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ר ע ש ב

א מי וראו עיניכם מרום שאו אלה, גי
יקרא, בשם לבלם צבאם. במססר המוציא

נעדר. לא איש כח, ואמיץ אונים מרב
כו( מ )ישעיה

 אלהי לה׳ ולהדר לגדל לרומם לפאר ולשבח להלל להודות חייבים אנחנו לפיכך
 את לנו בהעניקו חי, מכל ורוממנו בנו רצה בריה, מכל ויגדלנו בנו בחר אשר הצבאות,

 ולהשיג הבריאה נבכי אל להגיע אדמות עלי האדם היות מאז השואפת הזאת, הנפש
 חפש לחפוש נפשו תדלה לא חבל עלי האדם ילדות טל ומשחר אל. מעשי נפלאות חקר

 כבוד יזמרו למען עולם, ומלך חיים אלהים אל הכל, יוצר בוראה את להכיר כדי מחופש
 ויספרם, ישיחם יביעם לדור ודור באומה, התהלכו מופלאים רעיונות ונבטי ידום. ולא
 צרפום ליבנום ביררום בראשית רעיונות יבולעו פן ומפחדם אמתך. אל יודיע לבנים אב

 להגות חדלו לא ומעולם מאז הדורות חכמי ואף ובדיו. הספר על וקבעום חקקום זקקום
 וכמדתו. כמדו איש איש וכחם, אונס ידם ידם, לאל אשר ככל והגיון הגות הגיה בהם,
 מנחלי אשר זצ״ל, פיומי יוסף ב״ר סעדיה רבנו הגאון הוא מקום בכל המדברים וראש
 הגיגיו ובלשדי מתעדנים, אנו רביביו בטללי שוחים, אנו יובליו באשדי שותים, אנו עמיו

 שטח בכל ידו, את הגדול רבנו בו שלח לא אשר בתורה מקצוע היה לא נאותים. אנו
 בצורה חומה בנה אשר הוא רבנו ידות. עשר לו והן הנטויה, וזרועו החזקה ידו את הראנו
 המינים של התפרצותם את בלם וחומה ובחיל סה, ושבעל שבכתב ישראל תודת סביב

 תורת מבאר ודלה במשיחה ומשיחה בחבל חבל ספק אשר הוא רבנו למיניהם. והכופרים
 להשביע ידע היהדות מכמני בכל העצומה בבקיאותו עיפות. נפשות על קדים מים ישראל

 צעדו והמוניה יחידיה הקדם ארצות יהדות כל דברו, אל החרדים ה׳ דורשי כל רצון
 ואף במעט. ואס ברב אם תורתו ממאור הושפע לא אשר היה ולא לאורו, נהרו הלכו

 תפארתו הוד שביבי פלשו ואל און רבת בעצמה זהרו, אלומת הבהיקה הרחוקה לתימן
 כל במשך בצמאה שתו ובינתו חכמתו תורתו ואת כתימן, היהדות רחבי לכל רבנו של

 משטח ועל גדלתי, רבנו תורת מרבד על עלומי משחר מהם כאחד אני אף הדורות.
 רבנו תורת חבת בי נטע אשר לסבי ונכד לאבי בן שעשאני וברוך חונכתי, דשאו ככד

 היו הס נפש, למשיב לנו היו והם רבנו של מפירושיו זזנו לא מקרא בלמדנו הגאון.
 בבחינת פרפראות השאר כל ודברי המקרא, של וענינו רוחו פשוטו עיקר בעינינו

לאור ולהוציאם לההדירס רבנו של לספריו להתמסר לי שעמדה והיא אומרים. ויש



בשערו

 בית לכל ולאפשר הרבים לידיעת הגאון רבנו חורת להביא המטרה מלבד כי עולם.
 דבריו, שנון בספריו, העסוק עצם גם הרי רבנו, של והדרו הודו מזיוו ליאות ישראל
 מרובה, הנאה לי הסבו הגדול רבנו בטא אשר המלים אותם את לבטא אמריו, לעיסת
 כה עד עצום. רוחני עונג לי הסבו רבנו בנה אשר המשפטים בנין עדן תחושת את לחוש

 ופירושיו, תרגומיו עם מגלות חמש לתורה, פירושיו רבנו, מספרי כרכים ארבעה הוצאתי
 ועוד האחרונה. מהדורתו פי על ובדעות באמונות הנבחר ופירושיו. תרגומו עם תהלים

זה. ספר עתה זה והן לגאולתם, ומצפים לדפוס בידי מוכנים מספריו כמה
 סבי לפני בילדותי עוד למדתים השאר כל רבנו, ספרי יתר כהרי זה ספר הרי לא אמת

 בתימן הכרתיו ולא ידעתיו לא זה ספר אך הזה, היום עד מעודי מפי משו ולא זצ״ל
 בכלל. לתימן הגיע לא אם יודע איני שם, מצוי היה לא כי בלבד, שמו לידיעת פיט

 של בעטין רבים מחמדים שאבדו כמו הזמן, במשך ונשתכח שאבד אלא הגיע שכן או
 באתי כאשר לפיכך ענותינו* ימי במשך פקדונו אשר הרבים והטלטולים הגלויות

 לעצמי הרשתי זאת לאחר ורק ושנן, חזור ולשננו ללמדו הייתי זקוק זה בספר לעסוק
 ישראל ד״ר הרב ידידי את לברכה אזכיר וכאן וההכנה. התרגום עבודת העבודה, אל לגשת

 בספר להטפל תשוקתי את עורר אשר והנסתר״ הנגלה ״במעגלי הספר מחבר נ״י וינשטוק
 ועוד. זה ספר של השלם היד כתב צלום לידי אנה ואף טוב, ברכת תבא ועליו ולהכינו, זה

 שמנהג אע״ס המקור, קביעת לצורר בהם השתמשתי אשר היד כתבי את אזכיר וכאן
אחרון. זה פרט להניח העולם
 הספריה להנהלת נתונה ותודתנו ,1533 באוקספורד־בודלי הנמצא שלם מכ״י צלום א.
 בדרך שורות ושלש עשרים עמוד בכל עמודים, ושמנה תשעים הספר כל כף. על הנ״ל
 בשנת נכתב הספר לקריאה. וקל ברור הכתב תיבות, עשרה כשתים שורה בכל כלל,
 הכהן אברהם אותו ״כתב הספר בסיומת הלבלר וז״ל לשטרות. אתקע״ד ליצירה, הכ״ג

 עליו ישימהו בעדינה. אלמחאסן אבי ,ור ,מ בן אלעזר ור׳ מ׳ הכשר לבחור נ״ע, יפת בן
 אמן וגו׳ ה׳ מאת ברכה ישא דכתיב קרא להם לקיים ברכה סימן טוב סימן אביו ועל

 ידועה שבסוריא חלב מעיר אלמחאסן אבו משפחת אתקע״ד״. שנת תשרי סלה, נצח ואמן
 מוסי ר׳ של אבותיו מאבות היה הזה הספר בעל כי להניח יש ספר, חובבי רבנים כמשפחת

 חשובים, יד כתבי לנו הותיר ואשר הר״ל, שנת בסביבות חי אשר אלמחאסן אבו בן
 להרמב״ם המשנה לפירוש במבואי לטובה הזכרתיו וכבר בהגהתו, ומהן ידו בכתב מהן

 זה, ספר של הסיום בעמודת נמצאת מוסי ר׳ של חתימתו ואף טהרות. ובסדר נשים בסדר
 עיקר לי היה זה יד כתב שנה. ממאתים למעלה המשפחה בידי נשאר שהספר המוכיח דבר

 את בעמוד הנחתי נכונה בלתי נוסחתו לי שנראית מקומות לכמה סרט זו, במהדורתי
א. הציון תחת הנוס׳ בשנויי הצגתי נוסחתו ואת נכון, לי הנראה הנוסח
 יצאה זו מהדורה .1891 בשנת בפאריס הו״ל למבערט, מאיר החכם מהדורת ב.

באותה עבריות. באותיות שהן חז״ל ומדברי המקרא מן למובאות סרט ערביות באותיות



זבשער

 מספרי ראינו וטרם כלל, ישראל חכמי בה נהגו שלא זו לשטה המלומדים נתפשו תקופה
 כדי ועד ועבריות, ערביות אותיות בבליל כתובים הבינים בימי שנכתבו ישראל חכמי

 בשטה נהגו שהקראים הדבר נכון עברית. באות וחציה ערבית באות המלה הצי גיחוךי,
 ראו מה יודע ואיני ועוד, קרקסאני של ספרו כגון מספריהם הרבה כתובים שכד זו

 אשר רבנו של בספריו ודוקא ישראל, רבני לספרי זו שטה לאמץ החולף בדור המלומדים
 על בעיקר מבוססת למבערט מהדורת זו. שטה הנהיגו הקראים נגד התיצב ובאבן בקלע

 אלתי* לנקבה זכר בין לשון דקדוקי בעיקר רבים תקוניס שם הכנים שהוא אלא א. כ״י
 אשר לשוניים דיוקים וכמה כמה ועוד וכדומה. אלתאךאלתין, לרבים זוגי בין אלדי,

 לב. אליהן שמו ולא משים בלי עליהם לעבור נהגו הדורות כל במשד היהודים הלבלרים
 הבאתי למבערט גיר׳ ואת א, בכ״י שהוא כסי העמיד את הגחתי זו במהדורתי אני

ד. הציון תחת הנום׳ בשנויי
שגיאות, מלא אד מאד, עתיק נראה הכתב צורת לפי אשד מכ״י דפים ששה ג.

 ם. הציון תחת נכון, ושאיני הנכון נוסחותיו כל את מלהביא נמנעתי לא כן פי על ואף
.2850,7 בודלי בספריית אלה דפים

,2787,21 בבודלי הם גם למדי. נאות נוסח ובהם הספר מתחלת דפים ששה שוב ד.
ק. בציון הבאתי נום׳ את

ם. בציון נוס׳ הבאתי .2669,23 בודלי ההקדמה, מסוף אחד דף ה.
ח. באות ציינתיו הספר, מסוף 2860,6 בודלי אחד דף ו.
ו. בציון נוס׳ הבאתי אלוני, נ. ד״ר ע״י לי נמסר הספר מאמצע דף רבע של צלום ז.
 הבאתי אלוני, נ. ד״ר ע״י הוא גם לי נמסר הספר מסוף אחד עמוד של צלום עוד ח.

 שבספרייתו למבערט מהדורת את לי השאיל כן כך. על לו נתונה ותודתי נ. בציון נום׳
העבודה. זמן משך לכל הברוכה

 בהם שיש ובמדה רבנו, על בהשגותיו הבבלי מבשר שהביא בקטעים השתמשתי כן
מ. באות ציינתים שנוים

¥
 כתב שכד ליצירה. דתרצ״א שנת שהיא לשטרות, ארמ״ב בשנת זה ספרו כתב רבנו

 ואם רמ״ב״י. אלף שנת בניסן יב שלישי יום שהוא זה ״ביומנו ד. הלכה השני בפרק
 ותשע ארבעים בגיל בהיותו זה ספרו שכתב הרי דתרמ״ב, בשנת נולד שדמו חדבר נכון

 ובדעות, באמונות הנבחר ספרו את כתב דתרצ״ג בשנת כלומר מכן לאחר שנתים שנים.
,27 וחע׳ שם ראה עד, ,עמ מהדורתי הראשון, המאמר בסוף כתב שכר

 לב׳׳ע, דתרצ״ו כלומר לשטרות, ארמ״ז הובא 214 עט׳ זה לספר ברצלוני י״ר בפי׳ שהובא בקטע 1
 פירושו איו היא גמכיר פ״א סיף א מאמר וכדעות באמינות הנבחר בספרו כי הוא, וטעות
דחרצ״ג. בשזגת כתג אמר׳ד ספרו את והרי זה, לספר



בשערח

 יהודה ר׳ שכן דת״וז, שנת לםבי האחד לעברית, פעמים אמנם תורגס כבר זה ססר
 אותו של לשונו זה. מתרגום קטעים פעמים כעשר מביא יצירה לספר בפירושו ברצלוני
 רבים. בשבושים ותרגם לפניו אשר את הביז לא רבים ובמקרים וקשה, כבד מתרגם

 לשונו היה לא הקדש ללשון שהעתיקו ״ומי וז״ל כך על מתלונן ברצלוני יהודה ד׳ ואף
 בקלילות בתרגומו נהג הוא ועוד, זאת דבריו״. תורף כותבים אנו כן פי על ואף מצוחצח

 אלא שהם, כפי לפניו אשד והמשפטים המלים לתרגם דאג תמיד ולא מרובה, ובחפשיות
 קצר רבים ובמקרים שהבינם, לו שנדמה כפי או הבינם שהוא כפי הדברים רוח תרגם

 רבנו דברי בתוך עשה דבר של קצרו שתים. כתב שורות ומחמש רבנו דברי ותמצת
שלם. איננו ואף ממנו, רחוק איננו השני התרגום גם וכך מריה. ליד. שרא שלו, כבתוך
 בשלמותו. ותרגום מקור עולם לאור זה ספר יוצא לראשונה הפעם איפוא, כן אם

 מה במקור רבנו בדברי הגהתי אף הדלה. יכלתי וכפי הבנתי כפי בדיקנות תרגמתי
 הכ״י. בנוסח נגעתי לא אך בשולים הצגתי התקונים והצעות הלבלר, טעות לי שנראה
 בענינים מתמצא שאינו הקורא על להקל כדי השואות או מקורות וציוני הערות הוספתי

 משום בהם ושיש ענין, לאותו השייכים אחר ממקום רבנו דברי את הבאתי אף הללו,
 יש אחר, במקום ומורחבים זד. במקום קצרים רבנו דברי רבים במקרים כי יתר, באור
 כל לא כי הלשון, כל שהבאתי ויש מלשונו, קטע שהבאתי ויש רבנו, לדברי ציינתי שרק
דורש. לכל מצוים רבנו ספרי

 כולו שכל וברור הזה, הפרוש של זהותו בדבר ספק של צל שום שאין להעיר צורך אין
 אין אך לרבנו, ביחוסו שפקפקו שהיו ידעתי לפנינו. שהוא כפי הגאון רבנו ידי מתחת יצא
 לתפוש מסוגלים שאינם הטבעית תכונתם מעצם נובע פקפוקם וכל שיסמוכו, מה על להם
 או נמצאים באמת הם אם מציאותם בעצם הם מפקפקים שאף עד אמת, שהיא אמת שום

 והדבר רבים. מלומדים דבריהם את דחו וכבר דמיון, תעתוע רק עצמם את שמשישתם
 משום אף אלא בו, טבועים רבנו של וסגנונו לשונו שחותם משום רק לא וברור, פשוט
 הציונים ואף בהערותי, שציינתי כפי ספריו ביתר האמור עם כאן האמורים הרעיונות זהות

 לבראשית. לפירושו ציין 36 הע׳ התשיעית השטה בהקדמה, ספריו, ליתר כאן הוא שציין
 בספר שבארנו כמו א הל׳ סוף שם נדה. בהלכות שפרשנו כמו כתב 82 הע׳ א הל׳ בפ״ב
 מעשה בפרוש תמצאהו ו הל׳ פ״ג ישעיהו. בספר בארתי א הל׳ סוף בפ״ג והרפי. הדגש

 באמונות בנבחר כגון זה, לפירושו פעם לא מציין ספריו ביתר כלומר הפוך, ובכוון המשכן.
מ. עמ׳ מהדורתי פ״א סוף הראשון המאמר ובדעות
 מביא רבנו של בזמנו חי אשר הבבלי מבשר ר׳ המגמתי הבקרן הרי זאת. גם ואף
 של ובתקופתו בזמנו החי שאדם הדעת על יעלה ולא אותם. ומבקר זה מספר קטעים
 לאותו שייך שאינו ספר יקח משרת, הוא אותם אשר שונאיו מתנגדיו ואת והכירו המחבר
וקצף. בזיון וכדי אותו, ויתקוף לו וייחסהו האיש

רבנו אחרי שנד. כמאתים חי אשר מברצלונה ברזלי בן יהודה ר׳ הנשיא גם הנה



טבשער

 שגיב כנראה לו שקדם בתרגום רבנו מדברי קטעים כעשרה יצירה לספר בפירושו מביא
 אמור עוד, ידוע היה ולא המתרגם שם נשתכח ברצלוני ר״י של בזמנו כבר שהרי רבות,
 הלבבות בחובות בחיי רבנו גם לכך. סמור או רבנו בזמן כנראה נכתב שהתרגום מעתה
התארים. אבל ד״ה מהדורתי שם ראה זה. רבנו לפירוש מציין י פרק הראשון השער

רבנו, תקופת לאחר שנה מאות כשלים נכתב אוקספורד הכתב־יד הרי אחרת. ועוד
 ויסוד שורש שום אין היא, אחת בימיו, שנכתב מספר או מספרו שנכתב להגיח ויש

תעתועים. מעשה המה והבל לפקפוק,
♦

בנו כתב  כן ואחרי בשלמותה, הלכה הלכה ממנו לקבוע ״ראיתי ההקדמה בסוף י
 יהא שלא עליו שמרו אדם מבני רבים ולא הרבה, המצוי ספי שאינו מפני אתרגמנה,

 בזמנו שכבר בעליל מראים הללו דברים פרקים״. שנינה שהוא ונקדים חלוף, או שנוי בו
 כי מלמד פרקים שמנה שהוא הציון ועצם שונים, נוסחים זה מספר נמצאו רבנו של

 הנוסחים בכל בימינו, הדבר הוא וכך פרקים. שמנה היה לא לפניו שהיו נוסחים בכמה
 ואין פרקים. ששה רק הוא הספר כל פעמים, עשרות נדפסו וכבר הם, ורבים השונים

 ועריכתו הספר בנין מאד כיונה אלא לאחדים, פרקים כמה צירפו שהמדפיסים בגלל זה
 בזמנו תר רבנו כי ברור נראה לפיכך הידועים. בנוסחים ועריכתו מבנינו רבנו, בנוסח

 המקורי הניסח שהוא לו נתברר אשר את וקבע לפניו, שהיו הנוסחים כל את ובדק בחן
 עליו שמרו אדם מבני רבים ״ולא ההדגשה בדבריו באה כך ולשם ביותר, והעתיק הנאמן

 •שנוים בנוסחותיהם ונשתרבבו שמרו לא שהרבים משמע חלוף״, או שנוי בו יהא שלא
 המזוכך זה נוסח והוא ושנוים, מחלופים ונקי טהור נשאר המעטים אצל ורק וחלופים,
כאן. לפנינו רבנו הציב אותו אשר המזוקק
 שלא עליו שמר ושבעתיים המדוייק, הנוסח אחרי ומחפש מחטט שרבנו פלא ואין

 בארץ נתחבר זד. שספר הוא סבור הלא כי שהוא, כל שבוש או טעות חלוף, בו יפול
 ההקדמה בסוף שכתב כמי המשנה, חבור בזמן המשנה חכמי התנאים ידי על ישראל

 וכר״ האומה דאגת דאגו אשד ״והחכמים לספר פירושו בחתימת גס .45 והע׳ לג ״עמ
 עץ. כבבת לשמור יש תנאים דברי על כי וברור י. התנאים חבור שהספר דעתו על חזר

ה... במקום טועים אנשים ״ויש כתב פג ,עמ ד הל׳ סוף בפ״ב  באחת תמצא ואם ז
 נוסחים על מדבר שהוא להדיא הרי הללו״, תוספות ממנו השמט מזה דבר הנוסחות
 יוד. של בקוצו אפילו מדעתו שהכריע ולא לפניו, שהיו משובשים ונוסחים מדוייקים

 מציין שערים״ ״רלא שערים״ ״רכא במקום לתקן הציע כאשר קיז ,עמ ד הל׳ בס״ד
במקום להגיה מעיו שהוא על להצטדק והאריך ״רכא״, כתוב שמצא הנוסחים שבכל הוא

 מוצאים אנו הקדיש רבנו תקופת לאחר שנד. מאות כשלש בי הדעת על מתקבלים והדברים 1
סט. ׳עמ טניירין אלוני ג. ראה יצירה. מספר בפיוטיו מביא הקליר אלעזר ר׳ את



בשערי

 טעות אפשרות של דוגמא להראות לעצמו חובה מצא ואף היד, כתבי כל נגד מדעתו זה
 לפניו שהיה העתיק המקורי בנוסח רבנו נגע שלא ברור, מוכיח זה והנה הנוסחים, בכל
 ח הל׳ בפ״ד ואיחור״. ב״הקדמה ולא ב״עריכה״ ולא ב״תקון״ לא הנימה, כמלוא אף
 את לבאר צורך שאין וראה הראשונים הפרקים ארבעת פירוש סיים כאשר קכז עמ׳

 נביא ״אלא כתב שקדם, הפירוש לאור ברורים שהם מפני בהרחבה האחרונים ארבעת
 במלה. מלה המקור את מעתיק שהוא ופשוטות ברורות מלים בגרסתם״ לשונם את

 ״תחרות״ ״טריות״ אחת למלה גירסות שלש מצא כאשר קמ ׳עמ השמיני הפרק בתחלת
 מן והתעלם אחת קבע ולא לדעתו, הנכון את והציע מצא אשר כל את ציין ״תתרות״

 סטייה כל ללא שהוא כפי העתיק המקור לנוסח נאמנה דבקות מראה זה כל והנה השאר.
 רס״ג נגד שעמד הנועז המבקר הבבלי מבשר הרי אלין כל מן ובר שבקלות. קלה אף

 צוקר מהד׳ מבשר השגות )ראה ההקדמה שבסוף רבנו דברי את מבקר רס״ג בחיי
 של המדוייק הנוסח מן שבקלות קלה אף סטייה רבנו בדברי היה חלילה ואלו (,15 ׳עמ

ז. לו שותק היה כלום המקור,
 ענ״א תחלת ח״א במו״נ הרמב״ם שכתב מה כעין הפשוטים, דברים להוכיח נזקקתי

 בני שנמצאו מפני להוכיחם נזקק ואדם ראשוניים מושכלים שהם דברים במציאות שיש
 דנפקו דחזינא משום הללו, הפשוטים בדברים להאריר הוזקקתי אני ואף שהכחישום. אדם
 קמאי, רבנן פתגמי דמרססין דמרצצין דמנתצין דמרעעין דמתרעין דמתברין דמשברין הנך

 הטובה החלקה וכל תסתמו מים מעיני וכל אמר דאת מה היד חיין דמיין מבועין דמסתמין
 רבנן ואמור ג( כט )משלי הון יאבד זונות ורועה קרא אמד ועליהו יט( ג )מ״ב תכאיבו

 וכיון א(. סד )ערובין תורה של הונה מאבד נאה אינה וזו נאה זו שמועה האומר זה
 יכלין אינון ולית באנפיהון קיימא וקדושו ישראל גאון דמרן דגירסא תברי הנד דחזו

 באנפיהון ביתא מרי קאי דכד דלסטאי, מנהגא במרן ביה נהיגו לבהון, הרהורי ית לקיימא
 גירסא קמא קד נשא בני הנך אוף דמניד, וליד רעותהון דיעבדון בגין ליה קטלין
 ידעין אינון ולית ביש, שוס עליה ואפיקו בלישנהון למקטליה אמרו באנפיהון דרס״ג
 בומ״ף דאהח״ע פילוגא ההוא דכל אמר מיניהו חד קטלו, גרמהון אלא קטלו יתיה דלאו

 לישנא בהאי דמרן נוסח על אמר ואחרנא לרעותיה, דזייפיה הוא ורס״ג יצירה מספר ליתיד.
 כאדם פירושו מבט מנקודת הספר בעריכת שנהג הגאון של ידיו מעשה כנראה ״הוא

 ולא מסויימים רעיונות חלילה לרס״ג היו דברים, של פשטן שלו״. בתוך העושה
 לפירושו, מתאים שיהא כדי יצירה ספר זייף לפיכר ולהטלותן, להדביקן היכן מצא
 לי ״יש התלמידים בין הידוע ביטוי כאותו פירושו״, מבט מנקודת הספר בעריכת ״נהג

 וקובע עליו, נשען ישראל בית כל אשר האיש שמים, שומו קושיא״. לי תן מצויין תירוץ
 מצה ואוכלים בסוכות, לולב נוטלים הכפורים, ביום צמים קביעותיו, פי על ומועדיו חגיו

 תימן באגרת ד״רמב״ם אמר עליו אשר האיש פשוט. זייפן אלא אינו פיו, על בפסח
מה ממנה שבאר ז״ל הוא אלמלי לאבד ה׳ דת היתד. ,.עלולה כי מב(, עמ׳ )מהדורתי



יאבשער

.שנחלש מה בה וחזק שנעלם, .  דבריס עליו ייאמרו שמיס״ לשם מעשיו כל ו״ל והוא .
 פל של זכותו כי יתכן באה. כי לשמועה האמנתי לא הספר על כתובים ראיתים שאלמלי

 נתקבלה שלא סברא כל נוגדת סברא ולהביע לו, נראה שלא פירוש כל על לחלוק אדם
 ואל הדבר ישתקע ישראל, אמוני בשלומי שקוצים להטיל חלילה חלילה אבל דעתו, על

בעד. יכפר והרחום יאמר,
 אשר היהודית והמחשבה ההלכה מרבי מהם ושונים, רבים לפירושים זכה אף זה ספר

 ספר סלט לא גם אד ועוד. והגר״א הראב״ד ברצלוני, כר״י רבה, ומחשבה חכמה בו שקעו
 להיות ר״מתימרים בדבריהם איו אשר לו, לא ריב על מתעבר עובר מסתם אף זה עתיק

 חלומות דברים גיבובי אלא אינו שם האמור וכל ההגיון, מן ולא האמת מן לא פירושים
 פירושו הדעות ולכל שמותם. את אפרש לא הכבוד ומפני ומדוחים, שוא משאות והבלים

 כיוס בידינו הנמצאים הפירושים כל בין ביותר והמקורי ביותר העתיק הוא רבנו של זה
 על בפירושיו תמיד רבנו נעען לנו שידוע כמה עד כי ביותר, המקורי אמרתי זה. לספר

 עולם, מדורות התנאים, האמוראים, הסבוראים, הגאונים, בידי שהיתה חכמים מסורת
 המקובלת המסורת בסים על אלא אינו וחכמתו בינתו ברוחב הרחיב האריך שפיתח מד. וכל

 רבני השמיענו וכבד קבלה״. דברי הגאונים ״דברי לנו במסרם הראשונים וצדקו באומה,
 שמות את שמיני בפרשת רבנו תרגם שכאשר לשאר. נלמד וממנו אחד בענין זאת את

 כפי שתרגמנום פי על אף עופית העשרים .,ואלו שם בפירושו כתב הטמאים העופות
 יא ויקרא מהדורתי לתורה פירושיו ראה וכר״, לידינו יבוא אם מהם פרט כל הרי שי,בלנו

 ופירושיו רבנו דברי שאין שדמה הראב״ע הוא גדול אחד בזה נכשל וכבר .5 הע׳ סוף
 כי ספק אין כאן אף שם. שכחבתי כמו דור, ממר הגאונים קבלת בסיס על בנוים

 שהם הספר, עניני בהבנת הראשונים מסורת בסיס על בניי רבנו של זה ביאורו פירושו
 בו. חזו אדם כל ואחריו הטבעו, הספר אדני מה על ויודעים המחבר אל קרובים היותר

 בפירושו כתב שכך מרבותיו, שקבל כפי הוא זה לספר פירושו שכל רבנו שכתב וכפי
 מקובל שפירושו להדיא הרי החשמן״ שמחייב וכפי שלמדני ״כפי ד הלכה הרביעי לפרק
מרבותיו. בידו

 לרס״ג והמיוחם שבנדפס הפירוש אותו כי ברור בשלמותו, זה פירוש של פרסומו עם
 מביא רבים במקומות כי לרס״ג, יחוסו דבר מוכחש מתוכו ואף לרס׳״ג, יחסוהו בשקר

 רב המחבר שאין הרי סעדיה״ רב ״פירש כלומר ״פיר״ס״ בציון רס״ג בשם פירושים
 שהם, כסי רבנו דברי אינן ר״ס בשם שם שמובא מה כי לציין יש זאת ועוד סעדיה.

 מדוייקיס, שאינם העתיקים התרגומים מתור רבנו מדברי אמנם היו הדברים גרעין אלא
 אין רבים שבמקיים כר אותם. הבין שהוא כפי סגננם או בהם הוסיף הפירוש ומחבר

הדברים. לאותם אותה מכירים שאני כפי בשטתו ולא רבנו בדברי ויסוד שורש שום
 ארץ כלומר שבמזרח בעוד שונים, נוסחים נתפשטו השונים העולם בחלקי כי נראה

ופרובינצא בפרנצא הרי לו, קרוב או רבנו של זה נוסח נתסשט ועוד, ובבל ישראל



בשעריב

 יצירה ספר בשם מביאים אלד. ארצות אגשי שכן מאד, שתים אחרים נוסחים נתפשטו
 קעח סי׳ רש״י של בסדורו כגון כיום. בידינו הנמצאים מן נוסח בשום שאינם דברים

 נברא למה יצירה, בססר ״נמצא תקיד ,בסי שם עוד יצירה״. בספר מפורש והו ״אני
 של אלהותו לומד אתה מכאן ביותר, או בפחות נברא ולא ימים בששה בראשית מעשה

 מחלק כשאתה השבת, ועל ישראל ועל הקב״ה על המעידים כתות שלשה שהן הקב״ה,
 וישראל והקב״ה ימים, שני להעיד הראוי כת מהן אחת בכל נמצא לשלשה, הימים ששת

 וישראל לדורותיכם. וביניכם ביני היא אות שנ׳ הימים מכל בו שבחר השבת על מעידים
 יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך ח׳ והיה שג׳ אחד שהוא הקב״ה על מעידים ושבת

 מעידים ושבת הקב״ה כן וכמו אחד. ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע וכתיב אחד, ושמו אחד ה׳
 כל אם בארץ״. אחד גוי ישראל כעמך ומי דכתיב בארץ אחד גוי שחם ישראל על

 ספר של ומטרתו מענינו רחוק הוא הרי רש״י לפני שהיה יצירה בספר היה הזה הלשון
 שלנו בנוסחים שאינן הראשונים מן במובאות כאן אאריך לא בידינו. שהוא כסי יצירה

 מלומדים שני לפחות השמועה כפי כי אחרים, זאת ועושים יעשו בודאי כי לו, זדים ואף
 זו, מהדורתי מטרת זה ואין יצירה, ספר של השונים הנוסחים בבירור כעת עוסקים

 אדם שכל כדי הרבים, לרשות ופירושו רבינו נוסח הבאת רק היא בה מטרתי שכל
 את וללמוד רבנו, של עדותו כסי ביותר המדוייק הנוסח את ללמוד יוכל מישראל
עולם. מדורות באומד. והמקובל המסור יסוד על והבנוי ביותר העתיק הפירוש

*

 כתבתי 6 עמ׳ מהדורתי והדעות״ באמונות ״הנבחר רבנו של החשוב לספרו במבואי
 שטתו על עניני סכום בו שיהא מבוא לכתוב חשבתי זו עבודה על מחשבתי ״בראשית

 וביתר ובדעות! באמונות ]הנבחר זה בספר משתקפת שהיא כפי רבנו של הפילוסופית
 של במשנתם רבנו של תלותו אי ולברר ומשלי, איוב לספר בהקדמותיו בעיקר ספריו,

 ושם רבנו״ דחה אשר אלה של רעיונות ולרכז עליו לומר שרגילים כסי המועתזלים
 בתמיהה הביאו שהחפץ מי יצא עתה זה והן המבוא. אוחו מלכתוב נמנעתי מדוע כתבתי

 להעדותי לב שם ואלו כל. מכל בכל המועתזלים בשטת רס״ג כנראה ולדמיונו הדברים, על
 לסלק וכדי תימה. לידי בא היה לא המותכלמין נגד שזה ציינתי סרטים בהרבה אשר
 ורכזתי שבתי ותבונה דעת ללא שהוא מי אחרי וספיח טפיל הוא שכאלו רבנו מעל לעז

 אלא כאן מקומם ואין המועתזלים, על רבנו חולק בהם אשר רבים סרטים ובני פרטים
 להניח שלא וכדי עמודים שני כאן לי נותרו טכנית ומבחינה הואיל אך מיוחד, במאמר

 לסלק לדעתי יש בלבד בהם שאף גרגרים שלשה שנים כאן מהם אביא חלק הניר את
רבנו. מעל שפתים לזות

 עם אחת בשטה נמצא שרבנו מסויימים רעיונות ישנם כי אמת תחלה, ואקדים
 לדעתי זו ואין אחרים, עם ופעמים ארסטו עם ופעמים מהם, חלק עם או המועתזלים

כדי בכך אין ועדין אלמוני, או פלוני של בשטתו מסויים בענין נמצא אדם אם מגרעת



יגבשער

 ״קבל קאלה״ ממן אלחק ״אסמע אצלנו הוא כלל הלא כי הפלוני. אותו עם לזהותו
 אלו שכל ״ואחר כד הל׳ פי״ז החדש קדוש בהלכות הרמב״ם פסק וכך שאמרו״ ממי האמת

 אין אחריהם, להרהר לאדם אפשר ואי דופי בהם שאין הם ברורות בראיות הדברים
 שנתגלה דבר שכל האומות. אותם שחברו בין נביאים אותם שחברו בין למחבר חוששין

 או שאמדו האיש זה על סומכים אנו דופי בהם שאין בראיות אמתתו ונודעה טעמו
 לא מוחלט איננו הרי והנכון האמת ומושג שנודע״. והטעם שנתגלתה הראיה על שלמדו

 האדם דעת הגיעה היכן הוא אלא פלוני׳/ שאומר כפי ״לא ולא פלוני״ שאומר ״כפי
 כן ואם ההם, בימים יהיו אשר במדעים השלם והתבונה, הדעת זך הלב טהור המבין

 ולא עזנמו, שלו רק הללו התנאים בו שיש אדם לכל והיא אחת, רק היא האמת הוא
 האמתיות היו ואחד אחד בכל תלויה האמת אלו סוקרטים שאומר וכפי אחר. חכם כל של

 אמור שלו. רק והיא אחת רק היא האמת פרט כל של מבחינתו ולפיכו סובריהם, כמספר
 מסויימת כת בשטת חולד משמיע שהוא והסברות ההשקפות הדעות בכל אשר אדם מעתה

 כת. אותה של בשמה לכנותו יש ובצדק לה ונספח טפל הוא הרי שהיא כל חריגה ללא
 מיצג, הוא עצמו דעת את כי לומר חייבים נהיה שהם כל ולו חריגים לו מצאנו אם אך

 אחדים דברים כאן ארשום ועתה הכת. אותה של היסודות ביסוד הם החריגים אם ובסרט
בכלל. המותכלמין ועם בפרט המועתזלים עם בהם חולק דס״ג אשר יסודיים אף

 האטומים, הפרודות, הנחת היא המותכלמית הפילוסופיא תורת של היסודות יסוד א(
 בלתי מחלקים מחוברים ופרטיה כלליה הבריאה שכל והוא מתחלקים, הבלתי החלקיקים
 וכמו החלקיקים, אותם של ופירוד חבור אלא אינו גוף כל של והעדר הויה וכל מתחלקים,

 רבנו והנה הראשונה. ההקדמה עג פרק א חלק הנבוכים במורה הרמב״ם גם בשמם שכתב
 פ״ג הראשון המאמר ובדעות באמונות הנבחר בספרו שבאר כמו בתוקף זו שטה דוחה

 כב ,עמ בהקדמתו כאן ואף תשובות, עשרה בשתים שטתם דחה שם מד. ׳עמ מהדורתי
זו. שטה דחה

 כדי ריקים חללים או ריק חלל מציאות הוא המותכלמין בתורת שני חיובי יסוד ב(
 בהקדמה שם הרמב״ם שכתב וכמו החלקיקים, של וההתפרדות ההתרכבות תתאפשר עבהם

 כפי ריק חלל מציאות סתירת מוצאים אנו ״מקום״ למושג רבנו בהגדרת והנה השניה.
 שכבר כיון הוא והכרחי עג. ׳עמ מהדורתי פ״ד הראשון המאמר באמו״ד בנבחר שנתבאר

בחלקיקים. שטתם דחה
 גם אמור תרצה ואם נתפסים, בלתי לרגעים הזמן התחלקות הוא שלישי יסוד ג(

 יוצא ורס״ג השלישית. בהקדמה שם הרמב״ם שכתב וכמו מתחלקים, בלתי לחלקיקים
 לח עמ׳ מהדורתי פ״א הראשון המאמר באמו״ד הנבחר בספרו זו דעה נגד בהרחבה

השמינית. והשטה ד״ה ל ׳עמ זה לספר בהקדמתו כאן וגם הרביעית. והראיה ד״ה
 החלקיקים מן בודד בעצם מקרה הנפש כי סוברים המותכלמין הרי הנפש, במהות ד(
דקים מעצמים מורכבת שהנפש האומרים מהס אלה ואף לשטתס. מהם מורכב שחגוף



בשעריד

 העקיבה דרך על עליהם הנרדפים המקרים הם נפש מושג עליהם המשרה שהדבר אומרים
 אינם ״והנה ובסכומו החמישית, בהקדמה שם בשטתם הרמב״ם שבאר וכמו שטתם, כפי

 באמו״ד הנבחר בספרו רס״ג כתב ובזה מסויים״. מקרה הנפש שענין מהדעה משתחררים
 חושבים אדם בני מצאתי תחלה ״ואומר ד״ה קצד ׳עמ מהדורתי א פרק הששי המאמר

 אותם, ודחה הנפש במהות שטות שבע הזכיר ושם המקרים״ כשאר מקרה הנפש את
 כמבואר הוא בדעתו וסיים שהוא, סוג מכל בעצם מקרה הנפש כי האומרים שטת גם ודחה

 מחודשים, הדברים שכל שהקדמתי כפי ברואה שהיא הנפש בענין המתברר :וז״ל פ׳׳ג שם
 כמו בקרבו, האדם רוח ויצר ה׳ שאמר כמו הבורא זולת קדמון דבר שיהא הוא ושבטל

 גהיר עצט עצמה וכל הזאת, הנפש את לנו עשה אשר ה׳ חי לחשבע האבות חדלו שלא
 במה יותר מאירה והיא הגלגל, שמקבל כמו האור אח מקבלת והיא הגלגלים, בבהירות

ע״ש. וכר, הגלגל מן יותר עדין עצמה בו שיהיה
 לרובי קיום חיה לא הוא אלמלי ואשר המותכלמין בתורת גדול ועיקר מוסד יסוד ה(

 ולהטעות, לטעות עשוים החושים כי המוחשית, המציאות מן מאומה ללמוד שאין תורתם,
 לך שנדמה הדבר ועדינות דקות מחמת ואם החוש חולשת מחמת אם ולהתעות, לתעות
 או חושיו מחמשת באחד מצוי דבר חש שהוא לאדם נדמה לדבריהם ורבות מוחש, שהוא
 זה בענין שטתם תמצית הרמב״ם שהביא וכפי דמיוני, תעתוע אלא אינו ולמעשה יותר,

 לספרו בהקדמתו רס״ג והנה עשרה. השתים ההקדמה עג פרק א חלק הנבוכים במורה
 יז ,עמ מהדורתי פ״ה בהקדמתו זו, שטה נגד ומדגיש וחוזר מדגיש באמו״ד הנבחר

 הקשר באמצעות הברור בחושינו שהושג מה שכל החוש בידיעת ״ונאמר כתב וכיון, ד״ה
 ספק״ שום בכד ואין שהשגנוהו כמו האמת כסי שהוא שנדע צריך לבינו בינינו אשר
 כפי הדבר שידע היא האמתית ״הדעה כתב והדעה, ד״ה יב עמ׳ מהדורתי בפ״ד ושם

 סותר וזה ע״ש. וכר״ לבן והלבן שחור השחור מועט, והמועט מרובה המרובה שהוא
 המשובח ״והחכם ואומר ממשיך ושם תורתם. כל בנויה עליו אשר הבסיס את לחלוטין

.דעותיו את כך על ומשתית ליסוד הדברים אמתות ששם מי הוא .  הוא המגונה והסכל .
 זה בספר כאן ואף דעותיו״. כסי תהיינה הדברים שאמתות ומדמה ליסוד דעותיו ששם מי

 המאמינים קהל אנו ״כי סט 7ענ א הל׳ בפ״ב שכתב כפי העקרון אותו ומדגיש חוזר
 באמת, אור הוא הזה האור הנכון, אם כי לנו מראים הללו החושים שאין ברור מגיחים

 המקרה״. וכך ספק, בו אין הזה והעצם הקר. וכך בבירור, חם הוא הזה והחם החשך. וכך
ע״ש,

 מציאותן, כמשפט ההעדרים שמשפט היא המותכלמין על המקובלות ההנחות אחת ו(
 בהרדפח הנברא מקרה כלומר מצוי, יסוד הוא אלא בלבד האור העדר איננו שהחשך כלומר

 נגד בתוקף יוצא רס״ג והנה העצם. על המקרה במצב שטתם כסי מסויימים עצמים על
 אסתפק. לא כן ד״ה נו ׳עמ מהדורתי פ״ג הראשון המאמר באמו״ד הנבחר בספרו זו שטה
לאור נגדי יסוד אינו החשך כלומר הללו האנשים בו החזיקו אשר הזה ״הדבר כתב שם



טובשער

 חשיבתו, שבילי וכסי שטתו כפי ואת את להוכיח האריך ושם האור״ העדר הוא אלא
 כגון מציאות ההעדרים מקצת ועשו להעדר העדר בין הבדילו המותכלמין מקצת אמנם
 ההקדמה עג סרק א חלק הנבוכים במורה הרמב״ם שכתב וכפי וכדומה והסכלות המות

 קמ עמ׳ זה בסשר וכמבואר החלוקה אותה מחלק ״ג0ר שגם לכאורה ומצאנו השביעית,
 דעתו, שזו הוכחה שום אין האחת בדבר, תשובות שתי ולדעתי ע״ש. עוד ונאמר ד״ה
 שגם לומר תמצא אם ואף ליה. סבירא לא וליה יצירה ספר בעל שטת מפרש אלא אינו כי

 הרי כי התנאים, רבותינו אחר אלא המותכלמין אחר בזה נגרר לא הרי כן, סובר הוא
 לעיל, שכתבתי וכפי המשנה חבור בזמן משנה חכמי התנאים ידי על זה ססר נכתב לדעתו
?. עליו להלין יש איפוא ומדוע
 אלא השפל, העולם בבריאת החלקיקים שטת סובר רבנו שאין לעיל אמרנו כבר ז(
 בהקדמתו כאן שכתב וכפי ארםטו, ידי על ונתבהרה ששוכללה כסי היסודות ארבעת שטת
 ארסטו ספרי רבנו ראה שלא שנראה אף הרביעית. והשטה ד״ה כו ׳עמ זה לספר

 כנראה אליו הגיעו ארסטו שטות וכל ,87 הע׳ עו ׳עמ לקמן שכתבתי וכמו במתכונתם
 יהודים אף ויתכן הערביים, הפילוסופים בספרי מהם שהובא מה כלומר שגי, מכלי

 אמר שארסטו מפני הדבר אין ארסטו, שטת את בזה שקבל פי על אף הרי שקדמוהו.
 שטה בחריסות תוקף רס״ג אח מצאנו וכבר הוכחותיו, דעתו על שנתקבלו מפני אלא זאת,

 שכתב כמו חמישי, מיסוד או חמישי מגוף שהשמים בענין והוא ארסטו, של אחרת
 וד״שטד, ד״ה סד. עט׳ מהדורתי פ״ג הראשון המאמר ובדעות באמנות הנבחר בספרו

 רבנו שאין בעליל מראה זה כל והנה ידים. בשתי בו מחזיק שהרמב״ם דבר השמינית.
 שלו דעתו אחרי אלא כת, שום אחרי ולא אישיות שוס אחרי לא עורת גרירה נגרר
בלבד. הוא

 המועתזלין. ידי על נעשת ושמעיות לשכליות הדת מצוות חלוקת כי אומרים ח(
 אחריהם. נמשך קיז־קיח ׳עמ מהדורתי פ״א השלישי המאמר באמו״ד הנבחר בספרו ורבנו

 שכך אמרוה, חו״ל גם הרי ? זאת את אמרו הם רק באמת האם המראה, על ואשתומם
 ב. ק, ערובין וכר, מחתול צניעות למדים היינו תורה ניתנה לא אלמלא יוחנן ר׳ אמר אמרו

 על דברו המאמרים ובשני ב. סז יומא וכר, שיכתבו הוא דין נכתבו לא שאלו דברים
 וכסי ושמעיות לשכליות הזו החלוקה את חילקו שחז״ל להדיא הרי המושכלים. דברים
 באוסן הללו חז״ל מאמרי את הבין שהרמב״ם אמת הללו. חז״ל דברי את רבנו הבנת
 לא אוסן בכל המצות, במבנה עולמו השקפת וכפי המצות של הזו לחלוקה הוא ומתנגד אחר

 כי שהוא מי יטען ואם אותם. הבין שהוא כפי מחז״ל, אלא רס״ג הושפע המועתזלים מן
 במועתזלים. דוקא לתלותו צורך ואין פנימי, יהודי ויכוח זה הרי נכונה בלתי זו הבנתו

 וכאשר אמרום, חז״ל וגם אמרום המועתזליס שגם כלומר לזה בדומה סרטים הרבה ויש
בחז״ל. ולא במועתזלים תלאום רבנו בדברי האחרונים מצאום
להם שיש יתכן והרי שחיטתם התורה שהתירה החיים לבעלי הגמול בשאלת ח(



בשערטז

 וכתב לבא, לעתיד גמול להם ישלם ה׳ כי סוברים שהמועתזלים ויסורין, צער בכך

 נשמע לא החיים לבעלי הזה הגמול ענין ״אבל יז פרק ג חלק הנבוכים במורה הרמב״ם

 שאחד אלא החכמים, מן אחד כלל אותו הזכיר ולא אופן, בשום מלפנים באומתינו כלל

 זו״ דעה וקבל בעיניו ישר המועתזלה מן אוחו שמע כאשר הגאונים מן האחרונים

 ובדעות באמונות הנבחר בספרו שכתב במה לרס״ג הרמב״ם שכוונת שטען מי והיה

 40 הע׳ שם העירותי וכבר נכונים, הדברים ואין קמה. ׳עמ מהדורתי פ״י השלישי המאמר

 עקש יבוא שאם דבריו ובאור דתייה, דרך הדברים את שאמר אלא רס״ג דעת זו שאין

 לו ונאמר בקנה נדחהו המיתה על יותר בשחיטה צער חיים לבעלי שיש ולומר להתעקש

 דיוק הוא וכך להן, שישלם צער להן יש שאם שחיטתן שהתיר מי לפני הדבר וידוע גלוי

 לגאון אלא לרס״ג כוונתו שאין העירותי 69 הע׳ שם הנבוכים ובמורה ע״ש. שם, לשונו

ע״ש. .191 ׳עמ הרכבי הגאונים בתשובות דבריו שהובאו

 סרטים המקיף ממאמר כאן, לרשותי העומדת במסגרת אחדים דברים רק כאן הבאתי

 להוכיח יש בלבד הללו המעטים בדברים אף ולדעתי לפרסם. מקוד. שאני זה בענין רבים

 אינה המועתזלים משטות החזיק או שתפש ומה גורם, בשום רס״ג של תלותו אי את

 השטה אותה יסודות דעתו על שהתקבלו מפני אלא עוורת, וספיחה מעורטלת גרירה

 היא וכד הללו, תורות של דרכן הוא וכך ענין, של לגופו ומקיף מעמיק מחקר מתוך

מלומד. כל של חובתו

¥

 בעבודותיהם ציינו מקצתם במקורו, זה בספר כה עד שהשתמשו המלומדים שכל כיון

 ועמודיו, דפיו את וציינו למבערט במהדורת השתמשו ורובם א, כתב־היד עמודי את

 מהדורת עמודי או כתב־היד עמודי ציון בידם אשר המעיינים על להקל כדי לפיכך

 עמודי את הערבי ובמקור בהלכה זו במהדורתי ציינתי חפצם, מחוז את למצוא למבערט,

 במספרים למבערט מהדורת ואת ]א[, כזה מרובעים סוגרים בהוד באותיות כתביהיד

[.2] כזה מרובעים סוגרים בתוך
 ומשנתו, רס״ג עם החסד גומלי מיטיבי, את להזכיר לי נעימה חובה הגה אסיים וטרם

 יהודה הרב ״קרן הנהלת ה״ד. מישראל, תשתכח שלא ראשונים של תורתן למען העושים

 היהדות. למדעי האמריקנית האקדמיה יד שעל ז״ל״ אפשטין מנוחה חנה ואשתו ליב

 מחשבתי את להוציא לי ואפשרו בידי שסייעו ההנהלה חברי לכל לב מקרב מודה והנני

ישראל. אלהי ,ה מעם שלמה משכורתם תהי לפעל.

ק. י.



הקדמה

רחמנא בשמך

 לאברהם מיוחם י יצירה ספר נקרא זה סמר
:י שירשו כאשר ואמר פתח השלום. עליו * אבינו

 היוצר, הראשון, האחד, ישראל, אלהי ה׳ יתברר
 צירוף, ולא שניות 4 תבואהו לא אשר האחד הוא
 אחרית, ולא ראשית לו אין אשר הנצחי• הוא
 ״, מיש לא הנמצאות יסודי ברא אשר היוצר והוא

י. אדם בני בפי ויתקדש וישתבח

 שהשיגה במה ביותר החשוב הדי *, זד. ואחרי
 ביותר והקשה בשקידתם, המתבוננים תבונת

 עסקו כאשר החוקרים רעיונות בו ששקעו במה
 הוצאו ממנו אשר הראשון היסוד הוא בו,

.9 הגלוים הללו היסודות
 הפילוסוסים וחכמי ישראל בגי חכמי ולא
כאשר 10 הנביאים אחד אף אלא בו, נבוכו בלבד

 ההתחלות, הראשיות, ״מבאדי״ יצירה רבנו תרגם 1
 עוסק הספר אין רגנו לדעת כי בריאה, ״כ׳לק״ ולא

 אלא האין, מן היש בריאת היסודית הבריאה בעצם
 היש, בריאת לאחר היצירה התפתחות בסיבור
 ויצירת באויר והספירות האותיות בקיעת כלומר

 והאותיות. והספירות האויר בריאת לאחר מתהוה כל
 במונח ואינו היש, עם קשר יש ,יצירה״ למונח כי

 רמב״ם והשוה המוחלט. האין מן יש שהוא ״בריאה״
 שאין לי נראה :שפט עמ׳ מהדורתי פ״ל ת״ב במו״ג

.והתיאור התבנית על אלא נאמרת היצירה .  אבל .
 השמיס שהוא העולם לכללות המיוחדת הזו המציאות

 לדעתנו שהוא לפי ״ברא״ לו הונח הרי והארץ
 באמרו כוונתו להסבר 2 ההעדר. מן המצאה

 הפרק בסוף וגם ההקדמה בסוף לקמן ראה ״מיוחם״
 הלבלר דברי הללו מלים ארבע אין 3 תשמיני.

 מנהג והוא עצמו, רס״ג לשון אלא אחר, אדם כל או
 באותה הערבית בשפה המחברים שנהגו סלסול

״אזלי״ ג בו. אין אשר :אפשר 4 התקופה.

רחמנא בשמך )ד( !1]

 מנסוב אלמבאדי כתאב יסמא כתאב הד׳א
 אפתחח אלסלאם, עליה אבינו אברהם אלי

פסרה. חין וקאל
 אלאול, אלואחד, אסראיל, אלאה אללה תבארך
 תת׳ניה תשובה לא אלד׳י אלואחד הו אלמבדע,

 ולא לה אבתדי לא אלדי אלאזלי הו ג׳מע, ולא
 עיון אכ׳תרע אלד׳י אלמבדע והו אנתהי,

 בקול ותקדס ותםבח שי, מן לא אלמוג׳ודאת
אלנאטקין.

 ]עליה[ וקפת מא אעט׳ם פאן בעד, אמא
 מא ואצעב דיאמהי, ענד אלמתפכרין אפכאר
 שיה, כ׳אצ׳ת אד אלמתדברין כ׳ואטר 2המדת

 הדה אכ׳רג׳ת מנה אלדי אלאול אלענצר הו
אלט׳אהרה. אלענאצר

 אלפלאספה ועלמא אסראיל בני עלמא ולים
דהב חין אלנביין בעץ׳ בל פיה, תחירת סקט

י. הנזזת ד, 2 דיאגזהא. ד, ו

 ורבנו לראשיתו, ראשית אין אשר הראשון ענינה
 שבמקרא. אהיה או יה שם כל זו במלה מתרגם

 ממנה, נאה אחרת מצאתי לא בי נצחי ותרגמתי
 אפשר שהיה ויתכן לפנים. במובן נצחיות והכוונה
 ״אשר מלתרגם נמנעתי 6 ״הקדמון״. לתרגם

 להסגרת בהתאם האין״ מן הנמצאות יסודי ברא
 ל ה׳. הל׳ רביעי בסרק לקמן ולהגדרתו רבנו

 בח בעלי והכוונה ההוגים״ ״בפני מלולי תרגום
 ה׳ בשבח שפתח אחרי 8 אדם. בני ההגיון,

 חז״ל צוואת וכעין הענין, לעצם להכנס רשאי
 יתפלל, ואח״ב הקב״ה של שבחו אדם יסדר לעולם
 לני הנראים היסודות ארבעת 9 א. לב ברכות
 ואשד המוחלט, האין מן שנברא היסוד מהן בחוש,
 דלקמן, בשטות שיתבאר וכסי אלה, נתפתחו ממנו

 שלמה, 10 זה. בספר הדיון הוא זה על כי
רש״י שכתב וכמו ״נביא״ בתור תמיד מגדירו רבנו



יצירה ספריח

 ראה הנבואה מבלעדי בתבונתו לחקור בא
 רחוק בספרו שאמר כמו ועמוק, רחוק שהדבר

 והיה יי. ימצאנו מי עמוק ועמוק שהיה מה
 שאמר אחר ועמוק ברחוק היצירה את תיאורו

 החכמה בדרישת ולעמול להתיגע חדלתי לא אני
 שאמר לפי שקרבה, עד ממגי רחוקה שהיתה

 והיא אחכמה אמרתי בחכמה נסיתי זה כל לפניו
 מלומר חדלתי לא שאני כלומר ,,2ממני *חוקה
 שידעתיה עד ממני רחוקה שהיתה בזמן אחכמה
 את תארם אף ועל אמר, אלי. קרובה ונעשת

 לעיין שלא רשאים אינם ובעומק בריחוק זאת
 שהיה למה מתדמה שהפילוםופיא לסי בה.

 בו נאמר ברוממותו יתרומם והוא ה׳*י, ממעשי
 ,1צלמות* לאור ויצא חשר מני עמוקות מגלה
 עד הדבר לגלוי להגיע עליהם גם מוטל ולכן
 תעלומות לך ויגד שאמר כמו לכד, שיגיעו היכן

 כל שעם אלא לתושיה״י. כסלים כי חכמה
 תכלית להשיג יכולים אינם בדבר התעמקותם

 ה׳ מעשיך גדלו מה שאמר כמו בוראם, חכמת
•י. מחשבתיך עמקו מאד

 החוקרים התעמקו״ וכאשר אמר, כך ואחר
 ,1כתות* לתשע בכך שנחלקו מצאתים ביצירה

20הענינים באחד רעיונותיה 1,שוטטו׳ כת כל

 בסדר לפנינו כי אם עולם, סדר בשם א יד במגלה
 ת״ב במו״ג הרמב״ם וגם נמנה, לא פ״כ עולם

 שלפני גבוהה לדרגה הגיע שאמנם כתב טמ״׳ה
 כד. ז קהלת 11 הנבואה. למעלת לא אן הנבואה
 ההויה סודות גס ענינים שני הורכבו שם ובפרוש
 ראה העולם. בעגיני המתהווה וגם באן כאמור

 תתלת באמו״ד הנבחר גסטרו גס מהדורתי. שם
 על זה פסוק פירש לג עמי מהדורתי הראשון המאמר

 מהדורתי השני המאמר בהקדמת ושס ההויה, חקר
 הדוש בענין פירשתי שבבר יודע אתה ״כי ס עם׳

 עוין דק עמוק לענין בו נכנסנו שאנו העולם
 אמר שבו ואמרתי במיתי, נראה שלא ומופלא
 במלים שכוונתו וברור שהיה״ מה רחוק הכתוב

 שגתיס בתב זה ספר בי באן, שפירש למה אלה
 12 במבוא. שכתבתי ובמו באמו״ד, הנבחר לפני

 הפילוסוטיס שאיפת שגם כלומר 13 בג. ז קהלת
 לאפלטון פאידרוס ראה יתעלה. בדרכיו להדמות היא
 נעלה יותר במובן סוקרטיס ובפי הזה. במושג לג,

במדות אריסטו גם וראה ועוד. ,1768 תיאיטיטוס ראה

 בעידא ראה נבוה דון מן מג׳תהדא סכרה מע
 שהיה מה רחוק כתאבה פי קאל כמא סחיקא,
 ללמבדא געתה וכאן ימצאנו. מי עמוק ועמוק

 תעבא אזל לם אני קולה בעד ואלסחק באלבעד
 מני* כאנת אלבעידה אלחכמה טלב פי נצבא
 נסיתי זה כל קבלה קאל לאנה קרבת, חתי

 יעני ממני, רחוקה והיא אחכמה אמרתי בחכמה
 דחוקה כאנת וקת פי אחכמה אקול אזל לם אני

 קאל אלי. קרובה סצארת עלמתהא חתי ממני
לו וצפהם ומע  אן יג׳ז לם ואלעמק באלבעד ד

 תשבה אלפלססה כאנת אד פיה, אלנט׳ר יתרכו
 ג׳ל והוא אלכ׳אלק, אפעאל מן 4כאן במא

 ויצא חשך מני עמוקות מגלה סיה מכתוב ג׳לאלה
 יסתכשפו אן איצ׳א עליהם וכאן צלמות, לאור
 לך ויגד קאל כמא אליה [2] יצלון במא דלך

 אנחם אלא לתושיה. כסלים כי חכמה תעלומות
 כמא באריהם חכמה׳ יבלגון• לם 6אסתגיאלהם מע

מחשבתיך. עמקו מאד ה׳ מעשיו גדלו מד. קאל

 פי ]ה{ אלמתבאינןןז מאג׳ ולמא קאל ת׳ם
לו פי וג׳דתהם אלמבדא  פרק, * תסע 1 תפרקו ד

מן מעני 11 ען 10 כ׳אטרהא ג׳אל פרקה כל

 מני. אלבעידה ד, מני. בעיד כאנת אלתי אלדזכמה צ-ל צ
כאן. מא באפצ׳ל תשבח י*נ ׳1
יבלגוא. ד, 6 אעותנאלחם. ד, אנותגלאהס. ק, 5
אפתוקו. אלמבאדי פי מ, 8 אלכ׳איצ׳ון. ק, מ, 7
תסע. עלי תפרקו ק, 9

 פרקה מ, כ׳אטרהא. פרקה א, אבל ק. בנ״י כ׳׳ה 10
ענד. מ, עלי. ק, 1! כ׳אמרהא. וקף מנהס

א. יד בסוטה חדל מאמר ובעין .11778 לניקומאכוס
מהדורתי. שם רבנו תרגום וראה בב. יב איוב 14
א. הל׳ סוף פ״א לקמן גם וראה ו. יא שם 15
 גלי בין וגללו שחו ״מאג׳״ 17 ו. צב תהלים 16
 על בהשגותיו הבבלי מבשר 18 הזו. החקירה ים

 אותו, קצר שהוא יתכן בקצור, זה קטע הביא רבנו
 סוף לקמן וראה אחר, נוסח לפניו שהיה ויתכן
 ותרגמתי ״ג׳אל״ 19 .30 הע׳ השמינית השטה

הל׳ תחלת זרח עבודה בהלכות הרמב״ם בלשון גן
 כת שכל 20 ביותר. המתאימה היא בי ג,

ונדמה שבדמיון, או שבמציאות היסודות אחד תפשה



יטהקדמה

 ולכן .״ טעות שזולתו כל ועשתה עיקר, ועשאתו
 השטות יסודות זה ספר בהקדמת לקבוע ראיתי
 קבוצה כל שטענה ממה לי שידוע מה וציר הללו

 שהוא לי שנראה מה וכן שיטתה, להוכחת
 עד מהם, תשובה עליו שיש מי כל על תשובה

 אשר הזה הספר בעל לשטת הדבר שיסתיים
 ולבון בירור לכך ואסמיד לפרשו. עלי נטלתי

 עליה. הסברא את להעמיד•'■ הרצויה היא איזו
 האון לי יתן שהוא אבטח הכל בורא ובבוראי

ויושר. כושר לכל והכח
 שאינה בהן אין הללו השטות תשע כי ואומר,

 והיא אחת אם כי למציאות ראשית קובעת
 אנשים הזה בזמן מצאנו שאנו והוא, הראשונה,
 ולא ראשית לה אין המציאות כי הסוברים
 לסברה בדומה כי מראים והכתובים ,2תכליתי

 שאמר כמו הקדמונים, בזמנים כבד היתד. זו
 אשר און, מתי דרכו אשר תשמור עולם חארח
 שני ופירוש יסודסי*. יוצק נהר עת ולא קמטו

 אשד תשמור הקדמות בעלי שטת האם הפסוקים,
 וכנהר עת בלא נכרתו אשר האון, מתי כבשוה

 הללו האנשים שטת הכתוב כנד. י*. יסודם נסחף
 בלי ״י•* העולם את עושים שהם לפי עולם, ארח
 מתי בה ההולכים את וכנה שעור, ובלי גבול
 באמרם בטלות, הוכחות לכד שחברו מפני און,
 שמצאנו וכיון •*, למצוי הנעלם את מקישים אנו
 כי צמח ואין מאדם אם כי אדם אין המצוי את
 ואף הזמן מן שחלף במה כי ידענו מצמח, אם

 ה׳ יחנך — וזו יחדל. ולא חדל לא כך לעתיד
 שאין היה שאלו ממני לחם, נשתרבבה טעות —

 2י מאדם אם כי אדם ואין מאדם אם כי אדם
 מוצאים שאנו ווה כלל, אדם שימצא יתכן לא

אדם היה שלא אדם היה שכבר מלמדנו אדם

טעות ״שבהה״ 21 ממגו. נוצר שהכל לה
 איזו 22 נבון. בלא הנכון החלפת שבמחשבה,

 ולקבעה לעצמנו לאמצה צריכים שאנו השטה היא
 איוב 24 סוף. ולא :אפשר 23 לדעה. לנו
 שס ראה שם, בתרגומו בחב וכן 25 טו־טז. כב

 כד־כז. ו למשלי בפירושו בחב ובן מהדורתי,
 הזטך. ״את לתרגם נבוז שהיה גם יתבן 25•

ארסטו כי בנראה סובר באמו״ד הננחר ובספרו 26

 סואה מא וג׳עלת אצלא, סאתכ׳ד׳תה אלמעאני
 אלכתאב הד׳א צדר פי את׳בת אן פראית שבהה.

 ממא עלמחה מא וקטב אלמדאהב הדה עיון
 ראיתה מא וגרץ׳ למד׳הבהם, קום כל בה אחחג׳

 חתי מנהם, רד עליה מן כל עלי רד אנה
 אלכתאב הדא צאחב מד׳הב אלי אלכלאם ינצרף
 באלתעיין דלך אתבע ת׳ם תססירה. תולית אלדי

 אלקול עלי ליעחמד אלמרתצ׳י איהא ואלתג׳ריד
 יעטיני אנה את׳ק אלכל כ׳אלק ובכ׳אלקי בה.

וחסנה. צאלחה כל עלי ואלקוה אלחול
 מנהא לים אלתסעה אלמדאהב הדה אן פאקול

 והו ואחד אלא ללמוג׳ודאת אבחדי ית׳בת לם מא
 קומא אלזמאן הדא פי וג׳דנא אנא ודלד, אלאול,
 ולא להא אבתדי לא אלמוג׳ודאת אן יקולון
 הדד. מת׳ל אן עלי תדל ואלכתב נהאיה,

 קאל כמא אלאול, אלזמאן פי כאנת קד אלמקאלה
 אשר און, מתי דרכי אשר תשמור עולם הארח
 אלאיחין, ותססיר יסודם, יוצק נהר עת ולא קמטו

 רהט וטאה אלדי תחרס אלדהריין אמדהב
 וכאלנהר וקת גיד סי אכ׳תרמו אלדין אלגל,
 אלקום מדהב אלכתאב סמי אסאסהם. אנצב
 ולא חד בלא אלדהר יג׳על לאנה עולם ארח

 לאנהם און מתי סלכוה אלדין וסמי מקדאר,
 נקים אנא סקאלו באטלה, חג׳ג׳א לה אלפו

 אלשאהד סי וג׳דנא סאדא אלשאהד, עלי אלגאיב
 ען אלא נבאת ולא אנסן ען אלא אנסאן לא

 אלזמאן מן אלמתקדם אן עלמנא נבאת
 והדה יזול. ולא סיה יזל לם כדא ואלמסתאנף

 אג׳ל מן עליהם, דכ׳לת שבהה אללה ארשדך
 אנסן ולא אנסן ען אלא 18 אנסן לא כאן לו אנה
 אנסן יוג׳ד אן יג׳ז לם אנסןיי ען [3] אלא

כאן קד אנה עלי ידלנא יי אנסן סוג׳ודנא בתה,

 ן.0אנ ע! אלא ן0אנ ולא ל*ג ק, 13 .אמיאן. ס, 21
אנסאנא. א, 14

 משטחו בקושיא דבריו ודחה הזו, השטה בעל הוא
 חמישי, טבע או מיסוד השמים כי שסובר הוא
 סב. ׳עמ מהדורחי השמינית, השטה א מאמר שם ראה

 ראה העולם קדמות סובר ארסטו אם הענין ולעצם
ק, בב׳׳י 27 .39 הע׳ מהדורתי פי״ג ח״ב מו״נ
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 אותו**. מוצאים היינו לא כן ואלמלי לפניו,
 איש יכנס שלא המתנה לאדם דומה זה והרי

 יתכן לא הרי לפניו, איש לו שיכנס עד לגיתו
 על לימד הרי איש בו נמצא ואם איש, בו שימצא
 איש לו נכנם לא אשר איש לו נכנם שכבר
 שלא שנשבע במי עוד להמשיל ויש לפניו.
 לפניה שיאמר עד מלד. אף היום באותו ידבר
 שיאכל עד תמרה יאכל שלא שנשבע וכמי מלה,

 על מושכלות ראיות אלה והנה תמרה. לפגיה
 ״* שמעית הכתוב עשאה וכבר הזו. השטה בטול

 להן שהיתה מורה הדברים שמציאות ]כלומר(
 אנכי כי מעולם ראשונות זכרו באמרו ראשית,

 כי ושמענו *.0כמוני ואפס אלהים עוד ואין אל
 המשלנו אשר במשל פקפקו הזו השטה בעלי

 מקיש שהוא מפני בו, לנמשל דומה שאינו ואמרו
 הוא האמתי ושהמשל לעתידי*, העבר את

 שנכנס לאחר אלא לבית איש יכנס לא שנאמד,
 שיחו להעמיד אפשר זו בדרך כי איש, לפניו

 שהחזרנום במה והשיבונום ראשית. ללא הדברים
 הנה ואמרנו, **, ממנו ברחו אשר הדבר אל בכך

 וכל שיעבור, לפני עתיד היה שעבר דבר כל
מבטלת עצמה היא בעתיד היותו המבטלת הוכחד.

 על 28 מיוחר. שהכפל ונראה הזה, הכפל אין
 הנבחר בספרו בהרחבה רבנו חזר הזו ההוכחה

 עט׳ מהדורתי ס״ב הראשון המאמר ובדעות באמונות
 לא שאם עוד ודקדקתי דבריו: מקצת ואלה מג.

 יתכן לא לפניו, יש היד. לא היש הוית כי נקבע
 יש במחשבתנו נעלה שאם כלומר בלל, יש שימצא

 הראשון כמשפט בהנחד. השני דרש משפט הרי מיש,
שי... מיש אלא יהיה שלא התנאי ועליו  ובד שלי
 לו שאין שדבר וכיון סוף, בלי עד הדבר ימשך
 שלא נתחייב אנו נימצא שאז כדי יסתיים לא סוף

 שהדברים ואלמלי נמצאים, אנו והרי נמצאים, נהיה
 שנמצאנו, עד נסתיימו לא תכלית להן היתה שקדמונו

 הסוברים המתבלמין שטת על בנויה זו והוכחה ע״ש.
 העקיבה, דרך על סוף לו שאין דבר המצא מניעות

 עג פרק ח״א במו״ג בשטתם הרמב״ם שבתב ובמו
 שחלק בשטחו רבנו 29 עשרה. האחת ההקדמה

 אותם הם השכליות ושמעיות, לשכליות המצות את
 כגון תורה ניתנה לא אלו גם מחייבן שהשכל
 ובדומה, ההורים וכבוד והגניבה והגזל הרציחה

השכל חיה לא התורה צווי שאלמלי הן והשמעיות

 נג׳דה. לס ד׳אך 1ולולא* קבלה, אנסן לא אנסן
 ידכ׳ל אלא ישרט 16 בקאיל ד׳לך ומת׳אל ]ו[

 פלא קבלה, רג׳ל ידכ׳להא חתי אלדאר רג׳ל
 רג׳ל פיהא וג׳ד סאן רג׳ל, פיהא יוג׳ד אן יג׳וז
 ידכ׳להא לס רג׳ל דכ׳להא קד אנה עלי דל פקד
 י* אלא יחלף כמן איצ׳א ימת׳ל וקד קבלה. רג׳ל

 קבלהא יקול חתי בכלמה ד׳אך יומה יתכלם
 יאכל חתי תמרה יאכל אלא חלף וכמן כלמה.
 בטלאן עלי מעקולר. דלאיל פהד׳ה תמרה. קבלהא

 מסמועה אלכתאב ג׳עלהא וקד אלמד׳הב. הד׳א
 כאן קד אבתדי אן עלי ידל אלאשיא וג׳דאן אן

 אל אנכי כי מעולם ראשונות זכרו בקולה להא,
 אהל אן וסמענא כמוני. ואפס אלהים עוד ואין
 מת׳לנאה אלד׳י אלמת׳ל סי טענו אלמד׳הב הד׳א

 קיס אד׳ בה, אלממת׳ל ישאבה לא אנה וקאלוא
 הו אלחקיקי אלמת׳ל ואן ,18באלאתי אלמאצ׳י

 קבלה דכ׳ל חתי רג׳ל אלדאר ידכ׳ל לס נקול אן
 תכון אן בה 19 יסתקים אלטריק הד׳א פאן רג׳ל,

 רדדנאהם במא פאג׳בנאהס להא. אול לא אלאשיא
 כאן אן אמא וקלנא, הרבו, מנה אלד׳י אלי בה
 מסתקבלא, ימצ׳י אן קבל מן כאן מצ׳י שי כל

בעינהא סהי מסתקבלא כונה תפסד חג׳ה סכל

לא. אן ק, ו 7 כקאיל. ק, ו 6 לולא. א, י 5
 באלאיתי. א, אבל ק. בכ׳׳י ב׳׳וז 18
יסוזקים. אלד׳י אלסויק ק, ו9

 בספרו גם זד. ענין ננאור שהאריך בפי מחייבן,
 עט׳ מהח־רתי פ״א השלישי המאמר באמו״ד הגבחר

 המצות למיון מיוחדת חוברת ייחד ואף קיז־קיח.
 אלסמעייה״ אלשראיע תחציל ״בתאב וקראה השמעיות

 הכרחית זו וחלוקה השמעיות. המצות סבום ספר
 אחת הנחה ומהן בחינות, מכמה לדעתו מחייבת
 פיהן על לדון יש השכליות שהמצות והיא יסודית

 השמעיות ואלו בהן, כיוצא כל להן ולדמות ולהשות
 לקבלת בהתאם שהיא כפי עצמה המצוה אלא לד אין

 שהעולם הדעה כלומר הזה, הענין והנה חז״ל.
 המוחלט האין מן יש נוצרה וראשיתו מחודש
 מצוה עשאו שהכתוב אלא מושכל ענין שהוא מלבד

 ט. מו ישעיה 30 מקרא. שעשאו גזה שמעית
 ״עד אומר אתה ובמשל נכנס, שכבר העבר 31

 בעלי לדעת לומר אחה וצריך עתיד, שיכנס״
ומעולם מאז נכנס והרי שנכנס״ ״לאחר הקדמות



כאחקדמח

 שלא כלומר שלנו, שהמשל וכיון בעבר. היותו
 בלי יהיה העתיד, לגבי נכון לבית, איש יכגם
 ממנו ומונע עברו, לשני העבר את גס תואם ספק

**. ויעבור שיהיה
 הכתוב מאמר כי שהוא מי לב על יעלה ואם

 *י, עומדת לעולם והארץ בא ודור הולד דור
 סוף, ללא עליה אשר וכל הארץ שתהא מחייב
 במחשבתו, שעלה כסי הדבר שאין לו נבאר
 לאמת אם כי הכתוב בא לא כי להיפר, הוא אלא
 לכך הראיה את ועשה ראשית, לארץ שיש

 שנתברר וכיון ממנה, חדלים אינם שהמתחדשים
 בא ודור הולד דור הארץ מן חדל שאין לנו

 גם שתהא מתחייב י*, מחודשים הדורות והרי
 שלא נתברר שהרי כמותם, מחודשת הארץ
 דבר שיהא יתכן לא כי שעה, אף לחדוש קדמה
 שלא חדוש ממנו יפרד שלא *8 חדל שלא קדום
 *7כד והארץ הפסוק סוף ויהיה ונהיה, היה

י*. ועולמה ימיה סוף עד כלומר עומדת, לעולם

 ראשית שיש שקבע מי דברי השנית והשטח
 שאותה בדעה שהוא אלא רואים, שאנו מה לכל

 הרכיבה וממנו פשוט, מדבר נוצרה הראשית
ומתארים .5י הזה העולם ממנו נתהוה וכך העושה

 לדמות 32 לשטתם. החיובית האצילות דיד על
 ויהיד. בלומר — ויעבור 33 לעתיד. העבר את

 נוצרים כלימי 35 ד. ,א קהלת 34 עבר.
 באן והכוונה העקיבה, דרך על לבקרים חדשים
 שהיא, במות קדומה שהיא האומרים דברי לסתור
 הוה כל הכלל לבעלי רק היא הזו שההובחה ועוד
 לו שאין להרמב״ם אבל היה, בלתי נצחי וכל נפסד
 זו יבולה לא פב״ח, ח״ב במו״ג במ״ש הזה הכלל
 בגון הקדמון החומד לבעלי ואף הובחה, להיות

 יכולה זי אין השנית, השטה בעלי ודומיו אפלטון
 ההתרכבות בהדוש מודים 0ה כי סתירה, להיות

 שהוא. בפי להיות חדל שלא 36 והתסרקותס.
 ובד 38 אותה. ומוצאים רואים שאגו במי כר 37

 עולמה, זמן עומדת־משד לעולם שם, בחרגימו כתב
 בתב וכן קעו. עט׳ שם ובפירושו מהדורחי שם ראה

 מהדורתי ס״ד הראשון המאמר באמו״ד הנבחר בספרו
 בזה החבם נתבוון שלא ואומר ואבאר עב: עמ׳

 זה דבר עשה אלא לימיה, סוף ושאין הארץ עמידת
שאין רואים שאנו במה והוא מחודשת שהיא ראיה

 באב פי מת׳לנא כאן פאד׳א מאצ׳יא. כונה תפסד
 אלאתי פי 4(1 מסחקימא אלדאר רג׳ל ידכ׳ל לא

 מצ׳יה, קבל אלמאצ׳י עלי ואקעא שך לא כאן
פימצ׳י. יכון אן מן לה ומאנעא
 דור אלכתאב קול אן אחד והם אלי בק0 פאן
 כון יוג׳ב עומדת לעולם והארץ בא ודור חולד

 אן לה ביננא נהאיה, בלא עליהא ומא אלארץ׳
 לאן בעכסה, הו בל ט׳ן, כמא אלאמר לים

 ללאיץ׳ אן ליחקק ד׳לד קאל אנמא י* אלכתאב
 אן הו דלך עלי אלדליל פג׳על אבתדי,

 אן לנא צח פאד׳א יפארקונה**, לא אלמחדת׳ין
 בא ודור הולך דור יפארקהא לא אלארץ׳ [4ן

 אלארץ׳ תכון אן וג׳ב מחדת׳ה, אלאג׳יאל וכאנת
 לס אנהא צח אד׳ מת׳להם, מחדת׳ה איצ׳א
 אן יג׳וז לא אד׳ האעה, ]ז[ אלמחדת׳ תסבק

 לס מחדת׳ יפארקר! ולא יזל לם קדים שי יכון
מן  כד׳אך והארץ אלפסוק תמאס ״ ויכון פכאן, י

 עמרהא אכ׳ר אלי בה יעני עומדת, לעולם
ועאלמהא.

 לג׳מיע את׳בת מן קול אלת׳אני ואלמדהב
 ד׳לד אן אעתקד *4לאנה אבתדי, אלמראיאת
 אלצאנע פרכבה בסיט, שי מן אבחדי אלאבתדי

ויתצורון אלעאלם. 5חד׳א״ מנה פנ׳א י* מנד׳

אלנאתב. א, 2י מסתקימא. ?1? אלדאר ק, 20
אנה. אלא ק, 2* דנן. ?ן, 23 יפארקונהא. ד, 22
חנה. ל״ג ד, 25
ונכון. נלפנמו א, ובשול* הו־א. מן פג׳א ק, א, 26

 אדם בא, ודור הולך דור אלא ממנה חדלים החדושים
 הנה עולמה. סוף עד עומדת היא וכך וצימח, וחי

 שאינו שנל לפי מחודשח, שהיא בזה לגו נתבאר
 בלול שהוא מפני הוא מחודש החדושים מן פוסק

 אפלטון שטה ביסיד המקובל זהו 39 מאלו.
 ההשקפה פי׳׳ג ח׳׳ב במו״ג הרמכ׳׳ט שכתב וכמו

 שלא סובריפ אפלטון ממפרשי כסה כ* אם השנית.
 לשיר הרמב״ן פירוש גם וראה שטתו. היחה כך

 החלקיקים את מזכיר אפלטון שאין אלא ט. ג השירים
 בשטח ידועים והם האטומים, מתחלקים, הבלתי

 מע״ג ה״א במר׳ג הומב׳׳ם שכתב ובמו המתכלמין,
 המתכלמץ כלומר שהם אלא הראשונה, ההקדמה
הומר ואינם ביאס ה׳ נביאים, שהחלקיקים אומרים
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 מתחלקים, בלתי חלקיקים הללו הדברים יסוד
 קטן. מכל וקטנטנים דק מכל דקים שהם לסי

 מהם נתהוו ונתחברו הורכבו שכאשר וחושבים
 לשלשה בכך חלוקים והם הללו. השונים הגוסיס
 אם כי יש יהיה שלא סבורים וכולם י,0 אופנים

 הסשוט, 4י העיקר אותו את קוראים והם מיש,
 מה ויבטל וההיולי. והחומר, ,4והאם* היסוד,
 כי המניעות, דרך על *י, המושכל מן שדמו

 ויתהדר יתרומם הבורא עם קדום היה אלו החומר
 כי כרצונו, בו לעשות כדי עד לו נסעל היה לא

 שיהא בכך שוים שיהו מחייב בקדמות שויונם
 מהם אחד שכל או באחר, סועל מהם אחד כל
 מי כי ,45העקביות דרך ועל .4באחרי יסעל לא

 אם כי יש הויית יסבור שלא עצמו את שחייב
 יתחייב ,4כך• אם כי ראה שלא מפני מיש

 מורכב ולא מסשוט, כי פשוט יהא שלא לסבור
 אלא קר ולא מחם, אלא חם ולא ממורכב, אלא

 ״. בשימ אאל בשי !-לאח<למ אלא חל אלר ^

 עד ,4ובחיי ובצומח בדומם ההשתלבויות וכך
 השטר. אל ויחזור השניה הזו השטה מן שיצא

 .4י•׳ הנלאה כל בקדמות הדעה שהיא הראשונה
 ויוצרך גואלך ה׳ אמד כה ה׳ אמר הכתוב, ומן

 רקע לבדי שמים נטה כל עשה ה׳ אנכי מבטן
 ומאתייי• לבדי אמרו והנה ,30 מאתי הארץ
 מיש. לא הללו הנמצאים כל יצר שהוא מורה
 בטל כבר הזה היסוד בטול גלינו שכבר וכיון

 שלש בכך שהם לסי בעליו, ממנו 41 שפיתחו מה
אותו שכל אומרת כת שהקדמנו. כפי כתות

 40 שטווז. משחי מורכבת זו שטר. והנה קדום.
 בסים. :אפשר 41 השטה. בסוף לקמן יתבארו
 יותר, המתאימה שהיא אף ״יסוד״ מלתרגם ונמנעתי

 מארבעת אחד שהוא ״זננצר״ לתרגם במה להניח כדי
 בפ״א לקמן וכר 42 הקדמון. המשהו של השמות

 שכתב וכפי אבות. ד בהלכה ושם אמות. ג הל'
 דרכים, בשני המושכל מן 43 שם. בפירישו

 מפרש שהוא וכפי העקיבות, ודרך המניעות דיו
 בספרו גם חזר זו הוכחה דרך על 44 והולך.
 סוף מהדורתי פ״ב הראשון המאמר באמו״ד הנבחר

 בשטה, העקביות ״אלמתאבעה״ 45 מב. עמ׳
וכדלעיל 46 עבריה, מכל השטה אחרי ההתחקות

 לאנהא תתג׳זא, לא אג׳זא אלאשיא הד׳ה אצל
 ויחסבון צגיר. כל מן ואצגר דקיק כל מן אדק

נוולסת רכבת•* למא אנהא  הדה מנהא ג׳א ז
 פי ** מכ״תלפין והם אלמכ׳תלפה. אלאג׳סאם

לו  ג׳מלתהא פי ויעתמדון אנחא, ת׳לאת׳ה עלי ד
 יסמון והם שי, מן אלא שי יכון לא אנה עלי

לו  ואלטינה, ואלאם, אלענצר, אלבסיט, אלאצל ד
 אמא אלמעקול, מן תוהמוה מא ויזול ואלהיולי.

