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. א ו ב מ

 הוא היום, לאור מוציא אני דבריו תמצית את אשר המתבודד״, מאמר,הנהנת מחבר
 אשר אקאלצאיגי), הנקרא יחייבץבאגמ בן מחמד בן בכר אבו הערבי הפילוסוף

אליהם וכתב אריסטו בספרי הרבה התעסק המחבר הנהונ. למספר הי״ב כמאה חי

 אשר אחרי ד׳). 6דן (ראה ף6יק בן ״חי ספרו בראש טופיל אבן אדותיו ראה
(ראה וכלשונם כנחבם פה אביאם ופעולותיו״ אלצאיג אבן חיי יטי ליריעת נחוצים מופיל דברי

Ed. Pococke, Philosophus autodidactus, sive epistula Abi Jaafar ebn Topheil• 
.~>. ן ^13־ ^ והלאה: 14 רף  Oxford 1671 

צ !•צ ,ז1גב  ►

*.it ^jUaJt q J ^ ע״

*J Lo iOuXs- LjLftS> vixj• *-♦.Jlc

מונק ראה .Ml דף 409) ) l^^;>t.t ^  idU iy ^  ^  U i l i

(*Xcj vJ ila iJ t ^ 5  e ^ S ' Loj A s ^ J t  jx jJ o j  ^ ̂צג  ג01צ

'■^3 C5^ iJUlXJt

yn*.c. ^Xxj ^t LLo  LLac v3jj t̂ \jf*^

-̂ t Vw'ftA.h ־15  ’I C 5^  j^t)«4J! [ ja x i ^  

ttX^ j*Jx ^•*5לן| ^  ti-X-gi L?JLj1A*>J 3̂'>.׳י« *J

^  q J ^yA Lotj o* ®׳.♦ UJ ^

.'lÔ Lj *J î jji* *̂13 ̂ג ׳® (_i‘̂5»ציע־<
( ה ולא האמת אל קרובים ויותר בעיון מהם משכילים יותר אחריהם באו אחר הי  

ותר בהם ל נקי י כ ש תר ולא ה ו ותר ולא בעיון שלם י דק י ה צו י א בכר אבו מן בר  
ג בן והרעות ידיעתו גנזי הגלות קודם אסון שקרהו עד העולם עסקי שהטרידוהו זולת אלצאי  

ם מן לו שימצא מה ורב חכמתו. תעלומות י ר ו חב ם ה מנ י הם א ם בלת או שלטי  
ם קי ס פ ם נ ת ו י ל תכ ו מ ר פש בספ ת הנ ג ה נ ה ד ו ד ו ב ת מ ו ומה ה ן מן שכתב ו י הג ה  

ה מ כ ח ה . ו ת הוא באר וכבר מלוקטות ואגרות קצרים ספרים הם השלמים ספריו ואולם הטבעי  
מבוארת נתינה המאמר אותו נתנו לא הרבקות באגרת מופתו המכוון שהענין וזכר זה עצמו  
נרחב ולא השלם הדרך בלתי על המקומות בקצת מליצתו ושהדרגת חזק ועמל קושי אחר אלא  

שהיה מי אולם ראינוהו. לא ואנחנו האיש זה מחכמת לנו שהגיע מה וזהו להמירו הזמן לו  
.(19 b, Ms. or. qu. 648 כ׳׳י חבור, לו ראיט [ו]לא במדרגתו שהוא שסופר ממי בזמנו) ברלין  
מונק גם ראה MManges (Ml.) de philosophie juive et arabe, Paris 1869 דף 388
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 והמקורי והמעולה בם״ע*׳), ומאמריים חבורים עוד כתב זה ומלבד ובאורים, םרושים

 אשר המתבודד״ להנהגת על מדבדותיו ישא בו אשד שלפנינו, המאסד הוא שבהם
הזהי): הענין על מהמדברים הראשון והוא מדי;י, הוא

 יצא לא כנראד, אשר הערבי, הנוף ואולם הערביים, בשפת ה^ר מאמרנו
 נעתק אם ),6ואיננו הימים ברוב נאבד ),4לו הראוי בתקון המחבר ירי מתחת

 ברור, משפט עליו לחרוץ עוד נוכל לא אשר דבר הוא עבר ללשון כלו המאמר
 כי לדבר, רנלים יש עברית®), העתקה עקבות עתה עד נודעו לא כי אחרי

 בדבר ספק להטיל יש אחר מטעם ועוד נבראה. ולא היתד. לא כזאת העתקר,
 בן ״חי הפילוסופי להספור כביאורו הביא נרבוני משה ד הנודע המעתיק הזד,.

כן ח׳)®) (פרק מקורטובה טופיל אבן בכרז) אבו של יקטאך י תו נ י  המאמר ענ
 העתיק ולא ערב שפת ידיעת תכלית עד בא לא אשר נרבוני, וד,נד. לפנינו. הוא כאשר

 מאמר של הערבי הגוף את רק ראה לא כנראה עבר«) לשפת הזאת מהשפה דבר
 עברית העתקה לפניו היתד, ולו תכנו, את רק הודיע לא ולזאת המתבודד״, ״ד,נד.גת

כפ״ע. כאור כזר. הערך יקר ספר מלבאר נמנע לא ספק בלי אז כי הזד,, מהמאמר
 עשה כאשר פרקים, לשמנה מאמרנו עניני תכן את חלק נרבוני ר״מ וד,נד.

. המאמר תכן לנו נודע ועי״ז טופיל, אבן של לספיו בכאורו נם כזאת תו נ כו ת  ו
 על עוד הוסיף כי הוא, ונד,םוך הזה, הקשה המאמר הבנת הקל לא נרבוני ואולם
 עלינו זאת וככל המחבר; דברי לתוך עצמו דעת את פעמים הכנים יען ?;שיו

 המאמר תכן את לפלטד, לנו בד,שאירו עמנו עשה אשר חסדו על לנרבוני להורות
הזה. הנכבד

 באורו תוך אל נרבוני הכניסד,ו יען מלב כמת נשכח הפתכודדי \.נד,נת מאמר
 אחריו הבאים בספרי נזכר ולא עצמו, כפני ספר להיות וחדל אך6יק כן ,חי לס׳
 את עוד הכיר לא צונץ ריט״ל הגדול ד,ח׳ נם זאת ולסכד, ),10 מזער מעט רק

וגם ספרו, ועל המחבר על אזנינו ור,עיר עינינו וד,איר מונק שבא עד ״), מאמרנו

 Die hebr. Uebersetzungen des Mittelalters (HU.) Berlin 1893 רסש״ש וחלאד״
והלאה. 856 דף

H. רמש׳׳ש ראה U 357 דף.
 Le trait6 intitule ״du Regime du solitaire“ :388 דף Ml. מונק ראה «)

.6tait sans doute I’ouvrage le plus remarquable et le plus original d’ibn B&dja
 (החלק הדבקות. ״אפשרות ספרו בסוף רשד כן דברי את 17 הערה 7 דף ראה

 Hannes: Des Averroes Abbandlung ״Ueber die ע׳׳י י״ל הזה מהמאמר הראשון
.)1892 .Moglicbkeit der Conjunktion“ I, Halle. רמש״ש גם ראה .H U 361 דף 

.757 הערה
.759 הע׳ 361 דף HtT. רמש״ש ראה *)
ם •) סנ- »! אכן ׳■םיאי* ר־ אל גאגיתי יאסי אשי הי ח סארי ען■ ״ - נ י נ נ ט -0א נ »  0״
הערבי. בהגוף השתמש בל׳׳ס ומועילים״

H.( רמש״ש עליו ברכוני ר״מ פרוש אדות ועל הזה הס׳ אדות ראה י) t וכוי. 363 דף
H.( כס׳ להגיה יש כן •) t 367 דף רמש״ש של.
H. רמש״ש ראה *) O 312 דף.

מאמרנו. את מזכיר נרבוני בספרי הרבה הגה אשר טוב׳ שם בן יוסף ר׳
 מונק והלאה, 22 דף ,Cat. Codd. hebr. Lugd. Bataviae 1858 רטש״ש ראה )

.30 הע׳ 115 דף בעער העתקת היהודים בין הפילוסופיא על בספרי



5 מבוא
 ההוקרים תשוקת רבד. הד.וא היום ולמן <).8 בקצרה המאמר תכן את הודיענו
 כבאור עוסק להיותי ועתה, לאורה. מאפלה ממאמרנו והפליט השריר את להוציא

 ברעתי גמרתי להויל, נפשי את יש אשר טופיל, אבן של לספרו גרבוני ר*מ
 מאד הדבר קשה כי ידעתי, נם ידעתי ואני בפ״ע. הנ״ל השריד את גם לד.ו״ל

 לתקן כחי את נא אנסה לבי, אל אמרתי אך צד, מכל מתוקן כזה דבר להוציא
 היד כתבי עם ההשואה עיי ירי, לאל יש אשר ככל המאמר נוף את כיום

 לכל השרש והוא העיקר, הוא זד, כי אותם, להשיג אוכל ואשר לי הנודעים
האלה: ככ״י השתמשתי הזאת לתכלית חקירד,. לכל והיסוד דרישד.

1 דף ,Or. qu. 648. (ב״ל) ברלין כ״י )1 3 8 b -  146b. ,רמש״ש ראד 
“Katalog der hebr. Hss. der kngl. Bibliothek zu Berlin102 דף ״ 

 אשר לעין הנראים השבושים מלבר מוסד ליסוד הנחתי הזד, הכ״י את והלאה.
לגמרי. אותם השמטתי
 ״Katalog רמש״ש ראה .165־175 דף ,Nr. 59 (ם׳), מינכן כ״י )2

der Munchener hebr. Hss.“
 Delitzsch ״Cat. Codd. Mss. in Bibl. ראה (ל״פ), לייפציג כ״י )3

1838 .Senat. Grimraae ’ ״ צונץ וד.ח׳ 309 דףAdditamenta326 דף ״. 
 לפי״ז לתקן ויש סופו, עד הראשון הפרק היינו שלם, אחר דף חסר זד. ככ״י
 אחד סופר מאת יקרות הערות נמצאות הכ״י בנליון ברשימותו. Delitzsch דברי
.‘שמוי ודוד  יום עשר לאחד זר. פירושינו וד,שלמנו כתוב: נמצא הכ״י בסוף )
 ומאד, אלפים חמשת שנת באב תשעד,] אחר יומים צ״ל: [לע״ד תשער. ימים
 ד.נ׳ בם׳ צונץ הוכיחו כבר הנר, זאת ובכל וגר. יתברך )1366( ועשרים ושש

ף  ״Philosophie and philosophische Schriftsteller der Juden, מונק ,396 י
,1852 .iibrs. von Beer, Lpz 5 דף!  367 דף HU. ורמש*ש ,30 ד,ערד, !

בטעות. פה נרשם הפרוש חכור זמן כי
Cat. Codd, heb. Lugd. רמש״ש רשימת ראה (ל״ד), ליידן כ׳׳י )4

.Bat ערב זד, פירושנו ור.שלמנו כתוב: נמצא בסופו והלאה. 19 דף
 בעיר )1349( הששי האלף לפרט ומאה תשע שנת הנבחר וי,מעמד יום שבועות

).14 וכר סירכירד.(?)

 Szegedin 1865 חנניד.״ ״בן במ״ע דוקעם גם ראה .Ml 388-410. מונק ראה )“
והלאה. 7 דף

H.( רמש׳׳ש השערת לסי *') t הגליון על הכתובים הבאורים מחבר היה 359 דף 
 ועוד ההגיון״ ״כללי הם׳ מחבר ביליא בן דוד ר׳ עליהם, חתום דוד שם רבות שעמים אשר

 החל הזאת האגרת [את בכר לאבו הסטירה אגרת את לעצמו להעתיק נתן ואשר אחרים, ססרים
 פסק ובלי והלאה], 96 דף ב׳ חוברת וממערב״ ״ממזרח במ״ע שריינער צבי מרדכי ר׳ הח׳ להו״ל
 המתבודד, להנהגת הבאורים את חבר אשר דוד גם הוא הסטידה, לאגרת הכאורים מחבר
 כי מזה, לנו יצא 1349 בשנת נשלם האחרון המאמר על נרבוני ר״ם של הבאור כי ואחרי

V® גרעץ ראה הי״ד. המאה באמצע עוד חי היה כיליא כן ר״ד II נגד , הערה 309 צד 
 ״Additamenta“ 326 ,דף Gesam- .1320-1338 לשנת םביב חי ד״ד כי שכתב ירונץ׳

melte Schriften I, 94 דף I I, דמש״ש גם דאה .CB המזכיר ,867 דף V II 1 הע׳ 63 דף, 
.H U 358 דף.

.6 דף דאה 0*
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 Taschereaa ״Cat. ראה .125b-133b דף ,N. 913 פריו(ם״א) כיי )5
“.des man. hebr. de la bibl. imp 4 סי׳ בסוףכ׳י הכתוב נמצא כסופו.

l7 דף ,Nr. 914 (פ״ב) פריז כיי )6 5 b172־b. ער רק בו נמצא לא 
.10 הערה 11 דף ראה השלי׳מי; הפרק חצי

 בסוף הכתוב נמצא בסופו .75a־80a רף ,Nr. 915 (ם״ז) פריז כיי )7
.4 סי׳ כיי

7 רף ,Nr. 916 (פיר) פריז כ״י 8 a -8 4 a. אני כתוב: נמצא הכ״י בסוף 
. כץ אליהו ר׳ המובהק החכם לנעלה הספר זה כתבתי הלוי יצחק .  במדינת .

