נירתס יי להעי כתיכס

 גזרתם ספיר עס ימכוזכים מתייתסיס הקדש לשין
 ברורה קי1י אות אס כי זה אין ■ לשין על כיפל בלשיץ

 זאת כ• צעילס היא חית ישראל בני יבין ביכו וקיימת
ג חס היחה והיא ניתנה כקיליתעכייית התייה  מי נ

 בשמותהענמיס זה לזתJזלהגליתנ ״ הבריאה מראש
 אכתכו משפטו כן יזילתס יקיןמקנית• מאדמה כאדס
 וכזה י מחיש כחשה עכמייס הכלתי ת נשמ גס תרכני

 על לא כי רבה מבראשית שזערני במאמר יחדש יאה
ק הכינה היתה לבדה ההיא המלה  בלשיכס קגרז י

 חובת עליי מלה אשר המבין על יפתכי תמיד כמנהג
 בכיכתס פנימי קול להשמיע יחייתס תשליס כיאור

קללו הדבריס וגאים ־ תיבתם •די אתקרכיס להיכיא

קיו סח סימן שני
 נאמין ביייה שפה בספר הלי^נע מפי בן גס קיינאיר

 הקדש לשק כי מהתורה לדעת נוכל לראשיתו סמוך
 היא אדם שנקרא שטעם והמוסד * היאשונה היא

 D•( וכלה וקדר כשדים בלשון כן ולא אדחה מגזית
 קני זה ללשונו עיניך ולטיש • ע*כ שמי היה אדם כי

 מטע® שזכיני הראיה תיקף כל בי כלל איך ימתיקן
 ישתנ® לא אשי ענמיתי שם אדם כי כלס הידאת

 כאמין דברים שם היסין ועוד • כמדובר כהעתקה
ק  ׳* יוכית שת והנה ־ לשונית כשלש בה ישתיו תיה י

 שמואל גס ינקמני מגזית כח איך הטוען יטעין ואס
ת  כענב ילדתו מגזית יעבץ גס שאלתיו מה כי מגזי

 שחי• ולא לנפש מכימה היא הנחמה כי להשיב יש
ק האיתיית  שמואל יאיץ ישמור זכיר כמלת הטעמים י

 זהשי^וק המו׳לס כי אל ששמי טעמו לק שאלתיו מגזית
 ג® כ״ן כן יהישע בכי ן נ אמרו תראה הלא יתקלבי

®m ‘ כשב כמי כבש היא כאשי יעבן להיית יתכן
 נא בביאור כן גס כתב דוגמתי מינתמני כת ^על שאח
 מענבק יכנזת ינחמני זה יהטע הענבין הפך יכח יזל

 העברי® כי הלב מענבין מניחה כחמה גס ידינו
 עכ ירבשתיירבעל והעד המלית ולא הטעמים ישחרו
 ש® יעויין גרשיס שם על פישתיתיי כתב בזה יכיינא

 היובר מסכי׳עס איככי * תיה שם על שכתב במה אילם
 הייתן מגד ממני הלקיחה הראיה מיס על הורה כי

ק וקדר כשדים עבר לשיט לשלש שיה  הג׳לשיכית הן י
 שת בשם הדאבע החזיק כן יעל ככמיך החבי־ שזכי*

 ימצל אכלי הראיה הישתתה ייימכי להס שיה הבלתי
 אן • לקראתנו הכגביס החבר לדברי ביאור עלה ה1?

 הראבע לשל שיה חבר של טעמי שיהיה גוזר אינט
 כטעם טעמי להית היא אפשר כי מיכחמנז נח בהגזר
 מלת היעל הימן לפפי״הישע ג^יאויו המהכר הידק
 הפעל הלקיחי׳מן ישמית הקדש לשין דרך וזל גליתי

 ינתמפו נחמן כמו לגריעממט או ביאית להוסיף
 האותיות הדל להפך וגס שאלתיו מה כי מן שמיאל

 שכתכ מה עמך כא ואניגה • עכ עכר חן יעבץ כמי
 ראיתי ג'הנה פרק נאמרו הדרוש זה על האכילי
 הכבלא הלשין כי על שהסכימו כל© התורה למפרשי

 העברית הלשין היא יתברך מהיורא עליז יהמיככס
 עמנו תלבי אל ׳׳.ודיתאמי הננייויס כלש-ן הכקיח
 יהידיתוגי'זהחזל לדבי מכיריה וח־כפ וגו יהודית
 ולאמת זה ככה על הדביר ייבא הקדש לשין קראיהו
 א לשין אחת שכה וטעם יל ה*חע כתב הזאת הסברא
 ישסאדסיקיהזקץ הקדש לשין שהיא והקרוב

כל• השחיתהאלה כי יינה ־ עפ שתלעדיס גס
בגזרי•



סח סימן מאמר יחורדו קולי
 תה1הי מצד לשוננו קדימיצ על יאיייע כק כמו הקדש בלשק עונסים פעליס אוו

 <מד1 היא זה V ממט הגמשפע הקגלי קן על כי הזה הדעת ועל * מהס אחד כל על הצמווג סהעזד
 עגמה הסבה היא עניית* נקיאת ובעבורו נאמנה: ברא ההוא בלשין כי תשא כי בפרשת «ן%«ןסן,?לכי«ב

אק שמיס שמר וקיא ^'«ולמו  אביהם היות על נאמכי סימן בראשון לו שעמדה ומלאכיו בהם אשי וכל ו
ותלמידו עבי סגולת בשסיקר וכלצבאיולכלס

ת עם מיגדמנו יגוז מפזרת ושח ע;:• ^,^אל רוו דז ע י תו כתבנו וכבי עברי נקיא ה
ד דור אחר דור וקבלת על ק גס בזה הורה בבי ח עד עבר ע  וכבר הצורך: כפי שם אדם עד נ

שהיא הראשון ללשון הפועל כי  לפי וכו• אביהם היה עברית נקרא ובעבורו עבר לשון היתד, ו
ה שנשמר מפגי לשין ה׳יתבין^וכיהיה בוא שונו' עת עלי  בשבחי הנוזלי שהפליג הפ^ג׳ובלבולהל

ה וכבר י*° חני טון • ערב לשק בארטי׳באור מדבר אברהם הי ה
P ■׳ <»« ״<״״־ נכיימmשי אוי ^ ״י ם. ד תו,tא ד,, שד.'י ה ^ נ קי א ה, ה ןי «י ש « ך. ל

, , ואמנם החדש לשון אסת ללשון התדמותה מצד לה ^ , י
ש כ ה ^ ן לשיןוזקדש ,,:5־גש.ןהקדש1ק שי זי -׳ י םי אי ״ * ו ־ שי נ נן ^ו ה הקדש חו קי ש ס כ״ , P 
חד, «5ל ו ייזיי הערב אל ישמעאל או ל עצמו הזה הטעם מן ®י*'® א
ת לשונות !לא והשלימה בשוטה ת משותפו מו הד ת מ הערבי  לשק שהיא ארמית ללשון דארמיו

ב תעי י ב ללשונט הטפלה כשדים ושאר בתוכה ו
מיוחדת לשון : הביאור משך ונושא שהולך צמו הפלג'כלה אנשי'דוי שהיו לפי כי כן אינם בלשונות

 ענש' והיה ההוא הלשון. מדברים המגדל קולנזבנותס
עדי מלים ול9  לשונות' מאת׳והתבלבל ההוא הלשק ה

 שבהסכימס ספק אין הנה לשון לשבעים והתרבותם
 ופעלי׳מהלשו' שמות בקצת השתמשו ההם הלשונות על

 בקנתן קנתן והורכבו הלשונות והתמזגו שהרגילו
 שנלאה כמו ההיכנה נעדרת פשוטה אחתבהן ולא

 אחת שפה שיקרא ראוי אין זה זלפי שמעכו אשי ביום
 הלשון פשיטות כי אחשוב אמכם ההוא הלשון אם כי

 בן אחרי ואולי * ההוא בזמן אז זאתדותההיה ההוא
ם אנשיה לקחו  ופעלים קגתשמות מה במקומות כן ג

 וטאטאתיה אמ׳החכמי׳על כאשי האחרים הלשונות מן
 כמשך מזה ואולי י מרעהנןוזולתם ונלמס יהבך ועל

ת  הקדש לשין נקיא הסבה ולזאת ר ממג בקצת בזיז
 הקדש לשין אומרי׳כי הגימטריא ובעלי אחת שעה או

 יותיר לא דלק כחושבניה לדין אחתחושבניה ושננה
 על להורות באחד אס ט אחת שפה על הקדש לשון

 יותר מניחיהס הלשונות שאר כי יתברך מניחו אתלות
 עס* וכו ושלמותו הלשון אחדות על הורה וגם מאחד

 עדים לו העיד ־ וכו דור וקבלת התורה עלות עם
 ה׳כאמכה מורמ וכו׳והס מאדמה אדם הגזר כאמני׳על

ט דור אחי וקבלתדזד  מעתיקי להביס אל ככה ולא ו
 כוללת חזקה ראיה תנא לאמזיתשוניתשמהס תולתט
 סמוך אמכם כי ־ ש׳כרנו כמו כל.מעדער פי לסבול

 ממה טובו כמנהג וראשונה בעגס בקכלתי בטוח לבו
 ספק מאין והנבואה שהקבלה סז סימן כראשון שאמי

תת הוסין* עבר־ לשון ישהיא ג ההקשה מן נאמנה יזתל

 והמובחרת אצלו לומייהחשובה לונה • הקדש לשין
 הסבי בדברי תמן ואם • שבקדושה דבר לכל

 שכתב הלמבן דברי לדחות במשרים תתהלך עיטך
 איננה וזל אליכם המדבר פי כי אנל ויגש פישת
 על כי הקדש בלשון במצרים אחד שידבר ראיה
 אותי הביא לא אברהם כי שפתכנען. היא לעתי
 הזה והג^ היא ארמית כי חין ומארץ כשלים מאור

 ®פתכנען קיא אבל לבדו אחד לשוךלאיש נאיכנו עד
 עגל וכו הוא קלוב כי אותי יודעים במכלים ולביס

 הדפוס ספרי בקצת היית עם המיושמת בכסחאית
 שלשון הוא כן כדבריו היית עס והכה * בלשון קניי

 היותה מזה לאיחוייב למוד הקדש ולשק לחיד ארמית
 לשוט אברהם0ן5 היית נאת׳שייעת אס רק כנען שפת

 הקדש כלשין אליהם המדבר בפיו ההיא כארץ תהלך
 יט סימ ישעיהו הנביא שאמר מה יתבאר זה דרך יעל

 מדברות מנלים בארץ ערים חמש יהיו ההוא כייס
 עליו היה אשר וגו' לה׳נבאית ונשבעית כנען שפת
 גלשק הכנעניים כי נלמוד מזה באחלז הי״אבע לבר

בי לקיים אתנו שפתנו והכה הירמדברי׳עכ הקדש  ד
 לשונות שלש אלו והיי :להם זאת היתה מאברהם כי

 בספשפה מלכריהראבע זה דוגמת זכרנו כבר • וכי
 ולשון הקדש לשין בראשיתו שם עוד יכתיב בלירה
 וכו אחרי ודברי אחתהיתה שפה קדר ולשון ארמית

^ן זל כתב וערמון לוז על ,,נא וגס ננט הג  י
ץ בלשון כן שנקרא בעבור שקדים לוז כי אמר ^  י

. :עג היו אחת הנ׳לשוניתיהאלמיתממשפסה ט
* כשמיתיה•
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ן ׳ שני מאמי יחודח 1̂ק מ קיח סח םי

»־ טי * מ ^י b ■בסמי' הלב כ> ע5שסהיזא שכמב מ j י(^אימו1מפיתח1 ישראל מלכי יממן הי!«0 ממס ב^לצי 
 כתג היזם ספרים בו כזעב?ם שאכ« הלתב אצל כתב ׳ הלא קרובי הם נאזמיו׳אז הג׳לשונז׳שיה ה1כ? בפעלי'
 אשזיי סידל^בלוחז׳זנק הכתב יהיא כקרא הוא אשורי מגורת ארמיתמלכאהכי הכשדי׳למלך זידבמ תראה

ת יזיי * מעולם לעלמין * מלך ת אשלוכי כי באשרי לשון שבכתיבו' המאישל שהיא ׳ מגזרת אמר • חיים מגזי מ  נ
ומזנאהדביי'ממס<ו ע?:• , , . חלמאמגזיתתלזס•‘אימי

כהן יומא ובשמזישיוז בותיוז • י עכדיך מגזרת עגלך ל מי אמי גד«ל פ'
ה דבדדי וז^ןברית ,^<ואן^דשןן פשר יורת מי כמי יפשייה ב מעי עיקכא מי תימא וזטר״יאי שבהם ה

כי  יכז'ע*כ:וצהתלכותיה' ד
י יבשמישיהם־כד ע היא^ ג

 זאיתיז' וירחיבו ילחכו כיאזתיז׳הגלון הנזכר באקימו
 הדוכרי') המדברי'או הדכלי'(נל וסימני אהוי הס הכו'

 והתפעל והככדי׳וכפעל הקל במבע הס שזים ^יהככח
 הככוים עשרת כי ועוד וזל לומר עלר והוסיף עב־
 הם הפעלים וכל הסמוטם השמות כל מוסדית שהס
ט ואנחנו אני  הלשוכותשוים כשלש אלה אמרו עד * ו

 לא ואשד על ואלא פ שכתב מה דמיונם ומכלל • 5ע
 בלשון זעו׳זליש עבדיו את ה'ויעזוב לכי t לבו שם

 לתרגם נכו יכלת אין רק ויעזוב לו׳יו טעם קלי
 אברהם וישא השלישי ביום וככה אחרת בלשון הדבר

 העברית לשון והית? ע*כ: • ככה ורבים עיניו את
 הקדש לשון היא עברית לשון כי ספק אין • זכו׳ ,לבדה

 שכתבו תיגום גתיא פ׳ דידים משבת בלשון •וצן
 ̂ שהיבמבירטכורה וכו'• תרגום גבייתזעביישכתבו9■

 תאממן כדנא וכגון ועזרא שבדניאל תלבום עליו פי׳
 דברי (כן הקדש בלשין כתבו אס שבירמיה להום

 תרנוסאין שכתבן הקדש בלשון הנאמרים הנבואה
 הרתבס אליו שכוון מה והוא ip בידים את מטמאין

 העברי הכתב אמכם * העביי הלשין עברית כאמ
 הקדש־ כתבי ככתבי שבו תזה הכתב איננו לדעתרזל

 עברי וכתב באתים הוזכר כמשנה שס שהירז בתי
 רזל עליו באויהרמבם ובא אתהידיס מטמא איני

 נו כותבים אשר כעב והוא עבר כעב עברי וכעב
 (כאאלסמיכה.) אלסמירה הכקש|־ס העם אתייה
 כעב הוא העירה אנחנו בו ככיטב אשר הזה והכתב
 חן אשייי נק העילה יעי כעב אשי יהכעב אשייי

 והוא ננזע אשלזני כי באשרי יהעפארעכמו הגלולה
 משענה שאינו לכי שבכתב מאישי שהוא אשייי מרס1ל

 מתדמית בלתי שאותיותיו לפי לעיל למיין בי פיל
 כזה ואין כתיבתי נאיעבשטת איע נלכק _

 הדברים תבירטכיר׳הרחיב יגנייהרב
כ ע כ ה י י ב ע ^ ^ ;  הכהיוהכיתיים מעבי שבא ;
 משתמשים וישר׳היו היזם עד בי

כסףנמכאוע חזלדמטנעועשל כל^יי ^

תורליסר^ כיתגה בתחילה
 הקלש ולשין עברי בכתבי :

 זנשון אשורית עזרא׳גכתב בימי להם וניתכה חזרה
 הקדש ־ולשי) אשוי^ת כתב ישראל להן ביררו ■ 'ארמי

 מאן ארמית ולשון עברית כתב להדיוטות והניחו
כ אתר הדיוטות  אמר עברי כתב כיתאמאי חסדא י

 עבי* כתב גו פירשו ( * וכוי ליבינאה כתב חסדא רב
 ' כעין גדולות איתיית ליבוכאה * הנהר עבר בכי של

 ז וקבלו קיימו אמנם ומזיזות) בקמיעות שכיתכין אותן
 ר׳ל y זה ככתב אותר רבי התם דתכיא הא ■היהודים
ה ניתכה אשורית)  'בהפן שחטאו כיון ־ •לישראל ת'י

(לרועץ להם  ששכחוהו.) ול*ל תרעץאויב פי'מלשון ,
 אסירי לבניון להןשכאמישובו החזירו בהן שחזרו כיון

 בית לאנשי לך(פי אשיב משכה מגיל היזם גם התקוה
 אשיג היום גם כי מכנר עיר לירזשלם שובו אותי שני
 כקרא למה שפחת) הזאתאשר התירה משכה מגיד לך

 משום אומי שמעון רבי בכתב אשזריעשמאזשרת שתה
 עקל כל נשתנה לא .זה כתב המודעי אליעזר רבי

 ווי® אף לאגשתכז העמודים מה העמודים וזי שנאמר
 לווים דומין אנלנז האובקלות פי'שכל ( נשתנו לא

 ' שלכי) כעין עשויים הווין היי משה ביתי אלמא
 י לשזכם •מה וכלשונם ככתבם היהודים ואל ואותר

 ככעגע הקדש בלשון הכל (פי'שלדברי נשתנה לא
 " עכ צשתכה לא כתבס אף הקדש) כלשון היא ועדיין
 האותיות שער נחות נספר שכתבהלאבע תה אתכם
 ומלת באמיז השתנזי;לשון עס שמית פ' הדבר ונשכה
 כ• ומיתה והמשפט ט זיה יהיא כדקדוק קשה וחיה
 בהמיכיס כמשפט בתיז יחליפיהז חיה מן השלש הא

חני' והעיו שההא בעבור כן והיה הארץ חית ולכל  ק
 הה״א שבעיך הנקודה משך לבד ביניהם ואין במכעב

 תחלה נכמיעכי ביניהם יש הבדל כי במבטא לא אכל
 כי לאות זזה י ע קיאJי הנקודה יכשעמשך הא עקרא

 נחש׳לשטימ הוא עכיהלי עניי כתב היא הכתשבידיני
 איננו אפלו עברי ^חס כי כה סי ביאשזן שהרחיתיך

 כפ מטעידנריז ואמלכעו עבי ממשפח p הנהי מעב
עו על משפטים ונש אעהעבריות נילדכן שמותאנל

מ ק ת
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היכי בבחיכע ^הזעילך
הםשר&ע<ם העם י-סבואויג• מדרך יםעיי.ה מתני^לש.) דלמן5«

ה אדיו עדיך שהיה ה יג נד. בידיעמלשון עלוכס ןליי,ען צ מלי  ככינים דבלין יהיו שכן כל* מה
ה עם האמע: על וכתיבעה הי;וי א גו שעת5ה דנ הס י רך בי:י הצו ע ?ר\ד פין עם אהיה >חל ו  ;ק5י

א7 על !תעלעה קכי ה ך ם דא:ד.רד.ואל י ח הגנוני ר. כי הז ם ו ה כי ר ב  פין עם אהיה ואנכי לן ו
ד ויד.ועע משה האלה כריס הד אחל ̂ §קו> דו  בזק החבר ויאיע עכי שיחכך ד׳יתכן ושלמה ו
הולכמעלשחיס־האמנל שד.מ כעת מליצה ^ד.פ ג־א־י מחמחגי עלה אשי

» יקיש. ל־-ן א־נלי־ f” כ-לר-<״ ץשלח ^ ,־אבו בעבור היוד תההרינו שי נא ״
של לשין צו לאזיה שליחה י חובע עציו פצי. עחכצה־

והנ שילחו לכביד זהוליע י^א^יי המשק התורה ̂נפור ■דאיח’• ממנו כלא0יאולעעלעחדדךה3
ש, אשישס פיהו פעיזי לשמור ת א^ כציד.וערכו תס יזו. והח מי כייייי ע  אליו שליח שהנביא די דנד נ

אך של;יד) לחדל הנחמז כול4 ד *וחס מצאו הי ה כיהנה סדר גאה וכמד, חומם ע אלאזידכטז  הו
ליזידים לשון לי להכען שעלשינו' הקשיבה כענמה
י לדעעלעזתאמיעף וגכן והבלאי •וקבלה ג ד
 אמי עקום לשין יכל שפי־עיי ביין הדכיזן ישיג למען מני היא לחנה כ• הלשון כבוד עושל הולאע •שלים

ואל : •יהיה הא חל יהכורך וזא • ירשיע למשפע להעתיק הגליכזת המלות שפתהכל !תכענה יס
להביע דחד גייכה ני: ל הי כי יהזמירית־ הנגזניס איתס והלכש לנכש מנפש לככ משכיות דלהעביל
 העסהדשתמשיס כפי :בה מדיבר מ כנכבד •(חלבית

 הלשון יי1ז שתיוחס ראוי עם של חשיביתי בפי כי ־ כה
 כי נה־ מהמל אליו נלין שהיה «מה :המדרגה כסדר

 מפיו יכא אשל דכלו שיהיה וכככד חשיב כןיאיתלעס
 כי בחית׳ לדבר ממהרת בלשון מןהמהידריס מהולל
 שבהם והמעולים שלאדם סגולתו הוא הדביל אמנם

 המיוחד החלק הכשל ביתרון מדלגתס עלני על יורו
 כש :חיה נפש כל על האדם יתיין בי היה אשל הזה
 תאתהאלקי׳להגיד שלוח לכביא כי ־ זכו' הנבואה עם

 הייתי ספק בלי יאית בשמי ילהזהילם ליעקב דבליו
 השר חת יבקלב ללחק שלה שלם שפתים ניב כולא
 ועל י ייייחז ישמעו יישיאל * לקרבי אי לרחקי יכוון

 משלב נביאים של לבן משה היה הזה התנאי כעדר
 וככד פה כבד כי שפתים עיל אכי הן לאמ כשליחות!

 טעם לאור ההוא העכין כי שנבקר היית עס אנכי לשין
חודה  חקי בי להולימ זה היה יחיל• ־ ליראיי נניז

 אין ישיאל בכי לפכי משה שס אשל יתוליתי אלקיס
 תקוס לשין יכל לאשיהס עגמז מה לדבי יכילי> הפק

 תהלך וע^תתהודותיהס ייהיתס
 השלמות מן בהם מלבנכלל לכייא מיכל לא כ• באר^

 הלא כימי תרתי תבעג' בסיני היינא 1האימא•ל זכמאק
באלה זל את' יפבל דאיייתא למלי יחדא דעלמא תלי4

 כירי יהזמירית־ הנגזניס
 עשיר עלי פיג• יהלל רנכית ישפתי חלקינו תהלית

 בנגוניפ מחמלי יכפל גכניר הגיון עלי נגל יעלי
 בשירית יה להלל ברכנו על להייית יהזמייית

 • יכו משה ימלכיהס : שיניה מכניס כפני© ותישבקית
 של מילאה ילהאדיי להגדיל ביילה יחתהשפה ילהס

 מפני אריים שיני קיל בהדר קזל נכח ק«ל מלכית
 להסב אפשר יכי'־ להם שתחבר היתכן יהתי: מולאו

 או מיבייהי דסליק לבדם המלכים חל הלז הדביר פני
 שוה נד הייגינה להייתגילך זכי״ס שקדם הכתית לכל

 • וכו' המשכן התולה ספור הראית :בפללס שבהם
 לשוננו היחה ורחבה טובה להידיעכי התפוש העביר

ח יר ה אשל 1• חמריס להביע מחז ^ו  ללכת המדבר ^
 קשיביתס מתיך יהחשן האפיד עד המשהן יהקדים

הי;יני :אנל! !חכיכותס  • נכלייתיכו שמית חל כ:
 במלאל היזכרו ימשוכי' שינית דלית כמה יודעין הכל

ק לפי יהחשן והאפוד המשכן  ה* מעשה להידיע בי
 המפרשים כתקשי מהן ובהרבה ההוא יהבייא הגדיל

ת  ובגדי ימשיקדיס ימכקיית וקשית כגקעיותיכפי
 ההיא׳ הכפיר סדל נחה וכייה : רבים י׳ילתס השיל

 היא גס נכיניתנוסן. ניי-לית שלמיתתלקיי כימלבד
,p נעי״ אץ• יפה הני כי הנילל שלמיתי , , 
במילכב כיללת בירת כל כ״6כמ הנחית יהקשלי

תחלק••



<|CDW סיסן שני מאטד I ׳ ־״ ,---- יח״רח קור
ב יוציף ממחצפיס ספיי לאופני שוכיס נושאים על נוספות השלמות מן מקפת היא שהיי •מלקיס חד י ;י
מן העופות חיני העמיס סמלת לכן קלקיל: שלימות j סי jp ה תכליתך  הכלנה י לכל זנזללתו ס

חני שסמך הסכיא ד־רן על כלה מי מלנל מונה הלא מדרגלתיהס סדי כפי יהאנניס* ה
ן על לא זכים שקדם הטעמים מן עליה נשמט• כן ועל כלה מכלא הניממ לזכילן אין כי ידלמם י  הקנלה ד

ס הס והעמיס סניי ערג מי כי תמלה שזכי ה
כן א4ד,ד,ו ד1ד.סא נמלדעתל פ שלף & שטרי־/ ו מי ^ סיגי ה דJשתבמחלוקתזנJל לכו ו
די׳ אלהכי שילכןמדבייל מה מי ז םו גי אי ה תו פו עו ד ד ב דו ו אי ס ^ ת ה  כאו««• המקזכלרקנעשה ו

ת רעיו 0לד.ל/וכ»וע תזיה שחדשה היא מדוש כדו תו  לדין לאם נקבל קבלה אם רנחטותיו ישעיה ו
אק שמות לשוס למת כי לזה • תשובה יש . ־ ;וזולתם אל ב

המבישהשלש מאמ שקדם י׳ ! הסכמת כפי העמיםההס
י סג* יהסJמנהf הודאתטכעיה ר ו ו ל ט ר ס  לשלכיתמשזתפותמתדמלת ובזודתר בזרה רתןןדיחך א

הארמיתוהעביייזהעיבית זו^תה py תד■ א שתשרה לכמל שבלשלננו השמל כיתי
ת מהלשונות היא כי כיכיעי שאמי שלמו ה נ אי  לבתהליכיתיהם בשמלת״ל היתירדת המע^ה ו

ס עלידז לזולתי• יתרון יש אבל. בה הלשונות מכל השלמה » שיו  שמשפטו אלא לבשמושיהס • ב
ם ייגי’ לקילאיה והנאותה ם ( על הנבנים המחוברי גי  ) הנגו

נאהלחסיס: לממדלכתההי מכלסעג••
* לקהעלפותהן לאהזכיד

הפ מנד ה ח כי הנו כוי  הי
 למעלה הוא העולה סמיני

 ה^יי מבד להן שמה הנזכיי זמלתס הכהמל מספל על
היאבע שהזנין מה תראה העלפז׳הלא בשמלת הנמנא

 העברית הילת על מי־ן
 שגהסי המעולה לבדה
ן זה צל והביא די  הסבר מ

 מנא ולא רבים טעמיס
 כננדו עזי בהס הכוזרי

 המשותפות השתי העביי׳על מעלת יתרון על להורות
יבתהללכלתיעם יבשמלתיהס הואיל שזכר זהמתדמלת

 לבעל ימיון ע)^אחמה א׳ינאד לבשמושיהשלשתבדין דבלי שיש אפפ באיי הע/ניה בפיילש מלחמתו לערלן
 שאמית בזה חגליתן הלא יובללתי'• העביי׳על הלשון אלענקא אימה שתלנס הנאלן טעה שאינב'בישוב יחיד

ק לן שוה איננל וכהנה מהנה לי שתוסיף ובזולתו בעילם נמבא שלא דבל על 1?ישמע בלשון השם זה כי  י
 אשי נה המעל׳היתיי לאיה לט זולתה עס שתשו׳איתה לשונם חכתי ילרל לכן למשל אלא נברא ללא היה ולא
ק • עכ היה שלא הדבר השם שיאסור יתכן לא אכ  שבהס■ המעולה לבדה העברי לשון יהית' דביתלאמ !

 השירי• המחלכלים* בשירי לזילת׳עליה יתרון יש אכל התרנגולת שהיא הגדוקיס אגלהדוכיפתכתבאתרו
 לנמר כרעים להס אשי המשקל כעלי הס המחובליס המינים וברוב עב־ להס הניד עולטכי׳מי טפשי ואלה
ארבעת ועל תנועו ד על בהיית״הללט אס נאה• כיזבל אנכי לעל * מסופק לשון ביאורם בדיך הוליך ההס

נמקו יתדית אל יתד שיתקעל אי ילט רבעיה'בלכתס דרך לכי לאין באלו תכלה פ דברו ידעת התילואיס
מאבכי בטרור  לאופני'יבי׳יכשאו ללכת הלוח שם יהיה אשל על באמן תינמם הגאין כי המללאיס לדי
 במשקל במדה יעמידו ובעמדם ילט בלכתם לעומת' עב-לדבריל לכל' עליה סיסמלן קבלה לו כיאין כינלכל
 שלימל׳השירהשקול תלה להנה לבמשיי׳כידל׳לבעליה'■ את תלנס אשר הנאזן על תלכחתל אש מתיך סמעת
י מיא אמנם כי בזולתלשונכו בע דנריל לאלה לבכתיבתס ישמעאל בלשלן התזרה ותלש בכריה מאק נ

ע*ת סי סלף אמ3 שיללה לכמל אכלכל כא מלחלק מקרלג שתינס רק היאור שהלא פיסון על יאיה לאין כראשית
 במה אתאכלתינו שהשינ באמיי׳המחלב׳מ? השיננל אבל במשפהית עשה לכן קבלה איןלל כי כרכו כפי החוילה

 5ע הנבנו• :מעשיהם לילמדל בנלי' ליתערבל שנ׳עליה בחלום אילי לבאבניס זכעלפית ונקיות ובמדינות
fe נ^^יתמאד היא המילסלי חוקיה בניילעש הכנוני׳כי אס במקימל אפרש כמקגתסנאשי דאסלכב^טעה

ט חלומיתיז על כןלאנשען ת לעם עכ־' ו בננינ^ותיו מאד מתייחס משיער להנעי׳קלל הננלכי׳רל שזכר לי
תלית א*כ יאין ־ המחזניים ההם השיריים אל ־ יננן האבני על שם בחינתו היתה לא האפו׳להחשן למעלה

ק הקביעית Vבה שהגלין כקודמת אמיל נאמין בלשונן ז? נדולה דלל לזמירלת :יהחשן האפוד עכס על י
ט תי’ והיי והזמירות ם קננזני מרימי' מטליהס להילת בפלט שלשתם אלה *הזכיר ו oitdtf ^תר זה ישלם י
״ מאל שלימג השיליס מלאבת בהם אשר ניגלנלת לכמה מתקלקי ודכייה לקפלי עד הלשין ל4ר

סןן jo 1 א ל סי



ז ו ד ו ^ י
זכי ניינים איכס המזכים

ץא ע סימן ̂ שני מאמר
* לכוין יזדעיס אדס שכנכי אפי׳הייקכים שהרי בשמיס דכיי

 ומהיכנעכי מתחלפיהתנזעותעלעעםכגוןאחד־ כיח1ה6«יי0ה מיד ככפור ^^^ףלהמלט
 . ונכיןאל הממזבילהבכייכבכיזנאה יתסדיכיזהשיר 7̂ה השקולים' שיריהם מכד »».ןש^,יהלשוממ

 כל לנגן קדש כל על יקל כלעליי אם הנכוכיס ועל?[ ככ?זני.םמילי^ הכרחיים כלפי מכלהיועס
נגינופיזכהיכץ-ולפיהכסח פ1השלייי יבחן לא זאפ3

ר ע ,(<:מלכל יהב׳^ בלשזד־ מ ר א ב ח ^י בכר ה  איזה הריק יהיה האיזי אינם הכג»י כ• החכא׳
סא^ נל<;, הש,ל מקנב שהיה כי .תגיעיתזו שימעטו דבור דממעק^^בדביו ערי
. טוב* כי לה הודו כמו ככועס נא ישכריק ושבריקלא כי כנכיכיפכז לכנח פריך

כי ני'?ג בזמירוע ?לעדיו ה׳ ל דו מו ם ב ע בנו /? קנ מג כ  כעלתכועז.ע הוא והמצא (לערשד- טו
ש/כי נככי^שיי פטו על הוכיח ת) תגדו^ו כפלאוע לעושה יכ.ימכמי לעז^לסחשדןזהננגוני׳ נ(£לאו

בן י4בע ®’*j,®של שיל הוא ?זה א «י׳ ע מ שבין והכוכה לבדו כדילופ במיריבן1מ

• ■,ד.ס י י ׳ נ ־ ׳ י ״ ס ד ־ י ״ ״ ״ י י ם . , ״ ״ . ״ ״ ״
״ ,״'ל, א ״ ל ר ני ז מו הו ר הם על הדגי בי ע מ1’הדמ המעיידר נ ל 1נ^)מיינהזד ן

עידה כזהיא בשירים שאמי במה הכז/יי יכזלק וכז׳כי טוב כי לה • יותר ומעורה מו
י עא על הנבכיס .?מחוברים ר ז ט ה ר פ א: א הי ד. ם דו4לנ ו טופ כי לה׳. ן.בהו

התט׳עוע ריק מקמי כהוא ' מן היה באלו .ן?וס4הכ
״לעיסה,)־כפלאיע בכנק ̂ מחובלים ,קיזפה

j מויה;אחע התנועות מלא מאמי שהוא לכדו דולות ̂ן?  לככח בהם יתכן למען למשקלת ?גדקה (ככ
̂? גכגינותמזמוי  אינם הכעוכים אאיכי יליה ‘ש

̂םאל  את איש ידים בלעדמ כי כדביר המשקל ?י״פ
̂לג  היותם עס הדכרי'כהוגן להמשיך רכה כנע-מ.ה ק

-אשל המ.שקל כעדרי■  וזא • יטנו מהכגוכיס יקפוץ ̂י
 לפי ועניינו וכו׳ מלא ישכקליקוה (נא והמלא יבכריק

ן.כריק תעס שיהיה נמא'ה?:ף  והמלא הדעת ככ̂ל
 בלא הם יכולים כלס ראזלוליס עס -הקטכיס ־ הימנה

 הפסוקים בשני הכגון להמשיך השתללית ולכ עמל
 כיוס השבת כיוס ראינו כן שמעכו כאשי כשוה הללו

 וגדול קטן הכנכת בבית הזמייז׳ יערכו כאשל ?שכת
 השני היות עס כגון גכעיחית קולס הואלהשמיע שס

 היישקל בעל השיר מקנב על נקביה ה-ללוהלתי ?תוכי
 הראשון תנועות על עידפות מהם השני תנועית

 כנעימת השני להבליע אדם כל כיל זאת גס■
 הכשל גורם תניעיתיהס תליף ואין היא^ין סגזן-

̂־  קלו ממזמור בללל כתובים השני •והזכיר מגון
 הכנסת כבית שחיית- לאמיו שבת י!גלנן.ז?כל1עה
 טגוביס כיכיהספכי היותשיקהיקו !עם :גזן8י5י1יז3ק

ו י פ ל א ל  האדונים לאלוני ו
 כילהיותג מלאזלגלולות^כלו לי־»שה4יי3^״י'^»

 הבלגתי על הוראיט פגממתיתחוק מלובהו^או^וסי
 אמר. והקה • שוק אחד ת?זעיתדבותקנעומתניגץ

 אמתהמה על ת1להור • לכג־ןוט כליק}והתלא.יכולים
כדבור המשקל אל 0אינ»גדייכי כנגוכים כי שוכר

 פטסיותד בסבל זה נסח ונקבל הכגזן בכעס לשניה׳
 והמלא כריק לזמי־ בלשין מנהג היות בלי על מקבילו

 זה יקראו כפין השני שם כי ככהן כעס כמוהו אין בי
;I ריק בכגון יתבא׳כי או שכיה׳ בין מתהלך בדמיון זה 

 לעזשהזגד' וגו׳כנגק בהודו לנגן יכולין זבנגזןמלא
 והמלא מלאב׳ בזולת הנעשה הכגזן הוא הריק והכגין

 זה המוסיקה: משפטי פי על במלאכה הנעשה הוא
 • המעשים בעלי נקראו * וכו׳ המעשים בעלי בנגוכי

 המחשבות סמוןנוכי אילנתס על אמר אשר 1?ישל בכי
 וכין בינם להבדיל * וכז׳ מעשים יאיתס הזכיתאשי

 ואליהם w קסי הכו/יי לו שזכר העובדים הפרושים
 ובמגועותודמאמיים הכד,באמ לו כסימן הקכל כוין
 כיפה בכאן וכוכתו כמבזא׳סמה מעשי׳ אחריהם שאין

ם המשקל אל גליפיס שאינם מהנגוביס שאכי.ר  : ו
 ישראל בכי להם המעשים בעלי בננוע ביהג מנהגו

 כמלו׳ ידקדקו ולא הככק המעשה מגמתם ישימו אשר
 e»itf ידקדקו כאשי בצמנוס הכגוכיס על בכנות

 החקים לאיות ואין באמלן כיחןנו למעי*.ה כמו־כר
 1אמר לזה שסמך וזהו .־וכי' המלות לקית האלקייס

 המה ישרל הבכי לא כי נתץ להורות וכו׳ בשירים אבל
 התגזעיתיהיתדותולא בפלס השקולים הללי השירים

 נשזמם ינצויו יכרית? אמיתה שמרו כי • אליהם פכי
 תקון שהוא ממה י׳תר והעילה מוע־לה למעלה לב

הזאת !המעלה ׳ וכיי.שקל במלה הנאה וקבזלו השיר
תתבאר



ז ד ד חו י : ד. ע ׳ קו או ן1ע
 הקלחים שאמר זמה • iy!ע״; סימן ןtמDתנאי־כJי

 הכיזלי בדברי למעלה הב׳כריס י*ל ץאמיל*ס
ם בשידיגזהממזברים באמדז 1״<ס ^יתן  באס אס1• ז

 כים14בכ מ סכתב הכסח עי על הדברים לבאר
בעהיח היןעשיס כעלי

J 1U'wl’l ן . מ ב סי .r ע ־
 העכלימ שסא השומע מש ־אל המדבר שבנפש ׳מה

 בסימן '•נ-כרת המעלה בדבזילהיא המכוון העטוי
 במאזצי אשל השירי מערבוע יז/ר אליה למוש ־עשראו'

 בני יזקשיס בהם כי ־ ישקלו והיתלומשיןזל המגיעות
ולהניע הנע להניח אדם

ס עב קטללכנוכיקכזכיי׳מהיס כנ ה ן ו שז ל ה מן ן י י כ מ ה כי ר ב ח ח ר מ  ממהשמפסי' הכחו״ילמוה א
ר י-י ש3כנ שיעז מדיי ■ . ולא העגייכי המעלה שימיי ב ד כמו ע יתשמ שומע כזנע מ

שוסע גפמסכע יבא5 כמו קשימ^י ת גנפשד־ו א מד^ד הכרני־ג^^» וז  ומן שימבאיבסוף׳זםהסי ‘י־׳ג
ק מגימגה אין שיאיינס ה י מ ם אדיא הו י ג י6אל* פ נ פ מ ם י מןעא; עד והלאה זו נ הי

ה הנאמרים ■׳-ההודאה :מ?קן> «ועשה עי ס על מ בכניה פכים שלדברי מפני ע־בכי־ב דדברי
• בי ם פר סי מפי שאמרו פסת מאין הנאמיי ק ם מפי ולא י רי פ  מפני ס

הלא מוריך אמ דואו עיניך הבליני ?שיריי הדחבב אל שי אב ק קנ מ מידה שדברישכע-יפ-ז . בע ״,.ן , ההפסקה במקום ו
וההלבחשי־.׳.להלשמוז* י ! ̂ בני וע למעגוג אס בי פונה

ה . מד ת בה ד כמקים ו מי ס ק ־ ה י ובחיז י ב י לביאור בהקדממו מבון ן׳ ה
א ובקריצות וברמיזות ורפיונו וכמהכאיסהדביי/היזנאי׳ ה מי ח ה מ ל ש  קהלמו/להרבהתחמלופ ו

י‘•ופי ״ ?׳ ש״^ל ה׳ פכי וסביבי ינלגול^ם ־ , , 1̂*
שיבינו כדי צעש^אס המכס למלמד אפשר כרים קד השיי למלאכת ויש וזל קהלת לספי ביאורו כלאשיע

 א^ה לאומה ומיוחדים לכל כוללים אקדים תונאיס
 זכישקנמקאומזמלא וכן בשיר בספרו אליסטו *גרם

 האקדונות האותיות השתנות בשיריהם מכוונים קיו
^ ^־יאתס בומן והיות «>ף'פיה• ב  קגת כי אומר וכן ל

 אתד המשקל שיהיה שריהם מתנאי היו קאות<ת'לא
 דדן על זהשכאי׳שיהיו המלכים כלומר הנקוד מדרך
 ספק ואין בננון החסרון ימלאו רק אמד ומספד אחד

 * מסרון כל גו ימלאו לא כי כדר לי.םבזה שהיה
 עה ושלמה שגדורותדוד שנראה מפני זה לך וכתבת•

 ויש ־ מרזו ולא מסקל לא נמנא לא כי כן שיליהס היו
 היום עלאלושיונאיס יתלין ההם דיס לש שהיה לומד

 הענין כשירי להגיה יכולים והיו נר דדכס היה לא כ♦
 בדורות אך שלימותו כרנונ׳על בהם לשומו ירנן אשל

 לעשותם הן יביס בשיייה׳תנאי ענמס על קנל! קאל?
 שלא עד הדרך מאד עגמם על וקילו מהם להוהד הן

 ולקכי לדקוק זה וינ-אס ושמאל יידן לנטות ♦וכלו
 יפסידו וה כל ועם נבלות לענמם ולהתיל ילקסד

 בזה הארכתי ׳ * הבנתם ירחיקו או^לפחית קענייכים
 ויש • ע׳כ בזכותם ולהפך ושלמה דוד שירי לכבוד

 למעלה המוזכר עסכל עגומה הסכמה הקלו לדברים
 ונתנלו הנמשכת״ כפכקא שיכא מה ועם גפסקאזו

 ממה ומלא ריק על שזכרנו השני לביאור היאות פכי
ק שכתב  ז וכי הקסרון ימלאו י

מן  הללו הדברים כל וכו״ התכוון כי 3ע סי
 ון הלש פשיטו כי דעת לכלל מניעים

להכניס במשקל המחובר מן יותר מיעיל גיילתמשקל

 ולא יבאר שלא פי על 1•אן כזכתו הנבונים התלמידייס
 שיאמר כמו בספל בכתיבה לעשות חפשי שאי מה יפרש

 הנאמר ויבין כשעש״תכך עשית בטוב אדסלחבירו
 יבינהו לא וזה שעסה מה בעיציו היה רע כי אליו

 אליו סכוזן מה הפן ההוא הדבור כי מדבי כל מנופו
 וממקדיס ההוא כור הד ממשיני אותו יכין אך אומיי
 ו'או פני שי׳אלמו האומר פכי ממראה אס אליו שילוו

 יאת* משלא כל קוצו מתוכן אי כועס אדם בפני יייקי’
 על כשאומר! אימדו שאדם הדרן ועל בנחת הדכי
ע שהוא דבל שאומר מי בתכונת אמרו אך פשוטי  י
 או ההוא לדבי שיסמוך אחרים מדבליס או בעיניו

 חכמי הכת מזה מנו וכבי ^יהס ההוא שסמיךהדכל
 וקכת® כספי לעשותו מאד קשה זה וכל הרבה הדכר
כאן: על וכו הקול ותכונת הפנים כמלאה נמנע

 כיטכ כלשון כעיניה היא הרמיזה וקניות״ זברהיזית
 כמי שהוא עיניך ומהירזמון טו) אליה׳{איוב כמאמר
 כעיכי׳וגשפתיס היא והקרינה * אותיות כהפיך ירמזון

ק כאח p')1 בעיכיו(משלי קו 1p וכבל ו) ו(משלי• בשפתי 
 נדול כמה מאמי'יא ההלנה בספר קווינט׳יליחו כתב
 הקיתזת ̂ דכייהס גקותבנרפסנועס מדברי של כחן

 תכיעית עה הפנים ותקין הלמיזומלהקילית מעשה
 לפי ודגל דבר היחיילנל השיעור 10.י הניף איברי כל

 שיתה הימי־. חי טיג כי'■ילקו שעל על טבעי התחלף
 וצעזש ־ הצגתהמף מהלמיזה הזה קליא^החלק

 ישמיאל רב לתליכה יעצהי מאי לא׳לפחלק ןעיכיך
המ ורד • פטס תאר לתלפיון י'א' ^כ'יז’לי אייר מד

צהידל 2 נ ל



עב סימז ̂וני מאמר *ו^י^חידח
סי תי ל * ! • • ,^ ת להתייעה יייחנן^/«<י !  ממינין־הייי^ דביי בשס המכיכית יהי^ כתיבה עקיי

ה , ח ת י ^ ת אמירה כאמרת המליץ תכאי כל שס לל«0 אין בכיתי׳ לן *  יהרפיין היזזזק יזשיללת עתם סי
ס שקדם יהקרינזת יהרמיזית י«ייימ עי ש־אמל מה השכרת מל מיי? ©כים כי בחייה היא שגם י

 הדבור שמדרן במה נעזר׳ הזאיל מתה קרייה המלכת מיב מל מייה אלמיס יפה כיאיי• לריבית
או • ממני להעיר היר , נכיכיתע?: במלית •דבלים

ה ^ך7ל עלגיס ולסין ד ג ה חו ו חד Sוי פ ה ה ו חנ ת עי ו חני הדבמ במלינפשיטה יכה ו
ה יירה עקרות ופה בחית• ע לי מ ה ם ה שוט׳ נ ר הפ עז שי שי אפ בי ו ד מ  הכיזיד שבבתבהייתכעדרי ה

תיו בתנועי׳עינו חכמה דבלי המנאת על בו  למלאת הראויס והטעמים להבין ובידיו ראשו ובכל וג
ט מדעתי וחדישם י ד הרצון הכעס ע ה ו חנ ת ה ה ו או הג  בפנים פכים הדביר מקים השיעור על ו

א עקל׳לאילדהפנחיינה* ת ובשארית רועה שהו א  ואפשר בסמיך: שיבאר. יבמי >פשרגשארן-י הז
אד, ’ת^^ חמש נכלל it וכשלש שונגוהבוו במציעות המדבר שישר ן^טןק*ס עניני׳דקיש ימצאו מוי
עבעו °’ץ}יי^י ש״ המליץ ס העגינים להבין בה נ ת ו חי ל  התניעו * יפי יגכיתיי עיטי ^ ו
העינים רמיזית אינם הצצי , כי * מכלצם עיסאי ומלתו

»גמה4ב ה. ק- ס ־נ־סמ ה ה ס ש- ע ם ס בפני c-M שהם ה ה ם ו ט- ע ט ת י ״ י ק ,’השכת , כ . » ־
א אשר אנל׳פלוכיכניאניאוכי• שנקל ר ק ^ז מעיירץ המקרא כה י ה & כ  כשיאו׳ כנין הס רק למעלה מקי

ך דמהפסק פהאלמיס-מנא וגהתרת מו ס ה  יגאץ העיביסלגאה )גביני השאלרה מקיכם ומפריד ו
והו־לן שמבאר כמו וכא יפי ̂ בשמיתם שקלאי מה •מקים

 כאותם קרינר בשם:דמימתאו להקלא ראויים אלי יאיץ שקולא כגדלמה עקרו׳ יבהתלתפה • אכזנלאניאזכי
 מוסכמתמבני^אדם 7yfvi הניכרתהכליאה• :שזכלכי השכי׳הביתייס גס התפקדו אינריכניאוכי-יבאלה אכלם
̂של  ■ דיספיכויכיאיכי שפתיהם על שמיתס את ישאי י

 כי י יהזכיין * השפיל תלקי סדיר הייני י ימימיליאה
 לבור בממשבה ככללים הללי התנאים חמשת להיות
 שהם המחשבה אל המתיחסיס מהם לשלשה * ומעשה

 רמו י חלקיהם:זהוכרון וסדור המכאתהדבריס
 באת ימו אתיים ילשכיס עקלית* פה להתיר באמרי
 כנגד הפכים ותאי * הדביר כנגד אלמיס פה להתיר

 עגמו הכשב אל מאד מתיחס הוה יהפיייש י המעשה
 ב('חזקאלמז)יעל1כת כן כי הלו המדרש עליי שנבנה
 יגו׳זהיה מאכל p כל ימוה מוה שפתי על יעלה הכחל
 יהמתיחס החכמה על ני י לתרופה יעלהו למאכל פריו
 אליו ולמת״חס לדביר תאל יעלהו ־ מדגי הכתיב אליה
 שאפילו יכיל לח יעלהו אמרי על חול דרןמדרש על

 יוכר ■ תלמוד בריכה חכמים תלמידי של בטלה שיתה
 שתרבה מה לעתיד הנביא שיעד מה אלי לדברים

 לא עקרה רני באמרי ־ דבר הדעתלעזתאתיעף
 להמכאת רמו עקרה רני כי וגי ונהלי רנה כנקי ילדה

 להמלנתהלברים רמו רכה פנחי יכו' מלבני קדכיים
 ימגדה :כאמיל יכי הפנים להסברת ימו יכהלי וכי

 ובלא תמיהא בלא כפשטן דברים ספיל■ לימד רינה
 כזה כלל ■ יתגועית :תיחלת מלשין ’ יייייל • שי-לה
^ ^י’ ^  המליכה :בפרט שזכר יתזילתאלה’^

 ורפיונו הדגול ^^ליי־יגעזלתבחוזק הפשוטה-*
היותה בין ^בזה קפלש יאק שזכדעד זה •ווולת

J

ק הלשונות כשאי  מאתייתאשי וכרואה כונית היא י
 הראשון לאלים ויאמר חקרה וגם הכינה ויספרה לאה

 באמיזהלשזן כה סימן ברביעי למעלהיותבואר כמוזכר
 ושמת האלקיסלאדם למדה אשר האלקיתהברואה

 מכל השלימה ספק מבלי היא ובלבבו לשינו על
 הביואה הכינרת יכפלדביילאמר הלשיכיתיכי'•

 ההסכמה אחיי יתקנה יניה לבד לא כי הודיעך למען
ת מאש בריאה כן גס היא אבל גברא מכק עליה  י
 מאמר עליך יקשה יאל * דרכה בראשית תמנא ומאין

 בריאה שהיא אמרנו עס וגי שמית האד ייקרא הכתיב
 שקרא הכשב אמי לא מאשר מאל קלה זה תשזבת כי

ק שמית  שמיחס אשי השמים יאלעיף השדה חית אל י
 עליון מפי לי היכחל אשר הלשין מיסודו כגורי הס גס

 שגס ליזייית לשיני על יכי׳־מלתי בה כטבעי :כאמיר
 הושמה אשי ענמה הלשין עס ונביאי הי! הטעמים

 אמר כן שזכלכי.יעל כמי אדם עללשוכייבלבבישל
 הספור אידיתס על אשי הטעמים כאלי בה נטבעו

 שיה אחד ומילד ן1כצש טבעיים הס הילך סובב הזה
 אמר המודל בין אין פ׳ בכדלים אזל יכבל * לשניהם

ת כספי ויקלאי לכתיב מאי רב  משלש האלקיס שי
 זה • האלקיס עילע בספל * בסקדא ויבינו שכל ושיס

 :הפסוקים פכל־אלז ישום •־ תיגוס זה משרש• מקיש
 ויתבאר :טעמיםע*כ פסוקי אלו במקרא• ויבינו
״ " ל ״ אמח ליא F®' ®־’״ שעני שהיה ששק ענל־ י

גלנגומ



/>- <ג סימן מא!״! ח יחוי קולי
נעדיהס להרחיב המשורריס שנהנו מה היא שהזכיר והטעמי' יהקק(השליהמני׳זהשגא בעתחא <לבבימ

זה*להמשל מיכלי;והפן במקום בהשתמש'שמוך ינחתם יהטעמיס המלכים שבע אמ׳ישמו עד • יכו הכהט גלב
במקים בגרי הלמ*ד נובעת לפי הנקודה לבב מלת בזה יכו ממשה בקבלה העתייף' אשי לתגיני׳ההם איתית

על •קלי והמשיליים סמיכזת כמקים ובשי׳א הפילה שלם הדפי׳הבלתי רנה.כו^לפילעתי * וההתחלה : עכ
כש זה חלוף זה בשית עכמם . לא כי יזעימל תליי עידני

שובה סן ןה«א המניחה אל עליין כא מן הת ^ ח ת ה ה ה ו ד ג לתכזעזכעי אז ליתי ניכם וחח^זי? • הוז
מן המתון מן מן נישאהמאמל; הכקלא צווי ה מ שיחובר הבקשה ו ה במחביע העומזאל שעשה כ
מב^י שזי חבודי׳ומי תכלית בי לכת • ההנדה תו א ספק כונ '3דיש«ר.*גי?. באמד« -י,1דרח שהו

ר כלל תשלם ב! אשל ספיי בר כי ס׳אהמפילי החבו מחו ת ןין,ן סאהמסנלל ה דו תי • זמיר די הכ
״”״ ״ ״ ' ) ״ " ל ״ ע א ל א ו ^ - א ל ״ ת <נב גל רבדיו pct שופך דרדאחת י

י __ ^ :כשיאהתאמ הנקרא והזא ע י ם ״ ^ ננו^ במליו י , , ;■ , . ״ ״ כ ״ ה ג ™י ד המקוס גרוב ־. י ג נ ד ה ־ עי ס ו קו ס שפוך נ ת _ V.1.? ות צ ן מ עי
חנן ולא ״,ן : גדול בטורח אלא לחזהדמזה י

מעלו נדחתדין באמרת הכוזרי אמר ענ הכתובים דגלי ביתיר על
מע^וה בעבור שמעירת האלה יהמיפתי האיתי' לכל

ת ההפשק מקום למען.דעת רז דתחבורס״אהםדוי כי עניגי הג מע מ ש  דזנ
 מקים והפרדת .וחשמיך
 ייתר המשיבה מן משתלה

 עד לנפיכי וזה לדממז מיתת זה המוזכליס החלקים
 הלבה(יניעתבשר ללהנ לבו^החביליס כמי לבי אשי
 אשר הטעמים ידיעת העלר על בתתגי זאת וכל

 זההייהטעמי' לילי כי מת עד יידע אתני יאין שכחני
 כדבר א בקבה עצייכיהם כל הנקודיתמישיטיס עם

 הרס בקטן ישתנה יבמיכר'רק בסמוך בנרי לעולם הדקה־ החכמה באתריילמתבל פ סימן סיף החבר
באשיןקשן משקלי היה יכאילי אשוניס) עד כמי יאפשלשעמדניעלקנתס ממני ס/אתסידיתכעלמי

אקתיתקע בתלה שכוי אחל שניי שנה יבכן ל) (משלי ילמד נא ־ על יכו' הפירישיס על להעיר בהם וכיין
ת דיה לא כי נאמן בלתי במקו' יתד ה' מה על פייישי בי להטעים העקידה נעל בקש מה מתכונת שניי לני

כי כדת לא אשר הנקודה טעם את בשנותי המלה מנד ) נב שער סיף עקב ל {וני מעמך סיאל אלקיך
®’P,כיי נהמין להשתמש העל־זכה על המשכה יד נס שים ענייני״ לקמלין הטעמים העל שהפליג מה

 חטא אשל עזן לי תנאני
 באמיי ענתי המין מזה

 י עשליס במחבלת
םאש;יג^ז9׳צ ושבעה"•

אי שון דא^מקו׳וס 1י  א
בו נכפלו אשל *ג.ל.יז*

 נמקים בקיק לינקד הלאיי עין של עין הזלייתכי גי
 ן אתי יאלף • לתקיעיתד בשיא נקדי היא מיכלתהכה

 סניל בחטף ניקידי על עכל נגלי ליכקד הראלי
פעגמה סבה לאותה כי נדל pו  שכתב מה לפי (

שיה היא ®עי* במשקל השמית כשער המכלול

 יתר אל ילמשל לדינ^> לאית לן יהיה עליז עינך
 בנפש שיש מה הכנס רל • כינתי שזה ימי * העניינים

 המחיב• בתחלהידיתה שזכר כמי השומע בנפש המדג
 היל אשל שמס יזה ימשקל בעלם המתיבלי הקליזי ל*ל

 לאת לאיתק הנמשכת: בפסקת יע׳״נס 1סג בנע להם
ן על א1ן  אשי המשקל תיכן עליי ישית אחתלכאשי די

ק דבליז כל ואת לראש אלוף פליין שמהי  לעבדי' לי נ
 ברוב סימן והוא ;יסעו פיו יעל יקכי השיל פי על

 ישמור שפתיי מינא כאשי כי * יכז' הנפרד במקום
 נטיעממצו ולבלתי השיר לרנלמלאכ' לעטי סיתכהל

 יקלה יזה יהנפיד קסתין נדל יפרק • ישמתל •מין
 לשיבב גלניתז לפיהו האדם וע^.ל עצהליב־ לי

י’̂ גתיניע לא כי יהנפלד הסמין יישר לאיחית י

 0W מתחלף בשיי אקל קלקול זה והנה המיכרת*
 הפסד בי ויש עח בסימן בי ייזכרו אשר הקלקיליס

■ ̂ :בהבנתהעכייביס מבואר
5י * באמתכדחתהמעלהשמעיתיכו עג סימן

 נדחיעאגלכם זבגדק יבתמים כאמת
 יבמשקל גמדה הנאה בתבור התלויה השמעי המעלה

 אקלת מעליי מפני * ס השותע אזני ט יהג! אשל
 מה להכניס העבייכית היייגלה יהיא הימנה מעולה

 תועלת שהיא השימע לנפש התדבל בנפש שיש
 כמי המשקל אל משועבד הבלתי מהדבור נמשן

 כיאירו סביב שהולך מה וזהי כקודמות• שכתכאל
 הזאת והמסורת יכאמלו * יפי' החבול כי באמרו
ת בי לנה הענייני® כיללת והטממים הנקודות מפיי I ---- ׳׳«׳•׳•׳' השחי יושר ►־/יגיז׳תית ׳•׳׳׳»

ק להזהי מעל א בקידמת מבי של מטעמי זכרני סכני יהמלד הסמין יתילא-ועלין בטילחא י תהי גצ^^י



עדעדזעועזעה סימן שני
לשיגכו»3 . י. ■

n סימן y מן בה שקמט ממני. יומד:התבר
י1.*כ«כ^יס.נל<קב«  יהיז?ג51י{1ז4ג

 י/קד זה :הצק:• י.גי»ה יבא.ה?כ pP7^ עי אלא
הלי ביזגיל מtיאfהמ ק

Sip מאטד יחודח
 מה עפחעלפניי אניייאה• אבל מסיני: ידמ5

 המייזי משקלי שעבי מחמ לשוכני להכניס שהודגלנז
 השקול השיל נבזי* להשיזמ בעמני בס הנגע <:י«!מה

 :שזכינו הבינהמה בי.מהעסד איימי עם נאה כחביר
ד ^ ן מ י תנז1«זאמתע ס

 כלו העולם מי.יעיש-אע אני אבי* • ד,ענינים nSHo חואת והמסורת הודק * וכי
ת כי כיש ^לא ס קהל* אתכם ריאה היא טעי די הו ם הי ת א  ובכל • הגא מה ידעו לא כי טורחי״לש ש

̂י»ביע מנד לנד לא ליזטאתעמנו ר סעדת אל* ל* גי ה  יילנמ אתור נשיב לא זאא ןלך,קוךת הסלול סא ה
=1ו הייעטינייגW 1תג1«כי ם1לי/נ אי ד, ^1ט ו , ו נ ״ ה « : , מ . י ו ^ טי ר ה׳ מ ע א "/ייי נ  WP נ
כ מנ ־.כקולמאבנ1» כ ס; ;7ג ה קיי ש מ . ב . . ממרום mi עלינו יעלה .

כנו כר יד דעה דוק ה לוין •■U■! •.m P̂* מפסידים עייעש
תיני . ר כזה והכוני. • וכי לשוננו קבח • לשוננו על ימלמי ’'”'’“י מתעי

לאשים •לש^ה נקים השני ד־לנחתנר לנו די כהנב כי בסמוך שיכא׳ «מו
 בלשון המורגל כפי . יפרד וכץ רה משסירית שאנחנו אלא דיזאת הסעלוז טעמים גבולוע לשוננו

ס לישונני ישלאל כני •נקודזעלמשפט ש פו ג י ו ו ה ו ע ה ב ש נ הו ר ג ח  סוקוכר! הזדקדקיס/הא ד
שנינחיסנעל^^ יקדו להם ^סהלוקת'• . . איתל עדקדוקוענאיהץי

ם עה הקרובה הערבית מן מאד י ר א ר ח כ איך ח א ו ה הו המנוול דדן.מאשכתב על :ז
ר יט שכן וכל בקשיכות ללשוננו מ ר ה א כ  או׳י קותיות בפתיקתסעה אנשיכ;;! מאה ראית הלא ח

ם כתקביו באמלו במקרא כודאי מכלשארהלשונו'-ימכזל« קי ב/נ
ככתככאקרי־היי-לה-האקד ^ ׳ _ להיוהרב<מחנומתאקלים

חד איש W,^ק״א׳ ם א קי ס ה גהחו־ז בערת מו רי ב ד מ ל;ייו שלח והאחד לכוין ו
ס בה ולהתמיד . קריאתם מה יקד ג : ד ח א הנק למשך אלא שאיני כ

י עז ומזה זולתנו עליו יוכל סלא פ רי א ז ו כ תי כבר ה ע ו תנ  (לא .. • אתו חהלכיגי ביי׳ ח
מ ישלםהקבקוהקגר׳ביכיכו די א אנ לי חו פי כ תי אי א ר כו כי וכו שמוע א ע

 על נקו בסס כת' (הלתבע גקייא׳ ס׳א 4בםקרו»י זרת יתכן וי*וא בערב N1S יייי משכטי כהתאסףיקד
ה ד,יר.ה מאין ד-ודיעני השירים בספה אאד שכם לקרא מעל ^/ ה א  דעכישסהתאר דשא עגלה הז

ד ואיך הזאת ללשון היותםצאחדיס עד בלולה סי הפ ) ( חי  ד^־א הוא זכר יחיד לשון סאתפסיה או
«״י א״ד ־־י <־נ = (- ק, ־ נ קיי ש מ ל, ' א-״ר א ^ ה־ הנ ־־ו ^כי ליי ע

בי אסר והוא ר עת על ס כאן ד מ ך א ג ח פני ה מ  כקנעלסזכחשינולהושיף ^ בו^ שקבצני (
נמנ^לם סיהבקנגסהיא ^

י סימן בון עור)נאמכני בין יוזכר ועוד ענ שחנו ״ שני כה שיקננז של ״'  עלכןקסרגכא׳ונקמזהשין ג
הנקנה לשון על להייות הדחק ידי על אלא תנועות שלש כין כה קכנו ולא • עת סימן נוסף קלקול !3

טה הדבור (וכא למחלוקת החבר נשיג הנה כשראחי• הכ -עכ• וכו' לפיכך כי בס שנקכנכו )ס״א נו
הי ב• ס דיןדוק ״יל< סמ’נ ל ה י;^זד1 מ ל frp•' ״

אחי שיבא דסל לאמר. כ סי' עכמו החבר לבר אשר המתקדשת הזאת המעלה מיל־תפסד יזקייאממיקשי
י כיאה כק משיך כח אמין עד 1זכ שאנן מ

הג׳ ■׳ שקאל שגד כמד נלאה כיז אקליו פיכח ואפשר
תנע תליי אשי יקל גם הנח־ם שכי כגלית כהנלות  הי

 וכסוף ־ יל^ר וכה נחות ספר צתקלת יתןאומר
מ חלקיס Tf ’ כמי שיחין שט יתחברו המלה  מן )ח

י ונשכה • וכי היין י  גס • דקר מלת על יעיי ה״ דנ
שואיס שני כל שקילאיס דש כתב השוא בשעי המכלול

כסוף

 יעכיר זה כל ועל עמדס על קהס יזהתיכביתהגכולי'
 ו הכמשכית בפסקית קכיאיל

0'0| V זה כיאור הקדמתי ־ וכו' יאית יילא
בס־מןע״ד:

מן :ישמעאל הזא עי־ב ‘ פעיב ילא V סי
בקריאת אמר כאילו בתקיאהסיייס־

וההםבלי.ה הקביה השלמת הזאי^־יל יייס:המעצת3



 מאע!ן ח !יו י!
ס' נתים המלה בסיף י ו נ  ' כת כני ה1א שלשה ע

 בדבריו מתיכס תכריס חני כחיכתכיכת זמ^הכפצה
 על למכתכו כלל ענין איכו היאשון אפפכי ־ אלה
 יהיה יהשכי * כמבטא ניכש מהם כח המנאשיס כלי

 הוא תביב ואחרון • כה7לי/תל שיהיה עס כריןr לו
 שאנחנו בכזנתהמאמר ועקר לשר ויהי השלישי היאש

 רבי החכם דברי נדקמו לימדו יבואו • ביאורו יגל
 על הרשום בספרו חיוג המכונה ליד ברבי •יהידה

 ככל ?מדקדקים ראש הזה הסכם .הוא • אית-ויג^הכוח
 לכל קדימה היהלדדין ביחזד הראבע ועדבלי 'יןקי־ס
 לפון מאזני יק>ואהכי.בסימן הלא שבקרישה׳י ידבר

 .עם הכז' ירו3ע;בלאשז.ובראש.ס1יילכ כמי כמן ■הקדש
 מערכי דוד יהוד׳ברגי באמרדורני ספריו יכנרי 'ימי

 על לב הלשון חישי חכם ח־וג הנק ■ץ מיידיכא
 ספלים אלבעה הולידה ומיושביגו מחשבות חושבי כל

 וספי הנקוד וספי ; • הפפל׳ הנוח-וספר ספר ואס-
 קים1הי בהם כמן אדכעתם והילז:ייכרהאלה י 'ה^יקמה

 רב ידיו אשר חיוג ליהודה הזה והמפר ־ עפל חכמה
ב כלשון לו  המתרגמז הלאכע עימדיכיאמ אל *- עי

 • יד ככתיבת ׳עמדי •כמוס הוא והלא הקדש בלשון
קיב עתה-ברוך אתה  מתקס חיוג גשמינקוליאודה ה׳

 לו הביב אשר הדקדוק בגבולי החבר עס ומספים
 ודביי׳אחדינד• אחת שפה שפתיו על אמישמותס ונשא
 ליהודה וזאת י יהיה לדבריו ועזר נביאנו טעמו ואל

 יחניו לא העבריים כי אומר ועוד ־ וכלשונו ככתבו
 ההפסקה במקום אם כי נעלמים שאיכס נחים שני כין

 כאמבע שוא עם שוא יתחבר ואס • הדבורים והשלמת
 ממקום חו׳ן מתנועע השני באחריתה או המלה

 שהזכרתי הדרך על דבריהם בכל עמו ותנו ההפסקה
ו כלןו המלה במחלת שהוא בשזא ר ^  . י׳סמעוי■ י

̂כן השין כי ע והמס שי  על ויבך זכן אמלו עד ־ וכוי נ
סף אל כוארו• ^’ דבריו• על תו  אלקיס• ד

ל• ישמעל ייש?•• בסתרלבי• א ל  א
ל^ לבך• דרכיה  אלה־אלהכלם ש?׳?׳ לא עד בן •וי

 אחייהסי שיש עס הסמכס כעבול ממנועעי'כאחרונה
 קולז עשי וישא כמו ויכוחו ישככו ההפסקה זגתקזס
ס כי לדעת לך דש ’  ג' יקכרו לא העכי״
 אותיות אחה^נאו שם שאין כמלה מתנועעות אותיית

 קורא לשק חל לשון תשמענה ואוכיך עכל■ הכפל
 הדקדוק גבילי נגביל ללשוננו אמרו לקולנביייהאשל

 הקבר הן י זמסכ־מיס שוים בדברים אמגו שפתיכי
 ירחיכ לשונו בביות הוא עתו * יענהו זהחיזג יקרא

הליכיתשו*א נמדיס שניהם וימלאהזכי קטרו על ציו

י6/״ j ׳ נ ^ j|! י^ I ■
 כי להורות נאט הלא השלישי הראש יעד קוזלמזי

 החבר כוכת עקר היה נראים נחים שכי קבוץ על .
 ראשית והוא נחים שני כק בה שקבבכו תפני -באמיו

 יהיה זה כי נפש להשיב באמכי זאת כל ’ מבוקשנו
 שכחני ולא ־ הלשון במשמעות אצלם שוה הנבול להם

 קריאת׳ואולי תוכן על היות״שוים כלתי היא קרוב כי
 מדקה בזה שעשה היאבע בדעת בוחר הוא החבר כי

 פחות ספי בתקלת באמיו חיוג יהודה הר" לדכיי
 ראוי כי המדקדק יבי^הולה ייאמר * האלה כדברים

עס דבק תתנועע שוא היין מן תיו לקרא
 אלקיסכי ל י? במלת יעשה מה והכה מן־ מלת
 כי מתנועעים שוא׳ן שני לחבר כלשון כק אין

 וכו'• שואעספתחקסןוכו׳־ו־אמי אל־׳זיט כיקוד
 שהוא השוא בתנועת רק לאמי בטבעתו וכקתזם

 גם • עכ * וכו' אליו תשמע ילא לו תאבה לא שוא אחר
 לדכר בבאד קריאהיזו ותקן חקי און מאזנים זבספר
 על שנית ראיה שס והוסיף הכח^ס משפטי על אתנו
 הטעמים כעל היה לא אמת דברם היה אלו כאת ככה

 נואל* על ויפיל כמלת פסוק ובסוף באמכח מפסיק
 עכ־ ^ד’י קולו עשו זישא אחיו בכימן

 כמה.* יעויין כשעלהשוא המכלול בעל ואחלח׳הקזיק
 בזה החבר כוכת היתה שאס לעיכיס יראה והאדם
 בץ הקבוץ בגזית r פא לשייר חיוג יהזדה ה״ר כדעת

 לא ■ להכלעמס פנוי יהא׳ביתהבליעה שלא כח־ס שני
 אכל הכה כי ־ זבסתס חיוביי כלשין רבריז מוציא היה

 לשיור נו והושם שולל לשינו היה תנועות הג' קביץ
 שמע קריאת זמן הגיע לא עדין אמכס • הדחק תנאי

 ודקדוקיה פלטיה עם זה על החבל כיכת תכלית של
 על !שבוהתינבעלעתדך איעבךהכבל לכה כץ על

 ועתה • בעתהאחישכה כי ביאורה על החייה סתק
 של כוכתז איר ישכין דיך א־זה לדעת כיידפה כדעה

 ה* באת שזכרנו האחלוכים בדבריו חייג ?הודה הד
 פ* • זכו" ממכזעעית אותיות ג יחבדו לא העברייה

 אץ מיככס ותמונת שומעים אנחנו דבלים קול עדיין
 לאור לפנינו מחשך הושם לא קזל-כי רואי׳מלתי אנחנו
 הנחי"• בקכק מעקשי'למשול שמו הי כאשי הזב נעכין

 עתנז ילך לכניניוהיהכי לנו יהיו חיל יהוד ל זהלדכרי
 ייסיב־ה אשר כהיא הטיב ענייב'־והיה על נכון ביאור
 המתנשאים החכר והטבנזלדברי טעמם בטוב עמנו

 * ולכאן לכאן עילה א בזכרץ כלכיק יכבו לח לעמתם
 רבי דברי שאפרש עד לבך לי והיקב לי הגיחה ועתה
^ מוכן לאעשיאומך יאכלס כהס פי וילחכ יהודה מי  ו

אזכךקשל* נא מ׳-תהי1ת עכס החכעל דניי קנכ מול
דע



מאמר יהידח קודי
 בחלק הסגר כספיו הודיע החיוב7^ג»ינ*'»הו9

ע1 הנח הוא מה לראשית! פחון nrm ![יאסק  הנ
 מהו כאחת בו אדם גדכטא א1<ג«א'כיהאותהכעה
 בהמשך עוד סכרס וזכור מלכים •גגועותהנקיאות

 בו האדם יבטא פלא הוא השוכן והנח * וגיאורנו
 כשוכן יקלו לא העברייה כי אמר אתתמאלה*אחכ3

ע על יעמדו ולא גק  שצי או כק בלשונם ימנא ללא נ
ע אקר אס כי וה עם זה נפגשים נחיס  כונתו * כקדם נ

 גריך כ♦ מלה בראשית שוא להבליע יחלו אנליסלא
 שה^ שוא כל כי בכעוך פס שביאר וכמו עכע להביעו

אנע שם המלה עיאש  יעמד^בכע בסלא ׳־ אופועלהי
אחרת מלה שם כשאין במלה ץ1לאימבאשואסנבס0
ההיא במלה אשי המונע השוא מןאליה0מוכהשי0

 לפניך שהצגתי לברי! מכלל שנתבאר ובמו הקודמת
 העברים בלשון לאימנא כי בכללות שם למעלה*זכאר

 רו^ה כענקלס אחי אס כי נפגשים נמים או גח סוס
 שקלם מהו'תביעות באחת מונעת אות אתי לומר
 במקום וינוחו ואים^וישבגו0ה השני הנה כי • #כיס
 קולו את עשו ויפא במלת מטעמו שזכרנו כמו העסק

 לא בניי המונעת היוד אות להם שקלם לולי *?ד•1
שקט מהם א' לשום היה  מלא היה כן אחרי • מנו^זה
קב  מתנועע השוא קריאת תכונת על עמס מאמרו י

 אתריו הנאות והתנועות האותיות סמיכות כהשקפת
 אל הגיעו על דברינו) בכלל ביאורי שיתגלגל (כמי
 מ היה אשי למעלה לשונו העתקת יסדתי זה מקום
 אתר בקייאתשוא העברים משפטי על בפרט דברו
 וזולתו הפסק עם כאקייתה או המלה באמנע סוא

קולוייכד את עסו נישא אלקים במלת
 האקרובי בדבריו לענמו קובה ראה לבי סוף סקדס*

 ההוא הןתכליתהספוי והן ( עלביאוים סאנקס
 זו מן כי והנח הנע ענייני ביאוי על אנלו המייתד
 לברר יהמשך) עלאותיותהנק לדכי התקיל והלאה
 השני יוכעי לא מה מפני טעמו בנתינת הזה בענין
 הפסק שם אין כי יניח היאשון רק הנפגשים שואיס

 אפשרות יפיל יחאשי שניהם גס ינוקו ובהפסק
 או • נקים שניהם שיהיו אם ראשים לארבעה קריאתם

ע הראשון שיהיה או נעים* סגיהס  או • כק והשני נ
ע יהשכי ץ!  השלישי הקלק כפסל וכבי • נ

ל מ ע אקר אס כי ימצאכק שלא את ב 0 נ 7 p שכונתו 
 עם שזכינו כתי מז׳סולכים כאקל המינעמ האית על

ע לשק היות  גכקאמלו השוא מתמסטלפפתיסאל נ
 הוא פועל או שם המלה ציאש שהיא שיא כל כי סס
ע כינ לו כברהזשס היאשק והחלק כק<שקלס' ;

עח סימן שני
 החנין גם * ההפסק מקום והוא שמה יסה אשי ויקים

 והחלק כמדובר* הפסק בלא אתו מקום הנה הרביעי
 ולא הנה עד אודותיי על דבר ולא לבדו נשאי השבי

 שביהם להגיע העברים יוכלק לא מה תפני הודיענו
 ינא כן על * וקד גס הנחתם שאת יוכלון כאשי

 לדעת לך באמ׳ויש ימלל זה עלת לני ומלין לקראתנו
 במלה מתנועעות איתיית ג׳ יחברו לא העבריים כי

ע כאומר ונעשה • הכפל אותיות או אקהע שם שאין  ד
 לפי שואי' השני תכיעת על מהסכיס לבי נטיתי כי לך

 יחכויו לא אשי נוהג כמנהגו העכיים קריאת שאופן
j לא ביניהם נח שוס הילד מבלי איתייתמתניעעית 

 להניע באנו שאס !?ל* במלת וכש * בפיעל בכח־ולא
 האות בין היק מושב בלבמתגקד לא השיאים שני בה

 השניה יבין ‘ המונעת לשניה הפתוחה הדאשונה
 ענמה השלישית גס אבל לשלישית• בש^^ הנקודה
 נסתר נק ימנא־ לא הפתק אקר כי וזה ״ הכות מסוללת
 ןה1ימנ^] ־לא כלאה צח גס קטנה תטעה להיותו

 ה^^ י,^איזל הנחתנו כפי לו הסמוך השו*א להתנועע
 מאמתון גק שום שר ימנא לא לשלם כי זאת מודעת

 • ורצופות סמיכות מתכועעית אותיות ג היו ו*אכ
 • שקדם כמי שחת העבדים יוכלין לא אשר הדבר הוא
 ’!•ליל. ’ ל! כ ככמלת אקהע אית שס יהיה אם לק
ת קבורג הכפל מן אינו שאז תי  עס מתנועעית אי

ה היון כי זזה י ביציהס נק יכנה שלא היית ק ת פ  ה

 לא גס • יפת שזכרנו,במלת כמו אחריה נק סוס אין
ל ׳ ופתק כשיא הנקודה הלא אקל* ע  להא להיית י

 הקריאה הקל למען בקוקה העכיןהזה גלוניתהיתר
 כנמלת הכפיל? ת י.א משפט כה ירכה * מעלינו
 להניע לקייא הונח מקים כי הסהר• אגן שירך
 ומן השין מן הנקות בטיל יקרה ואס היאשינה מריש
 מכלי אותיותמתכועשת ג מחברים וכמגאכי הריש

 כתייתמכהגכן. לא לשלישי'אשד השתים בין כק ולד יה
 יהונרך הכפגשית האיתות כפל מבד זה שהיה אלא
 ג מקבסן אמרי ובאלי * להקל בו לדין הוא גס

 יעלה יתוה ׳ ביניהם נק שים כלי קיתיותמתכועשת
 היא^בע השיגו מאשר חייג יהידה לד קצתהתנצלית

 מהנחתו שימשך כמי שיא־ס ב להניע כאחיי־שאא
f’ ^,*^גשישל f אחריו שהרי מתנועעת קריאה 

 גזל הם עס שכנטיף אלא שוא׳׳ית היא שגם ־.•1
 כשיא כידיז להיייני מעבדיתז חפשי ינא לא ומעט!
 כנפי בצל יהודה יבי הכל כי ־ עתה כחי אי ככקו

 גרונית שלאתכאאות בי התכה אשר יקשה מאמרו
העברי׳לבל«* עלעמדזמנהג יתינכ אקרהשיאואז

יניע•
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 הנקוד אויקים ̂ולף להיות יכו׳אך הצוותיות הי■ יליעי

 הקידס השוא יונע כי גם * גלוכית אות סגול כחטף
 המלה אל וכהמכת הדכקה יפיז סל עיי סאית

 ’ שקדם כמו נע על לעמוד אפשל יאי הואיל הנמשכת
 הדגל עז כי אפס חטא• אשר עין לדעתו סה אין
 להניע יישל נכון זה היה אם כייאמל ■ליזדלכע יז
 לא מדוע סנאותגדונית־ המנא על הקודם •!'א ה

 נמלת* שהרי ״ לעולם כזאתכאמנעקמלה היתה
 והאלף הלמד הנעת ענין בטל נראה אלקיס נדד*אי׳
 יגזיר יהודה שר' הוא ולקוק • האותהגרונית מטעה

 הראבע להשגת גס • תאר ה זה על קריאתם על
 מככיק הטעמים בעל היה שלא מא׳ניס נספר בחמרו
 תפיסה זו שאין לימי נוכל למעלה כמוזכר וכז באתנק

 כי גאמ׳ זו למכה רפואה הקדים עכמז כירגייהייה
 עס המונעת השואית האות לקבר ראוי הככקה בלא
 עמדה על תתיככ הפסק שם בהיות אף שאחריה מה

 דנר לכבך עס יהיה ופן * יונקו כאקד השואיר ושני
 ג'אותיות יקבלו לא שהעברים המונח על לגמ״ם

 שמנינו מחה • כאמור בנתיס נק סיס בלי מתנועעות
ג׳אותיותמתנועעית שקבננזשס וכיונא ׳דגר מלת
 לך המיבאת תבונתי את נא קק בנתים נק בום בל־
 ככח ע נב נח יחכא הפתוחה הדלת אקר ספק בלי כי

 אות להזרותעל הדגש מדרך כי בבית* אשר הדגש
 אמנם כי ’ נח בשוא הקורא נה יבטא קידמתכאלו

 הנח ממנה ישלול לא קטנה תנועה אחל הבא הדגש
 אותו שולל שהיה כמו טבעה כפי לה הלחוי הכלאה
 עם :דבר כמלת כן על שמה* היה אם הרפה

 הפתוחה הדלית אח כלאה הנח עדיין ישאל דגשותה
 וכתה לפנינו• כתובה ןד־גבר מלת הימה ושאלי

 יתכללס הכין אות על נחות מספר נזה לנו יש למיוני
 מנפל כי בעתיד ויחסיזהו המלה שבראש השלש נון

 וכאלו בדגש .בולע הוא והנה Sיפו ל1 א נאחל
 א;פיל במבטח ינא שמענו לבלה מקיל

אפ̂ן ישוב גב שלש והיא המלה בתוך מבולע ימנח וכן
 אנפל תשלומו ודרך כי מגזלתכיאכפת היא כי

 בימנו וכלאיש * ככה על מולה התבטא יהבלת
 בעבור הנוסף הנון להתכלע כן וכמו מננו מן כמו

 ועל נפשך• חכיכ-ני אמרו כאלו נפשך תברכני
 כי ועשרים לארבע האבן אגל כמכלול כתיב יה דיך

 שהבליעזה עד • באחרונה נון להיסיף הלשין מנהי■
 א״אד אשר כחי בהפסק כשיבא הכניי כדגשככף

 בין ישכבזן רבים זבזולתם אלה בכל עכ• דח^זל
דעתי ולפי י כמדובר מובלע נח זתבשיא אות ספתיס

tי ז נ ט י <ז׳ ^
לרני^ גלצז • גלם קמזל שכיששכד הדגש גס כי

 נשזא־כי! מובלעת היא כא־לו נחה השפתיכהשין בק
 כתזנה הנקה הייתהשין עם כי • האמור הדרך על

 פן לה קלה הוא מקרה כי האמנתי • הדגישה אקי
 יש^<ר ולקלות בי־י לבטא בעניינה הקורא יטעה

 כאמר הכתב מן השיא כקודת ישמיטו שלפעמי' כיין
 כזה• יביונא איקליה• כן ועל ידיחיהם•
 חן (ריהב׳ה) (לתשידליס ם כמלתלמחץער

 סם תכינו ואס ’ רה נזק ענ״יוקלה הזה הטעס
 כיזהפפת לדעתי הייז בחכוכי־ותהכה יצריב מךז

 למשפט שבטעמי ובכן :ה׳ןצרים ומשפטו זרים
 אשל בלגושיסהאצה וחםקילרכי־השמעכו כתוב•

 מהם ־ שמה לחמכח ראויה אות על להודית בי־<ס כק
 אמנם וחף האיתייתלחקור יגידו כי זולתם לכל נדון
 לתפארת או * ידבר כנ״ית בנין להוראת יהיו

 בלמי ה׳יתכז עם כי מ.קדע• כקוף הקריאה
 ההברה מקול היילט אין אחית• לחית בהם נליכיס

 ובאלי הקודמת ובין הדגש חית כין לאית היתה אשל
 קריאת ובזמן ־ כח-מר בשיא מובלעת היתהשסאית

 עימע ר כי לנפש הקורא ידמה האלה הדגושות המלית
 ץדנבר מנזדש א! ־דבבר ביקקדש בשפתי׳ לבטא

 ׳ המוכלעיתההנה לאיתיית שם הונדכנו אעפי׳שלא
 רבי מטעם זאת כל את אלקיסאותי הודיע ואחרי
 כוכתהחבי ביאוי לנטיתאל נקל הנזכר חייג יהודה

 ששפה כמו יהידה לבי של מפינתו היא לחיקה לא אשי
 לבבן על ושמת הראיתיך* כאשל היתהלהס אחת

 השנית. התכונה פי על מונאס נבון החלה הדנליס כי
 מאת לך שיתיאר יכמי פ סימן תכיכזתשיזכיר מהשלש

 וגלגולם המלית חביר ביופי מעיינת השנית והתכיכה
 י עתה בא עד אחריה להרהר לשית לך אין ועתה וכי

 נזקל^ ואולם ישעתן■ לקמקימן בדבלים לך שאין
 תעביל עד תכגדה ע־כיך תסב כי גס בהשכלתך יקרב
 כן אחלי אמנם • האלה הדברים כני על עיזכך טוב

 הן הן השנית התכונה אנל כי דברי היקרך תלאה
 בתכונה בי כן אם יאתר ־ דברתי כאשר הדברים
 כמו יי-לגזלן המלות חביל יופי על הסובבת השנית
 כגון נחים שני בלשוננו ש-קבנו אנשי • שיבוא
 כמוזכר וכיונא ייבו מלת בנוף שינוחו שואים

 אותיות ג בקכק הזה סלהאפשלות אכן למעלה*
 בפעל או בכח בתיכס נח עבי־ לא אשי מתנועעות

 סם בהזדמן לל הדחק־ ידי על אלא שקדם• כליו
 והחני הלאית־ כאשל הלפל בפגישת תו חחהע אלתיז
 וגעתשיזדמכ פ סימן באייי־ו זה על יעמידני ענמו

שלם 1 כ I י׳ '.ח



m ימזw 5 מאמר ♦הודח
^י כ\כד עצמם על ללמד גא לאה)vרt tf ימן יעב ע אל כיטה הדביל יבא שאמי ימה • <(ני«נו«ציס ל» י
ה «נח  הכל* על ללמד רק לשוננו דקליק תנא• ימי מכלל • j נין לקבץ העבדים יכלו לא מאשי כי כי ינ

והן ?זולת על לדוגמא •לימה אלי יזכיית יצאי• כלו כי הנח אל נוטה העברי הדביר בא ,;^:,עותכמדובי
פ סימן עכמי כעדות העיבי אגל שנתחלףעניינם הן אי בכח כק התנועית שלשת בין שס מהמצא המלט אין

בתכונה נכרי ואיננו באת יתשא * שזכרנו כמי כפעל
Sm נוטה הדבור יבא אמרת מלת זה על משלך 'o והועילדי ז־ינח ^ א  שלש רדיפת הראשונה ז

̂ומר רוצה הפעלה ה״מס יכץ האלף ן ב כי ת דחגרה ד צו רי ח ה  ביניהם יכנס שלא תנועות ו
באה אבל דגש ולא כח ף1• י. בקמץ נסתר כח ימצא  ץ1’י. בקמץ נסתר נח ימצא

 השיא היא נראה נח ימצא הת״יו יבין ה*מס בין גס
 ישכין ידבר במלת וכן הריש־ תחת מתנועע הבלתי

 הביתכאילו מסתת׳בדגש נח הביתשיא ובין הדלת כין
 היגד כאשר ידנקר אז •דבכר כשמע ברמה קיל

 ועתה חייג־ יהודה רבי דברי כיאור על דברנו מראש
 בקיס השני קביץ על רוחי לך להביע אליך אשוב שוב
 דבריו לכל הנזכר יהודי רבי עס החבר בו ־מכיס אס

 לב ואולם ־ יעדתי כאשר לח אס משפנויו ולכל
 ייהכמת דעתהחבי■ היתה שאס דרכי יחשב אלס
 לזולתה הפסקה מקום כין כח־ס בשני ל להבד עמו

 כמו דכיחו שניהם ישככו בלבד ההייסקה ושבמקזס
 בגזירת וי.יה הואיל ביה תנאי ביאר לא ך א * שזכרכי

 הפסקה בלא נמצאו דדזנא רו_א כי ירשיס כיכר שיור
 מתנועע• מהס השני להיית יהודה ר לדעח ומשפטס

 מ־עי! שיור על תנאי ביאי בגזיתהגיתנזעית והלא
 יטיל ואיך למעלה כמוזכר הדחין על ועומד תלוי

 על המכר דעת כי אמרתי ב! על י קורה ויניח קיסם
 דעת עה מסכמת היא באחייתהמלה השכישיאיס

 במקיס עד עדי מנוחתם זאת נחותכי כספר הראבע
 כחיס השני על ביאורנו יליפויכח’יילתי הכסקאי

 יהיה ■ הכינכמדובר היתה רניפיס שיאיס שני על כי
 על דהת־רא טעס ניתן בר טעס ניתן המכלול תאמר
 במה וקימניהו אשרניהו שכבר מה על נוסף קיימו

 בפתיחי כתב הלי הלשין דוגמת כי וזה שקדס־
 עס בהתחביה השיא תחת חילק ושמי נאמרו ;

 בכנוי שיקררו יא־ס 'J לחב לשין י־ עיל כג׳ הכמייכי
 לרתיחי כשתגיע כי בזה יכינתז י עב והרבות הרבים

 שו׳א תחת רק ח שמו לולי • אבכיפקדתיסכקלתין
T’באמרכו זה אחר זה שוא׳ין שלש לחגי ״ 

 לא כי בר לד יכילה הפה ן י שא מה ̂ ^-?לי ̂־־ ^
שזח׳ס משבי יותר ולחבר לקבץ זה העבייס מילדי

 שכי בין הקבוץ ענין כי תדע ייליע י
 לביאור כאן תמעו׳שבזכרו ג' גין

 אותה כי המשקל( איתי תחמל מעלתלשיכמזאיך
נקיי דבל( מאז בקילמתגס כ^:ואר מנקשים קנקנו

 כאשר ו־יתי־ שלש ת‘שוא תניעה אחר בזא״ח תניעה
 וכי' השבית במרינה בכלי זה איל בעיגי זה יעבור

 הדברים המיעלמלכל המעלה א'בס • שיתבאר כמו
 מעלת היא זיעי עב בסימן קצתס זכר ושקדס שיזכיר

 והיא תנאיו בבחינכליי׳ר גס בכללי הדקדיק תיכן
 מעלת זה •אי־רי באיי" ר כימן דנייז ממיך שימביר מה

 והחרינית הי׳גי־ I’ זאתהייעלה והיעילה’וכי'• הכקיד
 מה כי נייוכה במיני זאתהגרכאהיא עלהקריאה•

 מהגה החברה לומר י־וכה בנסחאותשבידיני שכתוב
 זה ואפשרית • בייש א"־'ף להחליף בספלים כפל היא

 הדברים •וביאור היעיון זכי לבב כרי א:ל מאד קרוב
 אופץ על הקריאה עכין מהגבלת הזאת המעלה כי

 יביס וכי״שיוכלי החברה אל תיע־ל בייתי מדוקדק
 ב־דברים נלס לקרא ביורה בשפה יחדו להס להתחבר

 מאה ראית הלא ־ עו סימן למעלה באמרז אחדיס
 ’ ע*כ אחד איש הם באלי במקרא קוראים אנשים

 אין פרוצה עיר הלשין תכונת בהיות זאת זזאתלא
 מותח זה יהיה כאז כראוי גבזליתיה מצב בלתי קימה

 שיהכאחד* קריאתם ילאתהא וזהלגפיני לדרומי
 הקריח' אופן מהגבלת זז הקייכויתיעילמעלה אל גס

 כבל כי הקורא בפי שגידיס הדברים להיית כמדובר
 קבוץ זבלתי נחים השני בקבוץ שהנחתי הילעתיך

 והיא נאמרה השנית עלפיהתכינה תכיעית השלש
 גלגזל סדר מתקל היית עניינה לך שיתבאר התבונה
 דברן יבא נחים השני קבוץ ועל • אJשי כיז! הדבור

 כדר מיזפי יייע־ל־ס שהס ממה זה וזולת לאמל פ סימן
 בדביר שתבח עד כחיס השני בקביץ הדביל גלגול
 • עכ טעית מבלי קהלה בה שיין יהיי קריאה העברי

 שאיכב( המבשל חימר יתן תכיעזת הג קביץ בלתי יעל
 תנועותזכו׳ע׳כ• שלש רדיפת הראשונה בתכונה נכדי

 י-לוץ הלשין יחרץ למען התיעלת רבי הטעמים גם
 כי לזמר לזיה ־ חיכיין על בעבירה והקל :בס יןייא

 תועיל ־ כמדיבר הלשין דקדיק מיישר הזחת המעלה
 בהייתהלביים כי ־ בעבייה הזכלזן על להקל כן גס

• כאמיל ןננין יעה גלוייל יל' על הקילח בפי שגידיס
קין



rp עח סימן שני מאמר יחידח קול
 ביניהוו יפריד הקריאה ן1שאו למם1!1 ועיגיד מעיר •והטעמי׳ כמיץ קלית הזכרון 1ז תזה שיעלה מפק ין1̂

במקנב שיפשד יעתלעמה :ע/ סימן למעלה ככתיב הכתיב מאמר זה על וכמליץ • מאל לזה יועילו נפרט
לא עקיהכסמא הוא כן ־ כמיס השני אלה עכין השיר גני את ולמדה הזאת השילה את לכס כתבי זעתה
 הנסתאית ככתו׳בכל במקנהשיר כמתנכאו אי במקנל לעד הזאת השילה לי תהיה למען כפיהם שימה ישראל
שהזכיר ענמו הלשון והוא , כך יאחד * ישיאל ככני
ס זכררן בעבורו• והקר וזקריאח השילה וענתה אמל הכנ  כאמ סי*יו כיומישי פעמים האנינים ו

נ חפי תשב׳ לא צי לעד לפניו תה^ת ש4ג ד ו  לומדי׳ מאשר נראה כאשר ר־־י״שיר במקעב סיד4שי מי
ח נחים השני עניןא^ח ערובין וגו'ובמסכת ירעי נו  יחדוקדקים מקנביהשיר S»y‘־Dn וישליך ס*א וי
בזה וכוכתו וכו'־ במשקלם אמי מערבין כיגד פלק

ם כי דכתיב מאי אמי י ע בעלי השירים כגנות לספר נ
המשולרי' ישחיתו כי קגוגזת יתכזעית ביתדית משקל בשעה נעימים מ־יה דברי אימתי בבטנך תשמיס כי

 שיכונו בזמן בבטנך תשמרם ואימתי בבטנך #תשמרם
 גלגול יופי אל בזה רמז אולי • עפ שפתיך על יחדו

 :ובטעם בנעימה מפיו הונאתס אלה גס הדברים
 דקדוק מעלת כן גס ותועיל • בנפש נים העני והכנס
 כי והשומע הקייא בנפש העניינים להבניס הלשון
 לשוננו דקדוק כתחומי הנכללים ההבדלים מתוך

בפלטיותס יובנו הדבור ואופני העכייניס יובדלז

 להעמיד השיל 1׳ רגלם תלחץ כי גבולז׳הלשון ויהרסו
 שכתב מה דרך על • והמדה הקנב כמישור דגלי

 הפעלים משקל השני'על הדרך נחו׳אנל בספל הלאבע
 ידבר שם כי היזרוזים בעלי דרך על זהשמותשהיא

 שני שהוא מרובע ויש נאמרו מלתו תטיף עלינו עמנון
כמז ויתד תנועית ושני ייתד תנועית

 בי׳טכי כמלך דומם תשבי יחדה לך מה
וכנף\נוניםתסחבי תאסוף רעים כנפי

 בהגיעו גם * ככה על לבו דיה היה מה על ואדע הוא השין כי תשבי במלת כהיגן עשה שלא פי על אןי
ותנועה ויתד תכיעית בשני המתואר השיר למשפט לשוני־ כאן עד המשקל בעניל הניעי והוא נראה צח

האחרון היתד תחת ישים בכיןיהחרי! רק • ויתד שלא בו והנעשה מה אבין ולא שמעתי אני ■לאולם
במלוזים כן לא הראשון החלוז בחני ופן • תנועה יתן חי עינינו למראית קונע כמשפטי שהיי בהיגן

̂וי? כתו היזחליס̂'יייורו

 וחוק מלת אס הגהה
 סיףחניהחריז־ קיא

 להנקד ראוי היאשון
:בקמץ היחו

 לבו עלי חרת שוק וו דת אשר גבר
 חרבו שלוף עת ־ביר כג־ בדעתו ישמח

 מעון יעלה צפג־קתז סוד ןסור לתק״ר
באשגגו שב^ בעץ קיף ונש מרע

 כעביר הקדש בלשין כבד המשקל זה היית ובעבור
 כגבזד במלת להפסיק בעלהחריזיס קיתידיתהונלך

נ היא אחד חרוז כי יזיק צא כי נפכתיו יכן  ■ לשונו ̂י
 היותו עס נח הוא מעון על שו׳א כי ייאות
 בשיר פעמים כמה הוכפל ילדוגחתו ביאשתיגה

 י׳שלמה החכם חבלו אשר .מעכה לבי ̂*יייל קמתיזיל
ל' רי ני ג השיר נעלי פכי מעל יסן יהיא^לוק ק

 נט<ן היא גס והלחבע ־ המשקל משא מעליהם להקל
 מאומה אידיתיו על דבל ולא ההוא הנחו לסביל שכמו

 ימלתבפנתיי כנבול יילת הפסק על דגלו היה כאבר
 המשוררים יקלקלו פניס לשני כי דבריי בכלל והדי
 וקמלרע המלע־ל יהבאנל ־ והנע הנח אנל יהא בשיר

 אך ■שיבא■ כמי בלבל'החבל יוזכרו ושכיהקלקילים
 כאשי בשיר שיקרה :שלישי הקלקול הרתיע זכר לא

יסמין ג ב לא



S>p עח סימן שני ,מאסר יהודח
 החייזיתנם אשמזיבספימסזיתהמסולעבהקדמת כמז הסמיך במקור ויעמיד הנפרד «םמוןבתקו®

 1עלי סמי נקרא אשר במסרה הפר קיבר בשלישיתכי לא אילי כי ־ שמה כמבואר עב סימן ף1ס החבר שזכר
והפליג התחלתו כעביר כן ונקרא * אבלה ו אכלה מורגלי הייתר שתפס השיר'או מקולי אכלו זה ♦עבזי
וכבר ־ המסורת ספרי כל על ההיא הספר בשבחי המוזכר השיר במקצת נחים השני הפסד •זלענין אנל<

שיש בשרשיס זכרו היעלה הכינה הקבר׳ בדברי
 הי של נימוקו ושס קרב ואסרי שוד! ואיכליה איכ^ה וישוב ודמ^רע לה המפ לסקל כי מביאית

 עכין בביאור הסכר אליה עבר מלעיל ושהיא עתיד מלרע שהיא ואמרי א’ס ינוף כן השיר בעל לפני ,
 דבליו וחמס ההיא הסכר ו׳ענתי שבתי יהיר. יכן ואומר ואוכר ואסרו נעומעגליתיז נאבןרגלו

הגדילה מברה י שכל באת ועתיד• מעבר ההפרש מן ניהם ש׳ישב מה להניע כל מפני ישיב ילא
 בן ו^דח’ י'מ יתח הנח•
 הקייא׳הנכונה להיות תנועית בלש למספר משל דרך

 שהיא שטתהלאבע פי יעל יחל גס שזא*יס השני להניח
 של תיו יקח היא •הנה שזכלכו מה לפי חבר של שטעו

 לי ויהיה בן למלת ייקברה א’בש הנקידה יו^לל
 תנועית לשני ו^דייבז לו •ויהיה בו להתלית יתד
 השחית כי הדקדלק גבולי בזה נשחתו והנה • ►ויתד
 כן גס יקרה הזה יההככד ־ הארץ על דרכי אח השיל

 ולהניח להניעהניו מלה בסוף כאיכס אד׳,ריכ כשוא-ס
̂ח פקיו במלת שיקרה כמו הנע  ישיבזהו המונע שהפז

 •והוא נחיס השני הככד הורה אבל ־ השיל למקנב נח
 הדאשיןשהרגיש הקלקול והוא ׳ כאמור א’שי לכל הדין

 הוקשו ואס * לייעלה שזכלכז הרא׳בעכלולתחשבי
 ׳ והמלרע המלעיל ויניח :שמה כמיזכל דבליו עלי

 המלעיל בן גס ויובטל יונח השיל שמפני לזמר דונה
 במלת הדאבע שהדגיש השני הקלקול והיא וחמלרע

 למעלה שזכרנו * השיל במשקל זבמלתנפכתיז כגבוד
 תקתהיותס מלעיל היו באמכעכאילז מספיק היה כי

 הלאשון על נוספו הללו זהביקלקיליס מלרע' שניהס
וישיב :הודעתיך באשל עב סימן סוף שזכר

 מ׳‘וא'םהיא מרד:אמרי כייה_ואוכ;וזשוה.א1»י
 מיני שני שזכר לפי • • ישיגת* כתי ד יהיה יכן

 יהנע• הנח בלבול מנד האחד השיר במקנב קלקיל
 "גנה הפשלה יתחתוכיס עליוכיס הכיך מכד והשני

הקד לכל מלית שתי הביתלדינמתס ־ השפיל יהגכוה
וקי״רשלראשו יישליל ואמרו אוכלה היינו ־ מהמה
 הקל הן עתיד שהוא אוכלה ־כי שני של למשלו ישבתי

 הן ־ מתנועע בו להיות *א1הש ומשפט הא ^ימספת
 ולפי תשקלס לתקין ויסחוה! יבלעיהו המשויריס

 יכו :ע יהיה • שיה כלה ;א א?^ה שכיז-יבי הנסח

̂ה  שיה י נח ישוב מטבעו המונע ̂י̂י
 ■שזכלני-י־־יח הגבולי בזה אקרהונהלסו של נח נשו׳א
 מ.לו נשא אשר על מחשבות לחשוב יחלוף כני על

אליה רבי שכתב ממה יאיכלה נתחלהבמלת^יפלה

 (ארבע העשליס שבסוף
 מחובל ספאחר נמיא ושלא ההוא הספ מן כלה הגדול

 ■יישתהחבראלהספיההזא עב לבד זה רק במסדה
 על ונבעה הניכר מכוונו על המשל שאתו כעת פניו

 ז. לר«ורק לו לקח ואיתה ־ ממני הראשונה המלה לשונו
 י-קל דן עבי שיא ו אדי במג וכן להירות־ שכוון מה

̂אלהיותו ומשפט  היא גס הראשון מתנועעכמקר השי
 עדלן הנסקאותעל להעמיד בחתכי זאת כל • יקרהו
 אנלי ונכליס זוייפז שתיהן לדעתי כי אני חי ואולם
 אל דודי לך פנה סוב ׳ לך אגיד תאשר אמת לבדי

 העשרי׳וארכעגדזל בסוף שנדפסה הגדולה המכרה
 הר שכתב מה כפי זאת לוקחה ואכלה ומסלאכלה

 תחזכה ועיניך ־ זכרו שקדס קלב לשלש בנימיקי אליה
 זלית (א וחד א חד דמשמשין מלין תה סדוילדאש
 ותקם והס יאכליז אכלה ראשית ותהי דכוותהון

 עשו אנכי אכיו אל יעקב ויאמר אכלה• אחלי קנה
 ואכלה שבה נא קום אלי דברת כאשר עשיתי בכולך
 ^הם ראימיו*. הזכיר'אומיה לזק וסליוך וגו׳ מנילי

 אחין 1י וכף י ייאמר י שכחתכי למה כלעי לאל נ־<ר׳ אי
 אליו ה ו ואים לפרעה ואגידה אעלה ביו ח בית וחל
 יושבות הללי המלית כי יראה שזכרנו מה ולכי ‘ ינ-י

 בזה שמי קיא כן על כי ואכלה אכלה בספר ראשונה
 ס השוח בהניחם השיר מקנב בעלי יהנה ־ רתייי

 ה איליד מס של שו״א וישחיתו הייתנועעי׳כאמו׳יבלעו
 במשקל כיי שוחיס וישיביס ואומרה מס של שוי׳א יכן

 טבעם הראייילפי ואבלה אקלה לשזא׳יסשללפי
 שבילים מתזקכיס כמה תחזה ואתה למחילהתבלע•

 משגת כי אימן אמונה להאמין מככיהס שראוי מיל אלי
̂וי־י. כפל י;וא  וישובו לטהרם להס תעשה ונה בכהח
 יעלה או יאיסדה לאומרה שיה אכלה ה אי.

 . ואימרה ואוירה •אנ:לה אכלה ב1 תקינסו
 ו מנאנ במשקל שוה הללי המלות פתי כי • ימפקל שיי:

 הללי הדברים להיית והנה ־ י׳קלת בנכחא כזבכות
אחריהם' לבבי אע הטו מסיני כנתינתן שמחיס

(אומי



קכה פ עט סימן עני מאמר יחודח קול
ר מ ז ר כי דל ואומר מ מ י שם שהיא או נ  סעמ1הכ שנתי נמלת שאמר מה על שסמך אלא ד

 ■ הפסק מנלי נעכייכה להאריך מקים ימנא ^:אחריכה • שירים נפלס לשקול מלרע יהי יוריד • מלעיל זמונג
ש?תי וכן-שכתי  נעלי אגל הקלקול יוכפל איך דרכו לפנינו זהיישיר עבי פעל שהוא ^״כתי רלכי י

 אנל מנזיין והכל ‘ כאחת נאים איסורים נשכי השיר * שיר של לתקוכו השפלה אל ירד * לשכת המגגיהי
על המלות ניתר נקיכתס השיר מקנכ כי כראותי ויהי
ה וכבר לש,ו דקד«ק מערכי על ט בדרכי רוחב לגו הי  הירנו• אשר פיהדרך איננו אשר הפיו

 תשונה בוה עלתה והנה דהשיגנו *<»בל בד־ו כשנשימרמ לשון מפסיד של ותקנת! ישכין הקדש
ב באמירת • זה של קלקלתו וה ה המחו תנו את שהשיג מ  כסוף המלך מספקתלשאלת במה אבו

ם ויתערבו עליהם שנאמר  תפסיד ואיך נאמ' הקודמת וילמדו בגיי
:מעשיהם . , _
״ י ד הכוזרי אמר ע ת או ל א ע ע א ד ת למה ה

' חמת היחה י
& ם מחנועעי די הו תי ד

:העברית בקריאת
יבמדה בקנב המחובר החים העיר כעביר כי מי*ו א אמרהחבר

אינני הטבעי  הפיוע כי ־ מהמה טוניס א שה סבור ו
כהשמר הלשון יפסיד לא

 אמלאה עליז המלכתי
 שיר נתמלאה לא החיבה

 מחרבכה אלא
 חמת היחה נו אמכם כי
 ־ ממורכת ירושלס •ן לש

 עלמה החבר שאתר וממ
 ההפרש מן ביטהם ■שיש
 בז כוון * והעתיד בד העי
 הקלקול דני סוף שלא

יריבתי יתלת הגיע
 אחר קלקול על מוסף הוא אמל זה הגנוה־כי להשפיל

 הוא״ו שס בהיות והעתיד העבר הפרש בו בולבל י אשי
 מלעיל להיותו העבר משפט כי שבתי• מלת בראש

 על לעתיד הזאת המלה תוסב כאשד מלרע והעתיד
 עיבר שהדבור סכיר והשומע הוא׳זהמהפכת־ ידי

 יערגוג בלביל וכדי עזבי והוא עתיד או עתיד והיא
 נאת ואס כטוש השיר התגלע ובטרם השיר במלאכת

 מחמת אשר והעתיד הע־בר ההפרש אמתת על לעמוד
 אכל המכלול שכתב מה ולמד נא * יהתליע המלעיל

 כי ד בעקר הבחור החזיק ו יאחר השנית <אכן
 בעדו והמדבר הככיז למלות שיש מללו ברורה בשפה
 וזה • ההפוך לו׳אז החבור ו’וא בין להכיר סימן ליחיד

 על מלעיל כטעס הס ריזכור*. ואו עם כיניהיותס
 היום חטאת זחנלתי • ואן זולת תמיד שהם כמו הל<כ

 ■ מלעיל שהטעם עיריס הס הכניאיס על ודברתי
 מלרעעלהריג■ בישעס ישובו ההפוך יאז עם אבל
 כל וכן ־ משפטים ודברתי ו חקי כל ושמרת כמי

 הא או אלף למד מנ-חי חוץ הגזרות• מכל הבכייני®
 וקי־את כמו ־ וזילתה הו״או עס מלעיל תמיד שהס

 לעכין ונחזור • ע'כ ודומיהם ופנית ובכית זמנאת
 המשוררים בגכות לדבר היה יכיל כי ונאמר יאשק
 על מוסף בה המחודש הקלקיל מנד כ ג אימי במליג

ייללעאשר  • הדביל גלגול יופי בי יפסד המלעיל̂'
 מלרע ואומר דבר שם היא מלעיל איקר הכל כי

* המה גס העכייכיס נשחתו והכה ־ בינוני היא

 היה וכבר : המשקל אותו
 הפיוע כדרכי רוחב לכי

 דרכי כי ביאר היאיל ובי'י
 לרות ניתן הבלתי הפיוט
השקול השיל כבעלי משקל

־ כראוי ומשפטיו דרכיו בה
 כשלא כלשון הפסד יקרה גב בפיוט כי בזה והילה
 הם והפיוטים משמרתם• על הפייטנים יעמדי

 הכנסת בכית לאמיס שהורגלנו הידועים הפזמזכיס
 היתדות למשקל משועבדים ואינם ולרגלים למועדים

 רק ישרה־ רגל רגליהם יהיו שלא ויש והתנועות־
 יתדו מכוונות ובמלות טוריהם בסיף יתנו שבתם
 בדרכיהם לכו שיש הרוחב וזהו ־ בחחריתס יכונו

 המטרידות הסבות התפקדו לא ונחלה החבר־ כדבר
 בשמירה לכטיתמהס הוח כקל כי ־ הלשין ימכסידיע

 המחובר השיר בעלי על מחד שיקשה מה מועטת
 והיו בס־ ימלטמהלכד במקיככיהטובשבהסלא

 סי' למעלה האמור עס ומסכימים מתייחסים הדברים
 ־אמירתהמחזבר יס המחיבי כאמירת השיגנו ע:אבל

 ולרחבה לארכה בזית המתוקנת השיריית החמיר היא
 אחד אחתקנב מדה ויתדות תנועית מפקד במסעד
 עליה קטיגור החבר שנעשה האמירה יהיא ־ כאמיר

 הבלתי המעשים מכלל איתה ומכה ־ הנה ועד ע מסי
 (אילם האימות־ מחבית בכו דבקו אשר מהוגנים

 כי רעה שהיא עליה מעיד שהנחתום עכה עלובה
 ראש הוא הספר מח:ר הלזי יהודה הר זה הכה

 ;בפתיחתכו יפר כמו סתעולים המשוררים
 • הטבעי החום העיר כענוי כי אמרו rj ^ימן

 זה שהיה ומסכל הילך יילתז דעת על
 אשר התנועה ידי על הטבעי החוני להעיר כדי לכו
תאמרנה עגמותי כל גל היוקותיהכחו יתעוררו בה

כי
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»L 1 נפפים צ״י נו1מ-ק יעצה יוו • עמוצ׳ ש,קט1 נק היודס גהי!ע עציהם Wת נייי® י

’’ » אית• נמריניתכייו׳׳: המייאה נעיצה כתיוצ1» ם הגיהיו מיכן שיהיה י)ו יהכינהמני היי • נ
י י נ ס ציההניצהניניעתיםהא נימפני שאנ״נ< מגדהענין אצא שהיא ^ הכינתהציוי איר׳  עצ וני

׳ ״ ה צשיננ׳ מעצמדקייק כי הכינה • יני׳ ■ביצים ל  הנדיציס ההם נסעייס שהי״צי היאשינים דייי
נענועס טעס שהיה באין גלתעלפיתנאי׳רביס ז

א מלעיל ^כלרלשזנזתיוככן  פבעהשמעעם כסיל גס שיכולים ני6מ כי בו שאנחנו הענין מעד \
ה 5מה רכים לקרוא אלההניהגמוזכדלמעלה ז ד נ ^י. ר. ש פ ה י , -  מפניההיגל בספיאהל־ ד

קי שי;יזיכזליס מבכי זזהיאת ת קזק. צטבע ששבבהס >החד ספר על יתר או מהם עשרה עו ש
ר היא • כאחד לניס לקלא עבי T ^' ׳יר *ר סכריני היו זה ונ p^ o‘
עה מעטרך להחקק שיוכלל ב נה הימה ^י־ ל^ע״ז בבליעת שי m %\»^ידי י'״יי^ י׳י׳' i״ r/i י ידלל

ב ש ה־ו ט אגו הו פני מסיד ו מ ל ( אי׳ ב ס^י ה מדילזסכהסינכלווהלאיה ש
«W״ ד, ״X׳ ״י ״׳ ק, ״י ^י שה א־ני א ה)־ שונ ד־־ ד, עי יהכ׳ שיןדםיניה• הפני,
צא אשי הנאים דיי״ן הד,התכליות &פנ׳ םני.ג עיב הס־יואחדנן מן כא״׳,■,.;,! אשי ספי עצ

גדולים כספריס הורגלו שרואין למי ולהידמות תדיר רס בד (והראיה לעשל,; קדמוכנל עגת
עי וז^ז כאשר הם אשר והמינוי אוחכ)סא גס בי גדולים •:ספים טנ (יקסעעם כראשוכיס־ כ
תנו היה (הכעוכיס הכבאים ל סזו שנ ם־א אד חד קורא בגי א ל לאבומם להדמות כעכויגס כספרו כ
א יקדב או עיניו אל ומקרבו לכתבם אנלס המנהג בכצ תכזפמם רחו אשל רעוגו כפי גייו הו
עי יSםכ גייייי־ בקלעי® ו עדייו שי י ג י נ י ״■"י-יי׳ •יגרד ואינני ח ע ״ - צ ס ״,1נ ס״.' ה- יי ס ׳ אמרו W(אנצנו סמייה ע L i נ ובן שקים נמו נ

ומתגלגל הילן■ העכין היה ,ל^, .
 יהאפודי קהלת־עקנ׳ מלישה לבנים מנחלתאבלת והיו כלס יחד לקרא יביס מהם מתאספים שהיז

 מרוב זה את זה יבלבלו פן למרחוק בספר מסתכלים
 מהם אחד כל היה ■ פניי על עגמס והשלכת דחקם

 אשד הנמוך המקלם אל לפרקים ענמו להמית #גין
 כית הת־ על היטב לדקדק כדי מיכח הספד בי היה

 מקיש לתת מיד עמלו על שב יהיה יהאיתיית*
 יכו'• אכל ר״ל וינסרך תמידי־וזא יעשו יככא ־ לחכיריי
 כקריאתה ישראל בכי למסעי סכהיאשוכה «היהזה

ת  יחלה בקודמת• נשאל אודותם על אשי מעניי
 למיניאיהס א1י למונאיה יגקלי אל למינאיהם מסעיהם

 והלאיה ההסתכלות מפני מנהג שב כן ואחר :בפה
 בדירם הראשון הכסח היית עס • וכי' תמיד בנדידם

 מלשין תמיד ככידולם תקיכו להעלות אמרתי * תמיד
בכעכועס לומר ורונה • נדודים שנעתי נדוד ארחיק  בכעכועס לומר ורונה • נדודים שנעתי נדוד ׳יק
 יעס הספל בתיך ההסתכלות מריב כי יהכוכה תמיד

 הקריאה כעת להתנועע עגמס הרגילו הסבי הנדיד
 בספר א כל או פה על בקריאה וגס ממגיין נלא אף

 בספר ההסתכלות מן הנענוע סכת ^היי
 היא באשר להדמותלזולתם כדי ועוד ׳ לכלס משותף
 מהמלית יראוהו אשי לייקיתאת אדם בני בטבעי

ס ואפשר והפעילות  • וכל מכל יתירה כדיי
היושבית יד כחחאיתכתינת מכמה שנשמט? וכמי

 גדולים הספלים היו כי העשירי בדרך זה על כתב
 בזמני' אמתי זה ושהיה אחד ספל על לביס שהיו מפני
 עד וללכנות לאלפים צתללה העוסקים שהיו ההם

 עסין להם היה לא הכנא־ בעתית המלאכית שכעלי
 ובעלי הסזפליס על הספרים שלבו עתה אבל בזולתם

 ההבל אחרי ילכו והבטלנים הפנאי בעתות המלאכי'
 כטלה להם והדומ יהנלדשיל בקיביא לשחוק ייהבלו

 הקודמים ומנהג להרגל המכיבב כשאל א:ל זו סבה
 • מעקרה זה סבת אגלס בטל־ זכו'כי וזזלתנו :ע'כ

 כל המשך נתגלגל שממנה הגכלתהלשין מעלת והיא
 וישיב יכי׳׳ילך הנקוד מעלת זה ואחלי כאמזל: העכין
 המעלה זאת היעילה באמי עח סימן דכל אשל לדנלן

 נחים הב עכין זולתי שם הזכיר לא כי וכי' החבלה אל
לסבות עניינו להפסיק והוניךשס הג'תנועית*1

ס תלויה 1ז מעלה היתה אמנס כי י שהוק׳־מו תי נ  ני
 • שקדם כמו לשוננו גבולות המניבים הדקדוק פלטי

 והג נחים מהשני שיהוקלס זה אחלי כי אמל כן על
 נזה מבוא לי שגס למעלתהנקיד לב לשים יש תכועית

 העניינית המעלה אל מועיל היותי על מיסף העכין
^p שכ,כלק  החני כונת אמרי ולהבין • ועג ,

’ןאשתרקלאתכשל ־ דלנז לפיכך אישיר
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 קמ׳ן ולזאת * דזלj קמץ הזאת לנקודה שקיאו דמייני על אשי יעומד מוכח העבלי הדביל ?כינית מלש
טן י הקויא־התכוכה מקול ההפוי אמית וינועו יקנו פיהן  שאל •אבל קטן פתק ולזאת • דול j פתק ול־׳את ־ ^|

הגדול' המסדה בכל בשמם כזכלז לא הנקודות מי* כפי והתיבות האותיות אכל תבחן הראשיכה קטנ ו
בין להבדיל בעכייכיס ותועלתם :לשונו עכ יכו לק שוס מבלי טבען לפי והתנועה הכקיד מן שיאותלהן

מ בהם והעתיד העכל , הדביל לגילJ ®]יי ■ ו
דז ואחרי .וישוב • ועקר כלל זיפיו ד מעדרי׳/ ז קו נ ^ דז ר סו ט לקמץ מוסב ותועלתם בכיי ר

מה מ^כי השבע קבור יופי על השוכבת  לצרי לא תחלה שזכד ופתק הדקדוק רם הדיוק מ לגו שיש ו
ת בסמיך וחבורן המלית או צ היו לו' ע חו ה ש ו  אחריהם שנגללו וסגול הקמץ בין אשר מההפר

ה: גדילה ומלה זבמיכלת חiו תועלותם הצרי.־הבגול ובין ח  עניינו בהם וכן :כמדובר בענע♦' ו
י ש-ת’השל1לףוה1קץ־ה״1 ו ד ב ה . ו , , ך נ ו ע ה ץ נה1■י שלאלו נאמנעותס .ף נ

יה הקמץ לומר בכע'מיס לה כפלי קבצים
 לננק הקריאה להטעים
 על יעירו שית יה:ל הראשונה ־ שיל מזמור בנגינות

 השנית אך ’ הפסקא בסוף שיתבאר כמי הפירושים
 ולשלשת עליה־ שפרה וה־יפי הגלגול סדר כקלת

 הכה הן כי אותות־ איתיתס שמתי האלה תתכוכית
 שפועה פועה האחת שס אשל העבריות ית התילד

ע כפי יהיגה ומדברת  האותיותוהתיבות־ כקוד טנ
 תוליד אשר הולד את שמשפרת שפרה השנית ושס

 כעימות כי השלישיתנעמי ישם הדבור־ גלגול בהדר
 נופה אדס בן ועתה ־ ודעת טעם בטוב כנק בימינה
 יזה ־ אופניי על דבור דבל הקבר מפי ושמעת כתתיך

 ־ למעלה היא העולה עד ופו' הכקיד מעלי; מרו מא כי
 אמרו עד ומשם ־ הראשונה התכונה על דברו <יה

 כסמוך ושם השנית־ התכיכה על דבל טעית־ מבלי
 ולטעמים באמרז השלישית התכונה על עמכי ידבר

 כדדי כי באמרי והלאה זו מן אמנם אקרים־ תנאים
 מינא מן בכלל שהניק מה כפלט לבאר יפי'שב הדבור
 ומסורת בכללן: הנקודות כל ־ הנקוד מעלת דבר:

 הראשיות כקידית הז' בפרט זכר ־ מלכים השבעה
 כמסלי׳ להייתס מהיל ואמר * בהמון עכיינס שיתבאר

 בשלישי שיתבא הדרך על איש מפי איש בקבלה בידני
באמרו עג סי למעלה המוזכר הלשין והיא ־ לח סימן

 הכפל והדקדוק״ מהדיוק : ןהמעילתה׳אתוכו
 נהיתה לא אשר הדקה מן דקה הקבלה על להודית

 ‘והכגיל הצרי ונין הפתק הקמץ בין הלשיכית: גיתל
 יקראו שמס על כי ־ ופתק קמץ עס וסגול כדי ניתן

 קטין■ פתח והסגול ־ קטן קמץ הכלי להיות ־ סיחלתס
 מהולתהמקולת בשכל המדקדק ^'א ®®יבתבהר’
 שמית יקראי לא המסורת בעל־ ®®לישייגכי ?
ק . י  דהיינו והסגול הנלי ־ובגללה׳ ילפת לקמץ ^

FP המדקדקים וכשראו פתק גכ י^סגיל 
חז טנ-הס לי קיי השמומ נ

 וכמו והפתק _
 ואברכהו במלת שיתבאר

 זכירתם, היתה כי והנרי הסגול תועלת הכה פירש ולא
 להבדיל תזעלתהיא מכלל ואילם ־ כמדוב גדיא אגב
 ואימר כתוא^מר השם ובין הביכוני הפועל בין

 עכין אינו אס ־ ישמתי שמתי כמו שאמר ומה ־ וזולתם
 תנהו ־ הבר את לתבן מה כי לפתק הקמץ בין להפרש

 שזכר וכמו לעתיד העובר בין הבדלות לסדר עכין
 על ושבתי שבתי יהיה וכן נאמרו ע״ק סימן למעלה

 כאן* עד והעתיד העובר ההפרש מן ביניהם שיש מה
 קושבשהבדל׳העובי ממחשבת להוניא ממנו זה והיה

ת תהיה והעתיד מד  בלבד־והזדיענו יהפתק הקמץ ע
 פכים כל ועל ־ בזה ונקלה ילמלרעקלק למלעיל שגס

 ן ו לדת־ ושמתי שתתי כאן שהביא לומר אנו צריכיס
 מוכה היא שהרי הכינה מעקי איכס ואס ־ בעלמא

 התכונה המשתכמן ככלל ושמתי שמתי ן עט כך אקר
 אנל רק בכאן הדברים ואין השנית־ לתקן היאשונה
 ־ומסברת קלוקתנו מהכרח לדעת שהראי כמו לראשונ

 וכן ג חשתן האמת פכי המבהילים הנמשכים כרים ד ה
 והפתח הקמץ על אמרו לביאור הוא זה ־ ואברכהו

 והעתיד־ושים העיבי בין להבדיל בענייני שתועלתם
 אותהואו מהשכתכראכעבסספגקותעל על פניך

 בשיא המדבר סימן אות היה ואס ־ וזל העתיד במלת
בפתק עתוח ואדבר כמל גדול ופתק כע

 מאוקתוץ ה׳יזלףיהיה עם רק אמרו עד ופו גדול
שה עדי ^אעךך ־ נשס עד גל,ל;אל אע  ו

ק לקען  • וכין קמלו עד יכו עכרו חת ;^אעיי־יל ן
 לעולם המדבר טמן שהיא האלף עם הדגוש כבנין
 ממלת ן קו גבקר העב אל ג דאד גלול כק,ןץ קי^ק

הת  ־ עב טעם איננו המסילת אנשי וטעם ו י ןאסו
 ואף־על הטעם לדבק ייאל הוסיפי אס הנה עיל

נכמו נעלס כק שאחריו שיראה פי ר א  . לעולס קזעך '
̂ ^אדבר ןכין עתיד שהוא ביני להכליש בפתק הוא

העם



fi סימן שמ מאפר יוזורח קו?'
ל שה,א 0̂ כ מ כן יסל ע ק כ אס משפט וכן * fנ ש! ב סאלק פ י קי ה ו ב צז פ ם כי 1באמל לשי כ אל  ש<» ה

ך ב י ע א ה ז נ ב שו ^י ב ו ה ’ ע תו ת דזנ ג י ת ל ס4 כ ס ע ־ ♦האדם ב ב א ל ה כי אמל זל ז לו עו שי מנו ש  כי עאכל מ
ס על בלבלי <;א;ניס לי ב עי כין והכל * שם עיין ה ס נ אד תו השדה ע׳ן ה או י לא ו י כ ך לבא פ פני  במכיר מ

ל ע פ מ אי תיו מוי י הקגל הניח אי ה ל ד הו ל מיזג י דג ש תי ואשל כ תב כין הוא כ כו נ כ י מן לאה ־ ע  ה ת איך וכ
ל מו ע \ מרו י ני היה יאס נא י ני ת ע ל קי כ מז ב ק ה

ף אקלין ל ן ח ני ע בר נ ד מ תי ה מ ש ו ו מ כ ו ו ה כ ר נ הו א ה ר ב א ל ו די ב י ל נין ו כ ב ת ת ח ה צי ף ל ק ע ה1ז ונ

ענין פתוח יהיה ם ל תי ע מו ר,אר4 פעל ה ב כ כ ^כל^^יעל^^יפי שאלד׳ ד הא ובין ודנם ח
ם בן כמו ז ̂*’י׳ י׳עי^י׳ הידיע״ והא יגלן עמי אד כי נ ם ר אוי ד

- -לל■11ל.4ל
ק בבקר •}עם הי מן ח ת ב יאמות פינו ע ארו • ל ב ת הנה ונ ר י תי תיג במה להבין שכל משוס פניו הכ שכ

חבל כלי7 הו וכן באת ה כ ל אג ה או הו בר.יית כי י ד קי  נ
ח ת פ ד היח כ תי בר היא בקמ׳ן בקודה וכשהיא • ע  :ע
ל ד ב מי לתאר פעל בין וי ל היה • לחכם קבס כ ב  ד

כע פי קללו כ ת ב אי ם נ ברי ע ל כל בין הפרישו ה ע  פ
ן בי לי ב ב אה בכי כתו תאר שם ע כ  שהכף לבך ח

ח תו ל כפתח פ דו ר כמשפט ג בי ע חריו שיש כ ח א  נ
מיך כלאה ש ב עכ*וב ת ס כ מי בשמות עשי כן ג t כ p y| 
ק שהשין מ בין ביני להפריש ק  (אם סמוך יהיה כאשל ו

ה ח הי תו נו פ ל הנ ע ש סיני והר עכל פ ג כלי ן ע  :ע
ן בי ה יהא השאלה ה*א ו ע די ע וכו'* הי אנ ד  בספר ה

ת חו ד צ גי ליו ה ב קב ד ע  ה1ה'אהשי משפטי חקי על לי
ת־ ע ד ה  הא אקרי הבא האות היה שאס ומכללם ו
ה ע די רין הי הג ת תיו או מ ת ח ס ־ א  יהיה עמהס קדיש ג

ל בקמין קמיק הא5ו דו ה ה׳א כמו ג ל ו ע  למעלה היא ה
/יד ? ר ם גJא רי די א ג בך הלך האיש ה ני ע ה כי׳ י ה י  יו

ב ל ט ה ע מ ה תו ו היו טן בפתח ל ס מי במו ק כ ח ה  כ
ל אכל סי ח ם (יש ־ וכו ה טי ע ת ובעל מ סור  המ

ם כיר ל בפתח שבאו הז דו ד כמו ג ב ע ברי ה ע  • ה
ר התימה בהא ^>מנס ב ד ת היה שאס בהפך ה  הבא האו
חליו ת א ח ת א תיו או רון מ  פתוח לעילם ההא יהיה הג
ח ת ל כפ די ם הלב והוא ג עלי  יהיה גס בשמות־ גס בפ
ח ת טן כפ מו ק סינון כ א כי ך אחיך די נ תי א  הרי

ר כ אי שר ה ם ג □ אבירי ת י הי ה כל ה קנ  • יכי כ
רי ט^כמכלל ב ה הלא ד מ ע תני־ שיספיק ב  יהריכה לכינ

מיד ע ל ל ק ע די ק טן ד ם של פר בלי ע ד בי ש ח י ת בנ חי  נ
ס לבז שת ילי '*׳*®י חכ תה א ה בעל לז ד קי ע  היה לא ה
ל פ ת ״ ש ה ז? בי מנ ט  שאלה בלשון ביאר כאשל לי נ

ם ד א מזן שהיא השדה ה  שלפטיס פ שם באמי? ק
ס הא ותהיה ד א א ש י־׳א בהא לי ט ח די ח ד ח ה א ה

ר כחית בסער מפורש כ ס ־ למעלה הנז ק על ג סי  פ
ה ר ו ע ת היא ד ל ה ק ה( ל ע מ מן ל תג ) ג כי  הלח׳בע כ

ע דו ה הא כי י ע די ח אם הי ח ליי ק ח א א כ הו ל ע ה ח ח  מ
ה r,״. ^עעח _,ץ,ץ העיל

ה נס ואיך • 3ע • ק,ן,ץ למעלס היא ת אל לעזר  בי
שי של מדרשו א (הנה זל י תו ר,זכך ס ל ע ה על ק  פי

ס ק ג ת קלא אשל עפמו בפכו ליו שמו א ם ־ ע  בשלשת ג
ם שלשה יהכס הפסוקים די ל אשל ע ם ע ה ם לא פי קי  י

ל ב ל ויהי אתר היא כי ד ה ל באמ ל.אד בלשינז נז  כי ע
אדם גו השדה עץ ה י • י  דילמא בלהק משמש כי הי

סר בתיך להכנס השדה עץ האדם שמא מ ן ה ני כ  מ
לי להתיס כי ב בי ע ד כאנשי יגמא ל עי תנו נמה ה חי ש  ‘ת

ח כ רי ה כ תי מוכח השאלה ע! ע ד ת ל ה כי כמל  שעניינ
ק הקמזגה האדם כהח לא שתא ע ד קי מ מ היח נ  ת7עי

ה הודע סב והספיר כמשפטה בלבד ל  שמלה ללשין מי
ת מחמת  שמושיה מד אחד שהוא משמעי׳שמא על כי מל

ע דהא דלמא אלא אי ד נו ת שמר ובכן ־ כ חי  יושר אי
ס שג ל ה להא פירשיהז הס חז ע די ק אמרו שכן הי  פ

ת כיי ע ת חנן ל' בשס ד כי השדה עץ האדס כי ייד־ ־ יו  י
ס1י י הוא השדה עץ אדם שי מ ב א תי כ  תאבל ממני כי ד

ת לא וחלתי רי כ ד הא • ת נ ק אם כי מנו היא הגי', ת  מ
ת• לא תאכל,אלתי תי למי ואס תכלי ת אי קי ב  ינלת• ת

* חר והדיבי* עג ם ל־ כי לבו ת תיג בא ע ע  להקיש ה
ם ? ואין השדה לעץ האד ת־ הה מכח רק ז ע ד  ה

כר לא־ש יעשה ככה מ ש באמרי קלח נפי ה י א  ה
שר יחטא אחד שק קי על לש״י זגו' ת ת של לשין פ הורי  ז

חד האיש באמרי א היא א ט חו ל ואתה ה ה כל ע ד ע  ה
ד י תקציף ל ־ כאן ע ג ד ה אי ו בי  ילכו כניו כי מ
ה כלשין הספי' כק לני להניח ע תי היד שי א להדחיק גי

ת שכלן למעלה היא .י’̂*־ גי מי ת ק ה מן האלם א עביר יחטא החס יפלשהי כלח ה
תן כזנ ע״ ל ^ ל ^ ^ ^יין ^ ^יייייין ה י כינ ה כין אני לכך ו ־ אחד איש מ י כ ח שהיא אחד האיש רק י הוא קל

ליי P האד?^ כי זק ש ך לבא יי פני מנור מ לי לשק כ ק נ ל על אתה ואיך האיט^ו קב ה נ עד ף ה קני תקניף* ת
(לשיט



v/ סימן ̂ני מא״ר י».וי*ו “
ה האחד על באמי! במלאכתו מהיר סופי עט •נסינו ^^*ו  יש^ פיה ועל • שקדם נמת שפיה כשם א^;

 ינוחו הבש«א'יסאשל שהם נחים בשני <^נ^ךהיןכיץ אתה יחידי נכרי אדם וירא) פרשת ( U1 לנוי גא
מי שבאת גיניכו ג אותנו וכעשיתמיכיח ל  היותשאנל עם הדגול גלנזל סדי לתקון החלה ^::סוף הביטה ־ ע
ק הזה אלהתקון מעיינת הבלתי ר.יאשונה התכונה נחתלהליםמכשו' בלשון ההוא הדכוי ישב איך ייאה  י

איי הנקיד חן שיאות תה אל ל^י! ^ל הני
ה שכלך חלו בעד נא והסקף ה ז מ פי שהם מ מיו רי ^  חאותיוע אל והתנועה הדבי* גד*גי^ סדי מו

 בלבד טבען מנד והתיבות העברי בדבור שחבא עד נחים השני בקב על עילת אאיתוזל
היו קריאדה למעלה היא עשו'העול*ה ה שוין י  הימה לא סכיארנו כמו ט<ור־נ מב^י קה^דח ב

ה ׳ יגי יודע מי שס כתב סק ד וכטעמי ם עו ד צדדי כי אהרים תנאי בו הדת מן יגיאה בהנעתן הד
קה בדרך בעברית f’י'* ̂̂ך4ן! ג/שיג׳׳קמו״ החלו ידענו אמנם • אונס אין כי ,ץ,ך

על הלשון מנך יסד כן כי שיוח לב וניתן מבין אשר
המעיינת התכונהשנית פי העילה היא אדם בכי

 ואיש איש כינון לעשות הדמר גלגול סדי ביופי היורדת היא הבהמה ורוח בדין• ועומדת למעלה
̂טה  סי' למעלה כאמור הקריאה אל יחד להתחבר שיוכלו שלא ונייך י וחשבון דין ליתן לה ואין י לאק לל

 יהיו קריאה העברי בדבור שתבא עד כאן ז?א :עח עב־ מעשיה על מקפדת שאיכה כבהמה להתנהג
 תנאים עוד ולטעמים טעות: חבלי קהלה בה שוין יוכל אכן • לשאלה לא להודעה הברילים יהדבדים

התכיכ׳השלישית לעכין מניעים הללי אחריס־הדבייס * נלוה בשערינו אשר הלוי כי להתנחם העקידה בעל
 הלז בטעות עמו ונקלה חלק ישלו כי יעזבנו לא עמו
 לגור בא האחד על התודה בפירוש מלל שברור וכמו
 העולה על קהלת ובפירוש השלה עץ האדם כי ועל
 לסברתו ארח ק וגם • הראשון לביאורו י למעלה היא

 גס היש לגור בא האחד על שכתב זל הקכסספירנו
 השדה עץ האדם בי כתב וכן ־ ע*כ • כך שיעשה אחד

 בגללו מפניך לבא ראוי אדם השדה עץ האמנם כי
 ולא לשאלה מבוארת שס וסכתי יכו'י במכיר העיר

 ששנה נראה יחטא אחד האיש אכל אך * כלל להודעה
 אחד האיש זל באמרי הודעה בלשון לפרשו טעמי י>ת

 ויקהל כאח העדה עלינו שנקהלה עשה שהוא יחטא
 בהעולה כמשך ולזה • ע*כ * העדה כל את קרח עליהם

 הוא מי יודע ומי * דנלי כה הלא כי למעלה היא
 העילה השכלי האדם בני לוח לדעתולהסר המשתדל

 ושראוי ככחי אשור במדרגת למעלה עילה ®ליא
 היולדת הבהמה ןלזח • יבמעשק בעיון בה להתנהג

 הבהמה m את בן כמו ולהכיר לאק למטה היא
ע’י» ל  ודבריו י עב י ישיאיילהיחיקאתתאותה ’יי

מה ועם ־ למעלה שזכרנו ישי עם מאד בזה מהכימיס

בי אשל  בעברית הדבור כדדי כי :שקדם במה בה דו
 ובחלוקה ישבי יפתיחה קבוץ משיגים החלוקה בדרך
 אבית לחקר ובוק ראשון לדור נא שאל • וכי' אחית

 הזאין במלאכה השלמים הגביייס התה המדקדקים
 • הדקדוק מעשה ו רא המה ־ השם אנשי מעולם אשי

 לאתר* ויאמרו הכסף כקוייות על לנו עשו זהב ותורי
 משלם הנקודות בכל מלכיתס אשל המלכים הכה כי

 וסימניך כעד מטיבי שבעה למספי יחדו עברו נועדו
 פתה ושמו _ והס לועיס* שבעה עליו והקמיכז

ה גדול• א ה קמץגדיל* ושמי ו ^  סגול ושמו ו
FP ייקי^ ’י’̂ ישייי ואי ‘ קטן פתח ויקרא  PP * 

« א קולס ישמו ואי חילק ושמי ’י  ושמושורק׳* ‘י
 4חיו יהוד או*יחו*והחכי ר_יאשר ניונס בנוה !כנר
 שהאו' הודיעו אחי כי הנזכר בספרי שבחן מינה היה

 אלה תנועית משגע באמת נו אדם שיבטא הנעהוא
 • מאלה באחת כו אדם יבטא שלא הוא השוכן והנח
 מחפן היה ושלא לכייס רוב שאשכא ולילי זל אמי

אי הייתי הספר  כלל שהם התנועות אלה סבת מנ
ינא P ואחרי * עכ * זכו' היטב באר הקדש ללשין

 בעקב אוחזת וידי ובמדע בחכמה אחיו בע הרח , ממה בו כחוזר ענמו שהראה העקידה בעל שס שכתב
זאת נחות בספ' דבריו את וימלא ההוא בספ' מעשיו עד איני ב דיכני שמה־ילפי יעויין שיפטיס בפ שכתב
ק על מלכות הזד בתתי בראשיתו הגיד המלוכה דבל אדם המלמד הזה בכלל הזהר הבלתי כיז הגיע הי

אותם פתח חדש ומעשה * התנועיתהנזכרית שבע :הידיעה להא השאלה הא בין ילהכדיל דעתצהכיר
על לקח והוסיף גאיתית שתי על איש חותם פתזקי גלגול סדר מיופי מזעיליס שהם ממה זה

מלכים ומלכי למלכים איתס חלקה יידו טעסנורתם היא־תלדעת כנר ׳ וכי נחים
«התנועות דברי קפשתי יכאשל באמיי ינאי מחלניו יהיא ־ נאמרו השנית התכונה כנגד צי ה

•ילכיס I א כב



יחודח
 • ג הס מהם המ«םדיס כיםמ^>יני1«

הכשאייסמייכביסמאלה והד דול•4ודהח

מאמר

5̂* pppi הרכבתס אופן כידיעת ידז את ימלא 
למלאתכדשי כאן באתי לא כי שמה מדבריי משביית

בי ץ ש מ B סי
 נהיןדימ המפיל מסירת גספ שכתב המדקדק אליה הר

 שקורין ייש תיק־ לה קראי ינקידתאי • השלישיתיזל
 שהיא • מקימות בהרבה לא׳בע לי קרא יכן • שבר

 קראלמירק הכוזרי והחכם ערבי* כקרקבלשין
שברבדילילנרישכרקטך . , . , שיעשי ככדי רק מהם

ד אדרת ובחלוקה ושבר יאמכס סכתנו• לגירד דו אקמץ ג  של החירק כי לי יברור וזזו
ד קורים שיש אני גס ידעתי מי רר א בינוני ו דו קטן חולב ו א ו הו  שהיא ריל קטכה תטעה שורק ו
ח גדילי להככיעית מלכים ה פ א הו הו ל דו הג ה הי פ ה ו קטנ ל ו סגו א הו  בלייודהיאשקראי^לוסבר ו
ל ושבר היל ייש.ניתכים • בלבד א גדו הו א קטן דירה ו הו  קראו הייד עס שהוא ואותי והשבא ערי ו

הי בתנאים כלם באלה מונעת ה^יעיי^ העשל מלטלכל  יהנה עכב סתם חילק התנו^ד-י Kו
אמהם כל * משרתם ?השיא

 אכחכי אולם • פניו לעומת המישמת בחינתי כפי
סי ע  וכרכי אשר הדקדיק כבאית שלי אחלי חליביס כ

 החבר בדברי כקלתכי אחיות דקדוקם אכל אתס כי
 דעתלכנון ועתה ־ מיבאים אנחנו ביאירס על אשל
 ילשבע לשלש הנקודות קליקת דרכי המה מה נקל
 בדרן* הדביל כדדי בי באמרי כי החבר וכר אשר

 מ ייכב לקח ישבי• ופתיחה קמוץ משיגים החלוקה
 יהס שיכלהלאבע השלשה המוסדי' על חלוקתו מבבת
 מידכביס שהכשאליר ־ גדיל יפתח • יחירק ־ חולם
 בביאורו החולם עקרו הקמוץ אמכם כי כאמיל• מהם
 • החולם היא הבינוני בהמוןשהקמיץ באמרו אכלי
 המעלה הקנוית בין באמנעיית כי ידעני וכבר

 לשלימו' החילם להקדים היא וכדאי ועומדת־ מונחת
 והשבר * הרא״בע מטעם בסמון סימבאי כמי תניעתז
 • חילק והוא גדיל ישבר כסמין כאמ' החייק עוקרי

 החשיבות תלה הקניית בין אמכעי עימבלי^איןשס
 חייג יהודה רבי יקראהו אשל שמו וזה ־ מהם בגדול
 דבלו אשר הדבר והוא ־ ביאשיתו הנזכר בספח

ם <^אבע  לשון תדקדקי כי החירק אנל בספר^זני
ב  כי בזה כונתו • החזלם הפן שבל החידק יקראו עי

 תנועתו היזע בענור’ ותמים שלם פיחשז קיוולס
 מגזרת והיא ככגח חסרים המלכים וכל שלימה

 בתחלת ככתיב ׳ סלים עתים יבדברירזל • ?תחלימני
 על דברו היה אשי מאזנים בסהי ושם * נחות ספ

כ לשון מלקלקי שיקראוהו יוחולם  גבהות(יזממו' עי
 השלים * למעלה הוא כן יעל בלשון י^היאהכינש

ל ע ח אי ק מ ^י  בהיותו פפבו הוא החירק באמ׳
 החולם הפן למטה היסם עפי' השנים יק̂ ’י!

 כאות חבר של סלוח היה ומזה ’̂ 
 כאמו׳־ואחלונה בתנועתו השלם י»ילס ה

ד ההקי!הפתסא תי  להיות ב
ה ס ס «י ^ ג נ י ע נ מ לברי על מפלאתי הקם א

ילק
 חיוג יהודה רבי החכם

 על אתנו לדבר כבאו רכזכר בהפרז כי בזה חלק לא
 אחהע האותיות אחת שאחריו השזא קריאת משפטי
שואק • החירק שהוא כשבר  קחי •כקו יניעוגסה

ת והנה בשבר־ הקון>כשבלבעכירהקיתשהוא  ח
 אליא הר' של וטעמו *יוד עס בקירק נקידה קחי של

 כי אמרו; וקשור נמלטו• נשברוהיאבעעסיזב־ליו
 כלפי הימכוהוא שלמעלה מה עם יכו' הדבור כדדי

ס והדקדוק לנגמהדיוק שיש יאשונ׳מה שהונח מה  • ו
 יככותן בכלל שהוכח מה בפלט באר הואיל ועתה
 הדבור חדרי אמכם אמ'כי הנזכרת להנחתו טעם
 והיא • גדול קמין אחרת ובחלוקה זבאמח • זכו'
 ואופן הטכדס המלכים לשבעת חלק כתן • זכו' קמץ

 הקמוץ כי • לו הניב אשי מוהלים השלשה מן הסתעפם
 לב׳כפרטן היא גס והשבר • לב' זהפתחה לג' בחלק

 הפה להיות כקל'כן והקמוץ • דבליו מתיך המתבאר
^ ק  על בהע׳נקית הראבע כתג כאשי בקריאתו נ
 כאשי כפתיחה אותו לקרא שא־ן באתרו גדיל הקמץ
 מכלים חכמי גם טבייא אנשי רק ׳ עושים אכחכי

 זכיין עלה וכבל גדול־ הקמץ לקלא יודעים (אפחקא
 אלייז להר' המפזרת מסירת בס' לשבח טבליא אנשי

 חתימת שמזמן באמלז השלישית בהקדמה המדקדק
 לינירה אלפיסתתקכ״ט ג ככת שהיה והלאה הגמרא

 הקדש שכיהיהלשק בית חלבן אחר !ו5שכתי שהיא
 אנשי והס המהוית* בעלי זמן עד יחפור הליך

 ובקיאים גדולים חכמים יהיו ייא מע היא טבליא
 בדורית היו אשי היהידיס שאי מכל לשין ונחי גמקלא

 עליהם העיד כאשל כמוהם קמו לא ואקליהה ’ ההם
 !•ל לפת־ בגד באותיות בלבלו המדקדק יונה רבי

 ולא בהאכשיטבליא בקיאים יהיפזיה הדגישה הדיש
 כתג בע רא ־וכן היהודי מכל הלשין נחי הס כי אנחנו

א חכמי מנהג ק וזל ־ נס׳נחית ̂  העקר והס טני'
לנp למהס המסולת אנשי היי מהם י הנקוד־ כל Jנ נ ע

ודע



מאטד יחודח קול
 שליזם שהפא הפעלים בשעי זג חי יהודה הי כי ודע
 והתבשם • מאוסף קמץ החולם לנקודת קרא אלן>

 יהיה לדבריו והכה ־ שפתים
 ממש* הקמץ שהוא גדול בקהקמק ממונע הקולס

ק הש שהיא קטן ^ק״יז  הסכמתז^ היתה ובכן • י
 ביכו«<' קמץ בשם לקריאתהקולס כנה עלתה לכליחת

 אותיית ספל בתחלת תראה תשוב עוד ־ החבר כדעת
 אנלו שכקי%השורק הנזכר חיוג להר'יהודה הכיח

 היו כי ו;ה ־ קבר של כקריאתו קמק בשס נקראה
 לתנועת נוטה השוא תנועת משפט על שס דברו היה

 באת' זה על משלו ונשא שיבא• ־כמו שאחריו אקהע
 מיכעת והשוא ומקובקעכ: קמק הקיף ל,חי (כן

ע כתנאים• כלס כאלה  המדקדקים חשובי כי ד
 על המנוקנחת קולאתס מורטה בדק לה היית למען

 לאחיו יהיה עבדים עבד א&ד השוא קריאת משפעי
 שבא עמת כל כנודע• פניהם את לשית המלכים

 בענמו נקרא איננו שהשוא נחות בספר היאבע בר7
ק  התנועה ואס • לפניו או אחריו תנועה בעבור י

 שוא הכו לפניו התנועה ואס מתנועע שיא הכי אחריו
 תנחנו ידו שם וגס וכו'• במבטא נחלהואנדאה

 הבא האות תנועת לדוגמת השוא תנועת אופני .«גל
הדביו כאשר אחלייכי  שיאים השני חבוי על הי
הר'יהודה בשם כתב זכרנו• אשר ת3י בכמלת

 בהעלות! זבלו שקדם הנוח אותיות מסימן לקוק חיוג
ת תניו  האלה אלמולפניוזכדבלים בכלל מנתו א

 יקראו טבריא אנשי כי הנזכר החכם ויאמר • דבר
 הקירח בתנועת ״יוד אקליו אס המתנועע השוא

ל שאחריו ויקראוהשוא ♦יזךדיזל^זךיי דו קג  ק
עס שוא והטעם קטף בפתח •̂’כ^

 אחתמאותיות המתנועע השוא אחי ואס • פתק
 תנועת תהיה לעולם הגרון אותיות שהם אחהע

 לעי כגין אקליו הבאה התנועה השואכפי
 לעי יכמלת שירק נדמית הדלת שיקרא איפה
ה וכמלת בחירק היא כאלו ע  כפתח הוא כאלו ל
 אמר נאשר המדקלקיס מקיא מנהג כן1 קטן

 משפטי אכן וכי'עכל• וניוד הגרון באותיות
 בקריאת הנזכר החכם כינת לנו הגיד כלי על אתו

 האותיות מיתל אחד אחריו ילן כי גס בפתח השיא
 כקוד שיהיה בין • בדבריי המוזכליס אלה

 דבלי בכללית יודו שק אחרת בכקיד? כין נקיק
 ויש באמרי למעלה המוזכר בספרו חייג יהודה יבי
 היה לא אס רבים יהס בפתח אימי עי’שינ שיא

והיוד אח*הע שהם אותיות הה מאלה אחד אחריו

קכח d סימן
 ?:רכזז !pj האותיית ,והין^^אותמשאל

ם עי  • ובז' לעונים נבוכים נדונים מנים1ע ^
 שתנועתו עו9י?י יששרי במס כתב כן אחלי וגס

 הגיע ותה ככה על הלאכע לאה מה כן ואם :כפתח
 דבריו.על ולהעמיד ההוא החכם דירי לנמנם לו

 זולתה* לנקודות מתחלקת הבלתי כקודתהקתק
 אסיבאאתרהשו^ ה1הז בדברים כתוב מנ^ט וכבד
 אח^ע מאותיות יהיו שלא רל האותיות משאי אחד
 שאנו כמו לקק נוטה השוא קריאת * תהיה'יוד ולא

 רי1אפ קורין אכו האיש אשרי והמשל הגעיא קזרין
 אבל הודיע כזאת השיא בשער יהמכלול ־ האיש
 המדקדק אליה הר' כתב וכן • השלישי הדרך
תמיד אזי פשוט יבא בעת וזל • ז' שיל שירה בפרקי
 על הזה והספק ’ פונה קנת הוא גדול לפתק

 היה כן דמיתי כאשר לא אס ממני היא עגום הדאבע
ע הלא מגמת סיף להיות כי באמרנז ביש ק להתיר  ג
 הוראת פי על השיא קריאת טעם טיב על ידו לחתום
 כאמור* המדקדקים מקרא ממנהג הנזכר החכם

 בכללותם דבריו לקבל כבדהו יוכל לא כי ראה ולבי
 ובזמנם בכתבם היהודים וקבלו קיימו לא מאשר
 נקודת אנל לק פתח בתנועת השוא קויין להיות
ק ק  אופן אל דבריו בדל כן על • האותיות כיתר ה

 לא אשר ואת להתקיים סופם יהיה בו אשי הנחנום
 יכחידנו רק אליו יקריב לא בז יבחר

עם השיא קריאת ביאור על ואולם תחתלשונו•
 המדקדק אליה להי שילה פיק אל בא לך • תנאיו כל
 חשפנד יגס * משלג השביעי שירו דברי זכו שס כי

 במם מחלב נחו בסמוך החבר יזכיר אשר הגעייא
 הקריאה משולשת* היא השיא קריאת כי שס שביאר
 הפתא• לקריאת קנת נוטה פשיטה היא האחת

 כמז ממש הפתח כקריאת היא אכלו גע״יא וכשיצא
י כ  אחהע לפני השזא בא כשי הב גציעל• ד

W הגיין אות •לקייאת ניטה קייאתו אז 1 
 ממש הניין אות כקריאת בצילוי קריאתו הגעיא

 לפפי השדא כשיצא הג איפה* דעי כמו
 כמ« ^ייייק כקריאתו קנת נוטה הוא אז

^כלו^ קייאתו אז הגע*א ועם • סף1וי ויעקב
6אמצ ׳ היייין כקריאת

תהיה נקודה ה״יזד אם
 לישראד כמו הפשוטה כקריאתו השוא קריאת

 המכלול פי תונא כל על ׳ דנייי כאן עד אהב
ל דגלי נתבארו ובכן 'שזכרנו השוא בשעי  הס̂נ
* בתנאים** כלס באלה מונעת זהסוא כאמלו

ן והיאג



s סימן עני יחודח קו^
 עולמי סדי לקיים עילם של מלכי הוא מלך אכין לפט כח 5^)<מ ימלתס ותיספע כלי לבלה המגיעה ;היא

o * אחייה j ^עם תגיעה בשם אגלי יקיא השי ^  למעלה היא לה1הע היזח יסוד הכה ־כי ממכזכמו על ה
 איש יכיה כי ה1מנ מטה יילך יגרשה! טבעו מדרך כה וולתה המניעות לכל כי מאד מלישה סנזעתו

ק אזמחלייתו מתמלא ואיננו כור שיתבאר כסתיכמי אי כיאה נח אתריהן יגכיר׳להכיא  שם ירוץ האייר י
קינן מון לעשית כנבי היא יתשאר ־ כסמיך
ח טביאח רזוליתד. »ח1תוס «S3 לכדיי תגבר צבת לא כי לבדה לא כי הריקותממני• לבטל אחדיד• נ

הקמץ המכלול כי אפס ככה* על ה ו חי ד י מי שוד נח ״  פריק יתברך לו יהיה לרנין יהיד־י, fsSi מ
ך ט לע כתג א’השי כשעל ^ הראשונד• בתכונה דגש• לו כמו ב י ז ג א עולתו התאחדזת מניר ו
ך אי תנועה איננה השו׳א ש סמו ה דג די חק בעבור י ה דו תכונ אח ועולמי אמד ה היה כי הב׳ ה

ד ונהו י-שיי׳ש-יז או התנזעית־נל ״־ימת ״י מ ̂ף או א”ה י ו ־? ־ י נ ״י ;י“ ״
j עב פרק כראשה התאקדי י . • עב: וכו• דיכיס
קנה כד^ ! ■ ♦ . ח אחד שיבא ויכול ו .vsA, נח משוך הנ ̂ י,* , ע באמרז י , צו סמוך היה והקליץ זההנמנא כי ד

״ אחריו יבא החולם כמורקאסישאוז נראה  לא אמד איש הוא בכללו נ
שלו עיליס נסתי ונח ח דנ ךו שו א ט ל ו מ כ א ו א ו א  הטעהיה ומן • וכי זה וילת וא,£שר לו י

ח נח ׳יחדיו שייבא אחדי' ודברים אחת לשפה א  המיס על ה' קיל עכחו הערי שמאל שור כמו ני
ף *נא כאשי בזה לבוני נמנם ולא ש־ חו אחריונחמ ד ונ *ו פי < ך ל  מטבעם ויילדיס מנגדים כמו א

א ייייג יהידה הר עשה צ ה • ויוצא* יו א כ ה נ נ אי א ה ח ל כ  נפשו באות האדם כאשר י*הר«4 א
השפיפלת מן ריח ישאף ולמה באמיו הנזכר בספרו

p^יהמה במים בשיליו הכיגע המשך איתיית יא
למעללמלא' יפני יתעיררו כוספים שהם במכיר

 אביהם לנין מפני רנינס מבטלים וככן הייקית• כי״אי כהס שהתחדש המשך בעביי ובשמות בפעלים
עכ שרשי ואינני לבדו למשך כיסך שהיא יגביר שכור
 הנזכרים המכלול דברי יבאו פיו יעל ינאי מיו נעל

 ההלכוא הנח לחשך אלא שאינו באמי! סיעב כיאשית
 שם הפיל כי אתגבילו היחיב החבל אמנם • יכי אתי

 המשוך ונחו בסמוך באח השישית האית אל גס הינשא
 לו סמוך יהיה ולא ;יכו' וקנה בלא כמ« א^ף אנ הא

 על וכו׳-כביהלאיתלדעתכי הראשונה כתכונה דגש
J תייתהאיתיו׳והתיבית על עומדת־ תגוגזתהלשין 

גלגול סדר עבודת יעל . • הראשיגה והיא בעגמן
יהיא הטעמים כעימית ועל • השנית והיא גוי הד

ס כל לך ביארתי! אשר ואת השלישיע־ ע פ מ  אחת ני
 אימז היעיל בלא מטריח כפל אמנם כי לו אשנה לא
בלתי יתי ה הקמץ שמטבע ביאר עתה1 ’ אוכל לא

 • הענמית היאשינה תכונתו והיא לו סמוך דגש סוכל
 הטבעי ממקומו הלבו׳יעתק גלגיל יופי לתקן כי ^פס

 זה ה' בספר יאמר כן על • קייב נעשה •לחיק
:r r ’Pi עלה שכך רבים ודומיהם פפח 

שכמסדל  הגלגול לסדר ופאות לאיי היותו הלשק המח
 הג בתכיכה מטעמים לו עשה הלשין ינףל ‘ יייטי
 השנית בתבונה הדבור גלגול סלל לסבב אהב כאשל

» ה ת  בזה תדחה הלשין מל^כת יהכה ׳ בעטי יפה א
הוא גם טעמו את בשנותו ותשיהלפעיליתהטכע

 תכונותיה לשלשת במלאכהלשין יעשה ככה שבשמים•
 להייתהאחתנדקיתמפט יקימו נדיבית על הם כי

 שת כאשי הכללי ותקוכי הדבור גלגול לנייך חביתה
 אן ה?) המשוך וכחי :בפלילים ונתן הלשין בעל עליו
 היה לא כי בקרבך אותיתי שתי למען וכו'• א?ף
 הראשונים הנקיס עכץ להגביל קבר של לבבו עם

 כי יאתר אשר יקיא בשס ולכלס נבאס במספר להיניא
 שקד® הרועים בעקבות נא נא ־ זילת ילא זה הוא

 בזאת גס כי הדקדוק במלאכת לאכזנה היישני זכרס
 ייעיהם ואחליהס השלמים האלה האנשים לכי יאיתי

 הייאתם היתה כי זזה • דבריהם את למלאת מובאים
 הו' אחי הנחים משפטי על לפנינו ידים לחבת שלימה

 המלך כיד ה ל לתת מהם אחד לכל הראזייס תנועית
 להריאבעפי במבואר איתיתס דבלי בס שמי הנה כי

 תנוע כל על כעלם ימנא שלאלף בספ׳נחית גס שתית
ת ראשית ראי*זיב א ר'3 )1ראש ראש פ^א חט א

ה חמשה כעל׳עס ימצא זההא ש ח בינך• בנד ע מ  של
 זהייד חו*לס ועם שז״לק עם ימגאכעלס יהיאי יקרדיה

 ‘שכת תה זי כונה על ביארו •וכבל נדי ועם חילק עם
 הבכיר באמיז אהו" איתיית על המוסדת בקידתו

 פיק לויתחן בעל שכתב וכו׳כמי ששה בגלגלים יתנא
קדמוהי אשר אקל משביל מטעם ר%ראשין מהשער *י<

בהגדת



קכפז פ סימן ^ שני מאמר יחודח קול
כי פי על המידה פהזילמ  יומי מה *כי רע יענין הנל ההזדמן.«ה b כצ ליחס דכייו אליו הגיעו כאשי די

ל מן «:]למכם על השלים הוא גם המכלול כעל והנה * בכמיכמיד «י  המנזעומ ממל שסדר אמימי כן על * ה
 הכה והן כיאה ונת השלשהמנואותאקייהןכתמשוך וכככדים רכים שלים ^*יי^יתאיייאמרין

הד״גש אחריהן יבא לא אך • והכלי ה*חולם1 הק^וץ הוא לקמץ המיוחד הנח הי!מ שעם ילהויומ להכין
לק הראשונה במכונה והכאות • התא או לאלף
ה בטבע מער* • הז^ן הוא לק’ולשו לקי׳לם תכונ מ ח יהף4 רדאעוונה ו א  הכ כמכונה דוחק כעכול ב
ה הוא ולתייק לנילי י^יאיי  לאו כיין.לסו*. סיבי כמו hy נעזב סא עזו^םתגיע״ע ה משנית בתכונ

ך אחריו יבא’השל^$,ף.כונו p גם שכמב יכמו וד ק שו בא המ  לדמיון מלעיל שניהם כי אחרין וי
ש ד ״יייי^ ^ספי אליה ה דג הנ חו נראה מ ו או ונ ה יןסה ו1ג כמו לבדי הו מ  הכוכל*' ^פה ^

קח mSS הראשוני המשוי׳בלותומ לי המכאי אמכם כי הקמץ אנל ולב. לי כסו משור׳ כמו החירק ו

א הפתח ל. שג^ו י“ ינאא״ריה־נת י״ י ״
כף ואקל * אליו הסמוכים גדיל הקמץ בתיק כי * יתד
הכיאהמכזעזמהשמי'אשי . נעלמים א״לף אז א’ה יכית
דיי vVy כמו יוד אז * קנה ברא כמו  נושא והנילי י
 אבלם מקנה ייצאי יוצא כמ« הא או ^ףאז*יוד משך

 • ן1ראש אני כמו א*לף אי ימשיך׳ייד אחריו והח׳ירק
א כי אלף אי אי’י לי ייקח ימשיך יהתוצס  יהיה לי י

ע ̂לף * שכאמי סטים נעשה הא ה גס * הזי  ראש וה?
 אנלו הזייאולשכב לו לקח זהשירק * אמת דביך
 שסהואעל * יקטן גדיל הפתח אמנם עמי• להיות
ש ויאשר כמו נראה כת הלוג ש קד  נשלתי חי

ה כהא משוך כת א;לס ישכון לפעמי •אך פתי ק ש  אע
ה  ודומיהם שכד שעה ובמשך ״ילתס מקנה אענ

 איתמובלעמכמז על מילה חלעל המלה העמדת כי
 ראית הכה זעמה • נא שי בהה בימנו ד זה על שנשים

 חלוקה למת מכוין אס מביט וכעס עמל אמה כי
 נאים המי המשיכים הכתיס כמספר כידך הכרחית

 ועליך מתס כהיגים היימר מפש ספק כלי כי ’ הכה
 המיחיכי׳פיהס ספרי מעל השאר לדרוש חיליך *עזוב

 שמט' עכין מה עז כי ■אפס זלרזתב לאורך זו במלאכה
 משוך נח אחל כלאה זכלוןכח הלירי אכל שהשמיט

 המשיך הכת בעלי לעיי ארבעת כל ט אפס עיד ואין
 חפנת אמת הן ונפקדו* בזכרו וחילק שזל־ק ם5חו קמץ

 נח ינאאחליז יודיעכי:הגידי חכמה בסמי' דלך מזרה
 שס כי הקבר שפת שס ונבלה נדדה הבה וכל־ משוך
 פמוחהישבי קמוץ מחלה המזנק סדרו וערבב בלל

 * ונרי חירק סגול פתח שורק קו״לם קמץ תם למחלק
 • הכקיס משך ביאור בנשאו וכה כה ילך הליך יעמה

 ראשונה היושבים וה״קולם הקמץ ביאור אחיי כי
^ יקפץ דלג במלכית  למקומו שב כן ואחרי • הנלי א

 והעתק י רק הק אל לו הלך חלף ימשס השולק אכל
דיכו יחשוב אדם לב ואס * יקע! לאקיונה וקסניזל

 אכל • שוכדמ נחים השני אחליק יכיאו לבד לא
 הראשונה בתכונה אף הדגש אכלם לבא כז גס יתכן
 והסגול הפימח מלרעואחרוכ׳יסעו שס ולוקח י*בי כתו
 והכל הראשוני כמכונה חשוך נח אחייהס יבא לא אשל

 במכונה באה אך וכוי• באה איננה ההא אבל :כסדל
 במכונה בהייתה אשל תלאה מלת לזה ־הדמיון השנית

̂גול היאלף מנקד נסמכת בלמי הראשונה מראה בס  ו
 בנ׳ירי תנקד בהסכמה השנית ובתכונה • בחדות ולא

 מדבלין שיתבאר וכמו נפש* מהליך עינים מראה טוב
 גתבזכה מתשכם אגל • וכי והסגול הפתק • בסמיך
 לעשות הוא ההשענזמהזה עליה* להשען השנית

 לי וןהי זה ודמיון * עליהם להתחזק למלה סמוכית
 אבל גתכינהלאסוכה מלרע משפטו שהיה יחמור שיל

 גלגול ביופי המעיינת השנית התכונה אגל נשתנה
 משיך נח כאלו בו*או מאליך עם מלעיל יהיה המלית

 להש^ רק ההוא ההמשך אל לנרכני לא אחריו כרוך
 מתכונת'״ על וקיימת חזקה הקריאה תהיה למען עליו

 כך אחל כאמלי דמייניס זה על יביא והחבלעגמי
 הנקוד בהפך כו הדבור §ןגל*(חביליו תלאה הלא

 ומשיכת קמץ והוא הפא ותניח פתח והוא העין ימשוך
 והכינה * יכו רפה לנח לא אסלהשען כי איננה קע״ין
 מלעיל תלו על ולהעמידו הקמץ להמשיך לאיי שהיה

 למעלה כמיזכי משיך נח אחריו מביא תטבעו לקיימו
 לפה לזה ישיג שלא הדביר גלגול הדל לתקן אמכס
 ברימשיכו קייס כשמת באפיו נפק הקשרים נתל המזג
 אזן כי המלה אחרית לגבול להשען הפתוחה הע׳ין
 לר^יות נא כאשר הדביל פעמי יפו מה תבחן מלין

 כמשיכת אכ^ ת־םר שיאמר מה דבל פעולת
 העזליסהם שמריאב^ מאמלן ייתל מלרע המלה

־ למ«לפ •



פ סימן :מאטד ידוודח
י>יזיf לפעלה ̂)«מי«̂פ  צל6 שיב^ wS בזה זייזז דבל פכי להסב 00 בשפמיםכפות תפולנה Jגויvה
 היאשינה (התכונה עלתשקלה( עסהבאיס »,ץי j>bv0?n לכוין1 נבירה• ענות קול יפמע לא ,♦.קולם

«•תנאיה תקבל • שמה יולד אשי יפה לנח לא תשפילו הנביה עלבד : תי אל פה ( לגי שקדצז במה כך פה'
 במלאה(בקידלת* הלשק תכונות אודזתשלשת על השנית בתכונה תמשכם אבל :אחיו לן יתבאר ובכן

יחדל לא דבייס ובייב שאתה יי! להסעןעליה•
ה או הפתק תמשוך ס אב?* וזראשונה בתכונ כ ש מ דז ח תכונ  מזעיל• הבלתי הכפל פשע זז

ה ?*השען השנית על להשען השנית בתכונה ע4 או עלי הפסק או ט  ילסכיק,׳ עצמו חכי ה ודברי למקו׳
ק הצורן בפי תתכינהההיא ד ה הנ נ כו ת ה הה הראשונדר ו  מללו• בדיר כי לעצייס רתקנלתנאי

ת מעיין כשאתה אבל האימיי הנקיז לפי או ת באו תיבה או  אע יפתח פתק שיבא וכמה תיבה ו
הונר*^ הדברים SגוSג תקנת Sע תדגיש  ייקקולך לי למלאת ידו הכי

ד ^ הפסק מחבו וכבר ־ לך יחסי אשי ו
עס השזא עגיז ביארתי . י , תמשכם היא כאלו בתכונה

שבעה ד*ך יכוננו ואז .אזזל,ן7לנייןההשענן׳ק ם ה כי ל ^ על מ ז ו נ כו ע ה  אשד וכתב • וזולתה א הנ
ף הפתק משיכת כ4 נקמצא חלו לי מנ שונ א ר א ו־ שנ ה  שאח וילה להשי׳־ אין נכתב מבלי ערכה על ו
םעיינ באח׳ הפיק להפסק לטעם שני׳ ה החכונ׳ א״ו עי  סחוך י״ל להפסק מקמל הפלד׳ חבור ביופי ג

שונה וגלגוליי׳ואפשר ק אף ויחי זקנתי נא הנה שונה מן שי הרא  חקכההי( לחלכיתכיאכשי חתכונ׳
 במוכרת סניל היא עבדיך «1מבל הש^ישזרת והתכונה{ השניר־נ לתקן יזכי׳עיד יזכול .יילד בה

ם והסניל שיבוא במה מי ע ט ה דנול א1נ דבר שישונדת ואפשר דן ה הצאן ובמקנ קנ מ ב ו
too• ת תבוני ננ, י,קודמו׳ ה א, ס ו ל מ י ־ - י ־ י נ ו ״ פ י ק נ  ה

תחה ה לוט אליהם ייגח כיאכזד וקטנה* בדילה י פ
חלת בעבור מלרע אלקים כי הנגבה עמו «לוט
 אקור החלה נגינת להשיב לכלום עדיי ורסן מתג כמו

 הדבור גלגול יופי לתקן טעם ידי על :א5ה במשיכת
 חןהחקוס ידאה עיניך ושא * הלשון בעל מראה לכל

 קלקתמקוקק• שס כי ) לן פלך ( to אתה אשי ההיא
ה נפימז ^ן  עבעלי גס ודומיהם וימה וקדמה ת
 הענין לבאי הקב אליני 3ו0י ושוב מספר עצמו הסגול

שער פע?* במשקל הזה  ואל המזג• יחסל אל ו
 היית עם השנית בתכונה תמשכם אבל אח' על התמה
 או לטעם או באמרי גכ השלישית על דבריי המשך

 שלילת על זולת כינתו אין ט הפרק הפסק למקום
 תכונה לה קלו דידה לגבי וכל הראשונה התכונה

 בכיזכא מדקדקי ואין בכלל השלישית היית עם שנית
 שקייבין כל משילין פ משנת על אמרם ללזגמת בזה
 וכו׳ בשבת מצוה ומשוס ישית ומשוס שבות חשים בלי?

 הכשר כל כפ וכן • ליה קרי ישית גמויה מציה דלגגי
 אקלוניס מנוה ראשונים מיס ?שיאן ק יבינתק אמי

 אמצעיים חובה ואחרונים יאשוכיס מים יזתיכי חובק
 ואפשר • ליה קרי קובה ישות לגבי מ^יה ישות״
 למקום או לטעם או כאת השלישית התכונה אל שייזז

 להשען השנית התכיכה תמשכם אבל אח וכאלי הפסק
 רחוק ?איננו '1יכ לטעם השלישית התכונה או עליה

ס לאיזה לטעם שיתבאל-אממאו שתהיה וסבה עע

טר הגדולה אלקיס א  השענו בעבור מלעיל לי ו
ס כי זה* וזולת שיבאר: וכמו הקטנה לי מלת על  ג

 המתובריס לדברי השקפה שום בלי עצמה אקת במלה
 כך אקל מאמרו שיראה וכמו השנית לתכונה מבא יש

 השלישין^ והתכונה השנית: כתכונה נכדי זה אבל
 כשתנק כי טעם בכותן הזה בנסח מבליהטעמים־אין

 צחליף אס יפה תיקונו ויעלה הסופרי' לאשמת לפגם
 זהו^ הטעמים מעלת לאמרו הטעמים מבלי אתרו

 ״ הנקוד מעלת באמי! למעלה המוזכר הלשון לוגמת
 fp סופד יד על להתגלגל מאד קרוב כזה וטעות

 9דזמ מחוקה עין לפניו בהזדמן ממנו הטפל יפול
 .7ל'יו ויחשבהו ת״ו על מורה באחרי׳המלה לטת!קק

 כ« ותבלין מלק ידי על לתקנו ראש בשמים לן קח אז
 להס המה אשר בתיו מס בחלוף הטעמים תבלי יאמל

 לתיבות שהטעמים והכזכה והתחי התמונה קרובי
 הענייכי' לתועלת הקליא׳הן לייפי הן לקדרה כתבלין
 דלך על שאיני כילי' כל מא-,ניס כספ' הרקבע כדבר

 הטעמ«׳ בעל כי תשמע^יו ולא לו תאבה לא הטעמים
 :וכו' שישונה ואיפשר :עב מחנו יותר הפירוש ידע
 מא<^ יכלת לא מקומו את מהם איש כי כתבנו כבר

 הלשון כלל תועלת אל פניהם את בהסב קבילו
הטבעיי® הלבליס לדמיון יקד* גס ידס על תמתיקי

אשי



קל' פ סיפן ‘ עני כאפר יהודח קול .
מד על קשים נהיועס #שי להס יעשה הזה כמשפט זבהכה כהנה יוסיפזשואיס לנזנו להמשיך קונס כ

שככה ערב לשזן על שהעיד כמו הזאע התכונה פי #ל ומקומם טבעם על יעלה המושל יות המניאזע כשדי
אי ובמה ׳ למ^ה כמוזכר יניחו אנ להבדיל בזה השקפתנו היתה ולא המבטא מחזקי לו ועל אמרו אבל נ

P בתכונה אכלנו ככרי זה כל אח״העלזולתאבל אות בין שחץ אונך תקח זכו' לי ועשה ל' אמי יי^^ייי
חבול ביופי המעייג השנית בחוקו הדקדוק תכעיכית

שונה בתבונה נכרי עלפכישלשתהתכו« יזיק ̂פז רדיפת דרא  כמוזכר !גלגולן המלות תנועות של
̂* נח ביניהם יכנס ש^א לכל הונח ומקום האלה* ש«אב ול*  בעת ולפיכן למעלה *בארין7דג

ה חביתה מבלעדי מהן אחת ע תנו  בתכונת תנועו' ג' שיזדמנו ש^טז שבאירת הנועדת אחר שבאית ב
ה יעבור כאשר ויותר השתים שכוי לך יתבח ימשס מהן אחת תןלשך הראשונה 1ן3א • נערכ« ז

ה fלנזרן הקודמות כת כשיעור השנית כתכונה שיזדמנו ובעת • השנית כתכונ

ה תנינ ח1ב נ ו תנ כ ם ד, מ ת אי, «ו ם ״ ה נ שו א ״ זי ־  נס1-התכ1שעל א
שנית י ה י ע ׳ ״ «ה ב-העגר< נח נ  כ0ה יו״!י איו היאשינה רד<פי׳ לה ק

להנ־עי(כי1מלקייינהפנא ערלד כמי הכפל בפגישת אלא תנועות שרש יכנינאשראק
ת או על החבר לכי תיו ע או ה ד ד תרצד• ואם «Sנח נחר* כמו א ס מיו ה ל שאתר אכלנו ^

ס הזאת: כללותהחכמ׳הדקה א ו ך ז ש מ  כת יבא קטנה תנועה וכןדאכשד ריזרצהר־זמהד• ס
התבונה ש על איכמ כיאה ה בתכונה ככרי «אינכו

'j שם היו וכבי )הזאת שלש רדיפת הראשונה
אמכם דגש* או נח שוס בלי נרדפות תנועית בסי'עח לפניך המיתי דבלים הרבה יכו'* תנועית
 לקרבה לבו נשאו אשר לכל והותל דיה היתה זהמלאכ

 החקוס אשלככוןמונאסמן הללו הבכתהדבלים אל
 הראשונה התכונה אנל כי להודיע והפונה • תהוא

 כאמור וכי'' תקכתנלגולהדבריס אל מעיינת הבלתי
 ביכיהס יכנס גתמעותשלא רדיפת נמנעת היתה לא
 בשלש ^.פקזי מלת להוניא תאמר כאלו דנש ולא נח

 נח שיס בלתי תנועות שלש שהיו קוד פ א כחית
 גס ־ הקוף לבין הפא בין או * ההא ובין הא*לף בין
ד5א כבמלת דגש ביכיהס עבי לא  היה לא שאז ק

 איתמובלע על חייה הדגש בהיות כלל לזרות כחשב
 זכר1כמ ביניהם נכנס נח כאלו ענייני מושב היה ובכן

 ענמה מנד הראשונה התכונה בבחינת למעצה-אמנס
 הג׳תכועורעבלישוסנק נרדוף נדק בנדק וטבעה

 שלשת לבטאבשפתיס נתינה שהדשית אודגשיכקז
ה ח ת חוזיה תכועותלמען  ואם כחזת בשנש י

 יתי לכל יעשה ככה ■ • לדגש אי* לנח מקום שס א־ן
 אנל לכלס שוה משפט כי זילתס אחה*עאו עס המלית

 ב א אקנה אכנה ייזמר יבעת היחשינה המביכה
ח p נוי/^  למלת יעשה ק וכמו • דרךהכזכר על נ

 יהותתנועעי׳ תנזעוחי׳ויחדו רבוי עס ךדי?»תוזוית'
 זו תכילא חוי rtff ה ו באתרנו דג' אי נח שוס בלי

 לחבל יזמנו אשר את ממנו יבצר לא כן גס כי בלבד
 אז*היס יפת כמי וה אחר זה שואיפ כמה יחד

ת שלשתן השיאיס ריאתpב פ ם י כי וגס אלקי

 השכית־ התכונה פי על הדבור גלגול תקנת עלתה
 הנמשכת האלף כחיהיא כשיעור מהן בהמשיךאחת

 כראם נח יהיה הבית שתחת השיא כי כלאה נק כשיעור
 לשתים כחית השלש הישבו ובכן לאמזכעכבתחלה*

 לק נה* ב א אמרנו במקיס נה אב יאמר וכעת
 הסהר אגן שרךד כמו הכפל פגישת היתהשס אס
 ט וחמאה לנש נחי*י ניזרי אקהעכתו אותיות אי

 :למעלה כמוזכר רדיפתהג'תנועות היתרה באלה
 תמהדאפשר תרצה ואס תמשיך תרכה יחם שאמר יתה

 השנית בתכונה מהם אחת תמשך לאמי! שירחב
 כפש אות לכל נתינה שהרשית והכינה כת כשיעיר
 שממ אשי אבנד• כאלף אריך משך למשין אס הקילא

 אלם ודבריו * הקריאה למהר אז ־ כאמור לדוגמא
 עם אצלו המודעת היא הנכונה הקריאה תשפטי יורו

 גחליס דברים שהלכם כמו כעיכינו נפלאת היותה
 לקריאתנו מתחלפת הייתה עם טבריה אנשי בקריאת

 אבנזץ קריאת על שמעני זו שתים כי שזנלני כמי
ה כנ ה י בנ אם נכנה ח  לן^ כפי הקריאה למהר וס׳

 ולאחיאיתהלאמראב• 'אסלמש*ך‘־ עליו שהורגלנו’
נ ו/ב נה <ב גה ־ נ  הפחון עס דבלי יתקשר אי יי
 אותיות או הכפל בפגישת חגיעלת שלש מרדיפת לי

 בהם למשוך אס הקילא בבחינת הדבר יוכח כי אחהע
 התכינה כפי למהר ואס הראשונה המכינה כמשפט
ני שניקס כי השנית הכסייס וכן : נקליאה מו

#תשתה



& סימן ̂ ני מאמר יהודח קול'
ק תחגיכה ב ק ^ א י שי והנה נחת י« או יוד שעיניהם ויאמה וכו׳־ התנועות שתי ה באנ< ^
תי ע;כת ק^תי ק?ןת שהעחד<ן להלאות החלותי כבי נית«כ«׳0ה עחכזנה ב ובין הלא נין קידן סס אין ע

מקום החבר ולדעת הנחה העין על שיודה החד כי נח כשו״א מובלעת אות על תולה מלעיל המלה
האיכע מכח כי אתחסלוכי ימלא מלעיל ה*פא העמדת נח או דגש יחנא קטנה תנועה שאחל בילינו הכלל
ר ג במלות והכה נלאה שוכיכו כמו נח הנשימ׳יולד נ
ת י נ ̂) ולא ילאה לא ז ה י־״ג נ ו חנ ד\ זזראשונה ה ע, שתי קנ  תגיעי'והס הנ החשך ווהו זאת רת תנו
ה שגי כשזיעור נסשכות זאת אחר א' שוס והבית מל הג אחל ת א ר ם.ו חי  כמיס שני שיעיל כי שש נ

ה להיותן כי אפוש מהמה ה nS כזה הדבור כי השנית תכונ הי ה י אי  י*מס נסתית נחה זחו והם נ
להלי עי ת נכתכי כאלו הן ^ פיו ה שא משנ״המשכי אחד ו  להחנא נראיתהרארס נחה ^סן ר יח

י1 ? ה ובל ושמתי שמתי י'’?* ? מ דו על כי באמיר שים בשייש rrbtin ד*ו ה
ר והבידיו ‘יילעיל• כעעם כמסני ו הדבו ^ך הנקוד בחשך נ מ מלעיל המלה הערת ידי ״ ח

־ ״ ״ נ ״ ץ א י & א הי ״ י ־ • • ־ ״ י ״
«י י . , , במבטח הודגש שלא א ־ , ׳ ״ ^ • , י חד א ב קנ ת ח וכי«י א

, ען , » , י סו א נ׳ ה נ נ אי ן ע. ה יעי* ד, דניי תיי ע ל ^ אי ’”הי
 וכבי • טעס יעבור עד

 על שירה מפיקי כשני החלקלק אלייה הי' כתב
 או מכחידות דגש אייריהן יזל הקטכות כתביעות

 יפות נלכדות בטעם אם אך מולידות הן כח לשיא
 מצת שם ב הלחי עגמו והוא • עכ כאגדות אחליק
 הקטנית התנועי' תחת הטעם שבהיות באחיו דבריו

כך וימה ויכן כתו אחריהן הרפי יבא אז ת ו  קי
ע^• היפי אחריהן יבא שקחלעיל לפי ודומיהן

ש ילדך ניר על כתב ההרכבה ונשפ  לנתנא עתיד ת
 במקום והייל נשה ושישי הלמד ונחי נון פא מחסרי

ח והראוי הפעל למד ש  השיןיאויה והיתה תן
 וזז ע*כ* מלעיל הוא כי תמייתז הנח ובא להדגש

 לשונו ואם עגמו הפסוק על כזכתהיאבע עגמה וןיא
ת בהבנת עיניך יאירו זבכן • מבולבל כוא  דברי טנ

 תנועה כי זכרניהו אשל את לב על סומך אחיי כחבל
א  הדבול• מהתגיעעות וחלק חלק כל אבלי מקי

 החניכי הדביל את הפילוסוף שם כן על כי לס1וא
 הוא שגס בזמן מתנועע להיותי הבמה מאמי בשער
 הדכור חלקי שיבואו מה וכפי מקומו נשער שם יושג

 * המדה היא כך בקניה אי בארוכה בשפתיס לבטא
 דרכו לפי יתגיעע ובו הדבור מחלקי הוא גם זהשו׳׳א
 שמלת החבל מכת והנה ־ שקדם כמו וטבעו

ך  בה יקוננו מלעיל הכגבתכהעמדה חשל די
 ונמשכס זה אחר זה מתנועעים דביל יילקי ’®ג

 ידעת בשכבי עזסמתי יאמר יכאלו נחים ב׳ כשיעיל
 קום בהם והשיש הלין מנחי הס יחביליו שממן כי

 הכתיבה החלף היא כ?ןם הקמ׳ן שאחי והנח זכי שיב
כמנהג הפעל עין חמיית שהיא שאק וקאם נמלת

הפעלים אנל המכלול שכתב וכמו המתחלפות יהוא

 הללן נחים השני עגמוענין
 שזר שאין א:ז יל) כתו נראה והאחר משוך שהאחד
 חנלשנעתהחלכיסיאמנס למעלה וכי׳כמיזכר עזמאי*
 דאתה הלגיי גלגיל •ופי המעיינת השנית התכונה

 יס כי לזה הגירך הביא כאשי המשכים משני א להפיל
 כמלת עשה כאשי ככה על לשפיט הלשון לבעל יתיון

 ראוי לא בי לעמיל מלהב עגל פעל שהוא ועיםתי
 מלעיל דה להעיי, הדביל גלגיל יופי מגד הלשין 1בע

ק כבתחלה  השני והשאיי המשכים משני אמד הפיל י
ל ע הזאת המלה שבהשפילז י  השוא טעם נתבטל מלי

 לבדו המס שתחיי• השני וכשאר והמס ה׳^ן בין המובלע
י המדקדקים טעם היות ועם קמתי ^^̂י

 לז פחדימה ‘ייגי של לטעמו מתחלף הוא ודומיהם
 אלזרי ט הנזכר במקומו אליו רמז המכליל שבעל

 כתב המדקדקים לשאר המשותף הטעס לזה הקדימו
 הנופלת האות על שמיי שכתבכי הטעם על ועול זל

ע יאתה  חפנו זה היה שעיר אנלי וכוכתו • עב ־ לך ד
 כדבריו בכמיך שם שזכר מלעיל ההעמדה טעם

 האיתהניפלת• על במשיכתו חורה שהוא הקודמים
תו על ראיה מקום והנה  וזל כך אחי שכתב מה מנ

 תל ויירה ^?*■׳.<ז:יתי על הלביי ו*אי זכשמסיף
 עד בי׳ וי: כתו מלרע החלה ותשוב הנח יפיל העתיד

החבר דכיי הן והן ע*כ וכי ועלית זאלקיך
 ק גס מועיל הזה היותשהעכין ועםזכרנו חשר

 בכאן בחינתו היתה לא והעתיד העגל בין להבדיל
 את כע־ן קאמי יעיל א“׳” והמגונה הנאה אל זילתי
ז סימן  העוכר ההפלש חן ביניהם שיש מה על ̂ע

 ע’פ נקט דתכא יאירחא ’ שחה שנתבאר כמי והעתיד
בכט לטעסאמלושהבהמותמתעשרית לבכיייתכי

נאלול
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 פמח לדזנמינ ענין אינז ofr w לזה «זדגזי טזל יזס מפגיסהזל למי פלידל זלל זל5#1
 הפועל לקמןלל עגין יוגהז * גמשך י1ל<3ה הפועל בזולי( שהיי ועיי יהלל יו3« הגילוי גל וכגי

 ט זעילל למלה מפגיהשמכו טבעו על הנמשך תדש הכיילבין זההיהגו^טעםי^^למשזסדבעינן
 כהג זכני בשניהם• שוה נד הול הזה הענין לעשי מגיפים הללץשאין דעמכלעמי למק לישן
למי קיילת ייליף יזיילליל מילה הלל ג ללי עם ללי

עי  ורימיהספס ועשה התצונזיה על אמיו^םרליוע«ז-זלי1בןדמע בז הדבור יחגיייו י
 לבל כלמיו חולמם זעייל ״ זזקטגח חמיה Sy שנמענו משני הראשונה ה^ן ממשך הנקוד בהפך

על הילש'למשקל הלבן Syi והוא קמזגין בשני יועל* ריאין אנו ויכן והול *יהילפעמותנימ^^ל  י
וזלוקיילמהמלהמליעמי או כאתנח תםזנאהו זה ‘עבי שלי כני • זכו «ףק•
^יי ^ ®יזי®. ף גי סו ה שזה וג^שד • ג  אשר לעשה ?9 גחכונר־ן נתיישב הנ
וכשתבילכשמודלמלה • ה י לעזי היה לל לו'כי לשנה

״ ,,ן ״ עמייי• ®עגיי חי * יז ״יייי לילמל׳שהילמלעילעיילr י
 כש ילוי היה כי והכלל
הילשונה המכינה משפט

 לומר הפועל 00 שממין הגדולה המניעה להמשיך
 עם הפמזתה העדן קיילמ ולחטוף אשר ^לער
 פקדה בפמומי המכלול סכמב מה ללמיק הלמ׳ל

^ן שכןדרם עלמיו עמומה והעיו קמזטס וילמד ה

 כמו מלעיל היל גם תהיה
 ישאל כדח אנד עישי

משב המדקדק לליה יהי . 5״j,׳,j ,,5 ויקרא לן
 נייך היפ לל נהגיהו המכלול על להסיג ממשבזת
כימצהזעזימעשיטשהיל שהילמלפיל מלה לומ׳אלל

ימולי חיך כי יתכנו לא •יהלל מלעילג* ___________,____
□ ^' למי תמנל ילל ובק^^תם השדה חית ואכלת מל הככהעל לז שלין חה רון כי בעו ד ב ל ^  כ

ת וממטף מלעיל ההמלה ^ ע לו מלעיל »אר5 מ^כ!עילא על ינשא איך כן על ה״מם עה המ״יז קי אי • י  ל
ם 'מהמס אלןד לשוס ט«נקבילה הוכשל לא קמונה המיר הפעלים כגוי שאר כל אבל פמו?וה ה<יו ע ל  ו
מהס וככל אל שם סמ^ולקמג ׳ ממטף ילל opV עם המיז קיילת שתעמוד לפי ך יה על ^!. הלי
ל משפט היה יכה • מ: ע אסר פ ת למי ו ע חני י ^4מ ה ח ד ל א ^ •1̂? 7 ב

ן השנימששנמה המצונה לילי ?־** I ודס^ךלמילה וכו מליעוהימה טעמה ^
 כלתי מלעיל בלו זכו׳זגס לדעתה עוד ולא!^שף אל לא קטנה כתנועה נקודה היותה עם מסיכתהעין’

ה או יעילא מלה סמיכות משוך נח יאות לל שתלי שם יולד לשר יפה הנח לגייך  הנה מלעיל שהיא ^
ש לחיפתחכמיזכרלמעלהיקהיהזהלנויךההשעגו׳ ^ עכ־ הליש שאל ילieעלנו ע ה ה ל ל ו י י ג י  ו

h הדבוי •שלי פעמים כי נסות לבעכוי לפניך כלמוד יגלה לכף תמגלמגוס למען בלחיימהמלה
p מלך כן;יסד י3ז w ל’יופי למקק לגו אי כלי! הדלשק ממגיכתו הדבור ג 9ישוב0«עמ* • הליש ש

י פ 8P לין כי לל תני מו כמו השלישית המכינה עלפי אג^י^י ^?ל!יי ?ל •כ* א
מי ילד משוך לנלזהניו יקלל יפה ונח • ילומיהס ס בי לשי והיל לשנית* עגץלרלשיכהאו •  החבי ד

ה ועוד משסי שישעה אפשר השלישית במבוכה כי למעצה לגל לעגייבנו מתייחסים דבטס קןונללחיז
אי תטרוליספעל וכן החכוכיתהקודמות: המכלול לביי עלו בשם ספ כדמה וכן למיז WWp מ
הי' w • וכי' זה עלת וככקס עבד פעל והיל כן ועל :לכונתני מלד מועילים המדקדק לליה ו  p המכליג 

בי W י״זל השלישי בליפן היאשה האבן לנל וכל זכי׳הכונההוליל לי ר^אה לי אשד השיוייו  מגו
^ פתקי וחגיו חגיוקמ׳ן ההשעכית לנויך אם כ• היה לא הזה ההשתנות ק ב ס א לגכלמנע פקוק ו
P כלן 3שו הזה הנויך ויוטל יפול כלשו• הנה כמדונד* P ץ שרה את כמופקד א <במי?וכ, אשר• כ

 לשר הנח שזה ואמי עג* כלס וכן לא לניס ועל היאשינה תכונתו על מושבו לאיתן הדטר זכ0«
 השנית התכונ פי על הול השני הקמץ אמר סס נתישב לשר זעירה למלה ודומיהם רעשה למל כןבהסמך

ר מתכונתם על י כמיש עמדה יגלם אז לגנילה ישעכי ט ע  ליחם כן גס כיכל ולולה ־ זההקסק העמידה ג
שה לי אשר ל יזלע הראשונה  מכלל השלישיתלהיזתהלתנת המגונה אל הזה השלוף היית ועם לי ע

שר מלה  מדקדק, החבר שאין ללא שבהם והמיוחס הטעמים מלת דוגמת איננה קמובה שכילה לי ע
■ .דברגי־• ליהכאשר קלי שני ילשין גי לן וכל נכך כל נוסד עליה אשל פתח וחגיה קמץ שחניה אמר"

ישיי I gj א לג



^טר 1יחודד קולי tr-f'S •> fTO rשגי' ס
7w ,^;דן-יג^)«,5וזנץ PPW .לנזיך0לפעעי *דמעמיפיבאו 1 |̂>

i !ת״כיג נימ1̂ u i j מלך הדגול» ro?. J»a10^ ,  הפפז,?^ל^א«<^תל^פ בצא ,
^העגין עי?יה: מ - .9ויןשת(.ת עמיד יהיה יזל,כן •p הוצן הזק ע ; / (^ זי ^ז רג ^ ^r ס  ישעום ,

הדין ^ י4ע עדשנמכי! הכובל: ע ג ש ב ,^ י’^;ג' קמניס ל יי*י3^ ^׳ ^<ץ ^̂י ^ג  יחשיג ^^מי^ג«׳י׳14ג1י
ע •0.* הק^ל אנל כמכלול ככעוג בוקס פחחות ■ פג
ה הענין ־ פעל* קלאשילמעקל האק דך הז ^ עד p הו צ ס אiהפסקקv<סp־המ -?א«ל שג

ס ע ל הו ע^תו ש5ןט;; בזק^> קםצים בשני קמיטם טקף גאי ח א מצ  היות,משמעית על ונ
ק קף.ישלו.משכט1גקה ס ס ה^ ס קו ה מ ה: קו עג  ביעןןם .8של נלעי! ^<חנ.ח ד,עי^^'ה<ה נ

ס כמקומוע. ההפסק \b פסגק סוף או ;יכי wיp.ךד;lו  p>הצרן^ו 1־• jyiגעך שס כפפק היותו ,׳■
ליינל ™^,יS1̂< ״״ללי! ICi ל״יי שו‘נאת ̂נa«ג ô־ו ^ ^ ^ g Vן ^ciw* gJ נל?ז

^י”'”׳” " יי ־ ^ו״מ ^ סנ ®תחי שגף ?!. W לע־* • פשוק ונ t e ״ ד , מי ״ ל .

:י*?ןנ^וזולעיעמיד
ז מ

״ ' ^T* ״’״^׳״ ״ ^^^.ו״שזנת׳ ״ ״ ׳ * י’״ ״ ״ ף י ץ •‘‘״ , י , י לצ געכין• הפסק מקים ל,מענן זיציעי עמיל p י
א היה המאמר משמעזע כפי• צ מ ה1ההקו מפגי ויאמר עדת ונ קעלרן מנד מכללי ■היוכא ד

י:1,1^;׳b•)P^»VV1 מפגי ה,ן^ שסהפסקהדבולעס ג פ ^ י י ג - י ל ל^יעזג אסל.למעגי ל! צ  קפ|
ה מפכיק טעס שס שאיף א שאחריו מ ר א ענין ט ה ע מ ג פי על 7כמי'<המ;ןכ ד כ, הלו

 1^וגיך ראוי משפט זה ^K< :מהאי׳קה‘אםר^:עני»-,}^^םכהשנה■"^: ׳כאשד י>ין ■כי ככה על להורות
א שיהיא המכלול עת בד דעתו הו א מפני iyapb יראוי ו הו p ש q io o ip tf ;ין הדגלים >גל, י^ ע, לי קי  י
. ^^ ;י־ , ; .״ י׳א '•וספמיההפסק1לזקןז . ת קזה <עגין * . תכ ^ ^ ה נו
קע' כ^ונפ כמנהנז ויאמר ׳; : ■ ן י . - ■או. אעכח שיהיה דינו והיה
 כמז ̂׳?ף־ז עכיןד קהיא ,0ידיסק: .כמקום הקמוצה ייפזלו שלא הגייכו אקרים דקקיס לולי פסוק סזף

ק ב^תנשולא שיך«ןו  שען״,נהשמ עניינה שזבדנדלפי:שהיה כאסק!.^םף׳ שמכע-איוי»> עה סכזנה * ג
א או כא^ח כ ^ו פ ף  מק ■כלל-חל עניינה לוסב ^ ימה״שקדס^-ס׳• מלי לטעמים׳ ה״ה1ע^לעב זקף שי

<^'^״הקתן ^על.ןכן״קיה יזקן- להסלמת שאקליי. ’ י  נדברי.«ז שהעיר -וכמו • מתנו נעלםזננסנם זלימזים
^ו הקבמההדקס האסמכזםבאמ׳להתונר מל אע  הז

 כאסד 1כאמי ליה זמרמיא סכויואסבניה כפלאימימוכג
 ההלון> זולת על פסוק זבסוף נאענק פמלזים5נמנאכ
ה ׳ ̂ ובו ההוא* ל הנזכר הכלל בהפך לומר מנ  מ

 שפתה •וכמו אסף כמקום לקיק, הפמח הסיעות
 בהפסק אס בפתק המה ואשר וזל באק׳יכ^׳״ הסנלןל
ן ס  ה»5מ לה יש כי בשלשלת וכן׳ ■טקמק מ
 מהס ובאו מלמו משה ויקס ו:ו«מחש הססק

 מהדין זתקק תחרש אל תהלעי צ^יעקאלקי סהפסק
כי א ? ר כל וכן ויאב^ לאישה גס ומיק ^ מ א  ד

 וכל וירך וכל צסזק יכזף באתכח פעס
עכ ^ידר השבית!זלזהשיהת באבן עוד וכתב ובז'

 פמז במקזס־ה<׳וםקגמויכמשפע;והגהי)^*יי בהיותו
כו׳ זיאמי שאין;דין תפני אמרו עם גקסד אמי קאשי  י

 הכלל.אי^ק מן להזכגא ̂ בז כוון קמעט אלא שאמר ומין
^’?■ויייל להשליס שכלבו מג^^שלאישיגו /  רך7̂ ;

 שאין-ד,יןן^ג־י%ר אג«;ז וכעבין כחזז;שזכינו תמונק
^ '.w שאחריי מה. אלא• כרכז לעמוד׳כו־ייפגי צי  ניז

ם אמ-ילוקד צ ף  ^ק נהאסיק ,הלשון כעל ראה ̂אל( ^
fp אער כמלע שזפי up? ימסנוס דק«ףןןלא נעבזר

ת מ ע ל ^ ת ק ip.קקנה יזן ןלהני^לקיאתני, א נ ^
,,ppgj ק י פזה.^קן אעטעתו הרא״בעסנה א

כ ע יהעחקאזת וכאשר ליאשןעו סמוך בקיע גספל. ג
כליל כקמ} כס־נלאה אהיק שיש

ק ■ ,•לעס עקד משפט כי באענק א: פסוק בסוף היח אם ס פ ה י ,ו זבזוליגה ג^ז תלעיל לעזל» יהיו ב .1 , 1 בענוישה.אמעמד,ק כאל.הית^חי״,(נקמז  Jjfipp אנל״ למי/ •  wrpife.״
t כאתנק o ־«ס מאקי נל על עממה   fo נפעע כרענין בי״עהס בגי . 'or ^ י״ב

V S׳^ ' r a f f• ד וגני  עי על <כן ^עי. ע
ודברתי ודברת ישכרת* המסויתמ^כלת

^ זכו פסו וסוס כס ®זמי^ק ̂’ :
כתג הנק קגסוהשני ׳ בנץ־סמ̂ס ^נו לו תפקלנח ז

 עלה והנה קטן נפעיי תקלה היה כי פהזק בסוף
כי לי ידי גלגל כפעק אקתלהקתה מדרגה  !הנק ע

 מתח במקום מאזנים בכפי שכתב לדרכו הולך הוא
שעין עלה כל וכן חל הלעק משפטי על יאיל דגלק

שלה



Vי)»זז ׳ ul nאJש’ר '*J1■י ' 'Jd ’w 9׳ J 7 p
מ ג ח י^א־מלעיל1)^לאחז:ינ5^ ע ש ד ן / מ ה מ ^ ג ו ^‘Wצ׳ימM r׳w^ ^ ^ ל  pH w>Vt1 tי55^נ

«למה ך׳ ת ^עמחי ד מדפענילהיי ע  דבי^יל יזלל^ןעמיק ימלינלגול היףדן«^ה1<}5^ עלגמןיןל׳ נ
ן ס^ל ^הירש^ס״ W>» p3355r31 ^וךן־ ^י ^ מ אלת1לגלה4י ע«3בימיי!^מבליואמ מממ ^ל

pשי?(אע*תח pה’לבענמ ע  ל« יימז הנ*^יולאאל־איןאן•4א!4ול:צלצףבפוי«ין<ה 1«יJ־ז]ששמיןעןלwאו
M מלה הייגbכ^צ’הfנ ̂ יכן־מקיההלויא׳סד׳שהו־א w

ק פסיף ק1זי»יי3ותז»םי?ד*ו־׳&«י׳« מו !> ע מ יאוייעלצצמא'א« >»סז ד
כי בקמנמ היתה ppUM אזי »שבר ;היזיס בעבור גדול כמח

״ עילה הימה לא זךד'1ו<»מ>^־זמןנתים י1&ח אז* אגזיזזעאיקורזך וסןזילן קטן נתקלהבפ״תח ג מיי  יין
שויןן יבביאויי-א* תדיעיס• מר מ בעבו׳ ה; ש והעמיקו■ וזז ג י י ן  שבמס תה יהוא אחת יד'8הז

ת1< ^ פ ח תיישיהבתנ »י׳ > כןnאל א אשר וכל מפעל נחבד,. נ הצ< ’תמכלול^בטוראשב Sy נ
O‘״ T f i’? י!« ס נ נ ־ ״ י ל ׳ י ו ׳ ' ג י מ ״ ו ־ מ ־ י ך 9 ^ זוזל.ורלן־.פמוון<^^!-<^י ומ*ן י נ ^ נצתקובהפסיץ חפק^בח • ג

בפתק בהפסק כקקזיבאו ׳ ׳ ־ ״־•: י ל׳ ל ־־ ׳ י כק^ן ולא פסון <!^מוף
הפסק בלא תאשר ואם • ־ ̂ - , קטן בפתח היה פתתלה קי

מ בברי ויאמר בל מדיגז׳תוכן שתי לעלות וכל י ולא וקכתותהדרן החביישמא שאתר ותה לב* ו
ת והגה סי\ו  בעמידה הנרי יהעתייף זקן ששרשי כעביר הוה אלרימלרב לדק ̂היא גס תורה הקבר ע

 האבן אנל המכלול שכת׳צ ליגמתתה היא ־ א״לפאק בו להשתאש ^^^'לאה ו מ0ס בנקולותו^^ו^טיזביר
^ א5נ מבקןאאלידאנל} כי1כמלתו*אמ י לבטן התפיר כי ממנה השלישי באופן הראשה ההפוך ו מ ה

ל ׳ אשר י ^ר5א יאתר> פילמגיג ע י ' / ו  יעקב רבי לדעת זה היה אתנח במקום בפתק הבא ^כ| י
 היה הפסק בלא היה שאלי לפי השלם כספי אלעזי בן לתיןוס מלרג^ג״הץ^ן ̂אל ליזתעלת היאזי תן היה

 לפתק והוסב קמל*י וסוף כתואנה בנא קמל כסמוך הפסוןלנליהטזגםהתזזצייכלבדיו^־וקתתנא
^י מי-זייז חיה אם אבל ההפסק מפני הפסק בלא באמ^וה עמלתי׳וילן- בקיבתו סשם־פבי  בפתק $

̂'כי כתצ ת^ןfתכקקמfiכ היא כמז המלה ^ע־יבתן1'׳אול^ן'י^—• וכחושיבא <קוד.ה ̂כתב ̂^יז'צה  הטע• זה י
י ההליףשווסלטל ^י ^י ^ אי ל  וסוךפסויזבשמוע פאיצפת צכלאקומויגעכמנאיצתף יהספי' ®

im זדבלנן־ לכהה fff * ת הס אשל יכל ['נלתןייזאתכת'צנרי שהי ובפולי' אךזילך^ת^בךצד}''^ו^יכי י י ז ^ 
ל גלגול אל׳.^^תאלג^להית^לי ע מיףפפוק | צאתגקז שזנ^ז׳ ת בנגייי ע ל ק  ו

 אליו הטעם זה יאס יונה יבי המדקדקים'אבל דוב פקקה שטעותסעלבוגרים•וכו^^םאמ^ הלאה וכוי־
מלבד^ בו אלם קלמהו ולא קדשהו היא כי ואתר כזאת תהי ואלנא קתנה!דולה- לתקן5בדולה)ואוו  ^כ
 •לי על הנזכרת הגיסא להעמיד יכוליס היינו וכבי ההסתבשו' קרב תאכל יכזה כזי אמנם כי קשהבעיביך

 גלולה אקמץעתקא שם קצא כן על הי ולומד הזייזין כש־לי i^ht'v xi^fnp ליצ^י ה1כן בלפוגףוזןקיאנה
א קקומומ׳םאוזל ^ פל;’ לגזר.צדבדו ג > ה תוי ל  כצי כי כפתק^בהציה הוא־ השביהלא-גפו כ^בערן ת

 והשכלתה -פיהקתק צתבארלךמקליקתוהקודתתי להייתיכמוירב' ראויה הימה מלת'הי כפירושו כתיב
מן ׳היות וכעבור הימאלעליו כן והפי&ה.לינוצית אל׳הקנה הקנה הפכי^תן במלת פתקו־ חן הג ^א־ ^י  ו

רעל בעלך לקיק גלולה פתקה יאותשס תשפטו והיה ■ עג זכו קטן נקמץ היאשוכה היול יהי ^׳ א צ^  ה
ך באתת לקקי ס  לכק-הפתק ביצה להבדיל גדולה ואמר לביתו־ על בלבלו שם השניהוא והמקום ק

 כיןתצועפ1ל׳ העתקז׳יק לעגק לא אנלו קטנה שהיא בדפוסים וכתנאפתוכ למשך הבאית אהיי אותוזת
קק עסי ־'5עו קםן ו כ׳ ע ? ^י  0 אקלת לאיה ליאה אני ושל ־ גלולה א^ קטנה פתק סיאמי וראוי ה

 הפתקה בחלק יפעם r׳”P^ בחלק הקת| יכניס ־עעס חזקתהכיסקאו׳ אין־הזליעה צעיניך יהנךל-וא׳ז ^*|־
ת בספיי ג' סימן ברביש שהיי לכטית כקל ־זפי* עליו שאמיזצי ענתו הנושא כקית* ^  תצל אותיותאהו* ח

 בהמנאישם לא אס האיתיית בשאר לבטא נוכל שלא תבואר לבינייצונמו כאשי גלולה יאתלכאןקמנה8
 ל^או והקמוץ והא ף לא^ הפתחה וזל אתל האלה אקע הפכק במקום ותזטברנה ד;לף כיטעספתקות

 אליו בעתו רוק לבך ו אלי תשים ואס ־ עב ■ל׳יוד •'והשבר שהוא השבי למדרגות להעתיק קשה שהיה תפט הוא
כיאתב• גה הקמץ על שם צאתלת מאסוןגשהפיעזא ־זלד במלות הפסק בזולת היה שקלסאשי כתי הו^לי

האלן a ב לג ■י י



אג יחודח קולי • הימז W וי1»
זכו*יה«|,31עד«יומ ימכקי#כמנ^תיע*כ•0ינ«« אל«:*ףןן <ןי«יודיס יישיכיס 0כ«וי

 jP3ל« W p»1r ;יזשגגוגי’החמימחנ;וכי'< ?♦אמס^ע מד^ל אל 10w< שט(מ9< בסמין הנה
 P►:* הפא ממנו לא oNi״:׳ כי־היא ̂אמי אסי ולטעם ינאאקדיהג! לא העמק!העגול כן אחי כאח' ^?!ן

 מללעיכי וב ייס העין לימיך סדנו׳וןעכיו טין מניא בעכוכה ממשגס אהל Jהיאןוי<ה כעכוכה משוך .גח
»p*s0 חליין«עלין ־ שיעבאי כמו»̂ ,מקד איז<גייי

th נ1ז6מנחן הקמוץ כי מוא' משוב ועוד  wmf אענעי, מזלידז׳ואק אי &7ק ^יחי מגיא *ה0 וי־$ו? »»מ 
 בקהמלעיללמלרעבמלהי ז1ד.דכורהעבר<^«ו'חעוןוימובמ^ועויהי אלהיאולא אשיייחדשס
ולוהיזהכנמשכמ ככונלזה דבר וזוז Huo ^ה׳או/ר fד־ג\tt'fומ דןע«ן בק הק״יז ל oipa■ יאויגעניינו
הונין בץ יהיה מלרע העין כלינח איאאוירזד. חטווואיןתשחנפאכי ויה מושזכיני

הגול אחי יפה נח והלמד . , נקמיץ שס נכלל לא הבה

103 ההשעניע מכנת וינב לו לקח הלשון בעל סואית היזמה בלי על פמוחה שקראה ההפיי'אלא בכל
^  .1 ____  ___- __  / / ____ a• z l__ pr הוא השם מן ולא וקכיייו זחכיייז א^י השעהנייכה אין אמנם כי האהדעת* בלא כמשפטה_

בחזן להמהלך התזזקקמ בחיגהו עיני למיאיע זכו פעחומלקמנומ• בין מבדלת מדוקדקת לבחינה
Ipc מזה נסעי ^אם.כז משעג״בש ,,על זV3V ?ל^־ ל מונגיזק יששבי כי החגי יאה לא איך מאמ*נלכבך
̂  ייליע להחשין בהן כמ העלותזאשי ההעתקה תנועת נעשית וילך במלת הכה עדיגותכי

 י היאשיכה התכונה אנל הסגיל אחי יאות לא המשוך לא כי לדגי תשובת * לפתח זמשנול לסגול מכלי
השט,! התכונה אנל אלה בכמו ההשענות לא גם לסגול הניי ישיב הפסק שבמקום לעילם כזאת מנאכו

להש̂י מספיק טעם אנל זה היה כן על * כאמור כתמה וכן :יתחשב לא המדרגות כהעתק כן ועל
̂<י*זכו ®  יאות שם כי מלעיל בטעם הפא אנל המלה אחוי חוק אל ספי למעלה הכזכרים בדיו יקבי ^
̂אפשי סי גפא !9̂י אץ1חא המשיך במכונס משוך יכאאחייססכס לא וכסמל סעתת גי  להכליעהנע אי

בעא מ!מה יאק גהח ילי̂* יפי 1ך הגס ומקום בפמו סזה כאלסעגין סיאיל בשגיעי יק סיאוןוכה
 כיאול! קגת <ס9ווס,«סק נוסף־על מסס ונ^ל^^׳

 כאמין ססגול מן ^שימו ומהי הגופיים גלבייו
עי ממשקל אנתמה ר כדרך פ  עסנמשך מפגי ע

 עגיי« נשמגה ככה ומדוע בסגול והוא מלעיל סעא
 אחיין יבא שלא מטבעה אשי סיאשזסה יוןסת:ונה

 נושא המשוך סוס הסגול הפה כי שקדם כמו משוך גח
בכפוו פקד בפמוח* המכלול שנתב וכמו הנח אשך

̂אי !ביאוס • וסו יק ,נחימקוםהנק«lb אפשילק תי
^ כיבהעמידפומלת שקשבמי לפימה כונתו ר  ן י
 פאהפעלסנה במשיכת ודזמי.קס,מלעיל ג^ך

 שמעת ואשי ידעת אשי בסגול נקודה היא גס היותה
 חשווסמלוסיזיכמשוך ?ק

 לת סנחד׳אשי משיבת למדידת יעלו המה מלעיל,
כהשקימנו י51 החפן על אל,.תתמה • כתולמו

קתץכ*ןק,ש3 הפא להנקד המשק^הזה-שפנעז תכלית הפתק על סס לביו היות עם כי ( וחבריו פק^דני
ת ככה ורובה ךדןז הפסק ) לשביהם אחד לין כי *כ4 לסגול שוה 1*ש«ש מני ק  הפאדאו* ול

י ג ד  הפסק כלי י'המלה בהי להמכאסםהכמעגפגסעתה איננו זה פתוחה והלמד קמונה העין ^
ח נ ד מ ל ה חי א כי ל קו מ ^ ו 0להיות.ש ההיאהיאיי הנק ז׳.הסתיי להבליע א*א מש^ע! והיה נסתי סי

̂־י שנעיהדקדוקכקרא יזעכי״'•״« r י׳ י הי«ן VI׳ ״’i ׳*'• ״-י״*־«
עולה והכל הפפק נלא יושס שום בלי ייק הנק מקוה נקלא מגועקטנה אחי י־יילח'

מלעילאמנס־תוא כהוא ההוא והמשך לכונהאחת; ^^®*^^^*יימת־המנועקטנהשעאריכי' מכלאה
במקום



מר1̂מ * יחירח קו^
 הניד »הזיישם ®?:עי• ני#ןכנגד צח ייקי®
 כת יאויד לא כי * Hj; חא דJבנ לא :סחה י*שמיי
 חפני כן להיית יאזי יה 1 * צאמיי סגול איזי ̂סחר

 כגגד Svfi שב פסוק ובסוף סכאשיהיהבאתגח
דבינו אשי והוא על *א?

W ז ס י aV ס p S
 מוכייו גדולנאקוס ביךון קמוץ ישוב־ לא סחר

0  משקלן על שהס והלזב חסד יישזג עדק כן 4
 העכץ וכו'החשיך ונער סשער נעמה וכן :
 מאשי התמיה כוס יעבוד עליו גם כי הפתח אגל הוה

סי למעלה אודותיי על זכי
 מסוך כח איזייו יבא לא מ^עיל שהוא ההוא והמשך • רק הנח ומקוס להעק״ ס,ע( שהיה לחה גי

;0( כנגד נראה נח במקום הוא אמנם 0 מלעיל נקיק |Sj( כמשקל תמיהתו והיתה
pןגי'6 יבא כאשר אשנס על פא כנגר לא על פאן סא גי על פאן ישיעייו o תמיהתו דוגמת 

ל במשקל עלי) ס??(פאן פעל שב פסוק בסיף או באתנח •משודכת בקיק היועו מגד ע  למה כי ו
בהעמדה בימוק יעמיד אטרגו כאשר המשך עורך וראינו עי ®״א בנגד מלעיל היומי ימני נס^•

י יישי״ יהיה נ״ל״הפהה ° י־!®^ ®י“”׳ ס ל׳י־ יהשיג )מוי•1כ «י™ *ן•’יי ^י׳
»iנpינראוד! ונוזשג ^ ענן n w u ̂נמהי ואשנם וץל ס1נםק 0«הש<נוניי)השה

 בעבור כפתחו יאמכם פעל נשתנת* לא כן ועל אחהע• בעכור נפתחו שקד'ומוכא כתו ממכו ריק
 מאתר עגמו והיא אתהע בסמיך וזהב וקהל נהר ישתנה כאשר בסמוך בכסח יות קיית אכי

 שעד גחות בס' הלאבע יעשד־י, אעשי־י? וכן • דבר משקל על הוא כי ככגד פע^ שב האומר
היה אס מל ג קלק כשמלת ונחשו׳בדמיון רפה נח עם בסגול אקנה אבנה חשך לפי אמכם כי על פא

̂״יי שישיא שם בכל הפעל p ונראן-, יפעל <;פעל4 דזראשוןשהו>ה "יי 1’̂ ייי
אחר r זו ארץ מש^ על גכ כאת יאס בכאן• עבין

 • - שב הכחתהאיתר להעו<יד
ל פן כנגד פעל ן ע י י  באפכח כי לבאי אתה ג
ל שב פסוק ובסוף ע I כנגד פ f ל  האתוישלא ע

 נסתיתמוית נח הפסקא נמקים בא כי הפסק נמקוס
 באת׳זיאיכו דבייי ותסס • זולתה נמנא שהיה הנלאה

 כבר רל • ושמתי בשתתז אמרנו כאשי המשך בירך
י המשך כורך מזה בידינו עלה ל י י1נ ג  ודומיהם ו

 גזעמו והיה לפרקים שם להמגא׳ היאזי הנח לחקום
 למעלהאשדהתגאר זשממית׳תד סמתז לשד כטעם

 הדאז^ הנח ה^!ןלהויאת בנתי הפא משיכת עכין סס
 משפטו היה יכה הפעל עין במקום שם להיות

תי מ ט  טעמי כתבעל השנית התכונה פי סעל ^
 בתיבה לבדו אחד נח אך וישאל לעתיד בהתהסכו

 תביזל ואל שמה• כחיזכי הדביר גלגול לתקקסדי
 שמות חמהשמגאניכתה החבר כרוקךלהקשות;על

י §;(ל־ כאיסעלמסקל  שלאישתנו שלק ללד מ
 שהכלל זכיניר כבי כי ישלק בלן־ כהפסק.לומר

 בספר יא״בע זה על כתב יכן ־ רובי פי על כיין
 השמותאין שמשקל לבאי בא השמותכאשל שעל כחית

 תלופס במשפט מונה הוא הבדלות וסדי להם קץ
תב • בהפסק או כסמיכת  שני על אר׳\ משקל זל נ
 ספר כתו קטן בקיק הפעל פא להיות האחד דיכים
ק כמו נקודות גג' יימני ד והמ וחסד ן

 גסהעגן הפא יפתח מהעח
 איס התאל שם כן גס שער נער כתו גדול כפתח

 שעף באיזיי כאותת׳ית שס קייס ותאמרו * עכ כמר
\ משקל על ף ק א  לא כן ועל :לכ והרחיב נרחב י

ל לק נהר ישתנה כאשר בסמוך נשתנה הב ד  וכו׳י וז
עי במאזני׳לעלותמשקל כי להורות סא  ומשקל שער נ

הי עו סער משקל p יחד ישאו לא המה וקהל נ  נ
ל ^ מ  אשליקיש ההשתנז' מגד זה והוכיח כאמו ארץ ג

 באמת השמות כדביהיא׳בעבשער גהר בסמיכות
^ן &"משקל סס יש ב ע ח  ןמוגק שניהם ז

שן ובסמוך ק יזחכ■ העיל ע א  ע*כ״ יכו ההיא ה
ת כי קיהבסמי עד באי לכל שער ילאקי ת ש  ע

ל משקל ובדרך ע  כתו בסמיכות משתנה הבלתי §
ע יאבע"זל סכתבשס ד ^דק ס^ד, כי י  0מ ופל י

 א^סמבאכו כאשדיסמך ישתגה לא משקלם על שהיא
 f גז כינתהקבי וכלל * עב • מעטים והס מלותזיות

 קיןהאקתלהס.* ובמשקל ויפעל שות פעו* כי
 לכאן עולה מלעיל ללרישתהפא אחד עעם וזכרון
 אקנת אבנה יעשה אע-^ה pj ;ןל^ן
ל * יכי לפה כח ער בסגול  ממס לתמוה יש וכן י
 ו«שוכ ,: משוך נח סגיל אחי שאין ,אנלנו ש7ש?זש

ט הראשון כדמיון  הספק אתמוסלזת ננתקה ד*ל • ו
^ שסוא הראשון בדמיון כשנחשוב עזה נ ו י  ת

J 4ל  J 0«»למי



מר יחודח Sקו א מ
 ככנדס גאו אשי

•rwyt ה נ  7הלמ כחי במסבדת אקנה אי
ה י י ו  חשך על כבכה ̂לא הפעל שעין היא^ניאה10^

ה יכו'• ע  קעעל ן ע כהס להמשיך לני שאין לימי י
אדם גימד לץ זעקי כלל

P * ^»ני 'D &' ̂
ל כי הנ א קיי ה ט־ פ ש כי^אימז טכרי׳זדומילק שאנשי ח

 ללשעג^כגכיי אמיני אשי, ע מדעי נאן עם אכתכי זלא
̂׳גלי־לני ואלילי ̂א?ןמ■ יא״ני לא אז  p*rf■ ?ידעעד יא*ן׳

 לימי ע׳ל׳לב’ ;0©;{)’'איןא מנעת הקדוש לשונמ יד
גצרון ישי־יקיא לכי מסלכי

ל דיפער'^א'.בנחע^מ;ו־ך עין אהל בחטיפה שי*אכק ̂ 5'אליסשיו<ץודע'מש(א,י נראד־י נח Sy אנ
ר.ל לנו ויש לעילב &תה עה ועל לעילס הפעל-הפתוחה משכסיוהייוזינריסלק^^^ן, קדני שלא ער .vא̂:

ה כך מנאי ה גלול בניתח בונה מאת מכ ה א nteiyx אומריי ו שר ר ע עיטך ,רה,: בענו קנזר^ן 7מ
א על א גי׳.ו ול5 ר. * 1^^^ ץ ה.אלא גר • ח ק^ן קריאת ן •שני להפיס והקמץ גקס

^איננו משעדי וכלתאתילללכךמה «כו ך רעיןהפע עו י׳7ני ולין לעתח עקר^יאאב כל מ
שה ננקד לא טעם l̂ אע ' l l . יזחם --עכבי1זכייגא-־לאל . ,1 ■■• , .^ - ק1. ח ע א4ת צ א פו ר ף ד א ל ע ל פי ה או ה ע ו תנ ו י ׳ ן

ק י . על אפ משקל על נדי לפתק לא?ש* . קריייתם• עי
עמד לה קגזרגי על השקיעה י כיידזנר טכריא תפול שלא כעביר יהתכנלית אמתלא לזה לכי שיש דע

ij'jiP על 5להיי־וי בהאלכה הנדולית התנועות יכי' כקמץ אאלא’וכינ כקחן שלא התאנחה על פתחה P
«5ל ללמד כינו כפקקו״ע לא אלה על ואיך י ־ ■אקליז‘ זז מלה ככיק'וד מקום מנאי לא מאשי כי הכינה כלל
שלמול; על בכעיריהס מנידליס קשתלהמתס יהזדה הנמשכי' בדבריי המיזכר הטעס מן פתח ולא קמן לא

הו^ לבה ככלל'׳מוניא יהמ ולא הזה הקדוש הדביל כמי־ שבתמעית המעט גיל בס כקוד כשאר י זה אחי
איתיו^ בספל חיוג הייהודה אימל גזר כאשל בסיל ייאמי כמלת הלקבע מדברי למעלה הדרן פלאית

 ת^ימרז■ יאנזרל מלת על באמרי זכרנו אשל הכוח לא הלתח יאילס • יקתן כתלז סיגול הדירן עלה וששם
שכלס ודימיהס בכי ואורלה-מנד יאכיל האכרל בלתי מטבעו להיותי שמה ליככס פתיח פתח מבא
ס עין על יבא בלא היא גס וה^מן ‘ כתה הא על כופל  יזוכתס כאמור הכוח על להורות בהארכה מעמדי

העמד׳ מהטבלא אהד הקולא כסיל הוא כן על זה על הפעל.איכנו יעין מטבעו משין לפישהקאן הפעל
שיורק הפעל פא מהמבטא שיכול כעיור אריכות על המאריך יוכףי ואיך עקרכמוישזכרכו משיךכל
 בכללות החליט לבלתי ישמור נפשו את אך 'המקבי

 יזיה הזה והכלל י לעילם משיבה הפעל ^ין תהא שלא
 אס אלא כאמיי תנאים שני הטלת ידי על וקביז ארוך

 ז אעא- כמו אגיף על תפיל אז ינמתק־אליותנועה
למעלה שזכר מה כלפי מיסב הוא הראשון דתפאי

 בהחעיק הייאה אככי1 .־̂^73האריהוי העמדת עליו
 Jjj החבר לפנינדכסככתדברי כאן העומד הגדול
 מז^ן בנחלת תהשתפח־ המם גנישכו כיי היא נקלה

^י בעיכיכרכתוליסשכל העבריאונהי הקריאה  אז
3«ש5ו זינויהוקרלימיקזמתוקזלמרז* נפשם תתעב

v sw ^ הכזב, התבארהשכימנהללכשיור ס לומר לעכייככז העין תמשך הכקיד בהפך בו הדבור זחביריו 
- תפוליעליא׳לף1חכרהלאןכשעיזז:פעו בדבריו&ל איננה יהואקמןימשיכתהעין הפח ותניח פייף והיא מן

ן שהיא הכירי כי א א כתנאי במקימו ושס ופו י/:ה לנח ולא להשען ■אם כי  שלש, כי אילף על ומיל הפעי! ע
שהיא כג)רי נקודה העין היתה כן על ינא ׳ הכה הנאמר הפך יישיכה העין בזה יהכה ־ נרצו כל
IpO לפכיך ■ולפישהנעתי • כמשפט משיכה גלולה הספק ענותי ממני בי שנשליך מיד ושייר תנא כן על

 יאוישעאד;ע« לאנ^(-ןואלאבקמך-0הכסחאות הפעל עין מלהיות אין״מינע המכס כי צזזהכאמרו
 קpצסכוםלכאי^פתbi^יאשזן-<Wי!'כ חי יעמיד אז בתנועת אסר כמלת תנועה ^כוךאסתעתקקליו

 כמפבג>ש*ן^7את לאעלה*?>נל המשמע<?|לתזנו בפי הא' התכונה אנל הפעל בפא להיות היאויה ̂י!יג»ן
,^01והואשן>ג» •’ גזולה פתחה אל השבר להעתיק ההשענות לניק־ השכ*ת כתבגסה קעין

^' הפתחה כללית שאז פסוק וסיף את^ת יהלשכךכמיץום ,, ובבחונה שכד מכלל היובא ל
פמת,- תפול שלא כעבור כן אס ויאמר בכלל הקמן משפטלו•' ולכל לצלדגבריו המשך לס1<*

מה1 שי עלכלכ קי ^״ =י ^ג * - ׳ ■ ’ ־ י ' ׳ ^' ק ההא הפתקה תהיה שלא כק̂י היא על טשס שאדם וכשימק , ̂ ,להאיק־כש־^ ק כלומד נ
ד ק ? א ׳ לא ואס • קקח] זילתי זה בעכין נפסלה פתחה שכל יפקד כ V . !/ י ׳ I י • ז. - ־• ■ , ד ■ - א^^ במלמ שיעשה כתו זזדומיהס

עת בקיח איזיקאלא בדזחקיהוהתפישלשון חפנת לפ^שכלו היא הכה
א ' ^ייו הפתת סל כפשוטו וי^יהמשתעות׳עתקה השני הנסח מאק באמנו תכלל י

לבלו



^ י ר יהידח ק מ א ר פ סימז־ שני מ י י . ק
ל יפיל ׳שלא ¥ז ^נ ל ̂ז הא 3ע ' ט DJ ד איזליז ין<א לאמ/לא ^ניאיט מה^שהיזך «תיא אלא צא  י

̂ה ק ̂יהי ס להעמיק ייאיי : tדîל גקי  על להילית צטזייז עוד;ידז יט*י קליתם תיאה מלא הוא ̂■ ו
ר כ שי אי ל ^ א ה לי ^ •  הייאמי לצורך מ יוכל ■כאעשה <ולש^מגאומההא לאפסקד מפכיה?■ לייעלא ^

שדי הצייי ולא י * גה וטיצא ההיא נמלה עכעי ׳שהנג׳יל נמנלגל ואיך כמלע גדיל ינפעה ^ע
^ ׳ ולוכמו1בס «זדנ׳־להצקד שכמצאו^נסק על^יפי אף , ו

ל מפני סגול li עש »וראוי^להעתיק המעע שהוא מפני ־שכארנו מ ה הו׳  -זזהומה • שקדם כמו •עמו ש
ת בכלל וה נס • שכתגיעית עי  עעישב יאיך באמיל שחעס כשיעערך תעדי עם וישתחף ישוס שבתני

 ^הא' עעכוכה יכדזה ר־־נגיורתו'בנלי להשיג לא’לי^:כו ןשנידמ1 בתכונתו■ דשתלנף יעט׳גכיאולכזישוג
ך עס טי פ שי ^כ מל ה דד כע מי  וכו׳וי^א שמעמיקל וכצעד באעש!-, להז̂►. וןאד. שלא וכב;עט בע

? =יי'נ;’י י’’, ר,1■מ<( ל ט ע ® דג ל״ ק םיי ע ט *ונ ק ס פ ה ב א !» «ס'ל*ויו'למעלי<י1פ ם ^1
׳^הא'-באעשיז שלא^׳ילאהי . !. l l • ילאה שלא וכמעט ,געמיד ד ע לי ד ג כ א ד ל ד ש ע א שאיז ' מדי ' J ׳ של»תראד. כשעס אז בהפסק »א מקו י , 1 ׳׳ כהפסק מקוס כהאעאעשה

■• נישעס ■א. לי א נ או׳ אג או פ א כ י צן י י ״ א א נ ״ א ל ו ® אלאשהפיי״בא - ע ״ ^נ
א •לפעמי׳״מפןאתנילכנל־. נ י טו ג ד י מל להיזתו-מימן ו-לאייו הראורת לפנ׳ו-צר■נעביר ; « » ה

ממראר. כתתה־ 'f3K שמה »?שדפ^^ידי! עד קלוחמ חרא!ז?י להלא רעק ?גמ» ייע״ר. אס במו
^ •לבראשיתלו) ת ל י |וד.1א חי ת ף אי ו שי ע וי קן ו ז בן י ו נ ן שו ל ד ר דנ כ ^;0י זב4ד ^לל וכל• ז1ש ,

י ט היי* ^תהדכר א אבל 'י1בע את^ ^ן א שבתנועו :׳Sybrt צותגת די הי אצל מאד ^:ולס' 1̂ה קזת ו
י » ״ ס ׳ ת ל ״י מ); ה ״; י נ' (' ק הו ע ת עי ד ע ה נ מו א הו ה נ י נ ת הנ ז - ל י נ ב עלמ -יןיס7בהדק ה »מ-׳  ־י

כי הפעלו׳ אצל סנזכרדכהכליל צחות כספר הלאכע ד
ו?ל קטן הקמץ כיאור אנל ׳ ׳ ■ נחה* ה״יד סלמז^הם

א ולזעמהקב^מקא: ̂א המלה היה־סזף ואס התטכ<ן *להסיעל'פי1גןלל ט איצגו סס ^^ללה כ^נלס צק ה
 *העמידה־ הצי<-י שהזא חשכזעל^^תי^ייא־;הס/זל

 ©נז שיהיה ̂מפיסיין כלתי טעס iא הפסק בשכייל והקשך
 אקשר היה־ ולא המלה להמשיך הוצרכו כעבולס אער

r? נושא כג׳ידי אותו והמירו הוליכוהו כן על כס׳נול 
 תמורתו שכתו׳בהלישכו הניהא הכוח־ילהעמיד משך

 השרת כתכונה הצויך כשיביא הכוכה מהים בעמודה
 זציכו־ואמי אשר מףהטעס ׳הסגול תמורת הברי לושג

 לא-ייאה כמעט י הטעסדכזכי או ההפסת :בזולת
 המעל הע^ור3לבטאר מכל לא כי מקו' להיאכאעשה

 עציייצ׳ נתתזין לא גה כאמור יזטיפה ממונע־בהבלעת
 עליה שתזרה נדילה בתנועה הפעל ע'*ן בנקוד

 אדם יקטא לא ולמען • ומכאן מכאן ונתכאתקימת
 ברייתן• מתחנת בצלי הללו המלית שמלת *תשבו
 להיותמניאו' כי בהראותו עלזה בידרי^יכה הספיק

ק כמלות דהא  ישונה עקר למשיג אין * מאד קלוש ה
 הדגש ויקל באמרי מציאותה חלשת על והורה • בכדי
 למכר הלשון בעל בעיני שנקל לומר רונה ים* עמה

א^ד ולומר הד״גשאצלה *ן שהו  שהלמד לי ^}פ'
 חטיפת מכח ההא תלאה שלא עד כשגיהס דגישה
 למעוט אס כי זה ואין בחוזק עליה המסת בדגש

 כן שאין מה לה:סדה: יחיש שלא עד אצלו מסינותה
מידגשת; איננה ההיא שה^מד * לי ייכא זאנא גאגא

מג5ה< היאי סמזך^הטעצו הוא אם ׳ עךציד או  כץ'
ת' הכ׳הת׳יאס'^א קען:»כקנמ ןץ1ק3 ^ מ  הנו׳כפ״תמ ״
 וזהייאיזדימךהמייןומןי/ רכייצו•'■ ןכמו:מזקנד<0ק

 כפלשת הימנ-ןזל־שפתב כוישל-וגדולינישלאל שנכשל
 תאר מפנה ’ כי ותכבין זזל מרכבתהמשנה על מקץ

 משכה היהודי מרדכי כי ■ י למשנה לך במויאניאהיה
^ כסף ־^ל-״כמז משנין ■פסף p.אשדליש א למלך
ה•כלם1המל הניאו וככר מ ץדרף׳'זראי'ה־באימ־̂׳ ג *1 

שפט ^ה*רת והל התורה ומשב^ ת פ̂י מ^ הס
 •שנאמ׳־זסמ* כמו לו ועה7!יש^־למלןמרהפת פי- והעכץ

 ואיזיא למשכמ ידועה ואחרת המלך עליו יכב אסי
 המובאת בנזירתהיאית ידו צדקה והנה עכ• * לשליש

 תאר היותם אלה כל על הראיה אין אגמס ט כדבריו
 זת שהסז׳ה&יזותזג®^• בסל© הפמבא הסגול מצד

 ■אכליהראיון סמי^כמז-סזפרצו׳־ נןולת משפטם
 בעל עליו• שכתב וכמו לצדו כסף', משנה על ה<א

ל שכה ־כשלש השלשיס והיצון >p^ ̂ ̂י
 שהוא׳כשגול והלאיה משג^ וכסף כמו תאל שהוא

דני- והנה כמלך עכייט היה שס ואלוהיה קי  אגל נ
ך איננו סגול שהוא לפי מו א ואס כ קו אי- ק קות  כ

 מה:שכתכ״ר^^ יפלא כעיני גס וכו'ע״כ משנה וכסף
פי Cקהלתה' ( לכו• ■כשמחת מענה האלץיס כי על

להיות



Sip סימן ני8̂ מאמר יחודח t
» ךל סס w המן בסמל בספיו כ^בה ^יו«נתעגה1 מ צכתיג ־6נמכ^)י גציו\ המתם פעם תסיוכה ̂)ת י
J.המכלול כדבי בכעיהם להשתמש יסית נתגה כבי כ« כמו ייב סס מפלשי אני לכן קטן ^,״׳כעתח «<־

n במשקל או לו יתן מה כי • עה באכשים שלשת בעי מעגה y ao מראח מראז כן באתי יאילי יזל
בי op הייתי תנין בהגול מעכה לסין לי יוסיף ה ד קי מדVכJ להא שדה הנה נמנאכי י^ןלא מ

יל ביתה הפעלימסאמאל 0J שהיי פעל או תאר אי
ה יה במשקל מנאני בפעלים נ כו ת ה מערי אד* השנית ה מ ת ג נן ו קי ס פ ד  בה^ יה במשקל יכן ^»דד• ב

 סראס כאחד אני יאף עני שנד ני5מ וחבידיה ומקנה וממעשה ממראה ני יכיינא נשיאים אעלה
ך אותם הילבע שם שכתב וכמי מו ס שם בסגו^וגד,«ה סמוך ובד*תי בערי נ  ילא סמצאני כתי מע

ה ך6בה שהאמת סבורים ני •בשמות ס א נחם • ז הוא שויס ין
י נ מי ס הי ד־,גהה השעל למר 4ע י tו s אעפי הה י מב ♦3הך,א pro
מי לי כתב ובבי פעל הה שס יהמיכית הקמזך בג

! יבמלהמעגמהמנתמאשד ו הבינונייס בכינייי המכלול י
א מקן מעש מרא אם ה י ת אייי• הי ׳‘ליזיל י ־ נאתי בי פוקד בעתיקי '

אלם פזקדסכמי להראוחד? צורך עדשיבי^סכאשיבא הסגו^ ושניהם לשון אענה  prp גו
* מעע ה־במראם3ר בנח היות ימנע זה ומה אני הן ו אי סו ם5 ,או ן) ומעשיר (ו ת ד ?  עק בסמל ו

ה האלקיס ענ שב ומעשהו ימראהי נא תאר שס ט  לא ואס בפתק ׳ אי הפעל ד׳עמוד צרי 4ו5הס הו
ת או משנה כסף משקל <נל ך בע מו ס ח במקום ה ת £ ס1«ז:,במ1אבי0ה א  בהא היקיד עם כן •נמןיא ד

ל ק ס א ל ע ישמור מנאני ־ הנה אס• fthyo ת
ף ״, J9הלא*ב כדבי כשיאיס ם אן יכ# איתס כמי ה

 נקליפיס׳כמו נתינה הלשות כי לפניני והיי ע^:• וכו׳ונהיה נתמה ובן הקבל שאמי ומה «תןואדע•
הפן שהאמת אבוייס הו יאל הו א טי אל בהסמכה יכן • אלה לתנועה כי התמיהה עקר זה נ ש ע .מ
דן ב*כ הזדמן הסמיך ס1תק ולקטנה המוכרת מקים יאות הסל^ה ת גי אי נקודת - עי הפעל למד ה*א הי

מקנם מעסה מלאה לכל כ J •עשה ככה והנה הבדי' לאינו .וכבל הראשונה* התכונה משפט היה •כה
לעמו בדי *v הסביל בהם לשיב הממוכיס •קביריהס ההפסק שנמיייוס אבנה באעשה Vm במה דוגמת.זה

שם בטלאס הקמץ במקום הסמוך בעת ^;שטה ועתהנתקלפה י הסביל אל והפכי הני* אל כאמיר ומע
אונן כעדי יניי כי תנוי סמיך ניי אין ראינו ובכן בסגול סמיך ובלתי בניי בסמיך ומקנה מעשה ««א'

נפשך את יש ואם * נכין בטעם יהכל סמיכות במקום שבעל לעי זה היה כי הכינה • יכו׳ נקשב •כאשי
ס אפשרותו על פעתיס זה הע\ייתיך אתאשי לקבל גלח לולי להוניאה הפעל למד להא לגו שת לא הלשין

 כשלא פמק בלשין הקמן גס לכלול הקבר קשש לא יעביר ברגליה דבר אין רק הפמיכותכי כמקים «לא
*) מפס פתמלקמן נין להבדיל הספיר עקר שם היה ' וכל מכל הוראמה לבטל בעקבה איחזת ידי ימהא

שהקפור ומה • תחזה וחתה נכין אל הכונה תעלה אי יכתו למאומה הקא נקשבת אז היתה לא •לפיכן
כן ילא בסמיכות ההא הוראת תבטל שלא בכאן הסגול לזילת ראייה היתה לא כן יעל למעלה §נתכא

0J7J הנאים לי אכנה לך גאעשה למעלה הקפיד ?סמיכות נמקוס אמנם * שכתגועותכאמיל המעטה
נחותהאית הוראת ולבשל לקבל משקית כלי הוא שגס הסמוך ינא פן רפה בנח ההא להראות הכירן הביא
V הקפדה כירך הלשין בעל שיאה אפשר • הקןלי^ג ^ל ט^ע* יגזרהו דבר וזה ־ וכל מכל כתיתה לבעל
סמכינן קא יאהימניתיה בפעלים ולא בשתות על אמל זה ועל סכנתו שתגדל מה על לתיס אדס

ו” אלו זולת בדבי-ם בחינתי על לסמיך נריניס שאני רפה בנק להראותה ) מרך שיבא נ״א ( * י
e tn 0 שס 2 סע P • יכו׳ הראשונה התכונה על בא יאשי :שקדם כמו מלאה! 0(כ ומעשיהן ומראיהן ו

גזה וכי'הכינה כסמל וסמיך בנלי כפרד כשהיא בעת לעמוד בלי הסגול הישג •מעשהי
 יהכוכה * והעשס גמלאם ) הקיק (העתה במקום
 במקו' רפה בנק היאיתההיא כיין הזדמן על מבואר

 בהסמכה שהוא כמו זכרני אשי הטעם מן העיטת
הק*מן מקום כי וסעשס בטראם הכנוייס

 בסמוך גמוכיתזהסגזל הנרי ־ גב בשמות יהיה אשל
 ק על ’ כן מלת יה ודמיון לתעלה־ הכתוב כמשפטו

ת בן על פ׳ייקי הרמבן דבר אשל הטיב  שאץ יוסף פיי
טע אמי כאלו לפית סעון בן לעיש מן פאיו של נ ט י

ק י



מאסר יחודח קיל
̂מי ק ®עייישז דין  סה̂י גן סייסף כמשמעו!̂•

̂>ילן ייחי  דגיו עד * וכי כמעין 1ע שמיל ̂>יע
̂כמול)ש«ר אכל ־ פיית* ילא«»ןגןאל  ארו ̂ג

 ולפיכן• • ואג ג?ימין • שליתס אילה נפתלי • גלנגק
י ןוד0 היה אילו כי «י

W קדח 8 סימן
 נקייאה עהטעס5י4לןמ׳גנ דונה כדבוי אלא גכקוד

 הקו נשמין לע\לכ אן שוכמו נחפועכעו מא^היעאו
 בניי ה<א לעולם בטעם מוכית בהיותו כי נקוד!

 קנעם על שעממו ואפשר ו גשבול היא זה ובוולת
אפוש. ממנו העלע עסהווק

̂ויג נראה לא סלה הראשוגי־ז חווכונד? ומעפום*ואשרכ»על נ״עשישלופאלוע יייושו  למ
 אמרנו, >כאשי; :יאותגו בזא תכוגהמשנ^תכנקוד5 א<תו שעתו? רןיזו vp ואמי ״ בפגול משעשו

 למעלידסלהיוינ בהעול׳היא בסגו^ וסמוך בצרי בשרד כשהוא בן בדבור כמימטדן>בני חבוב ירן
4ה? היא בק*מן בקולה שםןן« בן יאיר בן כמו המעם ש׳שימשכחו8וא !הניי • • ובו' עלית

ל ? י ב ד ה כל והתייתס הידיעה • S־dבס הראשונה תכונתו S,ואע‘tו ץ ב מ נ
• • ר ע נ א ^ ד ״ ע ר י םן ם מ ט ״ ו נ ז . ״ ^ ולימח^, ^ ^ ה ־ ^ י מ פ ה נ ״ י ־ ל

העובר כין שמבדיל וכמה סייי^ הזאת .דקה החב • המשנה במרכבת
«Jb ״־!נ^ ^“עייקייזםיגייו[.״ וא«״י«ע־יני , ״ סג,.,- ^ ^1־מ . י1ת  מ0נ

 י בעתי? כי למעלה עוכר לטע^ח היא בהעול אמרנו נאשר תפרועי על פלק ובאותו נקודה באותה
 היא' ובעובד פתיפה הואו הנפעל והעתי׳ובין העובר בין שמבדיל ובמה בהמון וסמון עגמושלנלי

 ' קמזנה*וב־ןה?פעלהעזמד עמי U נאסף וינקרו העובר והנפעל העומד כאשי עולת ובמוכלעבק
בנותק העבל כי • וכז׳ וישחטם וינקדו בפתח נאסף וכאשר בקמץ !הדבליס לבינו*

ק/;1דה5ניהעז1הננ1 דנור pcs,ד )ו-ש«ונקםווזאםאינסנםקום4< מהש־תנ1< ,מנאייסכלס אב
־“ יאג־ג ״ ״ ״ ״ י ? . ה ״ ה1ז ם « ט ב ם1שקעני6ן ג, ן, םנ, ש בזז הו ך י »ונ שי »י שי ד ד. <ן נ .. 

״— כשהוא יכן נאצ j ח השמית באו. אשל וישחט שני והס י
סגיל בפלש גיא שמיך >י ו-י,בא ז־ן רק ג1^חרהז ה נ ם שלשלת בטעם רתאתנח ם חכי
^,י , ,. א, מ ף , סו ה קף פסוק ו הז ה בזולת ו תכונ שונה ה י באבן המכלול הרא ד, ע־הט1כ

׳יהמ,נ במקף אי תי ואלו .,:עעם , ה בשער מרחיב חיי תי הז י י חי רי א שתט' מדמו משה ויקה מ  ; זי
י חראית! ולא הספר ומלל כ^! במקף היה ואס  שניהם הדה את משה ויקח מהחכטד״• מ^^! אס נ

ת עב* קטן בקיק הוא שני בן א ה הז ק ל סיפקדת ושאיננז־י, הד ב א א י  היות ועם ק סימן בזיקלא ה
כי המכלול שם שכתב אלקפניו כנהאסףכוכתו

ת היותו עת כל כי גאמרו  אע*פ המשמעית לפי מוכי
 קטן PT^ הוא לעולם המקף ידי על סמוך סהלאה
 של מאמרו ונתבאר * קטן בפתט הוא זה ובזולת

 שמעי בן יד יא בן הטעם שימשכהו שאפשר קני
 להיות זה וסבת • זל j בכ הראשונה תכונתו על והזא

 מקף סמיכות שס שאץ שססמימתעכיןאףעלפי
 או נמא^ך היותו נזה הוא שיה היאכע כדבי שהיי

 • בניי שהוא מלרע הטעם שיתפוכו ואפשר :במ׳קף
 עלפי אף המשמעית לפי מוכית להיותו זה והבת
ע מקףיתפזבו שס שיהיה ב א הי בי כד  המוכרת כי
 מן’בק כקילתו יהיה מקף שס שיש פי על אן כטעם

 קסא' משכט בכאן ראשונה תכונה •יקיא ר כאת קטן
 וקרא * בסנול סמיך וכשהוא בכל* כפרד כשהוא בן

 הדרן על זזה * המא^ך(המקף טעס שנית תכונה
 כי ואמי ׳ ליה קרי שני ראשון לגבי דכל זכרתי אשר

ד כן ר הב התבונה אותו שנתה לא סמיך או יהיה מ

 סובר הקבל אין הפסק משפט לה יש השלשלת
ק כחזהז  שט כי עבץ להפסק לדעתו זה היה י
 עגץ יהזלן מספר ואילך ומשם אחד לגל על גמלו

 כי הדבור הפסק שם שאין היות עם מתחלף
 שמנהיגים והרבה מספקת: איננה אגלז השלשלת

ט• הס/זל ה ו  באלו הנהיגו הלזב שעל לימי יזנ
 הראשונה התמנה במגוד מפכיהס לבא ההפסק משפט

 וזא שזכרנו כמו לנקודה מנקזדה עניינה לשנית
פ זבעניןהזקף הלאשזנה בזולתהתכינה ה; בי  הד

אי מ  בעבין אמנם * למעלה עניתו זכי קדס זכגל מ
המכלול בס מנאתז זה לבד ה/יקא אתי הבא :ס*ג־ל

ת^ האבן אנל שהל  הספרי® ובשלשת וזל עי*9 הדא
 כשאי סגולה במקום שהיא ליזרקא השלישי המשקל

 ג ע^ זכו פסוק יסיף ת5אי משפט לו יש הכללים
 שכליוכהלכת* זסליי גבול מכל ל*ל * מופקדת ושאיננה

זנסטמנכונו': נעלות*בטעמיםישייס :טעמא בלי
ובמסורות*



קאמר יחודח קולי
 י<(ןלה«מן5 נשליעי גמ(«ותבל>י

 שמלה ^כה ה ביין עתה אתה ' ע^גס^ך^ה ^|אק
ביא(י'לליןדיק סכליעיהצהעל ♦^^אשיימ^/היייי

' : pji^ ייזסיף «»ןעתצם1'הל * ״
ן6«י « י ך

w א9 סימן
̂' לטבעי©■*'זיס הכאיתים מחכמיתהמכתי מעגו  לתיליו
 iU נ%)לתי טדלי ן0«( השסה^ילא ההליף מה מפני

̂הניכ ̂אשל ̂̂א11̂כ̂א*ף׳א ■לי ^ ̂נ־אשי ז
̂השלי שע© ׳לבי  ־<ן•־5אמ לאשאיי אל̂ל המציין הייי

̂מה ה'5בי אי'15״שכ ■■ •שעיי
^ , ״ נ 1<ר^־יכיאזיהי«^א׳מלהיז;(, בעליות;ובמסורוו/: ׳ ,

ד כך יןע^בל־זכי׳יאיזר «ןאי מ ^ן תית׳בכיוך עזין־SדןבובהSיבזד•Sי’f הכוזרי « ^ ן מ ח א  ז
א ^ ■ שהעגו ?1 שתים כו'•4^ כ בי א ו ^י ע 1קגיבמכלמקי'קיה־מין^ &ניך דז4א

י ח ̂;שלישי- ^ ד שיזעתקעמיאל* ' מ בר ת בדינליז־זפר גל^ל שהמכר ^קיםאן!לייהפ?' העו
רי. יאחר א ך ק ה * ל ע ם כ ת ענ ט ^׳ ך ח אד שגן א חבציי היןדלוציס , י!כמת מ

l e s s • י ״
ת מן שתשמעכי עליך להטריח מו I וזראשונות החכ

ס וני חי ^י  ומגיארים לונ
וכי': האמינות עשלשי

רכךי מ החבמית מן בידכם 'fficop עלמה רולך1^
 ■לזנה אני כד כימן כאמיי ברביעי יה היאשיכיילה״ה
 המצמיתהטכעייתאשל משיירי מעט לי שתלאה

 יאמר ־ ינילה בספל לי פתח ואז אנלכס שהיו אמית
iu שתיאכי לניני כח סימן שס באמרי בקשת! היתה

מננמין
 ההם לכפית חמין ונלפת

וכ̂ז מעשים אנלס היו אשל
 תאלתי התאיה המלך או י

 בסין>ז דני*! להתאלק'•'אכן יכל לא כי המאיקל והקדי
 מע'ט'מלוכמתסאמר׳ $י שתלאה-.:מו־כי'1באמר השלישי
 חכמו׳תצמ^נר על כז׳עטיני בשחותו ביאור לי שתוסיף

 שס-ע^ שקדם הכפול מכמ נפשי חשקה בידיעתם. אשל
:^זאהלאה מסימן אנדותס

■,■:T
. '.י )

. ■U י־

•ii r

 ̂i V
-r’ ,- ffC'<

ד; ».t'̂  .■־.־'י'
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ŵ צופח

קול׳יחוידת
 הנמיי׳בפתיח סליינז ייילע

 ק בט ובסימן ־ הספר
• השכי בלאשית גם פיאשק

בקלמזיגז דכר לסון> יביט

מאמר ־......., .
 גסג הולך סובב הלז השלישי
 3̂הח אסר א ̂ בשני המכהן השלמת

 - ש^ץות המאמיי״הקזלמי״על
 ע^יו ^משא יהיד• אSש האלקי׳ התירה עם זי אימה

ת יתמבילה אסלבאמנעזת נו עו  וזוכר וזבורא מ
 המיוחד מקו3קי'1הן הככיל

 היא אשי סיכז בראשון שנבראו המאורית הן והן יו1!
 כהו אליו נופית הנמשך הספור עיני שכל עינים פתח

 כל כביאור אורם ייהלו בשני כתלו וכבר שזכרנו•
 ההתחברות עקר כי דרכו לפי שם והודיע פיטם
 והחסיליס הנביאים שהם הסגילה סגולת עי ישלם
 עליהם נגה אור הלז בשלישי ועתה עמנו• מנכי

מיג החסיד מנהג על הכיאור והרחיב  שלויהדבוק ה
 על בקבלתה התורה שלמות ועל * כעולם החלקי

 יעל אלינו ההתיוברותהאלקי ישלם לא זולתה כי פה
 ידחקו כי אויביה -הקראים מאד ייבהלו יבישו כן

 ייבא' בזאת והכה עליה במחלוקתם שכיכה רגלי
 האלקים מצהג׳עיבד לפניו להירזת החבראלהמלן•

 המאמיקקודס בחתימת מידו זאת בקש אכלנו.כאשר
 העזכד, תאד • אל שתעתיןעמי פניך מחלה ואני באתרו ;

 בהביטנו נכון בסדור כמשך זה וכל ־ אנלכס אלקים
 היה אבל • דבר כאשר מה הימן כשני מאמרהמלך אל

 ממה יותר ים והעובד יוהפיישיגג בכק שכיאה־ כריך
 האלה הדגלים עלפי החכל לי ו\ג־ד בזולתבסי. שהם
 רק •המופלג- כררישית תלויה אלקים קרבת שאין

ת ומשפטיו חקת מנותיו סדור בשמירת  שם כמבואר י
 אכלנו עובדהאלקיס שכת מתיקה וכי סיקמח*

 סוף עד דבריהם ונמשכו סימןכ'• שם כמבואר
 מקומן מרך כפי שונים ספורי' גלגול ידי על המאמר
 אל העובד תאר לידיעת המלך כתאיה ומשם * ושעתן
 מיוחד מאמר בו לפתוח הזה השער הוא י וכד נכין■
 העובר הפרישות עכין לגנות והקדים ־ ענמו בפני
 נזק הקנוי התכלית אל בנטותי כי • קק וחולף גביל

 ואחדכךהימןג־ • שיזכיר הכניס מן יקיכבאהלו
 כל אשר האלקים עיבד במחוגתומנהג לתאר התחיל
 ואחל י לו טוב ואז המנוע שווי על תייסד ,תשפטו

• כד סימן עד זה על המתגלגלים האלה הדברים

א ^ ^ מןז י . ״ סי ן ?
 • אצ«ו האלקיס ■בשאלת <לך4דצנת כנזא

*<'אשל5^תשאלתייה  ן!ת\מיךין<ך־ת<לא^ י»^45ע ̂ו
 ׳• •' ין*ן^ם על ט״^תכם׳ בךאשאלאותך^על «אח̂י

̂ן* יגזור האבי-אתאשר מעי אותיזילשמוע ונפשי עלי
• L• וא<^‘באמרושססימןצ*נ

; י ש י ל  שתגאל עתה ממן מב<ןש ש
ת לי ,  שאצלו במה כיאור ^

הג בד מנ  דבור והיה ’ וצו' בקיאים ^העדנר חעו
 מתגז!נ^ ככה על החבר העו^ם מן נגזר איננו

ט החייבת וימאס ה  זהולןעד;סזףסימןנ?'׳״ ש
ם vSy טובתו ה ך^י עד והלאה וממנו כמן נ  סו

׳^! הספור נתפשט ג ס
 בספזיי׳היןודמי'• זכרם שהויגלה שני בית חכמתאנשי

 ואופן פה על הקבלה איכות הוראת אל נמשך ומזה
 עד למספ;י« סז׳יילך סימן סיף עד ^ינו השתלשלותה

 בדליי הניאה ונסוע־ע^ה^דות הליך המאמר סיף
 בהונאת'הכתובים הן שמה זכרו שקדם כגמרא פזל
 זהמגנשיס ההגדות בעכין והן רחוקות הוראות אל

 זאת בכל כי • השכלי ההיקש מן היונאים המבהילים
ק בדבייהס־ תפלה לתתשום חטאו לא  נכוחים כלס י

 הקראים פכי לבושת ינחלו• חכמים וכבוד למבין
 זלדכייהס להם יבוזו אלקיס^מז במלאכי התלעיבי'

׳ בהם: אין ושכולה מתאימים שכלם ־
 יבקש נהיה לתאוה כי • וכו' כגזר איננו א סימן

■ • אדם בני מחבית להציד כפרד •
 פרע גדל לעניתיכפש אסר לאסיר תאבל עליו׳ ונפשו
ק אל עונותיו כל את עליו השעיר ונשא ראשו ׳•שער  א

 לא ־ שס אדם היה ולא איש בה עבר לא אשר גזירה
 ככת על דברו לכו קדם וכבר י יעקב חלק כאלה

 ולשון כאשרהודעתיך• כ נשכיסיק מזה מתיק בתיך .
 סיצן אמרו וכעין כאמור גזיה אלץ מן בגזל היא כגוי

 יהיה שלא • אמרו כינת ותהיה - * גהליס והנגזרים כג
 הפידן■ למשא עליו יהיה לא למען • יכי' עליו למשא

 יאות' לא אשר בחייו שימאס עד אדם בכי מחברת
 מטובות היותם מגד חשיבותם לעונס המיאיס בהס

 מטעם גם כי בהם• עליו טיבתו וזוכר : הבורא
 כעילנו־ ה| כי רל בהם בי בחיים למאיס יאות לח אחל

 תמיד עליו יתהשופעת טינתו לזכור בידו ספק יש קי
 מה עליה יהידאה שכח לו ולתת רגע ובכל שעה בכל
 לחזקלהו מכתב דלן על המית אחל עליו ייכל שלא

 • וגו' יהללך מות תידך שאול לא כי )מ' סימן (ישעיה
 C ק*מו תיליס (דוד וכמאמר וגו יודך הוא חי חי

 חובתו בהם זוכר שהוא יינה או וגו כחיי ה' אהללה
המוטלת נ 34 א לל



א סיסז עדימי מאבוד mtm קוד
r • זה«כו׳ י(«ואיה הד> להיי<!י׳ יי(ל4י;ידיל ילסל עזבה להעזיזן h > y צהה ,

tp i9 m בעבע שהמן עי <מלפ׳ <יה*ה^!יןw tp j אל עיוברע p h ה די י זמ^^ישתזהם ג מ
̂ר אימיקין בשבת ̂ב בשפיישעגיינו במועד ב צא ק ה4ז זהזלן שמ̂ב ה כעזנ ימץ ^ייכוה ^

ך• טו»דו«ןליץ !1 בעיבלעלי העציק הדבקי אל מדיגעו זנתעלימ הואיל בזת עלזהעקעדודעי
״ יל׳י־ ׳*י י ״W יליד ״י־י י* י׳ יי״ז ״ז ז

טי ליטיב׳ה שעיוזיק ימכעי א ת שנ מיך ר6םש א אי מזספעםצימומ־ ימים n31KmnSete י  ^לו
ב 4אב מלכועך עזל עלי קבלי אל ה .זריד יטייבהו שלא ,ןןך,ןא הים«*םפג« ואריכות יזעו^ם או

^ 1 r >מך בקמרי יעבאר וזה • ׳׳-* ׳
א ץיךעאמ המוי״כז׳:זלהפני ממאוים היא אך תנא 04לעי מדרגת ח V ^סלמדיג ^

י י * י ? i זח ̂ '”י S y מרדנרת םג«ע תיה י חנוך ̂ו ט א נ ד ש פ ע המלאכי' לקבל קד שי
ד ו נ ״ ד ו ׳ י י ־׳ »י ^ י ״ םי , .־,־• לי ״ . ד כ ה • י ־ נ ״

Sk״ ד ל<־,ונוג־/עד3raS • 1 ר01 • ת״ נ׳6־דיןשה« ®י די ף ד < ל; ד
̂,ן גטבע-יבהמיקמלקביע םשתומםניחירות יהיה ודא דדכדתחמדאכי ,ן

כממלא כנר המלאכים וישתומם יחנימי נא צותו הם Sאג וגבדירות הבת לפגי ישראל .בבסת
̂יא מינה לי החזק יבשע חחביהאדםכשכין קשרימ חעוזים עניני .טמנו שנעדר משני עם במ

לשבק:אבלהסגומו• כו'שמיםSכי^יאיתמ איתTעמר וסף ונר השמד* לה אמי בעילם •הידעמיך
Ln וימ»מ*״*ם»^׳יי עטרת ךnיד^חע ל*א אשר אני אץ מייד בל עיבמי

ה ־ . ״ ק ד ״ ־ » ־ ״ ^ לז ״ ״<־םו < ^ הד־כדע-״ה«*״• א או. הד הי *דם ^ י׳
לנוע גבראכני העינם , , _____סהוריעוס ויעקב עקק

ך «o-1»mם ת־ =6ד.־י הי׳ ■ *י עי הגי ״ . ■7̂ ״‘’ג׳  כ יננסת5<̂י
ק אשר ^ן,ן כאר^ אשל ת אחריה א רגי :יקביתו נימי יד כמיבע * תוסמתד• שיקיו מד
ה ד.םתפד*סצים ו^דכמיב ,,ן ^ בס מכני ב ה ת א רו די י בנ הצן • עם במלא !ישמימם כי

r^וןממנאלזiהל .p,אJ>אr ttrזדככנהaחשבוn׳SיHמ ט של עגהנן תv*ד7רות׳.חתוxד  ה אדם ג
א וכאימ אטון1אז* שיגיעו עד זתאסחיות מיבמו מכל מ  כי ממ*םביי»דומם•1במשמ במחשג׳«אר ו

ת עי*יהם שנאמד כמו : י וכי לאלקיו ע מחסמקו ם' רוזני עי ׳אמגם שביערת .ץח10ו  רק<ן1ה זה של מג
! ג י י פ ח מ תם שיביאו 1םידמ4ת ליאיאיק ׳ ^ רון המחקר אל* או הזנ  בהמחברואל מאדם מאד ו

שנעדר מפני העצמטס״יזא מטובזמ הקייס היות על
מלנוע לאימ עמי השפלזנמוסף השלם ענייני ממנו כיהג כמנהגי מע־לם לא ממני בכוכה באית קכיר׳שק

השל' מן כגוי איננו אמ׳למעלה העולכנגד א;הב אבל
 יימאס למשא עליי יהיה שלא אמדו היקי׳פכנד ׳«איי« •

 אמשהם יכי׳ככנד ב A?? איש מקג :מפכישריא0תחיי
 הזמכייס כחיי מוכי מה הכה כי ־ וכי' מטיכיעהכולא

 זאמישיבק הואיל(באמנעות׳כקנההסיי׳הננקיי־ועל
 לבים בלשון לחיים שס קרא אשר הקדש לשין בעל

 • שלשקיי השרשים כעל שזכי יכמי יפרד לא לעולם
 איכס בעה׳ז ימינו ואורך קייבו כי לייייית יה ׳וביה

 אל ההשעדלות בטוב מעדו אס בלתי באמת 0’̂*
 התקן כאזל1 י הבא לעילם הכנקייס הקייס

פייזדוד ה ך מ די עכ  טלק שלא ימי לטרקלין שתכנס כ
הקיים מיני שני ילהיית * בשבת יאכל ^

 לאמר: כשב אתית :(יבנכחא * יכו •מים
 )וכז׳י שמי® מלכית יאות ממני שנעלי מפני
 ותrהבד הדאשון: מן יותר מתוקן לשין והיא

 הבדידות מיני שני ובין ביכה להבדיל • השלימה
 :שיבא כמי כך ׳אקל שיזכור שלימה הבלתי

 אך למעלה אמרי עס כקשל המיתזכי'• אןמתאויס
 על שם שהכוכה י זכי מגיע היה אלו זה מתאלה הוא

 יתכן למען האדם בכי מקבלת מתאיהלהפרד הייש
 לו יקרה שלא מכני המלאכים חבלת עם להתייחד לי

 אמרו עקד והיא * ביקימתיבכדידיתיכי' להששמם
ועתהיכי העולס מן כגזד יאיככו המאמר בפתק

וכיס י . .כ 0 שאף לאמי השלם מאות הוכיףעל _ . J ;יקרנוזאר 
 בעיניו יקי כי כלל יחוש לא יהמזת ההשתיחמית חייםהםלמונא'הס ־יקיאזהאלזה’^**°^

יהי< שלא שם אמיו כנגד יקיא * לי מוב ואז המיתה :נפרדו לא בחייהס וגע*מיס הביס כ ס ב ן
עלי*



קכו t הימן מאמר ימודח קוץ .
ו י ו לעי^׳ ג*כ י?גכ^ וכל«פ וכי• 'המיים1יימ^ גמס^ « ^י  לי«כמ<• פגים י יכו' מדי׳ג״גסיןלאע ז
שי גהוכיים הימיפ• יאליכוע העילס ^יהב אכל פקדם נמה חמיו ח ב ש י *יד &ימן בחמישי ע&ה ל י מ ^ 

 שי?י* כמו האנושית כחכחה יתרון להם שים אחת •יכי' המתפלספים ילחכמיס כמניארשחה: 'יכי
^ כההתבידדיתי4 *זכייכתשכיהשיאיתלה ל  חכחתכ• אכפור לא אני לעם היאשין סקל׳אע אימי אן

p’p מחניך שהוכיר כלאשינה W לא אוחי אני אבל
שגה ^ןא,, לשניה כי ־ יאליהי ש מון בקבוזו פמי מ טזינאלהתעסק ה חו׳  חב• אבי אמנם • אדעה ו

מי «א!מ לא מהמתפלספים מ ע א ^  האנושית• בחכייה וזאר־ו קמי שירויח כדי עיסחור א
ה להעדר לנמיי לנדידית רג ה »מ0סק מד מ דו ה  0 למין התנכלות להם היהירים יא^^ה * ו4 ו
ע4 תקרה אין על כי; בעלייגים דבקיתם » אב^ ^טדרגר״ם הגי צ מ ה להעדר שנכטרכילהקשיה׳ כ

P כן בעם הקדושה כאדד השניגה כליליע עגיה לא מו  אכלם האלקי והאיר הנביאה לגביאןן ה
וםיי»י»רוי«א יזר־ז ♦•M ' י אל יגיעי0 יעל קציכ לייין

ז ם ;אנ״-ם ה ו, ״ ו׳־ימ׳ס נ.ייי י י נ י ־  Si-׳לאמי כשנחס ה,.א נ
״,׳. ״. ״, ״• ״״. א. מנ ק60■״צל״ הסלאה-ומהנידיי‘! CTOעםם-כתחני• י נ  להם«« ־.

ממיפשש שטעגי עלמה החורד** הכמות עד נעזרים דיו רגכרייכר הס נריכיס ועדין
 יעשו הטוב הקשיהסיכזזכו בקדוש׳ ההיא דגה דאי ומעשיחהמקרכי׳אלי כ״, יכו׳• יתלתידים

יחאתו השכליים הנימיסיס וכטדרח יהכונה והילך• שיבאר
 לפתי שב ־ וכי היחידים ואלה :עב וכי'־ ;דעילס עמהם מתחבלים שיהיו לא לפרקים הפגיעה *ל

התתפלספ^י ומהחכחיס ואליהו מקנון הכתיתשזכר v הפילוסיפיםהקדומים קנת כי ידעת וכבר ־ תמיד
 למדרגת לא מדרגת אל להגיע תקזה לכו ואין שהואיל עלשם' ק שנקראו אמדו ומברשיס מכאיים גקיאי
̂ג למדרגת ולא העליון נקית גד ואליהו קנון להתבודד ושממה שואה במקום מדברו' הילכי .רייתס  סקרא
כת שכל הטבעית החכמה מחקי בשלימית לי והדומה הולכים• קיאם ט*ו סימן ה מא והחבר החכמות• כעיון

 ההתבודדו'תןהפביםשוכינו״״ מהספיקלעליהעכין כאהבתה מלשין שהתעסק יל • ששגה : יתבאר ושם
 העוליו מן משתומם כגור היותי לו יתכן לא כן אס בעל שמביא הפירושים מן -לאקק * תמיד תשגה

 • וכו' צהמנא אבל :שתלס כמו בחייו יקוץ פן ־ ג משגה באהכתה שס וי׳יוכה ־ חל שאה בשיש גשישיס
 כתית־ השתי להגיעלתדינת תקזה אין יעןאמלכי על * שגיון,לדזד כמז ועימת שמחה בענק ממיד

 מאהוב כאהבתה התעסקות בעכין חי סגיונות•
 וכתב • יחכם לא בי שוגה וכל העכין ימוה • וילתה

 שמע היא כי קליש כן יהודה לבי כשס יוכה רבי
 ע!כ• י עסק לי יש כעבץ לי־שגיה יש אומי הדפי אלדד
 א״יח) לו(מלכים שיג וכי שיח כי להיותמענין «קחנ

 בעל שוכר כמי עסק שע.יינו בסין שין !נתמיית
היימכם נשתמש זה וכלשון • שיג בשיש •הסישיס

הפסקא וסיים עכי • יכי

 ההתכידדית ענין לזולתם יתכן לא כן ועל הכזכלי'
̂שב אדמת® ישר׳על כשב כעתהמוכלח כי לבאר ההיא

 שליורמההתבודדות שסמין •היה ה׳אלקיה לפני למון
חנאי׳באזמתנו* שלשה בהקבץ רכים לאנש' ונאו' חמעע

 מוק עס יהג • הקדישה האיץ סב' • השכינה המצא הא
 tנפואו ה ונתיכס קדושים כלס העדה כי * לנכיאה

 התויש משמית שימיי נהיותס • יתידע להס
כחכוא* החזון סכות בזיז כשלמות שהיו ההיא כמקים בהבל שכתם כל ושוגים נאמרו ג' פ כהלכיתתשזבה

יחד בהתאסןז ואו י והלאה היא ומן • סי׳ח' בשני פ׳י׳פעתים שם עוד ונשכה • ימתעסקין ני לכה • יייק
הל?)בד על ינילאותנפלאתי הזאת הכינה על לבית

 כתב הנה כי • לזאת לבס שתי לא איך ק^יי
 לאיזה ידענו לא השיגיון זה אביהם אחי הלחגד אס

 שיי לשין עטינים בשני איתי תפלשיס יאני כיין דני
 תשגה אהבתה כעבול אחר ועכין ־ שגייךלדיד כייי

 שס וכתב • עה * לב אליהם תשיס ״לא
 לומר דהיינו נלאה • שיל לשון שאחיו מיז

ה נ שמיז ת כ  עכל• • בשיי שמק שאדם כמי ה
היאתי כאשי הבמה מעקי■ שכיהס ^ייזיקי י״י״ק

 מהסהפידיס אנשים קיו • נשבט^ישיאל אלו ענייני'
 לגמי* מתבידדי' במדנרותלח שיכניס והי! חיון לבקש

ק • כראשונים  מהמנקשים להנז הדומים מתחביי׳עס י
 בלתי קיוקס ועס • י^בואס ובנויותבמדיגת גדולוח

 להשג ידם את שימלא חס להם היה מתבודדי׳לגמרו*
אל איחס החניכה יי־טהיה הקדישה !קיא • מנ«קשם

 קידבת® שיבהסהיתס ומעשיס התולה חכמות מיל
 הדעת י נק הס ואלס הנניאיית חהיא המדרגה אל
 ■ * חיא בזוק אך :הנניאיס בגי חנקיאיס ראל6בי0

ב שאין ג 1 א



א סימן זי6זל̂י5מאמד קודיחודח
^ עמהם המתחכליס המ^^כיס הס השכילנאצד המצא ’fop ®דה י ה ח מ M כ

פיוע־מ i&pSrfipp כחכמים זכי• לקכמית הגיע ןלא 7jj5* ז לזלקי ש קל־ סאיכני ©*rpp»p»j1 ^ן«לה;
 ״גןים ססס שאמר ומה • שקדם במה זכר.גם שהעלה תווך חין סזה והעם :הקדישה באיץ הי«;למעלה1«

»p • טדו משפיקון אין מלשין היותו יחנן • בהם להתעסק עניינו שב כבי והלאה ח!א מן נייא מעם כי 
והכוניז תשונה* לעשות אל וההכנה ^ווללסשלמית

הם ובטהרה ראוי הדור אין כי הנבואה ם ו אי כי הנ אך כני מן ו  לחכמו'שיספיקו הגיע שלא הוד־! כז
ה ובמ;;וס למעלה כפגדאמיי לכך• אין הזה והעם הז ד\ חזון ו פ ם נ  כי בהן• להתעסק בידו ע
ט :לנבואה המוכן נעם עי העדר הקנויה■ החבטה מי א החכם ו ההי

ל‘ הקנייה התכמס מעהו ת י שיי־״ להנזר עעטי הזהנניש מי הטבעי ה^-״ת ^רמ!ת כפיי
ץ הי״ והימות. חננילות ̂ ׳ כאותס הקדש ביות כקנית

י . נ י כ ״ י י נ ל ״ ■ י י ל י י^ ״ב ״ « ' " י 6נ ■נע ■,נל •י״-.ן(ה, י
מ1ינ<) »0י ^ נ י ״ ותראה ,-.נ.0« ו ל סנני ו רי עני ה-ו שוי אי ^ ת  קמלי ג-מ .■,נסי להעיי ה

א אדם הכת ינלית וכבי * כאמין עה דלות שהי ̂ בעבד חדעיקנל את וכגן וישזוב יהשפ^ורת הכני
ס נאשר האנשים בקצת הדניי א  יקבל לא הטיב ואת ענוי אסריו1בם קיערתו מפני בחייו מו

תו ומכאוביו במה הכללי בשכל עהתלבקו או איך ייבדיוערת מי י n<S ו ס י  הכתית כל מעליו כ
ה בהקשה מהשממש סייומתהו הי א כן י הו נפלו תבלי חשי* הנוכרי אלהי באור דבק אינני ו

״ ״ י’' ״י , ו ״*ל־״־״יי׳• !' ת נ א עוו סווי אי ס ע הנ ק, הנו ^ ט ש ־ טי׳ לא ^״נ סלע״יו עלנןנ עוו׳י  ננ
ק ס ע ״״ ם וי ה ת הינ״ניא נ נו י ם עי י נ ־ ״ ”v״W™ י”" ׳ 'L T 0 «

J״ , p ם הוני א כי ואמור נו־לו י הו י ־ ח ו א ו ליונ״תחנסאוע הניע .
ת ו’קSא שיפגע עוד ונשנה דו דה בבדי מי הע מכעיקית שתהיינה גמדיג והתחבר• ו
ה ולא.הישמה סי׳׳יל תפל ה ה ו מ שו' ג ק הכ תחגוני׳ו םה דע האדם להקעכק גענמן קהו׳יו
ת א^ה בהקשה השגתי כשך שו ם4 אין החד אל פנית ן מא בהןלבדנה ימים אם ני עריבות ה

ל' סבגחיי קושמ׳בטבע יבא ולא העולס׳ עסקי שתי Sy <שזבן אשר ובל* חדשים שחם ^ע<ד מעטים מגו
שון מוכי-הכל^מ;’ק^יאית?ןוכ מנה ני בתיי! חיאו לידי תוה הל

מ עיונו כפעילת אתי סכיי ן1«ו עיד ואפשר • ו
מס וה ומעין • ב י עקב נשמיס כי קסכס כחכמות מייושת הנקנית ההיא החכמה אל ה י כחכמה.הקנוי

 קהי< החכמה סעלי1 ;סיג מכל אנותה«נ?קה קכלת
 וחדומ׳לומהממפלספי׳ כ^יילוחכמסקו״י^ט ה^צעיינ־

 כ« אנושית טבעית תקיא ההיא כי * ^מע^ה
 וחולי שזכינו: כמו ואת לוקחה מכמתו אכוש מביצת
 תשם ואימתו תאכל עליו כעשק כי WJi גפשי

 מגלי נזקי חשלומי העדי מפני ווה * יכיייו כחיגומת
איי אקלומהשימלאחסרוגועי ק  כמדרגת אלקי דכ

 עייון עי או * זכים שקדם זהנניאיס זאליהז כצ*ך
ת נועם תיי נעליהן המתיות המנשת מ עי  כסקיאט ו

 בשאתו ובאר ילך שהלון וכמו קמייניי״למעלח 1י*עת
י מי  ואין • והשפלות הכניעה דלות שהוא • ^

מ1לן אס כי זה צנ «  בהם אשי יסוליו מתחקיד י
 קיצתו מפני בשיו מואס נאסי יישוב י/א ‘ סיניא®’

 אשי חתחתים בנית מפגי נמיין קין’ נתאסלמוכו
’^r יכו'• אלקי ד כא דבק אימו :ל* ®יי

j מגי <»’תקניןיאל4כמיד p > w.מתקבכאי' !׳

 ׳ נפיליסיפי' חייו שאל נם עריבות ולקנא באתרו שסמך
 המתפלכפ^ ולחכמים למעלה שוכי מה עס מסכים והוא

 כ* אלהאמתוכו'• שיגיעו עד *ונו' כגדידית אהבה
 גמיץ נגינית •מבאן וו הגעה שאחל הודאה יה נכלל
 שיפגע איה וחסיד ירא ה«א כי יאתוי :חייהם ימי בשאר

 הייחו שעם ולימי לגמגם שתיכל מה על הכובה * ובו'
 יקנא כבל • 0ר.כתיתשוכי בחיי רכופל הערבות נעדל
 מעליו להקל ט.זעל לא בניי ערבית לו אלה אשר לאיש
 ימתק כי שכמו על המיטל המופלג הפלישות משא

 לפני ישפוך אשי שיחו עליו שיעיב במה ׳סורי! חרדל
 לבו ליחד יסכק לבדד שם הן כי :בבדידות ס׳חמיד
 בלא«מיכ^^ חמיל רגליו על • והעמידה *• לאלקיו

 כונת כי • זכי יודע שהוא במה והתפלה והתמנה
ק ודעת• עכקוגקכחה שאין ?והעליתי הספיר  זי י

 המניף עס תמיד וחחגיניו מפליתיי במעשה לן|קיי כתו
:יודע שקוא במה אמי P על האקול• « אשי וכל (

1<שג



נואמר יהידח קוי־'' , . ^
 כי הרוני* • יכי' הנפש להס תפעל לא ח.רזן על ישרי
 והתקנות התפלנת כפל על כפל הלסין על תפסת על

 ל4המוי 3D כבי ״ כמדובי תמיד וספג־יר הרכה י1 ת
 קתעעלת הכפש הימה אשי ייתתפעלות כת יתר לערע

לס ימנא ילא מכרא^ינה יי

c7שי ס ר'' ב ן סי ט » '^  ק
 לטיול ואכה אכה ללכת והעמק הפתיעה: מפי ידע

 ג• הקנרים כין הלכה סל ימתן משא עסק אי * יסעשיע
י י  והאכילה • והעיון הדבור וכיין כסמין לי קדם כ
 הטעס קיש הפתיתס חושיי ענייני ישעו אקיונה י וכי

לכו■ הוא תרפה והמשוש
w ,ן! • תכינה ולא כניעת Sn ע̂י ן ק ח̂ג ה ש ל היית קיש וכי והכלא nS יטצא הנפ

הSו כניעה כניעת מהם לו תסוככ ®לא נ הני  והתור. פמגי שהנשמ׳נהכית jnVSni היום בעתי ו׳שאו־ א
ה תבענו ר ונפשו ככל ה אל כהתתנן ומסכת■ תי טבעה אשר בכהו  jVp בסכי אידותיו על כתכ on»Sy נ

שסע ‘ י*־׳* ר והראיד־! מה הדבו והראות, והשמע היית כי רהע^ן ו
w , טי אנ ה ' והשת-ה ו י » ט ה ט ו הר׳ו מטון ו י ב י ג י ׳ ו « ™״ ^ " ״ ״

ס7״ע־של<׳י־ש׳״.אא יעידדתודהנסמיני ^
״ יז!1ינקת1י;״ ס קי. ל־ אי. א ט הדיא שוטק^קול נ«»י חי מ רנ א ש - » »6נ ־ י ״י י (>  -ע־נ•1נ'

ק בחרטתו ויוסיף אליו נפשו שקשף מה אק לשונך ח י פקסין רעוני כי ועניינו י
* להתקרב טרח אשר האלקי בהעגין טיב בי לבך המנא מתכ'עס ו י קועיעמהם חיעילים אי ליוו
ר ב לשונך תסיעת ממהירות מ ח א ז ו כ כז ה שדן לי כפר כן א  ג^רתו מגד לאדם תעניג מע

ם החנ^יד ריק בשיתי'לכך ממנה ביב כ ב • ש ם ו י השמע. וכחוש • האנישית ה
והיאו׳יופגוייבהמישכלות״ יכייכאכזס עב* ממני*

מז• כשלישי המירה כתכ  •ימלאס מדגוע האדם נפש הנגזכיסתמנא מקילות גם ככבד דבר וכל «'ול• פ׳
הה ולג אדם של לגו עיגיסכתמינותהיפותתיחיכ מממיימעט שבנפש מה יחסר לראותי האדם כשיתמיד

 העירו ככר ההתפעלות מן בגללו מגיע שהיה מה
 להקדש להכנס טיכ שאין ואמרי הענין שה על החכמים

מבית רגלך. היקר לאמרי וה יסמכו ־ שירנה עת ככל

יביע• יה ולמה קריין וכדון להשמיט הקבר עשה ואת
• אליו ^!אכים הכל שאין לפי השמטתו סנת היתה ואילי

, • היא הלתא לאי טבעודיסא ואצל בז סייוק מי ויש
נעכייכו שאין לפי שפתיו על העלהי שלא אכלי זהגכין לוחי משן מישן ישנו לבאר יאיתז ילח ״ עכ יס יעך
חנינו הקושיס היתר אחד לכל כי נתירה כתיבה הניה חרעל לח הלשין על האלה הקדסזת •תיישנו אשי סכל

אסרי, קתזרו לא • שיא שמע תשא לא כמו אזהיהיהפויש
 תאכל לא האלילים אל תפנו אל עיניכם ואחיי לככבם

• מסקר יכו ממינם אלה ומלת תנאף לא תוענה כל
עניינו, על אוסרה בכתיב אין • ה' כייאת הריקו אמנם
הכאה. באימי האמת לפי שכלל הוא גס סיות עם כיסוד

^ • גב קרחתס n הנאה בכלל כי עכזם בשמי סל א
 הטעם מין בפרט הריח קיש מיטל׳על קינס אין^י
 כל מלק להוכירגתעת נא כאשל ה' עי' השמיעו ענמז

לאסוף!לכנית. * כממון זהיייק שימגאי; הקושי'כמי
המתייחס, על דב<« נמסך כאן: ועד ונכסים• עישר

הבי^ להנהג סמתייחס על דבר ואחכ • ענמי להנהגת
להנהגת המתייחס אל יגא כן ואחיי • ביקי באמ׳ותקכח

מ1י הייתי ראוי היק כי ־ יכי הנפש להם  נידע מן כמי :
 כיאה ונו־ יישאר :*יוד פא מנחי הנפעל כמשפט מדעי
 ישארמתחיע אמכהלא אמרו עם ינקשד נסמך הייתי

 ובא כחיתיז תביעת בענק שהפסיק עלידי כי * 1ונ
^ הסויד דבלים כרוב סככנסבנתים המניע  זןההוא0י
 היום בעתי יישאר אמי ובאלי נלשינית כמנהג נענתי
 עפסו וכי'■• אליו נפשו שקשר מה על מתחרט והלילה

 נבהל טאר שי הכינה תהיה או ■ יכי אתי-עכובכתיתיח
 :ובו תתנענז שנפשי לפי והלילה קיים נעתי חשתיהם

 כמו פנת מגמת כל * ונפסיתתכעכונכחיתהוכו
 האלקים עיבד היית טוב לא כי להורות היא פהקימני

 בקיג מלחמה סקראכה בוס כי מכאותיו כח שים תושק
 ועול • תוקף בכל ההתבודדות גכה זה זעל * אתניא

 והראיה חהשמע שיכא וכמי ככה על להודית ®עויה ייי
 בלמוד העוזרי' המעיל׳ החושים שס תחלה יכי *

^ז  לעינם שניים גם ת'עשה יאיןשימעת ייאה כי
כי והעיון־ קלמר אליו סמך ולוה

 כי, בממוני התייה מגזי דליס ועזית • באמיז המדינה
 נכשג תחשוק יעלכן הנייד נפי בדקם צתקין יפנה לבבו

 לנייךאלו• הממון כקכ״ת להתעחק
 6לש אלקים עונד שס תיסב * החסיד מעשה ב סי

לאדת יתכן שלא התבאדאנלו בבי נ? ד חס
ק ^לס ®ל מי למה כמשך שכלו מי יב^ מסל מחנו תעזב ■!הארז לאלקי להניד זה כזממו 1P יאה ס

וכתות '



תו3כםן ויעשו • ויזהרו ויזהירם ו
 Sy אSתיךSש̂>חס־דSy הכוזרי אמר

Stt’lD ״
החבר אמר

ל ו ח ק ד ו ח מר י א ו מ ל ^rח סימץ י ד נ
ן ip הה»ןין «י3 מדכיי בידי פנא • בעמלי להי^ותי^עיב נפשוישמוי איג #ן . י י •rp המשל מ

j»S0 ) י בעי ממלפע י3 ל^מי יי^מיי * ®״גי סהמשיל כי בס מיב ^ין כ< ידעתי )ל׳ קהלת»  ה
^ השכלי המון עייין תימיביז ביפיי מלך הזאת ושתה אכל ש האלם כל זגס בתיי! ^$שמוחןל^'ט«ג  ה

 יוען יתיכב יאולו ̂ הכמייו שתי כל על בבדק במילן בימל ובהיותי • היא אלקים ממת עמלי בכל טיב ,ךאת
והיא ל״ש ההסעישיסעןץ שמיה מסיד תבד איש *עשו

ר ג ימשוך כי מיליה דמסלאין מ ר א ב ח ל הנזוזר הו^ע דדוסיד ח א  המלתש המעשי• ה
תו * אנשים ועם אלקים עה משד מדונ ל היושי מעשה באוני! ומחלק משער נ ^
ה ידע לא אילם הנ ד, ם אנשידא לכל ע א ר ס 1 וינה סשקלם וכל ט ח ישע עין ועל יחנה שענת! ב

t־pיי) o p i e 'sה’״ ״ ק• י עי ח, כ אי ל ר ם ח ם תד א ה א־ונ ו וי ״ ״ , ^ • ל ־ ״ ק ״ W ה M 1ן
-ל< ייק• נן ״יי «ם סחריקיהראי.ייוויטצאשנעת*וג-״., , ״'י״י״דיקיקז־

i ״;”״״׳f י»oםי ם‘ע. י הי ט ם נSי י ״ ו נ סpמyע )נו ^י. .«pipip»«pJ7J■־״»״ י
• סכיי אשי י.ח:עיס ׳ ]*___________ וכי המסד

 משל דיך אלה דבייו יובנו
 ד המשיל שיבארש'ה'ג־ במי

 חלקיו לכל בתתי החשיד
 ה עיי למושל • היאיי הקס
 וכל ל2בח נתו מד 4הנה

 שישיב עד ניחלרם אנשיה
 המה נתיכיס כמזכים לו קכייים הייתם הכקבתו הכעס
 ומשפטיה חקיו מכיתיז זלעשית שמוי ל למשמעתי* לוםוי

ן ס  להיכן לנו הלך לא ־ יכו' שאלתיך חסיד על ף סי
;כאמור משלי׳הזא ממשל כי הדברי׳מניעי'

מן י  דברו יחל מעתה ־ זס שהזא מי היא החסיד ה ס
 אל עיניך נא ושא הכז׳סי׳ג׳ השלו עגין לבאי

 ^רpב 1עלי שביארנו מס ויאה ̂ב סימן חמישי האמר
 המ^התזשי' על דברים עלו סשס סללו סנפש עחות

 יגייותזל חינוכי' כהרבשס המוחשי' ישיבו אשי הנראיס
 החזש יאשימם ומהי הסנימייס החושים אל הוגלגה
 ההיב̂ש מוחשי צל תחלה יתחבר! אליו אשי וותשוחף
מלבמב• עניאית  ואל הדמיון אל כך ואחר הקויה̂א
 האדם השכלת אופן הוכיקיזשגיהיאיתין ואל המאשיב

 הכחית עגין על והעירוני * הדמיוניות הכודויו זק
 לעמת כ־ ומחשבה ודמיין שכל שהם באדה המניעות

 והמחשבי הדמיון ולעמת * השכלי קח:ץ יתנשא השכל
 וכעשכו תאחני חלקת כשני ההתשיל הכח יתנשא
̂ה  השכלי הימן עי נאיכדיס משעיס ישימו שלשת® יא

 בקשת אל להתנועע דיכם לפניהם לחיסיד ימתעויי
 מאת התיק כפימשפסם נאות הבלתי יייאותיכייחת

 עושים המח אשי ממלאכתו ש א איש יז״בי׳ס ^מיהס
הנתינה תנזעתס נכח יילכו למשמעתם יחייי וה

 מן להס המתפשטות ^^^^^יימיתהמיינייזת גהס
 p-rs M.r.jTiPPPiei’ iנ■״i.י«י'>הp*מ

חן ממך ^*P למתה

 כת בכורי סביבותיו ויעמדו
מכפי■ עושיינינו משיתי!