 קדימה כאנת לו אלטינה סאן אלממאנעה, עלי
 ידברהא חתי לה תנפעל לם ועז ג׳ל אלבארי מע

 אן יוג׳ב אלקדמה פי תסאויהמא לאן ישא, כמא
 אלאכ׳ר סי יסעל ואחד כל יכון אן סי יתסאויא

 ועלי אלאכ׳ר. סי יסעל לא ואחד כל או
 יעתקד אלא נפסה אלזם מן אנה אלמתאבעה,

 אלא ישאהד לם לאנה שי מן אלא שי כון
 מן אלא בסיט כון יעתקד אלא ילזמה כד׳אך,
 אלא חאר ולא מרכב, מן אלא מרכב ולא בסיט,

 רטב ולא בארד, מן אלא בארד ולא חאר, מן
 וכדלך יאבס. מן אלא יאבס ולא רטב, מן אלא

 חתי וחיואן, ונבאת ג׳מאד סי אלמעארצ׳ה
 אלי ויציר אלת׳אני אלמדהב הדא ען יכ׳רג׳

 בקדם [5] אלקול והו אלאול אלמדהב
 אמר כה אללה קאל אלמכתוב, ומן אלמראיאת.

 נטה כל עשה ה׳ אנכי מבטן ויוצרך גואלך ה׳
 לבדי סקולה מאתי, הארץ רקע לבדי שמים
 אלמוג׳ודאת הדה אבתדי אנה עלי ידל ומאתי
 ]ח[ בטלאן כשסנא קד סאד שי. מן לא כלהא
 אהלה, מנה סרע מא בטל סקד אלאצל הדא
קדמנא, כמא סרק ת׳לאת׳ סיה אנהם ודלך

ת. ק, 26 ב כ ת. ד, 27 רו פ ל א . ד, 28 ו ן פי < ת כ׳ מ

 כל על כמעט המקובל כלל זהו 47 .26 הע׳
 על הרמב׳׳ם מקשה ובו שטותיהם, לכל הפילוסופים

 שכתב כמו ארסטו, של החיובית האצילות שטת
 הטבעים תרכובת כלומר 48 פכ״ב. ח״ב במו״נ

 עליו תחול ואז 49 הנבראים. סוגי בכל השונים
 כד. מד ישעיה 50 דבריהם. סתרגי שבה הסתירה

 שום ללא מאחי הקרי לסי מפרש שרבנו אפשר 51
 הכתיב לפי מפרש שהוא ואפשר שהוא, במה סיוע

 תרגם בתרגומו אך לבדי. למלה מקביל אתי, מי
שפיתחו והענפים הפארות ״פרעו״ 52 הקרי. לפי



כגהקדמה

 כולו, והרכיבו הבורא חברו ככר הקדום היסוד
 והוא הראשון, במצבו מאומה ממנו נשאר ולא
 לא הבורא כי אומרת ואחרת הזה. העולם כל

 מקצתו, הוא הזה ושהעולם כולו, את חבר
 פשטותו במצב ועומד ,מושבת* הוא והשאר
 ואין הורכב, כבר כולו כי אומרת ואחרת ודקותו.
 ממנו י״ נתהוו כבר אלא כולו, הוא הזה העולם

 אחד היא הזה והעולם מספר, בלי רבים עולמות
 הללו יי׳ התולדות שלשת נפלו וכבר מהם.

 המיוחם הדבר כי אדם ידמה ואס היסוד, בנשילת
 ויתקדש יתרומם שהבורא והוא מחכמינו לאחד
 בעולם כיוצא עולמות אלף עשר שמנה ברא
 לו נבאר השלישית, הזו לסברא דומה שזה הזה,

 כלומר זה דבר שאמר מי כי לה, דומה שאינו
 נברא מהם עולם שכל סובר אלף עשר השמנה

 מן נברא מהם שדבר אומר ואינו *,7האין מן
 בכדומה הפילוסופים מן הרבה רמזו וכבר יש.
 לכל כי השמים, כוכבי כמספר שהעולמות לזה
 מארבעת בו שיש כדור לדעתם מהם אחד

 גורמים שהכוכבים מה כי ומדמים י׳״, היסודות
 העפרי העב הטבע מחמת הוא *8לזה זה לקיון
טבעת מחמת בוערת אש אמנם ונראין בהן, שיש

 אלקדיס אלענצר ד׳לך ג׳מיע אן תקול פפרקה
 מנה יבק ילם כלה ורכבה אלכ׳אלק אלפה קד
 אלעאלם. הד׳א ג׳מיע והו אלאולי. בחאלה שי

 ואן כלה יולפה לם ״* אלכ׳אלק אן תקול ואסרי
 מעטל הו ואלבאקי בעצ׳ה, הי אלעאלס הדא

 תקול ואכ׳רי ודקתה. בסאטהה חאל עלי ת׳אבת
 הי אלעאלם הדא ולים רכב, קד ג״מיעה אן

 לא כת׳ירה י* עואלים נינה ג׳את קד לכנה כלה,
 הדה פסקטת י*. אחדהא אלעאלם והדא תחצא,

 ט׳אן ט׳ן סאן אלאצל. בסקוט פרוע אלת׳לאת׳ה
 אן והו עלמאינא ,בעץ אלי אלמנסוב אלקול אן

 אלף עשר שמנה כ׳לק והקדס ג״ל אלבארי
 ישנה דלך אן אלעאלס, הדא מת׳ל ב2עאלם
 ישבהה, לא אנה לה שרחנא אלת׳אלת׳, אלקול הדא
 אלת׳מאניה׳ אעני אלקול בהדא קאל מן לאן

 לא אבתדי מנהא עאלם כל אן יקול אלף עשר
 שי. מן כ׳לק מנהא שיא אן יקול ולים שי, מן

 אן הדא במת׳ל אלפלאספה מן כת׳יר לוח וקד
 לכל אד אלסמא, כואכב באחצא 3אלעיאלים■־

 אלארבע מן פיהא ** דאירה <ג ענדה מנהא ואחד
 בעצ׳הא יכסף אגמא אלכואכב אן ויזעמון ענאצר,
 אלתי ** אלתראביה אלכת׳יפה באלטביעה בעצ׳א
לדאירה׳ משתעלה• נארא תרי ואנמא פיהא,

 הבתות שלש כלומר הזו, השטה בעלי הזה היסוד מן
 אפשר: 54 מובטל. אפשר: 53 דלקמן.
 וסברא שם. אי ביחד קיימים שבולם והכוונה נוצרו.
 בסוף יזביר זה אחר זד. נוצרו שהעולמות אחרת

 לפניגו 56 .52 וכבהע׳ ״פרוע״ 55 השטה.
 שלי קל כרוב על רוכב ב ג זרה עבודה בגמ׳
 אלהים רכב שג׳ עולמות אלף עשר בשמונה ושט

 שם הזכירו ולא יה(. סח )תהלים שנאן אלפי רבותים
 אלף. עשר שמנה סביב לקמן רבנו שמביא הפסוק
 דרא אלפי סרי תמני ב מה בסוכה הובא זה ופסוק

 וכבר ובר. סביב ׳שנ הוא בדיך קודשא דקמי היא
 ברצלוני יהודה ר׳ הנשיא רבנו דברי על תמה

 תרמ׳׳ה נרדמים מקיצי )הוצ׳ יצירה לספר בפירושו
 זה אם ידעני ולא ותמהנו... וכתב (174 עמ׳

.סופר טעות .  פה, על הגירסא שעשה שגגה או .
 במעגלי בספרו וינשטוק ישראל ד׳ר הרב ברט עכ״ל.

 מקור את הראה 201 ועמי 197 עמ׳ והנגלה הנסתר
היצ׳ מדרשות )בתי דבראשית רבה בסדר המובאה

אחדו־א יוו ק, :1 עואלט. ק, 30 כ׳אלק. א, 29
מנדהגז. ד, מימיאלס. ק, 5ל עאלם. ל״ג א, 52
ואלהדאבייו. ק, 56 דאימה. ,1? 35

 עולמות אלף י׳׳ח הקב״ה שברא כג( עמ׳ ורטהימר
.עילמים צור שבהם הגא והעילם הזד■ העילם . . 
 שגאטר עילניויו אלח עשר שמנה שיש ומנין
נכין 57 ע״ש. אלף, עשר שמנה סביב
 רמו להסבית יבהתאם יש. מלא לתרגם: יותר

 תרגמתי וכך ה. הל׳ הרביעי במרק לקמן והגדרתו
 היסודות. ארבעת רבנו מזכיר כאן 58 לקמן.

 ילקמן ארסטו. אחרי הס אלה שפילוסופיט ובודאי
 היסודות, ארבעת את יותר פירט התשיעית בשטה
 ובהרכבה בטשסיש רבני אצל מופיעים באמו״ד ואלו

 התשיעית בשטה לקמן וראד. הטבעים ארבעת עט
 זה מאפילים שהכוכבים :אפשר 59 .31 הע׳
 ״לקיוך ותרגמתי זה. את זה מחשיכים :או זה. על

איי* לקדרות חז״ל בספרות המקובל הבטוי שהוא



יצירח ססדכד

 נראית העסריות שאין ומד. אותן, המקיפה האש
 הפחמיות שאין כמו עליהן, האש התגברות מחמת
 עשר שמנה שאמר מי אבל /0בגחלת נראית

 בראם שהוא סובר הקב״ה ברא עולמות אלף
 סביב הוא, פסוק, סימן להם ועשה היש, מן לא

אין הסימן. דרד על ״,1אלף עשר שמנה  דבר ו
 והנחנוהו אמרנוהו אבל באומתינו, מוסכם זה

הפנינו  אומרי ומקצת שאחריו. למה הדבור את ו
 וזה עולם, אחר עולם שהם בדעה זו*• סברא

.8עשר*־ השמנה הוא בו שאנחנו

 ראשית שקבע מי דברי השלישית והשטה
 במה מלעיין מנע שהוא אלא הנמצאות, לכל

 חכמי המון** דבר והוא הראשית, אותה שלפני
 דברים בארבעה המסתכל כל באמרם, ישראל, בני

 ומה למעלה מה לעולם בא לא כאלו לו רתוי
 בן אלעזר ואמר יי. לאחור ומה לפנים מה למטה

 תדרוש, אל ממך במופלא בכך, בכיוצא עיראיי*
 התבונן, הרשיתה באשר תחקור, בל ממך במכוסה

 אבל נכון, דבר וזה .86 לנסתרות עסק לך יש לא
 מנעו שהם הטועה שמדמה כפי לא פירושו
 אלא תחלה, נברא מהם מה בנבראים מלעיין

67 יעברו שלא כדי מכך מנעו שהם אומר אני

 הגחלת חיצוניות רק פי 60 בעיניני. המאורות
 יחזקאל 61 בשחרותו. פחם ופנימיותה בוער,

 ושמא עולמות. עשר שמנה של 62 לה. לח
 מלמד ט ס״ג רבד. בבראשית האמור זו בשטה
 אלו. את שברא עד ומחריבן עולמות בורא שהיה

 ״ג׳מהיר״ 63 אלף. עשר השמנה הוא צ״ל *62
 ואין משנה. לסתם והכוונה ישראל. מחכמי רבים

 שבעלי רבנו וכוונת מלומדים. בלתי ״המוך הכיונה
 ישראל, חכמי שטת שהיא וחושבים טועים הזו השטה
 משנה 64 לקמן. שמפרש כפי נכון, ואינו

 הרמב״ם בנוס׳ כ״ה ״רתוי״ והנוס׳ מ״א, פ״ב חגיגה
 גום׳ וכ״ד. מהדורתי, שם ראה העתיקים. כ״י ובכל
 כג, עם׳ מהדירתי פ״ו האמו״ד ספרו בהקדמת רבנו
 כתוב שבידי היד כתבי בשני 65 .82 והע׳

 תמיד שמו מופיע חז״ל ובדברי עיראי, בן אלעזר
 ב, קי כתובות ב, ג0 יבמות א, יג חגיגה סירא״ ״בן

נדה ב, ק סנהדרין א, קמו ב, צח בתרא בבא

 תתבין לא ואנמא בהא, אלמחיטה אלנאר
 לא כמא עליהא, אלנאר לגלבה׳ אלתראביה

 מן אן״* אלא אלג׳מרה, מן *7אלשחמיה תתבין
 הקב״ה ברא עולמות אלף עשר שמונה קאל

על שי, מן לא כ׳לקהא *6אנה יעתקד [6]  ויג׳
 אלף עשר שמנה סביב הוא פסוק, סימן להא
 עלי אמתנא תג׳מע ולם אלעלאמה. ג׳הה׳ עלי

 אלקול וצרפנא ותרכנאה פחכינאה אלקול, הד׳א
 אלקול הד׳א קאילי ובעץ׳ בעדה. מא אלי

די והד׳א אכ׳ר, בעד עאלמא יעתקדהא ל  נחן א
עשר. אלת׳אמן הו פיה

 את׳בת מן קול אלת׳אלת׳ ואלמדהב ]ט[
מיע אבתדי  מנע אנה אלא אלמוג׳ודאת, לג׳
ך קבל מא פי אלנט׳ר  קול והו אלאבתדי, דל
 כל יקולון אד׳ אסראיל, בני עלמא ג׳מהור

 לא כאלו לו 41 רתוי דברים בארבעה המסתכל
 לפנים מה למטה ומה למעלה מה לעולם בא

 מת׳ל סי עיראי בן אלעזר וקאל לאחור. ומה
 ממד במכוסה תדרוש, אל ממד במופלא ד׳לד

 לא התבונן, הרשיתה** באשר תחקור, בל
 לכן צחיח, קול והד׳א לנסתרות. עסק לך יש

ט׳ן ** כמא לים עבארתד.  מנעו אנהם אלמתוהם י
 בה, בדי איהא אלמחדת׳את פי אלנט׳ר מן

יתכ׳טא לילא ד׳לד מן מנעו אנהם אקול לכני

מ־ז. ק, 37 ג ק, 36 אלפח ״ . ל ה. ל׳־ג ק, 39 אן  אנ
ר א, 40 ס ל ח כ ל . כ ת ס מ ח ה ע ב ר א ס״. ב רי ב , ק, 4ז ד י ו א  ו
תה. ק, 43 אל. ק, 42 שי כנזא. ל*ג א, 4* ד־ור

 ישוע בן שמעון סגל צ. מ. מהדורת סירא ובבן ב. טז
 רבנו בהקדמת נזכר זה ובשם מירא. בן אלעזר בן

 בשנוים א יג בחגיגה הובא 66 הגלוי. לספר
 ידי על יבואו שלא כדי ״יתכ׳טא״ 67 קלים.

 סתירה כאן ויש לאדם, המותר גבול את לעבור כך
 סוף סוף מנעו, אבל מנעו שלא אומר רבנו לכאורה,

 שמגעו שכוונתו ונראה יהיה. אשר הטעם ויהיה מנעו
 הכנה ללא אלה לענינים לגשת הפשוט האדם את

 זה ובכוון לעצור, היכן יודע אינו כי ידיעה וללא
 פ״ו באמו״ד הנבחר סמרו בהקדמת דבריו משמע

 ישראל חכמי גדולי הרי יאמר ואם כג עמ׳ מהדורתי
 וראשית הזמן בראשית העיון ובפרט מזה הזהירו
בעדה נאמר יכו׳, המסתכל כל אמרם והוא המקום



כההקדמה

 יתעסקו ולא ויתעלה יתברך הבורא עניני אל
 השכל יתפוש היאך *״ ויאמרו בחקרו המעיינים

 יצטייר היאו או להוייתו, ראשית שאין דבר
 תתיצב היאך או לקיומו, סוף שאין דבר במחשבה

 ומטה, במעלה גבול לה שאין עצמות בנסשות״ז
 מדה לה שאין עצמות בתבונה תתקיים היאד או

 חכמים הזהירו שלא ומצאנו הידועים. זז במרחבים
 באמרו הכתוב, שהזהיר לאחר אם כי כך על

 •ז, תמצא שדי תכלית עד אם תמצא אלוה החקר
 שמיס גבהי ואמר והתכלית. הראשית בכך כוונתו

 כוונתו ,7ג תדע מה משאול עמקה תפעל מח
 מדה מארץ ארכה ואמר ומטה. מעלה בזה

 והשעורים. חמדות•״ כוונתו ,74ים מני ורחבה
 רשאים החוקרים אין הללו העניניס כל הדי

 תיאוריהם, השואלים ידרשו ואל בהם, •״ לשוטט
 להודיע המורה נזקק ואס הממשילים. ידמום ואל

 בכך הדרד הרי ,זן מתאריו תאר לתלמידיו
 ומשלים •י* שקופים בדמזים דבריו את שיעשה

 בטויו יגשימו שלא לשומעים ויקדים מבהיקים,
 הנביאים*״, שעשו כדרך ,זכפשוטםי ויבינום

 העניניס אדם לבני להודיע באו כאשר והוא
 מלים ביניהם הנהוגות במלים מצאו לא האלהיים
 היתד. ולא המטרה, את בהם להורות שיכולים

 שמות שימציאו או דברים, שני אלא באפשרות
לכל שמות המציאו ואלו שמות. שישאלו או

 ע״ש. ממנו, שימנעונו יתכן לא האטמי העיון כי
 חכמי רצו לא מדוע א לב תמיד ׳גמ גם וראה
 בדי איר, או חשך תחלה נברא איזה לענות הנגב
 למטה. מה למעלה מה אלכסגדרום ישאל שלא

 69 והולך. שמבאר וכפי הבורא, בחקר 68
 תקבע היאך כלומר 70 לומר. ויבואו אפשר:

 מצד באמתתה בטוח שהוא אדם של בנפשו דעה
 מזרח שאומרים בפי ״אלאקטאר״ 71 החקירה.

ז. יא איוב 72 ודרום. צפון וכן ומערב
 שם ובפירושו ט. יא שם 74 ח. יא שם 73

 יכולים אנו שאין ה׳ ידיעת על הללו פסוקיס באר
 וביוצא מהדורתי. שם ראה תכליתה. לידיעת להגיע

 המאמר הקדמת באמו״ד הנבחר בספרו כתב בזה
 המרחקים. אפשר: 75 פ. ׳עמ מהדורתי השני,

מציאות לתאר 77 .19 הע׳ וכדלעיל ״יג׳ול״ 76

 יכ׳וץ׳ ולא ותעאלי תבארד אלבארי אמור אלי
 אלעקל יצ׳בט כיף פיקולון כנהה, פי אלנאט׳רון

 שי אלוחם פי יתצור כיף או לכונה, אול לא שי
 אלנפום פי תקום כיף או לבקאיה, אכ׳ר לא

 כיף או ואלספל, אלעלו סי להא חד לא ד׳את
 פי להא מסאפה לא דאת אלפכר סי תת׳בת

 לים אלעלמא ווג׳דנא אלמעלומה. אלאקטאר
 אד אלכתאב, נהי מא בעד אלא דלד ען ינהו
 שדי תכלית עד אם תמצא אלוה החקר יקול

 ויקול ואלאנתהי. אלאבתדי בדלן* יריד תמצא,
 מה משאול עמקה תפעל מה שמיס גבהי
 ארכה ויקול ואלספל, אלעלו בד. יריד תדע,

 אלמסאפאת בה יריד ים, מני ורחבה מדה מארץ
 אן יג׳וז לא כלהא אלמעאני פהדה ואלמקאדיר.

 יסתוצפהא ולא י<, אלג׳אילין פיהא יג׳ול
 פאן ,ז< אלממת׳לין ישבההא ולא אלסאלון
 מן וצפא תלאמידה תעריף אלי אלעאלם אחתאג׳
 יג׳על אן לדלד אלוג׳ה (7) פאנמא צפאתה

 לאמעאת, ותלויחאת באזגאת אימאאת אלפאט׳ה
 אלסאט״ה יתג׳סמון לא אן אלסאמעין אלי ויתקדם

 אנהא ודלך אלאנביא, צנעת כמא ויחקקונהא,
 אלמעאני לתערפהם אלנאס אלי צארת חין

 מא פי וצ׳עוה מא סי ]י[ תג׳ד לס אלאלאהיה
 עליהא, בה תוקפהס מא אלאלפאט׳ מן בינהם

 אן אמא אמראן, אלא אלממכן פי יכון פלא
•0פלו אסמא, תסתעיר אן ואמא אסמא תכ׳תרע

 אלסאילון. ד, 46 אמ׳*ילון. ק, 45
 פלס. $ 49 צפאתהא. ?ן, 4* אלנזנזת׳לון. ק, 47
פלא. א, ובטנווו־ א. ועולי ק, כ״ה 50

 רמזים 78 חניכיו. בנסש שתקבע בצורה ה׳
 שהם אף על בלומר מהם, נשקפת תהיה שהכוונה

 כדי האפשריות, ביותר הבהירות במלים יהיו רמזים
 לתלמידיו בהמשילו שם וכן לשקר. מהן ילמדו שלא
 היפך השומע יבינהו שלא ומאוזן מחוקר המשל יהיה

 כפי כלומר כאמתחם. :אסשר 79 האומר. כוונת
 יבינוהו אלא בשפה, המונח אותו של הראשון מובנו

 אמנם שדברו 80 המלמד. כוון שבה כהשאלתו
 אפשרות מחוסר גשמית בהן שיש ובמלים בבטוים
סי ואל כגון מטעות, הזהירו זאת עם אך אחרת,



כזהקדמה

 מי אבל החי. הוית סבת כולם כי לו, השותפים
 התורה דבר הוא הכתוב, מן זה לו שנדמה
 אמרה כי דמה *,8וגו׳ ובהו תהו היתה והארץ
 היה הארץ מקום•* כי כוונתה היתה, והארץ

 כי דעה לכלל ובא הארץ, שנבראת מלפני מים
 שמאמר לפי בכו, וטעה הארץ. לשני המים

 לאחר אלא כוונתה איז היתד. והארץ התורה
 היסודות שני הזכרת הקדימה שכבר לטי בריאתה,

 בפסוק 91 והמרכז המקיף כלומר הקיצוניים
 כלומר האמצעיים היסודות שני נשארו הראשון.

 אל צמודים הם אם ידוע לא והמים האויר
 השני בפסוק בארה לפיכך הארץ, אל או השמים

 אמרה יהיה ולפיכך הארץ, אל מתיהסים שהס
 הרוח ואת אמרה במקום הארץ ואת השמים את

 שיצירת זה דבר לאומר שנדמה וכמו המים. ואת
 הכל שהתסרקות אומר היה כך המיס מן הכל
סוסו. יסור הדבור תחלת ובסוד המיס. אל

 הדברים כי שקבע מי דבר החמישית, והשמה
 יסוד ראשיתן עשה שהוא אלא מחודשים,
 הכרע שזה דמו אדם מבני הרבה כי האויר**.

 ההכרע מדרך והנה בכתוב. אף והוא מושכל,
 אין וזולתו, י• ההוגה שהחי, ראו כאשר הרי

 מניעו אין הגדול והגלגל באויר, אלא קיומו
 באו אויר, בתוכו חלול גוף וכל האויר״, אלא

 נוצרו. וממנו ביסודות החשוב שהוא דעה לכלל
 שני בין אם כי האויר את להשכיל שאין ושכחו
 ראשית שיהא עדיף ושאינו זולתו*״, דברים

שכולם לסי היסודות, שלשת משאר יותר לחי

 בראשית 89 אותו. שיחזיק קבול כלי ללא בעצמו
ב.  בהגדרת כאן רבנו עסק שלא תימה 90 א

 ראה מקיס ולהגדרת הזו. הדעה לדחיית ״מקום״
 מהדורתי פ׳׳ד הראשון המאמר באמו״ד הגבהר בספרו

 91 קו. עמ׳ שם פי״א השני והמאמר עג, ,עמ
 מרכז היא אלה שטוח לסי הארץ בי והארץ, השמיט
 92 סביבה. חגים צבאם וכל והשמים העולם,
 כל נתהוו לבדו ממנו אבל נברא, אמנם שהאויר

 הספר, בעל לשטת זו שטה בין והשוני הנמצאים,
 כדי אבל אחת, בבת גברא שהבל הספר בעל שטת בי

כאלו האויר כי מתאריס אנו הדבר את לעצמנו לסבר

 תשבה אלדי ואמא אלחיואן. כוו סבב כלהא
 היתה והארץ אלתוריע פקול אלכתאב מן לה

 היתה והארץ קולהא אן פתוהם וגר, ובהו תהו
 קבל מן מאא כאן אלארץ מכאן אן בה •״ תריד

 קבל אלמא אן פאעתקד אלארץ׳, תכ׳לק אן
לו שי וגלט אלארץ׳,  קול ]יא[ אן אג׳ל מן ד
 בעד בה תעני אנמא היתה והארץ אלתורה
לו כ׳לקהא, ד  אלענצרין ד׳כר קדמת אנהא ו

 אלפסוק פי ואלמרכז אלמחיט אעני 67 אלחאשיתין
 אלהיא אעני אלמתוסטאן אלענצראן בקי אלאול,
 אלסמא אלי מצ׳מומאן המא הל יעלם לא ואלמא

 אלת״אני אלססוק •י פי שבינת אלארץ׳, אלי או
 קולהא יציר חתי אלארץ׳, אלי ינסבאן אנהמא

 קולהא מקאם הארץ ואת השמים את אלהים ברא
 הד׳א לקאיל תשבה וכמא המים. ואת הרוח ואת
 כאן כדאך *• אלמא מן אלכל מבדא אן קאל אן

 אול ובזואל אלמא, אלי אלכל אנחלאל אן יקול
אכ׳רה. יזול אלקול

 אלאשיא יי* את׳בת מן קול אלכ׳אמם ואלמדהב
 אלהוא, ענצר אולהא ג׳על אנה אלא מחדת׳ה,

לו ט׳נו קד אלנאס מן •1כת׳ירא פכאן  ט׳נא ד
 אלקיאס ג׳הה׳ מן סאמא כתאביא, וט׳נא קיאסיא
 אנמא וגירה, אלנאטק אלחיואן, ראו למא פאנהם
 ידירה אנמא אלאעט׳ם ואלפלך באלהוא, קואמה
 אעתקדו הוא, דאכ׳לה סי מג׳וף שי וכל אלהוא,

 אן ונסיו*• אבתדת, ומנה אלענאצר אשרף אנה
 סואה, שיין בין מא פי אלא יעקל לא אלהוא
 מן ללחיואן י* אבתדאא יכון אן באולי ליס ואנה

<• ג׳מלתה אד׳ אלת׳לאת׳ה, אלענאצר סאיר דון

אלחאמ״ן. ד, 57 תריד. המיס ,פג על קולהא ק, 96
. בקי .אלאוזל ר0ח ק, 68 . פי. פנימת .
כת־יר. ד, 61 אן. את׳בת ק, 60 קבל. אלמא ק, 50
ג׳סלחהא. ק, 64 אבתדי. ק, 65 ונסו׳*. ד, 62

 הגמיאות, את והאותיות הספירות שרטטו ובו קדס,
 מי יודע איני 94 האדם. 93 וכדלקמן.

 אלה, הנחות לפי המקיף הגלגל מניע שהאויר כתב
 תנועות גורמי הם גבדלים שבלים ארסטו לשטת כי

העדפת מד לטענה דומה טענה 95 הגלגלים.



יצירה ספרכח

 ראו כאשר ההתוב מדרך אבל ״.8מכללותם
 היסודות משלשת אחד אף נ/יחסת התורה שאין

 ולא אלהים, שמי אמרה שלא כלומר ה/ שם אל
 ורוח אמרה אבל אלהיס, מי ולא אלהים, ארץ

 שבהן הגעלה הרוח יסוד כי מחייב אלהים,
 היסודות יחוס סיום זה כי הרגישו ולא והראשון.

 ארץ כי בראם, ויתהדר יתרומם שהוא לכך
 ,97 הראשון בפסוק אלהים אל נתיחסו ושמים
 בשני. אליו מתיחסים ומים רוח עשה ולפיכך

 ישבו לא ,8יי ה׳ שמי מתחת אמרו זכרו לא ואף
 פני על וישפכם הים למי הקורא *י, ה׳ בארץ
 היסודות כל שהושוו הרי .1שמו ה׳ הארץ
 נוצר שהכל סוברים שהיו וכשם הזה*. ביחס

 וכיון אליו. שהתפרקותו סברו כך האויר מן
עמו. תולדותיו בטלו הזה ליסוד ראיתם שבטלה

 מחודשים שהדברים שקבע מי הששית, והשטה
 מצאנו ואנו האש. מן ראשיתם עשה שהוא אלד.

 הכתוב. ומצד ההקש מצד טעה כן שסבר מי כי
 היא שהאש מצא שכאשר ההקש, מצד והנה

 ממנה, * המקיף הגלגל ועצם שביסודות, העליונה
 הנעלה שהיא דעה לכלל בא בה, הכל וקיום

 שאין מפני בה טעותו ומקום היסודות. וראשית
 היתה אלו אלא קדימתה, מחייב עליונה היותה

 אחרונה״, שהיא יותר מתקבל היה ראיה זאת
 ובחברותיה אלא לבדה בה אינו הכל שקיום ועוד
 ביותר הפשוט במצב שהיא לפי ועוד י, עמה

הכתוב מצד אבל .0ממנה רחוקות והד,רכבות

 כלל — שכולם 96 .88 הע׳ לעיל המים יסוד
 מכללות — מכללותם והדומם, הצומח החי המציאות

 הרביעית. בשטה וכדלעיל 97 היסודות. ארבעת
 תמוה. מעט והיא ג. ט, הושע 99 ו.0 ג איכה 98
 ה׳. אל יוחסו שכילם 2 ו. ט, ח. ה, עמום 1
 שהם מד. הקדמונים בפי נקרא כד ״אלאת׳יר״ 3

 לסי כי המקיף ותרגמתי התשיעי. הגלגל קוראים
 את המניע והיא הכל את מקיף הוא אלה השקפות

 יסודי בהלכות רמב״ם גם וראה היומית, התניעה הכל
 השואה מתוך כנראה 4 א. הל׳ פ״ג התורה

ולפיכך למעלה, מלמטה בונה הבונה והרי למוחעו,

 פאנהם אלכתאב ג׳הה׳ מן ואמא ג׳מיעהא. מן
 אלת׳לאת׳ מן ואחדא תנסב לם ,אלתוריו* ראו למא

 לם אנהא אעני אללה, אסם אלי אלענאצר
 מי ולא אלהים*•, ארץ ולא אלהים, שמי תקול

 אן אוג׳ב אלד,ים, ורוח קאלת לכנהא אלהים,
 יאבד,ו ולם ואולהא. (9] אשרפהא אלריח ענצר
 אנה אלי אלענאצר נסבה׳ תתמה׳ הד׳א אן אלי
 אלי מנסובאן ושמים ארץ לאן כ׳לקהא, ועז ג׳ל

 ומים רוח פג׳על אלאול, אלפסוק פי אלהים
 איצ׳א יד׳כרו ולם אלת׳אני. פי אליה מנסובין

 ה׳, בארץ ישבו לא*• ה/ שמי מתחת קולה
 שמו, ה׳ הארץ פני על וישפכם הים למי הקורא

 אלנסבה. הד׳ה פי ]יב[ כלהא אלאצול תסאות פקד
 אלהוא מן אלכל אבתדי אן ידון כאנו וכמא

 בטל ואד׳ אליה. אנחלאלה אן ידון כד׳לך
מעה. פרעה בטל אלאצל ״ להד׳א אעתלאלהם

 אלאשיא את׳בת מן אלסאדס ואלמדהב
 אלנאר, מן מבדאהא ג׳על אנה אלא מחדת׳ה

 ג׳הה׳ מן גלט ד׳לך אעתקד מן וג׳דנא פאנא
 ג׳הה׳ מן פאמא אלכתאב. ג׳הה׳ ומן אלקיאס
 אלענאצר, אעלי אלנאר וג׳ד למא פאנה אלקיאס,

 בהא, אלכל וקואם מנהא, אלאת׳יר אלפלך וד׳את
 גלטה ומוצ׳ע אלענאצר. אול שריפה אעתקדהא

 יוג׳ב עאליה כונהא לים אן אג׳ל מן 6סיהאי
 אלי אקרב לכאן לידל כאן לו בל סבאקהא,

 ליס אלכל קואם סאן ואיצ׳א אכ׳ירא, כונהא
 ואיצ׳א מעהא, 89 בצחאבאתהא לכן וחדהא בהא

 אלחאל מן יכון מא אבסט סי לאנהא
ג׳הה׳ מן ואמא מנהא. בעידה פאלתרכיבאת״י

א. ס, 67 לא. ולא ק, 66 ה*. ק, 65 ד׳  בה
ה. א, 68 א. ק, 69 פי ה ת אנ צוז ב
ת. פי ק, 70 א ב רכי מ ל א

 היותה הרי היסודות מעיכת מסדר ללמוד באנו אם
 וכדלעיל 5 אחרונה. היותה על ראיה העליונה

 היסודי הכלל וכפי 6 .96 הע׳ החמישית בשטה
 מורכב שאין 47 הע׳ השנית בשטה לעיל שנזכר

 אם כי ממנו יתהוה לא הפשוט אבל ממורכב, אלא
 שביסודות ביותר הפשוט האש שיסוד וכיון פשוט,

רנות הרכבות המורכבת המציאות שכל יתכן לא



בטהקדמה

 בלשון האש בריאת שמכרה מצא שלא מפני הרי
 ובאור ׳י. תחלה נחיתה שהיא בלבו דמה התורה,
 והארצית. הגלגלית שתים, האש כי בכך, טעותו
 השמימי, את באמרו נכללת הגלגלית והנה

 ובעצים ׳י באבנים אצורה היא הרי והארצית
 הרי נברא, 50הנושאן■ כי שבאר וכיון ודומיהם.

 אומר שהיה וכשם ברואה. בו הנשואה היא גם
 אליה, שהתפרקותו אמר כך האש מן נוצר שהכל
 וכאלו דבר בל שורטת אותה ראה באשר ובסרט

 מכלה שאינה אומרים ואנחנו אותו. מכלה היא
 בל ויחזור מזה, זה חלקיו את מסרקת אלא אוחו
 ובבטול יי. לאפר העפרי וייהפך ליסודו חלק
ממנה. שנתפתח מה יבטל הזו השטה יסוד

 הדברים את שקבע מי דבר השביעית, והשטה
 נבראו כל ראשית בי דמה שהוא אלא מחודשים,
 והחלקים העצמים נבדלים שבהם לפי *י. המספרים

 כל כי והתבניות, ההנדסה תהיה ובהם מזה, זה
 והרי מסויימת, תבנית לו שתהא הכרחי הוה

 יי. בתבנית העשוי לפני בדירוגה קדמה התבנית
 בדירוג המצוייר את קדמה שהצורה ייאמר ואם
 אם ה׳, יחנך זה, ודבר לויי. חומר זה הרי

 בכח למנוי המנין קדימת בכך נתכוון כן הסובר
 תשובה, עליו שאין נכון דבר הוא הדי בפעל לא

 המנוי, את קדם בכח המנין כי אומר שהוא לפי
 את קודמת והתבנית המצוייר, את קודמת והצורה

 המהונדס, את קודמת וההנדסה י,5 העשוי'בתבנית
לא בכח אלה כל המחובר, לפגי יג מונח והחבור

 לטפו נא והכתוב 7 לבוה. ממנה יתהוו ושונות
 בראשית 8 ממנה. ונתהווה שנתפתח מה רק
 מבטן הנכרים פחם לאבני הכוונה 9 א. א

 האש הנושאת השמים האשות, שתי 10 האומה.
 11 הארצית. האש הנושאת והארץ הגלגלית,

 ראה הגופים מן שכולה מה כליון של מורחב באור
 ו*ה, סרקים השביעי המאמר באמו״ד הנבחר בססרו

 כמשהו המספרים 12 רבז־רכט. עמ׳ מהרורתי
 מסוג רק הם ראשון שבעיון ואע״ם עצמו. בשני

 נכללת האיבות גם מטויימת מבחינה הרי הכמוח,
 כמויות של הרכבה יוי על נקבעת האיכות בי בהן,

 ויבש ולח וקר חם כגון שונות איכויות של משתנות
הנחה לטי ממציאות בל את בללו ולפיכך וכדומה,

 ב׳לק ד׳כר ״1יג׳ד לם מא פלמוצ׳ע אלכתאב
 בונת אנהא נפסד׳ אוהם אלתוריה, גץ פי אלנאר
 נאראן, אלנאר לאן דלד, פי גלטה וביאן אולא,

 קולה פי דאכ'לה פאלפלכיה ואלארצ׳יה, אלפלכיה
 אלחג׳ארה פי כאמנה פהי ואלארצ׳יה השמים את

 חאמלהא אן שרח פאדא אשבההא, ומא ואלכ׳שב
 איצ׳א. מכ״לוקד. פיה אלמחמולה פהי מכ׳לוק

 אלנאר מן אלכל אבתדי אן יקול כאן ובמא
 למא וסימא אליהא, אנחלאלה אן יקול כו׳לך

 נקול ונחן תפניה. וכאנהא שי כל תחרק יראהא
 בעצ׳הא אג׳זאה תפרק ואנמא תפניד. לים אנהא

 וחציר ענצרה אלי 7י־ ג׳ז כל פיט׳פר בעץ' כין
 אלמדהב הדא אצל ובבטלאן רמאדא. אלתראביה

מנה. תפרע מא יבטל
 אלאשיא את׳בת מן קול אלסאבע ואלמד׳הב

 כ׳לק שי אול אן זעם אנה אלא מחדת׳ה,
אלג׳ואהר תנפצל בהא אן ודלך אלאעדאד,

. .

 4מ אקדם אלצורה אן קיל פאן באלתרתיב.
 והדא לה. מאדה דלד פאן באלתרתיב אלמצור
 סבאק בה קצד קאילה כאן אן קול אללה ירחמו
 קול פאנה באלפעל לא באלקוה ללמעדוד אלעדד

 אלעדד אן יקול לאנה עליה, רד לא מסתקים
 מן אקדם ואלצורד. אלמעדוד, מן אסבק באלקוה
 ואלהנדסד. אלמשכל, מן אקדם ואלשכל אלמצור,

קבל מוצ׳וע ואלתאליף אלמהנדס, מן אקדם

ג׳זו. ק, 72 ייג־ד. ק, ?1

 א ספר מטאפיזיקה בםםרו אריטטו גם אלה. של
 21 ושם הטותאגוריים. של זו שטה דחה 18 ח סרק
 שהתפעלויותיו השטה את להבין אפשר היאך תמה
 המציאות. לכל הסבה הוא לעצמו כשהוא המספר של
 הכיתיבנן, לפני מלולי: בתרגום 13 שט. עיין
 זה שניוש שאץ וכיון המתוכנן, למי התכנית במו
 זה ובמוי 14 בתבגיח. העשוי תרגמתי: רגיל

 אין ועוין ברורה, אינה לעצמה כשהיא זו אמירה או
והולך. שמבאר ובפי האומר, כוונת יוועים אנו
בלבו, תבונתי באומן התיאורתית, במציאות מונח 15



יצירה ספרל

 ההתפעלות אל יציאתן נתכוון 0א אבל •י. בפעל
 בטהרם, צירופים או מופשטים, מהפרים כשהם

 משני יתכן לא זה הרי מפורדות, הנדסות או
 הפועל עם שיהא מחייב שהוא לפי האחד פנים.

 ועם ההפעלות״, ונקרא שלישי דבר והנפעל
 התבנית, נקרא אחר ענין 1והמתובנן* המתבנן

 חחדוש, הוא אחר משהו והמחודש המחדש ועם
 חבור האומר שאמירת השני והאופן בטל. וזה

 חבור כי נגדיים, דברים נפרדת, והנדסה מופשט,
 דברים שני משמען להן הדומה וכל והנדסה
מזה. למעלה מספר או ,1לפחות•

 הדברים את שקבע מי דבר השמינית והשטה
 המספרים ראשיתם עשה שהוא אלא מחודשים
 לסי הזה. הספר בעל דברי והם *,0והאותיות

 יתברך הבורא שברא מה ראשית עושה שהוא
 וכ״ב המספרים עשרת דברים, ל״ב ויתעלה

 מפורדים, מופשטים שהם טוען ואמו האותיות,
 אלו בו והפקיד האויר את ברא שהוא אומר אלא

 מחולקים חלקים שהאויר ולדעתו דברים. הל״ב
 בו עוברים וכאשר ,81בו שייכים שהמספרים

 זו וסברא תבנית. יוצר ומפותלים ישרים בקוים
 מן נכונה נמצאנה הלב על נעלנה כאשר

 אבארנה אני לתוספת צורך ויש **, הללו האופנים
 יוצרם הפקידם כאשד האותיות וכך כן. אחרי

 בעלי תבניות בו ויצרו בקעים בו בקעו באויר
 כל כח כפי משחנות והנדסות שונות תכונות

 או אותות שתי כל או עצמה, בפני מהן אות
חכמינו שכל תראה הלא מחוברות**. יותר

 ויתחווה שיתסתח יתכן לא זה ובאופן 16 בבח.
הספירות שהפועל נניח 17 מאומה. מהן

 ראה 18 ההתסעלות. כזז חסד הרי האויר והמתפעל
 מהנדס ומתחבר, מחבר 19 .13 ,הע לעיל

 מסמלים הספירות או המספרים 20 ומתהנדס.
 קטיגורית מסמלות והאותיות הכמה, קטיגורית את

 שכתב וכמו ה״מתבלמיך שטת זוהי 21 האיר.
 22 הראשונה. ההקדמה ח׳׳א במו״׳ג הרמב׳׳ם
 באמצעות והאותיות הספירות ידי על נעשת שההויה

 האויר הנחת ללא אבל מקבל. כחוסר ששמש חאויר
ובפי 23 השמינית. השטה נדחית בבר במקבל

 ואן באלאפעאל. לא *י באלקוי הדה כל אלמולף,
 אעדאד וחי אלאנפעאל אלי כ׳רוג׳הא אראד כאן

 מפרדה, הנדסאת או כ׳אצה תאליסאת או מחצ׳ה
 יוג׳ב לאנה אחדהמא לוג׳הין, ג׳איז גיר פד׳לך

 ת׳אלת׳ שי ואלמנפעל אלסאעל מע יכון אן
 ואלמשכל אלמשכל ומע אלאנפעאל, לה יקאל
 ואלמחדת׳ אלמחדת׳ ומע אלשכל, סמי אכ׳ר מעני

 ואלוג׳ה מחאל. והד׳א אלחדת/ ז< הו אכ׳רי עין
 והנדסה מחץ׳, תאליף אלקאיל קול אן אלת׳אני
 והנדסה ״ תאליף לאן מתצ׳אד, קול מפרדה,

 או יכון, מא אקל שיין יקתצ׳י אשבההא ומא
אלעדד. מן פוקהמא מא

 אלאשיא את׳בת מן קול אלת׳אמן ואלמד׳הב
 אלעדד מבדאחא ג׳על אנה אלא מחדת׳ה

 אלכתאב. חדא צאחב קול והו ואלחרוף•*,
 תבארך אלבארי כ׳לק מא אול יג׳על אנה וד׳לך

 ואלכ״ב אלאעדאד ״ אלעשרה שיא, ל״ב ותעאלי
 ,80 מפרדה מחצ׳ה ידעיהא ״ פליס והו ״, אלחרף
 הדה ואודעה אלהוא כ׳לק אנה 81 יקול ואנמא
 אג׳זא אלהוא אן וענדה .8״ שי אלל״ב
 פיהא סארי* ואדא אלעדד, יקטעהא 81 מג׳זאה

 •• ,אחדת ומנערג׳ח מסתקימה כ׳טוט עלי
 באלבאל אכ׳טרנאה אדא אלקול והדא אשכאלא.

 ויחתאג׳ ז״, אלוג׳וה הדה מן מסתקימא ראינאה
 הדא. בעד ]יד[ ואצפאה*• אנא זיאדה אלי

 אלמבתדיהאי* אודעהא אדא אלחרוף וכדלך
 דוי אשכאלא פיה ואחדת׳ת שקא שקתה אלהוא
 קוה׳ חסב מתגאיראת והנדסאת מכ׳תלפאת היאת

 ומא חרפין [11] כל או ״0מפרד מנהא חרף כל
עלמאינא ג׳מיע אן תרי 01 אלא מולף. אכת׳ר הו

תאליפא. ד, 76 והי. ק, 74 באלקוה. ק, 75
 אלעטרה. והי ק, 77 בהעתקתו. ד, דק לא זה בקטע 76
ולס. חופא ואלכ*ב מ, ליס. פ, 79 חוף. ק, 7*

אלב*ל. ק, 92• קאל. מ, *1 מפווא. מזוצ'א פ, 80
צאו. ,0 09 סג־ואה. ל-ג מ, 84 שיא. פ, ה, 85
אלוג׳ה. הו׳א פ, 07 פ*הא. מ״אזודת׳ 86
מפווא. נו, 90 מבחדיהא. ק, מ, 89 ואצפהא. ד, 08
ו מ, 91 ת' אלא. ד׳לך, מן אנ

מ! הראשונה ההלכה בפירוש לקמן בארובה שיתבאר



לאהקדמה

 שכך סיני, הר מעמד בפרשת בזד. כיוצא אומרים
 ואומרים הקולות**, אח רואים העם וכל נאמר

 כי ובארו הקולות, שייראו אפשר אופן ובאיזה
 כמו בהירה, עצומה אש ד״הר על הוריד החכם
 לד. והקיף **, באש ה׳ עליו ירד אשר מסני שאמר

 לב עד באש בער וההר שאמר כמו שחור, ענן
 הוא הזה והחשד *.8וערפל ענן חשך השמים
 סתרו חשד ישת שאמד כמו הענן, שחרות

 וברא **, שחקים עבי מים חשכת כתו0 סביבותיו
 וייראו ממנה, ויוצא בוקע באש הקול את

 לו שמשרטטת מה שעור כפי בענן תכניותיו
 אותן אל מביטים והעם באויר, הדבור תנועת

 שבקעה מד. שרטוט שהוא ויודעין התבניות
 שאמר כמו אותה, המקיף השחור באויר האש

 ויהי ואמר האש**, מתוך אליכם ה׳ וידבר
 אנו והנה החשד״*. מתוך הקול את כשמעכם

 בוקעים וכאשר קר, ביום מדבר האדם רואים
 כפי תבניות בו יוצרים באויר אותיותיו חתוכי
 זו דרך על והנה ובכפיפות. ביושר בו הלוכן
 והמספרים שהאותיות הזה הספר בעל אמר

 שתיארנו. כפי האויר עם כלומר הדברים, ראשית
התשיעית״*. בשטה הזו הסברא והשלמת

 אשר הרצויה השטה היא התשיעית, והשטח
 התורה דבר והוא ״*, מקצתה והשמינית השביעית

והאויר שהאש הבריאה בתחלת בו פתחה אשר

 התיאור וכל יח. כ שמות 24 הראשון. הפרק
 מקורו, יודע איני זמ״ל בשם מתאר שרבנו הזה

 המכילתא: לשון ע״ש רבנו של תיאורו הוא ושמא
 הלוחות. על ונחצב הגבורה מפי יצא שלא דבר אין

 המשכן: חבנית לענין י יב רבה במדבר גם וראה
 אש אדומה אש למעלן למשה הקב״ה שהראה מלמד
יח. יט שמות 25 לבנה. אש שחורה אש ירוקה

 28 יב. יח חהלים 27 יא. ד דברים 26
 חח זה ורעיון כ. ה שם 79 יב. ד דברים
 דבר וממנו יכם לאמים וערפל :נסשי״ ״ברכי בפיוט

 בו. האש מן קדוחות הדברות יראו למען בםין
 סעדיה של הפיסנית האסכולה זולאי, מנחם ראה

כי נראה 30 קל. עמ׳ תשכ״ד, ירושלם גאה,

 סיני, הר מוקף קצה׳ פי הד׳א במת׳ל יקולון
 פיקולון הקולות, את רואים העם וכל יקול אד׳

 ישרחון ת׳ם אלאצואת, תרי אן פי אלוג׳ה וכיף
 עט׳ימה נארא אלג׳בל עלי אורד אלחכים אן

 באש, ה׳ עליו ירד אשר מפני קאל כמא בהיד.
 בער וההר קאל כמא סודא 5 סחאב בהא ואחאט

 והד׳א וערסל, ענן חשך השמים לב עד באש
 תשך ישת קאל כמא אלסחאב סואד הו אלחשך

 שחקים, עבי מים חשכת סכתו סביבותיו סתרו
 י,4 מנה פיכ׳רג׳ ינקדח אלנאר פי אלצות *״ פכ׳לק

 מא קדר עלי אלסחאב פי תשכלה פיט׳הר
 פינט׳ר אלהוא, פי אללסט׳ חרכה׳ לה תכ׳רטה
 מכ׳רוט אנה פיעלמון אלשכל ד׳לך אלי אלקום

 אלמחיט אלאסוד אלהוא סי אלנאר קדחתה מא
 האש, מתוך אליכם ה׳ וידבר קאל כמא בהא,
 החשך. מתוך הקול את כשמעכם ויהי וקאל

 בארד יום פי יתכלם אלאנסן נשאהד והוד׳א
 אחדת׳ת אלהוא חרופה מקאטע קרעת פאד׳א

 באסתקאמה פיה סלובהא חסב אשכאלא פיה
 הד׳א צאחב קאל אלסביל הד׳א פעלי ואנעטאף,
 אלאשיא מבאדי ואלאעדאד אלחרוף אן אלכתאב

 אלקול הד׳א ותמאם וצפנא, כמא אלהוא מע יעני
אלתאסע. אלמד׳הב סי

 אלמרצ׳י אלמד׳הב הו אלתאסע ואלמד׳הב
 קול*״ והו בעצ׳אה, ואלת׳אמן אלסאבע אלדי

 אן אלכ׳ליקה אול פי בה אלמצדר אלתוריה
מא וכל ואלתראב ואלמא ואלהוא אלנאר

מנהא. ד, 94 פאכ׳לע. פ, 93 סחאבא. ד, 92
ק־ל. והו אלנזרצ־י הו אלוזאסע מ, 95

 שחי היו לא הבבלי מבשר ר׳ לפני שהיה בנוסח
 התשיעית״ בשטה הזו הסברא ״והשלמת הללו הפסקות

 על והקשה מקצתה״ והשמינית השביעית ״אשר ולא
 שסת היא הספר בעל שטת כי אמר היאך רבנו

 אמר כך ואחר למיחדים, אותה ולימד אבינו אברהם
 סתירה זו והרי הרצויה, היא התשיעית השטה כי

 ראה ואלו ו רצוי שאינו מה לימד שאברהם שמשמע
 אינה התשיעית כי קושי, שום לו היה לא נוסחתינו

 חדש דבר ולא והשמינית השביעית הרחבת אלא
לחשוד רוצח ואיני לעיל. שנאמר מה הסותר



יצירה ספרלב

 ההרכבות מן בהם אשר וכל *1והעפר והמים
 בבת כולם את החכם ברא והציורים והחבורים

 השמים את אלהים ברא בראשית שנאמד אחת,
 הרוח שיסוד שבארנו** וכפי הארץ**, ואת

 זאת את הנביאים ובארו לארץ. צמודים והמים
 החכם שאמר כמו נבראו, אחד ברגע כולם שהם

 שמים טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף בספרו
 חכמים ובארו יחדו**. יעמדו אליהם אני קורא

 ובית שמאי בית גתוכחו כאשר בכך כיוצא
 ואחר תתלה נבראו השמים מהם אחד ואמר הלל,

 תחלה נבראת הארץ האחד ואמר הארץ, כך
 אומרין וחכמין הרוב ודברי השמים, כך ואחר

 בפירוש שבארנו וכפי כאחת**. נבראו שניהם
 הצומח ומן החי מן משל לכך ונשאנו ** בראשית

 שמתהוה כמו הרי החי מן האחרים. הדברים ומן
 ועורו וגידיו ועצמותיו בשרו ומתפתח העובר

 אלא קודם, זה ולא קודם זה לא לו השיך וכל
 הצומח ומן י*. אחת ומציאות אחת גדילה הכל
 וגרעינתה גופה התמרה שמתפתחת כמו הרי

 התפתחות בה שיש מה ויתר *8וגביעד״ וקלפתה
 ומיתר דבר. לפני דבר ואין אחת וגדילה אחת

 גופה וייראה האש שבוערת כמו הרי הדברים
 אין אחת בבת הכל ושריפתה ואורה ואדמימותה

 שהאש אומר הוא וכך האחר. לפגי מהן דבר
והנדסה, וצורה תבנית וכל והעפר והמים והאויר

 31 כנהוג. סתירה להראות כדי מהן שהתעלס
 כפי היסודות ארבעת את בפירוש רבנו כותב כאן

 שכתבו באמו״ד ואלו ארסטו. ידי על ונסדרו שפורטו
 טשטוש במעט לכאורה נאמרו זה חבור לאחר שנתיס
 קר ולח חם כלומר הטבעיס ארבעת עס וערבוב

 ארבעת בעלי דברי רבנו דחה שם כי אם ויבש,
 הששית, השטה הראשון במאמר כמ״ש הטבעים

 לעיל 33 א. א בראשית 32 נח. עט׳ מהדורתי
 35 יג. מח ישעיה 34 הרביעית. השטה
 דברי אין לצערנו כי אם 36 א. יב חגיגה

 אומריס ויש בידינו, מצוי בראשית לפירוש רבנו
 איז כיום הדברים במצב אך שם, אי מצוי שהוא
מבשר שהעתיק קטע וראה הרבים. לרשות שיצא סכוי

 ואלתצויר ואלתאליף אלתרכיב מן פיהמא*•
 לקולהא ואחדה דפעה #8 ג׳מיעה אלחכים *ז כ׳לק

 הארץ. ואת השמים את אלהים ברא בראשית
 •יי ואלמא אלריח ענצר אן שרחנא מא ועלי ]טו[

 ד׳לך אלאנביא ושרחת אלארץ׳. אלי מצ׳מומאן
 כקול כ׳לקו ואחדה אאן פי ג׳מיעא אנהמא

 וימיני ארץ יסדה ידי אף 1כתבה סי אלחכים
 יחדו. יעמדו אליהם אני קורא שמים טפחה
 בית תנאט׳ר למא ד׳לך* מת׳ל אלחכמים ושרח
 השמים בעצ׳הם פקאל הלל [12] ובית שמאי
 אלבעץ׳ וקאל הארץ, כך ואחר תחלה נבראו
 וקאל ,8השמים כך ואחר תחלה נבראת הארץ

 *, כאחת נבראו שניהם אומרין וחכמין אלג׳מהור

 וצ׳רבנא בראשית תפסיר פי שרחנא מא ועלי
 ומן אלנבאת* ומן אלחיואן מן אלמת׳ל לה

 מא סמת׳ל אלחיואן מן פאמא אלאכ׳ר, אלעיון
 וערוקה ועט׳מה לחמה ויתרבא אלג׳נין ינשו

 ולא אסבק הד׳א לא מנה הו מא וכל וג׳לדה
 ווג׳ודא• ואחדא נשוא אלכל אלא אסבק, הד׳א

 תנשו מא פמת׳ל אלנבאת מן ואמא ואחדא.
 וקמעהא וקשרהא ונואתהא ג׳סמהא אלתמרה

 ותרביה ואחדא נשוא דלך כל פיהא מא וסאיר
 אלעיון מן ואמא שי. מן אסבק שי לא ואחדה
 וחמרתהא ג׳רמהא פיט׳הר אלנאר תקדח פכמא

 לא ואחדה דפעה ד׳לך כל ואחראקהא וצ״והא
 אן י יקול כדלך אלאכ׳ר. מן אסבק מנהא שי

וצורה שכל וכל ואלתראב ואלמא ואלהוא אלנאר

א. מ, 96 ה ף מ, 97 פי לי א ת ל א ה. ו ק ל כ׳
א. ד, 98 ה ע מי , מ, גי ״ג א פ, 99 ל מ ל ח. א רי אל ו
ה. פ, 1 ב א ת ג פ, 2 כ ״ ל ל ת׳ . מ ן ל ד׳
ם. פ, 3 מי ע פ, 4 ע רג ד, ב ח א
ת מן ם, 5 א ב לנ מן א . ו אן ו חי ל א. א, 6 א א ד ג׳ נ

ל. פ, 7 קו נ

 מהדורתי לתורה רס״ג בפירושי הבאתיו הבבלי,
 הרמב״ם של הנחתו השוה 37 .1 הע׳ א א

 שכד ׳עמ מהדורתי יז, סרק ח״ב במו״ג זה בענין
 כעין הוא ״וקמעהא״ 38 דבר. של קצרו ד״ה

 העץ קצה סביב הפרי בשפולי העשוי נרתיק מקצת
העם בפי נקרא שכך כן ותרגמתי בו. תלוי שהפרי



לגהקדמה

 אחד בעת ביחד ברוממותו יתרומם הבורא יצירת
להיות. שיפול וקל קטן ברגע

 וגלינו הללו, השטות תשע מנינו שכגר וכיון
 אותה, לומר מהן שטה בעל לבל שגרם מה

 בחרנו וגם נגדם, שיש התשובה את לכך והסמכנו
 בבת הסנרא שהיא האחרונה השטה את מביניהם
 זה. ספר הקדמת להשלים עתה נבוא אחת״*,
 אברהם זה ספר כי י0 מסרו שהקדמונים ונאמר,
 וכשהבין בסופו: שמפורש כפי חברו אבינו

 אומרים ואינם הקכ״ה. עליו נגלה אבינו אברהם
 הזה, הסדר כפי הזה הספד מלות קבע שהוא
 הללו הענינים את הוציא שהוא אומרים אלא

 והאותיות המספרים בי לו ונתברר בשכלו,
 ולמדם שנגאר, מהיי וכפי הדברים ראשית
 ״ חדלו ולא עמו. שהיו למיחדים** ולימדם לעצמו
 כמו כתובים, בלתי אומתנו בתיד נמסרים להיות

 ואף כתובה, ובלתי נמסרת המשגה שהיתה
 כתוב, לא מסור רבות שנים נשאר המקרא מקצת

 חזקיה אנשי העתיקו אשר שלמה משלי בגון
 נתקבצו אשר הזמן היה וכאשר ♦<. יהודה מלד

 והלבישום המשנה עניני ורכזו האומה חכמי בו
 שהוא במה או בו עשו וקבעום, משלהם מלים
 ולפיבך •<, לבך בדומה זה ספר עניני לו קרוב

 הדברים וסדר הללו מפסוקים מקצת בו נשתלבו
 הוא הזה הספר בו נתחבר אשר והמקום הזה.
מוצאים אנו האותיות שמות כי ישראל, ארץ

עוד ויתבאר קדם שכבר וכפי 39 היום.
 כעל שטת על חולקת שאינה לקמן מעמים במה

)א אותה. ומבארת משלימה היא אלא ד.םטר
 זרה מעט ״מה״ המלה 41 אומרים. ם, כ״י לפי

 42 מלהניחה. נמנעתי לא בן ואע״ם בעברית
 43 ה׳. לעובדי באסלאם ידוע בגוי ״אלמוחדיך

 רכנו 45 כה. משלי 44 הללו. הרעיונות
 בזמן ספר על והועלה נבתב זה סטר כי סבור

 או הנשיא יהודה ר׳ בימי כלומר המשגה כתיבת
 כלומר בו עשו שהדגיש כמו הזמן, לאותו קרוב

 רבנו וכתב לו. קרוב שהוא במה או חומן, באותו
לגו מלמד זמח תכתוב לשון :שם למשלי בפירושו

 ג׳מיעא ג׳לאלה ג׳ל אלכ׳אלק • אכ׳תראע והנדסה
ואיסרהא. תכון • אאן אקל פי ואחד וקת סי

 אלמדאהב״י אלתסעה הדה עדדנא קד פאד
 מגהא מדהב כל 11 צאחב דעי עמא וכשפנא

 עליה מא בדלך אלחקנא ת׳ם בה, קאל אן אלי
 אלמדהב בינהא מן אכ׳תרנא ת׳ם אלרד, מן

 נאכ״ד ואחדה. בדסעה אלקול הו אלדי אלאב׳יר
 אן ונקול אלבתאב, הדא צדד חמאם פי אלאן

 אלכתאב ]טז[ הדא אן 1יגקלון* אלקדמא
 אכ׳רה פי משרוח הו כמא אלפה אבינו אברהם

 וליס הקב״ה. עליו נגלה אבינו אביהם וכשהבין
 אלכתאב הדא אלפאט׳ וצ׳ע אנה יקולון

 אסתכ׳רג׳ אנה יקולון לכנהם אלנט׳אם, הדא עלי
 אלאעדאד אן לה פוקע בעקלה, אלמעאני הדה

 סגשרח, ניא עלי אלאשיא מבאדי ואלחרוף
 כאנו אלדין אלמוחדין ועלכיהא לנפסה פעלמהא

 גיר אמתנא בין מא פי מנקולה תזל ולם מעה,
 גיר מנקולה אלמשנה כאנת כמא מכתובה,
 כת׳ירה סניגא אקאס אלמקרא בעץ׳ בל מכתובה,
 אשר שלמה משלי מת׳ל מכתובא לא מגקולא
 כאן פלמא יהודה, מלך חזקיה אנשי העתיקו
 אלאניה עלמא פיה אג׳תמע אלדי אלוקת

 מן אלפאט׳א פכסוהא אלמשנה מעאני פאכ׳דו
 הו מא פי או פיה צנעו זאת׳בתוהא, ענדהם
 דלד, מת׳ל אלכתאב [13) הדא מעאני בקרבה
 והדה אלפואסיק מן אלאבעאץ׳ הדה פיה פוקעת

 וצ׳ע אלדי אלמוצ׳ע וכאן אלכלאם. מן אלנט׳אם
אסמא לאן אלשאם, בלד אלכתאב הדא פיה

אן. פ, 9 אכ׳תוע. ותאליף והנדסה פ, 6
'קולון. פ, 12 זואחב. ל*ג גז, וו מדאהב, פ, 10

 לזה זה אותם מוסרים אבותינו היו רבים ענינים כי
באי שהרי נכתבו, בך ואזור כתובים בלתי רב זמן
 זמן ונשארו אמרם ע״ה שלמה הללו המשלים בי
 ובמו הזקיה. אנשי שבתבום עד כתובים בלתי רב

 יציאתם בזמן אבותינו את צוד. שה׳ ירמיה שבאר
 ולפיבך וכד. מבתיכם משא תוציאו לא שב׳ ממצרים
 שקבלו רבות מצות לזה זה למסור האבות המשיבו

שנכתבה הזמן עד מקקום ולא ע׳׳ה רבנו ממשה



הקדמהלד

 דלתים שני כלומר לשונם, כפי בו אותם
 כפי רפי וריש דגש ריש וכן להם, וכדומה

דרכם
 אחל כאן, עד הדבור נסתיים שכבר וכיון
 הלכה הלכה ממנו לקבוע ראיתי הספר. בנוסח

 שאינו מפני אתרגמנה, כך ואחר בשלמותה,
 שמרו אדם מבני רבים ולא הרבה, המצוי ספר
 ונקדים *.1,חלוף או שנוי בו יהא שלא עליו

 אחד וכל •*, פסקות כלומר פרקים, שמנה שהוא
:ובאור לו. השיך בענין מהן

 דלתין אעני פיה נג׳דהא לגתהם עלי אלחרוף
 רפי וריש דגש ריש וכד׳לך אשבההמא. ומא
רסומהם. עלי

 אבתדי ]האהנא[ אלי אלקול אנתהי קד ואד׳
 הלכה הלכה מנה נת׳בת אן פנרי אלכתאב, בנץ
 כתאב הו לים אד׳ נפסדהא, ת׳ם תמאמהא, עלי

 יקף אלנאם מן אלכת׳יר ולא אלוג׳דאן, כת׳יר
 ונקדם תצחיף. 13 או תגייר פיה יקע לילא עליה
 ואחד וכל פצול, אעני אפראק ת׳מאניה אנה

וביאן. לה. מעני פי מנהא

ורוד. דגש 46 התלמוד. שגבתב ועד המשנה
 לפי בנוי שהוא ג הל׳ ט״ד לקמן גס מציין וכד 47

 רבנו וצדק 48 ד. בהל׳ וגם ישראל. ארץ לשון
 בעשרות בימינו מצוי זה ספר כי שנהג, כפי שנהג

מתוקנת הוצאה שהוציא טוען מו״ל וכל מהדורות,

אך. א, כ*י בענזוד <3

 ביניהם. השנוים מאד מאד ורבו מסוייס, כ״י פי על
 להשמיטה צריך שהייתי ויתכן ״פרקים׳׳ של כפל 49
בתרגום. מקום לה אין כי



לה

ק ר שון פ רא

 ישראל׳ אלהי צבאות, ה׳ יה, חקק חכמה א( פלאות נתיבות ושתים בשלשים א.
 עולמו את ברא שמו, וקדוש עד, שוכן ונשא, רם, שדי, אל, חיים, אלהים ניזז

 ושתים עשרים בלימה, ספירות עשר וספור. וספר בספר ספרים, בשלשה
פשוטות. עשרה ושתים כפולות, שבע אמותב<, שלש אותיות,

אומוח. צ״ל ב( פליאות. י״ג א(

ק ר שון הפ א ר  ה

ה הלכ ה ה שונ א ר ה

 תעלומות שבילים ושלשים בשנים :1 ותרגומה
 אלהי הצבאות, אלהי י* הנצחי חקקס החכמה,
 הרם, המספיק*, חיבול*, החי, האלוה ישראל,
 עולמו ברא שמו. וקדוש לעדי-, הקיים הנשא,

 עשרת והם ודבור. ומספר כתב ,ג דברים בשלשה
 האותיות, ועשרים ושתים המוגדרים״, המספרים

 ושתים כפולות, ושבע עיקר**, שלש מהם והרי
פשוטות. עשרה
 ואומר, המלים את לדייק בראשונה אחל

 דעת פליאה כמו תעלומות, שלאות פירשתי
ופירשתי ממני*. נפלאו המה שלשה ,7ממני

 לפרשה, יחל בטרם לערבית רבנו תרגמה הלכה כל 1
 מקום היה לא בלבד מלולי תרגומו היה ואלו

 ההלכה, תרגוס הוא הלא כי לעברית, שוב לתרגמו
 נאלצתי החדוש מן הרבה בו שיש שראיתי כיון אד

 וכך ״אזלי״ יה תרגם *1 התרגום. את לתרגם
 וענינה יה, או אהיה שם מקום בכל רבנו מתרגם
 חדל לא אשר לראשיתו, ראשית אין אשר הראשון

 כי בדיוק, שאינה אף ״נצחי״ ותרגמתי מאז, להיות
 למונח יותר המתאימה מלה בעברית לי ידועה לא

 ״טאיק״ אל רבנו מתרגם מקום בכל 2 הערבי.
 בכל 3 מוגבלת. הבלתי היכולת בעל כל, על היכול
 ומספק המכלכל שהוא ״כאפי״ שדי מתרגם מקום

 לכל ודי בו, לעולמו ודי והקיום, החיים את לעולמו
 מורכבת מלה היא וכאלו מבטחו. אותו לשים סרט

למלים מהדורתי כא א לרוח תרגומו וראה די״. ״אשר

ל צ פ ל אל או ל  א

לי הלכה אל או ל א

 כ׳פיאת סביל ות׳לתין את׳נין פי ותפסירהא:
 אלאה אלג׳יוש רב אלאזלי רסמהא אלחכמה,
 אלרפיע אלכאפי אלטאיק אלחי אלאלה אסראיל

 כ׳לק אסמה, וקדום אלדהר אלת׳אבת אלסני
 והי ונטק, ועדד כ׳ט אשיא, ת׳לת׳ה פי עאלמה

 ואלאת׳נאן אלמחט׳ורה, !14] אלאעדאד אלעשרה׳
 יסבעה אצול, ת׳לת׳ה פמנהא אלחרף, ואלעשרון
בסיטה. עשר ואת׳ני מצ׳אעפה,
 פסרת ואקול, אלאלפאט׳ בתצחיח אולא אבתדי

 שלשה ממני, דעת פליאה מודל כ׳פיאת, פלאות
קאל כמא כ׳ט, פפר ופסרת ממגי. נפלאו המה

 בטיי שזה לקמז שבאר וכפי 4 לי״. הרע ״ושדי
 גס וראה הזמן. ואהר הזמן לפני שהוא להוראת

 תרגם 5 השמות. כל באר שט גס ה הל' בפ״ג
 כפי כאן וענינה מישגים. דברים, ״אשיא״ ספריס
 בלימה תרגם 6 ״הגדרות״. לקמן מבאר שהיא

 מוגדרות וענינה לקמן. שפירש וכסי ״מחט׳ורד.״
 שאין בלבד עשר שהן כלומר ומסוייגות, מוגבלות
 שמור שהיא כדבר מהן לגרוע ואין עליהן להוסיף

 כאלי ״מוגדרות״ מקיס בכל ותרגמתי מסגרת. בתור
 ההבנה הקלת למען *6 סביבן. בנוי וגדר חיץ

 שייאמר כיון אך יסודות, ״אצול״ לתרגם צריד הייתי
 להרגם יכילתי לא אומית״ שלש ״יסוד לקמן עוד

 והוזקקתי ״יסוד״ במלת אומות תרגום שהיא ״אצול״
 תרגס וכן ו, קלט תהליס 7 ״עיקר״. לתרגם

יח. ל משלי 8 רעד. עמ׳ מהדורתי ראה שט,



לזא ראשון ערק

 ויש .ג• אליה יגיע שבו מצב רומו לו יוסיף לא
 המלאכים, השמים עוף בהזכירו הכוונה כי אומרים

 .4* השרפים מן אחד אלי ויעף נאמד שבהם לפי
 והאבדון שהמות לא אמרו, ומות אבדון ואמרו

 אנשי בו הכוונה אלא דבר, שיאמרו כדי מדברים
 ואבד מת שכבר שמי כלומר ,ומותי* אבדון
 ,2־ כשבילגו הזאת בחכמה שבילו הרי 34 ממנו
 היו מתו שכבר הראשונים כי לחשוב שאין

 אדם מבני דומה שסכם וכיון אותה. 2משיגים״
 ואמר ברוממותו, יתרומם הבורא אל השיבה
 הוא כי מקומה, את ידע והוא דרכה הבין אלהים
 יראה, השמים כל תחת יביט הארץ לקצות
 אמרו .״ במדה תכן ומים משקל לרוח לעשות

 הכוונה אין ומקומה, דרכה ידע שהוא ה׳ על
 במקום, 1עומד״ מסויים עצם שהחכמה בכך

 שתהא הוא בטל כי המקום, אותו יודע ושהבורא
 אלא הבורא, זולת דברים שני ומקומה החפמה

 לה יודעים אינם שהם אדם בני על שאמר כיון
 המשל דרך על אותו הפך מקום, ולא דרך

 לו שהיא וענינו זאת, יודע הבורא אבל ואמר
 בפסוקי וכלל ״*. זולתו דבר ואינה מקורה, והוא

 וגו׳ לרוח לעשות וגו׳ הארץ לקצות הוא כי
 ושמים ארץ הזכיר לפיכך *.0היסודות ארבעת

 היסודות את המצאתו כי להודיענו ומים ורוח
 מיוחד, טבע מהן אחד לכל והטביעו הללו

 י* אחד אף עליה יעמוד שלא זאת עשה בחכמה
 ולא לזה בדומה *י* אגור ואמר אדם. מבני

 ופירוש *.2אדע קדשים ודעת חכמה למדתי
קדשים כי הבורא, חכמת יודע שאינו הדבר

 ״אחד תרגס ושם ו. ו ישעיה 22 החכמה.
 באר זו בהלכד. ולקמן המלאכים. אחד אלמלאיבה״

 בתרגומו, בחב וכן 23 שרפים. נקראו מדוע
 השמים האזינו תרגם בזה וכיוצא מהדורתי. שם ראה

 רבנו פירושי וראה א, לב דברים האת, ותשמע
 ותגל השמים ישמחו תרגם ובך מהדורתי. לחורה
 מהדורתי. שם ראה יא, צו תהלים הים, ירעם הארץ
מהדורתי. א ג לאיוב רבנו פירוש גם וראה

 הזאת גחכמה דרכו :אפשר 25 האדם. מגני 24
 כה איוב 27 יודעים. 5 אפשר 26 כדרכנו.
שהיא כלומר 29 נמצא. :אפשר 28 כג־כה.

 בדכר אראד אנה יקאל וקד אליהא. בהא יצל
 אלי ויעף קאל פיהם לאן אלמלאיכה, השמים עוף
 לים אמרו, ומות אבדון וקולה השרפים. מן אחד

 לכנה שיא, פתקול נאטקה ואלאבאדה אלמות אן
 [15! מאת מן אן אי ומוח, אבדון אהל בה יריד
 סבילנא, אלחכמה הדה פי סבילה מנא ובאד
 יקפון כאנו מאתו אלדי אלאולין אן יט׳ן פלא

 רדהא אלנאס ען רפעהא הצל פלמא עליהא.
 הבין אלהיט פקאל ג׳לאלה ג׳ל אלבארי אלי

 לקצות הוא כי מקומה, את ידע והוא דרכה
 לעשות יראה, השמים כל תחת יביט הארץ
 אללה פי קולה במדה. תכן ומים משקל לרוח
 אן בה יריד לים ומכאנהא, טריקהא ערף אנה

 אלכ׳אלק ואן מכאן פי מקים מא ג׳והד אלחכמה
 אלחכמה תכון אן לאסתחאלה אלמכאן, דלך ערף

 קאל למא לכנה אלכ׳אלק, גיר שיין ומכאנהא
 טריקא להא יערפון לא אנהם אלנאס פי

 בל פקאל באלתמת׳יל דלך עכם מוצ׳עא, ולא
 והו לה אנהא מעני עלי דלד, יערף אלבארי

 כי פסוקי פי וג׳מע גידה. שי הי ולים מעדנהא,
 וגו׳ לרוח לעשות וגו׳ הארץ לקצות הוא

 ורוח ושמים ארץ פדכר אלארבע, אלענאצר
 אלאצול להדה איג׳אדה אן יערפנא ]יט[ ומים

 בחכמה כ׳אץ, בטבע מנהא ואחד לכל וטבעה
 עליהא. אלנאטקין מן אחד יקף לא דלד צנע

 חכמה למדתי ולא דלד מת׳ל פי אגור וקאל
 יעלם לא אנה דלך ושרח אדע, קדשים ודעת
אלמוצ׳ע הדא פי קדשים לאן אלכ׳אלק, עלם

 עצמיים תארים לו אין כי היא, והחכמה החכמה
 לה׳ ניחם ודומיו ״חכם״ תאר ועל לאניותו. מחוץ
 מ״ד השני המאמר באמו׳׳ד הננחי* בספרו גם ראה

כתב בזה יכיוצא 30 סח. עמ׳ מהדורתי
 31 מהדורת'. שם ראה יב, כה לאיוב בפירושו

חחלת 31״ אחד. אף ישיגנה שלא אפשר
 32 יקה. בן אגור דביי ל במשלי שם הפרשה

 ״ואף זה וק0ס רמו תרגם ושם ג. ל משלי
 ידיעת ולא החכמה כל ידעתי לא שלמדני לאחר

 פירושו כל את כאן מתרגם והנני ידעתי״. ה׳
כדי כאן שקצר במה הרחיב שס בי זה לפסוק



יצירה ספרלח

 במקום שאלהים כמו **, קדוש כמקום זה במקום
אדון**. במקום ואתים אלוה,

 שכבר טי על ואף אמר :זה את זד. ישלימו שדבריו
 ואף הכלליים חמדעים למדני שאיתיאל לכם תיארתי

 לא אותה, למתי שלא חכמה נשארה הרי המיוחדים,
 גם אלא ממגי, שמגעה אלא אותה יודע שהיה מפני
 חכמה ממנו נעלמה לבדו איתיאל ולא ידעה, לא היא
 בשום שידעוה יתכן לא אדם בני כל גם אלא זו,

 רגם חכמה למדתי ולא אמר ולפיכך כלל, אופן
 ויהיה קדשים. דעת ולא ענינו ויהיה קדשים, ודעת

 כי הקדמתי שכבר וכסי קדוש, כענין ה׳ שם קדשים
 יום כי שהקדמתי וכסי אליה, כענין אלהים שם

 וליל יחיד, לשין כסרד. כח( כג )ויקרא כסירים
 ואיל יחיד, לשון שמירה מב( יב )שמות שמירים
 אלוה אלהים כך יחיד, לשון יב( כט )שם המלואים

 יחיד. קדוש וקדשים יחיד, אדון ואדנים יחיד, לשון
 לא אחד שאף הזו הנסתרת החכמה על גלה והנה
 שהוא ויתרומם, יתהדר ה׳ חכמת שהיא נד. ישיג
 והטביע מיש, לא יש בריאת חכמת והיא בד. יחיד

 כי אמר כבר איוב ואף רואים. שאנו כטי דבר כל
 ולא אדם מבני אחד אף ישיגנה לא הזו החכמה
 והחכמה בפרשת שאמר כמו ]המלאכים[ מזולתם

 מאין והחכמה יגם יב( כח )איוב וגו׳ תמצא מאין
 וכסי שם. פירשתי שכבר כטי כ( כח )שם וגו׳ תבא

 ארבעת את הסישה בסוף תיאר שהוא שפירשתי
 החכמה כי ובאר והעסר, והמים והאויר האש היסודות

 מיש לא הדברים בריאת היא להשגה ניתנת שאינה
 אמרו והוא לו מיוחד בטבע מהו יסוד כל וחקק

 כד( כח )שם וגו׳ יביט הארץ לקצות הוא כי
 ארץ הזכיר כה( כח )שם וגו׳ משקל לרוח לעשות
 למטה שהיא הארץ את ותיאר ומים, ורוח ושמים
 והרוח תחת, באמרו למעלה והשמים יביט, באמרו
 באמרי נוזלים והמים משקל, באמרו נושבת שהיא
 נישגת שאינה שהחכמה כאן אגיר דברי וכך במדה,

 וכמו יטביעתם, וטתוחם היסודות ארבעת חכמת היא
 יתקרשו הבורא אל זה בכל הידיעה את אייב שהסב

 כך כג( כח )שם דרכה הבין אלהים באמיו שמותיו
 יתהדר לה׳ היא זה כל ידיעת כי אגוד הקדים

 שלא אלא אדע. קדשים ודעת שאמר כמו ויתרומם
 מדעים שיש לומיי איוב את הביאה אשר הסבה
 הביאה אשי־ הסבה היא ה׳ אם כי אותם ידע שלא

 שונות, סביתיהם אלא זאת, את לומר אגור אח
 ביני שהיה הויכוח זה בדבר להוכיח אילצו איוב כי

 ויסיריהם, הזה בעולם אדם בני שלות על חבריו לבין
 ואינו לצדיקים אלא מטיב שאינו אומרים היו שהם
שהיא יש אלא לא, אימר יהוא לרשעים, אלא מיסד

 אלוה מקאם אלהים אן כמא קדוש, מקאם
אדון. מקאם ואדנים

 לסבות הצדיק אח מיסר שהוא ויש לרשע מטיב
 אומר והיה להשיגם, אנו נוכל שלא לסניו, הידועות

 בעל ישיגם שלא מדעים יש והאם תאמרו ואם להם
 האם כן, לכם אומר אני אדם, מבני הבריא השכל
 אין והיסודות העיקרים בריאת שחכמת מודים אינכם

 חכמת על אומר אני כך ז להשיגה הנבראים ביכולת
 ארבעת לתיאור איוב ברח שלא הרי והיסורין. האישר

 ולהשוות מגמא לעשותם כדי אלא הללו היסודות
 דבריו תשובת ביארתי וכבר טוען. שהיה מה להם
 שם ראה לאיוב, בפירושו1 מספיק באור שם

 במה מתוכח עמו היה לא אגור אבל מהדורתי[.
 היתה אלא היסודות, בבריאת שיוכיח כדי שאמר
 הם ומה ילמדנה, היאך החכמה ללומד להודיע מטרתו

 ומה עליהם, לעמוד ויוכל בהם שיתבונן הדברים
 להקל כרי עליהם, לעמוד יכולת לו שאין הדברים

 ללמוד מתחיל כאשר הנער כי מטרתו, וישיג יגיעו
 דעתו על שעולה דבר וכל וחריף תקיף הוא החכמה

 ואין עליו שישאל דבר שום שאין בחשבו עליו שואל
 על תשאל אל אגור לו אמר לפיכך תשובה, לי

 שאין וכיון עליהן, לעמוד אפשר שאי הללי הדברים
 לא בשם אם כי כלל שאלות אינן תשובה לדיז

 ואשא תשיגם. לא כי בהם תחקור אל ולכן בענין,
 ראיית לתלמידו ללמד שרצח למי ואומר, משל לזה

 שאם יודע שהוא ולפי אחריו, יעקוב היאך הירח
 יתקל שמא דרכו כפי אחריו לחקור לתלמידו יגיח

 נסתרת בפנה ויעמוד הירח במקים שלא מבטו
 אל ואומר לו מקדים לסיכך יראהי, ולא ממקומו

 גם וכך וצפון, ודרום מזרח הרוחות בשלש תחפשהי
 תחפשהו אל הצפון לצד המערב רוח בחצי בערך
 לצד המערב רוח בחצי בערך אותו חפש אבל שם,

 בשנויי חדש בכל עליו תחקור שכאשר אלא הדרום,
 השגה של הארוך היום מן הרי הזה, בדצי מקוציות

 עד המעייב מחצי מקומו משנה תראהו הקצר עד
 תמצאהו האריך עד הקצר היום ימן הדרום, סאת קצה

 אופק של החצי אל הדרום מפאת חדש חדש עובר
 מה יניח הזו הדרך את לו יפתח כאשר יהגה המערב.

 מבוקשו. את וישיג מטרתו כלפי וילד בו ישיגנו שלא
 החכמה את תדרוש אל למתלמד אמר אגור, עשה כך

 היאך טבע על ולא נביאו היאך היסודות מבריאת
 לבני לא לה׳ הם כי מלבך. אלה שגי הסר היטבע,

 בהתעסקר מחשבתך כחות אח תפזר שלא כדי אדם,
 לך שאטשר למה תבונתך כח בכל ופנה בהם,

 וגם 31 אדם. לבני מסור שהוא דבר אותו לדעת
ד. יט ישעיה ראה 34 יט. כד ביהישע



לטא ראשון סרק

 שהחכמים הזו החכמה כי הודיע, כך ואחר
 ויחודן. היסודות טבע היא מהם שנעלמה מודים

 לו, ונאמר שבחכמים החכם נשאל שאלו לסי
 שהיא האש טגע געשה מדוע אחה יודע האם
 וטבע למטה, שירד המים וטבע למעלה, עולה

 או כי לשקוע, העפר וטבע נתפש, שאינו האויר
 נבראו כך משיאמר יותר תשובה לו תהא לא

 יודע אינני אני אגור, אמר וכך הטבעו. כד ועל
 טבע עשה מי בזה כוינתו וירד, שמיס עלה מי

 ממנה למעלה שאין עד שביסודות העליון האש
 כרי בחפניו, רוח אסף מי יודע ואיני מאומה.
 בלתי בטבעו והוא בחפניו האויר את שתופש
 את צורר מי בשמלה, מים צרר מי ולא נתפש.
 הקים מי ולא ניגר. נוזל והוא במטפחת המים

 קבועים הארץ קצוי עשה מי ארץ, אפסי כל
 יודיענו ,5י• ואח את טוען יטען אם אמד, במרכז.