 ב׳דנ׳ה׳ ציון ובאו שנת תשרי לחודש ימים (?) שני והשלמתיו קאנשטאנטינא
ונו׳. )1497(

לזה. זה הרבה כענינים שוות 8 ,7 ,5 ,4 סי׳ כיי
 בצאתו בדרך מאמרנו את ראה הוא כי מפורש, יוצא נרבוני ר״מ מדברי

 בחצי פג) האויב* חרב ,מפני משם ברח כי מושבו, עיר )Cervera( מסירבירה
 אז היתד, אשר )Valencia( 16( בלאנסיה לעיר לו וילך 1348 משנת הראשון
 נם מקלט ולעיר למפלט היתד, ובכן )Aragonien( ארנון לממשלת מחוברת

 1349 בשנת כי רבים, ימים נשאר לא פה נם אך בעצמה. ארנון כמו ליהודים,
ספרוז!). את השלים כנראה, ושם בברצלונא, כבר נמצאהו

2 (רף אפלטון האלה: האנשים נזכרו במאמרנו 2 (רף אריסטו ),0 0 ,14.( 
 )19רשד בן ^),8)21 (דף אלפאראבי ),15 (דף נלינום ),10, 17 (דף אבוקראט
*).2)17 (דף עדי בן זיד !)<^)6, 17 (דף אכודלאמד. ),20)16, 17 מד,די(דף

המתבודד״, ,ד,נד,נת מאמר נוף את להדפיס רק כונתי הזאת בד,מחברת
ענינו. את לבאר רבות הערות עם האשכנזי התרגום את אדפים אחר במקום ואי־ה

לפ״ק. תרנ״ו בשמחה בו שמרבים לחדשי״זברלין׳

הרצאג. יהודה ב״ר דוד
V* גרעץ ראה י)‘ II צונץ ;332 ודף וד.לאר, 321 דף .Add רמש״ש •והלאה; 325 דף 

.HV. ,1967 CB בשנת היה הגרוש כי רמש״ש יאמר האחרון במקום .329 הערה 319 דף 
 וזה ׳1347 כתוב שם ואולם >1967 דף CB. הגדולה ברשימתו מש״ב על באצבע ויורה 1349
הג׳. במ׳ גרעץ ראה 1348 שנת באמצע היה הגרוש כי תקון, צריך

.30 הע׳ 115 דף השילוסופיא על בספרו ומונק 7 דף עיין ®י)
H.( .1973 רף CB. רמש׳׳ש ,326 דף Add. צונץ ראד. י') t 367 דף.

.406 ודף 346 דף Ml. מונק ראה והמושכלות״, ״השכל ס׳ על כונתו )‘״
’ .5 הערה 22 דף ראה **)

.1 הע׳ 401 דף Ml. מונק ראה
120־140 דף Kit&b al־ag3׳ni IX ,2 הע׳ 401 דף Ml. מונק ראד, )

ה «S ־»)  יי,נינה נפ^יניה סיפי סעיה יאיייי יה, היה פיסי איפי ס׳־ייי י-ניציא נייי ^
.43-18 דף Kit&b al-ag&ni II אדותיו ראה זיד׳ בן עדי על



אלצאיג בן בכר אבו כוונת באור
מדינה. חלק והוא המתבודד בהנהגת

.aJvXj

 היקר מפחשנו זד^) אל והניענו וחסדו טובו האל^) שנטלנו אחר משה אמר
 שניהם נפרדו ואסאל יק&ן בן חי כי הספר®) מספור נראה והיה ץ6יק כן לח'

 האמו^ שבו עד האי®) באותה האל ועבדו אליו וקרב אסאל אליו ונמשך מזולתם^)
 יהיו כאשר כי מאחר. יותר או אחר יהיה כבר שהמתבודד בזה רמז כי אחשוב

 זה שבזמננו ולפי שתועיל. אך לאחר )’האחד חבורת תזיק לא סהמצליחים®)
 בן חבורת למתבודד התיר כבר והוא מדינה®) חלק יהיה שלא על נמנע ההתבודדות

ה הנהנתו. על ורמז נילו הי ג בן בכר אבו ו אי צ ל קל כבר א ה ה תן בז שנ  כ
ת הג ד הנ ד בו ת מ א ה הו ק ו  חכמים בם הנמצאים מדינות לחפש וצוה מדינה*) חל

 על אלצאיג בן בכר אבו כוונת הנה לכלול ראיתי עמהם. החברה נ״כ והתיר יותר>
 הנמצאות המדינות כמשפט חשובה בלתי מדינה חלק והוא )’המתבודד* הנהנת

ע אחר מההצלחה מעיק יעיקהו שלא על )“כאיקלמים ו שהגי לנ צ פר א ס א ה הו  ה
דנו עו ם ב קי ת מחזי א ו )’המלאכדר בז חנ ר ב פני בלאנסיה®') ב  ).’האויב* חרב מ
ד )’ואמת® חו ביי פר מכוון )’ראיתי® כי ו ס א ה ם יובן לא ההו פי ס ל פ ת מ  ל

נו מנ ל אם מתבודד כל הנהגת משפטי כולל זה ספרנו ויהיה ).’זד^ בז ד ב ואם נ

בליד. *} הסשור. מ׳; *) המקום. טסף: בש״ד י) ויתברך. הSיתע נוסף; בט׳ י)
 •)ס״ב: אחד. ל׳׳ד: י) המצליחים. ל׳׳ד: •) איההצלחה: ש״ג: ל״ד» ודרכו. נוסף: ש״ג

 .Homoiteleaton ע״י סושד טעות והוא מדינה* — ״וצוה המלות פה נחסרו בפ״ב *) ממדינה.
פ״ג: באקלימים; ל׳׳ד: ״) ״הנהגתו״. רק המתבורד״ ״הנהגת במקום כתיב בפ״ד )“*

,404 דף HtJ. רטש״ש עיין הישוב; רצועת והוראתה == ערבי מלת והוא באיקלימים

) יק^ן• בן חי בפירוש ר״ל .693  בבאלנסיאה ש״ב; באלינסיח; ס״א: בלנסיה: ל״ד: ̂י
במבוא. עיין .Valencia = מקום שם והוא באלינסייה, ס״ג: בברחט) מלת: עוד נוסף (וגם

שה נוסף ס״ג פ״א, ל״ד> ראינו, פ״ד: פ״ג, ל״ד. )1* האמת. פ״ד: .y׳t ם״ב> ל״די
 אמר כי ופלאו ועמקו סתרו על והאיר קושיו על הודה רשד בן והנה אליהם יובן ואיך עודר
 להנית חכם*) אלצאיג בן בכר אבו היה וכבר וז״ל] [ש״א: הדבקות באפשרות אגרתו כסוף
ת סדור ג ה נ ה  ג׳׳ב וכוונתו שלם בלתי ההוא] [פ״א: שהספר אלא המדיטת באלו חד המתי ב
 קדמוהו ולא בו נפרד דבר הוא כי המקום זה בזולת כוונתו אל אנחנו נרמוז והנה להבין קשה
 ללקוט ואקום חטיב לבארה גם כווגתו על לרמוז ראיתי כן על עכ״ל> לפגיו מאשר אחד בזה

מבוא. עיין :בטבע] :[פ״א הנעבד והמשרתים נפשם העובדים עיני להאיד פריו אורות

חתר. ל״ד: חוזר; בפ״א: *)
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 העזר שאלח ואחר הרבים, הם כי חשובה בבלתי ואם־) חשובה מדינתו מדיני^)
ונאמר: שמנה מסםרם מפורדים פרקים ונשימהו בזה נתחיל ית׳®) מאתו

ק ר פ שון: ה א  המתבודד בהנהנת הרשום בספרו וכוונתו טובו שהיתה למה הר
ד א ב ת ל הג ^) הנ ד בו ת מ א ה ה חלק והו דינ ל מ חי ת ר בזה ה א ב ש  תבוז ב

ה הג הנ  הפעולות סדור על בכלל מפורסמת היותר הוראתה ההנהגה®) מלת ואמר; ה
 סדור על יאמר ואמנם הנהנה האחד בפועל יאמר לא כן ועל מכוונת תכלית לעד

 כן ועל והמלחמות®). המדינות בהנהנת בענין מה תכלית בהם שיכויץ הרבה פעולות
 ההמון כפי המדינות להנהגת )’הנהנתו תדמה כי העולם מנהיג שהוא האלוה אל יאמרו

 יהיה אמנם הנה בכח בענינים כשיהיה והמדור גמור. בשתוף הנה הפילוסופי כפי ואם
 וכאשר בפרט כשיאמר לבדו לאדם אלא שימצא אפשר אי כן ועל במחשבה. זה

 הכחות. יקראו אשר המלאכות אותם®) יכללו אשר הפעולות בכל יאמר בכלל יאמר
 המצליחים מהמתבודדים כשיהיה נפשו*) האדם הנהגת הוא בזה המכוון שהיה ולמה
 באו^^) הנה כלל השלמה )“המדינה למשפט דומה )‘משפטו״ המתבודד והיה

 הדרוש: הוא אשר המתבודד אל המשפט )‘שיעתיק® כדי החשובה המדינה משפטי
ת בהעדר תתיחד החשוכה המדינה כי ואמר כ א ל ה מ א פו ר ת ה כ א ל מ ט. ו פ ש מ  ה

 סגולתה הוא זה כי נכונים כלם פעולותיה החשובה המדינה כי הרפואה מלאכת אם
 יצטרכו ולא ובכמות באיכות המזיקים במזונות יזונו לא כן ועל לה יתחייב אשר

 סבותיהם אשר החליים אמנם מםודר. בלתי אוכל שם אין כי הקכםא מרפא לידיעת
 האהבה כי המשפט מלאכת ואם מעצמם הרבה יתרפאו הנה מחוץ באות הקרובות

 והוא )‘ולמעמיד® הצדק להנחת יצטרכו ולא כלל ביניהם )‘יתרעמו® ולא )“קבוץ חלק
 שלמות היותר אדם לכל בה יתן כבר השלמה המדינה כי )‘הוא® ומבואר ).‘השופט^

 ואין והדת כמנהג )‘®“העלם שם אין צודקים הם כלם סברותיה וכי לו מוכן הוא אשר
 אמנם הנפשות. רפואת שם אין הנה הפליאה ותחבולות ושחוק חטא כמעשיה

ת והן המדינות שאר הניי כ ת ה יי נ מו מ ה ת ו ליי ה ק ה  יהיו כבר )‘והנצוחיית® ו
 בו וימצא הכוזב בסותר שהאמין מי המדינות״®) כאלה יתחדש וכאשר אלה. כל כהן

 המין. בין מעצמם הצומחים העשבים מן השם זה ויועתק צומח יקרא נכון מעשה
 וכאשר השלמה: המדינה חדוש מבת הוא המדינות באלו הצומחים ®)‘ומציאות
 הצומחים ממציאות התחדש®®) היא כי ובאר השלמה המדינה משפטי הכלל®®)
ת לתת המאמר בזה כוונתו כי באר בזולתה הנ לו הנ ם א מחי צו  משפטם וכי ה
טי עצמם להנהיג שפ מ ה כ דינ מ ה ה מ של הרפואות^®) מיני לשלשת יצטרכו לבלתי ה

זה. אל הביאט אשר נוסף: ס״ג בל״ד, י) בם׳. חסר C ואם־ נוסף: בש״ד <)
pi. ערב בלשון הנהנה האחרונות. סלוח שלשה חסרות בם״ד )‘

פ״ב: ״) הפעולות. מלת; פה נוסף כפ״ב «) פ״ד. פ״ג, בל״ד, חסר C בם״י• חסר »)
פ״ב כל׳׳ד, חסר ״באורי מלת החשובה. מלת: נוסף בפ״ב «) בפ״ב. חסר ״י) בנפשו.