ה• • יילהשליסחפבו לבזו ו
T onn םי « א הו  המתנועעים איבריו כתות שהו

 החפץ יוח שה יהיה אשי אל
חנפי© לפניו בס * ללכת

 רע כדייך ישי וישבי דיכם לפי רעה ענה וישיא! יגאו
 ומבית נתלקלקות דיכס אשר התתעולר תלקי שני והם

 יאסת התולו השכלי התק את כי • למלוך יגאו הסוייס
 קנחמדו' אדם תעניבו׳נני לנחיית אותו ייעי בכתשתים

 ואין אזמר ובאין • חרס על מנופה סיבים ככסף למראה
 וכ־ןינכס כעש של בהודה כעלה קולם נשמע * דכיים

ך אלינו וגבקיעכה ^י  אל־ טב כן את במוכה מלך ו
 קשיקקן יאלין הכתיב אמי היה המתעודי הכת והל

 השכלי כינין נגד חזקה מלחמתי כזבי תמשיל ואתה
 מלכות כתי לתת אדם של רתו בטנעבח הושם אמנם
 רס©1ומפ ימליך• כי עבד תחת השכלי החפ׳ן בלאש

 קטנה עיי בזין; כיינא על סלמה שאמי מה מאד הוא
 ובנק יסכבאיתה בדיל אליק ונא מעט נה ואנשים

 בשני המודה שהבין מה תהי • ובי' מצ*ד'בדילים טליה
 ודוכגו כשעייבמל• היה שהנחש תו*ל ס׳״לזמתדיש

 סימזיגזהכי חוס• את תשיא אשי הוא סמאל שהזה
 מאד• בדול ושיעו'«ןוממי כחש המכינה הממגגייי הכת

 לע מחשכו<; וציני סמאל* המכינה הדמיון חיככוהוא
 יט« סלמיונייות תשוקותיו יעכלהיוס• p האד©
 סבשמיזתי ההכאית רדיפת אל תזה המכונה חמיו

 שהוא לאדם בס יקרב נזק החמי שהוא חוה ובאמנעית
 נדאשיין ע ספיינז הח:ס יעלס 11 ינמסילס * השכל
 כחכמה מדע מניני וסהדלךחלכוכו שמה• יעזיק

 בפסקא סחבי דניי יבאו פיו ועל יגאו פי! הטכעי׳ועל
יאז^ו. ממנו ?פלטי® כמעט ?טייס לו קיוה עס הזאת

:תשמענה
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r נ״ימיי m r יוכל לא כ«גלמד^«חכה«גדכייזשקטעיזה מדיכיס אסר ואל למשחעחו יסזיז כי אכלם 
 ככיי^ טורד לדלף ותשיה תדחה היא הלא י הכעל הם הכופייס * ים יהכיפ קנהשיי יכיזזתיז ג יפפק

החונה גנאתו ממנו החלט לי שאין וומן לעת אדם טל מגפסיים * תמעתם להסלים כאכייס עחתפסטיס
הסוחן המטר יד שס 0J כי הכעס כחית שאי כל

שיו נעזמע מוש^ דכלי! סדי זהנה • הנזכי־ס  יה היה וראוי • תטדידגו גי^יי יי• יינפשיי^ יכחתיי בחי
p על ם העין ?ל אמרם 7 היג מנ חג• ! מי הד: כ י' פי  אבלמה נבייט־ להסגר 4ומרש שנאמר הגי

חו וכלי חומל והלב ייאה רי א • עיר מלוכד ג הו כן ו סי  ‘ופלשת• מקדם וארם יעשה כ«7ז4^ממש ה
ה *כי כי י גומרים ייעשה הי לו ה ינד במד ש^1כ א ג הי ה ו ה נ  עד יכירו יחדו מאחור בצדק כ

בגו יחלההמוסים^• הג נ ש' א י׳ וונפשו*6נ או ת מ ה חו כו ה ב ס ה מבית מחכו כיאכדמביס ו
־ ״י א ״ ה ע1 * ־ « נ ״ י א י ״ א י ״ א י י נ י ר ז ם

O ̂ הגופיית׳ גה ההכה ומנהיגם nS p 'iO T opS ri^ 'iS .מל־ n W אם ע )דם0 תם , ״ו ל
תקנה עמה לו אין מכלי והמשתה המספיק מהמאכל להבדיל הגופיימ אמי
שיד• דרך ר על , pjiTpp! ^!׳p הנהגת וכין  לפניו הישיר לוה עילמיתג עי* ארכידח יכל והרחישנרד ה
ה ל0 עכמו הנהגת על כי שו ך ר שי' *גכוחסם ד הכעסגי׳חמבק  המשתדל כי לאמ'דע דרכו הכחו׳

כעסא ואת אותה להנפין ג הנה דבייו סולד! מסיד
היד* בחזקת ולהשבי'מדיני ברימו ומושל סנאמי כמו
גס • רוח כזפן ובמקרה יבול נבול כי עשוהו יוכל לא * מזולתו יומר מושל להקיא לאיי היית! על לראיה * וגו'

 המען והוא :בראשו מלכות כתי סכמן במה כדק ושעב
 נשס להקיא היה ראוי גב וה ומפני * ♦כו' לממשלה

 הכפות וחסם התתאויסובו': הפחות וחסם מושל:
 הכה פלקי שני הס התאווני!הכעסני ובו* הכעסכיס
 במו החפכי הכה בשס אכלו יכונה אשי המתעויי

 ההכעלמת 1׳ יבי׳לימיז כלשון והוכי׳כלא׳מהס שיבא
 התאווני ככח הנה סי׳לגישש כראשון הוזכרו אשי ה׳יא

 יחמש * ועכב • הנאה • געיל ־ חמדה ־ שנאה • אהבה
 כי • וכעס אנייות־ * ייאה ־ יאוש 'תיחלת ־ ככעסני

 ויעמידו המתעורר החפכי הכת מטיילי הם אלו
כי * גלי! וירוממו סערה רוח בחלקיו  יתמם קמים יג
 כי וישמח גליהס^ יחשו עד לדממה זו סערה להקיס
ק מחוז אל כהנתומס ישיעקו ת  המלובה• ראש השכלי ה
עני המה הלא ככה על המורים הקכל ודכלי  הדף ב
 היזפכי מהטות ובתאזי ככעמנ׳ ויגער גאמלו הסמוך
 * יהתאיה מהכעס אנלס שיש כתה והטרידו והניעו

 אשי אח :נו הנושמת היזחיתהאלה אל פניו סס כי
 להב־אס דרכיי יכונו בזה כי * וכו חלקס להס נתן

 1יקזמ השלימית למדרגת ובעליתו ־ הברית •למסורת
 ילי על זה הפך שעל כמו • יתבאר כאשל ייעזדוהו

 א• סי כמי׳כר שוממים דיכיהנלחתו היו תקם כיעון
 דזקה סמאל ואשיד • תניק ינר* זל אתרם לעת’ גאתי*

 סימן משלי מאמר עליו אשרהמלנתי וימיןמקיבת*
מדיני'נשתוה;ופניה ואשת ו׳סגדיל נ מולד ללף

 אפילו כבשv(לר להתעלס יוכל לא כי * יקלהו הוא
 בבכין^אק גה?גנרו כי מלאה הלא תהומות* בעמקי
 נגחו(יעלת הפוגה!ייגיזתיי לנאת עז בכל יתאמץ

ק עלפגי עגיץ  שישתדל מה כל הזאת קהאשה • פ
 ינלה לא • גאזתק להשפיל ביויוה לעניר אדס

 עמה להתנהג הוא הזה החולי מרפא אבל • למאומה
 זא1 ■ הנכונה אל ישיבה טובו ובדרכי כועס כמדת

 ונתבונן חכו משמן חלק יהיה כי לS יקר• ימינו ושמן
 ופתחה תעננו יהיא לשלי אליה יקרא אז • ינחכה כפיו

קי ימינו שמן אמרו והנה * לו  שיקיא אמי באילו הוא י
 זל* שהזכירו מקרב ימק בימינלשתחכקכ׳מד אלת אותה

 החמד מכל הנמשך היני על יתבא' בעגמו זה לרך על1
ק בזה כי באשה הנמשך א הנ שנלטונ^קיניי י  ^ן ו

ע מאין לעשואזתה השלמות מלאכת’ ב • פג ^ ה ה הנ ! 
סן בין ובלימת המתעירר הכח בחסימת p®* גי i 

 ווה * אדם של מלחמת! עקר הוא אמנם כי ־ השכלי
 שיספיק וה״לא,מה0ה הדרך על חטאתו•* הסי פרי כל

 לא כפס עזי הם אמנם כי • ענמם מנד האלה ת לכח
 שוויו יויה אשי ככלחקתהפיפיק לק * שבעה ידעו

 תעניגיה ענייני וכל הלחינה והזכיר • השלם השכל
 המאכל זכיון הקדים וכבר * מהם יהנה המבוש שחוש

 חושים השני הס אלה אמנס כי הטעה* מוקשי והמשתה
אדסתאבהלהס של נפשו אשד העבוריס החחריים

בנעם: אקרי לבבן יטו פן רב כי׳שמור ונר מדאי «ןת'
אקר ’
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זרנליו’בידיז ומשמש באת המשוש לחוש ורמז ־ א' סימן אפשר אי כלו בלא הללו הכחזמ עם להפטר כי יזכרכז
שם ימצא אשי הגיף מלקי בכל משאו היוע עם כי חה פכי יסבב הנלבב האיש אולם קזיננו מחקר אמכם כי

הסכימו ככר • הכפש מס בשני כמבואר וגידים כשר דשים ׳ דעהו דרכיך בכל אמרו עד לי במיתר דבר
יחשבו והיופאיס החכמים שביופ' חזל מאמי לעממו

חאחד שיאליאימאןדבמאדי׳יהא עו עחין c־pSn ^הם נתן אפור דינ  אףהסכפילימוביכייראה בנ
ב גביאשידדמא• מיי עו החכמות כדברי המועיל א תד ר‘ו ע ג ס בכפית עצום כחי דאנשי ו די  הי

ה חלקם לחושים ץ וגת ״ הרעים אפיאיאומנ(פי׳מקיזדס) מ  בשל שם להיות להרגלים לו עי־מועיל נ
ה שווי במכלית וגידים ךי^רןך נענ«ץ ולשונו ורגליו בידיו ומשמש הורג לסטיס פי (גנבא אי

 עניש נמי אביי.מר אער • הואי במאדים אנא יבה
) על העוברים מעגיש שהיה יקטיל(י*ל י י י  והלי דנ

 להסב לי נתונה ישות יחתים אדם כל ביד כי יך לפצ ׳
 והגנות החטא בז שיסולק מה טבעואל נטיית פני

 בדברי המועיל להנצחון ־ ברוש יעלה ן הנענו יתחת
 ולהתאיק תירה של מלחמתה ללחום הוא החכמות

 אמתי ישר במשפט אך עליו החולקים לנצח עוז ככל
 מועיל הבלתי והננלק הישות אהבת תטרידהו ולא

 שהוא מה כפי האמת מהשגת המינעיס מכלל שהוא
 המועיל והנכחק ל״א פיק כי־אשון המלית שזכר צמו

ת  הוכח הכתו' מאמי עד הוא הרעם האנשים בגתי
 שתהיה חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח

ק ברבים: תכירו פני ילכין ואל שמים לשם תוכחתו ־ נ  ו
הכת הכנעת ענין הקדימו אחל ־ יכו חלקם לחושים

 בשני לבלום עדיו ורסן במתג המתעורר המפפי •
 קדימתו דין והיה * כראוי מלאתספקס אחרי חלקיז

 פניו את שם * אדם של מלחמתו בית עקר היותו מנד
ק כחזתהנפשעל להזצייענק  שיאות מה כפי סד

 • מהם העזר לו ישלם למען עניינם כל לתקן לחסיד
ך להיותם החל החושים ימן  הקטנה העיד מבוא די

 זתאזה הנחמדולמראה המוחשות יכנסו פתחם ידיד
>brונפשו הפנימיות הכחזת יתעשטוי! ומשם לע'ניס

 הם וכך * למעשהו כלי ויוציא להם תתאוה אדם של •
וכלי חומד והלכ רואה העין סדראמרם על ^הדברים
 זכיית אחל כי וזה * למעלה כמוזכר גומרים המעשה
 המתעורר החפצי הכח הנראייוהכסתרייזכיר האזשים

^יזיוכה  איל תעשה היה זה כי ואולי ־ האיברים יסעו ̂י
 אחין אזן תכוך על מדמו משה כתן ^אלזאיסיאפר

 רגלם בהן ועל הימנית ידם כהן יעל ה״^ית ינציי ׳
ן ^ י  וכלי הכנעתהחושים אל בזה להם למז כי ה

אס כעבודת המעשה  המתעורר הכח זה זככלל ־ טי
 •* הפעולה נמר אל המתנועעים האיכליס את המנהיג
״ ורגלי בידיו ויישהש י ט ־ י בלעדי כלהקושיס פי

 והקוד החום איכיות בין
 פכז יהיה ולפיכך • והקושי והרכות והיוכש והלחות
 האדם במין ובפרט מאד־ שלם כממזששים ההיגש

 הכמנא המזג כמישרי׳ובערך המתהלך לשליחיתמזגו
 כלם* הדברים מזגי ישוערו שזכרנו המיוחד בחלק בו

 • ככה •וזולתם לקור לקור ואשר • לחום לחוס אשר
 עלפי היורד מזגם ינאמשפט ובכפו יבא בכפו כי

 הבעלי לקנת היות ׳ועס י • והממזנעת הישרה מדתו
̂ז כשאל’ עליו יתירה שלמות חיים  היאות צחוש tשיצ1ר
 בשלמות האדם יוישד י3ר ־ הריחיבכלב וחוש בכשר

 משלימים האלה החושים שכי להיות והטעם החשיש
 על באדם התיופדיס והגידים הבשר ידי על פעולתם

 לארץ בעליל הנרוף והמזג ההרכבה שלמות אדני
 כאות-לנזיתז בסיס היותם יתכן למען שבעתים מזוקק

 בידו אשפט זמאזכי פלס האדסהיה כף והן • המעזלה
 ^זילין יבו^שפוט השפלים המולכביס מזג טוב לדעת

 שכת'לא*כע מה לך יתבאר •יכצן ובמישידים ככדק מבל
 ובעבור וזל איתהכף שערהא־תייתעל נחות בספר
 בגות ואין העישה־ מחסך יישל כפי המעשים כל היית
־!’לדלי.! שיוכל בממסך ישר אבי ר ; ג ד ל  בעכזל כ

 אעט,לנורתי ידמה ־נס כן כקרא הכיף כח^ ישר היותו
 זה היה ת^צן צי שיפרנו ייייה מכואריז. זכונתו ‘ עכ ׳

 איש ככף להיותו לף הצפון בעל יקראי אשר שתו
 כמו במיג ישר אבי בגוף אין שהיי הוראתו בענין
 האדם יוכל ההפכים בין מזגו שווי ליושר ־אשל הכף
 הישרה המדה להיותו המורכבי' שאר מזג על בו לדון
 בהתרחקם אי יו1בהלמיח? מזגיהה כה ישוערו אשר
 עגיינז הכף אית ־כן ינו צי לדמית שיוכל <זא ־ ממנו

 ככהן כעם ־והיה כפרעה כמוך ־כי לדבי דבל לדמות
 • מסכתי כיין ושתי מלשון ־ מזג במו הוא ממסך ולשון
 תמסך• ^ג)למכי מתסך(חשלי לחקור כתוב לשון והיא

 יכו'• המעשים כל היות ובעבור ובאתרו ס׳ה) (ישעיה
 אל מיוחד הזה האבי היה להורותכיעלכן מזן

היו המעשים וכל כאמור כמזגז ישל להיותו המעשה
יהיו



•----------הכח היא המזעינ קפגי ״ י ״ ״ ״ ! ״׳ ״ י ״ • כזהכחהחפגיזכז ־״׳־׳'י’״
ה יהל,ס לא כי יזכיר£5 ,הקפצי ח מנו ה שינה מ ה ולחיוניס וה  עמת כל כי המתעורר הכת להם שיבפיק מ
ק יתיי •ילא תכבי ה מחקיזגה ב ע תנו ה  המכרות הצירי׳ אצלי שבאו יקרא אז העולם במעשה ו

 כן והמחשב יהדמיון מן חילו אל שקור^* הנשמע ‘כמושז עדתו אל הנזכרים במותשים תאיתי
ק שומע אלאשריכשידניהשכל י ק לעזור ה ב ד ה ל ^ן כמדרגד־ן לו  נ השגתם מול אל יילך יתנשא שהי

ה למעלה תיעלי״ מל ויירה מנ ה מ צ רו ה לומר • ת המדרג הי ^ ^ן עובדים משמשי ס יה ה  לי
א אשר חפץ או כך־ אחר שיתבאר השכלית למעלה הי השפצי החפץ היא השכל• • מהמדרג'

ה תקנח ו עדתו ממשלה לו אשר אח*כ שיזסי מ דו י משיי שסדר ל&דר ו  יאתה המלוכה לבדו לו י ע
ת החפמ הכח כו ימר לא אס הטבעי הנכון הסדר ע?! השני ־הס יהראות השמע •יכן הפחית יתר על עגעי
והאברים הכחו מאלו אחד עזב ולא :ממט עדיו ויוריד הבאיס בתיך בא לא הריח קז^ זכלון כי הכז' יזישיס

 רוחכמתס מפני לעכמס והבדילם שהקדמנו ה לכב
 שניהם: גס עשה ה ליאה ועין שומעת ^גלדרךא׳ן

לומד לונה • הולכתאחריהס המשתתפת וההדגשה
 החיש אל כי זכרם הכלאיתשקדם ההרגשות כל יאחר

 ואליו כאמור תובלנה נוייתיהס כל הזה המשותף
 חכס של דעתו לפי המוחשות הנורות •שמירת תיוחס
 שיתבאר כמו למוחש מיחש כין ומכדיל שיפט והוא

 כבר וכו׳• והרעיון הינר כן יאחר :נ סימן"י כחמישי
 על הביאור יונב ב סימן* בחמישי כי לדעת הלאית
 • תשכיל אז כי שם ולבך עיניך יהיו הללו הכפש כחית
 הדמיון שהוא הינרי הכח אל כוון יהלעיון היכל ?נאת
 שיתנאל הנזריתהמיחשי׳כמי וייבדלו יידכגו בי אשר
 כשישתמש הינדי הכח כי שס הוזכר מאשי •והכה שמה

 יקרא המדבר בי יכשהשתתש ־ ינרי יקרא המתשבי 1כ
 המדברת הכפש על באמרי שם שביאר מה והו מח^בי•

המנטיירות הריחניות הנידות הס הראשיכיה כליה עי
ח הנפשי מהריח גאמכעהמיח כ ה תשיבהו היכרי ק

 יתבדילהו הרכבו' יתיכיבהי בז תשלוט כאשי מחשכי
קודם היה וכבי חכמה תזלדת אל מכיאיס ■הבדלות

 שנקש השגתמה הגימליס המעשה כלי כן גס וכו׳־זכל
 לאיש כתן לכלס כי * השכל לחפץ המשמש החפכי הכח
 גם נכונים כחותיו כל ימנא ובכן • הלאד חקס כפי
 ככית מזותכים האיברים ויתר ילשינו ורגליו ידיו

 y שביאורו ̂כמז ־ ילכו ילרשם אשל כל אל • מדרשו
ס• וכייס ולחיי וכו׳• לטבעיים ונתן :וכלי.:ך הולך זה  ו

 טבעיים והס * סוגים בשני הנזכרים הכחזת כל כלל
 • והטעס המישוש יכללו הטבתיים כי וחיוכייס•
 מדרגה היא השכל אמכם • השאר כל יכללו והחיוניים

 נפש* המפורסמת* יחלוקתם נודע שהיא כמי שלישית־
 מכיאית הפוכה וכו• עדתו א{ יקיא אז :וכשמה • ריח

 ואיביין* כחיתיז כל על בהיותכועמו כי שזכינו ממה
 כאשל ויעזלזהי יקימו עליז יכוננו ידיו מעשה אז

 להסב החלז זזה זביזשל בנדק למינהגי'במדינה יקדה
 ה׳כי אל להתחנן חסיד של ענמו הכנת אל כניו מגמת
 אלקיתוכאמ^ עליונה במדרגה ידבק ההיא בעת
 <וכו' נלוחכיים מתדמה ישגו קרבתו יתאיה כך אחר

 ♦כו• משה שסדר לסדי ודימה ויתקנה עדתו ויסדר
^ * ההוא ההר מזל• אל הניבם התדיג? בסדר כי  ■י

פכי"" I א לה



יחח~מ קולי י.:
 ההר J♦יי;ינטגת^תתיי

 הל במעמד המ יהנה * השת שהבבילה מןןן־ן
 הארבעים בשכע ביניהם חשה שהסב כדלן

 הנבשים הבטלים היי בעחלה כי .עחה'•1כלע ?המעי
לאשי יאחליהם ״ ה אל

־ח סימן ״יריעי
 ב^«נ אור ל ייוכיי נפשי תהיה * האיק w על לעייכיי

 נכש? את נושא הוא אליו אשר מבוקשי וישיב מלך פכי
 •כיין הוכיון בעור •יגאמיו קהיא געת ה' אל בהתחננו

 נ< אשר היישותף אל לדעתי המייחס השימל סכח אל
המוחסיי? קסלית יופקדו

ת מגעיהסהכשיאיייאתליהס סכו ס תו סלעד שדו עי וזר וז ה ס מעו ^^חדפעלמסמן״יייתישיכמן ייכיי ו
p»p קי מעמד כמי סיכינד. נ׳אלכלאשל ) החפעישיר,י׳מקג^ושום'(־'א:צר קוקניס־יאחליהסהשזערי׳•

c !אקייהסנל t ’א ;!יאל־ ם א ׳וSv<נ חו כ נ ס' ת ט * ו ״ו ״ ל הו » ע י ו י ו חו נ;הו4■ נלאלס •i־,1 «ו  סנ
ן ״ ה ס : ״ י ה־ •‘^ קיי ם ^ אינד- י•S־ ונ ט ה « נ •צי י4ס .,m v-v  r e ק נ ״י ה ל - ״ ה־ ן . ל, שי נ נ

^ני. ™ א. ^ ט ״י ״ t אי טנ ח ם ה ד- * ש,׳ י. ד ח״ ע ״ ־ •יהיה .,, ג ־•־׳נ■* ״
u, ־ הגניל עברו יאהל וקשה .- .  vS . לנרים דמייני בכח מאלה

» ילא 0,גי׳אלהכהנ1<ני.יי,י’ה1 םיי כיי אי.’•, \ ע׳ »״י ד׳ ע ס נ ז ^׳  מת-״ס׳אלאןי-נח־ה,- השניי א
, • ההתבילל!ת ישלם ובכן *טי° זאם אצדיסיקנרם שיש מה יכשי ואם אעפ
טי  לדמיתאליו שאחי מס ויהי ומי״יי לעשותו ייסכים ססנו זה הח£צ« ויקב^ ק;-׳ ללך הכתי׳אקן כי מ

ה המחשב לא כר*י>:מחשכה פי מיו לא הס כי ידעכו כי מפנ מי ו  המביקש• קאלקי העכין אותה לא אי
ת• קדם רד לך כתוב הכה כי השם העולמיו שבו' יכיל והגל ישיב השב «אן ומצור, מהמח

בכייננ1יכ כנפשישיעי• המדמל^^היכלילד,מצי'ד.הדלשבצורו׳הגםעאל עמך• ואהרן אתה ועלית
ון כעזר אצלו 1’̂ , כי ת הז י הב עם ד,עני« אל^ו לדמו לסודית הה!א ו
׳ ׳ ׳ עכ-יקלזבים ’ וביביכם ע גלמויתבענייניהמכיייייס* י

, ״ ק משע לאערע ״ י ^ ם נם■ ״ י מע . ם סעי י סע ה י ד שי י־־־יזק אנ שה־  ־אל.תאמרב״־,
סד משד. משכן וכמו ר הם בחר בפני מחינה ד ו בי ע ^ ה חי מניאית על יעידו יליעת י
קד בכי הככו לאיש יעשק וככה מ לת ה ח וזו מ הרבה ז שו ה מצו׳ (לדעת הבלבליס עשית ו

 שעליתס ) כן קסובדים לשמור
 כיריעה סחים ניטה כאחי

 שמתחן כיייעו' שלמה כיריעות עליהם דולש דייש בם
 שמתק שמשעה העולם והיה ואמי שלו שהשלום מלך
כ« ישעיה בסיף אמרו מעין יה ויהיה * ממקימן iir לח

 עישס אני אשי הקדשה והאין המדשים השמים כאשל
• ישחכם ייעכס יעמיד כן ה' כאס לפכי עומדים

לגת* כוכבי'1 על יורו נייתיה גז זקמבייה
אלין• מעות הכרית שכל הכרהאמכעי היא והשמש

 מעיכות שתי הוראת עס המזלות בלבל על והשלחן
• הדרומיים והשש קגפוכייס המולות סם על הכניס לתם

• וההפסד קהייה עולם על יירה העילה זמ;בח
 ענייני על הללנב שהאריך סתלקים ביתל וכן

 יכמו נ אלו יילת ייוזיס או • התורה על בטאולו
 ג סי בלניעי יכלם העלה • דה1הענ ישיי משה משכן

 ושסיחכאל • עכילה ושדר המשכן נראה כאשל באמלז
 יהלוים קכהכים עבודת תדר כל ענזדהיכליל סלי ב׳

 אלם של מלכותו כי • וכו' השומל ומנוה :וקישיאליס
 כסיהם אגמיה עד ונתזכםהשוחר משלה כקותיו בכל
 למכות וכו׳• ושליו במקשכי ויגער הזכרון: נ להט
במשען! רבל למועדי נכון להיותו העשיעה דרכי מלונו

מעוקל*

 לפי כחותיו יהדי ביקרדכי
 על (איש מעלתם קדימת
ת ומיד תכף י*ל ׳ לעתו ויעסה! י כסלי" יבא דיקימי ע  ג
 אל הכבוי ייסב • אותזזט ייניה • נווי! אליו הביע
 המתדמים* המחשבייס השדים אל :סוכי החפני הפק
א  שכתב למה קלוב שדים הכוזבות הדמיונות קי

 הנורה הגיעתהו שלא מי על t v גראשון העולה
 לשת הקודמים אדם בכי הת שכן בשלמית ע<ינישית

 בהס־ כזיף תדס שהיה שכה קל אותן כל כמדיש יאמרג
ד| מוליד היה ת' קו  השלישי כחלק וכו׳ע׳כ־נס שדים יי

 אז נאמת של שאקזהז למי הפרש אין כתג מו פ
 י־תכם היועז היא ־ השכל את עדש־יען :נגכ שדיהם־

 התפני לכח כיאמכסראוי * גתשלנו תארכוהו כן0
 המניף ולבלתי הורית כתף תת לכלתי ^קיזמייר

 המחשבה כלי ומישר ז ענתו ולהפר השכל תזיז פניי
 כלי לישי ב*כ שעביכו הנוכל החשיד אל שינ

במשפט המחש כח לכלכל טוגו פילו לי F מחשכ^י

יגל בס • וכו המדמה ומנזה • י*ס
ח ״ נ ״ - ל ס ״׳ ל ״ ״ ״ ' ״ ' ' • ! " ״ ק ״  ל־^אאתהי,

'””’'!״’* ״ ? ׳ '’! ׳ p״ .t . י ה ״ נ ־ נ מ נ ו נ מ



ל . י ח ? >וי ■ י״ מאס״
 כמניו ה־ימת 5יג?ג ל־לת ״י *יימי־”“’
 וכתאזכי יכרגשכי נ־ג* י • ש״גקה׳ ילת שדיני קכיןיחיס

כ י3| כיי  החשני כס י ללפעייית כיה הצינה ני נ< כ
 כליה' שתו; ישגיח אלניניהחסיד חלקי נשני מעודי קח

צבצת־ המי־תש יישקיע

̂י**זיי. י' הי היי?ן ̂»
הדר.^)| פי ועל יין־יכ* «איי p :ח.״לי ו !'VU' h ח'וא

ע? מ הע־ג רגז להישיל Tרי על עילה האלסהיה
צחיי? משליצה האהע עם ראחת תתקבץ ילא מיי א

 ►ירזע ח !ל התע. ידי אתל זכי׳כי האחת זתתקכץ שיאתר
יחד CJ וכייכזת ונקנניע . —

 א• אתכם אך כתזסיך־ם• במחשעי ויגער ישכחהו ירא m את ירb^ש ח החפני הכח יחעיאי
ת מב^ב־* ושריו לרעה• גהטייתו קתתעויי מ א  *Pשבידינו הנסח נכין אמת <יס:י כה ויגער ונזסשקר ה

ת ובתאוני כשכיי מקחתס יסע סע פי טו ה ה מ עו צי6ה הני דו ו רי ט ה  T0P0 ידי ס-עתדו פיששו ו
י” עליי יכיני א ־ים ל א ג שי בכוה ’‘י’י’״ ^-ן,״^, כשלא גם ממעשיהם הסכי שהנ

״ ״ ' ״ ״ ! i vג ־ההעעי־. "״,? •׳ י ״ . ח ׳ ^ ה: נ - ע ־ ח ן י. - ״ , , , # ״ ה( ״ -> סי ,> ס ק־ז ת  מ
ההתבודדות הפלגת מעינם _ ול אתים על מפניהם קוס

,p,^ ״י , ש: מי צי חו. עו ר >וי כזו תי )ו ם. שי ש ש מ העולה הסל-מה .הנ-נה •“^
ת ;0הע.ל האיי״ן ״״•אי'איו ע נ ר' ש ע ח מכ^י העם־דה וי עי י ע י י׳ י׳ ״ י  ה״׳למעלהוס«(;האיניים י

 וחרינועי׳ גורמות לשמש היעיבה* בעת וישבו ןשתחוית14 שיצוום עת קהכע<ץ יאת ואחי
ל העינים ומביטור־ו אחלי * זכי הח:ני קכח א ד כ ע ה ת ר ט ב  תמעש־ה׳ס שעמדו נפיש או אדניו ה

עמדו להנהגת סראיי מה קקדימו ם וי  ידו את איש ירים שלא עד האחת תתקבץ kSi ש ה משעש חידי
 סיות כיעס חניתה על ע:דאחתרתשוינכזאיתשתווכההרגלי׳לעםיד׳• ההיגש^הכחו׳סחיסניו׳ כל

^ ן י*ע על ית וה:ניח י ת ד כ ויעטרו י שו םלע שהיראי כנגהלי. קכיגמעשהקלמאדאעפכן איברי'
ל ש n-nSy לא'יגישו ם.יותמנהיגם ’"<”י־ל א ל י

״ •ה נייע ע־י א־לי ייענא, ״ה־ ״־ ים• ״.
 נבא מפני גאת'כי גייס קא

 המתיקכות המכרות סכחזת
 החפצי הכח והנהגת המש־ישי'• האיכרים יקומי סדר על

 ייכון ד חס של ו אבי׳ תיקין ייעלה מישור כארח תנחם
 ימתלתו שיחי צתניז ישי־אללש:ין לק'אתאליך בזס
 העמידה בעת יחה!יעמדו יש בזרי!רות!תר־נזת •י וכה

 אתי שכן לתפלה לה גא סמיכת לעת כיין י עכלה מכל־
 בע:ליע לתפלה גאילה לסמין והתחייב f* שמן עליה

 על לתפלה ייעיייד הקדמנו• כאשי זית• והוי קחרינית
 כגון יישתחיזוס׳• :עב זנים קדס אשי התנאיס
 נעת וישבו ’ וסיף תחלה *ינהידאה זסיף תתלה נאמת
 ניסהכטת הע (ל׳כיעות :אניס ככ-ילמ כגון * ששינה
 דאמיינן הא כי וכי'• דיס ה־ ייערדו ז ני י אד חל הענד

 אמי ׳ ותגלי ידיה ופכר גלימיה שיי יכא דשנת לק
 כהנא לרג חדנא אש• דג את• ־ יה יי ל קחי"

 זמנ[י ידיה יפכר גלימיה שיי געיחלעלתא איתיח כי
 נאמרו * היתנס rf זכי י '■0י מייה קמיה כעידא אמי
 בוא כאילו טה ל־ עיניי ימתן ת׳לה החהלכית פר

 עימד הוא כאיל! למעלה ככד לכי קייהיה *י^יטלא
 ת’1ה:מי על הימנית כנותין לכי על ידי! ה!־•יניח כשתי

̂ל  יניח ילח ופחד ניראה באימה רכז לפני ?■ע:ד יי*י'
 ידיו פכר פיליש יהיה לדעתי «הכה * עכ י’י*̂ל ’’’*

ובחבלי מתלגוס וז0ע מ נתקינחן

ה  שתייגם מלשיןירושלמי ל
 ערכו הזהב נזמי פרקו דימחשבה

 לפרכיא בחיר עדן עתלפייץ יתרגם דדהבא קדשיא
 קזא האחרת עס האחת היד התקבץ נלתי כי בנינא
 ואששר מה באופן בניינם זפרינת חיזרם פרוק עכין

 לא לדעתי כי יכל מכל הראשון הביאור תן לתיניא שכיון
ק • כתפלה כעת הידים חבוק יאות  פשוטות ת;יינה י
ל תתקנננה ולא  עדיף טזי איניש מהשפשיט דכל ^

 סרגלים ותשוינה •• בסמוך שיזכיר הלגליס לדייייןשזיי
 חנינא מסיבי אל לביבות כק שאזל כיין ־ לעתידה
 רגליו את שיכיין כרין המתפלל •עקב נן עזר1משוסי'י

 תפלה בהלכית והחכי * שרה יגל הס ייגל שנא:זי*
 גקשי • יכו' מנהיגם ממת לעשות ה'; פי־ק להרמבס

 היראים מלת עם האיבלי׳ימלא כל ייעמדי אמלי עס
 מסיד כל יתהלל התכונה זאת על זהנה ־ הכמזכה

 האמור זאינליונכיני׳עלהתאר כקזתיז כל לעתממא
 עותדיס חין פיק ששכיכו מה דלן על י ומ ירגישו לת

הלשון ויהיה :יפסיק לא עקבו על ך כר! כחש אפי
 לפה כפה תפלתו תהיה וכוי־שלח המחשכה עס מככיה
 חובת בעל שכתב מה דרן על לק • ישמעאל בלשון

 אמי הדבר ועקר ל ו ו פלק אהבתה שער הלבבות
 פה לכך וכזכת חותה שתתפלל בעת נפשך כחך

 לשונן בה יקדים לאל לה הפמזך עס לאט ושתסדרנה
ג 35 ג לה



די ת סו ו ד ז ^ 'V iiwWu ׳-* ״!ני’l i j י י
T r ■ י4ב«די תהיה ההיא 4«העי • ההיא4העי אל המגינטם טוב גו לבך המנא עם ממנה <י^ 

ג תנועתלשובך1[ , ק לבך כשיהיה ממכר בי  מתן יום ספייתהעימרעד כין4כ? הנכסף התכלית יי
 ומביטות נופות ניס הע כל ההוא הזמן אל כי התליה ריקם שבק תשבקז אל הקסילים מן אמד <אמל •

p>f וכ^ קיבתו לאתי ביאורי שסמך וזהי • למרחוק שאמר כמו הלב בהמגא יהיה אבל • בו הלב ממכוא 
בכל מזדמן להיותי מנויף דישתיך לבי בכל '«־וד

̂יך יתי5ק ואתל • ומל4■« רתו יבטא ו^א ^יוy יוסיף לא המחשבה ןז  ליתרון הקודמיס עתותיו גמ^י
ד ובשלי לבי ואמל •<כללב הג ע מנ העבע ה הכפש• טהלת הכשיל והגיבא• הזרזיר כמו י

 קטלת תכלתו תכין למען מחשיבה מ^ה כל עם אלא והעפאגי יכ״א והבבנא נס * ע'כ חי אל אל -ייפנו
תהייהעח בה וכרג שלילייז• עקי על הול המול .ישימג בעתה חלקיו לפני ן,ך;<ן ך«.4ןן לב,ו'הד ו

•דזנמתהכתיב וכו מעמד המג<^,׳.ן כירכים עתותיו שאר ^ בשכיפלק :הכיכר.
ענין יי סימן כשני השם משבחים שהנצנציס אלץ ל ו ת ב ר ק ח או ת מה מ >*כו י ס >ד גיי ה רו ק ב ה ר ת י י י י ו

תביד ם -י די מני תיו ו או ת שהיתה ישלאצ ! ! ! / נכצ ד מ ע מו
־ ם. ה ב ד, > מ י ם ו - . י פ ד, - , ד - ״4ו י ת ע ש י י ש ה י שיי ^ הי ס ל ל ע- ^ ל ן כ י נ ־ מי

שי כי יזאמ^ p ׳;ן א j ׳ , ״ ל ״ • ש ה ל פ • ת פי ע ו בו ש ם ה ו ת י ב ש י2מ ה • נ י ■כאן י)כ. אף .־!' ו ־ פ . 
ספל סיי מנ א ל־ , שניי ה ד מ ס י ; מ א ו ד ק ש נ ע ב ק ב ד ה קי ל ל א ו ה ת ד ו ב ע מד שבת שיום ו ע  הוצב הז

ס נ ע ה השיח, הוא הציול .ו ר מ ש א נ ר ל ש א כ ע' י : כ ר נ ד ס ה ו י א׳ ב ת ה ה ז כן ה הו ק בו לשיושג ו בו ד  ה
תי הניה אמכם :האמי ש כי ה פ ^ ד די על האלקי בעכין מ מכוח' י

א« האחרים להבין הוא
ל :לי־^לאןת לו כבל שהשיג עגמו ע מ א ל מ  בלבבכם א

ס מל שכיכ מו מ די  ־ ע*כ שביארנו כמו סלה ו
ת פלק השלישי -ובחלק הנ א פלק היא ■המתבודד הנ  נ

ב ־ ת ת תתפלל אס אבל כ ע הנ  הכותל אל ופניך שפתיך ב
חן חישב ואתה מק ת תקשיב לא ובי' יממכרך ב ע הנ  ש

אבל ת תכלי ב אז תהיה ל לו ם שנאמר ממי ק ה ב נ רו  ק
לי • ע*כ מכליותיהם ודחוק בפיהם תתה  חכם פי ידב

ח כשעל חן ה לבעל נ קיד ע ל ה קל ע ה עי  בתפלה הכינ
ס ־ אוי ע * שיעוייכו הס ול כ ד להתפלל שאסור אזל ו  ע
תי שתמישב ■ ע ף אלה כל לrו • ד טי  הלתבס מלת ת

ה‘ ל כ ת ת כו הל ק ב ל  פיו שיהיו • עליו יי׳כיף לא :ל' כ
כי ף לא יהמלבק בתפלתו שדה ול די ע ה י ענ  על לשון מ

מלה כל עס אלא בסמיך שיזכיר וכמז * לב מערכי

שכת מה והיא והנפש הניף

י '*־ ב ש ־ ' חל ־  נ כוכב ח נ ־ ענ־י וכנוי ־ בה וסכה מחשבה ■
נ' הלשין בעל כי ־ מקבבה מנת י  היתס׳ 1'נל ]בה ‘׳
שתי ע: על רק ׳  מכפזן אי לב מיומי ניזלי • בדבריו ן:

 קביל אס על משבטים ברב זראיע שכרב מה דיך מעל
 כקנה לשון שהוא שלמתלעך בחמד אחל ־ וזל ־'■תחביל
 והטעם • תשיגנו אמ ‘לבדה כסותה היא כי אמל וכבי

 להיותי שראוי או ■ עכ זכר לשין שהוא הקביל על
 הנזכרת: יכונןהכניילמחשכה יאזבגידקה עליה׳

■ ימהניס מנפנפים עיפות הס ‘ יהניבא הזרזיר כמו
 ■ ינפנף כן עניל כסיס המתפלל יהא שלא והכינה י

 מחשבה מלה כל עם אלא לב אין פיתה כיונה יקנה
בדלכיס :עקלו לומי יונה * יפייו זליני לב ;זבו'

 כ< השביעי יים את ויבלךאלקיס פסוק על הלאכע
 תתקדש חז •כי כתיכפ׳טיכה מנויה השבת בלכתייס

 והשכלי בתילדתיבכשמותכחהיכל בניפותלמזתכק
 הכתוב בביאור אחתתו קיום על הוסיף נסהלמבן

 על (אמל באמרי י' סימן בחמישי שיבא יכמו ־ ההיא
 כאשל : וכו בעבור ויקדש ויברך יישנית השביעי יום

 בימי כניעתך נ׳ואין סימן בשני באמרו * התבאר
 השבתו' ביום האלקי׳משמקתך אל קירבה התעגיתיותר

 והסדר :שלם ולב בכינה שמחתך יהמועדי׳כשתהיה
 כ♦ באדם חלקי שני בין ומשובח נאה דמיין הזה|וכו'•

 הכפש נויך כן • ביותו יום דבר למויכית הגוף כמרך
 חיסן לוה המיוחל אמוכתעתו יהיה ’ הלוקני לתזונה

 שבת מדי השקט מנוחת לנוף שמאות וכמי ישועית׳
 כי השבת ביום לנפשו מרגוע האדם ימכא ־כן כשבתו

 לאיזו הנטלךהנוף ולפי • כאמור ויכפש ישבית בו
 קדש המחליאותמדי התתיות מעליו תלופהלפקל

 לאש היה כן ־ א הק לעויר המניס בלקיחת • בקדשו
 יכל הזא • המשית השונא מיד נפשנו לתשועת חדשים
ק הכירך יביא ינבל הרע• ס  בריאות להתמיד נ
 מיוחדים בזמני והלקית לקיחתמבשליס ידי על הנוף
 הידרו יה ודינת ■ והקירף האביב חדש למיעד בשנה

 כפהד דעת מכל כ הג: לטהרת במרונליס הי-יוע־יב
 והטזגית אות הס־ הדעית מחלנות חותה והלבש
ט 'כי תת ■:;.ר ייקר חעץ ק׳ל צת:! יעזה וככה ע :

נום יכיר ובזה ׳ יןחת'׳שנה פעע הקזה חלבוולמועי
יכקלהו



^מג ח סימן שלישי מאמר יהודה קול
^ וכיין • 0ל)ד נשמת ̂!לקיב נר3 למאיי סיין ■סהוא על10 וכני * עלינו לכפל הוא כפיל״ 01♦ * האל •ייגירה♦

אמק ספוכע גתה :הניתך תמייע לתשלומי תמיד תקי מהם לדרוש קדס מימי ליין סלתו כי יומי אנ£י על
* וכי לחגית הכורך יניאהו אם כ*ש העולם מעכק ההם־יישיכו נימים אכלם ידיעה היפואההכלתי משפטי
טי ^זה יהיאך כא סי' אמלי יהיה זה (לעומת כייס* אתת פעם * התאי זה על מלין גקיגי לכי איתס שהי• ס

ונתק* • הקכלתהיכי בזמן פעם בשסע• עעסאחת
׳ וןמזין מוזנפ׳כסדר • בשנה א׳ יפעם נחרש אחת ו ג ד  יהתסלר * וכי׳ ההם העם וגזון שו6נSHfinD 4 ס

פו • ביים פעם * פתיוט יזה .  עדסיף וכי׳• מזדכך גיטהס חSתפ עת ער Sanrt ברכח ומחמד׳ע^יו ^גו
מד בשבי׳׳המשכל* המאכליפעם ח ת ב ר' ח כליןי כח א סעו׳ שי םעד היו ד׳  יסטל ייעיס* הפסקא: סעו

ח4וכ הקיא־ נחדס* פעם ע ק ח ר ה ר ש  שיסיע אם • פנים לשני הפי וזתפלי׳סהנפשחואדןןךיכ׳ א
הייהלני; ^בשנה ה וקודרת ההיקה-י מ תה גע שפ ■ נ שפיגעאו ריען. יעניינו נכייי• היזש לא

רך יביאהי אם ככן כ העי שהיסננז אושיהיק תס ייס לשעשועיי נערים חבר4 הצו
ם ^ן,ן שיושלם כי ה ו*זימ ורעי ונ ןג ועניינו הלישבקירן* זכות שיקליי נא שיעכיר מ חב̂י

שתט׳ כעורי מדברי נפשו ^ךק,ן שמני •באש ש ונגוני׳ הם4א הנפ  יבליה• אשי וחטאים יעים י
ל יוכל ולא • הלאית הקז׳לתו׳כאשי «ויזן ה וכעת * כה למעו הפל מהר ה ע מ ̂ל יוכל ילא : יייט לי  למש

ה נפשי ידיד מהתת ייותי מ ל כ מ שו פ  הסקועוו הלזו הנפש כי ־ בה קנ׳נ^זייתגקהלעתי׳עד שקדסוי נ
שבוע שלא מיכי את העריך איך תזהי עד זה על יענו׳  נעי • קוה החמי מגילת כיין ש^קן נא שיתקן הסד׳

חעגל«ת<הלתעריטתהומך• 3טקף«ף, 3סור.ר, נקבצו וכבר ודאגיןן> הנפש התפל׳ת אלה כל .להזכיר
״' י ן י . די ג ־ תנ ק־ו ך <־ ע ׳’, ^כי ךד.• א,ו ם T’■ יאiנקיי.סS1סי,ו־‘איי■,־ןיSע

י5 נכי מטהר* התפלה יי־יז»,» ̂ פלהיי הקניע סדים .על
. ״ ״ • ״ « ׳ , י י ס ע ״ ״”׳” נ ם י”״ ־י ׳ י י י נ ׳“ °V ע ; Rkp, r בי.ב.ע ״ W

ף .,הימים . כי אשר את בשבת הגוף ירצה ואז הגי יהיהלי .־ המלך אל לבא לי ח
מים םע*שח ה׳ לשם בית בונה אני הנה ה הי הי ש וכן לעתיד* נכון וי פ טהייעש אל נפש למשיב הנ
ה מה הזכור להקטיר לו להקדיש אלקי ע ף טרדת שחכרד־י  אשי שקללס כלזו ■ הקודחת וכאלו הגי
א ומערכת ‘כמי קטית לפניי י רי מהרפאדר הדו^ה ביורה ה ו  לכעולה מסעודה א:כל היא ע־קרי:ז מי
ת ילעיכ לבקי יעילית תמיד מתעתד לי ממנה שידהה למה ו  היאשק* לאיתני הגיף ישיב כעתיד ההו

״ ״‘”ל״’ ׳’•״’4’ ״ ל ה ’י מ ע Sm ».יוב עוש' שר,•ה וימה דו בננ-י שנו

• ™־יא י“־ ' י מ י י ’“■■אי’א י י ׳ י ״ f י t l ^ p p p
j !ה יד עי •היו־ א ט ד ־' י ״' ש ד ״ ׳ ®י ד ' <W • ־15.7לעת. )ר״נקר 1°י י

pללחם )י׳י :>v pרJ,p^ n{i .חב לכל כפרד־ לדו מי רוצדד תו ^ לי י י ל ו  לייס^ז הנפש החזיתטהית ה
ס החדשים p,p3Dה ילעילה התמיד מי הי י עי דו ד ל ו רכי ד. א. ע מו ״ • עיהיזהליתכאמיר ̂ג1כ '4 

רי קתדשי׳למועדי׳יגי':מתפלל מ ע ד ׳ ילד ה ם ו o כןיהיר־־;יחיד ואדרי י i j,3,pp ק י נ
«ל! ,to ..למשי , 1■ שלשוגליס• ״' י ןי ! ד: * או ק הוי א כבד 3ו ו” הנ ״

י י)1ה כיין TPP 01׳ כגל .כי ״ * א " ל *"'. 1' °'' לי 'יס^מי , ״, . ״. לו יעל יק 1מס־.קלני , , , ״ ל,
! , ,j ״ . ״ ״ ״״, ״ * ^ שלידי ל,. סי גמ.pכשי PPP ק י.!מ ש-

״ ״ ^ ל , ^,rfש״י שלק עד ״ .,»p ,יל • יג
״ ״ ל שן י׳ ג ש לק.שג.ישגיעעל-ה0,ק,־, י מ . קן ת ־ ד ע י י ־ כ

-j״ , ל , ש )ipp דגלעיי , מ ס י ש-י qp געגלי
»..«ת־לכי • ״<4־ ' ־ ת •r,ן ג, ל,.שי ,pp,״ הי . ד,, ל , . ן , pp- ל . , . ,pש םpp.״,. , .W

p,p,.^p״ ,pp״ ; ״ . ip■ ״״י ל. ל״ל<»0ילקש,ל.״קש,עלג .,,.,
.op י.״גע. ס pp,pi j p ,p , ; , p p״p, • ק!ננ תקינסלגקי׳:ו; ׳W,ני 7. י מ  ׳;«כןהנפש!01 ק

* 1זנ



מ ד י ח י ^ י ר ־ ק מ א ל מ שי ש
קי להמיר משתיק ימיתוסלימות׳ה־ימן כי ת מ ץ כשליש• המייה דכי שלשתן עהי פי

t י זבמעשת כדביר עגמי להסליס •עיפף 'כשתים הסכי הבעש גמיין יקיה יכן מיתימתלית* כלתי #צתי i t 
איימליף  על להתידית •כיע ל^ מחשבה של יבסיעה שחיה בלי על ירגכהי ה^כיח בטיב י?נ יי־ •מ ־לא ס̂־

ת עכייית rtw ?כסאיי דיי  לבליא ביית שליט אלס שאין היית fיכיע? ס הרעייב‘ ‘ע ה:ב נעיף מיינש יי
ל1;מ־ן ש ל«^י*ביח עי תי א זאת י העילא הלישל יי

 תאמי אל שלישי יכמי עליי• מדת בר ויישיג שקרם ערן מני* ינק^־ן כי א׳צד בהעמי׳ענילה 1 יליה 'ליה
שנועיםונחדשי׳ דיךאסתשינ '*על0י?ייט<  «נקיכ למשה התיל פקידי ן1•וחנל, שחברי־ייכייד^סוג
ק את fe,והכעס♦ כר-נ־יבו־יי־־ר,הי/תשי«ים ש5הנ חפ״ך ע£ית יגלין משנע מידי ימ׳שאמיי ה׳ קי
’* «ונ ׳”‘‘׳י ■׳״’I” ר ־'ייז התאוו׳ ״0נז־י׳א־*יה0י ו ו ט ג ׳ נ ש. אנ׳• ״ לי׳ינ ״ ״;י־יי ׳ ”י

שלשה פשיט UJ פרח ליזל . . ^ ̂ יחכן י יכי ייגה יאי :מינג
, I ,־«'-־•■ג־■« ’« ־ ^׳‘י ׳ י נ ■ א״,אד־ ד מ-.« 10־

» -.ש,נד0, ^ ^ «נ ט״ י םד. י נ > ת נ י י נ נ ג י ע' י . ר ■.־• J5־ ’י ה1־י -י ענ • י
if: סיס כיב ת־ ■מבתיתי ir ty j ע ילשין ששמערת מי״זי• מזררין דה שקי*ד למה ה עד תפלה״ יעיין י קי

־יוי איליץ קנה כהיא יייה לדות הנ; מי מוזו^תמהנקרה משיריסוח מי קהיהיי מניעת ולקושי דו
תתירה שה מה& הנפש וכן 5 לעיייד כס תה יח׳קאל חהלניאיית היה *‘ש• וחקג^ הרעיוניס ע^ י

ייטזמאה לא נפש רנה שאיו׳ שנ'ןםותי וכמו שהעש שכן נ^שונד. הזכרם מניחתתיף עי או כי • »;י'
ענג ^י ס על ת: כל' ב ה כיוס ועומר יעכרו*י S3 י קרו שכוו' ם אעו שלא דחילק כק עליי שדר:ו ־ו

״ ׳ « ״ -1־7״n‘r בי יל, ’״: 1לי«,יי ׳ פ j״ ם ם כ א ל כ ״ שהו>-־0נ ט ,  ל.ד• לנא סוס .־יהימי ג
ש יבמי בצילה• טילזאה , , יבהעביבקדייהאיד היי•

עי ־ כי נ הי <י ם ע נ י ^י ^־ נ »י ע - כנ שני־י נ מ•0 ותי .» א. <־ »לי העדו־־
מי תדות1ות ש*עירו עלוחב סע שיי הגי תיו חו כרכ שפתיו על וה נגע יתנה ן,;ני-יס1מ ו

 רעקיי־ם תנאים הג׳ וירי; עבע בו אין כא־יר במוריים מתעבקי הטבעיים ןאחכ הנא׳׳: ס לימ יגיעלתי
כ דיחשיד צום ןיד.1ו וכן • בהמי ה1נ הייה • עתידיכי •היה  • חיטה שהם * בתחינה שיעוס עת Sג
ojp החטא* יעיינת וידיי־ שיענה שקלם השבתית תקק
הכקיכ כיין ולשלש״© כשלמית מספיק בלתי •כיו

ככו נחפשה ) j )איכה בצתים הציתן לתמיית ' די
 אל אל כפיס חל לבגני כשא * ה' עד יכחיבה ♦נקקייה ליפואש ני«ן היא עדיין צי ‘ אדם של בפשי יוטהית

 כן ואחי ‘המתליאית המומיות ממני יודשיתלהקיל
 ה קדיש הכעיי לכיס כן• יאחר * ליםJי לשלש וה

j ^מכי^ד: *d»i העלה לא יכו'• בימים שהסיל! מס מ 
לי1פ*ויו0על להחנית ייכל 6ל חסיין כי0ציקסינ

n

 התפלה לעתית תסדין ייוחס שלא כמי וגהסלקדוסתם
 • ענמס חדשים יליאשי נשניעיס השבת וליום • בימיס

 אשי והחדשים !השביעיס הימים עתות לשאר אם ני
 ילא העולם עשקי בי׳ביעת יקודית הולכת בהצז ננפש
אי 5 המייכדים ^י זולתי הסדין ני להחלות זמן חלק מ

הדי ׳יכו' המחשבים מהבלביליס צינז כי ספקו כביז
 סאם וכי'* ומתודה מהמעשה תיקה כסהשקלס:

 * ומעשה • דבור • מהשנה תקין * לה לאיומי!
ו שלשתן אשי ;בשלמיתכהח־ז ל  כאס' דיל בדגדי ^

עלז  נשא לא אשר לבב ובי כפיס גקי יו־י היי
פין נפשי נשיא מיי מיו א ב ! ו' ג  אין יגי ומרמה אק י

ועל • ונו' ע?נ לא ^ יתינב משכנו על יחשוב

 ן' קחכס ניאיי יכפי יני' יחייני פ.עהי נחכי ■ בשמים
ן להיית כי צאתי לו ליחית כ ר.ט יחייאאשר י  ד

 יחד ילדבקם השמימה כפיו לשאת נכינה המתפלל
 אסורים הס המעשה כלי <b הכנעה להראית בהגנהה

 דיך על • מלת לא קיכו יבין לעשית אנלי ומניטליס
 1כפיכ את כשנשא אחי כן על • לעישיהן ידיו יקלשי

 עם הלב מחשנת תהיה למען לעמתם לנבכי גס נשא
 פשענו נח;ו לזמר היידד ידיטל רכפיס נשיאית מעשה
 נום ההוא ביום ינימו יחדי גם שלשתםאחיס וגי'•

חי ההוא ביום נו־יו ענק שיהיה '* וכ כ כנ  ייאיי נו
 כמאמר המלאכיית העליינה המדרגה אל בי להתקרב

 יינא •שלא סמאל לאה י׳ פ׳ ככלקיי הגליל אליעזר דבי
 אחד עם לך יש העילמים לנין יא-יל כיה בישראל חטא
 אף יגל יחפי השית מלאכי מה השית כמלאכי נאיץ

 מכל נקיים השית מלאכי מה ישיאליחפייגלניה־
ג יכו' ביה חטא מכל נקיים ישיאל אף חטא  שיענה :ע

בו ‘



קמד ז ו סימן שי<ישי אמר יהורח קידי
̂מע ג« ̂«ת«ה< * <&: יןדעוג* לפי קמ1ל? שננערן לבנכה עילמ כל כלל המילין סיף עד יס' יהלסזן «זר

ה^ העקייים יאשיהס יהמ־גינייתוההנימיי׳בהזכירו כחייו כדלך התירה פיייש כהקדמת שהשרישו מה י
כפשתן• תכחישני לא שהדעת דבר וכל כאמרו השלישי המעשים :ומעשה דגוי• • מתסבה יכיין בלנייי יגלגל

ונאמין מתכונתו על דגו ונעמי כפישנו ומשפטו המעשים קלקי סלשל! נוס כלל והידועים• הטובים
ולא אמתו• ככה כי , י*מי״ליעליניחיבה*קלחיי'•

p וחנהגיים• ׳ ים סכל i, שמע הראו בו שיענה ה  ולפי כעורים קיר נגשש וריאיטרידם ווזלע׳ון ו
ו ביאוים על אומר סינית ז ה ת4ג תו שיקרב מ  ולמס •הדברי' נמשוך ניכ«נ הכהו' דאליהי׳וכן אוי או

ון6ה קייהיי אשי ז'והם פיתן מי מד םי' ה ומחשבה.וזווית* מיגר נ*א :י  לנסמריש הנראים נהפוך ז
^מ• כשני היו זו־י, ועם ושסהיחנכי סי' ב המעשים י טו ם ם ה עי דו ע© כי ירכה או ■ עכ • ובו : הי

ר « ̂ ביאויני גכיל את עליהם מ רי א ז כו ה ה □.yך,ךן המעשיס מ  תגיע שכ^י שאין היות ,
אגל♦ נדקים אינם קליהס המנהיגים המעשי

י • וכו , , . ! l כנ כשמעי הס רק שמר לבלתי י
ז נ א ״ - י ע י ^ ם ה כ ״ ל נ » , £־‘ד סו הנו ^ה״ - י״׳■ רא ל נ ת. ב * נ מי1ו

יטןז0
- v הי ה סימן סין> העירותיך , , I L L

,,'j ̂נל א־נס1 ®<נה-גנ א^חיש׳ה״ב באימת להול ער.הם ״ ־־י השכל• נ̂י
ד ישהעסהשינה בשניבי׳מיש ע מי עי דו סי נ « מאצלו «^כאו אי מ ו פ  השכל ששין נידויו ייהיה מ

רכי ומחובקים כלוה • וכד ש1הכ מוסר עו  ועל ותבחיןטעמם• רואה יים4רהשכ המגד.גיים אין ו
ם השכליים החקים קתיימסאל ד בעעמם נדעם שאס ידועים הה pנ  y עשיית על לגוור לו א״א

חנו כי שיעורם על לא •ט מיתי כפל בז ואין  באתרו הקודמים כדבריו • חובד־י ש־העניו־ן יודעים אנ
אליהס• מגי?ג שכלנו אין וכשה^ורת בבניטי־! היי>ש .-״ישי ט האדם יחיה לבד קעכוה

שאין לאדי כי יאמר אושפל יהיה מאד מאד ס4
ה א נ הו ה ה ו נ םמגיני׳• עם וההג־קר מגו שי לנווי מאליו מגיע שכלנו הנ pit •• וכי מגונה וההונאה * L ׳ י—׳♦׳-׳

אדיזע^ . כן אחרי גס אבל עליהם־ וכבוד גונד־! מ הקרובות קערת והכי
ת המבהגיים המנסים על בו א ה ה ב ת ובדומה חו ר בל ד.ג ך א ה- אל אופן השמים מן שהורונו ל

ה הנהגת תהזדר בהם אשר ה עד ושעורו ז הי ב שי ם כי איננו ^כל טו נראים אינם עשיימ^עדין א
ת ובסיתןיא ־ המדיני קקבק סי ם המעשים אבלי ״ לאלהי י ה׳ ^ א f(אעפ השכל אנל בטעמם אין ה

ע שיכרעו מכיני רכים פרטים יביא ם א^יהס מגי אינ ם ו חי ד הסכשמעיסוכו• כן נראים נא נ
הם השב^ Svא כליי'® ואינם האלה: המעשים שמעינ מגו שמס קרא והכי החו^ד, ישמע ר באה נשימעי□ ו

א״י ש ל״ ל ״ ״ גי ש־ ה ל פא אל ^־ ו הדו תי או פו ו ו י תי הגו הנ - א1ה, • ו נ P״ D כ מח ך  :1ש
היופע אל החוצה ישמע כאש לאל חלילה פט י0 בראשון

ה ^ א י ה ״ ל מי ה ה מ ה היא נ ק חו אימי ינבתיב ו־ן ■ ,־,־ ו
^ 1 J אין • לה י ן י ה אל י ג ה הנ אייו פבשלק איהי־• קבל ונבר ה שמ̂י אס ו

ש• אברהם ^ א הימבע על הענין עםקי י ה <»־«נל־ן,לה'אלק.ןימישי ב! ,
ד ״,,,ן י ענ ת ת ,בנפשום״. אניי ני בו ת אי ה הי ו ו י בנ נ נ ו »  יהאינן מעשי, 1נ

על לו מע׳ ן לי ו להרב ,״־• ״ מו ג ביו ץ ו ענ מו ה הינ ״ אי ר ד ש א  למנומ־יישמייגנליייוייגג נ
.Sf■ ש,מילה•־■L״ ע. ״ ( ף.י , ;ן, , ״, ת , ביגי או תי ר ברי ע יי |> ךינ ב-נ ^״להאשרשיימ-נמניייז ו

ה אני כי עציך אשים לא ^ 1 [י
•I . ak יי•!,- .ד־Am.- אחריך לחוע ס שאמי-., הקדושים י ״ . .י פ ה ייפאן א לן ש■׳,׳! יינ

אשיבגגגור הסבה לחקור הס זלזנרון תחן לוי  עדכי
 וקשרתם גס ־ וגו' ליאשך

 זה ואין ־ וכו לבך ח1ל על קשים כמו * ידך לאיתעל
שלמה משלי כתוב הסכר גתחלת כי ’ ככגנה לרך
 דק שהואדרךמשלקלילה׳ כתורה כתיב יאין ’ זבי
 בהיותו פשוטדכי מידי נוניאנו לא ע״כ כתשמעז־ הוא

אע ותלתס כמו הדעת־ שקול תכחיש אינני כעשמעי

ק זהחקיס המנות מקייום זה ימשך  אל תשיב זאת י
פ חקקתי חקה שלך הנאמן ה'הרופא אני כי • לכך  גזי

 היאי כמה :בריאותך לתועלת הכאות כפי גזרת•
 סל ששכלו השכליים כקקיס לח • ההקשה מן רחוקה

לן לה זאין :סזנתס על מורה אלם :ההכהגה אל ד
כמעשיס



ר ״ ו ח ק ד י ח י י ש י ל מן ש ^ סי ט ח
• va n i9 1המפויו הסבי וכו׳-הי^ יסבה חושב מי יחצאכ • לפס! נכק ליבס 3אל©«יוש ב5המנהגייש'

זכיניך ביני בריתי חת והקימותי לך פרשתלך בכתוב התורה בה מכא בי אפס * באמצעותה הקבק להשלים
לך להיות לבייתעילס צדורמעז ורעךאחריך ובין עוד באצה ויש מע s בשלישי כאמיו בהכהצה «ג!עלת

את אחייך ולויע־ לך ונתתי חחליך ולורעך לחנקים האמונה זאת לאנשי שיהיה ייייא י מאל כריך אחי ^נבין
■ את וחתה ־ יגי אי-יייך p'* , מאמיני לומר דמני צלס
את קי^ת׳ד,תור׳ באשת הכוזרי אמר ח אותאחדצשמי ה ׳«חול  <6f תו' תשמור בריתי הז

ל לבס המיל יגז בריתי אותרי, רעפיתבס כר^תוי מי יוכל ילא * ©יקבלה ל כ כ ו

בלית לאית יהיה יני כםקד,ד*יב־־,זרםןנאלהזדמן בד,י׳צתדד*^גדוי'דו ליתי" חהס •אינו
ובינתה: ביני יעלתבכרב עליד,ולזכורשרשזיה«בחS יד,1ג ’

4 ’f? ף " ' S יעלה א^יכ לחרמו ב:רחו ופרס י o מן להדמייג היוכלו ט סי
i"”א ׳ י שי. > ־ י. אנ י ם, . *י א אי. . ד, ד, ל. ־ נ׳ עי » ״’ I .1 ה ד ״ ״ ■ " שלייו© במנוחה יוכלו לא ! ^ אנשי אל להתנכל כלי או

ה1אעונעי- נשנה ח-שב «הדתאן,ההפעגנל.מ "׳ יי׳געי‘סיני י סימך:■ נ״שי׳נוי ״
ם ד עאר וכן החבר אמר ט אדם יעשהו לא ©מילה n דמיוגי S ש̂י וראיתי ו

מוSfiו ישזשעג! יכ^ו מתיך רק בבניו• או גו־ תד לאלקי׳סוד ’לה
דבר אי^יני זה אין כי ^:זתית• אמונה ח tsS,ד נ א ר ם ת נ ו י עי קנ ר ש יתבאר הוה הסוד וכו'• א

שיש נאמרו כג סימן ברביעי לד,דמות כלו י ח ד,©כת יום כמקום למניחד, בזריע■ כויה או כשיק שרט
^ אבל י נ י ידמו כאשר אלא שיהיה ע בנ ת ר צו ל א ס די ו צי ח ת ר וחכמה סוד בני לאלקים עי

‘יכו'׳ הזרע גרגיר כחכמת החיים* אדם האהבה רוב מאד-וידועג*כ
הכוזרי היה עתה אמנה < ׳ י כאנשים הנמצא והעזר

ק •הש , , ״ ל ר • < נ ס • א ר י מ ״ ה * < י י ־ נ ' נ ע נ - ת » ח י ־ ש .^-־י נ״-־בא ’נ P -ד

נ ל י'1״ נ מ- מניי - 'י נ . ע ה ^ tT
שהו ז^ שם העקידה בעל וגס  בהשארת מה סוד לאלקים צהשאיוהטוערישהגריד ה־שזבתונא שם ו

הדרכםcשב מתועלי׳המצו׳ שני לתועלת רתארכםו ש^י כה  עם אשר הדלה זו אימה האומרת כי בו'
ת היותה לעבדים אמכם ולוקחות כס א־׳ מחלקית חיו במקימזפ יעייין הזאת־ עי  הגלות באש גי

ח: שעל לך לך ךדעתכ׳ י תכ'וזו רכיג ם ה«וםש1בעכו תכ א משימים והיי אכלת: איננה עד ם
ן .׳ ס י אנשי )עוד נ׳א (עד אתכם אלה לולי חטרחם אנשי עס לתקני ואפשר עוד לא בהזדמן ח ס

הזה הנסח אס המלחמה* המ<ול׳ דעתי׳שאת׳שימרי׳א״ת׳השמיר״הזאח * ״’

ם זי ^י א ר א- ם־ ש״ פנ- ׳ מ י י ז ״ י י י - ^ ^ י“ י

ק ב< n הדייש י i f י“י שפי ״ " י י ׳ ס י ^י ° =”י־ *׳ י ־' יה״ינס המלקמה אנשי "
אך * בכבאיתס יויאים מוזהרים

 תהיה היי לוחי על העילה
 אלה זעל * מכוארת הכינה המלחמה אנשי עס לתקני

 אינם המלך יחתדתי בחמרו רשע של לבי דיה היי;
 יכו שהם מפני •י פהי כשה* שתא דמפקי וכאזל עישיס

וכו* זכר כתו הנזכרת: המעילה לשמירה טעס היא
 יככות פסח וכלל • השבת על כראשית מעשה אמזכי*
 הושבתי'את בסכית כי כאמלי מגלים ליניאת בזבי

השבת וגם • מכריה מאק חותה בהוציאי ישראל בכי

 הכרית בעלי בשם לקרוא
 ה׳בטעמי צדקות יתנה ישם

 ישמת פי אשר פשוט מנהג יהיא י הלזי החנוה ישי6
 במקום הקהל להזדמנות כיין אי 'כעישיי

 ישנחינהי ה׳ושפתיהה יברכו במקהלי יתהאשלשס̂’
 ובשירים ובחרוזים * זמרה וקול כיזיילה יה*

 .־נלנן ■ ■מ־. ■נדין,;-
,j »’דבלים ׳-1ליי6 יב• ננלק 

בשמחה ליהם ע ישיאל שקבליה חניה
• השניות בדברות הנזכר השני טעמו לפי ב/ה ככלל ס עישי עדיין אמיתך על .אות'בשמק׳ע^

ימו ובכן השבועית• חג על תייה למתן זכי ואמי אשי :היחיתמהל-פאק ,
בדבריו



ח ״ ד ו ח ' י ל י ר ק מ א י מ ע י י ל מן ש א סי ח י מ ק
ר« Jויrמשב תק ל! קדיב״ן אדם של מזזנזמוז היה לא : כיםf שקדם יהמיעדים השכמית אל

̂ופש מכס אמי  מן. המשך התיעלמ יעל • לז מיסיפ!ץ היסיף שאס יהיה לא ?ל הזהירזכז וכבי ‘יכו' ל
 העירה כמב מנפש• • הניף מלקיגי השבתלשפ• מלכישךשלשגתכמלביש׳שלחולע/־יליןדישה׳מכיב

 בתודת ינוכו וזל* עכייככז דונתת בסכיפ'ל'אעלגק לכם<ןבוןלוכיון היה ולא :כי׳לפסזתנקיה שימי
ס ^נ לקבן.. יהמכוהה השביעה ! י ׳ ׳עס בהתאשף י י^י

י פ*1מרוהריםבשזמירי שכלם ככסיות-> בבתי 'ייל י דו ה חס י  י4האתכתדעי העניינים שני אתר הי
\ כס‘היה־? וז^א נקי ^רלבגר סבס אשד המורים מעי תייה בו העילם.• מדוש יה«א אעעי ^זכרון ק

 , מניאו׳ה׳בעמלת. על המורה גישושלו׳נששוכםכהתמדת.הג^רת4תירתכםם השלת ביים השבת ציים
ד0יד.4ןןד*יכע׳ולו ייז̂’ של׳ למיזה : יעיצז ח א ס יו מי' ע תנ ט ם ת היי א הקל' יבעיון המחשכה ל
ם היית® לא : מהיד ה לפני כ פי ר!י ה וככר מו  ב עלינו ה מסדי וזכיי ששזיתיטיבס בזה לכס הי

סבלות -מתחת בהכיתכו , ! ̂ ! היתה לא יכי* אתכלצמים
, נ ה ״ י נ ־ ו ף ^ ה ״ ח «י *נ•8־ חם־ א.ן ־• ’ ש־^א־י 7BP ה,» ־י)ל.1 מני.

שנ ימיכם בכל- אשת מ:־6י־י^-םע^<״ם*מ ם ״י ת אינ שני ־,ללנדעמהאממ׳מעמני:. טנ-
י אם מ טנוחמם ביום ^,,ן * נפשכם צלשן ה ה י י ב מ טי ע ^׳ הגשמי ותיקוןהעכץ ליגיעה י ע •
אין נעיםויגע*׳ היו ותנועה עליכם אלקיכס ה׳ יעס  ל?ז: פ׳ בשלישי עוד וכתב גאשזות׳בטנוחה ו

ה הם ולולי ר׳ שלימה אק :עופנ עילשבת ?נקיייא םלזולתכם כל הי עכ  והימי» השבתות שעלת יגי
ס העירותיך צפי המלצי'ופז'• קה תכ' א ע הו םכן א שלל סןל מזו א הו «עז  אלג: היא.להגיע טובים• מ^;

ה ריוחלכם שלא ממה זא כי ט׳ אימן הז ל׳  דעתאמתיא(למכ>חת־ניף« שהד,ןעא׳ הב^ ולעולם בעו
ס: אלינו•: להדמות בי ייפלו טי שסעז .וציאר; ישד• לשניהם או בהםל

r w• ׳ ״ > » ״' נ ■א ׳ מ ט נ ד י ס ה , י ר נ ח ן ו ר ק ™1א ט ב ו *'L* ה !
כיככמ .טעמו ^ l השבתות בין עולה ;הזה מפורסם*׳

^יי ̂ • ימזעד״י והתועדיכישבתונב ® ^י ^יי י מהמעומה׳ ■ שבו מדעתה הא• י
לה לום החמין;יו^נה בשנת יי^לי &בעה תורותם והליכת הטי  #1̂; שביעית.: שיהיע עד וחמזעלי׳ו

ם־̂: t:.!,:' י '־־•■״־ כלם מספ?• הכט היית 'ועם י ו צו מ ה מן׳ בהכאהיבמפמס האדם■ . ^
וגדיל:׳עם;עה• קקנן ממנו ימלט ׳שלא יחסירש העמל שתלו שפה ימיי^ה אשר ?r שנא לששית מניע צלת•
ג: . ״הנכבד הדעת יס ומק שמתמיד ישמית לא כי ישיס־אלידלבי •לא התנין על עודפים יום מי לדו ;היא #ו'

לשע. נהם שסהוגאה עב: בחדישהעילם האמונה• שבן וכל • חשבק סכום לעמות עשי האחד •בעבור
עיכס הנט כי שנד ■שהס הלבכה שכת לימי בהתיחסו  ג

 הלמלה אמנם * יותירו ילא יפחיתו לא 'ששיתכ^מחש
 תאדם חיי שביעית שיהיה נאמרו מג פייק בשלישי
 למועדים בחיבתו פני שם לא יכו׳־ זגמניחה 'בהכאה

הס'היה ולילי שמה: כמבואר לבדי לשכת ־דלל-בלתי

 :ידה על מושג המקיויז התועלת אין זה לולי כי • שתים
מן א ־ סי  אל החבל שב • ובו' נזהר מרוני הסקיד ;ו

 אגלכו החסיד מנהג על דבליו גלניל ־
המראש אשי סי מי א מ  ונמשך הלון ?ילך עלי? לביו ה

המעשים לי.יאית? כי הייה זשס ־ ה' סימן עדסוף
̂־ יגייעכם בל ‘ בחליקתי V סימן עניינם באר אשר הידיעיס הטיביס אנשי עם או לוקקני לעבדים שאלי וכי

 על וכהתינבו • זאלקייס ישכלייס למנהגיים המשילפת כמדבר ונעזב משולח כניה בתינו היו כאתי המלחמה
ע כי יכו׳• שהוא מפני :לזרים נהפך היה ייניעכי תין המילה זכי בא האלקייס ביאיר יני  שסמכה הנאים נ

הי׳ עד מזמועדים השבתית על כן גס קדבזר נתגלגל אל הזדמנותו וקהב • ימתמזטט מתנזדד בעיני :
ל • וכי' נהם היכאזכ 6b השלל ' ידו את ליי׳לא יתתג המלך לפני ועתה ־ הראית כאשר י׳ תועלות דבלי כל על י

מיניהם לשלשת סהמח במעשי החסיל משפט־ בהודעת זהנלה ריוח • סטרו אשד וביי.ועדיס בשנת ^יימניייה
p מנוחת לכרכי הינאתס מכת בא ע ן בעבז *^יילליהידי i המילה דאשיתס זתהי היזל שיס המקוד האלקייס

 ■ישלומס זכיסמשי^יחלאה.* שקדם והמועדים והשבת יזכילמנותתהגוף שבאמנעית׳ כין
• אשר הטוב הדבי כבל יהנפש כי  ?המגעדי׳ילוכי והשנתית ביייע• לאית המילה כי איח «לת ד

 ̂. , ד  מחקים ם מק זכלין לזה יהסשין ־ עשה אשל נפלאיתיו■ יאמר וכעת • ייות אס כי היגאה צ
?ד0יסןכיםיאשיהסשיש!הבאקהצי,עלהן גל ׳ שלדגל• עלפשע? ^י^ה״יל.מיסף י תנ ^^על

מיי X א לי



ל ו ח ק ד ו ח יא■ סימן מאמר י
תגד«מ שהקדים כאמי וה (לפי r5 סימן בסני כי * אגלי סלוים פ׳עיי כגמבוס דעי« מליו ^
ו09^  ע(מאתסכ«ו כך כניעת«י/ח כהכיות ענמייס קיומי ספור למיג עלי יקשת לתגי,יגעס0י*700^
tfTיrהaממו למישימיsמהדס«הקלכ «לקשמי יוייסשישלהמנאלוהכאמייז בדין מאית המשך סדי על תי 

ה ליפים כייךהמני לא יאזלי * יהאיחיי לקדימה  קמיניום קכהן והקעייס נס!יקיא כ1כל ק כי * יפ«' מ
כל נימיה לייס אשת לחם הימס עקג ה.די: 4ע

תו תהינגנ תעמזז ס1הםזנ ייהאקי  עילם הקת לסי‘קלק תזזא^קים*ו^דןםמרמץחער«ות1ן2וי
ם דנשו עס ׳ע־( להפך״נאכלי אי ב ה ם ו די בנג ח,ו מ צ ם ב היי טה 1 ונ שמי  מישבימיכ״ לדידותיכסבכל ב

ד••7ו‘וביובל בעיביניא לפנינו וכהניפו ?נ ד ^ ח שנ ה מ םו לו ע ם ר ש ש ה מאכלו• לא דם יכל חלב כל ^
ל1ן <־־י״״״ ^ ^לד״ מי <־ ״ ד ^ ש י י י ״ סי ־ ל- ׳ f״ ״  * f״

אה בי ת אי הנ טי ד י חו ז ז אי ס םי תו ה סז די או U &!! ו •M:’עכ יכו בכם אקייים , . . . הויכס קמסיד ימית בגצם
ם• פני ש א6י<י>«.״־«(אי*קי ה מי׳ W היבר '1סי א ל נ ״ כ «i״J< ס

א סעל» לו ויקי לפניי ז!לנס7קו שי ו ה טנ גן עו י מ י גי י הז / דו הנ מ ר מ ש ה  מאבלי לא יעו וכשב שיי וי
ם ם ד.< ♦‘סבעל ו^דדשמר p̂« נס ^1 • לסלי מדר אי מ  מן קלב איכל כל ט עי' בםאכל*ו הע

סן ובמגעו לקי־ב אתי גלימי אפר לא ם ו^השמר דערעת* ו הד  ממנה יקריב אשי הבהמה וההליב מ
ה ושמירי/ ה חלקיאשי הם ע נ«6מ ייכלין כאשי הסדר אל דבריי דם וכל ונו לה׳ובכיתת אשה הייב שהו מ

כן עבירה Sכ‘על בי העיייח ק ילהש«י ד ק ם ד מזי בו ג שו ת נ ^י  של ולדעתי ינל לאמא^לו זי
ספם ר A ,0&ד  nm  DJ >30 . .סחרי עדשת אל ופו* מ ד ־ אל^ישמאחיי,מית * ו נסעם נכלל הלם >ם הכד ס

ק מוס * הגאמן סיס ובמי יקדושזם אחי* בפ <י»כ ס
היא <דס חבשי נפש כי מית את נושא כיא 11 אסר ם

ני ימינם נפש על לכפר כמיבק על לכם פתמיו ואני בסיף עניינם פירש קעריות ני ואלת• בדבי׳ משו
כל יסראל לבכי אמלמי כן על יכפר בנפש קיא קדם קדושים* כמחלת מיניו לשלשת והכלאים’מות אמיי

שיני פ' לאש ומשמיטה!היונל  יפתת פן לחשדי אין אמנם • יגן דס תאכל לא מכס נפש הניציים אלת יכל • מל
התורם «ן אסיי קלב הלאבעשאין לעת אל לסיר לבבי ילהשמי :כגורו גורית בחקקו תקומ מסגע נפלמי קם

מ כיפתו תתבאי רק ׳ עכה^״ הניןרביה קלב טלת מחיי^וסיס אלם כל • מדדוגגוכו וליטופי •־‘ומליסוכג' כי נ
נ^ל מלחמה 06 קעיין אשי היז!נק לדעת מסשמת גסדל 1ככלל אמת וגפישין r 0דו«מויד;קאלקו10ה4

באמיי ה' ביח טהיל בכלי ביאייו יהביאנמנחת קפאגע אלקין ה' אשי האדן אל בא פי׳אעת באמיי עופמיס
פירושו שיהיה יתכן לא • יקייביימנח אשי הבהמה מן לא ההם הגזים כתועבות לעשות תלמד לא לן נותן
^ן קסמים! קיסם באש ובתו בני מעביר בך ימנא כי • את,קמולין קינן(להיכיא עגמה שהיא הבהמה מן ^נ

שם ואין • חלב בל סתס ייקיא בסלי אהל ככל פניטב רגיים וגי׳כי ש תג• תמים יגי' חבר וסיבי ומכשף ומכמש
הגטוים והראיק 1אמי עד וכז' וש־ויתססאן סנאי מאחיך נביאמקינך לךה׳אלקין י׳ואתהלאכןנתן4<

ג* • הקרב המין חן ממנה יקריב אשי מנכמק מן שפי' !להשמי :זג!' תשמעץ אליו אלקיך ה' יקיסילך כמיני
1קי^ לימנה יקריבו אשר בהמה0כןבאמרגעיכיןיל להויק שדרכן שבהן השוה הנד הזכדומוהזיניתוכו'*

נהיים (עירוש( קדש יהיה לה מקני וריחן א לס'כל השוליאה מפני עליו ושמירתן אלם* של ונפשו בופו
ט' לה קיכן ממינה שמקיינין כוזב וכבר • עבשו תעמקיבסקי קב וכשהזיק •הטמטום קםי קמורה גס * עב ו

ב תו יג! מא עלק נאתלז הקיבנות נכביד עכייכי ובמגע הטמאי'במאכל חיים הבעל׳ עכין תחלה מ
י ובנד אדם 9ב בי סיהכו למק כלת בו יש בחלב תמייע בע הגרעת עכין כמשך ואמייהם * ם* כנ

ויהלם0אי3 הטעם שנ<אד ומק * ליגדילימב קקינן פמנולע• אייליבהיסעוהבלותוהדבימסוף
י נ ס ר ה עם** סלא מה ,»׳מא<ן« חלק סהום מפגי נאסיו ובחלב קטיזיאה להקדים כיון אילי סדרם את 9^ ו

ולאגן ןלןעשול לפיקה ואת תהיק נשאל'לא כן ושמאקוכ^ * סדי על ״חחאדםוכי היומממגו®-•
ם ץלי אסים אמנם כ• • וכרס אשי ע קלי^ג דעי. בו לתלות וי לטומאה שהיה מפגי לנמגת הנח טומאת ^

o j עת בגנמי קביגמבוא כן ג* סנמנא במה הטעם שביאר באמרי מל׳ץ במלאך עליי קבלות על שסוער מ« ני
מןסגדסיםיהנמלדע»לן שמי מו0•?נל^נ כ שו מ:נאנןבשארלאהיה0הי1גאל גתובמהויש• מ!

מקוכיח



ר H .י>.יו ►׳!ו; ״ ו א מ
 סייתי׳י <ו על tנ^מיt •Jiיעי ‘

 7כוע<5 על דז3י-«ע6 מ^^^ילשפיעןמ^מה * ־ד#1
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ג >5ז1 לעצויי׳צי׳^מי א
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ווןןמ•5^ף:יהל זלעכין ״ כשהילין לשלס

מ^^yיD כא»<לינ^  לליי• על ו:על5:3מיי בה^א יי
 <זלמ0ליל׳יזשאיןל יש אמכם ל׳ה־קיבןכי

 ♦כי ־זכאכל ־איבן יזביאיע 4א פין כעליתוע ששכיכי
שיכ< על יחכמיסאויזיים

j כסמין ̂זניר >dw לןלין!>ם(» rib 101 זניגויתאדס1בנ ב^)יהנכיי<מ כציד דיין6ט1ב זיזיע שד^א'i •אל• 
 אאאלו! סאצל ואיני עביאי׳ קרבך nS ז<מ1ש\ת ידמ‘? SצHעVכצוריםm באמייס שס פיילא/ים וכני

̂‘הפילה׳וצו ידיעאק יאיפז וצדעי-ו יחיעוע נא מסיו!בויבו׳ ום«<!•נדא^ ניאי פיו bj« י ^סידייס
ל^גלפ אלישאעןמביאיע שוזו׳חייכצימטעשד ןב<א<י'יםימ1קרצןומנח ^■ללאיהסיייאצ^^ו

 6ל אלא W מלא שפיל «׳Qyjj והראי״ רענ«1 ימ(ן יעזנ> ראשיז
אי^׳לפי ואזצכודי̂א וכו• . מיניו לאאם< היק«ד איבן

L ״. ולהייב קרבן שהיא זוחורוח«ו1ס3ה1בשנר. . י] י,U ?- 1׳4 לידע צל• ועג שיתתל וה י , ; . ,, נאקלמע להימנם כמזוכלי
o.p«־ ״, < ״j״, ,J. י ״ נ י אי י' לי נ ףי גייי׳ ״י י’יי• גי ® ״' ״ '* ק ״i <ה■־8 ' צז קי צי׳
כ,5ל0גלל ״ ה׳ *״״׳•9כ.ן מ <'יג1ו «4יהיא«וין־מה«' הקד nup-rtii •1לעילםני'«( זו!!דיי•1י

 צם ,לצאן שדבלזי'אזא לטנחות י - - י' -
 וצ הצוצייא- לנרנו

 עלשפתיוע^אמ^^שיזגיס*אצ'^נ״ יכונז ימליי צשני
W 6*יע’אאל אמתידבלים שפה לי שתהיה כל׳לידה 

ק מלת יתהיה * המי)כילשס ^ ט1צקשית'ע קי  צאי
צ« ק«ציא''א*יצ מא ישמיית אמי כאלו למעלה הכזכי

בדבי לפצין כללס
Pfi ־ י ^ ושמייא בכאן נאמיו כי
׳ ̂ ' כל על ב« אייב סאיא אה

j <^טלס j ’to גי הנר • מקיין !אזיל ה: עו  , W בק1«
 וביציו ;̂ שלבד אויצל!לנוי שעשה מעשה על אחייב
בטי בכוי ן אליי  ב< סססחייב ההלק טנור ג ע מ • ס ו
 ימה • וכו לילה כל וצאמלן,על • צנכסיו יהיה ערן על

ק ערן על כי שיתתיע הקרנן סוןלחלק י פציאה<ו; סציאה^ימצו• ימא :לו שתהיה לידה פל על קי
אידברי :מ^לואשולאיאלין ויבוקש לו שראוי מה אמר ומעשי ושני יאאיין מעשי שאמז♦ ־-ואה • צכיפן שיהיא
ס ^היה 'הו^*ג*<ה0ג עס^ מייי ה טוכעסלו  j צמ-קיחו בוהלתהחנויעבמויצל היאהמובאתעל לצנ

* של שנייז מכלל זה ויהיה * וכיס פקלס מ עי ד ש א  צצאי<לוכליצ<קיהנין שהמקוס סיאה ‘ עני ומעשי ^:
ק חלק זה ־ ־י* ז יריא־ון שאמי *מה עצו ציפו אמצס ״ בסימן התולותינמכהציותשהכיר בו ■שממשיב רקי

ק צהניע ̂/ ושני ראשון מעשי אביייי בי וכי p על ט ־ אחי מעשה ימילת ידוע ז ‘ האכילה תתפיל של
^ פי חשזלוע אן לאיל כמספיי יומי המעשי ענין להיות ליאי מ-שיאל הצזלח על ני האייצ קלק ®היא ג

ק ^ w אומר צ־אמיש♦ בנ5^הי שזכי העשיה דלים לצי אס כסיף שזכי ומה . • בוים הקן צק באע&ה תלד
ע הוף המלהמיתחג  6^4ע מיני' לעניייצי^ אז פ'

 5צאלין"^ רווקים בין כןהביאיזכיומ על • !נפלמיס
 לבייז׳ולפל לצל סבהלצא יתורותיו־זבח זהפהא

 להוצ*א בזה ולא'יצוק ' בישראל א;רח כל משפסיו:
ע^ אל נא פ אפייש כתוב שהיי א׳יא כי פא מי  פי

 פסא ועשה בל אתך יכייבור יעשיאיתו עדתישיאל
ע זאז זכר כל לו המיל לה קי כאזציא •־והיה לעשותו ז

ן שולנאייב היזלק וולבדהצדייסזהצלביתיזצי^היא י  ד
 הלביים יחי־1-אממ’הכל^ןמה־ צמכיאי צלכה אי צדי

ן הסדר חיבז ייגאי הס היי באמצע הנכנסיס ^ מ  ל
̂  נקבנו I כ בסימן גס * יכו לילה כל ועל יניכי:
 לן שתהיה לידה כל ועל כאמיו באאד כלם אלה אלשת

עת וכל ויכה יכל לולה כי נתבאר שם שכתבצי יממה .ני
^ * ^  rr/fiv ותי««• יקרסבעשותו m זן;ד מ ׳•יזזנ ג־פ כיכלת הייתה עם ̂**4^

ל *מנ מו־ האקי ^ו אאיי ךי ^^^ייי ^ן מ10^״ מ ו ל ז עי ל כ ך אי  יה־<לא<ימ W תורה ^אבל־כו4ה
ת ה 6ג הייגית עג דווטנ • לבי׳שצאיס אך הוא p ־ כתיהפס הנר. ולני ליה מימא ^ל»יאס מעל מוי

^'י’ קי כי ועול שם קואiירתgכייי כל על חייניאזתה סק-אה סמל יניא בחמורה מצוק ^ & המצוה ע ׳
^ן̂  האק <»^כאזיח4אמיר שיזיה וכמי האזיא מניתי המילי כין אין וצא המקנל בפ1 * א

ט שאמר נקט דקיא כל וכן אשתי על עשיי קיכן מניא ״יייי® . ^ לושראל האורח םמתכל ג
 עיאלאי ^אייח זה י^־האזלא 0® ניאי1 כסכיתי ככלי שלא הקיכצית כל יפי׳יש^

ק י הם יכך ואשם את1ותי לבתה קי י ג ת י ס לינו  ̂״יי54אל,«ןע הואכליך8ומהו - i הגיו
ע’ ק גועה לתיקע שכאי® כאלו איכה תינני » . א לי»05 שר«6 ^י ^י׳ ה ־ עו ד ^ ’מנ

' a 3$ נ לו גטייהם■"י״“'



II n׳׳ יץ<יל' il ו t uHu י<»י(jji’u‘א י
מ #כודיה« מ ^ אמין <ככי • לייעשה מחשנה ציף לו כל) עליז המעלה 0'«הענייש:«.בי!א יזהב הסף גול .ה

ס סמלי ^דילס א « תעניזת ביימכת ?ל זהשלישויהבבזרי' קלופה ערבה סל גניו  להיגק <לרהם ל’י) גמי
^ . • לבההס ימגיס ̂ז שאין כזמן הביוריס בנריעבין ו^ס!ף ־ הקלועה העיבה סלי י  ער,א מה קיים <

ע סדי להס הקדמתי כבי אל . • עליהן המנחה יסדאל^ת בגי יביאו כאשר לאמי •סעיהכתיב כל הקיגנו
מעלה כהס סעיסקיס ומן , וכלי זבכלי-סהזרביתה'.:

ט' .►קדש א^ה ורקרננדת למנחות שלע כלי הס *. ו  הקריבן כאילו עליהם אני ד.«יב שד.ו>ה ומד. ד
ם:׳ שי ח ושמירתמדוקדופזוחטהר' בו מהקדושה המקוד א פ ה ה ערל ד  ובתנחוע^׳ לפני* קרבן ו

ש עצמי לקדש «העהדה קי  במדרסו גס עשרין עלי ■היי שישמור דבר של וגללו * 1:חילו.ליב ו
אסן מד.עגעים החמייימ התאמת ,תןמאי תנ ר כללהיו שיו ח מ ם־  מלאכו דישרמאמ תכחומא דאלקיי

י ״ ־ ת ^ א ״ » שלנו‘־*־■ גאש׳^>־.עכית- מקיש י > ת «גוו, « דיי' ״ ל «יי מ ״ ׳ ש. ק׳ «’״ - ״ ף  ק״י
א ״ ש ה ט ו ם סי י ו ש ח י / י י כ ^ י פ ׳ ו י נ ו 5ו  מק 11• ■מנתי,טמייה לשמי 1^,0

בהלכוס בתילה העושקיס י , בזדנזידירו י ומעלה בכלמקוס עבודה דים qלד. והרימה אלה דית טדנז עעמו, על הש̂ד המאה בי־ ^קן «־אש
ר מ ת נכללה , רו ס והשלמת יות אלה ה החו נ ו מקעיר; כאילו עליהם אני בעבידרה י

ח כהגינ שימגאד וכמו ,המנהניו^ג ר־\. ה א ל מו כ ת הגיו מנ ד רו׳ חו ה כל  ,זא̂. ישיםלשמישכאתל4ןמ א
ף ■ וכו ■כסמיך״^מלבל-הנללים א חנ א ב אS ד  זא^ למנקה לעילה התולה אב וככוד ברעך תעג לא הגנו

ן י ^ ת ואם באיייב ככלליס אלו ' אהב ס ו ת כ אד. ךז מו ךפ ־נ לדע ר אי  מנקה ולא עולה לא התורה חג
מל בעמידתו' זאיש תשקרו יל^יו רתפחשו ולג<ת יי;«עי:ן5שבו ,גמוקאסייס א שס ד עו דיש־לקיש ^י

ב עו ח ג W 1 ״ ... <קיוד-י• גחזד חג̂־ חק ̂־י”^ בשוב תלאה. 4בעי תו ה לעולה הת׳לה ואת מד בסאז^« והזהר והרבירת הנשך מז י

Z ' S * S f S ״ ״ ־ י •
w ■.•“•,-■״ת . מנ,רנ.מ•5ה״:1?מ»ת?נ riw .V ^ -W W*■־

 א׳אך סימן שאמל הלאשוכיס ל־דבייי במתי■ נלאה חק
ה יה;עם הזה ובמקום הזה ף}יק  שהכניס מי וכו ט

 לי ספר יהטוריסאלהוסי'בא*כ ■ וכי ■ן^^מו-צ^כוי
 נ' מהימן הקבר נסע ומשם הייס סבכם החסיד '►וגגשה

 החסיד באמלו וה ׳חסיד יד*לו)*שיישל4ת*הלאה׳לה
הל הנו ^ן  פביאש ללפתהדבייס שביס הס ושכן יש' ן

 להשלים וכו' .נוהר ממט החסיל באמלו ססקא,הואת0
ז עי פן וגם • שב־אלכו כמו החל אשי «י  אכל אחיי.
מי סימן!לא אצלנו י:בחסיד1כמשפ? הסעיר ^גשלוס  א

 זהיאך ויד בזממו שעיסה-הממיד לן.מה הסיתי ככי1̂
 האלקי וכמקום ההיא; ההצלחה כזמן סבלי'שה,יה

 ובבגדיו בגופו נתלית ואין * ופו' ההם העס ןבתוך
ס שרני תי  וזולת:וא וצרעת ומתים |ןא^תויטמופדי

 עם כן ליאותבעוךסבלי האמנתי לולי • .יש־ן.ןגג•;
 לא בזמכני הלוסיד ונמשך,־על ?*ויגמפיל;,הולך

 הכלל פי נסל עפין^׳המנותה^ו
זכו• עולה אילוהקרי?י0בנל«;ילה מיי<גימק

 ומנוה בקרנו שלמה היא ל?ו5א7^®־\י?^׳יימסי ^
^^ י*ייי^^ ה’^  נעיץ ויראה; • שבטיות אתהייי

ה ולבבייבקבאיל! מצלו ש ג ון  המנות.ההפה כל ^;
עיו * 1̂1’ ליי ^ז ^ הזן\. לפכי וממשבותיו ^

̂ת  לעולה האי לבא! אמי )התולה זאת רק החקה מ
 הל לבא אמי אלא; ומנחהמבג^יליה עולה למנחה*
ן3 אינו בתזיה העוסק י  ולא ולא.מבחה עילה לא י
 תולה; זאת לכתיב תאי ינחק י’א • אשם ולא חטאת

 קטא̂ר בתולת העוסק כל ־ האשם תודת החטאת;את
 כאילו אשם בתיית הנגוסק וכל חטאת כאילוהקריב

 לה שלמה שאמי מה דישו שם עיכמעזל אשם* ץזקייב
a לו להקדיש אל? ביתלשסה' הנה־אכיטכה ב סי 

 תמיז:וע«ל«ב ימעלגת ?,.לתסמיס להקטיילפס!
 אלקינן ה' ■ולמועדי; דשים ולק לשבתות! ולעיב לבקי

 היתס אין זל להם והוקשה •־ יאיאל על זאת לעולס
 (אמד ’ בטלו קלבכית שהיי ישלאל על זאתלעולס

 ומיכאל ) בשמי.ס פי ( בניי מ«!יו רב נ\יל.אמד מי
 41אל אמי יויזנן וי' ־ ומקייבקרבן עימד הגקלל השל
 כאילו.?בסן ומעה עבודה בהלשת העושקיס תא

p> י בימיהם־עכ מקדש  כאמין לא ;סימן <ייו7 היי< 1
 ובל^ אמיו עד לעבידה(נוי גלכס מפגי הכמיס בלב

 לפניס זאת היתה עב'■ו^ שפי לקבל הקסידיס,כלי
 ובמשנת תמיד בפלשת יום כל קריאת תקנת ביסלאל

 מקו^ בכל, ,הקיבן להם יהיה זה ט ת?ק.* איזה<
יתשל־ מכאן המנהגיות התי,מת אבל v:זמן ובכל

טאור



ל .' , י .<ןמי יא ^p'o יהידח ק
<ן שטן יל!«.קהם.פבי«;V̂שp<ן^ן5ןw,ליpהכרp ויזפאמיגי • "f יךיהקליןה ,̂

< אלזייך ̂יןמאי־ לא עמיגיע,-#ימך כי קדושים ע  פ סןזליסי <א«לן י»ילה &כמב «מז יעד • 0מיי
אן מ^מ :יזמיל!פפאלי(^ .לא ישי שם יכיזג ־* י מ■ הקמי.^#^ז,ללכלובי| היכי יביאיכז אשי יכל כאמ' <̂ן

^ן כי• עלמהשכשקע ינטעי המפוישמק וקיפתז .השמ לכמת יינח תקים יככן י. כאין!ן פיאה *נגיגיחין י  י
כאשיהי^ זכי׳עש; ייכלם ̂ יהפיאית הןשכיזיככי ^ס

ה יהפיאזמ והעיד!דיו׳ווז&אןירו׳כא ד?ד*ק?} פיאיתפיאה עלשיגי ללמיז מ דו ה  fpptiiip^f כי • יכי שמק ו
ת *mS כאילן״ יפיאה כשדה רו התו ת ו הם הנפשיו  .קשכ^;^ ישם עד עדי. י^.וסופ«ור־כ6ה ו
f,9 • זיכדק y y p r!> אגבי כמו הפיאה rt ה ולא אלדיך הי  היא יכאילו ;סויה אחר«׳ א^די׳ י*ך י

ס ה שם את השא ולא לל למעלה •ז,<!?יע ע ך לדי ת א פו ס , דל ׳ * יכי טינתו תו לו ^
ע י י ״ ה ת בתורה שנתבאר י א ע 1<1הו כי הז ד ך״ו ר רנ ה7מתתיכעק.הג»»0מקיו י

<ה« אי-ע?ץ:.ז ^4מצ ו4מנ ב ם אי - ננ ני ם י ״ י נ ד סי ה .» ע מ כן v״ ® i i w r j i ,.ל».
ב מל.על1גו ו^»דו>< ט ̂*.1הרע:שה ועל הטו  עיבלי כתיי הלקו שס י

«ו.עגיד;ק;כל.1עשדת(שקי הארץ;ואין;.הרזסיד ממייומטורתבנל ה עי^, ^
 ןאמכ0 מתגה- רגן^-נ^נילמ ןכך:<ןזיא,נוי,ן ול>< jitnrif^+H'pDyric ז:3גוימ?קיהג«?1^?פיל ו^כס

ת עינום* שעמו לקשכיעז,-מכת:ת\«כם: או כיי ועופותו^־סלגוואיאוהו. ת ̂ו; ן7_^»רו; ד<ל̂; ̂אקת
ת ^תנאי.w 5 תוספת «ם קדו ^ןו בוע^הרעו ת ,•ן nfjjpl פתתת כל*מעי;וו/; עליז עלהעו  עי

א ומעשהו מדגורר ^.3 ו-ושב הולך דהו ך נה_1בט א׳ל-,בש^ מעכין ,
־’ח־ ״ ^״ ל<^יאתה״־י׳׳’ל' עליעתים_«*״ו״, חרו״־ותכ״«»סע׳־י •1ל סע־״מ י ״ .  ״

עסר שהוא ־ צומי והכונה ̂־ ׳ . • זולתי קלחים אחעתס
̂<J(,.;rS׳«f?w״ 'r^״^׳״'? ״י״ף״י״־ייי״״י״*^ rV •

׳.-שלשת» ־כזל̂\ א וכאלו .̂ן ^כה.ל^«ן^;ע^(1להתו?ק. כשהר קיו לא טובתו זוכר הי
̂ר,. דגה של בעב!;דמו.*,וכללו הצער , j03a.,סאן^^^טז ^!נדים טיק .דב א

 .לו ;ללך ̂, כהתיגמ ואי דברים כלגשלשה שנאמ.השה מד. ומקבל ,ה׳משוטטית עיגי וכי «רין.■
pi. ; ,תחבא מיימל כיזקום לא  שנתהעובד• מתוקה כי ממך מ<לדז,7מד. דע לידיעבירך» א

h לשין «i קדס יכבד כבפר מעשיך ובל שרמערת דיאדתואוזן עין מאמי כאיל< בלבד מקנת o  
 יזוכר א סימן כאתיי בו הטעבר-, דור שאמר שמה ריראדין גצתביז״ הכתיב דרך«יןי(ל כאי,על
.•־הנאשב^- ‘ - י - ־ • ־־ ■ ^נישז־קיאלקיו ק;^ןפ . . טובי״ןעל־ז .

<•עיוני ןעו-.יק. מד ^לןיכאפ״ן^)^. ̂ י- . ׳ , המס•., ; אמר.. ג
 כמי־שמתבאד׳.צמיןזמות.אין האק בכל ?שוטטות

 ולי/מדבל■• קישב מתעסק,ולא קקסיד ואין :?ספל
 ופיקדזת :זכרם שקלם ודביל מעשה מסשבה ??נל
 תקשבהלא ואלו • ומעשהו מדבורי תעיית כל ?גליו

 התפש לבלתי במקשבומס אוי היה ישראל לבכי וכרכי
 תקשב? להם תנדן> הבה שאין ?מזתות»קשכי.כאזל

 שליט אלם ש־דן ה" סימן ההבי זכר וכבר ’ למעשה
 בא ואס באתרו ממכה המלט אין אשל המקשבה כרוק
 הלע•וכיס גביית בעבור התשיבהמהתקשבה תתכן
 הרעיוכי׳יתקבלס על ומתודה מהמעש יכי'תנקה תליה
א ויושב הולך והיא יכו: בלשונה תזכלם שלא  • כו׳ טי
 וככלמנב וכיתת ביראה וכסזע הליך למסיזניי שילך
 הבלי ממעשי ותתבייש תמיד מפקד לס יהיה.א «מנב

שיביאהו ועת עת נכל כי בי קוון י^אתלעתי' *

־הנאשנה־

 זמ^פון1שילאתכפמ'*.כזכבקכלב< ,י^ • ןכו׳’0קט?נכ
 כנאמנה,.(הי.א;ה..,הנטג?ז,^נ)גז; ,כעעכה היא ד-ןי•

ה^ כפרטים ת י עתי יד■ שיס המנק  jpjjyri שאמי מה ו
 טירמנב^^טענ^ ננליו כנה הוא והמור'נס וגי'• איק
 ממשכילי שגי׳יבשיס זה לי *יטאמו־ו פ כשלישי כתב שכן
 כן ומןי1ד,-גג־־..ן17 תמהיסממא' •ס ש קדופהיס .בו א<מ
 pר,ריא יאכלוייכי סניי־׳הפה זה הקשי לפי מתהי;ב היה

 כמאמלן ין ע הל יהבתכלאתה כק־בריס ארc וכן יגעה
 ישמע רסענה זי*ת גהנכז הנכונה מן רתקו כלוה זה

 שהי-על לילי מבנלי כלי טעל שכל כוא מטאר עכיינט
 לעש!נן יטל היה לא אבלי מגיייי ההויז נכל׳ הנעשה

 עכין מכייר ר.ככק והמשלבי^אסלאהיה * כלו ל!
 התכיכה על המתט עושה היק צא אותה ומכין קהפירה

הכלו': וכן • «לתה יי^^־לס ת&לס צא סואתאשי שא̂י
וכאשר



....... .......
j  p ^«rוerrD p לא  פ»ל<פ^ 
0 לא ילשף • 'r«f>  ̂<3̂ ממגי0> 0ץ»י^:ל^ת1פפן  
« נלגיאית עליהם פן ט * כל>ת0 זליא'£גא5א 0ינ־ה«וי  

מתשה נעלם היאי^ ^i^: ה עצין היה אם ואלא•0ד5פ<»ז  
rt ידעה♦ א !!♦דזניא 

v» ׳ W W / Vי* ןי#1'
 wwrp איםנמפמיזזב\•6« איגריו כל איך א1«

̂  נייקייתז שמפלע כאלם פדע1 איז'ק<ךיזבי5 שבזץ
^ הכלי תקין איפן  ההדייא לו סמכיא1 א?מהו4 יוטא א

סלי נא<מ בשעיר שנתכיהופ  תמגא n ימעין י כמק מ
סעי הלנבית חיבת לנעל î׳%' •יו i•י* ״ f^y

S יאעשי ז ה* ע הנח׳כה אש יששע nSn אוזן יזגוטע יכיי איכס זזנאמנח כןלהשגת«ןראי«(1המ פכלי i 

ח׳ וכל^ם יניט* יוערעיןי*ילא סתהדש היה ^תדא׳שבתקי שו׳  הקייס עם הלשין לקשיי מאפרבסז
 ההצידיכוי ישאא שיא־זי חקרחניומ^י׳יח^^־י׳ציג^איכדיזמושםיבחצש' יתתתיה ♦פה אחת■ יאה1

 הטעצא ליל ̂ואחי■ סמה ׳v-tiwen■* »<*5ש30י’א^:רו’1וש^וויוי116ו
אק הציטע ילאיייי הט#מצה ן,ץ3%ךך 1״, Qf^, ^יהני^ שיאויי rמ v<v1'אינני ^׳יייז

z i’̂^ ' ־ ־ » * • ־ ' ״ ™ י■״״ ״
i r a ,  | i  « r f< י "I׳“" » » ' " י " • I מ ~s ״’״ ״ T S T r  5 m

S^P אשבע! צי ייאאזלחש♦* **י ה־ל^בת1דאינייםו^ז&וצןצשזירז ן1«עגביו^ן)דגהםקהת,א
 א*יאזעקל«־לאייצד^פי ידעה; ז1טחיאל/1ם ĉ̂ד ^^מזft^ביb̂: א^יtt̂ בכלס זסק סנידע עא

^1וק שבאי האם' הפעל זה ^כליע י ^ דיגיי רחי4^׳ ס ^׳נה הנ ש^ו ^ראס -
ע ״ »םמו# נמקי* כעל שיה משכי עייר « ד י טנ ש > ט ע איק ע1הכא יייי■ פי!>ןיר rW(ן\11י

ה p עגינה ה«א אכל כן צא א הי ר בו ד ק יז  יכו מה יכל׳ עיי **יע ^לי טדאשחומנ^ נ^r מדבר המעי
ע1ש י1־ נ א ״ ו - ״ ע י ו י י נ י א « י ״ מ " «

״j, 1,0 נעל נע1׳1» אי עצנ ״ י ינ ^י תי פי ת ^י • זייני י קי ״ !1״ י / ! ״’’״ ״ ע טנ  והנהנה שכל בעל ע
 השלוסופיש מן היסמז ויה

o b • תנא מחשבת למלאצת הלימה ההנהגה זאת אכל
 מפעילת יהיא שכלית מסתיזלה לשלעמהפיליסזפים

 נכל הכתי' אלי הטציע אשי יסיא לעמנו למי שכל עעל
יה ישיג לא ההיא השכל ואם כמסמני* שיגאלו #ה

 ויראת אמלי יושב שיכרני
 איתסממעןגזלמפצייכי׳על י

 אילס ־• כאמיר הא:י>^ אשנק כדבריי המחשב דיל
ן אל ^־ייש אני ג אמי לי v טי p קכסק גי ואוייד יימה 

^ ייתבאדאידודיאא הנצק* היא הראשון  ש
«שקדס כמה ליפי הייצא יגי׳הצל מממנה השעגה דיל

 הניצל ההלל אל וני* במזמיי פאמר יומ יכל אמרו לישב הדעע לפי מאתי הגיע אי המניא איך ידעהי יצא הענין
ן ̂מה ל3יאק מאמין שהיא דבר של וכללי באמרי ;נו לו ידיעה אין הענק יה אל שיכיין טבע ההיא ש̂נ

ת ^י  הממיל p יאחר * וכסילים נוערים *7לו קיאם מ
 יה לנו נתן ישהשיאשר בהשנתעי מסיק שלה באי1

 ית אמתתו מהשיג קצוינו ומפני נשיג ני אשי השפל
 החסרון זה יודע הענימית הספקית אלו לנו התחדשו

ת יאת ושמחשבת:י גני  מס אל להשגיח אין המקני
 יודע ה' דעת אלם המלמד אמי ההריסה תן שמייבתנו

אדם שט׳  לקנוע החבר שב יכבי * ע*כ הכל• המה כי ^
 כל יודע פ׳ז׳נאח׳האלקים *ח סימן שי נחת מסמיית פז

 לחבאי כי דבר דיעתי מ ימלט ילא יגדול קסן ^
̂מר כמו זתקכז יסדיי הכל סה^יכיא  אוזן הניטע ש־

־ ינו'• ישמע פלא  הנאמנה הטפכז אמרו והבן ע:
מילרמחאלתיזףהיאיה  וכל המורה* מטעם שזב

 אבריו כל כי יחשוב ׳תדע ה^חקימכי נמזמיי שאמר חה
 שאמ׳דיר מה כל כי הנז׳ החסיד גכ שיראה *הכוכה וכז

של משנעות יממשכ חילו איןימהי ה מזמור

 שר,א חהמ* של משו את נישא ה!א יי1̂א * וכי' הסתכל
 ומז< אקימלי ה בתיחיי שאתי מה ג*כ ומקבל אאמין
י3א טצל הציב החסיל יסשוב ובכן  נאכתס *וזבמ-ם י'
̂  נקסי ויפה * יכו נשיז?ניםלחפגו אותם ויראה ונו׳
 תנועות.! בנל יה חישג החסיד יכשיהי׳ אתכ אמרו עם
דן לא והיא * יכי׳ כעתיים האברים כל יימנא :וכי'  י
 כאלז י ‘יכי ידעת באמ׳אתה דיל ימו ליס • וכ«'

 t»r־f וכי ללגתיצי׳י יקכשיינה :ידעתי לא ואפסי
א אימי יקית׳ שנחי כנגד יישיבה והליכה ט  רבעי ט יי

 *fpc( ונאמ • PJ צזללי ישיצה ולשון יכני כמו אנלו

̂■ וייתר הסצנת: דרכי ובל הכתוג למאת כיין המכני  יין
 ן1א כי הנמשך הכתינ ביאור אל סכתי ־ וכו' יע־יזק לק

 בוק סבן י׳ל ־ יכי' החיה בלי ובן :וני׳ נלשזכי חלה
' ימיתריי ענביו החזה כלי ענק ^ אגל ־ ס ע  הננק ט
״ אותס תדמה הוא הנה ני :הט' התינוק ישמעס אשי

5י



י ל . י ח ק ד ו ח ר י מ א םןnt^'Sr 0 מ ח י מ ק
פגין פניו אין קנס יוגפפס יעישה סני הכיגין אעפי ^ כה9י6ל09נקרג{מור 0י3!ל9 י

ניב נביא rrv הקדיש ספיעל יעל * כלל פעל שוס פיה אשי יפיללי' כשייק נאית תקין יפתקנס קיל מעימית
^ סלם סלם אמימי פיעל הייתי ספיזים כליהפ^ההניכי<'1י0עעיינ*יכם/איי.שונק«י<פתקג ק  יקיינג י

 באתם סיבי פה b יל • יה«כי' תיסב החשיד וכשיהיה הדיי קול גאה ק«ל «זס שייניא גאיפן פפקס• מהוא
<ממ יקיפי סכתי ידעת להשלים פשיני קיל

ם בטעם*»נגין»mrt מסיקפסך ההי'אשי העין סד א תסועתקנ הי  אסר'fפי^יעb ינאיןמלה פו
fאrי יאיגגו פם7פ ^•יס עיד שי א ב ^ ו  סל פעל ה פי תהם גתגאי &&יא'0 יועדס כאלי רכר זה י

ל לו ומעכידם י9איתםפחטיי^וםכיפיי ג מ העתים נ ך פ נ  כסל לאלקיו כחי m ואת 1כניכ ג?> ו
ד לגיכי וג*א יאקכמידמחקה־׳כהיגאפם הדנ י לכן אוקרוכ כן ו ^  •המיטבעתן קתגיעמ פ,׳גי \)ן»ו0ס

אה עבין מה החיי & • 0\ פכיי« לא אןד בי המלא^' ין לעג די

י ״ ,*ל« ״ מ י י י ו י ״ י ו י י ט י י ל ע ״ ח י ה ״ י ע א י ׳ י י ׳ י נ r<״ « Jמ ״“
/ ל, ה חרחים ״ א שנענירו פ « »י ע״ייי־ ר נ י נ m ״ tn m  r r A m i ' i h n 

קד ס מלחמית מספר תן האיברים בורא חל פי  יביא תנועותיו פרי כל ימ^שיד כחור־ו לחם ונו
 כה© לו לתת ה׳אלקיו בית לב על מעלים היו ואלו הרגעים עם להם קביל קלית על נעמיד וכבי
תי הכתלקותיזשיגחתו כשכעמוד יגויהגייה החמי הג הנ p היד? אחד רגע ו b י^״ שמו ל?ביד כראש 

אשל הנויא הוא כי בהכירי חושב החסיד • כולו העולם נפסד עלתסעתהאדםהמשיעיל
° ״ תnז *' עו תנו * מ vנ « vי*̂ו■nד.״נn !,ע תנועות י :» ה ל ח ק צ מ1ני ג ס  מ

ם0 ״ י” ד נ ת. רנ נ םנ w י p S n. ״ ו, ש - פ א ו ז 1־ אחיי י»י 5נ ־ ׳ ?” ״

ם נעיר תחייה ״ * ש בי. ר ם- <פ ל־ם ת
א 7p הנפלאות הו כעיר ואמי יכו*• הימנים והמלאכים עמו השכינה כפלו לעולם ו

<מהנמר
התנועית

b המלאכה סתלאה  הומר «5
 התטעי'• להמניאנכמיאלי

 סומל כלי גהנע הימי בעל יד אגבעית יתנועעו יגיה
ב בקלות בנפשו אשל זפהניוי  בתכיע' שיתבונן מפלת י
 האלם כי בדביל הענין יכן * יאיי׳סתעשה איך תניעה

 שיתבונן פיילת בקלית יינה אשי כאותמת וידבר יבטא
 שיבטא הדבייבדיך יbיניע ואןמאן עבטאיאית

 כתב יכיינאבדכי״יאלה סאיתאיתההםכראיית:•
כאלו :שמה ישיין לסיפי פמיך יח פרק א חלק בשש׳

וb מתחברים ^ א  נאלו שקלם במה ^
 ימעבילם ממציאם יונרם

 השפע תמשיך יתבלך הטלא כי שכיון יא:שי ונו' לי
ן הילך למי יניא הטכיו להנועות!( שי די  0J3pbpS ה

 ם הכ מקום כעור• ובאמ׳ קנאיתים־ המעשים בתקין
 לטהר הבא ^ד יי^א אדם סל בתייתו בי להתבדר
 ישסד גתייתיכתקזמותיגס יבכךכק • אותי מםייעין

 בכליפגין»תיןאן כ׳יה0סו הסשיג: כשיהיה יאתר או
• ההם הרביעית b תהיינה שלא ונכין יניב סיא אמת

יקבי למרא לק להת<זחש^«מ<^ ולא ממש <vפניעיי b לספק ישיב עוד כי מוחלט מאמי r« אמי לא ׳ וכי
הגדילה תלה כ^י נוה היא הנה * כאמיר תיוחסנה העתים בכל :ונו׳ כן והדבר נשמין באמיו העניו ,תוכן

כי ג י מי ז בכל י הדני :ההם הכלים אל הנטיכו ע  ו
 עגמי יתב שהבויא כן שהלני י*ל ־ וכי לכן קייג אי כן

ובכל שעה בכל סתם הכלים לי והמעניל הממניא קיא

pהה בתגושת נתן ותחלה • בבעליה b J א  אשל הטי
ממנו• והןפעלתו הכת יאשית כי לו בהודית כלאם

כעזר לתנישתיי יימז*? גיייימי מכס היא כן ואחר ________________י
ע ג כו נפי י ׳P• בוראו לפני יניי מעזה בכשרון בהשלמת: ממיל לכן קיוב או ’ סאמיט כמי אליהם ני

ת כעזר אמי הפי'הזה ולפי חכמתו שראתה מ^ני נעלם אחי אזפן כאזק להתיוחס יאזי שזה למיי
טנותxהמ אל כלי במדרגת עלוה פקיד להפקיד  ואץ יקידונתנילו הכל מידו בעכסאגהכיראית׳כי י

ק אלם סל השתדלותי בלססלקית שכמו על המשרה תנתן אbכדbו תיו תניע בהשלמת עזי ת כלמ י
ט01 * שלם כמתכונת ניראו לו הכין אשר יה טטיל b הייה כבי כי ההוא הדבר מן השגחתו הים אשי ע
בהם סקלס מה לריב פדק כי עניינם להסלים לכניז לו ענץ שאין מפני !זא • והלאה היא ייק סט סימן ביאשין

שי מסלמית אזנעיים יםbפו סם היית עם ני W * ונו קגייא? פז^לעיל® גביה; 2מםלח W >מ כמתא
לי ^י



^ י מ ח י ^׳ י ס^מן ק
ומאמזי כקיז!דיי«ןצאדגהץ* מחש נשא לבני דאתחיי כדכראי^כןפישמעקבאנל ע#י?«א?אכי«עמ«*

ה ^כ* • כשא>כ)0אכיהסמדליןכחמוכ ס^זיס ל«מי rpyVt«חכל«ל0 ד/יךזבוזזליתינז5׳«  כ<צ ^י
כשם המלאכי ייכ׳ר אסר כמקים אגל יזל יירא פ אימנן כלכחן אמני מחשצימן תפיד לא ילז*ר ״מלמ׳יאהכאל

 אימו ייאצק לי»«סן ה,אמ'יפיסמ הtWvי כעניץ אנשים אדנ> כני ע& דכייי סיהיי עד • ויקחיך כבן15יב יצדיק•
מיי ל' אימ יימצאהצ ילן מי6 ילנז'אימן וכלשיןי י י ע

 <כ«ד סיא יציחיצי׳י־ps^ במסילור־ג יוזזק ואם ברח עמו מתחגדי־רש ויתכן ה עתהאגל^היאלגל•
 אכל. יידיא“כמלאכים צכדא ידבדוהר שב♦נדיS הראחש במקימית ויזזיח שתהי' ליאת החעלי. .כאסשי
ה כחי־יזס כס משם r ב נייי ^ n .s T iה יעיץ ם ש ן י ע  איודפ^ס^לכישיושנלעימ ממדרגת ב
* ןצלייי '^ מ ו%»די >זנגואח• מם כי / ףמי פי חל ת ח ד «י כ«צ^ה«שימ נשי בגי «■/rכ

cרזאימדיfנcr»י-יאV•זיŝנ ’׳<תזז-מל»עי^כלזי-נ^:
b^>orW^3׳־^־׳.^ t^ ^ vררxתc n h^ ^ ^ ז ^ ף ^ י י י מ ^ נ ^ ׳ ס בל קניו ^ ^ ל *  גשמיים ^

י6שסיל1ח ויקבל הנביאים'* pj,.jpp3 כבח עיייהיימס י ג  גשימע* עיזאייא קאתמ לע• ^*ל^יז נ
או' מה ו6הנמ^א׳ע לרי^^ בי-ס דנקייזי ■מדינת  האס• דקמנשייית■ ייתר סאדוכיי מעבד לקבל שי
ב שנראו זזימעליילשחרדאך כטדם הפי לו וחי^* לו ו מ גו ל הי ^  בספר כfJבמזשכי־v או צ׳
ד notSit׳ *״a יג׳דלהעיניל 'לעינש^•ואל עין •יאה לא עליי כבידם סי ח  כץ יאס ־ היכליע שיגי‘ ה

^-יי^סיייד־ ^יזי ת הכנסיו קודם ^^׳זיי ס הייצבדו חצמא בני די  רימץ הואי מאימי יאיה מכיג
שכינ'3קדושי' שיאזיים יכחקימייו תו1בודל דו תו כ על ק׳חשק יא-,ו8ח אחדי ה דקיי־ינשמל יו

״ i־  t״ ״ ^P־״״״■ • ־־ ז י ט נ י כ ״ א « ־ ״ ל ^ «י י י «י ת ב ו צ כ , ל ס, נ I ־^שי , 'i״ שי גיניט ״ ג
<״- כהתלבשנד לא אס , ^ , , למיאיתאצקיס-יבתוסיכי

״ גדו־יה ־ י ־ י ה י ״ ז ה י ע־״ ™ ־ ־’נ^,-י יקב' ם־ י־ ט . !1ן , ״ ל ״ ד - ד
״So סימן נזס »; ו>־wם-S ״ *נ״םנע.^5מ ט האמת ו נ ״ ן ־ ■'L דב,. .

 ילעכיןהת^^ שקדיכיס• כי* נרון£>״« וחרתכ בחכמה תחרה שהקדים כעס הקדיש כארץ הסביכה י
מסנעס’ נסמייס בשר אז יכי'־* לנביאה המיכן
 כאיידץ ̂• כיכיע< החכי נ׳לה אשי הדעת 'איא אאאי עד מטניפת המניקים למקימית, אכמן קינאתי

ן הנזפיה יק לעתי צכיא שהיה ♦היילאך׳מ שמה לךמחקלמחכהיינאת חולייה פיימאייד ^הנ<דנ ביהיכ־י̂ז
 וחפימה חזץ נשכתך יהיה אינך על לך תפיה ויתד יץ1י

 כקיכ מתילר אלק*ך ה כי נאתך את יבשת ישנת בה
 מה יה על יייכיה • יני' קדיש מהניך והיה יני' החניך •

 החסיד שאית מה נעיכיך יגדל 1תזךכאמיי-וז0®יו^ל'ב
אני ריאה יאת נם ואף ככיתהכסאיכי'• מכנסי קידם

 כיר^^ כי הודיענו פסקה נאותה ישנ> 'הדקיסיכי
m:שיתנאר כמי ודמלתי האדם כנירת ודמותם f f 

דנ ראיתי לעכיןהמלנישלא ̂  הכיח• שוס יז1נ
 {0בקן נכאןלייבור שהנהו מיז יה שאיה ייאר אחל מגל

י לעין ביסידותמורנשים התלנשם על כשיתנאי
ק ̂ה שאץ לזמר יש אתר ומגד כעין עין איתס ויראה :יותר נכץ היאשץ הביאור 'את הנפתלת העין יוכח י
^ : '3 פי׳ כרכיע׳. שיתכאד וכחי • למשינ הנבראת מהשני במקומי' נאמרו המירה משפט ממני רחק־ • וכי׳

יחככו ייזכיי ’עישי• ייתמכי כי ירי העבד לקכל שראוי אי מלאך רא־־ת שיש כדעתך יעלה לא מב '9 ומכללם
הפילוסוף יכי וכנל * יה יילת לא חסד בתיית הכל של בתליס או הנכיאה במראה אלא מלאך דברי מע8

למקכל המטיב אהכת נדילה כי המדות מספ כשמיד כעלי קדיסיס בדעת ימינו תחכה רק * וכו׳ע'כ כבואה
ינד^ יאל • יג1המי אל מאהבתהמקבל ייתר טיכתי דאתגו׳אביה׳ בתי חוי תא יירא פ׳ סס כתיב סק ה«הי
 לנבי׳תלתיילאכי׳באתנליא שדר יקנה יכאיב ישב מיה

 חאן יכי התתנל־א דהת תימא יאי ־ ליה'סלם לאקד-יא
 ״ יני ריחית מלאכיי c עי כתיב יהא מלאנין למטוי יכול
^ אלא ד  נשא־ דככי נניינא לארעא יכהתי לין מתא י
 ונשעתא קדישיך ייחין אינין ילאי דהא האי לך t •ק ולא

דנילתין וטסודי לעלמא דנקתי

 יכו דך בע יכלת. ־כא־לואמראל יכי בעידך
נתר־ס הלבייס שייכח ליייי יהריכה ̂  הנה על ה̂נ
^ למה טעס נתינת רחוקה ולא ייא נכלאת י  ש
 • השכיגה לככיד עמי המתתברים ליילאכים החסיל

 י«/ דברו על התרד החסיד ספק בלי יביט יה שאל
לא ינוצו ’CVP משרתיו כלפי הללו דברי באמח

מ



ס' ״ץי/ I • r « , ׳• ״י'׳ n י
W* י יהיא r ( • אבין כי קרישי קדושים להס בכללדנריז שיירה י ip r m! ( לןכדןw w ליה 

ל ממד יפלא לא גם ־ עלייז כ אז. ־ יכו פנינית ונישא אשר המידימי מש״יש י מצית סתכלח) 1(כני
' 1 ^ l .  UA ________ d. .!1יאיי • ועשימסאותםמנומס' כל את חכיתש אות 

ואמת מנגשס לילי מביאה שפייה זכייה* לידי מביאה
 אמה בתכתה רינראמהאדס1ע'אמ\תשםככיכתא

י שהעירותיך נ  מהאיבייס־ א' בכל ית' חכמי/ו על כ
ת <נש התכנלו ♦מאמי כ כגימט נעית כי ככירושו ני

י * יני אשי נ שר הוזכר, כ א ג ת ומפלי מו מד • לע י ל  p«? ומ קשיים יסמשס תר מת! פליאת ע
ת בחיים שגזתו לה^ח״בם תפלה צהלכית חו & דזדוחום מהצ ק ז ח מ ה * סיי ו  ינגץ מסו ת-ג

רו וכללכל פליאתוכד על למד פ<: ט ^ ב ם נ י חי  היכייהתכיאסלידיתעמה* וקושר כשוי• כל ח
^וו/ האלקי בענין מצפונו ־ וני׳ האיים כל ♦צלל חנו ת ץיצמושים נשפך דה וכמה ^ ג

ז ־ ל ־ ח . י « ש , נ « ו ״ , ^ נ י ק ם ס ה ט , ״ , ב , ״ כ
ס מפליאתחכמתוי.יכ^י« קי מ שבה על ^ הטמ איזג שי א הר ס כדון הז  המסופר קחזעלת ממכה ו

ת רצועה מהם = ״0 סימן בראשון םקדס ע ת אל מנ ת״ כרי י אי ה א ר  ומכללסהילב/* בכתונ• שי
כוס I לכר• שיעויימ ראיי ועוג רגע ככל תולס׳תמימ לזכור חשעו'*)נא (עם *̂’’5.!

ץ ^ נ ״ . ו t׳  H ע עדי ו ת סנ רו פ w ״ S  n v rt סין * rjo ״ן« מהמס .

ז ״ ו ־ ו ״ ־ נ ־ י ס ס ״ ״ ; ״ : ״ י ׳ י י י י י י י י ״ ־ י י ־ ^ ״ י ק ״ ׳ ־ י ^ י י ״ י י י נ י י ״
ס ין9ס פ• יי! מו נעויים זי״י נ י את^(ורוSו מאמר ו חי כנS א & cבנ שסי אס כ־ל״ססיו־די י

' ׳=י י י * ’״f״ י ״ ״ '“״־^־ ״ ~ ״ !r י ש״ ' ״
" פפח ״ חני רי-;י.ל׳™' ת ד ס עונ ת ת״״יו «ו שס ■כנ-מודניי. נעילס• *’״״*■]“םייי• '־!'
ה שאין טענר-ן וכי'] עליה יקל בהס אשר ת בי דוKה ענץ ל כי טרחו ל

----------------- על המושבים ילעכיינים
שכמג מה לרך

ס ח סינ קי ^ א ת ק ל ו ח נ פ e נ• נוSaק ו jw i-i !■« ״w e' מיוי״ ס
עד משציהם• כמשותף ♦סוא שבשעוריס ‘ ‘

סמאכתסהואממזיקהיאזע
 לצינית לכם והיה טעם והיא אנלד נאיק הוא כי ומקיימי
 איטי כין תסלת פתיל כשיטיל! כי יי איתי* וראיתם

״ שמרקו מפגי בלגו מהביט יביס סענמו ן סעי הלנן
 יתמנן p ילי ועל • שמחזיק לפי כתכלת ויסתכל

ת 1 לטיב לזא הדבריל בכל סהמנוע זיתכוין • ץאו

w ,.-> . 'הנסצאת P התכלת ן ע ו
ת ;ן ̂י־’ כד תי׳ איס ה ^י' והשגחה ננרי  P שהואאנונעי הואטכעי יייי
סי#'י המסור הלק המראה תת4 חושיו כג^ םתגד*ג^ כן אחר גטעשיהם י

 וייכרשמלס י'ש•עי(ידו:זcמע
 לנגח כרייין (יעמידס

 /מרו ב יקל היה ספיי־נז החכס זדעל עב• ישיזרי לא
 העשימן כעת הפעילות אמצס כי התירה ככינות

 אתרי גס המדמה יעוררו ‘ דבר על להירית בפעל
בי ילהתכונן השכלי הכת אל להלכיל כן  הורי אשר בי

 סידר קנין כענין כצפש תטכה יקכעי ונכן • עליו
י כל לקיים נ  ־ והזכרון המתשבה ייקיס על : ע*כ ־ ד

 שיכא כמו עלמשכניתהשתיכתיתהללי פכיסואתור
טי ושם * סימן*יג כתמישי  כא פ הימי־ן שכתי מה נז

 של לטעמי ימשטם שיה התכילין אלפרעהבטעש
 לעתי גלה • ידו ואוכלתהסרניעהמנעעאל תבר:
 ש־עוי ר׳ל ( ש־עייה יטוה לפהקיייץ בהא רשי כדעת
 חנטגנרידא עד ‘י־*' אמר תמיו נר רה• אמר ) הרגוע

 הערוך ככעל לא קתי יתש נ.ל אי־ניי^ת יש'• לדעת כי
ע על שפיישו  הישר ספל כתוכ׳על י.ית הלא יי* .!צ י;ו
 תמיד השעית עש • ס פי׳ את טיר על ו קא הגאין

 ל*ןייסמתש:אמ • יזכיעהכתותוט על בכלשעה:
1«pr אלה הדנייס^ • נן לג ל ק־יא י אתל P על כי פ

ץ בכנפי התכלת להטיל כנטו: בן על כי מעי.מ! ד  בג
 ®**I כבלמקוסכנויאלהקנייטסהמדיעי* שהכגדים

 והנס♦® :שמע כפ׳ * היתלד :מקימי כשער שם יעייין
 בפקל^ * וכל* חכל :שמזע אם והיה כפ׳ ־ והעיכש

 שוכר וכמי ־ וכי הטענה שהיא מפני :יטאך כי והיה
 על מזיה טענה לשון היית ועס ■ כ«ן ס,,<ן גלאשין
 א'-ממ סימן ביאשין שכתבנו יבמי מופתית כלתי ראיה
 מאל חזקה להייעה מדאה לה שאין טענה שהיא אמי

 וכ«מ ־ אנל^המתעקז־ס רק תדחה לה ואין נסיגה
 מתגלגל כן תתרי :עד הייק בראשון הכוזרי שחמל
ט כהס האלקיס חלק ליעת ח(שיו בכל ל • י  ל\־.ודית י

 אשי תיש התישימ מישגי כל מטין כשמי ולברן לו
כתו כבי J7 1 א ל׳



יא סימן &ל'«י מאמר יחודח קול
1p,<i >יויז *לי!^ »יגמ« ?גל י pלp יכל וכרי ש<ןדס היוכלי; ע במאחיי שכ׳כמ ימגדי pf

סי הזח וסלש«ן • מ^למי ס1^ל פ  <כק יייתי ’ י ע יגמלת בהלכיי^ להי^ינס הי;כל לביאויכו פגים מ
p חנןזדיייג מלממהם המעייסמועעם מלע לקשלי תגיעימיי מהייג לא אין לממלה שאמ׳ מה מל ץ06ל0 i

ידלי< הט<«ו אמיי כי הכתשכיס* דנריי עם זה (לעבי מעע כי זכז': הנלרא <זל?ן בהם <חץ ךי
הואיל המאה* מספל גאזלע כז'־1 ^גכשעזלש

 • חמעעי יושלם איך אי4 חובתי ידי בהם חיערגוי חג» עב&זעו-ר*ם>«זר נס,ף הדיף והביאו גתגליג
ת מאיל ר היה עכיא • בלסת חו ב ט תו ת ם*וה הם סה מ ר תkS 6 ב  יבהייב^ מהן הקנת כאע׳כי טהם חי

ן אלם הייב אומי גי ת ל אחרבן ׳ המפורסמו  התעילסמיי;שא«ן הבלכות לתשודיימבס יטותד^ ו
ץ 1המלל (ון/1ושכו וםאמ*ים בריחגים יוסשנאמי בכל בלט' יזאה כשנ«ג ייס בכל מ

כ ע^יהם ^ מה ישלאלל יעמה ף אשר 4ו מ ו ספת יה׳ד. י ע תו לנו שמ,ג קייאת של נ
T p t א‘א; ’.^יאלמעמ[,^^קי ^Sיעלסת שתליפ <,^^ך,גךק.,ך6שרדוד4טט וכמו קים ,JPPP

פ ^ שועתך היו צה ספירות ידעת* לא מ ת א• מפילות רו סינ A* ^ ו והשאר ינא• וכי ת מפיס ׳ ׳ י ^ בלאגייאכ»בתותזישדנא
ב יכללהו לא שגחך כי ד«ום ל^, ממלי כלכיע כסשי א םנין כן אחל ליאליתי• ישתדל ניSנpא4ה

מנו ולא ימי כל עלי ע*כ ומגלי באשפיחיקי מ ע מנ ה * תמיר א ב ה א ה וכי׳ ומאכלים ס בליחנ ו
כני ראה תאמל זה על המלנתי ו הי שעסאלד*. מפין ו לתו המיל בימות אפילי כי ספקגכגסורתבגפ
חתלתיפ ייימא יומא בכל תורוי כשעור 0ומעזות<רי השחי העניניפג<ןעס יעמיס יוס היום בייך ליד
ה תביא שלא כר• כליי ישיעמכי האל לני ח ב ש ס׳ ם וים בשבתות ה בלכויב המאה כל לימי טו

אייי ךכי ה אל ׳ייא סלי מלדי ה והתאדה השתוק אל שמביא מ הבטל הנזכר בפיק מתסיליימ ו
שהויה יכמי • נהלמבם ,^^^״.1,, מביכין כינד ע סאמל

מעין לי מן ככלמס-וינס
ל בלכיתיי לבלן שד^יי י

 המתחלטת יההילאות הבלכזת מעיז תמיד איתי
 עלימ יהיז <לא שעמן בורך לעי עת בכל עליני שעימם

 לני כפלי חבלים <«ף ממנו ככדיכבדי .למל־יזמשא
 לזכית המקים יינה סלה האל««עמגי כמנועיג^בי

 להם הלבה עולמי'לפיכן אתישיאללמשועמ כהס
 הפסיק כיעס יהי זה דלן יעל הבלכימ־ במנית -יגולה
 יעמיס יים ים י ה ביין ־ לאמי ביאייכיכמכי על הזה
 עליהם שיהיה בישלאל זאת תהיה ל^אין בתלויה ״לבו

 בכל ה בלון לימי נייכיס שהם תה מעמסה לאבן
 הזאת העבידה תכבד ואיך פעמים מאה עד ומס יום

 ברכתו יוב בכל י סלה ישועתנו האל והלא •עלינו
 טוניתייהשיפעית מתכירזאיןקכהלאונדית ובה •מ־

 שמי לייען ישיאל בית אמיני יאמרו ולמה תמיד עלינו
 שתמה משעה מטנו זז קלושי יהיה ואיך • ה' יכבד

 :במערב שיקעת שהיא שעה עד במזרח »יתת
ה בתקיכי מסידר מספרם בא היזעייסמיתשכבל  הת̂י

 בהלכות הרמכס יזפ^ם בפינו המייבלית ■ברכות
 הניאה לפי יכו'זהי ישתדל כן יאתי ז׳ו .תפלהפ׳

 בהסהיח תתפלליש אנו שאין טיגים ־גשבתזתוימים
בכן תז כו עין גי מ ע  תיבה עלינו המזטלי המאה כגי

האשפרמקי והס יתאבליס כייחני® ריךלהשלימס

ע4ו םג יביתוסהורהשס ר
טובים וימים בשבתות באמ י

ת• שבע שהתעלה ביני
 האלו הבלבית בכל הימיס בשאר נתחייב לא אם וכן

 ילא ־ תגילי התיל ולא • הלילה כל ישן סלא כגון
להשליס כיין * כאלו וכיונא • הכסא לבית נכנס
ק מאה ת כז ̂:* * הפילות בי  מל^ לתני חפנת זאם ע
 נפקד הזה הביאי' אין הקידמיס לכליו עם מהם

 הנמשך עס המפירכמית מלת שתחבר ובלבד בידני
סן המפילסמית נין יושלס המאה שמספר להילית  י

 ושמיעיתימלאי׳יבלך יכי■ אקכ^להשלימס שישתיל מה
 עיד בלכיתיש המאה על אין ביאל ו יכי עליהם
 על הריאה פ' כדתכן ־ הזדמניתן לפי נישפית

 יעל • יהמטיב הטיב גליך אומר הבשוליתהטובית
 כמק יעל האמת•־ דיין ברוך רעיתאומר שמועית
 כו שנעשו מקים הריחה שם כמביאל־ לברך יב לאיותת

 לאביתיס נכים שעשה בייך תי א לישראל ס כיס
 • יכי' יתיליי בשעיר ימשיעריס :יכי' הזה במקיס
 יהייאק האהבה הנזכיי׳יהיי העניינים שמכת עניינו

 : יכי' תוריי כשעיר משזעריס * כאמיל מהם הנמשכים
 ו;!'• ויישזערי עסהשיוי באמרי כיאור תוספת ובלא
 שולה שתתה שה כי האהבה כנגד השמחה וזכל

 נ סימן בשני יכאמיי חנה מלוב בהעשותהלכריס
'1וכ והשממה והאהבה היראה בין נחלקת תורתנו כי

עד
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ל ו ח ק י ו ח ז טאטר י ס קנ H' סי
מי ^ המ! <מכייס;• • כה מנ<יז1?^מהמאימ<ןךי נמנייז י«ךמ01יני שי תי ^ f רהיז i n n i י1««ונןל»'

 ־ לגייך «פש ל0 גמהלמה ילכןrהVו שמליל על ש<ןס ימאיזיעלייהייאיז יזיתיז כי יסמ^ימיאהייאידזכו'
ע אימה אשד יישיעית נימכלה הראייה כי1סיי ןכה עפלעי היאו» « p למעלה » o מ» כאמיז ה>

א w י w ל מן הסלימה עמך דודכי מאי ק וייכגבלנז ז מי׳ משו חעהד התפלה תיראי לי ל הלין ג
• מיתייסב זכי' ישיב היתה הסליחה סלילי לצ ע מ

ם לייאהו־עיץרזן•^^ נמלה ת ע ג ^ו׳ ש ח ה ס ע סנ מ ל מ *»71כראויו; ו » ו  היויי'יכל'• בירא בדק ת
ראה נואש היווטא יאייי ^יייי i סבהשיבז הכינה 'rnSoni מחםיי^יץ ®מיאש ‘אז הי iמ  ל

כ ואץלעניןהייאהמבאכעי אג ר רד א » מיו Sרי r מה ויעבר י t v c v 9ול9 של לנדיקו ארח כי 
שמחה הבורא אשי ביעה אחתתהייאתה מה מה  העבל יהיאישר ייישייס• שאמד כ^ו שחננו ב

ש ^ ^ י * ^ ל ל ע תננ חי ם שז ״,2!1 ו נ ר » א ב ר ״ ףS י ש f’״ א^די ל ■כה הכל ״

ח נ « . י , נ ם י ק ל א ה ה ד נ ו » ^ י ״ נ ״ ־ ע ם ״’™ T י ״ י ״ ^’״ j•*•״״׳! ww ׳y ׳< יהיאדכיהרמיכן u j יישמת אותי הקירות כלי
לך פ' . ח העטחרה אדרי הו היו ג באיילי שיאית לנכח שאמר כמו וי מי

ת א4 אשר תרת ס רחמים מלא ימיין ני. כ ת עבד ייעשהיבאהיגה יכל ה יישל נע־מחרן ה׳ א
עבדת בב‘? וכטוב <5מיי יהממילה הסליחה מר את ו ךוגו בי  משכט יייאזסי פלש הלא וש^^ש אוי

ו אלם לבני זעזר סיוע ?ת אנ מי ה ת א קנ ח ה כ ך אי־ו תוכיח כהו ת מי  אדסכייבו ה׳ילעית ניד ע
tהתכסו' ובדברי שאמי יכענין ‘כעבידתי S» טירה הכעס  אדם יתאזכן ימה ראה ה׳לא רד ותכ והנ

ת הסליחה עמן כי הכתוב תבעתי ח)נאמהזדכי תובעתו מהזדככו שו(  הגא כל יכבול יבכן * חי נג
היה הישיב b בחבה עליי ^ החשבות ‘

נו שיישב ! l l השמחה עבין שיבטל * וכי נ דינו בדוח ג
״ ^ ״ ,J j״ י , , ג ס ו י ם4^ י ע ״ ה ם י י ״ ס י ם ״ י ו ה ז ש.«0כ י מ״-<לש״ו״ב«נ

ם בור>י» ערק בנפשו כשיתיע-ב בעולס י י ח  ישיב ימנוחהימבא• ה
ם ומטריפס וגילו ביראה ה׳ את <נבדו היג מנ שאין בחכמתו ו ^ ו י ע י  לייגןוכי׳־יבאמרו לו שיהיה ה

ה משיגות נחלת♦ ואמר ■ כרמלה עי ר ח כלליה משיגות אבוי • ס  בדק בנפשו כשייתישב ב
כיון וכי• החיים נירא שהם כשין כי לעזלס עדותיך

על החפיש לידעכיר כי מהמר ן זכע י המה לבי
ט ע' בשני המירה בבריאת מעשהו ינדקת חכמתו מפליאות הייפויככ יהשייחה באלקים האלייכה כי נ

«י ולכל דבריהם לכל כלס חיים קכעלי ש ביכיה'• מ
 צדק שב^ שכן מכל בידני יעלה החפישהיה ימן

העול• האדם עכייני על ודעת כחכמה ירדוף
 צדוק החסיל בלב יתיישב ובכן * כיהן נ על בשלמותו

החבי' אנל אחד הנרא׳תשפט ולש • למעלה שיכי הדין
 מושגתתעאמז לכלם שיה הצהבה כי י לחיכיסילעיטיס

 צדק בתיגת עי ביה ליום החסיד ינוח איך פתלכ ית'*
 עומד אריסטי' והנה * למיניהם החיים בבריאת הבורא
 ט )יז פ' בשלישי המודה אבל ממנו כמסופר ( • עווח

 נחקיק*וא»ן הסניפלות ה״וין באישי הנופלות התנועית
• יכו חסדי כסלי' ולא מנהיג איוהטונהנהבת אצל יה

 לאדס המיג״ בהשבחה מודה סיותו עם סקס* כחנואי
 שההנדלהיה אלא למעיהס* הנמצאות וליתר למינהז

ק להבדיל ינא ו לפני וגא השבי אנל נחשב בלתי  כלל נ
■ אשי אי• חי ומישי נסקייס אחת נסקייה כלס כי לפרט

 1r«S הגדל«נא לפניו לא בס • נס ישביח כמדרבחי
^ J7 » ייזח

 ישתנו ולא שיכויו א’א ־ ענייניה צרי ההיאהם באמונה
 יההתחוביתהנכבד ג ע*כ י לי מישהיי מכל לם לע
ת סבילה היא והשמחה היראה בין הזה חד  נמצאת יייו

 יראה במקום אהבה לך אין באזל האלקית בעבודה
 בלבד הקנה של כמדתו אלא אהנה במקום ייראה
 אמור פ העקידה כעל אודותיו על דנר אשי יהטיב

 אך והיית אחדו על נד שער יאה פ בם ־ סי שעי
 עם השמחה הפשית על תירה אך מלת כי כתב שמח

 :כס הוא זורח כי סיאף מקום אל ישקיף יכי' היראה
 לאלקיו קנאתו תחת פן ' וכי הקנאה תוציאני ושלא

 תלבושת נקם בבדי יילבש זיה קנאה כמעיל יעטה
 הפך ונטייה כעס אל וינאחעניןהתיכחתי.יאייה

האלקי־ ק  חכמה שתיבה הסיפרים קנאת יכן הרנ
 תפסד כי ־ והנטייה הכעס ענין אל בילה ב מולייס לא

 כעתית מהזדכית נפשי יתטרד * ספק בל* הכיסז
בבולי! מהריסת ישמור לא נפשי את תשאס •יננל



י'! ,•ס fv 1fc»v.jat יחודת׳ סזד
די נין נדצ0 יויני 0Jצה«ייי מדביייז- הבצמי כבצמסים«כבח למיכה« בפיק רס1ה«ן מדעת צעדי ע

אסי הדבל אליבי יקריב • יחשיבית למעלה כמיכי אישי התינס אותס הוציא האדם בצעד• קתילי כל ׳
ש דבליי שם המני אולם • יעבפמויהס ״ע! בי אשל מאל עד אהי ו'׳ל ביביגלפ״א העקיים בעל ד
 שבהם השכלי הכת נשצמית ממתלעיס האלס שאישי על אל יעכהרלי הסצתתי סכלקת סבלתי על וכימים

מ התתלפיתיימלנדיל שנמממינ•• המעיל האל ע»
ה מהים ומשפעו ת שהם •תל על יג או ה בוהם הבריאה מתקון רו מ ע שפלי ו עחלפי  א׳מהבעלי מין #ז

ת עד השפלות* ענמגאית או  עדשנדאה עלהאחר־ קיים יודע yfim הכם כינת Sy המורות מהפ^י
^ ^קעון ויבי^באשרשם ' ס יזסיע ובהתה שאדם הו' מחס וגדו ש ה  להיימו קרוב אחד איש מ

שים ^ו צריך ?לשרגייא יעלדלןאתרס כן מחו תדי ס ם נ אי ר נ ^ במדרגמ ורוחורת ו /^1, 
̂* ״ז יושג ית ם הכ^ים ושם ואיברים יייוי קי י,« מזי קרוב י ו מדברי תי הב ףןףןן^1ן 3ף̂ן

: ־ ״ ־ ״ י ־ מי. מד״ ,»ם,י-.נוע.ם ׳ ״ו ״י ג ״ ״ ־ • י ־י י
 1הא.ש.סהת״ל־-יג'יהש נמי,ני<ח׳<מית יהטדףושסלאיננח ^’.!,3״

 חיים בבעלי שהיא כמי כרים הא כבריאת שמחשב ומי המורך• דעת שעל הנ< ב«׳ המילה
זיתחייבמיה התיכיס־ בין ותוע^ותיהס אישי גב נעובו לא אי־פטי

ההשגחה מדרמת שיהיו אבל * נמייה עזיבת ח-ן כל
מדינותיהם התחלפות כפי האדם אישי בין מתחלפות נורת שקבל עד ההוא קסמי מן יזיקק שנידכך תה כל

ק שישמייהו כתית בו נתבי הבמיתה  אליי ימשכו קנוב ז
 • יכי' בי תועלת שאין מה מעליו יידתי לו שיאות תה

 מין סן להבדיל שאין ^ח ע לאש המייה כתב יהבי
ק נמכא* מין לשכל סיץ שאין • יה לענין לאישים  כל י

 לכו ייבא אישים* או איש היא אמנם לשכל מק במכא
 יאות בייינו סשנתה בי שיתואר מה כל כי דבריי ענלל

 במין ית'דבקה השנסתי כי שבאמרכו עד נלבאישיי
 יאוישייבן והעצמי ־ משזעיי ולכל דבריו לכל האדם

 מדרגת לפי דרכיהם כל על עיכיו כי * אישיו פרטי על
 וכן שמסאשמה* וכמי • ההיא הקשנחה מול אל הכנתם
 יצייתם לענין בח שאר במיני יתברן שהשנחתי באמיכי

 לעגין לא אך ( וקיימס לעתידם להם הצריך כל עם
 וילעדיי • באדם מיוחד אמכם וה כי • מאזלעותיהס

 הכח־ שאר מדרגת על רנלז ואת אתידי איש ירים לא
 ההשגחה )מגינה והוא אין הבהמה מן האדם ויתרון
 כגיכתי אשר איש ־ מין כל לאישי תיוחס עגמה ההיא
 לעמידת הראויות כחותיו עם ביצירתו אותם ברך
 אמתת לידיעת יו בחינה הוניאתנו וכבר ־ למינו אישו

 אדם לעשות איננה פניו מנמת כי קבר של דעתי
 הקירות לכל תישנחים אישיהס כל להיית הים כלני

ק יידיאירעות*  מין באישי אכלי פשיע זה היה י
 הבלתי הקייס השגחת ערך ייעלוך ־ לבדי האדם

 השנקת לעימת זכרנו אשר השנתתם עגין מדביי׳כפי
ת ימיין הפי האדם אישי  המיוחדת ההשגחה מדינ
 שאי המיני כאחד באישי היה האדם הן כי יכ*ש * בס

באדם נאתר לא כן ועל עליהם* תלרייתי לעו;ס הבק

 לוקחו הרצנג ומדברי .דבריי־ כאן עד בשלמות
ה פ מלחמותיו מספר ברביעי  דבריו עלו ששם ד'י

 כל על בהשנקתו עשה אשר ית נפלאותיו לזכר כן נם
 יתרון הוראת עם בכאן החבר שזכר מה מע־ן החייס
 הרפליאית שכלל ומה :עליו בהשנחתהבויא האדם

ל ־ וכי חכם כינת על התולות  תקין שכלל מה י
 כי קכס כינת על המודות מהפליאית נהם הבייאה

 התקון שלמי היותם כי וחפן־ עשה: כחכמה כלם
 • ימנביל מסדי על מורה לתכליתמינבל;־ והסדר

 אל מלאכתי יכיין ממכיין זולתי וההגבלה הסדור יאין
 והקמ הרנין עצם וזהי והגבלתה־ שלמיתסדורה

 הכלים ושם : <' סימן בשני שכתבנו וכמי ־ הפשוט
 • זן אל מזן מפיקים מלשין ־ לרזחית ראויים מפיקים
 המוניאיס הכלים ששם והכינה ־ תוציא־ס שעניינו
 הבעליחיים צורך כפי למקום חתקוס הרוחות

 נס ויתוקנו ־ ל! סימן בשני שחמר מה עד ־ כראוי
 ההוצכיתאליהס ברוקית האיברים ושאל העסל כלי כן
 :ביארנוהו ישם ־ והורידים והעגבים הדפקים מן

 ביאור על גבע בשיש לדק ־כתב וכי לצבועים ושם
 ) 'יג א' המדגרה(שמואל הצביעיס ני על הנשקף אמרו
 אף אומר מאיר רבי חזל בדברי הכו' חיה ה־א נביע

 כ! אפעה־ יפי'אפה * אכא זה צבוע ואמרו הצמע־
 נ« על וכתיב ־ הגיון חיתיות להסתיר מנהגם כן

 של מטפה הזה הצבוע ובבי :אפעיא לחילת הנבועיס
* ״ החמה ימית כמכין צבע מיני ג! ויש ז היה לובן

העיע באמרו עלי! צבוע שם שקורא עוף ימצא נס
כנוע



y/ !קטו יא סימן ״י<'״יי, עאמר .>יוי י
י ל מ מ צי שסמהז 5י * למחכזלה גיוסים ^90 לפי יד*ק שס זפי;כ . * ♦S 9מ המיזבזלין ליגנין ח4יש1וז מ

כן• לי אי פ־נז «9 .י^ימייס ^פיע• קיא כאילי כמטסקי א ^ מייןטן ה  זכמו למשים״3 לצפליאעסתי
^ ע בחתאמר שזכי,אמטז'בס אליו נאספןן כגיעיכל^ונ#ופ»; שהיא ו»א<»ףאתד  לו ישם : לט פ

 אריות! עיטיז תיא תנה כי .־ זכו' לכיש האייוה 0ליק נכין ואול^\ןתו * ע*כ * איי« פפוגאיס לאכלי
כשלמהוכיטתמככימעשפ׳ הדאשין: תעכין אל ות

הם זערכ׳מןהליקי'-,ד*להערך תי עלו תו ח פן וערלם ו א ר » ת חו <ו ד ח ׳ ז  על אסר כידיעה ישת ב
ק עם לאיכרים שיש והיחס הצד ר מ הסדו פי ו כ ח ה ד  ידהיבזכי־מותיבאישיביע• כלבו ישאיר פזלא מ

 כלכלה׳ *טמן כישת^ו כי הממשוכדת- שנין יבא ואם. בצדק־הבו\זא סאק מהם אייל תייקזתכילכל
ת כאיכיא הדוחות *תפשטו או ל לו הדל  בעכבי® W ■יכל רולם* על״הארגגרהזבאשרןן*^•* העו

1ל ישס מלועלת^ כלתי לעכביש והזבוב לצכועיכם מאכל ‘ זכתזתכאותלטה^
^ן ש״ז בו ך ^ לויג שכ ז יכו כלים lןןyף,0ןף>ן,ך.א«ח3ה » ו ו י ר ב י א י

ך , י“׳ \J ״ ע ״ ל א ר ־ י ״ ע נ י א ״ י י ק י ״ ־ ל י י נ '‘’י ’״
עי1ד.- *•דת ד.<ה ת0ני כ «יג ״׳ * ג׳ נ ע ה ת ד צי מי ו א ״ -* m n x i ptPJP 

מקרהי• הי«ת\אימר לזבובב»קרה לבח יקיה ה ת- מעו יאלנז ב ^ תיג»יכרמסל# <
אך ושיד מלכיים-• ובלתי ג ר.הוא התקם רואה• אני ׳ י ח ^ n ד m*־fp על«פי •טאומל תישל־
א מה ע*ל • כהנהומס ישני ה ןןצ*ד מ*י pv אשר הו  הםלוד, יעיגס הואיל ־ וכי' .ויכלת מגכורה לארי

 כלתי הוא י נו הכמוא pjo?p ג*א נזכר העכביש ס1וש*נ*םוצ$רג^םח ’ ה^^ כפרק המירה שפתכ
ש ס״י' כ^אקהפי לה אגלאי ה לו ושם לתהבו ל. לבוש האריג דה מג מי  כאמור: המקרה עכין סיכל ל

עבגי לו מן שנזי או לזבוב השבבים יארוג בקסתול ר ס לי כ לו כ ש ^ז ו  הגוד■ שנקרא מי ואנדיק י
,L,שטרף ענכיש או !טלפן ״  אמין ככול תמיםפעלו• ״
׳ ופגם שייעב אייה או «כ«ב• העולל איחס איך למעלת ̂ י י •1 י

:וכלי נלקן לי שכתכלר חפם לדגיכר• הים מדגי הרכה זמן כאשר ן3ז3<0< ק • יטרע! גכניא
מר pf מפקפק של כליותיו ה האו לז ה ע הי  המעיט כתכ כיה !כיונא שאי-^י חכמר*. אל>ת שי

שיגה ית נהכהותז עול לי<זס  על להעיר ״יג פ כשלישי פעלו* תמים העור שנקרא מי ואצדיק מ
ה זה נפשו על שנתיש ומי תאכל הארנבת שתהיה  כנמנאוע• הנוראית לדק שאומרלעל כמו •הי

אהו אשר כל זו גס איש נחום לעככיש־ והונוכ לנכועים■ מע  ל^ לאמי נטנעתו ונחתום אומר ערה ת
״ יי^יף ס ^יז’ יי״ל ל ה לגיובה זו ג חי ״׳ וי ך ח מ, ;,^ ,^ ר  !הממעיץ המרבה העדיף ע

אנלא ת *יי <ייז * ״6ע: ש ו0י:<חני.1« ש ״ ״»1נ ״ א <י’ל ך ■ י ךי *־ ל׳
בו שיפרע כמי עליו שיש לעוץ ^ חו ו ה לז? תביט ילא מקום וככל שמח ו

 סמר׳ ולפי שניאי.ו כמי ולגמול לשבר וישמח ממגי מעליו שהקל במה ,ככל וכבהמה באדם הכי
ה וישמח ׳ לו חצ^ון יזכיר זה ומעין • הרמש מ א נ יתכארלד האלי הבחינות לבני מלמד שהו

r%\ •vnn rs*tltf !גרואי  סימן כקמישי גס מג סימן
 הננזעים וילת היה יאלו ’• הראשונה כהקלמה כ

מ  כופל הנלתי המקרה תכאי כזה היה אם ’ ו
 התקרה לדרך אותי תייחס הייתי י בשלמות משולי

̂" בחמישי שיכא ■יכמז אפיקורוס כקיומו טען אשל  רסי
 המנהיג ההיא החכם ריאה אני אך :סי׳ק' סיף על 1

כלי בשימו נסדזרס תמים הילך היא כי * וכי' הצליק
 בכחס אשר כליי הן והן ויכולת מנגילה לאייה הטל
ל יוכר י כלי לי הושמו נידו ולהשלמת להביא ויל "

נזכר ;זמפלניס השנים זקם * הגותיים תעשה

 בריאת על ית השם חפד אדם
 המין אישי בין יהשזותו הסדר על ההכרחי מהמניאז

 אי הכב האמתיתאמ׳אדין הבחינה זאת בבריאת׳ילפי
 הל« וכי'• שנתיישב ימי • עב יכו'• מסכט דרכיי כל כי
 הדין נלוק בלבי י.יישכ מאמ׳למעלה נמשכת תולדה זי

 יתקל • זכי החייב כילא ודק בנפשו כשיתיישב זכי
 הבחינה על המיישבת רילנפשיהכז הורית* עליי

ת החסיד על תקל הקודמת  ההוים יהפגעיס הויז
 בלגי. רישב באתרו תחלה דבי־ אשר והיא בעילם•

» ולחסתזל למגן ל« שהיה יש«כ נדוק^הלק ע הפו »,
מע ה; ו



S>p יבעיר סימן מאמר יחודת
w «i? w'« ז יכלמהשמלצז י מי ד 4הנלי«#ה<^ש ע j f״j■ שמלה ןל׳!)ל5י ■ aw ifo

תיו ♦או»לחסיד י ^«לס ^הפלטימצ• מיז מזי5ק  ק?Lדדw^ י; העגר־למ־ןין הזרעים (יל*וב<^ם6מלך'א ו
&0 J 0MC39 ^ י היגלוי נין :יכ<' סכוללומ ז י »יס1^ fילי״שלן^סד. על ישר% J»fsW ̂ב

̂ינל^־צילו מלך • '6כימ^ר%צי אנל זה יזזכיי • f^?3 מססןסאלקי  מלו•'• !ז0<זן«(JW וסעוי לשלח יןשויי
נ9( «ל#. ל י <0ה ^ oזצכללי^לג^ וו p>יא(כןכ

^ ^-דרכי <וגיזפו » ל pirfpnifMiSaoTtD אדם «יעי ד גו i וי־עעזחכמח ה w  ti()p ייגחס י^ליי 
בזד1שה שעגו יילשכו יאס־ יסייףז ב1ע^יו ^י ם « מז  של^ והתפלל הגלות־ זדי, rוה^^ארר ט

מ־ הואל »ן6 הוא * וכי ימה רי ד כן1פ דימליוהדודת מ  אןו האויטנז ביןרג ימומ יע«ד־י\ב^רודו 'י
 מספל יזתיו שיהיו פי •על זזנז^^וח^נושיעגידועוינווי^י^טהשג^^ • מיהייג«»ס״(והי<לימ

ס נ י ף ף׳4̂ האלה העצמות מ £ן, ^,ן ^ ^׳4ךיו א, -1)3»̂̂ ̂.ץ,קד עשית והיי ן«ךןצש!וסוףהענין1ןןון

ת“ ״ ־ ״ ־ י ׳ ״ ״ ד ״ r-״ c r, !
שד ןןן4ז53̂<3עואעעצדזיו«3 חד אמרוץ כא א ו ו תי נו עי ציי בנ ^ צן ש ב  על התעלל• עצמו שפוה ו
י0  נלותיהודה־(ייושלס• בענץ'חא^צן♦ ובוזדבק הבא דןע^יןידעידם מע^ייהאשלל! ו

ש ד סי א { שענו ייאשנד ^אנו ו<ומאמר על • ^ קול אמד^מעיה׳ צאלוריי׳ועלמ מ
עי לסוסתי מלת ל 'עה בלכצ' חי ת ת ה ע5ש< ל’י ■ וף^טחעופצחדמ*־יהמיה1̂ מא^ה חעעטי  צעיןת» מ

ץ ת מי yh יעיתי ך  i' ו דנשצה י׳1טג י אה נ י ‘. לזת-ועי' ja ,.״ שנא׳ימז^ז רנטה מ
^• לא המבואלאא־ו ^י אבדה י שהוא זמי -2ו : ןflיp• ?*נדיחשזב נגורני ו/קותנו ו

ק ד הי אי ב ד ךי םני צי ע ה מערום ןו בכ^ט ת בצמד, שנאמר ו ל I טיבורג טע^ו ע, ^

־5 ;r , p T, - '“’י’^ י’’' י ״r‘״ ״ ־ ־ ^ י ־ ^ : י . ^ r־ s T: ! ?
י ^ נ ׳ י טי קי י י נ ו ״ א “־*••‘א נ י ו א b« ציל״ן י““ ^  r ״  l ל

חד א^א יהחס 1א«יל • יייז סו א נ ח ננקיימת- יעקב עת4תו חרא׳ Sk שאמר ו « י  .»1י
ה הנוים, מעריי צעיר יהיה מ א כי  קשה ומעבודה מקונריוס תו^ערת כששב האדם מן הנשאר הו

העול© מסהיד שהות כמעע • בקצרו יהיו אם וכן משםאקסכו•
רי אמר יב באומה לגדם שביס אשלי ז כו ה זה כמי ה הי ם בג^ות י  הוהוהבא: חיי
מן תורתו שרי וישרה ערבים והאימה • אקסס שסמ אתת מה כל על יג סי

ה בעולים ®f ’ ’.®י ם הז ד עו ב שהי^ סוב^ שהו>ה ומי Kהב ו
! ר ־ ^ מ כי ^ - כ ״ ע ^ ^ ת ^ ר  כנר וכו• מתאייןוזעולס שהון<גמפש,ף במעט מתקצף הגיו

* ? ® .® ביאיהמירהפ״יבמהשליש. ׳ י
ע שכל , * כ^ין הלא * וצו הסשאר 1.י0האד שימצא י

̂ן ותהן זכאפש 'גחשב‘ ל ג’ ןן מ ממה ר31הל א ת דו שיוסיף ו כו רי  ׳ מינין מג אסד אל ישוכ ע
ע האח׳מן המץ ד רתם שיברך עריבות Sע • ההיא בעת מתנו שכשאי מה היא הי

ח ואימז חיזק זאת גס (אף מ ^ כ ^ א ע הו א ש ע ו ם מן מ די ע מגד לאדם שיקרה ומד־י. העו  טנ
לימד רוצה וההפסד ההויה . שמוצאו שאיל אל אס שאף תוחלתנו

ד ה הכוזרי אמר יל הגלית כיי ירכתי אל ניי אז ו ז ז ד אי רת ו הגרכו  כ! חמל• כעל היא מאשר ו
ר: שכשפל התחתון צמליי ת ו חי ו עלקנתבכיאלי טו א' מ:ניזהי

הב׳ יכו׳־המין גדולי מוחין * יישזה ימעע יאם המליגי
. אד© לנכי שיארע מה היח ^ ' >!ןר5וכ העם* מפקד מספר

ה ישאי *”* הג׳הוא והמין קנמ׳וכז׳• על קנת נהתגבר מקצת׳לקצת גבולנו• א׳בכל לק מהינ
ה לא הן  הכה יכו'* בעצמי מפעולתו אדם א׳מבכי כל שימצא מה אל באמרי נכלל זה ועל מהישע• ה יד קני

‘ מ שטק בדעתנו עילה היה • וט' מינא שהי מה אחדו מאמ הרלכג ביאר זז כזנה יעל * תילעתיעקב תלאי
ק ימי ג1<כת אי הו שלאדם לפשעתי על כמתפלל סטא . * U1 ימית י הוא ר0<) בכזקיז גרמא עצמו מ

סולן



פ»מר יחודח קול
 יהיה מיזנו שמיגאו ימה ושאמיי <ולןאליה'למכנ'אזת־

 *אדם כנקיר עהברהטכע־אס אס 1ל שיארע עג״כיימס
ל מקק כזערק חטא.יאשס לא זהיק עליו מעגב ^ 

 אשי אמלס • ולפגיעגי אומו למגיא אלי: הנא קרב
לפגי ק י כד אני -יאימי

הגב טויויז סימן שליעזי
»ןי כו'•1 ההנאה מרעש עז1הי עליו יאומקםפיי  י

 ההכרה כפי.עדרכמ אמפס כי • והבהמה מהמינוק
 כמשונמהמלן . בהנאה• ההיכש ממקלףמליגמ

 המזש לימרון הוא כן באמיו הכמשבע בפסקא אליו
על כמיבה היא והלא * '1וכ

ם ר3ו^^ ה0א עו שכמן הוא הזה בדבר ד א שאהי כמה ס*ינא ן* קפל ה
^1 •הכובע-מאמנו שיספר ראוי יותר הגמול (סזף כדבריולמאמהתנא '

 ההכאס מ1הב הכה שקום יישת' שיאכל כמד. ההנאד• נלשיסופרבהרגשת לביך אדם קייב ברכות)
ק מ^יו שהיא כשם היעה על ה מהתיני מ ה הנ ה כאשר ו מ ה  ג® משתמעות *התענוג ו«׳8מ יותר הנ
ח להנאדה ויהיה וגו הטובה על מ צ ה ח על ויאף מ ס צ מ ש האתת בקידושו• יקד- פי

היאקדבתהגאוהמעתקי
מאמר כאלו אליו והנכמר , ,-vsk. ,י
r־׳״ c־.® י•*״® 1^״יי ‘*•’י־■ יי אפרהכיזרי ■י ,h  iM■

ש הו.רג ° בי ני-ני׳יי י מ <י6■ * קי • i6 •
ר כי ש ה ל א ס אי כי מ א היו הי ג מ או ת רז ש א ל  י.תiה ^לתין• גהמיק^ כ

 היאקלנשקנ^^אזת-ההוא הנגרנים וישמע ומשתה ממאכל שכרותו כעניץ מכאה כביל .^מיגאתשלוס
ם ויתחבר ומכאי ומכאקך * ודו הבקהו שיאהב פי ע תו ו ב ו ד,  מנשיג-כי יאלל ובחיסנק א

ה משכרותו כשירפא זד. כל לו ויסופר ככה ורבים * • קלגוע j הי f tn עליו נהייתה אם,שנתו 
ם ך«ןןן ̂ן1ןן ןו3ףן ויחשןב זה על המכיאה פעל בהתייחס הנאות אליו יתתבר כי נ

דו שמיכאוממני ומה לאדם• לי או ם נ א הד.גאותהד. הו לאיתעגג׳מקסרוהיגש^ו ,.j״j ו
ד ״ י י ם• ״”״ ח מנ ע נ יש-ד אמרן .*גן בו־ י וי

 מן מיכא שהיא מה כל על
 ידו תמכא אשר כל העולם
 והכלתה טובה ממנו להשיג
 ידך תמנא אשר כל כלשין

עשה• ככקן לעשות

הטבגג־מא"ןכ במהקאמר ■ ־ יקרוהו אשר והפגעים
רמנו החבר אמר יו ה ההז א הנ ההנאה סבת כי -לט תימן והרגשתזז ל

ה ועייחשב ר ד ע ה • עכיינה היא-הרגשת נ
• רבו' רעו' ומנאוהו גלשזן

- ------- , , , . כל את עזן• .ומנאנו
אה כופל כל את אותם• המונאית דנו מתועלת וזה ההנ השבת זה בהפך כן וכמו שהיא למי הנ

 בדרך מכאתס אשר התלא'
 כשגגבין רבים אלה וכמו

 יסכים הזה והביאור • יקרהו אשר בדבר כתלה המניא'
 מתפשט ברכו׳הוא ערבית כי הדבייס־ להמשך מאד

 בברכת וראשונה זבעכם • והרעה הטונה בברכת
 P מקום לו היה לא הראשון הביאור ולכי • הטובה
 :שיבוא כמו יתכן לא וזה ביעות• .

 בגידול הנגמר רל השלם• האדם הלא טו סימן
 שיספר ראיי ייתר : תינוק שאיננו

 • ביאורו דרך יחשב אדם לב וכי' ההנאה בהרגשת
 מרגיש היותו עגמו על המקפר היא השלם שהאדם
 המאמר להיות אמכם וכי׳• מהתינוק ייתר יכו׳ בהכאה

 ראוי השלם האדם שיהיה בעיני כודק בלתי 'הזה
 מהתינוק יומי וכי' ההכאה בהרגשת ענמז על שיספר

 לספל ראייה היא גס שהבהמה חזה המובן כי והבהמה
 פכי להסב שראוי לבי אל אני אמרתי • הנאתה מדלגת
 הלא • הקריאה משפט יהיה וכה לאחרים הספיי
P כי «ק«כה • וכז׳ שיקועל ראוי יותי השלם קאדס

 המתקבל נאות הכלתי רגיל
 העו^ן סבת היא לבק

 ^וקקו •ההכאה ,שמדהגות ימשך זה ומכל • יהענב
 המושג • כמשא המנא והשלמות הטוב ממדרגות
 ההגפג« מדלגת ■וגעי המשיג• אל התקברותו ושליחות
 אמלן'סינ!א ומזה • המושג ההוא בנאות ובקינתו

 שלימס חתי וכתיכתז מעילה שהיותי הנזכר בספרו
 הנועז זה וכל * עכ • עד עגומה הנאתו תהיה

> :״יז בסימן תשלומה סיבא שאלתו לתשובת
ן סימן  ישיתשכ וכו׳ג להנאה ההזדמנות י

 שהניח מה ביאור זהו • וכו׳ בהעדרה
 מוסיפות הקסילתמיד יביך אשר שהברכות סיחן״יג

 והפכה בכינה המביך כי וזה • עייפות על עריבות לו
 בהבתינו סכיו על ית טובו להעבירכל יקדייס פלאזי

 ומסשמ^ לו שליה ה לולי ממנו כעדי שהיה מה
ל ילי ’ קסרוני את המקום מתוטלל היא הזה מיי
7V ההיא ההנאה מיל k כזה ומזדמן סלם בהדגש W 
^ כמו הכאתו תהעל ובכן * כלכת* י/תל כה ליהנות

שנתנאל



ר י מי .רJ״אJ יחדדת ק יז הירן מלי
'3j$30^ לסמזן שהם מפצי * הקזלמי< הבכזיצ גשיןיpיiל'i?מ^סi:נין&ן8יןי«< כי^שי^מיתי• ד
’ הנמלהימ ביטרת יהכהגיט סבימשים:;שמנהיגי , כצפש יגהמזמטירוין1יעשהברכ' ׳
iככ מצייאה1 ההזימכת• ההנאה מין ׳: ׳ P0 טמן בדאשין שהחכי המה מביאלמ ייכזכה גע (6
ץמכיט להיימס אמי כאלו עסיןטכדדנם■ אתרו ויהיה אימה• שתק ייל הכורא אל עליה לשנת הלאזי השבח̂ 

ליזכמא שמנדיזה-היאה , s ־•יכבר׳היהמזומןלהעליה
ם V>n הנייוי מכלל זה וגס • «כו ' ה ה נ ך ייהי בהם מעיירו׳םין שהם :י4מ והכג׳ בכינ  )לגי* • י

ה היה אברהם אלקי לולי ׳צי א הנ שבה ?ש מ ה  שהזנון האותילמה הנסח כבר שחגנה דימי n»Sy וה
ם כל להמציא לו י ה4מורמן היה' כי * נ ר שמחה S-tan יאז העד  עם והפליס תיי:תומ בהס בה ה

שהקנתה ימ^אר קעצומס' ןןי^ך ,וקייטצן שהחי״גו א*םר יאחד^i/ כמר י כילי׳ ייקכ עתה
נהם שהזנק למה בהם טלר ־־ , , ותלאח וי׳וידדעלשהחייף הימ/כןוםןלמר,מ ״! ^ היזמס עס <הכקו זמהכציס ̂ י . l;יל ־ זבו ומאמי 'יינעביי

לי ישימו יעתה מאל מעצי , ׳־־, י י פניו על עזעיס דוח קאס
בט-טוןה<ידי׳איננמשכ, שרוחרת יראיי־י נ^שזך עם הטסת שכבר מפני ל^ק^ק יחליף

 אנל הללו היקרים 6לגופי טוב b מטך להעדר ראוי שאתה בוראך עם יע^ר בוראו מדויג ^מר
ך כי ‘ ואשם יחטא פן וילך ע ב ט ה עפר כי נ ת ב א ת והטי או הנ ה ו חיי׳ ב ך  שתר, ־ חים לנבלי בוראם ל

ה ־לקגשותכל ל^לקיי כתו זו ד ו י רה שיסיר'מטך ובעת כן על ו  בשש ימצה שבהם •הגדול ותעבור תו
f כל לי לטוב בעיניו 'עיצר t תן ה^ ותאמר זמעבוי ה נ  יזיק־קלס• ולא לחרס האומ ה׳ יהי"שבש לקח ו

^ כ’ ה כיבורך ״ייייי הי ה ך ו , ה נ ה ן ,2ן נ נ .  ועל יבאהחיסה־ בטרם • ןן,חץ ^

!'”’״’״* ״ ! ״”' ״ r׳ ־ ׳ י נ א א׳ נ ״ ו ת א נ ה ס ב י ־ ח ת י ל א ה ו ה ^ ’״’״ ה
ה ■אף ^ א נ ו בהם*מאי;נו ״ ״ א נ ה נ . L הי״שניס >־="( ^  W7S

שכוו .^ ^ ; ו יעויה וכן ב ־י ו ^ עני »S אל* הי נ י ן י c סמים נ W i ס6ל. 
ה ויבין י{׳ • ימיך גל כהנה יתמיה ה הכינ ט: תלה שהין^ ומה מ ה בה נ p משטרם הנ r j הוידוג עי 

דל העליין עולם סרד <ורו הם ביוצר יצייר וצל הטובה על■ כשמציך  בורק איזו על יזחנמתם וגי
ה ע הי ם האישים יפה מכל; את ‘ * ' ה אצל תוע^יתכש וגידל ה הצב ש . fy בראשון'סימן פמוזכל ו

ם הם ואי!ן שברםש;ים כקטן בוראם ביחבה לי דו זמזיץ̂, מועיליכ שה® ג
ם מ עצ כ תינו) לגודל ( עלו ק,̂; כן ואיננו כענמס לגולל בעינינו נא תו

כאמבלאשזן ־ וכי בתי-ימס והרעידה • בהם המועלת
ר ש ^ תו שחכמתו אסרתי כ ג די הנ ליסודו^ יש אכל ש כי׳! ו

ר״ בו ד ה , f t׳ -ה־לי־ - . י צ ק מ ת נ ע • •־1פע א
ך גלה וג. לשט:ז והנד-גהו בחכמתו הכונה י*ל ‘וכל ממנה  וההיטב'זק והקידוד סימני א

שגחה החכמה מעקר אליה םענמית  ppשניי מכלי והמלויי׳כהס כנסלה ונפדאת רקה יותר והה
/ לק חכמה להם עלת והכלים מהכחית שהוכא לתה נ״א ובדבורר־י, ביז הנמלה וגם שנחתה , ; ן ' ד ו ב ע

' מתיך דבר ■מהכנת י ^ ה יחשוב פטנותם י י ו  כיאמיכענמס עג־ בעיניו יגדלו שלא* כדי ג
'■ייייילה ־ -^

 תטבול פעתז
יזנה ♦גרוב

התועלת '
:ג י הכז'בסי מיניה לשני

י בשבוי אמרנו שאשי' י

כ »םר כן גו •בעצמםואי .ההם הפרטים ־שיזס׳^ל׳ י ̂ ויק,ק :זכו׳ והקייזי בריח ת□1»
הל כי אור אראה אם שאסר כמו ויד,יה נכ;/ על הכתיס ■כלשון־  , ,׳J,איר אראה אס שאמר ייפר־׳ י

)ל*ח קי' (פ ו אי יזאיזי כיא בסתר .►[אי p,f,ששמים
 לכי נקמר ויפת הילך יקר זירת יהל כי אור איאה אס שנבראו אמריו מאורות ק הן * <כי' נולאם אנל ושהם

כתשתי כי לי פל עין היא גס לפי זמשקילי ובחמישי כה ווימן גדגיעי ונתלו p*p סימן זנלאשין
• ממעל



̂ימי מאטד יחירח ק̂ו קנג < ין סימן ש
P J «דנעי • כעלמין בי j דרך כח« תשמיש ן מעני • השמש היא * איי אראה אס אכע’הי פס «פאנ * מפעג
אימי אפיש דיני לפי אכי ,ואילם • לינעה נלשין תשמיש יפתה פן כמי * בסמי ייפת • התדש בחב• * קי’ (ייח

 היא יינעי ■ גדיתס דס על המייה ככשים אלח מלשין הקדמוני' ריבי כי עת ממיני לפי׳מין ידי יתשק * לכככס
 עפר. מנה מ* סיד י׳אבהו שם שדלש «כמי • הזדע טפת כן על • המאייית שני עינד־ס היי הנביאים נאי קדם
שי את ימספל יעקב כי פלילי עין היא גס אחי - ייגעי

 אה יסיפי יושב שהבה מלמד ^בי t p'־’ יה! לפי ייטק w ^בי בסו־גר יהעגץ • ממעל לאל נחשת׳
ק עוו^ם באהביי־ו מחמאייית למעלה סהוא ב קי הו אל ה;  ממי ישראל של רביעייתיסם בעדר־י, העגין

ת ע;:וכןייקאללביבאהבמ כנ  נינל סהבליק טפה מבא הזכד. כמראה האור ?*קבוליוגהרבק הסו
שהתור האיי כהדבק יבי׳ עילם  בסמית יה דבר יעל • הימנה להראוו־ת ממנו ysn nSnnn מאע^ו ו

תו שכה^קיפי יתיק אינני • יכי כו אממי הישע בלעם של עיני ̂ בארדכהראותד• מז

פי ליז ^ז תעי הב א מ כי ם מלאכים שיברא החכמה ^י אד ל אנ {ד\ ע נ)  ^^^ויי^לסדו^׳*ינת^דכי מזי
מעייי המאירי יבחבדב^ וקדושי טהייים ׳ ' הדמוי אל נ

ס בחם מתגברים ודם הזה דכיד׳ צפמימעיני מיד זה בהם ומתנדחים הטבעי
ת iJלJpכ איך ביאר ת כפי המרו חלפו ת ח ה ח ל צ ה ל ורוע ה  כאסהגבישתיםהעיןיכי׳• המז

בדברי ייסללו זה ולפי לב• וכאשר«ןךםהם • יצירה כהפר נתבאר כאשר בקיר^,
ד • שה^ק כמי דבקייט לסגול חי ר עליו יחול קהל אז י היגנו האלקי האו  התלקי׳ שבי לfp חטעיז דוד וינ

ת מקדם בידי ה' חפץ כ♦ יזה ת ובנוראורת בנפלאו צאו  :לאדם חמר קיימם סוכלני העולכ£ מסדר יו
ה ויקרא הטבעי כבידי להאנל מאז מפעליי ה ממנו ז ב ה  הס • הטבעים בהם ממגביי ŝול} ושמחד־ן א
קי מצא פלכיפי ילריאיע לנייאיי אל ה ^- לך^ףן טסכית מקבל הענין  עסאיכייתיהס יסילית הד ף

ר,,; אחרי בו צוד. אשר בסדר עז^^י״” נאקכבשמים• בפנים בסיבבתס שחתמ׳ג• המאו
סימבאל כמי שיכים מפנים ^ ב . l « האדם את לעשות חכמתי

י יהירים היו אדם בני הסירי אלא ע נזכד,זס י׳יכבד סיק בחמישי י
,j.!, אדר •עקב ם וחל קדהל שבו כן ו ה לי  יממננחי׳בהס :יד‘ סי נסכי דיעני? ע

ת לאהבד. האלקי ,ן,ן3 נלח לא בילו חפנו כן היו ם לאלקים להם ל ר ד ס  בהתחלףהמזגי כי המדומ־ ו
ק כלו■  הנמשכות המלית תתחלפנה כארבעת דגלים ארבעה הגלגלי׳ כסדר שדבר ב מעעיס עליה יכי י
 איכית מגביית כפי אחריהם מזלות עשר כשנים שבט ושני׳עשר ג^גל ה ךבעי ־ האלקי האיר חיל אל יכינו

שכתבנו וכמי מןהאיכיית* יעקב בא עד היו ויחידים
ידוע ההכלחה התחלעית כפי זה א'יכל סימן ביאשין האלקי העכין לקבל לפניי נכין זרעי אשי נחלתי חבל

 מאבלי שהתירה אמרי עטן והכה לטיסי• השמים כעבס
 וכאשר סי׳עג שאמי מה עם יתבאר • יכי' קמתלתחפץ

ת היקה  גוף שה*א התירה העולם בבריאת החכמה סנ
 מורע אדם אבל :עש הבליקי׳יכו'• הם ונושאיה החכליה

ע שכבת ־ ידב  שכתבנו וכמי האשה נלית ודם האיש זי
 הספל לחתימת סמיך דברי ונשנה • א' כימן בראשון

 חימר והדם זרע השכבת כי כאמ' השנית דמה נהק
 פיהמפלח) באחים(נדה כיוניחזל לזה יאילי י לאדם
 זייתיכל ורבעי. ארחי דכתי׳ מאי פפא בר ר׳חנינא ללש

 אלא הטיפה מכל אדם ניבי שלא מלמד השנכת־ ללכי
 שזייה לאדם חשל ישמעאל ד' דבי תנא שכה יל סכל מן

ת בכית  כדי' הפסילת את ימניח האוכל את נוטל הגלכי
 יכתי׳האלהמאזיני חיל כתי׳יתזדני ימי אבהי די

 עב• • זזלזתני זייתני יבשע הכה לפני דיל אפי ׳ יייל
אלחי יהיה האגדה בעל לפי בי ז? חיל כבי סמילי ^ייי

 יסגלגלי המאייי אתרי יכז שחחחלאמבא קמזלכסיזכל
 ימבליקי הלקיע כזסי יזהירו המשכילים איינם כי * יכי'

 ששים הם לק תפקידם את ישני לא אשל היכי׳כככנים
 הןו אדס בגי חסידי אלא ישמתיסלעשיתינקקינס:

 מז סי ביתשין כלתיתי נבלמו הוליד פבל • יכי יתידים
 יב אבינו יעקב שהוליד עד יביס וצא יחידי׳ והיי באת'

 נקהל האלקית ושבה האלקי לעטן לא^יס כלס שבטים
 בל דגלים ד ליסJלJה בסדל במדבר יסדרם :עב • יב

די שאבמעק טשת הס הגלגל רבעי  תהייג כעיק אשל ג
 ישיאלסניב שמיתכט תסנא וכן • תקיפיתהשכה אלבע
 טילי באייבעה החשן באבני חותס פתולזי חפותק* עשל

 יבמי(את בפסיקתא אזל ’וכי' שבט עשי ישני אבן•
 מזלית בשכה־ייב קדש מובא"ינ אתה • עשתה ידי אלה כל

 * חה בזכות • בלילה •״יכשעזת שעותבייס ־״יב ברקיע
 ביJ(כ • עג • ו^ז׳ עשל שביס ישדאל שבטי אלה כל בזכית

'1 א לח



ח ד הי ר י מ א םן מ ׳ tf סי

ל) מנן סלס •עידס 1נ6תקכ 4ל נסי' w 0קיידי« יסל כן«»ל« על כי כעיליס יל0
נאומים או 0 מדג לומד ניסמכו לשין לשנות 1הזניכנ יסיאל לוכע את למספר טולים לארבעת גמלק ליויותו

עדים והעיד טין: לאן איתה משכים דאיתי כאשי ראשונה נחלק שהאבוו וכמו • כאמור דבליתס לאד«ע«ו
ד כאילו הוא היי ־ סקנלו לשנים ישיאל שבטי נחלק! יכrלעע כן לשצ«<)לקים ע ענתז על נאמניס עיים ה

זסעדוק שוני* לוה כל שקכל משמות' האכי׳ששה באצכי עי
מדניי כן1 • וכו׳ האחת האגן מל ת יי׳ברוך !Hn ו נכיפל ביוה היא הזאת בספר אמר כאער המחנו

א באמצע מכוון קדוש וד.יכ^ ♦צירה סשחשבטי'עלילגרידס־ הו שא ו מיייס מאמרים כלשיני נו
ה עו*אחכה מורד. 1b וזה כלם אח זה וכל עיבל• הר על וששה הי וזן י׳ז ני הדבר אמזת משבח וי
ייי ״®°’ ך יי̂׳ שו הויס שמע התורד־׳, קבולו ר׳זה ע^י עידו ויניאי ואשר שייעה בקרי'

ת שכולל במה כן ואחר נבחיג- מי ס ויציב א ס י ענ ה נאמיכת, גדר! הוא כי מו נדק ם
c6 •לר.־ינ]לי0יסיס;אשרבהםי י ושש המעלנתללייס י I ׳ שנתבאר אחר כארי החררה לקכדת הנוהצים ! , . . j,״pp^j* .-* '”״ ׳ י ■י-׳!׳ ' היהודיםיכי־ליייקכעקלו י

חו ין וי* קדם אשר מ לו פטסכמונמיס רו או יללעדיה׳יז^ל הדתהישיאל והכי
עסר לקולות מעיכות בשתי שו ם נפ דעדו העי ^ כאשר שקברו ו ב  ;r אימה נין הקישי הקשר י ה ק

 pr כל על ונמו:ת ־ לחלקיה עו^מי עד ד.בנים יקבלוהו וכן פניו4 דלאבות וננחינה ככהלפי׳קרלכנ*
עד לארכעה יחלקו אחלק א כמו עד כ תינו על אומר שהו עו אבו על b ועל ו i* ששוא נמה שמידה יל 

ג ועל בנינו יעל • הד׳חקיפותכחליכי טי ר ב רד הינ רו  שקלס מה כל על מופמ ts>171 חק יקי*מ דו
 יוכר יא•“ תימן •י שא כמי בהב^ אשר הקשרים מסדר כן ו>^חר יעביר* סהשג״יק חזל אמיי ואת

 שר.««ן ממני מנדים •ניאת ־*הותו בא שיודה ית1דיד.ור«םוהו קשרי ישלטו פג ממס גמלם של תקיתו
תו יתברךובקדמורחו לימה מקייאי ישיאל ח סג מ ׳.0!מדחה בה שאין טענה וגד

’ j ״•ה״ווהםעמיינםיפ״עי׳כלז״י״יהח״י, b־,־.״^״1־־״J t r
, ״ » ״ , ״ ל , ש’״ זהיאי.1צר-םנםישאםי»ם״׳>י»ת6ג.פ»׳ ״ ״ ־יי - ״ ק- ^ ■יי ״ ׳

לם אמח אלקינו גקייאת לא סעי הינקידה א מעו י שמך הו עז -י ו  מעולס אהת ית': נאלקימי אניי׳י
ת בית כבנס 13 אשי הכסן »חס פ א  הודאק חיא זי ’ סמך היא שהשלים ומי ה׳אלקינו גאלתגו ממצרים ו

 אניתינן. יעזלת = כקדמיתי אמת♦ לsזשר^ הו^ת גמורח בכונד*. אלדה כל המיז גירת תכונת על ישי׳
 גהשגחסן נכלל׳ההודא כאן הדבק האלקי בענין להדבק שיקוה לו וראוי ייז^ל השמימיי־דרשהי ̂הכללי
עלאכזתיני-ושהתוי׳מע^, י מניין קלוש וסיכל :סכי

 האיש אשרי נאתר שם ני
 וכלל • לבו על ם יש יביך1 ותוי־מך ך מנית ישמעאל

 נודעת השגח׳יתייה אמנם כי סחור עס ההשגחה יחד
 אנל הקודמס בדנריי וכן • התייה כבתינת לחכיתכי

 כלתי תווכו'כיילשנירסיחד1באלק אמרווהואשיודה
 .התילי תיגו1יז־: על וכקשגחחו לחמרישס הכיק קשר

• תנייס את ז:ינ ת וכקדמ באלקות כץ עשה לא מעיןו
 וכולי וכקדמיתו נאלקיתי שיודה כיססנאירירוא

 ניתיס'■ואמתממניים להם יכו׳ויעש זה כל על «כמ־כת
 השאל על מופת שהיא כמה הודאה היא • יכי גאלחני
 סימן ן1כיאש כאתר! יכו'* הדכק האלקי כענין :כא^ר

h נקראים שאנחנו בעכוי אלינו כיודו יהתחכיות 
 וכולי הדנק אתיו יתנאר זה ולפי * אדם מיני הגלה
 נפשן את יש האלקי׳זאס בעכין שאמר לייאירתה שהוא

ההשגק^ ן ב להכדיל עדינו יהיה הבדל נמקז 5לי,קת
המייחדת

 כענמו היא • יכי' גאתכע
 לענין ריחו היא היס ההיכל כי כה הימן ברביעי ג*אי

 • לכל הסונל הכח יהיא ההפכים בין המתבי האלקי
 קיום להס להמשין ובאפנעיתס בתיכם אתם והשוכן

 נמחנה היה כמקימי־יהכה:כגדי שיתבאר יכתי ד מ <ז'
 עליה כה ת ־יה יי = שאיי כ אה נישא הקדש ארון ו גלז
 על ׳־שכני שכ עילם אהכת נכרכת הכז החסיד י׳ל

 קבלת כה שיש כקש התורה קכילו :הכה עד ניאייה
̂ל ׳ וכי במה כן ואחר ;מנית ועול שמיר יילכות תיל  י

 ויניג אמת שכולל במה התירס קבילי יסמיך כן שאמי
ק המיייס מהעכייכיס  נקביל הוראתו לענין יאומץ נ

 !נכין אמת'יני: לאמי הדברים כ״פילת יייז ’ היזייס
 זכי הלשין זה וכו'ודוגמת ואהוב ונאמן וישי וקייס

 הפרישות נה הנחוץ סיבי ושם כאיןיי פז סימן נראשין
עליז שיעיין ממה והנחוץ אמי<3 ט שיק וכ?ה ־ יוכו



קנד י! סימן ייזודוז ק̂ו
♦ן כ לימי ^מיי יחיי נ^*ץ «מיי * לכיס jtoS« 9^מממ«י ה^זמימי לגל ילכילליו י^ן לישיאל ̂י«יייו*ות

ק01לביי 7ביכיתהע*7 כןאילפ<ן5 '*1יכ לסמיך יק<>7המיןס-(3 וגזי ל«>ל0י בל <יי3^ל^^'נ« ̂י«ג־־ אימי ף
ס נלשין סייכללאמיי ליז*j>1 הסימן גל לסoיrדג קדישא קהלא אליקי׳משזם •כיח יניבה ניכה כל בסיף יני

 5למ< אין נמיר לק(נ «כמים סמקני מה כבי סהשליס מכף אמלי *ינייוסלמ• הייס איתי כל כמק איכז לתעלה
אבל כן אקי שמוסיף נמה ̂ יכ«ו מפלה.שנאמל אילמ4ל

ת W מכ^עד* בבני««רא^ לגי יהניין אמייפי לינין מו דביק לא הניכיז כאמנע כום עיבד♦ מאו
ס ניבי ©שואל זיעגד! וישאי* זכ*נדtןw^ניSעמידS vSy ויק^ והחיך • זגיאלי נוי• ה להכיך  נאמשע יני

ה׳ניוסנלהיזי ליה עין  אל נמיסיף כיאה קניכה בחכליו-ת ^חפיידיז nHina לכמוך ודמהחייב ■ כי ׳
 מכמיס־ סתקכי המטנע ו״עסזד הקדמנו כ>»תשד והזריזות ההר«עות כתכגי׳ס״רינייז יכו• יופלה

היא שיאל שאם כשלישי והדק ןך-/3בנר זכר□ קדם אשר ההגאים על ו*חגלה ’ יה׳יייויי!
״י »־ ^”״' ״ ־ י’י ״ א ל ׳' ט ־S״ ^ הS3nזנק«ד,יד,tכיS-׳*ו.־Sו ס נ ׳T’ ה ל’ ‘״ ל״ ־״ ״י יז '. ^. ואת ,̂p^j, j ניתז נמיך לי שיש מילה • י ׳• י* ׳ ־י

ו שמהיחד היזינדי' כל קמנני ד נ חי ל«מ' יבול ני יניינא סימרעא הרשוח מן א^א אינם הי
)/̂p! גfלpןpppg/»j>,pj p ח קבעו ז ם ד קי  נאענע ואפילו •מיד נלסק שי״יי^י נמ« תאלח בשומע מ

 דאמרי'אם והייני מניכה• הראשונדה מהכרכד־ו ^בו א^ ריחן רוצו־ן• מכלי העמידה געת ויעמלו
ת הנקראת על למפלה ויעמוד עגלה: ת מעלת אבי תון מולה לו יש לקים הא רשברית אבו  ניתואומ נ

ם׳ קדם סתנאיסאשי כי א כמו ימוש לא עולם עד להם קיים ו ת אומר שהו כ  הזכיר ולא הקזליס נני
א ומביא ̂ 1״’® הזכייס כנר  אלא הניבה נסיף נכאן השניר־ן ומהברכה • בניהם לבני *7גו

רלכי הנקראת הכטר העיניס ימכיטיי׳ ה לאלקי׳בעולם גנו קאמי החוליססתס ביכת ממשלה הז
ד עי V וכו':גגדכל אדיניז אל ה I״ ׳ ״ , - , ״ ״׳ ״ ״ VP7 vPbP7 ׳ נ . ״ 1^11 העבעי ער שהו חושבי באשר ואיננו מתמדת ! .! ׳ , ׳ 1 ! ׳ , ^ רלשהנלתו וכי• ה:יללות שני♦ ק־ון ניביו לשאול יכיל ׳ ,

״ , ״ ״ ; , ״ ל ״ ״ . , • , . , *אמד ״חיו ניל״ל״־יי־״נע■’נ-■מ .|fc נין..דמו נסים א«ר ״
ל ל, ^ ל, ל ״ ״ל י"“ ׳ני' ' ״’״־ משי ״, " ״ ה1ל<י״0<)ין־<ן.ד5־1י״6 ״

״ ״ל^ול^נ;(ןp״נל •!וסל.• עי' םנ תי ם ח ה חי מ א ו ד, ע בו ל' »ו' תן י *י'’ו « גשוגין י נ ו  opjw מנ
ני נש:•ל י הד׳שבס^ והדין חכחם• תנה כ־ייט 1 י

rfe ק לדנון יהיי קולס נין התפלה בללכית הרמנס שנתב מה דבריו ונכל! • ♦ ישיתי יכיל לינק יהיי אמי נ

ב נאמנע לאפי דמשחע הני

 הדברים כל שאלת האמבעיית כביסת שיש פא תפלה
 *4כל ילניביגנבייי יאיש איש י׳פני לנל אבות במו הין

י ליה קנמי וכני ?  נואל ול אמרו עומדין פאק יכי'* ״
ב אמי * מפלה בשיייע ניכיי אדס ה יהידה י ב ניי  די

 אדם שואל סאמיו אעפי דרב משמיה שולת ני ויל שלי
ב  וניכה כיב כל בסוף לומי בא תם תפלה בשומע ו ני
ב אח אשי בר קייא רב אמ אומר זביכה ביכה כל מעין  י
 לו יש אם תפלה נשיתלג כרכיו אדם שואל שחמיו אעפי
 לפינם גדין ואם חילם בכיכת אימר ביתו נתין מילה

 סימל( אעפי לוי בן ר״יהיסע אמי * השנים ככייכת אס
 תפלתי לומ׳אתר בא אס בשימעתפלה ניכיז אדם שיאל

 וכה ?כתנשסיגינו • רכסייסאיייר ■יש אזיכזדר
 תפל' שומע שבברכת הא חלקיםלד' מתחלק הזה העני)

 שומע שברכת סיינה ע:ין בכל כרכיו כל לשאיל ^יל’
 השכי והלק • תקנוה ולכך הנינים כל כיללת תפלה

א0§א  וברכה ניכה כל מעין נרכה כל בסיף לימי נ
סאומאוחן כיון מותר ממש לניכו יהיה יאעי׳שלא אומי

 יביש נלשין נין יקיד בלשון נין ביטנו ולומר להאריך
 י עב נין הרב מורי מפי ננזר ניב• ן ב ממש ניביו נין

 תבשל פן לפניך כליה ואולםנענייזאתהעמדתי
י דני  שוננו לאיי בחינה וי א♦ על תדע ולתען התבי נ
 ומהניכה י'נ חבספ’להי תפלה נהלסת זה דין יהתכר
 ממנה שנס לומר יונה ־0ו גסרית הנקראת השביח
 W0 געולם לאלקיס ויכי אחתיגבקיכה לכי יתןאל
אפשי ‘ כסיס אשר הטנעיס על שהיא • יכי ממשלה

 היאית כ* דימו אער0הע*ל[ת(פ» מחשנת על זה לפרש
 הוכית שהנסיק לומר יוגה נפוס אשר הטגעיס על

 ההם הטנעיות הנחנאית עליו שהוטבעו מה אגלס
תנין להייתי ויחשניסט^עסמאתסלאימיש  סנה י

 שוס גלי לעילם לעד ס77«יעי קדם מני להם ראשונה
ע בכסתא ניאולו סהורמב והיאמה ■ ישכוי תלוף  אסי
 הטנעיס* לסנית יכולת יתכין ני שאין וידמו לאחר
 אשל הטנעיס על שהיא ני שכתוב מ0הנ כעיני וכשר
 פים«ןואי?ו^1הק^לוס יתשנו מנואלתכי והטנה נתנם

עימד 2 ב לת



לוו ד!ן1קו י ׳ זו פ א  ע
W* ןד9« tstid ) מ » ס מ כ ד ̂, 0א .p ד כי אמתתממשכתכי לפי זח לפר® עו

 ממחלת ממשלה היס כעולם לאלקיס גאמ*ן1«ונ9«>1
תגין אממז ידטבעייסכי כדעת לא אשל  סליע הזאי

אשל הטבעיס על <חפנ«

t h h e^ ז מ P ‘ סי

י כיה תחלה כיןדושתי'!לזממיתו  hphi יקשה ז
 דכא את ישכזן • זקדזש מרום אין כי אליכי בקלבתז

 אלקיס איך.קלבת ^אהז.שהפליג ואס ׳ לוח ושפל
 וככזכה ישלה היא כה הלכו הדלך זה כן על :יקפוץ

p אמונת על ip b זהמלמ
שרת רוחק עב ■א! הטכעייםכאמול :■כסום ם זדץמהק כן הטבעיי 5יעקבכתחלי:ואק ישליש םש«ב ו
ח זה' יתבל' הכילא נתפס אשל כאמינה ישיאל יפלח ינק תו4ןזו אסורים מתיר ובחפעו • וזולתו הרו

^ והרוממות הקדושה ואחר איראל• בני זלוםעגיגי התבאר וכבר ׳חפק אשל ולכל נחןוה׳יקח א
ת באבות שיאמין לא י היזכיי ביד כחומי יטנו רו בו ת שחם מ מו עליק וסופי הפי גס הורו מד

n <תנרך ״ שלי! פ-ם הפיליס ״v״ h n i ס ״י ע ת נ קנל״׳ אתהטזני ע י ה,
‘ הס ולילי • יקבל לא . ^ ! ג הטכעים לשיות יפילת ית

הו , , ^ ^ קדי הו וי ל ד שיגהו ויג י בו יתלי, או שי ^ ,r.-,ויוצריו■ ד J1 איו י הישלשל שככל וגבול! חבו י הטבעי• מהחש זה לותק ס כ
״, ! . • , ״ א ^ ^ ״ ל כ נ מי ם םספוי< ס ת המווניי ^ י ק ד ה׳»ם נ י תנ א • הי  ט״נ, : דניינ. נפתח ו

ה שההעדד עיונו ויקוס אמול ח ש• א ת מהברכה לבו אל ן וית קדו א  וכילד! ׳כתי וכי מסתפקים כל הז
ם בו ספרוד-^ו אשר סלוח משיב 'יותןלהשכזן: פי סו לו פי  ככרי׳ישפיקרוהכונהלזמד מהקדושדת ה

תו אלדד שיקיים אחר רדרלמבורת מוליד על •אמ׳זולתי וזולת! תו ו  להסלרומקן מספיק שהיה ומלכו
ת באבות לזכירת כי ׳מייי׳הטל הגשם רו לנו נתברר בהם כי וגבו  כמישירוממזהוהפילוסופו'• שיש אע

ה מושל לנו P״ לכל ועת ומן אלה צל מצו וידברו יומלזהזלמזמ׳ אשל םסח,ן»כש היינו הם ולולי ו t *•׳-י' •י י • WI I י # I / r I ז I IW IU י
״ נפב-אי «־׳ קי׳־ » תר..נoy'.flioiVMפדני• ־י ה «-הקדמי־•ו ג״ עלגי^ןק״יז אנ פי  ״יוי

גאן״, שמנינו מקי בכצ כי י ׳ , וזולתו• אסולי *בחפנזמתיל
״ אנלסמנינישסחליל קדי^ת על וגבורות אבות להקדים ^>חר״למ,על’ ע פ י

ה׳ישעל גדיל ואילס כבודו־ ומרוממדתו שמקדשררו ולאחר סימךכיפליס
 והתחייכוכדזיהיא יראה: כיהתפלדיי הל4ישר כל ככלל צרכיו בבקשת ^מכלסבחרלומתילאסולו'

ת הנמשך לבלו יפיל זה על כי עני מדבלין נמשכת מולדה הנ
 gtfy בזה־אמל ומרוממה! שמקדשה! ולאחל :הקילמיס בנאת כי * ישראל בט מענייני זה התבאר וכבל 'כאמ':

 יהשגקמו ידיעתי והרוממי'לסלק הקדוש אין כי להול( ילאתיליספקק לשביייסדרור קלא ממנלים ישלאל
 לבד כי מהתלית לרימתו שזכרנו בזה •לק התקתוכי ק ̂ שהתבאיה המתים לתחיית גס זה שיוסב ואפשל ־קזח•

טו בבקשת יתחיל : כאמור הגופגיס מספורי וזולתם: ואלישע אליהו ידי על אומתנו תעגייט גסליא בכלל ני
 לדתיוככו פנים מסבירות שהם לל * וכו מדמית שהם

 בעכייכי ודמיון יחס יתהתלית לו שיהיה •לחשיב
 פיפיית קרב ישיב הלא לו חלילה הגופני הזה -העילם
דיין יבקשתי ^ילטיש  אשי ל קדושת בברכת ויכוננה י

 לו ליחס לכי ק ואס • וכי' ויקדישהי ירחמהו -כה
 על השכל בהגבירו למקימי ׳חזירהו גופניים ע׳נייניס
 מידישרף• עליו שפורק דמיוני עוף יכל הדמיון
 :קדיש בכניי סי׳ג' ברביעי זכר אלו דוגמת תדבייס
 כרכית השלש לסדור טעם נותן י יכו ־י^־בהס

 לקדושת אגיתיגבולות היקדמו מה היאשומתמלני
 אתונה בלכני להשליש הוגרכנו תחלה כי נאת השס
 מושל לנו היש אנלני לנדר ית ימלכיתו אלקיחי אייין

 העיון בפרדס להככס סלולה דלככו כך ^יאחל • ומניה
 בעניינה הפליגי יתאשל ויימאיתי בקדישתי והחקיר

̂® * הפיליסיפי® גס להפליג קדרס משתגה ליה י

 כילל כלשין תפלתי שתהיה זה בכלל יש ישראל* צל
 וכאזל יכו ישיאל כל הכיללית בברכית למעלה כאמ׳

 • נבזלא בהדי איניש לשתתף לעילם השחי תפלת פ
 בכ?ן הלכי' את כילל התפלה מקום שיהיה ככללו גס

 היחידתפלתהנבוד שיתפלל באמ סי*יט יפרט ישניהס
 .הנענים,^ן התפלה כי :וכי' כנמר תפלתו ושתהיה

 אלס של תפלתי ח־ן אימר בנימין אבא דכיכית פק
 התפלה זאל הרנה אל לשמוע שנאמ' כבה אלא כשמעת
 בן ל׳יזסי משוס ייחק תפלה:וחר תהא שם רכה כמקום

 ואכ« שנא' בבה אלא נשמעת אדם של תפלתי ין א זמרא
 שהנבוד בשעה ינון עת א־מתי לנין עת ה לן תפלתי

ת חהכא חמר תדכא בי' יוסי ר' • מתפללין ע  לנון נ
ב עכיתיך י אל הן ת^כא אמ נחמן י ט  ימאם־תכי^ לא נ

 מהל׳תמלה ק' ל הרמנה זה זכר וככר וכי': הכי נמי
תפלתו שאין הכנסת• לבית אדם ישכים לעילם באתרו

נשמעת



מאמר דח1קוליח
תהכנחת׳ נפמעמגכלעמאלא  לאחד אז לג* נכי

 כננד מהכא אחי נחמן רב ׳ יכי קהל גמקזם ^היה
 רני מאח׳ עליז שיאזת בו זכיזגא יהזשע אז יייאל מ

 על ליפול רשאי חשוב אדם איץ דתעגיזת אלעזר
כיהושע אג:נעכה אלא פניי

לנה ש יה סימן
 בטוח לבו סחזך היה אמנם כי * הרבים בנזק רתא4

 הראשון. לאיתנו היביס תועלת געפלתז מיד להחזיר
 יע«Jה עד מועט בזק הגשם במניע להם היה לא כי
 וכו' ההם ביחידים שיש ואפשר ז נחשב הפסד ביתי אל

מהם, יחיל איו׳ שיתפלל רל
ת זה לתה לך קום שנאמר עני ה הנ  עלהפךתפלתהיחי׳שקדס שיהיזיי. ד*אחד או Hnph אם כי אינ

א 4קה במקום : פניד על נופל אתה הי מננו נעדר ו וה אהדדי יחתייי וכיו :וד, בז
מן ט סי ר יח אינם הקהנ כי י מ רי א ז כו חד זרח םהSו ה תי שיחשב במה לגפיכו מותח שי

ם תתפללים ̂יוב ר ירח האד ת ( תהיו מזתע וזה תיעלת לעגמי ו
־״ ®f ״® ® ״' ״ ״' ה נפשי י נ תי ז שנ ח ט ן פנו<ה ו ״ לענמו ־■.עי' נמה לדממי .״

רין החבר אם. יט ,,,3כזקן; יחיד ח הי ^ אחד• דבר על מתפללים אג
ם כי םד.ם פנים ושעורה• בחטה עסקו ויקרה • ילאו באין בעינו הקחראינ

מה מתפללי ^3בי על מתפלל והנבזי ד 1tn»S הפסד שיש ב חי הי  מ. להתקיים שאא כדבי זה אפשר ו
מח שיתפלל מפסיד זה זנמנא השנים סד בו שיש ב ם ליחידים הפ רי ד  התפלה. ומתגאי‘שכיה׳• רכון א

ם שיש ואפשר מקזם מכל סכיעז• לפי די חי ם גי  זחותשלומנ זכו'• הנענית בפרח ש־יתפלל מי הה
דו כו שיש עסטובההשתכלותיעלת ס פ ת ד.חפלדח (םתנ>^}י ה ענ  שהיתרון להורות לאשון של הנ

ה מתפשט הננור להיותה הרבי לתפלת הוא העולם שיועיל בטה שתהי
ם פנים• .^י^לי״ ה מ א ששעט ו  ותפלת היחיד הפסד בלתי ליח^^ תפלה שתשלם הו

ל ^ ה מבלי " היחידאפשישתכלילהפסד ׳ ופשיעה שגג
התפל׳ מתנאי סמכ כי הזול ׳ ׳ג k 1 ^ תועצתזבפרט שהיה ממה
ד אפשר והיחיד ל רבים בנזק חי ה האבוד תפלת הי שתהי שיועיל במה שתהי הכעגי באבוד תפלתו ו

ד זאת ועל • זכי' שיתפלל הוא שמעט ומהם ל. זכי בעו
יתרון בעבוליהיה אשר ההם הפני מן וכי׳־ר׳ל שתשלם לפניך תכנס אל הכפזריס ביים חסיד קול יתפלל
 ועם ־ לז הוניאו d ביומא כא״זל דרכים עוברי תפלת
 קא דהוה דיסא בן חניכא רבי על שס שספרו היות
 רכון לפניו אמר עליה מטרא שדא באורחא אזיל

 ‘ חטרא פסק בנער בכחתומנינא העולם כל העולמי׳
 בנחת וחכיגא בנעי העולם כל אמר לביתיה אתא כי

 לכהנא נליתיה ליה אהכיא מאי יוסף איר • מטרא אתא
 איננו זה כל ‘ ^ * דוסא כן חכינא רבי לנכי יבא
 חשוב לאדם חכיכא דשאני ארנה דגליו להפיל שיה
 כוף בו כיונא על התנא וכבר הקהל ככל ושקל היא

 ׳ ישראל די יחי מכל ילשבח לטיבה ה והבדילו סימן*יז
 עליו ספרם אחלי תעניות פדל בפ שהיי תדעלך

 בארחא אזיל קא דהיה הקודם דינמת אחר מעשה
 לעניו איי. מטרא אינא אלישיה דמלחא ננא דארי והיה

 זכרו שהקדמנו דיומא עזבדא בההזא האמור ובו'ככל
 וייס יום ככל רב אמר יהודה לב בשם לבים היה היז

 אלא ניזון חיכו כלו העולם כל ואומרת יונאת בתקיל
 מערב חמנין בקב דיו בני וחנינא בכי חכיכא ג&ביל

 חנינא רבי נמנע היה לא ואולם ’ע*כ שבתלע*ש־
היות! עס הפרטי תועלתז על בדיךמהתפלל בלכתו

 מה הוא הפסקא בראש שהניח כמו היחיד על הקהל
 אשל זכה שלימה היחיד שתהי׳תפלת יקרה המעט שעל

 החזנ׳לרעיון כונתז תנא אמכס כי ואשם־ כ? יחטא לא
 ב^ושלמי ענעו על והעי סבא חייא דו׳קר'j לכו זרממי

ת חד.-זמן איכיוס׳אלא ביזמו^לא אנא קור׳ היה דפ  בעי
 קדמא< מ^:א קק ליעול ואמרי׳מאן כווכי׳והרהרי׳בלבי

 מנוגע אני אתי שס;^מיאל עוד גלותא ריש אי ^קפתא
 מכיגע אמ׳אנא פורחו׳באויל)ר'בון עופות אפרוחי'(רל

 מחזיק מתגיא א*ר :בכותל אשר אבן טורי דל • דימסיא
 כרעמנרמיה* למידים תטי היה דכד לרישי טיבו אנא
 יוכל חעוזתהא' כי ליבים יאיתהשיתוף ילכיכך ־ עב

 •. חבירו בשלמות להמכות יוכל זה וחהיון זולתו לתקון
 ויקשנ' ה לפני כיחח קטור'לריח תכלת תכין כלס ונין

ל 1’ל1י׳ של תתפלותיהס להנה כתריס סכדלפין ע  * כ
 של תשלימו אלא יכי'שאיני לני קבעי יכן אמרי וזהי

 תנאיס• שני ״כר כן יעל אי יכק אתר כאילו :ראשין
 שתהיה. ינס כילללרכיס* תפלתזבלשין שתהיה הא

 נ יז כסימן לזה הלמז בא וככל ’ הרבים קבין במקים
כז דביכית פ*ק זל שהורו כמי מעשרה פחות לא

במקהלית



ר יחודח קץ^ מ א יט סימן '«<Sef מ
ז4להגלי וה !01 זנו• ב1כע נד«ק ^^ימי לא זה להסיק פחימה שאינה יעדה יסליס בסיד ה כבין במדק!וע

ה0«ןע 1עכד לא אלקי׳לאשל עזבד בין התיל ובין רקדש בין :מפלה ייהלכימ ח' '9 להיייבם כמגיאי • י 1
׳3נ0נלמ3במ קנו במדים לשיס י לבלי בימי rא לחזק שפי׳ דינהממה ן מעי זה היי • יכי' מייה־אק כמעל
ע תכן* להנגל חיתומיז ככוע ינו׳לחען לאמי בלבבי יהמביך פביק על יתבע מס עישה־ קזא אשי האייב י
ייה בתכלית :מלידז העיד ולפי זזל• הבמאה את הייה
בvב ל,,,. ספ,ע שחלת דעמי »'ו ד,  שישביכלמ-י-ד-הלזמרע[ נ־ישז^ם כדי מעזןירה rwJ) ^^SSו

ה ־׳ם y כ עיחסר סה הס .ק קעאמ• ספ,ת כמו מיהפת שגג ש או ג פ ה נ  שכמו׳ שאעש׳כחי מה מכליוז ע
מהגn אעפ\ לי יהיה שלים יהטע• תדר ה a ה Sש  בחינאל^ בנסחאאחימז 4ותחו זכה כבונה ש^מד. י
ע Sוזכ Sy ד,ברס•! כי לבי בשיייימ #אלן ט לב^אחד ויגי די חי הי  מיעטמעםהדקכההסכח♦ מ

 הקניג• דינו כפי לזמד לזבה ןףןךן3 הא^ק♦ ^:ין כ« ממגד, דל%,ו אחיה הבדיקים קמ7«
ת *״׳י ואט לביס הס <י כו אי ה ר מ חיי ת ע׳ד המורה חח^טי לי ס־

W י־'יה”על^>״י יכי מיטא חפוד קחלס אינן ב מי ה ב שיכלול 1 זלפלקלאי
איתלבנזדו עלמשנתכופין , סין>1מ הלוה כי •פית

ivn״ ד * בי ע ך י־ ד,רוב נ ה הפי % ז םנעהם׳ י », » יל־לס ת.מה ג
ת מארץ ^ ^,ן,ל כטעם בליה ארצו  בעאמכיהר׳אלעזלמר׳יימבן אי:דא כלרח רץ1שה^ מפני מה

ח שיכלול ר«פשר לי ראויה גנתאה והישע מלניחיס* הי  נפשית לפי נזביז כשהן חיורארייס די ג
 ממין שבח לפי אי נובין הן *:*יכרך שדיניו ה1ג הריכ כעבור מהס ונמנע לו • בערכה הערעל כטעס
ל יתברך ואצלו ים חעולם■ שיש במתלה שכתיב יהעד מו ק ליחידים דג ד  במי קייב לפי ^י ניפין הם י׳
ה עוד ב<ד.ב ׳ ילעגף לאש •וי במי קרוב הןניבק׳א״ללכי תמירד־י להם יחן הזר־ן שבעולם ו

קבע ברי ואלעזי נזבין הן ׳ ״ ___»l יקיזב * עב ־ במא במתים ח , ' ׳ י 1 ב ה וייטיב עו ג טו ת צ ק כ ס ה היו ד ה י ^ י ו י נכרי נ
שס יעיל חשמלית■ ?3 1■ ! _ ̂ בזתביאישסהליאגמלפב ך משכנידם ש שינצלו מעט א I ̂ 1 הכיל^ מהעונ

, , י ל • שחה יעייין צי אשר החשנ , הן■ חמו! דלפי אחר לשון ,
ז ״)פשר : הו ו מו ג ה עו' ם1ד, ו’י' ם ע ע ו י ו צ ^ ¥ פו ׳ הי . ״ [ י , ; , , ״ • , ״ , נ ,

ביי ביתי את לחזק שהשתדל מי במשל לח^ קייב • יכי־ <אד  ע׳־פ הדין שיישע־־י לפ לישני יי
ה אנשי עם להכנס רצי־־. בהלכי'מפלה למכס אפמב מדינ  ונס ד1ביוינלמז אמשת• כל על כהעזרס ה

ק פת׳זזלמפלמהבבייכשחע חם הזי מו א חו א הו מד הרכה מוצי עו ת בח על* ו  'ישקפיכן. יזחילת מ
ק היו יאפילי מתיל ה כ • על כתוב הטינא ככנ ה«!כור כר שנכנסים במה יכנס ואשר הסכנ ס פ  כ

א חואס ה/:ה 1אי הזטאים צי מד מעט מו  כיויא ועל ■ל־ ס הפוסק שבוק.•ך מד, כי בנטחר־. ועו
ה רבי® Sp נתפלתס נ די ס ה ם קו ת רו ה א סי לי ש מ א מנו ואמר עטהדין• יר בזהא בי^לר^ץ מ

ה ״ . ®’יי נייד עיככלס ויהיו ע-ישניכולר. מ שיה־מגי  ההנהנע. על יההסבמה 1^, אנ
יהמוסכס המונח ונימוס *5ע ‘«נמועםהנבול

ה גרבר.ה ^,כלןל זאפש, צא הו ן עם מועטת ב י י ועל יחנו פיו על אשר ניה ב וההסכםה• ה
רה בצר ש־יוציא מד, א^ריטון קורא כן ועל אמ׳בהתחגרן דיך •נו׳־על תו לבנו. ראוי כי יסעז־יהכל פיו ה

אחזיהו
 דיניו ב׳כ').־אלה אעשין(דה

 יספה שאן> ית' כדרכיו דופי הכסילי תמת ייא וכז׳*כי
שע 09 גדיק  יחדו בדקו אחת ה' משפטי כי אמר י

 אחכם כי הבא לעולם הצפון השכר בה^קיףנפאל
 לקי הזכא נהלי ואס בליה שפלשים מקפח אקהאל

 ופפילתי אתי שכרו ־הכה יאבד הקלח הזה בעול כיבא
 אם כי הפסד בזה יאין יאייך■ טיב שכלי בעזלס לפניי
 כיעב כאחרו • יכי הזה שבעולם יעוד :והצלה ליוח
אמלי העולה ושי קלב•־ מידי ונתלחחה ממות פלך

 k עסקיה כל להש׳פכי העיר חלק
כלכא׳פאי^. הכללי הי־עיעל'

 •* התייה בנד :ישכילו ואז דרכיה' את יצליחו אז כי א׳
 להיית®־ עליה ׳:הסכיתי התירה שתגזרהז מה רלכפי

 תועלת פט על הנשקפת התודה היא פיה חייסעל
 עלין• ישית נאשר עלזה אכלו לפי ואש הכלל
 ויע הואיל ׳ ה־ל חלק ;בפלילים ונתן התלרה בעל

מפ חלק להקיא לחזי הכלל תיקק ההיא בחלק  ככל׳
 נפרע עכתז לתיעל אותי בהוניא עליו שמי יקיא שלא

• מאתו זאת היסה הכל חלק היותו כבחינת לא אז כי
אמב• כי



קנו 1ז: סיד? ש^ישי מאסר יהודח קיי'
 לעלמא אפזזתא למיהג קג?: דכעי נ־ינמא * לא ־!ענמו להיעי ילא ריניא כלל לעגתי להועיל ס^ותנס

 לכלאתכלן אסזיעא יהיג יכג־כיה כיכייהי נדיקא לחד כנה ותז לה יותר* לנכסו הזניא.וחוטא כלי 'עסהכלל
 וגותר תעיכיתנו מדיכא תעשעיני מחילל והיא דכפיכ פאתי וה על אני וקורא יהכלל הפי^י לגזקי גילתת
 כתאן דדמא אקייתא ובחגויפו לכו כיפה ובחכורפו קני לסוסכתדוס כגערגלגימו כינע הוי ייגיןיק

עי תכף למנהל ^ וכההוא דרועא דאקיו כוש יענת י
חיד ש«תע^מ וכעוד הכל חלק רכים עתים קצית לכיתך ^ י מחלק הי  אשוותא לכו נרפא חבורא י
א תקיר אבן כי * כפשך יתוטא הו רו תקנרפ בי שיש ו  דגועא שייפין לכל לנא ?וא חלץ הו;^« אשד צנו
מנו עננ׳־כי מע׳ן יכפים פצעק תו וחשב מ תי ו ־ א לעצמו מ  הכל'' תקנת כצד יכי׳עכ.* על חי הו

ע היי המי נ ט י'”לנ ני ט׳ ‘ח חו שו ו פ ד כ׳ יותר * חי ¥ הי י ד,•שבוק בכז  ת-יףן מזר ש-משל יזה «
• ״׳ ר מסל על י נ א ! ס ^ ב ד ח א , ח ״הי ישהי^הי־נקי• כלל■ ,1^

4< נ־שי הע f י ״ נ ה י ה ה ז ק ח ח ^ א ו צ ו ה ש נ י ט י י י ע ע ו ו ז ה.לר׳1’שהאי העמי י־ל ח
, יעש^לל העיעי ״ - ל ״, ף ״ * הגי י הזרוע ינפשד נ י « ״ י נ ד ק1’■זל ’'“^ מ׳ ל נ  לשן! הזא1.7נ

ת עד הצעד לשגול ליחיד ןץאןיכזלאpןyJכיפולהש מו  הימן ניאשון א:לו תייגל הכל תקנת בצד ד
ד עליו שיעיין סמר־. יררנחוץ זה ועמפ הכלל׳ אל שמלכו חי א הי י  סימןיזועג* וכזה פז חל? ה

 יח'י<• לכל וי1רי צי בזד וינ' ̂<1של ימ^ני • ממגד יתעלם ולא שיתננו חכל לבית' כשפ יויזנצש׳אמ׳יענפ
ה יכיינוהשפדל׳ככל על אשר שה דברשיחשיגחו הי  עליו התי׳טל חלקו שיפן הבורא צוהכאבו ההק

^ י ל כ ת ח ו ת במעשירות ’פ המחנו  מיקץ יעלה למען כצניר ןךן׳^ ןך, ח1ךזך. והררביוח ו
ת הכל חלק ^יייי^ השלכפ ■אכל מונו לו ראזי וזה כש-מיפ• הכלל ייהמעשי^השכתות אך ״ מהמ

ם כלסתוקציכפא גייךכאילו ת ודמועדי שמטו ם וה ^. והיובלי ד ב א צ כיו חי כתי ענייניו ככל ו  שפג
הן ’כמעשים, הן בממוך הן . עתים הצו זויפו,א ובחק א

V״ ״ ״ כי התפי^וח וםד,ט«םיים , י נ ח ת ו חו שנ הי ה ק ^אעי•^.• • ז מיז • הן,נ
מרו חוט' בזה אפה כי פדע ולא סה ה ו ב ה א אד ה ר ה׳ הרא ו שצחהיו  איש לכל ראוי אלה בכל כי ז1י1וד

ת להקדי פיכל איככה כי נפשך*  לפזעלפ חקי שישליס ישראל שבדם וה,־עת השכל בקשת מהבקשו
 פתצא אשר ברעה וראיפ

 כיהנה איפךואפעתך*
העיר חיתופ ותכציתשגב יהריה והאויב אפהפבנה

י והביפ * עפי על לאין ע’*■” א̂י
 כתקיפ פיעלפ וילה ההריסה ככלל הוא נס כניפ אשר

 אל רומז יהיה או * ונו' תזעק מקיי אכן כי וזא * עצתך
 זאת וכלתו העיר כל עס פקיהו אשר בניינו הריסת

 כלשון פריפה קניפמענין יהיה אי ־ אבניו ואת עניו
 עניינו וישוה המפרשים ייארוהו כן כי רגלים מקנה
 וחוטא הכל על חוטא הוח כחתרו הכה שזכר למה

 ככלל הא כאכר הצבור ככלל היחיד כי : יופר לגפסו
ס׳ הגיף  כפוג שכן זה'פר'פנחס1הזהל הדחמן לוקח י

 במצפשין או. במל־עין נדיקיא דיתססקון כשעתא שם
 חוכ׳דריז יתכצריןכל כדין עלתא על פרא לב בנין
 דכל בשעמא הניף) איכרי גופא(ר*ל כייפי עכל תנלן

 חדא שיינא עלייהו שרייא הני וילרע בעאקו שייפין
 • דרועא ומכי כלהי לאיפסין כנין לאלקאה איצטריך

 לכל אשוופא הא כדין דמא מיניה ואפיקו אלקי דרועא
עס דא אינוןשייפין עלתא כני הכי איף ‘ גופא שייפ*

ישל׳ערכי' כל להיות הכלל יגיע
 אחד לכל וראוי * לזה זה

 חלקו הוא כי אלה התוטלפבכל חוכתו להשלים מהם
 כפינת שווי «'־̂ר3ו דבל היה שלא ותפני :הי.וא נכלל •

 במשפט דכריו ^לכלכל לכו ערב מי כי הכל חלק
 לזה וליפן חזה להוציא יחטא לבלת* כראיי ערם ולנ

 שיצ^ עד כהוגן משוערי מעשיו כל ה־ו ו ונלו- כעיטק
 התוטל חלקו הוא אשר באתת הכל חלק שס עליהם

 רנה לפי' ־ יות- ולא פחית לא ההוא ככלל עליו
 ומנית פורה ל?ם והרב? ישראל את לזכית הרקוס

 אכעול צי על האדם אופס וכשיעשה כהוגן משוערות
 אהצן יעלה אז • כפש יאופלכל אשר המוגבל ההוא
 מעלן( אליץ וחלק מאל אדם חלק זה כי הכלל פקלן

 המחשכק כי כעני הכל חלק השערת והיפה הנבקל
 עס חו ־ ג:כיס נחלק והמעשה ־ והמעשה והדבור

 כתמיכיפ והולך שמבקר וזהו י זילפו או הממון כזכי׳.
 כקימפך אלה ודנייי וגמדית־ ובתאמריס ם ובמעש

 מה ישם'ניאלכו נ קי כפני יברחו ונביוכן ובדעתן
כד מהבקשות להקדים יהלאויה ז הצורך שהכי׳אליו ו

כגל



Sm מאמר יזזורח 
אe.עד,»דt׳ ב ד ק ״ ״ ם vיSאSל כן״קדי  עלי

ה ע ד ״ לנן אלמה ״ כד,  ר״ליז ®*״די״ הססו
 »דערמ שת^«ה כדי בתשובה הרועה ז*וםר

 כמו והעבודות התורה בדרך ההיא והבינה
א הו עי אומד • שי תך ה ר תו ל גו'  וקרבנו אנ׳

ix ומפני זיעבודחך *כנו7« v* דיארגט 
nH2» להתפיל התחייב ופשע חטא Sy סליהת 

 המ-בדת חנון כברכת מחטאבמחשב'ובמעש׳
 תודידרת, הזארת התגלידת וסומך ?יס^וח

א חסליחד־•, הי לה ו או  בו שאגחני ממה הג
 ״ יערג! גואל וחותם בעניינו נא ראה ומתחיל

 והנפשות הגופים בריאות על יתפלל כן ואחר
מךלתנלה סו  לשמירת מוונם הזדמנות הזאת ו

 על יתפלל כן ואחר • השנים בכרכרת כחם
 ויסמוך ישראל עמו נדחי במקבץ הגלות קבוץ

ת  האלקיבמדת הענין וחבור חעדק לוחראו
 כן ואחר אתחלכדך• עלינו ותמלוך שאיכר
ם לבער יתפלל גי סי  וסומך כזדון והחוטאים ה

 העדיקי׳ על באמרו הזכה הסגולה שטירת לה
חי * החסידים ועל א  שבות להשיב יתפלל כן ו

 סמוך ויתפלל שכינתו מקום ולשומה ירושלם
ד בן משיח על לה  זיעזליממחערכי׳העולםי׳> דו

הד .^  בשומע התפלורת קבול על יתפלל בן ו
 השכינזית להראות לה סמוך ויתפלל ״ תפלח

 לנביאי׳ולחסידי׳וליוצאי היתה כאשר בעין עין
 לעיון כשובך עינינו ותחזינר־ו באמרי מצרים

 בלבו ויחשוב לעיון שכינתו המחזיר ויחתום
 כאשר לנכהה וישתהוה נגדו נעבת שהשכינה

 ויכרע השכינה בראיחם משתחוים ישראל היו
 כוללת שהיא הודאה בברכת מודים בריעות

דאה  עליהם והשבח יחבר' הבורא בטובו ההו
 החתים'כרי שהיא שלו׳ עושה לה וסומך יהדו

 • גשלוס השכינה מלפני פטירתו •שי/היה
מקוסשאלר־ן לי נשאר לא הכוזרי אמר כ

כל רואד*. שאני מפני
ם הענינים קני תו ם מ רי ד סו מ ר ו ש א  הייתי ו

הוא עליכם תופשו  רואד־י, שאני מדת מיעוט ו
השיבותני כבר הבא ייעול׳ מזכרין גתפילותיב

עליו

כ סיטץ
ק קדמיהי כפי• נ  עגוריז שמגין להסדיר פ' פ' כתנלה י

 ’ שמה במייסי כירכיוק סדר טעם על כרכות
 : י)ליו הקרונה אתית דיך על סדוק הטעים הקכר

 הוא החסיד סגס ה סי' קדם כבר • וכמעשה נמקשבה
 9חליה מנטות יתשוג ביןמ אלה בכתז להכשל מנוי

 תתכן לא זאס במעשה־ כין פממשנה הנמיי׳בין תשוב
יז;; הרעיוכים גבורת בעבור מהמיזשבה התשובה  ̂ע

 ש® הנרמז הדבור חטא והשמיט ־ וכו לה שקדם כמה
 תזכרס שלא ותקבלס הרעיוכים על יתתודה ־ פאת

 הוא דחוק אמנם כי ־ וכו' שתעשס שכן כל כלשונה
 לכעל יתיון אין כי בשפתיו שיחטא הקכיד מהמנא
 בדבר להחטיאו עליו כי מתג אדס של ינרו ואין הלשון
 אל כישתי למשכי אליו מתנכל שהיא כמי שפתי'

 פ^ זמיתי דזי מאמי תלאה הלח והמעשה המחשכה
 3איז טא1י לא זאת ככל נאמר איזכ יעל פי יענוד

 כתקרק רק היה לא ה כי זכרו שהעלה ומה ־ כשפתיו
 תיללת ז כו למסתגל הלשון כהו<־י/ת העביה דדך

ת והייתי החטאת הסי פדי כל זה כי ־ זכי' הסליחה  י
 ובחמלתו כאהבתו כי עלינו סליחתו חסד מגכיר

 כיכאמלו והכפשות־ הגופים בריאות על יגאלנו:
 • וכו הושיענו ונאמרו הגופים• לבריאו וכו׳יכוון יפאכו

 לכל כחמרו הכועל לשונו יורה יכן הנפשות לכייאות
 «5 העילמיי׳• מהנרכי יישליס תחלואינו: ולכל מסתיכז
 הנלחוע•! סלו׳כנדכי כלן הנה עד ובקשותיו שאלותיו

 אמכס ’ הסכינה להיאז לה שמיך ויתפלל הזמניות:
 שכיכו! ת׳יי ליכנית הנא העולם מעין כה יש זו כקשה

ק,3 שיתבאר יכחו ניין ה׳ נשיב •יאו בעין עין אשי
 בראשי! דאית קגהי א:פ שכיכה גליי סל וענין«ה ־ כ

 נושעו* עליו יס יעיד * «' יסי ד סימן ובשני ס סימן
קנז וביאסון ־ ג׳ סימן ברביעי  כן גס זכי סי

 כדיעוק ייכיע * שייה יעייין השכינה לנכח ההשחחהת
לק יאנכי י ®יף’ כייעית * זכו חודים
 ,-fpt תחלה בריעות למעלה זכי לא מה מפני ידעתי
 שוקט סאדס ברכית אלו תר עומדין אין בפרק שהרי
 מזפבק ג יסי?> תחלה כהודאה וסוף תחלה באבות בין;

:ובז׳ יתנלך כלס על נאיייי • יחדו עליהם
מן  עלייכימישחואממפלל השיביחני כבי כ סי

 בבק נכללה זס על התסיבה • וכו'
 להראות לה החין ויתהלל באמי! הקודחים דבריו

 עס האלה הדברים יהיו ־ וכו' בעין עין השכיבה
 דבלו לאשר חאל קיובים הנמשכת הנכלל.נפסקא

. יףקחאמד:0ביאשזןמשי'קדעל

נא סימן



^נז בא סיסן 'iP'W מאמר יחותי
K3 וד ל)זתיהו ל שיזיה ש כל כי נאמיו בקוליות קכיויי ®היכיי נמה • ג#ה ב̂י ל ^  ןלהדנ י

̂ו במשלו ויאה • קוס הי»ל את שא אמי כאילו ״ וכו׳ המשל וכו': בתייו האלקי גאיי  יפי
 א?ל« יבילזתו וחתין קמלך עם דביל וישי תם ההוא האיש יהיה ‘ יכו' עילם סל מלכו אל בא אשי אדם «ןיוי
 כתו מידו ינון ולקקת תנהתי אל לפנות כשעד־תו ושיהיה בביתו• שכינתי להשרות שיבוא מקני מבקש היה

בכריימא כאזל למילואים בשמיני יאהין חסה מעשו
 «7האל*ו באור ^מדבק SSi^n שהוא מי ני עי*יי אל יאהין תשה ויבא אמרי על כהנים תורת על הניששת

ייתיוין* בעיניו ראיחוV7ire 4 שהו עד בחייו כל אל ה כבוד וירא העם את ויברכו וינאי תיעד אהל
 ינעשו הקרבנית כל סקדצו אהרן שיאה ין כ העם•

 מכעעי היה לישראל שכינה ירדה זלא המעשים פל
 יירדה רממיס ובקשי עמי משה נכנש מיד אהיי עד וכו'

 נ*ה כשבנה בשעתו זבשעידתשלמה לישיאל• ־־שכינה
 כשעודתד יהיה ביתו יאתמידושבואו! כהש ית' לשחי

 מורבל שהיא כתי בשעודה הקיבנית קבלת והמשיל
 למלן משל )הסליל ע' פיכה ( ב^ויו ההבתים אבל
 ערק יכמנתות * יכו" סעודה עבדיו לו שעשו ודם כשר

 איהבו לי שעשה ידם נשי להלן חשל ובסכים המנחית
 שם על השירים נשיי שלחה סאמי ינחה • וכו' סעודה
 ותשובת * מגדיו פרי ויאכל לגנו דודי יבא האומה
 עם מיס אריתי כלה אחותי לגני נאש וס על הדוד
 התלך היה והנה • יגי דבש* עם יערי אכלתי כשמי
 עמו להתענג ביתו יבא הכסא וליום אוהנו כדגי המשה

 מלאכיו והם * שייי סגילת אליי סולח והיה :כשעידתו
 שכינעו !גלוי כנידה' ומראה דכרו בנוריכתעושי

• וכו מנהגי אל פישיב ג': סימן ברביעי יארס י אשר
ת יאמר כן על - נ  לדביר העבידה והשב העבודה נני

 בינון תקבל באהבה מהרה ותפלתם ישיאל ואישי כיתיך
 (אנשיהמדיכס• לניין: בשובך עיכיני וכו'ותחיינה

 נדוד לכשייתיקו וכו'• שילכו נעת 5 לקראים .למי
 בתפליתס הבא העילס ליכרין ביה והימי • מיתה אחר
 עלינו המלו תופס היה התפלותינז להעדרו אסר

 עוד • בעיי בהיותם :בקודמת כמוזכר כראשונה
 גוי אל גוי ישא כי וכו'• מתפאר והיה • חייתם כחיים

 המלך השגחת ביתרון חגייו על להתפאר פיפיות הלב >
ן סבור לסיומו ■ינלח י  מיומם הוא כי ועיונו הקשתו בי

,fc'̂ן כר די  לקשור אפשר )הקשמי יבדיך ג*א (הקשתי ג
r•̂י בלא יחיס ואז םעםסק'דם  לקשרו אפשר גס וי

טין ואז כמתאחר  והיה מכיבו !אתיין הי*אי* אל ננ
ק כיבגויסלאיתחשב • נכרי הזה ׳האדם כנגר היא י

 *לי »דם4 קורברה ואין חנביאד־ו מדרגת עזי
 סאק יSםב חתג£י*^ כבר מסנה גדולה חאלהים

ע ואם הנ^ת מהעולם גדול שהוא מח על  יגי
 נאשר שדבקה טי כי הבא העולם אל יגיע אליו

א האלדזי בענין הי  הגרף נטקרד־י, טרודה ו
 בו בוכשתתיחד וםב^פוביוכלשכןשרתדבק

• המלוכלכים הכלים אלה ותעזוב
 המשל בזה ביאור אושיאך החבר אמר כא

 וקרבו המלך אל שבא אדם
r לבא רשות לו ונתן גדולה קורבה המלך h 

ה שיר^ה עת בכל הי א ו  עד המלך עם רגיל הו
א ממנו מבקש שהיה ב  ושיהירת ביתו אל שי

ה בסעודתו הי  שריו סגולת אליו עוש׳ושולח ו
ה של^פ מה עמו ועושה  זולתו עם עושרת הי
ה ארשע או שוגג הזה האדם שהיה ובעת חי  ו
ה לא ממנו אוסק המלך  מ ומתחנן מבקש הי

 יאסוק ושלא אליו לבא מנהגו אל שישוב אם
® ואנשי שריומלבקרו• ג״איפסיק  דסייגהכל

ך שילכו בערת אם בי מתחננים חיו ל«^ די  ב
ם מי הפלך עמכש שישלח רחוקה ל עי  סן שי

עי והחיות הלסטים ם והיו הדרך ונג חי ט  בו
ם ושישגיח בזרת רזוונם שיעשה במלך די  עלי
 עליחם השגיח שלא ני על אף הליכתם אחר

ה בעיר בהיותם הי אר ו  על מהם אהד כל מתנ
 שישגיח ממה יותר על^ ישגיח שהמלך דבירו

ך זולתו על ר ד ב ו ך ר ד  ת4הו כי הקשתו ב
ה מזולתו יוחד המלך מרומם הי  הזר- אדם ד ו

ה ולא גברי ה ול>^ הדרך הליכת ־זוכר הי הי
מבקש

 נעיניהס היא ורחוק • מחמתשאוס ומיקב? נכיי כתעב
 הדל ולא לו תאי לא כי הנזכר תישיעתההתפאלית

 מסנים סי״יג כלאשין הכמלי יכמאמי סשבוהו ולא כנוה
 להם עזבו יקדליתלא כיהשפלזת עבתם וחסיון וכים אניד שידעתי תעני יהודי אשאל שלא היייי

rlrpsBo 1W(הנוכלת סדיךהלמיקס ממחשבת ולקוק מכלי כע־ניהם קות האדס אייאתלשהיס •זכה*
ז̂ל I ען א לגג



י v3 סימן עי'״*י ר1ס>וצ יחודוד קול
ס וכלr ה*ה ̂> • י י הו r <ןק nm מיסיף מה1 היה דהיה מאי לדעיט ולפי על ב<ךדעיו הכוויי מ j

ת0קןעוס אג הג  ?קבי כי יסיסני אקכע־פי • יניתינו קבלת היה אשד וכל העהב: ליתינותוכיין5ה
ל וכי' כמבועי «»ימי מנ וכיין בא כי ס יודע׳ שניהס והמלך המור' כפי היה שעשיתי מ? כל י דנ«מ פעמים הי

אכי לאמי כתוב ניכית הסאה נתהלע שהרי תינו1בתפל קי' כיאשין שוכר כמו כי יעיסה המביוה ובייל והמניה
O01 * תעי!נ לחיי עמל לקנל יכונו הדביי׳אבי עט

ה מי מבקש אינס ים האלק ערשמים י ל חו ע ע וכג<שר או  5איכ ׳®אי יניי® גא^יי הגי
ע ר העיר אנשי לו אברו יכתו4ה לסער וכלו י ולא כיכיל'אלם  והקרן ̂ בעסז פיריתיק מת אתה כי ד

ה בדרך כג ק ס־ יאסי זבן וכי'• אין מ&ני המשוכן הז • וכי לפ׳הב לו קיימת שילוד, מי לך ע

■ -....... ניאסיןסימן כאמין ! ^־י״י- ׳ גי אי וקןר« יכו• לכבודו שניבנו י
■ לחליימ־ בשוגעי להב אמר לעולם זה על שואל שהיית י י ־־ ת 0,מש שוללים אנחנו אין קיא ^Ty»רwשה״ ילסעשיס תירס לתלמיד בשוגעי דדם אבר דעודם ז

pff העהב־ טוכיסזלח״ כל דל*י־* הכערה בעי׳, ו ארח קורא שהוא וכי מעעי! במול אדם
קדז^^ יפדר ככלל 1עכמ יפתח לא אם אפילו המגור שיקרהובעה שכן אכל שיהיה• אימה מאתה

ה אניזנודואיםקט׳נ׳כגמורה ׳ נז ו ההל^ראוי ורוא פי שייו תר הונע זגיקירזלן נכליזס הנאמר שעונ
ענהו לו בחייהם הקריב־ס לעם מ ראם הערה. בעת יותר שי ס אח עני נעה^ היא אתה לי נריע טי
וביבר ואעמהיאלעהב• מרומביש שאתם בעבור עליכם משגיח שהוא אנל •מעלתם עייכיס ואנו

״ ״ ״ י ״ חו י’" ? ס או נ סנ י , אג- עקנ-ייה■ מד SyS3p.1«ם- י
מי ! ^ • דתו שמרוסם ו ל בסבל כמיני או איננ . 1 ״ I מן נ

אל«' יזילת * העהכ לסי׳ ’ ! כל סכיכס מאבד נו א אס
H e « מ י הי^ויעל שניי י ע * י“ ״ י י י“ ע י י“ ״ ־ ־' ״ ' ־ ' י ״חיגקש <),לס נ

ה p וגוהר נאאני ,-,,,ן gj, עבודתו א מ טו ת ה ע ה שמו זכרון נ pf שאין לימד ייכל דניתיני מ
ק הנשמית עילם לשמו כבוד שדלק מי *■הי גאאני שנזהרר־/י לבקש מלין מפי ''^לאהיכאתי  ימיס הס י

♦ היה כוה הסבה0־מלבבה' ב עשיתי אע-ר‘ובל אבי נא זלהורתומהשחלקר,  מק,,מ שאני מאלי ®’״י
^ו ז׳דובבסנווניבבדקו שי שה א םהק תר אר םי' מ מרו ם אה דוו מו בל תוו םצו סעח את ג א הייש-ק נימיני

מנע:טוב ד סברא יא» !:’מנעל י אינו ו ד ו כ ^ א̂’ יעזבני ו>יך שכרכם מ י קי ^וי  .שס0לה ^״י
ד גהליכר־גי לאסמעק® ואם ־ד׳נ לאוכו ^ תי tשר'^ כעכו א צ נ י דבר ד־ הו סקבללבל^-׳ אך ענ  תי

א נ הו י נוסאו דני ל קנ ל קו. יונ ר .^ ב תי טד שנ מפני ם ה א חכ שי רע ע א כהגגלמ המלאים זל ן,ןן כ
 מפליתינו הנה :.יכוקינו

ן ינותינווכז' ודבדי •וכו' ו מי ד אמנם ה
y i

הינו דברי ,׳.3!עלן גן מלאי׳מהגבלת בו ה לא וא□ * ו הינו הנ לו ^ על כי וליימין כלס חפי ^ ב ל ו  ע
מוכר נלאשק הוא ביאורו ומקים הבא מלאו׳ ר׳ ש את נישאים אנחנו שקבלו רבותינו ודברי העו  ו3מ

ם לכי ואילם קטו• סימן ' אי ת מלאים מהנבי ל ב הג דן גן ב ס ע הנ גי  ימה העהנ־ גזכרק ו
^ כאשר המלך מאיר על !סקדקר ה כי טז עי מי ל ע ך ל מ ה

עממי אין. נתיליתינו ריא׳בתפליתינז משה־ה7<קו
מציאוק. ידע הלא כי מייני' הללו המלות העלם לאסל בפין מלא החבר והנה כל^?וועטעהעהב•1‘

ת בתפלותינו אין תאמר אם1 י העהב תיכר תלאות כלם סתהליתע! ^ • וכהנה כהנה וחכופלית מילי ק א
ק הי ס רנשמועאחרהמית־ עלזכרקרע^ב כילילבדו רנזיגינו כקבלת מתעקש הנלתי אגל ו א ע לניו ה  כי
fn אחר יללקוית ההנלתה יתי על עלב אתרנו יקבי׳ר קסה זו • מזכיזנו תמלית־ני מלאו נפוניתאיך יתגלו p t 

 ואלעק^ו ויחנו J אם כלתי לפטני נסחר לא הרי * המשיח תמלא ד*זל שקבלת זראיגי ניכל איכנה כי הראשינה קן
 הנשממן עילם זכי לותינז כתל וחין שגגה קיי געכקי לנר המלך אה העהכ עוכר אייה תפלותינוכלז גין

הניאסנדכי שאץו «^זלמת איוק נשמה־ אליך נכיכק תאמר כאלו מעטי אם כי זהלאלפילוב עועע״ י
נפתת



ןןנח מ סימז מאמר יחודח  Sip
• ו1 זלה4מב ם נקיא אכחנז5 להחזירס עתיד ואתה לקיכי משמלה יאחה גמת<י סאן׳ כסימן ם4 * נ  

אנש הן ק שהאלזת יינה או *̂ * b ! כגולה קפק כלי בית הנזכרת המתים תקייע וכן * לכא לעמיל עי  
מוטכעום־עלי •* יעפארו בהם אסר ישדאל סל סגילתס והחבר • המות אתר הנפש הסאיות על עיכותמיית  

ואל«סי אליהם אביהם ואל יביס ני הנכיעיתוכו* ע1הי יסוע^ ינותיכולא דליי המקלל סאנל לו כיאי <* 
הנניעוינ שמדת עקוללם מלאיתחזכרעכין ממליתכי ' 

ד ו*ך בארתי כאשר ידעת ואתה ־ העהל״כאחזי כ נ ה ויך סארתי ו אביה שאת ער בס נוספה י שעושי• מ •  
ד הי*מנם בזה לחלקי אשי את דן החסי מננוז אך בז הי ת סבור אתח ו הקד«ש כאשי אסתו לשרה שהיי  

מן ליעי! שהיי וקיאגד א ההעו^חה בז הו ך האויהי ובטקוס ה ידעי•־ נא הנה מנרימה לבא ובתו  
ם מהלנזמ ת פדק היקלם ש ר ש ש ס ה סד ק הע ר ע מי ה ר ם ויעקב אנ ה תונ מראה יפת אשה כי ו א ^

« « ״ « י״ ״ י ^ י ״ ״ י ־ סעזי ' עי ענ םכי ליוז ת סגו עו ״ זנש׳ס אנשים הכני »  
טי לא ׳ לסעזת מרוב לא ה  - ^ l ‘ א פמומ יילא עילם י?י

ד אנ א עילס מ י י’" ־נ י ־ ׳ י ״ י“ י י י ד ' י א , ״ מני ״יונ ש׳סשימי י  r״ J, 
אין הימיה• יקיאעילם אלת ויאמין ס הפועל את הגב^ו־־י מרילכ^כתבדברי נפשי ו  

ס ,״,ל ק,/״״ מהד׳י שס כתב ח אין מהם או פו נתריית ו א ובבגדיו בגו מ הנש ויאמר '14! שיה איה עי  
ת זיבות ינליןליייסיכלדעתקיאלד דו ה וזו^ת וערעת ומתים ושרעים ונ אמנו ששרה להודיע באהל ז  

וכתוש עב• ננועההיתס• ובעהרדתוגו• בקדושה דבקיס שהיו בעבור שאחר עילם היעי דעהב  
ע השכינה בעיר שוכן שהיה מי שכן •ת״סנמימיא היאך התשה רפוג איננ ותקתי כרבקה הוא מפורש ו  

ג י תדת אש כי א־ן .י.עיכ ד ת‘על נ ו ג ר ד שה מ י ואין !תתכש• הנעיף מנהניכש הקדו ץן נ
שופטים והכמים ונזירים ילוים עול שהיה טכחין לימר ושוטרים ו •

שהעתימו וליעקב תמימה*  , l אורהמאמ ו׳קכדאיבספר
״ J ק ״״ נ, P[ ; "י ;=יז ־"־•״ ללד־אי-ונ״.־״־ ״ייי־■ י ־ 

ב יהעל׳יפיכעלדעתהרחנע רופ ולילי יחל■ במקום ו^א ה שיר אם כי שומע ואיננו סשכה ̂א פעכי
 עלסמוףשסלהב ג־סהעי'

מעיינים ו. ׳(1׳ קזל בדנרי
 לקרוא הוחל מאו ־ ובו' ספיתי וכבר :•דרוש!

 נחדינתו הנזהר הוא הקסיד בי׳ג כתמרז היזסיד כשם
 לחיתם שמהז אשר זה מקום עד הוא!הלאה ומן • ובו'

 כזמן שהיה הלזר אתה והיאך :המעילה הזה כספור
 עם כי יא’ סימן העירותיך כבי * b1 ההיא ההנלתה

רו  ובמקומו הבית בזמן שלא הקהיל עלמכהג קיתכפו
 פרטי בכמה אזדותיו על דבר מקים מכל • המונלח
 ישם ■ ישראל pאJ ההנלקה כזמן כתלים ענייני*

 זמן הנה שזכר ומה * עיני למראית 1עמ1נ הראיתיך
 כל ילך כן ־ ההוא והעם האלקי והמקום תה1ההט
השכינה נהמנא אבל באלירו א' סי דוגמתו שבא עמת

כז^^ היתס לא סבו הנגיעות רוו^ח
וככיאזלעלאמי< לישראל

יל•4דס וליק * דלושזנה ספתו שהיתה איני וראשית כתי
מלכי• ואת עיט מכדיק רע4י לא דכתיב מאי א^אלעזר

מת« היגא' זכתס ברחל שהיתה עות נ4 לסבי לכסא
ס' שאיל  בשבת ו4פפלי בהמליונאה למה פ' ולשבת * ז

 מעשע תר שם באמים זו למדה התויקו אשי זאשה א*ש
 יום עד בה הכיל ולא דמת4 אשס שנשא אחד באדם
 כת הכש שלא 1ז אשה כנועה כמה ויאה נזא קי * מותה
כמהנגמג׳אי® אלא בכן דרכה וו חייא דכי א׳ל * בעלה

t? היה If מדס ועג * עב * באשתו הכיר שלא זה o 
 משפע משות אם כי מעמן דורס אלקיך ה מס ונווח עימד

כלשמותס• עולה אין ;אלקיך עם לכת והכנע חסד (אהבת
מ ולא עולה יעסו לא ישראל שאיית הנביא כמאמר נאמר שס1 י וכוי לנביאה המוכן בעם הקדושה בארן דנ  י

כיכיהס והחסיד תימית* לשון בפיהם כזבולאיחנא יהס י וכי הזה והעם הזה יפמקיס הזה בזמן אך
ק * ^י| ®יעלי עם לסברה יארח לא כי • מזדכך אבות של סגילתם ישראל כבי עס הן כי ר׳ל • סנולתס יתתכר י

 חהספן • יושר ההולכיסלאיחזת דרך תמימי עם חממי כתנג זו כעס כמנא (טכעמקורס ורעקדסמנבתס
 וכל,אשס ה' הימן למעלה כאמרז זה במלת מהשיקיהז לב היו ואלה נראפוןסי׳^ח על־הס זכאמרו מהס*
 בתם וקודרת הילכת היא מהנפש המפלה עת תרחק כקליפות יהשאר כני היו יסנולתיולפלאימהס תאדם
לחבד יניאהזזתכורך חס כש העולם מעסקי אותה ש:וגע וכבי * לכ האלקותכקהל ישלה האלקי לענין דאזיס

מדכי?' זכותמסו פישטול מס יישמע ויעים ונשיס, נעלים כעבור אליט כנודו והתחכיזת כז הימן שס תקדיס
כעודס « כ לט !



סאטר יחודח
ס » pvfit, boוj^r«ויי כ  למשיל יוכל f>h ^לימם ה

 w« ככל הואכושאאתכפשוm כל ואל
 כתליס תכלת 7כככ כי * תתסקא ף1ם תד תווכליסכ^ן

w ואמי • '1וכ ההס העס יבתין מסלה אתר P אמי 
בתולת אס כי פוגת ואיןגו

כג בב סיםץ
מ וכהמנא׳יקנז • לשכינה מתון יהיו עגמם סהס  אי^3ה

 סמכי נתקוח! בסכי זכלמהי יכ־.ל * הנביאה מליבת
 עמת נייו ן שא :עיליכי אשי לספק מיתת נעשה יככן

 פתע סנן בלאשיתן הדבלים סיף כעץ ־ ׳להכיר לפייש
גאע ל המאמ׳היסיא דגלי

אה הנגיס יככבד • וכי ק שכן וז מלאבת אם כי רו ה אם וכ^ הי ן י ה  אינמ אנלנו העיבד תכרב י
ה ^וי או אמר אליהם בנפש פממה חי מר ה ש^חם י עו ו’ה בבית ו רי עו י מנ י  «5«א וכי': העזלס ק מ
איננו כשמוג! * ל שיל אס כי סימע ואיננו ה ^בקשת עריך ו מחי  ס ’ זכי עתה ממן מבקש ומתעסק ה
ה בעבורת ^ייי ’?*־ מ ביו ^י כ שהו הביר אחו-ן ה׳ השס נסיף דכרו כה הלא במע

!•«•»-<» « ק נ ימ״־ת לנ ת ו ג ט ש'ו• יתקון «ו6ו םע
ח ף ׳ ר « ״י^ג ״ ס רי א ז ו כ ת ה דנ סי ת א ץ ו א ״ י מ ת י

מ ̂יל <אתכ אנליכם י _____ על סמשייל בלבל י אותר אש
^ אם ד־גכ אלה מב) יגלים(סימן’יגיל ג ר ד קקיאם על טעכתכס על מ

בדין נפשי עלי ואשפכה אוניה םו ^ המדאכי בי ק ה ת מו כ כ ה א בו םדנ קוי הידעתךטעס עב• מ כני  ז
ה על בסךאדלס אעבור כי א עם שכן הז מע ^ ״ ה:זכינה ה א ז י מ כ  ספזדועג אתרי כי הקשור ו

ה ועידה לנה בקיל קים1ן כייג הי ן ת אי ע ד׳ ענו מה עריך ה  הנזלת שהיא ד מכהנהחכ ו^הנזר רוש6^ ע
מך מבקש ו»ג* יהיה אם «ש הינג: •פין ת י4 שתבאר עתה מ  הלאשיית ןרויאהסב הפנילה כיאור קע

ח סזהסקספיי יכיילהתסיל ס רואלת אני כי בקראים ש^העו*ך בט ת ו האלקי הכבול להמתכיית א
ז””יי ״ ״rwfo 5ואני«וםו <ותרםהרנניכ כענייה סשתחי-ם י <»■>«»» נ

גת צהגדיל היה ראיי הל• סי ! ^ על כי * יכו הממיה ננקשת
j  p i w  r תם ת ייתר טעגו י V ר^שט משיקות ויותר מכריעו p ,p * ׳ r עיבל נין המיל ן יב הקדש

ה׳ וכי• קא נמס !פמלמן ר תו ז האלקיסלאשרלאענזישהו׳ ז
ר מ סעיןמל • כמעשהו מ ר א ב ח א ה  שכינה יבלי הדוחק הקראי בדברי דך הקדמתי הד

ת כי סכילו: לבק שבימ כמה מו תדכ ה ת ה מתק נעשה שהמסיד כמי והסברו
י מעמיו• ותקק ממי יוסע; נ נ אי ^ תו א כ ס רצון או* מבי קי ^ א אם ה  השתלשלו* יכימשביאלני אליח א4 ו

שי :המקום לבין שביכז עמה ת אנ מו קד ת ה חניו ט הרו רי ז ג נ ה  הסדלביאשהמאמיעסמק ו
ן מ 3 סי נפתיחק וה על שקוקדס בך,ך.ם בכמית 3

pp̂א ייאה אני כי ;הסכר הקביל
כץ שהחייקי חגיה כל כי •וכי' בעבודה משעדלים כזדק בת אשי יההככס הקביל ל^מתכינתבית סוה*

 ימה כג הימן אמרו הלשין האלקי העכין קבלת מל אל
 .השכינה המגא עם כ*ש יכו': הקבלית באלה תליי סהזא

 מגיאית אפשרות ממנו שיראה תוה בליון גפשי.קוהה
 מכח עליי שיירה מה והיא * השנינה העדר עס מנכיאה

ש  בראשיתו יד סימן בשני שאייר מה סיתר וה והנה «
 לה למיכן הנניאה נהגעת קנאי הוא השכינה חמגא ט
 שעיפי אכן ־ המנאה בעת ההיא סמכן גמגא שכבר אי

 הגעת עמה תתכן שליש'אשר חליקה שס שגמיכיעוד
 המגיעים נדברים המיוכרי׳והיא השתים יילתי הנבואה

 ות ה ועס • לה עינה היותי עס לה יהמתייחסיס ל%
י נהלו הבית בויין שם היה שלא :21  עליז השכינה נ

 סימן אמיו מסעם גס * ניכי כל שם שניאיניהו וכמו
 בהסתלק הנקנית הנניאה הסתלק אחרי שגס הה

ה «ינ הבליקים באמבעיע הננואה להקויי עקיס c!ה

 מפיקוק יייתי ג מזילתם בה זהירים יותר הס הקיא־ם
 כפיה׳לישבהדבלו' מעל ש דיי כל מפיקי׳ינין וכו׳ישכן

 ון מלק עיד זהן * הדעת מליו שתניח מה פשטן על
 • חפיקי׳לכיכקו אינס אך הי׳ב׳בארירו ביאשין נלשיכי
 יכז׳. כיההחחכחית הלאהקזתתילך כג סימן

ט סימן בראשין :1 פיה  קולא׳ לכלל שס היבא יהכיזיי ע
 P0 נתבאר יהכל ־ מט סימן בשני גס נח סימן עליו

 מלבס אשי הקראים על זה אקר והנה ־ נמקימימההמה
 כולן כהלכה שלא נתירה פכים ומגלים חילי ייניאי
 סכיתס פי על הכתיבים בביאור שקי דברי מלב והיגי

 שוע מאמר היא י יכי לא ואם :עיגיא ונח! יהתתכמיקכ
ח סימן בראשון הכוזרי לדבר כ כן היה לא זלב י נ  יו

 ונשכם * וכז והקוסם החוזה אפי' משתדלים אלס בני
אדסמסתדלי' נכי כל 1זיה< נאמין 1מ/ מן ק בשני לביו

לקכית



קנט כג סימן ישיSש מאמר יחורח ק̂י
ט מס (יכלימו הקשחם אליו שמכיאה כייה מויה גקליע טיו  ל0 המשקלים כין הפרש היה שלא עד פיו

ט מה כפי כזאת לאנ:יתה כ* גטולו ועמן ־ עב * כטל טיז אם כי זה ואין ■ עב ־ יחד כלן של למשקל פיו
בכמנלם כליו כל וכשיעיר כשיעיייי מיככל בימלקי׳ כשני חמאמינים הס והמשנים • והנסיין החוש שהעיד

 נעלמים נפלאים עכייניס אל רומזים להיותם נמיר הקדמו' ואנשי נ*תי סימן כראשון שביארנו <קית«כמו•1י
ולהורות • לשכת מגביהים נד שיי כפני עניינם נתנאר
ם6ושור בי־רים על לברכי הריקניות ובעלי ה ני נ  חהסיב האדם יד עלקינר התקרב‘י׳לSותרtמ; באש י

ט הימן בראשון אידותס  המנומנם השיעיי הגבלת V אל מתקרבים שאין אמרנו וכבר האלקים אל :ע
כי כבר בהרים והנגזרים ם ס ת אם כי דאלקי ס במצו מ סעצ אלקי הים האלקייס כענייכיס בעבור ה

א • יי״א׳׳י כתי׳לי* עייינס ע שהי ד  קד® משחת בשמן ה דבר ומרוט,*תס וזמנם ימשקלה שעירם יו
י' ’ וכו ל-מקיב משמזילים ה תלוי שהו' רמה ’ משמזילים ל כמומ תעשו לא ונמתסמגז הקבלות ג

י •ה ק ^ א ד , י ; ע נ ק . נ ד י ו ז י * י ה ׳ ״ י ה ש י ־ נ r נמ«ג,גמה נ i .ל־» תעש
ft1וT ק , עליה'כב נ , ר במעשה , ע » ן מ ט כ אמר ו  נאל* : לה לו יהיה קדש םס:י אנד,SםSנ
, .̂1. , שבצלאל ״ ת ויע ארון אר אשר הלשת הוא הקבלות• ויעש כארו־מ ויעש ה
ס־

,̂ שבצלאל ^,.1̂, ת ויע ארון אר הלשץ הוא הקבלות• ויעש כארו־מ ויעש ה
ם אחרת ובכל יריעות רק גוי לכל מ עשה לא ס  בקודמת המלך גו נשתמש ח׳אר־* כאשריעוה מה

לו מי ב ה עלידי יק לעסזו ת־ שהר מגרעת ת4תוס בלא לומר מ אין ו  • באמיזבכמותהקכזלהזה ו
ת בדבר מאתי המניותאניי החמת אכו מל ה פ מ < הו ש ה מ ם ה כקהקבזל שמירת ןעכייכם מסביבי! ה

 עזקטר
 כלשון לו אמר לא כי

 P לה' קרבן מכם יקריב בי אדם כישראל הכיגוג
 ובין • מנזתו פי על לי הנעשה בק יל7ב ל לשמי

• ומשקלם שעזרם :דברו פי על לא אך • לשמו הנעשה

ן|קי
 משפטם פלס בידו

שמאצ^׳יתבאי ימין בהם מניתו מכל סור לבלתי  ו
 בידך שמתי אשל המופתים כל ראה שימת פ הכתוב

החכם בז שביאר מה כפי • פרעה לפני ועשיתם
 סימן בראשון שזכר ואיכותם כמותם ככגד המתם כר'
ט לבטל בכזאם הכזתיס דברו זאתאשי והנה • ע
 רבי בימי המלך עליו הישה אשר המקדש בית בנין

 כי סד פ' דבה בבראשית כמסופר תכינא בן יהושע
 להטיל הבנזמזיענוהו על מפיו שינא דברו קלל לבלתי

 ממנו יגרעו או עליו שיוסיפו אז מקומו שמי תנאי בי
ה כי אמות ממש  להעדר ספק מבלי מנניינו ימנעו נ׳

 דברי לבבך על והין • ממנו ויחסיהם המדות ערכי
 כלי • ביתעולמיס כלי הדיוט ככלי שלא בספרי תזל

 כעמים כאחד כלן, ישוקלן אקד אחד שיקלן הדיוט
 אינן המקדש בית כלי אבל • המעיט פעמים תלבה

 לא יקד כלן ושוקלן וחיזר אקד אקד שיקלן אלא כן
בה  פ המזרק־ שכתב כמי ורי יכ־א • ע'כ • מעט ולא י
 השוקלים כדרך היה כלא יכלים בכך כל אנל נשא

 • כנמנזס כך כל הפרזסיזט במשקל מדקדקים כאינם
 פעמים יחד כלן <ןלן ל: וכשחוזר ולפעמיסלאיהיהנו

 המקדש בית כלי משקל אכל • ממעיט פעמים מרבה
המשקלים קכלוניס כן כל שליי אלא p א<ט

» שתתי אשר המופתים כל ראה לאמר ספודכי ן י עי ך ל  בי
לעשותם מישמי׳כקדך אז שיהיו המופתי' כל פעם בכל
 פרעה לפגי ועשיתם • אנוך אשר והסדר האופן על
 כשיחטא כי תשנה כשלא פרעה לפני לעשות' תנליח אז

ה יקלקל וביתר בקסר בוראו כמנות האדם  והיא הסנ
 בקיו© בוה וכן מריבה במי הענין שהיה כמו תצלח לא

עו זלא תוסיפו לא המנית  על זכינו וכבר • ע*כ • תגי
 המשתה סמן כמתכונת מעשית התודה מניעת זה

 זכי זיעש ממנו מלאכה בכל אמר אשר והקטרת:
ת עשיית שהקזלים מה ־ יכו ה נזה כאשר מי הכ מן!  הא

 פ'ויקהל> (עכיינם הפיר היית עם היריעות• לעשיית
ת ויעס אמר תקלה כי זה בהפך  כאמר כך זאקר יייעי
 ה לקדוש קלא יכי ככרת ויעש [אלאעהארן0ב ייעש

 יל• על הנעשים המקידשיב הכל־כ כרי,דימו מכיכד
 הראבע כדעת סיני שהוא מדעתו ידאה כי ב^ליל
 הוא גם האלון ככיד נעביר בנלאל ויוגש שר שכתב
 איננו ריעות י עש ו בל א עב ־ הקדש כלי כל עשה
אגל הלמ״נן כיאור לב מכס לכל לק לנלאל מזככ

אמין



מאמר יהודח ק̂ו
הקדש כלי כל בערן ן6 • לב חכס כל tea!•?^ןל«

̂ישי נ5 סימן ש
י כ^שי ידי על נעשה <^ר בכל נ <3 * משה ה ד

^י שם כעב שכן לדעמהיא*בע כמשך ^יכנ« בי במשמעכא£יאמילו-משה היה יאמר י ד  WD זהז^ ה' נ
ה ?יעשי/עהשלחן סמם ר מ מ ה ש ע י  , פכי^ן זה כלל זלעיכך פאמילזמשה* :ממ בהס הסדר יימח רי> וע*ד י

 • למעלה• שכתבתי כמי ה' אמי כאשי שעשק^גכל לימי שגם דעתי כן ואין הקדש כלי כל שעשה בנלאל אל
,)סיבע בקיבי לימי אף * עכ אכל כן אמל המשכן כתני

ם ויברך עשו כן ה׳ מכס כל ימאמיזרלימיזאל ת ו ו והיז-ן משו-ן א טי שב^ למשיב הילך ס מ  מ
שלפתוS • עב במשכן אמד כאשל לב  , ייעיש החני שהקדים במה בשני שנשלמו ני8מ השכיגת 4תו ה

םי אשר הענינים שלא הלמבן דעת יהנה  ייעש הארזן את בגלאל ה>תחד התזרח עטידי rה
ק עשהכשלאללבדייק אי ט סאת התויד# שריתיה נ קי ^ שגי ה ת לייעס כפוית שתהימ וה  כי יייעי

*• ל^יי שם שהקדים ועמי ^. טקיבלרת^ויבטפ^גוהקהו מ• ח  תאתדעל זאת היתה ,לא ו
א___________________________________זיעש באמז יהזכיל אמל3 י י דעתו.כדעתהיאבע ה

*g^ ! א pjyf, ̂,£ן,ןךן ; ס' ושכנתי אש־ כאשר השכינה שהי כ תו  במקזס־.הזלו* בכן מה של נ
א«דתי אתמשה ה •נהסכאשיניה ^י תי ד. רת»צטתי *^ךכיעי  עליו• לעזות כדאי יאיןזה וככרדמ«וז

רי ת בי בשים זה לאיהיזכר ^ ר עוי  לכתיביסאכלכיוןאגל אשרכהיהיד-ן־עעס׳עטה־שןטלוה-את מ
קיי•  אכל־ אתדמהסדל.

 שם שכתב מה כפי «נייכו
 הזכיר לא והכה ייזל הימכן
 לה בא בל א • משה את ל r ני כאשר י כלי יכל עמשפן
 • ידבר דבר בכל כן יזכיר כהיכה גנגדי פקזלי

 כסיף שאמר בפסיק המשכן מלאכת כלל כי •הטעם
 את ה' ניה אשי כל את מומעשה בן אורי בן •בגלאל

 רבו'* שהזכירו כמי הסדר שמי מפני זה היה ה*אזלי0מ
 לזל ייטעם פקודי פרשת שהזכיר מה יהיא כ•1«נ

 כאן כתיב אין ביה אשר • יגי' עשה אירי ק •בצלאל
 אמר שלא דבלים אפי' ‘ חשה את ה' ביה אשי גל אלא

«1ל  כי בסיני לחשה שנאמר למה דעיט הסכימה יג
ה ^  משכן כך יאחר כלים תחלה לכבלאללעשית ציה י
 ואחב כית תחלה לעשית העולם מנהג בנלאל ל♦ אמי

ט שמעתי כך א*ל בתיכי* כלים •ישים  א*ל הקנה• ח
 יכך הקנה לי ביה כך בידאי כי היית בצלאל תשה
 יכתכ ־ עב 'כל'ה עשה כך יאחר מחלה המשכן ינשה

מכן הי  הכל כעשה פיו על כי העכיןוגי' ובצלאל «ז
 כלם •עושים היו ולפניו החכטם לכל המירה היא̂ 

בלבי• נתן זלהירות כמ״ש מלאכתם כל אליו
 חכם כל ויעשי כמ?ן במלאכ עשו לכ חכמי כל גס אבל

 יהיה רבותינו ןע*ד • אתהמשק המלאכה נעישי לנ
 רני לי אמר שלא דבלים שאפילו יליתי איתי לשנח וה

 בא ולא • בסיני למשה שנאמר למה דעכו הסכימה
 הנעשה בכל שקיים אלא הכל עשה שהיא לימי הכתיב

אתר לא (לפיכן ־ חשה אל V נוה אשר כל ידו «ול

 משנוי סזכיפו• לחה דעתי ^
 עשה אשד הסדר

הבוזי. חשה־ שהקדים ממה
 טמכק זה חפצי היה וראוי • במשכן כך הר יא בכלים
 וכי'• כפוית ייעש הארון את בילאל ייעש תקלה כתיב
ט הסכימה אמנם ילמגית׳ ייעש כך יאחר ע  למה ד

 • כליס ואק׳כך תתליגמשכן יעשה בסיכי למשה שנאמר
צה' אשי ככל באמרי הכתוב יכרמז  כיין משה את ני
גוו כאשד מהם וככלאקת אמרו ענין יזהו • שקדם

 שייזך והיה וניגרעמ: תיהפת נלי ה'אתמשהי׳ל
 הקמת אחי ש® כאחרי ־ השטנה קיל להשלחתי

 את מלא ה׳ יכביד המשכןייכסהעקאעאהלתיעד
 הןהן. •1יכ והשני וכי שתהיה האקד המשכן:
ק בראשון שזכי הדנריה  הייתס אך באמרי עט סי
 שלימת ידיעה אל בזה גריך להס והזמין יחבורם
 שהגיעו יתי ייאתראלקיס איר הב תכלית מפורשת

 בלכשלס, ותנאיי גביליי על אותי וקיים הזה הדבר
 איך ביאר * יכו' הזה והמשכן :עב • המאמין הוא

 1שאמר> ומה הקדים אשר הענייניס שני בו נשלמו
 :הקהל מכל אפרו עס נקשר היא החפץ כתכלית

 ל«) יעשו אמרו אתרי בתיכס* ושכנתי אמר כאשר
י היה * יכו' לך דמיתי וכבר :מקדש י  זה על יקי דנ

 ;הביאזל• הלחכני ושם י עט כי עד ס*ט מסימן גראשין
 לק־ כי אפש * מעסיס הזה כמקים דבלי יהיו כן על
 ע). סי שאמר במה שנכלל אלא בפירוש הנמק שם זכר
מכעפ;< נ« יש אשל יכל וההודעה הניוד(השיעור אגל

לכינה



םכג P'0 . ש^יעי מאמר קי^יהודח ק
מ4 «y*3a«̂ל־ שנאתם ם1 אהבמם תככטס נמשפמי :(כו*<ג*כ תשעי כסיכ«ל1איתי^זסט*אםלי4לז

̂ירה ־'<י'  וכםר :.נאיץ משטים הזשס עליהם אשל התקעזניס אשל רעגין היצגגמית(ה<א’ *'תיאמ^ד׳ה יפי" ̂י
י שהשתדל מי כל מלכת לאיני מאצל אתתמי יהזא גי-נמעננז-אדצ^^ה^ה??ה^שאזאר נ ד  ־ זכו׳ מהדנריס נ

ם לשער סיוכל אדם ממשנת שוא כי כיאל ה^יל ’ היאשק כפלק( המילה שלמג כמי ה׳נמנאההיא ה<א עי  ה
ואל • הכה עד הכזכיים לכק כינה לאכדיל זי זאיז ׳
ה חי מבלתי הנלאימ הצילה ; אך מן איננ ת וזעכעי׳ א והיזמכמ בעליהאלק־מיאה מ

א^י הכיךאת -זליא לחישיס טכע קיראי׳ארתו ברך יה *ד אמת חחכמי׳  משאות חזי אשי־ ידו שלח ו
y»2 כמחלל י^-וני;׳ ׳ ^ b rt'b  8n/r חשפו הנה כי ומדומים שזא חסעשז^ן דיקכווי סודמניכש
עיי j-^מוליזצ ׳ א י הו ה ^י' ^ ^ פי י ס נ כ O עי 'nnib שתשלם האלקימיאה כעלי וה^חורת והקיוי

ד, ו-ה-ד ז רו כ ח ה t ז s i ז י - ״ , י סו 0W r להם סו w (»ה
/ = ’ 1־<־יי“״״'־5 ־ . *’׳ ם אי עיני ה ״ ו n״  ,-m  f a־m.1־,»;S c.S ה־לם to■ש־־ .־ ד מ ״
מתכת מין להם יהפך , י , - כקלאוכן הטכעיס• מן •

־ ^ ^V K t. ־ ״ ״ .S .y־M » *יחם ״3 ה־־ ג מי > ־. מ- נ. א' ש ל
ח^כ דם יכורים־ויעשות שמוזתחזגיתס • האיכיית ’  השלם bi'D כ־יז זהב יביאו ושכבת משר דרך י
חם שנשער מ(יד,«ות 0■ ^תהוהלהמויכנינמד ^ • המוץ להפך ־הסבעי לברא^זייש שניכוי ־עד מזני ד  ל
מן סביאלתי^נבכי ’ ם הרוח שרוולי ^ל ני ח ת• מה1 ולנשי חמעמיד שנוכ^^עשי^סח או ב  שהטעתאו

ח^רם גאתיי סי'יז כיה ולמעלה ם'  מין התהוות לאותם היה דמזונור־/ מן שאתם מרבדים במקו
ם בשערנו הטגעיכ׳ בהם מתנכליס ׳ ח החו חSו ר חו הקו ש ו היוב  כעשותהדבזיי• אחר ממין שכן Hכ ו

ערכי ־ * יי•* מכשלהבקלוהיתושץמהיין וםעשידכהעוזר«ם ג^יים4הג אסגדעח.
ח י״דמנים׳״■־•. ®שגעים מ מי ב כ ח׳ ח ״ ה ע ״ י ד ו ®רואים . ״ ו א ר ה שאלנסא.־ ^ » ינ מ שז מ ל

מ יש ^־ל / . ^ , ״ ^ י נ נ י ״ י י ם ו י ע ל’נ ה ^ י ^ ' י ״ י = \ ״ ^ י ״ י נ6נ »י מי ־י - <)»־־ג1־,
רי‘ ע ב מ ה אי ה ם רי ב ד ך. מ ר ב ד א ב מ ב משיער ־חוס עי כענס ענם די

ם יבעשורל/ רוחביות ד המעשה אל זכו*. רי בי ד ק בכיא טכעינסאכו זזגקר מבשר ד ש  א
ה כי מהיין והיהופ־ין מלחיות׳ תקנלתהכזיה: ם ז ת מ כ ח ו ר׳ שעו מ ננו  באיק ונשעיהו ההדיוט אי

^ז אבל • * וכד' מזביהס בנשעל ם מנביונור־ז הו אי צ מ  שגו* פעילת כו שתשלם מעאו כאשר ש
הדמיון ידי ועל הענמיס המשג^ ושק מיין תאתר כאילו

אפשרות על הולן הזה «כת^א»^>ימש«ךןתאי^
̂אפ{ןל ̂ך;< פעזלית לשער ^«הלוחכיםאףהסימשנז מלאבתסי כמשקל עלמתשזהיכמכ^ן אנלכזצעלגס5'

ידיהם יכוננו אשר כסלם הריחניות להידדת ׳געליות לקבול הכאיתיס העיכיט שיזי שס זלהמביא זבהשויה
 כי * זכו' חייס לכרא שנזכל ספק בלי כמשך יזיה נזרה

 וכמו * כילות נה אין יתברך השנעתי נדיבות ׳אמנכ
 המוך שלישית בהקדמה נס י' מיק בחמישי '•סיזכיי

מי: תה ת תי א דע כשאם ל  הנלנליים• הערכים נ
 בראשון שזכלגי כמו בהה צתלים גמ5י־־התחתו5ע»י1רו
 מהערכים אקד מכל שנמשך מה ’ ׳ותעשיהס ר יקיא'5־*ג

רל • זכו הקווים דעת העיזריסעל ’ כהשאנלנליים
 הם הנלגלייס הסvי.עדכיס'ר חן הנמשכים גמעכיס <י

 או החזויה שלוגיס מה בכל החווים דעת ׳'תזוליטלפי
 היונא־ס הוייס בריס מהד הוה כעילס צהיאית זולתם

 הטלכמאזת כענין עילם של ממנהנז הניאה ■לפי
 נעליה^קיתיאה בענייכס ישתדלו אשל 'דכיונמהדביי

ישתלק שמיי כי בסמוך וכלס שיבא הליקניית ובעלי’

ט הימן שזכלני.בראשון כמי  מה טעיתם סבת והנה ע
 הקלככזע.יאהי אלקייסעל־ידי השמים הלאות &שחעי
 זה כל על שיורה וכמי ישראל בכי עד מאדם נקלבי

טג באל כב כימן  דוחו כלילה פקז והנה ‘ הי
 בכלות נכלמו בזשויגס קיםכי 1b*ממזענותיה׳ילא

 על דעתם שסמכה ומה ־ תגלח לא והיא כחס לריק
 הוא יעיע סיד’ כאמיל זהיתישים הדבורים התהוות

 סבה היא אשר הטבע* החזס ערך שערו לא שהרי וה
 השיבן לא הנסיין בדיך ילעומניאלתס ואס • להזיתס

 לדובמת מעתה לבל לקדש להס יתכן מבת׳באמתעד
 מא'bא וחכמתם משיעירס איננו זה כי !זא • גודושם
מ אשר מ&עכתהקכה בס * העלכיסוכו ושיעול מ ה  נ

ת לאו מאשל עליו הללתנייס עו קי •ן מתבילת אנשי ב



צר הימן עליישר מאמר יחודח קולי
j  6ctf15* לי בת שמימ!זל פ אייה פיווינים לאלקים הלא ט מרק גגס‘ • P ישראל 

בי (לא איוה1 לי ינגי סלמויב עעזליפ ימפכיכה הכיל בית *יי נכונה ד פיג השדה תמא«^ ^י  הסי
עין משיער ם1פין ת אחדיו כשדה יכן יזא :כביד למניפפז נאזת ינ ק *, ^לי וליפ5י לא W שיה כאיתי י

י יכו': במיכה האלקי הפגין לקיל הדאזיה הייה פאימה ן « י  • קדישי® יסלאל ^להזיפ היה הפריהז אפיי כ
היא האימא«כו'• :יכן «p . , , , דבלי על •אליתהסםאדס

ה וזסשזגל גבלה מביאי יה וכל * יכו הי ק ממנו י א דו ^ ם^, חו אד ק אשי הנמשל פגין <וחי לן  מ
ד ת ^א ,,ן3נ ח ע ע םו י , הז מי ד א א נ אנה• על שיכר במשלי לקכולי סזוסנת שהי

הv בעלי טעי זה וכמי דניי ח tחח‘7Jfל  עביץ בטיל כי ונכלל rpsip® חערכים ושעור ב
ם זהיוהכיים פמאא ה עיין י ר אינגו מצו שי׳  וקמו זכרי הליחטיתשקדם / יתברך רהy*וS אס כי האגו

כן ^״ע שפה הם, כי *0• ח ו מ או «ן ןןך^ןן,ןן החיד, ח ^ ןק« ך  שימןנג קלכייו שיענ^ל ך̂,
טן קניי קגוד אמכם כי אלקים4אס כ* איננו במזכה נא בינדמ לי'טמא4מ אהלים נדכריס ב ד
ס » .ספיי ב חי םוע0ל7ו)!י ^ מ ^ או ■ י י י י ע ״ פנו ה W" >1״* ס  If י״־נ•  ̂

ייא« אתה ואיך בבינסג ! , שאמי ימה יזדכייסהזזה*
_ ם ע ם אד ש חנ ת ל . פ / י נ. פ נ י י נ ־ ד « שי א ״ .כ.׳• 1י , ★ נ ־ י ש ^ ז י

תבונ כבל מהיין והימישיס אבקר א«ן םחו ד עצה ואין חכ ך ה לנג אי ה ו ת  האלקי הענין תיל כי לך א
ה רואה שם מל זה זכלין פא ל חנו ת ^4 לאבותינו שנתרמה ה כ  כאמכעזמעשיס היה כאימה ל

רה אנחנו גתהכפ ולא ארודיזזם ן'לשד כדברי אמסטמש  «ןי'1מאתהן מטיי® משיעיי • כתו
י בל מאמי הטבע שאחי במה ר ח כ ה ר מ  כעין עין כי זה זיל<ב לא 1אל*א זדיי,4 אשרN אי א

ר בהעתקת כי שס וכתב זבשמק^יו ם דנ מך ה ס ד ה׳יעגכי כביד נלאה ו מ ע
מצא אם מעשיהם ה״ים מכה הזימם תשלם עי היתה מאז זי אומה על מרבי׳אחרי כזה שיאמין מי י  ל

שמילת עי לאלקיז קדיש מאת משופעבשיעויכעיך
התקכמזת בלי קחקים זהכככי׳זהואמתמלף ממש

 דמך איזה שכלן בעין לשפוט בכיני כא בא • מכלא
ה עחבילה ובאיזו אומתנו איל ישכין ה  מדלית0«גן

 נודעו עקביתיהס היאסוכיאשי אטתינו אהל להמשך
טין יושר«לא באריזות  כי יזה ־ כתולה להמזזכס בג

 שידעו כתי נביא פי על האלקיס מגית יידע אמגי אין
 תיו לא בן על כי נביירס של גן י מפי מקדם אבותינו
 תתזה.כהשלמת ומה בתייה• להתחכם בליטם

ה למלאת שתינל זי תקנולה של^ •עד הסרז*י ט
יהט; ■ כמוהם כעוכז ביסלה להתהכס אני גס ננטרך

ך ה1בשן גזי ח לי ג « לי ניו פ מ ג מ ת א ה הז אישמפ« הקבל
החקי* בשמיל בקבלתשבעבטני איש פ♦ מפרי כי איש

:שיתבאר •כעי עשיתי הקראים יוכלו שלא מה כהוגן
מן י ף ס  תש^ק^עוגקת לא כי מעשיהם ממך כ

«1סמךמ«מי« לזה יחובל לא אס דבריה
מן עד תנאיה כל עם המנוס עשיית באיק ^ מיו  fj א

*gj71«היינו קלכגית להקריב מנוויס היום היינו אם
ס נשחטס איך  זע כל * ^זיי שיאמין מי ימנא אם : ו

ן הלשון כל ושיעור והמתאחי הקודם בין ממונע כ

ן עי  וכבל • ומנבם תנועותיהם התחלף כפי ושיעול כ
 א'• סימן בראשק המשוער הזה היזום על דבלנז

אי דבטמ מהמשך  הלבוטס כפשות סאמיו לך התנ
 האלקימיאה כפלי של מכשולם מקום ביאור הוא ובו

 הוא * וחכתעס משיעורס איכט זה כי שאתי ’ .ומה
 נשלמה לא אשל מחרפתם שזכר למה סבה בתינת
ם ת  היה אמנם כי • עליו השתדלותם שהיתה במה «

 אלא התחלשם באופן והחכמה השיעול מז;מהעדר
^ p שמנאז ד  החום שיעיי משפט ואת הנסיק ב

 וכלל • כאמור ככלל אם כי ידעו לא בתדושס הטבעי
 לשנות מלאכתם אפשרות על ראיה בלקהס כי בזה
 שראו ממה • המשוער החום ידי על עגם אל ימס

 ליתזשיס היין וענס לדנורי' הבקר בשר ענס יזשתמת
 מהתחדשו שראו זה כי לראיה דומה הנדון עמדיכאין

 (איך • משיעזרסוהכמתם איננו והיתושים
 בו לאדם ואין :שיעור נו ידעו שלא מה ״*ייי

 עושה איננו כי רל • וכו גאלמה ימיע
 באדמה הזרע כהנחת עישת *”®י* ^

 הערכים שיעול אתכם כי ׳ תגמיח המוכנתלשזרועיה
 • יע* ליונר' אס כי ®שיתאינגו̂’ הנולה להס ®ראויה

כאתרז כשדה לזיימתתגואה הרא״נע זה דמה מבר

 אחלז מרכיס מעשיהם וסמך דבריהם בהעתקת הוא
 התנאי והכטס * בזה שיאמין מי ימכא אם וכו' רבים

% נאמן טהוד לב לזה גליך אמנם כי בלכדי( הזה א
ישלה

X



קסא ז-3בחש“סימן ר״6ם* קו^י;יהודח .
ן דעמ^קג^ן גסמיטת וג<>י»פמו«יויה נ« <*א •®יא ו mw מ ĵ »\מי!י©0י14הי*ש»̂ '*?rAUM

ק היזמי;דלימזה^מדימיםבמכ<וג• י'ס*הטארסע!0גיאשזן1ללויכדיךאיןי0אשיהינ ל  דייג״•• ע
 ijMffl סכי שהם דעמי ילעי * יעיאל דיניאל מדגים קנלם j»17 קיתה שלא בעבזי־ יימשגמי סכלי י;טייח

געדינו>1כי.<ד האזיי■ גאה גגלשן גמשפע אמל לאדם קעמיןיגהדביים כי איני יהנה ’ נילגדמי יאי('|0 ^ני
•0«דאייי • עז**מ5 נרז היה י»היה הנניאיי יהמעסים’ ־

ס אאיי 0'5^י םעז^איעבורעי.כפיחסממסכטהטקכדת כמז יני  יכתיגלאייצו״ גרחזגותימ רבי
 יםכין npD והלא #עדך ברורה סבמזח יאירואיד. ותו^רותידו ד.תורמ חכמיכי כעיתכעימ סהינ

היו זלים אהייו הבא «יאה • בס״רים אי נבוח4ג ~ דוי אסר דיי המאישיים ’
טי ומרא החנד אמר מ * ̂ I״’® י’*״® ^נא^י א  ת1#י«ו1י0ב נלכד יודעיגו ן^«0י אם ה

ואין כמשמעו #דו והנה או וזליוויכשנרא היניסלא כי שאמי ומה
המה^ל הזה לדני נורן ,י . עלכמימהההסגון יעבזי

זאשילאנסאלשוא ע״כ: י שימן ביאסון התנאי בני
מ2הס< ברוב יעיינו הכוזרי אמר ט . ,3התורקן מקנלת 'ינ*מ:  האמעגפסו לעי‘ וכי נפשי רי
א הרבים שההעתקה ביאי כתי׳^ייגמשימיסיתנא׳ ^ג-ריט יע^יי י

ם מעגין היא קלא נאעוי די הי הי דו בויני  יסימ האם שאלתו זאת והנה במעתיקוסמזיח^קו כן מנז
ב•4י«ובו חמיעום ויסלדיתיה התירה קבלת ; רו ה ח מנוי הכתוב כעי קריאתו דע

ר אפרהזזכר כז ופירושיה י?נה1המשתעגיי׳ד ט א ה ה פ  משפע כל לעולם כי מנהנני זסתטע׳ באות ו
ף הסברים הקנלה ושתהא ודקדוקיה ^ חלי הקז־י על לסתיו נדקז יזדקשוף- נ
א בעדינו m כמו יעילהעדממשה ממשמשת : שהו עסהיותכלאעמהסנדמ תחראה

הו4 ממקבלתייה;״סיט־ מינו שיי פ אנ שזו »א^ פי חולת נאמו א כ ץנו •’עכי ל ״ ״ ״

משמעותו הוא ב1קי כי אמר כת

 נעות האדם לב נכין יהיה
 מעשה וזה בקנלה־

 זכרה שקדם *;תחבילה
 להתהב ינטי־ך בקודמ׳לנל '

 על חייתה כי בלכנית* :וסברתו תהקשת! בתורה
 כתוב כמשפט פה שנעל התורה מאז היתה לבס ליח
 הותרה אחר • בספרים או •* ליכתג ניתבה לא אשל

ת משוס כתיבתה  לה׳ז לעשות ע
ן י ט ן קו עסו כאשי • וכי הספרים ביוב יעיינו כ

סן לפי ־ המזמזי• הנ
 30 ללבו מסוד זה דכי אס ובקשתו שאלתו ותהיה

 ואממ אליו* 3יקיי הקשינו כפי 1כ יבקר יאתאשר אדם
 סכתגו במה שוות הקכמיס אצבעות כל לא כי לך דע
 מחלקותמלקד לשלש כי הלזו נפשי מלת מתכונת על

tfoiO’X וכמו נפשי והקלי כפשי הכתוב כי אומד' זאת
 דום ודאה עיכיך שאכא * המקיאותהכדפסות ככל ציחיסראשוכיככפיהנדתס^לכסכרי

מו #פשו נפשו לשי נשא לא אשר וירא כזהי אמ'0 מעונה פסוק על הברכה וזאת פרשת הילקוט הניאה ג תי ב
דקהימכ^|# סגויא דוד נפש דא אוקמונפשי יהא קיי כמס* עלסלמית כתובה היא והכה • קדס אלקי

ס נפשו כקראי ספרים כלשה לקיש בן שמעין ר אמר סוכרים מ א כי ד עלי!# יפוקעהאי כגידכד ממס נס ד
כהו דיתקיי* מה על דכשיין בעונדץ יסתלק ונכסיה באחד • היא סער ־ זאטוטי ספר י מעיכה סכי בעזרה

הקיים ת1בארנ ק' לפני אתהלך כדא אינין כל למהן אלקי מעונה כתוב ובסניס קלס אלק• מעון כתלב מנאו
p כתוב מצאו באקד • אחד ונטלו שנים יקיימו קדס jji ביכהמאתה ישא נפשי לשוא נשא דלא»u 

מי וש• וישלחאת מצאי זבשציס ישיאל בצי את;אטוטי וישלח אל* ונפשו נפשי מהו כתיב פתזריענפשו ס
 באחד ̂ * אחד ונטלו שכיס וקיימו שראל כני נערי
 עצי אחד כתיב מגא! ובשנים הוא עשר אחד כתיב

 כתולה בדול וכלל • ע*כ אחד ונטלו שנים יקיימו ייא
להטות: דנים אחי•

3'D| ז צעדינו בדי כמו • יכו באות תאמר ומה כ
ככפ׳כקות כדאכעישכעו דכי׳ ימ*

 וכגפ!̂ש לבכי ג אשי בכפסי ה נשבע א’כד מלה קד כלא
 •00 יכההיא לג כההיא מלכאאתאקיל ודוד יעשה
א לא א7 ועל  ככתבו 5̂י נטה ילזה עכ בפשר לשיא מ
י לשיא נשא לא מ  ותני« לסיא בנפשי ו בסמי נשבע לא נ

 כבאותכנפסד שטז׳נשבעה נפש על ספל שבועה לבון
S * לא אשי המימןל גפי להילק וזאת '9 י * ל ^ 

מי <4^ א יי »



' ׳ ד מ א ®
מ עם («ןו*19ץ.ן«}ן#>ו0ן(1̂
 *נן^מי^כעה^כנפס^ • וי.וא»(«0<:ו«1ך^)4̂

נSd 7 י0צי'«1̂1יז ><fta <«ו י|יצ1ו ^  לייו^ fo' ג
 גין^< זה על «»העלהי 0965.ע/^י^סגעפלול <«'
 הגהימ עם כך אחי שננדכס ללא * סידיגחייק ►ומד

כי זבחזלס 10כפ ישום נחנא היידיןדק ^לייא #י
 סיבא־ומניסי׳ יכחז בעעז לפי מ1הג ה?ה האדקדק •ן

 לא חאתאימיע ־ זכרנו גיניןבו׳הייעי׳אשר ♦בי׳גהכגי
אכע והיידעמ ז גצש והקרי ש'9הכי»׳ג ♦רין  »jpp« הי

 <כקזב נשגהגנכשי הגמו כניד עצם ימשו זה *ולכהו
ר נענו דיךכנזי מף1̂  למ0 יכני אני עד!כייתי ה נגז

 לעק זייא שלישיה בה יעוד • גא: • כיסחיז כאסי *סאי
 זהכמיבה • יכחיב קיי כאן שאק המדקדק אלייא הי'

 כתוב שכן וניזולס ו’ב׳א ׳ו במלה הם שוין יהקייאה
 זא*ו משז לשיא גנא לא אשי \'3 מאי הייפ^ת ילשיית ס5

 יאיילסלס בר׳פישי׳אשר נל על אני ישמרמי קעיעא
 וק-יאיעי׳כיזג משי וקרי נפשי כתיב היא כלם זפיייק

 כק ע<ת.עיפיי«1< כ*הק^ זאיןהשק החסוריו היכקאיא
 א1ה0 לס) איוג( והזביןפדהגפשישפביינשלע

 ן'יו ן דכי׳יב מלין י׳א עם. נמנה היא וכן • נפשי קי«
 אלא שאינה ליי עמהן נחנה לא נפעו זלסוא יאייין'יוד

 ם שיש ת נאגי נמסך ואת ילשסתו ’ פג * קטיעא ייו
 דק ל י. שטנע ממטבע שסנהבדפזסההיא עד נפש ®יש

 • כאמיר הזאת המלה עלזי^חבינת ־ מןלז© נפירוש עגמו
 מו p'pjBir 6<ול פמגה משו א^ךלשיא5צתג6ה־04

א ̂>וד וקריין  כסליין המסיק ־עליו ׳שתמס מה עסמו מ
א קי  נמנה דלא יתימה * הלזו«זל משי על הסדילה ^ז

 וקליין תיכוי/א בכיף ויו ניןדכתיבק מא ?ןשיי׳סדולה
'Mב ״*״ ת ד סס הנאבע שדעת וני' ״ ע  קי׳אלמא ̂ו

̂»p׳׳« pwn ה התיוים ק לסניהס שיה עזי יסנאז תוו  ה
שו שאלמאגפ שימנ א על אימי ^ קי  לקיינא נ

מ  נאמרו הילקוט בכתק פי על ידליס םאמדיש 1 ר ק1א
 נכש! לסזא גסא שלא ילאנשאלםואגפשוממשה6א>

 את שיאה איש אין כי יא ו וכי. כה יכן1 •אלא מכרי לשל
 אמדבר7 יכו'• גדין ורלסו ינילךנהן ^גמלאכיס
 נמרוד פל נפשו זה 1מש לשיא נשא לא וכו׳אשד 'שנאליהס

 לשיאונפשו נכא לא י6א • ‘וכו ביעקב מדגי
כי ־ וכי* לין ®ל  נמלוד סל נפשו וה באמי ימה ע

 פמו כהזלאת נממד שהיא אמרהל הייסת
ל  נפש ובאמ״זס הא.ש כבשן למין ״

' P בןו5ל0י־טגא«’’י^ל”®ן  ני אנס ו'•0ל
 לאחי כתוב כדפיס אנלני ^*י^י-ימנא גמדים

ל שנטל 91̂^ ס מי י נ י מל מ כו׳ לעול• הכתוב י

י ע י י י ץ ע ב י ! מ י
שי אכיהס אומ׳זק  גינזו <6וא.ופ0ל לאיה®^ יסא

ה וכי'• סלכפיוד אז  «ילשוא0אלא(9«כו'ו עקב ד
 לביש אכשל הסיס' לפי ה9יה עכ ללק!מ'• נפשי

 למרשיו שב כן יאסי • הבעופ «פ• המלה כיאי תחלה כי
 שיעל נ לשיא נכא לא ס ׳הבאי ינאנלרס * כקלי כפי

ת כי יח' גייאי מאת• לי כמיפלעת העליונה הנפש  י\
 תימס ת<ס על ה אי* שנשא יירינה • כן אומית הקדש
 Jבעכ•ד■ ולי ל' שמית אגה ילא. נמרוד גפני :כשהיה
 בגנשיע וכןיעקנל^ננאלסאנפס• ;פסלו•

 y נשב לא’ כ אי אח עק ככ»ל וני לכ זה לפי ויהיה * ללבן
כן היא0 ייימנלאהבנכמתהילק למימה* ב קייי ע  ה

 אלו.^ הל 001 עזרא ן לח< לו עזרהה הזה הלי/יס קס
 לרכייחקם באנוש יא י. ליס אכן י בו יפגב המדקדק

ם מילדי כי לאמל ומשענה משען  לדד«ש זה העניי
לן ?ש דאיכאלמי כזכא כל בקלי או נכתיב  אכעהמא בו
 אסכן בייתי מהם האאד הידרש׳'על, יבמכו ופעמי'
 אנל®• השג* שלילת על וזיק ?איק 010 ואין לקבלס

 ינלכ^07א הזא אשי יכידע שחן נקיא כבר והממוסס
 נו מגי־ ׳קיבת כתיכ• של מ־מעוחי בייפכט -דבליו

 אדג* על המיזסדת הראייה אידית ועל יזתלרלשיני
י.פקוד«ס מל זי מנה עביה לא מאשי שבידנו המכלה

 הי.אל״א ניטפכ במישזכלני ־ ׳*ד וקליין דכקיני׳ו׳יי
 על!ה״ לכיין בכללי הי׳סיה היא כדי כי ככק אין הכז'•
 בת;^ס היא כאפי גתה שהורע במקיס אעשה מה אצל

 בקריאתה 0י7רבים«גככ כה סהתויקו הזאת
 נועלן ייללו יידלכיב הגה כי ספק אין • כו״ו וכידבתה

גייי כמכירת פי מינא כל על ייודיו ענרי י.תלס להר י

א’א'°  ?בס ן יא * י
אלו.^ ולהד • צדיקים סל נכמתן עי תקלהאפי' מביא י:
תיבס כהשמטת ננזדמכה היא נאמי^כימסיהיישככמא ־

 ס3 שאירעו כמו ניוד בו'ו!קייין ככתובים מכלל זי
 <ןשס ותעבידה כינייונו יות מקובר אחרים כקיליס

י בגי סס והלא נגלית-טלטיל* נ  יא אל ד ז ד
ת יינויח לבכר רחלודת כהקדלתי כיי ט^ן הי  גי.

 נמס מגא לא כי שכ ינחג זמביה כחאומ נ על משל ־
ס ואכלה אכלה כבד אח נקי אלת בדכיה לק דוח . סי  ו

 ההן^ בספר אס ליאות יביאני יהי ־ כשאי גסנות
 .׳קלקן לא הוא סס האחייס יכמקיה מנלכיס ניטקי.

 Jjj ■אמין אפילז כמכינן קא דרנק אהימניהייהו כן על
ת1ת אמנם ני • שמאל סכוא ימין ־  בפיהס כיתה איית י

 המכר עין לה י גל ואת כת(היי.ם•0ועזלרלאנרנאנ
 זדו ג* קי* וכנפי כקיג בנפסו קשייה ונכשו לאתה

•כינו: אסל בלועיסבנאינ׳ס בעקבות .אוהזת
כח סיכן



כ0ק כוו nbim ־ (!וליזיחוחז
^ ט ח כי בי ‘^^צ^tp^^לוט^הb^ צ ז ני jp® ia|101 מי io rb 7 o fp » ^ » iw ו מ ^ - ס ^ 

cf•> ̂ל ילאא ^b-יזי ץ > י ו א « oJopt wrfk^N w 9 סקר ip f 9  w t מקלי •י 
*op יקלן ^ כ^דלו צי יהנין לטוב 1ל ocpoa\ סל יולא ד<ןו3ום rf מן ו בי ייזסעיל^ו יי«נ1נ ג ^  י0#סה י

ו1לא«׳ייזבוןכלת ואיבאאאר«ןכ<| טעיתא*(טיהטאכאפיול!י000 * מ ל  נייני•030יכךיוסיך«0#ע
יכעידוזים דנייסזלים׳ •סלסצפפיים

ל כ«< יאם * חהקיימי יסזיךם מ ׳ א י ל ן ז כ ט ה W א tjnn  )ffihvfi ^ מייז עמגל^לס  ךו>ם1י <
ĵ יעיין סמישל יזס S k א טי הדו ק על to״.S ו ספכס’יססגמי ד מי

הן415?1מ׳וונייי? ברציפייכליגזיסאייו לשמת ר צו^טבאותי^ רי ח א הי ^ ח סימום סיןדים ת
̂«נ צןכחיו^יס ואדיר בט^ית לה^ יע«זכ אשי «י ראהר1̂ג  מאובני! ם6 יןבלסיסימ פ<יי̂«

־ *יי״ י ^ י d—.״•n-M * םאתל רמס • p רמיז יש8  w קוי ׳ צי ואר^ בנ «1נ פ ק ו^שאנויהעגיגים ע  b'aioo׳ 00 כאשי כמיז
מין «ניימ ביובירים מא 90*0 סייס 0נל6 , ׳ . “;׳ ׳ , ;,־י־ • י , r ה

ק•-ניני וגמד, י סי נייז: למעתיק ה>!דם י r־c״ איי ע־י J p . r״ w־ w w
,'1.!מל-מ--«!> ״ ס, נ נ ת- נן 1ט>»ייד.י,ם:»דומנ^״נ אמד בהעמקת ד.«כס נ »י •.י נ מוי ש ״י ל־נו  נ

כיסיוי אממתסאזתמו סמו ישתמ אחת: נה1וצנ
ר כט ת1לרקיי נם סעכממס׳ מ ר א כ ח  ץצאים39סעת<'0ומי7הפק{ משה עהפיח ואיךרוחשוכ ה

W 50כתו בזיז עיד'<יישם0«ל סגיתם על להזידו אתס י1רתורוץוארבנ*«שרג0
רי ל להעיד נשפיסי׳פרכייןכהם ז כו ה ר ־ מ  <על1̂ ונשי'1 סתקזכלת״ ד6ס זיר־ן1ש pfiD ♦‘כבד א

שיצא נמו ויוטל M0 ססעק ן«ס5וטע נק־ד מאין גשוט , כאשראמינו עלהפייושיס
מן התזרה ספיי לא חורה רואי׳ורפר נאשראניעו־ ג וכי למלה היא והעילה ספק מבלי ד סי

א עד שיסכימו אפשר שא אין פ לנלר•םf וכבראמרו מצ  בסע«ושווי' סתדיןיק אלייא ושאר גשסח ה
 משלישית סתסזדכהיןמתו שסתישברי^ שדיסזנרליציאחיטצר* תורותיו יזמוד׳אמ׳יבפדייקרחז צק

ת האלק־ס בתולת נסכי ^ ש ש ננ  שס אין «€אל( יכום י ישראלאמחתיעיאיופסמדיםבמעשי
ס ההם יינ־מ שכל ושים מפזיש די תסי מ עליהכט אפשר שאי ה שכי׳  1אפשיקזלשפמגאוהנקול לח
א קי ל?® ■גט׳ייימ * » ה הקליאס לנער ללמד ניס1 מה בשנה יי̂י

אי«0 ספי מתון הככיכס תיניס• nr מפורש והחקר•
אמפסלאגייוג* :(כי נקוד הפשיקיס• אלו וטיססכל•

m )כן אתל שיתבאר וכמי מסיני בנויתס הפקודות אלו לה ואמיי טעמים• פסיק אלו ביוקיא• סניפי
.פי y במסורות ר י ס מ ע ני שדברי הלשק היה הקדש לשין כי איפיזרסאלה עי׳ק י<* ^ כ ל נ

 סדאפוכים לפי 170ro הקריאה *ל (סופליס אקרא
 תיגית םיפייס פי' סינדיס ועטור ) שצקראזסופריס

 יכתבין כחנק ̂לא וקריין הלשין ציפות שפכתב! יינייית
 ו יוהיי וי;דבריס • עג תשיגי למשה הלנה קייין ייא

 תורת נספר ויקראו כחיג תניכן באמרי ייקהל בזרי
 א׳קתיס וכא כמקרא ויבעו שכל ושום כאלקטיופויש

 דיוקצין אינון ^:ל ומכולת טמחי פשיאי דמינון מא
 ועיין עב * וכי משכי ה5ל<י אתמסי כלא עלאין ייוק

 בהקדתה סעדקלק להי'אליה בתשורת משית ^*י*י
שלישית:

ט ן3י0  נשואות עיניו ונו'• חתשוב ואין כ
סעס* כולאה לכלל במלך להניא

קסניקזלנדס וריכיסאנזלזתליביכתולתסנתזנכלא

קן גיגי ף ו  9^ אתית לשין להם היה לא כי ונשיה ט

 סהכיס פעראתדלתדעד יכאשר אדמתם אעל שלו
תי השפלסשק מתוך עמו האימויתה־היבוקויא  א

ה סה-עה ולפי בפיו שבול שהיה על ה פעת נ או ב ש
י לו כקל היה ההיא נלשון נקי כו 0# במלות לו י  ק

 יןמ^7 והגיא וס׳י נליתשבה קלאס שי׳נאם מקום עכל
 גסתק. עליהם שישכיתו :באיאפשר :שתק עיין זה על

 4תקדםספהשמ לגזירתיע^ה׳־ותז טעם נותן וכו׳•
 שאס*עלהעלוודעי|ו כיוס גילנו הגמנאים כאותם

 תון>0נ W הסכמה נפלה אין * וטעמים כיזתו־בנקול
י מותה כהס ואין פשוטים ספריהם לעשיתפל נ ד  וע- ו

ל קשה׳מטאותו  0«ל׳«יי* הסכ־מ' לקוק גהוא כתי • א
 ‘‘ק»יןבנ׳תמ8געןובל.אגלסת וה שוה־ה וניי־לולי נפסס

2 4^ ב מ



י״ון סימן «אמד ►הודח
קפץ(ריהה^פמת«סהס^■6ל^של^יןכיהיאהיזי0 ויןסייקגת5§לומול«ב^

ח וכיה *r̂ יפ יפכן סמלן כסס פסבועבנתכ נץ9«ל« סס 9 ̂;*7T וכיי #ד ר !הוי* סגול(כ,ר. ל ‘p כן ו
ק כהסכתפ^הסל #ל^ ה הי ם שיהיו וו כיי ד » ^ייגס שם יל̂י לישי־׳ל הראכפייינתם ותרעה כלם מ  ע
1;כראיה לישראל ל־ם עיעלעהיתה ילכמה ־ הפינות מיןיכלפאכיה גו«אגלס0ה יהיה יכ«' ♦דה כבי כלם

^ ששס^יתס נ־׳תי ם6ו דבריו על 90 ♦סחב'הוסיף
ר לא w ^י 1̂< סיק שאמד? ב ח ח ר מ מוי שחיר־ו ק6ס סג^* א  נריכיסאניזנילזעד, התיכו׳ ס

ע נ ת בעשיה לעמוד יניא • ע כהכנו ח ת פ ^ יילת 5ס להם שכתב וד.קס׳\ ג ע ה
שני ממתיייל אלאסהואישןונל מ של^ יחזמשי כעין כתויה ו

p • מ  *Aס המןזדית עם כהמון סיוםפם הואמאל אמתדתוק j^7'0 ער עמ^ס גי וץייי והעמי j 
 איוד. הלתש לי העמיק שינה מי נל p יאחד אות© אעד הפשוט ההיא כיילוףהספד סעדיהס כל לעשוי!

 שאגד! נאמי לא 5א שנקה נסן שיין א־ך י^כ * כמוהי כל© סגלי ך א כ• * קהלתיעקב מורשה ממסע שיה
 מדד^ לפי ואפילי להאמין להוק וזה כלס ההס הסתיי כמוהו נעשה כמתכונת! לאמי ביה יה מיסו ולא ששנוי

ס שיסכימו שא״א אמרי לפרש ואין • יכית לא לאותעילס מי  כל;♦ אלקי' תיית נסה דקדאז לשוק כל שידש׳ מ
דעל^ וכן ־ כלל הניקוד נו )כרו לא לעיל שכתנפי היה כי ־ יהטעמיס הכיקיד אל מושב • כהמון עליהס
ס • כאית בלתי קשויו  ההפשי^ את מטעים יניס ו*זל'ימ • כתות בספר רא*נע ונו׳היה פשופ ספי שהיה אחיי ג

ט הכ:ן ר׳לישה ימהם נכונה יכרו ולא ■ראיית תיקף שכל העקר הזא טעמא כלא צהלכתא ה יאני עי י  א;יי
א כמי עליי סמיך ונטעתים גביקזד הקבלה הו< אס כי ואף המפכיק סעה איך גדיל תוזיזין מיה :ש̂י

מן יכו'• נלכנית שמיי שהיה ספק מכלי סי
 העת אליי שכיזן יכימה כאןשכה

̂וכי סימכט דכיו בא  הטעמי׳ מגד הקבלה אמתת pלר
 בענין דעת קייאת שעת הגיעה כן וסתו והנקודות

 ניתנה תכיני לא ני אומי גיר יה יעל והטעמי' הנקוד
 אנשים כךקיי ואחי כלבד סניתס קול רק נייתם

 ממונו' חדשו וזם שכתיו על סמומס את העלה לא אשר
 לתכיסת סכי יישם ♦היה למען וסטממיס ©כקוד.

אליה את לכם כילח אנכי והנה • ההכם שמיעתקית

 סכמ אחריי היה לא המפסיק כי ז־יכלל * הסופי ע־רא
 בתק«מ א1ן ספמיק ההקי׳לא בכל ראינו הנה כי הי כמ<

 הטעתיס• הפסקת ששס מי המפסיק ישי עכלן׳ ■ כראוי
 כ• ככק ^י|’ נלט| כאן כנהו איך ו על אט ותמה

 איתמ כנה וכן י אנט׳יכיסכמושאוכיחהחלכן כיו
 מוכן כאן יהנה * יניס כלשון חאיכים כפפי בעצתו

 מצאתי יכן * מסיכי שהטעמי׳ניתגו דעתי שאין מדבריי
 י7הגיקו כי לדעת לנו ייס ייל ®פתו' נח הנק אתי בספר
קכ״ו- דכי כאשי אך * סליחות שנקדו ילא בסיני ניתן

והקול(,! התכיעית כל השומעים ה©ני הקדש לשון בספ׳חסוית כי החבר בדעת ידו חחייקה אשי א׳}כניי
החזק • סה נמינח הדבר ■כן זהגדולי׳כאשד קקטסת הדרוש על מעיכה עשה שלישית בהקדמה המסוית

ימק אה נין קוראים ג חפי לי.כיר יש כך ־ הרכה כוא על שיויה מה החכליל מלשינות הכריק ותחלה היה
ה הוכית לנר ף יס מסיני ניתנו ית שהכקיד סיבי ה״תו א לא חיל׳ אי ובין סגיל אי ובין נירי אי ונין פתח ^

 ששכחיהו א1ן משיכי שהניקו׳ניתן החימר׳ נגד תלסמתו
י  נו ן שא n? אמת אך ל ז וכתב • וגלהי עזרא שבא •

 היה ישראל כני לפ:י משה שם אשי התורה שואת קעק
 כיפי סימני יכלי טעמים וכלי כיקוד כלי פשיט הפי

 כעלי דעת ולפי • היום יזאיס אנחנו כאשי סמקיס
 כה ת א!מרי ויש • אחד כפסיק היא התולה פל הקכלת

מק אן תויינ הרתכן שכתי. שי«תשלהק*בהכמי אח

 תלכי״ הז ושמי עד ותטעמיסיכי וכשבא והשכל יהקמן
 נקבלה העתיקיס לתכינומיהסאשר והטעמ׳'איתות

 גפסזקיס המקיא תקני אשל על תחשינ ומה ממרעה
 כך ואחר סTבעע כן ואחי בניקוד כך ואחי תחלה

 אותיזעיק• יינו אשל עד והחסר שמיל׳המנא עס במשיל'
שת<ר ש:יה יק כתבם שמשה 1לעת ן שא היי • עכל

א א<ן י*ל משה קרא איך בלבסת _ ___ ___ _ ן ק- ט ו י ז p ה p
i f *ת אם איתר ואני עש־ התייה לפי בפתיחת ג ־ מיהן וד לסגיל נירי ובין לפתח א ה א'י אליע הי ב־י מ ע

ן המדקיקהנוכר• נאייר אס מהחלוקה ימנע מס־כילא ניתן שהניקוד ח י נ  דניים כוה עוד נוסיף י
׳•כוון יכו שחיי שהיה ספק מבלי גאמל? ק3וש • חעעחו גויתתנקודו'והמעמיס rV לביני למשה קלאה סההק

לוחי



קסג די*ו סימז מאמר יחודח קול
י0 «ט5הפ ההוא שהספד ליפי נ  «)נשי על ברירושו נאתמז יכל׳*נ*ל ד«לכיס שנ« זשיןז פמזר קיה בקידמת ז

ז גלגנית ס' 6̂מי סע גפיהם סוע גגייס^יותיקנת הכל י  י>«י'1הץוד'והיוי ינדק ההי̂► הזיזן על כ' הגדיל גנ
י הגה הי שהי♦ הכתיב מפימגות מיכן היק לא כלתם כי יגלבבס נ ̂יזרי • וכז שיפטים מלכים כהניס עיילה י  זי
 עיןנו אסר על תחהוב ימה לאמי לברי ימשיך כן סמיכיר יזילמם יספטיס מלכים ככנים אליי •ייכים
עמלה נפסיתיס הייקרא , יכאתנפתהאיקק^ וכולך
 כן ואחי בניקוד כן יאתר ודבהני׳ בלב ימוד.שבאוד.טעמיודגש׳ זדעובר יקסכת יהנטיה והשלי

ת לעבודה ערכם מפגי כיHענ כל כלל זכטעמיס רו  בתסזרד כן ואתר בטעמים *^ראל בני את ולהו
ה שנצטוו מפני המלכים ובלב נפט יהטעמי׳שזכד הניקוד ה הי מו ו ס' וקרא ע  למא׳כדרים נזה יכהן • י

ח״ז’ הממיין כי ע סימן ם ובלב * חייו ימי כל בו י שופטי ס ספני ה כ ר  שזכרנוהו המידר בין פ׳אין צ
□ אליהםכדינים* והשכר ערב מפני □ חדרי סנ ^בד ק ונ תקנו אמרי כי כח מי

־ ־״ליקה י י " ״ ׳ ־ א ד פSא , נ ג , י •n־Iכי.י■o׳iע״י תפו כ-n■גי א ס י ד. ח ■ ״ י ^׳ ל ״ ״ י ־ ז ״ ^

■5״0.עלמ־ ״ ל ^ ^ ן ב ל, מ״נ כ תנ ח ב^ג • ינ-נ ״ ו ר - ס ״ י ה נ ק ש י מז0.מה ‘נ א ה. - מ. ע ״ נ ־י  ׳
ה אנש« וכלב שבר* כתכיאר מלי לאמד הנוטים ם גדר להר. נף ד  4ביוקמ ייביכי שס שזכרי ושמי כד

ת והשעמיס המלכיב שבע סין ולזה • אנלנו<אורך ס0 תו טת או  זמט טעמים• פסוקי אלי ההם לחכי
מה ממשה בקבלה העתיקום אשר אחד כל כי יהנט״ה באמרי ב ו שו ^ הלא במסזרית סהיכין. על תד  ה

קנו אשר יימס מלכים תהסכעה ה דמקרא ה ל ח ת כ קי סו פ אחר ב  חלו לה ואמרי שם דנדס כץ ו
ם נז ו^זחר בנקוד האמת־ת בקריאתי  החברה^ך והנה כמכות כמסורררת כן ראהר בטעמי
ררת ג=ני השנא והזכיר משלשתן שמי ^ על ^ מ ^לין המה מה ימבאי Jך

המכודואשייסדיםיזאעל J לא מלכים בייקים כי תנמי
, , ״ להם משית להיותי יעמיד יכו והחסר המלא שמירת י

.,j, כי׳ ושמירת ד ב.קמץ נ ח פ n י n * *י״ ־גיי/ שמ-י־כל נ.ה ־לל •לנסין י
שה מן בנטיה התני כינת הם ייא1י  ימה זכי ופתק מקמץ בכרי לריק בזד־י שמעשיהם ד,תראדה ההק

ת או ולבטלה שתדלו ה בדברי ה ב  איתייתי אשרמני עד שאת * חו
אפר לנ

 וכיונה השמי׳ היה לא הזאח
 המוזכר לשינו כהעתיקו

יכי'• הכהכים נלב :למעלה
 רכקידית עכין שמיית היניכה הה מפני יסלך מפלט

 כהות לכל אייכם כי גלבניתסיישהטת• והטעמים
 רועים והמה מיעלתס «תפ:ט להדיגיתיהס האימה

 הנקודות ן ענ לילי הכתובים טעמי הבין ידעי לא
 יזאתהיתה ־ מסיבי קבלה לה• נמסר והטעמיסאשר

כה  להנטיכם בידם התקיימת זו קבלה שתהיה ני
 • עזשים המה אשר ממלאכת! איש איש לעניינה תמיד

 להתינב היזלקים בני נכח הזה הטעם מן כי !אתשיב
 שזכטיס יילכיס כהכיס בזכרי הלז ההפיי במערכת

 אנשי יבלב באמרי בתיב השטן זכי גס כא .והכיריהם
 ההיא הקבלה בורך כי להודיע בהם להתגדר בסונף
 הינרכי חינף אנשי ריקכין שאפילו עד * לכל השותף

 שמרי ובכן • נערמם אנשים ללכוד עגמס לפרנס ̂>ליס
ת  • המכידי' ינלב ־ בתיכה זר עבר ולא הקבלה ה*זי

 לקיש י־ש אמי עשרון עלי הרי פ מנחית ל כא ־ וכי
 בתיר? העיכק כל וגי ילמנמה לעילק זאתהתויה הד

ו וכו' מנקה1 עיל? הץייג גאילז * סי״יא &קדס מ

 לקדושין ק’פ •תא א הכי וכי'
 ראשונים נקראו לפיכך

 שהין שכתורה אישית כל סופרים שהיו סייריס
̂ת* שלאיתתתסל סניין ■ גיזין של ו׳יי איימדיס  ס

 ׳ * רסוקיס של והתגלח תיבית של חכיין דרש דרש
עי ע־ן מיעי־ חזיר יכרסמכ'  באיתיו תיל' של חכיין די

 במס* גם • ע*כ דפכיקיס חניין עין יכפר יחים והיא
ם רי פ ף להיות ברין י׳יודגחין אמרו פט כו קו  שה^ ז

 תיר• סל תיבית חני דרש דרש תירע של איתיית תני
ף דרש פז  עם (אילם • ע*כ סטה כיאש דרש שטה ג
ד נזכר בלתי יניקוד היות ק פ  • כדרים ב^זמי ינ

 כלם לדעתי כי מחביריז להפרידו ראה אעפנצא
 לזה זה בץ ואץ * ניכלז ויחדי אחד ניתיימלועה

 בס׳ בחמרם הכיקיד ענין שס שככלל או כימא־ כמליא
 ?קריאה אי־׳-[ ייני ע ויהיה מקי״א זה תזיתהחלקים

 על לשיני את ש א ירים לא בלעדיו כי הניקוד עס
 אל״ה הר זק על שכתב מה תראינה ועיניך • כקריאה

 המועמקי• לדבריו סמיך הנזכר בכפרי המדקדק
p יק הי יזל לקעלי. ’W הכנו• &ב מי על הקכס לכי

סל



Sip ־ יחויח
 בעלי על הנדזלה ככפפ אנשי ̂על אס מייז «ל

 * עב בחריי כעלי אל שנ שהיא דעעי יעל התסירע•
 אכז אל היזכי־כי דכלי יכביהיאיעללעתעהיזשך

 מד־.ייז שהעלתה ■ מה לדי הככיי יישב בכהעהגדילה
 פ כא־ירי ד ;הא נהיה גי הה ילדעע • כיצתני «(נירת

r הכהן יא ע הסיפ״־-ס יאש השלם * גלץדיק משכיי 
 המע^־מ למקן כחי מאמג• כל ישס חגני כעד בכיכר

 הסכרים ימקכי אמריי הנאים הסיפד־ס כל עשי !כן
 שלמי' להכאי־ם כבה ה1 שהיה עד :שר he מה במכלית

 יהמלא כיעיהאי־גיו יהע ם הערשיזעיהפסיק במניע
 ילזה זה י׳ילע הלשין מנהג והציהג !הזר * !המסר
 המשלה סכיי יהס חביכס בזה ׳עש! ה!פיים בקראי

 המכמה אנשי יריכ ירתיהי בהקדמת הריא גס • עב
 כמכ הכזכי אלייה הי כי אפס ־ הדעע ל!ה •משנים

 בספ׳עירע ייקראו אמרו על השלישית בהקדמה ס8
 אין מקרא של פשיטי לפי כי מפירש!בי' באלקיס
 שלמעלה המקר על שכ הלא רק בעזרא מדבי במסיק

 אע מבינים יהלייס עד יגז ישרביה יבבי בימנו!ישיע
 האלקי' תיר צס׳ ויאראי איתר היא יעליהס לתייה בעם
 נדרים מללש ליישב ינא כן אקרי ־ ערא על ילא וגי'

 ויקראן התאי זה על כתיב של פשטו דרך על שזכרנו
 האכשים לימרשאלה יוכה מקרא זה בסתזרעאלקיס

 מפורש כך ואחר • עברי בלשין ביאשינה ק1הפם קיאו
 ארמי כלשין הפסוק להם פי׳סהיוממיגמים תלגום !ה

 אלי שכל !שים הכל מבעים הי! לשין שאזת! לפי
ה בפסיקים  לפבוק פסיק בין מפסיקים שהיי לימי יונ

 ביי^יג־לה שאזל כמו בילמעגיעה קבלה שהיתה זכמו
 ־ ליה פכקיכן לא יישה ליה ה פסקי דלא פסיק כל

כשר*יי לימי יונה טעמים פסוק זה במקרא ייביכו
כינת לכי ינעהרסוק בא הפסקות עש! להם קוראים
 כשהיה והמשל לזקנים מי*עה קויא שהיה כתו בעכין
 מפסיק היה אמרי דדן ה בעבי המת הלא להם יףרא
 עד * השמש מכוא לרך כך ואחר אמרי כחלת מעט

 נותן שההפסק לפי טעמי פיכוק ז? קיאו ור׳זל בי׳רש״י
 להס שהין נא הפסוק להבנת ודעת עס1ו טוב

 לפי נעשו לא עדיין כי היום בידנו אשי בטעמים
 להם קוראים שהיו פירש המסורות אלו ד’ילמ
 ממיעהכגון בידם מכורת שהיתה כמו גליהמלות

 פה על המשוית להס קוראים שהי! לא !”?י
 המקל' כל על ולש התולה על המסיית כתני שהם או

גי כתב לא עזרא לדעתו ט היים כידני שהוא כתו  ד
על דברים הרבה כך יאחר ׳ בתורת רק

הריא ̂(אל • ■ילאפידי לידק ‘מקרי(הבתי׳י-לן

r'Sar' י סימן ־ v S
כ כי כאמרי ירמיה-שלתידו לספ כהחדמתי  דני׳ין יי

 טעם מיאיזה ביאר ולא !מסיטלק וכסלץ לרנק לא
 ההוא סממן מלאכתו אתעיש'כבול כהיאזתי ולבכוף

 כרא אשר ׳לתיקוןיילאכתו עגמו הר׳׳יא מכינת לו לקח
 ביכממאלתעיץ ינלמ שהצל העין' היה וממנו לעמית

 ק אמרי * מגירךפוכתנו זה אין ואילם י פלכייפס
 נתמלשו שלא יהטעמים בנקודות דעתו להיכיח ינא
 לןון והיאה הגמרא חתמת אמר עד סברתי לפי

 נגמל חלל דכיי בכל נמגא לא כי מהס האחד ־ פנים
 טעש או מנקודה ורמז זכי־ שוס ובמדרשות יבהגדית

 תביר דרגא פשטא נירי או סגול פתח אז קמן
אלא כך תקרי אל לפעמים שאמרו מה כי • זדימיהן

 יכןתב * דיך ושם אלא דרך ושם תקרי אל כמי כ־
 שלא ראיה אשלמשורתמשס ויש למק-א ־שאס שאזרו

 נייףל כלי כך לקרא רגילי' היי רק א;לס הנ־קיד היה
 אל היזאומרים לא כך בתאר נקודה המלה היתה שאס

 תכינו מאשי חכר של נדק! קייב אילם 'כך תקייי
 הקדש תשתית שזערי האמת חכתי חל הנקודית זכרין
 שילוש ה פיר זוהי רש בתי וכאמיו ניתזיהס שכל לשוס

 סטלא דלהאי בטיא להאי לעיל ישי ליתלכלאתוין
 אתיין כד כפשא בלח כגיכא כלהו אתיין ‘ בכקדי בי

 הפל ויהקדמת • בקייותיה אתקיים גופא הא נקדי
וכקודין נשמגין איכון וטעמי כתינלאמר התיקונים

 אתווד אילין מכיי־ין לין א צפשין יאתוון רוחי;
 גביה כי טעמי כתי וכקודי כקורי בתוי מתכהגי

 ”הכקן-,^ שתה ובשמיתנפקדו ־ עכ • שומר גבוה
 p-pl אמצעי דא'ה הלס כחשבן יק ׳אתיון בחמרו
״; ולתו בר-שיתונמקומית ו:זהר ־ וכי וק כחשבן כי

ר תקר חל שהמרי מה כן• גס הטעמים זכי ^ ל א ך נ
לן אין ה לי תמני ל ע ס ה ל אנ ת די קו חתכס אן> כי הנ

 לסלון- רצי מצוקדת המלה היתה איך כבירור ת״עו
̂ 5;5באותי('ה אפשרית אתית קריאה על דרישתם

 אלןך׳ עג־זכן סי שיבא כמנהג'וכמי אסמכתא דרך הכל
 יעא1 • יתבח זה דיך על למסירת אס ויש למקרי אס יש

 יחפור פלא בתיא מא׳׳ל הכז' אל'יא הר אחר' ראיה עוד
 ■ימי, מלאכתו עשה אשי על כייואכהיגאתרבז

 לה® ביה אם והנה עמלק זכר את תמחה לי והקרי.
 קורא היה איך נקודות בשש זכר נקוד והיה נקודות

 כבר ל לז שיה איננו וזה • קחניס בב' זכי
 פש^ לא שהמלמד והריטבא הרן הישנא פילשו

 בהחליפו ה״׳למיד על השגיח שלא אלא כקריאתו
 מפוא לעת כן גס מצוי זה ודבר בטעות קריאתו

ר י אדעתיה ולאי כהוגן מנוקד לפניו מפ



סיפר יהודח קיל'
או דש א ה כ שנ פי ש ס ש ל סיזי * א ש טי ש ד ט עו  שלא ו

ה ת ת זי לאיה ^י כ י ל אם כי מלקמה עי  האויור ע
כז1< נ תניי דו כי כני־ז כי ע תן רי נ ע על לא י י ו  ה«ןגר כ

ן יזליש ת י י ע לאנשי י ג נ ה כ ל די ע הג כי  פני נ
■ ר כ די כייי כי ן זה יג כ ס ה נ כ ש ת תי יי אי ר על ר ב  ד

־ עי ט ה דביק מההיא 0< ג חגי ת עלו ז ד לו הו עו כ  ויז
ם גז יבמי א מר ו טי מי זי ק א כי פי ם ל מי ע ף ט כו כי׳  י

י כ ה מה ד ר פנכ ד מנו א מנ ת המנ הי ת ב די קי ג  ר
ם עויי ט מי בלשון 'וין כרי כלשין ולא ובבלי אי ץ ע נ  כ

ס ^׳כירי ל קו ל כגז ם מלא ז ק. כי א דגש הפי לג ר ל כי  מ
הן• מי דו י ־ו י ם כי מאד ע עז ד בכין זה ה  משעטי ג

ה תיי א ככתבי ה מי ג  וכבל ריכלמי ו ככלי כלשון כ
ני בית אנשי היי ם ג ס שפת מדברי די כ ס כ  שמות ונ

ם שי ד ח לי < הב ע ך ואיך מבבל א י די ך י י די  קשתו ה
ליו ה תז פיי קו ב ל ואיך ' ע ת שריוני י  קש שריון ירכה ב

א קשים חר * לכיש רי א ם ו שי האלה הדברי  כח אין א
מוד בהם ע ד ל ג נ חבר כ ר ה ב מדו  אלייא הר ר.וגיא כ

תי נ אור כי ו ל מי א ר נ י י נ ד כי לו ב קו  ולא היה לא הני
א בר ת אנשי ביתי הגחר׳וכיש מכתי מי ב ג כ ה כנ  הגדול

ם להם בים נרי היו לא כי ת היו ם ל אי קי  בלי לקרוא ב
Jד קי ם י מי ע ט ת במקו' וקראו ו ד מ ע  בהככקה העכין ה

ם קו מ ב ת ו מיכ עכין כ ר י. בי הי ת ד מ ת ה עו כאבר כ מ כ
3וק ם «<עי !3 אי נ וכאזל הנבי נ ה ס א ז  לאנשי מכרו

ה ל דו ג ה ת כ ל כנ ו ד ק ר אקר ו ד דו  ההרגל במכח ע
עו ד ד בלי לקרוא י קי ם ני מי ע ט ץ היה וכן ־ יכו' ו כ ע  ה

ם לעילם ד די קו כ קוד בנז ת הנ ד זה זנמבך י  אקר ע
ת מ תי תג' שהוא הגמרא א תקכט אלפים בנ ה ת  ליניר

ת שהיא לו שנ ת קרבן אקר ת  היה יהלאה ומאז בכי בי
ר הליך הקדש לשין כו ד ויז ת בעלי זמן ע ר כי מ  והס ק
ה •אנשי ברי א היא ט עזיי ז מ רי ס ז לי' קכמי דו ם ג אי קי ב  ׳

ם שאר מכל לשון ובקי במקרא די הו כי' הי  כאפר י
ד עי ם ה ה ה עלי נ ו י ' בי ק ר ד ק ד מ נו' ר ■ י וכן • ו  ע אי
תב ת בס' כ מי הג ו׳זלכן נ א ק^לץי מנ לי ר ןר.כ ^נ ר ע  ה

היו כי ם' ה י החב אנשי מ ס ת י מי ד כל קבלנו ו קי  י הני
ל נעל׳־וד והרוצה ע׳יכי ב ן ט ר כ ל ן דברי ע ל  אל לו סי

מי קו קננו קוגר ז כ; יימלא ע מר ז  תי1בי לא אני כי מע
ק י ר . ע על בכלל להעי מי ר ל ה פ ב ה ת הני בנונ אנ  על נ

לו אי ם ולזה י ני ה כן ג מך נא אניג ריו ע ב ד ם מ קו  בי
ה מ א מנו לך שיתבהר ^י־י ם מ ע כון ט  ש־נר למה נ

תק י.קמץ הכ רי י כ ל וי כגו ה ם ו  לבו ביי ילא לבד
ן י די ז אי נ ד לח כי הב כ ו ר.!א ק ר ד נ מ  י'.קל והנה ־ י

ר אי ל ב תי תי לבד ־.ה אף ג א  כי מנ
ת •כעלי ל בי ת או קד לא הי מי ת ב ו ד י י נ ק ל ק ד ק ל

»Sסימן יעי kS קסד
ם ולפתח נו זהסגול הצירי ובכלל היי  רי לנ שקראו ד

o j ל קויק כן ס זלפגי או * פתח כן ג ב כנ ס ו מדקדקי  ה
ם שיני א לו ־ הי בדי ט ה ע ת ביגיהס מ א קרי  הבמית ב

הי־ני ה שקראו ד ד קו ת לנ א ץ הז י ל ק דו  קמן ולזאת ג
טן• ק ק ת כ ת א ל׳ ל ו די ק ג ת פ ת א לז טן ו ל י ק  שאר אי

א ל ת דו קי ה המפרה בכל בשייס כרו נ הנ דיל ה ג טנ ק  ו
ק ם לקירק קראו י ל קו ל ) ק אי ר שי ל  א״ולקנוץ אוי

טפין זלג ולשיא א או ח ת קי אקרז ת מי  יתבאר כאשר ש
ת בליחות י סניו מ מי ס והמשל * ו' נ מי א  בא במסירת כ

חיי כמי אי וקד אי קל עילי א ^יזי י.  ל־ת אני אלקיס ת
 ותל קולם חד איורו ולא * בליעל למלך האמור ימד

כן ק! ד יכל א דכתיבין מילין כז סיל ה לית ק אי  דכו
ל י פ י ת ־ ל ן י ל ל ן י ג ת־ ב מיו לי א א ל •1י דכתיבין ו ק  י

ם שכי׳נא והנכקאית ה ק או חילם נ ק או חיי ר  אינו בו
לי מלשין ע ק נ תי ר סי ת היי תקכמי  גן ־סכתכי הכופר ה

ת או הי ל די ה רמסירת• הבין שהוא כ ת ע ך ו ע די  או
ם ע ט  לקמץ שקראו כתי במוח להן קראו לא למה ה
ת לפי ווה * ולפתח תניעי ת שה חיו א ן יש מ  ביתן לי

ת תיי א הו׳יו המבךד׳ל אי י א ו א ד י ״ י ( ־ ז ן ו פי ב  זי
אלו ה ת כייו הן ונא ב ל או ק אכל אקרים שמית קר ק  ה

תק ך לה ן בא והנ ב מ ה ת כו אי ר  שמות להן לקרא הונ
ם חדי ק וכן מיו ק טן ה טן ופתק ק ת שאין ק מיו או הן  ל

ב על המשך מו הרו  לפי' שירה בכרשת שביארתי כ
ק ש כ די ק מיו ת מו ש הן ל או ר טן קמץ ק  ק׳סן ופתח ק

הי א ך ז ם קמו נ קי ד ק ד ת ושנו אחלי מ  דקדאו שמותן א
טן לקמץ רי ק טן ולכתק ני ס סגול ק כי ס ה ה־ מל ת ע  ולד
ת ע ל ■ בבוה כלס ד ת אנ מו ת שקר של ב דו קו נ  לא ה

ם כי הן הנ ת עלי ע ס ד ה כנ או שקורא יש בנו מ ד קז ב  ל
ש מלא לו שקורא וים קולס ק נ א ז ר תו לז ק  כ

ת מז בייל מיו ■ יג ך וגיעלו י נ י נ  וחנחכוהאשכסזי' ־ ע״ש ל
ת קיראיס ד רו נ ס מלא א־ ל תי־ זי-א פו ע  יד

הו אנו ל אין כי <ינ רי נב ג ם נ קי ד ק ד מ ס ה ^י  זהנקד
אי קי ו קראו חך כן לו ב ק נ י ץ זקנמבו בז ר  שותק קו

א ת ד קי נ לז והמדקדקים• ל ן רי ת שלשה קו דז קו  ׳או ב
קר ־ קבוץ ע ה בוץ לי בקראו ו  שקודיס ייש . * שכתיב ק

ס קבוץ י ל ת ־ ני ד קי לי,ז א׳ ע ק ק ר קי אי' יש1 נו קזד  ש
ר לו ב רן ע א י ע לו רר ב . י ה י נ ר ק ני. ת י ב מי ת מ

ץ כן נק׳ בה!א ש ל ב' נ ר א ע * ץ .'. רי. כזז ה כ כ ל ה  ו
ק מיר ר ל ג ד ב י ל ג י נ ל י’ו ג י - ך ג ט <י ק לי ד רו ב  ד
ק ל קי ה של ל ע י תנו נ ט ל ק א י ד גלא בהי  ■הוא 'יו

ר ב כ לי או ל ק תי ^ או ם נכלא ו ל ע ק היז מיוי אז ר  ק
הנו ב • . ר * ע בג ם ו ד ו ק נ ל ג ל ד  ככני.מימן זה ע
ס התלאה ־ ע' ע בי ע מ ,1̂ לקק ג/ו, ב הין כמו• ' מ

יניס



. ליב ן0ס» -------------
0 • וכז סימנים במם ינתני הם ימלזתשמני רוג hh בה-דמיגי רלופודי __ W צי ד

» ־ » ג ־יי ש ה ש א לי ,- ס, ״ ה ץ » מ־ » ל ״ מי ק־ .»
מ וקדם קרב בשיש הידק הזכירו י^כלה אכלה לסועליס ת0י;מיזמ הזאת החקירה כ  ז
פירן® בהקדמת כתב והדמבן ־ עת סי׳ בשני אלינו ל«כי• זהדפק העלין שהזנה למי המשילם

קבלה בידינו יש התירה , ̂ , , מכל תהה לא כי המזאה
,iהכוזרי אמר לג ̂שקי״ א ^ ב ת היא נא א שחדלו כלם התירה כל כ• אתת סל ה

גיז ח דבר ג האשים והנביא מ לנינה שהתיב♦,; הבה סתיתיושל שמירת עם י
א אמר האלה במהכילים של ה ר חו ם ה ע ה ת שנו ל ך ר ד ה הי מה י חכ  בעטן לסמית חתקלקית ה

ה אנחנו חכתי ת{ומלו איכה ־ א ל פ מו הטעפי׳ מקגיעו׳ד,נקוד נראה כי ה  דרך תתשוב כאילו אתר ו
ה ש־לא סדר לשקי אק אתני יתייתה הי א י ל י פסיק ני משל איננדי* נעזרת מחכמה א  שיין נ

״ ״“׳ ״ ’P® ״ ך ®״י' עי ״ מ ״ ט rsS1־.a בשוב ח D ה •חנן ה- ׳ עי ׳ ז ׳ ״ ־ ׳ י ג ח ^ ■”! • ״ ״
Wמק•נ ^  S םון ח ם אליו־ ח - נ י עו-ס ס ס .נל *^י י י ״  7<׳לנ כן כ

ד ללן^5«0** חי א רצוי מי ל מין שיקבל יתכן ו ח ^ ונימעריותיהן נרופיהן מיתיי" ה
ד, שמילת עס ח:בה בדבר הי סי אא ^ ענין נביא א ב ר עז כני סמית* כי האלהי אונ  4כתכדןן י
ען נעזר שאיננו החכם אל שילוה ד*ל ׳ •תודה א מי טו  השם ענק בגמרא בפילישיי 1S קרוב שהו

ענין באיזה של.עב הגדיל כסעעזהו• שיעשה בחכמתו ינמשך ההוא •השתדלית
ר ליי התירה שמירת ענק אליו מ ייטא נגפסוקיםייסע הות א

תידק ספד זה ומפני ויע לתייה• סייג מהזית אאזל
אמלו עד וכי' פסיל בחסי או נמלא באז׳אחת נו שטעה בתחלת רא^ע כתב יכן לשניתה דרך יהיה שלא יזא

עי  בעלי לפעולז שכר יש כי האמת ־ וזל מייא יסוד •
 עמד' בעכורס כי העיר חוחית כשומרי •מסודתשהס

ת י  תוספת כלי מתכונתם על הקדש ושפיי ה' •ו
 אלייההמדקדק הי דכיי בזה וינדקז ימגיעתעג:׳

 המסזיתאפי כעלי לילי הקודמתנאמ׳כי זכרו •קדם
 כלתה ככר עמדם על והמקרא התוית ימגמידי
ה חיי  ספדי' כ ז ה־ ולא תייית כשתי התולה ונעשית •

 לשאר קיה כאשי מסכיחי׳יחד שהיו התקיא סכרי נכל
 וחילופים שנדים כמה תראה הלא * המחברים ־■פיי

 אתרו עד בשכחס והפליג וכו׳ אכקלה בתירגום •מכאז
 שכפל אפשר אי המסורת נעלי עשו אשל המעשה יאחי

 המקרא ספרי בכל נד כשום שנוי אי קליף שיפיל אי
 עסוק על דרשי וכן לתורה מסורתסייג אזל לחנם ולא
 המשורת אלי כלילית תפחד יריכו על קרנו איש

ת תורה תשתבח שלא *הסמנים לו  וקרוב עו:* ע
 עים1לל׳ למאות היו המסורת שבעלי שכתב לשמיעמה

 המלאכה k שיחפץלקייב מי היום ועוד דיר אחי *■יי
 ענייני' תמלותאז לתכואחשבין וכללי •לעשיתסימניס

 יגרע ולא יוסיף שלא בתנאי אן •מסילתהישיתכידו
 במלאים כנסתהגדולה אנשי עליהם שהכטחי מה *גל

 וקעכלת גדולות זנאיתיזת ובנתיב וכקלי והסריס
 יכחיש לא גס לאלת וכדומה •מוחיתוסתותותנתויה

והעעתיוסכזמי בנקודות בעגין המסורת ננגלי לכרי

 ו׳ה בתחפבה העילה כפי מזריד זלא שעלק שאיכ« אמס
 חסר יכל מלא כל למנות המקרא גדיל♦ שהביא העכין

 עזרא עד נתכזרת ספריס זלחכר והמקרא התירה בכל
 מקיאו piDtr פאמרז כמי בזה שנשתדל הנביא הסיפל
 גמץדא• שכלויביכי ושזס־ סמפזרש תזרתהאלק בספר
כ:  אק-ן עם למעלה כקשי • המזפלאה התכמה עם ע
 חכןןגן DX< השתלליתם זה שהיה יהכינה השתדלות אגל

 נלקק כי אמיי יזנו * נס ה׳ניכשה ברוש אשר המופלאה
 מחכמה אלא יסיק שלא כדל והטעמים :נקיד מקביעות

 למשק שקיא הקדש לוח לתדיגת נזה כיין * נעזרת
 שילוק באמי פ׳מה בהב׳ תמורה ן כלש ממדרגתהגניאה

 לסוכן יזיק יכן וני' ויזרזהו שיניעהו אלקי עזר לאיש
 האלוף נעכין כעזר או נביא יהיה אם נאמרו נסמוך

1:  בסדר טיב על תונח!עימד הזאת הראיה כח והנה '־1
 נמגא^ כמושהיתה נעזרת ח:מה כלתי היותו בי

 קוסי^ • וני' יתק ילא :כאמור הגיילה ככשת באנשי
 עגין בראיתנו כי וזה שתים על ר.ולכת לאה ד ע

 לק נאיריה מקובל זרות! עונס עם זהטעלייס הכיקיד
 ס אחיינו זנכל ינדי חרבי זו קגלה תה שה אס ימלט

 ההסנמה• כמיתס על יערור לח »5 לרגו1ז יבתקמזת לר
טי ד מיח שהיתס או  נביא נהייתו אס כי לאינזייר וזה י
 עירו לו ישלח אשר עליי רומי אח ה' p- כ< נעור א!