 בסוף אמרו והוא עקביתיו, ואיסוא *י הוא מה
ולא תדע׳י. כי בנו שם ומה שמו מה הפסוק

 יודיענו זאת את שידע מי שיש אדס יטען אם 35
 אוחו של עקבותיו־צאצאיו את לנו ויראה היא מי

 ל, משלי 37 הוא. מי :אפשר 36 החכם.
 בפירושו רבני ובתב זרעי. — בנו שם תרגם ובך ד.

 שמים באמרו היסודית ארבעת עיקרי הזכיר :שם
 המלומד בי החבס שידע ולפי וארץ, ומים ורוח

 מה שידע יתכן לא מסויים חלק אצל נעצר באשר
 לא בקרוב, אלא הרחוק אל דרך אין כי שאחריו,

 ברא היאך לשאול שלא המתלמד את להזהיר נזקק
 מנעו לא גם יכן מיש, לא היסודות ארבעת ה׳

 והריח למעלה עולה האש טבע עשה היאך מלשאול
 על ואף שוקע, והעפר ניזלים והמים נתפשת בלחי

 אבל הראשונה, אחרי שניה דרגה הזו שהשאלה פי
 האש על תשאל אל יאמר שלישית מדיגה אוחו מנע

 שתהיה כדי העפי כטבע למטה שוקעת אינה מדוע
 מי באמי־ו ולרדיז עליה לעלות החיים לבעלי מקום
 מעובה אינה מדיע הרוח על ולא וירד. שמים עלה

 אסף מי באמרו בכפיו האדם שיאספנה בדי בעפר
 משתמר נעשה לא מדוע המים על ולא בחפניו. רוח
 אם משל דרך הנקבוביים הקנקנים מן יזל שלא עד

 מים צרר מי באמרו ודומיהם הבגדים כגון בהם נצוק
 תעורה בעל נעשה לא מדוע העפר על ולא בשמלה.
 כל הקים מי באמרו והפכה עמידה לו שיהא ותנועה

 שאלות אינם מאתך האלה האמרים בי ארץ, אפסי
אדם בני ביכולת שאין לפי תשובה עליהם ואין

 יקד אלדי אלחכמה הדיה באן אכ׳בר ת״ם
 אלענאצר טבע הי יג׳הלונהא באנהם אלעלמא

 אלעלמא אעלם סיל לו אנה וד׳לך ותכ״ציצהא,
 אן אלנאר טבע צארת לס תעלם הל לה, פקיל

 ספלא, יהבט אן אלמא יטבע צעדא, תתרקי
 אלרסיב, אלתראב וטבע יצ׳בה, אלא אלהוא וטבע
 כדא יקול אן מן אכת׳ר לה ג׳ואב לא לכאן

 אני אגור )קאל( וכד׳לד טבעת. ועליה כ׳לקת
 ג׳על מן בה יריד וירד, שמים עלה מי אעלם לא

 יעליהא לא חתי אלענאצד אעלי אלגאר טביעה׳
 יצ׳בט מן בחפניו, דוח אסף מי אעלם ולא שי.

 יצ׳בט. לא טבעה (16] פי והו חפניה פי אלהוא
 סי אלמא יצר מן בשמלה, מיס צרר מי ולא

 אפסי כל הקים מי ולא סיאל. מאיע זהי מנדיל
 פי ת׳אבתה אלארץ׳ אקטאר ג׳על מן ארץ,

 פליערפנא דלד מדעי אדעי אן יקול אלמרכז.
 מה אלפסוק אכ׳ר לקולה את׳רה. ואין 17 הו מא

שמו מה יקל ולם תדע, כי בנו שם ומה שמו

י * קרא ד, / * יי,;יה ׳י׳ו א ך ללי* .זי ץוי

 שתשאל כגון זה שאחרי מה שכן כל איתם. לדעת
 ונעה נושבת יהריח למעלה עילה האש נעשת מדוע

 אם כי בעצמו עומד ואיני ניזל יהמים בעדינות
 מה שכן בל לכל, מתחת ושוקע נח והעפר בבלי

 וניצר מאש לא אש נביאת היאך כלומר זה שאחרי
 עפי ינתחדש ממיס לא מים ונהיה מאייר לא אייר
 שתי כי מזה, מאימה תדע שלא שכן כל מעפר, לא

 שבני הודעתיך אשר השאלה אוזרי הללי השאלות
 ורחוק. עמוק יותיי שאחריה מה יהנה ידעוה לא אדם
 על כמדע אדם בבני המופלג החכם נשאל ואלי

 ייתר תשובה לו תהיה לא וטבעם הללו היסידית
 שמי מה באמרי ורצה וגטבעי. נחקקו כך משיאמר

 היה שכבר אדם יהיהר שאס תוע, כי בנו שם ימה
 בהם החכמים רביי בגלל שחלפו הדורות באחד

 אי הללו הענינים על שעמד הכס במדעיט ובקיאיתם
 מקהלית שאני לפי טעית, זד. הי־הורי הרי מקצתם,
 שכבי־ יקא בן אגיר לני אמר אומיים החכמים
 נישגיט אינם הללו שהסוגים דעתינו לני החליטה

 החליט שכנר מה ישיג כריא שכל שנעל יתכן ולא
 כפי הדבי היה אלי ואף גישג. שאיני עליו היא

 מעקביתיי עקבית נשאייס היי הרי המהרהר שדימה
 ובדומה יתלמידיו ומאמיייו ספריו או החכם אותו של

אמי ולא בגו שם ומה שמו מה שאמר כמי לכך



יצירה ספרמ

 שרצה מפני אביו, שם ומה שמו מה אמר
 שהיה מה רצה ולא אחריו, הנשארים העקבות

 דעת הללו הפעולות ארבעת שקרא וכיון לפניו.
 הבורא, אל כולם את להסב נתחייב קדושים,

 #זי שם שנאמר כמו וירד שמים עלה שהוא
 רוח אסף והוא אלהיסיי, השמים על רומה

 נפש בידו אשר *י* שם שנאמר כמו בחפניו
 כמו בשמלה מים צרר והוא וגר**, חי כל

 כל הקים והוא ,40בעביו מים צרר שנאמר
 מכוניה על ארץ יסד שנאמר כמו ארץ אפסי

 <נשמניחים הם וחסידיו ועדיי■. עולם תמוט בל
 ומה שמו מה שאמר כמו הללו הפעולות את לו

 יצא כבר 4בידיעתו* שנכנס ומי בנו. שם
 כמו אספרה אמרתי אם שאמר כמו 44מכללם

 כל את מפרשים ויש .45בגדתי בגיד דור הנה
 אמר החכמה. דרישת על בזירוז הזו 4הפרשה*

 לבנו, אותה יוריש שהאב 47בכך תבטחו אל
 כמותם בניהם היו שלא נכבדים ראינו שכבר לפי

 ורומז וירד, שמים עלה מי מהם יש בחכמה.
 אל עלה ומשה שאמר לסי משה, על בכר

 ורומז בחפניו, רוח אסף מי ומהם .4האלהימי
 הקהל תור אל וירץ שאמד לסי לאהרן, בזה

על ויכפר הקטרת את ויתן בעם הנגף החל והנה

 לעקבות נתכוון שהוא לפי אביו שס ומה שמו מה
 על תשובה שאין וכשם האבוח. אחרי הנשארים
 נבראו כד האמירה מן יותר הללו והיסודות העיקרים

 הדברים פרטי על גם תשובה אין ככה נטבעו, וכד
 מהם אחד כל עוצם ושעור הכוכבים גופי כגון

 מהן ומד. גלגליהם ומרחקי ומרחקיהם גלגליהם ומדת
 ותנועותיהם למרכז מיחוץ ומה הארץ מרכז מרכזו
 כר החכמים יאמרו מאשר יותר והשונות השוות
 הארציים הפרטים גם וכד אותם. מצאנו וכד נבראו
 ממיני פרטים כמה וכן והנהרות והימים ההרים

 ובעלי הצמחים ומיני והפשוטות היקרות האבנים
 החכמים שאין טי על ואף סוגיהם, לכל החיים

 בהחלט מיניהם לא ואף סרטיהם מנין מקיפים
 זה כל על תשובה שאין לפי לפרטיהם מקביל שהם
 הכרנום. וכד הם כך בחכמה המופלג שיאמר אלא
 בעלי בפרטי הדברים כך הללו ביסודות שהדבר וכסי

 וכמות הרכבתם ואיכות האברים ובסוגי החיים
 המסלקת מוכחת עצה אין בזה כיוצא וכל השרירים

יותר שנוייהן או מהן הגרעון או בהן התוססת הרהור

 אלבאקי אלאת׳ר אראד לאגח אביו, שם ומה
 סמי מא ולמוצ׳ע קבלה. כאן מא ירד לם בעדה
 קדשים דעת כלהא אלאסעאל אלארבעה הדה
 שמים עלה סהו אלכ׳אלק, אלי ג׳מיעהא רד וג׳ב
 אלהים, השמים על רומה הנאד קאל כמא וירד
 אשר ת׳ם קאל כמא בחפגיו רוח אסף והוא
 בשמלה ]כ[ מים צרר והו וגר, חי כל נפש בידו
 אפסי כל הקים והוא בעביו, מים צרר קאל כמא
 תמוט בל מכוניה על ארץ יסד קאל כמא ארץ

 הדה לה יסלמון אלדין הם ואוליאוה ועד. עולם
 פמן בנו. שם ומה שמו מה קאל כמא אלאפעאל

 קאל כמא ג׳מלתהם מן כ׳דג׳ פקד עלמה פי דכ׳ל
 בגדתי. בניך דוד הנה כמו אספרה אמרתי אם
 טלב עלי חת׳ פי ג׳מעא אלקצה הדה תפסר וקד

 עלי אמרהא פי תתכלוא לא פיקול אלחכמה,
 ראינא קד פאנא לה, יי אבנה יורת׳הא אבא אן

 פמנהם אלחכמה, פי כהם בנוהם יכן לם אג׳לא
 אד משה אלי בה 1ויומן״ וירד, שמים עלה מי

 אסף מי ומנהם האלהים, אל עלה ומשה יקול
 וירץ יקול אד אהרן אלי בה וישיר בחפניו רוח
 את ויתן בעם הנגף החל והנה הקהל תוך אל

מיס צרר מי ומגהם העם, על ויכפר הקטרת

ל 18 א. צ״ בנ . צ*ל 19 א סי ו י ו

 בראשוני ואף נבנו, זה ועל נבראו כד לומד מאשר
 להן אשר במספרים ואף והקו, הנקודה כגון התבניות

 יחד אלה בכל הטענה שורש להן אין ואשר שורש
 הזה הדבר דרך הוא כך החכם שיאמר והיא אחת
 כמשפט שם. ״הנאד״ •זג ע״ש. נבנה, זה ועל

 אלא מסויים, מקום על מורה ואינה הערבית, השפה
 תהליס 38 שנאמר. במקוס שנאמר כמו ענינה

 ח. כו שם 40 י. יב איוב 39 ו. נו
שמוסרים, אפשר: 42 ה. קד תחלים 41

הבלעדית. בידיעתו הללו שהדברים שמודים והכוונה
אותם. שידע שמדמה מי כלומר בחכמתו. :אפשר 43
 בין והוגדר והצדיקים החסידים מכלל יצא 44

 אם תרגם: ושם טו. עג תהלים 45 הבוגדים.
 חרי אדם בני למקצת אלד. בכגון אספרה אמרתי
 אגוד דברי 46 חסידיו. את מכחיש בכך אהיה

בענינה. תסמכו אל :אפשר 47 ג*ד. ל, במשלי



מ*א ראשון מרק

 גזח ורומז בשמלה, מים צרר מי ומהם •<. העם
 אדרתו את אליהו ויקח שאמר לפי אליהו, על

 ומהם י.6 והנה הגה ויחצו המיס את ויכה ויגלם
 לפי יהושע, על בו ורומז ארץ, אפסי כל הקיס מי

 ״.1ארץ אפסי יחדו ינגח עמים בהם שאמר
 מהם אחד כל אל הבט כמתפלא, אמר כן ואחר

 שיהא שאפשר וכשם .8בגו* שם ומה שמו מה
 שלא בן שיהא אפשר כך כמותו, בנו שאין אב
 שאמרו מה זה את ומחזק כמוהו. אביו היה
 ■■ המשלים באותס שאול להם נתנבא כאשר העם
 והשיב בנביאים, שאול הגס קיש לבן היה וה מה

 כנגדם, אמר .8אביהם* ומי ואמר מהם אחד
 לא והאם ,88היחס לפי חודשה החכמה והאם
 ואף תדע. כי בנו שם ומה שמו מה בח נאמר

 מתאים הראשון הרי נכון הזה הדבר שגם פי על
הכתוב. עצם שהוא לפי מתר

 ואגור, איוב כלומר מהם, אחד כל סיים וכאשר
 לתאר חזר נישגת, אינה אשר החכמה את לתאר

 שהיא והודיע להשגה. הניתנת החכמה את
 ,8והשמעיות* השכליות והאזהרה הצווי חכמת

 יראת הן לאדם ויאמר דבריו בסוף שאמר כמו
 וסור הצווי. ענין בזה כוונתו חכמה, היא אדני
 ואמר האזהרה. ענין בו כוונתו ,87בינה מרע
 הצווי. על בו רומז צרופה, אלוה אמדת כל אגור

 לחוסים הוא מגן באמרו הגמול את לו וצירף
 על בו רומז דבריו על תסף אל כד ואחר גו.

 פן באמרו העונש אח לכך וצירף האזהרה,
היא ** השניה הזו והחכמה •״. ונכזבת בכך יוכיח

 50 יב. יז במדבר 49 ג. יט שמות 48
 כלומר 52 יז. לג דבריס 51 ח. ב ב מלבים

 ויהושע אליהו בגון לגמרי ידועים בלתי שבניהס
 ללא אד ידועים אמנם שבניו משה או בן, לו היה אם
 להם שהיד. אף כמותו שאינם אהרן או מעמדי. שם

 שבך מסברא בן אמר רבנו 53 שהוא. פל מעמד
 משאותם לשאת והסופרים הנביאים כל של דרכם

 נבואתו נתבארה לא כי וחידה, שירה משל בדברי
 ראה 55 יא־יב. י א שמואל 54 בכתוב.

 56 לסופו. קרוב ט״ג מציעאה בבא תוספתא
 ניתנו לא אלו גם מחייבם שהשפל ואזהרות צווים

 השכל אין ואשר שכליות, רבנו לדעת נקראים
בספרו וראה שמעיות. נקראים מחייבם האנושי

 ויקח יקול אד׳ אליחו אלי בה ויומי בשמלח
 ויחצו המים את ויכה ויגלם אדרתו אח אליהו

 וישיר ארץ אפסי כל הקים מי ומנהם והנח, הנה
 ינגח עמים בהם יקול( !אד׳ יהושע אלי בה

 אלי אנט׳ר מתעג׳בא יקול ת׳ם ארץ. אפסי יחדו
 אבנה, אסם ומא אסמה מא מנהם ואחד כל

 כדלו מת׳לה, אבנה לא אב יכון אן ג׳אז פכמא
 [17] מת׳לה, אבוד. יכן לם אבן יכון אן יג׳וז

 נבאהס חץ אלקום קאל מא הד׳א ויאוידי*
 קיש לבן היה זה מה אלאמת׳אל בתלך שאול
 פקאל בעצ׳הם פאג׳אב בנביאים, שאול הגם
 באלנסב, תורת׳ אלחכמד! והל יעניהם אביהם, ומי

 כי בגו שם ומה שמו מה טיהא קאל קד ולים
 איצ׳א ממתקים אלקול הדא אן ועלי תדע.

אלנץ. דאת הו אד אטבע פאלאול

 ואגור איוב אעני מגהמא ואחד כל פרג ולמא
 אלי עאד חדרו, לא אלתי אלחכמה נעת מן

 }כא[ באנהא פאכ׳בר תדרך, אלתי אלחכמה וצף
 ואלמסמועין, אלמעקולין ואלנהי אלאמר חכמה׳

 יראת הן לאדם ויאמר קולה אכ׳ר טי קאל כמא
 מדע וסור אלאמר, באב בהא יריד חכמה היא אדני
 כל אגור וקאל אלנהי. באב בה יריד בינה

 וצ׳ם אלאמר, אלי בה ישיר צרופה אלוה אמרת
 ת׳ם בו, לחוסים הוא מגן בקולה אלת׳ואב אליה

 וצ׳ס אלנהי, אלי בה יומי דבריו על תסף אל
 ונכזבת. בך יוכיח פן בקולה אלעקאב אליה
ענהא קאל אלתי הי אלת׳אניה אלחכמה והדה

ויזיד. 20

 עט׳ מהדורחי פ״א שלישי מאמר באמו״ד הנבחר
 וכיוצא פח. פח איוב 57 והלאה. קיז־קיה

 משלי 58 מהדורתי. שם ראה בפירושו. כתב בזה
 כל באמרו כלל שם: בפירושו כתב וכן ה׳ו. ל,

 ואמר יחד והשמעיות השכליות המצות את אמרת
 הדיוק, הצריפה ועניו הצרוף, בדבר שהט עליהן

 ששכלו ימצא להתבונן מטיב כאשר המשכיל כי
 הדומה וכל והמשפם והצדק האמת את לעשות מחייב

 הדומה ופל והשוא והעושק העוול מן ולהמנע לכד
זעתי ידיעת חכמת 59 ע״ש. וכר לכד,



יצירה ספרנב

 ונעשו חלקן כך ואחר פליטה, פפירות עשר ואמר
 חמש ונעשו הקבילן כך ואחר וחמש חמש
 הוא יותר, ולא לשנים שחלקן ומה חמש. כנגד
 שהוא המקבילים מן דבר שום שאין ללמד כדי
 כל אבל המספרים, הקבלת אם כי צד מכל שוה

 מוסיף אחר, מצד ושוגה מצד תואם שזולתן
 ההקבלה כי אלה, דבריו וסוד זולתו. ויחסר דבר

 רואים שאנו כפי *,9 הנכון האזון הוא ה׳ במעשי
 כמו שעשה, מה כל וכך האצבעות בעשר
 על האלהים עשה זה לעמת זה את גם שאמר
 וכשם .ד0 מאומה אחריו האדם ימצא שלא דברת

״ הם בבריאה שמעשיו ך  בצווי הוא כך כ
ש, בגמול ובאזהרה,  והקבלות נכונים אזונים ובעונ
 אמרת דרכו תמים האל שאמר כמו אמתיות,

 כאשר גם *י. בו החוסים לכל הוא מגן צרופה ה׳
 מאוזן יושר הכל מיסר או סולח או מרחם הוא
ע״. תנאים כסי ב ק  הרי זה זולת שאומר ומי ש

 כמו מדוייקים, ולא מאוזנים שאינם הם דבריו
 בית נא שמעו ה׳ דרך יתכן לא ואמרתם שאמר
 לא דרכיכם הלא יתכן לא הדרכי ישראל
.ך* יתכנו

 באמצע, מכונת יחיד וכרית באמרו ורצה
 הבריאה כל את הקיף ברוממותו יתרומם שהחכם

 מקיפים הללו שהעשר כמו ״, רוחותיה מכל כולה
 מלהיות מסלט לו ואין בתוכם והאדם האדם את
 מסלט אין בוראו ידי על מוקף הוא וכך כך,
 חקרתני ה׳ במזמור מסורש שהוא כסי מצוויו לו

 משבשים ויש כולו. העולם וכך סוסו. עד 76 ותדע
ת״ ואומרים כאן רי ב  הברית, דרך על יחיד, ו
נכון. זה ואין

 ת׳ם כלימה, ספירות עשר סקאל אלעדד בנסס
 בהא קאבל ת׳ם וחמש, חמש סצארת קסמהא
 נצסין קסמהא ואמא חמש. כנגד חמש סצארת

 אלמקאבלאת מן שי ליס אן ליערף ד׳לך גיר, לא
 אלעדד, מקאבלה׳ אלא ג׳הה כל מן יתסאוי

 מן ויכ׳אלף וג׳ה מן סיואסק סואה מא ואמא
ד אכ׳ר,  קולה וסדירה׳ גירה. וינקץ שיא יזי
 סהי אללה אסעאל פי אלמקאבלה אן הד׳א,

 אלעשר סי נשאהד כמא אלצחיחה, אלמעאדלה
 גם קאל כמא צנע, מא כל כד׳לך אלאצאבע

 שלא דברת על האלהים עשה זה לעמת זה את
 הד׳א אן וכמא מאומה. אחריו האדם ימצא

 אלאמר סי הו כדאך אלכ׳ליקה, סי לה אלצניע
 צחיחה מעאדלאת ואלעקאב, אלת׳ואב סי ואלנהי,

 תמים האל קאל כמא [26] חקיקה, ומקאבלאת
החוסים לכל הוא מגן צרופה י ה׳ אמרת דרכו

ב ואן עסא ואן רחם אן חחי בו,  סכל עד
 קאל שמן ג׳עלהא, שרוט עלי מתקאבל מסתקים

 ולא מקאבל לים אלדי הו סקולה ד׳לך גיר
 ה׳ דרך יתכן לא ואמרתם קאל כמא /6מחרר
 הלא יתכן לא הדרכי ישראל בית נא שמעו

יתכנו. לא דרכיכם
כאמצע, מכונת יחיד וכרית בקולה ואראד

ל אלחכים אן  כלה באלכ׳לק אחאט ג׳לאלה ג׳
מיע מן ה אן כמא ג׳האתה, ג׳  אלעשר הד

 ״ בינהמא מא סי ואלאנסן באלאנסאן מחיטה
אך כדאך, כונה ען לה כ׳רוג׳ לא  מהאט הו כד
 משרוח הו כמא אמרה ען לה כ׳רוג׳ לא רבה מן
 וכד׳לך אכ׳רה. אלי ותדע חקרתני ה׳ מזמור סי

 וברית ויקאל האהנא יצחף וקד כלה. אלעאלם
כדאך. אלחק וליס אלעהד סביל עלי יחיד

א ד, 40 בהלכה, מפורש זה אין כי אם 67 לי. ברור אינו בל א ק א מ ל א. ד, ז* מחררא. ו ה נ  בי

 בלי להקבילן אפשר שאי מאליו, משתמע שהוא אלא
האזון 68 בבריאה. שהן כסי תחלה לחלקן
מוקפת הבריאה שכל 75 כט. יח יחזקאל 74 שהן 69 יתור. או חפור שום בו שאיו הצידק
בבריאה חלק שום ואין ורצונו, פקוחו השגחתו כנגד ארבע ולא חמש, כנגד חמש טבעי באופן
תהלים 76 בוראו. ידי על וגדור מוקף שאינו כל אברי בכל וכך שש. כנגד חמש ולא חמש

:זה למזמור פירושו בתחלת רבנו וכתב קלט. ז קהלת 70 בדיוקו. מפליא אזון יש הנבראים
לפניו גלוים ויתרומם יתהדר שה׳ הוא זה פרק ענין כך ומדוייקים, צודקים מאוזנים כלומר 71 יד.

שהס. מקום בכל אותם ויודע אדם בני מעשי כל שמואל 72 מוחלט. צדק ומשפטיו חוקיו מצוותיו
כמו חרוקה נחה יוד 77 מחדורתי. שט ראה חכמתו. שחייבת החוקים כפי 73 לא. כב ב



נגב ראשון טרק

 שגי לו יש ׳זפד ולשון כמלה שמנה ומה
 יושג לא •י שהענין בכך הכוונה האחד ענינים.

 הקול וחגור. ומלה מקול דבריט, משלשה אס כי
 ויתר אא האולר כאמירת יושכל שלא מה הוא

 זה וגם אדם, כאמרו היא והמלה .79ההברות
 באמרו רוצה הוא מה ולא ענין בו יתברר לא

 כגון הענין, יועלם בו הרי החבור אבל אדם.
 ובשלשת אדם ראיתי או מצאני, אדם שיאמר

 בלי דברים ואין אמר אין הכתוב אמר אלה
 מובן, שאינו מה הוא הקול והנה י״, קולט נשמע

 חבור הוא והאמר הבודדות, המלים הם והדברים
 השמים והרי שהדגמנו. כסי שלש או מלים שתי

 האחד אלהות על מורים והיום והלילה והרקיע
 ודברים אמר כלומר אלה, משלשה מאומה בלי

 על ילמד בהם המשכיל שבהסתכל אלא וקול,
 ההגיון** ספרי ארבעת נתחברו ולטיכר כך**.
 שלשת על מהם שלשה שלהם, המבוא אחר

 ,7בהברות״ תחלתן המבוא והנה הללו, הענינים
 אחת, אחת הבודדות המלים בכח הראשון והסטר
היא מה המחוברות המלים בשתי השני והספר

 ענין. כל ד8 יג. כה במדבר עולס, כהנת כרית
 כבר וענינד. זו מלה של לתרגומד. ״אלמצותאת״ 79

 ,24 עמ׳ כו כרך לשוננו אבימסון רבים, עסיקין יצאו
 קרית אלוני .273 עט׳ שם מורג .269 עכי׳ שם אלוני
 פתרונותיו עם אחד .וכל 116 ׳עמ לח כרך ספר

 בדעתי ועדיין אעמודה משמרתי על אני והצעותיו.
 בקטעים שכתבתי וכפי ההברות״ ״שפר לתיגמו שיש

 ב״תלפיות״ פורסם נסים רבנו של סתרים ממגלת
 די כאן רבנו דברי והנה .349 עם׳ תשכ״ג ניסן

 חתוך ללא עע, אא בהברות שמדובר ברורים
 וכמ״ש ד ג ב א הבודדות באותיות ואף אותיות,

 .6 עמ׳ מהדורתי האמו״ד ספרו בהקדמת רבנו
 ״ההגיון״ ספר הנקרא זה ספר הקדמת הקימתו זה ונדון

 היאשון החלק שניה בדרגה ואחריו ״ההגיה״, או
 בהקדמת רבנו שכתב וכמי הבודדות כמלים המדבר

 הספי שלישית ודרגה שם. באמו״ד הננחר ספרו
 זה ספר ושמא וכר. המצורפות תיבות בשתי השני
 אצל הנקרא והוא אשר, בן משה של ספרו חוא

 וראה הקדמתו. שם על ההברות״ ״סטר נסים רבנו
״הדגש מספר נקטע המתוכחיט של ארוכה רשימה

 לה יכון ומה, ולשון כטלה ותעדידה
 לא אלמעני אן נה יריד אחדהמא מענאאן

 ולסט׳ צזת מן אשיא, ת׳לאת׳ה מן אלא יהצל
 יעקל לא מא )לא[ פהו אלצות פאמא ותאליף.

 ואמא אלמצותאת. וסאיר אא אלקאיל כקול
 לא איצ׳א והד׳א אנסו, כקולה פהו אללטט׳

 בקולה אראד דא מא ולא מעני בה יתבין
 בה, יתם אלמעני פאן אלתאליף ואמא אנטן.

 אגטאנא. ראית או לקיני, אנסן יקול אן והו
 אמר אין אלכתאב יקול אלת׳לאת׳ה הד׳ה ופי

 מא הו פאלצות קולם, נשמע בלי דברים ואין
 אלמפרדה, אלאלטאט׳ טהי ואלכלאם יטהם, לא

 עלי ת׳לאת׳ או לפט׳תין תאליף הו ואלאמר
 ואלליל ואלג׳לד פאלסמאואת מת׳לנא. מא

 שי בלא אלואחד רבוביה׳ עלי ידלון ואלגהאר
 וקיל, ודברים אומר אעני אלת׳לאת׳ה, הד׳ה מן

 דלו, עלי יטתדל להא אלעאקל במשאהדה׳ לכן
 בעד אלמנטק כתב ארבעה וצ׳עת ולדלך

 הדה עלי מנהא ת׳לאת״ה אליהא, אלמדכ׳ל
 אלמצותאת, פי אולה פאלמדכ׳ל מעאני, אלת׳לאת׳
 אלניפרדה אלכלמאת קוי סי אלאול ואלכתאב

אלכלמתין פי אלת׳אני ואלכתאב ואחדה, ואחדה

נזטניאן. ד, 42

 מקיא״ ב״בית אלוני נ. שפרסם יס״ג של וחרפי״
 על 80 .105 הע׳ 40 עמ׳ תש״ל, מ, חוברת

 הנבחר ספרו בהקדמת הרחבה ביתר ראה זה ענין
 ד. יט תהלים 81 .6 עמי מהדורחי ס״ג באמו״ד

 ני בנר וכוונתו נפירושי: שם רנני נתג ונן 82
 ומהלך הגלגל תנועת פעולת יראה נאשר המשניל
 הולנים שהם מנו ילמד הכוכבים ושאר השמש

.מקנילים נגלגלים .  כאשר המשניל כי מר רצה .
 לו יתאמת מחדש למציאות שיש אצלו יתאמת

 ואין אימר איו יאמרו אוי. יתורתו אמת שדבריו בנך
 אותנו מלמדים הללו שהדברים לומר ריצה דנרים

 גם וראה מהדורתי. ע״ש נדנור. לא נהם נהסתנלנו
 ינהערה, מהדורתי פ״ה ח״ב הננונים נמורה רמב״ם

 יתנן 83 רנני. של וו דעה בחריפות תקף שם
 מדובר לא ני ההגייה. :לתרגם צריך דוקא שכאן

 בתורת אלא ״מנטק״ של הרגיל נמונן ההגיון בתורת
להלן. ומפרט שמתאר וכפי וההגאים. ההגיה



יצירה םסרנד

 קבע אלה שלשת•־• ואחרי במשפטים, השפעתן
 והספר והתולדות, בהקדמות השלישי הספר את

 בשבילו אשר השני והענין בהוכחה. הרביעי
 שהוא יתכן ופה, ולשון מלה הספר בעל מנה
 הללו הנכבדים הדברים שלשת בכך רצה

 מקום התבונה ראשיתן האדם. בגוף הממוצעים
 רמז ועליו המה, באמצע היא הרי ,1השכלי•
 ואחר יי. המחוכם המשפט שהיא לפי גולה באמרו

 ממוצעת היא הרי שתהיה שסה באיזו הדבור כך
 כד ואחר לשון. באמרו רמז ועליה באדם**/

 בפה והוא הנפש היאחזות תתקיים בו אשר המזון
 והנה יפה. באמרו רמז ועליו האברים, ויתר

 והם ממוצעים נכבדים אחרים דברים שני נשארו
 שכל מפני הזכירם לא ואולי והזכרות, הטבור

 לא אם הטבור מקצתו, כריתת טעון מהם אחד
 הזה, העולם חיי האדם יחיה לא מקצתו יכרת

 האיש יחיה לא ערלתו תכרת לא אס והזכרות
ז*. הדת חיי

 דברים עשרה אלה לעשרה שהקביל מה אבל
 עצמן שהמספרים בכד כוונתו הרי סוף להם שאין

 אבל אדם, בני אצל מהם שמתחבר למה סוף אין
 הזמן שראשית כמו הבורא, אצל סוף להם יש

כמו יודע והוא תכליתו אנחנו נדע לא ואחריתו

 כפי נבון ויותר הראשונים. החלקים ושני המבוא 84
 קורא בנראה רבנו 85 אלה. שני ואחרי בי״ם,
 הוא שבי באדם שיש הכשרון לבח ״סבר״ תבונה כאן

 השבל, מקום נקרא לפיבד בפעל, השכל את י־יבש
 השבל בלומר הנקנה, השכל הוא באן האמור והשכל
 השכל״. נושאת ״התבונה לתרגס יאפשר בפעל.

 הברות של תוצאה בבי היא ״מלה״ כלומר 86
 צורפה בך ואחר אותיות חתוד מהן שנגרר סתמיות

 שהתבונה מסויים דבר לבטא או לסמן כדי מלה מהן
 יבדימה, שיח, אילן, אדם, בו, אותו להגדיר רצתה

 לפי •86 לתבונה. כנוי ״מלה״ נעשת ולפיבד
 נכון נראה זר. ונוסח הלשון. במצוע היא ד, ם, ב״י

 הלשון באמצעות גם נעשה שהדבור והכוונה ייתד.
 אברים במה שגם אע״ס שמה, על נקרא ולפיכך

בספרו רבנו שכתב וכמו הדבור, ביצירת משתתפים

 מן תאת׳ירהמא ד׳א מא אלמולפתין [27]
 וצ׳ע 41 אלת׳לאת׳ה הדה ובעד ,4נ אלקצ׳איא
 ואלנתאיג׳**, אלמקדמאת פי אלת׳אלת׳ 4אלכתאב*
 ואלמעני אלגרהאן. פי אלראבע ואלכתאב
 מלה אלכתאב צאחב עדד לה אלד׳י אלת׳אני

" בה אדאד יכון אן יתג׳ה רפה, ולשון ה ד  ה
 ג״סם אלמתוסטה אלג׳לילה אלאשיא אלת׳לאת׳ה

 פהו אלעקל מחל אלפכר פאולהאי* אלאנסן,
 מלה בקולה אומי 4ואליה* אלדמאג, וסט סי

 אלכלאם ת׳ם אלמחכמה. אלקצ׳יה לאנהא
 *״, אלאנסן מתוסט פהו כאנת י* לגד. •י׳ באיה׳
 אלדי אלגדא ת׳ם לשון. *י בקולה אומי ואליה

 באלפס והו אלנפס י•4 משאבכה׳ תת׳בת בה
 ופה. בקולה אשאר״* ואליה אלאלה, וסאיר

 6מתוסטיוי ג׳לילאן•״ אכ׳ראן שיאן בקי וקד
 לס 6אנמא* ולעלה ואלדכר, אלסרה והמא

 קטע מן בד לא מנהמא ואחד כל לאן ידכרהמא
 בעצ׳הא יקטע לם אן ]לב[ פאלסרה בעצ׳ה,

 אן ואלדכר אלדניא, חיוה׳ אלאנסאן יעש •1לס׳
אלדין. חיוה׳ אלרג׳ל יעש לם קלפתה תקטע לם

 באשיא אלעשרה׳• להדה 80 מואזאתה ואמא
 אן בדלך אראד פאנה להא, נהאיה לא עשרה

 מנהא *2 יולף למא נהאיה לא אנפסהא אלאעדאד
 כמא אלכ׳אלק, ענד תתנאהא לכנהא אלנאם, ענד
נהאיתה נחן נערף לא ואכ׳רה אלזמאן אול אן

 אלאת״נין. ס, 44 אלקצ׳״א. מן תאת־רהס ם, 43
הדה. ל*ג ס, 47 ואימזוג׳. נו, 46 כתאב. ס, 4ל

 ואליהא. ס, 49 פאולה. אללסא; אמא אלמתוסטה ס, 46
 אללסאן. ד, ס, *2 אלה. ס, 51 באית. א, גז, ל0
 מטזאבגה׳. ל*ג ס, 64 בקול. ס, *3
 גלילין. אכ״ריין עוין ס, 56 *ומי. ואליר־א ס, ל5

 למא. ס, 58 מתוסטאן. ד, 67
אלמואזיה. ס, 60 .0ל תקטע לס לאן ס, 69
כלף. ס, 62 .״אלו׳*. בעמוד א. 61

 עמי מהדורחי פ״ה הששי המאמר באמי״ד הנבחר
 באמצע לפרשה אפשר נבונה א, ב״י נום׳ ואם רח.

 את ימול לא אשד זבד וערל 87 האדם. ראש
בראשית מעמיה, ההיא הנפש ונכרתה ערלתו בשר



נהב ראשון פרק

 נגיע ולא ״, אחרית מראשית מגיד שאמר
 ומערב מזרח ומטה מעלה הקצוות ששת לסוף
 כי שאמר כמו אותם היודע והוא ודרום צפון
 ׳״ גבול נדע לא ואף •יי. יביט הארץ לקצות הוא

 שאמר כמו יודען והוא דבר שבכל והרע הטוב
 כל*״. עשה ה׳ אני רע ובירא שלום עושה
 סוף להן אין הללו הדברים עשרת כי נמצא
 כמו בוראם אצל סוף להן ויש הנבראים, אצל

 מושל נאמן :גלד אל יחיי ואדון בסיומו שאמר
 את מקיף שהוא אדון באמת ורצה ככולש.

 ורצה חמש. כנגד חמש אמרו על מוסב הכל,
 על ומוסב באמת האחד שהוא יחיד באמרו
 נאמן מלך אל באמרו ורצה .!יי יחיד וברית אמרו
 אותיות כמספר גם וזה יי, ופה ולשון מלה כמנין

 בכך כוונתו ל,דשו ממעון שהוסיף דמה אמן**.
 הכל אמצע ויתהדר יתרומם שהוא לסי המצוע,

 אמצע הוא קדשו מעון כי *י*. בו ההקף אחר
 זאת אלהים ה׳ אמי כה שאמר כמו הארץ

 ״ ארצות וסביבותיה שמתיה הגוים בתוך ירושלם
 כמו וגבהה, ״,המדינה לגבנונית בדומה והיא

 ואמר ׳׳,,־ ישראל ממם בהר קדשי בהד כי שאמר
 כמעט בנינו זמן והיה י. המקום אל ועלית וקמת
 אלפים משלשת פחות והוא 2העולם ימי בחצי
 הבריאה מתחלת כי שנה, ושבעים בשתים שגה
עד ימאז שנח, תמ״ח אלפים מצרים יציאת עד

 אל :אפשר 89 י. מו ישעיה 88 יד. יז
 :אפשר 91 כד. כח איוב 90 תכלית.
 שכבר כסי 93 ז. מה ישעיה 92 חכלית.

 הבריאה כל אי! מקיף יהוא יחיד שהוא לעיל קדם
 .75 הע׳ יכדלעיל להשגחתו, מחוץ דבר שוס ואין

 תיגמרי ארנם 95 שלש. כנגד מליס שלש 94
 ראשי שהכוונה ברור אך ,כמספר״, מלולי באומו
 היקסת והשגחתו שידיעתו רק לא 96 תיבות.

 של הקיוס כה הכל אמצע גס הוא אלא הכל, את
 מציאות בתוקף המצאו, מאמתת אלא אינו הבריאה כל

ה. ר. יחזקאל 9ד ההייה. בתוך האדנות
 דביייס 1 מ. כ יחזקאל 99 הארץ. : אסשר 98
 אשר הניקיס אל ועלית וקמה א סט ובקדישין ח. יז

 ישראל, ארץ מכל גבוה המקדש שבית מלמד ה׳ יבחר
בית בשלמא הארצית. מכל גבוהה ישראל וארץ

 אחרית, מראשית מגיד קאל כמא יערף והו
 אלעלו *8 ג׳האת אלסת נהאיה׳ אלי נצל ולא

 ואלג׳נוב ואלשמאל ואלגרב ואלשרק ואלספל
 לקצות הוא כי קאל כמא בדלך אלעאלם והו

 אלג׳ודה אקצא איצ׳א נחד ולא יביט. הארץ
 קאל כמא יחדהא והו שי כל מן *4ואלרדאה

 פהדה כל. עשה ה׳ אני רע ובורא שלום עושה
 ענד להא נחאיה לא י-י אשיא אלעשרה

 כמא כ׳אלקהם ענד נהאיה ולהא אלמכ׳לוקין,
 מושל ;אמן מלד אל יחיד יאדון תמאמה פי קאל

 באלכל מחיטה אדין בקולה פיריד .80ככולב
 ויריד חמש. כנגד חמש קילה עלי ראג׳עא
 128! אלחקיקה ועלי אלואחד אנה יחיד בקולה

 בקולה ויריד יחיד. וברית קולה עלי 47 ראג׳עא
 ורלך ופה, ולשון מלה 91 בעדד נאמן מלו אל

 קדשי ממעון וזיאדתה אמן. חרוף בעדד איצ׳א
 מתוסטי* ועז ג׳ל לאנה אלתוסט, בה אדאד
 הו קדשו מעון לאן בה״ אלאחאטה בעד אלכל
 זאת אלהים ה׳ אמר כה קאל כמא אלארץ׳ וסט

 ארצות, וסביביתיה שמתיה הגוים בתוך ירושלם
 כמא ואעלאה״י אלבלאד בחדבה׳ שביה פי והו

 וקאל ישראל, מרום בהר קדשי בהר כי קאל
 >י בנאה וקת וכאן המקום. אל ועלית וקמת

 מן אקל והו אלדניא עמר בנצף שביה״ פי
 סנה וסבעין באת׳נין״ סנה אלאף ת׳לאת׳ה׳

״ מצר כ׳רוג׳ אלי אלכ׳ליקה אול מן לאן ]לג[

ת 1•ל ס, 63 ס ל ת. א א ה ג׳
ואלאואדיי. אלנ׳ידיז אקצי ני׳י ס, 64
ג נז, 65 ״ א, ל טי . ס׳ 66 א לן ; ל, *7 בכו • ט*. ל אגי ־
עדד. י, 68
א ןדפ(י7 י*נ 69 הו ט י ס סינו בה אראן־ אלי תי  עו לאנר• אל

ל ;׳ ס. ו ס חי ה־׳ ס, 70 מ ר ח לי ב ב ל ואעלא. א
71 , . ז ן ו י א אן ם, 7/ מ כ ת ו ק ה אלו ;!רה. כאנ

נין. ם, 75 תי רו;־ ס, 74 ב - כ׳ א ר צ רצי־ ר! י

 וקנית דכתיב הייני ישראל ארץ מכל גבור. המקדש
 האיצות מכל גכיהה ישראל ארץ אלא ועלית,

.מנלן .  2 וכו׳. העלה אשר ה׳ חי דכתיב .
 ראש עלמא, היי שני אלמי שתא הכלל: לפי

 א. ט ורד. עבודה א. צז סנהדרין א. לא השנה
ב חלב נבוכים במורה רמב״ס ראה זאת ולעומת



גןג ראשון פרק

 והכעס׳ וההלוך והמעשה והתשמיש והמזון
והשינה. וההתבוננות והשחוק

 אותיות הכ״ב את מחלק שהוא ופירושה.
חלקים. לשלשה
 ושין. ומים אלף אותיות שלש האחד החלק

 הטה, באמצע והשין המלים, מוצא ראשית האלף
 בסדר מקומן ובך השפתיס. בקצה והמים

 באמצען, ומים האותיות, תחלת אלף האותיות,
 אינם שנים שהל כנגדן והניח בסופן. ושין

 ומן ביניהם, שיאזן״ בשלישי אם כי נפרדין
 השמים בין מבדיל האויר הכלליים הדברים
י מאזן המאזנים ** ולשון 6 הפרטיים ומן והארץ,

 שדיני הדתיים הדברים ומן הכסות. שתי בין
 נחלקו שאם כדי אנשים, בשלשה נססקין ממונות

 שאמרו כמו השלישי ביניהם יכריע שנים
 עליהם מוסיפין שקול דין בית אין הקדמונים

אחדי׳. עוד

 בית הכפולות, והן אותיות שבע השני והחלק
 אות שכל לסי תו, ריש פי כף ״״׳ דלת גמל
 עדין וקול גם קול יי קולות בשני יוצאת מהן
 לא אשר השביעיות מן וכנגדן שנבאר*׳, כפי
 מעלות השבע אלו 13 מהן שקצר אלא מרוב, ימנו

 אמרו אשר והם לצדיקים, ה׳ בהן שמטיב
 והחכמה והעושר והכח הנואי עליהם הקדמונים

 להם נאד. צדיקים של ובנים והשיבה והזקנה
והבנים והחכמה העושר והגה יי. לעולם ונאר,

 רוס חיגס ד אדט. לבני ה׳ אותם שמעניק
 בכתוב שנתכנחה הרוח גסות סבתו כי כעם, ״גצ׳ב״

 המקרה זה ואם האויר, זה אם 8 עינים. רום
 הפרטיים הדברים מן כלומר 9 עצם. לבל הנספח
 לו שאין אף בוו ״ולשון״ כתב 9* בעולם.
 סנהדרין 10 ההלכה. ללשון חיקוי באן, מקום

 ודל״ וגימל ״בי ההלכה בתרגום לעיל *10 ב. ג
 הללו הכתיב ששנויי ויתכן דלת״. גמל ״בית וכאן

 יותר נכון כי נראה 11 דק. שלא הלבלר בשגרת
 סוף פ״ב לקמן 12 הברות. בשתי לתרגם:

 השבע. באלו והסתפק השביעיות מן 13 ב. הלבה
 מאיר דר׳ וברייתא יא. פרק סנהדרין תוספתא ראה 14

תימן. כ״י ומום׳ ח. הל׳ אבות למסכת המסופחת

 ואלג׳מאע ואלגדא ואלנטק ואלמשם ואלסמע
 •• ואלתפכר ואלצ׳חך ואלגצ׳ב ואלמשי ואלעמל
ואלנום.

 ת׳לאת׳ה •• אלחרף אלכ״ב יפצל אנה ושרחהא.
אקסאם.

 ומים אלף חרוף ת׳לאת׳ה יזאלאול אלקסט
 ושין אללפט׳, מהרג׳ אול *ג פאלאלף *״, ושי־ן

 וכד׳אך אלשפתין. באכ׳ר 83 ומים אלפם, וסט פי
 אלחרוף, אול אלף >״, אלחרוף נט׳אם מן מחלהא

 ווצ׳ע*״ אכ׳רהא. פי ושין וסטהא, פי ומיס
 אלא יפתרקאן*״ לא את׳נין כל אן באזאהא
 דלד כליאת סמן בינהמא, יעדל 01 בת׳אלת׳

 ואלארץ׳. אלסמא בין פאצל ]לד[ 93 אלהוא
 בין פי יעדל אלמיזאן ולסאן ג׳זויאתהיי ומן

 אן*״ אלשריעיה 07אלאמור ונין אלכפתין.
 חתי נסר, בת׳לאת׳ה תנפצל אלמאל אחכאם״

 אלת׳אלת׳י בינהמא עדל את׳נאן׳ אכ׳תלף אן
 מוסיפין שקול דין בית אין אלקדמא * קאל כמא

אחד. * עוד עליהן
 אלמצ׳אעפה, והי חרוף סבעה אלת׳אני ואלקסט

 חרף כל לאן תו, ריש פי כף דלת גמל בית
 לין• וצות כ׳שן צות בצותין יכ׳וע׳ מנהא

 מא ז אלסבעיאת מן ובאזאהא י, סנבין מא עלי
 עלי מנהא אכ׳תצר ,לכנה כת׳רה״, תחצא לא

 אללה יפצ׳ל אלתי אלפצ׳איל אלסבע 50 הדה
 ענהא אלקדמא קאל אלתי והי אלצאלחין, בהא

 והשיבה״ והזקנה והחכמה והעושר והכחיי הנואי
פאמא לעולם, ונאה להם נאה צדיקים של ובנים

 אליאזזד. ס, 87 חופא. מ, 86 ואלהפכיר. ט, 8צ
פאלף. א, 89 !.,ט מט ,0 88
אלאזורף. ס, י* ומס. אלננפמין, וסט ס, 90
ביז׳לת׳. מ, 94 יתפרקאן, ד, 0ג ויצ׳ע. ד, 92
גזוייתה. ס, להיאתח. נעמוד: א, 96 פאלהוא. ס, 95
אי. א, 98 אמור. ס, 97
את׳נין. ס. 1 פי. אלאחכס אן אלסזריטה מ, 99

 עד. מ, ס, 4 ןאלו.7 ס, 3 ת׳אלת׳. ס״ 2
אלסבעאת ם, 7 אב״ן. ס, 6 ליין. ס, ל
לכני. ס, 9 כת׳רתה. ד, 8

הי׳ה. עלי ל״ג ס, 10
ויזכווז. הנואח ענר.א אלקדמא ?אלו ס, 11
והעובה. ט, 12



יצירה ספרנח

 הוא הנואי וכן אלו, בשבעה כפשוטם הם הרי
 היא והזקנה *י, ממשלה מן משהו הוא וחכח החן,

 שמצאנום וכמו שלום•׳. היא והשיבה חיים,
 אשרי באמרו: לצדיקים, אחד במקום קבוצים

 דור זרעו יהיה בארץ גבור וגו׳ ה׳ את ירא איש
 בחשך זרח וגו׳ בביתו ועושר הון יברך ישרים

״, אור  גבור, שאמר ממה כח מעלת והנה וגו׳
 דור, שאמד ממה וחיים זרעו, שאמר ממה ובנים
 כמי שלום עמה צדקתו בפירוש, ועשר והון

 והחכמה ׳,8שלום הצדקה מעשה והיה שאמר
י*. חן מן נגזר וחנון אור, מענין

 הנשארות אותיות הי״ב השלישי והחלק
, הפשוטות ק צ ע ס נ ל י ט ח ז ו  הניח ה

 מהן ולקח כנגדן, הידועות עשרה השתים סוגי
 חמשת מהן ><*, באדם מיוחדים כחות י״ב

 וחכמינו לתועלתו. בו שהן כחות והשאר החושים
 .-י*• הרגשות חמש החושים חמשת את קוראים
 זרה עבודה בתיאור נמצאים הם הרי ובמקרא

 ארבע מהן התורה והזכירה הכחות. עם מעורבים
 יאכלון ולא ישמעון ולא יראון לא אשר באמרה

 אחרות, ארבע עליהן דוד והוסיף יריחון ולא
 אמר שכך וההתבוננות, וההלוו והמשוש הדבור

 דגליהם ימישון ולא ידיהם ידברו ולא להם פה
 ירמיהו והזכיר .23 בגרונם יהגו לא יהלכו ולא

 לא כי מהם תיראו אל באמרו ושחוק, רוגז שתים
ישעיהו והזכיר *.4 אותם אין היטיב וגם ירעו

 1ט׳אהרהא• עלי פחי והבנים והחכמה העושר
 14והכח החן, הו הנואי ת׳ם אלםבעה, הדה מן
 והשיבה חיים, חוא והזקנה ממשלה. מן שי הו

 מוצ׳ע פי מג׳מועה וג׳דנאהא וכמא שלום. הוא
 את ירא איש אשרי יקול אד ללצאלחין, ואחד

 ישרים דור זרעו יהיה [30] בארץ גבור וגו׳ ה׳
 אור בחשך זרח וגו׳ בביתו ועושר הון יברך
 מן ובנים גבור, קולה מן כח פפצ׳ילהיי וגר,

 ועושר והון דוד, קולה מן וחיים זרעו, קולה
 והיה קאל כמא שלום מעהאי׳י וצדקתו פציח,
 אור, מעני מן והחכמה שלום, הצדקה מעשה
חן. מן משתק וחנון

 אלבאקיה חרף אלי״ב אלת׳אלת׳ ואלקסם
 תרד ק צ ע ם נ ל י ט ח ז ו ה אלבסיטה
 ואכ׳ד׳ באזאהא, אלמעדופה עשראת אלאת׳נא

 אלכ׳מם מנהא אלאנסן, פי כ׳אציה״ קוד. י״ב
 למצאלחה. לה קוי ואלבאקי 1אלחואם״
 חמש 8אלחואס״ אלכ׳מסה יסמון ׳9ועלמאונא

 תוג׳ד פאנהא אלמקרא פי ואמא י*. הדגשות
 מע ]לה[ מכ׳תלטה זרה 4עבודה* *2וצף פי

 קאלת אד ארבע מנהא אלתוריד. פד׳כרת אלקוי,
 ולא יאכלון ולא ישמעון ולא יראון לא אשר

 אלכלאם אכ׳ד, ארבע עליהא דוד וזאד יריחון,
 להם פה קאל אד *,4ואלתפכר ואלמשי ואללמם

 ולא דגליהם ימישון ולא ידיהם ידברו ולא
 את׳גתאן ירמיהו ודכר בגרונם. יהגו לא יהלכו

 כי מהם תיראו אל קאל אד ושחוק, רוגז
ישעיהו ודכר אותם. אין היטיב וגם ירעו לא

 תימן כ״י בכל שם היא כן ״גנואי״ הכתיב ולצורת
 במשנה הרמב״ם של ידו בכתב גם וכ״ה העתיקים

 כחד, שאיין ממשלה כי 15 מ״ט. פ׳׳ב עדיות
 האדם מגיע שכאשר 16 ממשלה. אינה במתניה
 עם לו ושלום והבחרות הגדילה געשת שוכבת לשיבה
 א־ד. קיב תהלים 17 עצמו. עס ואף סביבתו

 כתב בתרגומו ברם 19 יז. לב ישעיה 18
מהדורתי. שם דאה חן, ולא חגיגה עגין ״אלראוף״

לדוגמה. ההם את שהביא בשביעיות שעשה בדרך 20
 והרגשה הרגשה לבל מג ה״ב שמעוני ילקוט ראה 21

 ושם לעשות, לא ומד, לעשות מה תודה הקב״ה גתן
לעריות לידים ללשון לפה לאזנים לעינים ללב מנו

׳או!רה.0 עלי פהי ס, 13
והכה. חן הו הנאה ס, והכיח. והחך הנואי א, 14
 אלכ׳אציר. ס, •7 מעגאו•. ם, ו6 פיפצלהא. גז, צי
זעלמאנא. לצלאחהא, >ןוי ם, !9 חואס. ס, *•
וסס. ס, 22 הגרשווו. א, 21 זזואס. ,0 20
ואלתפכיר. ל, 2* עבדת. א, 23

 תהלים 23 בח. ד דברים 22 לדגלים.
 הגיון ״תשבר״ יהגו רבנו מפרש ובאן ז. קטו

 פירש בתרגומו אך בגרונם, קשה שקצת אלא ותבונה,
ה. י ירמיה 24 ודבור. הגייה ״תהדר״ יהגו



נסד ראשון סרק

 שובן ונשא רם שדי אל חיים אלהים ישראל אלהי צבאות ה׳ יה חקק שבהן ד.
 וצבאותיהן, כבושיןג< 1311 שבעה כ/ ותולדותיהן אבות א( שלשה שמו, וקדוש עד

 י( חוק ונפש, שנה עולם נאמנים עדים לדבר ראיה אלכסן. גבולי עשר ושנים
ולב. גלגל בתלי ה< ופקודים עשר, ושנים שבעה שלשה עשרה

פחוריס. ,0 ה( חק. .0 ד( כבישן. ם, כיכשין. ד, ג( וחולדתיהן. ,0 ב( שלוש. ם, א(

 כתף על ישאהו באמדו ושינה, מעשה שתים
 שתיאר במה אנשים טעו וככר וגו׳'•*. יסכלהו
 הללו, הכהות להס שאין האלילים את הכתוב

 לבורא הללו הכחות שיהיו מחייב זה כי ודמו
 לכמה זה דמיין אותם והביא ויתהדר, יתרומם

 הכתוב מגאם שלא אומיים ואגו טעות. סוג־
 עדיפים אתם להם אומר אדם, בני בגלל אלא

 השנים אלו אתם לכם יש כי הללו, האלילים מן
מהם. מאומה להם ואין כהות, עשר

ה כ ל ה ה ת ו עי בי ר ה

 הצבאות אלהי הנצחי חקק בהם אשר :ותרגומה
 הרם המספיק היכול חיים אלהים ישראל אלהי
 ומה אמהות שלש שמו, וקדוש לעד הקיים הנשא

 וצבאותיהם, מנהיגים ושבעה מהן, שמתילד
 עדים כך על והראיה הזויות. גבולי עשר ושנים

 חקק 2אחד* לכל והנפש, והשנה העולם נאמנים
 עשר, והשנים והשבעה והשלשה העשרה
והלב. והתלי הגלגל על ז* ממונים

 הקדמתי שכבר כסי אמהות, אפית פירשתי
 ועיקרים ואמהות אבות אומרים שאנו מה כי

 אחד. ענין זה כל ויסודות ושרשים והיולי
 שהן הענין לפי מנהיגים, ככושין•* ופירשתי

י,0 ׳ה לפני הארץ ונכבשה כאמור הארצות כובשי

אחד לכל ס, כ״י לפי 26 ז. מו ישעיה 25
שר ויפקד במו פקודים והנה 27 חקק. מהם

ומנין. משפר ענין ואינו ד. מ, בראשית הטבחים,
 ובחחלת השגיח, והשטר. ד״ה בהקדמה לעיל 28

 הנום׳ הוא כן 29 הראשונה. ההלכה פירוש
 חלומה, וו קמוצה כף לנקד שיש ונראה ם, א, בב״י

״כיבסין״ הגיה בך קיא שלא לאמבערט החכם אך

 על ישאוהו קאל" אד ושינה, מעשה את׳נתאן
 וצף פי קום גלט•* וקד וגו׳. יסבלוהו כתף

 ליפת אלקוי הדה באן אלאות׳אן 27 אלכתאב
לו אן סט׳נו להם,  אלקוי הדה תכון אן יוג׳ב ד

 אלט׳ן הדא י* סאכ׳רג׳הם ועז, ג׳ל ללכ׳אלק
 אנמא אלכתאב אן פנקול אלכ׳טא, מן צ׳רוב אלי
 אנכס להס יקול אלנאס, אג׳ל מן דלד עדד
 הדה אנתם לכם אד אלאצנאם הדה מן ״* כ׳יר

מנהא. *0שי להא ולים קוה, עשר אלאת׳נא

ה ב ל ה ל א ה א ר אל י ע נ

 רב *1אלאזלי רסס בהא אלתי ותפסירהא:
 אלטאיק אלהי אללה אסראיל** אלאה אלג׳יוש
 אלאבד אלי אלת׳אבת אלסני אלרפיע אלכאפי

 מנהא, יתולד ומא אמהאת ת׳לת׳ אסמה, וקדוס
 הדוד עשר ואת׳ני וג׳יושהס, קואד וסבעה

לו עלי ואלדליל אלזואיא,  ת׳קאת שהוד ד
 רסס ואחד** לכל ואלנפס, ואלסנה אלעאלם
 עשר, ואלאת׳ני ואלסבעה ואלת׳לאת׳ה אלעשרה

ואלקלב. ואלג׳וזהר באלסלד מוכלה
 אן קדמת מא עלי אמהאת, אבות 51 פסרת

 וענאצר ״ והיולי ואצול ואמהאת אבא קולנא
 יפסרת ואחד. מעני דלך כל )לו[ *י• ואסתקסאת

 פאתחו•*. אנהס מעני עלי קואד, יי ככושין
ה׳, לפני הארץ ונכבשה י8 לקולך אלבלדאן

כתאב. נז, 27 יגלט. ם, 26 'קול. ס, 2ל
אפ׳יר• ם, 2$ פאנ׳רנ׳הב. ד׳לך ען אללר. ועז ם, 26
 יסראל• ס, 22 אלאזל. א, <ג עי. ויי להא ס, 30
לרייאל*• ס. 35 רה.0ופ ס, 34 מנרס. ואחד ם, 33

גנונט!. ס, נובטץ. ד, 37 ואסתקאמאת. ס, 36
לקולה. ס, 39 פתחו. ס, 3•



יצירה סטר0

 גכולי ופירשתי כבשיי. אשד הגוים מכל וכן
 הרבה מצויה הזו המלה כי הוויות, גבולי אלכסו

 ותרי אמתא ברבועא אמתא כל אומרים בתלמוד.
 כירובע שבל הדבר ופירוש י,1 באלכסונא חומשי
 אמה שבו לזוית מזוית הרי אמה שטחו שהיד.
 דיוקו אלא מתייק, זד. ואין אמה. חומשי ושני

 ופירשתי כפלו**. שרש כמו לזוית מזוית שיהא
 שני מפגש מקום בכך כוונתי **. ״אלג׳וזהר״ תלי

 השמש, וגלגל המזלות גלגל כלומר הגלגלים,
 המזלות גלגל מעגול נוטה השמש גלגל עגול כי

 שני נדמה וכאשר ועוד. מעלות ועשרים שלש
 עוברים הם הרי השני על אחד אטורים הגלגלים

 מקבילות, נקודות בשתי בהכרח השני את אחד
 והאחרת הקיצי המתהפך הנקודות אחת ונקראת

 השמש גלגלי עוברים וכך החרפי. המתהפך
 נקודה כל מקום ונקרא מקבילות נקודות בשתי

 והשנית הראש מהן שאחת אלא תלי, מהן
 כלל, כוכב ואינו התנין, שם פירוש וזהו הזנב.

 כך נקרא אבל זולתו״, ולא תנין דמוי לא
 ההתפתלות מן ממנו שמצטייר מד. בגלל

 צפונה הגלגלים אחד עובר כאשר וההתעקמות
העבריים, גם אותו קוראים וכך דרומה. והאחר

 ,0 ובב״׳י כב. לב במדבר 30 לבך. צורך ואין
 שמואל 31 כט. לב שם לפגיבם, הארץ ונכבשה

 א. ח סובה ב. עו א. נז ערובין 32 יא. ח ב
 תרגום אמנם תרגמתי 33 ב. קא בתרא בבא

 שתים הספרה שרש הביונה בי ברור אך מלולי,
 ארבע עשר, על עשר אלכסון שיהא אחד, במול שהיא
 בל ד״ה א ח סוכה תום׳ גם ודאה ועשירית, עשרה
 התכונה בעלי כל משתמשים וכך 34 אמתא.
 נקודות והם רבנו, בעקבות ל״ג׳וזמר״ תלי במלח
 והוא זה, בתוך זה העוברים גלגלים שגי מפגש

 בנטיותיהם השונים הבובבים מסלולי לכל משומש
 טרסית ״ג׳וזהר״ והמלה מזה. זה או המזלות מגלגל

 התבונה ססי־י בכל משומשת יהיא הקשר, והיראתה
 מפני זו להעיר. רבנו היזקק 35 הערביים.
 לכל דמיוניות צירות מיחסים היו הקדמונים שהעמים

 בפירושו הרמב״ם שכתב ובמו כוכב כל של תלי
בעל איש צורת והדרקון מ׳׳ג פ״ג זרה עבודה למשגה

 גבולי ופסרת כבש. אשר המים מכל ואיצ׳א
 <0 אללפט׳ה הד׳ה לאן אלזואיא, הדוד אלפסן

 אמתא כל יקולון אלתלמוד, פי ״ כת׳יר מוג׳ודה
רי42 אמתא ברבועא ת  ושרה באלכסונא, חומשי ו

 ד׳דאע בסיטה כאן מרבע אי אנה ד׳לך
 ד׳ראע, ״ וכ׳מסי ד׳ראעא יכון מנה פאלמזואי*

 מזואה יכון אן תחריר ולכן מחרר, הד׳א ולים
 אלג׳וזהר״, תלי ופסרת צ׳עפה*״•. ג׳ד׳ר מת׳ל

 פלך אעני *<, אלפלכין תקאטע מוצ׳ע בה ארדת
לו אלשמם, ופלך אלברוג׳ ד  פלך מנטקה׳ אן ו
 אלברוג׳ פלך [32] מנטקה׳ ען מאילה אלשמם

 תוהמנא פאד׳א וכסר, דרג׳ד. ועשרין ת׳לת׳
 אלאכ׳ר עלי אחדהמא יי^מנטבקין אלפלכין

 מתקאבלתין, נקטתין עלי באלצ׳רורה תתקאטעא
 *,1אלציפי אלמנקלב אלנקטתין אחדי פתסמי

 יתקאטע וכדלך אלשתוי. אלמנקלב ואלאכ׳רי
 פיסמי מתקאבלתין, נקטתין עלי אלשמם פלכא
 אן אלא ,־ג ג׳וזהר מנהמא נקטה כל מוצ׳ע

 פחדא אלד׳נב, ואלאכ׳רי אלראם אחדאהמא
 לא בתה כוכב הו ולים אלתנין, תסמיה׳ שרח

 8כדאך* סמי ואנמא גידה, ולא תנין 8שבה*
 ואלאעוג׳אג׳ 58 אלאנפתאל מן מנה יתשכל למא
 שמאלא אלדאירתין ״״ אחדי אכ׳ד׳ת אד׳א

אלעבראניון 87 יסמיה וכד׳א ג׳נובא, ואלאכ׳רי

כוו״רא. ד, 41 לפט׳ה. אן אלזיאיי חדוד ס, 40
בריבועתא. אמתא נל יקול.* באן כת׳ירה ס, 42

 וכ־מס. א, 44 פאמוזאוא. ד׳ראע בסיטא ס, 43
ר ס, תחרירר. ד, 4ל חיי  צ׳עיפא. ס, 4* ד׳לן. ת

אלפלכיין. ם, 46 נ׳והר. ס, 47
.אלטזג׳ס *כדך חסו ס, 49 . אלפלניז־. .
ת־וקטע. ס, תקאםע>*. ד, יתקאטטא. צ״ל 50
•אלצאפי. ס, 51
ג״והר. תכו! מנהא נקטה נזוצ׳ע כל פיטמי ס, !!2

תנין. ילא כוכב הו וליס אלתנין טרף פחז־א ס, 53
 . אלאנפעאל. א, 65 כד־לך. ס, 64
יסמוהא. ס, 67 אחדי. כאן או׳א ואלאנעואג׳ ס, 56

 כקשקשי סנפיריו בין בגבו רביס וקשקשים סנשירים,
 שהיו לסי אצלם מכובדת היתה זו וצורה הדגים

 איש לי ואמר הגלגל, מחלקי לחלק אותה מיחסים
היא זו שצורה אלה בענינים ידיעה לו שמיחסים



סאד ראשון סרק

 נחש ידו חללה שמים.שסרה ברוחו נאמר שכך
•*. בריח

 שחזר במה הענין הענינים. את לשרש ואחזור
 חי,ל! שבהן באמרו כאן הללו שמות עשרה על

 כאשר בכללות תחלה הזכירן שכבד לפי וגר,
 כאן והזכירן ,זי נתיבות ושתים בשלשים אמר

 ושכים שבעה שלשה עשרה חו? ואמר בפירוט
 בעת נ־ בשלישיה עליהם יחזור וכן עשר,

 5״י ברביעית עליהם ויחזור וההרכבות, החבורים
 שיחד ומה הללו. השמות מן אחד כל בפרשו

 השבעה ולתוצאות תולדות, שם השלשה לתוצאות
 השלשה מן שנתהווה מה שכל לסי צבאות, שם

 בעת נשתנה שכבר לפי להן, דומה אינו
 מן שנתהווה מה וכל י״־, וההתמזגות ההיערכות

 החיים מן שנתהווה מה כי להן, דומה השבעה
 אבל י״. השבעה ושאר חכמה, החכמה ומן חיים,
 השלישי בפרק נבארם אלפפן נפולי עשר שנים

שם. ופירושם

 כוונתו נאמנים, עדים לדבר דאיה אמרו אבל
 כי אמר ויתהדר. יתרומם ״ העושה ,דבר׳ במלת
 העולם הללו, העדים שלשת מציאותו על הראיה
 ובשנה הזה, העולם בעולם כוונתו והנפש. והשנה

 מאלו אחד שכל האדם, גוף ובנפש התקופות,
 הבורא, שהוא ויתעלה יתברך לרחום עד השלשה
 מספר אין מהן אחת שכל הוכחות בשלש

 והתכלית, העשיה, עקבות והס לתולדותיה,
 בעולם, העשיה עקבות והנה והמקרים.

אותם רואה אתה הכוכבים על שבהסתכלך

 ידו חללה שפרה שמים ברוחו יי קאל אד׳ איצ׳א
בריח. נחש

 אעאדה׳ ״* מעאני אלמעאני. שרח אלי אעוד
 י* קאל אד׳ האהנא אלאפמא אלעשרה הדה

 פי אולא דכרהא כאן י* לאנה וגר, ח?? שכהן
 נתיבות, ושתים בשלשים גי קאל אד *• אלג׳מלה
?״ פקאל אלתפציל פי האהנא סדכרהא  דו

 לד וכד עשר, ישנים שבעד שלשה עשרה
 אלתאליפאת ]לז[ חאל פי ת׳אלת׳ה סיעידהא

 שרה פי *4ראבעה וםיעידהא ואלתרכיבאת,
 לפרוע ותכ׳ציצה״״ מנהא. ואחד כל אלאסמא

 אלסבעה ולפרוע תולדות באסם אלת׳לאת׳ה
 מן תפרע מא ג׳מיע לאן צכאית, באסם

 אנתקל קד לאנה ישבההא, פליס אלת׳לאת׳ה
 תפרע מא וג׳מיע ואלתמאזג׳י*. אלתעארך ענד
 אלחיוה מן תפרע מא לאן ישבההא, אלסבעה מן

 אלסבעה*״. וסאיר חכמה, אלחכמה ומן פחיוה,
 89 ססנבינהא אלכסן גבולי עשר שניט ואמא

הנאך. ושרחהא אלת׳אלת׳ אלפרק פי
 יעני נאמנים, עדים לדכר ראיה קולה ואמא

 עלי אלדליל פיקול ועז, ג׳ל 10 אלצאנע בדבר
 אלעאלם *,5אלשהוד אלת׳לאת׳ה הדה וג׳ודה

 אלדניא, הדה באלעאלם יריד ואלנסס, ואלמנה
 אלאנסן״ ג׳ת׳ה׳ ובאלנפם אלפצול, ובאלסנה

 7שאהד* [33] אלת׳לאת׳ה הדה מן ואחד פכל
 ״ אלכ׳אלק אנה ותעאלי תבארך ללרחמן

 תחצא לא מנהא ואחדה כל חג׳ג/ בת׳לאת׳
 ואלנהאיה, אלצנעה, את׳ר והי ״ פרועהא

 אלדניא, פי אלצנעה את׳ר סאמא ואלאעראץ׳.
מפצלה תראהא כיף אלכואכב אלי תנט׳ר סאנך

 לעיל 37 יג. כו איוב 36 הלבנה. תלי צורת
 לקמן 39 ו. הלכה שגי פרק לקמן 38 א, הלכה
 ופ״ג ב הל׳ ס״ב לקמן 40 ו. הל׳ שלישי פרק
 41 ומיס. רוח אש והתמזגות היערגות ב. הל׳

 והוא השני, בפרק צ״ל 42 ג. הל׳ פ״ג לקמן
 כל על 44 ב״ה. הבורא 43 ד. הל׳ שם
 הראשון המאמר באמו״ד הנבחר בספרו רבנו חזר זה

כמורה הרמב״ס גם והשוח לז. עמ׳ מהדורתי פ״א

ס, 74 וטהוד, ם, 73 אלאנסאן. ג׳ות׳ה׳ ס, 72

מפני. ומא ׳>ז מעני. מ 55 יקול. ס, צ8
ג׳מלה. מ, 62 לאן. ס, 61 נא. הה אסמא ם, 60
ת׳אלת׳. ס־עדהא ,0 64 חק. ט, 65
ותכ׳ציציצהא. ס, 66 ראר״ וסעדהא אלחאליפאת מ, 66
ואלאמתזאג׳. אלאעתראף ט, 67
עה. לא! *ישבההא חסר ס, 6* #לסנ פסאניינהא. <0 69 ...

 ט;ה עולם נאמנים ס, אלצנאע. את־בא־ז א, כשולי 70
אלצאנע. את׳באת ד׳כר בה יעני ונפט

 טהוד. אלת׳לת׳ה ונ׳ודה ס, 71
כת׳רה. פרוער־א ס, 75 ׳אל?(.



יצירה ספרסב

 ועשד. חתוכים וחתכם ישב אומן כאלו מחולקים
 אורד. מרובי מהם עשה וכן וקטנים, גדולים מהם

 ומהם עליונה, בדיוטא ומהם אורה, ומעטי
 מהיר הוא אשר ומהם המנה, למטה בדיוטות
 אומרים וכר בתנועתו אטי שהוא ומהם תנועה,

 הדי לחתוכם אשד לה/ עדים שהם הכתובים
 ירח אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי באמרו

 באמרו הרי לאור ואשר יי.5 כוננתד. אשר וכוכבים
 המוציא אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו

 הלא אמר הרי לגובה ואשר וגר•״■. צבאם בממסר
 רמו כי כוכבים ראש וראה שמים גובה אלוה

 תשים אם שמים חקות הידעת אמר ובתנועות
 בשנה, העשיר. עקבות אבל *.8בארץ משטרו

 וקוצר היום ואורך בקיץ השמש גובה רואה הנך
 וקוצר הלילה ואורך בחורף וידידתה הלילה,

 עד המיושבים הללו באקלימים ניכר וזה היום,
 ובהיפך שמנה והיום עשרה שש היום שגעשה

 בתבניות ויושג בשכל יובן וכן .8״ זה
 תמימה יממה שתהיה עד יגיע שזה 81 ההנדסיות

 בחורף. לילה כולה יממה וכנגדה בקיץ, יום כולה
 כולו וחדש בקיץ, יום כולו חדש שיהיה עד וכן

 כולם חדשים ששה שיהיו עד וכן בחורף. לילה
 השנה ותהיה לילה, כולם חדשים וששה יום

 ששה ולילו חדשים ששה יומו אחת, יממה כולה
 האמורים והיום הלילה ובתוססת **. חדשים
 ארץ גבולות כל הצבת אתה הכתוב אמר תחלה

 חצי האור ובהתמדת י*. יצרתם אתה וחורף קיץ
 ישכן הדרך זה אי אמר חציה החשך ושכינת שנה
 העשיה עקבות אבל מקומו♦״. זה אי וחשך אור

,69כהות משלשה בהם להוכח אתה יכול בנפש

ד. תהליס 45 פי״ט. ח״ג הנבוכים  ישעיה 46 ח
 לג. לח שם 48 יב. כב איוב 47 כד, מ

 הוזקק 51 טבת. בתקופת 50 תמוז. בתקופת 49
 ראה ולא והצפוני, הדרומי בצירים גר לא בי לזה

 פרק לאיוב רבנו פירוש גם וראה 52 בפעל.
 איוב 54 יז. עד תהלים 53 מהדורתי. לח
לשלשה הנפש פחות חלוקת על 55 יט. לח

 מנהא סצנע תקטיעא פקטעהא ג׳לם צאנע כאן
 כת׳ירה׳ מנהא ג׳על וכד׳לך וצגארא, כבאדא
 עאליה, טבקה פי ומנהא אלנור, וקלילה׳ אלנור

 הו מא ״ ומנהא דונהא, טבקאת סי ומנהא״י
 אלחרכה. בטי הו מא ומנהא אלחרכה, סריע

 אמא ללה, שהוד אגהא 78 אלכתב תקול וכד׳לך
 מעשה שמיר אראה כי פבקולה״י* באלתקטיע
 ואמא כוננתה. אשר וכוכבים ירח אצבעותיך

 מי וראו עיניכם מרום שאו 80פקאל באלנור
 ואמא וגר. צבאם במספר המוציא אלה ברא

 וראה שמים גובה אלוה הלא פקאל באלעלו
 פקאל באלחרכאת ואמא רמו. כי כוכבים ראש

 משטרו תשים אם ]לח[ שמים חקות הידעת
 פאנך אלסנה, פי אלצנעה את׳ר ואמא בארץ.

 אלנהאר וזיאדה׳ אלציף פי אלשמס ארתפאע תרי
 וזיאדה׳ י* אלשתא סי והבוטהא אלליל, ונקצאן
 סי ישאהד ד׳לך ואן אלנהאר, ונקצאן אלליל
 יציר אן אלי אלמעמורה אלאקאלים הדה

 דלך. ובעכס ת׳מאן, ואלליל עשרה סת אלנהאר
 אלהנדסיה באלאשכאל ויחצל באלעקל יעקל ת׳ם
 תאמא יומא יציר אן אלי יבלג קד דלך אן

 כלה יומא ובאזאה אלציף, פי כלה נהארא
 כלה שהרא יציר אן אלי ת׳ם .8אלשתא* סי 82ליל

 סי 8לילא* כלה ושהרא אלציף, סי נהארא
 '5אשהר סתה יציר אן אלי ת׳ם .88אלשתא

 ליל, כלהא 80 אשחר וסתה ,8־ נהאר כלהא
 סתה ז• נהארה ואחדא יומא כלהא אלסנה סתציר

 *8זיאדאת ספי .88אשהר סתה ולילה אשהר״י
 אלכתאב קאל אולא אלמדכורה ואלנהאר אלליל

 אתה וחורף קיץ ארץ גבולות כל הצבת אחה
 וסכון אלמנה נצף אלנור דואם וסי יצרתם.

 ישכן הדרך זה אי קאל 89נצסהא אלט׳לאם
 אלצנעה את׳ר ואמא מקומו. זה אי וחשך אור
קוי, ת׳לאת׳ה מן תשאהדהא סאנד אלנסס פי

.כאן ״מפצלה חמר ם, 76 .ומנהא־׳. .
אלכתאב. יקול ם, 78 ונזנהא. ל״ג א, 77

אלטתי. ם, 81 פקולה. ם, 80 בקולה. ס, 79
אלטתי. ס, 83 לילא. כלה ממי ובאזאיהא ס, 82
גהארא. ס, 66 שחור. ס, 8צ ליל. ס, 84

נצפחא. פי ס, 89 זיאדת. ס, 88 והי׳יז. ס, 87



סגראשון סרק

 בד. אשר היא התבונה והחרון. והתאוה התבונה
 ולזה אותו, לדעת צריכה שהיא מה כל תבחין
 אבל ״.8תבינם שדי ונשמת שאמר כמו גשמה נקראה
 ולתשמיש לאוכל תחאוה בה אשר היא התאוה

 מאכל ונסשו שאמר כמו נפש נקראת ולזה
 ותעניש, תכעס בו אשד הוא החרון אבל י״. תאוה
 ברוחך תבהל אל שאמר כמו רוח נקראת ולזה

 ויחידה חיה האחרים השמות שני אבל ״*. לכעוס
 דומה נברא שום ואין חיה, שהיא בגלל הדי
 זה את הכתובים ועשו י*.0 יחידה היא הרי לה

 והיו י*. בקרבו אדם רוח ויצר באמרם ראיה
 את לני עשה אשר ה׳ חי נשבעים הראשונים

 מצד העושה על והראיה *•. הזאת הנפש
 והארץ שהשמים לדעתינו הוא נכון הרי התכליות

 השמש עם הכוכבים מסבוב והוא י,נ טוף להן יש
 להם שקבע מי יש כי מכך למדים אנו והירח

 בכך הכתובים ואמרו והקיפם״׳. וסובבם תכלית
 הארץ בכל עליו, ראיות והארץ השמש שתכליות

 אהל שם לשמש מליהם, תבל ובקצה קום יצא
 על ותקופתו מוצאו השמים מקצה בהם,

 ותכלית העולם. תכלית עדות זו הרי י״, קצותם
 עוברים הם השנים מן האלפים כי ידוע השנה
 ואמר ,8ומרחקים* גבולות בעלות שנה שנה

*צסון אל וסובב דרום אל הולך בכך הכתוב '

 חששי המאמר באמו״ד הנבחר בספרו גס ראה הללו
 מהדודתי פ׳׳ב העשירי ובמאמר רא. עט׳ מהדורתי פ״ג
 מהדורתי שם ראה ו, א לאיוב ובפירושו רצ. עט׳
57 ח. לב שם 56 דע. ואתה ד״ה

 רצ עט׳ מהדורתי באמו״ד ובנבחר ״ואלתלקיח״
 ״ואלתלקיה״ הנכון שהנוס׳ שנראה כתבתי 30 הע׳

 רי״ת נום׳ אח מאשר כאן ׳0הנו והנד. והמפגשים.
 זו מלה שאין אע״ס כאן, במו שם לתקן ויש

 הצומח. להפריח אלא האדם לתשמיש הרבה משומשת
 ראה 60 ט. ז קהלת 59 כ. לג שט 58

 נקראו שמות חמשה :יא יד פרשה רבד. בראשית
 זכריה 61 חיה. יחידה נשמה רות נפש לה
 בספרו כתב ובן טז. לח ירמיה 62 א. יב

 צו. עמ׳ מהדורתי פ״ח ב מאמר באמו״ד הנבחר
ן אפשר 63 קצט. עמ׳ מהדורתי פ״ג ו ובמאמר

 הו פאלסכר [34) ואלגצ׳ב. ואלשהוה אלפכר
 מערפתה, אלי ,תחתאג מא כל 90 תמיז בה אלדי

 תבינם. שדי ונשמת קאל כמא גשמה סמית ולה
 אלי תשתאק בהא אלתי פהי אלשהוה ואמא

 כמא נפש סמית ולה ,ג# אלתלקיח ואלי אלגד׳א
 פהו אלגצ׳ב ואמא תאוה. מאכל•*•׳ ונפשו קאל

 כמא ריח סמית ולה ותעאקב, תסכ׳ט בה אלדי
 אלאסמאן ואמא לכעוס. ברוחך תבהל אל קאל

 אנהא״< אג׳ל פמן ויחידה חיה 9אלאכ׳ראן*
 וחידה. פהי מכ׳לוק שי ישבההא וליס חיה,

 ויצר קאלת אד׳ דלילא ד׳לך אלכתב וג׳עלת
 יחלפין אלאולין וכאן ]לט[ בקרבו. אדם רוח
 ואלדלאלה הזאת. הנפש את לנו עשה אשר ה׳ חי

 צחיח סאנה אלנהאיאת קבל מן 95 אלצאנע עלי
 ודלד •״, מתגאהיתאן ואלארץ׳ אלסמא אן ענדנא

 ואלקמר אלשמם מע אלכואכב דוראן מן אן
 וחואהא נאהאהא >>״ מנאהי ׳<זאן לנא פיקע

 נהאיאת אן דלך פי אלכתב וקאלת בהא, ואחאט
 יצא הארץ בכל ״, דלאילה ואלארץ׳ אלשמס

 בהם, אהל שם לשמש מליהם, תבל ובקצה קום
 קצותם, על ותקופתו מוצאו השמים מקצה
 אלסנה ונהאיה׳ אלעאלם. נהאיה׳ שהאדה׳ פהד׳ה

 תקטע אגמא אלסנין מן י אלאלוף אן פמערוסה,
 אלכתאב וקאל ומסאפאת, חדור ד׳ואת סנה סנה

סי צפון אל וסובב דרום אל הולך ד׳לך* פי

 ממנו. ס, 92 אלתלאחק. ס, 9• תמרו. ס, 90
אנה. ס, 9♦ אלאכ׳רין. מ. 95
אלצאנע. אן ואלזליל מ, אלצנאע. א, 95
מך. א 97 מתנאררתין. ס, 96
מנהי. ס, מנאחיא. ז 98
לה. וליל אלאיץ* עלי אלפזמס נהאיר•׳ ס, 99

ו׳לך. פי ל׳־ג ,0 ? אלאוליך. ס, י

 אותם סובב ב״ה והוא כלימר 64 תבליח.
 הבריאה בל את מקיפה שהשגחתו בלומר ומקיסם.