 כתיבבפ״ג: קבוץ״ ״חלק במקום ״ממנה״. מלת נוסף פיר פ״ג- פ״ב, בל״ד, «) פ״ד. פ״ג,
 בל״הפ״ג׳פ״ד: חסר ״) המשפע. פ״ד: ולהעמידו. פ״ד: »י) יתערמו. פ״ב יי) הקבוץ. אל

(̂ ̂) העולם. :פ״ב ״יי  (בפ״ב פ״ג פ״א, בל״ד׳ ״יי) והנוצחת. פ״ד: פ״ג, ל״ד, והמנצחת; פ״ב: י
פהמלת: טסף (בפ״ג בסותר שהאמין מי מצד המדינות באלו ואילך: מכאן הגי׳ הגליון) על מונה  

̂) ובין. פ״ב: •־) נכון. מעשה ומצא במדינה אשר הכוזב) ד׳: ל״ה ®  במקום »־) כלל פ״א-
; בל״ד, כתיב התחדש• ״היא ג׳ א- ״ .1 הערה 390 דף ML מונק עיין י׳יי) תתחדש. פ



9 המתבודד הנהגת

 הנהנתם ואשר )המתבודד הצלחת להם תהיה הצומחים אלו וכי דוסאם. השם )’ל
 אם מאחד יותר או אחד המתבודד יהיה אם הוא ושוה המתבודד הנהגת תהיה אמנם

) כת לומר רצו אשר הם ואלו מרינה. או אומה סברותם על יתקבצו ה פי צו  ה
 נרים הם הנה ושכניהם קרוביהם ובין בבתיהם היו ואם שהם הנרים כמאטריהם

̂*) אל במחשבותם נסעו ככר כסברותם  כפי במדינות אשר כבתים להם הם אחרות מדינות
ואמר דרושו )השנת בבקשת דוד סבה שנתן הוא ווה מהכת הראשון שיסדרם מה
מצותיך^). ממני תסתר אל כארץ אנכי גר

ק ר אחר ב׳: פ אר ו כוין הוא כי שב מר בזה י א מ ת ה ת ת ל הנ  הנ
ם חי מ צו ם ה דדי ק הבו ת חל לו עו דם פ דם חלקי כפי הא ר כדי הא א ב י  ש

ת המין ו ל ו ע פ ה שר מ גבלו ראוי*) א ו ת בו שי ו י ל כ ת ד ה ב ל ) ב ם ה  ו
ות שי ו נ א  לצומח ישתתף חי וכל מדבר הבלתי החי עם ישתתף אדם כל ואמר: ה

 בבחירה. הם הנה מהפעולות בו ויתיחד בטבע לאדם שימצא מה וכל לדומם והצומח
 כן אם ^הגופות. ממיני לזולתו ימצא לא הנה בחירה בשום לאדם שימצא פעל וכל

 שיעשהו מה ) כל כן אם בבחירה. שיהיו מה הם בו המיוחדות האנושיות הפעולות
ה האדם ר י ח ב ל הוא הנה כ ע שי פ  בבחירה פעל הוא הנה אנושי פעל וכל ).“אנו
 אמנם מדבר הבלתי )“החיוני כי קיים. עיון מצד )’ההוא* הרצון בבחירה )’’ורצוני'

 זה יעשה כבר הנה והאדם ).“מהפעולות הבהמית בנפש שיתחדש מה לפעלו יקדם
 פעל כלם ואלו שהזיקתהו אבן שישבור וכמו מפחד מדבר שיברח כמו הצד מזה

 הנה שבירתו יחייב עיון בעבור לזולתו ישרוט שלא כדי שישברהו מי ואמנם בהמי.
 שיהיה זה עם וקרה בטנו )“לרכך )”שנבר הכיאר שאכל ומי ).“אנושי פעל זה

 ) הבהמי כן אם להפך. וההפך במקרה בהמי והוא אנושי פעל זה היה לו ערב
 שימצא מה בו המניע והאנושי מהפעולות הבהמית ־)“בנפש שיתחדש מה בו המניע
^) *)‘וזה אמיתית אמונה או מדומה מסברא בנפש  הפעולות למחשבה )“קרם אם שו̂ד
̂זיי ̂׳  ומעט ואנושי מבהמי מורכבות הארבע בהנהגות האדם פעולות ורוב לא. או כ

̂*) הבהמי שימצא היא ̂עכיר כן ועל זה יפעל איך יחשוב כבר כי מהאנושי רק ^ 
 מן ) רק ימצא כבר האנושי ואמנם פעולתו. להטיב כדי האנושי החלק בו הבהמי*")

ש נתן עוד המין. מזה הוא הרפואה ומלאכת הבהמי, והוא יחד המת )“שר  
ו שיהיה ל ע שי פ ו ט אנ ל ח ו מ י כ ת ל ב בהמי יביט ל ל ל ל ואמנם ואמר. כ

 ׳י ע ט׳׳ם והוא המתבודד״ — ״ואשר המ^ות נחסרו בס״ג *) הם. נוסןש: בפ״ב
Homoioteleuton. (רמש״ש עיין *) בפ״ד: חסר ״ .H U מחנות. פ״ג-ד׳; ליד, «) .196 דף 

 ^ןן. .פ״ג •) בפ״ב. חסר ®) .2 חע׳ 390 דף Ml. מונק עי׳ יט. קיט, תחלים י) בפ״ב. חסר *)
 ל׳ד׳ *<) בבחירה. ההיולי ד,םעלר,אנושי כתיב: ל״פ כ״י בגליון י*) כפ״ד. חסר ״כל״ מלת )’”

 י׳ דף עד מכאן חסר פ״ג בכ״י )1* זאת. מלח חסר בפ״ר ההווה, פ״א־ב׳: ל״פ **) ור״ל. פ״ג:
- וטי המלות פה נחסרו בל״פ •י) בלבר. נפשיי מלות: פה טספו בל״ד 0* י״ח. חע׳

”) Cassia ע״י ט״ס והוא מי״א) נוספו (בגליון אנושי  •Homoiteleuton

fistula, זאת טלה אדות עיין Lane ,Freytag. (מ^ת פה טסף בל״ד )1* לכלך. ל״ד •י 
 Homoiteleuton v.׳y ט״ם והוא בנפש״—״הבהמית המלות פה נחפרו בפ״ד ״*) ״הנח״.

 חסר כ״ל. ככ״י הוא מטקד )2* קרה. ס״ב: )2י ם״כ. חסרבל״פ, )” ופ״ד. בל״ד חסר ^י)
 וחוא המתבודד בהנהגת שרש כתיב: ל״פ כ״י בגליון ביחוד; טסף: בם׳ **) פ״ד. בפ״ב,

האלה. הפעל מזוד
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 הא'^ זה הנה הבהמית לנפש יביט ולא והיושר*) הסברה מפני הפעל שיעשה מי*)
ה ראוי פעלו*) י ה י ותר הי ל א ש שי ה הי י מש י ו  בזאת בו הרבור מכוון והוא אנ

 כשתגזור ער התכוניות^) במעלות הסיר הארס זה שיהיה יתחייב כן ועל ההנהגה
מער הענין באותו גזרה אבל הבהמית הנפש עליה תחלק לא רבר המרברת הנפש

ה הנעתה הוא הענין בזה הבהמית הנפש והוית אותו. נזרה הסברה כי ל ע מ ) ל
הירי כן ועל ת י י ת י נ ב ת  הבהמית. לנפש שלמות הם אמנם התבניתיות המעלות כי ה

 הנהנת שרש וזהו המרות במעלות ר״ל התבניתיות במעלות הסיר בהכרח האלהי הארס
 הפעל בעת הבהמית הנפש ותחלוק המעלות באלו חסיד®) יהיה לא אם שהוא המתבורר

 הפעל זה כשיפעל והיה הסיר. יהיה לא או ונכרת חסר או הפעל אותו ממנו היה
 לנפש ומקבלת שומעת שתהיה הבהמית הנפש מטבע כי עליו קשה והיה מואס

י כמו הטבעי המנהג בלתי על הוא אשר בארם אלא בטבע המדברת ע ו הצב  
ת רו מ לי ה ע ן כב  לנפשו®) תנצח הבהמית נפשו שהיתה מי כן ועל אף. חרו

ה תמיד לסברתו החולקת מתאותו®) כשתתעורר המדברת*) א הנ  הוא ואם אדם®) הו
 נמשכת היא כי טמנו טובה הבהמה אבל להטיב ידע שלא אחר הבהמי אחר נמשך

̂) אבל לעצמה.  מחשבת לו שהיתה מי הוא )“במוחלט בהמה שהוא בו שנאמר מי״
ו אז כי ייטיב ולא הפעל אותו בה ייטיב אדם נ ם אי ד  יותר מה באופן שהבהמה א

א אבל ממנו טובה ה אז הו מ ה  והוא )“להטיב בשכלו רואה שהוא אחר כשלוח ב
 ברעתו מוםיפה רעה )“ההיא בעת מחשבתו תהיה כן ועל במוחלט הבהמי אחר נמשך

 כמזון בשלוח )“לשכלי הבהמי ינצח זה כל ועם להטיב בשכלו כשיחשוב ר״ל
מר החולה בגוף המשובח א ט ש א ר ק בו  כירידה הפעלהדוממי הנה שיוסיפנורוע. )“‘א

 לענין ואינו בחירה בו אין הכרחי שהוא נראה בהכרח )“למעלה והעליה בטבע למטה
 הבהמי והפעל מעצמנו. אינה בו התנועה כי נפעלהו שלא לנו אין כן ועל כלל

 כן ועל מעצמנו שהוא אלא דבר מפני לא ג״כ הוא והמגדלת והמולידה הזנה כנפש
 כן וטעצמנ^ועל דבר מפני לעולם הוא האנושי והפעל ממנו ונמנע שנעמד בידינו״)

 )“התכליות שיוגבלו יתחייב אמנם שהוא כן אם נראה והנה כשנרצה. שנעמד בידינו
כלבד. האנושיות בפעולות

ה ג׳: מרק מ אר ■שכבר ל ת כי ב ו ל ו ע פ ת כ ו י ש ו נ א ד ה ב ל  ראוי כ
ו ל ב ג ו ת שי ו י ל כ ת היה ה ת ו י ל כ ת ן ה ו ר ח ד הא ד ו ב ת מ ת ל ג ש ת ה ו י נ ח ו ר  ה

ל י ד ב ר ה רות המאמ ם כצו י י חנ ו ר  המכוון שיבאר כדי מיניהם״) אל וחלקם ה
האדם בפעולות והתקון הסדור כי בהן התכליות ושיגביל הבודד לצומח מהם האחרון

 יותר היושר אוהב :כת׳ פ״א c״S כ״י בגליון )2 ומה. כתיבגפ״ב: מי״ ״ואמנם במקום *)
 ס״ד: ם״ב> משיחיה. אלהי פעלו פ״ד: בל״ה כתיב משיחיה—פעלו במקום •) מהתועלת.
 Homoite- ע״י ט״ם והוא חסיד—באלו המלות פה נחסרו בפ״ד *) למעלות. «>)ם״ד: חתמוניות.

leuton. (* :הפועל הוא בהמי יהיה שלא שהאיש הבן כתיב; ל״פ כ״י בגליון י) לנפש. ל״ר 
 חסר */ מהנאמן פ״ב: י) מהבהמה. רע הוא זה וזולת וקושי ומיאוס טורח בלי החשובות חמדות
) בפ״ד.  אם סוד והוא במוחלט בחמי שהוא האיש כת׳; ל״פ כ״י כגליון מה. פ״ר: ל״ר, ״
 בפ״ד י!) ע״ב) דחולין(ה׳ פ״ק חכמים פירשו כך לבהמה הדומים אדם בני אלו איש אם בחמה
 ,בעת המלות נחסרו בל״ם יי) .Homoiteleuton ע״י ט״ס והוא ״וחוא-להטיב״ המלות פח נחפרו

̂) ההיא״. ̂י) השכלי. פ״ב; י  בכ״י «) בל״ד. חסר ״למעלה״ מלת יי) .1 הע׳ 392 דן* MI. מונק עי׳ ״
 ־ כתיב ל״פ כ״י בגליון יי) בידיט״. אין כן ועל מעזומט ״אין כטעות ״טעגמט-בידינו״ במקום כתיב ל״ם

,״ד, הערח ט׳ דף ראה פ״נ, ככ״י חסר כאן עד יי) האנושיות. פעולות לפי הוא התכליות הגבלת
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 הלך אשר התכלית בשביל הוא אמנם המדבר והכה המדבר הכה כשביל הם אמנם
ר הרוחניות"). הצורות מן השני המין והוא ר״ל האחרית שיאמר המנהג') מ א ח ו  הדו
ן יאמר") ו ש ל ר מה על הערב כ מ א ו שי הו )Vהנם עלי שו יע ם ו י פ ו ם ו ל י ס  ה

ם בו ירצו פעם בשטוף®) עי החו ב ט  כן ועל הראשון. הנפשי הכלי הוא אשר ה
י הרופאים יאמרו ע ב ט ח ו ר ש ל ש ת ו ח ו ר ה י ש ורוח כ  על ויאמר מניע*®). ורוח חו
 שנים והרוח הנפש בן אם מניעה. שהיא מצד אלא נפש שהיא מצד לא הנפש

עם השני: הענין על בו כשיודה הרוח אל מיוחם והרוחני במונח. ואחד כמאמר פ ו  
ם על בו )’ויורו ירצו') ם העצמי טי ק שו יעים הנפרדיס־־") ה נ ם המ ת ל ו ז  אשר ל

ם לגופות. צורה אלא גופות אינם י ם ם ל פ ת מ ה חני׳ זה יקראו לא ו ק ')‘רו ד ק ד מ כ  
י זה יקראו אכל הערב חנ : גופני®) באמרם כמנהגם רו  שיהיה מה וכל נפשי
 כי יראו כן ועל השם. בזה שיקרא ראוי®) יותר הוא מהנשמות יחוק יותר העצם
ל הוא בזה מהעצמים ראוי היותר כ ש ל ה ע ו פ  לגופות יניעו אשר )‘והעצמים® ה

 השני והמין הסובבים. הגופות צורות תחלתם מינים על הרוחניים והצורות הסכוביים
ל כ ש ל ה ע פו ל ה כ ש ה צל") ו ת והשלישי הנא ו ל כ ש ו מ ת. ה ו י נ א ל ו הי  והרביעי ה

ים נ י ם הענ י א צ מ נ ת ה ו ח כ ש ב פ נ  הדמיון ובכה המשתתף בחוש הנמצאים והם ה
 הנה השני המין ואמנם פנים. בשום היולאני אינו הראשון המין והנה ).‘הזברון" וככה
 צורה ) העתים מין את בשום היה לא כי כלל היולאני בלתי הפנים כאלה הוא

 והוא ההיולאניות המושכלות משלים שהוא מפני ההיולי אל יחוסו ואמנם היולאנית.
 יחס לו יש הנה השלישי המין ואמנם הפועל. השכל והוא אותם )‘פועל*" או הנאצל