חגלע ובכן וכו׳ ט«ען נעור שאבנו החכם כי מקדש:
ע פ •י



קסה nS לד לג ס'מן שלישי מאמר 'חורח
ס סימן כלאשין החני כלנר באהלרכ סיפתדזפז ! ש  מוחלטת מזירת המלך זה ^מי לא הנראה לפי מ

̂יויי והטעמם הנקודות קנלת על סומכים הקראים סיהיו מפני כמחקר יעמדו לא הח:תות שתחנילות כ
סימן סיף וה נירוי על ישאלהו החכי שהיי והמסירת המזוקק כזהב האלקי והענין המזיייף הדני כתו שהס
 ידעאתו לא כי בתשובתו המלך יזיס ל*« ונסי' י לה מאמי כ׳א סי' תספר ניזתימת ש:יחר וכמי ומיסיף הילך

שאין אמיתי כן על מאימה , מעשה ממה היל יימיה
ר ״ פקזדתם כעת מעתיעיס ב דז ה ר מ  קחפוש משלמות אם כי זח אנחנו הקבורה אל£כן א

כאומר ונעשה ודקדוקו Sרכ בה חייבין והקראים תפקדם שאס י*ל יאנדו
 כמקצת הקראים שיודו יונח Sy הנטצארת הזאת התורר־ן כי שיודה מי כדבי יחיו עליהם ימיופש

ענין קנלת על טענתי־ ׳ משח תורת נקראת היא הזאת התכונה המ׳יייף־
p>D ג ך ,1, ק אס ל ט ף, 2ןק א על הקריאההרילאיקוייבו ן

על כקכלה שיאמינו השאר . הקנלה
עניו כי דנריס של כיאזרם הסויר*׳ שמע^־יו ^החר חכחהדכריסשהוקדחז וכז
ועטו לחוד הקריאה א^הקב^ה* ם צריכ אינם מה ש לקט הכה ועד כט מן תס

ר גייכים שעכפ ילקט לנירו ב ח ה ר פ א ה  :לחוד דנריס של משמעותן הפשוט משה סשר זה הנה ל
ה סימן ובדבור ן’ו^Sבם וזצרכט כקבלה להידות הקראים זה והנה ל

ד) (מן הקב^ה מן כתות כמה בי הנמנאת זהתזי'הזאת הואיל קו וכו׳: ספי הנ
 בא'משני וכו'• ספר הנה נא Hy וממס־ררת וניפסק ומטעם ̂*למכתוד י.זאת המנוכה על אילנו

̂וןJy3 צריכיפן אנו וכבוה כםיח א״ירת וטעמים נקי? בלי  כיסתכו להעמיד אפש פנים <
כפוי התמדת זה שיניה אס ופי-ושיוכיהעניןרחב P כי תזרת נקראת

סימן הקזדמיס דגריו עם , ̂ י סל משה הכיח סתאר זה על
שם להכתכ יאויס והיו ע והסעס ישראל יזירתזלנני

 הטעמי' חכונ-ת כי להודו' יייכיחים נזה כלמישיידה
 מה ככל משיני קנלה בלגכיע ונכקוד;לי,שמוריתהיו
: הכה עד הפפיר זה על

ף סימן  אילאק־יזכו׳י אימ^יסהקראים כן ל
 דברת אשר הזאת הקבלה ענין י׳ל

 נמה כיהנה יראו לא יכלו הקראים יראו קנהו אפס
 שבלעדיהם והטעמים הניקוד ן כעכ אליו הכורך שהיה

 מוכנת כסכת קריאה לקייא לשיני את איש לאיריס
 התורה והפר היאיל לרלדותכקכלה ההברח יייאס עכש
 כקדוכי־אילס היה פש׳ט ישראל כני לעני משה שס אשר
 אשל וטעמיה גכקידותיה סליייה ורה ה־ שתנאו אחר

 לחדש להם אין שזכרנו הדרך על העכייכיד גהסישלמו
מה כי שלכתוב יוגאיםמפשיטו ס כפיייש מעתה דכי
 קבל מעת עשוה! ככר אשר את המלך אחייי שיכא האד
 ואין כנלאת וקומתה נכיונס על יהיא משיכי תייה יזשה
 ידעת וככר הקבלה דכר כה להכניס הכייח'לסבכי שה

 כמעט לעשית ידך לאל כהיוז טיב לא ס כ עכ הרכות
 לינאי פנטירא נן חלעזר למאמר דימה זה יהרי י
 כאזל מנחם על הקראים חיכית פרחה כא:י המלך

 כששאלה! כי סה סימן אזכרנו יזכור האומר פ קדושים
 כרוכה היי השיכו עליח ההא מה חייה יזאלן ינאי

קין ילזניזא • ת*כ • וילמיד לבא ללמוד הדונה כל זוית נ

 אשר הדרך על המלך העסיקו לולי ומנינים סמיכים
 תמנא כיספתכזו אושויאו !'•סימן כראשון ביארנו
 נורך שאם כיכתו וכלל ־ הספורים כהלישך הרנה

 דין בעל מהודאת ובטעמים כנקודות חכואר הקבלה
 כי ופירושיה תתייח כענייני וה שיהיה כש ־ כאמור
כדמי נמלותיו :ים מכי ורחבה מדה מארק ארוכה  ו

ק כמלות כן ואחר לח סימן למעלה כאמרו ־ כל חי א  ו
 ומטעס מנקוד הקבלה מן כתות כמה אל ■י כחכיריס

 הקבלה כתות אלו ארבעת קרא יממשירת למפסק
 למ^נלק כמחכר לקבלה נריכיס ס שינ ועניינים מינים

 תקמ אשר על תחשוב ותה נאמרו סי׳ל׳א הד׳שזכי והם
 כטעמים כך ואחר ננקזל יאחכ בפסוקי׳תחלה הייקרא

 אזפגי המלותיכי מן רחב העכין כ׳ :במסייזת כך ואחר
 מספל כעלי ומשפטים כחקיס יוגבלו המלית קריאת

 זה ומי ׳ חקי אין ומשפטיה התורה ענייני לרחכ אכן
 התורה מני כפירושי יעףדכר את לעות לדעת לכו ערכ
 זה על תישיס הראכע שהפליא ובמו הקנלה לולי

 מלחמה כלחם שס כי י השני כדר לפי׳התורה נהקלחחו
 החרש יזדוש עכין נבאו ישר פתלתול זה כעס לה'

 בכאן הקני שעשה יס,' י כמשעט ה מועדי לשמירת
 התראה ו׳זא זה ל.קהותשניה׳כעכין לי ראשית ראה כי

 לומר לינה • ׳u,לעס הזה החלש להס אמ,י כאשר
1^-1 א ייא



nS סימן מאמר יהורח קו^
צו<ן ןס5וה * התילדמ עד איכס אלה כי הלככה שנייו ל׳ד המיפלאת המטה להס אמ' שכאשר ̂ששיב ^אם

 חדש את שמזר אמר ס במזעדס מיעדיו לשמור נתויתי מהמנועהנריכז׳ביאול בה וכיונא יהחעומה חשעזמה
 בחני אכיב •ייצא לא אס והכה לה' ועשיעפסח האביב על ועביכה דעע מפיו לבקש עניינה על לאנשתפקו

חג קרא וככה אליי הפמוך בחדש פהח נעשה «ןחדש לדעע;אע סבקשי ספק אין ודקדוקיה פיט־ה גרושי
וסכייג הקניי השכזעז׳קג . לבס נשא איך כן ולילי
 חגהרמיףכיהקטייהאס,׳ לומי רעד. אם העם נסתשק לא הדמיון על שעהכ̂י נתכמה 'איעס
 זראנישאמד תלוי'באביב• דדשיהכשדי׳ ביגיה׳או המצדיסשהיו חדשי למשה שנאמר למה דעעס
בחני רק פסח נעשה שלא שהיו פ הרחפע בדבר כסיני

חדש •ימי לשמיר טה והנה סכומי וככה הלבנה חדש נקבע אץ כעורה פי'לכו לא משה הכה פרעה אל בא
 הזכיר לא יתשה שמוייס זמניהם המועלים דהיי הלבנה
 שכמנא בחדש אמר רק *יג אי ח־ש ׳ב’ שכשעיר כתורה

 השכס סמהיה ראשקכין יקלא זר.<א לספוד נקל כי אטב
שלעזל׳ בידם קבלה אמ׳זהימה וכו׳עד מיג אי חדש מיב

יר.̂כ ̂*יזיי וכי' שנה ככל'יט שנים שבע בד יעבר
 שכןק המחזור בכל ישוב שניתינו כלל כי לך התברר
 שהדריככו ה׳ וברוך הלבנה חדשי תמיד וחדשינו היותה

 משסכעו שלקחתי מדכייי כאן וכי'עד ישרה pנד
 ייהזלש יזל היט הי בע כתי. עי' ־ הביאור אל נרכנו
זאל, השמש בחשבון מוכי; היי ישראל כי אמר הפרסי

ע, תמימה שכה פי׳משהמהלך לא הכה נכין זה היה
חכלן« כי לאור להוניאה הנה עד יכלי לא המזלוח חכמי
 יחביר«ן ותלמי שעה חימש הייס יביע על חיסיפיס הודו

 ממהלך קרוב יהי ביוס מא׳ת משלש חלק יחסר כי אימיי
 ואחריס ממאילושש־ חלק אמרי אחריו והנאים הענור

 להשלמה שנתי שהיא חי יש כי קיפ גס קל ואחרים קי
ל,,ן, הנטוי רנלגל מנקודת ייש נראית המזלו'מנקודה

̂ יכק. חלש פי' כי יעוד לקבלה כריכים ואנחנו ולשמאל
 בראש הזה העקר הרמנס ביאר וככר ומ׳עכ• הפרסי
 הלבנה חדשי הס השנה חדש׳ באמ׳ החדש קדוש •הלכית

 חדשיס יאש לכס הזה וכא׳החדש בח־שו קדש עילת שב
 הכסאןן במראה למשה כה ה לו היאה קכמיס אמח כך

מחשס' כאני ■והשני וקדש ראה כזה לו ואמר לכנה דמית
 יתרק וכמה האביב חדש את שמו' שנאחר הקמה שני הס

 ך5לפי יום מיא קרוב הלבנה שנת על החחה שכח
 מעכן כחית יו יוה ל' כליי ה׳אח התיכפת חן כשיתקבץ

 X השנה ועיש־׳אותה אחד חדש מוקיכיס מעט יותר .אז
יכי׳יבפ׳ו׳כתככל״ינ! מעוכרת שכה הנקראת והיא קדש
 נקרא פשיטית ז״יב שטסמעוכרות מהסז׳ שיי.יו סנה

 מק;ץ שאתה שטחן זה מנין על כמכנו ולחה מחזור
 יתלקיהן זשעיתיין חעינר! וו פזיטית ״כ־ יחי"יה מכין

 ייס שעית נד וכל שעה חלקי ישהניס אלן. כל ותשליב
 הקמה משני שנה יט“ הכל המנא הימים ותוכיןילמנין

ישאל ילא נשיה שעלת לשש ילם ככה מהן שכה שכל
מלזכק

 ויש ־ כעשה מה אביב נמצא לא ואם יהחדשיס עשטס
 נגעי כל דיני פירש איך גדולה תימה מזה לתמלה

 והכית זמן בכל יעמיד ולא אחד באדם שהוא חמצויע
 זמן בכל לשמרם חייבים ישיאל שכל המיעדיס דגר
 הכפורי' יוס אכיל' לעל כפס' חמץ אכילת על כרת ייש

 כפי הוא אס לכיש לו היה •־־.מולד על הייך אס והנה
 כנגד שהיא האמת מולד כפי או האחגעי רחזלך
 קריאת על המך כי לאות דה אחרו יכו'עד המילית

 • עכ ■ וכי' כידס קבלה יהיתה ודיר דיר בכל ד ג
 בדעת היעלה לט מי לאמרי דימה בכאן דברו והכה
 מה ועל ’ וכי ומקלקיתס פרטיהם על ישאלו סלא

 הכשדיס קדשי או ביניהם שהיו המצלים חדשי ^אמר
 הכז' בפרשה הראבע שכתב לראיתמה הביטה ־ וני

 ידועה בנקודה בגלגלה הלבנה מהלך ס שס שהניע
 בעצמה הנקודה אל שובה עד המזלות גלגל כנגד

 וביאר בקירוב יוס ושלישית יום יעשריס שבעה הס
 כט סיף עד ישלס לא השמש עס התמכרותה כי

 יעוד ישראל• מחלץ׳ קלקיס ג’וע שעה ידות ונ וחני יום
 המוליד הוא כי שיושלבדו היאל באמת השנה כי ביאר
 ישיב יום מרביעית וקריג יחים וננסה תקופית הד אמד

 סס היה אשר המקום אל שנית פעם שובי 7ע ‘*■ליןל'
 שכה ללככה ושאין שכה נקר' זה ישבעביר בתתלה ̂הצי
 כלל נז יתחדש לא כי כלל חדש לשמש אן כאשר כלל
 קדש נקיא כן הלנכהועל לאיר היא החדיש ד:י יק
הכותי׳יןריבה ששנת נפכיר כי כ5 ייהידיע יכי ירח נס

 כשנת כ:בל: מתחדש כעמים יג‘; יריו הממה שכת
 קדש קלק לכל וקראן יכ“על השנה ימי חלקי תחמה
 מהם הס:מ וזאת הלנכה חדש מימית קייב שי־יא י̂’
שמיפדיה׳ היסמעאלי׳נעבוד גם ־ המילדת הליך ך

 ראית ל מל הקדם ותקלת הלננה יייכש* ’׳■ז ̂ ° ׳
 חשנין מ:או לא ־PPPpכשג יגיז.דשיש נכ^ייאיכ ^

על יזכ רק"יא המספריכ שני דן ן א’׳־■ ̂׳ ’ ?י"'
מיעד ישתנה פנה וכל הלבנה •ית ש תה ... ו ..

יזם ;הק ני״יילג:נזת א’ ׳ •י



̂ז שליש' מאמר יוזודח קול הסי nS סיי
רקמי . עה? ע; :ri»f לא הקי־איס מתלעיח •תיגה אקת משעה קוץ שכה נכל תחמה ימי ממרין

מ5ה ממית השמטיז קה־ה אוק זה נא ׳ לאכול שהיאטההקדשים נמנאכמק׳וי להסאתפה חלק־ססי
על עימדת אישזר נחיקפ בק״ש כתמה כי לאכיל והכה ־עכ* זכי הקמת שני הלכנהזהשניס חלשי כלס
היי תאמר ואם ן לקול פק נשחטה כמה לך שיידע החמה לשנת מינים יהכשדים המנדים היי הנראה לעי

שהיתרי מלמדני ככתיכ יקדשיהס הפיסי כיהודה
 עני ימה לןא בזניקס חדשי רצה או כשדים באור אברהם עם שהיו קלקו כי גכ חמה קדשי
^ו' הירד שני או הירח חדשי השמ׳אי ככימים קלק־ם ל*יכ •נתס חכו ת  סכקיב יכו׳כימאמי היניקה (נ

שכימסעבששניהשמש כמישידעני שקדםזכים•  מס ידעני ינו'לא ייכחת )נאשיסכי׳אותסעסשני י
 הה שניאל הקכלת לילי הוא רוצ׳ הייתי כחכמ׳העבור כתחביל<כאשר השמש ס מנהגיה כרוב ייסכמתם

דיסה• •שהייה• קנאים ןך,דןם׳ דקראי׳תשונ׳מספקת שישיבוני תיאכרנ טכר «יה כפי
היכה יעקוי־ הגלמה* חצלה* , ̂ ! / .l ומכללם מקומית נ 1,י I ״ וני שישיר. רהשתדד רצוני כי דדעת ואשוב רד ׳ 1 ̂ ׳ דיזל וככל • דקוליז פק , , ׳ ׳ ׳< , שק,:ן
י ־^^הc״ rc׳) ״*ל־ ״ ־י““ י׳ »״' מין כאשי י”®־י יי“ “איייי*^ ®?י׳  ־ ■0< מל״ד ס׳

ה מ רו כו א ד חי חה ענין ה • ארמיים יגקי כאסלו ולחה הי>י* ושמגיע הזבי
 נכרי! שחיטת שם כאמרם זבחי נאסרי ו^םת יזדמן כאשר הרג או נחירה אחכם ־ יגו הזהה נומי פרקו

א אדמי־׳וםה כשיעיר כיכיר׳יהיה ההפיש טו זבחו בין שיש הו שי  דלא יישום נכילה\והטעם ישאי• והו
תי ו מלאכי־ קליף כפי השנה כמשך חS שיבאר ריצה והיי ה  היא; שחיטה כתירת האשור בSי

ה הי פ הדעיתשזכי־ה־יאגע  זנקו נין שיש היא יתה ^1ןןןן ̂ך;2במעיסוןןק« המותר עם דבק א ו
ר כאילי זכינו אשר ה־ני קי מנ ה שחיטתו שמעשה י יכי דדגרר אלי ושימשור הבשר ז

ל ״ז ה י׳ מני ר ת ז” ״נ * , ו נ ח ם ע ו נ ק * ח א א ו « י ד נ ו ו ז א . ד י ר ת ו ס  UWW ה.6.מ« נ^שי ה
! 1 משלש קלח קשר ורביע ימים * איסור כו אין יכייכא זנתוח נ

־ Tמא״^נ^ל ״U״ , , ה אצויס האסורה האליה רק ״ י ד,י״זי ד < והניבה ו׳דטא ג » ט H נ ot
ד ח א ה

מאות
 על שעה ח!ץש היסיפה

 כחכמי ורביע ייס פ׳סה
 גס יתח^ף אכלם השנה כשיעור תחלוף !:כי הודו

 ואחיי ממנה עשר שנים חלק שהוא החדש שיעיר כן
 ספקו העיר קמה לחדש חמה חדש כין ספק העירו

 יתכשדיס כמגרים השנה לקדשי כינתי הימה אם כן גס
 אשר והקיאיס בישמעאלים לכנה דכוזיסאולתדשי

̂מי זכלם ינא  כירק שני אי שאמר למה גם • ח’צ ה
 אמנם כי הקדמניהי מאשר אורה היתה • יכו'

 להסכים אנלני עניינו שסודר המחזור אל כזה הכינה
 ייס נד רש הלנכש שנית העניריםכין כתקכולותעי

 יונח שמקים כאופן ןרכ«ע יוס משהה הקמה לענית
 נכחיכת יהאכיכ סלכבת כבחינת הקדש ני להחגדר

 ננינוג' הגלילי המאורות סכי עיניני האירי כאשר השנה
 1הדכליםכךהואא ושיעור לקראתך הקנאים דכדיהס

 יכו השמש שכי עס כתקנילות יסנימש אשי־ הירח שט
 הירק שני אי כת שכמיב אחרת שהתכא׳בנכק מה יסיא

 לדעחס יאשזב :כתחכולות השמש שני עם איתס סימכי
 המלך כלפי מניין ספירי תאר היה הנס עד כי ‘ וכי

 הקראים כלפי פניו אח הסכ יעיגה ’ יכי התלאה כאמיי
חכיינותלשבי הדאייתסללו כל ל'«יהאמת היית עם

 היא שחיטה בחירת זלאג
 קריק ולא כנוקי ליה היה

pf יזילת והקינה במעיס דבק יהוא :יזכקת ביה
 יטולת זכקינה נחעיס דבק והיא נא ־ תכשר מנקיר

 ביאור הקראים חן לבקש היא אחת יהכינה יכי'־ יה
 המימי הסימן ובין האסיר החלב נין להבחין מספיק

 ממקומו' וס ובזולת ובקיבה כמעיס יחד דבקים להייתס
 קלכ כל ממני להשבית ניקודו על ננטייני אשר הנשר

 ;יזל שאמרו למה כרומז וקיבה זזכרמעיס
 אלי ישימסוי ז גרירא בעיא נאמתא מעיא דיש
 כתב וכו'• האליה יכן קבירי עס בי אחליק לאp כלי יכי

 קלג סם יזל האליה חלבי על ייקיח כ הרחבן
 כדבר הבשר עם שאיני הנפרד הסימן הקדש בלשון
 ממנו נפיל שאיני בכשי המתערב השיחן ס אחד
 עלין אשר הנפיל היא והחלב יכי' שומן יקרא
 יכו' מקיםבהסבשיס הלשין יתערב לא ונקלף קייס
 נפרד שאיני שימן כה יש אנל כלל קלב כחלי: אין והנה
ן טיב נתח בכל שיש כמי י ק וכתף י  הרופאים ידעי י

ע ואחיי וכי כטנעיסם טנ  מן נפרד שאיני השומן כי
 והכפרי ילק חס היא יגאליה יכנדדיה כנלעות הגשר

 יקשה יגס«עבה ולח קר הכליות על אשי כמו הבשר מן
להתבשל ג 4̂ כ «א



מאמר יהורח קול
 לננס יי(לידלחה לכלות זממהי מכא םש6נ ?מנשל4

 אין מאכלו לא דס יכל חלג כל שאתי הכחוב אכ1 זשיתם
עו ולא כשמן תלב אינו כי בכלל כ^־ה נגי שעל #ימן  גתנ
 פירוש תמימה האליה חלבו שאמד הזה והכתוב זכו'

באליה לזלבו ממנו פי<ךינ

כג כב רימן מיידוי
 מדרבנן אלא אינו שזה דע־ובין קמא פיקא סיף

 היייש!מ« מכח יוה מלאיריית היא ימעל מיל מיב אמנם
 גמנאו לאחר אלה בלנייי נמשך כן ואחיי כס שהביא
 ל׳אלבים r דאיר־יי זליין דרירן מהן שבת תחומי עכשו

מילין יב’ עד ולמעלה אתה
חד ד־ האל־ה יכיר כאשד כי תחימה אחד זנב ח קצרת יסיר א ולרבו חליננן ן עליי ליקה כמי הלף ישיר ו

א• י^גימהעדקענהיוסרעמה תי שהו היי ף י4 שיבאר רוצה ו הו העו ט (ך עליהן לוקה עקיבה ה
ם זו^ת הטמא מן מחובר ה!א אשד דב ילב מי ס ר מפו ן י׳ובר רצוני ה מקיר דכתיג מדאורייתא נ
^יזיי וכי הפנימי בבל גס ה ׳' א ומאין חור או יונ 1J( אמה אגף וחונה העיר דף.ךג!:ול' שאין אומר הו

ה דני■־־ «נ<תו מ ל ח. ■>״' ע ״ ה ו םי א- ס ע ה מ ה כ- גי לי א אי ר קי ה זי ו אי נ וי ף כ לע־ר ״י׳יז מדוקם1.
ז ־”״’״ ־יי ״ לי " ״ ^ י ך ״ ׳ ^ י ל ^ ו י נ י כ י ק ם ם ־ ״ א א צ - ^ א ל י נ ג ׳ ל ז ״ - ש ״ ע ■’'’״’ת

אח» אצע־ס לזמר אפשר אי • י בדוקים של פיהם לקתים
א אס השבת ׳ ם רשותו או הערר או ביתו הו ״ תולס בדברי כי שמם ימחה U U ... א ׳ ״ י י ׳ ׳ '‘׳ אלא ̂■מה אלף באמי שכבל -

י א.ו רבים הצרים דו יהיו (pןלJכר כסיל עבה נאיזר ו א ו ב תשים אמה 0׳rt1 ףמנרש1י או שכונתו מ
תו האליק דבר ועל 'עכ•1וכ ר עירו מגרש או מדינ ח ם ^ קו מ ת ר כ תי אלף שבתזדנבן ש אתם סני'
ה ותר ו זה סוב^ת מלחמה עיך הלאכע גם שלוע אמה ואלפים מגרש שיראד-, רוצה והייתי * מז

ה בשבת האסורה המ^>י.כה גדר י4 פעם באפרו נו פרש נגדם מ מיל עשי ומשנים וכרמים הו«.ת ו
ס4מד,קו המונע V עליין ליקה ומעלה החודר-, להגירה והקסרת מו

H־ ;ןם־ייז <־*ה לוס ״־■)לג■ a S a S ^ rn n ^ דו הג פ׳ או הנ ״ חן לי ש ה ל לדני■ ״■׳’מדיי׳י• י כ נ
״’I״ ;”־ ״ ״ ' חי׳ ־ איי ה ת ד עו ס סו אנייי פ n־ וז n a S- , מ י , נ לינ^ל נ ת.נ-׳ ״01דנ , ק ע ״

כנגד חיל עשר שנים והיינו , יהרע ביואה הואשגה גם
j,״״■ ס ,,״ ד א ה ח עי י ש׳ ״ ם י י י י ־ ״ י י א ״ עב■ ■סיחל מ״־ה ־׳‘ל . 

עה וזהכיבכללתשביתולנדוקז ה ויותר ביגי h פיק הרמנם דעת י וכבד ונשיו עבדיי מז  
 הסכתע והיא שבת מהלכות נאשר כיה ו; * כמוך ואמתך עבדך ינוח מעץ4 כי האש ביחמןהרמ׳ןאל

ת רכיבת יה1שה׳ הידאה לכלל כבואו  שס שכתב מה לפי הגאונים נאסרדה זה ו^מה הנכרי'בשבת בהמו
רה טעות לכלל בא חלב הקיא  וה:ידלע« הלחש אכל המגיד שני Hכ כין שידין רועה •והייתי הסחו

עין ק חילין בשי חלב להתיר אין מיל ל׳יב סוברי׳דאפייחיץ ד
לפיס מדרבנן אלא איהויו אסירי והשאיר התורה
י ’ ׳ ״יא• סימן למעלה זה על הערותיך וכבר סופרים מדכרי
 ביאורם: על שעמדנו הקבר דביי על אור נגה rk ומכל

 ששנינו כמו וכי'• הטהור העיף לי שיבאר יוגה והייתי
 התורה יין י באמי יחיה בהמה סימני טרפות לאלו

עוף כל קכחיס אמרו אבל נאמרו לא העוף זס־מכי

 דילן גמרא
• במגיד שס

ולזה

 רקבנו וק וזפק אכנע'יתירה לי שיש כל טמא הדורס
 החולק עיף כל נדיקאימר גר אליעזר ר טהור נקלף

כן לומר רונה זולתבתהורסמיס אתרגליוטמא:
 מת מנד הוא המזולת'לטהיה1פיסיס? ‘ יכי יינה

אומר הוא ומאין :מפורש בכחוב לקיכן ®^יכ־זיי
הטהור: וכין הטמא נין הבדילה לא המירה כי
א  :בלעז פירדיני הנקרא העוף שהיא איייי והקי

 מה זי ידע ולא בעיני טהור עיף * (אלניכ^^
דדרש־כן ־ איש גפילאלינא :זכיו נשמט וכנא הוא
פסק ן?ריף • אקק אלפים שז׳^אייוי מי פלק ליק

 כמבואר והרשבח מכן הי הסכימו
 הריף כדעת בזה הקבר (אולסדפת

 הצריכיס החורה משפטי בכלל הביאו מאשר יחביייו
 בדברי( מגרש להזכירו טעם שזכינו כמה לקבלה־(יש

ק עקיבה למקליקתיבי פניו מגמת אהל כי אלה נ י  י
מייחד מקזס שיש • מזה ויותר ;זכרנו אשר

 המ,חבלת הן וכו'־ הייללכה גדר :וגדול קטן וכ,לל
 ומט :גלול כלל פרק השנויות אחת חסר מלאכות

 הגהת והלא ־ וכו לו יהתיר יכל מהקולמיס המונע הוא
 טורק בו ואין מנוה בו שיש דבר הוא כקורה איתיז שתי
 יהשלחן גדיל כפר וטלטול המלאכו' ככלל זל ימנה ואיך

 ועל זה למה יתחשב לא במלאכות ■ מרובה וס׳שטרחן
 ככתיבם איסיי נהנו שהקראים חיכיחיס ודבריו יה מה

בהמת אין יהלא וכו יניבת ניזכרה ולמה :בשית
ובנן אתה מלאכה כל תעשה לא אזהרת בכלל נכלים

וניק•



מאמר יהורח קול
 נאשיה זה זלמה ונו': ונהחתך זאלותך ענדך «בתך

 גם הנראה ולפי ■ כתורה מפורש אשורה ן שא * הסחירה
 כי ■ וכו שידין דונה והייתי :הימנה נפרשים הקרא־ס

 ידעת וככר * חיונית והלכות מיעיש מקיא אלה בכל
עס ריגז של יחליקתו

1ןי.ההד
למ:.עחי-זס י. כת׳ ד

שי לי גין ש ה סי  ל
 משפחה קררה איס: אם ומשפחת

 אשתו את החיש‘ שם שאמרו מה וככנד * אבותם לניח
 מלמל אשתו וי שארו רבנן לתני לן מנא מנחיל ולא נוחל

 יירש י;'ל תירשני היא אף יכיל • אתאשתי יורש שהאיש
והיא איתה יייש היא תה א

א• המשפטים דעיןב־שדרוגייה כמו בירושתהית הנליק־ס תע כי  ואחלי יורשתאיתי־ איכה פ־וט5וה ו
א שבתורה תניא ניתלין יש פלק סופ3  הכתוב ל:ישפע כי הראיתי היו sh כי הסתום ע־־כץ כ^ סתום הו

רה Sy סומכיבא^א ׳ לליננא תבבא כיס בכל  על יונא הנחלות דין היה ךריית« ״ פה שבעל התו
שן\-Sבכ וםעזפטיו דיניו שאראה רוצה ‘"’י ? רו מדברי ניעים אתרים פטס Jהי

ס י ק ׳ י ״ ״ ל ״ ״ ־ ״ ״ מ י ל י נ אי או ד ה פ ^ ע ת ני תנ ש ר פ • הםל*'והציצי׳7ם ל ? ־  ה.ד<ענ<נ־ל ™
יחי« אתור השיב לא ואת ! , ״ הבן־ בת עס הכת תירש ש:א

ס הנ״קי היי אי • והסינד־. . •נ חSי בנ ״ ^ או הו ן א. כ ־■אכל- ל׳־ותקנלתסה■ ״H3י
, נת אי j״ א ומאין • ל עי נ-ת ש-ט ן מאש דו י מי נ שיו! י)נן •).מן «מ.נז סמק י

ל חי זה מנין שוטי׳ להם אח׳ ייבז מו ן • המיתה אחר ועונש וג י נ ר ם ה ך א  (אשמכת׳בלשזן לקנלת׳רמו ו
ת במצות אדם בהם הית ולא לכס חו  פשוטו לפי היותו עם הכתיב עםהשבר־ת כמילה זו את זו הדו

ה העיבת הפסחעם או א׳שהי' מזקן חיץ שהחוי'דבר ח ר  לרכס פי על מינרח בלתי וזולת מי מפני מיג
יני> אשל נכרי לעם בפסיק ןך, ומס יאמר כננלו מפטפט

רשו׳לאדון שאין ח:לס ביאורו כקו מכח הבאה בנו כת
לנכרי וה לעכין הוא שנס ואפי׳לישלאל אדם למכללשוס לו סשיב וכי׳ילבסיף שכן כל לא מכחו הבאה כתו תירשנו

 תאמר האחים בתקים כחה יפה שכן בנו לבת דימתה
 בכות מנינו שהרי אחיה(פיריש נמקים כתה שהורע בכת

 חפר כני עם אכיהם אני חפר כנבסי שירשו בלפחד
 אניהם אחי בתיך נחלה החיית להם תחן נתין טנאליר

 חם כמנאת חפר נכסי כל חפר ינכית חפר בני לקחו ולח
 שקדתו נלכחד בנית דהיינו לבת קודמת הכן נת כן

 שים ■ עב וכי טוב יום עשאיהו כיוס ואיהז חפי) לבכית
 חין זנן זול נלפחד בנית בפרשת שכתביאכע למה פניך

 מאם אי מאב לאחיי * אביו את יירש הבן כי אות הנה לי
 הנחלה איתה יירש ״ המשפקה מכל אליו הקרוב לשארי
 ולדעת • ככרי לעס בפסוק חכמי׳זל לרך פירשתי וכבר
 נל’שתירש( ומה הכן את האם או האב יירש ואם ות1הנק

 כי ריאה הנך ־ תכ לקנלה אנחנו נריכיס שיירם)אשת'
 שאפש' מה כל סכתיי מן להיניא סכרתי בדרך ילך הליך

 קדמינכו קהלת t כך ואח ו מלית מינן כפי ממני להיניא
 ח< מאג לאחיו שכתב מה כ׳ ידעת ואתה י ^א’ ־̂*י̂ 

 הירושה אין שהיי ספק בלי קבלתכי את היתל ה־זא מאם
 מן החחים נוחלין יש פיק כדתנן האם מן גאחיס גיהגת

 את בנתחי כן שכתב אלא ־ מכתלין ילא כיק.ין לא האם
 המופשט הפשט יד היכן על לדעה לנתחיו הכתיב

 מכל אליו הקריב לשארי באחיי ילזהכתשך ‘מניע
 יש פרק שאמרו מה כבגד הבחלה אותה ייייש

 ד׳״מר לן מנא ן ייינתל טחלין האב יין יהאחים ניחל־ן
המשסקה קרי משכתתאב ייישאיתה ממשעחתי קיא

 נכרי לעס אמר! כי הלאבע שס כתב זה וככנד * נחשב
 כי והבעה ־ לאתה בתי את איש ימכור לכי מוסב היא וני

 כלל לנכרי למכרה ימשול לא במכירתה בה כנאולכנוד
 1דד ינא כן ואחרי מידיכשיטי• ואיןנורךלהיטאנכרי

 אין כי היא ינכין יאמת באמרי זל חכמיס בקנלת אוחות
 מהקנלה ילעני יזה תשדאל לאיש למנרה רשיתלחדין

 על הייה שלם ובמאמר ’ עכ ולאשמכתא לוכד זה ושמי
 יכו'• האם או האב יירש ואס הנחלות ולדעת נאמרו זה

 רבי בכאן שזכר מה עס אחדים ודנרים חחת שפה והיא
 בהישתבניין לטינה שס הזכירו אשר הלייקחיו יהידה
 בתפלס חייג היא מאין מת•־ בחטאו כי אמרי על נלפחד

 אלקיכם p את יעבדתס מאמרו זה היניאו כבי ־ לאל
 בפפל« ותניא כפשכס• ובכל לבבכם בכל ילעבדו ומאמרו

 עבזדה־סבלכ איזוהי השקר תפלת פרק ייש ובייזשלמי
 תירס משכה פ'0 על כתיבה היא הלא תפלה m איתי היי

 מאמין היא ומאין א': פרק תפלה בהלכית להימבם
ס' תיעד בית שיש  וגהינם עלן לי-ן הנשמית עולה הוא ו

 עביינ® לכפר ני חנמ קדמו איך קית׳קטו כלאשין שזכד
 גדנד* יגילאנזכר יכי ולדוחב לאורך אותס ומדדו

 כזכר כ^שי י רינר הבא העילס יעידי הנביאים
 אחרי נ״ח סימן הזה במאמר *ונס הח;תם בדברי היבה
 זכרון בחפלו־יכז הייגל ש!א מה על הקוא המשל גש^

 •לא שהתגקו למי א ה אמנם הדמיון שזה אתי ב פה ה
rocp gjp pi p ; וכן לנוקינו דמיי קבל j • רגז פרק

ר לוע א



Sip סימן מאמר יחודח tS iS
t כלל ת:; עזר Vp14 #1לפיל כהקדתתי ריוכע הע*ר יככי ־ כ^מיי זמען ש^פש׳לעשיתה כה6מל כל עקיבא

המסורת מענייני אן> נעדרים היותם על התורה אעש* שאי בזמנה מילה השנת א־נהדזחיאת שכת מעיב
הפתלתוליש הצדוקי' כי באמ׳שם והטעמים והנקודות הלכה יבא אמר ־ השנת את דוחה שכת מעיב ותה1לע
ובחקיס בהנית גס הפסוקים יפרש כינונו איש כל וכיום שנאמר השבת את דוחה שמילה ומכין עקיבא כי

נשק תונאות מדעת והם אפילו תשמע י׳ייל השתיכי
עי ריקים הקדש פרטיי שנץ יוSSכ ספרר שיארך ממה זד. השבת עם הפסח •או בשנת מ קי ל  ע
 יסמכו יאיך נדקדוקיס גה בדבר דיקראיבא חבור עד* כיזר כילך דשמ^ו־ת כיקאלו בפסקים תנץ דהכי

ע יכל דעתס על ביינות כו שמין כקכלד־י. או בסמך לך שזכרתי מ:ו,ר-י, נכסיז דברים אלו • דברים  רג
כעץ צד אל מצד יהפכו טנקיר'ארמטעם«' או מסשור מחלוקת חס ביני ־שחיטמי השבת את דוחים

תנו ושם • זכו דמו יזייקת . ־־■ ------------- :מדינין או והיתר מאסור אד י
־ נ » ״ הל״ 1י , אמרהכ״רי לי ״ ^ , * בכל prh מנוה נמייה ,,י,; ו

:עג: יכו יינוארה צרכיה ̂ 1 ל’ י̂י אח^ שפעם כתירא L׳.._________.Iן רואד■? >»הני >הבל .״s^ח / ״ f^ו ו

תמכ שלא בעבור מחשבתם

 ידעו ולא ושכחו כשבת להיז׳
 השבת את דוחה .^זספסח

 אלסאתד להם לאואא ם1̂
 כתו יהלל תביל שעלה 0♦

 הדורשמעי׳ בגדולי ששימש
 בשבילו שלחו יאגעלמן
 מועדו ונאמר ציפיז נאמרמזעדו להם אמד ישאלוהו
 שנאתי שנת דוחה כתמיד האמיר מועדי מה כתמיד
 שבת דותה כפסח האמור מועדו •אן> כשנעו שכת עולת

 ממה בדבר לקראים חסר על כוזר מלך השמעת : יכו
 הקראי כעי אפש׳ליליץ היה שעדיין וכו׳־לפי לך שזכיתי
 כפשטי דברם היה וככרא מהתחכתות לא כי ולומי

ק זה ובזולת יזכתוכיס  נאמנת אצלם תהיה קבלה מצד י
 מצד האפשר מן זה אין כי לו לביר ינה מקבלתכו *ותי
ט ככל להם הנמנא המחלוקת יוב  מורה זה כי ופרע פי
 השתנות להס קרה בהתחכמות׳ומזה סומכים היותם על

 לח סימן שינא וכמו החלוק מן האופן זה על שדעות
 הקראים אנל שיהיה שמע שתועה אם ממנו שאל ♦יזצה
 מכיקוד אי תלזסוית למעלה שזכר ממה בדבי שנוי

 כקבלה אי חכמים או חכם דעת על שיסמכו כסמך יכו
 מתקיו׳ הדכרההוא ויהיה מסיני משתלשלת קדמונית

 הממגלגלי' ו כרי ד לחותם זה מתלוק׳והרי מאין כידס
 ולהורות כב סי סוף המלך שאלת על להשיב כג מסימן

 ומפיקות יזתרמכריעית הקראים טענות שיראו מא גי
 מהתחכעומם והיא הואיל לכאליו לשים ^עאחאין

יסמכו נאמנת קילה מהשתלשלות ילא

שדברתי מה ־כי שמעתי ילא יאיתי ^א ̂ ׳
 ועלה הקראים אומרים כן כי לד סי לך

 ביאור קבלי וכין קייא קבלאופן |’̂ שיכלילי כדעתי
משא בדרך דברי כה הלא ומחשכה מאומד יזענייניס

.- או רי ני ^ז ד ג ף שתים • יכי רואה אני יאבל ז
כ״כ סימן למעלה שמעכו זו * כחם בב^ משהדלים

שכי; נדדה עליהם אשי לד שאמרתי כמר־י, זרד החבר אמר ״
האחתבראות! המלך־ וחםברא מד,התחכהדת

דבק׳בהשתדלות הקרא־ס רהםתחכמים
וזא מזולתס יתר’עכידתס

 בתת כיאור קכת לי שתבאר עתה ממך מבקש ואני שס
 יישתללי׳בעבודה א־תם ריאה אני כי בקרחיס שאנלך

 כתיב של פשטו כי ביאיתו והשנית ־ מהרבנים יותר
מודה היה יזה ־ יאמי־והי אשר מק״עלקרא־סבכל

 כג שימ החל יהחבי ־ המשיתף הדעת לפי צדקתם על
 ןpתשור הנה עד יכמשכה ראשון אחי־ון על להשיבו

 שב י חאיזי׳ין יזשבקו ליילך הרחיב בי ועתה עליו
על'{ ■ הראשין על לצקפק

ישכלתס ייהתחכייזת הפשט שפתתתבגכותרורפ־ מה
-י קי ז י י ״ י ניא£.ן -r»•־־'ין אי-■' ־’י־"’ נ

־ ״T״’ > ״ '  15 נתחלי כאשי מ!שמ ק ■א ״
 האל כעבודת כחם בכל משתדלים אותם רואה אני

 למה ל״עת הנ״ש מחליש דבר והוא מהרכבים ייתר
;זה מה ל יי! זה

ן מ  • זהמלזהשאמרתילך״יההתחכמי׳לס ןS ס'
 לב׳הדכריס סכה היה בעיני אחד דבר

 והסברא שההמחבייית כמי כי עליהם פפקך שעוררת
 והכיסם הפשט לרדפם סבה להס היה מלבם בדו אשר

 רב השתדלותם ג*כ הניתנת זייתה־א כקרן הקבלה
 עז מבוארת ם הדבר יכזנת ־ שמיס במלאכת וענום
 מרכבו' ייר^ לא מרגיע לנפשו ימצא קבלתי יעל הסומך

 ידיח קבלתי חבנרמשגב כי עליי שתו סביב אשר עס
 המורייבהתקכמז' יורי אשר בליסטראו אבני מעליוכל

 הזדמן צא יכאילו קלע אנכי לו נהפכו ולקש וסברא
לא יקבלה בינתו על הסומך זה והפך חולק למחלוקת

יקבל



יהורח קו^

----------:כקשיי
ע:'< עניהס שככ-י.(? הדין ירככו נכבול חהידיס יע״זי

ונכין רא̂ו יכו׳כי ההקכייה יראה הכימיס בעבודה והמתהכמים אל p,^pp מש:גותס יגל
m םכזתדלי׳מעו^יי יותר שהם בידם וחרבפיכיות cנגייכ n Sd 'וי צו מ ה א-ן כאילי ענמכו בנראה ה׳

ur ־̂<•קב במנוח׳במה ח1שג מפני ע^יה ככיל מנוחתם תהיה כיSהסבממש בסכיי. יודעים אנו ממלאכת ו 
ם3ג ה׳רבטחוה יחרישין• והם מ׳ילחסלדם תק מפני היתה ,לא א’נ ש^א בעיר ךSכהו ש  הזולת קבל

ה• הינניי ק״־- עיי ״ 1^,, א’־ נ ן , , .^ ־ ם ק ז ־ז ס ל ת ״ למען ,
ה אשר בתשוכתס יכבלו k 1 ואמר משהמסיני* קבלת נ

, הנטיטם 4מנה ־• קסמה י ״ •’א י ° ע י * י ״'׳ ' “'= " ס0■ל־ד,-,ע-.ן״י).למ ^ כי.
דו\ מד מרחמה ח מגו  ה1תכ נץ אשר הס בדכי־יו ׳“^'׳1■*’*״ יא■ י כה ו

שתד רואה שאתה ש,, טעם כ׳ה לך זאושישה אי רחםSמה י יע׳^^י ‘י י ב בימי רשע מ  נא(ן יהולאי י
 בסתר הראנד כלכר זל ליוכד חמקבדייכזרוצד־ן מרפיון רואה שאתה נעשים קדש של דברים כ׳

ם ^הבצר מבצרים בקשיו אד*ה כי הרבנים נתכור׳חקשה כאמרו מאליהן ה  היה בימיי באמרו הקבלה ב
ה בעיר ערשוחם Sy שוכנים ואייה משאיי את נושא וארון מיעש׳ סי  זה יענן בכו• ושאול ענן קדו
היה «<ת היה גזר מבית ; ובצורה לעולם ה אמת כי והכלל

י ̂ נדק׳ משהע■ נל לס1.לע ר ו ו כ ה ר מ א ח ״ נו* ל מו א ש ה' , ם , ו א נ , .0נעתל.ה ״ נ . ל י . ־ ע ף : 
מן ח סי , מה כל ל , ז , ! i, ״ ,^ ל' ״ו ^ ליי ט־ז פ ^״’״

להיזת השחי מן לאסייעוהו , שאמרת
ה אחת תורה ד£1ף ח א ם כפ■ וד,קרא■ ט ד״ שנל.ז■6י סנ

רו ירבו נקןך^ק החבר דברי קיים הרשין עלתה יו נלב! שהית ועור מהם אחד Sכ סברת כפי התו  / U”p   v̂U ̂  ־MU7W J
א כמדבר הקראי'כלילך סאלה ^ ד ה א עמיד ה ם• כי אחת תורה עדי י ענ ^ ב  תעל להסיתאתיש־אל ועייל ב
 קנלתההכמי׳חכיהנביאיס מי ויפגע דעתו והוסיף רעת לו תתחדש־ זכו': יכנע מה יידע איננו

ה שישזינהו יתיסיף דעת לי תתחדש  עדים מפי כשרים ע־ים בהעתקו״ת שייע^ק וצדיך בטענ
מצאס דעתו שתתתלשלי אז רל * דעתו אסג רע ו ם'נ בשפר שסדרנו כתו כשיים יןקורלי' הס כי מסכי
ף כ1 מכ דעת סי^י או אי ד ה א הי־ין ש־קדםוס מרבים מ  סי על ממרא זקן ונעשה זה שהב^ןך ומן
אל שמוע לבלתי דין בית ! ^ ^ הקודח: עלדעתי דבר איזה ה עני; נא עליהם מ ד ^הב ונאדר • ההסכ י׳ אי נטענה שישיבהו מי ויפגע ̂יי ׳‘״׳״■׳־׳ ̂׳־ והעמד ספרי השופטייחגד , __________ ׳־׳-

ה - - נקידמאיכ^, התכל כמאמר ת פלונית ו ע הד ׳ מכרעת ו י תלתידיסובדאחלבזקויך׳ נ
כן ואם רבים פנים א. ,!;,.ן, יכו׳: יפגע מה יודע כן היתרת אמדו ע ת ח ע  החרבן אחד כי לאטיבים ד

 שעמד נתדלדלוהתיניסעד חייבו זולתם ̂־תו שאול בנימיןןאר וN ענן נה נעקק כאלו וכילי שיעמק
ה עצמם לאיש ונהנך זאישו מענמו ה טענ ל קי  והחכמים ע״כ: וחזקס ענן קדמון יותר שהוא ממי ה

 if • חולקים ואלה מסכימיס רכים דמם כי רבותינו ריל להאמין ראו ויותר היאשוב' בהע־י׳ק׳דעתו אחר
' י י ־ אלה כי -' ס ודעת יחידים ו לפקפק עליך י^דס לב ץול הקבלה סמוב׳על ההכמי
ם ימכפי •’רנו-.ת אי ם גרידא סברא וביה מהנבי מי דדכ בדו מנויה המחלוקת הלא ומל ו בל

(תה זל חכמינו נין כן גם • לא האחד כי ועוד מ־:כ אחד
"' וחסניזנאם וכי: יעמיד זולתם על בזה להס עדיך’ י'''
• 0מס.מ כי עי ס ■כיהנה יקריבלנמנעריוחס להייתיקשה ני מנ  יקוש מ;ח ינילך זיע־ס ,נהקלמת הי

 פכים בשום מרלוקת ככלה לא כ לך יכך זבאלירתו לילי יכבי־תם מהתחנמותם תייה בדבר מסכימ־ס
wfe ועד מאז כהרי מנה בייקינליס.מכי ס בפיר־שי וכי' שנככוד הדיו ו־:: יזה שקלת מ־ קכלת על

ועד מימותמשה ?;מכיס יין י{ מחליקתג ו מ;קנ לק כיב
 וכו שנככוד הדין ו־:: יזה שקלת

•;קיימי' מ היו שחכלא ע:מ הכנמת וי ן ח ספק
רב



ייח סימן מאמר ידוורח קו^
 >נו«שזפקבדנייה^4קיבכמהמקימ(תלכך1שנח חפני עין 6היןונ< יןקד שיאמל כדי החכמים p י1דגרן
עלפי חמיה שקוא יהידיעהי תמשיניי הקהה חתה אף נו א השני אח זי כעין עין שנאמר יוניאיאתע-נז חגרו
ד כן 3j מגאנז ילא • למת שחייב נלכד כוכי אלא נעזלדזעיה אלא חגו' נעקר לעילר סיל נחצק יסלח נ

 «/«לדיתי< על סחלזס ילא עקרהמיכותיהם ששמעי שיחמר כדי הדר p פלי שחירהכעוב מיולוקתבחה
נן כל rcro סלא חפני דאמי א-דינ שכזח אחד ׳ גי

אס כחלקי לא נו כיזנא והחכטים • דו^קיב וארד! מים משכ אזרמיניס חנזשי אחישהס
 ועל לא אם שבת ני חדליקין רבים היו אט וא£י ה׳ ינחר אשר המקום מן שכלן אמרי עד ובי זולתי אי
ס מ משח מכי מקובלים ירזשיה5 ח בי רא :  מדליקין במה נחלקו מה ואלה לקבלם ד,«ה הרין מן גוי

שונחם שישמיעוני יתן ומי כן אינם חמרו דימיהס יעל ועליהם  יליא מדליקין אין יניזיה בשא^הת ת
ש כלליתייז נאמרו התירה כל אגי החד הי ם הז ה או ה א  לקיאקש חינה נקלקואס ^ןןף< הולכים רו

ם מסיבי ודקדוקיה יפדטותיה יעל לא אי ושחרית עי־בית הרינ׳
קורין מאימתי נחלקו מת ״ מקובלים שהם פ’ע אף אבל
 מגל לני הנתינה המייה מחכמת בהן מחליקח ואין

 הככיית מדרכי כדרך הפייישיכ אלו ממנה להיגיא
 יכשתראה במקרא המנויי יהאבמנתיתיהרא־ליחרמזי

 כמערכת זה על זה וחולקים ס מע־יכ כנמרא אותם
 והדומה הפירושי מאלו אחד ראייתעל ומביאים מעיין

 יה'( אולי הדר P פדי הכתיב שאמר מה כבין להן
 הראייתלא אלי ־ יפי זולתם אל חבושים או דמונים
 שכידעלהס עד הענין עליהם שנשתבש תפני הביאום

 עתה לעד מיהישע ספק בלא ראיכי אבל האלה מהראיות
 בז יאין שנה בכל הלולב עס לוקחים היי 4שהאת'י

 הפי' לזה בכתיב הנמנא עלהימז חקרנו מחלוקעאבל
 דיני מל ודאייתס ההדס על ראייתם היא וכץ המקובל

 הדינין שס חלק וכבר • קרי זכי׳זיל ממון אבלי'בעונש
 פירישי׳מקובליס הלאשין החלק כי חלקי׳יביאר לחמשה

 בדרך להוניתס יאפשר בכתוב רמז להס ויש משה חפי
 כך האחד כשיאמר אבל מחלוקת בו אין וזה ככרא

 שנא הדינים הס השני החלק עליו־ לדבר אין יןבלתי
 נמו עליהם לאיות ואין מסיט לחשה הלכה כהם

 השלישי החלק ־ עליו חולק אין כמוכן יזה שזכדני
 מחליקות בס ונפלי הסברא מדרך שהוטאו הדינים

 יקרה ■וזה הרוב עלפי בהם הדין ■ונפסק שזכרנו כמו
 נקבל הלבה אם אומרים כך וחשוס העיון כשישתכה

 הרחבד בם ־ כאן עד וכולי תשונה יש לדין אס1
 כי שכתב אמרתו תמתת וסוחרה ננה קנלתו גיאש חליי

יי  כלם ■א והבת המשנה חכמי אלי ינוחיכו ^̂'
 ראש ■ ונדיק בדול חכה חפי יכדיק בדיל יזכם *יקיבלים

 כנסת מאנשי וסיעתו ישינס ח״ייאש
 ולעולם לברכה כלס זכל מהככיאיס שקנלי הבדילה

 א־ורי לא קטן דבל אפי' הקשנח חכמי יכש הבמיא •כמי
 לעשו כדי כלס כהסכמת שתקני התקנות מ| חק מלגה
לימד מינות ליק כי שיש אדם לחשך ואם לתורה סייב

 וכן בשחיית־ שמע את קורין ומאימתי בערכי' שמע את
 אין למחליקתס הקלאיס אילם * עס • דנייקס לכל
 חלוק על החבר שיורה לזה יכפי הדיט בעקרי אף קנה

 יכשלו קחה ועכ • המאמר מזה יביס בחקימית דעותס
 ז״תעידדה יקיחי בהסכמת וחכמינו ־ ונפלו ־ במתלוקתם

 יפלא כי גאמר שעליו ה'• ינחר שר א המקום מן דבריהם
 שיבאר ובמל ונו' ס המק אל וגו׳ועלית למשפט דבר לימך
 ה־תין זי תזכה כי וכו דניס היו אס יאפי :ל׳ט סימן

 ועל יוריך אשר התירה עלפי חמלו מכד עלינו מוטלת
 אשר הדבר מן תסור נא תעשה לך יאמרו אשר המשפט

 אפיאדלירים עלזה בייולו וכיד ישמחל־ ימין לך •בידי
 כשאלת ז •מי; שחוח שיואל ועל שמאל שהיא ימין על לך

 דיכיז היימי נאיזי cc! כה סי' שה״פלה • הזה החדש
 לואו- יאני : זה על ליספקת משובה ס הקריז שישיבוני

 אשי קקדאיט : י.נ הלנניס חקרי הולכים אימס
 ן7ישמ ■ עזט הקבלה יישפ׳־ז rr!יתפנו; כתו' של עשיט?

 31בת כמשפט נמיעלו הפסח נעשית ';’ה'!•: לודש אז
 אלקיך לה' פסח ועשית האביב ח*ש את סמור ראה פ
QJ יעברו כן על יבו' אלקיך ה' אך הונ האביב בתדש כי  

 ppp בזמנם רמיעדיס יכא< למען כמונו השנים את הס
 יחשבז יבכן • נאס־ף וספות • בקכיר שביעית באניב׳

 ועז הישר ספי על ככתיב הלבנה חדשי׳ומועדי'לימית
 ממבד כי החמה שנית עם הילבנה שמת יש:ו העיור

 הסווכרי* ויזסיף קייר אביב זמני יתחדשו שמש תבואות
 לא אמנם • לאלקיס תפלה נתכי לא זאז יב־ל נכתוב

אחלי׳ דברי שם שיש להאמין עליז הקבלה עדי איש שתי
השכי׳כלסכקבכי׳ את לעבר ראוי שבשבילן האביב זי זיל
ד להרחב החדש קדוש בה לך באו פ  שם ליקטי אשר ס

 סריקבע ידנרי :יהבמרא המשנה ממקימזת אחד לאחד
 חדש את נאת ליעקב בזה הקרא־ם משפטי יודו פ׳ראה
בבאחסחמכליס אביב בי שהיה בעבזר כן כקרא אביב

יהמכיוישיס



מאט!* יהורת קוי*
O’tWl^W וככי אטב כלא פסת כעשה לא כי אמיי 

 פשקכל היס בד כי נידה אנחט סבליה/• על השיכיתי
 האביב ימנא ראשיןכאשי יטעם אמרי עד לאביכיכי

 היקה אס ההדשי' לספזר יחל משס כ׳ חדאשין אדש אזני
 טעם סה יה על נחוש לא אז׳יג חדש ג *י שאגכיה מ0

 דבלים האביב עס העת־קז if קדמזניכו יק יא^ק
 דבי אשי הדבי יהזא • iע ־ אמת דבייהם יכל אחרים

 שישדאל אעע כלל לן אתן עתה לאמי פיעה אל גא '9
 עביר כיה לא ייסתכלייאלהאכיכ המלןדשחיו בגיח
p9c9 לדניי' מבתכל דיןשהיה לבית אס פי להם מסיי 

 לנס כאחי עכ־זשס כמשנה־ ככתיב ייסאביכ חוץ אתיים
 דכתיב בבד תליים סהתיעדי המקיא יין ראיס לך אתן

 היחס ואם לשט בחדש פסח לעשית זיהו חז המלך וייעץ
 החולקי׳ אמרי כאשי האביב לדכי להסתכל בידם קבלה

 כחדש פסח לקביע ענה למז:לקח זל רכותיני על
 אין לדעת ידני השיגה לא אלה ינכל ־ עב • יכו' לשני
 שהיי אליקס ניכס ימה הינטס אחרי הקיא־ם ילכי

 אנכי יא{לם הגיע־ קא:יב עת אם יראי הלא לתם עיניס
 ענחינייכי׳הם האביב נעטן כי הדעת בתחלת הרואה
 סיכות בהשקפות תלו♦ משפטו שהיי היבנים על לסמיך

 זבכלהיונא התה גם יחיו ועליהם חחכיימיל קסודיו
 היא תעיכית שנה פ׳ד'ו׳זל התדש קלוש בה היריבם מפי

 ועושי' אלאאדי לעולם מיסישין ואין חדש בה סמיסיפין
 מה ומפני ־ סכי ואדי יאשון חדר אדריס ב' שנת אותה

 הפס׳באותו שיקיש כדי האביב זמן מפני זה ייוסיפי׳חלש
 האבי' בזמן זה שיהי׳חדש האניב חדש את שכא׳שמוי ומן

 החמס בימות פעמי' בא הפסח הזה התדש הוספת ולולי
 על השנה את סממי׳מעברים ג על הגשמי' ביתו' ופעמי'

 מחשבי' בד כיבד * סאילן מייית יעל האביב לתקופ׳ועל
 זה P אחי או בכיסן ב*ו pD תקופ׳ תהיה אס ולעין וי

 • שיהיס כדי ני0 אדי טסן אותו ייעשו השג אותה עעברין
 חוששי׳ ואין ומעביק סומכין זה סי ועל האגי לפש׳כזיזן

 אלא האביב הגיע לא שעדין בד ראו אם וכן ■ אחל לסי
 לנסח שדרכן האילן עירות נתחו ולא הוא אפל עדיין
 את ומעבליס אלו סימנים שט על סומכים הפסת בזמן

 מעניין הן היי בניפן ל׳יו קודס שהתקופה זאעע השנה
 ביי התכופה עמי קמנו להקריב מגיי האכיב שיהיה כדי

 האביב• זמן כל כדיך נזתחים הפייות שיהיו וכדי בטסן
 ועל יהודה א״ץ על באביב סומכיס חיו איטת שלש ■יעל

 אינות בשמי האביב הגיע ואס הגליל ועל היילן
יח מאלי  באחת הגיע ואס מעכלין אין הגיע לא מאלו ז̂נ
 פירו' נמחו לא עדיין אס מעביין בשתים הגיע ילא מהן

סדבליםשהן.קעקישמעכליםבשבילם ואליהן ®אילן

קסט nS סימז שלימןזי
 שהיי אחלי דניים שס ויש ■ החמה שני הפט' כד*;דהיי

 'עב • זכו׳ הן ואלו הגויך יכני נשכילן מעניין בד
 האניב חדש לידיעת מתיחפיס אלה כל להיות והנה
 הניאה לעי ומכללם ־ דסעז יחנו הקראים גס פיו שעל
 חפיאהו כביאור י1תל והוא החשיין כועי1התק ערין היא
 שבחם מקנת אשי קדמונינוזל עם נדיבי וקראוהו שרי'
 וו׳יבמקיאות לו מא׳ל' עילם יסוד נעל כפניה׳כתב סלא

 באביב יסמכק עליהם אשי המקזתד' ידיעת גם ־ זזליוס
 להסתלק יב׳-י או רב להם יעשו לא אם להם תמנא מאין

 אחלי זה בעניי שילכי להם היה יאוי כן על • הספק ק
 • בלבד לאכיב נשיאות שעיניהם שטתם קרבטסאףלפ

 בעכין אמד כאילי באדי נעכויאדר אמדו יהיה והנה
טין הזנה עבור  משפטיו ולכל דבריו לכל האטב ל

 אדי כקדש לעשיתו שהויגלכז מס והוא למעלה' סזכיני
 לעבי נלין אם כידע יהיה וכי לאביב סמיך הייתי מפני

 האילן פילות נמחו ולא האביב הגיע לא שעדיין מחמת
 ומשמנת לכן קודם עניינו נודע היה שלא מה כאמור

 השנה לחדשי לעברכיהואיאשין נכין היה לא ניסן
 בשביעי קשיי יבא שלא נמנא אחר ניסן הוספנו ואם

 תפלות כסדר האבידרהס שכתב כחס זה כל נבלל יכני
 משאי* יימי אלי תדש מעבדים למה ואת זזל קפויים

 שנא׳בחדש שכיעי תשלי שיהא שגריך מפני ו״יל החדשים
 שנא' עשירי שיהא נריך גכ וטבת לחד^• באחד השביעי

שנט חדש העשיייהיא נחדש  מעניין גכאין טנתו
 יכו'על אדי חדש כוא עשר שטס שנא'לחדש משוס
 וגו לאכיג סמוך הוא אדי שחדש מפני כתי אי אמרו
 • עכ לא■ אס האביב מפני לעבי כריך אס נודע יהיה
 W מלבד הקיאיס אנל גס יאייתמיכרחות הכה והן

 מתעבר וקדש אות׳הואיל ינחק י במכילתא זל שהורינו
 שנה אף למנויי שנח אף למנוייו חדש מה מתעבי ישנה

 קדש מ? נשנה) שלם וקדש כחדש שלם יום לתכויי'(יל
 תיספ׳עבורה אין שכה אף בסוף אלא בורו ע תיספת אין
 את ושמרתם דרשי יעיד אדר־עכ־ חדש והיא בסיף אלא

 מעבריןאתהשכהאלא שאין הזאתלתיעד׳מלמד הקקה
 מאשר נוקפי אדם לב כ■ועדיין1ע למועד הסמיך נפיק
בהי כתוב נמכא א/עפ׳  ייהודה את אחיי כי סיט להי

 השמש כחשנין מונים היו ישראל כי אמר הפיסי
 יכדכליס f הנלי כלפי פטו את ההב דנליך והכחיש

 הלבנה שנע על שהלת האיתרי׳ יהגדוקיס כר ד החלה
ע ק כלצ שכה ללבנה אין כי ד  המחשבים בקשו י

 כאסי ומנאום"יב הקמה לשני; קרובים חדשים מספר
 שיהיה לחדש משפל בקשי יהתחשביס קדש לקמה אין

קדשייו כן ^ 5חדש מימית לקדש קלוב נחלק
0 הס319 



nS סימן מאמר יחודח קול
 <)h שלשים ליל (הו6של 5ר ( ג ר וקבלן כיאה לא כ| על הקיזה לשכיע בסיף ישונו ושנועינו ללבכה «ס

 היועו יזפני האמינס לא גמליאל ורכן ל״א ליל ראוהו בכל ענורים t עישת בד היה לעולם כי חזל העתיקו
 ישע■ אמור נרתע כך ל'ואחר ליל נראה שהירק תאמין בכל קובעים שהיו אעפי מסיני למשה הלכה ינקזזי
ת האמינס אבל • ל״א כליל ונסתר השמש אל מקכתת ידיע התקזור וסיד הלבנה ראיית עפ מדש  בעדי

בעת ביאייתו שהעידו נראה עב־ המזלות־
 ראוהו שלא ומה הראיה ^הם מקשזים והם באדר אדר בעבור הרבנים הפרסו יהודה שי' עביאל

 מלשס שמא השני בלילה כ^ורבתעזעה צום צמתם איך תשרי גראיי׳ירח לשג בנטיתו מקנ׳חזה היא
הם יבושיו הלא בתשרי מזה מקנה והחראים ההחה ש יודעי^אם אינם ו  ולא ערפל כסהו או ראותם החד

א , י כנטיתו הו אמרבידיסא-כן הרגישו) אן כשיעברו תשרי או אלול ה
אן הס שקר די ע הרכיל נש־אינן טרתשון או תפרי ^ וא^״״ הי

ד מרי המקבק העגזר יי חנו אי ם אנ בעי מך הטו שילדה האשה על מעידים נ,£ןקך ו
לד שניה־א בין ולתחכריס ״ ׳ י־' י ׳ , לבלו וזהו הלה ההפכי שני

״1ע ־5 ל־ א, ״ הי ״ ־ מ- י ׳*״ . ״ ׳ י ל ׳ י י י י י“ ’י י דנ, 1״<° מ טיו א > עי, ג .1.י,.
̂ל ך אלול או עד שנה ןמיס ו אי ת ו ש ק כי שאני למי נ  גזזלכו גמליאל שצמלירבן דולכי

לכוד ס בעקבותיה וחרף וקק וקום חימי׳מקור  ביזקלך שמביא.אנלי עליך בשביעי נא התזגומו מהם ונ
הכפוריס ביום ובמעותיך : לחדש בעשור או בתשיעי שזב סבתם כי היו כאשל
ר לע אנחנו והנה לחקות השמש מ הלך בחשבונך להיות שחל א

חיבד עקיבא רבי ומנאי . שכיז על לקבלה כריכים
 • עשיי גמליאל רבן שעשה מה שכל לצמוד לי יש אג שם שם מעוברת ואם ללבנה אס לחמה אס תחימה

 ו6תחר אשר קדש מקראי ה מועדי אלה שנאמר ־ בנתיס והמכריע זה לעימת' זה את הקנווק שני
 הרבנים אחר נמשכים הבדוקים שאין זה מכל והתבאר •

 לא הנפש וגס י החמה לשנית הלבנה שנות בהשבת
 דברי גב יורו וככה ־ הנה עד זכרנו אשר מכל תמלא

 כלל שוב כי פרעה) אל בא פ ( באורן שכתב היאבע
 תת'ד זחדשינו הקמה שנות המחזור בבל שנותינו

 אשר לנו מיוחדת ישלה דיך היא מדשיהלככה
 • בה חלק לקראים ואין בקבלתו השי כה חדריכנו

 לא כי ־ הראשון ולתנא? לאיתנה מבוכתנו שבח והנה
 הבה ־ הלז בעבור הרבנים אחרי לכתם ידענו

 בראשית קבר של מטעמו זה על להשיב התחכמה
 התורות ירבו סברתם כפי הקראים כי לאמר מקא«ו

 כחית כמ<מ הס והנה זכו' מהם כלאחד סברת כפי
 אשר V בכה אומר וזה נכה אומר יה קבלה מלאכי של

 הקבר דברי אלא לכו אין ואנו ־ הרוח שמה יהיה
 בתקון ההולכים הקראים נגד מלחמתו יונגורךערך

 לפי אמנם כי ־ שקדם כתו הרבנים דרך אחרי העבור
 פשע לחץ מנד עניינם זה הללו הכתות רוב יזגיאה
 :וגו' האביב בחתישחוראתחדש אותם הלוחץ הכתוב

 על העולה ־ וכו תשרי ירק בראיית להם מקשים והם
 שאירע למעש שכוון תהיה ייתיביאשיתהדגנתהיה

 הייפורסמיס ישראל יהישעמגדולי יי ג^ל׳אל לרבן
 פ*כ rS כתשנת עליהם שסופי מה כפי העכור בתוכן
שר עבורו (כליל * ב!קמ לא'?(?( ^א' ^

 אתס תקראו אשי קדש למקראי
 • אלז אלא מועדות לי אין בזמנן שלא בין בזמנן בין
 אכו באים חס איל היכיכס בין דוכא לבי אכל לו בא

 אכו כריכיס ־ גמליאל רגן של דיס בית אחר לדון
 • עכשו יעד משה מימות שעמד וגי־ בד כל אחר לדון

 חזץכ« ושבעיס ואכיהיא כדב •אהרן משה ייעל שנאמי
ס של שמימן נתפרשו לא ולמה ־ ישראל קני  Akp ז
ל שעמדי זג' ג שכל ללמר א שי ס היא י'יי ^'  כ
 לידר!! יהלך כידי ומעיתיי מקלו נטל ־ משה של דיני

;P־■הלה'יי(נW־־v^־לינןג״ל'י)לג ^ ^ ״ , נ  ש
 ותלמיד,, לבי כשי כא ראשו־חל על גמליאל(נשקו רבן
יהכד• ■ עב ’ שקבלת יתלתידי * בחכמה רבי
* ־ ׳ -------י לס

בזה לעתי - .
שקר קשתם לשונס את הדריכו כי תירה הלשין שהרי

 לעו היובא המתמיד הקלקול תנד עלינו בהקשותס
 ו0 על אשר כידינו המתוקן העכור מתיכן ^דעתס

 נתכן כי אמימי כן על מועדינז בקביעות ינמא בנא
 שאלול העכור מחשבון כידנו שהושרש במה ע־כיהס

 הירק שראיית רנית פעמים יקרה והנה לעילם <זסר
 ראש לקכוע הראיה כפי יאות ולפיכך כך אחר תהיה
קדשיס ששה על דרה פק ששנינן וכמו לא כייס השנה

היו



מאמי יהורח קול• ,
זה זעל • י*ה הפני *)ליל על זכי* יזכ^יס שלזעיס <יי

 ימסין1וישב5 כדי ג' פ'־ החדש קדיש בח' הלמבס כתג
 ל' יום בד שקדשי להם כידע אס לאליל שלשים גיוס

 להם נודע לא ואם בלבד קדש היום אימי גיהגים
 ואנחנו יכו'עב־ קדש ל׳א ויום קדש נוהגיםיוסל'

 מאין שלשים כיום יזסמרויג קבענו החשכון עלפי
 כה'קדוש הרתכם שכמכ כלליכחו ינניעאלהיאיה

 קובעים סנהדרין שס שאין וכזחן דל ק׳ פ ראש החדש
 נזקקים ואין היום נו חחשכיס שאני וה החשנין ע"פ

 בחשבון בו שקובעים יום שהיה לר^יהאלאפעחים
 ביום אחריו או כיוס לו קודם או הראייה יום <וא זה

 ובארנויג הוא פלא כיום הראייה לאחר שיהיה וזה
 הקראים יחנאי כן ועל • ע*כ ישראל ארק למערב שהן

 אחד יום הקכיעוע ׳/הקדמת עלינו להקשות מקוס
 דעתם לפי ימשך ומזה להראות• הירח בהתאחר

 תשיעי יהיה כי ופסול מוקדם אנלנו הכפול שכיס
 קלאייה שאין הביכו ולא ידעו ולא • עשירי כמקום
 כשהיו הראייה עדי עפ שקובעים הס בד א1ז קובעת

 משפטיו לכל וה דין נמהר להם אשל בחי סמוכים שס
 ואחר • ה' פ ד' מאמר עולם יסוד בעל שזכר כמו

 שם שכתב הדלך עלפי עניינו כמשך הסמיכה כיעיל
 החדשי' ראשי קבוע דין היה שכררכו זה וכפי ז׳זל ז' פ

פבדעד הראשון בזמן השנים ועסר והמועדיס  עי
 שעמדו והזקנים החכמים וראו הסמיכה שבטלה

 והחכמת וכו' וסוער הולך הגלותהוח יס כי כאיולונה
 ומתפזלי'בקנוי ודלים הולכים וישראל ונו' מתדלדלת

 ולא הראייה על כלס להסכים כן לפי היה ולא אדמה
 ישראל חכמי אז לה« עמדי יכו' כחלק סמיך כד נשאל
 ינכוחה נכונה ענה על כלס עליהם והסכימו יכו' כלס

 לעכור והתקינו לכו ויסדו עליה נסתייעו השמים מן
 ולעשות והמועדים חדשים ראשי ובקביעת השנים
 ידנו כ המסור והמתוקן הנכין החשבון עפ כלס ישראל
 כוד• ומכירת קבלה היתה שכך וכי' מהם עתה

 סמוך בל ישאר שלא העינית כשיגרמו כי תהנביאיס
 זלעשית לנהוג ־ מפיכן הראיה הקכיעעפ דין ♦יכטל

 עבור לנהיג כלומר האמור המתיקן החשבק ע'פ
 מבריאת המנויים *ט של המתזורית בכל השנים
די על כיהג■ העולס  לקבוע ושלא לעולם אדמט גיח פ

ז  • בדו בימי הפסח ולא אגו בימי ולא'יה ו אד בימי ̂י
 סיני מהר כאלו אותי וקבלו ישלאל ככל זה ונתפשט

א*י בני והחזיקו נדק מזרה *שיבא עד לסייממנו ואין
ת הפסח מועד לעשות אביתיהס במכהנ עני ו

שלעולם מלה חיק בתורה ככתוב בלבד א יוס !הסכות

קע ̂ , ליח סימן
 שלעולם מיה וחוק ימים ב' אותו עישיס היי לכן קודם
 • עכ י בלבד א' ייס איתי עשי זמן ובכל מקום ננל

 היאבעפאמזי שכתב כתה זה ככלל אחדים זבדכריס
 שכשמיך לני העתיקו שחזל והכלל ־ <זל ־ ה' מועדי על

 ניכל ולא נביאים מפי קבלני וכן כגלות עלהעבור
 יואתאשיכתג •jb< ממנו• טוכ אחר דבר לעשות

 קדוש מנות על פרעה אל בא פ החניך ספר כעל
̂ל • החדש  היזם עושים אני היאך א'כ תשאל ואס • ו
 הלל שד' קבלני שכן דע סמיכים חכמים לנו שאין

 בדורו גדול שהיה הנשיא יהודה רגי של בכו הנשיא
 הוה העביר חשבין לכו שתקן החכם והוא בארק וכסמך
 אליהו שיבא עד לבא העתידים שנים ועבי חדשים קדש
 יכולים זו קישיא זאת •* ־,עכ היום סומכים אני זה ועל
 הוא שגס בפסח חתק לעכין גב לעשותה הקראים היו

 חסר חשבוננו לפי לניסן הסמוך אדר כל שהרי צכית
 להתמהמה יכילה הראייה היתה שם וגס לעילם

ק אוכלים ונמנאכז  קדימת מנד פסח של בשביעי ח
 תפיסתה שזכי לימי יש הראוי על אחד יזם המועד

 החמק ענין כי מושביתס ישיאלככל הכיללתלכל
 מירושלס הרחוקים יכלול לא פסח של בשביעי

 לשכעון חלק נתנו בז גליותאשי של שני התורגלי׳ביט
 כפור נום אך ־ כריתן מידי ונפטרו לשמנה יגס

 ישראל כל הרי בלכד אחד יום המקומות בכל להיותי
 שיחשזבו מה פי5 מתפיסתם נקי אין בעניינו ככלל
 בארן• לא אודותם על שהספור ההם שהקראים ילש

ק קמה ישראל  החזני® עס היתה לת-יתגנסתס חינה י
 חמין על ממש בדבליהס היה לא יבחקס ־ חנלס
 לקח® וככר במשפטם הנהוג היטשכי מעני בפסח
 המועדים• בקביעות הקראים מכתיבות שמק אזני

 על איש איש הראיה פי על סיום עוד קובעים והכס
 דבל• מגדוליהס אחל ספר על כתוב וכמנא • מקומו

 על החדש לקדש התייה שכונה להאמין יש ־ לשיני זה
 הירת ראיית נענין שמשבשיס מה ואולם • הלאיה פי

 השזת מקו לנד המרחב כפי המראה קשת שנשתנה
 אס גס * יראה לא אחר ובמקום ־ אחל במקום ויראה
 הקשת שניי מפני אמכם • הדבר יהיה איך עבים יקלו

 מחקזמס וגלו נביאים להם ■שהיו בזמן ישיאל כי בידוע
 8המקז כפי היאיה פי על מקדשים היי למקומז׳אחריס

 יהיו לחיששמהס ואין הקשת* לשנוי חששו ולא
 שבת מכות הכת כי ־ למחי ומהם ־ היזם מקדשים
 מרחב כפי למקים מקום בין יש * כרת חייג שהמחלל
 תלויה יהמנוה שעות ושלש שעית ושיעי שעה הנטייה

 מניעת תפני ואזלם בירמ־ הדין היא כפיסיקום•
העבים 2 41 כ תג



מאמר יחודח קול
התלכומ ימן כ היה כך • בזחכני שהוא כפי פעכים  *

יאלג כי ־ ההקרבה פי על עישיס היו פנים כל זעל  
נהב התורה הכשירה הדעת• המסופק כדבר כה לה̂י  

שיבא מה על הלין הוא ־ מנית כספי שביארנו כמו  
על שכחב אמ!ר פ' להלאבע ומנאעי • עה ־ בידינו  
בעבור מהיועילם ימיס שני והממעכיס*ה ה מועדי  

ל בשנת הדחיייתכי טי ראוי היה המילד על אס נ  
אנהנו נעות למה וכי לקביעיתנו בשמנה שיתענו  
ק אמית שכה כעביר שנתנו חשבין עס להס יקרה ו  

, ה־ברים הללו הקיאיס שעל וכלאה ־ עכ * ה הרא  
. מספק לנאת יתים שני להתעבית נוהגים ושהם באמרי  

הכתיב שאמר במה נתלו ואילי ־ לעשירי תשיעי  
- יתהיה בעיב לחדש כתשעה אתכפשיתיכס יעכיתס  
. פהשלוחיס דרה פק ששנינו דה מנד אליני קישייתס  

תפני תשרי יעל בארנו כאשר יה יופני כאלול יוכא־ס  
. לתשרי כד שקלשיהו לאחי כי רשי יפי ההיעלית  
, תקום על יהילניס המקית לייס ם יינא השכיחים  
'̂, כד עברי אם ימוד־עיס החג עד להגיע ץל'®  

יסיכו כ*ה ניקפס לבס יבא שלח כלי לאי יאם לאליל ' 
.< השלוחים ייכלי שלא הלחיקיס על גתגימס יהיה היה  
. פעמים קזל תקוני לפי כי "יה קודם אליהם צהגיע  

לא והס החדש את כד שעברי כשנזדמן בתשיעי יבומי  
כי יד כת כת הלקט שכלי בשם אימריס ״ושמעתי ידעו  
פשיטו מכח לבד בתשיעי להתענית הקראים מנהג  

^ כל זל חכמינו אמרו זה ושעל זכיתי אשר כתיב   
ועם ועשירי תשיעי התענה כאילי בתשיעי האוכל  

. שאינם היום מהס הנמנאים על לי היניד שהגד היות  
היא קרוב אפשר הלא לבד אחד יום זולתי מתעכיס  

V3T סברתם כפי כי עתה ועד מאז תירתם תכשתכית  
הכיכ-ו רשת הקראים והכה ׳ שקדם כמו הימרית  

לכלמה נפשם לכפון> להם ייאיי חכמינו צפעמי  
אמרו יזהו בתוכה כפלו שיהוה לפניהם כרו כי ולבשת  

יבישו לא האם וכי'רל יודעים אינם יבושו-והס הלא  
עי.מם הקראים והלא חכמינו על דבהזו נהוניאם  

הישרת לילי באמת תשלי קדש היא איזה יודעים אינם  
תחבילה להם אין־ כי לעיניס להם היתה אשר  

יהכה ־ קיי כעורים יגששו הס רק יאת ללעת  
חכמינו יורום אשר התורה פי על כמכ^^^י^^^^יי  

מחכמת לא ״ עקבותיהם אחי בזה צהמפך ס »
הכום בז שיקרה ההוא הקדש ייכיכי ׳
ו _ ושיווי. ממנו לי בעש הרבנים כגל תלונתם היתה ם.גך   •

* ‘  ̂̂ שחס כזה והכוכה וכי' תשר* אי ׳-יל  
להתעבי ראויה ההיא השני? הייגיז ^ובתמים גאמת

לח סימ) עזרימי
 א^ן כוונו ויפה נאמת תשרי הוא יהיי ענייה כאשי

 כתשע^ בדור בום נמתס איך כשאמרו בדכריהם
 החדש להתעירנמנה ראייה היתה לא ואס * בתשרי

 נוס סראוי החדש יא י? עליי תרעומתס שנפלה ההיא
 אלול רק תשר־ א־ככי כאמיר מחכו כעשירי לחול כפור

 מעל כשאר המעיברתידברס היזיא השנה חשבין לפי
 אינן כי ־ בתשרי כתשעה כפור נים נתתם א־ך גאמי־ם

 לאתאוי; תשרי קריאת כי וזה כאמור לאלול אלא
 '1להי כ־יי נום שחל השביעי לקדש זולתי לעילם
 להתעבר ראוי א הה השנה היתה לא אס יהנה בתיכי
 ■ואליו ח קדש בכדי ייוקדס השביעי הקדש :גמגא

 על מסכימים הס וכבי תשרי• קריאת היתהיאייה
 pf המעיבית* ההיא השנה חשבון •לפי אליל יי'יעי
 כהמשכס מעבל׳ס בשחיכה להפך ופן י יתכן לא יזליף

 • כהודאנזס פשיטה השנה חס הכה להוראאכמינו •גכ
 PP?' ואס • תשרי חדש בזכרון הקראים כוונו יפה

 כ« הוא לא ייאמרי ההיא כחדש כחשו להתעבר ראייה
 אלו י׳זמכס כי ־ מרחשי; ליזדש תשרי חדש תקרא קראי
ן כתנא ־ להתעבר ראויה ההיא השנה היתה  הק̂ד

 קריא,ע יאתה יאליז איזד קדש בכדי מאוחר השביעי
 מרחשון היותי על תסכימיס הס והלא ־ כמדובר תשרי

 זה גס ־ א,לס אז הקביעה הפשוטה השנה תשכין לפי
 רק אלה נכל הכין ידעו לא יהמה ״ יתק לא קליף

 זל חכמינו תפי כי פקח אחר בימכים כעירים •הס
̂ז י 1”״ יי® יזלא ̂י כשיעכ^ אמיי ל

 rליי כיאם לקראי' מוסב שיהיה מעכריס וכשאינו
י____________________  זהכוכי- היככיס אחר לכת לבלתי מדעתענחס

• 'םהרבכיסמעברי^^^ שאין כוחן לעבר כאיס היו שאס . r לעברי ̂ י׳̂• י׳ ן ־ ״'
כיל. ככיכי' היו במעשיהם דעתס לחסרון אז הנה

 הרבני'לעשר, יחזיקוהו אשר אליי הרמוז ההיא •המדש
 תשרי היא האס * כאמור הקדאיס תפיסת תפיל ■ועליי

 אדן או ההיא השבה מעברים הבלתי הרבכיס שטת ■כפי
 השבר- את מעברים שהיו הקראים דרך כפי אלול ־הוא

 7אכז^אולגזו וכן כהשכל ולא בדעת לא תשכרעס
 - הרככים חנל מעיכרת הייתה כמקיס פשיטה שהשנה
 התדש כידיעת יסתבכו כי הכל טעותס היא נהפוך
 הוא האם מלחמה עמו עישיס הס אשר אליו הרמוז
 כעו אס־הואמרחשזן או הלבנים שסשבוהו כמו תשרי
 ידעועלן,- לא אשי וחלקלקות חשך קראים של לרכס
 לפניהם ההילך הרבכיס עק עמוד ימיש שאס ־ יכשלו

 ויכסלו יבעלו באחת העבור כתקין הדרך לנקותס
 התלש ידיעת אס והנה י מקרא קרא ישבת חדש
רק אמם איננה בתוכו להיות הכפור נזם שחל ענמי

מהוראת



״ץ/** לט סימן מי עלו מ^מר ידזודח קויל
̂יך היי^^חכתימ1י ל1ס יהלהיזתז יעשה ן מדלית׳ עבמה עלי/יזס להתינס לנ?ז ■*:ילאס י ע כי חכמתי «ן

משיימ אל להטאי מלחמה גתחכילית לו יעשה עשה אנחנו אומריע היו והלא אמי כן יעל לנוס ׳בזייהי יום
 ליה אפיך ג׳ל׳למחי א׳נ לול קמא יומא שס •<ספל הייות היו אילו לוחי יינה וכי'־ מהנליליז כפחד העינעי׳ימה

י נדלן לו שאמל (כי אומרים סין קינה כמיעל־עליהם מזה ינכלמיס שיע ג ש  אעמול והא אל למפרע) ק ע
שהיי פיריש הכי לי למדת ק,,ן ענייכן אי ־ יכי

ר לע זה והכה להסלימרככס־ ס ר א ב ח  להמשיך אתמיל למדתני בה^כימ תורחנוקשורר־ו ה
̂-גה ישא עליהם יישל I ̂.1. 1 (̂מ -k״ ’pl שמ^1? ה־מין ק הקריאה המקים מן או מסיני ^מש ה

 הקריא באעלהכוך ועכשיו ה׳ ודבר חורה*. תעא מאיון ד.'ני יבחר אשר יין משלי לקות לו חילות
הימק השמאלי מן פיה על ושוטרים שופטים כמעמד 0W מי לייליג' בכה־שיא־־ע חסונע

א ״ ״ S 1 י»>;י,נ,םעיי-סשנשםעםדשי^ט • ״־ד,די.ם ' ’r J S דעע סמכת קח דילי עצי ........ שיכניד לו ודחנ כיעה1הי
כעמל שס כי טיט עי עניו

ש ם מ מו את יכליל לכי ענ

C------ ,י--------.I • י••
לאו אל יין קייאאנשי כליו ̂ ״ .

קא לילי עלי מחשיפט שנשמע מאווים וא:ר,נו ומהדרים•
י ביי' הממיניי י (כי עג• עלי סמיך נמי ^'*°י ־יייי י

,, , , שהקייאס יודע אעה מנין ועשית אמדו vS וסמך וגו׳• •היה אער השופט ,,, ,
אלא השמאל אל הימין מן תמשך מן תסורו ivtS ה ►ורוך אשד התורה פי Sy כמה יאה ־ אלJ• מלבושי( וכל

ר: דאגה המרבה זה ה<א טכש ב ד לעל 'עלי וסמכת סלמדתיך דיברתי בזדון יעשד־י. אש־ר והאיש ה
דכרי^) פהגמיעסמוןעל המרו׳ ההו׳השוה האיש ומת דכרן אדי שמוע לכי שת אשר על לו לק
iעפלvוהשופט הכהן כי יכש לא מעקראל SגדוSתסור לא וקזראאניעלזס באמרן שבעבירות ה

ת 1̂' עו םעיSכ,דcי^רע־־קד־ך,,נ ם-״ ע כוי. וי
t ״ . ד ״ עי ™- נשאר שד־דד ־ ע ד, מ

ומלינתסמאלהפוךקייאעס ם4יש בהם אשד הבתות ושאר יהסנהדדיז
נעלמה לא ̂אך • שמאל לרך נין ספק בלי האלהי הענין בהם וירגק הסדר ppj,7, ■ ולכלוכם הנגלים

‘ההתולהזסוכרבעלהעקד
 נמלב׳כי למות כמנרי׳לקחתכו קבלי אין ה;בלי פס! על

 חשבתנו שמא אל עליו וכתתלונני אשמ׳משה כמשליגי׳על
 יקברוס מית׳כאלו הקניריאקרי מז הפעתי׳סתרלי׳מא מן

 כלי שם נהי במנרי׳לא נהיג כמו׳א( שידעשאס כקיי׳ולפי
 לקחתנו לזה האיץ לטהר אותנו יקבלי עכפ כי קבלי®

 קובי מעי׳ואין פגרים שם כלנו שנעול כדי בחלכר למות
 מלוע השתי בה לתקן וחסודה נאה מלינה והיא ע^ וט

 ואחלי • כמדע החיוב כח שכחם אין שוללועהמכלי
 לא אנחנו גאחרו הנמשל ן עני הרחיב המשל תאר «נעז
 ענמם על ההוא המשל לישא להם היה בי וכו׳־וזה כלע

 תשרי הקדש אס נדע שלא כטונעיס אנסנו הנה ולימד
 בעקבותיה הולכי שאנו למי ונקש׳ לבליל נחיש ואין «כו

 ־ונאמל לנוס ראוי חלש וה אי מהס שנלמי הרבנים והס
 הקראי׳ יכו׳־ובכן לה רבון ויזם ניס תקראו הלזה אליהם

 פלט אזן על ישמורו הרככי׳ עקב הלזה 1ינפי.נ יגורו אשי
 האומרי׳ נשתס עק: על יישימי הזאת התפישה מן |מי

 בתשרי כפויכט׳ מס עיניכלנים יאתה היאך לחכמינו
 לעכו' הלל שאת תה נזה בכיונא יאמר ־ינעת שץדס כמי
 בתורה להאמין יחוייב שלא תנאי להיעיי׳על לפניו שבא

עניי« ססזעד כמו ^יידו כור'יהלל4ה מפי היימז

 שניאי זל רשי שטת ממני בנבואה
ק באותיות ההיפיך  ליה אפיך שם כתב שכן • ענ

 ש/ה יולע אתה מנין סמכת קא תש״רקלאועלי בגון
 :<בתר זכו'והבוחר שלמדתיך אלא בית ח׳לףוזה

p סימן S משפטו זכו׳* בהלכה קשורה הורתנו 
 רות כי מלך לבין ונדקתו יתן למלך

 שנמקוס אלא כס ויהתל בקודמת לקראים יענהו עגינתו
 חזל לזנות לשבח טעס הוסיף ־ בנזיפה אותם שתקו
 המוזכרת ליייהושעבמשליה ר׳דוסא שהוסיף מה מעין

 כי וכו׳• המקום מן אז • וכו קשויה תוייונו יזא למעלה
 הכד ממנות ית׳לבלעיסזי ענסמנזתו והוא יכשר ווה זה
 יהיה אשי השועט אל אז שאמר כמי :והילך פמבאי 1כמ

 שבימין: שזכט אלא לן אין וס על הביאור גא זכני וגז׳•
 הוניל ענמו הלשין וס טהרי וסי• הכהן המדות השוה

 קעליס יד באמלו אתיים אלקים אנלעובד הכתוב שם
 באחלולזנעלת העם כל ויד להמיתי ניאשונה בו תהיה
 על עוד להורי ־ יני כעס וכל לי וסמך • מקרכן הרע
 ו׳5א למעליעם כקשר וכוי• שהסדר בעוד האזהר': חומר

 התור׳בעול מן הזאת המניח לכי כי וכו'• מנווים ואנחנו
 באמיו למעלה שזכר ’ הכתית ושאר וכו': כשאי סהסלר
בהס וידבק ;ןכנקלליס וכהניס ישועליס שופעים

סע;י}
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ר נא זעמה ־ סופייס מדברי התירה(פייישז ריח אי הנביאה מעיין כי ספק בלי האלקי הענק לדנ
בו אק לימי ויכלני :סיפרים מדברי שעקרי הה על אמת דין לדין אתם ס' ני נתפרהס קיל בת אז הקדש

ביכו היכן מדליקין במה פרק • יכז' מנילה מקרא על סל יבמגית קבלי שלא נמה oj התזרה פי ל'אן«ת!על
שאל אתר ינמק בר נחמן רב תסיר מלא אמי אזיא רב שהסכיע להאמין לני יש ימנלה כחנזכה כן oj דבליקס
ייאמרו זקניך יינלך אביך ̂ • על»«ן pלדת דעתנו

ה ידים נמסכת שנינו והלא א ה באומץ בין בגנו ע ד הו ה כא« ו  יכז׳• חקיכי היי (אלז לך; בבית הי
תכן ולא פוני מעשרים ומואב עמק עיד  יכו׳. נקראיסתגזת היו לא ההסכמד־י, כמלתס ^עבירעל י

עד נשניעית סט תעשר לה במצות נתחייבנו ובזה מדעתם כי' ת שס תפיל לא ס ופוריס מג הי  אז
ת ה סיד ואמר אלעזי י עכה מצו  אשר הנזכרים הכתובים מקרא על אק־בי לא לומר ויכולנו חנוכה ו

׳1 ליייאיו ה להם ואמי ינא ״ ל ק מג  צהקרא איש צכחסינבר אר^ ולגמיר חנוכה של נר ולהדלי
w J  w i .  J*ו -־■"״ •SSn״ י ( ״ ? • ת ״ םעו * ע( םו טלת-ד- ע^נ ״ ו ח ״“? ’? ״ ]”י^ ״

נ א,1 ״«.־. הל־ה7 " ע־יי ^י ? י’"• h,. ״ע־.ןר.^לק• ''■יא־ם’ י”"'
ת אהר קזא בעלמא דמדרבנן דיקא לי א הג ת נקראים היו ל אתנו היינו ולא מצו  כהלו כמאז אזרה'
לק זה זלפי לאשכו• עלי נרז חייבים לדעת לכיין שאפילי ערי

 לעכין אלא הדברים נאמרז
נביא אתכז עזד אין בלי על כי תקניתיהס ע- הביכה

 התקנוע מהקר עמכמיס
 זע עיה שהרי התיכן אמר יאפי' עליזן עזל נעורי׳ •היי

 התם מדתקכי לנשיא עזריה כן אלעזר רבי שמנז עיים
 נאמ' היוס זה על ביזם בי דאשכחן היכא וכל ביים עז

 ד׳ פיק שס יכפייישהזכירי * השחר תפלת עבע
 ’ בישיבה עזריה בן אלעזר ר שהושיבו הנז׳יים דידיס

 שתקן נשעה אמרי סיפרים מדברי המגימשעקרן יעל
 למעלה קיימי יבמנלתאסתר כי' זידים ערובין סלמה

 בבית היע כאשל • בנבואה כין :למטה שקבלי תה
 כמו שכה לארכעיס קייב עד ינתחלתביתשני עאשין
 לאיש הכליה האלקי העזי היא * באזמ׳ן ביו : שיכא
 נעזר אי נכיא היה אס אלא באתרו לב סימן שזכר

 הזכייה הקדש ריח מדרגת והיא • יני' האלקי עעכק
 או שביארכי• במי השני מהחלק מה פלק המירה

 עניינה זכיאר סיזכירסי׳מא כתקיל יוזדעהעלידי
 דסכהדרין פק אזל יכן • מב פיק סוף כשני •מידה

 נניאיס משמתו תי דסיטה ובאחרון דיומא ונק
 ריס נסתלקה • ומלאכי * זכריה • חגי האחדינים

ר הקדש  היו כן פי על ואף מישראל )נבואה5(
 בעליית מסובין היו אחת פעם קול ככת חשתתשין

ת עליהם ונענה ביריחו יגיתגודיא  השמים מן קול ג
 כמשהרבינו שכינה עליז שתשרה שראיי אדם כאן י®

 עיניהם את חכמים נתנו לכך זכאי דיי! שאין ^
 זנתזספתדהיטה שם הביאי זעזד וכי׳ נהלל^הזקן

ק י  המנויה קיל הכת אמתת על לביס יגמעשיס ג
עת גיניהס  כמי ■ זני לעכור יתכן ילא • נ

 ובזה שמה: כמבוארכדובמקותותזילתו שזכרסימ
מן שעקרו מת על הכה עד דנרו היע * יכי גתחיינכו

 מבריא מוכיח אתני אין קיל בת ילא הקדש רוח זלא
 אשר עליהם לבדך אין זאת(לפיכך היתה מאתה כי

 חן אני ק״כים מקוס מכל אבל זנוני במניתיי קדשני
 שעמדז הסנהדרין לתקנות כן גס לשמיע העזרה

ס אפשל אז • ויבנה אזשא מתקנית כידיע עבית אחר  ג
 יין חייבים אכז אין חבר של לדעתז כי שנאמר כן

 הכתזב כלשין הבית בזמן אלא אליהם עתזרהלשתיע
 חיב^ הגלית זבזמן זגז'• המקים יקתתזעליתאל

 לקרל(״ המזזכר הטעם מן תקניתיהם לקבל עלינו
 עוד שליה* יעייין המטת לתנין השגותיי בתחלת

 יזל ממלים ה בתקלת היליבס שכתב מה יראה שבתי
 תירהשבעפיעליקס הסעקי שבירושלס בדהגדול

 עיס׳ שאיני מי כל כי כו התיר פי על שנ תיי הבטיחה
 אחד ’ כי׳ תסיר לא שנא׳ תעשה בלק עיבר כהייאתן

 יאחד כעפ0 תירה והס השמועה מפי שלמדו דברים
 המדיתשהתיר מן כאחת דעתם שליידוסייפי דברים
 הוא כך זה שדבר כעיניהס ונלאה • כהן כדרשת

 שהשעה מה ילפי לתייה הייג שעשאיס דבלים זאיזד
 אחד כל כי׳ יהתקכיתיהמנהגית הגזרות והן כריכה
 יכיזנא • כי׳ להם לשקוע עשה מנית דבריס הג' מאלי

 תירה* למשכה בהקדמתי כן גס כתב אלו כדברים
 שעקרן המנות שפתיי על שם נשא שלא פי על ואף

 כה נתלית ילא לעירה זאיכס סופרים מדברי
 מהלכוע נפיק״א העלה כבר * ומגלה חנוכה כגון

 אשר הכתיג לק אקני מברכים עליהם שנס ברכות
האלה הדברים פי על זעתה • תעשה לך יאמרי

נעברה



ל ו ח ק ד ו ה ר י מ א י מ ^ י ל מן ש ט סי ב ל ע ק
היד'ע^ ולולי חכמתכם' היא כי ידיעה: מקרא מכוונים הפסקא מראם החבר דכיי

 ומחלקומם הלכריס כפרטי תפיי קבלו אשל הגמורה הכיק מחלה כי פניו הביבלעומת אשי הלמבס
 אלא הפשוט הכתוב מן להם תמנא מאין זו חכמה ®^^י^התיייחהסאנלנועלב׳פנ־סאסהלכהלמשה

 להכזיב שרוב ומי ו׳זא בכתב ומיעוט פה בעל רוב ודאי אשר המקום מן או השמועה מפי לנו שהונחלנו מכיכי
ס הזה הפסוק , ’ לא אשי והס ^ כמו כלומר ו

ך עליהם לברך ח««בים ק^ל, זאם תהיכי קכצי  לעונס להכחישו שחא ע־ד,ם בהם אוסרי היו א
הג או תקנה על זיסדוס וחזרי שכחום תינו ורוב מנ ̂ו כן פרסומו סמוכות מעו  דעת לכן א

 הקראי' עכין ויקבל שיראה כי שיהיה האוי וכן מסיני משה4 ה^כה משה היורד שכלם משקולת ידי
^ לטרוח הוצרכו א4ש עם יילית• י*■ מדיתם פי <״ ו נ ו מז  :הקבלה אמתת המרחיקים ארבעים ב

רה ול׳א ב^בוש אSו שנה התייהכדישת• שבהן מהחכמות מהרב׳ מעט והס כאעיך והם נדי

״ ״ ס ״ מ ע א צ ס הנ ש ס בי ו דו ^ נינה1ד1. פ, ק ש ה נ י ץ י י ל7^
■ ״ ן, ״, ״ ס , ה ס ה ו א , די י י כ SSm איי. נ b p jx• ת « ם מנ ה ־ ע ה׳ ל מ « W 1P

מנס ^’י' ’־נל־ יאף שז־יני הי ״ ׳' ע י ^י י א ״ י ׳ ®“ ׳ טיי• ; י ״י לנ  הקימתו ניי)£'ת ק
סעם כעקלה, היתבן עליו שהשיג ם״לקור. ם ויעתיקו ד.שעות ו ה שי רו  לג׳ מתחלקת החכמה זזל פי

הודעתי רואים אנו וכבר וטח^קותס ככל המנות למכין השגותיו  חכמת הראשון חלקי׳החלק חקי את ו
א הורותיו ואת קים4הא קרית בעל השגתי דקה הו ם4 אמר כבר ו  בלשון לה הינירותשקורין ה
 טבעי אל עלס אל ערב שרוצח ומי חכמתכ׳ובינהכס היא כי כאחרונה ילאזכי בהקדמתו־ כפר

ב חה בדבריו הקבר ק להכזי ה הפסו הגופות טבעי חכמת והיא ן^, ךקרי^ן.□ ענין יראה הי
הב׳ והחלק ־ ומקייהן לתייה יסייג לגזרה חכמנו
שחוריו השמיש חכמת הוא , ̂ ! היינו נקט דעדיס דמאי
W ת שאינן ת מהחכמי מהרבה מעט והם והגמר בד^״ ^ אלעלנ! ערבי בלשין לה הטבעיו

ת ורובמנועיכ( תורהכלל: היו ל א ה ת ו ת והמוסריו דיו הגדג שקראה מי ויש ריאני־ ויראד• ו
חכמת יה־א קכמתהמוהר שבאמת

יקכתת זהשעיליס המכין
והחלק ־ מיסיקא הנקראת הכגון וחכמת הככביס

 בראש שהניח למה יכי'*
קשירה תורתנו ינסקאכי

ס יבחר אשי המקום מן אז משיני למשה בהלכה  ־ ו
 מסיני: קבלה הראשי מהמין מנותינו מב כי לבאר שב
 משכים היה שהפנאי ר*ל ־ יפי עם כי שיהיה ראוי וכן

 ולא :תירתם כענייני והדרישה החקירה ענין להם
 ולא מעליך: בלתה לא כאמרושמלתך בלבוש•
 ישראל כני את הושבתי נשבות כי כאמרו * בדירה

 •וכז' היו כאשר והם מנריס: בהיניאיאותסמארץ
 התירה תופשי מפקד מכפל ויפרוץ ירכה פן וכייבס
 תורתו ומימי • וכו' עמס נמנא ומשה :והעיין

 אותם מה כנר והיא העליון: המבוע מן מתכיכים
 נמה ולחקור לדרוש פתח להם פתח יבבי זכי

 :יחתומים שתימיס קנליס כללים לפניהם שהניח
ת היעלה ע  שם שבהיות סובלת הדעת אין ־ זכו' ני

 פרטי על לשאול יתעוררו לא שזכרנו הצחיכזת כל
 ובכל שעה וככל עת בכל יקלקיהס ההם חכלליס

 דקדיקיהס על העניינים פילישי ממנו ייעתיקו יי־ע
 זה מורה * וכו' והודעתי רואים אכו וכבל • ניאוי

pr זולת כי 1בפד? יהתורות החקיס ני^לל «ל

 חכמת והיא אלקי ערבי.אלעלס בלשון לה קירין הג
 ושאר ־ תירתו ודעת ית האל דעת והיא האלקית

 * ע*כ • הרזקכיים ובאישים ובשכל בנפש המישכלית
 הוא כי בפלט זגלגליות בכלל מושליות הזכיר והחבר
 מוסריות ונקראו • המיסר שבחכמת המעילה החלק

 להרגילו אדם של לשכלו השכל במוסר היותן שם על
 ההשגות אל ולהתעלות הקמר מן העכייניס כהפשטת

 כחדוד הנפש הלגילס על או העליינותהאלקיית
 אבות בהקדמת הרמבס מזפתיתכמושכתב השכלה

 זכו'עד החכמות מן שילמדהי מה כל וכן נאמרו ה' פ'
 ולהרגיל השכל לחדד יהיההכזנה נאלז כיונא אמרו
 ידיעת לאדם שימע עד התופת נדרכי השכלי הכח

 לידיעת בה שיניע דרך זה ויהיה המופתי ההיקש
 ניאר אלה שלשת יעל ׳ עס ■ יכו אמתתמניאותה'

 נזכרון המשולשת יחזקאל מראת ה פ' כשלישי המורה
^ י ת ל  העיר וכבי ־ שמה כמנואר פעמים שלש מ

שם היית עם ם*ל כימן נשגי קקביעצקכמתרזל
חלוקתו



S)p יטן9 '5שיייע אמר8 יחודח bS
j»p>V> משימן וביביעי • אחל< בגסינה vb כיזו !•ןכהגיש תץנוי;^ו נ^י<מ מנית גיו ואילך

»*o>p ו סייןן א' וד*ה '1< סימן מלכים וכו'כאמרו שיןדש שלתה מן וקצתמנזמינו :ככה על להאריך ידו שכיע
כי< לפצי אשי החצר עיך את המלך קדש ההוא ביום סמוכות שלובחגיתיכו למעלה זכר יען • וכז' ■;מקים

̂ל ס מסיני למשה הלכה מסה « השלתי' חלבי ואת המנח ואת העילה את שם עשה ה׳כי להשלים בא עתה ' ו
לפני אשר הכחשת מזבח כי קצת רק כי לאמר רגליו

םSכ Hy להתפאר להם ראוי שבאמת מצותינוהסמןהמקוסאשר ב םי  העילה את חהכיל הקטן הע
חיני וקצת נח־כמתם שיכר התנאים כל עם ״נחי  ותחליקי וכו' המנחה ואת יבהר אש" המקום מן מעו

ם ה׳עם שהסדר כעוד באח למעלה אי מידה הנזכרייוכבר התנ א׳ הת בו  ך5קד פ בובחים היא־ הנ
ת יהסכהדרי מהעבודה <שאר  ל« בחל והחבר הקדשים שגל! כבר ד שנה לארבעים קרוב שני גבי

הו התראי בכלל שבא וצפי יכי ד ירמי אד ע דדכריס יהודע רבי דעת בנבואתו מ
רנפתעור את שקד ככתבן ויראתם ודרמתם והסידותם

להקטיד מזבח נקדישת י ^ l l l לא כי כיאי הואיל ענבזאה
ך מי על אלה על ל,ד מי ס י * נ נ כ ם י אצ י אי 1הדצפהמרובה%בכ1 מי• יי

ה משה אחרי שנקבע הלאשק הבית ימי כל עיניה׳ הי ̂ y. כרבי דלא שהביאו שעשה כמי טצזה ה ו
סכן אכל ה החצר תוך את שקדש שלמה עד השני בבית נ העל ^ ו י ל ו  התלךא< קידש .האיתרמהו ע

ח בזולת שיזכיר וכמו למשכה קרוב ג סז חג ועשרת ה  מזבח ני שקבע החצי תוך ושבעת שבעתימי׳ ה
ס היא והלא סה סימן עוד ררי שו מ רה סד מ מיגן ש דו בדו שכיי ה ט פו מי  ביצעו• מקובר אבנים של י

ח הקבלה כפר על כתובה שבעז; החג ועשית יכל: בגי
- וכל 3ימי ושבעת ימים בשנתמ' כי הלוי להראבל

והזא בעשה וחה אמר וכאל! מקור הוא עשות זכייהזמלאכיונסתלקנבוא* וסבי הסופר עזרא הפטר
 כי לאמ׳סי׳נט כוון אולי זכו׳• יימיהז שבק זכני מישל^:

 עליכ׳את והקימותי אתכ' אפקזד ע׳שנה חלא׳לבבל לפי
 •וקראתאותז זנו' המקו׳הזה להשי׳אתכ׳אל הטוב דברי

 אותי ובקשתם אליכם זשיועתי לי והתפללתם יהלכתס
 על אמנס • חסידות® על מורת זה כל זכו' ימכאתס
 קשר הברית זאת כי ל*א סימן אמרי יורה חכמתס
 נתתי ה' נאם ההם הימים אחיי ישראל בני את אכרות

 להם והייתי אכתבבה לבם ועל בקרבם תורתי את
 את איש עוד ילמדו ולא לעם לי יהיז זהמה לאלקיס

 ידעו כלם ה'כי את יאישאתאחיולאמרדעו יעהי
 ומקרא 'ונו ה' נאם גדולם ועד למקטנס אותי

 לכןכהא<ר ועתה באמ׳סימןלב יראתם על מפורש
 מתנה אומרי' קתס אשר הזאת העיר אל ישראל ה׳אלקי

 אל זהשימתיס וגו מקבצם הכני וגו׳ בבל מלך ביד
 אהיה ואני לעס לי והיו לבטח זהושגתיס הזה המקום

 ליראה אחד ודרך אחד לב להם ונתתי לאלקים צהס
 זנו:וכבר בלבבם אתן יראת• ואת וני הימים כל איתי
 אמתת על להורות זה אמל וכו׳ שנקבע מה ייאיס אני
 ■ יבקר אשר המקו מן זקנתמנותינו באמרז שהניח מה

 או תקנה היתה שלא ליתר כיון מנזה יהיתה ובאמרי
 יוצאים חוקינו היו זחלו שקדם במה אמיז כעין מנהג
 בהם אוןן|יס היו אך וכו׳ נקדאיס היו לא הגלות אחר
יזכיר אשר אלי כי אמל כן על מנהג* אי תקנה והס

 בעי; שלמה ייעש הכזכריס במקיייות שם שכתיב
 וגו' גדיל קהל עמי ישראל וכל החג את ההיא
 ארבעה ימיס ושבעת ימים שבעת אלקינז ה' לפני
 באמלז ביאזר הוסיף יבדה * וני' יום עשר

 < 10ע המזכח חניכת ענלמכי השמיכי ביום ייעשו
 השביע, לחדש ושלשה עשרים זביום ימים ז והחג ימים
שס,״ ■ וגי לב יטי^י שמקים אתהעסלאהליהס שלח  י
 JP לימי ימכרכיס סמיכים היי המזבח חכוכת ימי

 מק ד ק פ ולדעתרזל • יוס זגשד איבעה הסכלתמאמ'
 עש, לא שכה איתר יוחנן רבי אמר רניפרנך אמר

 שמק יאימדיס דואגים יהיו הכפזרים יום ישראל
 קזל בת יצאת כל'י« ישי־אל של שונאיהם נתקייכו
 דרזש מאי ’ העלב לחיי מ!ומניס כלבם להס ואמרה
 יחיד וקרכן קדישתעילם קדישתו דאין משק קוימה

 קדיש׳עילס שקלישתי מקדש דקה כשכתלאםז׳סקילה
ת דאסור ו׳יה צבור וקרבן  אלא-אמאי כש לא כי

 נמ« התם הדייט צורך הכא גביה צורן התם דואגים
 שמתק אין ־ שתי ולא אכלו לא מיכל נעברו מיעבי

 ישמואל דיל שכתב ומה :עה ־ וכו' ושתיה אכילה בלא
 ישתזאל דוד יסד המה ט א'סימן דה באתרו ־ זכו׳

 המשזלריס יי ל ה עגין ספר ושם וגז באמוגתס הרואה
 וכבל וגו' ללוים אבית ראשי המשוררים ואלה באתרי

 זעכז למנותתמידות־ והיו :
גדול

סז שיתן בשני מזה ,זכינו



קעג סימן __
של ^ תקלה מבעיר היל לא ממרות י שלייה רtא המקים מן וכל ס

עדימי מאמר יהודח קויי' * י .
וכהני כביאיס של כחן ל1ד1

את זיעלוV סימן כמלכים שכמיכ ומה • עע • וכו משה לכל היא הדר כתיכ משפט מגית־הס לה־ותס ה ינחר
כאהל אשר הקדש כלי כל ואת ארזןהיאתאהלמיעד תגרע ולא עליו עוסיף לא יישוס עזה ן ׳־א ז-ידיי

 ר^ שס ביארו כבר והלויס הכ:ניס אימס ויעלי כתב אמכםהראבע שיבארכימןמ׳א ■ייחכיעלהדרך
מנית העלית שאחרי זרד*ק ויל החדש 'כישת ת

רות ^מצרת והיו בבית ייאמיגי׳עתההיכירעקלת  מולסע־ א־ל גנזי ומנבעין ש^ם-׳ שעשה ומה תמי
 האלקיס*. בית באוניות משרת שעשה ממד, שהניח וטח שבנה במה תשה ידי על שהיו המצית
 פי אמרו על במכילתא סHy 4 שגי בבית עזרא שהעמיד ומה בטרכר היי לבדם הס כי ואהין
 ה' ■לפני אשי הכחשת מזבח שהעמידו ומה השק^ שלישית nnS קה־ו איזי'ל° התורה נביאי

ח^ כתיזדשהמניה א ק  (יילכ-ססיט) קטןמהטל הפדוכר־^ פניהHוS^’ע ה>.רוןהכונה במקום י
יילאכברכא׳ היה קטן וכי l כדבי שעה לצורך היתה
שלמה יעלה ו|ולית j גג״ הארון כי שידעי בעבור גד^,.

מלתד קטן ליק׳ תלמוד מה בבית שהיה השיר דבל לבך
 כמו כי דוד ידי על ה

 כתיב וככה ושמואל דוד שיסד ומוכר היה תקוץ
 היתה קבלה כי אמר והנאין בנסאתס ולא צאמונתס

 וכמוהו שיר כלי ויקדש יקוס מלך כי משה מפי בידם
 ולדברי ע!כ• השבת־ ביוה מבתיכם משא תוציאו לא

 שלתה שעשה ותה :שיבא כמו הקבר יהכיס הלז הגאון
 מכלים כלים ככתובים מבוארי'המה וכו'• שכנה כמה

 וקרוב משה* של כליו וילת שלמה חדש אשר שונים
 פ' ראש דסוטא בתוכפתא שאזל למה הדבר שכוון הוא

 עמו וכגכזז מועד אהל נגנו ראשון בית משנבנה '*ג
 כן ואעפי ־ ואדניו זעליודיו וכריקיו קרשיו קרכיו

 שעשה וממרה משה שעשה בשלחן א1י משתיישיס היו לא
 הלחם שתי במנחותפ דברו וזחתאשר • עכ * וכו משה
 מהדרים היו ולא שלמה עשה שלחני' עשר רביתיכי שנו
 לקם עליו אשר יאתהשלקן שנאמר משה של על אלא

 הדליקי' היו ילא שלמה עשה ממרות עשר זהב* הפנים
 נרותיה ואת הזהב ממרת את שנאמר משה בשל אלא

 כלם על אומר שתוע כן אלעזר ר' בעי־ב בערב לבעי
 מדליקיןשנאמר היו ובכלס הכניס היומכדריכלקס

 הדבירזהבסגזר* לפני לבערם וכריתיה יאתהמנורו
 בשל אלא מסדרים היו לח מד א גר'יהודה יוהי דבי
 עליהם ואתהשולחנזתאשל מקיים אני מה אלא משה
 שכיס במקדש שהיו שלחכיתשלשה י1ז זהב הכניס לחס
 זהב של וא ככף הביתח׳של פתח מבנכיס באולס שהיו

 זהב של בהכיסתןזעל הפכיה לקס כתן ככף של על
 זהב של א' מורידין ולא בקדש שמעליס ניגיאתן

'■ניס’  אמרו במדרש גס • עכ התמיד לחס שעליו ̂־
 לחס מסדר היה לא שלחנות י שלמה שעשה יאעפי
שעשה יאעפי ״ וכי' משה של על אלא תקלה הפנים

קטן׳ ^
וה־עיכ* נגנז זה שככנ שמיוס

 שבנה כמה את' ביאור על למאורות האלה הדברי' יהיו
 שהעמידו ימה »מדבר: משה שעשה ממה שהניח ומה

 לתע מנות עלינו )והעמדנו כחמי'(סי'י וגי׳כאמ עזרא
 ללחם אלקינו בית לעבודת בשנה השקל שלישית עלינו

 מחגי על נוסף זה כי הלאנע שס ■וכתב וגו המערכת
 פ שכתב למה בזר נמשך * הכז' הענייניס לנזרך השקל
 ישראל על חייזב הוא כפירים כסף כי אמ שהגאון תשא
 זיאיתו מספרם ישא לא אי מלכם שיםפיס בין שנה בכל

 יקריבו ממני כי ואמיו כד) ב (דה במדבר משה משאת
 שהוא השקל בשלישית ביאר וכאן קרבכותהנכלרוכו'*

 ס שם כתב הימבן אמנם במדני משה משאת על נוסף
 השקל מחנית כי משה,במדבר משאת הייני שלישי׳השקל

 עזרא בימי השקלים על כהיסיפו אלא היה משה כשל
 לא כי אפס גרה* עשר בזמנו אז היה השקל ושלישית

 היתק לא כן שאם הרמגן כדעת החני דעת תהיה
 עשה לנו מה תירה כי לעזרא תייחס ר. ל ראיייה זו מנוה

 * שהכקנן מה כפי לדורות תמה שהיתה רשקל נמקנית
 סבלת בגביית כח מוסיף מנית זוהעחדנועלינז ילשין
 התירס דברי אח יהמקיס המעמיד הוא ע!רא כי הקני

 תכונה האיון במקום שהעמידי יחק • ה׳את יהמניה
 )יכי' בתכונה. הארון מקום שהעמידו ימה יכי(לא

 היגיאולן פרק טימא האמכת׳ביידנרעלחהששניני
 כעיר ביים עישה הקטיר׳נהיה עבודת יפפזי■ הכף את

 לאלון המע נאק ישס הקדשים גניתיןלש הגדול הכהן
על קקטית שני(:עד־כ ,בין המחתה את נתן
 משניטל * זכי עשן כלי ת הכ ונתמנא ס הגר,ל גט

 ושתיה הלאשיניס ס הנביא מיתית היתהשס אנן האלון
 ועליה אכגעות שלש החיק מן וגכיהה נקראת היתה

^ 45 I היה



ר <«׳י»ורח1פ מ א מ
שכי מקדש3ד שם ^4י <pn •ל*

>f>ht ל כי איין שם ידיז  יאשיהז -ב-מ• מ3נ כי
• ה ד ו ה י  מקום בי«שבה שנאתי יעלאי<ן4ה <מאי י

 אימא הכיריס שט כין המחתה את כתן דקתגי והא ן1אר
 דאמ' מאן איכא למחלקית כחלק! ושם * הכלים סכי ׳כגק
ת המשגה דקדקילשין עלוה1להלבבל3 ל>רין  הסכי

 תבן ישכיטל אלא קתני לא וכי׳משכגכז האיון הפניטל
 אימי אליעזר יכי לתניא לנבל גלה ארון לאמי עמאן
 ולזה נגנז איון לאמי מאן ואיכא * וצו לבבל בלה אלון

 פיק עולם סדר ובעל לסוטאפרק'יג תיספתא הסכימה
 מי לעת לשתים נחלקת הוא גם הזאת והדעת ׳ ד9

 הבלים ויאריכו מדכתיב נגנז הוא במקימו איון ססוכי
 ידאו ולא הדביר פני על הקדש מן הבלים ראשי ילאו

 אדון שכיכר חי ודעת • היה הייס עד שם ויהיו האונה
 לו) כן(:קלים דתכ כהא נגנז א1ה העט דיי כלשכת

 הינפה את מקעסקויאת שהיה אהד נכהו מעשה
 חביריו(לא את להודיע בא מחבירותיה משונה שהיה

 ביחוד יילעי נשמתי שינאה עד הדני את לגמיי הספיק
 במקומז הסוני ראיות על הקשו ישם • נגנז האיון ששם
 גמול ראיה הזה היום עד שס ויהיו אמרי אין שהיי נגנז

 קושיא שם אין מכלי זאת גס ואף בתייכתא לה ואש־קו
ק ה האני ככרת כתא תיו י ת להאמין בי גני ע  האז' סי

ת לכהט היה כן על כי נגנז 'במקומו  לינבול מקו' שני גי
 היותם עם כי יכפית איין שם היה כאילו שם ■עבודתם

 נתנאז כאן מקום מכל * הקדש את כבלע נראים בלתי
 לבעל פתחין'פה בזה במנא וכבר ־ בגטזתם היו וכאן
 כעבודת ב«תשני עבודת היתה לא שיאתיכי דין

 מבלי לעקם בגדיסלפי מאושר הכהן להיות היאשין
 ע5קיא שזכר וכמו כפרת ואין זתיחים אורים שם היית

 השעירים שני על אהרן ינחן אבל מית אחיי פיסת
 בגדים של זו רפיא׳למכה שס הקלים לס א יגי'• גורלית
 זהאשן האפיל זלאהזכיר כדקדשילבש בתנת נח-ירו

 זמזה הקדש אל נביאו קילי הזכירנכשמע כבר כי זהליע־ל
 ותתזים אזריס בלא ששמשו שני בית אנשי הכתיכלנירו

 מאשי כי הנראה לפי וכיכחו י עכ שצז היו כטאים גס
 קורס ולתומים ־לאירים הואת בעבודה הכתוב לא'אשש

 כבר ההייאה זאת כלעדי1 הכראי תנא* בה שא־צס צ׳ה
 ה׳בירישלם לנר1 תייה תנא מפיהם אשר נביאי להס הןי

 ימלא ס׳כרנו מה אכן • מאומה לבר לא הכפית !לעכין
 במקומו כאילו הוא היי סם גנח האיון יי^^י^י

 דעת אל נכטותו שנד של שעתו יז*ה
 אמרו מאשר כי כן גם יאה ילהי * כמקימי האומר

את נותן שהיה שאמדו מתיז וכן איין מאוס לארון

לט סימץ
מן איזו שט שתהיה יאוי הכדיס קמחמסכבקספי מ  ת

ק אליו בליז ושני הארין מקום בו להכיל תה «יין כ  י
 והתכונה • ההוא המקום אכל המחתה כתתו הכהן
 שעליה הנזכית השתיס אנן היאוילת הכלאה לפי סואת
 המת אסמפט פנים חשני וזה המחתה את נותן היה
 היאשוט הנניאי יויחות ועומדת מיגחת ההיא האכץ שם

 די(מאפר«ן<;' תוכפתא כהוראת האיין גטית וקולם
 pippi הראשונים הכניהים מימות היתה אבן קאמרי

 שמתחלה אגבעות שלשה הארץ מן <הה גל נקראת
 מקטיייס היו עליס הארין משניטל נתון איין עליה

 קעילם כשתת ממכה אומר י'יוסי לפנים לפני קטית
 שהעמידו החיר מאמל נזה ינדק לא והכה * זכו׳עכ
 היה עליה אמיי מפני וגס זכו'• ״כונה האיין במק!ס

 שגי כבין לתחה כיין היה וכבר • המחתה את ניתן
 מפורס שהוא כמו הארון עם נגנזו פס שגס הבלים

 •הגמרא מדבי' התבאר יגם נ' פרק ליומא נתיספתא
 מנבה היחה לא הזאת האבן כן אס ; למעלה שזכיני
 יתקיימו היאך כן סאם ממש האיון מקים על מושמת

 סכי יבין עליה נחונה מתחה י שתהא יללי דנרים שני
 נגנז ק האי ט הניאה לפי אמרתי כן על הארון בדי

 נגנז במקימו אמרו ויהיה מהלאהלמקוסאכןהשתיה
 דיי מלשכת לאפזקי הקדשים קדש אמיבבית כאילו

 ענהו האיון במקיג שם היתה אחת ותכונה * העניס
 מילפטו אל הכהן יתכזין למען וגליליו מנריו לסייס

 קקטלת עק יכסה אלי כתובי' מו יתקי כןהיאך לא סאס
 pfp(הפי מלס ילקח וגז רעדות על אשי הכעיח ואת

 שכיק מה הכפיה ולפני קלסה הכפית פט ^ גאנבעו
 התכונה כי לימי נפשך את יש אם ואילם וגו'* עעמיס

 לפרם נייךאתה נאמרה פנמה הזאתעלאכןהסתיה
 ומולס אליי כמיך אמר כאילו הארק נחקיס הקבר מאתר

 אכן היקה כאילו ממנה קלוב כמקום שס גנוז היותו על
 המחתין נתינ ועליה הואיל בדיו שני ן ב נתינה השתיה
 פניס כל יעל כאמיו הנדים שני כבין להיות הראויה

 הניחן ׳ לחלקי הכת מנד שני בית שאנשי תבונה כלל
 להעמיד יגסיכילו נפתלי אלקיס כפתולי כמליבי להם

 הפיכת את תלו ולפניו וניק תכונה הארין במקום
 שם ריה כאיל! הקדשים קלש ובין הקיש בין המבדלת

 ליזרא*תהעין כעדר היותו עם כי נעין עין כיאה איון
 נמקיס עוזי תטין ושס ה' לפני שם עידנו מקום מכל

 כתאו כניד ני לנהוג אלקיכי בית הוא יכדי גניזתו
 קדמוניות •כשני קדם כימי שלימות עבידות ני ולעבוד

 אחרו עם נקשר היא יכו שידעו כעבור שתמי ומה
ס האיון במקום שהעמידו תנ א למען זה היה קטכז;

ידע



קער טא מ טאמר יחודו! קולי
 אלי אומר אתה יאה • יכו' יתכן איך ם Tti'D ‘נגי האיין כי צעכולתס מכנסים הכהניס

ם יסדרו שאלההכזכריסיןכעו אליו וכעתס הכטמם לנתנם יוכלו יכק כיחיד דניי
 יהו1ן כדכי הויאתשעה יי יאין למנותתיירית שהיי ידעת' יכני • כמדוכי הקשדתוההיאית ענידת ת

סכן ואיך הכרמל• בהי לבנין הסני כבנין מלאכתם כווני שט כית כשי י ת או פכת כזה היסו לא א  הי
ב,׳: נאמר אזדיתיי שעל שלמה סידי לאתי
 נאמר לא ם«ן סימן עם m יתכן T** הכוזרי אפר י< עלי ה מיד ככתב ?כל

ע עד^יויז^א תוסיף לבנין תס יגל' :שכיל ר ג אלא זה ̂ מ&נו• י

ין מין א4 החבר אמר יח׳קאלכדכדיהימבסבה ה ^ א ^ א ה רז מ א תמניתכינתו להמיןלכי• נ
ע ירא עדיו תוסיף ן ר ג י

שנ יחרשו שדיא כרי תלספ׳בע^ נקרא זה שאין מדעח^ ויתחכמו‘טSמ
!״—י אשר אלו ׳ L נ־ית לאנשי לזל ג קש עשיז

^ I שעוש« כסו מחקעיחס חררות DcyyH ויקבעו כשנט שני  U  . I
יתגימרעליהם והאל ינלח ׳ l n*v•־רי

מן כארז משטרם כשלמי ״ ״‘יי י׳•̂־ ! < .שבת ן בבכ
עם ,יבחר אשר המקים אשי המקים מן נא והשומעים הכהנים ומן משה ,|p,p,3 כריס הד

מר כמו ה יבחל העתיד הננין על שנתכנא א ^ להם אקים נביא נ קי  וזהו לט סי׳ התכאי׳שכזכיו מ
ית׳להיות ורסנו חפנו עגם אחיהם רקשהגדילימלתו ליננות

 ה׳יאת התכיכה אכל * עכ ‘ שלמה של תבנייני יומי
לפי מעגמס שחלשי הלא באמי'קדיש אליל הכללה עס

 באמי( לאפשישינה עליהס• כידה'הטיבה הנלרך
 הלאילתמליתו להיה יתמלרתל חליפי♦ הארלן כמקיס

 היא לזל ההכה העבלדלת ידי על להשלים קדש יהיה
 כללמר ־ לכי שהעמידל באמרי החבר שהיפיי ההעמדה
 האללן ינמדרגת כמקים שם הייתה על שהסכימי

ת ל ל; לפל הגניז ל  ראש לר׳לכג מנאמי כן אחרי ־ עיי
 שני בבית כי שתדע רחלי לזל־ שכתב מלת תחרי פ

 שס היה לעכז ־ יאשיהי גכזל כבד כי ארלן שס היה לא
 על להורלת נלרתכרלביס שם ♦היה הקדשים קדש

 קדש היה בענייי אשר הכבדלית הנלילת ילניאות
 יר ע ילה לכפירת ן איי שם שאין פי על אף • הקדשים

 אמר העבודה ♦את מעכבים וכפללת אילן שאין על
 מביע להביא הקדש אל אהרן יבא בזחת זה חחל

 אף 5ד לפלזכת* מ,בית אל דייל את להניא לפריכת
 שני בבית לה עשל ילזה יכפלרת* ארון שם שאין פי על

 הככירת שהיה אקשיב (הנה ־ נביאים כתה שם שהיי
 התילה הקפידה כבר כי הכריבים עם שני כבית

 הכפירת פני על שתהיה של״יה לשעיל הפי דס בהזאת
 האימר הנלכח לפי יאללס עלל* ‘ו-פניהכפלית

דו תי ע  כי לשמיע קריב לכו' בתכונה מקלסהארין ל
 כי.היא הדכלי נאמרי גניזהל במקלם הלגפה שנוי ע

 ארלן סובר הייתי עס כי למעלה שוכרנל דשקליסעו
 לשכת על לשקלים למשכה שקדם כמי נגני ימו כמק
ס דיל ^י  שנוי והעתיק ביה לה של כתן קת נאמיה ה

 שידעו געבלל לפניה הפללכת עליית יזדנכה
:שזכרנו השבות על ננוזלשס הארין כי

 קיימות דברי שי עי כח גבירי מפי הילנאית המנלת כל
 מנות עלינו ויעמידו שילסיפל וכאמכלתכיאףעלפי

ק לקדש לא בתלרה כתובית כלתי  עקליה להעמיד י
 אין המנות אלה זל דישי דיוש אמנם (רנזיה כינתס

 יזין וגו' תיסיף לא ואזהרת מעתה) דבי לקדש לך
 וידם כמניאית ית רנונו הממשיכים אלה כנגד עניינה

 חמתכבל ההמון כנגד דק יגזורי אשר ככל רבם כיד
ת הבלתי זסכיה מהקשה בהתנשא  ממעל• משמים נעזי

 * בדויות תורות לחדש לוקס יחפש היום כל ותמיד
 פנה קפנה נפשם ובשקלניהס יטתאי אשל ולאלה
 להזהילס יהכזנה ׳ יני מישיפו לא באמרי הכתיב

 משה ידי על הן האלקית המטה כל על יישיפל שלא
 מאשי בבריתו המחזיקים ידי על הן נביאים של רכן
 שהיי שהזקדמו התנאים פי על בם ניהכה ה ללק
 נביא באמיו בפיליש זי מניה עלינו העמיד ית' הלא

 . כמה ויאה בא * לגו כמוך אחיהם מקיב להם אקים
 אשיר ממעל אלוק בגזית זל חכמינז של כחן גדול
 י אמי דנדרים בירושלמי שהיי נהיה עליהם תיפע
מי לאל עליק לאלקים אקרא אבין  שלש בת עלי גו
 הנתלליס לעבי! דין בית כמלכי אחד ליוס שנים

 פלק המגיד זכתב ־ עב ־ קלזרין ן אי לאו לאס קוזרין
 הוא הירושלמי זה ביאלי כ׳מהלמתאישותלהרמבס

 כעי כלס איכס התליה שמשפטי אומר היה אבין שי
 איש אשת היא אס לייסאקד ג'שכיס בת שהרי שנלנל
 מכן ופחית בחנק על־ה הנא אביה שקדשה כגון

 חוזרים הבתלליס שפקיתמכאן לפי להטעס ־ פטלל
 חזייי שתהיה אפשר היאן כן לאס ביאה ביאתל ואין

שלחדש טבע^בהתל^יק דבר בתלליסשהיא
4 ג חי■ i אלא ג



׳ מא סימן ע^ישי
 נניא אנל שזפטים פ כאמיו כב«^ת« לקיים
 כלבנך תאמר יכי <'■j< כמיך אחיהם פקרב להס
ז לא אשי הדפי את נדע איכה  ידבי אשר ה' דגי

כני יגו' ה' נשם הנביא משפטי. על החפישי האריכי י
מקי' יה יאין היאת הבחינה

 מאמר קו^־יהודח;
 יהבה עה• פלי־ אלאפהשזגייכךמהילאלנימי

. מבזאית החבר כינת
 כין זל חכמיני השרישו כבי אשר את החבר ירחיק

גן דמנו דמגילה נ  שנתגבאי נביאות יז נביא־ס ח*ח י
ולא-הותירו פחתו לישיןןלא

ד בתורה שכתוב מה תל חי מר כמוך ם א הני ואשר • וגו שו בכ  חקירתו: תג נהתיבב חתי 0עי9ינ
 רל • עליו שכקבנו ומה תוסיפו ^א מאמרו דבריח׳נפומעי׳והיה אזיהיו ממקרא קח אחת אות אפי'

ס אשר הדבר Sy חי דייש מאי • מנילה  • הירישה :עליו שהסכימו בנא ^עשות כס אח מעוד, אנ
 קהלת מורשה משה מקבלת ועלז משה ידי עלי אתכם שעויתי מד, על איננו תייאבראבאא״ייהימתכן

״זי"'” ני■שuנאיםדnהSאח.דעaקרנוo•נב<אT ״”״" י״״ ’? זייי׳
״י4 ״ש-יה’״ ״ אה ׳ עי נ?)־מק״מ-ס^תהננ-אהוםד, בנבו , י י שנקנ : ° ״ י4 , י ״ ; 

ום* לא לחיים כי , י . ושם כש ימהקית צי החכמה ג/י
״ * ״ <־ " ״ ״ ״ - ״ ״ ^ vSy מן הכי,נ-ם פט- שו ה בייי טי א ה־.קום ו חמע״נ מ״נב עלשיש■ ׳

• ■עליהס ״ , - ״ נ מ: ם ה' עזו- י יליא-תכ! בשנ-נה שדכנ ט ע  שני השכל.הדי; כ- המייה ל
רא עי* שהוליק בדבר שיסכימו עליהט דקדוקי למשה שהיא׳הקינה לן מאן־וב׳ דהוו שייןנ א אנ  ״

ד סופרים ודקדוקי תורה מ ע ם תעבור ודא דובב נ ה ^י רת ע  מטבע הקנויה החכמה כי הטעו
ח חרחבד, ^דכמתס לחדש שסופרי'עתידי <מה קנוי תדו טבעי רועד,ידי  קקרתס, עיונם חפיש הי
סנד.דריןדיו כןי^שרקגלוכי מנילח מקיא ניהו ומאי  מסכמת היתה השכלית םעווים^דערת■ ד.
כל כל* יאמהחני ככה • עב מהס ש^א שכן הדכמו׳  אשר, אנלס המקובל ■לאמתת ך, yהנ^ל נסת^כ׳
מווקת גייף ככסף היא ^, ׳ וכלמז מסיני למשה נפוי

ע, שכוון נאתר או שבעמיס־  נתונה והרשות בתורתו
להוניא הבאים לנביאים

 הוא אחד מרעה נתנו כלס כי הפעל L’ הכח מן תלויס
 שהעליתי כמו • דדיןכאותיותדדין אותיות מיעיה

 לדעת החבר יסכים ובכן , הדכתאשילי*ביתרת
 דאבע דברי בכלל היבאוידבייו.למעלה אשי תנאון
 עו כי אפס תמידות זהיולמנות אמרו לטאנל שימן
 ונת: מכות• משאר מנילה מקרא שנא מאי וקשה
 כתיב של קדשו דבר את זכי כי • וכו' בכהכיס ואמר

 ונו' אקים נביא באמרו הנביאים מן לשמוע באזהלתו
 אמור היא כבי ובשופטים בפהניס נס כי ביאר• הואיל
 זכרו שקדם וימזאלהה 'נשמעים דבריהם שיהיו
 ונו' מ,יין יפלא כי שופטים פ הכתוב ממאמר לט סימן
 בימים יהיה חשל השופט ואל הלוים הכהכים אל (לאת
 המקו' מן לך ינידו אשר הדבר פי על ועשית ונו' ההם
 פ הוא הדר כתוב ונו' תוסיפו לא תאתרו יהיה :«ני'

 לשמועמשלשת ההמון קייוב על אותו יתבאר יאתחנן
 והנביאים י לענמז מחינה משה הכתיתשה׳כייד

 במה והשופטים והכהניס • לעכיוס מחיכה אחריו
 יביא אלה אתכל כי • לעבמס מחינה עליי שיסכימו

 ינרעו ולא יוסיפו שלא להמון אזהלתי כמשפט ה^קיס
 על ואתר ולעשות: היונאמפיהםלשמוי הדבר ^ל

הנכיא בקינת אופני על * מביאה הנזכלים ^ןקגאיס

שנם, מט סימן דברו אשר
 הועלו■ לא להוני׳דיני אדם של מחשכתו שתשוטט במה
 בתדית התקובלי׳-לצ בכלים להשתמש לו ראוי ספד על

 אתכס, כאמיי שם פיון ולזה בהג^• כדרשת שהתזיה
 וההקשוק, והכתוב המקיבל בשרשיםמן שתעיין ברין

 אל התולדית להשיב המקובל הסדר על הכוהנות
 כאמלו כוכתי על יזאתתירתר.עולה האבותונו'־

 אופן היה כי קבלו כאשר הקנייה הטגעית בכאן
 ודונמתזה • כאמור המקובלים בדרכים קנייתה

 מק כל כ־ באמרו שזכרתי דבריו אצל שם זכר הלשין
 בתילדזג^ אך ־ וכו להכרתם היה לא חכמים שהתירו
 עול יאפשר וכוי אנלס המ,קובלת הירושה החכמה

 אשל העיונית הקכמה על הירושה החכמת לפרש
 היז. אשר על הקנויה והטבעית • חרבותיהם למדי

 שהי׳) מה כפי העיונית ההיא בחכמה מדעתם מוסיפים
 ע« בידם עולים היו אלו ושתים לזה תסייע טבעתם
 השכלז המשקילת חוט כי האמתית קבלתם הסכמת

 אמל;,; עס ומסכים שוה ישר בקו כנגדו יורד היה
 כך. אקר שיזכיר תה אבן קבלו־ כאשר וזח המקובל־

 בלי■ קנלה היא המקובלת הירושה החכמה ט ת סימן
 .ס ז המקובלת באת' מוכרח הוא ממקומו כי ־ סכק

ס«' למעלה שזכר כמו ־ זכו' מנויים היו הסנהדרין
ע ל



קעחמא סיסן ישיSש מאטד יןץודח קוד'
ע ̂׳י סימן יפשכי נ  להזיזיג׳ ל<ז סימן המלך שהמחיל לתה בי הזה הקשיר מבת כמקזתה שעומד מה ^ו ל ס

 הקיאץ הס און פועלי לגשת ועל קבלתנו אמתת על לט סימן כאמרו pr ביאיר קלם כבי ׳ יכי קיל
̂לקי העגין בהם וידבק  על דוביות שקר בשעתי קק לבלי פערו פיהם אשל בין בבבואה בין ספק בלי ^
 הולכים היות מכד מומס אתמקור יגלה עתק כליקים . אל סון ו;זלתזה יכאמלו ׳ זכי' בהודעה כין כאית]

ת אדי בעכור הרבנים אקר שהיא הקדש ריח מדינ
י וזו^ת םבמקו^ במקומה מר שעי מד. ו א לבת כבואה בין אמצעית י  מלאם זאת נס ואן> כאדר י

 עליה׳כיאיית להקשית לבס שהם במד הקראים עם piSnS ש^א ואמור לחלוק שלא ואמרי יל•1י
' י כ  ובו'כמבואד־ תשרי ייח השבת משדרת ממלת המוכן מן ע^ינו טוענים אחרתוסכלהדבי ו
 יצא החבר הכה שמה• ואחר ראסזון מיום שהוא השבת ממיזרת ועד נ*א מפלשת להקדימו שראה

מר המעילים ^דולתבאכשיס א או כןנ פ הני הכ מן אחד תחלה. לטלקיי סי לקראתו אן טיס3השו ש-
נדולת בפלשת הטיב דבלי ׳ 1 * ׳ ׳ l' וכאמצעותס מהם תשר u. םי כ ח לד, כ ןו רי הד כנ ה ת ע סד ע עוי ר ה כי ^ מ 1 1 ה כק^ ועונס קבמיכו קבלת י ■a הקבלה אלינו במפשעה

ה ו.חבת נ ושאכק^, האמתית א במ^ ננוה משלחן בי ש׳בי המספו מן הבונה כי ו
̂,f̂ לשליזע yy המשיך. ועתה י שהתבאר דשיום
 תגרע ילא תוסיף יושו׳לא כלל לחיש כעש׳יאין מפיהם

 ובכן ־ הכה ועד לט סימן מראש הביאור שכמשך <כמז
 בסבית להתחכם במכזתס מעליה קראים סרנלסשל

 שזכר וכמו יחפנון פשעם וקרבת הכתובים ביאור על
 דבליו חתם אשל ח’ל סי׳ המלך כמשך ואחריו לה סימן

 סבלת־ התחכמות הככיסז בהם המועדי׳שנם בענייני
 חכמינו דבדי בו לסתור שחשבו מה ק זה,גס ובכלל

 וגו׳ השבת מתקרת לכס וססרתס אמור פ׳ הכתוב יון
 *יט ממחרת עניינו כהכיס בתולת קזל דעת שלפי
 שתו לא אשל קהשט קמר רדפי והמה פכי! של ראשון

 מקום מצאו המקובל ?אמתי הפירוש מן עליי עדיי </יש
 על הפשוטה שהוראתה שבת מלת מנד נו להשגב

 מיום לספור ראוי לעולם כי יאמרו ועכ בראשית שבת
 עניינו ־ תהיינה תמימות שבתית שבע אמרו וכי יאשון

 לספור שיקל הלאשוכה השבת במספר תעלה שלא
 ואנחנו * מטעמם בע הרא שם שכתב וכמו ממקרתה

 הפי׳ יסוד על דעתנו בסמיכת זגתעודד קמנו אמנם
 המכחישים וראיות ־ שוכלנו כמי נכבד הכי המקובל

 חיונס שאף לגאר בא זאת כל אחר * נחשבו לקש
 לא עדיין • פשוטה על שבת מלת בדבריהם תינת
 תונקתס על להשיב אתני שפתינו כי בנו יגעו ייכלי
 וככל זט׳• לקלוק שלא ואתור יזא שיתבאר: נמו
רו אחת פעם פק דלה נתוספתא יכלו  ביתוסיס ^
 ביתיסי' שאין לפי קכמיס את להטעות לבא עדים שני

 (אמר אחד בא בא'בשבת אלא עצרת שתהא מודים
 ישמעאל י' ל מנקות ובמשנת • עב ־ יכי

 בעסק העימל בקניית יעשזן אשר המעשה את ספלו
 אין אומרים שהיו הביתוהיס מפני שם ואיחר דיל4

^ טעם לי יש עוד ■ *יט במוצאי קעימר ^גילת

 pהקיאי תלוכת לכלות המלך מאתי קיום על דברו
 ממחלת העומר ספירת בדבר גם זל חכמינו מעל

 חכמינו על שיסמכו להם ראוי בזה גס כי ־ יכו' השבת
 אשק כאמור ואדר אדר עבור בעמן יחזו מפיהם אשי

 התחלת זה ולפי ־ בקמה קלחש הקל זמן יוגכל ממנו
 באמלו כך אקר שיזכיר וכמו יאתה להם גס הספירה

 טעם וזה * זכו׳ בו ונספור אלינו חוכיז חרמש והחל
 ׳ יתיצב לא כלומר ־ וכז׳ לחלוק שלא ואמור דברו קשור

 ממחלת ממלת במובן להודות תוכל ויכול לפניך א־ש
 תןלהס דכיו כאשל הראשון מיום וכי'שהוא השבת

 וזא הענין באת;ת הפסד שוס בזה אין כי • כהנתתס
 אז והמלכים והנניאיס הכהכיס מן שאחד נאמר 3זאח

 הגרסא זאת והחכמים דעתהסכהדלין השופטים.עס
 דרגות המ זבזכרון ומסודרת ככיכ בעיני והיא מצאתי

 וזל היאבד בקבלת שנזכר למה שכוון נלאה הללו
 אז גזשמונאי מנכי שהמלך שני בבית המנהג היה

 במלחמה והמביא המוציא היה הולודוס כני מעבדיהם
 תור׳חקי׳ותשפטים דבלי כל אבל המלכות דביי ובכל

י פי זעל נעשים היו דוד חבית הנשיא פי על  ̂כ
 מעשם סנהדרין במסכת מוצא אתה וכן והסנהדרין

ג על יושב שהיה גמליאל ברכן  הבית בהל מעלה ג
 זאת הודאתנו אחל כי החבר וכוכת י עי ■ וט׳

 נאמנת וכו׳ידע הכהכיס מן אחד ט בגדה תשובתה
 רק איננו הכתיב כוכת שעקר הנזכרים הפנים מן

 לבכורי שעולים קציר בכירי בין יום נ מספר להשיכ
 והנה קקותקציר שכיתות שבעה ולשמור חטים קניל

 אלא המספר ראשית כו שיפיל ייס לאיזה משפטו כה
 וה*ה ק^כזע־ ימי כתחלת דמיונו הכתוב שתפש

אח^ מקשה ט הימים שאל מכל זו התחלה בהזדמן
תעש?
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ת שדמעייבע עיגרעות שכת זילת על כלתשבמין חו  ג׳ייתימר יאה לא היזכר לנו תמימות עג
ע נהתיולתיום נא חלת בי׳. דמיון יזג׳י יאס כראשית שנו ה םS ס  עמפתהעימל עלהיותיוס אם ו
ה1רה תתמית ה יהיר, י מ ק שנ ק״; ך חל חלן בכנסתס הראשזן ראשון מיום ה
ם שבעה על שבתות רעדיו שאהם ממנו להקיש חראשיץ במסלי

ה הי *״ ת ס עד ננ^ע שנ• טאם ההא״! שנ< .ו

ז ס Rמ סי

 לדחות גליך המכחישים
 שכת היתה שאס ד1וע י שזכרנו כמו בפירושה
 ־ וכל' לספור נחל שבת מאיזה יקשה כבי במשמעה

fpfi ם  יוכל 0J באמלז דנליר חתם האלה הדניי
 בו שיהיה קילס ידע נכלאה כדי|־ כי להשיב המאמין
 להעד הקביעית יהיה השכת שילם העלמר תכלפת
עין  יחשבל איך הכתלב להזכיר בשבת שהיה הלחה מ
 הנזכרת להעולה שלמים הקריבו ואז הראשונה בשנה
 בשכעלתיכם אמר כך ואחר בפנחס הנזכרת בן יאחר
 תחלת כי לאיה לאין שבתות אמי ללא שבועות ■שבעה

 ע׳כי ‘יוכיח שבלעים וטמאה ראשון תשבלעילם
עין להעד שאמר «מה  למה כולן בשבת שהיה הלחם מ

 • לזל • לנל לקם עדן עליל ויעלזן על פקלדי פ שכתב
 בל׳ הכהן השבתיעלכנל בילס אמר שהכתלב יבעבלר

 ביו׳ והכה השלחן על משה הלחם ערן השבת ביזם כי
 כי בזה הורה עב • שבת ביום או המשכן הוקס בשי

ן י  שראתה מה מנד לו קרה השבת בילם הלחם ע
לעיון בשם יוחל אז כי העליונה החכמה  ח1עיכוי ה'
 יוכל כי נחליה יאיה זה שאין פי על אף שס שהוסיף
 שהוקם אחי הכהן יעיככו השבת בילס להשיב הטוען
 בכאן ענינו אין ח'מ ־ עכ • הלחם משה לערן המשכן

ק  הכתוב הלא בשבועותיכם ומש • לדלגחא לדמיון י
 חדשה מנחה בהקריבכם הבכלריס וביום פצקס פ

 המה סלא שנועלת לשבעה לבל בשביעלתיכס לה
ה בכתלגיס א  מהחל לך תספור שנועלת שבעה פי

 ל:כך שנלעית־ שנעה לספור תיזל בקמה קימש
 וקריב מהמה דלתי החבר דברי דבליו ככלל כי רואה
 שבע שהם שנועלת שבעה לשמירת החבר שייאמ אגלי

 ־ת הלאי מיני שני את בכח כילל הוא תתימית שבעלת
ממלת אקלז שהאחד הנזכר היאבע בדברי •המפלרשלת

 כדבר בראשי שבת ממחלת
 שהיי הכז׳ במקלח! בע הלא
 מחית כי שם שכתב מה

 ביהלשע המלזכר הפכי!
 אשלי אזל דעת עס חסכים איננו בניסן טל ייס היא

 שצה לאותה העומר את הקריבו שאז בו על"יל ניארוהל
 שכתלב ממה שתיכללחשב א'לכמו כילם הפסח אירע
 האומרים הקראים כדברי לא ׳ ז׳יא י׳ פ׳ עולם בסדר

 בהלכות הלחנם עליהם שהעיד וכללו היה שבת יום כי
 הכב־אים תמיד וקראו וזל• ז'־ פ׳ למוספין תמידין

 העיחי את מניפין שהיו ודיי דור בכל והסנהדרין
 בתורה נאמר להרי בשבת בין בחלל בין בכיסן ב׳יל

 לכא' הלה הילס ענס עד תאכלו לא וכרמל לקלי ללחם
 וקלוי מגלת הפסח ממחרת הארץ מעגול ויאכלו

 שדמו כמו אירע נבכת הפסח שאלתי תאמי ואס
 לחדש אכילתן היתר הכתלג תלה היאך הטפשים

 אלא במקרה נקיה אלא הכנה ולא העקי שאינו בדבר
 בדוד כי הד הפסח במחרת הדנר שתלה מאחי

 לאין החדש את המתית העלה היא שמחרתהפכח
 אמכם ע*כ* השביע עלאיזהיוסהיאממי משגיחין

ע רא החליש מ ראיה כח  ה^׳יעויין מועדי על חמור כ נ
 שהכתזע כאתיז אחרת לדרך לו פנה כן על • שמה
 ואולם פביארכז• כמו ולדוגמא לדמיון שבת וכר

 מהמה לביותי כלס הללו הדנריס נאים כי נא שמע
 ישמעאל יבי פיק במנחית זל חכמינו מפי היוגאים

 שבע ענרתאחד אלמליס כיתלסיס והיל שס אמרז שכן
 ־היה לא לכס ייכין כיטפללהןר״נ:אתרלהסשיט-ס

 מפטפט שהיה אחד מ־!קן חלץ דגל שהחזירו אדם
 'לדע1 היה ישראל אויב רכינל משה לאומר כנגדו

 ישדו/ל שהיו השבת אחי לתיקנו עמד אחד שענרתילם
 יזם עשר אקד הזה המקרא עליו קרא ימי מתעכגי׳נ

 איחרן למה היה 1׳ישר אוהב רני' משה לגל׳יאס מחללג
לא שלטה אל פלטיני אתה בכך ל' חל מ׳ישנה במדבר

תהא



̂ישי קעי מא סיסן ש
 MC ^ 0«מיןו חגייס הבי על כחביייהס מלחשים

 לשונם שננו הקבלה הדביי אונס יאטמו חרש פמן
מ * אמול ל ראבע שכעג מה כל על נחש כתו  חי

 חכי פעמי לדחות בחשבם שפתימו תחת עכשוב
מעגל ליד רשת פרשו והבלי

מאמר יהירח קול
 א׳ול כתב כס של כשילנטילה תזמשלמה^שלכי תהא

 הא שבתות שנע אומר אחד וכתוב יוס חמשיס תספדו
 להיות שחל ביט כאן בשבת להיות שחל ביט כאן פינד

שתהא לכם וספרתם תל אמרו עד י וכו' שבת כאמכע
__ ממחלת יא א לכל ספירה
ח חרמש ווזח^ יכזל או ממחרת'יט השבת  דאינו וכבי לאמר ויאמרו עזנראי־י עת בב^ אדנינו מונ

 ענמס שהם חכוייהס בקנת וקבעו בו ונספור כו נתחיו' *אבו ראויב שהוא בראשיתא׳ר שכת ממחלת
ה ו^א פסח שני יום שיהיה אותר היא היי ודה יי בד יוסי חי  בראשית שבת אומרי׳שהיא בזה י
 גגל התייה רכון . ימבאיים ן«ף;ןף׳ ליקנן*ן והתחייבנו לתורה סתירה חמג^י° תספלו ^ויל

הדעת תשלי לא ודיס■ פכים■ ה׳ יבדר אשר המקרב מן שהוא שאתה^סיהי ספירות
שלא ואמור לשונו בהסחה י ממחלת וחת חמשי אלא יהיו ס , י נ ו ג ה ושמא ה א מאת בנביאה זה הי י ו ג 1 ה 1^

במה הקראים עס לחליק , , , , ll פעמים בראשית שבת
Son ת ה להיו ,׳ י נ ^ י נ מ ם ״ ק ־ נ י ^ ^ נ מ ,P 0'על א׳מי-ם סהס ה

 אומר יוסי רבי ובו'* נו בה
אלא לא״יאמר והלא פסח שכת ממחרת נאמר וכי וכו'

 ובדוק נא בתית ש מלאה כלה השנה זכל השבת ממחלת
 בלא רבא שס מנא לא אלה בכל וראיה ובו' שבת באיזה
 האחת שמה נזכרו אחרית לאיית בפתי והחזיק פירכא

 ושתי בפסח עימר הנא :תיר אמרה ריישמעאל בשס מהן
ת הלחם  רנלאףכאןינל יתחלת רגל להלן מה בעני

 נאמר בתירא כן יהודה רבי בהם והשנית ותחלתרגל
 יתחלת יגל להלן מה למטה שבת וכאתר למעלה שבת
 • לה סמיך רגל ותחלת רגל כאן ח^ לה סמוך יגל
 מהיר הזה הדכר יכוי־כי אלינו מונח ח־מש והחל :ע'כ

 בו לקבוע וראוי כ חב הזמן אס לראית דיננו לבית
 זה על שהורה וכמי השנה את לעבי* לאיי אס או ניסן
 הרבכיס הולכי׳אחרי איתס רואה ואני באמרי לח סימן

 נמסר' כאשר כי כזה לני ורמז וכו'־ באדר אדי בעבור
 בקמה• חיתש החל תליי שבו האביב זמן הגבלת אלינו

 ממחרת הספייה עכין בידינו מסור שיהיה ראוי בן
 כאשלביארנו• התחלתו עת לקבוע ועלינו חשבת
 הספיר' להתחלת כסח של שני יום קביעות יהיה ובכן

 זו בתרה להסמשפט אשר חכמינו ■דבי׳מיסכסחנל
 בכתיב זברון אין שסה!ן לפי אמכס כי * יגליין

 על השבת ממחרת ונתבאר הואיל פסח של שני ליום
 ויכול ט’ל סימן הנזכרים התנאים עס :בראשית שבת

 שהיה היא קרוב כי אפשרותו לקיים זה אמי להיות־
בי  נוטה אנלו ספק זה יהלי כשק בחזין אתס ה ד

 העכין בהס דבק היה כי ט’צ סימן באמרו כן על לוד^י
 וכו׳ והודעה באומן בין בנבואה בין ספק בלי ■לקי ה

 אפשרות קמה שהרי הנבואה עכין לגמרי החליט לא
 קול• בת ובהודעת הקדש גיוח ננכה וגס זה

קלאיס קול שמעכו וכבר ־ ס הקיא הס * המבלבלים

שהוא השי.ת ■מפל •ק המובן ^
•יו^ שיהיה אויץ • יקבעי אמיי עד ונו' יאשין יום מן

 *תק?ו איך לטנס מי על תלוי הוא ואם פסח• של שני
 במכות ואתו השבת לקלל בשבת עבודה שתקול תקין

 יחל שלא השבת ממחרת אמי אדרבה והבתיב תוליית
 להם חתיי בפימו פנימי הריס קדיש ואתה • עב בשבת־

 שייכיאול שפוט נשפטם נקלה על שירם את <לפי כי
י זרים פנים על הזה ח  לקרב בירן יזסטרס שס מ

 בילדי ואין יוכיחו עתיהס במראה אשי את וליחק
 גסמלי׳עו' ־ ובריח דלתיס מה ח להפיל יספיקו ככרים

 רנזנם פי על תלוי היא וחס שאמרו במה נתון כופרים
 אדם זיאחי וכי' בש:ת עיירה שתחול תקק יתקנו איך

 עכין כי שקרס מה מכח זה בתשובת ק אךפייל:ד
 והאל משפטיו זלכל דבייו לכל ולנבונינו הוא לט האג־ב

 התדיית המבוה ענם וזהו בו נגזז א;ר בכל עלינו גיי-ד
 מ« ותואנתס תיאנה אם כי יקיאים בלנרי ואין כאמ!ל
 4ע אפשל:לעתור לותואי ׳:אפן נסשס באית כ׳ ישיבנה
 *1באמי פיתמל־ן על בב כימן בנו הועד וכבר • התפל

 מביייעותויותר ייתר מעטעגותס ש ואני הקיא־כ מל
 אליגס נש־ם לא זאת גר ואף התייה* לפשט מפיקות

 ההיזתנחות כי בג ס־יי-ן וס בחשיבת ר התי כדבר לכנו
 לו וניי׳ד׳ תאלקים רנין תל חניא אי־ננו בתילה ?רסביא

 שיס בלי הקבלה אל הכחוב הסכמת על שיורק לקבל
 נז־ל• של ישני־ יין על סיממס דוגמתו סיבא וכמו פתיל'
 יהס נ ד עלילות לענתויינפן הקבלה דיך שיאחז נאשיי

 שכיס י.ק^ת תיכל וכזו כזה כי הסלע אל קיאים של
 כהלכה שלא בתויה פנים ולגלות מעתה פייושיס לחדש

 אל ב׳זסנאמי ובא כי על דעתי ולפי סוף• לדבי ואין
:כאזלתו כסיל תען

פג סימן



ח ד ו ח י ר ו ר ק מ א י8̂ מ ע י ן ל מ ז ס' ז מ ר מ ג מ ב מ
מן ^ ב ^ ט מ ע ק ש פ ^• מי ׳1הייאכ בקדוש ימכק ^מרו ב׳אנל הימן ברביעי כינזf ענייכו החכיז:

ענ»> סהמש כאן אמרו דJצ’ל# כי יכי יתבשם לא א£י אשל רנזכיים האלה הכללים סעש
דעין> על הו1הנקג אשר אל כמלאכים מהגיף נפרד ככי אמתמם להכהיש אינל לא אמיץ משעעס לצון

אל־ מביט יאיננו :שמה עיין גשמיים שהמלאכים התני אשי יהפרשיס 0מ:יזלקי קבת ממני זטלקת ני פפקת
* יכו החססבה שתק:הו מה הקיאיס הטעכית כלבי 1יןי

ר הב נשארו שעדיין כלומד וכ^ מ רי א ז ו כ  אדס לע יטי אלה כל כי ננאא־ככי כי פסקה כבר ה
א בכללות החכר דעתו ה שקט לא מקנת'אשי ל הכפש שתהי למשוב ד?Sד מעזי

ב^ :מל־הס מלפקפק אאו ר^ ש ה ימשך ודי׳ה במף בלג« ד,♦ו מחלקים הכהת»ם4 א קד מ
ן מ י ת כשית^ייי מ ס  הולכת שהיא ומה דז:3בה: בהם* שאכעיסך סכור הייו/י הקראים מעענו

כי ץי ל ר ‘מ ג ח ה ר מ א ג כאלזרז הגון>• אקרמזג מ
גס יובניאלם סימן בחמישי ̂ בקלועיהז לדון יוכל עי כי

לוב© כי מזה זה סזניס כן , י ’ ^ __ ושגיאות תלופיהו ועל«עי
ת הם .מ«כנס הר פיכיזבסק,קט^ן( ידיבץ עו צ שכלס ויטה נוטים טנעיהס ה

 יכו ההיא הכטיה עם יב!ד'טי ודא מסחבכי□ ע׳הס מפני ̂ כרית ח נעניינס המעיינים
 4התז אקיי הולכות זהמדות ערק אע^י שנתברר כמי המדברי׳מבלבול׳וזח אשר נאיץ נליק כלל שום

שחכמתו הבורא ששאהתתובכלפרטיקלקיו ט איננו כוללרת ו  המורה זה וזכר • כו׳1 למד־ז מבי
א באהיי כיין או * יעטא א5«  המכיאו וככל פרק׳יב כשלישי אס שאמר וכמו העול מן בעולם גראה שהו

ק סיכנס תכיי עי ט ק ס ה שפט וגזל דש עשק ב ה וצדק מ א  הגמגימי׳ראמ לאלו קשינה אל במרינה חו
p W־ ״ « * S yn n n n ־1ד נ רו צ א ר בו ת »נ ם.׳ נ ץי פ * לא״יי p,£ז ל ״ ף ת ל ״ ־ ס
״ ׳ ך ץ י לל’’״ ז א ״ ״ פ נ ד ״ ד - ם ״1ע ״ מ * נ ר ו : נ ^ ג״ל״ לס־ל 0J0P ,נ

1המתכשא הדתיזניו הכירות י ! ׳ פכללו מן לתדים אין אתרם
״ סנא״י פי ח ס אי-ני מ אנ׳י עצסנפודפהגיףכ^לי שם־חאנלי י. י:ה« לע.™ ג

ט המורה ציאי וככל ה אל מבי התיסכלוכמושיתנתנקמישי מדיעדר המחשבד־! שתקשהו מ
ק ת אל להביט שאין ״יב ^י ת הנפש פעולו ע עם נ שיג'ו לי ה א ההו הו  אין^השכל סימן׳יגאילכס ש
ד מתיססים שם ודבריו יןוי אג שבה מ מה המח א ו ת שהי לכ ג אחר הו  כלי היה כתלי נלמיין נמלה מז
ף • שם עיין השבי לצזנת עאד ת מן זה וזולת הגו שבו מגי המח ״ ה  תנדל זנזה השכלתו לכע׳ל' .בלו
י אמר מד לה° שאין מנוד ר ז ו כ ה כל עם ה ההיגשה מפעילת זו פעולה מספיק אין ז

ד 1וןשאיןידיעתנ5כפאמאפלו מ ע ר ב ד מ ע ב ש א ע ד ־ ע

ם ^ קי = ע^החוי א ש י ־.-Sy -שתתפו <ד,ו כ,, .
תי אשר שעכייגי לומד נמתכט'רונה : אשר בכללים הודי פ א' בי  ה

: שחרצה מה אמור החבר אמר מה מערכנים הפרטים
 הרכבתם לאופני קנה אין וס

 שאמר ובתו :אלו עם אלז
 דקיא סופיה זה על להמלק יש * ונו' רש עושק אס
 כלזתר עליהם וגנלהיס שומר גבוה מעל גביה עי-

לכגדץ' וחמס ד1וש נפלטים תביט יעמל יייאהאין
 הנה כי ’ככה על המפקפק ישא ימדון מיינה תהי יא

 לשים א'ן הכללים זכשיתנררו יכדקי הנל-יסקגכזהיס
 ינאי מהם הקנת אס <דזעס הככלליס הפיטים ע/• לב
 מופת אל וכו׳ירמז במופת אכלי סכתביי וכמי :הכלל מן

 הראיות ומן נאמרו 5י הימן ניומישי זה על הפילושופים
וככר יכו אליו נריכה ושאיננה חהגייף הנפש הפרד טל

 תשלם ההרגנה פעילת כי
 כריק הקמיי המוינש עי

כן וטעסיכז' ה ג טין  זינ
 כתוש 13 יסתבך אפר הבלי

ההשכל׳ בפעיל' אן היייגיש
כל« לשום ך נוי שם אין יאמר מז

 נמדדג׳כלו לו איננו והדיזיין
 השכל לעיית המתנשאות הטיית מבין כת אנלר«וא
 שקדס כמו כלי נזזלת נענמו נגמרת שכל של !פעזלתי

בשכנו אס כי זה ן א • הדמיזכיית לנורות יכו והגט
 חישכלין ישכיל ממכז י.הפרד' אך ־ הע:ור היה בחמי
 ע*.מה ההשכלה יפעיצת היאיג ספק נלי במושגיו דשמח

 לענין וכן ’ ההיגש נפעילת בכלי למתcכ בלתי א ה
 פעולתו ת עלהי נכי א המזג נטיית עס הש:ל נטיית
 בדברים ה־־מיזן בלני^ מנד זה היה לק לכלי נייכה
דמיזניז׳כאזתית גימת ימניא ולא אקליהס נוטה כהמזג

להשכלה



Sip «סוטז ם*טן «אטר יחור ^
̂א צמי מצצכיז ̂ל'להכזמ השכל ייעל לא יגק פי* נממישי עי  ימייז ככדתיד היה כן אם 10סז «{מ
 אין־כ«נ' נקם לגיןס יזתיזדק אדס סל טכעי סיזיג »ס5 היאזיה ההכנה להסיק • כלי נ״לח צעהית יעולהי

אליוי»ל«ין* לשלס יוכתזבלעשזהכייגיויליניויק סמה: לההנא
 היה שלא יאהי כי נכזנה קיא oj השנית יהנסהא • נזקי איןr «כ«׳• מפזיש הנוק עונש הלא סו הימן

שתגציפי הדין יאזילפסיק תעמיהקבל'
 היה (לא סזסך מכה סל עוגשדהנוקטצוריי דדלא אמרחמזרי יו יהכל עיט דמי מ לכאי

•הי• בשום׳ איעיה הכתיכ עין שאמר גמדר בתררדין )ל כאמרם ההין תשלומי
 רק תועלת בכך אן כי בר: כןינתן באדם מום הדיחן וכא עין תחת על מסיב והה ההזגל ילק

ר חז דהיה סה הקראים מיכחת מ ר א ב ח  קח שיאמר הוא כדק משפט p זיהחר בו נאמר t^Sni ה
̂מנד. שבהמה9ומכהנ ל״ייי, ״ אתסוסול^יניקמהכאח ישל

׳ י ״ ״ ה ״ ת ח ת מ נ
ידך שכרת במי שיתבאר ‘ ו l הא: סימן

3>m הל)Js ח ^וטרמישהכד־! היה רא והלא הכ סך  שזה הכתיב לשין כי יכי׳• סו
אקדנביאיי ודרך ומק בזה תיעל*^ רך אין כי סוסו קח אומר אבל סוסו ^

pgj 'סהיה שכן כל :לשניהם שיה אומריבז ידך(אין שכרת מ• וכן סוסו בהכות לקק זכז 
ה) ללשאין אין כי ידו כיפי קת נא ידו קח לך דיך על הראי'בזה עקר לו  • 1וכ האלה בדינים נכנס בז

 שיי• כלס האלה הדברים הועלויככרו'אתידי־כלשכןשהי^גכנסכדעין תניא הקובל פרק אמרם'זל
 סכחב מה ע• ימסכיהיס תחרת מצעע השכל אותו שסותר מה האלה עי״ את סימא יבול
ןעלפסוק1כעבשםהגא’דא בקטע ידו קיטע עינו את

מיחג ש עד עון תחת עק כשבי רבלו תת שיבר אמירו
 הדברים סמב קמתבי היות שעם לני ימבאר הסכמתם מכה מה בהמה ומכה אדם מכה לומר מלמוד דגלו את

י• מקום מכל סיקא׳־י כראשון שזכר כמו נפלו כאשי נפשך יאם לתסלוסין אדם מכה אף לקשלומין עהמה
זילתו ובמקומו' סם שתעייותיך כמו מסלו כיספות עוד לכמש ־ יונק לנפש כופר תקתו לא אומר הוא היי לומר
סעדי• י' אמי * יכלסונם ככתבם לא*בע לבי לך והא לשאר בישל ליקת אתס אבל כופר לוקק אתה אי רונק

 הכם אדם אם כי כמשמעו הפסוק זה לפיש נוכל לא לו היקה הזאת היאיה וכי׳יהכה קוזרים שאינן איברים
« יתכן איך • עינ־ו איל שלישית יכבה תביח עין דמדומי כמה בדבריי גלבל כך שאמר אלא פנה לראש •יי

מיני איי יחשיך אילי יעת תישפת בלי כזאת מכס פכזני׳בפוף וכמי נדקו ישם הקיבל פרק ססובאו לאיית
סין א• כי • יהקבייה ופפגע הבישה קשה יייתל כלי נתבטל לא שם נדחים הייתם עם לדעתי כי הפסקא

 בן לו אמי סיכלת* הדעת ימומיאין אילי מסוכן במקום מסנית השכלית הכבלא כי וכל מכל נלס סר ולא כחס
P באדם מום יתן כאסי אחי במקום כתיב יהלא לטא בדבריו ניטפלו לא מקום ימכל מה באופן פנים להם

והכה על תחת בית לני יש לו השיב והגאון יכמןבו• ראשינם שם היישבת הראיה הקדימי אחלי כי כשטות
כאשי לי השיב זיטא ובן • עונש עליו יפתן כן •עמו מה האלה בדינים בכנס שהנה שכן כל אמי במלכות

 כאשי אמי שמשון הנה השיב ̂והגאון ־ לו יעשה עשה שנגת שור פיק זל אמרם ועד ־ יכו השכל איתי תי ס1׳
r נתנ•1 נשותיהם לקק לא ושמפון להם אעשה כן לי עשי משכת סקיל זוטרי משכח דגים השילה לנייד יה׳משל 

 א• השיב זי«א !ק • להס השיב גמולם רק לאחרים בלו ידעתו לומר יונק • הכופר זה הלא :שקיל יברבי
עזי אס השיב והגאון • ענשו יהיה מה עני המכה יהיה זהלא באמ׳ יזכיר אני פטעס מן ככה על שתידה «פק
שיעשיר יתכן העני כי לו יעשה מה לקת עין יעור )יט׳ א(ןןר p,j,3כקז וב̂נ וכי'( אזמר היה
̂לס נסחתנז לפי כי להולמו אפשר משניהם אחד ובל נוכל לא והכלל • לעולם לשלם מכל לא העור לק !י
על נסמוך לא אס שלם פירוש התולה מן מנוה לפרש ט יכיק כן באדם מיס ינתן כאשר אתיז דין היה אס

P האבות מן התורה קבלנו כאשד כי זל חכמים דברי דין היה ידךכן הכורת יד לביזת שלכתוב צפסיטו
יהי• והנה ביכישם• הפלש אין פה שבעל תירה קנלנו יכו סוסך את שהמכה נפש״ תחת נפש כבהמת אמיו

 לא אם עינו תתת עינו לפיזת יאיי עין תחת עין פירוש בהמת ומכה במאמר זה כחלוף הייה אבל סיסי את
בביאו׳סכתיב והפניר היבח היחבן גס • Sv כפלו ימן לך היה לא כי כן גם הסברא לפי לאני יכן * הלמנה

^ 4^ t תזת



S>p מאמד . יחודח 
o י4< «וין u » rw * שה(^ יבז<ןמ בקכלמ ע ל«ד יזל 

מו נהמה ומכה 0«ן«מן«יג^כלשקמהנמשל»ד מ ^  י
ts9 לימי כ סכת' סכת ס י*^ניהם יי^מי * 6נפ «וסת 

p תייג •הוא j עלינו יהכתיב כפיו ♦יון לא אס 
 אנל למות ישע יונתאשיהזא לנפש •לאכקתכמי

 לא ולכן תאיבייי אבי לכיית ישע שהיא בתי כיעי •קת
 לו אין זאם * דמיו כדי ישלם •אבל לעילם ככיועאיתו

 לדכיי •והיאי• ונגאל ידו שתשיג עד החוב עליו יסיה
ק למעלה שאמי מה •כמים  ■ ירפא ורפא יתן שבתו י

 מה בו עשה כאשי יעשי את יכה אשי באיש מנשה ואס
 ויפויזכו'• שבת בדיך הוא גס והוא כן אתרי לו ישלם

 אמת חקזם בכל הקבלה כי לאמ״־והכלל וכתתויבטנעמו
 ג׳פיק חלק במורה שכמב להימבם לאיע• אמנם עכ
 •כתן כן באדם מום כאש״יתץ אבר יחוס אני שחסר מי ו?ל
 בממון הנה עיכשיס בהיותנו יעיוניך תטריד ולא בו
 דברי כבת ולא הפכיקיס סבת לתת הנה הכונה כי

ע הגמרא בו שאחיו במה לי יש וס כל ועם הגמרא ע  ד
 כיונא לעשות אפשי אי אשר והמכות בפנים פכים ישמע

ק במשלזמיס יגם7 בשיה בם  עב* ירפא ירפא יתן שבתו י
 הרמכן כדעת דעתו לכי.שמא אל אכי אמיתי אלץ
 לולי אבי לחסרז היתה שויתהדין כי ־ זכינו אשי

 לכפש זולתי מזה כמכעבז לא כי עליז יושת אשד הכופי
 ;לוקח אתה אי יונת לנפש כאזללהיזובל ‘יזנח
 שאיכס איגרים לראשי כוכי לוקח אתה אכל כופר

 אמין אחרי כי מסייעכי עבמו המויה ולשון * •וזרים
 כמו בז שיעשה בכלל חוטא כל עונש כי הפיק כיאש
 ל•f• אמר זכי בגזפז יכזק בגוף הזיק אם בשוה שנגשה

 כלל לו מקילין אין חטאתי לחזזע לבד ההירג אמכם‘
 שופך אשי לדם יכיפר לא ו&רץ כופר תמכו ילקת ןלא

 אדרוש אכי ואולם • עכ * וכו' שופכו בדם אס בהס
 אל נוטים מסופקים בדברים שינא הכניסו מי מעמי

 בלי המקובל דינו גזירת היניא ולא הפשוט הכתוב
 בו ת לתלו מקום מנא הכרנוכי החכם והכה ■ • גמגום
 עץ תחת עין החזכל פ זל אתרם לבאר הרב כשכוון

 עין (לא עין תקת עין תל ממש עין אלא אינו אי
 העין לנקר שלאוי לדעתו הכוכה וצפשתתתעיןכי

 אז האומד לפי אפשל כלתי זה ואס יהרגוהו ^ייךשלא
 הימנו כוחה •כמיס רוח אין אמכם ממון ־♦•ייבוהז
 גס • לעולם ממין לחייבו אנלכו היא פשיע שהלילין

 הקמשית הסבה מנהג t הזה י^ילייהדבל ששמעני מה
 סזכלתו דעתי אין בפתיחתו המייה מהסתילותשזכל

 כי עיני למראה •fj בשלמים ההם התנאים אין מבלי
ובלי גס בעיון בקמתהעגין הקלת! גורן איפה איה

מז ז סי ‘מ
 ריאות במקו© דברו בא עד באמתתו דקדוק

 הסכין בתגאי מפיו היונא ככל לביאורו נענם יבחל
 כבי▼ יהיה גדול זאזלסשחענאמיליכי ההיא•

הראשון שיעקר לא הראשון מן האחרון הזה הביאור
• אמריו נמשך טפל והוא עקר ור שיהיה אנא ממקומו

 אתכן לדבי בבאו המורה מעגלות משפט ידעת ככר
 גש® היותי וגליתי ואחדותו עלמיפתימניאותהאל

 כן ועל הקדמות מאמיני לדעת גם לבארם רנה כי
 כי לך התבאר כבר כלאשקעלקעאוזל דברו היה

 אייכש גשס בלתי והיותו ה'ואחדיתז מגיאית מופתי
 בידנו יעלה ואז הקדמית הנחת לפי שילקחז ניין

 ולזה מחודש או קדתין העולם יהיה השלם המופת
 הגמל'כשיזדמן בספרי שחברתיו כמה לעולם תמגאכי

 ׳ ק מניאות בקיים לדבר ואבא הדת יסודות זכיין לו
 pr א־ן הקדמית לנד נוטים במאמליס אקיימנה שאני
 מביאות! שאקיים רינה אני בקדמותאמנס מאמין שאני

 בשי© מ מחלוקת שאין מופת בדין באמוכיגנו ית
 נשען הערך גדול האילתי הדעת זה נשים ולא פנים

 pf נשכה וכבר עב* יכו׳* יקעקענו אדם כל ליסוד
 מאמיג♦ לדעתנו כי וזה זילתו וכמקומות השני בראש

 לו כקש ק ועל מחדש תניאית על יסיפק לא הקדיש
 הקדמית מאמיני יסודי עלפי דבר דרךנאזתלקייס

 על תמריקיהן ונתין קיומו דרכי ימלאו כן כי כן גס
 כיקר! חפץ שהמלך הלז האיש יעשה ככה הפכים־ כל

 5האלק^ התורה שלמות בתיכיג על להורות בכואו
 כפרס ואחכ ט’ל פ בשכי משפטיה שווי על העיד אשי

 כצ0 תילה וכשתמנא לאמד זו בחינה קו נטה הנמשך
 העגייכיס מתקין שקלם במה חעוייכיס הכהגותיה

 שזאת תדע וכז' כן גס האמונה ונתקו; הגופייס
 * ע*כ ■ אלקית ההיא ושהתורה ית מאתי ^כהגה

 יישר כפרט לבאר ענמז על חוב שטר החזיק ומזה
 העול והסרת המדינה סדור כעכייכי הזאת התורה
 כחינ׳ תשלם למען שמה שהניח מה כפי ממכה והחמס

 באו השלישי בחלק ועתה ומפקפק'־ מעלעל לכל זז
 על מניה קוב בעל ופריעת והשלום הפקודה ימי

 ובא בפרסום כל לע־ן תורתנו בדק משפטי הוראת
 כדקתו הודיע השי עין תחת עין משפט הבאים בתוך
 כעו למקרא נשואות עיניהם לאשר גס אדם לכל

 ׳ הפסיקו סבת לתת הנה הכינה כי וזא ’ כלבד פשוטו
 מ*א פיק פ® דברי ונשכה ־ יכו הגמרא דבלי שכת ולא

 הכלאת לכת אתן אמנם שאני הודעתיך ככר באתרו
 פכת להיותו ה' מביאות כעקר אולם • עכ הכתוב מן

גם זה דרך על בעניינו שדבר אמר ־ מיסד יקרת
במין



ny סז סיסן ׳•לישי מאמר יחידת קול
חל והמיראמי׳משפמ עין כמשפט כן עשה שלא הלעי׳מה נשפיי שסני נמה מז יסייזלכםמופס ̂י ל ג הנ מי  י
נהזראאמר * מיסה שיןיל נהייא ללקח שיא ק מאי אמרי ב« דכאי הדין לפי לבדו ימשיך שס אמי עין עמת
קסהי! תימאהכי לא דאי מיכיה פישקזל יממנא נמה ^יהאהלכזלעדלעגמז שקדם• כמי עין ספר קנ

ן תחת עין ביאזד על א' פ' ומזיק מיכל בה' סכתב  ליה קטלינן היצי הקטן את שהיג וגליל הגליל את ע
אמד משפט אמרה רה יהת . שזה למדו השמועה מפי

ת וחכירח שעע תתתלשלסממק שנאת׳ רה תה ^ ישיער נוכל איך חבי  שקיל גשמה אלא לכם יהיה זי
א כאשריתן נתירה שנאמר «ה ט ד יפות מ ח ת צע6מ מהם א שאיפו  מינים גשקיל כשמה מיכיה האחר ו

חו אינו בי ינתן כן כאיס מום הו «ערS 4נוכ ואיך ׳ מכמי  מכיאיסצי׳אומרעץ יכו'י נקח יא־ך כמו
לו שמכל כמי כזה •לחניל אין שז מי  אעיןממש1יגי'ממזןאוא<ון מי עין כוג^ר אחת עין א־*א עין
חנייי י אלא נ ד4שישז ^י ת א ד ר א ש סיי ני עי תי ט ה^נ, סומא ו אלויתהיישה^סימאישימא ו

ל 1 ״ ד בעק ” ״ חי ■. א ו אמדוד יהתווי - « ״נ ם 1. «p סי ״ ״ ״ ז יייי* *י י
יסתייה עין מחת ע־ן בזה . , משלם זצפיכך עשה כאשי

ט ^ ן ח נ ־ ן נ ם י ה ץ מ ב׳ ו גי י ' נ ר ■י ° ה ^ ע מי י
תי אשר אחרי החלקים ה א, רי T הקדמ  לאפסי היכא ללמא קישיא ^י

ה שא,ן הוא כלכל לריצת ל קג לא אפשל דלא אפשיה־כא אםהר־גנ*אאמוכתדרמקוב^םהמ עם ה
שתד וחכמתם וגדולתם איברים לחשרין אכל כיפי ה חםSו הכי תימא לא דאי אפשר : ו

ר מח * יכי' כיפי בז יש אילחכלי' מ השלסמאי שחיגאת טריפה א
י נ עבדיקליהאלאהיכדאפסד כנפי ממת ואולי ע

ן מזקיה דני חדתנא אתיא אמי אכיי * זכו* המקדש לכלי טעם שנתן מה בכל ימסה הזה יזהתגנלו עץ תמת ע
ן 'ילא טעמם טוב והשפיל יהשח וזולתם בקרבנו ועבודותיו דמסנתת זמנין חמש עק סד עין«אי תמת ינפש ע

נפק לעיניה ליה דעזיי דבהלי עין תחת ונפש עין היה אתכם כי * האלקיות ת הכול משגב במבני השוכן
ק כי כוון לא כי שוכינז לכנה זה אם ליס אמליכן מימי דלמא קישיא ותאי יי גפחתיה כל פכי על להוכיח י

דאמליק וכיו ענליכן לא לא ואי ליה עבדיכן מקבל מני לעשות והינ*ך האלקית התורה נימוס יושר מפקפק
לימזון מיית אי יומיה ונפק ליה ועבליכן מקבל דמני לא זאת וככל מתעקש שוס ידמם לא כגלים בטעמי' זה

וכבר עב* תחתילופטיר• מילאת:ןאמדוהוימת ה׳קולאי אשי לשרידים הידוע ^ובטעמם אחור השיב
אפי על המכר להתנצלות נכון שראיתיו מה כתבתי • כחכה דחית לאלו ל אמיתח חקומותמניכו ובכמה

עץ להעלים אין כי אפס • כלמות ראיות כדבריו הביא רמזי על אניתלבנו לו מציכי וכבר אומר* אתה מה לנו
 והמייהו ששימאוכו׳ בסומא :גמרא
אמת שנקי איזת עין אלא ל!

מה על כזס לי היה אמכס כי _ ________ ____ . .
הנזכר סעדיה הגאוןיב נרי בד נכלל להיותי להסמן י^יץ ’^ייי ^יז

עיי * ונו' מכירו עין הכה אדס אס כי באמרי ואלו הקבלה כדרכי עיני שהאיר אתל זקן מנחתי מצגי כי ו
שסימא בסומא בגמיא שנעשה הדחוי בזהלאיסיגהז שלא כתבתי רבים לברים עתה שהשגתי מה אז ידעתי

עיניו משט גמור בכוחא ביים הד נאמרו סם כי מלבדי םזכינז מה הוא תד כתו לשער כיכל ואיך ^תגתי:
 מאסת בסומא דבי וכאן הדין• את בו לעשות «אא יאבענשםקגאזןבאמ'כיאםאדםהכהעיןחברווככת

ר היה עינו סבנקירת מעיניו לכוין שאא תחלה זכר והנה * יכי' עיניו אזר שלישית עי יכל מכל היאות נ
אשד אחרי :כמקבת רק סבירו אור כבה לא והוא על לבר כך ואחי וכי׳ זה לשעד ניכל א'ך באח' האיטת
 כיונא לברי' כי הפסקא נראש העירותיך יככר * מכמות

 והיה שמה• ינדחו וחמן משא דרך פ׳החונל זל סבייזו י^י
 תהע עין אומר יהודה בן דוסתאי ר לתניא הא מכללם

 עינו שהיתה הרי חמלת חמש עין אלא אינו אי ממין עץ
 עין בזה קייא אני היאך • קטנה זה ושל גדלה זה סל

ממונא מיניק שקול גזנא קאי כי כל חימא זני ’ עין עשת

 עד ליא מסימן נתבאר הקבלה כולך • יכו הקדמתי
 :סמןלטומ^א נתבאר וכו המקובל ואמתת םימןל*ח

 מהם אשר ס האנש כי י׳ל וטי מהם סמקינל המתת עס
 כלל יסופץ לא זאתתייס הם כנים הקנלה נעתקה

 ברחי מדיגתם עונס על גלולתס ואסל • בשלמותם
• שקדם כמו הקדש

סימן 2-44 ̂ יי*



מ« מח ̂סימן nbKo , «ח»יזז קול
ט|0 ‘0בקד!ן»ן^עייןלז שיממיס' שהם יקדשכס ׳ כ«ה למס לדעת ע^פהוא b« מק י

ס ה׳סשמילסזס• ע ל טמיכ כין עלב בין אמרי זבתכמומא דא<י ת«1סי י  ש© שכיניו סאי
viaiif ה אל קזלי ואמי הימים שסכל ילבי ע^י יהיו שנאמר נעים ןעה טוב מס הבוללים בידיעת המש 

 לעולם אחא י אמל • סלה קדשו מהי ויענני אקרא pt למה קטועאית מן סשמייס ענין בעיט לי §תכאל
מכותל wr שכיכה אין המשןי ולפי מהוה* •על

^זה אטרחבחר' מס ♦ראהכיה^: התפוגה דכיי עי עסבו ע ב א דו ב ד מד וה הכה מעלביסכאמ ט  עי
מ1 ^פה לדערת לפי זה על שאלתו •ותלה ום יאיהי כמלני אחר משם ו

ת מן רה משם* מתקדשים הקראים שסיו מאו כל מעטו הס <ןדבו בהיכל ן הטו
ר מט ה״הגת •סטהיי׳מטומאתם מ ר א ב ח ה ה א מ טו עעי ה שו-ן הקדו  <ן, שלישיה בה ^,^רךןעלל ו

־ ״ • י i״ ״ b ׳ . מס ^ ל ״ י י ״ כ י י י ״ נ י ו’’״ ^ י ״ צ
י ל ־ I■״“ ? ל ׳ * ״ , פ ה ג ^ י ״ ד ״ א ה ״ ע ־ ־ ׳ ת־.ל J ה,ס . , נ ד ה ״

שבטלה כיון לאיטמא לנפש P׳־ יומי בעכולה עהשתדטתם
ין קדושדה ין ק והוא .מהיבסס לפי בהעדרה אשר קששה _טומאי־ן !י̂י

ה • שמה במוזכי אמנו א מ טו ם ה א בי ני ג אל מקום ישאר לא 1דרכ שאכד^^ דבר אי
ע זה כי חבר סל .משיבתו  pr יבטא ואיך ־ הטלמאה א1שד.ו ממדד הקדושדי. מדבריי בדבר ^נגו

ם מקודש מ הבלתי .מהתחכחיתס גדיקיכובחכת פי בשפתי? ומאכד^ם ד־י״ברנים כפו ^א^ק־
ו הלכה שהרי ב־שראל חת1י  : כו1עיל מ י

ט *סימן ה־ זה מ  המנטרפים כמשפט כנגד.ז
• כגבירתה כשפחה כאדיכת כעבד

מן בשליש• לזה קרוב עכין יורה הוא גם והמורה  ע'
 של המניה זאת וזל• אחרת• דרך מרך היותו עם

 לא וקדשי! במקדש לק נתלית אינה טהרה1 טומאה
 אבל תביא לא המקדש ואל תגע לא קדש בכל בזולתם
ירכה אשל כל טמא ישאל אס עליו חטא אין לזולתם

שם ומלגד
 זמן ככל1 ס1יוק בכל בכיזן מת טומאת דין שיכהוג

 npî סופג שאיכי המלקות לענין בזה הפרש היות עס
 בהלכות יעקב רביכו בשם סמג שכתב מה כפי בזמנכו

 ס כט ישי חי ארבעה ועל ־ לליא ן עשי מת טומאת
 שכיבת מאיםזר הילס שאנלכו ומה מאמרו •לאה

 זה באיסור כגעו טומ^ה משוס שגס וכי הנדה
מיפדאל אדם מכיעת איחה ואיה השכינה־ במעמד

מא^מת ואפילו שתהיה טימאה מאיזו לגז אין יאכחנו זכו שילגה כמי טמאים חולין עאכל היזמודם טי
ד ולמקדש לקדש אלא יטהיא טימאה ע ט' חטומאן כטיל טעס תלותו אחלי כי הוא גס ונוסף את'הנה ז
אכ^ באמי־ו טעלזי את שנה ־ הסכינה בהסתלק היום עניינים ג על בשתוף נאמרת טומאה נמלת התבאר

 1ב המנויה על ועבר! האדם ג^ירתעלמדות
 טמאתה הלכלוכים יעל הזיהומים דעת־על 1א ממעשה
 דבר מגע יל המדומים העניינים אלו ועל גשיליה

י משא או ־פלוני נ ק דברו בא ובז'עד פלוני ד  ז
 אלו שכנגד ענייניס עלשלשה בשתיף נאמדה .הקלישיז
 כי וראה לקראתי עורה המעיין ואתה ־ ע*כ ;̂השל!שה
 לגורו תוספת הטומאה אמרדזחנאי עד המנר ,בלבלי

 כגיעתהטמא אסור לו ימגא הא'מאין עזים פקו'p̂עלי.
 כי אזהרה כז מנ לא ענמס לנהנים והיי וכי עכהכים

פ הימבן כתב ובפירוש בעמיו יטמא לא ^אסלכפס

מ בחינה שאט מפני ממני בטלי ■חיביתהטומאה א  ל
ס יפני לכאן באי חדשות כניס הניאה לפי ום'כי ע ט  י

 תד ה על לי כתחדמה הבה ׳ עוד לי היי לא היאשין
ט לפי האין מן להעלות' בס ינלחס אלו ספקית כ  ;די
 וכי'עין הקדושה מדברי בדבי לנגיע בעליו על שאסר

 בלע♦ הזה האפור שכתגנלכי חמה שלמעת ואיזן דזא
 בכהני׳ יגעי ייכלי לבל ענמס הטימאה בעלי על סכל

 שכל לשוס בישייל ר.לסה שהרי ובמלמש־הס ובמאכלם
 לבל^ כנועיזהי א עניי הכהן שאפילו מפולש בכתוב
ק כטמא בעמ^ר לא«טמ לנפש החתמאמר! בטומאת י

איככס ועוד • ככה על ס אתרי יוזהרו שלא שכן וכל בנגיעתנבלז שאין טמא והוא ממנו נכעלס על ??א̂’
נדכריס יגע לבל טומאה בעל לכל אסיר ליחש בזבל והוא הכקנים ־אפילו מחנה הוזהרו ?זי*א.יילא

 ענין שימלה ויהי אחר זק מה חב' ׳ ;®?^״^געגמי
 סלה ובכן ושקשרנואותה ימגינה כמעמד הטימתית

י הטומאה .סוכת י  יה לעומתה המתנשאת הקדושה ״
את אתרו(קשמותי קעיל

 שיא מדבי חי טזמאאדס בעל כל אק והרי ק״ש של
 כן על ׳ נמקידשיס הנגיעה מניעת אליו ׳להתיקס

 מעתיד, דבי סוא מאה הט סעכין בז לפרש ■אמיתי
ע ל ראייה כלתי בתכונה בעליו הכל קדושה יני בענ ג

כלד



קלט מט סימן מ^מר קול'יהודה
יא^ז^יש ודיידומי במתלה* הריח על עלה כאשי 1לי1 משפט נהם Jלעשזי הזה באיכחי זדיצו ׳צפי-עגיעז

^ קדיש המצאלאדס לבלתי שאין לכו בין יויים יוק בז שיש בין יכלל הכל זה ובגדי * כיניב ד עס טמא ב
 ישעיה מאמי הוא המולה מן מזיהי בלמי בזה הממו מאכל כל אל כו׳ן מאכלס וכאמיו • חיים »אין<זיייח

ב האומרים ייןדזש לטהור ענמז המתזיק בשם המרומות זכי כן ואיזרי • בטהיה לכק יאכל אשי ן1י קי  י
'קדשמיך כי בי מגש אל• ואסז' לכהן עדיין נמנז לא8

ת ומלבושם מקוס: מכל לטמאם מו בי מקיב לא יזנמן ומרגס המקדשי ובית והקרבנות והתרו
 בזה הליה מינך יכיגא ארי דבר ודקדושדיז ענין וכן * הרבה זד• וזולת כהונה: לגדי ימלבוש׳־עגק

ע בעליו על שאסר ככלי הלבה* זה וזולת ם רבים בדברים לנגו עינ כקדושת® כשמליס שהיו ידו
f מה ורבי ומפורסמים ילי׳ה שגס סקיסזהכזי׳ t שהיה מי אליהם קרוב לבל מהםשד.םתלוי'במעםד

 גדול: ככהן מק מטלמאת

 עכין הקדישה עכין וכן

 שאםיוכו־גסי.זאיפורעצ

 אמד משפט כי הטזייאה ן עכ בגלי המוזכר דרכו פי

 עכין כי בזה כויכמו שהימה ואמשי • לשניהם שוה

 בדכי מלנגוע טמא מזכעאדם תטימאההואדבי

 וכו' ומאכלס הכהכיס זנכללס וס' הקדושה מדברי

 בלמי הוא היי מוטלת עלייס הקדש ודת להיימע־ כ•

 מקדשי שינזרו אותם מביאה טומאה להם כאןמלגרום

 כל שמייכ זל אמיז ואס * עבזדתס בבטול ישיאל תכי

 תגעו לא ונכבלתם מאמרו כרגל אדסלטהיעגמו

 כאסמכתדקיא סופיים מדכיי מלוה והיא שקדם פמו

 שיאיקי הטעם ולפי שמיני פלשת כהימ*בן שכח כמו
 הקדשי' מן לאכול מזומנים ברגל יהיו למען זה היה בו

 והוא הדין שקיא כיאה ללבימשלס שלמים יזבחו אשר

 לבנים בגדיהם יהת עת נכל כי תמיד לכהכיס הטעם

 עת* בכל היאוייסלהס קדשיהס את יאכלו למען

 שמיני פרשת שכתב הרמבן דברי לזה כניס וישנירו

 נריכים שהכהכיס וגו אהרן יאל משה ה'אל דבי ו על
 שינטרכו בעבור הטומאה מנגיעת תמיד להשתמר

 זל אמרו * וכתב :מ: בקדשים ולאכול במקדש לבא

 פיישז אית הנאמבנליעשהטמא יקיא א ט וטמא על

 טתא טמא לומר תלמוד הטמאי' שאי לינות !כויומנין

 את אינה ולא קמלריס טמאים את איבה וכי יקיא

 * ע*כ יקרא טמא טמא לומר תלמוד וכי הקלים טמאים

 הפוגעי וקדשי טהלות משוס לפישו חפשי היותו מנס
 כן גס לבארו ילקק ולא ככללית נאת מקום מכל בהם

 יהיה זה בדיך כן וכמו לקדושה המיותדיס נגיעת על

 לנגוע המיףדש אישיאתהאדם דבי הקדישה עגין

יולה הלז השני אמתתהפיליש יעל הטמויס 0<דבלי
מאשור היום שאכלנו זמה באמרו כך אקי ^*תכיי מה

 מא ו׳-ייוכן הטימאה מפני אינו יהיוללת הנדה שכיבת
 מוכיתין וכי׳שהדבייס עמה מהיייקתהחכילה שאכלנו

ממש מניעה קזא בטימאת לתעלה העייכי והאהיל

שכינה  למטה קדושה במדרגתוה

 היז שלא שכן יכל ממדרגת

 לא טמא נגיעת סינליס

 ו״לבישם מאכלס זה ונכלל תשמישן בענייני ולא בהם

 ובגבלתס פכוק הכזכיעל במאמרם שהורו שכן וכל
 תטמאו ולאלי בישראל לזמר הכתוב שהוניך תגעו לא

 הרשו' ואין * כנבלה להטמא אנלס הרשות על להורות
 ואם * עליהם מורה הדבור שאין לכהכיס מתפשט הזה

 הלאז היית עם בנבלה אף טומאה באסור נשארו כן

 (אולם * במת זילתי מפי״שת אזהי טימאתם על מנינו

 ההפך ב׳המן הלך לבז הראכעכי על מיאזתנפלאתי
 הזכיר והכתי׳לא תגעו לא ובנבלתם באמרי ההפך אל

 זה ידעכו קבלה מדברי יק העיב עד שיטמא הנוגע
י הוא כי מלקות לו יש בזדון הנוגע והנה נ  לא על ע

ב תעשה  וא*חכ׳ הקבלה על חיד חלה בת ענ״ו היא' ע

 בחבר כזה פגס חלילשאתלה ותלילה י וינא בה כעט

 להשכילך י באי יק * דבליו כיאור על ואנחנו הנאה

 הכתוב יתבאר וכאלו דבי פשר ידע הלז הדזבס כי

 שאינני אלא תגעו לא שבכבלתם לכס היה ראוי אנלו

 מזימכי׳בייוצלם בז שתהיו בזמן זולתי עליכם זה אזסל

 ‘פכי כל על להזהד לכס ראוי שאז ברגל קדשים לאכול

 ורב :שזכינו כמי תמיד בכהניש תהיה התירה וזאת

 אחריכא נכחא וו • השכינה במעמד תלויים שהם מה
■ הדברים יוב כי הודיעני ונו') שהם מהם ורב  שבעל

 תלויי׳במעמד הס הדי מכגיעתם להזהר יאזי הקדישה

 V מקדש ביסס ישראל קדיש ה'ציין עיי והיא השכינה
 תרנגולים יכיליןלגדל היו w זה מפני אשר שיו וקד

 באשפות לנקי דיכם להיות הקדש עיר בילושלס כלל

 ששכיכו וכמי המטמאי' ווילתסמן שינים משם ♦להוניא

ג מגדלים אין מלוכה פיק קמא נא33 נ  בירושל̂' ולי עי

 מצווות הטבייעוהקדישי' להיות זה וכל • הקדש מפני

ב־סם ם'המקומית בשאי לאנהיתק שכמוהו לרו  ע
 י אזהיתכהןימהמאתמת יכן תרומותוחילת שם המנא

ורבתו* כוןןגאממ יליה ̂מן ומל בכלמק־ס גוהגע

ם י ו



מאמר יחודח קול
 השכינה יג1הי נזיין השכינה כמעמד p9v • יכו׳ §עם

 שאזהית היוע עס הטומאות עקי היה שאו כישין! 9יי0
יתה :כיוהוי ומן גכל סהנת במת «וותאתיזכהן

 בקרנכז בסמנ׳השניכ ניא׳שאו מדבייו היי/כי׳• עאגלכי
מכני גס יה אסיר עיה

סמ סימז ̂זלימר
 19WJ היום ויהגו העימאה תינית לבטיל אקל טמס

 טיייאתמ ליפי תילי ננא ואיך כעמים נאי׳ן אני נפיניס

 fyii בריב סגן יכל בילית לני וניבה ב«ר נכנס כי אף
 גכ^תלאהייכו סאף יתמיד5(ת1י!ט(תאיתהפיג«ות«

מביא היה העמים ץ כאי

יום ענמכי להטביל ההכרחי וטר־ז אותר־. חסרנו וכבר .“ר־ןשכי:ד שיתיאל לאלי ואס הטומאה
 הטומאו«ו לוב למי יום ני3מ אינו והיולדת הנרד, שכינת דדוכמאשור ל אשל המקודםככרן על

ח בדבייס לנגוע קשייו הקלי א מ עו א אבל ה ע בכל המודמנות הביר^ מאת גרידא מצוד. הי ג  כן ולא י
ה וכן קד׳סתי קבל הטמאים  שס היי ס חנלקתנו בעת ,_ן3ע האכילרה מד.רחקר־ו שאצלנו מ
ד• מקורבהיד ולהשמר כאמיי* נג־עתס ^>ישלת ו ה את לטהר לי !יק איןז כי קי

ל-) ש שי ^ ? ״ י ־ ׳ * נ | . ■. ״ ®uיש גS״ ״ מ נא^עג•, SגSא ל 0למין. מעלףע-נ- ע
יגלם מגוף לבל הקדש טהי ׳־'-׳<-' י l wrn ללפדס היום אנלמ0

ת ח,ני ה *־ל ״ י ע h k־. ־־־יפש״שיאנו“’‘’f ה -n,.
ק טימאה משוס נדה צד. נעשק י גילושל^ לים תינגי מגדלים לאר׳ץינאאוירטמ ביו

ס מהקברות בו משיהמשין נשארואנלנר כאות׳הדנייאש  כהביס ולא הקדשים מפני השיכיס י נ̂י וה^קצי
ם והמצורעים טימאה כעין וניאי כאשיים  מפניכטהרותיי ישלי,ל כאין וכן זדד וזולי~- והמתיסד והזבי

תה טשגי ולא הנגלדי עלעו אסורה טימאה משוס עציינכז ^ין מא  כמיוכד הקניויו ובטון אבל טו
ע^ למועד קיזא פיקא עתה האכילה •כי׳ומהיקקת קטן

לו ואומלת קייאהלו טימאה יקיא טמא וטמא אמרו הובעסהובה יאכל קמאדשבתלא פיק ששניני כמו
 בכי לשני שיה משפטם ועשו * עביה היגל מפני

 על יחד לאכול עליהם שבאסי זה את זה אדם:מכיייב

 חפסיק דבר שמי אם גביננלתי הה נשר יה אחד •לחן

 דהכי 'מקרבתה ולהשתי :בעלמא לתיכירא כיניהם

 ימיו נהגי בעלה שמת באשה דשבת קמא פיקא אימא
 והשיכתו אנלין מהו נדותין בימי פיה את שאל ואליהו

ע לא קטכה באנבע ו&לוסאפילו מש  וכי'• בי נג
 נדה אשה ואל טמא לא דעהו אשק דישינן שם עוד

 אפול בבגדה והיא בבגדו הוא לעהו אשת קיבמה לא

 אפי׳ אחת במטח נעלה עם לישן אסורה נדה אשה אף

 להבין אין * וני לאק נכגדס:נחונה והיא בבגדו היא

 שהיי היום ישראל נאי׳ן נוהגת וטהרה שטומאה מזה

 למעלה באיי השכינה כהעדר זה חסיק חלה ענמו הוא

 גם להמנות יוכל לא זה וחסיון י תה אי חסרנו יכבי

 בנחלתך גדם גאו דין על אנלי עניינו יק גאדמ׳הקדס

 מדיגו׳הקדוש' נפלו אמנם כי וכי קישן היכל את טיואו

 שם אשי העמים באין זה שתלה ואפשר 'עמנו למטאת

 עכמיי האחד הטומאות מיני שבי שם יימנאו גליתכו

 נדנייו כמחכל זכו הקבלות ^**לייקלימהפתמשות

אץ מקים מכל המקרי רק חמנא ^י״^אלזישיאללא
 • הנזכר מטעמו חיכתהטזמאה ודטהסכבטיל יפיש

 בהיות׳ ואת גס ל^איייוטבשידהקראי׳שאן’^*’^
 אשר הטומאה להנ^לשמן כיהגיסקיו העמיס קאר׳ן

לנז יש הנזכי הטעם שמלבד להודמ לבק או ’ ת7לא^ב

 שכי בית בוחן כי מדבריי לרטן ואין אלה* חולת פיוס

 טהגסהר* טימאה קיהלין נא בכינה סם הימה שלא

 טומאע בי ספק ואן בנות יקי כמקדש בית סס היה

 היות כיעס לימי לס אנא&יש י'ה0סהגיס. וטהרה

 ממנה ננונית שס היו כבר מהם נעלית הנגלית השכיל
 יגיוקועו oe גנוז כיה שכאיין לט סי' אמיכי כאשי כי

 דמדומו שם כיו p ־ ששה כמבואר וכו תכונה העמידו

 לזמר י-וליסאכי מתחלפות בבחינות כ• כאופן שנינה

 מהס אייל סיס שס היה ושלא ושכינה ארון שם שביה

 באין כהיותס ואת גס אף אס נזה נסנים לא ואיך
 ישר^ בל עם היא הנסתיתהרוחנית ה השכיב אויביהם

 ודאו אלא כג סימן בכפר בחתימת שזכר כתו יכו אזרחי

 נית לשכינת יאשזן בית שכינת כין לחלק אגו נריכים

 יאשינהס המיזכי ביאורנו לפי נאמר או כאמור• שני
̂  יק בשכינה בהמנא חלויס היותם ליתר הכובה אין

 השכי• הכית גם בו ונכלל ירשלס שהיא השכינה כמעמד

 סכל שלא לומר יזנה אימה קסרני וגבר •אמי ומה

 ונטמאת הבית וחרכ הואיל השכינה מעמד לקרותו עוד

 שכשאכזעל הניאילים מן אחד פי על עסם ביד האיץ

 חלוייס שהם מה ויב באמרו כי חין העירו וכן ’ דנייו

 גבין שלא חשד מידי ענמז זכי׳היניא השכינה במעמד

 השכינת כהעדר בטל כבי במת כהן טומא שדין מדבריו

 כן ואץ * ינכל^ק מקום ככל קיים יכו ל שהרי לו קלילה

נהלכו׳טומאע כתככס/וג אשי המלקות רק,לענין ספק
מת



־ מט סימן מי<טר יחורח קיל
ס כשם משין מין י נ *הכימ וני מקצליס הם ם61 :נכ^ן שוכי ינקיית הכהן וה כייעני כי יעיןכ י

נד על מטימאמס לה 3הט מקכלים הקראים שאם לימד לדנריו ראיה יהכיא ליקה איני הקנרות נכית ממטתא
ס נזה גנאי שוס להס אין הנקיית כיון טוציאה עליי מרכה אינו הזה כזמן כי טעהו ועץי רל • יכ« לא ואם : ז

הקורס ט לקש* רק הנקיות נד על אנלם זה אין שאס ככהנים תת טימאת היית יעס • כזהגית אינן חטאת שתי
טומא'וטהימ ארחות יב־טז כאוזוראין ניהגתנכיזתן

א וחנא* הנב^ד, באסיר גרידה מצוד• שלא גרידא מתטה יק וה אי מ  ההתיזב^ בישת נפל■• קבי מטו
 כל כי יכו': שנהם מסכלית «SבעS טכיליה תקן עזרא שאמרו יSוhו תיסשת בטומאה עכמם לטמא ייכלו

וס זכי * יני בו נקל אשי *אך דהתורדן חובת בה חייבין היינו ריא קריין איננה אך • לכתתלה וי
לעניןהטימאשאנתנומקילי הם ואם ונקיות טהדד, חיוב כעליה איסית טימאה ^

״ ״ ״’’ל־ ־ ן ״ . נ ע ל ם « ״ ע , י ק נ אי אין ה ״ גנ ־“ נ ״ י' נ
ם כבר לא ואם ^תורי.* שיקבלוה מי כ ח ח מ ס  יראו ובכן שזכינו כמו ה

ם מסכלויי/ כששכע הקדושה שיא׳כנגד ה ו מ י נ ש מ רה ו  כמנוע משתדלים ענמם וגורמיבש התו
ת חלוק לומר רוצה לאפקורוסית מהם שכלאחד סמנטדפים עו  סתיי׳יותיממכועלכןאמי אשר הד

א :כאמור נמנית'חנייו תנאי ה הפסדת. שרש הו מ או אתה ה צי  מס לרנקיהיהלהם לא כי מתורד. וי
ד ומשפט אחת כי מוספת מטומאה ותנאי ח  ולא ונכיונא ככך שיחמירו >אנחנו בו נקל שרeכ^>^ בי א
ש עצמנו על יטימא< לחיל גבלה אשור שחמ  ולשבמ למעלה להם ייוחס בעירוב בבתינו בשבתות מה
ואם-רא׳דנרעאינונאחילא^םהשתסנכ ״^״״’'ליל •־M מלס

ם דעות נעשו אנשיס עשרה אחד י י ^א ״ - י ל-,.ל־ססי.1ס.״0נמ,־קי י
ת אף הרן שם וכתב מרוכס מצו ט ה צל ם קשורות א לי כו  ככולי כל פורסים הם יעברום שלא נג

ה לא היא דמדאיריקא גב על  מחלקית® בהרבות האמונה מסנד• שאין מה בה מהכנס מובטח הי
ה ויוצא ממני תנא כי ואיש דכתיב מנ א בעבור בה עיש ב.ה קצת מ  •קיס יגס יקנף בזיון וכלי שהון
•פעם ש־קמירו מעכייכס ,קףן1ן לתיימה היינו זרע שכנת

חשך לרכס כי■ יתלו יפעם ל*דת: אפי תקן יהיא וקדשים
יכשלו במה ידעו לא ולכאן לכאן נלחים זהס וחלקלקות תירה חוגת תקנתו אחר אבל

לה® מיחס המלך שהיה ונכןיסורנלסמעליססגמה
 מכין לדמיין לו ולקח מהרבכי'• יותר כעבודה השתדלי
 תולים אינם הרשויי׳והקראי׳ מעיני׳נז נאנקנו העריב

כפי׳עריבי׳ע׳ ההכ׳כירטאנירה שזכר וכמי כתירי׳ערוב
 עס הדי שס ששניכי מה בכלל לם והרי כמשנ׳הב' הדי

שימג,. ואת כי' כעייב תודה שאיני קי עם כקנ׳אי הנכרי
.להייקן יתידאיהתרסלי׳נעביד׳המניק כראי׳קילא הייתה
 •יכלתי מאד נקל היא יה הרה ימתיקן נאה בלתי דבר

יסמיני׳ המתליק אל ןWשלי'נעכוד'האלקילבקר כחשב
 רנה תקי׳אשמס ההיא כי • מהתתכמיתנמנית המסובב

 כי יאשמו עתח לנס אמנתלק כי ■ נם מום משחת'נקם

 זקכאן צח סימ שקדם זכמי קדע נחלוק חטאו כריב׳כן

 וטעים נענידה הניא השתדלותם לחיית רבתי דע מי

 לעירוב על זעייזד המונח מלינתו טע טזג כי וראה נא

 שלהם שלנוהמעיבומדגקרשומשונזתועלההתחכמי

הט יעניום• קשזלזתנגנולי׳שלא :קמפדי׳ניןבדכקי
משכמו

 כו'•1 תייניס הייני לא
ס השופט אל לשמוע יתכיך אזהרותיו מכת עלינו היא  ו

 נמקומו הרן כתג אמנם ומ*א ל*ט סימן שנתבאר וכמו
 דאין בתירא בן יסודה כי' עלמא נהיג דהאידכא הנזכי
 •תקנת פש?י® שלא ומשים טומאה מקבלים תורה דבלי
 אין פרק בשמן כדאמרינן נתבטלה ישראל בלוג מילא

 תורה ימנה ספר על כתינה היא והלא עב• מעמידין
 מהלכות ד' ובפרק שמע קריאת הלכית בסיף להימכם

 התירה תיבת בס חיינין היינו לא נאת' רנה או מפלת*
 היתה לא ישראל נא יאמי לכי שהיתה עזרא תקנת לילי גי

 כוק לא אף * זי בטבילה עליכי תיבה שום סתורה מבד
 מכה תירס כשל זז מניס נעשית תקנתו שאחר גזס

 שהיינו * ונקיות טהיה חייזב אך :תסור לא אזסית
 מלכלוך וטהדחו הגיף כקתת נד על זו לטבילה דאזייס

 מי פרק זל אפיו וכנל • מטומאה ההתקדש גד על לא
 חכמים תלמידי יהין שלא כדי וי תקנה טעס שמתוכי

טהל׳ חיוב עגמו והוא כתלנגזליס נשותיהם אכל 01מג



iJfal
ק כי' * שכיותן דיך יין ושכל כמב-יין ל9 הקבלה פ• מל ^ל <ךלהונינ« tpp1< כל<ן מסהפי מ י® מ
יין סכי ללמזד דעתהיב כי היייבן ש® 3יכת כיתיה לקזלא הרא«♦ מקיימ על ̂)יש הנאיק בכל המבוע -הבבלע

הלבי המיר לכל המב«ת הניביבבילית ליטיבכן מע«ןד )לה^עיא  בה .פסק05הד« אסל לעמי* לפי ףכן
 ביאה באזהי' המשכיים שאי שעל יהודה כד א פ כדיו ישראל נא יאמר לט שהין הם ולולי הקובה מנדיס ►באו

הסובייו על סיייכת שדעתי מהכנה ימנעח הלב היה ,לא
ל לוקח לא י6יתר«׳ת מרן׳ ת כתויה ק מווי ע ט ק״וו ה את וזקראיס בעיני ב  ולא דאתאןאליביה הניכיי׳ הנ

ם עבודת והיסיונא איהיותיה 1̂.אכ ב• סל לפסקו לבו שת האמת ועל וקעור׳ויין וזהב מכשף מ  י
ב• זה מבלעדי המות אמכמקבמהשישבהמהקובו'  בין יינץ היאני* אולם שיהגה ♦ו פעיו ויקשה טו

לו מההזיר ני במקישביה קולא '«נמבא הפי אה ו  פ׳ שכתב במה המשפתיס האמר־׳/חו^ימ ועל כרפו
׳ ׳ !r ל־״ייי ^ י ״ ק’ד,ענa ״ ד t ע,וSינ]<קnקי‘יoו^^<-ככד,סSרי' o1״'<P » 5 P * 7 i r i׳

״rhKt,Kut «־«ד״י״״נס-״־ל׳׳־ ״ , ״ , ך ״ ״ - י ׳ ג נ ע ה ו ׳ ׳ ק י ־ *  «ש־ג״גמהייייש.אח<״ס ״
דבי כל ממש פכי אמיו »סזמייבתמונתובימשיחנתי

הייa>msrn ם«־יר.דג׳»אישני »םת ־ סיסתכ״אדסמ״גו יי. *
&ן אינו האסור כי זה מבלעדיות «פםקא:.המות  בלי להקדקוכו׳כי יתכן ולה >.הלאנמהשיצ^*םהג

אין בלבד הנעל ממט טוב עד • סוב ה ו  מלת הוראת היו יודעי׳ ספק יעלי• כאשר השכרות אסור הכונ
 כיללת המו»רסמ'שה־א סכי ובחוריי ונביאיו יודע האלקים אבל במחשבה וחיה הקד מן בידו ידבק <*

ס ם להחזיק יתכן ולא לאזל שכוון או כמוהו* סי  (התפוחי© הלבש סכי נב 1m הקבלד, אנשי בסנלי
»; מתיעאין בכל מ ^ י' ח הסברא באאכשי הסוברים י  להקויין לט אין כן וכמו שכר מ^רת כי בז

לצ הסיכריס נסכלים ושכר שיין וידוע'ויקבלו ה גלו הסברא לאנשי האלי מהעבייו הוא אשיס:

אי גנו<*.םםדיקיק-םעוי.הםבחט־ "י * ם «  המלה״ללת «״נסה.יאת ו
 כדנריהס•• משכי דבי כל שיאסו׳ מהםמכלי ירחק והזריז נאים במעשים p,pj3p בשכר אגלס סומי

לאכשי שכר מלת כי הא אוחס 'ביושבםש«קיסמניעס0.«
אלק וידועה בלויה הסביא ושאל השכרות עגין שוא-

הנאמר זה סכל כי קבלתם על יסמכו הקבלה סאכשי ושכל מיין הכתו' התהיל כן על ס אליו בטפלו אדכייס
 טעם י® י*לאכן • וכו ונביאיו יודע האלקיס אבל :,יזיל

ק ידעתי לא ואנכי הזה במקיס אלקי  :ה׳ליייאיו סוד י
 ססניט זכו'כמו מגפן שיצא כמה כיהאיסודאינזאלא

ק שלשה מימן j פ נזיד כמס  הטומאה לנזיד אסולין מי
 הלא הכל אנל מוסכם זה ודין חופן מן והיוצא יהתגלקת

שקינ זלסיע גה׳נזידותפ׳א׳ להיוובס כתיב הוא  ע
ק בשכר אמנם י 1כתלק דכ נ  אלעזל ולבי יהודה י

 יהודה נאמילבי שם ס לו ונפ׳אחיו נתזיתכהנים
 כל לינות מנין יין אלא לי אין לשת אל יין אומי

 יק באמי למס p אם ושכל לימי תלמיד המשכלים
 נאדפלה המשכלים שאל ^1 במיתה ;למילןעלקיין

ן תשתהו אל משת אל וסבר יין י׳׳^לעזיאזמי’' די  כ
 שה^ כל מים למוכי כתן או מ ק הפס אס הא •הייתי

ונכדי דיומא ש׳ןבפ׳בתרא לאדן המי• ’”?*
דבש ושתה קעילית דבילס אייייאכל ייקימי זנכתת קק

ופוסק יהודה כר׳ ומעמידה שיב זנכנסנמקדס ןסלנ
ג אי? ו שמיני ע׳ וישי • מ ״ ^לימי כי' איייי.״ נ

 • שזכינז במי לשכר היאיי היין על בפרט עניינו בנזיר
 דאן« הבכיות אסור הכמהה שאין למעלה שאמי מה1

 בכ היא הי׳גיהאנל היאכזינת כלבד זז שלא לבאי!
 זכיהקננלות והכה ־ הגפן מן יינא היותי על תזששת

 1א«ן והתנכלות • יס׳ שכר כיימלת נאת׳ קסביא אנשי
 כאמונ כי להודיע וכי׳־וכלל,כובתו באת!יקנלו הקבלה

 • שיסמיכו מח על להם ויש הקבלה נעלי עישס הס
 אנן), הקיאיס יכו'אל ויקבלו אמרו בכלהסכ ואפשר
 המעתיקו׳ יין זאת לקבל להם ומק «לאוי עבמם הפכי

 מלוע הרבה כי הכתיב אל סתילס שום סהליאקמזה
 ביאשית פ פרמבן לפירוש אין כמלת ובפרט ככלל כאז

 זק יהרו י(י פ׳ ביאשק בקורה להרמכס מעים וגמלת
 כאמל( השבת מסרת על מא סימן שזכר למה דומה
 לקיכ 1PPJP כל זכו׳ני הקכאיס עס ללזלמן שלא זאתול

 געיגיהקדאיס תהיה שלא הכתונ עם הקבלה הסכמת
 כו הודיע • יכו סדיקלקיס גבוליס ולמכות כמתעתע:
ואק תודתנו גדיס קילזת ענייגי המבא אימולחזק

להפלא



 שלא ונלכד לר:וכו יחמיר
כמו אישזרס על אומר יכזיי

̂ןי מאצגו• יהודה קו^ ̂י א3ק hii סימן של
ם בכמה הקיאיס יחמייי מאשי להפלא ג לא לפניך לבך תמכו יומי דניי ק. הפילוסופיים המופתים מנהג יני  י

ר1כמג יערוף המדותה״יג פי על היורד הראש משמן ככולו לין ס למעלה גויר ש ל״לך נסבה סאתהיתה
נזה שם כי ניון הירי על היורד קימין כטל ויזל לקחך th * כמיובר חר.יככ'ס יותר בעטרה משתדלים שהם
 מ*א סימן למעלה רמז אלו ובשתס הביכה* לאת tom על העמידום אשר קדזקדקיס גבוליס למכות סיש

עליהם תעכזי ולא באמרו ̂ נשוית עלי יככן השעיה
חם ודעת בחכמה לקילא הלין שר כמו אי א אשר כוס כוס בני נ תי הו  היסבה לחכמתם העעות פו
ח בעבו׳עואינו סהס הגביל־ס היות עם א בטי הי ה ם' ה כ ה מו'  הקנזיק והטבעית הירושה ובאומר ב

תרה תרפא כ« שיאמר התנית על המדיקדקיס הו ה ו רד הט  העיתצו וכז'כפי קבלו כאש שנראירת ו
זה על אני וקורא שמה* מכליי ממית חו^י לה שיש מפני אסורה בריאה נראיסנאים בלתי בנמנזס

,Sס,־קו מעשה לע־־ז ׳rא' ן תו^ ימח<׳tנ שו על0 מבנויןיא ־, שהנ ש־״ע מ דעס'
סלה הגיון רשע נוקש כפיו ! א
,, ) אי' ״ ו י נ - הי ו נ ו ־ ״ ת י נ׳ נ ח ת ה ־ י אי ר נ ס סי ע < האל כי ו

כו והכה עושים שהקראים עלי שן- כי והק׳»ת סכרתך אוזר תהליך ייא בה ק1המל משש״י נדי  4*מ
ת לחוכיח פניו מגמת ת בתולדו י בספקורת חפויי פן המצו אי בי  התורם להיות עשה אשר י

ך תסכים ולא לזלפיקוריסות ענייני לשמור אני נדיכים ת  אמנסהישצ בסס• כדרשת חבריך דע
י המדיקלקי׳ בדיניה שתייה נ כ מ ד ח א ל כ ל כי ס ה מ ־ ב ד דדכי אחר תמיד ההולך סכר׳אמגם אדם נ

מן עזתעיין ך צר בה לגדוד זה עס ושראוי שיכז שר ב המקובל ב תו הכ על המיוסד הטבעי ההגיון ו
ה כליך גדיים ד הגו׳ קשית ו ב הסדר על הנו שי כלבד שכלית וחברה הקשה המקובללה

ת אל ר׳ ולו הר, ^ ו אנ ^ ד ט אך ו עי 6ניק כפיו כפועל הוא הרי עזן
אדם ידי מעשה כי ונצכד ל התייה נורת תכבד מאלה
, ר.פסקא סיף שיכא וכמי תעתועים מעשה המה • י י

קהמהעבווזסברא נא< ממיזה משן קתימר ה׳ ש-רתי ״ כאי י ק י ה י י ע ת•1לדלמ1להשינשמ ה  קאנו
ת אליהם כריך זשניהענייכיס  מן הנמשך הענין דמה תרוז*? וכאשר זד! מחייבו השכליות וההקעיו

א בשר נתז :יתכאי ושה ובו ר בנ ף להתחלק שיכול ה  * יולד'״ לילד ההקדמות תכוייר־^ לאין הגו
המוליד לאב וההקלמז׳עגמן וההקשה י פ דאלורינן !כו' כיס בוס

ענמו להיגיל יהזסילו לא וטיפח ונ:לה השוחט
תל אבות לב להשיב ידע למען כבז' ההקשוע באופני כזש כיס בשר אכלתי שלא )ל' 1’יחיק ( מנעוד אכלתי

 תפצי תמות שלא שחוט שחוש כיס כוס פי מעילם•
 • הבהמה בתות בטויו שאינו כעביי :מסיככת שהיא

 זדי גתייה לרפואה תשוב גב ישמא מתות לא א'לי כי
 עיניו לתדאס כי וכז'* הסברא זעס :האבר לנלתי נכך

 גייאה והנראית ליאסר ראויה האדסש*.מסישנת ישפיט
 דינים להוליד בתולדומםממת : להתירה לאיי וחזקה

 זכו' דעתך מסכיס ולא :יפידז שביתך ממעי ומשפטים
 כי וכו ריך מב עם דעתך שלאתסניס תזה לך ילשיקר

 לברים עשתונותיו יולידו אדם וכל שיית הדעות כל לא
 שזכרתי בתה ספל זכמנאת קב*<*ז עם כה לאיסכיס

 אשל הדעות חילוק י*ל לתינית לגזרמיס כאתרי למעלה
 שתעיין נייך אמנם זכו'ל ייאימה הפכדת שרש הוא

 חוטי שינא זנו' הנוהגות יההקשי; וכזי נשישיס
 משלשיו התולדית ננר וגם הק:לה מגזע ההקדמה^

 בהם נדחית שהתירה התלות כדור ליך
קתביעל שי זהגיון זדיסן משפטך יהיה פיהם כמחגי

i {

^ ימשכו איך בזה רצוני אבות על בנים ולב בנים ת ו ד ל ו ת  ה
 נ חזלדותיהן את ההקדמות חלדנה ואיך ההקדמות מן

 מכת אמתמז אל לכך סיטס מס וכד- שיוניאך ומה
שה  לדעת בז והחזק לך קח אותו המקובלת הזאת מק

 ' :עית הטב סביחך אכל יאות שלא אע״פ זנכק אמת
 וההקשוע הרקז העדר והסברא המחשבה תיחיק כאשי

 ביביעי■ ארמטז ביאר כאשר זה מחיינזת השכלייות
 מזפתיות רנות בדאמת נמצא ריקות שאין השמע מס

 ביאל זכו' תרחיק וכאשי :זכרם סובל הזה המקזס שאין
 מתחלק שהגוף מה כל כי מס'השמע הפיליכיףנשבי

קועדין ל ק ת ק אחריס לחלקיה קלקיו (  כי תכלית לאין י
ם  תכלה לאין יי״יקק ^י־י׳‘ ̂-׳ף סיייא מה מנד לעול

 לשנים מהם יזלק כל יגס לשניס א גוף יתחלק שאס זקק
ק כלי עמים ייגעו לעולם וכן  ייעפו ריק בדי ילאזמי' יי

 על הפילוסוף וראיות כשלימות חלוקתו תכלית עד לנא
אץ לאזכילנס •מביא הנידן אין זה ס׳  גייס המקיס ג

I 4 א מה S זכיין



m w  S ip ר מ א »
 ד פ מלחמיתין'pp בשלישי הילבג עפשכמב *סמן .

 הגא המתדבק בחליקת הנמנא התכלית שהעדי לגאי
 קמפייכים ־«t יכו'• המלקים במספר לא החלוקה גפעל

 שכלית הקשה כאן אמלו ללקלק באת ואם • *דרופו
אמי אנלהייקית ולמעלה

StEf̂י מט סימן יע
 אטמ0 מה וכל :וכו' הירושה היחבח לחכמתם הטעית

ל * כן  ג« כשמלקלקים והס :יכו' לסברתם היה שלא י
 גכזין אמתתס כקילת על בעמלם כי הכרא' לפי הכינה

 נתמלת כעכייכם גכית ילאה בהם להחמיר שיטו מכלי
האלם כי חיישיחף סלעת

שה • יכוי לשק שכליית תקשיח ההק » מחייבת השכלית ו ק וכאשר ז  יראהלעיביםסליכיהסלא תריי
שבה נ1ר מפני לוה טעם לתת יש א כדורית שהארץ המח שהי  היקליחמל ישהרנה יתכנו אתר חלק ו

ה בניטיל -הסקשי׳אשיהינאו א מ  r למע לשיני והיא מלאי• ך,מןמע ו£עםיסמ;(טל ושש וששים פ
רתי שיש מד-, מאשי מאל הרבה הריקות ה בסי תכונ ® שתרחיקהו מסרת ה

ה כל כי המחשבד, ‘?’י'•־ ^ ה ל>ה חכמים שהתירו מ «3״^אמר^נאשי'1^^׳^! הי
a h  ^  Lר:o n ם י^א י י ע י ה ט י נ ״ א ה״גטס <זקי ,־.־ I. ״

ה כדיר״מה התבאר וכבל מ חכ ת הירושה ה ל קונ מ די וכל אעלם ה  ׳כו1אכ-לתכשיכוםכיםיכ מ
מי כן שאסרו pp(^ בעיפתים של מיליסם לשכל יכיזו חכמתם מהשיב גא לד,שיג שנלאה ו

מו ולקח כספרי.אלמגיסטזלט«ל<יאו טע ב ה' היו וסברתו דברי  כעין ועליהם חכמיניול נכרי'בעיניו י
בעיני דברי הס כאשר ביית ל'ובספר א'פ' מא' סגכרי׳ חגלגלי סן  ואמי ■חק• לכלי פיהם הטבעי

י אביהם לי האין שמדקדקין 0וד, הארץ* עמי חייא ג גין בגבולי נ  בתחבולת ממין והונאת הדי
עיי בתחרילית (יילא הדיינים טרא.^ הדין באמתת והאיסור ההיתר ויורו י היאשי! ״

ד פ ר 0r,,י t w w 0nnD «S ™ non»w .N O
הנימוס* ההקש מן יינאים , י ביארטולומיאו כבי • וכו

ם י מ ! מ י ־ ־ ם ״ א ע ו ה י ס י ־ ס מ י ־ ב׳ ״ י ״ נ ס א ת־לג״לי־ א- מ״ ש-־ כ
סמד,קלק-ס־ד-קינסד-ן הדיסס 1»״ניל<־ )1״ד״נ׳ (נתהבילת

 המתחכם ייראה ההל* את האירובי מן בשבתגתחבולו ההליבה והתרת ppp pj כקירוב •פעמים
 זשיהיס נאים כלת• היותם מותרים שהנשואים הגשיבבתחבולית והתרת ע/• חייה בס׳יסילי הימנם
 הנתבע ממין וימיי כהם הערמות ד,שבועז'וחנדריםכםינ« והתרת בהם ייעי׳לקלק בהקדמת אמנם

̂ך ipp והעמיד! השיעול לוקס ימלי׳שעט מעובי ^ר ̂ן.
ייכנס כתיב משפט בצא פעם שמיני ושלשה פעמים

גב« הכיתנ פ' ככתינות שחוכירו לדייני שילא rr בכלל ששם הני' מספרו התשיעי בשער אביהם י' יסכים ולוה
 טעות הפגים ולכל פעס ושליש פעס קסי היותו ביאר ;

ל  משני באחד לתקנו וראוי ק׳ס שכתב החני בלשון «
 אל לנ שים מבלי קסו שיאמר 1א ק*ע שיאמר אס •פגים

 כך אחר מנאתי וכן חכם פגעיו להרבות שלא הקלקיס י
 וידוע • פעמים כקסו שהוא באמרו ג' מן ס נרביעי

 הלמבם הסאה קמחשנית הואת מהרחקה כי הודע
 מאנשי לאיש שנשאל כגון באמרי הניכרת מקדמתו

 התסבוית מחכמת וריק נעור יזוא וכו' הרפואה פכמת
מ מי  שהיא כאיש אומי אתה מה לו ונאמר • הככביס ^

 מטכס עגילה היא כאילי רואים שאנו השמש חי־יף
א 'ייאמי  גיץ כגילב הכדור,ההיא יגודל כליל י-יף ^י

קסיפעם  שהאיש ספק יכו'אין פעם יג׳שמיס ^^יז
מקום כנפשו ►מגא לא1 איירו על '״* •איא

 וכי׳סכיהס טיכיה שני יכז׳אתי לטוביה נכסי לאמי ההוא
 וכן * עכ לדייני שולא חח שניהם קרוניס שניהם שכני'
 ובמקימוס * ►׳יוחסין פ בקליסים לדייני שירא נמגא

 א' כל יוכח לא למה ►קשה אשר לבר יהיא * וילתם
 התיספזדן לפי וכש • בספק ההיאתיייטל כקבת משניהם
 שאמרז כדרך מיכלעת שסחית שיחיא מלשין דשורא
 הדייגיס כיל שהלשות ופירושי מסחיתא־ יענייט מסיתא
 שמכידז גבי דאליס כמאן כן וכמי • כיכינם לעשות

 וןע אבותי של אומר וס גבי הבתים פ'חוקת בתרא ̂ל
 ידיגמס • גבר כלדאלים נחמן רב אמי אביחי של אימי

 כיינא מליקלקיס ליניס והלכה פ׳הכוקים* כגיטין יה
 הנשי® יהחרת ואמר ■ כהס קיהה אדם סל נפשי כיי׳לי

קג ריקי”^ לבעליהם התרתם על וכי' בתקיזלות
 ונדרך כקלישיס כמכיאי נסם נקנית שהאשת דרכיס • גי 1 החכמה בתיללית אך ג «יכי האמו״ יאת ^ןיים
כי מ «<והא ק עליהם עעכיי ולא באע' 1«שי למעלה ו סוע® ידי על קנשיאית את לנו והתיל הכלבה «

(קדושין



̂נ6<ן י Bu סיטן «ליי«י סאמו• •חורת קויי
̂>̂ג על באמרו לנ ««|p קע^ן מאייל קדם זעליס להתימן כיזן יס' השכועמ והמית יכאהיו וןימק1  ̂ןיאי!'

 ע^ ינשעה מהדנכי• יומי כעכידה משתדלים אותם יואה מדוקדקים יכיס כדלכיס יפתמיס פתת שתימת ידי על
משתילים• אותם ליאה אני גאממאנל לו’סיק דני! וה נדלים התר אזל ועד במס'נדלים עניינם סנתגאל
 זם־ סבימת על כי למעלה זכינו וככל * כתם ככל תסנתי אולם • שיסמיכו מה על להם ואין כאייי עולסים

שיא י כי לבאי היות כ0 כיאור t לכלי ואשיכה לכ♦7
 נסשתדלם קיס לסםמשכימי מבלתי הדיני ןעיון1 אעד עוברתכי fcrt אפור והוא הלאשין מן יועל נכין

 תיא וכי כלגד ההיאהתויי' צריך 0ועניד<ניינ׳ • התירייה התעתרלוז ישמרו כאזד זל תכמינז כי
 עם התורה להפסד ספה בגבול«ר יעברו הדיני העיון תיחד אם כי יהם14 להנבילם דיטכס משמית

היותס לפנים נלאית היותה תעזוב ואם לספרם יתכן לא סד-תדבולו מינים ולה!י(מ כדקדוק
גורמת דאויס עבידס התוךףיי סייג דיניכדאשרהם הגבוליכיפל תהיתי

פעמים יאמר וכעת צקיומה* ^ ____ , ̂ l . - נמנעים אינם כנמניס היין
' שאינו מס כן גס ®להלאות הוא תולה של שקיומה ̂ י

gj,p ̂ אמנם • סיכא וכמו כיטולה * וי^גד
̂תנהג תכלית ^ הדינים בהעמיד א^י* י הם כאשל מ לי
אמתתם ובנקודת דקדוקם אשל את מגנים כענמס

עין ג׳יבקיית לזה יבהתחכי מתחלקת* הדלתי ונכלה אמרו על שלישי וכמי כוס סס כמידומלשי
להתחיל התיליה ההסתללה על פקוקה השקפתנו כיה סס נשי אכלתי שלא מנעולי אכלתי לא ותרפה
 זהזליו למעלה אקס נעין והתקנה הפייג עד כמקומות כתחבולית ממון נהינתת וכן * למעלה כמוזכר מעילם
שיזכיר וכמו וכוי א!תס שיאסור מנלי מהם ילקק יוחנן דיי קייניה נעלססנתכתתס כההיאדפ הדינין

שיעלה נאיק הללו הפנים שני בין ונשלם נא הימן אתו יומא כל לרפואה כריכה דהות אנא אתת הוהלהו
אשר אמל כן על • נאמת תלה על החולה קיום חשגיהס לרופא מידי לח ני ק ויל! להו אמל יוחנן די לקחיה
אגל עיבליס הם הנוכלים אלה שכל ̂ל וכו עינליס קם עשינו יוחנן אי ־ קגנה לה שיש לסאה לה דהויא

שזכינו כמי כייסמצמיס גמליו כדקדיק המיני העיון מאי ולנכוף סנל מאי מעיקרא הדיינים עגמניכעויכי
לנופסתיד להקמיינמהשקתיר קתויי ככשתדלה מנל׳ כגל ולכסוף תתעלם לא מבשרן סבל סנלמעיקיא

 בסבת ההליכה נהחלת וכן * עכ שאני קנוב אדב
 תקוקין עירוני מערנין את'שחין הערוב כתקבולותמן

 I ערג אב אף נ די ע ותו הי עם • '1וכ מניה לדני אלא
 נשואים נתחבולזישי, הנשים נהתלת וכן • הלשות לדני

 שלית לעשית יסל שהאיש אמלם כענין ם5ב מותרים
לקדשה לו אפשל שאס אמיי כן אשה!סוחעמ לו לקדש

 שני כי הוא כן האמת אילם המדוקדק ההיא המשפט
 יתלכדו יתד גס שניהם כי יכו' אליהם נלין העניינים

 ומן ביקוד מ לאתיז לעייןהדיני קיתד שאס יתפידו ולא
 ילכו כי יתכן לא זה היי ־ ידך מנת קתודיס ההשתדלה
 קלות ינהגו הלניעה שיותיה זבראוחכ העס המתסלני

ויעני! המדוקד׳שזכינו המיני נעיין הפקי ומנהג לאש
מספר אין עד מהתתנולות מינים המדוקדקים לגמליי מכילה כן אם אלא שליא ידי על לקדשה לו אין בענת!

היתר להורות אדם בני יתנכלו בהם אשל מספל אשי העימות• נמיכי רשניעיתוהנדרים כהפקת וכן • וכו'
 ידם* על המתאללת מולה של מעלכוני־« להם יאוי לענת השבוע על לס̂ב אעפי׳שמותי מא’י לחוין נכמנ כתיב
 בדגליס יקלו אשל יקילית את הלואיס העם כל הנה כי שמץ אלא אינו זה בדני סקפז שלנו ומי דופי נזה ואין

 קהמשפע מרתוק ויעמד! ינועו אשר למו כהל דיכם pr נוקקיילהתיל ואין וק נדבר להזהי ראוי כן מיניתאעס
כן על ■ יהיסיז הסתות וננן דין של נמתסנחו קראוי ומנינו אמלו וכו׳עד גדיל סרך אז מנוה דני ייפני אלא

לגלתי פגיהס על ייאתי תהיה האלקי׳ולנעבול יראי א<3 עלן ן j3 ליכנס כן ידי על שזכה בד׳ינל כמינות כמכל
אש תומת זננז התיייה גכאלההשמדלה פנו ־ יתטאו אמי אלה כל ועל * עב שכיעת! מעולם התיל שלא קי

הענייה חן האדם להלת׳ק והחקנר. כסייג עד jijp נכולי דקליק היא כדיני והעיין וכז עובייס הס אשי
הלכה במקומות דנלס נכפל יכני גא סימן שתכיל וכמו על דכליהס נהעמידם פעמים למעלה סזכי הדינים
המיני' גגילי יזעזזב אס כן יכמז • כן מוייס ואין נהם ויראה נעמינס שיוקל פי על אף הדיניס אממת

 בלעדיהם כי • התולה הס אשד ההם קדקי1ל.מד זההסתדלס שקדם 1כמ עינים נאהלמיאה שאינו עס
להיותסנופיתזית להעיד יהיו לא ופניה תפסדסית קשויה פן לפנים כס החומלאסיתמיל היא התודיה

יהן ( *45 נ מה



לי א קו ר זו ו ד ‘ ״י ם ו ^ ן נ מ י » נ ס ״ נ
p f i » על ביתרונו עודה בלבד הססי/דלה על ייןעמון ) דיניה פקדי ^ מוי ולס • «זיןי3י רכראיז י6ה

ת1הא'ננר כג מימן לרם סכתעויר הפקפוק מ״ני לתימת מנה וה יהיה הקראים כדיך נעבויס להסעדל
 סהיס ומנ׳^במה יבנ-ם מה יומי בעבודה נהשתדלזיוס דורכת התודה ונמנא' למעלה ג»כי הדעות תלוק עןוא

 לפסבו מפיקות יותר מכריעות יויוי סזמעטעגותס יילתלוק סקדסעוימי'למינות במה אלהספמדוכאמיו
המסיזי יסתבי התזיה* הפסד סיש הוא קדעו׳אסי

י כ מתולה ויניאתה יואומה ר ז ו כ ח ר מ  ן!« ש־ עד ססני על תשובתו םודי־ז אני כן שזירבר כיון א
תשובון על המלך ורוו שאו שני ד־ז4א שמקבץ ?*רבני אכל אמדו זכי'והסתכל אקת

ה בנרא׳ובנסת' הקראי' Sy ביתרונו המנ«ם ני׳ואנלססשתדלה הת !גולי הי tyh אבל באת הראשין סכקן וי
״’י»יי<הס » * י1' י ״ ת •1ל י ו נ ו ק ם א ד׳ ־ ד׳ י נ ע נ ו ח ר תי נ ב ^ נ ו ע ה ז ס ' ע ׳ ״ ה’ ״'■’י ׳ י ל מ ״ ,  ״'

סJ שניה על תשובתו היתה קמיטם גבולי אמנם כי ס םהחכסיס ׳___ תי מ . I ̂ דאדמים מאת שוחכמתס הטאו
חרג* צכפשז יינא יעחה יסד ! מבפנים התורה עכם סומיי

י ̂ ^ • נ א קי ע י »ם1 י ™י ני י’״ ״ י ״ ' י ג ״ בל,ק ,!־ללה.ד*רעל6-נ ״
נ לא התיייה וההשתדלה ראשון ! א ספני לני ״; י י ע ״ י י י י ׳ י ו ^ י . ־ * י W ־ o o ;־•נקניר<),ל 

 הקרל/, על הדנכי יתרון יבטח לבי יי^יב tsSי .—ורקש! כנר^ו ועל מבתק סימיי׳משמימה
א שהביעשה דוק אחרון לשין בה יאות ק הו ה הואהנרצר־ן ה רוי  תוררן כי בנסתיו כלבד גיז אצ^דבו

דע יסכימו נמה וראה וקש;ח•  לכן עללוק מרותה אמת יותר םשתד^י::י אנשים הרבה בעמיב כי וי
תי שכתכ מה עם אלה דבייו שתדלו שא׳^י מה  ככיאבן ג׳ב נקילנאמנאכל בעריג אותך SixvH אב^נ

ל • ת נשל;שי התייה א ״ הו ת קו«ות ו שנ ה צי ט ד ב  הוא כענידה השתדלותו כי שאסרן מה יתיר א

׳ י י ״ י ״ פ ד י ד ל ; ־ ד « - ד ״ ״ ל י נ ״ ״ . ־ י י ב ״
ר נא המקורותזהסלישי' התחלף פ ר א ב ח ם ה לי ע שי ז ״ י ס י י כ י כ פ י ״ על עלעע נ p ל Sp p j 

־ וחכמים הסירים הענייניס סן הניאה ילפי דלויהקדאי השי שהיהיואה ’מי
ה מקשרי קשר שיתיר <לנרזע עלקנתס להיסיף ר תו ם אך ה י ז ר ו מ מ  מסרבני: יותר בעבודה ה
 התיספת מן הזהי * קקכתס

 כי תגיעממכו ילא עליו תוסף לא המגיעתיאמי ויין
 שאינה בה ולהאמין התירס סדיי להמהד מביא זה היה
 הגדול בד לוחי דמני לוי כל למכמי וב *והותד ס מאת

בענייני' האלי התורה משפטי לקיים כדי סייגים לעשית
קיימים ההם הסייגים וישאירו התייה שמוי ל שיחדשום

 לנטל 3ג להם הותר וכן לתירת סייג יעשו כמש לנגח
 ענין לפי ממני הסהר קנת ולהתיר התירס מעשה
 כמו לדורות יעמידיהו זורעאחדאנללא אחדולפימ

 ההנהגה וכזאת שעז כהודאת המשכה פי כסדר שניארנו
 כפי מאורע וככל זמן ייתנהגרל אחת התורה תתמיד
 המיני העיין קנ*ן דנייו ככלל והנה י עכ וס לי הגייך

:החכר שיני התיייה וההשתדלה
 החבר וכו׳דניי מודה אני כן שהדכר כיון נ

 שהיה במה להודית לבבו את הטו בקודמת
בקראי' הניאה מההשתל!ות י׳לו כב סימן עליי

 וכז'• משתדלים אותם רואה אני כי נאמ' 0 מהרבנ יותי
ל ®ל  בין מקק הינכי שהאיש הדבי P’ ^י

 התירי' ההשתדלה יבין בגביליו הקדיקדק תדיני העיון
קנני שקדס כקו סגוין כעי הסייג עד כמקומו להתמיר

 על הורה ובו' n עם ויהיה ואימרים
 וגיל,; בשממה לאלקים שעבודתו מנד גכ הינכי •מרין
 מהיזכלן*׳ המקובלת מורתו באסמת דעמו סמיכות מפני

 היב^ פעמים כי יידע :כן לא וכו׳יהקגאי המאימתים
זכו׳ דתיתpה כאמרויאנשי כג סימן שקדם כמו זכו׳

 ל, נשאל אכל : יכו האלקיס אל להתקרב משץלים
 של כדבריו זכרו ונזדמן הואיל וכי כעייב אותך לשאול

 עבתכן על אנמני כי נקל דכי כל כי נאמרו מט סי חכר
 נלאק ואס ערוב עי לרשית מרשית כשכתית מזשתמש

:וכי' נאה שאיני לבי
; מחונו׳התייכ חונה י׳ל יכו קזר סיתיר גא. סימן

היקין• טרשיק יכי שהייגי הס״גוק ימן
 מענרין פכינד נעיריכין שנינו • יכהפך קיכיס לרשות

 ושלי כלה את מערניס רכים של ונעשית יחיד של עיר
 וכי׳ופי׳הימגס כלה את’מערבי א׳י יחיד של ו-עשית רני

 יכנשן ב׳סעריס לה כשיש ינים של עיר כי אגלנז העק'
ן על (ינאי האחת על אדם בכי  לכלם ^י

 דעלמא דית ^יס ’נד ישת״שי שלא כדי אחד ערוב
 התשמיש להם שהתיר היא העריג כי יידעים אינם וקס

עייוג כלא שיור תקנה ש ל:כ סזנה ולניכן נתינה
כלי



קפנ נא- סימן אםרb ןודח1י קיל *
ד׳  •* זכי מדגייהס חי^ p סכתגכי סיוייס«כמי מן ייז ס להודיע המדינפ עס השייר איתי •שממש נ

 כי אמדי זהס אמרי הם דרך מל • יכי' נלגלי כן זאתי כי זהזדיעני כמזכה היישמיס לני שהתיר הוא 3פערי
 נלניל סגלגל במה יעקר כלל התייה גגנילי גגעו לא של היים היא W רבים של לכן מקידם העיר כשתהיה

 הכאשל* הטלטול ידי על להתיר זהיא העיונלהיזתת מקירם שהיה כמי פגים כל על לשייי נריכה שהיא ייויד
כל עשי ייה תקנחס מחמת יח־ל של היתה אם אנל

רר? עתזו ואוםדיכ£ אפשרלעשזת חקזדססהיה מן סיינדתו  לויא השתדלותם תהא שלא יהסייגי^^ ו
אוז שאסרו שזסייגו כמז תשאר בכלה אהד עייב ע הו  לעמזד יכיל ניהיהיזכגביר מי־שירת וחהכנסוז ד

ד של עכשו היא אפילו היתה ש חי פך הרכים ^רשות הי בה מזיה השתדלית יאמר • בה אהדה אSש טון ו  נ
א״י יביסיאסישלה אדר התורה m פתיי א בסייג גלגלו כן ו הי  עלסהשתדלההתוייהשז&ל ג^גו^ ה

חדי רבים של סיתק אעילי בלבל שמי> כמבואר מט סימן סוף השחילכ:^ לעמל תחשב שיל^ת כדי להרו
יהיתה יקיהכיריותיכו*£1 ! 1 ע*כ* יכי שייר צי*יכה אינה רה השתדלותם , תו I t . אדם לבני ריוח ושיהיה ב

Mשם היא ברייתא זהת כה l ! . צמעו לטינה השקפתם גב שרמעם ! . ! א בה ל טו ו א הריוח אר יגי הו א ה ר * ו ז א ליהידיס יעמיד והגלה ריוח י* ״ ר׳י י י י דיי י“ אי ״ י סל היא והרי דנים של עיר
שו ברשות אסל פתח אלא לה יתין לכיס א ודר בהשתמש עינג לשבח לקרא שתד׳יה בדי הערוב עשיות הו

ר ובין לגמרי המותר כין הכרדת שתאתר כלה תת יוערנים יסיע לכיתכדיגיכם מבית האסו
* כתתי' לשני מפולשת שאיכה להיד הרמנס כטעם טעמו אמר גב הסייג

בת' כתב שכן ניט הינאה
שאפשד דלאכה ביא ההיכאה סכל אעפ א' פי שביתת^ט

 מדכי לדגלי דימה כה 6
 הנוכי׳ עלפמסנה טאיי סיסיף נהצכיתעריבץ ז:מג

 ם' תמיד כה נכגסיס היו שלא •שד סל עיר שריש ו?ל
 דימה שאינה מפגי מ משיכה אינה1 אדם בני של רכזא

 דיורים כה סכתיספו רכים סל ונעשית • מדנר לדגלי
 שיור סיס נלא כלה את מערטם שיקים כה כקבעי א!

 ואעפ סס כתב יעיל * עכל יחיד של כתצל היא סהרי
 את מערבי' אין יתיד סל היא •הרי אוכליסיה שנתמעטו

 יערני שאס יעיד דנים של היתח ימעתלה הואיל כלה
 לעיג אסיר1 דני' של היא יהדי ינים של לערב ינא זאת
 ואוהז יה קורת תשתכח שלא סייד כלא רכים של ל עי

 להם התיר שהעיייב ש־דעי כדי היכל היא הי* סיור
 המקום שהרי נה ניקעיס שרבים מ במליכה לטלטל
 אלז אלא כ רטלטליר אין עמהם ף כשתי ילא הנשאר
 אמתין להוכיח יסמג ונמשך * עכ לענמן ואלי לענמן

 לה רניסמועיל של היא יהלי יניס של שעיר שאמר מה
 סל שעיר יתירים הדברים שאין איבכתכונ׳ל שייר

 יריר׳ל' נגון אלש שיזערני׳יותי רבים של היא והרי לניס
 כן עי התירה מן זנחשנת כלילה כעילית שדלתזתיה
 קלייר • עב המניה בתחלת פירשתי כאשר ככרחלית

ה שעל מעתה  כללי ירכי כחנר דכיי כאחרי כזה י
 נו £ניאה יג העי על זה אמי יהנה מפניך* םפקית9

 החייה מן ק:ר כיתיר ייאה זה שהרי הגנזע מן ייתי
 למגוי אז לחני מיה כטלטיל כן כיאה היה שלא מה

 ימיר איך נקידמת כששתל מלך של לבי דוה פיה זה «על
 תרהי כזה טלטיל אמנם כי העיונעסשאפדוהנזיא

זק אין כי קידיעז זקנק * העיר מאדם מאד ייויק לדק

ג לעשיתה עי  להדנזע כדי ־ לאאסי־יה ולמה *יט ד
 ילא ויסליסתכניי שירג מה זיניאכל ויוליך *יט כשמחת

 י יכז הכיה שתהיה כלי :5פ אס:לות שילי• כמי יהיה
 לאסור היען אשי הוה אלקי׳נסייג עבוד שיא תאמר אס

ע ימה הנ׳כית ההובא'  שהלכו כיין משמרתי כמדי כי נג
 העייז'* עי כן אחלי החיי! אסרו אשר את כי אחורני בו

 בתקנע שהיג׳היעילז לך דע מדכי• 'והריסיעסכאין
 •^למנו וכי׳זנק המית׳לגמיי בק יזבדיל הכר נה אשר
 הוא לט סיק סוף נרכס הראית אשר העניינים שני נין

 יהסגי הנמנום גנולוו על המדוקדק רדיני כעיין
 כענייני היאד הסייג על לי־<עיר התיייה ההשתדלה

 כמיט כככיליס לננבור ממקימי ינאאיש לכל המגית
ג ימגא אשי תתמגיחיי מי  ככד בי ראש קלות בים ל

 התיר® אתדכיי להקים התנאים סט נזרך סם החבאי
העדי כי יעד עילם תמיט לכל רזאת  תכטל מקם הא נ

 התזייע ההשמדלס על ?להייו תכתיני יהכח והעבד
 P ואיורי הסייג׳ זבין יןא שכת ליניאית ס״ג סעשי במה
 לק״יס שגסקזאמתי״ החדיקיק הדיט העיק על הויי
ד1 בחזרי במה נר ד כי רה רת תיי  המיתר זב־ן יזא :

 1ע המירה העריב עי זה חמנסנתלהעשית לניירי־
 שהתיר! לולי תתיז יא^י ריה שלא להעיר • ישימם

 זכיןן קתקק יכיל האסיי ונין יזא כפנייכופמתידם
ק נקדיסתשכת לזלזל יכיאז שלא ישראל לבכי  יקיאי י

 אסל נמעשה לגו היות למען ^והנה * ה׳מכינד לקדיש
פתזיי® מהסתדל' קעייןהדיגי כירן על הערק נע.מי



S p ז ! ד חו י י מ ^ ז ס מ סי
ל לן «ל 7^אלו0ב 0j»»A קשה הפכם ל<ד«הם ̂שד v<3 ̂)ם כלי) ממכית ^ f 9 יהיה גיכמנו להעמידm  os

רעיומי צבעליד לנו סאין והכוינה היינית לכל כי^ל איפיי פפ«;<ןוי« אמנעי לחנרס דאז דבי פשר מדעי
 נייf ה יצ׳ה הפג» מסמסי חיך א־ך מכין בבקשת מבד הגה כי ישימה על המידה העד«כ ע> ההיבהה

עניינם ppp<) על לעמיד ע^ד יקשה יביס דניים עמיריהמשיםסייג* הידועלבויןההשעדלה0«ויםיד
יאשי. י״עמסהבדיי• כיין* על ויו סר היחי ומבד
ת פי ר גב הפיל׳ w ולפי הדיס י ס י א ר ז מ ה ח ז לי ק אי הו ד ב א נ בלל  רהילביסנהם דרן ממימי א

ל וזזקר לת1<יגממכג0ה*מההייאה סנמג מה ועד לבג נמשי הערוב ■לאב אע
ה עד מס לה היות בלי על חי ת ת * בי ח P C תחים והיה ראמעל רשויות• שתי בין מ

ר מי להיתי ומודם ה^ל להסמן מ ר א ב ח כי הח צמה תשאל p ה
D• ר כ ח ח ר ט אמנסשוהלהסמאהיישנת ̂ א

ס0ע»לם1« הוהשספייב ׳ 1 ׳ ^ ל לחקור העננים לחם אוכלי ̂ י
«”S w  t T ה מ-י » «ז ר י0«לנ.י, נ
V»1 הקנין בלקיחת והעברי ^ tvת חי ד שיז ו • וייעעו בדיייק ייגעו דא

ר ואשורה הה!ק בדבר עראוי ח א באשרו סותרת ®היתה א ה  נסחבו ה3םי לידידו ימן אכן ל' ת
רח וחתרחה מקודמת נאעך1̂ • הישועהנמוכה אסו ת׳ שהי רו אחר אט  לא המחמין כי אהימנותייהו ג

חתמי כתבו הכיה מהיה הוה נישות ני תנו ו ט ו  להקשת? יסכימו לא אס יחוש כתיררת שיש מה וכל י נ
ק ס דאו סלא לגמיי חמומי נ י הנ  דמנו ט לכו אל ישיב סאת ת^ו♦ נ^)שדשלמתג שחשלמתדש מטרד כ

rגאpיb fר טן במעשח ובכןלאסני־פו ל ב ר נ אי ס שי ע ש ן ה ^ : ק , ז ז ן  ו«ני«עמ!ק׳למעל׳למעלס מ
. ד י ת ה ^ י ו ת׳ ^ ,p , לאיגיענחנילהסומ׳ולסח

ס י ^ שאסזירחניעבמו־ עאסוי ענינ נשמיס סאצקיים ס
^ w כ היר ^ ״י די ק ז ה' חל א ל ח כנ ש מ נו על ארנה מתהלך ושכלנו .

א יה ע להנימו חה המשכן את משה כהקמת אל שי ועם נסמעעי' דברינו יהיו והמ
ה בשמן כחקממשפע שח מ כן ד שה חלה לא הכחגים ו המניא ענמו שהסבר היות הקדו

 יאוי היומז’מכממ כייאתה
 וכיה שקדם המוייה ההשתדלס שהיא סייג בו לעשות

 וה יהיה לא סבהכמדזבי להידדלאחו יאו^נשיחיו
 הואיל סבת לשמירת העיה w ובכל יסזתס נ»לע

 סיה כי יאמר או * הסייג בוין על הוראה בו ובקללה
 חלק שתיפס עי הרשות התאחדות על המורה הערוב
 שהוא לגמרי המותר בין בוה הכרה י»יה למיגן כחלק

 כימור• העיזבההיא כביענמואסילדוגמתונעשה
 נתקן דמיונו להרחקת אסל המוחלט כרי; האסור ובין

 כמקים הסייג וכץ הזהאשרערגנוהו במקום עערוב
 על התשחףאותו העריב חקונוסודר ענמיאשיעל

 המוחלט לרה דומה נתתל היותו עייא׳כרשו׳אחריתמול'
ל  :לבינו כאשי וס נדרן הדמיק הוניךלסלק p מ
ר? - וכז העריב מלאכת אכלי לאחוקה 3נ ק3סי

 הערוב מלאכת עגין מה •דעתי לא
 התחבולה אליו אוקקאות אנלחנילחיסיועיכחיזה

העל היאח ^זטעיי תיי  כאילו שתוףרסית כיעסהיי
 זה כל כן חל: כמלק• חלק ^ע^עאתפס ישית עזא

 נ עליז לסמוך ראו• טעם בשכלנו ל<חק סיה איננו
מן ובנא (כלה המטה חזקה לא 3ג ®י

םSע ח  סכותכקרננס טזנסלכיוה י
 גחל ואינני נאסיי ס *0 כשכי סס התגגל ככר חילפס
 אשך ה י הסדר א ה הזאת ודה מהעב שהכינה הלילה
קבול סקנלה ומי וכי' נפנא ייתי־ שהיא מה אנל זכרתיו

היזוקונו': מעילה היא בשכלו בה שיחחנס מבלי סלס
 אין נכין טענ בייוי בנחינתן נתחזק האם’ וכי בעיניך

 אתלמק להס שי̂> הקנאתנכסים תשלם סידר קנין ע׳י
 וכד ילא זכי החטלסליכ יהס י יממין :הקרקעות והס

ק סודי בקנין כקנה המון גופם שאין שטרות  נלדעיש י
 יהנואק • במקימותיו כמבואר ומסירה בכתיבה אתרים

 3בשכי שסתמה לפי סודי בקטן הקטן עם כללה לא
 .האשק והתית :דמי וכיסוייס ם ככתיב שדבריו מרע

 :עלמא צכיליה ז מיתי סהיתה אחי יאכירה :לכיסאה
 שאו דו כייר בגט מבעלה לחפש• ננאיה * וכי והתיקה

 טמא כמאמ׳הכקן ’יכי בדבר אי ׳' לכל מיתית תהא
 הבית יניעת באס עמון זכי סיסחין זכיונא טהזי אז

 לעיבס יה^ית הבגד גרע רק פנית ניעת ונר ולא ־ וכי
 קדא בעללן המ^ן כל * יכי המסכנה וכל זדיתס:
^ משכנה ד  נכללו המקדש כל בניין בטינה ש^קרא כ

נאמרו לירמיהו עייושי פוף רדק יקראן אשר שמו זה כי
ונסשד



קפד נג סימן מאמר יחורח קיל
י נפלס שלם משועישיע/י ד4לנ יתמיכה הענין יxפייג • ננכייכה מלכים <נספי נ ז  מן ה/• ניד משפט ^

 ארנעע היותם פעמים וכיני כגר ־ הארנע הטבעיס אכיי ולא אעמוד אך להיאבע לאיתי כיה טיכא כי עיני
י וכמעט איכייתוהס: ארנעת עס היסודות מנינו יס דיך יעל • איו מקימי ידעתי לא כי מיאהי נ  ישלמו ד
י וכמעט וכי' יממעיבה שמש ממייח ידעי למען הנקנה גהא מעיכה נ  מוכת ערכם שלמות אמכם כי יפסד ד
נלתי קד א קי על ועימד לנימון ■ועינה מה) (ישעיה

כני ג) כל (דה ם עסן קדם י ה י ל  להוסיף אין עלת מתקלק וד.י*'ימ ובחגופז-ו בם^וא<ם איי^ה ע
rהp'כ ימJ^ה שי.יה כמי כאמי ר ה ע ה ה נטהרה נא ו פ הגו ה אי' • י מ ע ה ר ד ט  למען לגרוע אין ימתנו ו

ז ואזוב הפרה אפר שבו גדה במי איי על ̂וכ« המשכן כמעשה ד׳ ע ל חו ^י  הראויה הנורה עליי י^ול ו
טוי ארז ועף התילדה השלמת והתתייכ ח ת ו ר ם6צ בשני הגי בנדקת תלוי עניינה כי ח^וגת רי

ה השכינה שהיא אכ מל ה איוכפור ו ת ההי הטנעי׳למשקלת• מוג שווי <»ןךו׳5ך0נ<ו העוגו
והממעיט חעדי?> המרנה . .. ונתנתההלאהמה נחצואי

ר״ ה ט ש י קי ״ מ א מ ע ה עיי ס ״י ״״־■י ’“’יי׳ נ
ל כ ה ת א ק אזי י ם עס עז י ״ ע מ ז ה ה.תלוים י י נ ו ו קולהנור׳עליהם; במניעת ג

א ישדאד יינאית׳תנופ' כניו כפי ועל שו ת אהרן כנ זכר ולא «גמקיםי ממייס *כרכר ובאסור ידיו א
ה כעז ובניו אהק על ה לפני הי ו «ל תל ה׳ ם ם מעסוד־ן ע שי י מהםע ־ י ^ י' סי׳.בתמוסי ט המונאיס ״

ד בז)העםי בי האלקי הענין באתיו היאבע שם סכיאר רו תי ת ת להיות ^לו עניינם ,<ם«פק בהויוד
ת ובטי אהק הניף אותם וינף ראן מארת משיערות כלם הטכעיו אין הכו הפילוסופיס קנת דעת ו

תזגיים סכקותס.וטבעיהם ןן 0̂ן y!f2 שיעיר׳ביכולת **
ה וה ^ ז הי הי ^ ה״ סו ת ‘וי ת הטכעיו שתעדו ת אל נליכיס איכס לנד ומתאזנורת ס מ גו

אשל זה מי1 ;יכו׳ אלק״זת בהמזותד*! ככה שאםיכו' ל&עי יוכל ישלמי דבר ובמעט הארכע .טבע גסטן . כטהרסיהתמפה*
ל דיתכגו חתו רהrt בהם ו הטנעוים בדבי־ים .עכייכו ראייי״י ה*א אשד עו

ם :אלהסשמיס-זנתכארעטינס ה ם ל מחי עדזז ה מחי הי כאלקיים זה שיקרה בש מזג לכל וי
לשער אדם יוכל שלא תראה הלא יפסד דבר ובמעט לו ראויה שהיא תעש'להא וכה פ׳כהעלותך

ה קטאת מי עליהם הזה לטהר צ ם מעט מקדד. שיפסידה הבי ל מחו וכו' הנאותים המעשים או גדו
תנועד•. ®’®לי ^ 1^®ן והטף וגו א קוראו ל ה צוררת תקכל ו כני האפרו סימן זה דוגמת קדם ו

ם וינזלימגה 10 סימן גיאשון גם בג התרנגולת חמו

י ז נ י י ^ ־ ־ י ״ י ״ ^ ״ י י י ע ״ י י ״
שי אי, ,עץ on״ ^ .י י ^ ן ; ׳ * » ^ ה י ! ץ בהם Him״ ^ ג ע w(־ 6<»מיי ״ W’^ ( e־

ם pj ואווניג־-וזכרזרלהנ י ן ^ א ת ש « מ קי אי עי לבדו• ה ש ה ז מו כ  מלאכתהאלקימיאה בעלי י
^) •ולמה הזרותסנראכעניינו א מ כ ה רי ע ב הכמייא כתהכמ-יס (  תלות להניא יסשבו אשר והדרחניי'

עת זכרון השמיט אכבר שגו ככמייס נא ני ש שישערו ה ת הא עיו ב ט  הזת הענק וכל הנקש׳זהכ ה
>להםםה כאמור זרותו למיעוט אדם בכ^ איננז הוהתענין שי העד שקלי  באממ כ״ג סימן סמבאר בם

הי עטן עתח גס השמי פך שירצו תי ״ חה כבי העשת באשר העצמים להם ו  מי סיפתכל יאיגו ו
ם ליי״הי יל?״ ממהשכתוג ון יהפך אשר בחיים הטבעי החו מז ^ן ה ד ס שהשתדל ל הדניי מ כי  בד

ת חיות גפי• תי5 טהי קכמייא מנעלי כאלה יגי:ו
שאיו וכמעט וכז' היוקכמת זס היר • מהטומאות מקדש
 שכתנכזשס• מה יאה ועתה לתוספת* נזרך לנו טומאת• על מכפרים m של׳יה ושעיי ננ>פר גשנם
 וכיון כי הללו הדנדים הבנת גורן נקקךאל !שאהו שיאמר ל!ס הנמשך לתקן יאוי כן על יקדשי! מקיש
בעלי הם ־ וכו' חשנו הכמייס : לשכי׳הם עלה אקד כהזיותהטבעיו' התירה תעשה כי : יכי - עיאזא וש^יי

סושנים יהם ראשונה הזכיי אשר האלקימיאה :ניכו כל התנאי ושם כג סימן למע-ה זה מכר 01
u מה להס יקןוק תמשיעו הקוס W”W כי ^ייי[ שיעור מלשין וחימומי; לזת •מתע r c נששהא

־ ־ ׳ י



Sip ע הידז מאמר יחודח
 6'3(«{אי' שיאלי הנטח כע1מ( שנ«י 5ע ̂)ימל זיי4ל הזהב לעגם עגנזהפיזשמ להם היישיעיתמהפן

 לפי שהיו אלת ומל פשיטה הכוכה וכוותהיה הפלאות ’• ונקנה זכל אש ויהיה שילצו תה י.אש להם יהיה אי
דלן מחבילות עושים סבלתם לעולם כי לליק יפעילתס היאת כאש לממא יטילחיס  תכ«ן להכליח החכמה נ

 ככלי׳לככני שעישים עד : ידם על הנעשים הפלאים איתם והתעו :לכונתס מסעיק שיעוי לשעיי יוכלו לא
ספלים עשית לימד לובה ^ כסייצית

/ הימן שם ל.חויכייס ^ וטידחהש האיברים ושאר ועצם ובמר כ ^י מ  הלבהעלעכייי־יההקטל ל
שי הלבילים ההיית ש מ א ארת נ התעו הז *י ו ''* ״ ״' '^ ^י סיי ^ג תן  או
ם מהמתהיי׳ק תולתו הבקי ת 1n5 משעורם אS במקרה או n ^ ' U ^פלילי^כ

ת «חhנ לק כי ענייכס שאין העפיש ח הנ ת מ שכנ ^יראיל ייר ררחנ-יי^ ה ו ברחם זרע ה
'3 ״ז-יי"* מדי י־^רא^ בני עד מארס שמעו כאשר י׳יס י ? ' , ״ ״ אן ״ ״ ,.

אי להם כ*אנעשה ־<דםםד.קדבגל תטהי כי ש בקלנ  הא;;ייאהלעניסר^פו
1bת תי ת ו ו י ק נ ה כי חשבי ה ל ה ת ה  השכל דעת שאץ שפוט אנד.ם ה

, , , , p,;,-, ר חנן מ ד מ א כיייי הו םנ א ס אי ב הנ ש שו פו ה ה  בענייני להאמין נוטה ו
ת יהמינים ומחשבי׳ הכמי׳מחוכמיב כא,ק מלעלת היא־ איר  השמו׳ש־עשולוש׳באמייתס ה״^ןוו

ת ההוא דיש החי ממנו ^גיע בני קד כן ס םג ה עיו ש שז קוו םו ח ש ק ה ב פ ה  יהיהמסכיס יכתייתסלק ה
̂זו א?: מ’ל^/ינ^ילוע«בומכוצי מהלו לאיה יק נ ' המילה שכתב למה שה מחשהב<.אד בפי מ כ
שברתטעם דוגמתי להוליד ד וקטורת טעשים אןייו אמכם לאישב• כיאסיןפ שעושדן ע
jnS לכוכביכש ספדיג=} אזינ® שמצאי תא ת־יהס in םדז זח בדבשו ההתבונכו טוב עם שסנירו מ

א ש,נ״ & ר•6, ינעלי'יאייח י * « ' ־ ' י ־ ״ ס ״ ״ ׳ ה ׳ ^ ן ^ נ ק ״ י ד -
מקי ץ נס «יןלא א Hv שמעו י נ ד בכה שדבר ונביא נבי ל ^ע״י' י רלרס״״- י רדויי חז ^ייו  ,י

מדדן יהדימהצהס השמית ׳ T , התחדשו ואופן ^דעשיעירי -י;ק״־ הדנ.י״־מכ• לוהגליאשנעעהה״ניגיהיניי״ריא״יא ״ ,i,צמד״,
ה ווזה7גמשועיו»מ'ש»יןוה S סנ w» א הו ע ואין ה ענ םז נ ד. » ע י ־ הנ דן נ י  ד־מ! קיונה גי נ

לק ם מהוית שמגאנוסי למה ' שי  להחמיןבאמתתענייכ׳הכך איגך טכעיים4 דומים שהם התוריים המע
ם יודע זיאד׳עלידיהנקתהשכבת ת עו הו ותהשבט£ תנו  בשני ואילסא'ן המיל דעת שהראה עד תו

fל לע ת לאדיי שאין bpנ לד תו ם ותרומס ה היג הד ומגיעם מנ תי  שס כי סתייה הילקיתית לו ו
כולרה כצל פסול שום כוה שראסלא הי  תיספתתנאי בסעס האמין םעןךיס שוסע היירת כא

ה ידעת ולא ידעתו ולא משגל ^ אצל הפועל הקליני לד תו לן על כי הנאותה הכינה ה
«1>!<<י״ ־״’עליונל ך “עיי פ א ע א׳ הד » אלי נזקק ו נ » ו ו ע כ ,3ה עז,7יו ו שי סג לג ד קו ס ש  י

rהטהולה הכפש מחשבת לל 11 1 < יאיתלחיל באיפז עלכם
i ^וימהילד iתה החת'המ,כן א ח שיש מה יודע ו ת רג ק ״ ב י ה י ח ^ י  וכאן יכי׳ למלאכים הדימה מ

ל מעי^, כעלם היא שלא ה , מ ת ו עי רי מהג מה חאלהא- עו שבכני  הם באשל עכייכם הרחיק הייה שי
V א ללמוד אדם יוכל ולא ל ת אין ואומר ננ עו תנו ה ה אל הו אל^א ה  צליף בלתי נאמליסבשפה ת

עון מלאכתו לענין מאומה ^תנו שג ישם ■ זכה טהזיה מחשכה ו
0« w J f על הושגס והלא עגס י)ל אזי מו ני די ג

מו י»תכו» על הללו השעויי־ שווי לקיס05 ס.נ כ ״ שס ני עי ־ |1י1 נ ה ' ש מ שנע ה כינינע הי^ ״ • נהו
עיין צכז שאין לאמל הלרא^ז המשיך לאשי טעס כעשה תהיה מה :הכזכלת בעסקא כיאולו ^זהזשלס ה נ

תוכו  נבהל כי להקשתכו העולייס החעשיס טעמי עדך את ־ פילה שכיכה היתה ידם שעל ־ להסנקיגכו
מחשבותיו כרו JD שכן וכל מעשיכז תדרכי הטבע דרכי בהקשת ההם הפלאי ומחשבים י לי סייזן נשט '•כמיזכל

אין לעיצס כי חימר גזר ונגתה • ממחשביתיכו יתברך ידם על הכעשי׳ הפלאים עכין להכייח החכמה נדרך‘
 טבעי ע. היצב אשל לתוטבע דומה כמלאכה הנעשה בהקשתס מחשבות מ^זשביס שהיו v נסחא לפי יזכיכה‘

̂ו ׳יושעלק קליףvפכי על ?הצהתאול׳לוק *'^;ילי^דמכקס׳הפלאזת המשתדלים ינליחיעמעש׳הס ל
. '<



י . י י ח ק ד מו ד י ט א גין מ ק&וז נג הי
 כהניולה היות על העילה כי דעמ לכלל הקדממיתכא ייייןסז התויייס המעשים כ^לי שיכימיטבע זלפי

הגצנע כודכקמאליי אשי יהדבי תהיהחא היולא לדכיים חזק דמיון ילמו אמכם ט הזיה לעגע
כנזייע לא הגעתו שכונת כמה מחשנתך שנעשית ומריעה חיי• אלקיס תעשי יאלי אלי ט יזעכעיים

כי מה היעייןהאימי הארס יתפלא משניהם אחד וככל ניתכי אסר ע  לא דכי משמרת נשמור ננ
־ 6כ יועיל לא והלין יסכון תנועות יילע יי^ל^י
שגעון הכלתי האדס יתפלא לד דמיונך שחראה עד ו  ההדרכה אל בהגיעך ואז דזאשד־נ מן נו

 המעשי' עי העליונה ההיא היעיררה עזרת אתה כ* ותחשוב הדבר יראך ומשפטי תכזעותס ייודע
שהיוצר ההיא א’כ יישר בנתיבות העגליתס  לא זכרם שקדם התוריים וכן • םSהעו ישוב בך כיון ו

הםשוערים המעשיכ הב שיראה עד לתהו ייחשבס  תמית אם בעיניך יקשה קים1הנ טאת התוריי'
מיון ע^ הכבש תשחט יז לימי רוניז ־מתולדת ממכה ירידה לה אין :וכו ותה^כליך הד

ש־ת חי מענ-י־ס ה״ ט ״ ח״׳ ״ י ״ . ה י ב ע.ו ו תי פ ״ ד ״ , ו ״ , ״ שי ו «0.כ-א־ ^ , ־ , ״ ־
- יא׳ יעימל *ל בנאתם , ״ קיימת נפשי שאו ממית . ׳ ״
י וזריקת וייחד וכו' הנהיגם ׳ילוהס מ ת י נ י עו ־׳ עעיו ו י קי י י «י י ש יאייי א שיל״נ  לעדאיןהפעדי

ה לא ת הי ת אלקים במצו עג4 חיי --------1------------------למעשים ו ,.pj ״ י>״״«יז<- יי!-ץ■- י״״״— •״ בג^ ששל« כהו לעיצם ‘׳•־׳־x׳
ת ה1הג ל היי י׳ נא מרוחקים הם כי חושב ו ׳‘״י  לפרסו באגו (אס קבלה• ?

למחשבע  שנפשו חייתו בחיים עוד שכאשר עד כ^/מקרס מקורבים הא^קיס^א סן המה כי אדם ̂:
ח זה על השלו ונשא 4הכ א חו ש^סכראויו ש י  ההיא במדרגה עמי עולה בעצמך תסעא או הא

n אחרת רוח מעשה הטבע מענייני S ת  לעולס• (איכהיורדת חליומור־ו או בדי. רגי^ היי
ת אי אטתיוח V י^ייי זההזלדה המשגל ת חם כ• י<דע גדולו לד - תו  הדעתהיות* בתחצת ירא׳ מן
ל והדבר שהקדמת ^ לעימתי יתנשא ונוטה יוסי לר מסכים אשף הגדו

*י א׳ רי ח א םי׳ ח ם א ך י נ עי ב ה ש ק לי א תו ג, T ה u Z ^ r Z l r  p-,pj-p . •׳׳׳ ,,-ע r \ , עב בספרי שנחנקו
3>0<'rf תך אין כי בו דבקת או נביא בקרבך יקום ^י*י^ כי מו

א המעלה אל שהגיעה הנפש אבל בלבד ,,לא ^ש,אל הי שר׳יזסי.אומר וכו ח־לס ה
^ היכן עד יאה גדי• המיר סן רוחק ולא ממנה ירידה לה אין רנין זבכל דם מלא ופיה ה ע הגי

 עתשתראה עד אחריה:
 לזמר יונה וכו׳־ דמיונך
 יתחשוב הדבר יראך • כדמותך בנלמך שתוליד

 מסופק שהיית מה על זה יודה אז לזמר יזנה • ■וכו
ת אתה כי נאמנה ותדע כז  ההיא הינייה עזי

 כהקדמה בחמישי כמבואר לזה אמנעית סנה להיותך
 פך כזזן זשהיזנר הסער לחתיהת, כמזי השבית

 השואל ל לברכה זכיס אזרם כעין העולם •ישוב
 אשה זז זיהי אמר ר.<א כי דכתיב מאי :אמררגכהכא

 מן מרוחקים הס כי :בכים אלו ויעמוד נזה ■הזא
עא { מקורכיס לא עאלקיס  )ומקריביס מרחיקים י

 :יותר נכונה השנית מח נכוצית שתיהן היית ועם
 או ־ נרנזן הקרבן לקבל מלמעלה היזרד האש יתראה
 מתועלות אחד זה כי וכו אחית רוק געגמך ימנא

 בידיעת ממרום רוח המקריב על להערות
 באת׳בראשיתויקרא הראבע טין לוה העתידיתישיוא

 הם כי תדע עו:: לעתידות ^^'לי^חילית
יוכו עזלדית אשי קהס המעשים פרי כל זק ?!א ט 5'

 להם שנתן עכוס עובדי ההיא*
 WP אפי׳מעמידים ממשלה

 תכסה כי מה מפני להן תשמע 1ז ומזלות כככים ולבנה
 סתם המורה כתיב של פשוטו יופי לכי שנטש מחה כי

 • לווי סיס בלא נביא שם עליז שיוחלט אמת נביא על
 משלימות* אמת נביא של פרידתי עליי קשה כי ייאה

 ג® כד מ בשלישי המירה נטה ולדעתו המושגת־
 בש^• מתפאר נביא על זה לבאר שהסכימו הראבע

 שם אומר עקיבא רבי אמנס ־ אתו ה' דבר כי לאמר
 לעכזס וחולות ככבים ולבנה קמה הקנה שמעמיד חי
 מתחלה אמת נביאי שהיו כתי אלא מיכה אינו הא

 עכ• זכו׳ ע׳ול בן כחנניה שקי נביאי להיות וקורו
 עקיבא לבי שגס הר״יא כדבר לזחל אפשר שעדין אלא
 שעלה למי ירידה שתהא לבו על יאת תלתה לא

 דגר אשר הדברים ואלה * האלק־ת הזאת במדרגה
 שיובן לאיי אין הנזכר החאיז על לאה פ' הליא שס

 בסוד עמד אשר שהאיש שנאמין לכו קלילה כי כפשוטו
 ■לנשא ישוב ,־ לה לנביא ונתאמת דרכיי את ה׳וישמע

I 4^ א מי



מ נו צח נר סימןמאמר
 <ישפמי 05V על נושאים היו סהם התורה גושאים
ג סימן איירי קדש-כלשון עס ראשי להייתם התירה  ע
 • ממשה פסקי ילא יכו': הצדיקים הס המכמה שכישאי
 ■למדרגותיהס ההן ־המצית מסדו ̂אשל כי למעלה מיסג

שלשלת צפסקה לא הכיכלו'

S ip ח ד הו »
oiwV בשמים ומופתי איתות יעשה שקר שהנביא ולא 

tבאp ביה דבר ממלעה ה1ה החכמים דעת אבלםיה 
iמפליJאדם יראי אם אף כי להיית שי?א במה אף

ףבשמים ומופתים איתות מיע&ה א . -------------- יהיה כי.ו v . ................ ״
שלשלת צפסקה הכיכלו'לא . לא השי מנביאי נביא

ל הה«אי פנים בשים אליו ישמעו א ח ב ר קו ן אי כי ה מז ר א תג נ - קבלתפממשהבה ד-^קים ו  כי
א המופתים כי ענום לעבוד ת אל אי הא^קים במצו ״ ■לדעת אפשור ו עי  לאיתי לא מד סימן מ

ע על חולקים שיהיו ראוי אין ק ^ אה מדרך אלא א בו ,5אי 5וכו'ל בהקשר־! לא נ
אין בסברא• וכי בעגמו האמתי הדבל . ם הדברים ובין ביניגו ו ה  דכד,ך כנים אם יודע קירבה ה
א מה דלך על אי * עב . ל  אשד שני בית אנשי בשבחי ן^ן,ץ2ה לנו מסרו הנאמנה־יאשר בקבלה א

ם ה ו ה • עד מהסמנאתזיה רנ-^ ״*ו •ת-ד-סאנוי ״ ה ל קנ נ

ס ייי י י י י ע י ״ א ״ י י י ל ־ א י ־ י א ־ נ ־ ' י־־י י ־
ם אם pfj-j ונתנאל הזה* כלכל הני ם הנ הווי שר ו קניסא הז שכח? כפר .>,1, ון«וגו;ן^א•□ ו

״ ;‘• ■ ? ■I , ״ ™s. ״ ™ - ־ ־ . . *s ; “ . r w S
^ ן’״' ״ ״ . ״ !׳ ״ ו ר נד פנ ט ; א רי ז בו »ני דא-ת- ה ת׳ ש.ני. שאסלא:,*; יזי). נפסקת א:

י או״א _ ״’ו’נינת<מא.',^,»הל, כנ רה ׳י1®נ ש תו W, הקלת הזאת הת״ה ה
̂י3הנ , עו ̂, ד אי ל ה י כ סו ה ת צו ה עד מ ולכרזה בקמויית• יעשי כתובה שמצאו

כן •נתור מנויים ת ו ̂א מצו ח סימן נחמיה פתיבבספ ומואבי,ונאמר עמוני יבא ד
ם הכאמכ,-^,,^^ הקבלה כן > בר/ורד, כתוב וימצאו בה ר - ן ז ^ןי4ו ה ן1« ך ;  רא^ נאספו השני ■וכיום א
ה׳ ש תה והיא חסרוני את ר תו הכהכיס העם לכל האפית ה

מי באת' עליי הימז ׳שהתחיל עזרא אל וה״ייס היום אנחנו p אס •החבר א
, דנלי סל ילדס־יל סזן.״,־^ ״ ת ה
ה ל שנתדעה התחבולה ר תו ח ס דעי ^גןכפי כ^ה יו שכ ת אשד פתירה כתיב דמצאי ̂ מ

, , , , , י אמי , י י י כ ־ • י מי אי ט א ן ט פ בסז־ית ׳שיאל נ
ר נז טיל כ ח ה ר פ ם א ו א נ ״ ם ה מ היו ״ פו שי השי־־ע■ נקדש מ א

jji״ סימן נאמד ושם יני היינו ה קרבנירת להקריב 'j סימן ברביעי שאת כתי1
ם להם והודו ך יודעי ה נשחטם אי באיז בספר כקרא ההוא ביום ו

שטו ,׳p 5״Jא3,ש וכמו השעום הפ וכתנא העס באזני תשה _ ו^כשה ונתרחו ו
יכזא לא יאשר בי כתיב נקר,כ על באתרו ה3

ס ל אי' קנלעס שסמכו מדו ר ו ויוצר ה י בי שהנהנים ונזה ל ט ־ - י ח״ פקס' ע
 אמרו כאשר הנגיאיס ^ל

ואפי' וכזי• מסרוה זנביאיס
 קבלתם על לסמוך אלו הס כדי רל ־ זכו היו לא

שהיו רק שזכיתי הזאת במדרנה ^פילא-היו
שאים לויס^זזקבים ׳כהניס ה הפי התורה את ני

 הקפלה שלשלת דרך השה עד לזה הזה השממנה
• ך ע י  ומסרה מסיני תורה קבל השה אהרי י

 ככהת אנשי והס שני בית י/כסי עד יכו ליהישע
 היו לא כאלה כשדים אנשים חיקתי <נדזלה
מה * אאדיקס לבאים שקר הבתיליס באתרי י

 לא בתירה• כתיב וימצאו מקררשה
 בשניהס הזה הלשין נאמר

 וגו'אכל פו כתוב ונמצא נאמר ומיאבי׳ עמוני אצל פי
 שנזכר בתורה כתיב (יתנאי יחדבלשץ עכייכס כלל

'סיכה גמצית תקלה
ן סימן יכז׳ הצווים ימוס הייני אס ג

 מה לכו יסכי? לא שהלין
 דרך לעניכו להישיי ובפוסקים בגמרא שנכתב
 מעשיהם זאיעני קליקיהם לרוב כהוגן עשייתם

לחוד: מעשה ‘ונרק לקוד המקשבה בי
ותכזנזע



מאמר יהודח י|ו^
̂לד• ’זולת עניינים תיכן ל ל *מכונית  ז

ט w כני -אין נ rw 'עליתם ביאםית וכי
סימןג' שם נאמד הכית קזדספיכני

: Up< סב סא ס נט סימןנח t
 אלכייימ עעע מעט העלך לב את המושכים החני

 כעיכין■ יקשה כי תשמעכי לא אתה אס אך • כתשכט
אשי את כשהזעההלן־ כעתיאמיכי הגרסא לשנות

 לבס הכיןאת ביתשני אנשי מחכמת החכל הודיעו ואחיו ייכדק ישוענן יי-ייייקס השכיעי החדש ייגע
חכת מהעדר לא כי כ לחשו אלקי הזנח את ייכט יגי

שה לקדש אחד וגו׳ח־יס ישיאל סתרה מקדו ת ובגדים ומשיחה ו תכונו  יעל אכלם עגיןהשוכה היה * ו
הם ואיך להעלית החלי השניעי ט:י שי'וז הקד ת' אובליןהכהני׳ מו מקו  בעכייכם עוד הפליג כן ו
רו• שיארך ממה זה וזוזית יזסדי לא ה ויהינל לה זט שהיה שכן כל כאמלז , ספו

 זבשכהשנית שס נאת יא*חכ
 ואחיו ישזעכניז ויעמו' וגי'
 המלא; עושה על לננח וגי׳

ת  וגז' השנית האלקיס נני
היכלה את (יסדוהבזניס

כעלמה איך וצפלא זר דבר מכך,ן א^א זה נדע uh חכוזרי אמרנח
 כסזכל ישיבתם מנות מהם

ע שלם לכס והיה הואיל . .
w ״,,ס 0דנד. טד-־גי(\ ד.*)יא»מאנשינ״״ני החבר אמר■

בח בנו איך ממכזה ותל לחכמה'מופלא'י המז
ם שעזרם שהיתה השכינה זאקד זגו׳  מקזייק היה עדיין זד־אזלם בנין כן ואחר הבית בנין Sy הא^הי

ה הכית 'בנין השיגו להם מ חו שהיו ה ב' שו  כעלמה זו שמנוה כסכרחי סדל י4מב מקריבים התח
כז מתפלא שהיה אלא מהם שיזדמן* כפי יהידאי כאת׳סססי׳ו׳ושבי

ד ס ״•■י בצכזאת ומנלקין נכין מ רי א ז כו ה יתכן לא ה בא עיג עד ופלא הפלא עו^ה שתחי
” של״נילהייויק דני( ,״,״j ר>ח אשה ובכו עדו בר וזכייה נניח

(כלצעסין;) מכל מדעי(( םוSlעדשי שנליי״ שא׳ניז nistD ״̂■”1־1־ ״מם מן ״־ללי
.מן׳ו.הליוה■ ה־משכמ ; ינטציתו.נ^ דבייא ית— י .מ

 ל ידעו שכבר שאמ ומה ׳< י ׳ ׳• 1
מה הכפוריש יום מ ^ א ו ה בדול שהו כ סו ה שלא מפצי הוא יה מ

העלמו עכין בכתיב ״ מזומן ומלמד מופלאה עדיכו׳לחכמה וכרים :
t מר קא חבר א הב במנות זה שמנינו הדקדוקי' אלה שיורע וטי ה

 מנוה והיא ס
ש שאיכה

י־,חר<* שאיו ר״ל

 תניכז
כמו'
הסוכה

שנז'שס חמה זאיןלתעזת מם:ועשרת בתור'היעלם השכל שאין ר״ל שכלית•
הסוכות אתקג ויעשו ג סי׳ • ומואבי עמוני יבא לא ומצות הסבה יובל אב ואין עליה חורה
י ףקשמי נשנל! אדס ״י ה אם הכוזרי אפר נ5 ל ס אמו נו טעאו נ * נכמ(נ נוי ן י א ו ״׳ ) )>W 

כי שיאמר למפקפק מקום רייור,- •ייני חורה נזזלת ענייניה
, סג ל!’ ’* בדיך כקרב כן אחרי מהםכעלמ' ,, י ׳

א הברור הטעס החבר ש׳שזכן• כשלמות• ט הי עדיין אמכם כי שכיס־ שכוח הו
כי לומר מפקפק אדס לב לא א1הםקר כל כי מיושבות לחשוב אכי

בתקלת עשו חגהסוכו׳אשי לנסתרות' סיף עד האלה הדכדים
 שם אמרו עכין הוא ושזה החג קרבן היה עלותם אמי נתאחר בטעות וכי קבר הל דבריו הס הפסקא

וגו' כיום יוס ועולת ככתוב הסוכות חג את ויעשו המקו' שיודעונז׳ונטעיתנתאחי אמלוזמי האבלאנל
כי וגו' ה' מועדי וכל ולקדשים תמיד עולת כן ואחלי לפי שהרי המלך זה שיאמל טעס מה כי לו לאוי הזיז
 שאנשי לאמ בדעתו מחזיק עודנו הדברים המשך סדי
 • ידעו לא הסוכה דין ואפי' אתהתולה שכחי שני כית
 לשאלתו מפיק ישמעדבר בטלס לפתע פתאוס ואיך

 ומה הש״י מנות ידעו שכבר ייאמר נד אל ך.מכד5יה
 דעתו שקטה נחה כבר אס יעוד ־ וכי יל7י־

 מלי ליזוניאו שנית החבר על ייהיף מה בכך
 היעלם נעורה הדקדוקים חלה שיודע כאקימי דפיו

דברו הייתס על גזלתי כן על יכו' ייהיכה

 בסוכות עלישיפתס היתה מהם נעלמה אשר זו הלכה
 ישראל בכי ישבי אשל וגז' כתיב ויתנאו את' שיורה יכמ!

:ז־מ' נחג בסכות
מן א סי  זאת תעלה י)יך יל יכי' שיודע ומי ס

הזאת המנזה קעלס להס ליחס בדעתך '

סב סימן

תו

(בדעתך
הקלה־

 ככלל יביט זה אל זבד הבלול הטעס
 שתלכו לא המקרא שכותב כזנתז*

להזכיר 2 ^6 כ



ח ד ז ח י ^ ו ק ^ -
iחfבעיכיתס 1הי1 המפזיסמי׳להמק הדברים 0$ כייכי 

p9t עגייני הכתזב הסקיי 01ס הטעס 
 זזאתהיתה • השמזן ינשאזם לא וההיל«תאשל פסכמיפ

 U(אמח!ימנאכתיב יהז זס ממנדואל לאנדתס בסכה
 אשי כפלא בפרסום ההוא לדכי הידתם על להורות

 על שיורה לא המסיפריס בכלל זכרונו נא זה מפני
העתיק ולא :מהם ונעלם נכסה שכבל לבי מניאת

 העתיק לא המקרא שכותב לזמר יוגה וכז׳• מיהושע
 וממשה ^)לקים שקבל מחכמתו דבל יהושע מענייני

ק  הירק עמידת :השתיקה בכבל וסנניע כסה הכל י
 רנה כי במעשה קודמת היותה עם המילה איחר ’ ובו

 סמסקולבזיה י יומי מופלג שפרסומו מס להקדים
 הלכרי אך :עליהם לחשיבותו שמשין הקיים • !בדעון

 לומ׳שהלביים הכוכה ובו'• תנשאזם הין אשי המיוחדים
 אותם מנשאים היו אשל החכמות בענייני סמיוחליס

 היותם כלי לזכי׳על המקר' כותב לאה לא שגולה יחידי
 ממנו אכלו שכלם כסכה הימה וזאת להמון מפורסמים
 המלך לשאלת כי סימ'ל*א ברביעי לנרו היה זה וס׳ומעין

 שהספרים מפני לו השיב וכו' סתכמה ספרי אבד? איך
 אמ' יכו׳עד אדם מבכי היקידיס אותם יודעים היו ההם

 הפרי אם כי כשאר ולא חכמתם ואבדו היחידים ואבדו
 רוב אותם ויודעים אליהם צריכים ההמון אשר המירות

 ועלו וכו': הרבה בסם ומתעהקיס אותם וכותבים העם
 שגישו ביום ח: סימן נחמיה בספר ככתוב וגו'• להרים

 את כשמעם ויהי ״יג סימן שס כאמרו קעמוכיותוכו'•
 • כתיב וימצאו אמר :ערבמישראל כל ויבדילו התולה

 הלשון בזה להזכיר חשש לא כי ניד סימן כתבתי כבר
 שתן> יגי׳לק בז כתיב ונמצא לאמר בכתוב אליו המיוחד

 מקיס כי נאמר או • סיכה אגל שס המוזכר הלשין לו
 מנד אלה בכמו לטעית יקרהו הוא גם הקכמיס «אי

 • בפיהם השגור הכתיב לשין על דעתם סמיכת ב1י
 בלאשיןפלק׳יט המורה בו בכיונא יטעה אשר זה הלא

 פסוקי׳ שני שס לו כתערנז כי לאחד העומר מלא כאמיו
 וסיף שני פרק סיף מלחמותיו מספר ברביעי והרלבג

 אידך ישעיהו מאמר לדוד ניחשו פעמים ס׳נכשל פרק
הראיתיך וכבל • ותנממני אפן ישוב בי אנפת ק'כי

:שקדם נמה בז כיונא
 איכות וגו'״ מאיכות מעט לי שתביא סד סימן

 כתו השתלשלה אופן הוא הקבלה
•• הנמשכת בתשובה שיתבאר . .