 כניס, ביצי ועד ראמים מקרני בה שהטביע במה
 ה־ז. יט תהלים 65 .75 הע׳ ב הל׳ וכדלעיל

 ניהיקצבות לשנים הזמן חלוקת גי רבנו כוונת 66
 סי על אלא דמיונית, או שרירותית חלוקה אינה

67 מוכחים. ומרחקים גבולית בעלי מהלכים



יצירה סשרסד

 ואמר גלויים. ופעולותיה הנפש ותכלית בשנה.
 על והראיה ידע*•. הוא נפשך ונצר בכך הכתוב
 והארץ שהשמים היא המקרים, מצד העושה
 בהם המקרים מהתחדשות הדלים אינם והימים

 את שמחדש מי להם שיש על מורה וזה עת, בכל
 אשר כל בזה הכתוב ואמר תמיד״•, בהם זה

 ובכל בימים ובארץ בשמים עשה ה׳ חפץ
 המקרים ממנה יסרדו לא השנה וכך .70תהומות

 וזולת וקציר וזרע וקור חוט תקופותיה בארבעת
 וקציר זרע הארץ ימי כל עד שאמר וכמו אלה,
 .7י ישבתו לא ולילה ויום וחורף וקיץ וחום וקור
 המקדים מהתחדשות חדל אינו האדם גוף וכך
 העידו וכבר בכך, מתהפך חי שהוא זמן כל בו

 כחומר הגה שאמר כמו 7עד* שזה הכתובים
*ל. ישראל בית בידי אתם כן היוצר ביד

 בכל יי הל״ב כפלי הזה הספר בעל והוסיף
 עשרה חוק שאמר כמו הללו השלש מן אחת

 רואים אנו כאשר עשר. ושניט שבעה שלשה
 תחת ה׳ ביכולת מוקף השלשה מאלו אחד בל

 ואין מהן, ״י שחרור לו ואין דבר, הל״ב אלו
 ידענו מהן, לגרוע ולא עליהן להוסיף עצה לו
 בהן. הקיפו ומקיף בהן הטביעו מטביע כי

 אשר הפשוטים עצמם דבר הל״ב זה מכל וגדולה
 המספרים עשרת כלומר המורכבים, אלו בהן נמשלו
 וקוצר ברור, להן ההכרח הרי אותיות, והכ״ב

 בכך ויש ,7ברור• עליהן להוסיף חכם בל יד
ועליונות ברואיו, את העושה כפיית הוכחת

 וכדלעיל 69 יב. בד משלי 68 או. קהלת
 לב. על יעלה ואם ד״ה הראשונה השטח סוף בהקדמה

 כלומר 72 כב. ח בראשית 71 ו. קלה תהלים 70
 ל״ב 74 ו. יח ירמיה 73 המקריס. התחדשות

 :אפשר 75 וכדלקמן. צ״ו, שהן שלש כפול
 על להוסיף יכולת שאין 76 מנוס. מפלט,

 ושאין א. הל׳ השלישי בפרק לקמן נתבאר הספירות
השני בפרק נתבאר האותיות על להוסיף יכולת

 וקאל פבינהי, ואפעאלהא אלנפס ונהאיה׳ סנה.
 ידע. הוא נפשך ונצר ד׳לד פי אלבתאב

 אלאעראץ/ קבל מן אלצאנע עלי• ואלדלאלה
 מן תכ׳לו לא ואלבחאר ואלארץ׳ אלסמואת סאן

 ד׳לך ודלך ,5וקת כל פי פיהא ערץ׳ חדות׳
 וקאל דאימא, פיהא ד׳לך יחדת׳ מן להא אן עלי
 עשה ה׳ חפץ אשר כל 6 אלכתאב ד׳לך פי

 וכדלך תהומות. ובכל בימים ובארץ בשמים
 ארבעה פי אעראץ׳ חפארקהאי לא אלפנה

 דלך, וגיר וחצאד וזרע וברד חד מן פצולהא
 וקציר זרע הארץ ימי כל עד קאל כמא [35]

 ישבתו. לא ולילה ויום וחורף וקיץ וחום וקור
 חדות׳ מן יכ׳לו לא אלאנסאן ג׳סם וכדלך

 ד׳לך, פי יתקלב עאש מא ,פיה־ אלאעראץ׳
 הנה קאל כמא שאהד, אנה בה תשהד• ואלכתב

ישראל. בית בידי אתם כן היוצר ביד כחמר
 פי אלל״ב צ׳רוב אלכתאב הדא צאחב וזאד

 חוק קאל כמא אלת׳לאת׳ הדה מן ואחדה כל
 שאהדנא אדא עשר ושנים שבעה שלשה עשרוז

 מחאט 10אלת׳לאת׳ד, הדה מן ואחד ]מ[ כל
 11 אנפכאך לא שי, אלל״ב הדה תחת באלקדרה

 פיהא אלזיאדה אלי לה חילה ולא ענהא, לה
 טבעה טאבעא אן עלמנא מנהא, 12 אלנקצאן ולא

 דלד מן ואעט׳ם ״י בהא חואה וחאויא עליחא
 אלתי אלבסיטה אנפסהא אלשי אלל״ב כלה

 אלעשרה אעני אלמרכבה, הדה בהא 14 מת׳לת
 ענדהא אלצ׳רורה פאן ,1חרף• ואלכ״ב 1אעדאד•

 עליהא אלזיאדה ען 17חכים כל ועג׳ז בינה,
ללכ׳לאיק, אלצאנע18 קהד צחה׳ דלד ופי ט׳אהר,

אן. עלי ואלדליל ס, 4 פביינה, ,0 ב
אלכתאב. ל*ג ם, 6 כ׳לקה. פי פיהא אלאמיאץ׳ ס׳ *
פיחנזא. ס, 8 כפולות. אלו תינות ארבע א, 7
שאהד. ואלכמאב ,0 9

.קאל .כמא חסר ט, 10 . אלת׳לאת׳וד*. .
אגפראק. ד, 11
 נסצאן. ולא פיהא זיאוו. אלי חילה ס, 12
בה. חואא וחאויר. עליהא סבווזזא ,0 גי
אלאעדאד. אטני א, 16 אותילת. אלי ם, 1♦
קאהר. ס, ו8 *להגים ועג׳ז ס, 17 וזופא. ד, 16



סד.ד ראשון פרק

 להשתחרר יכול שאינו עד נמצא כל על הבורא
 והקיפו בו וכלאו עליו וחקק לו שהגביל ממד.
 לי יוקף לא אשר ויתקדש יתברר והוא אותו,

 ולא יצטרך ולא יוכרח ולא יזדקק״ ולא
ישתנה.
 ריס ופר,ו באנירו ההלכה את שטיים מה אבל
 הל״ב שאלו בזה כוונתו ולב, גלגל כתלי

 צ״ו יהיו ונפש ושנה עולם בשלשה המוכפלים
 בעולם אשר הל״ב והנה דברים. בשלשה כלולים

 את מקיף שהוא לפי בגלגל, כלולים הם הרי
 לפי בתלי, כלולים לשנה אשר והל״ב כולם.

 אשר והל״ב תהיה. בו המיוחדת השמש שתנועת
 כל געשו ולפיכך בלב, מופקדים הס הרי לאדם

 י,0 רואה הלב הלב, אל מיוחסים פעולותיו
 וששים ששה ויתר **, הולך הלב י״, שומע הלב

מת הלב אל בסוף שמגיע עד בלב, תיאורים

 מציאותו. ידיעת להקיף יכולת שאין 77 ב. הל׳
 יהיה לא 78 יסקר. לא לתרגס: היה ואפשר

 למלא או להשיג כדי רצונו נגד משהו לעשות זקוק
 ברואיו לעזרת צריך איגו 79 מישהו. רצון
 מלכים 81 טז. א קהלת 80 שהוא. מושג בכל

ם. ג  כא. יא יחזקאל כו. ה ב מלכים 82 א
 ם״ו, ס, א, בכ״י הוא כן 83 לא. לג טז. כ

 והוא ט׳׳ו, מ בכ״י כי כתב לאמבערט החבס אך
 מבין איני לעצמי וכשאני ט״ו, נוסה את מקיים עצמו

 ופעולות תארים והמשיט ממאה למעלה כי שתיהן את
 יד. כו תהלים טו, ב עמום אמיץ הלב ללב. יוחסו
 אכן הלכ ו. עו תהליט יב, מו ישעיה אכיר הלב

 אומר דלכ טו. כב משלי אויל ד.לכ יט. יא יחזקאל
 כר ר.לכ ז. כח תהליס כוטח הלכ ח. כז תהליס
 לג, יב מ״א כורה הלג א. עג ד, כד תהלים
 יחזקאל נכה חלב ח. ט ישעיה גדל חלב ח. ו נחמיה

 דואג חלכ כה. לב טז, כו דה״ב ה, טז משלי ה, כה
 ירמיה ח, א ישעיה דוה—ווי חלב כה. יב משלי

 הונה הלכ יט. ד ירמיה הוטה הלכ יז. ה איכה יח, ח
 ישעיה חתל הלכ כח. טו משלי טו, יט תחלים

 כג ירמיה זומם חלכ ג. יט משלי זועו• הלכ כ. מד
 ישעיה זועק חלב יג. עג תהלים יד הלכ כד. ל כ,
 משלי הורש חלב כב. קט תהלים חלל חלב ה. טו
 יחזקאל חדש הלכ יב. יג משלי חולה הלב יח. ו

 חזק חלב ד. לט חהלים ו, יט דברים חט הלכ לא. יח
 חוקי הלב טו. ה שופטים חוקק חלכ יג, ז שמות

מ5ח חלב יג. לו איוב חנו* חלב טז. ח שופטים

 אן יקדר לא חתי מוג׳וד כל עלי אלבארי ועלו
 וחבטה 19עליה ורטמה לה חדה עמא יכ׳רג׳

 אלדי ותקדס 30 תברך והו בה, ואחאטה פיה
 יהתאג׳ ולא יג׳בר ולא יצ׳מר ולא יחאס לא

יתגייר. ולא
 בתלי ופקודים בקולה אלהלכה תתמתה ואמא

 אלל״ב הדה אן בה פירידי* ולב, גלגל
 פתציר ונפש ושנה עולם ת׳לאת׳ה פי אלמצ׳רובה

 אלתי אלל״ב אמא אשיא, ת׳לאת׳ה מצ׳מנה צ״ו
 אד גלגל, *2והו אלפלך פמצ׳מנה אלעאלס סי
 פמצ׳מגה ללסנד. אלתי ואלל״ב בהא. מחיט הו

 בה אלכ׳אציה אלשמט חרכה׳ 28אד׳ באלג׳וזהר,
 אלקלב, פמודעה 21 ללאגסאן אלתי ואלל״ב תבין.

 אלקלב, אלי תנטב אפעאלה ג׳מיע צאר ולדלך
 י* ס״ו וסאיר הולד, הלב שומע, הלב רואה, הלב
י־ הלב אלי אכ׳ר אלי ינתהי חתי אלקלב, פי וצף

רג' •קיר ,0 19 לה. ודסגיה להא אחרה מא 11; ינ׳
פנריד. נז, 21 וזטזרך. ויזו בר! ואוזאם ט, 20
והו. בה אלפלך חרכה׳ אד׳ אמ׳ואהיר פי נזצ׳גזנה ׳,0 22
או׳. אעו־א ג׳ פנזצ׳מנח ט, 23
הלג. הא אכ׳ר י*ג 26 ט״ו. י״ג 2צ ללניס. ס, 24

 ז, י ישעיה חושב חלב ד. ט איוב כה, לה שמות
 תהלים חי ד,לכ כה. ו משלי חומד חלכ יה. כט דה״א

א. לז איוב יג. ד ש״א חרד חלכ לג. סט כז, כב
 ב. י הושע חולק הלב טז. כג ירמיה חוזה ד.לכ
 ממש הלכ ג. י קהלת לב, ו משלי חפר הלכ

 שפטים מז, כח דברים טוב חלכ ע. קיט תהלים
 דברים ישר ד.לכ יב. גא תהלים טהור חלכ ט. יט
 חהלים לד, כט דה״ב יז, כט דה״א ו. ג מ״א ה, ט

 קהלת י, יד משלי מד, ב מ״א יודע חלב ז. קיט
 ז, י זכריה יגיל חלב ה. כ משלי יועץ הלכ כב. ז

 יחיל הלב ג. כז חהלים ירא ד.לכ ו. יג תחלים
 יוצא חלב ה. קב חהלים יכש הלכ ה. נח חהלים

 כבד הלג כו. עג תהליט כולה הלב כח. מב בראשית
 כח צכיר הלב ו. ו ש״א לד, ט יד, ז שמות
 יג. יל משלי יד, סד. ישעיה כואב הלב ה. לו איוב
 יג. טו מ״ב לוקח חלב י. יא קהלת כועס חלב
 חהלים טתעט,* הלב ד. לב י, ו ישעיה מביו חלב
 מתחמץ הלב ד, קמג תהלים משתומם הלב ג. סא

 הלב ז. טו דברים מתאמץ הלב כא. עג תהלים
 ש׳׳ב ו, כד ש״א מכה חלב לח. ח מ׳׳א מתגגע

משכיל הלב נח. קיט תחלים מחלה חלכ י. כד



סז

ק ר שני פ

 ג( הבן ב<, עשרה עשתי ולא עשר א(, תשע ולא עשר בלימה, ספירות עשר א. 1363
 על דבר והעמד וצור, וחשב ודע מהן, וחקור בהן בחון בבינה, וחכם בחכמה
 0 כמראה צפיונן סוף, להן שאין עשר ה( ומדתן מכונו, על יוצר ד( והושב בירורו,

 כסופה ולמאמרו ושוב, כרצואח( בהן ודברו קץז<, 1מא1 להן אין תכליתן בזק,
משתחוים. מ( הן כסאו ולפני ירדפו,

 במראה. ציפיובן ם, ו( ומידתו. א, ד.( והשב. ס, ד( הבין. א, ג( י״א. ולא ס, ב( תשעה. ם, א(
הם. ,0 ט( כרוצא. ם, ח( קיץ. ם, ז(

ק ר פ שני ה ה

ה כ הל ה ה שונ א ר ה
 י, המוגדרים המספרים עשרת תמצא :ותרגומה

 זה את והבן עשר, אחד ולא תשעה, ולא עשרה
 וקבע והתבונן ודע בתבונה, בו והתחכם בחכמה,
 את ויצב בירורו, על הדבר והעמד דעה*,
 להן שאין העשרה וכנגדן כתכונתו*. 'הבורא

 וכאשר הברק, <בהופעת ראשיתן ־,מופיע סוף,
 ופקודת סוף, להן ימצא לא תכליתן על חוקרים
 והם ושבים, הרצים כמלאכים מחזירתן הבורא
 לפני כורעים הם וכאלו כסופות, לפקודתו חשים

בהשחחויה. או0כ
שהקדים, במה זה בפרק הספר בעל החל

 הל״ב שאלו הראשון בפרק הודיענו שכבד לפי
 הם **, מהם עשרה המספרים עשרת אשר דברים
כאן והעיר ,4שפירשנו כפי הנבראים ראשית

 תרגס 2 .6 הע׳ א הל׳ חחלת פ״א לעיל ראה 1
 לאחר בנפש הדבר ציור שהוא ״ואתעקד׳׳ וצור

 .20 הע׳ וכדלקמן ויסודית מקיפה ידיעה ידיעתו
 לספרו בהקדמתו ״אעתקאד״ מלת רבנו שהגדיר וכפי

 ולטיבו יא, עמ׳ מהדורתי פ״ד באמו״ד הנבחר
 0ג בתב רבנו וכהגדרת דעה״. ״וקבע תרגמתי
 לחקור כלומר 3 נ. סרק ח״א במו״נ הרמב״ס
 יביר שמתוכה כדי ה׳ ביצירת ולהתבונן בבריאה

 האדם, יכולת קצה עד אמתית הכרח בוראו את האדם
 ומעמיקה מקיסד. חקירה ללא כי להלן, שיבאר וכפי

בזב. ומוצר שוא דמיון אם כי האדם ישיג לא

ל צ פ ל י א אנ ת׳ ל  א

לי הלבה אל או ל א

 1 אלאעדאד אלעשרה תג׳ד :ותפסירהא
 עשר, אחדי ולא תסעה, ולא עשרה אלמחט׳ורה,

 ואעלם בפהם, פיה ותחכם בחכמה, דלך פאפהם
 ואצ׳חה, עלי אלאמר גוצ׳ע ואעתקד, ותפכר
 ובאזאהא ״•. היאתה עלי אלכ׳אלק * ות׳בת

 כלמה * אולהא ילמח להא, נהאיה לא * אלעשרה
 להא יוג׳ד סלא נהאיתהא ותלתמם אלברק,
 אלתי כאלמלאיכה ירדהא אלבארי ואמר אנקצ׳א,
 כאלזואבע, אמדה אלי פתעדו והי ותרג׳ע, תחאצ׳ר
י. גץדא0 כרסיה ידי בין תסג״ד וכאנהא

 במא אלפצל הדא פי אלכתאב צאחב אבתדי
 אן אלאול אלפצל פי ערפנא כאן לאנה קדמה,
 אלאעדאד אלעשרה׳י אלתי שי 8 אלל׳׳ב הד׳ה

מא עלי אלמכ׳לוקין אול הי מנהא 10עשרה

יאצ׳ע. יאעקד ואפחכר ם, 2 אטדאד. ס, 1
עטרה. ס, 5 הייתה. ס, 4 ות׳ביח. ס, 3
סאג׳דא. ס, 7 אולהא. ל״׳ג ס, 6
אלעערה. ל*נ ס, 9 אלי״ב. מו אלאתל ס, 6

סערה. ל*ג ס, 10

 שהוא פתאומית אור והצצת הברקת ענין ״לנזח״ 4
 ומתארבת שמתחזק עד בורק, ושוב ונעלם בורק

 ממנה. גאה מצאתי לא בי בן ותרגמתי שהותי,
השטה בהקדמה, לעיל 5 הל׳׳ב. מכלל עשרה ♦4



יצירה ספרסח

 לכך והסמיך **, אמרות כשלש עשוים, שהם על
נרדפים. משלים שני

 הגן בה אמר השלש מן הראשונה האמרה
 המלים שתי ענין ומה בביני, וחמה בחכמה
 את מקיפה ידיעה היא חכמה כי ונאמר הללו*.

 *, שיהיה דבר הבנת היא ותבונה ,ן הנוכחי הדבר
 זאת ישכילו חכמו לו יחד בשתיהן שאמר כמו

 מלה כל בשלוב הפכם ומדוע .9לאחריתם יבינו
 הוא שהעתיד בכך שכוונתו ונאמר בחברתה.

 היה נוכחי שיהיה לפני והנוכחי הנוכחי, כמו
 מתחייב מהם לאחד המתחייב משפט וכל עתיד,
 שאמר כמו ,10אחד משל הדברים ושלכל לשני,

 הוא שנעשה ומה שיהיה הוא שהיה מה
 עשאם אשר והמופתים האותות וכך .1שיעשה׳

 שאמר כמו לבנים, יעשה כמותם לאבות, החכם
 וכמו נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי

 בונה על מורים י 3המספרים מן שהנמצאים
 שאבניו כקיר אותם רואה אתה שהרי שבנאם,

 וכל הארץ, שכבות וכמו זו, על זו מורכבות
 מאלו שיברא מה כל כד המחוברים, יתר

 מורה מחובר, ־ג מתוכן מורכב בנוי 14 המספרים
הדברים״. ולשאר עושה•׳ לו שיש על

 דח?ור כהן גחון בה אמר השניה והאמרה
 והסופר מדבר כאשר שהמדבר בזה ורצה מהן.

עושים כאשר המלאכות בעלי ויתר סופר כאשר

להבנה קל יותר *5 והתשיעית. השמינית
 לא אך עשוים״ שהם על אמרות בשלש כאן ״והעיר
 במלת והכוונה שבמקור. המשפט את להפוך רציתי
 אפשר 7 ובינה. חכמה 6 ברואים. — עשויס
 ידיעה שהיא כפי המציאות ידיעת והכוונה המצוי,
 מן ללמוד יכול כך ידי על רק כי ומקיפה. נכונה
 העתיד. הנעלם, הבנת 8 הנעלס. על המצוי

 הדברים הסבר להרחבת 10 כט. לב דברים 9
 הראשונה, השטה באמצע בהקדמה לעיל ראה הללו
 קהלת 11 עתיד, כן לפני היה כבר עבר שכל

 חזר הזה הרעיון ועל טו. ז מיכה 12 ט. א
 פ״א השמיני המאמר באמד׳ד הנבחר בספרו בהרחבה
 מלולי תרגום 0אמנ זהי 13 רלט. ׳עמ מהדורתי
כאן: לתרגם צריו שמא חוששני אד מיוייק,

 מצנועה, אנהא עלי האהנא״ פנבה שרחנא,
 במת׳אלין ד׳לך ואתבע =׳, אקואל בת׳לאת׳ה

לאחקין.
 פיה קאל אלת׳לאת׳ד. מן אלאול פאלקול

 האתין מעני ומא בבינה, וחכם כחכמה *י הכן
 עלי אלוקוף הו 14חכמה אן פנקול אלכלמתין,

 לשי אלאסתפהאם הו ותבונה אלחאצ׳ר, אלשי
 חכמו לו ג׳מיעא 10 פיהמא קאל כמא יכוך,

 עכסהמא ולם לאחריתם. יבינו זאת ישכילו
 אנה פנקול אלאכ׳רי, *י פי לפט׳ה כל במדאכ׳לה׳

 הו מא מת׳ל יאתי מא אן בד׳לד [37] יריד
״ פקבל חאצ׳ר הו ומא חאצ׳ר,  כאן יחצ׳ר אן

 ללאכ׳ר, יג׳ב לאחדהמא יג׳ב חכם פכל יי, אתיא
 קאל כמא ואחד, '9מת׳אל כלהא אלאשיא ואן
 שיעשה. הוא שנעשה ומה שיהיה הוא שהיה מד.

 פעלהא אלד׳י 80 ואלבראהין אלאיאת וכדלך
 כמא ,21ללבנין יצבע פמת׳להא ללאבא אלחכים

 נפלאות. אראנו מצרים מארץ צאתך כימי קאל
 עלי תדל אלאעדאד מן אלמוג׳ודאת אן פכמא
 אלמרכבד. כאלחאיט24 תראהא לאנך בנאהא, באני

 וכטבקאת בעץ׳ עלי ]מב[ בעצ׳הא י- חג׳ארתד.
 מא כל פכדלד אלמולסאח. 24 וכסאיר אלארץ׳

 28 מצוג מרכב מבני אלאעדאד הד׳ה מן יב׳לק
אלאשיא. ולמאיר לה צאנע עלי דאל מולף,

 וחקור כהן ״* פחון פיה קאל אלת׳אני ואלקול
 תכלס אדא אלמתכלם אן בהד׳א ואראד מהן,

צנעו אד׳א אלצנאע וסאיר אחצי אד׳א ואלמחצי

 הביו א, 13 אקאויל. ס, 12 האהנא. ל״ג ם, 1:
.״אלחאצ׳ר הסר ט, *5 אלוזכמה. ס, *• .  פיהמא״. .
איתיא. א, 18 אן. ל״ג ס, 17 אלי. ס, 16
ללבנון. ס, 21 !.,בואה .איאת ס, 20 מח׳ל. ס, 19
תראהא. הנאו כא:ת אעיא עלי ס, 22
וסאיו. ס, 24 ווג׳דתהא. ס, 23
מי אלעדד הו׳א ם, 25 בחוו. ס״ 26 מצון. מרכב קאל מו

 הכמות. מושג בו ששיר כל כלומי 14 הנספרים.
״מצוג״ 15 .65 וזע׳ מב ׳עמ לעיל וראה
 ומתואמים תחלה, במחשבה שעלה כפי ומתוכן עשוי
 בעל 16 מפליא. תיאום זה עם זד. חלקיו

תשעת יתר בעלי 17 חכמות. קטיגורית



הםא שני פרק

 אלא ״י, מכללה יוצאים אינם ומרכיבים ומחברים
 ומהן, בהן שאמר במו ובהם, מהם וה כל עושים

 מן ולא במספר העשרה מן לצאת דרך ואין
 שהנבראים כך על שמורה ממה וזה בדבור. הב״ב

 אשר הקו מן לצאת יכולים אינם יי, מתוחמים
 ולפיכך ויתהדר. יתרומם בוראם עליהם מתח
 הללו, מלים שלש ועניני וציר. וחשה ורע אמר

 להתבונן כך ואחר לידע, תחלה צריך שהאדם
 שנתאמת כפי דעה לקבוע כך ואחר ולהבחין,

 אבאר והנה .8אמתי שהוא הנכונה בתבונה לו
 דרך אין ואומר. בהבחנה, חשוב ענין כאן

 האופנים כל רכוז לאחר אלא דבר להבחנת
 **. המאסף בכח לרכזם והדרך בהם, י׳• שדגים
 מאומה מהם ידה ולא כולם את ימציא וכאשר
 שהוא את ומבטל המבחין, הכח אז אותם ממיין
 אח מקבל או אמת, שהוא את ומאמת בטל

 פעולת תסתיים וכאשר .2י• הרע את ודוחה הטוב
 אותו אל דעה הקובע הכח בא המבחין, הכח

 וזוכרו, דעה וקובעו י* והוחכם שהובחן הדבר
 והעמד וענין וצורי*. וחשב ודע אמר ולפיכך

דויו על דפר  רצה מכונו, על יוצר ויושב ני
 אלא אינה החכם העושה לקביעת שהדרך בכך

 המאמינים קהל אנו בי תחלה. האמתיות בקביעת
 הללו החושים שאין בראשונה ברוד מניחים
 אור הוא הזה והאור הנכון, אם כי לנו מראים
 בבירור, חם הוא הזה והחם החשך. וכך באמת,

המקרה. וכך ספק, בו אין הזה והעצם הקר. וכך

 שלשים ממסגרת יוצאים אינם 18 הקטיגוריות.
 ולפעול מהן לחרוג יכולים ואינס הנתיבות. ושתים
מוקפים. מותחמיס, אפשר: 19 להן. מחיצה

 לקמן גם ראה העגין ולעצם .2 הע׳ לעיל ראה 20
 וצדדי אופני כל בלומד 21 .16 הע׳ א הל׳ פ׳׳ג

 לידיעתו להגיע ושרוצים עליו שחוקרים הנדון הדבר
 הנקיא הוא באדם זה וכח 22 אמתית. ידיעה

 :אפשר 23 ״ספוג״. טז הל׳ פ׳׳ה אבות במשנה
 24 רע. שהוא את ודוחה טוב שהוא את מקבל

 ״פאעתקדתה״ *24 וחמחובם. המובחן אפשר:
 עולמו. ולהשקפת לדעה לעצמו קובעו כלומר

וביון ״ויאמינהי״ זו מלה מתרגמים היו והראשונים

 ג׳למתהא, ען יכ׳רג׳ון פלים ודבבו ״ ואלפו
 קאל כמא ובהא, מנהא ד׳לך כל יצנעון ואנמא

 אלעשרה ען אלכ׳רוג׳ אלי סביל ולא ומהן, בהן
 והדא אלקול, פי אלב״ב ען ולא אלעדד שי

 לא ־י מדואטין אלמכ׳לוקין אן עלי ידל ממא
 כ׳ט אלתי״* אלכ׳ט ען אלכ׳רוג׳ יסתטיעון

 ודע קאל ולדלך ועז. ג׳ל כ׳אלקהם עליהם
 אלפאט׳, אלת׳לאת׳ה הדד. ומעאני וצור, וחשה

 יפתכר ת׳ם יעלם, אן ינבגי אולא אלאנסן אן
 אלצחיה באלפכר לד. צה מא יעתקד ת׳ם וימיז,
 עט׳ימא ** באבא האהנא אשרח והוד׳א חק. אנה
 שי 41 תמייז אלי סביל לא ואקול, אלתמייז, מן

 פיהא, יכ׳אץ׳ אלתי ** אלוג׳וה ג׳מיע תג׳מע חתי
 פאדא אלחאשרה, באלקוה תג׳מע אן וסבילהא

 שי מנהא תכ׳לף ולם כלהא גי- אחצ׳רתהא
 מא פאבטלת אלממיזה, אלקוה חיניד דברתהא

 או חקא, כאן מא וחקקת באטלא כאן
 כאן מא ואשתקבהת חסנא כאן מא אסתחסנת

 אקבלת אלממיזה, אלקוה פעל תם פאדא קביזזא,
 אלממיז אלשי דלד אלי אלמעתקדה [38! אלקוה

 קאל פלדלך וחפט׳תה, פאעתקדתה אלמחכם
 כירורו על דבר ווועמד ומעני וצור. וחשב ודע

 אן בדלך אראד מכונו, על יוצר יי ודושב
 לא אלחכים אלצאנע את׳באת אלי אלסביל

 לאנא אולא, אלחקאיק באת׳באת אלא יכון
 הדה באן אולא נקר אנמא אלמומנין •* ג׳מאעה׳
 פהדא חקא, אלא אלינא תודי לא אלחואם

 וכדלך אלחקיקה, עלי נור׳י* אלנור )מג(
 י*, אלצחה עלי חאר אלחאר והדא אלט׳לאם.

י*, פיה שך לא אלג׳והר והדא אלבארד. וכד׳לך

 מזזאסון. ד, 2* רמזו. צנטו אלד׳י אלצנאיע ני, ?7
אלתד״י ,5 3! באב. ט, 30 אלז׳י. ד, ?9

 כ>. ל״נ גו, 54 אזזצי־זחא ס, 3ג .אלמי!. ט, 32
ג׳גזיע. ס, 36 וחטוב. ם, והטיב. א, 3ל

צייר■• ס, 38 ;ור. פאמא חקאיק אלא ם, 37
ריהא. אך לא אלנ׳ואה־ר ס, 39

 ננינעתי לפיכך אניונה, ״אעתקאד״ אין רבנו שלדעת
 היא כי רבית, פעמים זאת על העירותי וכבר מכך,

 וצור והנה 25 הכל. אצל שנשתרשה שגיאה
בנפש הנכון הובר יקביעח מחשבתי ציור ענינה



יצירה ספרע

 הדברים הסדרת היא שהחכמה דבר של כללו
 כן נעשה וכאשר במקומן•*. והנחתן כדירוגן

 ותבונתינו בשכלינו מהן שנלמד מה כל נכון יהיה
 יתרומם חכם עושה להם שיש והוא ברור, אמת

 בעלי לו שזקוקים מה כל ושאר ברוממותו,
 על דבר והעמד הקדים ולפיכך באמונתם. הדת

״. על יוצר והושב לשני בירורו נו כו  ומטעם מ
 הבורא, לסני הבריאה הזכרת התורה הקדימה זה
 בראשית שאמרה כמו ההוא, על ילמד בזה כי

 נתבררו שלא *8שחשב מי אבל אלהיסי׳*. ברא
 הנראות, בשכלו נתאמתו ולא המוחשות לדעתו

 לברד ולא הנעלם, על מהן ללמוד דרך לו אין
הנםתר. את בהן

מיתן אמר השלישית והאמרה  שאין עשי ו
 להט איין תכליתן ן,9הכז כמראה צפיונן סו!י, להן
ץ.  מופיעים הדברים ראשיות כי בזה רצה ?

 ><*, כבזק לסניו זוהרים הם וכאלו כברק, בשכל
 שנעשים עד ומתבררים לו מתגלים כך ואחר

 לו ומתרבים מוסיפים כך ואחר לפניו, כמונחים
 אותו מרגיש זה ומצב קציהם. להשיג שאין עד
 ימצא להתבונן, שמתחיל בעת משכיל כל

 החשכה מן דבר מוציא הוא כאלו בהתבוננו
/ אור יוציא ותעלומה שאמר כמו האורה אל  ׳
 שאמר כמו עמוקה מבאר מים ששואב כמי או

 באפו שהסיח כמי או *,2ידלנה תבונה ואיש
 שהמשיל כדרך אחריו והלך הצמחים אחד ריח

 שהופיע כמי או ,גנ ריח נתנו הדודאים ואמר
 בית שאמר כמו אליו** ופגה אור איזה לפניו
ה׳**. באור ונלכה לכו יעקב

 בירורו, על דבר העמד עגין יהנה 26 האום.
 שהוא כפי הוא החוש שמראה מה כי וקבע העמד
 במציאות דבר שבל ה״מותבלמיך כשטת ושלא באמת,
 בחוש שנראה מה בי טענו השקפתם את תיאם שאינו

 הקדמת וראה אופטית. וטעות תעתוע רק היא
 יז. עמ׳ מהדורתי פ״ה באמו״ד הנבחר לספרו רבנו
 רק בי 27 עג. סרק ח״א במו״ג רמב״ם גם וראה

 יוצר להושיב תובל בירורו על דבר העמדת ידי על
בריר 29 א. א בראשית 28 מכונו. על

 אלחכמה אן אלקול ,וג׳מלה אלערץ׳. וכד׳לו
 ותקרירהא מראתבהא אלאשיא תרחיב הי

א״. ארה  אן אסתקאם ד׳לך פעלנא פאדא מק
 ואפכארנא בעקולנא מנהא נסתכ׳רג׳ה מא יכון

 ג׳ל חכימא צאנעא להא אן והו צחיחא, חקא
 אלמתדינון אליה יחתאג׳ מא וסאיר ג׳לאלה

 על דבר והעמד קדם פלד׳לך אמאנתהם, פי
 ולהדה מכונו. על יוצר והושב עלי בירורו
ר אלתוריה קדמת אלעלה כ  עלי אלכ׳לק ד

ד אלכ׳אלק, או עלי יסתדל בהדא כאן א  ד
 זעם מן אמא אלהים. ברא בראשית קאלת כמא
 צחת ולא אלמחסוסאת נפסה פי תקם לם אנה

 אסתנבאט אלי לה סביל פלא אלמדרכאת, לעקלה
גאמץ׳. מנהא אסתכ׳ראג׳ ולא כ׳פי, מנהא

 שאיו עשר ומדתן קאל אלת׳אלת׳ ואלקול
 אץ תכליתן רכזי״ כמראה צפיונן הווי, להן
 אנמא אלאשיא מבאדי אן בה אדאד £״ן. לדה

 למעא, ענדה תלמע וכאנהא לוחא, ללעקל תלוח
 כאלמוצ׳וע תציר חתי ותצ׳ח לה תגכשף ת׳ם
 עליה ותתכאת׳ר תזדאד ת׳ם וצ׳עא, ידיה בין

 ישער אלחאל והדה אקצאהא. יבלג לא חתי
א עאקל כל בהא ד אד  פיג׳ד אלתפכר, סי אכ׳

 אלי אלט׳למאת מן שיא יכ׳רג׳ כאנה לתפכרה
 כמן או אור, יוציא ותעלומה קאל כמא אלנור
 ואיש קאל כמא עמיקה ביר מן מא יסתקי
 ראיחה׳ לפחתה כמן [391 או ידלנה, תבונה

 וקאל מת׳ל מא עלי פאתבעהא אלנבאת בעץ׳
תנו הדודאים  מן שיא לה אטלע כמן או ריח, נ

 ונלכה לכו יעקב בית קאל כמא פקצדה אלנור
]מד[ ה׳. באור

מקידרחא. ותקדירו/א ד, מקאריזא, ותקרריזא א, 40

 .26 בהערה ובדלעיל, ה״מתכלמיף׳ על שהכוונה
 ואף למורה בהקדמתו הרמב״ס כתב בזה וכיוצא 30

 החרב להט כד ג בבראשית שנאמר במה המשיל
 משלי 32 יא. כח איוב 31 המתהפכת.

 ג, צג פרשה רבה בבראשית חז״ל וכדרשת ה. כ
 מהדורתי שם ראה למורה בהקדמתו הרמב״ם וכפירוש

:אפשר 34 יד. ז השירים שיר 33 י. עמ׳



עאא שני פרק

 את להעלות לרב ראוי הללו• האופנים וכסי
 שירימהו כדי לאטו, וינחהו בלמוד תלמידו
 החכמה במופלאות יטתיעהו ואל למצב. ממצב
 סכלותו, מחמת קשה זד. לו יהיה שאז אחת, בבת
 שמעבירים בגמול שנוהגים כדרד בו ינהג אלא
 וכמו האוכל. אל החלב מן לאט לאט אותו

 מיס שחד. לא ימים כמה שעמד במי שעושים
 לא או ,ני אור ראה לא או •*, לחם אכל לא או

 להנחותם בכולם הדדך אשר מלאכה**, עשה
 ולפיכך חושיהם. אליהם שישובו עד לאטם
 הנקוד, כך ואחר הבודדות, האותיות *6נתקנו
 כך ואחר המשנה, כך ואחר המקרא, כך ואחר

 בכל וכך י*. מכולם החבור כך ואחר התלמוד,
 האמניתיים, והמקצועות המדעיים המקצועות

 להתרומם והקדמות וחצרות פרוזדודים להן יש
 כאשר ״החכם במעשי וכך לדבר. מדבר בהם
 כחו כפי ניהלו קולו את למשה להשמיע רצה

 כמו בסנה ארצית אש לו הראה ולכן ורוממו.
 וכאשר באש. בער הסנה והנה וירא שאמר

 שאמר כמו המלאך אש לו גלה זאת את סבל
 מוקדם שזה פי על ואף **, אליו ה׳ מלאך וירא

 האור לו גלה זאת את סבל וכאשר בכתוב.
 אלהים אליו ויקרא שאמר כמו •** שכינה הנקרא
ה״. מתוך  להשמיע רצה כאשר וכך הסנ

 שמיעתס כסי ניהלם סיני הר על קולו ״י* לאבות
 וחזק הולד השופר קול ויהי שאמר כמו ורוממם

 כמו הזה בדירוג כן לפני באדם והחל •<. מאד
 בגן מתהלך אלהים ה׳ קול את וישמעו שאמר
ם", לרוח ביום השמש תנועת כדרך בנחת היו

 ראה 36 דו. ב ישעיד. 35 אחריו. והלך
 ראה 37 צדיק. דר׳ אסוותא במעשה ב גו גטין

 לעצמו גרם יוסף שרג א לא לקדושין הרמב״ן חדושי
 לך לד פרשת שעיב בן בדרשות וכתוב סומא, להיות

 שהוא שלח פרשת וף0 הראג״ע על חיים ובמקור
 חזק לאור פתאום ויצא ממושך זמן בחשך ישג

 א עז מציעאה בבא ראד. 38 נסחמא. ובבך
 ללמד נתקן כלומר 39 דמחוזא. אכלושי בענין

 הלצה של המסקנות 40 רבן. בית של לתינוקות
 העיקר שהוא הזה הדירוג מכל שהוסקו למעשה

והמשלה הדגמה 41 ישראל. יעשה מה לדעת

 ידרג׳ אן ללאסתאד׳ ינבגי אלוג׳וה ולהדה
 ירקיה חתי בה, וירפק אלתעלם פי תלמידה

 בגואמץ׳ יסאג׳יד, ולא אכ׳רי, אלי חאל מן
לו פיכון דפעה אלעלס  לכנה לג׳הלה, אצעב ד

 ינקל חתי באלמפטום יצנע כמא בה יצנע
 וכמא אלטעאם, אלי אללבן מן קלילא קלילא
 לם או מאא ישרב לם איאמא אקאם כמן יפעל
 יעמל לם או נורא, יר לם או טעאמא, יד׳ק

 חתי בהם ירפק אן ג׳מיעהם סביל אלדין עמלא,
 אלחריף ג׳עלת ולדלד חואסהם, אליהם תעוד

 ת׳ם אלמקרא, ת׳ם אלהג׳א, ת׳ם אלמפצלה,
 מן אלתאליף ת׳ם אלתלמוד, ת׳ם אלמשנה,
 אלעלמיה אלצנאיע ג׳מיע פי וכדלך אלג׳מיע.

 ואסניה 41 דהליז להא אלמהניה, ואלצנאיע
 פי וכדלד שי. אלי שי מן ירתקא ומקדמאת

 ״ צותה משה אסמאע אראד למא אלחכיס אפעאל
 ארצ׳יה נאדא לה פאט׳הר ורקאה, בבצרה רסק

 בער הסנה והגה וירא קאל כמא אלפנה, סי
 נור לה אט׳הר ד׳לך אחתמל פלמא באש.

 ועלי אליו, ה׳ מלאך וירא קאל כמא אלמלאה
 דאך אחתמל פלמא אלנץ. פי מקדם הדא אן

 קאל כמא שכינה אלמסמי אלנור לה אט׳הר
 למא וכדלד הסנה. מתוך אלהים אליו ויקרא
 רפק סיגי הר עלי צותה אלאבא אסמאע אראד

 השופר קול ויהי קאל כמא ורקאהם באסמאעהם
 דלד קבל באדם ואבתדי מאד. וחזק הולד

 ה׳ קול אח וישמעו קאל כמא אלתדריג׳ בהדא
סביל עלי ברפק היום לרוח בגן מתהלך אלהים

נירח. :יעה אנו׳האר י, 4? דחאליז. צ*ל 41

 ח״א הנבוכים במורד, רמכ״ם גס ראה זה לענין
 צריך לדייק באתי אס ״אפניה״ 42 לג. פרק

 בבמדבר רבנו תרגם זו שבמלה ״מגרשים״ לתרגס
 להבהרת בן שתרגמתי אלא הלויס, ערי מגרשי לה

ב. ג שטות 44 הקב׳׳ה. 43 הענין.
 באמונות הנבחר בספרו גם ראה ״שכינה״ למושג ♦44

 ד׳׳ה קג עט׳ מהדורתי פ״י השני המאמר ובדעות
 כלומר ♦45 ד. ג שם 45 יהרוס. ואם

בראשית 47 יט. יט שמית 46 לאבותינו.



יצירה ספרעב

 היסודות פי ועל יסתיעם. שלא כדי הארץ על
 כברק והאותיות המספרים הופעת נעשת הללו

 אלא באחריתו, תכלית לו ואין בתחלתו
 לפני אבל הנבראים, ישיגום לא שתכליותיהן

 שם קץ שאמר כמו תכלית, להן יש הבורא
 אפל אבן חוקר הוא תכלית ולכל לחשך

 וצלמות אפל אבן באמרו כוונתו יי, וצלמות
 לבני נתגלו ממנו אשר היסוד אל להחזירם כדי
 לאופל הדומה והנסתר הנעלם והוא ,<6אדם

ולצלמות.
 השלשה, לאותם הנספחים הדברים ושני
 רוצה ושוב. כרצוא כהן ודגיו מהם הראשון

 לעשרה שמגיעים זמן כל המספרים שאלו לומד
 אצלינו״י. סוף בלי לעולם ונכפלים חוזרים

 רצוא ]ו[ההיות בהם נאמר שהמלאכים כמו
 ושבים הולכים הם והרי ,81הבזק כמראה ושוב

 וכמו ממקומם, נפרדים אינם וכאלו חזרות
 הננו־י, לך ויאמרו וילכו ברקים התשלח שאמר

 ולפיכך הרוחות. לכל פנים עשוים שהם לפי
 אחר ומלאך יוצא בי הדבר המלאך והנה אמד
 כי אחריו, יוצא אמר ולא ,5לקראתו* יוצא

 וכפי <׳־. לקראתו הוא שיסוב מקום מאיזה
 חוזרות שהן באותיות כך במספרים שאמרנו

.5י• אצלינו סוף בלי ונעקבות ונרדפות לעולם
 בזה רצה ירדפו, כסופה ולמאמיו והשני

 האותיות תבניות נעשו היאך במחשבותינו לצייר
 רואה שאתה כמו ואמר באויר. והמספרים
 באויר, וציורים תבניות להן יש כיצד 5הסופות•

 שכולם פי על ואף מזה זה שונים גם זאת ועם
 אשר מהן יש הגשמיות, הצורות ומן עגולים.

על יותר רחבו אשר ומהן רחבו, על יותר ארכו

 הוא שהקול לחורה בפירושו רבנו שכתב וכפי ח ג
 איוב 48 מהדורתי. שם ראה מתהלך, שהיה

 49 מהדורתי. שם רבנו פירוש והשוה ג. כה
 תוצאותיה הקב״ה לסני גלויה הבריאה כי באן הכיתה

 שבו התכלית עד תולדותיה וכל תיצאותיה ותוצאות
 וגלגול חזרת שענינו ויתכן התהו, אל חוזרת היא

 על שפירושו ויתכן היסודות, אל וההפרדה ההרכבה
 האגדה, פשט כפ' שני אלפי שתא לסוף העולם חרבן
על 50 ב. הל׳ סוף פ״א לעיל רבנו שתפש וכפי

 חתי.לא אלארץ׳ עלי באלנהאר אלשמס חרכה׳
 לאיה צאר אלאצול הדה פעלי יבגתהמא.
 נהאיה ולא אולה סי כאלברק ואלחרוף אלאעדאד

 אנמא נהאיאתהא אן אלא אכ׳רה, פי ]מה[ לה
 פחי אלכ׳אלק ענד ואמא אלמכ׳לוקין, ילהק לא

 [40] ולכל לחשך שם קץ קאל כמא מתנאהיה
 בקולה יעני וצלמות, אפל אבן חוקר הוא תכלית

 אלאצל אלי ירדהא חתי צלמות אפל אבן
 ואלכ׳פי אלגאמץ׳ והו ללנאס, ט׳הרת מנה אלדי

ואלגבס. באלסואד אלשביה
 אלת׳לאת׳ה, לתלד אללאחקאן ואלקולאן

 יריד ושוב, כיצוא בהן ודבדו מנהמא פאלאול
 עשרה אלי בלגת מא כל אלאעדאד הדה אן בה

 כמא ענדנא, נהאיה בלא אבדא ותתכרר תעוד
 ושוב רצוא החיות פיהא קיל אלמלאיכה אן

 וג׳איה דאהבה מתראדדה פהי הבזק, כמראה
 קאל מא ועלי למוצ׳עהם, מפארקין גיר וכאנהם
 לאנהם הננו, לך ויאמרו וילכו ברקים התשלח
 קאל ולדלך אלג׳האת, ג׳מיע מן בוג׳וה מוג׳הין

 יוצא אחר ומלאך יוצא בי הדבר המלאך והנה
 חית׳ מן לאנה אחריו, יוצא יקל ולם לקראתו,
 אלעדד פי וכאלקול מסתקבל. פהו אסתדאר

 ותתראדף אבדא תתכרר אנהא אלחרוף פי כדלד
ענדנא. נהאיה בלא ותתעאקב

 בדלו אראד יירופו, בסופה ולמאמרו ואלת׳אני
 אלחרוף תשכלת כיף אוהאמנא סי יציר** אן

 אלזואבע תרי כמא פקאל אלהוא, פי ואלאעדאד
 דלך ומע אלהוא פי וצור אשכאל להא כיף

 ומן מדור ג׳מיעהא אן ועלי איצ׳א מכ׳תלפה
 טולה אלדי פמנהא אלמג׳סמאת, "׳צורה

אכת׳ר עדצ׳ה אלדי ומנהא ערצ׳ה, מן אכת׳ר

צורהא. ד, 41 יצור. צ״ל 43

 ולא המספריט עשרת על להוסיף אפשרות שאין
 יחזקאל 51 א. הל׳ פ״ג לקמן ראה מהן לגרוע

ז. ב זכריה 53 לה. לח איוב 52 יד. א
 שבבר וכפי כנגדו. הוא לפניו, הוא אפשר: 54

 גס וראה הצדדים. מכל פנים עשוים שהם הקדים
 השלישי בפרק וכדלקמן 55 א. כה בתרא בבא
סופה מתרגס מקום ובכל כאן 56 ד. הל׳



עגא שני שרק

 עם שמתרכב ומהן ישר, שהוא ומהו ארכו,
 שלוש, אליהם שמצטרף ומהט רבוע, העגול
 שמשתלב ומהם עגול, גבי על עגול שהוא ומהם

 בסופות. תיאורים אלה וכל באחד, עגול מקצת
 נצטיירו היאך בלבנו יקבע זה קירוב סי על והנה

 אמר ולסיכו באויר. ונקבעו והמספרים האותיות
 ה׳ הגה כי ואמר ״,7דרכו ובסערה בסוסה ה׳

 למה ובדומה *.,מרכבותיו וכסוסה יבוא באש
 עגולים משולבים שהם באופנים יחזקאל שתיאר
 סופה צמידות כך באופן*"•, אופן כשלוב עגולים
 באחד נראה ולפיכך לסערה. וסערה לסופה,

 את שנבא כמו ויתהדר יתרומם שהוא הדודות,
 להם יש אשר ואופנים חיות מאור יי* הנביאים
 שיש מרוחות אותם נבא כך העגול, תבניות

 את ה׳ ויען שאמר: כמו אלו, עגולים להם
 וכאשר .82סערה מן וכן הסערהי*, מן איוב

 ובאויר ברוח אותיות ציור במחשבתך תעלה**
רחוק. זה יהיה לא שתיארנו כפי

 רומז הוא הרי משתדוויה, הם כפאו לפגי אבל
 בהם, פקודותיו והפעלת לפניו המשמעת על גזה
 מתפרשת שאינה השתחויה בכל הדבר וכך

*״. כפשוטה

 יתדכב מא ומנהא אלמסתקים, ומנהא טולה, מן
 יתאלף מא ומנהא תרביע, אלאסתדארה מע

 פוק מדורא יכון מא ומנהא תת׳לית/ מעהא
 אלדאירה ]מו[ בעץ׳ ידאכ׳ל מא ומנהא מדור,

 פעלי אלזואבע. פי צפאת כלהא והדה אלאכ׳רי,
 תצורת כיף נפוסנא פי יקום אלתקריב הדא

 ולדלך אלהוא, פי וקאמת ואלאעדאד אלהרוף
 כי ויקאל*< דרכו, ובסערה בסוסה ה׳ יקול
 ועלי מרכבותיו. וכסופה יבוא באש ח׳ הנה

 מדאכ׳לה אלאוסנים פי יחזקאל וצף מא מת׳ל
 כדאך •* לואלב לואלב כמדאכ׳לזד דואיר דואיר

״ זובעה עלי זובעה [41] אנצ׳מאם ה מ  חו
 בעד פי ראי ולדלך עאצף. עלי ועאצף

 אלאנביא עלי אוחי כמא ועז ג״ל אנה אלאעצאר
 אשכאל להא אלתי ואופנים חיות נור מן

 להא דיאח מן אליהם אוחי כדלך אלתדאויר,
 מן איוב את ה׳ ויען קאל אד אלתדאויר, הדה

 בבאלך אכ׳טרת ואדא סערה. מן ואיצ׳א הסערה,
 וצפנא מא עלי ואלהוא אלריח פי חרוף תצויר

דלך. יבער לם
אי לפגי ואמא  יומי פאנמא משמחוים, דם מ

 פיהא, אמורה״ ונפוד לה אלטאעה אלי בה
 עלי תכ׳רג׳ לא השתחויה כל פי אלקול וכדלך

ט׳אהרהא.

 אבק ונושאת הסוחטת החזקה הרוח והיא ״זובעה״
 שהוא כאן רבנו מדבר האבק אותו ועל לאויר, הארץ

 שונוח. גשמיות בתכניות הרואה לעיני מצטייר
 כאשר 59 טו. ו0 ישעיה 58 ג. א נחום 57

 כפי 60 טז. א יחזקאל האומן, בתור האוטן יהיה
 שמסרו כפי ישעיה ואף יחזקאל. במראות שמצאנו

ראה ישעיה, ראה יחזקאל שראה כל חז״ל לגו

לולאלד. מ, 46 ויקול. ד, 45
אסרוה. א, 46 ״וזובעה*. למיזוק צריך 47

 ו. מ שם 62 א. לה איוב 61 ב. יג חגיגה
 השמים צבא ובל כגון 64 סגולה, למד תעלה, 63
ת. הל׳ ט״ד וכדלקמן ו. ט נחמיה משתחויס, לך



יצירה ספרעד

 עשרה ושתים כפולות, שבע אומות, שלש יסוד אותיות, ושתים עשרים ב.
 יוצאין שממנו ומפואר, ומופלא מכוסה גדול סוד ש׳, מ׳ א׳ אומות שלש פשוטות.

 משתמשות ת׳ ר׳ ,פ כ׳ ד׳ ג׳ ב׳ לות2כפ שבע הכל. נברא שמהן ומים ורוח אש
 ריש- ריש פי, פי כף, כף דלת, דלת א(, גימל גימל בי, בי לשונות. בשד

 חיים תמורת ב(, תמורות שהן כפולות וחלש. גבור תבנית וקשה, רך תיו. תיו
 זרע תמורת עוני, עושר תמורת אולת, חכמה תמורת רע, שלום תמורת מות,

עבדות. ממשלה תמורת כיאור, חן תמורת שממה,
תמורת. א, ב( גמל. א, א(

ה כ ל ה ה ה ו י נ ש ה

 אשר האותיות, ושתים ועשרים ותרגומה:
 עשרה שתים כפולות, שבע ,86עיקר שלש מהן

 ולהן א׳מ׳ש/ העיקר מהן השלש הרי פשוטות,
 מהן ♦י•*, ומפואר ומופלא מכוסה גדול סוד

 ברא מהם אשר והמים 8והאויר* האש הוצאה
 נאמרות ב׳ג׳ד׳כ׳ס׳ד׳ת׳ הכפולות והשבע הכל.
 הגבור למצב דומים וברכות, בחוזק בטוים בשני

 משתנים, מצבים השבעה אותם וכנגדן והחלש.
 וחליפי הרע, השלום וחליפי המות, החיים הליסי

 וחליפי העוני, העושר וחליפי הסכלות, החכמה
 וחליפי י,7 הכיאור החן וחליפי השממה, הזרע

העבדות. השלטון

 האותיות מספר זה במקום לבאר אנו צריכים
 אותם העושים אנשים שיש שמענו כי *.8בדיוק
 באלו מרבים שהם לסי אותיות, וארבעים שתים
 ומצרפים הכפולות, השבע אליהם ומצרפים הכ״ב,
 ופתח קמץ כלומר ,8י התנועות שבע אליהם
 ל״ו, ונעשו ושירק, וצירי והירק וסגול וחלם

כאמרך והפי ,70וה״ט׳א״ ה״צ׳אד״, ומוסישים

 מפרש שרבנו א הל׳ פ״א לעיל קדם שכבד וכפי 65
 ״סוד זו לאמרה פירושים שני *65 אוט־יסוד.

 בפרק לקמן דאה ומפואר״, ומופלא מכוסה גדול
 במלת השתמש הספר ובעל 66 ו. הל׳ הרביעי

 אלהים, ורוח הכתוב בעקבות אויר במקום דוח
 בהקדמה, לעיל נתבאר שכבר וכפי ב. א בראשית

באלף כיאור רבנו נום׳ 67 החמישית. השטה

ה כ ל ה ל א י ת׳ אל ו נ ה א

 אלתי חרף, ועשרין ואלאת׳נין ותפסירהא:
 את׳ני מצ׳אעפה, סבעה אצול, ת׳לאת׳ה מנהא
 מנהא אלאצול [42] פאלת׳לאת׳ה בסיטה, עשר

 סאכ׳ר, עג׳יב מסתור עט׳ים סר ולהא א׳מ׳ש/
 ואלמא ואלהוא ]מז[ אלנאר תסתכ׳רג׳ דלד מן

 אלמצ׳אעפה ואלסבע אלכל. כ׳לק מנהא אלתי
 וארכ׳א, תשדיד בלפט׳ין תקאל ב׳ג׳דכ׳פ׳ר׳ת׳

 ובאזאיהא ואלצ׳עיף, אלג׳באר בהאל שביהה
 אלחיוה טבדל תתגיר, אלאתואל אלסבעה תלך

 אלחכמה ובדל אלשר, אלסלאם ובדל אלמות,
 אלזרע ובדל אלפקר, אלגנא ובדל אלג׳הל,
 אלסלטנה ובדל אלקבח, אלחסן ובדל *-,8אלבלא

אלעבודיה.
 אלמוצ׳ע הד׳א פי נשרח אן אלי נחתאג׳

 אתצל קומא אן וד׳לד בתחציל, אלחרוף עדד
 חרפא, וארבעין את׳נין יג׳עלונהא אנהם בנא

 ויצ׳מון אלכ״ב, בהדה 80 יכת׳רון באן וד׳לד
 אליהא ויצ׳מון אלמצ׳אעסה, אלסבע אליהא
 וסגול וחלם ופתח קמץ אעני נגמאת, אלסבע
ויזידון ל״ו, פתציר ,91ושירק וצירי וחירק

ימזדוא. ד, 50 אלכ׳לא. ז, 49
ונטרק. וצ־רי ודזרק ד, 51

 כן ואין מ״ד פ״ס קמא בבא במשנה הדפוסים כנוס׳
 גםכומן ענינה ״בתחציל״ 68 הרמב״ם. נוס׳

 נעימות, מלולי: תרגום 69 והאמתי. הנכון
בערביח, אלה שתי ^ >< 70 נגינות.



עהכ שני פיק

 וה״ג׳ים״ /8״אללה״ כאמיר וד״למד אפרנו״,
 בלשון שהיא כפי והשין ״ג׳אבר״יז, כאמרד

 והתבוננתי אותיות. ב״מ*״ ונעשו ,ז* הםרםים
 קבוצה לכל ומצאתי הנוספות, העשרים באלו
 הזכירן כבר הכפולות לשבע אשר ״. ענין מהן
 הם הרי התנועות״״ לשבע ואשר הספר. בעל

 נעלמות בהן המתבטאות לאותיות בינות כאויר
 שכל מצאתי הנותרות השש אבל •. וסתרן בחקרן

 ל״צ׳אד״ אשר אותיות. שתי מבין גנוב מהן אחד
 הרפויה הדלת מבין גנובות הם הרי ול״ט״א״

 בין היא הרי המעובה הלמד אבל והטית. והצדי
 בין הרי הקשה הפי אבל והנון. הקלה הלמד
 בין הרי ״הג׳ים״ אבל הדגושה. והפי הבית

 בחוד הטברינים עשאוה ולפיכר והיוד, הגימל
 במקום הערבים מקצת ועשאוה הדגושה, היוד
 וכוונתם ״עלג׳״ בני אנו שאומרים לפי היוד,

 כוונתם ״אלברנג׳״ התמרים אוכלים עלי, בני
 שפת מספרי באחד מצוי וזה ♦י, ״אלברני״

 השין מבין היא הרי הכבדה והשין זז. הערבים
 אותיות שתי מבין גנובות שאלה וכיון והג׳ים
 הכ״ב עם למנותן ראוי ואין כמזויפות, נעשו

 אלו זו הדגמה פי ועל יסודיות. שהם אותיות
אחרות אותיות שתי כל מבין לגנוב אדם בא

 מה. א דניאל 71 כלל. מברית נמצאית ואינן
 ואף השבע. מכלל היא כי דגושה פא הכוונה ואין
 בית מן נשתנית מה בי מותזת, דגושה על מדובר לא

 תו הכמבח, כף הדבר, דלת הגדול, גימל תאבדם,
 במלא אפרנו פי קריאת שהיתה נראה אלא אתה.
 ״סנטלוך בתיבת ס כאות נפיהים בשחלחייס הפה

 ??ס^1ס,81ף511א באות ? או התורכית, בשסה
 בערבית מתבטא ״אללה״ למד 72 הגרמנית.

 החיך לעליונות הלשון כפיפת עם הסה בעומק
ד האף, ובשתוף  כפי 73 עבה. למד שיוצאת י

 אצל ואלו התימנים, בטי הדגושה הגימל היגוי
 דגושה גימל בין הבדל אין והספרדים האשכנזים

 מהן אחד ואין גמלים שני היו לרבנו ואם לרפויה,
לקמן. וראה היו היאך יודע איני ״ג׳ים״ כאות

 הטורקית בשפה ובן הפרסית, בשפה ג׳ כאות 74
 באנגלית 0מ או וכדומה ״ג׳כרכה״ ״ג׳אק״ כתיבת
מ0ו1 כתיבת ע  בעברית לסמנה היום ורגילים .0מ
*74 טשרנחובסקי. ושין: טית אותיות בשתי

 ואללאם אפתו, כקולר ואלפי ואלט׳א, אלצ׳אד,
 ואלשין ג׳אבר, כקולר ואלגים אללה, כקילד

 חרפא. *■ ב״מ פתציר אלפרס, כלאם פי יכון כמא
 לכל פוג״דת אלזואיד, אלעשרין הדה פתאמלת
 אלמצ׳אעפה אלסבע אמא באבא, מנהא ג׳מאעה

 אלסכע ואמא אלכתאב, צאחב דכרהא פקד
 אלחדוף בין מא פי כאלהוא פאנהא נגמאת

 ואמא וסתרהא. כנהא פי תכ׳תפי בהא אלמלפוט׳
 מנהא ואחד כל פוג׳דת אלבואקי אלסתה

 ואלט׳א אלצ׳אד אמא חרפין, בין מן מסתרקא
 ואלצאד ** ואלרפי אלדאל בין מא פי פיסתרקאן

 בין מא פפי אלצ׳כ׳מה אללאם ואמא ואלטית,
 אלצלבה אלפי ואמא ואלנון, אלמרסלה אללאם

 אלג׳יס ואמא אלדגש, ואלפי אלבי בין מא פפי
 ג׳עלהא ולדלד ואליוד, אלגימל בין מא פפי

 וג׳עלהא אלדגש, אלמד פי [43] אלטבראניון
 בגי נחן יקולון אד אליא, מקאם אלערב בעץ׳
 יענון אלברנג אלתמר נאכל עלי, בני יענון עלג

 אלערב. לגה׳ כתב בעץ׳ פי יוג׳ד והדא אלברני,
 ואלג׳ים. אלשין בין מא פפי אלת׳קילה ואלשין

 84 חרפין בין מן מסתרקאת הדה כאנת פלמא
 אלכ״ב מע תחצא אן יג׳ב ולס כאלמזורה, צארת

 הדא ]מח[ ועלי אצול. הי אלתי אלחרף
כל בין מן יסתרק אן אנסן אכ׳ד לו אלמת׳אל

זורפין. זזופץ ד, 64 אלרפי. צ־ל 6ג מ׳׳ב. ד, צ2

 דבריהם הסמיכו זו דעה בעלי כי מ״ב, ולא ב״ס כתב
 ית. סח תהלים בקדש, סיני ב״ם ה׳ לאמור

 ״שער״ זו מלה מתרגמים הקדמונים ״באבא״ 75
 אין מדוע וענין כוון הפניה אחת לבל יש והבוונה

 משקף שהיא לי נדמה כי ״ענין״ ותרגמתי למנותה.
 ״בגהא * .69 הע׳ לעיל יאה *75 המטרה. את

 ובסתר האות בטוי בחקר שקועים הכינה וסתרהא״
 פתוחה או צרויה או קמוצה ב באמרו כי מוצאה,

 משנה או מוסיף אינך הרי אחרת תנועה כל או
 תנוחתה. את כאלו משנה אלא האות, הברח

 האותיות כנפי בסתר חבויות שהתנועות ונמצא
 שדורסין תמרים 76 מוצאן. בחקר ותקועות

 בתוך ולא חרם של קטנית חביונות בתוך אותן
 ישאר אלא החוצה דבשן יזל שלא כדי נצרים סלסלי
 יודע שאיני לעיל העירותי כבר 77 בתוכן. אגור
ספר איזה על יודע ואיני יבנו, בימי בוטאו היאד



עזב שני סדק

 ראה לא ונושאו הכל מרכז שהוא כיון שהעםר
 עפר בצקת הכתוב שאמר וכסי להזכירו, צורד

 כיון שהמים ומהם .88ידבקו ורגבים למוצק
 ׳!״ עליו צף עסר בהרבה מעורב הוא שכאשר

 בכללו, המכוסה את וכלל הנראה את הזכיר
 יעמדו הרים יתו.על0כ כלבוש תהום שאמר כמו
 להבדיל המלומדים יכלו שלא כיון ומהם ״<׳•. מים
 מדת שידעו כדי האדמה ושעור המים שעור בין
 בסני הגלגלים מדת שידעו כמו לבדו, אחד כל

 הירח לבין בינינו אשר האויר ושעור עצמן,
 והאדמה המים מדת עשו אלא ,9י עצמו בפני

 וכמקצת חזה*״. האיש גם כללם לסיכד ביחד,
 מתיחסים והאויר שהמים התורה שעשתה מה
 היתד. והארץ באמרו 1שבארנו*׳ כמו הארץ אל

 היסודות מן אחד אף שאין ומהם <׳*. ובהו תהו
 באופן אליו *״ ומשתנים טבעי באופן 99 המשתנה

 כאשר שהאש והוא בלבד, הארץ אם כי טבעי
 משתנה*״ שתחלש עד עצמה בכחות פועלת

 הקור מתרבה וכאשר טבעי, באופן העפר אל
 טבעי, באופן לחות ונעשה נמם הארץ במעמקי

ה״ שהטבע וכיון  ״5משתנה שתיארנו כפי הז
 צורך ראה לא בטבע אליה יי׳י ומשתנים בטבע

 לפי נהג הזה הספר שבעל ומהם להזכירה.
 נמצאים הדברים כי אמר שכאשר והוא ״•, סדר

 מציאותם מלהזכיר והניח וסיפור וספר בספר
 הנשואים היסודות שלשת הזכיר כך בעצמם,

 בדברים ויש ,8י בעצמו העומד הרביעי את והניח
הזה. לקצור די הללו

התרגום זה אם מסופקני 89 לח. לח איוב 88
או ועפר, מיס מערבבים אנו באשר והכוונה הנכון

 מוצפה היחה הארץ באשר בראשית לימי שהכוונה
 מכסים היו באשר שהמים ״ומהם לתרגם יש ואז מים,
ו, קד תהלים 90 עליו״. עטים העפר רוב את
 ומסלולי האיץ שבין הללו המרחקים מושגי 91

 בימינו. מאד נשתנו השונים הכוכבים ״גלגלי״
 ,,אבל איוב לספר הקדמתו בתחלת רבנו דברי ואביא

 ביותר הקרוב החלק כי סבורים והמעיינים החוקרים
עשר ששה מטי למעלה הוא הגלגל מחלקי הארץ אל

 אלכל מרכז כאן למא אלתראב אן ומנהא
 קאל מא ועלי ד׳כרה, ען אסתגני וחאמלה
 ידבקו. ורגבים למוצק עפר בצקת אלכתאב

 לאכת׳ר מלתבסא כאן למא אלמא אן ומנהא
 ואדכ׳ל אלט׳אהר ד׳כר עליה טאף אלתראב
 כפיתו כלבוש תהום קאל כמא טיה פי אלמגטא

 למא אלמחצלין אן ומנהא מים. יעמדו הרים על
 ]מט( מקדאר בין יפרקו אן ימכנהם לם כאנו

 כל מסאחה׳ פיעלמון אלארץ׳ ומקדאר אלמא
 אלאפלאד מסאחה׳ עלמו כמא ״* חדה עלי ואחד
 ובין בינגא אלדי אלהוא ומקדאר חדה, עלי

 אלמא במסאחה׳ אתו ואנמא חדה, עלי אלקמר
 אלרג׳ל, הד׳א איצ׳א ג׳מעהמא מג׳מועיץ, ואלארץ׳

 ואלהוא אלמא אן אלתוריה ג׳עלת מא בעץ׳ ועלי
 קולה פי שדחנא כמא אלארץ׳ אלי 40 מנסובין
 מן שי לא אנה ומנהא ובהו. תהו היתה והארץ

 אליה י* ויסתחיל באלטבע יסתחיל אלענאצר
 אלנאר אן ודלך פקט, אלארץ׳ אלא באלטבע

 תצ׳עטהא חתי נפסהא קוי פי עמלת אדא
 כת׳רה׳ ואד׳א באלטבע, אלתראב אלי אסתחאלת
 רטובה פצארת מאעת אלארץ׳ עמק סי אלברודה
 מא עלי אלטביעה הדה כאנת פלמא באלטבע,

 טבעא אליהא ויסתחיל טבעא תסתחיל וצפנא
 הדא צאחב אן ומנהא דכרהא. ען אסתגני

 קאל כמא אנה ודלך סנן, עלי ג׳די אלכתאב
 ותרך וסיפור וספר בספר תוג׳ד אלאשיא אן

 דכר כדאך נפוסהא, פי וג׳דאנהא דכר
 אלראבע ותרו אלמחמולה אלענאצר אלת׳לאת׳ה

 מקנע אלאקואל הדד. פסי דאתה, פי אלקאים
אלאכ׳תצאר. להדא

ויסתמאל. ה 61 נינסונאך ד, 60 הד׳!ח. א, 59

 חבדור את החוצה ד,קו כלומר הארץ, קוטר מכל
 ספר בעל 92 מהדורתי. שם ראה לשנים״
 הרביעית. השמה בהקדמה, לעיל 93 יצירה.

היאפסות ״יסתחיל״ 95 ב. א בראשית 94
 השחגות, לתרגה והעדפת• לדבר. מדבר והשתנות

 ד. הל׳ פ״ד התורה יסודי בהלכות הרמב״ם כלשון
מםו־ים, חוק ״סנף 9ד העפר. כלומר 96

ההבנה. על להקל ״סדר״ ותרגמתי קבוע. משטר



יצירה ספרעח

 הדיש את וגגדיל גפולות, כשגע נעסוק ועתה
 ב׳ג׳דכ׳ כלומר הנותרות, השש על ונדבר מוזן,
 רפי או דגש תהיה מהן אתת שכל ונאמר, ט׳ת׳.

 באורם שיארך לעגינים המלה באמצע היתד. אם
 והיה כאמרך והשלילה, הקביעה בגלל מהם כאן.
 .1 האנשים הדם ותאמר קבוע, דגש, ״״, לכם ם33

 כיודע, והבלתי המודע ומהם לשלילה. רפי,
 ותאמר מודע, דגש *, לת33 אנחנו שתים כאמרך

 ומהם מודע. בלתי רפי י, יאכל אחד ןנ!־מ
 ומלכותו כאמרך בעצמו, ושלא בעצמו לעומד

 הארץ §ל9 בעצמו, עומד דגש משלה/ בפל
 הדומה וכל בעצמו. שלא עומד קום״, יצא

 מפני הזה הענין את נניח אבל הללו. לענינים
 5* במשפטים משותפות האותיות שאר שגם
 ונסב וחרפי״. הדגש בספר שבארנו וכמו אלה
 חוקי כי ונאמר, כ׳פ׳ת׳ ב׳ג׳ד אל הדבור את

 משש אחת סיומה אשר מלה שכל אבותינו לשון
 לה הסמוך שיהא לפתח, סרט כולן 1 התנועות

 בלבד, במקרא זד. ואין רפי. כ״פ׳ת׳ ב׳ג׳ד׳ מן
 בין ואפילו והשיחות, הדבור בכל אף אלא

 אל שהלכה אשד. על שאומרים כמו הגשים.
 רפי, ברי״ אפני ספרא ״הוי לו יאמרה המלמד
 דגש. נרי, אמרה ולא בני, את סטור• כונתה
 ענה ולא בדגש, ^ד״ ״*ד לבנה קראה ואחרת

״ ״יא קראה ואז לה,  שהוסיפה מפני רפי ך
 כ׳ס׳ת׳ ב׳ג׳ד׳ כל הדי במקרא אבל יי. ״יא״

 פרט התנועות משש אחת מלפניו לו שסמוך
 איל בהדגמותיו. נאריך ולא רפי, יהיה לפתח
כי הללו התנאים מכלל יוצא דבר שאין נאמר

 יג. יב שמות 99 הנושא. כאלו שהוא 98
 2 יט. יא א זזימים דברי יז. כג ב שמואל 1

 חהלים 4 מו. יב שמות 3 יח. ג א מלכים
 נכל״ ״ומלכותו שלם משפט שהוא והכוונה יט. קג

 ה. יט שם 5 ולהשלמה. לגמר זקוק ואינו
 סמיכות השלמה וצריך משפט תחלת ״בכל״ המלה
 והכוונה בחקים, : אפשר ♦5 ״הארץ״. והיא וגמר
 בשבע רק הזד. הכלל שאין בלומר הנקוד. חקי

 יסקל, השור בגון אותיות בשאר 0ג אלא הכפולות
מספר קטעים 6 וכיוצא. במדבר, לי הגשתס

 אלריש ונפרד כפולות שגס פי נאכ׳ד ת׳ם
 אעגי אלבאקיה אלסת עלי וגתכלם מנהא,

 יכון מנהא ואחד כל אן פנקול, ב׳ג׳דכ׳פ׳ת/
 אלכלמאת אוסאט פי כאן הו אדא רפי או דגש

 למכאן פמנהא האהנא, שרחרא יטול למעאני
 דגש לכם הדס והיה כקולך ואלנפי, אלאת׳באת

 מנפיא. רפי האנשים הדס [45] ותקול מת׳בתא,
 אנחנו שתים כקולך ואלגכרה, ללמערפד. ומנהא
 רפי יאכל אחד בבית ותקול מערפה, דגש בבית

 דאתה, וגיר בדאתה ללקיאם ומנהא מנכרה.
 בדאתה, קאים דגש משלה בכל ומלכותו כקולר

 דאתה. גיר פי קאימא קום יצא הארץ בכל
 נתרכהא ולכנא אלמעאני. הדה שאכל ומא

 אלקצ׳איא הדה פי להא אלחרוף סאיר למשארכה׳
 ואלדפי. אלדגש כתאב פי שרחנאה מא ועלי

 אן ונקול, ב׳ג׳דכ׳פ׳ת׳ אלי ]נ[ אלקול ונצרף
 כאן כלמה איה׳*• תכון אן אבאינא לגה׳ רסם

 כ׳לא מא כלהא גגמאת אלסת מן נגמד. מקטעהא
 ח פ כ ד ג ב מן ג׳אורהא מא יכון אן•• אלפתחה,

 ג׳מיע פי לכן פקט, אלמקרא פי הדא ולים דפי,
 כמא אלנסא, מן חתי ואלמכ׳אטבאת, אלכלאם

 פקאלת אלמעלם אלי צארת אמראה פי יקאל
 אבני, אצרף תעני רפי, ברי״ אפני ספרא ״יא לה
 ולדהא נאדת ובעצ׳חן דגש. ברי תקול ולס
ד׳ ״גד  ״יא *• שצאחת יג׳בהא, פלס בדגשה ג
 פאן אלמקרא פי ואמא יא. זאדת למא רפי גד׳
 אלסת אחדי קבלה מן יג׳אורה ב׳ג׳ד׳כ׳פ׳ת׳ כל

 ולא רפי, יכון פאנה אלפתחה כ׳לא מא נגמאת
 קול יכ׳רג׳ לא נקול ולכנא בתמת׳ילאתה. נטול

ת׳ם ג׳ואמע כ׳מסה אלא אלשרוט הדה ען

פצארת. ד, 64 )אן(. ך, 63 אית. ד, 62

 תש״ל, מ, חוברת מקרא״ ב״בית אלוני נ. פרסם זר.
 עט׳ לעיל ראה ד לרם״ג. הנקוד׳׳ ״ספר בשם

 שחרר. שלח, גט: אפשר 8 .69 עד~~הע׳
 האלף את בטאה היא 0א1 ארמית, ״אפגי״ והמלה
 בטאה היא אם אך כתקנה, ארמית זו הרי בפתח

 ערבי. בניב ארמית היא הרי חרוקה האלף את
״יא״ שמלח אע״ס לאהוי סמוכה גד ונעשת 9



עטב שני פרק

 הכלליים חמשת פרטים. ועשרה כלליים חמשה אם
 כאמרך כ׳פ׳ת׳ כ׳ג׳ד׳ אל הסמור פתח כל הם,
טנייי. גר ומד. פרי מה ,,0כדמי מצע מה  נ
 ולהי כאמידי בשוא נרדפין ביחין שני וכל

ה9נ^ ',־ן>ם13פ  כפין שני וכל *י. ?גיוונו |
 כלנו״, ??רפמיש הלא בשואכאמרד גרדפין
 כשוא קבוצות ופי כיח וכל י.4 איש קצר* קטך.

 ויהי וכל ״י. ?פיך הי9ש' אשר ודברי י כאמרך
כי הבודדות העשר אכל דוקא. מ^מוע-  הס,'

ה1במ מי והשני, הראשון 1־,}אה גאד,  נאדר |
 ךתבר*אנ־= ?דבריא ,20 פ<*גן ידלו• •י, בקדש

 *ושמתי פלפל**, ונלאיתי והשניים, הראשונים
 תנועה סמיכות'להפסק לו שאין וממה -.315פד

 ןם ה׳ דגושים, בלתי המה שלשה כ׳פ׳ת׳ ב׳ג׳ד׳
 המון וקול ,גגתהו עליהלןו ונטה ,5בקדשי סיני
 כמוכה מי לרפי טעם שנותנים ויש •.3פה שלו

 כטעמים נקדש נאדר כמכה מי ודגש ה׳ כאלים
 הוא הריש כפילות וענין באורם. מקום זה שאין

 בניקרא, לא בדבורם ולבבלים מיקרא, לטברינים
 ״מכחד׳׳ בלתי וריש ״מכרוך״ ריש זה ואומרים

 מצאנו ולא חקרנום כבר בזה הבבלים מנהג אבל
 אנו הטבריגים מנהג אבל הכוללם. כלל להם

 זה, מספר 28הרביעי הפרק בפירוש נזכירם
 בעזרת חלקים לחמשה אותיות הכ״ב בחלוקת
 כבר תמורות שהן כפולות ענין אבל הרחום.

•*. שקדם במה פירשנום

 פכל אלכ׳מס, אלאצול פאמא מפרדאת. עשר
 בצע מה כקולך ב׳ג׳ד׳כ׳פ׳ת׳ תג׳אור פתחה
 באיין וכל בטני. כר ומה בדי מה בדמי,

 נשכבה בבואם ויהי כקולר בשוא מתדאדפין
 כקולר בשוא מתראדפין כאפין וכל בבשחנו.

 וכל איש. ככף קטנה כלנו, ככרכמיש הלא
 שמתי אשר ודברי כקולר בשוא מג׳מועין ופי בי

 אלעשר ואמא כ׳אצה. כשמוע ויהי וכל בפיר.
 ואלת׳אני, אלאול גאה גאה כי פהי, אלמפרדאת

 גדבריא כאבן, ידמו בקדש, נאדר כמוכה מי
 ונלאיתי ואלת׳אניין•״. אלאולין [46! דתבדיא

 פיה יג׳אור לא וממא כדכד. ושמתי כלכל,
 משדדה, גיד פת״לת׳ה ב׳ג׳ד׳כ׳פ׳ת׳ נגמה מקטע

 וקול תהו, קו עליה ונטה בקדש, סיני בם ה׳
 באלים כמכה מי ארפא יעלל וקד בה. שלו המון

 הד׳א ליס בעלל נאדר כמכה מי ואדגאש ה׳
 פאנה אלריש תצ׳אעף ואמר שרחהא. מוצ׳ע

 כלאמהם פי וללעראקיין אלמקרא, פי ללטבראניין
 וריש מכרור ריש הדא ויקולון אלמקרא, פי לא
 דלר פי אלעראקיין וסום פאמא מכדור. גיר

 ]גא[ אצלא להא נג׳ד סלם פאלתמסנאהא
 נדכרהא פאנא אלטבראגיין רסום ואמא יג׳מעהא.

 אלכתאב הדא מן אלראבע אלפרק תפסיר פי
 בעוז אקסאם כ׳מסד. הדף אלכ״ב קסמה׳ פי

 תמורות, שהן כפולות מעאני ואמא אלרחמן,
תקדם. מא פי שרחנאהא פקד

 ג. לא משלי 11 י. ל תחלים 10 ערכית.
כה. ג ירמיה 13 ו. יה ו, טז א שמואל 12
 ישעיה 16 מד. יח א מלכים 15 ט. י ישעיה 14
 א. י, א. ט יהושע יט. לט בראשית 17 כא. נט

 כ. יב ב. יג כא, ה א מלכים טו. ז שופטים
 ח. ה ג מלכים טז. כא טו. כא יב. כ כא. טו ד. יג
 טו שניות 18 יט. לך ה. טז יא. כב ל. ו

טז. טו שם 20 יא. טו שם 19 כא. טו א.
ט. כ, ירמיה 22 ג. ג ב, ג דניאל 21

ואלת׳אדאן. אלאזלאן ו, 65

 ויש אוגירה. הנקראים הם ואלה יב. נד ישעיה 23
 כחכמת וחכמה את דחבריא, גדבריא במקום מונים

יח. טח תהלים 24 יא. ה דניאל אלחין,
מב. כג יחזקאל 26 יא. לד ישעיה 25
 לא אד זה שם מזכיר התיג׳אן מחכרת בעל גס 27

ג. הלבה 28 מהו. יודע ואיני הסבירו,
הראשון. הפרק בסוף שבתב למה שכוונתו כנראה 29



יצירה ספר£

 צלעות שש שמנה, ולא שבע שש, ולא שבע ת/ ר׳ פ׳ כ׳ ד׳ ג׳ ב׳ כפולות שבע ג.
 של מקומו הוא ממקומו, ה׳ ברוך באמצע, מכוון קדש והיכל סדרים, לששה
מקומו. עולמו ואין עולם

ה כ ל ה ה ת ו י ש י ל ש ה

 כ׳פ׳ר׳ת׳ ב׳ג׳ד׳ שהן הכסולות והשבע ותרגומה:
 שכנגדן לשי שמנה, ולא שש ולא שבע נעשו
 ומטה מעלה תאמר כאלו קצות, שש בין מונח

 ־י. הקדש ובאמצעיתם וצפון, ודרום ומערב ומזרח
 והוא עולמו בתוך הבורא כי אומרים אנו ובכך

 אותו נושא עולמו ואין והמעמידו, אותו הנושא
*.1מעמידו ולא

 השבע 8להצדקת- כאן הדברים את הסב
 מבלעדי לו אפשר אי מקום שכל לפי הכפולות,

 כך ואחד *י, בו הממוקם תחלתן דברים, שבעה
 שכאשר והוא, אותו, המקיפות הרוחות ששת
 כולם הרי רוחות וארבע ומטה מעלה אומר אתה

 מעליו, המעלה אשר באמצע, דבר על מודים
 השביעי ונעשה רוחותיו, והדוחות מתחתיו, •המטה
 פי על אף זה ודבר עמהם. קשור שיהא הכרחי
 הזה הספר בעל הרי מונח**, לכל כללי שהוא

 בגלל דוקא במקדש•* אלא המשל אח נשא לא
 המקום, למצועו אשר והזמן״*, המקום מצועו

 שמתיה הגוים בתוך ירושלם זאת בו נאמר הרי
 לפי הזמן, למצועו ואשר *,7ארצות וסביבותיה

 שנה האלפים ששת למחצית בקרוב נבנה שהוא
 כמו *,8העולם ימי אדם מבני רבים אצל שהם

שנה מאוח וארבע שנה בשמנים ויהי שאמר

 לו זקוק עולמו 31 ירושלם. ובתוכם אפשר 30
 בחינה. משום כלל לעולמו זקוק הוא ואין לקיומו

 עולמו ואין עולם של מקומו ״הוא פירוש וזהו
 הבטחון כי ג כתב י יח למשלי ובפירושו מקומו״.