 רוחניים אינם כי החמריים המושכלות שהם מפני היולאני לו ויאמר ההיולי אל
 כי במדבר. צורות שהם מצד מהנשמות שיופשטו אלא בהיולי מציאותם כי כעצמם
 לו שימצא מה כל שהוא האישי ובין בינו )‘אשר^ הפרטי היחס ככלל טמנו יסתלק
 ובאשר הנשמי. היחס נמצא ובגללו"') מה גשמות בו יש הנה ההוא הפרטי היחס

 אל יחוסו והוא )‘הכללי® היחס אלא לו נשאר לא גמור רוחני ושב הנשמות יסתלק
 והצורות ההיולאניות המישכלות בין אמצעי הוא הנה הרביעי המין ואמנם ).‘אישיו*־®

ם ההיולאנית. מנ א ן ו ן המי שו א ר נה ה ו ה נ ח נ ה א ט ו נ נ מ מר בזה מ א מ  כי ה
א לו אין ו ב ה מ מ ה כ צ ר נ . ש ם לאמרו נ מ א בר ו ר בזה נד מ א מ י ה חנ רו  ב

ט ל ח ו מ א ה ו ה ל ו כ ש ל ה ע ו פ ה ה מ חס ו ו י ו שי : והם אלי ת ו ל כ ש ו מ  והנה ה
ם בשם המושכלות אלו נקרא י י חנ ו ר ם. ה י מהצורות תחתם שהוא מה ונקרא הכללי

 כ׳י בגליון י) החמריות. והרוחניות כתיב: t״h כ״י בגליון במנהג. חלק פ״ד: ̂)
 תרמ״א׳ ברלין/ רמש״ש הוצי ומגן״ ״קשת ראה *) יאמר: פנים כמה על הרוחני כתיב: ל״פ
מלות *) .2 הע׳ 893 דף Ml. מונק ראה «•) פ״ג. בל״ד, חסר //בשטוף״ מלת •) •40 דף

 בפ״ב. חסר זאת מלה )’ בגליון. נוספו ל״ם בכ״י אך פ״ר: ל״ד> כל״ם! חסרים ירצו״ פעם1«
 394 דף Ml. מונק דאה דוח; פ״ד: פ״ג. ל״ד, ייי) .1 הע׳ 394 דף Ml. מונק ראה •י)
 בכ״י חסר המאמר סוף עד מכאן ״י) רחוק. ®)פ״ג: רוחני. מלת פה נוסף בב״ל ״) .2 הע׳

ל״ם כ״י בגליון )’̂■ הנאצל. והשכל המלות: נחסרו בפ״ד )“ .6 דף מבוא דאה פ״ב׳
 ״מן מלות ®י) י״ב. דף IV Furth 1864 ״ישדון״ Kobak עיין המדרטת. אלו הבן כתיב:

//אינו״. מלח: פה נוסף בש״ג השועל: פ״ג: ל״ד״ «*') פ״ג. בל״ד/ חסרים העתים״
 הכוונות בפי׳ שכתב מה הנרבני הוציא מזה הנה כתיב: ל״פ כ״י בגליון •*) ובכללו. פ״ד:

H. דמש״ש (עיין t)b הכללי הרבוי שם נשאר הפרטי הרבוי שנסתלק היות טעם בשכל )311 דף 
ם ומזה ו לקחו המקו אב תב כן וגם בכר מ ת כ ר ג א רה ב י פט  והבינהו במבוא) (עיין ה

א כי ) עמוק. הו .1 הע׳ 396 דף Ml. מונק עיין «̂•
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ים בשם המשותף בחוש הנמצאות י חנ ם הרו י י ט ר פ  פרטיות נשארות הם כי ה
 נשיאות הוא הנה הכללי היחס^) ואמנם יחסים. השני מאלו הוא אמנם הנשיאות כי

 ואמנם כללי. שלו הנשוא אשר האישי המשפט ממנו ויהיה מאישיו איש על )‘“כללי
).‘אישיי• שלו הנשוא אשר האישי המשפט ממנו יהיה הנה הפרטי היחס

אחר ד׳: פרק ר ו א ב ת ש ת מ ות א ר ו ת כי באר הצ ו ל ו ע ס ת ה ו י ש ו נ א  ה
ת ו ק ל ח ת אלו כפי נ רו ו  בהם התכלית שיהיה אם האנושיות^) והפעולות ואמר: הצ

 שהמבוקש על והמשכן וההתכסות והשתיה האכילה כמו וזה הגשמית הצורה מציאות
 לצורות ישתוקקו שלא אלו ומררך נמור®) גופני הוא הנה וזה בלבד התענוג טמנו

 יתחזקו אם לכלב®) דומים הם והנה ).‘והניחום עליהם לתפוש רע הוא והנה הרוחניות
 )הרוחניות הצורות לצד הפעולות שיהיו מהם ויש ינבח. יעזבוהו ואם ינבח עליו

ן מינים: הם ואלה שו רא  הכת וזאת המשותף•®) בחוש אשר הרוחניות הצורות לצד ה
 ההתפאר מזה מפורסם והיותר מעולה יותר שהיא אלא הראשונה עם משתתפת

 שישימו ער המשותף בחוש הרוחניית הצורה שתשאר מפני העליונים במלבושים
 )הכםות חלק לאנשים ויראו לגופותיהם סמוך שהוא במה הפחות המכסה חלק בפנים
י במתיפים. יודעו ואלו הזמן®) בזה הרבה נמצא וזה טוב היותר נ ש ה  אשר מהם ו

 )“מה ומהם המלחמה בזולת זיין כלי כלבישת בדמיון אשר הרוחניית הצורה לצד
 המין• בזה נכנס )“ומההתול והכבוד והחכרה )‘המריבה״ כמו ההנאה בה שיכוונו

 בו שיכוין )‘מ̂י ומהם והשירים. ההגדה וטובת והמלבושים המשכנים ופלאי
ת והם בלבד )‘השלמות® ו ל ע מ ת ה ו י ל כ ש  עניינים הם אשר והמחשביות®') )“ה

 והרפואה המלחמה צבאות וכהנהנת העצה כיושר האנושיות הרוחניות בצורות פרטיים
 העצמיות לתכליות יבקשם שלא טי אצל המופתיות המלאכות נם הבתים והנהגת

 כהון המחשבה כפי אשר והמעלות והאמונה. )‘כותרנות® התבניתיות והמעלות להם.
 ענוה בנפש שיולידו בהם יכוונו כבר )‘'‘הפעולות אלו בקצת ואלו והכעס: והקנאה

 בהם יכוון שלא ויתכן התשוקיים. )‘והם® היוצאים הטובות ושאר הכבוד אחריו ויבא
 צורתו שלמות )‘מהם® יגיע והנה הפעולות אלו שיפעל שיאהב אלא כלל דבר

 שיכוון מי ואמנם המתבודד״®). דרך והוא ית׳ השם על שכרם אשר והם הרוחניית
 בזכרון אשר ®)‘לצד הפעולות אלו שיעשו אותם הם הרוחנית הצורה שלזולת מה בם
ים ההצלחה. שהוא בו®*) יחשבו האנשים שרוב עד ן יסברו והערבי ט כזכרו ר פ ב

: n״S «י) ש״ג-ד׳. בל׳׳ה חסר ״היחס״ מר'ח י) פ״ג-ד׳: ל״ד, ל״ם׳ ייי) הכ^לי. ם״ג-ד׳
 פ״ג. בל״ד, חסר ״גמור• מלת י) כפעולותיהם. האנושיות כוונת כתיב: כ״יל״פ כגליון ך) איש.

׳ ל״ס, בל״ר׳ •) נוסף. בגליון אך בל״פ, חסר זאת מלה )‘ ד - ג  דומה חוא הנה הגירסא: פ״
 •Homoiteleuton ע״י ט״ס והוא הרוחניות״—״ואלה המלות פה נחסרו בל״ם *) הכלב. כדמות

ל״ם כ״י בגליון ״) ק״.S»ח מלת נוסף בפ״ד )’ .2 הערה 363 דף Ml. מונק עיין ̂יי)
 לנופם סמוך הוא הפחות שהחלק יפים כבגדים המתפארים לאלו נמרץ לעג הכן כתיב.
 בזולתם תלוי תכליתם כאלו עצמם שיכבדו ממה האחרים מכבדים יותר וא׳׳ב לעם מראים והיפה

במריבה״. ״התאר כפ״ד כתיב המריבה״ כמו ״ההנאה כמקום ״*) מי. פ״ד; ״) בעצמם. לא
חסר ״סי״ מלת והמשגל. בפ״ד: וההתול, כתיב בל״פ פ״ג; כל״ד׳ הסר זאת מלה

ד׳. ל״ם- בל״ד׳ חסר ״השכליות״ מלת )“ השלמות. ל״ד: יי) בפ״ד. ״ג- ל״ט: ^״ך, )15 פ
 תבנית בו התכניתיות התכליתיות כפ״ג: כתיב כותרנות״ ״התבניחיות במקים •י) המחשבות.

 בם׳. חסר ״והם״ מלת יי) ד׳.—פ״ג בל״ד׳ חסרים הפעולות״ אלו ״בקצת מלות יי) והמעלה.
 ״הם במקום יי) המתבודד. כוונת כתיב: ל״ם כ״י בגליון ״י) בחם. פ״ד: להם׳ ל״ד: •י)

 הפעולות ומחם ויפורסמו שיודעו כמקום הפעולות אלו יפעל הנה ופ״ג: בל״ד כתיב אותם-לצד״
בח. ד׳:—פ״ג ל״ד׳ יי) הטלות. זאת חסרים בס״ד חדוחנית; הצודה שלמות כחם יושג אשר
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בה יסברו 'עלא ת הר ו מ ו א ה ר אמר כן ועל מ ר שו מ  הגבר זכרץ ):’ה
 שלמים היותר והם הכלליות לרוחניות יגיעו אשר הפעולות ומהם השניים. ימותיו

 המין לזה יאמר אם בנשמות המזונים אלו בין הם וכאלו במוחלט. הרוחניים ®אלו
 והוא ההצלחה למבקש האחרון התכלית הוא אשר המוחלטת הרוחנית וכין מזינה

למתבודד. המכוון
ק ר ק ואחר ה׳: פ ל ח ת ש ו ל ו ע פ ת ה ו שי ו נ א ק כפי ה ת חלו רו ו ר הצ א  ב

ת הגכלת^) ו י ל כ ת ו ה ל א ת ב ו ל ו ע פ ה ה ר צו  יעמידם אשר התכליות ואמר צורה ב
ת לצורה שיהיו אם שלשה הם הנה המתיחד י נ פ ו נ ת לצורה או ה י ט ר פ ית ה נ ח ו  הר

ת לצורה או י נ ח ו ר . ה ת ל ל ו כ  אדם ברית בריתו הנה®) הגשמית^) שמכוון מי אמנם ה
 הנה התבניתיות השלמיות אם הפרטית הרוחנית ואם בהמי. ותוכו אדם חיצונו הנה^)

 הבושה כמו להם. דומים פעולות המעולים השלמים מהחיונים כרבים ימצאו ככר
 אלא ).’לתרנגול הנדיבות לשועל המרמה לכלב הנטיה לטואס®! והסלסול") לארי

א כן על מהםין״) איש זולת איש בם יתיחד לא שאלה א חוד הי זה ימצא ל ל  א
ט דם כא ר פ  )שוה את בכל אותם יעשו כי ההם למינים מעלות היו לא כן ועל כ

 כי השם בשתוף אלא מעלות אינם כן ועל )’רואי״ בלתי או )‘רואי״ זה שיהיה
 ואמנם ראוי. ובאופן שראוי ולמי ראוי וכזמן ראוי כשעור )“שתהיה המעלה ממשפט

 שתוף אין האנושיות הרוחניות בצורות פרטיים ענינים הם הנה המחשביות השלמיות
 והחכמות המחשביות הפעולות אלו ואמנם זולתם. לדבר יבוקשו שהם אלא כם לזולתם

 ואמנם בו. הנבדל )‘האמיתי^ המציאות ויתנו במוחלט שלמיות כלם הם הנה כאמתתם
 הנופנית הצורה ואמנם הזכרוני. המציאות תועיל היא הנה הפרטית הרוחנית הצורה

 ראויים והיותר ).‘שבנמצאים®^ קצר היותר והוא אליו הרמוז המציאות תועיל היא הנה
 הגופניים על בערך )‘וקצרים® ארוכים והרוחנים השכליים. הנמצאים הם כהתמדה

 קצר אריכותו הנה כלה שהשארותו מי וכל מהקצוות מורכבים שהם למה והשכליים
 צורתו על שישניח מי האנשים שמן וכמו יחם. עמה לו אין כי הנצחות אל כארכו

 יוחנה שלא )‘למה" שבבהמי פחות היותר שהוא עד )“הנבל* והוא )‘כלבד* הגשמית
 והוא בלבד הרוחנית צורתו על שישגיח מי מהם כן בה ישניח ולא הרוחנית כצורתו

בצורתו ירצה שלא מי הנכבדים שבמדרגת מעולה שהיותר עד הנכבד המעולה

כתיב; ל׳׳ש כ״י בגליון )2 נ״ד. דף תרי״ג הנובר דוקעס> ׳nS קדומים״ ״נחל ראה י)
 בהמי לגשמית המכוון כתיב; ל״ם כ״י בגליון «־) הצורות. בסוף מהאנושי הפעולות הגבלת

 נשאר א״ב מדות בעלי הב״ח גם כי ובהמי איש הוא המעלה שהיא השרטית לרוחגית כמוחלט
ת שיכוון י נ ח ו ר . ל ת לל ו  ואם״—״הנה במקום וש״א. בם׳ חסרים אדם״—״חנה מלות י) הכ
 מלות ופ״ד בש״ג אדם״;—״הנז* חסרים וש״א בם׳ אמנם״; בהמי תוכו היה ״כבר כל״ד כתיב
 תרי״ט׳ לונדון גבירל בן שלשלמה הפנינים״ ראה»מבחר זאת מלה אודות *) ו׳. אדם חיצונו ״הנה

 Lewysohn ״Zoologie ראה לטווס. ש״א: לטאום, ש״ג: ל״ד» *) .II 63 בהמזכיר רמש״ש ל״ד! דף
“des Talmuds רמש״ש ; 189 דף .HU בהמזכיר רמש״ש עיין )’ .259 דף X I I I  ל״ד. *) .14

 לנמצאות לבית הנמצאות המדות שבין ההבדל כתיב; ל״ם כ״י בגליון ״) המין. מזה פ״ג;
 התמידי. ש״ג: ל״ד״ ד׳.—ש״ג בל״ה חסר ״שתהיה״ מלת ראוי. ד׳;—ש״ג ״') לאדם.