מן ה סי  התבאר ככר יכו'־ התתידה הנטאה כי ס
 משמש זה זכי ל*ט סימן לס למע זה

אשר זה הוא המנוקש העיין אמי כא־לז אשר כלשק
הנבואה

סיז סד סג סימן
א הנדיויוי/ חמ^ודסםות כחג אב^ נסחרות4  ̂ו

 מאוחים ‘שקבל מחכמתו מיהושע העתיק
 ויום הירדן עמידת יום זכר אבי* * דכר וםמשד,
 פרסימם בעבור חמיליה ויום השמזז עמידת

 ודכוררז שמשון וכןמססירי אעויההמק•
 .פוחפמתם זכר *א5 ןש:*כה רדיד ושמואל וגדעון

 דבר• בתורה מהמעשיס לחם שתיה ממד, ולא
 הגדולוו-ג סעודותיו שלמה מדברי זכר אבל

̂ג הגדול ועשרו  הנפלאו׳ חכמותיו מכל זכר ול
yin שחיה בעבור זונות גשי׳ תנואנ׳שתים מאז 

 מלכת עם חכמתו אכל * ההמון כמעמד הדבר
 הכותב כינת היתה לא כי זכר וזולת׳לא שנא

 אשר, בהמון המפורשם הדבר אם כי לזכור
 המיוחרי׳אשד הדברים אך כלהעם״ נשאוהו

 אבדו כלם היחידים אותם מנשאים היו נא
 העחורת והמליצות מהם המעט אלא ממנו

 ליקרת ללמדם אדם לבני שערבו מהנבואה
 1מדכר כתב לא וכן דבריהם• וצחות עניניהס

 והי,-• בהמון המפורסם אלא ונהמיה עורא
 שחרדו נמח מפורסם יום הסרכח ^שות יום

 הדש ועלי זית עלי בעבור להרים ועלו העם
 וימצאו שאמר ומה • עבות \y תמרי׳ועלי ועל*
 וחרדו יחהמון האד\ עח ששמעו רל כתוב

 מהס אגדה לא היחידים אכל הסיכות לעשות
 ׳להגדיל הכרת וכיון גדולה שכן כל קלה מצו׳
א היום ענין  מגרשו ביום כוון כאשר ההי

 מעשה יום שהיה מפגי העכוניותוהמואכיות
 דבר והוא כניהם אמות את העם לגרש גדול
 האוטו' מן שאומד, סכור ואיננו מאד עד קשה
 זולתי לאלהיה הזאת כעבירה תקבל עכום

 אמר הזה המעמד פרשום ועל הזאת הסגולה
 עם אל הקורא הגיע כאשר ר״לכי כוזוב וימצאו
 העם חרדו ומואבי עמוני יבא לא אל האקו

 ז ההוא ביום גדולה חרדה והיתד!
 טעם לי שתביא אני רוצה הכוזרי אמר סל

 הקבלדן מאיכות נלמעט
:אמתתה על המורה

pp בר אמר ח עכש התמידד! הנבואה כי ה
אנשי



פי ק סח סיטן ̂ ־ פאמר לחודח קול
b<« צדיק ע®0צנוחן בלש«ןדהל)וה!י)6איישח יכו• הנטיוה 'r נהפלג^ יעה שכחו לי#ליך( <ןדוש 

ה סע*ימ לה א נ ועתה הקכלה אמתת למתלה שהזנת מה כהוצאת והתלמדותו יצירתו משיש ה<#זצ יאחר אל מ
לנייו מכל אחד דבי יפזל לא הפעל לשלמות זמדוחיז שכלו אשפי&ה הכעזרי׳בכח מהזקנים *• יזכיי אשד אלז נ

מהשט *לו פרק w על המויה דבר אשר הטוב •הדבר אשי הננואה שנ^מיני הם הכקנתוכו'• שהנבואה זנו
היותו עד מהמה זיותי האחד יד שימן בשני זכיתי
הנעזרים ארצעיסעזנד, שני בית אנשי בית מקכי נמשכת נביאה  בהשצתס המעולים כאלקים מהזקני'

ח השכינה נכח סניהעוורים שהיחדז בנ שבינח  •כאבות בשם זתתאחדומם שהנבואה בביתדאשון ה
ת בביתיאשין* הנמצאת חיו השכינה ו^בהסתז'קpSנסת הנקני א ב  אשל זכים עלה אשר ומשה ו

בעת מקוים זיכיס שהיו נקט ננוח והשני פיק הימר 1גךון כה ונעבו־ר אSfiוo ^הא^א' הנהנה׳ממכזדד נ
שה אברהם כמו כיסד׳ ק היא שאנה^, והמשיה ומ f פי t או כי מהסלישי
עד כעצמו כזה איש יתעלה ! l מדיג ספק בגי זהיח גיכיה

״ א ״ .Sם םי הדו « לסט־י! מעי. עמ.מ עיי“ הם אשר onS <ייי ו י.
ם ובהפזואם לשכינה מהזקנים שאתר ומה אי א פ הנ קנו, ^ ^ י י  העם לפני נזסע ה באיון מ

ה סנגוקלן• אמרזכי עם נקשי א בי f?7 *שאר הנ t  nj מדרגת הכמנאי׳ יקכז ימכתו אזי פשובם להם 
^ כי שיעיין ויהיה ב נ ה חגי ה ם ^ועזרא יזכדי ^וו > זנפאי הנבואה: הארבעים יאחר יזו  להסזכ̂ו

^ מחזקכי׳הנעאע׳ככת ה שגה ה ץההכ הי םו םאנ^י6ה  הזקטם אלה המה מי ביאר כנסת יםחצקראי
מי ראשון בבית ססיתס ה ס מרוב יספרו הגדו^^זלא ה ה  שהנביאק למעלה הנזכרים זרונב^ עם וSשע ו

ם‘אל קכ^תם סמכו הסחגיזכיייז וסזקטם •נו אי איבעים עד נהם התמידה ונביא«׳ אמרו כאשר הנקי
trot • מני ס־הלטמ

מלאפי זכיק להשמיטו שכל • הייה מופלא בעת אלא
* ’ “ אל תבוא לזק יש כי כזה

א ^ז ה ת ע  שימו מה והו הג
 יחזקאל כביאת על ח פיק ראש בשלישי המורה אליו

 הסגת קשיו עלי! להקזי שצריך וזלמכללמה במרכבה
 מיז שזה במקים וקשרה ובמס ונקדש בשנה המרכבה

 לו ענין אין דבי שהוא יחשב ולא ענין לו לבקש שצריך
 כאלם גמולים צדיקים כי ־ וסו גדול כת ובעבור :ע?:
 הקדש ארק לדוגמת סמיככה-לסכיהתוימשיך סן פן

ק עליו הועף השכיב כבוד שהיה  שכתבנו 1וכמ הבית מ
 מאג׳פגא העקרים בעל מדברי ידעת וכבי סי״יד כשני

 היה שזיהעליו שכיכה שהיתה והליהות האדון מנל כי
 המתהפך׳והיה ■השמש טניז כלמות סאלקי הרוח תתהפך

 מה הכנה בו שתמצא האיש על הנבואיי היולו שולה
 התודה דעות מ שימצאו האיש והיא שבארון מה כדמיון

 כי • שמה יעזיק וכו' באמת הברית בליסות סכמובים
 סז׳ ברכיעז וכרו ויבא לכונקכו מאד מסכים קצאו אפס

 הוא לשכינה מעון בענמס הם אשי אמיו והכה ״ 4
 הצדיקים קם החכמז שנושאי עג סימן אמרו מעין

 כלל הזה המקום «ן הוצא ועתה ׳ הכבוד כסא !כיטהס
 גישל^ השכינה המצא ממן נביא שם שיהיה יש כי הכינה

 חכ באחד יתכן וזה מהם העדלה בזמן כן גס נביא ויש
 בימין הנמצאת השכינס מכס נעזר בהיותו קאמד הניס
איש נקמצא השני • בהמה כמנאת בלתי היותה תס עאז

היזע♦ ffS למ להורות ̂ ^
 מלאכי האומר כדעת סובי

 סהעוץ י תניא דמגילה קמא תיק אומי! הכן עזרא הוא
 מלאכי אימלים זחכת־ס עזרא זה מלאכי אומי קיחא ק

ב אמר סמו  מלאכי דאמר כמאן מהקבר יצחק בי נחמן י
 יפזדם בגדה ממלאכי בנגזאתיה דכתיב עזרא זה

 נכריות נשים מפריש ומאן נישיאל נעשתה יתיענח
 ןיאמי יחיאל סכטהבן ומגן זהעזדאדבחיב מישראל
ג נכריות נשים וצשב כה מעלנו לעזיא  עוזר ואלשל • ע
מו לבלתי!זכטס להוכייו יצס שלא לומד  בסלע «

 עזרא מלאכי יהיה גמליו על הדצי הכיח1 המחלקות
 ואחר' :מדבילו יפה סתקתו היתה ובק * זילתי או

ם י ע כ  סל^ת יאה “Oi ההכמיס המון היה סכה ^
 עיכש׳ את עיך אשר והם קבלת« כהמסך יוצאה גדולא
 ־ למשצם בפירוש אודותיו על לכי אנותוהימכם נמשלת

םפf ובהקדמת עי  מולם משנה ספר ד'ובהקדמתpי
0J * קבלתו בספי סדרו פי על זכלס קלוי !קיאנל

 לו הציב אשי דרט עלפי הקבלה הדר המשיך סייא
 בלנלים מתחלש היותם ועם • אבות לפירוש נפקלמתו

 'שמעיז דיל יאחייהס • תיעלת נזכיימס יאיח לא מס
 10 כתות כשבע הקבלה מסך ונושא הולך וכו'• הצדיק
 1̂רא ולא סופו ועל מחחלתו שני כבית היו אשי חכמים

ס כקלבנוכקז ך שנענקלק/ ו מי ל ע ג ע העריך ז א
על«



םיו 1סימ
 יכו טמעיןמדיק דוי ואסריהס יכן<זגמאחיי נאמיי
̂>ילן אקי״הם »נ^ל  ג^גת לימים נעיי להיזתו ימיו ל

ת הקדישם ^/ל-הסגיים המחביי  בטלס ינגן ־ עמכי
ק כמכ0 מדעימתמוסדר«»ייה כי בינה מאמרי ל«’ פי

^יהוזזח י קו מ א מ
♦‘p בקבלה♦ בילןןהין^<קעלם,«י«?< במין 

 שבעק העלה ד׳סשם מלק ורעים הקדמת סיף הגוברת
 ״בל כאן וסי ילא הלל. עד• הכליק משמעין דויית

 מא׳לעות על מפירהמיע הייתי וולתי ההס הדירות
עןנם על אי בימיהם סארעי

Cf’
ih^; במסג?[

י אתיי ולעפאלע־ כ ז  כגסין' אנשי כי באמיו הבית שהיו ו£תלטיד«ו;ערגקוכיחוס סובו.ט;»ידשכן ק
b>h v *'וני.7ר«1ע ^»י ההמיהה׳ס 9 מ^ו ה5י <'י ^ווק ד. או' V ’*'ייי ר״לי הנמלה .׳3תו0נקו

״3ע.ר״שיר«זנכהונ',<,1•<סגט< והיוו.! איא״י׳י נהינןהנ-ת «<  ),W0 זני האינעיםה־ה ״
הכנסית אתרי היה הכדיק ^ .ייי•״.-״ nnnn !»י. נגד

 תיק קי הנו בדבי•♦ סמכי
ק שמעון המיוכדי׳ והס בית׳לכסד טי גדול בהן הצדי ע״י שהיו ו סי אי ב  הס«« שממי?.קגדיק ״

ק אנוע נ?[0 ם ואחריו :ידוסרים* מתלמידים א׳לכביד פי טיגני לתתלע סנה הארבעים אנ

 והימנם הקדיש יבינו עד
ן יוד.נבארבעתכולות• הדרם

שס דעת( לש ־ וכ< ההיא

 וד« טלפון ל• זכל ה השנ ותן • הלתבם ברבלי ^(זכיי
י,הוד^ ילגי לפאיי סז סימן וכל השלישית וקן * עקינא

m »אות♦ בגיל תזל-ולמען קבלת על כחולק י.זה הח»־ עש3 ודני בן^אי יזתבן רבן הנם אשינה,ופל7סת^יה 
־״ אלישע נן ■שאעאל ^יע«■.י ה׳ לויי׳ ל הןנ  אמיג-ס פי״יי לנלינ־ W לי׳*״יק גילי״ס״מהי” I”'כ

ד נ^גימתג׳הית.•.נאאלההשדהוה י אלמלא שיחיא אלא נ״ציאליל״תיייאלעזרנן נ הל, המעתיק מ
אי נ ס פ לזן א סי תבכנ/ א תי׳נ ח ס אתס נז כמ כ היו כו מ נ

ל«1ל להילמו מאי קשה הוי ט^י^הנה.עלשין1 גלילה ... . . ■ , ,
ר •ייזשיולשמעוןכןעואייעסאלווכלתנ־נאנןתלדזן ב בד העי ש ל ^ו דני קל  בהסתנן לאמיאתסב-וס ן

 1םסי01נאתייפי*> גהיזלונת-עליו ונו'יהעל ימלנוע ומן • הימבם אצל יאשוכה בחבזלה נוכל היותו עם
ת עי  1כ,1שי כא־סן הדברים לנז הפכיר שלא כהעתק״יו ינכר נן יהושע וי" נתן י ואתו הקדיש וכרלבינו עיני

 ייהודה של קיסי ולפנעז להימס׳ננדם כאשל להשתע בחבודשניתושלישית• כוכרי׳להלמבס היותם עם קיפא
ע• יגי-לקתי וך התתבינודעכי הליי הארבעים ואחר נאמרו ואת כל כי יכעס ♦דעתלנפשך  ואולסתפי^ ו

 להלאמגאתילמעתיקה»כיכימלגדמהש-בר6מכל הגלולה י.מוןהקכמסקנקלאיסאנשיכנשת סכההיה
את בנתינתן^לפניגוכי שמתיה הראיתיןהדבייס שאתי י.ז ואתייהסד(רשתעקקנדיקוכו׳לאכוון «» לז ני

 ושאחר כנםתהגדולס אנשי להושיע היה סנה עארבעים
 מאל היתק הצדיק סיועק קקיעפםסלאליויתאור

 מעיט נעלת לא שהיי הבית לבנין הארמגיסשנע עמף
שו .גלחי  כנל תעזלי הייז הגדולם כנסת ^עקלאנ

 מפורש נכתוב נשמות נקנו אשר והם שני ניק נתקלת
ה  הנזכלו׳להלמגס ההקדמות כשתי לטוב זכדוכה מל

 להס שנתתנרו נאתל ושס לעלזא אמע נתלת זנהקדמת
 קכ תשלים עד המה ישראל נכי יאשג אחרים תכתים

 אתריהם ימים האיין אשי הנליק שמעין ומכללם א־ש
 הנדיק כמאמיהתגא־שתעת שבסס האתרין ?להיותו

ה  מאתי׳ ל^^עלס מכל לא *גם הגדולה כנסת משירי ?
צדיק פלת מוקיון אלכסכדיוס ניעי כי לו כא תיק̂ 

 קל^ • 1ביארנ אשי הליך על בשפתיו התני חטא לא
 משנק נבס יקיה אשי הקשים המקומות והמן אק

 אינכן החשד נו נתלה אשי ההיא והמקום למעעיקים
נמקים מבוכה נתנו אשי משגגת.ה:תדיס וילתי אתי

ס תעא אשי עין לי י)'! ‘יילנייכ ^יייק ״ל’ ׳
ע תייג  קבר נלשון נוהעכי׳ניס נאי אשי* המועתק טנ
 לכלתו נהעתקתו לית נאמן המעתיק והיות מאד עד

 טכעההעתקז הוא נם ♦נוסף המועתק סויחסגכין
 גפמיקתכן שוכלנו וכמו ב' נדת כפי'איוב הדחנע כדני
 הספד מעתיק תכזן ן' יסודה הר כי כן גם עלה סשס
 חונ׳הלכבזין בעל שהעתיק הגכבד המע^ק היא הזה
יתטיא ולא המיעתק כונת אל מקלע מאל בלשיט בת והי׳

והמדפיםי« הסופרים שעיזתי מה עין לו ואיןלחשיכ לו להשתחוות ממרכבתו המלך ילל בו נפגעו אשי זק
אמןיגנום בקדשי': ופגם מים ולהטיל לקלקל המועדים מלתמתי בנית לפני מננת זה של דיוקנו למית ^א״יי

תלמידי♦ עם ה שה מעשה על * מפורסם סוכו איש שניב זז והיה אלקינו בית אק לעכו ^י|לקלת!י• ?״*א
תן די' כאנות • וכי יניתיה כדוק ומתלמידיו :סיוכיי בספר הל*אכד ^זכר כמו הבית לבטן לארכעילסנק נ

שחים מולא ונז׳ייהי כעבדים תהיו אל אומי היה היא שנס הארבעים ♦אתל מביגאמרו י?^י.
מ לנא כשללעתיד שכלכם שיהיה כלי עליכם עדיין סנניאי' הסתלקות זג»'באתה התבמים היסהמון גנ טי אנ

ט איש לכך קילס עתלה כנל0ממיזי׳יג^ד?לק, אמז כ«פ« היו בדבריו שונים שהיו תלמידים נ' לו היו קי
שונים



קפח סח סימן שלישי מאמר יהודה קיל
 דג« של אמתתו להכיי אעשר^פי' כהנלסתד)יי?ת 1שמי ידקלק« עמלו לתלמיליהס ?תלמידים דיס לתליז מניס

בימיני מהיאו אתלזהםזאמרו תן1עיניך)כיי שכין בציץ לך ה<ןס שיעשש אששל כך לימי ̂י מכתך על הקדש ציץ '
שלא <עלקה(תי תמיד מכתי על ־והיה כיה דכעיב אלו עיכי׳ת־אלא שכרו יטיל נלא כלה־וס ייע׳-מלאכה

 לפירוש יעצהי כדין שלא או • מ’י לפיל! עבודה בשעת לא המיצים ותחיית הבא עילם ש־ש אמתיני ס יידע היי
על יקימו והם הימכן• עמדו כך אימייס י ה

ר ינכרגן התורה ופילשימן עז סףבןיו תיו מ שו ם םדו א בו ה׳ו רי חבי חנןו  מליהסלכבידסהתקוקבו יו
 .אע לשעלי יתא4 ותהיה אכו^4 >אשכו^ אין טיבאמר שזכויות הא ב צדיקים כיצית שתי ינהב

ש5כ שים על צדוקים וגיתיה־ס » ן4ג ו ע ו ל ע\ ד תו אי מו ם דיו ע ו רי עו  הקים אודותיך) על לבס מנ
ה ^ יביתיסיס צדיק ח׳י ר בןג ע ש הו חרווז תאי א רספונ מפו היה עיניו שבין להםסציץ דברו
•0ניתן כ אחדיו בדוח־ היה. הארב^י Tינמלה'־ני ע הודה יו א. בן י  יידא4שסזק^;(יהודהבן טכ

גי«דא בו >ה.7ייאמר.*הו שמו בערד ערכו את העדיך
, . ,I ושמעיןPה הי. ת ה ם ה מי בי םו ה רי ס ח חי ט לינאוינאיהמלךרבלועתי ש

ת דעת :הניכרת בקבלתו כתי״כקובק הגת יילסת שאירע םד־? ר בעני הקיאיס בא הקראו
אי עס חכמי . <כ«'• תהי• משמת אתרו ה ו המדך ינ ת כחז חי הי אימלי' שידו אהין סל לירעו מי א ה ו
שודה משמע תק בתלא פר כוטא א ח  בעודעית(שימ איי♦«ב*ת חכמים n ן, מV או*יי ורמז ח^ו*ה שהי

 עליו ®הפרושיססתאימרים כתרמ^כו'• ס׳<אלך5י חמדיךרב ליוינא׳י שאמר ניידא♦ איש עול1ק^ קס<
ח יימיכןיהודיזאישירושליס הנ ה כתר י הונ הוfו«ע הרן כ בה<י,המודע?^ן סשגית יזאמי נו

̂* מ1ל1נםל,־א£כ נ 1’•”׳’״ ו י ו כי 1â■•6י׳KחבSח fUלJ(׳cהיוraו''Iנ*roS׳ * ^ינינ״י לסלנ סי ״ג מי  ס
ת:אתלל)ייבקש ?המצא אבין . יתס א בכילה לאכול אשכיל

. הימבם שם וכתכ . • גפשי . בדנו וי נמצא ולא .הדבי* .
 האתי 0החלן עליסם שבעם פירי' ( בזעב ישראל תכמי החכמו' י המעילי' המדיח הכולל אדם על כנוי־ אשכלות

 שביש' הדיוע המלך ינאי המלך לינאי אלעזרנןפנאירא בז שהכל איש אשכילית שאמרו ליה והיא מיניהם לפי
 מלן היא אתה חרפתי) הגול’04ל ד!ינ!(פז'יאי'י היא” ל|• ׳ לא ימיהם עד בהם• שהכל פי׳כגמיא *י0ר אכל • עכ
 תנקם שלא לאיי ♦ה האס ׳זבתלמהא»דיצןון הוא נך ול^ דינרים אומייס ׳ היו כלם ישראל נחכעי מחלוקת היה

 ס4הל שי (יומםנ לעצמי שימפ אס-אמה למגש מהק)ימה .בסמיכת סכתלקז הראשונים יהס מסיני לחשה ככתיבתן
 עתידה ב׳ה יקלא (פי', עליה )'ת?יהמה-תהא4<אתיי מחלוקת היה יהיא בתגינה כדאחריכן ביט הקרנכית

 היונה כל ?וית כקין ומינקת כריכה הלי שמשתכ תילה הסבל אמנם • jx< תייה בדנרי בישראל שהיה דאשין
לא המצות ביכול וכתובות היאיל יילמיד(פי יבא ללמוד ידעו שלא מפני באס כמעט והוסין המ&נם לפי' גטה

שנוע בו נזרקה מיד גדיצחק גקמן רב א^■ ישתכח) י וכו מפייקם דכיו •* סבכהיכה חסיד להיותו עון לו
 שנכת׳תןי תיצאתייה )די»לל3^צע נתויה (פי׳םכפי ^עביי.«ויז :שמה יעזיק הראגד נקכלת הובא!כרו

פנטייא(פי' גן עי.אלע!י נתוצץהרע® מיד מאי עפ4מ ®י ‘ לחכמים שאילע
 ייןר׳יהיה תכמי סק;עי'דקיצבכל כניצין או פמו־תצץציץ ®יא ®ל פכהכי® מן היה המלך(אשל בינאי מעשה תטא

 גןשצויופי'.שלהיות! שמעק מסתימסעדשבא העולם שסמדינה) נכוחל־תשבמדכר(:ילוש ש־לך חשמיכא)
 ליושנה* <̂'1p!ir את התטאתי)ייותדל קיא אשתו אתי צדילק פמחק שחח היה ובחזרתי כרכים ס שם !כבש
בנתלתאמע הספייהל^ ענין הייא הרחיב וכבי ־ ע*כ היו איותימ להס ואמר ישיאל תכמי לכל יקיא סלת

 אחד^»ן«זחקמיה יית!אליו יזשנתיהישעבןפלשה הקוטפיםמליח);זמן איכליםמלימיכנפי׳יי^תצזלשזן
ט מן בגיאם עניים שהיי ' (פ המקדש כבבן עסזקיס סהיו נאמר! הלז עלכתשל ציידא-שית♦ נן יהודה היא ו

מי ויעניהי :האלה כיגריס אני אף )הבכין במלאכת להיניא נדיכיס ו יה הבילה ענטילא בן עזי1ל? מניייוי
 •יי.מלפ 0יזי;ם סיי׳עלעבת• למלךאסאתה נאמלי הכי כתעיריצהזדו׳ לאטתיכי(;ישמיה גאכלמלימיפזכל

 אמר P<ל יעים שנטים ארבעת הזאעטללעאנלי על )זזעלזמליחים למג הע: לפכיייתעלבינתיאשל
ע לב ל׳ן אחד אדם שם היה * יאנלז של!הב שלחכית (נסכמ לקנאיש י <לי.בלזע 'לנלית )החכמי לבאש מ^) '

ס תבעל שכפשי אמי באלי ולהמיתם פדעיי* בן עזר1י ויאחל שמי פ?טירה כן יאלעזד נליעל1 נבזיס לתחם נ
ישליכם עטי^עיד בשבי זיבלם נהס אפז יקל ם4פלי׳ו0ן ואינם עלין(פי'שו;אי'א(תן עיושיס ®ל לב® התלן לינאי

עעל



מאמר יחוואוו קול
י ף10י אמית  חרב מכת ®jrji• דנ

 לי«ןח 0ב*7 ן10נל מניייז יו יענו אמר1 • ואבדן וחיג
^ המחויקים סיעתי אל  בתאמ'הקודם: סכין לא ואם ני

 :סנ« היועץ אל המלן ינאי חשונת וכי'־ה*א להס ♦אתר
היוכמי' ל^Jיה דבריה ושמע

־סח סימן מלישי
למן עניינם משוה הוא ם1 ע3והיא * וכו'עכ  אנין ב̂י
 שעם לומר הזניכנו דעתם ולפי אודותם על הספור
 הימה■ כבי עלכ3 היום מכחישים בלתי הקדאים היית

 א1ן היה הנפסד הדעת לענת יאש פויה שיש יאשיתם
נזכית- לסבה כתפסע שלא

ם ולהג^ותם אמר׳ןיקלב! ניא׳שענין •כ!׳• ת מי לה שר ל*ד,ם ואמר ״ ו אבד נא  במשס׳אכעי»: ם5היח כדברי נ
p bכpד םש« החכמים דוקא לאו ישראל י מו ל ה נ ד תו רי לי >הםרו ה  מ0 החכם לוה והיו וול דז

 נד«ק> האחד שס תלמיד-ס וא^ וילמוד ♦בא הריצד־ן כל ב שבכי תורה היא בלוחם יקהקנתמהם
® ^י^® שבעל ̂י רהנאלתוי שבתו ם תרגי ה ל מיז א ה ה״ו יכאשד ביתוש השני ושם ^

י י ״ פ ן ף י ״ ם ושפע ״ טי הכ ה « ל הג ד׳ו ר. ב חלפני! המאתינאז זה שמעו ששען, ובכללם ד
!התחנרס הנ'תוסתזר1וכו י ^ ^ ̂ ,___________להם הסך באגרתו כי במאת

י ינא״־ל־״״״^ ״ י ״ נ6ל י“' "“' « ̂;P«.P״, ״ חנ ל ,
ף ו ת יpי אחית נ׳»קו^ rmwJi־ה  ה״נמ-ס p>lי

שותס דעתם דהוימתס נדא1ע ב♦4 ▼בתי ד יכודו ולא וגדאו והק שג ע  לא וכאשר וביעוסים בדוקים שהו
 הקהלויז לקק יכולים היו ושבה מאלכסנדריא ותלמידיו שטח בן שמעון לאו ▼קגולינהולכלהור^

שו הרבנות.לאיתנה• נא הקבלה בני דהאהיו לכלסו ▼וקא שרי  ך9 להם שהגיע מה לפי דכבדית
ם שודש הקראים כשעלה נשיאים שהיו בתייא ם שהיד אנשים ע חי ס האמוכ שואת האמונה nתרד דו ע  הי

תחצ ה6שבע^ אללמכבלכדאמיי׳צמסשם ט -ן0ו תז א שר סו ד־ו; םבטענו  ip® כל הכקבגיס תפריד י
י , »נ ס -י ה »ן עי׳ » ת ־ ״ ם י סי ״ו תנ. ו ף׳ ו, צו ו,

K־ א ם » ף ףVף ם ס-  ס ש-)ל.1ההמ- לנ׳״א״! הנא; םSזש.ד,עוtי
״ ״ ,,, jp ^ ט׳»תד הס ״?יאים אךSםת .םנשי׳»-םn-״•י.ס ״נ״)'־^ותי ־ט ;

עוד׳ דברי י״ל אותם הורגיס ה^שדאלהשרשים שדשיגיע6וא • ,בתולדות ד,?, פק גדאמריק
 שהוא לסיעתו אח' כל ואמי הי^ ואחריו • מהם נכונה לא מסכלוחם רק מקנלת כי אפס מתנו• מיה
 עג וחולק בתורה מאמין ושמאי הלל ומתלמידידס !אכטליון שמעיה גסמעיי^סמעמ ד3«יא

 אמתיתתה נה שא הקכלה מחכמתו מכורסם שהוא מה הלל סענין והיה = אתנו לא אשתו אתי איותו
החכות ק תס5ע לפתוי ועשרי מאה וחוח דוד מזרע והוא וענותנותו ’יכי השלישי •כבל

החקיגליתיהגזריוהתקמ,; אנל מיןאתמינויניעיי:
• עב כו׳1 והמקובל הכתונ הכל לדחות יכלו שלא אחר חני של דעתו לפניך הר• וכד יהניתוסים הכדוקים

 למה נמסך הוא הנדקיס עם הניתוסים נזה אשתף ומה
 סל כס לגלי כי. בפירוש זכי כיזןאשי די מאמת ^ןזכינז

 ותחייע הנא העולם בקכלז^ת ת־ומ לרע הצתות שת•
^יי שכתב למה תשונה ומכאן למתים  ז3י עוליה מי
^ ביכה באמרי הביתוסיע. נפש 1נלק על שלישי פ

ן השארות בהכחשת הנדוקים מ«!ע לנקותם מ  ס
.נתבאר כבל * זכו הקיאיס אן :המות אחי וגמולם

וכו* הפסד גיע ש־ ואפשר . נ': סימן עד לב מסימן !ה
ע: כמבואר מ ק מחכמתו תפזיסס שהוא מה סי

ק תנו תלליקין במס פרק * וענותנותו ב יהא.: לעולם י
 כמק חכמתו על הייה וסם ־ ונו' כהלל ענותן אדס

 כתכאיס להתגייר הבאים קכוחים עס שהערים
 מזרע והיא • החפץ מחוז אל ינחם כפיו זנתבונית

ק ע׳ם v כהקדמת הרקגס כתג כנר • דור כי ג' פי
שנעה

 מימו׳אנטיגנזש הנדוקי׳והגימושי״אשיהחלו נין להבדיל
 כן אחי יאשיתם חיתה דעתו לפי אשיי הקלאים •נין
שן כאמזיולשטתו ^יינאי ממעשה שטס בן שמעון כימי  מ

 ומה * פרחיה כן יהושע משנת על א׳-וח בנחלת קריא
 הוא מנואל הנא העולם מכחישים הבדוקים כי שאמר
 מלכי♦ גס למעלה שוכרנו נתן דר' נאכות שאמי! יומה
 על להיכיס אותותם דניי נה שמו אשר סלק פיק יי?ל

ק את נדיקים •to שם המתים!כאלורס תשית מיקס  י
 התויה מן אמ׳להן המתים מתיה שהקנה פ״ליאלמנין

 אן כז•1 ממנו קבלו ולא יסןקכטאיסייקסכתוניס
להבדיל אתו איננו ס5הימ ט ®יאיתין י*״״|א' 1’״®’^
תוסיס” קי®*® 1’^ מלל נדור אנות ובפירוש ״ק״וני
 החכמים אנל ושמם קיאיס תגייס באיטת יקראו <י

הקכלה על להשיג התחילו אשי יהס וניתיסיס כדוקיס



מאמי יחודח קול
 מודע סייתס נתבאי המשכה מחכמי ^יס 0עממי5ד§

̂ל כינן וץד  יכיהזדה החל הנשי* ד׳יהולס ל6< גני כמלי
מן כת גסמגה 1’ןל ש הנגלי הלל ה̂י כלה ;#נשיא

ק«י tiD סומן
^ 6991 6י1M 0PP»0 066 ל' להללהוקן לו '99 

 ויהושע׳ המש התעמו׳להה יאייים ולמכס ני יכ כמסה
 ההכי מדניי זלפיחגיאה •ונו' כיסכיים מר® וכ

 יאיי* לאמין המה להם שמעמןל מאמי אנלו 9ה!&ו
אמי® כי הסכים למגי

 ה נית נקראה הימה לעתי יעל האחייניס החכמים
ששטיהנןאסטל מנכי יהיה

̂י כמה והיו עגה יעשל!׳ סאה יחיה בןדוד•־  על מעכייהשניםכהסישה ת^מידיםוגשוגחדים אדי
 nptpfpoi הומגיס ידי הזקן VinS עמגיסתליטידי'היולי אמדו □הם היאנל העלה כן •נה

®7קי0ה 1נ0י שלא להס ע^יהם שבעה שתשרח ראויים שד*שיםמהם נכיף אחיו?ל וכן 'כיןכלתי
 0ו מא סימן ש«כימ ♦כיס ועשרי׳כינוני׳ השנים ראויי׳ליענר ושדישיימהם יעמי״ם מאה גן ומשה עפיי ׳

״ ״ ״ ״’*״•”’;f ״ a™ ״ n » S ,.ז0ק«ן־בד, ו<1יינהןב.עוז נ דז ״ז׳״ ו ׳ .! ״ ״־'י? ״
־ ״ י 1־1• ״ ״ ־6״ י ® ״ א' קי מ ח מ 1מ יולזין־ק־ע־ם ה  (יבןיימקכן והנצהזקן*

 משה • עקיבא יל' ־ יכאי
ובסדין סנה מ' במבייג ייה

 בן ממל עלה ימקן כפ*הלל0יסר׳< את ןפיינס • יישנה >
 אתיסמ!מלבן ארנעי'שמ־ופיינח חכמים ושמש ישגה
 yחכמי' ושמש :מ'שכה נפיקמטיא עכק ופא• גן יוחנן
 סנרז מ' בן פ^בא י' * שכה מ 1ישיז את ופיינס • שכה

 את יפילנס * סנה מ תייה ולמל • תירה ללמול התחיל
 • ששותותסשניתיהםשיות * '.ישראלארגעיםשנה

,ppp• ויהיסעיסמיאלושלמה* יוסף ־ ל!י«עמים
 : 69 עקיבא ול׳ וכאי בן •זמנן יכן • ה,,ןן והלל ישס
 דיו9מל מפקד מספל • תלמידים אלפים כמת לו והיו
 רני שהיי רב מפפיס שהיה היא סניא אמנם שמעכז לא

 י7עי'תלהי1ז כד לי היו תלמידיו מתלמידי ש:יה .עקיבא
 כי דייני שני פ שס אמרו ועול • פ׳אעפ בכתיבות ■,באזל

 אבלו נשארים פילו' פיישי הוו רב מני לבכן מפעלי המ :
 תמני פיישי היי הינא רב •מבי ומאעי׳יבכן ו|פא • לסעיד

ג • לבכן •מאכ  אמוראי(פייו' בתליסי דיש היה הינא י
 נליכים היי כ♦ התלמידי׳ 1ז משמיעי׳דבריו שהיו אנשי' ״יג

 סל לביייס מפד לכאן!לכאן מקודוה בכמה :להתחלק
 לבנן קיימי הוי דכי יכה הפלבה שם וזכי! שומעים

 אבקא סליק היה נלימייהי וכפני קינא ללב *ממתינתא
 מאפיל העילה האבק שהיה (פירוש ליומא ליה ?וכחי
 למתינתא ליה קמו ביעיגא יאמיי ) הממה *.את

 • א״י עד ן העני ניכי שהיה 9 * נכלאה הינא -דינ
 ה«ו יוסף ולב יכה מכי לבנן מפמיי כי שס אמיי ועול

 היו ט אנפשייהוית;• יקי! יכק מאח איכע 9*י
 ואמרי מכילכפפא לה ואחיי ןמפיייבקמכיאכיי

 אנפשייהו וקיו לבנן מאתן פייס׳ הוו אשי לב פכי •ליז
 הים נחיל קלל כיפ מספר שהיה וכש ־ עכ דיממי יומי‘

 פ כפ.חוכה5כמ וכי* תלמידים סחלים ^אשילאיספל:
הין עלמיליס םמם.ם4נפיאש'ישנוהליןו וכמש ן6;«י

הנקבעיןוהלכות
 ולננכיייהס חמה והיי ידם

במאמל® יביאו וכאלו נתנו
 מסטפס* עומדת חמה וכאלו פנאס כל פיה וכמס סקקים
i יהיה ולפיוס i עליה® שכינה יאוייסשתשיה אמלו 
 לא בכלל שכיכה שליית לעניין לבל דמיין לנינו כמשה
 אמין עד הוא והנה כמשה בהם דנקיתה מדלגת לעכין
 נו כוון לא ספק שבלי יגו' נחני ן מאת מקרבן נכיא
 נביא קם ולא ומעיל נווח הכתיב שהיי בל מכל השווי
 חסי של חכמתו העלימה כן ועל • כמסה בישראל עול

 שהמג מה נא תכול יבינו• כמשה מדכייו להסמיט
 בםיןו וול אבית למסכת המוקדמים כפיקיו הי^בם

 1עאל המידס בשני.jui חכמים ידעו וכאשי השביעי הס
 ילו7ינ אשי הס יהמדזת השכלייית ל^ כפחיתיות מן

 מעליתהמיאיס יתיין ונקסקוא האלם ינק ית' ה' בין
 דאון® וחדיתיהס מחכמתם בלאו במה קכתס על אמיי
 ממן יעלם ולא יבינו כמשה שכינה עליהם סתסיס קם

 6מל*ל אליו שישווה! לא כי 0מ1א דמו שסם הדמיון ענין
 ך9ןכי אשי הנד על נק בן כיחיסע אחיי' על אמלו וכן
 הין אחת פעס דסנקדיין לק לאזל עינין נא ושא * עב

 כת עליהם ס9ונת נידחי גוליא בית מסזביסבעלייפ
מ עליו שתשרה סיאוי ם7א כאן יש 0השמ* מן קיל ט  ש

 את חכמים נתנו לכך זכאי דורו שאין אלא לבינו כששה
 ‘ • לנו' סימן למעלה ווכלנ<הו '0ו הוקן נהלל עיניהם

מ הוס המאת' הובא ג ״ פ' לסוטה ובתופפתא מו!•  עכ
« ללוח שלאיי אלם כאן יס לאמי לשינו את שו  קקל

 באבות אי/יJמג כן אחלי • קאמי לא רביט כמשק ואלו
ק נ ר׳  מק® שלשים *יד פ לאש סס שמיה היא שכן ד
 שאין אלא יגינו כמש? שכנה עליהם שתשרה ראויים

 0J ia וכו' סדס לעבי יאוייס יל׳מהס לכן לאיי לוין
 אביש לנחלת קי׳יא בהקימ' שהובא מה לפי הוס המאמר
̂י• ימין ון04רבינד(ין!^ק כמשק בי נתיכ לאקיה

יני׳ 1*47 א ״
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 ^תור pfri גם מג^*עת ^ים<יג לי3 כל9ם(939

שי 9נמ1&א« )̂^ 3 mשני בין שלז 01לש דקה
ם מיי  חכידסזכלמדזמ מדית יכל ‘דמכ< פי על יו
 דיזדיתי שם אש' פמזית סופיים איות אמי וכז הושיים
י ̂ מיזע יכל יאמר סופרים

סדז יוימו
כוי'המוקדשי׳על פסילי כל ובבכוייתפ * נח  >ז1מיי0ג

 מכלן♦ כל יהיו אם :ביןבלתז הדא״בד זכי ושלשתן שפתי
 מהס: חכמה פסקה זחכחתסישלא :ל פ אכות וכי ישראל

• וכז' יוחאי p שמעין אי שאמיו כמו
שהזשיכז ביזם שאמי ימה

 2שימ^”לעז?כ5אלי°^ ם־ות ומי חנפים מדות ‘וכל וחגדות והוימח
̂א תורה מדברי שהוא ודב^ רכו'דבר רי1סוו גיזלי^ יכן העגית יום ש

פ'קתלין כמחכי מנשיאותו חה*יןמימ«ו שיחת שח ש^א עליו ׳ואמרו ^מדי ׳ל ^ רל<^^ ככללן ובהם
ח ולא ,̂,3 המוזכריס m המדרש בבית אדם הני Si מכו«, שהיה זהיי׳נזה השחי גביך-! ♦שן

מוי״ג^,־;,״ ^אפ-ינףערא., ייו עי' תקנ <נ »^אפי , p,.ר כאשי ע־פהם־הך חםיי
מאות השנע• אחי ונחשכיס וב^א תורה ב^א אמד הא-ארבע וכ«׳• יגימעייאזת

» ^א א ודומם יושב אדם מצאו ^,^,,,,,^3 כתזר^ו פימן למהששכיכן כיון * י
סנרדרץ ד פי בסנהדרין ̂ לחלמידיר א״ם פתח ולא אן כהלכקז חכתוכית

* ״לש יבייייאאשי^חגיעעות דנישייא׳־ופעם־. ל ״ ״ ־ ש '’"0 
 ״־-,^ת-IS,־לי)' ל־טש־ יכז״יחדנ.יח^.עיר • הםיי« סב-״ ^עפוד

1,0 ̂3, pp<, י י מי ^ י כי מקי״יסי וכאי כן יוחנן רבן אחריוווה נוהג ״ חכמתם ב̂ס

 למה• ידעתי ילא ששכ׳הסדי
 קלמהו סלא השלזיט ם1

 ולא אמרו ואכל • המדרש בנית שמה ההכי אשי אדם
 תנאי ישם הוסיף המליש מבית לעמיד עת הגיע אמי
 ״יה וערבי ) פסחים עשיית (פי׳מפכי פסחים מערבי אק
 ל׳אליעור היה וכן יום): מנעוד מעכיסצרין̂‘

בם ק t»n 5 שם ויז יכז̂׳  כאול וכו' חיה וצאי מהנן^ך י
י פי ה של טוב יום גס' גס ׳ למעלה המווכי מ  תניא י

נתעסק שנה « * היי שנה <ןכ ייבז של שנותיי כל
 והוזכר A3 • לימד שנה מ • למד שנה מ' * כסיקמטיא

ק והיה הנו: בקבלתו צל1הי< ■אילגיי • שני בית כחי

 (סזן • איתס מושיבים היו
( ״ו ס ל ם ־י ו  PPP־■■־ ני

 הימכיס הדיינים מן אחד
 מז יאחד לראשונה לו בא השניה מן י אסל היאשינה מן

^’םשל ע יויי לי » ס' סני L־ ן1י א״ד עוד להם '’ל n 
״ אי ז י נ ״' ״ ־״ץי״ישל ־םלישמלא-־יסיושב !

־ אי ״י ״ ו ״ ״ ״ ״ ^י ל ־ r״■ י לי ^ י ״  י השל־ש, ־
»’ «1»n 1הנד, עז היה ל1גי יוח1שנש המלעידים 

נא״״ שימי, מה נ־איהיע׳נס w יעל ע־• סנקהל
 ממל,״ שהי, לשועלים יאש מיי לי׳י־״ ”׳ ״י =י

מ־״ שנ  ־ד,ל" -ש-נה סין סלנג םיאשיש-הה1־ך
ני ־׳> «ל י ־,מ־* נשט לאמי, ים־ימי ־כאן ה״־י ’י ע'1«* *א I יהשנייימ הרא’נ״יןיןי־עיניאיא־אם0־אי־נ«חן w j W ״ • א , ' הממ״יםו־ישלאמ^םמהסמ־ממיכ,׳ ־־־־״ן’ . j י י ^

יא־ו־מנאממ־יעה־״י־׳קט-א־לאמה״הה־״נמ,״
«L « r r,U זקןאה׳יעמ.״ שימות ובעת מתפשטותקיימיתבאומה ספ הנק סם .מפ

נכנס• ד' עליו לבינו כאשי :3וכו׳ע כמוהו תחתיו אחר כשעליתי ישמעאל ר אמי איי ׳
לנכיס• תר דירשיז אין ס חגיגה נמסכת וכד לפרדס בששה נכנה הייתי כמרככה כנפייתי להסתכל ו

א .עקיכא ור יאחר ק«ימא עיאי ק הן אלו לפרדס היכל לפתח שהגעתי כיין סדר בתוך חדי ^כצזת
עי הוהמ טסור שיש אבני אנל כשתכנסו י׳עקיבא להם ידעתי לא ואנכי ובו סנה לפני כתפלה עמלתי ^י

יכץ לא סקרי' דוכי לכתיב משום מיס מים תאמרו שלא ספי סם על זה היה האם פנים הכית לסם זהה ימין
ימו• אוחי הכתיב ועליו ומת הניז עזאי בן • ע*ני לנגד שלשה פ׳ כברכות מעטיכו שסיפר מה על ^

!יי . ......- ;_________׳_____ ו____I-______׳____________ר אמי סאכלז

יל’י־א״י י״ ' ״' אסיע־ז־»יע,מייע.ןי־א-נא־שצי־ע־• ”״^ ג, ־ , 
. . f בהיכלו'יג^ מפייש זה< בעלהעייך יוכחב במ<״תא אונה אז עיניתיסות

למעלהטיק ^ 9י מעשנת א״ה̂־ קעשיסזמחפלליםתסלאן ע«ים שהיי מזיכלותזממי ^^**®קי̂״
גטהרס



S ip ר יחורח מ א י מ מ י ל מן מ ז מ5 סי ק
»WM ̂׳ בהיכלות בכמי«מפים ים8^«ן»מ b ואין סלל! נדנייס לע«לס «ש ול̂ז  W  W פקי • 

̂ובים יוכממת ̂פפר אתדהיסל היס! בגמנמד׳יהיאן מל ן לולקים יזדע ו  • נטילס טענה מ טזעצים ^י
חולת! ד«סא כי הטנא לדבי שנעשה שנאמר חס יכל אנכי אנל מניעים 0להירעקינא>פשאת! ^א«י1 מהיכל

און1 שייואל רב מי יכשנחת ילאייכמיסיס בי מאמינים מי:שהואיעיע1יעיל(ם מיס מיס עאמיי טהיייסאל איש
לקרוע שהרבו בו וכיונא ?ל ניאין מקים לאותו ננפייתו

ח כרבו שנד. ועשרים מאה חיה אלא מיס שס ואין מים שס לו  וםשאו«ויי«5ע דברי בספרי בית בחרבן ומי
 אלא נראות הללו סמראויי אין *ו7 ש׳ש הירקנוס בן גזיעור רבי ומתלמידיו שני ואס נלאית נעולס דמית

 כיט נס יעשה ולא לנביאים ומגד' בתבונה המפורסמים אליעזר רב* פרקי ל® נהדף מים אלו הרי אמי
ק אומי הוא שקל כי ם הגל «»ל י לי אד\ ג ה ת̂ 4מופ דבר‘רבו ו  ומכמישים לנביא אלא בחכמו

̂• גיייכלייי נעשה'גו כי מעשסשסאמר ליש;ן1>< בן ישמעאל רבי ומתלמידיו הכיכביס ’̂י

! ג ע ם ״ ג׳ ד ־ ־ ״ו י י ׳ י ו ג הן הנר' העליות שי נ «ו ו ־י' ־ ״ ., ו ה-. לנ » «1 
ס ם ידע כי מךכבדי? ומעשה פני ה תי דו  רבו ומעשה בהיכלות שניה סו

 רייפמע^ ועל הקל כן נתוני םהנכוארג קרובה למדרגד• ראוי שהיה א!«ד pp^ אפייטפה מם
 1הןנםכלאלס׳א»31וכיונא להקטטיקטיררת נכנסתי אחת פעם האומר שהן טהור שיש אנכי ויו

 סוכרי© יאנו הלכה אינם הענין ושאר עבאות יד-יי׳ אכמריאל וראיתי מו שהיה נהיכל בלולות
ם לו שאירעו יהושע רבי ומתלמידיו איי ואס למיס דימה צניהס  כיהקכהעישהניסי׳לנדיקי* רבן ע

ל טיבן מה הללו אי ״ ם'  הינלא להם ומראה ומלאות ורבי יוכי ורב• ׳ הידועים הדברים גמליאל ו
ההבילה מיניי אן עב* כל יהיו אם עליו ערךשאכרו אלעז׳בן אמיוילאשהןעיליסג־מיי®

S S i t r™ י ״ י ״ ״ ״ ; . > ' ■ ■ ״ ״ T ״ O ־S  ™  V
כיוי ^ יבאלי-י כלם׳ את מכריע שנייה ישימעיס,אזמ,.׳ דבי י י י י ז h ואל בעילם.הרומניים י

מבלי תטם תתפין אשי החכמים המין וזולת המפורסמים אלו זולתי ביןק הפוכה כעין ומלבדי׳
ם וזולת ע*כ• זהופי׳י׳חזל הקדש ם הנהגי לוי ה ם שהיתדז ו ת ר שלא מי המת וסיס הכרע: תו
סבלוכו׳-כילשנלושלאדס וחכמתם סנהדרין ד,שבעי׳ פסקו לא אוממת□ כעייי' הקייט נמשך ואחריו

ם על יי ®י? האלקות למעיכת ה ם היו פי סני מ בל אנלו יעמו נבול ומעכיריץ דממונדת מ מ כ ע י
ן בראשה המורה כדבי כןיוחא« שמעין אר שאמרו כמו עבר ד,מ ®®יייי י פ

״ ״ ,X wס זקניס ם,.-שבעים אני נ־קיב^ ״ י ,» . ן ליא.< לן
והיין והניזוק היי ממתינתו ׳ ! ׳ ״ האצקיים הדכיי כמתשבתס

י מתדמ-סלפס־ס סה׳, «ד ת ״ 0-עזגי«-בהונמשכ<4א א ע ב ש ה חי ^4מל-״םל.«נ א «0ד נ
ז1ב״ייסני»שקע׳לי םם»יי> אחו כםותםונםשג<ם היו ׳מיא סאות לעיניהם ליס4«ס הי, .גי)ילו » . נ

1*̂1 ,Jjj ppj g^j ם פי חו או א יתכן שוא א צי תו ה^7ה עם סלס אלס סכל שבעיס ו
W ת עזי וכן מהם וימטה שהם סמאות קהשט לפי הירש, יס׳י 4י0שי סהשהעו המם סבלו ההדוגד

אתלי© אהדת השנה ויבקש וחבידיה׳וכולם ר׳עקונור׳ערפון אלה ואחרו שם מכח לשמים ®יעלו
ע ד,חורבן אדר ילטטקאיגאין פהזפייו* הגי ״!•תבשהש^יאוימותוכו׳ גבול אל עקיבז^ רני ו

ה אלא שד,יד, עד מד.נבואה קרוב ^י’דע בתשובה כהב לו אלק עזי אליו ^י
עליי מ♦ ושניתי שאמי כמו _ ^ l ^ קריי-״ר וההיהמקזגלאכ^ק^ן;,,^׳

ל־ ^׳ י ל '- ״ ־ י י ״”ל ^ י ׳ י ״ י ״ ׳ ׳ י ״ • ״ * י י ״ ו־הה״הג ״
מת הציץ אחד לפוום היו אומלל ני בי מנתש מי״•® חי ו המהייוליניניניעיםימ׳ג' ייייגיז א

ם בא >יצחר בנטיעל וקצ^ הציף יניראז׳ איתות עושה שהכה שלו  מדרנ׳ על אתני לדני בבאי ייצ^* ב
אפי כבוד בשרים שח«א קגדיקיסכדו עלידי מ'כמבואר1 ה'
 למיינ שיניע עד מדק יוחל דק אמריו ויש אמ׳זל שמה מראות הצדיקיס את «מיאס הנביאים ידי על עישה

הרכבתו מנתק אליו יהרוס. ואס הנביא גגה ישי שלא תקמת בי קגניאיס את יייאי«
כאמי •47 ג מז



סח 'סימן סימר* :’יחזדדד*
p1^1»»ao1rM ס m th o »י(1(מ^ נמי»1 מ7 כל מעלמ יסלק כ* 0«^מ*גי י פ0חל

ץ כ«^לת מעעידשעיא נ^וים ^ /ש1<ר ל^ ס' ג עי  לעייבי♦ יקזשז סל^ עד דעתם שישתכש אדם לנר רע6* ק
אזע מליסי יסדומית סגטלף!עישעיר  לתיייז ענמם ימניאו אשי אגל המגית ולשאר המפלה בי ייאי לא הי

אין תהמין כל יכסיגו כי מוח להם יגא שמים ולייאע השמש עגם אכל השמש ייאה י»קה שלאזמו ומי כל אם  ליי
כלא התשוהה ואמרי שידס <גי| מיכל לא ^^ןוכומה

ע הגי ^ שים ישימו זלא פקפיק אSש ם* מיז ׳ה rtוד,י ׳ עקיבא רכי ומנו בש^ום ל;ח ילחק ofit אליו |  ם
ו' ם4העו ראיית Sככ הנכתו היא ח« * מ עזד1̂• ה  שאוי;© מראה ואס נהגה וזרככרר׳ שגדקה עד ד
0: אי עז ע והשני נפגע והשר לנן פג ח נ תו ונכרפ ע  באומ» המתעסקי אדס בכי ק«1ך,אן טירוף ד ד

מ י ״ נ י י ״ י ״ י ^,1וזזשן ״ םדם כני בו הועמדו ו^א *P * י ס , ^ייו לגיי היא כי לך י
ס Sy שהשקיף מפני המעהד□ האי יכינו עץשו ^י ש ח דרך א^ך^זן. זז ו ישי» ובזה כ

,■;S t ’ s s - s s״־ ״ ־, ״’? ״־ ״‘־׳ ״־
.7«ל.> « ; ^ , ! , ו ו ס S«3t;.1d ל א ו ״ נ ה י י ״ ת א ! , י ג ו י ה , י ד נ כ-לוולאי»נ#.,^ת כ  נ״כ׳

 וטהלם ועניה מטאוזייזזת ׳ התודה מעשה ער ארגיש ודא א"<ה הגעתי ^ דאמייק לכנעיס יה
תעה והפסיד ונפבד גשמי יושב כנעיס של >ר0 ההעה ו  הממעכקיס אכאית1וקדישז עקיבא ורג« י ו

ח ששרנו ה־א חו וכו' אליק שגיאעו^ם משהמש הי  1כאן עד וננמיא במשנה גוvשה•נ נזק ׳םנו'♦ ג
מעשח )דויסין אק <פסע

 שהיס מנניא גן •הושע נור
ג על אומד  עללד ולא וימא גן ויאח הכית נהי מעלת ג

 %לד׳יהישע דמשנה סיף ויעא ק ♦לאן מאין ^ עפכיו

 הדעת מכלל כלו׳שיגא מנמי׳ן זימא נן עדין לתלמידיו

 מ חאלקיעע למעיכת נפייזשו והלאינאהחיס ״ ע*כ

 מקים על יימע:ממיעילה הממשבה ש j»rוליו להבין

 לעלות יכולה ואינה ^נאסוכשמגעתשסהיאגפחקת
 מעשה אם המר יון הי«גא קמים מעת והמשל אוד•

 מקים על הידס יעלו עיעיו יעשסטו לגל מפייה יןמישו

קוי י למשיג כלההירם ולכך יומי ולא ^ו דנ  נאין נ

 מג' מאחד נמלט נו א ולעלות להתפשט בממשנה יבלת

םלגלגל  כפיית נ תיו או גיעו גנק ולתיום מומו ^כי

 תעלת להש*ג יכולה שאינה נעה אממשטו׳להדגקה

 נמיפלא י^ל ולוה'אמדו לשישה ומכתקותשוג שפשו

 זכו' המעשים ד נפס וישליש :וכו׳ע?: קדייש אל ממך

 הפידס משל כהמשך שם שמוכיי עות קניןבנט מהו

 המענה העקייסקנדול׳דזא יק אחד שהשחית ועמיכי

 רו1הי ומשג האמיתי הדעת לפי גענמו היא נס פמסק

 יחנל לדני ונו לגד ההוסכלות הנעת אל תשמיש בלי

 וס וליראת שמה המפופי ככל יבא יעה אל ימיעה ״

 והנפש הגיף מקק לאמי כמשוגעי האי ינ*<י ^
 7r א המשנה(רגתרא עכק הוא האדם ינהגת י״ישיי
 ולקכזים לענמו יועיל יאל־כילמודחתויה0’«זכל

תי החנית לדרכי ימשכם כי pהא מי

 ההם כלנליס ויתעסק יימ ליי י’**’ והתזיה

ת ״״ליי ®יי’ ינייי אאי מאותם ד5וית 0«י ^

ומ״ ת העילחי בסר משתמש וכבר
ץ זנתעתוני' געליורס ע  נ

 כי ל*כ פ' ניאשון המורה דנדי את אני ולנאה • וכמעשה
 סהולין בקני לדניי נקנח יככמיר אקיון 1 קרנו
לגו גכס  ץ ר.ע משיטי אל העסניכ לגטומכזנת ינ
תג בנן קשי• הי ע כר נ ס וראי'זה ן ימעי איה ז ג נ  נ

י כחומר כתלי שהן מפר השכלית בהשגות יקרה נ  ד
 כשתעיץ שאתה יכוא התושיית להשגי שיקרה למה ידמה

 יכשתבדיח סמש־גהו ראותך סככק מה געיניךהשיג
 יותר גדול דוחק על לעי־ן והטיח בעיון ג ותפל ן כ ע

 נכתיגק ההנל י או מקי גל לעיין שבכמך ממה ארון
 ךp תא וחנייח גו להשי גכחך ן שא דק פתוח או דקה

̂ל’ לא לאיז״זי  לגד עליי תיכל לא אשי זיז מל יאיתך ̂י
 לאותן ויחלש שתשיגהו שנכחך מה על ק ®i ימלש אנל
 ההבטה הפלגת קודם להשיגו יוכל שהיית ת״א*חה ילא

 החכמות מן נחכמה מעיין כל ימנא וכן * וההטרסה
 ויטרית המהשנה ירבה אס כי המחשבה בענק עריבו

 5ע להניפו סדיכו אפי׳קה או יבין יבר.ל,לא רעיוגיז, כל
 pf ונס שגז לי. עיכל כ<ח מה להביג תבתדל ילא א״רו
ס ותהיה האכישי הכלתית אל געת כ כנר תי ג י ד מ  נ

 גאלו נעייוכו כשלים וינא כשלים נכנה ישר ע*ה עקיבא
 למעלס להשג מכתכל 0ןא • האלקי-ס הענייכים
 קהיש שלא יאינו אחי כאליסע וכי'תגיע מהסגתך

 לך ותתחדש יישי הכל חסי ייתי תשוב ל א לנד סלס
 והמלזרן אחיהתקרינות ונטית אזתגכלתהדשזניס

 1כמ אורו ילהככיח תלטרידתהשכל כמבוגוקז־יע
»0לבי מינים קמעזע' למיונים ה ק גראגת סיעקדש ע

חלשת



ל ח קו ד הי דeם י ^ שי י ^י מז ע ^ןז3׳ סי K !ו p 
כני יגעים6ני0אגשיבית מגייןלדנרים יגאפליפציז כיוהייאהגחיליס «י ̂יתלדע*תצי פ  ^י הל!

̂ן 'לסמיית ליןיאהיינין מושל <אמ׳עליז יבכר :הלק־סימע*נ לדבי־ם או ימאייינז . שהיס נב דגיי נמן ינכ
גהנלג^ :להפכקביביאה שנה אחי המשנה חביי כסעיז יהיא * יכי כמשה שכינה עליי סתסיה היא יאו«

 הקבלה• שלשליג וכיין גלנל הנו'כי׳ כמשנה כי יל כה• כימכתכיכיתפיק זכו׳• שיאל היה #סיגיהז
אזתהי מחנים :זניה מץרם כק עד אייי® זענין *שייאה

̂יי שתשרדי ד,ו>ה ראוי vSy נאמר וכנר אעה אי עדיין ימיישהלימי  אמתי עם נקשי יכי׳־הכל עי
שהיאיה!קזפז׳י מה כ’אח ראייז־ז דשעה אריאשאין שכיגהכמשה סכ״ך: סנה •

p 'P ד יחים כיה סן תSם הרוגי פעשרו-ן א ו ה ני ס ה  מעמן כי ליייי הכיכה בשערח ו
ת יםיד«ואס7ד«דיי,שוא^לח שהראהו ^ *j,?״*' , ע א ם חי  חבזי המשנה• את יכי

י1י ״» .!*ינ׳ם ג » ל » -.-^r־o־vD‘,n1S1->DKnM-ce(vSv״ W

עדנ ״ הםנ^״<Sםרy;Kמ־ני י L, שיס״חגייה י 0 C
«6נפשךא זהבכל* עדמקדא כעק «ע3ויהיהכעל וימית י ג י יכזנם סמיכיתדנילדני• ל

שיו דבק יהיה חי נעידני הן דז אקייסנו לירי שבא ^: הי * י ^  נגחה כי סדייה מסער *1^
הנזכעוו אשי ששה עמידים • נשפתי שיאאתד! עד באדר כ יסיאל יישמח כאלקיו

ר 1ס הפידנשמחו כעישוזנעמ מ רי א ז כו  ישעיה הכעזכ אדני על הח«יפ יחיה סה & ה1ב ה
הזקן עחן נת אמ יהים הפי־׳.ח ויסות דערגים לפגי עימד עודנו מניפי

״״’ י״׳יונ»»יד«ח־יאת<ן•a •6׳n*Dnn החיים •חיה מ ואחר חערבוד י*! י”־י
ע מדרשם כעי איפיי <דא • מוזמיד כתענוג ^

מדליקים במה סנמע מלי? __ ׳ הכנחיים זההייס הדבקיק
ר « ע׳היואס שס שספדו נכמי מ ר א ב ח פיקיסיהלכימוע יכיגס^ב ואחריהם ה

; ̂ן ח מאיר.ירכי ל! i!p pg ןן̂ו רד ה ניףע7ה כין ייות לשים ירבי י
ען בן חגיגא ורכי עזאי שפעו׳גן ורבי «ישי שפחה עקינא יכי אשיין ג  והוהיש ההמניכנית להקל חי
א רבי אלה ואחרי ודביריהם מזומן ואתה נאחד בשממך הו  כסס דני לומר נשמיעית הקרוש ובינו ו

א הנא* העילם לחיי הו  יקנלס השמיעה ומפי אמי ורבי נתן רבי ועמו הנשיא רב«יהירה ו
ן ב י ו ס  מפו ולא לכם מפי אותה בעלי ואחריהם רבים וזולתם קרדד• בן יהושע זאהייה® ס

י ליי’ , אמד שייכאי כנו ימידים אחריהם ואין תנאים״ הנקראים הסשנח ^י

מ W «■־■״ 7ע וס ^ יני י״צי יי׳° ל״ייית י־״ין י«• מ־
 דכד היומן שהואעלאמקת ליי^ ^ לשטרורת הקל בשנר־פ משנה ד מלכיתהיוניס לראשית שיא

״ן .ש״פשנהקודס  כמו האלקי נעגין נעוי אחר שני בית לחורבן שנתקן והוא כשיות ק
 על הכיאיי עיי סייהיב הגנואדי להאסק שנד-. ושלשים מאות חמש פיק מול שקעלן כמו עשני

 מ® ידעע והלא אודותיו מהרב' מעט אלה נהנלמהשוכרגי נתגלגל 1כא יעתה אלילים ▼מסכת
כהקדע פיירכם שכתעל«ה כמשנדה והשתדלו ״ וטמעש«הם מדבריהם דע^ על יבנה!•כמן עשבין

ם ■״■׳•!ייתנייי ?׳’ ה הערוזיו ה נ ו תו ״ fe סרנריס נ ״ ס *סיי ס י.רם1 0, ר  מו
כאק כסדייכקסג חליקתי ^ חול לשלות קניהייי׳כשנה

מי ת״י *י*® לקכ% כמתני השג כאשי ^ ^ ! קמי ייי
• ״ ^י ,« ה, » ע ק ת דו מ » m .w Sni ״ והוחרם • ■״י םי ת עו כו » ק נ לי ס י ם־י הי ש1• ו נ ק ם ז * 

55p p אשר •גס jp|. ח 0לו'<ולקי1יאהלהליקא«ת מהדע
 כל אמ'זליכשאסן כמינליי לסדוים וכי׳ונתןסעם אשימממליקמהמק שירם מלכית ®גיתעדתחלת

מין נל למלוק גאה מכייו פכילליס שנים הששה אלו •דך משלח * שקדם כמי החיק דם ק שע לש״יית
ז מקל בנשאי ןתאשוז נ יאוי סהוא •» מי כמוייס ם שנ אל מהם כללי ידעת !פגי • החבל כדני ז
P לop 9 קמןאקקקמילק^קון כי כן הימן ?®ני ילגי* n s»  9 f p } m f P* י עלן ^1אוו ו י ^



Sip מאמר יחודח
 * ערק אחד כל שם לפרקים«קיא פלמי פין ככל ס10<

 צכוחים קטנים עיקצפיקים כל מאמי חלק כן אחי
 כל שם וקרא ולהיייתס פה על לדעתם וקלים סבין5

 היתנס יצא כן ואחיי הלכה הקטני' קפיקים מאלו אחד
וב0ו סכל בשום להאריך

̂ישי סז סימן ע
 יtמ שאינו נמס גם המשנה לסון לשבח דבריו כל עול
מג אין כי חמקלא מן ק • דבי הלשון מנחית סס נג  . י

 תרומות נמסכת כדבי-הימבס הלולים קדש כלי הוא
 ויתרום ותוים תרם המשנה ככל אמלס ו?ל ס פ יאש

5חק האתרוני' הלשין בעלי מקשי הקתיוני ^נש׳ן וטוב כנ0 בשום כהתליך
ת המסכמות להדודכל טעם ע הד ר שידיו-ו מ ח vSy מוסכם דג  השיש כי ואימיים וה על גרגר ונ

ת חלק ככל ומספרם יהפיקים חו ע מ ה  איכון הי וירים ומרים הריס נגזרו שאינני מה העברית הלשון ב
א מ^שון אלה דכייו •סעו יאחדונס ר ק מ  קל שעקל אמתית קושיא דבריד- קעור אב^ ״ הרבדה ה

או הגורה ויופי מסכתוהמשכה מספסל מיו ל לו כ הו כ ר ע נוי ס גי3ו חיזר היא קלשינית מן לשין העניני
ע-י בו שתלכיים למה שיראדת בעניין ספק בלי הפסק עכש נ

מהם שנשיו ומה הלשון אותו י ^ אינותי הסכמה עליו יזוסכם
ת בעין מ א ח מחבר יקער ודם בשר כי ה ת מו סעק בלא המשנה בעלי ואלי כ

ר ^Sא ״ עז אין •אויה- נ א ו נ מ °־ איתי■ מי ס.־ U נ״קי״ן עני״
ה שאינו הלמכס כתב כנר וכי"• נ או ברמודה מיי-עסק ורא מגי רי ק  ונשמע הכני באלן לימד י

 נשתחשז ונו תרס לשין מקו והררשורת השיהוו־ת החכמים מדברי וישמע לנינז כי המשנה בהקלמ׳פי׳
 מקובל שהיא יאיה זי הנה כאשר וגחסדון מקרה בדרך עד*יהם ויגזור היה איתה סחבי הקדוש

 לשון המלה ישוו בלשין שיפגענו מי בחסרון האד□ 4ע יסיר צא גהר האדם מכל ימיפלג לשין נח
וה יעל הענרייס מלשינות ו4מב שהתכמיס עד הקדש נלשין

לכל תשינתך תהיה הדרן מה פייוש לומדים היו מה
 האחרוניש יין סיאמי מי

 נס שא במלית י0נ:תמ כהס אי נח איצו הישבה סלשין
 החכמים אנל אמתי לך שזכרתי העקר יזה נלשין כדאי
 הלשינות כל קכילליס קלנרים על המדבייס ס בשלמ
 מלשון דבריה קניל אגל אמלו ויהיה * עכ כלם
 כיאשין קראית כאשי פכין לאמתמ אנחנו אשמים אבל
 קל;ךן לעומת דנייה קבור אמיו ויתנשא '*ד סימן

מקבי^ היא קניה בלשין הלמוד אמכם כי קלש׳ן מנחות
 המתייקת לעימת יי.כ:קי הדבליג ־(יתל בנחיתה גדול

 אלק :הראשון נכיאיי ש־כיני עגמי הדין על אליהס
 הגיע מבין בלתי היותו שעם ל״ל יכו' מנינה שאיני מי

יאפיל( כלל בלמודה לי;עסק לבלתי גכמהתרשליתו
 לאישתי זה ועם בלתימיכנת* קריאה נקריאתה

 והדרשית לימוד הבריכות השיחות רק חזל מדברי
 תוכן הבין ילא ידע לא והיא השכלי ההקש מן הרחוקות

 יגזור ובכן * יא'לך בח מסימן שיתבאר כתי עניינם
אל( דבלים לומר וחסיין מקלה בלרך עליהם

 מי יעשה כאשל תנמז אחר נמשכו ולא וקזדמן נקרי
 קן מי ומבלי שלשום מתמול לאכידעאנלו שיפנעאיס

 ישכזבו עיניי למיאס • חברתו באורך והרגלו בעניינו
 לק והוא היא סכל לכל ויאמר ההוא האיש בחסרון ויגזור

 המשנק ישנא לבדו א1ק לי אלה אישר ואיש יאשם ידע
 ימדמיונו •י זכל מכל מכליותיו רחוק עניינה להיות

למעלק שהונח למה מיהג וה וכד קמיאק על סמיכתם
עשזהיס

 מאותות עליהם שנשתבש
 נגמיא מפירסם וזה ומשרתיו עבליז מדברי המקרא

 ביה קיישכה לשין היות שעם החבל כינת אמנם * עכל
 ינחגלגל נכנס נבר כאמיר נחות לדני וממהר ליולדת

ה  וכיוצא תורמים כמו המקרא מלשין כגוי שאינו מה י
 • קטנית כמו כלל המקרא מלשין מוצא לו שאין מה אי

 לכלול הלום הביאם ההכרח כי ודומיהם ולוכסן * קרוב
ה  מהשתמש להתעלם יכלי ולא ופרטיה תויה דקדוקי נ

 העניןיכאזל להבנת הכרחיות מחודשות מלית ככמה
 הביאו אשר • למוד גמלא ילשין לחוד מקיא לשין

 אסתר למגלת בפירושי תוימין מלת לתשובת יודילבע
 מלשון כמעט לשינה מנטיית והנה * מתיהדיס מלת על

 לשים לכי יש אנל בעינה מה פחיתות נראה היה הייקי
 קבור אבל וזא בה מדיבר בכבדות השלמיות יתר אל לב

 בדסליק שזכר מה כנגד דבריה קצור ואמר וכו׳ דבריה
 נתגלגל אשר עצתי הלשין שבדבר בלשין מנחות מיניה

 נתקן בו • כאמור מקרא לשון שאינו במה נתקלקל 0«
 מלמעלה הלאשונו על חזר כן אחרי הדברים• קצור מצד

 אמרו כנגד * חבורה ויופי :ואמר שבחיה בספיל למטח
 וכלול :סדורה ערכה־ככגד ונוי מחביסאיתה: למעלה

 סדריה מספר כונס כנגד * הפסק עס אופטהעכייכיס
 התנאים אלה כל וכו׳-רל חסק בלו * והלכיתית •פרקיה
 המעיין שיראה בעכין ספק«ןתוקטם בלי קם שיכינו

לכי ובשכל קאמת לפתי" וכז״ויש יקצר יס1 כשי עז



סימן מאמר׳ יהודה קול קצב סחסט של*יש̂י
 כי באמת הוא כן משוכח הייס שאיני מה חיל בדביי סיש אל ספורז תכלית פני מסב הוא •גם בשמיעות עהיהיס

 שסיפ׳מכלליתיהס מה כי הכלל 1ז סיתי הפיט ריאה אני איכז' על ללמד דברי מובא ששסהיה סיסה עי יאש מיל
חלקי אמנם החכח אחי כמשך מאל מעילה היא בקודמת התמידה הכניאה כי ירי בא אמתתה על המורה הקכלה

 • ירים פנים אל התייה פסוקי הונאתס' מענין דכייהם פ׳ב פאה בחשכת הלבלר לכחים היא הזה והמאח • יכי
יכו ההקשה איתם שמיחקת חיכי שני שלהי את זייע אנל

 הגנאי משא מלט ייכלי לא סמיכתם ומדמיוני ״ רה חב ואורך מבחן יSמב כ,תן א׳ גרן עשאן אס חטין
ה שתי ניתן ת גרג שתי א פאה א בו דנ ^ ה^ב^ר אמר שאמרו מה ע כז חו  כפלאי המה ושלשה יסדיפי נ

שקבל הלמנסהלבל' פאית-ופי׳סס אבא מ ^ קב ש ה ש א מ רבי מפי אני ב^ קו  מכינת ממכי־בא׳מהשהוניאי מ
ח .הלכו־* מהנביאים שקבלו םהזוגורת שני הס גית n • הכיפר היא ש מ או הדינים לערן הפסיק ל

ם התק:ליס ר ה מדז סניו בלתיסיבל יהכתיכ זילתס 0,ך,זךן«ך ת1,3מק בקבלה מ
שיזכיר מה לדמייז כינתם _ ! . יאכטליין r rrDt' סתכצי

יינו פסיק עגאנל סי אחב ^ ״ . כתו ח1שי נן הוד מ המקנצ
 לאת'שהיא האדם ה׳אלקי'על שהייתי דברים בר p חזוי נא ך ב.יחדר :איות• בחש שהתכאר

ם היתידי־שלא ומהזדר׳תזנלת נת לעניןז׳מגיתכני נדרש לך חזרת לא למה ואמי־י. לו אם לך או
הם רבים מפי שמעתי אני לו אמר כך אץ לשמור •ירבים ק י ;לו יק  לות בהגדי' שהפליגו הב׳מה שרעו ו

מדו והם בשמועתי עמדתי אני • רבים מפי הרבי' הכאמכ׳כי הקבל' דיך  זרותושא׳אלשמו׳לעינם דבל ע
ה בשמועחם כתיח׳ההסכת' על יע־.יל לא ת טב יחי' מפי שמעת א  עג סי' להסמע שסופן והיא שתניח מו

ד רבר■ 1”’̂ שהתנאי כמי חי לדמיון חק לי שס שם כי ׳ רבים דברי ולאחוז י
i"’”״ ; ה ״ז” ־ ”' רנ ה ט מ ת מן ה-ם p ה8נ . נשייד נא־דם ע,* הראיו נ ע1י ל־«׳1ה

אנ ־״T«פאמיאמדמהסהיי׳ ם״•נ־. תה עו מו »S'מי הג עו׳ םו אש קנ מ ה  o•,למכרים ,׳ו
חין אשי מהמעשים שססיו r ^ / מעניינו כמסופר יזהלנאל בן

תו אכל ק; ע־ p,.7r במשנת ם הדברי יארכו או כי סונלתן ׳הדעת ואין ובדבריחם ובדרכיה בה
היו׳ האריך יכי׳ הגמרא סמועית ר נ אי ש ה מ מ ה ב ש סי א סו ה לי ש מ שונ׳ וג  יספרו אשי מעשיה׳ כפלאים מ

ה כנר בספר הרא;ד אודותם על ת הי רו ם בדו ה ג ה הו  יכילה שהאזן ממת 'ייתר ׳■ ומשובח נ
 לביתו אלהישיס יעל לשמוע בחלקי רואד־י, אני כן הכוזרי אמר סח דרכי ־ ובדרניהס :קכלתו

ז דבריהם הלב'שהורגלו של משא!מתן עג שסותר ם- ספורים ומהם לאמי סי'
^ ייספי שאתה מה נא המסופר תולדות ־ ינדבייהם בחם. ה תי לו ל ב  ואין ראום רוחניות מתיאית מ

1החסידי(כ על מ6פלי מ6ן l .. • וכמשל'הס ז מקורעותיהס
הוא גס הזה השל;שי והחלק , י ^ ״ ^

קעדד אותם ליח״ כלרשיתיה׳ ה תעיד ח ש ו ״־י הנפ ככללבסוהז^די׳אל^זשיולג׳לו היי
א בפסוק הבונד. הביאול שיתש־ך כמו •י׳־עיל הו  שסמעשי׳וספורי׳־ילהיטנם בדיני! פעם שזכרו מה ה

ת׳ ואם עלזהנמהשיבא: עו ר ד ב ס ^ ת להם שיש מה וכן פ ו ר ג ה  קייביסלאלו דברים קלק פ מ
הן יכי בהם ל׳ אותם שמרחיק ממה רביב ומעש׳יס הדרשות הן ׳ כ ש  הראשונה בגנו׳הכת כשספר ה

ה הראית אמרהחבר סט שכלי• החזכייכלגכילהקש ם שיש מ ה  בכי נחלקו שלהם מהג׳כתות ל
ה נפשי ישלה לא אשי יהשיתע ק ד׳יקירת כ קדו הד כוונו שלא כנביים זזל אדם ו

דבריהם בכל ?ל החכמים של דיש^ת הייתן סיני בי
 מ־ם דעתט שהביני-לפי מה אלא יהמתיקכיס הישייס ועליהם כאמור וקכרון חקרה בדרך עליהם ויג׳יר דופי
בהם יש דבריה מקבת שהניאה ואעפי פשוטם על ושהם נהוג ההם בדורית ענץנם היה כבר כי הקבר אחי

ישוטו על סיפי עד השכל מן והריחוק הדבה יין כדרך ההס הדרבים פי על בינה אמרי להניע יחשונח
 והם בהם תמהי׳בהתבוננית׳ לקכמי׳היו כש האק לעמי נפסקי׳קנמשכו׳ שמעתא יקא יי וממילא ־ יכיוכא אסמכת'

או בזה שיחשוב אדם נעילס שיהיה יתכן היאך אומרים ג י׳ פ' בשלישי י.חור' חן זה דוגמת תמנא בפרט עג זי וב
'$0 בעיניווכו׳ שייטב קז נכונה אמינה שהיא סיאחין • עכ וכי ההוא במין ההוא ר.דיך והתפרסם באח

ן מ אגי סח סי סז9 ל^עי נאשד ינז׳ יוא׳ז ק ט י מסדייקות<« ס9ל עיש מה הלאית ס
יא•



מאמר קולייחודח ״
 סימן על המסכים הדכייסהללי מכווני® ןוןכמס1ל‘

/ ̂»יה תוכן על ע  י/מיי סלסית על להויות המזנ^)מ הד
gp\ ®כקולע' לו וכינו זיז כמקים היקכס שכיגב מה ע 
 H3P30 עלס נכי אותם ̂ול אח השלישי הכת אבל ■ס כ♦

ול הקכמי® גלולת אבלם

עעא^בענ םימן
ע מקגמיא פי ככיניז על וכל® דכים ליכים  נ^ ני
ק • בהם וחי האלם אותם יעטיז אשי המנית  ככק אין י

 ימנא כאשי כי המקרא מחכמת ייק להיותי למשכיל
 הוא הוא(אם ספי כאיזה ירע לא שנאמל נתיב בגמלא

כעלמא אסייכת' אי פשט על
א ירוז»המו»נה4כ «טוכשכל'מדה^מנ'נכלל ת דיי הנ ה י מ  יפלעילס חכמתם בלוב כי ביי שאגיעים ו

ר יתור מב^י והבירור המהקר מן כי נא עדינים על לנריהסמוי״ם חסו  לנייה® חתיך יוטאולנר ו
בענין׳ בש^ה שהם ואע£ למאי אמתייס כן שמו הדומע מכל הפשט ילעו כ

• « נייקי״ית י<ם1«מכו ר ז מ ח ר מ ^י' לנ■ ״איסאקייהה nSi-oS שהוא מזז וא־תי א ' 
, על מ<י-ס 05 סקנוסרס .^ ק סהן ״מניס 1,

א למיתוניסםסש-״ס«״א0 «י י,םו«ת », ניי , א-ו א ^יזי.0ה, «0כ ״ ה. נ.
כ י ג רי תכ איס חימם כתיחי חפותחיס י _ מגיעות אכלם מנ

t כתחוייב ומביאות תנמגע v ב החבר אפר שי ק הנח קי י שי כי י ג עו  ״?)ל.״בסליו״-ס1מ0־
ק עה ®ס ט ידעו להמגא• א הדקדו הו זחעטכ־׳אזכו' מתחלפים: ה

ס התולים מלניי® אינם ה ו פ ע ד ו הו4י ע ד ענ ה מ ק יפכיס בשני יתפלא ישיג ״ סו
כ: ך אסער א♦ זה אמרהמזרי עב נה(לי^ שמגיעים ומה ע  אל הקנה התקכנוכהסמן הדבר א

* כו הוכיחנו מאשל כי הקנה עלנהיה םעיגי§נים א׳ שכפייוש בי)ו
הנו המפכעופכיייתא רס ההלכה סמפישי לימי ירר^סiו דרכי נא דברי נדע xS אג

ה ממפרשי או עליוגס אנשיהשסלמדרגה ה4ה ס ךףןףך»^. מפרש♦ אינם כ ^ התולה מפלשי ע
סכל כי מענייה ופלח הפלא , כסכענין וכו המיזקל מן ■

n ,י S m ס ם ה־ני שנ״ שי »י ה ט אס טע L ־״■רס לנל סיב הי^< י
״ ״ ,j ,^ מראה ״ שי. ׳ הק שמסספזי ק ס 7r־ י־סיקים יייניאי־■ להסססו ע״ ״
ת להננע כלים אלא •סאינם מלו ה חנו אין כאשר ס דבריהם: בייכ נחר וריחם ‘כלי להם רואים אנ

נאחל אנל :y סימן »ה׳9לה ההסכמה בתכלית יא4 כהSה ירוש6 בהכפל היה ולא העכין •
ר עס כי זלות כך כל המלות מ ר א ב ח משני אהד נאשר אב^ ה

לדח שחיה יכול דברים להכניי* פעמים זיז יאות
 יחל כל וכי'•

• נפלאע נוראית אפה :ן
ת ^ . דו שנאחל לאיי כי לן דע אכל התור^-ן פ*רוש בדרך ממנו נ^^מורת סו

ת םבקבלה4אע היו ^ ^ הג הנ ת שלשעע־רי ב מדו
, • ^,;,1,! ״ ,0^ ,- נ שג׳ א ך די עו׳ ס קי סו ס ^ ס מ א הנ ה ד- שי )וו

״רם )ho W י
 נסחך סעליהס הראיות הווק לומר המנה וכו עעזפת
 לבל מספיקות כראיית הננתון איננו שלהם ומתן המשא

 וסניא הראות כפני אם חהשיסמוכוכי פאיןלבסעל
 נפשות לוקס כיאימונק קוק מופת היא אבל גוברת*

ס ככתב אשר וכתב עליו לסודית ומכריה! הכם מ ח  זנ
 ראש־ להרי ומנת עליו להשיב פה אץ ההן סיאיו כמייק
מן פירושם דרכי כלע לא אנחנז שנהיה מי

 פ סישת היא מש על ייה * לפייס
 בי נכונה דברו שלא שאומר תלילה ״לילה ״ל •״יי

ק דננתס נקלסכבגד לעענו  כי יחשכו דורנו אנשי י
 יסוד נסע עול וכתכ * עיכ כן ואיננו כסשמעס דנריהם

על הוא פי'המשנה •סוא מולאסעלראשיןנימ״פיא‘'■

בא' דנריס משט א נ׳ה
 נכץ דרך היה שי:חילי

 אוק כו להחשיך לפניהם
מנהיגי׳ יהיי הכתיבי* ביוויר

 כדלכי^) כהן כדרשת שרתי־רה מדות ה׳ג ייכהג כזה
 לעדינים זrשע והב' • מיונז ירעלח־ס אנלס דקוכליס

 לך הניכי עד ילסייזן לאשמכתא סמוכות המקיגלים
̂  רואות עיניך והיי • יס ביא אל שיכוונו לא ביונים
 הדרשות על דבריו עלז ששם מג 'v השלישי נחלק מורך

 אנל• שהם יוה דרכיהם שהבין למי ידוע באח׳שלרכס
 הפסוק ענין ה!א הכיא שהדנל לא השיר מלינת כלמית
 הקלק • חלקים לשני נדרשות אדס בכי ונחלקו ההוא

 ההזא העסיק ענין ביאיר נד על אמריס שהר הא׳ילמה
 שהוא אחד לשחוק ויחשל איתס מטה הזא השד והחלק
 נלחם הראשון והחלק הפסיק עכין שאיןוה נגלה מבוא׳

ויק״«נ-שהם כ ולשמי מחשכתו לפי דרשו' לאמת ונתגבר
ענין



^ ו דוזי ק חו ר י מ א מן מ נ סי נ ע צ ק
 ליכאו סיפנו סס חח וכן כ/ש להם החקונל המקובלים הליט הדרשויכמשפט ושמשפט הפסוק <גנין
ו<א<> הכהן ובא ל1מי פיסה שאינו פי על אף ה״וזי את השיר מלינח נד על שהם הצמות תשתי אתת הגינה וצא
נמשחעיתי הכתוב סננייו לומר לו הנח פשה והכה וחתפרסם שכל־ בעל צל על עניינם ׳סיפק לא אשל

נמלא למק עק אול וכו׳עב•!נגיאזר המדרש אחי ונלך כמו הכל אותה עושים והיי ההוא כזמן ההוא קדיך
יחזקאל ואתא לה נחילי מזמרי ?תשיריים 1£מיע

תה שמים שהם קנלא כר תני י)!ל ־ הש׳ל  אקיאינו׳והנהבל ואסחכיס כ^שרשמעי דיקנ^חם בסימן או
א ויעו פסוק אל אינך על לך תהיה ויתד עSה' ם פSדי ד א סי'Sזז מר • אחת בהסכמה חגרו אלה שבעHא  ע

ת יילייי ^*זי^ ^ משים לקרא החבר ה׳ברכת הדינין א^ו וי־\ו נה צני שג־^הוו כצו כי קי
נדר לשים מחיצה משום ולא זו האדם זרד־! דר עבוד זו השם לנימנלנה שאסישליעאדס

ר שפיכות מ ם י מ מ^ זו ר עריו׳ גן yy גדיוי כחוביפ סל לביאורו וגכיל ד

t ,ס:ל-־נן r.’ה . י ־ י ^־־•' נ י 'J״ ' ־ י" ינ י ־י י י יי“ ’י ׳ י » fי ה,י.  i*'מ־לק:אן7נ־־
po, r ״׳את ,o !•ס א־־י נ ני עני ז ! י י שיק3ה יני י י ״ «0נ !0סשנ־( ח,לש העס ׳"=י א  נ

ך6ה רוא ושהיתד אנ עז י ^ משבע נלכשבעאי ששבע דעסקכדרד נ  יכו'והכינה היזלה משנע) אז תם׳־גי
כ ני ת כי' הה הס n שאר!,* חי: S x n ן כי מ ה סו ת ה בפסוק או סי' הז  פטם השט ושמא מניאית: שמיקי* נ
ם ע^יוזס וה יחשיב סלס ששילי ממי י ופימא זכי נ ש בז יש יחדו פנים ה  פי על יתבארו קנתם כי זס׳ לוז
ם בפירוש נאה שיר מלינת היא איל קי סו פ ם שמפנים שיש איו ה רי ח  להם שהיה הנעלם הדרך א
מן ממני נעלמו מ־יי על בה הזהיר מאד  4הי הנהגת עס התירס בפי עליהם שנסמוך הדין ו

ה נ ^ וחסידותם חכמתם שנתבררה "*יסיי ט יהיא טי ת: שתדלו  מדיתנאמור־וקצתנזנדיך וה
י ״ ״ י’^= 1”״= ’”ל ט נ ס ה ם ו ש ו נ ן נ ״ . א ו י ש א ו ו י ג ד ם נ י ם ה • י שי או כ״״ני׳ א מ כ א־״ ס

שיד אבל דבריהם נא לדבריהם לחשוד ואץ  הכיזיי׳נקודמת דברי בכלל נח
מגו ̂רpp נחדישות שייאמר מה בתורה נעשה כאשר הבנ  כלמ, לא אבחנו שכהיס באמי שנכלל ו

שג ש־לא ממה • עטיכז זהי כך אלא כך חי אין בנפשותינו י לני השיי ו ס אע  פייישסלתויה:כאשד די
תלה אבל ממנו בדבר לשין בקודמת זכיתי זכגר  בעלך נעשהכת־לה־ >יהך בנפשנו הקעור נ

ת מירא יסיד מספל חרתבע דו הג ם ה ה ם מ הגי ם שנו ה  בס• שנכלל ומה משפטיה: דרך בנ׳אאיצכז מ
ה שהשכים ע ע ה ה מ קד ה אן, :זה וזולת השפויים חן ולאשען לגהעו שרועים לענץ ו

רי כסי ס א ן כשירד ״ ו נ ד מער-׳וגח־^S־ו■Sוyה י ״ ת’ נ ל ל י , ״’^ ^
ן , ״ א , מ8ד א ־ » - ש ה נ ה ד,־תד,0םצד- - נ ק >־<־׳0 בני י W פ . J j > P D

^ ולא בםקרים לא יתביך דאלקיט אל להכמיכם בדישיתיכית עי מצי  מה§ שישלהסמההנדוח: נ
עות הפנוקיס p̂ ^̂ל !̂ , pjj מס^ ובנא מהם שכוהנים ימלא^י כוכבים וכרוחניו אדם בני מתהבורו 
 .ואםלכבךפינא שנוהגים• בדבז* אבל מחשב כלב יעבור אשר וכל ושדים שהיתהכיכד׳כלל זברסלא

לבאר אתס נרין לנסחתנז ס הא^ק ועיין • עב נן לפישהנהזק
כנד ולאמנו לנחנו :אגלם כלימר ימאחס יהס7 שכוהניס לך לך פ' והרמכן טי־ שימן נתשיביתיי וה על שכתב מה
תי נא כהנה תזל לזדרש ע! ע ד גי י ד ו  הכיר לא עכשי ע
תון בה ש זל כתב יכי סבשכיהה גני־גיח מ  קבלה והחדי

ה א ינסייך שנהם כעני קי ו אין אבל ליו י ם' לכל ט  הדברי
ת 0! האלה ע ־וכ י י נ ח רננע ישיב ואס פשוק על מ פי  ז

חיי ה הישיב ת ענ ת ש חיר ש לי' על ב קי הנז ט די ה
ת פיס בל־ ס עיי תיני ס כאפר ההחה בכ מ  לפי דפי ע־ו

תי ע תב ־ ד ת שאתרי ימה זל כ מיר ס ב ט ה  הכתיב נלזה כ
ני מדבר ני לזדנר־הס ק״יך י ע׳ להזכיר שיי נ ק נ ב ע ה

ץ ח קנ ש ל ס ד ו *יזו׳׳יט סי יבזה פז סימן בראשין ק נ י ני ע  ו
ס בכינה :ואימץ חיזק מקימי לפי אלקי אתק ק מ ^ י  ל

כ בחמיש־ יכז במקרים א םייין נ ס חליקת מז שי  המע
ס א< ס לאלקי כלם עיי ס או טי ר״ ק ■ מ ס א דיי ח  והנס מ:

 חהסבס עצה היינאים תחלקייס מכת ס מנר יטאת שס
ה דיז:י: ה להס אין ה ן זילת פנ י נ ת י סי קי אל  כמביאר ל

ענין שס־ ת י חניי הו היי כלני • :ענז כימן כלאשין ז , 
מי שאתרו מה שאחרי ד"*ל י ’0(ואלילו כ ד ה אצה ג  מ1נ

על * א מח



ג$יאמר - יחידה ־קול
 על יזריס J דנריכ אין ו אומל מאין יכ<' בביסל אזל עד

j נמנא זה שאין <אעפי :ענה jמאמי דיל יכי' מלא 
ק למנלים העילמים יבין פשילד  אשל הסדיליס נקנע י
 מיכייהי כמש :זזילתזה לבה כביאשית בהגליע פדיי

 (לא כב•• א כמלכים ופי'
 יכי'• מאמ' ותל י העקר קיה
 נק רכ א״תת לכדי וקיא

ק אינני •השאל הקלמה י

עב סימן ישיSש
ד הלב יככינת ני ת השכינה כ יי ני הקדש י ד עמס• מ

שני אבלהתכמים ת גי ם כנין שנ תדל שנכככזל  לא אלי
ת אלא משתמשים היו כי המלאך פי יעל קיל נב • כ’ע ׳

 pהיז;ט"ר(pהגירי יכי׳־הן ממש להם ש נלד/משי ימהס
שזנ' הדק הנשם מן היזהכי

: ז ם1ו ו קי י ב ו ^ ר ״ א ך ד ר ה ד ם מ ה ם ש ך י ס' ’נשי־ אוגי/רי אי־  ג־גכייכן יי
ל כו בי ה כ ע ו ר ר מ C ^י N ל היה כי ת י ו הי ך ל עי כ ס ברני נ נ׳ ן ל p־.י:ור כ-י

״עמד ני כ ־ נ ש׳לת : ניאש ה כך• הי ךי אי; פי .כ ר שי ם ז M נ l
מ׳ן או היף כי לקז ד א אתת כי ב ר מ ג א ב ל א ו ע מ ס כי י ת א ע ק כ ב די דו ס ד ה תז:!־־ א עו ע p בי ה שה ד j c r

? י ם י״לזי־יי מ ? ל א ת יי ע ; ב ם ח י א ש ר, מי l כ i ן גי ע ה ה ז י רהית תיש ד ה נ ״ א ל -י כ
J״ ׳ סו ״״־ r״״־ '־] ' ״ ה־נז א,<-kV מיכיי.• שאבי נ .- סנ ־־ .^ ף א- ני

״ יי ■ העיצמים יכין י ע: זכי השכלית י ע
ל או ע ס א כ ג ע ם ו מי ש ר ה מ ו ג ר ו מ א i.1 L יפתה מי וי

^ ־ כ שלא קיל י הי ק כ כ
ח ל ארא^ב א ע י א ו ע ת ת ו י ר ה א עז ; ו י ג ע p י . j o ; f ״ ב '

 לעסזתי
 העילמים יכין כשילד עאע

 כסכוין ענייני עקל זלייכדיס
 חיינריס ישראל את להיכיא
זנכנידילאע׳ישלימ בענמז

 הלאש ־ה(א יני עפילי' ימהס
 כפלתז אשל כג' מן השלישי
יאמ' PP סימן המלך בעיני

ת נ
כי ת ב ז ת יכן :ע  י

ס ־ ק

ה מאמרו יותר העקר היה מי על שקר רוח ה' נתן ה. ד׳ רתלז׳ נט כימן מ
ה תSוזו אלה נביאיך S3 בפי הילאמי ליזזק היא •השאל העעיי הקדם׳ ז ק ו אי  ריה כתשר יהידעה נ

ה מנהעת ;ןזייותSה • כ^יייי הענין אמתת על דז א כ' הרבי  על העירימי ישם שני ככית ומהם אמת הו
אין ראום רוחניורת ממראות ספורים  המסיפל קיל הכיי ענין ר^1<7 ו

אהעל סההסע־יראי פ^י די ם החסי ה מ ת רי והדבור ץ’ בתיספתאפ עו

ת י ישמעאל^יזע^ ד' שאמד מה דמיוניו
י ממשי להם ש־יש עורו ומהם ^א, השכל. איתס ת מ יזילתל! זכי׳ איל כת כאשל מחוץ א
ל ביי אי' ^פקר*׳ שלא קול בת וכן הנביאים אותם ראו אפשרות לקיב אלה ד ל מיכ ה ס כיי תד ששיפרומ
ה שני בבית מהם יננלאייקבחס שהיו קכתס ה א ו ת למטה מדרג מדרג אי'שראו ממל זל עלחכמני מ

ס ת היי ל ע ה ן מהם משלי׳ ♦!י ו ז ח ר ה ו ב ד ה ל ו א ה ו י ה ק י ו ח ך ר ל ע ה א ו ניזכאד שכבר זקילי׳ששמעו: מ
לכר מיזעמדיכז׳-היאאשר שמנהמרת קול בת שמעתי ישמעאל רבי ש>{מר מתבארים <מהס פתזמים

ה ריש יכמישיבא: עיין במעט מד נתבאר שכבר זה וזולת כיונ כי סיחן ביניעי במע יזעתל נ'
ת מהסספורי לי הג ס צק ״nוימיו.- ..............................י ״ 1׳ הו , י אדי ה שישים מד. ו ויקרא כניז עצ ה ע.יר י וכאשר באפשר ז י 1 ^וזרי tr ו*»מ ו׳מודית r«.«רו י

הדין :!־*,OK-'in ,קבלר־*. ההוא במקום אליהו ומעליד ונאמר לקבלו מ
ס עני הס יכי:נא בעגתי  ני

ך ר ד כ שני איו טלים הקשת ל פייין ב שו לי מו פ י קי י כי'  ו
ס׳ הנביאים איחס ד י צי ריאיס היו ואלו איו׳ ע כז  י(ן כי־י

כי׳ הנביאיס ם היו י ב־ יפי בהם מודי ו והילה ע י י נ ל  ב
ר ני ת כ ר ש א מ ו לכמוך לני יש יה אפשרית אנלנו כי נ

 שקלו ממעשי ספורים תנזיש
 יוחניות ממראית ^חכמיס

 כמו ייוזשי־ק שכלית ראייה מה כולל י יאים ג מי
 שזכינו תה כעין יכי דמיונית מפס ז כסתיך שמפרט

 הארבעה על י״ח כשם הערוך בעל מלשון סה סימן
 אלא במרוס עיליס שהם ילא באמרי לפרדס שנ-כנסי
 • יכי׳ בעיניי הרואה כאדם ינופיס רואים לבם בסדרי
 תטעה אל באמרז נשלס פ' הנייני שזכר למה יקרונ

 !חנריהם עקיבא ור׳ אלישע כן יתמעאל רני בהגדת
 הקומה בשיעור גו הפל1 היכלות כספ' ספרו ינאשי
 למכין ככוחי וכלם ני יניראיס מיפלאיס וכלכיי מכסא
 שהיי זנינתס תכמתס פייכ כי דעת למזבא• (ישרים

 נשמתם כראיית לראות זכי הנורא שם גכתי עשתמשים
 כראיית לא כקלים קזין כעין הנניאים שראו מה מעין

בשמיעיקס בראיית לואיס סיי שהנביאס אלא לל5 ®ין

תנו על ע היד הגאתכתאךאס קבל מנ ך נ די ת י־ כ  הייי
נו לא הסיתך ם ריי  בראשון דאמר יכמו נו להאיי חייבי

מו ישחלתהחדיש יכי לאל חלילה סז סימן קי ה ק’ו מי  ת ע
ת שתי ודאיית עכי כ הט ד שוות נ ה שתכריע ע  1יכ הקנל

ב ע שכתב מה פי על בזה לפניני ידי־ךס^יילה ־ ע ל א  ר
 מכחשת מהן אתת מניה שתהיה מלילה מל־לה פ׳יתרי

ק שקיל ע ד ס חי מ:תנ? רק ה ני שי כל להמיר י ני יז  ה׳ ני
 תחת דנתנו ותם ־ נגלה שלא נין הסוד לבו שכנלה כין
הזא כי ני שכאמין נכי; איננו הדעת שקיל מכחשת מהן

• כמשמעי



מאמר יהורח קולי
 • «כ כז1 טעמה מה נבקש יוזל כםפלי לק צמשמעד

 רני של מאתרי סיף היא * יכי לי איי פאמי נמיז ונאמר
 ראיי המסופר ההיא שהענין (כינעהחבר הפז' ישמעאל

איילי תדנריםהנשמעיםשס סיקינלעסאפשיימיאך
לכי עד לתקכס לני וכי׳יש

sfזSקצב עג ^סימן ושי
 קדמיניגו מדרשי יבינו אמת אנשי יזל איכה לתJלמ

 ינוקי® מלע וביציקת קשט על נוסדים שהם הצדיקים
 על מדרשיהם אכן מזוקקים וככסף כזהב דבריהם וכל

 נביהי׳ ומשלי וסודית יוידייג מהם כחלקים רבים דרבים
להרוי® ומהם שחקים עד

מי לאשר ביתי את ^ישחרבתי אוי שאמר /,j אלס כני כלשין תייה א  בפרקיסעמיק•׳ נלאית לכית נ
מהם • ^בו ויתעצב ה׳ בוינחם ימהס :זה ת ענין:יי כאיזה  ילמלאע נכשלי׳ ל^מק ומהם שהם מה ו

ת סודות Sy מובאים מש^יס יש ליל יכי׳• משלים שהם מה  לגופוין ידמי כן על הריקים החכמה ל׳א החכמו
^ן תוע^ת ^דמון שאין גד*ותםםנ*ני נמנע המסזפיי* תהויעישים שיהיה  יהתדישים טעמיהעסיקים מד,

מהם דבקי כציף כתעבושים יחיריס■S דלח^ש הקירS מונחים והם כפסיטס שאינם ■תה
iwתנ נור כ״ני.־א1 •■־ א מי אדי-הם נ < ראן, שהו ס״ נ. נ ם־ ה ״ .> ל £׳ כ״

ת קד״ ס״ מנ • ״־׳=;’׳הי ת י י י י ר ש־ראים מה ומהם נ א ה. ״ ל ן י ד .4. , נ ד נ ן י
אמרו יכן ינחיקיס ננחרים י הגמרא אחתחטכימהחנר

״י מעט עם עכינכס ויחבאר היתהלהכיכד,ש,^,^,״ת י ר י - א  יחדבלים כפשיטי שהמקרא ״'
לם קודם נבראו דברים שבעה ,כ,י. לפיענין מס ומהם עכ: עתיקים• PV גן העו
א וצדיקי׳ויש-ראל ותורה אין מלאJנ הנקגא ושהדיש כ: עניינם ויתכאר שניאיכשקר וירושלם הכבוד ו

 מן הזה קמין ינדל יכי'בזה ומשיח
 טיב היא יהקוד׳אליז עיין במעט ענייני יקל זה כי הקיד'

 דביי׳יכו׳חפשנז שאת׳שכעה יבמי ל-חידי׳יהסגילות כפין
מקימו' נאדנעה המאמ׳ה׳ה ימנאני יבמדרשית באגדות

פ' בפסחים כי חבר של לדבריו שיסכים בהם אחד ולא
̂מודר נין אין פ יבכדריס 1שרהג מקים  רני ובפרקי ד

וגיהנם• עדך וגן * ותשובה • תויה הזכירו ג' פ אליעזר
ק ישתישלמש-ח* המקיש• ובית הכביד• זככא  י
 פר יבבי :בינייהו איכא ואיחור בקדימה הנדר חליף

(ישראל• ■ יהאנות ־ הכבוד וכסא ■ תירה הזכיר יאשינה
 זעייא נר' אהבה ור • השיח של ושמי • התקדש ובית

 אצלו היה גדול כי צפוי ל ובקי • שסאףהתשיבה הוסיף
 שהחליף אלא הראשון מן האחרון הזה המדרש כביד

 תחתיו עלן גן והכציס תשונה שהיניא כייה גכיליי
 וירושלם לנדיקי' שס מיכבית המקדש יכית אבית ו״ליח
 ואם אחו היתה אחרת אגדה נכחח כי אגלי הויאה ומיה
 במחליקת הדברים תו1ברא בי איחד אגזור כן אינני
 יהאבית בי מאניר והיא בינתי אל הקייב הככן לי לקח

 כי ישראל קדוש ק'ביין עור לי יקרא יקים הכל הן הן
 נידיכת בהלהייתה קיימת מעין בה יש כלה ירישלס
 מקיצס ירושלס חומת זל יכאמרס הקלעים מן כלכניס
 זעירא בר אהיה רט של דבריי לאה לא אינם לקדשיכ

 כיללעתיהקשובה *אשלק:־דהתשזבהלעי׳יידש־יעי
עדן גן צעמיד ענייני השל־כ כן על התירה ככלל :יא

 דאיילו׳שישמעלחימעיטה
 שהי'כולל מ:ני גדילה תייכה כי יש חכר׳אבל ותועלתי

 כשיסתכלו הדרשי׳ההס כי נפלאי' יתמידו פליאות חידית
 שאין מה האייתי מהטיב בהם יינן שכלי הסתכלית נו

 יאתתית קייס1הי הענייכיס יין מהם ייגלה ממני לתעלה
 רנילגצותו ולא איתי מעלימי החכת אנשי שהיו הדנרי׳מה

 איתי תייט יאם דיריתיה' הכיליפיפיס בי שכלי ייה יכל
 למעלה טאין השכל כיענייני׳רתוקי׳יין תראה פשיט־ ע'

 האריך ט עש יכי' נכלחיס לעני־ניס זה דגר יע:־ מהכ
קתי שיעיד מכדי ייתר ל־׳יעניתי  • הזה נמקים הע/
ט כח זכרהסיחן כקדם השלישית הכת אכל ונפיתלק  ינ

כרי נגלה להם יש פדבייהס ללס כחאמת כי כתב  ונ
ס יין שאימריס מה בכל הה וכי  דברי הנמנעים הדייי

 הקכמי׳הגדולים דרך זה היא ויישלכי לה ת ני־רן נהס
 ילהיגיאס דבריה פי׳על לבביר עליני יקהה ;איך אמ עד

 הייתם יעס האמת עס ייהכיס :ל r ל שיאית כיי וזפנטס
 נעכ״ססינרי׳נפכוקיהמקר׳ימיגיאים והס הק־ש כתני
 יכי'עד האחת יהנה חנל א׳י־יס י-שיתיס ייתשיטם איקס

 מדנדיהם דבר כשתרח השלישית הכת מן אתר ואם אח
 שהיא ידע בז ותתבינן תעמיד איתי מיחיק שהדעת

 כחבירי הלעיין יטדיד הלב עשיק יינשכב "׳של’ ק־־ה
 כמו היישר יאמינת השכל כינת למנת יקיישיב י יבכניר,
 • ע'כ אמת דברי יישר ב י:ת f ת :•■׳t טו־נ־י׳ שנאייי־

ה פתיחת ייי. וגס מיי  הילך כיכב הקוטב זה על י
 יאחר כלס החכמים אגל יהיגלו המשל גייך על להידית

 עיניך ישא קורתי בייבי ההיח בספ כיישך הזה השיה
ע ייה ןדא: בפתיקקו קמדרשיס עניני על שנתגהלאנ

 ג*ע ינחמו■' בשכיות רק בעגס אימי כי נס גיר זכל ולא
 לעכס גיהפס ייכלל לכיני לעיש שכר שהיאלתשליס

ק הממריס נ  הנקקר• השני כמדרש דיה כיתה לאנה כיי י
לכלול 2 ב י,ת



־מאמר יהודה קו^
 למה דזמה ;ממנו הראש«ן*ייותי ענייני כל בי ל^ליל
 הפזעל: החכליתננפש קדימת n יני'וקדימה שאתרי
 'יי סימן יכל'כאת'למעלה הקבמה כינת הימה וכאשר

 בארץ מלכותי להראות ממני תע־ן התתלת •התלר'מאכלי
כאיל החכמה גיף שהיה וגי'

ן ^ש^יהזי מ י ■עג ס
כי בתיכים חמנאם  ההוא יהערן קהלת יבמדיש נ

 « נן;אחד על כ j שבטבע ממה סס הנפלאי ריאיס שהס
 יהטביעז המניאית יה השי כשידא כי אגליי שהס יזה
 כל בהס שיתחדש ההם כטנעים סס הטבע־ס אלה על

בעק; מרכפלאי' שיחקדש מה
־ בי • בן ומשיח של חכמה ניבלת כ ד ה דו מ  שסידיעהן הנביא חדיש׳זאות החכםים שאמרו ^מה דו
 יזקן בו יאמר אשר נעת השם וכאשר * סוףהמי,זשח דמחשבד־׳, הדר^רת הס שאיה זני תירה: מעלה

ת היתרה קנדיקיסכאלז׳סי׳יזזכאשר דני ויפעל שיאמר העו^ב£ בבריארת הדכמר־ן כוני  כמו ה
ה יחיל קהל אי מהסיחיד יין ר תו ^3ן-ףן גוף שה«א ה pn בשיש כטיעי ששס »

ד כסא וביניהם העדיקיסש * יכי האל? לאיי עליי כמו היא ואס שהיטבעיזה הכבי
 מעלת על מיי' היא שתראשיבע־יידת <הס מהסגרה אם כי יהיו באמת הכביד כסא וביניהם

 בעיניו קשה יהיית האומר
אחר נע ט שישתנה מאד

הם אשר םה סימן למעלה התו^ה ?—א כי לרם יאוי יא'? האמיתית* 1 י ■JPW -■״ ^ , 1 לשכינה: מעין בעכמס
א2םהטקו « ה הו א ■יו־לם ו ל ס ו הני CTVP< rf' ניא^ית ״עשה אם ני •

א שבב״ואים ההשוב ילאחנאהענין כאת׳סמן׳יי דו חו המשיח י ^ וכאלו כן שהינחו אחי רנזן ♦הדש י
ה עדן גן אד יתהליתס כ׳ל לדברי מככית מקבל האלקי שהיא היישל עד יראה ה,א nSN שיושמו בדין הי

ר • העולם קודם בכח בריאים ני ניס אשל בסדר דבק ם;ןו אי ד הנ מ שידבקו המים בטלע שם ו
תמיד למטה ממעלה ייגיי נבראו דברים עשרה שר.מרו מה שקר יהנלנל־ם המאייית אחלי
פי3 השמשות ’J’'®’ ^ל^ האר*\י ^ שטבעו ההא בעת רק ה^^ןךן^(ך>ן-;ןןו,;ן׳ י

ן ־-ק1לד, י דה נ חו ע ו הטנ איטר הט־-ע ני ו
הג סאלקי הענין מ. ג׳ בשנוי מדת א והתורה ב ח ם: ד
ה נכלא, דברים עשיר שאמיי ק הפ ה ם כי ביניהם ו הגי מנ t שנשתנו ה r n

ה' וכי'אבות תנדת בחפ׳\ שהיו מפני בטבע כין להפ>ק :פ' מו דמקרמון
סכס בהם שקד דיך כלימ יכי'• קת«יה מי ׳ בראשירת ימי מששת עליהם י

 לכד החס ס יהמ המנרייס
 ליתיך הע יככי שיח!קי הס
 ישיה המאמר זה פק־ על
 דבר מהתחדשית בריחה כלי
 מ.ל)<ס א׳ריינחן נחמי ישש

שיהק הים עס הבה התכה
אני אמתת אמ:ס כי תמני הסר ה י ד  ״ךpס ישיא! לפני נקי־ע דכרב־רן י^lשבגמר כוזר מ^ך מי

^^ך יבול שאינני כי יכי להפיק היא ענייני וישכהיסלפת׳נקרלא־תכו מס^י־■□ טעמים בהם להטי

* ם’״־ יו ע א ל י ״ ל ״ ז ״ ״ י •  ימי ששת נין אמנעי וגבול
 ויין חלאכמי נגמי שאי הנברא הטבע המייי׳על כראשי'

 הנביחיס ענין ך להמש לבריאה גתי אח* הנמשך הזמן
 חיבק כאלו הזה הענין כן * לגשית אלקיס נרא אשר

 • ושנייו הטכע מנהג נין יהמיפתיס האיתית כענייני
 עס הבה התנה תנאי מית מק בכמה אמרם ענין יזסז

 ס' כשני המויה זה כל שהניא יכמו יכו' ביאשית יעשה
ם ע ט  אמכם ממכיזזל• רקיקה שהיא דעתי הוראת ב
 ההיא השנוי על יימשך מטבעי דכי ישתנה שלא אמיתי

 לנחש המטה שנהפך א"עפ כי הכפלאית מן להשתי
 מבלתי לינה הכננדת העהיר יתיל לדם המים וכהפכי

 לחם והדימי ההם העניינים טבעיתמקייבתאיתס סכה
 ע!לם שא*זל כמו אכל טנעאחר שבי ולא נמשכו לא

 על אן* אמן ש שניי,־ יהיא לעת־ יהי ־ כיהג כתנהנו
®Q’p :p r t י זל האד יליס דברים ככפלאית אתל« כנ

ה ״י ר רי ס כן א ע א ל ר עז ל  ח
כד הים  אלא הבה התכה נל

ם הד כראשית ימי כששת מ״שככרא כ, ע  נג^ץ ידי 06 ה
תי * נזיתי נבאר יכל שידם  האור שיקרע־את הים את ניי

ת מישאל לחככיא תזיק שלא א ה-י ץז שצח האריות זעזרי ־ ז  י
דג ;;א לדניאל ף נשאר ההקש יהזא יינה את שיקית ה כ  י

כ ר והנה * ע חי ס א! נמפך ה שי ק זבקריו המדי קזי  ב
ת הרחבע מ קי ה ה שטמו נ קני ס י/ל ה ע ע ב חניז י1כ; י  ה

ר בראשית עס^יעשה גז ס אלה להיות י כיי כז ר ה בו ע  ב
ת שאין ת ת ש ד ח ל ר השייש כ בו ע נ ף ו כי שנ כ ת כ ם ש  יו
תיו המעשים כל כלה ששי  הששי סיף שהוא ף בס כי א

ר שב־עי יתחלת ם ־ ככה להיות גז ע ט  השמשית בין ו
ע ת רג ד קי כ ת ת היי נ גי ] ^טא כנג־׳י השמש ע אי ד ה ג  כ'

 למטה האתר יריז:* לגיענה השמש עגילת חני אז היישב
• כ ע ס ד א ה ד ג ר ג עליה שאכאני זי משנה ובפי כ ת  כ

בחדי^ יאמינו לא שזס נפה״מ־ני לך 1ז;רנ כבר הימי.}
נין קל



מאמר יהודח Sקו
ל כ נ ן צי י ; ק עתי^נל י ל ח ת ם ענין נ י ני ל ■1בל שם ה  ב?נ

ם ש־ע£ ה י יהיה ען שיננש־ מה כל נ נ ד  תכדיי שי־׳ג:ה ה
י א יה נ ל ע׳ ה נ ט ע תדזש יהיה אי ה ם ל ס זי קי תי א י הי  י

ת ם אמרי כן על נשיה הכל קמיפ ע שס קששי שניי נ ט  נ
ק א ל קדח שתשקע ה ע <י י

קצה סימן עלישי
ם מכלל י ני ל ס ה עיי נ ט אי ה ני נ &t ס ל ^ רה־־ם קי ה  י
ס ככלל נאים ני י נ ם ע  מלאכתי• לגמור שנמגאי ידגילי

 להשלמת אלא היי לא כ׳ ה-ולמית מהלן עמי יה׳לכיס
ס אי ל פ נ ס ני ט שי ע א ס שי די ק ס־ עלי ל ל ני ע  יהשט נ

יהיא העש אחלית ליחשסאל
 מלאכה כלימי השמשית נין אותם ע־הכנישו רד,ש ענין בקעד ^הניאם ^ר'א א;;,ן1המיס,( שייניא ילנאי

 השעה לדוחק נ-מית כלתי שהיר! ם£ני cSnn^no בגמרא ההלמידיס את השא׳יבי׳על שמדכ׳יכן
 חנית יאני מפסיק שהשכת ומד-, * עריכה החכמים ששיחת dSvx שכלהנפלאי' אחרי תאמר אלי

השנת״ אחר עד אותה לגמי כרבותיה^; ו ששט, במה נזהריש שהיו נטכעהדכרים כלסהישמי
 על תירס נפלא עכין ו:יא ןד,<,-0שש׳מ<ומד, כ^מה שיחגרו ותםSתדxה ’גיא! ימי מששת ההם
ייס כרכם יאמתת עניינם ! לעכי העשיה אלה ייחד ז ואפשר בעעמם .נזהריםשיאמרואיתסבמלותס , , .. יגשאר מקדם נכיאי י1י שכן ׳ , ! שם שאין נימל ייחדם לח

Qr,-^pr,jj עד ת עימד י תלייה השלמתן שםע-י רכך כך ויאשרו ענינו מניני היו א ש
 קניין א'משני השועל אל נאת ההיא ררבותיהטבמאט שהיה וק־ל-וואפנר נעשו אנלאמרשאלי אלו רק
 8אי איש בנתירת קאפשל א.־*יני הדבר והגיע מהתלמידים עגיניסנע^מו ישאל לכד השמשית בין

 בשבילי נעשו אשר אות תכל זה כל אך * עניני ירענו שלא מפני בו והקלנו כטכע יהמוכת-ם סנשלאות
 שאלי לחובה הן לזכית הן נרגיש לא כן על ונאסור במותר שאינו במה נטבע נעשו סאשר סלכר

ואין לאינאו נהם נחרו לא ואזרועד תחלה העשיתם
מי  שתהיה לאוי זה שלפי לי

ת ם התנאי הטל רי נ ל ס נ עיי כ ט ש ה ע השמשות נין נ
סלק שיום חשל ה מב  המיס ש

ם הושם ע ב ט ה שיחלק כ ש ליי ף סו ס רדן י הי שע ו סי  לי
ק ם ־ לאלישע וכן לאליהו י עי ויו  השמש כשככרא רבי

עו תישם כ ט ל ש נ מי שע כלכל פלו' כוחן ע  וכן אליו יהו
ה אלי הכפלחי׳מלנד פאר שי ע עי ש׳זישמי ה כ ט ם ב כיי ל  ה

בי ומשילשים עב• השמשית נין ההם ת ו ל ליז ק ה  נ
ק ־ ח' כ' ות אג נ נ ה  ביאורו שטת לני והתיר שקשר הזה ו
נו ־ ביישמעי השמשות בין ד מר עי ני לנכי עו ח  אשר ה

אר ן ענייני ני ד ל עוז כי אפס שזכרנו כמו משל ד הל  ו
ל עליו בשיה ל פי ע ע ב ב ת נ ש ך די ה ה קיר ע א ה כ ר ע  ש

ם וזל השמשות־ כין שננראי הלברים על מנ הי פי׳ ד ק  כ
ס זל ע ל הקדיחה זאת ט כל  הלה התנה תנאי אמרם נ

ם ל מעשה ע ע ת שי א  נתחדש זכו'לו׳שלא שיקרע הים בי
י ־ חי א ע מי ם א ־ כן לי  אלו נשתנו מה לכו הירש לא ינ

ה ש' נ שק ה תל מכלמע שי א ס ^יזת נר ק א  תנאם אז נרי
ז ע ר שהיא השמנית כין נ ג  נלי לג אליו לשים •הוייג ל
אי היא העשרה מאל; שיראה תה יהנה ספק  אינם שהס ו־

ס ככלל י כי ס הי עיי כ ט  בשעת תנאי עליהם שהיטל ה
ס אז רי ם שישמשו נ ח רי כך יאחר לשעתה נ חז  לתנאס י

ז לי כ ל אנ שין א ר ס ה א מ: מנ אנ מ. הי עכ תדל חו מי׳  כי
ו לעת ישא משימר ושמי לגדי הכה כ י  ייהם א' כל כאלי נ
י כ עכתי נפט מין היא ה מא שער כמן שינא ז  ■ בעז

ם שכייניהי מה אמנם י מ י ן שניראי נ כי ש ע  השמשות נ
ם שני היא  אקר זו שננר ליתר האתר ■ נפלאים ענייני

ת ק קז ברי ג ס ל א ל כ ע לו ס שיו לז ע ס מ אי סיוג ת כיו ו

תן לא התנאי שהרי ת אלא להטילו נ כי מעשה כשע ל  ה
 לא מתחלה כן שככלאי אמרו ואילם • היטל שעליו ענמו
ע תליש לסלק מר  שזה מאין יש חריש לסלק אס כי לבד ה

חל תי ר הבריאה זיין אל נ ל לנ א ואילך משס אי  אלקים נר
מי השגת עקר הוח כי לעשות ע ט  ד שער שכתביו נמל ו

ק ־ ע*כ ח ה ני הוא זכר אשר הקדמין ו ג  לעולמים היה ש
ן מי ד ק ת׳ נוי תו לנו מו קד ו אשל כ ם לחרש כוין נ ניי ל  ה

ו ובחר ראהו אשר ז לע ל נ ע ק ו או שי ה ה א י  חכמת< גז
מיזכר והתחדשות שכוי כלתי מא!  • • ס *יח סי כחמשי כ
ת שישיג מה אך ע ס הזה הר עו גי ה ן ר מ רו כנ כ ל ז ע  ב

ס ן נקשר להכיאס ולא :פ'כ' ב' מאמ' העקרי ני ל זכו' ע  יי
ח שוי מ שג ברית נ תי מ איר  סהשתללם השכל: אל קרוב בי

ס מרוב ר׳ל ת  וכו*• אנלם כה־ה יעי ח ;זהשתרלזתם זליזי
ס תה שה הכזנה ת דלז ת ש ה ת  אכלם שהיה מה הנזכר סנ
ס לעקר  שלישו כתל לימיד בריכה ■החכמים ששיחת קיי

על פסוק על ל לא הו ו ני ם היז מאשר זגב י היי ק בז ת  נ
עו מ ש ם שמור להיותו דרביתיי«ס ו ק נו ל ף נ י ני מ ס ו  ל׳
■ חל כל ספר על לקבר משתדליס היותם ס ששמע ה  ח

כן כ אותם שיאיירו כ׳הריס ה־ו ונ ת לי ל ס נ עני־ מו נ  כ
ת שש:־כו דיז ע ק ג ל כ  ^<קיני'כוכלי' מי אין חלא מי א ה-

אדס המק ש א אל מל ה כנו ו היי נ י ץ ׳ - נ ־ כ כ  ואפשר ע
ם היו שלק ה ענין מניני ■ ש:י. י ר ע קיי  מליתויא«<רו7 ל

ן ט וכךשמענל כ ל נ ק סמלמם י שאדז ס זנ ביי ד ה מי קי ח ו



מאמר יחודח ̂ולי
ל נ^עדהמה*  גקני להימינ התלמידים יכל( 0ני

 כי הכנתם מקיגד (אס כאת(י מהשתילס אס משטתם
 העל( ועכז מקם הואהמכיין ייה עגתסלא־דע( הס

 עילם לאות לשם זיהם ציבו י ה סאשי הדניי׳חמקונל
השר א •נס א כי יכרת לא

עד סימן שלישי
 טאה אין עצמם הדרשית מצד גס כי לבאי שב הדישזת

 גס להתיזם מפניהם סחביר מעלת לפחות ברחובותינו
 :סנוכרו הפנים עם היושר אדני על מיוסדים הם

q <!q| מחכמיתס מעט לי שתיאת עתה ירניני 
מבת וו כינס היית עס

י הי ת *tS) 1»Sn במיזת'ההיא לרניתיהסס שי;עקר היא עמידה לעומתי הפנים עם החבור נאיפקית יפחו
 הדנדיס גלגיל עי מייקימה

 י;שני בסיף סידעתיך אשר
היה’ כת סית: ברביעי ו:נה

ס עניינים נ זכרתים אשר הילתי כיעס י
ר עד קניה־ילי׳היקשלםנטעתי' פ  והזקיח ניS ד.::יבות ככר הכלזרי א

ורצוני כקב^רת אמונתי יעל כענייני ל-:קל יאין
שתראיזו־טעס־ל״ע״ ׳”״״’ ’״”׳י’■’ ®י״ ג■;!סנקש^יג הא.תהזז מחנסו^זסא״ך עתמ

שיזיתכי רניכי לאתר מידי ; ! _! כתב וזל נהחדמתו סמאיי• ומרחי: האלקיסית בשמות כיאור לי שתוסיף , ^ 1־11 ממ״מחרוץווזיחריזיח , ^ L במגלת זל גאי( סיייא לב
b™. ; ס ל ג ן ־ י נ ע נ ם: ^ קי ־ו ה׳ עזי ט־ ע ט

(מקלן חנסיקי דנסקי מילי
העל יאת׳עליוכי ׳ ציכהי אומדגא ואגדת מדרש  דכרז
 יר' תנקידא ר יגין ס האקרוכ שאתרו מהמדרשות קנת

 וכי' שבגמר׳כס הגדה תדגרי מעטים לבדי על או אישעי
 שיתתי בתכנת פהוילק בראש שאתר) מה כגון כאומד
 הס ריבם אבל לוה ס יהלוז יכי' נלפחד וס מקושש
ת טונית ומדות יושרי ו עלייכיה וחכמות סודות הגי רכ  ו

 הרוב להניח ראיי (אין והנפש הניף ותיקין א־יס בג
 אזר הפניה עס החבור •כהות ולא !ע'כ המעיט בשביל

ת חופני קם זכרתי־  והמעשים נחנמהירשיתינהגדו
 ככניס תועלתס וגדלת יס. ילין כדק כי ס cr שקדם
 במוער כי יאשינה שהכית ייה יכלתי ’ שיכים משנים

לענייני נדגיש לא כן ועל יונאת ואין p״ אין וגאשיי

 מחכמותרחכמיסוכו מעט
 כד מסיי שס לו התבאר אחיי
 מן בידנו שכשאר חח יא־לך

 אמרו אולם ’ כאמור גלגיל ידי על הראשונית אחכמית
 אתה עניינו זכו' האלקיס בשחזת ביאור לי שחיכיף אחר

 ביאי בחחלת פ' סימן בשני עס״צס לקיאית החלות
̂יזי דכלי יראזית השכינה כנפי ת״ת לחכות  שם היה ש
 הנוראית אל החיוחסויג והמלות השמית על הידןא

 ואתת גי יביאי קיס ב* לה הסער ז: אמכס כי יכו'
 שהגדלת נמה חןבע־כי ׳■׳כאז נשסיגס אמרתמיעתיך

 נמאס שעדיין אלא ענייננו ייתר על והוספת תישיה
 עד נאכ־ ולא הקדושים שמותיו כי־־יעת לאנקיס נפשי
 ניכינו שהתתדשל הספורים סגלגילי המניחה אל עתה

 אלי גא קחס זעתס סעתן מקימן רך סי לפי
:ואביכס

״Lהמאמר נשרט בה רישיי-,
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מאמר יוזודח קיל•
 לנקש כחי ח^ן ימליך לנדק
 יהמדות השמות ידיעת זלתיר

̂ל המיייזסות  מעת ית' הגזרא י
̂)ו שכיני? כנפי תחא למסות י

 המאמר מראש הינד כאשי
 לו ראשית ראה או כי השני•
 השעם מן אודותם על לדריש

 על הנה עד טאורס תשלום שנתאיזר אלא שם הנוער
 כמו וולתיהכנוייס ההיא החנרכמקיס ל? הניד כלי

א ועל סהע־ריתיך־  נכיף מ!פנ'י מלכית דגר קינ
 מקכמתס מעיש לי שתראה עקה רניני לאמר חקודה

 לי ב וקרה■ יח האלקים נשמות ביאור לי שמיכיף אחר
 או החכר יידיף נדק נדק ועתה ־ אלקיס כע׳רת מעיש
 כיישמריתיהם הדכריס אח המסדר הסכר מקנר אמיר

 היות על הוראתו נמר אחר כי ־ כפתיחתנו כמוזכר
 האלקי העכין אל ונרופה ויחסה לחלקיה סנולה זי אותה

 וראשונה כעכס נאתנו ואת כל הנלויס־אשר התנאים עם
 כיאור חיבת עליו חלה • הכה יעד מהראשין כו מסימן

 כמדינל• הקדושים השמות נענין היאשין מן רחב יותר
 ככלל קי1הז הענין זכרון אנלי שקד« למה זית וכלעדי

 מפיו ינא כאשד עניינו כיאור כת עד שמענו לא והנה
 זה על כיאור להוסיף עמיד ד'שהיה סימן כשני ודקה

 קריאת זמן •הניע כזאת לעת הן החכמות* על בדברו
 הכבוד אממת על מתוכם יעמוד אשר ימינרך שמותיו
 סנלת על להורות יבא ובזאת • עמו כקרב השוכן האלקי
 מיסף האלקיח התירה תקלת מעלת ועל קדש• אדמת

 כי לזה ויניף הקודמים* במאמריי נס דובר על,אשר
 החכחית חיני בכל הזה הנדיל הנוי ונכין חכם עס יק
 האליןי הדביק לבאיענין תמיד לבו אל ישיב זאת כי
 כמזזנר סנילתו התיי'כעס גאמכעית הקדש אדמת על

 עד דבריו עלי השתרנו והכה * הספר בדקדחת אגלכ
 קבלתי הקדושים השמות ן ענ פיףסימןיזעלניאיר

 כי ושוב• יניא ויגא סרינין קראה יו שייגלה אלא במקקים
 ניף היותו ישיח תיו1נעלא ה׳נלנרי כי.זד הדר נ בסימן

ק אחר הילך יק  להראות שירנה כפי ימנטייר האלקים ח
 נורן על להורות נסע ומשם * שינא כמו יכו' הנביא על

 ונמשך עיניהם נראיתלכנד גשמיות תמזכית 1י הנכיאיס
 ומקום זמן לכל כי הזרה כן ואחרי ו' סימן סוף עד בזה
 הוא בפרט ישראל אר־ן מקום זכי השמים תחת f חע לכל

 עד נמשך ונזה דין כהו־ח'נעל נם ה^קי האלי I? המי-ן
 הקורב עיך לעיין שער לו כפתח ממני אשד יא ס׳ כ!ף

 על־כו החולקות הכתות שלשת עם לכו אשר והריחוק
הסשללשת כקלזקתז < סימן נלאשין התחנלית קן והן

̂ע' קצו א סימן רב
 סם הנזכרים והמינים התיריע ואנשי פילוסופים

 נדקות יתנה שם טו סימן ראש עד הזה הספור ונמתח
 תה אל הדבור שם השיב כי ביאורם גתשליס השמות
 שזכרנו כמי יז ננדמ הזאת המלאכה כל ותשלם * שתמנז

 ארנע׳הקכי־ני׳המחכיי׳בפתיחחכו שם כדבריו ינתנלנלו
 האלה וכו׳אחרהדכרי' ישראל כקראאלקי ובאמת באתרו

 הפילוסזפים אמונת ו׳יסעלשרש סימן*יח עכרו מידי
 כי באר הואיל כסימן*יג אודותם על שקדם מה לבירור

 חוזרת כלתי גמורה שקיעה בגלותנו אורני כשקע לא
 יבו׳• זהפזיי יהעניי הדלית מכד בנדנו ראיה שוס ואין
 * גלותנו בהמשיך וחכמה כמוס כזד כני לאלקיס יש אך

 קסיכינס זה •ועל ולזולקנו לטוכלנו למ!עד חזון ועוד
 שהיו החכמות זכרין נחנלנל שם • כ'נ סימן עד מלותיו

ד סימן המלך נתעורר זז ולעומת • נאומתנומקדם  נ
 אכלנו הטנעיזתשהיו החכמות שיורי על ולתור לכקש
 ואחר באתרו השני כסוף עליה ייעד אשר שאלתו והיא

 הראשונות החכמות מן כידכס שנשאר מה על אשאלך כך
 זכאמונת כדעות שאלתו תבוא בטרם פנה שאכלה אלא

 הוריתיך אשר הטעם לין זה והיה • המקדמ׳שס השישיס
 הינירה כפר כי באמרי כה סימן לקראתו ינא והחנר

 הסעיר ונמשך ההכה הטבעיות החכמות משיורי הוא
 כיח סימן המלך ינא כן אחרי • h הימן עד אודותיו על

 כדברים מאז לחכמינו שהיו החכמות על מאתו לבקש
 היכירס ספי בענייני השכלית ההקשה מן ירחקו לא

 עם המאמר סיף עד זה על הספור זנמשן זכרו שקדם
 שהיו קהערים ממנו אבדו כענייה אשי הסנה קייאת

החכמה: נענם להם
ם ^ או  ^ית ־ שזכרנו הקדושים תשמות כיאור על ו

 מעגל ישי היא הנס כי בישרים לנדיק
 מיאן על ה׳היתק ביד משפט ומאזני בפלס מפלס נדיק
 <«rt1 השמים אלקיך לה' הן עקב פרשת כאמרו ביתו כאמן

 לאהכס ה' חשק כאניתיך רק בה אשר יכל הארץ השמים
 כיום העמים מכל בכס יזחריהס כזיעס ויבתר אותם
 עוד תקשז לא וערפכם לכככם עילת אח זמלקס היה

 האל האדוביס ואדוני ־האלקיס אלקי היא ה׳אלקיכס כי
 הכתוב איך ישמע הסכת יגי'• יהנודא הגנור הגדול

 נדק נמעגל' הצחקי משפטיו ולכל דבריו לכל הזה
 הנכבד השס ענין ביאר תחלה כי יתברך שמותיו למען

 שס זכיאור • ראשינה כתב שם הוא כאשר ?ח יא? היא יוד
 לבא כיל’ סלא לז-י יין היתה לא אמריו בראשית אלקיס

 שכן כי ( היז־וחד השס תולות על לדני מועל ןלקיל4
 שם הוראת אנל< התביר ע- ) מזה ■ייגע ה הענן עליו
 הדברים כהמשך נגלה תנזאר ^מיא וכמי הכולל 0<|קי

I עד



 מ^מד ■' יחודח״ קול
 נשם אס כי אינה <המעלההיתייה יתדייקית אמי< עד

 הניאזי המשיך כן אקלי ?נכנד*י«דלא<*אלהא<כן'•
 כמוהו מייקדיס הם שנס ואהיה יק שס גילוף עם ות

 אלקי שם ניאיל לזה וסמך נ* פ־מן מדבליו שימיאל כמו
 האדנים אדני ושס האלקיס

 נקנגז כלם ׳ יזל ושם
 כפי זה אחל נזה שם נאו

ההוא בכתוב המוזכל סדלם

הרביען המאמר

א סימן ’ רגיעי
 אדס ונני מלן כמו אלקים ושעם * לה הראשונה

 הוא ונהפוך • עב כן יקיאו אלקיט נהשפט המתעסקים
השועטי׳ שם אלקים כי ז' פ' בשני כתב שכן המורה לדעת

 קשס זה הושאל ילזה שניהם דבר יבא כאלקיס עד
 •תילהייתז ולבורא למלאכי'

 זלזא המלאכים על שופט ^
כך יאתר ה׳אלקיכס אני

אלקי־ יל אלקיס הזא את •״׳-’ג■׳- התיזכד סדלס ר,pIl-0 החבר אסר h !״,״■״״ל״,,. א *ניני‘הו ,א,ניי.אד״; .מלאטס -״ר־י
ר״לאדוןהגלנליסוהכככי׳ ך’י יייז י• הרנדים מן בסם נכלל הנדול כי הטלא
 נוף לכל אדוניס שהם כ״ו כעולם מושל בו רועה כשהוא ככל שיהיר. ולדיין למושל תאי שהוא אלקי׳
 ולהריזנן־ ־ עב זכו' זולתם מכהות כה בו רועה כשהוא כדלק שיהיה ויש ימלא ונבול • שיבאר במו

 נשסזש• כי שלישית דעת אדם מכני דיין או הטכעיס מן עכע או הגלגל מאילזת הננזל אל בשם נכללו
 וממנו והעונם הכח סעכיינו
 שהכנויי' ועוד כמשב'• היראה

 להס המייחד ייקומס ושם כ סי תשני במאת נתכאלז ככל
 אלקיס בית אס כי הזה המקום ואין * שמה שיכינו כמו
 נמחקים הכלת׳ הטהורים הקדושים השמות שעל וזה

 זה אחר שקרא זחה * ו' פ' תולה בה׳יסודי הלמכס סזכל
 לבאר לק זה היה לא הכטיים מן היותו עם קדוש ואמל
 המיוחסת זתהלה בלכה כל על ומרומם נעלה ית שהאל

 • שיתבאר כמו הכה עד שזנל הניואי׳זתאליהם ממדז לו
 ודכליס אלקים מלאכי כו ויפגעו לדרכו סלך כן ואחלי

 זא שינ כמו והחסידים הנביאים ויקבילום ייאום אלקיים
 מעתו אדרוש (אולם שדי• בעזרת בעתו יעה הכל
 מהבלתי שמות שני אגל הביאוי השמטת ענק מה

 על שמותם את העלה לא אשל ונגאזת שדי והם נמחקים
 שם כי הזה הספק התי על מנוחתי זאת אך • שפתיו

 כתו וחוזק כח מעכין שהוא אל בשם ביאורו ככלל שדי
 כי )שמה כמוזכר (דרכו לפי בשני ביאר וככל שיזכיר

 לכפול אנה ולא והננחון הכח כדרך לומר יונה שדי אל
 לה לנדו ני הזכירו לא נבאות ושם * נזרך לאין הביאור
 כדנר ־ הנכבד השם עם או אלקים עס זולתי תמנאנו
 נדק: אדני על חיוכדיס דבריו כל פשמזת-והנה היא*נע
מן  כללות וכו'הודיעו למושל אלקיסתאר א סי

* ודיין מושל כל על הואת החלל הוראת
 ־ נדיק שופט אלקים כי * כלה ובקטן החל נגדיל

 ביאר לא אך • יקראו אלקים התה נס היזלקיית והנחית
 כתב והיא:ע תחלה* השם נפל מהם איזק על דעיתי

 המלאני׳ובעיור על לאשיכה ינא זה כי כלאשית כתחלת
 שהלבויים כןכתי נקרא ידם ה'על מעשה כל היות
 שנשמת יכמו ינאו שממנה שייאי נעניי שתה «קיאז
התלכבה הייתי נעכיר לנ תקיא העליונה האדם

תחלה• ין לאלקי׳על נקרא ונבנה
 t המליכיס כן <אח'י

 בהם שניהסלהקרא האלקיסיבאדנר יהכופטיסעל
 ״P כתב שכן ־ יינקו והנהנתי כחי ימי שפע כי שמו

 התלס כי כלס הכחית נעל אלקים יאמל בראשית
 שאר לכל ילמיז יהס סמיך אל כאלי הם אל מייכית
 הנלנל חכתית כח • 5ע כלס הנחית כח כלומי הכקית

 •כשאן אשל ס חלאכ שס בכאן שפתיי על העלה לא * וכי'
 נפשו להיית ־ הפילוסופים דעת על לעמתס הנלנלס

 J סי' נאמרו מללי נליי ישפמיי ־ מגיאיתס על קוהה
 בזית כ מבלתי נלידא יח כחפכי מפמש כלי סהשמיסהס

 כ1כת הספל בחתימת נס * ביניהם אמנעיית אחיות
 מחלקי׳העו־יס הפילוסיפיסאשר לדברי נשניח אל לאתר

 ק'יזמאק1׳■ מדלנה אכלני כלם אך מדרגות אל האלקי
1הנש:.י מנהיג אליק אס ט ואין מההגשמה שנפרד

גתינתס האלה־ס* הפילישוטסלהיכות הביא ואשר
 .מאיכעיס ׳׳תי* אל יהגיעיס כת-יעיתהנלגליסספליס

 א יהיג האחרת כיה זולת שכה מהם מניעה לכל ט יראי
 I הכלח־ות לא תפניות הרס עית התכ כי הע־ון להם

 נפש ולכל מנפש ינותק כל שתהיה והתחייב טכעיית
ד מלאך היא ההוא והשכל שכל  השכלי׳ יקראו מחמל כני

 זזו- ינו׳עדאמיו שניות ועלוח ימלאביס ההסאלקיס
 פס' כל על לי יהננתס אמת לא חדוד יקנה דקדוק כלו

 ף1•ה לא זכרם אשר המלאכים אמנם • עע אפיקוריש
 וכככדיס ס לב שלים המה חלא פעמים כמה עד מדנריי

 יכיזי׳י!^, אלק־ס רכב רניכי עושי אתויתיחשרתו אשי
 לא אך • ואנה אכה נשליחיתי ללכת לנויתס גס V שכאן

י' ״"*ן ההנינר'־טנעייז דרך על ‘רילאכי ^''
 להשלים יגלגל גלגל ככל אישעלכשאו המלך פקיי־י
משכילי פכיהסנ^וט נגד שמי כאשר תדעיתיהס ענין

העתפלהפים



Sip מאמר יחודח
 שאין * החני דעת לפי ^את לא ^את כי * *!מתפלספים

 דיך על פיעלית יקלהייתן אכלן הסנית-האמגעיית
 כאשי אלקים גחפן החשמשיט הכלים דרך על אן החמר
 קדם זככי ־ השנית נהקדתה כ סימן בחמישי לן הניב
 החכמה התיקסית הרחיקן אחיי עז סי ניאשין דברז

̂ל הטבע אל בנבראים  זלירח ןלשמש ליסזדזת יש אבל ז
 זהחרטנה זהקיזי רחמזם דרך על פעלים ילבכנים

 רק להסקכמה שנייחס חבלי בהם (התלזיים והיובש
 בז יש ונלאשר זההזרעה יהשיעור הגייזי אכל ע:ידה
 •ס משער יכיל לחכם אם כי יתיחס לא לכזנה חכמה

 הנזכרים דבריי יתבארו האלה הלבייס פי יעל ־ ע*כ
 את J המישליהמנה נשמי הבלתי העזלם לחלק שאין

 על הממונה זה ילימר שיטת מדרגות אל כלי העילם
 גלגל על יזה לחעיב חיתח פלזני גלגל מניעת הנהגת

ק * למזרח מזתח פלי  יכמל מחמי נפיד •תבלנדי היא י
 הממשלה זלילגלי ג־ ש־באפימן נחה מטעמי סניכיר

 יטם יחכיץ אשר לכל התנועית אלה ככל יהמתנשא
 עי נענמן קפניית שתהיינה לא הגבת ויכלתי בחכמתו

 הפיליקועיס לחז כאשל חשיקז ישכל ושכלי גל1הג נפש
 * השני מהחלק פרקים בכמה לשטתם נמשך והמירה

 נעל של דעתי סצה כי בןכרזני נא דה מדבי אני ועיד
 על השני נשער שכתב במה החני ללעת העקידה

 זה כפסיק שמיס מלת משמעית אם י׳זל • היאשין הפסיק
 ירא' שמים לרקיע אלקים ייקי־א כמאמר ממש שמיס היא

 לדעתהפליסיפי' הפנמת ק'תאינה1הי שהתירה ביזמת
 מאד מפירפס שמניאיחס שעם זהזא המלאניס אית נחנ

 הם להיותם התיחדם הצה ינכתיבים זננכיא־ם בתייה
 ילא בכאן צזכר והלא איחס והמשפיעים שמיס מניעי
 בלי (להכחיש שצזכל ייראה ‘ מקים בשים מפידש נמצא
 מניאי׳סמלאכים חייבו הפיליסיפי׳לא הצה כי * יפשע עין
 כי יחליפיהן המתמידות השמימיות התנועות מצד דק

ת מהתחלה תטעהס היתח אם אמרי  כתנועת טנעי
 • הטבעי מקימי t נהגיעז הגלגל שיניח היסוד!'חיייב

 יממקיס בחלקיו תמיד מתנועע שהיא מאחר אבל
 תניעית־הס שהתחלת חיייג יתניעעז אליי סיתניעעי

 זרז נע־ אשל הננדל יניירז בה שכלית נפש תהיה
 זלזה אליי להגיע התמידית התשיקה נייף עה יתכיעעו

יאמרז הת־-יעית חליפי כמספר הככדליס הספר שמי
ס תלגל ככלל שהנכדלמישפיעמ־יט  מספרם עדתי

 מקימז שהוא בכאן סיפר שלא אחר הנה י אמיי עד וכי
 ימשש כאשי האלה הדכליס על באי המה יגס המייחד

 J פרק קמילה הרב שכתב כמי אימדכא הפירוגתילת
להם יש אם אנל א' חלק פ׳עא שכתב מה כעס יולק

קצח א סימן רביעי
 ; 1־ דק עיין אהר אלא מכואר זה אין בז שיטירי שכל

 לקבל •לא בקולם לשמוע חייבים אני שאין «יאז
 הגלגלי' תכיעית ענין יה־ה שלא יאמי מי כי השעיתס
 כל יתנועעו בה ית׳בהס בוראם שמה טבעית בהתחלה
 הגלגל חלקי תאחר כאילי מייחד מקום אל חלקיהם

 מהגלגל יחלק חלק יכל הטבעית הנקידה אל היומי
 כהתנועע בטנעאליז יתנויגע למקיםההוא חזן בהיות
 החלק ייכל לת זאולס ממנן חין כשהיא התרכז ■אל האבן
 יכלם קדיכקיס הגלגל חלקי שכל לפי ח,שם1לנ ההיא
 כביבס דיך ההיא החק!ם אל להגיע הס גס לנים

 אותו יחכדיקיס שם המגיע החלק דוחים ובזרונתס
 היא גס שישיב עד משם ולהתרחק ממקימי להעתק

 חפשלות על משלים יהיסיף ־ עכ יכי מהם כאחד דוחה
 ביאס עד ליהס יגלג! ישיכיהם כתקין הזאת הסברא

 לן זכיתי זכיר כי חנא אליי ־ 0יק*« נכין יישוב לכלל
 אורך העזקת מהשתיעבי זה מנע זקנר י י א תקימו
 עד דבריו נקגלגלי דכר סיף ־ קצהו יעד מקכהל לשינז
 התירה איתי שהזכירה המלחביס מניאיח יאילס אמין
 לגלגלי' מניעי אי נפשות קהיזל.ס מאד מעילה עני; היא

 להשלים נוראס המניאס מכיאותסאש־ המילה הידיעה
 הפרטית ההנהגה דיך על החניתות הנהגת ידם על

 השמיס אלו עי הטבעית ה4ההנה שתושלם כמו והאישית
 מלאכו ישלח היא מקום בכל שנא כחי הס יתטעית

 יכיל♦ לן יגיה מלאכיי כי מלאך שילח אנכי הנה לפניך
 ינז׳יזסב מלאךה׳אליז ילסייקיא על נביאיו להשלים גס

 כראשית במעשה בריאתם נפייזש ניכרה שלא הטעם
 הבריאת סדרי ישאר והאק השמים לק שם נזכר לא כי

 נכבל תירט דעת זהי והנה • שנבאר קטנע־תכמי
 תיעלהנל^ליס הזכייז סלא הכתינים עם ומסכים מאד

 כע! ילמיעדים ילאיתית האק על להאיר יהחאיריתיק
 סולו השמים לאל הידי השמים אלקי ה מקים זנכל שיבא

 נטנע׳האיתו' יתששס שמכקי לימי זגי בערבית ליוכב
 פכי החנהילים מדבריו עב ־ זני תתכיעעיס הס שאמי
 בנגיזנם לפניך הנגתים כן על כי שיין מ החבל כינת

 לאלס שם הסמיכיים מליו נח שמע יאילס ־ ובקיממס
 נכל כלס התורניים שהחכמים אחר אחנס ,זל הכזכי־יס

 הפיליהוז♦ הדעת אחר כמשכי שנמנאמדכייהס מה
 קדלך על כ^י הגלגלים מניעי המלאכים היית וקבלי

 הדעת אל בידי יסיייך עייל בכלב לי מכאת־ ילמ באמתו
 כז ינחק הר החבס בי ריחי חחרי מנאת׳ יה ל:ד • הזה

 שכתנני ללה נתכילר שלי השמים שער בעב זל לטין.
 החלקי דחיית מנח מיית ה:מ התניעה התמדת מענין

 אחכם ’ החכחה מבעלי עיזר יש כי זכליחמי קבדודיים
לחיש « 49 כ חע



n ק<ל i w מאמר 
c>nl מה לכל עמרם להסכים יי^יתי זס' הרבים ̂ול 

 חזר כי לפניך זהרי * ע״כ געה «r פרשה בפי סאכמזב
 זלאמנא חבר לז עלמידמגקש כל על העקידה בעל

החבל בדניי יש־מה כלנתי מזנא היה בעגלתי חיש «לז
הב תז ס מדי ח ניז הכ עי חזז ז י

 א סימן רביעי
 יכי<ג ה<ה * גכ למלאכים ספייי הגיע כזאת לעת סאם
 ונאמרו * דברני כאשר אתיים גתקומית ידעתו רוחי לכו
 הא־כיזהיאש־כית לארנעת כיון • הטבעים מן טכע או

ל ככן אליים והמתיחסי' ויובש ולחית יחוס קור רג  הו
פעמיס כה סימן בקריאתם

ק י1פרי לוב יבחנו עפעפיי  • טכעיס חאיבעה באמרי בעכור קיד^• כ־*שזון הזד־! השם ונכני
הג שיהיה והכה שמה* ככללים אמריו ו ת בין נ מו שים שדיו עכום האו  • הארבע הטבעיס ומינאי עו
היו עלמים מאד מדוקדק החבל לשון דxSשכ מאמינים ו י'ובמקית,׳ סיק בחמישי וכן •חישובו מהם ח

 היושכיס אלה וזכר • זילתס ^^דדJSוכ זה‘? שדומה ומד, כחותהג^גלייש
עיז ראשונה כזה כי ־ אלה כדנייו על התחמק נ
דיזתריס הכנת משמלת ’ שאין המלך אל גאה התערה

בכאן חשלס יבאמכעותס שיכים מפנים נפנים והמזגתס כי אלף מני אחד טבעית הנהגה מנהיג מלאן סס
 ותכיעיתיהס השמים ידי על תושלם הטבעית ההנהגה

 לק חכמה להם שנייחס מכלי העקידה בעל כד^רי
 חלקים ומלאכי עז• סימן ענימבראשין כדברי ענודה
 הפרטית ההנהגה להשלים דכיו עושי כח גבירי

 קרוב או העקידה בעל שכתב מה דיך על המיוחדת
 האלקים בכי הובאו כאשר הפסקא בסיף כי אפס • מחנו

 כאלו כאמלו כתיכס המלאכים גס באז השם על להתינב
 וכו׳ הירח אז השמש לעבוד ראוי אלוק איזה השואל סאל

 כי זולתם אי הרוחניים המלאכים אז הריח או האש או
 כל ועל עכי זנהפסד* בהזיה סבה מהם אחד לכל

 מלאכים על לא כי שעתו לפי לומר אכי נריכים עכים
 במה עבמי סותר היה כן שאם כינתו היתס גלגל ענמגי

ק שזכינו•  בהשלמת יניבו יתע־שי משיתי! על י
 הכז' העקידה כעל בדברי המייחדת הפרטית ההנהגה

 זכדיכם איחל ועלכן ממנו אועלאזפןזילתזחנעלם
 לומר תקיפה דין בעל יד ואם * יד בלאמר לכחית ליתר

 אזה ספר ־ הגלגל מניעי ממש מלאכים ההם ססמלאכים
 נספורו ליתינג האלקי' נכי כאז כאשר כי תנדק למען
 היותם עס ככלל והמלאכים בתיכם הכחשבים כל גאו

 דיך על שס דבריו שהמשיך אלא אכלו מקיבליס בלתי
 תלעלדשנך מניאותס־ על הגוזרים ספילושופיס

 ה^ילאכים יין שיהיה ג'ויש סייין שאמר חמה מנהגי
ס ושמא הננחיים  ן כיפיס(א הפיל מריס שא הרוחניים ז

 דרך ועל ־ ע״כ • תס א לקכל ולח דבריהם לדחות לכי
 ובלבד משטתו יונאיה דבלים נספירז אדם גורר חה

 פן בהם אמונתו על מירס קליק נס לענית יחכיין הלא
 ראש של מנהגו וככה יגלו הכתירה באבן תגיף

 דנריס פניו על ר יעב הרבה נייקומית כי הפיגוסופיס
 החריש ואם י יחשוב כן לא ילנני הזילת דעת כל

 ריוח * ידעתו כזנתו הרחיב לבלתי ההיא נעת יחריש
הקנד יעשה יבכה ־ אחל במקיס לו יעמוד והודעה

 אליך אתיו יהיה החבר דעת על והכה ׳ וההפסד ההויה
 • והטנעיית הגלגליות הכחות כל על תישל האלקים

 חתוך חלקי אליו ייקרא על שמות פ כהכ הרא*בע אמנם
 כאשל תאר שס רק הענס שם איננו השם זה ־ הפכה
ף כח ילא גוף שאינו קדיש כל כילל והוא אפרש  נגי

 שהוא איתוהי לא בשיא עס מדרהון די קין1? להן ככתיב
 ביאשיע פ' ספורנו החכם דברי הם וכן ־ עב ־ הגיף

 עגההדויוות אלקיס ̂מלת הנה וזל אלקיס עלבנלם
 וןrוכ ייחמי כניל שלס כפעל שכלי ענס כל על חאמר

 מלאכיו ועל ית האל על תאמר כן ועל בהכיח כ;חי
 השכלי הילק שם על השופטים על תאמי כ| וכמי

 קבוץ כלשון הזה השם ונבנה עב: •יכו' בהם הראוי
 הי׳מכם זה למנהג עשה זכי יכו' נוהג שהיה מס בעיוי

 כעליזזן חישכיס נאמרו הנלמים ס'כל התשנה נפי׳ זל
 יגלגל ממעלות במעלה השליש כשתהיה כי המעשה

 דמזגן על המעלה לאיתה נלס יעשה שתהיה מעלה איזו
 מתכיכחיוב זניאיס המעלה לאותה המייחסת הנורה

 לה* סחיוחסיס ס והפעל הנורה אותה בענייני במניאות
 אותו ומתכלליסלוומגדליס כלס לאיתי מיטריכ והס

 ממיס מין וזה מעלה באותה השמש שתהיה נשעה
 משכון עידשס י פה וכו טלח׳בס כערכי ונקרא הנלמיס
 ו־אמכי עגיל ענייני:־יונא אק ולבנה חייה נורה שלישית

 שנעלז אלא ־ לנר־ל זר ויאמר עגיל קשת אי כמש הוא זה
 עד נירית מיחסי'לרככיה טנחסס כקראים ר הנלתיס

 ניגת וביית • שחזר זקן כירת שבתאי גורת שאומרים
 מלך נירח דפמ־ ונוית • זהב נהלי י:ל נערה נירת

 המזלורן לנל מירכיס וכן י עגלה מעטרייככעל
 חולקים ׳־נורות כחויין והם י ררגה נירוה והכככיס

 על והכוב כויגיס :חיים מ ׳רב לנ.י מחלוקיתהייה
כ מן דנר לניי  ועל עכז כשק לי נ וירחב יגדל י
כתב מקלס האימות נין כ:הג שהיה כחלוקית ינזי

הק;ס



מאמר יהירח קי^
 סמל כל תמיכת אמרי אגל )יאחתכן ע' (ספייני <זחכס

 התחלה אייי יש יסד כ כמגא שלכל קתישכיס כייעשה סיה
 מה על ליזירית ד0הי.פ איחז גירת עיש־ר יהיי קלמינית

יהת המסייר הנכר׳ד :איתי ן קלס חיית פחשכי
להשפיע הגיד עינליילאיי־ה

קצט א סיכן רביעי
 שכל ואעפ׳ כאחרי פ'י'מהשני הייייה כיה עלכיינא

 אנליהיהגב נכלהנמצאזת• ז תחפ״טי כחיתהנלנל
 הנשם ככסות כענין אחל כמין מיוחל אקל כככ כח

 ’ עכ ■ שיכינו כמו אחד כאיש כלו סמגיאית כי קאחל
אפלטון קרא זה לרך יעל ן . ' I ׳ ׳ 1ו1 ז i״

ם פעילה עליהם ם מה צי ה א היו אלו ם קוראים ו ל כת כשם כלו עילם ה את לקים ן< כי
 ישכילו יליקכמו• נלזל• בהם הםמויג־^ים וכאלו בהם נשבעים נאיהיי • כ’ע • קלייין סחשני הכמנא

ת 1י״זק׳ כאלהיזת יעלתיעגית הו כ ד בוי בו כ׳׳ ר ת ם כ ה ח ו א גי׳ הי מג ף ה  העולם שכין הלמיוןהשלם הגו
ת יהכ̂י יאיאל !אבא ) ח סי ( ר והכתו מנ ח כי העודים את יגיב ד הלרך פי על והקטן הכליל כנוי הכחו

n ם?ז יליףיז י״׳^ o cS ה כ^ כי תנועות ד ע א הנו • עב פ כראשון רמויה שוכר באה הי
עילה מהם אחל כל אחנס כי l l 1 ז ק מח ת־שי־אל ב כניצי <̂כ עה כוז זולתי י I I דמשבש גלגל כי האהרת התנו

̂־י י ^יז למעלה השתלשלות ליד ! ! l ’ יי* ’ י
דה וגלגל ^ אלק כללס 0 קייא הד בכה רצים אינם די ת אבל א הו כ הי קטלל המנהיג כי ראש• נ
ת:  העומד היא ית העולמים ממנו אשר ראשון ר הכח li פנו ולא מתהלפין על p״,D פ היאנע פ:
ת כל באו לפה לך יהיה היא פסיק דו שלא בעבור אם האלה הכהו  עילסיללמייןהכח של כריסי הו
טענו בו יזל לאלקים לי תהיה <אתה ת קבוץ כי ו הו א ד.1הג הכ ה הו  לפי או באלס• הדניי המכונ

ק המקיא בכל אלקים אין ה י ב ושהנפש אלו ה ג  בסיף המליקלק הדחיין הכחורת קבוץ אם כי אינ
ם אי סנכבל השם היגי מנ ת ה ף א דו או הגו יחס יזומה ההיא הפרק אך באלקים שהו

ל ט הקייש־ס תו‘רחוקבעינ<הסשתוע-י ד,-ה י ד בו לם• האליק וחשב, • ע תלע. . -PP
א י*- ־י׳יז ה מע־י ו ה - ו ומרומס נע־ים נ נ ע י י t, ־נקנה ב*:ל שישג־ח ״•כן נ,•* ״ o ^לאדס

*׳יי מדבריהם• לאל חלילה בנו אלקיסשוןן^ען וכל באק ^אי  אמתי הכלל הכיף מן נבדל עלכן
הד דבר עוברים ע ככ,ן הכתיב דבר קי׳ שלץראין רבים אך א ^ ת כלל וכי׳: עליי •שופע אי

ת שכולל כלל אל כמו העוכדים מחשבת סייו ת • חלוק מאין ה קו  שהיא אמר כאילי יכל שכילל והרי
י הככיא־ חנניה נ ה היא ע על מ ד ה היתירה ו  חלוק* מאין יכל: שכילל כלל יוד הנכבד נש־ס אם כי אינ
א ככללית שאין לכטתו נמשך או ה א הא ו הו ת׳ דע שב י ת יו1ג רמיז נו  לחיל קלש בין יכדילי' לא כי במדו

קדשלכיןקדשהקדשי• ובין ססאלקיסרקמהשאסגיף
אלקים כשם אנקני אילם כך ילפ כאמיר ככיף כק ילא

̂גי יהיה זולתם גנל בהמנאי שמחנו עליזן ומושל הכקית כל כח נאמר כאילו נזכיר ם• העינל מקשב על לעתי ל
 כחו ביהדל׳בן שביאר למה קריב ימשכו הממשלות כל

 הזה השם להיית ליקית אמר יהליקיתיס :שזברכי
 pDהמזי'ביא דברי הס וכן * יבעגס כלוקא עליי מורה

 נגזרים כלם כספרים הנמנאים ית תיי שמי כל יזל סא פ'
 שם אלא • ט כעלם שאין מה יזה הפעילית מן

 P* ל( מייחד סם שהיא הא ו1וא היא *ייד זכיא אחד
יק* ענמו על יייה שהיא ענייני המפייס כם כקרא וליה

הוז שסנ וכז': נה השתתפות אין מבוארת קייאה  דעי
 הכינה כי כתפלה פכטתי עיני למיאה יכי במרות אליו
 השלש במלית אליו ימיי העגס ״ס י׳ל הנודע השס בזה

 ט יגי יחנין רתים אל ה ה לקמר כי כמתתלית פשרה
‘ כנידעאכלני אליי ליחיי תמיד לנכדני הזה הסה שייני
 והתאיי׳וכתו המלית כל מסים ימ אנחני ניגאיב !עליו

פיאה תשוב ועוד • נשניקימזג שקדסדנלנזעלזה
לשין

 ואף כח כל על אלקים שס יאמר החני דעת על אמנס
 לאמר ביאורו ככול ירחיב ככיף־יעב כח כהיותו זאת גס

 יט' יהכחזת הכיף את מנהיגי י הכחי ביביי מתרבי יהם
 יהייעכל יהמהזיק סייישך זן ר כק זאפי כח שכל והכינה

 למעלה• כמוזכר זה כס כללית כפי יקיאי יכייגאחלק־ם
 לכי אין בעכמס ל מביאר הכחשב־ס אלה לנייי ולסיית

 אחיי אס אין ניאירי מי אדס ישכון שלא בס לדבר כירך
 היאכקסר • שלאהידזבו;כי אסנעכיר נריכיסלי:

ס נסלקיס שלידו אי כן אחר אמלי עס  כי יטעני : י
 יעריכו נפשות כערכן יכי כה זשהנפש יכו הפחית

^  ייקיכגת א היא ש־כפש כמי כ־ באמרם אלקית”^
 לכיאיל המיקדמים בפרקיו הרס כדבי יכית מכסות

 כל מקבץ יבלס האלקית ענין ככה מסכתאבית־
ל׳ ל כ קנ קי אגילזלר בדלדין יכשלי הפישעיב יאלי ע



Sip סימן רבי;' מאמר יהודח k
• כמדוכי כו1 ינוויי דבירו ידי על הכידעלני «ןיה סיג ביאיר על פ׳תשא דאחרי לוס המתיסס כראבע לשין ׳

 האלקים עד אשר לותrr1 ככבים עיבדי העזים כיתל
ס  תישהוא על בכתם חזיה כולל שהואשם יגאדבי

ע על לא ידיין ייושל יניו♦ דביר ידי על בייחוד ניי
להס ילעיכןא־ן כאער־

רד בםקום nS כי'הבלתי נודע היה סלא ה אשר א  אליו ירניזו אשי נודע שם היזא כ« נודע* הי
ם יי בכ^דיונקרא א־יקים נקרא דעת ף יום צא יידעאזתז ד ח תי ה  הנכבד שמו זה הוא כי ל^מר וSכא נ

• בדקנו ס בי א:ריקראי לעבוד ראוי א^וק זה אי S•ואxה/ שא^ כרעה שאמר וכמו נשסהזס
אשי 7P(i כ״ק.ס ל■׳ ״א א, ך,,,ך, לא נקול. |כמע1 *סר ס «»

 והמשל ־ ונו ה את ידעתי
תחזינה עיניך כאשר בזק

׳״ ״״ין
 דבי על משה בתפלת הסתכלנו הדיתווהלשונוובנה

 תהיינה והחדות הענם שם שהוא ק׳ זיאמי קמדגלים
 ביוד ה יקראו אשד שמי וזה • עכ * זכי' נאמרות עליי
אחד במקו' איני הא ׳תל י־ייז

 הייתי המשיב ישיבך כי גס זח־ הוא מי עליז ותשאל אדם
 יעימד מונח אנלךנתקיחי הספק עדיין חור או אהק
 הגדיל הכהן הייתי יישב אס אך • זכו' הוא מי אהרן

 התאר זה הלא ־ שיזדמן תאר איזה או השופט אי מאחיי
 דימה נודע היה שלא האחד במקו' הוא גי תתארהי אשר
 בכית שבע מדין ולכהן שמית פ' היתכן שכתב למה קנת

 שהלא הנניי מן דק ידוע איננו כי שחו הכתוב יזכיר לא
 רק איננז העבס שס אמכס • עב * בכהונתו ככבד

 אהרן את ידעך אחרי שאס :מלפנים נודע אחד במקלם
 לך מי בו בפגעך אודיתיו על <bo אזן לשמע עמרם בן

 הוא יאמ׳כי אשי המשיכדבל ־יישינ פגשת אשר הזה האיש
fלך הגיד עליו המורה שחו את אז י עמרם בן אהרן ס 

 אלקים שם זה דרך ועל • אנלך נודע שהיה מי במקיס
 נודע היה שלא אחד במקום הוא ידיין מושל עניינו אשר
 כבר סהיאאלקיס ישיביך החמעיי הוא מי לשאלת יאס

 הא שס*יוד יעלה אם אכל ־ לשאלתך מה תשינח קבלת
 הנקרא בענם ידיעה לך קדמס ולא שפתיו על הא «א*ז
 מת יביט זה ואל • לשון מעכה לך יתן ולא יוסיף לא מ

 ושמעון ראובן ממלת יוכן אשי אחרי זה אחר שיאתר
 נח מ היה עדיין נודעים היו לא שאס • עגמיהם אמתת
 קמנם ־ כמדובר התשוכה לאחר גם מישבו כאיתן הספק
 דנריו ביקור על ותעמידני רוח בי ותנא מדבר עודני
 נודע שם הזק הק ו’הא(א יוד שס כי אחרת בדרך
 באופן אכלנו עניינו נתפרסם לנקראנושכבר ♦ענמי
 ג' סימן שיבאר כמו יכו' וגייויו דנריז שמיעת ע*י מיוחד
 אך אליו שרומזים נודע שם מהם אחד ואיןאנל גאמיי

 קורא והזא וכז יהוהרתו יניוזיו דבריו ששמע מי אנל
 שהוא אכלי וחמת עמו שדנר לזה ככיי כידע בשה אזתו
 הזא הנודע הזה השם והכה ־ יכועכ העולם את גזלא

שנקראהו התדותוהשמית כל ידי על סכרמיז
 מהתפירש חוץ סיייןבשמותהכורא בשני ”שא וכחי בהם
הנכבד השם אל לרמיז בכלס הכינה כי י זכו מדות מ

 אלקיס בשם נידערל היה
 מורס נלתי כילל סהיאשם

ע על  • שזכרנו כמי חיוחדיס בדנריס הקורא אנל סד
 נקראאלקים גאררוכיהיה עלזה כיאויו ילך והלוך
 לפירוש כניס שיסביר מה1 י וכו ק׳בהתיחד ינקיא ככלל
 ס' יודע היה לא הראשון ג'שאדם סימן אמרי הוא הזה
תניי יכו עמו דכרו לילי  ירמו העולס בורא נהיח ל! זנ

 הישד הנסח הוא יכו׳כי ה חיתו יקיא י;מדות בדבור ל?
 השם לפני עימד עולצי ואילם ־ שינא כמי ההוא כמקום

 ומגא דויז איתי ותשא כמדית אליו הרמוז הנודע הזה
 אמקן; העליתי הכנתי ונמנידת כיתה' שער אל איתי

 יקראו מדות כי חה ־ ג' סימן סיפור! משך ך מת הכזבת
 מגשם החנטיירית הרוחנייית הנורית תכונות אגלי ג*כ
 חשתשיס כלים והם ד סי כשני עכ״נז שביארנו ריחני דק

 תהיינס ־ימהס ג סייין כך אחי שיגא כמו לגד ית בחפני
 שהין עד נאת שס שיזכיר כמי לצביא־ס הזכות המראות

 יכאך כן אחרי וגס ־ יכו' מה במנוע אותי יואיס
 אשר הליך פי על דלת אלף כשם הרמז יהיה שאליהם

 יאמר לא ובלעדיו ית' אליו הימו יושלם ידו על ני •ויכו
א איינסעלידי כי זה• הוא כי עליו מזלדניקהז  הי

 לו יחזה־יויתכן איתי ימניה עמי אליי!מדכי הניאה
 הכיבזץ והיא העירה שסדרך מהשייגנל לרמיזאל

 ׳ יתידע אליי ההיא במראה כי שתה הוא הזורח האלקי
 א^ הסכמתם ישלימו שתה יבאו אשר הדכרים כל גס

 הגורן,! על הנופל דלת אלף שם והנה הכונההזאת•
 שם של ניתקו הוא שינא כמו הרוחניות׳זדותיהן ההן

 כן ועל כאחיי ית' אליו לרמיי יתכן ידו שעל המפורש
 אליו וכבא הנכבד ה' שם נזכיר אשי המקים שבכל היס

 oיpלפסfזכא דלתי אלף נשם קולו נשמע וכרכנזהו־
 וזיז וכתיג לעלם שמי זה כתינ רמי רנינא עונרין אלז פ

 ״ נקרק אני נכתב כשאני לח הכה אתר • דר לדר זכרי
 ■5חכע ואנל ■ עב דלת באלף ונקיא הא נייד נכתב
 הין יוד לשס ימשכן מקדש בית היא דלת אלף שס האמת

ע סעד בשלח פ העקידה נעל שזכר וכמו הא ו5יי 4ת'
מכון
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א' סימן רביעי- מאמר יהודה^ קול
ן י - . I ז ועין־ק רנייו ניהיון די על אמהתלכיס זדן םrב ב:אן נכשסין ייתכן יזל יגי פעלת לשנתן ^

א0ו: פ ו כ^ת על יישב לנפיע י:מחשבה הכעס יגיעת היה שלשס הקנלה חכמי שאתרי תה ייד כין דלק לף5י
תשר החיכגה יכעתרכסיעה לי מייעל עיתדיס ושיפי כענין ה*א אי’י א’ה *׳יד לשם ימשכן המקדש הידנית

קיגי שמי כי שאז וכמי העדי קאריןשכי  וכשרואה שב זכרי אחרי זאת ■ע: עכ־ י:י יחזקאל יאה ענייני אזכיר נ
הנירה הנסתר בעין הכניא נקרכני אדוני נא ילך אנל
או או שיהיה יאתר י נעה יגי ש א  ראה שנכוריתאשר התמימה איי הרוהגייס המ:*אכים או הרוח ד

 שופט או בדמיתמלך אותה Sוכ וממשחה ̂*ש־ה ם מד.כ אחר לכר כי זולתם לשנתי מכין מטה המקד'של
ק א ד ד*לת ח^ף ששם כמי נ ח ^ א ה בהפסד בהוידה סבי-, מ  אתר וכי'• דין כסא על יישב ותדיר-, ו

שמא במדות נקשיב יכאשר פלוגיב־שסנודי^ איטר שאתה כשו יי הת־שיבה שגי׳' הזאקכין ניןייד

רי ב ז ו כ ה ר ב א

 ושעורו • למעלה הגדיל סס
 כאשר ה לשיחךפעלת מכין

 י:יא [־ יד כינני אד׳לתק־ש
 השמית ב ולהיות ■ עב הננין

 כתה יחד גס הללונאגדיס
 עכים במהלכות פ הרתבס

 עד תייבהקילה המגדף אין
 ת5ד א׳לף שהיא אותיות ארנע של סמיוקד ה את שיפרש
 נמהקי׳שנאמ שאינם השמית מן נשם איתי ייכרך נין*ייד
 שאר יעל הקילה* קייב המייסד שם על ה' שס «ניקכ

 על אלא סייב שאינו שמפרש מי ויש • באזהרה הככיייס
 נשקל היא שניהם סעל אומר ואני ■ לא ״אז לא ם׳>וד0

 עגמיתז שם שהיא לא שס״יוד כי החבר כינת והנה • ע'כ
 עי אס כי אליי הרמז אין * לעלם שמי זה כאתרי סנעלס

 הריסניז' הנייית ה׳יהם כניד על המייס דלת א״לף שם
 יהיההימז ידי שעל המניע היא כי לתשעים הנראית
 דלת נאלף אד'הנכתב סי׳ג׳אנל יתכאמרו אליי הנאות

 נד מבלתי לנד היא כיהימז אליו כרמז היא *ייד ין ר
 גדניי ־ני1י מתפישס הייתי על נידע שם אמ ויהיה וסו'*
 הייתו עס זה לולי כי * כאמיר ימיאיתיי יאזהייתיו כוויו
 לנו היית גלי על נודע שם היה לא בי לנקרא ענס שם

 כסיף דכליי שיורי וכמי ענמיתי בענייני כלל ידיעה
 אליי שהיתז ענייני נמדית אליי רמו; ואמרו * הפסקא

 למשיגים ראיה שהיי הריחכייית הנורית היאנמכיע
 (לעימתם ה כביד איתס יקייאיס מאנלי עמס סהדבזר

 זזאת • שיזכיר כמי לת’ד אילף שם ע*י ם מתנשא היי
 בדנול לי שרמז היאשין אדם סי׳ג׳על אמרו כינת תהיה

 נידע היה לא אשי אחר במקום לא ואתרי * יכו זנמדיע
 לך ותדע ־ לו קרוב או קלס אשר הדרך על זכי׳יתבאר

 אמר שכן * ההכה הריחניות הנורית אכלי יקראו שמדית
 דעתי ולפי * יכי' אחד יהעגס המלית סי׳ג׳ורבו עליהן

 שמנטיירי׳מעין לפי מדו שרנוריהייחכייהנזכיי׳כקראי
 נעת לנני בת להתפרס' ית׳חפץ שהכיר יהתאר המד

ימהקס מהעד שהיא נעת איתי יריאי' ג סי ו;אמ הערא

 ראובן משרת יובן איטר אהרי ופמעון כראובן
;עעשיהם יכמעוןאמתת

• נמה כחנא לא יכי' תם לדח
 קרוב דמיין רואים שמני

■ האדם יהיא המדכי' מהנפש
 > נאדב-ייעל השלםיכו'עד בעי'^ >הודיע ואי!
 יתכן לא הדחיינים שני רמז vSy שאין מדה

. הדמיין א;ל למיתי שיניה אך
ת1י ר י נ ם ז ד א כני שנ ל די ג • ה

 מדיגית׳ על אדם בכי לשאר וההדר התיכן יינא שממני
 איתז ם יריא ימתכינתי העילס יתסדר ממני יינא כאשל
 די עד הלילכיס את ידן ימנקס מהעדה שהיא נעת

 או • למעלה וכל׳כמיזכר יתיב ימין’ ועתיק למיי כרכיין
 ,נשם התלייית המדית ב׳אנל כיח' בשני אמרו מעין יהיה

 ־ יוני כתו טבעיים מניעים מכלי הינירית הם ית המפורש
 .בגילת! יל לבדו כפלאז׳גדילית יעישה חשך יכורא איר

 . הנייית להיות כי ־ עכ חקרת סנה מניע מבלי ותפני
 התלייית המדית חן ינאית ההנהנמשכית הרוחניות

 כלים ר.ס שהרי טיעייס מניעיס מבלי ית המפורש בשס
 :תקרינה כשסמדית כן על ימכאמור נקפני משמשים

 זכינו:. אשר הטעם מן זכרם נתאחר יכי* מלאשיס אי
 :ג' סימן שייכיר יאיפניס מיככה נסא כגין • זולתם אי

 אשר הדבר היא יכי'* יינן אשר אחרי יכי' סדע בשס
 ייתפרכם שיתידע היא נודע הסס מתנאי כי דברת*
 יתנר התפרסמו כעכין מה בחופן בז הנקרא ענס אל־ני
 הנזכרים יחראותיו יאזהייתיי ניייו ידי על אלינו

:למעלה
 זאיךאידיעבשםמהשא'ןעליזימזיכן'• ב סימן

 תהשיג שכלכי יל קניה קניר אמכם כי
 סכיאר מנראשין פ׳לז סיף המירה כרכי ית עגמיתז

 ישס ־ תישג לא שהיא כמי מניאיתי אמתת יראו לא ופני
 תשז? ענמז הדעית כהשקיף אשר מי ישתבח נאמר פ׳כח

 זולתם ימית נתק גס עשי יכי יידיע השגה קגור השגתה
 סיכת ונעל מכפר• ענמו עעמי הזה העכין הישנ מספלי

 הנייא כי ברייה דעת ידעתי כהקדתתי כתב הלבבית
מקי ולא ענם שום ישיגהז אהע'לא אקד שהלא מבני «ת

ואץ
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̂>?לם זדיע6איכלו יזליזאיככה ז*נלקיזלן זקנה עע• «כי לע^ת! חתנש^ שר6יע א-ייי הימז יפיל זה מ'« על ז
ת על ערס סס הניות ע ד

כנמסכי ביאזיי ינק נא הל)בר : מ:זעפזיו הרא<ד, אך p, ,,׳א .p,i ,ד.ק,קן
ר ג מגשזכי יפלא בעיני הן כי מ ר א ב ח  כ̂• זכס״זן • דנלנו רĉכ ברמיזה א:יין רומזים אנל ה
pj׳rr7 השכלי נדכור והכיח איז ̂:6 ה״וחני' ובראייה הנבואית ̂ליז רמוז לאמי

 דעת נזביר ה:ורא שמת אדב:י יכ.< הראיוי־ת ומן מתעים הוא־ות כי לקי^זי נא נא ועמה במלית
קו , כיב מהיר ך,ב*̂> ביי מופמהיתוכי ולרעות לאביקודוסות = סנ^ך ניאזר רוחב כמלא ^ נ

ר נ א ^ , ״ ״ . ד ב , ע ם . ד י = . ז ־ ״ ״ ד י נ ־ . « כ • ̂ ניז? , , נמנא היותו נשיג ו מעש <ןני
״ ,p״ , ״״ ״ קרוטוחא^ה ״.לת״ א; י הי ״ אי ק ־ י ־ ״ ״' י ק י פן י ״מרס 1,א נ ם־

brיכז׳ אליי עצמו סכת ושהוא ג הג. בקרביו ל*אמר הגיא 6אןמנד התארים* מן ‘
 שאין גדנרך נלקת הסנה השמש עובדי וכן הראיות א^א תוSזו וסבת לאכעמידעלאמתתענמותו

 לזת קינר מצד רמז עליו אך זה אד* אותם הכי^י הראייות האש ועובדי כשם וכיליעהו אליו סכרמזז
 אנחנו כי הקש״ני עבודת הכלזי׳ כיהממדרקדקו׳עד נחלקו הראיות דרכי מי ראיתי ומזה ענפכלל*

? יכתבשאין ג ^י נ לאנדעתענמנוחהכרמיז הפי^והו^יא ומהפמקוערו׳והטר.^ןדק^־בהם ®”כו
DJ ואדי ’ עכס כשס יכידיע __ י * c י ׳ ית לאלות הענס שם תיות ט אמר ד הביאום הראיו ודרכי I 1 י- ̂ זת ת כ ק׳ ^ א נ I . שי
אלין רמיזתכו תי־\ה ומת ̂ . , , , , יגניל ההוא שהסס צומי

י ^,,^^^^,^,^^,״^^^,^,וע-לינוייי־־-יהקני י נ נ קי י י נ ת י י ־ ה ע ד אי י על ״ ס־,דינ־. נימי,־ ־'’י
מדתנו להיו'הדנל נתענס בו אשר aור ע i sבנבואת הרלקי ההשפעה ידי קדמון ושהעולכד ריינו
 להמנע הנמנע מכת הזה

 תתכן שלא הפנימי בציור ותקויו הישמו קדימת ממנו
י של 00 קנמת כלתו נ  הנד ימזס התינזניי בדנזל ד
 שם כל על קיא הלאשונס שהשנה האומר מאמי יבדק
 מניאותו קיוב באמתת ניזרנו קדימת על כי אפס

 הנקרא השס הכתת תפול • בענמו העומד המופשט
 וגיור ענמותו נבח־נת שאיננו סמאל להבדיל הענם שס

 כללו והתמדתי המנאתו בבחינת רק המופשט מניאיתו
 המיוחס העצם בשם כונתז כלל זהו וחלקיו* המציאות

 שש הנחת באופן ידחה כן לא החבר אמנם ■ ית׳ אליז
 זהותו השנת בהחכעות חורה היותו עם • אליו הע:ס

 לא זאת בנל אמנס כי י הכמשנת כפסקא שיתנאר ונמו
 ההילך העקידה כעל וקבלו שקיימו ממה בשפתיו גטה

 יש לאמי האלה כלבריס לה שער שמות פ' באמיו ציכלו
 לעמיל בלית לשוס כח שאין התר כקיכיתהשסלבר

 כענין המהות אמתת על השס זה שיורה מה יהיא עליי
 היא זז כי ^מקואליס סתאליס בננדריסאו קגלרים

 אשר המופלא פודו עומק עצמי המשלש הויאתהשס
 רה אייכש כתיב• לעלם לעילם שמי חזלזה לקלקו עליו
 החולי קשמו׳הנפרלי כעכין שוא השם בזה שתת לה סנתן

ועליז צ' יהיו ושמעון כראובן יpוb לבל המציאות על

 לשניכל הקלש ברויז אז בקדמותו
 ־ מקור עמי כי פרט• עצם בשם ולהודיעו אליו לרמוז
 ובראייד■ הנכיא׳ת ברמיזה זזא * אזל ניאת וכאומ קייס

 אצל אך באז זה אחר ביאזרו שיושלם מה והיא הלוחמת
 ‘הכור,,ן למניע בזה ובמן וכי' יניייו מיששמעדנריז

 הלמז יהיה ידס שעל כבידה הנקיאיתאצלי הרוקכיית
 הוראתן משך נישא הזחת בפכקא ענמו והיא כאמור־ אליי
 כזלדעת• הדוקניתיוצה כראייה יאזיו י שיתבאר כמו
 כעין עין כי וזה • ראיה מופת אמרנו עד לא ממש עין
 קלין הרמז יהיה שבדקכלתס ירהן הרוקניי החראי ירקו

 עד באמרי ובפרט סיגא במה הביאור שיושלם כמי ית
 ואת וכשר באח כן אחרי זגס זכז כקטע אותי רואים ססיז
 אוחק ראה אשר הכסתר׳הטר׳התמימ׳שנצירו בעין הכני

 בקידמון אמ' כלפי מתעים היאיות כי :זכו מלך כדמות
 בראיות עסק לנו ן א כי אמר תייעשיו עליו הראיה כי

 • עיוננו דרכי נרוג סכנתסמנויה להיית השכליות
 דואק סהיה הייני אפיקירוס בלעת לאפיקוריסדלהחזיק

 יזלשנו ינ פ כיף המיר שביאר כמי כמי־,ר היה העילה כי
 וכוי• המשכיס הניח מי יכי :ח שי בחמישי החבל והזבייו

 ביאז לכו קלס כנר * הראיות אלה קדומות סנית בשתי
יכו/כן תו הקד אנשי וכן :נח הי בראשין המשכי עדן

עזנל•



ג סיטץ רביעי מא&ר ?וללימודה
ד הב-לוזר קדם ^לה לכל יכי' האש יעינלי ל^מש מינ׳ר ■ d>ipp« :וגז׳ ה' עשה ימים ששת כי מלל ניו
ד• סימן כשני כי נ די מי אנל אך נאמרו שהכת מה לנאר וס׳שב אדם המדוקדקות זכו׳* היאיזת אן
דנרווכו׳ ה'לילי יודע היה לא ;וכו' דכייו ששייע אמר שעליהם הלמידיותזהחניוניות הס תכלית• עד

לתעלה הנזכרות הכחיכית נזה כלל יכו' לו זשברא מהפתזי עליך מפחד שהייתי מה י׳קז *ל סי ראש נמחישי
כי • הנידע שהו כקוראי כי דעותס על הנפש זמכיחת

חו מהסהחופת שנתנרר לחה >«ןדדמד7̂■י}:! וא־ן בקדמו ע שכם &1' ד ו  וכ«' וניזיו דבריו שמע היא נ
עוויו דבריו ששמע מי אעל אך v\ שרומזין וההגיון ההיגליות דסכייית  חכוררע ידיעה קנה והוא ו

מוyוהזהרר 0 כל על הנפשות נטחי ג ו עSו שועtSו  ק כי העולם כייאת על גיר'yד.S*וענודוענ
א שאי׳י ונחה בסבע שא״ידוהי ר קו א דו רו ו דע בשם או אשיזו קוה את ידע האדה ייזה כנוי נו

פ .־»נע,י־ננ. ל״ ה ^ פ ־נ ״ ״ ה ני״־ נ ״ ״
זיאה עד יהזא חנצעזתיו ׳ על" • יכו מופת סאמדיחו

ד, ,,ל,; הס זהמקינריע הי א ד ע ר ד בפניי פועל פעל כ־ וידע הםSותד, א
לו עמו דברי דודי יי שזכרנו• א וענשו וגמו ר ענ וימזלי :יסופר כי יאמן לא לי ו

ה הפיליםופיא שנמקיניזתהיא היו4מע דו רר^ו עו חנ עו בורא ־:היא ונ  גא ( זכו׳ ונדחית נדבר ׳4ד
ת) ^ו(כדכר ורכז עם אוחזת איכטו יד אשר בדמו  נסתמנו לפי ינחדוח) בדביר וקרא ת1ובמד בדבור נ*א ו

ה זה היולוליי אותו עם היא ונם מיעהי אחוזת ס ע^ע־ם נעאר די קי ל  בשם וקראו אליו יתנאישיחז א
מד ע*אי׳ לאיית ממניאה חייתה א אם חוא מרברר אי הו ד ד  שדבר הנדחה מייחד ענס «ןףף א

יהוא למעלה נאמרו עמו י כנות נמח על מבכיקית
כמי נודע נשם אותי קייא ‘ האל כחניאות אמתיית

וגם שדברעמו•עב• לזה אלה• זזילת ואחדותו
דחותככיד מרח הוא עיניו לנגד בממונה הראיתי הנד שמנאר כמי דופי של דרשות גב דירשת היא כלא

 י<ין'יג:0 ניחשו] זה על הערה קדחה יכבר והזלך•
 שהגיע חי כל כילל זה הכה • דבריו ששמע מי אנל

 בסמוך כלח׳ כלס בראש ואדם אלקית ינה על למדרגה
 וכו׳זינדקזס קיןזהבל כך ואחר אדסיכו' ותקלתס

 שמעו כי סיר הר במעמד קדושי כלס העדה על נפרט
 :פז מימן גיאשון כמבואר הלנרים עשית עליון מפי

 הנז׳ בדברים עשייג כי זאח מודעת • זהזהדתו ונזויו
 וגמולו תעשה: לא אזהרות זקנמם עשה מנית קנתס

 יענשו :ימיך יאריכין למען כס כאמרז • העבודה על
 כי להור:ת טעמו והיה ה' ינקה לא כי העבירה• על

 הדניי' מכת אליו שיזמזין נודע סס יחנח אלו אנל אחנה
 על קי יל ■ זכי אוי,( קורא והוא :שזנרנז המייחדים

 אשר ענס שס נהזדאת לגדי ינא ית׳ ס האלק עד כן
 המדבר ה:א הנה כי ואנוהו• אלי זה הוא כי יאמר
 להגדיל זה כ:ס יאמיי יאתק להזשיע* יכ לנדקה אליי

 אלקים בשם הס גס המכינות הכתות משאי קריאתו
 דכתיב מקיא זה על אני וקולא • א' סימן כמבואר

ג ישעיה  הוא אני כי ההזא ניזס לק שמי עמי ידע לכן נ
ני ד מ  בפרט יכדק זה גס • יכו' אנלו ואחת :הנני ה

 על נידק הילתו על דוסף הניחר במעמד ישלאל כל על
 מאק היכאתיך אשר להס באחרז ייה שיאכיל היקיליס

ועוד 'העולם לקדמות זה עם חקיס זגז'שאין ענרים

 כמנוע איתי רואים שהיו עד באמיו בסמיך ה׳שיזכיר
 זתחונע ונלם זעק ואש והלכות ושכינה כביד נקרא הה

 להסשהדנזר ראיה שהיה ממה זה וזולת הקשת ומראה
 יהיה בז בחרתי אשר השני הנבק ולפי • וכז' חאנלז עמם

 רמוז נודע שס הוא סימןא׳נאחדז שזכר לחה שזה ע־״ני
 הניאזת הריחניות הנזיזת הן שהן זבז' בחדות אליו

 המדבר ית׳ אליו הרמז יהיה שנאמנעוחן אשר לנניאיס
 ולשני • שזכרנו כחי יתודע להם ההיא וכמראה • אליהם

 כלי• לשהזש הבית יהיה הנכחאזת שתי פי על הפייושיס
 רוחנית ראייה לו היקה וגאחנעזתה ידס שעל כלומר

 ענם־ סס בקריאת ויודיעהו ( א: לשיריזוז מסכקת
 נשזס מענמי זה על •כיל יה י לא ״לקית העיה וכלעדי

 כי הכזנה וכלל • זכו' זה ולילי ככמיך אחרו וקיא אונן
 היזקכיזת המראית במנוע אליו ה דבי היה כ״כר

 פין כי להס לאיה היותן בסמוך שיזכיר לנניאיס הניאות
 נודע אז כעילס־ נייא ההיא אנלי ונר,גרר מס אל המדגר

 אלין לרמוז * גק זכה אשל יחדת מ ביליע? זר מנד אגלי
 המכיעשינא עס הכזכלי וניייי החלקי היביר עי ביקוד
 יהיס • ואניקז אלי זה באחלז אליי מגמתו היעה כ• זכיי

 נמדאם אשר לבורא נאית יענת׳ נילע בשס שמי בקוראי
 לרמזז דרך ■שוס לו היה לא זה זכזילת • הקולע אלי<

 בש« נשאי• הייה זה ילילי ו׳זא כולל נחזק זולתי ולהודיע
אלקיס ז יי ^



ר קו^ ה הו נ סימן רביעי מאמר י
לגקיס VW <זא מאכלך עמם הדביי כי יאיפ להם 1סהי המיחלים ביבלים ידיעה לו היתה מאין כי וכ«' ־)!!יןים

d p) היה יבכן *וכי' ל«אים שהי( כועד אדם מנכי השגילה ואולסכלזה • כידע בשם לנקרא שיאות ית'כמי
נ'י<ל ה' שמי נקיא שעליה שלי אמת(ת במדת אנלס כיכר כידע * שמו נקיא כנר שהיה הס כ* השניא מדרך •יאה
̂/ ואיו הא שזכרנו כמו הדנרים לכל שמות הקירא אדם הוא אשר הזאת כפסקא יבא (בא • (הנורא הנכבד ה
ההיאית ענין לסופה סמיך כוכיה( יעיד כת־ סימן בשני

חד אק לה• שימן במהשיכא א א אם מ י ׳ הה^קיסאם יודע הי י א  זוכיס (’‘שי־ האלה הנכבדות ו
הו והבל* קין כן שאל בהדיש שהעלו יוס הם עיקבליוהו אחר ידעו  כמדרב(קן הסמלות אליהם מאבי

ת בראייה שמך מה אתה לאדם הקלה אדר נח כן ואחר הנכואי ם כן ו ה ד  וכגד מתנארותשהה* שונות אנ
קדסדכיימעצקראהקש^ ^זף,,ך, עד ויעקב יעהק אלם להקראת נאה א׳לאני

תכ^ הם וקראוהו מהנביאים אחריהם ואם ־ האדמה מן שנכלאתי איי בר  (קוראיסאותן :בשכיסימןז ה'
הו ח להקיאמ לך כאס שמי מה הו<יעכ« וכו ה ככוד מיזכם המקכדיים העם וקראו
ק׳ כביד יקרא ההוא המנוע י , , י הבה אמי לכל מי-אלון60 ם , , בכנ■ קלון סתתה ת תו דברו בעבוב־היה ה או הג הנ I י I בניי דבת ו
ן שתי הוא ה אני שולקן נשם כן נס לעעמים ־'־-‘ 1- י < שק̂י
קי. אדם ןקך^׳ן,ן.2^^ ב ד היו ,1ו ם גרה1ה ־ א י נ י • כי מ. הא״ון שנס אלא עיד ולא ע

ע ב •תו א רואי שהיו ,£ן1ן שני־ כבור נקר מה דצו זס וכל ־ עליו V שם נקרא ו
ה וצ^ם וענן ואנז ומבכות שעכייט כין'יוד ד׳לת מא׳לף תמונ גא עת נשמיו עניינו יתנרר הקשת ומרא ו

ה וזוי^ת יזכרנו זכור והחבר ־אדנית• מה ז ן ד׳לת לף’יז שש על דכיו שהדבור להם ראיה שהיה מ ו נ
תו וקוראים מאצריו עמם שיתעל' מה והוא שיביא במה '׳1וכ היתש שיקראו ויש :יוד ויש הי* כבוד או
ה׳ כשם קוראים שיש יל ן-*אך'ן נלשיקר^! ׳בייקר׳איהו וי־מ יי שקראוהו י* כמו אליו הרמז ידו על

חך, קומה אומרים שהיו כמו הי בכאן כונתו אבל סיתכאר־ בנו ה׳ ש־ב' יהקסל זההנטרפי הש״סת ה׳ו
צאניהם ישיא־ נין הנמנא ! L. l המיות תככבל השם על א ה םבתרועהה *קי ם וע^האו ה רו פ שו ^ קו  י , ו ה ב

כבז בהנטרף שבשמים י ^ , ׳ מה מתברר שאין הוא ברוך
קא׳:היא ארון כמוזכלס. ס צי ם רו ת הי או קי שי ש בני הוי שבין ד שי עי כנדאכו U אלינו י
אל זה וקרא המכערף משער >^Hה נאמר ובזה בהעטי־ף ובינו ישראר דבל היה וכו׳כי והבל קין ״בן
בי אשנא ה׳ משנאיך וכל הכתוב כעלות לקין ה אוי ם ו עי רו ד ה׳ שם ה הואשמו וההגעיפות• זה־ א

או אלין שעה אשר להבל סכן תה׳ ה׳ ברי ת ר ,ל,))ן כאמרו עלינו הנקרא וכין בינו ערוף אין כי תו
ה כראייההככואית־ ואלתנחתו: מ ת או מו האו ם מ כישסה׳כק,׳ האדן עמי כל אוע^ איננו כי ע״ו

ה!’מיו6 עם נקסי עSגcהhע אס כ< ני דע ו מ דת וSyכSה א ס’ה - , ת י f וכן ■ יו־זן 1דיי) ע!יו ז ,p
סטסנו ת*)ניהם 1ה1•ןקישקבל ״ יהו^ם טקונדיי - נ מ ו כ ה ס י - נ י ק ת *)שי הנלית ס  ״rr כי

ידכ(; על המשתמרת ותורתו ■ בראייה שנו פנים צמיאית
 כמל ביתי" לנו נתונה והיא

 ממזלק כי * רוגיםשםה וכז: כי סימן בראשון שקדם
 לק • ישנאוהו ואיך ונו בנויס שמו נדול חנואו עד שמש

 גרוף אין כ יזומזני; לנין בינו אשר היייף על עניינו
עלהניריףהאלק( שניאראייניה למה הואטעמל זנז'•
 לן א־.ן אמנם כי ־ לעילם היא אות ישראל וכין ביכו אשר

 היקש אויבי 1רrלא שיה עניינו ולפיכך ־ זולתו עם נרוף
 pכי' ביאשין וכו'כדברו אורו אינל נכי א כי הנזכר:
 וקסרקלגליס זולתאלה: וכמקומות שימן'יז וכשליש׳

 הס יה׳האמירך• האמית ה׳ עלדרךאמרואת • וכו'
 ירמיס וכמאמר י לי׳,לקים להם יהיה ואני לעס לי יהיו
 וישראל הוא הכל :ר1י כי י יעקב חלק כאלה לא י סימן
הדכל סוא ־ וכו' אומות שקנת ואמור •־ יגי' נחלתו סבע

אשד

 וקראוהו כבואיית: .יוחכית
 הנזכיית הנבואית הרוחני נראייתס רל בראייתם• ה הם

 עולים כלתי היותם ובו׳־שעם העם וקראוהו אליה: שזכו
 הסלקיא נם זכו הנזכרת הרוחנית למדרנתהיאיה

 כמראה שהיא האמתי קבלתם מ:ח המיוחד ה נשס כלס
 דברי שהיה כעכיר :כה סימן כראשון במזזכי העין

 שזכר ה' כשם העם לקריאת טעס הוא • וכו׳ יהנהנת!
 רוחנית לאייה מנד להם היה לא זה אמכם ט בסמין
 ה דבר היה כי כקבלה ידיעתם ייגד דק אנלס מושנת

 היותם נבול עד הנזכרים■ בכביאיס והנהגתודכקה
 שום היה ולא וכו' ככוד נקיא סח כמגיע אותי רואיס

 כי קדש־ נלשין אליהם המלני פיו כי אנלם נשאר סשק
מה דכיים יאיתס מנד היעכ מתבאר זה היה ^מנם



ר ד ו ח ' ^ ו ר ק מ א עי מ בי ב ג ם^מן‘ ר ר
i מי(6ש כמי ה&יל) גהזלאה הנייאים מן י)חד ישתחן. מאמר על הי׳יא מסעם 1כ סידן כשליש* משמעתין f

כת ניס כתב •יבפסב 5ע לי המייחד חלק)שמי (פ • יקנלה משמע :לשמי מינש דיקעי מקים וככל מלאכי כני
היס ילא המפירש שס היא אשי ה׳ככתכז שם כה 1 כהנים :עליהם מיראי את קבלי ימענמס שדעי את שמעו כי

מניעה m ינאי ני הדניר יהיה איך אדם כל אל נודע * מינאם מקור כלשין אלה כל * יכי יהדנקו איתס קנלי
רי צלי יה ומעין דנ קד׳ האותייתייאו אית יב־עכל ̂ כני
ם עם הם ונקראים י־שזר̂א א^קי • כפיהם ; לב הימן בשני ע ו  5א איתייתיי קנת ידגש אם ♦pHni ה'

ת פ־קעת ואמור אברהם יהיה והמקרה: כפיהטכע מו  דגשיה מקנלת אית היתה מתחריו הלכו האו
כי' ני3 מיוחד קשסהזה תו ועבדו י ז וקבלה מ׳שזמע או כ ה או לו ב ק ה  npip היי החצמ אנשי ״כל אי

ת׳ ורעותו בהם והרבקו לס״ייי י^י׳י קעפונהמרו ת'ו ד קדבוי תאר יל ליה זה איתי בעבו
ם רואים אנחנו אך ^איאמי לא ייל המיייי׳ ה ר^ אי אותו מלמדים היי ילא בי ^^ל ג;זני

הגיזפעס לתלמיד א1י לאדם • האמתי היחס שנשמר כמי כי
j״ , ה ״ קי ט ה פ עוגר,ם ו . ץ ו ו ליי ־־;■הם י עי׳ p נ 'rf, •poppppfr•״,

א מהברד מיוחדת סמי ו קי1ג כדבר שהו בי איתיית ד בן שס שאמרו שזה אית^י 'יייי’ יב! ל
ר׳ נכר אל עמו ואין ינחנו בדד ה באסרו pוp,ןjS ידיע•; אותי ♦ודע  לבניה מוסייםאיתי חכמים יייי
ה השם כמאק׳ זה על הימו בא יכנר חד הז  בו«0כ א׳ הע# ילתלמידיהס זיהותי יודע אחר שאין בנו מיו

א זולהנו ידיעתו אמת השה-מח יזכתיבמייעלה׳לני הו א שם ו על ד  W הדביר יהיה איך זה אין יסבול נו
י תיכיתייילה ראשי כי עה דא יש̂י די א נאשר הי  נססעכין ללמד אלא לנד נוספר־געלא^קיכה הין

שט להייותכי ד כן חיניתשס ה פו מיי־דהאלקי א איי אברנ  זהסשם יוחד בעניח אשר 1ן1ן2ךץף~מ וי
ן למדרנה הזיניס הס ציוליס , ך ף , ת ו ל ע מ עכ עיד אלהי סיד בי ויהיה ה

u אדם כל הזה הנכבד והשם בחיי רבינז שכתב כמי
ת אך * ע ת מ ו ו ר ו א w ה o r t) ״ r=HpP 0* p, ה■^־ מ ־ f  c  PP

I y _ y f A* י ״ t
 להבה חשה שאמרו חמה לזה

 איחר מה שליז מה י’ל ואחר!
 שס יהיא :המיוחד השס על ישקוהו הכמיליס כי אלי־ס
 שמית פרשת עזרא בן אנרהס כד' נדנד זכי' נודע

 יק ישם אהיה שס גס הא ו1(י הא יוד’ שם כי באמרי
 החבי גס שיזכיר וכמו הענס• שמית סלשתס
 בדל י נהם אשר דברים הארבעה יככלל ־ בסמיך

 באמרי הזה התנאי זכי התואר• משם הענס שם
 שם ♦ביאר כאשר הדעת נהא מניאר יהיה הענסלא כי

 האביהם יאחר לא והנה החכס יאמר חכס מן כי קתאי
 אלקים על יתוסף הדעת שה*א ר׳ל ־ נוספת :יכו' הינחק

 בהם יחדני אשר :קממחד השס יסכזלתיספתי שלא מה
 המורה כתג ־ נפתר דו1וה :כאמור אתני לזרים סאין

 לא הא ר.ת;אן יוד’שאיתמתיז השה אך ה*א פ כראשין
 השם שזה כפק ואין זילתי כי ישתתף ילא גזרה לי יודע

 במקדש אלא שידעת כמי ני ידינר לא אשר קעניס
 ביום גדול יכהן כהניס כברכת לכד ה׳המקילשיס <כהכי
 ונין יתבל' ביני השתתפות אין אלזי־ ענין על יירה הניס
 אין אשר הלשין כפי שיייה ואכשל ־ ההוא בענין זולתי
 כן גס שיקרא מה וכפי מועם־ דבל א1י ממכה היום אתני
 יהשמיר השם זה גדולת דני סוף ־ המנ־אית חיוב צננין

לא מאשר ( ית' עכמי על קידק להייתי ־ איעז #(לקרא

 אולם ־ עושים המה אשי המדברת)
 הן כי חיחיק יכיע אנוש

 קנח♦ אפם נשלחייג שמו סיד כידע ולא שגיא אל
 מן הקדש ליק השיאניס ני׳ת לעת ביאה וכלי נראה

 תליקוא מאמי נתליק זה ועל ־ העליון קמליא
 יבולע כ* איש ^יי אס אדבר כי לי היכזפי )ז’ל (איוב
 יתטהר עביה בשתקי׳יייח היא בהיר איי לאי לא ועתה

 אקיא ה שם כי הילירבה נירא אלוק על יאתה חנפקזהב
 ל« ישופד כי תאמין האס בשפתים לבטא ני אדבר וכי
 שאם ספק אין ■ כי הנקרא אל ת הכא הסול הגנת עס

 זו אמירה שאין כייבילעי׳ל דברשפת־ס אך אמיאיש
 מבלי בנעימה שמי שמבליע הבלעה רך7 יק לגביה
 פי לך דע יאתה ־ כענייני הכמוס ההוד ע!נס שיושג
 לא * אלקי עזי בזולת אנישותם ריחנב שרש כפי עתה
 בהיר כענמי הייתי עס הנשגב הזה הסיד אור לאו

 'המשיג קינר מפני אט כי השגתו גי מי. ולת כשחקים
 יןותס ותשא רחשס בנינת יקקם מתרים רוח כקשר אריכס

̂ייזזת אזתס וייבא ההתמכנזת שמי רום אל  ז) אלקיס בי־
 רב חישב שס אשר נפינה הפונה הפנימית שעל פתח

 ישראל קי1י כבול ייאי ספק בלי פס הנה • טיביהיעין
 ימטהרס* עברה ולוח וזא המיוחד שמו כוד על נעמדס
 להשיב תיירם ויזכן יחלוף פניקס על קדשו כיליח

נפשם 1 ג כ



. נ סימן רביעי מאמר יחודח קול
עמ ”י משתכיז בלתי אתד אופן p הידיע מיל אל יןב« יבכן • למהי השתים כעבם סגפם

המפויסתית י פעילות עי נראה זנת הוד כייא אליק על יאתה זהב יזנפק יזא ־ הנעוכה «את1י , -----------------—............ מצוק עב יתתה זהב יונפק חת ־ הזאתהבעיכה
ק זהב עי ת מנפיני חתדלי יאתה ה ת האלקיות ספזדז ן הביסת סלול היה קנ לןי ח כ המל נכ להורות ינ

 אנעסיעיס זנגלהפעסיביץ נכסה היותו הכי התייחד השם היא היד נילא אליק שם השבת יגל
ש ומה תכלנד הבחינות ̂ כינת אל נשיב ושיב ־ יכבד
והחאוהקמיז לתצף פחחא עזהסאותיו כפני המדברות הס )כאס המרבית דעת לאדם המלמד החבל

נמשך גי(ל והשכל ל,אן שאין האותיות כל דיאית ע^ת הם אשד אהוי הוא אמנם סיס השס סיד הי
בשב״ שעשה חלוהתו יזדר1! <

ההלכים עת \ י אSש בעוד מרבריסבאותמהאותיות נמז חסלו בבחינת גסתל
1''f 'י‘’ יי^י ״ ̂ה פלשי י יי׳י׳^ י כי נאמין א.

̂ו‘? לק־זה אמנה אך לנביליתיה• * ̂ הדני כדדי ״ < * בבחינת מנהו שיח אזככו בדיו כעבי׳ת רלניי דירי האותיי' כרוחו׳ושאר והמה יודSוהשנר ו> ״ ־י גי f:P •JTP p,;n, ש.ה<ר א־שו אד,•ה אנד■ כ־־יה, ,.ד. • נ
מןהיא רמיוחדיתלו האותיית

 המדברית הם המדברת(כ*א
 האותיית מעלת כי ענייני יהיה היאשין הנסח ')־לט0ו

 ומעידה המדברת היא בהייון זכלס שיבא לו המייסדות
 השבי הנסח ולפי • מהס המתבל השס בדולת עיכס על

 מנד תישג לי המייחדות האיתיית מעלת כי יתבאי
 א1לבנ לשיני את איש יליס בלעדס כי מדניות חיותן
 אכז״י איתיית שהם מפני ;שינא זכמו גשפתיז לכול שים
 על )שמית (פ' הלא״בע ספל מינות מעלית כהת יכו'־

 המספר ראשית שהאלף ומכללם האותיותהננבדי׳ה^ה
 היותו על בזה כיין ־ אמנע־י וסי׳י/ו זההא מכלית יקיול

 ־ היה • היה ־ ואחיין ־ אמנעי ראשון־ בהם* הנקרא ♦ת
 אלף אמת הנה סל חותמו והיא * עד לעולמי * ויהיה
 א1ה נם ומםף בפזסן• ותיו גאיינע מם האותיות r גיא
 סבה הנמ^זית לכל יתב' היותו על הולאה מזח לכי ש־ש

 • וסבתו מספל כל ראשית שה׳אלף כמי פועלת יאשינה
 ניריית חספייסכת יתכלbת שהיוד תכליתי׳כהי יסבה

 על ורו ו מהותי באמתת שהיא מה דבל כל היה מכחי כי
 במהות זה הי*א כי תאמר אשי יתד נס ממובליס הי ות

 יתניך היותי נט ע' בראשון המורה זכי וככר ־ וענמית
 אהי׳י מאותיות אחת כל מספר גס * אלה כשלשת מכינה

 נאות' הזאת והסגולה ־ במרינעי ענמו שיחר עגילי היא
 כלי תמונתי שימר ים ק לעילם יתבילהיותי אליו מאד
 ראשי כלי נאמת להיותי כאות משל העגיל ונס שנוי סיס

 היאכע רמי החני שזכר הזאת המעלה אל ־נס יאחיית
 אותיות הם אלנהד׳איתיות כי הראיתי יהנה שם באמיו
 העבס שמית שהם הנכבדים תשחית היי כן על המשך
אמית כבילה לפניך ותראה יתעכ• האות מאלה

ניח ד האח כחית מיני שני להם כמבאז כי בא־תייתהת״ה
ם ל ע ש לת ג ני ח האדס בי יי הלס ש' מכואר כיאה י  בהיג

p i על מתמיד בקייזס כבוד בחסהתז ה^ת יקבל האל

 נדיל •ן ןשכ'(.:חל,קחחיר,ת
 יהי כי ביג ן,קמוץ קח והיא

̂ת ^תח r,p, חולס־יקטן ן!טנ
ע י יהיאי■ קטן • תירק נדולז^זא ושבר יהואה״ניל•

 הש- להעתיק שקשת אמרו על שס סזכרכי ממה אמנם
ר פתחא אל א ג ת סי ה! ל די ה כי לך נ  מדבריי לשמוע קרי

ק לא בפתתא הנח נכלל שהקיז״ץ בכאן מ ק  עחת כאשי ב
ת בי הנז תי ק לי ת חו ודבריו ב כי תד כמה יי  הייזלף ש״

בי ההיתחא יההאל״ישך כ חלו י מו הקמ־ן אל שס יו  עג
ת עס ס היי ט; הפתת נג ל ק לי נ  היה במשך הזא שם י
ת בנכ אך  צמחן או ה! שייחד ממה וכן ־ שמה ה־יבואר ו

מין ק  לקמין מיוחד משך איננו שהרי לזה הוכחה יש ה
לד לן והרי ־ בענס ת נ ע קיין ן שא תמכו ד ה נכלל ה  הנ

מין ק  במקיני( בתשלומי זה כל שכיארנו בפתחיכמי רק ב
ה ־ הניכר הנ א יכיליס אני שאין הוראתי כללה ו  לניכי

י נ אי ד ש דו אס בלתי היזיתיית נ ע ת שס נו תיו  אה«> או
תי להברת הניישפות דו׳י קי ה כל האיתיו׳אשי כ תי דו קו  נ

ח כל בלעז־יהם כי ־ שקדם כי־ו אלה כשלשה ככללו ו  י
ס אין רנ ק ת יהמה ׳*זא ־ נ חי ת האותיות ושאר כרו פי  כנו
 הנשימה איתיי התדקדקי קריאת׳^נל גנל נןבאו על כי
ת רוח הם אתנס כי חיי מ האותיו שאר כביכ׳ ה כי י ני ם ה  ו

ן י א , , ל א ת חלו ל כי לי  לזה והמשיך ־ ב״־אי״יה להס נ
ס יק שס כיאור ג ר שס בוא : י ו ח ד ״, ; ע  האותיות לזן ה
 j אגלי באפשרות שהונח תה לפי אהיה שס יכן ־ האלה

 סזת השם לזן שוקיה אדשר אהיה אגל כמיה׳ ויק וזא
ל עי; הזה ה׳יין יין י  והכיכיז זה היא השם מן לא אמדה כ

י ענליו ס5 מאין היא שגס ך ז בי ת ם שןכרני כמו ׳ ע ט  מ
ק הרהבע ך ק ח1 , ע ב מה ל ז כ כ י׳שא שת ת. נ
ך חני ג־ האדם שיבטא האותיות ב ח ס: ה  יקים ־ השם נ
ם כמספר  שהיא ס עילה הא ׳־יודייספר כי רל • עב ה:
תיז ?על י השלם סשס אותיות ד מספר תו ה ת ה ה קיו

געדלגא



דג נ סימן רביעי מאמר יחודח קו^
 דניי־יו ?סאו חתיי כי יען אלה׳ נדנריז החבי כינת על דוהייז נאלמו שתענמם האותיות לסאי היזח ומדלגת

מלת בהשמטת אהיה אשל אהיה להס אחור אך אמרו על לאמי מלינתי נשאתי • סזכיני כמי בדבזד כלל ייאל לא
הדבזכ) ממזקש• א< ממנו בכיכ אס ידעתי זשייושו(ילא היי יפתי• לא כאלם כי ■ מטוב החשתי דומיה כאלמתי

 רטנז מפה ששאלת בזה ירכה הל ביאירס על כתב יק מאותיות וידום כשישב דומם וכאנן האדם ישאל
ישראל ישאלז אם היתהלומר אשל *י אה תאיתיית תיה ♦יעי

 מהיתהש׳י מהו לו דאלזרו ורעה מה^ה נגזר ואנ£עזרעיהיה דזה השם מן ענמותויתבר לשמות לנאיי
 ישראל אל יאמר מה וענמותו ידיעתו אשר באמתו'דעעם מהשוב כו^הנוע יק דום נאלמתי יכאליאתר

 כי מהותו מה יל שתו וטמה שבןי מה *H ואמרו ואמר שא^ו וכאשר נם:עח מטוב יחשה האלם <אז
וכן המהות על מזרה השם 0ך1ן מך ^אמר ענהו להעיי ני אין הדנר
- l l והוא האיתיזת כל ממינא  l מת רונה יכוסה שמו ונחסך

לו והשיב ־ יכושה עכחיתי י , , , יחטריו יק אזתיית דוח
האזנלס ןי6לה־אזיה יאמיw 11 לסכיוהיאפלא-אךאמירל׳הסאה־ה ״עאו* א̂ץ

ר1בזה:מצ3אי-יהוהטע גהשר ופירושי ז^עג., ש א הוא שמהותו כלומר אהיה ^
 לפישו יכול שאינו שהוא מה י“ראיד יבקשו שיבקשוניאל בעת להם אמ״א המכיאית סבת שהיה קזא
 ולפי נעלם שהוא לכי להם ואמור כן ויקבלוני עמהם מדמצאי גדולה כי הנמנאית לדל ס והקי
שמהיתו שכמו יחשבו שלא מופתו ושם קרם וכבר אליכם שלדני אהיה לכל® תייס מזיר ■עמו
לכן נעלם אותו מנ כן נעלם ^ך ^מך אך.ה ס באפרו הענק לא נזה למשה * ’ ”'־’ יי״י
נגלה להקות שמטאותז אתר כדבר יסזפוהנמנאות יתדו

שיקול ותת שב ולכן מאד היא ם’ק1הז כי שינא במר החבל
תכדאי כתבהר׳ וכן אליכם שלחני אהיה להם ויאמר חי נקרא כאשר וחיותו עוארוחהעונסוימשיופכלו

 :סט פרק בראשון סחוי־ה כמב נז ונא זכ * זכו כעילס
 ענם שם יהיה לא זה זכי׳ולש נגזרמהיה שיחיה ואפשר
 זכו' הענס באמתות מחשוב למניע עניינו יהיה אדרבה

 אשר יפילושז אהיה להם אמיר אך :והילך ׳-מנאי כמו
 המונח לאהיה פירוש היא אהיה שאשי יכנה אביה•

 ענמומהסשערבז היא בכתיב הזה וה^עז־ יאשינה*
מיו הראבע  קי'1נ! דוד ובית נמו פירישי אהיה ויאמר ̂ב
 • כ0כאלקים פיריש יהוא הלפניהס כמלאך ואחריו
 מס לזה יה*ה קוראיו לכל קייב וכל• הנמגא «הטעם
 אהיה דברכית פין זל אמיס על שמות פ הימכן שכתב
 בסעבזד עמכם ואהיה זו כניה עמנס אהיה אהיה אשל
 חמל בשעתה לנרה דיה רנש*ע לפניי אמר תלכיות שאר

 אמר זה ועל זגו ישראל לנכי תאמר כה אמרת יפה לז
 שיגיד שמו מה לי יאמיו יח לפניו ימר כי לכם שהכזנה

 ועל המביאות על שלימה היראה שיייה השם להם
 ביין להם א־ן לשמי ישאלו זה למה השיבו ה5יה ההשגח
 יקראונגי נרתם ביל עמהה אהיה כ׳ רק אחרת לראיה
 אלינו קייביס אלקים שיש בגדילה היאיה והיא זאענם

 נכין פי' יזה נאי] שיפטים אלקים ויש אליו קראני ככל
 כי להם המגאי תבל ־ כן ’ויקבלינ :עסל יי באגלה

 אל פנית מאין יהשגחתי מכיאותי ענין ייאי נעי| עין
 בעל נפלאתיעל ת ונורא • העיוניות ההוראית דרכי
בדבדו קשתה מן יבאה נפשו כי ־ הקדש ה' שעי שעי

 שמו מה לי ואמרי זל שם יאתר פה מאת׳א׳כס ה׳ אור כספ
 שיראה מה לפי עבתיתו הוראת בזה הרנין אזח׳אליהס מה

 שההוראה התשינה יהיתה אז נניאתז התחלת סהיתה
 כלימר אהיה אשר אהיה באמרי מבס מניעה היתה ההיא

 I ירמח שאהיה מה אהיה אני כי במהותי עסק להם אין
 ואמי שב מאד שהמביאזתנגלר ילהירות נעלם שמהותו

 אלא דגר לרמוז לא מענמותי כלומר יכס1י שלחני אהיה
 בכל למשש בגיני נא נא ועתה :יכו' ע*כ כלבד ההיזת

 כמשיב התגר בונת ביאור על החביר כדעתו אשר מליי
 העייש על ש:ר ליטול ראוי הוא אס נא ויאה למשה האל
 פיהם על אשר סרחבן דברי לעיניס לך והיו לאי• אס

 למשה מופתי ושם :דעתנו לפי הנכון הביאור המשכנו
 הנו' ביאורו • כמסמרות לקוק • יכו' באמרי הענין כיה
 ומאתריו מלפניו סמניזת ל! עשה ־ אסיה אשי אהיה על

 במעין אמר ותחלה הנאות* וביאורו מקימי שזה, לימי
 מופתילמשס סם * הכורך לעת ית' תהמנאו הזה המופת
 וזה עמך אהיה כי לי בסמוך ממנו למעלה שס באמרי

 קרובים שניהם כי זה על ולמד זה ובא • וכי' ת האי לך
 וגס ־ כשניהם מיזכרת אסיה שמלת וכש ובעכין נמקים

 וגו* שלחני אבותיכם אלקי בכמיך שם כתוב כן אחלי
 עת* בהסבכל המבדה כהשגחה המפויסמים להחתס

 אל משה ומדברי לקפה ס מלכיי מורכנים דבריו ובאז
כתיב שס אין י3 • כאקד קכאיס כיענים שני וקס קעס

אתד



Sip ג הימן רביעי מאמר יחודח V
 המט מפמ לירזא לן* «אין ממן* דיאו עליך ק׳נקיא אליכם שלחני אגיתיכם אלקי קאצה כדגלים אוחי איזד
a אביפס אלקי t' גדיל■ חשה האיש גס זה על הכתיג העיד יכני • העריץ יקז* נס כיזכיס הקני סזכלם כדרך

העס* זגע-ס פרעה עבדי בעיכי מגייס נארץ חאד לפיס זה אושהיק העקר שהוא הענין אמנסידףכזנת
 ללכ^ אליו לשמוע יאבי סלא מישראל פחדתי זלענין נזעק להיותו הכתוג נסח דקדיץ אל חש לא כי חורפיה

אפל הכנעני ארץ אל אחריו הכפר עם אח ולא זכרוני על
ת ייך העומר חלא דרן על יהוא ת • ש^תתיך אנכי כי האו האו וחסון גכהו ארזים כגונה ו
ל בראשון המויה שזכר לאחד כ ךנ ^ א צ ס א ה וסמך כ׳קום ש מ  כהיניאך אמר כאלונים* הוא זןיחםד! לו

ע• תיכם בא״רואי*קי nih הניאה לפי זלדעאו פ׳י את העסדמנרי'תעבדי את אנו
ה טדד׳ שנ הנ ^יי ם אלקי .,־לטנ- י ד נ ק׳ -צחק א׳יק- א א.' ׳יז יעקב י t״”י־ of

ס אח ■ן נ,לני U1 עמן ף2ע דא^קי וזענין ד,ם£ורכמי'בדמצא מ מי ן,ך.5^ ד  ^לעיל'ניוטייו ענז
»u * זאחייך לע'צ יאמינו בך זגם ^ , למס קרוב גדדך

, J ז ואדקי י^ ב1ר1 ״״■•Va׳ I 1 דרדור־ת ש־̂כ כעגור כנוי האדקי זכוג לכלמקואשתגו ירוני , ̂־ < ! היותם עה הדמק בו סביאי
ס א^ר, בעעס מסכימים בלתי  הנם כלומר הזה ההל על אח יז■’יי-יא נא יתברך אדיו *ריכים הפוערי
אדני * וינהיגם יסדרם לךהאויכיאככישלחעיף וזה ם ו  כלכת הזה כהי לך נגליתי אלב^ כמוה,ו האדני

ת ייצאו וממנו מאילות נגזר א^ חכר של זאתשטתו הנה1 א כ^הכחו הו  כל גע־ני יהיה כן כי אש ו
ת מרומם שאל שתיסזז ככתיכהזהכי מו תד הי אותי גענדם כעס כמוך כלי דיוטר וכשיר ^הם מה  ג

מדניי באתנו זאת כל הזה־ באלים אל אלך כי אנכי מי קלעה
שנטינן אלא החבר דעת על לששתכז המסכימים כרמנן שמיס כ־גד הס ממצרי'• ישלאל בני את איגיא וכי פלעה

 והונא פלעיד אל ואשלחך לכה לאמ׳ועתה אלקיס לו דגל
 לאלץ ביאתם לנויך זז והונאה • ישר׳חמניי' בני עתי את

 מיד להנילו וארד נאמרו למעלה שס שביאר כמו קיתה
 ויחכה טובה ארץ אל ההיא הארץ מן ולהעלותו מכרים

 אל מהליכתו אחכ לו שזכר העניינים שני ענמם יגו׳שהס
 ישראל כני את זהונאתו ־ ממנו מחזק עני להציל «לעה
 מכא לא משה והנח ־ הרוח שמס יהיה אשל אל ללכת משם
 נעשה כ׳ הי׳מכן שכתב וכמו פרעה אל ללכת לבבו את

 פרעה אל אלך כי נאן רועה אנשים שפל אנכי מי כאימי
 העם את לעזוב אליו אומר ואס • ואדיר גדול קלך
 שאול ישמע שמואל שאחי כענין וסקלוני מעט עיד כלל

 בני את אוכיח כי אנכי מי עוד ואמר והרגני*
 חיץ אל להעלותו שאמית כמו מגרים מארץ ישראל
 אמנם כי וזה * הכנעני מקום אל ויחכה טונה

 ישמע שאס כהס תלייה אינה פיעה מיד קהנלה
 מארגועל אייגישס ויכילם מעליהם עילי יקל פרעה
 מי כי בזה אדם כל חל ישמעו עכמם הס וגס * כיחס
 * כמוס שאין קשה מעבודה לכאת יינה לא אשי האדם

 היה וכן • בס ישמעו לא הכנעני לארץ העליה אבל
 מתחלה עליהם קשה ההם העמי' מלתמת שהיתה קדבד

 יראתי זאת • ובמדבר כמבלים ממכה יפיזלי היף יעל
נ משה של  ענהי שתיכן ועל מהם זפתדתז מעיעס ״’י

עהס תלא אל לו ק'ואמי  להנילך עמך אכיאהיה מפי
לך יסיה שם תפנה אשר וזהשאמנא

כי האיץ עמי כל זיאו שלתתין אנכי לאיתכי !לאקייס

 שיתנא כמו סלקתין אנכי כי האות לן וזה בטאור מהם
 האלקים זאלקי ;שנמס נמקוס עליהם עינך את בשומך לך

 תאר׳ שאלקים המאמר בלחשית לך קדם כבד זכו'• כנוי
 ית ס!א כי שאמד לתה הביאור מונח ומשם ולדיין למושל
 שכל בעבור כנוי שהוא באמלז אמנס ־ ו־כהיגס יסדרם

 כן גס שהכניס אעשר גריכיסאליז הכחותכטעליס
 בעל ל’י שאלקיס ביאשית פ' כלמבן שכתב מה בעניינו

 האדוכ־ם ואדוני :א' סילין כמוזכר יכו' בכחותכלס
 • והממשלה האדנות כעכין קרובים ליזיותס כמיהו•

י דלת חלף שובלדברעלשס‘כן אנונסאחלי י ' ן ו  נ
 ויאייד למדבר כנוי נעה נ׳יוד רק סמוך בלתי כשהוא

 סכייז לומר בידנו היות והנהעס כעניינו•
 ק^ו במזמור מדרן פי על הנה על המוזכרים בשמות
 •ore כמבואר ע סי׳ כשני גם נפשו את נושא הוא שאליו

,3, , ,p ״ ״ ״ ף, ת r ת״ל i נ0 ס -ג. .
 יזכ6ו 141 הי)צקיס צאלין׳ דו1ה 1ל>1י נ1נסקי • ענס סס

״  ;ד4י1י’ניסע5ע-.נן6 ״'■1 היומסם לאד!־• ״
^ מחברתו שלעומת לומר כיהככין המאמר בפתיחת

הוא ה׳אלקיכם כי פרש'עקב מרעה מאמר היה פניו מול
 ובכן וגומ הבלול האל האדיניס ואדוני האלקים אלקי
הזה בסדר היא גס נכלל בכמיך־ שיזכיר אל שס יהיה

 חוזק מענין שהוא מאילות־ נגזל חל אבל :דבלנו כאשל
 להם מהתדמות מיומם והוא :לקח האלק אילי ,את כק,
 כמשכי כחותם כל היות שעם גויס כנזריכו לא כי זכו׳׳
 שיזכיי למס זק זהקדו׳ עמוהתדסיכלל להם אין מיינו

גסמיד• י



רד ג סימץ רביעי מאמר יהורח קו^
אך לחניתה עלה חהן האחת כיא־ן הללי נכפשית אל ק קב כאלים כחיך מי לייזר הדני ונשי ממיך:
 תעגנה מגופיתיהןלהן נפרדות הייתם באמרנישעם יאחר נינזלבינס• סליקההדיזות מייהעל להיותו

יקס הנה כאמור־ אליהם להתחבר תשכינה ולחן ליחס ראוי כלתי היותו יחשב אדם לב וכשיתלביכי
בפעל■ ההתחכרות במקום להן הוא הזאת התשוקה נגזר בהיותו כי לכו ביאר כן על * תאחר לייתר אל טם

הרכוי בהן ישלם ובכן כמו חוזק סעכייכו ייאילית
 רצו כן גם ומזה ־ המספרי נקדש שהוא כנוי וקדוש אל* קנוץ בא^ים כלל; גנות שים בזה אין שקל

 שהיי התחיס ענין להכריח הברואים ממדות מדה מהש־תוות^ו ומדומס בזה כיינא ־ וכו ככיי וקדיש
 האדם גוף עס הנפש חכור • העברה דרך בנא איננו הוא בהם יקרא ואם ת סימן בשלישי דברו היה
כקמד חביב טבעי דנל הוא טף הרוש קרוש קדוש ישעיהו שמע יי וע^ קדושינקדש אתה ברכת אנל  עד קרוש קרוש קדוש ישעיהו שמע כן וע־•

 בזס לחשוב ואין ונעים־ ומרומא נקדש ע־הוא והטעם דכ^ית* אין
האבן בעמידת הכית נד שים םטומאו׳העס מאומה משמשיגיו

עםטסא מין י“ ”“י י=י פסת־סאננ׳י סיע ״ .נדת oh הסמ׳ס■ י
ש ויכנה נא ומכוין ונשא רם כסא  מנל מחוברת היותה בה הרוחני בקדו

בסהיותיז ינדקלא ־ טבעה ממה דבר בו ית^ח ולא יתגשם דא אעיר •בקיושוכז' ייכנה) {לא

יזאומה משתש־גהו ותרומם
/ ̂ . ישעיהו למאמר כוין וכוי' נ!טו־אוהעסא«רי׳־ינון מאומה משתעייגדו

 הס ישעיה כי לומר הכינה
 השרפים בקריאת שם לו המוזכי בקלזש יכנה או חכיין

 לא וגם גוף שאיננו ־רל וכו יתגשם לא אשר הריקני: אל
 העעלו' ילא תמיכה ילא תאר לא הגוף מאורעי' ישיגיהו

 אמנם כי גנוה מעל יתנריגבוה הכזרא והיא ועקר כלל
 ענייני מכל וככדל נפרד בלתי אין כה׳כי קדיש אין

 שהיי ועקר כלל התלות שים בענייג לי שאין הגשמיות
 המדברת גם ־ שיתבאר כתו גשמיי לדעתו הס המלאביס

 בלתי היותה פט סימן נראשין עליה כגזר אשי שכאדם
 ואנחנו מהגשמות נריממהו לא ואיך באמרו גשלזית

 המדכרת כנפש מהגשמות מכריאיתיו קכת לזריממים
 נאמרו מג סימן כשלישי גס וכוי־ באמת האדם היא אשי
 כלות אחד הכפש עמידת במופת אנלי שנתברר וכמי
 היא גם תמלט לא יכו'־ גשמית שאיכה כעיור הגיף

 האדם סן כי בגשמים שיתלה ממה דכר כה מהתלות
 אשר כן אחרי וגס ־ נגיפי קשירה נפשי קי בעודנו היה

 יחס ממכה יסיר לא נמלטה ככפיר ונפשו יפריד המית
 כמיתאהנתה זעזה תאכל עליו נפשו כי נגיף r ההתלי

 כתחיית כגירלו תניח אשר הימין קץ עד אליי זתשיקדה
 יהיו יקדו כי יתפרדו ילא תכה כליכ יתלכדו אז •המתים
 יתתדש נכין ירוק טהור ילב קמר כל לני בהמיל תמים

 דנרו ע*פ הנלחיתהנפש הניף כחית ׳מנעי ולא כקרככו
 כיחס כי אזמר החוקר־סגזרו וגדולי הי״יג־ סיף נקתישי

 תשכנה אל לשלב ככתשיקהה המית אחר לנפש אשד הזה
כנפשות מהפרי רכזי ן להבח לנו יתכן סראשין־

 סנת כי שתכנת לאתה ידעת אמה כי וז־ האנוש
ישועל לא יכלעדיו החמר הוא הלזספרי יהלכיי הפרטיי
שוה יזינכי וזס • ועליל עלה ליו אס כי נננדליס <ןלטי

ההכרח* נד על אם כפרד׳כי ^ה עזיח
 להאמין ומקוכל מתוקן חכ * לעילם יתמיד לא וההכרח
 שזכר מה בעיניך יקשה ואל ־ לאדם התחיק באמתת
 כמלאכי*־ מהגוף כפרד ענם היא שהנפש מג סי' בשלישי

 כי גשמיים והמלאכים ־ גשמית בלתי כאמ'שהנפש ואיך
 יק נד מכל ינודק הדמיון שאין זה על להשיב יש אמכם
 יסרוקכיות־ הדקית כמלאכי׳מנד דברו העני'היה דרך

 להם הפילוסזפייאשי דעת על שם דנרו היה כי נאמ או
 עמידת במופת אנלי שנתברר וכמי באמרי נפשו את נשא

 • גשמיתיס שאיננה בעבור הגיף כלית אחר הנפש
 אחרי כי ךיבr סי בשמםבקלזישי שזכר ירמזאלהמיפת

 נשאי זלא את' עד וכז' הכפש ענמזת יממיפתי שס אלדי
 המלאכי כתיארי מתיאר בעכמו עומד עגס שתהיה אלא

 הפיל על היאיות זמן אתל ■ יס האלקיים והענמים
 אלא עכ* וכוי־ אליי כריכה ישאיככת מהגוף הכפש

 ידכל ששם כו סימן כשני ענתי הזה הלשון לי שמנינו
 המזג שיהיה שלדבר וכללו ענמיגאנזיו כלשון עמנו
 אשי המדברת הנפש הנהגת לקביל ומזומן חתיקן כלו
 די כהם שנאמר המלאכים קריבלענם נפרד ענס היא

 לקשיכ יארד יאפן • עה ־ איתיסי לא בשלא עם מדיהין
 האדם נפש שתהיה רחוקה ילא קיא כפלאת לא כי ולזמר

 הגשמיות מעין רזחכ• לק גשם בננלת הקבר דעת על
 באמלז פס סי' בראשון ודכייו ־ המלאכים אנל המוזכר
 וכדעת ־ יכי' כא:זת האדם היא המדברת שהנפש
 עת כנפשי הסהרהיגיני שמה* כמסאר אפלטון
 אפלטון דעת לפי שהרי זאתמהתל־ס כדעתו לקבוע
 הגוף (אין באמת האדם אכל ה האדם שנפש האומר

לא * הגפש תשתמש נ« אשי כלי הזא אכל תמנז קלק
?»7כ



מאמר יהודח קול
זמ̂י מנפש מורכב האדם כי שסיני אייסמו*

 נו אשי יונף נדמת גשס הנוף והזא «מח:וי ה»רה
 הפיקו שבתב וכסו • יננה! דק המדברת הגפש תקשי

 מהם האחד נופים סני לאדם ישלו וכי5מירא.*לזלא
הי קרא אשר ובהיר <במי

נ סימן רביעי
ק ת ענ קו ב ד כי ה נז שי שאיננו ה א ק כ נ י  W איש י

ע עי בחתניו ק ננשם• נשם מנ ת דביקה ר עי ד  שכליים מ
ך :השנהיית די לז כ כ ק ענין • ה תי ל  אלקותז מקבל היו

עין היא כאלו לעבדו שייחדה! לא עלין•  • לשכינת! מ
ל1 ע ך א א M האמת דרך ז

שמיכ שתי״ח ש ו״ומר נח■:?■ גג S קדי .W .יתמלאוCT■ס -יוז לז ע  ו
י ״ ״ מ י ד ^ ^ , ! ״ ; ; ק י,אי*קי ^עני, כני. ״ דנ הויי כי ה א שין י ד  ג

ה דיקור. זרעי נלי המדברת הכפש נתייס שנ ה מה הג הנ ^ ו ו ק ב  I ד
w s r f i o a• אמרא^י׳י מי ואיזמור.ר^כ^ נגיעה היא והאחד שי  r^׳ שירצה

ל ^ י מ ע י ״ ״ ־ י ^ ״ ״ ש. ׳ קדי ה י ק-.י' הכדדךד. ד ע-. אדלדד * J ״ אד א; u S
ך Sy ״’״ ״י יאמד י׳א ד,אר» די ל *'־י נג־א אם נ• אי ע י י ל ע ^ ד ע ל. ק ך7 נ  י

ד סי י ש-דנק ד =רי יעלי האייק׳ הענ-ן נ א על״קד, ש־י-נוהי האמת נ!
ד. לנביאחלנ^צאת וחומר קל דין שכנק ראוי רכונ ךו קי אל ה׳  tp בעודנו אניי ינתק על היחד. פני
מה לט סימן בראשון דן אשר את באו  אמרל תחת ינחק ופחד יאמר עדום האאימות מן ערכם שיהיה הז

מלך ערך ניוממהו לא ואיך באמרו שס נכתכ וכמו ינחק יאלקי קדושימתהיך שאמר כמו העם מן ה
שא;י כי מרוממים ואכחס מהנשמות ם קדו כ קי אל על עניינו אכל פויבא• לשי הנכתב אדני אבל • ה'

סבאר וכמי קבלתאיקי לרך ׳ מהנשמות מנליאותיו קבת
אל שהוא מי כלימר באמ לשי היא אשר המדנלת כנפשי

לי לאלקיס היא הקנה היא דרך על ־ ונו' כאמת האדם
הזאתיכל• באמה היתה והמנה :עב ישראל ששמי ־ כנדון להיות הדין מן לבא ליו ליה דלית טלפון לבי

ח ויהיה תיז מרוממים אבחנו שאס ראייתי! נ תמכליאו  קב
ת כנפש חהנשמית כי ד מ נו' ה שי ו ם א ת היותה ע ל ע  נ

ק בשם תה כאמור רוחני ד ה תרומם ע ת  מן מנשא ע
כוי ות הנשמ ע פני ה מי קל ־ השפל הנו ח א ו ביי  ית ל

הו ספק נלי אשר מ מ ני מכל ניי  • הנשמי׳ואביזרייהז עניי
/ סימן שי כשל שאמי וחס מיע איננה שהנפש י ש  אכל נ

ס ד ענ פי ף נ סגי ם כמלאכים מ  כי סי כשני שזכר מה ע
מונכל א שהשכל נסמוך שיחמר תה כאמלועם  כמקום כז

כ יוכל ה על להתפאר נ ת הי ר נפש של ט עני ה מיי׳ ש הנ  ח
ת להיותה על ק גשם נ חני ד עין רו מא מ  מעלה של דוג

 שרוק כה סי שיזכיר מה כהוגן יעלה ובכן • כמלאכים
 מתחברות וכה המלאכי'הריחניים כנראים ממכה הקדש
ת הנפש חכיו הרו ם שני כזה לפניך נתתי ראה • ת כי  דר

ך ר ד ה שאחה ונ ך מוליכי׳אותך כת לילך רונ ת ע ד  כחור ל
חריו כנוי ישר קדוש ויאמ בטוב־ עו כהמון וכו׳וא ר ו ז נ  • ו

ו אשל הכליף היא נ י ק נ כ עי ם היא אות ישל^ כני י  לעול
כי חיז ק יאמר ־ למעלה כ ל כ, הדכ אלאכינו ע של  הזקן י
טתו שהיתה מרו מז סימן בראשון שזכר כמו שלמה מ א  נ

ד קב שהוליד ע ע ב י מי בי ם שבטים א אז״ ר ס ל  לעכין כ
ןיז זכויזכשלישי סאלקי ז י סידי אלא אתל סי  ^דם כני ח

ם היו חידי ד מאדם י ע ג ו ק ע ו כן ואחל י  וחל קהל שי
ן ני ע ה ס ק לי ת וכו': האלקי מ קי כ ד המתשנת ד נ אר ו ני

דנו ד עו מ ן באר ה׳א־ל קלוש חלת ביאיר על עו ני  ע
היי קדישיס ס להעלות הכינה היתה כי מ כ ל עי  ע
ס על הקבה המלך כערך האימות תי ע  אמד אכל :סגול
כו דילת באלף הככתב ק למעלה שביאר מה כלפי ־ י נ  ע

אד בסמיכות הזה רשס ה כי אדי ש מיו א  כקו• ריא ניס ב
תה הן ־ האלקים אלקי אי ע ל גנ ע כי מ ע ר כ ד ע ל פ ש  מ

ר ככנוי רק סמיכית כלא היראתו דנ ס לוז ת ע ע ד הנ ו  הי
־ כן שאמר אז וכו'• א׳יל אמד ! . ע  בשם ׳:נתחדש קדיש כ
ר השח כראר נהיה לא כמוהו אשי־ הזה כ מי ד מ  הנה• ע
תר כי ווה ם על הרמז יושלם לא השמות י  0ה: אל יד

ד כנ ע הא אי’! לא יוד”הנ ד ק למעלה זכר המ הנו ^ י  הי
מזן הנכיאיס יתנשאו בי אשר דלת אלף בשם סגולה עי  ל

סניי רו ח ת רו ס להם הנראית ני ח שנ ה ם ידס יעל נ ל ע ת  י
סץ אל הרמז ת האלקי הני כי יכמי שס כזיר  סימן שי

ע היא רלא *יוד שם כי באמרו ד מ רמוז נו דו ע ב ליז  א
כן לא זס לת f ת1השמ כל אמנם • שמה וכביאודנו ת  י

חד מ‘ב 7 לשים הרמז בהם ד מנד י מ י ד נ מ ק ר ס ז י ג  ע
ע אל כיכתיכי ד ד ה;למז^נשס ההיא כנו  ואזד*^ א י. מ

צ אץ* כן על ■ כאמיר אדי עי א!ף הנכתב אד א:  ללרן י-
5'71*'j מ! היא פנוי גא לגדי השה שיה 5י יכו אציי כ־  כ

דו שוה יכא־לי המדכר לננ  אליז רימו ממילי יושג והיא א
מי עשכח לעומתו ומתנשא או ם מלכי הוא אתת ו קי ל א

ס ע ט ו



רח נ יץמן רביעי עאמר ■ קו^
̂• כמן משלי<שנאותי' ע> הץ<סב rr על סוככת -היא דלך הזא במקום מיגנל ^תכ^הכלתי י̂’ ^עם.הימי,ה שיב

יתיאה ידו על אשי הזה המניע שאל מדעחי לך ויתכרר והכינה וכי'• נד מללעי לצד א1ס תימז כי קעביה-יזא
אלן שס נזברם יוממס הגכיאיס היו האלקי ץהעטן ויני אנל מורגש ככיא דבי נאמ:עית היא יתכי' א^י *^הימי
׳ • זולת ית׳צי* אלי« הימן מתעלה היה ממני דלתאשי־ אמנעי שים כלי יתכיך מאתו מינרג ההיא יהדבד המשיג

ונגדי נגכל שס היה וכאילי דאץ׳ המ:ינ יתנשא ילעמתו
ד נון ד^ת בא^ף שיהיה לא דלת א״דכא!ף א יו מו בי א^יר כרמז הו חקועו הוא שהיי לו• קלילה הד

א הינד אל מגמתו תכלית שידמזו ^^־ד הו ש עדכיי תי י«1מק עולמו ואין עולם של הדברים U מבדי
תו הנפעלים סתה^ דק הנכרת ההוא מממ לו הלך קלף הגשם כי ר;^העזון עימרש ר*ו המשששים מא
ת גינתו י ^ שהלמו •אלא מקו יקיפה! ואיך שהוא ויאגזרו א^השב^ ירמזו כאש־ר לייי״ ח

ה דיך אליו לו ייחס יתאשי אלסבייא כאמוי העני ח , . , I במו
המויג® ההוא הדני ית צה דרך למשכן ההיא קחקום

ביניהס אמנעיו סכות מכלתי נלכד ית כחפנו משמש כלי הדכור יהיה כאשי נאהיו אקכ העכרהוכמישיייה
 טן דילת גהלף אדי יאמר אליי שיימיים אלקי דני עס
 מה אל ולימי מישלי אתת אדני אותר היא כאילו *יוד

 כתב זה זמעין • ע*כ זכו' העביה דיך במקום פיוגנל
 שיש והכלל ־ שחה יעויין נ*ח פיק ב העקייימאמי צעל
 הדבי מול אל מכיין זו נהיו האתד רמזיה־ מיני שני כאן

 הכינו] אל ר%מז הוא יהשט י לקראתי הנגב הכנר ההיא
 העיני' כל אליו כי הרהז עקר והיא בקרנו השיכן האלקי

 נאופן כי • האמת לכי אמרואדוייחושלי יאליוייוקס נופו
 ולפשסן לאדון נברא דבר עליו מקבל ח1 היה אקי

 ה' כי לכניאיס ראיה ההיא הדני היה ■אבל • וחש לזלילה
 יתניך איתי ייאים שהיו למעלה וכאמיו אליהם גיא־

 ונלם וענן ואש ומלכות ושכינה כניד נקרא במגיע"ה
 להם ראיה שהיה מחה זה יזילת הקשת ימלאר, ותמיכה
 ה(יששקראיהל כביד יאי׳איתי יק מאכלו עמס שהדנור
 ישראל כוכת כי סימ׳נז ילאשין זכי כי? יבניזנא ת׳ובי'•

 כונתם תזנשא שממנו כלי אליו להקביל צעגלהיתת
 שיעד למה ״כפיס ישלאל כני שהיו לזה והקדים לשמים

 אותו שייאי קאלקיס מאת ערן להם שיוריד מאה להם
 האש ועמוד הענן עמוד מקבילים היו באשר ויקביליה
 ומקכילי׳ומגדילי' אלי: מטעיס היו אשר ממכריס כנאמס

 שכקאו אמרו על יכי לאלקים נכח! ימשתקזיס אותו
 להסלהקביל מיכח ־שיהיה יכו נגדו יכוני חויגש כענל
 עישים אנחנו יכאשר וכי אלקיהה כנלאזת כשיספיו אליו

 היא אמנם שתביעתו יילעיס שאנו לנר יככל בשמיס
ע ולא אדס לנין ולא מקרה מכל' האלקים בחפן  ענ

 ושיקסועצין עליהם נאהי אשר נניייר יייטאתסהיתה
 האלקים מטת מנלי ולנינס גילס שעשו תה על

 ירות שמנט ד׳נאז סימן כשני תמנא זה ימעין * י^י
 הטרז׳תרוחניות הקדש יוק הנק' היימני הדק הגשם מן

 (ירדכמו נלנל יכקיאי׳עלהעבל׳ה ״ הכקיאית
תותח על הזאת הפסקא תל יהנה ־ עכ סיני הי על ה

 ייח אין האמת לפי כי הדמיון ככף כרמז אתרו ן עט וזהו
 הכיקוי משך ונושא שהולך וכמי במקום יוגנל שלא לתה

 המלן משל שנקס והברור האזן את לשבי כאיתי' במשלי'
 קוס הכלל ע*י שמעתא יייקא וממילא • לאקיוכת שיהיה

 ׳ וללנכס לבררם פרטיו על לעבור שראף אלא שהקדמנו
 אליו רומז דלת אלף שס שהיה הקבי מדעת ידאה והכה

 הדבר זהיה יחלבד בקענו משחש לגר מנוע ידי ית׳על
 ית׳פמוזכל מאכלי עמם שהלניי לכניאים ראיה ההיא

 לקדרגת הגיעו שלא ש א בני גם אדם בכי וגם ־ למעלה
 מענץ באמונת* גבלו אשר אל אכלם הרמי כי יהיה נבואה

 צמעלס כאמיי אלקים מראות הרואים ההם הנביאים
 אותם(הוכו בהאמנתס מהם המקבלים העם וקראוהו

 שוכל כמו ן הע כמיא' היא היי הנמשכת יהקנלה עב)
 האס עמיד רואים היו העס כל כי ועול • בה סי' בראשון
 סי* ניאשין שזכי כמו מקטלי׳אותס שהיו והאיון והענן

 י להיו« זה בכם מכווכי היו כסמוךולהם עוד זכרנו ו ט
 אל# עיד ולא ־ שיכא כתו נקפכויתלבד משמשים הס גס

 f ק׳ימ אמזנה לי שנתברר מי אנל מכללם השתים שגם
 נקפבו משמש כלי היותם יה בקב או גביאיית בידיעה
ק מקום בכל זה זבאיפן • בסמוך יזכיר כאשר גרידא  וז
 אשי• הדרך על אליי הרמז לכיין ית' לגמי מיגש מוקטי

 המזיגש האליך הלכי כאשר כי ובחן יראה הקדמנו־
 י שס הוא ית׳הוורח ענתו השגת על הנניא את מעיר הית

 לנטאי׳שהלבו' ראיה ההוא המניע שהיה למעלה כאתרי
 נקליאע מפינו ׳נא אשר הלני יהיה כן ־ ית מאכלו עמם

 שס אל נכיין ט א׳שי היא דלת אלף שס הכה כי השחית
 וזה א' סימן שקדס כמז זכיי יזה שמי זה דרך על 'ולבא

 ג כאמור הה׳א המטע הייאת על הראשונה הנמתי מנד
 לבאי־ בזה שכיון כתבנו כנר ־ יכו לנד הוא הרמז כי

 כאימי•' וכעסה נמקים־ יזגכל שלא מה אל הרמז יתכן איך
 באלונעזת להם זילח תנד־המיתו העניה רק־דין זה אק

גש התה 1 5 ̂ א נא



מאמר יחודח קוד
 מה יקיא קזה בלמי יחכי ככקו אשי קאלקי למייבש
 • יכי' קכפעליס הדברים אל שיימיי יש כי באמדי ®סאי
 אל יימיז כאשר ייאמר יה על משלי כשא כאין את ללסבד
 שקיי קיאיקלהד בס השכל’שמקרה ;הכינה • יט השכל
במזח אז בלב משכני ייחל;

ג סימן רביעי
 לפי מקים כשים בל גב אינני ואם • כאמזי בהם קדבק
 העבר דלו יכל שלא ימס קעביס־ דרן הכל יק האחת

 כן עשי לא גשמים• יהאלקזם כשמים היישבי אכל
ן מכלל להיניאס  ייטד בעכמי היא שהרי * העביה די

מ«ז אל שרימז יה אקל '•'f/f ׳U׳יי׳׳אן /י׳/ז׳ו ^ pp
 העביה דיך בחקיס שיובנל ואין 'זה7הSשכrז או הזה 4השכ ויאמרו במוח טן קדעית נז התקלף בעי

אמת רם! קליפאים ובין הפילוסופים  בשמיס קייסגי שאמר כחי ואף • במקום גגג^ ע-איננו מה hx נ
שכ^4ע הזה השכל אליוייאמלי 1ו׳רחז יכי׳אנלקיכיריהאכלילאק ד,שמוש משמשים האינריס פי

א ק׳ק השכלהלי׳שקיר״ או ו ד א ו ה העברה שי להמבא שמים ה
האל שמכניס מה מנד יתירה . ! קמלה להיי היאשיז מן יותר

; / , ; , ל ״ ' , ״ ״ ; , ״ , ם ״ שיני א • י’ עי:־ה שה׳־נ^ ־־n>S.v תמז־ס ״י מ-־ ס־ מי״ תע־ . U
ל״נ־ת השניה =^' םנ־נ־ אל•ד,שם־ם רומזים
 ייקד רבה מקילה קמליב' בה אמצעיות אחרות סבות מכרתי גרידא בחפצו

 ppp אלינה אך * הקודמת הן מפני מהמורכבות דבר אל רומזין ואין ביניהם מקום יכירני שלא היות עם
 דרך על היותם לכלס אחת אהרורת סבות במצוע מכ־משים כלים שהם מה כפי גשם בלתי להיותו
א אליו«ת משתלשלים באמת רמז ואין א1י׳ סקדס  וככר • ספק בלי העברה חסבו׳ואשר סיבת עהו

 מן אקד שיה א סימן זכרני • בשמים האלקים כי * היושנינ^אייאחיבשמיס נמקים נגכל שאינני תה אל
על שקדקייאיה המקימית דרך על נאשיאליל שאמר ויש העביה; כדרך הוא «כי׳-יק

, הרמז יובן זה דרד ועל ס קשמיוי שאין דעתי היית _ ’ ה
באמנעלמלאטס מתניעעיס יכן וחמי י השמים ומן שמים שטיםיר ;,ץק,ןק,,ן.)ןק5הט1ן שהיא

, השל.ה<ע.־: נההשנת י=״'־׳״יי הענן אל*עםייי,»שיעמיד רומזים , ,
 קאשיט'״ עמיד1א רימזים העמוד כי שמה האלהים כי ואומרים נכרו שמיש לי ית'המשמשים מאמי
א העכיה דיך יהכל יאשין  בראשון גיאירו קדם ככר העננ^ כשאר ואיננו לבד בחפצו משמש ההו
ק כי: סימן אל וכן אחרות מסבות באויר הנקרים והאשים יהמשל שיבא• וכמי כאמיר  אשאיכלת אל י

 ריחזיס היי שכן ר״ל ־ וכי העם המון ראוה אשר הר ה בראש אוכלת אש הראבע בו ימשול משיל היה
קייקטלן האצילים* ראוה אשר הרוחנית העור' ואל סמיךליאשיתת ע/כלאשית
קגשס תן המנעיילת היא וכי הספי׳וקראו לבנת כמעשה רגליו ותחת ייייו

א הריקני וכןרימוים אלקיישדאל* הדבורים ט רזק אנלי מקי
טי ע ד׳ סי׳ בשני שזכר כתו הקדש י , י , י יצאו שתמנה שיראו ב

ן עליי ואוםרין ו ץ כל אי אי י ד י ענ ״ כ י א י שיבא: ייכרנובמה ,זכור ה
^י בלעדיו והעדרם בהמצאו הפלאו !s,,;, 31,,ק תקרא אי כא הפלאזק היאות בעטי קי
 בעל כתב ־ וכי בהמנאו והיא זולתם שהראו׳בו והדבר רואות העינים היות בעטי * בוף איננה

ם ויששרומזיסאל ’ הנפש לה־ הלכה:ירכבתהיאשינ ̂*יאכי’מאי(גקעקייס והחכמים הנסאי  יזבדפ
 טכ,ן0 יץיקי׳שהיתה האיין הראשונים הכלים נא ככ״לים הס כי החסידים ה מעשה בל היות ונעבור

מחקקך היה עליהם יורקת משחמשים האלקים לחפד ®’היילאכ
־ ^כן ניסץ כדמית האלקי היית ̂ כןיומזיס עה: מי

שידת והיה המתהפך השמש ״ ר* ו סאוסת מדברו יד,׳. השמים ^ל
ה הרמז ובכמו 1״ ל^,,, קשמימה עיט״ ̂ 1הא על הכניאיי הרוח י אמו־ורבותיזכרונם הז

־*דסזזהטטקהאלקי ,r^p ך ם תלמידי לרבות תירא אתיי״אלקי ם' כ ע״ן. שתמנאכיהככתיכו'• ח
הדין אקר !זא זהכשליש« זכרין לנו וכג׳קדם ו

P העיכים קיאו כאשי :סי׳סה בשמיס היישט ייאייי
זאינס יזיאי ׳פעלי לעיני׳שהעיני האד׳יראה יכל־כי ליאי ־ העברה דיך במקום שיובבל ייה ̂ שנרמוז וסכונה 131

אבל לנד כמליג^קכלי נזה קם כי באמת איתי שיעלי' הלקי הענין אל ליתיז יפי מימנם
הנמש



מאמר יהירה י!וד
 כענם(לאשזכה לא(י ההמש פעילת אמיגיא היא

י אשי הדני ?יא נ  כיח פרק כ' מאמר קעקרים נעל י
 הדבי בעל פעולו' ניאש האיץ צל אלין צ^יין נקיא כי
 כמי ההוא■ הפעל יגיע או יעשה סעלידז הדני אל
תייחש אדם גני נלשק0

י יו ג סימז
 _ המרא^ עתחלפי ניציצות כאה t ילכאן לכאן בהתחלקו

 סדמיק ליך על ככה • פשוט אחד האור ענס היות עם
 1אי פעלאלבהיאותו מה ולישראל ליעקב יאמר כעת
 רבוע ותכונות במדות לנתיריו מלכותי כביד עישי

^וכ שיבאר וכמו מתחלפות

 לנפש אלא
כל*ס

 כתמכעיתס
הזה קדמיין

 כעין הנביא וכשיוא׳ באמיו שיקראוהו הזאת במע^ה שהוא !dS והדין שעל הכלי אל פעילתהפיעל
 התמימין הגייה הנסתלת ה^1והג האנושית מן טודכב תיא' קים1הג שז אי כי • הה!א הפיעל יגיע ידי

̂ן ריאה שהעין אתינו  אותש יאה אשי שבנויות יהירה וכאשר * קיSהא האנוש אמר כאלו יהא
וכו שופט אז מלן כדמות «אבןף ארי«ן שרומזים א^קי דבר עם “הדבוז אינם והשמע סוחעתיהראו

א כא^ו 1יו נון ד^ת בא^ף אדני ־ פש ו ר ה מ כלים נישא דמית יראה וכאש או
במדות כחשוב וכאשר זכו / . l l - - ״ יגיע

* ״ מישו־ אתי• איג׳ . התחלפ״1 -קיס W ־ל1 זם־■ קי“'’׳'־ענ נ־י• אי* ייי
־ דיד ״,, ״ ו עני שב ,יושביד שאמר כמו ה סיו צטי הדניהמקנלימאמפפפביי נ׳

p ם יושב עיון על בי י' ורבו ירושתם שוכן הכדו מי  הוא ה׳ וככזד בא«׳ כך אחר ה
ד והעצם וגז לנפשי עיללה עיני אח-ו ה ת בעבור א  אחדיתפן ההול׳ הדק הגוף המקב^ הדבר התח^^ו

ת כההה^ג*וח עוללה ני ע אומדים יש צו צו שם הני חד וה מיון *•1וז א  שירכה כפ« החנטייי האלקים הד
אות איננו ^ זיפישוע^לה קארון גם וכו׳• הנכיא על להראות ב^ת♦ השמש ד,יתה אם א^א בב^ נ

שגת כעילל' מצאו מו ת וי צו צו שג ולא הני ^ תו ת כ ק כשני ס עכייצו קדם ד סי
הגשם מן שחגטיירזת לאמי שהאי־ין הכתיב נייזיר יהיה

רות הניןרא הרוחני הדין השאיר לא לעין צנלחה
אזינאמןכתגיק לבפשהעוללות• כהכעלקז • נגדז מנוגה והנה ‘הרוחניותוכל הגורות הקדש כל כי

ה־ ענסאחד ־ ♦ונרו רבים וגוונים שונות מראות חפלה על כמדרש ל כאז ■זכו' מזרנב תואר הדי מ׳ לוי ו
• ביארנוהו ז'ושם סימן כשני שזכר הדמיון והוא בהם צקיא ולמעלה |ממחניתו אכין האלקים ש א למשה

• שאת שכלנו יוכל כאשי הוה הדמיון מאד אלינו כ1ו^ר ■ ־ הדבור יהי׳ה כאשד1 :איש נקיא ולמטה אלקי׳זממחניתו
א * זכו אלקי דביר תס  תחלת לו ידמה השכל צכקיצת כי באמרו שיזכיר וכחי ׳ .אשי ית בחפני המשמש קדנר ה
ק ■ ית' אליו הרמז יהיה ידו על ־ זהסובכ שנהם והדק שבמזחשים קחפוכ הזא כי באור אחצ נאת' דבריו יורו ו
X(סימן בשני גס • מכלם יותר העולם חלקי והכולל וכז׳ודיחז א;מר הוא כאילו ;נו' ו הימז יהיס זה כמו ואל
י ו«ייוחכ« נעים אמר כן ועל שמש של שבחיו מזנה היה באתי החורגש ההוא הלני מקכיל שבהיותו הכינה וכי׳
אל« פ ( חנניה בן כייןיהושע ויפה • וגז' ה ומגן שמש האלקי לניכיץ אס כי הימז אמתת אין אתה ומישלי אדו׳

 לאלקייכו דאיחזייה כעיכא קיסר לו כשאמר טריפות■/ ההוא נמקו׳ ונגדר מוגבל שם היח כאילו בקרבו השוכן
־ יומ^ להדי אוקחה אזל • איביא א? ליה חזי ת מנ לא א׳ל צקדש היא כי ומוגבל כגדי בלתי האמת לפי היותו עס

־ כיה• אסתכל א*ל תמוז כתקופת (פי׳נגדהשמש) גס במקום ההגדי אשר הגיף חאולעית תכל ומרומם
יןמייו דקיימי משמשי שמסאדחד א׳לומה לאתניכא• , אמרו והוא העביה דדך הרמז יחנן אן הואמנללס•

 הוא הרמז כי ו t נרמז א1ה דלת אלף ■ששם שקדם במה
ד: חבלתי לכד  עס • יכו היזשבי.נשמיס שאמד כמי נ

 היאשינה הנחתס כפי ית בז יאייזת בלתי מלות היזתס
 :וכה ושכן,פ"יא ישב בשתיף ביאשין המורה שביאי במו

 האור יהיה כאשר כי <'ל ־ וכי' אחל והעגם היזזדות דל־כז
 התערבו כפי רבים לגזיטס יכבה התקלה הפשיט

 החרכים חן המב־ץ השמש וכעין • מתתלעיס נדכייס
 שמ,ש«תהס שמל אשי קצהייזת כתלונות ק המשגיח
בעלי לעיניס להס שהיו זכוכית או אקדלז ואבני כדכוד

 כל לא שכיכה * כיה לאסתכלא מגינא לא אמית דקבה
 פסקא|זו על ניאוינו המשך בדיך זנלכתך • על • ש;ן

 שום ע׳משפטיס הלאבע מטעם לזה : קיו במשל תפגע
 הללו הגורות קריאת וטעם • ביאורו על זתגל ש קש

 איננו המדון וזה א׳: בסימן הקדתנוהו כבר מדות נשס
 הבורא עגס היות מגד דמיון של פגמו מנא ■ יכו' נאות

 לא(« והיה השמש מזשגעגס שהיא נמו מישג כלתי ית
 ושלא מושגת צלתי השמש שתהיה ונס דחי ולהשואת

ולא הנינונותלבד אס כי עינינו למראית ממנה ימבאו
ן אס כי סבתה תושג שוניס ה ג«צ כשלמה אזי וכפיקיעטה ־ לביס צווניס י הסבה* 1ז המסובב מן קלאיס בנ

כי * 5 ז ^



מר יחודח קול מ̂ן
 מישג הבלתי מהבורא תמ4הש משפט היה *זה
 •מאשי.קדם זכו מקים אל יומזיס איך ג בענמותו ל)נלמ
 הזזרת העליין הטנק 1? בו ייהזז דלת אלף סס כי דכי!
 * יכו' גד מבלתי לגד היא הרמז זכי נביא אלקי כדבי

עניינו ייזקשה תמדיכל*

̂ ״ נ סיסן ׳ רביעי
̂ 5תי לעת-תעעיך העת כשלזיז תכיר בידיך וחחששהו

 ס אידיתיו על לסזור תוכל לא לעילם תינישכי תידיך
 כיש^ עצמי שהוא יבמי ההשתנה נופו הנד ההלך זה הוא

 ליתותין איכות כי • יחדיתיו זלחזתיו : השךהביאיר
1J1P(ד קהי מתחלף הארבע

̂א שאין מי מקים אל ז גלמי י>יך  ימשכו בהדי' ואחריי השתנה רהיב מגיא והעורך • הראיה בדרך אל
 תימן,׳ בחמישי שזכר כמו טענה מקוב שהוא נעבור נדבריםנכאץ מעט אליו ינאהיןשהנלמז מקום לי

 • יכו' דלי אשי שהיא כעביר ונאמןן מקו' ו4 שאין מי מקום ha רומזיס איך הכנש ההוא החקיס איננו
להעלק סוני מה דיך על .ךך>יעץגף-; הכבוז היא הנרמז.אליו כי לק המשיג לקרא

,א.ן ב״׳־ינד, מציעים יאנו׳ני ה״י״תש״י־ ״א־י־
*’™ ^ל״י׳ד ־יימ״ן ״דע ־־ םד.י׳־יםאינס ני עלי״״״^ל

וצווי* דכיי׳י ששה.ע הי אצל , י באמת אם תמנה פי זכו כחקי
.0 U מן7מקרידם »יגיר ם ם אינ םפו םי צ ע ’ע״ ידי על .ה׳עיעי״י־ י,טא■ א

 הנרא^ הריחטיית הצירות והשעורי ודהבניות רמראי זולת« ון הדם על לנטיע נקל ה ה * במקום
 כמס עד זכי שנכפל למב־ני עליהם מ.קב^ים שהב המלך אמ.הת זה ואיננו בהקום אל לא כי ולהאמין

 הכפן אי : שקיס נהה פעמי ברזכשיט במלהמה ר!אהו אבלאר.ה לווממי אל אבל הרמז יכוין ענהי
 eo לפיסזכי ההדני־ת• ובביתו אהר בתכשיט במדינה והראהו ארד אין חג אן הנגדרנתיכי•

כפש יפרט חזר * בכלל סכל תמלך ה!א M הוא כי וראכד ר אד בהכעיט י הגנליז שס
̂ן יפיל ה בגזיור־ת בתי ההיא הימ מי ד ה על ביחוד המייה הדץת הפ־כ^ נגזירו־־. ה

ל, ל״ל, נ ,״ל, י . «י י עי נ י ״ אי , י .< ״י ח1ע י’נ ח א י קי י זי  י
.0ל,יעע ״ ס ע, כ, ע ״ על , ■ ״ ־ נז רי א ר>'־״' יי-יי-י־ י י א י . א י י  כ״ע■־■־■״!•■־• כ! נ

איכס שהיא הנפש עגמיית ומ״יי״י־יי מראיי גחלג^ו וכבר דולה בהיחנע לקראתנו יצא כן
שהו' ואחה ומדוהיו ולהוחיו ימחיששיו א*א ידי על זה לקרב תיאיי «»יי» 6<<1 בשס אומ׳ נקרב
אמרן עד זכו מקרהלמדענו צאיתיס ם מסלי

 המדברס נפש חצי יאמר ילא אשר שהוא בעבור המלך שהוא וגזרת זזוא׳
קי« שנאת' אשיביאיבןכהו ני איננו ממנו רזה והדהירך ועוך עמך דבר במלחמה יזפהו יותה

 aL. חוכד שלא אחר גופו התקייכש וכבר הנפשדמדצרת או ד,שכל אה להיכן תראה תשוב עיל יכי
המדדים בצד תיגכל ב־יהינגדרךץין עעם ממנו ההיא הדלק כי מגיעים ס הדני
והטעס עב־ זכי אליה הרמז הע:ח^^*ר»ר״^^^ר כעין P̂ ן “י• UĈ  P;7PP5P מ־״זדי ן «

̂ה ־,to.־נ״י ״<׳־■״־ י ר ־י ״ לי ״ ־ שעע? ”to־■ עכעית,־״. ״’׳י■" ’י” •״“יי י
א סלךאי כדתית אותה  ייאס! שהיית מה יימנו ייאיק גיףיניעיו אך המיך איננו הוא כי גזרת ח

ש יכו'יכאשל דין כסא יוגב-על ה כבדה על ויפער ר׳׳י׳ד-, מי  ס׳דנס מי יניעהו הגוף• היא מ׳אופני פני
 בקלב, אין ייח כל זכי'כי הנקרים ם כעננ זהחק בא מהמקרה ההפעליוח וס'* כלים נישא דמית ייאה

תקכעם רת אי והביאם רוח באוירישא□ יש גדיל הפרש ט יתשישיו•  נכש, בנאת ייהי שיכלכלהי ו
̂בן קודם והיה אחרת וחפזרם י«ח לא ימשש אשר האדם משישי בין  3ונען משילת נשאי מת כי ^,1, ,

̂,ן ובתל,ק, ״גע״ייי יטלטלס, מיצאו כל זהית . ,!

׳ ״ :3: '“^ . : ״ . . ״ ■ » - ״ - ■ ■ . ■י ' 3 “& ״ ; ־ ״ .
יכל ר-מקיה מן יזדמן כאשר עיי■ - אותי העמשנראה אחר דמיון ,קקלף כ, במלך אחיי תשישי

הלפכיס הייתי ק'ף זה זנל כשעוי כפי הרגסם ביי
 השמש אחד דמיין ו יכי נפשי נתק רק מתכעל כלתי התחלף יקשיו הכש רמת כי יזה ־ עק אל העת ענייני
קלסלכרן כזה כמכל מעין ג וכי עגול אותה נלאה כ< תפגיש כי גם לגמי הכזנה ייכלל י שניו לפי גאלם

כשלישי



יז נ סיגזן רבי;ף ו^אמר יחודח קול
 י ש*ס4ר.ןיור המקרים לשגת ידי על י!להפעל הכח מן מ השתמש הימכס כי כי כתג ישם מן ס )לישי■5כ

כשמש־ במרים כיאייוגדבריס זסהיאכישאמשך יעל היימה לעינים ייאה האדם יכנה ^^ק־מיייעיס•
בהמי משכנו היות בכחחנד שהוא יל • כהיילי בכח הייתה על ינייי יהשכל * כלבד שטחיי פשיע עגיל

מה דיך על יתבאר כהיולי בכח בי שכתיב הנהק ילפי • יבתאיה בנה בשעיר ׳יאנה האדם הן * כלמיתכדיר
אתרי *יב סימן בתמישי שאמר עליה תירה השכל עיירת
 :ס השכל שהיא במדברת ’ נחה חמה מזהירה ובחארה ד,ענה כשעור מןהאלץכקסי גדילה «זיא

 הדימה השכל לל ההיילאני הארץ מכדור הואכדודגדו^ גוזרכי והש־̂כ עיניי למראה גם כעדים•
 לאפס דימה הוא אשי המה-להיולי ושא־נח פעמים ושש וששים כבארה ממה היותה האדם ישפיע
 יכו בכק במדכל יהיא כפעל תנועות שתי מתנועעת היא א.ך נחה ולא יכדככי והשכל .!ניזה*

י ־ יכשי• וזה כילאזה בלייכתיו
 שאין נכנה כדי יל'vדfלי *מלת

 התוש גין בה חלו׳ דל הי ס18
 מטעות שתי השכל: ׳ופין
מת

 המומשזם למקרי ®’’י^ יארך בתנאים ומערבית מזרחית מר.הפכוד־,
יכשמע גמיאיס כיאות ז ,

ימי <-י1 יייץילוח להשיג כה לחושים הושם ולא פירוש־כ היזישים יתר וכן נקומת ,
כת וכל מוקשיהס לקיאת מקריב להשיג מיוד,ד כה אך הדברים _

 מיוחד באבי נטוע מהם עלעעמםוסגתם ראיה מדם דשכל יקח בהם זכזי־כיהואכחתן לפית ...
 זכל שומעת ואוזן רואה כעין השכ^ העניץאלא ועל ד.מהות על יעמוד ודא כתנוע' בלכתו תקופתי מבא

 נכתכיס נסכי ענייניהם ישיג במלאכיכם בפועל שכל הוא אשר השלב יההיא למזיק חמעיב ענתי
 דבקים יב:’ סימן בחמישי אל עורך מאיץ והמד,ויותבעעמם העניינים ח מ׳יי׳ייג תנועה ׳הקיא

 יל • וני המין בכל תמיד הוא אשר שכלנו באמעע^אבל שיהיו מקרים ד נגניי וישיש ^מנדהכליתה־
■ עמ,ד4לאיונ^ *כה״ל■ ■Sכהיו בנה תו,^ך T ״’י״ ליי! מוזסרק 0J דנק■־־ ס

מה אלא דדנריס אמתת 4ע ■־'''’י ל״*י ״״׳י״ יילייז  *״ד “״ ״׳יןעל ננל הב שוזנט נ
והקדים הנמשך* בביאורי , ׳ מעינית,בם תניעה מקיא

בנמשל שיתבאר למח זה ראויםרמקרי בחושים שמם מיודדים מצד,ות ה<ק ן1נ(;פ א,
עגין יהיה כץ כי השני !’כי^ המין בבל תמיד דבקיכז המוהשיכם מזרמיתומעיביתבכל סאמי

כלס המסכימים הנביאים שהשמח עיניך וראות עיני ראות בין מחלוקת ממורח זי התנועות יאשיק
הרוחניות הבילות אר,תת על היא דכרמם המזהיר נין הכאיר והעגול הוא ו יארך בתנאיס ממערב־ יחו

ויעיד יראי בעין עין אשר מרוחקות האלה שהמרוח עלפי ואף השמש לגלגל כיין אולי פ־יושס•
כמו לקנתס קנתס בהם הועיל אכל בעיון .‘זד־ חז׳ק ל̂> חשכל אעל השמש ביגיף מיכזאשי ייבא

־ :בהוקשיכי עושים שאני . -l מס יתחייב ממני אשי <יסע , . נאשר דפע־נו על ראיה מהם ש־רקחנו מהמת . ׳ - ראיס מהם שלקחנו מחמת , ׳ .1 ואיחור מהירי בשמש .סנראה
למעלת כדביי וכל־ יבקש אשר המשכי/ יעללז^הפקח י׳ יקבל ןמןp3זfזמן3 • בתנועתי

באמבעית המקלים סמהשגת בעיניי נא שעיניו ^ןדאחול ש אלעס במאמר קזא ממנן והשפל 'סרוס1ומק
■על הסכל יעמיד החישים רואדז אני שנים שרואדדמארד מרועורת הימי׳וכנ׳הירכו בריב ,מתחל׳

הדביי׳ימהותפ: אמתתעצס ידע וה&קח גואגיק כורכיוח שגי פלו׳ בכקום :לביאור' מקי׳נאית זה יסאין
א ד גמל זד כי ־ וכו כח לחושים קישס .'ילא הפקח תועלת יקבל כאשר שניס מ^תחד שרואד־, ו

יתיר אשי השכל דמק • יכו וט״ולישות החישיס כי למעלה ^אמרו
אל דבר של לדעתאמתתו המוחשים מן משיגים אינם
המיס ידמה ממני• הנאבד הגמל את המבקש הפקח מהם השכל יקח וכי׳•• עבמיהס לא מקריהם ביאס

את שחלח מי נמקריהאל יק מפיקים יבממוקהבלקי
כגולות שבגפעפיו מי העריך בו שפירש הטר״טוח עיניו
מלליקין במה פיק א*זל מלשין מעט אלא כתוחימ ואינן

שדיים לפי טיוטות תימולייס של עיניהם מפנימה
גמלי יבקש כפקמ כי מביאור והמשל ־ החולית כין

עם ימצאכו הטלגטית קעיניס בעל ל0 תאמין פי ועל
האי;

הכחית־ יודעי ת הפעל מן כאשי כי זכי*■ <איה
 ולא המהות: השגת אל נתיישר היקליס מימי ככה

 הדבר מהות תמיכת כי יל ־ יכו' המקוע מל
 פעל אס כי זה ואין • שלימה הבטה האדם יביט לא

 סרך בלתי החהזיית ישיג לבדי יהזא כקלאכיס שלס שכל
לבאת קיא נלין קקיולאני שכלט אכל קחקליס :אמנמיומ



ג ן1'צ5 רביעי מאמר יהורח ק̂ו
̂ראמיז יזיזל> דק גשם ה יביא בייאת ט • החני דניי אשר * האמת מן מיוהקים דכייס באמנצגית ק

 כ?לןת ינט״יי ימהני לעיצס;.דק(תז גשמי שאיננו וכמעט בדנריז גבולו את שירתי' כמו הנמשל t מאד באזת וה!א
זוכו^ג העיכיס כל ולא ־ הוא כיין היוני בחפץ רוחניות כמין הטעהו וכי׳־נחלישוח לאותו !כחלישית :«גמשכי׳
נכק ויזת ה'קולא אשל השלידיצז עיני אס כי להשגתם זולתו־ סיים בכעל הגמל מין וימיי יזליף’ כן על הנלאה
שכבד אז יאזתט נכח יאלש ̂ נמטן הטעהו והעזות

ה ראותו ♦שותSובח לשנ-ס• א^ל, יקש^ צן מ ד א ט נ  י היטלק משיש בי הושם צררציאי• הו
ס ביזעיזלינתו י כי ו י עי ת ובעבור גרניק נ  לא(י,^ במליגה ישימם זהזא שהנדו 1S נדמה ראותו עוו

תו הפקח ווזועי^ שנים יזלושות עיכיס לו היזת דן בעדו תו ו  pcpי במלאה להסתכל לכף או
 0 הצורית יניתי האנקי p, ׳ ראותו רוע םפנ< מחיצתו ברוע זכות כמה מליצתו וטיוטותהיתה

שים ’ כזבים בעלת שהגיד ח החו הכ ר היוחכיו ׳ השב^ אצל הדמיוני ו ויבא מענה ש̂ז
ם ונהתננלזתהזהידינהי-לכף לד כחכמ״־ר הבורא ש ע  » «ררירס^*ע־טכפ^ראזת החועז בין חזדה ה

ס עניהסמיאזת תכהינה י המושג בתועלת זישמס זכות
ך ־ , ד כ , א ל ו ז ת ו ד ע ה ב רא ש הנ לן הושם עליונה בחכמה Tע בחכבה שם כן -> i! והמוח ע

ש בין :מקוס מכל הכס יבא אתים הענין הנסתר החו ^ גשמי שאיננו ו ש  שזכינו• הנקמר החיש בין ו
בלעז המכינה הענין ובין דבלים רואה נסחרת עין מברואיו שבחר למי הדמיונ, הכח

 י כאמור דקיתו לעינם גשמי בעיניהם
ן הלויזניו' המראות ויין  הק̂נ

 ם אלקי ס ככלי עניינים אמתות על הנביא שכל יתעורר
־ חמכזקש הגמל את לל/צזא הנזצל הפקח צהתעורלות

 מנלואיו שנאר ושסלי-י׳י טרוטות: שעיניו מי <גלידי
 והמ ־ הנסתד החוש מענין שהוכח מה ביאור הוא זכו'
^ הוא אם בעסיס סעיפי׳כויכפק שני על הוא ע'ןנסת̂ל

 כחוש מישם כת ת!כפת על בזה שהכוכה וכל רואה
 הכע שישמש נעיר היאהכחהמדמה אי הראיתכאמור•

 יזדכך כגדז אייה!מנינה ביתי ל5 יתמלא אז כי השכלי
 קולאחן שמנא הסלאית המלאי'ההן פני מיל אל הדמיון
 הלוך עצמו היא כאשר נכבדית אמתית השכל יפשיט

 שכתצ מה הוא זה ׳מעין הביאור משן צושא וכה כה ילן
 אליו!זל מדבר דשדעאתיקיל על נשא פ' סיף היאנע

 זלאישמ&נצז שימעהקיל היה לבדו שהוא וטעסויכמע
ט' כי נכין זה גם לכליבת מתיץ מ!על מישהיאנאהל

 ̂ישע נער עיכי באיר היסיף כאשי אזניי רגש'vכ'■ היפיף
 רןא«- שאמד ימה ־ 5ע בלעם עיני את p ל4!י !ק

 םיאמתכ^ן אצלי ענייני יתחלפו לא בעיסהם דבלים
 אמחקש על הגדילה שהראיה כן אחל אמלו לעמת

 והכולט ־ יכו' ההם הצורות על ההוא המין כל הסכמת
 דכריט רואה לנחידיי הושמה אשר הנסתלת שרעין

 כהס להעיי יתכן <ה ומגל יתקלפי לא וכעציי' צעיכיהס
כאיור! יניע זה שאל וכמו י יזכיר כאשל לקנתס קכתס
 לכקיט הס למוחשיס הראויס שהחושים הנזכר במשלי
 החבור שס אשר עין שיחת היא וזו • יכו' המין בכל תמיד
יכו'• הענייטס שאלה זה אחל עליהבאמרו עיני

ע#' להכחיש ינלן שלא ייתני הנביאים אותם קיימי
סראומי

 יהכח החושים יכן
 דמיון לענין השכל־ אצל

 על לתעל׳אשל המחב' <זשמש
 עם הלאות מסליש תחלה הזה המשל את נשא ציאירי

 ומעילים טוניס עניינים אל דכלז הפקח•(עתהיעתק
 הגכ<ה אל הכמזן מן לעלזת השכל מליט היא זזו האלה־

 למעלה תתתונים ויעלו למטה עליזניס יידו ?ככן
 שכלנו בהשגת כת תת להוסיף קלוניס יעשו ם ולחיק

 שם וכאשר שאמר מה והיא :ממני נעלמו דבלים על
 רצה בדבריו המיזכי הנסתל וכי׳יהתוש בחכמתו הבורא

u גשמי שאיצנו והענין ־ יזכיר אשי קכסתרת העין 
 שקדם הנכיא אל הנראות הריחניות הצורות בו דנה

 כזונה ולא הפסקא־ באחרית צגזל 6יזכל זזכוי וכרם
 זכל מקל גשמי בלתי הנלאה ההזא העצין שיהיה דעתו
 הג:ם מן סמנטיילות לבלו היה ל' סימן בשצי מהלי
 הנקראות הצויז׳הלוחניז הקדש לוח הנק' הרזחכי הלק
 עד עצמו והוא ־ למעלה זכיוכז והזקלס זכו' '9 כבול
 שהרגילו ומס ־ בסמיך כך אחל באמלו בזה המהל

 אבל זכו' מוגשמזת ראיס אשר בתנניזתס אותם יוספרים
 לתיש המושג הגשמי אל בערך גשמי היותו בלתי אמר

 פ׳כא המזיס כוון שלזה ונראה כל' לעין הניאה
 ס׳עלפטוויקיא מעמד(יעבור באמיועל תהיאשון
 עם שם היה אי וזל • שינא כמה התכר כדבר* היייזנל

 יגיע יתו נרא נבלא לדבר אבל יזישיאזת
 לא אס זה אנקליס שפירש כמו השכלית הסשגה סלמות

 שנא כמו הנבואה בחרא גג: ההיא המראית קיי־ז!■
 שהי׳עם עבר־או אשר אש ולעיל עשן מ״י והכה באגרה

 עניו על עיר אשל הוא ויהי׳הקיל גכ און חי® השגת ןה
הזה הדבל כן ^שרקואנגדאגםכןבלאספק•



רח ג סימן רביעי מאסר יחורח קול
 וכי^ המחשה חהשיניןשהי שהסאמתייתנהערכתסאל יהין כה יתלין להם כתן •י^^יחולעץהי(חניתאשי

סי לא נחלקים בדימת ^הלית ע  יכאמריזהחזשכללכללחישי׳חחניניי׳אנלייןהפנימיי' ההככמס עליהם ת
 י יהזכרין הינייי כאן השתיט *יה סי' בחמישי המיזכיים ה«א יעכמם בעניינם לימד שימה כעיכיהם ילשין וכד
ענייני לשמור אם כי כעילה לזכיין א־ן כי זה יטעם בחמישי ענמו החבר וכלשון בעינו הדבר אמרנו כעין
דעתו על ולינורי המחשב שם נם הענתיס עיני ו סימן

̂א בעיניהם • העגמים עין הפוך כא עי  הנורות שמירת תיוחס ראיה 4השכ מהם ויקח פוSיתח ד
ענין מלשו' מינאי נכין דעתי ולפי ם הדברים ע^ ה  שיתבא׳שמם כמי המורגשית שנבראה רמי ׳ ו^בוחם ה

א העין ו4 בעיני ה יראה אילי כתיב א ההי  המתשב שיבקשוהו מה והנה ויראה באמת הפקח הו
הין ואפשר ויישירם ויורם כעורים ארם בני שהיא *יי) ל (שמיאל  כי אינני הנזכרים יחכיריו שי
ם £3העיני * כענייני ה מדז הכח ה מד ךyב ה המתייחס נשמי דבי אס ן

ס ע ך. נ ד מ ע ע נ ־ ה ה נ ־ כ , ״ ד, ח ה4הנ א-נ תו ל ■צומת -ו לנ ״ סג ל־ ( ה,י ם, ע ב ל״
יהיו ונהעדכתס • יעניינהי , עליי ביאר שלשי היית

ע ובשיעולז ב״יאה? ת ו י אמתיותבבחיל ההן הנורות יייי^יר*׳ בהם שאין אבוהרת מו
ען ועיני רה כעין הבד«לק כ דו ם עד הג ח א המין כד הסכמת אמתו י ה  אמנם • ענמה המראה חמר ה

ת עד מהם ייקח הנורא: הקרח ם הצורו ה מר4 רוצה ד ם כי* ו אי בי  k בהערכתם אמתיית אינס הנ
עיד דברים שרואיך התוכית ילקט כי יכו'־ השכל  ינקשהו אשר החישכל הענס כאשר *קצתם7 קצתם בהם י

חני הפקח יזרוק:היא והקליפות שינו עושים אנ ח הנו כי בפו ם אנ די עי  אמתות אין בעיכי כי השכל מ
י כי כאמת אמר כאמת* ת כנ ה ומרירות הדבש בסתיקו  שנראה מה ההיא הדבל נראה ואם ה^ענ

א נאמר עלינו שיחלוק מי האנישינכ השכל 1מהאלי7  אבלהיאענין ממנילחיש־ם .ן3מהי. יוצא שהו
אלה הטבעי ועתה שקדם• כמי כי ישינהי לא מסתתר פנימי העולם רואים ספק מאין ו

ץ ע ק•נ א־י אי׳ הי ת ח ״י ס ״ הנ ״ י ״ י י י " ' , א:  נמלו ־דמי.) ־.6״ נ
ני ־כנמר ־אלס ת למעל־ ס׳ ם ראויו לו וכ,ד. לענעיד. ־ ג הי ® ע י׳ נ נ נ טמ<ש ם מיי ץ1־1א ענ ־ ן  נ

שמי ראום כתכניות'אשר גא כתבנית )נותם האמתי הפקח זה הוא כי  אשר דלת אלף בשם שזה מוג
ת נעזרים אלם כני יתר שכל התבניו ם ו ה ת ה תיו מ ה בהערכתם א מ ל  אנחנו' ניכעיס ביאורו סביב א

שהו העינים שיהיו ואפש :בעלכז בק שב שי מיון הכה הד ש ו החו  את' שקדם וכמי הזה נמקים ואינם ו
ת • ביארנוהו כבר ־ זכו נ אשר העצם אל [בהערכתם אמתיו בי עם הדבור יהיה וכאשר שזהוpי  ד

: f״ ”  t״ { מו Sחשכ ״״־ א אונו כ ן הבי ו מ׳ מישי.מ,ים_<ל;.אמיאד' א ״ חי

^ ,j י מ ־ ״ א ״ הי ד ״ י אי ז '‘’י• הייב! י ״ ־,י)?)-מיי)דנ'<מ־מ<פל■ ‘׳“״ ״
 נמץו־ סמננל מה יול .יומי !יי’'־‘ ^י" יי׳ייייי ״״'י ייייי **®י p־s שנל• הוה הדני שסר

ת־,ן1ו0המ נ,י, ס, ״ העניהוס• דיי המניי ^0הם״ אם נ■ שאיננו שיאמר ום< ' ־ . 
 הנשי׳א המשל אל סוס עניינו על פלוני בזמן פלונית בארץ המזהיר צרה הם כ״א,: !בקומתן בבביונן

הרמז הנח כי עליז שאנחנו אומה ׳.12j תשתר<ם שסרנילז ימה
 הננב האלקי הדבל אל הימי יל _ * הפנים שני מ יאות מספלי היו כנועמם לחזות שהורגלו הכזרית כי סכזכק
 כאשי מוגשמות לאים אשל תכניתם תיאיי בכל אותם
 כאש' ההן הנירית יינרי הרוחני הדק גשס1ר מן כי ככת

 רק דגר לא כי אמת־ותוכו'־ ההן והתבניות דברנו:
 כאשר באמת מיחש ככיא עסן הוא לק * כהביאות היא

 עניינו עקר שאין אלא • יישפיט הנסתר החיש ►יאה
 אשר הענס עקר היותן לחשוב אין כי ־ קהכח הבירות
 ראיה מהם יקח השכל א;ל • ההיא במלאה השכל ►בקשהי

את' וזהו • למעלה שזכר כמו ולבותס הלבלים ענין שנל

 • בקרבו השוכן האלקי הננק אל והרמז מ לקראת
 ותעלוזנה כוזב* מהם אחד שום אין שינית ובבחינות

 הלאבע אמרי בינת שערי לפניך נזה נפתחו כי כליותיך
 כי פלשתי כנר ו?ל בקרבו שמי כי פסוק על יס משפט פ'

 תאר ימנא גס לבדו קוא כי הענם שם הוא הנכבד השם
̂* ומאתו הכל היא כי השם  משל בקיבו וטעם הכל
 הים כן על מרחק כל אל קרובה היא סהנקידה ל לעגו
כתוכ וכן קמקכות* בתיו (נוסע המקנה בקרב ה כבול

כ►



מאמר יחידח קיי־*
>pf3f ג - ק נ ״ ס ס ה הע נ רז תי כ ח י י י י נ ז  אדם ד

קלג( י תימש1מ ואל • ל ז ג ע  אס כי כת«נ שהזא ב
מיע ני אשי כל ילגשית יאחכ כקילי תש*יע ס ד  והכה ־ א

ק צמזרות דא־זה הקדזתהליא• קכמי כל ־ יל מ לך א

ג סימן רביעי
ואיי הענין .נז*(נם<ף p של^-ו העדי! חיזתא ושאר

על יי־י ש־ז״' פנ׳י  הי ראייה סלה fĵ.2,1ו2;ן
,1״ ־ ״ . ■״! ס״ע■ ן -ה״•!־״

מיחנאי ר.(אאשר הסרות הייתי איותת

מרנכראיסיזא ‘י־'? עכס עי
נישא לחות ־“וכשרוא־ רן גם כוזב ננו א פולניה אושה געגק, הוא כי השמש איי
למה תקלה כוון ׳• ההשמ^י העוררה הגסתרת בעין הגכ«א ואתרי • וכן׳ לי כיגה אין

ט סיי׳ן בדמות אותה ראה אגר שבעורית היומנים על ראיות הגיאו
סיגי רדרן ראיס ואזהרר! בעניןצווי רין כשא עיי יושב שופט האור געדר בענמו תלכנה

^ א’שי*י ירע ומהעררת מהקסנאמלכין * איי יראה השמש באיי •כי י ^י נפיכת מפנה אשל יעלי״ '
״ י נשמע• נעבר ם^ך4 ראויה י’״ ש ״ .. Vo 17. ייאי־י י , ואים טדי .