 וחדר ומגדל ומעון נוד. ״מקום״ לכל נמשל בת׳
 אני זה נוה, לכך, הדומה ובל וסלע ומצודה
 מגדל מגדל, לנו. היית אתה מעון מעון, ואנוהו.

 וסלע מצודה בחדריך. בא עמי לד חדר, ה׳. שם עוז
 שמו כי באומה מקובל ולפיכך ומצודתי, סלעי ה׳

שם ראה הוא. בריד המקום אומרים ולפיכך מקוה

ל א ה ה ו כ ה ל ׳ ת ל א ׳ ת ל א

 הי אלתי אלמצ׳אפעה ואלסבע ותפסירהא:
 ת׳מאן, ולא סת ולא סבע צארת ב׳ג׳ד׳כ׳פ׳ר׳ת׳,

 כאנך ג׳האת, סת בין מא מוצ׳וע באזאהא לאן
 ואלג׳נוב ואלגרב ואלשרק ואלספל אלעלו תקול

 נקול 8פבד׳לך* אלקדם. וסטהם פי ואלשמאל,
 לה אלחאמל והו עאלמה מתוסט אלכ׳אלק אן

 קאים ולא לה חאמל עאלמה ולים בה, ואלקאים
בה.

 ללסבעה ללאחתג׳אג׳ האהנא אלקול צרף
 [47] מן לה בד פלא מכאן כל באן אלמצ׳אעפה,

 אלסת ת׳ם פיה, אלמתמכן אולהא אשיא, סבעה
 קלת אד׳א אנך וד׳לך בה, אלמחיטה אלג׳האת

 ישיר ג׳מיעהא פאן ג׳האת וארבע וספלא עלוא
 ספלה ואלספל עלוה אלעלו מתוסט, אלי

 מן בד לא אלסאבע פצאר ג׳האתה, ואלג׳האת
 עאם אנה עלי אלקול והד׳א מעהם. ארתבאטה

 אנמא אלכתאב הד׳א צאחב פאן מוצ״וע, לכל
 אלמכאן לתוסטה כ׳אצה באלקדם אלמת׳ל צ׳רב

 זאת פיה פקאל אלמכאן תוסטה פאמא ואלזמאן,
 ארצות, וסביבותיה שמתיה הגוים בתוך ירושלם

 בנצף שביה פי בני פאנה אלזמאן תוסטה ואמא
 מן כת׳יר ענד הי אלתי אלסנה אלאלאף אלסתה
בשמנים ויהי קאל כמא אלעאלם, עמר אלנאס

פלד׳לן. ד, 66

 32 כאן, לשונו קצרתי כי בהרחבה מהדורתי
 צדקת את להוכיח קיומן. להצדקת לטעון ״ללאחתג׳אג״

 ונדמה עצמו. בפניי מוגדר כדבר השבע מציאות
 המונח הדבר 33 כאן. מתאיס ״להצדקת״ כי לי

 :אפשר 35 נושא. :נכון יותר 34 באמצע.
 לעיל קדם כבר הזה הענין כל 36 ירושלם.

ה. ה יחזקאל 37 ב. הל׳ סוף א פרק
א, לא השנה ראש עלמא, הוי שני אלפי שתא 38



פאד שני פרק

 ולא עשרה שתים עשרה, עשתי ולא עשרה שתים פשוטות, עשרה שתים ד.
 רוח בין מפסקץ סדרים, לששה מפצלין אלכסן, גבולי עשר שנים עשרה. שלש

 תחתית, מזרחית גבול א<, רומית מזרחית גבול צפונית, מזרחית גבול לרוח,
 גבול תחתית, ז48נ צפונית גבול ב( רומית צפונית גבול מערבית, צפונית גבול

 דרומית גבול תחתית, מערבית גבול רומית, מערבית גבול דרומית, מערבית
תחתית. דרומית גבול רומית, דרומית גבול מזרחית,

רומית״. צפונית ״גבול תשר א, ב( דרומית. א, א(

 הבית ויבן רגו׳ מצרים מארץ ישראל בגי לצאת
 אלפים כן מלפני הזמן מן עבר וכבר *.1לה׳׳
 תתקכ״ה. שנה אלפים הכל ונעשה /0 חמ״ח שנה

 שלפניו מה שישא כדי כן געשה שהוא ויתכן
 האומה, באמצע הארון וכן .41שלאחריו ומה
 וכן .4צ המחנות בחוד הלוים מחנה שאמר כמו

 נג, המעמידם הוא כלומר ברואיו, באמצע הבורא
 ״ ישראל בני בתוך שוכן ה׳ אני כי שאמר כמו
 כל בתוך גם אלא בלבד, האומה בתוך רק ולא

 בקרב ה׳ אני כי שאמר כמו הארץ, אנשי
 בתוך שהבורא *4המאמינים* ודבר *.4הארץ

 נזכיר י,־ חזקה ואמונה נכבד ענין הוא הדברים
 זה מספד 88הרביעי הפרק בפירוש זד, את

ה׳. בעזרת

ה כ ל ה ה ת ו עי בי ר ה

 נעשו הפשוטות, עשרה ושתים :ותרגומה
 עשרה, שלש ולא עשרה אחת ולא עשרה שתים

 לכל משותפים גבולים עשר שבים שכנגדן לפי
 הצפון, עם המזרח שנפגש היכן ומנינם, מרובע,

 וכן מטה. עם שנפגש והיכן מעלה, עם שנפגש והיכן
 עם שנפגש והיכן המערב, עם הצפון שנפגש היכן

שנפגש היכן וכן מטה. עם שנפגש והיכן מעלה,

 א נזלביס 39 א. ט זרה עבודה א, צז סנהדרין
 ישראל בני צאת עד הבריאה מן 40 א. ו

 ״על חז״ל מאמר כעין 41 בתמ״ח. ממצרים
 העבודה ועל החורה על עומד העולם דברים שלשה

 הרמב׳׳ם ופירש מ״ב. פ״א אבות הסדים״ גמילות ועל
 43 יז. ב במדבר 42 הקרבנות. העבודה
כלומר 34* יח. ח שמות 34 לד. לה גמדנר

 מארץ ישראל בני לצאת שנה מאות וארבע שנה
 מן מצ׳א קד וכאן לה׳. הבית ויבן וגו׳ מצרים

 פצאר תמ״ח, סגה אלפי ד׳לך קבל מן אלזמאן
 יכון אן ויסתקים תתקכ״ח. סנה אלפי אלג׳מיע

 ומא קבלה מא ליחמל כד׳לו ג׳על ]נב[ אנמא
 קאל כמא אלאמה מתוסט אלארון וכד׳לך בעדה.
 אלכ׳אלק וכד׳לך המחנות. בתוך הלוים מחנה

 יקול כמא בה, אלקיאם במעני כ׳לקה מתוסט
 מא פי ולים ישראל. בני בתוך שוכן ה׳ אני כי
 אהל ג׳מיע בין מא פי בל וחדהא, אלאמה בין

 ולקול הארץ. בקרב ה׳ אני כי קאל כמא אלארץ׳
 מעני אלאשיא פי דאכ׳ל אלכ׳אלק אלמומנין

 תפסיר פי דלך נד׳כר וכידה, ואמאנה ג׳ליל
אללה. בעון אלכתאב הדא מן אלראבע אלפרק

ה ב ל ה ל א ה ו ע אב ר אל

 צארת אלבפאיט, עשר ואלאת׳ני ותפסירהא:
 עשר, ת׳לאת׳ה׳ ולא עשר אחדי לא עשר את׳ני

 לכל משתרכה הדוד עשר את׳ני באזאהא לאן
 מע אלשרק ילתקי חית׳ ותעדידהא, מרבע,

 ילתקי וחית׳ אלעלו, מע ילתקי וחית׳ אלשמאל,
 מע אלשמאל ילתקי חית׳ ת׳ט אלםפל. מע

ילתקי וחית׳ אלעלו, מע ילתקי וחית׳ אלגרב,

 ובתורה שבכתב בתורה היהודים שאומרים מה
 יציבה. חמורה. אפשר: ״ובידה״ 35 שבע״ס.
 על התמידית ה׳ השפעת מציאות אלמלי והכוונה
 אל ה׳ יחס אין כי להתקיים, יכול היה לא העולם
 עבודתו סייס שכאשר הארון אל הנגר ביחס העולם

 אם אלא קיומו, להתמדת לנגר זקוק הארון אין
עולמו על ה' מאת והקיום החיים הש&עת תפסק



יצירה ססר30

 מעלה, עם שנפגש והיכן הדרום, עם המערב
 הדרום שנפגש היכן וכן מטה. עם שנפגש והיכן

 והיכן מעלה, עם שנפגש והיכן המורח, עם
מטה. עם שנפגש

 שתים לו יש מרובע גוף שכל הדבר, ופירוש
 בבית זה את תתאר וכאשר הדבקות", עשרה

 עם נפגשת התקרה כי הדבר, לד יובן תיבה או
 ואחר רוחות, ארבע עם והקרקע רוחות, ארבע

 הכל סך ויהיה זו, עם זו הרוחות ארבע כך
עשר. שנים

 בעל סובר שכאלו רואים אנו אדם יאמר ואם
 >•*, מרובעת והשמים מרובעת הארץ כי הזה הספר

 הללו הדברים ושני הארץ, תחת שמים שאין ואף
 אפשר תחלה, נאמר החכמים. מכל המוסכם היפר

 כאלו בדיוק, לא המשל דרך על אלה שדבריו
 בבית אנו שהדגמנו כמו ובארץ בשמים המשיל

 אלה דבריו היו ואפילו עוד ונאמר ״י. תיבה או
 בשני החכמים מדברי חריגה בהם אין בדיוק,

 אמרו כבד החכמים שמקצת והוא, יחד, הדברים
 שום שאין י 0שאמר מי ואף מרובעת, שהאדץ
 או משולש ושכל המרובע, זולת בעולם תבנית
 מחלקיקים מורכב זה כל הרי רואים שאנו מעוגל

 אפשר שאי הטב מהודקים קטנים מרובעים
 שאמר זה על להתפלא אין ולכן לראותם, לחוש

 ולא הארץ על שהשמים ולענין בכך. בכיוצא
 היו שניהם יהושע ור׳ אליעזר ר׳ הרי תחתיה,
 אחרי השמש בסבוב ונחלקו כך, אומרים

 הכל לדעת והיה הזה, העיקר על שהסכימו
 שמהם שערים והמערב המזרח רוחות שבשתי

 ערב, בכל מהם ויוצא בקר בכל השמש נכנם
שר׳ אלא ביניהם המחלוקת נקודת היתד. ולא

 אפשר 37 א. הלבה 36 להיות. ויחדל יעדר
 בלומר 39 מרובעים. :אפשר 38 הלחמות,
 לצייר במקום המרובע גבולי להמשיל שבבואו
 ישמיט, ארץ בשם הדגים קופסה או בארגז ולהדגים
 ״בל שצ״ל נראה 40 להם. מתבוון אינו ולגמרי

 של זו סברא אין כי שאמר, מי יש ואף קאל״ מן
 ה״מעתזלה״ מן חלק של אלא יהושע, ור׳ אליעזר ד׳
מחלקיקים מורכבת המציאות כל בי הסוברים הם

 אלג׳נוב, מע אלגרב ילתקי חית׳ ת׳ם אלספל. מע
 אלספל. מע ילתקי וחית׳ אלעלו, מע ילתקי וחית׳

 וחית׳ אלשרק, מע אלג׳נוב ילתקי חית׳ ת׳ם
אלספל. מע ילתקי וחית׳ אלעלו, מע ילתקי

 את׳ני פלה מרבע ג׳סם כל אן ד׳לך, ושרח
 כ׳זאנד, או בבית ד׳לך שבהת ואדא לחאם, עשר
 מע ]נג[ ילתקי אלסקף לאן ד׳לך, לך תבין

 ת׳ם ג״האת, ארבע מע ואלארץ׳ ג׳האת, ארבע
 ג׳מיע פיכון בעץ/ מע בעצ׳הא ג׳האת אלארבע

עשר. את׳ני ד׳לך
 הד׳א צאחב אן נרי פכאנא קאיל קאל פאן

 מרבעה אלארץ׳ אן אלי יד׳הב כאן אלכתאב
 תחת סמא לא אנה ואלי מרבעה, ואלסמא
 אלעלמא. עליה מא כ׳לאף קולאן והדאן אלארץ/

 תמת׳ילא הד׳א קולה יכון אן ימכן ״ אולא קלנא
 ואלארץ׳ באלסמא מת׳ל כאנד. תתקיקא, לא

 ולו נקול ת׳ם כ׳זאנה. או בבית מת׳לנא כמא
 כ׳ארג׳א בה יכון לם תחקיקא הדא קולה כאן
 וד׳לך ג׳מיעא, אלבאבין סי אלעלמא אקואל ען
 מרבעה, אלארץ׳ אן קאלו קד אלעלמא בעץ׳ אן
 אלמרבע, סוי אלעאלם סי שכל לא אנה קאל בל
 דלך פג׳מיע נראה מדור או מת׳לת׳ כל ואן

 68 מצ׳רסה צגאר מרבעה אג׳זא מן מרכב
 ינכר פלא תביאנה, אלחם ילחק לא תצ׳ריסא

 אן ואמא דלך. במת׳ל קאל אד הדא [491 עלי
 אליעזר ר׳ סאן תחתהא, לא אלארץ׳ סוק אלסמא

 ויכ׳תלף בד׳לך, יקולאן כאגא ג׳מיעא יהושע ור׳
 הדא עלי אתסאקהמא בעד אלשמס מדאר פי

 ג׳התיאלמשרק פי אן אלג׳מיע ענד וכאן אלאצל,
 כל פי אלשמם מנהא תדכ׳ל אבואבא ואלמגרב

 כאן ואנמא עשיה, כל סי מנד״א ותכ׳רג׳ גדאה
ירי כאן אליעזר ר׳ לאן בינהמא, אלכ׳לף מוצ׳ע

מא א, בעמיד 67 מצ׳רסא. א, 68 לא. .או לו

 אך החלקיקים את שסברו ומהם מאד, דקים מרובעים
 במו״נ רמב״ם גם וראה מרובעים. דוקא התנו לא

 נבנס 41 השלישית. ההקדמה עג סרק ודא
 הנחה סי ועל הארץ, את המקיף האוירי המרחב אל
 דלתות יוס בכל ״חפותח שבת של ביוצר נתקן זו

ממקומח חמה מוציא רקיע, חלוני ובוקע מזרח שערי



פגד שני פרק

 באחד יוצא הוא שבאשר סובר היה אליעזר
 השמים מעל מתרומם בערב המערב שערי

 המזרחיים השערים מן ויכנס שישוב עד בסבוב
 יוצא הוא שכאשר סובר יהושע ר׳ והיה בבקר.
 הצפון מניב מקיף בערב המערב שערי מאחד

 מאחד ונכנס הבקר עד שם מלכת יחדל ולא
 השמים כי הכל לדעת היה וכן המזרח. שערי

 ״ עכור עבה כחפץ והמקרה ממנה העומד
 שלמטה מה 4שכן* וכל השמש אור המונע
 השמש היה לא כן ואלמלא בו, מלעבור ממנו
 אליעזר ד אמרם והוא בלילה, 48ממנו נסתר
 צפונית ורוח דומה, הוא 4כקובה• עולם אומר
 מערבית לקרן מגעת וכשהחמה מסוככת, אינה

 ר׳ הרקיע, מן למעלה ועולה מקפת צפונית
 חמה, הוא 4לאכסדראי עולם אומר יהושע

 לקרן מגעת וכשהחמה מסוככת, צפונית ורוח
 .4כיפה* אחרי וחוזרת מקפת צפונית מערבית

 הוא 46הכל לדעת המוסכם שהדבר פי על ואף
 ושהארץ ככדור, מהם אחד כל והארץ שהגלגל

 ביום השמש ושסבוב כנקודה, השמים בתור
 הארץ ושצל לארץ, מתחת ובלילה הארץ מעל
 הקף חצי ואת בלילה השמש את המסתיר הוא

 שכבר פי על ואף מלהיראות. תמיד הגלגל
 חכמי באמרם הקדמונים, גס זה דבר הזכירו
 למעלה ביום מהלכת חמה אומרים העולם אומות

 אמר ואמרו הארץ, מן למטה בלילה הארץ מן
 דברי שגם הרי ״י. מדברינו דבריהם נראין רבי
מהם. רבים אותם סברו כבר הזה הספר בעל

 ומוסיפים זה במקום הטועים אנשים ויש
 שכמו והוא, עשרה, שש שנעשים עד בגבולות
גס אומדים כך צפונית מזרחית גבול שאומרים

ני1
 העומד הקרום כלומר 42 שגתה״. ממכון ולבנה
 הוגלד אשר הרקיע תקרה, כמין והעשוי והיציב
 ועבור, עבה גם, ״בת׳יף״ 43 הראשונה. מטפה
 תלש שאורן מאורות שבן ובל 44 שקוף. בלתי
 הרקיע. קרום את ועובר פולש שאינו השמש מאור

 ״עמא״ ותקן הבינה לא בנראה לאמבערט וההבס
 שכן, בל למושג ״פמא״ ומלת לבד. צורך ואין

סירושי לדוגמא ראה רבנו, בססרי הרבה משומשת

 אלמגרב אבואב בעץ׳ מן כ׳רג׳ת אד׳א אנהא
 אסתדארה פי אלסמא פוק ארתפעת באלעשי

 אלשרקיה אלאבואב מן דאכ׳לה תעוד חתי
 כ׳רג׳ת אד׳א אנהא ירי יהושע ר׳ וכאן באלגדאה,

 אסתדארת באלעשי אלמגרב אבואב בעץ׳ מן
 אלי הנאך תסיר •1,חזאל פלא אלשמאל חואלי

 וכאן אלשרק. אבואב בעץ׳ מן פתדכ׳ל אלגדאה
 מנהא אלקאים אלסמא אן איצ׳א אלג״מיע ענד

 זםמאי אלשמס נור ימנע כת׳יף כאל ואלסאקף
 תכ׳ף לם ד׳לר לולא פיה, אלנפוד׳ מן דונה
 אליעזר ר׳ קולהמא והו באלליל, אלשמס ענא

ה״ עולם אומר  ורות דומה הוא ]נד( כקונ
 לקרן מגעת וכשההמה מסוככת אינה צפונית

 הרקיע, מן למעלה ועולה מקפת צפונית מערבית
 דומה הוא 73 לאכסדרא עולם אומר יהושע ר׳

 לקרן מגעת וכשהחמה מסוככת צפונית ורוח
 ועלי כיפה. אחרי וחוזרת מקפת צפונית מערבית

 אן הו ג׳מהורנא ענד אלמרתצ׳א אלקול אן
 כאלכרה, מנהמא ואחד כל ואלארץ׳ אלפלך

 ואן כאלנקטה, אלסמא דאכ׳ל אלארץ׳ ואן
 ובאלליל אלארץ׳ פוק באלנהאר אלשמס יג מדאר
 אלסאתר הו אלארץ׳ ט׳ל ואן אלארץ/ תחת

 אבדא אלפלך דאירה׳ ולנצף באלליל ללשמס
 קד איצ׳א אלקול הד׳א אן ועלי תרי. אן מן

 אומות חכמי [50] יקולון אד׳ אלקדמא דכרה
 מן למעלה ביום מהלכת חמה אומרים העולם
 ר׳ אמר וקאלו הארץ, מן למטה בלילה הארץ
 הד׳א צאחב קול סאן מדברינו. דבריהם נראין

מנהם. כת׳יר בה קאל קד איצ׳א אלכתאב
 פיזידון אלמוצ׳ע חד׳א פי קום יגלטון וקד

 באן ודלך עשרה, סת תציר חחי אלחדוד סי
יקולון צפונית מזרחית גבול יקולון כמא יכונו

לאכסוו־ ד, 7י עמא. ד, 70 חזול. ד, 69
אלמיאר. א, 73 לקובה. ד, 7?

 45 .4 הע׳ ז יא שמות מהדורתי לחורה רס״ג
 לאכסדרה. בגם׳ 46 הארץ. משוכני כלומר

 א*ב כה בתרא בבא 48 לקובה. ,בגם 47
 דעת על שנתקבל שהדבר :אפשר 49 בשנוים.

בשנויס. ב צד פםחים 50 אצלנו. הרוב



יצירח ספרפד

 שוכן ונשא רם שדי אל חיים אלהים ישראל ואלהי צבאות ,ה יה חקק שבהן ה.
 ואחור פנים גלגל חזר בגלגל, קבועות אותיות ושתים עשרים שמו, וקדוש עד

 ברעה ואץ מענג, למעלה בטובה אץ לדבר סימן ואחור, פנים גלגל חוזר
מנגע. למעלה נבה!

 וכמו בעצמו, הגבול והוא מזרחית, צפונית גבול
 גבול אומרים מערבית צפונית גבול שאומרים
 אלא ביניהם ואין הוא, והוא צפונית, מערבית

 דרומית מערבית בגבול עושים וכך הדבור. הפוך
 ואם אותם. ומהפכים מזרחית, דרומית וגבול
 ממנו השמט מזה דבר הנוסחות באחת תמצא

שקבענו. כפי שיתקן עד הללו, תוספות

ה כ ל ה ה ת ו י ש י מ ח ה

 יד, חקק שבהן 91שאמרנו ומה ותרגומה:
 היכול חיים אלהים ישראל אלהי הצבאות אלהי

 שמו, וקדוש לעד הקיים הנשא הרם המספיק
 הגלגל, תבנית כפי אותיות הב״ב חקק שהוא

 לפנים אשר את עושה סובב כאשר שהגלגל כמו
 אשר עושות סובבות באשר האותיות כך לאחור,
 ענג אומר שאתה לכך והראיה לאחור, לפנים
 ואלה רע, ויהיה נגע ותאמר רצוי, ויהיה

הפוכות. שהם אלא אלה, הם האותיות

 עליו אשר זה ספר ציר הוא ה׳ יחנך זה דבר
 הסך שמו יתברך שהבודא והוא, סובב, הוא

 הפוך הללו והמספרים הללו האותיות מן חלקים
 ואחר ,במסויים* גוף ההפוך מאותו ויצר אחד

 החלקים מקומות בחלוף אחר הפוך הפכם כך
 הראשון. זולת גוף מכך ויצר למקום ממקום

 ההפוך שסוגי במחשבתך תעלה זו דרך ועל
 סוגי מהם נוצרים לזה זה דומים אינם אשר

 שני לבך ונשא לזה. זה דומים שאינם גופים
 סבוב והשני הגלגל סבוב האחד משלים,

משלים לכך לשאת דשאים אנו וגם .88האותיות

 כפי 52 ד. והל׳ א׳ הל׳ א פרק לעיל 51
ופדלעיל באויר, מבקיעתם שהצטיירה התבנית

 בעינה, אלחד והו מזרחית צפונית גבול איצ׳א
 גבול יקולון מערבית צפונית גבול יקולון וכמא

 תקליב בינהמא ואנמא הו, והו צפונית מערבית
 דרומית מערבית גבול פי יצנעון וכד׳לך אלקול.

 וג׳דת פאן פיעכסונהמא. מזרחית, דרומית וגבול
 מנה פאסקט ד׳לך מן שיא אלנסך׳ בעץ׳ סי

רסמנא. מא עלי יקום חתי אלזואיד הד׳ה

ל א ס כ׳ ל א ד. לב ה ו מ ה א

 רב אלאזלי רסם בהא אן וקולנא ותפסירהא:
 אלטאיק אלחי אללה אסראיל אלה אלג׳יוש
 וקדום אלאבד ת׳אבת אלסני אלרפיע אלכאפי

 אלפלך, בניה׳ עלי חרפא אלכ״ב רסם אנה אטמה,
 אלמקדם ג׳על דאר אד׳א אלפלך אן סכמא

 ג׳עלה דארת אד׳א אלחרוף כד׳לך מוב׳רא,
 [51] אנך ד׳לך עלי ואלדליל מוכ׳רא, אלמקדם

 פיציר נגע ותקול מחמודא, פיכון ענג תקול
 אנהא אלא הדד. הי אלחרוף והד׳ה מדמומא,
מעכוסה.
 הד׳א קטב הו אללה ירחמו אלקול הדא

 אלבארי אן והו מדארה, עליה אלד׳י אלכתאב
 והדה אלחרוף הדה מן אג׳זא קלב אסמד, תברך

ך מן סאחדת׳ ואחדה תקליבה אלאעדאד  דל
 תקליבה קלבהא ת׳ם מא, ג׳סמא אלתקליב

 אלי מוצ׳ע מן אלאג׳זא מואצ׳ע בתעכיס אכ׳רי
 ועלי אלאול. סוי ג׳סמא ד׳לך מן פאחדת׳ מוצ׳ע
 אלתקליב צ׳רוב אן באלך עלי תכ׳טר הדא
 מנה יחדת׳ בעצ׳א בעצ׳הא ישבה לא אלתי
 בעצ׳הא ישבה לא אלתי אלאג׳סאם צ׳רוב

 דוראן אחדחמא מת׳לין, לדלך וצ׳רב בעצ׳א.
אן איצ׳א ולנא אלחרוף. דוראן ואלאכ׳ר אלפלך

 גלגל״ ״חזר 53 השמינית. השטה בהקדמה,
האותיות סבוב גלגל״ ״חוזר עצמו. הגלגל סבוב



פהד. שני פיק

 *י׳ בו שהדגים במה נתחיל אבל מאלה, יותר
 חצר, אותיות שלש צירפנו שאנו נניח ונאמר,

 של חצר ענינם יהיה זה סרר כפי נניחם אם
 ואם כריתה, ונעשה נהפר תרץ אמרנו ואם בית,

 עצמן, האותיות והן הריגה, נעשה רצח אמדנו
 6י• בשחרות מעורב לבז נעשה צחר אמרנו ואם
 למקום הועבר שמקצתן אלא עצמן האותיות והם

 תאמר כאשר בטל, שהוא ההפוך מסוגי ויש אחר.
 ונעשה קרש ותהפכנו ,5י קטרא יהיה קשר
 קול, השמעת ושרק אמת, שאינו ושקר עץ, לוח

/ התרגום בלשון טוב ורשק  אין רקש אבל ז
 הדוגמה את תעשה ואם כלל. •י זה כלשון מאומה
 שיתחדש ומד. ההפוכים יתרבו אותיות ארבע
 יותר יתרבו חמש תעשנה ואם כמה. פי מהם
 ונאמר ״.9השלישי בפרק שנבאר כמו כך על

 ודינר, אלף מאה כאמרך המלים, בהפוד וכר
 ועל דינר, ומאה אלף ותאמר מקצתן ותחפוד

 כל בהגיון, וכאמרך לו. הדומה כל תדון זו דרך
 תהפוך, וכן מוכחש. חי, עצם כל נכון. עצם, חי
 תעביד זה פי ועל >*. אדם חי וכל חי, אדם כל

 מהן וסעף ונושא נשוא בכל הדוגמאות שלש
 י*, מיס שחקו אבנים במקרא שנאמר וכמו בהפוך.

 ביתו עכר ונאמד האבנים. שחקו שהמים ענינו
 בייש כבר בצע שבצע מי ענינו *,2בצע בצע

 אוסר שהוא בהפוך במשנה ותאמר ביתו. אנשי
ואסור חלוצתו, צרת בקרובת אדם מותר ומתיר,

אותיות. שלש בת מלה כלומר 54 והפובן.
 הפוזוך לובן והוא ״שהונה״ צחר רבנו תרגם 55

 בשמש, השזוף האדם בשר כמראד. בשחרות, ומעורב
 השמש ששזפתני ו א השירים גשיר תרגם וכך

 ביחזקאל צחר צמר פיישו המפרשים וכל ״אשהבתגי״
לבן. שהיא י, ה בשפטים צחורות ואתנית יח, בז
 אחזור שלא בדי בארמית לתרגם והוזקקתי ״עקד׳׳ 56
 כירכמא רבנו מפרש והנה 57 העברית. המלה על

 ג, קז מציעא ובבא א. קי בשבת האמור רישקא
 למין שם שהוא הגאונים כפירוש ולא טוב, ברכום

 זה״ ״בלשון רבנו שכוונת יתבן 58 מסויים.
כלומר זה בהרכב כוונתו אם אך בעברית, בלימר

 דלו, מן אכת׳ר אלמת׳אלאת מן להא נצ׳רב
 כאנא ונקול, בה מת׳ל במא נבתדי ולכנא

 תרכנא פאדא חצר, חרוף ת׳לאת׳ה ג׳מענא
 פאן דארא, מענאהא כאן אלתאליף הדא עלי

 רצת קלנא סאן קטעא, פצאר אנקלב חרץ קלנא
 קלנא ואן בעינהא, אלחרוף והי קתלא צאר
 אלא בעינהא אלחרוף והי שהובה צאר צחר

 צ׳רוב ומן אלאכ׳ר. מכאן אלי נקל בעצ׳הא אן
 פיכון קשר תקול כאנך יבטל, מא אלתעכים

 ושקר תכ׳תג׳ה, פיציר קרש ותקלבה עקדא,
 אלתרגום, בלגה׳ ג׳ודה ורשק צפיר, ושרק באטל,
 בתה. אללגה בהדה שיא יכון פלא רקש ואמא
 כת׳רת חרוף ארבעה אלמאכ׳וד ג׳עלת פאן

 באלאצ׳עאף. מנהא יחדת׳ ומא אלתקליבאת
 דלך מן אכת׳ר כת׳רת כ׳מסה ןנו( ג׳עלתה ואן
 ונקול אלת׳אלת׳. אלפדק פי סנשרח מא עלי

 מאיה׳ כקולר אלכלמאת, תעכים פי וכדלך
 ומאיה׳ אלף פתקול בעצ׳ה ותעכס ודינאר, אלף

 אשבהה. [52] מא כל הדא עלי וקם דינאר,
 כל צחיח. ג׳והר, חי כל אלמנטק, פי וכקולך

 חי, אנסו כל תעכם, וכדלד מחאל. חי, ג׳והר
 אלת׳לאת׳ה תודי הדא ועלי אנסן. חי וכל

 מנהא גז ונתיג׳ ומוצ׳וע מתמול כל סי אלאשכאל
 שחקו אבנים אלמקרא פי וכקולך בתעכיס.

 ותקול אלחג׳ארה. סחק אלמא אן מענאה מים,
 טמעא טמע מן מענאה בצע, בצע ביתו עכר
 סי אלמשנה פי ותקול ביתה. אהל פצ׳ח סקד

בקרובת אדם מיתר ויחלל, יחרם אנה אלתעכיס

'נ־זג׳. צ*ל 76 תרכנאר-א. צ״ל 74

 וזרגט והוא וכיור, ציור ענינה בעי־בית הרי ״רקש״
 עשוי הפתן בי ״אלרקש״ פתנים וראש לג לב בדביים

 הארמית את עירב שהוא ואפשר וציורים. חברבורות
 יוחי קרובה הארמית בי ״רקש׳׳ הערבית ולא ״ישק״

 עם יחד בערבוביא הז״ל בדברי ימשומשת לעברית
 נכון. ח*. אדם כל 60 ד. הל׳ 59 העברית.

 אדם, הנית האדם לגוף שקיראין השט בשתוף זילתי
 וראה נכון. אינו אדם חי יכל אדם. האדם ולפסל

 רביעי. שער ההגיון מלות בספרונו רמב״ם גס
62 ב. הל׳ פ״ג לקמן ויאה יט. יד איוב 61



שזה שני פרק

 כל והנה עשר, בשנים וכוכב בשמיני, ושבתאי
 הראשונים הכוכבים שלשת עליו שמורים דבר
 וכל הצומח, על אורם קרינת בשל חזק הוא הרי
 הוא הרי האחדים ארבעת עליו שמורים דבר
 נחשב ואם הצומח. מן אורם העדר מחמת חלש

 הגלגל סבב וכבר בקירוב ולרביעית לשלישית
 הכוכבים כל ויהיו סרטן, הצומח יהיה מזל,

 נוגה כי בלבד, לשמש סרט הצומח אל מביטים
 וצדק בשביעי, ושבתאי בחמישי, והירח בצומח,
 ונעשת עשר, באחד וכוכב בתשיעי, ומאדים
 ואם במקומו. כחו כסי מהן אחד כל הוראת
 סבב וכבר והששית החמישית לשעה נחשב

 החזק ויהיה אריה, הצומח הרי מזלות, שני
 לפי וכוכב עשר, באחד שהיא לסי השמש בגלגל
 אבל ברביעי. שהוא לפי והירח בעשירי, שהוא
 וכנגד כולם, נפולים ומאדים וצדק ושבתאי נוגה

 לשביעית חשבני ואם עליו. שמורים מה יהיה זה
 הרי הגלגל, רבע סבב וכבר בקירוב ולשמינית

 הירח כי נפול. כוכב שום ואין בתולה, הצומח
 בששי, ומאדים וצדק בחמישי, ושבתאי בשלישי,

 באחד ונוגה בעשירי, והשמש בתשיעי, וכוכב
 ואס זה. באוסן ההוראות כל ונתקיימו עשר.

 הגלגל סבב וכבר ולעשירית לתשיעית חשבנו
 ונעשת בו, והירח עקרב, הצומח הרי שלישו
 וכך שבארנו. מה בהיפר אחרת תכונה לגלגל

 ובמה האחרונות השעות בשתי תכונתן תשתנה
 משפטי יהפכו זה פי ועל סבובו. כפי שאחריהן
 הוא וכך המצבים. ושאר והמבטים השביבים

 שבי ובעלי והמתהפכים הקבועים בהוית הדבר
 מרבעי רבע בכל השתנותס כפי השפעות הגופים

 כאן הארכתי ולא וחזרתם. שעות שש והוא היום
הזה הספר שבעל מפני אלא הזה המעט בהדגמת

 ועטארד אלת׳אמן, פי וזחל אלסאדם, פי ואלקמר
 עליה חדל שי סכל י׳,0 עשר אלת׳אני פי

 לוקוע סקוי אלאואיל אלכואכב אלת׳לאת׳ה
 אלארבע עליה חדל שי וכל אלטאלע, עלי נורהא

 סאן נורהא. מן אלטאלע לכ׳לו סצ׳עיף אלאכ׳ר
 וקד באלחקריב ואלראבעה ללת׳אלת׳ד, עמלנא

 וצארת אלסרטאן, פאלטאלע ברג׳א, אלסלך דאר
 כ׳לא מא אלטאלע אלי נאט׳רה כלהא אלכואכב
 ואלקמר אלטאלע, פי אלזהרה אד פקט, אלשמס

 ואלמשתרי אלסאבע, סי וזחל אלכ׳אמס, פי
 עשר, אלחאדי פי ועטארד אלתאסע, פי ואלמריך

 פי קיתה הסב מנהא ואחד כל דלאלה׳ וצארת
 אלכ׳אמסה ללסאעה עמלנא פאן מוצ׳עה.

 אלאשד, פאלטאלע ברג׳אן, דאר וקד ה0אד0ואל
 פי לאנהא אלשמם אלפלך פי אלקוי פיציר

 אלעאשר, פי לאנה ועטארד עשר, אלהאדי
 וזחל אלזהרה ואמא אלראבע. פי לאנה ואלקמר

 ובאזא כלהא, פסואקט ואלמייר ואלמשתרי
 ללסאבעה עמלנא פאן עליה. תדל מא יכון דלד

 אלפלד, רבע דאר וקד באלתקריב ואלת׳אמנה
 סאקט, אלכואכב מן שי ולא אלסנבלה, סאלטאלע

 אלכ׳אמם, סי וזחל אלת׳אלת/ סי אלקמר לאן
 סי ועטארד אלסאדם, סי ואלמריך ואלמשתרי
 סי ואלזהרה אלעאשר, סי ואלשמט אלתאסע,
 מן אלדלאיל ג״מיע ואסתקאמת עשר. אלחאדי

 ואלעאשרה ללחאסעה עמלנא ואן אלוג׳ה. הדא
 סאלטאלע ת׳לת׳ה, ]נח[ אלפלך מן דאר וקד

 אכ׳רי היה ללסלד וצארת פיה, ואלקמר אלעקרב,
 פי היאתהא יזתגיר וכדלד שרחנא. מא בכ׳לאף

 בעדהמא מא ופי אלאכ׳רתין [54] אלסאעתין
 אחכאם חנעכם הדא ועלי דוראנה. ב0ח

 וכדלר אלחאלאת. וסאיר ואלמנאט׳ר אלשעאעאת
 ודואת ואלמנקלבה אלת״ואבת כין פי אלקול

 מן רבע כל פי תתגיר כיף אית׳ארא אלג׳סדין
 ואנמא ותעוד. סאעאת סת והו אליום ארבאע
 לאן אלאבעאץ׳, הדח תמת׳יל האהנא בסטת
אד קולה, קטב ג׳עלה אלכתאב הדא צאחב

אלעשר. א, 80הראנ״ע מכנהו וכר כותב. וגט חמה, כוכב גם



יצירד. ספרסח

 פנים גלגל חזר באמרו דבריו״*, ציר עשאו
שקבע. וכפי ואחור פגים גלגל חוזר ואחור

 אח הפד שהבורא הדעה הדברים, עצם וסוד
 מה מהם ונוצר אחת הפיכה הללו היסודות

 היבש, החם ונוצר אחרת והפיכה ולח, חם שהוא
 מן דק ויותר היבש. ובקר הלח, בקר וכד

 מוצאים שאנו והוא ,70הסגולות ענין הזה העיון
 מחליש יבש וחם טבעו״, את מחזק יבש חם

 המרה את מחליש ״ שהסקמוניא במו יי, טבעו
 היא בכך לדעתנו והסבה ומשחררה״. הירוקה

 ,ז* החלקים מספר חלוף ופירושה הסגילתיות,
 אם חלקים, עשרים על שהדבר נניח למשל
 סגולה זו הרי ״ יסוד מכל חמשה הרכבתו היתה
 ששות או וששות ארבעות היד. ואס אחת,

 היה ואם סגולות, שתי אלו הרי 7וארבעות״
 שוב הרי ושבעות שלשות או ושלשות שבעות

 הרי הללו המספרים שיסובו ואיד סגולות, שתי
 מחזקת סגולה תהיה כך ומחמת סגולות, הם

מחלישה. וסגולה

 פנים גלגל חוזר ואתור פנים גלגל חזר קאל
רסס. מא עלי ואחור

 אלכ׳אלק אן אעתקאד נפסה, אלקול וסדירה׳
 מא מנהא פחדת׳ תקליבה אלענאצד הד׳ה קלב

 אלחאר פחדת׳ אכ׳רי ותקליבה רטב, חאר הו
 ופי אלרטב, אלבארד פי וכד׳לך אליאבס,
 באב סי אלנט׳ר הד׳א מן ואדק אליאבס. אלבארד
 שכלה, יקוי יאבס חאר נג׳ד אנא וד׳לך אלכ׳ואץ,

 אלסקמוניא אן כמא שבלה, יצ׳עף יי׳ יאבס וחאר
 ד׳לך פי ענדגא ואלסבב ויחלהא. אלצפרא יצ׳עף

 אלאג׳זא, אעדאד תבדיל ושרחהא אלכ׳אציה, הי
 כאן פאן ג׳זו, עשרין עלי אלאמר ננזל כאנא

 כ׳אציה, פתלד ענצר כל מן כ׳מסה תרכיבהא
 וארבעתין סתתין או וסתתין איבעתין כאן ואן

 ות׳לת׳תין סבעתין כאן ואן כ׳אציתאן, 112 פתאנאך
 מא פכיף כ׳אציתין, פכאנת וסבעתין ת׳לת׳תין או

 אג׳ל ומן כ׳ואץ. פהי אלאעדאד הד׳ה דארת
תצ׳עף. וכ׳אציה תקוי כ׳אציה חציר ד׳לך

 במלים גם אם יודע איני 69 מקימות. בהיבד.
 משסטי לתורת רבנו של השלילי ליחסו רמז אלה

 ומדותיו האדט תכונות על והשפעותיהם הכוכבים
 אימי ״ואני לח פרק לאיוב בפירושו שכתב כפי

 חוץ ראיה עליהם ואין טענה סחם אלא שאינם
 אח להסביר דק הוא באן שכתב ומה הטענה״ מעצס
 וכענין אבינו לאביהם יחוסו ולפי הספר, בעל שטת

 אברהם של בלבו היתה גדולה איצטמינות שאמרו
 וראה ב. כה יומא ב. טז בתרא בבא ראה אבינו,

 עדין זו שבתקופה או ה. טו רבה בראשית גם
 ממש. בה יש האסטרולוגיא תירת כי סבור היה
 הבאות האדם טבע של הסגוליות התכונות 70

מלולי תרגום ״שכלה״ 71 מזגו. היכב מחמת

פוזאנך. ד, 82 יאבסא. וחארא ה 81

 ולפיכך כפשוטה כאן להבינה יכולתי ילא ״תבניתו׳׳
 ההשאלה דרך על שמושה כסי לתרגם נזקקתי

היוני שמו זהו 72 ״טבעו״.
 הרמב״ם והזכירו ״מחמודה״ בערבית הנקרא הצמח של

 לא, עט׳ זרעינו סדר מהדורתי למשנה בהקדמתו
 שפג. עמ׳ מהדורתי הרביעי הפרק לאבות ובהקדמתו

 ״יחלהא״ 7ג ועוד. ,5 יג פיק משה ובפרקי
 ומשחרר ומאפיסה, הזו המרה עודף את 0ממם הכוונה

האדם. גוף בהרכב 74 ממנה. האדם את
מאלה ארבע 76 היסודות. מארבעת 75

התרכומת יתר יחסי יכן ולהיפך, האחרים, מן ושש



פטו שני פרק

 שלשה בעשרה, ספירתו עולם ונפש. שנה עולם נאמנים, עדים לדבר ראיה ו.
 ספירתה שנה מזלות. עשר שנים עשר שנים כוכבים, שבעה שבעה ומים, רוח אש

 שנים עשר)נטז שנים בראשית, ימי שבעת שבעה ורויה, חום קור שלשה בעשרה,
 שבעה שבעה ובטן, וגויה ראש שלשה בעשרה, ספירתה נפש ירחים. עשר

מנהגין. עשר שנים עשר שנים שערים,

ה כ ל ה ה ז ו שיי ש ה

 נאמנים, עדים כך על והראיה ותרגומה:
 בעשרה, נספר העולם והנפש. והשנה העולם

 שבעה והשבעה והאויר, והמים האש בו והשלשה
 והשנה מזלית. עשר שנים עשר והשנים כיכבים,
 והחום הקוד בה והשלשה בעשרה, נספרת

 והשנים השבת, ימי שבעת והשבעה והאזוןיי,
 בעשרה, נספרת והגויה חדש. עשר שנים עשר

 והשבעה הגויה, ושאר והבטן הראש בה והשלשה
 עשר שנים עשר והשנים יי, בראש פתחים שבעת

י.8 לה מנהיגים

 דברים, ושנים לשלשים סכומים זה את אמר
 שפירט, כפי העיקרים בשלשת מצוים שהם אמר
 בקבוצה והעפר המים את שם שהצמיד וכמו
 וכוונתו יחד, הפריטים שני כאן חשב כך *0אחת
 ושהחום שוין״, בהם והלילה היום כי בכך

משותפים. בהם והקוד

ה כ ל ה ל א ה 0 ד א 0 ל א י

 שהוד ד׳לך עלי ואלדליל ותפסירהא: [55)
 פאלעאלם ואלנפם. ואלסנה אלעאלם ת׳קאת,

 ואלמא אלנאר פיה ואלת׳לת׳ה באלעשרה, יחצא
 עשר ואלאת׳ני כיאכב, טבעה ואלסבעה ואלהוא,

 גאלעשרה, פתחצי ואלסנד. ברג׳א. עשר את׳ני
 ואלאעתדאל, ואלחר אלברד פיהא ואלת׳לאת׳ה

 עשר ואלאת׳ני אלג׳מעה, איאם סבעה׳ ואלטבעה
 באלעשרה, פתחצי ואלג׳ת׳ה שהרא. עשר את׳ני

 וטאיר ואלבטן אלראם פיהא ואלת׳לאת׳ד.
 אלראט, פי פתוח טבעה ואלטבעה אלג׳ת׳ה,
להא. מדבר עשר את׳ני עשר ואלאת׳ני

 באב, ות׳לאת׳ין ללאת׳נין ג׳מל מנה הדה
 עלי אלאצול אלת״לת׳ד. פי מוג׳ודה אנהא יקול
 ואלתראב אלמא הנאך צ׳ם וכמא פצל, מא

 אלפצלין האהנא חטב כדאך ואחד חוו אלי
 ואלנהאר •• אלליל אן בד׳לך ואראד ואחדא, שיא

 פיהמא ואלברד אלחר ואן יתטאויאן, פיהמא
משתרכאן.

 אליליל. א, *3 ונאיש הממוצע המזוג כלומר 77 דלקמן.
 ב, הל׳ פ׳״ז לקמן יפורטו 76 קר. ולא חם
בפרק וכדלעיל 80 ג. הל׳ פ״ז לקמן יפורטו 79
שם. שוקע פד שזויח רגע כל כי לילד, ואין יום אין כעצם ׳0 81 .3 הל׳ זה



יצירה ספלג

ק ר שי פ שלי

 רץ ואם מלהרהר, לבך בלום מלדבר, פיך בלום בלימה, ספירות עשר א.
 ומידתן ברית. נכרתה זה דבר ועל ושוב, רצוא נאמר שכך למקום, שוב לבך
 קשורה כשלהבת בסופן ותחלתןא( בתהלתן סופן נעוץ סוף, להן שאין עשר

סופר. אתה מה אחד ולפני בלעדיו, ואין אחד שהיוצר וצור, וחשב דע בגחלת.
ותחילתן. בתחילתן א, א(

ק ר שי הפ לי ש ה

ה הלכ ה ה שונ א ר ה
 מספרים עשרה אמרינו וענין ותרגומה: •

 עליהם, בתוספת מלדבר פיד בעד גדור מוגדרים,
 עברה ואם בכך, מלחשב לבך בעד וגדור

 שנאמר כמו למקומה, החזירנה 1 מחשבתך
 שכנגדן אמרינו וענין ושוב*. רצוא במלאכים

 נעוץ סופן כי ,5אצלינו סוף להן שאין עשרה
 האש כשלהבת בסופן נעוץ ותהלתן בתחלתן
 ותבחין שתדע ראוי ומכאן בגחלת. הקשורה

 כי זולתו, ואין אחד הבורא בי <, בדעה ותהיה
מאומה. לספור יבול אינך האחד לפני

 שהוא כלימה בעניני נוסף דבר אמר :ופירושה .
 בלימת בכד הכוונה ,8לבלום עדיו מן נגזר
 עליהן ביותר ומלדבר מלחשב ומחשבתך פיך
 החשבון הרי אדם יאמר ואם מהן. בפחות או

 כי בלבד, מספרים תשעה אלא בו אין ההודי
 שיהיו כך האחד, במקום אותה מעמידים העשרה
 במקום והשלשים השנים, במקום העשרים
 ואחר תשעה, במקום תשעים עד ובך השלשה,

 והמאתים האחד, בדרגת המאה את עושים כד
שלמעלה. מה וכל האלף, עד וכר השנים, בדרגת

יד. א יחזקאל 2 המותר. התהים לקו מעבר 1
 קדם שבבר כפי סיף להן יש יתעלה לפניו אכל 3

 תרגמתי ושם *,65 הע׳ שס ראד, ב. הל׳ פ״א לעיל
 וענינן סוף, ״נהאיה״ תרגמתי וכאן תבלית. ״נהאיה׳׳

 רבות פעמים העידותי כבר ״אעתקאז־״ 4 אחד.
אליה האדם שהגיע וסברא דעה הנכונה שהוראתה

ל צ פ ל ת׳ א ל א ת׳ ל א

לי לכה ה אל או ל א
 אעדאד עשרה קולנא ומעני :ותפסירהא

 בזיאדה תתכלם אן מן פיך עלי אחט׳ר מחט׳ודה,
 פי תתפכר אן מן קלבד עלי ואחט׳ר עליהא,

 כמא מוצ׳עה, אלי פרדה פכדך עדא ואן ד׳לך,
 ומעני ורג׳ועא. חצ׳ארא אלמלאיכה פי קיל

 להא נהאיה לא עשרה באזאהא אן [56] קולבא
 ואולהא אולהא פי מגרוז אכ׳רהא לאן ענדנא,
 פי אלמעקוד אלנאר כלהיב אכ׳רהא פי מגרוז

 ותמיז תעלם אן ינבגי ]ס( האהנא ומן אלפחמה.
 קבל אד סואה, לא ואחד אלכ׳אלק אן ותעתקד,
שיא. תעד אן ימכנך לא אלואחד

 כלימה מעאני פי זיאדה יקול אנה :ושרחהא
 פאך 1 אלג׳ם בה יראד לבלום, עדיו מן אלמשתק

 עליהא באלזיאדה ואלקול אלתפבר מן ופכרך
 אלחסאב אן קאיל קאל פאן מנהא. אלנקצאן או

 לאן פקט, אעדאד תסעד. אלא פיה לים אלהנדי
 תכון חתי אלואחד, מקאם יקימונהא אלעשרה
 פי ואלת׳לאת׳ין אלאת׳נין, מבאן פי אלעשרין

 מבאן תסעין אלי ובדלד אלת׳לאת׳ה, מבאן
 אלואחד, מנזלה׳ פי אלמאיה יג׳עלון ת׳ם תסעה,

אלי ובדלד אלאת׳נין, מנזלה׳ פי ואלמאתין

אלג׳אם. א, 1

 שהגדירה ובסי יסודית, וידיעה מקיטה חקירה מתוך
 ובדעות באמונות הנבחר לספרו בהקדמתו רבנו
ט. לב תהליס 5 יא. עט׳ מהדורחי פ״ד



צאא שלישי טרק

 כך לעשותו זה להם נתאפשר שלא עונים, אנו
 בלוח החקוקים המוגדרים המספרים בסימני אלא

 ספק אין בעצמם המספרים ידיעת אבל בלבד,
 ממלא האחד שאין דרגה לעשרה כי אצלם

 כמו אחת• עשרה אותם שקוראים אלא מקומה,
 הדומה וכל אחת שלשה אחת חמשה שאומרים

 סימנים ציורי להמציא ארס רצה ואלו לכך.
 וכר לראש, חזרה ושבים חנושה עד שמגיעים

 מצליח היה לארבעים, שמגיעים עד חוזרים
 הבנין עליו אשר השלם שהמספר אלא בכד,
 בחשיבות ואמר .ז יותר ולא פחות לא עשרה הוא

 ראשיתו תהיה שבמציאות דבר שכל חממשר,
 שראשיתו למסשר סרט המגיח, שהניח ממקום

 מזולתו. שיותחל יתכן לא ספק, בלי האחד הוא
 האש רואים שאנו כפי דוגמא לנמצאים ונשא

 מקום בכל ראשיתה לעשות אנו יכולים בגחלת,
 וכר המיס, וכר עגולה, שתבניתה כיון שנרצה
 התחלנו ולא העגולים. הנמצאים וכל הגלגל,
 הצומח שכל מפני אלא טלה ממזל בגלגל

 יתכן וכד בוי*. השמש חלות בזמן מתפתח
 שהשיגה ממקום והמים האש תחלת האדם שעשה

 אין לעצמו כשהוא העגול הדבר אבל ראייתו,
 אמר ולפיכך ראשית, מקום לו שיהא 9 מצדו
 ופירוש בסופן. ותתלתן בתדזלתן סופן נעוץ
מוצב סלם והגד. שאמר כמו ,1מוצב* נעוץ

לשלמוח אשר ד אחת. עשורית אפשר: 6
 א ספר במטאפיזיקה ארסטו גס ראה עשרה המספר

שלש ועליהן נקודות, ארבע לציירן ונהגו .1 ה שרק
 תור ראש נוצר ובכר מלמעלה ואחת שתיס ועליהן

מאומה. לפניו שאין באחד המסתיים פגות שלש בעל
 ארבע עולמות, שלשה מגד הס כי כתוב ומצאתי
 *עולם של היסודות ארבעת הנגד התחתיות הנקודות
 שהט הגלגלים עולם כנגד שלש ומעליהן התחתון,

 בהלכות הרמב״ס וכמ״ש שלש כפול שלש תשעה
 כנגד מעליהן ושתיס א. הל׳ פ״ג התורה יסודי
 שני געשו מציאותם על לרמוז אשד המלאכים עולס

 מ״ה, פרק ח״ג בפיר׳ג הרמב׳׳ס שכתב וכמו הכרוביס
 בעלי חיו ולפיכך המוחלטת, האחדות לכל ומעל

 ספרי ראה המשולש, צורת את מחשיבים הקמיעין
צורת ניצרה ומכאן .12 הע׳ 118 עמ׳ תימן הליבות

 אנמא באנהם אג׳גנא, זאד. מא ואלי אלאלף,
 עלאמאת פי כד״אך יג׳עלוד. אן ד׳לך אמכנהם

 אלתכ׳ת* פי אלמרסומה אלמחצורה אלאעדאד
 פלא נפפחא פי אלאעדאד אעתקאד אמא פקט,
 יקום לא מרתבה ללעשרה אן ענדהם שך

 עשרה להא יקאל ואגמא מקאמהא, אלואחד
 ואחדה ת׳לאת׳ה ואחדה כ׳מסה יקאל כמא ואחדה

 צור ינשי אן אגסאן שא פלו ד׳לך. אשבה ומא
 אולא דאג׳עה ותעוד* כ׳מסה אלי תבלג עלאמאת

 לה לאלתאם ארבעין, אלי תבלג חתי תעוד
 אלבניה עליה אלדי אלתאם אלעדד ואמא ד׳לך,
 פי וקאל אכת׳ר. ולא אקל לא עשרה פחי

 אלאשיא מן מוג׳וד כל באן אלעדד, תשריף
 מא אלואצ׳ע, יצ׳עה חית׳ מן אולה יכון אנמא
 מחאלה, לא אלואחד הו אולה פאן אלעדד כ׳לא

 ללמוג׳ודאת וצ׳רב גירה. מן יבתדא או יג׳וז לא
 פנג׳על אלג׳מרה פי אלנאר נרי כמא מת׳לא
 וכדלך מדור, שכלהא אד׳ עינא מוצ׳ע אי אולהא
 אלמוג׳ודאת וג׳מיע !57) אלפלך, וכדלך אלמא,

 מן אלפלד פי < יבתדי ואנמא אלמסתדירה,
 אלשמם חלול וקת פי תנשו אלנואמי לאן אלחמל

 אלנאר אכתדי אלאנסאן ג׳על רבמא וכדלו פיה.
 אלשי ואמא ]סא[ בצדה, אדרך חית׳ מן ואלמא

 מוצ׳ע לה יכון אג׳לה מן סלים נפסה פי אלמדור
 בתחלתן סופן נעוץ קאל ולד׳לו אבתדי,
קאל כמא מגרוז, נעוץ ותפסיר פסיפך. • ותחלתן

 ותעול. אליח א, 5 אלתפתר. פ* אלמוסומה ד׳ 2
ותחילת\. בתוזיליזז א, 6 יבתיא. ד, 4

 האחדות שלוב שהוא דוד״ ״מגן הבפול המשולש
 העולמות בל קיום אשר שהאחד לרמוז ההויה בבל
 בענין ומלמטה מלמעלה ההויה בכל מצוי בו תלוי
 ואס הנו. שאול ואציעה אתה שם שמים אפק אס

 האביב עת 8 ואדנות. הויה שלוב אמור תרצח
 אמרו ולפיכך טלה, במזל ניסן בחדש והפריחה

 אילנות וראה ניסן ביופי לגנות או לשדות היוצא
 כלום בעולמו חסר שלא מברך עילים ונצנים פורחות

 פחמתי. אין אפשר: 9 ב. מג ברבות ובו׳,
 יותר 10 תבניתו. מצד הוא בו שאין והבוונה

 הפסוק לשון העדפתי אד תקוע. לתרגם: נכון
בראשית 11 מתרגומו. ראיה רבנו שמביא



יצירה סטרצג

 בארעא. נעיץ סולמא ווזא תרגומו ואמר יי, ארצה
 11* רשאי האדם שאין לפי כן, אינו המספר אבל

 השלשה מן לא שירצה, מהיכן תחלתו לעשות
 יכול ואינו זה, שזולת ממה ולא החמשה מן ולא

 נכבד דבר וזה האחד. אם כי תחלתו לעשות
 הבורא את שיכנו שחייב וממה האחד. במעלת

 ולא מצוי מאומה האחד לפני שאיו לפי */ אחד
 מאומה אין ברוממותו יתרומם הוא כך מושכל,
 מאומה ואין נו הדברים לכל ראשון והוא לפניו,

 ה׳ כי לדעת הראית אתה שאמר כמו כענינו,
 למען עוד ואמר י.4 מלבדו עוד אין האלהים הוא

 לפני הוא אני כי ותבינו לי ותאמינו תדעו
 תדעו ענין והנה .,יהיה״ לא ואחרי אל נוצר לא
 ותבינו מצוי, שהוא במה ותאמינו שעבר, מה

 ואין ראשון שהוא הוא אני כי ,1שיבאי במה
 לא לפני אמרו ואין שנוי. בלי והקיים לו דומה
 ויתהדר יתרומם לו שיהא מחייב ואחרי, אל נוצר
 ואחרי לפגי, כל לפני הוא אלא ,17ואחרי לפני

 רצה אלא והקציר, המשל דרך על ״,,אחרי כל
 ואחרי העולם את שברא לפני ואחרי לפני באמרו

 בכך שכוונתו להיות עוד ואפשר ׳.9שיסירהו
 הדבור. כלותו ואחרי סיני הר על דברו לפני

 את שלחו לפני בכך כוונתו שתהא עוד ואפשר
 מצרים תשועת לפני או סיומם. ואחרי הנביאים
 לפני או ואחריו. המקדש בנין לפני או ואחריה.
 היות לפני או ואחריה. לה מצפים שאנו הישועה
 מאלה אחד שכל היותו״־. ואחר הבא העולם

 הנכבדים העתים מן לו, הדומה כל או שתאמר,
אפשרי הוא הרי ואותות מופתים בהם חדש אשר

 לא ב* 12 יכול. אפשי״: ♦11 יב. כיז
 שהאדם האחדות ממושגי בי שיש מחמת אחד נתכנה
 מושגים ממנו לשלול כדי אלא ולתסוש, להבין מסוגל

 הדברים. לכל קדם :אפשר 1ן כדלהלו. שליליים
 ואלה 16 י. מג ישעיה 15 לה. ד דברים 14

 לרכז א, הל׳ פ״ב לעיל שנתבארו הכמות שלשת הם
 שהוא בהוד. בבטחון ולהיות שבעבי, הנתונים כל את
 את להביו נוכל כד מתוך ורק אותו, רואים שאנו כמי

 תכלית סוף לו שיש משמע זה כי 17 הנעלם.
 דומה לשון 18 הגופות. ממושגי ואלה והגבלה,

רבנו בשם בהשגותיו הבבלי מבשר הביא לזה

 והא תרגומה וקאל ארצה, מוצב סלם והנה
 בד׳אך, סלים אלעדד ואמא בארעא. נעיץ סולמא

 אבתדאה יג׳על אן לד. יג׳וז לא אלאנסאן לאן
 מן ולא אלת׳לאת׳ד. מן לא ישא, חית׳ מן

 יסתטיע ולא דלד, סוי ממא ולא אלכ׳מסה•
 ג׳ליל קול והדא אלואחד. אלא אולה יג׳על אן
 יסמו אן זוג׳ב וממא אלואחד. תפצ׳יל מן

 אלואחד קבל שי לא אד ואחדא, אלבארי
 לא ג׳לאלה ג׳ל הו כד׳לד מעקולא, ולא מוג׳ודא

 מענאה, פי שי ולא אלאשיא משאי והו קבלה, שי
 האלהים הוא ה׳ כי לדעת הראית אתה קאל כמא
 ותאמינו תדעו למען איצ׳א וקאל מלבדו. עוד אין
 ואחרי אל נוצר לא לפני הוא אני בי ותבינו לי
 במא ותאמינו מצ׳א, מא תדעו פמעני יהיה, לא
 אנה הוא אני כי יאתי, במא ותבינו מוג׳וד, הו

 ולים תגייר. בלא ואלדאים מת׳אל בלא אלאול
 לה אן יוג׳ב ואחרי, אל נוצר לא לפני קולה

 ובעד קבל כל קבל הו בל ובעד, קבל ועז ג׳ל
 יריד ואנמא ואלתלכ׳יץ, אלתמת׳יל עלי בעד כל

 ובעד אלעאלם כ׳לקה קבל ואחרי לפני בקולה
 בדלך יריד איצ׳א יכון אן וימכן לה. אזאלתה

 קטעה ובעד סיני הר עלי כ׳טאבה קבל
 בדלד אראד איצ׳א יכון אן וימכן אלמכ׳אטבה.

 קבל או תמאמהם. ובעד אלאנביא בעת׳ה קבל
 ובעדה. אלקדם בגא קבל או ובעדה. מצר פרקאן

 ובעדהא. ננתט׳רהא אלתי אלישועה קבל או
 פאי כונהא. ובעד אלאכ׳רה דאר כון קבל או
 מן אשבהה, מא או קיל, הדה מן ואחד [58!

• בראהינא פיהא אחדת׳ אלתי אלג׳לילה אלאוקאת

בראהין. ד, 8 יוגיב. ד, 7 הי. א, 6

 לתורה יבנו פירושי ראה בראשית. לפרשת בפירושו
 ואזדא 19י .1 הע׳ א א בראשית מהדורתי

 לעיל ראד. ותכלית. סוף קץ לעולם שיש לשטתו
 הנבחי ובספרו לב. על יעלה ואם ד״ה בהקדמה
עב. עמ׳ מהדורתי פ״ד הראשון המאמר באמו״ד

 בריאתו. ואחר הבא העולם בריאת לפני כלומר 20
 לשטתו ורבנו ותכלה, קץ הבא לעולם שיש ולא

 הנבחר בספרו ראה לעתיד. ה׳ יבראהו הבא שהעולם
רעה. עמ׳ מהדורתי פ״ו התשיעי המאמר באמו״ד



צגב שלישי סרק

 עשרה ושתים כפולות, שבע אומות, שלש יסוד אותיות, ושתים עשרים ב.
 אויר תולדות אש, שמים תולדות ומים. ורוח אש ש/ מ׳ א׳ אומות שלש פשוטות.

 בינתים. מכריע חוק ורוח למטה, ומים למעלה, אש מים. ארץ תולדות רוח,
 טבעות, בשש חתום ש׳ מ׳ א׳ בינתים. מכריע חוק אלף שורקת, שין א( דוממת מם

מים. נושא שהאש וצור, וחשב דע ונקבה, בזכר ומחותל
רוממת. א, א(

 לשון כי ישעיהו כפירוש בארתי וכבר ונכון.
 שהיא, פעולה איזו על ואחרי לפני אומר האבות

 אוחילה לכן הפעולה לפני על יואב שאמר כמו
 אחרי על שבע לבת נתן שאמר וכמו ,42 לפניך

אחריך**. אבא ואני

ה כ ל ה ה ת ו שני ה
 אשר אותיות ועשרים השתים ומן ותרגומה:

 עשרה ושתים כפולות ושבע 44 עיקר שלש מהן
 וכנגדן א׳מ׳ש׳, הם העיקר השלש הרי פשוטות,

 האש, מיסוד השמים והגה *.8 והמים והאויר האש
 האש הארץ. מיסוד והמים הרוח, מיסוד והאויר

 יציב והאויר למטה, יורדים והמים למעלה, עולה
 האותיות, שלש אלו צורת כך ביניהם. ממוצע
 והשין מטח**, כלפי רובץ הוא כאלו המים
 הוא כאלו והאלף ,87למעלה בולטת היא כאלו
 שש מתהפך א׳מ׳ש׳ כי ועוד *.8באמצע נצב

 תדע ומכאן ונקבה, כזכר ויהיה תהפוכות,
 נושא שהוא יש שהאש בדעה, ותחיה ותבחין
המים.

 כי תחלתן ענינים, שלשה זו בהלכה לו יש
 כלומר אש, שמים תולדות כאמרו מאש השמים
 29שבארתי כדרך בהפוך, שמים אש תולדות
על הוא מרוח והאויר .ג0מים שחקו באבנים

 והוא בידנו אינו רבנו מפרוש זה קטע לצערנו 21
 גידי הוא נמצא השמועה ולשי כאבוד, בעינינו נחשב
 בספרו גס כתב הזה הענין אבל ולב. עין צר כובש

 עמ׳ מהדורתי פי״א השני המאמר באמו״ד הנבחר
 מלכים 21 יד. יח ב שמואל 22 קז.
 ״יסוד״ ולא ״עיקר״ ״אצל״ לתרגום 24 יד. א א

 שלשת 25 *.6 הע׳ א הל׳ פ״א לעיל ראה
ובדלעיל עיקר, בהן רואה הזח הספר שבעל היסודות

 פי ביינת וקד מסתקימא. מתג׳הא כאן ואיאת
 לפני תקול קד אלאבא לגה׳ אן ישעיהו תפשיר
 יואב קאל כמא אלאפעאל מן פעל עלי ואחרי

 קאל וכמא לפניך, אוחילה לכן״ אלפעל קבל פי
אחריך. אבוא ואני בעד פי שבע לבת נתן ]סב[

אל ה לכה ה ו אגי ת׳ ל א
 י0חרף ועשרין אלאת׳נין ומן ותפסירהא:

 מצ׳אעפה וסבעה אצול ת׳לאת׳ר. מנהא אלתי
 הי אלאצול פאלת׳לאת׳ה בסיטה. עשר ואת׳ני

 ואלמא. ואלהוא אלנאר ובאזאהא א׳מ׳ש׳,
 ענצר מן ואלהוא אלנאר, ענצר מן פאלסמא
 תרתקי פאלנאר אלארץ׳. ענצר מן ואלמא אלריח,
 ת׳אבת ואלהוא ספלא, יהבט ואלמא צעדא,
 הדה צורה׳ וכדלך בינהמא. מא פי מתוסט

 יי ראבצ׳ה כאנהא אלמים חרוף, [59] אלת׳לאת׳ה
 פוק, אלי נאתיה כאנהא ואלשין פל*י,0א אלי

 ואיצ׳א אלוסט. פי מנתצבה כאנהא ואלאלף
 כאלד׳כר פיציר תקליבאת סת יתקלב א׳מ׳ש׳ אן

 אן ותעתקר ותמיז תעלם האהנא ומן ואלאנת׳י,
אלמא. יחמלני קד אלנאר
 אגראץ/ 1ת׳לאת׳ה׳ אלהלבה הדה פי לה

 שמים תולדות כקולה נאר מן אלסמא אן אולד״א
 מא ]עלי[ בעכס שמים אש תולדות יעני אש,

מן אלהוא ואן מים. שחקו אבנים מן וצפת

 תרניא. א, ו0 לאה!. א, 9
 תסג<׳ א, קו ר^״׳נד•. נ*א א, ראסכיר. י״נ ־•
אוגער. ד, ;4 תחמל. ד, י3

מלמעלה. וצר מלמטה רחב 26 ב. הל׳ ם״ב
 שתבניתו 28 מלמעלה. ורחבה מלמטה צרה 27

יד איוב 30 ה. הל׳ פ״ב לעיל 29 מרובעת.



יצירה סמרצד

 בפי ממנה המים הרי הארץ אבל *.1זו דרך
 ** מקודם הזכרנו אשר הטבעית ההתפרקות

 שהוא מאלה יסוד שכל והשני במלים. להפך בלי
 המים כי ממנו, למטה הוא האחר מן כבד

 משכן י* העפר[ נעשה !ולפיכך העפר מן קלים
 המים נעשה ולפיכך המים מן קל והאויר לו,

 נעשה ולפיכך האויר מן קלה והאש לו, מקום
 והשלישי שביסודות. העליונה ונעשת לה, מקום

 ♦* אצטרובלינית תבנית האש, כצורת השין שצורת
 יורד המים כצורת המם וצורת למעלה, עולה

 ביניהם. העומד כאויר האלף וצורת למטה,
 שיתבאר** כפי האותיות מזוג שסוגי והרביעי

 כאמרך רפות, ומלים קשות מלים עושים שהם
 משא השניה, מן קשה הראשונה אשם, אמש
 שמא שאם הראשונה, מן חדה השניה מאש

 שש הם ואלה רכה, והשניה קשה הראשונה
 סוגי וכך חלושות. ושלש חזקות שלש טבעות,

 מחייב החיים בעלי ושאר האדם חלקי מזוג
 וכאשר הבורא, ביכולת והנקבה** הזכר הוית

 ואם זכר, יהיו באחר ומסיים מהם בחלק מתחיל
 אחד זה ודבר נקבה**, יהיו זה את תהפוך
 הזכר הוית בסבת נאמרו ]אשר[ דברים מששה

 **, המזון ומחמת **, המזוג מחמת והנקבה,
ומחמת התשמיש ומחמת החריפות** ומחמת

 פ״א לעיל 32 ההפוך. דרך על 31 יט.
 שלש 33 אדס. יאמר ואם ד״ה מג עט׳ א הל׳

 הוא. הניכר וטעות א, בב״י חסרות חללו תיבות
 שעשה. מה ונכון לאמבערט, החכם השלימן וכבר

?.10£4 ה״צנובר״ סרי כדמות 34
 למם׳ בפירושו הרמב״ס בעקבות אצטרובלין ותרגמתי

 לתרגם צריך שהייתי ויתכן מ״ה. פ״א זרה עבודה
 — חרזה יד מד בישעיה רבנו תרגם שכד ״תרזה״
 ברבוי בלומר 36 ד. הל׳ לקמן 35 צנובר.

 נעשה אחר מסוג ובמיעוטס מסויים מסוג החמרים
 שכוונתו ואפשר נקבה. וזה זכר זה היצירה שגוי
 305 ,עמ משה בפרקי שהובא ובפי והאס האב למזג

 הימני האשך אם לפרקו, שמגיע געת הזכר תבדוק
 נקבות. יוליד השמאלי ואם זכרים, יוליד יגדל
יתכן 37 הבגרות. בעת הבתולה גשדי העניו וכד

 אלארץ׳ ואמא אלסביל. חד׳א עלי 1הם* ריח
 אלטביעיה אלאסתחאלה עלי מנהא אלמא פאן

 אללפט׳. פי תעכיס בגיר ד׳כרהא קדמנא אלתי
 מן את׳קל הדה מן ענצר כל אן ואלת׳אני

 מן אכ׳ף אלמא לאן מנה, אספל פהו אלאכ׳ר
 לה, מסכנא 1אלתראב[״ צאר ]ולד׳לך אלתראב
 מחלא אלמא צאר ולדלך אלמא מן אכ׳ף ואלהוא

 מחלא צאר ולד׳לך אלהוא מן אכ׳ף ואלנאר לה,
 אן ואלת׳אלת׳ אלענאצר. אעלי וצארת 11 להא

 צנובריא שכלא אלנאר כצורה׳ אלשין צורה׳
 כצורה׳ ]סג[ אלמם וצורה׳ צעדא, 1מרתקי*

 אלאלף וצורה׳ אלססל, אלי האבטא אלמא
 אן ואלראבע דלך*י. בין אלמגתצב כאלהוא

 תג׳על אגהא יתבין כמא אלחרוף אמתזאג׳ צ׳רוב
 אשם, אמש כקולר לינה, וכלמאת צעבה כלמאת
 אלת׳אניה מאש משא אלת׳אניה, מן אקוי אלאולי

 שדידה אלאולי שמא שאם אלאולי, מן אחד
 ת׳לאת׳ טבעות, שש הי והדה רכ׳וה, ואלת׳אניה

 צ׳רוב [60] כדאך צ׳עיפה. ות׳לאת׳ קויה
 יוג׳ב אלחיואן וסאיר אלאגסן אג׳זא אמתזאג׳

 פאדא אלכ׳אלק. בקדרה׳ ואלאנת׳י אלדכר כון
 ואן תדכרת, באכ׳ר ותמם מנהא בג׳זו אבתדי
 מן ואחד אלקול והד׳א תאגת׳ת, דלד תעכס
 אלדכר *1יכן לם תעליל פי קילת אקואל סחה

 קיבל ומן אלמזאג/ 22 קיבל מן ואלאנת׳י
אלוקוע, קיבל ומן אלחדה, קיבל ומן אלגדא,

אלתראב־. צאר .ולד׳לך חסר א, 16 הו. ד, 15
ה. א, 17 רי ד, 18 ל ב ק. צנו ת ר . ד, >9 מ ן - נ י ד׳
ב, ד, 20 ג׳ . ד, 2! תו כון ל ?? י קבל. צ׳׳

 יולדת תחלה מזריע איש חז׳׳ל לדברי שכוונתו
 א. ,0 ברכות זכר, יולדת תחלה מזרעת אשה נקבה
ה. סרק סוף לקמן וראה א. לא, ג, כה, נדה
התשמיש. לעני ההורים שאכלו המזון סוג 38
 דבר ואין זח, או זה או ההורים טבעי חריפות 39

 40 .37 בהע׳ במו לאשה או לאיש קבוע
 לתרגם אמנם אפשר מלולי בתרגום ״אלוקוע׳׳

 הבווגה שכתבתי כפי שהנכון חושבגי אך ״התנוחה׳׳.
 ומערכות המזלות משפטי לפי התשמיש שעת על

0א :חמבחרים בספר הראג״ע שכתב וכמו הכוכבים



צהד ג שלישי פרק

ד שבע ג. ר׳ו פ׳ מ ד׳ ג׳ ב׳ לוו/ פו  גמל, נמל בי, בי לשונות, בשני משתמשות כ
 וחלש, גבור תבנית וקשה רך תו, תו ריש, ריש פי, פי כף, כף דלת, דלת

 אולת, חכמה תמורת רע, שלום תמורת מות, חיים תמורת תמורות, שהן כפולות
 ממשלה תמורת כיאור, חן תמורת שממה, זרע תמורת עוני, עושר תמורת
עבדות;

 צרפן חצבן חקקן ק/ צ׳ ע׳ ם׳ נ׳ ל׳ י׳ ט׳ ח׳ ז׳ ו׳ ה׳ פשוטות עשרה שתים ד.
 ששה בונות שלש בתים, שני בתות אבנים שתי צרפן, כאיזצד והמירן. שקלן
 1611 בתים, ועשרים מאה בונות חמש בתים, וארבע עשרים בונות ארבע בתים,

 בתים, וארבעים אלפים חמשת בונות שבע בתים, ועשרים מאות שבע בונות שש
יכולה האוזן שאץ 1םד1 ומה לדבר יכול הפה שאין מה וחשב צא ואילך מיכן

לשמוע.

 בעל ונטה ״ והסיום ההתחלה ומחמת ,״הצד
 טחותל ומלת מהם. האחרון הדבר אל הזה הססר
 חותלת*/ לא והחתל אמרו בעין ולשוף עטוף

מכוסה. דבר שזה כלומר חתלתו*/ וערפל וכן

ה כ ל ה ה ת ו שי לי ש ה

 כפלה ולא שקדם במה כמותה פירשנו וכבר
 ל׳נ׳ ח׳ט׳י׳ ה׳ו׳ז׳ להפריד שלא כדי אלא כאן

 ״ שיזכיר הכפל בענין עצמן בפני ס׳ע׳צ׳ק׳
 כדי השלש ואותם השבע אלו הקדים לפיכן*

הכ״ב. לכל הכפל ענין שיעשה

ה כ ל ה ה ת ו עי בי ר ה

 שאר עם הפשוטות עשרה השתים ותרגומה:
 והקבילן ** והכפילן וחצבן הבורא חקקן האותיות

מהן אותיות ששתי הכסלתן, ענין והיאך־ והפכן.

 וכו׳ הצומח המזל שים זכרים בנים להוליד בקשת
 וכר. השער. בעל שים נקבה להוליד בקשת ואם
 גאלינום שכתב בסי אפשר 41 באורך. שם עיין

 הזכרים הולד בי יד מרק האברים תועלת בספרו
 השמאל מן חס יותר שהוא זכר של ימין מאשך
 כפי ואפשר הזכר. של שמאל מאשר נקבה והולד
של ימין בצד האשד. תחר שאם אבוקרט שכתב

 קיבלאלאבתדיואלתמאם, ומן אלג׳אנב, קיבל ומן
 אלקול אלי מנהא אלכתאב הד׳א צאחב סמאל

 מת״ל מומל מדת׳ר מחרתל ולסט׳ה׳ אלאכ׳יר.
 חתלתו, וערפל ואיצ׳א חותלת, לא והחתל קולה
מסתור. שי הדא אן יעני

אל ה לבה ה ו ת׳ ל א ח׳ ל א
 ואנמא תקדם, מא פי מת׳להא פסרנא וקד

 ה׳ו׳ז׳ח׳ט׳י׳ל׳נ׳ס׳ תנפרד לילא האהנא אעאדהא
 סיד׳כרה, אלד׳י אלצ׳רב בבאב וחדהא ע׳צ׳ק׳
 ליג׳על אלת׳לאת׳ ותלר אלסבע הד׳ה פקדם
כלהא. ללכ״ב אלצ׳רב באב

אל ה ו ה הלכ ע אכ ר אל
 סאיר מע אלבסאיט עשר אלאת׳ני :ותססירהא

 וצ׳רבהא ונחתהא אלכ׳אלק רסמהא אלחרוף
אן צ׳רבהא, באב וכיף ועכסהא. וקאבלהא

 וכבר נקבה. יהיה שמאל בצד ואם זכר, יהיה רחם
 יחזקאל 42 הללו. התיאוריות לבל הרניב״ס לעג
ב. הל׳ שני פרק 44 ט. לח איוב 43 ד. טז
 התמורות םוג בין ההבדל ולענין ד. בהלכה לקמן 45
 של התמורות מזוג כאן האמיר כפולות שבע של

 ג, הל׳ פ״ח לקמן האמור פשוטות עשרה שתים
צירוף ן עני צרפן והגה 46 בפירוש. שם ראה



צ?ד שלישי פרק

 בעלת היחד. ואם צפח. צחף צדי תחלתן ושתים
 ועשרים ארבע ממנה נבגות אותיות ארבע

 שין, תחלתן שש מהן שלום, כאמרך תיבות,
 שתים שלמו, שלום הלמד בסמיכות שתים מהן

 הוו בסמיכות שתים שמלו, שמול המס בסמיכות
 שתים למד, תתלתן שש ומהן שולם. שומל

 המם בסמיכות שתים לושם, לומש הוו בסמיכות
 לשמו. לשום השין בסמיכות שתים למוש, למשו
 ושלם שין בסמיכות שחים וו, תחלתן שש ומהן

 שתים ולשם, ולמש הלמד בסמיכות שתים ושמל,
 תחלתן שש ומהן ומלש. ומשל המם בסמיכות

 שתים משול, משלו השין בסמיכות שתים מם,
 הוו בסמיכות שתים מלוש, מלשו הלמד בסמיכות

 ואם תיבות. ועשרים ארבע אלו הרי מולש, מושל
 נבנות אברהם, כאמרד אותיות חמש בעלת היתד.
 ועשרים ארבע מהן חיבות, ועשרים מאה ממנה

 בסמיכות ושש הבית, בסמיכות שש אלף, חחלתן
 המם. בסמיכות ושש ההי, בסמיכות ושש הריש,
 ועשרים ארבע בית, תהלתן ועשרים אדבע ומהם

 ארבע הי, תהלתן ועשרים ארבע ריש, תחלתן
 ואם ועשרים. מאה הרי מם, תחלתן ועשרים

 נבנות בראשית, באמרך אותיות שש בעלת היתד•
 מאה מהן תיבות, ועשרים מאות שבע ממנה

 ריש, תחלתן ועשרים מאה בית, תתלתן ועשרים
 תחלתן ועשרים מאה אלף, תחלתן ועשרים מאח
 ועשרים מאה יוד, תחלתן ועשרים מאה שין,

 ואם תיבות. ועשרים מאוח שבע הרי תו, תחלתן
 וארסכשד, כאמרך אותיות שבע בעלת היתה
 תיבות, וארבעים אלפים חמשת ממנה נבנות

 תש״כ אלף, תחלתן תש״כ וו, תחלתן תש״כ מהן
 תחלתן תש״כ פי, תחלתן תש״כ ריש, תחלתן

 דלת, תחלתן תש״כ שין, חחלתן תש״ב כף,
 רצה ואם תיבות. וארבעים אלפים חמשת הרי
 מזה שלמעלה ממה נבנות תיבות כמה לידע אדם

 הדרר הרי יותר, או ועשר ותשע משמנה כלומד
 הראשון הכפל מן לד שהושג מה לכפול בכך

 סכומו. הוא שיצא ומה השני, המספד בכמו
שתי אותיות משתי היוצא כי הדבר פירוש

 צדי אולהמא ואת׳נין פחץ, פצח פי אולהמא
 פיצאג חרוף ארבעה ד׳את כאנת פאן צפח. צחף

 פמנהא שלום, כקולד כלמה, ועשרין ארבע מנהא
 באצ׳אפה׳ את׳נתין )סה( ניגהא שין, אולהא סת

 אלמים באצ׳אפד.' את׳נתין שלמו, שלום אללמד
 שומל אלוא באצ׳אפה׳ את׳נין שמלו, שמול
 כאצ׳אפה׳ את׳נין למד, אולהא סחה ומנהא שולם.
 אלמים באצ׳אפה׳ את׳נין לושם, לומש אלוא,
 לשום אלשין באצ׳אפה׳ את׳גין למוש, למשו
 באצ׳אפה׳ את׳נין וו, אולהא סחה ומנהא לשמו.