 שכוונו בשכל שיעסוק צריך כי החיים קצר הוא פרטיות שמצד שי׳ כתיב; ל״ם כ״י בגליון •**)
 בעצמותם ארוכים הם כלו׳ כתיב; ל״ש כ״י בגליון ®י) רמוז. סרטי לא כולל יהיה (?) יק

 לרוחני אם כי פונה שאינן בטן מהרה יכלה הגוף כי גופם אל בערך וקצרים שכליים שהם מצד
 ל״ד, )1̂.1 ופ״ג. בל״ך חסר ״בלבד״ מלת *י) הגוף. מצד וקצר השכל מצד ארוך הוא וא״ב
מי. ד׳:—פ״ג ל״ד> *{) הנבדל. ד׳:—פ״ג
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שאותו וכמו מציאותו זמן קצר הנה כלל בה ירצה שלא מי אבל בה. ישגיח ולא הנשמית
אמנם אבל ף,גןף אין בי ימעא לא כן גם )’והנה זה. כץ מהטבע יוצא

 ם ר סם באנשים הרוחנית צורתו רצוץ לעשות הגשמית צורתו שיאבד )’’’מי ימצא
׳  התאמת כאשר ומריגתם עצמם שרפו המזמה ורבי וגרולי הגפש בגדולי^) ארסטו

 יותר בהם המות אשר העגינים מקצת הוא בפרט העגיץ וזה יגצחום שאויביהם אצלם
רת החיים מן טוב בחי ת ו מו ל החיים על ה ע שי פ גו ל ישר. א  בחרי כץ ע

ו יקרי ת עמג ים המו י מהחי ת ל ב י ה׳ מאחרי יסוגו ל ת ל ב ל שו ו מי ר י ש  א
ד בו גורלו'׳^) ת וכיחו ו ע ד ה ת מ ו י ה ל א ו ה הי ה שי פ ב ה ל ה  הטבע וזה שוים, ו

 לברי )‘החכמה ממדרגת למטד^) שבמדרגות נכבד היותר והוא רוחני ויקר נכבד
 הית בו זה יהיה לא אם שהוא מתאריו זה שיהיה בהכרח יתחייב הפילוסופי והטבע

 על שיהיה שיוון מי היה אם הפילוסופי הטבע זה הנה הבהמי פילוםוף והיה גופני
 לגופניותו יתרון שישים מי כל כן ועל הפעולות אלו יפעל הוא הנה האחרון שלמותו

 גשם' אין כץ אם הקצוי התכלית שישיג לא אפשר אי הנה מרוחניותו דבר שום על
 שיפעל הרוחני על שיתחייב כמו אלהי גמור רוחני הוא הנה מצליח וכל מצליח אחר
 לעצמם [הרוחניים הפעולות®) כל®) ויפעל לעצמם. לא אכל הגופניות הפעולות קצת
לעצמם לא אבל הרוחניים מהפעולות הרבה שיעשה יתחייב )’הפילוסוף כן כמו

מציאותו יתמיד שעור )’“כלי שהוא למה מהגופני ויקה השכליים הפעולות] כל ויפעל
 ומהשכלי לשכלי הכרחי שהוא למה בעצמו®) הנעלה ומהרוחני מהרוחני יכריתהו ולא

 ובשבליח מעולה בא הוא וברוחנית נמצא ®)‘כהאדם הוא ובנופנית באחרית הקצוי
 )אם^ אלא אלהי מעולה אדם בהכרח החכמה בעל אין כן אם חסיד. אלהי )כא הוא
 ) מעולה ביותר כת כל אנשי") עם וישתתף שבו מעולה היותר פעל מכל יקח

 מהם. נכבד והיותר שבפעולות מעולה] כיותר מהם ויתבודד בהם המסונלים [שכענינים
 הנפרדים והעצמויות הפשוטים השכלים שישכיל וזה הקצוי התכלית אל יגיע וכאשר
 תארי ממנו ונסתלקו בלבד אלדיי שהוא עליו וצדק מהם אחד ̂אז היה כעצמם

 גשמיוח בלי פשוט אלהי תאר לו ויאות המעולים הרוחניות ותארי הקצרים הגשמות^
ו ורוחניות") ו כבר כלם ואל ד יהי ח י ת מ ה מבלתי") ל נ י ד מ . ה ה מ ל ש ה

ק ר ר ואחר ו׳: פ א ב ת כי ש רו ו ת הצ ו י חנ רו נם ה ת אי ו י ת י ל כ ם ת נ י א ש ו

; ל״ס׳ ל״ד. *') וזה. ד׳:—ש״ג ל״ס! ל״ד׳ ׳ -ד ̂) השם. ס״ג  בי*״ר חסר ״מי״ מל׳ת יי
^)ל״י׳ המזמה. וגדולי הרוח כגסי המזמה״—״בגדולי במקום כתיב ד׳—ס״ג בל׳׳׳ד׳ *) ג. ום

 חסר ״כל״ מלת ®) החכמים. ם״ד; ״למעלד,״. מוגה כ״יל״ס בגליון *) גדלו. ם״ג:
 Homoiteleuton ע״י ב״ל בכ״י חסרים מרובע חצאי בין אשר המלות *) ם״ג• ם״א> כל״ד׳

 סלקירה׳ טוב לשם המורה״ ״מורה עיין )’ ופ״ג. ם״א ל״ד, מכ״י אותם והוספתי (הפעולות)
פ״א: *) האדם. פ״ד «״) עצמו. המעלה פ״ג: *) בלי. ל״ד י)“ .137 דף 1837 פרעסכורג  

 מלת «) ״הוא״. סלה נוסף ובל״פ ״והוא״. ופ״ד בל״ד כתיב אם״ ״אלא במקום ״*) בה.
 Homoiteleuton ע״י ב״ל בכ״י חסרים מרובע חצאי כין אשר המלות בל״ד. חסר ״אנשי״

) ופ״ד. פ״א ל״פ, ל״ד׳ מכ״י אותם והוספתי (מעולה)  יטח חלוקה כתיב: ל״ם כ״י בגליון ̂י
 וברוחניח מעולה אדם הוא הפרטית וברוחנית סתם אדם כה הוא הגופנית לצורה כשיפנה הנה

 לההתלוח במין במוחלט הרוחנית אל שיפנה עד אדם ועדיין אלהי הוא התכלית שהיא הכוללת
ה נבדל פשוט שכל אלא אדם יהיה לא ואז הנבדלת הצורח והיא בגוף מז ר אין ו ו בכאן הדב

ו אין כי נ ת אלא דבר ג ה נ ה ד ב ד ו ב ת מ ה ה באר וכמו אדם כשיהי חכא. בשי׳ שי
מבעלי. פ״ד:
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ן ו י המכו י מ עצ ד ה ד ו ב ת מ ק רצה ל ל ח ת ל רו ו ת הצ ו י נ ח ו ר ת ה ו י ט ר פ  על ה
הן י נ  ואמר ההצלחה למבקש שירוהקו בשראוי הכולל המשפט אמתת בזה יגלה מי
 המשותף בחוש הגיעו כבר שיהיו אם הם הכללי יחוסם עם הפרטיים הרוחניים הצורות

 שבהם מפורסם היותר )’מינים ארבעה והם החוש מן לא אצילותם יהיה או תחלה
שים ע והשני החו ב ט  למאכל והרעב למים רוחנית צורה בנפשו ימצא הצמא כי ה

 כי מה־) לגוף מיוחדת אינה מהטבע המגעת הצורה וזאת לחשוק. החשק ובכלל
 מאותו שיהיו מים לאיזה יתאוה אמנם אבל בעצם®) ידועים למים יתאוה לא הצמא

 ולזה המינים ישיג^) הבהמות כי ינוס גל חשב כן ועל אליו. התא\ה אשר המין
ן אמר ו ט ל פ  המציירת הנפש לו ותתן מהנפש שיקחהו במה יטעה לא הטבע כי א
 הקרירות המים אין והנה מים לו ויביאו הקרירות אל יתאוה אשר האצטומכא כחום
 הנה ארציים או עבים יהיו או בלחות הקור בלתי ענינים ובקר הקר*ם הם המים אבל
 חמימות לו יש לאשר שיזיקו יתכן והנה הטבע. להם יתאוה לא זרים ענינים אלו

י לחיונית: מנהנת היא הרוחנית הצורה וזאת ש י ל ש ה צורה ו ת ה י נ ח ו ר  ה
ה ל עי תו ה ש ב ש ח מ  באלו והצודק וראיה. במחשבה הטבעית הצורה כמו והיא ה

 ועל החמדה. תכנם ובזה נמצא יותר הכוזב המנהגות וברוב וירבה. בהנהגה®) ימעט
עי המתים: עם כדבור אפשר שאינו מה האדם שיתאוה יתכן כן הרבי שר הם ו  א

ד ימצאו ל מצ כ ש  ראיה ובלא מחשבה בלא הטבעית הצורה כמו והוא הפועל®) ה
ת ההזכרות^) יכנסו המין ובזה ו ז ו ח מ ה  לא*) צודקות כלם והם הצודקים״) ו

 האדם בה יסונל ושניהם הצודקת המחשבה מצד שימצא מה וכן במקרה. לא בעצם
 רוחניות צורות ולא פרטיות שיהיו כדי בענים®') לגופות צורות אינם הצורות ואלו

 עד כלליות מושכלות שיהיו כדי מההיולי מופשטות כן גם ואינם כחושיות פרטיות
 והמושכלות. הפרטיות הצורות בין ימצאו") אלא לבהמות יושגו שהמינים שנאמר

 מקבל והוא השכליים והנמצאיים ההיולאניים הנמצאים בין אמצעי הכה זה והנה
 )‘הטבע® אותו יועיל שאמרנו כמו הצורה וזאת אותם: ותחקה־'') הקצוות משני

 שיועילהו מה אמנם החיונים. לכל משותפות הם הנה ההשלמה מפני אם ויאצילה
 [הדם]") בעלי בבלתי זה שיהיה מה ויותר החיונים בקצת הנה הויתור מפני הטבע

 רוחניות תוספת אצלו הרוחנית הצורה שתאציל מי פעלי וירבו והנמלים®'). כדבורים
 החוש מן אותה יועיל אשר רוחניותה על המוחשת הצורה אצלו שתקצר מי כן ועל
 התנועה לה יש הנהי'") החוש סבתה אשר הפרטית הרוחנית הצורה כי חלוש היה

 ר*ל יועיל אשר לצורה הם אמנם הנה התנועות שאר ואמנם בלבד. במקום המנעת
וזה לאמצעות. ביחס") תדמה שהיא אמרנו וכבר ההוא. האיש טבע אותה יאציל

 שיחסם והם מינים ד׳ על הפרטיות לרוחניות נפלאה חלוקה כתיב; ל״פ כ״י בגליון *)
 שחשב נ׳ דעת הבן כתיב: ל״פ כ״י בנליון *) בעצמם, פ״ד: *) מהם. פ״ג; ־) בחוש.