,,jבדים לסש בתוכס אתד אי ספרורת כלי נוש^« או כלים נושא דמות ״
ה שהיא ידע עבודה ^עכודחגור זהאייהלבכה אםאמ׳ראובן כי • נתתניי הסופר וקסת ראויר־ל עוי

״' הנלים נישא דם א דמות בעיניך יקשה hxi שום לעובד ן1שמע את׳ ואס • אמת יאמי י
וייר תחלר־ן לו גדמדת השכל בבחינת כי ^נורא ע^• יאמ'אמת החמה איי וה

הס לקשת רמו כפיות דנליו יאירו פכין מול ואל
ספיי כלי ואמר כמרכו־ נוה ודעתי באמי! ע'דשלת
 וכמי י-,דיו כלי ה!א אס הזה נקשת להכריע רנה לא כי השס אס לד יתבאר * גיף שהוא ליעקב שנלאה המלאן

יונתן כ׳־עת השובר שנקש היה או שערשניהרדק' והנה עכ־ • בקרבו שמי כי בפישת לככך את יסקח
ואתרי ס• :יה מה יהיה שפיות כלי סמס אמר ולפיכך והוא ה׳ כסר שהוא משה במלאך כונתו כי ליאה עין

 דניאצי שראה למה כ־ין עבוד לענוד תנור או באמרו כן כפי המנעייר האלקיס קפץ אתר ההולך הדק הגיף
יגי תנורים בדיסוייתנ•! סיחןי׳והנהאשאחדלכוש הפסקא באתרית החכי שיופול כמי להראות שירכה

והנס

 האלק הנ־נ«ק הוא נקיבו השוכן ית ושמי • הזאת
 ע ביאורו שקדם מס הנה זכי כן על כי • שס הזולת
 שמזלה תואר כתו לפעמים הוא השסהנכנל כי שמית

 שס ביאר זה ועל ־ הכל מאתו כי אחל לדכל ניופו על
 • עמו הקדושים המלאכים דכקית על ה׳אלקים ^עיי
 יאיל תואר שם הייתי מנד שתו כי נפאן עניינו יהיה יכן

 יהזרס ה'כאמור• ככיל הדקסנקלא אףיזליתנגיף
 הוא יהרי מענמי מאיי בלתי ההוא הכבוד היית שעס

אוי אל הלבנה גיף כמדרגת האלקי הכינק אל כערך

̂ ’יי« והשומע העובד יזרומשפש כהלה כויות והנס
 יקשז ,פל ל; השב אנל ההכה■ הגירות ענין אמתת

 המלך ואל השיז: חל ית האיל שדתה לפי ־ וכי׳ ניך בע
נורת׳ גשזס הגולא אל דמופ ייוחס ך א האדם על יקשה

i י י י מה והוא בז־ דמיתתערכי וזה עד הנורות חן
 נביאים של כמן נדול בגר רם א ר חזל בעיני שה שהיק

דמותי הכסא דמית !על ש^אמי ?“ליובי בילה שמדמים
ifl ■כזינתם ניחר פ'תז כראשון אלסיהמורה כמראה

הנביאים ישיניס אשר כלס אליהכויית כי ביארו כיר
pהאמת והוא בוראס השי סרו׳כביאו הם ה:יוא׳ כמלאה ליחש יכה כה לפנות נתינה הישות כן אע*פ ־ מש

̂אה היא מ'!מה בילה כל כי ־ לשניהם היאייה הגחיג' במשפט ילזה׳אך לזה הדגייס גדול מאזלם כפלא ומה בי
אשהעכין עה עייין על הלאו כאלי כתן התבל מדעת שינא מה ג'כ יתבאר ימזה ־ כמדובר הו עליה קשה :
• ׳ ׳ יעיי ■ ופי'עכ .וכתגיעכו חדקים היסידייס קגיפים מן נביא שהמלאך
ר ההשגי׳כלם ו1נ} שהמשיל מה וכל הנביא וכשרואה :עלינו הטובח ה׳ כיד נבאיהי למקימו ב ח ^

הק^^-אחכםהח הכלאות כנורות כי שהניח למת יכי'* הנפתלת תי שילהוי  לאהרוכבנילאימ
ק ,החז יד! זלשלח ישר׳חביוכי נכי חבילי b הנישמייני בשני לבארות נעתק השכל אבל לג^י^יייייתעלאמתו׳

 הנתגא שי הק להקל בא ליוניהך כירה ן שמדמ זס כשט
 והוא לנורא האד יעשה אש» הדמוי כי ואמ' היה בדמיי

היא כי • שכלית כבחינ אס צי לכיר׳חינכו חדס אמ׳דמית

 שבסרית התמימה הבירה כשייאת הא ’ נירייג מיני
 כדניאל זכו'• מלך בלמות איתי*. ייאת ייג ע?יו <מויה

 ימיי ליכלסיון עד הזית תזה ז סי כאתרי חמידית איש
חש־מתי׳ עלז- קבד נאזי תחלה לאדם לו גלתה יתבראקני 7ע וגי סתר ^כאלג לבישיס יתיב יזמין ועתיק

נמוסשים



̂עי 'טאמד יהוד־יו קויי רט נ םיט| דב
ומרו להם והדומה המאייס יולז דוי׳ק והנה וזהו המופלג חש־ביהו על להורות ׳ילתי ייי'’‘ י  על־ז כס̂נ

מדרגתו כדוחק הוא זילתו על כשנאיזיז •ת׳-יוכזנתס האור מנוע לבדו הוא כי למעלה שזכר השמש יזיין
נאמרים שהם דל והכנוד השלמלת נעגס ממדרגתם ♦ת דעת לפי הככניס יתר כל אוי ייאי

 בזולתו נו נאמדי' אשר מהאופן שלם •וחי כאופן ית כשם וסגולותיו מעלתו ספור קדם יכיר ־ העיליסיפיס מי
ס החשיב יאמר ’ נג סימן ז ולכל • עכ ו החבר ימז זה זנכג • עב וכו

ר האור מתיק כי שכמיחשים* אי א כי נ הדק שבמוחשים החשוב הו  ואס גאמיו ב סייין בשני שבהם ו
הכו והשוכב עלכן עיני:יהדקשכהכ-כי ם יותר העו^ם ח^ק*44ו ל כ  היא כקיותיני לא חיים יאמר ״ «

ת גד,שיב וכאש־ר כחייו יניחע פילח הזיזכמי תHTאפ;ג שאי במדו חו יגסבתתשי וכו׳־ כוונתנו בין Dד
״“״קלללללל ר ! י י ^ ע ן > ־ ה י נ ע ה ה ך י י ^ ש״ ע א ח, ה ט, ״D נ ־ .p p־ ,0V־a .7 .n r6

5י אדם־ שהיא מנד וזה ^ l ^ ידנריס ככל ומשקיף ף מק
״j, נאזת.,] .נל־ , י , י י י נ . י’י נ ד ה ל ז ־ י נ י י ד ס ס ו ץ > ח י ע י ל w ״“י ד » ״ י : א ל ־ ו ־ ן

ש־ופטעדק4 שראוי לפיש יאפש׳ יזיעלתי־ כדבי חיים הנעלי מיתר וו
סמור׳פ׳יאשוןכימנדההשג המדברת מהגפש קרוב רואיםדם־ון לסל־ דתו׳אדס כעיניך יקשה
ה הש^מ האדם אדם דחו׳ ליקס הקושי שיהיה א מעד וז עד אS אדם שהו  כי באדם נאמר השכלית ס

א כי גוף שהוא דסלי' דבריו שהודו לבזר׳נחו ה משתתף הו  אותו ברא אלקים כנלם האמה עם בז
א כי חי ש־היא מעד kS אשי העק' לנדי והוא יהי חכ  הפרק* כסוף שם דגרו ונשנ׳ עם בזה משתתף הו

ת הכיישכי' דבריו כל ישונו עליו  יתכר׳לאד׳ אותנו דמותו ועל ^lן,ŷז הפילוסופים דמו וככר • הבהמו
ל באדם ישעם כתינ לזה שהקדיש אלא  בעל כתב השכל נגח־נת הד^ר ואם קטן־ בעולם והאדם גדו

ם ’^״1 קי לשיי ביאורי העקידבתחלת כןודאל
כי הנחשל• כפי השירים י כי • הקישי בעקר ככלל איני
תו פתת נורת כעישה בזה היה חיו ביתזקןןא׳ועל הכתוב ביאור ו

 דמיונו ספיר L׳ תחכו להכנס
 :נשמכתי עליך כי תקיב חנחר אשר אז ואזה ־ כאדס

 הדמוי ענין שכיאר אחלי זכו׳־ נמלות ונא]רכח:יכ
 הוראת ז) נעזק ־ יתינאור ענמזתו לדלזזת הזרגל:( אשי

 והמדית יתי.׳־ אליו המיוחסות החדות חכי באדם דמויז
 כין לדחותם שא׳׳א ואמי ב סי בשני זכר אשר הן הן הללז
 להודו׳ עכפנריכיסאנו כי האמת עד נין הת־גכיה עד
 עד לו שייותשו אם אלה כל על בכחו ישגיב אל הן כי

 השואל ישאל שאם כאמיז שם שזכר תז כעין העביה
 עד אומרים היינו חשך או אזר ההוא הענס הישכו אותני

 שאינו שמה למחשב׳ שיקדים מיראתו אור שהוא העכרס
 חק:ל שאין לומר לנו יש האמת עד אכל חשך הוא אזר

 לשלול או דמיון עד אלא אמרו יזאיייהחשךיכו׳עד
האמת עד לי ש״והשז או ־ ע׳כ הפחיתה קמדה ממני

זלית
שנאמר:

׳,לחחותיו ״-י״/ — ־••----- , ,
מזול׳ שחח יתבאר ובזה ־ דבריו בחתימת יזל עג ג

 ולונה ויכיל וחעיב משיג חי שכל כשהיא השי י שימי
תי’ י׳זיייא זעזשיי  מביאר וזה מזולתי השחות באלי לאיי י
 הלנים השמית מאלי פמסון שאין אלא יכי עיין במעט
שניאינו־ כחו הפשיעזת כתנלית פשוט אחד דבר כי׳אש

 כמיאם דמות הכסא דמית
 למושל הנודע הזא שהאדם לפי ני מלמעלה עליו אדם

 אותו על כי לזא תחתיו אשר הנמנאים כל על ולמנהיג
 הוא ־ הכסא אל העליונה חחלכנה מתאי שהוא דמות
 על שהוא אדם מראה הכסא על אשי אל ומתחי מדמה

 מוכייו הסי' זה דהיס שתחתיו מה כל על הממשלה כסא
 על כי הכתוב ענין לדעתו והכה ־ עליו מלת לכפל

 לכסא המרכבה יתאר בה אשד ענמו הדמית דוגמת פי
 יתנרן הנויא ג*כ יתאר בעלמא־ לדמוי אם כי זה שאין

 ותכליע נסאו־ על יושב אדם למיאח מרכבתי על כיושב
 לכל מתנשא יתב היותו על להורות היא הזה הדמוי כל

 על אני ומוסיף ־ הנתנאות יתר כל מרוחי גש על לראש
 כאומי נעשה באמ׳מלתעלה ההוא הכתוכ סיף כי ביאירו
 רק זה אין כי רב עלוי הזה הדח־ין מן ויתייחס יתעלה
 דמו וככר :לשמוע •כילה שהיא במה האזן את לשכר

 אשר פ׳עב המול׳נראשון לכר כה הלא ■ זכו הפילושזפים
 לנאי התשי׳ענייכז א׳יאחכ כאיש הנמנ׳נכללו כי בי ביאד

 האדם לב לעילס־כן יתנ 1־ג׳ה־ קטן־וכמד האד׳עולם כי
 ונפשי העולם רוח היא קי1ו'.י כפעל השלס שכלו יל לאד

 אמין בביאור מות אחרי גזהי אמרו כן על וכו׳ ושכלו
 קבה תאנא ח<]ח<־ך נקרב׳ ריחי אף נלילד אייתיך נפשי
בגין ־ אנס ונפשי רוחי אחלי וישראל דנלא ונעשא לזחא

!5 I כן כב



1 סימן רביעי מאמר יהורח קול
̂ודם ננזית כלם את קזה נקדש הן • כמזהס • ע״כ ען לעי לאשכחא יאשקיך בך לאדבקא אזיתיך כן
כדין השתים ננא היןללוכיס יקיא • יכו׳ הכתיב דמי אליו ונשקתי ליקי לבי אליי ישים אם ית עליז כיאיו נם

יזשכ ה' לאיתי ) כב א׳ (מלכים ימלא בן מיכיהו מאקר יכלי• אשי ימלייז יאבלי אליק מנשמת הז אל יאמל ־ יאסיף
ימשייאלד ני מימ עליז עומדים השמים גבא וכל כסאו על כי כזכתז /את יהנה ־ תבינם שדי ונשמת אמר ואליהוא

̂>:יי על הל׳׳יא ניאלז זנב הדמיון נתברר אלה כל על המל
שר וחיותו איך באדם ית דמוהז אשי א כ̂) ר ק  הימכן ביארי וכן הרוחניים־ נתנדד כנר העולים נ

 השמים ויכלו על בראשית פ ש^יבוא־ח שכן השכ^ דרך זהדמיון סשכליכאמלי מואעלדיד
^ וחראות מההקשה ג^וי יותר ראות בבקיכ כי האיל אנל למעלת הי ה

• " ״ ״ ׳ ה־יז . ה שי־ ^ ־ע•! עיז ייעיי־ין ה א י ?"י' “'י י ' !’.r ח ״ ״י י׳
׳ '’ייאר]מ בעורי׳ יזודיתם הקרובים השמיםמהדוהנייס 1'’״’°’^׳ ' שת ה כבת כצ ס הככב ואת , י , מעולה אחר מנד לאד קבור

מ׳י ארם נעשהר נאמדו רטו וויהם אדם t על ,־ ״־״״ "לי o ביויום
̂*• הדרגתי כבר כי והטעם כדמותנו (j>pp הנביאים להייותכי ̂יר  CJ יכללו כי נאמרו במרום ו״יי׳

^סרר כנזרת עכיןהמלאכי׳שמרת ע ה תי א דנ  ונגציי הנגדליס השכלים כן היסודות מן החכמה ו
 (ישוה כדמהו הזה הדמיין באייר אשר ההי הצמהיסא^ דמחצכיסא^ בזה והכניס אלסכלמשינא

n אשר החי כן ואחר ובמים שקלתי האמת חכמי עם s  חנניה יהישענן לגי לתשיב בעדיי \2
ת ריעות רה הזכים החושים המלאכים עילם למעעיזן או  אלקיכ®* קיסר דאמ׳ליח למאי אהר ואין הנבו

ל "”1" מז קרובה שהיא מדרגה ההיאאדיא המדרגה העלייןיכמי האלס

-״-־ קעילקדיא• ־״א י'׳יי= יייי* האלק-הס^א־' הסוגנאה־׳•
אניו נצורות לה״ע^ק״נ,׳ נדי״״־וב׳ ״ ומשרתיו סי נ י קי  מתיל אייא לילאינהא. ”אי ה

,p׳Q7j^^p םדרגה וכי עעיל עלא■ ׳37 א עאל נ
 דמותו שיתייחס הוא ראוי מהם כאתד בכורתו היה אשי
 היחבד וגס * כלבד והדמיון ההמשל עב ית פבזיא אל

 פלן בשמו האגרות כעל שכתב מס כפי זז לשטה הלך
 וזל שלית ביד נמסרו שלא מפתחות ג׳ על דתעכיות

 מושלכמלכבה לנביאים הנראה העולם שר הוא שליח
 והואאמ׳נעשס בו העליון וכח העליונה הסכה מן נאכל
 • עב וכו' ג׳מפתחות ליה לית וההוא בכלמכו אדם
 מכד לא • ית׳לאדם שכדמהו הדמיק יהיה זה לפי והנה

 כאמו׳• גדול הכק׳אדס ככללו העולם אז התחתון האלם
 • שקדם כמו ככויתו אליו הדומה העליון האדם מנד דק
 שיש נזה רכה ונו' ראית שלכנואה לש אייר כן על

 יותר מכפוכית נגלו לפניו אשר שלם ראות לכניאיס
 השכלי׳ ההקשה כדרך הנזכרים לפילוסיש נגלה מאשר
 האדם ודמיון גדיל נאדס העולם דמיון הכיר בה אשר

 הננואיי ההוא היאות הכה כי ״ כאמור קטן בעולם
ן נע עין והגלגלים מהנכניס קשיגכלההמיןהעליין

זהיו־רכ-ון ה• עלפי לייהעיהסעסכלמינאיהס
 כי למדדגיתיו המלאכים עילם -ן’על יז״י! שקיא אנלי

 עין הנניאים אגל מורגש גיף בעלי לדעתי גסהס
 הי«ס הריחניים מהמלאכים השמים נכא וראה * ן כע

קריבי' קבלתי זיצתש יק ית אליז במדרגה קקרוגיס

 טרכני היסיד,־ מן :אלו ע קזלין כמסכת כתיבה היא הלא
 שניאי יכמי יגי היתה זהארץ כאת ראשון ביים הנזכרים

 נש«יבי באתרו שנכללי • המחגנים אל :סרמק שס
 ביים שס המפירשיס • הנמקים אל :היבשה ותראה
 נאויר אשד החי אל :יגי' הארץ תדשא כאמרו ההוא
 נפש שרץ המים ישרכז חמישי ביום כאמרו * ובמים

 החי אל כן ואחרי :וגז׳ הארץ על יעיפס יעוף חיה
 נע-י ואמר יגי חית נכש האיץ תינא הששי ביים כאמרו

כן ני״ס להבדיל הכשלאית והידיעות הזכים :חושים
בחושיהם כאלו שלימים כס שא והרקק המיס מן הככראים
מלאכיו ,נתחנוליתיהםוהפנימי׳ הקנוניים

מלאכיי בנורת האדס וב,א יד,ע,ק נשס אותם

ם’ °’״״״ ״ ם 14 « ת מיי׳

• ם שיני א כי ה ל^יזיי^״יי עליי יעלה השואל רוח ^י-ינ ינם א ׳ בלכד ס כ ננויתהקיוניס שהאדם הנה יאמר איך
 אשי הס נ0 המעולים זכי כי באתרנו ייוט! יסכק יפיל

 שנד־״ז rp נ■ יוק13ל נד,״■,נ, ננל־נ! זי נמא נכלל,
, ״ א היק״״ ננמלתה׳, העליוניס ״

« • 7א״,3 57,,



.. ^ י יחורה קו מ א רי נ סימן רביע' מ
f יחזקאל יאה הנהיעה כעת כי אזמר נזי כן על ■ האלה התעלה כי •־ שאפשר מה בכל זלהעלמזי הדמיין

 * כאמזר •ויכין עס גלה מאז הימה המרכב'והנסיעה את :מקיסיקיפהו לו אין גשם כלתי להיותו'ית 'ייייזקיסיכי
 1א1הכנ למקז pp נמחשבז הזאת המיאה את שמר אמנם מנד לאדם ית דמייני שיהיה הן רל ’ הדתייניס שני ינגל

 נהר ע^ הגילה בתוך יאכי נבואתי בתחלת שס כאמדו זהמנד ןכאמי"־הןשיהיה1שכ-ישלאדיכנייוכעילסקנ
זאיאה השמים כפתחו כנר , בנייתו הדיחי לעליין האלם

ם וזתעד^רת ס במקום לא כמדרגו-ן הנד,ל כאמ!ר: לתיזקין קי מ ז  לקדם כתישה אלקים מראות מי
 לגלית החמשית השנה היא א4הדמיונים עני יע^ יגיעהו מקים באן אחר כא המלך היא אדם־ שבבני

ה על מאד גדלה מעלתו אשי הי שי תי יחכן  לבר היה היה המלךיויכין אדמזע’א^אכ םדמיוץ אצרי דמי
י נ נ הכק בווי בן יחזקאל אל ה התןכ« •וצא שמביני ארם עבבני ודוד* ה עורת ̂אח יעל אדם* שאי

’°P אדם בני והשדר^עיאר Sy ככר כהי על כשדים באיץ מדרגיר־ת
. ניסע תצנבואות יזיא , ״ ל ושמא • ה יד שם עליו ותהי ו א

חו ידעיים שדי ■תניד יו^אמשני תנוג מ ״ ו ,^ , , , , ״
pi, ״ , שהואמהעיי ., י ירואיסאיהונעת ״אי מדיש״־זל 7<״־ג < 1י

דרך והוא היה שכבר היה יומי! ועתיק דמיי אתדןטלכיסעדדיכרסוון כמלך איי כב ולעין א מי יק
הזם מהוי שאמי התרגום יושב דינסוע והמהשבה הכעס ובעת יתיב* התיק• ומתנשא: ים

 ה׳עם קדם מן נבואה פתגם • ^ו ממע^ עומדים ושרג£ים ונשא ר□ נכא על שלדבר־ מתכינתי
״ ‘מדרגות  כ כהכא ברבוזי יח-קאל 1יהזקא, ראה אשר המדככה הנכיעה ובעת כיש̂י
תכיינות חב 1דישרי נארעת לא מנינה איש לכל ביידיכה

 הוא אך * וכוי כשדאי ארעא כמדינת עמיה זאתמל־ל דכיננה ישלישי'יעשה שניים ותקתיים חקו׳ את יכלה
 וייאים : לרם כראוי ינרךאותה כמדיגתו אשר איש

 אליו 'ימז דניי׳ל היא • יס' מהעדה שהיא כעת אותו
 וכעת ונוי: שופט אי מלך בדמית איתם ראה אשר באמרו
 חזה אשר ישעיהו חזון זהו וכי' לנסוע יהמחשכה הכעס
 ה' את ווארי׳ר הירין כאמרו עיזיהו יייתהי־לן צ:כז
 וה היה ׳־,חני דעת יעל • וגו' ונשא רס כפא על יושב

 טמא דעס שכינתו לסלק מאז ית כסאו נכין כי יויאה
 פכינתז נפיעת שבעת ר׳ל וסי* הנסיעה ורעת :שפתים

 התנר לג ואילס * המרכבה את יחזקאל ראה מיחיאל ית
 נבוכד הגלה מאז היתס השכינה נסיעת כי דינו יחשב

 ונרות רבות רעות מנאום שאז נכלה נאנראתיהויכין
 נאגר ננזכד הוב־א ואז בקרבם אלקיהם אן כי על

 המלך בית ואוניות ס' אתכלא־נרותבית מירושלס
 היוהגלה בהיכל שלחי עשה אשר הזהב כלי זכל ויקקא

 החיל גבורי כל ואת השרים כל יאת ייושיס כל את
 זילת נשאר לא יהמהגר החרש יכל גילח אלפים עשית

 על ושכינה כל כ' במלכים כמוזכי עסהארץוכו' דלת
 כן על יהויכין עם אז גלה ענמו ויחזקאל ׳ שייה מי

 כבבל אשי* יחזקאל כנסת כתלי על כי כספוייס יאמר
 יהויכין ככל בגלות עתו הבאים יכל יהייכין יזיקקז
 פי' בהקדמת הר׳יא שזכר וכמו כסוף ויחזקאל בראש

 יחז̂ק יאה יייכין לגל־ת החמישית כשנה והנה ־ יחזקאל
 מלך בתכסיס השכינה סלוק על התייה המרכבה את

קדבלים כל יתקיימו והיאך * לנסוע מרכבתו על רוכב

 קדמה ענמה המראה זאת כי לקירות 0יט יחפק אשר אל
 למקום חיק במחשבתו כלה ששתיק אלא ישראל באיק לו

 מן קזניא ליחזקאל בהקדמחו הר׳יא והשלם הנביאה*
 הזאת המרכבה על להשלי׳הביאיר ויין לחם קזה קמקיס

 להניח בז ביכה נאשכילמנא התירוש ימנא כאשר כי
 יתר כל פניו מעל הסירו אחרי כי וזה * עליה דעתו

 להיישיר ונא זבטולס כפזרם שם הקדיס השטיתאשר
 הזה הדרך וזלוענק כתב הנאות הביאור דרך לשניי

 במאמר שאמר בעלספרהכוזר עליו שהעיר הואמה
 יזל משובחת אמירה הנביאים ממראות בדברי הרביעי
 את ידן ימהקס מלכין מהעדה שהיא בעת איתי ורואים

 עד יס' יתיב יומין ועתיק רמיי כרהוין די עד המלכים
 * ע'כ יחזקאל יאה אשר המרכבה הנסיעה ובעת אמיז
 כנורות הסי את רואים היו שהנביאים לימי רנה

 מהעדה כשהיה ולכן פעולותיו אל מתיחסית מתחלפות
 וכמש לדין יושב הוא כאילי ייאיהי מלכין ומהקם מלכין
 יראן וכן * יתיב יומין יעתיק ימיו כרהיין די עד דניאל
 ולסלק לנסוע מחשבתו וכריות האומה על ה כעש בעת

 שראהישעיקז יה מעליהם והשגחתו מביניהם שכינתו
 השגחתן מרחיק היה כאילו וכסא רם כסא על ה׳יישכ את

 והוא העליונים בין זהו.!מז מהתחתונים ומסלקה מהם
 שהיו עליון ושמלאכי י ההיכל את מלאים ושוליו אמרו

 עלו האל כמנות בארק סביבי ירזוניס ישיאל את שומרים
 השכינה ועלתה שכשעה כמי למרוס גכמהס ונהעו

וזהו 2 ב נב



rI I I <>
 ס' את יאה יס׳קאל זשק לו ממעל עימדים יפי®8 מה<

 נסיעית י' שאתרי כמי סנית ימינן הכסיעה נעת
 כה ללכת מיככת המיככה יאה כא׳לי שכינה כמעה
 כנתעם המלכים כמנהג גנאית ה המלך

מרכבתי לו שינינו למקים
חמקיס

, u ' \ j  J\ נ
 סלי ישמור שפתיו מינא כל על כי ריחי על עלה אס

 דבריי שיירי יכמו הטבעי חנרזעליסאלכיי של שניתי
 יאשם לקמחיה• מי חש דלא מעתה אמיר המשכם• כפי
 נשתיח דרכי אשר גבל עם שלש פעמי' אשם אשים היא

* מקימה את ידע ילא ממני
 החבל דעת על חנה כי הגבואד־ן ^מקום חוץ במחשבתו הSכ ר׳ג־מרד׳ ענין כלי יזה לדיני ללכת
 בגרמים איכס האופכיס יי£ עד סוף מים גבולו את שת כאשר והוא ילכן אלם בכי כלשק המשליי

 שינא■ במה שהרי השמימיץ גם ופארן ושעיר סיני מדבר בי ויכנס פלשתים יאיפנילשלמית יאהד׳קיית
̂^ כאשר מעלה ההוא למקום מ־*ריםכי שהמרכבה כהי כי המשל  היא כנידה כי ץילימ הזר

̂כנים החגאטס כבל י . ̂ שעליה אתנו אשל הגשמית ו-
ורקיע יהרכב כסא הייקכיי ל ׳נהיגיה בדרכי המלך ישב

״A., במואדת כעין עין הצורורתההם תתראנה ,׳ י • ג יכי יגנגבים זאזפכים ״ ׳ 1 ׳- י ^ איי■ שמכיעי חיית אי בהמית
וגלגלים לחוד אופנים א'כ עביד וסדר המשכן נראה כאש־ר בחידות ולא האופס׳שזהרכב'

ברקיע שאין גכ ומזה לחוד־ יאיץ יחזקאל ראה כן עליהם
י אגלי והכסא ישכ־כמו האלקי הכבוד כה שכיכע עליונה הרכבה נ דק ק׳יהואגיף כביד להיותי כי נבדל ד

 מה על ואמנם ישראל• ב מקל המקדש מנית והשחלקה
 יהחשמל• יהאד' והכסא והרקיע האובני' וכן התות יורי

 תמיד כדיייי׳מתניעעי' גשמים הס שהאופנים אבי ליאה
 בן ייוכחן אותם המניעות החיות אי הנקמות מהנהגת
 והיא גלגלייא יהאיפניס גלגלא אינן על תיגם עוזיאל
 במראה ישאין השמימיים הגלי־גיס הם שהאופנים המיכילז

 יכהייתהדגל • מהם לחויככים ילא לישירות ילמיז לנר
 ההם האופנים את המוליכות החיית שיהיי יתקייב כן

 ונהיית השמימיים הגרמי' מניעי הנבדלים לשכלים נישל
 על שיאה שהרקיע יתתייב נבדלים שכלים החיית

 הנשפעממני לשפע רמז כנדל גכדנר היה ראשיהם
 תאר יהיה עליי אשר ישהנשא ההם חשכליס על ית'

 קסבה על נאמר והחשמל והאדם ית' הליככ נועלת
 יפירישה• ההיא המראה כללית לדעתי ית׳זהי הראשונה

 שהייכמנאים להגיד להכה אדס דמית בחיות אמר יחנה
 על כאתר שהחיות לפי ייות וקראם •יכי' עשכילים
 הנכדלי' נשכליס שאין עלפי יאף ההשכלה יעל הגבייה
 ועמידה הליכה הנביא להם יחס הנה תניעה
 מינג׳ דרך על הזאת המדאה להיית יסינה מימנה
שאכחני לפי ז כלס המראי ושאי המכורה כמראת חחיש

 דברים הס והכסא הרקיע אכ • בדנייי שם כמבואר
 שטת לפי גשמיים שהמלאכים ג*כ שס ויתבאר ־ גשמיים
 מאמין בלתי שהוא א חילין הוראתנו קדמה גס • החנל

 שחננו ותה ס השמימי גרמים י מניעי מלאכים במניאית
 התניעה חעאת תם מביאו על לעמיד הפילוסופים

 למפל כמיזכי כ*א ס׳ נחמיש׳ למי ילעג השמימייתיהיא
 גנילית יבב ־ וכי גי.ולו את שת כתשר והיא : א סימן
 הכתיג שת כאשר היא רכה כי זכרי שקדם הנניא' מקום

כ זה כתכאר וכבר ־ יגי סיף חיס נאמרו אתגנילי
 * נענמי רזה הכתיב זכיין עלה ששם סי״יד כשני כרכו
 ראוי למקים היא גס יחשב מברים כי שם היזכר כן וכמי
 שם נאמרו ישראל ארן מכלל היא יכאילי הנביאה אל

 כב סימן שם שנאמר מה עה יכו' כמבריס ירמיה ונבואת
 * וכי הארנית שאל על מעלה חברים לאין שמי כבר כי

 הדני אליכם קרוב בהיותו יקראוהו בהמגאי דרשיהי
 עלזה שם הנעשית הפריסה שכיעל תקבלי ני מאד
 כאשי מעלה ההוא למקים כי מגרים גס ;להשיג ואין

הגניב נכלל מגרים שגס סירה !י•!׳• - _ , , ̂ ׳ הייה וכי פגע ש ני הזדמן
כאשי מעלה ההיא למקום כי זה על יהיאית ההיא

 כגין בהם התניית התיר־ים התנאי שפגע מי בי הזדמן
ימיים כאהרן שכינה עליו שתשרה ראוי אדם שם סיסיה ן l שם׳ שיהיה מפאת הכנדליסאלא השכלים מניאית על ליאנעמיד מ י ם • ' ^ י ״ יד ; 7 מן ם נש.י הנביאה תנאי נתבארו וככר נהם יכיונא



tin נ סימז רב־עי מאמר קו^יהודח
 מהגדי שתראה כמו המויה היב סעי נלכד חהנביאה עכודי: והדר :סי׳נט כיאשזן שקדם כמו * המשכן כיאה
 הנבואה תחול ופעמים ח׳ב'• לו’ נש הנבואה גדר אשר אעביר אני אחרו על שאזל מה בזהיאל שכיזן הייתי צופה

כאלו מוחשים לפטהם הפלא דיך שיתחדשו והוא בחושים כהדר ויז׳ל עבודה סדר שהראהו ך פס על טיבי כל
 ישמעום או הנטאים אותם ויראו בתניאות טבעיים הס את מלמד הוי מדות וקויא׳יג מעוטף אות• רואה ̂אתח
מחודשים קולות הם אם זה שהיה אלא = וכי ישיאל
כמ« מדומים דברים ואינם &ניו Sy ה׳ ו«ענור ומעמד כנען ואקו שיזכיר ויעבור מעמד בכלל

 בעיסה® החכמים שחשכו * געעמו ההוא כמקום אדייהו ומעמד • ויקרא שרנה אמרתי כן על בהתיך
 ככפים הנביאים היו לא כי ההקשה מדרך יושגו א4 אשר הענינים וא^ה הקרבכות ענידת הדר ביה
לשיראו השכל מעייפי ילא כרחקת שחהקשה מפגי יון פילוסופי ום4גט ניחנת ההברא כי

יכו נמנא שאינו מס מחק אותם וקיימו כמוהו מהשל^אנראה שהיאהי כדיך משח ענייני
i היה זה ׳לילי המשכן תבנית l l אותם כהשגת הנס היה ולא

הדברים כהתחדשזת אס כי י כי לכיין מאד יקשה זי
ס אשרגתן הרוחנית כריבד^״ הנאיתכי כקלי לשעתם ההםבעגמ׳לפניהס יי־יי * ̂י־ ד̂ו

מהנבזאז המין ומזה במניאו׳ ע^יה=ז תעבור ליא נחלקים בדורות קהלות
לאברהם כתלאכי׳שכראו היו ההשכמה

 * ככה על הנאים ים תנה
 וכמו עשייתם קושי יחדל לא

 בשלישי בו ונא כ* על שהורה
 לבאר יגעיני נכון לי אחזה אני יאשר שי׳ס׳־ עד מסי׳נז

 מי* ובכל נאמרו כי ימ3 בשני המוזכרים דבריי מכח וה
 לכל כולל שהוא • וכו' ענודהמהעבודית נסדר שיש

 שמה ככיאירנז והישראלים והלוים רכהניס ענידת סדר
 גוזר ואינני לאתי דברו נשכה ההיא ספסקא וכסוף

 זכרתיו אשר הזה הסדר הוא הזאת והעבודה שהסכח
 ראש עצה ואתחנן פ כאמרו * ויוליףה כנען לאק הבו:

 וראה ומזיקה ותימנה ונפוכה ימה עיניך ושא הפסגה
 ויראהו נאמר וזאתהכדכה פ מעשה יגזילנשעת בעיניך

 וגימ נפתלי כל ואת דן עד הגלעד את הארן כל את ה
 «ה עד שטתן המשיך לי אפי המשנה במרכבת והריא
 יסדברי תושיית זי יאייה שהיתס פ/זאתסביכה באמרי

 זשאמכם הפלא עד משה לפני מתחדשים היו הנראים
 נבואותיו כשאי היתק לא אנל נטאיי׳גמור ראייה קיתה
 כחושיו מגעת כבואה היתה יק כשכלו מקובלות שהיו

 הנבואה תחול פעמים כי שס הוהכתב העי־ן ולהמליץ
 בלורים יהדייש׳ מפזיש־ס סדבריס ס האל. ויראה בשכל
 וידיעות מושכלים דברים אם כי וחידה משל מבלי

 איתס המקבל השכל טנע כפי בשלימותס מושגות
 בירית האדם ישמע או ייראה בדמיין תחול ופעמים

 יק * נענמי סדממן איתס שיעשה לא המשלייס ערירם1
 הבירית(הדביי איתן הנביא נדמיין ברנומינייר ששית

 כה הנביא יכמאמד להודיעו הכרנה הדני על המייים
 נבאו׳ ה מאת שמעת אשר כד) (יימיה יגי והנה קראני
 המקבל המדמ׳הזא ולהיו' א)’כ (ישעיה”’י*• לכס הגליל
 הנביא׳ תחול ונעמיס בטבעו דמיוני! נורית יהיו אותם

קמין חה ;מדתה1 השכלי קכח ?גל י<! יסל שניהם שגל

 ונתן אנשים היותם יחשב
 אלישע נער שיאה לכנ אש יההושי ־ לאכול לפניהם

 יה׳ הוא המי} ייזזה עליו שהתפלל כמי אלישע סביג כהי
 מזה ורבים הוש קול רכב קול אלם תקנה את השמיע

 ההתקלפ/ת זה כל וסכת הנביאים בספויי תמכא קמין
 אמנם וכי׳ זה על זה יסלמותס ס הנביאי הכנת חליף הוא

 שאינם המקבלים מפאת תהיה פעמים המיחשת הנבואה
̂ה כת! המדמה בפקס לא וגס בשכלם לקבלה ם ראוי  שה
 לתכליות מוחשת תהיה ופעמים סיני בהר ישראל ענין

 למרעה הנבואה שבאה מנינו המין וכי'יחזה הניקייס
 במניאות נקל היה כאילו גהר אותו שראה המשכן ן בעכ

 והי® בקר מלאה אתה אשר כתבניתם יעשה ויאה <כמ'ש
 הנזיו כי כשלמות בדעתי ההם התבניות שיקבל כדי זה

 לניירם האדם ייכל שלא מה החוש עס יגטיירי ההנדסיו׳
 מלאכת נורות תשה שיחן וכדי לבד השכל!הדמיון עס

 אליו להראותה השית הינרך כראוי לאומנים הזמשכן
 היה ענמו המין ומזה וכל בחישיו בפרטיותה תקשת
 ביאייס בעיניו אדוננו משה שלאה בלא״תהאיץ הענין

 מחוז כל פרטי גס אם כי האיץ כללית בלבד לא מיקשת
 לדעת פנים קתסגירים הריא מדברי ע?: וכי' ומקיז
 להבדיל לכדזהמנאתי * הזאת הראייה גענין קחבר

 קנס כיה שלא בדבריי הזרה הריא כי • לזה זה בין
 בהתקדשות זילתי ההנק קנזרזת הנביאים בהפגת

 כי-יניאל־ולדעת לשעתם לפניהם בענמם ההם קדנלים
 הנסתית העין כח מפני להתסכס נס שס היה החהל

 ומעמד :למעלה כמוזכר שנקיק׳מכלואיי ל?זי קמזשמת
 בדורית קהלות וקין : א׳יט מלכים כמוזכר יכל• אליהו

במלאות המתנבאים סיו לכיס כי הכזנק וכל■ נחלקים
ה׳ככאח



ל ו ח ק ד ו ה ר י מ א מ
 עד דור אחר בדוי מיעד אהל פח כנאו אשי בבאוע יז׳

דני ההפכהה חשל כעניינס יפיל מלא £ר א :נ0 י
 פילוסופי רואים היו ו1ז? בדוממס: היו אשי* ־סשינום־ד׳ל

 ואלו פה היח ניאשין שאמר לחה דומה זה הרי ־ יכו יון
שינחל באימה הכיליפיף קיה

נ ס'מן רביעי
 אך לבד שכלית וחקירה מעיון הקלמיתיסם שלוקחים

 הקדמותיו ותלקחנה עמוק וייתר דק יותר דיך הוא
 חבואד תיאהו יזה א־־כעי׳ימביריי ילעיס לא ממקימית

 דדך בדברו הסזד מספר ל' נמא< הנזכר הלב מדנרי
עלהדנדי׳החיוחש־ם קי-לה

 שמש שכתב ית לאלוק העויגוס אעיר הוזכמים לרם והודו ד.הסכם,ה שאינו מקינליתומפויסמית
̂ו נגוארם נ״אנעכק בעת אותם וראו היה אוחם לדחות יכיל  בעלוס הא-ה !רלכריס היו ויא

אם יון י^וכופי3 רואים וכי"•* בהקשיתיו מתעסק ̂וסיפים נביאתכי כענין הנני שלא כהיות כי הפי
בי  צמכוא ילעז אויזסצא יאו tu/pכנ וה«י הםSמודים היו דפופהיתם זהקגתס־ עשה מ

בהסזקיימיס ההקשה ליד 1
״ ־ פנ. 1’^ *י ה מ ־ ק י די י ״’ א ' ° י ליי " ™ ^^יל • י ״׳ ״ סיתס י^ו א־י 0,

"’י °” ■'״י’ י’־'■־ ״ ־ " ״ ן 1־י;א1 !.יעזס י י ההקשז י

ע סופר כאשר
ת א ה קעהם עשר, וככר ״ הז פ^כפי הט־־ כש ז

 והבוז הלעב ואחיי כשניים
 גז התל באנוש כהחל «אפי

 לכלל ̂י בב לשבח טעמו את ושנה כדג נתישב ובדבריו
 לשינו פל זרילתו נו ה'דגר ורוח דבריו כנים כי דעת
 על קירותיו כל קעלח אשר פינינו מרסיליאו כי אפס
 מנייה ללכת העתקו נסתם זכר אגיותיו חכור סעי
 ■ לאזכר• ירמיה לבר ואת הנביאים;והכהנים אל

 אתר כי אנכי נער כי אשרו על ירמיה בפי׳ כתג והל״יא
ת ס שכ שס ועמד לסנריס ירמיה הלך זזחרק מ  תבלי י
 עמו שדבר מעילים הייכיס ושחכמי מיתי יום עד נבואה

שאמר עב• אפלטוןבמבריס•  אקלאינדקעלזזמה
 בענין הנביאים את יק פילוסופי ייאים היו אלו מחבי

 אתיו עד • וכז להם מודים היו הם (מופת נכואמס
 ירמיהו עם סעלאפלטק היה אם קנמם• pr עשה וכבי

 פכבואה כעדי ירמיהו שס יהיה היאיל * הדכרים נאמרו
 אשר התורות־ מאנשי פחתפלספים שכן כל ג כאמור

 יק פילוסופי אזן גטו הטבע חכמת בחבילות ירדו לא
 הדעת מעלת אל ל:ט!ת דעיתס לנל ונקל • להשתקע

 לתו׳הרר ששנאתי ממה כפלאתי וכזראות • האחתי
 דבריו זל הלזי יהודה י הרב וזל ב פ בפרקיו כרכיאל
 הכוזרי לתלך יחם אשר ההיא בספר ראינו כי אמתיים
 תויהנו זעל האלקית הפיליסופיא על רכות שאלית

 חשיבות עליהם החבר ליהודי ויחס והקבלה הקדישה
 העלינו ההחס והתשובות השאלית אמתיותעדשח־־וך

 ומפירוש האמת־מ הק:לה משרשי יביס שישים נידכו
 למשכילים שבהם והפנימיות ההם האזתיות הדעות
ב כי יאיכו ^איק  האחת אל בחכמתי הזה הניעהי

ו והמסתכל פי  ה^ה נלכרים נס כי שם שאומר ייאה מ
 נראים כי נס הקבלה בחכמת אש* ודקים החקינל־ס

 נמנע נהם נראה ההקש' השכלזדין מן למעלת לגמיי
 ההיא הדרך אכן ההקשה דיך מה כאופן בהם יש עכז

ן אי« מסהקשה די נמ;מות וחבלי! לאיסטו אשד כ

 כספל עדשאומישם כיס מאנשי
 יהיו הנביאים תי כ הפילזסופים נמכאים היו ואלי האמור

 חחליס והיי לדנייס מאמינים היו כבר עמהם חדבריס
 לדיך ונד איהן שילסדוס מהם זמנקשיס פניהם

 אמי•! עד עע'לזכ(' קנמם זס עשה וכבי בהס ההקשה
 הס 0J היו הנביאים כי שאימי כהדיא חנאס איך יאה

^ ידקיס העמיקיס דנליהס מערש-ם ד  • זכו׳ הקשה כ
̂י• ’ הכזכי ביכיאל הר' מדברי כאן עד  tP:לא א

 על הילך סיבב הזה שהספור אמיו מנד הן בהם דעתי
 בסזף .אר נ שי למי רנ-אה הפך יהיא הקבלה דיך

 ההקשס ענין החנר מדברי שהבין מה מפד והן הפכקא־
 מהע־זקון כי יוכיח והדגריס ״ אלה ככחי לנביאים

 דבי־כן שיירי במי משינשת ספק בלי והיא לוקתי אחית
ס נם שהכבייזיסה־ו החבר יאמר ואיך הקודמים*  ה

 יהל̂« הקשה בדיך ודקים העמוקים דבריהם מפרשים
 התסיס החכם כי *יי כימן גחמישי מלל כליי ענמי הוא
 הל־זוד בדיך אדם להועיל כל י שי הוא הנטאי׳חעט כמי
 יראלן' הדבור ובעל • ה־כיר כליך חילק על ישיב ולא

 התמים על יתיק השומע לי שישים עד חכמה הוד ע^ו
 3משי מהס ישינהז לא אמיבית חכמתו אשר החסיד ההוא

ט  סימןזד שם שזכר לזאת גם לבו שת לא ואיך • עכ י
 מין ונקשת נפסדות לדמיונות נתפתית כבר סכה לאמר
 השגתו בסר בטבע הושמה ולא עליו יונק• לב כתן שלא

^ מסטלת הנבחריס נטבע זס הושם אכל נהקשס כו  ה
 יגיער הזכדמם אשר בתנאים הבריאה מזכי הזכים «ת'

 אלקיקס יייאי נכלליי העולם יכיירו אשל הנפשות אותן
 קנתיש סתרי קנתס וידע קבתם את וייא׳קכתס ומלאכיו

 ;tr נדע לא ואנחנו החשו ידעתי אני גם שנאמר כמו
 כמז ואל :הנניאה מדרך שיבואני לא אס זה ובמה

 התמעפג שממנו מה אל ־ וכו דלת באלף הרמז יהיה זה
אכל כאמין למעלה לנל( היה מאשי כי ‘יתנועע אליו

אל'



ריב ג סימן רביעי מאמר יחודח קו^
 יתכאי גוף שהוא ל<עקכ סכיאה המלאך בזה דעיגי Sfi עד וכו אלי! כימז ה!א ד1י גין לת7 לאלף ה«מכ קד

וכבי ־ עב כקיכו שמי כי בפי אעלבכך ה יפקח אם לן אליו שרומזים אלקי דבי עם הדבור יהיה יכאזי אמי!
אץ היאכע לדעת כי ספק ואין ־ למעלה עניינו ביארנו אתה אד!' אומד הוא כאיל! יוד נץ דלת באלף אל יאמי

 בארי' הנו׳ לשינו הוראת מלבד כי • גופות המלאכים כל האלקי הדבר ענין להודיע נסע ומשס * יכי מי^לי
פ' מלל ברור המלאך• בוה 1מ והוא יד! על שיימויס
ם התרמת מאנשי כל אשר הרוחניות המיית מי בראשון־ המכרי ^כ א  העליון והעילס יזל שמית ו

ה כי ירננו יקדו קול נשאי מפיו ה ז ד נין ד^ת בא^ף הרמז ה י  סמלאכי׳הקדושיס עילם הוא א^קי עניןS יו
מצא יא״ת ומכת ׳יאיהו בעץ עין א כאלו נ מ • אדני אומר הו תSו  במפות כח ולא מפות שאינס ה׳ אכו

אך לשליחות כגוי שכלם היה ההן הניקו מל ה ה יש ו הי האדם!מעלותננגבי כנשמת שי
 (רומוים המבוקש אמתת אל

 אל עתה הן * כאמור אליו
 ואל לאמר דבריו שסכחזתס הוא וירח שיאף מקימו

 • וכו' ה' ומלאכות :וכו' דלת כאלף הרמז יהיה זה כמי
 אלקי שמות על לבאר ראה לכו אשר הדבר כל תום אחר

 כפנותו אלקים מלאכי בו ויפגעו לדרכו הלך יעק^•
 והנלוי' ה' וכבוד ומלאך מלאכות כמלת הנינה ביאור אל

 א' סימן חגי הישר ספי על כתיבה קיא והלא אליהם־
 ביאר ושם ה'וגו'• ה'במלאכות ((אמרקגימל^ך

 הקדים והחבר שליחות• ומלאכות ח שלי ה,ראג'עחלאך
 ועוד • תאר לשם דבר שם קדיחת ן כד למלאך מלאכות

 במלאנו שם באת תתפלסמתיותי סשליתות להוראת ׳כן
 אזל לדוגמת • וכו' לעיט נביא שהיה יש והמלאך י ק'
 מנהר השרת מלאני נברא׳ ויומא יומא כל ס דורש אין פ
 גם עח פ׳ זלבי א' סימן בראשון שזכרנו כת! נור!כ!׳ י7

ל ר׳קלב! זר א לכקריס חדשים פסיק על איכס כמדיש  ננ
 ואומרים חדשים מלאכים של כת קקבה בירא ויום תם

 לר׳חלב! השבתי ברכיה אל להס• והולכים חלשה ש־לה
 חנוקה אמיליה * השחי עלה כי שלחני ייאמל כתיכ והא

 מתחלפים לכולא הן הן ומיכאל גבריאל לחנזקני סברת
 • סדקים היסודיים ם הגיפ מן :וכו' מתהלפים לא ן זאיב
 ביסודו׳כתוהו אין אמנם כי דיכוי מנהר שם אמלם כעין

 לוה נטס סונתהלנכות בעל יהנה * במדרגתהדקית
 קנת חשכו ככר ן'זל היחוד ו׳משער פ׳ שכתב בעס

 העליוני׳קס והככבים!האישים הגלגלים ס תפילוסופיס
 מלאכיו עישה עה שאמ׳דול מס לוה ודומה האש מתילדת

 הואת המחשבה על לאיה וטס לזהע אש משלתיו לוקות
 קאמזניתכעת שםטובכעלספר קל גם עב־ * יכו
 הייא וכתב ־ שמה יעויין *יח פ' ד שער ה!ה הדעת קג

 גבירזל בן שלמה הר דעת הוא זה כי ג' שימן מלכים בפי
 ונורה מחתי מורכנים שהמלאכים חיים ייקיי

 וההפסד(הסקתנות מההזיה משילל היא שקזזרם אלא
 הקדומים* הפילוסופים לעת והיא והגשמות להתכועה
יעקב op הנאנק קמלאן על יי^לח ע כתג יהיאכע

מן
 וכל כנגדם הנקלית מדעית

 עומד יכלו כביד העילם וה
 רץ כענמו איננו מעמיו רק כערכי ושנוי תנועה ואין
 דעת על היא אנלי השפק אמכם • ע*כ לבדר הנכבד בשם

 המלאסיסבנדאים שקנת דנריי לפרש פכים יש כי החבר
 במלאן* יהיה- יזה הדקים ם היסזדי הגופים מן לעמם

 המקימות כשני סזכינו הרחבת לדעת ועקבישלמשה
 שאינם יהס יכו' הננחיים יהיו וקנתם • הנוכרים

 כדכחו לפרש פנים יש גם ־ הראכע שזכר כתו גיפזת
 קיסיד־ים הגיפים מן ככרא להיותו ענייני זה מלאך סכל

 נכלא או נבסי היות! בין הוא אמנם וההפרש הדקים•
 כאה יכריע השני הבד אל מס&אחשיב לפי לעתו!אולם

 א® זדמאל ויחזקאל ישעיהו שראה כתה םפק1י׳ בסמיך
 היוחרות הבורות מן או הכורך לעת הםמהככראים

ך הצזכית השנית שהחלוקה נזה הירה * הקיימות ר ע  נ
 הכה גס וגשמיות קיימות רוחניות מרות על היא מלאך

 הנביאים לשלשת הנראית המיות אבלו גשמיות שהן כתי
 ♦המתאחלים למעלה הקודמים דגייז כהוראז קללו

^ הנרהרוחריכז ושמא אמרו ועננן נסמוך  ■^יתגאי ו
 אמין אבל למעלה העירותיך יככר * שיכא במה היטב
 משם נ׳ * וכו יתגשם לא אשי הריחני כקדוש ומכוין
 וכל מכל מחמי ונבדל קדיש שאץ סכיתז על הייאה
 לנרי יבא בא כ^ סיק השפר ובחתימת ־ אלקיכי בלעדי

 הפילוסופי' לדברי נשגיח b'1Bבא ומנוחנח ברור זה על
 כלס אן מליגימ• אל האלקי העולם מחלקים אשי

 ואין * מההגשמה שנפרד מאחי אלקית מדרגה א:!נו
 בשלישי ביארנו גם וכו*־ הגשמיים מנהיג אלזק אם כי

 אשיי הדעת היא האתת*יהלא חכמי דעת היא שזו סי*יא
 'היכל׳■ בהאי וזל קלמא' היכלא פקודי נזהר עליה העירו

 ממנץ וכמה אמרי וכו׳עד שמיה טהריל שמשא מתנא חד
 לאשא׳ זשרניטין דמלהטא אשא כלהו עמיה אחרמן
 סיי ולא עד דק קהוא כגשם ולהיותו ־ עב בידייהז

בנאם כן על • נט jcn על לעמיד יכולים בשר עיני
עבים ביסודות עתם1ל יתלבשו ס7א לבני ת1לכלא

באותים



i היייז ינייד מאמי קו<ייחודח
#.«!)» ^ ״ ני שי םגנו פי מי ל פי הע^(*!יופיש8 ״ה !( נ פ ״ ק מ י נין• ג ך •̂ 5^ו^J<וס<נW ״ « ד »

כיה בעל סמב כמז נ« להתחנע להס קינח מקים כמיכ יהא מלאכים למממי ל יכ ן6מ יכי נאמלם !ייא
ס יrמא ובשעתא אמין עד וכו' ודאי אלא יומוק מלאכיי «ישה הביז< rw •קל יעיד ־ !מה5 כאיעייין שני לדיי

מי יאנה אנה ללכת ^מקי' ימניזגעי'יייליי-' איך דגילמין זניסידי נאוייים מתלבשים לעגמא ינתתי ייו לי  מ
שיקשס w• והיא מקים של בסימ ממש נשא למי *אתתמ

ב דיי סו הי ס הגונגי ם• סן להלמונהבדלסמנשס־יככן וישש׳ד׳יד• הדקי
שידניוע אעא ם תילדו׳אגל ןי ם הטייאכי ם ŝושם הנעחיי ם ה חניי רו  יהיגרנםדי׳נכיןכיידדגז«נ ה

 סנילבאו כמו ט הנמנאית ד*דחיתדנריה לגו ואין שאובריןהפי־^וסופים יכיל הין וני סליאו מיאמי
® י הספק אותם* ולא ®א’*׳ י אדו בםז־•■ ו ססנשמיםמתמעעילמעלי?■ שי

היסילי^• וקם ילמטה ,.»□ א□ hyיi^ר ‘ויחזקאל ישעיו-.ו מלאב'דאיה« גיס לאתתקפא
ת מלאכיי דכתינעוש למממש ע ל אי ר ב הג רך מ פן העו  והם■ בסבוג ימתניעעים העורו׳הרודנ.ן׳ או

רנ הגלנלי ̂ מכאן אלא ובו׳״ לימות ד מ די ם מן קי
עו גשמים שם להמנא ת י י דמלאכו ע תנו י

ס יהיה אשי המקומי' לכל נלימין עלמא להאי נמתק ש
שיען באמרי זה ספן מדנייו tשייא( ומס • ללכת לימו • «מ פלמא לסאי נגוינא בגופא ומחלבשין «אמגלימו

̂נן כמלך קריחנייס מנהיג כשהוא קאלקי הענין ולמס כה כוכת אם ידעתי לא אנכי כי הוס במקיס לסכין יס ^
 סגולתד אגל מעט ברמז דבריי כסאיאשייעשי על גשמיי' הייתם תם מקיימים הללו סמלאכיס שיהיו שמגל

 י עש יממנו מהם תניעה מכלי איתי המכילים ו ועבד דגילמק ויסודי איייין תלבושת יתלבשו תוד אוןול*9
* על הכס הדברים היו כי שם ינחנו עפעפיך או הוחי־ מטעם פוכימ ונו'כמו נשא לבני שדאיתתו! ^ ל מ״ ע ד

זש על שם שנעיי יכמי נז סיח' למלן תשובתו וכהויאת לככיאים והיאותס • אתל אופן על תמיד ללעתו הס אם
ד שכן יס'• הנגידים המלאכים ק שהיה וי• : 1A« הנסתל'שהוזכרה העין גאוי ענמם הנכיאיס יעל •היה סנ מ

ת מלכות סל ״יאיעויין סי' בשלישי לנינו קלס אלה כל ועל * למעלה שרכס!זילת׳שהס מיכאל מלכיתיין ישי פי
י המאיר מנורת בעל כתב וכן • קיימים ע׳י' .ובשמ «ו פ' כראשון המורה ס תדע וידוע • אמה «ןא ג' כלל ג' נ

משלתיד ואשר משיתים יוגי לימי ותקני ift סוףש}! ונייסל כיפות כתלי המלאכים היות תמס כשמו דותה
מלאכי ודברי יומא כל דיישים פ'אין דאיתא הא השום ’י* גסליפי היאיתין וככל • הסולוהופים דעת אתי עוה
פייושא והכי לבקרים חדשים שנאמד דינור הנהי השיח א^ כיאי® תיית® אפסיות המויה דתה אפי את זא

מאיתיו יאשר יזם גכל המתחדשים אותם משיתים יובי יעלה לא מב סי בפני שאמי ממה • ענין בשום םנכיאיס
כ לפניי עימדים כלס יגבייאל מיכאל כגון מעילם בענין לפניך והל׳ וכו'• מלאן יאיית סיס עדעמן ד ע

זו יןא%0כפ ,א׳י כי' זכיני כבר יכו'• חיוחטם הס ושמא ®’ש^ כלס שהם הא * אלנע דעו׳וכשפק סלס המלאכיס
שס סיסיי הפיליס!%ם עם להאמין לעמי שאין למעלה גל בשיה לתיש ילאו לא ופניהם נבדלים עשוטים

בחפכו מתנועעי׳ הם רק השמים מניעי נכדליס סכלים * כמליני המייה אליה סמוה הפילוסופים לרן היא וזו
̂!ן היס ואילם • ית׳לבד והיא ילאה לא יכלי הייש גוף נעל ייאס קגסז אפם מ מסיע,ן בלשץ ספת־ו מינא כ

^ דעת ע1ה קללו סנגחיי׳ המלאכים ישמא שאילי נאמרו יעלמד תלוי קנתם כי הכזכריס כלנייו הזיה אשי נ
o • הפיליסופיס שאמרו השמים מטעי הליחנייס סם שקלם* יכמו כגזפזת ולא גופות אינם יקנתס גוף עעל« jt 

לע«ו<ו יאה לא כי יברכם לא ברך וגם יקבם לא ונוסף מבוחנח לק גוף נעלי כלם היותם על יהג׳יגזול

* י' ־״״» T״ ,׳י י נ י ® י ״ ״־״■ ל ^י ”י ״” ■”^ ' “‘י ״
«’'®י אדעמה <מס«ק«ו מ11'יי' י נ ל נ י ו »ו ד הנ 7ן1Scחו1י ן p1וcםל^<■ת1ננדלז ן א עגצנלכ! ״ '

המאע נלחש זה ע״ לנרני שקדם יכתי גרילא תפגי אס . • !  הגשמית מן א אופן על קיימים אגלי המלאכים כל שיהיו
 P אדם לנכי בהיאזתם ממל^ת עגמס ילבישו ולא

 * למעלה פמזתלותהמזזכיות הלוא•® עיני מאורנה
 מבוכת מידי נפטרו פמלאכיס הגשמות כשיאמן והנה

אמלני שאס בפםהדכויהממפד? יתכן אין 0לוסופי9ע

 יכו׳ סיאה במס והספק :הכפר בחתימת לברז יבא ובא
 המוזכר העבוד׳ונל זסלי המשכן על יבא ספק לאלפני!
 נכראים ספק בלי היו כלס כי ואליהו משס אגל למעלה
אכלו הספק אן הדקיס־ היסודיים הגופים מן לעתס

נמלאת



ייד [ סיטז רביעי מאמר יווורוו קיר ,
 אחרי • אחך פייוש צריכים לגרים יאלה ה״יניט ותמונת יסכים אגל • גשמיות גד סכל המשילק מגילות נעיצם

ם עומד כענסז א1שה האתל הוא הנכבד השם ווה אמי כן כתו היאשין מן באחרון המויס שכתב מה עם מ
החשבון ימאת תסתכל לפכיויאם לאחי בורן לו ואין החייט שכתב מה If ולבך עיניך היי1 ז סימן כשני מכינו
האחד תמנא ־ הוא מסאחדי' חשבון וכל הכל יאש סהוא במעשה שאוח ממה קשה ועוד וזל ג פ' המערכת כפירוש
כן על הכל שהוא הא' שהוא של שעור לך אוחי מימה
רח• עליך ^ ה,א וידוע ונו׳• יונרני דן Sכ להרחיק ואין ז  התפלו׳והתהלותוטעס סוד שנאמר מ
שה ישראל קי1נ את ויראי יביט ה׳ בתמונת וסף גנול לו ית'אין לנייא  ועוד והתקדשתי וסתגדלתי ומע

והנה אתפאר* בך אשי מרכבה • אומו מקיפין ימת המיז ויוין
(הוא תמונה לו אק האחד מה כל כי אומרים יש כן על

1כוגע * ip * יצאו מאתו כי התמונות לכל כלל כדיך ויחשבו מדדו השכינה ^גיי אלא אמ הנורא ק לא 1 שאמר
 זכרונו הימכן דעת כן ולא ’ נבראת נזרה השכינה כי

 • ע״כ * זה על חזלקים הקבלה חכמי וכל לכרכה
 מדיכיהס־ רחוקים חכר של דרכיו לאיתי ה' כתמונת גם
 ע החייט שכתב וכמו האנילות בעולם היא לדעתם כי
 המטיס נקיאת מהשם התמונה וזל המערכת מכפר י'

 האפפקלייאית כל המקבלת אספקלריאה היא כי על
 חשבה אשר דעתהקכר על זאת לא וזאת • עכ שעליה

 שקדם הרוחני הדק הגשם מן החנטיירים מכללהגשמיי
 הפסקות בשתי שיבא במה עוד שיתכאר וכמו זכרו

 מסשכותיו לא כי כן גס !מכואי * הנמשכות
 תמונה!זל כשתיף ג פ ביאשק שכתב המורה מחשבות

 הענין זה זלפי כשכל המושג האמת׳ עלעטן ויאמר
 עניינו ה'יביט ותמונת אמי תמונה כוימ' יאחר השלישי
 חרככה כמעשה אתכס *5ע * ישיג השם זאמזת ופירושו

 כמוזכר היכירה כעולם המרכב' כשככתין מהם ירחק לא
א וגחייט במערכת י  כי אפס • המיכנה שער הוא ל'

 השלישי החלק מראשית שהיי מנו יחקה המור׳בזה דעת
 הגלגלים על החרככה בביאור ומתפשט הולך קילו היה

 במה היאית ואתה * לעימתם המתנשאים היסודות 1
 על (אולם * אתית דיך אל בזה המכר לו פנה כי שקדם
 מחק לו ינטה האהל את יקת המני ’ קומה שיעור

 הפיליסזפיס הנה כי * עמנז מגני הפילושופים לתחנה
 המכיאות כל כי אומר לגזירת יחדו עברו קללונזעדו

 עבמהח פרק יכונה זה ובשם קימה שיעיר נקיא בכללי
 בכללו הנמנא זה כי דע המתחיל היא מהמייה הראשון

 ישמעאל לבי שאמר במה ולעתה * וכו אייל איש ה!א
 לו מובטח הקלה של שיעירו המדע כל היכלות בפרקי
 שתכיב' בדבר עיביס ועקיבא ואני הנא פעולס בן שהוא
 ל'1הק וסדי הנמנאו׳ותהיתס טבעי השגת על בזה להם

 תישג כאשי ית' בוראם משג ידם על כי והשתלשלותם
 • הפעל b התונא' מחשבת מלאכת בבחינת האומן חכמת
 ע' באמי•( הזה הדרך לקראת יזגא היא גס היאלע והנה
אמי אחולי(כמקזס את וראית בכאן אתי והנה ינשא

 האתד דמיון ידי על שכלנו אל אלקי סול אנלילקרב
 כל באמת ה!א היי במספר שסאחד כסי כי * המספרי

 כי תמונה ולא מספר לא קייתו עס נה1תמ יכל מספר
 • משולשת מספרית תמונה כל וממנו מספר כל יבא מאמו

 כלם את כולל היה לא שאלמלא • זזילתס • ומדובעת
 האמתי האחד כן * אתי איבנו אשל את יתן ומס יוסיף חה

 מה כל לו יוחס כן ועל י הכל •ת'הוא האחד שהיא
 המלך ק יכסד לא דבי כל כי לבסאיי ליחסו שהורגלנו

י שום ואינני • הנמצאות שפע כל מקור להיותו נ  מהם ד
 • למעלה למעלה מאד נעלה הוא לק מניאיתם אופן על

 יהתהלות* כתפלי אליו מיחסים התארי׳שאכו כל סוד וזהי
 ייתיומם יתעלה * כנכראים חניאותס כעין בו שימנאו לא

מ וכל מספר בהכללכל בו ייכללו אכן • חסרון מכל  תמו
 שהוא ולישראל ליעקב יאמר וכעת ־ האחד בכח מספרית

 נו כולל היותו מצד וכיוצא ועתפאי ומתקדש מתגדל ית'
 שכתב וכמו מעולה שלם באופן והתארים העטינים כל

 למעלה כמוזכר ג' ע' ג' מאמ מלחמותיו כספר הרלכג
 מזה' זכינו וכבי האמת על בין העבר עד בין אמרי אנל

 הפכ*ס ענק לכאי הראכע יבא כן אסרי ■ ב סיק בשני
 הנה את' כן על משטחיומס הנגלה כפי שאינם והאחורים

 דכקוע הבייאית איך לבו בעין ולראות לדעת יכול מוזה
׳ אק ,הכבוד’וסדין אחולים הנקרא בראשית ביוני  מ

מי ומי האדם יראני לא כי ^היזהו לדעת בנברא ע  ב
 המשכיל׳ מזת אחיי וסנה הגיף עם האדם המתנשמת

 האדם כחיי 15 יגיע שלא גדילה למעלה נשחתו תגיע
 הוא כי בשם ידעתין ה' אמי כן על כללי שב משה והנס
 כי ונעמל • כלל בדיך וחלקיהם הפרטים יודע לבדו

 • הכיוביס ציית כן על האדם הוא באדמה הנכבד
י כן על ישראל באדם והנכבד נ  ועל מפ״לין• של קשי ד

 נכבל וכל גזף גל כייא היא ה כי בשיעו׳קומה כתוב כן
 ישמעאל יי׳ יי׳מ ׳ גייקיה היא מהגיף יהנבזה מהגוף

 שהוא׳כן לו מובטח ניאשיית מצי של שיעירו המדע כל
י ואני הנא סעולם נעשה וזהו rr בדבר עיבים עקיבא י

אים■ ^ Si 5 גי־



 יסיל בספל דבייז הן זהן * עכ כדמותנו בגלחגו דם1̂
 יודעים היז ול קדמונינו הנה באמרו |1c^) שער מורא
 שדמו׳יערנו חלילה וחלילה קימה ושיעול המרכבה סול

 אדם בעשה התולה כדבלי פירוש דבליהסכייכים רק 1ל
ונכנואת כדמותנו בגלמנו

 וכי**יפצנ«ין לי לספירות מי1הא והוא כקומה לכל שיעיל
מון מה^יאי השליה משך היא הקימה כתב קימה  יזי
» קומה הנקרא והוא בעיכו כדפירשנו בנינה ס ד  ע

בתעאר^ן. קימה בתנא * היסוד משך כל עס הייכים
למעלה הקשים עם ובריק

ר מה קי שעור אף מדכבה על,, אדס כמלאה יסוקאל מ ע ד להטה יידתס בבינה בו שיש ה מ כ  ע
ד השמים מקנה המלכות ובעכיר שאמר וכמו בנפשות מוראו מהכבש מתנין ממלאה ואמר מלמעלה  ע

 אימח הספי וה נלמט׳וססוף
ע0לךזהה ד  ושסלסיף ‘כ’י

 מעין לביים כתב הספל
 הזכירו ואחיי תשא פ' האמור
הנו'היםק> ישמעאל רני מאמי

ה הי rr יעל * ’ קנה׳השמים • וגו׳ פניכם על יראתו ת
לםץ_מכדר האריך הדרוש כע^אלהותן והל^ה הכוזרי אמר ד

. , , בדעורת נכנסר־ן
ס נזרך פ ם י 1 ^ מאתן ושהכל וחכמתו ויכלתו יאהדוחד מ^ ץ ה א

י ועי׳אי! אליו הכל יכנש הכל• אל ^^ייד י

״יק בפרקיו זל ביכיאל

1כמבונ ס^ייסכי חן^קק ־- - • • ייכל הדרך כיאורבאמ׳ומוה
א עעאת האחל לדעת כמשכיל ר מו ך JPP דעת על אומי לגזור נצטרך ול>א לו והאהבר־ן ממנו ה

ת רק • דבק הוא נו שהכל שמו אלקייס ענייני אלה כל שהיו : הזה לג
אמר ה כה אין כלו כ1הט מפאת

 באיר והמשל כנבראלדעתד
 פני ליאות ייכל ילא העין שתים כני על ת שעיני כשמש
ק השמש  טיבי כל אעביר אני כתיב כן על שיעגיל עד י

 ם• הפנ כי־חית כלו כטוב הדנקו והנה גנלכניך•
 אקזיי• את וראית וזהו בדמיתאחיריס הבביאיס יהלבק

 (אשר והשימעאדם אדם המדבר כי באדם המבל יזה
 אינם כי הדבריס אלה להכין יוכל הנפש תכמת למד

 של דרכיו דדכיהס לא כי אפס * עב • כגופות ולא גועות
 שנאתי מה בל להרחיק אין1 באמי! ומובאתלשוכז ככר
 המניאות סדי ענין קימה בשיעיר סובי היה אילו1 יכו**

 מתוקן הזה הדגל והלא * ברחוק יעמוד זה יהקשרולמה
 ך1וות נזה ידו זזה אם אך * השכל אנל ויפה עזב ומקובל

 מס על הנה כי * ואראה גא אסורה המקובלים יד
 ההריסה שער הוא ט פ' המערכת נעל הלז כנדון שכתב

 הנס ט' פ' החייט לבר בא • האלם סעי כוא עשירי ופ
 משעור העטיניס אלי כל כי שכונתו נראה דבריו מתוך
 הגשתו" וענייני הנביאי דואים שהיו אדם ומתסונת קיתס

 לא דשפיכתא גופא למטטי!ן רומזים כעורה יזנזכריס
 חמך ירחק לא זה דיך ועל • ע*כ סלינהינז' למעלה
 מטטיין כ* • דעתם כלפי חכר נל דעתו לבדן המקום

 וגם רוחני דק ooi בעל למנתם הוא עילסהמלאכ־ם
 יזה כי ואמונה אמת ‘ דברנו כאשר החבר לעת היא

 וכמו באבלות קומה לשיעור הניחו מקים המקיבליס
 ך כאיי שס כמבוא לזה היא גם בניטה החייע שם שכתב

 שיעור כנוי על הכנויים בשער כתב הפרדס יכעלספי
 הנשמה כי עה הישבי דברי ך1מת הניא' כפי סל קולה

תנע הנו שהיא מעני שיעול נקיא ו הסעיר תיך המתאקלת

רסנו שהו נמה אךצורך רו ושאין

ק הגיף לזן נבראו במיונן  קד
 כבוד הגקיאאנלו הרוחני

 היובאזת הבכות כשתי עול שייגכאי וכמו • שזכינו ה׳כתו
 ילדחזת ק להיח לכי שאין כוונתו תוכן והנה • לקראתנו

 לקיש היה כי ־ כי ביט!כיינא ה'י תמיכת כפשוטו מלהבין
 • לתעלה שזכי הנסתרת העין עי בהנטהס חבת קראות

 לענייכי הנטיכו זה לתה יליתר בדנר לקפלא ואין
 כעביר ס אלק יניף כדמת ocג אמנם כי הללו הגשמות

 האדם נפש מתפעל כי בנדשות מולא! מהכנס נו שיש מה
 ובעבור שאתר וכמו • לעין המורגשים מהדברים מאל
 וכל כאמין מראים מורגשים עניינים ג״כ שם היו כי וכו'

 וכעבור שם נאמר זה וגו'ועל הקולות את רואים הונם
וגו': יראתו תהיה

בן  * וכו' בדעות נכנסת כשאלקזתו והלא ך &י
לI פב התורה יסודי בס' הימבס כדברי  ו

 של ממנו וליראה ל^הב! ממה הזה והנורא הנכבד האל
 הי^ יהיאך ־ א מיי וכא׳אתה׳אלקיך אלקיך ואהגתאתה

 במעשיו האל' שיתבונן בשעה • וליראתו לאהבתו הליך
 לת שאין חכמתו מהן ראה 1 והגדולים הנפלאים וברואיו

 ומתא,<ן ומפאר ומשכת אוהב הוא מיל קץ ולא ערך
 לאלקי' נמאהבעשי דוד תאוהגדולהלידעה׳הגדולנ״מש

 נרתע היא מיד ענמן הקלה נרים בד וכשמחשב חי לאל
 סה^אגל' קטנה בליה שהיא וידע פחד ו ויירא לאחוריו

 לזך כמש דעות ממיס לפני ייעוטה קלין עימדתעלעת
 מזכינו כי אביש מה אגבעיחיך קעשין כיאלאהבקיך

כאן: עד

ה סיכן



ח1י' קולי . ר ר (ו מ א עי מ בי ריג ג ר
^ייו ישעיהו נמיאת ך לעת אס שיניו בין ספקי ועדיין וכן ינות ונשא רס כסא על יישב נ או נבראו מוי

כבוד כי דבליו שיעור ויהיה • הקיימות הכירות מן הם יהיו כיסיין די עד דניאל מראת וכן * גמלאמיתיקאל
עלפיפ אשי הראשונה הדעת כפי וכו הדק הגיף ההיא וכבוד 5 לזה זה סמוכים שקדם בתה נזכרו ושלשתן וגו
לשלש«ו שכיאה ממה וזזלחם ומרכבה כסא זה בכלל יהיו סי" כשני זה דוגמת הראיתיך •כבי וכוי הדק הגיף היא ה
ס המכייססיהיו הככיאיס וכוי• היאשונ הדעת כפי 5 ד ג

ת• לעזת הניאה לני כאן אין מו קיי א ה׳ וכבוד ה ף הו  צוין לעת מהנבראים הם הזזו^ך זזדק הגו
 1יהיש השניע הדעת על או שירצדה כנוי הסעטייר הא^קים חפץ אחרי סדר יפיל שעליהם קידמית
א ערי להראות יתכן כן על ושנייה יאשונת ת כפי הנבי ה הדע שונ  התלאכי׳והכלי* הכלל כביד אך הרא

;הדע^ ‘על אי נא מליי שאנחכי כמה כי לפרש , , ; ך זכי"• ומרכבה הרוחניי׳כהא כ^ןך ,
^ מה זה לפי יהיה כי הרוחניים והכהים המלאכים

״ י^ל‘” ״®®י מכלל הכזכרי הנביאי שלשת , , , ,לל יא I״
׳ - V! הוא ה כבוד שיהיה מהן א <זי * י ׳ - ׳ - ג ד והעומדים הדברי'הקיימים ג

מי *°’P כפי וכו׳ הדק הידזני כגוף א יי*'י** עי  השני הנד אנל וכשמו׳יפקד' ראיp̂ י*׳' ^־יי* ^קי
 לגזור סמה הייתו בעבור הככוךדה ואת ככודדה כא^^שמושיהםד*ך *וכו' להראות סירנה

תה וישמאזאת ניהם*1ל*נ הראשינההזאיז הדעת לפי  תסיסא אלה קייזמ׳ובכמו על מעיר־ז בקעות הי
אכר את הראנ׳י:א באכזרו אם כ׳ ה כבי׳ בכלל יהיה לא דךו  ביותר: חזקה ההמית יד ‘על הן כבי

ת שיזהר מגה המנטייר סדק הגוף או  שמישי כלי נקראו כאשר יכיל^רת אין אשר הפנים מ״
ס ־!׳ינהלהיאוילעמ^^ימה ד א *נ ב ד א ה1'7ה־(לןכנו וכמו ,סniioS ל ק ל ־־ו «1ט'
ס אכי ל מדנ״ ט סו ק״ א ד ״י ט נ נ או ל ר כנו ה ו י ו ו ז או ת כ^ א ש.י םד, « הו ת ש,־״;ס־.ח ה י ט נ ה ״ ; . 

איש מאות השש •אנל לפניה 1־ . שזכיי וזולתם קננחייס
י ^ י סנ ־׳ ^ י אי ™ י ני למלתמם העולים ק מכני בעקבותיו ויש הנ
סו^ת ̂ן,,ן שתאמר השניה תגו ראו חו שי מו או  הכלים !פי׳בוידק לישי על אוכרת ואש הענן כ

 והמטלטלייותיגמוקכיינא אינכן בכא אחריו ויש .אחיינו‘רגיל שהוא ממה כבי׳ת׳כללהמלאכי׳הננחיים
 שהוא,גכ לכוש כתלגים ישיגנה ש^א למדרגה שיגיע עד מדק יותר דק הקיימים והנליסהלוחני-ס

וכסף כלים האד' קטן כולל הנבוא! באת אס אן ונו׳• העיתדים
• המטלטלים ישאר וזהב המוזכר כלפי הדברים להסב

מקניה זפי׳נו הכבדות לשונות בין הכניסי ככד וכשרש הס אס שאתר במה הראשונה הדעת תהיה למעלה
 מן אז באמרו השניה והדעת • הנייך לעת מהנבראים

 היאשין הנד אמ׳כפי וכאילו הקיימות הרוחניות הכירות
 ורקיע זמיכבה כסא הכה זכר והנה * השני הנד וכפי

 כפותר וניאה * ועימד קיים שהוא מה בכלל ואזפכים
 1ויחזקי ישעיהו שיאי במה מסופק היותו על שקדם דברו

עז מהנביאים הם אם ודניאל  הנורות ק אז כנויך ל
 טעמו בטיב לראות האמנתי לולא הקיימית• הרוחניות

 במניאות ספק בלי כנראי נככיונן אלו כל כי בזה שהזרה
 1דחזקי ישעיהו שראו בתה אנלו הספק אך * ועומד קיים
 לנ:רן ההיא נעת שנבראו הקיימים אלה זילת היו האם

 ההשתנות ענין וכן • בהם שזכר הנסיעה שעת יזיראת
 לזמי כטן וייתר * U1 יתיי כיסזין די עד כדניאל סוכל
 בכלל ואופנים ורקיע ומרכבה כסא זוכר היותו סעס

 הנז׳ ה*כי הדעת פי על אס כי זה אין הקיימים הדברים
 וקח ש׳ לא ראשונה המוכח הספק חלקי משני אחד סהוא
עלקייומם להעיד יוכל כיתיככה מושלם לדבי כילן

 פר* כתב אשר הראכע דעת שהיא וניאה * קכייכם ובאר
 לו שישוגות' במקנה מאד ככד ואברם אמרו על לך לך

 ולבב ־ עכ כבדה תנועתו כן לו שיש ומי יבה ככולה
 כל• בו וביאר כבוד מלשון עשאו רק יחשוב כן לא החבל
 היאכע השתדל וכבר כס* יתכבד אשר המלך שמושי
 הנזכר במקימו שס נאמרו אלו לשונות שתי ענין לקרב
 מגזרת זקלין • אבן כיבד מגזרת כביד כי תראה הלא

 לראו' יהרוס שלא מלאיתהפנים• שיזהר :ע״כ כרגליו קל
 שאמר וכמי :הכבוד במקים שם הזורח האלקי ננ-כק
 שמושן כלי הוא אשי ההיא לכנו׳ כנוי :אחורי את וראית

 /1קה( הכניל חלק • יכי ההוא והכבוד : הכיול מלך סל
 « גם מישג ויש * לנביאים מישג ממני יש למדרגותיו

 שהואיגיל ממה :אדם לשים מושג בלתי ו«ש ־ לוילמם
 יונאי הורגלו דברים להייזס אוכלה אלת ומר כל • אכלני

 אלם זולת דבייס שם להמנא שיה והדין מנריסביאייחס
 עונס כי • הרכבתי מנתק :א!תס יפכיל ת:ו רא שכח

I J א ני- J אולי



נ סימן רביעי אמר מ יהורה קול
 לבגנל חיק 1(מש« ת(ינכיאי(•11עלבחייי(יפג י.1הננת«שלכןעז^ יכעכין ^ו«יפיידניןחלקיה*

בע לפי המגיאות -שסדר נמי כי לח שער העקידה כגל שלא מי המת להיס נאמיל פי׳כה נשלישי (לכיפ1̂  הגו
 ענקשדלדן כן אמתתמגיאותוית• על יעיל הנהיג לכרונן יאייעהעיל׳ההזאעדשנתקההיכבתיעכ־ישס

 :מלכזתו כמד שם מדל יגיד לפעמים טגעי יהרישת לא הגיכ אדם של השגתי הל היגנל כי המירה מטעם
לן האיץ כל מלא לאמרי , יהלאה ממני לעלית כל1י • כגז

א ל״אלע זהיאאמ'נראשקע בי תי תנתק !!־הנא אדיו יהרוס ואם הנ  J, העניינים שכל הכינה הרכנ
חנו כאע׳ר כילשכלהאנישיהשמ׳נכקי רת רואים אנ  קאר׳ן מלאה אשי הטבעיים מי כי הראורת נכחו
 ס הםכנילאלקים קניינם כאוררא א1א^ יראד־י. לא חל^ופזרח שיאותר וטבעישישיג׳יכמניאל׳נמכאי'

ת 1̂’ ט ע מו ד אימי כלי העולם כל כ^טל^ף הערבים בין נשארת שהיא ה כו כ
ת וה^נשי הרוטות שעיניו ימי  כעל למלכיתי ,לכן ■ ית לשחל ^1, הראו

הטבע, הכת ענייני משלה א׳ז״ על ישימם (לא השמת
הכמכאים לכל ממני השופע , ל 1הל' יכן לכל שילדמן מרתת

̂א זכותה בעת השמש ע־.ם אבר השמש לא כאמת אך הטבעיים: W ל
î;̂ין,ן לאיש- יתרון יש j. p ט עין ד כעי יכייייד הכט <ראת יתערר רזה ענמי נא ידחק ואב יו א. להבי ק  ע
ו היתרון ל;ה אמ' עד לכי' זה י ז ד ו  כתכן • הנלכרת הבלותם בשמירת ה' ושכינת ה׳ ומבכות ה' כני
 ;ל9 •,(ןגררלאשיקלריסלכי' לם־שפטים כן גס הושאלו פעמים אך התוךייב אבל תכלס ללא א־נל גכ

 P (אל למענה אמרל דין ומלכותו כבודו האלץ מ^א אמרו הטכעיי', נלא גמל חאנישי לשכל
;לכי' א;לליעמיד ספק כ ת אך בכ^משלר־. ע מר א ̂א נ  לאילשגיכדלך העטיניאשר רמכביד יראו-. ל
^ כאמהיאשיןכתכש׳ל ובע ע א ^ א ת כו ל הג בטללספיללפלע׳״ן ההקשה ונ^^^^., תוSוסג,י בחיריו ו
קנביאימ אלמם לקיימל יכל ! , שכלל הדבק עם שגס קדם ׳ .פ ^ לאפיקורוס יתברר . לבזה נא בהם אשר י ת ״<״ ץ כ ם פנ

ללאי היל אמיל(איצל------
 כעכין הנביאים

.׳7מל היל תיהס___
ח׳ יא׳יאמיגאמתה׳מלןונראה נא עזראלקינמשלשכלת, אליל ד בו  לדעתאפיקלרלם להסלכל׳• וימ^יד כ
^עולם• עכ• עברי• על יך על ,י ה' ה׳ ד בו כ ךו קי ^ א ך ^ מ ציון ל ר מ א נאמרו ח סי בחמישי יתבאר ל

1#היל אפיקזילס טעי' לדתות עלייך
 העללס כי ילאה היה אשי

 שהיכולת סכלנה • קיימת למלכות ממשלה * נמקיה היה
• חפץ לכל עת בכל הנביאים טבע לשנזת קיימת בידל

מתמד׳ ממשלה בעהז לאלקים כי שיילן״יל בשלישי וכאמיל
 ידיעם גכ לו ליש :לכז' הטנעייס חושבים כאשר לאיננל
 לידיעם מילשלה לל ה*ה לא שאם • הינלרים מעשי כחלקי
(יד על להמלפתיס הגלראלח לעכין מקלם היה לא כאמלי
 לכל זה לנהתגרר • עליהם לוקל את ה׳ יחן כי נביאיו

 - מלך ה' באמת יאללר א; :בראשם ולהפיקיריס מתעקש
ס  מלכזתשמים מכביד דעה האיץ תמלא כי • ו

 שאן יאמר אל למעלה שנזכרה עליונה מדרגה אלת?
 ושגיצמל נתיריל על להמלכ,ת הכבוד בתלאות

 לקלקיק יי׳יין • יכן ה כ,:וד ונראה יבענסה׳מלך באמת
 כ׳יקיכליס לין לח'כ״ כי נמרהה בן !י בדכי בין ־ לכי'

 זאתין ידעת קמה אשר הדברים• נאמלל האמת חכמי
 על התבל שק:,ל תה הענק בני לכני יתיגב לא כי שמעת
זללע, קנלם 'נמנאיס קנלמי למלכות שכיכה

נכילם

״ י ל קלת וקיימי לבל לאפיקורוס יתברר לבזה נא בהם אשר ״

הנו פיללפיפיילן ב״ליקי וידיעה קייסת ומו׳כות ממשלח ^^קים אק,. הש^ה
ה אם אלא לכל׳ איימלת ש ) מריך באמרת ואמר ( היצורים מע ננלאתסלמלעתיל י־'

כפי
 פ שם זכר הזה המשל למעין

הפילוסופים לנל נאמרו גט
 הראלתז לחוזק ממנו לנעלם ננע־מותל ::חנו אורליים

 ע״כ• להשיגו־ החלושים הע־ניס מן השלש שיעלם כמל
 ליקקה הטכע שאחי מללה נלאשלן הפילישיף ימדבלי

 יחש האלקי־ס לעניינים השגתינל יתס כי שם כאמרו זאת
 של מלתו תטיף אלה יעל ־ השמש איל אל העטלף יאזת
 • יכל' ס' כניד וזהו :לל' נט פ' ב׳ מאמר ס העק^ בעל
 ־ השמות שלשת יכשאו בענמל אחד דבל על כי הללה
 וזא הנחתם מעקר ה לשכינת * ס מלכית ־ ה ככיל

 הנקתם כפי בשמלת כשכשעתש ל״ל התילייס ממית
 למשפטים הלשאצל שלפעמים אלא * בכמנלם התלייית

 על מלריס הם בזה כי חוקם את השלמרים גכ הטכעייס
 ביקוד כבוד יקרא האמת לפי אמנם .־ייזלפיתיית כנידי,

 יורת עליהם ככידל כי יפי' ישגילתל לכחיליו ^ייא? מה
 לא אשי הטבעיים בדנר־ם מהיאיתל נאמתילתי ליראה
 לא גם כרנלני הנמנאית לשנית ית גהס,יכלתל ייאש

הנלאה הכבלד ילי על זיז שירא׳כל כמל כפיטים ידיעתו



ריו ד ז סימן רביעי מאמר יחורח קול
 הדקדי' הפזל לזה יספיק לא כי לעין מא' ש4מ«י בזולת כספור)דכרים כספור(או ו״זא * סדי על עדנרלדבי «

 דנר עמה שאין קמחשנה כי אמי כן על ־ במנטא ומוניא לבו נקרב עשתונותיו דנרי והילך מספ האדם כי
ספור עי לק תהיה לא הפתות לכל כי ספק אין מורגש טעמו והיה זה אהר בזה יקרא בשס לכלם בבאם במספר
ת כאשר דברים כל את לי ויספר מענין או הכככים את יספיי כטעם יתכן לא ההוא הספור ואמנם * דני

הנסיזא משפט זה כי ( ני כן העכין ונהיות ־ הדברים
ר ז כי •b1 לתאר בה יתכן לא ב ה ה ד מ ) שטה לפי ר־־.עיבי£ כבע^י א י שבי לתאי ז

ת או לספור יתכן שלא כמו עו תרו אין מגלי יקד גם דבדיס יובליו ̂»i‘ד ן־תע־ר ה
א ריראו׳האור דבריסכא׳כןלא לספלשכי הו  בדבר זולתי היוגא הדבור השקחים על שגסמיך וצריך ה

בלשון יסלוור זכור כי אקד א:זר ולפיכ'ה*א במקשכה• זה יתכן
אקד בדביר לא אדם נכי ולכלול מחזנתו להתמגר

p הנריך השכלי הסדור כל יקד גם בח 'p b זה אפשרות כעביר אס ואף • זה אחר בזה אלא נאמרו זכר כי׳שד
והיא אקר כקנע בדרך יפגשך עדין עסהי:תונמנע• הסדור כל כולל ומויגש לפכ יונע לא אס בקודמת•

 מחשכת קופל לא •ומאשר שמה כרכואר אחת כנת תהוא
 המודגש עזי כלתי איזת נהשקע הסדור כל לכלול אדס
 יתירה וחכה • ממנו תבנר אתו יר גם ת י אהבתו 64

 בהוראתו הפליג כן על הלאות לעעל׳הרגש אנלי סלעת
 ואהבתו שמיס מולא מדרגת תושג לא בלעדיו כי לאמר

 זה• ישלם עיניהמקשנה למראה לא אמכס כי בשלמות•
 אשר לבדו הדאזת קוש וייתר • אונים להשמעות לא גס
 מקביריו יותר הכולל החוש להיותו תישל׳הכונה ידו על

 משלו נשא השמע חיש על הלאות קוש יתרון על ולהורי'
ה^ בענין מדינ  ק־ם נד כמשפטים מסודרת שתהיה ה

ס ענייניה וכל גי ^ן  מאמי דרך על נד מכל יושר על ן
 ששס יקדו לה שחינלס כעיר כננויה ילישלם הכתוב

 למשפט כסאות ישבו שם כי וגי יק שבטי שיטים עלי
 משפטיה• ולכל דבריה לכל הדורה על להורות סהכונה

 אדם עיני כאשר והנה * זה בהפך המדינה שתהיה אז
 הפך קי הנכבדת במדינה מישרים אחת בהבטה ►תחזנס

 בלב מיד יתכנס בנפש חזק יישם יעשה אז • בזולתה תה
 מה טכעהנושא שיסבול מה כפי שנאה או אהבה הרואה

 בזה הדברים יגיעי מ אשר איזן לשמע כן יקרה שלא
 מהמדינה איתס כיאה אשל החלקים כי ו׳זא • זה אחר

 וכי'• קוראים היו ואלו יכו האהבה נכנסה גכי׳יהנה
 פל' נאמרו • נזה הראות מעלת על הלקבע הורה וכבל

 אלקים ראיתי כי כדרך וזל פניו משה ייסתר פמיתעל
 כי השמים משעל העין ושעל ותננלנפשי פנים אל פכים

 קרינות עם לקיקות לבית תמיכות ייאה אקד ברגע
 יראתו ובעבור והיד והחיך והאף האונים שער ככה ואין

 חה כלפי הדבליס להסב עוד ואפשר • ע"כ הסתיר.פניו
 התפלה ענייני כל לכלול שא״א בקודמת הקבר שאמר

 עד לספור נוכל ושלא קריאה בלתי לכדה במקשבה
 המלך כמנת ותהיה * יכו' לבדה נתקשבה דת מאה

ואהבתו ית מילאו מדרגת אל להגיע PP כי כאן ת1ר1ה5

 כאשל יקד גס הדנייס סכי משמיע אזן תמלא לא כי
 הקיש להיותו אקת יה ניאי דביים לראיתכמה עין יוכל

 יזלשע וקולך יכו'•מספל הטעית מן כאמור: כילל היותר
 נהונאת כי בו הטעו׳לנה מן ואמרו פנים המחשב׳מכמה

 השכל מדרך תועה אדם ההקדמות מכק המולדות
השכלי הגיור לי שיתערב והדמיון :שונים בפנים

 אמתות בהן אין הקדמות עלאמתת ויחשוכ בדמיוני
אמתת על שפוט ותשפוש שקדמו ומדנריס :כלל

 חמורה אנל הנמנית היא שזו ידעת יכנר ־ המייגל
 ם כענייכ יהבלנול התקלוקת מסבות רביעית לסבה

 מת אוהבים בטבעם האנש־ם פ'ל׳אכי ביאשין באמרי
 דבר לה יזדכך ולח :יכו' אליו וכיטיס בו שהורגלו

 אדם עננהעלמקשבתישל תשכון עת בכל כי שלם•
 לא היא והנה לקביתה ארק קשר הקמר טניפת יזפב׳

 אשי המורגש לספר היא בעיוניה!נריכה וזכה מטוהרה
 שהלנכיסביבו מה וקיא • השלסירומנוה הניזר גור על

עד סימן רסוף הכה: ג'ו
 שיבנר לבר סיף לא יכו'כלומר קם אבל
 להגיע לעשות יזמי אשר הפילוסופיס יין

 רגש ה ל6 הסמכס ב׳ילת האלקי השלמות למדרגת
 לדנר גחוקס זה יקשב גכ אבל ־ הנה עד דנרנז כאשי
 וכו׳שקדס הטרוטות העינים כי־עלי הס הנה כי נמנע
 הפילוסופי' כי יחסה לשונו כנפי סי׳גיותקק נמשלו זכלס

 בידנו יתנו כאתזר ההשגה יד קנרי היותם עס הם גס
 קלקיע לה ועשינו העיוניות נקקייותיהס ועולו זבקיס

 הפקק שיעש כמו ילס על אלקייס עניינם כהשגתבמה
 כנסמוך יניין ־ שמה כמוזכר הטרוטות העינים יבעל

 '0 בקירי על לספיך אני נליכיס כמיהם כמונו • וכו
 הם גס שנזכרו זכו' קדמוני אשר הפקקים והס ונביאיו

 הפקח היא' ההיא העין לי בנביאה יחי ג׳באמרו סימן
•• ענ; • ו״שירם ויורס כע:לים קלס בני כל וילאה באמת

זנייץ

ו סיסן



מאמר יחודח קול
בדניים התזעלת הזיאת אסיי יכ«׳ שיזפקס זכחז

זרה ק * j סימן כמב«אי לנביאים הניאים אמורגשים
 בעתי* רק זמן ינכל מקום ככל שאינה השגתם ענין על

 שה־חל מה י«הזא שיתגאי כמו מיוחד ונמקיס מייחדיס
הנאות זה מקום על ביאורו

ט ח סימן רביעי
 שמעמ ואתיז ידעת אתה כי ובמקומות בשעות

 משבעה לאחד יום נל תחלת המשלת החווים יחשו
 בבק^ יאשין יום כתחלת כי מנש חלם דרך על לכת

 שען<^ שבע סיף עד הסדר על וכן חמה תמשול השכם
5תוס0 עד סלילה וחוזר

ל ןקןןק הנזכרת שפקאב תו כדום כח אעיר קדמונו אעזד עי  כתיןל<< ללכנה הממלכה וכמו * לראו
̂ידיי, השמישזויורח ^ראית יוכל לא שהפקח היותלושעתהטש' כלי על  5שיב שוכב וק • ב יום ע

 ש^ין אחר שעה נשעו' הולך KלK דיי,מנע אליה בהבטה ויעזיגיהו זולתו יעתה שמה־ עניינו להשלים
ת חשייני את ימלא המקו׳הוה ח (בעתו ^ג ם ו  iלכJהשלטנזי יתגלגל ובכן ובמקומורת היום מן בעתים ה'

היוס כמחלת מהם אחד • אליהם זורדת שהשמש נשקפים כיי] ט לניי כה והלא
שלו האלקי באיר אל עת בכל יבא לא שהפקח ת י מו מקו סו  רואה בהם עתי

ר להויו׳זילתז לו סיתכן א האו הו ם ה ת הם והעתי כי<ן המשלתי' לשפעת קראו התפלירת עתו

הפקח כן
כאמוי!יקראד אליו וחד המ

שובה בימי שכן והבלתי שזכר־ כמו ת הת מו המקו  בל״לז^ וממשלתם יומו* א־ש מקומורת הם ו
ה ההשגה קושי עניינו אין כוה א כו פדרככל^ על נמשכת ה־א *♦ הנ

י כץ אם הכוזרי אמר ח מכת גכ הזא אבל בלבד נ ה א  ילעכין ■ חלילה נחזית ח׳לס >אותך רואי
ה שאתה בהכטס לזאוישינהז הנמנע ד ס לבל גלוי המקומית השעי׳ ברבי פו העמי

מקוממו התזזי׳כל שחלקו מה ;^ף,ןן,□ יהמקו^^^^ ^ טטי־ ההמנעיל אליה
ל״P״״ י ש-, אמרחחבר ״ ״״״ י ח.' דו «ו > ת1ע,1,1ונ י לשניס יש.נ0 ,ונו  י״ל״י ״

אל בארץ משטרם הושם כי _ ^ אפשרות* ובלתי המנעות
י - ־י--------------- י ״ ׳ י י ״pL לי־ס -.־ד -ה ״קי־ ' ל היום בעתות אלא  שאי י

זולתי לראותו אפשל
 היאותו כלילה אף * מביאו עד שמש ממזרת יומס בעוד

 בנבויתז השמש שאין היום עתות על יתבאר אז נמנעת
 מה כי '1 שימן בשני שזכר והערב כעתותהבקל ותקפו
 להביט לרן תיכל לא השמש שענס ג שימן כזה סאמל
 זכותה בעז שלא •אבל זכותה בעת שס התכה כבר אליו
 * היום בעתי׳מן בז שכתו׳ לזה פנים •דכסר תשורנו עין

 • הנמשל לפי יותר מתייחש היאשין הביאור ואולם
 נורים כמעירת יבא שלא זכו* הנשקפים וגמקזמית
 וכנה שמה נכנשת האזרח תאין מקום עפר ובמחלות

 לו שיש הזאת השמע בראיית הזה לפקח שיקרה כעז
 באור הפקח כן • לכך הראויים ושעת! מקומו בראייתה

 • יקרהו הוא נס ה:מ£ באור הפקח כמקרה וכז' באלקי
 תת ג׳ויוס־ף שימן ביאורם קדס כנר הנבואה ♦מקומות

•' הנמשכים בדבריו עליהם הביאור כת
 שאתה כ א וכו אותך רואה אני אסכן ח סימן

 היי • ולמקומות לשעות פכים נושא
 עגמם המחזיקים והם זכו' השעות ביבי מידה אתה

 כתווים והמקומות השעית עכין כידיעת כינכים
 זה ולפי • זשעתן מקומן לפי חקיהס השזמייס כככבים

 ורבי ביתי רב כל על כ^זין מיב רנים לשין •היה
המושלים הבבביס אל מישע שהלשק אבלי והנכון * תמלך

ם »ן ה ועס נ מיינ
ו * ד

בשמיתש?
 יותר אחד משיעבד^זל אתם מקום והכה ומדינה
 יש ס פכי משוא נאת חני לדבריך גס והכס * מזולתו

ת אל בזז לנטות לבך יקחך ומה ולשעות למקומות  דע
:החוזים

 הכתוב והיי דוחיםוט* 1אכ וכי ט סימן
 «נכ וגו גזים עליון בהכחל מידיעכו

 הרללג ביאיר ונא * ישראל נכי למשפר עמים כילות ג
 שהיו ישיאל בגי למשפר עמים גבילית הקים שהוא עליו

 לע» הס • שנחלו בארטתם שגבולותיהם נזה יהינין *יב
 *JP מס׳יב• אימה לאומה המיוחדים כמילית ממשלת

 סס כתב אשי הראבע אובר מבית הלקוחים דנליו כאן
כן ימזלמביטס אביך שאל כ• בעיני והנסן פ׳האזיבו  ו

 1חל לכל כי ה׳אלקיך תלק אשר כתו והטעם • זקניך
 Ifcfo ישראל בני למשפר וטעם • למעלה חלק למטה
 והז^ הכבוד בכסא חקוקה אבינו יעקב נורת כי אחזל
 המעל'הגל(ל,ן היא וזו עתו ה' חלק כי והעד גדול שוד
 3מ, אל דבריי ויאירו • ע^ זס׳ ,«j לכל כן עשה שלא
בי היא מביסה לכר חלק■ אשר באממ יאתחק ל פניך

 עיד לכל מזל יש יכן ומזל ידוע ככב ועש עם לכל יש
 ולא ייעגס ה להיית בדילה מעלה לישראל יה׳שם ועיי
החכס יאמר • עג * ל נמלת ישראל לתסוהנה ככב

עכל



מאמר ז1יהוד
 הדין מן (לזמ׳די טענמהפיליפופי'• זאת ח |0®'

ית' השגתי אל למעלה נשכלי שיפכה לאדם
ס גמלימיס כתן השכל כי כתי כפי  (יה ה' את לדעת יני
 • יתגגלכנית יאהגתי מילאו להכסס יהתיק דעתם לפי
 כמה ייכית הככיין אמנה אך

ר סל ננשן מתפעלת היא ם ר א דזג ה •

רטו ה סימן רביעי
 אתת כעת ייגיעהולפכיי השכלי ההיא יכלילההדל

 בפכקא הילך יזכירכה אשל יקדי לה שקיכלה כעיל
 רהלגש ולולי באמר! איכ rr יתכאל יסנה • הנמשכת

 בהתחכלי' יאפשישימז וכי'־ מסתדרת יכי׳וכן כילל שהוא
 מה אל המתקכס חתשכת

ת ענ ע ת א ‘מסע ניאשון הללבג שכרלב יס£1ד.ג^י^וסו ז
סהשסל פלק׳ג מלתהיתיי טנפש נראה ו>»השר הנילאית מהמולגשית אדם

א כי האדם האדם מנעם כלא יזאיאשל מצא יריאה הי  לפי נמספל אאחד1ה הנקנה המפחידורת בה
ת כיהיאילאהיכי׳^׳מזהיתנא' שו ה המירג תמנאנה שריליעי'האכ־ש-ית יכופר כאשר יריאה שאינה מ

בל״״ א ס־ער על-הכ nS ״f’״״ ’’י כ-לא- ת ה. נ ״ ו ד,5ד,י ד,•!יוה או ל י ״ י ״ ז ״
̂הנה המילגשי התכעת כי יהנסרה הסכמית , . מועילות לק ה

א ^ להככס לתשיג־ס ■מאד * מ  האקאממאחעניינ׳שחלק׳ה ארדגתכשיכפרונאכשיסזפל שא\נ מה ^
אל עליה* המייאיהאהבהכלבם^ מין ו א  מדלגת לקכת קנתם הם כי שיאמר למתחכם ת

מחהכרת למתחכם• •תאייין שבתו השלמויהגיל׳יהתכימ׳הלכיין כל אל שיגיע עד סדר על מח
ס הם בלבד בשכלו באלו^רת חצריכים הענינים הגשמית לתועלת שנית סנה  סלמית יןנחס כן נ

ת מורגש אל שיכמוך מבלתי כי ההכה כמראית תנכלל מיון בראו  מיץ7 כיאות ̂ לקנתם: ד
ת להיטיב אלם יוכל לא כלעליו  כפ’שע הכינה * וכי ממלות מ^ךמןי^ או נראות מצורו' או מכתב או ממלו

א ומנד כלאוי השכלתו ל כאלו מולגש לדבר כליך הוא 1^. 1ןן1ן;^ן 1«^ןן תראדה ה

ל «כ,S.n ׳’״’’ל ״ מ״ ̂■־ קי״י־• נדהr 4״דנ ייי
בעלי לעשות מ סהייגלו במחעיבי־י מש־ל דרך מאה עד לספיר תוכל מתתכרתתלפדר•

ה אם כש דביר בלא לכדה להסמשכימ, שיא כי להורות ה תהי מא  יניבו אשל הוכלין מלאכת ממיני׳ ה
ם הקשתס על שכת מאתרי 0<ןי מלית תמיכות ניזכים להס מתחלפי

או ואנןלגנדרגיכיהס: ע׳ן שתשלם נחשבם השכלית
מכולות אי :וכדיו כופל על לפניו חיית שיהיה • מכתב בזכזח האלקית אל הגליכים נעכייכיס כל הגעת להס

 ההיא הדגל מעין מילנש אל סמוך מכלי לכד מקשכתס
 ותתעלה שתל כנפי מתשכתס תשא ממנו אשל המישכל

 בקרב יתב ואהבתו מילאו •כנס עד העליין המישכל אל
 הפסק ף1הדכליםעדם כהמשך שמעכו זי ושתים * לכם

 • דגר מונא מן סין הנהשכתולשתיסן הפסקא עס הזאת
 סתתקכר למחשנה א׳א מורגש סמיכת בלתי כי האתת

 יעלה מהם אשל מתחלפים דנלים מהשכלת כלל ונל
 העכ״כם כל השכלת אל שיגיע עד חנייה שלימית

 זה והילה ־ יאהכתו מוראן ל־קנית נאלקות •הכריכים
 נזח כיונא על העמידה קושי מקם ימכאל כמשלים
 מייגש עזר לז יעשה לא אס לנד המחסנה עי נשלימית

 לממת איש יוכל לא לבלה גמחשכה כי יהשנית * בנגלי
 לכעמל נאלקית הנליכים ס העטינ כל אחת ככת
 כראוי זה •שלם לא לשר פטו על יאהנתו יראתי ה תה
 אתת כהשקפה כניז על וטוט יגדלו כל נהעביר אס בי

 אמנם כי התגר סזכל המתקכא נמקשכה ייכלל גב וזח
 על השחכליתז ידי על יחדו לתכלה המתחכם יוכל לא

ק בז מ אשי מומיש דכי שס יהיה לא אס זה אחי ב

 1ת • אי((תדמית כמיתןכמצילות: שיראי י׳ל נלאית־
 ק׳משבמניאיתיהכל להם שאין נורית נדמיינו שילכיג

 * מספקתלכדה כזה המחשבה שאין העקל אחל הילך
 הלגשן• יוהו כפה הונאתן ס לנה כמלות שאמרו ואפשר
נגפ  ייסכ זכו׳לא ממלית למיין נראית מילגש אל שאמל ̂!

 מייגשית היותן מנד אס כי המלית אל עניןהלאית
 בו יתרן אשר הכלל יעזב לא ולמענם שפתים בהמנת

 תנמנא רא לשין כי ידעת ונבר * מחש יאיה לשין
 העם יכל יאמר כן על גכתיכאנלכלהרזיגשיתכי

 וזילתס* יראו טעמו • בני ריח ראה ־ הקילית את דיאים
 נמחשכילנדק אי*כ אמרו מנד אכלי כ1קר הזה והביאור

 זכו׳ קתלחך ענייני כל לכליל יכיל שאינך •־ קריאה נלתי
 אם כש • התפלה חלקי בכל הכינה להשלים דל

 ש«• אליה אדס נגין ־ מתחלפים ממינים גמאה תהיה
 גמחשנ׳יתתנלנל תחטא כן מיניה' כריב כי יזילתם נסר

 נחלקים ממנייניב האימרק ולנכי!א ־ מכניס לכלול
 כגין מוה זה כ נחלק מכבד מיני כמק אל בכוכה תהיה
תקים וזילתכ * עשליס ־ עשד יימכב! *עסיק אחד״

במאם



מאמר יחודח קו^
 יזב אל טה וכוון * כאלו המניינים מסובית ההאס

 והיכולת הגדולה כמכין כאלקלת הנריטס העבייכיס
 דנרו ולקיים כסתוך שיוסר וזילתס יהחכהה והרחמנות

 לת;ר האדם על האד יקשה הייגש וילת כי הקודם
 הגריכים העכייניס כל אל שיגיע עד שדי על תחשנהו
 )I ?וס יכו'• כילל כהיא ההדגש ולילי :כאמיר כאלקית

 ההזא השדר אחת בבת לכלול כדי התרגש בוהנייך
 תנועותיה׳ ודמיון לנגדו דמיומ׳מויגשו׳ננבות ע• השכלי

 הנמשכת בפהקא המלך מאמ דוגמת וזה וכיוגא כדבור
 מורא הכנסת לנייך יקד גס הנראים המדינה כענייני

 שיתגאר וכמו שזכרנו כמו המשיג כלב ואהבתו כמיס
 כי הכוכה וכו׳־ לנביא מסתדרת וכן :שיבא במה עוד

 יתברך מלותיו על שיורהו תה כל לנביא 1ל כיגעייאה
 כתו ומתאקד חתקנר סדר על כמחשבתו להעלותם

 בנפשו חזק יישם יתקדש יחד גס ובהשקפתם סקדס
 נמו וכו'• לו הנבראת הנורה מגדולת :וליראה לאהבה

 הללו הנורות ענייני כל והכה * ג סי' ניכו כל סנתבאי
 זכרם שקדם התארים השגת אל הם מועילים יזכיר אשי
 הקדימה בדין תמונתו שזמר בלתי בהם שהסדר אלא

 בשלישי הודעתיך כאשי כי הקפדה בזה ואין ־ והאיחור
 נבחר יותר הכלתי|חסודר הענין יהיה אשר יש היק׳יא

 להורז׳ כי כנדון היא כאשר ושעתו מקומו המסיד׳לפי מן
 שזכר כמו אחד כרגע כתאים ניאות האלה ההשגות סכל

 הקדימה זיין הואיל לסדר סדר הבלי לו היה פעמי'*
 בראיית חברו אלה כל והנה בעניינם נתבעל והאיתור

 ידם על אשר יתברך תאריו אמתת על להעמידו הנביא
 אדם כני ומעמד :ואהבתו מוראו מדרגת אל יתנשא

 זה את גס ־ '01 נכנעים והמלאכיכ)לפניו <המלכיכ(נ'א
 אדם כני כל כי נבואתו בענין הנביא יראה זה לעומת

 ראיתי עד ויפולו יכיעו ולפניו ניתנו אל ביד יהמלאכיס
 מימינו עליו עומד השמים נבא וכל כסאו על ה'יושב את

 או :קשק מלוב עליו המו שמעיו יל ־ הומה •־ ומשמאלו
 שיזכיר כשלמה שנית אליו כיאה שכבר למי * סלישית
 חשוכ שהיה הסנה וכו׳• לשלמה כחשב וכבר בסמוך:
 אלקים מראות שהשיג מה מאד מעילה למדרגה בעיניו
 אליו הניאה שהודיע במה הכתוב עכין הוא זה כי מעמיס
 :בעליו אנל וחשוב יקי דבל בהודעת כמפליג פעמים

 : בזה כיובא אל ד׳ל ’ כזה אל
jO'D במחשבתז הפילוסוף שיגיע זה• יתכן לא ו

 כיהמתשבה כזאת: אליזדיגהעליונה
 שמה קיא הכי ) וכי כספור יכי'(כ^ נסעיי אלא איננה

 יתשבלו אדםלכ אשי לכיס חשכיכות פקשבהעלשם
שה מחשבתי  הנעלם אל הידוע מן שעלית ״?

ומדבר

ו וז סימן רביעי
̂י ם נמלק ממניינים לא מתחלפים) ̂יי ^• יי  מהרג

 בדמיונרר־ת התוכלי ההוא השדר כילל ע־הוא
 4<1לנבי משתדררח וכן נכלל היה לא ותנועות

תו ורהמנוהו ויכלתי חאי׳^קים גדולת מ חכ  ו
 ועזאיננן ובלכוחו וקיתתי ותמירוחונ׳א וחיותו

 וקדוע־׳תר ואחדותו וע־הכל:^-ריכי׳לו לכל עריך
ה ברגעאחד 3או פי רואה שהוא במה ל דו  מג

שן הנברארתלווהודה העירה  והדר
ד היכולרת על רים המ והכלים ודתכונורת  כי

 יהכרקז' והרוח העולופ׳והאפי הנטוי׳והחרב
^ והדבור במאמרו דםע-מעזיס והרעמים ע ו  חי
 ויה«ו- שהיה מה ובהודעת באזהרות מגיניהם

 לפב*ן והמלאכים נא והמלכים אדם בני ומע:^ד
 לד.ס ישפיק מאתו הס ערכי כל ויעיאת נכנעים

 הגבר׳ וישפיל השפל יגביה מאומה יחסר ולא
 • אליהם א’נ ים ויקראאלק ׳ לפגים ימינו ויפשוט

ל ויכעס ויאנף • האלקים ונחם ישוב יודע מי  ע
ף ולפניו מלכין ויקס מ.^כין ויעדה הרש־עים ל  א

ד• יהדומד־ן זדה וגומ׳כל אלפיןיש־מש-וניה  לו
ב׳ המור׳ אהדויכנש ברגע הנביא יראה ה א ה  ו

 חייו ימי כל והולך חייו• ימי כל כנפשו תקועים
 שגייה פעם אליו שיתראה ומבקש הומה הושק

ל לדבר לשלמי־! נחשב וכבר שלישזית או דו  ג
ליו הנראה שאחי כמו נא באמרו פעמים חשת׳  א

ץ פעמים• הג תי תו כזה h הפילוסוף מ  בתבונ
:כמחשבתו נא

שבד- כי זה יתכן לא הכוזרי אמר (  דמח
 דברים בספור אס איננה:י

 דברים עשי לתאר בה יתכן לא הדבלים ככפיר ניו
ה ואלו יחדו הי  לכלול לשומע יתכן לא אפע-ר י

ק גיאד־ן ז<שר חחלקייש! בי יחד אותכם ת ר  א
^ן אחת בשעה וחלקיה נא ואנשיה מהמדינה  ל

ה * גדול שפר יסבלם במדיג׳ נכנסה והנ  דאהב׳
^י • אחד כרגע בלבי השנאה או  קוראום חיו ו

 ן3ש ’כר בנפשי נכנס לאהיר־ן בשפר זה על*
 שן עי'יפגענד־ן כשי־'׳ מתבלבלר-ג שהמה:•בדד

 יזדכך ור'א שקרמו ומדברים והדמיון הטעות
;שרים דבר לה

אמר ז



ם סימן רביעי מאמר יהודח קיי
 «מין^!תכימ :!5באיתמןהסניותוהכסיזכזמוכז'< עי; חשמיס תחת חעץ לכל יעת jPf לכל האדם 5«זנ

 כיי הקבלה מדרך ידיעתי שתוכחלכז * תיריית אלק־ת העקידה כעל דיך על יגי*(ניאייי למזת יעת ללדת
ל שיכי למס (כ״ן • nf»n כל נביאי כל מין מאיזה אליהם האנשים יתניעעי אשי הדנייס כל פי  ע שכת ( שת̂י

 בשכת(ברביעי נאחד להיית יאיי ההקזה שזתן )מפכין התלזי הזמן מגד ננבעית זהכיעה כטיה להם יש סיהיו
על*« והקשי * שבת זבעיב הקידה סדני אי האיש כמזל
ה המשכי כי אשל והעתענמי כלל דרך הוי סד ה פ ה ה  ’ מאי בשבת םחםתד.ג^ג^אכ^־בתלתא ו

ת כזתסיההנמיחהאזהרכיק רו ם סאת העו היג ^ והשם וסו^יכס מנ ת ו  מאדיע לקיימא משיה לא א
סב^תי מן יחפוץ אשר S3 להקמת כלים המניע השל־ם היא הכנו' אי  מאדיצו שמזל פי׳ י גייגי החויו׳

חו אותם לחלק שנדע ההכהגה תמת יזפ׳ן לכל ה ען ה1ו tsnטו rw ת משמש יודע תי  Jh« יסיא כו'ז
ת מיי חנו ולהבין לחלק •מי שי׳אותו ואנ ה מכחי קעייעניזק כל על ממונה ונגזור בז

׳’־־״’*״״ג״ -?־’י♦ ״ ' ג ׳ »זי ם ד רו » ־ ־ז ת . זהואםנטע׳םן4»״ ״ ״  «D 0-cp ך
•“כדאמרינזגססשים ס לשד י . , ’ פ♦ ננדקאמרי והכה עכי

שירא1״ ^ איברס תיי 4׳' ת אליייי ם״ ב ־׳”ו׳ צ■ )i«, היה השה.ה י״כ•! י
, ,jj, זי. *ן נ י הי ל קנ ח נ ה SyijTirt תני ת1« פ ט חג  W ■ייי-ס it״ מ1לה־ ם

 של יאשונה כשעה שמישו סבורים גופגיאמוגחנו רבותינו כדברי ככבים ה שהחנה התנאי עם כמשפע
ח שהו׳מקוב המשכי: כי נידה אן כאממ ח לא ואם והו׳אמת אלהי מנ  קחר שבע ואחי ג׳ יום הנ

)f t חליל' סזית סדי על לשמישו סחס יותראשתיים בשמים וגורלו׳ סברות כלו סהויה ממיי) ולא משסי
 דנרו והוא וכו וההפסד
 אכל כאמין עז סימן כראשון

 דרך על פעלים ילכככים ילירת ילשמש ליסודות יש
 אם כי יתייחס לא וכו' הביול אבל וכו והקרוי קחמים
 כ/נאמרו סימן. בשלישי דכיו וס׳וכסנה יכול לחכם
 כפי המעשה לקטל מזדמנים הטכע־ם הזאכי ואמת
 בהקדמה כ סימן בחמישי גם יהקזיוכו מהחום עיכס
 שאינם אך אמנעיית בסבות להודות ש־ש אמר השנית

 • וכו׳ הכלים על או החימר ע*ד סכות הם אגל עיעלות
ק ית' הבורא כי נאמר השלישית כהקדמה ושם  לכל נו

 הקנוי כי כנאן דברו חהו • וכו׳ שנבויות הטונה סוחר
 הוא !סהפסד כהייה ההמשך והזמנת החמי והכנת
 :ית׳ האלקים מאת הם הגזרות אגל * הגלגל מחמת
 פדבדים יובנו איך לדעה • אותם לחלק שנדע מבלתי
 בטבע הושמה לא כי בפרט שעה ובאיזו מקים כאיזה
ק יהחחה וזא שכלית בהקשה זה השגת אדם  שהוא טו
 אכיהם הי׳ כתב וכני זכו׳ מכחישים וכז׳ואנחנו יודע

תהאק ספי במקדמת תייא בי  השבי הזה שהחלק גוי
 כארץ המתחדשות המאויעית על היא הכעביס עמכמת

 להן וגורמות עליהן מעידית הנכבים אשימהלכית
 מהראיות כיאם לפגי תס1א להכין אדם יוכל ואיך

 הבאות הקירות מן הזה המלק חכמ בידי הייסזיות
 קדמוניהם להם מסיו הנסיומתאשר מן □מניהסאז

 ואין אמין עד וכו הנסיון מלאכת להקיא יאיי יהיא יכי
 כל לה מתגין החכמה דיך על מתימדים <זהכמיס
וכל• בנונות ראיות איק שיאיותיה מפכי המעלה

 כקודחת־נמגאת זכינו אשי הגורלות
 נשעהשמיטא שמישו מזית

 צי V( נזוגי קיימא ניזי שבתא מעלי זהיאזיגית) כיום
 ששיא בשעה מאדי' שמיש נמגא האמור גלגולם סלי לפי

 1̂שהויג ש' ( ינים ביה דדשו כיק ומינו זוגות) סהיא
 הזהירו אשיי לסעזדתשבת קרובי׳ שיהיו דוחקן מפט בי

 שסו אמין אלילים יפיית גדולים סםעלכבידובדגים
̂״ ה׳ פתאים דס)שזתר לדג  שהיע מה אל עיד וכיין עה

 מממ המסופר כפי קלוי יהושע די׳ כתינאפנקסס
 כן יהיה כשבא דנמל מאן האי )שהחשיך מי פ' (שנת

 :אלה וזולת וכך כך יהיה בסבא דבתיי מאן והאי וכך
 המכאון■ מן ימגא מ אס הכופה וכו׳״ כלו הנה לא ואם

 מהאיק לכ« יפוג ס אלקית חכמה אל דביקמק•
 ק אלקי• מכס מקזנל יהיה מזל בדברי מחנה סהמחכי

 זגוילוע אמשיות סכלות מזה הנחנא כל יהיה אמת
 • סיסמזכו תה על בירור שוס להם אן אשי כשמים
 הגעשיש הגיילזת אכלנו יהשבו מהם אמתיות ויותר
 לדעת הדני סיקיובאלימ חנק'ייאז^נגיאה בעפר
 עכם ייסיק מימי הימוקים הסמים מגורלות מתר אותי
 לסמוך ראוי כלתי ותפל שיא לבר וזה זה היזת עם ומקו׳
 חו^ כי החיל וחכמת העפר חכמת ונקראת • עליו

 בעפר או היזיל הכקילות שידות לרשום קדומים מנהג
 דל1בג הנייכות הי-ייי זהוגאיי ההשלכה עושים היו וני
 וכבר * יבליז הםהי תל זה לעש:ת היום שנהגו כמו
 מהנויות בתים קיב חזלזת עשי לשנים מיחסים היו

• המשרמיס לשבעת ומהם * ההיא בחכמה הידועות
י . וכתכ I J4 ^ י



ןרבמגי מאמריחודח מ י יא״
 pt7*tעP להם הככבי'(יוליעז ייקמ«ת שיויילי שיח£בז מי הם המכשפים חל לניאל בפיייש היליעעליה וכתנ

ע פילני מי על להביא גה כשעיעילזעי׳ימפעילזתיהם מפשגתםכעשייתגייית ל« מ כעשיי׳ת טיב אי י מזנ ל' ת  ע
 יזעמידללג ללעת ט־יילית שהיעמיתמשים והכשליסילמה • ההוא הרע עליי יביא יה פי ייתשכל ההיא האיש •ס

 PP מסילרת הם ערגילימ חתסלע והכשדיםיאין המכשפים יאולם עדאמיי יכי' הכממיהעפר שיקיאי יהיאמה
וע■ין • עכ * בדייים יעטיכים למיינים הם אמתיתאנל

 יגיילית המערכת הייאת על העקרים בעל שכתג מה
 ההם האירית שייאה מי כן אם ל: פ ד׳ מאת' פתיל
 שקלם להיליליעפל^מה הראשונית על תייר שנו'י
 הנורית ליאית הויכה כי הנה יעל המאמר עיאש

 לא באמת הנביא היא *J סימן שיני ;הימהייית
 הכזקריס לאהחיויק נופייסומןלוהנם0*ילושופיס1פ

 יהמקום :יבאיכרינ׳לאתרונה אשר במלא בפשקאהיאת
 יהוא ג׳לאמר סי' יכרי שהיקלם הנביאה מקים היא נכי*

נאמת הכונה תקום היא : יכו סוף שתננילימים כאשי

ס‘כעשר הגורלות ׳ שיראה טי כן א ^ ו ר ר א  י
 כר יר^' א־פ־ר והמקום באמת הנביא הוא ההם
^ן באמת הכוונה מקום הוא קו ש
 ירו על תכא אשר והתורה אלקי

אמת ־
 אשר התורו׳ אכל הכוזרי אמר י

 באס יורו כאשר
למקונ יתרון משימים כלם יכחישוהו

דיל;
̂׳ *••ך ״י •׳ *■•׳׳י׳—- ההר^^ -1 - -----------— • ־ ’prrj ׳■ןץיםבבוג? ׳!״! • ׳

א כי ואומרים ק3< ל״ען לשמיס אלם של לעתו לכיין י»כן ם עליית מקום הו אי כ־שי;^ך הנגי
ם • להיותן אכלי המקיית המיאה קבלת אל ישראל אלנןי מי ש ם מ קו מ ושהנ^־,}זך^. הרץ מעמד ו
 איתר יעוראל בבגי ושהנבואה . ־,אליו נקבעות חביכס. •את V,בית שם פי השמים ישעי ניתאלקיס מקום

 רדיהרדאז■ ם לאבות מעלה בגדולת הוראתם אלם לכל סיאןי המקי הכינה כמקים יצם אי • לנהיייי
ק ב- וכל והמבול בראשירת במעשתן החב׳ שעשה יכמי היא הליכתיאלייכיארעמקלש ^י ר, אי *1כ

.y, אל* וחיגג-ם כתוריז <»כ״יכ = ו הםקי כ כ נ ה

’ אתרן יכן יכי׳ כיפתם מקים והיה באיו' בם וכי' מקימית
:הכינהייכו' מקים שהטו אן•כיק 4שיחך ;י•

מן  פטעסאמכסלץיים • האיממיכי• #צל . י סי
 כרכר כיש#תקיםע^ייתיכי'• רג07 : •׳ •

 ;השמים אל סעליסי יקמשס כאממ ככמשכת הסכר
 V יסימן ד' סימן פיאשק שקדם פמו נששכגיאיזיפי'*

 :שלישראל לשלשתאכיתיהם כוון לאגותס וכאהיי
מן  מבוע שנע כמקבלי וכה קגלו לא אשי יא סי
ג לפי גסנסאו־יותרמסמה ־ , עקרי ח
למעלה בקשר וכו׳י כמעט בידם:עד אמישימ התייה

ל יא מ ר ^ חצ ^ מדמה תי הי אמנם לי ת ו  א
. . t אשר כום לעוברי . . a

ת כל  דל עשי שם שדשיה׳לולי אך הסעות תולדו
 ׳ ו- הנברא למקים ושכנודם דבריהם את סותרי'

 יליש1לג היו מקומית אל מנוונים שהם בדברים
ם שיהיה שיקרה מקום באיזה מונ ה ס ה  ג
ש אלהי מיעשדא בו נראה ה ע ר אי ש  חוק* ה

ם וימי הקדומות העבודות ה י ג ^ ח ה די ע מו ו
ס מתו לשם שהיו העירות זולתי שנו ולא p•^ סותרים שמעשיהם לולי עושאמלנ ת אי

תו נעבדתם אמח וכד'כעץ משתנים נכו': מ ש לנ tj3 כי שאוסר כטעט דתותיהם ו
^3,עכ״מ כאמתת לא בנראה הוא וזה ‘ וגו ניתערבו ^ אלקים שם ועבדתם הבורא שר שא סד, , ד, ח  א

ק אמרו כי * אנימלך עם :ס<כג עשל׳פגיבירשיזכיר א אעשים ונשנה ואבן י חנו ״ רסז הי אנ p ו y
 f^piO בעונותינו אליהם סשתוים רוב־הימים אן סשד אס כי היה לא הזה כמקום איףייאתאלקים

שכיונתם1הו והכי על פניהםזתראיס היתהעל אלקים אנעפייאת ̂ jy כנשר לאלכףם 1אל>* אינה א
ה וא:שי אביסלך Tל®כ איני הנה אנימלך ממאמר אברהםשסןגתעכב יליסוע*״ לס?י6וםת ננו  יייי̂ז

היג יקראולשם נלאעשהכןכמנריסכי סנ סו ההגרייסאשף האלקי
מ ויט ילד חיי אותו וישלחו אנשים פרעה ע' גזמ נאת ^ בית̂ו ה pדו בסועאש ההם ות ה הא. האורות השיג ״ y

עון^ש זז אנשי ליישר דעוה קדש ה אדמת לומר ,/j,ומהשלוסופיס).קראן ותתפלשפים(סא :עליהם
v v t , ) h\ הארץ כינתם המקיס וחיה כלו ויקראוה כאלקהזו ינדו התתפלשפיםאשר » ה ^ ה ל ו

נתעככ ; ’׳



יהודח <ץוד
ינמקולם נמכזעס * מחולקים:נמז^ם

רב יא סימן רביעי מאמר
שאיי המקזמית מכלל היא כי • סיני הר אכל :לעילם מנאי ולא

 סי' למעלה כמוזכר היאות לזכי שם ייאה האלקי השמש שמה: תחנא אשי המקים אל ללכת השתדלו שלא ־ מקימה
 וכי'־!?םממיזכ' השניים זקנים השנעים סי׳ידג ינשני j תיות השיככים על זה לתיש אין * יכי הנפין קיעג אל

 שנאמר מס הוא •’יכי קהלית והי! שיב! כש :ע'נהעלי^ שהוקדם כמו יישוב שם שימנא היה אם (הנפין קיטג
י א ) כ סי' נשני זכרו כ^ )'זינאו כ" סי' נ (מלכים להם ז
ענין נתעכב להם אף חלשים• ששה כן יזם  אלישע אל אל נית הנביאי׳אשר כונחם עזוזשיגו עד מעש אם כי ד

ס• נאיפןכי זה כשיעזי לילה סעי מדנ ה ר ש א ס קו מ  היום כי הידעת אליו ויאמרו כמי זדה kSn ה
ם ם4כ אד□ בני ייייע־ר שירצה אייכתא כיומא א;לס השנה  מעל אדוניך את ליקח ה השמש א^מקו
ר עיניהם Sאכ שלאיינל זיקיהלהס יסיא ידעתי אני גס ייאמר יאשך ןsHוrראורSוSיכ mS שרת ה

א על _ל״״ן ש « ק1« נ01מעא ט0נ ט ו ק ל א ס ח ו א « ׳ נ י . י פ י אי4ה-צ ק ז ״’'”“’״ י ״“' * • י י י ־ י י  י
ויאמר♦ אלישע אל כיריחו אשר י י . י , יוחק כעי מעלית כד אם

נSא ף י י הדרום ק ־ א י ®“יי׳ י י ״׳ «'.ס נ■ ״ .
ה ריק^ כנודע לאופק להם היה אשי ו * דאז אוהדת תראו ל תרי מבניתמיאיס איש וחלושים או
ג v33r>K(f1 שהכניס מי לכל הי מנ ה ד העלום <ל«ו משד־י, ו ן העמי מו ה  מיאזק מנגד הלכוויעמדו ה

ת הר אצ^ אם רק המכינה• בחכמת א ת או ר ^ הו אשר האור סיני ון«יקיו ראו  ישנ*ס*עמלי־<»!א*̂י
^תו ע^יו יןSיכו זיו1 ו4א הדוחק לסבול דעתך יסכים  אממי א^!ן■ את אליאז קרא כן יאחר • בינ
הו זקנים ^ש־בעים י שם אותם שנשא ולבאר או ר איכמו ו ל ו ד' מ א ת ש .אשד <ןנביאי© בכי יייאיהו א

- כמק! חכשתהשמש מגד ג הנכיחים בכי קהנות ̂ -
תן אשרעליד מסתוים ופלס במקומו׳שונים הזקניסירמעידים איש שבעי' על וי

ך ובמה שרואים במה לקצתם קצתם איכס חלשים וששה כלל סס מעי שו  סוא1 • בעבמה אתת בידיעה ש
ה הרעו' המחשבות ונתרחקו עלייתו א־ן כי בגבורתו שם מ או ה  מוזכ'בדברי♦5י שכן סכל ענין שיחשב מן
ק האופק על ה הנציאה' כי תעלייי בכד י ד טענ חי הי  להזיות חזל הפליגי זכני Kל כי בה שטען מ

ר יתכן להכליל בזה ושכיין כאמיר• ט ע ה ל מ ם על ההסכ מוני ם הה ה  נאימתמ הנביאי׳ מרבית על ה
הרבה דמגילה סק לתסא 1^, המכא לענין לזולתה א״י נין
לישראל ציית כתככאז נביאי ! l l * נתקפי האלקי השמש שס

אSכ-ד•עת•ום ו נ ^ ק א:Sו נ ו ד, םIי צ*«י-'(<(־(י-ל««ל<׳1כ. י
ק. פ״כלמ־-״ס ל כל״ ם פ• עז ח ״ היו ק י • י ־ ! ® א י י ל ט ז נ ® אי ם ».51נ< ייי י  מיה« אלי) «י

רתו למשה עדים הימרת שכתב וכמי המשל םעלתו רזי נ מז
 הם אלה כל אמנס * בפתיחתו

 כן על לעין־דוחקיםכראיס
ק הסנה שאין אמיתי  על י
 שאין הדרומי אי הנפזכי הקיט: כלפי פניהם הסכת
 מזיח ח:קידת תזנאי כי כקיטבים'ההם נמנא השמש

 רוחב יש ולמערב שלמזרח אלא מערב כנקודת ומכיאז
 והרובע *' ולדמם לנפק בגלגלו שמש של נטייתו כפי

הוא קזיחה קדמה כמדבר• פ' באמרו בזה אזן לנו העיי

אמר יב
 לדוימכמבה נמא׳שנצרכס

 לא ללזיזת נניכה סלא
 וכלסעדיסלמשת נכתבה:

 הזונה לבדו הוא כי * זכו'
 וזרח לאוסרה אלא אינו השאר וכל ידו על תירה לינתן

 משה תודת בחתימ׳סקזזןזכיו מלאכי כמאמר תורתו על
 שיראה מי כי סי׳ט סוף אתיו כלפי זה ואמי וגו'• עבדי

אמת• תיי חיא ילי על ת^א אשי המורה * ההם האומים
ימוש שלא נעיד כן יהיה אמכם וה כי לני ביאר זעכשו ........ . ,

 כתהיאכע וכן • קיימו על מעיולהזהיי משה תורת ספל אלמעית היא תעגולז׳והכה התחניזת מקום שמש מךחה
תי כי וגימ' שכה שמנים בן ומשה הכתיב על ע׳ןאלא וסדמס־כשמפפ הנפק קוטני אל אותם בשאתו •והנה עכ  י
ש© עתידיתאלאשהכניס אז תוכחות נביאי הם הנכיאיס הנתהשחאצכ^סטכם כאמרו תסס איזד אל פניהם את

ת^ אקזה כי מהתלכ© היא סיי הקבילוה ^ ס׳ ©למשה: ׳אהרןבמיזיב<ו • ’» ־ מיןי
םן9 ג ז4 ^ ג י י



יב סימן
ל ו ח ק ר חו רteמ י עי מ ס רבי ע יל ץ פי

^ינ<ןז© הנדל’רפיליכיף אנל אין כי החני אמי עכז מנאמקים הםיזתיקיוניםזכ«'• אכל
י כין להכחק  כשכל להדמית :עכיינס מסגלות לי ש־גיע הייק לענין והדוחק הקיינה ית4מי

 כליק שיהיה נין העיעליס־נמיסקלסגראשיןקי׳ת: החליקה נהפיח רל«עםשלשתהפתיתהנכללית8<>
י ביאש •מוגנת פ  Pשימן. א:יקייוסינחיייש׳ שיהיה נין ;המעשה שיון5< אח כי יכו' העילוסופיס מן לאמי מ

כי ריאה שהיה עניינו גיאר כמשפש סהכי יניא כלס
ר יג עיכסנסיחל להעייןאת מ ולאי{! נמקיה* היה העילש קרובים יותר ו!ם אג^ הכוזרי א
תי היותי ייוחש לו אלה א£ל מהפיויוסיפיס״ א^יכם הנמשכת: בפבקא כל

ק יג ימן0 ״ ר יג ייס י מ ח רחוק החבר א  סלל ם פעל לנשיון חישש בע^ בין שיש מ
הניד! התדעכי־ וראוי ועקר ושוףג^Sחפי ובין חתירה • יכו שיש

שי ניאי־ יה »גד • “בעי נ̂י קי סנ ה ו חז jm-׳pS«n ה S y w S״S״ , ״•יי״ ^ידיתיי על , כ - ס

י ל<)"י ל״ ^י’<'יסוף*®’ייי* איי׳י■ יייייייייעז^תידיעתי ננת*תית צא 0 בנעית צה י l ^ . l * שתהיה מזרה זו אי
ת ^ תו ̂י** אמתתי ען* א^אשיספרהו מבקש מלוין*כי4 ל *̂ ^ *̂  אמכס כי הדנליסהנשמייס ייי

 ההחתפקז׳ס-ת, חיי חייו היו במרכז שהיא הדמיון ער הארץ שיספר מבקש לנינז ילהשיג אלקיסימפנון
ה4גד*הגדו4דג היסלת: כובש ןלדנקיז איננ  ,-'’כגעי,^ המסיכתפניינללק המזהות* כמרכז ו

ה4וזו • יכי׳ מבקש איני זהפילותון  -Jיי'נהעד'הלאcהדברי'ה:פ כיריע הסככות מזה מהידיעו׳ושאין תז
 ״ זאכתק !:שייגין איש מלב נידיער-; הסכלות בחזקת •אלא האלהים התפלספיתו שלי 10 ביוה
י י*ל הדבדם להשיג לאתר ^י’’״ !נכנדית איננה אצלו והתועלת משטח שהיא הארץ ®”״
י אי ל ”” ,״״״ י תכ״-נ םי סלהי ש^״ א םעיי הדניי ת ע די םי ״ ־•עלה )! ״ ל מ ״ נ . ל ,

מהד■ אמנס כלס־ הפילישוכי ^ ̂ יענייכס מהותם על חכי
, ז j״ ־ נ ז ־ ץ ״ ־ ״ ״ ו ־ נ ״ ־ י ׳ ׳ י ה נ י ״ ־ י ^ י ־ ״ ת ״ ^ ^ ״ . ל - י ״ ל ״ ״ י - ־

•’® י־ל עלהד;,-ון• הסשל: ״ ״ ע. א פ ״ ״ ״ ״ ״ ק לו ״׳ ״ כ ־ ו פי ^י ^י ״י ־ י ״י ב ״ ״י י ^׳ ^ י י קי י י י י י י י ז  י
הכעימוע, למיי שניט מי לכל ה׳ורא ייטיב לא אומרים שחס אמונת ומשורשי הדקיק כדלן

 4וכת • הניפיות כהנאית שהיד. יראה ולא בקדפו׳העולם ושיאמן • ירע סתק.ף• •ש,א,בעליון .הנךןל
 כ« נממישיש*מןכ שוכר אבל • שנברא עד נעדר איננו בנ*א כל׳ל העולם המולו׳־ גלגל במלכי ואיהנה

 שכל היוני אפיקירוש לעת יתברך דאלקים יקראו ואס יסור ולא סר לא הואיינאמלכוננטוי»7שה
א • הייקיף .•מרט ר א בו ו ב« ספלי׳במקיש הס הדניי הסןבן על לא העברה דרך על ה

^הי ^ כידיעת הסכלות עויפ מ  מכוין כינת בהם תיאה לא ר3ו«ו; בורא באמרו רוצה הוא אך מה
״ ״ / ' « r״ ״ ^ תיי על תוי סנ א הו ״o״S,Synסר ש .s״ ״

ת תהיה אשי שכל יהי^ סמטקסת סתכלי׳ היא ״ מכלי
 לאיקן^ החבהסתסעכ: עלר־יי יתברך והבורא בפועל העלול בפועל גדזל בענק - זהכפיי'נקלית

 כדכר • פיליסיף כשיהיה אך עלהו שהיא בעוד בפועל ועלולו בפועל* חימה מדרג' לו שיש כמי לל
סיאיכאשד ביאסיז הפיליסי אם גליצס יזתל היא במסאה

א> על תחיש אל האמינה מן ה«את המכונס על תהיה שהמשיל וכמו • ממנו מדלנ׳למטה לו שיש כמי קהתלותה
ה1ת תהיה י  זכיוכו קדם כבל בכאן שיכל מה וכו׳נלוב ̂ג

 pt על סמיל־ה י מהמלה המובן על לא :ההזא במקום
^ גיאזלו בראשית שכתב הלחבע כדעת לא אשר מאין

 קה«ק אס • לכו מייח׳־ת זו מלה ק״את שא,ן הת,רה
 באתלן כס פלק בראשון המוי־ס כדגל יכו'• ככח העלה

א עלילה יהיה בפעל עלה כשתהיה  העל<ון במביא־ת מג
 מתקע יהיה כפעל פיעל סכועל כ:ןתק כן1כהכל נפעל

אי« הבית שיבבה קילס הבונה כי בהכרה פעל! פכיאוק
בובה

 יישב ב! היה אשל נעת עימד שראובן המאשן כי סם
 מחת שהאש שיאמין מי מןהאתתכנטיית אי|גטייתי

 וכיוגא שטוחה שהאין אז האדן תחת שהמיס או האייל
 שיאמין מי כנטיית האמת מן השבי נטיית ואין ̂זה*

 ואין גד וכיזבא כדור חט אופתנלנל האש מן שהשמש
 שהמלאכי שהאמין הנעיי׳מי האקת תן השליש• זה נטיית
 מן הרביעי זה נטיית ואין * טת וכתנא וישתו יאכלו
• ס וולת בבי מקגיעמדת- סהאתין מי כנטיית האמת



ח ■קול ^ ד הי ר ׳ י מ א מ
 הו^כיניז tf< יכשינגה נכש כינה ה<א א:נ גפעל כיניז
 ככח כ־ת יא1י שיככה קיד היא ה יג הכ נר שת זי כ כפעל

 נכנה דכי מניאית ייתקייב נפעל נכנה היא אי יכשיכנה
אמי כאילו * עלרגי שהיא כעיר אמרי י ׳ ענ; בסכיח או.

מן רסעי׳ דיט T ע ־ סי
 אשי יכ'ן,ןננעו העמיליס שני דיגמת יינעס עגלי שט

 אמ שנ?ז יסלמה דיד ליכי האילם כפתח שלמה עשה
 העגלים קיאכשכי גס לעשות התנשא לעומתי כי הכית
 שנאמר יוסף משכם היא נאשי למלכותי יהימן וכר הללי

ליזגו׳ קדר שיין ככיי ,V4; כקדמיתו קלמין שהעו:ם
ם כניס פי ל1ומ אותם ^האעזים אין הזה הרוחק יתרחקו אם אס קייתי:אן שר לא יעאשי ימכשה אפיי

א הא^קית הידיעה אל הגיעו א4ש מפגי מה אתיר ית־חקויכו'תשיג מאל הפצירו י יאתי וס• אל
שזק ההיא הפעל מן להרחיק חקשתם• אליו שהביאה ממה וזה הקש' בדרך דכי־ מינא מן נראה שהיה

(יה« אמרי ילכאר עא נד התירד• לבעלי יאפר באמת מהם והמודה בשפיז מכייניס ילכייי
ם אל סקראט שאמר כסו 7' ’כחמים אמיי עס ספיר למטא׳שהיא הוה הדבר חכמתכם הע

קומ* בהמשד אחכ שכעש מה l. כמכת יתיין להם שיש אמה 7 מ מכהישהאךאני אינני האלקית « P P k;הימן פ.תמך ״
ושאי* עשייתם ככינת צא י י אימי שהיה כמי ההיכישית

נמג מדני• כעגל ענ״נם אליי אך ענ-ד,כםבוזנםד,אנ״זית אמנם ״דעה כזיא־עהיא״ף״י״שלהס
קי שגנהרכו למה התכנלוז ד בוי קי « ש א שי םנ » הני ״ ה ־ ^י א ^ ס א «־״-«■« שזז wp(h זל ו

שאמר במה התכר דעת עובדי והיו אלינו קרובים יותר ושיעתר ירבעם נאמר ישה וכי׳ הס להקש
מעמתמה אלא אלכחר למלך ושאר שכת שומרי נטולים ישר^ והם אלילים להם ינחן עכפ גלי יג א:ל
למבוי ההנהל ניין שהביא חהנהג' עורך שהביאם ממה מעט א1ג המצות ממיפם' שטענו מה על שנת

באלקי מזדים זהם על״הס ישראל באלקי מודים והם עליהם• לעכור זעשז הקשהםיכיי־יהטיב
̂הי י® השכל הנמישיס ישראלסמיניאשמארץמפיי© בעושי שאמרנו כמי חמוציאםמםצרים ימ

םינר ״־־־״״עיל־יי״י יי״ל םלה1עוי- nW יאץ • נ ס ץ ידעע 1)4 ׳יאפי עכ■ נדר״ק׳ א11 ז  י
pp ! ̂ ̂ כפשקא -מראות עיניי כהו

« הכיי״ז מקים שהטו כ״ן אך הציוות  הס^ענמכגכנמשכתלהס ׳»י1י
 ייכעס עגלי לעלות כמאיטם שנית זולת נמצא שאיננו במקום האלקי הענין יהקכלס העדות קביל

 זכל. מ המה < מדכי ועגלי * ®אד עד רחקו כנר השמעיוו/ המצות רוב • לא ואם :עב כראיה א ה
אתין. נכיזירק ושניהם יתד סיערת כין שנבדיל צריך הסורי אמר יד ייתי כף אינני יאם ר׳ל

P לגנות ק אגלו נשקיו ז<זחאנ סיעת ובין ירבעם קייכי׳אל־סיכל־כיייבגיפי
 מעמ נעלמה להתננלית־ואין הבדלה

־בהתנצלות חני של דעתו הקויבסהואתאיככ*כיכעי
 אבר מ סייון כראשין ולכאן לכאן העילה מדכי עגל היתה * יקנלתם סתייייס קשישים כידיעת קייגתם

וה אין ־ ישראל לאלקי יק הכינה אין כי משס לי יצא יחיקי' והייתם • יה ט לא דיך 1? נצטיתס יכה הלחקמם
 להם א'ן ג׳מלכיס חלק פיק ששנינו תמה סו' פשוט ממנו
 היזכ דיה ונפק * ומנשה ־ אחאכ * ידנעם ־ לעהב חלק

 • לגיהנס היורדים נכלל הרכים את המחטיא יינעם
 :ם כל אינם והם כלה יגיהנס דורות לדורי בי יכידיטם

 עעא הייתם שעם ל’י * יכו ישראל יהם עא עיכדי והיי
 מועטים מדניים חזן וכז'• מעט אלא ׳ יפי ישיאל היי

 ונראה • עליהם לעניי ההנהגה נייך שחניאם ממה
 כאמל מלכותו הנהגת לנילך ירבעם עשה לאשי שימו
 הכתוב כשפוי • דוד נית מלכית אל העם ישוב פן ייא

נ) (מלכיה  הממלכה מסינ עתה בלבו ירבעם ייאמר א̂'
 ח' בכית וגסים לעשות הוה העם יעלה אם וימדוד

 תמוהין וכמה וגד זהב עגלי ייעששני קמלו «’י יגי
̂לי היו כי אמרו יבשאחרי סית בפי׳מלכים דנמהליא א

 ניוף כלתי לפניו המוגב הקני לשין על עין שימת אס כי
 בעושי שאמרנו כמו :יעשה לא יכן יהמתאחר הקידס
 הצי: *האומות לאלת יאין :גז סי כיאשין * כמדבר העגל

 ייכעם יכי׳אמנם שכז ולא סי״יא כאת * הגירות גהיחקת
 :כבסיקיא יילמני • שלטי :בעשייתם התעסקו וסיעתו

 עד רחקו כבי : וכי גב ששני מה מלבד וכי' שנותם וילת
 היה קליני יכפי מלס קי<נ ייתר ׳לכעס וכתנא • מאד

דניני: כאשי ריחוקי
 לפי וכד ינעם’סיעת נין שנבדיל צריו יף סימן

 בקידמת^י וסיעתו יינעס שהחכי
 עסקיו על להתגרד החלך דנה רחקו קינתם שכפי
 לירבעגד שיה משפטם מלק אם הכעל עיבלי בענץ

מקמיזפידם פפזפ וישפוט אסיתמלפונגדי או וסיעתו
שלא



U הבעל נניאי כדזןr ענינז לא ישראל «שזבה משה נלקה וכי זה כראי ?f ראי מלא
fא^^^?םnיopוכבי :מנאניסאגלאהאב שיה בזיס ואס הגעל עינלי ירצעצזיסיעתיממילה ^ ! fי

י׳= במלכיסי״ז י?ע כק-למת כמחכי לע^זב ״לא להם שאין הס0ל:

כמודד צא גנירךיכו 1 שמלנייוכיאהכיכל •1וכ
 להכעיס: כאלאיו « הם הבע^ עובדי כי ׳ גדודיה הבדויה כמי לומה הכעל אחל סהזלו

N!■ אלק לי ib 10 .נ״)מ(H« •ק ינןאמדאיייהיאם ק אוי א״ הי ד י“ י“°' ה׳ ״ ״ ״׳  *”ז
יסנילהניאייאסש•^• עי ונהםי־.יו.אחריו0S *lyDnctn נואחריו4

.7שי על ספקו שעויייי מה יהוסשט *היכל ד־זיה ><יך החכמים מסישקים
המכי(תגסלרכ^.ן הכתות ^,y3n«בסיעת כזה אמרר ו^א אוזאב מסעודת היא נפלאת ־ זכו׳

ן3ניטק חונה שאתה הנללות בעבוטו; דבר kS יגסא^יהי אפש, שהי• יאיה ״
̂שיע(; כימלבן קיעבאוומכ« קנאתי קנא אם לאאמ׳כוש אין ככמיכ• הניאה מן ,ץ,ץ0ד*ה̂'

□.SקיישראSה׳אS קנינו שלא מעכי ייבעם ר, שי מע ,ן1ע תשיכה להשתיק נילי היי
^י׳’ Vv״ אחאב ונניאי ה׳• נביאי היו טהנכיאים הם4 ״משוני עיוו שיאכלו ננתיב

״ •הוא מעט ‘ענדהבעו אחאב נאמרו ההיא . ' ־  מתית P״
̂י nŜ’ אSו הבע^ זכר שמחה עד הרבה ♦עבדנו ̂ ^ ומשק אנלי לעתיד אני ו’י

p |pp.,̂ העג ועושי בעבדי ידS•כל־כדי נפיפןלאא:דק 'לי ירבע□ וסיעת הראשון
̂י זכה ̂*,ן מכווניס היו *א7 מיכה ופסל* הבמות ונע^י עמךולאאזכל ניתךלאאבא  כן על כשפ

- עהלה לות־ה לי אתיתי ארעכשע^^^^ ‘יעזיאי יכלסרק^א^קי במקום מים אשמה לקסילא
בספ«ן הכניסו י

נ ^ ־׳׳יי•■׳.■------- ־־־״ |r׳i׳1vr־r» I־*י-
א8■כל 01א*ממיניםכ<«ן לחסולא * קו «רא קי4ר ״ 4י נ י י ח י מ ה ר כ ע ם ע ר מ ’■י״ א עי יי  ינשלה יי

,א״ כטישנושא עושיהסיהה נמה׳ל״א־ אימי WJכי מה נממק• הנגיסו w שיא״י ״ . ^,1,
מא־ללמס ^ ^ ולא לא ר ה י ל׳ ן ע א, א, ס, ע ־י פ א ל ה

« ילא מיס ״ ו מ י t מ t t ת כ עו ם מ אי שו ססעק ד־ןנ שו ^לי י5 ני י ז שעת' ז ״ ^ ״ ת ״א ׳ ט ^ו אי הנ״י W זהי' כיא־צי־יס״־ח י
.״ תל״ ״־״ סלנמ• י ״איליי ״י^י’“ “״ני ״ ן לי ״ נ ״ ״ ״ ״ נ י  נ

הו יייא נמ״ו־«וי)«ינ,1«ע1אנל ■ נשאזיאן לנדילא 1'־־*״ הרם ופן בשחיטה ני
̂די שיייס המאכלים מתנאי וזודתו * ש ה (1^יש«י הולן על ה?על ̂י
p,p לאסל  ̂gpp. ,pp .אל, מזעין עה ק ואם שפת• ;״ כ׳א צוה י
ר טו לבעל לו היה «אםק מ ר א ב ח pQ̂ העירות הנה ה jy□-, סהעדיל גליו אחיי נאמרך
T ״^*’לא o^o^PW וכנ׳יפמני PSD בו אצייי ואין נ«!״מויןדם ^)לתי ל״אול
תםעניינינו ״־ט.ס1לי״ «מונ ו י פ ךכ י ו א ״ כ מ ^1״תי־-.מ״.ל״^ל.ז ואוסיף .ו4שנ

״ היה י־י״״י א־ ״״'״ ״״ייב״ ״לון ליל־ ע ״ ו
 ■ ̂ הכתו וכמאמר כד מכל מעשיו כל את הרע כי על אכלי ׳ וכו׳׳כמלכי קנאתי קנא אמי כאשי סזברנר נחו ניניהם

̂ווים♦ ׳ נאע הבעל עובדי על כי א הה הספור ^התשך יט א  נבט• כן ירכעם כחטא' לכתו הצקל מלכיא׳׳
 כיזמוייות * אחאב שגנשה פ׳חלק)קצות (ר?יוחכן ירכעם סיעת כי :וסיעתו ירבעם עגלי «על
ןן.ן/ מפני נירכעוז הכתוב תלה תה יתפני ירבעם הכתו' העיד מעפיהסיובהפךוה כל היו ^?*שיאל

ן-,׳. נמלזק מעניינו יצאנו וככר :לקלקלה תחלה היה ויוסס האשרה את רעשאחאכ (מלס״°^ח)3̂א ע
̂ל היא מדות שם בסי׳ג׳כי היאית׳לדעת אפר ישראל מלכי מכל ישראל *'קלקי’ תכו»» אנלו סי

שיני׳כממאי בפנים לנביאים הנראות היוחניות הנורות דלתו' על <פ׳חלק)שכתב ייחק י אמי ״ י

1 המחנים הנייזת אל כאן שכיק והקריב • נ שימן בשני כי ־ יכו כהסמהככיאים !״היה 1
המוזכרות



̂עי מאמר■ קידיהודח ר«ח ־ טו סימץ ׳ רב
ט יא־לך ל ייסי וזכיז ג סי המ״סיזת  ה^|נוינ נהק^בי אין כאמיז היאבע ביאזי כדיך החכר כ« 1לעד הדרך יי

ק הענס זשם שהוא השם זה ידעו יתניעע: אליי rהתנזע שממני מה ה1ועי * המלך הפסיקי  סתאר הוא השם זה י
 לפעמים כי שמית פ׳ שהקדים למס זכיין יכי' ידעי לא ניאו׳ להיסיף הכינה ־ מהשמש נדמיין כיאיל לך זאישיף

אותית יסמחדש המהיה עכיי» ייהיה תאר היא ין הדמ שליקק יכמי השזיש מן ילקת אשי דמיין ידי על
מפייסמיס ענימים ימיפתיס , , , ,

 ביאורו שהרתיב מה והיא מתחליפי אך א סזהוא מחש» בדמיון ̂רב>*־ד מעלכית :נ נסימן ניאילי
 הכס נאמיי וארא פ׳ שם ואשר אותה הסקב^י׳ הגששים יחסי נא מערכות הגשמים יחסי יל הגשמים•

 מעלתם הגיעה לא האכית היוניניס מכלם א’נ יותר םSשHקכו אורה יקב^ אחרת) נכשחא שהיא (כמי
על יכי' כמשה בשם לדבקה והמים־ויקרא ה-עח והאויר ההםיון *7yוהשוה׳ ^ ?*’י

^ מיי!־c״S״ *הי ע, היי ״ נפשס־־.י״מ יבע^ינאיזי איינ ע־  4נ
אד,יננ איינו ט ת נS״ו, איי םnהי  .״פלש ע.ני יהא,י ל״הי נ־יייייי׳

 עלהל איתה למלאת בס כמי הוא הסתם והאור מיוחד שם בלתי סמם הסשירייהמק:לאן,ן,: ה־גנ
א הנוקב והאור התבאר כאשר אלקים אמרנו כעין שקיסהקללייס• יהש  הכפשות ואלה - גדותיס ״י
 •* מו' התבאר כאשי וכי׳ ^«שר כיחס מיוחד כידע שם ה )נא ה׳ שם ( צמו ־יאמר זך«תל«טם־ קלל שת בח

 וקנון י̂י חז בלאשקסימן רצוני בארץ בריאותיו שכב^ ובין נינו להםספיימת כיאן שטמ־ם
 ויפא זילתם: ינמקומית מקכ^ור־ג זכורת שותם6נ אשר הנביאים ^ומר כסכימיזת איר ניא לא יעתה

 י*ל • וט אדס’כג ן1היל בו^והס השמפו אור בעניי בהם •עטר אורו4 ודותיבם עפהם ?פננס
י ^ נ׳וד״תמ״ינלווש פהיה !א<מה^ג1^הםםו יש הנעשות י °’\

p, ״ , , =אי פור בא ארס מורע , ״ ־ ה״ * ״ ־ י ״ ונקלא ״״־■אילוווו^תס- י־־‘״
צ^ והלב יזלמעלהמזהמיצחילפנינ, מן.וי מןאחרז רוז |1דוראוחרדו י מ  ילשהאלוק אליקהלביכו׳• ה

 הנזכרת זי לסגילה המיזחד ועו^י׳ושר^י' יפותSק ההוא ב4ה זו^ת אדם בני מתחלף האלקי׳ ההשגה יאיר
̂ה1ונקר' • וזולתם יכלם קבילס בית כ:י בהם  ס נקיא ושפלי הלב שהיא ה׳ובעכור נפרט הזה ב4אלוק

 זכי׳• הא שסייד יהיא כלנרת אחרי אלקים שם באדםר^ועתק הדבקי והיא החל כגדיל נשכיק-א
ס• באדם הדכקו יבעכיר שאמרו וכמו * א.׳יקים ה אל בראשית מעשה f®״ יניז״ז הניק האיי  י

 ה אשי קלעת היא הלא ושלמך׳ מלא עולם על מלא שם רביתינוגקרא
^ ל פ פ פנ ^י ס א ל ס ־ פ ־ . בי ב ^ ״ ו ״ ר ש א ס ר א כ ס א ט ה הו א ל ^ עו ה

״ יזוטי לעשות עי הי^״ן «’ק<םי<א<נחSהנרעהגאrיהענ • ויו שקרס ״p .p״jp״
 השם הכתיבאלקיסיאחר-כן ביי' הכחשה ה תפיל ך א דעת לו שיש מי אותו ואזל שכסגילתכו לתעילי ניק

 ימה יהנירא-עמי הנכבד ביחזדיפכל נכרייה מופלאה מפנישהננואה ביאר סאומי׳־ילא ליתר סמס
שאת' ?ל קדמעני דברי יקרו שכן האמנעיי׳* האירי כשני כלל

זה מקבל כח היה לא כי מלא עילם על מלא שם נקרא  כי שבישראל הקדישה מדרגי לכתית כהס שכיין ספק יאין
 יניא׳שאמר שכיכה ליהני׳מייי ייז יגל יביסי ̂יכלי לפי איפ
 ההמיףכאשי כיא׳ככגד יאיי פ®® כנגד פהיל אזר

 שם לה יכי׳׳סכיכע ביסס מייחל ה שם א!כמי סי התבאר
 סי׳א׳ישיתןב׳־יכקל׳ ענייני שקד הנידע המיוחד הנכבד

 ם הככיא יכין כינו וסניריףאשי היסס מנד ניקב איי
 שי׳ג׳• שהוזכרו ^קגלתאייועלידיסמדית המזדמנז

 אמ׳ושמי בעיניך יקשה ואל בשמיך• שיזכיי האני זה ובכלל
א;ל יהיה כיאה־( דין אמנם כי להס מלעתי ה.צא

 v^r•< מאיזזעסשיתיה ז• דע לו שיש מי עב• השם
 שתמנא לסכיל היא יקזה זי זכי׳-דבל מופלאה שהכפיאה
 שתמנא כש מיעטיס הם יאם סגולה כיחידי הנבואה
 ובמקימות <*א ג סימן כמיזכי נביאים של רכה בהמין
 עלה כלו הגיי גס כי פז סימן ביאשין קדם יכני זולתם

 כאילי יל יכי׳• הבין כא'לי :תייה במתן זו מדרגת אל
 שייבן עצמי יכי'הענק הא ה'ביוד ממלת נתפזרש השן

אלוק על •קסזא pjpp איתו הולה וכאילו הנוקב מהאור
נורא



ר - -  מו ימן1< רבי<י ׳״אמר - יחודח קו
ענוי אדם בבט אודו •דנק ה«ל כזלא  יה«<ך<מ•6נמפפטיהשמ ידיעתו מגי וכן •rעbנ גם ויפלש וי

 למען ונטיעיתיו ניייעיתוו תפץ לכל ועת וחן ייסד הסם הנץ!ממלת כאילו יאמר או י טאמוי ?הקיגס
 הקדושיס אנזתינו כן • והעית ועשה תועלתי י^כלו יל וכי'.* לסם העידי אשי :׳ני סייגן מה 0«י.«מיי

ך ה* ומגן סמס כי אלקיהס של גאופו היו יודעים כננואס כעטן מגיים לאנשי ם על סעיד♦ •האגות עי ד  יו
ר עושים והם מנקש הוא מה , נהם• ההשגת׳הדגקה יבגוד

מון שכן יחמיפתים האותות ד כנו אז ה ועל בה ש ז N ו!רעח הכחי Sncin ס0 סלונית להם ופסתו פ.  ?ו
את סנעשולהםוגעטי'!דוגמת ת הכיןםמל^!ה׳מכורשז ה׳כא^ו ידעתי  3ט! מנעי ננתיהנפשולא מ

ר שיוכן כזנה על תמנא «ל»ןהוה קב מהאו רה הנו הו תו ו ק על או לו  If, בתמים מנתסגלכמם ^
n גסמיש ®”’t ^ רו ידבק ם ויעבור אדם בבני או ף ג סי הו ם המנויה פני מול לאש' ו הוי מ  ה

ת אל דשו העברים אלקי לו יזסיי היא אס למוד «יובקש ̂«ך אשף האבו מ העליונה ן ף,ן נ  0 האייו ו
טי איתות או כ ם להם ® י כן בנבואה עדי א ך בו כ ג ך3ף51)^,1ו ^ ״ שניקנלתם ניותיהם ן ככל

שי במצרים נוהג שם דואהו ^ אגיהס ענק ^ליסס ״7 • לגילי ואשי ־יעה כא
רי ליוסף 3ע<ן1גד7ו הלאשק פיעה ע אד תך אלקיס הודי ת או אדס לכט וישיו אותם זאת* כל א

שר '4ימן0ןכי0 וכמו וזרעו• א כ סבו קי אל ח ררו ש שא ה אם אי עי ולא ממסמס אדם הי תה יי
הד באמיוהו עניינם פישוס על ק זריחתה מקומי׳ ויראה לבדו השמש ראה א ק משתמש' הס י ע ג י

ת כאיי שדומ'לה מה לי אומן ■ מו מקו תה ו צ חנו מרו אנ ם ו ל עו מ ח נו אי אד עכיז מתיך נגדי ומניגח ל
חנו אכל . אליכם שלחני •אלקיאנותיבם מ«מ איד דמדומי להם עכיו וגרא׳בתיהם ובענן בצל משתמשי׳ אנ

ל? אנרהסאלק׳ אליך תעו יותר מאירים י גחקלם תועלות ממנו וקבלו ך1במןןן ידיעתו בעבור מב
W D Wקבע S״ ru״ ,S י מ ס ס נ ש • m ״ i ״”’ " ל <״ ״ ׳׳

והנה * נילעי לא ועתנותיי , . - ̂ תמיד עמם האלקי הנגניז
־ - ב י ־ ב ־ ת ת ^ כ ם ; • י * ט א י י ״ י ׳ ^ י ״ ״ י ״ י ^ י ־ ״ ע ־ י י י ״ נ ו ב ^ י>ס ♦מי. י ב - ״

ן הזה־י אכל כי/כאמין , ״ ם ל > » חי כ ם ה״ני שו ם » ב תו ע ד ר בו ע הנ <ז נ ס:1 *י י י ־ ו י ! תי < ^נ * ״ י '« 
ח נאלקי להאמין מקניי עלאביו ה בז מ ס מרי או א ו ר יודעי אנו אבל י הי מו וכו'• לאיאניה ואנחנו האי  י
ת אשי ויעקב ♦נתין ,אגיסס או ב ם ה אך ת בו ר *ו ת עלו תו ת אלינו ו ר ק מ הן האיתית ויתד לפיעה ב  ה
מר יד,וא סשגחתווכו'• נהם דבקה אני או בו ה מסבה י  כהיך איי יאו לא אשי ובעת חאץ שאני מ

ץ ינלקי עדיהם יהנהאלסיתגו ע שאגי בעבור שאחאו ד ך יו אי ת'ו ב  זכו' לה ייקבע נזחקיסג מהלכת ס
ת• לשמש הנ^ב ואורו המיוחד ה' כי כי !הכוכע מו

י נ 0D פנס אשי קמקיס אל כי יתבאי או • בתוכם ע
ניביכיו להכניס והאשנניס הסלונית יקבע שם השמש אמ'אשיהעייולהםעליםעלסשהיאסרןשהםמידז

 לרוב יבכנול בכנואה נאמנים עדים האבות עניים להם
 הכינה • וכי' ייאהי הנך אלקיס אגל :כאמור פרסומם

 וכל מכל ית אלקותי סכסיש כיפיעה איןלךלומי0
 ריאה הנך שהרי סהונס כמו לכדו המיוחד השם ולא
 אדם שס אם כאשר :יכו' נחניים נוהג הואשם ס איתו

 יוכו אשי קדש עם סגולת דחהיסידי • אסליאהיכז'
 דבריהם iלכ הפרטית .השגחתו ולדנקו' אלקים למראות

 אלקי כאמין זכים שקדם הקדישם אבותינו שהיו כמי
 מזכאז מקימות ויודע היואהאתרשמש לאדס • •?גבייס
 לכיין יבלס בידו חפ» כן ועל * יתהליכייליו ותקיפת!
ם תקיעתו ייאה אשי היומית ת קנו  חלונו לו וקרע ל
 למען השמש כגל ליה מתיחן ״®ייז ״יי’̂ יי*” זאשכט
שם יכנסו אשי כימטו תקיי אייק כלז הכית **גולא

 כמאמ«* • '1יכ בוס מכחישס וסייג! :ת הכ תליי אל
 לא יסיאל בני את לשלח בקולו אשמע אשי מיס' פיעה
 יודעי® אנו אגל למעלה: כמחבר אתה׳זגו* ידעתי
 מדעוון היה שלא למעלה שאמר מה וסו • זכו* האור

c מכחיש t פ^9 סתם י1לא עניינו המשיל אלקי׳אשי  .א
תה קהי ה1המ הויוסד נשם הכחשתו י  אוי על י

̂  והי'•«ה« ממנה ינואנ• אותי והוא :שקדם 1כמ
 0עלי נקיה העניים אלקי כאמיס ואהרן משה לתשזנת

 ננעואק מעויםשס עלים להם שהעידו וגי נא נלכה
 5̂1 נחשכיס קיו כלם ענייניהם כי .ובכבוד
ל ההשגמה כפי אבל במקלה  ביגנוד p® ילכל מ® ע
̂א אלקיקס סל אופו יזדע*ס .היוזם  ואין הבתה י

עובה קיא עקום זלאי/ס ממנה נב1שיס מק ל״ל • מהלכה
גקליכתקג



fnin' Sip דכא עו סיטן דביעי מאמר
קעגיט• אלה נכמז אליי הקרובים השלמים האנשים אל אמי * זכו׳ ואשמור זאניע לה אזמן יכאשר • בהליכמה

וזה • זה הוא מי ויאמרו במוכיהם יתנכר עד קאלקיים האורה שמהם והאשכבים התלונות הזמנת על אימן
 וגלתה עליו נאה' אשד משאיל נלמול אמות! קגת הערן הנעת על אניע ואמי * הנזכרים בתיי אל נ:כהת

 וכמעט אחר זנהתכתלאיס זהתנביתעקם ה׳ יוח עליך ממגד זייעזתיו!נטיעותיו להנלחת הנייכיס הדברים
שזכינו הזה לוד מתעש כלו אשמור יאמי * שמש תבואות

מן וכאשר בכל 3rf»0 שדרי שמירת על  את שאול גיוכיאית שנאמר מעשי ואששור ראליע nh אז
kא ידועים בעתים לאת' דברו שהמשיך וכמו הSsfר י ס ה <עני  הפלשתי לקראת יונא דוד מתוע^וזד־ן ו

א זז' ושם רואים אתם כאשר ס •דוע בעתים מעשי בכל ה הו נ מנו  U(הגנא שי אננר אל איזי ממנן ה
 בן אתה שאל התלך ויאמר הולכים שניך ׳ואם־אין ילכו פני באפרו בפנים אחיי ויהיה אגלי•
א ^ייי ואשמיי ר^ניע הו א ילך באסרו המבדק הענין ו שאלה כזה כי העלם זח מי בקרבנן ה׳ נ

י1י»< ה9־ נ « י י י ש9ס - ״ ה י םו ^ «נ ה - הנ י » ־ שעקי־ע־..־ גל.6יולא
* לעולם כנגד שהיא מעשי נכל אתרו ה וססדר ממו םנז ח^ק׳ ם ונ ד א י נ  לא5מ ד1«ו ל.׳4 וא5 כ

ס . , ת עזבדעו׳בו והקרו הקשית כפי , אדוננו כהתלבש כי שאמרנו הפילוסופי׳ דע
לא ענין אבל כנגד שהיא ידועים בעתים ך בהקשה יושג ה׳ א בראיה א הי  מאת וגבורה ענה רוח דוד ה
ת ולפי ביאורנו• לפי ואשמור איי בו ה אשר הנ ם ישוב לא יושב ב ד א  הפלשתי מלתתת ה׳ללחום כמעש ה
א I ימי זס כל מנמשל י ״ ' סין וידבק ־ודםם<נו1®י י אני נ ל ש מ תננ ן אשי סל׳ה ^ ו ת סי ט  מעי

ח יפשסז״מסנע״ןונמננסה ת רו ו ח פו כםו א א , לא,® ונד.»נרת ש ״ מ אלקיכיייס• א מי א הי ני
ץן ־ ל מלי ® ® ״’׳ ׳לב®״ ורו״ אהד• לב אלקיב לו תחמוד ל ״ , ״  שהיה מה על נושן ע־-ן ,

עס כהצקתז תקצה עמו , ^ / l נהם תהיה וממנו כאצחים ______I....................הקדש לרוח כגוי ורוח נדיבה ורוח • ה יד עלי . 1״ ‘ A על  ׳ ;וששין(יקר ושמחה אורה
 • זכו' המכונה הוא ה' ושם

 השמי': בעסיס לדרכו הילך
 בא ישה״יוד אלקיס שס ביאור זכו׳׳לתשלזס אלקים וענין

 וכין הקדש בין מבדיל הנדל על הזיה למעלה זכו׳שזכר
וכו' בהקשה יושג אלקים שענין והוא הקדשים קדש

 רוק לנשתו הדוב ואת האיי
 וזיז רב על׳י ונתעלה ה' הלובשת

ולתפאי' לכבז אשתנו אזובי
 והיותר הגדולי׳כעס היו אשד אבנר ובעיני שאול בעיני

 גתמשנותיב׳ונתעילר ששממו עד זז הרגשה אל קיוניס
 שמס יעייין זכי הנער זה מי בן לשאול ראשונה שאזל

 על לנבק דוד פני חהשתנזת הנפלא הזה הענין ואולם יאשון מנוי שס שיש להשיג למקום דרכים שהינה והעיד
עם ואננר שאול נו שנסתפקו עד אצקין לבר דמי היותו להרמבס תודה יסודי יכו׳כמכזא׳בתתלת כמבא כל ממניא

א שבדעות זסהקיזכ אגל»• הרגלי מריב להם יעבד נודע זה קודם היותו יכאמרז הפילוסופים דעת מהו
ס על*ו מחשבתו נעלה כגר • הפיליסזפיאה היא הראיות שבדרכי שהמדוקדק סייג' קעקיד' נעל אקד׳נדברי טי
p להוניא בזה כוון ואולי 7p 'י היותו על ונוסף • שזכרנו לקיים בקשו אשי המדבלי • בענמז ומתקבל כאית דנ

ז וככר בראשית־ סדרי בשכוי האל מגיאות כה '1הקלמוכי מסע' יימותז על ועולה מתמדת נאמנה עדית עניינם גנ
בשעה כי לילוני הנקר' אלכסנדרי ריילידיה החכם שחבל :החלק סיף על והלאה זז ומן עא סי ביאשין כמייה

(לא לשבח דוד פכי את ישכז מלאך שבא מלל גרורה שיושג י״ל וכו בראיה אך בהקשה יושג לא ה עטן אכל
נאמרו יאזל אגל • u1 דהעך וגז' ונהפכת :הכירוהו שזכר הרוחניות הגורות ידי על שבנביאה פכים פיזיאית
יסודי בהלכות הימבס שכתב מה ענמו והוא א׳י שמואל זתתנרר • בם וידבר יתידע להם באמגעיתס סייג׳אשד

שתנוח יגעת עליז שולה הקיש לוח מיד זל’ו פ׳ז' תורה אשר :שמה כמבואר מאבלי עמס שהדבור אגלס היאיה
הנקיחיס קמלאכיס במעלת נפשי תתערב הרוח עליו עגס אל מענם כמעט שיהפך ר*ל וכו'* האלם ישוב בה

שהיה כמות כז שא בלעתו ויבין אקר לאיש אישיסזיהפך ייסכיתו • וכו מלאכי כמין והדגקז האדם ממין בהסידו
נמו החכמים אדס בני שאל עללזעלת שנתעלה אלא סל!איגי טו שער שכתב העקידה בעל דברי מאד לוה

:עב אקל לאיש ינהפכת עמם והתכנית כשאול שנאמר הזה האלקי היחס אל התזנלח האיש ^ גהגיע כי מסיפק
נתחדש נכון רוח כי זהכונה ״יב אבי' בלה * לנסה ורוח ייתעלס ודמיתז זתהל׳כנלמו לשנס שנוי בענמו שישיגהו

קי לקי הא הענין זה ויולגש אדס מבט יתיאיו מלאהי ̂זא־ש אהל לאיש גס נהפך אפר מקלט איתי להלביש נו נ
והיתה ג j א נה



י מ ד ו ה י ־ ל , ד ק » » ׳ מ י מ י נ ׳ f ו u a יו
ם את כשמע< שאול על אלקיס רויז ותנלס שת כאלו לז)ועכיינו סימן (יחזקאל ה׳• יד עלי לאיתה p הדגיי f

דחד את לת^יי הקדש לוח קניעהז כאשי נעמשא נאתר t ^אמרת ^jr>‘7r< אל* ילאשיבז יגייתי לחדש כפו -עליו
 roTf זה כמי דוד אל נליה וק יגו עתשא את לבשס ח1(ר כידות׳הקדשתימכהו נ^)להוח גדינא(כתילים <וח

 דמן ותנלק ני כתשהכתוכ המשחה כשמן סכתשח אתי שג ורוקעכייוכז* :וצשנכת ימס לצידיגס לתעליתו
ההוא ההייס דוד אל אלקיס קדם אפר הי^ת כי לנאי
א ה^ובש על ״3ס,אכ פעמים ז־כיז בי  קאד^ אל התגבר ולזה והעלה וזנכואדז׳והנז<ר*והמשזיח בעת הנ
ה כשנמשח הנביא הלובשת הקדש יוח הונ ס׳ והפלשתי הדוב ואל שימשחנו ערת ^מ^וכד. או לכ  ע״ע י

א יכמאמ׳ישעיה סכמאה בעת שידהו קים1הנ שיעזרנו עת או הנבי  והמדרגה ו?ל שם עול וכתב בדבד ויי
או מן מלי יזסי^)ייח’*ן’( ת בעת הדברי' ע ד  האדס סימנא קוא השטע ׳lןy2ך ה^ןןן הו

ד כשמשיןכי והנזיר• «גו: ח א דתוטיס* כאודים שישא^ א  עליז קל אחר עכין כאילו ^Sn ׳יסורו ז י
י י ״ ״ ״ - f״  I] ד ד,אדםך!סו!קיוו ״ קו ן0״ , ״ ר ו » , ״ r המ״דש .כח ו i v

״״ . j i״ ת4 ועיעג <pSs^ ״ «ו ם הק ה י ה ־ ת היו א * ג ת א, ו ״ שנ ״ , ^ נ ״ ״
ע וגז׳-כעטן כשנמשח זסמשית ל להגי א ס ה ת ב ד האלקו חו היי  כלו וזה זנו׳ הוהיה ישי^ ואז ו

בד האדם ידי על המשקו שאחרי סאול שו חושק עו ס׳נפ מו עבדוו ^ וכו׳יוהואשד היקינח ^הריג בנ א  י
תו 4ע שם כאמיו הנביא שמואל ל4 אהב ד ה גו א מ  כד*,ע תדבר שהוא עליז סערבורת מוצא שהו

ה את שמואל דקק )י' סימן ( ק ב ד ק ה ז הנ ו ך ידיצע׳בהחרח' בי פ ה ב מנו  כל וכן ו אמי עד וכו הקדש מ
יא השק שך רחו שאינם ^הפילוסואים י̂י בבעבו אי }כש3 רו באורים הנשאל גדול כהן «̂ן

י’’ יי^יו״ ת זדבר - שוב מוסד ^י מ א שהן^ י׳ל שאר Sy בגר^ו ה
ת ־ לעיל נחלתו על ה מעאו שאר לגדל אויTע כמו הנ שע^ ץ שזרה העזפ ל ע

יכז׳ הקדש ברוח ומדנד ׳׳ ה רוח עליך ונלחה נאמר
ת יותר כג!קים בכפירה ושאין הנראים » תו עצלג^ קקכד חמנם עב ̂ י י ״ לאיש ונהפכת עתם והקנני 1-1L רחר«■ n>v>h • יור מפחי

ש הואאומר בדוד וכן אתי* צה הנפ ב: הרו כז גז׳ לחלק ירד ולא יקל ב די ק ה
^ ק׳יו ר ויקקפתואלאת {כי מ א י זע?׳- זאזיסולז כדקדוק: י

ק אקע אל האדם בהגיע י׳ל בקרכ אותו וימשח הסיק ק
ויבשו מלך עט באור עיניו יאזיו שזכרנו המדרגות ק *וגז' ומעלה ההוא מהיוס דוד ה'אל רות ותכלת אתיו

 מדרך לשמיע קייב לכהונה המשימה שאמ׳על מה אמנם ־
 יבקשו תורה אשר אלקי״ נשיא בעמיו נעל להיותו הסברא
 לא כי * ש־עזרנו עת אז : הוא בנאות ה ומלאן מפיהו

 הגדולים הכהטס נמשחו לא גם נמשחים המלכים כל
ה מעת ט  גס ואף יאשיהו בימי המשקה שמן בלומית מ

fהנעלם־ מקדש:'במדע עזרם שולת היה יעקב אלקי ז א 
 בשלישי כדברו הקדש מרוק נעזרת מופלאה בחכמה י*ל

 בדברי לך באו נקבצו חברו אלה נל והנה ־ לב סימן
 שילוה הנבואה מדרגות ו׳זלתחלת פ'מה בשני ימירה

 גדיל שזב למעשה זיזהו ו שיניערז אלק* עור לאיש
ס מקהל קשוב קהל כהילת ע  אי גדיל ר,בילקשוכ אז ל

 מטע מעבמילזס רביסזימכא אנשים על טוב ע השפי
 אליו ילזה אשר ובאיש ה יוק תקרא יזאת לעסות ומכיא

̂ז לכסה ס'או לוק עלי« סבלקה עליי אמי’  אות
 זכו כלם ■ישראל סיפטי מדרגת היא וזאת וכו ה יזח

 על ותהי והמלכים גקבתקשועטיס בפרט זה והתבאר
וכאעל ״P לוק עליו יתכלק בפמשק ונאמר ה רוק *פפח

 והוא האל בהשגת קקזדמים ספקותיו ערב צללי
 האיתולב לכל לו משחק ורזוניהס יתקלס בפילוסופים

 מניאותז דבל לקיים הביאו אשי השכליים והמופתים
מד צברו כי ישחק עיונם מבני לכל והוא * ית ויחודו  ע
 באלקיס הוא והנה ״ בסמים ובצומת גדולות ללכוד
בי יהלל ובה׳ דבר יהלל  בקכמם עיניו האיר אשר ד

 יגיל קדייו המלך הב^הו ומאשל מופלאהנעזרת*
בד האדם ישוב קאזאז *אהבהו זבמיסריס בו וישמח  עו
 בחעך • ה׳ סימן שוף שזכר וכמי בנעכדו קושק

 בגד^ו האמת ודבר וכו׳ לזאיס שאינם הפילזסזפים
 תכקם אינו והפילוסוף *ג סיק כאמיו יכו׳

 מפתיתית • אמתתו על שיכעלהו
 אמת,ן על הופטת שאינה ״ בכזכ הלינה

 ff^pp להל^יא בעיונה גכשלת קיא ל<ן הדבליס
•* מעוקל

יו סימן׳



רכב ־מ ו סימן ',דני<ו מאמי קור,יחודח
מן שילן: ל’י תמים זהיה לפני התהלך לאמין כיין אולי זכג׳• מס ה;ה.אלא ככלל אין 0ו התנאי כני 1י סי

־ ללכת העליון הילח שם יהיה אשי אל תמיד עמי ישה :כקודמת התגי דניי שנפרט
ינעמדל ילך בלכתי ללצע• אברהם רות יהיה שמה עד ־ וראיה בעעס המייחד: השם וכי'יל לו תכפפנה

האיץ ינקיא :יאתי ולא יקדים לא יעמיד • בנמשכת התגר שי/כול וכמו ה' טיב ס וראי טעמי כאמין אלק̂׳
את ידעו לא מלכ־סב״יח; הבירית לאית על יהכוגס

 נעכור :האי] אלקי משפט רש6ד.ה לי דחבאר כבר הכוזרי אמר יו לנביא־ם שזיי סרוחכיית
תי 0קי1ג כין כ« עיכים מאיית כיה לאיה ה ויי׳והכיגו שלמות על • זכי כק לס שיש פ

לנן בין מי^לויתכלי עמס הדבור ארסטג אברהם א אלקי שייז/כספגה ו  אוירה וקדושת ההיא האי} ו
שויגטעס לו כקה־מת שזכרנו כחי ספק ipוראיה* הנ^ l uשה שח יז1ג ו  מעיכת כעל האיין הק
ם IP אודיתיו על הספה־ וארך הטע , ־, יעוייןשמה י קיתה הא ^•<ששןך מישיגועיויהלייו יה1יבי istinn ו

̂ב אמבעית וההקשי־"• עליו־{ וע־ישורת אהבתו גגושרע^ ’̂’‘י אמכם כי ׳4 מיזג אוירה נישיכ אמנעית . ׳ בר היו אשי לעינים ״הוא א!ירי̂ז ליש
תו בי רואה היא הזאת ^ ״ י חובי, חממו עי א‘׳** ב • ׳innn דאי אזירא אול י מסכי דחי תיכקוירק ומזה ׳ * נביאים של קשניתיהם עטרי

04,מאד מאד ־אח י״י» I’״ ״עי נעכויה מ־ע תוץי^א ^
סי׳ לועג ארבטיכעוד.רא ,אלקיסועה • מו שההגי מ וכתחלב אחר ערמע ד כדבר, היא־ ו
אפסופקאם?דעהאלקיסארתם: להשבכהקששכלי הקשה• המיגליסבהראותסאתפי• שהו

ל החבר אמר מ כאמור: ואחדותו ^איתוית ^ ת מ א ב טל יעיפו ושמיה האיז־ niN אברהם ו
ף• והגרורת כשדים יטעמו אשל * ההיא והטעם ^ ט ח שימו יכמו וס על העיי ן

■צמרן ^ (ילך פ נע היא אותן לשחוט יצחק ועקידת ישמעאל והרחקת • כמליצי המיוחד בשמו
ילעגו האיןוזל נכר אצקי שראה חאלקימה חענין סן ראה כי ^ ̂ הזאת וההקשה

־ ־ ״, ״ ק י י•^״" ־קדם׳ ־מ, ״ י T י־“י ״ ״'־מקנל״־לא•־־־.״״., י
עSגומ וראה מעשיו מפופ שהוא אחי תי ם Sאו ע׳ ג י י תו ק ד דת ^ ,» מ מו םנ״כ גי־לס־

תוN ובורה הראייתהניאוס ודרכי סי/׳  כפי הקביל כק לשמור ה עד מעשיו בכל ד־י.דרךהישרד. ו
 כתיגאת כן על המקום ואיך ברשותו אם כי ומאחר היה.מקדים שלא יועילנו שלא באלקיס לאמר

 כן על הארץ אלקי משפט דרשו כאשר הקדוטורת להקשותיו יל<ג לא ולאיויקנונלאידעתעלתנו
ה אותר כויוצא לברכה זכרונם רבותינו ג יכו וקיננותינו מ ח  אלק* אין הפייו יעקב אמר ה

חו יי סימן צו ש מ־ ^ו ה צ ת ר. ^ ני טגני צ א ם א צ לו ר ם הדבק, מפךהמקיס הנכי א

j״ ם ״ בי כ ה־ ס״ חכ ס ת שיו ק ה ה תיו ־ו ה־ מי מ עי » ע•־■ ינק■ יי , L , p
מ ו־נינה ע מי בעכודה וידמן ווולהם ות;6־ , א^^ןונטעם שהגי / ענ ד י דו ד א לנ ל מ הי נ

־ וראו טעמו שאמד כמו ו ט י •י ־נון נ־ל ־נש״־ כת יייוגומיוכאמת נ
הזאתהיתהגעדר' ':141 ננה הואיזואק ־א שהראו׳ מ-ני שר׳ * מקומות נקר׳גוקיי סי ס ד א ־  גגין

 מן סיינאיס מהחבלים בהם לדת שיש בעבור אלקיהאר׳ך ונקרא בזולתם* היה כי הקשה* לא טעם
 מהאחכי׳ מתי שירגישו המוח ע^ עוזרים ושמיה וארצה מיוחדמאוירה כה מורגש דכי אליו הניאה

 כי והאזניס העיניס כמו כעבודת הס א:זר בה התלוים הרבדים עס זה לאיאיס לעיבים מתוק ואיל
ירגיש, לא הכבד גס הפנמי יכ^ הזה* המין להצלחת והד.צעה האדמה נליד עיונית
הנשמה כיז קנל הצב והכה , ן שא • המלך בדברי שקדם

על הגיף אינרי מהל ייתר שכל • ובי כעלם ממני דכי
הנכבד ה וככה ׳ לן יביסמכלתים אביים הי« כן ברוך העליון המלך מן יכחד לא מעשיי מחלקי דני
ק כל מלא כנילי כי ידענו תכף ־ לרגעים נדקתו על איתי גימל שהיא ■ הוא שייאס מקימות יש י
 דנר׳ק נעטר.שני אחייס. ממקומויע נויותר ה- כח שעיכשה שבופה העדה נק סיק כשני אמרו כעין ומיד

קח קפי המקבל,תאף; ועלית מתגינת מפני קאתד ומאחר מקדים היה שלא כו':צגד1 נתיכה לעתה וגזמלה
העליון 2 'ב נה



יח סיט^ רביעי מאמר קו^'יהודה
א: על שהזא ק העלי בן דרכי מת מקים נכחי כן על המיןבל י מ ע הלי) מדרכי ה לי למנב הכל המייחס נ נ  י

 החבר כמשך הכי^ה־ לפי זאליז• וכסיליהם שמיס ככבי במקום ה יש )אכן (פ'ויגא דברו וזהי ע״כ• המקדש
ה והלמק * וה על עוזרים ושמים נאמרו אוכל ולא כיסים שם יראו מקימות שימנאו בענוי הזה  ע.י> הנגי

ס מי וכל : דוקומשכע מאלה ונכויות לבדילות כח כי לדעתי והכלל עכ* ־ הוא מופלא סוד כי לפרש ד  שי
שלבס ישיאל יכי עס הוא וכו' ארץ מקים על הגנב העליון
מוס שרדף מי ק,א למדרנותיס ישראל : הני א קי1ה ^ן הו י אחר הו ל נביאי על ובטוח סמוך ב
ת הראות מ עם להנלחתה העווי א ם ויניד,ו הז ת שו פ מין נ ם להא ה  הסילכיס והגדק האמת ^

ת עם המקכל חילדת מתכונת מו כי תמי םו;ןו ה רי  PPמיז עם כדבריה לתומם ^ן1ש^ מה משמידם דנ
חו ^יי^י אליי שימי יהיאמה סופיט ינו ת עם דיהאמיןלפרו  סמלי(;,- בלתיחנוחנחיכיופי חקוייהכק דקו

ס ה״שכיס ובדקי־וק עד*יה^ שנראדא ומל־ן חבוריהכמ סדר ויופי הת-ויס רדנריס עס באמיו הלוכדי
רל אשי נעיי,ם חכמים _ ..v שנז׳בשכי מה בסוכו׳וכפי

. ״ ״ ל ״ , ™ י ™־יי ״ " ־“ י’“״ י י : מ-.הלנה “"י
טי9ד,נ כאזיו ״ נ ו ז י ס א כ ת אי נ נ ת ־ תנ ״ עי ״ - ה ־ ד י . ״ ״ ש ״ ה 1ו

W. נששג נלש■ ״ ה-ית : אשת דברי נני־ם
חך אני הכוזרי אמר יח או א אד די רו נאדזי הרמז גא כייא־כו מגנ

לא נאמרו הכייאים יהס1ל ומיחס הפי^וסיפי׳
ך פ ה ה ד בו שנתפרסמו מ עס ככד כי וני׳ אנכי דכדים ‘שנכדל מי שכ^ ע

אנכי• לשין וכבד ך1ןןןו אן פי^ו^וף ששב ע^יו יאמר ונפרש עליה עינה האקואפקיד
ם דערח פי סו לעכמו מחסי עד האמת כי 1^, ואתד־י, דחפלו

ענוי נעריו הכתוב ת יושם עושה ומקל . הארץ נ שו מ נ
ק לא1שתי ̂ הכפשות ותקיא נ

 הכרם במשל ״יב סימן
 לכזרי עוד דסכימז

 למעל' שזכיני ה^?בע דברי
 פ' היתין גס • ט' סימן
 מעלת על העיר מות אחרי
ומטמא אמרז אכל הארץ

 חונת העריז והכה העז:ות
 בארץ תלויות ואיכן הגוף
 גזים ע־ליין בהנחל שאמר בכתיב בדבר סוד אבל

 עמו ה חלק וגז׳כי עמים גנולות ינב אדם בני בהפרידו
 התחתוכיס כס ושם הכל בלא הנכבד ה' כי יבו׳והערן
 לגוייהסככב בארכותס ועם עם כל על ונתן בעליונים

 אשר סכאחד וזהו כאנטגכינית נדע כאשר ידוע ומזל
 מזלות לכלם סלק ס העמים לכל אותם אלקיך ה׳ סלק

ס מי  להיותסרים נתנם ון על מלאכי עליהם וגבוהים מ
 וכו' לנגדי עומד פרס מלכית ושר שכתוב כעגץ עליהם

 לכל קאדוני' ואדוני האלקיס אלקי הוא ה'הנכבד והנה
ק אבל העולם  ה כחלת היא הישוב אמנעית ישראל א

 שוטר קנין המלאכים מן עליה כתן לא לשמו מיוסדת
 אוהביו«זא זרע שמו המיסד לעמו אותה כסנס-לו ומושל

 וכתיב האיץ כל לי כי העמיס מכל סגולה ימייתסלי
 שתהיו לא לאלקים לכס אה'ה ואנכי לעס לי והיימס

 היושב העם קדש והכה אחסאלאלקיסאקריסכלל•
 לשמו להיות המכות וכרוני העייית בקדישת באינו

 ועשית' משפטי כל ואת חקותי כל את אמושמיתס נלכן
 כאריכות שם יכו'מעיין ־מאיץ תקיאאיזב^ ולא אותם

 עם שזכרנו• סל׳אבעכאמריוסכת דבריוהמרסיביס
גבתו כי ההיא הארץ יסוד לענין מזיז וה רסוקיה הייתם

חקזייהס• לקית היכית־עסאמר ילו
הנניאיס•. מזלי עיני בנגד
ד • חכיייהס סדי ויופי ג  כנ

 5י מהמופת• על״הם שכיאה ומה נ לבייהם תמימות
 חניליהסהכו׳ שיניאיעל העיוני מהמופת מהשגיאה

 חכוריהם ומיפיססדר משליהס מתקנים היותם עם כי
 עיוכימת כדאיות דבריהם מררריס היותם ג?: ונוסף

 שינוס! כמו להם להאמין הזכות הנפשית ינוסי אגמכלא
 וכסן ־ נעדרו בחוקם אלה כל אשי הנביאים בדברי
ס מעין הפילוסופים אחר המשכם לבלתי טעם טע  ה

קאלין פדכדים והיו * וכו' ההמון אין אך יזא שזכרנו
 המוטלעיס העם וכן סימן׳יז בחמישי לאמרו מסכימים

 טנזנורן פכפשותם יקלחו האליךם אל ולהתקרב לתורה
 המוטבע וזולת בלביתס מאורות וישוכו הססילי׳ מדברי

:וס׳ הדנריס מכמת אל כריך סוא
ן מ ח סי  • ובסדש שנבדל מי שכל עד י

 שילל זאתס המעשה• ככשרון
 X סימן אודותם על מעת זה סיה ־ וכו' מהם

 קד^דיס ידיעת אם כי איננה והתיעלתאנלו כאמיו
 קן^ הוא וישונ הפועל בסהל להדמות אמתתס על
כשיהיק יחיש לא אפיקורוס שיהיה כץ

נ וכז* פילוסוף

יט סימן



רכג יט הימן דניעי מאמר יהודה ^9
מן ט סי מו יי1א הדזיך דרן ^שר המזשכל כי תשובתו עכין וכו' שאתרתי מה אכל י * הקזדמת נהננ

 יליעת 4שסשי מי מליגת והיא ־ נאגליכו שב כן ואחי מכשרון להתעלס כיכל גליסנקלא
לענין וקרוב • רוכס אי ואלקיות טגעיית החכמות כל אמנה אן המלך הפיליסומי׳כדכי כו החזיקו אשל המעש

על א' פ סיף בראשון המורה בביאור טוב השס זכי וה אליו ישימו ולא המתוקן ההיא המעשה מבתתם סוף לא
ק לבס אלקים נלס נאמר כ• אמרו b עתר חייתו מנד י

רl יט הזא אשר העיון מלחת מ ר ^ ב ח א דיך שאמרת♦ מה אב^ ה  השסל מדכי באדם זדמזתו הו
תב אמונתם שירש ולא ובענם באמת תכליתם יזל בי המדובק האלקי יי־^Sכי

סן ה׳ בזילת לקראתו האדם י האדםSו^הSiה נ נ מדע אם כי אי  דנריס מג אחד הרנין העיוני ה
ת כמנויים לא הגון מעשה ע הג ת ו או מצ  הכת שהוא המשיג מפני או וישוב בכח בשמ* מושכבות הנ

שכ ואחר ב&יע^‘שבד קיכם ינין לעשות ועושים  כת ילא גוף שאינה וההכנה קרו^ נאצלי 4כן
אשי השכל מפני או נגיף י ״ ׳ י, ̂ י !, לפי עושים אנחנו כאשל

ק <:פ-׳פנ־לפל״,ך ״ א ״ ״י א י י י י עי י ־ ,0 הס־נה• ל.סיא1נפ ״
ת כמחקר הים<ם בכלות מד ת ה הו שנ ניודס «יזנה השכל ווי■ »םח

תכן העוזן אנלסטאסנאמנ־גו׳ אי שכלה^ל והוא רואים דזם כן‘על ם‘עולrד עסקי עם ר  אתי אשי ה
מין רשו3שי כשישיג, ולפיכך לכד* מ ה ת מ ד הג ה ה‘ו א הנ ה ם ו י נ כ ה  ה המישכלות ריב הבכת ו

מדע מץ אותם יטררו שלא כדי לא העיוני כמדע ממקשה ה ה הי שרי  האלקיות וייב הטבעיות וכא
ם על'^ל ית למעשיהס יתוש? אד « האדם יתייחד מהמדע המבוקשת ההיא ית‘התכל יודע ה ע  ת וי
ה‘עד יחוש א‘? המכלה לסקל הקנון תקון אי' אינם הס כיעוש' שהוא מ  הנאכל השכל כלס ממישכליו יו
ה לזאת האדם ייעלה אל לעלות המשתדלים לפני

לכן אחת בידיעה הדברים ישכיל אשי המדרגה המושג השלמות טבע וכאלו העיינית ההיא המדרגה
 שאמרתי מה אבל לאתר כיכתו היא חו • לזה ♦כריחה!

 הדברים ידיעת אם כי איננה אנלם שהתועלת סימן
 היתה לא וכו אעיקויוס שיהיה בין נדיק שיהיה בין וכו'

 ההנלחה שתכלית אמונתם שיש היות מנד אלא בו כונתו
 שללתי לא אך ־ וכו' העיוני המדע אם כי איננה לאדם
 וכמו <ןנלס הזה העקר בהשגת עוזר טוב מעשה מהם

 ין כראש עניינו הוקדם וכבר ׳ ^נייו מהמשך שיתגאר
 הנח נאמרו הכונה *אין וכו הכמנאית והגעת :א' סימן
 כל כשכל הכמנאת הראשונה ההכנה אל * בכת סכל
 בה א־ן ההיא ההכנה כי המושפלות הגעת אל אדם

 בזולת מינו בכל טבעית להיותה אדם יד תפיסת
 יקנה אשר ההכנה אנלי עניינו אכל כלל* השתדלות

 התחלות שלמד וכמי ההתלמדות בדיך בלכתו מעט
 התולדות מהן להמשיך ידע לא ועדיין ההנדסה יזכמת

 וכעטן י בזה ובא וכי בפעל משכיל יקיא בהשגתם ̂)שי
 עליה יוכל לא אבל אתהנויס לקבל כת לו אשי החמי
 הטבעי הפועל ידי על לו קנויה קידמת הכנה בזולת

 הניר׳המתחדשת• עליו תחיל האתרק במכיש ובאחריתה
 לניית השגתו בדיך יקרהו ה׳א גס ההיולאב תשכל הן

 באמלו החבל כיון הזאת ההכנה ואל כאמיל קמושדל
 השתדלותו וכי'י*ל בכח מוסכליבשכל הכמנאוע והגעת

 ובהכנה בכח מישכלו׳כשכלו ויהיו הכתבאות לו לשיגיעי
נודת השיגו מנד p יקלא שאו כעעל שכל לשוב קלונה

 שכוון מה כי והאמת ונלמיתו אלקים בנלם שהיא נאמר
ל וה כי ההשגה האחרון«ן המין זה הוא הלב ^  ננחי ה

 בנשמתן המכעה והיא נפסל הווה!לא כלתי והוא וקיים
 כדמותנו בנלמנו אדם נעשה עליז ולקנאת׳ נדיקיס של
 זה בעביל אבל זהאמנעי הלאשון התכלית בעבור לא

 שקדם* ממה כמקומות לדעת הלאית וככל ־ עכ האחרון
 זה משפט אחור סופג כי בחמישי יתודע במלאה גס

 ההממין שיפרשו ממנו לחוקה והיא חבל סל משטתו
 בראשון הפיליסוף וכל אלה שלשה וההנאה* והגדולה

 באחד יתלה לא שהאושר ה׳בהיאיתו מספיהמדיתפ
 להומ' ליאשיתו סמיך שבת עולת בעל הטיב וכבי מהם

 המבול דור של יגלם נלכדה עביייתאלה שלש על כי
 חשבו המבול דור כי ועמולה סדום ואנשי הפלגה ידור

 והוא וגו האדם כנות את ויראו העיבג הוא שהאישי
 מקום כל יכאזל וגו' השחית יגו׳כי האין ותשחת אמרו

 שהכבוד חשכי הפלגה ודיר זכו'■ זנות מובא שאתה
 זעמויה וסליס ־ יגי' סס לני ונעשה זגזא האושר היא

 לחם שכעת גאין כאמלו האושי הוא שהעושר חשבו
 לת ואביון עני ויד ילככזתיה לה היה ישלותהבקט

 סוא • וכו' עושה ש־יא מה על יחוש לא :וגו' החזיקה
 רם שיעז כמה אס כי פעליהס יכשילו לא כי דברנו רcא

 האלה הדברים והיו * יחדלו ואחי המדע השגת אל
0;גס • א' סימן כראשון הפילוסוף שאמל למס קחכים

ג' סימן



בכא סימן רביעי מאמר קוליירודס
«9 מפז יולם היינת גדתהפיליסעים .־»«)» מ >  ד<5לי»י םנדגיהוה’מ!תג0ס ל.ס.ט’מג

מי נעת אלא לפמיס 0מק. ״!נהוסמיס פניאיסת.- ^מתסת״נלכת. לו ו מעת pi.ה״יונ י פנ. > ״יו  ה
 צתיאית סנית! לע- אישתה־ כל ישעיה. אמנס סות ה:0.כינשלישיסתון1שלאלשעאתרנפימהשה1־ע.מ

 ילשאיןעטמעויתנן ־ ונו נ) התודה ואין עיניו: אנלנ״עלהעונונו׳־ניאהוהנהומיעמוונימתלה
נתנא, ותלו״ס תו־קי׳־ , , , , על ה־ילי־יף יתוש שלא את
ה SpS1naS־pS ו;נעה ונו עושה שהוא מה מ ם ואינם ד,היא ד,י נ. «ו  הנורןואלאנתלקיתנהג״ס. ו

 שא!ן תתתועועיונא נדינ! על נענשים היו רושוהים אי גוולינש היו שאס למעשה שיתוש נאומי נעשה
ע ונלהדמועלנייאונו'•1ה? ר ה מן רו הי הו בו עו ה ל ע עוו ל אנ ה ך ז ךן ס נ ה ה ק לןניניו־ ן י י ו  ג

־ והלא ע נ שונח הראוי *■''יי’ ה״י סדו לנורא להתדםווז והט ר ט הניעה ה ונס השעהי א

• ־ ' ־ ־ ״ ד י י ^ ־ י ^ י ׳ עי י ק־ ™ י י - ״ י
ל־ אנל ■נאוי״-ל ד,שכל«םרהםההנהגיתשאינםהוניתאדהם rp נ p 

התקונלע גלא p המורה ואין הצייד בעת אלא ס^נים התוי על־י  מ־וי
ה בחכמה נתבא וכבר מנהגיים בחרקים ■י תווי  גקכמס נתגאי ונגר «זא ה

אי שסובל מה מה החנ חכמס וקרא «כו׳ התויייה :סובלו שאיננו ו
 סימןא■'• נראשין ביאומ

דוטל ה׳ה הספין אמנטיפול
ד הכוזרי אסר ב העתני המדע כי באמרנו אי - עו ק א ש דיכ« עיין שקיא מה תירייה ypn דההו

 מתכיכתל שקיא UP פי בשלישי >ןתהמס<*רשק*ע'שד.דעת
ד שיראה סדחקת  התיל כפי אממתי הדי^על שהשבתן־י, אבירה ואבר עו
 ז במחשבה ולל-גלתי)עולח אינה (לא

מי בעיני א^א שיקע איננו אמרחחבר נא

 השליפיף הצלה תכלית היא
 דסק כשכלחפיעל לסדנק

 הוא הוא נה ששוב מאושרת
 * r שמן למעלה כמוזכר

אינו הטוב מעשה אמנם

 ל1הא שקעכ סימן
וכו'• הייוא

סי׳ שזכר קניקכ האור הוא
ה עאינו א תני רו  יתר מכל נפלינו נו אשי טי בעיז אי

א6 מדההמוסרלהדמולכ,,ק מני הו ח ה קו אי ו וענייני מדלותנו ו נ ו מי  שקע. הניאה ולפי העמיס ו
— לעול והשגתו אורגוומגדולתזולתנו שנשקע הדבייס בסדיר
ז אור ישלו כי בנו ומשלו• ש פל אף צפיהיכיל הטוב
 שוט בזה לו תשלם שלא

 שעכע אלא ־ גננדל דביקה
 זכס נפשו שתהיה נעיק תמיס לנכר הוא וישר נדיק
 מעשה ככחירת לבב וני כפים נקי ויהיה הנדדיס מכל
 והן לעגמו הן בהפכו וימאס יהולל שכלו לפי אשר כאות

 עזר הכנת סדויו מתקון המתהגים שיקנו לזולת!
 • הגלקת תכלית שהוא העיוט שלמות 4י להגיע כנגדם

 ישתמשו ולא אתרי אכל א נראשיןשמן שכתבנו וכמו
 הממיסים יני':וקכעו שלתיס היותר במעשים אלא כלס

 זה • ההנהגות והם ־ עליהם מויה שהשכל השכלייס•
 גייסהמעשי׳המכה נאת V סימן כשלישי סמסאשרקראם

 עניי® מנד לעשותם חווינו לא כי * סיבית •סאיגס 15*
 הנלחתנו לעקר f0»p סמוגולות המבועכענין

’P ®ן לת י (לפיכן • כאמור ון הע אל הגעתם י
 הס אן בהסו׳/א יבעטו קלה מבה כי יקלובעניינס

אשר אל שאתשזב מה לפי כ׳ה וכוון ׳ יכי' מותנים
 מקוס למורה סאין כמיגלאנפימיהו תמיד יאמרוה!

̂אי הוא חה4בעתהנ<רן ־ |̂ הסבל,כי בדברי אמוזכר א

 משאית בלמיי רבה שקיעה
:עוד אלינו להראות מקיח :

ימלאנו שלא ־ וכי' זנתה שה ר מ א כב
בדעת! לקעלי׳ אדם של לנו

ד שיוכל כלל ממשנה  שר זכי ולא • לשובאלינו עז
 כא; כי אורי ק!מי נאמרו הנתיג שיעד מה הלזה המקשים

עליךזית: וכבודת pאו
מן א סי  כי הכינה • וכי בעיני אלא שזקע א־ככו ב
 בשכיכתו עמנו מקרב עליון יחדל לא י

 הנראית בשכינתו עליק בנד יהיה לא כי אפס הכסתית
 הנראית השכינה כג סימן הספר בסתימת אפיז זכעטן

 לנביא אם כי נגלית איננה כי אשרבעדיה היא כעין עין
 מכעיס אנסנו זסיאאשי המיוחד במקזס סיכה ^ממק א!
י לה כו  הססכיתהיאע^על הנסתרת השכינה אך ו

 ;דעי;;( לעי כו1 הלג טהור המעשים זך ישראלאזיתי
 לגידולהן הפך ע תמ1דל אחר : 0ו ועניינו מדלותנו
 יבכן ׳יעזלס בענייני מחסור השגת.די ספן על ועטינו
^ליתמכןד שלש אמרותיו דכזזס יסודרו

 כנ^ד ופזור • העזלם השגת כנגד ני1ע • דולה4
ג הקפחייס על הממשיכה

כג סימן



 מאמר יהודח קול
̂א הכוזרי אמד גל  ראי'*מפני מזה הכאתי ר

 האומות שתי רואה שאני
fTחוSמהם אחת יש זו עי זו קות;n S n 

א 'וממשלה׳  בשתי( ותאימר-ת ־תכזשיהיה ל
 באחת או וא5 ההפך קנית בשני השור,")נ'ת קעוות

ה פירשת וכגר * מהן באהת אינו או מהם הנ  נ
 והשפלורת שההלית שהורה מה עבד* ׳ישכיל

 והגאורת מהגרולה ■יוהרראויבענין־האלקי
ם כי האומות בשתי גלוי כן גם והוא  הפרביי
 ולא וריס בוס ולא במלכים מהפאריס אינם

 אחרי שהלכי ההם באנשים אגל ־בעשירים
 נקבעה לא ר ג א הארוכיב הימים כל דהב יבעל
 ונחבאים □ ל גי ההם האנשים והיו ׳ הרו 'בהם

 הזוק על ובב^ו עימעאו מקו:ם בכל וגהרגיכח
בוז עניינים.מזפלאי׳מן ־אמינהם  והם יההרג י

 ומקומו׳’ומככדי׳מקומות מהכרכים בהם •אשר
 עוזרי וכן שמותם על במו'בום וגונים ׳הריגתם

ם דת ׳בעלי ריי הג  עד הרבה רדבוז מן סבלי ה
 ובמותם ובשפלות׳ הממתפארי' ובדם שנעזרו

 כמלכיהמתגדליס לא משחבדים דתם עזו על
 ה׳יו כ^שר5כזי.שרכ ענינכאך וגדולת נבממויס
 שבענד דעורי׳מבלי ואוכלי׳ה יס הבל. לובשע

י הנדלם ית תכר עם זה כל ן עושי היו אבל  אז
 זה עושים היהודים רואה היית* ואלו האלקים

 על להסמעלה יש כי אומר הייתי האלקים ^שם
ד בית •מלכי  שלמדתי מדת זוכר שאני מפני דו

 כי רוח ושפל דכא את כמאמר שלמדתני נא
 בנפשות אם כי חל איננו האלקים אור

::דתנכנעים

 בזות שחחרפנו עמך הדין החבר אפר
סונלי׳הגלו' שאנחנו מפני

ל ״ ה ולד ח מבלי כ ס חשבתי א בי שו ח  ממגו ב
עכדורתמעל לדחות,ותבוז יכולים ה*ו שהם ו

ה נפשוהם ל פ וישובו שירח מבלי שיאמרוה נ
ם בנייזירץ ת ח ם מעבידיהם על ידם ו נ אי  ו

 די הלא דר,ם ו ר, שמירת בעבור אלא זוז עושים
דבות• עונות ולכפר וזזאתלהפגיע נקירבז•

ואלו

דכד ̂ ̂ ג3 בב סימן רביעי
אןרא"י». ‘ראיס, מזה הנאתי לא .כבי סימן

 אשר הדלות והיא שיוניר ממה תהיה
 ׳ •תכן ולא :לאלקיס ונכניעה מפנה בנפש גשבלהי לא

 הסיתי קניזת כשתי : כ סי' נלאשזן בו ונא0.לנו יש וכו'
 כי ייתר נכונה והשנית ) ההפך קנות נ״אבשני ( וכי'

 אמתיים ימד גס היוחס לבלתי היא הסייויים דין אמנם
 שאין מה ־ והשקר האמת ביניהם מקלקים רק לעילם

 ההגיון במלאכת מעט שעיין מי לכל כידוע בהפכים כן
 כילל. שהאחד מאמר־ס שני כל סותרים נקראו בה אשי

 ושילל• אזשהאחדכולל ־ זשילל קנתי יהשכי ומחייב
 מאמרים שני •קיחז הפכים אמנם * ומחייב קנתי והאחר
 לא כן יעל • שולל והאחד מחייב מהם שהאחד כוללים

 שמלת נאמר אם רק בהפכים אם כי דנדיתתבר יאותו
 שתי יעלו ובקן ההפך ן לעני הושאלה בכאן סותר

 בשני יכו'־ רשתי פי וכבר :אתת כונס 'הכישתאות־אל
 גריז7תתימת שם היתה כי מד סימן סוף עד לד מסימן
 המונאותאותנו הגיות היות על ההם הפסוקים בהמשך

 הסיגים ויגיאת ממנו הכר ובור תורתנו לתקנת סבה
 כעולם האלקי סענין ידבק • ותקוככו וככורכז מתוכנו

 נראשין שנבראת סדניים הן יכו'•הן גלד ג*כ והוא וכו':
 בורך אתלתססילפי •■ונפל הזה ברביעי ונתלו קיג ישימן

מו וס'־לסבול דואה הייתי ז1■מ ספורו: המשך  וסיסורין כ
 אומר ׳הייתי ■יראתם: לשם עשזזולתמ כאשי שמים לשם

 יותר כסמלי׳הנעלההוא מתפארים הם שהיי וכדכמו
 דביובראשק כה והלא חלכיהס כגדילת מהתפאריחס

 כוון ’וכדאיל דכא את במאסר שלמדתני מה :קיד סימן
 הכתוב מגיד רוח ושפל דכא זאת כמכילתא חזל למדרש

 באק האדם עם שכינה לקשרו׳ סופו עניו שהוא מי שכל
 לבשל אותי ה משע תגן עלי ס׳אלקים רוח אומר הוא זכן

 סערפלמי אל נגש ־ימסה יכינו במשה מניני וכן עניים
 ואומי מאד ענו משה והאיש שנאמר עמתסחז לו גרם
 יות אלקים זנקי ואומר גי' י עשתה ידי אלה כל ואת

 כמאן מסתביא זה פכיק אמרו פין יכסוטה וגי' נשברה
 סייס כביס הקבה שהרי רות ושפל דכא אכי דאמר

 • עכ * למטה וירד סיני הי על שכינתו והטה זגכעית
 אלקיסלאיתבוה ינדכה נשבר לב אזלבדקיארבא ועוד

 גנאי שנזל בנלי משתמש אם זה הדיוט אלכסנדראי אר
 ק׳ קרוב הם כשנלים תשמישיו כלי כל כבה לואבל הוא

 עכ* • זנדכס כשכל לב * לג לשבורי הרופא לב* לנשברי
ז מ י  ניאסון יכי׳־כדכלו שתחרפני עמך הדין ס

 ניגע כי • קילדה יזנלי = 1קט סייין
 יסעיסו עאמל על ׳ לבי ישועתה ואין :ביסורים לריק
נעשס בל ישועות לוק ילדני כמו סלנו כלינו לו סימן

איז



כנ סימן רביעי מאמר יחורח קולי
״: עו ק י יושנאל ״ע שייון זכינשליס* הזה הלשון זכעכין א גי ע גי  «3סי רחה השפוי כל עליז אשי הזי

^ וכמו זכי בלשון זכרו זזה שמו זה כי • הולך הזאת התפלה אל ושזמן נמשן תכלית תועלת על להויו' כ הז ש
כו' משמגיז והוא נאיץ יפול אסי כאמיו הנה עד לשונו לפרש ייתכן • ע״כ * אולת4ה והיא הסליתס תילדת *  י

י כל לכנות זו יגיעה הותיה שכבי אלא נכו אין מבלי • תילדה מכלי לוח4ת סונליס באגקס ג  כו שאין ד
ד כלסין פעם חיים רוח נד בני חזה ש4הי ותנו בכלל ע ו

ח ואדיו גקנל עד בגלות ה הי שממנו שאתה מ ס כקנס בלשין יפעם מכק ע ס מ
ה בג^ות מתעכבים כמוזכ׳ תמנו התיעל׳המכוון בנו«pS»S שישז מח עם הז ו' שתייק עד :היאנע ׳ כ  י

ת סוד ’ ש! על כי בקודמת מ כ ח כ ה( מ כ ח  לעי ) וכי׳ שתדק עד נ*א ( בגרגיר כחכמה נא גרגיר) ו
א בארץ 4י&ו אשר הזרע נאית בלהמנחו (מגתותע הו מתחלף משרזנה ו  שתד»ק עד יתבאר נשחתנז ו

( ה עכלן,} אל ההם הישירות 1הזבן וא^ ד־וםים Sוא הארץ ‘או בנראה יענן זית מ
^ יזחק י ה קי י ת ־ ^ ^ 4ול< כלי אל מכלי יורק כ

ת ישרזז נמשס גמה תמי ד יתבאר השני הנשח ! l ני ע
j, , ״ vS«b.M ״ ״ ״ H• ץ ר א מ מ נ ״ ת ו ש א א - ה ה נ ״ ״7»:לה-״ י ס״, ה. ה ’ק

ר מררגה ותעחיקס טבעה אל והמים כתישה עי אלא שמנו מוביא ח ת ושתיקתם בפייכתס א  כל הד
ה למוטב חוזרין אן ישראל אף ת שתריקנ״אעדשתדק מדרג דו סו שתינתסעדאשדד* ותשיבם הי  עלידי

ה1ג עכ־ • יסירים ידי על אלא ם ע ע ת םו ה ד ח תד תי'וע ו ה4ק^יפו ̂  ויושס תדש מזג יקנו יזילת י
ה ^ ״ וה על זיומלן ה ב4ה יזדכך וכאשר ז הי ו‘חול‘? ראוי וי  המזון כהשנת עגמה דמות כ
א הענין שיק אלין ויקחו ישראל הו שה הראשון הזרע ועור ה ך אל עו זתדתס טכעהניזו

ף ״ לי״״- ־ ז ס״, ל. ״ ״ ,
L J3PD P P fP ו jPP f̂ P רךו*1 מ 1ל(ל nV* /

j,, ״ ו י «י Sd ז1םש ״ ־ » א -י איי ־ תגי ״־ ו חי׳ ׳p. א לד״.ת P״
״ ,p ״ ן ״ ״1, , ו ^ נ ״ נ ע ״ ״ כ א א ואם נ ראה הו ה גנ ה ה• די ״ r״ לגד (י־על׳ס אי t 'P

L,הלוך מעפד בהתנער׳ וא^ה ̂ אלוק בסוד תמיד נר להעלות j
הז^ שבק והכיור מחנה הענמי החלק כי פיייה כגפן :יראה עליך וכבודו ה יזיק ועליך וכאמרו אהלם עלי
 שלמים סבולחנו יתידי והם * וכי בחסוביס תשגעי אכל
 ההר פרי כל זה כי בתולדה הגלות הסובלים רבים וכן

 לעגמס התועלת לאלקיסומ׳יקנו ככניעתם חטאתם
 אלה ועל * הביאור משן ונישא הולך שהיא כמו ולזולתם

 חטא והיא בקודמת שזכר ישכיל בע'הנה אחיו ינדק
 די הלא !זאאחיכך ולפישעיסיפגיע• יטסכשא
 קרובים אלה ידכיים וכו׳ ולכפר להפגיע הזאת גקויבה

 הוא מזער זמעט • קטז שיחן ביאשין שזכר למה הם
 • ממנו מבקש שאתה מה :המתומות שוי שבין החליף
 לשם לבב ובטוב שלם בינין בגלית כניעתנו להיות
 כי גלותנו להמשך טעם תוסיף וכו׳• שיש מה עם •־ שמיס

 הזיע בגרגיר כתכמתו בענייננו וחכמה שוד לאלקיס יש
 הדעת במחלת ממנו שיראה מה לפי • «יאה •*

 * שיתבאר וכמי האמת לפי כן אינו אמכם כי קמשזתף
 אשי היא והכה : מ1 שידומח מה כפי כסמוך אמי יכן

^ז תשנה  נריאס ומאכלה חלקה שמן בהם פי י«׳• ה
 חמרית סכה לה והם מקס־ ימזוגק ליזזתה כשתשאב

 הזה והלשון • פרי ילעםות ״יף
U לא זכי r איך

א כי • זה יוילת ואמר * הפנימי כחדר זכא משיחר  ס
 למע,ז» שיכר השיפיס אל כיין אי • נגה עלתה כפירקת

 בהגיע^זד יל • וכו׳ הלב יזדכך וכאשר טי: הימן
 השלס ההזדככות מנד וזה ייח יתנו סמדי שסגפניס

 ראן♦ היותו עד ועגמותה ההיא הגפן לג קנה אשי
 pלתראי הנפסד הראשין הזרע יגוית כת נו לחול
 ןעו • לשנה פיי עושה ההיא הגפן תהיה או * העין
̂ל ̂י*י ה'גבאות כים הנמשל לעכין  יאישיהוד,! ישי
 ישעיהו יהככיא * בלגס הכתוכה ותורתי שעשועיו כטע

תעינןן- הג באמ׳סי הזה הדמיון מחגב זז לא
̂  יתקל נדקה יגשח ה׳אלק־ס כן תנמיח זרועיה וכגנה

 הגלע לא אלעזי אי ) תאשה פ" ( אזל וכבר וגו'
 0ד«4 עליהם שיתוםעו כדי אלא האומות לגין ישיאל את

 חע«ןן סאה זורע אדם כלום בארץ לי חמנתית שנאמי
 וען/ כגיאה ’ ע*כ ־ כייין כמה לננס כלי אלא
̂ 0 רלעת במחלת יראה למביט שידזמה מז כעי י*ל

 • האמת קלפי הדדי תויתיזאין ידחה אחריי הנא
̂^ אשי המשל פי על מבוארת ותכונה  האומות יאלה ה̂ו

״ תורק־ משנס סזף קרמבס שכתב מה דוגמת מעין וכו'
וכאשר



^ ו ה ק ך הו ר י מ א ^ מ ב מן ר נ סי ת ̂ ב כ י
^ כי נזייות^ההס ממכילס ביים7 הי(מם על יס6ר סיף על ל£• מכי' גסני • וכז' ישכיל גהנה ^מינז י I ה
ל, : מת יד נק עליו שהעיריתיך קיקמדיכמי  המקו׳לזמי^ רנה כן יעל מעניינם• נמשכת פעילה זי אי געני

 לה«. סיבה לפיכן לשתי'• לכס וליחד ישי׳בהרהקתס את שגיפיס גמה יהתבינן :יייד סימן'יג כמיזכי יכי' סענדי
 א(ד«;'-אמנסהלאבעסימייןמיןהיאי' מגנתיאזהרי׳על ימעלו כיולהנו כמתפקכים לני מהאפיקיייסית־כי דבס
גאמ׳פקדישייריקילמת׳ היא גהשתדל<ת להם היה אשל

ם ^ ו«;ל עס האמיר היקוד ריי ה הם ההג הקדמה הצע 'לילישהאיכ^אהת•־ ^משזיח ו כןז 04א̂׳
כה דפסץ • התיריים העקר:ם א המחו אסל'הכתיב• הכישי׳לא דיך פרין כרים ויע־וגו הפרי הו

חד ייעץ וייש־וב יודו סדש׳ר ום ק פינה לבני אשל ללוג דנליקסכי■ הפן אימי יאט «^אךן א
 לק! האמת אסל לא הכתיב וכא־^-ף איחר מבזים היו הע־רשזאעזר ויוקירו דכי י־ג 1יכ אלדרןאיזלת

ו י^י חפיסמים הס נ וספשילעג האלילי יהתל השין 1.אמר
לאארימ לניני שאין י״יני l • l הלוג שתהייג'עיני דבר >70 ̂׳ ׳*״̂־ l, »״״, ביהודוחפאדם דערוסוד,שתדדוחם מן אלה י̂׳ u לכל,בעצע מבאר הייתי , , האפיחילישית סכית סמכי

ט ות׳־זנחם תנ- ס בעין <כ-וא,< א:* ו ו ד - ח פ תע־ א.נ ה מ,י. ^מתנ .• •5ני
^י. מיהם•!התכונן הבעלי שעבדו בעבור ,, בה׳עא הימנם דבי* הם יכן במה בי

 ייל׳כלהמאהין פ'זא־ סיף מהאפיקילישו' לבם (רכימהפיקורושי׳)נא שצופי ,ק^ל, עליז^י^ן־שים
^ י ד נ ל ם הם כי ועור השמים למלכת כ מי ס ר  בהן זכיינא האלו בדנריס בד- ואומריבם אותר־! מפ

 ודבלי אמת שהן כלנו ימחש על מושל שאין הנזכרים המפורסמים השירים יההזד״ן בעלת,הקרי קיא
ש ולא גומל ולא אדם בני מעשי וכה פילס לעז קנקרא׳בלשין  אשיאן התירה א:ל חכמה י^כ£Sע עונ

ה ̂ ממני קיר לאל יאמיי וכאלו  וממשלי הסכל• ק אלת איני העם היו אך ישראל על מעולם נזכר שלא מ
ת מבקשים שקלם כמי וכי־ העם היי אן עלו ם תו הלעיובכללהנשייקקענים והחחנ«ור-; ההם הצלמי

הם תורהם על הוספת *•’ הדעת יתויימי רקכייס בעלי תורתם שומרים ו הדעת יתויימי הקכייס בעצי ׳ ׳ נפתה כן ועל • יכו קיעלת
ת תועלת שהיתה דו ח דההם העבו י ו ל מן ג  שכל ברירית בלא־יח ידעו בז

א על :כאמור יננורי תורתם הו  תורה שאסרה הדבליס אלי תורות U נשתנו לא למח כן אינו ואם ״ ה
ם וכי׳כפלאת ינלקיהו שמנשה ם אשר הגוי שדת אותם ושבו הגלו שמנ  מהל אלא מכמה לברי איכס עד

הו י יי. נדק זבל למה בעיני קיא  מסיי ן vבר שמשכו יחבל כמיתם מכעיסים בישראל היו שלא וצדקי
ל ישראל תורת לעזוב רצו לא ’סהי ‘מנשה כמדינת תה אנ דיכי כל יבטשו קלעת ^ה□ הי

ח הי׳^יי לא סלק ץשכת או ת לתוספת ה צחון תועבו  ממון וברכת מנ
עב כשהיהייה עילה אמלה ‘ . י , לעהב מלק להס שאין מלכים

ת חו ם בנ ה ה-ו ה שי dSv א n־ י ג ״ =’ם 51<־־ל^.תה.־ל!סי(מ-םת ף

עמה׳אלקיוקעכ•'ימאעלו . שהזיגיר • סימן״ינ שזכלני כמי
אשי עקס זהמעשיס וזל מהשלישי־ לו פ' במורה קיים במנשה מכעיסים גישלאל היי שלא אתרי ינדק כן אס

יאמין ולא •אועס ביתן ההקש אין המכשפים איתס יעש! חלק פ' שם יוחנן רני ל-ה:•אטל עס שכן וכל ונדקיהו
היג^א אבל •■ פ1ו י• כלל!כו' דבל יתייבי שהס השכל לולו בשביל ונוהו צתיהו נלו העילם להפיך הקבה כקש
לא שהעילה תחבל לדעת נמשך ת*ינ סייין בקשובימיי לנדיקיס כי • ישעיס ריו דירי שגני (פ-ליש נדקיה .של

 לטעית כדי גו ייש עקר קנת בי שיש דני אלא אסיה ינתקרר׳דעתן• כנדקיה תכל0יהדכ',): עס הינלי נגר
שמן שיי קלק) {פ שאמרו לפי כראהיזתל שזה באתרי יתלני ק כעיני ריע ייעש סזיג גנדקיהכת׳ שס והקשי
נאיב וכן י שמסגין מפני ■נשכת מקן נשאלין כנים ישל׳ היתה כי אימי אני כן על ־ חה מ■ לא1 למהות בידי -שהיה

התולה שהעידה מגיים ותלטימי כשאול !׳דעיני אי לילנעס כינתו ותימה • השליט מלפני קיינאת כשגגה
הלמבן גס • עב !בלהטיקס בלטיהם שעשי השלימה מנופים אגלס היו אשל :סימן"יד זכרם שבקדיס ■לאלזאג

לעשות תלמד לא אמלז על מניאותםפשופטיס ק״ס מזהלת תאשליאיכו לילכי מהם,• הבורא שהזהיי ממה
םימעםלז7וב * שס וכתב יגז' ההס הגויס כתועבות תפנו אל, • תעימו וצא מנלזשז לא נאמיי מהס הבורא

תילכ ט כלל: אמת בקס שאין לימי גנמשיס .. ב/קות לכי יש 0יכיוני/,גה היד.עיניס האינות(אל ,אל ?ע-יגי̂ל
ולעגיי 1 א נו ^



מאמר יחוידח קול ־י *־
*m ai' »בלים7 להכחיש מכל לא «אנחנז יהיה מ 

 כמו יזדובהם 61 (יניתינו ־ יואים לעיני ׳י׳ומיסמו
 הקזל' את השמים־יוליך עיף שמלעדבסכי מאלה •שאמיו

 • עלב בלשון ■העופות התיאיק לחכמת • ^יהעורג
העופות^יקראו וחכמי טא*ר

בג סימן רבמ;י
w היי ההיא כזמן ההם הדביי כי שיעל ושן הגלוג r ’P ■

 יהזלכיס רפואה משים ♦היו הכפיון אותם שהוכיא בהם
 וכלכס פאנינה כעיני רעשבשקירין תלות דיך על

 י למלקות הכלב מאת ונתעת * הנכפה על פיאוכיאה
שכתאק' מה כל הגרו;ןזמכי

א כזהזהיר באה ק־וסוה ועל טיאריך רו ם הבי ה ה ואל*ו מ ס להס הי קו שלא אע*פ באלו כשיוני זזיו מי  י
א דהפרסום ועוד סי'ניב משינתהריבש הו ה היית ה א תנו דו ס או ה ח א  לעשזתו ייימי היא ההקש ז

חנו להם נפתים היום ני־מיא הענין מוס מתכי שראג סג ■יפיאח שהוא מפני ^שארי׳ נפתים כא  יכי
• ו נ P הסמנים שלשיל מנהג זקמיעור־ג ולחשים מאצטגנינורת דההב^ים הנחשים כי אתיו עד ו
הדןיכתב ע*כ• המשלשליםולכן • נס נמנא דני מיש , , ̂ ״ התורה ונסיונותדחוקותמהטבעעסהדחקת - , ,
ם״ במכיעח לשיאלגועכה היה ת הס׳ מאמרם על אשה במס פ ̂ או

קין • רפואה משוס ני שיש כל * ‘ ידעתי ובאמתלא פמ«יעכ*.
ר כד 'טעםלדכייהיאכעהמכיי מ כי כל בין לחש א שיוכו כיון ד

 * S'x< 'יני גתיספתא איתא והכי מרפא שהוא יודעים אמנם כי • השקי רק האמת אסר לא הכמונ כי צאמיו
בסכדל" איש ינא לא במשנה מפייששס הוא הקמיע ודין ואחיי מגזרתמשפטו״ לנטות רג על לענות היא נקל

ב וכיאר המימחס מן שאיני כומן בקמיע ולא יכי' הסימי בוהנספי כיינא על שכתב כמה להטות חסדאי ן' הי
ב אמר כגמרא שם היה העירוספקאס אחדי כי ד' דרוש מאמרד׳ ה׳ אוי > J דאתמחי עד תימא לא פפא י ב̂ר

א א^ג כיא י דאיתמחי כיין אלא קמ*עא ואתמחי יאיי היה שלא יחשב הבה יוה אחות ולניחיש ׳ןלעונמת דל
לתייוכ©' שניי בה' דינו ונפסק • כ’ע ונו' קמיעא אתחחי מפני לא כי לוה תשובתי היתה המורה* פתרמיקם
קא ע' א' י׳לק שהיחיק היות עם פ״יט המון שיביא ממה הממס ואתדק|־מפני היתה •שקייתם

חכדלימ היי וכני 'כה בכימן עיד שנזכיר וכמו זס׳ג ההשתדלות ולבטל בשי הבטקין לסלקמעליהם העם
ת”̂■דמקר,« יכב פקק־ס עיני דפ כתהיא בלחשים יג־לים כדכי וכו'* ההא בפרסום היום להם היה ואינו :יוכו' כ ה

 ולא הנהיות לאמן תיס אדם לאייסתה תל •אלילים
 מא« ־ הסככה בראשימעכי דמי זאסשתה כלילה האגתם

 גכי,ן איאיכאא־ניש נחימיח יאי שברייי סכנהסככת
■א« • כשתי יהדר מא נחיכא פלכיתא כר פלניא ליה נימא

̂)אי בחליניו(ע אשי לרב ׳מנשה  נקיט הית המס הית הלר
 פי׳היימהיגגיה ירהטתאביזראי 'בשיפילי־גלמאבשינך

ק קל שתהא כדי יגליך מבץ 'שפת^לקך  רץ והיית לי
 לא •יכז' הפנלים לשארית נפחים כאשריאסמגי ילשס:

i»V אמרה פלנימא פלכיאבר לכפשיה לימאאיהי לא היה שהיי מהש בפעילתס שאין האמיני ►ןראסקמנד
^5חיירי-ע נכבי יי לירי נרירי איזרהילתשבלירי ■איייך רק וכי'• מנזהים אגלם היו אשי שאמר כמה ענמי גימל

 שלא יקתעית לחשים על כי שכנאר לכו לאיי ■וככה פנית לבלתי התירה ׳מניעת מיד עניינס תהניל •■היא
 כגד כמתריס יהיה לא למען החבר דניי נאמרו הימקו רחיקיתמבטיע זנסיומת והמכ(ןכלכליולאמי <'אליהס

 ן5ש« סי'כה סיאייד במה ענמי ׳כסותי והגמרא המשכה על במה^אשה פ כאזלשבת לני ןהיקירעותריס עי׳זילת
 אז יכו'• יהכתב הרביד סדין להם לשחיתיהדיחה ישם הבליג ומסמי שועל סל ושן '«שכמ**ונאו'כנינתתסיגול

 כאת שם המסכל התנאי בחסיון בכאן הרבדים שייבנו משים בו אין כומשוםדפואה שיש לכל משוטרפואה־* ׳
- רטהולה הכפש מחשבת השיעידיל להם וקידם נזה יונים יזל לז פ' כשלישי המורה ופי' * קאמילי כז׳  ו

 כן ומכת דברו להיות זו לסגולה ■זוכה אדם כל לא יכי אסיר וזולתי מומי הוא הטבעי העיון שיגזיהו מה -שכל
ס •עושה פירותיונ״עמגאבכים־אי שמשיר אילן נאמר כאשי וכז ס הן הלב כונת ■אחי אמנם כי ר״ ״ כ ד ה  הן

^על1 ר ק מן ״ ,;» מעז, ״ ? ״ .,! ע ט, א » ל o ״ w fe ת•1לה.ני^לא.י_פעילתס»למ0״)<־1.ו
סץן יכו שזנז״י ת ט על דבי ן,אל, לעש-, rpp נ ״ ן  ע

ע»י ' <ז »* 'Iויעי>«hpDJבסף של טש ק״תסעל גלאלש■[ •נזיתאדה עסה לוה יוס1ד0 שה ופל ו 
 הלפזאית כסערי לראשיניס במנא האשר לרפואה זהב משוסדרכי לעשותו אסוי הטבעי ־מהיקש יסלאיגזיהו

 כתק ידיעה נשעה נהעשוחז מתנים להולי מיעיל שזה תולין אע׳אין האמייי־יץ^יייי^יאשלמוקדשי׳תקכר‘
 שאמיתשקל כמו האמת האמורי •דיני משום ואי יזל מפני דרכים כפרשת אותה קיכי•® ואין •אומהבאילן

י נ י י «ו אין ק שהוא לרופאים וידוע רפואם משום בו שיש כמשמר מהם מה&התילו ^מיי* ׳
^שוס ^ *



מאמר יהודה קו^
 כאסל סנלשלא כיאה מזה האמזיידתר משזסדיכי

 לאסרן לנו אין האמורי כדרכי המכויין כאומן כגמרא
 עליהם לדון לנזזאיןלכו נודעות השגילית שאין לפי

 נודע סנולות־שלא יש שהרי החפויהס הטכע מדרכי
 וקריית עקרים של כקמיע ־ הטבע כעלי לכל מקין
 גס כעשבים גם אשטויפאסין הנקראת הירוקה מאכן

 לימא מקומית ככמה שאמרו כמו חכמים כלחשי'שה־;ירו
 שברירי מלחש חןהטכע רחוק לך «אק • הכי וליחא הכי

 השנויין באוחן בהדא חכמים התירוהו ואעלה ברירי י
 ליבותינו והנה ׳ האמורי דרכי משוס כהן שיש הגמרא •

 ובסלע שבת נמסכת שאמרו כתו בנורות יפיאה גב זל
 היה זל הרמכן חודי גס כי ושמעתי וכו הניטת גבי שעל

ת אותה עישה  ולא שאמרת כמו חולי לאותו אליה גוי
 להאריך ידו פסת התיל תיג ובסימן ע*כ לכלים־ חשש

 המודה חטתועלדביי את עורר וקיא הנדון מאדעל
 דעתו לפי הח׳מנדחייתס משנינדדיס־ הנזכרים•

 מכל שהזהיר באתרו שמה לו הקידמיס לדבריו סותלים
 העיון אותו יגזור שלא ממה מועיל שהוא שיאמר מה

 והנחות הסגולות כמנהג דעתם לפי כיהג אכל הטבעי
 תלכו ולא תלכו לא ובחקותיהם אמרו והוא המיוחדות

 דרכי זל יקראו אשר והס עסם הגוים כחקות
 דברים שהם המכשפים מעשי סעיפי שהם מפני האמילי

 אטמה לס שאסר היי עב־ וכו' טבעי שpדםהfJי לא
 העיון א!תו גוזל שאיני כל הסגולה מגד תועלת בו סיש

 עלה ODD הנזכרים דבריו שיורו למה סותר וזה הטבעי ־
 מותר ו*אכ הנסיון מכד תועלת בו שכמנא' מה כל להיתר
 עד בהן אסורים אנו ואין הקודמים נסיוני על לסמוך
 הנלוב מסמר שהרי 'לעיטנו בהתאמת הנסיון סיכסן

 הקודמים של נסיונס על חותרי׳לסמוך אנו שועל של ושן
 הרפואות באותן הרפויאות חכמי על סיייכים שאנו כמו
 התורה חכמי על ולא אותם גוזר הטכעי ההיקש שאין

 שנתנסה האנשי׳שאומרי כל על אלא הרפואו׳בלבד וחכמי '
 הקתיעין כבעלי עליהם לסמין לנו התירו ההוא הענין
 פי ולא כתב של בין עקרי' של בין הקחיעין התייו שהיי

 • העקיי' מן עקר ואיזה כתב של קמיע איזה חכמים לכי
 הכתוב שהזהיר אמרו הלליעס הדברים יסכימו ואיך
 העיון איתז יגזור שלא חמה מועיל שהיא שיאח מה מכל

 וכי' הסגולות כמנהג דעתם לפי נוהג אנל הטבעי
 ־ האמורי דרכי מסוס יאשר הנלוב מסמל גס כן שאס
 • המירה בדביי הסתיר׳הנראית הרשבא אלדעת ה זאת
 חלוק ידי על אס כי • שמה יניס אשי מתים לי תנא ולא

 שאפילו זל הרג יאמר ואולי אמרו והוא אעי נכון בלתי
עניינם שעקר לפי נאמין לא לסגולה בספריה' שתלו מה

רכר כנ סיען רניעי
 Vשאמלוהריו מה אנל המכשפים בעכייט ילהבל לתהו
 ונתאמת שהתירו מה מנד מעשה לעשות ונסמיך כאמין
 ועכין . • ע*כ רבה במבוכה זל הרב ושמנו לסגולה להם

 משוס נו שיש כל אחרו כולל בלשין כי הוא המביכה
 כץ כזה הבדיל ולא האמורי כ• לי משים בי אין יפזאל

 הואיל ופיה ישמעאל לחכמי ישראל חכמי בין לחול קדש
 הנד • מקום מכל יבא.הנס לרפיאה תועלתו ונתירר

 גזלהו ש כל אמרו מנד אמש לערוץ בקומי הוא השני
 כל והלא דעיוןטכעי שמיה דכר דמאן הטבעי קעיון

 בגמרא יביס ומעשים * אמיו לפיאה משום בי שיש
 י יגזרהו לא הטבעי שהעיון מה יוטחישהיימתיליס

 הדריך ככה על במסיך יzb הארוך הדבר כל תוס ואחר
 פו על אף וזל לז הניב אשר שטתי ככתיב הדביהזה

 אומרים אין האמורי דרכי מסעיי רבים דברים שנאמרו
 אחד להתיר ואין לכלן אחד זאב אחד סוג תחת כלן

 הכל להיות משיז^ הספל שאין בכעניך שבא כחי מהם
 והמנחשיס ,הקיסחיס בספרי שאפי' אסיר הכל או מותי

 אחרו עד יכו' תלתליס דברים יש האמורי דרכי ובספרי
 ואוכלים הקליפין את שזויקין כרמזכים השפריס והרי

 עליון מחסד כי אומי גזר כן אחלי ־ היפים הגיעיניס
 בעולמודבייסלהעמיד להמניא הבריאה היהבתחלת

 אל החינה בנאתס לגדרם ולהחדרס הנבראים בריאות
 האלה הכחית ושם • החלאים קורות תקראנה כי זל מוג

 כסמים בעיון מושג בטבע הנמנאם הדברים בענס
 מסיגל בטבע 1י* ־ הרטבית לחכחי הידזעיס והמשעדים

 גס בזה שיהיה הנמנע מן ותיני ־ יכי הנליב כמסמר
 אמרו כץ ועל * לזה והדיתה הקחיעין כעכין בדבורים

 ן א דעואה משום בו שיש דכר כל כלל דרך זרבא אניי
 תמים׳ בתורתי ה' כתב ואמנם האמורי דרכי משוס בו

 הזהיר יהנטחה אזהלה כולל שפירושו אלקיך ה עס תהיה
 יהמנחשיס'ואוכלו הקיסמים להבלי ונתיש נשתבש שלא

 רץ שדיסלאאלוק להם להמשיך הרעה הדסבסכתס
ל ה' עס תם היה  והבטיח וכו' בתמימות עמו לך י

 רע בו יגע לא תמים יהיה ובעבודתו מניתי שבעשיית
 סזמטם(לפי לפי לעכיינים כחלק הכטחין ואולם ־ וכר'

דין האכסיס־  בלכתנו בטח נלך כי בטח נ לעילם כלל ו
 המקדי׳זהסכנוי; מן זהיאהמנלת השלקה התירה בדרכי

 חל ואם עליןוכו* תשמור כלכחך כאמלו הנסתרות
 שיהא בלפיאזת(ללבד להתעסק מותי בחלייס המקרה

 ולא וידרשנו ממט היפיאה שאמתת וידע לשמים לבז
 היזפא האיש זנלפיאק הפל־ני בסס חליי שהפל סיכוין
 * ברופאים אתה׳כי דרש לא נחליז גס באסא אמרי והוא
 אמדו והוא וכז' הכס על סומך איננו החולי שהשיגו ומי

ייפ^י 2 ב נו



מאפר קיליחודח־
 • 1זכ לרפאת לרו^ רשזת טתכה מכאן יאזל ייפא •יפא

ס כל נכנסו הrיבנדי  שתועיל אפי'מה סיפואזת די
 דרך ויה בדבורים כין בענתים נין הסגולי' מן כשגילה

 .עש־ יכו' עקרין קמיע בין כתב של קמיע כין יהקיויעיס
 את לבי אל ונתון ראיתי זאמנס
ו גלגול

בח כד סימן רביעי
 לא כי המסינל הטבע עס ולא המושג הטבע
 השכלי' אכל הכגילת מנהג נוהגי הם רק הנרוי הנסיון

:ייהכלז ההנל אחרי ההולכים ההם
o לכי קלס וכי'ככר עתה רונה אני כף סימן tp 

^ שעם שני מאמי • ה
 לבקש שס לי הסדו׳התונכ שחראי! עתה רוצה אני הכוזרי אמר כד דכריייהנהלמרא'עיני

ט י4 הרב על תפיסה כדי נהם אין כז־גמת השישים על תחלה החכמורת ״שיורי מע
ת דניי דבייי בכלל אשי המיר הכשאר יגל יבאמונה :אע^יכם שהיו אמרת אשר הטבעיו

ס החכמות מן בידני יצירות ספר מהם החבר אמר כה כעין בהם למסתכל הישבא
״ יאברה׳7 היא ידגנ^י ילא * -פס בי ם מכל * הראשונית א תק,

 הספור הזדמנות
• המאוחר להקדים טעמו את שכס גלגילו

 אשי ית המלקי נשמי מלקסי
 הנה כי להו ואזלי אחת בידי אותם מכפת אני והיי זכרני
ת  דרכי גדר בדכי יקום תנאים שנים שעפ המורה סנ

 שלא והשני • הטבעי העיון יגזרהו שלא האחד • האמורי
 מאלי האחד וכהעל־ר • וידוע ניכר קיום הנסיון יקייייהו

 והוא שיי ומישי' גדרם פלוץ האמורי מדרכי ככרגיניל
 והמעשים פ'לז שם כאתרי בלשיני המירה שדקדק תה

 ילא אותם נותן ההיקש אין המכשפים יעשו אשי האלה
 ההיקש אין אמר כלל־עכ דגר יחייכו שהם השכל ׳-אמין

 על • וס' השכל יאמין ולא • הראשון התנאי על יכו' •
 כל הוא האמזרי שמלרכי שס שאתר ומה י השני התנאי

 העיון איתי יגזול שלא מתה מועיל שהוא שיאמר .מה
 לא יכו' הסגולית כמנהג דעתס לפי נוהג אכל הטכעי

 מה אפי' מטעמו לאשור הרשגא עליו שתלה מה כי כיון
 יכיונא הנליכ מסמי כמי הסגולה מנד תועלת בו סיש
 על דעתי איל •• כאמור ענמי פיתר ספק בלי היה פאז
 הסכלים דעת לפי וכו' הסגולית כמנהג נוהג שהוא מה

 שלם בנסיין סגולתם ענין קוייס לא אך • כלכל ההם
 טבעי כעיון ככחו אז כמו היה ספק גל• כי זילתם אצל

 הברור יהנסיק נסיין בלתי מספיק הטבעי העיון להיות
 שהתירו מת עליך יקשה יאל כך אחר יזא טבעי עיין בלתי
 בזמן כסס הדנלים כי השיעל ישן הצלוב כמסמר מהם
 רפואה חשים יהיו הנסיין חושני׳שהיציאאותם היו ההוא

 היה שלא הנזכרים הכשפים בענייני כן היה שלא מס רכי'
 הסכלים דעת על אם כי הסגולית מנהג נוהג ענייצס

 פקפוקי סהר סרו זבכן ־ כאמיר ההם בהבלים סשקמנים
 עיי להררו המירה והעמיד הזה הדרך מז תייבא
די על **יייתי  להיות בהי זאנט תהו קו האחורי דרכי ג

כי ע ״יי  מעשי המה והבל יהמסיגל המושג ה״ג
 חדשות פנים דכלים של גלגולן מכק יה»ה • תעעי^ס

 ולחשים הסכל שאמר למה ליאיר פני להסביר לכאן באי
ע כ ט ה יז חי׳ ״ייז כ מיי תי עי  לדרכי ביין אמנם כי ^י

ס תי עס להם שאין ^ עס לא אופן כסוס הטבע עטן

ע ד
r n

 חכתיכז חכמת יכרין שפתיו על החכר העלה תאשר כי
 כייכב! שהמלך על * בעניינה מאד והפליג סראשיכיס

 : שמה כמדובר הראשונה מסנתי אחורנית פניי הסב
 אייכו לאכיהס והוא יכירה ספר ^הס כח סימן

 בראשית בוטריל משה הל' כתב * וכי'
תב השלום עליי אניני אברהם • יצירה לספר ביאירז  כ
 בהשקפת הכבוכיס האנשים מורת והיא • הזת הספר

ם יהנה ־ הברורה האמינה בעכין האמתי ון הע־ ס  אני
ל חולקים שהיו דורו חכמי כנגד זה עשה עה אביני  ע
 הנקרא בספר זל סעדיה רביכי כתב כאשר האחדו' ענין
 ן׳ והלב ־ עכ יט'• ־ תראשין כשעל ו׳׳זל הפילזסופיס אכן

 וזלהמביין י'כתב דרוש ד' מאתר ה' אזר כספר חשדאי
 היב־לת מעשה תאי שהיא כפשיטי הוא בראשית כמעשה

 התתתזכי׳ עס העליונים הכמנאו׳יקשל השתלשלות והוא
 שבא מה עקל יהיא החקירה מירך סודו נודע לא אשר

 בדיש הרמוז והוא אבינו לאברהם הידיע יצירה בספר
ה' באביהם בהביאם שנאמר העולם נביא בהא לדזל  כ

 מת כפי הזה וההשתלשלות שהקשר ולפי וכי'• בראם
 כי׳ד היה העכין יקייג המפורש בשם נתלה יזל שקגלי
 מיחסיס דש • ע*כ ־ ויראתי השם להגדלת ונסתר סתום

ס מפיהקנלה כן ששנה עקיבא לל זה ספל ה כי א  עד
 לא התבל הן ־ אייך ופייישי עמוק והוא : אבימ

 מזעד מעט אס ס יצירה ספי מענייני לבאי לבו שע
ם שלשה שנים * סס יעיר שם זעיר ונדליג גיי  כראגן גי
 כתל ממני המתבאר שהחלק וכמעט * אמייי אמירי

 לק כיאזרי משא עלינו הוטל לא ובכן * כאלף במיעיטו
 • לבד ימי ושט דרכי פי ועל סחנר נדנרי ממני במויכר
 נמשך לגרשמכי במקומות המתחלפת גרסתו ואתרי

 על המתבאר ממני המעט כי לך לע יאתס ־ ינריצס
 ולא נוגע ואיני ככיגע כלל דדך ביאורו אופן היה ידו
גאמין דנדו שיזיי יכמי כפיטים ליישג נפשי את נשא



מאמר ־ יהודה ל1ק
 לבאי יקשת מונן«אנ> והלמו וכי' עלינים יג מעצים כ

 ספר דניי על הביאור יתפשג! יבערם * וכי <ולקמ
 יגרשה לפניך אשלח אמרתי אז • הנה התובאיס יצירה

 דרך על ההגר אנל שיתבארו מלהיהר לעיוניך את
cpfo פי על אף כי הקבלת■

תו אדיקותו ‘על הורה אריך ירושד1וו עשל■ לוכור אני.עית'י עשר אחדו  יסיייב מתאמי י. הכדור ו
עד מתרבים מתחלפים בדברים כמו והו' מה כלי ספירות ^ מ  מושכל מסדור עלול שיהיה דמם אג

ם ביאורם על נהגה לא ־ שיבא שמכי ם: צד והסכרותם אחר׳ מצד מתאחדי * ע'כ • במספר אמד הוא מ

רכז כה כר ־ פ'םן רביעי
 מתאקדמ ישינסלתהכמה אשר באזל והוא אהד נמלו

 אמכם כי • יהדרם אשל האחד מצד והסכמתם ווא
 הפעילה מן1 אמד מהדר על מורה אמד כנמצא הסדור

 מלמרותמ מספר בקמישי רלבג ת כלבי על1הפ מדע
כי 1באמר ה' פ' ג חלק

 ההיא היזכמה כענייני
 קעכה• אפי'באצבע הנפלאת

 הכוורי כחשת היתת שכבל ממה יהמופת סאויו ונא
 החכמו' משיורי מעע לי שזיא עתה לוצה אני כקודמת

 בריס כד פי גל 1 ־ אצליכם שהיו א(לת אשל הטבעיות
 כמת עד לאה וכל ינילה ספר מהם ־ החבר השיב האלה
 ענייני על סזבביס שיזכיר הדברים מהיות רחוקה סנתו

 מדרכי סייולמעל׳למעלה העילה ההיא החכמ תעלומו'
 לבוא אין כי כתוהו אהיה היות אני גס ועתה הטבעי

 העניינים לבאר בינתו על ילחלוק יי כ7 ביאור שעל אל
 חלושים נעבור נקנו כן על ־ לדרכו מתחלף דיך על

 • לפנינו אשי המלאכה לרגל לאטנו ונתנהלה רס1בניא
 ה' אל הנגשים הכהנים כי כהונה ממת ואילך ומקכלה
 לעצמן שגיל שיעשו ונלכד סודותיה בענייני יתקדשו

 מכניס הבלתי החני חייץנדביי לעש!ת ולאיתנמנו
 מתוך שיתבאר כמו האלה בסודות הנלאה לפי עצמו

 מלאכת מלאכת תמת עס לו עושים הס ככה דבלמישאס
 הקבר דברי ביאור אכל ערכה כ̂ע מת לה יקרא הקדש
 עליה שחיינין לגופה צריכה שאינה יולאכה הייא בכאן
 מינו 1כשאי: מין ליס והזיא הכליות דעת גניכת משום

 ועוד * הכינה לפי איני כאילו מיני שאינו את שמאין
 כלו על כא לא היצירה מספל שמכיל מה כי און לך אעיר

 בסנרא מזנקים דבלי' רובם כי נפשך עלי! מיפתשתמק
 באת דבריו שיורו וכמו מאל עד ביאורם ויקשה לא בלי
 שהמבוקש מפני אם הכל מספיקים שאינם מהדברים מה

 לשני אז מקוצרות שתבונותינו תפני או ’ מיישיג עמוק
 משלה בכל ת' י שמלכותו * אלקותו * עם ’ ייי" סדבדים

 ועם • זכו׳ מצד עתרביס ככזן: צהכהיגהכלעלסדי
 היא רק אקדותו על לאיה לכי אין זי שבכחינת עמת
 מתאקדיס בהיותם מת * קו האהלות פכז לסתור לאיה

 אל והתעלותם הקשרם צד והוא אמד מצד נשכמיס
ס אקלית ^'יי־ת כיו  אמד איש הוא נכללו הנמצא (

 תמממד כפיקי המולה הרב ענה!תושיה שהפליא נמו
 בלי יורו אשי ימוד עלי p הן מהראשון עה ה הי^ לוה

אצל שהכל אותם המסדר הממציא אהלות 19 ן;פק

חד א  נזבקי שלמים יותי ובפנים ה
 הוא * ריב ה' פ שם זה

 ה!ת ה׳ וול ואתמנן פ ספזינז הקכס דברו אשל הדבר
 ועל ממעל בכמיס קמפזיסם הנצקי האלקיםהמסדר

 והתנני וקשים סדר ויה י זה על אמנם כי מתחת האר׳ן
 נמצא שיש נודע 0ובה וילת! יושג לא אשר מהם המושב
 • עוד אין ־ מאתו מכוון לתכלית זה כל שהמציא מכזין
 כל יהיה שלא ההכרח מן הוא כי עוד שאין יודע ומזה

 כעלה מאל מחמר נבדל נמצא איזה בנק זולתי זה
 בזאת מאקד יותר שיהיה נמנע והוא האפשר בתכלית
 ל1יפ לא בכנדלים כי כמוה אין אשל מהעלוי המדרגה

 גס '5ע כמדרגה שוים בלתי בהיותם זולת* מספר
 על להורות אלינו יצא אחד בדרך פאומהשני סוף התולה

 כי • בקצתו הצתו המציאות קשי מפי ית אקדות!
 אלבטו ככס(תדברי על לסופת זה לו היה המור כצרור

 מכל עלאמדותזגס שהויה או!רנה לוקקהזאת־
 אינו דנר כל מציאות כי המתלניס המתקלפים הדבליס

 בקבל הדברים שאל מבין ומהות כעצם התייחדו זולת
 בי מעלה של גמא1ל מעין באקדזת מלקו מהם אקל כל
 עצס עצם ככל לגור בא האחד הפשוט האמתי האחד מן
 האחדות מצל ומטה מעלה בלואי וכל • מכראים מן

 כאמל כלס יגידון יעידון מהם אחד לכל ח אשימלק
V 'לקטיגוי הנחשב שהרבוי בזה ונמצא • אמד ושמו א 
 עליה להודות סניגור לה נעשה האחדית אמזכת על
 מזס זה הדברים בהבדל זולתי היבוי ינזייר לא כי

 כל התימד בנתינת אם כי זה ואין הפילוסוף כדעת
 עצמו והוא • עמו זולתו בו ישותף לא בדבר מהם אמד
 האממי האחד מן דבר לדבר המגיע האסלות ענין

 אולם • מהמה אקל כל לאחיזת סנה הוא אשר הראשון
 מתאחדים הס אבל אמרו הוא הזה הביאו עלי שיפסיד מה
 • האחדות על יאיית שתי אלו שאין נתן להורות כי וכז'

 שיאמר ראוי והיה הלאשזט אע הפוסלת אכל מלת מנח
 אלכה כן על • מצד נסכמים מתלניםמנלומתאחליס

והגה * מעתה אז לי טוב כי הראשון פירושי אל זאשוגה
ניאשית הללונע.כאהלוה דכיי לקלאת עולים דנליו

על



מאמר יחודח ק̂ו
 לם1כע האדם וניף ־ כדמזתכי בנצתני אים נעץה

 וגם י כלה ובקטן הקל כגדול אשל מסין ת יהי קטן
 הוא והשם אדם כמראה אלקים כסד שלאה הנביא אמר

עס״■ לעיש אוכל ולא הכל והוא ה;ל מני והיא האקר
על הקרומה כש דנרי ונשנה

מן י3רבמ כה ס'
משפט ימאוני פלס מלשין ספיליס1 •י אקרזא בוה

^ ’ '■ ר ̂י קו
 כמאוכיס הראשיוע• האיטות ארנעת ייובש ולקות וקום

טנע לעלות  אל יאוי מסידי כערך מורכב כל כעי
 מן כגאקס אשי * פעולתו

הט ישדרם־ אשר אחד ה והכת חל זהב ק־־סי יעז>ית  פשוויההואהנחשבבמורככ וספר* וספור ס^ר מ
 קמ«ו נאית־ ההואלמוב וה?י^ושבגופי׳ד.נבראים השיעור בספר רצונו סמשק הוא יריעות עשר

ף שיהיה עד השיעור כי הכל כילל א קיאו והמשכן  ולא יועילו לא כי יחד מהבל וערוך נושודר הגו
א כל כי דני ףאיני ץ אם כי יהיה nS דו שנברא ראוי^מ׳ד, יח ני מנ  הכדכיקן ההיא כפעיל ינליחו ג

ך • הואמקונרמאחדם ף ^ ן ה כ כ גאל־זן משלו ומשל ממנוי ו
זולמ^ ינכי נכק צא כי וסדןף

אשר השוה מזנו על בהיותי • יכן אחד ונקרא הכל סלל
גמעלש יהיוכש החום תכול על ועומד מזנת כעיכו הוא תנד היא שהסנמתס יאמר 'ע*כ ־ גדזל רה קטן העולם
 מתאקדים הדכריס כל להיות כי ־ ישירס אשר האחד

 כמ׳שך * האמתיית כאחד אחדיתגמזיהתשוטה
 יע־ אקדיתי על המעידה וההסכמה ה־תאקדו' בלנליס

 שקדמה כמו ואלקותר מלכותו כסד הדר ע:מו וה:א
בע^ הן והן ואחדותו* אלקיתו סתיכיתסכאת  דביי

 שהשלום ית׳מלן קריאתו טעם גאמ׳כי h שער העקידה
 ההתייחדות ברואיו על משפיע היותי יינד קיא • שלו

 היגוי חזרת רק שאינה עליה ח־ים הם אסי וההסכמה
מחש הוא כי אשרלוית'• היחיד לזנמת כהסאל אשר
 אחדות אל הדכלים כל קורת שהוא מלכיתו ככוד עכין

 ההוא כיוס חארן עלכצ ה'למלך יכאמ'והיה פשיעה
 עולה ולוה ענקא׳להם והאחדות ה׳א׳-כיהמלכית יהיה

 מנוח״ והיא למעןסמלכיות ישראל שבשתע היחיד קבלת
 ונשכה עס• • שאמרנו כמו שלו שהשלום מ!ך טעם והוא

 כמשיב ויהי ־ שמע לפלשת ביאורו אנל נ') דברו(שער
 ושפי• פור וס סתר מהם * ט שער שופעים פ' וה על ידו

 מה ליאר דביו בראש לפניו נפתת־ס ספלים סלשת
 הפרים כשלשה כראעולמו ינירה ספר בראשית שכתוב

 הדכלים מכלל כי אכלי ותכונה * ונספר נספור בספר י
 וכ^הם מנד יחתאחדים מ:ד מתלבים היית־ש שזכלכו ■

 האדם וכחק אחד גקקהאלדבר שהם הג'ספרים אלי
 שמבאי כמו מה התאחדות ׳תנאלהם בחקנו ונס שלשת*
 ש pD ב דה • אמרו ן ש מל מכפר ר״ל וספר ’ ייזילו

 כדעתי שיחשב מה יעניינו דוד ספרם אשל השפר ^יייי ׳
ר עו מי •^^  הוא וספור * שיבאר כמו נערך וסדור ^

ודבר שחשב מס הונאת היא ^וכ*יספד
לפי ונמכאו עלספר• ככתגבה *■כילהעיגגלהמכונה

 ומעש דבור מחשבה מכחניסכנגד ספורזחפי ספי בן ־
 אלה כל ועל יגלככדלעשותי «יך קמתשאיםככבד

ובאים קקמשמשיס פגמי המכר מדגלי הביאור ■יעלה

 תקפ> כמעשה רגלו ידו(את את ירים לא ובלעדיו השנית
 התקיכיס ליתר כן * במינו המוטבע חקז כפי וגנויתו

 fif על והקש שיגא־ כמו בניינו הכריכיםלמתסנת
 למדון כילל שס הוא * במכין אם כי :המינים ביתי

 כלם בחינת כי בסמיך החיזכרים וחביריהס ומשורה
 הבגד חדת על כאתרכו התנין בחינת אל להסב נוכל

 © המשקל יקא^ל וכךאמייג* כך מסער על שהיא
 - יהמדה ‘ במנין הכל אחריהם שיאמר מח והוא וזולתם

 כי האדנעליחות שיעור והמשורה* מדתהא־כריס:
 היסידות והמשקל־משקל והיבש־ הלח מדת התשירהסיא

 וערך :המורכב נייך כפי מדם כלאחד ששקולישקל
 בכלאקדמהנכיאיס התניעה נר^ כפי . • התנמגית
 וסדור ־ ת נתכל מתקכל וערך ליחה כריך הכל ובחלקיו

 חלקיהנתבא׳ כל הסלל סדירההרנכ׳כלה .המזש׳יק׳־הוא
 הנקרא■ ויחס בערך יתדו אשיקזנרלו ההיאיתורכנ

 כי בקירוב «ה של כאות־ו זה איתיוישל מזג ן ג׳לש מישיק
 • תמיכתו יחס שומר ענמו בפני חלק כל היות עס אמכם

 החלק־ס בהתמזגית כתית לתנור בהרככתס ג'כ יגטיך
 מוסיקת תקיא וההיא מתיקןכולל בסדור אלו עס אלו

 בהיותם מתקלפים קולויג החוגית זולת עניינה סאין
מיו אס יהיה נאית* ביחס יחד כערכים וסדור קא

 והרכבתו הכלל חכור וסדור אמי לו כא היויסיקם
 • המורכב כבנין הנכללים החלקים מכל הנערכת

 הכתוע אל והמשקל והמשורה המדס באתרו שכיון ואפשר
 מכן בזריי ושמים מים כשעלו מדד מי ח הימן בישעיה

יגבעזלן הרים בפלס ן!קל בשליש וכל
 ישמיס מיה כשעלו מדד מי כנגד המלה כי * במאזנים

p הארץ עפל כשליש וכל כנגד והמשורה ־ תכן בזרת i 
 ישקל כנגד והמשקל י משירה כמו בשליש הראבע פירש
משולם הקלים מה מפני התבאר ובכן וגו׳ הדס בפלס

למשקל



מאמר קול-יהודה-
ן על סליי ינא ליישקל  במלח ניישפט ע«ל msp לא לי
 השקפתי להיות זה טעם )כי0זנמשיי'(פ'קל(שי כיזשקל

 יערך ינאמלי ־ כמלובר ית עליי הנאמ הפסיק גכח אל
 אל ויאשיכם ־יכמןגעבם קחוסיקה ור7זס יהתכיעית
אשר הגלגלים מניעית

דכח כה סינלז ־ רביעי
י מיה מטעם מועילים  כאשי האלעיים בפרקיו ניביאל י

 :הנייא שמות השכלי כלנוי יהניח אמרו ביאור אל נגיע
 ותאיו הלגל בנין על תכינה אמל • יהבלס התכונה
 הנורה על ונלס * ביזישיס המושגת התיבופית בנויתו

הפנימית המינית הטבעית
 והים הדנר נת׳עכה כה אשר ^ומר ־רוצה הבל*:במנין ־המוסיקא יסדזר מניעיתיהיהנערכית החליף
הכונ אתה כאשר שהותלט עד נפלא בסליל  וסואא׳השתיפי הה.שהיא• בית ד*איצא.מתהת-ידו’רוא'
 ההילה שביאר כמו שסנלס הדבור בספור ורצח - בנפשו ציורו שקדם עד ׳זקנת המוסיקה שס עליהם

(לאינאהדנוי : ראשון פ דברי.א^קים 4קיקו4ד,בורא הוא אבד* והקול* שיתקל&י סזנרי הפילוסופי׳
ה חיים קילזת תניעיתיהס מערך הי ו ת הדבור קדם שלא • וכז והצל*ם התכונה מצ־יאות ג

ק למעשה ̂ « .-,י,.- ביערת עיביסגהמיזכדאכלי •: אחת כנת הבל י ה ׳ ב ר נ ר כמו הו או הי רוי או הי מיי א שנ א טנ א .ר ש
ל יספר , , הגיין המכיכ בלריש ש הד ומכתב כמכתב י

י ״ r*• ־די •״־ן נ־״־) י׳ י י ־״* י^׳* י " י ' י י א ״ I.״••.־ ס.ס,י) ^לק * ״׳״“״ י
,ו, ה ■יספו ̂, ! ״ ק״ ומנתב הםכחב וםר4י ל א א T הי P״ ני ־ «ו «'1«״ו »״

ם ודבר יצירותיו ויתחדשו התתהזים יתהוו קי תבו האד מכ א,  ־אמין .ואמנם גאמיו ושיעור הו
א’האל*קי עד שונים מפנים נפנים ה דברו הו  גמ< א1ה ■^קים באבבע הספד נאהכחשבוהיה שב הנ
בהק האל*.דבר:אחד בחק והספר והסיפור הדביים לביי מהם עלה -עגגשה ^שתים על שאמי ו

 קלזסילס נחליעי המיפיס
 לא ׳נזה וגם • עליו ישוו יהדר כהוד הזה המניאית את

 חלום שאי מ') סימן (ישעיה כם שכתיב ממה ילו הניח
א מי וראו עיניכם  לכלם נבאם כמספר כמיניא אלה ני

 על כי זכינו כנר וכי'* הכלבחנין בשסיקדאוגו':
 אלקי דבור היא אבל :מה באיפן מנין שס יייחס אלה כל

 מןהקסיון הכולל בזרנו7עס וכו־איןליפיתיףענין
 מהקהראשין מי פ' המירה כתג יכבד ־ יעלם שלא מה

 שיפע שפע על לחייויג יהלכיל הפעילה ית לי שהושאלו
 יהאמייה הדביר כי הה פ מללו פדיי ישפתיז ̂ • מאתי

 פי שידוכי ימכלתי נסכל המנוייי הענין על גכ נופלים
ויאמר כמי הרנין ייסילעל ואמיתי כמו

 שכאותיותסיס ודכיד אמירה ושכל זכו' ליד את להכות
 על שהסאסכנוי האלהר*ל העניינים משני הס לשם ..

 השם מאת המוכן הענין על כניי או * יהקק הרנין
 נד כגל ית' עליי נאמר זה יהיה עיל כי לימי יהיסיף וכי'

 מה באמיושכל דבריי יפלט ׳ • וכי' בפעיליתיני תדמיין
ק לנה'אז עניינו ויאמר ייאמר כראשית במעשה שבא  ח
 כראשית) (פ זכתכהראכע דכייי• מתמנית עכ וכי
 היה יאלי יירנה ייאמר כי הגאין אמי * ייאמר מלת על

■p כדבריזז׳ יכן כתשמעז היא לק אזר להמח לאיי סיס 
 המעש׳ על כניי זנכראדוהטעס ניה היא כי כעש! סמים
 עכ־ יחשיתיו• מלך משל דיך יעל כיגיעה היה שלא

 הדבור ענין כי פט הימן גלאשין הסכר זכי ככי11
 מאתי פירזקקי ראוי גשמות על מירי' בהייתה והתכתנ

דבלים עזד מכיל האלקי קדביל ןכענין :עש • ►ת

 שהם התנא׳ אשל אנפעיתין
 התבאר כפל הכה י ה׳שמיםבינשו בדבל באמירה נעשו

* אמירה לשין הדבל למניאית ישאיל הכתיג כי לך  ודבי̂י
 בדביל שנעשה עליי נאמר אסל בענמז ההיא זשסדבי

 באנפעאלקי׳ כתיבים אמרו כן אנגע עליי-מעשה נאמר
 בדבר אמר יא־לי אלקים בדנל כתיבים לאמרי דימה

 בינינו בלומ אלקים בתעץ ׳לאמלז דימה היה אלקיס
 ‘ימהשככסיניייתיזבשסםפדנבתב עכ* וקפני־

 מספין־ נא מחני הכתוב שיפורש מה עס מסכים הוא
 הילכו- שכתב יפמו • בכללו החניאית על כתבת אשי

 שסססי כמו גי לספר המניאות יה והמשיל חל תשא פ
* היה ממנו אשל הנייר על יייה  הנמנא כן מניאוח̂ו

 אנל היא חמזסכל־אשל העילס נימיה בגל ■גיירה המזחש
 אמנם * עכ י המיחש הנמנא היהתניאית שממנו השס

 מערכו* על פתינזי יספרין יתיב עסדינא ניאלי הראיבע
מהנדגשום כהם^ תלויים גזיומהספלים0*השמים
 כדגל ית ינירותיו על נופל סם.ספל שיהיה שכהם
 השקפתנו עין להעלים ואין • ינייה הפל מטעס הקבל
 •ניאיתייתספל • כלשיןאחד שלשתאלה הוסכמו ■מאשר

 M וטעם • בקריאה הקליף ביניהם היית עם בשלבקז
 מה על מילה הדבור כי ■ילמיינס קירבתם יקה על

 וה זהלעימת הדבויאת נמקים יהמכתבהוא ■שבשכל
 לדני •כלס עלו ששס ית בחקי שכן וכל האלקיס עשה

 •’וכן' האדם ובקק • כאמור גמילה פשיטות אחדפשיט
ינאלה אותן שיורה וכותבי מדבר־ מיושב בהייתי
כיגלאשר^מה<ואס« • C1 אקד דבל על השלשה

•ית



lJ לב מאעל יחודח קו?־ u\ »כ׳ו
 יבי«8 מהלי לכד חישבממשנז' נסיזמי אכ'מחשכת•3במ יכתיבתז מיזשגימיז(לנייי וכל נייאיילי מכלל יל/׳וןוא

מלאכת שתהא רא כפיו כפזעל מלאכ עי למעשי משפנה מהעניינים אמד ענין על להורות יק יהיי לא אדם סל
לנייו והורה • זילת לא יה' מאתי רנכראיס ימקשכת« נש־עירו היה או נה׳ד־ תגע לא מליה נעשית אלה נ

 ומכתבו כשעורו הננד יהיה חא מעלה של מא41ד מע־ן אמנם כי מזה קליקי׳זה האדם נמק שלשתן היו ז;ה מבכי
המוכת הדמיון לפי המההוה יכלת לו אין מכלי כן היה
^ו משזער שהוא ש^עיהמ«»ני האד׳ חשנ, נעת הדני ■:יא לה שנ בי ב מי  היהמכתכז ויו •נ בשיעורו ז

א הרבור בידו וכותב בפיו שיכול כמו ! אודות ע! דברו הו  כמכתב שאמרנו הדרך על שיורה בעבור ה
תך ענין וזהו הנוראית׳ ׳ה על עSהש נא,^ה או ה הד דבר Sש  וא.לן, :ינירותיו שהוא אלקים מבריאורת א

^״י' יושלוס׳״סיל מיןנ א ננ ר ר הני חבו .1כ'לי'נ£נדג'וכלה’1ה״נ בדבורו ד,ארם ע<עור ויהירר י ס י
^ ידבייי״כת״ נא ובמכחנו ״ל ל״‘״'■ ׳”״ ני׳״י טוו, ח תו  דJהנo ז־ענמיליל 1, אי
י ענ״ז ר״. ינ,־,ל,ט ^ינ דעחן ״. של׳ יא־תני 1נ
כמלת נאמכשנדכי כי אדם ׳ י , , אותך שיורה באסרו הנה

, א הא-יקי.■דניי ״ י הי נ ד טי ה ^ י הדנ.י0אד =כ־׳ני נ  אאי־-ונא״ -־י.
דג hy ם<לה ת הי אם כאשר ל̂י מגרז^ן^קטרא,^׳: או ך ה ע  ככלל אוכשכיוקקגיףהאד בגרי* ד

 קרן קק כי הכתיכת ענין לרצונו נעשה והמשי במלאכתו מחשב ז5(*סי עכס שאינם ייל ־ הדנל גיף
מגוון בבייא שהם כמו ממש הלני ם יין4נאוחת ו  תקרא הי.יא האלם גיף בוhy 4 «םSז^עו בגווני

ת ד,ו ומרכיב אכל :שיחנאר מה כפי ית א אשר ההלכבית ומתרכב נא כבי  מחוקק חלקת שס כי כתיבתו הו
ה הפץ • וכו' האלקים ל1יע0 הי הנן כשעורו הה!א נ״א בגד ד י מכ על יכיליס היינו : ספק .ו

שהים הכינה וכז ^;דנור בםל*ת כשכדבר יכולים היינו ואי*ו
עעק ומכתננו לכור״ ־ הם ונתינה ^דכור מחשבה

שז<% וכחי מעצה של נמא1ד , l ^ ! כענמו אחד דבר נחקוית
י יהיו ילא ם א׳ז-לתענס דנ ט^י ר על י תב הא^קי הדבו הכ קי ו ^ הייני ה  במתשבה• הש־ע־ר אכל ו

חנו באשר בוראים ,;!א  קכגן יכולים אנחנו כאשר היכודת קצת יכודים אנ
ת אך השכלי* הציור אמנם אליו המיוחס המכתב שונו ם המכר׳ ו הל  השכלי־׳ הנייר על היכלת יש ני

ם מהם קצתם על יתרון לקצתם ארבעתם העניינים אלה כל ח מו ש ש ה  בכיות האלם כיבייא׳יכיא מ
תים הספי כי האד׳ בחק יתמלפו אי  לו יקים המושכל כי השכלי רחוקים ומהם כאכהס בקרואים הרכה נ
לבורא ונכןידמה למקנה* והספרהכזכלי'הם והספור

הלשוכמן אך :כדמותנו מני בכל נאמ זה על1 העליון  יחשוב אשי הכבר הסמעכס ורחוקים לוזה זה נפרדים נו
 חייג פלא ועל • עניינו הוראת על ייכתיב וידבר גו

 נח באמיוכון>פ המירה התפלא ית׳מיגונו פעילותיו
 עכמיתשוג הדעית כהשקיף אשר מי ישתכח מהראשון
 פעילותיו חייב וכשישקיפי דדיעה השבה קונר השגתם
 הלשונות וכשישתדלי סכלות ידיעתם יגשוב מרנונז

 וקנוי לאית דכרים הפלגת כל ישיג בתארים להגדילו
sP : וללבן לכיר משלו ־נשא ונו מעלה חיית אם כאשי 
 הנזכייס העניינים בל מהיות האל כחק קיימו אשר את

ס די  דומה בתקו ידימס אלו כאדס זס והילה בידז ^ז
ח  ענק בו המשיל ותחלה ית׳ הבייא בחק פהתגאי מ

 יכולים היינו ואילו באמלו כן ואחי * והמחשבה השיעול
 גס הם שנ יהתכתג הדביל עכין המשיל יכי כשנדכי

 של יכלהו מתפשט קיס סאסתמלה הייה והנה ‘ יייי ^
 המש חמל מיגונו פיתמייב

החוטים ותדכגת ®'לפעולתי’קגןוני׳תגי.ןכ איטיות י»»

 בדבמי מומו האדם פני על הוכיח יען יכי והמכתבים
 הדכיד משלמות מאל גדילה נפילתם אש־ ובמכתב
 דעיג ללמד אלעו פניי את נשא ־ כאמור הא'.קי !'־.מכתב

 בהתיחקם כלהמכתבי׳שוים הלשונו׳שוותולא כל לא כי
 יתלזן לקכתם •ש איינס כי שזכרנו האלקי השלמות יון

 סימן בשבי זכי 1כמ וס נאותים ששמותם מה מחם :וכו'
 pjpi ואשהמאיש מאדמה אלם כלשינבו גור י. על כח

 סמיגילכתד ע הלתנע השתדל וכבר • חילתס מחי
 זעכייטיזס טבעיהם עם מסכים כאופן העופות שמות

 עוף וינשוף פרוס סל!א ק ופרס אשורנו מן נשר 1כח
 השמע איל לה^ מככ ביום יראה לא כי בנשף יעופף

 הנרואק האלקית והלשין ;שהה עבינם שניאר זזולתס
 כימל ולס מנשל מוסכמת איננה כי ברואה קראה י וכי

 לאדס המלמד והיא הקדש לשין מעכה מה' רק י.לשימי;
י הביאוי משן ונישא שהילך כמי דלכיח דעת הלאשין

ח י



דכט ׳כה סימן רביעי מאמר יחידה קול
̂' צייה שנתן זאיןרסיאשייניהיייתי^ המאמתים ובשארית נאמיו ע*ב סימן בשגי קראה שייס^טי זזה  לנסמי

 האדם t סכיאם הכה תמים היא אשר האדמה מן זלחיה עכ״רם הנייאה הכינרת מלשיככי נשאים אשי איאת
 שמזת לקיא אליי שהביאם אמי לא לו יקיא מה ליאות כיון לזה ושמא * וכו' בה נטבעו ועמיקיס דקים

 לראותמהיקראי אכל השי אכל שמית להס היז שכבר א ה אהו׳י אותיות על המיוסדת נחידתו באמיו היאבע
ירנהלמעןיכסכואסישתמש• ! ̂ ^ ככדפסת

 כתן אשי השכלי אלקי ככח האיקיי־^ והלשון ־ להם מהאית ft מהנאות אדם ברוא יום • לתייה
 ר הנ*ח טבעי J בשיש לו ושמרת לאדם לקים הא למדה אשר ה-רראה כ:’פ 1צכרא ארבעה אלה

 בשם שיקרא׳ עד והבדליהם מכל השלים׳ ס&ק מכלי היא וגלבכו לשונו על כי • ובלבנו לסוס על ושמה
 כעי לטבעם ומסכים כאות מבולכש יותר לקרואיה והנאותה הלשונות בהנבת לב מעיב• לאדם לא

ההנתזתהלשוכיותהקודמום חיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל שאמר כמו לא צס הקדש* לשק נבילות
מו ט א  ההוא סu׳Sואו. וםושהואS,רעי יי

.y^aSy ינאית^יומויפי ״! ה־סל^״, ״-״הש״.ח ,״״״., ,
ד«מ1« ־ייא הגייה מ.נת אניםHהק^^ו«״ם tל̂שSריזnםעל'^יי0י1׳H ,״,(״,■

 אנל להם א־י השם יהיא פה^שיני׳ nnSra היםדגי«<4<ותיחי«׳»־ם ״ ונל • משפטיהם
הגיע סכני ואמי השית יעל המנפנפים העיפות כעכין

 אך האדם לדמיון והמהנים
 מנויע פ׳ העקידה ומנאתילכעל ידברו• בלב לא

 מעכה ומה׳ לב מעדכי לאדם הכתוב שביאר סב שעי
 לערוך ומבין משכיל בטנעז האדם פיה שכבר לשוך׳

 היה מה׳ אמנם בלב אשר ים המחשבי מערכיהעכייכם
 ומשיב שואל יהיה בו י שכי לשלימזת הלשון למוד לו

 אלקים ה׳ הנביא אמי וכן מכיאותו בו שישתלם באופן
 והכל • דבר יעף את לעזת לדעת למודים לשון לי כתן

 הנביא הלשון הוא כי בלשיןהקדש העולם אמיושכנרא
 מפיו לשמוע ותזה לאדם השכיל נו ית'ואשר במאמיו

 שנתבאר כמו רעהו את איש ידברו בו ואשי דבר
 וממנו • ת׳ שער וגו׳ מאיש כי אשה לזאתיקיא צמאמי

 הלשונות לחמניא כן אחרי הנמשכים הדורות למדו
 פה שם מי השית]נאמיו זה על נתפאר וכבר כמספרם

 מבלי <יא • ע*כ • וגי׳ תדש אז אלם ישום מי אז לאדם
 כבר ובו' האדם לו יקיא אשי וכל שאמי כמו זכו' ספק
 קדיאת על המעיד הזה שהכתוב עב הימן כראשון יכרס
 שיתר אינו ore? עיף ואל השדה קית אל שמית האדם

 יאה אשר מלומדת יאה בי הלשין מהיית שהוכח לחת
 כי • לתדס ויאמר סקרה יגם הכינה הא!קיסז־ספיה

 אשר כי באתרנו ומרפא ארוכה הזה לספק העלינו אמנה
 גזרחם ספיר • והעופות החיות אל בארץ שמית ס0

 אשר ובלבבו לשינו על המישתת הבריא׳ הלשון מיקודות
̂זי  ממיז לי און תנאתי כן אתרי * בר י כמד תנא עליון מ

 ההנחה זאת הכתיבי׳לפי יזלושיעיר ג ע האפודי שכתב
 שם היא בכאן האדמה וגו'הנה אלקיס ה ייני ק הוא

אנל הראשון ק1בעם האין כמו היסודות לד סלל

השית
 שכל האדם חכמת יוזלמית

 וטבעו מהותו כפי שס האדס לו קורא שהיה תיה כסש
 ■ הלשק על והסכמתי בהנחתו השית אנל שהיה שמו היא

 שמות האדם קיא כאשי כי כן איזר ואמי הכלואה ההיא
 אלתה השם והסכים ומהותם טבעם כהשיגו החי לסוג
 ונאות מסכים אחד מהם אחד בטבע מנא לא הנה

 מממ העזר לי סיסלס עד אליו ומתיתס בערך לטבעו
 מינו מניאית והתמדת תניאותו להשלמת שינטרך במה
 כי תבחן מלין אזן * ההוא לשם לאיי שהיא עכ• ומ׳

 אמיתי כן על ראדלשם הוא שהשם איןשחרלאמרנו
 חסדאי הי׳ שביאר ךrוכד ומהות ענמית בכאן שענייני

 ואסמ הכתוב שאמי מח פה ג' א׳כלל מא׳ ה׳ אוד בספר
 ?ו שעי בעל כתב וכן שר״להויאתענמותו שמו מה לי

 על מייה השם כ* מהותו מה שמו מה פי׳ כי החדש;
 וכו'• יכוסה ענמיתי יל יכיסה שמו יבחשך יכן המהות

 הוא וגו׳ כאדם לו יקרא כונתישכלאשי יכלל ע*כ*
 על החיכת השם עליו קורא אשי הדבר למניאלת לאיי

 שם־כגזר־ היה כי טבעו על זמלמ׳ לי כאות והוא היראת!
 על המירות יהן ההיא הדבר מן רנמפכות הפיגילות מן

 הנקרא שהדכי נפרש או • שזכרנו כמו ונזרתו טבעו
 לכד לאותו נאית ההוא והשם ההוא לשם ראוי הוא

לה חוששים יותר ושסמלאכים :נעל ט על ומלמד
 דשבת לק אל קדושי אמית ידעת כבר וס• ומרגישים

wsלשיוליה אליעזי די בתריה אזילנא הוה כי יוחנן ־ 
 אמי וזמנין לשלום יפקדך המקום אתי זמנין בתפיחה
רב והאמר הכי עביד זהיכי ’ לשלם ידכרינך רחמנא
 שאין, אימי בלשון ברכיו אדם ישאל אל לג אמי יהודה
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כמ • fa'S רגיעי מאטד יהודה הוו*
̂|כי . • מציזעלה נעלם דני אץ כי הלשיסת ככל ישתמש ארמית* נלשזן מכייין סאין לפי לו נזקקק השומ ^
נלשון הקדיש טשת מזל שתקני למה דומה סה מנין רנ אמר יניהידה דאמל עמו פשנינה מילק ןן#גי

̂» נהננתי הלנים לגרף נדי שלהט עז הל א1שה לעי 1אמל כאמיין אלי פ ונסיעה • וכוי המולה •סנה׳קיאת <לש
נ אמי דה1יס יג יהאמר לשין בכל ►מפלה ן1א יסייע זכית נתיית אמנם * עשרה ן למכ הארק עמי ישאל אל י
קיינייימכיל״ זא־ק נזקקק הא השיא יכו'לא ניכיו ^דס

,ן0בל השיאל יל אס כי אינם אותיותיו עורות כי במבתב נאסר זה ועל <:א כיחיד
 - ע״כ * וגלה נחה תירה המניו? עס גאות לענין ובמקר׳אכל כינה בלא לשיכז את הסכל שכס •הכה׳
 החגור י־כיי ינכלל מדכרייי ר׳צם הזה בעיון רחוק יהי ואל ואות אות מכל המלאכים שאין אמיי לבלתי

 מון מגד בניתי לפי דנריו הדבור מדדך לד,מ יהדובד־י, העמורת אכל קלשימת נימי יוכירים
 ■מעלת גדילת גלשינט שתלה ןך2דן רועה העיעור דד,ם וקודם והכתב לה קיששין יותר שכם #מי

י«#ל בה ■הנשמעת התפלה דעתי ועל •וכי' זמרגיסיס
 יועד שהמצאכי' באמלו שינה הה יזה! הלשינות מנשאי * הכזכליס ת״זל דנרי על ניאורו הודעת אל יגא מאת
לשון נדנריחזל ימיגישיסזכן׳־זמהשטכי לה חוששים ני פ׳ עלניאולם מהשישד העקידה לנעל לו ינא ►מכאן
 הוא לחיק כי לאמר ספקותיו העילי אחלי כי נח סער
 זילהה אי אימית לשין הבנת לשליל כיכתס שתהיה מאד

 והלשין שבמדע דכי לכל היאשיטם השית ממלאכי
 ועול לכל♦ השיה הפנימי הדניי הודאת יק איננו
 ארמי שבלשון גדול כק פ׳ כמהדרין התבאר סכני

 סי׳ה') נאמר(דטאל שעליו לבלשתכר הניאה הכתב סיס
 ישים דכה יכתבא ♦דא די פשא שליח קדמוהי באדיןמן

 מלאך יהכיתב ופיסין תקל מכא מנא ישים די כזנא ידא
 נאמ׳שכיונ( חזל כדי ד לתקין ישוב העלה • היא הנכאות

 ינקכקה כחולה ילרשכיל לדעת שישתדלו סאנשיס לורז
 לפט להתפלל לשינרבנאי נסדיר שליתיפו שיוכי עד

 כדי סיג מכל ה יהסק הקדישה היזייה כלשין 1אלקי
 ישלאישיס ינוכו להשליס האמצעייםהנאיתיס לו פימנאי

 כלשון לק נלכיהם יידעי׳לנץש שאינם מכ־*ל ענמו אדם
 אכש-ס כי לפערים י לנשים המשותף הלעז והיא קליוט

 לא מניראס נלכיהס לבקש ינטיכו כאשי כאלה אשי
 תה חססכסוסא מפני ואמנעיים מלינים יאנאולהם

 שאינם לפי להס נזקקים איכן השית שמלאכי שאמרו
 הדיוט ן לש אל מטפלים שאינם לימי בלשיכס מכירים

 חן מנאתי ־ כליך חכיין יהי שאזל כמו בו למתפלל «לא
 למעלה שהשכינה חילה נמקים אמנם להכירני־ בעיניך

 לתס’ נתייתחסד המקים ילסעדו אותי לוין מיאשיתיו
 וכן ס' פתאים שימר וכמש חשיזנו על יקפיד ולא מליו

 מלאכי ביסייעיהי גליך יחיד זל ישי שפייש *®יכייכחז
 ולא כביר אל כריכילהושכאמהן לא סחית*''<בים

̂יעל  עוד וקייס • העקידה כעל מדנרי אלי ימאחימיי
 הם יודעגם המלאכים כי * מהם כתנאיממקיתית דעתי

 אדם בני אל קולם בתוז השמיעו וככר ♦ כלס מש־נית
 על נא כשהדבר כי • אכלו שהענין אלא •ללשוניחם•

ודאי השמים מן שליח אתיז׳ אי אזמלאן קיל בת יק

 המעולח הזכיי רק הלשוני שאר הה כי דיקא לאי ארמית
 • PP כיחן ב' מאח שקדם כמז ללשינט הקריבה סכהם
 מיקודו ליקתי דניים לץ נזכיר קמלאכיי הדבור ולעטן

 החכל דבל גא עת האלקיים בפרקיו ברטאל מוהרי של
 נאחר זה ועל ־ רא1הכ שמות השכלי כלי בד והכית

 י״למנדמהש׳׳כייגי ונו'♦ נילותאיתיותיז כי במכתב
 הבדואק האלקית והלשין בך לברי מדי לשינט משלמות

 קלמזלן שיתייחס הוא נדיקוישר * והלאה הוא יק
 כג^[ הנכעב עם נאות היא גס ויהיה הלשין עם המכתב
 יכו'• נאות לענין אגל :כאסזד לקרואיה כאותה שהלשין

^; ינחק רבי שמיט בזרד אזל דוגמת מעק כי מ: מר  א
 לאתחבדא אתי נש דבד בשעתא אלא יסתימא פתוחה כ'

 ילא׳שתמעא ליה לקבלא פת׳יא קיא הדי באורייתא
 ן יר י מינה עינוי כתים נש לבר ונשעתא * בהדיה

 יסע^ן מסעראאחראלא היאפתימא לארחאאחי׳אהדי
 נאכעין כאוריותאאנפין בה דיתיכלאתחכיא עד פתחא

 ftpo ככי קמי פתמת־ אורייתא א7 ועל חיכה •תנשי ולא
 ותקין; וגו' אקרא אישים אליכם להין וקרי יאכיזא

 אמריןן םעיי עריס0 בפתמי תקרא הומיות בראש
 ועלפתימתהתורה ע*כ• תאמר•

I נחגאילסס רבות וכאלה אלקיסהןהןהדניים* f 
y< מקום ממן ייסק ולא • הככבד ההוא בספי  tnvf 
 תיל, יאמין מדרשא לכי דרדקי אתו סבוכה ע' (שבת

 אלף כימייהו אתמור לא נין בן יהושע דחיחית
 דלהן תשכן5ד לגסי דגימל כרעיה פשטיה חט דלית

 הקיק׳ן פ ובמנלזי וכי דלים אפל חסדים גומלי של
כ דכי דווקני לספרי להו חזינא אשי לב אמר  ל«17לח י
 p.i1 זחלו עילם של ביימו סי כלומר לקית לגביה ליס

 ר״7 ידךאותיוק על לאית והיי • וכז' דהא לכרעיה
שכקג מיות1הא נזמה עיניך נין זלעזמפזת ״ עקיבה

סואכע



nsKD nnw קולי
̂יתיית שעי לספ כע1&לי  החני לנרי דתחזק< ה

 רחוק יהי זאל ־ הנעלם אל החנייאר מן כ׳ידףכהתהלכך
 הלשון נחיגת על לפניך שמתי א:ר הזה נעיון רל ״ זצי

 החניון עם ת הנאית קאותיו' לקיייאייזינורית הנאותה
 רשם תאחו־נתך רחוק יהיה לא כאמור יאית מכלאות
 וכתיבתם נאמירתס יושם שיעשו יל ׳ זמ סשקזת

 קלגפש חו חנאנפעילות להם ייסיה והלחשים נקמיעות
 וקכלזי שקיימו וכמו הדבר נבון שאמת צייאחקראני

̂' סימן באייך לריעלה כמחכר זל יזכתיכו  זכאמלז כ
 להס ובאמרזיהדימה קדושה׳ של לשמות ימי לעמית

 עלישלזם ולימיז נלחשים נאמרות ־זת אח מלית אל רמז
 זה ובכלל והכתב־ הדבור מדיך אתר פה בעל הן בכתב

 הכעש׳ שבתא חותם תאמר הככבי׳כאלו חותמות כן בס
 מדרגה וככל ובמאזת־ בעשדויב באחדים איתיות ‘בניין

 נול •ק שם למספר בד מכל עשי חמשה מיןסמסער
• לפניך המיכב היה במלאה עולמים*

אחדים
ד ט ב
ג ה 1
ח א 1

מ V כ
■ל נ ע

1 P

ת V י
V ד ז
ף ק ס

)

עשלוגן

עאוע

 ׳ הניאה לפי פעולתם וכיז לללז האותמות לי־עכין
 האותיות עס הנפעלים לדנריה ^שי היחס מצד יויא

 שנערכו ההם עסהככבים מתיחסית שהן כתו * לינה
 אמרי אבל עניינם שניכוי האותיות שישי מכח ו?תהיו
 זה מעין ינא ששם • סבייא שמית השכלי בדביר והניח

 יקי של חותמי בטבעת הנחתמים הגלגל קניות שש מל
 א' פ' די האפי שכתב מס נא וזכור ־ שיתבאר כמי ’

 מה לככב מיותדית האותיות קנת הניחו המשפט םכעלי
 יכדז האותיות כל זה דרך ועל * אייי

לככניס עיוקדות האותמת ־יכהי» ‘ המשיתיס מנעיג

דלי כין רבי<^
 האותיו׳תוריבי* אשי הכוונות כן גס כן מהם ומושפעות

 הנעשות מהפעולות הקודחים שהניחו מה עם עליהם
 וככר ככמנאות נפלא רישס יגיע חהקולי׳ההם נשמי׳וכי

 מהיבניס החכם תכלית כספי הפילוסוף נשם זה נזכר
 והכתב הדביל חוזק כי ולהורות ־ עב וכי' קדומים

 הפועל כונת טיב ועימדעל מונח ותקפם הנזכרים
 עקד הוא אתנם כי ־ וס השיעור להם וקודם אמר נהם

 מכל להמשך הראויה הפעילה נחלמית גדול ומקנות
 ומרגלא כלאכע שכתב מה בדנייו וככלל * אלה

 ככל את החלק ידע כאשי כי רסס במקומות כפומיש
 זה ועם ־ עפ פתיס1ןמ תות א בכל ויחדש ככל ידנק

 של ^גמא מעין בו נמנא דבר ץrש בתבל קלז האדם הן
 וספר וספיר ספר ספרים השלשה בו בהתקב] מעלה
 וכתב ודכר שחשב מס מכק כי וזה יי זכו' אמד בדבי
 נשיעור אליו כיון אשר ההיא הדבר ויתקדש יתהוה

 התייחסי' אלה שלשת בריות ינמכתכו ובדבורו החשכתי
 • קדושי נוקש אשר ההוא הדבר אל ומכזזנים מאד
 הענייני' קתאק׳שלשת לענין לא בו יש קוני מדעת ובכן

 כראי זה לאי לא בו הם ועוכרשיס חובדליס ספק בלי כי
 לזרים אין האל בחק סגולה היא באמת והתאחדס • וס

 הדני מעשה אל והנטרפס הסכימס לעטן אבל אמו*
 בתק למעלה שזכר כמו ידם על המתחדש האשיעי
 בדבר ספרים הג' שמתקבטם נאמרו רפס חה ׳ הבורא
 • יכו' אותו שעי כאשי המשוער ההיא הדבר ויהיה אחד
 והמכתב הדגיי מכח הנמשכו' הפעולות כל סכת והנה
 לקיואיה הלשין בהאותית תלה ואותה כנה על השיב

 • לו הוגד מראש כאשי עליז תורנה אשי אל והאותיות
 קי®1ן מפעלית חזו לכו דכתיב מקיא זה על אני וקורא
 'י שמות אלא שמות תקרי אל ואזל בארק שמות שם אשר

 מעם הדבר נכין כי לראות הביטו לפידרככז הכונס
 בשמותיו נפל&זת עגנילית נאק להתחדש האלקיס

 אדם יד■ על בארק השמות שומו מבד היא וזה הקדזשיס
 באותיותיו נאות הכתב וכן לקדואי׳בהס נאיחיס היאשין
 שכתב ממה כשפתיו נטה זאת וככל י כאמור בס לחכיון
 במתשכתך יעלה ולא לאמי ס*א פ' סיף בראשון המורה
 תחנאמ מהסאו שתשמעהו ומה הקמיעו' כותבי שגעון

 עכין על יורו לא קניום משמות המשיניס בסכריהס
 נדיכיס שהם ויחשבו שמית אותם ויקראו פנים בשום

 הדנדים אלה כל ‘ נפלאות יעשו ושהם וטהרה קדושה
 • ע״כ • וכי שיאמינס כש לשמעם שלם לאדם יאות לא

 ונאסר באמיו לו הנמשך בפיק כלהו שם קקל אשל ואת
 החיחב הדברים• אלו הפתאים הרעים האנשים ז מגא
 ויאמרו שירט אותיות אי«ה והתאמי&יקבנו הכזב להם
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>u |u״' רביעי ̂סרea יהודה קזד
̂  יודע פאיני מי ני אליו רזמו שהוא פרמש הקדש אל תאר על כש*אמר כשיכתבאי דפעל יעשה שם הזא עוה

 ופקידי האימיית יזדעאלאקנק יאינז לנד קריאתי עלנעלי שנעסלהכפשיהלענ רנת עדכי כןומ*
 שיזכילהו אלא פעשה יעשה לא יאפי כזה מעשה ייעשה ד' מא'י ה איר נעל אחיי ינא כן יאמיי ׳ הזאת א7שנ9

 יסימד ההפך אלא אהינינהמד איני שפתים נהקנת נאגיינתהקתיעיתיהלתשיסשיש*ה יידיאוהזת דרישה
עכ* •יני' מזה ירחק נפשז אדם נפעןלית מנא לחם
 כלא נס כי יראה זה ולפי למראכים הדומה הטהורה הנפש מחשבת הראית איפט גדלי אחיי וזה

 דעתימחשנהנשסהנז׳יאפשך וספר וספור ספר ספרים השלשה ומתקבעים כיא־יי יהעלה ולכאן לכאן
 והתכ‘לאיי פעיל״ להוניא כאש׳ המשוער ההוא הדבר ויהיה אחד נדבר מינים שט מקם המנא על

 לאכןידמהלפימה״עיכד דבר וכאשר הברה הנפש שעראותונעל יש מדינתהגלי ומדינתם
וכמהשינאאנלאמי׳יקניע ^ל ך ס,־ ה זה אמד <כן לא אכן וכאשירכמבו• שהפיעל תנאי קשי עס עקם

״ ד0הא,*ק. '*ל׳ ״ תני ״״י״־לי־מיי־ה־״א. -
כרל דניי זה על נזכיר ! ■ * ינטהי נקדיש פעילותי עיש מי

S קאלקייס ^עיקיי ניכיאל כפרים נכיגס נומתשב
ס תנאי קשר סיס א והאחד אחד* יתברך t לך ■לך י  וכל* השפר זה אחי אכן לשלשים התהרה ההו

הכינ«1 אמנס• כמי טעמי ושתים הלאיתיך א:ר הה!א קפפי
נס שהתקכני היית עם לימי אין כי יקנס דיכיו וראה

ינילס ספי הנה כאריל־ אחד בדגי הג'ספייס באדם • נירן לאין מטאהדכיד ני שיש הנל להרנית כיינתיגי
 בעלי ואלה אמרו אכל<ג קי' וכביקדסדנינינשלישי

 שם כשאין השמית יישם עטן ק הדח כי יכל* השמית
 שפר על לכיתביס או נפה למיניאיהס טהזיה תחשנה

 הראייה הכינה כהעדר נקרנס אין ייח כל כי ונדיי
 אמילתס למעשה זכה מחשכה נהנטיף דכי וכאן כהס*

 קזק רשם אית נמב לפעיל יננדו נכח אז ני כתיבתם או
 הלחשים * כנ יין ס למעלה שזכר מה יכן • כאמיל כאל

י י ההנליס נכלל והקמיעית  זס שאין שם ביארנו כנ
ק  שבכאן יעיד נמיר* נגסיין נתנררי ילא הומתו כשלא י

 זכר ♦פס * יכו' הטהורה הכפש ומחשבת נש־עיי הותנה
 שימן הרסגא נתשונות אמנם * נסתס וקמיעות לחשים

 אותיות חב נן שם שאמרו מה עוד שאלת לאמי כתיב מ
 רוכה אם פירישו מה למטה ונחמ למעלה הינלעואכונ

 תשינס ־ יכו' שמישי או מוכאי או לבד הקייאס לומד
 לקריאת מיפלאי כחות יש כי ודאי בנמיא שנתכאי ממה

 אלא עוד ולא כקודם גשמוש יבלנד נלכד• השמות
 בנמיא מקיחית ככמה שנוכר וכמו אפי׳ככתינמס

 ביבמות זהינד השם את עליו הזכיי נאמים ונמדישומ
 בנמר'ובייושלמ• במה ונשנהדרין כארזא־ ואבלע אמ׳שם

 היי ובכתיבה * מספל לחם אין יביס וכן קכשיפין ת*
 שישילתא בניטין • המימחין בקמיעין ייפאין ^ייייכשכת

^ שתא יאמרו שם כתינבה יעזקתי מלחסס דכתג מ  ד
 נני ונח לתהום ן«רקז אחספא עם יאמייהתב עלו

 ביודעין שאמרו מה אבל דבים יכן ד«ד שכיה שיתין
 נראה כך בבירור למטה ינ-חמל למעלה אהיב שהוא

לנוין ויודע עודו שיודע כמי אלא הדבלים סלאגאמלו

 נשלםק ע׳לתי האלקי׳ית׳סכרא על מייחד לנרי היק היי
ב שקדם במק זה ביאיר עלה וככר :וני' שעיים קי ע  ינ

 • יכשתד מיפלא היית! עס שאת יוכל כאשר שכלני אל זה
אהק קי׳ כ0 בבל ישיבת ראש החקזנלהנדיל כדני ת  כ

< השס בעכס ישפר יהפור שכר * וזל קנקיד בשפר  י
חן אמתי כמחשב לחשב יכלתי ככל יכיל אדם שים אין  קי

 קמסינלת לה י.הג מזאת לכן * ינענמי כחוקי היכחי
 מלין דת1נק הנפלא הסיד זה ואל מלדבר פיך קמק אנלי
 יקידן כהניל אמד ה ק׳אלקיני שמעישי בפשיק שקיא אחד

א״ ע*כ* נאשרנמנאבשפרמדיייקייישלתי• ה ט ס ה  ו
 בחכמס שחקים ישפר מי ל״ק סילי; אייב מאמי ישמע הלא

 המשינל- זי סנילה על בו הייה כי ישכיב מי שתים וככלי
מו! לכלס כי קשפיסקללי שלשת יתכקתאחדי' אכלו  יי

 לסער• כפירושי זה על היאבד שהעייכי כמו ישפר נמלת
 קמיסיק^ ענין כן oj יק בפסיק ונכלל • קינירס

 מלשון שמיס נבלי כי * ספסקא בראש למעלה המוזכרת
ו«^^ו^ * הימנו ניסה הראלד דעת ונס • עשיר ככל

תע^ שמים מלאכת בחכמתי ותהי אמר w מי הכתיב  ב
 אלינתתחיס דהישלשהשפדיס ספיריספר*

 יייכ^ן^ ישכיב ומי ־ בחקי תמים יהיו ויחדיו אחת בבת
 כניטיש בערכי שדיים מתכונת על שמיס נבלי ידם על

יאקק * הלכלז עוד אין קאלקים קזא ק׳ •
ישפדין ״לי’ * סכי נקראו השמים כי ידעת
 שמיס אנל !•מלא * שמים כשפל וננילי * פתיחו

מ למעלה כמיזכי ומלה מנין נו שנכלל שפר ענין  .המו
דני שעור «ענין • מכן ושמיםנןיק במשמר;באם ̂'9 נ

שמיס



מאמר יהודח קיל
 * אל ככזד מספרים התמים ינש^תתס ־ «י(יסכעשז

 אשי הקב דגיי •יקקי יכיונן ינקע' מלי h שמע יאילם
 זהדומס השמית ריסס נכין אמת כי לאמי מקדם כטע
 הדני ייהיה אמיי עד • יס' הלכיי«הכתב מדרך להם

 וכאש' הכיס הנפש כעל אתי שער כאשל ה^יסיעי ההיא
 זס ש?קיה טעמי ביארנו וככר • כתני יכאשי ני דני
 העכייית המלית שבין העכימה יהנסכמה הימם מנד

 יהנכתבי' הכאמריס הדביי׳ענמס יבין וכלשונם ככתנס
 היקש עס יכש גמור כפעל ונעשים נ׳כסס להיותם

 מפי ככלהיובא למשוער המשער ן כ הנתנא המפויהם
 ית' מנעליו ת!כן לני ׳נא זה מכל והנה ־ שקדם במה

 ׳שיה דיך היא 1ז יה)א’ינ כפר עילחי(■־טעם ננריאת
 האפש ק יייקי לעילם בשומו ית' קכתתו שביררה
 הפשוט קאקד ה' יניא בריאה כי יאחר ־ המוקלט
 לסזחץ יבכרו נכח דקים יענייגים התקלות ית' קאמתי

 קבול אל יוכן למען כית ובא ככמות הנמנאוח כל קמר
 מלבן לתתלומכיתהמלך הראויות העליונית בנורית

 לע« ליח כ ניד מסלו לא השפעתן מעתק כי עולם של
 ראשיתם ותהי * רכים כמקומות המתכאית החני שטת
 עוד יזכלנו ווכוי ־ שמת במנואר מהראשון עז שימן

 ועוד ־ יכו' הנורות קונן מקמת הכל באחר! כשתוך
 והאיכות הכמות כשיעור הדביי' הזמנת נייך על הייה
 הכתות כי יזה * האלקייס הרשמים לקבל יכוני למען
 ישכנו יכאמנעותו לקמל המשת הראשון המקרה הוא

 ״ ב' שימן כקמיסי שיתכאר ונחו כלס האיכיות נו ויכוקו
 העליק המלך יסד אשי הלקות יההקקלז היסודות יהכה

 נמפפי הנכללים המספרים הם הכמות נתינת לנורך
 העשיות וראשית האקדיס קסכוןשוף סך שהוא עשרה
 כפלמשפי אס כי מקודש מסעי ש® אין והלאה וממנו
 אצל כייפיישס לעולם שקחי הוא ובלבל שומת גמלות

כני ־ הכל  וסיעתו כפיטאגייה הפילוסופים קדומי היו ו
 וכקכס הנמגאית כל התקלות קמספל סוד אל יסpמיק

 כל כי כתב המסכל נסכמת שפרי כראשית גיא׳יניאו
 תכונת על נכניס היותם * כל לעין ההמצאותיתפישמו

 בנפש יאשיית דוגמת פנת לראש היה אשר המשפר
 חתיינתו שהיי זה הוא וישי וצדיק עג* ‘ ומן«כ<1̂

 ועקר * לטכעו וימהכאות כערך ועומד תלוי דכר ל0
 דכיובראשהפסקא שקדם וכמו כלזהייוקסאלקמנין

אייו ראוי ועדיך מסודר הניף שיהיה עד השיעור כי ג
 וס וכל * וכי במנין אג כי יהיה לא לו ®יכיא

 בפרקיו #כתב כמו המקובלים לדעת ייאל ®®”יי**•
 יתTספ נקראו לזה כי ה' ע' כ^מיי גיכיאל מוכרי
הי( הס ני הממני כילל ממקפלס הי ww הימי מלשין

ריא כח . סימן רביעי•
 בכל כי סאייה יאקת אקת כל ונקראת • ספירות עשי
 כגילה כמספר כי • מקניו מסכי שגולת ואקת אקת

 מסכי לכל יש זה ועל * ים האמת החכמים לכל כידוע
 הנקידק סהתקילה כעת כי ־ טית7פ כגילה ומספר

 עם הכתר כתהוה השלמות קצת ונתחלף להתפשט
 היינו • אתד ייספר שס ממני ינתהוק וסגולותיו 'שלמותו

 * א׳נקיוב שס עליו נדק שלק סוף האין אל כערך מספר
 במסכי נשארו ־ למכתו מס נכד דומה מסונב כל ולהיות
וכן • ככתר להגילות מה כצל דומות כגולות האקד

 מספל נחהיה מההתפשטות* השנישנתהוה מהשלמות
 מס נבד דימית סגילית ההיא נחספל ונשארו שנים

 מהשלישית וכן ־ השנית הספירה שהיא הקכמה לסגולות
 כלס וכן • וסגולותיהם הארבעה ומהרכיעית השלשה

 עשיה שממספר וכמו י הסלם המספר שהוא העשיה תד
 אקל הוא עשרת כי תיי« • עשיות 3נתק« ולמעלה
 היינו אקד להיות קוזר עשרה כן אם אשר שנים ועשרים

 הספייס כן • התשעה כל עמה נהגטיף אקד עשרה
 בהצטרף אקת ספירה היתה המלכות שהיא העשירית

 להיות קוזית1 עשרה• והיו • ספירות התשע כל עמה
P ועל • השלמיות כל עם שלם האקדית אז כי אקד

 תבין העשרה ומשלמות השלמות בעל הוא העשר' מספר
 ושלמות סגולת p>7 הוא המספר ושלמות סגולת כי

 הדקים הענייכיס *.אסנס «גכ • שביארנו וכמו ות הספיר
 בו יוכן אשי האיכות טרך על עליון מפי יוקדו אסר

 המרדיה כמתקלפומ הגויות ערבית לקבל הקמר
 ביקס המיוגלות העסריות האותיות הס * מלמעלה
 כמו מהנה אקת י<ל המכוון עם מאד נאותה והסכמה

 האיכיויו הזמנת אל נפלא רושם להם היה ככן 1 * נקדם
 פית מאוצרות הצורות ברכת עליהם להריק בדבייס

 מ״בך הכתוב מאחר זה על תמליצו וכבי כאמור המלך
 כן למספר אותיות קצב עלידי0י<! ישראל• יביך

 * העליונה הכריכה מן הנורות כיכת סכא ישראל ישפיע
 ראינו כן שמענו מאשר עמלק במלח אלה דכיי קרד.ן1

 אמון אנלו ואהיה מדרש על ראשונה פ בבי לf אמיתס
ק1קת * אותן אמון דא  אומנותו כלי הזיתי אב* אומרת י
 אינו פלטין בונה כ< מלן שבעולם בנוהג • קנה של

 לן יש ופיכקםאות דיפתיאות אלא עצמו מלעת בונס
 פשפשין• עושה הוא האן קלייס• עושה הוא לדעתהיאן

 והתורה העולם־ את וכולא בתורה מביט הקבק היה כך
 הין תולה יאשיתאלא ׳אין אלקיס ברא בראשית אהיה

 צווה והכתוב ־ עב • דרכו ראשית קנכי ס׳ אמי דאת מה
 ^ןל דכים ידצגנו וכבי * עב • וגז' ארץ יסד בקכמה ס

הימכן וכמס • תולה pJjjjj של מכמה מנלת *יו מ כבל
כפתיחתו



י15מא יוזודח קור
צי נידנו !פילישסס^יציצ מתיה;«

י ct7pp פל שמיתיי כלה התזייז כל ̂*'שקת*ניי/ סי̂ז  ה«
̂£י כ^ו אחי ץ5נע *תיולקז׳לשימ  פשיק •0 משל fiJ »3ת<

 O'pfe יאביא נדאש אחייתכנין בדvליpיתסל בראשית
 •שיוית׳ יבימטיייתיהןישל ג\ייפיהן מלכד כן התייה יכל

 סל הגלול השס עגין• בנאדא נפילישיז ישי כתב וכני
 •' זינא ע9ד פסיק־ס בשלשה עניןהזא באתה מג

 ז'צ0פ כתסי אז נד/לא אחת נאית בז שטעה כת זה ומפני
 אחת חז’י ט שיחסי כת אזתנזלפשזל העניןיק־יכ זה כי

 שיכתוב בתירה׳א( מלאים נ*ט מהם שנאז 0א:ת חלזלת
 עלפי אף בזה כיזכא וכן החסרים משאי באחד 1מ׳*א

וזהו ־ במחשבה העולה כפי מוליד ולא מעלה סאינכז
^ ע  חסי וצל מלא כל למכית המקרא גדולי שהניא ק

 עורא עד במסורת ספרים ולחבר והמקיא התורה בכל
 מפסוק(יקראו שדישי נמי בזה שנשתדל הנביא כסופר
 בחקיא' ויבינו שכל ושום מפויש האלקים תורת כספי
 לבנה אש גצי על מתירה באש הכתיבה שהתודה וכיאה
 בלא רביפה סכתינח שהיתס • היה שהוכינו הזה כעכין
ן על שתקיא בקריאתה אפשר והיה מיטת הפסק י  ד

 והמנוס התורה בענין קדיאתנו דרך על ותקיא השמית
 ונמסר המגית קריא' סילוק דרך על רבינז למשה ונתנה

 ל1הגד השם יכתבו וכן כשמות קריאתה פה על ילו
 אותיות סלש של לתיבות ויתסלק ינוף כלו • סהזכיתי

 הקבלה־על• לבעלי השמיש כעי רבים ולחלוקיסאיזיים
 האותיות את נו תעסה אשי בידן תקת הזה הלשין את

 • בראשית כמעשה כדול מקבוע • מהם כלולה שהתזיה
 ימיה קני ליס מהיותו סתורה אפי ימוש לא אמנם כי

 סס לדכי הי?ובן והרנה • המניאזת עכייני כל ^ל
 אשר סדבייס טבעי סכל לתורות גבוהה גבוהה נזה
 נקבנו כלס כינה שערי בשם קזל מטעם אותם כנס
 ובנורת זבגימטליאות כתיבות כתורה נרמזים באז

 כגין בגויה המשתנות אי כהלכתן הכתוטת האותיות
 ינכתריהס האיתיית כקוני או והעקזמז׳יזזלתן הלפופות

 לנרף בנלאל היה יודע שאזל מס לזה וינורף • וט
 נמדיש אזל ועיל • ואק שמיס בסן שנבראו אותיות

 לא מעגלזתיה נעו תפלס פן חיים ארח דכתיב מאי
 שאלמלא תולף של שביליה הם ם מטולטל׳ מדע•
את לרפאת יזלעיס p^7p הטיית ייה*

 למזמור טוב שוסר יבמדרש אתהמיזים זלהיויו סתיליס
 פרשיותיה נתנו לא אלעזר אר • עיכה אנוש ידע לא 0
 שהוא מי כל הסדר על נתנו שזייולא סמלי על תירס סל

 סדויה ניעגלס לפיק• המתים להמיית יכיל נהם קורא
ימומי לו ייעיכה קיאיגילס’ ®ל

כה־ סי^ן דניעו
 )ך1ח0̂  העקילה נעל וה יול וצתב • עילם עד
 אמון אנלו נהיימח ית' אגלי לה שהיה הקידם הסדר אל

 מוכיתינו קחאמ' זדגיי הנפלאים הענייניס נחלו צו אשי
 והיאבד • תלס עד משיחי לי ויערכה מאמרי ן נ

 אבדלס וכייןשנפה אמרי על ינייה לספי ביאורו בסוף
 יעלתס יחשב דנר יניף וחגב וחקק וראה והביט אבינו
 סיזקי פי ימ * Vוכ הכל אדון עליו נגלה בידו
 «' והס נאלאית צרלאז יש עי עילן -0 על קקיירה אתל

 זא&כ־ בחנמתי שחקק על זה לגחון וכת־׳,'ל צעירות
 שגאב! רנייא' בידי יפלקה זניף הקדש אותיות בעינתו

 pxf אביקס שנתעסק מלמד בחרן עשו אשי הנפש את
א דנה כדאי?ל •נירה ספר של האותיות בכייוף  גבלא ני
 ד7קאל ולא בהדיה משתעי היה א ויי דל' לקידה שדייה
 ואזל לעפריך תוכ דין הוא חביייא סן האי אמר ליה*

 חאותיומ לנרף ננלאל היה יודע אלקים רוח איתי ואמלא
 נגלא די ב עלתה ♦כאשי • וארק םמ־ס נביאו סצהם
כ הושעיא דרב אזל וידה ־ עב יכי' הכל אלין עליו י  ו

 דשבתא יומא ייעל׳ כל ינייה בספר עוסקין היו חנכיא
 א3הלש עלת וכתב * ליה ואכלי חלתא עגלא ונרו

 שכו דיקאמשוס שבתא תיגדמעלי סימן בתשובותיו
נו של עדותיו ופליאות • הבהמה נייאת היתה בי  י

 ע5ה נקן ז׳ול ואחור ס הגלגלכנ חוזר אמרו על סעדיה
ח  יקוכלו} יתובלת מקרקע טרא שאדם לאותיות נ

 בכל יאה(אומר לבי כ0ם יגלגל עיגל יעישה בקרקע
ת אלפא לתמג פעמים תמב וכן ביתא אלעא היקף תו  ני

 אמילין כס ידי על לקיים כבר<עזלה לפנים הילך ואס
 מס לסתזי *רנה ואס * בה כ בהם שנתן טתות האלפא
 האלפא באמירות עיגל בהליך לאחוריו יחזור שברא
 עע־• וחמותי• בקרקע מאליה יתשקעהכייאה ביתית
 אצלו ואהיה וזל סי׳ינירה בפי' שבתאי חי' כתב זה ומעין
 שאלפים למדת הצס יום יום שעשזעיס ואהיה אמון

^i של אותי! מסעסע ה'כה היה העילס בריאת יקודם 'ip 
 לגלן1דנ^א!מדיימ מכלם ושיסמנרפם'ומגצגלם«עמס

ת סגיםואמור תו או ^ ^ עושה והיה בכל ו ב ד ד ו  ע
 דבור• קני • דבוי מלא גדולים ודבורים צלולים
̂  וגדול ובזה כזה אקח ' בדבור סכים פי דבור*

 די«ז1#ובכק כאומיותיהס ואחור פכים ומגלגלם ומזה
 jp^ ה עושה היה זה וכל • כלה עד מניינם מסכי ומינה

 d הגדול שם ובכנוי במאמרו העול לברא יונה שהיה על
 הגדול שחי את להוניא בדי האותיות מגלגל היה ולפיכן

 והנעלקן הנקדש השם אותו ממוי אסר • קכהלא«כו
 בל« עין כסיף קטן ברגע בראשית מעשה כל כעשה

רנו ובמאמרו ונניזות בדבי! אם כי לאותויגיעא ב כד
בלצי



מאמו* ־ יהודח קולי
 מגלגל יז3%ד פיס יעיד ״ יכי פמיסנעשי ה ^לני

 -שככל הלשונית דברי כל מהס כדילהיניא סאיתיית
 עניין אין לי נלננו ליישב קנרו אלה כל קארץ־־עכ'

 באויי• בורק ינידה* מספר קקנר שזכר לאיתיית
תהלההמך על לי יש אנל

 דייב בח סיטז’ רב^
 בנסנייםכי«0 לדעת פראית מאפי כפדין פיבייס

 לפס והדומה השמית על'דושם סהזכיי מה מכת יבאיס
 ביאיניהי כבי אסי את יכן * וכי וככתב הדביר מדיך

 סככת פי על י יכו' בכמות ייניו מעשה אל אתיו על
פכי כחדש • הראשין

 האימ'אל הכסת פי על ביאורו ירי'6ס ע׳צר שהם חכמה פליאו׳ נתדבות ושתים ,r זלהוראס ־ פנים הכמה
ת ועע־רי׳ושתים מאמר הבאים בתיך בא בלבד תיי  • וכו׳ ככמות יוכרו מעשס הגמצאו' יציאת רמז או

ת יוכיר ינ*א יוכרו נא יוצרו מעשה 4א הייתו עם • שזכינו התזנן מו  אל הנעבאות יניאת אל סימז בכ
ת כות ובא מוסדות על ספק כלי מיוסד מו הכ ד מספר ו סו  ו1יוכלז. אשד מעשה גבול כי אינו המספר ו

 העשר עי למיכיהס דובדלו ̂<7ב ספירות עשר שאמר כמו בעשרה אם אתכנז כי הנעלתת הקילה

׳ ״ ע ע ש ת א י י י ־ ,1ע ם4ר ה ל ו ה ו ש ע ת ח » ׳־״׳־”*””׳”™P א

״ ענ ז א׳ ס רנ לי,׳ ־לנ ״ ה », מ ל ס חי ״ ד ^ סו ע ז י נ ״ ״ ה ד מ י ע ®י ״3 סיק״ס ״  ,גסא •
רו איר׳ר רוותו5 )'עלי^.קן);^^הקכל(ס•31.ן5 ך מ ס ה ^ז ע ן ו ב ת3ה ד ם כ  ה«♦ ק6סרא תן הדקרון הזס ח

 כיאור השלימו שאתרי ראותי מה® נא בהם .וחקור בהם בחון בבינה וחכם בכאן החנל כ״ן לא כאשר
מ וצור וחשוב ודע עם • סידותיה על לדבר ע ה  והכמות כאמיו הנמות ענין כי^י נא בירורו 4ע דבר ו
תן מכונו by יוצר והשב ־ ענייניה דוחה כלתי התתו ד מ  אל לו ובא • זכו' מספר ^הם שאין עשד ו

אמר האיכות ענק ביאור • סוף ענמ< את הרשה שלא אלא
באיבות סכיתס p זאתי כך אתר כאמרז אליז להרוס

מי בכמו' יוברר העשה אל שלישיה כסתא כה וכו׳תעוד וכיכר אסור והפיריש למאד עמוק והסוד כיויה־־־ ספה ו
 שהם ומעט בתנאים אלא יצירה בספר דזיסין אין גאע

 בדכיאל תימיר דברי על אעידך זנמד • עב * מזומנים
 כשכגיע * זפעיל׳׳ס האותיות סוד על האלקיים מרקיו
 והנה ‘הבורא שמית השכלי כדבור זהניק אמרו לביאתי

 אמות שהם הדברים נעשית ככלל התורה שספר כמו
 ונכב • פז סימן בלאשזן הקבר כדבר זשישיה התזיה

 למספד עילה !הבורסיתד אזתייתסהןכללאותמתיה
iV ב הקנה אל הקנה והןשתיהאזתיותהמכדיתותמן 
 שעשית בזה מנרמז * ישיאל על לעיני יל בראשית סל

 תתודס התחלות המה הלא האיתיית יכב הדגיים
 * והתמדתו ינירתו עקר שהוא לאדם האד כלב !♦סודותי

 והאותיות העשיה בגבול הנכללים קמספריס כבה
 ראשינו' הנמנאו׳יסודות לכל היי הבה הן וסתים העסיי'
ס• סבות ושישי ת ^  ית הנורא גיד אלו ,ומדיבת י

 הקמייס הכינו הס כי * כי התובכ ביד הכלי התדדגת
 * כל מייני השופעת קצורה ׳לקמל נאות ואיכית ככמות

 אות סמכזיךמכל עם הקנה האותיות האותות מנד וזה
 הלחם ובכן * שקדם נמה זכרו שנכפל כמו ואות

 ההבל שכוון מה ולשתז' לאכול לפכקי והביאור מקלזכך
 היות שעם לך דע זאתה ליף־אק• היזנאים «דנייו

 וה אמי אכן האימי הנסת לעי קנה :דמיכונמגזךעד
י ל  יעו על יותר שמחים הדבליס אכי ייאה iv * ילז מ

י זה יקאתל 'תספתהאזעי ע תוכרו’גזה ני • ומ' מ

 הכמות .ע^ ויוגכל שיוברר *מעשה אל הכיאוי ויהיה
 ושפר וספוד מספל הנכלל י*ל ההוא והאתד :והאיכות

 ית' בתלף המתאחדים והמכתכ והדבור המתשב שסם
 תכפה״ פלאות כתיבות וכו': התחלה היה • כאמור
 דבי ממך כייפלא מלשין אז ופלא• הפלא מלשק

 סוד ולהם בסמוך ו כאמל והעלם כסוי עכין למשפט•
 החופלאית* אלו כתיבות ב’ל לדמיון כי וכדזאמיז תתוס

 ל?:* כאן שהיי ד בליז והשלימה בנית תירה התחילה
 מלשין נ*לידעיס:ספייות* משפטים אמר והמשורר

 • שקדם התנל-כמו שטיז לפי מעניינו דביהלמל •וספי
 ייצא מספל סס שאין יז[ מה בלי מלית נשתי - * בלימה
 * זכו' ילאתשע עשל אמרו שסמך יכמו העשיה מכלל

 שיבלום זהכוגה לנלזם עדיו איזת׳מל&ין מלה תהיה אז
 דיקא עשלס על החשבין עמד מה מפני מלדבר פיו

אבע וכתב • הסמיכים הקבי כלבי* שיבא ונמו פ י
 לא כי מה כלי ספיחת עשי הם אחרת מדרך ז׳זל סמות
ה וחנה עשרה יהיו לא אם אחד להתל תוכל  הוא עכי
 ועד מאתי שהם האחדים כילל שם והוא ־ לאחל דומה
 לאשק מספר היותס עם סללס העשרה ושם עשרה

 עשרים אל בהגיעך לאחדיני הדימיס המספרים ותקלת
 סלסה כנגד זשלסים איזדי' שני כנגד עשרות שט הם אז

 עסרו׳כגגד תשע הם תשעיס עד עשיית כל וכן אמדים
לאתי דומה קוא מאס למסכי ובהגיעך אמדיס משעה

«בי.גיען



מאמר - יחזרח קול
 על אתיים משעה כנגד הס גס מאית משע1 ן1 ׳♦נחגי■

 לאסל דימה ף1ה! היא גס מאית עשי שהם לאלף שתגיע
 ^פים לי' יבהגיעך ט׳אתדים כנגד אלתיס ט הייתם על
 רבנית עשר על יככה א' רבבה נהייתו הקשבין כשלם אז

 על לאחל דומים החספרי׳הם ראשי כל כי ה׳ה הדרך על
 אי מעשר חלין הם המספרי כל כי המספר חכתי אזדי כן

 מהשנים אי אתריו אל תתחברתי אי ייכפלי התחדש
 אננעית עשר כמספר שפירית עשר כתברי׳יהכה דרכים

 גיפית שהם תשעה הגלגלים ינכה חמש כנגד ממש
 בעכיר כן בקרא קדש שהיא והעשירי נככדותעיילדית

 מקיף הגופות זכל התקיף ל,זהיא0סכ tcb ככל סכתי
 תדרגת האמת לפי כ• ־ יכו' תשע עשלילא ואמי *כיל•

 באנו לא אמנה אך תשעה למשפי גבילה סמב האתרים
 עד ן חשב סך לעשית הנחלה יאל הממחה אל עתה עד

 ומקיף כילל סך להיותו ענייני נשלס או קדשכי לי העש
 אחרינא• סישנכא ומכאןילהלן יחד האחדי׳זמנלפם בל

 הס המשפרי' כל הכה שמות פ באתרי היאכע רמו ילזה
 וביאור עב אתית תדרך והרעשיה אתת מלין תשעה

 שנאמר כמי תשע ס ישכ תשע אחד ליתר יתכן שלא זה
 מספר תהיות אס כ« וה יאין • עשר ישכיס עשי אתר
 הנספרים מדרגת וראשית האחדי' מדרגת אחרית עשר
 העשל• כמספר זולתי נד מכל הדכד יושלם ילא כך אחי
 הרוס על עולה ה שה כמי תשע ולא עשר אמי כן על

 קכג לא עדיין אתכם כי גכולחאחדים כקנה להיותי
 בתוספת* להתגלגל לשיוכל תכליתשלמותו המספר

 כי עשרה אחת ולא עשר יכן כא• לא העשירי עד כי
 החשנק ענין יבהשלם * מגרעת אי תוספת ני אין יזשלס

 בורך לאין גבילי עקר להרחיכ לנו אין עשר כמספר כלו
 עדיו לנא לני שיא * כמועט עשוהו מכל אשר את כי

 ידי על כי כזה שרמז אפסי יכו׳• בחכמה הבן ז במרינה
 • כראוי הכמנאית בחינת אל בהתייחס המספרים סכמת
 דרך ועל י מליין טי ידיעת מוכח במננלותעל נעלה

 כהכרת יתחייכ וזל מהיאשון פ'לד החזרה שכתב מיז
 מכל שנקח עד עליו שהם מה כסי כלם סנתנאית לנחק

 בנקשותיכו יזעילוט נזדקזת אמתיוא הקדמות י;?ק מין
 התכין!משגולות מטכע ילקתו הקדמית וכמה קייות1הז

 ממני כרחיקם ענייכים על לנו יידו סתשבזדת ^ייית
 ענין אמנם עמינים הרכה על הרחקתם יתייכי ית

 שתספק ריאה איני הטבעית זהחכת׳ סנ-לב^ת התכונה
 להנהגת ערךהעילם בהשיג הכימיים

ומעין • הדמתכית כפי לא האמיי על היא ^ך ס
מה סגולתטכעהחניזנתיעלתהבקסיתהאלקייתהוא

החכם סכתכןישדבשפימאזטהעתניסדינכיהבורא

כה סימן רבעי
 והמגיכז׳כשיחממ הספקות לחשטלים שיקרו ידע כבר

 לקש•! הדרך בזה ולאינוייר יהמנאתי העילם בחרוש
 קיוב׳וסבימ ויותר מואת קלה ייתי אחרת לרך לז ושס

f אלקית כתיבה נהם כתינה היא כאילי בנפשזתם f i, 
 היק־ כי האמת על כשיידה להכחישה לים מהמשכי לאחד

 Jדל1כ איכות ניופוא לו מעידה כנפשו אמתתה מנא
 5ע* השנים לפני הוא אשר האחד יון יתילדחו המשפר

 ■ הניע כי רכז׳ נפרק קיקאש המפרש שכתב מה זה ומעין
 - 1ותמכ המסכל מן ואיננו המספר התחלת חזא האחד
 ואס המשפד יעלל האחל יעלר ואס המספרים כל ינמחו
p התחלתם הוא כי הוא יעדר לא המספרים יעדרו jp i 

 ולא• יתחלף לא אתד שהיא מנד האחד וכן מכיאיתם
 ff(אחד אס כי לך יבא לא באחד אחד כשמכה כי יתלבה

 ־ כשתכ-ע כי המשפריס שאר כן ולא האמתית סנילתז היא
 זע^ • עב ־ וכי׳ כלס וכן ארבעה לך יבא שנים על שנים

 תשוע, ועוד * הרביתי חזק ב סימן בשני כיונאכזה
 ••iy ע׳ המלך גנזי כספי לטיף החכם שכתב תה תיאס

 תכמ<ן אל החקירה תחשך ההגיון חכמת ואחר וזל
 הקידתת'שכתכלמין■־. והיא כלנד השכל המניא המספר

 ועודי• • הקודמים שסדרזס כמו בסדר האיבעהלמודיית
 .Jמניאזנ להשגת והמשל הדמיון דרך על מישרת שהיא
 ■ שאד ומביאות ן הראשי הנביא ומכיאות דאשיכה סכה

 המכואיס׳ התספיים כדמיון החתל מן הנבדלים סשנליס
 מסעד": אינו והוא כלם הספוליס סכת שהאחד לפי כשכל
 ׳cלאן שהוא לשנים מניאית שאין אלא הספידיס ממין ואיני

 .לשלשת מניאית אין וכן האחד קדימת נזילת המספר
 לארכעת מגיאות אין וכן והאחד השג־ם קדימת בזולת
 לאץ עד וכן יהאחד יהשטס השלשה קדימת כזולת

 ונאכלו^ הנפרדייתושפעית השכלים מביאות כן תכלית*
 מכיאולג האחדו׳כדמיזן נורת השזג! הראשין הככרא ק

ל הם וכן הא׳נסעי היות הא׳מכלי המספלי׳יק  ;השכליס י
 עלון הא היות עד מיו למעלה וו הרכס מעלו׳ על יוהיאי
 שלפס^ כייטאי׳ תלדה א^מהם כל ומביאות עלול והשני

. f>f שפנג כן שמפורים האחרון אל יעJמ
 האחדזן מגיע׳אל ית הבוי מספק המושפע הראשון הככרא

.5א מבוא׳היטב וה מביאי׳וכל לו משפיע סבכפייאי׳והוא ,^  ו
 והוא כלם הספולי כולל שם הייתז מספדהוא עסן

 יבדיד לא יכן כאישים והמין כמק האישי׳ כמניאי׳ נו יכלם

■ יעתע יה^? בוזלתסופר שפורים ולא מספר מביאות

 כמזפלק: השכלי עיך^גיין הזאנכנל כמה יאה גם יאה

וכייב^ ’עלל המטן* חכמת מהשגת כידכי העילה
 ־ אמלן דהיס פ׳ב׳ כ' שעל 0השמי, בשעי כתב אלה כדבריו
• אקך יסד כחכמה ה׳ על הטנע לחכמת רמז בחמס

ונינה



̂יחודיו , מאטד קיי
 במכיכה שמים מנן על ליםiהגל צתכמת ימו
 אדירים קל(שים דעת לכלל מיכאים אנממ פענידס

אזיז ם0 ^זואהכרמו  יאמר כבקעי תחומית בדעמי נ
 הגלגלית התכיכ בכיפת ימכס הטבעית ב<א:מה סנן אב
סתיחסית ילי על וכל

̂עי ד^ג בון מימן דב
 סזגישס-הפוללעו אל המינים נערוך למסמרסזכאסר

 \0 תמת סי ממשמר® פיזית הסוגים משפר יהיה אותם
 חשפי יכלאשייעלזיסיה לבים מינים מהסיגים שיג

כני הסעים סיגי אל יגיעי פתיתעדאשר הסוגים  י
שיגי כי הפיליסיף אמי

 עצ• יהם עשיס הם הסיגים רתי*קהעשדים באיכות הכרתם כן ואחר סוף• מקנמג ני שהם המסעייס
 יאפש ימגטיף ואיך זכמס אטורת פי4ש חד*קים ש^שה אותיות ושתים ענייכם היודעים גדילאנל

 ופועל וקנין ימנכ ומתי ואמר ®שוטות עשרה ושתיס ותSכ^ו ושבע מהם בהנזומקיי בקן וזא
נקקיי ובא»• • ונפעל ןן1ן3םו Sm סוד אטש שי; מם אמו׳ ש^ש כתכייית כתן בת תזיה יל

 עשרת מים אישי עילות על שכ^ן ואש ומיס אויר ין יועא שממנו ומכוסה
קמש כמגאם חאלס הסיגים ' ' a 1-.״ וקיךיתנהסתהימכק סכו

העילס הכל נברא ^ מערכת ושם נ̂ז אי״יי הארבעה והיסודית התנועה וז
והרוק האש שהם שהוא והקטן הגדול העולם פערב עם האלה אזיוסבאמרז^ק סוכרנו•

 הקכמה אל מהם וקקזי בהם
 ידיעת למדיגת תעלה הפני ולכל וכים שקדם והבינה
 הוא ונוי • וכו' וטר וקשוב ודע האלקית^א הקנמס

 בקיט• אותי דנר ביתני• וקדם אקור כאמרו ניוד מלשון
 יקוקה והיא קדישי׳כאתיר דעת על הוה הלביי (להיות

 קטר תמנא בה בתינתנו תתפשט אשי וכל מאדם מאד
 תקלה כי ר• וקס הליך סקלות שידי כן על • השגה
 ברורה ידיעה אפשיוח יקשב לא ולמען • ודע אמי

 מקשבה שאפי ולהורות וקשוב• אמי בעמיפיסכאלה*
 נייר כלומר יגור הוסיף נהם לנו אין נכונה (סברא

 קלשתשכלנו* שאתי תוכל כאשי עאומדניתרקוקות
 להעתיד ולנייר לחשוב נתיקיך ידך נא השב שיהיה ואיך
 גבוה קניאז' בידיעת אנלן האפשר כפי בירורו על דנר
 הסודות ישאר מהותי השגת תגיעאל ואס־לא גבוה מעל

 לש השב ואמר * מצוני על יוני והשב וזא העליונות
 אנו ונייכים הנמנאית כל ית'יכוי מאקדותו סכתעשט

 הפרטים ולהשיב אינה המונב הסולם בשליטת לעלות
 שיעלה מה כל כי כוללים יותר אל והכוללים הכוללים אל

 המדרגה אלאקדות יומי יקרב סלל קעגיןאליותר
 נעלה ההתאקדותהזה וכסדר • המייתדת האלקית

 • בתכלית הפשוטה האחדות אל הגיענו עד מעלה ^מעלס
ה  קזנתהלכנית בעל בי יעלה אשל ודרך מסלול זה ^נ

 בעלות נתבינן כאשל כי באתיז היקוד משזגד ז ע
 כתקול אשר יכל פקיתמעליליהן מספק כתנא הנמנאזת

 פחות מספק כתנא למעלה ההן העילות עילית ייל
 אל שיגיע עד מסכין יתמעט מהזיכלאשרחעלינה

 הנתנאים א*שי כי וה וביאור העלית עלת יהיא א ®ילה
 הכוללים במיניהם כתבינן יכאשי למספרם תכלית אין

 כי תקתיסס אשי האישים מן פחית קספיס יהיה אותם
תכלית יש והעיבים דכים אש׳ס כילל קעיביס קן מין ל9

והמיס
 על נקקור וכאשר והעפר רזאדם

 וה• והטלה גמנאסהקמי הארבעה היסודית עלות
 מה® פקות מספרם יהיה עילתם על נחקיר וכאשר שנים
 אקד אלא משניה סקית מסכי ואץ ♦ת' הבורא רנין והוא

 ס׳המחלכס לך דיל אמ' וכן גל^פ אקל ית הטרא 6<)
 יעליו-ו למים כל על רם הוא כי י'ל לראש לכל והמתנשא

 ועלול עילה כל ועילק תקלה כל וראש העליוני' כל על
 הנתנאות בל ישראל ובכי יהודה בם יקבנו ובכן • ע*כ

 ולישיאל ליעקב יאמר וכעת אקד• ראש להם ושמו יקדו
 בעלותם מכינו על היובל את השיט כי אל כפעולות

 על קול כך אקר השלימה• מרטינבראיולאקדותו
ק י׳זא וכי אשל העשר מספר על h הראשונית מד  ו