 ולמש אללמד באצ׳אפה׳ את׳נין ושמל, ושלם שין
 ומלש. ומשל אלמים באצ׳אסה׳ את׳נין ולשם,
 באצ׳אשה׳ את׳נין מים, אולהא סחה ומנהא
 מלשו למד באצ׳אפה׳ ב׳ משול, משלו אלשין
 מולש, מושל אלוא באצ׳אפה׳ את׳נין מלוש,
 דאת כאנת פאן כלמה. ועשרין ארבע פדלך
 מאיד. מנהא פיצאג אברהם כקולר חרוף כ׳מס

 אלף, אולהא ועשרין ארבע מנהא כלמה, ועשרין
 אלריש, באצ׳אפה׳ וסתה בית, אל באצ׳אפה׳ סתה

 אלמים. באצ׳אפה׳ וסתה אלהי, באצ׳אפה׳ וסתה
 ועשרין ארבע בי, אולהא ועשרין ארבע ומנהא
 ארבע הא, אולהא ועשרין ארבע ריש, אולהא

 פאן ועשרין. מאיה פדלר מיס, אולהא ועשרין
 פיצאג בראשיח, כקולר חרוף סחה דאת כאנת
 מאיה מנהא כלמה, ועשרין מאיה סבע מנהא

 ריש, אולהא ועשרין מאיה בי, אולהא ועשרין
 אולהא ועשרין מאיה אלף, אולהא ועשרין מאיה
 ועשרין מאיה יוד, אולהא ועשרין מאיה שין,

 כלמה. ועשרין מאיד. סבע פדלד תו, אולהא
 וארפכשד, כקולר חרוף סבעה דאת כאנת פאן

 כלמה, וארבעין אלאף (63] כ׳מסה׳ מנהא פיצאג
 תש״כ אלף, אולהא תש״ב וא, אולהא תש״כ מנהא

 כף, אולהא תש״כ פי, אולהא תש״כ ריש, אולהא
 פדלך דל, אולהא תש״כ שין, אולהא תש״כ

 אנסו אראד פאן כלמה. וארבעין אלאף כ׳מסה׳
 אעני דלד פוק ממא תנבני כלמה כס יעלם אן
 פאלבאב זאד, ומא ועשרה ותסעה ת׳מאניה מן
לו פי  אלמצ׳רוב מן חצל מא יצ׳אעף אן ד

 פהו כאן פמא אלת׳אני, אלעדד מת׳ל פי אלאול
אלחרפין מן אלמצרף אן דלך ושרח ג׳מלתה.



יצירה סר0צח

 שש, יהיו בשלש שתים תכסיל וכאשר תיבות,
 השש תכפיל ואם אותיות״. השלש כפל וזהו

 כסל זה ויהיה וארבע, עשרים יהיו גארבע
 ועשרים ארבע תכפיל ואם י•.ג אותיות ארבע
 חמש כפל זה ויהיה ועשרים, מאה יהיו בחמש

 יהיו בשש ועשרים מאה תכפיל ואם אותיות״״.
 תכפיל ואם .זג אותיות שש כטל זה ויהיה תש״כ,
 ויהיה וארבעים, אלפים חמשת יהיו בשבע תש״כ

 כפל לדעת תרצה ואם *•־•. אותיות שבע כפל זה
 וארבעים האלפים חמשת תכפיל אותיות, שמנה
 זה יהיה בשמנה, השבע מן לך הושגו אשר

 כפל תבקש ואם ׳.,6תיבות וש״ב אלף ארבעים
 והש״כ אלף הארבעים תכפיל אותיות, תשע

 ושנים אלף מאות שלש הסכום יגיע בתשע,
 כפל תבקש ואם .80תיבות ותת״ם אלף וששים

 והששים אלף מאות השלש תכפיל אותיות, עשר
 שלש הסכום יגיע בעשר, והתת״פ אלף ושנים
 אלפים ושמנת רבוא וששים ושתים רבוא מאות
 עשרה, אחת כפל תבקש ואם י*. תיבות ות״ת

 וששים ושתים רבוא מאות השלש אלה תכפיל
 ,יגיע עשרה באחת ות״ת אלפים ושמנת רבוא

 רבוא ותתקצ״א רבוא אלפים שלשת הסכום
 לדעת תרצה ואם תיבות-*. ות״ת אלפים וששת

 ואמנם הזה, הסדר כפי עשה מזה שלמעלה מה
 מפני והפסקנו, אותיות עשרה אחת עד אנו הגענו

 היא במקרא המצויה ביותר הגדולה שהמלה
 והאחשדרפנים*״. כאמרך אותיות עשרה אחת בעלת
 שנוסף מה כל האותיות מזוג רבוי הקש ולפי
 ויתר אדם בגי מזוג רבוי יהיה כך אחד בהן

 בהם שנוסף מה כל והצמחים החיים בעלי
 דורש רכישת תתרבה זו דרך על וגם מקרה,
 מהם עגין לו שנתגלה מה כל **, חכמה המדע
כל הסוחר ריוח שמתרבה כמו זולתו, בו ילמד

54 6=3 24 X5 = 120 56 .6X 4-24 55 .2X. 
57 720 •59 .710X7=5,040 58 .120 X6 

40,320=9 = 362,880 60 .5040X8 40,320!־. 
61 3,628,800=10 62 .362,880 X

 ת׳לאת׳ה פי את׳גין צ׳רבת פאדא כלמתין
 חדוף. אלת׳לאת׳ה מצ׳רוב וד׳לד סתה, צארת
 ארבע צארת ארבע פי אלסתה צ׳דבת ואדא

 ואד׳א חרוף. ארבעה מצ׳רוב דלד וכאן ועשרין,
 מאיה צאדת כ׳מסה פי ועשרין ארבע צ׳רבת

 ואד׳א חדוף. כ׳מסה מצ׳רוב ד׳לד וכאן ועשרין,
 וכאן תש״כ, כאן סתה פי ועשרין מאיה צ׳רבת

 ]סו[ צ׳רבת ואד׳א חרוף. סתה מצ׳רוב ד׳לד
 וארבעין, אלאף כ׳מסה צארת 86 סבעה פי תש״כ

 ארדת פאד׳א חרוף. סבעה מצ׳רוב ד׳לד וכאן
 אלכ׳מסה פאצ׳רב חרוף, ת׳מאניה מצ׳רוב מערפת

 אלסבעה מן לד חצלת ־8אלדי וארבעין אלאף
 וש״כ אלף ארבעין ד׳לך פיכון ת׳מאניה, פי

 חרוף, תסעה מצ׳דוב אלתמסת ואד׳א כלמה.
 תסעה, פי ואלש״כ 27אלף אלארבעין פאצ׳רב

 וסתין ואת׳נין אלף מאיה׳ ת׳לאת׳ ד׳לד פיבלג
 מצ׳רוב אלתמסת ואד׳א כלמה. ותת״ף אלף

 אלף מאיה׳ אלת׳לאת׳ פאצ׳רב חרוף, עשרה
 פיבלג עשרה פי ואלתת״ם אלף וסתין ואלאת׳גין

 רבוה וסתין ואת׳נין רבוה מאיה׳ ת׳לאת׳ דלך
 אלתמסת ואדא כלמה. ות״ת אלאף ות׳מאניה׳

 אלת׳לאת׳ הד׳ה פאצ׳רב עשרה, אחדא מצ׳רוב
 ות׳מאניה׳ רבוה וסתין ואת׳גין רבוה מאיה׳
 ת׳לאת׳ה׳ דלד פיבלג עשר, אחדי פי ות״ת אלאף
 ות״ת אלאף וסתה׳ רבוה ותתקצ״א רבוה אלאף
 עמלת דלד פוק מא מערפה׳ ארדת ואן כלמה.

 אחדי אלי בלגנא ולכנא אלמנהאג, הדא עלי
 פי מוג׳ודה כלמה אכבר לאן וקטענא, חרף עשר

 כקולר חרף עשר אחדי דאת הי אלמקרא
 אמתזאג׳ כת׳דה׳ קיאם ועלי והאחשדרפנים.

 כדאד [64] ואחד עליהא זיד מא כל אלחרוף
 אלחיואן וסאיר אלנאס אמזג׳ה׳ כת׳רה׳ יכון

 הדא ועלי עדץ׳, פיהם זיד כלמא ואלנבאת
 אלעלם טאלב אכתסאב יכת׳ר איצ׳א אלקיאס
פיסתכ׳רג׳ מנהא באב לה אנכשף מא כל חכמה,

אלתי. ד, 26 ו׳. א, 25 כלמתאן. ד, 24
אלפא. ד, 27

39,916,800!:= 63 .3,628,800X1 64 ג. ם אסתר



צטה שלישי סרק

 שוכן ונשא רם שדי אל חיים אלהים ישראל אלהי צבאות ה׳ יה חקק שבהן ה.
 בצבא הוא אות צבאות, שמות. ארבעה וה יה שמות. שני יה, שמו. וקדוש עד

 חיים, נקראו שלשה חיים, אלהים אל. א( מפני הוא שר ישראל, אלהי שלו.
 מ. די כאן שעד שדי, קשה. אל, שדי, אל חיים. עץ חיים, מים חיים, אלהים

 נושא שהוא ונשא, הרמים. כל על ורם עולם של םזו1 ברומו יושב שהוא רם,
 למעלה והוא למעלה, ומשואן למטה הן הנושאין שכל ומטה, מעלה וסובל

 עד עדי שמלכותו עד, שוכן כלו. העולם כל את וסובל ונושא למטה ומשואו
 בכל אומרים ולו ג( קדושין ומשרתיו קדוש שהוא שמו, וקדוש הפסק. לה ואין
קדוש. קדוש קדוש יום

קדשין. א, ג( דאי. א, ג( ״בפני״. לקמן א(

 יי, החכמה מזה ולמעלה רכושו, קרן שנתרבה מה
 ולא הקרן, אל מצטרסין לעולם רווחיה כי

 ראשון, ראשון ממנו שמוציאין הרכוש כריוח
 כסף מסחר סחרה טוב בי שנאמר מה דרך ועל

.6תבואתה״ ומחרוץ

ה כ ל ה ת ו שי מי ח ה

 אשר השמות עשרת וסירוש :ותרגומה
 צבאות ה׳ יה חקק שבהם ואמרנו 8הקדמנוס**

 ונשא רם שדי אל חיים אלהיט ישראל אלהי
 משתי הוא הרי יה, שם שמו. וקדוש עד שוכן

 לסי צבאות, וענין מארבע. וה, יה ושם אותיות.
 כי ישראל, אלהי וענין שלו. בצבא אות שהוא

 לסי חיים, אלהים וענין לסניו. אדונים ישראל
י*. והסורה הגוזל חי שנקרא מה כל ברא שהוא

 יחידה ידיעה כל המדע, לומד חכמת תתרבה כלומר
 אחת שאות במו כמר, סי ידיעותיו את כופלת נוספת,
 אפעיר: 65 כמה. פי תהפכותיר. מכפילה במלה נוספת

 ובפירושו יד. ג משלי 66 נכבדת. יותר והחכמה
 הרכוש, על החכמה עדיפות הרחבה ביתר חיאר שם

 על רכישתה והעדיף כאן: לתרגמו לנכון וראיתי
 יחד הקניגיס שאר וכל והמרגליות והזהב הכסף
 לשמרו, בעליו צריך שהממון מהם אופנים, לכמה

 חשנער ציזמה שאמר כמו בעליה תשמור היא והחכמה
 רצונך שתמלא יתכן לא והממון יא(. 3 )משלי עליך
חפצך תמלא והחכמה הוצאתו, ידי על אס כי ממנו

 מא כל אלתאג׳ר רכח יכת׳ר כמא גירה, בה
 רבחהא לאן אג׳ל, פאלחכמה מאלה, ראם זאד

 אלמאל כרבח ולים מאלהא, ראם אלי יצ׳ם אבדא
 כי קאל מא ועלי סאול, אולא ינסק אלדי

תבואתה. ומחרוץ כסף מסחר סחרה טוב

ה כ הל ל א ה ו ס מ א כ׳ ל א

 111 אלדי אלאסמא אלעשרה ושרח :ותססירהא
 רב אלאולי רסס בהא אן סקלנא קדמנאהא
 אלטאיק אלחי אללה אסראיל אלאה אלג׳יוש
 וקדום אלאבד ת׳אבת אלסני אלרסיע אלכאסי
 וה יה ואסם חרסין. סמן יה אסם אמא אסמה.

 בין מא סי עלם לאנה צבאות ומעני ארבעה. סמן
 ראיס אסראיל לאן ישראל אלהי ומעני ג׳יושה.

 כ׳אלק לאנה חיים אלהים ומעני ענדה. [65]
אל ומעני ונאמי. מאיע מן חיא סמי מא כל

.0די א, 28

 בי שתרויזז אפשר והממון לך. קיימת והיא בה
 והממון תמידיים. רווחיה והחכמה שתפסיד, ואפשר

 והחכמה הבא, לעולס יביאך ולא חיים לך יוסיף לא
 גורס הממון שיהיה ואפשר יחד. כולם את עושה

 ואפשר לזולתך, מניחו ואתה עבורו(, )שייהרג נזק
 ימיס ארך נאמר לכך כן החכמה ואין ממך, שיגזלוהו

 טדיח(. ג )משלי וכר היא חיים עץ וכו׳ בימינה
 שנקיאי המיס :הנחל 67 ד. הל׳ פ״א לעיל •66

חיים, עץ שנקרא העץ :והפורה ה. יד ויקרא חיים,



יצירה ספרק

 לפי שדי, וענין חזק. יכולת בעל יכול אל, וענין
 וענין י*. בו די לך יהיה ענינו את תשיג שכאשר

 ועגין רמים. כל על רם העולם ברום שהוא רם,
 לפי הנושאים, כדרך לא הכל נושא שהוא נשא,
 והוא ממנו, למעלה משאו נברא נושא שכל

 וענין *><. ביכלתו ומטה מעלה נושא יתברך
 וענין הפסק. בלי עד עדי שמלכותו עד, שוכן
 קדושים ומלאכיו קדוש שהוא שמו, קדוש

קדושות. בשלש יום בכל אוחו ומהללים
 ענינים והם פירושה, הוא זו הלכה תרגום

 הענינים מן חוץ השמות עשרת בפירוש אחרים
 אחרי בה נותר ולא *,9הזכרנום אשר הראשונים

 יה אמרו אזכירם. אני מעטים דיוקים אלא זה
 כוונתו הרי שמות, אייכעה וה יה שמות, שני
 החצי והנה ה׳, שם חצי הוא יה שם כי בכך

 נאמר אינו והכל זמן, ובכל מקום בכל נאמר
 ברכת בעת והוא קבוע ובזמן במקדש אלא

 יברכך במקדש אומרים היו שהכהנים ישראל,
 במקדש הקדמונים שאמרו כמו וישמרך״, ה׳

 אבל בכנויו ובמדינה ככתבו השם את אומרים
 ידמה לא דבר שום כי שלו, בצבא הוא אות

 לא ואפילו דבר, לשום ידמה לא הוא וגם לו
 לה׳ יערך בשחק מי כי שאמר כמו המלאכים,

 אל בפני הוא שר אבל אלים בבני לה׳ ידמה
 עם שדית כי ליעקב המלאך שאמר כמו הרי

 הנה ?שה, אל אמרו אבל .7* אנשים ועם אלהים
 אל ביד ואתנהו כאמרו במקרא מרובה זו מלה

 כגבר ,זלאל* ואין לאל״, יש כל וכן גוים<י,
ל״, אין  אל שכל אומרים ויש .7אילותי״ אי

 חזק בכך הכוונה אלה במקום שהיא במקרא
וכל מקצת בכך שהכוונה אומרים ויש וחלש,

 ח״ג במו״נ רמב״ם גם ראה 68 יח. ג משלי
 רבנו חרז זה ענין *68 נא. ופרק כג. סרק סוף

 האסכולה זולאי, מ. ראה נפשי״ ״ברכי בסיוט
 עמ׳ תשכ״ד ירושלם גאון, סעדיה רב של הסיטנית

 במדבר 70 א. הל׳ פ״א לעיל 69 קטז.
 רק רבנו וכוונת מ׳׳ד. ס״ז שוטה 71 כד־כו. ו

 בן שם שהוא ככתבו, אותו אומרים במקדש על
 אף כי הא, יוד שהוא בכנויו על כוונתו ואין ארבע.

שתים בן בשם או אלא זה, בשם אוהו כנו לא פעם

 בלגת אד׳א לאנך שדי ומעני שדיד. קאדר טאיק
 אעלי סי אנה רם ומעני בה. פאכתף מענאה אלי

 אנה נשא ומעני רפיע. כל מן ארפע אלעאלם
 חאמל כל לאן ״*, כאלחאמלין לא אלכל חאמל

 חאמל תבארך והו מנה, ארפע פחמלה מכ׳לוק
 אן עד שוכן ומעני בקדרתה. ואלספל אלעלו
 קדוש ומעני אנקטאע. בלא אלאבד אלי מלכה
 ויסבחונה 10 קדיסין ומלאיכתה קדום אנה שמו

תקדיסאת. בת׳לאת׳ יום כל סי
 מעאני והי שרחהא, הו אלהלכה הדה תפסיר

 אלמעאני סוי אלאסמא אלעשרה שרוח סי ת׳אניה
 בעד פיהא יבק ולם ד׳כרנאהא, אלתי אלאולי

לו  קולה אמא דאכרה. אנא יסיר תתבע אלא ד
 ידיד פאנה שמות, ארבעה וה יה שטות, שני יה

 פאלנצף ה/ אסם נצף הו יה אסם אן בדלך
 יקאל לא ואלכל זמאן, כל וסי מכאן כל פי יקאל
 תבריך וקת והו בעינה וקת פי אלקדם סי אלא

 פי יקולון כאנו אלכהנים פאן ]סח[ ישראל
 אלקדמא קאלו כמא וישמרך, ה׳ יברכך אלקדם
 ובמדינה ככתבו השם את אומרים במקדש
 שיא לאן שלו, בצבא >* הוא אות ואמא בכנויו.

 שיא, ישבה איצ׳א הו ולא הו ישבהה לא
 מי כי קאל כמא אלמלאיכה, מן ולא חתי

 ואמא אלים. בבני לה׳ ידמה לה׳ יערך בשחק
 אלמלך קאל כמא סהו אל כפני** הוא שד

 ואמא אנשים. ועם אלהים עם שרית כי ליעקב
 כת׳ירה אללפט׳ה הדה פאן ?שה, אל קולה

 וכדלך גוים, אל ביד ואתנהו כקולה אלמקרא פי
 אילותי. איל, אין כגבר לאל, ואין לאל, יש כל

 מוצ׳ע פי אלמקרא פי אל כל אן יקאל וקד
בה יראד יקאל וקד וצ׳עיף, קוי בד. יראד אלה

 היא. א, 31 קדוסון. ׳ד 30 כאלחאלמין. א, 29
מפני׳׳. בהלכה לעיל 32 .

באמות. כנו ולבסוף א, עא בקדושין כדאיתה עשרה
כט. לב בראשית 73 ז. סט תהלים 12
 מיכה כט. לא בראשית 75 יא. לא יחזקאל 74
ה. ה נחמיה לב. כח דברים 76 א. ב

כ. כב תהלים 78 ה. פח תהלים 77
בראשית 79 הכל. אלה, מקצת. אל, כלומר •78



קאה שלישי סרק

 שנים הס זהאל״ לאנשים רק אמרו בעין
 כל את אתן ולזרעך לך כי ואמרו משלשה,
 מכלל עממין שגעה ארץ היא ״8האל הארצות

 ירשוה לא והקדמוני והקנזי הקיני אבל י*, עשרה
 את כי ואמרו *י. הישועה בזמן יירשוה אבל העם

 כי כ״חיי, מן עשרים האלי•״ התועבות כל
 אל ונם ואמרו בקבלה. מהורות שמונה השגיות

 שלש, הפריש שמשה לפי האל״ העדים אחת
 שלשי*. יוסיפו ולעתיד שלש, הוסיף ויהושע
 היה שגלית לפי י7 להרפא נולדו אל ואמרו

 הסבות כי די, כאן שעד אבל ונהרג. מהם אחד
 הבורא סופם שיהא עד לאחרת, י״ מסבה יעלו

 של כרומו יושב שדוזא אבל ברוממותו. יתרומם
 מקום, בלעדי במקום שהוא בו הכוונה אין עולס,
 בפרק שנבאר כפי מקום בכל הוא אלא

 שהוא מפני בשמים שהוא אמרו אבל */ הרביעי
 הגבוהים השמים והנה ,80 מתפישתינו למעלה
 כבוד דרך אמרנו רואים שאני במה .ביותר
 כל את וסיכל ;ושא אבל ״.,בשמים שהוא

 כמו בנפש, דומה לזה עשה כבד כולו, העולם
 לא כך כולי, אח וסובלת הגוף באמצע שהיא
 כל את סובל שבאמצע הדבר שיהא יפלא

 דרך מה יודע אינך כאשר שאמר וכמו הסביב,
 את תדע לא בכה המלאה בבטן כעצמים הרוח

 וענין י<.־הכל את יעשה אשר האלהים מעשה
 כל על מרוממים ר,משים, ומשרתיו ?דוש הוא

 כעין *י, מגרעת מכל נעלים השפלים, התארים
,9* יהיה קדוש *יי, הוא קדוש בנזיר שנאמר

 יט־כא. טו שם 81 ג. הי בראשית 80 ח. יט
 בג. מד רבה במדבר ח. יט דברים הפרי ראה 82

 א. הל׳ פ״ו שביעית ירושלמי א. נו בחרא בבא
כז. יח ויקרא 83 ח. הל׳ פ״א וקדושין

 שבבריתא השמונה את רק באן מנה רבנו 84
 ייתר, הם שלמעשה אע״פ א. בא ביבמית שהובאה
 עשרים, מנה ו הל׳ פ״א אישות בהלכות והרמב״ם
 85 ועיד. חמיו אשת כגון יותר מונים ואחרים
 וראה מסעי. פרשת ספרי 86 יא. יט דברים

 ד. הל׳ פ״ח נסש ושמירת רוצח בהלמת רמב״ם גם
 העלות בי אפשר 88 ח. כ, א הימים דברי 87

 על חוקר אתה כאשר בלומר לאחרת, מעלה יעלו
ממשיד אתה העלה, את מוצא ואתה וסבתו דבר עלת

 הם האל לאנשים רק קולה (66] נחו וכל, בעץ׳
 אתן ולזרעך לך כי וקולה ת׳לאת׳ה, מן את׳נין

 מן אמם סבע בלד הי האל הארצות כל את
 ימלכהא פלס והקדמוני והקנזי הקיני ואמא עשר,

 אלישועה. וקת פי ימלכינהא ואנמא אלקום
 מן עשרין האל התועבות כל את כי וקולה
 אלאת׳ר. פי מנקולה ת׳מאן אלשניות לאן כ״ה,

 משה לאן האל הערים אחת אל ונס וקולה
 ולעתיד ת׳לאת/ זאד ויהושע ת׳לאת׳, אפרד
 לאן 35 להרפא נולדו אל וקולה ת׳לאת׳. יזידון
 כאן שעד ואמא פקתל. מנהם ואחדא כאן גלית

 אכ׳רי אלי עלה מן תרתקי אלעלל לאן די,
 ואמא ג׳לאלה. ג׳ל אלבארי אכ׳רהא יכון חתי

 אלמראד פליס עולש, של כרוגזו יושג שדוא
 מכאן כל פי הו בל מכאן, דון מכאן פי אנה פיה
 ואנמא אלראבע. אלפרק פי שנשרח מא עלי

 מא אעלי הו כאן למא אלסמא פי אנה קולה
 קלנא דאינאה, מא אעלי אלסמא וכאנת עקלנאה,

 ושיבל נושא ואמא אלסמא. פי אנה אג׳לאלא**
 35מוצ׳עא לה ג׳על פקד כילו, העולם כל את
 ותחמל אלג׳סם וסט סי אנהא כמא אלנפס, פי

 אלמעני יכין אן ינכר לא כדאך ]סט( ג׳מיעה,
 קאל וכמא אלחואשי, לכל חאמל אלמתוסט

 בבטן כעצמים הרוח דרך מה יודע אינך כאשר
 אשר האלהים מעשה את תדע לא ככה המלאה

 •טשדתיו קדוש הוא ומעני הכל. את יעשה
 מצונין אלדניה, אלאוצאף ען מנזהין ?דושיס,

הוא, קדוש אלנזיר פי קיל כמא קביח, כל מן

ד,נא.1לי י לג א?א. אנ׳ל א, 34 להיפ־ז. א, 33

 העלית לעלת שתגיע עד הלאה וכך עלתה, על לשאול
א. הל׳ 89 ב״ה. ה׳ היא הסבות וסבת

 למעלה ברור והכימה משכלינו. מלולי: תרגום 90
 בספרו כתב בזה וביוצא 91 שבלנו. מתפישת

 מהדורתי פי״א השני המאגיר ובדעות באמונות הנבחר
 זה ענין על 93 ה. יא קהלת 92 קו. עמ׳

 הי־חבה ביתר ראה נעיעת מכל נעלים שמשרתיו
 בני ויראו לפסוק ביחס מהדורת• לאיוב בהקדמתו
 הקראים את היא .יזוקף שם האדם, בנות את האלהים

ד. י במדבר 94 המלאכים. על שפירשוהו



יצירה ספרקב

 על ושבעה למטה, 1673 עשר שנים ונפש, שנה עולם נאמנים עדים לדבר ראיה ו.
 סימן באחד, תלוץא< וכולן מעונו, יסד ומשלשתן שבעה, גבי על ושלשה גביהן,
אחד. ושמו אחד שהוא בעולמו יחיד מלך לו שני ואץ לאחד

הלויין. א, א(

ל וענין הםייישות. בכר הכוונה  אומרים יום מ
 ״״ ישעיהו בדברי מפורש שאינו פי על ואף ?דוש
 ברן שנאמר ממה נלמד הוא הרי יום, בכל שהוא

זי. אלהיס בני כל ויריעו בקר ככבי יחד

ה כ ל ה ר ת ו שי ש ה
 עדים כך על הראיה ״״ שאמרנו ומה :ותרגומה

 בכולם הרי והנפש, והשנה העולם נאמנים
 על והשבע ׳יי, תחתית מעלה עשרה השתים
 היסודות ומשלשת הכל. מעל והשלש גביהן,

 לאחד סימן באחד, תלוים וכולם מקדשו, בנה
 שהוא בעולמו, היחיד המלך שני לו אין אשר

אחד. ושמו האחד
 ובשנה בעולם עשר שנים שכל ופירושה,

 למטה והשבעה השבעה, מן למטה הם ובנפש
 בהן ההוכחה המזלות הנה בעולם, השלשה. מן

 הרי ובשנה, הכוכבים. משבעת למטה י ומשפטיהן
 בשבעת אם כי נספרים אינם החדשים עשר שנים

 אברים עשר השנים הדי ובאדם, הימים
 הפתחים משבעת למטה * שבגוף המנהיגים

היסודות שבהן והנעלה אלו כל ויסוד י. שבראש

 זח אל זה וקרא ג. ו ישעיה 96 ו!. ו שפ 95
 איוב 97 צבאות. ה׳ קדוש קדיש קדוש ואמר

 מובן, אינו שם רבנו פייוש ללא זה ופשוק ז. לח
 וההלל השבח המלאכים התמדת וכן :שם רבני יז״ל
 המלאכים את כנה בקר, ככבי יחד ברן נו אמר

מהדורתי. ע״ש וכר להם דומים שהם לפי בכככים
השתים אפשר: 99 ו. הל׳ פ״ב לעיל 98

 למשפטי והכוונה ״חכם״׳ 1 למטה. מעלות עשי־ה
 התורה בעלי דברי לפי בעולם והשפעותיהן המזלות

.69 והע׳ שם ראה ה, הל' פ״ב לעיל שקדם וכפי הזו

 יוה ככל ומעני אלציאנה. בה יריד יהיה, קדוש
 ישעיהו קול פי לים אן ועלי ל,דוש אומדים
 יסתכ׳רג׳ ד׳לך פאן יום, כל פי אנה משרוח

 בני כל ויריעו בקר ככבי יחד ברן קולה מן
אלהים.

אל ה אדם אלם לכה ה ו
 שהוד ד׳לך עלי אלדליל וקולנא ותפסירהא:

 כלהא פי פאן ואלנפס, ואלמנה אלעאלם ת׳קאת
 פוקהא, ואלסבע אספל, מרחבה עשר אלאת׳ני

 אלת׳לאת׳ה ומן אלג׳מיע. פוק ואלת׳לאת׳
 בואחד, מתעלקה וכלהא קדסה, בני אלאצול
 אלמלך ת׳אני לה לים אלד׳י ללואחד עלאמה

ואחד. ואסמה אלואחד אנה עאלמה, פי אלמתוחד
 אלעאלם מן עשר את׳ני כל אן ושרחהא

 ואלסבעה אלסבעה, דון פהי ואלנפס ואלסנה
 אלברוג׳ פאן אלעאלם פי פאמא אלת׳לאת׳ה. פדון
 ופי אלסבעה. אלכואכב מן וחכם דלאלה אדון

 תחצי אנמא שחרא עשר אלאת׳ני פאן אלסנה
 אלאת׳ני פאן אלאנסן ופי אלאיאם. באלסבעה׳

 אלסבעה דון אלג׳סם פי אלמדברד. עצ׳ו** עשר
 כלהא הד׳ה ואצל אלראס. סי אלתי פתוח

*.ז ארבע הי אלתי אלת׳לאת׳ אלענאצר ואעלאהא

ו׳. א, 37 עצ׳וא. ד, ג6

 התולדות על הלכת כיכבי שכעת שהשפעת והכוונה
 הכוונה אין 2• המזלות. מהשפעת יותר גדולה

 אלא כן, הדבר אין כי שביעיות, כמה כפל שהחדש
 ״אמרר חדל דברי וכעין לחדש ימים שסופרים

 א ה השנה ראש חדש״ וקדש ימים מנה תירה
 שני ראשון לשבת, התיחסם לסי נקראים והימים
חששי. בפרק לקמן שיתבארו 3 וכר. שלישי



קגו שלישי סדק

 ומשלשתן אמרו אבל ארבעה״. שהן השלשה
 ה׳ שאמר כמו המשכן, בוד. הכוונה טעמי/ יסד

 כי כבודך*, משכן ומקום ביתך מעון אהבתי
 באריגו שיש לפי לשמים דומה המשכן זתקרת
 ובאמצעיחן תכלת, שהוא ׳,״סמאנג׳וך גונים

 דומים והיו זהב, של כפתורים כעין והם הקרסים
 קרסים ונראין שאמרו כמו בשמים, לכוכבים
 המשכן ובסיסי *. ברקיע ככוכבים בלולאות
 הריה שהם הארץ לבסיסי דומים אדנים הנקראים

 הטבעי אדניה מה על שאמר כמו וגבעותיה,
 בו, שוכן השכינה ואור ביניהם, והאויר .,0וגר
 מצוי ויהדר יתרומם שהוא סוברים שאנו כפי

 מקבילות ובאן הכל. שוכן הוא וכאלו בכל,
 ,ני ״אלדניא״ כלומר הגדול העולם בהן שמקביל
 הקטן והעולם המשכן, והוא הממוצע והעולם

 שהביבבים אומרים שאגו במי *י. האדם והוא
 במשכן. המנורה וגרות באדם, והעינים בעולם,
 בעולם, המימות שני בין מבדיל הרקיע כי ונאמר

 והקדש הקדשים קדש בין מבדילה והפרוכת
 מבדילה דייפרגמאיי הנקראת והמחיצה במשכן,

 ושאר כאדם. הנשימה לאברי המאכל אברי בין
 אלו בהם מקבילים זוגיים דבר עשר שמונה

 יי, המשכן מעשה בפירוש תמצאהו השלשה,
 אמרו אבל מעונו. יסד ומשלשתן אמד ולפיכך

 עליונות בכך כוונתו הרי כאיזד, תלוין וכולן
 חשוב, נפרד שכל ראשונה והם, במספר, האחד

 תצרף שאם לפי שוים, כולם באים צירופיהן כי
ואס מרובעים, והם ארבעה יהיו לאחד שלשה

 בעל כי 5 החמישי. בפרק לקמן שיתבארו 4
 השטה בהקדמה וכדלעיל העפר, את הזכיר לא הספר

 ה. כו תחלים 6 ב. הל׳ ופ״ג התשיעית,
 גס: אפשר אך מלולי, תרגום אמנם תרגמתי ד

 גון שם זהו 8 תקרה. היתה לא כי מכסה.
 הבינה לא כנראה למבערט והחכם בערבית. התכלת
ג. פרשה םוף רבה השירים שיר 9 ושבש.

 לארץ כללי שם כאן משמש 11 י. לח איוב 10
 שהאדם הרעיון עצם 12 צגאם. וכל ולשמים

 הוא מצוי והאדם חעולם ביו והתשואה קטן עולם
 אכ׳ואן ״רסאיל ראה העמים, פילוסופי אצל גם

אלג׳סמאניאת מן אלי״ב אלרסאלה ח״ג אלצפא״

 יריד פאנה מעונו, יפד וטשלשתן קולה ואמא
 ביתך מעון אהבתי ה׳ קאל כמא אלמשכן, בד.

 שביה אלמשכן סקף פאן כבידך, משכן ומקום
 גי סמאנגיון אלואן נסיג׳ה סי ]ע[ לאן באלסמא

 שביהה והי אלקדסים וסנזהא ופי תכלת, הו אלד׳י
 פי אלכואכב תשאבה פכאנת דהב, מן באזראר
 בלולאות קרסים ונראין קאלו כמא אלסמא,
 תסגיי אלתי אלמשכן קואעד ואן ברקיע. ככוכבים

 הי אלתי אלארץ' לקואעד משאבהה אדנים
 אדניה לה על קאל כמא ואותאדהא ג׳באלהא

 ונור דלך בין מא סי ואלהוא וגו׳. הטבעו
 ועז ג״ל אנה נעתקד כמא יסכנה אלשכינה

 והאהנא אלכל. סאכן וכאנה כל פי מוג׳וד
 יהי אלכביר אלעאלם פיהא יתקאבל מקאבלאת

 אלמשכן, והו אלאוסט ואלעאלם אלתיא,
 אן גקול כמא אלאנסן. והו אלצגיר ואלעאלס
 [68] אלאנסן, פי ואלעינין אלדניא, פי אלנירין

 אלרקיע אן ונקול אלמשכן. פי אלמנארה וסרג׳
 תסצל ואלפרכת אלדניא, פי אלמאיין בין יפצל

 ואלחג׳אב אלמשכן, פי ואלעאם אלכ׳אץ בין
 אלגד׳א אלה׳ בין יפצל דייפרגמאיי אלמסמי

 ת׳מאניה׳ ותמאם אלאנסן. פי אלנפס ואלה׳
 אלת׳לאת׳ה הדה פיהא תתקאבל מזאוג׳ה עשר

 קאל פלד׳לך משכן, מעשה שרח פי תוג׳ד
 מלוי: וכילן קולה ואמא מעונו. יסד ומשלשתן

 מן אלואחד תשריף בה אראד סאנה כאחד,
 לאן שריף, פרד כל אולא אן וד׳לך אלערד,

 לאנך כלהא, מתסאויאת תאתי מצ׳מומאתהא
ארבעה צארת ואחד אלי ת׳לאת׳ה צ׳ממת אד׳א

יכרנגי•(. יי א, 3? דג׳־ן. סמא ד, 38

 הרעיין עצם לנישכן ההקבלה ובתישפת ואלטביעיאת.
 יהאריך הנישכן, על בדבריו פילץ אצל כבר נניצא

 עדין שלצערנו לתירד! בפירושו רבנו בי הרחיב
 ה׳ לפג* ולהתחנן להתפלל ויש לאבוד, כיום נחשב

 הנביכים במייה הרמב׳׳ם ואף מכלאו, לשחררו
 גו בספרו פיימי בירב נתנאל ור־ זה. לענין נטסל

מ. כה לשמית וראכ״ע כ. מאמר חחלת השכלים
 גס בעברית ינקראת יוגי. בלשון המחיצה היא 13

הזביי ״והגאון הראב׳׳ע כתב וכן 14 םרעםת.



יצירה ספרסד

 משולשים וד.ם תשעה יהיו חמשה אליהם צירפת
 ששה יהיו שבעה אליהם צירפת ואם שוים,
 תשעה אליהם תצרף ואם מרובעים, והם עשר
 על חמשה שוים הם וגם ועשרים חמשה יהיו

 ששה יהיו עשר אחד אליהם תצרף ואם חמשה,
 מה כל וכד ששה, על ששה שוים והם ושלשים
 מצירופם יהיה לא הזוגיים אבל עליהם. שתוסיף

 ששה, יהיו שנים אל ארבעה תצרף שאם כן,
 תוסיף עשר, שנים יהיו ששה עליהם תוסיף
 עשרה עליהם תוסיף עשרים, יהיו שמנה עליהם

 לא עליהם שתוסיף מה כל וכך שלשים. יהיו
 כלל, בכמוהו מספר כפל שיהיה מה מהן יבא

 מעלות ועליהם הנפרד. ממעלות אלה והנה
 לפי מהם, דבר כל על נאמר שהוא לפי האחד
 אחד, אלף אחת, מאה אחת, עשרה אומר שאתה

 עד שיגיע, היכן עד כך על שנוסף מה וכל
 מעלת זה לכל ומעל אחד. עולם תאמר שאתה

 מעליה אין אשד היא האחדות כי האחדות,
 במחשבה יעלה אשר דבר לכל מעל והיא אחדות,

 הוא שכאשר לסי המציאות, אל שיצא לפני
 מקובצים חלקים ספק בלי הוא הרי לחוש נגלה

 מה הוא האמתית האחדות אבל אחד, נקראים
 שיתגלה בלי ראשית לכל במחשבה שיעלה
 בדעה אנו בקירוב הזה היסוד ועל לחוש.

 כלל יצא לא אחד, בדוממותו יתרומם שהבורא
 לא 15 בשכל יציב בה הוא אלא האחדות, מענין
 ישיבנול!, ומי באחד והוא אמר ולפיכד ,5יסור•
 לעולם, האחדות ענין לו ליצב באחד אמרו והנה
 אמרו אבל ״י. אחד ה׳ אלהינו ה׳ אמרו אחרי
 כאשר הישועה בזמן נאמר זה הנה אחד, ישמו
 אהפור אז כי שאמר כמו אחת, הלשונות כל יהיו
שיהא גם ויתכן וגו״•־׳. ברורה שסה עמים אל

 עילם שהוא במשכן הס דברים עשר שמינה כי
 הקטך. העולם וככה העליון בעולם וכמוהם אמצעי
 15 ל. כו שמות הגדול במדרש כולן והובאו
 אדם. בני בשכלי כלומר בשכלים. מדוייק: תרגום

יג. ג3 איוב 17 יחדל. לא אפשר: 16

 צארת כ׳מסה אליחא צ׳ממת ואד׳א מרבעה, והי
 צ׳ממת ואדא מתסאויאת, מת׳לודאת והי תסעה
 מרבעה, והי עשר סתה׳ צאדת׳ סבעה אליהא
 כ׳מסה צארת תסעה אליהא צ״ממת ואד״א

 כ׳מסה, פי כ׳מסה מתסאויה איצ׳א והי ועשרין
 סתה צארת עשר אחדי אליהא צ׳ממת ואד׳א

 וכדלד סתה, פי סתה מתסאויה והי ות׳לאת׳ין
 יאתי פלא אלאזואג׳ ואמא עליהא. זדת מא כל
 אלי ארבעה תצ׳ם לאנה כדאך, מצ׳מומהא מן

 פתציר סתח עליהא פתזיד סתה, פתכון את׳נין
 פתציד ת׳מאניה עליהא ותזיד עשר, את׳ני

 פתציר עשרה עליהא ותזיד ]עא[ עשרין,
 יאתי לא עליהא תזיד מא כל וכד׳לו ת״לאת׳ין.

מן מא מנה  בתה, מת׳לד. פי עדד מצ׳רוב י
 פצ׳איל ופוקהא אלפרד. פצ׳איל מן פהד׳ה

 תקול לאנך מנהא, שי כל עלי יקע לאנה אלואחד
 ואחדהי*, אלף ואחדה, מאיה ואחדה, עשרה

 אנך חתי אנתחי, מא אלי דלך עלי זאד ומא
 פצ׳ילה׳ דלך ג׳מיע ופוק ואחד, עאלם תקול

 פוקהא לים אלתי הי אלוחדד. לאן אלוחדה,
 אלפכר פי לה יקע אלד׳י שי כל פוק והו וחדה,

 אדא לאנה אלוג׳דאן, אלי יכ׳רג׳ אן קבל מן
 קד מג׳מועה אג׳זא שד לא פהו ללחם ט׳הר
 מא הו אלצחיחה אלוחדה ואנמא ואהדא, סמית
 ט׳הוד גיד מן אבתדי לכל אלבאל עלי יכ׳טר
 נעתקד באלתקריב אלאצל הדא פעלי ללחם.

 אבדא יכ׳רג׳ לא ואחדא, ג׳לאלה ג׳ל אלכ׳אלק
 ת׳אבת פיה הו בל ,4י אלוחדה [69] מעני ען

 ומי באחד והוא קאל ולדלך יזול, לא באלעקול
 מעני פי לה תת׳בית באחד פקילה ישיבנו,
 אחד. ה׳ אלהינו ה׳ קולה בעד אבדא אלוחדה

 וקת פי קיל ד׳לך פאן אחד, ושמו קולה ואמא
 ואחדה, אללגאת ג׳מיע צארת אד׳א אלישועה

ברורה שפה עמים אל אהפוד אז כי קאל כמא

אלואחד. נ׳׳א ,8 בעול• 41 ואחד. ך, 40

 ולעבדו ה׳ בשם כלם לקרא 19 ד. ו דברים 18
 :הפסוק את הביא שלא ותימה ב. ג צפניה אחד. שכם
ה־ יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלד ה׳ והיד.



קה

ק ר עי פ בי  ר

 כסאו נכון העולמים, חי חיים, אלהים רוח אחת, בלימה, ספירות עשר א.
הקדש. רוח היא וזו ועד, לעולם תמיד שמו ומבורך ברוך מאז,

 יהיו לא כי המיסר, לא המטיב אחד ושמו ענין
 ולא שאמר במו רעות, ולא יסורין הישועה בזמן

זעקה׳**. וקול בכי קול עוד בה ישמע

ק ר עי הפ בי ר ה

ה ההלכה שינ א ר ה
 המספרים עשרת כנגד ועוד :ותרגומה
 העולמים, חי החי, ה׳ רצון תחלה, המוגדרים,

 שמו יתברך סוף, ועד מראש נכון כסאו אשר
הקדש. רצון נקרא והוא עד, לעולמי

 שעשה אחרי הזה, הספר שבעל ופירושה.
 שאין דברים עשרה המספרים עשרת כנגדי*

 ,2י הראשון בפרק שידעת כפי 22 אצלינו סוף להן
 מהם הראשון יסודות, שבעה כנגדם כאן עשה
 *,4הדברים ראשית הוא העולם שיהיה ה׳ רצון

 הכתוב שאמר כמו **, רוח הזה הספר בעל וקראו
 יצא כאשר הרצון ואותו .2שפרה״ שמים ברוחו

 ה׳ בדבר שאמר כמו דבור, נקרא הפעל אל
 ומה **. צבאם כל פיו וברוח נעשו שמים

 או בדבור הכל ברא שהוא המאמינים שאומרים
 אלה בכל כוונתם ,2ברצון* או בחפץ או ברוח
 טפול ולא עשיהי* בלא דבר כל המציא שהוא

העשיה. בדרכי רגילים שאנו מה יתר כל ולא

 יט. סה ישעיד. 20 ט. יד זכריה אחד. ישמו אחד
 השמיני המאמר באמו״ד הנבחר בספרו גם וראה
 ״בהד׳ה״ במקור 21 רנב. עט׳ מהדורחי פ״ו סוף

 וצ״ל הוא, וט״ס ״בהד׳א״ כוזב לאמבערט והחכם
 סוף להן יש אבל 22 שתרגמתי. וכפי ״באזא״

 חרגס ולפיכך 24 ב. הלכה 23 ה׳. לפגי
רצה. ״שא״ בראשית דמעשה ויאמר כל רבנו

 אחר ושמו מעני יכון אן איצ׳א ויסתקים וגר.
 וקת פי יכון לא אד אלמבתלי לא אלמנעם

 ולא קאל כמא מציבה, ולא בלוי אלישועה
זעקה. וקול בכי קול עוד בה ישמע

צל פ ע אל אב ר אל

לי אלהלכה או ל א
 אלאעדאד אלעשרה ובאזא :ותפסירהא
 אלחי, אללה ,משיה אולא איצ׳א, אלמחט׳ורה

 אלי אול מן כרסיה אלת׳אבת אלעאלמין, חי
 והי אלאבדין, אבד אלי אסמה תבארך אכ׳ר,
אלקדס. משיה׳ תסמי ןעבן

 ג׳עלה בעד אלכתאב הדא צאחב אן ושרחהא.
 נהאיה לא אשיא עשרה אעדאד אלעשרה 1 בהד׳ה

 ג׳על אלול, אלפרק פי עלמת כמא ענדנא להא
 מנהא אלאול אצול, טבעה בחדאהא האהנא
 אלאשיא, אול הי עאלם יכין אן אללה משיה׳

 קאל מא עלי רוח אלכתאב צאחב וסמאהא
 אלאראדה ותלך שפרה, שמים ברוחו אלכתאב

 כמא כלמה סמית אלפעל אלי כ׳רג׳ת [70] למא
 צבאם. כל פיו וברוח נעשו שמים ה׳ בדבר קאל

 בכלמה אלכל כ׳לק אנה אלמומנין יקול ואנמא
 בה ירידון במשיה, או באראדה או בריח או

 ולא בטש בלא שי כל אבתדי אנה אג׳מע
טריק מן נחן נעהדה מא סאיר ולא 2 מעאנאה

.מטנאהא*. געמיד א, 2 בהדא. א, באזא. צ*ל 1

 ח׳׳א במו״ג רמכ׳׳ם גס ראה לרצין רוח לשמיש 25
ו. לג תחלים 27 יג. כו איוב 26 מ. פרק

 ושתיהן רצון. ״משייזז״ חפץ, ״אראדוד תרגמתי 28
 אלפארבי גצר אבי ראוז ולהגדרתן לזו, זו קרובות

29 .13 קטע אלפלספיה״ ״אלמסאיל במאמרו



יצירה ספרקו

 חי הללו, הדברים שלשת הבורא על ואמרו
 כוונתו שמו, כיון* מאז, כפאו נכון העולמים,

 במחשבתינו 80 תהיה היאך והוא, גדול, סוד בזה
 ההגשמה, בדרך לא המשל בקירוב הבורא מציאות

 כמו 31 לעולם שהוא בדעה נהיה שאנו אמר,
 המשל דרך על ונאמר החיים, בבעלי החיות

 חי תחלה קראו ולפיכך העולם, חיות הוא
 וישבע המלאך על דניאל שאמר כמו העולמיים

 החיות את רואים שאנו וכמו העולם**, בחי
 יתעלה הוא בך החי ובכל מקצת** בכל מצויה

 מזה <* ונעלה העולם. ובכל מקצת בכל מצוי
 וכוונתנו העולם, שכל ונקראהו השכל מעלת אל

 ובפרט שהחי כמו כי להבנתנו, לקרב בכך
 נעלה והוא הגופים מכל במזגו עדין גופו ההוגה

 את נושא נעשה ולפיכך הגופים מכל יותר
 יותר חיותו כי לשכלו נושא וחיותו החיות,
 פי ועל מחיותו, עדין יותר ושכלו מגופו, עדינה

" א קנ ס  פשוט שהוא האויר כי בדעה אנו זו מ
 יכלתו, שהוא הבורא רצון בו מתפשט עדין

 לגוף. החיות בהנעת אותו ומניע בו ומהווה
 מנהיג זה, בכל מצוי ויתהדר יתרומם והבורא

 אותהי׳י, ומנהיג בחיות השכל כמציאות אותו,
 ממשילים שאנו במה ביותר הקרוב ולפיכך
 אינו שהשכל וכמו .זג העולם שכל היא שנאמר
 הבורא יתחלק לא כך הגוף בהתחלק התהלק
 במות מת אינן שהשכל וכמו העולם. בהחלק

 .3הבריאה״ בהעדר הבורא יעדר לא כך *8הגוף
 נעלה הוא בנפש שהוא פי על אף שהשכל וכמו

כך הנהגתה; את ממנו מקבלת והיא ממנה

תקבע. תצטייר, : אפשר ל0 בפעל. עשיה ״בטש״
 דניאל 32 לעולם. ביחם שהוא קמוצה. למד 31
 אלו כי שבחי, וחלק חלק בכל 3.3 ז. יב

 וגסרח. נמק היה שהוא בל מחלק נעדרת החייוז היחד.
 יותר למישג נתרומם יהכוונה ונתרומם. :אפשר 34

 דברים סי ועל :אסשר 35 מופשט. ויותר עדין
בלפי שניות אין כי 36 אלה. תמציתיים

 ואין 37 וכדומה. ויכלתו ורצונו הוא הבורא,
 הרמב״ם שהזכיר שכל כמושג כאן ״שכל״ מושג

 התורה יסודי ובהלכות ה0 טרק ח״א מו״נ בםפרו
כי הדעה, והוא הידוע והוא היודע הוא י הל׳ פ״ב

ה אלבארי פי וקולה אלפעל. ד  אלת׳לאת׳ה ה
ד מאז, כפאו נכון העולמים, חי אקואל  שמו, כיו
 והמגא פי יקום כיף והו עט׳ימא, סרא בה אראד
 לא אלתמת׳יל 5 אלאקרב עלי אלבארי וג׳דאן

 אלעאלם מן נעתקדה אנא פקאל אלתג׳סים, עלי
 עלי פנקול אלחיואן, מן אלחיוה במנזלה׳

 סמאה ולד׳לך אלעאלם, חיוה׳ הו אלתמת׳יל
 אלמלאך ען דניאל קאל כמא העדלנלים חי אולא

 מוג׳ודה אלחיוה גרי פכמא העולם, בחי וישבע
אך אלחיואן, כל ומן בעץ׳ כל פי  תעאלי הו בד

 ונרתקי אלעאלם. מן וכל בעץ׳ כל פי מוג׳וד
ו מן ל  עקל פנסמיה אלעקל מרתבה׳ אלי ד

ך נריד אלעאלם, ל  אנה אפהאמנא, אלי תקריב בד
 אלטף ג׳סמה אלנאטק וסימא אלחיואן אן כמא

ע מן מזאג׳א מי  אלאג׳סאם אשרף והו אלאג׳סאם ג׳
לדלך  לעקלה מחלא וחיותה ללחיוה, מחלא צאר ו

 מן אלטף ועקלה ג׳םמה, מן אלטף חיותה אד׳
א פעלי חיותה, ד  אלהוא אן נעתקד אלתלכ׳יץ ה
די ל  אראדה׳ פיה תנבסט לטיף בסיט הו א

 ותחרכה פיה פתכוון קדרתה, הי אלתי אלכ׳אלק
 ועז ג׳ל ואלכ׳אלק ללג׳סם. אלחיוה כתחרך
מיע פי מוג׳וד ך )עג[ ג׳ ל  כוג׳וד להא מדבר ד
ך להא, מדבר אלחיוה פי אלעקל לדל  אקרב ו

 וכמא אלעאלם. עקל♦ הו נקול באן נמת׳לה מא
ך אלג׳סם, בתג׳זי יתג׳זא לא אלעקל אן א  כד
 אן וכמא אלעאלם. בתג׳זי אלכ׳אלק יתג׳זא לא

ך אלג׳סם, במות ימות לא אלעקל א  יפנא לא כד
 אלעקל אן וכמא אלמכ׳לוק. בפנא אלכ׳אלק

מסתמדה והי מנהא אעלי הו אלנפם פי אנה ועלי

ה א, 4 אקרב. צ׳׳ל 5 ־.,•חיות השורות בין דינ

 להיות יכול מופשט היאך לנו להדגים המשל בא כאן
 שהוא להבנתנו לקרב בדי מורכב, של ימנהיגו חייו

 קשה הללו הבודדות המלים מן 38 העולם. חי
 כי רבנו, מדבי שעליו השכל מהות מהי להבין
 על מדבר ובאן בנסש, עסק באמי״ד הנבחר בספרו

 הכלי שהוא משמע הדברים ומהמשך הנפש, נשוא
 קונה רוכש או משכיל היא שבו באדם שיש התכונתי

הנברא :אפשר 39 הדעה. את לעצמו ומסגל



קזא ניעי ר פרק

 נעלה הוא בכל, מצוי שהוא פי על אף הבורא
 שהשכל, וכמו הנהגתו. ממנו מקבל והכל הכל על
 שום ולא סחוס ולא עצם לא 40 בגוף ישאד לא

 החיות כי בו עוברת הנהגתו שאין קשה דבר
 בעולס ישאר לא הבורא, כך שבו, דבר בכל
 שאינו 41 קשה דבר שום ולא ים ולא הר לא

 יאמר ואם בכולו. מצוי האויר כי בו, נמצא
 הדבר הרי במים האויר למציאות אשר אדם

 אבל דליל, היה לא שבו האויר שאלמלי ברור,
 אנו ?, ובהרים באבנים האויר ימצא היאך

 השבירה סובלים אותם רואים שאנו כיון אומרים
 היו לא בתוכן שהאויר אלמלי כי ידענו והפירוד,

 האויר באותו והרי מתפוררות, ולא משתברות
 שהשכל וכהו שם. שהוא ונמצא הבורא, יכולת

 שבו, מה ושאר וטנופו הגוף לכלוך יזיקהו לא
 והטנופים הלכלוכים יזיקוהו לא הבורא כך

 ואף השמים באור מלהמשיל ונמנעתי שבעולם.
 והטנוף, הלכלוך יזיקהו לא הוא שגם פי על

 דבר בכל ולא אויר, בכל מצוי שאינו מפני
 אור שם אין אויר בתוכו שיש אף על אטור,

 אפשר שאי וההרים האבנים שכן וכל השמש,
 האלה במשלים והנה ממנו. מאומה בהם שיהא

 ״ שלהם בדעה המאמינים לכות יתחזקו שנשאנו
 באופן גם ויתאמת מקום, בכל מצוי שהבורא
 איש יסחר אם בספרו שאמר מה מושכל

 את הלא ה/ נאם אראנו לא ואני במסתרים
 ושהוא .44ה׳ נאם מלא אני הארץ ואת השמים
 בכל שאמר כמו אדם, בני מעשה על משקיף

 שאין לפי ,44 וטובים רעים צופות ה׳ עיני מקום
 ממנו יעלם ולא העולם. אויר עם אם כי פעולה

 ה׳ אני כי שאמר כמו ולבותם, שבנפשותם מה
ת״. ובחן לב חקר  תפלת שומע ושהוא כליו
 שאמר כמו באויר, עמו שהיא לפי 4עובד* כל

ושההרים .47יבואו בשד כל עדיך תפלה שומע

ללא הגוף כל את מקיף הוא בגוף, אין כלומר 40
עדין. בלתי מעובה, גם, ״כת׳יף׳׳ 41 שיור.

בדעה והכרונה בהשקפתם. בסברתם. אפשר: 42
ירמיה 43 ישראל. תורת ע״פ המקובלת היהודית

י. יז ירמיה 45 ג. סו משלי 44 כד. כג

 !71] אנה ועלי אלכ׳אלק כד׳אך חדבירהא, מנה
 ואלכל אלכל מן אעלי הו אלכל פי מוג׳וד
 יבקא לא אלעקל אן וכמא תדבידה. מנה יסתמד

 צלב שי ולא גצ׳רוף ולא עט׳ם אלג׳סם פי
 כל פי אלחיוה אד פיה ינפד ותדבירה אלא
 אלעאלם פי יבקא לא אלכ׳אלק כדלך מנה, שי

 מוג׳וד והו אלא כת׳יף שי ולא בחר ולא ג׳בל
 קאל פאן כלה. פי מוג׳וד אלהוא אד פיה,

 דלך פאן אלמא סי אלהוא וג׳וד אמא קאיל
 רקיקא, יכן לם פיה אלדי אלהוי ולולא בין,
 ? ואלג׳באל אלחג׳ארה פי אלהוא יוג׳ד כיף ולכן

 ואלתפתית אלתכסיר תקבל ראינאהא למא פנקול
 תתכסר לס דאכ׳להא הוא אן לולא אנה עלמנא

 אלכ׳אלק. קדרה׳ אלהוא דלך ספי תתפתת, ולם
 יצ׳רה לא אלעקל אן וכמא הנאד. י• אנה ווג׳ד
 כדאך פיה, מא וסאיר וקדרה אלג׳סם וסד

 אלתי ואלאתאס אלאוסאד יצ׳רה לא אלבארי
 בנור אמת׳ל אן תרכת ואנמא אלעאלם. פי

 אלוסד יצ׳רה לא איצ׳א אנה ועלי אלשמס
 ולא הוא, כל סי מוג׳וד לים לאנה ואלקדר,

 סליס הוא דאכ׳לה אנה ועלי מנטבק שי כל פי(1
 ואלג׳באל אלחג׳ארה ובאלחרי אלשמס, נוד ת׳ם
 פבהדה מנה. שי פיהא יכון אן ימכן לא אד׳

 פי אלמומנין קלוב תקוי אלמצ׳רובה אלאמת׳אל
 מכאן, כל פי מוג׳וד• אלבאדי אן אעתקאדהם

 אם כתאבה פי קאל מא מעקולא ויתחקקון
 ה׳ נאם אראנו לא ואני במסתרים איש יסתר
 מלא אני הארץ ואת ]עד[ השמים את הלא
 אלעבאד אעמאל ג׳מיע עלי מטלע ואנה ה׳. נאם
 רעים צופות ה׳ עיני מקום בכל יקול כמא

 אלעאלם. הוא מע אלא עמל לא אד׳ וטובים,
 כמא וקלובהס נפוסהם פי מא עליה יכ׳פא ולא
 ואנה כליות. ובחן לב חקר ה׳ אני כי קאל

 אלהוא פי מעה הי אד עבד כל דעא יסמע
יבואו. בשר כל עדיך תפלה שומע קאל כמא

מע׳ודא. ד, 6 ויג׳דאנר. ד, תג׳זאגאה. א, 6

 שלא ״עבד״ מלתרגם ונמנעתי ה׳. עובד כלומר 46
ג. סה חהליס 47 חורין. בן היפר משמעו יהא



יצירה סטרקח

 שייאמר 4מפסיקים* אינם והגופים והגהרווו
 והשבות היום וידעת שאמר כמו מזה, זה נבדלו

 ועל ממעל בשמים האלהים הוא ה׳ כי לבבך אל
 בבל מופעלת ושפקודתו עוד אין מתחת הארץ

 ׳,10עין מהרף מהר יותר מזו זו שונות בפעולות
 בשמים עשה ה׳ חפץ אשר כל שאמר כמו

 כל ומוסבים יי. תהומות ובכל בימים ובארץ
 בכל מצוי ויתעלה יתברך שהוא דברינו

 היותר האויר כך ואחר הנגלה, האויר באמצעות
 לא והקירוב, 52 ההעברה לענין הכל ממנו, עדין

 את קוראים הקדש כתבי והנה והדיוק. ההגשמה
 כל מלא שאמר כמו כבוד, העדין השני האויר
״, הארץ דו בו  אני חי ואולם הוא שאמר וכמו כ
 קוראת והאומה <י. הארץ כל את ה׳ כבוד וימלא
ה״•״ אותו שכן שאמר כמו שכינ  ,45ה׳ כבוד וי

 הזה הספר ובעל יי. בארצנו כבוד לשכן וכן
 ורוחי שנאמר כמו חיים, אלהיט רוח קראו

 העדין האויר ובזה ל״. תיראו אל בקרבכם עומדת
 רוח שאמר כמו הנבואה, דברי מובאים השני
 המופתים כל מתגלים ובו עליי*. ה׳ אדני

 ברוח במראה שאמר כמו לנביאים, הנראים
 כל כי ספק, בלי נברא דבר והוא •.9אלהים

 הוא הרי שמו יתברך הבורא זולת שהוא מה
 ובזה י<*. מלבדו עוד אין שאמד כמו נברא,
 כחיים בעולם שהוא הנברא השני העדין האויר
 משה שמעם אשר הנבראים הדברים יהיו באדם,
 האבות שמעום אשר והדברות הנגלה, באויר
 יי, חיים אלהים קול זה ונקרא הנגלה, באויר
וממנו י<.־ה׳ קול תארי שבעת כל נאמרו ועליו

 אמרת וכעין ברואיו, לבין ה׳ כין מפסיקים אינם 48
 בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה אפילו חז״ל

 לח שוטה ב. פה פסחים שבשמים. לאביהם ישראל
 כמו ״טרף״ 50 לט. ד דברים 49 ב.

 לתרגם ואפשר עין. הרף תרגמתי ולפיכך עין״ ״טרפת
 והחכם כא. טז במדבר כרגע, רס״ג תרגם שכך ״רגע״

 51 למה. יודע ואיני ״ט׳רף״ כתב לאמבערט
 והכוונה ההשאלה. אפשר: 52 ו. קלה תהלים
 כדי רק הם הללו והדמויים המשלים שכל גרורה
בכל ומצוי לכל מעל הקב״ה היאך לתפישתנו לקרב

 קאטעה גיר ואלאג׳סאס ואלאנהאר אלג׳באל ואן
 קאל כמא לבעץ׳ בעץ׳ פארק פיקאל ]פיה[

 [72] הוא ה׳ כי לבבך אל והשבת היום וידעת
 אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלהים

 יכ׳אלף באפעאל אלכל פי נאפד׳ אמרה ואן עוד.
 קאל כמא אלטרף מן אסרע פי בעצ׳א בעצ׳הא

 בימים ובארץ בשמים עשה ה׳ חפץ אשד כל
מיע וירג׳ע תהומות. ובכל  תברך אנה קולנא ג׳

 אלהוא בתוסט אלבל פי מוג׳וד ותעאלי
 מעאני אלי מנה, אלאלטן* אלהוא ת׳ם אלט׳אהר,
 ואלתחדיד. אלתג׳סים לא ואלתקריב אלתעביר
אני אלהוא תסמי אלמקדסה פאלכתב  אלת׳
 כבודו, הארץ כל מלא קאל כמא כבוד אללטיף

 ה׳ כבוד וימלא אני חי ואולם הו קאל וכמא
 מא עלי שכינה תסמיה ואלאמה הארץ. כל את

 בארצנו. כבוד לשכן ואיצ׳א ה׳, כבוד וישכן קאל
 חייס, אלהים רוח סמאה אלכתאב הד׳א וצאחב

 תיראו. אל כקרבכם עומדת ורוחי קאל מא עלי
אני אללטיף אלהוא ובהד׳א  כלאם יתאדא אלת׳
 ובה עלי. זאלהים ה׳ רוח קאל כמא אלנבוד.
מיע תט׳הר  כמא ללאנביא אלמראיה אלבראהין ג׳

 לא מכ׳לוק שי והו אלהים. ברוח במראה קאל
 שמו יתברך אלבארי סוי הו מא כל לאן מחאלה,

הדא מלבדו. עוד אין קאל כמא פמכ׳לוק, ב  ו
אני אללטיף אלהוא די אלמכ׳לוק אלת׳ ל  הו א

 אלכלאם יכון אלאנסן סי כאלחיוה אלעאלם פי
 אלהוא פי משה סמעה אלד׳י אלמכ׳תרע
 סמעוהא אלתי ואלדיברות ]עה[ אלט׳אהר,

ד וסמי אלט׳אהר, אלהוא סי אלאבא ל  קול ד
מיע קילת וענה חיים, אלהים קול אוצאף ג׳

ה׳. אד׳ צ״ל 7

 שיש לא אמצאך״. לא ואנה אמצאך ״אנה בבחינת
 ישעיה 53 כפשוטן. הללו למלים אמתות שום

 לעיל ראה *54 כא. יד במדבר 54 ג. ו
 שמוח 55 שם. שצוייו ובמה *44 הע׳ א הל׳ פ״ב
 ורוחי צ״ל 57 י. פה תהליס 56 טז. כד

 ישעיה 58 ה. ב חגי תיראו. אל בתוככם עמדת
 לה. ד דברים 60 כד. יא יחזקאל 59 א. סא
ישעיה 63 כט. תהלים 62 כג. ה שם 61



קטא רביעי פרק

 כמו לסגולתו, חונן שה׳ החכמתי המדע גא
 רוח ובינה חכמה רוח ה׳ רוח עליו ונחה שאמר

 והגבורה האומץ כח בא וממנו *,נ וגר עצה
 על ותהי שאמר כמו שירצה, למי חונן שה׳

 *,8גדעון את לבשה ה׳ ורוח *,4ה׳ רוח יסתח
 הזה הספר בעל עשה ולפיכך לכך. הדומה וכל

 נכון אמרו ענין אבל העולמים. חי השמות תחלת
 העדין המיוחד האויר כי בכך כוונתו מאז, כשאו

 המשל דרך על ויתרומם יתהדר לה׳ הוא השני,
 כסאו הכין בשמים ה׳ שאמר כמו למלך, ככסא

 ירושלם נקראה ולפיכך משלה**. בכל ומלכותו
 י*. ה׳ כסא לירושלם יקראו שאמר כמו כסא,
 תאר הוא הרי שמו, ומכויר כיור אמרו ענין אבל

 בעולם הנגלה באויר הנכנס״* האור לכללות
 וימלא לעולם כבודו שם וברוך שאמד כמו כולו,
 מה גם הוא זה ודבר .69הארץ כל את כבודו

 אחר אשר י,0 הקדש רוח חכמים אותו שקוראים
 הוא כאלו אור להם מופיע היה הנבואה סלוק .

 המרחב כאלו קול שומעין והיו מדאי, מוחזר
 שקודאין והוא אותו, מחזיר ד> המדבר כלומר
 ובו ,7הקול* מן הנולד כלומר קול, בת אותו
 מאחריך דבר תשמענה ואזניך הכתוב אמר

 הספר בעל אומר מלפניך, אמר ולא לאמר״,
 עדין והוא ♦י, נברא כל תחלת הוא הזה הענין כי

 ואחריו חזק*/ מכל חזק זאת ועם עדין מכל
 עשרת הבורא צייר בל אשד הנגלה האויר

 שלא והסבה האותיות. ושתים ועשרים המספרים
אלה לכל מניע שהוא מפני ראשית, זה עניו עשה

 לד. ו שם 65 .03 יא שופטים 64 .3 יא
 :אפשר 68 יז. ג ירמיה 67 ים. קג תהליס 66

 הכוונה 70 יט. עב תהליט 69 הפולש. החודר,
 שאחרי חכמים בה ראו או שצפו הקדש רוח לסוג

 הקדש, רוח3 ״י3רש צפה כגון הגנואה הסתלקות
 שכוון למדנו א. הל׳ סוף פ״ט שביעית ירושלמי

 ושהיא .3 םד ין3ערו הקדש, ברוח גמליאל רבן
 הקדש רות ואינה קול, ח3 עם זהה נו3ר לדעת

 חגי האחרונים יאים3נ משמתו חז״ל אמרו ה3ש
 ועדיין מישראל הקדש רוח נסתלקה ומלאכי זכריה

היא זו כי ,3 ט יומא קול, ת33 משתמשין חיו

 אלדי אלחכמי אלעלם אתי ומנה אלסבעה. ה׳
 רוח עליו ונחה קאל כמא כ׳ואצה אללה ירזקה

 תאתי ומנה וגו׳, עצה רוח ובינה חכמה רוח ה׳
 אללה ירזקהא אלתי ואלג׳ברוה אלשג׳אעה קוה׳

 ה׳, רוח יפתח על ותהי קאל כמא ישא מן
 ד׳לך. אשבר. ומא גדעון, את לבשה ה׳ ורוח

 אלאסמא אול אלכתאב הד׳א צאחב ג׳על פלדלד
 מאז, כסאי נכון קולה מעני ואמא העולמים. חי

 אלת׳אני אללטיף אלכ׳אץ אלהוא אן בה פיריד
 [73] כאלכרסי אלתמת׳יל עלי וג׳ל עז ללה הו

 ומלכותו כסאו הכין בשמים ה׳ קאל כמא ללמלך,
 כמא י׳ כרסי אלקדס סמי ולדלך משלה. בכל
 קולה מעני ואמא ה׳. כסא לירושלם יקראו קאל

 אלנוד לעמום נעת ד׳לך פאן שמי, והפייד כיור
 כלהא אלדניא סי אלט׳אהר אלהוא פי אלדאכ׳ל

 כבודו וימלא לעולם כבודו שם וברוך קאל כמא
 אלדי הו איצ׳א אלשי והד׳א הארץ. כל את

 ארתפאע בעד אלתי הקדש, רוח אלחכמים תסמיה
 מן מנעכס כאנה נור להם ילוח כאן אלנבוה
 אעני אלצרא כאן צותא יסמעון וכאנו מראה,

 קול, בת יסמונה אלדי והו תעכסה, אלצחרא
 אלכתאב יקול ופיה אלצות, מן אלמתולד אי

 יקל ילם לאמר מאחריך דבר תשמענה ואזניך
 אלמעני הד׳א אן אלכתאב צאחב פיקול מלפניה

 ומע אללטיף מן אלטף והו כ׳לק, שי׳י אול הו
 אלט׳אהר אלהוא ובעדה קוי. כל מן אקוי ד׳אך

 אלאעדאד אלעשרה אלבארי צור פיה אלד׳י
 יג׳על לם ואנמא .10חרף ועשרין ואלאת׳נין

הדה לכל מחרך לאנה אבתדאא אלמעני הדא

 ואלשי*. ׳ו!וא בערוד אן א. (ו>י1נ״ כ״ה 9 כרסיא. ד, 6
חיפא. ד, ו0

 נבואת רטת3 להמעיט רצו בן אם אלא ואה,3הנ
אעני ״אלצרא 71 ומלאכי. זכריה חגי

 כשפה אותיות והשמטת הקצורים נוהג על אלצחרא״
 כדמית 72 החמישי. הפרק סיף לקמן ראה הערכית

בא. לא ישעיה 7ו הד. ג שקוראים מה
 המציאית התפתחה יממנו תחלה, נברא שהוא כלומר 74
 ראה זת למושג 75 שהיא. לכפי שהגיעה עד
השני, המאמר בהקדמת באניו״ד הנבחר בשערו 0ג



 ומערב מזרח השמים רוחות ארבע בה וחצב חקק מרוח, רוח שתים, ב. נעיז
מהן. אחת בכל ורוח ודרום, צפון

 עשרה ושתים כפולות, שבע אומות, שלש יסוד אותיות, ועשרים שתים ג.
 מקומות, בחמשה בפה קבועות בקול, חקוקות ברוח, חצובות אותיות פשוטות,

 ע׳ ח׳ ה׳ א׳ ש/ ר׳ צ׳ ם׳ ז׳ ת׳ נ׳ ל׳ ט׳ ד׳ ק׳ כ׳ י׳ ג׳ ף׳ מ׳ ו׳ ב׳ ע׳ ח׳ ה׳ א׳
 הלשון, ובראש השפתים בין ף׳ מ׳ ו׳ ב׳ הבליעה. ובית הלשון בסוף משתמשות

 משתמשות הלשון חצי על ,ת נ׳ ל׳ ט׳ ד׳ נכרתות. הלשון שליש על ק׳ ,כ י׳ ג׳
ישן. ובלשון שנים בין ש׳ ר׳ צ׳ ס׳ ז׳ הקול. עם

יצירה ססר קי

 אתר ולפיכך ה/ יכולת הוא כי עליהם, ומושל
 השני את עשה חייט, אלהיט רוח אחת אמרו

ב אמד שכך הנגלה האויר

ה כ ל ת ה י נ ש ה

מה:  הנגלה האויר השניה במעלד. כי תרגו
הרוחות. ארבע נושבות ממנו אשר

 נקרא הסאות מארבע הנושב כי ופירושה.
 כמו בך, נקראין עצמן הפאות וארבע רוח,

 ארבע ואמר ,ז8 השמים רוחות ארבע אלה שאמר
. השמים קצות מארבע רוחות  שכבר פי על ואף ״

 כי שנדע צריך הרי מהן, אחת ככל ורוח אמר
 משתי מהן שיבא מד. רוחות, שלש פאה בכל

 עשרה שתים כללותן ותהינה האמצע ומן הקצוות
 ושרטט הרצון התפשט הזה ובאויר *ל. דוחות

 המספרים ובעשרת האותיות ועשרים בשתים
 אליו. צירפן ולפיכך מצוי, וכל הנפשות צורות
ואמר

ה כ ל ה ה ת ו שי לי ש ה

מה:  מהן אשר האותיות ועשרים ושתים ותרגו
 פשוטות, עשרה ושתים כפולות שבע יסוד שלש

מקומן בקול, חקוקות באויר, חצובות אותיות ד.ם

 שהמאה הרי ה. ו זכריה 76 .0 עמ׳ מהדורתי
 וכאן לו, פט ירמיה 77 רוח. נקראת עצמה

באוטו הזכיר ד.םסר ובעל 78 הנושבות. הדוחות

 ולד׳לך אלכ׳אלק, קדרה׳ הו אד׳ עליהא מסלט
אניה ג׳על חייט, אלהיט רוח אחת קולה בעד  אלת׳

פי. קאל אד׳ אלט׳אהר אלהוא

ד. ת׳ אל ה כ הל ל א י אנ

אניה אלמרתבה פי אן :תפסירהא  אלהוא אלת׳
ה אלד׳י אלט׳אהר אלארבע. אלריאח תהב מנ

 ג׳האת אלארבע מן יהב אלד׳י אן ושרחהא,
 כד׳אך תסמי אנפסהא ג׳האת ואלארבע רוח, יסמי
 ארבע וקאל השמים, רוחות ארבע אלה קאל כמא

 קאל קד אנה ועלי השמים. קצות מארבע רוחות
בגי מהן, אחת ככל ורוח  [74] נעלם אן פינ

 מנחא תאתי מא ריאח, ת׳לאת׳ ג׳הה כל פי אן
 ריחא עשר את׳ני פתציר אלוסט ומן אלטרפין מן

 אלמשיה סארת אלהוא הד׳א ופי ג׳מלתהא.
 ובאלעשרה חרף ועשרין באלאת׳נין פכ׳טת

 יצ׳מהא ולד׳לך מוג׳וד, וכל אלנפום צור אעדאד
פיקול אליהא.