 חסר ״הפועל״ מלת •) במנהגות. כתיב; כ״י בשאר נמשך. ממין המינים ישיגו שהבהמות
 .1 הערה 95 דף Ml. מונק ראה *) האזהרות. פ״ד: המחשבות; פ״ו.: י) ופ״ג. בל״ד

 פ״ג; בל״ר, כתיב ימצאו״ ״אלא במקום י)‘ בעצם. פ״ד: "*) הכ״י. בשאר חםר ״לא״ מלת *)
 והוא הטבע״—״ויאצילה המייות נחסרו בפ״ד ומחקה. פ״א: ־*) ימצא. או פ״ד: שימצאו;

 הכ״י. בשאר שהוא כמו אותה והוספתי בב״ל חסר זאת מלה )‘׳ .Homoioteleuton ע״י ט״ס
 חסרים במ׳ '*) ״אמנם״. מלת פה נוסף ופ״ג בל״ר י®) .1 הע׳ 400 דף Ml. מונק ראה ®י)

מדבר״.—•לאמצעות המלות
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ק הפעולות. מעט עצל הוא הטבע זה לו אשר האדם  מדבר הבלתי החיוני קצת ו
 הפרטית הרוחנית אצלו תהיה אשר הוא הנה והזך המבין ואמנם והבקר. הצאן כמו

 הזך המבין האדם־) ימצא כן ועל הרבה. אם מעט אם האמצעית )כענין
 באלו עיניהם והעצל הפתי ותמצא )‘‘יזובו הם כאלו השחרות הרטוב המתנועעים^)

 אשר בענינים לכחות יניעו אמנם הדמיוניות הצורות כי התנועות, מעטי קפואים הם
 צורר׳ במחשבתו והעביר הטבעי המהלך על שהיה מי כל כן ועל הראות׳ בהם ישיגם

 ומפני לצדם. יביט הוא והנה עליו עבר אשר בענין אותה יעביר הוא הנה מהרוחנית
 באלו והבטתו העין תנועות ירבו המוחשים לצורות הנמצאים הרוחניים הענינים רוב
 הרוחניים• הענינים אלו העברת תחזיר ההבטה כי מהם ואחד אחד כל אל יביט הוא
 תנועות רוב והמהיר נח, והעצל נמשכות בלתי ההבטה תנועות רוב המבין כן ועל

עלי הניחו כן ועל מהר. זה אחר זה ההבטה ת ב ר  תנועת מהירות הפרצוף^) הכ
 I- ועל נשנב. *)’יותר היה הראיה טוב יותר שהיה מה וכל הישוב. מעט רושם העין

 כשלקחו טוב ומ׳ה הרבה. עיניו יניע המופתית המחשבה על המוטבע האדם ימצא
 יתיחסו אשר הפעולות על שכן וכל הנפשיות הפעולות על המורה לאות העין ענין
ההשגה: תהיה בהם אשר הכחות אל

ק ואחר ד: פרק חל ת ש רו צו ) ה ת' חניו רו ת רבוי אל ה יו חנ רו  ה
טו עו מ צון בלי יגיעו שהם ובאר ו אר הר מו כי ב אין כ ל ראוי ש ר בו ת מ  ל
ל עו פ ת ל רו צו ת ה חניו רו ם כי מצרם ה ת אינ ו תי לי כ ם )”ת א ) בהם ו ו ג ש ו י  

ת ו י ת י ל כ ת י כן ה ד ראו ד ו ב ת מ ל ל ד ב ה י נ״כ ל ש נ א ת מ ו ר ו צ  יבא פן ההם ה
 מהם ללי) ו^ןאף ׳■3 )“בהרןה׳]* לעמוד תמנענה זוהמא בה ויטייל חוה על נחש

 הרוחנית )‘ואמר־ האמתית. מההצלחה יעיקהו בנפשו רושם בעליהם עם בהתחברו
 ובכלל בטבע רובם יניעו ענינים שהם מפני תכליות יושמו לא והממוצעת הפרטית

 משובח שהוא בו שיחשב ומה שבהם מהמשובחים שיניע ומה הרצון כלי הם הנה
ה כמינים נכנסים הם הנה ) ברצון ש ל ש י אם ה פנ ו  בה שיועיל במה או ת י הג

ת כצורה או מהלכה שילך ומה האדמה כעבודת י נ ח ו ר ת ה י ט ר פ  מלאכות מיני כמו ה
ת או אחרות ו ל כ ש ו מ  )אלו*" אין הנה מסוגו שהוא ומה והשיר, הלמודיות מיני כמו כ
 האדם כשיהיה כן ועל סבותיהם. הם ואלו האחרים אותם יגיעו אלו מצד אלא ) תכליות

הדי חסיד יותר מ ה כאבי רע יותר ואחר )“’’כ מ א ל "). ד שורר כלאחד אצל והנה המ  
 צורת והנה בו היא אשר הגוף תניע כבר הנה רוחנית צורה וכל כאחר המיוחדת הצורה מהם
ה אבי מ א ל וצורת והצחוק. המנוחה אל ופחיתותו ענינו כשיצייר ר״ל י הד הס תניע ד

 בגייח י) וש״ג. ב^יד חסר *׳) באדס. ;פ״ד ל״ד, במי׳ כענין• ;פ״ד בל״ד,
 כתיב: ל״ש כ״י בגליון •) בעינים. ובפרש למבין גדול סימן •צד׳תנועה הבן כתיב; .״ס כ״י

״טוב״• מלות פה נוסף כל״ד *) הפך. או מיושב כשיהיה העין בתנועות הפרצוף בהכרת
 ל״פ כ״י בגליון ») .Uomoiotelenton ע״י ש״ס והוא הרוחניות״ ‘״אי המ^ות נחסרו בפ״ד י)

 הרוחניות יגבור אס כי כתיב: ל״ם כ״י בגליון ״) אנושיות. יסהם ימצאו לא פי׳ כתיב:
 מלת ״) ע״ב. ק»ג, יבמות עיין ״•) הרצון. שיהיה צריך אבל התכלית ‘אי נבוא אז הגופי
 הב! כתיב: ל״ם כ״י כגליון יי) ״הצורה״. מלת פה נוסף בפ״ד ־*) הב״י• בשאר חסר ״,א״

 ובהתכודדוה ברצון אם כי וכטבע בהכרח לא ברצון יגיע למתבודד המבוקש שהתכלית
 ציור התכלית בהשגת שצריך הבן כתיב: ל״ם כ״י בגליון *)“ לא. ל״פ: *') וכמחשבה.

 עוד: טסף )בל״ד‘’ הצדיק. ויוסף נוסףעוד: בל״ד ;20 הע׳ ו׳ דף מבוא ראה *') והתבודדות.
.21 הע׳ ו׳ דף מבוא ראה נבט; כן וירבעם
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י ד ה מ ט ד אבי תניע ה א  הנכבד ענינו בציירו יכנע כי היושר ואל החיים^) אל ה ל
 והנה והצחוק. מההתול מעולים יותר והיושר שהחיים') ומבואר המשובחת. וצורתו
 הנכבד ישוב הפחות ובצורות כשיציירה ר״ל נכבד פחות היותר ישוב נשא היותר בצורות

 השם רם בקול ויפרסם פחות היותר יטהר כץ ועל להתבודד^). לנו ראוי כן ועל פחות
 כן ועל בהתבודדות. אלא יזכור ולא הפחות מצד התנועעותו הנכבד ויעלים הנכבד

בד עדי") בן זיד היטיב וכבר בו. הוא אשר הענין צד אל חברו יניע אחד כל העו  
ו ר מ א מ ו ב ר י ש מר ב א שר על ש ל לא ה א ש אל י יש ו בן על ו ל י  בן כל כי נ

ו גילו ר ב ח  עליו חובה") שהוא נילו מבני טהור בן אם המתיחד^) והנה ימשך. ב
י עם יתחבר ̂צזלא נ פ ו ית שתכליתו למי ולא הג חנ רו  חובה אמנם אבל במוחלט"). ה
 המקומות בקצת ימעטו החכמות שאנשי ומפני החכמות^) אנשי עם שיתחבר עליו
 בקצת עליו חונה ד ח מתי ה יהיה כן על שיעדרו. בקצתם ש*גיע עד בקצתם וירכו

 בענינים אלא עמם יתערב ולא לו שאפשר מה כל בכלל מהאנשים שיסור המקומות
 יתערב ולא ממינו אינם כי ממנו נפרדים וישימם ההכרח, כפי ג״כ ווה ההכרחיים^).

 השם משנאי ולשנא בכחישותם להכחישם יצטרך לא עד צפצותם ישמע ולא עמהם
 מעליו ישליך כן"') לא שפוט"). וישפט לנוד בא המתבודד האחד עליהם ולשפט
 בסתר הבורא ובין בינו אשר בעבודה ויתמיד כנר לזולתו ומאיר עצמו בכלות הכבד המשא

 בדעתו ישלם ובה"') )‘אלהיך עם לכת והצנע שאמר כמו מכוער") דבר הוא כאלו
 שהוא ומה למניה. ונחמד למעלה אהוב האל לפני מדוצה ויהיה בתודתו שישלם כמו

 במקומות ילך או עולם, '')‘ממכלה שוטה חסיד הוא הנה מקבילו ולקח זה זולת
 והחכמה והסברה העצה טובי חזקנים עם ויתחבר נמצאים היו אם החכמות בהם אשר

 יחודש אדם לא יכלת"') אדם מהם אחד כל אשר השכליות המעלות ובכלל והשכל
 חכם מהם"') לכל שיהיה יחוייב אבוקרט^') שאמר כמו השנים"') אלו אנשי כי

י על . מב ה ח ל צ ה ה שאמר מה על חולק זה ואין ה מ כ ח ית ב נ י מד  ההסרה כי ה
ה שהתבאר ולמה רע אדם בני מבני מ כ ח ת ב י ע ב ט טבל') מדיני שהאדם ה הנה ב

ראה במלת מלת החליף המעתיק ״ענוה״; צ״ל ״חיים״ במקום
ב״ב. הערה ו׳ רף מבוא עיין י*) למתבודד. לו ש״ג: ר״ד, ג׳. הע׳ 401 דף Ml. מונק

ל״ס כ״י בגליון *) .4 הע׳ 438 דף ג׳ חלק Paris 1866 מונק הוצ׳ נבובים״ ״מורה עיין *)
 מונק ראה פ״ג-ד׳. בל״ד, חסר ״מוחלט״ מלת *) האנשים: מרוב ההשרד חיוב על כתיב:

.Ml הרוחני עם יתחבר לא המתבודד כי הבן כתיב: ל״ש כ״י בגליון *) .2 הע׳ 402 דף
 שיבקש יהיו לא ואם החכמה אנשי עם אבל (?) נבדל אלא אדם היה לא אז כי במוחלט
הגברים נא לכו השסוק: פה נוסף וש״ג בל״ד ״') ט׳. י״ט בראשית ״) מהם. ההשרדה

דברים שהם ודיניהם במששטיהם יתעסק שלא שי׳ בתיב: ל״ש כ״י בגליון )‘י ה׳. את ועבדו
 כרי עצמותו יכייה ולא השלמה העבודה שהם ה׳ בידיעת יתעסק הגברי אלא להכירו אדם בין

יהיה וזה והבורא אלוה בין שהוא ועצמותו שבלו בחיות יתעסק רק הנר כמו לזולתו להאיר
ח׳. וי מיכה *') והבינהו. לכת הצנע אדם לכל לכושר יחשבוהו שלא ההמון מפני בסתר

 ״כל- במקום י•) ממכלי. ש״א: ל״פ, ממקבילי; פ״ג: ל״ד, ^י) וכזה. כתיב: הב״י בשאר *י)
 שבו הגופניות שיבלה פי׳ :כתיב ל״ם כ״י בנליון ;יכלה אדם הם :ש״ג־ד׳ כל״ד, כתיב יכלת״

 — ״כי בכ׳,קום **) בשכלו. ויפסיד בגופו תמיד שיחודש אדם יהיה ולא הרוחניות שיגדל כדי
שטות חלוף אדות סוקראט. ד׳:—ש״ג בל״ד, *)’ אנשי. אלו כי הכ״י: בשאר כתיב השנים״

H 399,888. רמש״ש ראה זאת U. (ד׳;—פ״ג כל׳ד, כתיב מהם״—*יחוייב כמקום *י
.1 הע׳ 403 דף Ml. מונק ראה )’״ כשיהיה:



אלצאיג בז ככר אבו18

ה הוא אמנם זה צ ע  הוא הנה ואמנם הטבעיות. שלמיותהם על יהיו אדם כשבני כ
( ה ר ק מ  י|ו*׳ בהפך• שיהיה הוא המעט ועל רע ובמקרה טוב כעצם והמדיניות כ

 שאלה ואפשר והאפיוץי־). )‘והנטל האדם אל טבעי מזון שהם והיין כבשר כענין
 המנהג מיהם וביה ובמקרה. המעט על שזה אלא יהרגו הטבעיים והמזונות ירפאו

הנפשות. אל
ק ר ר ואהר חי: פ א ב י כי ש ד ראו ד ו ב ת מ ל ל ד ב ה י ל ש נ א רוה מ  רצו

שר נם א ת אי ו תי י ל כ ת כי באר ת ו ל ו ע פ ת ה שיו אנו שר ')‘ה ם יתכן א ל ע פ י  ש
ד ה י ת מ ם על ה ה ת ש ו י ל כ ת הם ת ו ל כ ש ו מ ת ה ו י נ ו עי ית ה ר ה א ה ו ל א  מ

ל כ ש ל ה צ א נ ת ה י ל כ ת ת ו י ל כ ת תו ה או ן על ההבדל"׳) כ פ או ר ה ש  בו א
ר עצמו הוא ישיג ש ת הוא א ת מ תו א מו צ י ע פ ן מה ל י אב ה ש כ • מ ( ו ר מ א  ס
 המתיחה שיפעלם ויתכן המתיהד אל יצטרפו^) אשר האנושיות הפעולות ואמר

ו כמו מינים שלשה נ כר ז ה ש ל ה ה לצד שהוא מה )‘‘מהם ת ר הנשמית• )”הצו  
רה לצד שדים ומדים צו ית ה חנ רו  ומדים פרטי. יחם להם שיש מצד דיפרטית ה

רה לצד שדים מה צו ת ה י ל ל כ  הפרטיה הרוחנית )’”ואמנם המושכלת. הצורדי ודייא ה
 ואינם התכליתיות יושנו בהם דינה הממוצעת ודירוחנית פרטי יחס לה שיש מצד