 וקוזר מתגלגל העשר שמספל לימי סיף להם שאין עשי
 מלכר> וכינו אשי הדרך על תכלית אין עד סלילה

ס 'שפר בעל. כיון לוס ואולי שמות פ היאבע טי  באמיז י
ק מה בל* שפירו עשר ע  בסיפך ותקלתן בתקלתן סופן נ
 עגזלס כדמות לעילם בענק מתגלגלים להיותם ימו

 ממנס קלק לכל כי וכיף תקלה לס שאין מתגלגלת
 יאק^הכרה® ג ברייה מאין ואקלית ראשית יתייקש

 אל הנמנאותינאו כל כי למעלה שהינק למה כאיכות*
ביאור• קד® וכבי • ואיכות בכמית ותכרו המעשה
ס' מספר והכמות באמרו בכמית  עגין כאד הואיל • ו

 בין וסבדלתס להכרתהנמנאית האיכיתשנסוהואסבס
 דל ״ לבדנז;ותלק כאשי אותיו׳ קט: ע״י יוה ימין מין כל

 c*pp1 ׳עשייס כאמין ממנו השני בפ ינילה ספי בעל
 ;פשיטות עפיה שתים כפולות 1 אמית ג יסוד אותיות

 כוו) לא ט יזאה והכך ג פ סס • זס' אמית שלש ואמר
 ולארוב® הקתום הספלרהיא דברי בל לבאר החני

 מסיייי מעט ממני ומלקט הילך שם ועיר 3ש ועיר רק
 ימ׳י ביןודמ'-.סולגד(ל הכוזרי ההכתגהטבעיואשבקש

הסיד 1 58 א נח



ע\. |uu גי;;ז , רuvם ▼חודח 7קי ־
 נלמממת6 השלישית! בהקדמה כ סימן שי כממ המץ• על השלש מכחהאותיות איך לד«ה ומוזלהוא

 ppp הכולולע חניכת על הורה מקימות בכמה ־ 'הנורות • גברא הכל שבק ואש ימים ייר1̂ יצאו וכדנו יאשר
 יךpפהעידו וכמו זולתו או פועל משכל לא ית הנייא ^מילדתס עעלימים ■הנופים נם רבריו יולפימשמעזת

ק ביניהם ההפרש ואין •ייאלי  «3 בכוכה • התכונות וניתן במסשקלסנפסקאזו: כמו זן ויותר בפחות י
^3:כד כל הדברים עי.ם לא יבא ובא בסמוך שיזכור
ת דזארם קאק השמטת על דכיי מעדנ מן ו ת מזנןאבלנם ״עדים אותם וקרא אחת הז מ כו ת ל כ  כן

ם היותה מכני זכרה באת'שלא י נ מ א ה ונפ־שז ם4עו נ ש: ע ו די  משלס כקס אשד מקריהם כי אותנו הו
ד השרור הניףיהחמדלהויותכיכלס ח  7ץ7והס גד* מכל עטינס וא־^ - כרךr«, אהד ממשרד א

^ק ת י-יף אימרים אנל ׳ או צ מ שונות מתהריפות הנ  לאסיףדנרייניכייילדעמי׳ התח^פותס מזו ו
שהם י-יף חה אוירי ניף m ^שי ה' ם עיונום מחמדי ה מהב עליי; מ ק ו ת ר ^כתס ע הדברים ת  מיג

PP,״בתת סדים נס בענמכי החכם עיד .ייסף • ונו מימיי
עיזהסע יש.יס זה עם זה י ׳ לו אשר רשמים בשער לטיס
חז ״.׳ ׳ ׳ י ת זנו ה והשדוד התכונו מה הנ ״ ’כה־־• החכ י י י י י . L• י npff כלס כהה החכמה הנה ו שלשת צייחס ז ו ה פ ב שעי
ת כלש כחלאטס למדרמת אלה ה אח ח שג ה ה ו וכזי־ זההשנחה שיר Sע הולכת אחת ו פי pt ד

ם ובשדור וב^דם הגדול ב,דלם ארד הראשון העליל כי תכיללות לי לג חכמתו היית על הג
א והעלול לאש נתייחס סנהס הו שעל שהם עליהם עאמר ו פבאמפי עזלמז תלקי בכל מתפרסמת עדי

תו למים נתייחס ■מהר האחרון דו ח ה• ונפש* ־ עילם שמו יר,כרך א שנ פעגדס נשכה ככל בשזה• ו
ת ״•לע• רזד, הדמיון. קרוכ על מדורם ושם יחסי נת כלם זהאמנעיים כראמין ראשיתה ותהי דנית א״ו

כקהק כי כאמף טיז מן ה . ן♦״5בי^;;» • •3*3 אויר* בעילם אמש שמס כמבואר ̂לרוח

־ ^־;׳”״f ׳ ״ ״ ח ש• • ’״ ל א ■גי. י • ״ , י י י ד• ו ״ חוכש• ק, ״ ״ ל' ° י ׳’‘״' ל ״ ־ ״ לישנתאות«' הדעת מהשאין ̂־י • • הזאת ■קעליינה לס
אץ ד לא• דברו זגסתיןיבח

דו כנלנלים כחכמה ז4ינ
PP& ■יזכלדה כי ודה ה זבאן ־ שכידים בקטן עהתכמה

^7ילהז להודיע הנכיאיה <כל שוה אסת והשנחה היא
5FדJה בעולם שוה אחי כדי המסך ידי על ית זאתדותז

rמaהנהשכ• בזייניס ונכדי ונקטןשי*זא*האדם ככלל
בעלא עלסדוי ההזיה תמשך סדרם ידי סנלנליסשעל

ד ^ינתמ^זכים יעידון חעלהזחטה ברואי כל זככן מ א
ל ־ יכו' סדויס זשס !שזכרנו כחי יצין•^ ספר סבנגל י

ג׳ p סדרם - pf^ סדמיזן קירוב על נאמרו ולנה * פ'
מ כין ■ישית אשי הד«נמאr התאי זה על סהזא כי עי

אל^ שס זכריכם עלה שלא ולפי סדד על מכהנת בנורה
pptrS יהכונה סזה־ הדחיזן קירוב על אמר בערבוביא

^ זחדש הוליד הללז האותמת ידיסלשת על כי הדבדי
^ לא כי כאמור ומכוסה מזפלא כסוד שזכר כמשולשים

ככנדאזיד^^ ראש* נויהבטן זכדוי אנישעדכס־
ו^יל^ נאמר־ לעטןאיכיותיהס לא דעתי לפי אש*

^ קרתטבעז(לא הראש להיות כהען לנמנם תמכא ; ו
הייגייכזליש כתושכ^ילי האש שהוא 1זינ לגן להיליקס

לתיש מיס מה שאמרז וכדרך המיס עם הבטן לזוונ
ק • לעילם לק בטן אף לעולם אעשך היה נגדה ז
ק ־ האייל נטמג שטבעו ולומר לדקזק ppyp יהיה א

לעני]

• ש }צ מים• • ויר א בעידם אמש
 הוד נקלני ש ח׳ ימיות

 בזאת כעליינה המעלה
 של לחותמי קריביח להיויין

 דחשית החלף כי ימת קבה
 מעט ויתפרס * תכליתן ו והת ה־ינעיי!ן ולמם האותיות
 ם הנברא כל כי להורות כאו לא התיו עד כי קאלהיס

 סכין ית׳ שהואכבתיא הנכבד התכלית אל שיפנו <אזי
 ק' פעל כל כי נמנא לכל זתכליתית נזריית ■כועלת
 וכמו יענני שדי תוי הן איוב מאמר ד ש ז ״ למענהו
 אנל תתזנה זעינק האלקית מתינתי בלרזש «תארתי

 אכתוב אשר את הסכלישמזתהבור בדבור אתמזסטת
 והבה * האלקייס ברכיאלכפרקוי תוהרר של מישומ שם

 המים כי זאמנעיאחד הפכים שני הם מיםזאש אויר
 זבאופן ־ ולח חם זהאויר זיבשס חמה והאש ולחים ־קרים

 •* אמנעי עי ההפכים סם בהתחני היגירה תשלם
 • ל ע סס הTיב שפר כעל יל • זכז' ׳מעיכת «ס

 עדים אזתם זקרא :ערכם אח ערך ןיורנואקי.1וגםמ
o i' זוהי • זכו הסמר כי אותנו תודיע :פו' סם ״ 

 יחסים בשלשלת זה עם זה נקשרים כהייתם ̂יגתמת
 ואם :הפסקא בראש הראית כאשד ־תסודיתזימאחדת
 ז׳לך פ סראבע למאמר שוה '־*ci םנמבאותייתחלפית

 זה ומעין * מהמקנלים ̂*נא אחדזהפסי ה כי ►לעכו
 החכמה אין כי אחת ״מעמה כאימת בסימך תכיל

ודונקעי * נכו' ®?ףקטןנחיים ולסמהחכעח7וננלנליסג



Sip יחורוז
אמו^ז

בעו^ם
ש2כג(

רSר פח סימן רביעי מאטד
 ש מ־ א

ר• ש• מים• איי א
ה״ ו*אש בטן גוי
ם קו(י •׳ רויה חו

ו כפרת כגד כפולות שבע
oSiyi

נ ש6נ
שבתאי
חכב׳ה

צדק
עישר

מאדים
ממעילה

חמה־
חיים

ננה

חן

כוכב
זרע

^בנח
שליום

שגי רני^י ששי ראשון שלישיי חמשי' שבת בשנה

• פשוטות עשרה שתים
 בתולה •י אריח סרטן•' •י

לי׳ גדי• דגים* ד
י טלה  תאומים • שור •

• קשת * עקרב מאזנים•
י בעולם •

 אבר^רבר• להריח• אבד
ך• לעשות• אבר הלו רל  אנ
לישון: אבר לשחוק• אבר

שמוע• לראות• אבר  אנרל
 • ש לתשמ אבר • לטעום אבר
אברלכעום• להרהר• אבר

זש*י1בנ

 י א^ו^ • אב • תמוו
רי שיבט^ טבת* אד

 • סיון • אייר • ניסן
• כסוייו • מרחשון •י תשרי

בשנה•

 למטה קיא העכיר הכטן כי יזניתס מנכס ^ענין
ע ל:יעלה הוא לה ע הזך יקראש * המים כטנע  כטנ

 הקיר השנה כזמני יכן ■ האייר כמי נאמנע יהנייס האש
 יהיייה * האש כנ^ד כסיף יהיזוס י מיזלהככגדהמים

 אינאמריסכיו^ האו־ר כנגד נאמנע האכיכ עת קיא
 הידועים המקימות כשלשת הנשיאים קנהש תלקי j אל
 הלא כשסכטן ככלל שהוא בנכי הכומחתהנשואה כי

 כלב הנשיאה יהתיינית ־ למיס חת״קשת לשכלותה היא
 היא ראויה ־ ה נו המ:ונה הגיף כאמנע משכני אשי

 ־ מלמעלה הראש ח1הנשיא'כמ יהמשכלת לאייר סתתייקס
 אלה ישלשת לחנגיהילשכק• הראש תתנשאלעייית

 • איינעי • עליון * אות ה<ונ יזלקי לשלשת ’ האדם אלקי
 סכע • כדכריוהנמשכי שיגא כאז עיכס ^ייעיך י

 כפילדילהמקן קריאתן טעס נודע אכן כפ*ת נגד ^שלי
 האמנעית קרייזתן כלעד׳ והרפה הדגש כהכרת כפיצי

 מיחס היא יהגה ה^יתיות^ ביתי כן שאין חה טכען־
̂וית1שבעתהא ובנפש כעולם הינירה מגגשה אל האלה <ז

קלכלינד אופן־ימש-האילזינתעם אמנה <גפנה*

 ׳ אימהי מתי וטינ איי מקימי הנה עד ידעני לא הנינרים
 ;ספוייש ימגילעת איילה ממתי • מסיפקת כאמייה לך

 • שלאיתיית כייכמי לשמיע קרוב יאילס נם־ אמין לא זרים
 הלישה ת1ענ כדגשיקיל גבייה ענות קול כפרת בגד

 • שזכינו יכייו הקנייה נין ממונע ת1ענ קול גס ביפה
 כפי משיתים השנעה בהשפעת ויתר כןימכאפחית

 קשטיים. מעיט ולפי ריב ולפי • המזלות אל קתקנים
 • וכי' יהעזשי החכמה שהס הנפש עטיכי כן בהשפעחס

 • נמעט או ביב בענייניהם להתתלף לעומתם ינכאו
 יוסשביכתו;.׳ יש בימיתהשנה יכן מונקית ישנעה שנעה
 שנעתהמשרתיםמימינים בהשפעת חכירו משל מרובה

 וה ואל • P סיק למעלה כמיזכי מהם אאד כל על
 לאס אמיז על קהלת כביאיי שכתב הרחבע דברי יביטו

 • עיתו אשי אה לתקן והל י מי כי האלקים מעשה את
 ■ לעמה זה את כי יאה יעה זנתס בטיב היה טינה נייס

 : טאקלו יכקכם יזליאהי * זהעשהקאלקיטנגי
 ירכיי9יכעפכעכ<ר:ימ ׳לא במכימי ישמת וכסף נתלה
 -• ימי:גלאשימ,!מכיני ימשמ מה,מעזי- עליז נגזר כבר

מלאכת ב 58 כ



סאפר mim קזל
 שהו^ והחכם * ניום אמרו עד ופו' יכינו שמים אכע5חו

 כאלו יעמוד שלא כדבר ישמין ^מה וכסף עעלכחלע
ק ושמת* בטיב היה &וכ כיס כשמהיה לו אומדים  ל

 גם אמרו על • ונו' יכא רעה •וס כי להסתכל עלין «ש
 והכעניןשנא' לעמת ^אתזה
י ע  אחד פןלזמ5 סנע ינידה מ

וחכמי ע״כ• עגדכפרת•

קי בי מן5 ד  mJ י
מ • וכ«' יוץיםהשת<מות האלה וכאנריב :סועתה  הכו

״ מנד ומתינים מתחלפים היותם שעם הגראה לעי
 כדאןן אמרו כעין אחל מכד נסכמים מתתחדי' הם הנה

 ככ^ו כן ועל א' הה הספר הוראת עכייט על העסקא
 שתם האיכרים על לדגי

Sy ס  יוכיד • וכי' מהקדום למטה גני Sy ושובשה תלשד־ן ג
ססעשאןכחןמיינהעיכן שנים גבי Hy rרyזשנ ד^yשנ

ם ובאברים עשר* משכימי' התכי«המשפטית קו מ א.  אלו מקנת מלחמה כמין כסו חשתתשורת ה
w ̂ן ששכ׳ מה ניוג הס ד • וכי אצו עס מנטרפין וקיבך, כועס יכבד נל שוחק Sיועעו׳וטחו כליות ככ  ע
ע7כ זת אדוקין וכלם ^יו בהטבת כח ^כ^יות שיהיה תמה ואיננו • ישגה התייחסותו על
ענת, ש״א וכיאה • עכ זה כמו רואים אנחנו כי העצה מיכ?ת השבעה עם

 א כל הממונים אנדים ה*יכ כהנשים י ו ח הסריסיסירת רואים עלp,ל,pp «,,,,ןל^ץפל<ן
 p»p( פעילתו* עלמ£מרת והעצרת חזקן חסרו הביצים שנעדרו מפני קש̂ע3(̂ך אינליסל

 תון כנלס מפזרסם זס הטבעי שבכה בעבור שוחק יטחו^ הנכונדה• הסד׳המז׳כ׳ אל מתחלף סדי
 מהאדכעהסנוכרי׳נאחדוכ'• השחור'מהעכירו׳והעוני והמרה הדם מנקח תחזינה עיניך כאשר הנס

 עכיילחביא׳כחטייהס• שאין כועם וכבד והשחוק השמדה תהיה ובהנקיתם פיימיאנו יול׳יאו של כספח
אליהם פניו את נשא כן על האדומה המרה גא המתי^דות הברירות בעכור יאל ט*. סימן ב מאמר

ת כליית כמי כאמיו ענז  יו
ת הניאה ולעי ־ וכי עו ט כ

 ס שלפעת במה כו תתפלא
 כמערכת הגלגל תוכיי

ס תולות וניב לכת כז'כונני עשה כאןר העילם  ע
 כמערכת יזכירהו ס ולפעמ • נא ש כזו כתלי כן אחרי
m וכמו השנה r t וההשגחה באתרו לתעלה דבריו 

 ינשדור ונאדה הגדול בעולם אחד סדי עזלכתעל
 לפי כי • כשנה הומנים סדרי על שעניינו עגלגלים

 גלגל דלתי הזמנים כסלי אכלו המופת הנלגל עפלאה
 שתים • סיתכאי כמי השנת מלקי יסתדרו שני ̂?שמש
 הינירס מחשלת תחלק לאלה ’וכי' פשוטות עשרה

 וגס * כמשפט כמספרם לעיתתס סתתגשאים כעגייכיס
 אניי׳חיותדים על מילות סיב משטר שמו התכונה עפיד

שקלם: וכמו הוה כסער דל^ממכיDפיס על לא
 נראה הקבל שטת המשך ילש י וכו' סלסה נכי על אמד
 חתימה והייא שאמל כלמה על ידו כמשיב בזה שהיה
 מרחפת היתה האמתי־ית האחד לוח'שרוח פתיחה ימגץ

 נביא שבהם אומתם על דברו קדם אשל עלעניאסש
 אלה עם כפרע בגד בגבורת נח הוסיפי ואלה הפל*
 נכח הכל י הנותרות עשרה השתים על מסודם כתפי
 והניתן בלס את המחיה הנא כי -גגיה מעל גסת עלי*ן

 היית ועם * כאמזי הינדת כמעשה חיל לימית להס־כח
 דנקה סגילס w לכת כוכבי מי' קיכתילית

ת •לבגד היחס מיוסדת  וליב לכת ככבי הו' על מי
טסש יבלוה ״וייי״ו׳״נלהימס (פמעצש>נ1■ש«

ת מו ri עק מ

שנעשית

 כמו בפרטן מינאאזתו אתה שהרי כתנס וכבד נשמט
קדי מיוחדים איברים ארבעה זכר יהנה • סיבא  היכ נ

 הככנן דניאוי אולם וכו'• להרהר אבי והם זכרם שקדם
 והסכמי! השתתפות ייקים חאלה באברים שיש הוא אגלי
 כהעלכין ומידיעתס ל*א סימן וכאתיו קנתם נין ערך

ם י ד נ  שבי שאמדו מה הטבעיים עם הנפשיים ^
 שסמך מה והוא • עכ לכנים וכנגדס למוח יש קרומים

 היותם עם אלה כל כי • וכו' יועגזת* כלתת כמו לוה
 האיכרי׳המש״ם• עם יחס שתוף להס יש טבעיים אברים

 פעולו! שהיא לשחוק והטחול • המוח עם הכליות
 אלו כל כי לישק והקיבה • לכעוס הכבד וכן נפשת*

 כפעולע ז!כ משתתפים הם היי הטבעית פעולתם מלבד
 הכעשוח^ כמעילה יושם לה יש היא גם השינה כי נפשית
כד^ סתינונייס החושם קשיית מנד מה באופן הג  ז

̂ pתוpהשיבמקי' חהז ההיא כעת 09 הפגיעיי׳כפעולות
 ישחקו לא טחול נטולי כן על כי • שוחק וטחול

 ך^.9י0 זטחזל יוענית כליות כאן המוזכליס האבלים
א^ כפ יו)ל זכרום כבל • ישנה וקיבה כועס וכבד  היו
 פע«/ כמו ישמחה שחיק מלשק סומק טחול פי'ישי ושם

 הסחג מפיש לשיני שהזכיר א:*יה אבל • החבל כז
 סחיקגן. מלשין עשאי ב עמיד ו נ דף עשה ממנית ג סימן

ק יל טיחן קיקכן סם לו שסמוך מה1 ־ סמחנין ח  דק״ מ
p 9יJ7pד4וכיקכמדדשאp סבן זכעב ’Pשבראו למח

בעול



jip• מאטר יחורט
 Id יחים >1כי עד • *1יכ כאדם כיא מגדו געיכסו
 איו ביא • שוחק טחול כאדם וכנגדו כעולם כחשות

^ <מ«וחכית מג  ׳מחפסינ^ס זאינג! טוחן: קיקכן ו
 אכלי המכונה <דמש כתכתי ככר * יכו' כח לכליות
לכליות טעם קטן עולם

̂עי חSד כח סימן רב
 &| א»י על מט טעם הוסיף • ו» לאיכיים יש כי זעוד
 כי «ה • <סקוח והריאה יהקיום הלצ יכייה כספי וכי
 הפניעייסיק האיכרים יון לוכור היזם פונה לככו אין

 האיכרים <הם הטכעית ההויס לעולם המתייחפיס
המסן חן למטה פתזנחים

ע1הכסמ איכיי כין התכדיל המזין ל*כל*י כנוי ישזינה וקיבה • בו סמנשיע העילה יוענותלפי
 מקום ששם המזון לאיכרי הקרום *א7ר • המ^ך מהוא ני6ם הי*ב זכר וו*א על יחקור לא תחכל אמנם
 הנומקמי הסכעית הנפש ואינם ל*ו מיוחדים שמשים שהם מפני והריאה על חנטו סיים לק וה סכת
 הקרנן* אברי יה לו ומש'נחר המקרה בדרך אם בי הגוף לשאר שמשים על לאייית ראיה מופת דיך
ח הראשונה בכינה הזיע כלי יחש טי ה הנתחיהידוע•עיזכירס וסם ד.חוש«׳ בהלקי נכנס ו

״ *וינחם ״» ס ועוד סםני•0הנו*־י דני-למה ,קר׳סס ץ, י1י)כ־ נס״ן• q״ ״ן ־ ־
חלקיםחכווטסכנגדכ׳ לג °יי ?‘מהקריםהחיי הLלמ^ י

ולמטה החסן יק העילמז'כי והקדום הדאשוגח והתולדה הראשדן סהסריסיסלא
 העילם ככגד טבעי עולם כמו החיים לעוצם נא ועולם הטבע עילם בין את תשים הכנים כריתת «זל

ם ובין החיים עילם בין חילק שהזגואר הנש© במדרגת הסריסים  ממנז התחתון•(לחעלס הזה עול
 עולם כנגד השות עולם • טימאום כספר אפלטון זכר כאשר הדביר• הקלחת תקרה שלא זכמו

 עד יאמר כן על כי הגלגלים ושם הטבע מעילם שהם וחמועאיםהראשיוי׳ ק ־ מיק לקיימת בנשים
דעת לפי גס לכסשמיס• הזרע יצוא שמשם ההיידת שירש כשייסיס* תקרה לא
שכחיככה הידז הן מ המזל לזי אתמל טריפית אייז 1ופ. ״’* " ״ «”א0נמ ני׳י טגע-םם׳»ם י-אי«גה P״ נטה העונד ̂ ׳ כ מי ^ פ ל!נ נ  חזייה מסותא יתיטבי ה1פ

 לרישי׳ דטרייה גביא להסוא
 כפללמרחץ הערוך (פי׳נעל

 אמי )מומו זנתגדנד בקרקע או ככותל ראשי והכה
 שאין לוח דהיינו התם זאכיקאניי לדין תוחיה נתמזמז
 עליז היה דואג דדין חוחיה נתמזמז ישי ופי׳ • מוליד

 האיש חולידתילדת שאיט מוחו• שנתמזמז לזה לו אי•
ן של הנשת שגיד באה היא המזח מן י  כלן הגויה וגיד י

 מתחת ויוכא מתכנל שהוא השדרה לחוט מחזברים
 ע״כ״ * לתוכו היריכי'ינככס אנל גיד ונעשה השדרה

 יאכל אפי האוכל מן יעלה איד כי המזין• לכלי כנוי
 :השינה תתחדש ובכן המזח אל עשן גאית ייתאבן

 כמלך נכפש לב בהמיך כאמלו • המלך שהוא חפט
 כן על ׳ בחלקיו ומושל החיים מסלי והוא כמלממה

 מיוחל אחד להיותו יבא לא הפיט״ס האברים ככלל
 כל תזנאות כיממנז פרטי כח לו ליחס סבסונוזאין

 ביארנו כבל • יכו׳ והריאה הקרום ולא 5 תקיים אכרי
 הריאה אל הלב ננטרך וכן נאמרו 1S סימן בשט •מושם
 כי • המקרה בדרך אס כי ג וכז׳ והקרוס והאף והו־דין

חי הילך הכל  משמר מכל הכתוב מאמר עד העקר א
 ״ וכו נכנס והמוח תונאותחיים־ ממנו ט לבך מור
 לשמוע אני ליאות אכל שאמי כמס זכרונו עלה וכני
:כנודע החוש מקור להיותו ממכז מובאותיקס כי •

^ בוי  הדבור ועולם * ג׳ ח' ראש ה
ד הראש הוא והשכל  מג

 כבוד לשכין הקיבכית עקי והיה * המלאכים עולם
 כאתבעיתס י:לס עלינו האלקי הענין חול כי נאלננו

 היתה ק על * זזלתז ונמקימות כי סימן בשט שזכר כמו
 אל המתייחס החלק מן • הנקיביס קאבייס בחיית
 באמכעזת'* הככוד סס יחול אסר התחתין הטבעי העול
 • פניו את המשיתים והקרזס הריאה עס בצב בחר ולא

 המות לא גם * הגלגלים לעילם לטזתבמתימזשיס
 הננקי̂  מביא להם אין אשי המלאכים לעילס המתייחס

 וכו'• הראשון הטבע שהם מפני נאמרו רמז המכוק-־זלזה
 ׳ המזון כלי והס האיש לשמירת הבריכיס האגריס שס כי

 כח בעבור כן שבקראי הכליות והם המין ולשמירת
מ נפשי כלתה וגם ככספה מגזרת המשגל ת1תא  כדנ

 סס הכמנאים האיברים שאד זכל הרא*בעפ'חקרא*
 אפלטון זכי כאשי :האלה הפעילות שקי להשכים הם
 חולק הכואר בשימו האלם על ית הנורא שהשגיח * וכו'
 לכפש השמירה כזה תשלם למען הקזה לבין הראש בק

 ריוח משים סבהיותהנואר בראש השוכנת המשכלת
 והעשב•'העולים האידים כת יחלש לזה זה נק והפסקה

עו ראש למעלה הלכ ק  • קדשו בהר ישחיתו ולא 'י
זכו'• הראשזטם והמובאים •־ שמה השוכנת החכמה הנפש

נקשל

׳א



ל ו ^ ק ד ו ח ל י מ » מן מ י הי י w - י
 שייז^ ה״ז הקיגן וכפי תחויה ממגו שלקח קגויא והכונס * וכוי כחי משס נסמין ^'.חי מה עם ^ןןעי

7ככ הקיק ויאשיאניי גפם חחת מונפש7 חחח מן * וכוי החוקינים הנתחים את הנורא ל« ^סנישכחי 4;

קכל^' דניים ואלה אתיי על • יכו' אנייו לאשי והשישים היהודיות ההמחלית שם אשר ההיא החקים ת  מ

 * יהכודעחיק מישכיסהלננדכייאנדסעס המבדיל הקיום יין למשה ישנו נגונל אשד '.הטנעים

;.7והעי ינייה ספד' לעטיני העולם שם להם וקורא
ם הבורא ורמן שקלם• נחה .הטנעי חי ת כ הח^ב וזמוקרבינ^ הנ ד ד  .כסיד עמד מי ני עמקו על 1ו

ד ויותרת ט הליחות . לאינע כיה כנ חר ו^א הכליות ושתי ח ב נ ^  אל, הנחנאוק הונאת ס'על נ

 כטבות נל*נ •ונל מעשה והסוד י בקרום ולא בריאה ולא במוח ולא קהככלששסיתהזה0«:וגא

, חכמהחנוכייס* פליאות גאאלזך אסוך והפירוש לם>{ר עסוק

והאותיות המכפרים והם «א7•עירחא כספר דורשין נאכוראין הטחיתזיאשייתי לאי^ע

״:י ״ אnט■^דםס״^זגיסו«y.ם ׳”'״■ " ענcנ «כ < נ^״יי• ״s,8י׳ ע״ «יו ה״ ״ י

ו ז״י ■זיו ־ * ־־ ׳ייי׳ ״׳ ■̂י י̂״י*י ■ י י י י ' ■ ל י־״יל־ ״’יי’ יי - , יהק״ד ״י
 4כ כי הזתןכאזור ומערכת הו^^ ממקומו ה כניד נא באמ^עברוך בכיון נאגרים ורמז לנריזגאמיו

ות׳ייתמהז ממלא כללו ה1ן לעג*ן1רם מקומו עולמו ואין עילם של מקימי על חהקרוס למטה שסם

וכ«'• ש!איעלסגאיןדזישין האלקי

ששכיכז לחה שכיין כיאה

 יכו' •ונאיהטנעכהא־־נע
ההויה שיש כ ג •שס ־ .ע*כ
 ינא שמשש אמרו והיא הזכר ת־־ד נין המין לשידרת ♦כו'

ישסיניא שאמר חה והוא הנקנה ג׳,;ר בין ק)לע•
 הטכ• טנעיס הד' שנין נמה שם תבלס שטיהי העובי
 מאינעמן■ שיתמ׳ב בדה אייד נאיו וכי׳ םיין נמה ואמרו

 בשלישי שזכר כמי לארס חמר הס והים הזיע שכנת <י
 בהקדמה הככי לחחימת סמיך זכיי פיל ויבא •כיק'יז

 דותי׳הכנד* זכייניכיתשקםיייןא: היעלה ת^יתבם
 וסיב (יקרא פ' שכתביש♦ כמי המסך ליק .חיותרתהיא

 הלב! הקיום חיא ה״יסך פי' לול הביאור נ הרח• המזרחיי
 זל!פמשל המאכל לא*ניי מה ניןאיביייכש המנדיל

■M הדבק הישר היא סכיג סביב לו המקיף המשך 
 חכמים בלשין נקרא ההיא יהנשר כגלעיחסבינסכיב

 יותרת התירה ונלשין לכבלא !טיפשא הנבל «וני
 קבת עם ה׳ה היותית כי שמה ומבואר■ ־ עכ •י :הכבל

 קלם כנר ־ יכו' כלב נחל ילא :למזבח קרב ה ה הכבד ־
 ואפשי הזאת• הנחייה נטעם ■ביכרינומהש:עינו

עין זו כחיי' בטעם דעזו שהיה כ1  הרמנץ סכתב מה י
תי ו וזל לס' ניתוח טח אשה עילה ק פס על •מויקרא  ו

 בט שמעשי בעקזי כי כהס הטעהשאיתריס לשמוע יא־י
ה ובמעשה ונלס־ר כמחשנה תייים4^דס.? ה  כאשד צי ט

 המעש׳ויתזלס כנבל עלי? ילי? יסמין ית״א!יה?א«ןיבן
 כלי שהם והכל•!' הקרכ נאש ישרי»1י־דב*ר יי**י

אלם של זינליו ידי« כנבל וספיעיס. יהתאיח ממחשבה

דמו התזנסגנבל ^^^^^״^*י״קישדפעל

^ ל ^ ^ ^ ף י ־ ־ י ״ י ד ז ״ י ג • י ״ ד ׳ ס י

 ולין בשניס ת נראם במעשה ן דורש־ שא-ן גה כחגי
 דכאד * מדעתי מבין חכה היה אי־כ ל קי ב־ במרכבה

 יייעעשהסמזו״טס, ה־נרהי מעשהטאשיתעלכפר
ע זי א כך ואחר הי.מה: התנאים י להעל  יכו'״. כפילי' סי
 4שכ< יטי־ה ספד בעל oct הסנה ־ וכי קדש והיכל

 יתי^ הידיעות קניית הסש כנגד הטכרית הכפילית
 הוא! הקדש והיכל ׳ ואמיר ם פג ומטה מעלה ושמאל

 הנייה ילי על היפכים המחכיצין י.א!ק• ן תעכ
^ לא ינלתה תחכיכתו על דבר כל •ם פנימפלק מלך  קי
תו ענם להיותה אחד רגע א-ילי לעמול יכול  קהי

 מרעקו כל בניינוייתנטלו יתקלקל ואימתויונהסתלק
 ״־ זאיגגו ני עיניך תעיף חיתם כתמי יתהפך קנותיז
 ׳ fp כניד הוא ההפסס נין ההוא".תיזנר האלקי ו■:ענ•ן
א קי  המתקימס׳ קיים כיזישהמקז׳פצת כי ס מק ישם ה

 השיכנתאתס־ הנמגאית פכי על נרחפת ה o'pV יק י כן
^ וקייס העמלה להם הנותנת היא ובאחגעיתס  מחמי

p»c« האלקית• על«דבדיו?שמח-גתיגו שכתבנו וכמו
 הנמסי׳והקיי^ נזריז סימן^י׳על יtגרייבחממT אל פסך

^ 14<ומ< כאשד 'כתאי זה יגל בלשיני מלתי הן צי  «ן
 ביז תראה נצבר יותר לגזרה יאזיס היו דק יותר

 יהסגין הינח קצת הנמחאשדלו וטא ייתר האלקימ
 ויעש^ כמיהי יוליד אשר על■ ,יגדל האיק,נ,׳ תן וכ-ז.ן
ע יינקה מעשהו יעמול אז זרע  הייי^נייי היי

y? הנקיאתאנלס גי התקועה המופלא לחכ״ה ההיא p j 
 היםאע^ן^! שלא נעבוד המין כשעמית משתדל כת זהיא

עסקנגס׳זטין^ תדגלי' מ!לכנ שהוי) האישבענמז להסאל
כל



ח ו •' ב ל ר  ■ p ' o ז  ז ר ו ה ר י מ א י * מ ע ^ ר  h i p
• סר גזפם סיהיס וסכלל להם הכזאי משמעת   p’t» 6 ̂/לת הכמית  המזזן יקניל ולהזלדה לנדיל ה  fcfi S r

הגיף(בסת^מץ משמעת  k .שהכשמ׳םיה הדבר הפך «לא הטנע יכהיגהו אשי המקימיתהזא לאינועקתכיעה  
; יגהיגם ית׳ שהנייא האמת יעל הפיליסופיס דברי בגל השמים«ס«א תן א!דס שיקבל הגוף השזמ כח הכשמ׳יתאמץ 

י תהפיץ אם ההיא התכונה אתה קיא מהתכיכי' במכינה ק ו ומשתה נכל־מאכל תהיה הביכה תולדת^הכס מ «  
לביי מכווכי׳עם ורם ־ •עכל וכאשר ־ כת או נפש או ט«נ  

ם ב*ן המד,ובר ותאלקי ל זנן^ק יקהמזגיותל ני מי ד • וז ה ד,ו0ו ד קו נאמין עב ת׳ הוף המולח כנ  
: ף והמרכז האלקית החכמה להלאיתנו ■האלוק יחס שנדמה היה •לאוי כאששנלעזת צדדים הששה 4בע מגו  
'* ה לתוספת י ראו היק ותי הנקכ׳י השכל יחס לעולם ית לאיקכע תקבע שלא ובעוד המשכים שה4וש מי  

̂^ ף ךן^ףך 1^ כת אינו לאדם׳אסל ■הכאנל  ,y. ך השניניי® הכחית ־זילתי תו ך הקצור' לא׳יקבעו ה ן
הג.ן ״יל™ _ to.  ̂ ^ יב-זאלהינץ '־״י־׳״־  >P«. יי״״ ־<״

, י י ככר המשכים הג * יוכו וכו עליו ושופע הבדלאמתי 
ליו ע ע פ שו רוו מ ^ ב כי כ- ע ב/ ז ז שנ שו פ סונ די עו ב ע קנ הנ ך ר ע ב כ בי הג ה

.: ם א כ, 1 שם עכתידכרים וכבל ועילוי־ ת כולל דבר מה ה הכח התאק מל סויה וט^^יל חלקיו א  
תו• ,ץ5ע ם .ואמר או ל בעי התאק כפי הגוף יהשומל י־ כשאי על כמלך תלי.  p ,. ,■ ״ במחיגתי

ל ■ומימ גנקילה י-ז׳ ־דמיונו לג ע ■עליי םשופעת ג » 
לטבע יזהכה תתעממות* הקולא יסר׳ וישמח ליעקי ar 

חכי• באוק קייכיס להיותם בס ה אלדניי העלך ■על והעיד כסמוך כאמלו החני ירמוז !!כולל והנה מה  
גזה יבה • וכו׳ לגל הסובל הכח וכין אלה בין אשי כקולו׳ שם המנא יוכלו לא מרכז שכלי כמו גי כזה בו:תי  

^ על טהורה כי ועומק יואב אייך לג׳קוים תכליות שהן ע וכין כלס הנמנאות כין הנמנא ה  rtop השש 
כל ויתאחדו יתסביו בו אשי הסובלם האלקי הכח הקויס ימשכו ממנה אשי המתנלת הוא המיכז אמכם  
למעלם הנקבע העלך בדמיון ד מעמ עלקייום ־חלקיה' והוא הבזכי האלקי והמיבז העץ בקביעות כן באתת  

העילם מערכת עס האלה האותיות מערכת ושם באמרו ויקום הקגווע יקנעז ית׳• מאתו המושפעת המיה ץ ניני  
אפסו אז ממנו ה פכי יובמשתר * תכונתו על.מ דבי וקרא אחת הזמן ומערכת האדם שהוא זהקטן הגדול 

או עכ־ וכו׳* ושנה כפש עולם גאמכים עדים אותם שאם מעמד* ואין למשחית עליו הדכגחתיהילויהפך  
ן הנל באמי&העיי ־מזגנלים כמות ולא איכית לא שס לתמנא חא טרה אק עי בע המפיס אלה בין אשי ה ^  

יתחברו שבו לכל כסובל האלקי קכח ונין בדדים הששה ואפשר • כאן מי כאן אינה ואס כאן היל כאן היא אם  
הזהבכלליו כערך והעלתו • מהם שהורכבו ההפניס בפרט אם שיאתהחלקים1הק המנהיג הכח שימזאל  

ע הנקיא והוא בכלל ואם פלטי טבע הבקיא והוא ן טנ עי 'ושכהבמנהגו ונפש בעולם לו הכקבע הכולל ב  
מהם אחל לכל שס בי וזק • שלשסץ על הסדר ■להחשץ מהדצשון עב המוי׳ע' הלב של מלתו שעליה׳קטוף כילל

 בקצת קבתם איבריו יקשור א כח שבאדם וכמו כאמלו
 תקוכו עליו שישמור שבדין מה אחד לכל ויחץ טנהיגם

 הרו^־ם אותו באיו אשי והוא קהו ז ש מה ממכו וידחה
 יקדאוהז פעמים והרבה החי החנה־גגיף יאמיוהנח

 וישמור בקבתו קנתז יקשור כק ככללו כעולם כן ׳ שבע
 שאפשר מה מדת גכ מיניו אישי יישמיי יאבדו שלא ►ניניו

 בו יש הכק זה • העולם אישי קנת כ1 וישמור •לשחרס
י' פ' בשט גם עכל •לא אם הגלגל כמכתג הוא צם עיון

rונכללטיהיס ומכדלאותן חלקיו את סלל בראלקי 
 שהעדן כך אחל נאמרו גלדים הששה הגופי׳בעלי גגנין
 במלחמה כמלך הסוכל.אותסהוא קי1ה* העכין וכין ביכס
 לך יתבאר שזכרנו מה ומכלל :וכי הככיס בין שהוא

 כלהיוגולה זהב מכולת והכת אמלו על הידק שכתב חת
 * וזל ד׳) סימן זכריה ך עליה כלותיה ושבעה ראשה על

 הזאימזלעניןהאלקי והאמצעי ־ התודה מכורח במו
״ הפכים הס כפולות שנע וכן • ההפכים בין •המחבל

ע  • לכת ככבי ז׳ הפכים כלו שהא לעולם ־►המכהעיס למעלה כתיבה היא הלא הטבע עכין על אמרתו בנ
 כגלעןע ובעל ׳ מישדים ושלכה נלעזת !העולסשש מאמד דומיו או על וי.עצהעקרי׳דבר עי הימן

צי כל גוף וכן * הנקודה וסא השב־יעי •קוא פ׳משצט־ם באת׳ הרצכע כוון קטבעהזה יאל •־ לא ® ג  אלא • ד
 ״ נדרים לששה נלעות שש בעולם זכר עירה בפר שבעל • וגו׳ לקחן את ונלך אלקיכס ה׳ את יעכדתס פסיק מל
 שבכל הנכבד קדבר זכר בארבע מכוון הקדש והיכל זכאשל חייתו והורס כישיאל כקר חסדיו למען והשי «זל

דן זילליכס חכחת' יאמן ושמלוס כ ־ הנובלים שלא דכל לכל ישיה ד ההא קי1מ והכת ובו׳ אחד לכל שס ב׳ :ע
בגזבל



כח סימן רביעי וופר0 יסוירח קילי
ן לכאן מעל<ת « י«חכ יפ«י0 מסלסיק <)סר בכל אתמלף fi 00 '#סונללנל ^  W י

מג D»0 ה^יל^^ין ה#זי יילזנ {^עיי גב*ל?ת1{9 0(ימליבע*ל1^) הסמוכים: בזנייו רסיויץנמ0̂ כי

»v3 * ^ניוקל המסלול מקו כניעתי מדחיק מהננוכים מלסנהנמשלסמ סייאתוסאנלי(כמושינא fujp
̂ r70 המרחיק ניגה כיכב והוא העאות לכתי מעלות הגלסליס ועולם 0ס:גלאכ* עולם ס1זי5המביאות יילקי

תכייו• שאי מכל יומי אמד כל פי התמתק והעולם

ח hihi כעסייןהאלקי מהסיתקים  הא<ן^0 עבולות השתי והנה T=׳3 בנו!ש גטדינח כטלר ב«נ

ם תלי ‘במלרטה יהנההוא הכיללאת״לקיו  הת?»נ מהלך מנבלת מק בחכשית חנזכר התנין ש

 יתן* מסלו מנבלת והשנית עולם אל רטזכו נוזהר בערב הוא התכונה ה שלום בייתי את ל! נותן

 תמשיתיסכלאמיהבכלת* הדבריס מכנין בו סאהתח העצם כי השכל ההתאיודו׳והקייוס-ויסכימז

^3 יושגו לא אשר הנעלטים דכיינעל״השליכמה לזה ^ נעביםמש יחדש! המיומדת• ,
$9כ^ יחד ויותיכתם בוו זי , י השלים הל פי ב סכתבתאת

j הוא !d 01 תנין תגיןלנפיןינייח ״ כלג׳מדיגית כיללT7S

^ן אל הקנה מן עריתו אם שיבחן ייסלמה ענתנאו ק ה

מי» קניתס נשתי ומתקצלים באמצעיהילכים ליונים היא ט1סמית השלי' • בהנטיף אם ניתיד אם עמיחלט  לד

• לפנין המזנב ק!ה כמיאס תנין כשכלים ימנא נםrא rn כלל יחליייה הפכיות נו #אין

הפכיות עתו שיש הוא ביחזל הנאתר השלום * אמדליס

 היית ש?נם השמימיים בגרמים נמגא יזה לי דוהה אי הה
 יהזיא להפך לימס דבר להם יש א־ונם סען לסם ע^ן

̂י תהס האמד וסתניעע בהם הימיעי' נדי התהפך  pלמ
 עתו שיש תיא בהנטרף הנאמר השלום 'למעיב והשני

 כילל כח ימנא fori אמתי התכנדית אי יספכיית מלחמה
 למ יזה לזה זה יפסידו שלא איקס ושימי ביניהם השלים

 שלא מה תההפכיזת בו שים התחתין בתמר אמנם וזה
 ביפיהם סלזס יעישיז ההפכים שימי כת יש יעלםאילם

 חולגן סמניאית ואופן ההזיה שלשלת ישלם הדרן זגויז
גדול כמה יאה תכ הסויה דין יתכן ולא לאיתיףים זה
 חכוי כ5י במםאותוכו'• מעילה והדרגתי הסלו׳ כה
 ״ויזשז הגלגלים ענייני כי למעלה שכתבנו מה «א

 השנה למעיכת יזהס השמש גלגל אך • העולם למעיכת
 בזישתדר! הכיטה השמש סגלגל ממין שזכור י»«ו
 העילם למערכת תלי הנה ייחס כן ועל • השנה יזליף
 השמה החליף כי אפס השבה למעיכת השמש וגלגל
 שלמעלה מה על לרמוז העילס כמערכת החלי כלקתז
 על השמש וגלגל * שבא וכמו המלאכים שהם ■הימנו.
 5 סלו ננבא אות גדול מלך השמש להיוא הגלגלים עילם
ת^ שמו המכוסה חכמת כעלי * יכו' התנק פם תלי  אז

 הגלגל כגוף קדת עגילה רמיזב נחיזוגת ^תיעייתארו
ע ^*יז תמעת המגנלת עמנז׳היא המזלות אזור ^ינ

̂קה לעו וכלשון לס יקיא ״®תס ̂*יד  וכל איקלימ
מ ״י’ ‘  סם אך האמר תחת י^ו נלכתס ל

כפין לנד חביים החמה *חמליל יתם עקלקל תטיס

״ ק ״”׳•־” ! W״ ט W״ «  W ל»

תל* ראש

 בחלוין• תני מ0 פסוא מלי כשם קריאתם ואיגילו
 כתר סקיוכ דמיונם רגל מבין ומשפטו דטלגת

ס מלשין היא אי סזכימיבלשיןלעודי׳קינ*• ו ג י ת ה
סמי^ ^ייא תלאשמיא' שמים נוסה סתיגם

 יקיאל ®ייי ’ יעליגין מוגרסם
̂ pויאש זפיני* אפי המסלול מעל כסוי סיומו
יעב^. אשר עגולות השתי חתיכת מקום יקרא
 ח^, יזכב * נפק לנד אליכז בסחקרנז הככב עליו
 Y<7 הכ״כ יענדי עליו אהי חתיכתן מקוס יקיא

i יייייי להתיחק מסבתו r^
 טככ וכל ־ ומזה מוה האתנע רוחב במליא

 ,.jo תלי לנכה תלי דאמר לשמו התלי שס יל׳ה
p i ־ כגט־יתס ס גט המתח הטנביס לשסת■̂ מייסלו

החמה



סאטזי יחידת ;v ״
 W •יכל זנקזנר ניזימ התנימס ימקלעי p וצפי

 נלשין יןולומ«גו’ספ שחני העי^יריקי כספי ישזם <ו«נא
סי סמי כספי מז/א'פ'^נ־ימהו לעז קבי השיזי̂׳

 אנל הזאמ הנזיס ולידי ממט כיפי עילם •סוד ספי פעל

 שמטנו וכמו נעבד לנלם ומהודר־»מוה חשוב הקדמיט

 טימ קמס כלי׳ועליה׳נייע הנלמי׳המיגא כל פ ילי1ן כ0נמ

ע לנכה  I;סכין ספק ואץ ־ המלק לים יוליכם דרקון נוי

ג אבלם להיותו כי וכיט אשי ^דיקיט  כת אמי׳ן איני' י

 הקנה השמי׳מן יקיע פט על ומניית דמיוג לעי פהשעע

k קלמנס דנדי הס וכן • אלת ענידת׳ מיתדי היו הקבס 

 עגול שימלא עטינו אין • ולנכס תמז ניית סס• סכתב

 שנעלי א1למה*ן ייאמ׳זה עגיל קנת או שמש הוא rr ויאמ

 שאזמיים עד נייית מיקסי׳לככני הנלמי׳הנקיאי׳שלז^סם

 יפס נערה טית נוגס שתוי׳יטר׳ת וקן נורת שנתי ניית

 עגלה• על כ0יו מעישי סלך כירת ונוי׳ססמס והנ עתלי

 נאותן והס הינק כויות והפכב• המזלות מיתסי׳לכל •ק

 מאמרייכווני׳והכונ שקס לפי הרנה סמיו׳תולקי׳מחלזקי

 טי׳תמה ספק־ואמלו בלי וייתב יגדל הדברי ק דבר על

 סממתס והטיס השמש הגוי׳המיותפ׳ן! שימנא יל ולבנה

k שיש גוף ביית !פדיקין • שיהיה דעת איוה על הלכנס 

 ווו הדג ןסכפייייכקשקשי הדבקיץב וקשקשין טנין עו

 לחלק איתה מיחסים שהיו לפי מהודר אבלם היתה עטר'

 שזו זי מלאכה מבעלי אתי איש לי והגיד הגלגל מחלקי

 נעשית א ושה גיזהי אל בערבי ונקרא הלבנה ענוי׳לתלי

 וה זכרו ספר נ^יזה ושאלתיו וכך כך בשעת כך תגטת על

 בדה מלמדו כי ואתי וו נירה מעילם ראיתי לא שאני לפי

 וכבל • ע*כ כסזד לי דכיי^שמסי היבס עם זי טיה מלבו

 הדבלי׳ פי יעל ב׳פ׳מה מא או קויטל אבל ישו' זס נמנא

 ביום כ) כישעיה קכקוב כיאיי פפיי לפט נפתחו מאלה

 לויתן על והחזקה והגדילה הקשה בתינו יפקידה ההוא

 אתהתטןאשי והרג עקלתין נחש לדתן ועל ברית גתש

 ומושל שיטי קנין שאל אשר המתיאו' מן אחד והוא * עיס

 כי וזה * לקראתן הייגא דע־ לחיו אני גס נקראתי •נקיא

 ועל גדולים דגיס על טפליס שמית יתטן לייסן להיות

 שכתב היאבע כדבי שיכינו• סגלגל חלק על גס •תשי'

 קן מבריח שהיא בעבור כייס ונקיא התלי הוא לויתן

 טית יהוא בים הוא גם • לויתן ועל ־ הקנה אל עקבה

 הוא והתטן מתאי שם ועקלתין בים בתש טי גס כי 0<י«

 הס עקלתון גס ביית נתש לויתן כי ו״יא ניס אשי •י־ייל

 מנריס מלן היא יהמנין קארק מלכי על והטעם עיכשס

 ר בעיני והישר טי מלך ויא יחזקאל כספי כתוב היא עאשי

 ושרע^י ונגיל תיל גבורי כל מבתי שהו׳ימז הכהן משה

סן ענליק שקזא קתלי 9 כיי נקש קנ*פ5 היא גס ודץ0

א ̂ כח דמן5 י1רבין ר
 נסע ידו נאמ*סוללה מגליו עקלתק היא הקנ׳גם אל הקנה

 הוא סאומז׳וכן מלכי על משל היא נא: הזה זלפייוש ביית

 k הסנה ק ונטוי סמאייית מנוד סחל׳ עיי אל י' כפיקי

ן נחש כברית הקנס ו ת ג * ^  כי לני אל אני אמיתי ־ ע

 ס '9ומנ אשור מלכי מפלת על להתנבא נטייה הנביא יד

 יוב]>שא שייסד וכמו * תקלה לגיוס כעמי היו הם
 שכיה׳כערשה אבק על התנבא וכבי • ככה על תזייניתיו

 לעזיע תצרים היורדים הד אמ׳סי' והיא יחל גס אתת

 ידו יעה וס רוח ולא כסי וסיסיהם ילאאל אלם ומכרי יגי

 אשיי וגו׳ינפל יכלתן כלס דקדו עזור ונפל עוזר וכשל

 עכמיפ וידענו יגו׳ תאכלני׳ אדם לא וחלב ש א לא בתיב

 מאלקיה נפרע מאומה ליפיע הקלה כשיונה מעלה סל

 מלמ?גלע עליה היולד יהפסק׳השפע כחם בשלילת תחלס
 שפטי׳זכמאמ׳ישנטסו מגרי׳אעשה וגאלקי מאמ׳הכתוב עד

 מבלי' ונא קל עב על ת׳יוכב ככה מנרי משא יט סי ענמו

 תבסימו וגו בקרבו לזנרי׳ימס ולבב מפניו מנרי לי אל ונעו

 ועל המיו׳במיי נכא על ה יפקוד ההוא ביום אמ׳והיס כי*

 יגו*וקכוכ החמה באדמ*וגו׳ותפלהלבנ׳ונושה האדת מלכי

 העלייני׳דבר השרים מפלת על כ• קזל מדברי בו מנואל'

 שפירשו יבי* יש שם הביאי'באמרי היתיב והי'אבע הכתוב

 עומדים שהן המלאכים שהן קליי׳המאויו׳והנכון על ות
 בספל מבואר וזה לשמנם אתד לגד ולהיות לגד לעזור

 מלכו< כי באדמה האדמה מלכי ועל אמר כן על דניאל

 אמין עד וכו' המלאכים סלכית עם דבקה המלכים

 וסמ מושלים הס כי והשמש הלבנה טעם וגומר והפרה

• וכו' והלבנל השמש תקלל גס •בושו האדמה מלכי ג  ע

 אלק! ובכל פסוק על פדעח אל בא פ הלמבן כתב וק

ו הכתיב ירמוז דעתי ועל וזל שפטים אעשה מבלים ^  ל

 המיום נבא ה'על יפקוד כענין מניים אילי מעלה

 מזלם השפיל והנה באדמה האלמה מלכי ואגל כפרום

 *iSs בנעלם ויקני ירמח והכתוב שעליהם המזלות ושיי
 משמעים כי יראה לא מי שאג הללו כנתיני' מאמי והנס

 נביאי וקול • לעימתם מתנשא עליו שאנחנו הזס הכתיב

 ההוא יזם1 אמרו שכינת ינבא לא מי דבי אלקים ה׳

 נקם צויתן על והחזקה והגדולה הקשה בתינו ה יפקוד

ק בתלי המכונית קסמים נבא מלאכת על ה־א נייק ת  י

 ותו לה לכת כיכבי שכעת מהלכי הקושי ודרקון

' כדבד הקנה אל הקנה מן מנייק היזאורות מנוד  י

א * למעלה שיכיט הגדול אליעזר  אד® לב יפיל קל

י לא כי זה על לפקפק  לשלילם בזה שרמז היא ייק לנ

 W אמי ובעמק אי־ז• עלמלכ« כתסשפעתעליוטם

 עקלתין נסש ללדמן דמהו אשי אשיי מלך מפלת לייעד

בהתגבא להפליא עד מאל עקלקלוע איקיתיו יז'ו כי

לאער נ 59 א נע



t׳u 1 lu״^• יחוויר! קוד \ j <u
vA גנינית׳ כי ינהכמתי מימי ילי גניו u1’* 6ל אשי הנעלמים הדנרים מכנין * י ישעיה uop 1{19 * כחישp

̂יי השמים עצם על ̂)נלי יו1ן שימי מגייס מלך מפלת על היעיל דני •נא כן אתיי 3<ז עילם ני לכנות שי ל0
יכי מככין ני התנין לאמ*כ׳ כתיב נכא1 ־ כאמיי הנעלם אלעלי( יתיק צמאתי גים אשי המנין את יהיג ינאיייי

הקלמיסס נססיי כתוב סנמגא ממה עיל יתנאי יה ולעי הגליל התטס מניים מלן פיע? עליך הנני נט •י'
'jtpft3 מקאיי׳הננתיו׳ סהיי * יגימי יאיייו נתיך יייק
JP3V המשים הנסש עגילת העינד,• ח^קי יסתדרו שכו תנו^־ה השמש hyhi פיעה על יןינס שא «5ונסי'ג

-----------1— . . ו כפיי ן|יו ואמית מגרים מלן
כתנים ואתה נדמית גוים
עכנאי בתנור אמרו ׳ l לו נקר וסנה • עומי בימים

ה^ ^Sי ״ ה כ ם א כי נו נ . >ן ז -ו נ - ףנ הי ׳rt-Hפיוז-^Sי <ל *״־ ^1ע־־יי ^ פ י מ
w הרוחניים מנהיג כ״יחוא ׳pSK.1 ודמההענין <»נר,• ניהמלנ<01ו!1למ peo -(1)1 דניי׳נעמי 

אי נס^ך J0דימהל™, ננסי ס ט׳ דני׳י יע׳»ו >*״ר ^נ ל־עש,» סדיני נ״ס <נ«■) סעט בי
 נענולסלסנניסאניי/נל®,. וע■1•תSמכ אותו ד,מני^ ועבדיו סגירתו אצל על<ןהיגנ.) המידה ןנ$גל
 נסד. מנאינהי *•וינ׳וה הגלגלים מנהיג כשהוא ודמהו • וסמנו מהם 0<נ.ה הלק־ מנה המייס

סמייהיהמגאיייעניונדע■״ ך4נם ננאמידינננדה־להסלההס
L סהננ״ייות הנד היה י . נהאייה־ינהנה,־ ההל׳
3 סביבותיו יעל יולו סיבב לווגעגילוה תכלית בקנה עולה והכל יהקזקה• והגדולה הקשה באמרי  •י 0
י»5מכז יזנצתייות נעלי הגעלתיס הדברים היו ובכן להוכיר סין אין נאליאית ומור ■jJכהו מתוקן אקד
כי אגלי סהק יאין * החצי ניזאיר נתנין וניתזים מאמי דיך על • כז נהי ודרקין כד נסי וצננל תמה
»0 מנד י־נהתא יזלין׳ וקורה באחת היאהנכון הוה וכו׳כאשי דרקון גירת לננה נוית קמה נורת מנא תתנא ״
L גס W נסס קיייז P נ׳ סיב נלסין ״זהי הליו ה״ילת סייעני מה וה ־נל הי־ן ■ הקד־ נמה ייאיה to 

 «0«ן ס־י״נוטה • הני״ה הבה! גלנל הענ־נ יע ל־יהן ליקי־ המאזמת 1נ לה״ה הנני יאשהלי
»W לו״י נק«ע לדייס יהצ" לנכי! הנה ה״ס ניאיי לונל סהית ־ היקנע נהג ההנה.נ!_ ה1»ומ
ע הענהה איי )ללננה ר! ( לה יל! ״ל <היה שי4 י>־־י »י4 ל. • פייס מלאננה ־עי ההה 1!קלנ0 לה׳ נניי

 תלי יאש עס עמו נהתתניה כי והעד מהשמש אס כי
 לנכת הימה ואס ביים היה אם השמש תיאס לא זננו או

הלננה איי יהיה הנזנייב המקומות באקד בלילה כשחש

 עבת< המשים הנסש עגינת העינד,. ח^קי יסתדרו שבו תנו^־ה השמש גרגר
אחד י^כיו יזנג יאש כעגול ן̂ף ומועל החיים מסדר ו^ב

מל הזהר פ ישי שזנל וכמי שה4בש שההכמה

 ביום אמדי על היאנע גדניי בינוקי ואק*כ ־ עכ נעלי
 אל כוון דעתי לפי והנה וגומר ה׳בגמו יפקוד כהוא

לחמלה* הכתובה נחו הפקידה זאת כתב שכן כיאוימ

 נביזינה ^שי ייעילס ממיכי מיכזו נטיית בעבור נוטה
 ולב מרכז: יוצא השמס את הנושא הגלגל נקיא וו

 וכן׳ •שהחכמה בו כי בשני שקדם כחי וגו׳* החיי׳ ״סדי
 הנמנאזתמתחלעזת וקס באמיו למעלה כתב דיגמתזה
שון יייעיןזה ושינותוני  םJ סי״יז ובשלישי מי׳מח ניי

yp7>3n כי נאמרו נ* סי' ק הכל־צ ברקדמה בקמישי תk״•׳■׳.׳!/ ״־'׳״״ ! » — • • ־- ס י יזכמ»• כי נחמיו נ סי נ
קיד למעלה לאתיו וירמוז ‘60 יכו התלי הוא לויק מקציתתיזכת^ איננה תדמיון על וניתיש נפיעיש ̂י

ס מחמת הדכריס התקלסו אך הגלגלים נסדיי גל יאיזי הודעתיך' כאשר וגומי המרים צבא על ע ^ מ חו
 .יכן׳ היויזרייס מגסע כסהוא תאלקי הענין מה 7ו :ונו' השכל עילם אל התלי בשם נימו איך לספלא לנו אין זאת

 מה דכחיייז להמלס נוכל איך ן5בנפ תתמה אל הגלגל חלקי מנין ההיא החלק למעלת הסכר) (כתאחי
ויר^יעילזכד, התני דעת על המלאכים ב׳מבסמיות סי׳ כאמור• *במעלות שהיא האזור בהגבילוייתב

̂ 3קתלא0 משפטיו יויו וכאן לספי מת נתת <ס»0ת3 שכעת איי מאורי תנועת תקתיו תשלם אשי הזה חסלק
 fyypoi קנלתי כמשפט בלל ^יעה לי.ס שאין הוסניים התולות חלקי כל על בעברם המשרתים המככיס
שיאק, כמה עבחו היא יהיה הזה הקולי מרפא אמנם כי בעולם יורדות שינות השנעית כן שגט *יק הקצי״יג

y, הצ׳יו מה לאמי איתי השואל המלך לתסוכת כ״ז סי' לטוהר* הסמים ענס סכל מעולה הה^ י״לק
הליד^ןן עם זה וזולת יגלגל מלאך אל או מי אותיות

-----הסמים ענס מכל מגמלה הה^ י״^ק
 יק המלאך ,במניאות חקשמנז *יייגת 1̂'

 וכמו הפילוסופי© לדעק סגלגל מניעת באמצעית
 נכונה הוראתו קייים סא• ©י׳ הסש־ בחתימת עימבאי

ם ממאחיו ה*ל עיל© לימוועלידואל מג U ס

 השיבנקו השיבו והיא יש לם הע ובקדיס גתקהיורא
 שא» מת ועזיבת נאמת והאמונה האמת זה כיור מלך
אב^ מאברהם העיון זס הי? מא8 אך עליו בורן



מאמר יחודח קול
 עמו סידני קודם והאחדות האנקות לו צשנתכייה

 רצון לבקש ושב הקשותיו הניח עתו שדני ואחר עמחוה
 מנית בהשלמת המשל ועכין ־ עכ * וכוי מעמו האלקיס
 ותתנו* תמעסמהס מבלי ועבדיו סגולתו סמלךעי

הט גס הפרתמיס כ׳ היא

רלח ̂ כח סימן רביעי
̂: החכמה לולי ופליט שר«ד מהם  הגלגל בסבוני ווה וכ
 המחני המטה בגלגלו בסברכיו השמש גלגל הוא וכו'•

 וההפסד ויה הה בספר cהפילוסון יכמאמר • למעלה
 הדברים הוית הנופר בגלגלו השמש תנועת שעי

רנוא ומתמיד הילך והפסדם
 ינידה הזה-ספי הספר :ושוב »נור-;1כ להראות עריך הוא כי במדינד. כמדיך ההנהג כסדוי דמנו ״שלימו
 ביאור על כה מתינב היא אשר ר;ן1עןן0מ ממנה חלק‘כר Sy שיראה המדינה אנשי אמנם • תנועה בזילת

יכו הפרש ין ענייניו•(אמש מנך,̂, כשהוא שהר יד * וחועלותיו ומוראו ‘יי״י משמרתם שומרי חיל
<־י־א״פ נ־־־י-נ-יה־/• ‘דואנ.;הפכ-םי«תיי1ד,ח״םנםי<ונמל<חם׳ למנ,

הושוו״ באש׳-להורו׳איך ונקב והחכמי־*• אויביו על ולגבר אוהביו להגביר
 וסוכר הכקכה באברי הינירת מוזחכמה בגלגלי'גדולה החכמה אין כי אחת חייס מלך פכי כאור

 ניניה ההפרש ואין יסד שויס כעבור סעלתם גדולת אך שבחיים• בקטן והגלגלי'ההולכים * עדינתי
 הנקבה איכרי כהיות וילתי בוראם אם כי יכלם לא וקיים זך מחומר שהם וככל ואנה אכה וסובבים

 על הוכר לאיבדי מהופכים רו;*מ*ס מתפעל רועזם מקבל מחומר והחיים על חורים • קום ינא קחק
אמש אותיות היפוך דוגמת מקור תמיד עליו הבאים ההפכים בו כאמיי יתביך מלכותו כמד

™ •׳'””°’״ "5א״י ומכ^ה וזוליח□ " °זיי א״י ’‘י'
םנזנרS דהחרמה ־. .־.א מנ־־־ס• •»י ״ס 1י'=* ׳'״שאיי יננקנה י.

 אמשלוכללפי יוחס כן על והזריחה הגלגל בסמני וזה בהאבדהא׳שים : .,p,,מ,תל.לת,על לממשלת,
ב! דאת ביתא שבאלפא ואמר הזה הספר עליו ר הע אשר והשקיעה pf< כשהוא ודמתו
א והנקבה הזכר יצירת בין הפרש שאין מהאל ימיכיק הסייס  סוא והיי ביוד המם מתחלף אל
 כי לאשה ואשם איש כמו והסתרם• מה איברים הראות בין מהשיש יוני השפל העילס הנהגת

אלפא עי בתם ̂הא נחלוף כאיב_ן, הנקב' שאיברי בניתוח זה ביארנו וככר החלק להיותם בחיי
am דזהר סה׳א האדם זנפיע xSxנית^דאףנעהייהואנמו שדסםוופנ-םאויו־ניכנמושאצ׳ 
מכליותיו רחוק זה וכל חשה* ! ! • נעעל הכי המדבר החי T צקדתזסן רק כוון לא כי ״ י וכן • וכו הפכים בת ס«א0 י״י פנים הגלגל חוזר באשם ונקנה באמש זכר

למ •וכיף ואיחודן האותתת נרעי־ז ואין מענג למעלה בטובה אין ואחור קאלק«
 ב'חוזר פ שם הנאמד ביאור ואשם שאותיר'אמש לומר רוצה מנגע למטה כין הל,כץ הזה בעולם
 ואין ואתור: פנים הגלגל ההקדם' אלא ביניהם ואין וזן אחת ינגע יענג הידועים ההפכים יושפתי

 וכל מענג למעלה לטובה א' לגלגל והשקיעה שהזריחה כמו והאיחור אותם והקושי סמחבי הוא
אכלו הגיסא היא סכך / וש־וב רצוא אנחנו ובחוקנו בחוקו ה־תאקדות שלום בהטילו
כמו כי דעתו לפי ועניינו ןףטן ויגבר אלו יגביר ביניהם

pp פטס חלילה הגלגל שחזית
 היותה עס הגלגל בחק אחת היא ושקיעה בזריחה ואחור והחכמה :מהם במורכב מתיוך שלום לסתת בחכמתו

 זריחה לו תיוחס אליני בערך כי אנחנו בחקכו מתקלפת המקומות הוראת עס למעלה זה בתנאי • וכל חת1̂
 בבחינת לא שמה נשב המקימואשי אורך כפי ושקיעה אמרו אחיי וכל• מתפעל כיונאבו• על באו שר1ל

 על תמיד שס היא זורח בשמי ננג דגרו לעולם אשר עבמו היותו על הזה ענקהיישם ביאר יישם מקבל הזה «החמ
 הנימזי' ובדעה בטובה יהיה כן מתחלף נלתי אחד אופן עליו אשל ההפכים גלי משברי ידי על •יתכעל
 עם בעיכנו היה החליף יבחן כי ונגע ענג באותיות בחמישי שיתבאר נמו נושאם והוא זה אחר כוס *עברו

יירא כאמין הגמור הטוב ענמז בבחינת הכל היות : וכו' עליו הבאים ההפכים יישמים יזא ב סי'
של (בתורתי • מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלקיס ההפכים מריבת ידי שעל יל • וכל הזמן אותם ומכלה
הזכר איכרי כן גם זה וכעין • מות טוב והנה תאיל ל מאי היה ולא המכרים החיים מכלה הזמן היה <הס

והנקבה 2 59 נ נט



כי♦ juu ובי<ijmj 1 יחודח קוד
̂הם אהש איהי«ת כהפיך 1 1רי6י קיבה כנגד יסfיS(הע * הלע; הן הן ו 0 9 

0א7 יעלי♦ המזין ידי על כי * כאמיי המזון לנלי Jיניpג שם היית עם נעגמס יתשיים הדיתים •איכרים 7 
 ipcpi עליזים• כני נאמרו הקיבה ההמססעם וכלל ונו• למטה שסם לאברים וימו יכרני: י1•הפיןא

 כננהו והעלינים היוענית* ית הכ- הס יועגים נסתעו שקןאלעי ה מאמיהסעיהסוא• נעעקלכאי
כי לשמוק השמיל . , • שני עליזים זשני לועזים •ני

השחורס החיה מנקה ׳ u / 7, . י עשאן עליניס ישני •ועגיס
למעלס כמיזכר מהעבירות לועזיס שגי שאטר כמו הארבע הטכע♦ מוצאי

 המוכיח הבטן אליו וננרף עליציסעשאן ושני יועצים שני עליזים ושני הששי לפיק ודלג •לתמה•
 יבכן ההוניז תיות1קמ את אלו מקצת מלחמה כמון ערכן מריבה כמין שם שכתוג מה לזה עיף

 עכד ישישי מעז בכי ישישו וא״וכנגד אלי תמורת אלו לא מצט*רפיןעםאלו עס מנטיפין אלו •קגת
 כקן• לדיגמת ההוא הנקיי זר* אדוקים וכולם אלו אין אלו אין אם אלו וני אלי תמורת אלו אלו

י מובן והרמז בזה זיי על ביאויו יהיה ננ ן שאמי ומה הטחול• «ק;ןןך-• ואם לגםר«אי ^ ע
f ^נאדוז־־יד״, ,״״«״וי״־־ i״ לי״״ t״ 1^, ח״״ נעלי• מעיר״ < ״לק , ״ - י מ ן , ג נ , ס , , , - 
?איכלי• טכתי הפכיות , . והם זכו מהקרזם למטה

 9אק כל בא־כיותיהס הסם הזא^ חשה מהש. הצלתו גורמין והן ההפכים p̂.ןץ,,. הנריכים •אכריס
 הנגמלס פעולתו טרך כש זאת הצלתו היתה לא הזאת הטלחמה ולול* המזון כלי ויתר ככבד •איש
ש^תש וכתה ידו• על איש והקרים היצירות שסדר אחר זה כל ככלייע המין רתTולש

 PP קבטרפין אלו מקנת אמד חיים אלקים רוח והוא החשוב הדבר למעלה שזכרנו כמו יזולעס
 עלהסנמתס הזיס אלוזכל שלש מרוח רוח שתים היים אלקים רוח אחת p' כי זע-ד אמרו אנל

ן על והתאהדם ולא מטיס אש ארבע מריח מים מהקיי למטה שהם לאיברי P די P

' ״ »P ®ני6ם י״ m* ״ ^, הגו חו ה ״1, ו ״ , , Jj> »pDs<! ביוט סהקדס ^
נדכלי© ינייה הייאתספר ׳* עצ הטנעיס מוכת •נק

מגדאתד מתאחדים הס אבל מתיניסמבד מתחלפים יתהוס שם אשי הכבד מן שמונאם הליחות אינע

 אל היתס ממנו כי ההוא המקים אל נא זכו'לך •דם

 שהימז לאמי דנייו וחתם ־ ושמחה אויה הזה •מקום
 חלקיו לבאר שיקשה היות עם כלל נדיך מובן עזה

 ללועזים השוחד הרמז לדעת מאמר כי?לו אנפידיס

 תעגין הוא החוק הכולל הרמז אמנם ילזולעס •לעלידם

 הזה העילס אל כיין סס כי ההפכי אל חיים הבעלי נזין

 אגל למעלה כמיזכר חיים הבעלי עניינו שעקר •ממתק

 הקייס וכו׳ושאיניי החיים מנהיג כשהוא אמרוודחהו

ן ל  עכין ותקן יכענם ההפכיים הד׳טנעיס נהיית על ^

 דבליו לכל המורכב קייס בו ימשך אופן על •פכיותם

 לשם ממלוקת תחשב ענמז שהמרינה עד ו מש:ט ילפל

 ולול• סנלתו גזלמים והן ^א להתקיים שסופה •מים

1♦  עכין ביאיר אל החבר ייד שלא ות ה עס והכה • פ

 עגיני שהוא עזדאלא ולא וחבריהם וליעזיס •נלקיס
 ̂ האלה* הקלקיס סלתי^^טשכייקשהלבארפמך

 המוזשרי לדבריו מה באיק ליחסם הנהקקוסאתכו מת
 השממעזת מ<ףם האלה ונאיניים באמיי שקדם עמה

♦* טענות כליות עמו  וקינס כועס וככל יאקק i*'׳•*

 כים עם הככד׳הכיעם כגגד הלועזים כי וכו׳ ישנה

יבא קכעש ידי מל מהי! !״ המתקדמת יאדותה

 rכpכ לוה זה יבגדו סהאיבייס דבריו ובלל • וכו'

ך ביטהס וימכא בקנתס ינטיעז גם איכיותיהם ד  ע

 בקמר מזאפדים זכלם זק כנגד וזה זה תמיית זה יסס

 lt>0 להם יוכא שלים ש^ין עד קמויכג כלל לתיעלת אמין
 הקישש האלקי הענין מנד וזה • מרינה מתון

 אעם זה בל לעשות• ומפליא ההפכים נין !המקבי

ל^ ספל בעל הניח וה סכל רל וכי* הינייית שפדי  יני

 עשש- כאמיי סיאשקממנו בפיק היטלות ששדל אקל
 09כא:; וכי החשזכ הדנל שסדר ואחל וכו' ספירו׳נלימה

 הולך שהוא וכו* מלוח רוח שתים חיים אלקיס רוח אהת

 mcpiP ע® אקת ספייותלאחת העשר עטן שס ומזנה
 ״ppp • יי® הנותמתוהם השש סכה זכל ולא •
p ^p • סו^, להם הוכח מקי® כי ודלום* • נפק • מערב 
ע^ מעט וימו אמרו אגל נו להתגדר סיבא ה ש׳י  מ

 3הנלג קנית על^סכי אותם יבאר ושש ונו' הנכבד

 } שיבא וכמו וכו יקו שם של סותמו בטכעת הנתתשם

 לנייי יויו * וכו לקויו p!pp( ש^ןא מפני

 * הכזכק היתה לבדם ם התתת־נ דית היש על לא כי

ס ה-כלח ספר אמרי ובאי ילך קלון כי  עלדבדי

1כ כמאמי אנלס ינדק כן אש ואין שיבא כקן 0מ^ין,י



ח קול^ ד הו ר י מ א ז סיטן רביעי מ ט , ג, ר;
̂ן יהי «ןצב חיןק יאמשמה׳ היך ההמייי אין כלס 0לה(< חמ׳jp<« 0 א1סה מעני pfc זבי  וסבר יזואיל יכ

 עלנן הראשון ההיולי על נאמ תהי כי שקד •נמה ניגאל אמלזואמסלש אכל למעלה שוכרנו כמו הכונס אכל ג וכו
 קחי וב תשחלשלי עכייני׳דקי׳לויניי מלתי אלי ן שא וימי א ננדאאתג׳לכל •סילו׳לכל הס יאש מיס אלל זכי׳כי אמית
 אשרמכל‘* וסמלמע'הלמעה־מכידעתהפילוסופיגל( קללו והשמות יסידותיו נזדנכו מדלגתו כפי <מנא

קמי Sjpt רמוזכ׳נגיץ ע לרק יקסוס יככל לכלס 'יטיתפי'
 »:-»האמנעי1י הנמנאי׳נכת גוף וזה אתזוי גון.! m אב^אומריס ארץ כ^ם כי בעילם היסודית לשישי ס1

 ש»נ־ד והמז החמלי קפאויי ןךןןן ובים אש אמות שלמי הקדים כן Hy םים«* התכת' אאנילוכנולעלבעלי
ם יגל והקולה לפי וזהיאוהפה המי^ וה;א ל פ נשט המיל והקדש דוח יהוויג אלקים רוח והקדי

ה טעסהש״־־׳הייזנה״^; « ̂׳”^’'’״ יני־־ הרוינ״ס הטויאנ־ס נני»-ם נ '7^ ׳ ״' ודימית והשלג היימי מהס . ^ הנמנא• היסודות על לכליו ‘'
״ ת״ני ״נייי׳ ם ״ הי איזי «נ.יF״ י־קייי־״י ייי“״ י הנ י

ער ד,סושג ל ו0-ם»0י*חו  ״הודע־ו • סט הקי-סת י>י ייקיע מ
p ים£1השילוסו הקשת השיגתם אקל v9tp להדיגותיהסכי  Sy ̂י לא  ׳אליונטת פינלאשית קיאלע רייד

ם מקימו על איש איש לטע׳כלס  עוד ננדבל ספולכו החכם »הו>י* >הזמר גו שיאמר ואפשר בה
 V סי׳ בתתיסי אודותיו .על וםקים זטהריר בערבי שקורץ הקרד־ן נרור וחשיבות במעלה ♦מדלגת!

Vדומי במים המקלה באמלו ה^ש מקום ואחריו העבים הגעת חכלירת כאתול-עלשינדקבדלךזה
w ,סדיס if ך״ נלשון אותו ,)רוו״ •■,3,״ד שה״ן ה־ל ע• ״ ק־ ^לי סי״ א ס ^

היא * יכו מקיפקאש !אתריו - ־ r / אעו' העפל אל שב והכל שעעי
אש ארכע שאתי מה כיאול יכו'• אק כלס כ• סמה: גלגל

המים סאתל והכינה מתים כאשל כיכלהמתהיה
̂יו אלא עאק יסמין *יד ס< ומ׳יבתמיש• הטנעי הא] מקום כמכלי׳סוא ניף אומל׳וה אבל שארהיסזלו': שננטלפו

 הקדי כן על נמירכג המעויב היסוד ליב וכו׳כפי אשי
 ומ' הקדש לות לתעלה־יהוא נו עני וכרני כבל אמו׳ &לש
 היותכי הגש׳הדק סי׳ד׳שמנט״יו׳חן בשני לסי אשר הוא
 יכוונוכר ה הנקלאי׳כבוד הנויוהיוקניו הקדש הנק <ות

 הס שגם המלאכים ענק התבאר ישם סיג למעלה עניינו
 הנפשו" מתתניז החתכי־ובה הלק הגש מן נביאו לדעתו

 ביוידשי תדבקנ׳בהפלל׳וכעיןאמרו שיותכיו׳הכוככישם
 תדבק כאשל החכותה ועולם המלאנות עולם והוא י ם*

̂ירpוא‘;ו'•1 תנות מ •שנפש  ביאו׳לאמלו המישג*הוא יי'הא
 ליויי זס יות בין להבדיל מישג יאתר ערות לות תיס9

 לע«ס מושג בלתי הוא גשמי היית שעם הנזכר שקדש
 כסמלת עיף:ה האל לי שניא תי •יאה קנהו אעם זיתו י*

 המושג הזה האיר בין ולהגדיל גי־ סי' למעלה עמושזכל
 אייר תא* הקדש ללות ייחש מושג הבלתי הקדש ♦נקיות

 J לביא*אמיז המייונו״הוא שיבאואתליו נתעשכמי §אמ
 סעדיה יבינו הגאון התניאו׳ אל זה קרב מרות־וכבר מים

 הבל שמתלחלח כן לעשות יכול ולס בשל כביכול יאמיו
 לקטה מלמעלה סדר על ימשך זה מים*והנ ונעשו מיי <זת
 האיי׳הזה זמן מושג אזיל כקר*אגלז רות ינא הקדש מלות כי

 יון למעלה עליונים לקי׳ דכלי׳ הס <כל קייס מים «נא<
 חקק מרזח מיס גאערו אקב שיוכיר הה זה על <זשמי'־(יול

W העי' על היתכזנתל ימואילו <למ;עיע זמז קהל

 ניפודמב גטעכיתס תספק לא זלמה כאמיו מניאזתז על
̂שיב הארבעה  יטעני אשל האש בעילס אותכ ותתבע ז ל

 כפג• בפי סעדיה לביכז והגאון וכד העליונה האש ששם
 המים מן האש התחדש אפשיות השכל אל הקריב ינידה

 בגי בדעת י;מ'שהדי מן האש ייבא אין תתמה אל כאמיי
 ממיסכיטד אש ילהוניא כן לעשית מתן המועטת אדם
 בליץ <כקיא יכוכ<ת מאותו טהור זכוכית כלי מביא
 של שכלזה תמת כירת בשמש וכיתמ מים ומ^או בלעו
 סכזכיגג לכלי סביב פשתים סל יכעילת מתגבר חמה
 יופאינ סקא א ־ומשים ביכיכית אשל המיס ק אש זיונא

 יאוי ■ואולם • עב • וייכעיל הכלי קיונאותתן ביפות מ
 סתנ0 ש על שלא לזמר הי,כלת יביאנו כי לב לשום

 אלא-עלדעתהאומלשקד• הדכייס• נאמדו וביאורו
 סאתדבמיפ יאמי אשי זה הזא כי הקלה כדור א;ל זכרו

 ספל בעל סטת לפי אך מקוםהאש• יהיה ס סנזכר
tללמד תא נ-לה p לאמל כתוב עבמו ההוא בסלק שהרי 

 ® וסרע ואופרס הכביד כסא בה וסבב חקק ממים אש
 מוכישם יהדבליס מי' השית ומלאכי הקדש וחיות
 העגיים* כל לת לינ יאויה חכה דקה עליונה א: «ןי«מה
 השמיש מפני«נה המעיכה תשיגהו כנים כל ועל • האלס

 (המשיכי היכילס לקפל המסכמת סט־׳׳ו עלש הניאוד
סי ם « כשום טה לז קסנים ^גלתי באומל דעת על



ןיביע■ מאמריחודח קול ע י
^5 כשנוי כלל עשק לי ואין בלנד כפטחיותי ימאר כסא בס זקנב שקק עמים איגעאש לפיש יוכל ̂׳ננש !
itPPO נייה קכלת אל ולהכינו * בפנימיותו הענמית האש על ונו* הקדש וחיוע !שיפיס זאופסס •כנוד

 t כקיכד השוכן הטנע וה יעשה כאשר היככתו על וכיסויי אל<ןם ורות על אזמרים כאשר * הלוו עמכעית
 1{£(9א שאי לומר יונה • כנרוכו' שהיה אלא ה!ה ואין הקרה כדור שהוא לרקיע עעל אשר כמים ̂להשאמר

9p הייה מאימה להתקוי דנרוםם ערך מנין •ט* y v*
 ייתלכן כשיתחיח יק שנ« Hy מרחשת א^קים יריח אומרים כאפזר ורות כפסוק הניכרים •מיס
ם עזדעונו המים פניהירס על מרמפת ן|יןיס ^ לומר יונה עמלה דרראשון החומר rnSKH בטי חל ^  ש
למען ה״־ןי כמים ח ויסלה הדאש,ן התמד בו •רנה

כ בחלקיו לענוי יוכל ^ ‘...........׳ ................... ___1^״ הנעע ן
:cה הא^קים ב י י ת י א נ נ וnי ״ י םא קי ^ א ח י י נ

ר ^ ם חי ה ת ־־י ר יי ת -י מנניזנ ם- סי ם- ב ע. טנ  i״p ‘להני״י) על־נח י,
j״ ^ j, י ני ר פזוזוא ס ת . ״ ע א. • »י־ו •«תוו לא המים מן עני ג7״ .כ

ר פעולות וא־םרפנוון •דיוסיסנויו' נ נ ע נ ט  • prp עם נלישתמיס הזקים שד.ם ספני ח^קיי ה
ף אין כי קראו מפנימה טעם לתת  הוא שמקיס • מקרי א! כי לסל^אכות אם כי ראוי הארעי הגי
מלאכה בשם הכח־יס ההם לחים ה ה מד שםחי אם כי כדיילת אינ און שלימות וכל להתחדש לו ך^ו
^ היקוה ני ••ים ג י כו‘חד כלי ולא ד א הו טנ׳ ה וו bקי S SחSהדבד קכופליס בוכמשנעהדברי קי

ת ואין ןייאתסככה,חמרסיאםין הטכפנ אמנם י בחקרה המים בתכונת כיר שייהיה אלא הוו
ווליע♦ בו בכיינא פועל איננו יהה«ס הכת נ״יז ■סות ^ טבעי הוד. יקרא כןלא ני א ואם גגי . ליז  בהיימועלהתכונההסכ^ן אנ

 בתכונת לימי יינה פיעל הטבע ואין מקרי או מתרכב אר מלאכותי ^
 PPP כאשר ואמכ ונגר וב נחפעו יעיירהו המים בתוכן בעודנו א ̂א בי אתל #שריוכריכמנאמלאן

 יתקשין. בחלקיו הענע פעלת יתקשה לתקני ואפשר הקשה־ נא מקשות כן ואתר להת שליידית Tש •ישה
 להמקשמ p^no מה לזד. הרומח על ואשר לד.תקפזות ■שזד.וערך טה • ולמטה למעלה כותרות לו

למי© זל אמרם וכעק ממני ישונר אינו אשר את ועעזד. ממשו מתחו עשה מנד לסיומו י איכות •לי
מו חעב ^ ונעלי משילל « ם עמודים ו תלי ונקיש• ראשק ביום היי נתשפ\ שאינו מאויר ג

 שיתבאר כמו והמקרי •כויות
 ובהד תהו *אנל נ סי' •המישי

 והסכנה ההעדר מנד הראשק לחמר סדססמתיחסים
 לא * (ייקטא נדיא אנקליש שתרגם וכמו נו אמר

 וכן הנורה■ על וכהו החמר על תהו שפירש גימומכן
אנשים קנת תשנו וכבי באמרי ב סי בחמישי דבריו יזרו

ד עו התע® דבר יהי בשט*ו
ר ככה לטין>'על פ  מ

 עסוך אל זולתי העיי לאמר!כבר ז' ב״פ שעי השמים
 <ון3ו ה<שידו' בשאי ולא כמיס כמשל הכללי החמד היות

כד והקדשי היון בק אמנעיים שהמיס לעי לזה הסבה
pכסי זלפעמים ונגייס מתפרדים בטבעם סם fP P ’

^1ינן ימתנקשיכולפיכך וכקפאים מתלכדים הקור נהם להיילי כניי בראשית בתחלתמעשה המיםהנוכמם כי  ו
̂ץי■! בנמשל הטבע שיפעל בחשך יהמבזי הגירה כהעדר וכנה אמרז עד ום •ואת שיתתזך על יי
יאחדי f^7 צכל ה״יי* טבעם המנואיתהגשמייעל ממט ?הכנה איכות שקבל יכו שחתאיך עד • עכ • וכה! ותהו
א1הס תסנוחמ•10*גק נ « )•1י1נ ת ע ״ עי «ין א 1נ
״ .J•״ ם ״ ״ ״ , » « ־ ע,. ם־,י, קי ״ ^ל ־ ״ , ^ ״ ^ » ־ , ־ ־ « ״ נ פ ־ מ י ־ ל מ - פ ע מ , ה ת מ ״ ־ ע ״ ל

עי ף5על־־.עפ־.יתנאי.)נל<עפ־מ נעים ,;״ ן0הי ^ ק ן מ י ־
קיאשיויעהיהדנישישניממשעיה״יה■

S v v i  ̂י ״ ,p, נ׳ שז,לן»־.שא»• ( ' ”נ״ל ׳י־ «' קייא ״'* י
X, כחשב, ותהי מאפס הכתוב ממה איני הזה הטבע כי לא׳שתיזפעוליתהטבע!כ,׳• •שךהפיאייג

 • לגל ואנכי האפס אחר התה! כי שס וכאתלי בקרנו זמפלש ובוקע שחתולת מלא יז*ימלי האלקי
ת עמנו סלק כל אשל ג  הגשמ<,«. לגיית ממש מתהי עשה באתי! שטק ע«ד כי :תזה הירגע עגי! ^

ק ’ י® אינמ ^ולאכת ת י » ק המלכןן! היא נ' מי' בחמישי עגיינה שיתגאר הכוללת תמונה לו ^
קחמר



ד מאמר יחודח קו
 • fo’p ן* לדעת ממש 1כ זנזתכת תחלה סיאשין <ממי
 לפרטיזת הגזלות על ישני ^ינו אשי ^ת יעשה נ^מי
 טל גדולים עמידים יחנכ י^תל יסודית* מהד

 ככל הטגע כונת תכלית שהם מחם סמילככות ההזיות
באתרי שכיון אי ’ שקדם מה

ם בח סימן רביעי י
 גויי! עליהם להפתעתו למז עעל וגעשי עליהם מים ינק

 במשל נכין יהימז * הנזכלית ההכנות אתל הגשמיות
 הרתהין לנד כנגד עלוגס כי לקניית שש על היה

 העליון ע^הנד אלנעהלימזתיהמעייבה על !הקומה
שעג לנכין כלל שס הוא גי

ד הל׳יסידות אל גדילים עמודי עו ח מים אמר י מו חקק מרו ת כ צ ח הו י ב  לדק שכתב וכמו התקלה ו
ט ורפש שלי^חין ענמסיקואתדט( טי ה כמין עעזאן ו בן ערוג צי ני כשלש ה  לנינו וכתכ עו

ה הניק כיתקלח מ כן חו צק מעזיבה כמין סנ כלימר מלוק מים מעדיה Q-j»«7y מ<□ י
הו עפר וגעשי !?״ ה ד עו ר מ מליקפיינביאולמיכניכזל א

״ ^׳ך י* שאינו וכלוהמאייל אלה* כן לעשות יכול ודם כשל < י ] י , ^ ,
ק ם ,, הו וSכ אתהער^ ^ אבגיס א^ו ב י ט י י ^ עין ליק הנל שתתלקלח ס

ת למעלה המיזכל שוקעו ם המ תהו נעת הכה כן מים ונעשו מים יוצאין שפביניהם ב
ו '1הנ«ר לקבל התמל התאייך מ י הילת מלקליק מים והיניא ו
ד כי העלתכי קדמה וכבל • דקותו לעזנס כן וקיא כאמיל • וכהי תהו קנג המים ומאותן וממעל הקל אין ע

נו ההוא הקמל קליק בעליגה עוד כלל :*זשמא5ע ו עי  ל
 מתקלפות נולויו לקבל יכין למען ילק זויעי כדלך

* סי' כקמישי סנזכול וכמו ממני מתקלפים כקלקיס ג
ת לד' שכוון עוד ואפסל  מן המתהדם הנמנאיס מדיני

 אל להכנתו כיון וטיט באמלולפש הקמלהתקקיןכי
ת  נזלת אל להכנתו עיוגס־סוין ובאמלו המקנביס ניי

 הומת ובאמלו בעמגות־תם ויפיקו יניני אשי הנממיס
 לקוות גי הקיים נעל• גולח לקבל הכנת! אל ימו

 אל כיין מעזיבה יכאמרו לקומה אותם דמה הללגתם
 השלמות יהיא הללי שבנוי! העליונה האדם מדלג׳נזלת

 והעליון הבטן כל גמל שהיא המעזיבה כענין !התכלית
 הדביית השלמת על ונו' מיס ינק 1א«ל ביאוי היה 1 שבו
 לפי וכו׳• ילוק קו זה תהז עול ואמי ־ ימודם נעפל אשל

 יובקכן אשי דבייס שני על cw יפולש ביאודבו שטת
 בקהמניאזת ממונע היותו האתד היאשון• בהיולי

 -ובין שבכח מה בין במניאותז ממונע א1שה רל וההעדי
 לספי כיאור! כהקדמת שזכלהלאכד כמי •וססבפעל

 היותו הוא והשני • כ' מי' נקמישי א׳נינז וזכור עילה
 קגלתת מזל אל הכנתו שיזי הנזלוקבכקמנד כל גולל

שנ׳כו׳נקמיש! וכמו וכהו מלו'תהו סמי באו ‘שכיה וכנגד
זהסדל) והקניי(ל׳א הגילה כהעדל וכבה אמרו כי׳נ׳על

^ המקיף הימק לקו היאשין ודמה * שתה עיין ונו' א
השמים את המקלק האופק קו לדעתי והוא בל! העולם

 ממונע יהיאדנל יליק קי גמיאה ימיאהז קגאין לשני
 גין ממונע קזה הקבילי לתקתין«כן העליון הקני נין

 גי הדמיון עם1ג יהיה אי ‘כאמיל וההעדר המביאות
גי הקי היאות עת מ  את מק«ף ירוק קו גמיאה ה

ת לקבל הכנתי על ולהורות קודם הממה שקיעת אסל נעלב היא העילס עסאןכחיך אמי הגשמיות ניי  וכנקי
בן קימה כידן קנינן ה4תלן עלג או כי ור«תתק ונאמד! * מעזיגה כמק מנ ההפסד אל ה הה! מן האול קולן נ

 הקדש יות ובין בינו להבדיל מושג אייל מלות לוס קלא
 אייל נקיא אלקים לוח יהיה והנס • אלקים דוק ענקלא

 ולש נתפש• שאינו אזיל לשק והזאענמו מושג כלתי
 ו למעלה המוזכל הקדש ריס מכק נהיה שהכל יאמל וה
 יתן מי * וכו' ונהי תהו וחנב קקק חלות מיס אמל עיד1

 נעדר כחמר לפנינו הוס הלשון יניס ולא אלינז •יפרשהו
קני דמה לא כי דביתי אשי הדבר הוא וןנייה•  ה

 בהפרדת יבפיט מכויכו עקל ינידה בהפר להשיג גנשחי
 יקשה ואס לגמרי מובן והלמו למעלה באמלז •לקיו
 עמוק והסוד לאמי דבלז קדם יכבל ‘וכו הפללתו לבאר
 האלה לדבריס בעשה מה ועתה זכי' אסיר והפירוש מאד

 מן אקד עליהם לקבל לק בס* שידיבל תסתומיסבייס
 ספל בפירושי לפנינו המונקים המתקלפים הביאורים

 אקד בשים לאיתי שלא היות עם עילההמפולסמים*
 הכלאה ואילם • הימנו נוחה קכמיס לוק שתהא מה מהם

 מתהו טסה איך ביאורו שקדם לחה כי געיכיעלככס
 שהוא מושג הבלתי האייל מכס אין צהולות ונו' ממש
 לא ועדיין הינילה נמסןכלסדר כאמיל האלקים ודוח

 • שקדם כמו תהו הנקרא עכמי ההיולי נביא אין יאל3
 שזכר מרוח מים מכק זה היה כי להודיענו עכשו א3

ונמשכו לרקיע מעל אשד סייקניים המיס שהם למעלה
להמ1«ןהא  תהו קקקוקנב שמהזכקם גסביאל שג1'
ל יכו' יטיס ורפש ובקו  נחקק וכיס העלי המים שחכק י

ה בזה וגחשן הלאשין •נקנבהתמל  מדרגה אקל מדינ
 עי אלקים נקק להתא״כו רמז וטיט רפש עסאו גי

 שאין שקדם במק וכאמלו המיסקנגיים תתכתוכעין
ל בגל וב המים בתכונת כבל שהיה אלא ממה נג ס׳ וכו ו



׳ rיענה מין יייתהתס6פ כו־יקי I h t i l 
 ייק אהת מס בלי ספיריע עשר ̂)לו • ג״קי
 , - מיסיקימ סלה * מרייי ייק שתיס • קיים

 י■ tnn« • ימתת * ייזם • ממים אש איכע
ס•/ כפת* מועלנ* דיו י

ן ׳ ל6 הספסל יין שב סיא יכנקי המעייש הקו לי
 עכע על מורה כל« ייה * ענמי ססיא כדין עהי־ת
 יככנד • ♦ההפפד הסויה ע^ יישלס נו אשי עתמר
 מנולמוע כמו וכו׳וקוא מפולמוע דחהילאנגיס השני

שזןעדיי , ועכיינו לנליס ̂י
כבד זזשם מבור מעט ורמז מירי'ינעלמיתזאפשי עמי ד הנ « * עג Kift וו הא יו  91 כיאיי י

דד ד,»Sעצםז־•אS שדו)^נאו' אלמוני פלמוני מלשין היותי א ת מ יהילר מתהשיי ה
ת ו4 יהמלס־ כסיי עכין ה,א גס0 הו ת ס מ הו י משגיאות זולת הדבר מ נ ד ה

״ םי. י נ ״י י . םי ־ ״ ״ , , »י ^ ם., ד ני ״ ־. ק. י »י י, ד-pW י ״ / ו ״  ה
ץ ״ וי רני ״ו ־י מ ר נ ^י ר מ- ״ יי ו ־ו ר נ ״ די ״ ־ , ״ ̂ש-ן נ , נ-י ׳ ,Jj 

5̂ pp, עני#סן קדס וככר יסג כג והתהייג הראשונה לעלה הכיל מוין סיג 
א שיהיז-ז עקל. !נעלירת נכסות א• הו  שאמה ימה סי׳א׳יג• למעלה כי ספר וכאשר הו

א רבורתהדנדם סגר/ נעקד כי לל הללו עניוות  מהוא כי ימית ל! אין אסל hiSxri סנוב הו
המורא כתכ כן וכי הלנל גןזי(^5 כל לקנל •נעו

pnfi*3P?0 נו פ ̂ ניאשק שמניניהס י?א עהיולאטית
העד^ כי כתג מ ינע' מתמלפיס עמ^ס פני ממהימ המתהזזע לנמכאיה כם• הזה נמקוס מיס כי מיס יובאים

 זס על המאמר הניאו דורשין אין ע יגה4מ ובמס׳ 1•מנ
 כלו העזלס אתכל המקיף ירוק קו w מהו מנא עתאי
 סביבותיו סתיו חשך ישת ש^מ' לעולם סשך יובא •ממני
 משיקעית למזתיעפילשית1כ:ואלואבטםחפ סנמז•
 תהו קי עליה ונטה שנאמר מיס •ונא שמסס עירןים

 לקיאתשטתנדכי והעולה oji •:fc נאנריעהו•
o:r<b נק ממונע וודותו זה המי של כסניותד מבי

מקרה קיה שזכיני ייוק סקו בערן להומי •מ;ניאות
 כילל היוימ מכד אמנם העילס לאישי והספסל עהשך

 ונעלמות יהמשיקעות המפולשוע הטרדז ני נכתזא
 סלמזע ונאנניס מעילות הלוע יגאו טנע! עעתל
 מענק מפילמזת מלת תפרש אם וגס • נבמ •סע
לחיס סירל מפזלתיס דגים יזל כלשק להית

 להייתהלסות סמונתיכי שומר הנוכל ב־אויימ p,ון
 הזה הלסק נתיייק גלביים הקיום ם:ת •שישי

 מנבם מזכן על נעליהן את ד(תTעrה הטיית אל
 מפול מלית כשתי החלה תפיש אם כן וכמו •יומם

 הטיות על נודק הכנד יהיה חית כל דיך על יית
 5והכליון ההפסד נמית מליפול נעליהן •פומלות

 סכתיכ מם הוא * וכו' השם מסוד מעט יייזו
■0 ^p ^ ^ חיש וכז

 יקי הגדול כשמו וקבען פשוטות ב׳ גייי •תסייס
 חיום CC ו(|ו3 יחתמו למעלה פנס קסות «'נהם וחתם
ופנה מזיח opp יחממו למטה ופנה יגסת
 לאסייו פנס מעלכ חדטתחתם וסתמובקיו* ?לפכ

וחתם לייק ופבק ow ימס P'9'tp ״ נקיו »י»ו

^ וזה זכו' דברואמתתו מהות hp חייה תאי הוא !*  ה•
 לר אין ית שהיא אדם כל אכל ית' האל ק מדוחק התאי
̂ 1• ולשה בהם דיגבל סניתמטאזעז שסם קודמות סבות

 לת• המבררים המעייסס ק אחד כלי אכל מפירסס
 שגם שס כתב ועוד יגדי לא הסם כי שיאמרוהו

 9עש חכיאה ולעי * וכר ההרכבה על מייה המהות
 הא•• * יהית ית לי שאין להיכיח יאות מיני ג׳ החבר

מי וס היה ו^נ מתחלף־למכיאית היותו מכל  י̂< בחקז י
 אבל גס התבאר וכני ימהית* מכיאות 1אלי ביחפגו

• והוא • כד מכל פשה! ית'אחד סיימו הפילוסופיס • 
 בר״כי• עפע הואכי יהשני * פ'נ? המירה מטעם שזכרנו

 הגד• היא שהמהות מכד * המסית מאי ממני לסלק אנו
 9ft מדכי •י האלם כאמינו והנדל מסוג מפיני והגדי

 4לכ9ז0 נמו בד מכל אחדפסוט להיותו ית א*אבחק«י
 הדד• ****ייי ®י הואטהימי מביאותו • י• יהאלקיס ו?א

̂ים גדרווכו'* 9יא ניףלוס0^זמה1ןקס
 גדי המגאלי סבא לומר c6,p«0 ,ן^,ללעגס

 שהוא כמיהתי הימטסיכלצהי למעלה לני ס^ו
 ביאס המפיס שכתב וכמו אדם סל בגדיו כולל

 היו שאלו גוה עוד ובלל יסולויסרהלהי״מגס•
 קיד^^ סכות לו היו יגדרו מהותו להשלים וסנדל סיג ־

 נתל יהנהכרק המירהפ'בני* שזכר וכמי נכו
 הנזירית כי לאמי נהקלמיזז שכתב נמה הלנגות

 יכאשל • חקיה ילא ענם שום ישיגהי לא אמת אחד
 •א»ן לחקזד נגחיך כן אמרי עד נמסך הזה הלשין * ונו'

^0 בענין החק־רש ליאדיעגיין גתיבזוכז׳זהכזנין
קניית



מ ! ר H 1יןןי / ^ ו א y ' ״ ’j  I׳ ׳ u  u\ ׳•i i j ז j׳U
V י6 פק מס «כ הי ססניףאג עד05י זעדךאתערלז יזניכיות^יאיתיותיקזזכיזפן־ י^נמת v m ̂

ם סבת כי ינילה ספי נעל ספי כאשי עי פינם4גדלי קיס כי יענוד ינותהדנרי  נאיתהאלף* אמרת פעם י
ף ני9 זכו ה!ל!ל סבונ יהיא ג יה דיך על איתיית סתי דלי! עי השלישייתיזי!ז «נשעי כז'1 יהתמ!!ם ת1תי1הא ניו

ת יי אד הדנדיסקידס נתיבו מאין לחקור נכטרך ק זכמושינא ק ע : כה הח־ שב נ0 טל 1! מ י פ
באות פיגש היה כי ינוח וסם זספוי ' זכי הגל!ל ̂נופיב
ר ניב3£ חזר שאמר במו סבת על ינייה ספר ^געל אחו ‘ • אמית פעם האלף ודמו-ן ו

ג זד־י, מסבוכ הדברים עתרבית מז ת ה ת בהתמנלית נא ב תיו או  השער ימשך יה דרך על וכן הננ»רדות ה
שלש דלו! ידי על הרגיעי כ^ם עם בית א^ף עם וכ^ם ם4כ עם אלף ̂ ® הוא׳אמיז ע^לבל

P'nww-wfio'Plit״ ״ ה1דו בית עס ״ ת י דנוו מי נמדא ה‘i•Sי א זז ״ , *d t ■יד• על •־יניע 
על כלם יכן ארבע דלז! . l » . הי־לי־ל הייי נילא ינגלגל

חי בםאתיםוע¥«-ם 0•״, א נן י הי א ם-' עיי ק״ באם »>־י ש הם*י ל
■ י^זתיותנ כ דלי! עלידי כלן א׳עם זהמירן שקלן גינד

!ב: הד זו טח מלכי סב פע קב שר את ב'עםכלןוכלןעסכ'־!'עסכלןוכלןעם ־ונלסעסא'■
וכל אלף עס יכלם כלם עם האלף שערי כא יתמו ובכן רביעי יבע יכו חלילה חוזיות וכלן כלן• ז:ן

שערי אל יכעו משם ראשיתם היתה האלף מאות אלה ג־ בתים שני כיכ«ת אכניס שתי ברפן כיגד שם כתוב
המתחיל* עשלי׳שעדי ויהיו בית עם וכלס כלם עם הבית אלפים חמשת בוסת ז ־ חסך •V • ק'כ ה ־ כ״ד ד' • זבינזתו'

הסדר: על אחת אות בדלוג מהם הראשון הכית מאות הפה ן שא זתשובמה כא ואילן מכאן בתים ■וארבעים
ע יל יח בד ובפירוש עכ• ־ לשתיע ואזסס לראות ועין לסכר .יכולה פוגש היה כי יעבור ולא ת: נר נ

 יס'האות אננים שתי לאמר כתוב אליעזרמגימישא 'כ*ר
 להפוך ותוכל מיכה כליתר בית הן אתיות וב אכן ויקויא

 אותיות !' של פי' זכו' ג׳ממת ושל נה הן כמו לב׳תיסות
 אותת' «*א כלן וכן יאן יגא נאי ניא אין אט לו׳כמו דיזהפיך
 עולה והאחשדרפנים כמו שכתורה גדולה תיבה ז#היא

ף וית' ית והבה תיכו'• ותכ ימאיז׳אלפיס דלתתקינא עד הדלו! משך ומשא ילך הלוך דיךזח על כלם ובן לג ני
ס וסוף' קן אין כי ודם שא*אלכשר מס יאותיו׳לדבור^אתד ^ ̂יס העשרים לקנה נ וכלס כלס עס בית של שער

׳כזה אותיות כ בדלוג הוא ביתשהאתדוןשבהם עס החשבון כי ספרינירה בפי' שבתאי להר ומנאתי ־עב• :
ק מש בא מעלה יעלה הנקוד עם אך כלאניקוד• כך עולה .־הזה * :1ד וה קז יט לב נמ עס כש י

ת והנה מתגי תכס גבר שימנא יוכח ולו מסמי אין עד העלה‘ הניע שערי הכה כי אתד שער לבית נתן מגיעו
 כפו והנה ואחד• עשרים האלף ושעיי עשרים ■הס ^■בזראתדמלבאותיותזחגלגלובאותיותיוזנקידוהיה

h \m לשעלי הגיפל שערי יהיו האלף לשערי הנית שערי ̂יחס החסבין שעט; עוד וכתב ׳ העילם לשונות כל בו

 PIPS יר.יה השני והשער נמזגה שכבד הבית ■באות'
 : כזה אותיות שתי ללוג ידי על בהחמזגיתס

 : נש לס וט מג עק ימ דז דא נס חב ;בה
 השלישי והשער כאמור• הבית פגישת מפני ינוח וסם

ארבע דלזג ע׳י והרביעי ג׳^אותיזת יהיהעלידידלוג

 כי הנא האות חשכין עם ראשון חשבק בהכאת יזש! .'עזה
3t'וד'פעמיםו' הריו'• פעעוסא׳הריב׳וכ׳ג׳פעמים 

 והכה ■ ע*כ ־ כלם וכן כד׳הסקכ פעמים זה' כד'* זיהיי
 התחלף כפי הגלגל הביב הוא הדברים התיבות יטכת

 נחו גלגולם והתפללסדיך יהנטיהככביסוהתחכרם
 גלגל חיי שאמי כמו : א סי ביאשין זה על ,סהאלככו

 כי ולמערב ליווית הגלגלים תנועת היא * ר ואת 'פנים
י תו  ובז'• בהתמזג זה ודמה :יהכ,ובלכתם •וקדם ^
י ד  ברלא הדבור כל עדשינא באותיות ההתמזגות «

 עם גימל בית עם אלף תתלה יתמזגו הוא כך טעמם
 על הרחשזן השער שיושלם עד הסדר על כלם וכך לע3י

y50 קר פב סע מג כל בוי זח קו גד אב זק: ,דין

 אותיות: כ בדליג הלאשין השעי יתתיל כי הבית
נ הק שב כב טל גו  ׳ קת: מע זי אד פי נ

 כעשיי׳אותיו׳ד הדלזג לקנה באז קדלוגעד סדי ויחשך
 r הד: זו טח כי מל כנ סע קב על את גב
 האוע משערי וחסוי הליך *יט למספד שעריו גאו זי

 האזתת' שאי שערי יהלכו זו ובדרך * אתד שעל הקודחת
 כעדן כפי הדלוג באופן לחניתה נמשכת אתת כל

 תוסכל על הראית כאשר אחד הנזכרזנ!רעוןשעי
דני  זולתי כה יאין לאקרוגה הניסעת סשין באות ה
 ׳ התאי'. זת על אותיותכ' עסדליג אתד סער

 י ;את גב הד זו טת כי מל סב פע קב של
בכא הנכללים פטס ליל*אשעדיס האחרון השעי והיא

̂קרי ק יתהפך תיי כשהתזית *^.אזלס0טרקי איזתייהוק אות דלוג <7י קאיתיועעל יתמזגו כן אל האותיויו טנ
1 )f t p לאימי



כח סימן רביעי מ>וםר יהודה קול
6יהכ * כ^מיי לגלגל נסנוב הלניים התלנית וכרוע הלין שקדי יהממזגות הפן על נרהיזיגס ל^תיי

^ על ולגלגל סוא אחד צא על לפטם נסיעתם כדיך תעיכותיהה ככל אמיינית ^0 ^מי נדלים ששה הדמיון ד כ
מעל<ן כדתית לנלנל שיש השמים מהפד בשני הפילוסיף ; רא:ית ועהי ־ אחזישערי' ר׳לא הס י1י־ ש׳ניכי סעי־יר

^p1הפיל לי ינר ולזה ואחיי פני' ושמאל ימין ותעס והשני :דג יה m יגן לע נת עס גכ יק תש ,
צ האדם את בחכמה אחת אוק נללזנ ימשך די ג ה

ך •איתיי' כת• בדליג יהשלישי  5יק*ט שראשי בענקים ש^עי ורגועם האותיור־ג ב:י^ג־ התרבו אי
ם ש:יה בונות אבנים למסעיהם ילכו וה זפלדיך תי ת ארבע נ ^ יינליי הדרומי עשד«ס בונו ט קי כ

ר״ ימי״ • הנכז^ תז ל  היחס בשתיית אחורנית
פטס שעיים נילא התיזכר

ר ע רנ א ם ו ב בתי שו ח א' ה ע מ ט הג. *^,-1 שאין מ י ז ת כ

, ^ , ל , ל א , ^ ״ ״ ״ ל, ן ^ י ־ י ש ^ ־ י י ב י " י■׳׳״! י ע•’'^’־ ^״י ״r־ל =ז * ל ,wכל ■׳ ״י 4יי,
, ,j עיו ע םp^קיי־אS נ הדכיי ^יני רדמ.ןן. ד)«י •r«״ סביב קידם ג

״י הג^גי* ״ נשל,^״ל^.; י א׳ הייי " י י V .יויוגו יי י 0יו-כ,י ״ליק ל4ל1ל ■!6 נ• י
נדדיס הששה נעלי ששכלעיתזקנע׳ נא והניח עררים ששה הרמיון שעיים הרלא
 בבעלי שישנן כמו לנירא שם נא הנור^ שטורת יSהשכ ברבור יהרלקו אחור שעיים ולללא

 לגלגג יוחסי כן וחע:י דקות היותר האותיות הגשמי בדביר *ו7 ובחר למעלה שזכימי יזה לדוגמת
^ אשך הכיזית חלוף תגד הוי והם ־האותיור־ג ^שאר ברוחות הם אשר ןאך הגא סעדיה נשסיב

מר א  יאפשך הסכייס בחלקים ו
ל הייע עודשיחזאל ג ל ג  ה

עתלקו* מחיבר אחד שבתיכיכאיש קעליזןעסכלמה
ק מלכי היא הכילל הגיף יה ומלכי שינים א  יהז^ן ה

ת חני  יןן1ה«ן שלשת הגלגל עי נמשכיס שלייינח הקיים מ
 P0 הן תכליותיהס נקילית אשי יעיחק יזתנ אורך על

עזביית רקכיות ^ אמרי •אגל .למעלה כמבואר י מ ד »
 כאחלת אחב עליו שהורה יהיאמס זכו והמיכז בנקזלה
o העולם מגדי כד חתד מכל התח״ב p יהכיןן ׳ הגלגל 

י לכו*9לענין טעם לתת החלו וה •יכי' השכלי בזר ג
ה יג ספד שנעל ואמי הגלגל נדי בששה ^ השח י קכ »

 7יי לי הידי״ר השכלי כדגלד לי יקיא ססלנזרא־אשי
לי ואחיזה כסחיך• שיזכיר כמו זלשכלייס חי צ ב ע  כ

בוי הנ׳כר היטיה שפי  p,p7 הייתי האותיות הגשמי כי
 הגד*צ רשמי יקבען ג'כשיטות גירי שס יהיאאמיו ־זכי'

ז יקווככר כי ד ס ד עי(,ן מעלת הייאת סי'ג'על ק  או
^1הכז לעי יטיייי יי*” ביארנוהו* אהויישס

! על ̂ פ J °’'®״’ לטיף החכם דביי ז ^ ד ה
 P כסס והקריאה הקיל ועל הז-וחני כפסלט היאשק
תתל• הממגיאו ונויזתיהס האיתיית בחמי הנכבד

על למפעיל שם כמבואר נייה נעל לכל ונויה חמל נ

 החבל מדניי יראה אמנה
באתרו בעלמא לדמיין כי

 שנאיחיות כמו כי היגירס ספר כעל אגל הדברים
 הדגול היות עם שיכים בפטם ומיגיכנית מתמזגות

 יביס בפטם יתחלפז הגלגל כ כב ידי על ק ־ אהד
 העניינים יתרכז זכפיהן ימערכותיהם עגטיהככביס

 וכן א'• סי בראשון שזכרנו כמו מחמתם המתחדשים
 שט בזנית אכניס שתי איירו על הראבע מדעת נראה

 על הניחו לא מה מפני ילאידעתי שמה עתי׳ונז׳כמוזכי
 התחלפס יבוי כפי האתיות ניייף סע׳י ־לזמר עשוטז

 •ממנו אשי ההיא־ הרמי פכי בא הגלגל ניחיינשבונ
 סגילת על הוראתו וקדמה היריל כנבראים היניי כמשך

 ידו שנית עוד דיסיף שק־יס בתה זה לענין האותיות
 יכו׳ככר אותיות כשלש האיתיות המרבו *איך שיכא המה

 מלשק שחסי־ככאן מה תבחין זחשס למעלה זה הז׳כל
 להם ופתן חיתיות יל ג' נייף רק לחזכי כי היטרה ספר

 *ז'אותיות אחר אס ניימלוסכי ישסלת יכי יחש־כ א5
 עקר להיותן והארבע השלש זילת להזכיר חשש לא ושמא

 אותיז' ארבע על ספורו ׳שוטט כי שש הוא באשר ■יוכיונו
 יור מהם הפלש על ובפרט הא ויו הא יוד המיוחד 'השם

 כי^אמנם שיתבאר קנוותכחו השש מ־.וו חאייושמיס
 * בשלשת־אלה הנאים כתק■ היא כפולה האיתהי״כיעית

 אמין עם זה כקשר כי זכרנו כנר ’יפי לחקור ככטין <ן
 סבזנ הוא הלבייס רנית סבת כי ספי יכאשד למעלה
 נתרכז אין ׳•0, הדנרים חאןנלגלנז יס'־ הגלגל

 מקים שם היה לא שאז ה׳־לבל פיכ3 קודם •ה־־גלים
CJP לתלות אחריכן לכו שהיה כמי הרבו׳ לתלי/ב׳

מי זה בענין ומועיל טוב היותל נד ועל ̂  ייי
̂  כי נ ’ ^ ביכיאל מוהרר דבלי על להעמידך

 אי מלית אי ד׳מדרגיתאותיייז האדם במק לז שם
יריב כנתניסעלספדלזכדדנל בהיותם האחת

j f t f  1וב0ת מחשכחיסלאדס בהיות סג שפתים נתבטא
ן הנפש בפניתמת כנחניס מזל'כשהם בס* יעצהזל̂ן

• ה^־&ז



כ רם נח סימן ■ רביעי מאמר יחורח קול
vb הנה בר^ א«תיות בכב שאמר ינידה ספי ינעל יוכח כי יחמלמדוהפפזייס האייניית שישי יהס ‘ •שישי
האזתיזח־ שחלק מ« בעעיך אז יקשה לא זה בהבינך התחלקו ידי על המחשנה חילל השישי הנפש אננמית

 ל«1לנJ ידיכי ופשוטות* כפילות• לאמית* התנטא אומיימ ותסס נחשמת ימלת לאותיות כנפש
מי כל כי. התאמי 4והקלי< ־ המכתב איתיית. «מהם  מביאי היות תבין אלה ^ס.מדביי • ופעילתפ האותיות ד

ספירה פלונית אית אמרם הוא, תולדתו ^יילת
א כי ואם מהכת הנולדת המסשכה יון ע הו׳יו ש ץכ חג  הם שהאזתיי אחרי כי פלונית הזד,«ד,« הנכבד בשם ה

ה לשיסי המתחלק השישי הי שיחמיץ מ (וי ח'  שהיא מיזשבתהאנילות שרש כנ״ק ),אינם הוי נגזר כפי י
האכילות עע:ה הוא והס הפרש ויש ומלות אותיות

בוי האנושי. הדבור־ נין עגס הם כן אס והאכילות לי
 נתיחדוגהיוחס כהויה שאותיו׳שס ולפי הכפירו׳זשרשס נפש ידי על נעשה להיותי האנושי כי החלאביי

הקפידו' זענמי שיש ?כ כן על ו ההזיה׳ ענס ביחיד הס והמלאכי* • וחושים לכלים נייך ננין> הגורה
 עכם שהוא שם ק.״נו העגס שם ה־־ייה לשם קראו כן על
 כפירושו רנו ולא הזה נמק! הענס החכמי׳שס פירשו כך
 הנבראים של קענס כשם יונים כאשר עגמותי המירה סם
 היא בריך הקדיש אבל דכרים פכי ושמם הם הנבראים כי

 הם שהאותיות דברי כייכברישמעת שמיזסמיתוא הוא
'1שמ ונייך הוא ברין לאותיוינמחשכה המתחלק השרש׳

 זכנלס האועיית זגאנילי׳כוס דנראקד ושמו הוא כן אס
 האבילות ל־ני זה כל ועם המקינליס דעת הוא כך השם
 לככי האומיי מאמי נדק כן על נגלה ואקכ נו היה שרשי

 נגלז גכ,שבאנילות ובדק אחד וסמז היא היה האנילות
 הרומזים האיתיו כש־חוברו דנרי בא האותימהש׳יוכו׳עד

 והסדד האיפן ידי על זיוליד אחד וסדי כאופן לשרשיהם
 לא אחד כאופן כשיחיברז ספק שים אין זה אופן על ההוא
 הסדר השתנו' וקיככל אתי כאופן אם כי זה באופן .יולידו
 בנרפצו כן על תכלית בלתי I’ וכן ההשתנות כפי יפעל

 מתסלפו׳ככי סמלית להם יש שונים אופנים אל השמות
עיסקיי' סבסיי'החכמי' הסנה היתה וזאת הסדר התחלפו

איתיו' שרשי נגלמל נדבקת מחשכת יהיתה יכירה כספר
 עגלא להו מתניי ההיאהוה בכפר המבואר הינירהכפי

כ♦ ודעהו זה והכן ההתחלפות כפי אי אדם או תלתא
 כאןהנגמי עד היבהיכי'• ספקות לך יתבארו ידי על

 שאינם הנחמדים בפיקיו כרכיאל מיהיר מדכרי לפניך
 העיון אל לקרבה לבו ידבני אשר איש כל ביד מזומנים

בע^ העכייכיס הבנת אל מאד הדברים ינעילי כי ידעתי
על̂י שאנחנו גמה עמנו פה ישט אשר אל למאורות יהיו

• הלזו גפסקא זכרי שקלם ממה עמנו פה איננו אשר 1ו!
 לכת לבלתי קבעתי אתי מלתי על שה;לןתי היות ועס

הק̂ב דברי בביאור יכפיט ממט זבכפלאזת כגדולות
 ̂!זדעתיןי כאשר התיא החכמה ק בעור כככפיס הנלתי

קרובי* דנרי* להייתס מזכייתש נמנעת* לא זאת גס אף
 יחדל והחדל ישמע זהשימע רבתהתועלת פידיעתם

ן ינ וכז׳ילשכעלקפל כחפץ כי ואמר כאמל>’יהכ̂ו
OPPI a ^9 ג 13

 נעשה בגוף כמיס בלתי נפש ידי על נעשה להיותו
 החלאכיי בין האכישי ן ב ושניהם גשמיים כלים כלי

 מס יובן ובכן נירה בעלת נפש ידי על צעזים
 וכמו (הקדס כלשין שמספרים המלאכים על שאריזל
 התלקי הדנור אכן * ) החבר בדברי למענה §קדם

̂ינדק אשר ןזמתהיהמהאליק  גשמיים כלים שס עליו לא
 המלאכיי מן ועמוק שישי דק יותר היא * נזרה שם ואפי

 והמעשה המחשבה באלוק כי שם ביאר כן *כו׳אחרי
 מעשה ענמה המחשבה כי מזה ויותר * נאחד כאים
 לא בדבור חן במחשבה חהאלייךהן הנאנל כל כי נמוד
 רואים ישראל היו כן ועל נראה פרי מכלי ריקם ישוב

 כשישי גס נאמר וכן אמרו עד יס תורה במתן לאותיות
 והמעשה הס שגס האליק מחשכת שורש הס !:אותייתאשר

 ממנו .שהם הלז שהשלשי מזה ויותר כאחד באים
 האותיות שישי אב האליק ענם הוא פהתפשנזזתו־

 הם אשר האלוק ענמות הס האלקי וכדכזר סנמחשבה
orpt וכאשר כאתל באים זסמעשה המחשבה כי המעשה 
 אשר הנקודה להאכיל האלקית במתשבה כ1̂ עלה

 סנתפשע המחשבת שרש אז הספירות נאנלו יוהתפשטיתה
 היה ומהם הם אשר מחשבתו על האותיות שישי היה

 אס ועשיה יכירה בריאה כך אחי שממנו האכילות *ועשה
על  האלוק האכיל שרסיהן היינו האלא האותיות ידי ק

 העולם שנתהיה ואחרי וכו'.* הכל את יעשה יני כיא
ק המעשה עילס שהוא התחתין הלי  עמו לנו הקנה ג

 שישיהן תמורת הנכבדות החלו האותיות כורת מעשה
 האמילי לשרסיהן ירמזו כמבטא אז כתיבתן ידי על אשי

 השדשי את ההם האיתיי על וימשיכו בזה האריכו כאשל
 יתקרשו ידס ועל כאמיר מבטא אז ככתיבה ההיא ^קי

 כי חדשת כייאס יינראו הדביים טבע יישכי מדשית
 השישי והמכטא המנתב אותיות כאתנעית כהמשיכך
 אשל ניזך ההמשכה כפי הספירות תפעלנה •סנאותיות

מאעל ש;דק מזה נעינין ריאה הנן * עלילות בתכנו ולו



ח קוד -• ד הו ר י מ א ^ מ בוז•■̂• רביי
חיי*והטר’<וכפספיץנשםםהזכןבהרב5נשם יכו'כי ליקי וסזמו למע!ה פנה קניות וחתשגהסשש  ^1שמי̂*

 נכר'(מהאותי«ז דבר הוא התר ונס שהי/(תי('נבראות מפני השש איי עושת נלינה• נדות בנסיפהתפקחיועי
f»f הילכנו אליל זוהר שהם והטתגמי׳זהתניכים והנקודות אלת אותיית ג בן והואשם היה,כשלתה הנכבד

ד שם אותיות עניס שהם ניותנייתס 3הלה כמי יאחייה ישית להס שיש הויות ונעשית טס כיהרניעית נן
© אלף מאת דק (־ותר יהיה אז כאייור־ נפולה העמי

אל^ הקריב כעי אתד יכל הדבןך מדברים והמלאכים שהוש» ספק ואין אשר כל כי סיסניק מת
© שנקראים השמית יכפי בעולם שיהיר־ן מה ויודע־ם השכלי ’יי" ה ב

B0 שהשמל ידעתיו ק יכיר ,־ ׳ ׳ קיי ננ׳ל גפי ייהיה סאמר
• ! מנסחא נשמט הייתי שעס וושאד קייל״ן^ז°ט1כתית! ! י

ס על _.,גו יזנ-קמי, לכסלו אין אתרת שה ^ רברי  שהע׳ן חיתמזת הם השמות לד.-ראוו־תבעולם ה-׳
״pi ניהנה-'חשהמע^, ה : הי ^ היגוי כל בהם פועל נבר<^בענין הגשמי העולם שיהיה כדין ו ג  י

א קזי שס זלגוירת ית אורה שהו  4bל י1הש כי לגור העתיד השכלי הנככד כשם לגשמיורה נ
ת ואין : מעשהו ישלם •די או הו לשם הג מיי ש ה הג הי ויה היו הוי יו  קיון אס כי מקים ישיגהי ו

הד מכל התדייב המכא על כורה ־®פקיכו׳• היהגרנן; הגלגל מגיעהיא .1הגלגן וקם העולם בצדי צד א
גש© היא יתגלגל שיתי'גשם 1הכ, מס£יק־ם שאינם ם מהדבר וזו־־, כ^״יי שכלי דבור ס6

גש© כגשם המקיף דני יכל מדתשיג ■ עמוק שהמבוקש מפני נענין הגשתי נהמייקשיא.
 כידמטטרון היל-ןהשימם או'לשניהדבף*ס,ךןך. מקוצרות שתכונוהינו

^‘<yי דו־־ nי n A־׳־גל ״■ג׳ י"""*" הפ׳ויס׳פים קיי , ^ ז ״ ק י ״
הקיתמי© אלי בכת אלא גדיל אם כי ממני יהיה לא ^הד ם כי לאמד מחקרם שהוא ינדברי׳הדינויהשכלי

׳ הקטן ת׳ שחו וקראתי יזהו ״ מין הר מן גאצל קרוב מלאך וקבעו אהד מהם יינא שפע או ^ייי׳שכלם
רו כן ואהר נבלל דני׳ריחכי ו;מ;ונבסם מ  נראשי/ סדרי כל לי ישדרתי לו יש הזרי*. המ^אך כי ^

 ליקי© ששה הס ניאש׳ כדיי מציאותן יורע 4̂שהו אחרת מדורת שרתי הסכם כדבר התדנר •(עכס
תו השמים כשער ■לטיף יהו^ על־הן ממונה שהוא ש,© ידיערתו והשנירת נעגמי נא בעצמו

ב סכד־ן לן פב־יקודינירתהעילם 4 התחיי סכי״ ישמאל ימין ומטה מעלה דב שעי ממנו ו ̂?rרורr. ̂רי•  fנריפי© ששה וכנגדן ואתור^ ר
«p'ששת כנגד הס יגס נשמי *

ביוש אדס נברא ילכן נרא]י
 חהדנדיכג וות ’• עכ טלי מכיר היה סשיטהכל

מסביו־יס^ שאינם לימי ריגת ־ יכי מספיקים שא־נם
 pp הד יעל אדם: כל אגל מתקגל טוכטעם פכי
התפשטו^ אפשרית ליבם אל ישיבי למען * וכי תקרי לי־

 -P עד דברי היה וה שעל הפשיט האתר מן הרבוי
י־׳.ניאש יכו'= נתרני מא־ן ןיר לק כגטדך כן אמר מאז

 יכירה ספר שטת לפי »אז,
 המלאכי' נייאת קדמה כנר

לניית שעתיד מס •יידעייהיו
 המדנריס על יא:ל יאיך הגשמי העולם ן נכי 'בתכונת
 אותיות גרוף כי שיקרה עד באותיותיו יההברס הדבור

 כדין היה יה ידעי ותאשר • שונים בפנים אחד סס
 אל נאות ענין באמגעוה הגשמית היגירה :סיחביני

 האותותו מגל השכלי הנכבד בשס הייני סגשמתת
 הגשמי השש אל הרוחניות אותיזתיי בגירופי יחסותז והת

 זהוא ■ כאמור המדברים על יאגל איך בו ילעו סכבר
 י״ק יקו הללו השמית לששת נאיתיותיי התנטרף ,?זשס
 מנדי צד מהם אהד כל מרוקניות התתייב ובכן וכי'•

 פניי מגמת כל יהנה מכינו על הגלגל וקס ?עילס
כדבור הלצו האותיות ניוף נעשה איך השכל אל לקרב
ה ה*ות עם הגשמי כדבור נדזפם שנעשה כמי קשכלי

 האלקית למערכ בפייושו החייט יכתג ‘ אחל יסיי' א.אל
 הקטן הא וו הא ייד שמו יקלאתי י־-מעטיין י׳מ.יי ע?י.על

נקרא כל.<ילק,נילאשית\זל,קשםקידוע ^י׳ז-ין«(י
̂ כ■ ״> . ש ז ■ -

 י זר ק ותמגא ל פ כשני התורה זה זכר • יכו מתקדם
 גט (:פרקי׳יאכתי הי׳כ׳א• בחמישי לפניכי לשינז

 נפרלי,[^ שכלים להמג־א מאתייתכיך המגיע שהשפע
‘ cP?^ להזיניא כן גס השכלים מן ישפע

 הנפרדים המגאת תפשק וא;לי הפועל השכל עד
 שיגיעו'■' על ‘החגאי כן גס ממנו כפילתשכע וכל

 הנפסד" ההויס הגיף זה הילת;אקיי גלגל אל הגלגלים
 ’י ■ נ:'כ ממנו שהלדככ זמה הראשון החמר לותי רונה
c'' :נוו ^געל ־ פ״ין/ כ זה_קאקי העקליס;כל ינעל W

קקד



ל טאמר יהודה קו
ך ־ יכז לJלJ| מל^יך :,*ןאת״תכ^יד א ת!  חייכו נאכל הוא י

ה לו שיש הש:ילו הגד  ת<1חגיא השכילו חנד והגלגל ׳ כנ
מי ענ ל ג ע נ ל אי כ ל׳א פ' נ מאמר ■העקייס י  זו כזנה ע

ס ש׳שזלנהשיזל יוה תי ס יזשית ע תי ה חתללזת ע שע  נ
א ריונ דנו ה חשות הבה מעי ס

רמב כח סימן רביע̂י
ל סכל חו גלג ל שכל הנ ה ע מי ת ה ר כ מ  אקרשהשכל; ה

ו יש ההיא ס נ נ כ תי הי היי תי, ומשכיל עכח! השכיל ג  סב
ם משני אחד דברים משני מורכב הוא וכאילו רי דנ  ה

תיו אשר האחר השעל ממנו יתחייב ההם ח ן • ה עני ה  ו
חייג האקר ח *, הגלגל מחכו י

 האחכ ל'הענין ויאמר ישאלו כןבצדי, גס וזה מ^אךו^ריגדירזכוכבי׳הקיימי'* יינא הדבור שא־ן זנשעה
 התקייכ אשר הפשוטי%היא מ^אך ממנו התחייב הראשון מן שהשכיב ימי!'! מחללות יועיהקכה

ד ע-נ• י.כ.«יס נלנל יאמד מה•9 ־ נ תז’םעע: נ-^1עד.' ו ן ו.;לנל ״מ״ מנ,0 ג החר,י ו  התין״? »
'”'''S1 " Tאי גלי ת U עד ובן ענ jjp  •m>rt ־BP1 ל4רJ■ל J.J51 ,

ס לי ג ל ג ה ר ד ס ל ̂ , ב ש ל ה ע פו ר ׳ ה ב כ ° קבליי ו י ק• יי־־* א תן קמר סרו ר ס לו ג ל ג ה

7• בי ל ס נ ק ש ם ת י אולם ע י י ^‘״־ ע י י ב ר כ הכ מר ק ג הקניע ו ג ל ג נ
חרי הם הוסיפו כן א סו3מ עלי ה שי > ו ג ת ו פי U א ו ס ו ל ה פי נ ע ט ־ ת א ז ו ך ו תי י י ני ענ וכשיהיה 'י  על< ן ה

ד ־ חשיעי חלק לגל1 עי ן גרידא כס י י ה א ק ב פו ם ס שי ק מ ה ו לי ה ע מ כ ד כ ב נ חייו ת לכו קא ה  בהכר
ת עשירי ב קדשים לדע קיי ד מ ה א כ ני ם פ ה ה למר־־, מ ד מ ת ע ו ל י צ א ת ה א ז  סבה^ מבלתי המורכב לזה ה
• או ת ג ע ר הק^יך אלי ולד צ ק ד יי • י ן ו ש א ר ה ד מ ח א ר כן ו מ א ת ג ב מורכב קיי ח מקלקס, י

,w״״ ־’■”״ ל ־ ז ־’' ״ ש‘■ ׳ ה ם י א ה ב ־ ׳ . י י נ £ ה ם נ ״ ד ת ה א ל . ד ד,7ם ־ ע מ ל ' ג ל ״ מ י - י י י ־ ו י ק’ ה ל ״ *’״
גו די הו ■ אל כשכלים ס __ איזת _ _ . ס תאחר ' . י כ • יכו בככב ג ר , מג ר מ ב ר ר ח ב. א ש ה מ ו ו ך ה א ל מ ן ה ו ש א ר I . ה

ת עשרה ה יאק מדי׳גו ב י י ! ■ ׳ נז מק עציה ומקשים :ע בב
. ג . י י ת ה ו ר ח א ר ב ו ד ר י ת צ לו ע־י * א ע נ ר א י א ת ב ור\•,־רורי• ״ ״ד ש ד ס פנ ׳ ̂ , . דבריו ■היו כי סתירה קום ק ♦ יבי מהם ק הסני

ת ט כ ל ע ן א כ ת ג ח א ת מ ק כ ש ו נ ר ן י א מ שני. ו י ש־י חי ח * מו צ ו ע נ מ ל מ ג ל ■ ל־יה ג האנילו^, נמשך שלא
אך ממני חי־ב ירי׳ ר־,ר^יתש־ן שהשכיל ומי ושסהיישיך הפילוסופים• 3ע1הפ הזה השכל לשיי־גל מל

ת על הדברים ע ת ד ר ק א ת ת כ ר ע ב ר ו ש ן א עי ט כ י ש ר א 1א ו , ד ל ש כי ש ת בהשכלת אקד מלאן מ ל ן1ע
̂ך יכן וע-ו*<צך! _נהג^ שיהית צריך עעמו ארת שם כי נזה וטעתו ד.ים פ«, על לקלאן י-מל

ה  שהגיעו מת סיף על הור
ת הפילזסיפיס דברי. טלי מ  .ב

י ף ג מעדי הו ה ב ד הי ע
 זשכה ל עטיה החדר גילנג אתכם ־ יזספר׳יאתדיגית

 קשו שי מפני •' יזמי ולא שמגה הגלגלים מספר האמין י3
 שם ילכביד אכלם לצרכה כיהיה׳כרס יכו* אותו

P נז המה חופיז אנשי לא כי היית עס יתנו יקי יוכמת  r 
 טענה לזאזואת בעלמא ואומדנא מרס היא גרידא נראvר

 להסכיק בדי כה שצי; ליקר רונה; • ספוק כה אין גרידא
 כיוכא יעל עליהסהדעת שתסמוך היאות כני טעם
 אייכטו' ׳זניהו אשר כשכיפכבוזליזה כתבהמירה גזה

 יסי־השכל שי לשלי סבה והשסי לסט סבה הראשין סהששל
 ההיכב נ״נאת ימא־ן בלא.ספק היא פשיט מקם היאשין

 שיחשוב כמו ה<זיוב נד על הכמנצית באלו סנמגאת
 כל שהשכליה סזכיו מה כל לו נידה תנקני * אייסטו

 שמישכליה ענייני'אחר הרכב' -בהם יתקדש יתיחקו אשי
 היו איך וקהברא המחשבה ביאת לי הידאתכז יעס לביס
 הקמר. בין ערך ואיזה הג־יגלי׳מהם לחייינ שנר ס ה:כ-

״ לו הולינו שאבקנו אגןור *, הלל ייאי י* <ן>נבללאפי

ס: הסדר . בקלהאגל ל קי י ה י י - ר נ ק  ק
ל * מהראשין טר י ק ס ה  Jקני

' ה ד י חחב^ בעליל מהשפיע ,
 הואן גס סיוכל בשיעור ליוילקו לעיזרמיירז מספיק כח

 ימן, בנלתובדמותו להוליד 1מ״נ כעלול שיעי להמשיך
 הכיקוק כקספלאשר מן לייתר זה אחר מה יהלאה הוא

 כתב; כבד * ובי שבתאי מהשכלת למהלאכתתייב
 שכל! מלבד שכל נעל הוא עכמי פ׳ד׳שהגלגל בבכי הדורה
 בלמעלס,, ומה להנעתו המ־יחד המלאך שהיא רזשיקי
 העלול, היא היצ׳שין והמלאך השיקו שכל ריא ממני

 שכתאזג שלגנגל שכלקשיקי המניא א:רjהראשי
 המזליי^ גלגל שכל כן גס ישכיל כי יכו'׳ טרוק יקהיינא

 , ארבע:. למספר עכ״ניאניליתו כל עלי ו עני•: ושכל
 ̂ הנ׳יכר נפרקו המורה שזכר מה מעין זהו • לנו ומאין

ל • וכז הראשון שהשכיל ומי  מלמעלע לי כמיכב השכל י
 אד׳נטיפ^* ימנקא שאס הכינה *‘יכי יטעין אשר וגעת
 נרי^ • ענמז את השכיל בקכמקז היא כי לאדר י בנפש

 יאנב5 ראוי ה הי נזכרת, ר. לפיהנרעו נתנעכי שיהיה
̂א אס כן4 .ממנוגלגל.; ?סנילהתלאןע שהוא לאעל ׳קב

אשי



 שלמות יכקש שהיא ?גלגל
 :שמה יעיין וכי לי ♦מסר

 כי ■יכו' תהס המקבלים א1ן
 מהם מאתד המקבלים ̂מנס

אפשר • נינתו על ♦סומכים

ר יהורח קולי מ א בו כו לה נדמן רביעי מ
יכז׳׳וז* פתינז מאץ לחקור נגטק־ כן נאמרו • נקידמת אפשרית פילוסופים שמשני וכמי נערכו יאשין היא ♦שי

הדן»- יעל נאמרו סס המייכר הפיליסיפיס דין לני למעלה המייכי המינח לפי דעתםיתחיינ לפי יי השכלה
♦נזת?■ על כניי ית׳נתן לשמי כי • הפיליסיפי' חקיי «ה האלה ההתחלית לך זכרתי אמנם • מלאך מחני יאנל5

••rnככגד תעכיהפשועחאמסה^ירךלאיתיי׳קיי• תקר« ליס הלימה יעל לאמר דניי נא מעת * ♦כי
■״ ד ה״״. פ״־.נ״ > «ל ; ^י׳-ס-י״לאןי־י , , ^ י ־ , מ

*'”I ” ■’”יטעו! ואם גייגז* '*י S w w עס אמי’ י ״עיליגיז■' י*א
• יס׳ הנייא נחפז ההודאה .^ןך11ן0 נוrמ דרראסרן ייז’̂* ספי ענייני נכסי

Aיה״^טעwשי■נתנb -,1,J, יימח,>° זכרחי^ד אמנם «י,ר״דע״־ג!דני'יני• T ההתחררר־/וזאדרת !ך י! עי נקשניסהסץמו־ הפיליסיעי
̂וסו חבהי^ך אלי קי'״ מספי .1 ׳ ת^ך שאכם ותחשוב ין<ה6ה«»י

,p,̂, !ייי אחריד־^^ ^ כ ^ 'מתי:ל^״^^.1ת
° התחברתם אב^ ^״ן י' א • אחת בבת ע*כ יי*א אי ל '

ת יכנסו כהתתלו ילהס נאחיי הי ר י הקשה תח עי ל0כאשי':העמיד יעליל עלה מהם שניב בין אין כי ו
ן י שא^ ■ והתילדה • כאיש רב Vשסומכים מחם המקבלים אריא הסכמה הצליינים מפסידות מו כל

יכ«• לינע* ומכלכלם ’ המין וא^ן אכימקאליש נא אבנדק^יס 111א אחר נסכיג .תם *ע
על שמות פ' כןכתנראנע הל^תכש טדן4א&״ או ארשטו פיטיגודיס^ו

ישזע,} ור יזל סנה שיכט ינין .חב«ךן עם מסכים מהם אחד אין חרבה
ול^ נסכה ששכן הכניד אמי ך.ן« ^ארתוו^ העורך מזז סי׳כיאברהכוזרי

י אך4מ1: או יקר^ ן א כי נכינ^ לנ

״י» העו^ס ובחרוש הנורא בחפד ההודאה עס זה op,5,3 שתמנעו הוא קרינ  1̂ל-זו־̂י
־ י ה״־״ • ־ ״ ך ח ״ ^ו ד ים A״ ם״ ד. כ ד ם *״ א נ0ני  ם1ם

e.הסא״ש׳תמיד כיא״י־ייטם וכדכסדי ם■נ•ד,'נאע•רS rrw נכת הפנמה המס) ל<) ייקפתס ,U p
 <&- נהנההיו;י).פפיי)דס■ \yj1So'iDbn, דעטידהויזתווירה נהםכח י

על הזהר שמש וכברכה טלבו מחדש אומחם שאנחנו כמו בכחחאלהי
tpבהקדמ כיינכזנמ׳שפי׳שס . תני,ף יוב בכד ̂ אננלקל. אמ׳אם וכאלו #כרם

ר כז סי מ השמי® כאשר כי מהכתיב מ ך1^ן החבר א
ת הרנרי׳האלה יהיו י יכו' ינהם אשר הגזלשה p יה התלשי והאמוגד. האמ

י נ-ם1יןי נ ו פ ^ .« ק תד~ פה*דעטד1ע «םאהיד! יי״־׳"ן^ווך»ד'-ואך“ יעזינ״ נ
ם יזעיין זיז •,b כמעט1 לאפי -ד «' ה ו »נ ״ * נ כ,1״״פאלק--הנ ־'■’ '®”ל ,

̂ס קרדכש והאחיות האבהות ?*י כשנתבררה נמה אישים שני כין «סכתה גפודמז: למע
י נ י י י־נ׳ינת^^ בז סימן עמוהני״ שובי ,אחו נםחז,-, עמי ״

f כקשורתיו Sנ ® ״ ' t !!ז ^בקש ושב סקשת צי ך 1^'“ ן י י י ג
י ר» כיעסההוזאס אליי• , l 7 - נמנא יאס גהרכהמהטנע

ם ! ,_י,ם ך ש^מדל אחר מעמו האדהי אי ח דירעון חרא ו i׳! לעת על מסכמת אחת כת r R iu y ^ u ‘ העולם ינחליש הכזיא י
ליים^ לאמנעיים לנונירך ̂ לחקירה זה אין הכה אתת

הפשיע• תאחד מן הרבוי התפשטית נלנני אחד סיעת הם אנל דעתם עליהם שעמלה יתיללס
התן, שכתש חת וכפי ספקי׳יסילקינאמינ׳החליש הרבה יסיעת פיתאגורש כסיעת ממנו קנלי

יכו׳פי כשנתבררה :יזלתי וכמקומות *ט פ נשני : וס וזולתם אפלטון וסיעת יסיעמאלשטז אבנלקליה
םן י ®י .נוראן את להכיר הטנעי העיק סולם נשליבו נעלותו אלו ם דיכ אל לכו מה * וכי' חנייך יית כ

̂יא ^ל , העייטיסיהכסחהש! הבקשות(הליישיס כקשיתיד כל מן הרמי התפשט אימן ליי
! י” ^ נכלל סלמדז • הרנין היא איך •־ ימניאר נכין ייתי העווכל יכירה סער ״גל יי

א»־



ד ו ח ק ד חי ר י מ א עי מ מן5 רבי * ץ ד ס מ ר
 דכי לא (אס הינליונות לספימיו לעשי נזה שכיון אי • יושג דכר ונאיזה :וחי האדם עשהו ש ס •א^י־חק

 כה:זאם סי* שהעירותיך כמו הכה עד אודותם על מאימה של רנונו יפיק גהם אשי ושיעורם המעשים מסית
להיוי* בקומו לכו מרונת אתור שישיג נ0ה וכו'• לכך P נאמר שעליה כנען איץ היא וכא־והמקום• מקיס:

 מאמ׳הכתוכ כאמ׳וכד שלכך לו'וגפלא(*ממכו:1ולראו'כגד עם נקשר • מהאלקיס כחזין :אלאך אשי האיץ אל לו
ושוכ רכיא (יתזק^א')יהח'ו כי וכי' אמי שהיא אתיז
 היית• על הורה כמרא'הבזק־ דרשו וכבר • שקום ז1ז ובאי יושזג דבר ובאיוח אלי תגיע לא לי אמי נח:ין

תו בויוצא רבותינו א! יכי': האלה בדברים ע׳ רזחו׳צה או ני ג ט צ א מ א  שלמעלע במס פעסמניכיס ע
א ך4ש במיז לומר רונה • יכו במי צ ד מ לו ה צ עין כהרף לפתע <ופעאו מהם הכוכביס מחכמת רו

מראי׳כעיז עיניהם יעלימו וכבך^ן.^,ף ,מסופקת rעירrע חרמה י” ®'!ייז
מין גכ והיא דיגמתהברק• י ! ̂ ס׳ כשלישי וכאמרו וכו שליח

 ממנו: במופלא שיאו׳בקקכי ךשדיי^* המ׳ מאדינוס בזמן שהיה מהנביא האלקיס אל ממקיביס שאין כג
ף אמר האלקי׳ענהס: נמנית אם בי סו ^£1בשלוסי מתעסק שהידה לפלו  כרית• כנרתה דבל«ה ועל י

 לן לבקש מנב יהייס שלא האלדח בדרכים י4א תגיע מהא^קים בחזון שיכלל הכינה ונו'• ר והוגד
 כעלחו׳כאלה־-ימדתןעשישאין ברואי ובין ביני ש^יח ששמדתיר במי אך פעטן וה ספר של בגדרי

ת3ההנכיאי ומדS רוצה העשי׳אחדי׳וכי׳מהשאת •יד ר ת תו ה ת םו תו מ א  למעלה סיךכיארניהו להן ה
 עשי̂״ דזספד על.גלגול כה ־העשרך• בסוד הרת בספר ונגדר כ*א והוגדר ׳ מהיכי בלי ספירות עשר

י *: ״ V-15P ן א עד גי»י:שלילה , ע^יהסדגפזוח שטפכ-מים האהדיס ^ י
/ ”” ’” ״ ע א-,< S*■ינייע־׳»נSטגע.ו יה ש,נס־־! ,.ם=,»ת “’׳ ע ־ ־ ״ ד א - נ ״ ה מנ ל ע . 

“f ״ *ן ■pcS ל ־ שו ׳*אפי מי־. . כ;1.שאענע.ז.ס,־ןנעתלק ע
מתגלגליבע;מןוכי להיותן k ״ י ץ ׳ טעס קיסלתקיעל משכימי
 עגילה ;הדמית לעילם מלדתרדתר דבך כדוכם מדבר פיך ב-וסש עדעשיס המשפד התפשט

ד\ «שסננבייהיאמחשאמרשי׳’ ם א ב‘? ו שו איו רצו אמ׳ ש^בךנ שונ^מקו׳״  תחלס לה ן שא -מתגלגלת בך
 מסויימי'-ואמ׳כשלהג?! וסיף שאין עשר ומרתן ברית נכדתה ■זה דבר ■וע^ למה מתים פיל ג׳השלהם

ץ סוף להם לא עשיה על החשיין עמד עו תח^תן בתח^תן סופן ג  האתי למשך על ׳להידי' יכי בשזפן ו
^ ,ברתקשוררתבגחלרתכשלד ■יאפ^ד עח׳-עילאיותי־יכז שו ה ^ו ד  כקשר אחיזה מקבירובזה ו^^ןך י

חד שד,יוצר שיהההלפחהישי׳מג־ץיעל אין א חד ולפני בלעדיו ו  וחשובדביד ודע ■אמיץ: א
ד :כה כסי עניינם נפיאר הכזב' ותהי ’ אדם גורר די

ה ת ם יכשד,בין הספר •וחת*מת מופר א ה ר כלעדע יאין שהייכי-אחד אנ
^ ■וחשב ויצררהקד וצרף וחקק יצר ״ י עי  האחל א׳יכז׳־שמסגילת ולפגי י

ת מה • יכי מעשיה לי הקרת לידי נבא נמספדיס וקראהו דתכל ^שדון ־עליו נג
א ידיו אצבעו עשר בין ברית לו יוכרת 7ןעי ספיייתיכו־ עשי הו טבע כי בנמנאית הכורא בריש ו

א רגליו עשראצכעור־־ג ובין לשון היה הלשין ליגמת ^יאך ו ה קידנו ימנא לגל היא האחד ברית ו
בבטן עליו-בטרם וקרא מילה שאמי ומה • יל*א טט כסי' ך אצרך, תי ע ד היא יתברך הבויא וכן * לו * י

נקר כל עדיו אשר -סראשק אמר מסכימים ידעשרהאחדיס כי
הפחלשלן יגיע עכפ יבוא:כי וכמערב;יכו׳ ־במזרק יגליהס

 אברה® הכענאית:•!כשהבין לכל ראשונה סנה אל ■הסנזיג העשרה pw יוכן נאמרו נט סי' בראסק מנינו תוגממו
fip הנייר תחלק על ונר שאמר יתכן • זכי' ופקק ונר טבעיביא איזה וכמזנרב• כמזרח עליי אדם כל ■הסכים j 
ף בדמייני וחקק • במשותף * עב ־ בו חמתתיל מקיכל שהוא אלא בעשרה לעמיד  להיית< במחשכי ייני וני

וכמי קלמייט שיחדשהו הה גירוי על כמנרףלככף הר^געע שכתב למה כוון שמא לפודאלקי ׳ילאהיי:
וחקר' ־ הללו הכחות כל כיאיי אכל פי״יכ בחמישי סזכל חמש אנבעז ■עשר כמספר ספירות עשר זלנה יזל §מזח
זחשב בדרוש• הנופלים השיתר קלקי כל על בשכל נכבדות גיפית שהם תשגנה הגלגלים וככה המש כנגד

ידיעה בידו ועלתה החלקי׳יכשל■ מן במאיכיעיוכיאיזה ככל שכחי בעבור ק נקרא קדש שהיא דזלנשייי שויידית
כגרזראתתיתז » עגל מקיף• מז' ךק;^ןן^לאקכע<3ליp7ו וו די י



מיאפר ■•־ ^קירייז־זודהן
ת לשתי ן1שכי אפשר ‘ כי ד ^ n החכית י r r • ה זלא ע:  • ת

ד בי ת כין הלשין כרית לו כרת עשה מכות כנג  אינבעו
ס די בידי סי די הי תס עשייה כי היו  אל ה נאות כלים ל

ה אמרו ובעין החכשה כ כי סי' ל לעשית א נ נ כ  לא ז
ההילה נרית לי כלת תעשה

ע ינר המיית ־להשקיט ר קיכח הי מ  אש^ השכלי והכת רמדנרת ל’הסזרירעוניע־־חרשלניטעסנ א
כב \’יי־ל את לש־יול הכו רןץן הקיוס מיני שני ואל • 1ג החכמים א’נ < מחכ-׳ו'

^ כאמי< יכילה ספר בעל כר

כזז־יכט סימן י
ת התאמת מייו ח ן יהיא שכאיפניס בחיק ה י י ♦ נ  אן

ד ^ ני־זכארו אחרים בפנים עי ר ד ק ע ה
מיז ל פ מאיד א חי[ ס קי הוא שהאדם נ אי נ פ ן כ ל ע כ  ה
ף מכל קיים ק הגי חו הכ ת י ״ייו ח  הוא«ךיס1 ’ כי אשל כ

הכא^ן מצד כמלאכים באיש

תאייתי ליטמנו זו בלשת ם . . תי או ם־הנ עי ב ט א^ -------------------- לטנעייס נ
ר ס׳'כט ° בג.מ«יז . מ ר א ב ח אצבעו,! עשר נין לונרת ידיעתSy העירותיך ככר ה
י׳ אבב״’במבר:י׳נ הדגייס מש־ת אל בהניט ̂־ , , , ת, ם , אכצעו עשי ונין ילח י , ל נ י

וגמילת במילתהלשין
הנרורי כבוונים במבעי׳נא ! 1

, ̂ עם צורעו צינתן דינ בעת ‘ /
ה ^1, י , א ר הו ע בא כ ד ם ת א פ0ני קו ת , היי* אער לבנה ב

כמייז*, הרמוז ה״ין וקום ̂ י ״ ״ יניז משרשיקעשה נמ:ך3
ע אמ׳תהזורה '־יועבהלהייק ע כ כ ת כ־ אנ/ ל דו דו ת מ מ ל ב קי מ כג ע ר, ב ראיג יקייס ‘ה״עייידיע “י

ה היו אכיר הברורה המה ותקופרת החבר שזכר יכייו ■•גלה  ר הלשין כמילת הרמוז נזהרים נ
א ועלכןזכי כי׳כז• 'זנראכון ’ לו על

 .עשהנמהפרעשרנזהוסה•
וכרית ן בלש ביית יזכר

 הלשון בכרית כי * המצית נעני־נחונתכל לכלול .'במלה
 סופר עט בדביר הלשין זת לה יהדכיד התחשבה יוכללו .

 שליח שם לו קולא כן ועל הלב מחשכת על להודית מהיל
 הלשון ייחוד זה ולפי ־ המעשה אל תימוז והמילה *י־בשכל

 לחלק היגלי׳לא אנבעזת בין והמילה היליס אככעות 'בק
 מחככת כי ־ נזה זה ושל בזה זה של את ליתן אם כי •נא

 • תעשה ובלא בתנו'עשה חיוא לשלשתן יש ומעשה 'דבור
 שלמדה כיש סי עליה שאחר הקדש לשק הוא הלשון תכרית

לאכרהס ־והיתה יבלגכו לשינו על ושמה לאלם האלקים
 יגהושמא סי׳תט שנראשין עבד סגולת להיותו יסשה

־ המעשי החלק וגמילה • העיוני החלק ־ כלשין *'כיון
 הפניתייס לעוקת הח־נ־כייס חושיו שחמשת בזה והרמז ־

 כשכרו כינא ן שזכר כמו קגת לדעת חמשה הם סגס'
 נזכרנו וזכור פה ו' ל;זיד א' אופן ביפיאה ־■קראשין
 יהיו יחדו ־ האבכעות בעשי נרמזו וכלם שי'יג 'לחמישי

 כעשר ג'כ הנרמזיכ ענמס ואלה • השלם העיון אל ''תמים
 • המעשי החלק בשליניוק יחד יסכימו הרגלים אננעות *
 בנדרי׳פאינענדרי׳באחר'• זל כוונו ענמז שלזה זאפשי י’

 כתחלה אניהם וכתיב אניס כתיב אבא בר רמי -אחר
 רמת על ולבסוף ם איבר ריג על לאברהם הכה *קמציכו

̂והדמז הגזיה וראם אזנים שתי עיניס שתי הן זאלי  אצלי ■
 רה בחק אם ס פג משני באחד קנקנה שלמיתהמ־יין יעל

 ואזנים עינים אנזר וכנגדם * מאקייס בלמוד זאס ןעצמז7
 להיותם שניהם גם העשה ^יעקייאת שומעת אזן עד

 * החכמה מאד.כקנין והמיעיל־ס המעולים ״בקואיס
מעמי 1ית כיה^ ?יאמקנליס המעפס לשלמות *ימז

יז^ כנפש ;וייי
 לכד^ן כנציזי לדני י.'א0

קהזן^ הדני עם ברית
 המעיין יאתה ע״כ• סכו• הקיום מנד אלא ונפכד
 כזזללן הנה מובאים הללו הדנריס להיות כי זמר וחשוב
 את מוחלט• מאמי ך אל לדני אוכל לא ביאור
pfn ובכל *• אליי להקייג הניאזריס מן החבר בו ינתר  

 אופס׳ על דניי דבר ספי על ״העלי׳ ימיני אתור שב לא
 האתי, ודרך • לשכת התשפילי כערכי לאנוש מתייחסים
 י' :האיץ כל מפניז הס ועומד מונח. קדשו בהיכל

מן הכככיס מחכמי מעט שתראני יניכי ח3 סי
הזש הכהה לפי רכאיתיסלטנעיס•

 הככניסלי־יזתס חחכחית מעט לי לנאי סמני בקש
̂  כד סי' ־ממני ששאל מה לפי ני וזה ם לטנע נאותים

תי מידו זאת בקש • הטבעיות החנמית סיורי היו  ל
 על'יכ,ש הטבעיים הדברים ליייפת מתייחסת ידיעה

ש- זה מת לע זה את כי • למטה ותחתונים למעלה  ע
ק ונפלא• האלק־םבייזסתכוין ל אות** לסמוך יאות ע

יייזכמו^* י ^ דס,- שזכרו מה לזמר רובה ־ לטבעיים הנאותים ^'יעתיג• ז , 
ויסכימו החכמות מענייני רבותינו!צ קאמתיים

עשעניינו לפי ׳ה יאמר * נייס הטב הפילוסופים אל ה ג
fS>P

 החכ,ן. משיורי היותם עם הנה עד המיזפריס ינירה
 כאזתו^ אינם • כד כבסי' אנלנו הנשארות סטנפיית

 , כמיז^ד מהקשתם רתקו כי הטבעיים לפילוסיעיס
rb לרקיע מעל אשר המיס על: 

p 'Q הי • וכי חתיך הע כנר •V p

1כמב״י׳סבריריס«ע,׳ ידיעתם על
הגיע״־• כלי ומכוון כיול כתכונה כענייני מבטם היה כי

־ והעד®



רפה כט סימן רביעי מאמר יחודח קול'
סל נמחזור תוספת תמנא ולא ח מ קכא ינא להם סימן הלבנה נתקיפת מדעם נסייאת ממנו היתס וי זהעיה

החמת שני ישלמו מהם מחזוי בכל אלא כלל שכה u* : ד ׳ ס• 00 במנואר יה על ראיה משם לוקס אשי !כו
שהוא אתפס כי וסמעיכיות הפשוטות הלבנה שני עם השנה תקופות ארבע להיית כי * וכו פסח יפול שלא

בין לפיוה יתחלק שמיאל מי לחשנון מותיהמיזזוי כבקרמבם מהנה אחת קדשיילכל כמשלש רכעיה לארבע
ב« הנכללות קקופית העו והן ט' פ החדש קלוש ה

ח5 ינ*ול • השנה פלקי לל הכיימת ם מה חלקיס כ (יגיעו גיסן ר־ז1תקו( אדור כ יגעי
מו יהי^ הקק לוחן ניסן תקיפ ם שהימרו וכ ח ע מט הזירת כד ק  יתרון והוא מהן תקופה לכל ŝדמ׳

סן שיתסר עד טבת תקופת באניטתקופ׳תח״לוחןהיזי׳י תקופת על שמואל חי תקופת עבריה בני
א , זחןהיןייף תשי• תקופ ת ג יגנולפסח שלא כד« ש יבאדא לחשבון כי אלא י

לתהופם תיזופה כיז יהיה _! י, ותקופטכתצזמןהקוכבספ
ד ™ 0ע.ל ״, ע ס הי ל א ה י - מ ס ־ א י נ י ״ ״ י י י ״ " ״ א
ן ש pjj, ־ ̂י ך ה ריאכיב דר פ קו ת ה ת ו הג המחוור עלה ובכן ולאלגע׳ הנו

ה לא קול׳תקוכ׳ניסן פסת ע ל ברירה אי א אג ל הקרוב דרך על הי לו ח  מגיעת• או פפת1ת בלי שלם כ
ה המי(קל האביב ומן עלין שנ  את היחנם הודיע ואחיי ורביע ■וס רביע כל יעי׳ רב ארבעת על ה

ח יוס* לתיןזפ'ן(ללאקיינןביהשמו' לפס פו שי ש  האלם כדברים כליאת* ברכיעיו־ת בחשבונה וי
ם על טענו וכבר החורף פסיי ועשית האביב קדש את די הו שנו הי ח לי 'ונראין י' פרק סוף דבי ^קף כ« ו

' י י נ י ־ ״ ״ ״״' נ ״י ' ״ ד שור״ו ע!* ושאינם אבד תירתם ״ ח י7ה א 0ם;!על’נ CP!תקיעת
״• א. שנ ד״ ת ד״־ סנ מ י לענק עי,ס.תכ;ס ׳י ^ קנ י ענ

מנוי הגדול שבד בעת השנה ! . . אכין בר הובא דלב מיתרת
ם י ״ י ̂ 1 ! 1 שבוג א בפרחסיא שהיא בתקופה כפיה ל , ו א; הומן מפני מעברי שהיו !1 ו דרה כק לרבא ליה דשצק

ה תקופת אל לב שמו א9בלגיעירגהקרף-לפינס מ ^ חברורה ח י ת ס א ום שחשבון לפי הטרך מפני ה
עח שהיא טגתהקזדמ ז(,קיאלתקופ הראשון מן יותר האמת הוא ושעל בנא מפורשםת)אינם (כלתי כענ

א פגים בשום פסח יפול לא חישבונה לפי חורף בשם ניסן לתקיפת הדברים מן קרוב והוא עד אל
לו טלר־ן בראש דדשמש שתחול אדם־אתכקיי בני לשין היגל אפי ^ ו ו יזתר באינטגניכל שנתבארו י
חד יקי^ ה שכוש שום בזד־י, אירע ולא • א מ שהיתלו הראשון החשבין סן מכ
שבון(רבק והוא שנים אלפי ■״ס ותירף וקיק ם1זח קוד 6♦( ששה התמה שכת בו הבאתני) למביט ח

ל » ג צ. א קי ץ ״ ד . ™ עי׳ תס־יסלנ״ןסלניתי,־■* ־ י נ ק שנ ו ו ד תנ א תי *’ י " " I" י ״' • ״ 'U  V 
אל תשא מ הראבע דבר ^ ׳ י בא אך * כמדובר עולם

ם אתר' נכסקא תיקונו ה שב תי מ א ה א ו ע יתכן ך ו ר עלתקיסיגשמיאלרק תסתזך תקופת מ
תקיפת ךף;Jpק במקים הסתיו בס ה ו כנ מת אלא וברורה מדוקדקת ל ג תקופת על מחכ • יכל אדא י

ח • ונו׳ הניהגת והתקופה נ ו כ ת על האמר־ת על ה האפוי חשב נא ־הגישה עב הברור* ו
האורים במשפט לו ותשאל וכבר נא וכור בינה אמדי להכין

לד פ׳ באמרי לסין מענה לך ינא פיו על כי הללו כמבואר החמה שנת במדת אדא ורב שמואל מר בין מה
שמואל למי כי זעשילי פ׳תשיעי החדש נלקדוש להרמבס

ששה אלא ולרב ורביע יזם ששת משך משאת פנתהחמה
מהם רגע שכל יגעים ימח חלקים תתקכז שעות ה' יזם

תושפת תהיה שמואל מר חשבין ולפי • בחלק מעי אתד
ור״ל שעות כא ימיס עןרת הליכה שנת על■ החמה שנת

בכל החמה ימי ממכין וישאר דר יבא להם הימן חלקים
להם שימן חלקים תפה אחת שעה ־ ז שכ של*יט מחמי
• ומחנה שעוז ז וס ניא לתקופה תקיפה בין ויהיה אתפה

שכת על התמה שנת תוספת תהיה אלא לב ק קשי
ם ותת תלק^ם קנא שעות כא ס עשיה^ית קלכעה עי • יג

 מתתלפוין דעות הנזכרת השנה זמן במדת ולקדמוניס
 אהכמ סברתרבאדאכר סברות שתי מ יסיאל ולחכמי

 שנות שהיא יהיא האימות מחכמי המאמתים כשבית והיא
 כל כחשב יגעיס מת חלקים תתקכז שעות יחמש יזם

 תקלא אשר הזה הזמן ויהיתרבע • רגעים ל׳עו חלק
 לז/ חלקים תקיט סעות ז׳ יום נא תקופה כן גם

 שנית ליט שיים המחזיר שנות ׳■ט זס לפי ויהיו רגעים
 חדש* יב על חמה פנת ומוזר יותי ילא פחות לא קמה
 חלקים קצא כאשעוע עשיהימיס הוא זה לסי לבנה
 סשכי׳סנרת(יד ממייחשכרא קכא יכא דגעי׳והסימן קת

X 6 א שא i שמואל



־מאמר קול^יהודח
ול נ יהו^ שמ̂ו חנז ה השנה י ם  עחות לת שעית ישש יוס ל:

מר איו ס יל א־י נ י י עי ני ר ני ז ק תי עז ש  זה לפי ייהיה זי
ת על שתיאל הי תקופת «(יתר קיפ א ת ד א ד לנ  אהנה נ

ם קלקיסמה כ עי ג מי ולזה י :מהתשילרים אחד א

ת; יהתכינן תירה דעה ד ה 1נ תנ ת קופי ת  ־ 1• וה לנך וב
קיע' אדא לרכ יתירה כמה אניש ישאל ואס  • 1שתי מר ח

א כמשיב אתה הלא תשינהז הל מרינ • 1כשיי אתה יל

תי ♦יהיה סכ״א לפי לנכה שנת על חמה שכת מי מי  זהי׳י
ת ד סעי ק כש יהנה ד י יכא יהכיחן חלקים י ק  זה ת

 יהיא חלקים יתעה שעה יעלה קתחיור שנית ל°יט הקוחר
פי לכנה שנית *ימ על חמה שנית שיישיפי*יט ייה ת ל ני  ס

ט הלענה חדשי מדת ישיהיה התמה שנת כמדת סמואל  כ
ת בזה שמיאל למר אמנם ־ תשנג ע ה ד ק חי  האמת מן י

א חמר הוא כי ת תי "יכ1כי לכנה חדש שמדת שלי ננריי :  י
ת די ̂שכ שהם שעה י ג מהאמת יירתק חלקים ק  ע

ל חלקים כ כ ס ה מ ק ק ת תר מחזיר שי  ויהיה שעית מז יי
ק ער ילכן שכה מחני ייתר היום יחילדני מילדי נ  מי

ה סשעס  הלנכה כחדש האמתית המלה לפי היא זמפ
ד כי' ע אמרי ע ד ת כי י  למר החמה שכת ממדת היה הדע

ת היא סחיאל ע ם האימות ד  השגיחו ילא לחמה המיני
ת מ א ה פי כ ה מז ר פ ח שי ה מ ל ת יום יתאחר ולזה ע עי ט  ק

ס ה ם התיספת זה שיחייב מה כפי יוגי מנ א עדי ״  לפי ה' מי
ם0 ת ד « ל י ת ע ת היא אשר האמתי הדע ע  אדא רב ד

מדו ע ל תמיד י  יירה וזה משתנה בלתי אחד אופן ע
ל ם ע ד יכו' קיו רי בא ע ד לאמר הפרק בכיף דנ ק ד ל  ק י

ת השכין ב חקופ ב יאחתתה אדא י י י קי ר ז מ ע פ קי  ת
 עק^עית שתי כי הקכמ־כ אחרי האמת מן ורחקה סמיאל

ת יזן פי קי ת בננעא אדא רב ת תקופ ■ שמיי] חי ו  א רפרהש
כ ספר ־ ע סיד ונ א 7 מאחר עולם י תיב פ"י מי כ א  כי ל

ף השנה זמן שעשה שמואל ד ח זתנה על עו מדייי כדי ה  כ
כי ממני שכחעלם מפני איני שאמרנו מה  מפני אלא זה ד

ה ת חשבון להקל שינ פו תקי ת להקריבו ה ע ד ם הל ל  מדי
 לאיתס חששי שלא לחמה המינים האומות שעשו מה כפי

ם משסה הימדוייק השנה זמן שחוסר החלקים ע יו בי ר  ו
ס קגק הזה שההסרון אעע אליי לב שמו ילא יי ת  י

ט מ מם שכה ש •בכל מ ן על אחד כגון; ד כ קרוב ד  ’ ־ • ע
Pפ ע ג א ד׳ ה י פי ל ד שיז ד ח ה ה ת ה והי ל ם קי ד  ני

עבי סיי עיל ן כית סל  י״לס שהם שכה *יט בכל שנים '1 די
ע סיכוזאלה חדש סי ת כלי החמה שנות ה ספ ת תי ע מגר  ו
ת יתמהלתסבין לשעה תחיש ול.צ קופ עני זי שלזיאל ת  כי ל

ך ה דר ב ז  לאנשי בזמנו קי
בין האמת P היום־ש י(.כי1י קיזה תקיפתז ו

רט סימן ̂ רביען
־ כ מ ני׳ סי מי י ט׳ ב מ קו נ ד י ס בס׳יסוד עי ל  עי

ת הן תקיפית שתי זל אמרם על הנזכר פ קי פ ת  י
ת בננעא קיפ ת ה האמת כ׳ נברי^כיא שמיאל ! ם כז ה  ש

ה ת מפני בנכיעי קו ד שעקד ומפני חשביכה ד הו ב י ע ר ה  ו
מי( די רי ג כה תלוי הוא ו ה מנ ה הי ק  החכמים ו

ר לי;ם כו' ;י תו מי נ ח ה ת ברי הביא וכפ״יג ־ א ס ד י כ ע ו ט  ה
מר ליי ליני ה ע י הכונ די כ ר העכור שנית ב חזו מ ל ב  ע

עז וייס בניסן v שיחיל כדי היא זט“אל גוח סדר כי  של ש
איייי כהלכה לעילם קדשה כתקיפה ערבה סי ם זז ל  ע

ס ס ילא בילכ קיי ה כן למחזיל החמישית שהיי נ jjpDCJ ו  
ת עתה תמשך לי תקיפ ת חג לאחר עד טבת ב מגי ו ה ל  ע

ת תחשך וכן קיפ מיז ת ת חג לאחר עד ק סני ני ה מי ש J ו P 
תם זה מפני להם יהיה אי ם מזה לעבר ע ט  עשיתם ילא ה
ם היי זה יכפי ככה ת ס זתשיבתס בזה עלינו טעכו כ עו כ  יז

רי היא זה על עי לו שתקי; ולהודיעם אותם ל עו קו ת ה
ת נ ע ס שהורגלו שמואל ד ו ה ל'י וחשבו נ ו איני ע ו ק ת  ה

ך שיש הנכין ס״י ליו ל ת ע קי בידיע ר השנה פי ו ד ס ב  ו
ר שנית בי ע תקין וה!א כהלכה במחזור ה ת של ה ע כ ד  ר

לו רג הי א ל ש א י הס אד עי נ ד א־ ל ם דרכו י עול ו מ י ל ע  ו
ד שמיאל סל על ולא כ תיי ר .הלבנה מחזיר זנככה נ ד ס נ  ו

ד כי ערי ר על ד ד ס בכיסן יו’ שיחיל כדי אד?ט ח ג כ ל  וי
עי ט ה של ש ב ם קדשה בתקופה עי עיל • ל כי' ד ז ו  ע

ק כס חר ב י כ י ע כ דו אזי משכתהחמה י ר ה א ן הו י ד  ל
ת הורה ע ט ח ה והפרק שנה כשנה בו הפסח ל ו הז א ר  ק

ב חדש הכחוב גי א ל הזהר כלומר וגו פסח ועשית י קו  שי
כ חדש וקחלת הפסח תעשה ואו תחלה נ הא ש - ק ט א  ת

ת היא נאמת ת ע פ קי ת האמנעית ניכן ת קנ תו מ , ה ע  ל
כו או ד א ב ר ת ע ע ’ ד ז ד כי ת כ ל ו ד ר׳ ב ס ה ד נ א ר ס ש ב  ז

ה תחזור בתקין שהכינה ה!א  להשזזל• כדי היתה הלננ
ת כי רואים ואני כאחד ולבנה חפה בו ע א לב לד ♦•i אד / 

ןזי מותר שים ת הא^ור כוחן לזו כי מל\ סחיאל ולדע  לז
ת פ ד ם תפה אחיי שעה מחזור בכל חלבנה על עו י ק ל  ח
תקב ל ושעית ימים כתה הרב כזמן מזה f זי קז סד, י  _1 מ

ת גיו ת סו קופו ת קבעו ב ש חזזי את לני כ מ  ואמרו ס
א ליה כ הו ב ק י ב א ד ני כ א נ ר ל-ן- חזית ל ח א כ ש מ  *’ד

ת ב ד ט ה בניסן סיתסר ע בי ש ולא שאא לההיא ע חו  ת
מיו א ד עז- מי ז ה רב א הוד  א'| לס אמר י

נו חסרה התקופה היתה אם אלא השנה ש סל רו  ו^ו> חד
די וזה תר הנפת יום שיחיל כ ^ חג שחייני ויום הע ^ קן ת  ב

על לעילם ■חדשה  שנויי לנו סדרו הזה השרש ו
י י ז י מי ט ח’ו j סדר על נ  .jyfflyp כי נאמר אס ועתה אדז

ד שמיאל ק עד מזנאים אנו הרי ע ן כזפל כלי הפסח מו ק ז  כ
ע' 9קז קו ת ת נ ב טנ ג שמיני נמנא וכן השנים ביו ^ כז ־ ג ח

נתקופק



מאמר יחודח קול'
ת קיפ מ f«ג ' r j נ שתקיעת כ^תי אם אגל כהלכה שלא  ר

קר היא ל/דא ת כל נמנא א׳ ע סוגיי תב * זכי ה ד וכ  עו
שי ש ק כ ת י ינ נ י תונינו אדם לנכי דית: ך נ קד  לf ש

טן ת ה לי א תי כ־ ה ת ח ל ס כי ה תכמעה מי ע העכין נז ד  י
א'5 ס לחתה רiכ^^ז ׳שאר ל הלבכ ת על ע  אדא רב לד

ת כתישישאר ע ע שתי שאמר מה חסו שמואל לד פו קז  ת
ה תקופת הן ת כנכעא אדא י תקופ  בפרהסיא שמיאל ו

א אתה1 י ק' היא שהנניעוה אדא שתקופ׳רב מזה י מדויי  ה
קנו שעליה ר את לנו ת כו ע ת ופרסמו ה  לפי שמואל תקופ

ם האימות .שרוב ה את מוני ה. שכותיהסעלי כז טלו ו תב  י
י י נ ם ד עני טו עדינו ואומרים עלינו ה מו ם ש  הס לפעמי
תי באים ם ופעמים התקופה א ד ג לה קו ל ׳ ע ע  הדיין י

' רו היה חסאן י טין ביה מאד שהפליג דג ע  אחר כי ה
רו שסדר ס: ן כחכמ׳הענו׳זלמד שחכר כ י קין ד  תקוע ת

^ הלוחית פי על שמואל ע  היה הרבה כי אמר לזה ש
ת מתקן כשהיה לו קשה קופ מנו סן נ ת חו' ה פי על נז  לו
ת שנים ובכמה לפעמים אותה ומנא ההם פל יו נו ר' ח א  ל

 אבין,והיה בר הוכא רב בשם האמורה בהלכה שלא בניסן
ם פי על אותה ותקן ובא זס על ממה קרי ע  לזה סד ש ה

ני הנקר החכם תי ריו שלפי ומנא נ ק  בשום קלה אינה ע
ם אלא סכה תקררה אז כהלכה בניסן יו קוד תו נ ע  בזה ד
ע ד תר לתקופו'שהוא יש אתר שתקון וי מכוון נכון יו  מזה ו

ליז אל שמ סל ע  שני' סדו' שכתייסד הוא שמואל של על ולא ו
ט גזח סדר על במחזור העביר דז ת שגורם א  להיו
ף לעזלס חלה ניסן תקופת סי ס ד כי זכו בכיסן יו קו  ע

ף סי ב השביע הנזכר פרקו ינ טו נו כ דיי ם על ע ע  ט
ת ע תו הננ פ קו ה חל אדא רב של ת א ע  להסיר כדי ו
ך מעלינו אי מרי׳ או ה ת ענ ג לנו מסרו תה ומפני ט מי ד  נו ק

ה חשבון זל ע ט ה ומשובש מו תי לכוון שמואל של כז  ע
ת קופו ת ד שאינו ה מ ל עו הג ע  מכחיש זשהעיון אחד מנ

עו אותו הנני מנו והסתירוהו אלא רב של התיקון ז  מ
ם שאנו זה כי • אתחילואומר עי ד ה יו ת ר מיסודי ע כו ע  ה

ע' זשודותיז ט תיו ו שנינו  שנת זמן מדת כגון והלכותיו ח
ת החמה ק דזיי מ ת ק מד  האמנעי הלבנה חדש זמן ו

ן בהרד הי' עקל האמתי לבין בינז שיש וההפרש קי ת  ל
ר המולדות ק ע ט י כ ת לתיק לאדר קל׳א ג סי' פז קז ת ה  ן

ם ע ט ר ו חוו סודו הלבנה מ ל הוא ואיך ו ל  שלמות שכיס ס
ם שלמי׳ללבכה וחדשי לחמה ע ט ר ו דו  על בז שנז׳העבי ס

לי ט ח גו ס לז דין א ק ו ע בין שיש וההפרש החלו בו  לאשי ק
ס החדשים די ע מו ה  הלבנה לאיית עי על הראשון בזמן י
ס לבין בחדושה ע בו ל ק  הכלוה וכל המולד משכון פי ע

ה מי מחמתו יבא ל ע ט ל יסודי מ ענז תיו ה סודו  שככל ו
ת כתבור רוכס ?תבאר שין כזמן זק כל קיק לא • קז א הי

רמו כט סימן רביןלי
ה סנהדרי כשהיתה ע קיימת גדול דו  אלא^ ומפורסם י
ם לנביאים כגון שבדור ולשרידים ליחידים ̂♦ וגדולי  וגדזל

 חל'עי> עד איש מפי איש אותי שקבלו הסמוכים הסנהדרין
ם ישראל המון ושאר הגבורה מפי מי חכ ה אפי'  קמשכילי© ו

ם מניני ה ם לקם נתגלו ליז שבהם י ©. ולא אלו דברי עו ד  י
חידים היו זה ובשביל ־ מעולם  ההם. המקיבלים הי

ר סוד אותו קילאיס כו ע ם וזולתי ה די חי נו ההם הי מי א  ש
ם היו לא עי ד רו מה מפני מכירים ולא ההוא כזמן יו ב  ע
ת שכה בד רו מה מפני ילא לס הסמוכה ולא פלוני ד  ס

י על זו שנס קדשי ד ו אלא אחר סדר על ולא זה ה  קי
ת משאר כי וכיונא ככ^זה סומכים ר  כזמן כלן ישראל ת

קני על ההוא שי׳על אליהם ושומעים סנהדרין ז © זעו ה  פי
ר רשאין היו ולא ה הי ר ולא אחריהם ל עבי ם על ל ה רי ב  ד

דו אשל הדבר מן תסור לא שנאמר משוס גי מין לך י  י
ל ־ ושמאל שכי  שמי© ולא משגיחים ישראל היו לא זס ונ

ם לב שו ע ד מי דבר לז ע ט סודי מ ר י עכו תיו ה סודו  • י
ע דו ם-י מנ © וזמן זמן בכל ישראל לכל היה א ס פיי מ  ו

ם ושהשכים הלנכה לפי הם שחדשינו כי ם הס ניי ת היו  ל
ת משים החמת לפי כמכות שיי  . ־ קאביכ כחדש הפסח ע
ת ני ע י בזמן ו כוי י כ י נ ם ק טי ת ־ ח סכי  ״ האסיף כזמן וה

ם היו לא אכל עי ד ם ולא יו כייי ד מ נ ר שיהיה יאות כי דו  ס
ת ד כחדשיי העולם שני ל שיתקיימו ע םכ ה ת ב  המקראו

ם בי ת כ ה ה תזי חגי עשיית לגבי ב ם ה עד מי ם כ מנ ן וז די  כ
ע לב ולאשמים חזרה ד ר שום לי נ © ולא מזה ל  משגיחי

ה ובכל בזה היו סומכים אלא בו בז א דיני כיונ ס מ תיר  ה
סנהדרין הוראת על ל שכתוב כמו ה מן יפלא כי ב  מ

ם דבר די חי הי קני ו מז ס ה ם שאמרנו בד ה עי ד מיו ל ה  סו
מי הכל ע ט  בידם• וקבלה מסורת שהיה מה כפי ו
ם העם לב לעורר כלי ת או תי ס ול ע די הז  ל«נ וללמדם ול

• ם , נתנו'אלא אינן בהתחברן ששנז׳העולם הגם עיונ י נ  ל
 לפיכך שי החד כמכי שהם כלזו הלכנ׳בלבד לפי לא החמה

ס להס למסור ראו ע לו הי ל  היא[ החמה שכת ימי שמספר ז
ם שסה־ ע יז בי ר ם ו ה וזמן • יו קופ 4n€>fj זה לפי אחת ת  

ע י ב א השנה י אנ ז הו ו ס ו ת י ס וזמן * ומקנס שעי נ ש  י
ף ד די על עו מן'יב כ ם *יא בכדי לכנה קדשי ז ך על יו י  ד

ב־ לו ס שנזת להם ס מסדרי הם זה ובשביל ק ן העיל נ  רו
תס לכנה חלשי מיב ה • חדש מ׳יג ומקנ  חספים היה וז

ת להם ע די ם בי ע ן האביב מחמת השנה עבור ט גי ש ב  ו
ם ראז זה חידי ס לכל למסיר ההם הי ה פי ל פ י קז  •י שמיאל ת

שנילו שב ס טע ה ת ו לו ג ל א' אי  ואפילו ישראל ן להמ ל
מביני□ למשכילים ד סכהס ול מו • ר^עבור סז ע © ט  סי

ם הלאשין נזלזן כד היו &ןלפעמיס מפני עי אזתה מעברי  כ
ך להם הלראה נוי ף חזקיהו שעשה כמו השעה ל ל  מ
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מ»מד יהודדז קזד
pוי כלכתיג ידידה j טיישלס הקהל יכ<! ושריו המלך 

 כעת לעשותו יכלו לא גי השני ניידש לפסח לעשזת
ט הזיא  החדש את קובעים היו לפעמים כן וכמי • י
 • הראייה עע ושלא האיום די על לישן שלשים כיוס

קבועז דוחים היו ילפיגמיס

בט ס'טן •יביעי
 לעז הואוגית איחס שלמד זל נפ־אה דה יה•

 מפכי י^טל הסמיכה וכעלה יד אזלת כי כשדאה
 להימ< יקזי גל והמועדי׳^פ הקדשים ראשי קכוע דין כן

דכו המסודר הזה המתוקן החשבון פ׳ על 4נזה הכל  עי
Xfj ■לעי נשאי ולא מהם•

. JףUןף ן ן׳ y ף ף׳ קף ך1ך ן ̂ מסוד הקדמנו וככר היי ולא • ל*א ליום . ן  החלשים כקכוע הפק שים ן
מחלוקלו לשוס לחוש ,אין המיוחדו־^ ההכמדי. מן עדין ונשאר שים טעם יודעים יסיאל

* ,י,ז משגיחים ולא מזח דבר ״, ^ הדיר אנשי ,לאו • נזה ־ די ק ה
ומיעדלדלת סולנת שהחכמת ׳׳! ‘ י ין י' סיד יודעים היו שלא כשביל

, ״ ״ ״ ״ ן ; ,0 : . נ ג1י ו ז ע ״1. , י ח א * ־ נ י ץ י א י ת י מ י נ ס מ ק ו ו % /iTO 7W, ה , זקכל
 היו גו ומשגיחים אלתי

נם י עי לכי כאיס לפעמים
 ועומדים עליהם וחולקים בד על יתערעליס <חשכ(נס
 מחלוקת לידי מגיא זה והיה ׳ וסבלות כטענות כנגדם
 דרכן אלתו כגין המועדים כקביעת וקלקול נדולה

׳ ולולי * סכרתו על שסמך לפי יהושע ור' !מליאל  י
 להוראת וחזר יהושע דר דעתו שישבו סא1ד ור' עק־כא

 קלקול לידי מכיאה ההיא המחלוקת היתה ־ גמליחל דנן
 החז' הראשין כזמן להיות הלין מן היה זה ובשביל גדול
 דינים וכמה בו הקבלה וסוד וסודותיו סעבול *סודי
 ונסתייס מכוסי בהם הקבלה וסוד תורה מיסידי אחיי

 העבור יסודי ני שאמרנו עלזה והעד ־ העם מהמון
 ל( ואפ 1מישי! ונסתרים סים מכ ההוא כזיק חיו נמזלותיו

 זמן מדת שהיי הוא * שנהם והמבינים מהמשכילים
 עד אותו יודעים ישיאל חכמי היו לא הלבנה מדש

 תקובל אכי כך ואמר עליו •גמליאל רבן להם מהעיד
 יום פחותמכט לככח של חדושה שאין אבא אני מבית

 ישר' חכמי היו לא חלקי׳מכן ונ^ שעס ילות ושתי יום חבי1
 כתו פיו שעל ומנהגי האמתי הלבנה חדש דין יודעים

 וקדוש כחדושה הלבנה ראיית דין מהג הוא סהידעתיך
 רבן להם אותו שלמד על כן ידי על החדשים יאשי

 נא שפעמים אבא אני מבית אני מקובל ואמר נמליאל
 כחכמת בקי שהיה ושמואל * בקניה נא ופעמים אי«כה9

 הלבנה ראיית משפט ידע לא בה ומתפאר יזתזלית
 לואנאקכזת אותו שלימד עד המ!לד מיזמת חדושה3

א ור' • לי׳שמלאי  בבבל שהיו ישראל לחכמי לימד ^
ק הקדש• מן ויום לילה שנרין יסידעם  עביר היה ו

 כראשונה ונסתר טעמו נעלם התקופה מחמת יזשנה
מי  והודיעו אנין בר הונא לב אותי שגלה על ישיאל מח
' ’P זמן הוא מהם שאחד העכור שזדות היי 
 הראשון כזמן מכוסים מקונה יעקי איא רב מקופת

 להיותם אח'כ וחזרו • ישיאל חכמי מרוב אפילו ינעלתיס
בן הלל יחי מנלכיסומתפיפמיסונידעיסכאחיוכהעד

^ג ב וטבעי ים4םהג כני ת הכו הו ת והמז רו העו ו
יכייג

ר סוד ופרסמו דינו גי  קעז
הם  נתעודדן ומאז וסודותיו• ובתי

 זכיעת« וסולותיי העכור יסודי על לחזור עה משכילי
ם מנזהיס שאמלנז כמו מתחלה שריי קשבוניתיז  ינמתרי

עו מה מפני שכתבארטעס הרי ישרתל חכמי ב1מר  הכני
 לכן זלא העכיר סודות ושאר אדא רב תקופת הוד לזל

pp כמו ואינה הזאיל שמואל תקופת ופרסמו לגלותם ipp 
 שממנו«זל» הלבנה ר1מח! ינבנה נתיסד שעליה אדא רב

 ואמד • חשנלסתיו וסדי יהלכותיו הענוי יסזלי תלוים
 ״ תקונה סדר ינידע אלא רב מקופת ס!ד לכל שנתגלה

כי אלא • שמואל בתקיפת להשגיח עוד לט אין שיב  לנ
 לכן אין אדא רב בתקופת וגם * בלנד הגשמים שאלת
 פדו<• כי והלכותיו העמי חשבונית לגבי ככ כירן עתה
 כל־ החניאנו אלזט גוח דרך על במח״י העביר שנית
 וזמכס במועדם והמועדים החדשי' לאשי לקביעת נייככי
 וכדככו יהלנותיי העביי בחכמת הכונה תכלית שזהו
ב בתקיפת כינתנו ותכלית * עתה  להכיר היא אדא י
 מעכין וישתנה הזמן יתהפך שבז ממנה זהייס השנה פרקי
 כד« וגס זולתו־ אחר לעכין והלילית הימים במנהג אחד
 9שכ המועל־יסבכל ושאר הפסח שקכיע פיה על לידע
 עע♦ היבתי חזין ואנכי עב תירה כדין במועד היא ושנה

 להאיר אמת ^מלי קשט להודיעך וסופיים ספרים
^ ר° ’ח^י בוריין על החבר דביי הכנת נתיב ת ע  מ

 • עליהם הערתי שתש זרתה כי וידועים גלוים
כ: בשני יכו'־ נולד מסיד הקדמנו ממלכר סי' רנייז  ו

 כיתש,. ש׳כיני הגלגל טיוח ״לו והס המילית מרות *יב
 כמ^ו,׳י בתים אז בית האנטגניטם ייחסו ובתיהם :א' סי

^ אחדחהם כל לכתאשלבהמבא לכלא׳תז׳ככבי כי  כ
 להמש«ך נגיורתי כח יוסיף אז אלין המיוחדים בבתים או

 יחשו’ לשמש יהכה מפורסמות* פעילותחזקית
 ללבנה וכן * אליה מזל והוא ובלילה ביום לנד אחד
 אמנם ־ כרטן מול והזא לבלילה ביים בלבד אחד

ליו^ו אחד בית כתיס־ שני ייעשו המשרתים מיתי ^
ובית



מ^ימי ח1יחו קוו*
 ׳גדי כייס דלי ייחסו לשכתאי כי * ללילה מית^ןחד

 כיזם לראדי׳טלה • לה נל דנים ים ב rep לנדק גלילה־
 לככג ־ בלילה שוי כיום מאזנים לרינה ־ בלילה עקרב

 אהד ביזס המנא ובעת • לילה נ בתילה ביים תאומים
המיוחד בכיתי התשדתים מן
ס ובתיהם יותר פעילתו תחזק ום ל ת ב ו ט התעסקו ילא * הריאה וירידתם ועלייתם ודעתם ו

שך בכיתי ביים המגאו מעת עיפלוהםומ תסו או עי א ונ הו ת׳י ע לא כי הכורה *זכו' מ םחכמ« חנו
כי0ושמואד*’המפורסמים ישרא^ ללילה״ עתיוחד כ החעסקזתבחכמת דבל סיף 2הגבר> ז

רמז כט סימן רביעי
 ושמואל :מהם אמד לכל ואיחייה המניעה כמהייית

 וזיזכמי אליעזר ל' סחניכו כמו לוחי ייגה ״ וגי
 התכינ׳ז בענייני חרובה קכחחו שהיתה המשכה
 שאמר רנחרא מחכמי סמיאל חנינו נן ’ כאתיל

פ' ברכות זכו לי נה־ק

• ענ-נ-ה לעת לזען נ1התכ ־ י4קע׳נשב- רד ’שני^ ו*. ״)!מ׳נהירא ®’.f ״י־’® ׳ל®‘
סשוה יומר לתכלית היה אכל f , , l ומכללם החשפעית גתכינח

ש ל ״ ־. .׳• 1<. ̂יי־ לספיש̂א ה״יהלל־־ה .־ננלנשנ-ל ̂׳י־ =׳ י’״" ־יי׳ ®י ’יי"״®? י
ח הירח זהלי־כ בירור :הש;! תאמין לאש מיליד* ^ ה  קיה9 נפולרק לה יעשה פה ע^ הלייכהולינרר וsSו

םו והוא השמש עם התחברו p,ירעמם• וטובתס  ולקביעות הקדש לקדיש הסתרו ועת דHה
ס כיכבמהכיר ריו קוד גהומת פנ אח ^דו מו  ידיעת וכן המועדים• התכונה• חכמת ברוב ה

רור יריעת וכן להפך: דש השפעתי בטיב בי הארבעער' פי׳  תשלם לא :0ו התקופות תשי^ם אS התקו
ה רום השפ^ בידיעת א1> רינה • וירידתם ועלייתם בו הג ת רום ו העליו  חרכו להיית כי • יכו אלא ו
ם׳ • התחויפם “על ושקיעתם זליתתס לית־״לין ה שכרת ו השמש את ה־ישא הגלגל א׳ נז

״ ק, ־ י ^ חגזיגויוע־־וע-ארחנפיתהניננים V״״ א' י תת״לןלמלכוא״להמילית והגד׳גליס י
העולם מרט ענמי שהוא --------------------—  חייא כל אכרהס כמבוא׳להי

פ’א שעי הארץ מרת גספר
 הראשון כמאמרו הנזכר מזליטו יוסיפו וזכרם ת

 המזלות חן ששה ישר אופק על ארץ לשזכני כי באמרי
 עולים נקראו כן ועל המישור נלנל ריב עם עיליס
 בתילת אריה סרטן והס ישרת* ;דגלייתס אי גיישר

 עלייתם להיות הנותרים והששה קשת עקרב מאיניס
 פחות עס מר1ל רונה מישיר נלנל של מיעוטו עם

 וכשיאזתס : מעוקלת עליית עולים נקיאו עחניי
 לשבעת ייחסו אשי הבתים מבלעדי * ושפלותם

 היא שנית בסגילה יתיאיז עיד ־ כאמור המשיתיס
 בחוקם ינשאו השבעה הככבים כי הנשיאות מעלת

 היו אשר הניכרים זולת המזלית קנח לעומת ותקפם
 להם כח תת יוכיפו לא אך מייחדיס לבתים לחס

 • שקדם כמו לבתיהם החמחדיס כאותם הללו התילית
 שבתי • בשור לנכה • בטלה מתנשא השמש ס ווה

 בגדי* מאלים בסרטן• נד^ במאז;.יש•
שניתנו וכמו * בבתולה כבב • בדגים גיגה

בשפל לעומתם ק ’ רבים במרומים שס
 לומר דונה לאלו המתנגדים במזלית בהמנאס ישבו
 תשכל אמכם כי * מהמה אתד לכל השביע• במזל

 • בטלה שבתאי • בעקרב לבנה • בתאזנים השמש
 בבתולת* כינה • בסרטן מאדים ״ נגלי צדק
בספל בכתיביס תמנא אלה גס * גד^יס כבב

<חשןתנ<עתס׳ השכי: הנזנילאשמאמי? המזליטו

לפנין המונב הלן כמראה

 אשר נטיאזר״יקה הפיקל״חיני היטב שניאל וכמו
 החמה עליות תהיינה ־ ל פיק א' חלק לעז בלשזן חבר

 אל בערך מרכז היונא גלגלה על סבזבה דרך מתחלפות
 תחתס• בנכעה לעמתם מתנשא ה«א אשר המזלות

 פס זכח פ/ הניכר בספרו מיני1זלpהפי סכיאר כמו כי
 • !מסודרת שיה ני^נלה אל בעיך החמה תנועת היות

ט נאת מנד חת  כאמוי המזלות אזור מיכזצלנלהממי
עין החמה בתניעת חלוף יראה  סתיא החולות אל ב

 מן אחד זנומן האזור מן אחד בחלק כי תחתס נוסעת
 בחלק שתראה ממה מהירה יותר יתניעתה תראה השנה

אחי S 61 a הא



לא ל סימז רביעי מאמר יחווה קול
^̂pה«ן אשי קיכ«ת החכמות כי דע לאמד האצה כדכיים (ידעו הכיל( שמיס חקות שיחיי אמנם כי אקר ונ(ג:ן ר 
וכשלוע ה!מן כאורך אנדו העניינים ib כאמתת כאומתנז לקדש כעשור נזמנכו חקרה אשר ניסן תקיפת מנק^ד כי

לכנ« מזמרים נלתי ההם הענייני ונהיז עלינז קאותז לאינעה סכיג תקרה אשר תשרי תקיפת נקיד «ורגדפד
pכל אדם לנני מיתי היה ולא שכיאלני כמי כלם אלס יותר כתנועה תשמשיתנזעע סיטימניי׳ לחדש יזם עשר

• לכד הספרים דניי אלא יוער מאזחי׳זנזמן
ה חקיפתשרי סיתניעעמנקוד מ ^ ב מר^ שאפילו ידעת וככל ממד, הטבעי׳ החבשי מן ^הם שיש־צא א  הג

בדרך בתוך שנגדו עם כי ניסן תקיפת נקוד עד ה' ה ^א שקרה ה דברי ג  היתהעת?כד</ לא המקובלת בנו

א היות«ז״מניסשייםמ^לס הי ה ה ס חנ ה ד מ ^ ה פליאות ל׳ תםי ׳”ו ׳ - T״ ”’’״w L״ f’*
ז ־ י ״ י ק ״ י ׳ ק ״ ־ ״ ם ה ״ מ »נ י ^ •Sך הס נ מי ■חנ ה, הי '2>מד5 הסי־יים מן ״ J37PPJ לשקי ppp קי פה על י ̂ jgpj 1 ק;ןן>< תקופ נקוד עד

ה״ ומנקזד׳תחיפ • בקירוב יום מ צ ע ה מ כ ח ^ וה והיה בכתב ב לי כ ת
ר שי׳ל תקיפ׳כיסן נקודת עד משיי מ רי א ז ו כ ך ה אי ם הסברים אבדו ו ה  P7J שהוא בדת הקכסס ה

ק ל(י כאחרונה כו שנפל ממס א^ו ונשארו בבונה שהיו ,,ס ^ק̂י
וספקן׳ רונהלעיעוהשתיג ׳ במקרה שהם חליף מנד הוא וטע'החיליף

ם םג»ני החבר אמר סי'לא כהיות כי שקדם כמו קמרכוי רי ב ס ה  כסעד המקוכל נופלו'נלשון ש
pypppt לו תתתבל ושגגה יודעים היו ■ההם שהיא הריס גונה לנד השמש

ה אותם י-לילייייינ׳ הייתי •־יייי׳ק א אד^ מננ, היהידיי , ק ״ , ״  ההיקליקתניןהאנפי׳ישיניז ״
. ממזל פתות יתנועע קעולס סבלכול יהתתדש תנויית י

הדבר נמסר אבל במעשים י 1 י עי מנתיי ויה רופא וזה ׳•3̂^ ,׳עש,ק3ש נחלק אתד
ל ״־ ״י ל תי ־ינ ה־ דז ־־ נ ד שיאבד סי , ־ ^ א ד ־ מי או ה ה פ ד בי א * ־לי ניה אינם ה  כמ< יל7״ ל

■״ j״p, ייסנייייזק א ,!״, ם אוי ה שב ם בי שו ה  התלמודים שניאינינהניייני ש^מטה ם- כן ואחר ה
אברו מדים תנועתו תהיה ונכן קעילס■ ם ו די חי אבדה הי  התזלפק דנר שיור׳עליו וכמו חכמתם ו

ם ני נשאר מהילת יותר לוס השפל לנד  כפלי• המקונל הפירוש ואס דתהמון אשר התורורת ספרי א
ם ם1י הגונה עמהשהיאלנד כי רי ם צ ה ^י ם ויודעים א ת ו ט דב א ע ד מהשאילו סקפדה נו ה ע ל

ם וכותבים •היערכי ומנב מנב בכל יכן ת ו ם ומתעסקים א ה 071̂ לכט מפויסס בתנוי ,הרב^^ ב
מן, כזה שיגיע למה כלם נטותז לפי ר1ונאית עמתירו'

ס סתרי מאלי דכי שיחובר שכן כל ההפסד• לום שפל לנד התקיבו כפי החקומו׳הנזכלי׳ר׳ל משני לאחד ל תו
 החמה רום גונה ימנא לא־נטגכיני׳כי רוס־ונתנא גונה או

 לנגדו רום והשפל סרטן מזל לרא£ית קיוכ כזמנכוזה
 התקופו' זמני בין החליף נמשך ומזה גדי לראשי׳חזל קרוב
 ידיעת תשלם שלת אמרו הכנת נידנו ועלתה שזכרנו כמו

 זהגזנה רוס בידיע׳השעל אלא נירור התקיפז׳הארכעעל
ם  • וכו' להם שימנא מה אנל :התקלפם ושעליזתעל יז

 יק להם שימנא תה היא יתמיהזת פליאות כי הכינה
 ■ דבריה כתוך זנכלל גדרו שהוגנ ממה הטבעית קתנמס
 נזיי^ורם מלשון שנגרר הגרסא. תוכן להיזת «קיוכ
 סי בו כיזנא עוד ויבא כ׳ז סי דוגמתי הראיעיך כאשי

מן אמין כעין * זכז מפנישהשפרים סי
 המיותדי אךהדביי' סי׳פב בשלישי

 אלא ממנו אבדו כלס היחידים אותם מנשאים הי? אשל
 לבני שערבו מהנבואה הנחית והמ-ישית מהם המעט

ת עכייניהס ליקית ללמדם אלם ״ נ  עכ• • דבריהם י
עא פ־ כראשון כתכ אשי אז? הע רה1המ !לדגלי

 סגילויב מיחידי נמסיי' קיו אבל כלס אדם לבני ויפורסם
p אין תאמלם לך שניאיתי כמו סגולית ליחידי n p ip 
ק היא חאת יכו קישים חכם לייעץ אלא תילה סתרי סג  ה

 ול^ האימה מן הפנימים השישים אלי להפסק המחייבת
 כגמר^ גאי ורמיזות קטנית הערות תמכאמהסאלא

p קליפות עליהם תעטין לב גרגרי יהן ובמדרשות j j 7 
שקי, יחשבו ההם כקליפות כלם אדם כנ« שהתעסקו עד

אעת^ עכ* פנים• כשום לב תתתם ת״י שסססכי גס
 סותרים שאינם באלנו ככר כלס העכייכיס זאלו
 ד-7אזל אומתכי כי ותכמיתזרתני נביאינו שזכרוהו ממה

 השלינ̂ן אפי האלון ידי יתעל שביאר כמו שלימה חכמת
ת«קן1עוב אנלי כאש אך y! קכס עס ואמ׳רק

 ששע^ על חכמינו והמיתו וקכזליכי תכמתכז וכו׳ואבדו
p ואכלה ואמי כעונותינו רע שיעד כמו סכלים p p p 

 הדעזהעיליהופין' אלו וסשכו קסקקר ןכין3ג ונזכ' לזכתיו
- זכו׳ שיאבד וקקלתמי :וכו׳עכ ככרי׳מתורתכו הם כאלו

לפי



רמט לא סימן רביעי מאמר יחורח קול
3י זהאמר הכי נחמן רב אמי זמי * בפשייי לס בדיק כי אומה באבדן עזלס של מנהגי כן כי יירה זי נפחא לפי

התם קשיא לא כשירה תיתמתה ידיפן שנקבה ריאה נחמן האנשי׳ עיני כי תחלה תשיגיה לאבד יהמיין אויביה הנה
מקום יהיכא יביתא במקום שלא הכא ידיתא במקום חקפס ולהסיר נפשה ילהאדיב עיניה לכלית יכקר ההם

ן על האוכלת האומה פל h להר*מכס כמיבה היא קלא דאוני חתיכא יביתא • קספי' וירעשו הכפתור הן די
יורם ובתור שחיטה מהלכות ונין זה נסח לפי בין והכס
ם הגמרא בספרי נגדר ואשר מה המשפר השני הנסח לפי ה ה מו׳ חכ ה  הלין■ פרטי נתבארו דעה נשם׳ מ

ם רוב ונע־ארבעבור נאחיי עדותיו הלא שקיה ה חה יודעי שג ה הם4א ו  לא הנראה ולפי באורן• י
ק בכאן התבל כוון ש״כף מרה וה ומכלל ונל ומוח נא זד־י. Sומכ בנל נגלות שאירע ממס מאד  בעכין י

־ג יהייכי! עם סם גלו תחלה כי הלכוו ת שחיטה נ ככל טייפה אותה שעושה והלכו
שהם הנה קמווכריס חכליו ! יהחרש החיג גבורי כצ

״ ס! י4•המם ו מ ב ח ה ה ו t=Sy« מ נ ס, ההלאיס מנלל םגאלייני^ מ תי מ ־ י
ם ?ל ביארו וככר מלכים א ה אינו ו מ ל ם זכר לא כן אי הי ה ג  P עניינם נעלם אשר ״ייאני מ

ם בשעה חרש • המגרש ע אי תו רו ה בעינינו או מ רה שהעידה כ תו  :זכרו שקדם מגאליכוס ה
 אמר שם • האינות ודבק ללב סמוך כמו והלב ד,ריאד־! מחלי עליו כחדשים הכל נעשו ספותקין

ך שוב שסוגרים כשעה מסגר מו ס ת והדבק נא ודבק לדופן ו אונו  דסריכי אוני תרתי הכי רנא וחסרונם ה
אה ויובש ויתרונם ^יייי ’®י”’ ’ 1̂’ ה הרי סס מ ה ם ו ת ע די מי ולא בדיקה להו לית לסדרי ו

ס j בנל ם בהערכת 'מלי״« עלש טיי ע״ ב ט ד, ם ע ם ש״ ב הנ ם נוי אי ן בלא אלא אמין מד, וז י ד  אגל ״
ס ילה ,נל לי ך, שאגלר, עלש׳ס ״ ״ נ הו םו לי ש ס- מי ל קי א • ־ םו' קוי ן «. י ל י <־ינ, ״ ב ך נ  י
I רו וינלאלט מ א ס ג נמלן ו ל ו י ״ ^ ־ , , קי־י״" 1^ ב ™אם ללקיי

ם דתנ^ו מן דתקדירד־ן פי על וכתינים בדקים הזקיקים ם י פני ל  להלמכם טה סח וגה הניכר ו
ם מן גבירי׳ הכל אלא נשלשלאית* לי בו ט ולחוגו ה י ד,שררדמ חי ד מ א ת: י ק ר וחסרונם(יתרונם פ

 על וכהא נמלחמת׳שלתירה
ק• מלחמית נכפר יאמר כן

 כריכים אמתית הזאת הנפחא אס ■ וכי כגדל ואשל עב:
 הדכייס יתר עס הכפור בגדי נכנס אשל בי לבאר אנו

 שמעני לו אתה אס אן * הג״יא בספיי המסופרים
ר ר1וא הנסחא לתקן גי  מלשין מכוארת היא יכי׳הכזכה נ
 וכט כז סי׳ למעלה בו בכיובא שכתבתי יכמי אדם בורר

 נהלכו׳שתיטה שנזכר מה זה ומכלל * ט סי כחמישי בס
 באמרי סי׳סד כשני זה מעין זכר כבל * זכו טריפה יהלכו

 שזכר ייה מכל דקה יוער היא אשר הטרפות וידיעת
 • ללב סמוך :וכו' החיים ממיתי מידיעת איכטז יתי1̂

 קארי הגאק שם וכתב לט סי׳ דעה יורה בטור הוא ק
 טריפה מקומות באות מכה דכשאין זה הוא פשוט סדכל
לדופן■ וסמוך :יפו׳ דאסורה לדופן הסמוכה אימה בלק

נממן לב אמר ברמניוזי וסן>י רב אתר טרפות אלי '9
 כמחין העלתה לה קוששין אין לדופן הסמוכה ייאה

 זה אחד דאבימיאמר משמיז יהידס מר חיששיןלה•
 גר רבין רבא אמר עכדיכן היכי לה חוששין זה «אתד
 ילפרקיכן דקלישפומיה סכיכא חייתינן לי אסברה סבא

 לא ואי בדופן תלינן כדופן ייעותא להיזדופןאי
יוסף דדב בליה נחמיא לב וטריפה היא ריאה מחתת

א4ה  ת אי חזני חמש יבא אמר שם ת
 מימינא תלתא לריאה לה

 טס מה׳שק פח דיניו פלטי יכתכארו מפמחלה יתיעי
 שסאמרלבא ויונשהליאהי : ציה סי׳ י; להר;ובס(כטור

 משמיה פפי לב אמר כמה ועד מקנת׳טריפה שינשה ליאה
 דיניה פרטי זנתנארו יכו כנפורן שתפרך כדי מדכא

 * והמכסה :לי סי יד ק!נטזר פ׳ להרמבס בה׳שחיטה
 היכי איני כאילו אוחו לואין הבשל נתמסמש הנזכר בע׳

 שהרופא כל יהושע דדב בריה הינא אמ׳דב כתמסמס דמי
 רב ני היינן כי אשי רב אמל חי בשר על ומעמידו גוררו
 שפיל יתנא לס מותני הוו ייא׳דכי ההיא קמן אייתו כהנא

 לה וטריפנא מלתי תלתי תלקא הזה לה מוקמי הוו זכי
 בהלכות זה דין והוזכר • יהושע דרב כליה הינא מדיב

 בהערכת מידיעת :סי׳לו ובטור"יד פז להלתבם סחיטה
 עם קכפשייס האיבליס בין יש ערן כי • וכי' האיברים

 ובאיברים באמרי כה סו למעלה שזכר הטנעייסכמו
 אמין עד יועביתוכו כליות כמו השתתפות מקום האלה
 אנחנו כי העגה בהטבת כק לכליות שיהיה חמה ואיננו

 יותר הסריסים רואים שאנחנו כבנים זה כמו רואים
 טריפות אלו כפ זו ימימרא • וכי מהכשיס השכל תלושי

קנא נל בל רכס אמר מוח של קרום ניקב משנת על
אמל



ו ר הודח י ̂ ק מ א י מ ע י ב ז ר ט י ס
ס #*יי ני נ ב ז ד ע : י ו נ י הקרמי ו^ויתימ׳רב מתפרק שהתחת-־ן פי ( נ ש מ ח היד׳ Mהוי י p מגזם ? כי Pfpy תי  

ליו;) מן ת ף1 ה כ h נז p  o j א דטמלא דמא• משום כיאה קישור להם שנמנא מת תרכ ס שו מ א ח ^״  • ידכפליידכי
נו' פילים ב' כמין ואמרו : הניתית נחכמת לע־ניס א ע> דב * ו ר ק מ ל י שעל דמאייקריס משים ו ל ל טיזו הז ה ד א

ש־יעין אמר סס ל ר' אריכ פזי א כר משים כן פי ס «ת מיח ק ר עליו יני סו א לו כ ל מי ט ה ל ע ש ס ואין ־נ כי י חיי ל 1ע
ני וכפלי ־ עכ וכי'־ כמות דין כ ש־קדר' מה יכל ן היי ׳ ק ז ע
ה־ כיקכנתשהו אס פ M טרי n h n ני י ק חו ד ד ש ה רי ד ^ר*בא £ ח ס על שםרש*י כי שנן פרי־שז ו י ט י ח

שן המחיל מ ע ל חי כ ן דו ה כ א רי ^ • א ד כ כ * שי רי פ ד ח מ ו ם ו ה ע ם רי י י ר ה ט פנ^וק־ן נ היי לי ד פ כ ד טי׳ חי
ה שלי ^י כפה? פאס ה ם יי כ תי מי מ ־ז ה : נ: אי ש ם ו חי מי ח מ י מ ו ו ר ״ א ^ כ יפי ש כ א

י י l » היא ימהיכל טריפה ע  l  l כיעי 'ישנית׳סמזניס ! ט . ו ר ח ד ש ם ה ו א ר ו ב ע י ו קי ח ו א מ ח ל א מעי*ר ל ^ ו
תחיל כJארי חשך צ מ תי יכר של כני , ׳ ׳ יןשניrל מי א י מיין הי י

• י ־ ו י ס י נ ־ א י ״ י ״ ־ ס פ ״ ^ י מ י ד ־ ״ - ד - י י י ם ק י ח ס ״ ״ י מ L, נ
, ״ ל , ן , ן , ; ק ' , ־ , נ , ג י נ י ט א ט י י י ״ ק ל ע ״ ש מ ח ז מ ד כ ה מ א ס ו ב י ת ״ ה « ק ״ ' * ר ״ מו  ל

לין תק ^״ז ו זעולין ־ כלקק זל נ י ם א רו ו ״ ק ר ב א ד ו ה גי ש־ ו הג נ י ג א ה ו ל דגרמיסי נ ״ $ י ו ת ס  ה
ת ע איני ץ ענ ד ף וחשתנרא יו עו ^ני ב ן ס אי • לו ש ף י כ ק ו ד ק ד ט ם ו ה ני ם עלייני היא די קי מ מ נ ז / י י י כ  ע

ן לי י ־ כלפנים דנו נ ז הי ח לין י רי ש , כ - קו נ ן שי ד־י. מ £ רי ט ה ה ר ו ס א , - ו ת ב י ני שביין ק ח תיי ה א ל נ ע בי ש  ג
vt ה ט חי ש ^ ה מ ספי מנ הר ה ל פ רי ה ט ק נ ן שי ה מ ר שי כ ה ה ת ב ת קי ר ר ת ס מו מי רו ק נ ה לי כ י הז י ל׳ חי ט ה

ד תי  ג
 שמשלש
החכלו

להימב© אסירל מאכלית נה

ם י צ י ב י ה י ־ “ק ' י ל נ ׳ י ט ״ ״ י ? V ה נ  הני
י ד : ק ד ס מ , ה נ , י ■ נ ת ׳ י דני ר ו ל׳ כ ל ה ע ש ם ו י ץ ק ק י ע ם ה ל ש ב י ר ו ס ־ א ' ה 1« ל י מן מ נ נ W,ה P, 

קנ ע ב ר׳י ק אפי׳נ מ׳ • י הור אי ה ל כי א א ב ל פ ו מ ד מ ם ו ה ני די ב ת ש פו רי ט  נתפרקו שמא לחיששין משים ב
ן אי א נ תו כ ד ר ת א בי ע־ן לי קו כ ד ק ד ת ע־ ר ל כ ג ה ה ב ב ו ג ר ה ש ם א ק א ח ו גן אמנם • חלייתיה ד ל ב ג  ה

קב קלכ׳כר ע ד אלא י ה שיפהא ע מ ה ב ו ה נ מ ה מ ט מ ה ל י ה -, ת ר! סו ה ה ^ ס שאחרי ייה היא הגינ כ  ב
ה ת כ כיי לי י נ ^ א ^ י י ^ י ם ^’י ו ש ק מ סו ם ר י ר ב י ה א צ ר ק י סי ר ♦□ ב f אין לעדלס הפרה פ איבך jjp  

רי ק ׳יי ח ח׳ אבל עי ו ס ר א ה בי מ ל ה ת א י ב ר • ה ח א ת ^ן״,ךן ו חי אי מעשרת נפ נ ת נ דיכן י
w ח ני ה ה מ ה ה נ ל ע מ א ל נ ה ו א צ מ ^ ו ־ ל - ״ ם, ה ־ ל, ־ ה מ ה ״ » .3כ

ת• 1׳ ׳ הי יל ונטי שחיטצנימכפט נ סי ד רי טו נ זעליאמ י
 אשד שאמר במה אגלי נשגבה דאמיד־י משיום איברים רסיק פשום חישש־ק א־כי מיתי שנתמכמס מי :לב

שה גס שמימר׳זי ל מוליד-כמדומ׳ ה כ♦ רל אנפ מ ה  באכו דיחקהבהמ׳יכי׳־אס אם ומכוב' לעצמה משערת הנ
חין כאש־ר יזיקנד. ולא לרלוג שע^ה קרים :בפ׳הכזכר היא דו ס א ק ה יןי ת  כפשיטישהרי להבינו או
חיילזטן,^ יהגהית יהין יכני כי ינחכח ט־־פו אלי פ שם ־ וכי

^ זה חליק כהסכמת כאז בקכני כלם וסרשבא הכשת גיד :כי׳לז יכישיר'יד להימביפז נה׳שקיט ענייני ק די  ד
c r b,ע,, ״ ״ ״ ״ ״ ״ ,j״ ״ ל ^ס,״• ״־״!,כל,' !,' ־ מ, ״, » ץ ננונס שדינן ״ ב ל ofr ^נל ע . מ

ר , ״ , ״ ב מ י ב ל ל כ פ ה שנ מ ■ • נ, ״, ■ ה מ סי ד ״ יי ת1נפח >st< ^קדים ■ ' ״ 1’״ א' ? א. ל e״e f״ '
.____________מנמר ^ . ^ ^ ׳ I jfpo כלחייה הגיב אכקגנצת ייחס ־יאיד עליה חולת »ד׳״׳ר׳ורטור’,-י1׳

, 1 להלמבעוינטיי כה׳שחיטה
מ ;,״•,;),:״,״״,,־אכ מ רו שעל קרוס מוח של קרום אםוי-ם ק

ב יבכא • חיילתם היקש שים זה על וצאייכל גירלרה חי ה הר ת ׳ לה יש אס אח זלאיזיקנהובאלי משער׳לעגמה היי ו ע  ס
אוינאתרי תכי בחכמ׳ברור' שאחיי יתמה הכ׳ סנר אי' איננה י בי מ חי׳י ת ליפיל איתם דו ל ג עי ייזשל כינתה נזי י ל ;ד

ת פנ תי יי כי'• חמשה :זכי א, מי׳ז כ אכיי את תנשה יייל פ קיי ק א 0 • לכו׳ נהמה הכית אמרי ו א 0 חי ב מי י ^ ר ; ז ה
ונתבאד



S tpח ד ו ה ר ' מ « עי מ בי ן ר מ ט kV סי ל רג
אי כ מ ו זנ זי תז קי מ ם: נ כרי ע קכז כ ט ה כו כי שלקה*6 כי • ו ה לא ק רי תן מדר כשירה י כשירה ^ודומה נ

תן ר' דתכיא מדר׳כתן וקורא ■ לכתחלה מלאכתו מכי־ן היא מעכמי לדלג קנא מי נ ם אי ע ת פ ח לכרכי הלכתי א
תיי לעדת הוא חי דו כ מ ע חדו לו י רו לתמכו י עז ל ^פני אשה ובאת הים ו ת ח שני ומת• ראשון בנס שמלה א
ת* מתוכה כי סיא מלתא והזמנה תעשהו השלמת על • שלישי ומ ע מ עי ו בי שסוא וראיתיו לפני הביאתו ר

ק נפשו על לע־מד יתאמץ ם ונז דו תיני במי לה אמרתי א מ ה
לז ב ל ק אי * ל נו לי ד ע כי אך ב ב ט ו ה גVב ן ו מ ו ו ה מ כ ע מ נ נ ו נ ד לו «^ד-ן3ו מי בו שיבלע ע  ד

״ ממנו לא הכופל יפזל כי אמג ד ד י נ ד ח ר י ם כ Sו s>ם א ה ני ד די ו ם ע ת ו נ ו י ס נ ה והמתינה ו מל ן.סיה אותו לוו
ס׳ ע א ל נ מ ס ז ״ שי י ■ * ״ ה ' ת דו ס ח - מ ש י ד - ז נ י י ש ן o^רt<vכ נ ת נ , ת , ( - ן . ״ ק , . ל מ נ נ ’ק

הי עזנ ל ’ זיטשהו כתו וי ם ושוב • שמי ע ע P פ P P
״, !j״ ק סשים ״ מי אה . ״ י- ״ ־ י ״ ה ״ י ק ^ נ ם“" ו Z י . i  Z C

א; פ ר מ אין ל ד ע תיו ליו ז ת כ י ר ש ו / פ ר־ ע ת4 מ ר א אי ע ר ד שמלה לפני אקת אשה באת ה
* תרותא כי • במשנת ו ת ר ש ם כ א או ו ה ^ ^" רמד־*, • טרו^ מר א ה ש * שני ומת* ראשון גנ ת מ ו

ת פי א טי ת ה שמים בידי חיו א ר רי ש כ א ^ ח כי י כ א מ ה נ ״ ר ט א ת ו די א כ מ ע ת־ ט מ שיו תי שלי א בי ה עי בי  ר
ה: שיר אי היא איזו תר ושם כ ר ה ו ח ם ש דו א א ו ה א15 ה ק לי • ירוקה ש ד׳ שי פני כ תיו ל אי ק שהיא ור רו  י

ה ריאה שנשקה בל יזרותא מ ו ו ר מ א ה ש א מה רי אד< ה ח ע* ת ע ק ד, מ ר שי תי כ לו המתיני בתי לה אמר
ה בידישש * לס8 שי כ ם ס י ד א בי י׳*ריפדו כריה ה ר תן ו ליי נ ב ב ד שהבל^^ן ה והמתינה דתי בו שיפול ע
״• מחפהt,<א * .fל־ שה .מלה ל. •רוקאמר^הס ־’rDP־11S>v:a^ ני -ה-, א-י»,

שם של הי.י.ל- ק.ייןא.י-,.נהן ^ ק.ל ־שמפה נפק .
החבר שזכר ומה עכי י שמי ׳ ^ באלו נא וטי ס ק־ וי א: יעמיס

,p ^ , , ן , ״ , . ״ מו שיו״־שט ״ י ד שי ״ו בנ ע ה p י חי ^יי י מקגתה מה שהאי י.א־ יז־
* טריפה כלה האדימה כשיל תכף א ד.ה ליאשה מתי שהיו רבים whS♦ אחרי g,j-|. ^,ך,

ד למילה* ראתם אם אבל משירה• עו או ו ה ילוד ^ו^ניו חני  מימרא שהרי עליו כפלאתי ארוס שהי
ו להם ואמר בהתה לפניה ששקט אדם נ תי מ  ע^יה שס שהקשו דר-בא היא ועשו בו דגיו שיבלע עד לו ה

הו מפחדה בה וכיונא אחרת או ר ק הז הי ו תן כן • הבבלי נ מי ש  זה ועל שנא- ואסיקידלא ואמרו על
א1*גטדז7ה ’טל ׳לי פלה ייז’’ יבשל ם ט ת' סי ם אינו ו ה דיני קו' מד -ו ת' ה־זנה א־ ה־יכקיה .pin סי

ה י ק ד י כ י נ . • ה ־ י ר ״ י ס ד ט א ח א מ ו י מ נ ת ש - כ י נ ו ע א נ , ם נ ת י ס י ב ה דלא ד שיי כ א, ה שנ ל f־ א. c
הגאון שזכר וכמו ■וטריפה ׳ , שחיטה מה ח פ צהרלזנס

• , ס , , ־ ״ ״ ל ,ל , ״ , ; • ,p״ ט ״ ר ו ם ק ע ד ו ד י א ב הו ם ש ד ו ה ק ט ^י אSש פ ט נ ל א ז י ו ט נ י י א שיל־ה■ ק
ם ,,,כק שס• וכו'• סרייתה ד ט ר קו דז לי ע ע א כידו הו מה לקח כן אס ואיך לאחרשחיטר־ז ש  לו
הנ^קא למאי קייקיק כקיסא ־ ידעינן  אמרתי ארן • כגמרא שנדחה םנ^נישל>*^ וממכר״ למקת מינ
ה יתכן ומליא דקיכיי'חמרא השיכלא הי ט שי ח מ ה ל טע ר הדסלאהר קו ט חי  קכאן כוכתו היתה שמא ש

ר כנתוא קרילי• במיא ליה ס שאין בעגו אין במרח ניכר הד  של כחן גדול כייה להוכיי לט^ון לו ו
מר ומלי שחיתא משיכלא מייתינן ד חכמים וכ^ך • לי מכרת שמתה עליוזלו ע אופן הגייע היכן ז

י יייא ־’ל י י ש ב ־ פי מי ד. י4 לה ו ג ב ע ה ו ד י ס ש־שנישד, ב טי □ י ד ו ם ק ע , ״ י .״ נ - ־ ק י ד ק ם ״פלא• ד ה דיני
ה צה תנח1 ת בגוי ע ת מ האלימה .בין להבדיל היה לע

א או די די ה ת היא שמיס בי כלה להאד׳מה הליאה מקנ
ה שיל די לא ואי מ • אדס בי ה פ רי ט או ה5 פי׳משיכלא קי ל ע ן א כ תיכ שב ח מ ת ב היי ס תו הוסכס שלא ע ע ד ל

א טי קו ש כלי קיורא ד ק חי חלפת נסקא שמא או • ההלכה בפסק קרש כל• שקימא ומשיכלא ל ה מת מנ ואין לו נזד
 זה דין והוזכר ־ הלק כמו בך כל מנטק ואינו סי״י

 שסאמד •וכו' ככוקלא ריאה :הנזכרים גמקימותיו
 וסימנין טריפה כדייתא כשילה* ככוחלא דבאחלאי

לזכרון דיס נקיא טמא עוף פי׳שם (׳ אימיתא דיזתא
t o קוא אדזס שקזל האי ר׳קנינא לאמי )י’הל מדאה

 היא שם • יכו טהיי • •ממני בנשתייח עשק לני
̂^ משוס והטעם לרב מימרא  והיי מאל אדוק טהיל ד<ז
 היה וסדין ־ טמא קלב כן שאין מה מעלייתא סתיחא

 מו: סי' ולטדר״יד שחיטה מה ז' פ' להימבס כתבאי
הכוסית בית בעובי שכעכאק מקע תל 0P סנקנאת* מקט

לגד



לא סימן רביעי מאמר יחודח קול
®יייעימ* אתריזתכהמה בקונסמקנלעליו עליה נחנא טריפה• נדדיס משכי כשירה אחי מכל

ע כני ולומר המוכר על לטעין יוכל לא שאז עליה נמנא לא שסיאקזדסשחיסה* בידוע דם קורט ^ נ׳יי ג ד  עי
ל^ שנפקעה קודם עליך אחריותה שהרי רשותך תחת המכה פי הונלד • שחיטה לאחר שהיא כידוע דס קורט  ו
ע ומתה כחייה* בכתעה רק טרפות יפולשס לאהוגלדפיהעכה שחיטה* קודם ימים'4 שהוא בידוע כי  לי מ

י^מכס כי מכי• כאן ואין הראיה עליו מסגירו סמיגיא
ג nS למקח תינה נפקא למאי אSה עי מו ה ד זי ^י ע רו חני ה• ם אי ר לכ<) תשונתהמיכרקרוכה ה

ף ומסמניהם הפוסקים וכל עכ• ותמני ר מעו ף) טהו עו ^ ) חין ת ר  כמב^ ולא היאיל נאמין לאל, ס
, ננתנא החליטו אחת שפה כקןן שם אין לס קורט ,ן1ך̂ן סז
ר^ מסיים זה שהיה / 1. ! שהיא כידוע דם קורט עליה אדד

אן4 יי ע לכאן ישת-ס נ ו י א ב. ף שהי שמקי ג עו ריו תנ p »^מ־ ,p
t״ל^/ o ד״ ין,י״ עליה ■ י י ך׳ א הי ש ע י י בי אן נ ^ ת ח א י ז א נ י  ש^,. PPPT־ .),ר לה יא='יי י

מן שחיטה לאחר שסיא בידוע ט ר קו ה ף עו ר כד כ או רז א האוי מ  הקונה כאחריו היתה השוכן ט
ם דרכם ולפי • •כשירה אי מ ט ה ס  י כמת ניגר הדס שאין זה על אע^ כזרזיר טמא רהש ונדמה ע

ה הולד ס*מן ואמרו עורב* ן לעני ותא נפק תהיה ■לא מ ה ף דקה בנ ס קזל שספקו היית ועם טנו  א
ה פי גלל נהו רק וממכר מקח ס ג נ א• ו ש^י רו שפי שה אובא  יקודס מקיים זה אירע נאולי וממופ^ה ש^י
תם (מחכמתם דאלי הינלל לא או תנה תםבדקו  ׳■ משלף עי הדםהוענרמשם חכמתם נא בדרום) ודקו

״ עליה בנמנא ה הדורםים הצפרגים בע^י קצת כארס ודקותה ’׳י׳ איי . • הטריפזה טעסזה ועל מ
ת־ לנטל זה לאישפיק ונמייה חתו^ דרוסת שאמרו כ ע ט

ה דיו־־מ • חיייי ף עי ו נ ע י ״ י י ט י י ז ־ א י י ט א י י ״ ׳ י %ש־עשד '  קי-נ״<
p, ה! אין ״ ס י ץ נליב‘די ׳“ אייא דריסה א י ע ן' ״ לשעה !’» י מי ( עי 5ל ״־

מוניו המכה פי הזגלד בצפורן א1ג דריסה ואין מחיים אלא דריסה טריפה כדדי׳ משני דככמנאו  ה
 למא• סיאיה עליו מחנייו רוצרה ברג^ א4 ביד א^א דריסה אין בשן ^א קורט נתנא בין תקוס יזכל
 וממכל^• למקח נפקאמינה חיים בנער** ארסו מש^יך הדורס שאין ומר4 נמנא לא בין המחט על דם

רן אלא מחמריק אשויא דלענין ד בצפו ם ובכונה הי חיי ^ בע ה מוניי אמרתנשלתא דא מ ה  ל
ה בבשר צפרניו שיאחזו במקרה הי^ דם קורט שמא •ושפח מ ה ב לד ללא ק״י מחנייי ה הוג

I ש ^לא 0־ 'P f ה בונת ס דיי תד ה ס ( יי ל^י ) מה ^ עינה נ־ץ;! . ץ ע ל
”’t f ,מה״ם שאמיו מד ^ אעל. ״נ ^נ לל סג -״־״-

• א♦ אלא דמי שפיר דס קורט י דנתנא נפקותא לבאר תונרך
י חותני! יו שרו לע,ן לה אי לס קויע ״ י י י י ז / ״■לתא לכולה ^ייית !’נעי^י ׳'®יי-יי’ ׳ ל  נ
 לתא•־. קיימ מאי תיירי סוגלד לדריסדא חוששין דהיו בהמרז בבשר ככ׳קועא וממכר קקח

הו הוגלד• דקוגלדאולא ר והלא מינה נפקא בהפרדו אלא ארסו מעזליך שאינו ני3מ וז ב  נא כ
ה זנפקותאזזמשכחתלהנחד ו והוצאר־ג ממנ י נ ו קלאיס היייייי^״ין^יייעליז יעל הבהמות מבשר צי

יממכ^ ״״זףקק י ״^’^^ לאמרו • מדעת שאמר אחר מחיים אמר כן F כקונה אם גווני מתרי
אצאלאושמע איתמר־ ‘

דלגע♦ קנרמיכיקין של כל־אתרןויכריז כיבסו דתרתי למימל לאיכא שם שכתב דין כהסיא עכריגהחכי
ת פו טי זלבע, ^ כפקאמינס למאי אתר דם קורט הזימקח לא ספק מחמת אותו אוסרים שאנו י

־ י’ע- מחנייי המוניא אמר הגליד דטריפס ראיס אייתי ללוקח חוכר ליה אתר דמני ״עזת ^ י ן’ ה י ץ ^ יכל ״
יזשיתס:. מותיזיז^י אומר נלוק בר אלעזד ר׳ שם שדתה אלא ראה פכי לוה שם והסביר לן היאזמהדיכא

.האזיל*.. ״ז הקיל״ עיף אלעזראומרכל ק י'שמעון זכו׳ וכיון מזה גדול מום לך דל׳ימאין אימ׳ יגת' נקמיך אותה
J $7חיל י דמיק^״ נפרתא והא היא טמא אלא שאנו אעפי טרפות שק כל ייקק י׳^״^ שהמים
; שוכןעס אומרים אחרים וכו׳ אמלק קא ואוכל דתע דכ*ון זל שלגאונים חקנלתס אז הספק מחמח ^׳ א מ ט
אליעזר כל כמאן * טקולטסורים עס * טמא א עזה• גדול מזס לד 1אי ייה’״ ’גליל ייגלל

, לאלקכס



רמח ̂ סימן רביעי מאמר יחודח קי^
 י)״ר • שמעון ר חייא ר הא סף1י יב אמר כשרה־ • מיכז שהוא מפני אלא עייב אנל זיי זי הלך לקנס לא

אמי אהכה בי אלא רב מיס במקוס כז־תשאמרי וידא דינן ונתבאר • אמיינן קא יכדמה שלכן רבנן תימא אנ׳לו
במקום כיית בעינן הילכך פפא אמירב קיה שהיא במקים :סג סי' יד’נטור1 א פ להל*מבס אסירות מאבלית בה

יו !פי׳הר׳יסממיזוח • חיה 6מרלי כממזר! ימ1כ1 «רה די!«ה!£י' יזמ1ז1יזוו' רדרזי••״ משיוד •יכו' הילל סימן  ק־יתה שתקום היייף ופי ־ חיה שהיא במקיס וכזית קרה
י מ תלייה שהיא מקים הוא

 שסכשל מיגלאוכו'* מא:
 ופהזלבכוליאמינלא* בריא'
 כסליא וכשר ביייאה פסיל
 בדסחרשי־ זלהיא נקב־

כנלסתהר׳ף ונוכףעלזה

 זפי הלוקק,בהמה פ משנה.בנכידות * יכי הילל סימן
במקים שהכינה הימכם סם
ס ית כו ה ממל ונשתייר הכבד שיאמרו לבר שזפילשיס חזה בס'שח־.מה n ופרטי מרד, בסקו

א ובמקום שהיא הבהמית ריעי עליי  להרמבספקיובטיר׳ילסי^ ^^1ואמרו-מרגל • כשרה חיה שהי
ונקב זכים מים בכוליא ופסול ברי^*ה כשר שנפסד א1׳. הריין

^1 &H1c אה  ודרח4הג ואמרי בכו^יא וכשר ברי
 כש־דה• השדרה כל פגי על כסלע בה שנשתייר .׳ ^ ^
ב( במשנה ■רמה.שיש זממיפלאיכו׳־ תו מהלכות נא בהלכוח) כ

ם ומומי בכורות ומומי טרפית ודק«תה שבקכמתס המופלא הגי  ־ לקיעא יבזה פסיליבזת כפירי יארך נ
ח וזכררן פירושו שכן כל איכות לדעת שדקדקו במה תי ת נ מו צ ע  זכים מים יבזה ביה כשי בקצרה .ה
 והכה • אשרות דנייליידלא ביורתר מבוארים ובדברים איננו בנא מו-הד בקנת הנחבא הדריסה ארס

ר יעני[ אינני בנא היא הדורסים געלינפרנים א בו ד מ א  הסכמה להם א־ן החבר דברי איכ:ן בנ׳א י מ
ם "ומדנריהם נא ובדבריהגו והכה ־ וכו׳ שאמרו קה אי ג  במת מהם אחד שוס עם אמרס ה
מיסזכיסעסנקב* שבדף על טריפית אלו פ' קוא

כזדמנת שלישית נסחא ושמא וכו' הזאב דרוסת משכת
רייזבריתיה* יישיכה לפניו דכגדיים שם זהמשקנא
 מה על שנפלאתי כמו ות על בו אתפלא איפוא לא ואס יש החולדה יכן * זלנתייה לחתול דריסה יש זטלחים

עם מכוונים דבריו שאר כל גם ־ כעופות דריסה לה
 לו שאין השועל על שגזר מתה חי׳ן שמה שהוזכר מה

 דייסה ליה דאית איתמר שיעל כאחר ושם ־ דריסה
 ספיקא דהייא הר׳ף יכתי דריסה ליה דלית ואיתמר

 לדין דיני חי'אש*יהשיה כתב וכן ילחיתרא יאישילא
 ענחו 1ע ותימה בדבי שיקל מי הפיהקים כין ואין חתול

 מקנתה שהאדימה כליאה עליז כתמיהתכז בזה קבר של
 בהתכגלית לי עזיתה קימה תינה אם אך ־ כאמזר
 לדחוק אפשר גס מעינינו־ שנעלמו כפחאית קליך

 חכמתם פלא להודיע רק כתכיין הלכה לפסק לא ולימ׳כי
 אומרים שמעני מחבל למשקית המפורסם כשיעל שהרי
 • זדקותת חכמה מפלאות אם כי זה יאין דריסה לי שאין

 זבטיר״יד פה בלסחיטתלהרחנם אלו דינים נתבארי
 שם שאמיי מה היינו יכו הזדמן שאס שאמר ימה ־ כז סי

 דלא• מיתה לאחר לאעזקי מח״ס אלא דריסה ואין
 מיכעיא־ לאחרמיתה אמיתדלא־ מדעת שלא השתא

̂כא לא  לסחיפי׳קטליה דלשקליה ומקמי שדרסה כגין נרי
 בהדי דזיהיא לכהיף אלא לדייסה דליכא קמל יהא

 שם הכבדזכו'■ ניטלה לשדי: היא ד^קיללסוזזפיה
iפלוס ממנה נשתייר ולא הכבד ניטלה לתכן מתניתא בי 

 דלא א*עג כשירה כלים הימנה נשתייר הא כגמרא אמרו
כזית הימנה זנשתייר הנגד טעלה P יי̂ז כזית «י

 שיעל ובדריסת מקנתה שהאדימה בריאה למעלה שזכר
 איכא גרסא שחליף ג'כ שם ה ה לא דימיתי כאשר אם

 בה המה הלא זה דין ופרטי ־ דברתי כאשר בינייתז
 הגלילה ־• מד שיי יד’ יבטיל יח 7פ לפרמבס טה שק
 פוסלי׳ וחכמי מכשיר מאיר ר הגלידה שס משנה ־ וכו׳
 היכאאהי-ךה כשילה* כסלע בה נשתייר אס ותר
 דהדן> זמסקנא זכו השדרה כל פכי על שמואל אמר נחמן

 גלזדע ופי מכילהו׳* מחמירT משום כיתיה דעבדינן
 להימכס בה׳שחיטה זה דין ־ופרטי שלה העיר שהזפשטי

 זכר זכו׳־ טריפות מהלכות :פ׳ט׳יבטזר׳ידסי׳כט
 [סי' בשני א:לו הזכרתם כדרך ־סמוכים שלשתן אלה
 סון> שלימה משנס ־’וזכיוןנתוחהענמותוכז סד:

 באדם איברים ושמנה זארבעיס מאתים דאהליח פק
 כשוק ב׳ בקזיסל י' אנבע בכל ו׳ הרגל בפיסת ל'

והבירור המופלא הקניר יחד גס שם שנתקבנל וכו׳
1קמעי יעל נקישי מנטרפים דגלים שני שהם המופלג

 להזיית כי מניאי זענין מבוארים כדברים ואמר
 שם להמנא לאיי החכיין* הוראת על הביאור אור

 הוא גם זנזכף בענחן מבוארות נכינזת מלות
 ־ הכונה הייאת אל נאות באופן מק־שרות שתהיינה

.בדנייס אחר הראשון וכנגד • בבירור
: מבואי וענק אמד ק«י (כנגד מנזאליס

מאת



^ ו מאמר יהודהק
 הדין,כס (כתנ^וי שם משנס * יכי מעיה נכי יצאז

 אמרז כן <אהי :מז סי' '>ל יכטוי ש לסימנם יויטמ0
ב בי לי'שמ(אל שס שימלא • וכז שנו לא  : ינקק י

מ'• ההפרש להסמן שיש ומה לז מנינו זס דוגמת ו
. והבדלת כאמיו הד פי' בשני

בך ואהר ״ בעיירה נקבו ולא מעיה בגי יצ«ו
הפך אבל בהם הפך שלא אלא שנו לא אמרו ,^קלק, הכלות הקפי וכמות

לא סימן רביעי
• עזד'אלץ« חבלי פכיתס כדרך עליו יכול ודם כשי
.. . pבניע להם שיש מהפלאים שם בזכרו נס בסי' גס
 קוהי<- מופלאה הכמה והיא לאמי עליה דברתו שם

כעעסנלע^ סשמר שאמר במה יתברך פבויא עליה
 ולעשות מאד לשמור
 ,יורן אשר ככל

, סכהטס אתכם
̂סף ויכוגנך עעון- הוא ש־גאמר טריפה נהם שאין מה ההס הסכמית סלויס: מן

 נידן כאדם כונניות היא כרוך הקדוש שברא
שי» ומה לחיות יכי איני יג* אינסיכיליס ניא )יכולה אינה (מהם אחת מונתהפכח

ה דס( וכין גדה דם בין ההפרש מן להם הר  וזבת טהורה נא ׳) ט
 החבורות ילס ני) )מן מהווה והדם ( ובתולים

 וכמות לא וכמיות זה וזולת והטהורים
 הזכרים זיבות ובין הנרות הקפי

 ב^רעת להם שיש־ והפלאים
 עמוק שיהיה (ממה

 עמוקים נא שכלנו):
;דעתנו מהשגת



יהודח קולי

א סימן חמי׳שי מאמר
3^0 1 קו לספר ^1 ם מ ד  מאז מפעלי ק

ת ע ת בנגי ם בי סדרי ל ה  נכ
ה * ממני ^)מר א ת י אי  1לנ יוסיןז הזה החמישי כי ר

ני תבונתו עניי ת־ החכמית ב ריו כ כי הנ  יצא כן על ז
ת אדם א קי  בין יבחין יזכה שאס הפילוסופים חכתי ל
ן לחכמיהם ישלאל יזכמי ז תי שךוכו מן האור כי ח  • ה

ה * שמה כמוזכר ת כי לחלק בכאן אמירתי זע ע א ד ינ  ע
ף ב גו י ל סי' מ מ׳ ע פיו כי לו פי ה ת תי כ ח  המלך את ינהל ה

רי פי «גל ד ן נ כי ה ל ב' דז בהס אותו סי' ע כ ל  מול אל ז
קר א1שי־, האלקית כחכמה  באמדו א' י'3 שאלתי ע

ti ם זשמיעכי רי ם דנ ם קרובי ארי חני  האמורות בשרשי ז
ל ם דרך ע תדכרי ג הי' המלך המל וחאו • זכו' ה  'י

הו ישובב נפשו אליהן לרתפתית מ רינ כ ח  כדק במעגלי ה
ד שלחן לעניו ערך שס כי •סי״יד ג ת נ עו ם די  קעילוסופי

 לבלתי טז סי המלך לי ויתחנן לאח •אז החולכי׳כגיאצלמו
ו על עכרו די קו ו5 ת לשג כ  והן ■ האלקית בחכמה פר

קר האמונות שרשי כן  הובטח אשר א' סי' שאלתו מע
ב' עליהס נז אקר *יח סי' חפנו את ימלא והחבר סי' רו  ס

ס  שאלת על נשמע הקיל דבר סוף ־ סי׳״יו ראשונה פע
ה ה הגזר קיי הנ ר ו ש א כ' דו זאת נקש סי'  סי' המלך מי

ט דו תשלים והיא י ״ ד  כך ואחר כאמרו ב' סי' חכר של נ
ה יי ו ג ת כ ל כ ה־ קי ק ה ־ ו כו' ע הוא כי ו ט ק ל מ  גדו

ה־ תור עדיו ב ל  ככתוב כל כחשב היה והבל לתוהו וב
א סי' להזכיר בא כך ויותיך ־ הזה בספר  אלה המה מה נ

ת קילו ק ת ה חקירה כי והורה ־ הראייי  האלקות כענס ה
ע מה תכלית וכי • כמכעת ד  הוא החקירה מדרך בז שנ

מנוי ס ש ש ר לבדו להוא ראשון סי פי  מההגפמה• כ
היג אלוה אין ♦בלעדיו תנו לפי הגשמיים מנ  ובחפצו אמונ

ע ברידא  המשפיע והוא צבאם־ כל 1פי הגלגלי׳וברוח מני
ת כל  ותלומו׳המאמיכי׳בזולת על פ׳ שכל בלתו אין כי הצורו
r r ך די דו ר ב ד אי חי אמונה שו  מדרך הזה להאמין ב

ב ינחק אברהם ־ אלקי הוא כי הנאמנה כקבלה ק ע  אשר וי
ח ק כי השגחתי בהם דנ ל ו ע ם ־! ד  נתפרסם !בשנילס י

תי ץ ובפן • על־נו אלקו ע ו סוף נ רי נ  פתת אשר בראשית ד
בליו א בי־אשזן קאיר ד  כאלק« מאמינים אנחנו לתמר סי'י

ס ה ב יצחק אנל ק ע עוררו סופר ואילך וחסי׳ככ ־ וכז וי ת  ה
ת מיד שולה שפינה שס אשר ארצי צבי אל ללכ ת ת  אי נראי

ס נסתרת־ ת ע ס ת פי  ה'באדנית לפני המתהלך שכר גדול
ם קיי ת ־ ה טל ה יה ל זי חוב  • קשר איש נפשו גימל כל ע

:ר,קפץ מקוז קל לתסעין וילך המלך מאת .נינהנישא

י מאמר ש י ט רבא א סימן ח

- החמישי המאמר
אפ?כד אי הכוזרי אמר *̂'0

ח רי ט ר־! ך ל דיי  ע
מיעני □ שתי-פ׳ י ר ב ם ד בי ו ר  ק

ן מ י הפיריח א ס אל סל שר אפ * אי כו' ךו לי ע
ע כי ד ק דרך היזלך יו י  להתהלך זה נז

ת בשרשי בתום  אמרתו שמר כי ־ מחקר מבלי האמונו
ר ובריתו ט ד ביניהם ס הנמשכ הספוי־יס מתיך ינ הכס־ ע

אתרו ס מנלל כי בשני י  האלק־ם מאת תירה שהיא סי'
מי ע׳ו ת  בשכלו כה שיתחכם מנלי שלס קבול שקבלה י

ה הוא קי שמר כן על ־ וחקר בה שיתחכם מתי מעול ת  פ
 שאי לחמר עליה כמתנצל בקשתי לשין להוציא פיהו

תי זס בזולת לו אפשל היו סי ל עליונ' המדרגה ח  מברור ה
ס שיים מככימים בכאן ודבריו י מתקל מבלי האמינה  ע

מי א ם לדבריו הנמשך הקבר מ מי  מי אף שם באתרו הקוד
ה שנטה דינ מ ה ב ־ המחקר אל ההיא העליונה מ  טו
ת משיעיבס החכמה מונאי בהם שיוציא הנרי ת ל ־ ע  י

דון־ אל המביאות ולספקות ב א כ ה ה ־ ע א סרו אול  ז
ת כעל פני את אני ת קונ  בסבלא אתי איננו כי הלנבו

 מהנקשבים אחד שאלתי אני בהקדמתי כתב שכן הזאת
* המצפון בחכמת לך שזכרתי מה במקצת התירה מחכמי
מיד הקבלה כי אותי והשיב ע עייון במקום ת  ובמת בזה ה

 בו שאין למי אלא ראוי זה אין לו אמרתי ־ לו שדומה
עיין יכולת ט תפני ל עו תו ודוחק הכרתו מי ם הכנ שי  כנ

ם טני ק ת וחסרי וכ ע ד  שכלו שנכח מי אף ־ האנשים מן ה
תו כי ה ד ו מו הו שקכל מק בירור על לע כי ענ עיין י ל  בו מ

תורתו האל במצית והקלות בשכלו׳הענלות ש הוא וב ענ  נ
ה הדבל וזה ־ ממנו התעלם אשר על ואשם זה על מ  דו

עבד  ושימנה מלכותי מעבדי ממין לקבל המלך שנוכו ל
ת ס ויפקלם המעי קק העבד והיה ־ ויכינ הו אשל בכל פ  צי

ת עבדי לי ויתחכמו המלך מלכי ס לפייסו ה רי נ ד ל נ  ע
או בהם האמין אשר הני של® הוא כי לו ואניר! אליו המחק ו

ד והתעצל להס והאמין ונמרצה ובמשקל! במניינו מו ע  ל
ע ובאשר ־ המלך ברצון והקל דבליהס בירור על גי  ה

ה המלך אל הדבר ־ הממון להביא מ פניו  שאל וכאשר ל
נו הדבל על להשיג יכול לא ומנ-יני משקלו על אותי חיי  ו

ל המלך ל וסמך במציתז הקל אשר ע ברי ע דיו ד ב  ע
י ^לעמוד יכול שהיה בדבר לי  הממק ימצא אס אפילי ״

קי היה לא ואילו ־ כדכריתס  יזתסייב היה לא בעכין ג
ם סמך אשר על ת לא אם אתה וכן עליה ע יכיל היי הג־  ל
ן אל ני ת כמו שכלן מדרך זה ע מצו ת לי  היתה השמע עי

ע 1 62 א סב אי ל נ



דמישי ̂ מאמר . יהודח קולי
י י ^י י תך נ ה טענ ענ  ם6 כן1 • עליז מחקזר בעמדך ט

ה דעתך היתה ך קני ת הכי  היית • י«1׳ מהשיג מלישה ז
 הי^ שר6 ?כקטנים כנשים ה יתה ־ פשיעי׳ך על נענש

ס ה ך גידי ת ̂!•ש אתה לונלאם קבלה די ע ה ד תנינ  ו
מיד שתינל ע על בהם ל

ר י י י  הקכסי* מן שקבלת מה נ
 הדת משישי הנביאים משם

 מנווה אתה המעשים• וקטב•
 שתע-יול עד בהם להשתמש

ן עני ה ל  מדרך לך ויתגרר ע
שכל ה הו קנל חד יז  (אס • י

בר ותפשע תתעלם ד  תהיה נ
ל קנ מ  חייב שאתה במה כ
אך מר  יתבאר יזה יי־ביך• ל

ו נ  דברו ונשכה ־ ע'כ • ו
פ שין א הל על ש  לאמראך ג ב

ת ע ד ■ חייבי אני אס ל  ר להק
ל בדרך מ תיד  לם העיון הי

א־ מי ל  יכל ש׳ מי כל כי או
 הזה העכיןעללחקור

ה מ ם מן לי והדו כי עני  ה
ך קמושבלים ר ד  הסברא נ

ליז השכלית־ ע ר קי ת ל ב  חיי
פי  הכרתז• וכת השנתי כ

בי כ ת הקלמתי ו חל ת  השפר נ
ם מן הזה  המראים הדברי

ן ני ע ח נ ז שכז קי שי ה • מ  זה הרי מחקור יהמתעלם די
ה  והוא ■ וכמעשה כחכמה המקנרים מן ונחשב • מגונ

ה מ ליז בקי שהוא לחילה דו ק ך נ ר ב־  על סמך רפואתו ו
 מתעכל והוא רפואות מיני ככמה איתי שתרפא ורופא

ן עיי ת הרופא ברפואות וסברתו בחכמתו ל ע  הוא אס לד
סק תע עניינו מ ה על ב כינ כ ך ר ה אסלא• ד ד  יכול ו

ד מו ע ל ל בר מכלי זה ע תנו וכבר שימנעהו• ד  חייב
ה ר ו תיג כמו בזה הז ת שכ ע  לבבך אל והשבות ה־ום ויד

־ כו' ו ה אי ר ה ו ו׳ ג * י כ כי וככר ע ת ע ד ג המורה י י  ק
ד והיה למשפטו  • ספרו רחב נמלא ככה על ממהר ע

ט פי נ ת פרק הנקרא הוא נא פ כשלישי י הג תבודד הנ מ  ה
י תר די שמה הכיא תתשלאשר י נו הוראת אל והו  * עניי

ר החבר בשם אנחנו • מח <יהי כי תו ביאור נז  ודעתו• כוונ
 אל קרובים שיהין ־ ומכזאלים קרובים :לעזלס ה ואמת
ס היומס מנד השכל איי תנ עיון הסברא מדרך ח ה • ו

 ^עואמרנו האמונות כ־טרטי וממארי' קחנים
 הנעחון נדרך דנידבריס דרך נראעיון
 היתדת כאסד ־גיביעתס לי מוזלת ותה־דת
̂ך ומותרת  א? נהם להאמין אם ידיעתם ד
 ה^יונח המדרג הסרתי ככד י^יהיכי ^הימיב
חקר מכ^י האמונה מברור  קרמו וככר ־ ̂ג

 הפיד״וכופיס עם ודכריס וסברות ספקות לי
 שאלמד לי •והסוב ודתות;מ־ונות תו־ות ונעלי

תחדד א הנפסדות הרעו בהימ־כת ו̂\  הסכלו' חן נ
 אכל הסו הלג עם אלא סונה הקנלה איץ כי

 שכן כל סובה יותר החקירה הלב רוע עם
̂פ הקבלה אמונת אל המחקר כס־יוציא  ההי>

 לומר רעוני מדרגות השתי לאדם יתקבעו ואז
יחד: והקבלה הידיעה

 ננפש לנו ומי החבר אמר כ סי׳
ש־איגנה סובלת

^יה לדעות נפתית  הטבעיים מדעות העוברו׳̂ע
 ור,מ.כש־פים הסלסמאות ובעלי והאעסגניניב

הודיתס ורזפילוכופיס ד־זקדכות ואנשי
wSול

סימן

b א סימן
כו ה רמז • י י כתחילת לי ראשית שיאה לי,ה נז י נ  ן3מ

ת על לחקור ע ת־ יכעלי הפילוסוף ד תורו ר ה א ו כ מ  כ
ש ■ עס גב דגרו שהיה ואפשר הספר• ברי <ר נעל ת  5ד
כר לא ואם • זולתם שזנית ן לו הספיק כי נז ז כי ג ז , ר  ז

^ דרך על אכרה׳ עי ש ת לז ל זז
כ פארן מסר הופיע למו pש p 
מנן סם ר הי כי  כל הז

^ מהם שאחד אברהם י ק א ל
ק ^ זולתי נתירה ח ל א ר ש י

/ נגלה גכ האומו כל על תי ל
ק לנו ולא להם אותה ו נ ע  כ
עו בקבלת הבא ת כו ; • ל ס ע

ת בהשבת עו / הד דז( ק פ הנ ־
כ ליתד לונה הסכלות־ שי ה  ל

ת על עו ת הד לו ס פ ל הנ ש  א
ק ילפי י שחי לי.ס אין ש נ  ה

ע בהשבת האומר ו ע ד  ה
ת סלו ת* מן הנפ סכלו ה

אי נ ת ט י ל להשיבם עביי קו  א
שקעז אשר השכלית מן :סו נ
י פלפולו ד דו ח עי ד ס ב  כי

ס: יי ז ו נ נ ק ה ל כ ק ח ן א־  כי
• אלא טיבה כז׳ ס ו ד ק ר כ  כ

קבר מאמר לך ״ בשני ה סי
ני ומסכים שוה כי ד ל האלק ’.

כי ״ מ :למעלה כ
• סיכלת בנפש לנו ומי כי׳ ^ ו ד ל י כי

ם ן ופרסיים ושמעאלי יהס נכלי ק עי ס  י
ת פי ״ מזו ת איו  להסן וחלקלקות• חשך לרכס אשר ר

ם די ד וחרמיס מני ד ג יחזקאל כמאמר נפשית לנו י ' , 
 pךpככ למתפרות הוי והמכשפות הקיסמות הנשים על

די ליי ני א ל כ ל ת ע ל על המספקות ועושו כ ש א p י , p_ 
• ת שו פ דנ ד מי לנו ע ל ה דנ ד חנו ת שו פ ן הנ כ, כ ל ת שי פ נ  ו

חיינה גז ת תיכנה אל הנני • ו תו ל אתנה אשל כס  .־7מני
ת א ס ת הנפשות ש חו פוי נ ל ז ר ק ו י י ז ג Iff שכוון היא ו  

ד אקריהס אדס לב יפתה אשר כ ל ת(י לי ק ס נ ת מנוד  »ב
ת שאל זה על והקש לי חני ם ח טבעיי לז ה ע נ ו ני׳ ני ג ט נ א ה  ו

ה הזעל לב כי ־ וכי׳ הטלהמאות ט ך האדם את י ש מ ה  ל
ם אחר הו שאמר כמו עניינ ב א הלר׳ ש תקזי מנ א  ד

א ולמדהו בחלתיה כ הי ת א מיני ה רי ש מ ל ק עי כ ^ ל י ד ק  ד
הז אל ואז • בישולא ב א האי כולי דהכימת מאחר ר׳

כי כהם להאמין •אם ו להי • ו א ב ו ט י עו קר מ ם חו קכ ת ט ו קי חנ הו ס ת ה ת סז אי ל ק ־ כו׳ ע תו חי ל פ א מ ע ט • ,* ל פז שי  נ
ס קיי . בי ׳ האתונות ־דכר ׳ נ ת בשינך גלימא ספקית לי קדמו ־ז ט ה ד ודבר ‘ ) חלק ש (אכקרא' ור כ ק ה

לא



Vp מאמר יחודח
M לדעית להתפתיי; פמלן התחיל שהיי ייקס שג 

 האלה לדברים ייאה ני ׳ J’* סי גאחיי ה^ניליסופיס
 הדביים• שאר על ינירזר לקליא ! תי’ ייישזפיים הפ

 חה «ןהז * *יד כי לאמי היזבר דגי היה יעל-זאה
 מפערעי עליל חפחד *היי^י

 חם4דע על הנפש «פניתת
 הבקיאים הם הטנעיי'• :ונו

 הנתגאית טבעי נסגילת
 נפלאי' דברי יתחדשו חהם0

 שנתב חה בעין במניאות
 למשנ׳פכחי' כנירושי הימים

 כני על שנהגו מקים פ
 • חזק־'( שגט יפיאות
 ההיא הספר שחחכד גאמיי

 החכמה דיך על אלא חגר לא
 דרך על לא המביאות בטבע
 מלזה פעולה אדם ס־עשה
 זזה הספל באיתי שנכתג

טי ושם * 3ע • יט מיתי  הז
 עלה יכבר ־ העלשמאות עכין

 סי' בראשון אכלנו ?כיונס
 ״ גד סי' כשני דברנו הקדייית אנשי ועל • עט

 הם לק למעלה* שזכר הטבעיים אינס והפילוסיפים•
ע בידיעת המתעסקים  קשייה והקשיו המטאי׳יסדרו טנ

 חנמנאות סגולית לבחינת שירדו לא 'שפלי כהיקש תמה
 כטגע־יס מהס המתקדשות והפעולות המעשה לענין

 מהות'כידיעת אמתת לדעת ויתירו יקינקשי י הנזכרים
 האמונה אל יגיע ילא :ידס תשיג כאשר הס זרשמ .בדריסם

 על האמינות מחנב שרשי על לעמוד שהכא י״ל ־ וכי'
 ־ הכפסדו׳וס הדעית בהשבת ולהתחדד המדבריס דרך
 להעביר ע'כפ הוא כדיך ־ בקודמת הכוזרי ששאל מה ככל

 בתוכם ישסן גס ויבא * כלס החנחית פכי על עיונו
 דנית בדעות העיון קיא * לשטנו ימינו על ד לעמ

 ■’ולגני להרוס ידו את ובלעדיה׳לאיריס יוסאפיקירוסיס
 יניב לא ר,ם • הניקזן בדרך דכי ידיעת תשלם לא כי

 ילטישקשתו קרבו ישוב יאז ’ הסותר חלקי כל לפניו
 האמתית והדעת הנפסדות• קדעוז על ידרוך

 קנרים והחיים :פסולת מתיך אוכל בברירת יכוננה
 פרקיו כראשית איפיקראטי דבלי הן י.ין ״ יק־־ילאכ׳מריב

 היחידים אגל ובנ̂' אלאליקיליםיכו'• הידיעיס:
 השרידים שהיחידים והיא • אתת כינה אל שה יהכל ונו

 כענם להם היא אשל נפשם לזפית ’ קייא ה ^של
שיתכאר קאמןנ'כטגיג.(נמ? להם תהיה * תלטזהי סמים

 דעות ע^ שיעבור עד האמונה ודיאיגיעא^
 קעריוהב^אכ' והחיים ־ מהא(£יקוווסים רמת

 תהיוח קידיס ה אנל נא ) ד*׳חידיפ א^א (מרופה
 הדעות מהם ותרחקנה נטבע הא.מןנה ^הם
 טעותם מקום מיד ננפש־ם כ^ם ההם
 וכיון ־ ההם מהיחידים שתהי׳ה מקוד. ואני
 אנהג רעונך מעשות לעכ׳יד מסל ש^א

ו אשר הקראים דרך על כך  ההכמו־ז ̂ע
 ראשי לך אקרב אבל מדרגה מבלי האלהית

 כן חרwsו והעורר, הר.יולי בעיוד יעזרוך דברים
 ואחר אסתקסאת בערבי הנקראים היסודות

 ־ השכל כן ואחר ־ הנפש כן ואחר • הטבע כן
 ראיות לך ואתן • האלהית החכמה כן (אחר

 לגוף עריכה, המדברת הנפש שאין בספיקות
א העולם כן ואחר נ הגזירדז כן ואחר ה

וחפי^

רנב ב סימן חמישי
 הדכריבקנת וכביינליחהכח נאמרו (שי״יג) עניינם
 •• יכו בטנע הושמה אבל באמי! *יד ובכי' • יכו' אנשיס

ס ולא * וכי' הדעיתכלם ותרקקנהמהס טי  לעביר ינ
 ענייני' שקדם מה מהסככה בי שיש עיין כחקיית עליהם

 ירגישו לפתע ס פתא כי
 אליהם פנית מאין בשקרותס
 ייפול וזא * שוקעת במחשבה

 י טעיתם ס חקי בנפשסמיד
 כהשגת עניינם ידחה והכה
שכתכהחיר' מה מעין הדעל
 המשער הכת על ח ל פ כשני

 בכל נחנא שקיא ו באמי
 וברב כמעט ויתחלף האנש׳

 בהם בעכייני׳יזשרלאדם יכש
 ומחשבתו גדילה השגה

 שאתה עד כהם משוטטת
 כבי שפלוני בענייך תמנא
 בעכין כך עשה חי כך אמר

* כך הענין ויהיה הפניני
 שדחיוכו מי אדס מכני ותמג'

 עד קזקמאדנטן• ימשערז
 יהיס אי ־ שידמה כמו יהיה היותו ידמה אשל שכל שאפסי
 קידמי׳וחתאתיי' רכים חעכיינים רבות זה וסכות קכתז*
 ההקדמו' על השכל יעבור המשער זה שמכת אלא • זהוייס
 שזס שיחשב עד • מועט כזמן מהם ויוליד כלם ההם
 עתידות אדם בכי ק:ת יגידו הכק ונזה • זמן בלא

ב: עכימית'  שתהיה הייתיחקיה •ואנימקיהוכו' ע
 המלך לי אמר כנר כי • וכו' ניכל שלא וכיון :מכללם

 חבלי האמונה מנייול המדדגה חסר כבר כי בקודמת
 ההיולי בניוי :וכי' ספקות לו קדמי וכבר • מחקר

 הטבעית* בחכמה למתחילים י.שעל זה והנורה•
 V פ' כדאשין ענייכה זכר וסמורה • בז יביא׳ פילוסופים

 בענין אדבר שאחב •ל׳ל וכו היסודות ותחב * ק ע ובשלישי
 * סי׳י' שיקבאר כמו * הדומם נו רונה • הטבע :היסודית

 שס: שיתבאר כחי והחיים• הנמחים י.וה כלל ־ כנפש
 החכמה שמה: שיזכיר ההיזל^.ני השכל הוא השכל•

 הי' נעשיתערקיו שזכר למה נזה שטון גואה האלקית־
 ששאל המדבריס עד האמיטק בשרשי החכמה היא כי *יח

 תחלה המלך שיתגמד החכר שלנה אלא כקודמת מחנו
 לסכין לו יקב; יע; ל הפילוסיפיית• החכמות בעניייני
 * מכעיקיתיכו' לאייל׳ לך יייז■! = קאנקית ה׳את החכמה

 תריש מפרד על ת הלחי! ימן יו כי כ *י סי דבלי יבא בא
 על אית וה; באקיו שם • העהב p לPיא • וכי מהגוף
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ובאמון יחודח קוד
לי גה1ה ד מהגשמים הנכלל ה:כ מו ע ש י  לנ:

 מהגשמים כשכבדלה זשהכפש לראית־ ה^ור מעמל
ם מתדבקת אמרו עד ‘ ינ-י' בז מתאתד ענ  הנכבד היה נ
כ • ין ה־גל בעילס המכינה ם הוא תגלז ויו״עהב • ע  עול

 דכליו שהורו כמו מה הנש
 סי' ובשלישי קי־וו סי כראשון

 הגזירה כך ואמר : יכא כ
• ת ל כ הי קו הז  לומר רונה ז

דנרו יבא אלה כל סאמר

 וחקעזר הקירוב נתכרית ורהיכלת והתפ'\
u.r כי ואומר :̂n׳sV ואיכלזס כבותס ה^גני 

 נמואות הס כי הס-כדי ויגזור נו חרסי י אם כי
 <ורתו להעלות יקימה ההי־א והנומיא ננימא

̂איך לב ^ ̂י נע^ה ו ̂יב ע  ^ו מאין דבר עורת ר
 עזמעיאותו הרעיון וימפוה איכות ולא כמות
 והאיכות הכמות כי עליו מעזיב והמכל עגקר

 להס אפמר ואי כעצמם יעמדו לא מקרים
תהזרת נומיאוקראוהפק^ונופים מאין  הנויכי̂־
 חס־ו־ז הביגרי ים־יגנה הם־כל כי ואסרו היולי
 כפעל נמצא ׳נזאינב בעבור בע־צמ הסרוג מפני
 • מהתארים לתואר ראויה אינה

ס ( ^ )גשמי התואר הנרז בכח ד^תרת ו

ע די הי  אמת הגזירה איך צ
 איננה הבהירה נ!ת זחל

מז כי י סקר  כ' סי' שיזכור נ
ם המעשים ריי חי תס הנ  סנ

 מונח א וה ־ האלה חם]
סי ליגנמו כי׳ ובין כ  ח

ם  אש תאפשלייס* בדברי
 ירכה יאס י יעשם •לנה
ר יכס ש יניח א  תתכן איך יי

ס ך גזירת r ז ע ר מי קי׳י ל א  ה
תי ומכה ק החפץ לבאי לבי נטי ח תב כול הי  כי • האדם ו

חל העניינייהיא המשך לפי ק אל מהמייחשס נאות יו ח  ה
ת ר האל־ןי והיבל  נשיאות הס כי : יח סי' שז:
א־ ש תו נושא בלתי דלי הקו כי בנו כ ע ת ק א ו ל ה ק  ו

ס והא־כית• הכמית ענייני ושאר ה ס כי ל וכרי ע א ש הנ  ל
י ג  לו שאין החמר והוא * וכו' ההוא והנישא ;ע'כפ ל

מי אשר יתבונה תתוכה שום קעכמו א  כתי זה הוא כי ת
ע :הכיאזר משך ונישא שהולך פי ש  • זכו׳ הלע־ק זי

עורב כח להייתו ׳הזא ־ ישפוט עיניו למראה כי  כגשם מ
עניינו רואה איננו כו׳ משיב והשכל •י מא!מה כל את מ  • י

ק תכל ישפיט הוא כ« ד נ  שולטת העין שאין בדכריס גס י
ל י ואמרו :כס  השגה ישיגכה השכל כי :הפילזשופים י

כי׳ קשרה ם ההשגה קישי כי • ו מי ה פע  המשיג מנד יקל
ם מי ע פ ה אשר וכל י המישג מכד ו כי יהי ד  נתנא ה

 חלוש שיהיה מה כל וכן ־ עכמו מפאת מושג יהיה בפעל
ה הי תי אי מני מו ה נ ע ד נ ה׳ קשה מ שג ה  כפי כי זזה ה

ת ם תהיה כן י במגיאית הדבריס מדרג ת  כהיותם מדרג
סאו שגי כי מושגים* כלתי מי ל ל כ ה ק ז  המציאות חוז

ס תר ההיא הדכר מ:י קז ראוי יו ע;  כן ועל • לשיושג כ
ת כוי ך ה ני ת ר כפעל שהיא י מו  מזומן כענתו הוא שלם ג

ק יאק משיני׳ לכל שי תי השגתמ ת ל ר בווז נ קו ד נ  מ
ק י המשיגים ל ת אייי ע ני כל אעביר אכי י ך על טו  פני

• תוכל לא וגי׳ '? ג כיי פ ת א איינ תר לי א מ הוא ק י קו  תכ
דו ת־ ס קיני השלם הזהר תתיך כי * ^נייי ו

ב ס'מן עי ימי «
 הש*י̂נ אוי כהעלס ממגי מתחנא הא

 אורז• כעכם לקהתכל יובל לא ראותו לחולשת
 ממת בזסניאשין כיוצא על בפילישוף נשא א-שר המשל
א הט:ע• שחקר קי  כאמדן אליה̂י כוונת עצמה ו

ד^, לא ועתה )לז אווב (
בשחקיס״ היא בהיר אול

 עכמו מכד נהיר היותו סעס
 לעמזד החכמים יכלו לא

 העניס נאורו להכתכל לפניו
 תן יהן י השגתם קוצר מצד

תימתהפעד• כת החבר דברי
 מסך נערם וריאה לאתר

 ויתכע היראית מננת בהיר אור
 כעבור השיגי ממני

̂יייז■' כעביד*. ליי ידעינ'י ’י
 5ז ולהפך י עכ י וכי הכתרו
 תשיש המכיאותכדנר חלשת
 חשלוכו מפת מישג בלתי איתי
̂ז  הספר בחתית החב רמי «י

 קתת מדיג היא וכז׳הזי והתה־ו כעבי׳הכתלו לא באמרו
 ואין • מייולנו היושבים החבל דנרי הם וכך י הראשון

 מס "לת הזה עלעכיןהחמר ספיר להרחיב כירך לנו
 וכבר ־ ו׳זל יכירה לסכר טאידי בהקדמת הר׳אנד שכתכ
 כיישחמראקד האלק״ס סופים הפיל כחכמז נודע
 יון כלשון הנקרא והיא היהודית נושאלכח והוא מכיי

 הנמכאי׳• שאר כתציאית אינו ההיא תהחחר1ומטא היולי
 משנ. אתד על נמצאים הס הנמצאים שאר חניאית בי

ל״ נ״גיא״ מ£ל לי! על ננע מ״״ס והס דינים  ה״,
 -נז1י עעז שהי׳על א,י י ימי נ! י'לי :'ם1ה ם. ה1נם־

 לכאלן הם עתידים ס׳ שכ נעל יומו בן ילא שבילת׳
 הפועל b הכח יון ינאי וכאשר י הפועל אל הזה הכח מן

 • הנזכר החמר אבל • הראשון הכח מעליהם סר
 ול^ • יסודות ד׳ בכח לכיש תהיות! הר לא ־ ההיולי

 ולכן ממני* היסודית כח שיעדר הזמנים מן זמן היה
* • כפעל ולא ככת לא שאינו ההיא החמר על אמרו

 שבפעל שנכקיבקמה אךהיאממונעבמטאיתוכיןמה
 רחייון. אינה :ע*כ ־ הכמנאים כל וראשית התקלה והיא

 ו׳זל בראשית פ׳ הרמנן כדני * התארים מן לתאר
 יהמלס * ת־י הקדש נלשין כקרא היולי שנק היה התמר
̂ 7א נא שאס מסגי סדאשוכו'• על כתוהא מלשונם כגזרת
 לבן טלי> אקר בשם לקראו וכמלך תוסא שס בו לגזור

 זנ►. ככח היתה זאס עכ: נירהשיתכשבהסשסכלל*
• )הגשמי התאר כסק היא ואס ו?גא ( גשמי קתאר

אתרי



מאמר יהורח
 חמי מהמצאפס זאיז ^חריה«ליעהפילוס!פיםאתכל

 הה!יה עלייעשיבינה אשי הכזמת גכל כזשא יאשין
̂קיו הוכי.< ממהז־איך כן ראו המה זההפסד  לקבל חל

 שכהי( לעיניס ייאה חאלס הן כי ‘ שינית חפזרזת גויות
 ראוי היה • אתל אופן על כהככעו שה כלי הזה החמי

 בכללי שיקבל אס ־ לברים משכי אחל כעניינו יקרא8
 • לכלן מוכן שיהיה היה אם יקל• גס כלהכירימ

 הפכיות כויות להמכא אפשר היה ק :אס כק־ל זזה
 וכזית אש נורת תאמר כאילי אחת* כעת אחד כנושא

 כל קבלת אל שזה הכנתו והיתה הואיל ונא וכי גייס
 היתה לא אס לכד־ אחת נזרה שיקבל אז הסרות*

 שהיי שקר כ’ג וזה ־ מהנה לאחת רק בט־יתומוגנלת
 • בחלקיו הבשיאית הנורית מרבית על נחמן עד החוש

 בתככתי ירבץ איכה ירעה איכה וכדעת ליייתן כן ■זאס
.k לחופים יבאו הללי והפילוסופים * הנירז׳ההכ פני מול 

 ונראה נא כהורה לאמר עיונם יהעמיקו הזה כדבר
 על וחקור הלין הרכנתי תוחך האס • המורכב בהפשד
 שעליו באופן ענמי הראשון החזמי לפשימית הגיעו

 אמנעי שוס בלי • המתקדשת הנורה ותכשא תחול ■יוחש
 יכרוך בו כקT תמיד שישאר זולתה או חקרת תנורה

 זניאשם קנתס מעיון ינא והנה * שיתבאר כמו ־ בעקבו ■
 ארקטי מאמרי על לבייהס בשמיכת רשל ון' ן׳סיכא

 ) נהתפלספיתס נמשכו דבריי כמפרשי כלס בי (
 הדמיון לפי השאר כרגע שק'כ * פכים בשום חא .סזה

 לביש גלי ערום ההוא החמר מן חלק איזה 'יהיוח:כה
 בנורה בלתימוקאל ככלי ההזא החלק היה יכלל־

 הנייזת* כל יתד אל מוכן שהוא חייה יותר ׳המתחדשת
 שזכרנו כמו ענמו מפאת ראשין חמי של מבעו הוא כן בי

 שענין אי כאמור• הנורית כל שיקבל אס מזה כמשך יהיה
 נטייה לו שאין כיין בליקרה יפול מה נורה קנלתו

 העכי^ים שיהיו מגונה וזה אליה־ ומיגנלת מיוחדת
 לא זה דרך על נזפליס ־ בכללם דרים המס הטבעיים

 שיאתהע־כנו עסמה זה יתכן היאך כי בעגס•
 יזלד כי עז אי כשב או שור כהזיה היוחפיס שלשלת ־סדד
 1׳ להתייחס רא:י זה ן 61 • הם למיכ עז אז כשב אי ■משיי

 • יניסילרית מיוחדות ענמיית לקמת רק המקרה
 יאשים לשני והיו המתפלספישזכרנו שני יתפרדו ימשס
 יאמץ משכיהס אחד יכל * שכלם לפי הזה הענין 'בישיג

 שטח זאת והכה • כאמור ארקטו' לדעת דעתו סכיוכה
 יאמין היא ־ ■שאקרתתכע נמה הזה כהתפלספזת ס׳כא ין'

 כי יגס ’ כלי החמי יתלנש תחבק כיללת אחת שגזרה
 לקבל ראוי יהיה ונאמנעזתה • ממני תסור לא ייזיךן

הנוליג; כס יקזלז לקען שינית הכנית לקיו מדעיק

ר:נ כ סימן חמישי
 מרחקים ידי על ישלם קלקיי יחליק המתחלפות*

 חלקיז לפירונ שינים מפכים כפנים מוחלטים בלתי
 הס מוחלטים הבלתי הללו יהמרחקיס ־ אליהם שיתחלק

 החלוק ידסישלם שעל והעומק והרוחב כמיותהאירך
ס אך • כמדובר הראשון בחמי  תוכן על מוגבלים אנ

 על התענמו אקר השלם ננמנא המת כאשר סלמותס
 מוקלטים נלתי הם יק הטנעית* בנייתו מהותו איזקת

 זת דרך על והנה ־ הדר ולא ל-הס מזגבל תאר לא כ•
 שזתכת לדעתי יימשך וההפסד• ההייה אכלי תשלם

 האחרונה• הזאת הנויה אל תכלה הפסדו בעת המורכב
 משת רפיכו שס אשר הגורה וזאת * גנזלה תעבור ז־'.א

 אמרי אחרי כי סט פ' המורה תן כראשון ישראל נכי לפני
 ולא אמי■ ה:'י■ היא המניחות בכל האחליכה שהנורה
 העינס* לכל האחרונה הגייה שהוא כי שאמרכ-י תתסוב

 בספל עליה אי׳יכטי יאמר אשר קאקרינ' לנייח יעז היא
 “ נפסדת ולא היה נלת־ שהיא הטבע שאחר מה הנקרא

 • כפרד שכל לא טבעית שם הנזכרת ההיא הנורה כי
 האחרונה העולס רת כ שהוא יתברך עליו אמרנו ן א כי

 י ההוא לחמר סרה החמר נע-לת הנורה היות דמיין על
 נאמר הפניס אלו על לא לגשם נורה ית היא עד.שיהיה

 כתב־ הרביעי הדרך אניל וכפ׳ע״ד עכ־ • אנלוכו
 :ביאר מה כפי ונירה מחמר מורכב גשס היה אס ואמנם
 היותברמר נתינה שיתבאר נריך דיננו בעל נמיפת
 יתבאר ואז נפכדית* הוות הראשונה והנורה הראשז;

 נזלת יקראו? אשר שמה יזה עב־ י העולס חדיש מיפת
 התדקקי׳הנלתיתוהלטים איננה הנראה ונפי ר.גשמיית־

 הה© המרחקים ינשאו ההיא הנורה על אבל * ענמס
 והלבש הנייה בעל בחמי הדלוק יושלם ילש על אשר

 נאשר * המתחלפות לקנלהנויזת שיטת הכנות אותו
 שים קינא ן' לאה לא הזאת הנורה וכלעדי דברנו־
 קבלת יכינוקואל * מקריר לקבל הקמר שיובל אפסיות
 נישא על לנזול המקרים דרך כן כי * ההנה הנורות

 לניבוכי חוששני כן על זילתזה* לא נייה כעל
 ע© גשמית צייה )1כ< פ' ( שס שערג כמה משטאת
 • נכפו אחד לדבי יהיו * מוחלטים בלתי מרחקים

 יהמוללן סינא ן' לדעת הן ־ עניינים שני הס הנראה ולפי
 יפין ואב ־ א'חכ שנבאר שד ן'ל לדעת והן * עליה שאנחנו

 ע![ הנס הלכ כיין לא באמרי טוב השם עליי תפש
 הבלתי ילא המיקלטיס ענחיסלא אינם ik כי המרחקים
 שגס אלא ■ עכ * הכמה ממאמר הס אבל * מוקלטים

 המשתכל שיבחין 1כמ הרג כינת איק מני נמה הוא
 חובת נעל ראו * למעלה שוכרני חס עם בדבריו

ל ה נשער הלבנות הזאתו/( המלה ו׳ק^כשם פ יי
היא



מאמר יהירה קולי
 על הקכסספזרכ! א!קיס איש כה עבי אשר לין מיא

 האק באפידשאיתה זבהז תהל היתה להא־ץ המיל ב־אלר
 תהד נקיא יאשין תתתר תייכב דני הימה אז מנכיאת
 כאלת היה לת אמנם כי * נהל כקיאת יאשלנה זמי.׳־דה
 לכל יאשלכה היתה היא אתת טרה ׳זלע־ היאשין לח:לר

 לפחע פתאום אללנס לכל'• נהכיס ניייתידלורכבים
 היאשיכה ההיא הכלרה שנלשא לאמי לנגדו הדין ירכו
ק ־ כחשכ זמן נלרתו עם עמל לא  נורוע לנש תכף י

 ן' דעת כלפי פכי את אשב לעמה פלת■1מתח *סלילת
 לנמקזיללת השלליס ענס הנקרא כפפיל גלהו אשי ישד
 כי כלללת גילה כס שתהיה לנל יאה לא יהכה ’ זזלמל

 ייתיישב הכיח• כלתי דכי עלילטאלת לגזור לנו ן א
 הלליקקים ידי על הכל ישלם כי ־ גליה כלי אגלל הענין
 והס חחי־ של כעקנו הכיוכים יללחלט־ס הנלתי

 לחלקים מתחלק הוא לכהס ־ תמיד כו ודבקיס אדוקים
 יתכן זה לנאופן ־ מתחלפות גלילת לקנל וככןיאומל

 • לעילם יפסדו לא המיחקי^הסס כי מגשם גשם התהל!ת
 והגייה הפסדו* נעת המלרכנ התכת תכלה ואליהם

 שעל ההם המרחקים כעל התמר על תנשא הילתתדשת
 גלילת שתי כמליככ יהיו לא ללדעתל • גשם נהיה מיס

 על להאריך תיעלת יאיכי שזכיכו־לאילסלא כדע׳ן׳סינא
 כאחת שתיהן אם או קילנ׳ילתי הדעלת משתי קקיי׳איזל

 זלשמיתס י?נל • אקייהס פללסיפיס שעתדי כמי בטללת
 גס * כיללת גשמית גליה נזילת בי לחיילת יעמולז
 • הראשון נחילי דבקים מוחלטים כלתי לליחקים בזזלת
 הספקו' גל להשיב והשתדלו הנמשב'• ההויה ענין ♦שלם

 דברים להיותם השמטתם ראויה אלה כל כי ־ אחורנית
 שאכחכז הדברים הכנת אל מועיל נם ואין הכל מיביס

 פי על כי דרכנו לפי לזנזר ראיתי זה לנד ^לביאזים•
 כספר שאמרהיאפע מה אגלי ית:אר האלה הדברים

 • ההא נורת על אדני וככה ־ יזל ההא גירת על נחות
 דבוקה שהיא יהטעס אחת גילה לי יש אלת כל כ* דע
 וקי כאורך קי היא יהנה * גירות שתי שהיא מהסא אוץ

 קי שמי כן ואחר נקודות שתי בין הלא הקל כי ־ בריחב
 שהוא הדבל ענס על יולס האלף להנה • מפורד אחר

 אז נירה לקבל הנכון הענס הוא • פירשתי כאשי אעקר
 וזס שנים היית עד תמנא לא הנלרה והנה ■ כנלנא יסית

ס ע  והנה • הא אני וגס ־ זרע לכם הא כמז ט
 * ארוך פירוש כריכים הדנרים זאלה חכמגא כמז הטעם

 • האלה כדנרים האלף על לדבי חקליס זכני ־ עכ
 הדעת שקלל אנשי דעת על מליכב היא גשם כל כי ודע

 ף1הז והנה הגשם אם כי כיאה עגס אין כי רכים ם עעגמ
ף1מז מורככ שהוא כן ינאיא ‘ היגאי הוא כי כגשם הלא

ש' מי ן ח מ ב סי
 mrfi רן כגשם האלף ביית להבה רבים והטעם ־ עגמים

 רtמכ יאתינבהעל עב* זיגל• לגיףליד ראש לי שיש
 סמכאיןן עד הכתים הזה בלשין בכל ידבר מה לאגנה
 »7ע ארפכי ילא אתזתיי נפש* שאהבה כנין ביאור עליו

יה^• ניילש חדיהיראתי ואל בטעמי שהניאוחיואל
ני מתהלכים •שאנחכי העמוק ני ז יהכה ־ פ ע י ד ל ה י י ח  א

ץ אוק כל כי כאמר נחה לורא דבריו לי היו כי  חי
ה שהיא לירד רונה אחת גירה לי יש ק  , • לכו' דנו

ף גס קי א ה פ כ<׳ל• הכלל חן יונ ת כ ש כו ( ^3ה  ק
■ ף כרעיה טעמא קא קי ו להיאה^שין ־ יכל חליא ד י ל כ  ע

י ביאור אל • הקומץ פ' במנחות בהא החיזכר י י נ ר ד ש א  כ
ת כי ואומר אשא נפשי את שם הס ת דע ע ד כ ע ב ח ר  ן' ה

ד ש כרנו אשי י ת ז גpמי הבלתי המרחקים מדבקו Bל t l

החיזר על לא ^^יייי י^ל ’
^3 חתר על לא גס ־ האחרלניס כדעת לנדל הראשין

ז הללי המרחקים יהכה ־ ן׳סינא כדעת כולל גליה  הויו
 הדלקכ וקל ׳ האייך אי להס ־ קלים שלשה ידי על עליהם

 שלש^ והס • כלם המרחקים אח הכוללים * העומק יקל
 המדזכקיסי מהם השנים 'ההא אות המתארים הקויס

ל להישס יירלי אשי לרלחכ אורך על מלריס יחד  ע
.בשעחי״ן רישילזל יעלה לא אשי העלמק אמכם ־ השטח . 

 ללחכיליו• נפרד קל ידי על עליו להודית התחכם
 א*• ה* שהם איתות חשתי מחוכר בתשלומי ההא ולהיות

 לקבל הנכון החמר על מורה שהיא האלף הוראת זכי
כי״ זא' עגחיס מאלף מירככ שהלא (אתר הנורה  כו
 שלא מאד סקטני׳ החל? העגמי׳הפרדיי׳יהס על לדעתי
 ע׳ע״. כיאשלן המויס שזכי ללקיתם החליקה יקבלו

 עיותס־כיאיןהדאכקג ישסגלהאת בשםהמדברים•
 המדברים• דרכי ילשים כל להיות כך על חשוד

 הכלאק שהחמר תמריים יביס חלקים על אבלי חכינה
ס כי כיאה עגם אין כי ובאמרי מהם• יחובר לעינים  א
 וי3 אפשר היה חמיי מלק כל שלא לימי רינה * הגשם
 ,,ן קנבאחד כי להראית־ שיוכל עד נורה שיקבל

̂יז י^ל י הטבעיים לדנריס יש אחת כלת,-? יי̂י

כאשד
כעגא. יהיה אי ’ הככיז העבם הלא • פירשתי
 מידי! לההא החפר• על חזרה שהאלף והכלל

׳ דברים שכי הם והנה • שזכרכז כמו ־ המרחקים  סכלהב?̂;
 ,7י על כי ידעני וכבל עליהם• נגה הבירה אוי יחל

̂^ °’י’ ^א זגלעדים • נמנא הדבר הנזיה  לסלכן איז א'
 .יזיחלעיס הבלתי ומיחקיו החמר מביאות על להייות

ת השס שאין הקמר טבע על למעלה שכתבנו וכמו ̂ 5נ
יהעיקעו׳ החמי יגל חולה אותיותיו בשני והנ׳ההא גד

^ יבהולאלן



רנד ב סימן חמיעזי מאמר ^חודח קול'
 עעולית; ישתוו המים מן ענה ייתר שהיא מה כי בייתי • ירע לכם קא כמי * הנה לימי שרינה ענייני מהייאת

 • כם עיין יכי'* שהסתזקיס מפני קלקיי נכל הטר,ע יומי אדם אין כי הנמנא מייהעל הא• אני וגס וכמו
יתבאר ־ וכי' )יהסדר יהתכיר(כא קנייה בהעדר יכנה ההא באות מירה הלשין יכאלי י גפיעל נמנא לדנר דק

ברביעי כמייכר בתייר הבקיניתקנמגאית שתי פי על יה בנייתו לקמנא דבי שים ייכל לא כי יבענייני בנורתי
החמר אליה אסלאייקלמי

 כאלו ארכטו אמר הגשמי התאי בבת היא יאם נא 'f< בה' הימידס זהמרתקיס
 עד נראית ואינח ערומה להראות בושה היא יעתהינדל כאשרהיאית־

 כי אנשים קעת חשכו וככר עורה שתלכש
 כנוי כראשית מעשה כתהלת הנזכרים המים

 פני על מרחפת אלקיס רוח וכי הזאת להיולי
̂ן הוא אמנם המים  הנעשים האלקי׳ורעונו חפ
 שירעדז מוח כהם יעשה ההיולי חלקי בכל
 אשר בחומר יעשההיוער כאשר שירעה כעת
 העורה(והחכורס כהערר וכינה • עורה לו אין
־ ובהו ותהו בחשך והסדר ינא יהקמר נ״א

 סבוב וחכמתו האלקים חפץ חייב כן ואחר
 עשרים ככל פעם יפוב אשר העליון הגלגל

 דחגלגליס כל עמו ויסבב שעות וארבע
דורשו בשי

 אל להביט המעיין כח פא
 ישיג זחשג הלבי דנרי

 היה נסקתנו לפי סכוכתז
 בכת החמי היות שעם תהיה

 התאי הנה ־ שקדם כמו
 סרת לעילם כי גשמי

 בזבמניאות כרוכה הגשמיות
 * שזכרנו סינא ן' דעה לפי
 יו1י המזיכב התב' תכלה ולא

 • ביארנו כאשר מעולם
 עם יחוכר השני הנמק ולפי

 ויאמר גכמוך אליו הקודם
 מהתארים לתאר ראוי אינו ענמו מנד הלאשין שהתמר

 ר׳ל הגשמי התאר בכת היותו עס כאמור קכרוכו מפני
 הגשמיות נורת תאר אל תמיד פונה שטבעו היות עם

 * שקדם כמו מתפרד בלתי נדבקות נו לקול הראשונה’
 ישדושאל דעתן אל דכליו בינת להסב יכול היית וכבר

 • נשמי תאי בזכרו כוון מוקלטים הבלתי המרחקים
 משכהו וקום דעתי יותרלכי נכון הראשון /־r הני אמנם

 זכרנו אשר הכוללת הנורה כי תדע וידוע הוא• זה כי
 הראשון כתמר תמיד דבקה עםהיייוס סינא מטעסן

 אפי׳ טבעי מניאות לבדה עמה נמנא היותו על יגזור לא
ע ג  מת הוא וכו'• בושה היא כאלו ארסטו אמר אחד: י

 ואמתתו הקמר וטבע • וזל ת פ בשלישי המורה שכתב
 לא זה ומבכי ־ הרעדר מחברת ימלט לא לעילם שהוא

 'תמיד אחרת וילביש נורה יפשיט אנל נודה נו תתקיים
 החמר בדמותו בחכמתו עה שלמה מאמר נפלא ומה

 אכ כלל נורה מבלתי קמר ימגא לא כי זונה איש כאשת
 פנויה כא תל ולא * מאיש תמלט לא לעולם איש אשת היא
 לעולם אקר איש מכקשת היא איש אשת היותה ועס ־ כלל

 אנשים קנת תשנו וכבד עב: וכז'* בעלה מ תמיר
 סייכ״ה־באמרזכאשל ברביעי לזה העירנו כבר ’ «מ

 שרנוכו המיס פכי על מרקפת אלקיס ורוח על אומרים
 ובהו תהו אכל איכות בלי הראשון החמר האלה במים

ק שהתאייך עד ח  אותו וככה • אותו ההוכב אלקים נ
3!>p נכון דמיון במים קעבעי קקמל ודמלת ־ אלקיס

קו, זה תהו אמרו על סי'כה
 מנד מהן האחת • וכו' ירוק
 הנורה מנלענמוכעדר היותו

ק  ממונעבין דבל הוא י
 מנד והשני המניאו׳ולהעדי

 בכת הנורות כל כולל היותו
 מול אל בשיוי מוכן להיותו

 היאשונ׳את ־(הנ׳ככגד קבלת
 השנית וכנגד הנורה העדי

 קבורן העדי והתבושרל את'
 הנק אלנורושבכתולקכל׳ולפי

 עדר ק אמרו יתנשא השני
השני' הנתינה כנגד הנורה

 שמטנעו קנייה מקעדר
 וקקמר אמרו ויקיה לקבלה

 ענם מנד קמר של מעניינו הראשונה הבחינה על
 הכונה השלישי הנפק לפי אמנם • כאמו הממונע מניאותו
 * כדרים ולא נלמוק הנורה בהעדר כי ומבוארת פשיטה
 וקפדי קנייה והעדר קזק החמר נקרא כן על כי וחפשר

 בעקבו הכרוך הזה מהעדי כי להורות תהו בשם ממנו
 לא זה לולי כי בהויה והקיום ת1המניא הוא זבו הוא טוב

 בתורתן כתוב שביה מה דרך על נמשכת היתהההדה
 יורד, רע דבר אין אמנם כי מות טוב והנה ‘ מאיר ר של

 שכוו̂ן מה והוא ו*יכ י פ' בשלישי המויה כדבי יילמעלה
 במקרים ולא במעשהו תהו ולא י סי באמרו הדבר אליו

 קשמשאבל< כעדר זמן הוא הלילה כי כמעשהו התלויים
 ותמורתהתיו עב־ ־ זכו לתועלות הואעסזהמכיון

 ואפשר ממונאאתד־ שהן דטלנת אותיית כמשפט בט׳ית
 התמר מניאות מגד תהו יםב׳שכקלא הא הנסת לפי עוד

 והיאהכחינת הגילה נעדר ממונע דנר שהוא בענתו
 על תיהא י׳זל מלשין תהו ונקרא שזכינו הראשונה

 כן שנקרא באמרו כראשית פ' הרחנן כדבר הראשונית
 בשם לקרא! ונמלך תיהס שס לו לגזור אדם בא שאס מפני
 למעלת כמזזל כלל השס נו שיתפש צורה לבש לא ס אחר

 וקיא הנילית כל אל הכנתי מנדשייי בהי בשם ויקרא
 הרמנן. שס שכתב מה דרך על הנזכי׳כי השנית הבחינה
 הקדש בלשון נקראת הזה החמי אל הנלבשת הנורה

 וכי'יאל{« עשהו כמלת היא כמיני יהמלהמירכבת בהו
׳ * יכי האלקיס קע׳ן ק.יב ואחכ :ידלישי המעיינים

pf



נ ב סימז חטיטי מאפר יתודח קולי
ז ייי לזה קרוב התפלספית ענמי הכתוב היתה f והי^י ביאר כבר כי שעתי לפי הכתזב מן איני ז ^י ך ’ נ ע ח frfyi ז  

ה דרrכ הית היאשין שהתמי ובהו תהו תכונה הנור  המן • הראשון מהמורכב אז שנאכל החשוך האדר • וה
כו כרוך היה התוא שההעדי תהום פני על «חשך קי ע ת שני פכי על תהום פני כ אז השפלים היסודו לז אנ ע שנ  ג

־0 ד מ ח • ורוחאלקים ! גי' ת שחפנו י ס זה את זה יוקיפין והיו חלאשון מהמולכב משתדל היה י קי ל א חי רי ז
p<7 שכקדיאז הגלנל מניעי

 אטר הזאת כההידי בזד־־ו כעןיחזדע(
הגלגד* תנועות כפי ע־נויים הירח גלגל כר^ל

 הירח כגלגל הקרוב האויר חמום ותחלתם
 זכה אש דשב התנועה־ ככקוס קורנתו נעבור

 הטבעי ר>&ש ו־זפילופרפים ^יהעל וה*>&
 זך עעס היא אבל ■שריפה ו^א כראה לה אין
 קיאוהו ) הפילוסופים אותו קראו ( קל דק

• האויר גלגל כן ואחר האש■ גלגל
 כדור כן ואחר רכיב* גלגל כן ואחר
 כעבור וענתה כבדה המרכז היא אשיר האר

ה ק ח ה ממקום ר ע תנו  הארבע ואלד־י ה
:ההריות תהיינה פהמזגם יסידות

הכוזרי אמר סי׳ג

 ולגיירו בו נהע־ל החח נאיתז
 ף הוס אמנם לו־ טנ’י כאשר

 הזה כהתפלפפות מדעתו
 כמפיכו שהמלך עד כי

 נפשו הזה החמר ונניוי
 כמה ריחו נתן נידז * תפנה
 סגזב וחכמתו כחפנז שחייב

 את השובב העליון תגלגל
 למערב ממזרח כי*ש אין תל

 יער ו-ל שעות* תכד
 קמתגלגלי׳נחכיעת תגלגלי
 למזרח' ממערב להפך עכמם
 ענלפניו אל בלכתו ישבו
 העיר אשר מלונת! יוכח

 לרגלד יקראהו עמורחבנדק
 ק:ןהאלקיס: חייב זה וכל

 הזאת בהיילי כזה כשיחודשו
 רונה זכו'• שמיים : וכו
בגלגול שיחודשו בשביל לזמ
 הזאת בהיולי שנויים תזה

 והזא■ הגלגל תנועות חלזן> כפי הירח גלגל שבאמנע
 שונים שנויים יתקדשו מעיכיתס בכח כי הגלגלים כלל

 ז׳ואולם הי' בזה יתבאר ועו?־ א' סי' בראשון כתי:זהתנאר
 להמשיך בימתו יק * אמרו ענמז מדעת לא זה כל

 היא אך ‘למעלה שזכר האנשים קנת דרכי על השטה
 הכה התירה דעת על ואילם *יד סי' באמרי דעתו יגלה
 ונמקיו שלו חיים ובעלי שהיא כמו העילס ברא האל

 הרכנות ילהרכיב אמנעיים אליהם ינטרך ולא המייליס
 שתקלתהשנויים לומר רונה • זכו ותחלתם וכי':

 סיס הגלגלים סנוב ידי היאשיןעל בקמר המתקדשים
 תנועתם אל הקרב הקרב וכל הקרוב האויי תמום
 הפילוסופים אנל והיא ;והילך שמבאר כמו יותר כזדנך
 כמו אנלו עניינה ששיפק לייה זה אמר '

 פ בשני המילה זכרי • מלאה לה אין :*ד בסי' שיתבאר
י ל א ®  רואים הייני מחילה היסודית האש תיתח ^

 זכותה לעיג כלו וזה עב־ * אש כ מחלה יגלילה כלי האויר
 והובא ׳ הכילזסיף בלבלי שכזכי וספיייות׳זכמו ופשיטית

 ויבא־ הש:י העסיק על כלאשית לס׳י הרתק נפי גב זה
מכק היכיא קתולכי יזיזכס י’ זכיל«יי עיד

 אותם רואה ואני
 מתחדש־ק אע^ם

 מהגלגל קרב נקרה^>נ־שר כאמרם כמקרה
 ■ אר־/ן שיודה שרחק ומה אש שיהיה מאד
 הג^ג^ מן הקורב כפי היה שיתמעע זמה

:ומים אויר המרכז מן או המקיף
קי'ד

 יוקזיג״ מלאכיו עושה באמלו
ען עלפכיהמי מלקחת  קכי

̂י לז  פכי על י’ה
 איג או הסובבים המיס
ק ה׳ה ינק • הארן ל ק ק  פ
 לזיזלסכ לגלגל הסמיך ממני

 יהיא • בתנועתי
 כ1הקר ממכז והחלק קיכוד׳י

 מן קיד איזה חז המי׳קכה אל
 ממכ♦ י<יעפ יילק זילה* המיס

 pנהתהפכ« ב-מתחמ׳נמקרה
כ איי" יי מאי ניניכיח :פ
רוא^ ואני ג סימן

״ וכי
 ■^?'יכקכמתו תאמר

 אב♦ יהלא סודרוהיקודית־
ר«}pמתקדש^כמ איקס ריאה

הפילוכופי׳כאסיקוץן' קנת אנל
ת'• סי' יו/כר אשר היוני

 כפי יכך כך הייתי מהם לכלאתד נקיה כי כאמים וזה
 יהנה ־ מתני ייזיק אי לגלגל קרוב בהיותי הזדמנו
 • נתקלה הטועכיס מנד אס דבייוכי על לי הוקשה

03, • כלל חבש לא בקדמיי. הסיבריס לטענת אכל
שהוכ^ י יתכיך מחקי הקפן מרחיקים הייתם

 והטעם זאת־ כל פעל יתברך חפנו כי בקודמת
 עניתס והראיס ולכאן• לכאן יעלה זכרקאחד לדעתו

 3טעכתתקי« תכטלג״כ • במקרה בטול על תולה אשל
 תכלד־וס המיגעל הסדור כי '•1 סי' בשני בזכרנו וכמי

 מכדל מכדן כינת בהוראת ממהר עד • במניאות
 הלבנו׳כ קונת בעל יגט שחה יעייין • פשוט בחפץ
 להוכיח כשרנה לזה הדרך היליך ו' פ היחיד

 « המקלה אפשרות בכטול כי * יתברך הכידא מניאית
 ומחדש מרא כמנא שם שיש אנלו כרקייס
 בני ויש באמנעהפיק נאמרו דבריי שלמשיך

 סהתקילץ* מנליבירא במקרה נהיה שאמרו'?עולם
' התימה זמן ־ שיני־( זיינד  תד^ך נלעת ^^ליי נע̂י

 היה ואילו הזאת כמחשבה כנליאותו בעודנו
אק^. בגלגל כמאמרו שיאתר אדם שומע הזה המאמר

שלתיס



רנה ר סימן חמישי מאמר קוליחודח
ק על אש שנקראהו או שדה של אחת חלקה להשקות לJלJמת שהיא מיס ל0 מי אויר שנקראהו ־חמה הכמז' רב הד

ה ת מנלי כתקן זה כי יחזשנ גנ תר האש שיהיה וכן זכיונא'• בחבורו שטרק אומן כזנ ם חזק יי קו * קאויר מן נ
תי כנ הי ת לעמת מכליו כלי כל ושם י על תו  לו היס * ה

 כתכלית אותו ולחשוב עליו הדבר ולהבדיל להפליא
הי ’ השכנותזשכלות מ כזינו יי ה  ל
 וכיון ’ מאחיו ולדחית

 בגלגל הזה התאמי שידתה
טן  סנעשס וככזה ופחית ק

ת קטכה כתחנילה תקנ  ל
ה חלקה טנ • ק ק א ה  מ

מו יתיר איך  לחשוב לענ
 בגלגל ה׳את גלוקשנה

ל די  כל את הסיבכ ?ג
י ט ו ק א  איוריו שם עיין ה

מו• כי ע ד ואפשר נ עו
ס להסב  שזכר מה אל הדברי

 היא הזכה שהאש בקודמת
 האש קכילוקיפיס אגל

ת־ עי כ ט ה ה ט  יתר שגס ו
ת ם אכלם היסודו עיי כ  ט

 ואני אמר ולזה יקראו•
 חתסדשו' אנלם אותם דואה

כז' במקרה  אין זה ולפי • ו
מנד הקשה לא איך לתמוה

ס רי טנ ת׳ ה מו ד ק ם אין אליכם כי ב קו ה המ ת הז או  נ
ק היתה לא י המקלה מנד וקושייתו אליו ז מפני ר י כי  הז

ת האש עי טנ :כאמיר ה
ם ההכרח אכל ד סימן א • יבי ם ונו'  לקיי

 שזכר ותכמתו קאלקים בחפץ דברו
ת ב סי' א ת בכיי שודו  המקרה אפשרית בטל הי

מנד ס ש קדו ס׳ כפלדיס חיותם ב ה מי ענ  אתל כל כי כ
תי מוגבל מהס ר ס ביניהם ההבדל ואין ננו קיי מ  לבד ב

ר או חקכירו קס ינתר האלזד שיהיה ע ש יו א ינ ניונ  ו
ס ביי ד ק כהס אשד מז תגדר מקום למקלה יונ ה  * בי ל

ת׳ ה!ה «:הכדל ענ ס׳ שנמנא ה כיינ ע א ב  שאר הני
י הפיליסועים י ט ל ל ם ע ת ס היי ס מסודרי ענ  אלא נ

ת יקשו שקנמס תינ ת כילות נ די סו  אחד למלאך הי
ל שכל קלאיהו י כך על תמונה ע  כוחן ומשכיל אלקי פי

• ת י י מי ת •נתינת לו שיחסו כמו י רו ם נו מורכבי  מן ה
ת סודו חנו ־ ההמה הי אנ ה נתלה ו ל דו ה הג עלי  ־ בנ

כיר אלקיכו ה ןנשם עליון השכל הוא כי נז ל ה  הפוע
ת תינ ת כנ ס לכל הנורו אוי  הכל תלוי זבחפנל אליהם הי

י כןמשיתכאל י ע ג סי ע ק ט' כ בי ל כ מה שיהיה • ז

 יביאם ההכרח אב^ החבר אמר ל סי'
 בהככין־ז ^ד־זודות

> עעם יפרה כי מעעם עעם כהפרד  יט6ו
 בהאר■׳,; והמים המיס מן והאויר האויר מעעם
 מיוחדת בעורי אך ובה^־ס ונחזק וברב כמעט
 וזדזכים ווהאקר אט זה הוטס אחד לכל
 לוכד לאומר ט י כן ו נו אי ואם אר׳ץ׳ וזרח

 דק מתר קעהו א^־ כלו הו.לגר מלז>נ כי
 דגלגד מלא כי לא אבל ט־יאמר ולאח מקעהו

 אטיית עב יותר היה טירד מה כל אך אט כלו
 ביסוד ימד פגיטת רואים ואנחנו קר ויותר

 ועעמו־תו עורהו טומר מהם >החד וכל
 נונעי' אחד במקום והאק־ והמים האויר נראה

 קעחס טחנה טי עד מתדמים בזהואינם זה
 אותם בטנות אחרות בסבות קעתס אל

 עורת וה^ויר האויר עורת דמים ויקבלו
חבית לטס היסוד ראוי יהידז ואז האט

ויהיו

ת המים מן חלש יותר והאויר א כלקי כיונ  בנורה אך :י
־ ט ה כי לומד רונה ו נוי ת כ ד ח ד הושם מיו ח א ל  כ

* שהוא מה אמתת על מהם
ד ר וזה י אש זה שהיה ע  אוי
 שלא ־ כן כנו א ואס :וכז'

מי הבדל יהיה ה כין ענ  ז
מי לאומר יש •־ לזה ו' לי נ * ו
ח היה הונ מוכר  מפיו א ל
ה דבר פי מגונ  הנקחו כ

ת׳ ר כ  שיהיה והוא הנז
ר אדס כל ברשות ל לגזו  ע

ת סודו רנונו הי הנד כ  השוה ו
סוד רק שאינם שבהם  אקר י
 כראי זה ראי ולא * בלבד

 האחד כי י שמי כקריאת זה
 ארץ כלז הגלגל שמלא יאמר

תר אם כי איננו וההבדל  ביו
ק ת־ או ד חו  יאמר והאקר פ
 כלו הגלגל מלא אכל כי לא

סק שירד אש־אךכלמה תר  ונ
ר היה הגלגל• מן ת כ יו  ע

ה רונ ת שיי תר לזמר א כ יו  ע
תר לכלצו המשותף האשיות בענין  רואים ואנחנו :קר ויו

ט ת המתשבה לחח ־ ו ר כ ם־ כשתי הנז די ף י כי הו  ו
תם על לאיה כח תת  כמקריס' כענמיה׳ולא מוכללים היו

ת שעם כעין עין שכלאה מה מנד וזה • לכד ת היו דו סו  הי
ם הבדל יש בוס זמברכי׳נוגעי׳זה קרובי' ר ענו כ  • ביכיהס ני
ן בנורה אי תז מו ענ מיון שוס ז הם ד  במקזס אפילו ביני

• פגישתם ס ת ע © ראוי שהיה כמו זנגי א חוייב מ  ז
ס היו לא ק כנדלי ם והנה • הכחחם כפי כמקרים ר  אינ

ד י כלל חתדמים ס ישתנה אשר ע ת ס אל קנ ח  כי קנ
ס והפסד מלחמה תקרה ה ח חד א ת ל דו תנג ה  הסמוך מ

תגבר כי אליו ם כאשל עליו י קי ל איש י הו ע ע חז ר לנ  ז
ס יהפך אז * נפש ס ענ ענ פניו ל ר ו ני שו א היו צא הי  ל( י
ד ן חדשות פנים אבל עו כי ל לו ב ה; י הי הי ז ת ו בו כ  ב

• אחרות ט' ם מנד לא ו ת ה שויס היו ם בנור ף ע לו  ק
ה  בסבת השתנותס יהיה אבל י לבד כמקרים מדרג

ת תנגדו ה ת ה כי אלי שני כ׳ • והקדמו ם כהתהפך י ח  ענ
ה אל ע שהכה הלז בלחם יקרה כאשר ענ ב ט  כי הניזון• ל

ת אייה מנד השנוי ראשית היה פכיי  במשנה סנץ ה
ם אל השבתו תשלם אמנם למשתנה• ת מנד אשר ענ מו ד ה  ה

1^ א הג שביניהם• 6



מאמר יהורח ק̂ו
פשל ־ ש־-יניהם  וכו'* אקרית נסמת נאמיי נוין שלזה ̂י

 ןאחר0שג * וכו נכרים 0קע»י ייסיי 5 ינים בלשין
 ניכרים ההם הענמים יחיי ענס מענם נ«תJקסשי
 כלל מקדמים וכלתי וענמית כנירה מפייסס היכל

שנעתק( היסוד(ת לענמי
 הפילוסופים זה יהני̂י : מתם

 ראזמם כי הכוכה י ילי
 נין הענמי ה«ס הסנדל

 הגיא ’ (וולתם היסודות
 מכללם סיכא ^ן' קנקס

 ועלי( ארסטו דגרי המנאר
 לאתי דעתז לפי נסמך חוה
 אלקי פועל שפל שם שיש

 ה כי נראשין ענינו שזכרנו
 האלה הגירות נותן יהוא

 הו׳כריס היסודות בארנעת
ק אכלס הוא כאשי כ' הי'  נז

והחיים הגמחים נורות
 תהיינה שיזתמוגס נ סי כיף כאתרו תארכעת ם המורכב
 עכייכס יסופק כי החוגאיס זכל יהשמיט • ההייות
 וטנעיהם שכחותס דעותנמיגא־ס ולקנתם י' ס׳ כאזרו
 גויותאלקייות־ושהכורות אל כריכים אינם נלכד מזגיים

 הפועל והשכל • וכו' ולקיים לגמחים אם כי כריכות איכס
 הטנעיים ממאמריו גששי ן'סינא אודותיו הוהדנרעל

 כנדל שכל אכלו והוא הטנע שאקל גמה מספיו ינתשיעי
 היסודות על כניד פקיד היותו הא ־ דברים ג על ממונה

 שהשכלים כמו * ולשנו'עכיינס להניעם מהם «המורכנים
 זו נתינה ועל הנלגלים• יניעו הימנו למעלה אשי

 נורות נר היותי הנ * התהתין נעולם מושל *קראהו
 • דעתו לפי ידיו העשה כלם כי התחתון התמר להלניש

 קנלת אל החמר מכיכי רק אינם הפרטיים והפועלים
 נותן אכלו יקרא זה ומגד עליו• תחול אשר הגויה

 הגויות על ומזהיר מאיר היותו היא והג ־ הגורות
 גורות ולשומם אדם של נדמיונו אשר הדמיוניות
 השגתו/ תשלם זכהס ההיזלאכי כשכל ימשכלות

 באורו אשר הארץ כל פכי על מאיר לשמש נזה ודמיונו
 * לקראתם הנגנים המראים י וישיג העיכיס כל אוי יאי’

היות עם ־ פועל שכל שם לי קורא זאתיהנקינה וכעי
וכיוגא קליק* ^און כזין זה מתערבים '*ללי’
 העשירי השכל ־ דל ד' פ' יזמייההשני בדברים

 הכת שכלנזהן נאת עליו הייה אשי השכ-ה^ימל היא
 אחר הנפסדות ההיית אלהפעלוסדתנורותהנמכאית

שינאמן וכלמה ככמ• סליז° סיובחמרים •שלא

 בקריה ב^נד נעורתם נכרים העעמיס ויהיו
 •סב־כ־̂כ כי ^אבר הפי^ומפיס זה והביא
א כאטר האלה האורות נותץ א^קי פוע^  הו
 כ^ם ודתם והחיים הזבחים עורות נותן

 הדק^ מן נכרת ית’̂ ה! ואין ׳הודות מהארבע
ל בבקרים ב ת עזבו כעורות א א  ז^ת ז

ך זאת עעם ̂ית ד^ית כמקרים יפרד א  מדד
ת דתדמיון ס־תדחיד־!‘ בדק^ ודקל א  ז

ת ה־חורדת א ת ^בנדת וז א  מתוקה יותר וז
את  קערו־ן יותר ו;את ארוכרת יותר וז
המקרים דקהוזו^תזהמן ויותר עבה ויותר

ואין

ד סימן חמישי
ח מוגיא לו יש • הפועל אל הכח  * ‘וצדיןי * ממט חיץ נהני

ד יעשה לא הנגר המינאט מחין חמוניא שיהיה אינ  ק
 . וכורת ־ האיני נורת נשכלו מאשר אבל אומן הוא באשר
ת אה הונ אשר היא הנגר נשכל אשי האונר  האיבר נוי

עין אותה ושחה • לפועל . • כ
 הכורת נותן ספק נלה כן

 שעל השכל ותמניא נבדלת
• הפועל הסכל והוא

ל השכל יחס שיהיה ע פו  ה
• שיורכב ומה ליסודות

קר נבדל שכל כל יחם  המיי
pp ההוא• לגלגל נגלגל 'i 
 בכן הכמנא נפעל השכל
 השכל משפע הוא אשר

 השכל נשיג זנו הפועל•
ל כל שכל יקם • הפועל לג  ג
 משפע היא אשל נו הנמגא

בדל ישיג וכו הנבדל•  הנ
 יהרשס מה* זיתניעע־ ני להדמית ויכסיף ייניייהו

ת אסף טוב  י־.ולת הגה באמרי בחפניי הלנו חדכיים מנ
 שכל גכאן שיש יראה דנליס שני כעניי כי כזה הלב
 לפע® נכח פעם כחנא היא כי שכלנו מגד הא' ־ פועל

על אל גרין הפועל שיינאקהכחאל וכלמה בפעל  פו
 • הפועל השכל וזהו שכל שיהיה יהיא ־ מסיגי שיהיה

 מהכת יגאו ונפסדים ההוים סדבריס אלי שנית וטענה
 «־.7יזמרייס פועלים ידי על כעשיס שיהיו יא׳א הפעל אל

 ילאאחד ממני הנן שיתהווה על אומנות לו אין האב
 שיהית, דבל בכאן שיהיה התחייב א״כ הנפשות■ מנעלי

 כאן יש אכ נהיילי* הגורות ואומניתלעשות ידיעה לו
 לקיית «דו שנית המירה והיסיף עב* פועל■ שכל

 שנמגאיןן חה אמנם נאמרו יב הנוכרפ הדכרנחלק
ת יהם מזג אחי נמשכים שאינם מתחזדשיס ס הטיו  כל

 • יכו הפייה נותן לומר רונה :פועל מנלתי גכ לתם איא
 שי׳׳כ^ לאמי זכרעכייכל מות אחרי ;פרש' והרתכן ■ עש

 ״7מא נח יזהר זיו התנוגץ הפיעל השכל מן טוטם חוקיי
 והחכסלתיף וכו'■ הנהמה נפש כינוץ זממנוינא ובהיר־

פי אודותיו על בל7  לן, פ' א' שער השמים שעי כנ
 במגיאן,ן קייום הוסיף והרלכג * כד פ המלך גנזי ובספר
 ובחמיש, ה פ בראשון מלחמותיו כספר הזה הפועל השכל

 אלין. אס כחקימיתיו קוסקרא * עניינו והרחיב יג־”פ'
 • א' כי' נדאשון כעניינו דברנו קלם יכבר * תשוקתך

 , ■זשס ‘ ’ הי שיבאסוף כמה מזער מעט ב! ידובר ועוד
, הי הספר בחתימת זטותל • פניו מעם התבר יסירנו

כי



■  יהי^והכקלאע דל'?מיי
עו־ בלשי! ילה וזה ל

ו סימז מאמר יהודח קול רנר ה
ל שכל שם אין זאת כל פעל ה הלא נ* ע ס יהיה ואם בשכל :זולתו פו האמיב׳ זאת קליף ש*אא האמינה זאת ע

' הדלית «אין ני ע דמתטתא לישכי/ * י ק ם בשכל ימכא ולא פכים בשים ע פאה גמס' נ קו ההיא לאמונה דתייה מ
מ׳ ובדקל בדלית לקרקע במתוכל ניתכת הפאה ד ־ • אמתית תהיה קלופה אפשלית לשער זלא • י ב יהנת ע

ם גבי על מזדלית גפן ה-א והדלית ת מתנשא זה מלשין אילנזת או עני מ א' אתרו לע ל סי' ב תי כ מדרגה תפל ה
 האמינה מבירור העליונה

 ואחל יכו׳• מתקר חבלי חות5 בוס אין כי ומעט בעורו׳העעמיו׳רב ואין
 כי מאחר אנושיו יותר אנוש מאוזר סופיות

ם) איטיהם נדיכדי הסוסיווהאנדבייו גדרי עי מגי
הודו לכלאישיהם ישנם נא ^יי סוג ^ו הפי ^ ו ם ע ח ר  כ
^ו כי ת א רו עו תן ה ם נו ת ן או י נ קי ע ^ אי' א ר קו ו

:העורות נותן מעוכים אותו
זאתהיאהאנ־וג הכוזרי אמר כיה

 יכדירונו כא־ג־ר
)הוערכו ומה ( ככזה להודות ה־ב־̂כ הכיח

 נאמר t<h ^מד. כמקרה דיומר גנייככי ימי נח
 איפזר כחכמה אנויפן וזה כוס זה שם אשר כי

 דו>ש גאקלקיה (דפרדתה) ^אנשיגאנהנו
 אשר ^חכמה ארע והארע אט האט שס אשר

 מקרבת כמקרה ^א יתברך אותרה רארת
 נח:לקקו ; )ממרחקו או (הג^ג^

הטעג היא וזאת החבר אמר יסי'
 וכופתה ההוריה

 העעמים עיני מן □nS הופך אשר ישרא^ כני
שהופך □דן

עו ר  דל ו
ה גיל פיי

אר מ ה שזשויס מ  א־ן בנור
תי החליך  במקרים ניניס/ול

0 אחל שמקרה J לא לשני 
קרנו מ9נשי י ר ע תו גו' מדרג  ו

ת ואין ־ ממש כויו ת ב ענ  ת1 ק
ב מעט י  אתת כל כי ־ וכי' י

ה מנן מ ת ק צ ק מז תי ל  שאין ב
ת נמקלי׳בי כן רגי ד מ רגי׳ ד  מ
 שתי אמור כאמרך להם יש

ת ד יש לובן מדרגו נ נ  הזה נ
ת ושלש רגו ד  הזה בנייר מ

ע רנ א ת ו ה כשלג מדרגו  ■ רז
ת תר הש^ג יאמר וכע  לכן יו

ר • הנייר מן הניי תר ו  לנן יו
ד מן  על כשאר והקש • הנג
רן זה ד ת כן לא • ה רו  הנו

מו כ מיו'ו ענ  משלים שממשל ה
כי לו מ א ב א  ' וכי איןסום הו

מי לונה  אחד סום שא־ן לי
ת  אקר משוש סזסיוח כעל פחו

חר: א מ ת שיו י כי אנו די נו' ג  ו
ע מנסיל חי הדמיון על טי לכל נשיה מגי  מין פל

לי אחד איהן על יאות מהס אחד ולכל ת־ תוסע נ מגרע  ו
י חי שהוא האנישיות גדר וכן נ ד ע הוא ־ מ  לכל מגי

טי ו פר נ שווי: ת * הודו והפילוסופים כ כו' ן' ו ו נ י  הי
תו הינא ע סי ם כאמור• ו ת ע תו אפיקורוס חיו ע סי  ו

כ  ה' כשם אנחנו אולם • שזכרנו כמו כמקרה ם ט;ע
כיר אלקינו ה כל כו לתלות נז מוזכר הזאת הגדול  כ

:עלה ליי
D ' D| האמונה היא זאת ה • ט' א ו נ  הכוזרי י

ח ז ד ת י  שהניא השכליות כראיית קי
ם האמונה לכלל כזה החכל  שנשא מה והוא המחקר ע

 וכי'• היי/האמוכה ואת וזח • המאת כראשית נפשו את אליי
א לזאת כלימר קר ת אימונה י מנ א חנו כאשר נ כרי ל י  ע

מר ח קייו כי ת השכלי המחקר ה הודו ד • בה ל  מה ע
מרו נ פ ן בראשי המירה שכתנ  היא האמונה כי נא

שינוייר מס הפי לשכל תיק שהוא ל”שינ< נמה ההאמנה

ה־ ולא בכזה ת בז רו הו  ל
רן א ה זי כי פני ישלה ל  ל

ר איש י נ  בחחקל אמונתו ל
בי ד ק להביא כזה ב כר ל פ  ע
שיסופק דבר של קיימו  כ

ה כי אפס ענייני־ הז ק! כד  כ
קנו עכמי נ ת עליו שי כי ש  מ

ת בקדיש המקלה סודו  על הי
 ־ למעלה המוזכר הדרך

ה היה לא א  כורך שים בו יי
תיי ענו ט ת־ ל כיו  ממילא קנז

א ק  שמינחאיזלמפורסמית ייי
ן אין ׳ י  ומה וזא : ראיה נ

ה הונרכו קי מ ב ר מ • לי כו'  י
כי ומי נ׳א ( כ מי הניי  לי

ה ־ )וכי' במקרה הכינ  ו
מי היא אחת  בזולת כי לי

ת הראיות כרו לכו די הנז

 כעל יותר אנוש ולא
ר כי ד  השיסייתשהוא ג

• הסוס

מכאתי וכן

ס דין כי שנאמר  המולככי
מי הוא ס דין ענ שוטיה  האדם את שינל וכמי ־ פ

תל ת כחכמת הקיים ד ע ד ס נו ת ע ע שלא היי ד  נ
ה טי ם שם ואין • פל  העכין כן ־ כלל למקלה מקי

ת סודו ■ אקר ומשפט אחת חקה בי  להסי
ה ת ה חלקיה אמד כאלו • קפלד טי  ופר

:בנסחא
ה היא וזאת ו סימן ענ ט יכו'• החוליה ה

ה ס עניין שאין לזמר הבונ מילכבי  ה
ם בלתי מג ס מגו ד א;ל ל לאיה מהם שתיקח ע  ע

ך ־ הפשוטים י נ עי א ו לנ לן בייך ע ד קל ב ק מ  ה
ך אמנם השכלי־ ת ענ ה היא ט ענ ת תוריה ט  אמתי

ה נתאמת שכנר ל עניינ די ע  שהמופת הנפלאות י
ם ס אשר • ישראל כני עליה עביר  שהופך מה הופך כ

עיני ס• מ מי א' המטה כהפוך העג ת ם לכ  • לדם יהמי
שנזכרו ייתר ת מכי ני ׳ הג כי כראשין ה עי ם ו חי ענ  ה
ס מהותם לומר לונה ת חיז ענ פי ז מורגל כ  כלשון ה

עינו הדכר לאמר מלני כמקום ב  וכליו • כענמו הדבר א
עי שביארנו רני ל סי ב ע ס רואה אמרו ג׳ עיניה דנרי : ב נו'  ו

ומס ̂ ב סג



ר ו ח ק ד ו ה י1 מאמר י ע / י מ M׳ )  _ f , u i ' u
א זמה קי :זכ« ישתנה יזח«ל^ לא תכזון זמשקל שהוזכר כמי יזזלתם יהחן (תPכ̂ל י להם(כז שנני א ד כן ( ק ד ^ 
ס סי שם ת ספק כלי ילחז וגא־ ג ענ ה ט כ1עמ הייקר י1י ת על זעימד מונק זי ראיה תזקף ' מ היי ! ד י כ  ה

אין כעניינס שיאמין מי אנל אנל ת • פ ו י ךי די ה ת שכלי ז לי ע ס כמספר תכלית נ ל׳י לנ הנ ס ט ל ע ק תי י נגל«3 כל
: עניינימראשית דורש דרוש אשר ר נ ע זא־ן * א שוןסי6כר שזכרני כמו תכלית יסתלק יכאשר ד p«’« א p

• ך תשכ כאשר דל נכו' ת ענין להם עיני רי ד הנו » ג, כ ש
ד ג נ ח הצקיח הזה ההיפת יי ך מ פ הו ת ש ד מ א ו ר נ נ גי ן ^!ךס ־׳ ה התקדשס על ך;7הר,ן< מ קי מ * כ ע  כ

ני נ ת ל כ ק ncw:1 ישלאלהמע־דיס יי s ק ל ת ס ח י הז ת פ מי ח ה תו ש ך י מ כ שנקלה מה ק סנז ^ מ , ג ל נ ה
ן כעכמיש הפוך אמתת ע צו ך ה ^י ת ע לי ד כי כלשון פי׳גפן כ ר ל ע ך ע ר ד עצ

ר: מו א ך ישתוה כ  ונו ע״
תו קתהיה כנ  קזקה ס

מן ענ ס דנו כ  מחזיק עי
ת להתעקש בסימאתז  בדע

 להפיל לי תיכל ולא המקרה־
תו סענה עי לפניך חלל או

להכרית הוכלנתיעלבוש כזו
ת הענין ענו ס  • שיכלתי כ
ל; והנה עו  רוח על ה

 כי תהיה היי המתעקש
לו פ סנ כיי ר מו  גם ביוקרה ק

 תקים I’ הזדמן באשי המה
י שיפול ע ־ ז  יהוא שם ה

ם מתקדשים  • שונים ענייני
: וכפי ק מ ד הו  כתקרה ש

שנוג * מ כי' לי ג ל כמי הנ
רו שהקדמנו אי  כראשין גי

 • ש1 ממנו בא ־. א' סי
 בדברי' תחול אשר הכירה כי

ע ככי היא כי ל תי  המזג ה
ו  ימלת סודית• ה נמזגו שי

ת ה ביארנו דלי * סי עניינ  ל
 למען אלה ככל החבר ?כינת
 הסעב השלמ אל כלן ה הביא

 שיעשה כמי ירכה ענמה אונים ולאין כה התתיל שכבל .
:הנמשכת בתשיכתי

ן ^י * עמי אדבר ואני ן קו כי' ה ו  אם בוה הכינ
ם נפלו כמקרה  המתהוים העכייני

ס חלוף ככי המה כאשר ר ע ען כדבר הגלגליים ס ה סו  ה
ת על נא ישפיע מז• הגלגל תכיע ס האם ענ  זה ייוח

■ רו דו ס ס עונ ס ע ה קי מ ם וככר צ ס קד  ג סי זה יל נ
ס ע ט ת חיבת בעל ידי אשי ח ננו הלנכו  בשער כו
ד חי ק כל כי פי הי פי  ■ יו לכונה מאד מתייחס ההיא ה

ן שם ׳וגא י כי ס כתני הגלגלים סכיכ ׳ תיה עו
ת קלפו מת ס כ ה על במשתייתיהס יהככבי משדגלת הנהג

ן ו מי ד ה כי ה ח מ ה ע מ ח ב ר ק ד ש פו ם שי קו מ  ב
א ת ע ה ר ם ז בי נ ע ה ה ר עי ע ו ר ה הז ה ד־ז הי מ  ב

ה ר ר ק נ ב ש בו ס ך חגדיגל מ ר ם מן ע כי ר ע  ה
ו ג מז ה בו נ דו כו ג הי ז א מ ו ב נ מ ה מ ה מ ת א  ש

ה א : רו
ני הנוזרי אמר ז סי׳ א ר ו ב ד ו א כ  ע

ל ן הג^גל' ע ו י ^  ה
מו צ ה ע א מ הו הו ד ג ^ ג ה שי הי ר ה ב ד א ה ו ה  ה

ה ר ק מ ם ב א א ר יי ח א ר כן ו ב ד מו א ם ע כי ר ע  ב
ם ה ם ה ^יי ג ^ ג ם ה ה ת אין עך ו ^י כ ב ת רו  מ

ו נ ח נ א ם ו אי ת רו ח ם עו חי מ צ ם ה י חי ה ש ו  י
ם ה רי ד ע ת ^י כ ת ס ה ן ^ ף אי סי הו ס ל ה כ ן ו  אי

ע ח ג ה ^ הי אוי ו ם ר ע ח נ ש ד ח ת ת ש ש דו  ח
ם כי ר ע ת ה רו ה צו נ ח מ ת ת ו רו ח :א

א החבר אמר ח סי׳ ה הי נ ע מ  b ה
כן ם ש תנו ע שיג  ה

( ה מ כ ח ה מ ה החכמה מה נא ( ב ר ח ם ב ה ה מ מ  ו
ך ר עו ם ה ה ^י ר א ש א ר כ א ב ת ר ה פ ס ת ב ^ י  ת

י נ ם מי י חי ם־ו ה ס ארי ס (ל נו דיי ^ ג ג ד  ובש׳ א’נ )ו
ת ל ע סס ת אלי סלג אברי ת' ה ^ א׳ הו די פ ה מ מ כ ח ה

רן ם מן ע ד הערכי כ ז י מ  כ
ת ה והלא בקודמ  הי
p ההנחה פי על ההכלח p w  

ת שתתחדשנה לו ת ני תיו  ■עכ
^7ג יתתחנה תכלית לאין )  ל

ד אחרית • אין ע ל פ ש  . מ
תפל שיא יזה ע י הז ה ? 