ל א ה ו כ ל ה ה ׳ ת ל א ׳ ת ל א

 אלתי חרף ועשרין ואלאת׳נין ותפסירהא:
ה מנהא  ואת׳ני מצ׳אעפה סבעה אצול ת׳לאת׳
 אלהוא, פי מנחותה חרוף הי בסיטה, עשר

ב׳מסה אלנפס סי מחלהא באלצות, מרסומה

 ריחות ושלש :קתני והכי מחסרא הסורי כעין כללי,
 ״ברכי בפיוטו רבנו חרז זה וענין מהן. אחת בכל

רב של הטיטנית האסכולה זזלאי, מ. ראה נטשי׳׳



קיאג רביעי פרק

 חמשה לכך וחלוקתן מקומות, חמשה בנפש
 מעומק מוצאן הרי עין, חית הי אלף הלקים.
 הרי פי, מס וו בית אבל הגרון. פתחת עס הלשון
 גימל אבל הלשון. וקצה השפתים באטירת מוצאן

 הלשון ברוחב מתפצלים הס הרי קוף, כף יוד
 הם הרי תו, נון למד טיח דלת אבל הקול. עם

 זין אבל הקול. עם הלשון באמצע מתפצלים
 השנים מבין מוצאן הרי שין, ריש צדי סמך

 הענין. שמחייב כפי נח ישן פירשתי נח. בלשון
 בקרבת שהם והוא ייחוד, תוספת בדט׳ל׳נ׳ת׳ ויש

מלמעלה*״. מבפנים השנים

 בחלוקים נתכוון הספר שבעל זה, דבור ופירוש
 במקומות שנויהם ערך כפי האותיות כי אלו,

 ולפיכך באויר, שרטוטיהן שנויי יהיו בפה חתוכן
 שהקול כ?ול, ח?מ!ות כרוח חצובות לו הקדים
 ומפסלן. חוצבן וזה האויר אל ומשלחן חוקקן
 יוצר והוא שבהן, העדין א׳ה׳ח׳ע׳ חלק והנה

 תנועתן שלפי ג׳י׳כ׳ק׳ ואחריו ישרים. קוים באויר
 שות מהן משולשות, תבניות באויר יוצרים
 כפי ד׳ט׳ל׳נ׳ת׳ ואחריו שות. בלחי ומהן צלעות

 מרובעות, תבניות באויר יוצרות תנועתן ערך
 הרכבות בהן שיש ומהן פשוטות מרובעות מהן

 תנועתן צורת וכפי ז׳ט׳צ׳ר׳ש׳ ואחריו אחרות.
 בזויות מהם מפותלים, שרטוטים באויר יוצרות
 שיש ומהן חדות זויות להן שיש ומהן נצבות

כח לפי ב׳ו׳מ׳ף׳ כן ואחרי .8י קהות זויות להן

 אמא אקסאם. כ׳מסה לד׳לך וקסמתהא מואצ׳ע,
 אללסאן אקצי מן פמכ׳רג׳הא עין חית הי אלף
 סמכ׳רג׳הא פי מים יו בית ואמא אללהאה. מע

 יוד גמל ואציא אללסאן. וטרף אלשפתין באטבאק
 מע אללסאן בערץ׳ תנפצל פאנהא קוף כף

 תנפצל פאנהא תו נון למד טית דל ואמא אלצות.
 צדי סמך זין ואמא אלצות. מע אללסאן בוסט
 אלאסנאן בין מן |עז( י: כ׳רג׳הא פאן שין ריש

 מא עלי סאכנא ישן פסרת (75) סאכן. בלסאן
 תכ׳ציץ זיאדה׳ דט׳ל׳נ׳ת׳ וסי אלמעני. אוג׳בה

 מן דאכ׳להא מן אלאסנאן תג׳אור אנהא והי
אעלאהא.
 יריד אלכחאב צאחב אן אלקול, הד׳א ושרח

 אןאלחרוףעליקדראכ׳תלאפהא אלאקסאס בהדה
 אכ׳תלאף יכון אלפם פי מקאטעהא מואצ׳ע פי

 חצוכות לה קדם ולדלך אלהוא, פי תכ׳טיטהא
 וידפעהא ירסמהא פאלצות כ?ול, ח?ור,ו,־ז כרוח
 א׳ה׳ח׳ע' פקסם ויהנדמהא. פינחתהא אלהוא אלי

 מסתקימה. כ׳טוטא אלהוא פי יהדת׳ והי אלטפהא,
 סי תחדת׳ חרכתהא פבחסב ג׳י׳כ׳ק׳ ובעדה
 מתסאויר.' מנהא מת׳לת׳ה, אשכאלא אלהוא

 דט׳ל׳נ׳ת׳ ובעדה מתסאויה. גיר ומנהא אלאצ׳לאע
 אשכאלא אלהוא פי תחדת׳ תחרכהא קדר פעלי

 פיה מא ומנהא גסיטד. מרבעאת מנהא מרבעה,
 צורה׳ ועלי ז׳ס׳צ׳ר׳ש׳ ובעדה אכ׳ר. תרכיבאת
 מנערג׳ה, כ׳טוטא אלהוא פי תחדת׳ חרכתהא

 זואיא לה מא ומנהא קאימה זואיא עלי סגינהא
ובעד מנפרג׳ה. זואיא לה מא ומנהא חאדה

 *78 קלב. עם׳ תשכ״ד, ירושלם גאין, סעדיה
 למוצאיהן הללו האותיות צירופי בראותם אשר יש

 לפי כי הזה, הספר חבור זמן את לאחר החליטו
 לפנים ידועים הללו הצירופים היו לא דמיונם

 רס״ג כי וטענו פניהס החציפו שאף ויש בישראל.
 האחרים בנוסחים גם שישנם למרות שהוסיפם, הוא

 המה. הבל ודנרי רם״ג. של הזה הנוסח מן השונים
 ״א*ז הוא בלל הרי התנאים בדברי מצאום שלא ומה
 מצאנו וכבר ב(. קג )זבחים ראיה״ ראינו לא

 בש״ ״אח בגון הראשון הבית בומן ידועים מקצתם
 ״אטבח וחלופי שם, רד״ק ופירוש א, נא ירמיה ראה

שהיה ב( נב )סובה חייא ר׳ בבית נהוגים גזדו״

מנ׳וג־הא. ד, 11

 המציאם שהוא ולא ב(, ג )כתובות תינוקות מלמד
 בידינו ומסורת מדרשו. בבית רגילים שחיו אלא

 בטע״ ״אחס כגון הצירופים אותם שרוב מאבותינו
 יהושע ידי על נוצרו א( קד )שבת גנדס״ ״אלבם

 עיר בכל תינוקות מלמדי להושיב שתיקן גמלא בן
 הכלים את גס ויצר א( בא בתרא )בבא וכפר

 הלומד, התיניק של לזכרונו האות צורת להחדרת
 79 לעיל. כאמור מלפנים היו ידועים וחלק

״זויות מלולי תרגום 80 קוים. אפשר:
היוס. שמקובל בפי ״קהות״ יתרגמתי פשוקות״



מירח סטרקיב

 שד.ם מהם עגולות, תבניות באויר יוצרות בטוין
 אחרות. הרבבות עמהן שיש ומהן *.0בלבד*
 שגי, וקבעו ב׳רמ׳ף׳ חלק הספר בעל והקדים

 ועשרים שתים בסדר האלף אחר שהבית מפגי
 כדי •1בעריכתו המסדר והקדימו האותיות,
 יקבוץ שלא כדי הללו החלקים סוגי בין להבדל

 אותו, לבטא הלומדים על ויכבד בסדורו חלק בל
 השתים מן התיבות חבור כי הנערים, ובטרט

 זר באות אות חרוב על יהיה האותיות ועשרים
 ** אחד מחלק שהן אותיות שתי יתחברו ולא לו,
 ולא זס בלשון למצוא אין ולפיכך מעט, אם בי

 לכך הדומח כל ולא דטי• ולא קג ולא צש
 בספר זה את בארתי וכבר במלה, קבוצים
**. הלשון מספרי הראשון

 חמשת בחלוקת ד.םםר בעל מטרת ומלבד
 המשולשות התבניות את לתאר כדי הללו הח>קים

 הישרים הקוים ולתאר והעגולות והמרובעות
 ואף במקרא !סגולות[ להם מצאנו והמפותלים,

 במקרא להן יש א״ה׳ח׳ע׳ והנה כולה. בשפה
 בהסכמת י״ז מהן סגולות, וארבעים שתים

 כ״ה ומהן בבל, ואנשי ישראל ארץ אנשי קריאת
 למ״ב יחדנו וכבר ישראל, ארץ לקריאת סגולות

 כאן נזכיר שאנו אלא הלשון*״, מספרי ספר
 אני, אפעל המלה היתד. אם ונאמר, עיקריהן

 פתוחה תהיה הרי **, אראה כאמרך סמוכה והיא
 התסעל היתד. ואם אהמהי*. פאמרד בא׳ה׳ח׳ע׳

* 'כאמיד תודגש, זקיקות או  *!ני׳'
•*, אענה ולא פאמרך פתוחה בא׳ה׳ח׳ע׳ היא הרי

 81 מורכבים. בלתי פשוטים עגולים כלומר *80
 דאלף אותיות ושתים עשרים ועורך מסדר כלומר

 אותיות שתי יהיו שלא בדי זו בצורה ערכן בית
 ממוצא שהן כלומר 82 רצופות. אחד ממוצא

 זה ענין על 83 רבנו. שהדגים וכפי אחד
 ג. ר׳ כולנד. ועל רבים, כתבו כבר ״ג0ר של בתורתו

 הביא 0ש והלאה, 35 עמ׳ לאגרון בפתיחתו אלוני
 ע״ש. זח, בעניו רבנו על המשיגים דברי גם
 רבנו של הלשון ספרי אללגה״ ״כתב כי כידוע 84

בענינים המדבר החלק וועח ספרים. עשר שנים כללו

 פי תחדת' לפט׳חא קוה׳ פעלי ב׳ו׳מ׳ף׳ ד׳לך
 מחצ״ה, הי מא פמנהא מדורה, אשבאלא אלהוא
 קדם ואנמא אב״ר. תרביבאת מעה מא ומנהא
 ת׳אניא, וג׳עלח ב׳רמ׳ף׳ קסם אלבתאב צאחב

 אלאת׳נין נט׳אם פי אלאלף בעד אלבי בון למוצ׳ע
 נט׳אמה פי אלנאט׳ם קדמה ואנמא חרף, ועשרין
 יג׳מע לילא אלאקסאם הדה אנואע בין ליפרק

 אלמתעלמין עלי פית׳קל אלנט׳אם סי קסם כל
לו אלצביאן, וסימא בה, אלנטק ד  תאליף אן ו

 יכון אנמא חרף ועשרין אלאת׳נין מן אלכלמאת
 יתאלף ולא מנה, גריב בחרף חרף אלאכת׳ר עלי

 עלי אלא ואחד קסם מן המא ]עח[ חרפאן
סיי אללגה סי יוג׳ד לא ולדלך אלאקל,  ולא ז

 דלך שאכל מא ולא דם ולא קג ולא צש
 אלכתאב פי ד׳לך שרחת קד בלמה, פי מג׳מועא

אללגה. כתב מן אלאול
 הדה תקסים פי אלכתאב צאחב גרץ׳ וסוי

 אלמת׳לת׳ד. אלאשכאל לוצף אלאקסאם אלכ׳מסה
 אלכ׳טוט [76] ולוצף ואלמדורה ואלמרבעה

 ]כ׳ואץ[ להא וג׳דנא ואלמנערג׳ה, אלמסתקימה
 א׳ה״ח״ע׳ פאמא כלהא. אללגה פי בל אלמקרא פי

 ב׳אציה, וארבעין את׳נין אלמקרא פי להא פאן
 ואהל אלשאם אהל קראה' באתפאק י״ז מנהא

 אלשאם, ,לקראה ב׳אציה כ״ה ומנהא אלעראק.
 אללגה, כתב מן בתאבא ללמ״ב פרדנא וקד

 כאן אדא ונקול, עיונהא האהנא נדבר לבנא
 אראה, בקולך מצ׳מומר. והי אנא אפעל אלבלמה

 ואדא אהמה. בקולר א׳ה׳ח׳ע׳ פי מפתוחה פאנהא
 בקולך תדגש, אצ׳טרארא או תפאעלא באנת
כקולך ממדודה א׳ה׳ח׳ע׳ פי פהי ואבבד אבנה

זסו. א, ו 2

 ב הלכח סוף השני בסרק ולעיל הראשון. היא אלה
 הספר היד. כנראה וחוא וחרפי׳׳ ״הדגש ספר הזכיר
 ברור לא 83 ,6 ובהערה שם ראה הששי.
 לצערנו כי הלשון, ספרי בסדרת זה היה סמר איזה
 טז. בא בראשית בגון 86 נמצאים. אינם רובם

 ב. טז בראשית 88 יח. נד. תהלים ראה 87
כגון 91 ז. יט איוב 90 ג. י ויקרא 89



קיגג רביעי פרק

 באלו יהיו הדגושים ** ואס$ר ״1אדפך: וכמו
 וכמו <״. ו.ארחם *״ אנחם כאמרך משוכים הארבע'
״יחן כאמרך רפי בהן יהיו• •״ י$ח יצג״״  ׳
 היא הרי הידיעה על הנוספת בית י*.'וכל ויעד
 י, נפיל יי, בטוב כגון בידיעה כוונתי דגש,

 *■ ,$ח)ל5 מהרים כאמיר בסגול תהיה ובא׳ה׳ח׳ע׳
 בשוא תהיה מודע בלחי על נוספת בית וכל

 ועל *, רפים במים ,ג ?ראי&ית כאמדך * פתוחה
 / כבד ?עם כאמיד לכך בדומה חאמר א׳ה׳ח׳ע׳

 קמצה יהיה בידיעה מהן והאלף י. ה׳ !יעיני
 על הנוספת הי וכל ךד״.1ןןא והנוחר כאמרך

 י,0 היד כאמרך דגש להיות דרכו הרי ליחדו שס
 יהיה אלו, אותיות מארבע היה ואם הייום

 סגול ובהי יי, העם י,2 !;.אדם קמץ ובעין באלף
 כאמרך פתה ובחית ,15חהרים ,14ןזוןמון כאמרך
 ״י והחריטים יי והחלונים זולת ,זיהח#ו, 14 החוצה

 חטף, יהיה לשלול ההי היה ואם *.0חזח^ניס
 אלו ומארבע .־־ה׳ ןזיך טובי*, ב1הט .כאמרך
 יעות האל אני ה^הים כאמרך משוך האלף
 וכן ,2יי המיתהו ההמת כאמרך סגול הקמץ וההי

־ר3ןד וכמו אכלנו׳־'*. ך,אכ׳ל האלף  •=, ר8ןס ,ן
̂יע&ה יהיה  המתפעל, גי י^אב וכמו .טג יחק י* בוזו
א יהיה ל  על הנוספת והכף כן-י. יעלה בהן'

 ?ב^א**, כאמרך פתוחה, תהיה מודע הבלתי
 ?.וזתף כמותן תהיה אלו ובארבע ,ג4 2פצאו
דגושה תהיה הידיעה על נוספה ואס .גג תארב

יז. קיה תהלים ראה 92 כב. כג שמות
יט. לג שניות בגון 94 יט, נא ישעיה ראה 93
 ישעיה 96 אוצג. א, ובכ״י כד. י שמות 95

 ישעיה 97 אוקח. א, ובכ״י ב, בח איוב בה, מט
 ראה 98 יוהן. א, וכב״י י. בא משלי י. בו

יועד, א, וגב״י המועדה. ערי ט. ב יהושע
א. כד בראשית כגון 1 טו. כ בראשית בגון 99
 יט. לא יה. יט במדבר 3 יב. לג שמות בגון 2
 בגון 5 חטף. פתח במו יוצא שהשוא כלומר 4

כ. ב שם 7 ז. בד במדבר 6 א. א בראשית
 יחזקאל יא. בז שמות 9 ח. ו בראשית כגון 8

לא. יד שמות כגון 10 באורך. א, ובכ״י יח. מח
בז. א שם כגון 12 יד. א בראשית כגון 11
יד. ד א שמואל בגון 14 טז. יד שם □נון 13
ח. טו שש כגון 16 יט. ז בראשית כגון 15

 יכון אלדגשין ואספר אדבר ומת׳ל אענה. ולא
 וארחם. אנחם כקולך ממדודא אלארבע הדה פי

כוןגנ ואוקח אוצג ומת׳ל  יוחן כקולו רפי פיהא י
 דגשה, פחי מערפה עלי תזאד בי וכל ויועד.
 ועלי בכל, בטוב, י4 כקולר. אלמערפה אעני

 בחלל. בהרים, כקולך בסגול חכון א׳ה׳ח׳ע׳
 מפתוחה, בשוא תכון נכרה עלי תזאד בי וכל

 א׳ה׳ח׳ע׳ ועלי רבים, במים בראשית, כקולך
 ה׳. בעיני כבד, בעם כקולר כנחוהא תקול

 כקולר. קמצה יכון אלמערפה פי מנהא ואלאלף
 לית׳בתה אסם עלי יזאד*י הי וכל באורך. והנותר
 פאן היום, היד, כקולו דגש יכון אן פסבילה

 אלאלף פי כאן חרוף אלארבעה הדה מן כאן
 כקולו סגול אלהי וסי העם, האדם, קמץ ואלעין
 נעט* כקולו פתח אלחית וסי ההרים, ההמון,
 והחוייטים והחלונים כ׳לא מא החשך, החוצה,

 מכ^זמא כאן ואפיא״י אלהי כאן ואן והחמנים.
 •הדה ומן [77] ה׳. היד טוב, הטוב כקולך

 אני, האלהים כקולך ממדוד פאלאלף אלארבע
 ההמת כקולך סגול אלקאמץ ואלהא יעות. האל

 ומת׳ל אכלנו. האכל אלאלף וכי׳לך המיתהו,
 יכתב ומת׳ל יוחק. יעשה פיהא יכון יספר ידבר

 ואלכף כן. יעשה לא פיהא יציר אלמתפאעל
 כבוא כקולו מפתוחה תכון נכרה עלי אלמזאדה

 כחתף כנחוהא תקול אלארבע הדה ופי כצאת,
דגשה כאנת אלמערפה עלי זידת ואדא תארב.

לו. ך, 14 יקח. יצג ד, 13 תזאי. כף וכל י, 15 כקו
נאפיא. ד, 16

טז. מא יחזקאל 18 ד. א שם בגון 1ד
 ונקדתי זז. יז ישעיה כגון 20 בב. ג ישעיה 19

 שבך וברור א, כב״י מנוקד שבך קמוצות שלשתן את
 הם הדפוסים ספרי בבל ולפנינו רבנו, לפגי היו

 יא במדבר 22 בה. יא שופטים 21 בפתח.
. מלבים 23 בג. ו ה ג. ח איוב 24 ב
מג. 0י ב שמיאל 26 יט. כו ירמיה 25
ד- תהלים 27 טו. עא תהלים כגון 28 כ
 בג. יט איוב ראה 30 בא. יה בראשית בגון 29

 ט, ג אסתר 31 כאן. זו מלה ענין מבין ואיני
 יד. יב שם 33 בו. בט בראשית 32 הה.

בה. גג משלי 35 ז. בא שמות כגון 34



יצירה םר0קיד

 קמצה תהיה הללו ובארבע י*, כלילה **, כיום
 ״*. אשר ןןעךים י*, תעופינה $ןב כאמרך סגול, או

 קלה תהיה מודע הבלחי על הנוסף והלמד
 כל לעיני כבטוין, תהיה ובארבע סתוחה,
 שהיא יש ובמודע ׳<. אורים לעשה י,0 ישראל
 בקמץ ויש /2לעינים יראה כאמרך נסתהת
 כאמרך בסגול שהיא ויש לעץ״, מקדם כאמרך
ת׳/ להרים  ואם י•.5לחבשים מודיעים ולגבעו
 רע*/ עד ב1מט בדגש תאמר הנים נוספה

/1מ*  ובצורת מצרים״•• מארץ תאלר ובאלו סי
 מן היה ואס ,50מרבה מכביר״/ חאניר כיסעל

 .5- מאריך .8י מהזיק כאמרך' משוך יהיה הארבע
 55 נ^בי ובארבע י״, נ>*?ה יי. נדבר נפעל ובצורת
 ולא נפלם לא נתסעל ובצורת משוך. 5נעשיהי־

,זנכ£ל  חושים•״. נחלץ הארבע מן היה ואס '
 לא ,80הארץ מזןוב *,8המנורה מעשה בתו וכן

 והנפעל בפועל יהיה! כך .9]פסלי לך" תעשה
 י", תחנונים ,6להטי■ תאלתזי הפעל בו.'ובשס

 דברה בו תאמר ואשר /4מעמעים מן חוץ
 הארבע באלו תאמר ״*,אזנך חה1־10 ,95אליו

 י' ד3ןכ כגון דגש בו שיש ובמה *.זלך״£ה
 י0 ובער ותאמר הארבע באלו תמשכהו ,80 ןס?ך
 גי ה?ן^ן$ה כאמרך כיפעלה אמרת ואם >׳. ירחם
̂ד. לא ,בא׳ה׳ח׳ע הרי דגש, א״. ??טד  ואם הי

 עבר הסעל היה אס המלה, את א׳ה׳ח׳ע׳ מצעה
 .רחקו• כי כאמרך קמץ, הראשונה האות תהיה
כאמרך פתח יהיה עתיד היה ואם ♦ל, מעלי

 קמצה תכון אלארבע הדה ופי כלילה, כיוס,
 אשר. כערים תעופינה, כעב כקולך סגול או

 כ׳פיפה תכון אלנכרה עלי אלמזאדה ואללמד
 לעיני כאעראבהא תכון אלארבע ופי מפתוחה,

 קד אלמערפה ופי אורים. לעושה ישראל, כל
 כקולך תקמץ וקד לעיניס, יראה כקולך תפתח
 להריט כקולך סגול תכון וקד לעין, מקדם

 אלמיס זידת ואדא לחדשים. מודיעים ולגבעות,
 הדה ופי מיום, דע, עד מטוב באלדגש תקול
 מכביר תקול מפעל צורת ופי מצרים. מארץ תקול

 כקולך ימתד אלארבע מן כאן פאדא מרבה,
 ופי נקוה, נדבר נפעל באב ופי מאריך. מחזיק,

 נתפאעל באב ופי ממדוד. נעשה נעבד אלארבע
 ״ אלארבע מן כאן פאדא נכשל, ולא נכלם לא

 המנורה, תעשה אלתו סי וכדלך חושים. נחלץ
 אלפאעל 1פי• לך, תעשה לא הארץ, תעזב

 להם, תאלחך אלפעל תסמיה׳ ופי בה. ואלמפעול
 פיה תקול ואלדי תעתועים. כ״לא מא תחנונים,

 הדה פי ונקולי* אזנך פתחה אליו דברה
 מת׳ל פיה תדגש ]ס[ מא ופי להטה. אלארבע

 אלארבע הדה פי תמדה יספר, [78] יכבד
 כקולר מפעלה 80 קלת ואדא ירחם. יבער פתקול

 היא. מטוהרה לא א׳ה׳ח׳ע׳ פי דגש, המעשקה
 כאן פאן אלכלמה, א׳ה׳ח׳ע׳ תוסטת ואדא

 כקולך קמץ אלאול אלחרף כאן מאצ׳יא אלסעל
 פתח כאן ״אתיא כאן ואן מעלי. רחקו כי

]שאלו ירושלם שלום שאלו ה/ מעל רחקו כקולך
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 תימן יהודי כמסורת רבנו ונום׳ לא. כד. שמוח 59

בה לדבר שייך ולפיכך יוד חסרה ״תעשה״ שתיבת

יכון. אלארנע ו, 17
ן כד׳לד פסל לד ו, 18 ו נ  תקול. ו, 19 פי. י
איתיא. א, 21 עורות. שתי כאן חסר ו, 20

 והספרדים האשכנזים כמסורת לפניו היתה ואלו כאן,
אהחע. עין מחמת ולא ״תיעשה״ היוד מחמת הרי
 שמות 61 טז. ז ישעיה מג, כו ויקרא ראד. 60
 כג. יה משלי כגון 63 ה.0 ג איכה 62 ג. כ
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קטוג רביעי הרק

 ]שאלו- •*, ירושלם שלום שעלו ״, ה׳ מעל רחקי
 4בעבררעמ ותאמר *י. הססח ן£חטו• מטר״[, הה׳

ם״,  בצורת הוא ואשר *.8הארץ אל £ןזרו• פני
 אניע^ בא׳ה׳ח׳ע׳ י,ג אשלח? יי, ךה3אכ; אפעלך

 תאמר להם מקור שהוא וכל *.4 5|1א|י עמי
 על תאמר ובא׳ה׳ח׳ע׳ צדיק**. בכסף מ?רם על

 ,י^מד ביוד הזקיקות ובפעל קמץ. הכל •י, מאסם
 •*, י1הךא פעלו ובצורת דבושויי׳. כל יןןרם ,״חי

 ובשמות י״. עלה עלו■(ך תאמר ובארבע ,98החנעו
 יפתח א׳ה׳ח׳ע׳ מן אות נתמצע אם המשולשים

 היה ואם <*. ה;ער ״9י .נער *•, ל01 כאמרר בולו,
 י•*, זבח כאמרד האחרון החצי יפתח אחרון

 כלום. יפתח' לא תחלה היד. ואס צע9 •״, ז?מח
 וראיתי כאכירך חלם השם תחלת היה אם וכך

חן״, כי ,8גבהי לבית  בסופי הוא ואשר ב
 נ ?יק^צת תאמר האותיות בשאר לנקבה, השמות

 ושרה ]פתוחה[ הארבע ובאלו ן>ס?!ן?ןת*,
 התנועות מן שהיה ומה י. מסל^חת אש ,נש'מעת
 ]אות לו נסמך אם יפתח חלם האותיות בסופי

 בצירי וכך י, לשמע 5 לסקח כאכירך א׳ה׳ח׳ע׳[ מן
 9 יןקייע כאמרך בחרק וכך י, זורח ל שומע כאמרך
 יהוקע־יי. יי סרוח כאמרך בשורק וכן י,0 .נצליח
 שהם וישי בא׳ה׳ח׳ע׳. סגולות המ״ב כלל הם אלה

 וב׳ג׳דכ׳פ׳ת׳ מסויים, באופן לריש משותפים
זה. בירור מקום כאן ואין מסויים, באופן

 אם שהוו ב׳ו׳מ׳ף׳, מהשפעת שמצאנו וממה
1כשורק* נעשת היא הרי מהם אחד על נוספה

ו. קכב תהליס 76 טו. יא יחזקאל 75
כא. יב שמות הגון 78 א. י זכריה 77
 אל וצ״ל יח, יד ירמיה 80 לה. כז יחזקאל 79

 בראשית 82 יז. כב במדבר 81 ארץ.
 עמנו. וצ״ל כ, טו ב שמואל 83 כז. לב
 86 בו. עמום 85 ב. ח השירים שיר 84

 ח, י עזרא 88 י. טז ויקרא 87 ד. ב שם
 בראשית 90 במקרא. כזו מלה שאין נדמה 89
 במדבר כגון 92 יד. ו א שמואל 91 יג. ב
 בגון 94 ב. לז בראשית כגון 93 בג. יג

נד. לא בראשית כגון 95 בז. יד א שמואל
 בו. לז בראשית כגון 97 ב. ד ישעיה בגון 96
 שם 1 יח. כא שם 99 ח. מא יחזקאל 98
בראשית 3 ד, יא ב שמואל 2 ח. לח

 אלמאצ׳י פי ותקול הפסח. ושחטו מטר[** מה׳
 צורה׳ עלי הו ומא הארץ. אל סחרו פנים, רעמו

 אניעך א׳ה׳ח׳ע׳ ופי אשלחך, אכבדך, אפעלך
 על תקול להם מצדר הו ומא אביאך. *,8עמנו
 מאסם על תקול א׳ה׳ח׳ע׳ ופי צדיק, בכסף מכרם
 באליוד אלאצ׳טראר אלפעל וסי קמץ. אלכל
 הראו, פעלו באב ופי רכושו. כל יחרם חי, יעמד
 ומן עלה. העלו תקול אלארבע ופי התעו,

 מן חרף תוסטת אדא אלת׳לאת׳יה אלאסמא
 היער. גער נתל כקולך כלה אנפתח א׳ה׳ח׳ע׳

 כקולך אלאכ׳יר אלגצף אנפתח אכ׳ירא כאן סאן
 שיא. יפתח לם אולא כאן ואן בצע. צמח זבח

 וראיתי׳* כקולך חלם אלאסם אול כאן אן וכדלך
 אלאסמא אואכ׳ד פי הו ומא בחן, כי גבה, לבית

 28 מקבצת תקול אלחרוף סאיר פי אלתאנית׳ מן
 שמעת, ושרה אלאדבעה הדה ופי מתקדשת,

 אואכ׳ר סי אלנגם מן כאן ומא מתלקחת. 2אש*
 ]חרף ג׳אורהא אדא יפתח אלחלם מן אלכלמאת

 וכדלך לשמע, לסקח י* כקולו א׳ה׳ח׳ע׳[ מן
 אלחרק מן וכד׳לך זורח, שומע כקולך אלצירי מן

 כקולך אלשרק מן וכדלך יצליח, יושיע כקולו
 אלמ״ב אלכ׳ואץ ג׳מלה פהד׳ה יהושע. 211 סרוח

 10 חאל סי אלריש ישאדכוא וקד י*. א׳ה׳ח׳ע׳ פי
 תחריר מוצע הדא ולים חאל סי וב׳ג׳דכ׳פ׳ת׳

דלה
 אלואו אן ב׳ו׳מ׳ף׳, תאת׳יר מן וג׳דנא וממא

סצארת אנצ׳מת מנהא ואחד עלי [79] זידת אדא

 פחי. א, 23 ו. בכ׳י ואיתיה זוז, פסיק ל״ג א, 22
מקובצת. ו, 25 וראיתי. א, 24
.0'א! שמעת וגבוה מפחוזזר• אלארבעה ו, 26
כר:זז. יהיה ו, 28 נקילך. ניג״תוחיז תכון אלזזלמ / 27
אהח׳־ס. חרוף פי אלכ*ב ואץ אלב ו, 29
ס ה1 בקסע י;נ ו, 30  מר־־״ו על לעגיוד >גר0א מאי טניי

קרוע. הכ׳׳י כי

!. גיב ישעיה 5 בד. ט שמות 4 ט. יה
כד. ב א שמואל בגון 7 יא. בו ויקרא בגון 6
 בגון 10 יט. לד תהלים בגון 9 אה. קהלת 8

 בגון 12 יג. בו שטות 11 ג. א תהליס
כגון 14 בשורק. זג׳׳ל 13 טז. יג במדבר



יצירה ססרקטז

 ו$תח י,6 ישראל ימלת י,1 ההיא ו|עח כאמרך
 זה יהיה' ושני, האפשרי'וולדו ולפי יי. מועד אהל

 שוא חחלתד. אשר המלה על נוסף לוו דומה
•י. וסרחים ״ וקשתות כאמרך

 גתמצע שאט ג׳י׳כ׳ק׳ מהשפעת שמצאנוהו וממה
 בני _ו*גה ,״כאמרך_ו*פה דגש, יחיה מהם אחד

 אחדים להם שמשותפים ויש ויב^פקרי*. איש**,
י זה. בענין

 והשין הדיש הרי ז׳ס׳צ׳ר׳ש' ד׳ט׳ל׳נ׳ת׳ ומהשפעות
 אם ששה מהם השמונה. ונשארו לצד מובדלין

 אחד או הריש והיתר. מלפניה, לריש סמוכים היו
 תהיה נצבות, נקודות שתי כלומר בשוא הששה
 ==, דךפמונים כאמרך ד׳ז׳ט׳ס־צ׳ת׳. והם דגש, הריש
 ל?יטי וכאמרך במן^ה ואזרם וכאמרך ,5י דרור

 י־, ד0הםך ותחת ,גי אלף ותאמר'ישר ,9י• השמים
 .־ממ$ה* וכאמרך י-, אמרת? ציו^ה ותאמר

 הריש תהיה שהיא כל תנועה ביניהם היתד. ואם
 ואם צרייי, מעט יום״*, ן-ןך כאמרך רפי

 האותיות ושתי לכך. הדומה וכל ,גמרוץ*
 לאחריה לריש נסמכו אם נון, למד והס האחרונות

 בשר כאנזרך דגש יהיו ביניהם תנועה בלי
 ודומיהן. ,<ג נדנ^ה ,גנ ער^תו

 את להודיע בו שהבטחנו מד. קביעת היא וזו "
הזה. בשער הטברינים אצל והרפי הדגש הריש

 ישראל, ומלר ההיא, ובעת כקולד •*, כאלשרק
 וולדו אלאמכאן ועלי** מועד. ]פא[ אהל ופתח
 עלי אלמזאדה אלואו ד׳לד <נ שישאבה י* ושני

 וקשתות כקולר *8שוא אולהא אלתי אלכלמה
וסרוחים.
 אחדהא אן ג׳י׳כ׳ק׳ תאת׳יר מן וג׳דנאה וממא

 איש, בני ויגה ויכה, כקולד ינדגש תוסט אד׳א
אלבאב. הד׳א סי בעץ׳ ישארכהא וקד ובקבקר.

 פאן ז׳ס׳צ׳ר׳ש׳•* ד׳ט׳ל׳נ׳ת׳ תאת׳יר ואמא
 ובקי גאחיה *ז מעזולין ואלשין אלריש

 אלריש ג׳אורת אד׳א סחה פמבהא אלת׳מאניה.
 בשוא אלסתה אחד או אלריש וכאן קבלהא מן

 והי דגש אלריש כאן קאימתין גקטתין אעני
 וכקולך דרור, דרכמוגים, כקולר ד׳ז׳ט׳ס׳צ׳ת׳

 ותקול השמים, למטר וכקולך במזרה, ואזרם
 אמרתך, צרופה ותקול הסרסד, ותחת אלף, שר

 כאן מא נגמר. בינהמא כאן פאן תרומה. וכקולו
 ואס צרי, מעט יום, דרך כקולר רפי אלריש
 אלאכ׳ראן ואלחרפאן ד׳לך. אשבה ומא תרוץ,
 בעדחא מן אלריש ג׳אורא פאד׳א נון למד והמא
 בשר כקולו דגש יכון בינהמא נגמר. בלא

מאת׳להא. ומא ברננה, ערלתו,
 תעריף מן בה ועדנא מא את׳באת והד׳א
 הדא טי ללטבראניין ואלרפי אלדגש אלריש
אלבאב.

 י. כב א מלכים כגון 15 ד. יד שופטים
יח. יג ישעיה בגון 17 לה. ח ויקרא 16
 איכה 20 מ. י יהושע כגון 19 ד. ו עמום 18
 כגון 22 טו. ט א הימיס דברי 21 לג. ג

 ירמיה 24 י. כה ויקרא כגון 23 ט.0 ב עזרא
 א שמואל 26 יא. יא דברים 25 ז. טו
 כאן. להדגש הריש צריכה לטח יודע ואיני יג. יח

יג. גה ישעיה 27 שוא. לפגיה אין חרי

שוק. צ*ל 3! ואלי. ו, 82 נאל
לו ו, משתי. ד, 33  פישכה. ו, 3♦ י.1ט ו
שוג. א, 36 שנא. ו, 3ל מעזוליו. ר, 37 זס

ב. כה שמות כגון 29 קם. קיט תהלים ג8
•א. מג בראשית 31 ד. ים א מלכים 30
חחליס 34 ג. יב ויקרא 33 יב. ד משלי 32



קיזד רביעי פרין

 היצור כל מהן ויצר והמירן שקלן צרפן חצבן חקקן אותיות, ושתים עשרים ד.
 כולן עם בית אלף, עם וכולן כולן עם אלף צרפן, וכאיזצד לצור. העתיד וכל

 גמצאו חלילה, חוזרות (801 וכולן גימל, עם וכולן כולן עם גימל בית, עם וכולן
 יוצא היצור וכל הדבור כל נמצא שערים, ואחד ושלשים במאתים יוצאות

אחד. בשם

ה ה ת ד. לב ו עי בי ר ה
 ידי על האותיות, ועשרים ושתים ותרגומה:

 בהן ברא והחליפן ושקלן והכפילן וחצבן שחקקן
 הכפילן, והיאך שיבראהו. מה וכל נברא כל

 עם מהן אחד וכל מהן, אחד כל עם האלף
 סובבים וכולן הגימל, וכך הבית, וכך האלף,
 ושלשים. ואחד מאתים תיבותיהן כל ויהיו להיפר,
 אחד לו שיהא הכרחי יצור וכל דבור כל ונמצא

עליו. נוסף
 והפוך, סבוב סובבות פירשתי חלילה חוזרות

 נקרא הוא כך תוך לו שיש דבר שכל לפי
 לוחות•* נבוב תרגום והוא *,גהעברים בלשון
 האדם, גוף חללי על ואומרים לוהין, חליל
 וכך יי, חללים וחללים נקבים נקבים בו וברא
 תפיך מלאכת תרגום צר, מלך על המתרגם אמר

 בפגרך אסתכלתא לא ברם יי בך ונקביך
 עד צרכך. דאנון ונקבין חולילין דאתעביד

 של חללו יקרא שבעולם המרחב כל שאפילו
 טועים ויש תמיד. סובב שהוא מפני 3עולם״
 במאתים יוצאות נמצאו ואומרים, זו בהלכה
 שלשים והנכון טעות, וזה שערים, ואחד ועשרים

 ולא החשבון, שמחייב וכסי שלמדנו כפי ואחד,
 על ואף ואחד, עשרים אם כי כתוב נוסח ראיתי

 לפיה דומה וזה טעות, שהוא ספק לי אין כן פי
 עבור בו שיש תשרי כל שערים בארבעה

 ולא י״ב, משעת חלקים תרצ״ה קודם ונולד
 י״א, אס כי הנוסחים מכל נוסח בשום מצאתי

תוסיף שכאשר מפני הוא, טעות כן פי על ואף

ז. לח ח, כז שמות 36 חלול. 35 ב. ק
 לאחר לברך חדל שחקנו יצר״ ״אשר בברכת 37

 ״וחללים רבנו גום׳ והנה דוקא. צרכים עשיית
גורסים ביש ולא תימן, נוס׳ היא ובך חללים״

ה הלכ אל אבעה ו אלר
 במא אלחרף ועשרין ואלאת׳נין ותפסירהא:

 כ׳לק ובדלהא ווזנהא וצ׳רבהא ונחתהא רסמהא
 צ׳רבהא, וכיף סיכ׳לקה. מא וכל מכ׳לוק כל בהא

 מנהא ואחד וכל )סב( מנהא, ואחד כל מע אלאלף
 וכלהא אלגימל, וכדלך אלבא, וכדלך אלאלף, מע

 מאיתין כלמאתהא ג׳מיע פיציר מעכוסה, חדור
 בד לא וכ׳לק קול כל פתג׳ד ות׳לאת׳ין, וואחד

פוקה. זאיד ואחד מן לה
 ואנעכאסא, דוראנא תדור פסרת חלילה חוזרות

 לגה׳ פי לה יקאל כדי מג׳וף שי כל לאן
 לוחין, חליל לוחות נבוב תרגום והו אלעבראניין,

 בו וברא אלאנסאן ג׳סם תג׳אויף ען ויקאל
 קאל וכדא חללים, וחללים נקבים נקבים

 תפיך מלאכת תרגום צר, מלך ען אלמתרגם
 דאתעביד בפגרך אסתכלתא לא ברם בך ונקביך
 ג׳מיע אן חתי צרכך. דאנון ונקבין חולילין

 של חללו לה יקאל אלעאלם סי אלדי אלג׳ו
 הדה פי יגלט וקד דאימא. ידור לאנה עולם

 במאתים יוצאות נמצאו יקאל, אן אלהלכה
 ואנמא כ׳טא, ודלו שערים, ואחד ועשרים
 יוג׳בה ולמא תעלמנא למא ואחד, שלשים

 והי אלא מכתובה גסכ׳ד. אר ולם אלחסאב,
 כ׳טאיה, סי אשך סלים דאד ומע ואחד, עשרים
 תשרי כל שערים ארבעה סי מא ישאבה והדא
 משעת הלקים תרצ״ה קודם ונולד עבור בו שיש
 י״א, אלא אלנסר מן נסכ׳ה פי אג׳ד ולם י״ב,
לו ומע זדת אדא אנד אג׳ל מן כ׳טא, סהו ד

 גאון, נטרזנאי רב בתשובת וכ״ה חלוליס״ ״חלוליט
 רבני גורם שכאן תמוה וקצת .114 11 גאוניקה ראה

 להי. גרים לא ובסדורו נקבים׳׳ ״נקבים תימן כנוס׳
ב. עז שבת ראה מ יג. כח יחזקאל 38



יצירה ספרקיח

 פשוטה ואחת מעוגרח אחת שנתים יתרת עליו
 השבת, מיום ביוס שלמות שעות לחמש יגיע

 כן יהיה ולא שלמות, שעדת לשש שיגיע וצריך
 כאן כך עשרה. שתים משעת העיקר שיונח בלי

 שלשים הוא שהנכון אכאר בו אשר האופן
 בפירושו ואומר צרפן, כאיזצד פירוש הוא ואחד

 אל,►, עט וכולן כולן עם *,אל קבע, שכבר כפי
 מצוי הזה והכפל בית, עם וכולן כולן עם כית

 הנערים אותו כותבים ומצרים ישראל בארץ
 והם <0 ההגיות את בכד שילמדו כדי בםםרים

 וכאשר ״, מקבילות אותם קוראים שערים כ״ב
 וההקבלה ההגיות, כל ידע כבר הנער ידעם

 תו, עד אז או אה אד אג אב אא הראשונה
 עד בז בו בה בד בג בב בא השניה וההקבלה

 גז גו גד• גד גג גב גא השלישית וההקבלה תו,
 תג תב תא עד והא בדא הדבר וכך תו, עד
 והם כ״ב על כ״ב כפל זה כל ויהיה סופן, עד

 והם כפל שאינן מלים כ״ב מהן צא תפ״ד,
 מן גג השניה, מן בב הראשונה, ההקבלה מן אא

 בדלת דלת כי הרביעית, מן דד השלישית,
 להם ואין בדבור אחד ובטוי באויר אחת צורה
 ונשאר שהם, כמו ישארו נהפכו ואם הפוך,

 כי החצי, מהם לקחת יש התס״ב ואלה תס״ב.
 אשר בא הוא הראשונה בהקבלה אשר אב

 וכך בשלישית, אשר גא הוא אג וכן בשניה,
 הקבלה, בכל וכך ברביעית, אשר דא הוא אד

 הוא מהן החצי תמצא אלה את תספור ואם
 חוזרות וכולן אמר ולפיכך בעצמו, האחר החצי

 תקח וכאשר ונהפכות, סובבות שהן לפי חלילה
שאמרנו והוא ,־< דל״א יהיו תס״ב מן החצי

 הגיית 40 א. צז םנהדדין א. מם מציעאה בנא
 לפי דק האותיות אח לומד כשהתינוק ני האיתיות,

 אבל סדרה, לטי אוח כל הוא זוכר בית, האלף סדר
 ידי ועל יתפקידה, שמה יזכור לא בודדת יראנה אס

 התינוקות מלמדי נוהגין היו וכר הוא, זכור החילופין
 אלבם בטע, 0אח בש, את כגון שינים בחלופין ללמד
.51־50 עמ׳ תימן הליכות בספרי ראה וכדומה. גנדם,

תפד של לוח והנה 42 הקבלות. אפשר: 41

 ואלאכ׳רי כביסה אחדיהמא סנתין פצ׳לה׳ עליה
 נהאר מן תאמה סאעאת כ׳מס אלי ינתהי בסיטה

 סת אלי ינתהי אן ינבגי ואנמא אלסבת, יום
 יוצ׳ע אן דון כדלך יכון ולא תאמאת, סאעאת

 האהנא וכד׳לך עשרה. שתים משעת אלאצל [81 ן
 שלשים הו אלצחיח אן אבין בה אלד׳י אלוג׳ה

 שדחה פי פאקול צרפן, כאיזצד שרח הו ואחד
 אלן•, עם וכולן כולן עם אלף וצ׳ע, קד מא עלי
 אלצ׳רב והד׳א פיית, עם וכולן כולן עם כית

 פי אלצביאן יכתבה ומצר אלשאם בבלד מיג׳וד
 י8 כ״ב והי ]פג[ אלהג׳א עלי בה ליקפו אלכתאב

 אלנאשי תעלמהא פאד׳א קבאלאת, יסמונהא באב
 אלאולי פאלקבאלה אלהג׳א. ג׳מיע תעלם פקד
 ואלקבאלה תו, אלי אז או אה אד אג אב אא

 תו, אלי בז בו בה בד בג בב בא אלת׳אניה
 אלי גז גו גה גד גג גב גא אלת׳אלת׳ה ואלקבאלה

 חג תב תא אלי והא דא פי אלקול וכדלך תו,
 פי כ״ב מצ׳דוב ד׳לך ג׳מיע פיכון ותמאמהא,

 הי לים כלמה כ״ב מנהא יסקט תפ״ד, והי כ״ב
 מן בב אלאולי, אלקבאלה מן אא והא צ׳רב

 אלראבעה, מן דד אלת׳אלת׳ה, מן גג אלת׳אניה,
 ולפט׳ אלהוא פי ואחד שכל דל פי דל לאן

 עכסא פאן עכס, להמא ולים אלקול מן ואחד
 פחדה תס״ב. פיבקא בחאלהמא, ת׳בתא

 אב לאן נצפהא, מנהא יוכ׳ד אנמא אלתס״ב
 פי אלד׳י בא הו אלאולי אלקבאלה פי אלד׳י

 אלת׳לת׳ה, פי אלד׳י גא הו אג ת׳ם אלת׳אניה,
 וכד׳לך אלראבעה, סי אלד׳י דא הו אד ודם
 אלנצף וג׳דת ד׳לך עדדת פאן קבאלה, כל פי

 קאל ולד׳לו בעינה, אלאכ׳ר אלנצף הו מנהא
 ותנעכס, תדור לאנהא חלילה חוזרות וכולן

רל״א, צאר תס״ב מן אלנצף 88 אכ׳דת סאד׳א

מן. ,אנ־ד׳ת א, 39 כ״ב. ומוגה פ״ב. א, נעמוד 38

 והיא בעצמה הכפולה האות מהן צא שעריה,
 בוולוף נזכרה שכבר מהן צא בסוגרים, הכתובה

 נשארו עבה, באות הכתובה והיא הקידם בטור
 בינונית. באות הכתובים והס שעריס רל״א
 אמ אל אכ אי אם אח אז או אה אד אג אב )אא(

את אש אר אק אצ אפ אע אם אנ



קיטד רגעיע טרק

שערים. ואחד ושלשיט כטאתיט יוצאות נמצאו
 אם ״לחוש להראותו אפשר מוכח חשבון וזה

 ההקבלות בכתב או בדינרים להוציאו החשב רצה
 האחד התגלות נתבאר והנה ובמספרן, בעצמן

 יתברך הקדמון לאחד אות וזה כפל, לכל מעל
ויתעלה.

 זו טעות מניח המפרשים אחד כי ושמעתי
 לו ומחפש ואחד, ועשרים מאתים שהיא במות

 אג אב אא מן המסתכם כי ואומר פירוש
 תחת נכנס אינו אא כי כ״א, אלא אינו אד

 כך ואחר עצמו, על סובב שהוא מפני הכפל
 בעשר השיג אשר מלים הכ״א אלו כופל

 כך ואחר ר״י, יהיו ספירות, בעשר כלומר
 מוסיף כך ואחר ספירות, עשר עליהן מוסיף
 רכ״א. ויהיו אא כלומר הראשון האחד עליהן

 מפני לו שנזקק והדבקה הטליה ה׳ יחנך וזה
 זה פירוש טעות ויתברר הכפל. את ידע שלא

 עם אלף כסל המפרש שזה האחד פנים, בחמשה
כפל לא וגם *<, אלף עם כולן כסל ולא כולן

 במ בל בכ בי בט בח בז בו בה בד בג )בב( כא
 בת בש בד בק בצ בס בע בם בג
 גג גם גל גכ גי גט גח גז גו גה גד )גג( גב נא
 גת גש גר גק ג* גפ גע גם
 דג דם דל דב די דט דח דז דו דה )דד( דג דב דא
 דת דש דר דק דצ דפ דע דס
 המ הל הב הי הט הה הז הו )הה( הר ו!ג הב הא
 הת הש הר הק הצ הס הע הם הג
 ום יג וט ול וב וי וט וח וז )וו( וה וד וג וכ וא
ות וש ור וק וצ ופ וע
 זג זט זל זב זי וט זח )זז( וו זה וד זג וכ זא
זת זש זר זק זצ זם זע ום

 חט חל חב חי חט )חח( חז חו חח חד חג חב רא
 חח חש חד חק חצ חם חע חם חג
 טל טב טי )טט( טד! טז כו טה טד מג טב טא
 טת טש טר טק טצ טפ טע טס טג טט
 ים יג יט יל יב )יי( יט יח יז יו יה יי יג יכ יא
ית יש יר יק צי פי יע
 בט בל )בב( בי בט הח כו פו כה כד פג בכ בא
 כת בש כר בק בצ כס בע כס בג
 לט )לל( לכ לי לט לח לז לו לח לד לג לב לא
 לת לש לר לק לצ לפ לע לם לג
)לט( טל מב מי מט טח טז טו מה טו טג טב מא

 דטלשיט כמאתיט יוצאות נמצאו קלנא אלדי והו
 אן ימכן משאהד חסאב והדא שעייט. ואחד
 אכ׳ראג׳ה אלחאסב שא לו אלחס אלי יכ׳רג׳

 ואחצאיהא, בעיגהא אלקבאלאת בכתב או בדראהם
 מצ׳רוב, כל פוק אלואחד ט״הור תבין פקד

ותעאלי. תבארך אלקדים ללואחד עלאמה וד׳לך
 הדא ידע אלמפסרין [82] בעץ׳ אן וסמעת

 וילתמס ואחד, ועשרים מאתים בחאלה אלגלט
 אג אב אא מן אלחאצל אן פיקול, תפסירא לה
 תחת ידכ׳ל לא אא לאן כ״א, הו אנמא אד

 הדה יצ׳רב ת׳ם נפסה, עלי ימר אד אלצ׳רב
 עשר יעני עשר פי חצלהא אלתי כלמה אלכ״א

 עשר עליהא יזיד ת׳ם ר״י, פתציר ספירות,
 אעני אלאול אלואחד עליהא יזיד ת׳ם ספירות,

 תלזיק אללה ירחמך והדא רכ״א, סתציר אא
 אלצ׳רב. עלי יקף לם למא אליה 40 לג׳אה ותדביק
 וג׳וה, בכ׳מסה אלתססיר הד׳א כ׳טא ויכשף
 כולן עם אלף צ׳רב אלמפסר הד׳א אן אלאול

יצ׳רב לס אנה ת׳ם אלף, עם כולן יצ׳רב ולם

מ־א. י, 40

 מת טש מר טק טצ מם מע טם טג
 )גג( גט נל גב ני ;ט נח גז ני נה כד גג גכ נא
 נח נש נר נק נצ נם נע נם
 :6 פט של 96 פי פט פח >0 פו פה פד פג שב פא

 םת סש סר ק0 צ0 סם סע 1)םס
 ענ עט על עב עי עט עח עז עו עה עד עג עב עא
 עת. עש ער עק עצ עם )עע( עפ
 פ; פט פל פפ פ• פט פח פז פי פה פד פג פב פא
 פת פש פד פק פצ )פס( פע פפ
 *כ צט צל מ צי צט צח צי צו צי* צד צג צב צא
 צת צש צר צק )צצ( צפ צע צפ
 ק; קט ?ל קב קי קט קדו קז קו קה קד קג ?כ קא
 קת קש קי־ )קק( ?צ קפ קע ?פ
 דג רט דל רב לי רט רח רז רו רה רד רג רפ רא
 רת יש )רר( דק רצ דפ וע דפ
 של שכ שי שט שזז שז שו שזז שי שג שפ שא
 שת )שש< שר שק שצ שפ שע שש עף. שט
 תג מט תל תב תי תט תדז תז תו תה תי תג תכ תא
)תת( תש זד תק תצ תפ תע תפ
44 לטעשה. לבצעו אפשר :לתרגם קל יותר 43



יצירה סטרקג

 בית, עם כולן ולא כולן עם בית לא כך אחר
 מה ולא גמל, עם כולן ולא כולן עם גמל ולא

 בלבד. כולן עם אלף כפל אלא שאחריהן,
 כולן עם האלף כטל את שכפל מפני והשני
 כלל, בעשר אותם שכפל למה ענין ואין בעשר,

 אלא מזה, במאומה צוה לא הספר בעל וגס
 שאמר כמו זה עם זה האותיות את לכפול צוה
 עשר הזכיר ולא כולן עם בית כולן עם אלף

 ועשה בו שנצטוה מה ונח הזה והמפרש ספירות,
 על הוסיף שהוא והשלישי בו. נצטוה שלא מה
 כפולות בלתי פשוטות ספירות עשר שכפל מה

 שער הוא אלא '■<,סכום שער זה ואין במאומה,
 עליהן להוסיף צריך היה כך הדבר היה ואלו כפל,
 והרביעי רמ״ג. יהיו ואז *• פשוטות האותיות כ״ב
 את כופל שאינו וכיון בעשר. כפלו ולא אא זנח

 בעשר כופלן הוא אלא זה עם זה האותיות
 שאפשר לפי אא, להשמטת ענין אין ספירות
 ולא ואד, ואג אב שנכפל כדרך בעשר לכפלו

 והחמישי פשוט. עליהן שהוסיפו ״ עד בכך לו די
 וכאשר חלילה, חוזרות וכולן הספר ביסוד כי

 חוזרות באמת הם באותיות האותיות תכפול
 ספירות בעשר נכסלות הם אם אבל חלילה,

 איסוא יתן מי כלל. חלילה חוזרות יהיו לא
זה. בסירוש שנותר הנכון הדבר הוא מה ואדע

 הבורא כי הזה, בכפל הספר בעל מטרת והיתה
 כסי אותיות הכ״ב אלו חבר כאשר זכרו יתרומם

 והמירן שקלן צרפן חצבן חקקן מלאכות המש
 והוא שיהיה, מה כל וייצור שהיה מה כל יצר

 בעגולים ישרים קוים באויר משרטט כאשר
 מפותלים קוים ורשם ומרובעים, ומשולשים

 מכפילותן יבוא ומרובעים, ומשולשים בעגולים
פשוטות תבניות בזה זה ועבירתן זה על זה

 כולן ולא ]פד[ כולן עם בית לא דלד בעד
 גמל עם כולן ולא כולן עם גמל ולא בית, עם
 כולן עם אלף צ׳רב ואנמא דלד, בעד מא ולא

 עם אלף מצ׳רוב צ׳רב לאנה ואלת׳אני פקט.
 פי להא צ׳רבה פי מעני ולא עשר, פי כולן
 מן בשי אמר אלכתאב צאחב ולא בתה. עשר
 פי בעצ׳הא אלחרוף בצ׳רב אמד ואנמא דלה
 כולן עם בית כולן עם אלף קאל מא עלי בעץ׳
 אלמפסר הדא פתרר ספירות, עשר ידכר ולס
 ואלת׳אלת׳ בה. יומר לם מא ופעל בה אמר מא

 מפרדה ספירות עשר צ׳רבה מא עלי זאד אנה
 תג׳ריד, באב הדא וליס שי. סי מצ׳רובה גיר

 פינבגי כדאך כאן פאן צ׳רב, באב הו ואנמא
 איצ׳א מג׳רדה <1 חרף כ״ב עליהא יזיד אן

 יצ׳רבה לם אא תרך ואלראבע רמ״ג. פתציר
 בעצ׳הא ללחרוף צ׳רבה לים כאן ואדא עשר, סי
 פלא ספירות עשר פי יצ׳רבהא ואנמא בעץ* סי

 פי יגצ׳רב אן ימכן אד אא, לאסקאט מעני
או יקנעה ולם ואד, ואג אב אנצ׳רב כמא עשר  ד
 פי לאן ואלכ׳אמם מסרדא. עליהא זאדה חתי
 צ׳רבת פאן חלילה, חוזרות וכולן אלכתאב אצל

 חלילה. חוורות לעמרי פהי אלחרוף פי אלחרוף
 תוג׳ד פלא ספירות עשר סי צ׳רבת הי אן ואמא

 אי שערי לית [83] פיא בתה. חלילה חוזרות
אלמצח. מן אלתפסיר הדא פי בקי שי

אלצ׳רב, הד׳א פי אלכתאב צאחב גרץ׳ וכאן
 אלכ״ב הדא בתאליפה דכרה ג׳ל אלבארי אן

 שקלן ציפן חצבו חקי,ן צנאיע כ׳מס עלי חרף
 ג׳מיע ויחדת׳ כאן מא ג׳מיע אחדת׳ והמירו

 כ׳טוטא אלהוא פי כ׳ט אדא ודלך יכון, מא
 ומרבעאת, ומת״לת׳את דואיר פי מסתקימה

 ומת׳לת׳את דואיר סי מנערג׳ה כ׳טוטא ורסם
 בעץ׳ עלי בעצ׳הא אנעטאף מן ג׳א ומרבעאת,
בסאיטא אשכאלא כעצ׳א כעצ׳הא ומקאטעה׳

 אלה דבריס גראיס אלף״ עט כולן כטל ״ילא
 עס כולן כפל רבנו גס למעשה כי תמוהיס, סעט
 אב שאמרנו לאחר בי כולן, עס אלף כפל ולא אלף
בכל ובך כולן, וכן גא, גא הוצאנו משל, דרך אג

חרפא. ד, 4י

 כלומר 46 הפשטה. אפשר: 45 השאר.
בעשר שעשה כדרך כפל ללא בית אלף אותיות



קנאד. רביעי מרק

 שאינו מאויר גדולים עמודים וחצב ישנו, אינו את ועשה ממש, מתהו יצר ה.
נתפס.

 כל נתחברו שמהן מופלאים באופנים ומגושמות
 והדלת הגימל על הבית בכניסת והוא הצורות,

 גג בב אא געשה ולפיכד האותיות, ויתר ההא על
 הזה, בכפל מאומה מהס יכנס לא תת ועד דד

 ממנה יצטייר לא 4אלף״ מאה תאמר שאם לפי
 קו בו שיעבור והוא אחת תבנית אלא באויר
 כי ינבוט לא בית מאה אמרת אלו וכד ישר,

 נתבאר והנה בלבד. עגולה אחת תבנית אם
 משיגים ואנו באויר, באותיות הצורות הוית היאך
 שאנו ולא בלבד, במחשבתנו ציורו את מזה

 לאדון מסוד זה כי באמת, פעולתו את משיגים
 התחילו זה ומטעם ויתהדר, יתרומם העולמים
 לפי •* ובתבניות בהנדסה לתלמידיהם החכמים

הלמודים. ראשית שהם

ה כ ל ה ה ת ו שי מי ח ה
 שאין מה ועשה יש, מיש לא ברא ותרגומה:

נתפס. שאינו מאויר גדולים עמודים וחצב יש,

 מיש, לא יש ברא שהוא אומרים אגו ופירושה״
 שאנו כמו יש, לא מן יש ברא אומרים אנו ואין

 את התולה בלימה״• על ארץ חולה מפרשים
 תולה אותו מפרשים אגו ואין יש, על לא הארץ
 י״. יש יש לא כי נרמוז שאז יש לא על הארץ

 האויר את יצר שהבורא כאן, הדעה*״ ונקודת
 כך ואחר ©שש, מתחו יצר אמרו והוא מיש לא

היתה, ואז היתה שלא תנועה ברצונו בו י• הופיע

מאה 48 אלא. אפשר: 47 ספירות.
 לפילוסוף דגנו כוונת 49 א. אות פעמים
 ההנדסה שלמידי סביר שהיד. א&לאטון הנודע

 על כחוב היה ואן* הפילוסופיא, למודי לפני הכרחיים
 יכנס אל מהנדס שאינו ״בל שלו האקדמיה שער

 במאמרו אלפאראבי נצר אבי שכתב כמו אצלינר׳
 הפילוסופיא׳׳ למודי לפני להקדים שצריך ״במה
 מרק ה״א הנבוכים במורה רמב״ס גס וראה נ. קטע

ז. בו איוב 50 .34 והע׳ מחדורתי לד

 מנהא תאלפת עג׳יבד. צ׳רוב עלי ומג׳סמאת
 אלג׳ים עלי אלבא בדכ׳ול ודלו אלצור, ג׳מיע

 צאר ולדלך אלחרוף, וסאיר אלהא עלי ואלדאל
 מנהא שי ידכ׳ל לא תת ואלי דד גג בב אא
 לם אלף מאיה׳ קלת לו לאגד אלצ׳רב, הדא פי

 והו ואחדא שכלא אלא אלהוא סי מנהא יתשכל
 לו וכדלך )פה! מפתקים, כ׳ט פיה ״ימר אן

 מדור ואחד שכל אלא ינבט לם בי מאיה׳ קלת
 סי באלחרוף אלצור כון כיף תבין פקד פקט.

לו מן נצל ואנמא אלהוא,  פי אקאמתה אלי ד
 אד חקיקא, פעלה אלי נצל ולים פקט, פכרנא

לו  אלעלה ולהדה ועז. ג׳ל אלעאלמין לרב ד
 אלהנדסאת פי לתלאמידהם אלעלמא אבתדי

אלעלום. מבאדי הי אד׳ ואלאשכאל

ה א ה לה ה ואל ס מ א ב׳ ל
 מא וג׳על שיא, שי מן לא כ׳לק ותפםירהא:

 לא הוא מן עט׳ימד. אעמדה ונחת איסא, לים
יצ׳בט.

 שי. מן לא שיא כ׳לק נקול אנא ושרחהא,
 נפסד כמא שי, לא מן שיא כ׳לק בקול ולא

 שי, עלי לא אלארץ׳ מעלק בלימה על ארץ חולה
 פנומי שי לא עלי אלארץ׳ מעלק נפסרה ולים
 האהנא, אלאעתקאד פמוצ׳ע שי. שי לא אן אלי
 והו שי מן לא אלהוא אבתדי אלכ׳אלק אן

 חרכה פיד. אט׳הר ת׳ם ממש, מתו!ו יצר קולה
את ועשה קולה והו פכאנת, תכון לם במשיחה

יחד. י*נ ימד. ד, 42

 שהרי י.1 מהדורתי. שם ראה תרגס, באמת וכד
 והמונה השברא. :אפשר 52 עליו. תלויה הארץ

 לתודעתנו ולהחדיר לעצמנו להסביר רוצים אגו מה
 שצר אומרים אנו שחלילה לא הללו, התיאוריות בבל
 משתמשים שאנו המלים דיוקי בטי באמת הדברים היו

פעל 53 זו. הלכה בסוף שבתב ונפי באן, בחם



יצירה ססרקכב

ו ושרטט ישנו, אינו את ועשה אמרו והוא  קוים נ
 אמרו והוא וכמספרים כאותיות עצומים נצבים
 כמי בקירוב, ואמשיל גדולים. עמודים וחצב

 על 84 מדה ומשרטט שלו רחבה בתוך שעומד
 לבית מדות שתי על ומדה סלונית, לחצר מדה

 סלוני, לארמון מדות שתי על מדות ושתי סלוני,
 ששרטט כסי יבנה ואז הבנאי את מעמיד כך ואחר

 אומרים אנו ״* דיוק ולא הגשמה בלי וכך ורשם.
 אלף כעשרים הארץ כדור באויר הבורא שרטט

ל  בעלי הכוכבים מן אחד לכל ושרטט בקירוב, מ
 ושרטט הארץ, מן קב״ב מן חלק הקטן השעור

 לנוגה ושרטט הארץ, מן ל״ט מן חלק לירח
 סעם הארץ כמו למאדים ושרטט ל״ז, מן חלק

 הששי כשעור אשר לכוכבים ושרטט ומחצה,
שי בשעור ולאשר הארץ, כמו י״ד  ל״ו החמי
ד הרביעי בשעור ולאשר הארץ, כמו  במו נ״

שי בשעור ולאשר הארץ,  הארץ, כמו ע״ב השלי
 הארץ, כמו תשעים השני בשעור ולאשר

 כמו צ״ה ולצדק הארץ, כמו צ״א ולשבתאי
 הארץ, כמו ק״ז הראשון בשעור ולאשר הארץ,

 הללו והשעורים י,8 הארץ כמו קס״ו ולשמש
 ובהנדסה בבלים הקדמונים החכמים שיערום
, ה׳ מעשי ,גדולים הבורא ישתבח לנו, ומסרום  ״

 האלו הקוים את שרטט ,88ה׳ מעשיך רבו מה
 מהרף מהר יותר ושכללם 89והלבישם ובנאם

 כדי הסעולות את מתארים שאנו אלא עין,
 גדולים, עמודים פירוש זהו למחשבתינו, לקרב
 ירוססו שמים עמודי נאמר הזה המשל ולסי

״.0מגערתו ויתמהו

 עט׳ימה קאימה כ׳טוטא סיה סכ׳ט ישנו, אינו
 עמודים וחצב קולה והו ואלאעדאד כאלחרוף

 סי יקום במן אלתקריב, עלי ואמת׳ל גדולים.
 ללדאר ג׳ריב סי ג׳ריבא סיכ׳ט לה בראח

ריבין סי וג׳ריבא אלסלאניה,  אלסלאני, ללמנזל ג׳
ריבין סי וג׳ריבין  יצ׳ע ת׳ם אלסלאני, ללקצר ג׳

בני אלבנא  גיר מן בדלך ורסם. כ׳ט כמא פי
 סי אלבארי כ׳ט נקול תחדיד ולא תג׳סים
 מיל, אלף בעשרין שביה אלארץ׳ דאירה׳ אלהוא

 אלמקדאר סי אלתי אלכואכב מן ואחד לכל וכ׳ט
 ללקמר וכ׳ט אלארץ/ מן קכ״ב מן ג׳זוא אלצגיר

 ג׳זוא ללזהרה וכ׳ט אלארץ׳, מן ל״ט מן ג׳זוא
 ונצסא, מרה אלארץ׳ מת׳ל ללמריך׳ וכ׳ט ל״ז, מן

 י״ד אלסאדס אלמקדאר סי אלתי ללכואכב וכ׳ט
 אלכ׳אמם אלמקדאר פי וללתי אלארץ׳, מודל

ל ל״ו  אלראבע אלמקדאר פי וללתי אלארץ׳, מת׳
ל נ״ד  אלת׳אלת׳ אלמקדאר סי וללתי אלארץ/ מת׳
אני אלמקדאר סי וללתי אלארץ/ מת׳ל ע״ב  אלת׳

ל צ״א ולזחל אלארץ׳, מת׳ל תסעין  אלארץ׳, מת׳
 סי וללתי אלארץ/ מת׳ל צ״ה וללמשתרי
 ]פו[ אלארץ׳, מת׳ל ק״ז** אלאול אלמקדאר

ה אלארץ׳, מת׳ל קס״ו וללשמם ד ה  אלמקאדיר ו
 באלאלאת ** אלמתקדמין אלעלמא אקאסהא

 [85] ססבחאן אלינא, ונקלוהא ואלהנדסאת
שי גדולים אלכ׳אלק  ה׳, מעשיך רבו מה ה/ מע

ה סכ׳ט ד  וושחהא וכסאהא ובנאהא ״ אלכ׳טט ה
 אלאפעאל גחן נקטע ואנמא אלטרף, מן אסרע סי

* אפהאמנא. אלי תקריבא אי הד  עמודים שרח ס
א 47 אלתמת׳יל ועלי גדולים, הד  עמודי יקול ל

מגערתו. ויתמהו ירוססו שמים

 בו. ההפיע בו, עשה בו, יצר ,שד. כלומר יוצא,
 פחית שהיא אמה, מאה של מדון ״ג׳ריבא״׳ 54

 כאן חשוב לא כי ״מדד.״ ותרגמתי מטר, מחמשים
 מענה. ״ג׳ריכא״ לתרגם צריך שהייתי ויתכן הדיוק.

 תדייק אל כלומר 55 מענות. שתי ״ג׳ריכיף׳
 אלו, לעגינים בהם משתמשים שאנו המלים סשט את
 ומגושמות. גסות והענרות השאלות אלא אינם כי
שככר כיון הללו המדות בכל התעכבתי לא 56

 אלכ׳נווט. ד, 45 אלמתקדנזון. ד, 44 ?רה. ד, 43
תנזת׳יל. א, 47 פרד׳ה. א, 46

 והרוצה הכר, לכלי עד מישגיהם ונתחלפו נשתנו
 בספריו וראנ״ע מלכות, נכתר רשב״ג ישוה

 התורה יסודי נהלכות רמנ״ם גם וראה נאצטרולוגיה,
 שם 58 נ. קיא תהלים 57 ח. הל׳ פ״ג
יא. כו איוג 60 והעטם. :אפשר 59 כד. קד



קכגו רביעי שיק

 ערוגה, כמין עשאן וטיט, רפש בהו ו תהו בה וחצב דוקק מרוח, מים שלש, ו.
 שנאמר עפר, ונעשה עליהם מים ויצק מעזיבה, כמין סיככן חומה, כמץ חצבן

 בהו כולו. העולם כל את שמקיף ירוק קו זה תהו ארץ. הוא יאמר לשלג כי
 ונטה שנאמר מים יוצאין שמביניהם בתהום המשוקעות המפולמות אבנים אלו

בהו. ואבני תהו קו עליה

ה כ הל ה ת ו מי ש ה
 המים את יצר השלישית ובמעלה ותרגומה:

 לו שיש כדור בכך והבדיל חקק האויר, מן
 ועשאן וטיטו המים את עכר בו ומרכז, מקיף

 כתקרה, כך ואחר כחומה, כך ואחר כמעזיבה,
 עפר, וגעשת ויבשה ממנה המים שניצוק עד

 ׳״. ארץ הוא יאמר לשלג כי אמרו לדבר וסימן
 את המקיף הירוק הקו תהו באמרו וכוונתו
 בבטן אשר המבוקעות האבנים ובהו הארץ,
 כך על והראיה המיס, מהן יוצא אשר הארץ
 ואבני תהו קו עליה ונטה אדום ארץ על אמרו

בהו*•.
 המלבנית החלקה שם ערוגה המלים, פירוש

 בלשון משארא והיא ישראלי•/ ארץ בלשון
 ׳־״ תיבש צמחה ערוגת על נאמד ועליה **, בבל
 גג, ומעזיכרז •.8הבשם לערוגת לגגו ירד דודי

 בלשון והוא הקרוי שעל המלוי ועיקרו
 התקרה את נותן התחתון אומרים המשנה,
 כמו חוט, ?ו ופירשתי המעזובה*•. את והעליון
 י.0 סביב אותו יסב באמה שלשים וקו שנאמר

 אחד על אמרו כעין ״כ׳צ׳רה״ ידור, ופירשתי
 ושירשתי ״ל. ידרוש ירוק כל ואתר הפרא מחיות

 זה משולחות כמו שהוא לפי מבוקעות מסולמות
המשנה״. בלשון וזה המקרא״ בלשון

 שכד 63 יא. לד ישעיה 62 ו. לז 0ש 61
 64 מ״א. פ״ג כלאיס כגון המשנה, בלשון הוא
 המלה לעצם רבנו כוונת ואין א. לט קדושין כגון
 ״משר״ המלח עצם כי ״משארא״ זו לצורה אלא

 שדהו לעשות הרוצה ישראל, בארץ גם משומשת
 י. יז יהזקאל 65 מ״ו. ס״ב כלאים משר, משר

 מלח ״פאיכסת״ 67 ב. ו השירים שיר 66
 הקורות על שנותנים והעפר הטיט וענינה מרשית,
בספריו רבנו משתמש ורבות התקרה, של והעצים

ה חלכ אל ד0אל ו ה0א
 אהדת׳ אלת׳אלת׳ה אלמרתבה ופי :ותפסירהא

 להא דאירה בד׳לד ופצל פרםם אלהוא, מן אלמא
 פג׳עלהא וטינה אלמא עכר פיהא ומרכז, מחיט

 חתי כאלסקף, ת׳ס כאלסור, ת׳ם כאלמסכבח,
 תראבא, וצארת פיבסת ענהא אלמא אנצב

 ארץ. הוא יאמר לשלג כי קולה ד׳לד ועלאמה׳
 אלמחיט אלאכ׳צ׳ר אלכ׳יט תהו בקולה ויראד

 פי אלתי אלמפלעד. אלחג׳ארה ובבהו באלארץ׳,
 אלמא, מנהא יכ׳רג׳ אלתי אלארץ׳ באטן

 ונטה אדום בלד פי קולה דלד עלי ואלדליל
בהו. ואבני תהו קו עליה

 בלגה׳ מכסבה* ערמה אלאלפאט׳, אכ׳ראג׳
 ופיהא אלעראק, ׳בלגה משארה והי אלשאם,

 לגנו ירד מדי תיבש, צמחה ערוגת על יקול
 פיה ואלאצל שקף, ומעזיבה הבשם. לערוגת

 יקולון אלמשנה, בלפט׳ והו •*, אלפאיכסת [86]
 המעזובה•*. את והעליון התקרה את נותן התחתון
 באמה שלשים וקו קולה מת׳ל כ׳יטא, קו ופסרת

 מת׳ל כ׳צ׳רה, ירוק ופסרת סביב. אותו יסב
 אלוחש. בעץ׳ פי ידרוש ירוק כל ואחד קולה

 משולחות מת׳ל לאנה מפלעה, טפולמות י<י ופסרת
]פז[ אלמשנה. בלגה׳ והד׳א אלמקרא בלגה׳ הד׳א

 אלפואנ־יוז. ד, 40 מסכבה. צ*ל *
ופסי. א, 69 המעזיבה. ד, 49

 מציעאד! בבא 68 םרםיות. במלים ובתרגומיו
 ירושלס ויעזבו לפקרא, ציין שלא ותימה מ״ב. פ״י
 מ. ז א מלבים 69 ח. ג נחמיה החומה, עד
 חהלים ובקע, מלח כמו ד1 ח. לט איוב 70

יורדין אין מ״ו פב״ב שבת 72 ז. קמא
שם ראה תימן, וב״י הדמב״ס וכנום׳ בפילומה.



יצירה סטרקכד

 מן יצר הבורא כי אמר העניגים. ופירוש
 מהו, שהוא הארץ מקיף המים ומן מים, האויר
 מקישה ירוקה היא כאלו העין״ במראית והוא
 הצור והוא כהו שהוא הארץ ומרכז הארץ, את

 הזה הדבר והעלאת .,י בתוכה ]אשר[ החלמיש
 נאמר אגו מים, האויר מן יצר היאך הלב על
 בעליו עליהם רמז אשר הספר סודות אלה כי

 מוסלא מכוסה גדול סוד ואמר יי השני בפרק
 וכאלו ומים. רוח אש יוצאין שממנו ומפואר

 רצה שהבורא הגשמה, בלי במחשבתו מצייר הוא
 אותו, וסחט האויר אל מצייר כה •ל להוריד

 המקובץ אותו ונעשה לצד מקצתו לחות ונתקבצה
 צו הוריד כך ואחר מרוח. מים אמרו והוא מים
 וקבץ דליל, מקצתו ונעשה המים אוחו על

 וכדי העפר. ממנו ונהיה אחד למקום פסולתו
 הוריד 17והרטיבות שבו הטיטיות מן שיובדל

 אמרו והוא כחומה מוצב והעמידו יי צורה
מן  כמו נרוק״י שהיה אחר חומר כמין ה

 כתקיד. ונטהו מתחו כך ואחר ערוגה. כמין שאמר
 שניצוק עד טעזיכה, כמין יככן0 שאמר כמו

 נגב ואז המים מן בו נשאר שעוד מה ממנו
 כי רמז פסוק לו *0ונתן עפר, וגעשה ויבש
 שענין פי על ואף יי<, ארץ הוא יאמר לשלג
 הארץ על שירד לשלג מצווה שהוא הוא הפסוק
 אשר האויר ענין לקמן ויזכיר עליה. ויפול

 שיבא כפי אש נעשה היאך המים ממנו נסחטו
 בריאת סודות הם אלה השביעית. בהלכה

 מה והמספרים, אותיות הכ״ב מן הללו היסודות
 הבורא ברצון סוחטת תבנית באויר שנצטייר
 ונצטיירה מים. ונעשה ממקצתו הלחות ונחקבצה

 ממנו המים עכירות והובדלה מבדיל וקו תבנית
 לחיותיו ממנו הוצאו אשר ושהאויר העפר. ונהיה
 לחותו, וסלוק חומו השארות מחמת אש נעשה
 קיים הוא הדי נסחט לא אשר האויר ושאר

סחט שהוא שאמינו ומה ולח. חם שהוא כמו

 בהלכות הרמב׳׳ם לשון גס וכך 73 מהדורתי.
 מלולית מבחינה 74 ג. הל׳ פ״ג התורה יסודי
 הוא הנכין כי לי נראה אך ״באמצעה״ גם אפשר

להחדיר. :אפשר 76 ב. הל׳ 75 ״בתוכה׳׳.

 מן כ׳לק אלבארי אן יקול אלמעאני. ושרח
 הו אלד׳י אלארץ׳ מחיט אלמא ומן מאא, אלהוא

 מחיטה כ׳צ׳דה כאנהא אלעין ריא פי והו תהו,
 והו כהו הו אלד׳י אלארץ׳ ומרכז באלארץ׳,

 ואכ׳טאר וסטהא. פי ]אלד׳י[ אלצלד אלחג׳ר
 נקול מאא, אלהוא מן כ׳לק כיף אלבאל עלי ד׳לך

 אליהא אומי אלתי אלכתאב סראיר הד׳ה אן
 גדול סוד סקאל אלח׳אני אלפרק טי צאחבה
 רוח אש יוצאין שממנו ומפואר מופלא מכוסה
 אן תג״סים, גיד מן והמה טי יציר פכאנה ומים.

 אלהוא אלי אשכאל קוה׳ איראד שא אלכ׳אלק
 גאחיה אלי בעצ׳ה רטובה׳ פג׳מעה׳ פעצרתה,

 מים קולה והו אלמא אלמג׳מוע דלך פצאר
לו עלי אמרא אורד ת׳ם מרוח.  סג׳על אלמא ד
 פכאן מוצ׳ע אלי ת׳פלה וג׳מע רקיקא, בעצ״ה

 פיה אלתי אלטיניה מן וליתמיז אלתראב. מנה
 כאלסור קאימא פאקאמה שכלא אורד ואלבלל

 מגיצא כאן מא בעד חומה כמין הצפן קולה והו
 כאלסקף מדא מדד. ת׳ם ערוגה. כמין קאל כמא
 ענה אנצב חחי מעזיכה, כמין פיככו קאל כמא
 וצאר ויבם פנשף אלמא מן פיה בקי כאן מא

 יאמר לשלג כי רמזא פסוקא לה וג׳על תראבא,
 יאמר אנה הו אלפסוק מעני אן ועלי ארץ, הוא

 עליהא. ויקע אלארץ׳ אלי יציר אן באלת׳לג׳
 אנעצרת אלד׳י אלהוא כ׳בר הדא בעד וסיד׳כר

 סי מא עלי נארא צאר כיף אלמאייה מגה
 כ׳לק סראיר פהדה [87] אלסאבעה. אלהלכד.

 מא ואלאעדאד, חרוף אלכ״ב מן אלענאצר הדה
 אלבארי במשיה׳ עאצרא שכלא אלהוא סי שכלת

 אלמא. פכאן בעצ׳ה מן אלרטובה פאג׳תמעת
 כדודה׳ פתמיזת ממיזא וכ׳טא שכלא ושכלת
 אלדי אלהוא ואן אלחראב, פכאן מנה אלמא

 לבקא נארא צארת רטובאתה אסתכ׳רג׳ת
 אלדי ובאקי,אלהוא רטובתה, וזואל חראדתה

וקולנא דטבא. חארא בחאלה פת״אבת יעצר לם

 :אסשר 78 והלחות. :אפשר 77 להפליש.
 בשמושו זו מלה לבאור ״מגיצא״, 79 תבנית.

 מהדורתי ז פד לתהלים רבנו פירוש ראה רבנו של
תחלים 81 ועשה. וקבע, :אפשר 80 ובהערה.



קכהז רביעי סרק

 כתוב שכך מרום, צבא וכל כבוד כסא בה וחצב חקק, ממים אש ארבע, ז.
לוהט. אש משרתיו רוחות מלאכיו עשה

 מתח כך ואחר העמיד כך ואחר זבך בך ואחר
 עשה כוונתינושהוא אין שחלקנו, מה יתד ובל
 אלא אחרי, וחלק לפני חלק חלקים, הדברים את

 היאך להבנתינו ולקרב להקל בכך כוונתינו
 אחת בבת בראו שהוא הכל את ונחזיר לתארו,

 הספר בהקדמת התשיעית בשטה שהקדמנו כפי
 מכוסה סוד שיהא ויתכן הרצויה. שהיא שאמרנו

 כלבוש תהום שאמר כמו העפר אל בו רומז
 כמו המים אל בו רומז מופלא וסוד כסיתוי*,

 רומז מפואר וסוד במצולה**, ונפלאותיו שאמר
 קדשו מזבול השמים על שאמר כמו האש אל בו

י*. ותפארתך

ה כ ל ה ה ת ו עי בי ש ה
 המים מן אש הרביעית, ובמעלה ותרגומה:

 מלאכי וכל הנכבד הכסא בה ושרטט חקק,
 רוחות מלאכיו עושה הכתוב שאמר כמו השמים,

לוהט אש ומשרתיו
 נתהוותה שהאש כוונתו אין מטיפ, אש אמרו

 סבת היה שהמים בכך רצה אלא המים, מן
 ניצוק שכאשר שתיארנו** כפי האש, הוצרות

 והרי יבש חומו ונשאר לחותו הוסרה האויר מן
 כבוד כשא באמרו ורצה ספק. בלי האש טבע זה

 ראה אשר האש מראות שבעת מרוט, צכא וכל
 מתלקחת*•, ואש גדול ענן ראשיתן יחזקאל, אותם
 מרובה, בה האויר כי חלושה, המתלקחת האש
 בה י• נתערב כך ואחר דלילותה, מחמת וזה

 החשמל כעין ומתוכה שאמר כמו סגול מראה
 אדומה אש החיות ארבע וגוף ,8האש״ מתוך

 **, אש כגחלי מראיהן החיות ודמות שאמר כמו
 ונגה שאמר כמו צהובה אש שביב אותן ומקיף
אש גופן ובכל ״י, ברק יוצא האש ומן לאש

 מא וסאיר מר ת׳ם אקאם ת׳ם צפי ת׳ם עצר אנה
 אבעאצ׳א, אלאשיא צנע אנה נריד לסנא ג׳זינאה
 בה נריד ואנמא בעדא, ובעצ׳א קכלא בעצ׳א
 ונרד נתוהמה, כיף נחן לפהמנא ותקדיר תוטיה
 כמא ואחדה דסעה כ׳לקה אנה אלי אלכל

 אלכתאב צוד מן אלתאסע אלמד׳הב פי קדמנא
 אן ]סח[ פיתג׳ה אלמרצ׳י. אנה קלנא אלדי
 קאל כמא אלתראב אלי בה יומי מכוסה סוד יכון

 אלי בה ישאר מיפלא וסוד כסיתו, כלבוש תהום
 מפואר וסוד במצולה, ונפלאותיו קאל כמא אלמא
 אלסניא ען קאל כמא אלנאר אלי בה ישאר
ותפארתו• קדשו מזבול

ה כ ל ה ל א סאבעה ' אל
 מן נאד אלדאבעה, אלמרתבה ופי :ותפסירהא

 וג׳מיע אלג׳ליל אלכרסי בהא וכ׳ט רסם, אלמא
 צאנע אלכתאב קאל כמא אלסמא, מלאיכה׳

סאטעה. נארא וכ׳דאמה ריאחא מלאיכתה
 תולדת אלנאר אן בה יען לם ממיט אש קולה

 סבב כאן אלמא אן בה אראד ואנמא אלמא, מן
 אנצב למא אנה וצפנא מא עלי אלנאר, חדות׳

 יאבסה חרארתה ובקית רטובתה זאלת אלהוא ען
 בקולה ואראד מחאלה. לא אלנאר טביעה׳ פהי

 אלואן אלסבע מרוט, צבא וגל כבוד בפא [88]
 גדול ענן י• פאולהן יחזקאל, ראהא אלתי אלנאר

 לאן צ׳עיסה, אלמתלכדד. אלנאר מתלקחת ואש
 ת׳ם לרקתהא, ודלו כת׳יר, פיהא אלהוא

 כעין ומתוכה קאל כמא זרקה לון דאכ׳להא
 נאד חיות ארבע ואג׳סאם האש, מתוך החשמל

 כגחלי מראיהן החיות ודמות קאל כמא חמרא
 קאל כמא צפרא נאד שעאע בהא ויחיט אש,
ג׳מיע ופי ברק, יוצא האש ומן לאש ונגה

 פאולהא. ד, 6! ר.0 ג0 ישעיה 83 בד. קז שם 82 ו. קד
 86 ו. בחלבה לעיל 85 ד. קד תהליס 84

יחזקאל88 נשתלב. :אפשר87 אד. יחזקאל



יצירה ספרסכו

 חתם קצוות. שש בהן וחתם הגדול, נפט! בשמו וקבען פשוטות שלש א( ברר ח.
 ה/ ו׳ בי׳ וחתמו למטה פנה תחת חתם שש ו/ ה׳ בי׳ וחתמו למעלה פנה רום

 מ לאחריו פנה מערב חתם שמונה .,י ר בה׳ וחתמו לפניו פנה מזרח חתם שבע
 צפון חתם עשר ה/ י׳ בו׳ וחתמו לימינו פנה דרום חתם תשע ר. י׳ בה׳ וחתמו

 אלהים [891 רוח אחת בלימה, ספירות עשר אלו י׳. ה׳ בו׳ וחתמו לשמאלו פנה
 מזרח ותחת רום ממים, אש ארבע מרוח, ט מים שלש מרוח, רוח שתים חיים,

ודרום. צפון ומערב
אש. א, ג( לסגיו. א, ב( ברד. א, א(

 בשרם וכל שאמר כמו עינים הן כאלו כחולה
 מלאים והאופנים וכנפיהם וידיהם וגביהם
 כמו לבנה אש של •גמושב ראשיהם ועל ,8״ עינים
 הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ודמות שאמר
 לבנוניתו מתוכן אש של כסא ומעליו הנורא
 שאמר כמו בו, שייראה כדי הרקיע מן פחותה
 אבן כמראה ראשם על אשר לרקיע וממעל

 נטול באויר יצר זה וכל ,9כסא* דמות ספיר
 ממנו ויצא ובאותיות, במספרים וצייר הלחות,

הללו. האש סוגי מזוג

ה כ הל ה ת ו מיני ש ה
 הספר שבעל וסכומה ידוע. זו הלכה תרגום

 מזרח ומטה מעלה העולם רוחות שש עושה
 בזה. זה ביכולת*״ קשורים וצפון דרום ומערב
 שתוציא מה כל י׳ה׳ו׳ השם אותיות שלש ומצא
 י׳ה׳ו׳ יוד תחלתן שתים <*, תיבות שש מהן

 שתים ה׳ו׳י׳, ה׳י׳ו׳ הי תחלתן שתים י׳ו׳ה׳,
 ששת כנגד עשאן לפיכך ו׳ה׳י׳, ו׳י׳ה׳ וו תחלתן

 הם כאלו והקירוב המשל דרך על הקשורים•*
 אדם בני מקצת למדו ומכאן בהם. חתומים
 באויר. האותיות ומהשפעות בקמיעין*״ להחזיק

שאמר כמו שמאל והצפון ימין הדרום ועשה

 מושג ״ערש״ 90 יב. י שם 89 יג. א
 יחזקאל 91 המעלה. לרמי או למלך המעותד נעלה

 ה׳. ביכולת 93 כו. א שם 92 כב. א
 חבורי 93 ד. חל׳ שלישי כפרק וכילעיל 94

 וכדלעיל מרובעת, כקופהה העולם כאלו הקצוות ששת
המלים בפשטי שנתפשו בלומר 96 ד. הל׳ ב פ׳׳

 קאל כמא עיון כאנהא כחוליה נאר אג׳ראמהא
 והאופנים וכנפיהם וידיהם וגביהם בשדם וכל

 ביצ׳א נאר מן ערש רווסהא ועלי עינים, מלאים
 כעין רקיע החיה ראשי על ודמות קאל כמא

 אקל מהאייה נאר מן כרסי ופוקה הנורא, הקרח
 קאל כמא פיה, תתביין חתי ביאצ׳א אלרקיע מן

 ספיר אבן כמראה ראשם על אשר לרקיע וממעל
 אלחוא מן אחדת׳ ד׳לך וג׳מיע כסא. דמות

 ואלחרוף, באלאעדאד ושכל אלרטובה, אלמנזוע
אלניראן. הדה צ׳רוב אמתזאג׳ מנה פג׳א

ה כ הל ל א ה ל א ו מנ א ת׳
 אן וג׳מלתה י״. מערוף אלהלכה הדה תפסיר

 אלעלו אלעאלם ג׳האת סת יג׳על אלכתאב צאחב
 ואלשמאל ואלג׳נוב ואלגרב ואלשרק ואלספל
 ווג׳ד בעץ׳. מע בעצ׳הא באלקדרה מרבוטה
 צרפת מא אדא י׳ה׳ו׳ אלשם חריף ת׳לאת׳ה

 י׳ה׳ו׳ יוד אולהא את׳נתאן כלמאת, ת0 מנהא
 את׳נתאן ה׳ו׳י/ ה׳י׳ו׳ הי אולהא את׳נתאן י׳ו׳ה/

 אלסת באזא פג׳עלהא ו׳ה׳י׳, ו׳י׳ה׳ וא אולהא
 כאנהא ואלתקריב אלתמת׳יל סביל עלי רבאטאת
 אלנאס בעץ׳ אכ׳ד׳ האהנא ומן בהא. מכ׳תומה
 פי אלחרוף תאת׳יר ומן באלקמיעין אלתמסך
שמאלא ואלשמאל ימינא אלג׳נוב וג׳על אלהוא.