ר וכמו תכליתיות ב כ ו ש נ ר א ל ב כ ר דינדי )”אלדי כ א ש ו נ נ לי ר ע ב ד נ  ש
ת י נ ח ו ר ל ה ב כ ש ו  הפרטית הצורה על )’מננדת^ כמציאות הצורה וזאת ת. מ
 יתואר שהוא על אליו יסמכו אשר )’מונחס"׳ אותם כי )‘‘‘הממוצעת ) והרוחנית

הפרטית הצורה הנושא כי אחד הוא צודקות נמצאות בו והם צורותה כאותם

ל׳י® כ״י בגיליון טוב; הוא הנה ד׳:—ם״ג כל״ה כתיב וזה״—״והמדינות כמקום ')

= Colocynthis במקרה• רעה במדינות יםהחברה משל כתיב:  C עיין Freytag•
ג ג ^

בפ״ג• חסר *) ״הורגים״. מלת סה נוסף ופ״א כל״^ -Dozy עיין opium = י)

 מת לסי שאמר דע :כתיב ל״ם כ״י בגליון *) הנבדל. :ד׳—פ״ג ל״ד׳ ;הנבדל באות :ל״פ )
 במו הנברל השגת התבלית שישים משום בשי.ם בכר אבו דבור מכת נראה זה אין כי שאבין
 חכמי רוב דעת וכן הנאצל אלצאיג בן ככר אבו עיון יעבור לא כי עצמו הנבדל שישיג

 של דבריהם ממשיך שהנרבני אלא וב״ר (?) אלטפיל בן זולת עמהם) המורה (והרב ישמעאלים
?)בשביעי לעיל זה הודעתיך וכבר כיון לא דבר על וחכידיו אלצאיג בן בכר אבו  טעות ומקום (

הנרבני אמר זה בכר אבו לשון הוראת לחלשת ולכן הפטירה• כאגרת זה (?)אמד וכן הנרבנ
בל״ר* ״) ח׳. שורה 13 דף עיין י׳) ״יצטדכו״. ל״ד )’ (דוד). כזה; שהרגיש שאבין מה לפי
•Homoioteleuton ע״י ט״ס והוא הצורה-הצורה״ לצד שהם ומהם ״הגשמית ות הם ס חסד ג ום

 בנאז החלוקה זאת חזרת הכן כתיב: ל״ם כ̂׳ בגליון )” ״הצורה״• מלת פה נוסף כמ׳ )
 לבינה הפרטית עם יחם לה שיש הרוחנית לצורה קרא כי והבן השלים ובה התחיל בה כ

 אינה וגם במוחלט רוחנית אינה בי ממוצעת קראה וגם פרטית רוחנית קראה האישים משאר
 אחה חיא האישים מכל הצורה שהופשטה שאחר היות(?) אם כי שמבאר בא׳ ט במוח אחת
ח עד אחת לא רבה אז והיא הרבים האישים אל נסמכת מ״מ ההפשט• מצד כשב, מרז  שי

 המוה כשיכלה יהיה וזה פרטיים ודמיונים פרטי יחס השארות יהיה שלא ובל מכל הפרטיות
 מצר ובצורה מושכל שהוא מצד המושכל ויובן תסור המשכיל עמו וחופת לנצח הדמיון שהוא
 חאוה והוא ונאצל נקנה אמנם(?) השכל ואז המוחשים דברים לא יחס מבלי כפעל צורה שהיא

(רוד)• שמבאר• מה מכל שעולה מה זהו התכלית, והוא במוחלט רוחני הוא ואז המתבודד
; בל״ד• חסר ^י) בל״ד>פ״ג-ד׳ חסר ״והרוחנית״ מלת יי) ״מנגד״. הכ״י בשאר ) ד׳ ״ג- פ

ד׳ ל״ה )“ והממוצעת״. מ׳3 ״ג- ״מונחיהם״ ם
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 שהוא על ר״ל תכונתו הוא אשר ומונחת אחד. לנפש חוץ הממוצעת־) והרוחנית^)
 ואלו אמצעי א^) נבדל^) בלתי בנפש דמותו הנושא כי ד״ל דב. בו מצוי עניין

 לבל השוה העצמות מהם ילקח אשר האישים כי רבים. נמצאים הם בו אשר מונחם
 הכולל העצמי המופשפז המושכל ילקח האישים בהשנות") כי רבים המין אישי

 מקבל בלתי אחד יושכל בו אשר הכח®) כי אחד תכונתו לו הם אשר ומונחם
 אשר במושכלות אלא האלהיים אל®) כלליים )’מונחם אל ביחסם הם והנה החלוקה.

 מין והאדם העצמיים. מיני לכל הם הנה והמושכלות השמש כמו אחד איש להם
 מהרוחניות ראוי יותר והוא הכללית צורתו היא האדם צורת כן״') אם המינים״)

 צורתו נבדלה כן הנמצאים") העצמים משאר האדם שנבדל כמו כן אם רוחנית.
 כי הסובבים לגופות אשר לצורות ונתרמה הנפסדים להווים אשר הצורות משאר
 האחרים בפנים מונחם הוא בהם יתואר אשר מונחם והנה הנפשות'") ישכילו אותם

 אם פנים משני מונח יאמר אמנם שהוא מונח״') האחד היחס בזה להם יאמר אם
 הנופני לנמצא*■') או בו הצורה למציאות המונח והוא בהצטרפות הרושם למקבל

 מה הם בהם אשר לות למושב מונחים הם העגולים והגופות מושכלו. אל בהצטרף
 היולי שהם צד על קבלו לא כי בהם הצורה אותה®') למציאות מונחים ואינם^') שהם.
 והוא בעצמו מצוי הוא מצורתם שהשכילו מה אבל בהם. מציאותם יהיו והנה להם
 לנגבל. הגבול חלקי שיקדמו מה כפי במציאות להם קודם והוא למציאותם סבה
 לאותם צורות שהכלליות על מונחים הגופות הנד\') ההווים הגופות מיני אמנם והנה

 על המושכלות )’לאותם® מונחים המושכלות באותם ישכילו אשר ולאנשים הגופות
 הרשומים אל מה צד על וידמו המושבלות אותם מציאות ובהם אותם מקבלים שהם

 אשר מונחו )‘הנד\ האדם מין אמנם והנה בהיולי. הצורה רושם ר״ל החמריים״')
 ימצא אדם״״) שהוא מה היה כבר והנה השני. צד על לו אשר מונחו הוא בו יתואר

י האדם צורת יקבל מונח'״) היה כבר הנה מקבלו היה ואם האדם מין בו ים בשנ  פנ
ל מן ו ב ק ת ה ע ת ב ד ר״ל אח צ ה מ ר צו ה ומצד ה ל כ ש ה  מנונה אינו שזה אלא ה
 נאמר והנה אותו מצא אשר הטבע מפליאת זה״״) לו האדם כי צדדים משני הוא כי
 ואין הזן כח בו והנה כלם. בהתקבצם אדם הוא ואמנם רבים ענינים בו יש האדם כי
ש ח כ ובו צורתו מקבל זה ה החו מ ד מ ה  עצמותו יקבלו לא כולם ואלו ר כ זו ה ו ו
שהוא אלא העצמיות*״) שאר שישיג כמו עצמותו ישיג והוא״״) המדבר הכח ובו

̂״ד> חסר והרוחנית מלת י) ״והממוצעת״. במ׳ ד׳;—®״ג ביי״ד׳ חסר ד׳.—פ״ג ב
 פ״ג: *■) בדמיון. ונתלה תלוי עדיין כי מהגשמיות נבדל אינו סי׳ כתיב: ל״ם כ״י בגליון י)

 ל״ד, )’ ״בהכרח״. הכח״ ״כי במקום כתיב בפ״ד *) ״בהשתנות״. ש״ד: ל״ם. *) היא
 בל״ד "') ״ממיניהם״. ד':—ם״ג ל״ד! ״;׳ הכ״י. בשא.ר חסר ״אל״ מלת יי) ״טונחיהם. ד׳—ם״ג
.Homoioteleuton ידי על סושר טעות והוא כן״ אם—כן ״אם המלות שה נחסרו וש״ג

 חלושת הבן כתיב; ל״ש כ״י בגליון י■') ״נששותם״. ד׳:—ש״ג ל״ד׳ ״הנבדלים״. ש״ד:
 —״ואינם במקום *') נמצא. לא ש״ד: ^י) ביניהם. וההבדל ובגלגלים באנשים המונחים

) לאותה. מונחים והם בל״ד: כתיב אותה״ "  מונחים והם אותה״ ״ואינם במקום כתיב בל״ד י
—ש״ג בל״ד, חסרים לאותם״ ״מונחים מלות "י) ״כי״. מלת שה נוסף הכ״י בשאר יי) לאותה.

 מלת שה נוסף וש״ג בל״ד בחמרים. ש״ג; ל״ד׳ ')” .Homoioteleuton ע״י ט״ס והוא די
חסרים זה״ ״לו מלות המונח״. ״יהיה וס״ג; בל״ר כתיב מונח״ ״היה במקום ״אם״•
ט״ם והוא העצמיות״—״אלא המלות נחסרו ש״ד בל״ש׳ ובו. ל״ש: )“ ד׳.—ש״ג בל״ד׳

•Homoioteleuton ע״י
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 נבדלות שהם על הגשמיות העצמיות שאר וישיג הוא שהוא מה )עצמו ישיג
 יחם להם יש המושבלות אלו ני מבואר והוא מושנלות. וישיבם ויסשיטם סמנד^)

 מציאותם החמריים מושבלות שהם אחר בעצמם נפשמים אינם ני ההיולי®) אל
 והוא הבללי היחס שם נשאר לוקחו ומהם מהאישיים שהופשטו למה ני בהם הקודם
̂טיו אל יחוסו  שההיוליםבת ולמר\) האיש ובץ בינו אשר הפרטי היחס בוטל ואם אי

ד ס פ ה ל ני שנאמר עד שם נשאר אליו®) והיחס ה נ ש ו ו מ ט ס י ר ו א נ ל אי נ ש ו  מ
ן ו ט ל פ ת א נ י ח ב ת כ רו ו ת הצ ו מ ו ד מ ת ה ו פ ל ח ת מ  האישים התחלף נפי בהם ה

ד המיון הנהי) הפועל השיל כהצצת ת לו מושב נבראו אשר מהם שלוקהו ד ו ב ת מ ל  
י התבלית אל יעתק נן ועל ההיולי אל מיוחס כלתי והוא ההשארות המבקש ת מ א ה  

לל הגשמות יסתלק ני נן גם הנללי היחס וה נשי_סתלק והוא  כי הצורה מאותה בנ
רה עת בשום )‘היתד- לא ת צו י ל ו  בעצמן גפרדות הם במה הצורות ישניל ני הי

 מופשטים וד-ם מציאותם היא בעצמם מציאותם ני החמריים מן שהופשטו מבלתי
ל ל שב ד-וא איטר ד-נמצא ד-יטנל ר״ל ד-שנלי ד-ציור הוא אשר ע פ  מציאות והוא ב

ל ב ש ל ה צ א נ ל אל שבדברים דומד') היותר הוא אשר ה נ ש ל ה ע ו פ  ידדה ולא ה
י וד-וא אחרים כפנים אלא ד׳ד-יולי אל יחס ד-נאצלת ד-צורה לזאת נ פ שר-וא מ

ם י ל ש ת מ ו ל נ ש ו מ לים ה ו ל ני ההי נ ש ל ה ע פ ל נושא בדמות ב נ ש ה ל נ ק נ  ה
: ר־ל ל צ א הנ

סוף אן היו בפעל מושנלות הצורות הניעו נאשר ני נן זה היה ) ואמנם

י״א• רף עיין «) משנו. הכ״י: כשאר ״מצד״. מלת פה נוסף ופ״ג בל״ד *) ^
י בג^ון ) רםם היישון הנרבני לקח מכאן כי הבן כתיב. ס ל כ שו המפו רו י פ ת ב ו נ ו ו כ  ל

ל כ ש H. רמש״ש עיין בשכל״ אלכסנדר למאמר הסי׳ בודאי (והוא ה O ובפי׳ )205 דף
ת ת אפשרו ו ק ב ד h. רמש״ש (עיין ה C הכללי לא אבל הפרטי הרבוי נסתלק )191 דף

נאמר: ושש ״בלתי״ צ״ל 4 הע׳ 405 דף Ml. מונק השערת לפי הנביל• בהשגת אם כי
,la version h^braique est id eu general tres obscure. (נוסף פ״ג פ״א, בל״ד, ״

 מזה הבן כתיב: ל״ם כ״י בגליון יי) תהיה. כתיב: ל״פ כ״י בגליון )’ ״אינו״. פה^מלה
 אל לעלות רצה ולא והנקנה הנאצל לבד הדבוק שהניח אלצאיג בן כדעת דעתי ושר »ון ה

 כ״י בגליון י) כן. אמר ולכן ממין הנאצל שהוא בדבר שידובק לו מספיק לדעתו כי הפוע.
 ב״ר שאם׳ לי נראה זה ומפני אלצאיג כן מהמעולה הנפלאים הציורים אלו הבן כתיב: ״ם
 מבאר תבין אש בכאן כי אדם בו קדמוהו לא והציור האופן בזה כי הדבקות כאיפשרות ע.יו
וזה עצמו. ישכיל שאז אחבת צורה אל בכח ולא בפעל כלם כשישובו יהיה איך הרבו-! אופן