שקי חי : יכ
היאהטעכק״. ח סימן

לי תי פ  o^ןקי נ
ל ת פ ס נ ל יג כי ל י גו ל ג  ב
ליי תיז אל להכיאי דנ ץ מ ע  ח

עג ס ד הישל ה ג  נ
ת עכ ס ס ס * המקרה נ  קי
 •’ה סי' מנעד יאשיתה
^ מאד השגיא יאקריח ק ס פ  ב

ת מ ף * הקוד סי הי  לזשל. י
מה מי ה אליי שסמך עכ ר מ א  ב

כן׳ השגתנו עם שכן כל • י
ענייני זהאי־ך ^ כ ב חי ל ע כ

ת בנו ל ה כשער ה חינ  הב
כפלקו בחכמה פתח פיהו כן א ו נ ת ם י ה ב ב ב שו רו היי ק כ ה ןו א ע סי כ ס ___ ה

הבהיע^ן מהית לאמ׳• הלאשין א^יהש האדם עורך נעביר שהם והחנורים
pp^P בסימני התבונן היא כי  

א ם הנור אי ן בנרי ן ך ע ש  י
ת כפי בכחש ר כ ה ח כי המבחין כ ^ יאס החכמה • ,; מ, קי

ה ביסודה היא בבריאים נחלקים קי ע ש אחת י ת  כ:
ת היא ה אח קר ע ^ מראית יליתיזלקית ובענמה ב כיכלכי

ת כשמשית שי  ׳שמשל-*ן וכמים הזכוכית• מן הנע
בר^-ק־ שהס כתיאה מזה זה שונים שפרקיו הפרדס מהם

א התכונן כן על במראיה׳ עליהם ע ככריאו'הבור כ ט ק  מ
ד ע ב ו ש תיי ה ס( ל ם גדי שן״ תתכאס מהם ממך בנעל א כ

ן יכז׳י לך ספרתי ״ עו ח: במלוא שמה י ^ • לשינו לו א ן
נלא^ן. לא ובלה בקנת נרא קנתה אפס כי וכו׳י מהחכמה

ס ת לא ג כנוי • בכלס הקנ ►^ לכמחיס מושב מהם ו ילק.
ם ת הנוכרי מ קוד ב יתבאר זכן :כ שו היי ת מו ה כו' ננ • י

אקלו



ז נ ר ט סמן חמישי מאמר יהודה קול
חיי מה על העלי ^ חנ ח זהי)ש זהעי׳עליי המתכאר׳יזשלימו׳הסדי ל^קית ה הלו שלג( ה  שלת״ שלוקז הי<ק 0•ואמ י

ה א ה העיר ־ כענלים הקייס בכליאת הני תיד האש שישלקכדיכן מקזס 1׳ ללכת תצד ג'כ עלי שי מ ארץ ואיי׳יסד ח
ה על ככלל יהכל • האדם בני קיעלת לתכלית קנתס הדור ל היבש'• היא יזאת חנזני ע כ-י לי' המזמו׳עכמי ע כ ד כ

כו: אשר הבחינה כשער באורן ל כ ס • כראשיתו דבל האלה בהם התקנה אין כי ז ג א ר נ ת ה לן ד מז׳לדיד ב תד ה ה ז
 היתה שלא הכינה ׳ ^כי

 * ותועלתו העולם תקנת
 במדכרו' שיכניס אלה להיות

כ('; כישוב אכל  מה וכל ו
ס׳ לו הרמז רJ • ו  כי אומר ז

ל שהורה כלמה ם לו לי דנ  ב
ת כדי היה פהס ת לדקו עכ  ע

ן .אפיקוריהיוכי ני ע  הלזקרה נ
ר ־ בסולו על שאנחנו כנ  ז

ני אפיקורוס זכרון בא עניי  ו
*׳ג פ' סוף ב' קלק במורה
ה לא שהוא באממ או ט מ ע ד  י

 הווי שהדברים חשב ית׳־אבל
ק ונפסדי' ק פ ה תפלד ב ה  יב

מקיס כפי  מנהיג שס ן ישא ה
ת כדר ילא אי ב • מני  נ ע

 כל אדון מלפני «המתדגס
ק א ם מן אזמר ק  קיריש־ קד

תי אפשר וה ולפי תפ  המלה ש
א כלומר קלוש אפיק  מוני

ת עיל מעליי  בלי על אדנו
ב: מאמין יז־יתו ס  ראשונה ב

■ קר פועלת  בעניינה לכלול הזאת המלה מקלה וי
מן ה כעל של מלינתי והיא הפקר ל קיד ע  שער שכתב ה

ה כאשר כי לאמר לז ני ד ק ת י ם קנ מוני קד ת ה ע ד  ל
ת ת1בכמנא ראיה או שבה מופת בדו ו הנכ י ם בז ת ע ד  כ
עו לא הנמנאים אלו כי והמשובש הגש ת הגי  למעל

ה כלל אלקות ב אדר כו'  תלוש מגיאותס היה שכנר ז
אוי ר תי ל ב מוו עג ס כ ק תי ה  תהכווכות• אלכו<ה ל

ס מפאת כן שהיו או ־ והכזלמן הקרי אל אס כי מ  ענ
אלו אג כיונ ס ס הדבר .י מפקירי  לעשות האנשים את ב

קי אותם פ ס ה פ ת והיא ׳ תש1וכפש גגי ע  אפיקירוש ד
עי' הזכיר וככר אחריו יהנלזשכיס ש ת אי ס גכי ת ל נ  ש

:ובו השמע משפר בשט
מן סי ת ט • נ ד מזמור הוא ־ הזה התזמור ט : ק
ן מ י כראשית מעשה דרך על הולך הוא י ס

ט ע דברי ק הן ־ ו אנ ר ת ה ל ק ת  נ
ד דבר יזל בראשית  !והח בראשית מעשה על בתקלה דו

י עי.עה /אמי מקאיר 0 נועה ואקה ־ אי T D ע יהוא קי ר ה

 hza מדבריות שיהיו כהם ^התקנה אין כי
 ד׳יו שרמז מדת וכ^ אדם בני לתועלת ביע־וב

 וכי'^דהות הינא מעשיך רבו מה באמרו עה דוו
 כי רואדת היה אשר היוני אפיקורוס טענת

:במקרה היה חעו^ם
אףע^פישיעא הכוזרי אמר סייע

מעניננן שונא גא
ט ע אר מ ת לי ב נ ר כו מו מז ה ה • הז

י ך הו̂א החבר אמר ס̂י ^ ^ הו ך ע ר שז' ד  מע
ת שי א ר ל כ חי ת ה ה ט  עו

ר ש או הVכ מז מ רו רו מ א הי מ ר י ה • או ט  נו
ם מי ה ש ע רי מז כי הי רו ע י קי  המ״קרה • ר
ם מי מז כ ם ל6̂ רו מי ת שר ר > < ^ ע ע מ קי ר  • ל

ר ח א ת כן ו ר ר שיקרד־*, מ י ו א ם ב ני נ ע ה  מ
ת חו רו ת ר ם ו שי ^ < ה ס ו > ק ר נ ^ ת ו עו תזו ד  ו

ם ה ש ם ו ^ ן כ ו שי ר מו כ ם כי ש־אמ כ מי יידין ב  ע
ם ודת^י־ןן ד ע ם כרים ב ש ת ם ר בי בו ע כו  ר
ך ל ה מ ל ה פי ע נ ח כ ו עוש־ה ח כי א ל ת מ חו  רו

H S ם ח ^י שו ם hs,ש קו ה שיידעה מ מ ב ת ו ר ע ר שי

תי כי  כלאשין ש;ה ישועי תקל
 מעשה יכפר הזה ובמזמור
 הו^ ט ר1מהא והקל בראשית

 השמים ואקכ בתקלה ההית
 * וכי (המאורות והדשאים

כ  הזה סכיאיר ובהמשך • ע
ל ם כלשון קנ מי ע פ ל ב! תו כ  ה
ן לי מי בו ירן ש נ מ ת ו הורו  ל

חנק על מנו* הנשמע ה  מ
ל אשל המים אל רומז ע  מ

ם כבר • לרקיע ד  1דכר ק
ל ה הי' ברביעי תס1אוד ע  ג

ל־ ק וז ו ת היא אלקיס י  רו
אני' ממנה הקדש מל ה אי׳  ננר

ט' מ נ ק ו ר ה ה אויר ר,קרי  ה
ג ה : ל ס ותחליו״המ ו  א/

 השיגתם לא לי־קיע מעל
דו ילא הפילוםוביס הקשת  הו

 אמור בו שיאמר ואפשר בהם
ר שהוא  שקוי־ין הקרה כלו

ת בערבי י ל נ ה ^ י ר ר י ר י מ ז
ת ע עני הג קריו ־ כ ה א  ו

עי האש מקוס נ ע  אתוריעכ*1י בי עי בלשון איתו שקי*ין ה
 כ« שס ונתבאר • במקומו שם על-יו ביאורנו קלס וכבל

א ה ת ע ד כ ע ב א ר ה ת ע  שבתיכ כמי הקרה מ׳שהואכדור ד
רו מפורש או ט ס יהי על ב ג ע- קי תב המזמו' בפירוש י  * כ
הו המה כמו המקרה עגי הס ו ימות׳ ע ־ קיו ר והס ה דו כ  כ

כ הסגליל־ ב ־ ע קלו אוי חנלי ו תקן שי ם זמהריר ל קו מ  כ
ר יהוא שגליל די ט כן שנק' הקלה כ עי כי ב מיי־ א  לא כ

ם שיאמ׳כי לחכי יכעס ה עני׳ עי בכלור ה מ ר ה לי סג קד׳  הנ
ל 'בז במשלי אכלו כמבואר לו כ ה י קי אייר חלק הוא ה  ה

מנו מ מגעי א קיו ^שני בעלך באיכותו קל שהיא ה ל  ק
ס רי ז נו ני ושט ק ̂-ג או על ש מ  ברשיון כלס זכמכא:ישהס ו

ת כקמה בהס לעשית ית' וחפנו ברשותו לל • '1וכ חו כ מי  י
הלק כתיב־ כמשפט ם ו ט׳יריל כלס בעד ת! שדבר ו  בהלנ

ט עבי' השם נאמרו אלה כל פל י נ ל ל ם ע ענני  המהלך ־ ה
ג!' רוח ככני על ג ו ת ע  והכלקי׳והזועות* והאישי היילזי

תי! כתב והלאבע שי אבן אש מ ה ט ה  שריחה השורפת לי
ת מי ל מתשמי המלל והאש מ עכ־ר קי׳י הבר ט ששולק י ־סי י

בבל



ץ מא^מר יהודה מי י סימן ה
י : עי נמנאר כ תז :לשליחות כנוי ה' שמלאכית ג' סי' עלני עי נ ת מ שלזז נעמקי' אחד מקום k מפכיו לכוס י
לו׳ וכל ח ע ויי קי תו אס הן ‘ כי ע ענין ד ע כ קי ר עו ה תך באץרו הין סו'וגו' מגער «ו דתעודד קם ואו • ינו או כי מ ק

שזכרנו מן אחד על העליוני' השמים ת אכל וזא ־ מתכונתו הנרא׳על המיושב הוה ברביעי עליו הדרכי׳ ל כי ' הי ס ו
V ק ■ למעלה הכישס במקומו כה ד נ ל כי ■ בדברו י תן ביאור שהוא כ ער מג גו יכושון ל אי כמו • ו מג ך ש ל הו :ו

ד אן^ שיהיה ע שס(נאבכ ל
ה סנ ה ל ו 0מלןן ע

 בתחתינים• המתחדש
 ועולדתו• מינאו השמי מקנה

אויי כן גס בו דנה זאס  ה
 כדור שם אשר ■המרוקע

ת היקרה ע כד  יזכה הלאבע ו
קר כן כי ו כשפס  האותות ע

ת  כנודע• יתהוו שם העליונו
 ׳ וכו כלביש כלה ויכסוה

 עמקים כלה ויכסיח סיעירו
 הוה־שמ:הה כלבוש והריס
 שהיה מז כפי זזה ־ הנלבש

אוי ס י  :שיתבאר כמו מטכע
 כשיתד תהו׳כלבוש שאמר כתו

ר  תהים כי הראבע ביאי• כי
 כי • ביס העמוק המקים הוא

 מקלה היה היבשה בי;רא!ת
ס מ  והוסיף • עב • ק

ד  כך אחר נאמרו ביאיר עי
ס ע ט י כסיתו כלבוש ו  נ

ק הוא קתהוס מ  הארץ עי
 חני כי כמיס מכוסה והיא

 אף • ע*כ • מגולה היא האי־ק
בו לא ש ח מ תיו שיו  הקבר מז

תו: כ ה ר אי בי  כי הזה• ב
ארו הראבע  ה־יניאות על ני
חיי המיושב  ■ היבשה הראו א

 כלבוש תהיס פירש כן ועל
שי א כ תו סי ■ כ  ועל הראיתיך

ס מדו קיי ע  אנלו פורש תיס י
י זה כי נ ד ע ה לז ונראה י

 הועתק כן ואחר ־ ברקיע תדיוי זה וכר*
 כאמדו היב־נזה ותראה המים יקוו
ה על י נ ו כ ם ומהמים מ ע ב ע ם נ פ׳  מקי

p ממע^ ( s S( כד׳נוש כ^ה ויככוה הארץ כ״ח
ש תהוס שאמר כמו והרים עמקים נ^כו
 היכולת אב^ • מים יעמדו הרים ע^ כסיתו

ע ג^ותם הועיאדת והחכמר־ז טנ ה הד,ו>ה מ
הימים כ׳זימקה מקום העמקים והכניסם

^ מקום בכאן נא עדש־יהיה^שם  החיים ו.ו
 הכנס כנוי נוס־ן י ואמ'מגערתך החכמ והראו

U 'דירוקע נאמרו רמז ו^זה הא^־ ותחת הימי 
 א^מרו כגגד כנראה הוא כי המיס ’הא^^ע^

ם ת  המים סכע כפי וזרח כסיתו כ^בוש ת
 ש־אמ' וכמו והחכמ היכולת כפי ההוא והמאמר

 להוע^ית מכוון זה וכ^ <עכורון כ^ שמת גכו^
כתחכוליומיו דתאדם ידחר־ז כאשר ר־זחיים

וזודתס נהכרי הנהרות מימיה: ומלאכותיו
 <ןו8 הריחיס דינית ערכו כפי המים מן ^קחת

 נאמרו [ד־זנדז רמז כץ זד־ן וזו^ת ^תע^רת
ם המש^ח חלי' מעיני  חיתו ’כל שישקו כדי כנ

 עוף ע^יהם החיד־זויהיד־ז תכר>נ כאכזר שדי
^ף יכרא כאש־ר ישכון השמים  ואחר ו־ז

א אד* נעתק ש ד משקר־י, נאמרו ד־זארע ת
מן’יעי דואיד כנוי מעליותיו הריס  הארע ח

ח שאמר כמו וזרעו אדם לתועלות מצמי ' 
א ר^כהמד־ז העיר ^ א כי דתחעיר יבזו ש ו  ה

ת בו תי ת מ קר היש־וב נהמו וסוסים וצאן נ
וחמורים

וכי
■ היבשת ק למען הנז' הי ס0 י
 השלמים קייס הנעלי גל,ל

 כי ־ החכמה והראות
 אשרנמסאיןריכעטיכי^ש

 ונקם והחכמה • ידועים
 כהגלותלן לכו נגלית איננה

ע׳ ככיי ־• שינא וכמו באלו כנ  ה
 כז ־ האיץ ותחת הימיס אל

 מגערתך באתיז הכתוב
 הככסם ענין וגו׳יתאי ינומק

 כמעדן וביאס הימים בעמקי
ם  מפסי עפל ובמחלות סיי
 כקימו גאיט ומהדי ה' פחד

 למו זלזה :האיץ לגלית
 he רל ־ וכי לרוקע באמיו

ת המיישב הזה המניאו' די ג  נ
 לרוקע באמרי למז עלייך

 לכאויה כנראה כי י וגי'
 תקוס אמרו כנגד הוא מחני

 שהס י׳ל ־ יי־י' כלביש
ס נלאיס מאמרים  כדכגדי
כאלו זק את זק יסלתליס

הלי על הים מימי יש כי בלב
 שיפרש מי וגבה נמים• שהיו עלחימית בב׳חיסגם

 על חיים אלקיס לכלי וההופך באמרי הפיך כמו *־.כתיב
 מגערתך וביאר ■ כלגו תהפוכות הריס יעמדו מים

 ועל פערה רוק עליהם בבא הים גלי על עיסקיגי'•
עז  ביאורו מכלל יסחבל • סעישתמעשהגדולכיס קי

 בכינה אקלת רוח כי ־ בא לח ההיא הקפיך יעד • ינא
 יעמדו הריס על כסיתו תהיסכלטש בנאלי אתו קיתה

ע בפי מי® יתמהו בערס התיס^תקיףעלהארץ עי

כי' והחכמה היכלת כפי ו

ת א הז חלץ ם ה מי ^ פע ז ק כ כ
 א«ן אמכם ־ כגלית ופעמים

ה כאן תיל y-f כי • כלל פ  
j כסייתי תהו׳כלכיש אמרו f- ' ;

ע כפי הוא ב  pl,pp^ המיס ט
א והמאמר ־ ברייתן הו ה
 המיס על האיץ לייקע

 ידח,ן כאשר :שביארנו וכמי
 למלאעדן מעייני׳יגו' המשלח אמיי עני! דמה יכו' האדם
 אתלת דיך k מים פלגי מלונת להשיב בהלות כונר

kאמרם מלשין הוא ופכייס יטם כלאשליקפ'ץ 
 p,ששיכל העיון בי ופירש • ככייס מנודות פ׳כ׳ג כלים
 ; נכש אגמי סכל עושי כדכתיכל דגי' בי וכדין הנהר

 לאשזן מתמלא לאמה הקלוי: בור משכת על הניזקין וגפ
׳ לתעלה אי ג לאשקיי נמיככל פליגי כי בגמלא אמרו

למלאק



V;ו׳ ד ו י סימן : חמישי מאמר «י
ה אל כלשין שבשדהו המים אמת למלאת ת קנ על ני ה עניי כי •י מאכלי ב ז ^ ז ם(ני תזוני  השלגה ! )המיגים ה

ת בעדם כנה :הנייכה בוד ם בע ס תאמר ־שמא וכו האד תב כבר * ו נו לחם כל כי השישים בעל כ כלל עניי
מיז לבאר ראית מה י האירו לא • וכו' להבהיל שחן כן ואחר ג מאכל לכל בהמות על לבהמה קביל מנמיק א ג יו ד

ר את המדברי!'* על גס אותו מלבאר תניס כי לך ומס • הישוב או בי ב תו ב כונ תו כ י ושמא • ה ז לי י בו לתקן י נ ק
רז, גי משי הורה כן מל  בייו

ם ככה שהכתוב לאמר עד  ב
 היה שהרמז וגלה רלהלק

 שאמר במה בלבל ונליהס
 מוכב הוא כי האדם לעבודת

ת הנהמה אל  אשר הנזכר
 מן לתם להיניא כה יעבד

ו האיץ*  זכושא שהולך מי
 אמרו ויהיה ר־ הניא משך

 אמר כאלו למעלה מוכב ועשב
ך ועשב קניר מנמיח  לנוי

 והבהמות הישוב בהמות
ת לנורך הם ענחם ד בו  ע
 :כאמול ותועלתו האדם

ק מ הנ ב ל א כו' ויויי מזי כ ע  ל
 ההיאיזניא העבודה שעי י״ל

 הנמח לב לענמו האדם
ע בקרבו המשומר ופריו ק ל  י

ק המוכות* רו חיז פי לי ק ה  ו
ת ח * ל ם מי ש ה ף עי ל קו א  ה

 הכמת לב נאמר! שרצה או
דו הכמח מבתר ק ע  וכמו ו
 במק בשם הראבע שקראו

הנמתי׳ בקליפות־ נדנד*(ירנ
ערכו־ תגרועיס  יפיס ובכץ ב

כון  הכה אמרו לדמיון מונאו נ
גו עשב כל את לכס נתתי  ־ ו
ן קית ולכל אי ת ה ם מכוון ביאורו וגו'*(יעל  שכתב מה ע

ע ב א  ולכל אדב התי׳לבכי לכס כתתי ויאמאלקי׳הכה ו׳זל הי
ב ש ע ל כ ל כו א ל ה תי ש פ כ בו ש שי  מותר עץ פרי וכל ־ מי

תו ע*כ־ • ולכלרוייש לחיות והירק והעשב לא/ם ע ד ל  ו
ת י1'^י תי הנה • נ1הנ ח ס לכס נ לנ ס לנ ה1אד ״ . י  1נ1נ

י ' י ׳ י ל , ■ נ ע 5*= י ע " י - על ■׳שי ׳ נ ז כל ־ אי • ה
ע ע׳ן פי* בו אשר העץ כל את אך י ז ע י ו ם לכס ז  לבדכ

ה הי  אמכם כי ־ כי חלק שיס הקייס לשאי אין ־ לאכלה י
ן ילכל י ק כל את לגו' השמים ע  עשב יר

ע כוון ולזה ־ לאכלה כתתי נלכד אנ ר מיו ה א פרי וכל ב

ם רי בו ח ה • וזור^תס ו נ ם כ ד ע ת ב ד בו ע ס כ ד א  ה
ד־ז ע ר רו ב ת ^ו ד בו דז ע ו נ ד א ד1לז; ה ם מ ה  נ

> ^ עי ח ויו מ ע ת ה מו ע ע ד6כ>י ^ מ > ז ר ש
א עי הו ן ^ ת מ ד נ ה

תי ת ס נ כ ת ^ ש־נ כדי א ע ע ר ע זו ר ה ז ע מר רו  דיו
ם שהד^נ אד ת די פו לי ק ה ס ו י הי ה ר א עז מו ^  כ

ת הי ^ כ ^ ו ר מ א א ש ^p ף עו ^ כ ^ ס ו מי ע  ה
ר כ ם ( וז ני זו בי ם נ״א )ה מיני ה ה ש ל ע־ עיר ה  א

או ע ת יי ד בו ע ד־ן כ מ ד א a« ה r גן ש ד רו  תי
ר ד־ז ע ם (י ל כ ם ו ה ר בן ו^^כהר • ל כ  ז

□ ת ו ל ע ר תו מ ה < ן ו י י • ו ש ו נ א ב כ ל ה מ ש  י
חר ה מן כן וןי ם לר־יד^ד־־״יל ש י נ ן ב מ ש  מ

ם ה ל ח ר ו ש א א ם הו ה ל ע ה דו ד הי ח ו ) מי ב ב ל ) 
ש ללב נא נו ד א ע כ ר י ח א ר כן ו ל חז ת ע ל ע  תו

ת ד רי ר י ט מ ם ה ני ל אי ר כמי לא ר מ א ו ש ע ב ש  י
עי רזי ע א ן ה׳ ו נ ב ר ל ש ע א ט ת נ ל ע תו ' ו י נ ל אי  ה

ם הי בו ג ן ה מי ם מן ל י חי מו ה ר כ מ א ר ש ש ם א  ש
ו נ נ ק י רי' ב ר ע ש א רי' כ ה ' ה הי מ ג ת ה עדי ן תו מי ^ 

ד ח ן אקר א’נ א י ב חי בו ה רי כ ח מ׳ א ם ש הי בו ג  ה
ם י ^ י ם * ^ עי ^ כ ה ת ז די ע ן חו מי ד ^ ח  כין א
ס חיי ח מו ד ר כ מ א ם ש עי ל ח ס ר כ ה ם מ י נ פ ש  ל

ל והכד* די כ ר נ כ ז ה נ ש ב  נעתק כץ ואחר ־ הי
k הי ת י רו או רו מ מ א ה נ ש ח ע ר ם י די ע מו ר ל כ ז  ו

ת לי ע הו ה^^ה הו ש ל ו כו ו ב ר ע א א ב במקרה ל
ו^א

בר אל להאיר מז ־ ו פנ ע כ  ו
י מדברי פילאה  אלא ־ בע7הי

ת הגרסא פלפי מין הניכר א  כ
ס  ראו* היה ־ השלשה הייזיני

ת לבאר ל ע ן השמן תי ני פ  נ
מזון־ ^ו ושמא ה תה׳  זא
 אזכליו•• פני להבהיל סגולתו

תי לא ואנכי ע ד ן ואולי • י  כזי
ק הסיכה אל ש  אבל הנהוגה נ

ם מוני קד ה היא כ5ם ה עיל  • מי
ן להדס עי ־ כ ן מו מזו  כ

א כינ ק די׳ עי ה  בעבמו־פ״ק ס
לין קו תני ושמן סייין ד כ  שכ

מדו הס בילדותי אמי  לי ע
ת ע תי ג קנו  שלהיות אי ־ ז

חנן ר' כמאמר מפקח השמן  יו
ת ( ריו  ) משוח כהן פ הו

ג משכחת שהזית בשם מי ל  ת
ם בל עי ת שכין כך שנה שנ  זי

ם של תלניוד מחזיר עי  שנ
נו כנה ־ שנה ת עניי ל בי ה  כ

ס ת דרך על כני ם הכיי  אד
ו: ר מא א אסר והלחם כני  הז

ת ככר זכו' ע ד שון י הל לו׳  רגי
 בכלל כשמות להשתמש

רי! פ כ ך • ו כדר שכחב מה ו
עי כי מי פ' כראשון המורה  מ

ם שם א1ה קי ט הי  * בכלל פנימי אבר כל ושס י בפר
 נאמר זה ולחם ־ ככלל נאמר למעלה הנזכר הלחס כן

ט ע הלחם על כפל דו ד1זמי הי  ולפי המינים מחמשת ח
ד הוא כי יאמר השרי הכסח ח תו יכעד אנוש ללבב מיו היו  ל
קל ס אדס של מחייתו ע ביין ה־ה הלחם על שלא היות ע  ל
ה כעל וכמאמר ־ האדם יחיה ד קי ע א פ' ה עדןמל זיי  (כ

ס ס מן הוא שהלחם • לנכ עדי ס מ מינו מש’יב הלכייס ה כ  ח
ס ומן הנביאים מן התורה מן זל תיבי א פחא הכ ת ד עו  כ

ת לחזק מועיל מזין והוא ־ דלבא חי מ הכ יו נ ח  כלן היו
מנו הלב את מחזיק כהוא שכיון • עם • חיים חובאות מ /1׳ /׳'<׳I'U'j ׳ - / ; /fj ע/•• ־ קייס ^זגקות

ר ע מו ץ היגשה־י'לשכלאלההמוזכרי'עדהנה בזכר ככלל והכל ושמאכוון■ * לאדם היתרוזולתי שאין יל לאדם ע
 נמעש׳וכו'• קהו ;היבשה לתרא הכתוב במאמ נכללו עליה בז יתד הוא כי הבהמה תן האדם מותי שהוא כ(

גכונה ’ י ■



Sip מאמר יחודה
ס תהז שאין יזניצה ענ א מעשה נ ך הנור תנר י כי • י ו נ  ה

ם ־ מכוון לתכלית פעלו תמים  כמקרים תהו אין וג
תו ימן פריו כי • וכ«' הלילה כמו כמעשהו ו!;תלוים ע  ב

ל לא (עלהי  חשך תשת שאמי במה אכלו רמוז יזה ־ יני
ה היא זו כי ' וגי ייהיליל

 הייתי עם י חשן שימת
י ן שא־ העדר ד תפיסת נ  י
 התועלת ענייני רק ־ הפועל
 פירוש יהיא ־ ממני המכיין

 מידי איתכו הזיג־א נפלא
 עלפייגא המירה כיאור נזרך

 אתה י' פ' בשליש• באמרי בו
ע ד  היא המונע שמסיר יי

מניע  שהסיר כמי אקד ננד ה
ה ר קי ה ת ת ת ד: מו  ונפלה ע

 שאנחנו ־ הסכעי בכבדיתה
 הוא העמיד משיר ני נאמר
ע ה הני קזי  הנד יבזה וכי'• ה

 קנין שהסיר למי יאמרב׳כ
העדר עשה שהיא אתד  ה

ר איני שההעדר יאעפי  דנ
 כחי שנאמר כמו כי • נמנא
 חדש שהיא בלילה נר שככה

 במי נאתר כך החשך•
 שעשה הראות שהפסיד
רין עו הפירוש זה זלפי יכי'־ ה

 התלויים במקרים ללא במעמדי תהו ולא
 הב־מ־מ העדר זמן הוא הלילה כי שהוpנ

 טאמר כמו לתועלות מכוון זה עס הוא אבל
 מן לו ע־סמוך ומח לילה ויהי ח־מך תימת

 והליכת המזיקרלאדם החיות בזכרון המאמר
 הרגילים החיים והאדם ביום והאספש בלילה

 אדם יעא אמר כאשר זה כהפך האדם עס
 לו ננדרו כבר הנה ־ וגו' ולעבודתו לפעלו
 כן ואחר הנהרות כזכי כלם הארעיים החיים
 ולא האדם זכר ונגלרעמהם המאורות בזכר
 ורוב במים א־שר החיים זכר אלא לו נישאר

 אינננגלית בהם ידועיוהחכמה עניניה׳איגם
 אשר n?i זכרון על ושבח באלו כהגלותה לנו

 מעשיך רבו מה כאמת נגלית בהם החכמה
 וסמך נו שיש וכה הים זכר על חזר כן יאחר ה

 ה׳במעשיו ישמח לעולם’יי כבוד יהי אמרו לו
 עשהז אשר כל אז אלקים וירא לאמרו כנוי

 רתשניעי יום על ואמר ^ד1מ טוב והנד־ן
 שנשלמו כעני־ר ויקדש ויברך וישנות

שר ד־ו^נעיים דתמעשים כזמן ישלמו א
והגיע

תנאר  איר יוגר ישעיה לזז י
א ר ' שלים עישה חשך ונו י ו נ • !‘ז כו' עו ה ר ^ז ע ד ז  הנ

ק כן בם או פה שם מי אמרו ה ס או אלם ישים מי ליול
• ג!׳ חו ק פ או ש ר ־ ח : קנר שנות לש אולם ש  •תנאר ה

י תשיתת על לא הכל עדר כפעולת י ה  אא שהרי ה
ת על אבל • בז להחל־ת ת מכיין שכ על תו ע ל דו  אנל י
• עו מ ט: יתבאר זה דרך ועל ייכ  הכתוב שאמר מה הי

ה ט ת כי כהו ואגני תהו קו עליה יי  בהשנחה הכל להיו
ו אז י ש כל יהיה י יתברך ׳ חד מז ם אפי' כארץ ה עדרי ה  ה
ה מתוקן בכין ^עין כונ ת: נ ק ד ק דו תזדלו ומה מ  שכ

ס אל נמשך זה כל י וכי בריו באו וכאלו הקיד ל ד  זה ע
■ מר ש כיי׳ מיגאי גו לילה י וי,־ חשך תשת ז ד • ו  אמרי ע

ם יאל ׳אספין השמש תזרח ת עונ נזן מ רנ  על כזה שתזרה י
ת לו ע ל הורה יאילך ומשם ׳ הלילה קו ת ע לו ע  ־ היום תו

ם היי-־ליס וקחיים והאדם <זא  כאשר זה בהפך האדם ע
ס והחיים וכו'* אמי לי תו באמרו ככללי עמו היגי ד בו ע ל  ו
w כי ד למעלה באמלו על^קס גיאולי קדס ככל כי • «

י סימן חמישי
ל האלם לעבודת ועשב לכהמה חציר מצמיח ב דז מ  / • כ

ד סכגדר לומר רונה •ופו' לו כגדרו ככר הנה פו  ׳1ס
ם ככללו חיי ת כיכר כלם הארניי' ה היו מיו הנ א ' כ ! לי ש מ  ה

ם עייני קו מ ש גו'י ק שדי חיתו כל ו ו נו׳ לן כזכר ו דו או מ  • ה
® ירח עשה נאמרו י ד ע ו מ ל

הי חשך חשת וגו' ה וי ל ■ לי .בן
י חיתי גל תרמוש ע ד י ר פי כ  - ה

ר נכלל וכן • וגו' ד ג * כ ד עו ס ה
<ן בשני האדם זכר מו קי ת  ה

ק ר כ לז אנ ת כי תיז נ ■ ר ^מל
ק לכהמה חניר מצמיח ש ע ■ י

 ואצלזכרוןי לעיודתהאדם־
־ י^א המאירות € ד א

לו׳ ע פ תי כי ל היו ק ל ע >,5ק
! שיהיה ראוי והתכלית ל כ ז

ה מקום ככל כ כי זאעסל• ■ ל
קר שיהיה א ע ק פ ה ־ קנ כ  ה

ר ם לו כגררי כנ חיי ו׳ ה כ • י
ר כ ריז ג כ ־ האדם ו כי' הו ז  0י

רר דרך על ״ גו ם ד א
תגלגלו והכינה לו שנ פו ס  כ
ת כיי ת בז היו נ לן ה רו אז מ ה  ו
ך וככר * כאמור תי אי ר  ה

תם עי דוגמ ני ר לו כי׳כ״ז נ כ  ו
ה הדרך שעל יל״א' מו הז צ  ע

ס: יסופק נ ר עניי א ש כ א ל  י
כו' הקייס זכר אלא לי • ז

כן ר ח א ס ר כי א ויז ךל א ל כל  יתברך. שכמי עליהם ייחל כ
מיו י מה בא כ דן בלתי בהם החנתה כי ־ וגי' י לי  כג

׳ ו נ ני עי מו ל ר: חשך יכוזא שהולך ונ או בי  יאתר ה
ת השביעי יום שנו * וי U כי אצלו הכתוב הוראת ופו' J1 

חד הוא השבת בי למס שלימה לגזנוחה מיו כ  נשלמו ש
ם המעשים עיי טנ ס ־ הימים ששת בזמן ה של  ילה

ת ^ אל הנמשך לזמן שאין לאדם ההשכלה פעול ג ל כי מ  ל
א שום מ ע כי בענייכם מ ג ן השכל יצייר אחד בי ^ ק ק  ל

ש ההיא היום בעצם דכקה סגילה והיא • קשתים די  ק
ה ונמשך • מכיבד ל ׳ ו׳זל ראכע שכתב לחה מ כ ״ יי ען  ו

מי כאלו מעשה אינני מעשה כלוי ״ א
פ ן פ ל ו נ וי ש ׳ סוי •0ג ה ע, י ש א י מ כ א ל מ ס ע ת ,  ת.

ם הששי ביזם ם טר ם • הש^,; יו ע ״ ^, ^’ויש^ , בי ש  ה
א הבריאות תכל מלאכתו מכל ו שני י נ י ם י י קי  ל

עי בי ש ה ס ת יו ספ תי ה כ בר ה פי׳ ב ס טו גיו ^ הזה ו קד ת  יז-
ת ת כבועו מו ל כת וגכשמזת כעילדת כח ל כ פ ה ) ר כ • ה

ויקדו



Sip מאטד יח־דח
 ‘ עכ • תכירי( כמו מלאכה נו נעשתה תלא איתי ייאל^

 גית עק להראבע עקינתו שהיתה אלא נידו החויק זהימכן
 ־ למעלה למעלה כזה אמירתו ונשכה ויחכה ־ עקיב
 יזם הגולת על ס' פי" כשלישי חכר סל לכיי קדם וככר

נאמרו הלכיץ לעני! השכח
 אינם אע\ר המלאכים מעדית האדם והגיע

 שכרתים שהם מג^ני הטבעיים כחות’̂ צריכים
ם נ י  כאשר זמן בפע^יהם צריכים א
 השמים אחד כרגע יצייר דשכ^ רואים אנחנו
 המנוחד־ן ועו^ם המלאכות עו^ם והוא והארון
 נאמר כן וע^ תנוח בו הנפש תדבק באשר
א כשבת הו  ועתרה * הבא העו^ם מעין ש
 כי ההקשה אנשי דעת ע^ דברינו אל נש־וב

ם מזגיס ימזגו כאשר היסודות  כפי מתחלפי
 ודתערכים ודתאוירים ד־זמקופות התחלף

ם ם ידתיו הגלגלי ת לצורות דיכוי  מתחלפו
 המוצאים והידת העורות נותן מא^צל
 המיוחדים וטבעים מכחות להם שיש מרה
 שהחותם בכוע^הים דעת ולקצתם ^הם

 א^ צריכים אינם בלבד מזגיים וטבעיהם
 אם כי עריכות אינם ושהצורות אד^היות עורות

אליהם הנפש תיוחס אשר ולחיים לצמתים
ובאשר

 השכת יום השכיע ופיי
 להדכין תעמד מפני

 ולהיות • ע*כ * האלקי נענין
 גלתיכקשרעס (גניןהשבת

 ויהי נו ניכר לא כן על סמן
 כדכרי כי ■ נקר עיבזיהי

 אחרשהעתית העקידה נעל
 והיחן הזמן על יעידו האלו
 ולא התנועה על ♦עיד

 איך ־ זה זולת זה נמנאו
 אל המיוחד המשיג יאמי

 הוראה שהוא ביום התניעה
 לאזילת: המנות על ענמית
 מעלת אל הא־ס והגיע

 ביאורו קלם ־ככל המלאכים
 מאמר כי ג סי' עי כי נר

 ננלתנז אדם נעשה הכתזר.
 עשיית אל רמז • כדמותנו

 ומשרתיו מלאכיו האד׳בניר
 הגיע השבת כיוס והכה י יכז' כמדרגה הקרוניסאליו

 מ כי ־ וקדושתו כרכתל כתישפת הלז האדם שלמות
 דוגמא מעין זמן בלא כמנוחה השכלתי פעילת ישלים

 הטבעיים לנחות בריכיס אינם המלאכים כי מעלה של
 שכלים שסם מגני הפעל אל הכח מן שלימותס להוכיא

 ג׳שהמלאכים סי' ברביעי שכתיכו למה זה י:גד וכו׳ולא
 להורדת רק בכאן עניינו אין כי ־ גשם כעלי הם אנלו
 בעלי היותם זה עם זינדק תמיד בפעל שכל להם שיש

 כי לפרש עוד ויתכן ־ שמה כמכיאר ר:חני דק גשם
 סדר על היגירה הדרגת שאחרי להורות סכתי היתה
 קרובה מדרג' אל אותה הביאו סי׳ג׳עד ברביעי שזכר כמו

 וני' מלאכיו בכורת האדם והוא המלאכי האלקי השוג יון
 יום שבת ה'כרוב^חסדו,ה׳איזם ייתסינוה כאמור*

 בעילם להדבק הוא תכליתו לאד׳כי רמז בו יתיס ממחה
 כפעל משכיל כהיותו וזה המנוחה עולם שהוא המלאביס

 • שזכינו כמי זמן ז כל בתנוחה נשלמת פעילה סהיא
כה ס ברביעי כזכר ועכיןהדכקיתהוה  רוח באמרי '

 מתחברות ובה הרוחניים המלאכים נביאים תמנה הקדש
ט העלאנות עולם והוא • היישכיית הנפשלת לונה * ו

רגט י סימן
 המלאכות עזלס תקרא ההיא י כפעל ההשכלה לותי

 כלא להשלמה המנוחה ועולם ־ למלאכים להתייחשה
 שניהם כי כתנועה יתואר לא כזמן ישוער שלא ומה וזן

 הביאזי על • זכו' כשבת נאחר כן ועל :יפרדו לא ם דבק
 מנד עניינו יהיה קדאשזן
 זעל • כאמור כרכתי תוספת
 עניינו יהיה השבי הביאור

 אחכם * והרמז ההוראה מבד
יותר* נכין דעתי לפי הראשין

 החכם דברי לוס ויתייחשו
 זזל תשא פ׳כי שכתב ספורמ
השכת׳ את ישראל בני ושמרו

 את לעשות • הזה כעולם
■ שבת שכלו ביום השבת
 היתס שבת־כי השביעי וביים

 ובשליחות שלימה המלאכה
: (ינפש • מניחה תהיה
 נפש בעל כעש׳השביעי ולכך

 הכנת תוספת והיא רה ית
 האל אליו שכחן מה להשיג

פעולתו כשלמות רך יתר
 בבלמנו אדם נעשה נאמרו

 כשוב ועתה ע?:: כדמותנו*
 כפסק זה מקום אל * וכי'

 יסודותמהמוגס האינע ואלה סיףסי׳כ׳באמרו סיפורו
 קלם *וכו' המקומות התחלף כפי הסויות־• תהיינה
 כי * וכו המינאיס לכל והיה :א' סי בראשין זה כיחמ*

 מהדוממים זמינא מובא כל על תהיה ה' פי יויגא פל על
 :מהם מין לכל המיוחדות הכחות כוללת מיוחדת בייה

 אנשי לקכת’ לזמר רונה * וכו' כמינאיס דעת זלקכתם
 מם נא זכר כינה אריי ולהכין הנזכרים* ההקשה

 סתמכא תניעה כל הכס ו׳זל עב פ' בראשון המורה שכתב
 נפש יכל הגלגל תנועת הראשונה התחלתה בעולם
 ודע * הגלגל כפש התחלתה כעולם נפש לבעל שתמכא

 הס כפי העזלם לזה הגלגלים חן המגיעות הכמות כי
 ׳ וההרכבה העריב יחייב כח * כחלת ארבע • שהתבאר

 יתן וכח המחבבים• בהרכבת מנפיק שזה ספק ואין
 לכל החיה הנעש יתן וכח * נמח לכל הנזמחת הכפש
תןכחהדנר חי• בעל * מדבי לכל וכחי  ע^* זני

 אין הרב לדעת ט ב׳ה הרנון עזב שם הר זה על וכתב
 ן' שיחשוב כמו המקזליס גורת לעשות אקר פועל נריך
 • הגלגלים יקנו ההכנות כי שיחשבו ואבו״חמד םיבא

א כל נורת זאמנס  יסבזל ותרכ הנבדל* מהשכל יקמה מנ
שהערוב 1 ^ 70



י סימץ חמישי מאמר יהורה קוד
כשל«ן» הפילישיף נשם החייה שכתב מה אלי! והקלונ פ!על מבלתי לכדו הגלגל •העחנוההיכנהיפעלהו

__ •*.zl____M In n. . 1 י ׳ ׳

n ראוים ו ה דק יותר בזג נמזגו וכאשר w S 
 יותר הא^קית כהכבה כה הראה נכבדת יותר
̂ו אשר העפה והיא  וניזון והשגה הרגש ק־.!ת ד

 רבתוקיס והמים דדיהרה דטובה האר/׳ בץ
 ככוהו יו^יד אשר עד ויגד^ זה בהפך ונמנע
 הזרע ויבקש מעשהו יעמוד אז. זרע ויעשה
 הננג^אד־ן חכמהS ההוא המעשה כמו ההוא

ע ט אע^ם הנקראת בו התקועה  כח ודון^ נ
 n^^היVש נעבור רהמין כשמירה משהד^

 שהוא נעעג־ו דדו!<ה האיש להשאר אפשר
 אשר והיה • בשחנים בדכרים מורכב

הו לנדי^ הא^ה הכח׳ת  וקבול* *דה7̂ו
 אשר הוא המקומית החנועה ינוע לא המזון

 ועל* הפי^וכופים דכרי על* הטבע ינהיגהו
ת מ א  נתכונדת ינהיגם יתברך <4שהנור ה

 אס ההיא התכונה אתה קרא • מהתכונות
 דק וכאשר י כת או נפש או טבע החפז/׳
 דתחכמד־ז מ !*הראות ונזדמן יותר דתמזג

 זודיתי עורה לתוכנת ראוי היה יותר האל*קית
מרחוק מזונותיו k שיגיע עד הטנעים הכחות

ויהיו

לון ע;ינה מין כל אישי גע נעזבו תל־!לא יז פ מו  ג
ד הק«א מןהיזמל יהשכזדכך!זיקק אבלכל ^0 ע  «ן

 ימשכו קכ!כ זמן שישמרוהו כק(ת כ! נתב! הנתיחה בולע
 ^ילקו אליו שיקזת מה אליו

ת תה מעליו ל ע  ^׳
 ממכו שנזדכן ומה • בו לו

עד היאשון «ן זעל

 המקורים בהיכבת אתל ולכן י השכלהפיעל שה!א אתי
 הטמחת הכפש מנתן נאשר ואמנם הגלגל• סיספיק

 ולכן • הגלגל שיספיק אמר לא תדניי וכה ההיה ונפש
 הנבדל• שיתנהו אמי
 המולה לניי יעל ׳ עב

 אמנם באתרו כ *י פ' נשני
 מהמקודשים שנמנאהו מה

 מוג אקר נמשכים פאינס
 • כלס הנורית יהם

 פועל מבלתי גב להס א1א
 הנידה נותן לימד יונה
 פועל כי גשם בלתי והוא

 ויו'• כימר לא נורה הנורה
 טיבו'ול• שם הר כתב
 מאחרוני קכת אתרי נבר

 בכאן שיש הפילוהזפיס׳
 בענור לא פועל סכל

 האש כי ־ הדוממים הודית
 כמיהו• יזש יעשה כני
 נעל' הי:ת נעביר אבל

 א״א הדברים שאלי הנפשית
 בכאן יהיה אש אלה שיפעלו

 והיא ■ אותם שיפעל כל0
 שא*א מפני הפועל השכל
 כו ויהיו דבי סוס שיהיה
 ה ופעולות רבים כלים

 בכאן שימצא מבלתי מה לתכלית כלם מתקלפות
 בכאן שיש גב אמרו וכבר • התכלית אל שיניא סכל
 לתה כי מינם מכלתי הנולדים הזיית כעשר נבדל שכל

 שנענתו־ מה אלא יפעל לא פועל כל כי סיתבאר
 מבלתי נתהיה מהעפר ה המתה העכבר והיה

 שיתן שכל בכאן שימנא •תיייב • לו דומה אחר פכבי
 קמנו ובכן י עכ * הפועל שכל וזהי * הנורה ואת

 וכאשר גוייין: על הקבר דברי בהבנת ונתעודד
 בספור סדורו קו אל קזזר * יכו ^דק יותר מזג נמ׳גו

 להתהוות ביאר הנה ועל היסודות* ממזג המתהזים
ימשיך זעתיז לע< המינאיס

 כן (אקר בחי כן ואתר י הנתס ^התהמת
תחול מינו דקות כפי מהם אקד כל נמדכי*

עק --------— -״׳.< , . והתתוקנת לקבל לו שאפשר שבנייית הטונה ע.יו
 התמל, באילני רכיתיכז והזכירו הניהקת נפש יהיא חיות בהקדמה כ' כי׳ שיבא יכקו לתעלה כילות שאין פבהס

;כ’ע י נפש יקדא לא בנתיקתס כת א1ה ואילי ־ ה1תא • ניכו כל ימכאר ענקה ״ וכפהקא • השלישית
ויה־(

 U הוסמל ההיגשה צוית
ולנבד.« לשמלג אתיים כתות

 יכילת לו יהוסמה
 למה למין להתנועע

שקו^ תתיז ולביית לו
תן כן יאיזי ’ כנגלי  נ

 לו רךpשינ מה כפי איש לכל
 ומהשכזדכך ההוא־ המין
 השכל נזלת שקבל עד יותר
^ ינהיג אתד כת לו ניגן

 שאתעד במה יישתכל ויחשוב
 ושתילה אישי עמילת בו

 שלימות כפי מינו
 לי אשי עכ= קה!א•

ק ההיגש היגשוכו'• ג ה: ה  י
 כהזון נהיייך שזכי מה הוא
וכן׳ הטונה האין מן

: זה מהפך ובהמנע
כי מעשהו• יעמוד

 35הזל ובקש :למינהו זיע להזייע לי שיש תכליתהכח
 הכ<ן ענייני על * וכו* טבע אנלס הנקלאת ־* יכו ההוא
 «׳p וברניע• סי'עז עד עיא מכי׳ בלאשון דניו קדם ה!ה
 ההכללן מן הפכיותס ,ומנל י וכו' מורכב שהוא ז כה

הו אשי היא :כה סי' ביביעי שזכר וכמו שיפסד ג הי נ  י
 עא מהי׳ ביאשין ביאורו עלה זה כל • יכו הטבע

 ב;.״ האזעכיס מ| באופן • וכו מהתכונות בתכונה :עז
 ; יע,׳ יזיזיא התביניז אתה קרא זולתהאלקים: ראתה לא

-0 המיס ישרנו פסיק על הלמק כתב אשר את זכור , 
 נפש בנזמק בשלישי כיר ה לא כפשחיהיגז׳וזל*

 . בלבד התנועה בבעלי רק נפש הגדול כח אין כי
 כמתטעעיןן הגדול שאין כפם שאומיים היונים דעת זעל
 הפרש יהיה • יגדל כנפש בנימת כך כנפש־ רק
אין נפש יש כי חיות בה שיש נפש כלומר חיה נפש



ה י זי
 הי(ת עם ׳ ה״כע

 למעליז נכחירתכ( זה שם0
 התכונה אתה קרא ני^תיו
 או טכע אסעתפק ההיא
 עמה הן • כת או נכש
 כן כי טכע שם לו ייחד

 ה אנל קייאמז הליגלה
ע ט ק • הרועאים  ם נ
ע • הארנע ני  כפול היה י
 הארנעה הם כי דנדכל
 איכילתיס': לארבעת יסידות

 • וכוי כקכם עסכוון
 נמקיה כופל כלמי זה כל כי

וגכי' J נכי סו:ק כאשל
 הק:ם כולן עם לק ־ «

 לחניאות כולן אשל יתבלן
 כולך לתכלית וקי קי כל
 אליו כליך העילם שכל קה
 ומעין • נדעה לא ואה
 הלככות קלבת נעל כמי זה

 הילת ז׳על פ׳ כשעלהיקלד
 • וזל נתכתה כלכל קעהז
 כי אלתי עזנאים אנקכו

 יתקזכו בקיומו נייך הלא
 תלק (אין קנתו אל קגתו
 נקלק אלא נגמל ילמנו
 השיילן קשקשי כנולך אקל

 גלף (אינלי המטה וקלקי
 המחלברים ושאל האלם
 כתקלכם קנתם אל קנתס

 :עכ • וכי והשלמתם
 מנלתקים לפנינו* מפלרליס
 לזאלת ועינינו לכתקיהם

והיה : פלטיהס בכל
 גזלת לפי • ונו' הדין מן

 העולם לנייך יזכממז
 • וכו׳ נשתלו ילא •י כאמיר

עלה לא הכזניים אלה נכל כי יתגאל פסחתכי לפי
שווי

 כענמו מגא לא הנהמי
 תשימהז נאותה הכנה

 נכבדת• נללקיותל כ!כףאל
 כי וכו׳ כאדם נשתלו אבל
 נכין נשווי המזג נזדכך שם

 * וכו יתילה לנורה
 יתבאר השני הכסח ולפי
 נכל הטנעים עשו שלא

 ממדרגת לשבח שנוי אלה־
 • במאומה הבהמי־ החי
 אחד שום קבל לא כן ועל

יתילה נולה הנה על מהם

רס י סימן חמישי מאמר קול^יהודה .
הנהח• הקי ק יותר במאומז היסודות מזג שלוי ורגליו אפורלת ידיו כאילו’ וכו קשזליס1’דהי(כ׳.אני

נללת קילל אל זולתי בשמים הוכנו שלא לומר יונס כי בקפנו אם כי התכלעע ל־ל׳זי לכחלשתים
וזא• יעבינהו בל לגנולז ונשען הבהמי החי משחקת והלוח ;עבד לענלדת לי המה נתונים נתינים

הזה הסוג כי וכו׳ יתייה נזלה לקבול נכסף ואיננו אשר אל באלן יהיה ונד פריוכע כלבנון ירעש כי נו־
שמההיוח: כענמו מנא לא סנהחי יתירה יהה

 כי ינועו קע־ורים ■אבריו כל* וירחיו יייייי ייי* ׳
ם  בחדיקיומן מוש^ ויהיד־זיותר בחפצו א

 שיזיקהו ממו־ז הסתרS יוב^ אשר הצמח
 כו משחקת והרוח שיוע^חו ^מה ליר־/ן ו^א
עי׳ האינרי' כעד החי והיה  המתנועעים לא הכני

ע^ יהירה ^ו הנתונה הצורה ונקראת כמקום
 כפי גדו^ שנוי הנפשות והשתנו נפש העבע
יתכר׳ החכם כוון עם הארבע הטכעים התגבר

 פי ע^ אף א^'יו העודים ^עורך וחי חי דכד
 כאשר כרובם התועלית מה יודעים אנו שאין

א ונחשבס הספינה כ^י ^אנדע ^  צורך ^
 וזא(איננו הבהמית־ על נדע ^א וכאש־ד ועושיה הספינה בע^ וידעם

 ו־זיו א^ו ועצמינו מאברינו הרבדח הועדות
x לפנינו מפורדים S תועבות יודעים היינו 
 פי ע^ אף ואבר אבר וכ^ ועצם עצם
הם משתבשים שאנחנו ם כי ^נו וברור נ  א

 חסרים מעשינו יהיו בהם אחד חסרים היינו
 ידועים העודים חלקי כרי וכן ־ א^יו ונצטרך
ן ע^יו בללאל נא )בוראם (אצרי וספורים י  א
ן וממנו להוסיף י  רחיין מן דיגחעוהירח א

ה נ היי ת  כדין והירח מזו זו שונות הנפשות ש
ה וינתן ראויס^ה נפש כל כ^י שיהיו רי א  ל

ם (הטרף כ^י שני  עם והצפרנים השכים r: )נ
ה  המורך עם המנוסה כדיי דיאיל וינתן ־ הגבוי

ף סו כ ת ש פ לנ כ  כאשר בכחותיה דייהשתמש ו
ה הוכנו  הטבעים כאכשתכי )נשתוו »(4ול ל

ל נכסף וא^יננו הבהמי החי מן במאומה מ ק  ל
ה ־ אנדי(נשתוו) החיונית הנפש על יתירח צו

ב נשתנו נא אד ה ונכספו נ ר צו ה ^ ר תי  ואין י
ה עליו ואצל לקי הא הענין אע^ כי^ות ר  צו
 ובני הנפעל ההיולני המכל נקראת יתירה
ה זה שונים כן גם אדם ס ו*־נם כי כז ה עי  טנ

ה נוטים ט י ס ו ע ס כל ה ש י טי נ  אם ההיא ה
ה ט ה עם י ר מ ה ה מ דו א  המהירות עמו ה

 עמו השחורה המויה עס יטה ואם והקלות
ת והמדות ־ והיישוב המתון  המזג אחרי הולכו

והפכי הטבעים שוה אדם ימצא אס עד
 י/קלהמזג סכמשכיס ונמדותיתס

6̂ כ סד j

 נשתנו אנל וכו׳ נכסף
 את שנו בו כי לס באדם
 הלן והליך לשבח טעמם

 ס השלמות מדלגת אל
 אל בהכנתו נכסף נכסיף
 השכל :הנכבדת הגילה

 כי ־ הנפעל ההיולאני
 אשל היובל כיד כתמל

 בו זינייל לינזנו יפעלהז
 P * הנכספת הכללה

 הפועל ביד ולאני השכלהה
 נזלית עליו להשפיע בו

 ל« יהין למען המושכלות
 מלפנים היו כאשי בפעל
 כוטים• טנעיהס : ככח

עמו :המבוע ושל מי
 לומר לובה • המהירות

 :הנזכי השכל עם
 י המזג והמדותהזלסתאקל

י ונבל  ספל גאליני קנ
 שמו לזה ככה על מיוחל

 הזלכלת שהמלות יקלאו אשי
 ימנא אס עד • המזג אחי
 שהחליף לומל לינה ’ וני

 אדם כני במגעי הנמבא הזה
 חשתכס הלא הנה

a וסולן



אפר יחורח קור יא י סימן הני^הי מ
כי להילן היי לס* ^הדעית שתי לפי א ה׳ ן כראשי ענייני נתיאר ככר יאז • העכעיט שיה אדם ימנא אשר עד נ

לדעלן כה״ סי כלגיעי ענינו שקדם סינא דעתן וכס כד לפנ׳ית אנלייגרשזתי המדית הפכי יה־ושכי
״ ק ע מלקמיתיו ייכער ניאשין ענייני גייזר אשר הרלכנ • יכו' המאזנים כעןע שתי כמי כטיך כרי ירניני :;ינח
הפיעל שדשכל התת׳זר u הקל ע פ jb ינקמישי הזא רק • ילכאן לכאן פקיתיתיטנז שי ■:כ נקבע לא כי

 ו:זא ע:תי לנין איני־זיס
 שם יהיה אשי אל נה יעשיל

 ל^כתייאמי הישר קכני ריק
 עד כחי אשר גמןוס אס

 לשון כקד לשתי׳־יאילי אשכ'י
 מ:־<א־שכזה לקיש׳ מסיכק

 עכין כי יר יא אי נד מיל שלה
 ׳גיכ המלג אקר די הי הליכת
 שיה יתכאאדס מאד לננלן

 הפני יהא הטנעי שאס עד
 אלא ביש״תי!:ו המדו׳קנלי

 זהחתשבנדיקק: שהיאלפי
 רכה בלגגלתטכעיווני־

 על ש א גיר י ש;כא לומר
 אל להטותם מו־ומיו טיתי!

 הכעס לכא יקפק•־ אשר
 החתעןלר חלקי שני הם מי'

 ־ פי"יב ע:־ינס סיתיאר
 ת' סי כשלישי כאתרי ־ ניען
___ ייכיה התיתעורר הכק על

ה הכ^ל השרים יכנשאל שלא אותי עד ה,
:קערה דרך ילא המתדמים המאשכייס

ב עד כם יאמין ילא יקנלס אכר י
 אכלםיקכלס מהשיש יכשיר יאם השכל■ שיזעןאת

 איזה שילמדהו • יכי' יידי ל אי :ל: ־ מרם לא אס1
 • תמים יהיה יתירך לפניי להתהלך איר ישכון דרך

 המקנל הכנת כפי הזה הרוח אנילות שאל נראה1
 • משקל לריח לעשית רנה כייקיא נאמרם חזל כי כז

 ס הנסא על ששירה הקדש רוח אפילו אחא ר׳ אמר
 ויש אקל ספל מכנאים יש • נתשקל אלא שירה אינה
 במדה* תכן ומיס • ס פסוק שני ייש • םפ־יס שני c א מנע
 לא מלמעלה שנתנו תירה דנרי אפילו ר'יידן אמר

 למשכה שזיכה ויש למקרא שזוכה יש ־ במרה אלא כימני
 שזיכה לאגדסויש שזיכס ויש שזיכהלגמרא• דש

 הנורות לנד שלא לומר היא האפילו ועטן י עכ ■ לכלם
 נם כ־ • הכנתם כפי תמקנלים על מישפעיע קטנעיות

םהדג Ov̂ 'י c ע חן לתעלה  זבמפקל נמלה יושפעו הטנ
 ס והפיליסזפ ולעעודה: כפיהזמזתהתקכליסלחייה

• (5( קאלקיס אקל׳ חלאך זישיתיייז קולאיסזכז'

̂״הי כימ כרינחתו אעדו המדות והפכי  כפות י
 אל <כר.;:ותפ ד־טןקל היד הי:\ר'ם הטא.ייד

 והכרונם• הארניט בתוה-ת ירעה אט־ר
 התאוות מן ריק לכו כפר כלי ההוא (הי.דם

 למעלר״ו מדרגד־ז ונוסף חמיפלג׳ת
 עומד ידייא האליקית הכדרו.ה יה«א ממדרגתו

 טבעיו בהנבר לעיסות לו (יwsרu• במה ומחיס־ב
א רעונו לכחהכעס טי־ן סניניו ומזיותיו ל  ו

א לטריתס ו'ט.ו;לא התאיה לכת דו ל ב  א
 הימרה מיורדוהדרך מאזיקיו וטבק־מ נועק

 אם נבואי אלקי nn עליו יאעל אס־ר הוא וזה
 מדרגתו אס למורי אז ■ לנבואה ראו׳ יהיה

א הסיד ויהיה מזא.ת למטה א ל י ב  שאין נ
 דבר לב^ נותן ווא אבל יתברך לפניו כילות

 נותן פ וראי ל ם ספי והפיל׳ • לו מראוי מה
 ויס׳מוהומלמך הפועל המכל המדרג'הזאת

 ם נדבק׳ אדם כני סכלי וכאמד האלקי' אה־י
■ הנעהית והתמדתם עדנם גן הוא נו

סתפדוט׳לי רעוני הכוזרי אמר יא סי'

מיס ת־זניעי נאכל נייר  הגל
 ונזק • השמ׳מיפכלס

המכיל!!׳ זה מדס שופע יהיה
 ?כנלן ׳עשי שהם וזה י השכל
^ ניגיגי כאמנעו קקק כככיק
 נקויגעית כנזר' ויקנו

 ען יאקל זני חרס הסזפע
 כאשיקוכק כ• ספק סעירעל

 נאלן השג הפתל כשכל שאנל
ק ככללם הנמנאו׳השפלי'  הנ

^pfy דנר הפיעל יהשכל הש׳י
 ל;לן והשיב * ונו' נחספר
 קשגדן הפועל שאנל נאמרו
 p)f}JP30 סי1ננימ שלמה

שי'הלתק״^1קשפל('(הדר'וי
 jj (אין חהגרתיכהפחימיים

הנלת^' כנימיה שלימה הJcה
 יתקיזק יאיך השמימיים
הנמכאו' ההל'נימ;ה ח־,נימוס
 הידיעין זזלת השפלות
• נעלת( לעלול שיש החסרה

 יתתפילז הראשין אנל נאילס
הנמכאלל/ ככיחיס הה::גה

 • סלסשאפשל היית־ ננד והתקתוכיס העליונים כלס
 ילהי״ן • ההיעל יהשכל השי נין יחש שאין יתנאר למזה

 הנמגאויידשעל!' נהשנתממוס לשי משקתף הפיעל השכל
 ♦ עע ־ ישי רני כשם ששת( ח׳זל עליל אמרו נכלליתז

ך הו ו(ישית נאמל לזה הקכי כיין זאילי  tph'0? אחרי מ̂ל
^ דעתי גלה מאשי * נזה מעק״רת דעתי אין אך כי ר  ב
 אמריו*ם<וזן כן על ־ סינא ן נשטה אזקזת שירז כה כי

» הקמר ננקינח ם האלק אחרי לללאך נאמר, ק ת ת  ה
 \p על זה שכל של לרניגתו המחחדיס האנישי והשכל

 חביא,^ יתנאר לעוד • ד סי כן גס שקדם וכמו שיטתם
;’* סי סיף שיבא נחה תפיססיפים לדעת הפועל השכל  כ

קי׳ יפייט ־ וכי א־־ס כני שכלי וכאשר
 ונתבא*עזייניכיאשוןמפפרהחלאחיתלהילכד; *יג

מן א סי • נפש כל כתורת • הזה הכלל י
• נלמחת-וחיס• ת י - מ ילהגד,^ י

לר/ציקס: הנקות פלטי גץ
ג כיק י



ההמש
 מן זמתחלן> הנההו^שכה

 שהרי • ות היסוד עזת התב
 תוליך נדילו כתנועת דנתת
 כי ומוריד תעלה זמכיא

כנודע לנלגד תנועתי

רסא יב סימן חמישי מאמר יהזדח ל ק
הגדחה בעל כליתר הפעילות אלה ממכה ימשכו אחרת ישי דין • וכז' הנפש מכיתות יתנאר

 רא־ני כאשר יכן חיונית• נפש קראכיה ופעלההרנש
 משכיל שהוא היא נם זכיסף הזאת ההתחלה מ יש האדם

 והמקרה העצה כץ ומבדיל מהותם ייודע הדנדים ’כלל
■יספיק שלא ממה כז: וכיונא

□עיאות יתבאר

יב סימן
 הדני אס תקלה ל'זקיר א'^ לפני

 בהודאת החלו rn ־ ההיא הדני מזית כן ואחי * נמנא
 וכן’ גניתח!כחיי הנמנאות התנועות מכד היכש יוכיאות

זהוכי לח־יס
החבר אמר יב הי

 בתגועות הנפש
 שזכות לחיים והרגשות נ*א )טונה ויזריגי^ז^חיים

 נפש סבתם ונקראת היסודיות התנועות בן
א^ הנפשיות הסחות ויתחבקו נפשי סח או

תף) ח^קיסוהם ט^שה להם יש אלה זהתייסכל־נדי טו טי שהשתסף כ׳א בה(
 היותם הודועס ה אך הרגש

 שוס אין ־ התרגש געדיי
ק מתנועע מכס אחד  לפא' י
 לבד אז מעלה לנד אחז
 הפעילית מן כי ולהיות מטה
כמפא כל הכחו׳זכעולת יודעו

א העכח עס החי בו הו  ובד־ן העבהי רזסח ו
א ההייס שאר עם האדם בו שאשתתף הו  ו

 ויקרא האדם « שנתייחד ומה י החיובי הסח
 הכ^^י׳הסוגיית הנפש ויתכא׳ענין הדכרי הסח

 המגיעות העורו' מחמת טהם הפ?ןולו בבחינת
 כי חומר שהוא מעד החומר מחמת sS בהמד

 שיש מ׳עד אבל גוף שהו מעד יחתוך ^א הסכין אנחנו הכה כורתו על תורה
 ■מעד וינוע ירגיש sS החי וכן ^דעורתהסכ׳ן החנא על להידוז יזיינים

 עורת ^ו שיש נ׳א )שהוא (מעד אך גוף שהוא
 א^ו ונקראו ־ נפש הנקראת והיא החיות
 הדכריס תכונות ישלמו כהם כי ש^מיו הצורו

 וש^נ-וז ראשון ש^שות ויש ש^גזות והנפש
א דת־אשון הגד־; שני ו  לפעולות התהייה ו

• מההתהלה היוצאות הפעולות עצמת והשני
והנפש

לז שייחד היות עם עב

 היסידז' כורת זולת ענין שם
 התנועות הכת והוא <התחכב
 ונקראת בבעליהן יההרגש

 כחכפשי אז הפכ׳ההיאכפש
 כשם יוכלל הנימח גס ני

 V כי' עליו כאמרו יה*
 אם ההיא התכונה אתה קרא

 כח* או נפש אז ט-ע מקפי׳ן
 כת אמר או הראית־ כאשר הנמשך בספורו טבע שם

 קכת לדעת כי •' סי' שזכרנו תמה לבדו הנימת על נפשי
ק כפש הגידיל כח אין  • נפש יקרא לא בנמיחה כח הוא י

 ל' פ '7תא' העקרים כעל כתב ס כ העני אלו ונטאור
 שאינן אעפי השפלות במורכבות הכמכאית סבתזז ו'זל

 הפעולות מגד מכיאזתן אכלנו קוייס כתוש קזשגזת
 וכאשר הכתות־ יודעו מהפעולות כי כהזש המושגית

 יכפיק זידעכיכילא הפאות לכל מתנועע יאיניהגמח
 תהית לא r הטבעי שהמניעה לפי בלנד טבעי כח ליה
 אז מנע הא אל המקיף מן אז המקיף אל מהאמגע אס גי

 שפטנושיש הפהות לכל מתנועע יזה האתגע אל סביב
 התניעה זאת ממנה תזתייג אקלת התחלה המ-ין כיה ,

 נו לא כאשד וכן ־ נזמחת נפש קראכיה ההתחלה «איתה
 ימוכף הגיחחת הכפש ש:יא הזאת תחלה הה בז שיש החי

 בנק כן שאין תה בלנין ימקנעיג שהואמיג־ש עלזה
התקלה המץ כיה כשיש שפטנו ־ ?כיתקק והנפש גענקג

 * חיוכי כת ולא נזמח כח ליה
 המתליז בו שיש שפטכז
 קראניס נכבדת יותר אחרת
 הכפש אז האכישית קבפש

 עניו זיתנאר •־ עב המשכלת
 הכיגם זכו'־ הכללית הנפש

 גס לכו שיתבאר הכלאה לפי
 הכללית הכפש מניאות

 הכוללת הכפש יהיא הסיגיית
 הנזכרות הכפשות מן שתים

 הקייס כנפש שלשמן אז
 ו5וכפ הנימקת גס סמללת
 הנותחת ג'כ שכוללת המדבר

 הכתות וחלוק זהמיגשת־
 בבחינת לנו יתבאר הללי

 כי הנמשכות* קפעלית
 וכגדול ההזנה פעילת מגד

 יתכאר בדזמה זההזלדה
 הכת ההיא המנאשסבכפש

התניעה ומגד * הגמחי
 יתבא׳שהיא וההרגש המקית׳

 יתבאר ההשכלה פעילת ימגד המרגשת* גס כוללת
 בכפע שיכה בעיני זהנכק שמה ימנא השכלי הכת שגס

 מרגשת הן כומתת הן בהחלט הכפש הסוגיית הכללית
 בפכקא' ביאש הנזכרת הנפש עכמה והיא מדברת סן

 חדי על הכפש מגיאות יתבאר איך להודיע בא ועתה
 לפקפק שאפשר מה מלבנו ולהוגיא 'הנראות התניעומ

 מן לא • החמר מן הן נמשכות הפעילות שמא ולזמר
 מכת מגיאיתהנפש לידיעת נבוא אב ואיך ־ הגזיה

 ספק לי נ יודו שהפעילות לבאר כא כן על המכיעית״
ק כי ות הנוי מניאיח על  הגזרות אלו ונקראו :יחשכו מ

 נמכאת שהנפש הביאור מביא דרך אחרי סלמיומיגן'־
הכפש קיזזת לי י יקיי“’כ מיניה לכל

 באחגעית יעשה היה זהחפיש וגדרה־ גבילה ולרכיב
 וההבדל הסיג כקלי' דמ^א יביקש ידה על אשר הקליקה

עלי ולנה ־ כנודע הגדי יישלס שבהם ההבדלים אז  קנ
 להייתת הזאסלמזת הכפש ן שענ באמיו תחלה חקזמין

חלק כן אקל ־ ספק גלי שליקיןק הן ה;יל(ת וכל ־ ;ולק
קשלתית



מי יחויח קול א מ
t'cP.השל^-ז נדרי לטרך לו (לקח ושני ל^^חק (״ 

 הדרך יוה ־ לכזנחז ן ע: איני אשי השני בהניחו הראשון
 שיאות מה כתפיסת נמחלקותיז וכסוע הליך י-ךגס
 הדנר כל תום עד זיה * יעזבני ראוי הכלת־ יאת לכיכמי

די להעלות  לנפש שלם נ
 אשר החלקוס כל

 ברי מא אחד לאחד ילוקישו
 (הכפש ההנה: החלוקות

 כליי טנעי לנשם למזת8
די כלל 1זה • וכי  הכפש ג

 הכזכרי' החלקים מן המקוק
 חשבון למנוא לאחד אחד

 הפילוסוף אכל נגדיה כאשר
 • כ' מאמר הכפש בספר

 נכח חיות נעל שאמר ומה
 הראשון השלמות כיאור הוא

 1בגדר ראשון להכדל המזנב
 זכרו (איחר הכזכרת
 שהוא הביאור בי להרחיב

 החיוניות הפעילות •יונא
 תונאות ממנו כי וכז' נכח

 ההכה לפעולות התחלה
 פרתו מה זהוא • נכח
 כי למעלה כאמרו * אליו

 היא כי ראשין שלימות הנפש
 :מההתחלה ליזנא התחלה

 יאני • ככח חיות נעל
 נפשיות כמז חיות להכין

 גם כילל הזה הנדר כי
 שאמר מה וכן • לנומח
 החיזתשככעלי על להכינו אין החיזניית הפעולות יזונא

ס אינה שהנפש (יתבאר נפרט: הקיים  הורס * ז
 לומר ההקשה לאנשי מקום יוכח לא הנפש נענין כי
 מזגיי' וטכעיהס שכחזתס נמונאיס קנתם שאפר( מה נו

 לתעלה כמוזכר אלקיות נורות אל נליכים אינם כלבד
 נורה שהיא גה להודות חייבים כלם כי הכפש כן לא הי׳י'
 היסודות המיג אקר המוכן הנושא על לחיל מחוק נאה

 המתחדש שהדבר לפי בזה (טעמו כראוי• •יזיכבתס
 מהתמזג המתחדשים המינאים געכין כעידים יזהתמזג
 מהם האחד שהישיד אם הענין;בהם ימלט ליא * הישולזת

תהיה ואז • השאר על יגכיי השרם אז
 וסגוברים המננחים היפזלי" אז היסיל כפי מזגיית מירה

א( ’ מחוק אחרת לגזיה גייך סס ואין וא הס גמולככ

 ^יועא התחלה היא כי רא־ניון שלבות והנפש
 לגשם ת שלג אם והשלמות • חלה Aמהר
 שלמות והנפש גשם אינו לעעם שלמות ואם

עי אם והגשם לגשם  והנפש מלאכותי ואס ענ
 אם הנ:נעי והגשם ־ טבעי לגשם שלמות

ם כליי א  שישלבו כלומר כליי כלתי ו
ם פעולותיו ו נכלי  וחנפש כלים כל^ד׳ א

 ככח חיות כעל כליי טבעי לגשם שלמות
 ככח החיוניות הפעולות מוצא לומר רוצח

 שהנפש ויתבאר להס ומיק נא ) אותם ומכין (
 שהדבר הגוןילפי ימדות מהתמזג הווה אינה

 אחד כו שינכר אס נפרדים מהתמזג המתחדש
 האחדים נחוישארו כאהד יותר מהנפרדיסאו

 ־ זה כפי המגעת העוררת תהיה הנה גזרחס על
 אחד ישאר שלא עד הנפרדים שימעהו ואם
 מאמעעיותס עוררת מזרת ותחודש עורתו על

 כן אם הגוף מנפרדי דנר במין אינה והנפש
) מחוקן עורה אלא אינה ח פ מ כ  כפתוח נא (
 והעפר המיס עורות ממין איננו אשר הזך האגן

א הזן הכח הכהות תחלת הו  • ההתחדד־ז ו
ע ורתמגדל ־ כתכלית ודתמוליד ע מ א  כ

• ורתתכלית חלר^Aרתד נין דתקושר
ולמוליד

יב סימן חסיימי
 ישקני מהם אחד כל כי • היסידזת כל שיניכחו
ם שלאישארש׳סאחד עד הזמייזגית כפעילת  1ע, מה
מ ישזדי כש' הי׳תבם כדבי הלאביכה נירתו מתכונת ד  קז

 ן7זא גס זאף * חמירכב מרת מכללם תעלה רק ד' פ
 באו לא חדשית פנים
 5אכש קצת דעת לפי מחוק

 התמזגודן מכח רק ההקשה
שסקנור^ היסודותנתהוית

 0הכפ אמכם מביניהם• ההיא
מנעדד, נר ד ממין איכה
 השכי׳ז מזלו אחד בשום הגוף
 הפעולזגן מגד מבואי (זה

 ממכה הנמשבית המתחלפות
של# הפסקא בבראשית

מכ^ אס כי עניינם יתכן
 מנותן מחיק מושפעת מרה

I בסי' שזכרנו כמו המיית 't 
• יכו' איננו אשר בכיפת

 הן קקיז גנל׳® משלי נשא
• נקלאעה הנעשים הדברים

עש״ כלי היא יהכההכופח
גו שאיכי אלא • ככירה ק  כי

 שפיקה מקום אלא כי יאין
 מלשון יקיא ־ אחת קדרה

 כיפתמשנת־(שבתלכייה)

א כקש שקסיקיקי  ינגבנ
ת מאפה ה פ וכמנחות ♦ כופ

 אשד המרס כי המשל יענין
 דכד היא ככיפת האומן יניא

 הקיש זולת מחוק לו נמשך
 האיתן בנפש המנדירת הגורה כי • מהם שהורכב והעפר

̂ה’ ’ בהתיי הנמנאת בכורתו חדשתו אשר היא
 מכות להם מושפעת מרתם תהיס כי הנפש כעלי משפט

 י זף, • הזך האנן כפתוח בי שכתוב הנסח ולפי • המיות
 מת«' קייהק הקי על יפותח אשר חותם פתוקי על עניינו
 1הת, הפתוח אמנם כי זך אכן בשם אכלו הנקרא ועפר

 :הקס היסודות מן המויככ מזג זולת הוא ספק בלי
 הלכד כנתינת יובן זה כל * '1וכ הזן הנח הכחית תיזלת

 .הגל(^ (אחייי ■ לפעמו הזן כק מתחיל שאי הויתו אחר
יו ז כדני זזה ־ ההילדה ולכסוף ̂י למוד ̂י

 התת כקינס והמגדל הק כי ביאר ושם * ל פרק ו
 דכיכו וקדם ככמיך החבר שיוסר וכמו המוליד לעכידת

הקת׳ד נאמנע והמגדל :ל׳יא שי' כדאשין אודותיו על
כאמרן • 0ו



רכב יב סימן חמישי מאמר יהודח קול
̂>סיז * וכי  כנליעיס הספלים חיים הנעלי מכת עלספתהיסיהס ולמזליד : ונענד עונד יהמגדל כן ̂/יזר כ

 מהק:י.ה שהניח מס על כופל עד ילשין ינמישיבא הוא הנה המאחר כי כנרכתכני ■ יכו דאשימיקדיחה
י תמנע שלא והכינה • הפיעל איר כייתיאל נאת אחי הדני כנחינת נ  לנעל* סגם עד מועיל ילא גייך ד

ח שהם הקשקשים שאחי והמגדל הין אל וקדימה יאשית למיליד כי לומד כזי תנועה להס הוכנה פחותים נ
 הניאות יההרגשית נרכס:

 יחלנו הם חמשה ידועות• מתאחד יראד־ן ואס וקדימה ראשית וליבדייד
 המ,וכן הדומ.ר ראשינדת ימשו^ היא דנד־ז

^ הו ההיות לקנו ש ^ני  דמכוק הדבר עורת ו
נi«י p ואחר והזן המנדל כעבודת ו  ההנהגדת ז
 והזן נעבד ור.מוליד ההולדוח עת עד לשניהם

 כהות הארנע ולזן ונעבד עובד והמגדל עובד
כחפ׳\ נע כל אותו העובדים ד־י«מפורכמים

ע הרגש  לריק דהרגש היד־ז כן איננו ואם נ
̂י4ול ור*ק דכרלדתכל וד-«הכמד־זלאתתן

ק דזזי ע ולא ל  עד מועיל ולא עריך דבר תמנ
 נחים יראו ואס קכסוים );א שבעלי(הקשקשי'

 יהופכו ואם והתפשטות התקבעות להם ח די
 בטגיהס על שישובו עד תנועעו גכיהס וע־ל
 דתנראות ודתהרגשות המזק לד־זם לקרב כדי

ת אכל *וזעו תחל סתוו דכשתהפ' ההרגשה הנ
אשר כי

 פועל המוליד כי ־ ההייס
 יעסוהלא כהייהעכמה*

 ידי על לק ייעשקן יעשה
 חלליסעיגדים הכחיק סני

 יהכס • עת ככל עגידתי
 קודם היא הזה הפח ממשלת

 כיהנה •ונדועתאחימנד•
 להייתו נהייה קודם היא

 להיניא הזרע נחחר פועל
 הלכש הפעל אזר אל הזיתי
 מחלצועהנזרי׳היאויי׳ אותו

 • ההיא נחמי להתקבל
 יהמגדל• בעכיד׳הק זה וכל
 יעיזד נהם לעולם ני

 תתאחר הוא ואמנם ־ כאמיר
 כדזלוה Tמול היותי מנד

 לקבולהחיות• גדולי: נהיף
אשי הדיך על יתבאר
 נפשייתלמעץ אמי כאילי שהיא למעלה דוגמתי ניארני

 ונעבד עובד והמגדל תענייכזאלכנמחיסגסכן: יא
 יכי'• כחות הארבע זלזן :הזן מ; ונעבד * למוליד עינד
 א' אופן סינא לן' כמסאר ־ דוחה ׳ חכשל ־ מקז־ק • מושך
 לפירוש המוקדמיס פרקיו כשמנה ילהייזנם * כג י למיד
 נעתק * יכו' נע תיגש בחפץ נע כל :יאשין פ' אבות
 תנועתו הנה תניעתהפעתקה המתנועע כח שכל לבאר

ק היא כפק בלי ס  טבעית שאיננה לומר דינה * הרגש נ
 מפח תפץ תנועת היא רק ■ יהנימח היפודות כתכיעת

 וכמך ־ להתנועע יתעורר סממני כי חושי בעבור היגש
 אמנם כי וכי'• לדק כןהיהההיגש שאלול׳ לזה יאיה

 המתנועע הכת הוא ק״ס הבעלי ענייני כל תכלית
 נךפהוא כאחרואתר להנאתהמנטידילתייתהמדק

 הנח לי לקבוע יאוי אין כי הבהמי מהחי כתנל־ק
 היכרי החוש אן והיני־ ההדגש פנית לו המתניעעלתקן

 יבמקימי ־ :3 ע ־ יכי' התנועה פנית לתקן לו <קנע
ה׳הכח פי' נשלישי קראי הזה המתניעע יהנק * ^^אי

 שמי וזה כאמיל החפץ תסעת ידיתיכלס יןחהנישעל
ע יקראו אשי כ  את ועבדתס נפיק על משפטים נפ' היי

 • וכי' הקשקשים שנעלי עד : ׳גי יניך אלקיכס 9
הכלינאים י יקינק׳יל אזפטל׳יג( לעז נלשין הנקראים כס

 שומע יאזן רואס עין חישיס
 הגיך תלקי ייונ יריק אף

:לי יטעם אוכל וחין יחששו
 חכמי כל יכו' הנסמיויו אבל

 ן׳סינאבששי התולדינתיכס
איתות' שמי הטנעיי מספריז
 ההרגשית מלבד כי איתות

 שתישם הניאי׳שקד׳זכל'ראוי
 אליה משותפת הרגש׳פכימית

המוחשי' הבורות כל תובלנה
 הבלאי'ימקכה נהיגשי׳ההן

נאמד' זק על לקתי יאיזתיה
מיחש* קליף הכרתנו הנה

 ענתה הנראות ההרגשות
 משותפת הרגש' סם שיש בני

 זש כין ניכר הבדל להבחין
 הקרגשית מחמש' אחת זה על יכילה היתה שלא כיין לזה

 אתת הרגשה מותשי בין פגנדיל מה כי ההנה־יגיאורזה
 זולת קיא שהלבן תאמ כאילו ־ אחרת הרגשה מוקשי לבין

 להרגשה להתייחס יוכל לא למלא׳ מתחלף כמתוק־יהקיל
 שלא במס נתינתה תתפשט חיך ׳כי הנראו אקתמהחמש

י‘רשת תתת יפול  נין יישל)יבחין הלאי*(דרן קיש הנה כ
 שחיי׳אמנאינכיוכל אינני שהלבן המיוקדי׳כגון מיתשיי
 לשים בס ימשול משיל החישי׳ני שאר מוחשי בענייני וראה
 מנאשסקיש ש אמרי כן על ־ ביניהם ננדל היכר יייק

 לי לקח הקבר אולם * הנראים לחמשה משיתף פנימי
 • דבריו בביאור תזכרי אתיים מפנים זה על ראיה
 פני? לעומת המנק בעליון הזה הנח לנישא מקים ושמי

קדי  הגילים שרש שם יגיד אשי המיח מחליי כראשון נ
 קנראיס• החמשה החישיס נושאי אל ויורדים קמכתעפיס

 היגשתס הקושי׳נקות לכל יושפעו ההם הגידים ידי ועל
 היאלהס אמר הישיחף הקיש מחקור ככקלים;נטי!

 ליאות מהם אחד היאיילכל הנק בהמשכת נובע כמעיין
 שבאי עימת וכל ־ ילטעוס ־ ולמשש • ולהריח • ולשמלע

 אל ולכי כן • היזישיס מחמפת אקד לכל המוקשית נורות
 הגידים ידי על כלס הקושיס ט כמשותף הזה החוש

מן נמנכיר יביס בקייס יתד גכ שס מתתגליכ הנזנליס
ו.כינב
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h ן' והמשיל • המרכז בנקודת ?מימאיזלים ר,סזבנ 'z את 

 עם אליו נשובס ידאדוכיהס אל כעבדים כערכו ענייכס
 ־ למשותף •זכילזשי קשללכיאתאשרישימכלההיש־ס

 ויבדיל ישפוט בנדק אכלו־ ונהייתכלהמותשיסמושביס
 לדין יוכל והקראה הקול עכין דמ בהשיבו כי כיניהס־

 הקול כהרי המיאה היי לא כי • זה כראי זה דא׳ פלא
 • המיוחדים חושיהם אל מתחלף כאופן מביעים כהייתס

 יעקב יירא פ/מקק נאמרו ראתה הראבע עין אלה כל את
 כחניות ההרבשזת היית בעבור ־ נמנדיס שבר יש כי

 ומתוק * בני רית ראה כמי בוו זז יחליפו אחד במקים
 שמעתי' הנה כתוב אתריו כי דראיעקכ• יכן האור״

 ריחנו את הבאשתם על שמות פ אגלו העכין ונשנה * נמש
 מתקברית ההבשית החמש כי דע באמרי פרעה כעיכי

 אקת ררנשה אמרו כן על • מהתכק למעלה אחד במקום
 דכיו עוד ישלש עכ־ ־ האור ימתיק כמו חברתה תחת
 ולהיות • הקולית את ם רוא תעס וכל אגל יתלו פ בזת
 מדרי בראשית המשותף הזה לחוש יוחד אשל המקום ני

 הנורות לשמירת געכמו מיכן בלתי היה • כאמיל המוח
 מתבבר והלכית הלחות כי ומלוך מהתענב המולבשות*

 מה המוח באמרי לב פ' בשלישי התורה שכתב וכמו יו על
 ע"כ• וכי'־ מעע קשה מאחריו ואשל שלפכ־ולןמאד•

ה עלקלאהי  הנורות התעלס אחלי נשארנו לשומן ז
 היות שעם מאד לך בהיותו הזה כדוכב • ההכה המוחשות

 מנילה ביון תטבע בקלות־ בולתהטבעתכישמתבו
 כח להוסיף תיכרכי ואענה־ בת עודך כי מעמד ואין

 מן השתלם אחלי ההנס קנויות אל אוני לבית פימל
 • דמיון קראוהו פנימי חיש והיא * הנראים החושים

 שס להיות חדל אשר המוח מחדרי שני כחדר שיק והוא
 קרובה הכנתו היתה ובכן • המופלב והלחות הרכות

 שמו קרא כן על ־ התעלמם אחר הנורות יישם לשמירת
 החיש מן תובלנה אליו כי המוחשית הנורות סינאאונרן'

 • כאמיר יחדי להם וחוברו מוחשים עלו ששם המשותף
 פרעת אל בא פ סוף היחכן דבר היה היו הזה הכח ועל
 טן הזכיין במקום שיונחו עיניך בין ולזכרון אמר ן־/ל

ת התיח ראשית שהוא העיכים תחל א  ומעמל הזכיין ^
 כל את מקיפים והם מלפניו• הפרדן אחיי הנזרות

המויז אחרית על *(א5ש כרניעזתיהם קיאש
 הראש באמנעזת שיהיז עיניך בין •ולשון לזכירה המשמר

 הראות יהיה ומשם העיכים שרשי ששש אז ־ אייל מנל לא
 סורס אשר על נתבים בדכריז יאולסיש עכ• ןכ«'*

 * חלמיון עם המ£לתף היווש ענייני לו שכתחלפז בלשונו
 שש® שנית עיל והוסיף * המיח ראשית שהוא נתב מאשר

m מתנאי 1^ל יהיההיאות• ומשס שלשיקעימס

'W liM )I W ^
 »|3ה למען לימי שנוכל אלא לברנו* כאשר המשותף

 0JD האומרים לדברי לבבו נעה כ׳ תפיסתנו מיד אותו
 לחוש ומנין כמיך המוח בראשית ועזחד מונק הדמיון

 יאבלג כתג וכן • היועאיס דעת והיא ננדז שוכן המשותף
ש בשנים כי דע * יזל ני׳ן ועשית על תכוה פ'  הנקני

 הרגשזזן הקמש כח יתחבר שם ־ המנח על במוח שהס
 על כתוב כן על ’ המתשנה תתל ושם הדמית כת ושם

 pשכpמ היה לא אולי הקדשים• אתעון קניץלשאת
 כלשוכו פ השמיענו וכזאת י כ’ע ־ כהיגן המקדשים

תכן טי] סלא נאתר אי ־ נסמוך לפניך אנינ אשי  קי
/ המשותף אל אס כי זכו'־ באמי?תחלתהזכיון  שה̂ו

 הדחוק אל המיחשות הנורות ממנו להכנס סעי בית
 הזם בכת שזכרנו זו פעולה ימלבד • למעלה נמביאי

 פעל והוא וסיעתי ישד ן' לדעת שנית פעילה אליי יחסו
 שמולה היתה מאשר כי ־ הדמיונית יההפלדה ההרכבה

 מהדברי׳המיתשו* זה וזולת כנפיס ונורות נייתאניה ני
 פני על תעיעף כנפי' תעלת א:יס כניזדו לי יעשה עשה

^ מהדברים זה וזולת שתים ה רקיע ס י די ב  לסס אין ה
 הנורי׳התיתשוע שומר יישן ולא יכום ולא ־ במניאות שקר
 • ולעבודתו לפעלי יגא משכב עלי בתנומות כי הללו

 מופלאיס עניניס בהמניאי להפליא עד ינבר יבכתי
 כעזכיע זלאתורידין־ מעלין לא תלותית בדברי זרים

 סקר בדוי בתאר המדומה וכפיל * אדם יפיס ‘ נפלאה
̂כר  ע' כשני המייה זה וביאר ’ '0 פ בראשון התויה ש

 המדמה הכת זה פעילת עוד ידעת וכבר באמיו לו'
 זשהגדולר בטפעי אשר יהתקיי המוחשי׳יהרכבחם מזכור

 החושים בנוח יהיה אמכם שבהם והנכבדת שבפעוליתיז
 כן לא אמנסן׳ס־נא עב• * לפעולותיהם ובבטזלם

 הנורזע בשומר זו פעולה לתלית יקשוב כן ולא ידמה
 יו1י הקרוכ שככו אחד לכת אותה ייחס אבל י הנזכרות
 לחדד יסמוך מנרן המוח בחדרי ומשכנו נפשות כמכהת
 כק יקראהו אשר הוא זזה זכרו• שקדם השומי הסוכן
 מוחשז^ן הבלתי נם המוחשות הנורית להייתוחשיג מדמה

 (•P)V כח כשם אנלו יקרא והראשון • כאמור כהרככתן
 יעכימה רבה תיעלתו הזה הדמיוני הכת והכה ־ וכיונא
 ויתד טרפם לבקש מתעוררים היו לא כי החיים לבעלי

 אסלאיזייזע המוכך מן אנלם כתנאים הבלתי ברכיהם
 לזל« כי דמיונם נכיתאננר ושמירה ככל ערוכה נורתס
ט כנר אשר את למזכיר להם שהיה הדמיון סי  3על נ
 • לטכעס נאיתיס ומשקים ומזון ולתם מנר לחכם
 ככץ מקיס ידעו לא כי אנן כמו וידמו קאד •נקלו

 בגמלס אמנה אך • נמאס כיאיס ישברו ולא למרעיתס
ו עקג כדמיונס• ההן הבורות כ נ If(וישיבו יוכלו י

הנאות



V/ רסג ע סימן חמישי־ מאמר דה יה
פרטיינ מכרא נשם להקיא לענמי טוב שם קנה הזה הכח אלה ינלעדי ־ גדזלה לפליטה להס מ1לסיוי

רpא כק הקייס בנעלי הזשס א: תו י א: קי  כח עלז נ
 הדמיון תשכנו על הראש ינאדסאמנעתוק ונזשאז מחשכי

 נושאז יןירשד׳אמנ הינא’ן אודותיו איתעל שנזדי מה כפי
 אחורי אל תאתכעז מעט נוטה קייס הנעלי נשאר

 הגירות מן גיא לה הזה־ הנק יפעילת ־ כקלקוד
 ונחינת ושנא־ כאהנס נלע-מוחשית גירות המוחשות

 בהיות כי בוה והמשל ־ והרע הטיב והכרת והכן האב
 שם ומסתכלת הדחיין פני על מלקפת המחשב• יוח

 שראם מס תאמר כאלי הנאגיזת• המוחשית נגורות
 כתמול אתו ואינני ם יועפ והנס לכן פני את «עקב

 המתכהב ומתנו ומשאו זועפים פניו כורת הנה ־ שלשום
 המשתתפת אל הקיגונית ההרגשה מן קונלו • בכבדו עמו

 בשמיו* ושם הדמיין נתפשטואל זמשסהפנימית
 המוחשות מן וייג׳א עליהם נשקף המחשבי תכק אחרי׳כי

 ובחינה ־ לו הוא שונא אויב לק כי שפיט יישפזע ההנה
ת אגלז אז תבחן לא כ׳ מוחשת בלתי היא זו  הדברים גוי

 מה רק • כך נתאר לבן(דגורו פני שס היו באשי יזהם
 על והקש * שלשים מתמול לי ש;נא היא כי מהס »העלס

 ישקיף עזיסכאשר ושה כשבים שה וכן זהככיוכאבו•
 במגידתז יעלה בדמיונו רהvrהש הזאב נורת על זח נכחו

 • מוחשת הבלתי השנאה גידת המותשת הזאת סגולה מן
 לא לאחזר וישוב יניס היאב נוית לפניו בהזדמן כן ועל
 סשנאה מנד אס כי המוחש התאי זה על גזלתי היית מנד

 כי מאל מפורסם הזה הכח ותועלת מתינה־ הניכרת
 נפשי על לעמיד רגלו ואת ידי את איש ירים לא בלעדיו

 את יכיר לא גס מזאב ככש יגיר ולא ־ המגיק חמת מפני
 לא והאדם ־ יכליון ייחדו ביניקה מקסולי די לו לתת נני

 (יאמר אדם בכי של שנאתם גס אהבתם לעינים ילאה
 לא1בכי יאת יכיי לא אחיו יאת ראיתיו לא ולאמי לאביו
 באדס הוה והכק ־ יסלפו ויחדו יכבורו לא יכליתס ידע

 מן האדם מותר בי להתגדר לי הניחו מקום ובזולתו
 בהערה כחם זי האדם זולתי כלם הבח כי • קבהתה
 מיזשבתי לסתת האדם עליהם יתר י פשוטה טבעית

 כה והלא פרטי הקש איזה ידי על זו כפעילה •יתשוטטת
 הזאב ק אם ־ הזאב הזא יזה ־ לי אזיב זה הבה ־ משפטו

 הנושליי נהקש זו כפעילה ישתמש כן וכמו ־ לי אויב קוא
̂א ראובן של אביו התאל זה על  גס ראובן א*כ ־ לי שונא ר

 שבחגב במה שימכא לאי המקור טבע מאשר ככת י*יא
 בפיעילת ונחלת קלק הזה לכק היות ובעבור ־ ממני

 ההלגשית יתר על שאת ביתי כיסא מעלה לי יש ההקשה
 נתכנו לו אשל שכל של דוגמא מעין בי טעמי עמד כי

יתלין ועל ־ כילליס שלמים החקיייתבהקשיס עלילות

 המחשבי והפח ־ כוללת סברא לשכל יאמר אשר כחקום
 העגל יפלם לח הישרה הסכרא כח אם באדם הזה

 יזכה לא לפעמים כי יכינו לא דרכיו כל הלא ־ רגליו
 או כסף רעהו העס איש •שאל כי זה ודמיון בשפטז׳

 ק לאייה לסבה אליו להשאילם עמו אין ובעליו • כלים
 כי איתר גזור ו מעוקל משפט הזה הכח יוגיא • השבית

 האמתי נפי לי שונא לא והוא השאילו לבלתי הדפו אינה
 סברתו יושר כהנהגת לכלים עדיי זיסן כמתג כן על

 אשי מוחשות הכלקי הגויות מרת מש ועל הנזדקת*
 זפור אשר אחר כח העמידו שיכרנו המחשבי הכק יהניא

 אל המיח באחרית חשק לו זכרקיעשו נשם ׳זכריהו
 היה יבש כי זו לפעולה נאות להיותו זהיסדולו מקום
 הבלתי הגויית שמירת לכת כן ועל ־ המוח חדרי מכל

 התכת ייבשו לסבת שם לאתפול י הכה אתץ מדזשות
 קדלנו אחד עימד זה יהנה * כקלת על מהן שקפא מה

 שהדמיון כמו ־ מוחשות הבלתי הנורית משמרת לשמיר
 שוכר וכמו ־ כאמיר המוחשות הגויות משמרת על הוגכ

 היא הראש קוק באחרית כי דע באמרי יתרו פ היאכע
 הזכירה והנה ־ הנורית משמרת מקים והמקום הזכירה
ס השתייה כוללת  אנומוני© הכללית וסדי • ע*כ ־ י

 כביו למעלה המוזכר כדיך לבהמה אדם בין הזה ככת
 מזכרתל לעומת האדם זולתי חיים בעל כל כי המחשבי
 הכלב כאשר כי כהערתטגעם• ההן הנורות תהיינה

^ וא ס שוקד מקל  יתעורר לפתע פתאום ־ יעקב כיד רו
 מוחשת הבלתי ההזק גורת פניי מול אל להעלות מטבעו
 הנגב מקליד כי יזכור וזכור המוחשת• המקל וכורת

 כיקר ואדם • החונה גא ו דנוס לשטן לי הוקם לקראתי
 על זכרונו נרות את נהעלותו נדמה כבהמות לא כי ילין
 עד למשל וממשל לענין ן מעט משתלשל הקש• סדור ידי

 עימת אל לדומה הדומה ומן * דבר של בייו על סיעמוד
 • דכר מתיך דבי הבכת דרך על יושיבהז פניהזכרון

 לך דבר אשר את זבריכך אל להשיב כשבאת זה ודמיון
 כח אז ־ ביער עמו כתיזתך שלשום מתמול ר\אלמי לק

 הכח מן אתו המופקדת השנאה גורת לפטך יגיג הזכרון
 פי על לבן מענייני לאור תשפטה הוגיא כן אשי המחשבי

 לאמר הקשי בדרך לעיוניך וישוטטו הנזכרת• הלין
תי אשל זה הלא  P אתי דבדז היה לא נגח שמיה עני
 * במקילקל אלא הקלקיל את ן תול־ שאין ספק ר,לי רע

ק  כי ומנאת הלבילהלוא פיטי על הקפו: תעכיר זנ
 כיון הללו הפטמיים החושים ארבעת אל ־ תלישכו
 ודעת ותיוכה חכתה טאיל ליל גא כאשל תשא פ היאלע

 כאחיוכית החכירות הכורזח היא החכמה ־ ידכל יכה
PP 5 א^ I מוח



מאמר יחודח קול
ך זית חג נינה גס תמנה ודיזתיאש־ י  זהיא נ

ת מן העומדת «נורה  החכמה מ מי נין ז הדעת מי
 כנגד החנתה כי הראש* במיח האמנע׳ הנקב כנגד
 Sr ככקניהמוח התתתנרת האיזרזן׳והדעת <נתכ

»r ; r אל לדעת קויין ישמעאל וכלשון ־ מההי־גמת 
 ■ עכ * אלחכמה והחכמה אלפנדה והמגינה תכ״ל
כני  לשטיג הנמשכת שטתי לכי כי לדעת הראית י

 יתחבר היינחשס כסר״יוחעל כקבים שנים הרוכאיס
 התקשנה תחל ישס הדמית זשסכח הרגשית הה׳ כת

 נתינת אל ונעלה נקימה ועתה לייעלה־ כו'כמחכר1
 שכל עליי שמו נקרא אשר זה הלא ־ נאדס השכלי ככח

ק גשמי כנושא מעולנ כלת• והוא מתפעל ק״לאני  היא י
 אל מוכן האנושית בנפש נטוע כח אדכעו שטת לפי
 עליו הזורח הפועל השכל כעזר המישכלות השגת ■מול

 הפועל הזה ותשכל ־ הפעל אל הכח לין אותי להמוניא
 להיולאכי ישזלח משפיע מלאך לנפש חון הילתו סוכרי יש

 האנושית כנפש כיז היותי סינרים מש הקדש־ עזרו
 כמו הדמיוניות הנזרות על מאיר כנינזן יפעולתי
 ד*מ עמקים שישנח אל האדם בהניט כי זזה • שנזכיר

 וממנו הראית חיש למיאה שי קוגל קמיקשת נורתה מלא
 לה וקירא נכבה ושם הדמיין אל תהע המשיתףומשם אל
 הפרטית השושנה דמות והיאמדאה וטת דמי נורה־ קם

ה׳ מאה־עזת העוחשתעסכל  השכל איר אמנם מקיי
 מכל ערומה סהיאיפשיטנה הכייס על יהל כי ?פועל

 הזאת הנורה זמן הפרטיים הגשמיים ההם המקיים
 • כאמיר פניה על הנשקף הפועל השכל מזתי ?מזהירה
 פשיטה מושכלת שושנה נורת אורו מעונם תתתדש
 ככללותייהמקיים מהי׳השושנה על מויה נפעל יזהנית

 אשר כחקום רק עוד יוכר לא ופרטיות? יפלו היאשיניס
 והלאה זו מן ►אמר הזאת* הכההשישכה על יאמר

 יושכל המהות מענמי ענם הפעם האת * ככלל השושנה
 אמתת מעקי כי באמת שכה שז יקיא ולזאת • בעניינה
 המקבל ההיזלאני תשכל ישתלם ובת זאת לוקחה עכיאזתה

 הגשמית הגויה עליה יכילה היפה לא זז ופעולה אותה*
 ניזתני לפעול הגשמי יוכל איככה כי המוחשת הפרטית
 1ן שכלנו כח הוגאת פעילת ליחס הינרכו עלכן מאומה׳

 כפי תצפנו מסק או מנית מקני שכלי לדני הפעל• איי
 סונר ד פ בשני המירה הנה כי • סדעית כי הפמלף

 ןסינא ן בת המזיק אשי הדעת היא יתלא ׳
 שאחי נמה מספדו חנתסיעי כטכע• מספלי כששי

 סודו לא <אחרים • קפיעל השכל אנלס ונקיא * הטבע
 • שיכינו כמז האדם ככמש כח היומי אמח כי בזה לי

השושנה ימסכל לזאמהיוישכלת הנורה כאמנעית והנה

יב סימז חכישי
 ן5בחו הנרשמת ידיסיתה עלאזתתהכמושעל ההיא
 אגל הפועל השיל וחדיגת ימו״שת׳ ני*אית היתה

 להעלזין פניהם עכר אל ר להא■ הדמיוניות הכירות
 ניב כיי,דר היא הלא נכעל• חיכהלות הייתם עד נריתס

ו לזנוגה אשר ולמראיס לארן המאיר השליש אור ד ג  נ
? והשכל ־ נג נשניסי שכזכי כמו כפעל נראים יישמו  הז

 על הנשקף קוא זייעשי■ יני לעי מתחלק
 *אתכם מהס מעשת סדור 1׳ פמת מאין יניס י:ענ אמי/ח

 תמשכתס אלר,ול קקק להעיר נטחות לו יחזה המעשי
 הזאיב המגש נתי דלאכת ולשלמות * הפעל אור אל

 3פג דנרוהפילופזפיס מאשי מזער מעט עמך נא אניגה
 ללכת אגרי? יתנועעו מחמתו אשר שכאדם התשוקח כח

 שכלית האחת הן• תשוקית שתי והכה י ואנה אנה
 חושיית והשנית שכלי* ינון או חפן הנקראת היא

 השכל• י«חפן י סלג ימשכני תתעורר כח נשם ונקראה
 השכל גיי אשי קדנר מול ואל בחשוקתו מתנועע
 • רעת? על חשכל שגזר ממה בחפנו וירסק טיניותו

 הדמיוני(ישפומ שייא׳הכמ יתאיהלמה המתעורר יהכח
ת זה נהפך זיגעל נאית• היותו עליו המיזשכי  מ

 ןkימכ לא ’השגל החפן י נאות לנלמי המחשכ׳ שישטטהו
 כן נתייחד שהשכל כמו • האדם זילתי הקיים בנעלי

על• השלמות על ימנא הממעירר זהכח י כלם מכין  נג
 * הפנימיים הקישים בהם שהישלמו השלמים ׳יזייס

 הקשקשים וננעל׳ כזגונים פלמים בנלת׳ אמנם
 שנעדר כמי מאד שלם כלתי •ימנא למעלת* שהוזכרו

 הכת י«שך משפטם שאחר יהמחשכ׳ הדמיון שלחות מהם
 הכת יתחלק מחלקית ולשתי כאמיר• המתעורר

 לשת* כי והכעסני• ־ התאווני והסהכח התמעייר•
 כאן* היותו על זהממשני הדמיון שישפטו מה ׳פרד בחינו

 לטכעב לאו׳ היותו מנד האחת הבחינה י כי)ות בלתי אז
 הכת יניט זה ואל • מפניו לניס או כשגתז אחל לרדיף

 לבדוק אי לסשע קשה היותו מנד והשנית • קתאיוני
 בפניו״ זהמטלידים|המתינבים המעיקים לסבת ממנו

 • המונעים על להחגנד הכעסני יתנשא זה ולעומת
 tT יעל בשל חתיכת מינא אחד כלב בזה משלך נא ושא

 הי*ת« התאווני לכתו כדמה והמחשבי הדמיוני תכח
 עידכו וסבשד • כ! החזיק ואו לטנעו ונאות ערב מאכל

 בידן שלופה וחרנז לנגדו עומד איש והנה שניו־ בין
 בלחן ץיי הכלב יתמרמר או מפין• טרף להשליך
 ולן לזישטן אשרקס המעיק העליז להדיח הכעסני

 • החינס הבשר עס זינא ינוס או • לשונו כלב ■יקרן
 המימגי״ ניגשיי מפני התאחכי לעזר' הכעסני יקום ונכן
ויגיי ״ יהתחשב פדזזיין לפניו הגיבו אשר טובו דרכי

כמקים



מאשי יהירח קוי*
n ״״<־ ינ«ל־ למימ '®p«״ lp j לז ״ .  lt< ׳

 סלקי כ:ני לה© הלנה לפיכך
סת^עשרה סהפעליית ׳ ספתעזרי  כרםr לני שקדם ה̂י
 ק® כי הנה עד דכרנו ל^היס (סנה ‘ל^ יגי/£זןשי

ל  י^סנה חיכא שתהן והתשיקיות החגיגית הגחות י
 נטינג מניע כח ליל• אמנה אך • סיים הנעלי להנעת

 אהר ירלועז כה א חעניהם־ להשל׳ למז ע׳יתה כאיכיים
 על סהייתס לדי ס הגריב ם מהדבר זה יזזלת יסזטתיהס

 לעזמתהכחיתהמשינזת עשההאלקים זה את גם ק
 “עי על מ י (לעש לשמיר למשמעתם הור למען •סתעיקיית

 קייס ננעל׳ שיהיה יש ה׳ה המכיע והכת מבותס-
 יההתץכנרינמנא קהעפשעית כת ׳(היא ינלעישלמים

 בלקימת כי ׳ לתפלה המזזנרים התש־ןשים בנעלי
 נאותלענע® נלתי דבר זבפגישת מת׳שישיס מזינס

תקנטסאל  להם אין כי יניח( לא מקימם אך ’ ענמם י
 כבעל שיהיה ייש ־ דכרנ( כא!ר שלימה מקימ-ת גיעה9י

 אי רתיק למןום ממקום המטע יה(אהכת השלמים ווייס
 סנאיהי■ כקשת על ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל קרוב
 את הפיליסיפים יבדילו הבדל כי ינעם לנפשך ודעת

 והס * טס ת לשלשה ־ השלמים בכת המניעית הכתית
 משלם מטע וכת מניה־ מניע וכת ׳ מיישיר מניע כת

 התניע הכת הן * מעשה גמר לידי להיכיאז הבזוי יגכין
 השכל יהס * באדם יאשים לשלשה יפרד המיישיר
 • בבהמה שטס שהם וחמחשגיי והדנויזך המעשי*

 להם כי לדעת הראית כאשר לנד והמחשיי * הדמיון
 אינלתי נאות הדבר היות על לגזור הנתינה •ושפט
 לפני יוקרב מהם אתד אכל היאה אשי (כמראה נאות*
 לעילם ה־.(עשי הש:ל זאזלס המתעזלר• אז השכלי התפק

 משפע כל לעולם כי הנזכרתך בהנעתו לטונה הטייתו
 זישלי טוב דכי לגז שרתש מס התפץ לתני להקריב בדק(

 (המחשבי הדמיון אך בדרך* חטאים יורה כן על
 כינזהםינאמשפע לרעה* !?ועליסלקלקלבהט־יתם

 זנשגיאתם לאור• וחשך לחשך בש^תסאור עעיקל
 הצוישס׳תקריקם ככחז ומחטיאים תוטאים הנס המטיס

 נכהמה* לשנים יתתלק המגיה המטע גס * שנזכיר כיח
 * שזנרכי זכעהני תאווני * המתעייי חלקי שני והס

 הכתות אלה ושלשת * השכלי החפץ באדם עליהם יווסף
״י אשי את ני התתזה על יומוניס ג  על המעשי השכל י
 אליו• ויקריב כו יבחר המולך השכלי החפק הן * טינתו
 כמו דברו עושה מניע כת לננויי המלך פתגם ונשמע
 מולךננדק הפיליכופי׳ליולך נפי משלו עלה כן ־כי שיתגא

 הנאמן סייעץ הלא המעש־ והשכל * הכתות שאי כל על
היותעורל חלקי שני וכן * ה' סי' נשל־שי אכלנו ^מנואד

רסד יב סימן
 0J ישיתו והמחשני■ הדיויין שישפטרו לחה קנפתס

 ואומרים ■ המטה את המשלים רחניע בכח משישרס הס
 חנפים לשני הנזכר כמשל דמיונם עלה יכבר * גתיי לו

 דיכם לעי היגנת כלתי ענה וישיאוהי המלך לכני יבאו
 יד• ומעסה * סמס שזכרנו כמי * רע כדרך ישי זישגי
 במעלית לעלות עת ככל ההשתדלז היא להתפתי אדם

 ולסקל חלקיו בשני הזה המתעורר ינרי זניחת על
 כל על כראוי משוערת בתאיה אתמהלתסילהיגילס

ט׳  «ולן אז ■ המעלה כפעילית קנדישיס התנאים פי
 ממלכתו כסא על תשכלי החפק ישכ ני עיניז תתזיג ו ביפ
 להסב עייו כישי יספיד *'ילא כוש ועד מהוד ידיזלך הוא

 אליו * ה' סי בשלישי מפי היונת וככל ליאתהמלופה־
 הכת אולם • פרטיי כשלימות שם זכרתיהו זטר כי תבא

 • מעשהו גמר לידי הנזכר הגויי ענין ימשיך אשי המניע
 יד* על וכעורקיהס בענביהם באבדיס מתפשט כת הוא

 תייס* עקור עמו כ• הלב השופעות התיוניות היוחזת
ס הכת גו אשר היאשיי הנושא היא קלב והנה  כטוע ס

 הדפיקה תטעת מתניעע הלב היה כן על מעקרו*
 והעורקים* הענכיס הס כשטוע אלת והנישא כנודע־

 * איתי ונשאו עליהם ייושם בלב תשר הרות מן יאנל כי
 ־ מקימית בקניעה מיל לעשית כת בהם הנות! היא
 על להנשא ייכל ונכר ־ חפק לכל האברים יתנועעו ובכן
 ענמו המשל נגזףהאדס המניעים(המתנועעים ענין
 הו# בחלקיו האדם כאוזל• שער העקידה נעל שזכר

 כעין שיהיה יאד השכל כי וחלקיו הכילל העולם דוגמת
 מבלי הנמגאיס שאי לכל המטע׳ הכנדלי השכלים חלק

 המתפורר מ״לתס־ונכחי ילה מעכמם לא הס שיתניעעו
 מכת תמתניעעיס הגלגלים עילם אל שיתדמה ראוי

 אשר היסודות ומניעים עליהם אשר השכלים עולם
 מהשכל• וההנהגה הפנה שיקבל לאוי כן כי מהן• למטה

 • 1תחקי אשר יכחותיו הגיף י^נרי כל יניע פיס ועל
 השפל* הפילם זה 1דיסה* היה ואבריו הגיף בכלכלי וכן

ע יאיני ההתנועעות מקנל שהוא  ׳ה יעל לזולתי מנ
 העגלה* המושך ההס על לייככ ממש יתדח כבר האיפן

ע־ ילת מניע האדם כי ע ת  תתנועע היא יהשיס מ
 מתנועע הוא והקרין הקרין* ומטעאת האדם מכת
 נמשך כלת ההיא הסום שנהיית כמי והכה * מניע ולא

̂  ימקילרליס יעים עי׳קיי שיהיו אי היזכב רטן אהר
 מה בייולת עשה שת אי א הה ההמשכה תושלם לא כן ירי

 להיות רננה ה* שנ?:נה א' ויאמר • מהרונב שיכלק
 שירזמס אדם ן נ כל כן למעלה־ יהסוס למטה הרוכב

 נאמת מהסהחשיג החפש• ייעכיד העניים נפשי חלקי
עגפו העני זה יעל הטבעי• ממדיי הפיך עולם קוא

בע' נק 1 ̂>5 נ הס



יב סימז דומיש. מאמר יוזודח
 לסים משחק ממריא נעתבמל(ם ליע'זי5 ר מ/מר

 שהיא מעשי כל רעה ל(מ נו תלהדלאדסשיש ולריכנז
 ומדכי עושה הוא מדעתו דנדי׳שהיאמדנל וכל עושה
 כן ־ עליו שיש רעה רוח מד^ע אלא עישה איני והלא
שעשה המעשים כל הנחש

 שדכללאעשה זכלהדנריס
 של מדעתי אלא דכל ולא

 אימי הכתוכ ועליו מאל3
 הנה * רשע ידחה כרעמו

 הכינה המלכנה שיכיעכין
 יכי׳עד שאמרני הדיך על

 כ:כבש לוה זהנת אמרו
 ישעבד רנזכי אניני אגיסס

 הניפיי' וקמניימיי תשוקותיי
 1:3 קרי־נת על גההכיס

 השכל מנית לקיים !חידו
המתוייכלשתיעמניינויא(•

 ספק בלי עליו יייככ קילייי חינש נאמת יקרא ההוא
 הפיליסופים דעית כזה לפניך כתתי יאה • עב י יכו'

 הנעת ועתה • נזמככי טפילסדס הייתר
 דנרי נרנלך כי כי יהלכת כידך קח הזאת ההעיה

 הנמשכים אלה כדבריי החכל כינת פניך עכר אל להאיר
 משקולמ תקי פרישס ככמה כדכרו ינאה שנפשו ה״ית עם

 לפילוסופי אחר׳היתה ריח אולי זכרסיכי שקד הפיליהיפי
 ערג אינני אשי כי מבוים: מים שתה היא אשי ומני

 שהתבאר באמיו בסזווך שיזכור חעיץמה והו וכד*
 על דכים אנחני מאשר המשתתפת ההיגשה מנוא

 שעמנו כעניי וזה מקוק• שהוא כשנראהו הדנשד*מ
 היאיה תוקן> והנה • וכו החמשה לחושים משותף כח

 שיה ישפיטהאדם עיניו למראה כי שידענו מעה אנלו
 כאותה ההוא הדכי יעעים סלא אע*פי ד*מ מתיק וזה מל

 הינשתו השנות אחדי כי ־ הנכיין מכח מזה ־ שעה
 היותו אגלי עניינו יושב אז • הטעם בחוש יפות עעמיס

 אס זה יתכן ואין * כלכד הראייה פי על מתיק או מר
 בלס יתחביו מ אשר חחישיס לכל משזתף חיש נקנע לא

 הנירו׳המושגות עטיני כז נשמרים ויהיו לתעלה כמוזכר
 שמייע עם • ההוא השתוף ומגד • פעם אחר פעס
 הדבש על ללון יכן3ן המיוחד* ההוא סדכי נורת

 כי וראו טעמו על וכיונא• מתוק• שהוא פשנראהו
 כי יושגו לא וכז' ערב איננו אשר כי דבליו ושיעור י טוב
 לשתוד ינירי כח לקנזע כיין כן על * ננסיון אם
 * וכי והכח המשתתפת ההרגשה והיא המורגשות ת ניר

ש♦'•1הח לחמשת השתיף יתקככו הזה בנק כ• לומד י*י'.ר

 יושנו לא ערב הוא ואיש־ר ערב איננו אשר בי
 לשיבור יעורי כח דיקכוע ועריך ננסיון אס בי

 הב־ש־תתבת ההרג־שד־ן והיא הבורגיש־ות עורות
 הבו־שגים העניני' בו לע־בו ה־ש־ומ ה:וכר והכח

 ברז נו ררתקריב רתיצרי ור־זכח מהכורג־שות
 נו ^עמוד המחשבי והכח מדזזכרון שנכנע

V קעת והפסידו היצרי שיחדשהו מדת בירור 
 ג!הזכרון■ שישיבהו עד החדשה מהעמידה

 שיעטרךנמקירוב בה ^הניא המתנועע והכח
תקרויומלקוק(לדחו׳הנזק <ק).'ח1ורחי׳הב וריחוק

וכ^

 עגין יכלם וככן • ההנה המוחשות הנזרות ושמירת
 אשר הדין יי לא כי לך הקדמתי וככר ־ כמדובר הכפיון
 שמ עלהמנא להולות הנזכדיס הפילוסופיה בה דרכו

 דעתש שאין ג'כ יהלאיתיך ׳ קזאעהמשתתפת ההרגשה
שמיר' סייח במה ללעתי שזה

 pfP לחיש המורגשות הבורז
קדלזיה! כבר המשיחףמאזלס

 האמיכו אשר מהלופאים
 אתד כח והדמיון שהמשותף

וכמושספין'קיכ^ בעגתו•
 אופן כרכיאה חיאשין בספלו

לק^ שלבו אלא ־ ו׳פה למוד א
:דעתם את יגנה ההם
וכו'• להקריב היכרי והנח

בלע« נקיא קזה הפעל
נשלת^ יהיא דימינישינכיאה

 הזוכר בהשב׳הנשכחו׳אלכח
 מדבר השתלשלות רכית דהיוניית גלגול ידי על האמור
ס פעל ג'כ לו ל״חש ידו שנית עוד ף ויוש • לדבר  ההיכנ

 • יכו מיכיב כח זה ואחר נסמוך באמרו וההנדלה
 ״ רוקו הנזכריס הפיליסופ׳ את נאמנה לא הזה נכח וגס

 פעל הזה לנח פייחכז כחכם ומפי מפיהם ראינו לא כי
 כתב א:ר הדכייס מנח מ^ינאליcי ־ הרימינישינניאה

 שפעולע באמיי למעלה 1כ־יכ לך שהנכמי נמקומו ן׳סינא
 החישי'• מן אליו המובאות בנורות לשוטט היא הזה קכק
 להרכין הייח על יעלה כאשר הסרו׳שוכות ננייות יגס

 .הנפיריכון הר על מעיפף אדס תאמר באלו • ולהבדיל
 מעל^ ומביא יייליך בהיותי התהוטטותי הכת יהנה * עב

 • לנגד! יעמילס אשר ׳.ותענמס המזח כגזרות ומוריד
 השימר הזוכר שהזאקכח מהזכרון שנמנע מה יקריב

 החכרכאמור* לדעת כינורי נכח אגלי המישס
 להתגדר זז לפעולה מקום שיוכח חונקלענמנו וראה

̂ף פיכא ן פס סזכר כמו הכפש מכחית כח איזה כה  בסו
 שבתוס,׳ האחיזן הזכיין כח אם חקיר מקום שיש הפרק

הענייס׳ הזכרין אל ישיב אשר הכס ענמו הפכימיים*הוא
שס והשאיר ־ חלוקים כחית שכי הם אם או התחשביים•

 שהכת החבי דעת ואולי • זחסזפקת תלויה זז שאלה
 עבק, מהזכרז: שניינע מה גכ המקריב הוא חיה היניי

 : הנחות ין לזולתו ה׳ה הפעל מ־יתס מנאכיה! לא כי
 לקסשמ ■״'י׳ ט שקדם מה מעין וכו׳יוהו המחשבי זהכח

 א־של המזיזשית נמריח הדמיין כני על ונשקפה מרחפת
 ?השנאת הא׳הכה ידי י על לאור משפטו מהן להיניא ס ש

̂)ית ra&p על ןנ;לל • מוחשת הבלתי נאותי זהילתי י,נ
וז^



מאמר קוליחודח
 לומר רונה הינרי שיחדשהו מה נירזר על כי לעמיל

 י)שר המוחש מן מוחש כלתי ענין 6כורר(מוני ססי^כח
 נהיגשה הנשמרות הנורות על כשועעי היצרי •יחדש

 אנלו היא u כי • כאמור •נירי כק המשתתפעתנקיאת
 ההן הגורו על קדשה עמיד
 היאשוכ׳שעמד העמיד' ^חי
 יממוך עליהם הינזר• הכק

 יקריב הואת החדש העייילה
 • חהזכרון שנמנע מה קינרי

 הדברים הולכת •כיעל^די
 נדתי * נדמיין יהנאתם

קק וכפינותיז הזוכר  י
 המחשבי זינק * כמדזנר
 סיקדשהז מה על כענרז

 הזאת החדשה כעמידה הינרי
 קגת ויפסיד קנת יברר

 נרנו כפי הסם ייהדמיזנות
 על לאזר משפטי להזניא
 נאזת• זהנלתי סנאזת הזנת

 U ישיבהו כז יבקר -יאתאשר
 למשייית• א!ניי בית אל פס יובילהז רל הוכרון

 ואפשר • זכרנו אשר תפסמיים שנחזשים האחרון ■והוא
 מרכיב כיהואכח אלהברי * מלתוהפסידז כנוי להסב

 ההרככה וכננד נסמוך שיתבאר ומכדילסכתו הענייני
 זכז' והפסידו אמר ההבדלה זכננד * שיחדשהו מה אמר

 הענייניס• קנת החדשה מעמידתו הוא.יבדיל כי
 רוחי אף וכיונא• • ככף נלי עף עוף שידמה תאמר •כאלו

 קצת והפסק הגרסא שתיכן לאמי מתנשא בקרבי
 מלבד המחשבי ני יתבאי ולפי׳זה * החדשה מהעמידה

 קיניי שיחדשהו מה בירור על ■לעמוד שבז התועלת
 קנת הפסק על לעמיד נב יועיל ־ כאמיר הדמיון שהיא

 נורית להעמיד היצרי מטבע שבהיות לומר לונה ־ וכו
 מפסיק המחשבי הכההכק • יקשה לא תחיד ■מחודשות
 לקדש הינרי יעמוד שלא החדשה מהעמידה איעוקנת

 כבי אשר את הזכיין אל המחשבי שישיג עד מעתה דבר
 מעמד מכטל מעמד היה הזה ההפסק ולולי י בררהו
ת המשך ידי על זכרזכס כנטול שאול לכלית ובזרם  הטיו

 והכחהמחניעע כמיסהנגריס: הפסק הלתיזכיותבלי
 הניחוקכיעוחההינשיתהנכתיות• אשרי * להביאוכו

 המנטלך הנאת לנזרך המחנזעע הנק לקביעות כעתק
 למניע המניע הכח שחלקנו ית ה עם יהכה ־ 1•וכ

 הדקיוני• זהכח המעשי־ השכל כאדם הכולל היא מיישיי
ק גאד הכולל הוא מניה ־(לקנ'ע ^הח״.שנ׳ ק השכלי ה

רסח יב סימן חמישי
 משלי* זלמניע * וכעסני • מאוזני חלקיו כשני והחתעירי

 בעני-יהם באיברים התתמוש הכח הוא הניוי ענין
 ע למגי רק המתכיעע בכיו הכה כיון לא * כאמז ובעורקיה

 שנקראו •וכעםני• תאיוט ־ המתעורר חלקי כשני המניה
 ־ וכועס • כזסףאגלי

 כת אותו קירא ■ולפעמים
 מתסועע להיותו מתנועע

י המיישיר המניע מן
 מנזע אות! קורא ולפעמים

 היישלגסו הכת מניע להייתו
 הנוז זכר ולא ־ נוייו
 כללז אבל נפרע היה הכח
 שוז כי ’ הינוה המניע עם

למתנוענג מגטיף מניע

י כחות וב^ ^ o* חייס כ s ואם מע־יגים• 
ם עי ע אם והבניעים מני  כועי^ ^הניא מני

ף א1ה1 ס מ ע ואם ה  והו>^ מזיק ^דחות מני
ם עזני והגדמיגים דזכיעס  נראים ><ם מיני
 כחרמים נכתרים <ם4ו רתנראים כחוטים

ת עוטדה ן-,ןא והמניע ( ;רים1ךנכ ל נ מ מ  נ
טני ח מ  אמנם המניע־ה ע׳ח )היצרי נה־טתמט ר

 ורהוא המדמה כענידת המחשבי במשפט יפעלו
ך -- ראוי *יסין כי הבהמי מהחי רקתכל^ית

ט ממנו־וכב סכות ר^תקן רהמתנועע דהכח ^ו ^קכוע  עניינונשלישי■ כי
 החפץ ה׳.כ־רנאן לא י׳ד'-גס3 לתקן ליו נקבע היצרי ההוט והיצייאך ההרגט
ת מ תנה זה בהפך והמדבר התנועה ס  היוכ׳שמה-ואילי כאשר השכלי לו נ

פט התנוער^תקן הנס הלכור ן שא לפי טעמו הזוכרת־ העוט המדברת הנ
ם טי דו  נכליון יקבכקזתחשריכלז ה

 3ומם • פינא כמו כליהם
: קייס נמלי כחות’וכל שאמר ס'  לשלממן הוא י

החליקה• בדרך הללי הכקות עלניאיר מלאכתו
 א־דמ כי לך יתבאר המתעורר חלקי בשני שזכרנו זממה

ו אנ • הכופף יהזא מיעיל להביא מניע אס נ י׳ ענ  ת;
• מפניו לניה אי השגתו אחד לרדוף לטנעז שראוי מה

 א׳יעע ־ הטעס ׳היא מ׳יק לדחית מניע ואס ואמרי
 הכגתהנאות ממני המונעים קושי על להתגנר עמינו

כפשטן• דבר־י לפרש באח ואס • נחית מהבלתי וכריקתי
וכרס: שקדס הפיליהופיס דעת מכלל מיניאם אעה הרי

 ב־ארנן כבל ־ וכי' המחשבי בממשלת עושה היא זהמנ-ע
 המניע הכח נכלל יהתקשב׳ היני• זכרו שהפילוסופים

ה מן המעשי השכל הנה וכי ולא ־ המיישיר טע  עכמג י
 מהמכיעי׳־והואמנל השכלי כהשמט׳החפ] למעלה שזכרנו

 כמו יכליון כליה גכליון אשר נכחו מיוחד הספז יה היות
 1כלר שניי בזה היה יכו׳־כי לי לקביע ראוי אין שיבא:כי
 הוא • והיצר ו סהיגש׳המשיגתפת היא ־ ההיגש : כראשי
 והזכרוך ימקשבי מזכי לו הלך ולנחיר׳ההט׳קלף הינרי

וכו'• זה נהפך והמדבר להם; אחת יחקה אחד משפט אך
נשלמו' תמיד כי לי ללעלי' לי נתיני׳המה כחותיי כי-כל
 חיים הנעלי שאי אמנס ־ אחכ בה ?שכלי׳שידיבל הכפש

ק תגלית אין  בקשתהנאיתוגריהתם עעי?ן יתמתנו ה׳ י
ישית באשר ומינם אישם קייס להמשיך נאית מהבלתי

אמל כאלי • תזיכרת קעישק = עלייז®
לשמוד



מאמר יהודת.קיי*
 f>nrc לזמר רזנה • זבתעשת לעיין /מיר!לעשזע1ל

 וכבר • זנמדזמיזת בשכליית יייקיששע מתובנת נפשו
 העקר היא המזפשע המעשה במדותיוהלי/ ידעעשגס

 לי(לי^ תמן נתן קפק־עד נשלמיע נלגנד־כ שעשה י}א
 ':1J1 לי ♦יעלככךגתתן

 ידיעים ,היזמשה ס ההיש
 שככר היית עם זה זכר • '0ו

 יההינשימ קדפלכרזלאחר
מנראותידיעית־כדילכאר

ג£ימן «1חמיע
^ כנף נלא עוף שירומה תאמי כאלי ־ חליקי יאות ו ע  מ

עעוצי* שכל .'הנינה יכו' מהנירית מנל/שיסיר :יכיונא למ . - פעי
rקרלגגJ’יcהמוח תסנורי׳ז שימיר חבלי היא הזה הכח I 

 איען על ההן המיחעית ישאיי אחנס כי כמשתתפת•
אלאשמדיע^ הדגשקסמיוש•

מיקש להרכיכ ידועים וכד^תיהס ידועים

 • הכוללים חשוסהם ענק
 לכל- המיוחדס מלבד כי

 יששםחוסגים מכס• אתל
 • מהם מאתד לייתר •ישגי

 והמכין הדמו' שיזכיר והסזלו
 כמשולש הדמית כי «ט'יזה
 ניזוש יושג וכיונא ימיינע
 זסמנין * ונמשיש היאות
 והקשיש הראית ♦שיגיהו
 המותשים ליתי וכן • והשמע

 נהשגתם ישתתפו הטללים
 התנאי ♦מסיסקתתלפיס:

 שיכ * וכי ההרגשה מטא
 לבאר הזאת כעת ישונ^יט

 [הפנימיים חלשים הד' «נין
 יהשמיתושלכלאחדקהס•

 קנו^ אנלז התיאר והנה
 חמס’המשתתפת ההרגשה
על הראייה פי על ■נשפוט

 החמש׳ ים1ד.ח<־:
 והגידי והמנין ד־זדבות ג1תוע נאמעעותד־ז

 בעוא יתנאר נת (התנאר) והב,נוחה זהתנועח
 על דנין אנחנו מאשר הכשתתפת ההרגשה

 וזרח מתוק שהוא. כשנראהו משל דרך הדבש
 החמשרת לחושים משזתף כה שעמנו בעבור

 ובתממ' 1כהק<־) ופועל ־ היעורי וסא הכה וזח
^ מו־*« מרכיב כה זה ואחר ק ת מ  כהרגשה ש

 ר׳מהלוקת ויפיל ניניהם ויבדיל הכשתהפת
 רהרנשדץ מד־ועורות שיסיר מבלי ניגירחם

 אמת שיהיה ויש היערי הוא וכן • ישתתפת0ד.
 לעולם אמת היעודי אכל • ישקר שיהידח ויש

 על דן 1שופכ כה והוא המחשבי הכה ואחריו
 להתרחק שראוי דבר ועל מקש שי שראוי דבר

 ודין משפט ביערי ולא ניעורי ואין ־ ממנו
 מזכיר ד־זשומר הכה ואחריו לכד עיור ז<פכל

 והכן שונא שהזאב כמו שהשיג מה לענינים
 והאמות נ*א והד.אמנה) (וההיזק והאהבה אוהב

 המזכיר השומר אכל ־ למחשכי וההכזבה
 ר־זמחשבי בו ישמאמין בדת ישמור חנרח
 יקר;<פ חשביaר בו כשיהשתמש היערי והכח
̂גרי שבי ר«דנר נו ונשהשתמש י קרא;מח  י

החעטיירוו;

JfPWJ
^ מ«ס זס וצהבדיל ר,  כ

 עליו• יעלה סל קמו
 שכתכ^», קקחשני נענור זה

 מזכיא קיזקו מענינו
 נלתימ׳קשל^ טיה המוחשים

 והשנאס קאהבה נת כנח
שס שיס כהס שאין וניוגא  יו
 קבלי' נאקיו כיין אי ׳ מיתש
 היבלז פעל כי ״ ומ שיכיר

 סל^ במס לעילם יהיה לא
 באופן; הרגשה ע!יז כפלה

^ ראינו מאשר כי * מה ד  א
 מקים יקנא וכנפים

0א כאילי יקד להרכיבם 7. 
 :לקראתו ננב כנפיס בעל
 ס * וכי' היטרי אבל

 fifp דק יבדיל ולא ירכיב
 המק: כאשי המוקשות שומר

 וכ«'• השומר הכס יאתריז
 כנכקד«׳״ הרביתי התוש היא
 העניינים להזכיר פריו יהיה

• המחשבי שהשיג מה יל
כי זה ואין • הטעם יגטיני

 וככר י כאמור והתאקדס החושים התתני מגד אם
 • ככה על לפילוסופים אשי המדוקדקת הראיס ■קדמנו

רן וקיא  ־ וכי' בהקיץ זפיעל •י הקבר מכינת ריזוקה כי
 הקישי® מן המוחשות הנורות לקבל היא בהקיץ ■עולתו

 ההן הגויות שמירת קיא בתנומה ופעולתו • ■חינוניים
 זס ואתר :כאמור אליו ימקם לדעת! זה גם כי וזביריק

ט מרכיב בת סיום סיורה וכמו • היכלי הכת הוא * ו
סל תסלית! שאיסאל■ • הואהיגלי וכן נאמרו ו ני׳7

טג לפניו פעולתי והנס יאשין־  ולסנדיל המותשים לרי
 ויגריל שמאמרו ולפי • הרוח שמה יהיה אשי אל ביכיתס
 כין להנתין השכלית ההבדלה יייקעל היה ביניהם

 ■ נבגדת הכי הלעת כתונן הגדלה והיא לענין ■נק
 להפיל הוא סוה סהסכדל גאקיי ביאזי הוסיף צזה

שלא מה נלמיון לתליין יונהלמני ימלוקתטגיה®־

הקיותד.® הענייני הן הן כי
 לעכייניס אחרו יהיה והנה * הזה הנח לזכיית

 :לאבשלום והשלישי כמו ניספת ה״למד כי העניינים
 ; נאזק והנלתי הנאית לימר רונה * וההיזק והאהבה
 Ajp כי אדם שיאמר מה לימי וההנזבהיונה ההאמנה

 אלה כל בזב• היותי על שיגזור או ונבק אחת זה
 - כאדס פרטית הבלא תקרא ההיא כי י יחשבו המיזשט

 , ועו׳ השומר אבל כוללת: בוסביא יקיא שהשכל המז
 משיודק^ על לעמוד זולתי מעמה דבר לקדש לו אין כי

 לכאוק^^ המחשבי שקיים מה ממנוזכלין יפקד לכל
 ^^^7 הס ’ י^י כשססתמס נרי ה והכת :נאות לבלתי

 ̂— כיאל למעלה ביינו צך שסבכחי כתקימו פינא ן'
 כאמיל הפניתייס שבח״ים השני היכרי הכת כי

 Ajp כיה יהמיזשני ש:הס השליש־ פהיא למתשבי קשית
הנעלי בשאר שהוי) עמה ייתי באדם מאד נעלק

שהקדעגן כמו



רם' יב מימי דומישי מוי?מר ’יהודד! קיל
הנסת לבי ( ענ«'תו3 באמיז(ימני^^ רנה ־ יזנדם מה כעי סמי שישתנה לי קיה הנה * שהקלמני <מי

 ישתמש כאשר כי נבהמס אי נאדס המחשכי ני ו!*שתמש
 יגרי יקרא •אז • לה יהדיייה ככהמה י.מחשני גי

 אמנס הינלי חשפתת לינר להת״קסי נלע< אימא׳ינאשייה
 החחשני כי כשישתמש

 מחשכי יקיא אי גמדני
 רהכה • נלעז קיייטאחייה

 כיהמחשני כשהשימש גאמרו
 חיים ביהכעל רנס • זכו'

 לנד מחשנה געל ס(א9
 ינאמרו י ני אין והדבר

 יני'• המדבר בי !כשהשתמש
 האדם על מניאית כזנמי
ח אשר השלם  הדביר יי

 ועיר ־ כי מפעמת הפכימי
 שיאמר במה דבריו יאירו
 הנפש כלי כי זה אתר

 •המדבר׳הראשיני׳הסהנירזת
 גאמנע התנטיירי הרזקניית’

 הכת מן הנפשי מהרוח המית
 כאשר מחשבי חשיכהי הינרי
 הלכנו ותרכינהי בי תשליט

 מביאים הבדלות ותבדילהי
 כשהיה יצרי יה ■יןודם היה -יכני • חכמה תולדת אל
 סיקיה כמו נכון שאינו התחשני הרעיוני הכק ני זלט9

 עד קולי מחמת מזגו שנשתנה ינתי יננהסית גתינוקית
 ההיככי' נעניר האנושית התמוכי׳מהכפש אותן סיעלמי

 וכי העיון להשלמת אליהם הינרך וסהפרד(תאשר
 הללו החושים משכן מקום לבאי שג * '1יכ ההנטיירות
 בחטהימח* מקזסלינייי ייחד והנה הפנימיים•

 ולמחשבי באחריתו• ולוכרין באמצעו* ולינרי
 ■ משלה נכל מלכותי כי המוח בכלל הננול הרחיב
 • הקרוב השתמשיתו יהיה שם כי היצרי כמקום ויוני
 עושה •הוא והמניע נאמרו .לתעלה שהיזכר וכמי

ק • עכ ־ ביציי בהשתמש המחשב• התמשלת נ  מקים ז
 • זכו למדבר עמידה ̂יאין היאשיך לנסח גס היכח
 המזנחי לענמו מייחד האדם היות שעס לומר רוצה

 'כו יראה אשי היחיד מן איען כאיזה האלה שככחית
תי יתיוני  עוד כי ־ נלכד יו ולא הללי נכקית הנת עלי
 שימצאו כמו טובתם על מיסיף כהשתדלי' לעצתי !מניאם
 אעפי ־ יהויכי הדמייז כח ייטינו נתחבילו' אשר אנשים

כליהם במיון הכקות אלו מכליין המלט לי אין כן

תו >היער< ד־ןב%ח כפני רדתעטיירות  נאבעעי
שני באחוריו נ*א ) במאוחר! (והזכרון הכח  ו
ת (ורונו בכ^לו ע  ■ ד,יערי במקום נ̂י )נ

ת וכל  כ^יהם ככליון כלי□ מתים א^והכחו
 לעעמו שייחד פ׳ על אף ^מדנר עמידה ואין

3 S ושימעיאם הירוד מדרכי נדרך הכחו 
א זח לעצמי נא ) ־ נעעמותו ( ע ו  מדנרי הי

ה דא^ה האנשי מ  המדברת מהנפש שלמטה נ
 רועדת ההיולני השכל שהיא כמדברת ואמרו
ח בכה השכל לומר מ ו  הו^^ אשר להיולי ד
פע^ לאפס דומה ל והוא נ ח דנר כ כ ו נ י ה י  ו

ו ת העורות נ שכלו  ואם אלהי כלבוד אם המ
קני ר ן נ ש א ם ו ד ה מ ל ם נ ת ה לו כ ש מ  ה

ם ישתתפו אשר נא הראשונות ה ם כל נ אד  נני;'
עי על אשר הטנ הג ש' הס ואש׳נקנין המנ נהק

ובחרוש

 מענ״ו נפרד לנר הכחיתהללי ןמניאית סא ^ הראשון
ק • שבו המדנית הכבש  העניסיאייו אניקתה ילאוי י

 לכחית גם שיהיה ניע־ק עולה היה כן ואס • נייתיהם
 נהשאי ופליטה שאיית הללי

 הנפש סהיא אדס של עצמותי
 הודיענו כן על המדנרת־

 כי קיום• הללי לנחות סאין
 נהיית יילתי שולט א־ןאורס

 חים לגפס המדנרת הנפש
 אתנס • האדם נגיף קשירה

 כל מתני• בהפרדה כן אחרי
 פגהם הנינרי׳יאהפי קכקות

כאדסיגיעין* ריח יגהאסף
 היישייר אחר לזה זכתסכיס

 ולגבי שארי כלה ) פג סי' (
 •אלקיס וחלקי לבבי ניר

 נעשויג להיות כי • לעילם
נפש•ריח• ביתישלאדם*

 כל נפרדו ומאלה * ■וכשמה
 עלכליין איא גיר הכחי׳שני

ורוק* קסתי׳נפש  הנקראות ̂•
 הכפש כי • ולבבי שארז אצלו

 ההזנ׳יהגדול ענין אליה ייוחס אשי שבכלן השפלה •הצומח
ד * שאר נשם אותה קרא • בכבד יקשככס • ובהולדה  ע

 את החיינית-התח־ה והיילז • נשר לאכול נפשך תאוה כי
 שעם ואחר ולבבי• נאמרי אליה רמי ־ הלב ימשכנה בעליה

 שהי^ לבבי ביר הנה ־ הגוף בכליון השתי׳כלית אלו היות
 חלקו זזה ־ לעולם נצחית קיא • ביר קכשמ׳סחזק׳כחלמיש

 עם אל־ו משיתף היא זה זילת כי • הנפשיות הכחות עכל
 חלקו והיא מאל אדם חלק זה חיי'•אך הבעלי קיומסי׳ויתי

 לפליט׳גדולידומלתאלקי׳ענייכ׳בכאן להחיו׳לו עמלי •מכל
 כבי • להיזלי דימה :שיחי אלקייישפיך לפני קייא׳כי לשין
 f הראשקהי שהחתר כמי כי א' סי' בדאשין ביאורי קדם
ת כל לקבל מיכן ככק  השכל כן • הטנעיזת המיי
 :הצויז׳העזסכלית כל קבלת מיל אל יגבר בכח לאני ההיו
 בין אמצעי יל'שעניינו * יכי לאפס דימה היא אשר וזא

 שי' למעלה ענייני שניאיכי הזה כהיילי והפעל יוהעדר
 אקר הכיחיתבזו כל יכיחי שם כלדכיככק-כי והוא : ב
ir : ג דעתם נטרפה פלא * הטבעי המנהג על אשר 

 כדיי קןא להקשה * המופתי ובקדיש ההקשה
אמכם התזלדס־ מהן להד,שיך שיתכן באופן קסקדמית

להבחין סנידל ככול הסן קהקדמזת להביא ^מזפתהזא זהשאיות עמידה לו1שאי י*ל * וכי עמידה זאין
באמתתן



יג הימן חמיעי מאמר ידוודח קו^
 ״rS»JD«כלללסנד^ יהיה זהמדזת ־ מין נכל הנכללים *(^תחליש נסמירהעכאי׳הנייכי׳לזה ישיןייק כאץזתן

דן ידעת וכני • כנודע בנושא מדות שכלם • ןמקרה ידי על השניית המישכלות מן שיתתדש תה על מוכמי ד
• תדכל וההבדל ־ אדם והמין • חי הוא הסוג כי תשל הבטן: כל ישוד שהם היאשונות המושכלות מכח פת המ

ך והמקרה והכבולהשוקק* שההקשס לומל יוכה הדכייות־ כהנישיירותהאמתות : הנפרדות והמלות לנ
סחאמדן בספר עטיכ נתכא'

ד״אמתו׳הדנרת' נהעטיירות המיו^תי דכחדוש
)והבדות וההדיקים ( והמינים ר־זסוגים כמו
 להוסיף ל’נ זה ולפי והסגולות־ זהתידליס ניא

 כדרכים )וד־זמורככות ז־זנכרדות והמקדים
ת מההר המתחלעיס במינים נח ) הנחלקים  כנו
 והכזכניות האמתיות המחוברות וההקשות

 מופתיות הכרחיו' תולדות המולידות והגזרות
־כ־יריו' או הטעאיות ^ו הלעיות או געחו׳ות או

ונהתנרר

 יושלמו המופתי זהתדוש
 ההניוניים העכיינים בביור

 מוכה הוא והנה ־ אמתתם על
 מלאנתההגיון :ולןפרטי1

 הקחזבדי' נספיי סדור' כפי
 סדור אל (ייחוד עלככה־

 מספל ההנייניות ספלי כל
 פכי עד לפורליריאו כענוא
 בזה וימשך לאיסעו כשיל
 כך (אחר שיריות* או אמרו

 ומדרעניןהקנתז׳קטנעיות
 כן ואחל • עצמה את הנפש הנעיירות ואמתת אמרו על

 קיות־1הי ואחב ־ המלאייס והשעזלים אמיו כלמודיו׳עד
 נאמרו לד פ כראשון המורה שזכר מדרגות הארבע «הן

 תחלה התלמד מבלתי האנישי השלמות שיינה למי עא׳א
 • הסדר על בלמודיות כן ואחר • ההגיון במלאכת

 זכר ואיי,כס ות* נאלק כן ואחר ־ כטבעיות כן ואחזי
 הוא שתועלתם לפי הטבעיות אקר הלתודיות את הקבר

 יוכל למען מהחמריס הגורות כהפשטת השכל להרגיל
 הנבדלים העליונים בבחינת שכל לשום עוף להגביה
 ותשגילזת* וההכדלים כתוהשתיסזהמיכים יוחמר:

 שנית שיזכיר וכמו והמקרים כאן להוסיף ראוי דעתי לפי
 כספל שנתבארו כוללים החמשה והס • שיבוא נמה

 ולומר לדחוק היינו יכולים וכבר • לפורשיליאו המכיא
 כספרן פורפיריאו שהרי • כהכללים המקרים את שכלל

 מהם יש ההנדליס ־ תוארה זה חלוקה עשה בניכר
 והמנוחה(הבריאות התנועה כמו הנושא מן נפללים
 נפרדים כלתי הס ־'ואשר נפרדים בלתי מהם ויש והחולי
 האף שפל כמו וסמקריים מקריים* או עגמיום יהיו

 וקבול הדנורלאדס !העגמייסכמו כשחועמושקוע*
 הדני עצם כגדר שילקקו הם והעצמיים * אליו הקכמה

 בגדי ילקיא לא המקלח דרך על אשל ואילם וכו׳•
 הבדלים המקרים 04 והנה * ע*כ • זכו' הלכי עצם

 בפלט* הקבר זכרם לא זה שבשביל יאפשר יאוf י
 הנכללות הסגולות זכר מה מפני זה לפי לו שיקשה אלא

 על אני קוזל כן על • המקריים בהבדלים הנה ם4
 זהמקלי מלת להשמיט בספרים כפל שטעית היאשיכות

 במקום והמלוח החלקים בז שכתיב הנסח ולפי ־ כאמור
האישים על קקלקים ®’ י והסגולייז עהבדלים

 P הנקראים לארסטז
נקבפ«. שם כי פליליקמינטי

.Jnהכפלד המלות כלי באו
מאמל(,^ ננללז׳נאקדמעשי

 לכד ׳חלע ולא סס* רו שפול
הכנע. לבלתי הסמגאית מכל

:מהם האחד כנפי תחת
 כדלכי׳הכחלקוס והמודכטת

 נכללעטינש מההיככות־
 הנקרא המליצה כספי

 התלות חבוי אופן] התבאר שם כי ־ פיריאילמיניאה
 והתקדמות והגזרות מהן והלכבתהספויים הנפרדות

 בדרכי® תעשה הזאת וההרככה ההיקש־ מהן שיחובר
 • ושוללת ־ חיובית הקדמה כגין * כתוב כמשפט סונים

 האמקין^ התחונלית (ההקשות ומזלככת: עשוטה
 קכדן לאיהעז ההיקש נספר זה נכלל והכזבניית־

 ההקשיס״מן קביל משפטי יוחקו נו אשר פליאוית
 (הן * תולדה מק שתמשך כאופן הנזכרות ההקדמית

 וקן תולדה מהן תמשך שלא• או ־ האמתיות ההקשות
 התבאר אחיי ־ וכו' המולידות זהגזיות :הכונניות

 אזפן לומר רוצה ־ במוחלט ההיקש עכין ההיקש כספר
 שוס מגלי מהן התולדה להמשיך כראד בהקדתזת דורו ס

 איך אז ־ בעצמן אותיות הן אס שבו בהקדמות לב
 בקינ׳ההקדת* ספרי׳על אל״סטזקתשה קיבר * שתהיינה

 פוסטיריאזלדן ונקרא המזפ ספל הוא מהם נעצ״ן־האקד
 המולידותתילדורן הגזרות עניןיאמתת בז התבאר אשל

 קב • זכו' המילידות והגזרות זזא מופתיות הכרחיות
ט• התגאי ובק׳טופיקה הנינלחי ההיקש ספל  ע

 pגיכר כסגיא דק הכרחית מולדה יולידו ההקדמו׳שלא
 הכקיאריטול״יקק הגספלההלנה * כנוחיות או זןא

 לייש^ היאות פני להם אשר זיזת4ה על עכיינז סכל
 קסטעאדן הד׳ספי * הלניות או וזא השומעים בלב הדבר
^אקדקן דיך המודה הוא איל״ינקי הנקר

î היא והחמישי * הטעאיות או וזא מ/וייפותמטעות j-p 
 ׳17P׳(P גהקדמו תלוי עניינו אשר פואיטיקה הכק השיר

 נפ^דן אדס של לבבו כן שמתוך והלוגמא המשל לדך על
 נקתשתהקלק,' משלו ומשל שיריות־ או וזא אחליהם•

ההיק^ מהן יחוגר קהקלקי ני לאמי ןיאקלן קללן
נעלכוק



 בר\י^י הטכעיים הענינים אמיתת ובהתברר
 והתנועה והמקו' והזמן והטבע והעור׳וההעדר

 היסודיי׳וההויה והגרמים הג^ג^ייס והגרמים
ת וההויות ד.כוחלטים וההפסד  דהוות הנוגדו

ת כאויר הוו ה ם ו ל ודתוות נכועאי  כדור ע
^ א  ואמתת האדב ואמתת ־ וחי פ־גמח ה

 עכלזה ) נפימדק ( את הנפימ ה־גטיירות
ם המוסריים הדברים והעטיירות  • מהמגיני
ם וה־נזעוריס המלאכיים וה־נזעורים כניי  הכו

 המראיים וה־מעורים דתניגוניים וח־נזעורים
וודצטיירות

מאמר יהודח קול
 ייערך חמשתן שאגל כתי ־ פנים חמשת על אליו גיגיכית

 ההקדמי אתנס כ׳ ‘ תתני הנעשה סכלי 1ן והג של עיני
 ההן החקדתית סדיר היא יטיתי ההיקש* חמי לן

 jpr של למענע זנירתו נחתרי ודתיינו ־ כמשפע
 היא שהיהג עגילה בתמונה

 היא העגיל ותמונת החמי
 פכים שלסגי וכמי * צייתי

 מגדהזש׳ ישחתהמנונעאם
 תמינתו בהשתנות גייה5י

 לנלתי שתי אנד יאז הנהיגה
 כנתחלה מעכע נשם הקיא

 הגייה כהשקפת אתנס כי
 הגד «אם • יינחי השמית
 ^ניf כי בקמר פסיל פאירע

 יפשד ההיקש כן גים לה קיה
 • אלי פניס משני כאחד

 מנד ואם הקדתותיו• נכדיי התלייה הגייה ^סמגד
 חמשת יהכה * כעכתן ההן ההקדמות זילת שאינו קמרי

 • אלי הס • הנזכר סכלי בי נעשה אשר נוהנ התדרגית
3 בה הא rf)P7 מה תעריב בי הינכשיש ‘ מייקק מזעי 

 יולתי בי ידגיש לא אך תעייבתי שייבה הג • מזער והיא
 זולתו בי שירגיש היא ימעט חיהב עסק בט־ב היזלע

 יביא הזהב ותחת ייתיכי מזיייף הד'כשהזא ־ לפרקים
 דימה מדרגה אל המזקק העלה הנחשת את אך • כחשת
 הבקיאים עעס יגס * מכשיל עיר לפני שיחן עד לזהג
 זייפו הה׳נה־ית • זהב שהיא ני לחשיב לכנס ייפתה יקק
 מדרגית חמש תתכשאים אלי ילעתת • העתיס לכל בלוי

 הכרחית אתתית כשההקדציה 'ifה ־ ההקש־ם בתקדמית
 ההיקש •קיבר אלה ינכתי ־ שגיאה ובזולת ספק בלי

 דרך ועל קריבהלאתת* הכ׳כשההקדמה המופתי־
 טוב עס אילס ־ כשניתנו טעית כעניינה הזייתיקרס

 לכו ואין אתתתה שנוי אפשרית בה ישאר ן עדי הנתינה
 ההקש יקיגר ונבתיאלה חןהטעות־ נטיח שלאדם

 יביס אגל אתתית תחשכ כשההקלמח הג״ הנניחי׳*
 נקיא כאלה מהקדתית המחובר וההקש הארן קיגתי

 יכתיכה הראית פני להקדמה הד'שיהיו הקשהלגיי*
 השתיים בכית מתוכה מזנייפת להיותה אלכה <;שיס
 • נרק ומשפט אמת דבר על מ!לה התנין בבית אמכס

 שתו יקרא כאלה מהקדמות הקדתה ההקש לוקח יאש
 חפירסת׳נשקר ההקדמה הה׳בהיית ־ הטעאיי הקש עליי
 דוגמא מתיך זאת גס ואף • בעניינה שיטעה מי ואין

 מחמתה הכפש תתעירר ־ אחר דבר עס לה אשר ודמיון
שיקרה ונמו אמתי;או.משזפק• היועי על לחשיכ

רסז יב סימן חמישי
 שידמה דבר ראיית מתיך הקיא אל חתעירריתהאדס

 ההיא הדבר היות עס ח1ינז נתעב נמאס לדבר במיאיתי
 מתיך אס כי זה ואין נעים־ ומה טוב מה הנראה
 מהקדמות המחובר יההקש כאמיר יהדיגמא הדחיין

שיריי: היקש יקרא כאלה
 ינים הענ אחתת ינהחכרי

 והולך ח.־.דר יכי'־ יס הטבע
אר׳סטו כפרי ענייני כל

ע: כחכמת  גהיילי קטנ
 יהזיין וההעד׳יהטנע יהגיר

 כל ־ והתניעה יהייקיס
 בכפי עניינם נתנאר אלה

כני ־ הטכעי השליע  ו
ההייל• ענין ג' סי' לני קדם

 בקינל וההעדר והגורה
 נתבאר הטבע יעכין ־ מילין

 והגימי' הגלגליי והגרחיס •־ יעיה ועד עג כי בראשון
 * יההפכד יההייה •־ והעילם השמים כספי ־ היסידיים

 נין להבדיל המוחלטיכ יאמר * עליי זה שס נקרא כספר
 יכו'כי ונמיגאיס כאויר כן יטןקהדוחשיזכיראחר זי

 הסוית ענין אס כי לאיחבאר יהספסד ההייה כספי
 זם היסודות ויפסדייישחנו יתהיו ואיך בכלל וההפסד
ה־  לביאור ייחדו שיזכיר האקרים הספי־ם אילם עסז

 ההיית יההויותהכילדית : שיבא וכמי המירכניס הויות
 בכפל החתנארות שלמות הנלתי ההויות הן ־ כאזיל

 ההויות הן יההייתנמיגאים־ האזתיתהעליונות:
 אשי שמי וזה מייחד בספר המתבארות נדימם השלמות

 על יההיית ;המחנבים אי המיגאים ספל יקראו
 בספר ־ יקי • הגמחים נספר ־ מגמת הארץ כלזר
 היית עס כי ־ הנפש כספר ־ יכי' האדס זאמתת :חיים
 פעילת כביאור היא עקיי ־ נכלל הנפש בכיאיר קנתי
 ואין * אדם של מהיתי אמתת שה׳א המדברת הנפש

ק הכי התהפכות דיך על עגמה משגת כפשלשלאדס  ג
 היא הימנה הנרישכית הפעולות משגת היותה מתיך כי

 הסמנס התפקדו ובאלה ־ ענמה אמתת השגת חל חוזית
 החלוקה אליהסכפי תפיד הטבעית שהחכמה ספרים

 המיכלייס הדבלי יהנטיירזת :הפיליסיפיס אגל הידועה
 יה© דלריודית החכמה חלקי ארבעת סנה סדל *וס'

 הקשביית יעל ‘ ומישיקא ־ תכינה ־ הנדסה תשבזית*
עני מגמניינים־ חמיסלייס יהנטיילותהדברים אמר  ו

 מוכריי'• אגלו יקדאן הלמידיות כי סי׳לט בשל־שי כתבני
onW אמי הקכדסה ועל Pf מה לומר רוהס המלאכיים 

האד• נם ♦נתתש אשל קדכדים במלות שכלכי שישעלה?
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 כהמרא השכל ימררגת המיני ואיכו הכ^^יית
 הטבע ומדרגת ־ ’מהשכל הנפש ומדרגת
 ומדרג' והעור׳מהסכע ההיולי ומדרגת מהנפש

מכבי׳ הגלגלים ה ^י וההויות ו הי ה • ודש־ור' כ
(^כה

מאמר יחודח קול
 הגרהא תוכן סמא המלאכיים• למיךהמלאכותחא

 נקרא סכר סבר שארכסי ידעת ונכי המלאכותיים בוא
 מלאכותיות תחבולות כמה סנת בו ניאר יויקאגיקי

 איכס ההם השכורים שסני וכתב לתיעלתהאדס•
 לא גס וכל מכל סכעיים

 עניינם רק נפידיםמהס־
 מטבע״ם משותף חי^

 ולמידיים״זהנסנושדיסעל
 קסנלשה חכמת עקרי
 תחכוניזא־יריהשעזריס יעל

 ההשערות ל”ר ־ הכככיים
 בחכמת השייכות והבחינות
 המוסיקא ועל • הכזככים

 הנגוניים• והשעורים אמי
 ערך זולת עניינה אין בי

 ביןהנגינים• והסכמה
 השעורים לזה כיף אמנם

 החכמת ש:יא במראיים
 היא שגם לפי במבסית*

 ויורדת הלמידית מן יונקת
 והיא * הראות ניניצי ענין להגביל חלותיה פי יגל

 יקרות מלאכו׳ הכעל איר אל מנחה יבאו מפוארת יוכמה
 ־ וכו' האלקייס הדברים והנעיירוח : מאד משובחות

 הטבע שאחי כתה נכללו רבים דבריס והולך ייוכיר
 העקרי והחלק ־ האלקות חכמת הפלוסופי' ינקיאתאנל

 ובמה הנכדליס בשכלים החקירה היא הזאת בחכמה
 ידיעת נכללה ושם ידם* תשיג כאשר יתברך ו אל סית־יחש
 המניאו׳ עכין הגביל מבלי ־ וכו בסתם המביאה במחלות

 הנחבא עכין להבחין רק הנמנאות ממיני מין לשום
 זהתלויס :וסנותיו התחלותיו הם ומה ובהתס^* יגמזחלט

 כתלים להיות שם ביאורם נכלל אלה כל • זכו׳ נכח ה3
ת חינ  בכת מתנו יס הנמגא כי י כאמור בסתם הנמנא מ

 כלם יכי' והעלה ההתחלה ענין וכן • כשעל זממכי
 לומר רונה ״ וכו' התחלות וקיום :בחינתו אל יחסים מת
 החכמות שאי כל התחלות תנאי הזאת החכמה ס

 להיותה ראשונה חכמה נקראת כן גם ומזה ־ העיוניות
 כשאי להתחלות תלקחנה אשי ההקדמו t קיום כיתנת

 אורה להם וממכה - תחתיה נכללות שכלן החנמית
 התחלו כמה וקיימות בלתימנוארות תשאיכה זכלעדיה
 הטביעה אשר <סיא * וכייר קיים ®יד’̂ סהוכחו
 התחלות שקיום אמר ק על * ליגמודיהם אדכיהס
 הדברים חן הוא ^*ייי^^ייי״י^׳יהטכעיו’̂’ החכמות

. ^3pp כזאת אלא אליהם יביעו לא ^

 וידיעת דתא^קיים דמדכייס ורתעטיימת
n מעי שהיא מעד כסתם אה המעי התחלות s 

ח והתלויים  nוההתחל נפע^ >נו נכח נ
 וההפך והמין והסוג והמקררת והעעם והע^ה

nD nm מי והאחדות והחצוף וההסכמה הי  ו
 םריו׳1מהמ העיוניות החכמות ות’התח^ וקיום

 אשר הלכריס נ״א )הדבריות (מן והטבעיות
cאלי יגיעו n .^:'החכמ נז>צת אדn 

ורזנפש הראשון הבורא וקיום ,:'ל )בקיום (

יב סימן חגישי
 התחלות שהיי והדבריות והטבעיות מהחוסייזת שיאמר

 כגון הזאת כחכמה קיומם יעלה הם גס הדבריות
 ify החיוב יתאמת ודבר דבר שבכל האומרת ההתחלה
 <א< אמת היותה ינדק הקדמה שכל וסאוחרת • השלילה

 היוהתחלוית הנה הן כזב־
סשיקויי בדכייות בוללות
 הראשזכת בחכמה עניינם

לקיי« באנו ואם הנזכרת־
הדבריו^ קןנבו3ש הנחת

 ולתקן מן מלת להשמיט ך נר
הבול^ וקיום והדבריות:

 מןהדכרים וה היאשיךגם
 בזאיג דק אליהם יגיעו שלא

 יתבאר בה אשד החכמה
 מניאזתייתנין־זהכפמ קיום
הדוחק, לסגול תוכל היפה

 הנסת פי על שיתבאר
 קייס עם אמר באלו הראשון
 יהכפון = הראשין הבייא

^ בזר שכיון •אפ:ר הכללית
 בדאשזן הפילישוף מטעם המיר׳ ביאר שכבר הגלגל כעש

 מין כנין ־ ס ואיכותהמיכ :נפש בעל הגלגל ד'כי פ
 או לנפש חיץ כמנאיס עכי־ניס הס אס האייה ימין האדם

 * בנפש מהס שינוייר מה לק בעגמס מגיאית להס שאין
 הוא איך • לנפש חיץ נתבאיס הייתם על גזדנו ואס

 שמניאולן תאמר כאלו בלבד כפרטים אם קניאיתס•
 זעימד מיכיז יהיה האדם מין סנקרא הכללי קענין

 • לנפש חק ההוא המין מניאזת וזהי האדם אישי בפלטי
 הנקרא! האפלטוטית כנירית נבדלות נויות הס אס או

 מן ונפרדות לנפש חוץ לדעתו והן אידיאי א^לתין אנל
 מ<ו ׳ השכל.'מהבורא !מדרגת ג ההיא שבמין האישים

 הבורא ובין השכל p יושם אשר והיחש הערך הוא
 jpyvz< מדרגת וכן מהשכל הנפש מדרגת וכן יתברך
 כיאשזן המיי שכתב מה מזכור וזכור • הנזכית מהנפש

מ״ איכריו יקשור כחאחד שבאדם פ׳עבוזלכמו  ק;
 עלי, שישמור שנריך תה אבר לכל זיתן וינהיגס נקנתם

 אזעו ביארו אשר והוא שיזיקהו תה ממנו דדחה מקוכו
 ®’פע־י והרבה החי גיף המנהיג הכח ואמרו הרופאים
 גקכתן קנהי יקשור כק נכללו בעולם כן ־ טכע יקראוהו
 מ-ן מלת נע מיניי אישי וישמור יאבדו שלא מיניו וישמור
 • עב ־ העולם אישי קנת כ’ג שמור ו לסמרס שאפשר

ס יזכור (ככמיך הפרטי הטבע אל בכאן הנונה וזנה  ג
״ האיק זה על משודרות והמדרגות י הכללי הטבע כן

המלא



מאמר יהורח קו^
 ההיולי • הטנע * הכפש * השכל * יהכין ונוי^
 אין אך ־ מדרגית מזס חלק לכל יס אמנם ־ זהנייה
 ההיזלי אחר יהזכיר ־ הכלל דרך על אם כ* הנה ?פעיל

 יטיס מהייל* כי יהקייית יהככגים ליםJיהטיההגל
 ריב דעת נעשזכלאלהלפי

 שחמר ̂אלא הפיליםיפים
 וסרתם והככביס פגלגליס

 קהייות מחמל מאד יועיליס
 ילמה :וכילפן פשפלית
 לומר לינה ׳ יכי היטנעי

כל חלוקת עלתה מה מפני
 ואיחילס: קדימעס עססדי התאר זה על הללי המדיני
 השכל כין מה לדעת * זהאלקית האנושית זידיעת
 זכרנו כנר ־ יכי כללי ה יהטנע :החנושי לשכל העליון
 קישר כק יהיא * הכללי הטגע הוא מה המירה מטעם

 ההשנחס אמנס ־ כאמור וכו' בקגתי העולם קנת
 ענייני כל קמכדרת יתכיך הנהגתו היא הראשונה
 הטבע שמה אשר וקיא כלסנז ייסמרזתיהס על המניאויג

 בעדך ראשונה אומת וקרא • ופקילותו מנזיו על הכולל
 כעת אליך ושובאשזב • ההיא הטכעהכולל הנהגת אל

 • סיאשונה מן יותר אלי קרובה אחרת הדברי׳בדרך לנאר
 ישימו סוס וסיעתו* הטימיאי* בספר אפלטון כי ווה

 אקד כשוט שכל מאתו מאכיל הקנה החלכיס מלכי מלך
 נורות ובו * לעלול שר1 שא השלמות כתכלית סלם
 העולם אנלס נקרא כן ועל לחיניהס הנמכאות כל

 לדוגמת! השפיע קדאשון הזה והעלול ־ המושכל
 זהעזלס וכלנכאם וארן שמים הכולל המורגש העולם

 ונקראת משכלמכללית נפש בעל אחד גוף הוא כלו הזה
 כשמים אשר חלקיו את המקיה היא ־ סעילם נפש אכלם
 לאיץ• מתחת נמים ואשל מתחת כארץ ואשר ממעל

 העולם חלקי פרטי נכל מתפשט אחד כח כאמנעות יוה
 ולמעלת העולם מנפש למטה ומדרגתו טנעי כח ונקרא

 עכמו השדר פי על קנמנאיס הוית ממשיך והוא הקמר ען
 הכולא בין שישים מי מהם יש ■אל,נס ההיא נכפש הנרשם
 אנל ־ מהשכלים רב נכא מסער העולם לנפש יחכיך
 אם כי לזה זה נין שאין אמרו בחמת אפלטון דרך תופסי

 רנות נפשות ישימו ואולם ־ כאמור נלכד אחד שכל
 שבסן והשלמות שזכרנו* הכללית הנפש אקר עשטלות

 על השמנה לגלגלים אשר נפשות השמנה הן יהמעילות
 • לכת כככי ח' המזלות גלגל והס הקדמוכיס דעת
 עלו ונכן נאו־ מקרוב הקדשים דעתקכת הוא וגס

 הט' קן שחן קגתס ואמרו • תשע למספר קללו צכפשית
־שהלאשונה הקדזמי הקכמיס בדכלי סמוזנלות ®ו:]ו

ה כ  והקריבה הזאת המחלוקת על הוטבעו ^
 והאלהות ד־זאנוכות ויריעת ודהאיחור

דקראעונר־ז ורתה־בגחרת הכלרי והטבע
ויש

רסח יב סימן חמימי
 והשמנה הכללית העילם נפש והיא קלי׳יופי נקראת מהן

 יככר לגלגלה מהן אחת כל סדין קדולפי הנותיותי
 קל׳יוכ• סם כי גכניל הגיון המכונה כדרוש כתבתי

 כל זקושרח מאתדת להיותה יפס מקול לדעתי נגזר
 נערכת כהסכמה הגלגלים

 נאם קול להשמיע נגונית
• בנעימות !משוכח הדור
 כעולם שנפש כמי ני יאמרו

 שננכשות המעילה היא
 האלם נפש כן ־ המשכילות

 התחתינס נמדיגס היא
 נייתהטאיר כלתי החלה יעלפיקדבדיס שנהן•
 נושא קיא וסיעתו אפלטין דעת אל כי שם אנחנו באשר

 הכללית והנפש הראשון קסרא וקיים כאמרו נפשו את
 הס המינים ואיכות * סזכדנו העילם ככש והיא ׳ וכי

 הראשון העלול בשכל הנכללות קאפלטיניזת הנורות
 נמניאות כלס המיכיס כל יענמיית מהלת בו אשר

 בשדי דברו המשיך כן אקר מאד־ ומשובח יזעילה
 ייידרגת ־ מהבורא השכל ומדרגת נאמרו המדרגות

 מבואר הכל ׳ וכי מהנפש הטבע ומדלגת מהשכל הנפש
 הראשין• אנלקדיך שכתבנו יממה הנעחכי מנח

 מהנפש הטבע ומדרגת לבאר ראוי זה דרכני לפי אמנם
 כן אקל קו!ר היותו ועם • שזכרנו הכללי הטבע על

 ערכו את להעריך אס כי זה אין ־ הכללי הטבע לזכור
 הפילוכזפיס זכרו !כבי הלאשונק* אלמילקהשגקה

 וקראוהאקת הללו• קשגקות הנזכריסעניןהשזי
 מם עם מסכמת והסנה שכלית והשנית • טבינית
 האנושית יידיעת שאמר ימה למעלה• נזה שזכרנו

 יבין באדם השכלית הכפש בין להבדיל הוא יהאלקות
 במדרגה וזי עליונה אלקית כמדרגה שזו • הכללית הנפש

 דרן יש ואולם ־ כאמור כערכה מאל פקזתה אנושית
 עי על הקבל כינת לבאי ומזה טונמזס איש לפני ישר

 קיא כללית נפש אנלי הנקיאת העולם שנפש שטתי
 התחתון הזה העולם על נה1הממ ענמו הפועל השכל

 מיט כל נימוס וני * כב סי' הספר בחתימת שיזכור כמי
 נאמין רמז ולזה • א' סי' כראשון שניאיכו כמו הנמנאות

 שיכא• ׳נמס יקראהו אשר שמי וזה ס’מינvר יאינית
 העליוני'* הנבדל׳ כל ייכללו השכל יגמדיגת כללי־ שכל

 קאנושויו וידיעת ׳ הנפשות כל •וכללו הנפש ובמדרגת
 נפשי תוכר כמה לאחר ל’ סי שיזכיר מס קיא יהאלקות

 והעלה העלות ושאר נפיעל השכל מן ̂אי נפשך מן
 בסתימת «!כיר אשר אל נאמישלמז אי קראשיגה־

 הפועל הסכל אנלנז זהקייבמהס כאמיי כ*כ סי' הספל
הוא ניa כ קי



יב סימן חמישי מאמר יחווה קול
 המלי׳הנפרלי/המזיככזין ינ״י תקלה כי לתעלה הכתזב השכל כן אחר1 • התתתין הזה העילס מנהיב ה«̂י זגי

 כאלואמר זתילידמתסיכ('• :'1ההקשותזכ קוי)חר הטכעיזת הכתות ואחרכן ההיולאניזאתרקהכפש*

 לומיתזלדותאמתמככיכות• יונה המועילות התולדות עביז מדי וכז'־ הנפש זאת זיששתקנל עו:: וכז'־
ובין וכו'-אפשישאמ'כללילהבד'ל<יני הכללי השכל נעזר תוכנת שלאדם שנפשו החכמות חלקי זכיוןכל על

 ש:לכאראופןנאתה להן־
 בקנין התעל אל מןהכח

 ישלם שזה ואמי ׳ ז התושכלו
 כאשי כי( ההרגשה מכח
 ) המות נשפי הפילישיף דכי

 אכושייהיאכער-ו׳חושו ידיע כל
 תונאוכלמדע• אשממכו כו

 הנפש זאת תקנל שאמ׳כי «מה
 כמאמר קיא • המדגרתגויה

 פ' תירה יסודי כה הימבס
 שהדגההיאנויתהכפש• ד'
 לא נפש עת ד כלא אמכם כי

 תקנל איך והולך ומכאר טוג
 ההיגש מן נורתה הנפש

 על תראה כאשר באמיו:
 לימד רונה • יכי' ענתה
 כמכיט נענתה תשקיף כאשי

 ויראה מאילה באשפקליריאה
 השומר ניכויי שיש ז מ בה

 המשתתפת ההרגשה והיא
 נישמי' בה אשי שזכ׳למעלס

המושגי' העניינים ונשמרים

 דנפשו זאת תקנה וכיד נא )’ויסטתקב^ (
 תראדת כאשר ההדגש מן עוררת המדברת
n עעמרז n ה־שתמס השומר כיעורי ־שיש^ 

 משתתף ההם העורו' ותמעא והמחשבי ערי כי
 בתכניו' ונפרדים כתכניות קעתם עם ק׳גתם
 עעמיות עורות ההם התבניות ומן ־ אחרות

 אותם ומסדרת אותם מח^קת והיא ומקריות
 וההבד^י׳והסגלות והמינים הסוגים ומחדשת
ח תרכיבם ואחר והמקדים רכב  הקשית ה

ם מה ד ^י ת  כעזרהש־כ^ התוודות תועבות ו
 ראשונ' נעזרת היא ואם אותם הסמך הכ^^י
 כעיור אד*יה' עריכה איננה ההרגשים בכחות
 ההקשיס ובהרכבת כעעמה ניס העני א^ר־ז
א האמות כעת S<6 מחם  • העיור בעת ^

 מה בכאן משינים ההרגשיים, הכחות וכאשר
 השכליות הכחות כן ד^ורגש מן ש־מרגישים
 ־ בה והחתדבק מההומר חעורח בהפשטת

 כמו ־ בעעמ׳ו יפעל sS המרגיש שכח א^א
 המניע הכח אדי יעטרך ד^דבר־אב^ שיפעל

אזייו׳• העורות המגיעים האמעעיים ועזר
ל ב א

 סברא כאדם קנקד' המחשבי
 שקדאז זכדנ(*א(0 פרטי׳נחי

 להפשינו שסכל משפט כי כללי
 • הלתיונין׳ הנזרז' מן הכללים

 כעו בכללותם ילתשינס
 להשיב החושים משפט שהיא

 בפלטיותס* העניינים
 הפועל השכל ̂אל מ כוון

 וכן * ד כי שזכר הנכדל
 יכגל כן אקר אמי! יזיה

 בקנת הדכלי הכק ינליח
 ׳ כשכל מהתדנקז האכש־ס

 יזכדנו ונפייזש וכו'• הכללי
ל יהיאיה באחרו עיל  ע

 ״ ככדלזכז׳: שכלי עצם מניאו׳
 • וכז נעזרת היא ואס

 ו)' פ׳ בראשון המורה כדנר
 ישתמש לא שההשג׳השכלית

 ול^ גוף מעשה ולא כהחוש
ל ולא יד  אמכם וזס ־ וכי' יג

 בעעהכיז׳השכלי• נן שיו ראוי
קלא ענייטן סליי כ׳

המלאכה הקושי ילי על כי ׳ הפי*״ אל הכת מן לגאת ההשעמש לנויך הוא שם שיש ומה • כאמור מהמורגשות
 לא״נעע :נסמוך טאולז על שיוסיף וכמו ־ נגמרת
 1דכר* תכונת ^הסגת מתייחס היא האמות ־ וכז האמות
• ההיקש עי כנו תשלם יידיע׳זה ־ שיחק הוא האד כאמרך

 כאתלך לכר של השג׳מהותו אל מתייחס הוא הגיור אמנם
 הכתות יכאשי :הגדר עי בנו ישלם וזה מדכד קי האדם

ד נפשית כערכך הזה העכין הזיה ־ וכו' המרגישים  מנ
המישכלוק• הגורו מול אל השכליות הכקות עיך העריכו

 וההתדבק הנזיו׳המוחשו׳: מזל ההרגשיי׳אל הכתות כעיך
 במושכל השכל יתדבק אשר סםההתדנקו על כה-אמ׳זה

“זכו׳ המרגיש שכת אלא שינא•־ כמו אקר לדני יהיו ושניה'
 שכק באמרי הלמות את מיעט • דמיתעניינ שרכה אקר

 סמדב׳שוכיויעניינן שיפעל כמו בענמו יפעל לא המרגיש
ס לכתות כריך היותו כלתי למעלה  נניוד ההיג:י

 וזכור * וכוי ההקשים ובהרכבת בעצמו העניינים אלה
וכו/• המניע ח הב אל ינטרך אנל :בסמוך עוד זכרנו י

־ הקמן■ להניע יג;ל כקו3 אשר העוקש הוא המניע פכק
אל

 הדרך התעהקית׳על כל משם לוקח אש' והתחשני בינרי
 היגויי מן יקבל הדמיון שהוא היכרי כי למעלה־ המןןכי

 כה היא כי אקכ יכירהו המשזתף־זהמחשבי החוש שהוא
י ועל פיבוקש ראוי דבי על ודן שופט נ  שיתרחק ראוי ד
 וכליה באמרו בסמיך זה מע*ן עוד ויוכיר • עמנו

 המוח באמנע המצטיירות היוהניות הנירות עיאשונים
 פה בהשק תלוו הנפש ־ וכו' ההם הנורות ותמנא :וכו׳
 עם קנתם משתתף אותם תמנא ת1הנזכר הנורות על

 לבן ובגל לבן ארס כגון ותכונות קגתסינתבניות
 אתיות ותכונות בתכניות ונפרדים בליבן משתתפים

 ומסדרת אותם זהיאמקליןת מיקקליכזיהשתוק:
 שקנתם הכוללים כקמשה הוא והסלוי החליק ’ ופי

 ומחדשת נאמרו תכירכסמיך אשי יקם וקנתתקית ענס
 המזזברים מאמרות '*■®היאגעשריד * עשוגיסוכי

והראשון ^ערכותיהם יייייי® למעלה
ההל וכו'־ יאתיתיהיבם מהםע־םיסשאימ?יי®•



רבט יג סימן מאמר יחורח רי1ק
ומי® (ארר (יאמי כיסאים עצמים להס וינייז מהם כנין הצויותאלמ המגיעים והאמצעיים

 מיץ ים1פשו< כלל היי סהם לא * ינמאמי כגיור וארץ
 שנלאהי אעפי והשכל • ?מ • הוס כל מהם ייתיכנ לשכל

 למעלה סהיכק מה על הטאול להשלים ס/ל • וכו׳ מעשהו
נעילת קיא ואס כאמלי

 עעכו ומ־.טכ^ בעעמז משכי^ וזמשכי^ :אבל
 המרגיש הכח כי נאמר כן Spi שירעה כעת

 כפעל השכל ואין • פועל והמשכיל מתפעל
 בעעם המופשטות דמושכלות עורת זולת

פעל שהשכל נאמר ולכן ככח־ השכל  נ
 המיוחדות הכחוח ומן • יחד כל ומוש משכיל
^ האחד וירבה חרב שיאחד ^יטב^ כנ ר ה כ

 מעשוע שנראך־ז עלפי ואף והשכל דההתבה
 וכפחשבדח כעיון ו^זקשזת נד־זרככת בזמן

ח לתולדת הבנתו נ י  עעם אך בזמן נתלית א
מן מרומם דחשכל  ודהנפש.המדברת מדזז
 פעולתה נקר.>גת החכמו' אל מקבילה בשהיא

א וכאשר עידני טב^ )^גנור (מקבילדה דזי
ת גאולגפק חו כ  נקר>£ת דתבד־זמיים ^

דז פעולתד־ז הג • מעשי סכ^ ונקראת דזנ
vהענייני' התמלק כפי ולמעשי דחאנסיס .בקעת הדנרי הכח יעליח כנר

 את נושא הוא אליהם ■אשי שירוממהו במרת דחכללי מד־זתדנקו-כשכל
 עליו וי.סור ודתעיון כהזקשדה מהשתמש

 סג^תו ותקר*< ננבואד־ן נלמנד דזטורח
ת א ת ז ש ח ־ דזקדש רוח ותקר;^ ק

פתי בכו ו

אלהשגמז
מ5 להוטל אמצעי שהוא יאויי  או הראות אל המוחש וי

 הממישש נורמ להוביל אמצעי שהוא והנשי • השמע אל
 כעומי משכיל המשכיל אכל ’• וכיוצא המשוש מוש אל

 ציין מי בל הוא כי יכז'*
 יטעיהול לצירו׳הדמיוכמת

 (יכאככראל הואיל השגתם
 עיכו כידו או והן הפעל־

 לאמצעי בהשכלתו ינערן לא
 • וכו עצמו כילc^« ;כלל

 ואמתת למעלה כאמיו
 :עצמה את הצעיירותחכפש

 '•1וכ זולת בפעל השכל ואין
 בראשון המור׳ דגר אשר הוא

̂סיז  האלם כי דע נאמרו ש
 הלא דבי שישכיל «ןודם
 וכשישכילדכר • בכת משכיל

 כשהשכיל תאמר כאלי <ושד
 אלת הלמו! האילן וה גוית

 מהחמרשלו כורתו !הפשיע
 סזס מופשטת קבורה וצייר

 הוא אז קואפעלהשכלז
 אשר ♦השכל כפעל• משכיל

 צלית הוא כפעל כידו ע!ס
 נשבלו אשר המופשט' קא־לן

י השכל אין כי נ  זולת ד
 כבר הנה ־ המושכל הדבר

 ׳ המופשט האילן ציית הוא המושכל הדני כי לך התיאר
 וצורת השכל דברים שכי ואינו בפעל ההוה השכל והוא

 מס »למ דבי גפעל השכל אין כי המושכלת האילן
 יהזפסט׳ס האילן הושכלהנוית אשרכו והדבר • טפושכל

 כי הפק בלא בפגנל ההוק השכל הוא המשכיל הוא אשי
 אקל דגל הש^ןנפעל ואין • עבמו הוא פעלו סכל כל

 ההכנה היא ומהותי השכל אמתת כי אקל דבי «פעלו
 הענין להורות הפיק סיף עד המאסר הרקיב ישם * וכו'
 הרלבג גס ־ געבמו אקל דבל הם והמשכיל שהשכל הזה

 • וכו הלב שיאתד :ק׳ פ' א' תא' זה על כאור הוסיף
 השבת כגון הכלל אל הפרטים נהפיב היא ^הפיכבה
 היא חס הסוג כלל אל והמינים * המין כלל אל האישים

 אל הכלל בהפריד זה הפך היא וההתכה הרב• *ימוד
 אל והמינים המיטם* אל הסיג כגיןהתכת הרסי!

 בענין סי״יג שיזכיר מה אל שכוון אלי והקרוב * היטיהם
וירכיכ ליקס המויכטת יתיך שהשכל ה־מדותהאיבמז

 קקלגשיש ככמות ראשונה
 בבייור אליהם נדכה איננה
 כעצמה העניינים אלה

 ’זכו'• ובהיככתההקשיס
 נמלי' איננה לתולדיג הכנתו

 «נא כשמש הי * יכו' ב׳מן
 כהרף ויאיר יציץ האק על
 מבואו ועד שמש ממזרק לגין
מל אל בהגיעו השכל כן  ג

 השמש כצאת הוא הלא הפעל
 מישכלו לה^יל בגבורתו

 בעל כדבי -לפתע התאזם
 בראשיתו: שעל העקידה

 יכז'■ המדברת והנפש
לעיוני השכל עטן •קלק

 טבעי 'להשכיל אס נפשו
 כאשד פהכרקייס הדברים

 מעשהו להטיב אס המה-
:הקמליות כקזתיו כהפנעק

 לומר רוצה וכו׳• יצליק וככה
 ההיה והצלקתו ספיעל בשכל התדגקו מצד סיצליק
 :וכו' בהקשה מהשתמש שייוממהו אלקי מה שפע געכק
 הלמוד שעס הכוכה ’ וכו' בלמוד הטוריז מעליו ויסור
 והעיק• ההקשה טויק מעליו יסור הגנואיי הסוא
 8ה בלמוד סס ואשר למעלה אחיו כעין זה וקלי

 הוא הזה הלמוד וכן * וכו' הראשונות כמושכלות
ק בזולת עליו קמושפע  כתוב נמצא סס כיוצא ועל * טזי

 לקנות הנפפ זאת תצטיך לא העיונים מאזני בספר
 הנפש שתצטרך כמו והקדמות בסיקשס עות קיד

 תכסיסים הס אמנם המדעיים ההקשים ט הפילוסופית
 יצירתו בתקלת לאדם וכסיתכן קקסרס הנפש לבעלי
 וימצא היקשים אל יצטרך ̂לא פלימס בריאה לו שתהיה

 זאת והכה בנפש מצזייייס הם כאלו השכליים העניינים
 סלא כמו השכליים ההיקשים אל תצטרך לא הנריאה
 ימעט ימו מעט לה יספיק אבל ’ המלאכים עטיכו
העולה שינהיג no זאתיהכליאק ס׳המשליס ויהיה פירוש

* באמצעותה
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כאממ שיזכיר למה הנעה זה כל • ובו השכלית «הג«רה לזמר יונה בקשתן אל תניע יאז סי׳א׳נאמיז כיאשק
לבד♦! נלק זמענל זכו׳ ניאונן אשי הנפש חני יאמר ולא שינבא זתפשי ■ הפועל שבל ה ליקר יונה ברזמני תדבק

זמשפע אתת תקה כי ואמינה אמת * התאי /ה על מפלס  המש* ענקיות פתי1וממ :וכז' העתידות ייודיען אותן
 ענם שתהיה לזמי רונה

 אשר קלכר מעמיד זמהית
 על יודה כן ואחר בו* היא

 לניף כריכה בלתי היותה
ק באחיו  הנרד על היאיי י
 שהיא • יכו' מהגיף המש
i נשס איננת r r u i ממתמי 

 !כחמיכתו ענמיותהנפש•
איננה שהנפש הניא׳חיא לס•

 איננד־ן שהיא ( דתג^ש עלמיות ומבופתי
דז גשם קי ושאיננה נא רשהישיה) מ
ם עורת שהיא מקרה ילא גשם ש x הג S 

ם לק כהתה בעעבותה תתחלק ש  ודיא הג
ה ר ק מ ק כ ל ח ה ה כ ר ק מ  נההלקמשאו ה

ה כין| א ר מ  והתמימות והטעם והריח ה
 טשאס בהחלק יתחלכו ככר והקרירות

 השכלית והעדרה בעצמותם יתחלקו לא ואס
 דרך כי,האד והמושכל המושכל אם כי איננה יישאר חקיה ולא נשם לא
 העי יצוייר לא כי ההלוקה יקבל לא משל גשם• ניית שתהיה אב

 שיעוייר כמו אדם מהאדם חלק ולא אדם גשסולאמקרה שאינה אמנם
ק גוון מהגוון וחלק גשם מהגשם חלק תוכל שלא ממה יתבאר  חנוק ו

 בהם יצטייר לא מושכלי' שהם מעד והגשם
 שנאם כמו מושכל גשם וחני גוון נא העי חלוק

 עליו הנשוא הגוק והעי מוחש ההוא הגשם העי
 דמדברת הנפש העי יאמר ולא ־ אליו הרמוז

 שלא אחר גופו חע♦ שנאמר כמו בראובן אשר
 יורמז ולא מהעדדים מצד תוגבל ולא תוכר

ח לי ה וכיון א נ נ אי א גשם ש ל מקרח ו
עומד

 כאחד הימה ואלו ־ להתחלק
 תתחלק'כמשפט הימה תהם

אן הגשם כמשפט בענם אש
 • המקרה שפט ס נמקיה
 תמתלק שלא הוא ומבואר

 כי זה על יורה פנים בשום
 המדברת הכפש חני יאמר לא

 שנאתי כעז בראובן אשר
 לפי ויתבאר זכו'* גופו תני
 כת תקנית זהו שהנחנו כמו וגויה ענס שתהיה כן

 גלויה היא הכוונה השני הכסח ולפי • בכלל מזפתו
 איננה שהנפש בו להוכיח שכוון מה ואולם זחכואית•

 נהתלק כמוהו מתחלקת היתה מקרה היתה שאלו תקרה
 כת ואומץ אוכים תיוג לו היה מה ידענו לא * גושאה
 שהורה וכמו * משאו כהחלק ממתלק מקרה כל לא שהרי

 הדניים קנת כי ^מרו כהקדמה״יא השני בחלק המורה
 נחלקים ויהיו בהחלקהגזף יחלקו בגון> עמידתם אשר

 • הגוף ככל המתפשטות הכתות ושאי כמיאיס עמקיה
 הדביים• כל ולא הדכרים קנת שאמרו עליו וביארו • <כ
 יתחלקו ולא ןף4כ דברי׳סעמידתם שם המנא לסבת היא
 הבלתי והשטח לרחבו חתתלק הבלתי הקו כמו * כלל

 כסתלק מתקלקת הבלתי והעגילה עתתלקלעקקו•
ק עגולה העגולה יילק כנושא  נורתה מפסל י

 הכליים באבלים השיאים המקייס וכן ־ הגשם בהחלק
 ממתלקים איכס באון השמע וכת בעין היאות כ:ת

* ההן(יכועו הכתות יכלו אז ני משאם •זתתלק

 אשל השכלית לטלה אחד
ש  זלמישכל המשכיל• ננ

 הדבר תמניאות המופשט
 למעלה שהחכי וכמו כענמו

 5«שכי נפעל השכל כי
 זאיןספקכ« ומושכליחד*

fp תכיל משכיל כל נפש jp i 
ן ( מהאדם במושכל כי י  ד

 כי החליקה יקבל )לא חשל
 לאינזיירקניאדסוכו'•

 כלתו הדבל מהית להיות
 * פנים בשום מתחלק

 הדמיון) על אדם( של גדרו
 ענמותו אמתת שהוא

 יסבזלשוםתלוקסולאעקמו
 ולפ*כךלאיכ״^ ולאיתי•

 ק3ח שוס (לא אלם תני
 כמישיכוזיד מהאדםאדם•

 ן[•! הימוו הזה מקנשם חלק
 מהגוון יחלק י גשם ססוא
גוון■ שהוא אליי הרמוז הזה

 מוסא דגליו ביאור ומשפט
 מנד יהנ־יין הגשם יבתכי אם אמנם כי באמי! לאור

 כשכל, עניינם מהות על המולה בגדרם מישכלים היותם
 האדן! כמשפט משפטם יהיה כה הכה כולל• באופן
 מנד זילתי תליק בהם ינוייל לא שהרי * זכינו אשי

 gPf ״ למעלה האמור ככל הם אל הרמוז והגוון הגשם
I הענמיות הגויות וליתד האדם לנוית ימיון מה כן p 

 תגי יאמי ולא אמר לוה והחקר®• הגשמים
 1הנילז« בין אשי ההבדל הוא זה הנס כי וכו'* המדברת
 הנזר^ תני יאת לא כי והמקלים הגשמים זבין הענמיזת

כמז • אליו הרמח הזה סבאיש פעגקית הואמ
וזה • גוונו ותני גופו מני
 לכליו יתתס * אליה יולמז ולא מהנדדים כנד תזגנל ולא

 סאון,! ליעי לני ואא • ונו גשם שאיננה וכיון באמיו
 שינא במה מניאותס נראה כבר שהיי במניאות

^ שנתנאי כמו מהפעולות י ישאד * נ
סביכו שהלכנו מס אל הגענו ובכן ענם• שתהיה א״כ

ל. דעלך ואתה ״ ענעיזתהנתש על תופת להניא כ ^ כי
phmfp



מאמר יחודח קול
 המזיס כתג שכן מתחלקית כלתו לידיתן שייתJ<גייזי
 המעמידזת pipdp קכת כי *יא הקלמה השגי כחלק

 ונא ע*כ* וכשכל• פכסכנפש כשום יחלקו לא יף4ל
 תתחלקכ'״ ענע•!'אשר טלות שיש קנת אמיי על םניאוי

 <ן7ושאיהיסוד<ע המים כי
 להיוממתלמי התליק ♦שכלי

 כגלי החלק גלי החלקים
 מן עכף יכןכהלקת הכל*
 נויס ענף כאותו יש הנימק
 כאילן היא כאשי צומחת
 עימד ילאיזקיה 5 מלל!
 נא שכוי ני* חונה כגשם

 נחלין המירה כתכ5 מס
 כל כי עשירית הקלתה ]כי ה

» שהוא שיאתר מה־  בג׳
 חלקים• שני אל מתחלק

 1כגשג עמידתו שתהיה אס
 עמידת שתהיה אז • כמקיים

 הטבעת כנייה ני הגשם
 ע^• • בגשם סיכק ושניה
 עמידת על להייזת והנה

 האופן על כגשם המקרה
 האופן מן ולהבדילו הראשזן

 בגש מה מכל הוא פגם השני
 כו חונה הוסיף כאמיל*

 לו לגב הנשען שה!א לימי
 כענין בי הנשם עמידת ואין

 אלא גשאי ולא הכורה;
 המכר מכחמופת! שנמשך מה יהי'* עימד עכם םתה־ה

 • מקרה ולא גשם לא ונירה ענס הייתה •איבכיזולת
 הוא משלו * 1כ1 מתואר בענמו עומד שהוסיף מה אולם

 והוא * אחר ממקיס אכלו כיור שהוא דבר כמספר וה
 הפרד על הראיות ומן נאמרו כך אחר שיאמתהו הה

h מהגוף הכפש r - וכו'.* המלאכים גתארי מתואר 
 מעין עכ-ינים לה לייחס הנאת הנפש כיוסהי עסו שמעלה
 מילה אלקיים וענמ«ם מלאכים יאילר * מעלה של דלגמא

 העילם נפש כמניאות הפילוסופי* קנח האיליגו כי קלס9
 אלקיים בשם אשר ילסענמים וכיזנא הכללי והטבע
 זכרנו כבי ־ וסו הנזרות הראשונים וכליה «נזנזג
 הדמיוניות בנייו' הוא המדברת הכפש התעסקות סעקי

 נאמנע השיכן הדמיון שהוא היניי ככח המתחדשות
 הפשקא מן חקלמיח ככמה למעלה נתכאי וה המוחיוכל

גזשמימ היגדי להנק כאללרל וכעמו * ה.יעכ כאי קואת

רע יב סימן חמישי
 יקיא המדכי מ ונהסתמם ינלי יקיא המחשני בו

 המרבית הנפט ואת שתקבל ונאמייויס * זכו' מחשכי
 ניגייי *ש0 מה עצמה על תיאס כאשי ההיגש תן נורה
ענייג! כיאינו כבר הנפשי מהילח שאמי ומה * וכו'

 הלב מן כי כו סימן בשני
ו הונח בגשם עומד  ויעלה וצלול זך דם יתנשא מעיאוהדק נראח כבר נ
ה מ ה שיעא נ מנ ת מ ^ו ע פ ה  המוס חליי אל הפלס מעלה נשאר ו^א ־ מ

 היותי עד עכוג! יושלם ושם מתואר נעשומו עימד עעם שתהיה >^Sא
ם המלאכים נתאר♦ קיי ^ ר ם מי ע ע ה  מחיכפש דק שבנלול צליל <כל*יח ו

ת הרוחניות העורות הראשונים ח מצטיי  עליו ונחה הוכית כתכלית ה
א דaנ ע mע a ח הנפש מהרוח כ ה  היערי ק

שיגהו  ותרכינהו נו תש^וט כא־׳^ מחשבי ת
) ותבדי^ד! הרכבות אז ני ת(י ^ ד  מביאים נא הנ

h n ה• הו^הת מ ה וככר חכ  m קודם הי
ט יעדי ^ ח י ה ש ס בו ב  המחשבי הכחהרעיו

כון שאינו ת כתינוקות־ שיקרה כמו נ מו ה כ  ונ
מי נ  עד חו^י מהמת מזגו שנשתנה ז

 התמונות }^ותן שיעלימי נא )שיעממו (
ש  ההרככות בעגיל נ״א נושית8ה»^ מהנפ

ם המעטרך וחהפרדות ה ^י תVחש’b א  מ
ת בעעה העיון ח רסכוונ העע א תנ  מחשבית ו
ו כ^ה ת ומן קעתח א ץ־^יו  הפרד ע^ ו

ה מהגוף הנפש נ נ אי ש ו עריכה ו י ל  כי א
ם כמושגיהם יחד*שו הגשמיות הכחות  החזקי

 להשלמת אליהס הסרך אשל החזק הקו^ אע^י והאוזן השמש אע^ כעין
השכלי'הזכייכ בענת העיין כך אינה המדברת והנפש כ^ייהם־ בהפסד

 שכליה נאמרו שקדם וכמו ”אבל
 הלוחניית תנילו' קראשינים

 ותלכיכהו אמרו עד וכז' המוס באמצע המנטיירות
 זבמטירפיפ גקטנים תכא ולפיכך • יכו הרכבות
 לומד יונה קנתה* אז מחשניתכלה העצה הנזכרים

 מהשתמשו׳קמקשבי ונאה נמשכת מבילכלת ענה שתהיה
 המחשבי בז להשתמש הינדי וסכח למעלס כאמיו בינרי
 יהיה האחי הכסח לפי אז * שמה כמבואר וכז' ינרי יקרא

 שכליה נאמרו זכים שקדם התמיכות שאותן הביאור
 נאהנעקחזה המנטיייות היאשיניסהנזייתהיוסניית

 קלעת יפי1ובמט בקטנים האנושית מהנפש נעלמו • וכי
ק  ההיכנית לעביר והנסנזת הראויות התמוכית אותן ן

 הנפש הפיל על זקהיאיזת למעלה: כמוזכר ובו'־
 כדעת •עלה פן אליו נייכה ושאיננה אמדו דקדק • וכו'

 רביו ומעתה«גא * אסין יקיאנה חעמו הפרדה סאסיי
 מיפתיהפ1קפילזשזפים' מטעם הכפש השאלות להוכיח
בקפעזלו'הכפ« אשל 0WP בהבדל על נזעדיס

השכלית

 והיא העולה ד הא מן ק' רוח
 הנפש עליז נשא לק דעת רוח

 סנפטי סרוק זזתז פמשכלת
 היה וכבי * הלק המוזכר

י יניי זה קודם ס'  את גס ז
 אנלאמיו למעלה ביארנו זה

 בן בהשתמט הינרי ותכה
:1וכ יצרי יקיא המחשבי ' 

 יינה וכז'• שיעלימו עד
 והנזרות שהתמיכות לומר

 קקטני' בדמיין המתקדשית
 יבלנלו בחליים ויפיס והמט

 האנושית מהנפש זיעלימו
בותיההפלדו׳הנזכיזת ההל



מאמר יחודוז קזל
 שמרו ומ^שרלא הגשמיות תשניל(מתכחרת5ו»שכ!ית<

 סמעורמ סכתי ק ^ל«תי^מל/יהפעול!הכמשפית3
 מלרכיסם דרכיה נכהו כ* כאמש עלות <ןנלכו א0כ«3

 שאתר* ווהס ׳ כלל למשא נפעזלתה כריכה איננה וכי
 נקיזם כלזתוהיתהלסעלכ

 כליהם* כהפכל התמיל:
 יחלשו 1אלןר עס כץשר

̂• כמישגיהם  והכיש $כו
 החזקים היוזשגים שמכת
 . • החושים כלי יפשלו
 החזק שהאור תאחר באלו
 החפיייי הזן הלחות יתיך
̂שר  שוכן היאות תוש י

 • היאשיו: הזוית לכח הפסל ישיג זכהפסלי נקרבו
ק  ועד י. עליו• השזא הכת יקלש הכלי בהחלש י

 בעל ימנו אתל והגל- על כעשה־ פעמים כמה
ון  וכהםב בגבורתו השלוש עין אל צהניתו מי
 • תחלה נו הניץ אשי זה מקום אל מכגלו עיניו
 החלשה ק השיבתהו אשר יאיחי חלשע מכל ממני מגלם

 עילל אשי החזק המושג משחת נישאו בעקב האוחזת
• ממכה חזק מלע תשיג כ^אשר תתחזק אבל :לו
 השגתה מכח חזק יותר הממג שיהיה הבונה אין
י המורה כי ועוד • השיגתהו איך  זה ^ ביאר מ

 שהן מפני השכליות בהשגות יקרה־ ל״נשהכס פ' כראשון
 להשגות שיקרה למה ידמה דבר בחמר גתלזת

 מה תשיג בעיניך כשתעיין שאתה והוא * התושיזת
 בעיזן ותפליג עיכץ זכשתנריח שתשיגהו ראותך סבכת

ח טי  מתהשבכחך ארוך גדיליותר דוחק על לעיין מ
 פתיח אז לקה בכתיבה תשתכל או ברוהקד לעיין

f t יחלש לא לאמתו ראותך ותכלית להשיגו בכסך שאון 
 כן גס יתלש אכל לנד עליו תוכל לא אשר זה על יאותך

 מה תראה ולא יאזתך דתלש עלמהשככחךשתשיגהו
 • וההעיקה ההנעה הפלגת קוים להשיגו יכיל ^סהיית

 כעניין עניינו התכמות מן כחכמה תעיין כל ימנא «כן
 רעיזכיו כל זתוריח החחשכה ירבה אם כי המחשבה

 ענין כי להכינו שדרכו מה אפילו אז יכין ולא ^כהל
 זכיזנא י אחד עכין העכין כלסבזה הגופיות ►:כחות‘

 ך (א עכי וכו'• השכליות בהשגות לך >^]ס,יקיה
ת הנפש שתתחזק אמרנו ^^ייית’ !אה  אשי כל העדני

 כי אבלי הענין אכל * השגתה מכת חזק מדע תשיג
 במה סהפנר עם הוא לשכלהאמשי הקייס הזה ^זבלכול
 ותה לו מנתן לא מא^כקשתו השכלתו גבז^ סעזנר
* מגעת השכלתו פיל נמה אן הימני' מטלין לו •איה

ק מדע תשיג אשר אב^תתחזק כמנה־ חו
^א ישיג הזוקן כי ומזה ףו  הנפש ישיג חגו

S3N1 דז החמ.שים אחר תתחזק  והגוף שנ
ת ד־גטף ;שפעולות ומזד־־ן ביד׳זיד־ן ו ^  נ

ת ת בעלות כלתי הגפש ופעולות תכלי  תכלי
ת ח צו ח כי

שי מי מן ח ג סי ז
ך ה* פי ימול יפולולא לא החזק סחישכל מן הנה ע  מ
 שלמעת מה להשכיל להיטיב בגבייתו כח להוסיף ידו

 pשמייןJה הכיוות על למש שכלנו יל וכזה ־ ממנו
 יתלע׳ השגת גבול עזכייס הבלתי המושגים אנל גס אשי

 בכטזעס התלוש במושג כחם
כאשל, כי ממני* חמזק

מלא. בית לאינו בעינינו
- זמכזחכחת ביה אויה ס  מ
 אירן כאין בית כלפי פנינו
ס סיאשזן* נוגה כאור  ע
ד מתקיים וזה זה היות י  ג

ל אעפי ־ השגחנו כ ^ אי  ק
.בען^ לעמוד יכולה בדיה

 • הראשון לאיתנז העין שוב השם..על השגת על ההיא
 < יוקר מושכל אמי כאלו ממנה חזק אמרו יהיה והכה
 , - להשינק׳^ השגתה נכח מיתר;חסושכלזמאשר קוזק
 מליימות«ר נישקמספי בן לזי י החכם לחון פזיז לך והא

י * שני פרק ין ראש מאמר  .המשיגות בכתות יראה מ
 •י ההשגע עם מה מתפעלזתהפעלזת שהם התיזלאכיות

 ממכן יילזש אייי יחיז̂־ אל חזק ממוח^ נטינו כאשר ולזה
 הבטכן כאשד והמשל * אמתתו על להשיגו מיל נוכל לא

 א(,ןך. להשיג מכל לא אחי מוחש אל ממנו ונטינו כשתש
 מחיייכלהס זזה •וכןהעניןכשארהחושים• עלאמתתו

 ■ יאולע• מה באופן קכילהיולאני שקבלוהו מה קבלס מנל
 )ו השכלית ההכנה לומר לונה (גנו אשל ההכנה בזאת
ק הוא ה ̂  ממישכלעמזק נטעו שכאשר זהרנוננז ב

 מס־ זה הכה ׳ יותי נקלות כשיגהו חכה ממנו קל מושכל
 ״-. היי^^נית כלתי א’ח ההכנה שזאת ממנו שיראה שיחשב

 -Jברעללכ7ה(א וכו׳• הגיף ישיג חזוקן כי ומזה עב:
 ההכנין־י כזאת ילאה כבל וזל ^ז׳א׳פב מלחמותיו בספר
 קל<£,ן. בעת השגתה תתחזק שכבר לפי נבדלת שהיא

 , ,!pip ואילו • הזקנה בעת לומר לוגה החמליים הכלים
 בעת, חלוש יוחד לה הכיסא בהכרח היה קיולאנית

 כמו הי והייפל * פעולתה cippp מזס מחזייב והיה
 יחוייב כן נושאו לחלשת בזקן יחלס הרואה שהכח

 מיכאפו !’ה׳*^ זה אכל היילאטת• היתה אם ההכנה
ה בהפך  ייאס ולזה חזק יועל ןpfה ששכל ל־מר סנ
שפעזלן ומזה • • נבדלת ההכנה זאת שתהיה ראוי

 pp להיותו ומוגבל רשום לכר ריאה עין סהלי וכו׳ הגוף
י וכן פרטיים לקכתלגרים מיותר י1פיל א ^  ככקולן "

ק 1̂̂* המשכלת הכפש מפעולו קק הנפשיות לו ע  כ
 אסל החישכלזת הנזרות לאוניות קנה אין כ« תכלית

ביאשיתו היילי] וכמאמ' * ולהשיג להקיף השכלתה בכת
8מי0



מאמר יהודה קול
 • (כל׳ חיןר אין כנין לב ודזקג זאל׳ןלעימק לילה נמיס

 קירית י כללוה ת^קי פיכלכללכשמיסהיכיללבימיס
ק היכמככי לב פייי  מי על מרחפת חכמה ריק על כנ

 מקשבת אר־ן לקני היקיפו עדן יכקלי ממקות
 קטנס Tp עליית מישביז

 •’הנורותיכז' כי ככףאיש*
 לפקפק׳ לגבך עס ק*יהיה

 יוכל איככה כי תמיכת &
 שפעילוזן אפיו להתאמת

 תכלית כעלות בלתי פ<עס
מיי  קם קנמכאות מיר ג
 ענק אק1 תכלית בעלי

י אם כי יזמו^ל  סנמנאו' ס
 ליה שקדם כהו המופשטת

 תכלית כעל שכלתי כ• אמי
 בבירית ישלם כמזשכלות
 מתנים לפכים כי הסנדסס

 להנחק השכל ייכל שינים
ד פכיינס  כי תכלית אין ע

 כנודע חמי כזילת <!%לו רק כפעל כמבאיס איכס
תכלית אין עד בשכל המספלייותיתיכי הבורות וכן

וץא יד סימן ̂ חמישי
 מק ה סי' וכיני וכני • ד' ד' סי' וביה כה סי' וברביעי

■ הפועל השכל מביאית על ד' פ נסני המויה שכתב
 לנפס •עמיד :בכאן קני של לדרכו מתקלף דרך והוא
 הפיעל הפכל מדרכת כי דברנו אשי הלני היא י וכו'

 הדחייניו׳להאיר הנימת אנל
 נייתם להעלי פכיהס עבי ז| טין׳i)•aוהנ והכספריות ההנדסיות העורות כי

ת כ^תי ו ^  היותןמושכלותבפעל־ עד םע«א«ת יחדאיחק^ ־ תכו^ית נ
^ שכר*י קעם ד  השמ• אוי כמדינת היא הלא שSנ(S יעמוד מהגשמים ננ

 אשי ילמראס לאי׳ן המאיר כשגבדלות ושהנפש • לראות האור מעמד
א תתאחד מד־ןגשכדם ו ה ן סהנפש מ י  נראים יוסקו ננדו מנוגה א

ה כי ננסיון לה הווי' מדעיה  כשמדלס ושהנפש :נפעל ננסיון שיהיה כ
י סי סוף נאמרו • יכו'האדם יג:ור לא כי גבור גוזר נוזריןעליו אין

 נוקו קיראים ס והפיליכיפ כאשר אזניו יגיע ל^ש אדם כל כי גמור גוזר
 הפועל השכל היאת המדרגה מרגיש זכל מרגיש >*שדם כל כי יגזור

 קיס1אסייהו מלאן ישיתוהו מהחלק ת: יותד ושדפכל עעם ח* וכל חי
כדבק•' אדם כני שכלי וכאשי שהאמנתנז מהמושכלות^חראשעות זה וזולת

ר ח ני ד תתברר fcsS דזדעות נ מ ל והתמדתוס נוהואגןעדנס נ
 אק שהנפש הוא :קנבקית נאם

 הראיה היא יי ־ ולו מדעיה
בורחהJ1 תקפי וחעשיז ׳ הפיעל השפל מביאית על

שנמנאנכפשכוהמי^לו׳היאסונמן מה על ועומד מונס ........... ..ו
י סאהתתןאנלנו והקיזביתאליהן ש המשפטית התסנס כעלי גורות שהן תמשפטיות וכן ח ואיןוה • וקיים נ
^• על אותנו יעמיד אשי בלבד הנסיון מבד מרת תכלית אין עד הם הגלגליים שהערכים כמו סהי* כיי

הזכיקאק מדרך לנו הנודעים הדברים ס לואי אנחנו בדאשק עסינו וכברסקדמכ^ י 1 פי למעלה כיזחכל
 כפי מתכונתם על המיוסדים המשפטים ככה סי'א'•
 • מרוב תכלית לאן הס והלידה ההריון בעת עיכס

 הרלבג דברי פי על ידדברים שיתבאדו אלי והקרוב
 בכקי׳המשיגו' ילאה כבר עכיזל א' מא' מלתמזתת בפעי

לפי תגלית נעל הכליה יביי ישיגו שלא ההיולאכיות

 גזרה עלילה לגיור אדם שיוכל באופן יפה עילה בירורן
 שכל אמיני וסדן * יקי• נכין יה היא כי לייור מוחלטת

ן על בס נסלמת ידיעתו אשי יניעאיניו לא אדם  וה די
 אותם סיניעי כמו עם *כ0 אדם יאיט לא סימגולם מנד
ביוב הקפיס שמדין היות ועם • כפרד ס1כס הלס שאי

 על המנאז אפשי־ ה ה מ*מ אתונ׳איק זי האד׳-מניכולגורה אותו קגלם הבד פלטי קביל שיקבלוה! מה יקבלו הם8
אמרנו כן לא • כדעה לא ואס בקנתהאלם אקד אופן הבבע וק ישיג כבי הריאה שהכק והמשל * ולאכי ה־ קבול
 אשי התמונה ובוי השטק בזה הוא אשר הבראה כזה אשי
 באופן המלאכי קבול אותו מקבל שהוא לפי הניאה לזה
 לושם ההשגה זאת גיאותו נרשמה סכני לומר יוכה ,מה
 מוגבל כשטח לו הנראה שיהיה זה מקוייגמפני והיה יוה

 זה ישיג אכל במוחלט הבבע ישיג ילא מוגבלת ובתמונת
ע  מנמט שופטת נמבאת קהככה זאת ואזלס • הננ
 זהגדרים הכוללות הגזרות תשיג א ה כי תכלייל בלתי
 נעל בלתי עליבוי משפט הוא מסם אחד כל אשי

 * נבדל זלאני פה שהשכל מזה יראס א'כ הנה תכלית
 ידו וכו'• נבדל שכלי ענם מביאות על והראיה עיכג

 כאשי הפועל השכל עלהמנאשם מופת להביא גטויה
א' שי׳ כראשון כמוזכר פינא׳ופיעתו ן' מטעם הונת

 •גזיר וכו׳כיעלאלו קי היגיש ושכל מרגיש אדס סכל
ק י ק־יסת בלויה גזיה השכל  רב •ותר הוא שהכל ו

 לכפשס ה ה לא לנד נסיין מכק הת ואלו י וכו' מהקלק
 המגע נלתי נכסיק • אתתתן כהכרחיות מרגוע

 המדק זולת אמי מהקיס יאסכן זכרני האזכיסאשי
 באלמנה דעת לאדם המלמד היא י אנלנו כירוים עולה
 ההבדל כנת לתת לנו אפשל היה כי מסתק׳אכס בלתי

 ‘נלת להיות כי ‘ הכזכייס הנסיון מיני שני בין
 התביי לא וגס באדם בלתי דכי האזכיס הנעת
 פעל הפניקית פנייתו בהכיס מנמשכת סגולה היותו

 האדם נקיבת זאשל אוק על יפנא שמא הגמגום בעניינו
 • ם האי בהלגש אמכם • קכת נחלש נזה הנסיון ובת

יסית I א7 א סי



מאסר יחודח קוד
 דבלים ל^מתס «בי<י 'הנסיוןק״ם0מינישו1וחי«יןי
 נמשך כן אחיי מינם ככל להמצא הניקיים יגצמייס
 במזשכלית סהביליי דעת על יעלה כאם להזיות החבי
 זה • המופתים בדיך הלמוד מכת בידנו יעלה כאלה
 סהאמנתנו אמרו ־!והוא אינו

לוי בה 14 הענק היה p <ה«ח <אם תמביל לא הדעות מי
א כץ ואם תכ^ית שאיץ יהיה לא «אם ; כלמוד  מאעי^ווז הו

 שבו מרת וכ^ המדברת בנפש תדבק אלהית הענק מ»לשל היה בן
הוא כעצמו לא )הנה בעעמותו (שכ^ית עורה שכתב מה נזה לצה ► וכו

ך מתגשם כלתי עצם  בעעמותו עומד א
ח שלמות לעוררת הנפש ועיור היו  לה להוי

ה  >הבל השכלי הזרת בעעם ההתדבקות נ
א מההתדבקות תעתיקה הו  הגוף טרדת ה

^ התמים ההתדבקות התאמת לא הנה ל א
 מונע אין כי הגוף כהות כל וגיעול במיאוס

 וכשתפרד הגוף זולת בו מההתדבקות לדת
שהיד־ן ניעולתממדת פנוירת ממנותשאד

 מסער ביאשזן גפילוסזך
 המופנם כאין המופת
 יוגה תכלית לאין הולכים

 במופת עכין שיתאמת לומר
 עד וכן מיפת ההוא ולמופת

 כהכרת אנל • תכלית בלי
 אצל עמידה שם תסיה

 התחלו' לאשונז׳סן •וושכלות
 מהם למעלה שאין עה ביד
 בלי טבעי מכם נכו והס

 לא זה ובזולת למוד*
 יבלל ידיעה שים לכי היתה

 ״ קוימת ידיעה מכת בכו ישלם למול וכל ידיעה כל כי
 תכלית לאין משתלשלות היו החופת בדיך הידיעות ■ואם
 אחלק אין יאשזן אין ואס ־ יאשזנה שסידיעה היתה לא

 הידיע׳הקזדמ' ק יונקת היא המתאחרת והידיעה הואיל
 מרגוע לשכלכז שימנא וחחזייב ולפיכךיאזי כאמור•

 לשום נזיך מאין בעצמן קיימזת לאשונומ התחלות אצל
דעת על הקבל הולידו ומזה • בירורן על מופת

יב סימן חמישי
 ידיעת מכס הוא למוד כל ני ידעכו וכני האמתות*

 ממנו אשי טנע׳ כה בנו שיש אימל גזי כן על • קודמת
 הקוש בהשיג כי והשכל הקיש והוא השזשכלות יתהוו
 בהשנמן וק • בזזכי לישימז אחרוישאר ממין פלטי איזה

 ההוא המין כפיתי השגתו
 הכםיון יתהו פעס אחי פעם
 כפול זכלון זולת עניינו שאין

 אקד בדכי דנות פעמים
 הפועל השכל ואז • בעצמו
 מטעם ( דעתו לפי שהוא

ע כת גדילימפלשי!) טו  נ
 שזכיכו כמו הא־נישית בנפש

 הכולל את מפשיט למעלה
 הדכד על נכללות וגוזר
 1עלי הנסיין קלס אשל ההוא
 שאין התבל שזכר מה וזהו

 דכד ושצריך משפיק הצחיק
̂ו }<הפשר  לל• הכי השגת ישלים אחי בעצם מתדבקת דהרפסד מן ד

כשכל זה תלה שהיא אלא דחעד*<ון נעו^ם דתמכונד־ן דתנכבד הזד!
ת ‘ הבדלעלדיךש״תן1פוע וז̂ו

 י למעלה: כמוזכי סינא
 שהנפש אמדי על יאיה היא ■זו ונו* הכפש ובמי

• הנבדל השכלי בענס תתאתל מהגשמייס כשנבדלה
 שלימות היא לצייה הנפש ציור הלא • משפטה כה והנה

* החישכלו' גוית זולת בפעל השכל אין כי שקדם כמי יס1ן
 כלס הס המושפלות שאלו ונהמת • ונו' המופשטות

 נספימלחמותט שנתנסד״לכג וכמו הפועל השכל בנפש
ק פ'ינ* א׳ מא׳ השכלתנו ותוצאות הואיל שיהיה לאיי ו

באמצען^ לנפשנו ה שיה הוא יישר שיןד׳־צדיק כמו חמצז בנפש תדבק אלקית תאנילזת הוא כן שאס קפילוסופיס
 השכל« ההיא נענס התדכקוז המושכלית• קצילות נייייהמישכליתככזכמת שאם •יוצהליתר •המדברת

מ וכי לה הכונה וכו׳• תעתיקה אבל הינת: כאשי הלמוד אל לא גס לבד אלהכשמן להתייחס מכל לא
מהגשמוס הכפש כשכבדלה זילת* ישלם לא ססלנקו׳הזה קיאשל1? מענין ונאצל כשפע שיהיה קכ נשאי במופת־
 אמד כן על * סקזדמים בדבריו הנחתו שהיתה כמו החישכלו' את דעה הנפש כנפשנו-ומלאה דבקה אצילותו

הפילותועז® הניחו אשל הזה הדבקות להשיג סהדרך באמלז נבדל שכל היותו ומכליה * השפעתו מכח ההן
תעתיקו אמכם כי •החחריזת התאמת כל בגעול הוא שום שאין לומי יונס • וכו' שכלית צולה שבו מס וכל

אוגןך לגזור ראוי ומזה הגיף טרדת ההוא מההתדגקות מכת שבעבמו^אם למה הדומה לק לזולתי מתן דבל
 זיכיון וכו במיאוס אלא סתמים התאמתההתדבקית .סלא

 א״כ לאיי הגיף אם כי ■אינני הדבוק משלחות •שהמונע
.זכז׳ נינילת פנויה תשאל ממנו תפיל כאשי כי שנאמר
 ע^היותו י■’ י* מלחמיתיי כספל הילנג כתב זה ומעין
נשכלהפיעל הזה הלבקית לאפשרות משכיס כלתי

המושכל! לאחדז מזשכליי אחדות יותר שיקיב מה כל _____________
̂וין לפי סוזת׳נלמוד לומר 5עכזמ <ימי הנלתתו היתה הפועל השכל ננעש אשר בפיסום להם קולס דכל לך ס

ותהיק

 הכה ־ סכלית נזרה האלם בנפש הימה ההוא •האצילות
 מתגשם כלתי שכלי עצם כעצמו הוא גם שיהיה לאיי
כי' ספר כסוף סכתכארסטו מה עיניך •תחזינה ו

 החושכלות׳היאשונית אס תחלה סס תפק אשי המופת
 היותם לימי אין כי והולה ־ בלמיד אי כטכע בגו הס

א׳ לדתדגם מעת לחדס נגלי מבוארים היו שאב טכע3•



ל

עדב יד■ יג סימן חשיעי מאשד יתירח קיר
 אל קאדס את המוליכים והבהמה הספינה או המנודה עד וכו' חזק ייתר̂ ’פהש במס זתעכובו שמחתו ימהיה
לו אין ההיא המקיס שיביגגאל אחי כי המכיון המקום מלו בחיינו שנשיגהו במס נשערוה־הערבולו וכבר א•־(

 ולמשא בדול לטויה עליו בבהמידויהי או בספינה נוין הנפש חככע אשר המעטיי השיעור זס המזשכלות
 מהח אל להביע יכול היה לא. סבתהלה י1וא*ע כבל העיבול חן בו שנמנא בפעולתו השכל ייתבידד הבהמית

וו«04כןההד ־ הכגיזילתם שאי אל נעייכהי שלא הה
ת1 אליהם לו ואין העיבייית ^  אסר הבסמיחת והנחית כגוף אם כי מעשד\ זודמחבוזוולא׳ן ז

לא המושלות בהן שהושבו המדברת דגפשז דזכ^י ויאבד יה ה שיה בש כלל יחס
 אותו לקיים הס ינטרכו אבותיה הויםז^קחה אותםהעורו' עיירה כנר

הדבר ואבל בנפש המושכל עקדם.: כמו
ג סי י הכוזרי אמר ' יטרידו. פי בהפך בהוא ובדברים רואה אנ

 על אזעו מהשיג דחכיעו הא^ההפילוכופיי'
הדבקות השלמז׳ומלהמיייד :הדברים שאר Sy וברור דקדוק יתרון

 שחייתי מה וזהו. החבר אמר יי ’י*
 מ ע^יד מפחד

 למו-ז כי רעותם ל הנפשג ומנוחת מהפתוי
ההרג^יות בחכמות הכופת בהם שנתברר

וחחניק

 כעיניתיותלאתיהמותכי
 אלז השבתנו תהיה או

 אזתם קנינו אשל המישכלית
 יחד ונשיג בהתמדה בחיינו

 בשכלנו אשר הדברים כל
 המות אחר סי שכבי לפי

 בזה לני היה אשי למונע
 כי וזס החמי מנד גחיינו

 תמנע, אחיל שהנפש תפני
 אחת בהשתמש השכל לשבת

 בכשאריס הנפש •ונקית־
 לו יקיה לא כפעולתו השכל התבידד בעת וגס בפעולת

 אליהם מחשבתי נטתה המישכלז׳תאשי אם כי יחל פישיג
 כל ישיג המות אקר ואולם • שקדם במיז שהתבאר כמו

 ועלכ^אלהתזל ע'כ־ וכו'• כחייו שהשיג המושכלות
 האדם וזלסיי כטלאמרתכעלהעקייססא'ד'פ׳ל*נ

ך יכמסו שעיים תמשה בו שיש לבית זמח7  אותן די
 והמזונות והקניינים הממונית כל הבית אל לשעדם
 ואחר אחד בבית כלס ויתקננו הבית לנעל הכריכים
 אל והמזונות הקניינים כל ההוא הבית מן יתחלקו

 כל שנתמלאו ואחר לו הראוי חדי בכל ויכיקז לחדרים
מדרגתו כפי אחד כל יהקניינים הממונו מכל הסדרים

 שכל הפועל שהשכל לפי בו
 מקמיוהנפש נגדל נקי פשוט

 האמה על הדבקזיז חשיג לא
 בקמר מסתבכת בהיותה

 מתנה סד המויד ואתר
 החמר ההסתבכד׳שישלהעם

 הפועל השכל עם צהדכק ויכולה נקייה פשוטה ותשוב
 ננחיית 1וזה הדומה יחדבקעס הדימס כי הפשוט הנקי

 מהכחו׳וכו'• וה וזולת :ע'כ האמתי ושלמותה והשאיות'
 הכתו׳מסי״ אלו וכל באמיו ספורו כתגלגל שממנו למה שב

 סאנשוס מדברי היונא זה1אמי וכו׳עד כליה כלי׳בכל־ק
 במדכלע ואמרו המדברת מהנפש שלמטה במה האלה
ה אנלהנפם :וכו השכל שהיא  ניייה כבי המדכי

 באמי! למעלה סוכר הנורות הס וכו'* ההם הנורות
 נאמנע הלוקניוינהמנמיייות קנויות היאשוניכ וכליה
 הפסטלג אל לבותיהם ולקחה באמרו ורמז וכי'• המוח

והולדת והקפידה הקיכנה ואל החלי מן המושכל
 של ועקליהן לבותיהן הן קן כי למעלה סוכל החכמה לקיים ולא דבי הבית אל להביא השעייס אל ינטלכו לא

:הקנה הנורות יותר השערים סתימת אבל והקכיינים הטובות עתוכן
 זה היה וכו' מפקד שהייתי וזהו יד סימן בתדרים• ההו^ הטוב נשמר היהיה כדי הבית אל סוב
וטי נאמין פקד פקד שס כי ב כסי' ההרגשות נל יושט אשר חושים חמשה לו שיש האדם וכן,

 עליה העוברות לדעות נפתית שאיננה סונלת בנפש לכו המשותף החוש אל כלם שיכנסו ואחי * נאמנעותס
המופת מהם שנתביל למס ני :וכו' הטבעיים מדעות שראוי מה נחלריסןכפי כמורגסיס הדברים כל יתחלקו

ני אך לאמי ג' סי' ברביעי דגיו היה אלה על יכו' ויקת לו שראוי מה ההם מןהדביים המדמה הכח דקח די
״ וכו' תכלית עד מדוקדקות מהם ־ נחלקו קראיות ויפסיט וענמומם נלליתם הדברים מן השכלי הכח

הב® תלמיד אס זל דכים היה ענמו הזה הטעם ומן שיגיע ואחי ״ הענמים ק המקיים ויגדיל קליךומס
ל ממעקכללותבזסמןהדביים א ^ ט תנ א נ« וכלת תשחית איתו לאו ואס תאכל ממנו הוא קטן החושים ל

 דעותיואסי על הנפש ולרטחח לפתוי הקפידה כיתה אחי השערים אל הבית שלא כמר וההיגסות
נ התדדיסכל המלא  בלתי• במעשיו היותו הנד כקנהס הזיוף מן ימלטו לא יותר שסתימותהשערים וכמו י טו

 ואומדי' ולענה לאם עורק שיש בתלמודו יהיה זבכן הגון יותר הגשמיות הנחות עזיבת הממיניתכן לשמיי טוב
הקרגלמת ת בסכמ :לנלעהלאמדזגשיךולאמעוחנין במדדגת הם לנפש שההיגשות לעי הנעש אל עוג

fP 6ך כ ^ p קנה



ל י ן ק ו ד הו » י ר6נ ם
ה מ <ן  זגסלישיסי' לקעלססי׳יג הלמידזתכמניאל ׳

 כוא ׳ '1«כ בישזדזת גטענותם תספק לא ילקה :■לט
היאשו{ החמר אחי מטעתם יאשזנה סקי׳כי קדבי

 קירח מגלגל הקרוג האןיר חמום יתחלחס נ סי' כאמיי ־
 הפסקא בפיף אמרו על '1וכ

 מהמזגם יסודית הל' ואלה
 זתתכע הה,׳(יג: ינה הה

 חביעחך עתעייי אותם«כ«׳
 לנטל עליהם זטענתן

 טעכחסנהנחהאשהעליוג' .
 נרניעיסי׳להזאחליו •גאמרז
שקייין קטכעי האש ייקום

יד ■ סימן חמישי
האיץ• השיד״יאת אח נראשית נע' אדנעתסגזכינם ואלה

 נ«נלו מדד מי וככה המיס פני על חיחפת ם אלק ורוח
 אין מכן מי האר־] עפר כשליש וכל תכן כזרת ישמי' מיס
 מנזכיח על איץ יהד כיריעה שמים ניטה לככה ה־ <יח

 הקקית רוחות מלאכיו עושה
 היס מי כגל כינח גמי׳יוככה שאברוהו בה כל על הנפשית בטחו •יחהגיוץ
! כטבע בר׳ ‘יידאומה׳כלהאיזוכלקזס וחשבו דחטבע ש>;חד ונ

 וברוק נעשז שמים ה' נדני תכפק לא ולמה מופת שאמרוהו מרת שכל
 לעשוק וככה כלגנאסי פיו שונדת6י4ר הארנער־ז ביסודות נטענותם

 נמדק תק ומיס משקל לרוח ששם יטענו אשר האס בעולם אותם ותתבע
יביע האיץ לקנות הוא כי השמים גוון שימנע לו גמץ איץ העליונה האש

וכבס ילאה* השמים תקעכל ^יסודית אש אנחנו השגנו ומתי והכוכבים , , _______
^ תהיל אס בתכלית חמה איכות אבל • אלאתזר ערני בלשון -אותו א אסת מי וירד שתים עלה יד ב
לי מי נחפטו •לוח באויר החול ואס גחלת תהיה נח )היתד! ( קיב' בזה למע{ה הווכל ^כן מיס ג

ק אפסי הקי׳כל מי כשחלה כמים תחול ואס רחבה תהיה נח C היתה ( א
ממס איכית אנל :עה וכו' ראעו ומתי רותחים מים תהיה נא )היתה (

 ־והחי הצמח כחומר נכנסים ואוירי אשי גשם
 אש כלם מהארבעה מורכב שהוא שנגזור עד

 והאריך המים עיהשגנ< אמור וארץ ומים ואויר
 בחוכר והכנסם בהשתגותס נל )והישתנותם (

ת ולאויר ־ העמח מו  עזר השמ.ש לחמי
ת בדרך בד,ויה כו אי ^ מ ש בגשם ל ^ 
א ל  אותם ^זמ4ף מתי >}ו ן<ויר בגשם ו

ה אל אל ס קי ת  ינתק אם בעינם הארבער, נ
היא.אפר אבל עפר אינו העפר דמות אל. חלק

ראו*

 והיא זכה אש כ0 <אמרו
 הפילוסיפי׳האש־תטנעי -אנל
 לפקפק ל התח והנה * ־ונו'
 סם שהניחו מה תחלת ■על

 •אין הראשון: התתי •אחר
 דבלי הן הן • זכו 'יביון־לה
 כאחיו ל' פ׳ נשכי ־החולה
 השם היסושבזה האש •נקרא

y להיותה )קשך, לזתר יזנה 
 סאילו ספיייית אבל •עאייה
 תאייה היסודית האש ־הימה
 גלילע כלו סאדל רואי ?-קיינז

 ומלבי* עב^ • אש •מתלהב
 והיא באמיז ב סי׳ זה זכי וככר • לוקקו ■הפילופיןז

 שליפה ולא מראה לה אין הסבעית הפילזסופי׳|האש ^)גל
 ומתי גלגלהאש: קראוהו .׳אננהיאעגםוןדקקל

 עולם יסוד בעל וכו'כתב יסודית אש אנחנו השגנו
 לתעלה כי האומרים לדעת האש וזליסיד מא׳נ׳פא

 סמוך הוא אש* של גלגל ̂יש האויי יסיד עגלגל
 מהסתכתישים ואט ואהרים ז הלנכס גלגל •לעקמימזת

 הואיל אש של גלגל למעלה יש כי שאמיז בזה 'אותם
 במקום ולא ביאשית כמעשה וה נזכר ולא עליו על ,ואין
̂אד««ס המתמשע השמש וחום • עהתקלא אמי  עם ע̂ל
 לקיאיו היזכאי עבד • לתולדת מספיק הוא היסידו' ̂®אי

 לאמי א שעל מורא •סוד בספל נייהדאכעשכתב7
 שהזכיר כמו פירוש כריכים מוקדא יפיס •וככהדכדיס

 וזרק והנה ומי שמיהוארקודוק הארכעשיסי׳סהס ■קהלת
 סובב והוככ עומדת לעולם •האיץ סמים םשעשכנגד

היס• ■אל הולכיס הנקלים יכל כלל פאיז ןאינגו הרוע להילן

 עולם יסזד כעל כדבר ובו'•
 השמע באמ׳שקום שזכינו

פאל> האלמ׳עס על המתפשט
לתזלדע: מספיק ו'הוא71ס’ה

• זכו' אשי גשס לאינו זחתי
 סקיימן במה סכין מטיל
 ללבד קפילוסופיס וקבלו
 הומן שכל ומושלם פשוט

וא^״ מארץ!מי׳ואויד מורכב
•pjt זה על מפקפק ■ותתלה

נאתר! כן והאש*אחדי ר •האו
 הגמגו׳באיבעתוימשיךאותםנתקיסוכו ראינו אומתי
 ימלע לא אשר לבר ראשונות איכיות היותס אפשר שהיי
 וכן״ אליה׳ המויככות יתיך ושהשכל מהגשמים גשם מהם
 • וכו' והאיץ המים שהשגנו אמור :כסמוך שיתבאר וכמו

ל  בהשתכוקס pוהא המים שהשגנו כדברך יהי לו הן י
 ולגדלן לממנו מהם שאיפתו מנל סנמת בתמי וסכנסס

 יהמ̂י pהא תשנה אשי היא וסנה בג̂ D כלסעי כאמיו
 jf ולקמימי לאויי כי לומי לכו יש עדיין * ופו טכעין אל

 בקמיע!/ מזגה להשוות האיכות בדיך כהויה עזר השמת
 פיי♦,- (אכלקסעליתכילו :וכו ובלתותלאבגשסאש

 ipf על ימשך הלשון שיעור והנה ״ מארנעמן כיכנתו
 5נכנקי pאpו שהמים נפשך אות •לכל אמור התאי•
 יהתמימן^ שסאויי נאמר אנא^ז זסנהגס ־ הכתק נחתי
 עכשמ*. כח שיננתי לא לבד האיכות בדרך כהויה עיזלים
 .0גס הכנס על הפקי יעויי י ונו' מתי או :ממש יסורס
אש̂נ המיס.והאיץ יכפילו ?לל הקויה בקמר פשוט יסוד

האדם



רעג סימן
 ם העגמ לומר יונה • ’01 היו שהס לא

 ־ המורכג להיכבת כל0< הניסם אשי ההם הנושאים
 שהדנלים יאמרו ^ין לומר יוכה • וא•ךיא«ר^ס^פ^

חוץ משיעים יסודית יהיו מסם מולככ כל הורכב ^שי
 כ הי' היף ל(pוכא ^שכל

יכולות הד' ואלה מטעמם
• ההומת תהיינה ס4מהמ/
הקדמות: כיברים הם והלא
 הייה האלם סי לא ןאכ

 וקנט וכו' ירנגודס משכבת
היו& שכל הכתמס בשחתה

יחודח חמיש׳י מאמר .קי̂ל
 כו1 ההם w * כאמיר הנהיו כתמי הכנסם לעיניס ייאה יאדה

 הויגכההס' אשר הפשוטים אל יותן מורכב כל בי
 שום אל ונתק כתן שיםמייככ יואסשאין ^הנסעין

 אין • והולך סמנאי (1כי הנוכרים הארבעה מן יסוד
מנשתיהס: קורכנ הווה שום
 המים רמיות הנתק p^rm לרפואה ראוי יה אמי • ליפיאה יאוי

א אינומים־אנ^ יסוד לבין ביפו ̂להבדיל  או ארם« אורחות סחיטה ת
 הנתק והחלק ^שתיה ראוים □ים לא □זוב׳י ליפיאס יכלת לא אשר העפר

 אויר לא קטור או איד היה האויר דמות א^ סייתי על ייייח ייה
 פעמים ( כן גס וא^ה * בו ^מתנשם ראוי איסי ת1לח או • סעפי !ד6■«

 חיים נעלי אפשי.שושתכ־ו לא .)ישתנו איסת כפי * מזוניי ♦או
הפשוטיכד היכולו מן יתלכב האר^ן יקפאו.בהד*קי או לבהקים נא עמח) או ( • ממני שטחק המורכב

לא החלוש האמיני אבל </ן השתנות מהשתנות וילכו )ושנו .( * גו להתנשם יאוי אויר
 גמור יסוד אל חשתנו־ת כחם יפול .ונפלא נפשי באות אלם שיוכל
ג נכין יוח לשאוף קי  יוביאכו כא )לנו יוצא ( המחקר אחר כי אמת לנו נ

 והלחות והקרירות נח□,ימות לתדות ההכרח אשי !נשימה נשימה כל «ל
 ימלט לא ראשונים איביות והוכשותושהם יהיה כינוה סואנושס•

 שם1 המנועיהס לא 0מאמצעיהם ( או מרס רוב להכיר יוח קורת .לו
 אליהם המורכנות יתיך •ושהשכל מהגשמים הכרחי הוא וגס סימו

 ויאמר נושאים עצמי להם דניח מהם וירכינ
 שהם לא ובמאסר בציור pוא ומים ואויר אש
 כל מחם לשכל,ויתהכב פשו^י׳חו^ כלל היו

 אומרים לא )יאמרו (והם זה יאמת ואיך המה
ה סר לא כן אם בקדמות תו אדס  משככת ה

ת והדס ודם זרע המזונו  מהצמח (תזמזונות מ
וודגמח,)

 וכמו החיוני החח להוית
 ואלה : (3 סי' בשט שוכרנו

 שגם לומר רעה .גכוכו'•
 שהתכת סלברים אלה

 ישתנו מגעת-אליהם גחורכב
 יקפאו או לנמחים או .לחיים

 והסהמזנאים גקלקיהארן
 סובב וסובב ס הדוממ ■ומיני

 נכין דנרפלא -הולךהשתנותםממורכבלמורכב*והיה
 כהנחת ופשוט וך יסידגמור אל השתנית בהם שיפול <וור

 המסדכשיפסד כל ולא באמי! תורה יסולי בה' ס3«ןרמ
 אחר לדבי ויחזור יפסד אלא היכולות לארבע יחוור ,ןדל

 ליסודות יחוור הדברים וסוף אחי לדבר אחד ודבר
 אתר- כי אמת עכ: קלילה נמגאוכלהלבריםקחיים1•

 האיכיות נמגיאות מהולות המלט אין כי * יכו המחקר
 • מאחנעייתס המתקדש או הם או ־ התה ככל הארבעה

 אם הנפרדיס מהתמזג המתחלש שהלכי גאתיוסי״יב
 (אם * יכו' מאתל ייתר אי מהנפרדים אחד בו שיגבר

 נוימו׳ותחודס על אחד ישאל שלא עד הנפלדי' #•נוכחי
 כי • יתיךוכן !שהשכל עב: •יזהגויהמאתגעיותס•

 נמנאי' כלתי מהם המורכב שהורכב קאיכיות היית עם
 כח לו אשר השכל ממ • ׳לשכל קק כעכמם נפידיס.

 כמו יהתכה בהרכבה האחד יייבה היב שיאחד מיוחד
ה ’ סי'יג סוני המזרהנוקאליהם!ידכיג המי;יך א1כ מ

 לומי יכולים שהיו ואת עקפה
 היסודזמ תתלה־כבדאו כי

 מאן סהוים כל נתהוו ומהם•
 הוייתס שנמשכה היות עם

 היכבס בוולת כן אחי
 שסייע אלא * ההם מהיסודות

 לומר מיכה גדעליפא דבליו
 צורך אין התורה דעת שעל

 אמנעייע פשיטים שם להיות
ע ■להרכיב כהויה מ כ  הי

ק הכמנאות  כמב שנביא! י
 וקותתן־כי בנגיונן שהן

אמכ׳עניןהסדויי׳והאמנעיי'
 מגזע יונא קוטר הוא בללו

 חשכונוע להם בקשי כן על ההשתלשלות קיונ־ אמונת
 -בקדיע1כהוד אבל • השכל אל רוחם מעלות לקרב יביס

פי וכו׳כמושיבא• מעקש כל ויתייסר קשה כל יקל  כי
 קנבע הוא ויגונו ורוחו ההווים כל ונביאי ה׳סואגוה

 להעשיר ניגע ואל * ניקרו חפץ המלך אשי הדיך על
 העקד׳שצתכ לבעל וראיתי נחדל מבינתנו גחקייתויק

 מתייס הטבעית בקדימה אור{?ל יהי מאמי על ג' שעי
 היסודות כי מהכמגאות נהיגה הומנית הקדימה גכ

 מה© המילכביס אל אאשלאייקדמובמביאית הפשוטים
 •שנמב^ כא־שאמד בכללו העולם שנביא נאמר אס כי

 הכה ובקומתו בבביונו בדעתו סוא כאשר אחד י.גמ
^ נאקת* כמנאו והרכבה בפשיטות שחלקיו שנאחר כ  ו
ק יבפני ת1ד1שהיס שנאמר  נמנאי מהם יהמייכביס ענ

 כטל W הכם עכמו’ נפר מביאות אחד לכל וסכחנא יחד
 הזרעיית הטסה ׳ שהכיכה׳והאפרוח לאומר קריב היא כי

r על כי י ותל שהא; או ־ תמנה וקגוגר
סאוסן



T סימן יומיש' שאמר יחודו! קמי
 •’זנ«9וי י^דסממהוה«וי«0 החיווי הדין על לן קדהו'לאהדעלהשנ<^וענועול^91«י/ועןזד!)ו<י)ע

קדיממ דין לנס יהיה משיטים שס שאין באמיני «הםט על עממיייל אש׳עניס טעניאסד ז« והכס ■ עכ #בעי׳כלל•
נד.ל^ הנל כי קנייאה בעת אפילי מסם במזרכנים קלמיךאלא הפשזטי׳עסיןאמינשהעילם ההיכב׳מן עניתי
יין זלהרכבה להתמיבות נזרן סם ואין מגיונוזנורתו כרגע אתת בבת תתדוס מאמיני פני׳כלפי את הסב שהיא

בייא׳העילם אתניהחב׳המניס
 שאמרנו ככו זהנעחים מהצמיזיס גא ) וחצמון ינליחיו חיי׳סלי סהי׳ונעלי נמו

) מכח הקדמת ניין מנוייייםבלי עי ר  ישתנו אשד והמים זיע נא (ז
 מהשמש נעזר ^הס אינני )בנא עעם דומה(S כמי והיכגהיכנית עגיעים

ם ש^כל אמת );א ועוד והארץ( Tusm כל התמיג ענץ שיגא־ייחיק  הממני
 הספק זה הנה נו ועזר רשם וע^ג^יס ומעג♦ מקדם oj מתפשיטי עהייית
 ההורה דעת ע^ ואולם ־ דעתם ע^ נימדמת תיש לא ובכן מאז• מפעלם

 ה««ס ונע^י שהוא כמו בר»גהעו^ם הנההאל ס כאמיי סעקיד׳ נעל אותו
 (א^יהם י^טרך י^א מעויירים ועמחיו ש^ו שלא א״א הפשיטיס היסודית

 להקדים נ׳א ) בורכניהס והרכנת אמעעיים המירכבים אל נמגיאי׳ יוקדמו
 נהדוש ונהוחת היכגות ילסיכיב ייניע־ס שאמרנו נמו וסנמחים מהם:

)S p( קשה כדי יקל ו;״א היקל נא ) והתישו־ X 
 העולם מזה כשידומה מעקש נ׳א!יתיישר

 נחפץ היה כן ואסר נא )עוד (היה ^א שד\א
)תעטער ( שחנה ואיך שרצה בעת הא^

 ואיך הגשמיים התהוו איד נחקירה תיגע נא
מקנ<^ נפשך תתרחק הנפשו׳זלא נהם נקשרו
 זכמן החליש מאמיני כן ולא ליקיע נ׳א )^שמיס מע^( אשר ורמים הרקיע

^Jfמ כשידומה : שקדם והספוריהמקווים יזכירורנותינו והשדי׳אשר
 עה נקשר ־ וכי' העילס הנא והעומס המועם ותחיית המ׳שיח ימות מן נניאה ימתקלף מפתנה חיא

תבטלן לא ק אחר אמיר ומד• iבfו־׳להoואלר.מיpאלהא
מ' שים ישאילו ולא כהש מנית כי • וכו' בחקייה מותש י
ש ובארץ בשמים עשה ה חפ] אשי כל לומי המאמין האיץ תשנה אשי היא והכיז למניטאליו שידומס מה כסי  ̂ן

 היהרו^. עליהם אשי ובנורותכאלה גדולות לס תבקש עד חדיגס אקר מדיגה ותעתיקם טבעה אל והמים
 דעתהוטיטו ובתוספת כעס יוב הפיליסזסיס הכמת 5עכ עגמה* דמות אל יתשינם סתריקהיסודית

 • וכו' הרקיע בול מק נפשן קתיחק ולא • מכאוב נענמותז דימה שהוא למה אמר כאלו להט• עגס לדומה
 ל< ליקיע מעל אשי המים יאתייו כה סי ברביעי נאמרו דומיז לענס מהועהויאיישיאמד שהגיסא׳ ואפשר להם
 :בהס הודי לא כן על השלוסופיס הקשת נתם הש העחיים הכלל השמש שוכר לפי • ובו׳ ועוד :להם

 ליקיעכלשו׳ן הייתבנססאאסיתמעל עם • לשמים העל העליונים מן לנו יהיה לכת שהוא •חשב סן כהויס•
סי עוזי  לשנס טעם לתת אפשר מקום הכל הכתוב• ומגני לכלהככביס שגם באי הואיל נו

תי במלאכת כי שקדם וה הה כאדם רוניזלומי נו ופזי יושם הגלבליס ב ש ח  השמי® על להורות אתלשונו מ
הנלת#- הפילוסופים כתוית לא אשי ממש העליונ*ם סר ולא באמיו סי׳א ניאשין זכר ש מהן וכעין וכיו

 כאמין למעלס דברו וכו'הוא
 והארץ המים שהשגנו אמיי

 הכמת מ'0'ב0והכנ כהשתנות
 עזי ולתמימיתהשמש ולאדי
 האיכו׳לאכגשם כדיך כהויה

 • א!יי-עכ בגשם לא1 אש
 על כג סי' ברביעי זה ומעין
בארץ יעול אשי הזיע גיגיי

 והגת * הפשוטים מסודות
 השמיטו קיאשק הדין
 כמבואר והניסו החבר
 השם נמשעט דאחז בענמו

 p»7J יאה אייס כי■ ידו־
 כמו ׳• שזכינו נמו לפניו

 קדימתפשוטיס בלי שהוא•
 כמושהונת למייכביסמהס

 :המתפלספים מטעם נ סי'
 יקימת® בנביונם • מגדירים
 • וכו' יכטיך ולא :ונייתם

 הסוביי׳בהשתלש^ז אמכם כי
 הקימע נד על הסכות

עס בדרכיהם וההולכים
̂. כדי לכך גייכי®  למב?

 י.סדוד לקיכ קפץ דברי
תס משפט אל הטנעי • סגי

 הגלגלים עסכחזת וכו׳עדאמיו מאדם נולד תאדם
 ואולט דעתם על ניכודות וההספק הנס :יכי' והמילות

י • וכו׳ דעתסתייה על  הערתנו מנח ראשן על דלוק ג
באחד מעלינו הזה הספק בל סי אמנה כי המוקדמת

 השיגת® לא כי אמרו שקדם וכמר מים שם שיהיו תולים
 כע^ ^כתנ ־ וכו והשדים :וכו' השלוסזפים הקשת

 דבלכ^ן פק ש^«רינ מה על א׳ ם'סי׳ שלוססאמי נוס
המאמל,, אלו * וני' הוי מינייהו דכלס אpôד האי

במכיאז,, דעתם אמר נמשן וזה נגמיא יכו ודומיהם הוקדמו שהפשוטים באמינז האסל נדדיס* מש:י
מניאוק^ אולם זס יכחישו הפיליסופים ואס השדים שמן בדברנו ננדק זה למורכביסמס©«מכד כנייאת

ובקשך שמפדבס עס יזל ובדברו בתורה מעורסס אסר ינירת^י^קיותשנמשכההויתן בעת מיסודות ׳7ע
^ נעולס •
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Sip סימן חמישי מאמר יחזדח T ר<ד
שידא פהוא שם עזל יכז׳• דחזזדייסביתאדשסיא ששה מא׳יזל ידעת יכני * התזש אל ונתאמת לם1גע

ג בי דהזס על פירשו אלנלב הכופר ואם נשלים נאמרו זניים כיינא יביס אחרים ומעשים * זני' פפא י
 הרמנן תשובת ובתשובותהרסבאסי'תיגוכי באלו• לגלים)4(נ'לע? מהכללים ונשפעות ?כחזתהגאות

 משום אלא השדיר על ללחוש חלק בע שהתירו מה וזל מן גופליס מלאכים אותם קורים ̂קדם שחכמי ואמי
ילהשביע ללחיש וה אין סכנה התיית אותם וקיאה פשמיס
n רנה הסכל וזה * נפילים m ערכנו hn מעשש כדין האיש מן לנאת הנו>ש נהשארו וזתחכול^ה זאת 

 אוסר יוסי זר' תמליון ן j 1הםקובן העורק סופרaוד הגוף כ^ות אחר
כשמוניאין אותו יזיק סמא יהיו הניחם היעודים ( אע^נו אמת כנר

 תמס ואני ־ כרחו בעל אותו והנחלה הנפש החיות כ׳א )גשמיים או רוחניים
שיך נשמי׳ואם רוחני'או שתהיה שמנהג בבירור שמעתי כי ההגיון דמכי נמ

לעסוק יאלמנייא חסידי .^ק«ם

 הנפסד ליפססכלי׳מחשבתו
 לא ומדיע השלימה לתיית

 דעתו לפי כי לבו אל •שיג
 היו הנפילים לומר יפול איך

 נראה ההם כימים בארץ
בן אם בארץ אינם שעכשו
ע אם והכי אין בראשית סדרי נשתנו  הטהו תותל לב יז

 סודות ולהבין רול דברי הואלעיק בינות איש לא בי
 והאמת סח• רועה שכל-דבריהסאמת^הוא אמריהם י

 והוא העיון עמי יסכים ורגרוה עביאות •ישלשדיס
 היסודות עליו מכרים מה מורכב בטבע ימנא שכאשר

 נפש מקבל להיות מונו זהושזה תוכן קכנדיסועםזה
 מויכב בטבע קימנא האדם• והוא ומשכלת מדברת י

 המוגיי השזוי מדרך נוטים מקלים היסודות עליו ינניו
 שיסודם שמפני השדים מם ואלו לרע הבחירה בז ?מגא ■

 האחרון בקנה שהם •והאויריזת האשיות הוא המני
 שיגיע עד והקנאה והגאוה להיותםבתכליתהכעס ראוי

 שלהיות שאפ:ר• הה כפי האדם ולהדיח להסית ממנה
 •לאלה ימשך כן החמר• מכד לאדם נמשך •ההפסד
 מהשווי ורחחס זרועןהלכנתס חמרס מגד ההפסד
 ביניהם התכזנמיתחלפו חשיימהשכלויעי ויהיו •האמתי

 כתו • זיתי בפחות ההיכנה בשמי זחלפזתס ה מנד
 • סטסעית •וההכנה המזג מגד האנשים ,•יתקל:ו

 תאמי להבין תוכל ב^ל • השדים מהות הודיעך ואחרי
 בנימץ אבא בדעת תדע • ששה׳דכרים לתם ביחס יזל

 מג־אותם נעדר לא מהחוש נעלמו ואם • השדים במניאות
 עם החוש ישיגם לא הקלוס היסודות שהיי בשנילוה

 * וכו ליאית לעין ישזק נתנה אילמלא חא נמצא היותם
 פ׳ בברייתא באמרם אנלר׳זל עניינם ומפורסם ^'9■

 אפילז אומר י'יוסי כשבת שדים• כדבי מלקאיןשואלין
 לא יוסי י' יוסיואף כי' הלכה הונא גב אמי אשוי ל1בח

 דאיכלע בר׳יוסף ינחק דר הא כי סכנה משוס אלא
 • ע*כ • ארזאופלטיה ופקע כיסא ליה ^^יז^זאיתעפיד

 והגרזן ומקנו' בסלתה הכתוב על פ׳קזידייקיש זכגיטין
 שאללקכתים בכית־בהנמתי נשמנג לא ביול כלי יכל
 ושאל וכן.עשה ושידתין סידא אייתי ל אעביד^ולז גיכי
שקולאי הנהז הבשרגכי כל פ זכהולין ’ כשייי נגל מכם

 ומשביעין השדים בדברי
 • עניינים בכמה בסן ומשתמשים אותן ומשלחים ■אומן

 לחוד גשמים ומעשה שדים דמעשה לומר שיש אכי וחבוי
 אלו בלסטיהס סדים אלזעעשה בלטיהם שאמרו כמו

 מלאכי ידי על כשפים מעשה ול זפיש׳י כשפים מעשה
 מעשס אכל • תורה אסיס אשי והם • נעשים שה חבלה
 מעשים גמה ועש?,בז בו שנהגו דעפם וזהו שיי שלים

 תמליון לבן ומעשה הם כך השמועות פשטי ובודאי
 וחדיש בגמלא מעשים ושאר שירא ויוסף וארגנטין

 יתלו פ ד;כיסהרמכן1וע • עכ*ל נוטים הס כך •אגדא
 אחיי פ' בעניינם והאריך. וגו' .לך ה יה לא אמרו אכל
̂זבחו אתיו אגל מות  ‘1J1 לשזגייים ובחיהס את עוד ולאי
 • א' ה'פ' שעי האמונות כספי עניינס זכר טיב שם והי

 והחכם • '1 ל'ליוש תאמי ס אוי בספי חסלאי ן' ׳זהרג
 והרחיב הנזכרת בע' אולותס על הוא גס לני ספויני
 * (העהב * שעה יעויין התורה בכוונות עניינם ביאור

 ‘סי בראשון דבריו שהורו כמו הנשמות עילם הזאאגלו
 התחבולם זאת אל ניסנו ומס :ובא כ׳ ובשלישי.סי קטז

 הנפשלנויס באמיזוניוד שי'״ב הנזכרת היא זכו'•
 וכו'• השכלי הזה בענס ההתדנקית לס ויהיה לה -שלמות

 בעולם המכונה הנכבד הזה מתדנקתבענס עדאמיו
 מלבנו לבדות לנו אין אמנם ואנחנו • ע*כ ’ העליין

 הנודק המסופר אכלנו תחבילסנזהכיכגיאמת סיס
 הפרדס אחי גפשמ יל׳סתהיה היעידי׳כאלה את המקובל

 יאוי זמעתה • העליון פעילס החיים בנרוי נרויה
 שוס בלתי עטינם עלאמתת היעוליםההם שתניח לך

 בקפוש תלך אל גשמיי או רוחניים שיהיו הן בהם חקירה
 ואמי פזפייס1פל ניושיס לקראת בפעם כפעם עניינם

 כעסמות* שכלית גילה שבו מס וכל *יב סי אמרו כלפי זה
ט מתגשם בלתי הנההואעכס  אמיי יתבאר או • ז

 אשי היעודים אמר (כאלו היעודים עם נקשי ■הניחם
אשי* מלת להשמיע הלשין מנהג כן כי הניחם



מאמר ♦ד\רת קול
 וןcהרא הפירוש על שגלה אלא כלשה׳ ק יוחדי <ק
 וכו* הניחם היעודים אפיי תמורת נכא שמנאתי מה

 ריתכיין שתתייז לה והנח הנפש החיות לאמר כתוב
 הנעשי ההשארות ולענין * תכוארת והכונה * גשמית תו

חסדאי ן הרב שכת׳ מה עיין

יד מימן דומישי
 ׳5לפוע כשכל התדבקות לבלם כי הפילוסופים כלל של

 הכמה י ישכילווכז עזדאיךלא לעמםכאמור: לפי
 פתאום אין הנה לתת נעליה את מיגעת חקירה זו שגם

 כמז שכל זגסהם הואיל מושכליסם ישכילו לא לפתע
שכן וכל הפועל והשכל האל

דין «לא<  התחוכחיס כ
דו על הדבר להעמיד  :נ
 לומר יוכה תולדה• בלעדי

 המוזכר כלשונו הזעיל ^5
לכי ומי :סי׳כג ראש כרכיעי

ם בם ובדעות ^ק«ס ג כ ג'כלל ס׳מאתי אזי נספר ^ ב ^ ̂  שזכינו כמו כו נהתדנקם ב^עדי החיי יכ^ו ו
ו תוד^דח ולנטלם״ בם הדעות לקיים אנ מי כ ייזשך הזס השיש זאל כייור לנז ומאן נא באמתת)׳ (ו  ג

. :־סאמד במה הספקות מנין יוגב^' שכ^י עעם נשועג^ש שהביאונו מה נהץ זלתת לסאת לומי tיונ
^^חפסד הסה תשיגהו ודייא כמקוס ילמע■ השכחה תשיגם ואיך ובנזה ז

מן נפש-ך מן נפשי תוכר ה או שכ^  ינטיכואלהקכונ'יכז׳שהיה וק^3ה
 משכילי׳הדגייס היותם ראוי איך עוד הראשונה והע^ה הע^ות ושאר

להתשיטבן. ינטיכו לעת׳ולא וידע אפ׳^טוץ ונפש ארסטו נפש יתאחדו
ולהתגלגל׳ נינתם במחשנת וכ^^ וסתריו והאמנתו חבירז דעת מהם אחד

שכ^הס ישביחו איך עוד הפיריוסופיס* מי לומר רונה • ונו׳ באמתת  קכ^ V V’13 עד לדבר מדבר כו
ס זה והיה • ההשכלה הטב^ ואע^ הא^ אע^ שהם כמו פתאום ויבא-אלמד־רגת יעלה משלנו ג אוי  י
 .pלהיו'פע«ל והוא מטע׳אחר יצטרכו ו^מה השכחה תשיגם ואיך הפועל* שחניאוט מה :הזאת ההשגה
 גשמי־ולעני♦ כלי כמלת השכל ח^ק במושכ^יהם המיזשכה ;יא )התכונה (כעניינו שהאיין מה זכז׳הוא
 תשיגתד שלא נכ היה השכיוה הפילוסוף ימעא sS איך עוד ח^ר! אחר נפשי תוכי יבמה סי״יב:

ל • ני׳1  היא נפעל שהשכל להד וכשנשתכר יישן כאשר נפשו את נא )עצמו ( יונח דני באיזה י
ן כאמזר קהושנלי׳המופשטו׳ נמרח מזז־סא כלומר נרהאס ^ו וכשהגיע :לנפש נפש בין ההבדל

חו הכאה אותו וכשמצא׳ * וכי׳ הפועל השכל אומן מ  וכו׳• לאימנא איך עוד ויבלה וכשיזקין ב
ר) סי׳׳יבמדיע׳האנישו׳ כאילרי גז דנ ש א ה מ  מכד• הוא כן גם ביה העיון עד*מי הקויה היא ני>זמה (ו

 חכמת תכלית אל לא )מחכמת לקצת ( שהגיע • סמה כמבואר והאלקית
 ברסאם או שחורי בלכוד וקרהו הפילוסופיא • יכו׳ יתאחדו לא ך א נגיד
 )בעינו הוא זה אין ( האם חכמתו כל ושכח מאד מיגעת חקירה זו בס

עוד זולתו שהוא נאמד או נענתי החכם היא לא ונפש׳ היאיל ולומר לקקוד
ח התדכקה מהם אחד כל ________ . עליו וקבל כהדרגה מחליו שהבריא נני

JJiwj בשכל דבק ושכלי המדע ישיג ולא ̂ והזקין מראש להתלמד הפועל• השכל עם בהשכלתה
) האס ( הראשון בשם שקדם וכמו כבסי׳יב נו שו לסנ׳היי׳פעיל*^ וגס כמדובר שתי׳ לו נאהתהיינה י

ת נבדלות נפשות ס̂י ביאשק הפילושך ח א גגשתיכמו כלי בזולת השכל בלעדי משתיהן (
ח עוד מהשנית פחותה האחת נא חאחרת) בקיים נפשי וכתה נאמרו ני למהאשיכגזדיכז׳* סקדסז נ

 ומק נכא כביאייי פירושי והתאוות ההתגברות אהבת אל מזנו שנשתנה הרמש בכת ששב •ופני
והתימ׳נזה ׳ הקור׳וכי בגיהנם ונפש עדן בגן נפש לו יש כי הנאמר ואפלטין יסקיא׳ יאסקלנייס
חהילוען^ נפש בדד היתה ואיזה מי וכל והס הוא כי

בקגין^,! כלם כמושכל( יכתי ̂ ̂ יהשכל מדרגתם אל נמגלה
^ והר. הפועל כשכל ידנקה סחכתהפילוסופי קצה ן! לק.לאס באורז איך • • לעל עומל אחד דבר הפועל ,ן.

ע לשמה היתה ואיך כאמור גשמי מכלי נבדלת יבכר זה וכמה הזולת בנפש הגנוז האיר תהם אתד יכל ג ̂  •3 כי
מחמת סיריף לומר רונה וכיסאם שחורי בלבול רמז דעת נאמרו והכה • לעשו׳ תביריהם יזמו אשי ייה®

ישע^ שקדם כמו נמות מורסא תולי מחמת או שחורה * מופתי ולעת בחכמה בשכלו האדם פיקיחזהו מה אל

 כאש הפועל בשכל ההתדבק
 תשכיג וא׳כאיךלא הונח־
מו  יכשנשתל השינה בעת נ
 בכל שימנעהו היא ומס וכו׳
הואיל השכלתי מפעולת אלה

ב^ עשה כי הכמתו כל גם איק אעונה שיקיימו^ מה אל כיין *’איי״‘«באת*י!"
• תלמידיק ליה אייקר חלש מסף לרב הא כי ואיננה ושתית ואמי • א׳ סי׳ כלאשין שביאיגו וכמו מופת בזולת

^ן כנדליס זל שספיו כמו • מקרהו קרה כן גס ולרבי וכלל :עמוק ולב א;ש לקיכ גניזות שולית על ע׳
אזתס־ששכקן גאליטשעל שהעיד הא וכגון העודב כין ושתייי הכיי^׳**^יוגגיעת((סאתנתן עפ<לושופי»*

מלמודב



ijf יד סימן חמישי מאמר יחזרח קול
הגגי עליים משכי שלמולה  מכלאי** ננו דנק סג^ו מגל לי שיהיה הזגש שאם לאמי על עליהם שכקתס יל י

כנרהייכלהשכליסההיילאנייסאשי לכל שמסעי אחד סמיתס ניץאי איך יוסם סוס מכייגס י הפא כלי
 נחסהי אחל ככד להם כמספיוייוקסי אחד האנשים לכל כי דיע1ה כזאת גווגידידי כסס כס אלמיע• מלי

♦wiw יהיה באחדבמספי מ«ה יקדה הנה כן הענין ♦כהיות ׳•ןגת • אתיני לשיכני כמגפה הישימה•

^ ואיזה הננז א y דו ta ia ש מ שתשוב  נפ
ף גבד^ת האדם תי מהנו ^  DM אובדת נ
דז ע בב^^ הי ת בד מאו תננ דז ד רנ n ה a 

ר א ש m דחפי^וסוף שנ S ד־!ו^  י
רז ב אוזן שבשמים מ ב ם ובים ו א דז ו  הי

ק ה הקצת מספי ש הנ  נבד^ת כדברת נפ
ת לפי שכ^ו ח תקועות הראשונות שוסו ב

ואס

 מכי יחד ההפכים מקנל
 הכטזל• בתכלית חה אחל
 שכל שהיה משכי כי ♦זה

 אשד מושכל יודע יאוק
 א< יסנלה♦ •מעין וסכל
 מוס יקיה הנה כו יטעה
 כע־נו האחד השכל שיהיה

 האחד כדרוש יהד וככל חכם
ענ נה1•אסה ועול •1כ

 המה ♦כיס אנל הנמלטים
 לגמיי היאשוממ שנחו ני

 לא זקיוניהם עכמס ♦אף
 •יהנהאייאשיאלשל♦ •יהיי
 לאם אודותיו על נאמי שש

 לכן קולס כ♦ שהיה השכל
 לעת נו הנמגא עגמי יוא
 זולת♦ א1שה שנאמר א♦ * עתה
 השכלתו ענין ונשתנה הואיל

גיאשק היה שאם הקודמת
 וליי וכן׳• שהבייא ענלנגית משכילככתחלה: היה

 מתחלה להתלמד וקכל הראשון הנלנול מעליו סי 9«
 כי לאבא היאשק כמדע ועד נותנשכחו״1כיהיאש

 ישונו האם ליושגה* השגותיו לאיכזללהחדרעטית
 חכמה לה מקמלאס האחת נפשות שתי לוכשהנייא
 נח אשי והאחת ♦וכרת* סאונסש א?גע כמניאשונה

 מטורת היתה מליו כעת שהיתל! אומה כי מלאש *שלמד
 ישובו כאמין כוון שלא כאתי או * מאל♦ אחת סוס ואינה

ק הראשונה זולת אחיות נעשות שתי אליו 310 על  י
 אל תגיע ך א חהכי הינסנוס אשי הדברים השכילנו ויהיה h סי ביאשין שהלאיתין הלשק ק ענייני
̂ז1הס השגת השכל ״ מיוחדת אחת נפש זה קודס לו היות •תחת ניאויו ‘חחאקלו וביניהם נינו כיה לא אס שי
הנטול ווה * אותו כשהשגת שהשגת מה אשיג האם כין ואם * הזו מ כנדלות שילם כו להיות כן אחי *שונו
הכיים זאת נ״כ יניח א1ה כי לתקכ*טיוס כן נם יחויינ נפש יתאחדו לא אין עוד אמין מלי לפניך אשי את עבק

״ עו: סקדם במה שיכינו כמו בענמה נמנאת1 נבדלת הנה* עד מדבריו הנמשך וכל וכו' אפלטון וכסס איסטו
לה© יחוייב שכבי ומהם ההיא ססכפיק דני אשר מאת שהניח מי לכל ישיג♦ הספקות אלו כל כי ♦תדע תנחין
סצצי ♦♦ה יחד ההפכים שיקבל במספר האחד בשכל יישד ק כתמיסטיוס כעכחו וכמנא נבדל הסיולאני השכל

כעכמ♦ ונמגא נבלל השפל ♦ה הניחם מסגי להם יחוייב ד׳לכל פ׳ א' חא' בס׳סלסמותי♦ הילבג שזכר יהמתאחייס
בהספד אחד יחד הנמנאיס האנישיים השכלים כל סיהי♦ * א פ סס כמבואר אליו המיומד הדין פי על אמד,מהם

יבתמת הנישא־ס כיבוי תתינח לא הטיתילזנבילת ני סס שובי מה הזה המקום אל מתייחס כמה תלאה שלא
שמעין וככל אחל דיוש •ודע ראובן סכל יהיה כן הענין הזאת השטח בדק מחזיקי על ספקותיו בעליי הל״לכב
^)מד הסכל שיהיה מוה יקיה הנה גו יטעה או יסכלהו ן׳ דעת על קשייתו ואת תלין את כלי♦ את כשאת♦ •מתלה

בעינו אחד בדרוש ימד והסכלות החכמה תקבל בעינו השכל לומר (רינה • בנו אפי ההכנה שזאת האומד דשד
שגשס♦ הדירים ק אלי! נס * ♦כו' נבול ה הוא ואיזה ■ ע'כ לנקותו פמנד אלא בעבה! על1הע השכל היא )ההיולאני

ידם לשתית הפולוכופים ♦ילאו עליהם קוהה אלם של רוצה שבכאן מה שישכיל על נח לו דמנא הכנה הוא כנו
היגה •’ <גחת משוכה פחח להם ולחנוא הכהתס מיאור העניינים אל נסמכית הס אשי המזשכלות אלו ^יייי

 ♦ה הה תמה אני כן העגין
 חח סמעון *נ0ה אסר במוחסות יאוג! ל90 ישתה• שלא

ז השכל זה הזנח שכאשר  הוא שישכילהו נמס החוש אל כי
 להיזת לבד אחד איש היניש0 מה לי יספיק ככבי מבואי

 בתכלית וזה האגסים בכל ההוא התוינש מושכל ל♦
 המתאחרים על חניתו את נעוריו ♦עיד * זכו' הנטול

 בעגמות♦ המה נבדל שכל הוא ההכנה שזאת האומרים
מי ומהם ♦ל כתב מדבי־ לא  ההגתה יחוייבמזאת ס

 עד השכל השנת אל החוסים כהשנת 001י יהיה שלא
ו אפשרי הינשנזס לא אשי הדברים הסכילמ שהיה מ

 שכל אמרנו תאמי כאלו לנפש יהמזחשימהנמנאיססק
 ענמו ומבד לזה שידמה ♦מה מדכי אדם וכל מיניס קי

 סלח ■ שנכאן מה ישכיל ^א עכמותו משכיל שכל קוא
דו ויפיגס קניו גתוכם הוס השטן dj ויבא ד ע שס ע

 צבדלת נפשי תהיה לא כן ואם • וכו׳ שכשאי מה
כו• הקנת מספיק היה ואס אוגדת!  י*יי ♦ה ואין ו
 על ונשא ̂ מדל«ת5ק גלי זה ששלם השכל אנל ♦מתקבל

 על נספק! *יג ם מלחמותיו נסמי הי*לכנ דבי משא ♦ס
דהז 68 א סח



מאמר יהודח קוד
סס שם שיזינח יות  <עימדת מלייה התכליין־ת שהה̂נ

 ההשתדלי' שיהיה חל<(הםשכני«קשכ י'5ה<«שכ ביןנין
 התכלימ שהיה מפני כי י׳ה לנטלה הידיעה נרביי

̂רית הוא ^יזמכויןבנו  השכל לשכלזהיה <קק«ס ההשי
לכד אקד מושכל בקנין מחי

̂יש' י. סי״ן ..-
 ן10לצ ההגיו^מ ההשערה כעשעט כילל באופן כשיקחם
 יומר כ׳ן •ועל כוללת• בנקיבה הנמנאות

 כי«ל ־ * כהשאיות'הנפש ביכה אחייז להשאיר המדע
0קל הכמכאות יוכלליכהם אשי והכוללים המאמיות

 ההשתדלו׳בהימ יהיה הכה

 המזשכלו׳לגטלהוחסיה נןנין

 אם כי קנה טי
ioonr מהמישכלזת 'אחד 

 ההנלקה בזאת 'יזיזתד־קסלו'

 ותוסיף שהגדיל במדרבתמי

 כל סודות שידע עד מכמה
 אפסו• וה היה אם תכתכאות

 טה׳מבוא׳הרכדלכיהמעיעי

 תשוקיד ימנאוקמ־דגנפשס

 והיזשיקית כידיעה. דלהזסוף

 לנטלה תהיינה לא כטנעח ׳

 פעלה שכבי היית •ועס עכ ׳
 עי י#ל וה לספק ארוכה ססס

 שזהלדעת היתרו טטתזאין ׳

דכקמו סמילי^יי״יזמניט

 סו® מלל׳מבלי הגיוני כאופן
 <:«ס עטינס כהכנת שכל
 תסלתן ר9 שלימה <ת1פר<
 •אונמ׳כשלט זס כי

 הפיל«םלע<' •כחכמת
 הלקיההכהקואמדעקלמ:

 שקמו זכו ודחוק • w־
ת תדבק שהנפש אמרו או4נ

 וזעשרד־ן בציור דנפשו זהפיד 1י3זעםר.<האמ
דז מאמרים מ מחתוזלות מהם ז

^׳ כהס ד^נזבה-ומוכ^לו ע מ  כעויקחס כ^ס הנ
תט מהScה מבלעדי •הגיוניות  ת4הו ^תכ^י

מו מעוג קרוב מדע  האדם שיעוב־ ורחוק מיו
מו מדיאך  הגעוזס מב^תי אפשור אי ואם מיו

 הוא וטבעטת הגיוניות בהם ל*קעהוההקפה
תי ד;יוץ ^ ^י והוא מושג נ ב בד' » פועלי שכל הנקיא ספק או מן כי

ר והגדת דעתם• ת כנ ת גתפתי מיונו  'יאס^יאימ^העוול‘למעלה לו
תן ( מה ובקשת סדות61 השג^יזנמכאו׳ מבלתי תןאס ̂ יוערך נ

ליו)  תכליתם שלמות על ירשה שלא ונא .יונין לך כתן שלא נא ע
א יוצרך עליו תך א! ל שמהז ו ע הי ב ט  נהסקבהגיוטלזמן קהקע ג

רז ותושם אב^ בהקשרת השגתו בשר ^ בדרך דיל כטכע־ות־ ז
ע ב ט כדין הגייני יתברך דתמר^א מסגולת רתנכחר-ים ג ט; ו פי

pjpj מי איי • פילושוש הזכים

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ־. ^ כהשאחתנפשי ־ י מו סז מ
aשiלaכליגי עזק להיותו קשגתס שלימות מתכונת על סיווזכר מש לסאךעעין לברו היח «על פועלגי 

 נעטר הוא כזה עיון. מניאזת עדי־אובלכי הוא וחכה כחיים נפשו זנחה נאמרו הפילוסוף בסס א', עיאחיךסיי ־
 וסא כנוי אויושב * הודאתבעלדיןיזאעלדעתם עס זאפלטין וסקראט •זאסקלטגס הימס ששבוינבת עפגי.

 נבול עמנו זכיוכילהכני סקדס עפיליסזף אל אובד מדינתם אל שעלה מי -וכלorr כי:היא '.^ארימטז'
 כלע קוא סמדכית׳קפיז לקיום״הפתס י1ההכ<יי כמדע • חיה 0^א ׳ *לעדען!-! אחד-עימד דבי תהפכל׳ספזעל̂ 

ה תפגד ^מנס y זכו׳- ככינתפתית דהכה ליד איףשיעתח א(נדr נבדלת1שישלםלכפ»»ה?ויוה לומר זנו';יזנ tip 
 שכן״תדע^״ מז1 כאמרו ־ הפהקא בתקלת דגיו ליאש מאמיות העשרה בכיזי השתמלותה על^לי אובדת̂ 3

̂מ ס תקפתוי עליך שפוץ *ויתכן וכו סלקעלהמהם ומת לתעלת ופר*ס1ג;ז  שאמו^ ממה ככקמזכאו הזה ומפקד י ז
 כוון:קו ובקשת שאמד ממה ״ שזכינו כמי ב' סי' אליו לעז כלשון קנקיאיס לכוללים■ העטינים לע&ית •׳מה

ען ממני המלך לבקשת אמת־ דבר• • עגין ־ אתד • <מנא אלו והם ■^כשיגזיבט* ^ שישמעהו א' ס דז ק ט ביי  ד
י7 לך סאק סמאמיות מן למעלה והם י מונ  מסשלאכתןלכמכדך : זכו האמונות בשישי וייס‘ומנו מן נ

 ^ האלט שישתדל אליולבו שם יונהלומישלא • עליו אחדעהתארים צל עליו יאית שלא עכמו ענמנאזתנפכי ■
^ ייה ״ל מעמו״ ץרשנ< לא ודרוש השגתו החכמה לפתק יזבנים והס מתחלפות ^כחימת ללו5 ; כ  ש

כחנ^^ייייי^סעידל^ךםכעתד^ ע כראשון המורה שאחי.קשפע מם אז אלאית הנקויאתאגלם וווןלמנה
 נהם ויוכללו התבונה אמידשו)םםאתלות אלפ<נדק3̂■

 באתד מסיסיפי סמלט מבק לשום אין כי *סיטוכאיתכלס
 מן מאמי אייה כנפי תחת מססיחסה ^>לי.כיפלאחד

* שזכינו ס הכולל הששה יתחתכנפי תיוסלוס ^*עמיה
דעת ̂יאשית להיות התכינה התחלות 0♦ית?ןפקןא -•

 ן^5חשג ולא הכנתם האמונה מיסודי ^אין מאל
̂  ובקפע האותית הנסחא ולפי • ההמון על ׳קלה
כין י לו מבאיתשלא הכונס • יונין לן כתן שלא  י

הא * השגתו על יכולת  החוקר הנסח שביאר תה ו
סכבחייס בטבע :יונרך עליו אותך ■«רשס

כש^■ הזאת האומה נקראת הבורא סגולת • זכו הכולא וקאחל ^תנא עטן שכלנו ?'*מזלהישיג' מהיותי
<קי׳ ביאשין סגילסוגו׳וכאממ לי והייתם הכתוב גאסעגסאסמקיסוזולת  יאחיכר־״^למאמיותאס וכ«׳

;כקד־איך’הי*ב שאנחנו נענ«י אלינו כנודו והתתנוות מ ז מוכו' הגתניות ^ש*קמ• שאפל ותק : ;וה•
הסגזלע
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סי' בשני שזכר זכמז המגילה סמלת
א  בה לתדנק ההיא המגילה כעניי זהכ^גהיה מ0^
 בסמלה מגילת כעניי ההיא מסגילה ה^לקן ימונין

 ̂ ינן. יסג«התסידי6מבי
׳J סי' אהמלבי׳ביע• מנליאלי

רעו *ד סימץ חמיעד
 p7»r שיסאס לא אס תושג דרך באיזה לימר ריבה יה

 יעל זס חה נדע לא יאנחנז לאחר כתוב זנלא • הנביאה
 הידיעה אופן נדע סאנחגילא רהיההביאור מהזה
מדין וכי' לא שבמה נדע לא גס * סיאת  הנביאה ו

 שתכואסו אס לימי יונת
 גנדעסו אי יה על הנבואה דזכרטס אשר בתנאים הבריאה מזכי הזכים

מי ל  שתו כי הנביא הגדת פי על העו^^ יעיירי >השר רהנפשוות הותן4 יגיעו מ*ן סכייאיי ̂זבקד ^
ה א תיי  :כאהיז אקד בדבור לז4 קזגתם ויראה ומלאכיו א^קיהם •ויראו בכ^^ו בעיניהם דברי ^י

כנו סתרי קעתס וידע קילתם !;•גת הבייאס* מזכי הזכים ז מי ס ת ע  ליהזפי■' הפי תכמיג היתת 110 ק
 ״יב סי' למעלה סזכי וכי׳לפי ואנהנו . * החשו ידעת« אני גט שנאמד סכיכי ־הזכים

שהיו ה א  שכבי הפיליסיפזם' חבועם אם זה מה יעל זה מה נא )זה וכמה ( זה נדע סלימיהיטדה ^י
כי הטוכאשר הדני מל מאנו לא ד  בקנת הלניי הכה; •בליה חככת היתה וא^ו הנבואה מדרך שי

ה ץ  בשכל בקו מהתל האנשים היו אמת בזה סופיס העילי נא הפילוסופיא) ן בשני הנביא כתנאי מ
ה גנפטמת דברים ווכרים מוהו ענם שיהיה לו* י א בו  כשואד והס מנ

 כחכמד־ז יתתץ להם שיש אמת . * אדם בני תכלית על בריאתה נעקר
שהידז ומזגו כזכות;סמלו סוויב שיתכמר  הראשזן סקראט אומר האנו

ת חכמתכם ארנור >גנ« ?*עם  דזאלהי
 יודעת שאינני )נא אדעח לא (אומו־ אני ?יתבל

 ד־^הנושית כחכמדז חכם ><נ< >המנם
 שנעטרכו לברז דהתנעלות לדתם ויש

א' העדר ל הקשיח אעלם האלהי והאור הננו
הבטיחו

 מחלתי! בכ^זתלק התיוחד
 ולא כתתי זב ונשממרו
̂'מפני מונעים ימנעוהו  מזגי

 כיונא וכל • עכ ־ אתר אנר
 י סי סוף למעלה נאמר כזה
 שיה אדם ימנא אשל על

 אנלו המלות ותפפי תענעיס
 אלקי רוק עליו יאבל אשל וזהו אמרו עד כרשיתווכו'

 שיהיה לומד יונה ■ הזכרנום אשל כתנאים :וכו' נבואי
 שהוזכר מה הנבואכעי המכא וכעת לננואה ראוי תקום
 ומשה שאנלהס דניו הית סי'ס*ה •ובשלישי יל שי' כשפי

 הנמכאים יקנו ונהמגאם לשכיכס וכו׳סםענמסמעין
 כאשר והוא אמי ג סי ביביעי גס הנטאה* תלרגת

 כאשר אמרו וכז׳עד פלשתיס ים ועד סוף מים גטלו סת
 העולם יטילו :ובז' התוריים התנאים פגע ש מי הזדמן

 נמנמה אותם לבם נשא לא אשר כפילזסזפים לא נכללו•
 הזה *העולם בענייני אפילו ידיעה בידול אל להגיע

 למעלה אמדו כנגד הוא • וכו קנתס ויראה :.סתמתין
 אמי וכאלו והאמנתו דעתסבייו ממס אמד כל יידע
 בשי כל נפש כי קנתס השכילו שאי את קנתס ייראה
 כנבל קנתס,• סתיי קכתס וידע • הוא נבסשז ענעו
 • ידעתיהמשי אני גם שאחר כמו ז יסתריו שס אתרו
י  ב׳ מלכים (אליהו הלקח יום הככיאיס לנט אלישע מי

 באמרי ״יא סי' סיף ברביעי עניינו זכר וכבל סי■נ'־)
 בידיעת אלישע עם משתוים קהלית יהיי שמי שק כל
• וכו' זה לאכדע יאכמכו :וכו' אליהי כי ליקח !וס

9p3(מזכרת היליתש זאת לדעת לין ׳לגי1’*א •כומ

 ■כתה הכללי
 וקעיץ בהקשת מהשתמש

 קזגלויהטוית׳נלמזד ייקור
 אאת סטלתי בנטאה^תקלא

ח ותקיא קדישת • הקדש יי
השלופה' גס ש בן יניא׳אס

 דבקות באפשיות מודים
 HH*.< עד בעליוניס הכפש
 רויזיתלא מחלום רוח עליה
 ב־קקןוה יושגו אשד 'מאלה

 יואן א׳גאמקז -סי' ביאשין זכל אשי הפילוסוף דכי והוא
 יונגילומנו כדוחני הדבק לימי נ?1ל נקשק• אל מגיע
ת העתי אותדויודיען שינבא ואפשר הפועל השכל  זז

 חסשגן נשםהפיססיפיספ׳לב קיים המירה ימאמי 'וכי
 חכמת היתה שאלו אמי לזה • שמה שהעיייתיך וכמי

 בלטישש; הס CV* סיוכלו אמת בזה הפיליסופיס
ת דברים זוכייס סיו • כן ^נ  יכו'י בנביאהI בנ

̂יקן״ ייעשה כפ* יאיי סי׳ד׳היה בלאשין אמדו כעין  ?פזלי
 סננזאסד^מעס שתהיה יהשתדלומם ואמתחס וחכמתם

 זשיסופי. גיופכעת הדבקס מפכי ביניהם ינמנאת בהם
 די^ס ואנחנו וגדולה וכבוד נפלאות(נויאות עליהם

 * 'pi בחכמה התעסק שלא למי הנאמנים שהחלומות
^ ללסהיהוכר וכו' והנהאמרוהיוזוכייס הו  הפילו

ה  הלבלוןן גפשס הנליחה איך ולספי לקגיד לגינ
 ושאיזק הזכיר.! כאשי ההוא הכללי מהתדנקותקשכל

 M עד שמעכו' לא והכה הנביאה למדרגת הגיע מהם
 אין שהדבר אדה בני נשאר מאומסעלאודוחסרקהס

 כיטטי זכרו נבר ׳ יכי יתיין להם שיש אמת :בהם
 ברביעי עליהם כאמל( * וכי' התננלית להם ש ו :סי'יג
ם4סי'*י א  אות• לסאשיס אין pp מושק יתרחקו אן

עפט a כ תש
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 כדיךהק:ה ^זלהידיעסהאלקיתאלא הגיעי שלא מפגי
 היא (ההתכנצגת * וכי אליוה<ןשתס שהניא ממה דה
 למעלה: כמיזכי מהשיג שכלם יד שקניה הה על

ט־ המיפתמיג החכמות היטיחו נכא כתיגימז פילישו י

iuועיבוי « ' 5

 המופתיות הקכמית תקנו
 כלים* אחייי יגקיןשאין

 עניינם שתקנז לימי יוכה
 וכעית ברזל שלם ר בפד!