ב״ר לקחו ממנו כי אני ואומ׳ למעמיק מאד נפלא הוא אלצאיג בן כאן שרמז הקצר -אופן
 שהאריך החמישי(?) בבאור ממנו בג׳(?) )150 דף HtJ. רמש״ש (עיין לנפש הארוך בפירושו

 מדקדק אם השרש מזה לקוח והוא לבד הוא מצאו הדבוק שאופן מתפאר כסוף ו הרבה ם
 בזולה בכר אבו דעת שיפרש כנ׳ שרמז לי נר׳ ולכן ויתר. הדבר וסדר שם הרחיב שהוא א א

 ידענו כי הארוך כפי׳ שאמרנו המקום אותו והוא הדבקות באיפשרות שכתב במו המ.,וס
 התנועה(?) בענין הארוך ממ״ש בשי׳ שרמז וכד׳ בזקנותו ימיו בסוף כג׳ עשאם שהארוכ׳ם

 שדעתו הנפש (?) צור בסופן הגיה ולכן בבחורותו עשאם צורים והם זקן. היה שאם שם שכתב
 והארוכים המפרשים. לדעת היה שם שכתב ושמה מהנפש הארוך כפי׳ שיצרה מי ראה בנפש

 יפרש שכתב מקום שום ראר> שלא אמ׳ שהנרבני ומפני הערה. בזה ^ך י ו< י-ייו ו-״וח זקנותו
 המקימות בקצת ולכן הארוכים ראה אלא שהנרבני מפני וזה הנה שרמז ממה בבר אכו דעת
ם כאן בדעותיו תמידותו גודל עם ב״ר בדעת טעה י ב תו ר אצלי שכ פ ס . ב ד ח ו  לכן מי

 : יספק וזה הדברים אלו הנה אלצאיג כן מהערת ושלקחו זה באר שב״ר המקים העירותיך
בג׳(?) בארוך ב״ר שמבאר הדבוק .אופן ויען שם: כתיב ועוד הכולל. הרב כן הקטן דוד
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 בםעל טושכלות שהם מצד ונמנו בפעלי) מושכלות שהם מצד העולם נמצאות
 אינו העצם לאותו צורות ויגיעו שיושכלו כלם הנמצאות שדרך ולפי הנמצאות. ככלל
מו נמנע ר כ מ א ל מושפלות שהם מצד המושבלות שיהיו נצר אבו ש ע פ  והם ב
כל ל ש ע פ ל הוא אשר רק דבר איננו אשרישכילהו ויהיה כן") גם שישכ*לו ב ע פ ב  

ל הוא אשר אבל שכל. ע פ ל ב כ  שכל יהיה כבר צורה לו היה שהמושכל בעבור ש
 אחר. מושכל אל בהצטרף ובכה צורות או לבד הצורה אותה אל בהצטרף בשעל

 הנמצאות סוף והיה כלם המושפלות אל בהצטרף בפעל שיכל היה כאשר ואמנם
 לא בפעל שכל הוא אשר הנמצא השכיל כאשר הנה כפעל המושפלות הוא כשהיה
י עצמו ישכיל אמנם אכל מעצמו הדן נמצא ישכיל ל ב  שמציאותו על הפשטה'■') מ
ל או שכל קודםשישיכיל כעצמו כ ש ל מו ע פ ם אלו שהושפלו מה בחלוף ב י ר ב ד ה  
ו שהם על תחלה הושפלו שהם תחלה עצמם ט ש פ ו  בם היה אשר מחמריהם ה

 המציאות מציאותם אין שנית והושכלו בכה מושכלים היו שהם ולפי מציאותם
 שהם ועל בחמריהם לא צורות שהם ועל מחמריהם נבדל מציאותם אבל הקודם

ל מושכלות ע פ  לא צורות הם אשר המושפלות השכיל כאשר בפעל השכל הנה כ
ל שהוא תחלה אומרים היינו אשר השכל היה בפעל מושפלות שהם מצד כ  ש

ל ע פ . אתה הוא ב ( הי נ ק  ולא®) בחמרים לא צורות הם נמצאות הנה היו וכאשר הנ
 מושכלות והיו נמצאות היו הושפלו כאשר אותן הנה בחמרים הצורות כלל היו

ו כי שיושכלו. קודם להם היה אשר המציאות נ ר מ  הוא ראשונה הדבר שיושכל א
 מציאותם בלתי אחר מציאות להם ויהיה מחמריהם בחמרים אשר הצורות הפשט

 העצם אותו יצטרך לא בחמרים לא צורות הם דברים בכאן היה וכאשר הראשון.
 )’בעצמ̂ו שימצא מה כפי )‘’’וישכילם מופשטים ימצאם אבל כלל מחמרו שיופשט

 שהוא מצר מציאותו ויהיה וישכילם בחמריהם אינם מושכלות כפעל שכל שהוא מצד
כל מושכל  בעצמו בזה השכל זה שישכיל קודם לו היה אשר מציאותו היה שני ש

 מציאותם מיד®) הושכלו כאשר שהם בחמרים לא צורות הם כאשר שיובן ראוי
ם והם מציאותם הוא כעצמם י ל כ ש ו נאמר בם אשר הפנים בי ואמתתם ענינם על מ

?)צור כן ךS ארמזנו רבים דברים עם מעורב וערוב ההשגה קשה היא מהנפש  ויהיה גSDמו (
 הוא הפועל השכל הנה אתה. נפש בעל אם תבינהו ואתה הישרה ולמשכילים הזכרה ליודעים

 צורה שב אלא יותר פועל אינו בפועל וכשהוא בפעל שיהיה עד כשיפשיטם המושכל פועל
 עד בהדרגה וכן בכה שהוא אחר מושכל אל כארך פועל שהוא אלא המושכל אמתח שהוא

 כי להפשיט מושכל יותר נשאר לא כי פועל יותר שיהיה א״א אז כלם המושכלות כל שישכיל
 בהחלש אלא כבראשונה לבד כארך לא במוחלט צורה שב הוא אז כפעל ושכן כלם פעלם כבר
 עצמותו יתגלה צורה שהוא כיון פתאום אז עדיין בנו דבק והוא הצורות כל על בארך ר״ל

שאז שנתנוהו מה באחרונה יתן כי במשה ה׳ פי על והמיתה השלם הדבוק והוא לעצמותו
פה :................מחסרון מת לא משה כי ברורה נצחי האדם ישוב ואז לגלגל ראשונה בשכליו
מלוח .409 דף Ml. מונק ראה הספר; כורך ע״י הגליון על היו אשר מלות כמה נחתכו
.1 הערה 346 דף Ml. נ־ונק ראה -) .Homoioteleuton ע״י בפ״ד נחסרו |ב]כלל״ —״כפעל

 שזה ההיולאני השכל השכלת בחלוף הנקנה השכל שהשכלת הבן כתיב; ל״פ כ״י בגליון
 כפעל שב כי כפעל נקרה כשהפשיט הראשון ולכן הפשטה מבלי הצורה בעצמות וזה כהפשט

 127 דף Ml. מונק ראה *) כן. זה אצלי אל הרים גיא יגיע כי ונאצל נקנה נקר׳ והשני
.Homoioteleuton עיי במ׳ חסרים וישכילם״—״כפי מלות *) ואם. :פ״ג *) .2 הער׳

חיה, כתיב: הכ׳׳י בשאר ״) בעצמן. שימצאו להגי׳: צריך ;3 הע׳ -J07 דף Ml. מונק לדעת )’
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 באותם שיאמר ראוי המשל: זה כסי הנה בנו ל ע בם שהוא, שכל בנו שהוא במה
 שיגיעו אחר השלמות על שישבלו אפשר אמנם הצורות מאותם כעולם שהם

ת כלם המושכלות ו ל כ ש ו ל מ ע פ ל ויגיע רובם או ב כ ש ה ה נ ק נ  אותם עיען ןאן ה
כל שהוא מצד לשכל צורות הם כאלו אותם ויהיו המושכלות הצורות ה ש קנ נ

I . » ___  /
- n! י t שכר שהוא מצד לשבל צורות הס כאלו אותש
 אשר ^2שh בצורה דומה הנקנה ויהיה לאותו נושא כדמות )‘הנקנה והשכל
 בפעל אשר והשכלי) הנקנה לשכל וחומר נושא כדמות כפעל אשר והשכל כפעל.
ל למה הנה חומר. כדמות העצם ואותו ^העצםלאותו צורה^ כ ש ה ל ש ע סו בלתי ה ל למה הנה חומר. כדמות העצם ואותו העצם /אותו ..״י. כ ש ה ל ש ע ו פ  בלתי ה

 בלתי דברים עצמותו )‘אוי בו אחת בכללם המיניות הצורות שכל ר״ל מתחלק
ת המיניות מהצורות וצורה צורה שכל ר־׳ל מתחלקים ח  הידועים ידבו ואם בו א

 ממנו הצורות רכוי והיה העלוי. כפי בנככלי') אחת הידיעה הנה המינים כרבוי
 בחמרים היום הם אשר הצורות כי בחמרים אלא המצאתם היתה שלא מה מצד

ל הם כ ש ל כ ע פו ת צורה ה ט ש פ ו  והופשטו בחמרים נמצאים היו שהם לא מ
ל כענן כ ש . כ ל ע פו  מעט מההפררה שיקרבם לחתור הפעול השכל נמנע לא ה
 האדם עצם זה בעבור ויהיה הנקנה. השכל ר״ל השכלי הציור שיניע עד מעט

ל אל שכדברים קרוב היותר שיתעצם במה האדם או כ ש ל. ה ע ו פ  לא וכן'■) ה
 והוא ראשונה השבלים שאר שנתנוהו מה באחרונה לתת השכל זה נמנע

נמי שיושכל על ההנעה  ההשכלה הוא אשר האמתי השכלי הציור יגיע איי) ̂ע
ל הוא אשר לנמצא כ ל ש ע ו פ ולא עתה לא מכח מוציאו מבלתי כעצמו ב

עצמו הוא שיצייר מה כם* הפועל השכל ר״ל הנפרד ציור הוא אשר זה קודם
הו כמו שנית הכנה^) שם שתתחדש על אם וזה התנועות כל סוף וזהו א ר שי
 הוא הוא וישוב הנפרד שיבין עד ויצליח זה שיתעצם על או שד ר כן

ת וזהו י ל כ ת ן ה רו ח ד הא ד ו ב ת מ  הנבדל• בעזר השלם ההווה תכלית והוא ל
א וזאת  כל פרי®) וזהו הנצחיים הארוכים והחיים האחרונה ההצלחה ה

ות מ חכ .‘והשבח״ התהלה לו שראוי עד קצת") תאד בו ימצא מז ה  כה'^) )
אל יחם להם יש )“המושכלותי כי )‘בחכמתו" חכם יתהלל אל ה׳ אמר

 אח הכובש כי בגבורתו הגביר יתהלל ואל החמריים. מושכלות הם כי י ו הה
 והאמונה כותרנות. תכניתיות מעלות מעלותיו הנה הטובות המדות כעל וככלל צרו

 המעלות מעלותיו ■ )י המלחמד^ צבאות הנהגת היודע הגבור גם דות והחס
 יתהלל אל האנושיות. הרוחניות כצורות פרטיים ענינים אלה וכל

) והכעס והקנאה ההון המחשבה כפי אשר מהמעלות כי ^בעשרו___ע ' כלי ו

ש ̂ ̂ ותראר ה עד ניSמההיו הSההשכ הדרגה הבן כתיב. ל גהטד; וכן הנקנ
ה ^ ד ר אבי ל״מ ש^כל ״ ״ מלות ־) הנקנה. עבד(?) לא אל^איג 1= בנ סי הי ל- כ ש ה  :ו

ם״ מלות ) • א אי-ו H ע״י בם׳ חסרים ״ om oioteleoton. (* ;נבדל; מ׳
הדבוק והגיע מעעסן הנרבני דברי הם מכאן שה: בתיב ל״ם כ״י •יין בג ) • >

̂על ^̂ ..̂  »)בל״ם• שהודעתיך. כמו אלצאיג כן דברי אלה יאין עתה שמזכיר בם׳ ר ב בדעת ̂ל
^̂ ש • ^ ̂ה H. רמש״ש עיין ) הכוונה. ג. ) C ף בשאר •) .356 הערה 156 ד

ת״ח• לרבות תירא אלהיך ה׳ את עוד: שה נוסף וש״ג ש״א ד׳ ב ) ■ ־ ,
ירמיה ־י) והבינהו. אלזראיג שאמר מה כל שרי הוא הזה השסוק סי׳ כתיב•• ם ל כ לין

המםתין׳ ״המקנה שה נוסף כל״ד )‘* •הכוללות״. מלת שה טסף ד בל ) *
והכל. כתיב: הכ״י בשאר )‘* ^הממתין״. רק ג כס
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ת אם כי פרמיית. רוחנית צורה א  השכל אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל מ
 וצדקה משפט חסד עושה ה׳ אני כי ותאריו. יתב׳ האמת עד הנבדל וידוע הנקנה
 נאם הדמות. חפץ חפצתי באלה כי יתב׳ מאתו וחסד טוב המציאות כי בארץ.

והשפעתל). ה׳

 הסתיחד בהנהגת אלצאינ בן בבר אבו כוונת נש^מה ובכאן פה: נוסף ופ״ג בל״ד י)
 שהיינו למה שנשוב זה אחר לנו וראוי טופיל בן בכר אבו עליה רמז אשר מדינה חלק והוא

טופיל: כן בכר אבו ואמר חתם ונאמר הממשיך טופיל בן בכר אבו לדברי מפירושינו

. ף סו