 למעלה חין גע שאין על
 בראש זכי יכבד ־ ה־מכי

 החכמיההרבלי(' לכשקאכי
 שנתברר הנה ק וההגיון

 בזה והתייחדו :כמופת כהן
 לכס חלק שלא הכינה !בו'•

 כיכיהם אין כי הזה במקין
הק המופתיות כחכמות

זרחם

 דחכופתיות החכבות יקני לא )הבטיחו (
 אחריו שאין לא|תקון0אהרי תכדיית אין (נטהון

 פגני כין ח^וף ואין בזד־ז והתייחדו כלים
 החכמה סאיץ וכמעט נחכמותההם אישי־ים

)זרת אחר עיתה^פו ( כמה איפוים סני בין
ח מהדעחז כן אחל בו ב:חלקו נא מ  שאחר נ

 אחת כת נמעא ואס מהטבע בתרכר. נש המבע
 לחקירה זה אין הנה אחת דעת על מסכמת

 אנ^(שהם)כאכם דעתם עליהם ־שעמד ותולד
 כסיע׳פיתאגוריש ממנו קבלו מהמדנרי סיע׳א
 וסיעת אפו״קראט וסיעת אבנדקליס וסיעת

החפ\ך (וכעל׳ וזולתם אפלעון וסיעת ארסטו אמתחן לעונס מחליקת שום
_ארסטו בסיעת והב וההולכים הנל נא והאיר) שאין וכמעס :יי־ריק
 להורות הכונה יכו'־ הסכמה

 המופתיות החכמות שאמי
 בשום והלאה ח םהנתהמן להם אק כמעט היוכרזת

 מהטבע וכהרבה הטבע שאחל כתה לעתחןהדעית
ק  שני בין השכמה אין נכלם• תתחלפיהדעית הס י

 הסכימם מנד זה יהיה אם רק ההוא כהתתלפות אנשים
 לראש אלוף להם שמוהו אשי הפילוהופיס מן אחד לדעת

 מסכמת אחת כח <מגא ואם ו?א קבלתו על כסימכים
 שלא כאמרו סי'כה סיף ברביעי דבריו הס וכך כו'•1

 היית אחריה תלך שאס ותחשוב הפילוסופיא תגהילד
 לא כלם התחלותס אבל הכלור ופת1כ לנפשן• מכית

 בין אין כי ועול הקשת תחת יככפז שכלזלא אותם «םבול
 על שסומכים מהם המקבלים אלא הסכמה מהם סכים
 או איסטו אז סיתאגורס ואם אנכדקליס אס אחר דעת

 קכירו עס מסכים מהם אחד אין הרבה וחלמס צפלטון
 כסיינת ממנו קבלו סמדברים מן אחד סיעת :עב

מ' ויש4פיתא  שמלת מניאר ^אה ?זה המקום מן ־ ו
 הר עליה שכתב הה כעי אכלו משמעיתס אין סמדכייס

 • דבר!זל בשר® המורה מלית כטאור תבק ן' שמואל
 בוויי• הכמה כלא המתחכמים המדנליסשסלכתמן

 לחיונס לפי רק המניאות לעי ולא השכל לפי בכמכאיתלא
 המספיקים המאמרי חמין דכרים כיוכ אדם כני ומגהילי

 כלימי הדנרי הכמת חכמתם כקיאה אמתות שאיי
 מדעת הנראה לפי אמנם עכ* שכלית* חכמה שאינו
וכדרך הם כ שהיה הדבר חכמת שם על כן נקיאו הקב-

 ומכואייס קרובים דברים א' פי' למעלה המלך שאמר
 * הננתון בדרן המדברים ליך על האתוטת בפרשי

 הנקלאיפ קאפזנ שרשי חכתי הנמשכת בפפקא קיאם וכן
 ל;ה גליי ויוסיף הדברים• חכמת בעלי הקראים אכל

̂/ סי'יו התבל שיאמר יוה ול
 הדבוד כדין חולק על ישיב

על♦! יראה הלניי ובעל
 אמכט ^ך * וכי חכמת הוד

 0P שנשאל הוא קיזב אפשל
בכתהמתחכתי׳ כן אחלי זח

 נתיימד וכאילו חכתה כלא
 מנד המנקנ מהסכמת נתס

 יביס לכרים בעלי היותם
 קמורה עליהם שהעיד כמו

 על באמיו עד פ' בלאשין
 דבייס תמנא שאתה אודותם

 כאיס (למונית תתייחניס
 כשיייס אןונו ואולי ויפים

 ס לק ינכקד ביזלינו' ונשקלו
• זכו׳^כ לנייס נחות

י היותו נראה הזאת המלה עקד אמנם ז  לבוד מלשין ע
 כאשד עלזה יוכיחו החבל ודברי ידעת בחכמה שכלי

 ■ המכוב*״ קנילוסופי כת לדעתי הם • הנל וכעלי :דברתי
 שהיה קאקדימיאה נגזל שס וידוא לעז בלשון אקדיתיני

 ביכיתענייעי אפלטון של מדרשי בית מקום
או וכפימהשכתב מגל־  באגיותיז פינינומ^לי

 עסהיזלן אפלטוןאתכפשו נשא ודבש קלב זבת ארץ אל
 נקן הכל את רק אבותיו מנחלת וכבוד ונכסים עושר לו

 וכלס שדה נסלת זולתי לענתו השאיר ילא לאחיי מתנה
 יישק היה ששם אקדימיאה לה וקרא אתיני לעיר קרינה

 שע^ משה תיתן קני בם עשו כאשר כשבתתחכמיני*
 ללמוד והלכי Sfp כדברי יריקו של מלשכה התמרי' מעיר

 הכקף קנז נ? ז! עתנ עם ערל כננב יהודה במדבר יגייס
 קמט יי־י P^’ סופריסיישני ומשפחות בדה ככתוב יעבץ
 מד׳ האז ה^ייס לפי וגם רכב־ בית אבי מחמת ס סבא הקני

ע, עלנל עניינו יתבאר והאור* כעליהחשן הי י  ענ
 והס החשן* ובק כיןקאזר ענימממונע שהיה ההוא
איג • כאמור אפלטון כת אנשי עכע  ההולביש הזביי ו
 פיייפצט׳יבך^ בלשונם הנקראים איסטו כת אנשי סהם
 ,»3א וטיילס הלונס במכמו^לרן מעיינים שהיו שם על

 זן מלה על תנין ונתכן חשאיים נקראו וכבי ואנה*
תק העלכ אמוי ^ אחד נמשכת הפילזסזפיס שהי ע  ד

למשאיי׳ופירן^ ראש ענמו זארקטו דעותיו בכל אדסטז
משאייס



רעז יד סימן ד5ח̂ט מאמר <הורח קול
 נאמין סם נתבאי * וכ«' מלאך היאשץ מהמדע המיוייב למדינה fm הולכים '♦הםלומדי 1 ה׳ כי הילנים מ!ןאייס

*̂  אמד אס גי ממנו יהיה לא מאקד כי סםהפילמאפים על סכייאות להמידמ כהליכה שיתעמל! כיי לאיושנים
• או אמיז אבל'אמליס «  אמין גן ואמר היאסזן מן ל3̂ קיוכ ויןבעומלאן הליכע© שם על ק סקי

מנואותו •ודע וא#0 אמע • כמדות לו יס י»ה המלאך כי הנה הקכי מיכרי שייאה מה ולפי ׳ ושאיה עאיןכיה
 יואמכליליניןםי^נתארפעו־

 הכילכיםשהיי׳וכ-יי לסיעת
 יאחר ארשטו סיעת יומלה

 ועליהם • ההולכים וכי ק
 איסעו מסיעת ססם גיוב

 הפיש ניניהם יש וכאיל♦
 לימי יש ♦כמוכן

 אלפעון^נעליהנל* כסיעת
 ההבדל ידעתי לא שאנכי אלא

ולהם :כו’נ« מה י»ה
fo דעית נהתמלזת r* 

̂מיו p סיף בלכיעי כא o 
 כלם הממלותם אגל כה
 ולא שכל אותם ♦ל ישי לא

 הקשה: תחת יכנשו
הנלנל• בספוג כהעללתם

ת דעות כזזתחלית ולהם ח סי ^  משזכ^ים מ
ם ל כוזע^^תם וכ^0ה יכז לנ הנ ב סנו  גזהוא נ
ה-נכחי כדי (ל*ו יחסר ש^בות יבקש הי  סי
 שלא ור*םח פאה לכל נכח !להיותנא̂  עד ^כל
תכן ק ^כל תמיד זה י שהו חל  החמרח Sy ינק

שפעים התעעמס וכמו והעקב שופעים ג  ה
 מדמדע התחייב <ךNו יתברך מדתרילשון

 גלגל כעעמו וזסדע מלאך כראשון
 השזםע% ועמדו •מדרגות עמדה אחת L והודרגו

לגל לא ממנו יחויב ולא הפועל השכל אעל  ג
 בהספקה נא )בספוק הם (ודברים מלאך ולא

ר׳ונכלן למט׳מספ עי בין ואין ספקו יש י  הסכמ׳
הן כל על אבל«גועל< וחביריו פילוסוף  פני׳ונ

ט שטענו מה על שבח להם ש פ מ היןשיהס פ
כונו1

 שנתנו מה כבין שהיה לזמר
 להיותו היא זה שסבת באמים הגלבל נכעזב וסבה עלה

 כל לנכה המכאו שלימית וקןא יחסרלו שלמות תנקש
 להמכא ממנו חלק כל יוכל לא כי ממנו זה זלהמנע ־ נד

 ההמיה על זה אחד בזה ינקשסו אתת ופאה ננל ־יחד
 כמין זה •וידי זה ותמורת חלוף וזז עקכזה ז: והעקב
 • השכל יכזס שאמר וזהו לו ינסק השומע כל סחוק
 הגלגל לתנועת סכות פ׳ד׳ארכע בשני התורה זכר וככר
 ביאר לא אך חשיקי ושכל ושכלד ונפשו כדריותו סהס
 אנל מבואר הוא אמנם הנה המוזכר והעקב ההמרה ענין

 לגלגל אשל הכוסף לזה וכתנועעס קפילוסופיס'
 נגי־ל להיותו ששכלחשוקו ופאהמפני להמכאנכלנד

 נכח הגלגל יתגלגל כך ולפ במקום מוגבל איננו מגשם
 אליו להדמות חשקי לעינס ממנו קלק ככל הפאות כל
 ארכה כו ויתעלה שלמות ישיג הזה הדמוי ידי על כי

 י כאמור השכל יכזס כדזיים דברים הס ויזמ ‘ גתעכזגים
 התנועה בנד הגלגלים תנועת חלוף על עוררו וכבר

ה ־ ואיחויס ■ומהייות מ מלס גבוהה ידברו ירבו הם ו  ג
 בלתי אנזשייות סביות כלס כי תתלא לא הנפש יגס

 וכו' בשפכים התעכמם וכמו הספק: קסתלץיתתן
דין ענומותיהס יגישו שלם הכונס  מחלוקתם להתעמג
 הראשונה העלה חן השכלי אכילות עכין להיכיח ונבזחם

otj ואיך .־סזף<]י^כה ברביעי סוכר כמו זה אחר

 והשנית^ידיעחו כענמומו*
 והתחייב * סבה לו סיש

 מלאך דברים שני ממנו
 הקיימים הנכבים ובלבל
 תאיירו כי אפם וכו'•
 אחת אל סהודרבו בכאן

 נמשך הוא מדרגות עשיס
 הגלגלים סכובי מי לדעת

 י מאמר היות עס עשרה*
 ששוכר מי לדעת נמשך סם

 פן על פי סמנה היוחס
 הככבים מגלבל שם התחיל

שהואהשמיני״ הקיימים
 זהכילנהלהויו׳ככאן וסכת

 המעדיף הדנה היכן עד
 יא עד שהוא ספעאגילותם

העל מדרגות* הוי כי כ  ו
 וזאת באמיו כה סי' כיביעי־סיף הזאת המחשכה כעול
 ־פטם עליהיבנמה ומקש־ם ספוק נה אין גרידא טפנה
 ספר שענייני לפי • וכו' בספזק הס ודבדיס מכו':

 המאמר הפליג מהקשתנז מאד רחוקים חש היטיה
 המופת אדני על דגדיהס לייסד החזשבים שלפילוסיפיס

 ה1ליוי ראיה ומלשת בספוק סהס זרים דכייס אמדו
 לשין בלשונו שהורגל הה לא־ת וכבר • יגירה ־מספד

ק מיפת לו שאין מה הססכק׳פל  גיידא* חלושה סברא י
 פזס״ יאיה סהמפיקו הספזק הוא שמעע דברי! וכינת

 דדבכאן וזכי • הינייה שכספי הספוק חן להעה ♦הוא
 הזס האכילות ענין סס נזכד כן כי השכלים אכילות אכל

 איך להורות ינירס הפל ענייני אנל הפילוסופים לדעת
 מהדגייס נאמ׳וזה ושם האחדהפשוט■ הדברי׳תן נחרכו
 יש יובכלן שתה: יעויין הכלזכו' מספיקים סאינס

י הוף ספקו'•לא נ  כן גס אבל דכריהס על ראיה שאץ ד
 ממזפשע שטענו מה על • כנגדם בטלים קיבה יש

 אין כי הקבלה מן מופשטת בהקשה דל הקשיכס•
 למאמרי דומה ש־סמזכוזהזא מה דכרתקוכלעל להם

 סקדיוות אל הנוטים הקשיתיו הכריע אך סה קי' כראשון
 תי שני חנין על לשאןל יאה ילא המופשטת כמחשבתו

מל באומה הפילוסוף קיה ואלי זכי לפניו סהיה  סי
להם ויש נאמין למעלה זה ז;ד יכבד וכו מקובלות

החנכלזת



זI 0 יהודון יץו׳/'. «  א
 :ז:ו' רנבזיוה ל7להע ש•לpמ^,שמטיטליS^תiהתנכ
 על ג״ *יע^)נל «p ן;מיעי לאמי} .־קטול«כו•' ונ«זמ
v«הטוב w» ע:י *-השכלי01ה:י?( ןקגעי י?י י«0 ״ן i 
 ?טו1א ז#ל אנ!ו>1p 5« קבזל להס יינ>1יס שלא אחד

 חהשזטויחאיד בראשקסי'
 שלא בעבור זמחשכתו שכלי
 שיאמין ממי קבלה בילו הייל

 היא אשר : וכי בהגדתו
 שי' בראשון כדבלו • כיאייס

 שהיא הנמשכת י.קי.לה ט:
־ כמיאזהעין:

מן  כללי׳מקוניי׳ טן סי
 הדעייב מן

 שאל אשר העקר זהו ובז'
 המאמר בתחצת עליו

 קרובים לביים שישמיעהז
 האמונוין בשרשי זמביאלים

 אלא ובו התדביים דיך על
 ביאור התבר לו שהקדים

 יעלס למען ענייני'טבעיים
 היזכמה מזבח על גיזלרגוע
 שי' ו אל שזכר ונמו האלקית

 •אשר וכו' שרשי חכמי ב':
 לעשו׳שמונותלעקרי יבקשו

 שכליות בראיות י*אמונה
סדביית החכמה פי על

 העיון בדרך הדנרים להשיג
 שיזכור מה זה שיור׳על וכמו

 שוף הספר בחתימת החבר
 ראיית ונעזוב נאמרו םי'בא

 לבג( דוד כמנות הקראיס
ע כני שלמה ואתה  את ד
 :וכו' לדעת שנייך מזה וראיתם ועבדהו אביך אלקי

:בקודמת עלזה כתבנו בבר ־ הדגלים חכמת
 מעשה כי • וכו' תועלת נזה אן

 בדרך ולתת לשאת זה הוא קדודין
 דיים החני אמנם דבר יעף תזיכיתילדעתלעזתאת

 אכל נ סי למעלה וכאמרו תהיינה תמימות לבותיכליית
 ואני אמרו על וכו בטבע האמונה להם עיחידים

 זה כל וכו'• הוא מעט :ההם מהיתידיס שתהיה עקוה
 ופל ז י סי ברביעי כאמרו עניינו י^לל הפסקייו סוף עד
 היאות בעלי אמרי ההילך קיא סאל? הנימים שרדף עי

דנייהם תמיעזת עם לקס להאמין ממותם עואתוי«ת(

ם חטוב וכונו סי הניכו שו  ומאםר חעי־כ^ייס- וע
חו מ;ןלי.ם כל/^נים Sy והם העו^ס  א
^ להם יחוייב  יחוייג• ואנחנו שאזללגו טח קנו

ל v קגי ty n;! .השר !והקנלרז< 
• ־, ■■כראייה , ,

שמיענימי1תכו1אמר טי תי׳ בחסדך ה
ם - מקועדיס פדלי

 שרעזי חככי >העל נתבררו זיהשר דזדעית
 כעל* אע*להקר>גים הנקראים האכונהוהס

:הרכרים הכמת
 הועלת בזרת >^ין החבוד אמד 'ל סי'

כדברי׳ ההדור זולת
 תוייז ללמזד נ׳יא זהיר הוי שנאמר □ה על והעזר
 דתכיס החכם כי לאפיקורוס ׳שתשיב כמה
 שיוכל הוזייש מעט הדמיון על הנביאים כמו

 על ישיב ולא הלמוד נדרך אדם להועיל
 עליו יראה הדבור ונעל הדבור נדרך חולק

 על יתרון השובע לו שישיב עד הודחכמח
t התמים s w אמונות חכמתו אשר החסיד 

 הוא המדבר ותכלית משיב מהם ישיבהו לא
 כנפשו שיכנס וילמדוהו שילמדהו מה ככל

 התמים בנפש אשר האמונות תלמידו ובנפש
 הדברים חככת ואפש׳־שתפסיד המוטבע ההוא

 )שיביאהו ( נמרח האמת פאבוגות הרנדת
דהנעתרות ור־,דעות בהכפקות שיבלאוהו נח

כאשר

U , (^  U ’4J1 I' 'י
 עס לפילוסופיס להאמין ינוחו יויזכלא חשליהס ועזבי
 עליהס, ^ראה ומה חבודיהס ויופישלר ?זקוייהס דקזת

 4^לו..הגפפוו3 הולניס׳אחריקס הימין אין אך מהמופת
לבי* שא-;?נכ?יס באחתושמו משנבאות

.גרגך, •זובק^אי (*ךבוי•
 ידעת ת1נתזענ תנ^וזון
שקר^ בגיובייס ם מ««ל

 V • יג שיתן לביייס
 הוע עליז ייאה ובעל-עדמ<

 המיית כדבר י-'pi תבמק
שילג נאמרו טי. פ' בשני

 וקעש» השכילו ס שה בחובבי
י יבינו שלא  החכמות יזן דנ

 העולם קדמות על יגזרו
 כהתפיבתת מתי קבלה

 בקדמזתו האומדים חכמתם
 הנביאים כל דברי כו ישל

 בדיך דבייהס געבזלסאין
 ההנדע לליך הלמוד

 אשד^א הדיך והוא באל בשם
 ככליקך יחילי׳ נתיישרובויק

 ישיבהו לא פ*כ: השכל־
 קיימות להייתן מקםמשיג־

 קזיןנלימום קיום בנפשו
 ש־כנם :לאחייס ־ שילמדהו

 :שילמלזהז במה • בנפשו
 כתם ‘ תלמידי וננפ^ז

 PPJ :הזולת אל שילמדהו
 לכו'• מהספקות שיביאהו

הספקות חן שיביא מה כי

לו סימן

 יחקלהו אשר ההוא בדרוש
 מפלת ׳מגא ולא שכלו יבלבל

 piy ואמונתו שדוד יפול וסם יעורר אשר הספקות מן לו
 בדלז^ שיניא במה יקרסו הזה וכמקיס ־ נשחתה הנה

 P הפיליקופ מן חנס איזה מסדעו׳הנעתקו׳מטעם ההוא
 לאמונתו מננל יראה אליו כונה לגבו אשר ההוא והדבר

 שס גין שלום להטיל מדרשו כבית ורגליו ידיו ימנא ולא
 בלבולו מתוך נפסלת אמונתו ונתנאת המאמרים

 זל^ אמרו עד וכו סובלת בנפש לנו וחי שי׳ב אמרו דרך
 * מהאפיקירלש, רבות דעו' על שיעבור עד האמזנ אל יגיע
 למאקד יפה ד הנעתקיתהיא כדעות 1 אמדו ולשין י עכ

 ואל, והשכל הכפש זכרתמענין אשר זה סי׳״יט הכוזרי
מדבר זיכר שאתה מתה מועתק הוא אמנם האמונות

זולתן״



מאמר יחודח קוד
 הפק חנד הקורס הנלסל על «הייק ע*כ־• • ״למן

 מאמר מכה מתעזרר ספק זמנד מכחסיימי ממעירר
 '•0< נראה כאשר אחדמןהמפזיהתיסנהכמל;

 מקכניהשיר ללמוד הנאים מן לקזח משל<אהייוסזד
שירים לקנר לימי יוגה

רעח יח יז סימן דזמיימי
 דכז• לסירה ים39ג1ל1סמ העם יכן :גסכותיסם הדברים

 להאמץ נסשיתס חו כאתרוזיכ ז י סי' כרביע• דברו לפי
 כמ< וכי' השליהס יעוני דבריהם תמימות עם להם

:זו נפשקה שזכרכו

 ובמשייס* כמשקל במדה
 כשט סיהיזכל הלשון ודיבקה

תה .מתהלת כאמר« f ע מי'

‘ומדקרקי השיר מאש׳^ומדי׳מקעכי כאש׳נרא'
מנדילי' ייה1הפ ד*הם ונשמע במשקלם ודכרי׳
משק^ טועם הוא המיטבית ונראה בחכמתם
ר השירו^א מ ע  בשום מנואל גא דבר ע^יו י

ם5< ת ני  זולאשר כמו שיחיו האנשי׳ההם ותכלי
ראחסכ^  יכו^^^מדו שאינו מפני במקילב ג

ע כי >יגמת ^^כדו יכולים ור־זם ^הם מטנ  ר,
ר מ ^ ל כד רזיו ט ברמז כבורג מוטבע הז  בע

 ולהתקרב לתורה המוטבעים העם וכן
 מדברי ניעוצות בנפשותם קרחו י האלקים

ס חסידי  וזו^ת בלבותם מאורות וישובו דז
 ואפשד הדברים חכמת א^ עריך חוא המוטבע

־ שתזיקהו ואפשר תועילהו ש^א
 ממך מבקש אינני .הכוזרי *תאמר ׳מי

 הזה ן בעני שתעמיק
 יהירת האמונה כשרש דבר ממך אבקש אב^

 ונכספד־ן שמעו ששמעתי מפני להזכרת
:אליו נפשי

P'תח^ה ( )א (ערק החבר אמר יח ׳ 
 להעמיד שעריך מה

^ הדבר ואקיים העו^ס חרוש טו  קדמות בנ
 התלוש להעמיד שנייך נ׳אתתלממס העו^ם)

הירת העולם קדמות בבטול •הדבור לעולס
.............. ..................הגמעאים האשים הנה ראשית ^ו אין החי^ף הזא וכי' המיס להם «נשתע■

 תכלי« שאין מה סממאות תכרירהסומר׳ אין הזאת העת עד החולף בזמן ע?ן הי בראשין אמרו בינין
איי U יעא ללא תכ^ית 1S שאין הש,מע.׳• מגהיליס והלכיים p« כל על שקר הוא לו י^אי י

הורמה אתל זה בבזא נם האדישים המדברים על וכלשיןהמורת
וכמ« בא ולול הולך בדול באתרו מהראשון עד פ׳ ואש
לבלם הפיש אין שהמדכלים לאמר המורה שס שביאר נמות להם ונבחר נמלינות ונשקל( נשירים •אוזנו ואולי

 עכץ ר -הש <מקגפ שיפסד
 עכ׳• צסיסזכו׳ ^אלסהשגי

ס סהר סיי  קזרו׳ומשעעי' ה
 על השיר להגיב וחקים

 הלקות • יכמה מתכינתז
 תביר מאסלקבה עד יעלחו

 ^שר עלאפמו* .גאהדבלל
 כזילת כקנהאתד *ושיטה?

 לומר ■כטבעי שהוכן מי •עמל
 כיו? סכשידם מעילה סיר

 לכך נכונים לסם שנמכאז
 כאזנינו כאשל •בירתם משיש

 • לכו םערז סמענוהאבימ^ני
 הבלתי תדליחbס ♦כבה,כל
להדמות היא גסיי מוטבע:

 הענקבמוטכע לתוטבע־ובן
 אכל האמינה בענייני התמ־ם
 כחי נהס מוטבע הבלתי
 משך ונושא ילך. שהליך

מאמר ■ימה • הביאור,

פרקא יח סימן
^ ט הקדמות נ

 להעמיד שנריך מה תחלה
 ■להיות סעילסלקייוכי תדוש
 לבטל אחיד-משקעת ידו

 לקי*' חנלת אתת הקדמי׳וידו
 רעו כן על • החדוש דגל

 * לבר נא1מןמ לשתיהן
 נכין יותי השני *הכסח

 משמעו' ינא פיו על כי בעיני
 שתתלע מאד פשוט סדבלים

 * החדיש להעמיד שנייך מה
 להקדמות בבט הדבור הוא

 ימשיך השני לפיק הן ואחיי
 ג החדיש בהעמדת טענתי

« • וכו התילף היה אם  ל
 הפלק סבזה קטענית אלה

 בדני! ניבי יישומם תמנא
לאנזן המילה עדמז  אך פ'

 ל^ כי בנדס תשיכתס עם
 ויסודם • לפני( היו לרנין

 האיזע ההקדמה ושרשם
 שזכל מהמדבליס עשיס

האומרע היא • iע פ' שם

 ל־כהיל סה וכוון סתום כלשין נאמיו ואילי דבייס
 המייתס על סורק והנה • המתבזנן־עכ ולהפחיד השומע

 משמיעים ולהיותם השיל לדרכי ומשפט קק ס1נש
 כמנהנס מבהילים דבליס הזאת בחכמה פחניייסס

 :כמלוני המורה עדות פ• על החכמות ביתי
 במשקל לשכת טעם נותן לומר יוגה היאטיעםזכו'•

 והם :מתוקן בלתי דבר ידו מתחת יגא ילא שירי
 ליזספר השירים ■במלית הנינס ־ מדני לגמד? *גלים

זקודיעיס חשפטיסס ולכל לבייכס לכל עניעיפיה•

 מסודרים למספרם תכלית אין דכליס מביאות כין
 • עייה קכיינאיס האדם אישי תאתר כאלו יקד

 תכלית למססרס אין כמניאית הניעו שדכלים אמין אי
 יעקב גן אמרתיאוגן כאלו לאשיןדאשזן שנעדרו ואעפי
 זמ כי ^תגלה לא אל כן אכלהס בן ויבחק יבתק ק ויעקב

י נס' המילה כמג זאת יעל ־ כראשון שקל אבלם נ'כ  ע
 אשי מהמיני! אחד אל הראיה כעל יכוין וזל הנזנל
 ז עיבד והן k גע«0ו (ppijj יישיס נפסדים הווים אהיהה

̂איש הקדמוקע! אמונת לפי ויתחייב מן, ההוא מהמין על
עזרן



 Iי I'דויר /•f׳
pntr •תה ^ל מפלזנ torio זכן להם תכלית ^ין חקדס 

 באלף המזכח הזמן איתז מאחי נענמי סתין מית איש כל
 להם תכלית אין מקדם שלפדל מה אל משל לין על שכה
 בתשבי הראשון הכלל חן ילתר האחיין הכלל ילה

 בזאת נמחשכתס זיחיינו ההם שנה כאלף הנללדיפ
 תכליתי שאין ממה •יתי תכלית ן שא מה שיהיה הבחינה

 מהנר ליחייבו כ’ג הנלגל נסבובי 1יעש סה לכייגא
 אין משביביס ילתי להם תכלית אין שסטנים שכתם כמת

 אחד נלגל סביבי כין כן גס מקישים להס להם תכלית
 אין חלם אחד יכל ממנז תאחד מתר אחר גלגל לסכיה׳
 המתתדשיס מהמקרים מקרה בכל יעשל יכן לי תכלית

 נתנאיס סם כאלי דדמי הכעדיים אישיתס ימני שהם
 כן ואחר ייתת1מש התחלה להם שיש דברים הם יכאלי
 עכ״כי' י1י וכל • ממני יחשרי אז ההוא הנחשב על ייסיכז

 על אלפראני אטנכר הכה יכני מזצאים אנס פיזשכייס
 פרטית בכל ההפק חקומזת יגלה ההקדמה זאת ^דקד

 ההופשע ההתבלנכית עם נגלה תנלאל שתמנאהז כמי
 • ע*כ ־ המשתנות בנמכאית הידוע בספלז התאלה ק

 לו לקח ה' פ' היתלד בשעי הלכבליג חזכת בעל אמכם
 יש שההתחלות השנית הקדמתי נקיוס כאלה חנתיבות

 ראשק להם יש למשפין תכלית שיש וכיין למספרן תכלית
 על היא השנית ההקדמה וביריד לבניזיזל ראשון סאן

 ככל כי תחלה לי יש תכלה לי שיש מה שכל היה הדין
 שאא מפני תכלס לו אין תחלה לי שאין מה שכל •תביר
 האדם עמוד ש גבול אל תחלה לו שאין בדבי להגיע

 אן ראשין 1ל היה ס נדכג אתיית לי שנמנא ימה * אכלו
 נעמיד אשי יכל • תתלה לה שאן ותחלה ־ לפניו ראזלן

 היה כי נעילסכדע הנחנאות מחהתחללת תכלית «ל
 כי י תחלה לה שאין ותחלה • לפני! ראשין ן א לאשין להם
 כי הידוע חן יעוד לתחלתס• תכלית מבלי התחלות אין
 כלל אס כי סכל אין כי כל לו •ש תלק 1ל שיש מה כל

 • תכלית לו שאין למס תלק להיות יתכן ולא • פלקין
 כי משיעור •פרד שעור אס כ« אינו החלק גדר ב*

 אקל״ידש זכר כאשר הגדול את כופר הקען השיעור
 נעליז ואס השיעור• חספי החמישי נתחלתהמאמר

 חתנו ומריש נפעל תכלית לו שאין לנר כי;חשכחנו
 • ספק בלי קודס שהיה מתה פחות הנשאר יהיה ־ קבעי
 תכלית לו שאן דנר יהיה * תכלית מאק השאי יסית יאם

ואם • אפשר סאי מה והוא תכלית לי י־יי^
 ממנו המושרש החלק ו על נוסיף אם תכלית* לשאר יהיה
 וככר ־ תכלית לו סיש דכי הכל יהיה תכלית לו יש והוא
 כתכלית יפיס וא'כ • תכלית מאין דנריני נמהלת תיס

להפרין יתכן ולא ניזיית״ שאא פפן m • תכלית •*לאק

I W ^ W י
 ישלו חלק לו שיס מד כל כי • חלק תכלית לי שאן ממה

 גדד אל סינא יכשנחלקממה כפיך תלצית-ינלי
 ע״ין משה ימי עד מיחיכק האישים בעללסמן ההייה

 עד תעילסיהלאמגיע אישי מכל חלק •יהיה כיזחשכמנו
ע היא הכל יוכ י חכלית  לכיק י מספר תכלית אל יגי

 תחליתיל שיהיו ביין • תכלה עד מגיע היה העולם שכל
 לעילס סיהיס טמן והדין • מכפי תכלית עד מגיעות

 להגיע זס בעמי ינריך לפניו ראסון אין דאשין הזה
 דכייו• כאן עד הקדמנו• כאשר בראשיתן התחלות

 בנשאי אליהם סננט^ לתה בבטנך תשמדס כי ונעים
 לדעת הראית ;•כני בפרט סדנייס כיאלד משן אל ידי

ק כידאייתכאלז שג  ונעל החדנריס׳ משלסלרכי י
 בעל קדקד על הכה יו פ' הראשון כמאמר שלים סה

 הקדמית איהניי'המאמץ דעת כיעל שאמר העקרים
 ימדיג כך בתאי שיהיה משדי® יאיש יהתשיק משה יכחיש

 לו קודם נהסנא אלא ימגא שלא שהאיש לפי להכחיש לי
ת אישים  יכלה לא שסבכת לפי לעילם א*אשימנא מ
 pjnj הוא כי שליס נוס נעל שס וכתב ־ ע״כ ■ לעילם
 אקן• שהיא התניעה כחדיש אפלטין כה הלך אשר כדרך
 ^ ימלנו לא הנה היתה לא מנועה בכאן תחידש כאשר

 אין התניעה זי לפני אשר התניעות שתהיינה
 לקק היז שלא ואס * התחלה להם שתהיה ואס להם

 «5 מגיגהיחק יה1ז הרמוז התניעה זי מניאו תכה התתלה
 סיכלו עד ימנאי לא נמנאי ככר אשי התנועית אלו היי

 קק וכליון •שלמות י להם תכלית אין תנועית לבניהם
^' מגונה• תכליתלי• שאין  בעד קהליק איייי ע

 • הזאת הראיס כח מעליו להדית פיי עם והיה ארהטו
 סעניעו״ היי אס אכלי מגינה זה היה שאולם סכלכה וכלל
מק סדורענמי משודרות הקיימות ההן שי  ^תד עד

אחנס * אליה לקודמות הי^ואיזרינה הזאת סהמכיעה
 ראשו* הם יגדק לא * ובמקרה נכח עניינם להיות
 מט^ מ״ני לה® מכלית אין תנועית דמגאו ואחרון
 קודק קנתם היה ולא לפעולותיו התתלה אין נצחי ראשון
 העכי• יכן ׳ בענמית לא המקרה מן במין אלא קכת

 זה כבא מילתו חשה עד הכולדים הבכת כאישים
 תלץ שימצא בכיו סכמנא כי^ת מקוייב סיה זה סור

 דכד אפי וזאת תכלית• וזהלכלמי חלק אתי מלונו
 ל^ זה וא!ןרמ הטכריס דבריו באחרית שלום כיה נעל
 סניו/ן גנות ידעני ב^בר הפילוסיף כבוד על כחס

 קלן שניש להיאית p • היק רנה כי דעמי ורעת
 • ע*כ ייתר להתחכם ולכו הפילוסופי כעיון החכמים

 המק! עם בכאן הסבי להאשים ראוי היה לא ואילם
ק נזה אימ ספדי ־ כס אמון לא ס מופתי מביא כחשקר י

דברי



כאפר וז11^רי..ו
 אחי יורה וכן *tu כי מידי החלן סנקש וכחז זילתו דני'

 אמנם • יס זכית אשי שזה סעק וכלי נאמרו סי״יט כן
 * יכו זולתך מדניי שאתהזיכר כיאחועתקמיזה

 י' ע מלחמותיו מסעי נששי וכלסכןשכביינאהללנג
 ארכגוו לני' ארגה גהפיל

 על הזאת החימה ולהעמיד
 ותז ה נזמן שיחייינ ינלה*
 והכשיי ככמות תכלית כעל
 כאן סהיזניו מופתים גזס

 ובאיו והינה החני■ נדניי
 ממנו דעחנו לפי׳ס ינלזה
 ע] הלז האדם כי ^אכל
 למינו פיי עישה השדה

 תאחח אשר וטוב '!!ישיאלי
 קסדוש מאיפן אן נזה דינו
 :ילין תנח הסח אשי

 העיטים לוחי יונה • האישי
 יונה החולף• שננלמין:

 ואין :החולף הזמן לומי
 ■ וכי' ראשון לחולף פקכי9

 מה מנד שנית לאיה זו ערי
ע מט סניאהו  קתספי נ

 האישי כל נו לסספי סלאוי
 כי אות המג אל היוגאיס
נ ננא נמספר המוניא  י

 ההוספה נכח היוחו עס נפעל חוננל יקלח נשם לכלו
 ולאישי׳קנמנאים שאמי ומה • וכהנה כהנה עליו להוסיף

 עתה: עד כחניאות אל ינאי אשר לאישים לומי יוגה וכז'
 שאפשר היום יאמר אשל כי לימי יכו'•יזנה השכל נכח כי

ק זה אין מכלית אין על המספר על להוס־ף  בפעל י
 • בכת יהיה מספר להעמיד מעולם שנוכל לא ההיסעה

 סוף מלחמותיו תספר בשלישי הי׳לבנ שניאר הדרך ועל
 שינא מה אמנם כי ענייני • יכו' שינא מה אם כ־ : ד ס
 בעל לעולם הוא הפעל ננול חל ההוא התוספת יין

 נמר הנזכר גמקיתו לגג’הל אולם • ספק נלי תכלית
 מה אל בפעל ולא ככת לח יתוסף לא שהמספי אימי
 הקדמות שתי הכח זה אר וב כמספר מכלית כעל §הוא

 הוא סתפר שכל לפי מכלית נעל הוא משפר שכל יזאחת
 ■ תכלית נעל היא מאלו אחד וכל נפיל אם זיכ

 שיהיה על ההיפפה כזאת כת לי אין שהמספר שכית5
ר  יכממס הספיייתל שיהיה על אכל מספל אינז דנ

 ההוספה סאת כח למספר שאין מזה לו י־גא היה8
ובכן תכלייג בעל בלתי מסעי שיהיה על כלס ?כלי/י

שי’ טי י j ו ' u] ט 11 ו1י ע
 נעלי כלתי חלקים על כח נמתדבק סאין לו התנאי
 בחלוקת הכמנא המכלית אנל^העדי ־ נתכפר תכלית

שחה* כמנואר יכו הסליקה נפעל התחתנקהיא
י': ונוכףעולמהשהחריןעלזהכשש♦  סאק ומה כי'

ל • זכו תכלית לי  שאם י
^ ההם האישים ^י ר אין וד.□ י״יי  יוכלו נכתחיך כאיש־סהכס aי
ת  דכנוי־גבלתו: 7J3 להכנס ראכ-ק להו^ף כי כפק ואין מרוב הכ^י

כ ובאישים ספר הגבעא׳ עא^ נ ת יגי  תכ^י
 א^פים ואלפי א^פיב ^מגות הם^כל בכח כי

 פויועיאהי אג^ בכח זה תכ^ית ^אין טי כפו^י
^ Ss ־׳כ־יעא סר. א:: כי ר*א הפוע^ גנו^ א^  גנו

ה סנ ^ונ פ; ^ אל' ריועא המנין כן אהר ה  הפי,
ת 1S שאין וכדי ספק בלא תכר^ית ר*ו «ש  תכ^י

 ^טיליס כן אם Sר.פ^ גבור* Sx יעא איך
 בזגיע^ה^ מכפר דהג^נר ו^סכובי התח^ה
 ^ו אין תכ^ית ^ו שאין בה כי וכזד. • תכ^ית

 כי נדע ואנד.נו כספרי ערך ו^א לפ^ ו^א חעי
 כסכוכי משני'עשר חלק השסש SaSj סבוני
י שאר וכן הירח נ ו נ  קעתס הג^ג^ים כ

 שיאין נכד. זד־זואין זד.קעת וירידה קעתס
S) תכ^ית nvp גי^ו ובן זה כבו זה ישוב ואיך 

א ^ו אין תורו מנו קעת תכלי  סמנו Snj או כ
בספר פחות או מכפר יותר שד.וא ^ומר רוצה

 0שי ■ יכי כנלגל ולכניני
 יגלגל צג; חספימיגנל

 יעל להחנלנל התחיל מאז
־ יכו' מה )כי ומזה :הנה

 לעמן המתייחס סמן הכונס
 לראיה שנאמר כוח ה־׳ס

 לו שאין מה כי שלישית
ן שים לו אין תכלייו י  ע
 ימנא אמנם שהערך • מספרי
י נ ד  חיגכל שיעיר לי שיש נ
 כעל אי חני ינש׳חחרני ועליי

 ■יכני מהערכים איזילתזס
 נין עדך ש־ש נאמנה ידעני
 לסכיבי השמש גלגל סבוני
 האחד כערך הייס גלגל

 דיך על והקש ע:ל• לשנים
 ק אב זהכשארהסביגיס־ ומזה

 מגיע מספר הגלגל להנוני
 כשפתיו זס נגע הנה ׳ יכו קכתזה זה זיהיח :תכלית אל
 כל כי באמרי למעלה המוזכר הלככית חיכת כעל של
 חלקיו כלל אם כי הכל אין כי כל לו יש חלק לו שיש מה
 החלק גדר כי תכלית לו שאין למה חלק להיות יתכן ולא
 סיפר הקטן השיעור כי משיעור נפיל שיעור אם כי איני
 מחלקז' שהמקובל לכיעית ראיה זו והיי • וכי הגליל את

 היה לככת חנת ה ה ואס ־ ההס ההלקיס חל יפיל משם
 • וכו' ישוב ואיך :חיוב יכפר שלא מה כתשפר חיגנל

 חונת כעל שס שהניא קיאיההאקית כגכוי זה יגע
 לו שאין לנר במחשנתנז נעלה ואס כאמרו הלבבית
 פחית הנשאר יהיה קגתו ממנו ונפרוש בפעל תכלית

 תכלית מחין השאר יהיה ואס ספק כל׳ קידש שהיה ממה
 חכלית לו שאין מדני גלול תכלית 1ל שאין דבר יהיה
מ  וזהו ־ עלה לי׳ שזכיתי המידה כדמי ג״כ ונכלל • ו

ס זה כמו זה ישיב אין שאחר  מם«י שיה־ס ליל-י רינה ו
מJלJ כמספר כבת* האחד הגלגל בסכי  לחני

 שכל לומר אגו יןלטיןכייטם העולם שעגפבהניקני
 יתכן תבליתואיך סבלתי נענון תכירו של גילו בן אחל

שיהיה זה f ^6 1< ט3



מאסר יחורח קול
 יקוא חתני• נדול או קטן פהיא מה לז שוס שיהיה וה

 • חנכת קטן או נדול הנח שיהיה לאחינו סוה יואחר
 איך כי ויו׳נלשון נכ יש מחנייו גדול גנת שנאמינז יגם

 ■שלגדולתי כמה לדגרולוק אתנו ישפתינו נגני' ללשיננו
 יחנאשסגדיל אשי חקר ^ין

 נידני זה היה והכה * «מכי
 איך ומזה :חמשית ליאיה
טי השימע • ונ«' ■גימ  ס
 הששית זו יאיה בין סאין

 טמא• כמלא אנילו ליאשיכה
 נמגא הנמיכה טונ עם אמנס

 סם כי כ־כי הביל !יניסס
 כלל על קשקפתי העניי

 •שלא החולף האישיםשנזחן
 יונא הכנת ההוא הכלל היה
 נמנם ועתה הפעל• אל

ט לכל הנטתו  ופרט פי
 שלא להווה מחישיהנמנאיס

 אל יזנ< מהם אחד שוס היה
 קדימת ך י נו מפני אות המני

 שכתנ מה לדיגתת ׳ הכנת
 בדבייז העקרים העל

 בעל מטעם שזכיינו מה כזה וככלל למעלה סמיזכרים
 תכלה לו אין תחלה לו שאין מה שכל הלנבות פוזנת
 שיעמוד גכול אל תחלה לו שאין בדבי שא*מלהגיע מפט

 יאשין לז היה כי כדע אחרית לי שכמבא ימה אכלי <אדם
 הראיס והיא • תחלה לה שאין יתיזלה לפטו ראשון לו אין

 כתג באחריתם גס כי וסוף תחלה בדבריו שס המוזכרת
 שיהיו נרין תכלה על מגיע היה העולם פכל יכיון

 שיהיה• נותן והלין מספר תכלית על מגיעות יגחלומיז
 זס בענול ונרין לפניו ראשון אין לאשין הוס לעולם
 והנה ע^• הקלמכו כאשי בראשיתן המסלוע להגיע

 שנבחין היא הוס לנלון המתייחס שיין החנר כוכת ואת
 אנלכו תכלית לו שאין מה מיגיע כאפשרות זה היה איך

 תכל*ע שאין הביואיס^מה מן לפטנז היה שאס ‘לות יונה
 •היס וכאשר הואיל אלינו החספר הגיע איך למספרם

 עמנו עס מ0י באשר יוא־ם אנחמ כאשר תכלה לדבי
 איננו אם שהרי תחלה מכלי לו אפשי אי • היום יממד

וכז* להמתין כמביאותי כריך מה^ישים אמי
 אליו סקודם וכל הואיל להמבא יוכל איככח יימ^״כי נלא
 מגיאזתו אשר סבה כמדרגת אנלי יילאיייא האישים ען

ה •  ידי על ינשועאחורטת הליך זכןמאושלא־ש תייינ
בכנות סראשית ילהעדי תכלית בלי על קדיחה תשמזש

יח סימןידזיחם
 * לעולם יחדל העדרו על ישאר הוא גס הלא חגיאיתו

 נאמנס ידעכו ־ המגיאית V יוכח ראינוהו מאשר אמנה אך
 תחלס לס שאין ותחלה לפניו ראש!; אן ראנ«ן לו היה כי

:כמדובר מכיאומו ח״ תונאית וממנה

 א^נו תכ^ית *:ואין מח הגיע איך ומזה
 תכרית הברואיםכוהשאין כן לפנינו היה אם

 וכאשר אלינו דכספר דגיע איך ^כספו־ם
 תח^דז מנ^י אפש־ר אי תכ^ה לדבר יהיר.
h יהיה כן איננו ואם i עריך יס’כ,ד.איש אחד 

 ^פניו אישים למעיאות להמתין כמעיאותו
א תכלית לד,ם אין : איש ימעא ̂ו

 והגוף גוף הוא כי חדש העי^ם כ פרק
וכנוחה כתנועה ננ*לכ• איננו

ב פרק
העו^ם

החדוש קייום
 אחד« • זכו' חדש

כפרק הקדימו

 זרת נאים עליו כתהדשים מקרים וש־תיהם
 כעבור מ«ק כבלי הדש ע^יו והבא זה בעקב

 היח ד*א קדכון היה אם כי חדש והחולף בואו
 מן נב־לט ש־איננו וכה חדשים ושניהם נעדר

 קדם^חחשים 6כי^ן< חדש הוא החדושים
 :חדש תא כן אם חדשים והחחשיס

פרמג

•לת♦ בי שיבוטל מה הקודם
ב̂י ס העי- קדמות פטתו
 במופת קלישו דבר לקיים

 משז׳לרני בז יש ה^ שגס הזה
 והזכירו האמורים המדברים

 ושוברן עד פ' בראשין החזרה
הרניעי• הדרך נאמרו עמו

 מורכב כלו שהעולם ארירז
 ימלע ולא ומקרה מענם
 או מחקרה תעגמים עכס

 כלס והמקריס מקיים
 סיו׳י,- יתחייב מחודשים

^7מח! להס הנישא הענס
 ולק כינלמחונילמחלדשיס

 • י׳חולש בכללי העולם כן אס מחודש הוא מהם ימלט
 הס והמקלים מחודש בלתי הענם אולי אומר יאמר ואם

 • תכלית לא אל זה סור אחל זה עליו הנאים המתחדשים
 ,-I( להם תכלית מתזדשיסאין שיהיו יתח־יב ^ אמין
 יהטוב שנללביס החוק הוא הדרך וזה • סקי שמוהו כבי

 בוס קיגלי זכ^י מיפת חשנוהו שינים עד אנלס סנהס
 קבעל« נעלם שאינו מה אל ינטרכי הקדמות ג׳ הדרך
 בק כד על תכלית לו שאין שמה מהם האחת ־ העיין
 מקלק שכל והשנית • סקי • האחד סור אחר האחד

 יכיזישנו סעזלס נקדמות האומר ד־ננו ובעל מחירש
 סאדיסבו, הסנובית התסעה יהוא ס המקל מן במקלה
 ולןק ילא^סלת הזלה כלתי הסטב־ת שהתניעת יחשוב

 הוי/«ן התניעה ל< כמנאת אשר המתנועע w אגלי היה
 בקיום תזעלתלכו ואין ־ נפסל בלתיהמסולא

 י׳ליש^ 'ייי*? דינני נעל אשל ס המקר סאי
 בלתי על וה סור אחי ות באים שסם ויאמר

 גזה יאמר וכן • בסבוב )מתחלש שניי נא (
 גבלגל יי^^לי^י ההבונית החכיעה והיא לפדי

ק^ לנה ־ המחידשיס המקרי מן מקרה ןTמ סאינה  ה*׳
 זההקד,ןןן ־ חלוסי י־בזאי עליי שיחקי גליך לבדו ההוא

^ שא-ן הוא הדרך ה בעל קבלה אשר השלישית
-מותש



מאמר יהודח קולי
 שהוא הענם יינהלזהר (סמקיה העי.ס בנתי יזחש

 גשם היה זאתכםאם כיממקייי שהאמיכי הכלדיומז
 דיננו בעל שכיארגמתת מה כעי מתמר«טיה מורכב

 יהנזרה הראשין החמי היות נמיעת שיתבאר נדיך
ואו כפשדות היית הראמינה

 סעולם.־ חלוש סתת יתנאי
 עסהייתשהמנל והנה

 הע:ס כאמינת אתם אינני
 היא רק סקייי וענין •מררי
 שהגשם סעק בלי אאמק
 יבזרת* מממי־ יוייכנ

 וגליו תמויס משברי כן א^עי
ה התק מכירן עברו עליו  י

 התכע׳הסבובי׳עד במקרה
 ושסתמל תלושו סימאל
 הראשינה והכורם מלאשק
 סי' עניינה ביארנו (שכבי

 • ונפקדות הוות )נ'
 ראייתו לחזק הוא גס ויבטרך

 הדין «ל הסכת בעול <גם
• הקודם בת' באמור

ה מעיאות ̂ ^ףק

 בלי לתמחדש אפשר אי
 ביתא כנהתחדשהו

 מה ידעת כנר ובז למתתדש
 פ׳עא בראשון המורה סכתב

 להקדים המדברים דרך כי
 הדין ולפסוק הקדמזתיקם
 מחודש העילם במופתיה׳כי
 שיש ספק בלא התקיים מיזזדש שהעולם וכשהתקייס

 שהעושה על ראיית יביאו כן ואחר ־ חלשו עושה לי
■ גיף שאיני אחד בהמתי יקיימו כן אחר ־ אחד ההיא

 סנוז כ^י ^פתחד^ אי נ פרק
 כשפיטר אי כי שתחדטדזו

^י ^מתחדשז חד עת נ תי  כי ^קביע יתכן בו טי
ח מכ^עו־י בעתו וחתיחדו ואחריו ובפניו  כ

ד: ריך5נמ ע^אחריר ומה שבפניו ח מי ^  א
( קדכון קיים D»pSc1 ד פרק

 אם כי סר לא נח 1 יחלוף
 וזד. מחדש אל שנריך היה חדש היה
 שיגיע עד יובן ולא תכלית לו שאין מה אל
 אשר והוא הראשון דתוא קדכון מחדש אל

ם שי חניבבק :■אנ
 כי יחלוף לא נצחי האלקים ה פרק

 הקרבות לו שנתקיים ברת
 צריך הנעדר הדרש כי ההעדר מבנו התרחק

 סנו־ז אל צריך רהדש שהעדר כמו סכה אל
 ניחכי-ת אך עצמו מחמת הדבר יעדר לא כי

 שהוא מדת כי דמיון ואין לו הפך ואין הפכו
ם ככל לו רומה  אחד ני/והוא הוא הוא פני
א( פר) ל כו  חדפך אכל בשנים יתואר נא י

 כי קדמון שיהיה כן נם יתכן לא המעדיר
 ולא מציאותו קדמות התבארה ככר נחזה
ם חדש כל כי חדש שיהיה יתכז א אמנ ו  ה
עלתו: העלול יעדיר והיאך הןה לקדמון עלול

ו פרק

̂שי ר® יח סימן חמי
 נ« משזכק ה מניאית כ’א ייהיה הבורא מביאות עליה

 מנד ה סניאית לכרי לו לקח וןחני והכה • iv וכו
 ולא לעניו לא התחדשו כומן תמתתדש יזתיתדית

• העתים בכל להתחדש יאיי היותו עם • לאחריו
לוומןמלת ייחד תי כן ואס

ן די ס  ר.ענין מזה בדבר הישמעאלים מן מדבר כל ו
 • דיכיהס דרכו אשר מאומחכו להם המחקים וכן

 חלוש בקיום והקלמותיהס: יא־ותיקם איעני אזכם
 העניו אך חלוקים הס קדמותו בכטול אז העולם
 יתאמת ובחדושו הנמלס מדוש קייס כלם את הכילל

 יחקה כליך זה לשתכלתי וכאשר נמגא• סחכירא
 כל כי שייזתק לי ’ילא( מאד גדול דיחיק מסט נפשי

 ישיגוהו העילס חדזש על מיפת שהיא שיחשבו מה
 ואחר אמרו עד ונו' וזל4 מיפת י^יני •ס^קייז
נכנס הקדמת נקחה אין * כן השאלה בזאת ®הענק

 ספק בלי נו• להתחדש זמן
אלקי• ביד אם ט זק אק

חי אשר טמן טיכו המחדש  נ
דין ־ כי  ההחיחדות ו

 בלא המז־ביים אכל הנהוגה
 שכתב מיית עניינה ♦דעת

^ עד פ' בראשין המירה ד ב
השמשי:

ית קדמותו ד פרק
 לא קדמון קיים א^קים

 מס • וכו יחליף
 משמעזחו אין יחליף לא שאס
 כן אחי שהרי העתיד על
 באמת נפרד פרח זש על יבא

• יחליף לא ננחי סאלקים
ק  החולף על מסימגויאנלי י

שלאסרהיוקן• יאמר כאלו
 וזס בכסחא: וכןמגאתי

 היינו כי * וכי משתלשל
 ההוא המחדש על שואלים

* אין אם מחדש לו יש אס
 אלי זה מקדש לז אין ואם

 מחדש לו יש ואם ואנוקו•
 אודותיו על מלשאזל נשו לא

 אל משתלשל השאלס ענין והיה הנזכרת שאלתנו מעין
 יסבול שלא לזמר ייגה י וכו יוכן ולא לאתכלית:

 לא כן שאס תכלית במחדשיסלאין ההשתלשלות השכל
 כי מיחדש ס1נמנאש היה לא יאשקיאס מחדש היה

 מכת !ילתי בפעילתס בחם אין האמנעייס הפועלים
תכלית: סאיןלו למה ראשון הראשין,ואץ

יתברך נצחיותו ה פרק

 וקאלקי• * יני' הקדמות לי סנתקיים מח כי
 כי ;הקולס נפיק שביאר כמו קדמון

 שנקק״סלוהקדמו' שמק ההקדמה לבאר רנה וכו' סלוש
 מה בסדוש השוה חנד כי זאתי י ההעדר ממנו התיחק

 שכיס היותם נתקאיהוא שהיה מת •וכהעדי מגדי שיהיש
P9 נייכיס 2 6^ ג



חמיעימאמריהודה
7הני ורעות

מז מי
1’א אתכס

יח
מבאי< היאיה  מא לי כתי ענייו מתמת הדכל לי^׳עלי כי * פיה אל גייכיס

 שכקדמזן יפלקהזהראוי • להתחדש Tr;rrיזכל סלא
ט השכלי זהרנזן החכמה כענין השכלייש תן אף יידה העדדו ילמדה אלו העדרי• אשרחש־.תתל •קיה

נכללות הכמנא־ם חדיגית יכל נכת יתניך להיותז המדרוג דידקכדנר הפן(ולא לו אין והיי הכנו־ מהמת

המקרי' מכל נקי היותי יתנרך כ! להאמין גב שראז׳ יוה

ד פרגן

וגדוד

 שלישי עיין פוף א ש' כשני
 המניאית המחוייג כי כאמיי

 לימה לא כלל השטות כי •)*א
 כלז יה דעלע הפך ולא

 לא אשד הנקורה הפשיטות
 מעכמד חיץ דל מדינו *עדיף
 והשנה העלה ונעדר «סיני
 מ השתתפי' אין א*כ גד מכל

 הוכיח יהגה ע'כ־ כלל•
 נאמרו דמיון לו החנרשאק

 נכל לו דומה שה־א מה כי
 חס • וכו היא היא קפנים

 הפרוד סנת הוא החמי בי
 היומית כגירות •ההבדל

 מתחלף הליקהאחד ®אין
 אס כי כמיהי אחר מלינן

 ולו המשא־ החמר מגד
 כלו היה באויר פורח כלובן יישאר ההוא המשא *נטל

 'ךמדרניתיי בו החליף יאין היאיל אחד לליבן מתקק
p אלז • י' פ' שיתבאר כמו גיף ית׳שאיכי בבורא העכין 

 אחד(אין ייש היא היא יהיה נד מכל לי דימה ^זר ילומס
 • המעליל ה!א היא ההפך שיהיה אלא ישאר לא וא*כ * שני
תק לא יהכה חדש אי קדמון שהיה אס ימלע לא וזה  י

 מדכדים שאנחנו האלוק זה אמנם עי קללוון היותו
 הקודם בפ מגיאותי קדמות התבאר ככר אודותיי «ל

 לא תכלית לו שאין כמל זאם ־ נעדר לא •פעולתם
 יענן לא בס שיכא• במה יעדירהו איך העדירו*

: חדש כל כי קדש המעדיר שיהיה ס' י

איננו • מקרה יקרהו ו^א נוף שאינו ן פרק  ו
^ ב א ^ ; גגנ ת ב ב ו ח כ

 הנוף בי ־ גוף איננו פ קי הא
ט איננו  וג־ר־ז בי^דושיכ גב̂־

ץ עאיעי ^טמ  הדשוטן דזזדוש׳ם נ
 עפיחזד כי.המקרד־ז מקבר־ז קרהו שי !השקר

 חז^ך ̂ני־ף 4פעדד והנשקדרת כגוף־הנוכו^
n\1 בשוליה אחדיו * h a r ^ תב  יננן6ף י
 מכ^תי כעד כתיחד ילא נא )ואיננו ( בנב^

;הגדף כתנאי זה כי אחר
 קנזן דבר יודע ר־א^קיס ן פרק

7r< מידי ימ^ט ' ־־'־ ’ ־ י
 ותקנו וסדרו ^ נרא שהרא התבאר כי דבר
 יוער־ ;אם ישמע הלא אזן הנוטע שאביה כביר
 יחשיך לא חשך גם ואמר יביט הלא עין

ת א^ה כי רaוא □פך :והי כלי קני
ח פרק

 אכלו מקום אין • בענחיתז
 שאס עליו השיא מקרה לשום

 בעגמיתון הכל טלל סיה לא
 • לגיף מעולל והמקרה
 נדאפזןו^״ המלרס במאהל
ס ג  לב ♦ש טבעי גשם כל ע

 ,׳ * המקיים יין 00T שני
̂ ‘כת־ חבד ישיגוהו חקריס

 מגדגולקן זמקטסישיגיהו
 ״ ע*כ ■ ונחקי האדם כתמהין
 הראשון חמין שאל ואפשר
^ מעילל כאמרו יימוז ג  ל

 בדבלין וכלל הילךאחריי•
 נשוא באמרז השני לחק

 ן53אי יתברך יהאלקיס ׳ י על
• מתיקדוס כגנלזלא

 שהמלאכים לשטתו נמ^ך
 יגדק כן יעל ג' כי' ברביע• כמבואר גשם כעלי
 כגכל הוא רק בכת כחי שאין דבר שכל לאמר דכרי

 v)p יתברך הנייא מאת לי יודד יה גכיל אל יחידקד
 וחתייקד מוגבל סכחס המלאכים הזאיליגם גיף היא
 זן3זה * סזכיני כמו גפתיים הכס נד מבלתי בגד

c שאיננו מר מנד כנת יתכיך היותי על הירה ,j 
 קוע,ן נעל מדנרי כי כיינא לני ייש ־ שהיכיק כחי

ת,^ שהמלאכי׳גשתייס בשטתי העי־יד הלבבית הי שעי  נ
 נמשךכא*ירושספ'<שכלמ(גכל'שליתכליק ולזה ו פ

מחובר: תכלית לו יש <כלאשר

:דבר ית׳ בידיעת! כחד י ןפרק

 עשהסמור^ כדחיתראיהזו התבאר«כי'• כי
זהעכרן^ לפהוק איתה ושמך פ״יא כשלישי

לשוי<ן, ככה על למדברים קדמו וכבר וגו׳י אזן הנוטע
nOj חדש הוא החחשים מן נמלט שאיננו •

כני . , , ?ייייו שה̂י ד בפרק לדעת היאית ו
אס כאמיו *א סי׳ • הגמגזם תן בזה שיש מיז המורה מטעם כתבנו כ' גת  y הבע הנאמנ הטעב דוד סאת' שמס יי
כו• מקרם שיקרהז השקי ימן = שם מיץ  .יכו' חקרתגיוזדע ה׳ כמזמור שאמר וגו'וכלמה אז הגוף כי י
 המקרים גם כאמור גוף איננו ואם ־ נישאהמקייס הוא
 היא היאת הראיס וכס * יגלם ^׳ף מכים נו מגאו לא

 ש:תכ מס וכדרך • מדבריו כמכיאי פל^מקריהגוף
« גיף(לא גאמיזשאיס חיים, משנה כתתלק היימם אי י

אז
̂ין אפשר וגו תשך גס שאער ימה עב*  כו סלי

 להתייקק הסלפח־תיתס שראויים היזמרייס הפרטים
ך. יקנר ידיעתו לאנעלעויזעי^י ק אלהששןייאעפי

P פיק
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ככר לי

מאמר ימורה קול
:כחיותנו אך ימלרך חיותו

 כנזrשרזי במת : זכי הזנמת לי התקיימה
 יד תלה כל ו^ת כעילס את מחדש

»r r r בח^יןק
ח פרק

 נורמי4
 יעוד ־ כדעת י נתנינה
 הץידסשהיא נפיץ התנאי
קטן דבר כל יודע *ייגיך

tגדזלr'נמק״מה כן אש ׳ כז
 pf •כוייר שלא לייתמממ

 לא אך :היית נלתי אנלמ.
 גהכי כדניי י יכי כתייתני

 חיים נאמר ואס כאמיי נ הי
 כי כינתכי סזא כחייחכו לא
 מעיל© אנחכי הכננז לא

 אנז וכאל( חיינז אם כי ©יים
 :הוא יזה נדע לא <ועלים

 כיגדלהקי הננדרדיכי'•
 ;מתניעע מרגיש אנלנו

ס חיות אנל  ית' בי אך • י
לשכל

א יח ס'פן חצישי פ י
כיKי חהסתיחדית  המדברי• #ם מל אגלהייורה ז

 • ינ«' סיאמי לאומר ייש ו החמישי בדיך עד ע בדאשין
 דעת על לג פ ביאשין החויס דביו אשי אק תיכזי יכיר

 סהכל עת לך ואימי יל י •תכיך ניגאר•( התדגרים
שהיא ייחשני עלי< יישכיתיס

D»p‘̂ «n ר גי חי יתכרך  כנ
ת זהי החכמה לו נתקיימה ל  כ

 כחיותנו wsS אך החיות ^ו גתקימדת כן אס
ת חיות בלvא בחרגשוהובתנועה חנגדרת  עגינ

־ היא זהוא הוא והיא הגמור המזכר
א כ^ כי חפק קיס‘̂יŝח ט פרק חכ  ו

 KS הפכו כזינא נאפינור מבנו
 ויכרתו אחריו או כו אשזר העת קוד או העדרי

 ח יהי עזלא אפי׳שור יא♦ שזח ם ני העני שני ע^
 האחר מבלתי מהס אחד L היכולת ישיב חפ*\
 מדעו בי שאתי «א ) לומר < לאומר (יש

ק ת אל משיצטרך מספי ^ מ  כי ־ <חפ*\ י
 ומד;^־ ההפכים משני אחד לכל מיחד מדעו

דוש^ כאשד חדש בכל הסבה 6חון< הקדמון
וזה

תחיית ינן ש כאיי
;איזד שכל כי מעגמלתו נפרד כלתי .גתיר

ט פרה

י זכו כי ספןחאלקים  הלכי כי ידעת כנ
 אל מיגנלת פעולתי הכיעלנטנע•

 ככל המיוסדת פעילתו לפעיל מיכיח והיא אתי דנר
 הנייכים התנאים כל שם אפיימנאו זמן וככל עקום

 יעיתסז שלא וככלל • ראוי ומלקק תוכן מנושא לפעולתו
 בלתי כינונו לפעול עניינו בקפן הפועל אמנם • «יןניק

 לב פ כשר המולה שכתב כמו דבי שוס אל הגבלה
ה  בפונה פיעלשיפעל כל כי האומרת השלישית גנזי
 זאת והכה ’ דבי מתחלפי פעילות נטכעיעשה לא יינון

 נאפשר הוא ממנו הנא כל כי חען היותו על ית' יאיימו
 זכז' העת קודם אז כלל יהיה ולא שיעדי או הכנו נא סי

 ההשתלשלות* חיוג כו ש־כועל מה זשכי פ׳יאשק זכי סכן
 להתחדש הנכיא מייחד ה־יתו עלנויך הייה ג יבת

 אי יהגה לאחריו• ולא לפניו לא הניאו כיזם י^תי
ד’ rdb זניין * בשוה העב־ינים שני על תני
 הגנכיירס* משכי אחד פעולת אל ההוא תיכלת גהטית

שלאיידס יט:תזאז*אא יספק אפר לגל חזן השס סיה
rP| קזה הדרן ני 2 ע' לעעלק כתכעי יגגי ‘ יכי

 אסר נו ימשכו חישכלישלא
עע יהם נביא דכי׳  אינ

יינת^• ח״כילחכס עאיים
 חלקיס הענייני שאלו יאמי<

 השקר מן אשי וסליתיות
עדי הנורא סיהיה הה• נ

 וככר • ע'נ וכי' מאומה
ונפיקי' המירה שס השתדל

לפניו  לסיחיק •לאחייי אסר̂י
 יתנרן התני תתארי© ענק

 ואין פשוט אסל «גמי כי
עניס^ עלייכשיס ענקניכף

 כשישב ושמעת עת יל ואתת
 לב כינת אחי כ׳ י׳יח

 הדכרים קן הן ב;מלניים
 ארכעת וסנה י הנה המינא׳

 בשלשת הקני כדניי ונפקדו נזכרו הללו התארים
 על עמו מדרך מבשיל זלהייס • שסמוכים אלה פיקיז

 ההוא הליך על האמנתם אשל האלה אידותקתאריס
 יכמו יתניך אחדותו אימנת משלמית האלם את מיחקת
 לחקן רנה * יאילן נ' מפ ניאשזן ה המזי עליז שהשתדל

 1ז התיזכרע יתברך מדעו כי שיאמר נמה הזה הענין
 יתניך שהוא ב׳באמיו -סי' סיף כשבי עליו דביו (שקדם

 לנדן הוא עב* מלסלו״ הסכמה ענסתסכתסזאין
 הוזכר! אשי והחשן היכלע לתאי׳ נטיך ש מגלי מספיק
 בסגזלמו מיוחד יעהזא שמדעו •אמי כעת כי • כפ׳זה

 לזמד ננטרך ולא פשפכיס משני אתד לכל ממנו הנעלמת
 סתדער יאמר כן וכמו גשזס העניינים שבי על סיכלתי
 >שהקפן לימי ככטין ולא חלש לכל הסנה היא הקדמי;

 מאתו אמנם ני האקר* מבלתי מהס אחד אל היכלת ישיג
 כק אל לטונה והטיתו חפזעלת כידיעתו הכל יתניך

̂יחפין  ל^ כנוד? ענגז שהיא לכדי הקדמון בקלעו אשי
 • הדגל על ניייי יוסיף זה אתי זכפרקהנמשך * מלת

 השליק* הליך ״ל יח פ' בשני סלמלה כתב לזק (מסכים
 ס® כל להיות העולם קדמות כת יחייבו אשל זהיא

 בענמז קדזמם ישכעתו יגא כנר שינא החכמה שחיינתהז
 זזת סלוסימאד חייוג קלתיןייה יהיההמתחיינתמנה

הנלגלי• סיסיו ק«בק jppjp ^גקכל כע! אגחמ9
■ל.שעה
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 יותר לא1 גדילים יותר ילא פיזות זלא יזמי לא משעה

 היה לא אשר אחר נהחניאו חכמתי נסכל כן קכמיסי
 אשר התדירה חכתתי אחר נמשך והכל קריג מזק
 דיך גמורה סכלות כשכל שאנחנו אלא תשתנה אינה

אחי ומשפישה סחכמסההיא
ס זזח נמשך כדעתנו ג*כ סהרנין סני :הפילוסופים לדעת מ

גי ♦תכל החנתה אחי  נאות קדכון יתברך הפעו י פרק ד
לא ענחו לימי רגיני אחד מדעו יתחדעזעליודכר ל

ה ולא נאמין לא שאנחנו וחכמתו סתנ  יתברך וחרא נ׳חאנלי )מאעלו (י
ת חי אתיו ומכין • עכ בתארים חמ  וכן קנוייה לא עכתי נא )ע־נכותו (נ

מל ^‘ביכלתו ! פ ח קר כי בהפעי ו ^ דז  מן:
a^« יכול עדייו ילא^יאמר ♦הד וסותרו דבר ע̂ו

:סתם כיכולת

 גוזרי! היייז * הדרך זה בזילת התאדס ונהכהת • אחד
 סי על אם להרפאכי תיכל לא סתירה וזי רכזי ר עליו

 שב הכל רק נומפיס גלתי התאייס שיהיו האמור הדרך
• המורה אמי זה וכעין ־ נו רנוי אין אחל עניי א!

 כמי היא החיוב סהמתאיע^
 יהשלילמ שהחיוב סיאמר

ישחעמי * גילקית הס

 יכו'היא שיאתר לאיתי *ש
 אמתת על איתר יגזור לכל
 כי המניס משכי באחד «ס
 כשפק ענייני העיא בן

ג׳נאשי סי׳ נרניעי נאמרו
 בק העביה עד נין לדחותם אפשר שאי במדות נחשינ

 שביארנו יכמו וכי pm ויידע ויכול חי כמי האמת יניד
 גנות לסלק ־ הפילוסופים לדעת מסכים חה :סמס

 ס' סי' בשני שזכר זאפשרשכוקלמה • כאמיר התארים
 • יתברך הנורא חן החפץ מדת מרחיק !העילושיף
עלככה־• לי היה אשר הזרות יתוקן ונזה

 הכ׳יוחסיס והתארים <ת׳קדמון חפעופרק
:תארינן ממיץ אינם אליו

ל * זכו' קדמון יתברך  קדמק סהחפ׳ן י
 חתאיים עכין שיהיה איך ־ מדעו כקדמות

 קדם וכבי כאמו־ האמת דרך על או ידנברס נדרך
 * יכו ל^יתחדש t עג סי בשלישי הקדמון החפץ ערן
ק  הקדים כינונו ויעש אותה* משי מפעליו מקדם י

 שניי בלי קדנז מט לבבו c® היס אשר לעת והגדיל
 עג סי׳ בשלישי העירותיך וכבר • חפנו והתחדשו׳כענם

 העקרים נעל שכתב ממס עלום הנופל הגמגום על
ב׳: פ׳  וכו׳• ענמז כחיות חי יחנרך והוא מאמרנ'

 עלענמותי מסף מתאריו תאר שים שאין נזה הייה
 מאמתת כי מבטך מטפיס הזא רק מחק לו קנוי ואיננו

נשגכה* עליונה במדרגה שלמות חיים מקור ענמית!
 כללם מאשי בחתן נכלל להיותו במדע ילאקזכייזה

 והלכיים י למדעז נאות קדמון ית' חפנו באמי! יחד ס4
 חי יתברך שתזא h פ בראשון המירה שכתב למה דומים

 לא' לאכיכלתוהכס ויכול נממג דידעלא כסייס לא
מי אין אמד ימין ה^ל נמכמםאנל  : dip • נו י

ל עילקמשקימגואוכו'• ע מ ד גז כגי אתתתהיזיו* כי

 המשורר מאת w מחלעי׳על
״ מהדן אחר עננותם ירכו

ל נפשו עם ידבר שם כי  ע
 נאמרר התארים משפט
 לה׳איוניאתהטיכתו אחרת

 טזניתיו שהכונ׳כי עליך בל
 לא אדם של ישלימיותיו יט ׳0

 יתכרך אליי להתיחס יאותי
 היויוס על ולפרס פערילם הנכלל הססיין בל מפני

ד מחייבים  המייחסיס שלאלו ענכוחס ידני ו/א הינ
 מקננים נזה נעשו שקרי חיוניי בדין הבורא אל תארים

 האיחיישהוא ממהרים הס וכאלו והרנוי האחדות בין
 יע,^ עליו יאחר ולא שאחו■ השכל יסבול לא דבר
 עניי«סן, על שהינלתמוכף מחני יראה פן וכי'־

 fP< כל זה על והקש • באדם הנאמר היכלת כענק
 סתם בחפץ חפץ עליז יאמר שלא זכים שקדס התאטם

 שאס ב' הי' כשני שאתי וכמו ונקיות נחכחה וכן
 יאפשר ׳ וכי כזנתנו הוא כחיותנו לא קייס יאתר
 הכלת על להייית יכי' מניא השקי מן כי נאמרו שינה

 אופן על כחכלזתו כחפנווחנס ית׳חפץ שהוא אמרנו
 1יחנמת כקפנני קפכו היה אס שהרי * מ מיוחד

ירכון ^חייה כחכמתנו*
 מזת שתקרה אפשר היה • כנודע יחפץ נאשר זינחר

 mppp יכתאי כינסננז ינוכו יהיה שלא כשחדמן סחייה
 י • < פ׳ אכזת בהקדמת גס כ' פ' עוררבשלישי אשר
 מה כל כי שם שכתב כמה היתרו אבל

 יודעני בחינת לפי הוא מסתירה הדנטס אלו בכלל
 לבד כסם אם כי מדעו עם ישתתף לא אשר

 L, עליו אנחנו שנכוונהד מה על תאתר המנה
 ׳5, כשתיף אליו מון יתכרך סוא0 סיאמר מה
ד  סי' הזה כדרוש על הספור ויארך כאן*ע
 האחרו;,^ בדנייי בא כן על כי ואפשר • ביתו שם כי

 י־, לפי נפשו את נושא הוא אליו כי לבדו טבלת וכדון
w ת על  קיכל« י^ין כנתייתי לפעול האדם יכלת דני

אליי: מעיקה האלקיס

f יי׳ t



ט !!ימן  «זאת • לחזכית חשפיק rt י
 אנל באחיו f* סי' נקשתי הימה

 לחיכרתיכו'• לי יהיה האמונה בשיש דנר ממך אנקש
 ?תאתי מראשית • יכי זכית אשר שזה סמק «נלי

והנהזההיניר ועדהנה•

הכוזרי אמר יט הי  אשר דנייהם מהמשך לו
 מועתקים היותם היייעל
 הית וכן • זולתו מדעות

 א'להשמיעו סי שאלתו ענין
 ומניאיים קיוביס דניים
 דיך על האמונות בשישי

 איני ואני המדנריסוכו׳:
 חמלת כל וכו׳יל חנקש

 לשמו® היא אינם לני
 מעין יונאים נאים דניים
ומס • ואמונתן טעמן מעזב

 כבאמלי' הדני׳ מגלגול סהי
 דרך על האמונות בשישי

 קלי' והר להם ׳הנח המדניי
 לא אשי ענמך דברי מיייע' שאינהו מס 1׳ נערך בעיני

 אמייסזולא * וכו לי אמית וכבי זיתימחבבם:
 אינו ואס ( הנעיחו כן ואולי היתה היכן מנאנוה

 נדרוש־ם טעמו טונ לו לנאי עתיד להיותו )נכתונים
 ביותר עליו להעמיס עתה רנה שלא אלא • כאלה
 בשאלת פרקו לו לשנות נדרו שישלים ונלנד מזה

 והכס • נ סי' נהנטחתו הכנללת והבחירה הגזירה
 כבעש שזכר העטינים אלה ככל כי הוראה מזה לנו יש •
 לפי נכונות יותר סביות לו היו • והאמונות והשכל <

ספר זעליגסעל ̂עלה לא ואם ■ תבי של ואמונתו, טעמו
 חקייתכל לשיכעל־ למועד הזין עוד כי המלך וחשב
 יגם תשוקתו וקמה • ואמונתו חבר של מטעמו אלה

 הגזירה שאלת על מטעמו שידובר מס לדעה ננבס
 ואם אמת הגזירה אם לדעת ליחר לונה • יהנחייה
 ומקרית נכבדת הכי יחיה שאלה שהיא שקר המרינות
 אמרתו תסיג עליי אשר הטצל שנושאו ספר של לעניינו

 • בהקדמה שכתבנו כמו הינוי המעשה כשרון נייך היא
 לפעיל קפשית לנו^הכחייס הותיר נבאית ה זלילי

 הואיל זאת על חקירתם מגדל גוני עמלו שוא • «לעשית
 ועוד ־ מעשהו ככשיק להשתדל אדם תשיעת ישיא
 למעלה עליהם שהבטיחו החכמה ש^ית מכלל זה שהיה

שנראה והיכלת זהחק הגזירה כך יאחר נאיייי כ ®י
 וזהו שכיארנו כתו והנהירה הגזייה שאלת על עניינו

^ כזה שואל הוא ̂חך ־ זכו' קנזס לך ׳*אין י’׳̂  ’י

 הקזדמיס כדנייו לא סימנו ניחה החבר שדעת מה
 כגינב בהם להיותו מסאמנתם רקיק עכחו שהראה
 ליה מנירא לא יליה ומעתיקס המדנרים דעות

 דרך על תפיסתו לא ואס • בזז דעתך אמור נסמוך
 נתיצת כדי בי שאין ניאה יח

ק הרספי כחן ז  לי שא־ן לחה מספיק טעם ^מז
^י  זו ״אלה על מחקור מנים אשר שזה כ^ק ונ

 הטע• מן שהרי בפרט האמונו׳אפנם ה11ו 4והשכ הנפש כענין זכרת
ה הוא ב פ ק ת ע  ל« יהיה לא ענמו ההוא זו^תך כדברי כר זו שאתה כו
 שאלות כל מכיסממיןודעל ואמונתך טעמך אם כ< מבקש איני ואני

 זה V לחקור מזוכן אתה כי לי אברת וככר
מחקור מנוח לך שאין סבור ו>זני לו וחרומח

משאבות שהיא מפני והבחיר הגזרה כשאלת
: כה נא ) כזה ( דעתך אמור החרמה

 טבע מכחיש איננו החבר אמר כ סי׳
 מתעקש אם האפש׳כי

ף ,  רואה אתה כי נו מאמין שאיננו חנ
□הזדמנותו .

ק י החכמה  נאמר אם י
 ות1השן מן היותה נזה שינה

 זהעסמו'שנסתיי החמורות
 לייחד היא וכד• החכמה
 שאר מכל עליה^ייתי הספור

 ענין הכה גם ־ הפאלות
 מדעו מעין הוא זי שאלה
 דסליק יתבין יקפנז ויכלתי
 זקשם בקודמת מבייהו

 עול ־ נחינתנו אגל האדם כחיית עס לזיוגס מאל
 נאמדו א' סי המלך שבקשת לומר יתכן כי וראה שבתי

 האמונית כשישי ימכוארים קרונים דניים שתשמיעני
 טו' סי' נאמלי וכן • הננחון בדיך המדניים דיך על

 נכמו לו ע להשמי היתה זכי'לא כללים בחסדך השמיעני
 כי קפץ וכל ישעי כל לק אלהדכריסמזעתקיסמהס*

 מדעתו מידשיס י ס נדבי בסס יאמוכתו טעמי ישמיע לי
 היתם זאת וכנה • והנגחון השכל בדרך שיהיז וכלבד

 מבקש איני ואני יכי' שזה ספק וכלי באמיו תלונתו כאן
 נאמרו נ סי' שהבטיחו מה והיא יכו' אמרת^לי וכבי וכו'

 זכו׳אבל אנהג לא ינוכך עעשות לעבור נוכל שלא וכיון
 החני לו שיקדש המלך וחשב וכו' דברים יאשי לך אקרב
 ישא ולא וטעמו שכלו לפי חכמתו ממקור נונעיס דנרים

 הואיל ועתה ־ מזולתו מועתקים דנרים שפתיו על
 אודותם על דבר שככל השאלות אגל כידו זה עלה ילא
 לחקור ינקש פכיו את עתה הן * הקודם הדרך פי על

 שהיא וסנקירח הגזייה שאלת כפיטעמוואמונתיעל
 ב סי לו הניב אשר הסכמה משאלות כשאיה לבדה

 :זכו' מנזס לך שאק סבור ואני וזא עניינם על לחקור
 לעשות האדם שיוכל • האפשר טבע כ סימן

 ג מכיייי ההפכי׳בזולת משני אחד כל
 הכיס לי ש^ין קסת זהנסיין * וכו רואה אחה כי

 להשסדלגדנרים מחעזרל הוא ומטבעו הואיל כמעשיו
לו ודאי אלא קוק אס כן היה שלא עה

משפט



מאמר יהודה ק̂ו
vttM הנחיית »cf אנכי הכה אימי היה לאאיפיא 
ת לחזת סולך  כלי כקירת לי זה ולמה עירין ננזי

 ולהיותה נפשי מלזות להניל ומזון ולחם וכל חלח*וה
 אוידא• שהואלדןוה למה מהזדמכותו ברעב:
הנאות את ולהשיג לרדוף

 הנלתי ולדמות אשייאוהו
 ’יראתעניו• הוא אשר rנאי

 אתה ני אמרי עם נקשר
 ה שה ומלתד ־ וכו' יואס
סדי  לכן קודם הזמוניס '
 מאמין היותז על ננחת ואיה

 ילא חעההיג כאפשרות
 הלשין • לרעבונו בשבר
 גתיכס: יעכין שבר
 • ונו הזימון יאמר.כי ואס

 עליון בגזירת שהכל הסנה
 תגוירתו להוניא ראוי שאין

 הזימון כן ועל מאומה יחביך
 לשבזי אדם יזדיק אשי ססיא
 ולהתאזר רעבונו לשבר איכל

 כנגדהאדג־ חיללמלחלזה
 הוכן שלא למי נייך הוא סנה
 ההוא המנוע נזולת לזה

ם  האלקים מאת הזא וג
 גזתק להזדמן אותו סמכיייז

 אל מוכן יהיה למען ההוא
 שכר ואל האויב מן קהנלה
 ההוא הדיון זולת ני וענונו

 והאלק־ם לכך מוכן יהיה לא
 כאמי-עו' גינו שיושלם •שה

 המוכריזת ההיא ההכנה
 לנחייסכלל: מקום ואין
י נ  וה חנה • וכי' הודה ג
כל כי ממנו סנדק נסה נפל

כ יגז הימן
 גס הסבו׳האמנעיו׳כי נשאר לכודז שחזייב כתו האכיש

 כעתיד ימנא והוא ז׳זא ־ זה לי מה זה לי וייה מכללם היא
ל • וכו'  כהמק ׳מנא בבדק להתברר שעתיד גמה כי י

 ־ ונו' האמת יודה האייגעיואס הסס מכלל היא קגחיייי
 תמוהזהינסמו׳נתלוקתו ונא

 כל כי ואומי המתיזלין
עד מיייזהות הידיעות כו'  ו

קן הגלמןאי כי אמרו ד  אנ
 בו«ו0אסכ איכסנגסריסני

החזק* ומכללסאן האמגעיו
 בוריזו׳ונהשתללע שתבק שגה
:*עכ • ונעכוג נענלה או

ל ■ וכי להודית ועתיד  גי י
 ינתיד היא אח*כ ש־תבא' נמה

ימכאענמו להודו'כי ומזומן

דז מהזדמנותו כ ־דיא ד  מרז או מקוה ̂׳
 ־־nפכvנ>' ההוא הדבר כי מאמין •מהוא שיורך
דז ס כאמין היח ואדיו הזימון מ וירעיל הי  י
hz> h]j ם ^א היה פני כסו  נכ^ז מזדמן היה נ

ר nS לאויבו מלחמה שנ  ואס לרעבונו ג
 הזדמן שלא למי עריך vsnn הזימון כי •אמ.ר
 עמידת ושכחם אמעעיומ בסבות חודה ככר

ל החפ׳ז ני^תיד ימעא והוא המתאחרות כל  נ
 6ול> האמ.ת יודדת אס ראג־עעיות הסמת

 מוכת ע״גבו יעבא כי לדודות ועתיד יתעקש
נו לו עו ני חפ בין  לכץ נינו כרשות! מוניזלו לו האפישרייס נדברים ו

ת ירעה ואם יעשם ירעה אם  מפסיק כד ד שוס אין תפני כאמונת ז יא׳ ינ׳
ת א ר ד־ןד;את הז  סתעש«׳ גיניה׳לחגועפעילתו אך האלקי□ מדין דנ

 :יכו׳ האעשרייס בדנריס כאשר מתחלפים פנים על ^י^ל׳( שג הכל
;אבאר

 פעלזל'ם (הידיעות)'נא כל כי ואומד
 הראשונה העלה• אל חסותvב

 אס הראשונה הכונח על אם דרכים שני על
 הראשזן הדרן ודמיון ההשתלשלות דרך על

ר ה הסדו כנ ר ה ה ם ו ונעמת כחי הנראי
 r מאמיכתנז עניינה להרמיק המשתכל למשכיל יתכן לא אשר ומגלגלים
 הפעזל, יכי׳־ר׳ל כלהידיעי חכם עוש' כונת אל אך הפקרה אל שייחסדמ

 ודמיון הלקו לו ויתן במקומו דנר כל ישים
^ האש שרפת וזשני ת א ה הדסיוז הז ר קו  ל

ת א  והקורה פועל חס דק נוף האש כי הז
 הדק ומדרך נפעל חתחלחל נא גוף(םתלחלח)

ש הי ודתם כנפעלו שיעשה הפועל  שיהפס נ
^ להות פ נ  חלקיו שיתפרדו עד ה

ת סגז ו

 קזאתיכז׳. נאיזונה ואין
 סיכזק במה יתבאר זה גס

 נקנח׳הסס׳ק^ומכעיל כיא־ן
 היגא׳דבר מנללס והבחירה

 עשס הכל את יזדיןסאלקי׳כי
אין זה ויזנד נעתו יפת

 נחייתז בבמול •פתדליתו
 יתנרן ננזרא המעשים כל לתלו׳ אס ס חיה לא אדס ל8

 נתיךם לא זה והנס • וגזייתי מדינו דכר הוביא לכלתי
 הזדמן שלא למי נרין ההזא הזמזן כי שאמי מס^^*ונ
 אשד איזנעיית הנזת מהנחת לא כאיייי

 זזלתם יושלם שלא לומר דונה *״״יי״י*ממאמיות נהס
 מאזמס סרויח לא והנה * הממיככיס כלנייס •ניאות

״ למגמיד מי  כעתיד ימנא והוא :האלקיס לגויית ה
גי ׳ וני נכחירס להומת אגלי מיי^עיא P’ יי ליייי יי

 היק ית ידיעתי אמנם כי
• כלי נזילת אותם הפועלת

 כאמלו זה יגלה השני והפסח
ידע•ן• • וכי קעלילים כל

; הסדיר הראשין הדרך
לוי^׳ כי במקומות זכר כנר

 p,הכור עלילית נתכנו לבדו
נהשפע,^^ אמנע׳ שום כלי

• פעילתס אין יהיפודו' הכנס החמרי׳המוכני׳וכי על  ד
 ההנ'• הנזרות קבלת מול אל החלידי ולהזמין לסכין

 Up ניאשין אלירי הוא ז! כונה הורא' t החקימו׳המיוחדי
 וכי הגיור אכל ונו ליסודו׳ יש אכל עז

 • ננתח ו ובחי :והשלישית השכית נהקדמה הזאת
̂י ^^יייו ®י כשלישי הוזכרה לסנה סדוסם הזכיר  אש

^ * י סי (למעלהי ונמחים מידים להם ראייה היא  כאןן
^ * סמקיע אל סייקםקי :-וכ?'0קי;אי5דעת ולקכתס



ג5י כ סינת מאמר 'יודח
אמי P ם6 ררג לנד אחת בדרן יהיו סלא יחייבו כלם ראשינהיואתו בכינה מו א אשר כל מי|יא1מ^נ

שעי אל נא יכי׳לך כלן ידי על שתעשינה יחוייב יזלוץתוויפדרהכשליייח יפרט אתיינן •אמנם יתניך י
 שאנחנו הוה הי׳ייש אל תאד דקייחס תיינא^ז ה^זא הזאת בחלויןה זה יזניאית תקיב תינה זאס נאמרו
החפץ ינגלל׳ה שלא ימנעוכז׳• שלא נעיד עליו: נני^נת הפעלים אתר •c( כפעלים וסכות וכו':

 השורפת םפועליסכאש
 בבחעת הההעליות יאמר

 בנשיפת* כיףיה הנפעלים
 קתקרם שנם ומ3 יסיית
 אל עניינם להעלות ^פשי
 פכתכ תה זכליך ■נה

 מלחמותיו בספל ■עדלע
 כי ו כאתר ב' פ ב* האתר
 תנליעההנלו׳שיזקר♦ מלה
 משודרי׳מהנייזים כלם האד

 הפלכים• וכ«':ן| הסמיתייס
 והיינל הנלנלים לומר רונה

 כתו בעיני קזה עלשון
 בהלכית ה־יפרש דברי סיורי
 כי כג להיתנם תויה יסודי

 יקרא נשם הנלנלים לתקנת
 • אלמרכי פלךאלנראג

 ו^לפלו זאלפלךאלתאל•
 אלטלאס אלפלך אלניזהד•

 תאמר אבלי ומזה * «גש
 נסיכי! פלכיז תכזב המליץ

 ואחר .• ונו חקיו תטריפי
 הפלכים• עלות אל כן

 :התלאכים תאמי כאלו
האומרוכ(׳• אמר ובאמת

דא^ידז וההפש^תת הא^ה יסבות
 העיגהם נימך ♦מנע t^S תנקימב כאשר

שי*  שתגיע עד סבותם סכות שתמצא וא̂ו
א ) ר^לכי□ (  ע^ות אל כך ואחר הנלגליס נ
 העלח אל כץ ואחר הגלגלים ניא ) הפלכים (

 הכל כי האומר אפר ובאמת הראשונה
 בבחירות האחר אמר ובאמת הנורא בגזירת

ם מאומה שיהנ««א כלתי ובמקריס רי  מהדנ
 תקרב תרעה ואם ־ חאלקים מגזירת דהס

v«המעשים הזאת בחלוקרת זרת מציאות n 
ם ם או אלקיי  מבחריים או מקריים או טבעיי

 כל על יוצאים הראשונה מהסבה והאלקייס
 הא^לקיס רצון זולת סברת להם אין פגים

 להם מוכנות □סבו'אמצעיות והטבעיים ית
ת אל אותם ומגיעות  כעוד שלמותם תכלי

ע שלא מנ ע י ם מאחדמהשלשד־ן מונ  הלקי
 דתם אך ק גס אמצעיות מסבות ם והמקרי♦
אין ככונ ולא בסדר ולא כטבע לא במקרה  ו

א )הכנה (להס  עדיו הזדתניתלשלמו׳יגיעו נ
ם אצלו ויעמדו  • בחלקי׳השלשה כדם ומתני
ת דתאדם חפ*\ סבתם הבחירי׳ם >הבל ע  נ

 ריאמעעיות הסכות
ולבחירה

ככ והנחירדת בחירתו

 תקיהש* זה א׳ י׳י האלק
 בייקלה* י׳ךכס :נחייר

 נענחסאבל ייכיורה נר שא■
 קדי דרך לייגחות הגיעי

ע1נכ לא והזדיין  נסדר לא1 ;
 ניחר: נכיגח ילא אלק•

 לשלחתו הכנה להר ן וא
• ט'  בלע* להיותן נ׳ ו

 לקן אין לתכלית• ייכוינות
 אשר■ דחת ק והכנת פדיי
 יגוח* לשל״זית W יגי«גו
 החלק* ש לשל שיש כית אנלי

 כהס ומתנים הנותרים•
 הייקרע יקיה שאו • זכו'

 משלש• ייייעהימוגע כשלא
 זכרם: הילקיסשקדס

 חפץ כבעם הנחייייס אנל
 עלוס התנה •נא ונו האדם
 זמכזפון החלקים• ניתר

 אה היה אס נטעת! אני
 שאין להזיות תמנו נכונה
 מחני מכחלק' האדם בחיית
 ולא לאאלקית סנה בשום

 P כי מקרית ולא בעית1«
האלקית החכחה גורה

למסב מחק לו ונטה לעולם בחירתו טכע על להזאירו אחד כל סיסמיכו תה על לשניהם יש הללו האומרים
 יזגוירת ש:כל האומר כי מיוחדת* בחינה מל מהם

 הכל• חחתז ט אליו שכ שהכל מכר הוא הבורא
 שה-נה תר א יגוור ני ונמקריס בנחירות יהאזחל
 ־ נמקרה נחשכיס תהס והרנה נגחירה תלוים דניים

 :שיתנאל כאו נאמנעיים קשתלשלם מכד היא
 האלה הדברים היו • ז;ן׳ אלקי־ס יהיו המעשים
 חלחשגא חח פרק בשני המורה שכתב למה קרוניס

אכן • אמנעי גלא האלקייס המעשים שס הזכיר

 אין אקשה ואני אמרו ויבאר 1 פ חשובה בה הרלזנס סטת
פיעה  פעזיכו שניא׳עליוהחכס מה דרך על יכיונא לנ׳

 פרעה היה הלנ הכבדת שלילי בפק אין נאמר! וארא פ'
 והכנעה תשיבה בד על לא ספק ־שיאלנלי אח יזשלח

 גדלו שהכיר אלפי מורל מהיות שיתנקס יתברך לאל
 בית את עיד לסביל יכיל בלתי הייתי נד על אלה וטיבו

 אני^ה ט תדע הטרם כי-מי'עבדיו שהגיד! כמו המכות
פרעה היה אס אבל כלל תשובה היתה לא וזאת מגלים

ה כי שעי העקידס יעל שלימה בתשובת אליו ילשזב יתברך לאל להכנע חפץ שלימס חלזקז! טת עו
ואני יתברך האל היהלומזהשוסליונעיהנהאמר לא הא־נושיות שהכעילית אחר נאמדו לחליקתנו שיה
 ולא המנוח לסגיל שיתאמץ פרעה לב את אקשה הא־שיית ייאלקית מההשגחה אס תשתהיינה ימלטי לא
בה החל שטתואשי יביא • ישראל את המטת מיראת השתדלות ידי על אי סשייימיית המעיכה מפאת אם

נן אף הורג אנכי הנה פ׳שמות אמרו אנל והנסיזן והדת והשכל • ההולחו כל על אז אנושי יעויין נכזיך נ
7 א ע * שמה־ר 0



מאמר יחודח קוד
 יאיא פ' שנעב ליקיוה«את להימבן8ו«(ימדו • •מש

 המסת הי«חני כי השני יהטעס «j< אקשה ואגי
 פרעה(׳נגד לב ייסק לק נהן נאתר לא ני נפשע! עלי«

 ה'אכל לכנוד לשלחם יכה. לא יהגה מיעהאתלני
ניו כאשי  לנז רן אותם לסבול ינלאה עליז הלינית ג
 כוראז לעשיתרגין הזזכו׳לא מסבל לשלחם נמלך «<יה

תf̂אמ אתיוח< יאיהקשהה  שמז בפי לנסל״ען א
 להכין יי במגלה העקידה כעל חיש «ל« • ע'כ •ני'

 כקס נכשל היה לא הנזכיים כדבריי היייבן נינת אמי•
 הכלמיסיכלת^הפקיחייאשי האייתית נינתו מיגא יסיה

 תיקיח בעפי אמנם לי׳כי שעי ע/אלא נגדי יאמץ הקשה
 לכל כנקלה סיתכאי כתי •אריגי עכביש יהירי ישידם
 הכינה אל וההשקפה סתתכונית בטיב עציהם עימד

 ) ג אינה ( הנתיב מאמי יתבאר זי כינה יעל סיכיני
 קגך מלשין מגנת •כי ■ להס תאלתך לב מגנת להם עתן

 תאלתן לימי יעניינו ־ זקללה אלה מלשין •תאלתן
̂ן  מגןימחכה תחןלתס היא עליהם שתתמיד «קללח

 ובכן ילהתייס המנות ביל לס איק לי להיית נבם כנגד
 כי לאמי לענייני ינשיב • תשברם שכיון משנה

ה עלכיינ  כאמי« אחריכן זיהדבריסשיבאו ככייייי
 כשעת דבי יהטכעייס המקי־יים העניינים היעילי •לא

 אך • שמס הייכיי לא סבקיריים יאלי יכי' הקלקלה
 אלקיים כלס שיהיו באפשי יהיה שם יזכיר אמנהתאשי

 כפית שתי על תליי הדבר אסכן יהיה ־ זה הפן יראה
 הבחייייסאפשי מן התנאי השמיטו ן לעני כי * המאזנים

 שהכחייה מפני אס • פבית חשתי לאחת זה שהיה לימי
 תוריד ילא תעלה שלא היית עם לעולם לאתתכטל

 כל כ׳ אלקיס יהמקריי׳כחפץ הטבעת הסבות בהתבטל
 לי ישלם לא נמתקייח׳בידי ככחייעו פונה •ונות׳שהיא

 ויתר קיאיל ילהנלה ליכית ימיךלהייתין לנד פניתו
 שכתב מה דיך על ־ וליעתי לחיגתי משמאילוק הסלית
 ומנא להם ישמט ובקי הנאן אמרו אנל הפורנו החכם

 שאינם מאתי תלונתם להסיר rr יספיק להסי׳זלאיך
 הלא נלככה אל נאתמיינסו לנסות כדי אלא נשי שואלים

 לאין זה זולת כמאכלים ינסי נזה שנסו שכמי ספק אין
 שייי׳חח כידי הכל בחיית׳כאזל את לאתסיי עכלי׳יאתה

 שימאסו,כל דיך חלמניא הידס׳קקנר יפיאתשמים
 תראה יעתה ליאפכס יגא אשל כאמיועד ייאכלעאיה

 בהמשכם הבשל מן שיאכלי שיקיייה ת־אה להיי ®*קיל
 תגלי כי יימאשי שינאדיאפס עד התענוג אתי גבחייתס

 מפני זי השמטה שהיתה אי • עכ ־ בחייתס •אסיר
 החלק^כלס־ בשלשת עליה להתנית ־ לי אפשי היה סלא

האלקים המגיעלרכין היילק ״’Tהתנא' היית

כ סימן חמישי
̂  פלגי ונאמין אדם של בחייתי לשנות סכל בידי כי
 מח;ו שאין אלא יטנו יחפ(׳ן אשי כל אל ה ניד מלך לב

 /לסרגן ויכלבז להניח הטיה •בין הפלש ■יש -ני הכדלז
 -היוי)ו0לפנגהמלן־ע1לעגיןהסבוח־סמזדחנית זו הטיה
 הנל יהיה יקדונ ־ יעימל מוכס ענמו כישות עדיין

 אך יותיחן׳האחרוןמסהשיאחראקיכן אנלי הראשון
 כ♦ יאמר יגהם אמרי עד וכ! גריד^ בגזירק יהיה אשר
 אתי יכנה • יכי ההזדחנית' כפם יועיל לא

 מפילאקג• אמתהיונאים אמרי קשט בי להידיען כעיני
 ידי יעל דבריאתיעלעסקי-זיזג היה אשי אק מנכבדי

 מען טהורות.נזרקו לאמרות עשה זכר הדכרים גלגול
 .)כיס בכת׳ יהמה ( כחכחה מניייניס אנשים ארבעה

 לחטוא יעשה אשר אדם לפעולית קשיאל אל טעם משיבי
 קמסופ^ן איזיהיא בהשלממן השתדלותו רוב עס בקנה

 קקכמיס מן אחד •ויען מרובה• סכנתה שנכלןאשי
אם זו אין ׳המסזפדיס  ישתד^ בס אשי המלך ענודת כ̂י

 fp ריקם חוזית יהיאמדה אדוניי איל להתיצית ■העבד
 • עונו ונשא ואשם •דע לא יהיא חקי אין מלכים לב

 עד יההפק יבתהסכנה היא הדלחליה ויאחר השני ויען
 מעכע השליש• וימכא • כייפתח חיגר יאליתהלל מאד

 ppin מאד עד העגומה יההכנה הספק הן בפיהו
 מרוחסעהמסעל• ימים ארחות עוכר סוחד באניות

 לקיחע סככת כמית עזה כ׳ תשובתו פיי היה והרביעי
את כשמעי ויהי • מכרה מפניני יחיק כי לו ־אשה־הוגנת

 ור^ דממס יחליף פגי על דעת ריח נעמו נ• אמריהם
כע^ התסקדי' גאלה כי לבך דברי יתמוך אשמע  אי

בעל^ המה לשלשה כי שלחה כחשלי הענייכםהנכללים
 לךך בשמיס הנשר דרך ־ ידעתים לא מתני(ארכעה

י כלבס^ודרך אניה דיך גיר עלי כחש נ  *KJ( עלתה ג
 ואס ככשר חגביה אס כאחי־ו המלכית אל כניי הנכר כי

כני אורידך משם קינך שים כוכבים בין  מלך אזל ו
 לקיסר,׳ היתה הנשר גורת כי גכ וידענו • נשר ת1נעזפ
 מיקדזן אלכסנדר בלידת כי היוני׳יסופר ובהגדות • לאות
 אן;,ן פיליפז המלך סיכל על יושג שהיה אחד נשר נראה

ד אל מנד מתהפך היה וחחיד אותי'היום כל משם וז ולא  נ
 עלמעליזמלכיתץ לאות העולם רוחות לד' בכפיו ופורש

 כאמדו הנלחם אל כנוי זקנחש העזלס כל לבנוש וקלות!
ע מלי ני׳ש דן יהי  pi גלב ואטס • ארח שפיפוןעלי ד

י ודרך • שקלם כתו סיחר אניח על כמשמעה נ  נעלמק ג
 להילוך כיניזיי מגמת סיף להיות י|והנה מישאשה יקח כי

 עקד היא כי הוגנת אשה לולאד^ם ליז־ג ק:ה כמה
̂  חיל אשת דינו <מ.נתחתסגור משלי כפי של יסידי
לכקן את ו1̂ נשיו כי ככך נכשל הוא גס וקיא עו' ימגא

כנודע•



מאסריחורח קו^
הדמויים עסשלשמ הוה גיארהדכר 'ל6ננידע;פ(

 ארנעה אמר ולא לענמם השלשה הפריד כן תל היןידמי
ה  שנפלאמהיא כתו כמומר ונעשה ממני■־ נעלאו מ

 ההיא כדרך רושם אר1י לא ני כשמים נשר דרך נעים
תע־מ נעלת: ני זה ודוגמת

 של ממשנותיו דיך חי כל
 פני על המשמזטוע עלך

רעיוניואשיאץ ייףעשיד
וכן חקיכמישיןדם*להם

 ו־זסנדז משותל־^ות סכות ^בחיררח
 דוחק מכ^י ד־דטת^־ני־לות דחרשסיגרה

nS מונח ורחנפש »ה1נפע כעמר
 רדגה שהיא פח תע־׳טח והפכו-, nvyn כין

ו שוזשונח וצריך ־ מר^  Sy סתגונדת א
̂א פה ההיא הכחירד,  הסבו נשא זה יחוייב •ש

א סכה תגונה nS! כי האם־לעיות ^ תו ע ב  ס
כק־גתס גמעיא שהאפשר פי עד אף מקיית

כאשר

רפד כ סימן חמישי
 • וגו לדממה העיה יקם וגו' באניות הים יורדי נאמרו
 תה׳אשה וגיוח עומד הכתוב כעלמה גבר דיך וכנגד
 ולמען • מס' רטן ויפק טוב תנא אשה מנא ונאמר משכלת
 ירכה־תד׳כוין כי גם אלה ככל אדם תשועת שוא כי תזכור

־ תקף בכל והשתדלות

 לא נורעין עלי כמש דיך
 כדד׳סהוא שם אין ני •זפתי
 לא וס ודוגמת ניכר יושם
 המלחמה |עלך אנוש •דע

 לעלות נוטס דיכס להיכן
משגב גטר יגורנו לעם
 אניס דרך וכן מזח* ספק מנת וספק־ מנודות זנית
 הוא כי עליו תאמר אשל ודרך מסלול לאישאר ים כלב

 עד ימים מתוף אכיתהותר כאת חד• כי ודוגמתו ♦ס
 ולאו ן וא איש בלב- מחשבות רבות החק למחיז הגיעה
 יציאס תהא והלואי ’ דכר אתרית טונ על כידיה ורפיא
 נסתרה דרכו אשר לגכי חרנכז משפט! כן • נטאס

 גכי דרך תמכו שנעלם כתו לז חונכת אשה כלקיחת
 שכב אם לדעת ושמאל דרךלכטותימין אין כי כעלמה

 כן על ׳ עלם רדקכשרש שכתב כמו לאו אס אותה איש
 מנאפת דרךאשס כן לאתר מנתו נעקר דכריו סתם
 ומסוככת מאד מסופקת אשה יקרא לזאת כלומר וגו'

 לוקחה מאיש כאשר כי שזכרנו החלקים שאר מכל יותר
 כי רעה בפגיעתה ילכד סן מאד לה לחוש יש לאשה «את

 ונסתרה מעיניו ונעלם אותת ושככאיש אשתי תשטה
 והזא יגו' פיה ימתתה אכלה אמרי וזהו נטמאה והיא
 ונדק ׳ תמנה היונאיס הקלקולים אכלכליתי <כין

 האשה סככת חובת לנד להכריע נשפטו זכה כדברו־
 ואשת סגריר טורדניים דלף היגנתכיאמכס הכלתי

 כה ונתקל נכנס ניתו בירכתי תמיד נשכת' מדיכי׳נשתזה
 יש לכלס כי הנשארים שלשת כן ולא בה־ ונתקל יוכא

 ועוד ־ חייו ימי כל האדם עם יתמידו ולא לשכנת׳קנכה
 כסכנת חנייה כך מרובה'איכהכל סכנתם היות עם כי

עת  החקון איןלמזס ואולם ־ היגנת הנלתי האשה יגי
 הנשי דיך על כי לכדו לה' כלתי מאלה אחד דחיס
 אשר כל אל ה ניד לנמלך מים פלגי לאמר כתיב עשמיס
 מוכן סוס כאתר גור עלי נחש דרך וכנגד ־ ימני ייזזי]
 תסיזני' ממני ירום נניר ילה׳התשועיכתי' מלחמה ליום

ן יכנג־ל תנין היא הלא ים נלג אניס לי אניות לחוף י

 דרן כי עינך כניון תחז
כ• היא כשמים הלא הכשר
 אדוני היא כשמים אלקי

 נחשהית ודדך האדונים•
 עליו כ• עעלו 0TP גור עלי

 או להזמין ומלת ר היא־
 היא אניה ודרך להשמאיל•

ס לני  שרו גדול הים זה נ
הנחל« כל נאת שעליו ים סל

 אנל הרומז הים אל הולכים
 ה^קויו מערכת כעל שכתב מלס׳כמו למדת העקיכלים

 והוא ־ ירשה ודדוס ים על הדחק כביאור וניתז ח ע'
 י תפנה מימז אל אניס תענור עד מזעפו הים ישקיט
 שנאמר חי מכל הנעלם אל רמז כעלמה היא גבר ודרך
 והוא * חזל כאמרת כתיב לעלם לעילם שמי זה עליו

 לפלוס פלוני נת זווגים מזווג תעלומה המיניאלאור
 הנדיקיכד גזיל על הרשע שבט ינוח ולא ליס אפי׳מעבר

 הלו הניין אנלו בניתי הכזכד הביאור להשלמת והכס
 לפעילות תשאל שאם * וכו' שגית ולבחירה :למזכרת

 יתהיס וכך כך פלוני עשה מה מפני שפתיך כדבר אדם
 מןיהסנזתומסנת וכך כך היתססנתי כי נזה תשינתך

 הןןקי'' חפץ אל המשיכה עלות עד הענין ישתלשל לסנה
 כתו הפועל לבחירת הכית שום ההם בסכות יונן לא

 :המקריים הטבעיים.ובקנת בדגרים עניינם שהיה
 9טנ כ^תשפט לעילם ני נמנא• שהאפשר בעבור
 מונע זסנפש :אונס אין עמדו על קיים ישאל האפשר

 tn כין לפתינב מקזס לה שהוכח לוחי רונה * יכו לה
 ילא מעיק יעיקה לא ’ תחפיץ אשר I!וכה כס לזהותפן

 לעשז'; *שלא לעשו׳זוהפכה ־ ב־ןיהענה :תכריח יכריח
 הבתירס ענין לבכייח׳אמתת כא • וכי' שתשובח וגליך
 לבין הבחיריי הדבר בין אשר ההבדל הניע ול/ה לאדם
י לנחירה כי יזה • כמקיה או נטבע הנמשך הדנר נ  כ
 9P רע ועד מטוב כליתגמיליהי על והגבות השכח ייוחס
 נקגתםי נמגא שהאמשי אעפי :במקרס־ונ^ע כן שאינו

 ענייג® ואין כפכיק מסודרים שאינם מקרים י̂ש ני
 נןאמי,_נ (לקןןןןן<ו9 כספר הרלנב שזכר האדם במקרי

p לתלית יאין ׳ למעלה שזכיט ב פ' r זהגנות השבח 
 ות לפי כי ,;אפשר opj מכי הבתילייס בעטינים

ב a y ע j . בסקי גס’®



כ סימז זחמישי מאמר יהודח קול
•0(ל לנעלה נז נתונה כאנוש היא רוח אכל האעשר(' כס להמנא והגנו השנח מפל היה גסנהקיים ממ נ

שאין י*ל • זכו ק אס 5 הדעת תסכלה! לא ותפל שוא הקרה מינים* שני המקליס ני חהאיכוזידעת נג*
שן כ.תש!כ1̂ש דוחקת סכה שום הנדעגמותה לכתירה הטמון• וימנא בזל איש יכרה נוה והמשל הכתירה מ

זהגנוע השנת ענין כה זיכטל הכלח ההיא הנתייה הננין הריסת כהקלה טנעיים מדכריס נמשך מקרה
המנשבת הלוח ידי על

 יזיקו כאשזר והישן התינוק תאשים ah rcaכ
ך אב^ זה הפך נאפשר והיה נ  מאשימו אי
 התראדז ממנו המחשבות הסתד^ק מפני
כועסים) האפשד(חאינם מכהיטים הם אשר

 הו4 פי.טיזיקם.בכינרת ע^ יכעסו שלא נא
 ויזיקם כגדיהס שיננוב למי הם הנמסרים

שר בקור א  העפונית הרוח נמהרים כ
 או שתזיקם עד קור ביום מנשבת כשהיא
; נקבע כוזב כח שהכעס יאמרו רינר̂.

גל
 • וכיונא לתיעלתהגמתיס

 יפקלו חתקלפים ונשמות
 כי הפילוסיפזס חכמי אותם
 לעזשסהיאשק בלשון ^לאו

 קאסו* השני ישס * פורטונה
 סקרי(ההזדמן הס שתא1

 ככפל אגלנו עניינ' אהינתג
 שז הקא כנגד הקלי לשק*

 • הפזרטיכה כנגד וההודמן
 היות' שנשטהם השוה והנד

 מכוין כונת כלא נמשכיס
 אל דק והקש סדד ובזולת
 • יהזא שס שיפולו מקום
 החבר הדעת הניאה ולפי

 הכתירה הנופלי׳ק המקרים
 האפשר נהם יפיל אשר הם
 :לאמר משלו נשא כן ועל

 התינוק תאשים לא כאשי
 באת שאם וגכונה * וכז'

 • האפשריות תנד לדונו
 שלא ספק ואין מנכהז היית

 • משכיל לב על כזאת פלתה
 והשגת הגנות שיש אודאי1ו

 בכוכה הדבר סואהעשות
 התלאה :מחשכת •מלאכת

 וכו'• מכחישים הם אשר
 מנד המונח אמתת על הורה

 סיכיח ענמז פהבעלנדין
 שיכעוס במס עליו להודות

 לא וכן בכונה המזיק על
 מה הוא זה שיש והנה * בכוכה שלא המזיק על יעשה

 בשאי להסמקום אין והגנות השבח כי זכרו •קלס
 אי זרניף נכונה הפועל ק הכתירה זילת יזתנית
 • כנגידי להתריס אליו ענות מאין * יכו' הס יס הנמהל

fiיקםJ*שהכעם יאתרו או כגדיול כהפשטת קזי
 ׳ הנחירה על אנלם הודאה זח יה׳ה לא אס ־ ‘וכו

^י לה® «י״ייכ  על כועש שהיותו לומר מייל לי י
כעכע• תיגנל כלתי 1’ע= היא’ וכיזנא * דבר זולת בר1

 אחר דבר מבלעדי דבר ע^ הארס שיכעס
 זה וזו^ת וישנא ויאהב ויגגה שישכח וכן
 סכה כחירד, שהיא מצד לנחירה אין כן אם

א הבחירה תשוב כי הכרהית הי  הכרח ה
 דפקו תנועת כמו הכרתי האדם דבור ויהיתז

ה שתחכ׳שהו מדת’ובזה אי ר  אתרה כי ה
א צ  השתיקה וע^ הדבור ע^ יכו^ עצמך מו

 ימשלו ד,שכ^ בממשות שתהיה בעוד
ם מקרים כך  החדושים היו וא^ו * אחרי

ה כונה מכוונים שונ  הראשונח פהע^ה רא
ם היו בראי  והיינו רגע כדי עם ^עתם נ

 עתה כי בו אשר וכ^ בעו^ם ^ומר יכולים
 שיפלא ן עני למופתים היה ולא הבורא בראו

 ולא נעבור□ שיאמין שכן כל מהם האדם
 שניהם כי הממדה על יתרון ^עונר היה

 לעשותו שהושמו בה עושים עובדים
באו הו  משיגות גדולות דנות עם א^יו ו
 הכחשת שבהן והגדולה הזאת האמונה

ל אמרנו כאשר העין ה אנ  המשגת הדנ
שיאובר מי

 כתורתה לא אשר וכיזנא
 ויהיה :למעלה שזכרנו

 הוא גם נזכף * וכז' דנזל
 לכחירק יושם שעיכפ להורות

 ש?/לה באדם כפעול? מקום
 בכיתי פאדס דכזר יהיה
 שתכחישהו מה בזה ויש * זכו'

 כממשלת י זכי' היאיס
 תינמן מכלל שינא ־ השכל

 שלא או למעלס המוזכר
 תקסלק הדע טיריף ישיגהו
 :חילי מחמת אז הינירפ

 מקרי׳אחליס• כך ימשלו ולא
 מעבירי* י השילזדכי כעטן

 זמנלכלי' דעתי האד'על את
 החדיש♦' היי ו1אתמתשנתז:זז

 כזלל,ן זו טענה וכו׳•
 הסכוי; נויך על לבורות

 שמלן טיב לא זכי האמנעיות
 הסכת אל הכל מייחס האדם

 בכוגה לכדס הראשונה
 ךך7 נזזליג ממנה ראשונה

 • כתישקדס כהשתלשלות
 החדישי׳נכרא♦' כל היי שי׳׳כ

 רגע ככל תמיד לעתס
 ימתיןהקדן,ן אחרתדוש•

 קורא* סיתה ל חתמי ה הזה
 ייעקד* נטלס המופתים

 יונא דכי המגא כלי על
̂יזיי• ההק®. ישא^ ילא ק

 האדם דעת לפליאת מקים
 וכן'; למופתים' היה לא י יזא להפליא ס׳ יביא מנריאה

 ע{* לדכד יתשינם לא שאם * זכו שיאמין שכן כל ואמר
 אומן אמוה' בנפשי לקבוע מחמתם יתעורר לא1 שכן כל
 לשט,ן וריחו בתענזמז פלא עישה תהלית נורא על

 א הי בשלישי זכרנו נכד כי קפ׳ץ לכל הטכעיס
 הנמשך ס הרוג ימעט כן ויזרגלו הדנרים יתמידו אשר

 הטנעק* ה' פעולות כל היות עם ז!פיכן ־ נס מעני
5* איד על לב שיושם הן גס ראויות פלאות;;ראות

כדכר



כ סיטז "חמישי מאמר יהורח קו^
ת עס :ע*כ יס׳ רביס־ מיס היןילזת לשוני ״ה ־ i3 מ/מיי היי/כע נדני ט  זס' דזלזתJ י
 יס משכרי שהם אדירים ס ש? יגיס מים מקילות יותר
 וכן קולות לגלגלים כי לאות יוס כמייס ת אדיר ♦ותי
 ישמעו לא הקולות ואלה רבים מים נקיל ביתזקאל כתונ

העירי יטטי לא כאש חרשי ה
 כן אעפי ע״כ הנוראי ה מעשי

 מתעורר שלאדם איןטכעו
 הפלאי׳המתתדשים חן אס כי

 *אבע כי שכתה וכמו להרקים
 ואין גדולות עושק אמדי על

 מסער אין עד נפלאות תקר
 יגו'(איובהית) מטר הנותן

 רגיל שהאדם כעבור כי וזל
 ושוקעת• זורחת השמש לדאו
 פגשם בא וכעבור • כעיניז כלא ושקיעתה זריחתה אין

 בסעתהכייך עת«ם&כלאםגשם גסי־ש מעטי ■לפרקים
 לקמט«י תעכיס על ויכוה הנורא אדסאל נכי ןינעקו

 עושה הזכירןאחי כן על * איתגדול להם יהיה וזה
 שקדוש ושתעת ידעת ואתה עכי י מטל הניתן ־גדולות

 כמו כמדכל<ם דעת פיה יכע בכל וכליאתם ־הדנדיס
 כספי הריינג אמנם עד• פ׳ כראשין המורה שזכר

ו׳«' מלחמופיומאמר  והורה הזה הדעת התז הכיר פ'
 עם יתכרך מאתו תמיד שופע איננו השלם המביאות &זה

 ככר ס * ע1י וככל שעה ככל ממנו שופע קיומו היית
 ואין הנטאה מעת לו הלאיי השלם מניאותו קכל
 • יתכרן כנדיכיתישעעתו הקיום לי להמשין לק טלך

 החניאות b לכאת ההעדי«ם כל ישקו ההיא הבאר מן כי
 לעוכר היה ולא :תפץ לכל יעת זמן לכל רלהתתידו

 • הכחירה דנר לקיום מיותדת אחרת טענה זו • ו<כז
 י< מאתו ראשונה כונה מטוניס החדסים כל קיו סאלז

 כנדיק כן אם והיה הכחירה כטול טה היה ־ <אעוי
 כי עכדו לא לאשר אלקיס כין;עוכד הפרש ואין כרשע

 ,מלבם כיילא עושה היה יתכרן הוא עישיס הס אשר כל
 ית תרמנו ימושו לא עובליסכי נקראים היו ישכיהס

 וזה ״ המכיחת גגזייתו עינוים ידיהם פעל על
 ונו' שהושמו עישיסמה השכל• ירתיקרו מגונה דגי
 החדזשי' כל להיז ההכרק גד על אליו שהובאו ליעי דוצה
 הראשונה העלה מן ראשונה כונה מכמנים כמוכת לפי

כשם הששית כהקדמה עד פ המורה שכתכ תה ̂**ין
האלם לא הקולסיש כשיניע האדם כאלו כמדכייסיזל

 מקלה הוא בקולמוס התחדש אשל הנענוע זה ני כניע
 תנועת שתחינד הנהיג נידהמטעקזאתנסק ביאים

כלל״ מעשה לה שיש לא הקילמוע למניעיז

̂אוכד מי ת דועיזצו נקבור נכוזירה ס  ק/
 ^טעון יש יתברך הא^קיס כגזירת הדנריב

 אותם הועיא לא כי זכור שקום בב.ה ק^יה
h מגזירתו i נדרך א^יו משיבם אב^ עקר 

 אחרת דבד, כן חדד^ש^ותותשיעואחרי
 דאפש כי מידיעתו דועיאוחדנרי׳הדם והוא
ח נזה האריכו מוסכלכטנעווכנ רעמו'  דכדנ
̂דם תצא נמ,קרה בו המדע אותו)נא כ*גהדע' ר

ואין

רפח
 ק גם שיש הכונס

 כאמינה משיגי קוקיס נטולי׳אקריס בגזכיים אלה וילת
 * בנקיים שאומר מי ג כאמור ובנקייה כתדישיס הזאת
 תגיל וכי• הוציאי כעבור :פבתיי׳באד אמתת על שגיור

כי  נתינה הישות מהסגווי
 לטעון אדס;יש סל לכחירתו

 להחננלו׳הדעת וט'־ עליה
■ יכו אליו כס מש אכל :הזאת

 כי הכל גכת להיותו
 קפשית הבקייה ויהי אסר

להקלין> ק' וכיד באדם
 אשי ואל הכורן נעת ולהמיר
 ?למיטנ לטוג יטנו יקפק

כן היושר לפעולות עי  נ
 היות! מצד ללכת שבים אוגאמרשאליוהס נפשית*

 י בקיר׳ שיהיה כך תנאי על כחכמה כאדם את יוגי
 על ושבת פאר לי גקגו ותידז יתכרןהכל ומידו כמעשיו

 אדם של בבתייתי נשלם היימו עס שם המעשה כל
 במלאכת* עלזה סלתלךאשרהסכים רנונו יסד כן כי

 נגדע אין יתברך אליו משתלשל הכל וככן יצירתו
 תשובה כה' הימבם שכתג למה וישיה וס ונדמה דבר

 בל עושה האלם יהיה היאך ותאמר תתמה אל וזל ה פ
 כעולם יעסה וכי מעשייתהוייןלו• ויהיו שיקפק מס

 כל א(ר,ר והכתיב קפצו וצלא קוני ברשות שלא דכי
ה אשי ש ע ה' ק  נתפגו שהכל ע7 ונאין* נשמיס ח

 שהיוצר כשם כיצד לנו לין מס שתעשינו פי על ואף יעשה
 pזהא והמיס למעלה• האשיהייקעיניס להיות חפץ

 בליית ונן!שאי • בעיגול סובב והגלגל למטה יורדים
 האל^ם להיות קפץ ככה נו שקפץ כמכהגן להיות העולם
 לא לי יהיה ולא • לו חםוייס מעשיי וכל • בילו ישותו
 האל לו שנתן וכדעתו נעצמו היא אלא מושך ולא <זפה
 ותשיגמ עב: * וכי לעשות יכול שהאדם כל עושה

 באם הבחירה למאמין תשיג אשד שנית נה7וי * וכי
 קלגייס והס הבורא ישיגם לא דנריס שם יש כן

 להם שיש ביון יליעה נהם תפיל לא אשי קאפשרייס
 על המנונה העיר והרלנב ההפכים׳ לשני אפשרית

 וכבל :&שי אופן ‘ב פ מלחמותיו מספי בשלישי וס
 כ« כנזכית קדכה הקלובתשיבת זה קאייטוכו'־

 n שאין * וכוי הדבר ידיעת ואין כמקרה איתי הדעת
 בדנרייאשרייזדשסבכזנפי ידיעתו ממין פועלת ידיעה

 פעולתי כי חדיש עצם היא נהס רא:ונ'זידיעקי כינה
 הלנרי׳האפשליי • לכל נידיעקו כלי׳אבל באתצעו

p,,p ו7ו לןJpק פועלת ,;־,עק ק י
ידיעה



מאטד יחודח קולי
מי נמיןיש ידיע^  : ^ופם נידיעפו יק״כ סלא י(ס י

ט שכה איףדמג׳שדכי«  מה יאופן זס דיגמת ומעין * ו
 ועל באמרי כ׳א שער העקידה נעל החכם שכת מש הוא

rr קגו׳סאעש' משגי ג׳אד יתיסעתיל נאמישידיעמי האיפן 
 נמשכת קיא <מעש«'הנתיייי

שינאתהסאלהמניאז׳לא ממה
 אמר שידעם תמה יוניאיתם

 שלילת ?וא כקגז לא<»פ̂ו0
 נגרע למה העדיו הגליאז

 או השלילת יאת התלי •ויתפ
הפעילו׳ההן ההעד׳כמטאו'

^ מ כ סימן ר
 ih יקרא אחד בשם ולכלם אחת בסקירה אנלו נסקרים

 כלהמעשי׳העתילו׳ היו שעה * וסרשו׳נתינ' כפיי הכל
 קבקילה החירז'וחמשת פי על זיחכו יתיישובו נפזיי׳לפניו

 בעי הרמכס ביארו לזה יקריב • אדם של ברשותי המשיל
 בעל כמשך יאסריז התשנה

• ג' פ' ’ז מאזיל העקייס
 היא בס העקידה נעל יהכה

 הטאיר מריבת אחריה
npi סכל מאמר על הזה

ח «עת1י ואין כ ס ר כ ד a לחיותו ה h תדחדת 
 זהבאפשור עם והם נהמת חא^קים ידיעת
ן יהיו ושלא שיהיו א׳ ע' כי  שיהיה כמה היד׳
א י בד-ן כא־שר בהיותו הסכר־ז ה עדהנ די  הי

ז איננה טהידת ד נ  כהשלמה היסיף ומשלו וס׳ עלת ראידח אך ר^ותוV ס
 נדון העילם ובעיב אמרו הידיעה כי

לשינו יזה שעי שכתב מה המעשה ייב לפי־ מכל •אק לאמ' כמוכ שי׳ק׳>ט הייבש 1וכדיעיייןשמיד«כמשינ
על היימי אמנם לפעל ינא ערם מעשה לידיעס׳איתי נמשך האד מעשה בפו« הכל באמיו הדייש ענם ניזי

 ס דיאק זאני הראשינים פיסמיהי ככר כמוכה והישית ונאפשרי' הנעש׳כבחיל נמשכ׳למעש׳ההוא ידיעתו אכל
 ענין כי יזה יאמתמי הענין תיכן דנרירהשליס נשאר האד' נשא יביה לפעל ק׳ערסינא ידעס ואח הפכי לעשוי

 משפעו ינמן שלא אמר הנראות קבזיית אלי שתי הסכמת יכלתי השרון שים ‘כל שלימח יתכרך ה' וידיעת נחיריי
השיקל הנקי השכל שהיא העילס ומנחי דעזכ אלא האלקים ידיעת תדחה עכ:ול^ מבחירתו האדם מיניאס
 והאמת• בדהיושי אל מאזכיטימכדיח בכף הדברים גס לסיןנצס אלי הונתלשתי שמקום לומר ריבה וכי'•

אותנו• הנסאייהמכשיר האלקי השכל אל שיכיין ופנכזן נמס ידיעה יתביך לי־ יש אמנס כי אחד כנושא יחד
 כבודו כהא לפני כפוי והכל האדס תrכבח סיתהיס

 עמדו על ^אד האפשר יעבע נתינה הרשות זה ועם
 פ' תשיבה ובהלכות ־ כ פ' בשלישי המורה שכתב ׳וכמי

 *וכו' הידיעה ן א כ• ליה: השנה’נתינת ה'והמשיך
 המעשים ומחדשת פועלת ידיעת איננה לימרכי יינה

 שענייטם1שהיא־פזעלת ידיעתי ההס-האעשעיינזכמשפע
 שכבד שידית׳הדגי *כמי ראשונה כיכה המתחדשי׳ממנו

הוא כבר שהים מה כי מניאיתז מחדשת סבה איננה מיה

 jj, תיסף סחכסאל שלמה למאמר שיה מאמר? ויהיה
 מחפשיז,; הענק זה כי אמר גם שאמינז• כמו דבליו

 ז0יע אשל המעשים ריב לפי אלא איני לגמרי הבחילה
 יעשום אשי לבים מעשים יש ודאי כי האדם מין אותם

 מפאת בהם שיזכרחז אלא בחירתם לפי לא האנשים
 ןן׳ ידעתי מוש העינש אז השכל עד האלקת ההשגחה

 וישלת ״ עתידים שאני כמי לאדסדיכו לא כי
^ פי על והנה • ע*כ * בה )כי שער ( ל יותד היה ה

אס הוא הנה הכל ה'יודע אם לאתר יסופק אשי הספק בהשאריפרישם אךהי^ראיהעליו לפיעל\ ינערך לא
תו משמלת קד!שזמר0 ושזא הויתס מכריח כן הענין וכן־ • עשוהו כבר אשר את היזדע כידיעת ל ט ע

העבל עענת W עיד שיזכיר זכמי נפעוליתיו שליט בחצחיך האדם את ינר אשר יתברך כידיעתו
וכזכור שזכינו ממת כיור זה היתר אמנם כי הזרז* מקפת יתברך וידיעתו סנחייייס מעשיו על בבחירתו

 If שעה קיבה כי עיני לנגד ותימנה שיבא* כהה עוד לפניו הס ובפוייס תבחילתי לימשך העתידים ים1«מע;
I עלהימכ׳המעיר בהשיבו הדאבד שכתב לתה נקבת בחירתו בכח הושמו שכבי כיון שהיה מה כידיעת p

 שום בה אין כמקרה ידיעה הנקראת הואת והידיעה
 כמדובי• פועלת ידיעה איננה כי ופעילה מעשה
 מקום על לעומד לימה הלכי למה מש̂ל משלו וכבר
 וקבתם עובדים קנתס עברו קנתס עוברי' ורואה ייבוה

ח’׳’״ ישכין מרומים הוא כי לפניו כפוי והכל לעבור יי

 pp בני שאין העלה ולפתיי זהעה׳מהלכי׳תשובה• ספק
 ppppi זכו'• הביואי׳ימעשיהס הכל5יאךידעה0 לידע
 החכעו׳ המחברמנהג זה נהג היאפד־בא^ורזלא יד עליו
 jpp והוא להשלימו• ידע זלא בלבל ל מתחי אלם סאין

יהקזיןין בקושיא הדב< והניח • וקושיית כשאלות
היומין,׳ לסכיחהדבר-נתחימית לו היה •וטוב לאמינה ראייתו ואק כאמתתו הפק אין יואה היא

אקלן יאילישעה * לעתסבספק ויניח ילאיעירילבס היוכלהמזבאים זה וכענין מכייז״ייי^יאיתסצלל•
תשיכס !’י^א’® על ואף • וה על בלבם הרהור יבא כמעמר לפסו הם כאלי יתברך אליו0’יזיי*^*°יזיי^ יכל

ואית^ ליקבתתשינה־ לסמיך היא טיב זה על ננחת מעשיהם כל אל המבין לבם יחד הייגי וכאחיי
הכולא זיימ4נ ורשעתו«ןלדים האלם נדקת היו אס כלם לפניזכי גלשמיס עתידיעייע ♦איזהכדליעבי



מאמר יהודח .קול
 ^)לק9לג( ימיה גייימי סיליעת! ^/ימייס הייני •ה

 ומסרס מידו סממסליז יי ססיי סהניי קשה^ל*וןגכסיי
 כיליעת היא אכל כוירה יליעמו

 • יס של דרכיו יסיו מס אמד יינח ®*'לעי יזאינעכטני
«הדכיידועשכלתיןר'האד׳

רגו כ סימן חמישי
 מכלי כצדקת ידיע׳האלקי׳הפועלמ מכה עדן ׳לגן0והוומ

 ידיעתו גכיסגמכת ואסיים • כעגולהו כלל הס שיפעלו
 הפועלת ידיעתו סה^ עתידי׳לסטוא־הנלתייסשאו שהם

̂הפעל ההוא הדני הספק׳להצנא •כלל אהנעי ניולת אל : 
מעין יה היי כ!1 כדין והיה

Jf

ח1ר.י לי ?עןיכליליזסייהנור׳בכח ע *»כיס ^א^קים י ̂'מ̂ל ס ו ^יו למעל שוכר משלן ו^נמאי  ולא כ
ם השכל כי שנתן ^א * המילית  הסבו ללענונהובעלו כסנר ^הוידז סכה הידיעה היתד. וא^ו הידעוני

ם שיהוי כדיץ הית לידיתיאחייקילנאמממהת ^ז עדן כגן ^זידי די  סלאהיהנ^ן ■האמצעיות־ לי
 כפעילת ..להסיודל ^דס ^זיעבדו מג^י‘עריקים- שהם הא^קים.אלו באד' סוסין הנק והיא ־המיל

ת־ .נתייתי«ינא* יכשכל להודמן -ולא וכ1תןנ ^הטא עתידיס שהם ^דעתו 0יהנ1,יזאחחם:נ ♦הבודא י
w שיש־נע בדין .והיד־ן שיחטא( i־D 

ה מאין ^ כ שבע',נעת ש־חא קי'11 בידיעת א  י
 דמיי ,ואל{עע<ותa,הא הסכות ובטלו פלוני

 .הכחית ות6<1םעי מסתלק ו־זיר־ו בטלות
 אח נסדח והאלקיס מאמרו האמעעיותוהיה

 k הכח מן, עבודתו להועיא נכון על אכרחס

 שאמר*יען סבתיטובתו..כמו זה, להיות השעל
 אברכך ברך. כי הזה הדבר את עשית אשר

'.!!קיי' להיות כים ערי החדושים שהיו וכעבור
 והיה(ר,אפשר)נא'באפשר החלקי זולתם;מן או

חיו ם כלם שי קיי ל  מוצאו בלם.נכון האלה כיי הד ליחסם החמין נחר א
יש .לגאון האמינות מספר כאמונה חוזק יותר זה להיות האלקי 11 כלם

אדנייובעל אך כעדי׳יכגרהכי

 ־ורגעיואס המזל כת ^ילע
 לזה •להוציאו כשכל ■כת יש

 הידיעה חי • לא אס מידי*
 איננו וכלזס אינהגזייה'

 הידיעה -כי פ:4< וויה*
 שמעפו זו שתים לאלקים־
 שלא •הא להניפו• מונחית

 •נהיית' קאלקיס קלקידיע
עםוהנאפש׳שיהיו והגשהס
מסיך יעתה «<ןי(

 ועל שתיהן• כ<ןיום ^קס
הידי.עה כי אמר מיאסופה

 C בזה וכיוצא לרקגבונו
 • וכו' בטלות היו ■ואלו

 האמצעיות השנות וכהנטל
 מציאות מסתלק ג*כ היה ההן

 כחיע ולס האמנעיו' הכתית
 ככיום אשר אדס &ל נעשו

 מולההשתדלו׳ יגנראישאל
 הי«0 ההוא והסזדמכית

 יעשה יתצא והאל היו לנטלה
י נ ושרש * צייך לאין ד

 אמי השניה לאלקיסוכו'יעל
ה לי6ן  יהעו יאשיכה והנה • יכו ססה הידיעה צ־̂י

 מי נליעללאמי לנכךדנר יסיהעס פן דנריזלאמר
 נדכריס ־ האלקי' ידיעת אל להכניס וה כתגר מכניבני

 •טנע להשאיר !ה עם אני יצייכיס סיאיל האפשריים
 ננמנעסלה* טפתיני אישת מזירה 0תלי«זנ על האפשר

שאין ילזמר הלותק מן עצמני לפטיי לנו טוג «סלא

ק וקנההגאין יאשיןזזל פ יל מא העקרים סעדי  זל ינ
 אמי כרניעית כמגילה זהלעת האמונזת כספי פייש
 סנתמציאיתסכמו קאפשלייס הלניים השי יליעת שאין
 כן טבעי נשא׳על אבל הויתי מה^שהי׳סנת ידיעתו שאין

׳אזנ הדנרי ידיעתו  נשאלו כן יעל מציאות סנת סאפשרי̂י
היו •מציאותם סבת ילעעו טבעיאפקיות׳סאלוהיתה על

 י'החיניי'-ואהיםאנחנו|י(אי'’ברי*הטכע7׳נמנאי׳תמ*דת 4עתהילבrעל בהםוכמוסעלס מקפת ימבר ידיעתו
 שאיןתציאותתלויבידיעתו צתיתחייב אית׳מתחדשימיום כאלה מידיעות שמן האל לוקק שאס בספדמלקמזתיי

 הגאון כשאייהדברי־עלטכעאפשיות׳אלןלביי ובענן'זה יהיה היא האל<ןיס ידעי אשר כי נקירה־ לי זק למה
 מספרו• הה מפרהכחרגמאמר זלונמשך׳אקייונעל כי .טעם כטוב ויין לק,!ש הוציא כן על עכפ לעילם

‘האימיי שקדניי׳הללוקלובי׳לדבלי לפי מספיק זה ואין לאלקןס מפורסמת ריא האפשריים כענייגים הידיעה
אית־׳אקר יודע היה הלנלי׳האפשיי׳שאם יידע השי שאין במקנילי' ילידעיני נניאתס ילגביאיסמשפע ילמלאכיס

י כידיעתו תליי מציאותם שאין עלייןאת לעת יידעת כי היראה זת ומכל הקסם• אפשל־שתקיק היה כנ
ולא האפשר קלקי משני המציאו* אל היוצא כקלןך ידיעתי ןאל; ־מודעת ■ נגקייתישל״אדם הנתלה מן יתקדש ^שי

הלכייס פי על יאילס * ידיעאלאסבליתעכל ^: יהיה כאפסל זה עם הייתם ילענין • הכסיון ימן הכתיב מן
ארצה המוצב במפלצז ובפרט הציכ־ ביאור על שהקדמנו היתק כן שאלול׳ דניו הקדים כבל ־ יהיו ישלא היי’®

 הספקיתייז צל סי ־ אתהאזן לשבי השמימק חגיע יראשי להמתת הדכלים בשאר כדרכה * להזיה סידיעהפכה
 כעל מלכר» זכלגו שכני מה מלבד ־ ולאתנו מעלינו טעיתז פח כאן קפלים •והנה ♦ ימיזדשת שעלמ בהם

 S גמלטני הפקגשבר(אנתנז ליכי לפי גס כי העקידק נדכליס להזיה סכה הי^עה היתה שאלי יאיייי
1”«ננז להקשות באק ואכ • מאתרו(כי והיה עתיליס ק:ם7הכ יהיו שעגש יאז׳ האמשיייס^היק

. ■ i' סל^



 ׳1לכ לעס עם בין סק הבדל
p«3 סוה הכל ^ין כי

ל ף ץ ? ח חו ד י מ א ^ ט מ מן יLח כ מי
• הידיעה ^שריי^סעמצ^מנדר ך ר כ מ ^י ו לנ מ ת  סקליןלהיכ^*1נמעי דבי יהטנעיים הזייןריי הענייני ^

|b בי לך דע  ודהיןגמו6אע 9v? כאפש׳יכדכי יהיה נאמרו יאהס׳שכזון לא פיראגו לכי מוץ y ההזא «'
זתלשל(עכאמור*אמפ5#הה כליך השכק' ד5ח“י)יןיי עלידמויכ! לאזניא לכייך'המ^םה -לגזין
חק פס סניוב י<ה יכליך ספניה להה - יכו למניי יש אך גנין׳יוקד: הראשין לדיציזי הנפייץ ענין Sfi הי
r! היית כעביר r r t הt 7 f ס® סיש תלוקעו בראשית
n חותלטת ישית o לה« אין אשי אלקייס מעשים מאיש; ואיש מעם עם ^הכיר *מכיר7אך^ש אם
מן וזמן ילבה לא ואם יעשה «נה ם ממקיס ומקום מז עניני ס ו מני ע (לפי • ה^קי' יבין מלת סגה מ

 המדושי׳ כל נככי שזכר הה ל*א האריקיים החדושיס כ♦ לאה וי :, אחרים
bמהרזחת כאו^־ זהי׳וב ףאו « ד׳י ץי•־׳.5ן| כלס ש׳שיהה1נא! היה ו

ם ד}קלש אדמת ע י, ני לני לכאר בא זה הנה ישראו* בני '1מי«ה ונ
מן לת ובעלתי רי-ובז  ם1ילש לסנתין למשכיל יאזי חעציני' ועם ה^זא האמו
 מראז*ץ ם וחקי !ות5מפ^ ל'כהם%1נ אמד ההם•־

ם סלוי ^ס ונראה לב מאורי נ  h3 נק^קו

^ו רעה ע ם העניני'המ,קרייס הו הסכעיי  ip^n ההנהנ׳הזאתהמכוזג ו

ת דבר ע ^ ה ׳ ^ ^  שיתשוב כהר יאשינ' ית׳כונה הסדור־ בשע’הזיקו ולא ריי
עלל) שראל היי ו ה כני'י כל* היזתס באפשרו' סחמזן V אימה נ-כ^ טענ

ת בין כקינה מילת «pV היזבי אעידןורום דעת ראו 1̂םש הא^יקורוסים  ענ
^ א! מערן! יאתכלאלס נמקרד־ז נו&ילים הס כלהדברי׳ס כ׳י 1נ

ת בחם תראדת ל^ה כי  כדכלין לאתי אתי יתילך וסיעתו מכוק כינ
 ty זידאס באהיו הנמסכיס החנאה כי סברתם כי ההנאח בעלי נקראים

 fffoj ס רל יכי' החלסיש ־ סתם הסיכה והיא המבוקשת התכלית היא

 ייטר שיראה להכיר שיחידה בלת הכללות מן התורה כעל ובקשת
א»* יכאהרז ־ הענייני׳הללו יתברך ליו6חפ׳ליו«< כל מוס!־ אעלו נכבד

שר הוא אס למוד !מבקש1  סיזכיל זהכבי' הקסיד אל כ(ץ וכבוד אותות או ד
היזי א חו>< אם לגצאפךמהשהיכק יזז בי ם עם כרעדץ• המק או נ עי ענ  ה

ם  והמקומות • העתים מן בתורד־ז הנזכרי
איננו והמעשים שגיח ו  הטבעיות בסכות מ
מנו דחוירת רעתם כי ע1וי ־ והמקריות  אס מ

ד מ ל  1N ההיא לדעה כה־לעח לו שיתקדם נ
 אך ־ ההיא הדעה בעת לו שיעשר. בכבוד
ת ב ה הסקריות רטכות טו ת איננ ע מנ  מן נ
ס וטובת מהחסיד שכן כל הרשע  וחרטעי
ת היןיש ב ס  והטבעיות ד־ןסקרוזת הרט ב
כל כשתכא לרעתם דוחה ואין םDהח א ^ י

יעליחו
תד ״ הטכעיו כפעילו מאחוריו ההחץ כחי כן על * נחלקי׳השלגזה כהם ומתני' פאמח י
 :אחורי נשם ית אליו האמנעיוהמשחגשלו הסכות רסנות להרח^ לנם שיכיזכז *לא האלקי׳וכי אל כלס ליקס

כראי׳כאזק■׳ היי מסידרי׳כהוגן אלה שבהיו׳כל נחחר׳וכו׳־ אוז ידעתי לא ואנט • הסכרק הקלזקה עי האמבע־ז׳^ל
הועיל, ילא • להפך ובהפך • עין מחיו- יכל לב מאויי כל גם נטזלם שאפשר הנחיריי׳לימ' גם פלשיגז לכל׳ל כיין
כהשעט,! לתש!נ שאפשר מה על דותיך הע כנר ־ וכו' ינאו אם או • הנותייס החלקים כשני ין ״ל• הס

לבלו קדם כ^י ' וכי אפיקורוס דעת ;הנחיריים זכרון בהשמיעו למעלה דבריו שהורו כמי הכלל מן הבחירייס
• התיס׳וען' כעל ובקשת :יג סי' ברביעי גס סי׳ת זה על שייה* כהערחני כפיכתיי/נמקרייס כמיזיכ התנאי מתם

̂: דבליו יפהייאת בל על שלים ית מהיותו הכה על שזנל מה מכל הועילו ולא גאמל-ז אתיוק הגא*® ג

^ ייגשה לא ק  מצל גסיון י
^ המנסה אנל אמנוסה תי  י

*Bii ן הדגי להוניא' 1כ^ 
 לו להיות הפועלי אל הכת
 שצר ב11< 1מעפי סכר
 ה' בי ודע בלבד טיב לב

 יודע כשהוא יבחן בדיק
 וחפן רניצו זננדיקשיעשה
 כצסיון אית! להנדיקוינזה
 הרשעיס״אפי ולאינחן׳את

 הלאיו^ צל והצה ישמעי לא
 המניסה׳י לשונת סבתירה

 וכי׳זעתק ובעבירשידו עכ:
 שנתפשט למה טעס לתת

 ולא קי' לאל הכל ליוקס בהמון
 מיתי אחת תקי׳לשום הכיחו

ותפרסזם הסכיתשקד׳זכרס

ה על מיזסכו׳האמנעיו הוי  ק
 תמתו שעם נאמרו זה סכת

 שתחדושי׳מתחלקי לכל ורע ג
 לאלקיי' הנזכרת החליקה על

 • ומכחיינז וטבעיי׳ותקייים
 שיהיו נאפשר שיזיס כיון מ’מ

 שסתזה וכמו אלקיים גלם
 באתרו בטנעייס למעלה

 אאחל מונע מנגג י שלא בעוד
ונמקריי' חלקים־ מהשלשה

 עז ידאה ע*טך נא ושא • אח^
 אשר המעשיס על

תכרן יאשינ׳מאתז ככמה  י
 הכתו[ כיין כשנילישיאל*

p( אקב כי ותחת באמרו f 
 אחריו כייעז זיכחי אמתיך
 הגדול בכחי כפניו דוניאך
 ולפימהשהטיע ־ מתנרי'
 באלןך, ספודמ הסכם הביאו'

 כאן״ נפעילי' בפניו רוניאך
^ למעלה 1מפמ ל ע ענ ה הן



ifĉ מאטד יחורח קול arr דפי ב סימז
«• הדין על יזםממלשנימסכיגזני מי זכי הזה ידיגמת • כענן ס'גיאה כניד <סנ<ז לפני הישיר ^

ינורתית נפל^ית עליהם ישיהיפי בלומדי סי'ד ביאשין המכיה יתברך בילאי מאת גבקשתז דיכז המילה נעל
לי ליזמו יהיכיף נ׳/מרי ט; סי יביניעי • דילה4י יכביד אכלי נכבל המבקש שיהיה נקשתי ענין יחיה כי יזה בה

עדים עליהם העידי קאנזתאשר 1׳ רמז העברים אלקי אמלן דרן על ריקם פניו ישיב סלא לוחי דינה יתכיך
אשגבהן ואכבדהו *)שלנהו

 וכמעט בבזיוזי׳פדעת' והם נסנויההס יע^יהו היא והנה ’ זייי ידע גי
ועת' בינתי מענין שי;נא בכונתי)גא אצא א V(̂־

 ש^שה הביא הש^ום ע^יו דוד כי ואומי אשוב
 הסבה והיא ה׳יגבנו כי ואם הכות חדקי׳כסנו

* הטבעי הסבה והיא ומת יבא יומו או ו^זקי'־
ה והיא ונספה ירד במלחמה או  המקרית הסנ

עי הח^ק והניח  כי הכנחרי ^ימר רוצה דגני
 פי ואף במ.ות בוחר דעת לו שיש אדם אין הנלתו אוק ככי׳יתחלק לשני

 ) חמות ( מכחרו אS עענזו את המית ששאול הנאיע ת4£ה או הפגעתש מן
־ בו האויב חתעול^ות דידחות אך נקית נ^ על האיזל ־ מחנו המכיקש

 העניו בל לבוראו יזושי
 יעשה יתברך בעיניי שהיא
ק הדורש לב היות ועם  מ

 לא היונוקשיס• כדבייס
ק מהם לו חמין  לו הטוב י

למזדוכו'■ ומבקש ‘נאמת•

 עיניו את ה לה4י כי למל ידי
 קנככף את להשיג או ההפכ מתוך יעש׳לנאת מה לדעה
 ־ לים4נ וליופתים איתית לו שיחודשו תבלי • ך:אזת

 עליהם נכין התודה בית #שכל הנסתרים הנכים והם
 כי הכתוב ענין לאמי נראשיתה ע׳«אלא

 השמים מערכות מננת שהוא הזה כשם לאכית כיאה
 4נהםנוה כתבטל שלא דילים4 נסים עמם !לעשות
 וכן' חלב מידי ובמלחמה ממית אותם פדה ברעב סעזלם

 התייה כל שבר אכל וכי' שבתייה היעודים נכל הם1
 לרואים נקם נסתיי׳יחשב ותם נסים הכל נעהז ןענשה
 וכו' באמת וענש שכר באדם יהס עילם של 14מנה סהוא

 יכביד איתית ידי על חביקשי לתכלית שיבא והשני • ע״כ
 לכל גלוי עולם של טבעו משנים מים מפייס גתופתים
 והראשון כל־ לעין זה דיך על יכבד מכנדיו כי «עמים•

 הכביא• למדרגת גתו חדי הגיעה שלא להסיד ןןי«ןר
 דרבים זמתא כי ניגה להמון או לנביא תיוחד והשני
 הדבדיס אלה והנה * וכו' המכלים העניינים עם מדיח

 ועכייס'• ימקיס וזמן יאיש עם לתעלת שזכר עה לעותת
 הבחיר״ותיכבל הפנות ענין מאותה זכי ינספהלא

 התירה כעל כי כינתדנייו וכלל • ככם על דברנו קדס
 הסבות בקינוכידעת בטיח נכין בלב נאמנה ידע

 דינים באקדמשכי ממנו דחייה והמקריות הענע־ות
 וההזמנה ההנעה באופן לו שיתקדם כלמוד אש יזניכליס

 לבא המעותדת ההיא הדעה מן להנגל לעפות לו
האיתות עי וכי נכביד או כאמור• חסיד היא
אי נביא היא אס נעליהן• את המכבדות המעייסתית

 קל נכביד שכיון ןאפשי • שזכרנו כתי יכי' נינה המין
 שמס זה כי לנביא הניאית הגשפייתהדקית המראית

דין על ק׳וקוא ניניעיעי׳ג׳כבוד ?יאלהס אשי

 וכני עב• ובכבוד בנביאה
 האופן היאנע התשיל

היאשקמןההנלהבאמיוע'
 חשיב משל לך יאתן תשא

 הככביס מעיכת שהיתה
הי שיגדל  אחת עיי על נ

 יבא ימותו אנשיסקו וישטיף
 אלט שישיגו נביאיהזהירס

 ישבו רעתם באיים בטיס
 1ובעמרשדבין לבם בכל אליו
 אנשי שינאז נלכם נתן כו

 ה אל להתפלל לחק העיר וכמו
 כמנהגו פתאים הנחי גדל זביוםההיא כן עשו והנח
 העיר כל ושטף יבזה פעמים נו בעינ ראינו באשד
 הנישיתים כי וחשוב • הכילס רתה׳יהיא גז סיה לא והנה
 למיטיב או להרע יריבי ילא בתסלק עוברי' כסוסי' יריבו

 מנהג ידע לא עיר איש במסלה כי דיכ׳־יחשוב ככה רק
 עלכקק נשען יהיא 1לשתי אי ימין הילכי׳ז! מתי פסיסיס

 העיר יוליך זה בריב'כנד הואישמר׳כי והנה סודם שידע
 * יבו' ימלט יהעיר ישתנה לא הסיס ומריבת האחר לנד
 שס יהוהיף לראשית! סמיך פ׳יאיא כתב בזה וכייבא ־ עב
 מעלתם הגיעה לא האבות והנה באמיו השני הדרן עכין

 ה ה כן על בפנים פנים ה ידעו כמשחאשר בשם לדבקה
 איתית ולחדש השפל העולם תולדת לשמת משת יכיל

 הסבות טובת אך :כ’ע האבי׳לחדשם יכלו שלא ומופתים
b1 • אל אמגעי בזולת האלקיי הסבות טובת שייחד אחר 

 המקריות הסבו טינת אבל לי בא • ונביאיו עליון חסידי
 הישעיס על גס טובתתתפשט' כי אימי וגזר והטבעיו'

 ה' טוב וכתיב לכל ה' טיב כתיב ימי אליעזר י' ־ יכא׳זל
 משקע חשקה כשהיא פרדס לו שיש לאד' זגו׳חשל לקוויו

 עכי ־ הטיבי׳שבהס אלא עזדר אינו עודי כשהוא כלו את
 דלגגי הטבעת גס בכאן המקייותנכלל! הסבו ובאמרי

 ביגיעז הל׳לבג דברי לזה ויסכימו להי קלי אלקיו׳מקריין
 ההשגקע מהכיז יחוייב שלא נאמיי פי מלחמותיו חספי

 עליה׳מבד ליעי׳קטובו׳הככינו׳לבא אפש'שיגיע יהיה שלא
 ההי* המקרי אל ונעזגי משולש שקס אמרנו היי,ע*כ'אנל

 מהניפייו *י6ה ישמרם ילא הסמיתייס מהגרמיס ה־ושודריס
במדרגה המעלכ^ מגד עליהם לבא הנכונו'

יגליחו :עב זאת נהס שתדבק יתכן
 כשיביאו מהם טלנם מונע אין עי ׳ וכז ההס בכנות

7 א עא 1
גידם 1



’i ח ד j יו  \ w u  ’v ’u n
t r j מי/ימיז דני איכל היטל בלעם מאץר ספורנז החכם על נ^דהנם מרעתם בטוחים נכ ויהיו טוכם 
ה’ וכי טוב:וכ^ועט לא דיך  הדבל קדנללנונ׳י כמנהו״כל לדבר יכול אני כלום שעברתי כמעט לומר יינ

 לכלבי ריחה כעדן אדבר אוע• בפי אלקים ישים אשל ועתה נספור• נתגלגלו דברם לריב כיכתי מעקר
 למק היא כ1וקר ־ עב המדבר אני אהיה לא יה ובאופן המעשים נה חלק אשר היאשונה חליקתו על מוזר הוא

ומקריים לאלק־יסוטכעיים
דבורהנניאי^ כי נדנוד הא^ה החלקים וכמו
 דנריח בכ^ הקדט רוח אותם ת1־נולונ'נ נעת

 דבר לנני>ה ואין הא^קי הענין מן ככוון
הרמזי■ הם הטבעי והדבור ־ מדבריו נכחירה

̂י*\ ־כרועים לעניינים הראויות והתנועות ̂ר
 דבכמה בלעדי אליהם הנפט ומביאה בעדם

 ק^ידתס הדוסכס ד־זלכונות ^^כל קודמת
• ומנחרי טבעי כעניינים כורכנים דחם

א דחכקרי ו^דנור  דחכ־כוקים דבוי הו
א כ־געונם נעת א ן עני ככנו יכודר ^ ל  ו
רוא המכחרי והדבור • ככוון יגיע
א דבור חנני תו נעת ד א ו ננו דברי א

הדעתן

 הכלשה יסישיב ובחירייס
 הכתיב משננת על יותס

 וגו' ה׳יגפכו כי דוד גזברי
 החלק להשמטת טעס ונתן

 ם מא־י דבריו יכל הרביעי
 בעל הביט ולי * נשמש

 הללי• בלברים העקרים
 מאמי אליו שהינרן מה ה ה
 ששם יותר מתוקן בא פ' ד

 אי המיתה כי דבריו עלי
 מאמדלוג' אלא שתהיה אפשל

 המגיע העונש חנד אס פנים
 אז קטא• על יתברך מאתו

 או המערכת־ מנדהילאת
 הקכועיס הקינים הם השלשה ואלו להפטר הזמן סהגיע

 אז יגפנו ה אם כי שא(ל על דוד אמר ־ האדם לחיי
 טס רמז ונספה* ירד כמלחמה אז וימות יבא יומו

ע אס כרתית אם שלשה הן סהמיתזת  • מקרית אי ת טנ
 העונש מיתת והיא הכרתית המיתה על ק׳יגפנוירמיז כי

 יהיא הטבעית המיתה על ומת יבא יומי אי חטא• על
 ונספה ירד במלחמה אי ־ מיגי כפי להפטי זמני שהגיע
 עתז כלא לאדם המגעת המקרית המיתה על ירמ!ז
 הכוללת הגזירה אז המעיכת מגד אלא קידס חטא ובלא
 יונא היה לא ואס ימות פלינית במלחמה שיכנס מי שכל

 ההוראה מנד ימית יגא ואס מת היה לא למלחמה
 ולא חטא• אשר עין בידו שאין פי על אן> הכוללת

 מות שיבחר אדם ן לפישא הבחיייית המיי;ה קזכיר
 שאול מיתת שהרי האמת אל ביה הסכים ולא שחיים

 עליה ויפיל החרב את שאיל ייקח שנאי היתה נסיייית
 לשבח טעמו מזכא היה החבר כענלת חרש ולו עכל•

ט האלה החלקים וכמו :כמדובר  הנ׳כרת הקליק: * י
 יזיה כאשי בדבור גם עניינה מנא יכעיה לאיבעת
 דבריהם בכל :ינהירו שירותס נין אשר בדבריו משפטם

י  בכל מל.זין היא הנביאים שדמי לימי יינה * ̂י
האלקי הענק מן :מילין יוניאי מפיהם דנ<־ייי°א^י

ההם ס י הדני חן מאומה ^מייתס 1^' * וכי
 דוד כמאמר לשזנם 5ע וניכעיס שופעים כלם הס לק

? « ל י » ״ ל מ י '» ני :”ל״ ד ל ׳ ול מ1ג מ

 אמרן על הימכן שס שכתב
 נלעס כפי דני ה' ־ס וי

 אותם הלברי׳שיגייס שלמד!
 יעול ילא ישכח זלא גפיו
 ועל ■ עכ ־ יכו דבר מהם
 0הי. הדנלי ככתבו זה דרך
 ומגרעת תיסע בלי ספי על
 נביא סל לשוני היה כי

 כעט הקלש בר;ת המתלבש
 מ-ל בכתב הכל מהיר סופי

 מלס אין השכיל עלו ה'
לע בלתי נו י בלש  ה׳את אס'
 של דעתי לע־ אמכם ־ כלה
 בעת עניינ כן היה לא חני

 לבס גטא־־י דיליי ספיז
 קלבלס ס לרטע כרניס־ בבחירתו ימליץ אז כי אדם

 • כז'1 והתנועות הרמזים :שינא כמו להמין ולהכינם
 להליץבעדס• עב: הימן כשני תס אוד על לבד

 עליהם המוסכם הלשונות אבל * הזולת אל להטעימם
 מיסכס חדשית הם. כאמרוכיאשוןסימןג*דאנל וט'•

 והפעלים השמית מן חבזרם זה על חורה עליהם
 הדבזד־ וזמזכאי הלקוחות האותיות מן והס והמלות

 חמינאו האיחיית הלקח הוא הטבעי והענק • ע*כ
 והפעלים השמית תן החבור היא והמבקר׳ • הדבלר

 מטבעו האדם להיות הוא שהטכעי או ־ והמלית
 ללשונו היא י בטבע מדיני להיותי כי הדבור אל מיכן
 • • לבז בקרב הרשים את לזולתו להודיע יגבר

 פץו לזיז מבלעי לשין בח־ית על הוא וסמכחרי
 נבואתו בעת הנביא לבור :כי סימן בראשון שוכר
 שיאמר rסובל הדעת איך להמזן להנבא ככאו • וכו'

 ותתימים סתומים המה כאשר עגמם הדברים להם
 אלם כל אזן היתה לא שהיי סכי על זקתימים

 השפר כלביי ככל חוות יהיה ־ ולהבין לשמיע יכילה
 בבואן ט א הצב לרך יחשב ארס לב אכן ־ החתום

 <5; יראו למען המסיס את משיי היה אתם לדבר
 בהמם פניו עיר רקלן ל^^ל( פכי את ישראל
 להרקיכ הנניא היהנייך ולזה מסופקת כלת* שלמה

 כינת משחית שימלי לברים ולהוסיף בבחירתי
;וחידוקס ונביאים דבלי ?קלינה קשל להבין הנבואה

הדעתן



מאפו• יהדח קוד
 זאם :יתלל« נרזר שפתיי כדעת תשר י^יש ’ נלעיי|

* כי קי ט  דכריאלקים אלויתלז היי כי לימי יוגד ^ינ
 יזה הדניד אל הינעי ממני יאשינה וככינה תייסהיאיל

נ גכית גלי ̂אגקיס ייתעלה שיסולק י^י' י  ז ממנו ר
 • יכז' העכל טענת אכל

ר)וזניחבר ( הכחש^יב הדעתן שקר המיינית כי גאי־זי כ מ עתו מ בי נ
לכוונתו ראוי ע\ירא';:יר.וא כפי דבריו ובוחר כדעת ס7ק יכני היא־ל
 ב־הם דבר S3 יףSב.ח רוע־ההיה היה ואדיו להיות שעתיד מה אלקיס

 היהרד.לההיהנ:ניחענין אב ועוד י תוSכ:ו הנתינה מזור'הרש:ת מנס כי
)npiS זוSויש תו Sכ יר.סS החSקיפ n S sn 

D»pSjaSs ה־ כדרך ׳חברךi>ר■SשSת)Sא 
כן איננו ואב מכונו ראישיונה נכונה שהם
 תvיSוב ביטורפידדעת ודברי התינוק דכיי

 הSיתע קיםSהא דברי המשורר ושירי הדברן
 כאמרו הזריז Sע Svyn טענת Sאב י זה Sמכ

איננד-, שיהיה מד, קיםSא בדעת קדס ככר

 כי «S אומר היה וSא אמרו כמו זר, כי ענר.4נ
 וS אומר יהיה sSc לו אפשר אי יהיה אישיר
 שייקח הזאת הטענה תמנע לא אכל הוא אמת

 בלחמת כלי ותזכן הטובח העעה האדם
 לך יתברר כאשיר לרענונך והמזון לאויביך

^תך כי  אם כי נגמרים אינם אנדתך או ה
החזקדת אך ובכללם האמעעיות בסכות עליו מקפת ימכרן דדיעתז

יל 6לאד  ׳תנרך וידיעתו ה̂י
̂<שי  תשיב 6ל יעשה נ
 אלו אמרו כמו ׳ה כי ז דיקס

 יונת •וכו' לי אומר היה
 ו לאמי שוה זה היי לימי

 או זכו שיאמיהז כן היה אם
 וכוי* שיאמיהו יונת

 המינחת י.זאת והאמירה
 אפשר אי יהיה אשר כי :היא

 שתהא לא כי והכינה וכוי*
 לו אומר כוזכת: ה ידיעת

 כי א.מת וכי׳• ה<א
הואיל ספק נלי יהיה הדבר

 ידיע׳ תקרא לא ההיא סחילכ
 ית׳ ידיעתו ואע:כ • נאמז

 ואין האנשרו' כ!:ע «ישאלת
 הענה בלקיחת להתישל

 לא דבר וזה ■ פכים גשום
 אדם מכני רואי עין שזפתז

 כתכ5 וכמו בשלמל הוא ^ןנן
 ונעל כ פ' בשלישי גמורה

ם  פ ברביעי הזכירו געקיי
 הפתדל שכנר היית עס <

 נפש להשיב למעלה התנר
נוכל באשל טעמו כטוב
 ידיעה נין קנדיל כי סאת
 פנה שאינה במקלה ידיעה ובין להייה הכה שקיא בעגס
 שאינה שהיה כידיע׳מה הוא מהידיעה הזה והמין להויה

 בדבי יתברך ידיעת? תובן זה ובאופן * להיותו
 יהיה ההוא שהדבר יודע הוא כי להיות העתיד ^^נהיי
ק הכלק שום כלי אוחו הפועלת האדם כסייח מלילי  י

 להתדשל איןלז ומעתה אונס אין חפשי כהשתדלוק
שידע ימה נעשייחן קויק כן הוא כי ייחשוג ^מילקיו

 ונהשתדדח בזריזות שתנהר שבהם
ח הטעון ואל וכעכוב בעעלה כ  שיקרח נ

ח ונדרך מעוטות ובעתות לבעטיס ר ק כ  ד
* המופקר והנע^ המשתדל באבוד ח פ  כי ה

 שם ענין בלתי מוכן ן עני יש הבטחר, שם
ח מקום אל בורח דעתן ואין הסכנה כנ ס  ה
 ממקום כורח 6ד.ו> כאשר חבטחח במקום
 נבקום שיקרה ומה הכטחה מקום אל רסכנה
א ( ד־וא כי יאמר ההעלה מן הסכנה ל פ  )נ

ח כמקום שיקרה ומה קדש נר ד נא ח ט  הנ
 דבר שהוא יאמר נדן הא מן נ̂י )ממיתר, (

pn חונה נחש־תדלות והבחירה ^טנע
ומסבות

̂»י ח3ר כ סימן דומ
חנין הנורא מבס  גדבד כידיעה במקרה ידיעה היא י
 מייכע לא ונכן הפק בלי שסקכרח שאין היה שככר

 הטיבה בעבה האדם שיקק מהידיעה לזאת הטענת
 בי׳קריז הידיעה כיאי בענס הידיעה יא׳ לא וכו׳־כי

 העכין מגילות ללכייח
 קזיזו וכבר לנזדעכי׳ומור׳

 בעקידה בעל דברי לנו
 איירי בביאור ט 'י משער
 לח כ׳ נידון העולם ובטיב
 היה בדרוש המשגט יוחלט

 העולס ומנתר בטיב אלא
 השיקל הנקי בשכל שהוא

* יכו' מאזנים בכף הדברים
 כאשי למעלה: כמוזכר.

 תתרן אז כי זכו לן יתברר
 כשיהיה אלה בכל להשמיל

 העכיץ שא,ין אצלך בדור
 וככול גרידא כגזירה ר«הוא

 ית מאתו מכוונת ראשונה
 לך עושה הוא ככה שאם
 לא השג כי שימי תשקיד שוא

 קביל לא והנל תשיג
 לדין יוכל מי כי ניתך ביזר
 אשי כל ואח שתקיף עס
 אתל והנה גז י עשה ה' חפן

 מה ז??נין להנדילנין בן
 אשי אך נאמרו איזכ שיזכיר

:וכו' גרידא בגזירה יהיה
וכו׳• החזקה אך ומכללם

ה  הפנית שמכלל לומי יזנ
 בחיית היא האחגעיות

 מה והוא והקיינזת הזריזות
זהזי> באמי( למעלה סזכי
 מכלל החפן בעתיד ימנא

ואמי* האמנעיות הסבות
מכלל® שאמרו לפי * אך

 הסנות ליקי טפלה אמנעית פבה היא שהנחירה מזרה
 טפל זה |’ש̂> להיייק הישיףמלתאך p האתנעמתעל

 ליד« )ijj(«7כ נזה או בזה לבחור אלה ככמז עקר אס כי
 ' וכי הנטקה שס ט :להתקדש העתיד גמר תכלית

 המופקי ינמקרה נהשתללית* בנע הכוכהשאםאין
 בין כיכר סנדל שום היה לא ‘ יקיהי המשתדל גס

 מ להקיא מתחלפים נשמות יזגללו ולא למקום מקזס
1 f  P9בשם ^ ך



צ סינון חננישי «אטר יוזורת «ןול
זה<«/ נעשיי ן1זק אכל< הנקל^ זתוא «(יעיל ביית הלעתן ה יל<ה סננה כשש w י״הה בש®

המ(יי«ס הסידזת כידיעת הנפש בתי בתיקון עליין הניאה הפך סה ־ יכי׳ הגטתס מק!ס אל השכנה יףקים
חן ימכא מה כי אליי יתברך(סקירבה אותי הדעת קיא ההשתדלות ומסבית :היי חל להגיע יאין כל לעי!
לגעצ גיראפי ל5מי נדיק אלקיס,יסיה כעיני שוב ושכל היא גקשתדלות שסעגס לומר ייגה ־ וני זאת עי-תי
ע ילהחליפ* הגזיית אשר ההשתדלי כנות מ׳-לל געיב: י

 שיאמין ^מי זאת עעתי וזחשתו^ית ומסבות
 סוזוית שהי^ש העעה ההפקר ומסיכות בה

 4זית כהשתד*ש^ות שב ור.כ^ ־ הזאת העצה
גרירגי^ כגזיררת יהיה אשר אך י האלקיס

 סבות מעריך אין וזר! ותאותו הכבוד דוא
̂יהם שיעריך ואפשר אמעעיות ̂ד  כהע^ת ן

הכנת מב^תי יום ארבעים הרעב מן משה

 נכללת זה היי על הייה
 והחזקה האענעיות בשנות
ומ שב וסכל שנהם:

 למיניהם הדכיי כל ענעי כי
 יהיה אשי אן :ינא< מינ<נ< ,

 ונכמו • ובו' ניידא כנזייה
 ענה תועיל לא ,י>לה

 כי בבחירתנו יהשתדלות
 וכמו ענש אמת <גוירה

 ביאר נזה כיוצא ועל .קינא־
 התנא מאמי העקידה ;כעל
 על המעשה לוב לעי ■וככל
ן די  מטעמו שזכינו כ

 הכבוד •זבאמיוהוא למעלה
ל והאותות  מפלאזת שהם י

 תזיסת נהם א־ן לעי תמים
 השתדלות מכת אדם «ד
כני • נושי1י  עכין וכי י

 בדבריו והאותות קכנוד
 מבריך חין וזה :כקודמיס

 • וכו שינייך ואפשר : <כו
 שני על פוסקת מחשבתו
 ו שנראה מה מנד כי סעיפים

 ות• אמנע נורךלסבו שם אץ
כן אפשר ^בל ס  וה שיפעל נ

 אלקיו׳ואנתנו עליושת בסבות
וכו לאנדעיכהנלתמשה

^י סנחריב עם ואבדן • מזון נראית סבה מנ
מפי׳ סבות אצ^נו אינן אלהיות בסבות אך

 sS כי יאמר ובהם ־ אותם יודעים אנו שאין
ת <פ5<הו ההזדמנות יועי^:כהם מ  אבל ^

̂ימי התורד־ן סודות והם הנפשיים הזימונים  ד
 על אותם שעישה נא ) בהם והתחכם שידעם (

 ודוחים הטוב מביאי' מועילים הם מתכונתם
האמצעיו' כסבו האדם ישתר^ וכאשר • הרע
 ממנו שנעלם כמה האלקים אל שימסר אחר
 הכנסו אכל יחטיא ולא טוב ימצא שלם בלב

ס כאלקים לבטחונו הגמורר־ז כסבנה כנ  נ
ל את תנסו ולא תחת אכ  6בשו> המאמר ה'

 שימרהו כדעתו שקרם למי בעבורה כצוותו
 הקדמנו ככר כי עו>פ איננו שיעבדהו או

 אם כי יגמרו לא והעבודה המרי כי וביארנו
ת סבו ח הא^מצעיות נ ת הי  עבודת סבת ו
 שחא כידיעתו קדם וכן בעכוד הצווי העובר

ע עטרתו ושסבת עובד מ  וכן הוכחתו ש
ת הממרה מרי בדעתו קדם מ ס האמצעיות כ

רע מזג בתגבורת או הרעים בהכרת אס --------------
 • הקלמבו אשי ’סדני מטעם מקל לו ותוכחתו והמנוחה התענוג אל נטות המשך על להורות משלו כשא

 אמנעיזק״ בקבית אם כי רשם לתוכחת כי המפורסם מן כי ממריו גיילאזאץ בגזירס לכייס
ר וכי ענין כל על בנפש אמנעי בזולת אם הכרע להם כי מ  גלידא גנזייק לא נפשו תתפעל .ה
.היאשו^ק תהעלה ראשונה דחפעלות מעט פילו6<4 חתוכחות סבות שם היו אם או וכל מכל

נקר• ידיעתי היתה לא ובכן כל «1מנ< :ידענום לא אלקיית

ע נשאר לק קד:שו מכיקת נאפשריס שיתקדש חנריךאלסנוע אין וזה למעלס אמרו כנגד יי^יזגיאית טנ
 P במתחדש יקכרך וידיעתו קלו על האפשרית

 המנוע דרכי ידיעת עס תדושס ידיעת היא
 ידיעתן שאין זכינו כיר כי תכלית' גמל לידי יגיעו ?הם

״557 כידיע מכיח ובלתי במקר באעשרייידיעכענ׳רק
# וכן' קדם וכן וכו׳ עבולת סבת שיתס( ’• וזא 5?י

־" ?תהלוי/ל

בטוב:
 pf הנה וכי'• ישתדל וכאשר

 ואחדיקק איש לחני ישל דרך
 jppi הי נעימים חיים דרכי
 והנעשל, האנושי לזמין עצמו

 ■ בשצוק בהשתדלו וזה
 קמין . לנויך האמנע״ית

 5א שימשר אחי היאשין
 ן1ה^ ■לגירך וכי' האלקיס

 חלק* שמן כאלה כי השני
 כ;ון ביגיע בריאה ומאכלי

 לו וטיג אשריו יא:ל כי
 f,jp'וזא פונה שהוא עונות
 המסן׳ ומן ולאיחטיא• טיב
 העקיד^ כעל קיג־א הזס
 ייזהללושע׳ תל שכתב מה

 הכנבז אנל = י3 שער יישלח
 בכל כי הכינה • וכו

 משיר^ אל יהרוס לא ההזמנה
 על בסמכז לשכנות עצמו
 :ואשם יחטא כי הכש

 1בק, ׳ וכי בשיא המאחר
 אשל אדם את ינגח

 ן,ן5ש< ותפל שיא זה הלא כי
תנין האל  בענודה י

 ך_5ית בדעתו קלס סנבל
 ימלהן? ^ק*אי עובד ביהיס

לפי שוא איננו כי

 ואפשר אתיו כנגד * וכו' אלקיות נשנית אך
 יה נתאמת שלא מה יהיאאתת• א.יהםג סיציין
 הזמוניס אנל :שקדם כתו גלילא שס בשאין

 כטל אנושי חריצות כיאישעגסחיותכל * קנפשייסוכו
W השתדל(׳ שס יש חת * גדילא בגזיר? קכיןשבים אלק



«אמר ^ויייוזודח , ,
 ענידת להשלים שלהיזתהשנהה^מנעיז ^>(יזניעי

ל עינ  ולמשא• לעיוד יזדח ני אשר נעמדה סניוי יזזא י
 עובד תייתו הוא יתגרן ניליעתי לחה שקדם עה כן על

1(כ • שמהו נמה * תינהתו שישמע מה קנתוה .!סיהיה
המערה מיי «ןלםכד:גתי

 אוהו השממשינ נאמנעוע
 • מנייק טילת להך
 תוכחתו תיעילהי ק ילגל

 0ף ותשידין נניאיז ע' Pי
r בקרי מיתלב יהיה i 

כי cריק תיכקתו תשוש

 יס בי ^המון המוכחת כישותהיה שכן כ^
 ואינו הוע^ וכבר ע^כ^^נים כהס

:טוא
)קיום (כהש אשר ההקדמות תה^ת

הדאת העעה תקין לא
״׳ ־ ־ ־ עושה וטר\א הראשונה נשבה התודאה ״ץ.י ־

אך שו:א נמע־שיו ושאין (וחכם)נ׳אחכם מעליי תיעילה^ענשלהקל
̂ש ן :וזקעלכלענ ממריוונו  וכנר ק^קיל בהס אין וסדור בחכמה כר

 הכריאח כחב כהתבונן גנעשות זה התיישב שקיע הכוכח שיהיה י1 אע רל
 ד^טתכלי בנפש ממנרח שנשתרש ומה
 יראה ואס SpSp כמעשיו שאין שהאמין עד

אג^ זה נענור אמוגתו Sphpnn במקעת^א
:הבנתו ומעוט סכ^יתבפשו אל הסהו י י

ה מ ד ק ה ה שגית ו  נסבות ההודאד־ז ה
אינם אך אמעעיל

 מהיותו ימלט ל̂י .בתריו
 התוכת' סן מה תועלת משיג

 רושם תעשה מקום מכל ני
 הרבה ואם מעע אם כנפשו

 תחפעל ?ממלה זני .וכאמרו
ואפילו התכחות לשמע נפשי
>ה(ו מרuר דרך על סכות- הם נל א ,פועלות שלא איעפי רל סע«לוה ,מעע
 אם כי התיכתת טן לו עשב

 נכליאת הפעלותמזער*
 כי לריק יו פעילה תשוב לא

 כאמור מה באיק מועילהו
 כהקדמה עוד <ז:וליןכרנו

 כשתה־ה שבן כל i נוקמשית
הכזננתזכקילהשינ יחטיא לא ’ וכז התיכח
 זה ואין התופחת תיעלת יושג יעכפ מעין מהם הקכת

ית׳ כנוזתו שיא הגוזר כמאמר * ותפל שיא דבי ק יאם
 למעלה; כסחכר סימיהי נדעתו שקדם למי .נעמדה
 העב׳ קיא קימהענהזא'• נהם קהקדתי׳אשר ,תח^ת

 במה שהזכיר הפט על הנחייה כפנת היעיג'
 הסשתדלו לאתומכמ למעלה דניתז שס ועליה .סקדס
 שהיא קעכה ההפקר זמשגית כת שיאמין למי זאת ענת♦

 יקזיים ?b נהקדמזת והנה • יכו' הזאת העכה סיתית
 לשם בתפך קילחןפלן יגניאיתהסטתהאמנעיותעס

 לקפשיו׳בתירתכו וכי • השתלשלות לרן ללכת שכיס קם
ג הקזלמי' נלבריל הנלז׳לזה עם נו להתגדל הו׳נת ייזי
א הקדמה _

 דני כל כנעשכי יתיישב קלתשזנק ובהקדמת
בה קעליין סמלך ק יכתד לא ,

תי מ ?ן (riP'7«ושאין להכליא על הכש מ } ^ ל ק ל מ;

 חומר והרם זרע השכבת כי •דוכנים דרך על
 והרוחות מחברים ההזרעד־ו ואברי ^אדס

 כדופ^ כינידתם משמשים כ^יס והכהות
וחזונו וגח^ו וקוו *^מו נהם וינמר האגסים

זאפלו

̂י ט3ד -ב ׳ fwy המ̂י
 f^י פעולין על־ בקקילהכרית זקקלקיל היה ןדםקי4

 כמעשי קלקיל שום ן שא התנאי וכני עליז ולענוש
 כלאה נלז.לא אפש כהתביכןגיובהבייאהכי האל:

 על כשפזט ממנה הניאה הרוב שמן אלא שכלנו לפלשת
 ימה זזא קגעלם המיעוט
 בנפש ממנה שנשתיש

 שאין שהאמין המשתכלעד
 והיי-זה ובז קלקול במעש־ז

סי* בשלישי שאמד למה דומה
 כלין אנלו שנתכדי שמי 1ד

 ושחכמתיכוללתי הבורא
ניא? שהוא למה מניע איננו

 והלא זכו העול מן בעולם
 אי.ך יא י0 שם לברז כה

 שכתכיר תכס k העיל א״תש
: זכו נדקו לי

כ הקדמה
 השנית וההקדמה

קהידאה
, • ונו אמנע־ות בסכות

 למעלה דניו יקויים ובכן
 והבקידה קאפש להשאי׳טנע

 בגזירה כמשך הכל אין כי
 ראשזנ׳תהעלה וכינה גרידא

 פיעלזת אינם היאשונ:אך
סי' בואשו! נאמרו זנו'־

p( ליה יה אבל עז h זלשעש 
ה והה( התימיסוהקירזר עד פעלם זלכככים ולידת  ענ

ק הנמס להם שגייחה בהסחנלי ל«ייםppז והיונש  נ
חני זולתו ובמקומות זס׳ ענודה  שהעייזתין כקו זה ה
 בתקלת דאנע כתב p ׳־’זכו ורע כשכבת ני .שסה:
 יולדת קהלה מודעת שגאשה אמרו רבים י׳ל תזריע

ת ועל וכר וילדה כן על זכר ע ד  שהזלת ק חכמי ק
 פי* והנה האבק מדס הנן וכל מקפיא קזכי זזיע לאשה

ע תתן תזליע  זה הוזכר גם ־ עב האיץ קיא.כמו כי וי
 לומד יוכה • תחכלים ההזרעה זאיכלי :קרמנן כפיי שם

 זהלוקות האשה: הזכרעסדם זרע שכבת סמחבליס
ס• תי הכחו  זעליד© שבזרע יהכאות כרזחזת הם ז

ש א:תה להכין המכנת תושלם  שגזל© מק ילסעלקנ
 . על׳דם:. נגמל הדני להמת ותמכו תנמתזיתירן

הנלן הללו קמניטס ש̂ע ־ ו:ז' י4נ כקס וגמר  •גמי
j5p45> ע{ יגהר מן .?תכו■:?;, קיו במיזיגק לתארו

קמשלמיו ^;ןיה
»p'1f '



סאטר -חידוו קוד
 ית' שנירא מאין הכנת( אחי עליי ששופעת שיא •י*ימ

 ושלשה הנמשכת כנהקדמה מאל אדס קלק cf <י
 מזל• קאמלת ע7נא?םיבנו כיגיית יש ■ותפיס
 השתעת יק יתכיך אליו סלאתיומד נראה דידנייז
המשלמת המיוחדת הנורה

 פן פל דבר• של מניאותי
 ל והגד ההווז פועל ייחש

 מהגולן אל האדם נהוימ
 הפעולות ה1ו'*’האמגעיו'לה

 אדם שהוא מה מנד נאד'לא
 • נוחת היות! מנד אס כי

 א׳בן שהבין מה מעין וה והיי
 כמו הפילוסופי מדברי ישד
 נספ׳קלחמותיו הי^כג שזכר

 הזכירו אחיי כי ה׳פא מאמר
 ון' דעתתחכישייהואנונכר

 מתא־מי' שכלם ננ' ואב סינא
 הפועל היות על הסכמתם

 יהוא שכל הכויותהוא לאלו
 כעגמוואם אס אותם יפעל

 יסודרו כחות נאתנעית
וכו'• המתהווה כתמר ממנו

 הסנד־ז פזעריך יט הנוער נדבר ואלילו
א) אשר כעפר האכעעית הו  חימר היה נא (

 אעצעיות: ^הודו/:סבות שלא אפשר ואי ארם
 המר^ה כי השלישית וההקדמה

לכ^ ן גוף יתכרך
Sjd ^ו שאפש־ר ־שבעודות הטוברת הומר S 

x מטיב יתברך ושהוא שבהם והבמתוקנת S 
 וכי כדבר והנהגתו וחכמתו חנינתו •מנע

 איננה הדמיון ע^ וניתוש נפרעוש חכמתו
 דזגדיגד^ים נסדור מחכמתו מקערת
 ואין חמריד־זס מחמת הדברים התחלפו

 י^יןt מ^אךכאשר בראני t>iS ^כרת לאמר
ת4 ע ל : אדם בראני ^א ^מה ^אמר ת

כי ההודאה הרביעית וההקדמה

ת לתחתונות דיונו

רשד ן' הבין והנס ?ל בחב
 ש׳ה דעותיהם לבטל שטען ממה שמכאנו מה לפי יוהס

 ואולם ההויה נכיף למתהוה הגייה יתן הנבדל עפזעל
 הפועל זה אל מיזחש׳אגלס אינה הגייה לקכזל הדריכה
 להם הדעת זה כןן'ישד אסמנא ידענו ולא הננדל
 אלו מדברי אנלכו אין כי חדכריהס הבינו 1א כביאור

 דניים תראה תשוכ ועוד • ע*כ מעט אס כי י:פ'לזסזפיס
 גאלינוס דעת זכרון אנל הספר כקתימת לזה יותייתסיס

 נאמרו שכחזת שאר על יתרון לו שס אשר המנייר נכח
 שיתבאר כחי אלקי כח הוא אכל חוג מחמת כנו סאי

 לעמת מכזק הוא האלקים כחפץ הבה שאחר ומה • שמה
 הנמשך הכחהאלקי והכה שהואכחאלקי• שם אמרו

ת תכח הזרע כשכנת יבא  עליו שהושפעה המוליד טי
 מושפעת שאיננה כליה כל כמשפט יתכרן א הגזר מאת

 בקרנו שיכלול עד נכת הנאדרי הזה הכח הוא • מ׳ילתו
 הדגרים לגמזרכל כחפץהאלקיס כחיתיבותוישמש

 על הצירה תישפע כלה ההכנה ונסיף הדה* עד
 נזילת הטיית כל המשפיע הגילאיתנרן מאת הניגר
 מששת • וכוי הבוגר כדגי ♦אפיל? :שזכיני נמו אמנע׳

 כלולם תפבו׳האמגעיו׳על שס סי! שלא גפי1א כראשי' ייד
ס7א ימא * אדם קמל קיא אשי כע*י :כן אתי« קנמשן

d 'U  ’w'Zjii( כ
הכק; של כפיו יניר היא דק לו אין נאם אב אשר הראשון

נ הקדמה
ורז׳• יתניך הנויא כ׳ השלישית וההקדמה

 הק־דמ׳להורו׳שהכנ׳הדכריס השלת היא מ
האחנעיו', הכנו כיד ויסירה
ש השפעת תפתח אונס ק  טי

שליל)• ביד נמהר לא ךענמי
תע,. נהקדח׳סזאת עוד די

כי־-קדל;.] הוראתי דוגמת
 חנטתז כי כ׳ליידיעני היאש

בע^ שלית' וזנרנתי יתררך
̂ים הגריאיס  נוכל לא כן י
 שיעניש לב על להעלות

 pj, מעשהו האדסעליוע
,p,עליז: נחיריי גלת׳ הייתי

 ככד זכו'־ חכמהוכפרעוש
׳fP כיבושי; עלזה דגיו קדס
 i :ז * ה♦ ובשלישי • סח

^ הדברי׳יכי התחלנו ע א •
 אק,ן החכחה כי גזה שכיון

 מהם אחד ככל היא
לייק^ הדברים התקלפות

קכל/׳ יתיי״על לקנת׳מעלה
 Ap כה סי' ברביעי אחרו וכעין • חמריהם עלוי הנד

 .ז5ו התתלפות׳מחחייהס הזי מתקלפותושוכז׳זו הנמכאו
ת נותן מחמת קכל אמרו עד  הקל קנה וכי'־ קנויו

f שהחכמה ני כיונא שס זכר יעיד ■ אקתוכז' בהם  ipp 
 גיניר^ ייי״ליף ̂יזי’̂ אחת העולם מלקי
 כי נאחי ושה עכ* היוליה' בהתחלפות אס כי איננו

 J גד,^ שבחיי'אך כקטן הההכמה כנלגלי'גדילה החכמ
 בולא^* אס כי יכלם לא קיי' זך מעלת׳נעבו׳שהסמחמר

 יייכמ- ייי חניכתו היות הכיאז׳גכשעס דסביל וכז'עכ־
 * צזל נמנא לבל נתן מאש׳לא להפלא אין מה עטמ׳מאד

ייחמי.^* ל״ליףקיה, נגייי הזה החלזס כי מאד העולה

ת ^ו  מדרגות ^מעי
!S3 לו שיש מרז 

דרגש

יז כילי׳״למעלה w המקבלי׳ואין למה ̂י

ין
̂** יקייחהו דבר כל טבע כי הטבע ימאכהי זה ניזשול׳

־ ---- .ך ״י I • ׳ ו . \ r”“׳ ׳’י
נחנאלכאת שים שישתזקק *לא וכי מלאך ביאכי

הנמשכת כפסקא שנזכיר וכהו אחר ילהשתנזילייק ,pC הנמשכת כפסקא

 יזעני יתנסא השלימיויאשר עם אך הוא הוא היותו
 לספל קיא בכאן אחכססכונה • שנויונענחו בזולת

̂ :חמיו זנות כפי ושלמותו קומתו כנביון נעשה ■כל

וזזהקדמח
ד , הקדמה

להכיאו׳מדיבו׳זל*׳ הקודא׳ני הרביעית
i׳r



יהודה קור .
1כי הראשונה נהקדחה שיכל נמה

דצ m] 13 טיעי1ו מאמר
 קקייז 1ל ^ין ששזכ המות אתי ההמיה ססינתן בהנמה ל6ה מעשי כל

 כשזזכר עולמיתזלפיכךהיתהקרכתומוסיפהבליסזקז הסכות מביאות על הולה קשכית זנהקדחה ושדיר*
אש עדיין כי חייתי בהי־ם ע׳ד ינתן וכאן פמה• על הזרה בשלישית האמנעיזתההולכיתעל?דל*נם

חן קלק שהיא החלאכיי המנהג אל נו עוקד הנוסף לו שאפשי שנגורות הטובה חמר לכל יתכיך נתינתי
^סיגא יכי׳־.כימ התש׳נה סדור ן ענ 1 לזכל'רמש

 מע^ה וחוט יהרגש השגה נא )וה־,:יגה הררנו (
 ממדרגת קורבדו ב^^נור זה אין מא־נזר
ה הסנה  וכי בעעמו הכיב^ רוא אע\ר חרסינ

 כמדרגד־זמן מעו^ה יותר ־מבי<־כח הפחות מץש לכי
 יותר כזבנהבה והפדות דמ;לו^ה:ס־במועאים

 וד,פהות שכעכ,ח הר,;ןו^ה מן במז־רגה מ*.ןולה
ה יותר עזבאדם ^ ע ^ח בן במדרגה כ  הבעו

 תורת שבבני דחפחות וכן ־ שכנהמרת
 המעובה מן במדרגה מעובדה יותר הארנקים

!רןי'1תור'ה נאלהס אין(כהם)’־ש שבא<-׳ז'עכוכ
 הנפי׳טו מקנח האלקים מאת שהיא התורה כי

 פזאין מרת וזרת ותכונתם המלאכים מנהג
 כי זדת ערי והראיה י ב^מוד אותר משיגים

 ביארת מ ההיא התורה מעשיה ע^ ההתמדה
 הקחכדת 6הי> אשר הנבואה מדרגות
 כן אם הא^קים האנושיות שבמדרגות

 תודה ih אין מאשר טוב הב,מרה התורה בע^
 מנהג הא^קיס תורת הקנתהו כבר w כי

ס מ,דרגת ע^ נו השקיף מלאכותי כי א ^  ה
בד■ שמריו פי ע^ אף  והפסידו ע^יו אוהו ̂נ

 הכוכף נאש ונשאר רשמים ממנו h נשאר
 הנחירה ^ו נותנין היו אס אב^ א^׳ו
 וS שאין מי נמררגדת שיהירת בוחר הירת

א כ*<שר תורדת )יהד^דת כאשר ( ם1ד.
 מתנין היו א^ו במכאוביו ויעונד־ז כשיחלה נא
ו סוס שיהידז הנחירד׳ז ^ו  עוף או דג א

מן בינו ויובדל מכאוב כ^י מתענג השכל' ו
ת מדרגת ימרכד^ אשר הו ^ *.<ת1 ה

^ית  • למדיגיתיהם הנמ̂ג
 הזה הנפלא הסדור זיין
 כ-.ן1 ־ מיי יייז^לקארח”
מץש לכר ל' טימס לא

יפ׳יליז־ילליח׳שהאדסנלתי
 נס«את יאף דמיל^יי י" ני•

 הרע פעילת ".ל עינש יקנל
 גכ ידני 1r הקלחה ינסיף

 לאמר הבחירה ענין על
 לז נזזטס הח אכל

 :זכי' כוחי היה לא ס^חירה
 כלל יחיש׳ והשגה הרגש
 שזכר למה ת:ח עס הי.מח
 קכמהרגש לנחח שיש סי'י׳

 היא החיש אפכם • יהשגת
 הפכל־ היא ידיקדלכח:

 כאמיובשניסי׳ג בענמי■•
 ' החכמה ענם שהיא
 היזלאכיה הכישו׳חנהג מקכ
 חכייהשל מנלת צי ומי•

 משיגים שאין תירה׳ מעלה
 בהקש׳טבעיח: בלמו'• איתז

 עכין • יכז' זה על והראיה
 על ממהר עד הניואההוא

 שהתירה דכריז ותת א
 הכפשל'מכרגהיי,לאכי' מקנה

 אשר יהזלך* שמנאר כזו
הקיינהשנלזדימיכי'״ א ה

 ביאשקסי׳מב כדכיהכיזר׳
 אלקית הזאת הל•,עלה אנל

אנזכזנעל :זכי' יזלאנייח

 ח הי xS האבהות מדרגת יקרבהו אשר
:נו וחר3

וההקדמה

ולפיכך  נפכקאהכמשכת־
 מן במדרגה יותר עזא

 ג כאזיר שנעכים המעילה
 ייכת כי • יכו' בי השקיף
המלאכותי* ההיא המנהג
 * התירה ללנאמנעות הרמי
 להש׳^ף הבכה בידי עלתה

 ואעע המלאכים כסודית
 איתו עליו בלבל סמריז

 והפסידו המלאכותי המנהג
 רשמים ממנו לי נשאר מת

 ניקכים היו אס אבל ובו':
 היותו יכו׳ישיכחר הבחירה לי

 יהיא האימות יתר בין כילד
 כבחירמ בנמכע נקירה
 אל דג להיות האדם

 אכן כסמיך• שיזכיר עזף
 קיש* ילדו חשש יהרו סעיפי
 האד© בוחל היה שלא נאמרו
 חנד יכו' דג אי סיס שיהיה

 iכcה ובין ניני שיוגדל מה
• ס  הטעם שאין ונלאה ו
 שאנחנו כמה ענמי הזה
 לאד© אחת חקה שהרי עליו
 שהוכיחו מה ככי זילתי ילכל

 היותו לבלתי הפילושיעיס
 אפי' אישי אז מיכן בשניי חפץ
ע מנוה t יפה לכזה י b תאת 

 * המלאך לעכס סישתנ׳עגמו
̂',א לפי בזה והטעם ש

 נגמר פ סנהדרין אזל■( כעין המ,מיהזכז'• התייה
 רכא אמר זנדא גר ל'אבא אמד ישראל התא ייליז)

מי‘היא ישראל מתמא  דאמרי היינו רכפפא א
 שמיה אסא) קזנים עיני ח«לפי(עי' בני קאי אסא אימי

 גלגיעי שזכל מה כסותר זה יראה ■ עב י ליה קיי
P♦ ייכעם הכניס זה ויהלל שם כני' ל’הנ לאימי" ני יג 

ס H ?תייש במעיל לדאות האמנתי לילי ׳

 אס כי הזה שניי ה להעשית
 יקפיץ ולמי בהפסדו• דבר יבקר ואיך כהשסדענתו

 היית! עד יילאך בהיותי שהיי * ממנו ייתר יקי לעשות
ע יהיה לי לא * לשבח סנזי י  נתמזל אתי אינני כי ס

 הגיז הלאשץ העבס כי אקל ענס הוא לק • סלשיס
 שלא אמרתי p על ־ !r תשיקה הטבע יסביל ואיך נשחת

 האלם מחר סיס טעמו סלולי לימי נלבליו החבל כיין
שגס כאומר געשה כקן ליקוק לק W'P י74מ לגאע

בולע
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 משפטי. ילע סלא1 כל אין לרש למשילבעםהה«אט היזהו מנחירת האדם נמנע היה אסר נזןל^עננת

 הסכל זנין ניכז יזידל סלא גלי * וכי J7 אי ים0
ך הממיה ולדמיון * '1«כ עי משלו נשא אשי *.אזמות ’־ נ

מו וכ:ר אודותם פל :כקודמת זה מעין ונ
ה הקרמה

 ההנהגה• נאכני לו מה וחכמת נכרי מעש להיות! העיי
 ס־הי׳הממנש^ ראוי הכסף ננל החכמ ננל ס ידענו ונב

האתנעיו׳ שנותיו כי ירי',ראש לא ונלעדיה המושל מדיג

 החמישית וההקדסת
 נעשית כי

 כסחדמה יש • כסומעים«כ«'
 מה על ניאלר הדסבת זו

 נאתיית למעלה סזני
 ‘הכתירה סשייועלדנר

 ההקדמות ן ענ יתחיל נטר
 התיכחינ אי זכי תהיה כאשר

 תהיה כאשי בכך מסוגלת
ס  שנים ומת מקובלים נדגיי

 ילתיכתתבאמת עלהלב:
 כי למעלה כאמרו יכו'־

 על נכהש יושם לתוכחת
 יקדח וכו'; ענק

 תהיה כי * וכו כנפשו
 כא£ בלבו ההיא התיכתת

 נענמומיו עכור כועית
 לשנוא: עינו למנוא

 יונה כז• לה והתחלה
 בשומע לתשזב המתלה לומי

י התיכתת את
 ו הקרמה

 כי קששית וההקדמה
זכו'• האד•

 על בעכס מויה זו הקדמה
 מנד באדם הניאו'הנחירה

 יכלת לנפשו מנא ש מה
 לעזכו או הרע לעגזות

 והוא האפשיייס• בעניינים
 כל כי וידע יאה עד ענמז
 סט׳אמנעייו' שם שיהיו עוד
אל להשיג בס יתכן אפד

וההקדמה

 נ^^-ות כי החמע־ית וההקדמה
 רדשום כקנאות ה־ג־ומעים

ח לתוכחת מכי ̂־ד ד  בדברי תהיה כ>ש־
 פגים כ^ V נאכ.ת ובתוכחת מקזכ^ים

ת ^  מעטות המכרה מיטיבה איננה ואם הי
מן הדעיקדח טו פ  ניעו־^ התוכחתההיא בנ

 מן ח^ק וזה רע ר.רזא המעטר. כי ודואר,
:בו ^ה והתחלה טובה ה״

 מועא האדם הטיטיתכי
)^ע־טות (יכו^ת מנפטז

 ועזבו(העני<נים) הרע עשית על ^א נעשות נ̂י
 שנמנע ומד• (h אפטר הם א־טר בעכייכים לא

מנע sS ממנו  ^חעד׳הסבוהאמעעיו' אם מ נ
ה והדמיון ־ כחם האדם ד^סכ^ות או  רט נז

ם ^מיצ׳^ רדלד, להנר,יג יודע איננו נכרי ע  נ
ע וזה כנ  הסבות נמעא^ת היו וא^ו ממנו נ

 היה נהם להתעסק הכם הוא ויהיר• האמעעיו
 טסנותיו במי רעוט נגמר כאשר רעונו נגמר

 בביתו שמושל ממד• וינהיגם וידעם נמיגאות
 כאש' יניעם אבריו מוה ויזתר ונעבדיו ובנניז
 מחשבתו מזה ויותר שירעה כמה וידבר ♦רצח

 שירעה בעת והרחוק הקחב לו יעטיי' ודמיונו
נסנותיו מוטל הוא כי שיחגדת הענין וע^

 היונמנאליכו׳•(feי נעדרו:
 עישר לו שהיה תאמי כאלו

 שראו# ממה זניינא וכבוד
 ויסיו• עס• לשחצאנמישל

 לע^קן לדעת כו'•1 חכם א1ק
 שגז' י. הנהג' דני נתי.וכתו

 ושעתן מקומן לפי התנה
 נגמר היה המישלי׳: כמשפט

 מוכ<כ היהשס ילא ‘רצינו
 חפשילו בחירתו תה והי חפנו
מי :כאשי נד מכל  רצינו נג
 של^ במי משלי נשא • וכי במי

 שלאן# ממה י סבותי יעדיו
 ימכז^ לא אי ט בניתי למישל

 לג^ הבית נתקין 1ח:צ
תכנן של! ביין משפטיו  נ

 עניינו עלילו׳בתיקין
 הסכלות כ• ‘ וידעם

 נמבאמן היומן האמגעיו׳עם
 כאלו אותם תשים הוא אצלו

ויכליג׳• הםנעדרי׳כאמוי*
ח ל« סיהיה כי הכ התכו

להנהיג שלמותו

ש שינעח יתכן ^א כן וער האמעעיות  ה̂ח
 הנקראת האטקאקט כשחוק דזחזק

 מז:* ורוע הע^חה ♦אמר ^א בערבי רוג שט
 במלחמת נ״א )האטקאקט ובמלחמת איטדשיר (

 מ^כים טני במלחמת יאמר טר6כ^ השטרוג
 ומי*חמת דתאיטרטיר ( סבות כי נלחמים

 נמצ><ןות השטרוג מלחמת נא ) שטזיוג
תמיד בדתגדתגתו חחכם וינצח כ^ם

ודא
 נגרע אין כחפץ ייתת

 אלא אינו מחנו שנמנע מה אמגס • דנל תנתייתו
הם שהיי ממנו להעלתס או תתניתתאתנע״ות להעדי

ל  ע
ייהבויו

: כפי ההן ן י י תי מ  מו
 משל היהיף ־ וכו' איכריו

 הראשון ק קרוג יותר
 כעכמו נמזשל זיסודתו
 אשי אל איכריו להניע

ק ללג הרוח שם  מי/£ל היא י
 מיזשבי/ן להניע כנפשו
שייזען,- מס לגייר ודמיונו

ז עיי בכל ^י  יכל י
 ^ין קיזב כי אגל׳ נקל זה

 ימלבען גמיי מאד הדני
^ל עמי לכק׳ת האמנעיייו סניתי! כל לעשיתילהיית  ו

- מקשבת; מזה ויותר • וט' איכריו תזה ויומי אמי כן
זהמחשכק סלמיק עוף יגכיה כמיץ נקלית כי ההקאקי: בסמשל אחב יתבא׳זה יעוד ׳ ’^׳*
ל •’םי® ועד העולם מסוף אחת נעטפה נעדרי הלז האדם קן ^הכתיג• יודע איננו בכיי יש כן ל ע 2ז

^ כונע, להמליץ pip האיש לכו עשה נתיק ‘ יכו «תכן 6כע לעןול כהס לי יתכן אשי האפגעיית



מאמי ?ודייווודח
 שם גהמנא כי ניה קליי ענייני יעקא 0>גפני5 0509

 זנחייתז בישותו הוא אזי כאלס ניד האמנעיות ןוסנית

 יכספהו מאשל תניעמו יאין ^ינס 1̂’ כדיי ספנו להשיג
 לי לתת הראויות האהנעיזת השנית ממני כהנכר אס כ׳

קמי יעל תעשהי* להשלת

דצא בא ס<פן
 יסל יש אמי יינינא די )דשנת נקיא פ ( יוסנן «ר'

 קיימי זכי׳ייסק לוזללישראל אין אמי וי׳יזחנן לישראל

י נחמן ויב זי׳עקינא זשתואל דג  ססיפי ונמו ינמק נ

טעכ< לנו שאין * פוסקת מענה ואין :מעניינם סס

בטיננחיקהסקאק סיידע
 שלא ממי לעילס לאינינח
̂*יקלי  ההיא• נידיעה *

כלן הסכות כי זה וסנת
ניתנו נידו הכניס זז חנייכי

 כן שאין מה * יישל
 ניןהמלכי' גמליזמתרשית

 מהם מאחד יגני עתה כי
 נננחזן לעשות יזם אשר

 סנס ההיאמאיזי המלחמה
 לא הן כי מננדת אמנעית

 כנחלחהת טוגו כיל!
יאמר ולא הכקאקי:

 אסל ננל כי * וכו הכלחה
 במסרו עללי קנסןק ני נומי

 היודע ביד המחק סבית
 סנה 00 ואין כ! לנקק
 הננחקג אל מעיקה נית תינו
 טבעית פכה ,!לא «לא

 כי • כה להתנות סגייך
 ובנכד לימי יטנעית נסכה להתנות נזה יגטין לא

למעלה כה שהתנה כדין הטנעית הסבה תמנע סלא

ה ^התטת ש״ונדיך טבעית סנה יירא ו^א  נ
nS מחם נכרי נעת א11מקרי' סנה nuS pm 

 ועם כאעז׳׳אמרנו נסנ^ו נכנס והרתעדיכו
 נדרכים־ הראשונה הסנה אל כיזהס הב^ זה

 בני נחדרסי הראשונה הכונה ^ אד הנזכרי'
not־Ss אב^ בתוכע־ השכינה היות יכי כר 

ת מספק:?א הענין כן אחר לנו  הסאמיגיס נ
 קים1ה.ג ראעייגמן בכינה ה1ד.* החרושים האם

 פיסק' טעג ואין מקרי או גלגלים בסכות או
ק S3 יו־ית'11 ד,כ^ שייוח הטוב אך  הדבר* ש

 ♦ mnnSa-n • והנעוח * כמות הנדודים
;niSוהחמה וחחסתך זההע^חח־

דתימת

ר כ ח ה ר מ א ^ כז סי׳

הספר
 החקירה והרומאי זה

 ע^יוטוכהוע^איכו'
 בעבדיו קיס1רש ך<גי

ותלותס

 הלקננדק• פוסקת תזקה

 דשנת ע׳נתיא שס היות זעם

 מזל שאין מוכיסים מעשים

 מקום כן אעפי ׳ לישר!יל

 להטית למתעקש הי<ח
 אךהטובוכו'״ עקלקוחיה

 יאיה לנו שאין היות עס

 כי לגני ■טוב pf על מופתי

הכל לייחס קדכדותין ישא
 אל לא •תבין קכויא ^

 וככל למקיה* או ק^כע
 שנשא כשפתיו נטא לא ואת

 לייחק כפים אל לגננו
 אמנם כשמי׳כי אל 1ן בחירתנו
 כקפשיות לני נתינה הישות
 אין כדת יהכסייה גמורה

 sis מלכו •סד ק כי אונס
ו ואיש לפעשוכינקאיש ימל

הספר התאמת

א סימן  בענוי ונו' טינה עליו החקירה כ

מדדיש* לא התויה דרושי היותם

 • המאמר מראש לבקשתו כם לדכי שהונרך הפילזסזפיא נ כחלקי׳השלשס בהם ומתנים באמיו המקריים כמעשים

̂ילא  יתבק• כבודו בעכם נוגעים כלתי ג*כ היותם ונעבור הזרות בדרך המעט על שיקרה ־ זכי בעתנכיי ל

 העכס אל נדכייו יגיע וכאשר כן אחר יכאמיז ותאריו סל מנוחתו מקום איזה ממנו שיתעלם התעלמות פזחמת

 וכו'• מהם יבדל המדות חן נו שהתחייכז ומה הראשון • וכו כסכלות נכנס וההתעלמות :כיוגא א! מלך

 עס שיובן ראוי טונהכהס שהחקירה באלו שאמר ומה הכל ועכז בהם: לככלותהאדם או למעלה גאמרו

 כאחיו הקיכנות גערן כי׳כו סון בשני שהתנה התנאי מתכונת על דכי כל המסדר יתכרך הוא כי וכ!' מייחס

עי ■ נתנו ומידו הכל ממנו כי ועשפטו ״נ הוא בשכלו כה שיתחכם מכלי שלם קבול שקכלה ומי בדיכיס לו

פנטס יקקי*אךמי כה שהתחכם קחי מעילה וכיס: שקדם בסבימהאמנעיזת לומר יינה הניכריס•

סייכיא טונ המחקר אל ההיא העליונה מהמדרגה אל הכל ייוחס אן לימי חכה • וכו׳ הכונה אל אן
ן5כלא הדברים ונשנו וכו'״ החכמה מינאי נהם בזולתסנותאמכעיותגעניןהקדושיס הראשונה חכינה

 כמוזכר המינלחת בעתם ישראל כבני החתמדשים

 מכאהשמש דיך וכו'אחיי ק אחי אכל למעלה:

 קק כלנזתזכו'• אלא מניניהס: השכינה בהסתלק

 הנסתרת השכינה כי לכס בקרב נכונה שאמינתס ייאלו

 שיבא כמו וכו׳ אזרחי יולאל כל עם שיכנת היא 17^

' יסי ג ד'קנינא כמחלוקת תלוי הזה זניאהשקדכל ל

 טונה הקבלה א־ן כי לאמי המלך כשם הזה המאמר

 החקיריז סלג ייע עס אבל הטיב הלב עם אלא

 בעבדיז־ האלקיס דיני איכות יעל טונה: יותר

 הן לטוב הן נעכל-( כדקי תשפטי בדעתנו ליישב

 מקפו שלבו למי וראזי אמת דין הכל כי למוטב

 • גדקס(יושיס בצימ* חק דברי ימכא עד שיחקור

ותלות© I ך2 9«



̂» מאטד nnim קוד א5 ^מן ו!מ
ילךה׳ח^יע^ הכקזנ wfn זה על וכמישכ^יי מלה בטם על ̂)גיע ־עזן תלה למה ללעה זכי מליתס

p סיכי^ מי על חסדי גכר כ׳ יל כתעשהי לא־ש תשלם אתה יכ«׳ לאלעים ■תשר נעשות מיינה עונה מלה לעק 
 כנגדמד<- מלה מעשהו איכות כפי עינו תשלימי עליי כלקי־״חלי: ת׳אמת עלמשפעי סישיןיעיהשכליס לתו•

*̂  התמולין. דיך •יעל עייתי לתאן לני אל זאתישיב כ־ ביד להכירניעלהומאוניתשפע ׳•סיןילעין-יעקזכז'
■יעז} עליי שכיכיא בעהז כנבל היאיי העעש לשקיל יז
לץ להטיב נקנתימכי נעה׳ז oiViTi )»V זזנביא לאם עזת כמה ות^ירס זה על חפיש! ויעביד ון1'«!ץ

 ועועזה ל־טונאיו בנים עד* אבות עון עוקד •מן כלם ינעמ-ש־-ס באוהרית
̂<ם הסד ר ר*אוהב<ו דאד*ו קו  עם יעין |V ‘ס

 וכדברי 1<4במקר st3*j ממרת ועונשן עובי׳ש
 גהעיוכד־ז ><ותו שמעזיבין יכד־־ן ויבוהיכו

 ובה התעזונת ותנאי בין בשי ׳שאין ועדת
V דתכחינד־ן דרך:

 ומביאר יא כמק שכתיב עמה
■ ־ כדבדיתזל לח1נ־אי יכבי

 לממכת בפירישו חל׳מגס
 וה ■א פא* איירי לנעל ת אני

 מגית* סל שכין מתן יזלע
מט׳לאעעש׳דבי־קכתיכ

 מהן אתת כל על הענש
מהןויזייב־על מלבדהמעט

 fpבע יה ית טינה באחריתו
 שהים*ין> איוב כעכין כ5
י ־ למשכה לן אשר כל את ח

ת •מן ה4שיכ מערז ד
 שקדם בעון ד־זפרעון דרך ועל סוסיוץ

 דרך ועל הזרז ביעולם התמורה דדך ועד
 ומח אבות עוץ כעבור או הבא בעולם התמורה

 בעבור או שקדם לזכות הטובות באמן שי קנתק מעל המיתה קנהן
או שלי־ס בידי ומיתה הכית ת אבו ת מ ודתמזג ונפיק־ לכחינדת ז

 עמוקיס ממה(שדעתם וזולתם האלה הפנים מנית שענשי יידענו ימלקית
 בחקיררז שיגלרת ואפשר עתידן שביאורו לא לחתעש׳כלםמממהסאשול'

• לו זהוב רשע לו ורע כ־דיק הסבות ברוב
אל• ן העני בו חמסו־ ׳בג־לדת ש>היננו ומרה
 האדם זיודרת יתברך דודקו האלקים דעת

 שען כל הנגלות האלרת נסבות בסכלותו
הראשון העצם tt כדבריו יגיע וכאט הנסתח

 ממנו למטה מהם ומס בדול

 אמדו עד ק׳הדרני׳ממ <הס

 חותר נדע המדינזת <ליאלי

 עשה מני' אכל יקליתי העין

 אתת כל סכי התנאי לא

 יכל השי אגל היא מה מהן
ע  5ע דבר V« עפ«כ יבח נ ע

 הייע ועל נכללות אודותם

 ניקס הענש אל הענש יחש

 כת עון ייגדל )ד' איכה (אמרתמקינן החטא אל החטא
 ידים* בס חלי ולא רגע כמו ההפיכה סדים מחטאת עמי

 השמחים נייהם ידי על נניחם ישדאל שארגו מה כי

 ההפיכה סלים מחטאת עינם גידל על העיר לאידם'
ע כמי ג  סדום זשל עין לאשמתם קרא ק מעל יכי׳ י

 יימכות ישראל חמשינה סדום נפשה הטאתכיבדקה

 אותו שתשיכין ימה *• אלי בעיך כשגגית לסדזם כעשי

 פ׳ד' תשיב? נהלכית היחנס נדנלי גכלל כלמה • <כי'

 גדיא עין ד׳מהם אתהתשזנה מעכבין דבלים מ• באמרי

 תשיבה לעשו כימ מספיק הקנה אין זת^ימהאמתימהן

 ניזידמתוםיהמאמרו על־דיןהנתיבהיבי׳נאמיי = וכי
 מן עבודתי א עלככןלהזג0אתאביה ןהאלקיםנסה

ן !ועל t יכו טינתו סבת להייתזס הפעל אל •הכח  די

 מעץ הענש היות עבחיכת מ-ין ׳ שיד® מעץ העיעון
טיבידע׳לתלוד׳מלהכעד ביעדלט העץאסיקדסלו

מדתם ינדל המהות מן נו שהתחייבו וטרח
ורוע

יכו האלה הפכים דהיייב

 כעין ׳ אכות עין בעכיר אי
■לכס' אבות ־בעון שאזל תה

 אץ • קטנים בשהם מתים
 ץין.ן אבית־ זכות כעכיי
 fpp ועישה לייעלה שאמר

לערן^ •'שי א לאצפי׳לאוהניי
 J3CK(יזמוסריס אוהביו על
 כדרך ית שמו קדישת על

 פ.יתרו הי״מבן בז שכמב

 אכית ׳כית כאן היסיף כן
 שגס שתהיה זסת כל

 איל<תיכ,ן עימדתלבטסז
 יתן ה ס ג ■בי • יכסייץ

 שוכר כמי• נסיק •י לבחינה
 rf לתכלית הנרות מביאת

 אמר ס זל מיס א וכעץ ענמי
yytfrp 5שהל להםהיומוכה  

^ זאלעזר קעכייס את

 f אתקעש־דים יזרשי'מחייג
 5ע נכ טובה שהחקידה 5ד

 לפעדייתמזגו. כ♦ יחד גס יהרכבמס הללי הפבס המיג
̂  יינה אי ׳ נענמז אחד כנושא שינים פכים מהם

 על לישכו מהם אחד בכל דגל פשר לידע המזנתס
 הז־בר והעמדת המתרגשית הספקות נדסיית מתכונתו

 j'O ואפשר עחיקת שלעתם עמה וזולתם :כרייל על
 עכי,^ שיגלה כי אפשר עמוק־ כיא«מ ה־זת שעם דל וכו

 א^,ן גמזו חקייתנו כח כי הסכית ברוב כחקירה אנלכז
 ״קן;״ שלא מה ישיב לכלל הגיעי על יכה כה ילך •הלוך

fהנחp״5 כאמרזאחר יתברך זין קרא הענס על ־רה 
 שחתקיין;{ זמה הראשץ הענם אל נדנריי זכאשריגיע

 jpf זכו'; לי כנל-קירע ׳בדלמהם: חןסמדית כז
 שדעתש מתת יזזלתס כאמלי אליהם הדברי׳שימז מן אחד

 4י1ייד ̂דק ינלק ׳ זכי' נגלה שאיננו ■ומה :וכו' יעמיקה
ן5הקודןן נפסקא קעוג דברי בכל הנעלם הנגלהאל «ן

כהקדמה



ל }ו מאטד יהורח <
 * זכי נשכליתז האדם ייייה : ינהcהיא ינהץדמת

 לא ת.]ננאנשיזתם אשר הסגת אלי שגס שישכים(>אתי
̂העגס :•הגר!ר החמת על ככס תיתם ידע  ׳ היאשין א
 שקמהייגז יתה ג לנו הוא )שין ר גטה מעל גטה היא

 התאריך הם נתדת ניחן
 כשני 'יתם1א על סדגר

 סי"ג' כרניעי ויכ־ס כ מי
 בתדות- נהשוג ו:חשר כאמרי

0*rr '̂עד לליזית  העכ̂י כי
 iזיכז חי כמי החמת י7ע כק

 «כז' ומסדר pn ייודע
 יקזירו̂א‘ נזזשי גג י»כרו

 כלשין כנגדם רל ־0עד3
 שפי וכמו נעלו ה" (יסגור

 לשין; שבמקרא* כעל כל רש׳׳י
 משךאירכהיד א:1<נגדת

 על כנרקדסדנדנו יס:
 קישי סי׳נ׳ושםכיאיניכי זה

 דבר אמתע. על הע־/ידיז
 הדביי לתית העמיסיקייד

 (יהשיגד ג סמש עדיקנר מאל המביאות חוק כע:?ןו
 לנר לחלשתמגיאותושל ייןיה ופעמים ■ יקרתו לעינם

 כעלי אבל :מושכ בלתי חסרוני מנאת הוא כן יעל
 יש® הי׳ג ניביעי אודות® על לבר כבל ־ זכר לי ?רימו
 ייאש נסתר׳ עין מנסאח שנחר שסלמי הנירא כי כיאר
 שני • זכו' אמתתו מהכרת ;נויתכלי ־ ונו ס מי

 יה® • סגזלא אמתת בס לתכיר לפנינו מינחיס דיכים
̂יתיו וכר  נאמרו האלקין אנכי על-עפיק הר׳אבעפ

 האד® ובגוף יכחיייב זננתחים במ^זת ה מעשה סיזכר
 סגלגלי® דביי לדעת כן אחרי לבי ויגבה ומ' נענתו

 גי עראמדוזתכ 1זכ תידעתמשכילאתת !מלרכי
 יאיץ שמי' עישה לבדי ה'ה!א ט שים מנח־ אינם 1,;ן;ןע;

 ראשיק(אחריתי בלי תמיד עישש היא ה אומלי׳ט הס רק
 מש® שהיטאס ער במבייש ומיפילם עשהאיתזת ה ומס
 היכיר יהנה לאמי דבריי יחתס יכי' לאלקים להס להית

 ושאינו ל שיביהמשכ הינאתין אשל ועוס-ף אנכי למשכיל
 שנטר אמר הראשון הדרן כנגד יהנה עכ־ יישכיל*

 רואי' שאנחס יכאיתית אמר השני יננגד יכי' כטגעיית
 י תהינו' שננירנטגעיות גהע׳ועיןהעגמיסיכו'־.

 הארבעה■ הטבעים לסבת צ״חסענ׳יני אפשר ללמה
 גס כה כיטעישי' שוכי יאיכייתוהס יסידית הל שהם

 • להייתו סגה יהיה שהתמזגותס יליתל י׳ סי היה מאמי
יעיי יכו' W גליע כס אל לי׳קשו ?&כפ ננעין אמנם ס

רצה כאי סימן חמישי
 סלינייר^ נכח :ית' הנירא את מיחיק יכיט אנוש בן

 ה יתרונו יכו'• ן לייתר ויניס השכןבתיךהירע'
 ‘דברים כי שינות זתמיטת בניודאיבריס לכלאענ;י;ו

 ‘כעדי נהסלהייתז אחד עכין. ולו מחמתו מנרי רבים
הוא וכאלו בפעל החלזף הי

 ועל חתדת'החלקים כמדיג'
 רשד זן׳ אל״שטי אנל גם כן

 יכח אלקי כח בםס יכינה־
 אמנם השכל לדיגמת פיעל

 על כיד־אלקי יקטקאנלם
 הכח כאשי ט הדמיון דיך

 ימשליס נעלם לוא האלקי
ימליתס-כן הדבלי׳עדעמר

 היא סם תנורע הזיד הכיד
ישלים ישם ונסקר נחבא

 מנע ף הראו מנעח נהיר אור מסך בעדם וחא
 רא;תגו יןינר נא )niyp(נעניר 7הי.ם<ג ממנו

 הוא ס וההמ׳ו הסתה נור1לאב' ודעתנו
 הרואי <א̂ע ניותר ומפורם ונגלה כה׳ד

 * ראיה, הבאת 1ג בי נ׳א מטיעטרכו דגבוא׳י
 נטנעוות טנכיר אמ-תתו מהכרת ותכ^יתנו

 סבה בו שחין נ*ח )דנר סנה היתה .sVw(מה
 געןמ< כ^תי כח1הטנעי><יחםד,ר! מן מחומה

 עי«<י0ד בכח נום י19ג. אמר כאשי' כוו,*!:!י אכד
 וריאה הכחות שאר V יתרון {h וישיש

 צדרך אצלם מקרא פעולתז אדיקי־. ^ענין המזג מחמת שאיננו
̂זתiוב ̂ו ך) c>tsn שמשנתנו י פו ה כ  הדמיקגככתפיעללדיגמ (
 בלתי השכל כאשר משכליט־ וברי>&ת המנהגי' ושטי העצמים עין הפיך גק
ת מנר'י היו מצאות ג כלי ידי ip מעזלמר פהגל קודמרג תהנו̂ל

3יפע לא הזה הכיי ק 'נשמי הו וז
 מתדקה טף הומנ להיות־ כי מוגבל כלי ידי על ר הני

 אחד כל ונאמכעית !רע hr ממנו חלק יכל החלקים
 הןבזהיכדלמיתדהכחיין הלו־ הכח■ יפעל מחלקיו

 ידי על פעולתו יגמיר השמע הנהכח כי הנפשיות*
 מה ־ הקישיס ליתר זק העיכיס ידי על יקיאית • האון
 בכת כאביי כילל 1לה׳ימ כ־ שכורע המגייר נכח כן שאין
 על דכרני יכני מוגבל פלטי חלק ידי על פועל אינני

ה® יכך * שמה יעייין הפכית כיוקדמה כקודמת זה
 נאמרו פ*ג בג הספימלחמיתיו בחמישי בג הרג ד^רי
 המהיים הכחית אלד ייבדלו העניק יבזה יש*ד ן' בשם
'’המגיירי׳מהכחי׳הטבעייו ס הליפא ׳כנואזחס אשי זהס

 המעשי פעלסשכל יפעלו שאלי אשלגגיפומהכחזוה
 אמנם מיוחדי' יאיכיים מיגגליס בכלים יפעלו שחס לפי

 יספק ולזה מייחד באבי תעל לא קנה המטיר הכת
 לא אס קבייא היא הכח זה אס יידע איני ויאמר גליכיס

 שהיא על לא בזי־ע אשר בחום לאיפעלאלא היא אבל
 היא אבל היסודי נחים בירה שהיא הנפש בוכמז סרה

כעכרילגיעי׳השמימיי׳ הנפש ה שתה מה לדמיין נעגרבו
יףי"1הז ההתחלי' I? יייחסהי הנח זה יגדילאד׳יסעי ילה

 על ל6לז« זה לקק הקני והכה עכ* לאלטבעוזתזנו
 חניאייו אזתנזאל שיישיר מה בטבעיות דניהנלקנו

 אמתת הכית שכלנזאל יתעלה זמזת גשמי תיb דכי
ענין הבורא ̂ויס יאמל ו י  הלזזבאיס מיג־כענין מחמת ש

7̂ J JJf » שזני



 luNu »(i ו>וו1י ;1*«|
 זטנעיהס כתותס סעילוסופיס קנת לדעת שי׳י׳כי פ־יבי

 יאזלס אלץיות* כריטסאלטרוע אינם נלנד מזגיים
 מלחמית'( מספר המתייחסי׳ליה הילנג של מליו נא שמע

 חקייתכ( שהיתה כעכיל עא ק/ ממני כממישי טאמרי
 ומה נמגא היא אס הננדל הנמנא מעכין המקוס כיה
 נדדיס שני החקייה כזאת לנו«הי« שאפשר מה לפי הוא

 בכאן אשר נפש הבעל׳ סאקליינדהוית הנד מהביאור
 המפרשים שהביכו מה לפי חיים בעלי שהתגא׳בספר כמו ,

 בפירושו מדבריו שכראה מה לפי רשד וולתאכן בלם
 מענין שימנא מס מנד הוא סשני והנד הטבע שאח למה

 בשפל שהתבאר כמו ימים השמ לגרמים התנועה.אשר
בתל< סידיגגתש מבואר והיה הפנע שאתר וגמה מע0ה .
 מהידיעה חזקה יותר היא בכאן אשל כעלי«ש ההמם .

 ממנו מרחקם עונס לפי השמימיים בגרמים לנו אשל
 התקויס זאת התחלת שנשים ראוי הכה ובמקום נענם

 יחוייב אס בכאן תכפש,אשר לבעלי חכמנאת מההווה ־
̂׳הפועל נבדל שיסיהשסגמנא חהנה  הסייס לזאת תוי

יתיייב  וסזכיי וכו' לשל אבן שיראת במו וה יומנה אז-̂ל
 • שמות אתי והעלה החקירה סקידמיסטאת רעוע שס ■
 שכלם שפתיו על ואביננל סינא תמשמיושואבובכלק .

 הוא ההזיות לאלו הפועל התאימיסהשכמתסעלהיות
 כחות כאמנעות ואם נעכמו אם איתם יפעל והוא שכל

 על עמנו ידבר ושם סמתהלהוכו' בהמי ממנו יהודיו
 יהכס באמלו המכריס מהפילישופים ישר ן שהבין מס •

 לנטל שטען ממה שמכאנו מש לפי מהם לשד ן .הבין
 כסיף למתהוס הכויה יתן הנבדל הפועל שזה דעותיה'

 מיוחסת אינה המיה לקבול הדריכה ואולם ההזיה
 כמוזכר וכו' ידענו ולא הנבדל הפועל זה אל אכלם

 רשד ן לעת לזה וסמך ־ השנית כ׳בתקדתס סי למעלה
 מהשמנאקלוף כפי פנים לשלשת והיזליףאתמזכדתו

 שהפכיס מנאהו אסר במקום כי שונים במיףחות כדנליו
 לבעלי אשל הסויות לאלו הפועל הוא הפועל השכל בי

 אינו ההויס לאלו שהמסוה לו חנא אשי וכמקום • געש
 והמהות בזרעהמתהוס הוא נפשיי כח הוא אבל שכל

 בו יהיה החמי כשהוכן כי נבדל הוא הכפשיי הכת איתו
 מזה יושפע השמימיים סגיחים נאמנעות הקוםהמשוער

 כוה ישד ן וירבס בזרעים הכפשיי הכס זה הנבדל הכת :
 השכל הוא הנפשיי הכח לזה המהוה שיהיה המאמי
̂יעל■  הסבה הוא הפועל השכל שיהיה שסא בזה באי” ה

 פעולתו לעשו יוכל לא שהוא לכלהפמגאותלפי הלאשונ .

 ועד * וכוי השמימיים הגרמים הייתי הכינו לא אם .
 המהוה הכח שזה אחר במקום לי ייבא אשי בא משלישי ,

והגלמי״השמימיי" הזיע מבעל כו מתילד והוא בזיע הוא

^ כי סכל שאינו שכן כל נבדל איננו ושהיא  פצ
 ולזה היולאטת מנויה שתתחדש אכלו חוייב ההיזלאנית

 האן׳ בהויח אם כי נבדלת צייה ההויות בחלו יכניס לא
 להיע♦ לבדילפישרכחיתהשכליותהסבלתימעירבות

 פרקו יד על אשר זה אחיפו ינא ואחר • וכו' מה נפנים
 מאלו דעת בלעת ההלאות מאופני שיש חה זכר השני

 שמכא שמשסלפימה להוריח ורח שמו ויקרא הנזכרים
 השליש♦ כפ ילו כמשיג ויהי לבלילס בכח או בדבריסס

 גטעכיתיק״ לחקזל קלל! הדעות אוחז׳בעקב היא והנה
 שקן ייקיא יתשונו כאשל אמתי קייב מהם חוייב אם

 הטענורן לבטל פרץ מלפני פרץ שסיפרוץ ט פדץ
 זא̂ל תעלה שלא ננמגילו ן׳רשד דעק לקיים היבא« אשי

 הרביון♦ בפיק 1לדת געת «יה« נבלל• לפיעל ההזיה
 תקכטתק דעת והנה זומדעתענמו חקירה השלמת
 ׳ ההויה' אליו תתעלה נבדל פועל שבכאן לקיים בגטכו

 ו3מש מיאנו אשי קיימו על המאמר להשלים יד ייתן
 לאמר הפיק בסיף בטבעתו וכיזחוס וליחס לארכו
 נבדל היא נפש הבעל לה!«ת שהפועל התנאר ובכאן
 אייצעיזולר; בזילת נפש בבעלי ה<ילס יפעל ושהוא
 לו קדמו ורבי * וכו כזלעיס הנמנא היסודי החים

 ̂יי בא פו הנזכר מספרו בראשון זה על דברים
 ס חי מספר עשי בששה שהתבאר ממה יתבאר
 יקיאשו אשר והיא שכל הוא ונבח בכמחים פיעל שבכאן

 עו יאמר השמימיים מהגרמיס הנאכלת הנפש הפילוסוף
̂ליסוע♦' הרבה ויקראיהו השכל והיא קי1י כח שהיא  מהפ

 ככעי^^ בויע די אין כי m תשכלהפיעל האקרונים
 תכלגל חלק ואינו החלקים מתדתה הוא כי הנפש
̂ל היא ט וזה נפשי כק בז שיהיה לומר שנוכל נפש  מוך

 pjj (אזלס נח* בכפל שהתנאד נמו האחרון המזין
 תק נפנים מתייחס תה ם1ח בזרעהוא שיהיה שאפשר
 CJק̂ק וזה המתהות כפש לבעל אשר הטבע• החום

 השמימיים מהגדמי שופע שיהיה בו אפשד ככר המשוער
 חפזלזקן^ שזכר הככבי׳כמז ושאי השמש כינוץ כאמנעו׳

 ̂‘האיכל, ינייד מנייר כ<ז בו שיהיה יתקבל לא אכל
,ן׳ יילש ללאי א^י הנפלא בזאתההכייה (יכראס  האכ̂ו
 הק/ס חן שיהיה יתכן לא זה כי עלאמתתה אותה להשיג

 כמו שכל הוא אלקי כח בו יתחנר לא אם היה
 ,.̂ן • מלשונו לנו שנעתק כמה שמנאנו מה לפי הפילוסיף

 הזל^ אין כ׳ כלי בזולת שיעשה מה הכסי־נשה כיוה
 נמצאהו וכבר קלןלקים־ חתלקה היא אבל כליי דני

 ייזק^ כלי נזילת האיכרים מן שיעשה מס עושה 5ג
 בחלקיקי מתהייס נמגאיס חאפייס כי יזה עשייתם לו

א^pיק ההיא נפש לנעל ?ראשיי מתאבד נעש בבעל
האברים



. Sip ו פימן חמישי מאמו* יהורוז חנב מ
מאד מהזלל השני •אן* כימfש הדיכי׳ משני גאתד הכנד ק שהחלין המשל * מדיגימיהס על האנייס

נאמרז סיג׳ ביעי גי 1ינעמ לכות פעמים משפטיז הירו סכנל1 חלנ כאמצעית יתחלש החזין מן יתחדש אשי
יס• ק ייקכליני עמהס מהחנא׳ גל(לה ראיה יכקשי אל העכין ונהיית נזה מכוא להם אשי שיל ה כלי ,ושאי

-סנולתו לישיאל בחי זו אמונה דין הנאים נדנדת ס4 כלי כיולת בכללם האיכרים הכחינרא •שזה דנו:• כ;
כביאור שית חשהחיו כאשר .1̂,ככעלכמ;ן אשי* זהבח
̂יכו וזהו מה חלק אם כי יניא אטך אלקי את דע אחרו ע^ידימ״־ך י׳טנעכוה מוז נין הה

ימנאד; ישם ועגדהו אעגראם בלטיהם ׳\וה,חיסומיס וביןמהכ\ע
̂יס היה כי ’ נו חסיון זה היה התהבור״יה מועאיס היו עריהם ה־ומחפ״׳

ועל נכת היותו כלי על זה תעתועים פעב־ה המה הכל ירמיה ־מעמר כמ׳
למדעכנ מיינו כץ יסס המג ותהפכו תפק אס פנ<דת'יאנרו מעה
ימרוע© לעצמו עצמנו ונין תחפי״ א־מר מ־מח עי .xvjni ^אפה ידיו
̂.״ך2ו הנקי כזר,נ תנדלאהו עד׳ו הוה»ןן מכיעו מן זיתע.ה 1;̂ ^

 ליניי נשגיח b ־■ לו הדזמ ענ<ן ספק בלי שם יש כי נאמר רזאת דמירגה
*’השליסזפי׳אשרחחלקי׳וכו ודעיתיבר הגטמיר' כלל מנהיג גשמי טאיננז
̂יו מחקור נלאות  יזיותמ עם בלנבך תאת׳ כי בפעליו נבהן כן אם ע־־

̂ע מנחיני׳תן משיגים חיינו אלו כי עצמי מספר ונעמוד ית  הפעולו׳מציאו׳
 1בא?ון לא עדיין גשמי בלתי לדברי מואלנ־שגיח חס־ון זה אמתתוהיח

שעדי ית'־ הכיי' אמתת הכי k האלהי העזלם מחלקים אשר הפילוסופים
 כשי׳לנכואלתקקי־יאדן •אם י מאחר אלהית מדרגה אעלנו כלם אך מדרגות

אותימ' שמו הכת השיללסוכי' הג־שמיו' מנהיג<'ti אס כי ־ש:פר'מחה:־שסואין
 היוחגי האלקי שהעולם אותו׳ ואשר

מתחלק גשמי כלתי ה
 אחד עצם אכלם גשמי הנלתי אין כי לתדרגזתרנזת

 לקיים לקיאתנו יצא ק על • מראש סיגל כאשי בלנד
׳ ית זולתו גשמי כלתי דנר בעליונים שם כיאין ביז1ז

גשע* הנלתי מציאות לע״יו הגיל מעשיו תכמ וכאשר
 יתמיך חטאותו אמתת נחלת להם כתן כבר ־ כארול

 לגד גו יתלה לא אשר כלתו אין כי כה קדוש אין כי
 1אמי אנל ג' סי' ברביעי שקלם כמו הגשמיות אעכייכ

 כמקימות גס וכו׳ יתגשם לא אשר הרוחט וש בקל ן ומכו
 בעלי לדעתו המלאכים כי שם העודותין אשר זה זולת
 כי לכנו לאנשים הפילושיתיס לגדי ואל דק• גשם

 גדיל על לעתיד כהס איןכק אשד נרפים הס נרפים
 מכ&יג קניצא בדכייהסעל כאהבירזר שלדניכילא

 קלזשזת אמדמת דכליקס כל אכל מאחד יוער נגדל
• אש בהייתו הנעוית פתיל כהנתק יכתקי כתהרה מאד

 נבדלים שכלים דכייה׳בהשתללי׳היבות נאמנז יתאש׳לא
התכזעזהגלגליו׳ניאמנכלהתנמא׳ בבחינ׳חליף מחמי

 יעזה נסכן וזה מהאכריש
 רנההואמביאר ככלי איתי
 הגת זילת ח!א הכח שזה
 דנר נפז כ־־על יעשה יאשר

 נאתצעו׳יכליס ליה תתייחס
 נעלה ישהיא'ותר הענעייס

 שנאמר שעיריא״א לאין תזני
 בזיע הנכבד הכת זה עיהיה
 זרע כבעל אין כי זיע מבעל

 לו וא׳א שלא הב הכת זה כמי
 למה דימה אם בי שיתן

 אחרו עד וכי'' ככעצתי
 מבעל בו שיהית מה ואילם
 תתיימש חוסתה הוא הזרע

הקזם אל מה התייחסות
 הזרע לנעל אשד הטבעי

 כאופן לנפש כלי היא אכל אינכיכפש שהחיס מכואר והזא
 שנהולדה מביאי היא ילזה כטנעיית שהתבאר כתו מה

 פעילתו יעשה לא שהיא לכי שכל היא אלקי כח «'צטיך
 ולאכיים• סח הככשייס ננחוי; כעכין היילאני ככלי
 להכשיר לככיך להציג ראתה עיצי אלה כל את עב־

 עלעצס חבר דכייושל כינת הבכת תיל אל הנכתך
 בזרע הפיעל חזה האלקי הכח אכלו חיית עם 'תוחם

 הפועל השכל לא כמושינא עצייי יתכין הבורא קוא’
 וס* וכאיתית :הראית כאשר הרלכג לו הציב אשי
 מהכלת שתכליתכו שקדם כתה אתיו כלפי זה אתר

 כאיתית כי לימי ובא ־ 01 פטכעיות שנכיר אתתתו
 יתברך חבירא אתתת נכיר שלמיס 'גסכןונפניביותר

 כהפוך ריאיס שאנחנו ויה החליקה כהצעת שיכינו כתי
 אצלינו כמבואר הדנריס עצמית לימי יינה העצתים עין

 יכו'• בעיניהם דברים אני רואה אתיו על ג' שי' כיביעי
ישראל בכי זתופתי י' סי׳ לתעלה אתרי יהייזחכעין

בסחי ישגיב אשל ית' הכויא אל לימזסם אנו יכזליס ההן שנכדא זתח שהופך מה העצמים עיני מן לרם היפך
כן גם בטלו ־ ייעשו ילכיילא ייגעו יייצוזלא וכמאמרו ידי על שמשה מה בין ההפרש יזהו צהסמןההייות:

 על מהס ראי׳ לה(גיא יק(יפו בל כחס נדרן אנלניןכשל ‘ נמקקל ׳עמדי לא מאשי uV»p בראשון י כאתיוכי' ־תשה
שיורו מה וכפי • <ן5ע כשיס צסהתלאכיס תכוע׳הגלגלי' כזהב גאלקי והעק התזוייף הינד כמי שהם מפני

ניאסידן ע^7אשלןרא«מל כיילאח אצלי דכלת •יכו' כימגליז כנש כן אס ומוכים: הולך
פמאמד



מן<םר יחוחז קי^
מ תיביעיאזר■ עתאמי  עניינו ביאור עננת־ יסכתי

 חכל הנבדל'מתמר העילסהאלקי*־ עליו: עינן 0§י
 תיני 1מכ שם.כפרד שאץ ־‘אןכלסאנלנזזכו ־♦כל:
 • ונו׳ הפילו:וכיס הביא ואשי :יתכיך זולתו rr «ןגש
 ל פ כמירז באתנו זאת כל

 ממנו כי קרא׳ קיש מהשני
 הזה המקום הנכת <נאלמ

 ייתר אל שלימזמו: על
.f ■ p0ר'x o ’ שסזכריהמורה 

 חזשביס אדשטו כזמן היו ני
 זכדובם חמפיס שהבלגליע

 עיהם מכ ויפיונו ירכו ק
 * תניעה כל :־הנכדלים

 תנוע׳חפנית נירכל1<ונהל
^ תנו  אכלם הגלגלים כ
 נמייה:חכפש• שם ניןכואר

חשנלת. נפש פד1ל רוגין
 ד שמה כמבואר לנייר שעוכל

 הואהתשיק• ולכלנפשסכל•
 הגלגל נפש יושזקת אשר־

 • שמה כמוזכר אליו מנשא
ם ־- יד סי' כיף עבייס קד
 זכי■ וקל» א1הה נמקוס־ נזכר הוא גס הפועל השכל

 ההיולאג*־ !אתרקהשכל ד׳ויב: פגיינזלמעלהסי׳
 כן ואחי :ו"יג י־ סי' למעלה כמגאדעניינם • «כ«

 ואתדכן.הכחוע נזההכזמימ^תחיזנייג* כלל הצפש*
 החיוניות• (הכחות הםכחותהנותחתנ הטבעיות•

 מקייס חס שהנחות ידעת הלא הסכחותהתוניתכי
 הדי שמר ולא לענמס* לס הבד לפיכך הכפש־ הענס

 מעלת היות עם לתיוניוע הטנעיוע וגרין <קדימת
 בקודת' עשה כאש' יחד ערב׳ אבל תהס החיוכיו׳למעלה

 באמרו־ שם תעריבתסיקח׳ ניאת הרביעית כהקדמה
 :־שמה שנתבאר וכמו וחוש והשגה היגש לל שיש מה וכל
 יואיןכוהתיעלת כאמדיהי • ד(כל׳ חד! יקנה כלל חה

 אנחנו כי *וכו' לי יהכפמה בדברים•־ וזלית־החדלד
 בכחוחכבת לגלגלים המניע א1שמ נזכיר ה׳אלקיני כשם

 לייחש אמרכו שאם ועזד ־ יניענס למלאכזם כירך *יין
 גשמיים בלמי הילתס ימיייכ למלאכים הללו ומגייסת

^׳*־יתתתמידזיבכאלו  אפשרות הפילוסופיס ראו לא ®̂'
 כהקלמותיו המירה מן שיובן מכעל־כשסזכמי המשכם
 מדרגי♦ מקים והנהות • ממנו ניזלקיזשני מהן וממשך

מחמל נגדל כת׳ קלוש אין אליי מיוחל
וגזלחוו מנהיגי ^ימין יי׳א

 הסדקים להרמת הפ^וסו^ים וא־נז׳־־־הכיא
 הג^ג^ים ובמכיעזת נח )תנועת ( כהינתת

 כי וראו םארבעיש. יותר אל והניעום ס.£־וכ
ה מהם תיועד, לכל  חאחרת. סכות זולת סנ

r חתנועו׳ה העיוןכי להם והועיא r חעפיר׳לא 
 כל ■עתה־רת והתחייב גיות סב ולא הכתדות

 הדץא והשכל שכל געש־ ילכל מבפש תנועה
 ההם ם הנוכל׳ וקרא\ מחימר נפרד אך סי•

 מהינגמות זה וזולת ־:זנית ועלות וכשאני ^.!י
 הנזכל אעלינו מהם ור,ץדוב מדרגתם זאח־ית
 הזרת. ד־ז-גולם מנהיג הוא* כי אמרצ הפועל

 כן יאחר ההיולני הםכל כן ואחד התחתון
 הח׳זניו העבעיוזהכחות הכחות כ ואח היפים

 לא חדור יקנה דקדוק כלו וזה אבר אבר וכח
• אפיקורוס פנים. כל על לו אמתוהגפתה

ונעזוב.

ביו סימן
הנורולן ישפיע פועל לשכל נייו שס זאץ נכבודז1 בככחי

 לתעלה כמבואר שליח ביד מסיל rrr המפתח אין כי
 אמ:ו כלפי זכו'־ והכפתה ואתר ׳ השלישית כהקדמה

 לדעז׳העיכלו׳ מת־ת שאי-כה תiשונ כנפש לנו ות סי׳ג
 הטכעייס חדעות עליה

 באמלו אליו שימו נמז1 ־ 0ו
 שקיימו חה חהו "יד כי'

 יכז׳י- י ח:פת עליך מפתל
 כבל וכנה שם באמרו גס

נפכדול; ימת לדמ נתפתית
 התוזכל ואפיקורוס ■ ונו'
 עטן לו ראיתי לא הנה

 שנתבאר כדיך על לפי־שו
אין; שהר! ־ ח'סי' למעלה
 5ע הללו הל;ריס הוראת

» בימקרק העולש היות כינת
לע« מ שכיון; אמיהז ק על

״ זנפסלוע משינשו' סלעימיו
 ככל ׳ יג ̂א-ידך שליי ואולם

 הכזב,״- כפיקי לתורה אשר
 ׳ניכך פניך על לא אס
 המישג כ'כתועלת1בע

 כן על כי כודעתיך כאשר הללו המרים הבנת אל
 לעלוך■ א-יי בכאןמהשהזנרכט ק,מלשונו להןות לאיתי
 ואקל׳ דיי' ענה * מעליו להקל המעיין לפני שלחן

 מכ.אד^^ ה<א כפש כעל הגלגל: המת מכנו י׳ • לכו
 ח^״להש• ע־ין חבליחשזכהשזמע ההסתכלות

 שין^ שאמרני מדמה להיותו כן גם ירחיקהו או
 .p (אן יהשיר הסמור או האדם כנפש שהיא נפש בעל

 לזור,ן. הד.קיח׳ שתמעתי המאמר ענין אבל המאמר ע.ין
 !ההתחלזן בלאשפק ימזזעיע נה התחלה בי התת על

 שתה*ז- השקי מן כי זה וביאור ספק כלא נפש היא ההיא
 אן. למנוה הישרה האגן כתנועת הסנובית עניעת!

 ?הד התניעה התחלת שתהיה עד למעלה כתכועתהאש
 העכע,^ התניעה זאת יתנועע אשד כי נפש לא טכע

 p,1 כשיהיה נו אשר ההיא ההתחלה אמכםתכיעהז
 הנלגל וזה ינוח לחקיימו וכשיגיע חקיחי לבקש מקומו

 pp? כעל היותו מפכי ולא :נוב בשי בחקימו מתנועע
 אמפיתגוע^ נפש כעל כל כי כן שיתנועע יתחייב כן גס

ו לפו! נאמיי' לנזני כיור■ מפני אז טבע מעני
̂״ן שס׳אנלת׳ מחה הכאיתזלברזיו אל  כ«| ייפיש י

̂  ו;ו1זכ השמש תחוס בח כנרות מחוק לזה מניעי שיהיה
ןן^ בדמיון כי דמיון סניעז יהיה כשיכמאאז הידס מקזס

יהזא•



יזד בא סיטז מטישי מאמר יוץיח ‘קיי
מרדי• סכלי rtJ זפסק׳הדין ןנה5 בשלסיס אחת תנזעת לא הגלגל •מה החי ג*כ יתרועע אות ש יתה כננל "!הוא

*׳cf< ההיא יכסזן>זלשכל מהס •גלגל כל הגלגלים כמספר כל כי הכאות לבקש או כנגד שהיא תמה לניוק יתניעע
ני המייחדת תתכיעה מאת מניעי והיא רמחלתי היא ־מנועע שממנו מה יתנזעעיכל תמרי ייזכיעע שאליו מה

̂ליייתכיעע  אריכסו ולאגזר כהוא הגלגל מניע הוא יהשכלההוא’ היס וה מפט תמועמי חיתה כאלו ועוד ’ ̂'
מה אל מניע שיהיה מתתייג

̂כנו דוד במ*\ות הקראים ראית ונעזוב אס כי וינוח אליו ־שיתנועע  ־ ד
̂בה ואתה אז ׳לנר לכקש ̂יתנועע  ועבדהו אביך א^קי את דע בני ־ג-

 ידיעה האלקי את עת ילד כהי-יך כיה ודא־הס למכאו יינל ילא מדני לגייח
 הזהיר אב^ עבוהתו התחייב דן ואחר ברורר, התניעה ח'כ תה־ת לעילש
 נא^קי להאכין וזרייו <ביו4 ע^ ^סג־ך ־התניעה יזכה■יא״ "״ליי

 דכ-נהתו בהם אערדבקה ויעק <־;הק אכרד& כנייד קהיה רהייץ כן אט
והנחלם יזרעו כהרמת יעידיו להם ם וי-ןי ליהניירההזא חתייי- אתד

 •דת וזו^ת כנכדוחנות^^סינתו.בתרכם ארץ כייר היה ולא שיתכיעעכן
 אשד א^קים אמרו 6חו> זדח ודמו ■לו והרומח ־הגלנל דן אם ישכל אס כי

 בחס רעה ד>ה רעתם י sviV וא־שזד ידעום דיא מי ־כל ן‘אr שכל כעל ־הוא
̂ה עצין בו שדייר סכל לו סיש  )תר*או ( 6ל>« אעזד או̂. באכתתס ־הידיז
 עדיך ואין רע ולא יהטוב1כהם^ נתיתתס גה כפש לו ׳ותהיה ־אחר
ואחר : ־נזתיראום ור*א שתקוום ־מתנועע * להתניעע יוונל

̂ן לכלן הצייר כי ;־כשיצייר התבאר כנר תנועה יב יח ל
 תמצא שאתה מכואר והיא • הראשונה יאה1 נפילושו זה

 להתנועע יכול ואתה עכייכיסדביס סתנייי מעצמך
 שתתקדש עד פכים נשום אליהם תתניעע לא אך אליהם

 תתנועע ואו אשרגיירתז ההוא לעכין בהכיח משיקה לך
 שאין גב התבאר כבר הכה * שניידתו מה אל יע להג

 ולאהשכלאשרגויניייד התניעה תהיה בת אשר ־הכפש
 שתתקכ עד התניעה זאת כמו נהתמדש מכ״ק׳ יהדגר

 מזס גב יתחייב • כממייר תשוקהלעכץההוא זה אל
 האהיב הדבר סיניידהיוסוא למה משיקה לגלגל שיהיה
 הגלגל ה' שיניע אמד הפנים ונאלי שתו יתבר האל יזה׳א
 שהשיג כמה להדמית כופף כגלגל כהיות לומד דיונה
 הפשיעות כתכלית הוא אשי המצוייר כהוא הענין יזהוא
 שופע ממס יהטוב ענין התקדשות ילא כלל כז שמי •ואין

 תהיש תם אלא גשם הוא מאשי לגלגל כן אפש ואי יתמיד
 תכליתתת אה כי אחר דכי סנינזלא תנועת ׳מניעתו
 העשזטס והיא עליי פעולתו שמתמיד כגשם קאפשי

 נש^ג ולא שמי בעצמו יהיה בגיףזלא ההיזת ׳סנמכיעות
 ■קקכמל וכאשר בית הטי תן מתנועתו 'ייה^סיתחייכ

 רכים הגלגלים ומצא והסתכל שב * כלו זי• לארתתי
ג עי ״  מסילית זה לתניעת מתחלפת זה תנועת י
 קתנוע' כלס שתכלל' פי על ואף התניעה ינצד מאיחיי

 שהענין שיאמין הטכעי העיון לפי זוסכיניתויתתייב
 הממהרת התניעה שיתניעע הצלגלעד ז« יניייהו ^הי

יקבועע אשי עגלגל יכיילסו א*י העני} גלמי

 הככל־ם כמככי זולתי «לא
 זני אנל מאה אז ע:רה
 הגלגלים מכפי על שהס

 בזמכג ביס חוש ין כה •עד
 ואמר חדשים סהגלגלים
השכלי" קעניןכן א׳ינטיאס

גסכןחמשים• הנפרדים

מעטי' בזמנו הייקלמיד׳ כי

 חושבים וקיו שלמים היו ולא

 גלגל יכה צי ׳תניינה ספל
 עמנטיית ^יודעים היו ולא

תנועו' האק׳יתח׳־שו הגלגל
 תאמר כאלו כראיע רבות

 הנטיי ותנועת תניעהאויך

 המזרחים ברוחב האופק נעגולת ג*כ הנראית והתניעה

 • נו שהיינו מה אל ונשוב • כוונתנו זה ואין והמערביים

 צכגידי/ סהשכלי הפלוסזפיס מן האחרונים מאמי אמנם

 ׳ והתקן ככבים כתם שיש הכדורים זמנו שהם מפני עשיס

 גלגליסיגיס• ההס וייס •הכד שבקצת פי על ואף

 הככגיס וגלגל בכל המקיף • תשעה במספרם וחכדוריס

 היא העשירי זהשכל ככנים השנעה וגלגלי העומדים

 אל הכת ין שכלנו צאת עליו הודה אשר הפועל השכל

 אחל יזכפכדזת הסוות הנמצאות והויתצייות הפועל
 הכע מן נא ש מס וכל בכת אלא היובחמדיססלהס שלא
 שיהיה וצריך ממנו חיץ בהכרח מזניא לז הפועל^יש אל

 כאשל כאוצי יעשה לא הנגר כי המוצא ממין •המוציא

 האיצי האוצר(צורח צורת בשכלו מאשי אבל אימן ־היא

 לפעל האוצר ציית הוציאה אשד הנגיהיא בשכל אשי

 ננדלזע צורה הבורה נותן ספק בלי כן • נעץ אותה *ושמה

 יחם שיהיה עד הפועל יהשכל והוא סכל השכל וממציא

 . סכל כל ̂מזס מהם• שהילכג זמה ליסידית הפועל השכל

 בפעל השכל יוי׳נזס • ההוא לגלגל בגלגל המיוחד נני־ל

 השכל ■ובוכשע ׳השועל השכל משפע הוא אשר כנו הנמצא

 זזשפע כו׳אשדקיא גלגלהנמצא כל מזסשנל הפועל

 גי להדמות זיכמ'ף דציייהו ישיגהנכדל ובו הנבדל

 כהמ«ז*י®* הימן ברביעי לס קדש וכבל ־ עכ ויתנועע

 יאר קלנרים מהשתלשלית הזה הדעת מוס נתגלה

ן קרא; קוס זעליל
,׳• זס• למעלה שזכר ^פי ̂ן ב ו ז ^ ז

•Up ,יתט■



 מאמר יחודח י5קו
שנין שיויששי שרניש ישגז5«נ  נטיעיית שמיי )if ׳

•w אל <נייחשהז •טבע־ם יין מאימי סבה ב< סאין 

 שאנמני ונא׳תית יס אלק־ כיי אנל שמי4 כליי כת

 נא rr הנה דנרז קזל יכי' הענמיס מין בהייך דיאיס

 האיתי*!המיכהי׳ על המייכד השני האיל) להימתלנזכי
 קנלת' יזנלני ישיניעה דקדושי אניתיט אנל ®כתפיסמי

 כדעת לא מאד והמהילל קואההשיבק ?נ־׳מכה•

 ש־-לית «מ’ברא עלהשנזו להשתדל שלאי• יןאזתרים

 הכתיב על דבייהס וכמכי נעכדבו כך יאסי יזיפתיות

 הסינרי הקראי והנס ינז דע בני שליה ואתה נח א גדה

 על תפול זז שחלה גז בי ק ולא ילעו לא מלה! כפי יכתיג
 סימן למעלה ייתין ע3 וככר * המופתית הידיעה וילת

 קנחת נעלי הקראי' אנל רכקיא־ס והם שם אתיו על ס!

 כידיעת מאד חתעכק־ס ההם האנשים כי * עדבדים

 ונעזוב באת' אליסס זה דבי בכאן ייחס כן ועל ?עייכית

 ייתי קיא בזה אמונה דרן ואילם *”יכי הקראים דאייע

 לפי למעלה שזכר בטנעיות החקייה מדרך נאותה

 כלמה אמיתת על לעמוד אפשר אי החקירה שמדרך
 אמתיזת פנית קינה כי האמינה מדרך עליו שעמדנו

 על • אחרת בדיך הבירור כבלו ולא זה בדרך נתבירו

 ה' ומלכות ה' כביד שם כי ג' שימן סוף ברביעי זכי כן

 לסגולתו הניאה הכבוד על וראסינת בענם יאמרו

 הטבעיים למפפטים יושאלו שלפעמים היות עם ונחיריו

 על אלא והמלכות הכבוד יראת לא באמת אך &אשם

 כי לאפיקירוס יתכיר בהם אשי ינביאיי ושגולמי נחיריו
 מעשי בתליך קיימת(ידיעה ימלכית ממשלת לא!קי" *ש

 אנל תמעויסס המאמר ידעת וככר ־ וכועכ ?ינורים

 שסידיע ב ח׳פרק מאמר הביאו שלים מה ובעל קפלוסזף

 חהמוחשו' קראשומ׳אם מהמושכלות אס נקנית המופתית

 ההנדסה שהועתי חס מהנמשסת• ואם מהנסיוכיות אם

 והמופתי'הטבעיים ראשינות שכלות קח על בנויס צלם

 ידועה שסבתם אתי בהם ספק ואין המוחשית נסל ננויים

 על אף הכסיזנות על הכנייים התיפתים וכן • וניכרת

 החוש שהעיד אתר בהם לספק אין נסתרת שסגתס עי

 איז שירישלים נידיעחנו הנמשכות וכן • תניאועס על

 המתס נשפוט בחוש נשיבהו לא אס ואף בעולם מיושנת

 מאנשים אמתתס שנמשכה למה השגכוסיוס כאלו אמת

 שלו' כיה כעל מדנרי עב • כלל עליהם חילק יאין

 על האמת היות שעם מהם ולמדנו • ׳י־לשיכס
 רבים דרכיס על הס ידיעחי אופני מקום מכל אחל לרן

 בנו את דוד מאמר והגה * כלס את ^^^יל ילי^א

 הקראים יאייח לוקחה ממנו *■י’ !’א-
• וכו במרה הא״אי©?דיעה את לדעת ®גיז גאמי

ב» סימן חמ^
 אתכם כי דעתי עת ל?כ* פנים להם מסביר אינט

 פיתם שאס אפשיותנו כפי אותו לדעת למקים דרכים

 קן • הראשונית ת ל החיש מגד ת נעלי האמת בזה לנו

 כות*חסלכמ1נם'ינייתינמ תיחשית בהקדמת חככנו

■תשית ה  לנבקל הקדוש המעמד בע־זנ*אה עין בי ׳

 הוא ה כי לדעת ה*את איה ואתחנן פרשת נא;יו

 קולו את השמיעך השמים יין מלבדי עוד תן האלקיס
 שמע^ (לבייו הגדילה אשי את היאך י.אק יעל ליכיך

 אחיין וינק׳בזיעי אנוהין את אהב כ׳ ותחת לחש תתון

 גלילים גייס להיייש חמנדים הגדול גכחו וי:גיאן

 נחלם ארנס אח לן ת לי; לקניאך יזכניך מליך וענימיס

 קי'1כ׳ ק'הוא ני לבבך I* והשבית היוס ביוסהזת!ידעת

 חושייח יאיה היא זו ראיה ככי־׳זכ משמעית ולפי וגו'״

 וידען הכילו ;ממנו ההוא במעמד עיניהם או י מאשר

 והלאשמעח • וגו ליעקב דבליו כיישקנקיכסלגיד

 תתכרי ישין| קקל כי לאמי כה סי' ניאשין החבר דבלי

 כןר.קנלה עיניקסזאחר ביאות ההיא המעמד אנלם

 הנסיונו* למשפט ואס *ע*כ העין במלאה סקיא הניישכת
 אתכם נסות לבעבור כי פ׳יתלי הכתיב מאתר הנה צמק

 אתכס עשית לנעבוי הנכין שביאורו וגוי• האלקיס בא

 מלאות אלקיית מראית על קושכם בהשמת נסיין נעלי

 אליו שסמך זהו1 יתבי אמיתת! ניייי על תעמדו שמהם

 ובלעדי • יגו' פטכס על יראתו חהיס ונעבור

ד פנים בכמה חושם מהשנות לסם הנמשך קנסיון  ע

 ולהענישם להסכיים אתם השוכן ק' את דעת לכלל באס
 יאמדו תיאיכה«מם עיסהס כי כאמת גדול נקיון שקוא
 בסניסיקלת שזכר 1וכמ ישיאל לגבול מעל ה׳ יגדל

 בתוכה לעמה וגומלה שעיכשס שגופה סעדה גאמר!

 בישימץ אל נכו אשר עשיייה בה עוד יכו'* השכינה

 אבזתיבו נסו נסיינות )עשר ה פרק המנא(איית כמאמר

 פעמים עשי זה אות• זינסו שנאמר במדבר המקום את

 משתדלות' עינם הגיע היכן עד יאה * בקולי שמעו ולא

 על (לסעמידס מיפתיהם עמודי חזק למען חק לבלי

 בראשון דניו קדם וכבר אדניקסקדמיתהכסיוניות*
 תיוישי לבנים מיבהק סימן לאבות שאירע pp «5 סי׳כק

 המקיכלו* הנמשכו ענין קיק זס והגה • הכאמנת ^בלתס

 וילת! ובמקומות שם שנתבאר כמו נחוחשות כחם זו אשר

 אמיתת הוכית סס כי והלאה כד מסינין בשלישי ונפרט

בייור רואה נגין עמן !השתכל * קכלתכו

 הצאהואאבק- יגי זאת תגמלו pip כאמר, הזה הענק
 ה1ז בל תן וגו' לך ויאמרו א^,ך!יגדן,קכין ש<ן u!קנך

 ביאור על עגתו אנשי עדותיו והס תגי של נלקן משפטי
‘וזקגק«כ« לכמוןמלאנין ?'ji אלקי pp,ל אמל
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ח , . ר חו ל'י ר קו פ א אוז כא• םימך ס ד
♦בומיןא<\ כמו משט דיו על ד^שאלאכץ על wptnp א על <יב^אץי«לפמוך

כל© כ• מאגותיד אב כל אליף יביס ב^ום יעיל יוכיר צאמזר המושכות על קיויממ סידיעיז t^vr יויז'
י|:יהו והאלי • אנין אליף דו.ד וכן אג לאיש יקראו מזן וכו׳ -בהם א^לרלבקה תכי' להאמין מאיייי

 דעת וכן ע©•' וארוהמנסואלקיאנו^* אני -אלקי ללעת הראתה אמה מפ׳ואתמק סנוכייס הכמיכיס
לין תעה סהליבן אלא .תיאבע את לן לתת להביאן תו' אבותין את אהב כי ומתת יגי' מן נ  כיאהי לכייו הנ

מ <רא וזל שם כתב הכזכריכ האלה הדברים הוא ויסודם אלה כל ועקר וגו' היום יידעת יגי' ארנס  אלקי כי א
 הזכירו יאקכ ה ר.שס לקרוא החל הוא כי אניהם אנין הנאמנים אכיתנז אתיתתס על עמדו אמר ן יהנכי ׳התיש
 נלשזן תהתכל ואס בשסונייףאליזשאיסאכית׳מכ• הדלת עם ממויסידסנרונ דניים והם לנו סכרו אשר
לאמיתת קלמק כיין ♦פה לא כי נאמנה תדע אז תיתבע ואסנל' וטעות השכמה כמותם על מעביר לא אשר אלך

ס כתוכ ה־-התס התאר שמה;על לכרת הנה כי רי1ביא לא אשר אליךנז אמרו הוא וה באחדוזמו לה
כי פירש אכין סהזכיראלקי אסר • אלקי אנכי ויאמר מפני ענודתס מניעת שאין נייר לעיסוכייכיהדבר’

המל קזא כי מאגלהס והחל ויעקב •כקק אנרבס הס אמקע אדם שידע לויובח כי כאמיתתס הידיעה העדי
r; א:י׳ «זכמלססכ־1כמ3ל ©ס0לקריאב אדל איתז• לענוד הורשה זה נשניל לא המלאך תהזת j היו אחיו

אמרו הימבןכי חשב הנראה ילפי • וכי׳עכ עז עינדים ולא ירעו ילארעכילא יוהמלאטיה 1עכיינוש!אתרא
אכין גילקי הכהי: שהחל ^יה ו י כייז מאנררס והחל הכח מנד אם כי ילעו לא היטיב נס מענתם ישלו־תו
אנין כאלקי יקשבלצ דבריי מ־׳דעיה זה ואין 7p< לשין עיודקס יהנהמניעת • ני-וה מעל מגניה להה השיפע
מממ ולא מאניס' והקל אותם י פיי כי ואלזר האלית כל רע ולא טזב לא ק הנס כדרך מרס ראו לא מאשי היתה
הקזדחים יאנות עכוסהיו נדי ע מתחלה כי ומעלה שזכינו כמו זמניפס נסק נושן אין ישראל ניר אמנס
ריו:ו׳העתאחרים יכי לאר׳לא טכייי המשיך וכבי * אליו ילכו האלקיס הוא ס׳ א• שניהם בין ויוכיח הכסיין ויבא

.חלת ס ל’ני- ופרלס ה c ״ זעחדס קהת לוי ליעהב תו1א הדעת היא והלא אחריו ילכו הבעל ואם אחסו
ותדע ’ דבריי לה/־יתיך ■י דבי שתראי והחי אביך העקיד נעל הודה וכבר כאמור* לכנו סימדדודבדכדח

כתג ונו' תני אלקי וק-והי . t< ־׳ה אמד! אנל שקיי לן שמס יעייין הנסייןזתקפז כח דזל4 כמה ח' שע־ ב'בשלח
קי1י והטעם אכי זתאנקי אחר בעכור ישית וה הלאבע אשר המקום בכל כי תבר של מטעמו לשמוע ^קיוכ
מן אל יהשכזת היום וידעת נ אכזל ־יזכיר  לביאור גון;סאולו אין יקכ • ע'כ יעקב ינמק אגליהם . הוא ה' כי ל

 היתת אקלת נסי^ ואללי אפילומלא־כימא* .תלזובן הידימיזמקיכלתססמזכה על הכינה האלקיסמיונא•
לדיין אין כיי למוקש לו מיתה והיא הלאגע אתזבנ:ון : ישראל המון כל עם פרד כמדובר והנכיזן החלש על

בכת עני׳יננו• וסובנשיגאל אלאמהשעיניורואות* והנה המופקות הידיעה כלס סכל ידכרואיךיסכזל
 נסיון ידיעת דע הקבר' דעת על תום הב«טכ ישועי את דע נאמרו כי עליו סאנחני הזה הכחיב משפט כה

נהם כי ויעקב אנרהסינתק עילם אנות אלקי לע^ לחל אלקין את דע אמר אניןילא אלקי
 שכורת וכמו תמיד דבקיעהשנקמו פתפיסמה נבככילם השנחמו־ נק!ת7 נהם נוכמפרשס האנות מנד ידיעתו

באמוו אהיה אשי אהית ניאוי אנל j סי' פדביעי זה על ושוב * והמוסת ידיעיתהתקייה על לא כה הכו היתא זלת
שלקגו אבותיכם אלקי נאמדו לוה שדומה מס לו וםחך הכתיב לשק ישוער אין לן ה׳איללבאר כעת אלין אשוב

 ^קיאנרהסאלקיינקקואלקייעקפהתפויסמיס אליכם עלדסיי יסישד.<דנדו והיאך קבר של ביאורו פי על
טו סי' שם נס * עכ ־ ממיל עמס האלקי קענין נהמכא על לסמון שהזהיר אמרו כי תחזינה ני עי יהנה • הכתיכ

האבות אל רמז העברים אלקי לו לאמי וססיף כחמיו עד אביך אלקי לאייר ;ןב0ב המפורש חן נו א חקטו ו אנ
ואס וכו׳עכ* ובכבוד פננואס עלים ולהם העל אשי וזקכין אנין ידעו האליקאשר את דע הסיייש מ־היה

מאומת כל את רואים אנחנו אין כי לנו מנין זו תאמר זקניך י אכין החג' שזכר מה זה ל:י ייהיה הקכלה דרך3
לזה * האכית מהשנתת שזכית הזס תהכפמן נעינינז הפיריש אמכס בי * בנתיב המוזכר אנין לשזן על יי^ל
דן4וי אביך שאל עד אנה על כזה לפמון שסזסיי אחר * הימנו ניחת דעתי ואין מפנים אגלי סגוחנס ־•יא’ הייז
ק סימ^היאשוניס הנאמגת קבלתם עי כי לן ויאמרו זקנ׳ן למאמר ככתונ מפולש וכיון כי אגלי הננין י

י נ ק וזקכין אביך ^ יזנה העין במלאה קכמפנת פקעלס להיות יפילו לא משמעותו מכלל נמסן קוא י
 שכיון כ4 סי<ן'(אנשי5סן;ן^^,’חכמיהכלנויודע כלנז אגלו עניינו נו הנזכר אטן אלקי א־זנס

י ויעקב אניהס T״׳■ נ ל ע במעמד סם ישלאלסהיו זקני אל וזקטז נאמרו ו/ל שמות ע הימ^ן נ I נ
הווולתי I א



סאמר יהודת‘קיי
 ייקיזל ) דה^׳כח ( שס' הכתוכ שי<יז כמי ממימי

 י1« קממלקז' הפגט־ס«שלז, שלי ישראל שרי אמכל דיי

 {tr*3 במרש יק זגי'• ע7 מי שלמה זאתה ישה#אמר
 ממ»ם לוח״ייסלי מדטס ישלזריהי ^שד סנל של זיינו סלי

 הלכבימ סזגת כעל הנס כי • הכתזכה^ סניאזר
חייבים אנו אס לדעת אן !?ל ׳ j ע' יזיחזד ■ער

 מי כל כי אימר ׳ לא קס העיק בדין ידחיד על לחקיר
 חעסיכים מן לו ומה ד יי: כזה רעכין סייכללחקירעל

 כעי עליי לחקזי תייב השכלית הסנרא כדרך ««ישכלים

 כיאשי׳המאמי' זכרז שקדס כמי וכי' הכיתי יכח עשגמי

עהיאתה דוד יאמר כמבשס פניסלדבייי וכחסביי
0י1נמ pf<ל • יגו' עכדק«1 אכין אלקי לעאת נכי •למס

Tסזא כא פ בהלישי נייהמייס p p המתנודד כנהגת 

 אחל העבידה מן המין כזס להתחיל לאיי אמנם ?'זל

 מה ימעשיזכפי השם תשיג כאשל יהיה ה:כלי הנייר

 יתשתדל אליי לחמסר תתתיל כן אחיי השכל שיסכלהי

 השכל מות יכיני בינך אשל הדביק יתחיק לי להתקיכ
 והשנית זאמייידעתהיום יגי' לדעת היאית אחה •מי

 נארה יהנה האלקיס קיא ה' כי דעו ואמר יני' לננן אל

 עליה העירוני אשל סאחרינה העבידה יאת כי •תירה

 ה' את כה לאה אמר ההשגה אחר אלא תהיה לא הע' כזה
 ביאדני והכה כפשכס וככל בכלילבבכס אלקיכס(לעבדי

 האהכס יאחר ההשגה כפי היא האהנה כי רכית מעמיס
 ואתל( עליה לזל 1tx<0 כני אשר ההיא העבודה מהיה

ir עחשבעו כל האדם שישים אנלי והיא סגלב עכידה 
 תמעא ולזה היכלת כעי ילהעבודדבק קראשין כמישכל

 חעטיכיס כשט מאד והוקירו בנו שלמה שנית עה דוד

 בעבודתו ולהשתדל כהשגתו להשתבל לומר יונה לאלה

 אביך תלקי את דע בני שלמה אמריאתה ההשגה אחי
 לעד יזניחך תעזבנו ואס לך ימנא תבקשנו אס ועבדהו

 על לא השכליות ההשגות על קיא לעולם והאזהרה
 יאמכם לעק תקיא לא גדמיינת התחשבה כי הדמיוניות

 אחר הכינה כי התבאר הכה י ייחכס על העילה תקיא
 הוניא שלא היות תגס * עכ יכו אליו להמהר היא ההשגה

 כהשגת דמיוניות בהשגות המשיגים אם כי דעת יוכלל
 דבליו שיירו וכיינתיכמי יתאליס גשם כעל פיזתיית
 באמרי הנזכר 1בי פ אליו שכוון מה והיא ס ע' ייאשין

 נאות אינו בפיו תכיר ואשי בדמיונו אשי קהיא

 כמו דמיונו שבדהו בדוי דבי היא אבל

 כראשץ כי ה« וכבי • עב המאיים על
קלע להם יש המעיינים •גתאמתיס I״ ° j ״

סליקי בוקי עליו שתילה ת• לאכלעת ״®יאל
העין כי המעיינים ^^לכא׳עיקןלקככילכי

מי מי ח מז ז א סי נ
ק המננלות אין הפיק בסיף שסנאתר ס  א

 שאג* העמן ק מקני היה סמאמתי׳המעימי׳ואס מן יקנל
 הגפתי הרחקת פלא־יכיאמופתעל לכופיתי איזשוב לא

 * עכ ־ יכו הדחקתה יאייין שלא ̂מ לכופר אחשוב אבל
 סל מססתו אנלז יי׳ק ההיא הכתיב משפט גס;את אף

 החליף זה יקנה הלבבית קינת כעל לגסיל ינשען תבר
p אשר דעתם חלוק יינאמגזע היאדוטר f» ^ י  ג

 יתיו עי באת אחייהם ייבא היאכע הנה וגס * המאמר
ה אלקיך ה אנכי על  במניי ה שעסה האומות נעבור מ

 חכמים זה יאו ■שהכל לדעת הראית אתה משה אמי
 בלבי עוד הוסיף גס וקטנים גדולים חכמים ושאינם
 השמים מן איוריו כן על ה קול ששיועו סיני הי מעמד

 הדעת נאקרזנהכי ליסרךזאמר קילו את השמיעך
 כי כראיות לו שיתברר עד לנו אל האדם שישיב הגמירה

 לכנך אל וחשכות היום וידעת אמר כן על לבדו ה!א ה
 גלב ס«א יהלעת ועבדהו אביך אלקי לעאת דוד ואייר

 והיקיף אנכי למשכיל הזכיר והכה * פפה בהויאת לא
ק עכ* משכיל יסאינו המשכיל שיכין הונאקיך אשי  י
י כתב פ  י ענת לתקן חייב יהאדס וזל לא מירא יסוד מ

 ידע או מעשיי ילהכין הכל שברא V מנית ולהכיר
 ואדעך* דרכיך את נא סידיעני משק אתי ינכה כוראי

 שתהיה חכמה איזו בחכמתי קנס יתהלל אל אימי והנביא
 יכתיב אותי וידוע השכל היא ומה לבדה ביאת אס כי

 לע ואמידיד לבבך אל והשמת היום וידעת כתורה
קאל®■ נביא זה בעבור כי אחב יעכדהי אכין אלקי את
באמל, 7סעד' ך1ע'׳לך- ילזהנמסךב^העיךדס *אנכ

,הקשים א־כס בכלסדיושיסהאלקיים התורה סמזפתי
 I קמזרגשי" האיתית(המופתי קיו המה אנל פכליי׳אניסיי' •

 שעשה בסיומה התויס בהם נתעיהמס א:ר בחושים
 I נוחלים .צריכים לזהכאמין והנה ישראל כל לעיני משה
 נפ«ל באסלה אין והתמימות הדעת ביושל האמונה חוזק

משיגמ! ה'תמימה תורת קמשייר אמי כן על כי ועקש
 ואשממר עמו תמים «אסי ס' דרך תמימי אשלי כי כפש ■

 זככוכם טובה שהיא אעפי <;ןאת האמיכס זקנה מעוני
כלל בה להשתקף שייבלו גס קליתה לפי האלקים בעיני

היזקירם אחי הבאה האמ!נה באמת הכה * האנשים
 שלמה( יקיזתר חזקה היותר היא קסיונה והמשלמת
 יאשהיולכים שאמר כמו ספק בלי השרידים אל והמיוחדת

 בלב ועבדהו אביך אלקי את דע בכי שלמה ואת w לכנו

 וגוי יצר וכל ה' דירש לבבות כל כי חפנה וכנפש סלם

 6בנש עבודתו יעל סלם כלב אותו הדעת זיייעל

 דביי ביאיר לשמיע איין לך העירותי וכבי ■ עי;: • חפנה

«ון קקכ ל ̂; יסר קלוגו׳נן קעליו גלשי כי^ילגי ןבכק ^

נעל



^re* מר6 ייוודה»
 עלה אשר התדש ה שער בעל א1ה ליו הכגש משפטי ינע^

 כמלכו אח עימד זה הנה כי סי׳ג ברביע־ למעלה *כרינו
 בפריך בעמו חרכי מן מניץ שכלן מחלזנית משביח

 חובה כי קיים למונח ימימ שם נטעה אפי ב נתח משט
 מסותו בידיעת זלדרס לחקור ישראל בי כל על מ־טלת

 ואתרי שבאפשר^האדם החוקה היד לכל יתיותאריו
 הראיות אלו כל שבטל לחבר ולפישרא־חי חל כתב מן

 אמיטון* הכה • אותם ואגטל דנריז אזכיר ־ בס •כיוצא
 כמהות כלל דנר סוס לדעת נד בשום אפשר שא< «עמ
 דוד במנות הקראים ראייה ונעיוב לשונו וה אמר נאחר

 ואין עד כו1 אביך אלקי את דע בני שלמה ואתה ננז5
 כתחילה אומר •אט * לאשתיראוםעכל1בריךשתקוזס

 אלי לכל כלל דתיה אינה ון0 חכמתו מעלת מכבוד
 את דע מפרש שהוא בראה לשונו מתחלת כי הראיות

 בעניןאלקי אבותיו סאעיולך מה על סמוך אכין ̂ןלק.
 יקשה תחלה ־ קושיות כמה יקשה הפיריש ולזה • ̂>ניך

 ואפשי אביןוזקכיך והואמפרש סהכתזכאמיאכיך
 שאמרו חה כפי אכין לך שאמר מה על סמוך מפרש א1ה0

 שמ^ דע מפיס שהוא שנראה יקשה ל,אנותיו•,עדיין
 ם4 • הסמיכה על שיתפרש ידיעה לסו! יייי״ •לא

 לא ואשי ידעום לא מאשר כלל לאיה הביא לא זה מלכי
לע שאם ועוד • סמיכה פירושם אין אלו שהרי ימעתס
אמאלקיאסךסמוך דע יהיהפירמ אסכן סמוך פירושו

 לו היה ולא • הדבייס לאלו הכונה יך,אק5א אלק,
p אכין שאמי מה על דע אלא I לומד b פירושו ויהיה

שהיה לימי אין נם כאלוק אכין שאמר מה על
 ינדק הפירוש וה סעס היות סעם האיק דע מפרש
 אנין גאלקי האמן פירושו ויהיה אביך אלקי אע דע אמרו

T3><plfawA 1ל יזוסהשסיה 1נל״1
,iןנ-אי»הנלל0*א. 0,ה«»לי סעס״.

ידעאםססריאלןאיןפיוומ לא ר0א1 לאידעוס עאשר
א ,אע־יש00אל״מ-’א1 *™סאמגע• אהנ״ל  דעי

; ,j״ ״ טינא. לא,א-עס«,ס ,
^ ̂ ...I והיותי ראה שיאמר דע נווי אי

 אלא ממש ידיעה דעלשק מפרש שהוא שנאמר טוב
 שצימה ׳דעה הידיעה זאת פירוש שאץ אומר הוא

 מה ידיעה היא הכוכה אלא שכלית מקידה מאמתמו
‘V היתה שהשגחתו ותדע וסו׳שתאמין וקבלה אתונה 

 שאלו כמו זה וזולת יעודיו לסם ושקיים לגאכזתין דבקה
 ידיעה תקר לא כזו שידיעת לזה יקשה שעדיין אלא מזא
 ^ברההוא אמתת ידיעת בדנרהיא ידיעה סכל לפי
 ידעום לא זנן עלהענעזת המולה את מאהיי שכן ל3

המקרי ידיע ידעת'אגל לא וכן איתס ידעו לא -?ייושז

̂ןץ יצץ בא pity חמ
 כיההכרם תקיאפכיה אנל ידיעה תקרא לא מהדבר

 מפדהי כנדל הוא שבהם במקריו הפרטי להכיר היא
 היאידיפ׳הענמות בדבר ידיעה שנל ידוע כן ואם אקר

 בפגז ידעו לא ידעום לא פירוש ואכ מהדנרההוא•
 ̂ל י׳ל ידעיזם לא אשי אתרים אלקיס וכן אלקים היותם
 בה© יודעים היו ואס אלקים היותם בהם ידעתם
 אלקיס חיותם והוא אמתתס יודעים היז אלקים היותם
 שאין לפי לאילעים הככיןאלקים והוא לפרש נל ועוד
 הידיעה פי המטאות נעדרי להיותם ידיעה כהם
 המדומה pib אכל ומהות מניאות לו שיש הכמנא לדבד
 ידיעת נו אין ולכן מסות לו מניאותאין לו שאין אחר
 ועוד * מבואר וזה ידעתם לא אשל אתרים אלקיס יכן

 ידעים לא ואפרש לו אודה שאפילו ואומר לחבר אקשה
 הרו יע ילא טור לא מסם ידעו שלא חסרה ידיעה

 כי מהם האמחזת מידיעת מה חלק היא הזאת הידיעה
 נהם היות יודעי׳כהם היו רע אז סוב מהם רזאי' היו אס
 דע אכיך ^קי איז דע אנתנו נאמ׳נם אכ אלקית זה אי
 תדע ולפחות לדעת שתוכל מה כל ממנו ידיעה זה אי

 אין כי חה ידיעה וו והרי רע או טוב ממנו שבא ממנו
 שזה נחור כשלמות שידעהו לו מנוה שהיה אומרים אני

 מדבריו כאן עד וכמושיתכאר נסלדעתנז הוא נמנע
 מתללט היא כמה ראה • החדש ה' שעי כעל ,סל

 אין בדכריס בריבו אותם לעוות דבריו ביאיר בדרכי
 מיז לפי ביאורנו תמש עליהם זרחה ככר כי שסי להם

 ונוראית להשגותיו• מקום לו השאיל בלי עד ססשבנו
 כחו דע כחבר שפי חה נדקדקו קדידיו עלמעש נפלאתי

 נאות הבלתי הלשון מנד שיניו את להקהות ובקש סמיך
 לשינז' שני כהחצא כי לנו שת ולא סכרעז לפי הכונס על

 חדהסי׳ת על אחד צל ישועי לא מןד«ם«לענץאחד
 אנין אלקי אח דע מבארים היותנו עם כי אחד וקנב

 דעת! סמיכת אם כי זה שאין קנלה בדרך ידיעתו על
 ישיה מאלו האחד שהלשץ עניינו אין • אבות קבלת על

 לא ומזה המכיון עכיימ מנד רק שמושו באופן לחבייו
 ץ ו אל נסמוך זה של כקשור! קשורושלזה שיהיה יקוייב
 • אביך אלקי את על סמיכה לשון סיפול יחוייב לא ובכן

 הדבל ידיעת על גס ספל הידיעה ענין כהיות כן,1
 אמרו יתבאר הדרך זה ועל • שזכרנו כמו הנסיון נלין
 לפקפוק! מקום סס אין ידעת' לא ואשר ידעום לא ̂קיס
 טעותו שיש כי והכלל • סמיכה פיחשם אץ שאלו ^מל
 הלסץודזכיו הנקינלטבע הזאחנדבלתי אלה בכל

 ה1ז מדרכיו שוס ואתרי ל• פי על לתסעירס נקזכאיהד
 שוניט פניס על תאמר הידיעה כי דעת ככאולכלל

 ידיעה ה־דילה זאת פירזס שאין איתר שהוא אלא נאתת
שלימה ג 73 כ עג



«אטד יהודחי ל1̂ן
 את'נ^ דיך מז ♦ליעה סיא הכינה אלא יכי* ״יזיז •ל

 כי בס יסכין לא כמל-ץ שכינים קציז עדין יכג •יקכלה
 ידיעה ימקרא לא סי ידיעה כי ייןשסלזה שעדיין 'אייר
 נדגדיס תקיני עלה מה.שככר ימלכד יכו הכיה רק יכי

 היאבעבמז ־מדי הקידמיס
 לימי הכריחו האחת עכע
 במס פ <ול על כך אחל

 אמיכעתך וסיס מד עדליקין
 ודעת חכמה ישיעזת יויסן
 אעינת אינלד היא ה ייאח

 יאעילו וכו ורעים שדר «?
 אי1סיאאובר ’ה יראת הכי

 לא* לא ה׳איןאי יראת איכא
 יקרא שאפילו נזה סרגו

 השדרים אלו כל קיים וי
 עישח אס המילה כל הכיללו

w מלומדה אנשים מנית 
 איתה שיעשה עד כלום אינו

 דאשזנס סגה עידיעת
 לפחות חחארמ קנת דידיעת

 אז מהחכמים ^דיעתקנלה
 עכ* יהנניאה המילה משפיי
 עמסד ער גזה הוא יהיי

מקרא היא •לשהקנלהכם
 הקושיא -אמנם * דהייי החבל דכלי ובכלל יהעה

 שהיי סיבה -דעמימס ממבילא על שהקשה האחרונה
 הנשית p«שידעהו אכין אלקי את דע יפרש החני ס1

 ?גי בשלמית יודע ויה ממני הנראה יהעו« קגתיל מנד

על נעמוד קכלתם כשלשלת כי אנ!ת נקכלת כה השמ

ד ־היה כן ואחר בב סי ב ח ^ז ענ  מ
שו־זסכים

□p s ם ל^כת כוזר^  כוזר ויחר ייו־
 מד־ן לו ויאמר זה עד עמו ודבר וידידתו על

 והשכינה כנען וכאר״\ בידושולם היזם תבקש
 האלקיםמיש*גת Hs והקורכו־ז מהם נעדרת

 ולכה החזק והכהסף המד^ר ^ב3 מקום הכל
 והימים המדברות בסכנת ע^מך תכניס

:המתחל,פות והאהובות

הנראית השכיבה־ חחבר אמר בג סי
ש׳ אא הי בעין עין

כי כי.איננה נעדרה ת ^י  ^נביא אם ב
עה רהמון  אנחנו אשר והיא נמקו'המיוחד ני

̂מ בעין עין כי כאפרז ח . ים6מע  ה' כשוב <ר
 עיגימ ותחהנה כתפ^תט וכאמרנו ‘ ׳עיון

היא השכ׳נחנםתר׳הרוהני אך רציק בשזכך
עם

כג כב סימן
הי' כשלישי אלי דוגמת •מפיו סיונאיס הדגדים נאים

 הישכינה כאלו לעולם שהוא החכיד על כאמד« נ י
 יחזק ואם בפח עמו ■חתחנייס זהמלאכים עמו

 יחביוהו• לשכינה הלאייים כמקומות דסיה כקשידות
 כעין תסע'ן1יאהא’בפע''י

 שם הויה וה ומינין עפ־ וס
 לה המלך ייתהלל כחית יכו סי

 י בעין עין השכינה •להיאות
 עיניני ותחזנה כאמיז •זכו'

 והנה * וכי׳עכ לניין
-יגסתכת. ׳הגיא״ע '?זשכיכה

■ קהשכעת •הן בכאן שזסי
, ■ שזכישמה• ונפעל בכח
 עימד ■זה ה3ל גיארתי וכנד
 חן חשגיק כתלינו ■אמי

הכראינן. השכינה ׳הקלונו׳על
השכינה.; תן-החרכי׳על זמניץ

 V פוה והפשוק * הבסחית
נקנקזמא, עכמודרשזל׳אכא

 מנימל זזה השכינה שאין
■1עיס זה הנה שנאת' מערבי

 זאינ ועל. ־ * ו0׳כק!י אחד
 העי׳כלמקום פ׳נגי זל «>מרז

כי• שגלזשכעהעמהם ■ ו
 - וילך פרשת שכמזב ילה סבורני היזכם ניאי וו כונה ועל

 הש שחשכו ל^פלת מהם סכי אסתיר ססתי ואנכי
 תהים שיהיו מקים ככל אמכם כי כקדבם שאיני באמרם

 שגלו מקום ככל תעיר כני פי׳ כאזל סם מנייה בתי ז»כ
ל עיזהס כה סב קרובים■ יסהנילםעכ•3תשתיר.פ ^

יחד נם היחסים שנת נעים ומס וכ0 ומה וכי זאת בס מ לדחות לדני אשמור ת ̂ י* _____

ך י חכ,  סמרלמהתכוע־*שעודוסל■ כיתה *".
 אצה דבריו בסתימת ,אליוימניעע *א כישס-,״^^

 אנתסו לאער מלכו לגזשיב^ת יניויאשוןלז
J כני את המוכ-א ויעקב ינתק

בסדר בתיוילתי שעזרו סיף י .
־ " ? ל ! ז ״; : ״ > ־ ח ״ כי ד ״ ־ י ״ י י ״  ״

מל ס•• W סי מן מיו- ־-נז ־ו ״״־יי ^ייי

״י ׳■ ״■ r- 1 ■י------- ע יי״לגי ״ ד רי אה■ עיבינוכע־ן נז
יואס סאיבו מי בעדי אלא זוזקע איננו כא עי עלניעי

- דנרנעלהעקידס בעץפקותסיכז׳״ו/אתאשר אדזני
 ' היא תמיד שהלבנה כמו כי העשירי היחס אבל לז שער

 רק כלום ממנה יחסי ולא האהל מנדה איי מלאה
 • מעל משתלת עזם־ליום מעמדה סבסתהץמקמזות

 יווזר׳ומיאה ואיזד כלס שיסתיים על אורה חנקי עינינו
■ ועל ככה * כלה שתיאס בגד מעש w«?אעאוייז איתנו

^ הד ה ז



̂י מאמו* יחורח קולי ר^ן בג סימן חמיע
נגל־׳כעון. פעמים פגיה מיל אל נה השכ אזר יאיר אשר יזהאל יע4סמ האזר עכין יהיה דעמינז לפי הליך 5יי

או־ חלידה מעלת הזאע המראה היות כפי נסתרת תסור ולא סרה לא תמיד כי הזאת האומה אל יתגרן

 ס-י-ן ‘D בשל כאמ' החבי שהמשיל מה וכעין • קבוחנקת חשכת נתיך בהיותם ואפילו מעליהם פניי ואזר לשגחמי
 העניןהאלקי הייבק עולם כאהבת לכו 'יווכןיתןאל נארץאוינהם ואתבהיותם גם ואף שאחד כמו כלתם א

המזכנ׳לקמלוכהדכק נעל׳ געלתים ולא ם מאשתי לא
^ ועם אזרח« יכץ־א^ עם ולזה אתם בריתי להפר וגז' ע  ע'כ הזכה במראה האיר דת נ
 מועבע לגיף גכ ונמשלה כרה נפשי הריב טהור המעשים זך האמיתית והסירותי בתיכחו' נא;ר לה

 האלקי כחיות לוח בו לחיל ^א^ה« מיוחדת כנען ואר־^ ישרא^ ^א^ה«
ל'• סי בשני כהייאתדבריז והרכה כה אם כי ישלמו לא ורועשים 14ישר

^ דד שא.ינו כמי יש"כט^ו' ממעות א הנזכ המלאי' כמשפע זהבה 11<שר נ
זאת גס אן> כי לה יעשה נ ודל

א אש או עכ  והשתיתי י^
 תכלית כי אסתיר הפתי א<

 עמרם לי היית היא ‘יגזען
 תוכחה עס מסותרת אהבה

 הכילכס אחר וכן יזגולה

 זלאיסכחאת ולאישחיתך ירפן לא אלקק ה׳ רחום אל
 ההסתר בשעת אפילו כי להם השבע אשר אגיתיך כרית

 רגע פני הסתרתי קנך כשכף נאמר וכן חכוררקמ׳ר

 ישעיה הנביא ליישנהללבר ח עטרה השבת ועל ־ יגי׳ע^
 כא כי אורי קותי ס' סימן כאמרו דעתינז לפי זרת בו עלי

ד אריך «ו  אורי קומי סטתכו לפי ירנה זרח ס'עליך ו

עד נגלות לך שהיה האור ושקע נא ני הנראית כשכינח

 חלקי נהיות'תתפיננ׳לנתס

 א׳חפרטיה נכל השנינה קול ימיש וטלטיל׳לא גלותס עי
 את" אלא מהם ישאר לא ואפילו הזכיר אשר סתנאיס נעל

 יתנקש נאסרו סימןזא סיף בשלישי עסמו הסבר כדני
 עונותיו כןבככזי ואח' אמרתי כאשר הדין בנדוק תקלס
 ואם נעהז האלקי הענין לבהדכק לעהב הגפון ונשכר
 לגודל האלה העבחות התחיינה נאמדו מזה שטנו ייאשכו

n א וכו׳עד מגזי שננקרנז מה r בעיניו רחוק יהיה ולא

 א׳וכו׳עכ: אלא ממנו ישאר צא א' אפי לקדמיתנו כשוב איך אנלךלמעלה עניינו ונשתנה הנפתרת חהשפנה הנס
כס אס כי ישלמו לא וכווהחעשים מיוחדת כנען ואיך עליך ח' וככול וזא הקודחת למדרגתך בשובך ולשכת

 אחר עלכן העמים לכל והגלויה הנראית בשכינתו מית
 היה כאשד לא יראה עליך ה׳וכבודז יזרח־ ועליך כך אקר

 כי זה היה לא עליך זייק היוחז עס כי הנה עד עניינו

 נשוב,ה יראו כעין עין עתה כי הנסתרת בשכינתו אם

 יבא לא נאמרו זכרנו אשר הירק נחשל זה והשלים ־ ציון

 עולם לאור לך יהיה ה כי יאסף לא שמשך«ירחך עוד
 דברי עזבו ומה הקודמים• מדברינו מבואר ועניינו וגו'

 מקומו אל הזה פפניזהעלעניזיהחשל סוף החכםספורכו
 אזרתי כזה אזרחי"התנה ישראל כל :ע*כ שם הוא זזרח
 עם הגר ישתוה לא לעילם כי סי׳ק׳טז בראשון שזכר לחה

 ס' כהר יעלה מי כאמלז • וכז המעםים זך וגו': האזרח

 זגו׳ואמר נפשי לשוא נשא לא אשר לבב ובר כפיס וגז׳ניך

 המעלות על כרה המעלו׳המדמיז׳וצפשז על הלב ״היי
 ישראל כל עם אק" על לטתה עיניך נא ישים ־ השכליות

 מראה דוגמת נזה קרתלנו כימקרהתוא' ־ <כ< אזיתי

 קטני חלקים גזעוירלכמה לכתרתימכתת שלזכוכייג

 זה מפני ימנע לא בהרששבריהס ואףגסזאיצכהיותם

 מתחלה הנלאה דיוקן דמות מהם חלק ככל ^״יאות

 הפילוסופים נו ניירו אשר הוה המשל הוא לכללה
 וננן הנוף מחלקי חלין נכל כלה הכמנאת הנפש עכין

בכללה הנפש הצא אנראואבדיס־י ממכז כהעדר גס

המלאה היא אומתנו ־נדירענין וכזה כזי ־ נניילי עחיק

 והקורנס כקודמת הכוזרי שאמד למס תשיבה 1ז הרי

 ראשון על ב הש כי וכו' מקום בכל מזשגת אלהאלקים
 מעלת על דברו קלס וכנר • אחרון אחרון ועל ראשון

 שהמשיל הכרם במשל החנית קיום לענין ישראל ארץ

 מעלתה על הויה ועוד ־ והלאה זמךסוא סי׳יב בשני

 וכקדא באחרו יז כסימן גם ויא וי' ט סיחן נרניעי ככלל
 וארנה מאיילה וחד ת לסכח שיש נעבור הארץ אלקי

 כזאת והלאנע * ביארכו זם׳ושם זה על וסמיהיעסייס
 זולתו וכמקומות הארץ נכי אלק! על פרס׳וילך הודיע

 הרחבן החזיק ואחריו ט* סימן שם שהעייריגיך וכמו

 ותקיא על מות לאחרי ובפרט התירה י1נחקזמ(תמניא

 מעלת על ספורו אורך נכלל כי יושביה את הארץ

 כלם המנות שמירת עקר שם כי דעת למד ההיא האיץ

 שאני ואנרת׳מהר׳א׳עפ כספיי אחיו הזה הענין שחן ואמ

 כמנות מבייינון היו לארץ לחובה האיץ חן אתכם מגלה

 על שכעס למלך חשל חדשים עליכם יהו לא שכשתחזרו
 תכשיטים חתקשט הוי לח אמי אשה לבית ושלמה אשתו

 בניני ירמיה אמי וכן חלשים עליך יהיו לא שכשתחזרי

 הכתו' וסנה כהם חנוייניס ניוניסאלוהלזנותשישראל לך
 אינו יגו אלה דברי את ושסתם מקרה ואבדתם שאחר

 ופירשו ומזוזות כתפילין בגוף כחוכת אלא כגלות «זחייכ

 עקר כי לארץ כשנחזור עלינו חדשים יהיו שלא כדי כהן

כל J 7j J עג



:יני-ידתז
 שצף^סi<’י נדמיוןזכי'• זה

 כחשג היייז העקזם היה
 יזעע כמקדש יתב י(1למיוהי

 ן7ויכיככו« עשיהז אלם שידי
לר^עלה מקים לקכיעיינ

פב סימן חמישי מאמר יהודה קול
ידעת! לא וא<כי הזק כמקום ה יש אכן האד אתיר,<אמ כי זירשתה כספרי אמרו (לע־כך כחיץ ליישכים הייצית נל

̂י,ר כן כי שקולה ישלאל איץ ישיגת • לעשות ושתית כה משכת ה»} המקום כויא תת אגינז כיעקב ויירא«יא
g אין זמ דעא בתוספתא קיא וכך שכתזיה המנות כל כנגד  pr אס p > j למס כן ואס השמים שעי יזה ס אלק 

 הוי(לוק1ג בלג ה את ללי׳ש ללכת אתתולל לא אנכי זה שלו בפי/האכדות והלשנא • שמה בדנריז שהא*יך כמו
זאלוהיס נכיןלעי-ודתו: ע*ק כתענית זל אמרס על

ם והנפט ורת^ב נ  כי טוחורים אי
• דןי'1ד!ג מיוחד עגהוא בו טיורעיס כמקום אס

^ טכן ובמט^ כדמיון זה היה וא^ו הו ט
rטוקוAר ותתעורר כאורו•• כא^טרקדם אמת
____ ̂ שהו^ך מי טכן כ^ מ היפט ותטהר א^יו
לבדדיכימ; .,«משללדמיון ט־קדבו^יו טיכןד׳מי וכ^ רחוק ממקום א^יו

סנקל^ והקדוש הגדול הגי" אפטר ואי הא^קים כפרת מבקט והיא עונות
■ ’ ועון IV רי̂ב מנועים היו אטד כקרבנות ^ו

 רבותינו טאמרו מה Sy ויכמוך וטגגה מזרון
 הגלות יהיה אס טכן כ^ עון מכפרת ג^ת

 אינח וביבטה הככנהבים אב^ רעוי למקום
 אך ^קיכם- ה את תנכו ^א כאמרו נכנסת
ק (טהוא סכנה סו  מי כמוה מסנן, נא )כבו פ

 בהם שיתיח מקוח סחורה ̂ו טתהיד־ז
 מעד מזה יותר מסכן נ*א )מסוכן (היה וא^ו
 וקוות נא )הכפר וקוו תשוקתו ( כפי כספו

כסכטת נתכנסו עכו הרין הירח הכפרה
אחר

פק ,
 בעיר ילאאכא קדיש כקרגן

 הקבהלא אתר יוחנן ר אמי
 מעלה של כייישלים גא א

 של כידושלס שאנא עד
 ייושלסשל א־כא ימי י<םז

 דכתיכייושלים אין מעלה
 לה שחוברה כעיר הנכויה

 דע אל שם כתב ־ יחדיו
 ונית וניון מעה של סירושלי"
 לענייני' ניוריס כלס המקדש
 כל גס מאד דקים סכל״ס

 כקיאת כן ועל ישראל ארק
 ונחלת החיים אינות החיק
 כמה באיק תלויות כן היועל
 י.מלו כן ועל התירה מנות

 לארק כחוג הדר ישר ני נל
 אלוק־וכן לו שאין כמי דומה

 ניורלענייכיירוחכיי' המקדש
 יעשה וראה אמרו זהזא

 סי' נתשוכותיו גם עב• נהר מיאה אתה שר א כתכניתם
 לארק בחונה הדי כל שאמרו שאלתתס לאמי כתיב קדה
 נקראת ישראל שאיק לפי תשונה ־ חלוק לו ן שא כתי

 ה׳ותוא כנחלת מהשמפח היום גרשוני כי דכתיכ נחלתה
 כדכעי' מעלה לשרי ולא ותיוחד׳לו האיק אלקי נקר יתנר

 קדח כן ועל הארק אלקי משפע את ידעו לא כי ככויגייס
 כס אלקיך ה" עיני תמיד וכתיב הארק נכר אלקי לעכיס
 מנות כמה כי עד הן בארק כלס התירה מנות ועקר

 לך הניכי כמדרש שחמלו כמו בארק אלא כלל נוהגות אין
 ונתן מלעמו שלא יעק: את ינתק כשבירך כן ועל ניוניס

 ם השמ מעל החלקים לך ויתן דכתיג הכרכה את לי
 הארק ירושת א שה אכיהס כברכת יעקב זכה מיד יגז
 מה איפוא ולך אמרי והוא לעשו ליתכה יכיל היה ילא

 לדברי כל מכל קדומיסגכל דנייי כאן עד * גני אעשיז
 האלקיתהאריךמאד מערכת וכעל הימ^ן^^זכדנו•

 דבר חסדאי ן" והרג ̂^^'**׳קייעייקשמה• ^תייחש
תיון ̂י? פי ) ב כלל כ מאמי ה' אור נספר ( ®’יז

 כי עהודים איכס והנפש יהלכ • ידרושי ם המעייכ א-יו
נכש של גזיסלעהדתה המקים קשיכלת אז כי וש־ אס

p( כעכין באתת עליו שמו f•

 שאנקנל מה על סי׳נז בראשון
 כמיס מעשות כיסגיסהיוס

 להם וגדלני ונקייתמאותס
 ואפשר בהם זהתביבע

כה© נזלה שחשכינס סכאמי
סביכיקיס' ק׳כים והמלאכים

 .לחתחבר״ן הנורך ולזלי
 נכס הות הדבר היה קהלנו

 קניה . וכו״כמחכרשמה'
 חוד כי לנדה ההיא התחשב"
 עיכ’~ת ‘ההיא המקים

 ישיאל ארק שמקיס כש • להפליא עד והנפש הלב עתית
 קדס כאשל לבד דמיון על לא באמת לאלקים מיוחד הוא

 מ« שכן כל •־ יאילך מסי״יב בשני ם4 ב«ה למעלה בהירז
 התשוקח כעונם לשם שהליכתו * רחוק ממקום אליו שהולך
 כנפי© לו יעשה עשה אשר לנו נהתעיררות אומק מוספת
 שכן, זכל :יזכה ביה נפש בטנת השמיתה לעי̂ן ככ^י

 דכא עד אנוש ישב זה כל כי לזעינ!תוכ!'• שקדמו למי
 שליחהלעבזסן בתשובה תטהר ואחד נפש של זדכדוכה

 אבל :מכפית גלית יהירי ̂ע עין מכפי וקנון רקזס אל
 כקודמת המלך באמי למה בזה השיב ־ יכו ביס הסכנה

 זכי(הולקן והימים המד,גר( בהככיו ענמך תכניס ולמה
 קמדבד דיך מרחקים איק אל קוני לכב<י בהליכת? כי
 בכלל אינלו * לסכמת ענמו כמוסר בזה הזא והיי סוף ים
 p«P היא אכל • סימ׳כ למעלה זכרו וגי״אשר תכסו לא

 לן להוסיף שעה לעסקי כה בכיוכא ליכנה אדם שעשוי
 נאטולן הים ירד עלאולותס אשר כסחורות תנואמו

 נחינין אל פכזת מאין רכים בתים סחורתו מלאכת ויעשה
 :הקדש מכק יפה הדיית כח יהא לח כן ואס • הסכנת

מן, גדילה ׳:סכנה "ל ? ■ וט מזה יותי מסכן היה ואלו
5לק-־'



[

ח ד ו ח לי ו ק ז ד ז מ א i מ p w' ו כ ז מ ד כ - ^ מ י ח ס צ ד
דן הליכת שסכרת ל^עי עלית ^«rj סידוא־נכסף להתקוה והימיקת הכזסף מני צל יית1א5 <רלה> «גר1< י̂ז

 היין־לתר שהתכנהתז«/מ אנל^כמזייאיילי הימנה* ■»זשתיקיןל*ץללסאלכמבתייזגזכימאסילחנ״כיטת
 לקלל בל? «ן6תי כהלח<לת יכנס ר1לנוילה«זא קלה דל להלדהמל'* עם«ש( כ0ק אשל אתי ’ יערכנה לא •

̂ל<ו«5י כיללת ה]כרהכהגבנקלחמ!ת באלבלל הי»בלן מתקי110תשנלןעסגם לידי ^תיסכא  תהעטממ*1?<ה
שקר ב«לה;אן0לקנל</ל<« מימת שעבר יזה על תילאה
קל־כתילאד• רח ע̂ל והודה ו•0£נז עס ב1וח־ אסר אחרי כא^ לארץ חלנל כךיע

כתכלית' נהכג ל/אחיל אסר כטאר והחזיק נו ה:ק7הה ביביו סענד דולל׳ בחזכ׳לארץ הדר נ״י כל
בסננזמ ללא ם (י,0 לשס יעיינו ואס בסכנה כסס מ א^קיו ברעון יכיו להסתפק •• אליק לל שאין כמי

• דתתכי שתכליתם אמרזת נעיוכת^ו יב־תהו ואס מודח יישבה■ אלקיו
̂ת יתר־לן ספי כל נלדתמז לא התכפרלו כי זיאמק וערה ידצדז כעיני ׳ לילעל שאי תכלית  תתכלן.' תייל

 nyy יותר זד־ז אני ורואד־ז עלבזתיז' מ
בסל^חסות בנפסם 'ע!כנו. מגיהסר סונד־ז
 עמקהי בעבור או בגכירח שיזכת כעביר

 הזאת הסכנה זהיא ושיותרק^ה נדודי סכר
 ^קכל כרי הרשות במלחמת יכנכו מאשור.־

:המדיחמה שנר
 כוחר ^פניסהיית .־ סייכד^גמדזזכוזדי

, רואה ואני בחירות ■ ־־ נ'

̂א  יממ כשאי להחזיק מתכי׳ל

 וימס־־גסככא ^ק־וז כיגלן

 הקדש1י'לניאמ'נא? ־ זנל
 ימיסזמיגרז' הכנת ככניסת

 יקיה< •אשי לכל (לא-ייזוש
 ובאלקיס דבר יהלל בה' כי

 ויאיוין דכרוירכ׳לילדה נהלל

 כרנז׳י״זד' לזיתתו וכ(*י<ןכל

 ־ סילית עי ליאמין חפאמיו על
 פינותיו יאמ׳דכ עכעימ*

 לניהנ' עדיןאפשיזשירד כי

 עלנז׳או דאיכ׳דלכא סלסיכא

ע־כיזככללם כמחנה אפילו

עבדות דהיסיף חצד־ז שאתד־ה קיזד־יז ^ותך

 כלעונותיו;. הכפרהעל
 טוב עכה יותר זה ורלא׳אט

 קלה יסכפיוכו׳ישילחר בואש׳
 עלהאלמז' הילה יוכו'• כיק

 יוער הזאת •כסכנה הענה

■• משכי •וכזולת  תתלה פניה

 סובה :ה1ג היא כי אמר
הבכור ילענת ♦ככעסיותר

 עסכגק ת0ןע תהיה הילכללן
 וקלע עונה יותר להשגתי

 נקשליה* הנבנכיס בעיני
 אמ לילאה באיליו כי נא?« אל
 כולן יכל' (בהuענ'̂־ מתר לה

 • לכד התסלית לעלוע
 כ«!1 היא קלק ובאללילישילת

 לשעם קקכנה* לקללת עלץ
 סכנה במלחמה סס הילת

 ברוע הלא התכלית ־ מרלנה
סתזשקדם:

מן  פכי כד סי
^ י קי

 כקיללתוט* ביתר
 ׳ התלכיז מן הקירות קשיקת

 קעג היען בלאשין שזכר
 הזבלים היעי ואילו כאמרל
 הלה זהללית הלה הבלות

היינן סיאלי האלקיס לשס

 בארק כשתדור נר־זס חייב שתהיה וחובות
• הנכ בהם הייב אהה שאין ממעות ישרא^

 מבקש אגי אב^ החבר כה׳אמר ̂זי׳
מעברות החיתת

̂וגצל הרבל׳אשדאנדמבקש מיפס־.׳ ישראל פושעי עין  ■משיגו ואינני׳ ר
ל אשתחל אם ־ואפי' «לפ^.לא ״ דרה כב^ן כ ̂ו חיי ימי מ  ית« הי ואד

 עבדות ^ומר רצוני מו<^ היה דיא משעו סאמל להחלינז הקיר יכה
אחו עבדות ואבק־ש רצונם ובקש־ת אדם בני

 בעולים ע«ל0 ור\א מעם נ-טידח דילוגו יושג .
,, ____,______ ועבירתו הו^לסיס,: דעק יבבאור.»!> הזה

 מבפיס שאנו. פדיי ,לפאי הגבר)־ הר»ר.מתיזאמת<(ההשפלה:לרהוא הוא ־
וידינזתקרני© המשיח עס לו־יזיא ♦נל־יההשפל’ הכביד יסלא זההספל־לו ־גא ,

■ V י■ י •• ׳;׳ שא« העתידה שיעה הי עת האטמ.:

ר ®י ם א עב־ אותה יליקל־ם מאמין אתז־ז כאשר זכ־חרי1כו
כבאמראבל היילן ונרכיעי כבר שזכרת מה כב^ ■ — — . .
d למלחמת היליד p שה© .1בחשלבי׳ממ קשנתי יודע נעי לבא ורהמנא מצפונך אדעזזארי ה<א 

4הבל לדחות יכולים קת :הנסתרות ובג^ה םהסעפוני "י תפארת לעכיללשס תשתיל

נפשותס יזעל והעכדלת החבר אמר כז עיל ̂אל בעללתר כבביית

 עולת חבלי במלששיאמיזס
יכו׳: מעכידיקס על ידס זתרזס חולין כני .וישיבו

tp ^:י אבל מז סיבן p ̂ל ׳ יכו  כן הדבר אין י
בהקלע בחירות כי סחשנת כמו

 כן שיעשה ־או עיז מנדל א<
 ענתו המסכן ענת הנה כי ־ בדול שכר ^יי^לתקות

טזכחבליספיןסן שמיסליא׳ילתר לשם לאק
כהקננג בחירות שי ט׳לסע׳ב v;-7 , אחנהירה ההכנה* קלות מנד הן התגלית < מ־־ל

 לבני הענלדה ק החילות מבקש אני יק * חמה כפשי נפשו לשיס האדם נו א]רישתכן נלכד זי סכניז
עי וכל' לאלקים מהעבודה קירות אכקש ילא וכי' אדם ודאית וסיאקכנה דול4 שכר אי ׳*® ^

עקדןה



כז סימז הי^י מאמר דמ1יח קו?•
 יעי^י לב תעלזיוות ה'ה!א-יודע מלא סאסית מה נה1ת סוא הנדלוה ושדי ״ לאלקיו העמד מ5ש עמוקה

 לנךנאחוכתך חון נונתן וכ1מ והנה ־ לאמונידתנפנה רכים אלו כי לאלקים אלסלעכודה העכידהלכם בין
 יהל׳קום היאיל אקל קמקיגז מעשים־ לכקש טיך לך אין אין אל! • ינונו חהיושג מוכס לאחשג אלו • «ופאתי

יקייפן אשי הוא אלש אדייק לא; עליו עועל אתה אשי ומכל • מועלנגשלימה מועיל ווה בהשגינוכימועלתכלל
̂תתתייג נרגייי  כארץ נם י
• ו:מישקלםכימןכג הנני

 התכית ןנ^ל ודילןשתאת
 עזעלשהיית דנוייה נסנין

קיי«ן; אם גמור כמעשה אות
לשמידחן נמקזסיאוי

 ויאומכיעגודתזית4ה1ן
 החירדהאמתיזהסשפל- הוא

 נ^וידדזמה ההמל הוא לו
 העקידה בעל שכתכ למס

 גח שעי תנא כי פיסת
 יאו'אליו אשי־ V סההשתעבד

 אל וההכנע ההשתענלית
 הוא לוההכנע תתוייכ אשר

 התייוין ק דנריומ,י־י«ך
 וין אתתת זהיכיח והקפשייו

 ומדנייק?ל-י מןהכתוניס
י התכה אשרדני והוא נ י

 ג:כאשר7אמי זדי( א&רהדובר סי׳כז
 אבד .Twvon ימנע,

 ומעשדתו מאוויו ובין נינו ^ו מונח האדם
 השזבר מביגית >נ*ננו כאשמי נאשם והאדם
טינהנראון14 הנראה שד, נאסר כן ועד המע

ה6^ ונזכרתם נהעוצרות והרעותם •pM(ללכת תמייכ לא אכן ק<כם11 גי
pW^כם^זכד«ן^ ומת n0Aעליך סונתם שתתול כדי תרועה יכ׳זכרון 
sS ־פזהא^מי׳עריך t1 והער הזכר c v a x '7 sנניאזר הינתי חוון ואנכי «׳ 

זיע^ טוג רואה אינני והכי ל*נפ̂ו ראוים •רזיו ואז דש^בות עריכים
 נענין הפקכוק ליתסאליו נאסר

^ נדיכיכ הס האס המעשים . , .• לבי הקכס אשוידנל והוא
 ק,ע. הקוטב על ספי של ודונו הואיל לא אס השלסומ יורפ על המיוסד שפיו כראש שלוגי הנקרא ידידיה

כןיהזה ואיראם ועדאיייית• מראשית סונבוהולך העניינים^)לקיי»:וכתבהרמ.ןס׳קרקעלאת׳ענודת
 שעבוד עבודת לכס שאיננה כהונתכם איקאת מתנפ

 נתתיי גדולה תתנה עמדת אכל התלטם ענדי כעבודת
 להורו' כי דעתי ועל עט• ימ ולתפארת לכבוד כה לכס
 עזנם־ הלזככלאישכפי יההשימכדזת תונההכנע על

 המלך כניעת הימה ולתפאר׳ לשם לתהלכ גדלו פדרגת
 כיג ושל גדול תכניעתהכהן בתפלהיותר ככריעותיו

 בריעות תמש מרע התדיות החדיותבי ידויתעטעת
 ובגמר וסוף תתלה זסזךובהו׳לאס תחו!ה נאמת היינו

mW כלביכהונסיף כפשיעתג׳פשיעויגונגנתתלת 
 אינו שוב כראשונה ושחה שכרע כיון והמלך כרכה כל

דפר׳אין נקמני כר כרי תפלתו כל שנימי עד לא® וזיוף

 כמי כדעתי תיל התיישב אחרי ונעזר חזור עליו הפקר
 ליזעעכ^ יחיתי כן עג דבריהם חהמשך שהתבאר
 יודקג. :נס iWD אשר יקנלין מלח ידי על הדברים

 עתיקת גלי דרך על הנסתרוע־ ומגלה המנפוניס
 הכע שהקדים אלא • בחשזכא תה ידע זמסתרתא

המכוון: והעקר להיות ידמגתהתנפלניס
p>D ויאתר ענהו • ונו אפת ןק הקבל אתר כך 

הקדע: אמלת אל לכתו ללסאילדפיה
 ̂/ך נדינל• נעטר ספק בלי היה אגלל• לדנרמלצע

 על עשייתן עקר ללעלותלתקום ידזלקלם לאל כ^,״!
חסילנו• ממלא הבונה טוב אין ־ מלנזארסי׳כג מנות

̂ז להל*ילכס היא וכתובה נהמנעינדיץ אל ני י נאשרימנעהמעשיז אמת זה ל;א ימלהוגדק מהלכות פ
נתייחיה־וה^ס באת פתחת כןאמתך עבדך אני ישראל תלך דזל בדכלו
 לו יילהחשכהלא הכלרא אל עולם עבד היותו כ« למוסרי
 ■והפןסדבר כתיף גואליו מיסרות כאילו קפשיות קירות
 אמנם כי י מלכותו כסא ̂על ידם נשר המלך כשבת
 את כשאתו זענדות בשעכזד לו היא קנזגעת אלסת

 כעזריהומלך כן ועל •י ידו על המתנהג העם כל משא
 ב מלכים ( הקפשית בנית וישב נאמד כשנכטרע *ימדא

 מפורז זכתונ • מלכזחז מעבודת תפשיי אוגעשה
 רקכעם כס כיעץ אשר תטעםהז<ןם א*יב כמלעית פזא

 ועבדמם לע:הוה עבד תסיס ^אקיאם אליי ויאמרו
:תשיח חאלפ׳כהן ליאות ש״«יבו וכמי וגד

5 p»p> אמר כאילו יכו'יי תאמין אמה כאשי
להשלים לילקו׳סכנס קתכא תכניסך מי

^ כנסת הישזתנתונה כי זכר־ לו האדסמוצק אבל א  ה
 חפגוי ייץ עגגלומתקלונינז סימגא כאמ׳סי׳כ איואלצס
יניקתו יינה לאם יעשנו ירנה אם לו האפשריים בדבלים

ב מו ‘ע אל ת ה הנ ד3rל תוץ שז הוני ש ע מ ג ו א ס ת טו ה צ
 אדגל^ כני אל לכתל סוא וה ונכלל יסהזף• אשל

יאש^ •להנמנע כאמור בסכות חונתו להשלים
 9 סאז ש ^הכונה לכו סנלא איננו כאשר נאשם והאדם וזא

 סלן! פייפלא לנוננפתרו טלככוגת על עלדנועלילד
 המע^ן כשיח הכלנהאל עזב אךינאיגא ליתי 'פכס
 שלס לשכי יאוי הזא לאו כפעל שלם שס יולד וה לה4גנ

ללעין אלל לדברים • נלאה שכר אותל קלא אשי לסלא
Pfa והאלקי׳ מסיק על בכסיין הי׳לכן שכתב מק דוגמת



״ r

 התפ^ר־ן עניני עריכיס כא־טר

ס נו־ז1מהה ר־זו-יזר ה',צ^כלת ע^ נרז  ־

^ ,ע־:זהזהכונר.’ר.כ יהיה וכא־^ד והנקבר. ל  ‘ע

ח ר,ו.םוד יעדיהם יהיה לראוי הי ח וי  ע. ז
י דרך י ה זכרק כא^ו נ דני ) 

 נלערי היההבע־ט ואס אדם נגי טון’כ.^ תורה
תי כיי-ה או כונה ה נ^ ע^  התוחלת תאבד כ

1v6; כפדז א^>ין h *hc* ח ר־ופעאת  זזכונ
 ntp מועיל המענזח המנע על וחתורות

 מפני מאסרנו נתפ^תנו בהתודותגו תועלת
ח הטאיגו מ ז ה־ ■• ו  בניאדש ובהערת לזח

ש הקדו ההוא המקום אהבת אל והתעוררותם

 כ״קימית הייס עי£ים

 על י/כלנו כמ:זנלזמ
 נהם מתניניס ש^:ו

 • _ ן^זיניכס ונעררס

 ״ סנת^ הדרן פי על

:יזקלה סם
 הדני 11^

 מנעך כן

^o t נפשו אשס ישים • וכן׳ 
 * <(לכע שימנעהו כמה

 טיכם דעזיתזמדה ולקיס

 מיטלמ דנוה והי) הי׳ינה

נעייך ■ניגן ו • האדם על

כח סימן

Sip כח סיוון• חמיעי םווםד ח יחוד■ T רצט
rti 0; יכעונית בתיא כ^ז^פרק • ועפיה אימה ס-תונכי מן להוגיאהדנר נו יג«ה ית המגפה )>מכי3 אניהס 
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