מצרוף. א, 52

 מכשיר השמות וחלקי רשמות כי להט ונדמה באו,
 גם וראה שירצה. מה בחם לפעול אדם כל בידי
יג. פט תחלים 97 .9 חע׳ פ״ד. לקמן



יציוה ספרקכו

 חתם קצוות, שש בהן וחתם הגדול, נפט! בשמו וקבען פשוטות שלש בררא< ח.
 ה/ ו׳ בי׳ וחתמו למטה פנה תחת חתם שש .,ו ה׳ בי׳ וחתמו למעלה פנה רום

 כ< לאחריו פנה מערב חתם שמונה י׳. ו׳ בה׳ וחתמו לפניו פנה מזרח חתם שבע
 צפון חתם עשר ה/ י׳ בו׳ וחתמו לימינו פנה דרום חתם תשע ר. י׳ בה׳ וחתמו

 אלהים ז89נ רוח אחת בלימה, ספירות עשר אלו י׳. ה׳ בו׳ וחתמו לשמאלו פגה
 מזרח ותחת רום ממים, אש ארבע מרוח, מיםג< שלש מרוח, רוח שתים חיים,

ודרום. צפון ומערב
אש. א, ג( לפניו. א, ב( ברד. א, א(

 בשרם וכל שאמר כמו עינים הן כאלו כחולה
 מלאים והאופנים וכנפיהם וידיהם וגביהם

 כמו לבנה אש של 9גמושב ראשיהם ועל ,6י עינים
 הקרח כעין רקיע החיה ראשי על ודמות שאמר
 לבנוניתו מתוכן אש של כסא ומעליו ״,1הנורא
 שאמר כמו בו, שייראה כדי הרקיע מן פחותה
 אבן כמראה ראשם על אשר לרקיע וממעל

 נטול באויר יצר זה וכל ,8כסא* דמות ספיר
 ממנו ויצא ובאותיות, במםפרים וצייר הלחות,

הללו. האש סוגי מזוג

ה כ ל ה ה ת ו י נ מי ש ה

 הספר שבעל וסכומה ידוע. זו הלכה תרגוס
 מזרח ומטה מעלה העולם רוחות שש עושה

 בזה. זה ביכולת*״ קשורים וצפון דרום ומערב
 שתוציא מה כל י׳ה׳ר השם אותיות שלש ומצא
 י׳ה׳ר יוד תחלתן שתים תיבות*״, שש מהן

ה׳, רי/ ה׳י׳ו׳ הי תחלתן שתים מ׳  שתים ה׳
 ששת כנגד עשאן לפיכך ו׳ה׳י׳, ו׳י׳ה׳ וו תחלתן

 הם כאלו והקירוב המשל דרך על הקשורים••
 אדם בני מקצת למדו ומכאן בהם. חתומים
 באויר. האותיות ומהשפעות בקמיעין•״ להחזיק

מין הדרוס ועשה שאמר כמו שמאל והצפון י

 מושב ״ערש״ 90 יב. י שם 89 יג. א
 יחזקאל 91 המעלה. לרמי או למלך המעותד נעלה

ה/ ביכולת 93 כו. א שם 92 כב. א
 חבורי 95 ד. הל׳ שלישי בפרק וכדלעיל 94

 וכדלעיל מרובעת, כקופסה העולם באלו הקצוות ששת
המלים בפשטי שנתפסו כלומר 96 ד. ,הל פ״ב

 קאל כמא עיון כאנהא כחוליה נאר אג׳ראמהא
 והאופנים וכנפיהם וידיהם וגביהם בשרם וכל

 ביצ׳א נאר מן ערש רווסהא ועלי עינים, מלאים
 כעין רקיע החיה ראשי על ודמות קאל כמא

 אקל מהאייה נאר מן כרסי ופוקה הנורא, הקרח
 קאל כמא פיה, תתביין חתי ביאצ׳א אלרקיע מן

 ספיר אבן כמראה ראשם על אשד לרקיע וממעל
 אלהוא מן אחדת׳ ד׳לך וג׳מיע כסא. דמות

 ואלחרוף, באלאעדאד ושכל אלרטובה, אלמנזוע
אלניראן. הדה צ׳רוב אמתזאג׳ מנד. פג׳א

ל א ה ל א ד.לכה ו נ מ א ת׳

 אן וג׳מלתה י<.ג מערוף אלהלכה הדה תפסיד
 אלעלו אלעאלם ג׳האת ת0 יג׳על אלכתאב צאחב

 ואלשמאל ואלג׳נוב ואלגרב ואלשרק ואלספל
 ווג׳ד .,בעץ מע בעצ׳הא באלקדרה מרבוטה
ה׳ו׳ אלשם חרוף ת׳לאת׳ה  צרפת מא אד׳א י׳

ה׳ו׳ יוד אולהא את׳נתאן כלמאת, סת מנהא  י׳
 את׳נתאן ה׳ו׳י׳, ה׳י׳ו׳ הי אולהא את׳נתאן י׳ו׳ה׳,

 אלסת באזא פג׳עלהא ו׳ה׳י׳, ו׳י׳ה׳ וא אולהא
 כאנהא ואלתקריב אלתמת׳יל סביל עלי רבאטאת
 אלנאס בעץ׳ אכ׳ד׳ ד״אהנא ומן בהא. מכ׳תומה
 פי אלחרוף תאת׳יר ומן באלקמיעין אלתמסר
שמאלא ואלשמאל ימינא אלג׳נוב וג׳על אלהוא.

מצרוף. א, 52

 מכשיר השהות וחלקי השמות כי להם ונדמה כאן,
 גם וראה שירצה. מה בחם לפעול אדם כל בידי

יג. פט תחלים 97 ,9 הע׳ פ״ה לקמן



קכזח רביעי סרק

 כמר ולא ״*. בראתם אתה וימין צפון הכתוב
 והמערב ימין המזרח הפילוסופים אחד שעשה
 שמאל ר״דרום אחר שעשה כמו ללא שמאל,
 אחור והמערב לסניו המזרח ועשה ימין. והצפון

 פתח שהיה לפי ,6במערב* שכינה העיקר כפי
 לפני והחונים שאמר כמו המזרח אל המשכן
 והארון ״״, מזרחה מועד אהל לפני קדמה המשכן
 אל המזרח מן הכוכבים תנועת ולפיכך *, במערב
 שאמר במו ה׳ לסני השתחויה נקראת המערב

 בנגד גם ונעשו משתחוים*, לך השמים וצבא
 הרוחות, ושש היסודות ארבעת ספירות, עשר
עשר. אלו הרי

 הראשונים, הפרקים ארבעת פירשנו בבר והנה
 פירוטיהם הם האחרונים הפרקים ארבעת אבל

 את שפירשנו אחרי צורך לנו ואין ובאוריהס,
 לשונם את נביא אלא אלו, את לפרש ההם

 המסבירה פתיחה להם שנקדים אתרי בגרסתם*
 בהם, היגיעה את תמנע והקדמה כולם, את

 מן בהם שנותר מה אחרי נעקוב כך ואחר
 ובשם ונפרשהו. נוסף ענין או הקשות המלים
נתאמץ. הרחמן

 כתבי דברי מנהג כי הדברים בהקדמת ונאמר
 או דברים שגי להגיח החכמים ודברי הקדש
 משפט ויהיה משפטים♦, בהם וקובעים יותר

 משמש השני ומשפט לשני, משמש הראשון
 את רכזו אלו במקום זח להם ויהיה לראשון,

 שלשת עליהם והניחו השלשה או השנים
 יתרומם ה׳ דבר מזה והנה יחד. המשפטים

 •, תשמרו חקותי ואת תעשו משפטי את ויתהדר
 בלעדי בעשייה המשפטים להבדיל כוונתו אין

 המשפטים, בלעדי בשמירה החקים ולא החקים,
 החכם דבר וכך לכל. הכל את לחייב רצה אלא
אמך*, תורת תטש ואל אביך מוסר בני שמע
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 ט. הל׳ ס״ז הבחירה בית בהלכות הרמב״ם כתב

 לעיל וראה ו. 0 נחמיה 2 במערב. שההיבל
 בסוף לעיל שכתב וכפי 3 א. הל׳ סוף ״ב0

מפגי כלשונו הספר מסח בל את שיעתיק ההקדמה

 בראתם. אתה וימין צפון אלכתאב קאל מא עלי
 אלמשרק אלפלאספה בעץ׳ ג׳על כמא ולים

 בעצ׳הא ג׳על כמא ולא שמאלא, ואלמגרב ימינא
 מזרח וג׳על ימינא. ואלשמאל שמאלא אלג׳נוב

 שכינה אן אלאצל עלי כ׳לף ומערב קדאם
 אלמשרק אלי אלמשבן באב כאף* וד׳לך במערב,

 אהל לפני קדמה המשכן לסגי והחגים קאל כמא
 ולדלך אלמגרב, פי ואלארון מזרחה, מועד

 אלמגרב אלי אלמשרק מן אלבואבב אנקצ׳אץ׳
 וצבא קאל כמא אללה ידי בין סג׳ודא סמי

 עשר באזא איצ׳א פצאר משתחוים, לך השמים
 פד׳לך ג׳האת ואלסת ענאצר אלארבע ספירות,

עשר.
 אמא אלאואיל, אלארבעה אלפצול שרחנא פקד

 ג׳זויאתהא פאנהא אלאואכ׳ר פרוק אלארבעה
 תלך שרח בעד בנא חאג׳ה ולא ומבסוטאתהא,

 תלאוה נצוצהא נתלו לכנא הד׳ה, שרת אלי
 ג׳מיעהא ען יערב צדרא להא נג׳על אן בעד

 נתתבע ת׳ם פיהא, אלתעב ען תגני ]צ[ ומקדמה
 זאיד מעני או גריב לפט׳ מן פיהא [90] כאן מא

באלרחמן. ואלקוה פנבינה,

 עאדה׳ מן אן אלבלאם, תקדמת פי פנקול
 אן אלעלמא וכלאם אלמקדסה אלכתב כלאם
 בקצ׳איא, להא יקצ׳ון ת׳ם אשיא או שיין יצ׳עו
 וקצ׳יה׳ ללת׳אני, תג׳ב אלאול קצ׳יה׳ פתכון

 מקאם דלך להם ויקום ללאול, תג׳ב אלת׳אני
 וקצ׳ו אלת׳לת׳ה או אלאת׳גין ג׳מעו לו אנהם

 סמן מג׳מועה. אלקצ׳איא באלת׳לאת׳ עליהא
 ואת תעשו משפטי את ועז ג׳ל אללה קול ד׳לך
 אלמשפטים תפריד 8יריד* לם תשמרו, חקתי

 דון בשמירה אלחקים ולא אלחקים דון בעשיה
 ללג׳מיע. אלג׳מיע איג׳אב אראד לכן אלמשפטים,

ואל אביך מוסר בגי שמע אלחכים קול וכדלך

ירי. ד, 54 באן. ,1 55

 עלוליט או בו נ&לו רבים ושבושים מצוי שאינו
הנוסח. כל מביא הוא מבד למנוע ובדי בו, לפול

 ולחברו לו משמש והוא מסוייס, משפט אחד בבל 4
ת. א משלי 6 ד. יח ויקרא 5 שידגים. ובפי



קכזח רביעי סרק

 כמו ולא ״•. בראתם אתה וימין צפון הכתוב
 והמערב ימין המזרח הפילוסופים אהד שעשה
 שמאל הדרום אחד שעשה כמו ולא שמאל,
 אחוד והמערב לפניו המזרח ועשה ימין. והצפון

 פתח שהיה לפי ,8י במערב שכינה העיקר כפי
 לפני והחונים שאמר כמו המזרח אל המשכן
 והארון *׳י, מזרחה מועד אהל לפני קדמה המשכן
 אל המזרח מן הכוכבים תנועת ולפיכר ,ג במערב
 שאמר כמו ה׳ לפני השתחויה נקראת המערב

 כנגד גם ונעשו ,2משתחוים לד השמים וצבא
 הרוחות, ושש היסודות ארבעת ספירות, עשר
עשר. אלו הרי

 הראשונים, הפרקים ארבעת פירשנו כבר והנד.
 פירוטיהם הם האחרונים הפרקים ארבעת אבל

 את שפירשנו אחרי צורך לנו ואין ובאוריהם,
 לשונם את נביא אלא אלו, את לפרש ההם

 המסבירה פתיחה להם שנקדים אחרי 8בגרסתם
 בהם, היגיעה את תמנע והקדמה כולם, את

 מן בהם שנותר מה אחדי נעקוב כך ואחר
 ובשם ונפרשהו. נוסף ענין או הקשות המלים
נתאמץ. הרחמן

 כתבי דברי מנהג כי הדברים בהקדמת ונאמר
 או דברים שני להגיח החכמים ודברי הקדש
 משפט ויהיה משפטים•■, בהם וקובעים יותר

 משמש השני ומשפט לשני, משמש הראשון
 את רכזו אלו במקום זה להם ויהיה לראשון,

 שלשת עליהם והניחו השלשה או השנים
 יתרומם ה׳ דבר מזה והגה יחד. המשפטים

 י, תשמרו חקותי ואת תעשו משפטי אח ויתהדר
 בלעדי בעשייה המשפטים להבדיל כוונתו אין

 המשפטים, בלעדי בשמירה החקים ולא החקים,
 החכם דבר וכך לכל. הכל את לחייב רצה אלא
אמף•, תורת תטש ואל אביך מוסר בגי שמע

 בראתם. אתה וימין צפון אלכתאב קאל מא עלי
 אלמשרק אלפלאססה בעץ׳ ג׳על כמא וליס

 בעצ׳הא ג׳על כמא ולא שמאלא, ואלמגרב ימינא
 מזרח וג׳על ימינא. ואלשמאל שמאלא אלג׳נוב

 שכינה אן אלאצל עלי כ׳לף ומערב קדאם
 אלמשרק אלי אלמשכן באב 53כאן וד׳לך במערב,

 אהל לפני קדמה המשכן לפני והחנים קאל כמא
 ולדלך אלמגרב, פי ואלארון מזרחה, מועד

 אלמגרב אלי אלמשרק מן אלכואכב אנקצ׳אץ׳
 וצבא קאל כמא אללה ידי בין סג׳ודא סמי

 עשר באזא איצ׳א פצאר משתחוים, לך השמים
 פדלו ג׳האת ואלסת ענאצר אלארבע ספירות,

עשר.
 אמא אלאואיל, אלארבעה אלפצול שרחנא פקד

 ג׳זויאתהא פאנהא אלאואכ׳ר פרוק אלארבעה
 תלך שרח בעד בנא חאג׳ה ולא ומבסוטאתהא,

 תלאוה נצוצהא נתלו לכנא הדה, שרת אלי
 ג׳מיעהא ען יערב צדרא להא נג׳על אן בעד

 בתתבע ת׳ם פיהא, אלתעב ען תגני ]צ{ ומקדמה
 זאיד מעני או גריב לפט׳ מן פיהא [90] כאן מא

באלרחמן. ואלקוה פנבינה,

 עאדה׳ מן אן אלכלאם, תקדמת סי פנקול
 אן אלעלמא וכלאם אלמקדסה אלכתב כלאם
 בקצ׳איא, להא יקצ׳ון ת׳ם אשיא או שיין יצ׳עו

 וקצ׳יה׳ ללת׳אני, תג׳ב אלאול קצ׳יה׳ פתכון
 מקאם דלד להם ויקום ללאול, תג׳ב אלת׳אני

 וקצ׳ו אלת׳לת׳ה או אלאת׳גין ג׳מעו לו אנהם
 פמן מג׳מועה, אלקצ׳איא באלת׳לאת׳ עליהא

 ואת תעשו משפטי את ועז ג׳ל אללה קול דלד
 אלמשפטים תפריד 8יריד* לם תשמרו, חקתי

 דון בשמירה אלחקים ולא אלחקים דון בעשיה
 ללג׳מיע. אלג׳מיע איג׳אב אראד לכן אלמשפטים,

ואל אביך מוסר בני שמע אלחכים קול וכדלך
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הנוסח• כל מביא הוא מבך למנוע וכדי בו, לסול לעיל וראה ו. ט נחמיה 2 במערב. שההיכל
ולחברו לו משמש והוא מסויים, משפט אחד בבל 4 בסוף לעיל שכתב ובפי 3 א. הל׳ סוף פ״ב

ח, א משלי 6 ד. יח ויקרא 5 שידגים. ובפי מפגי בלשונו הספר נוסח כל את שיעתיק ההקדמה



יצירה ספרקכח

 שאירע וכיון אביך. ותורת אמך מוסר גם מחייב
 7 פירושו נתברר האמנותיות במלאכות בזה ביוצא
 שני את ויצר שלמה שעשה במה אמר כאשר

 העמוד קומת אמה עשרה שמנה נחשת העמדים
 העמוד את יסב אמה עשרה שתים וחוט האחד
 אמה עשרה שמנה רומו השני הרי י, השני

 כשני. אמה עשרה שתים הקשו והראשון כראשון,
 כאמרו אדס, בני קבוצת על זה שנוהג ואפשר

 יהודה ראשי מעוז ואפרים מנשה ולי גלעד לי
 לכל, הוא הרי אחד לכל שחייב מה מחקקי*,

 ויהודה ואפרים ומנשה גלעד לי במקום הוא והרי
 במה וכך בפתחי״. ומחוקקי ראשי מעזי והם

 נעלי אשליך אדום על רחצי סיר מואב שאחריו
 הוא אחד לכל שחייב מה אתרועע, פלשת עלי

 רחצי סירות ופלשת ואדום מואב ויהיה לכל,
 בדברי וכך ואתרועע. נעלי אשליך ועליהם
 ולא בגפת לא טומנין אין בשבת אמרו המשנה

 ולא ,1בחול' ולא בסיד ולא במלח ולא בזבל
 אח מרחיקין במזיקים ואמרו בסלעים, ולא אמרו
 ואת הסיד ואת המלח ואת הזבל ואת הגפת

 אמדו ולא *> טפחים שלשה הכותל מן הסלעים
יי. בכל חיובי והסלעים החול אחד וכל החול, ואת

 שפירט מד. כי להעמיד יש הללו הקדמות ולפי
 מחלקי עמו נברא דבר זה אי הזה הספר בעל

 הדיוק, בכך הכוונה אין ונפש**, שנה עולם
 עם נבראו השלשה אלו כללויות בי גלד. אלא

 שהקדמנו, כפי ובהן, אותיות הכ״ב כללויות
 חלק כנגד מהן אות כל שעשה פי על אף והרי

 וקירוב, הזכרה אלא בכך כוונתו אין מאלה,
 אחד שכל שהקדמנו, הזה הכלל בפי חוזר והכל

 אחר ובסרט ועמו. מאלה בכל נברא מאלה
הסברא היא התשיעית השטה כי שאמרנו

הו. ז א מלניס 8 הפירוש. נתאמת :אפשר 7
 הקוף 10 .0 קח גס וראה ס. ס תהלים 9

 מתח, חירק במקום נקודה ומחוקקי של האחרונה
פ״א. פ״ד שגת 11 רביס. לשו? שתהיה בדי
דאג״ כאוקימתא 13 מ״א. פ׳׳ב גתרא בגא 12

 ותורת אמך מוסר איצ׳א יוג׳ב אמך, תורת תטש
 אלצנאיע פי הדא מת׳ל ג׳רי ולמא אביך.

 עמל מא פי קולה ענד ביאנה וצ׳ח אלמהניד,
 עשרה שמנה נחשת העמדים שני את ויצר שלמה

 אמה עשרה שתים וחוט האחד העמוד קומת אמה
 ת׳מאניה׳ רפעה פאלת׳אני השני, העמוד את יסב

 את׳ני מחיטה ואלאול כאלאול, ד׳ראעא עשר
 הד׳א״י ג׳רי ורבמא כאלת׳אני. דראעא עשר
 ואפרים מנשה ולי גלעד לי כקולה ג׳מאעה עלי

 ואחד לכל אוג׳בה מא מחקקי, יהודה ראשי מעוז
 ומנשה גלעד לי מקאם פהו ללג׳מיע, פהו

 ומחוקקי ראשי מעזי והם ויהודה ואפרים
 רחצי סיר מואב בעדה מא פי ובד׳לך מפתוחא.

 אתרועע, פלשת עלי נעלי אשליך אדום על
 מואב פיציר ללג׳מיע, פהו ואחד כל אלזם מא

 נעלי אשליך ועליהם רחצי סירות ופלשת ואדום
 פי קאלו אלמשנה כלאם פי וכד׳לך ואתרועע.

 ולא בזבל ולא בגפת לא טומנין אין אלסבת
 ולא יקולון ולם בחול, ולא בסיד ולא במלח

 את מרחיקין אלמוד׳יאת פי וקאלו בסלעים, ולא
 ואת חסיד ואת המלח ואת הזבל ואת הגפת

 ולס טפחים ]צא[ שלשה הכותל מן הסלעים
 [91] חול מן ואחד וכל החול, ואת יקולו

אלג׳מיע. פי יג׳ב וסלעים
מן אן יסתקים אלמקדמאת הד׳ד. פעלי  תפריד י

 אג׳זא מן מעד. כ״לק שי אי אלכתאב הד׳א צאחב
 ואנמא אלתחדיד, בה ירד לם ונתש, שנה עולם
 מע כ׳לקת אלת׳לאת׳ הד׳ה כליאת אן כשף

 קדמנא, מא עלי ובהא, חרף•״ אלכ״ב כליאת
 ג׳זו מקאבל מנהא חרף כל ג׳על ואן פהו
 ותקריב, תד׳כיד מנה דלד פאנמא תלך, מן

 קדמנאה, אלדי אלאצל הדא אלי ראג׳ע ואלכל
 ומעה. הדד. מן באלכל כ׳לק הדה מן אלכל אן

הז אלתאסע אלמדחב אן קלנא למא וסימא

א.9חר ד, 56 הד׳ה. א, 65

 בן הלבה לפסוק רבנו בוונת ואין א. יט דף שם
לפגיג 14 בלנד. ההדגמה המנאת לשם אלא



קכטח רביעי פרק

 נבראו והמקרים העצמים שבל והוא הרצויה,
 את לנו פתה רק הספר שבעל אלא אחת, בבת

 לדבר, מדבר ולעלותנו עלינו להקל בכר הדרך
 שיש ואששר .,8אדול״ין וכולן ולומר לכללן וסופו

 למה בדומה *י דקים דברים אלה בכל לו
 דוממת מם א׳מ׳ש׳ עם שנברא במה שצייננו״

 משבעת אחד לכל שיש והוא שורקת, שין
 מצויירות צורות המזלות עשר ושנים הכוכבים

 ולכל הגלגל, תכונת מלאכת בעלי אצל ידועות
 יודע מתוכנת תבנית האדם גוף מאברי אחד

 י׳, האברים ותועלת הנתוח מסרי שקרא מי אותם
 היד כגון בו משתנים אינם שמקצתם פי על ואף

 שהדברים אלא •י, הרגל לגבי והרגל היד לגבי
 לאחד יתאפשר ואם והכללי. הרוב על אמורים

 רוב צורת כי וימצא ולעיין לישב התלמידים
 יחסן אשר האותיות כצורת והאברים הכוכבים

 זו תהיה להן קרוב או הזה הספר בעל אליהן
 שאמרנו כפי בו ינהג לאו ואם חזקה, ראיה

נוסח נאמר ועתה הראשונה. בהקדמה

 ואלאעראץ׳ אלג׳ואהר כל אן והו אלמרצ׳י, אלקול
 אנמא אלכתאב צאחב ולכן ואחדה, דסעה כ׳לקת

 שי מן וירקינא לנא ליסהל בד׳לך לנא טרק
 אדו?ין. וכולן ויקול סיג׳מעהא ומצירה שי, אלי

 דקיקה אקואל דלך ג׳מיע שי לה יכון אן וימכן
 א׳מ׳ש׳ מע כ׳לק מא פי חדדנאה במא שביהה

 ואחד לכל אן ודלך ,זנ שורקת שין דוממת מים
 ברג׳ עשר אלאת׳ני ומן כואכב אלסבעה מן

 *6 היאה׳ צגאעה׳ אהל ענד מערופה מצורה צורא
 אלאגסן ג׳סם אעצ׳א מן ואחד ולכל אלפלך,
 אלתשריח כתב קרא מן יערפה משכלא שכלא

 תתגיר לא בעצ׳הא אן ועלי אלאעצ׳א, ומגאפע
 ולכן אלרג׳ל, מן ואלרג׳ל אליד מן כאליד פיה

 פאן ואעמהא, 49 אלאכת׳רהא עלי אלאמר יג׳רי
 פינט׳ר, יג׳לס אן אלתלאמיד׳ לבעץ׳ אתסע
 ואלאעצ׳א אלכואכב אכת׳ר צורה׳ אן פיג׳ד
 צאחב אליהא נסבהא אלתי אלחרוף צורה׳ עלי

 קויא, דלילא כאן מנהא קריב או אלכתאב הד׳א
 אלמקדמה*״ פי קלנא מא עלי בה סיר ואלא

תלאוה׳ פנקול אלאולי.

היה׳. א, 66 .1מכרעת ואלף שורקת ד, 57 ב, הל׳ ששי פרק לקמן 15 החמישי. בפרק
מקלה. א, 60 אכת׳רהא. ד, 59 הל׳ שלישי כפרק לעיל 17 עמוקיס. :אפשר 16
של האברים״ ״תועלת לספר חכוונד. 18 ב.

וממא התלמיד שיתמקד. ויתכן ההכללה. דרך על אות עשה המפר שבעל כלומר 19 גאלינוס.
אותן הל בין מדומה בציור שהוא כל דמיון איזה יד כנגד מסויימת ואות ימין יד כנגד מסויימת
הלכה. בכל ההסישי בפיק לקמן שיזכיר האחדים מדובר אלא שוות, חידים והרי השאר, וכל שמאל,



יצירה סמרקל

ק ר שי ס חמי

 אויר בו וצר זה עם זה וצרפן כתר, לו וקשר ברוח אלף את המליך א. 1921
ם׳. ש׳ בא׳ ונקבה ש׳ מ׳ בא׳ זכר ונקבה, זכר בנפש, וגויה בשנה, ורויה בעולם,

 בעולם, ארץ בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר במים מים את המליך ב.
בנפש. ובטן בשנה, וקור

 שמים 1צב1 בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר באש שין את המליך ג.
 אשם ש׳ מ׳ א׳ צרפן, צד כאיזה ונקבה זכר בנפש. וראש בשנה, וחום בעולם,

 רוח, לבו אש, אדם של ראשו מים, ארץ רוח אויר אש שמים שמא, שאם משא,
מים. בטנו

 וצר והימיוץ, שקלן צרפן חצבן חקקן ת/ ר׳ ׳פ׳ כ ד׳ נ׳ ב׳ כפולות שבע ד.
ושערים. ימים כוכבים בהן

 בעולם, שבתאי בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר בית את המליך ה.
בנפש. ופה בשנה, ושבת

 ואחד בעולם, צדק בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר גימל את המליך ו.
בנפש. ימין ועין בשנה, בשבת

 בעולם, מאדים בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, 193נ לו וקשר דלת את המליך ז.
בנפש. שמאל ועין בשנה, בשבת ושני

 ושלישי בעולם, חמה בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר לו וקשר כף את המליך ח.
בנפש. ימין ואף בשנה, בשבת

 ורביעי בעולם, נוגה בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר פי את המליך ט.
בנפש. שמאל ואף בשנה, בשבת

 בעולם, חמה כוכב בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר ריש את המליך י.
בנפש. ימין ואזן בשנה, בשבת וחמישי

 וששי בעולם, לבנה בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר תו את המליך יא.
בנפש. שמאל ואזן בשנה, בשבת

 לבדה, ושנה לבדו, עולם לבדו, אחד אחד והעמידן העדים את חיצה יב.
לבדה. ונפש

ר? פ שי ה מי ח ה
 יסוד הוא פתר, לו וקשר אות בכל אמרו
 בקבלתם כי לב/ זט הראשונים מיסודות

כמו ותגין*. זיוגין עם 1 ניחנו שהאותיות

ל צ פ סי אל מ א כ׳ ל א
 מן אצל הו כתר, לו וקשר חרף כל פי קולה

 אן נקלהם פי לאן לב/ ׳זכ אלאולין אצול
יקולוז כמא ותיג׳אן, בתזאיין נזלת אלחרוף

ערבית גם וכד כתר, תרגוט ארמית שהיא ״תגיך והעדפתי כתריט. :אמשר 2 ירדו. :אפשר 1



קלאחמישי טרק

 שלשה שלשה צריכות אותיות שבע שאומרים
 אות, לכל וכד י, ג׳ץ׳ ש׳ע׳ט׳נ׳ז׳ הן ואלו זיונין

 ויש להן הידוע על יותר להן שיש אותיות ויש
 • ומוסרים תאגיי. בססר שמבואר בסי פחות•/

 אסור התגין בדקדוק נכתב לא אט תורה ספר כי
 ואומרים ,ך בצבור בו לקרות ולא עליו לברד

 ימות[ ]אלא 8 בו ששמתוהו מי יחיד. לא ולטיכו
 שאם אומרים הראשונים הקמיעין ובעלי במהרה.

 שאמר וכמו מועילים/ אינם בחגיהם נכתבו לא
 מה באות שיתטעל יתכן שלא הזה הספר בעל

 ומשולשל וכפוף ומרובע משולש בה שהמטרה
 לו וקשר אמר ולסיכד תגו, עם אלא ומקומר

 כי זה, עם זה וצרפן אחד בכל ואמרו כתר.
 דבר שום ממנו יהיה לא בודד הניחו אלו

 זולתו. עם במזוגו מורכב ממנו בא אלא מחובר,
 אלא יי לבדו האות לאותו היחם נעשה ולא

 שהוא או והחריף, שבהן החזק שהוא מפני
 יודעים שאנו במו יותר, או פעמים בהן כפול
 חמימות, ובקרה קרירות החמה ברפואה שיש
 וכפי הגובר, אל אותה מיחסים שאנו אלא

 יי, מעברות יבצר לא הצדיק כי אצלנו שבהחלט
 אלא *י, פעם אי טוב שיעשה הברתי ושהרשע

ואמרו *י. מעשיו רוב בשם אותו קוראים שאנו

 הזיונין של שמן נתאזרח שבבר מסגי בתר, תרגום
 שכתב וכמו 4 ב. בט מנחות 3 ״תגיך.

 שיש אות יש ח הל׳ פ״ז תורה ספר בהלכות הרמב״ם
 5 שבער.. עליה שיש אות ויש אחד חג עליה

 עוז ומגדל גג, סי׳ ח״א בחשובה הרשב״ץ הזכירו
 לדברים בפירושו והרמב״ן ח. הל׳ פ״ז ס״ת בהלבות

 יודע ואיני רבות. פעמים מזכירו שי ומנחת ג, כז
 ״ואומרים״.׳ י״ג לסי 6 פיוס. הוא מצוי אס
 ור״ת. הטור דעת שכן רעד סי׳ יו״ד הטור וכתב ד

 ובתב כשר, ד,זיוניו כחב לא שאס פסק הרמב״ם אד
 ויתכן גאון. האי רבנו דעת שכן ב בנתיב ירוחס ר׳

 ״ומוסרים״ אמר שהדי לפסול דעתו אין רבנו שגם
 8 ליה. סבירא לא דליה משמע ״ואומריס״ או

 תורח, סטר בפגי ולנדות לשמות נוהגין שהיו בנראה
 שבוונת ויתכן מקום. בשוט בן מצאנו שלא אע״פ
 המשנה ושבועת התורה שבועת כי השבועה, על רבנו

 חורה ספר מחזיק שהנשבע כלומר חפץ, בנקיטת
 יש ארור כי אמרו וכבר בארור, ומשביעין בידו,

שבועות ׳גמ ראה שמתא, ולשון שבועה לשון בו

 ואלו זיונין שלשה שלשה צריכות אותיות שבע
 תכון וקד חרף, לכל וכד׳א ש׳ע׳ט׳נ׳ז׳ג׳ץ׳, הן

 עלי ותנקץ, להא אלמתעארף עלי תזיז־ חרוף
 אן 1 וינקלון תאגי. ספר [94! פי משרוח הו מא

 אלתיג׳אן בתחריר יכתב לם אדא תורה ספר
 סי פיה אלקראה ולא עליה אלתבריך יג׳ז לם

 יסמת מן יעיש לא ולדלד ויקולון אלג׳מאעה,
 אלקמיעין ואצחאב 1ןצג בפרעה. ימות[ ]בל בה

 בתיג׳אנהא תכתב לס אן אנהא יקולון * אלאולין
 אלכתאב הד׳א צאחב קאל מא ועלי תנפע, לם

 בה קצד מא באלחרף יגפעל אן יתם לם אנה
 אלא ומחדב ומסלסל ומעטוף ומרבע מת׳לת׳ מן
 וקולה כתר. לו וקשר קאל פלד׳לך תאג׳ה, מע
 תרבה לו לאנה זול, עש זד וצדפן ואחד כל פי

 מנה ג׳א ואנמא מולף, שי מנה יג׳ לם מפרדא
 צארת ואנמא גירה. מע באמתזאג׳ה מרכב

 לאנה וחדה* אלחרף ד׳לך אלי אלנסבה
 או מרתין סיהא מברר או י ואחדהא אקואהא
 ברודה אלחאר אלדוא פי אן נעלם כמא אכת׳ר,

 אלי נגסבה אנא אלא חרארה, אלבארד ופי
 יכ׳לו לא אלצדיק אן לנא ג יקגע וכמא אלאגלב,

 יחסן אן מן בד לא אלרשע ואן זלאת, מן
עמלה. אכת׳ר באסם נסמיה אנא אלא יומא,

 ואחו־. א, 3 אלאולוך. ד, 2 יקולון. נ׳־א א, 1
ו. א, 4 יקע. ד. 5 חו

 הל׳ שי״א שבועות בהלכוה רמב״ס נס וראה א. לו
ב. הל׳ פ״ג תירה תלמוד בהלכות גם וראה ח־ט.

 כלומר 10 .96 הע׳ ח הל׳ ס׳׳ד לעיל גם ראד. 9
 לאית מנזויימת תוצאה זה בסרק מיחס שהיא זה

 שהיא מפני אלא לבדה, שהיא מסגי לא בודדת,
 באותו שיש או ההרכב, באותו והחריפה החזקה
 היא והרי האות אותה מסוג אותיות שתי הדבר
 אדס כי 11 ההרכב, באותו בפולה מגה כאלו

 קהלת יחטא. ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין
ב.  פ״ה לאבות בפירושו רמב״ט גס ראה 12 ז

 באטו״ד הנבחר בספרו כתב ובן 13 מט״ו.
 צדיק יקרא קעג. עמ׳ מהדורתי פ״ב חמישי מאמר

 רוב שהיו מי ורשע זכיות, מעשיו רוב שהיו מי
 הטבעיים, לדבריס דומה זה מצב והרי חובות, מעשיו

 בו היה אס חס הדבר את קוראים שהחכמים והוא
חיה אס קר הדבר את וקוראין חקור, על יותר חחוס



יצירד. ספרקלב

 אלא <י, בו ויצר בכך זזהוונה בו, וצר אחד בכל
 שבמקרא, זזקצוריט כל כדרר היוד את שהשמיט

 ובמשגה י.ב חלוצים נעבר נחנו שאומרים כמו
 נזק תשלומי לשלם המזיק חב וכשהזיק אומרים
 ובדברי המזיק. חייב במקום •י, הארץ במיטב

 עץ ומגיחים י,7 ירד מקום רד אומרים חפייטים
 ממה והרבה ירש, במקום רש וכן יעץ, במקום
 ״יא אומרים הערבים בלשון וכך לזה. שדומה
 יו״ ״סאן ואומרים צאחב״ ״יא במקום צאח״

 פאיזצד ונקפו! זכר ואמרו יכן״. ״פאן במקום
 היצירה את המשלים החלק כי בכך כוונתו צרפן,

 יי. הקדמנו שכבר כסי והנקבות הזכרות גורם הוא
 ולמד הנמצאים. ביתר והחולשה הכח גורם וכן

 בקרוב הקרוב מן שנכסול הכפל בענין אותנו
 אמש, אל קרוב יותר הוא אשם המלה, סדר אל
 הפוכה, כך ואחד אליה קרוב הוא משא וכך

 מאש כך ואחר אליה, קרוב הוא שאם כך ואחר
 דרך ועל •י. הפוכה כך ואחר אליה, קרוב הוא

 ועד והמחומשת המרובעת מלה בכל נעשה זו
ונוסח. הדבור. שיגע כמה

 בו, ויצר בה יריד פו, וצר ואחד כל פי וקולה
 אלאכ׳תצאראת תקע כמא אליוד אכ׳תצר ולכנה

 ופי חלוצים. נעבר נחנו יקול אד אלמקרא פי
 לשלם המזיק חב וכשהזיק יקול אד אלמשנה
 המזיק. חייב מקאם הארץ, במיטב נזק תשלומי

 ויקימון ירד, מקאם רד יקולון אלשערא קול ופי
 וכת׳ירא ירש, מקאם דש ואיצ׳א יעץ, מקאם עץ

 יקולון כדאך אלערב לגה׳ ופי דלו. שאכל ממא
 סי יו סאן ויקולון צאחב, יא מוצ׳ע פי צאח יא

 צד כאיזה ונקכה זכר וקולה יכן. פאן מכאן
 ללג׳בלה אלמתמם אלג׳ז אן בה אראד צרפן,

 מא עלי (95] ואלתאנית׳ אלתדכיר יוג׳ב הו
 סאיר פי ואלצ׳עף אלקוה יוג׳ב וכדלך קדמגא,

 אן אלצ׳רב באב פי ואפאתא אלמוג׳ודאת.
 נט׳אם אלי• פאלאקרב אלאקרב מן נצ׳רב

 משא ת׳ם אמש, אלי אקרב הו אשם אלכלמה,
 הו שאם ת׳ס מקלובה, ת׳ם אליהא, אקרב הו

 ת׳ם אליהא, אקרב הו מאש ת׳ם אליהא, אקרב
 אלכלמה פי גצנע אלסביל הדה י ועלי מקלובה.

 אלכלאם. בלג מא ואלי ואלכ׳מאסיד. אלרבאעיזז
ותלאוה׳

 אס בריא שהגוף ואומרים החום, על יותר בו הקור
 המחלה היתד. אם והולד. יותר, בו הבריאות היתד.

 עניז ״וצר״ שאיו בלומר 14 ע״ש. יותר, בו
לב. לב במדבר 15 יצירה. אלא ציור

 לגיה יודע איני 17 מ׳׳א. פ״א קמא בבא 16
 יא. יט שופטים מאד, רד והיום מקרא הזכיר לא
 הקטע בל 19 ב. הל׳ שלישי במרק לעיל 18

 זד. גוסוז כמי דיו גרור איגו כאן עד ״אשם״ מן חזה
ד. הנופח יותר גכוז בי ונראה א. ב״י נופח שהוא

עלי. ,1 6
 מסליבוז, חו משא ת׳ס אמש, א?' אקרב הו 0אש ד, 7

חקלובה, *!ו שאס ח׳ם אליחא, א?ןרנ הו מאש ת׳ם
ועלי. אליהא, אקיב חו שמא ת׳ס

 אמש, אל קרוב יוחר הוא אשם תרגומו: וזה
 יותר הוא מאש ואח״ב הסובו, הוא משא ואח״ב
 שמא ואח״ב הפוכו, הוא שאם ואח״ב אליו, קרוב
ופו׳. זו דרו ועל אליו, קרוב יותר הוא



קלג

ק ר שישי פ

 חצבן חקקן ק/ צ׳ ע׳ ם׳ ן׳ ל׳ י׳ ט׳ ח׳ ז׳ ו׳ ה׳ פשוטות עשרה שתים א. זציז
 עליזים, ושני לעיזים, שני ומנהגים, חדשים מזלות בהן וצר והמירן, שקלן צרפן

 כמץ עשאן רגלים, ושתי ידים, ושתי קרקבנץ, והן עליצים, ושני נועצים, שני
 האלהים. עשה זה לעמת וזה מלחמה, כמין וערכן מריבה

 חוק ואחד שלשה גבי על שלשה חלוקץ שבעה לבדו, אחד אחד שלשה ב. 196נ
 אוהבים שלשה במלחמה, א( עומדין עשר שנים עשר שנים בינתים, מכריע
 וסימן זה, עם זה אדוקין וכולן מחיים, ושלשה ממיתים שלשה אויבים, ושלשה
אחד. וגוף חפצים ושתים עשרים לדבר

קץ. צק עם, סע נל, לן יט, טי חז, זח וה, הו צרפן, כאיזצד ג.
 וניסן בעולם, טלה בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר הי את המליך ד.

בנפש. וכבד בשנה,
 ואייר בעולם, שור בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר וא את המליך ה.

בנפש. ומרה בשנה,
 וסיון בעולם, תאומים בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר זן את המליך י.

בנפש. וטחול בשנה,
 ותמוז בעולם, סרטן בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר חית את המליך ז.

בנפש. ומסס כשנה,
 ואב בעולם, אריה בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר טת את המליך ח.

בנפש. ימין של וכוליה בשנה,
 בעולם, בתולה בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר יוד את המליך ט.

בנפש. שמאל של (971 וכוליה בשנה, ואלול
 בעולם מאזנים בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר למד את המליך י.

בנפש. וקרקבן בשנה, ותשרי
 בעולם, עקרב בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר נון את המליך יא.

בגפש. וקיבה בשנה, ומרחשון
 בעולם, קשת בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר סמך את המליך יב.

בנפש. ימין ויד בשנה, וכסלו
 וגה! בעולם, גדי בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר עץ את המליך יג.

בנפש. שמאל ויד בשנה, וטבת
 ושבט בעולם, דלי בו וצר זה, עם זה וצרפן כתר לו וקשר צדי את המליך יד.

בנפש. ימין ורגל בשנה,

״עמודים״. השטין בין א, א(



יצללח ספרקלד

 בעולם, דגים בו וצד זה, עם זה וצרפן כתר, לו וקשר קוף את המליך הי.
 בנפש. שמאל ורגל בשנה, ואדר

 ונפש לבדה, ושגה לבדו, עולם לבדו, אחד אחד והעמידן העדים את חיצה יו.
לבדה.

שי ד.ש הפרק
 ונאלר, המלים מן זה בפרק שיש במה גחל
 הדבר ועיקר ,1״טיאשין״ לעוזים שני פירוש
 הכבד בכך והכוונה לועז*, מעם מושאל, משל

 מקור הכבד כי בהם, געשהנ ה״טיש״ כי והמרה,
 הכבד לפיכך הירוקה*, מקום והמרה הדם,

 הידוע ומן הכעס. אל והמרה למזון משחוקקת
 ואומרים רעבה״, ״כבד שאומרים אדם בני אצל
 ופירוש מרה״. לו ״אין מקנא שאינו מי על

 העיר זאת כמו אזרחים, נציבים עליזים, שני
 הטחול בכך והכוונה לבטח♦, הישבת העליזה

 כטבע והוא השחורה, המרה מקור שהוא לפי
 בלשון מסים ושמה האסטומכא כך ואחר העפר.

 כי האוכל את מחזיק אינו הוא וגם המשנה״,
 ואן* יבש, קר והוא בו, אשר המחזיק בכח אם
 המושך אחרים כחות שלשה לי שיש סי על

 ויותר שבהן, המיוחד שזה אלא והדוחה, והמעכל
 יועצים, נועצים שני ופירוש הטחול. לטבע דומה

 שתי בכך והכוונה נועצים•, אתם מה כאמרך
 אמיצות על פעולה להן שיש לפי הכליות,

יורדי נכונה הפעולה את רואה כאשר האדם,

 מטרה כוון ללא עבר לכל המרוצה הוראתה עיקר 1
 כועם כשאדם אלה אברים שני כך ומסויימח, מוגדרת

 הוסר מחמת הנוהג מגדר יוצא או מגדרו ויוצא
 והנחתיה בהם, נעשה זו לששה הדבר הרי נפשי שוד
 ויתכן מתאימה, מלה לה מצאתי לא כי שהיא במו

 תהלים 2 טיה.0םוטים- לתרגם אפשר שהיה
 הקדמונים שחלקו כפי הירוקה, המרה 3 א. קיד

 והלבנה, והשחורה, הירוקה, מרות, ארבע באדם שיש
 מפרש רבנו והגה טו. ב צסניה 4 והאדומה.

 הותיקה העיר כלומר אזרחות, של עגין עליזה
 המפרשים ונחלקו רבים. דורות זה מלפנים המיושבת
חולין 5 גגאח. בן ר״י גם וראה זה, פסוק בפירוש

צל פ ס אל אד ס אל
 אללפט׳ מן אלפרק הדא פי כמא נבתדי

 ואצל ,נ טיאשין 1 לעוזים שני תפסיר ונקול,
 בד׳לך ויריד לועז, מעם מסתעאר מת׳ל אלקול
 אד׳ יכון, בהמא אלטיש לאן ואלמרארה, אלכבד
 אלצפרא, מחל ואלמרארה אלדם, מעדן אלכבד

 אלי ואלמרארה אלגדא אלי תשתאק פאלכבד
 * יקולון אן אמאס ענד אלמתעאלם ומן אלחדה.

 לה לים יגאר לא למן ויקולון ג׳איעה, כבד
 מסתוטנין 1 רכנין עליזים שני ותפסיד מראר.
 ויריד לבטח, הישבת העליזה העיר זאת מת׳ל

 כטביעה׳ והי אלסודא מגיץ׳ לאנה אלטחאל בד׳לך
 בלגה׳ מטים ואסמהא אלמעדה ת׳ם אלתראב.
 אלטעאם תמסך אנמא איצ׳א והי אלמשנה,
 בארדה והי פיהא, אלתי אלמאסכה באלקוה
 אכ׳ר קוי ת׳לאת׳ להא אן ועלי יאבסה,

 אן אלא ואלדאפעה, ואלהאצ׳מה אלג׳אד׳בה
 ותפסיר אלטתאל. בטבע ואשבה אכ׳צהא הדה
 [981 אתם מה כקולו ,5 משירין נועצים שני

 להא אן ודלך אלכלותין, בדלך ויריד נועצים,
צואבא אלפעל ראי אדא אלאנסן תשג׳יע סי פעל

לעיזינז. ד, 1
ן .©יאסין* בעמוד א, 2 סיאטזין. נ*א הטזסין ני
מאן. ד, 4 •קולוא. ד, 3 מטיראן. ד, 6 י

 כ״י ומום׳ ״מסס״ הרמב״ם ובנום׳ מ״א־מ״ב. פ״ג
 וטועים שמושית, זה בשם וההא ״מסוס״. תימן

 רוצים וכאשר השם, מן ההא כאלו ״המסם״ הקוראים
 ט. יב א מלכים 6 ״ההמסס״. אומרים להודיע

 העין היתה דגנו לפגי ושמא ט. י ב הימים דנרי
 ״מתמלכיך. תרגם יונתן אבל פתח. חטף נקודה

אגרי בין המבדלת המחיצה 8 חודר. :אפשר ד



קלהשישי פרק

 אל שמגיע עד במהירות המבדילה״ המחיצה מן כח
 הפעולה, לאותה אומץ האדם על ומשפיע הכליות
 כליותי*. קנית אתה כי הנביא אומד ולפיכך
 שאמר כמו וששים, שמחים מליצים שני ופירוש

 המעים, שני בכך והכוונה י,0 בה׳ לבי עלץ
 ר,דל,כן נקרא הראשון העור, והמעי הצם המעי
 מתעכב האוכל אין הראשון כי ?יכה, והשני

 הפסולת לו נכנסת ,והשני צם נקרא ולפיכך בו
 ויסרית תתעפש לא שאם לפי שתתעפש, עד

 וכאשר בו, יחזיק אלא הטבע ידחהו לא ריחה
 נקרא ולפיכך שנכגם, ממקום מצא נסרח הוא

 ונקראו אחד, פה אלא לו שאין לפי העור
 קרקבן כי ההשאלה, דרך על קרקבנין שניהם

 הטהור בסימני שאמרו כמו העוף 1נוצת* שם
 קרקבנו שיהא ופירושו נקלף*י, וקרקבנו שבו

 מנהגים. עשר שנים פיריש הוא זה *י. ביד נקלף
 שבארנו מה אחרי המעים מחלקי שנשאר ומר.
 שמה כמו וכמו, שאמר במה גכלל הוא הרי

 הוא שערים שבעה אחר הראש מחלקי 'שנשאר
 הגויה מאברי שנשאר ומה ראש, אמרו בכלל
 מדיכה כמין עשאן ואמרו וגויה. אמרו בכלל הוא

 הללו שהכחות בזה הכיונה מלחמה, כמין וערכו
 יש אלו אברים עשר משגים אחד לכל •אשר
 דרכם ויהיה מקצתם, נגד ומקצתם ניגודים בהן

 על איכות שתגבר המזג השתנות בראשית
 שנים בין מתחילה כאשר המריבה כדרך אחרת,
 כך ואחר במעט, מתחילה שהיא אדם מבני

 מים פוטר שאמר וכמו מים, כפרץ מתרחבת
 תהיה האיכות מתגברת וכאשר ,11 מדון ראשית

 או החיות או שתגבר עד תחדל ולא המלחמה,
 הכוונה מלחמה, המות יום נקרא ולפיכך המות,

שלטון ואין אמרו והוא היסודות מלחמת בכך

 או דייסרגמא, הנקראת והיא המאכל, לאברי הנשימה
 א שמואל 10 יג. קלט תהליט 9 סרעשת.

 שתרגס רבנו בעקבות ״נמה״ תרגמתי 11 בא.
 הקרקבן, והוא ״קאגצה״ ״בנצחה״ טז א בויקרא

חולין 12 מהדורתי. שט רבנו פירושי וראה

 בסרעה אלפאצלי אלחג׳אב מן קוה פתנחדר
 אלאנסן פתפיד אלכלותין אלי תנתהי חתי

 כי אלנבי יקול ולדלר אלפעל, לד׳לך שג׳אעה
 סארין עליציש שגי יתפסיר כליותי. קנית אחה

 בדלך ויריד בה׳, לבי עלץ קאל כמא מדיחין,
 אלאעור, ואלמעא אלצאים אלמעא אלמעאיין

 לאן קיכה, ואלת׳אני קרקכן סמאה פאלאול
 סמי ולדלך אלטעאם פיה ילבת׳ לים אלאול

 חתי אלת׳פל אליה ידכ׳ל ואלת׳אני צאימא,
 לם ראיחתה ותנתן יתעפן לם אן לאנה יתעפן,
 פאד׳א בה, תמסכת בל אלטביעה ]צו! תרסבה

 סמי ולדלך דכ׳ל, חית׳ מן כ׳רג׳ נתן הו
 ל וסמיו ואחד, פם אלא לה לים אד אלאעור
 לאן אלאסתעאדה, טריק עלי קרקבנין ג׳מיעא
 פי קיל כמא אלטאיר קאנצה׳ אסם קרקבן

 ותפסירה נקלף, וקרקבנו מנה אלטאהר עלאמאת
 שרח פדלך טועא. תנקשר קאנצתה תכון אן

 אלמעא תשריח מן בקי ומא מנהגים. עשר את׳ני
 כמא וכטן, קולה פי דאכ׳ל פהו וצפנא מא בעד

 שבעה בעד אלראס תשריח מן בקי מא אן
 מן בקי ומא ראש, קולה פי דאכ׳ל פהו שערים
 וגויה. קילה פי דאכ׳ל פהו אלג׳ת׳ה אעצ׳א
 מלחטה, כמין * ועדכן מריכוז כמין עשאן וקולה
 מן ואחד לכל אלתי אלקוי הדה אן בה יריד
 אצ׳דאד פיהא 6 עצ׳ו עשר אלאת׳ני הדה

 אול פי סבילהא פיכון בעצ״הא, יקאום ובעצ׳הא
 עלי כיפיה מגה פתעלו אלמזאג׳ יתגיר מא

 בין תבחדי מא אול פי אלכ׳צומה סביל אכ׳רי,
 ת׳ם קלילה, תבתדי אלתי אלנאס מן את׳נין
 מיס פוטר קאל וכמא אלמא, בתק מת׳ל תתסע

 וקעת אלכיפיה קוית פאדא מדון, ראשית
 גיתגלב [99] חתי תזאל פלא אלמחארבה,

 אלמות יום סמי ולדלו אלמות, או אלחיוה אמא
קולה והו אלעגאצר מחאובה׳ בה יראד מלחמה,

 כאן. יעד א, 8 ־כל:!!. י, 7 אלפאצ׳ל. א, 6
תניב. א, 10 עצ־יא. ד, 9

 וראה בקלות. קושי, ללא ״טועא״ 13 גדו. פ״ג
במכין. נקלף קרקבנו לעכין ב, ב0 שם בגט׳



יצירה ססדקלו

 והוא •י, במלחמה משלחת ואין המות כיוס
 במו שישרפו עד בקוצים האש למלחמת חמה

 אסשעה במלחמה שית שמיר יתנני מי שם שאמר
 זה לעמת וזה אמרו אבל .1יחד• אציתנה בה

 שיש על הראיות אחת היא האלהייפי*
 שהוא רואים שאנו לפי מחבר, עושה לדברים

 והם ההתפרדות, טבעם אשר הדברים את איחד
 דבר ועשאם והיבשות, והלחות והקור, החום
אחד. במקום וגדרן אחד

 לשלשה השבעה עוד ונמשלים אמר כך אחר
 ביניהם, שופט ואחד שלשה עם החולקים אגשים
 מתחזקת הסברא אין כי שלשה השעור אח ועשה
 ולפיכך דעות, ומשלש עניניס״י משלשה אלא
 השנים ונמשלו •י. בשלשה ממונות דיני נעשו
 נד״רגין שלשה במלחמה, איש עשר לשנים עשר

 ,2נהרגין• ושלשה חיים ושלשה חיים, ושלשה
 הרי שקולים והמחיים הממיתים שכחות זמן וכל

 מתארים שאנו לפי בשלמותם, קיימים עשר השנים
 אחד גבר ואם זה, מחייהו זה אוחו שממית מה בי

 היאך שאבאר וראוי *.1הכל יושמד הכחות
 ובמות בחיים הדברים שיהיו וראוי הבל, יושמד

 הפועלים, הששה על לא בהם, הנפעל הששה על
 אלא קיימים אינם הפועלים הששה כי ואומר,

 ־־, ויסודם מטבעם שהם מצויה שפעולתם זמן כל
 בטלה ואם השריפה, עם קיימת שהיא האש כגון
 יתקיימו לא הממיתים גברו אם כך תיראה, לא

 הממיתים לא וגם פעולתם, בטול מחמת המחיים
 בטלה והגה להמיתו, דבר להם נשאר לא כי

המחיים גברו אם בהפך וכך הם. גם פעולתם

 ישעיה 16 זז. ח קהלת 15 יי. יז משלי 14
 כוונתו 18 יד. ז קהלת ראה 17 ד. כז

 המועד, ושור וסתות כגון החזקות על כנראו,
 בנא ראה קרקעות, חזקת וכן ב, סי ינמות ראה

 מ״א. פ״א סנהדרין נ9 וכדומה. מ״א, פ׳׳ג בתרא
 והיא א. כ״י בשולי ההגה לפי זה נוסח כל 20

 לאמכערט. החכם הדפים וכך לדעתי, הנכון הנוסח
 שלשה יהרגו ״שלשה א, כ״י של העמוד נום׳ ולפי
שלשה״. ויחיו שלשה יהרגו ושלשה שלשה, ויהיו

 במלחמה, משלחת ואין המות ביום שלטון ואין
 יחרקה חתי ללשוך אלנאר מחארבה׳ ישבה והו

 במלחמה שית שמיר יתנני מי הנאך קאל כמא
 לעמת וזוז קולה ואמא יחד. אציתנה בה אפשעה

 אן עלי אלדלאיל אחד פהו האלהים עשה זה
 ג׳מע ראינאה לאנא מולפא, צאנעא ללאשיא
 אלחרארה וחי אלמנאפרה, טבעהא אלתי אלאשיא

 שיא פג׳עלהא ואליבוסה, ואלרטובה ואלברודה,
ואחד. מוצ׳ע פי וחצרהא ואחדא
 בת׳לאת׳ה איצ׳א אלסבעה ותמת׳ל קאל ת׳ם

 ינמא פי יקצ׳י וואחד ת׳לאת׳ה יכ׳אלפון נפר
 לאן ת׳לאת׳ה אלמקדאר ג׳על ואנמא בינהם.
 ומן מעאני ת׳לאת׳ח מן אלא יוכד לא אלראי

 ממונות דיני צארת ולדלד ארא, ]צז[ ת׳לאת׳ה
 עשר באת׳ני עשר אלאת׳ני ותמת׳ל בשלשה.

 יחיון, ות׳לאת׳ה יקתלון ת׳לאת׳ה חרב פי שכ׳ץ
 דאם 12 פמא יקתלון, ות׳לאת׳ה יחיון ות׳לאת׳ה

 פאלאת׳ני מתסאויה ואלמחיין אלממיתין קוי
 אן נתצור לאנא כמאלהא, עלי ת׳אבתה עשר
 גלבת״י פאן חד׳א, יחייה הד׳א אמאתה מא יכון

 כיף אביין אן וינבגי אלבל. הלך אלקותין אחדי
 פי אלכלאם יכון אן ינבגי ואנמא אלכל, יהלך

 בהא אלמפעול אלסתה עלי ואלמות אלחיוה
 אלסתה אן פאקול, אלפאעלה, אלסתה עלי לא

 מוג׳וד פעלהא מהמא תבקא אנמא אלפאעלה
 אלנאר מת׳ל וענצרהא, טבעחא מן הו אלד׳י
 לס בטל סאן אלאחראק, מע תבקא אלתי

 יעש לם אלממיתון גלב אן כד׳אך תט׳הר,
 איצ׳א אלממיתון ולא פעלהם, לבטלאן אלמחיון

 פעלהם בטל פקד יקתלונה שי להס יבק לם אד׳
בטל אלמחיון גלב אן באלעכס וכדלך איצ׳א, הם

פימא. וי, יו
ה 12 לי נ״ טו לי א, בעמוד אן נ, ובעמוד א, נ במו  ,1 ו

קתלון וג׳ ג׳, ויזז־ון גי יקמלוך ת׳לאת׳וז חרב  נ• י
חיזו ,1 וי פמא. ׳

י ללסזזיין. ד, 14 ג־לבת. א, נ

 שפעולתם 22 יחד, גם והמחייס הממיתים 21
זה שגלערי האש, כשריפת הטבעי קיומם יסוד היא



יצירה ססדקלו

 והוא ,,במלחמה״ משלחת ואין המות ביום
 כמו שישרפו עד בקוצים האש למלחמת דומה

 אפשעה במלחמה שית שמיר יתנני מי שם שאמר
 זר לעמת וזין אמרו אבל .1יחד• אציתנה בה

,6האלהי עשה  שיש על הראיות אחת היא ז
 שהוא רואים שאנו לסי מחבר, עושה לדברים

 והם ההתפרדות, טבעם אשר הדברים את איחד
 דבר ועשאם והיבשות, והלחות והקיר, החום
אחד. במקום וגדרן אחד

 לשלשה השבעה עוד ובמשלים אמר כך אחר
 ביניהם, שופט ואחד שלשה עם החולקים אנשים
 מתחזקת הסברא אין כי שלשה השעור את ועשה
 ולפיכך דעות, ומשלש ״י ענינים משלשה אלא

 השנים ונמשלו .18בשלשה ממונות דיני נעשו
 נהרגין שלשה במלחמה, איש עשר לשנים עשר

 ,ג0 נהרגין ושלשה חיים ושלשה חיים, ושלשה
 הרי שקולים וחמחיים הממיתים שכחות זמן וכל

 מתארים שאנו לפי בשלמותם, קיימים עשר השנים
 אחד גבר ואס זה, מחייהו זה אותו שממית מה בי

 היאך שאבאר וראוי י*. הכל יושמד הנחות
 ובמות בחיים הדברים שיהיו וראוי הכל, יושמד

 הפועלים, הששה על לא בהם, הנפעל הששה על
 אלא קיימים אינם הפועלים הששה בי ואומר,

 **. ויסודם מטבעם שהם מצויה שפעולתם זמן כל
 בטלה ואם השריפה, עם קיימת שהיא האש כגון

 יתקיימו לא הממיתים גברו אם כך תיראה, לא
 הממיתים לא וגם פעולתם, בטול מחמת המחיים

 בטלה והנה להמיתו, דבר להם נשאר לא כי
המחיים גברו אם בהפך וכך הם. גס פעולתם

 ישעיה 16 ח. ח קהלת 15 יד. יז משלי 14
 כוונתו 18 יד. ז קהלת ראה 17 ד. כז

 המועד, ושור וסתות כגון החזקות על כנראה
 בבא ראה קרקעות, חזקת וכן ב, סד יבמות ראה

מ״א. פ״א סנהדרין 19 וכדומה. מ׳׳א, פ׳׳ג בתרא
 והיא א. כ״י בשולי ההגה לפי זה נוסה כל 20

 לאמבערט. החכם הדפים וכך לדעתי, הנכון הנוסח
 שלשה יהרגו ״שלשה א. כ״י של העמוד ,נום ולפי
שלשה־׳. ויחיו שלשה יהרגו ושלשה שלשה, ויחיו

 במלחמה, משלחת ואין המות ביום שלטון ואין
 יחרקה חתי ללשוך אלנאר מחארבח׳ ישבה והו

 במלחמה שית שמיר יתנני מי הנאד קאל כמא
 לעמת וזה קולה ואמא יחד. אציתנה בה אפשעה

 אן עלי אלדלאיל אחד פהו האלהיפ עשזז זה
 ג׳מע ראינאה לאנא מולפא, צאגעא ללאשיא
 אלחרארה והי אלמנאפרה, טבעהא אלתי אלאשיא

 שיא סג׳עלהא ואליבוסה, ואלרטובה ואלברודה,
ואחד. מוצ׳ע פי וחצרהא ואחדא
 בת׳לאת׳ה איצ׳א אלסבעה ותמת׳ל קאל ת׳ם

איי סי יקצ׳י וואחד ת׳לאת׳ה יכ׳אלסון נפר  מ
 לאן ת׳לאת׳ה אלמקדאר ג׳על ואנמא בינהם.
 ומן מעאני ת׳לאת׳ה מן אלא יוכד לא אלראי

 ממונות דיני צארת ולדלך ארא, ]צז[ ת׳לאת׳ה
 עשר באת׳ני עשר אלאת׳ני ותמת׳ל בשלשה.

 יחיון, ות׳לאת׳ד. יקתלון ת׳לאת׳ה חרב סי שב׳ץ
 דאם 'נ טמא יקתלון, ות׳לאת׳ה יחיון ות׳לאת׳ה

 פאלאת׳ני מתסאויה ואלמחיין אלממיתין קוי
 אן נתצור לאנא כמאלהא, עלי ת׳אבתה עשר
 •י גלבת פאן הדא, יחייה הדא אמאתה מא יכון

 ביף אביין אן וינבגי אלכל. הלך אלקותין אחדי
 סי אלבלאם יכון אן ינבגי ואנמא אלכל, יהלך

 בהא אלמסעול אלסתד. עלי ואלמות אלחיוה
 אלסתה אן סאקול, אלפאעלה, אלפתה עלי לא

 מוג׳וד פעלהא מהמא תבקא אנמא אלפאעלה
 אלנאר מת׳ל וענצרהא, טבעהא מן הו אלד׳י
 לם בטל סאן אלאחראק, מע תבקא אלתי

 יעש לם אלממיתון גלב אן כד׳אך תט׳הר,
 איצ׳א אלממיתון ולא פעלהס, לבטלאן אלמחיון

 סעלהם בטל פקד יקתלונה שי להם יבק לם אד׳
בטל אלמחיון גלב אן באלעבס ובד׳לך איצ׳א, הם

פימא. ח, וו
 נ, ובשולי א, בעמוד אן ), ובעמוד א, בטולי כ״ה 12

 נ׳ יקתלון וני ג׳״ ויזזיון ג׳ יקמלון ת׳לאת׳ה חוב
פמא. ג׳, ויחיוו

ללמזזיין. ד, 14 ג׳לבת. א, •3

 שפעולתם 22 יחד. גם והמחיים הממיתים 21
זה שבלעדי האש, כשרישת הטבעי קיומם יסיד היא



קלזעשי פרק

 נשאר ולא פעולתם, בטיל מחמת הממיתים בטלו
 מומת, ואין ממית שאין לפי לעשותו דבר למחיים

 עשר השנים קיום ולפיכך הם, גם בטלו ולכן
 דברים והם שתיאר, כפי מלחמתם התמדת יחד

 זר \ן5אדו וכולן להן הסמיך ולפיכך ,5דקים*
 חכמים שאמרו כמו ותלוים, מאוחזין כלומר פזר,
 בטלית*נ, אדוקין ושנים בשטרי*, אדוקין שנים

 האותיות את שקרא מה אבל אוהזין. שנים במקום
 שהוא שהקדמנו** כפי הוא וצדי ודלת ועין זין

ונוסח ישראל. ארץ לשון

 14 ללמחיון יבק ולם פעלהם, לבטלאן אלממיתון
 ממאת, ולא ממית ליס אד פיפעלונה [100] שי

 אג׳מעין עשר אלאת׳ני פבקא איצ׳א, הם פבטלו
 דקיק, קול והי וצף, מא עלי מחארבתהס דואם

 יעני פזר, זה אדור,ין וכולן אתבעהא ולדלך
 שנים אלחכמים קאלו כמא ומתעלקין, מתשבתין

 שניט מקאם בטלית, אדוקין ושנים בשטר, אדוקין
 ודלת ועין זיז אלחרוף תסמיתה ואמא אוהזין.

 אלשאם. לגה׳ אנה בה תקדמנא מא פהו וצדי
ותלאוה׳

 לג עמוד הספר הקדמת גטוף לעיל 26 שס. 25 דברי הללו שדבריס כלומר 23 קיימת. אינה
כינינו. שכנר וכיין ד״ר! סוף א, ן כמיעאח בבא 24 וזזודר. דק עדין עיון



קלזששי סדק

 נשאר ולא פעולתם, כטיל מחמת הממיתים בטלו
 מומת, ואין ממית שאין לסי לעשותו דבר למחיים

 עשר השנים קיום ולסיכד הס, גם בטלו ולכן
 דברים והם שתיאד, כפי מלחמתם התמדת יחד

 זד אדוקין וכולן להן הסמיך ולסיכו ,2דקים*
 חכמים שאמרו כמו ותלויס, מאוחזין כלומר מדו,
 *ג, בטלית אדוקין ושנים בשטרי*, אדוקיז שנים

 האותיות את שקרא מה אבל אוחזין. שנים במקום
 שהוא שהקדמנו כסי הוא וצדי ודלת ועין זין

ונוסח ישראל. ארץ לשון

 ״ ללמחיון יבק ולס פעלהם, לבטלאן אלממיתון
 ממאת, ולא ממית ליס אד׳ סיסעלונה ן 100) שי

 אג׳מעין עשר אלאת׳ני פבקא איצ׳א, הם סבטלו
 דקיק, קול והי וצף, מא עלי מחארבתהם דואם

 יעני כזה, זה אווי,ין וכולו אתבעהא ולדלך
 שנים אלחכמים קאלו כמא ומתעלקין, מתשבתין

 שניס מקאם בטלית, אדוקין ושנים בשטר, אדוקין
 ודלת ועין זין אלחרוף תסמיתוז ואמא אוחזין-

 אלשאם. לגה׳ אנה בה תקדמנא מא סהו וצדי
ותלאוה׳

 לג עמוד פר0ה הקדמת בסוף לעיל 26 שם. 25 דברי הללו שדברים כלומר 23 קיימת. אינה
מנינו. שכבר וכיון ד״ד• סוף א, ז מציעאח בגא 24 וחודר. דק עדין עיון



קלח

ה ר עי פ שבי

יצירה ספר

.,ש מ׳ א׳ והוא וראש. חום שמים ובטן, קור ארץ וגויה, רויה אויר א.

 שמאל, ועץ בשבת שני מאדים ימין, ועין בשבת אחד צדק ופה, שבת שבתאי ב.
 חמישי חמה כוכב שמאל, ואף בשבת רביעי נוגה ימין, ואף בשבת שלישי חמה

ת׳. ,ר פ׳ כ׳ ,ד ג׳ ב׳ א( והן שמאל. ואזן בשבת ששי לבנה ימין, ואזן בשבת
 ומסים, תמוז סרטן וטחול, סיון תאומים ומרה, אייר שור וכבד, ניסן טלה ג.

 תשרי מאזנים שמאל, של א( וכוליה נצח! אלול בתולה ימין, של וכוליה אב אריה
 דלי שמאל, ויד טבת גדי ימין, ויד כסלו קשת וקיבה, מרחשון עקרב וקרקבן,

ק/ צ׳ ,ע ם׳ ך ל׳ י׳ ט׳ ח׳ ,ז ר ה׳ כ( והן שמאל, ורגל אדר דגים ימין, ורגל שבט
והו. א, ב( וכולי*. א, א( ג והו. א, א( ב

רק עי הפ בי ש ה
 דברים הס״ו אלו על שחזר במד. התועלת

 כדי האחר, אל מהן כ״ב מכל אחד כל בצירוף
 חוזרים הם כאשר בהם המתלמדים שיתרגלו

 ובדברים מורחבים בדברים ושוב, הלוך עליהם
 חזרת שידעת וכפי בלבותם, נחקקים קצרים,

 והזהיר פעמים, מ״ח שבת מצות על בחורה 1 החכם
 לכך הדומה וכל פעמים, מ״ח זרה עבודה על
 לא מדוע אדם יאמר ואם והחזרה. הכפילות מן

 לאדר אלא התכוון שלא נאמד שני, אדר הזכיר
 לאדר נתכוון ולא למזלות, המקביל השמשי*

ונוסח הירחי.

ק ר פ ל ע א ב א ס ל א
 בג׳מע שי אלס״ו הדה אעאדה׳ פי אלפאידה

 ליתדרב אלאכ׳ר, אלי מנחא כ״ב כל מן ואחד כל
 דאהבה עליהם עידת אדא בהא אלמתעלמון

 ארתסמת קליל, ובכלאם ואסע בכלאם וג׳איה,
 אלחכים אעאדה׳ מן עלמת מא ועלי קלובהם, פי
 ען ונהי מרה, מ״ח שבת מצות אלחוריה פי

 מן דלד אשבח ומא ,1מרד. מ״ח זדה עבודה
 לם פלם קאיל קאל פאן ואלאעאדה. אלתכראר

 אדר יקצד אנמא אנה קלנא שני, אדר ידכר
 אדר יריד לים ללברוג׳, אלמקאבל אלשמסי
ותלאוה' אלקמרי.

 מי הפסוק על חז״ל דרשת בעקבות להקב״ה כגוי 1
 דכתיב הקב״ה זה כהחכם מי א, ח קהלת כהחכם,

 כי 2 ד. ט איוב כח, ואמיץ לבב חכם ביה
 לשני□ חלקוס החמר. ימות וחמשה ששים מאות שלש
הכוכבים קבוצות סימני את קבעו וכנגדן עשר,

מרח. ל*ג א, 1

 והס עשר, השגיס מחלקי חלק כל בתחלת הנדמים
מזלות. הנקראים



קלט

ק ר מיני פ ש

 לשון. וחוק וגויה רויה אויר רוח אילו, אלף עם נוצר א. 11013
 חובה. וכף ובטן קור ארץ מיס אילו, מים עם נוצר
זכות. וכף א( וראש חום שמיס אש אילו, שין עם נוצר

ומות. חיים ופה שבת שבתאי אילו, בית עם נוצר ב.
 ורע. שלום ימין ועין בשבת א( ראשון צדק אילו, גימל עם נוצר
 ואולת. חכמה שמאל ועין בשבת שגי מאדים אילו, דלת עם נוצר
 ועוני. עושר ימין ואף בשבת שלישי חמה אילו, כף עם נוצר
 ושממה. זרע שמאל ואף בשבת רביעי נוגה אילו, פי עם נוצר
 וכיאור. חן ימין ואון בשבת חמישי חמה כוכב אילו, ריש עם נוצר
ועבדות. ממשלה שמאל ואזן בשבת ששי לבנה אילו, תו עם נוצר

 וסמיות. ראיה וכבד, ניסן טלה אילו, הי עם נוצר ג.
 וחרשות. שמיעה ומרה, אייר שור אילו, וו עם נוצר
 ותתרות. ריחה וטחול, סיון תאומים אילו, זין עם נוצר
ואלמות. סיחה ומסים, תמוז סרטן אילו, חית עם נוצר
 ורעבתן. לעיטה ימין, של וכוליה אב אריה אילו, טית עם נוצר
 וסירוס. תשמיש שמאל, של א( וכוליה אלול בתולה צטז1 אילו, יוד עם נוצר
 וגידמות. מעשה וקרקבן, תשרי מאזנים אילו, למד עם נוצר
 וחיגרות. הילוך וקיבה, מרחשון עקרב אילו, נון עם נוצר
 כבד. וניטול רוגז ימין, ויד כסלו קשת אילו, סמך עם נוצר
 טחול. וניטול שחוק שמאל, ויד טבת גדי אילו, עין עם נוצר
 ואיננו. הלב ניטול הרהור ימין, ורגל שבט דלי אילו, צדי עם נוצר
לו. והלך מת שינה שמאל, ורגל אדר דגים אילו, קוף עם נוצר

 כמלך בשנה גלגל כסא, על כמלך בעולם תלי ולב, גלגל בתלי אדוקין וכולן ד.
 מצטרפץ אילו מקצת דבר, של כללו במלחמה. כמלך בגוף 11021 לב במדינה,

 אילו אילו, עם ואילו אילו עם אילו אילו, על מצטרפין אילו ומקצת אילו, עם
 אין אם אילו, כנגד ואילו אילו, כנגד אילו אילו, תמורת ואילו אילו, תמורת

ולב. גלגל בתלי אדוקין וכולן אילו, אין אילו אין ואם אילו, אין אילו
 עליו נגלה בידו, א( ועלה וחשב וחקר וצירף וצר אבינו אברהם וכשהבין ה.

 תצא ובטרם ידעתיך בבטן אצרך בטרם הזה המקרא עליו וקרא הקב״הכ<
 עד ולזרעו בריח לו וכרת אהבו, ועשאו נתתיך. לגוים נביא הקדשתיך מרחם
עד. עולמי

וראש. ל״ג א, א( א.

שני. א, א( ב.
ובוליא. נ, א( ג.

חקכה״ו. ג, ב( חולתוז. ג, א( ה.



יצירה ספרקט

גי שמי ה הסרק
 ריחה ואומדים במלה, זד. בפרק טועים יש

 ואינה ותחרות, ריחה אומרים ואחדים וסריות,
 ותתיות שקבענו. כמו תוין בשלשה ותחרות אלא
 החכמים שאמרו כמו הריחה להעדר שם הוא

 תתרנית אשתו לו שאמרו באחד מעשה בתלמוד
 אמר לבדקה אחריה ונכנס לחורבה ונכנסה היא
 רןןבת.ץ ומלת י. בגליל מריח אני צנון ריח לה

 אברי השחתת סירום ״אלירקוע״. ונקרא חזק רעב
 העשיה, היפר והוא ״אלג׳דאס״* גידמוח הזרע.

 מבטלתה. י והיא באצבעות אלא אינה העשיר! כי
 ונאמר שחוק, היפר טהול ניטול נעשה היאך אבל

 וזקוקו, הדם בזכוך ומתחזק מתרבה השחוק כי
 השחורה המרה את לשאוב תמיד הטחול ודרך

 שיזוקק כדי 4בתחתיתו ומחזיקה אליו הדם מן
 ימשכנה לא הטחול נחלש ואס ויזוכד, הדם

 וימעט ומשחירתו, בדם מתפשטת ותשאר היטב,
 ואבל דאבון במקומו ויבא והשישה, השחוק
 בדם עוברת כאשר הנסש שתשומם ושממון
 אבל באפלה. שמתהלך מי ששומם כמו שחור,
 פשוט, הוא הלב ניטול הרהור נגד נעשה היאך

 מנאו* שלא והטעם נעשה, בלב ההרהור כי
 שראה מפני עשר השנים באלו הספר בעל
 קשורים כולן עשאן לפיכך מהן למעלה אותו
 והלך מת שינה נגד נעשה היאך ולענין בו*.

 שהוא המתמיד שינה נדוד בכך כוונתו כי לו,
 הכללי, המות בזה כוונתו ואין .7דוקא ממית

 הצמודים השבעה ממקבילות הכללי המות כי
*. כ׳ס׳ר׳ת׳ ב׳ג׳ד אל

 להן גם עשר השנים שאלו כיון עוד ונאמר
 וחרשות סמיות אותן, שמנה כפי הפכים יש

 וגידמות וסירוס ורעבתון ואלמות ותחרות
 הלב וגיטול טחול וניטול כבד וניטול וחגרות
בשבע הטעם נעשה מדוע לו, והלך ומת ואיננו

כבעברית הוראתה 2 א. קמו בתרא בבא 1
האצבעות. רק ואפילו הידיס. קטוע ובפרט הקיטע,

שלא 5 במעמקיו. :אפשר 4 הגידמות. 3
שמנה. הראשייט האברים בכלל הלב את מנה

בתלי אדוקין וכולן רביעית בהלכה שאמר במו 6

ק ר פ ל מן א א ת׳ ל א
 יקאל אן בכלמה, אלפרק הד׳א פי יגלט קד
 ואנמא ותחרות, ריחה יקולון וקום וסריות, ריחה

 רסמנא. כמא חאואת בת׳לאת׳ ותחרות הו
 קאלו כמא אלמשם לעדם אסם הו ותחרות

 לו שאמרו באחד מעשה אלתלמוד סי אלחכמא
 ונכנס לחורבה ונכנסה !103] היא חתרנית אשתו

 מדיח אני צנון* ריח לה אמר לבדקה אחריה
 לה ויקאל שדיד ג׳וע רעבתון ולפט׳ה׳ בגליל.

 אלג׳דאם גידמית אלאכ׳צא. סירוס אלירקוע.
 יכון אנמא אלעמל אד׳ אלעמל, צ׳ד והו׳

 ניטול צאר כיף ואמא יבטלהא. והו באלאצאבע,
 יכת׳ר אלצ׳חך לאן פנקול שחיל,, צ׳ד טהול
 ]ק[ אלטחאל וסביל ורקתה, אלדם בצפא ויקוי

 אליה אלדם מן אלסודא אלמרה יג׳ד׳ב אן דאימא
 סאן ויצסו, אלדם ירק חתי עמקה פי פיועיהא

 ובקית ג׳ידא, 2 יג׳ד׳בהא לם אלטחאל צ׳עף
 אלצ׳חך * וקל פסודתה, אלדם פי שאיעה

 תסחוחש ווחשה וחזן גס מכאנה וצאר ואלפרח,
 יסתוחש כמא אסוד דם סי סארת אד׳א אלנסס

 הרהור צ׳ד צאר לם ואמא ט׳לאם. פי יסיר מן
 באלקלב אלתסכר אן בין, סהו הלב ניטול
 הד׳ה סי אלכתאב צאחב יחסבה לם ואנמא יכון,

 כלהא פג׳עלהא פוקהא ראה לאנה עשר אלאח׳ני
 והלך מת שינה צ׳ד צאר לם אמא בה. מעקודה

 אלממית אלדאים אלסהר בה אראד פאנה לו
 אלמות לאן אלעאס, אלמות בה ירד ולם כ׳אצה,
 אלמצ׳מומה אלסבעה מקאבלאח מן אלעאם

כ׳פ׳ר׳ת׳. ב׳ג׳ד׳ אלי
 עשר אלאת׳ני הד׳ד. כאנת אדא נקול ת׳ם

 סמיות עדדהא, מא עלי עכוס איצ׳א להא
 וסירוס ורעבתון* ואילמות ותחרות וחדשות
 טחול וניטול כבד וניטול וחגרות וגידמוח

צארת פלם לו, והלך ומת ואיננו הלב וניטול

ג׳ו א, 2 צנון. וממה צפון, בעמוו א, ו בהא. '
ורעבתן. א, 4 וקאל. א, 3

 הגוף את ומפנק מעייף בלומר ד ולב. גלגל
מעייפית״. מת ״הוא אומרים אדם, בגי ובלשון מאד,



קמאשמיני פרק

 גם הרי הפכים, להן שיש מפני הוא כפולות
 והיאך הפכים״, להן יש עשרה השתים אלה

 השבע אותם כי כך, על ונענה י.0 פשוטות נעשו
 כי מהפכיהן, אחד או מהן אחד שיהיה הכרחי

 השנים אלו אבל מציאותיים, דברים הפכיהן
 יהיו אלא כלל מצוי דבר הפכיהן יהיו לא עשר

 חכמה תהפוך כאשר תאמר כאלו בלבד, העדר
 ואם יי, משהו הוא הרי בעוני ועושר באולת
 זה אין בחרשוח ושמיעה בסמיות ראייה הפכת

כלל. מאומה
 בפוף אותם ספח אשר קבוצות החמש אלו אבל
 מזנטרפין אילו מ?צת והנה ענינים, להן יש הספר

 ותהיה כל עם מקצת מזוג בכך כוונתו אילו עם
 הכוונה אילו עם אילו אבל .1לרוב* ההתגברות

 הרי כל, עם כל או מקצת, עם מקצת מזוג בזה
 אילו אבל איכות. על איכות בו תגבר לא

 המתחלפים המקרים בו הכוונה אילו תמורת
 אילו כנגד אילו אבל האחר. במקום בא שהאחד

 אבל מצוי. שהעיקר זמן כל הנגדיות בזה רצה
 1שהזכרנו* מה הוא אילו אין אילו אין אם

 פעולתו. בטול עם טבעי פועל הפועל מבטול
 פתיחה ועשאו י4 היסוד אל החזירן אדוי,ין וכולן

וחתימה.

 באמרו הוא למי הספר כל על גלה כך ואחר
 ,לפי הדבור ושאר אפינו אפיהם וכשהכין
 מתארים והננו הכופרים, בין היה אבינו שאברהם
 עמו, ונתוכח נמרוד לפני עמד שהוא לעצמנו

 אוחו פשוטה, בחיגה לי יש לו אמר ושנמרוד
ש״  ואם בה, אותך נשליך הנה לאש עובד האי

ואז יצילך, הוא הרי ממנה חזק אלוהיך היה

 והרי 10 ז כפולות ואינן 9 גית. עם נוצר 8
 ה״מתכלמיך שטת היא וזו 11 ז הפכים להן יש

 האולח וכך במת, מצוי מקרה המות כי הסבורים
 העדר רק המות אין העדרים, סתם ואינם והרע.

 העדר הרע ואין החכמה, העדר האולת ואין החיים,
 הרמב״ם שכתב כמו נבראים, מקרים הם אלא הטוב,
 השביעית. ההקדמה 19 פרק ח״א הנבוכים במורה

 העדר, היא שהסמיות סגור הזה הספר שבעל אלא
ומקצת מנח, אשר עשר השנים שאר כל וכן

 עכום, להא אן הי כפולות שבע פי אלעלה
 עכוס, להא איצ׳א עשר אלאת׳ני הדה הוד׳א
 באן דלך ען נג׳יב ת׳ם פשוטות. תכון פכיף
 ואחד אמא יכון אן מן בד לא אלפבע, תלך

 אשיא עכוסהא ואן עכסה, מן שי או מנהא
 ינון לא עשר אלאת׳ני הדה ואמא מוג׳ודה,
 פקט, עדמא יכון בל בתה שיא יוג׳ד עכסהא

 ועושר באולת חכמה עכסת אדא חקול כאנך
 בסמיות ראייה עכסת ואן [104] שי, פהו בעוני

בתה. שי דלד פליס בחרשות ושמיעה
 אלחקהא אלתי אלכ׳מם אלג׳ואמע הדה ואמא

 אמא מעאני, להא פאן אלכתאב אכ׳ר פי
 אמתזאג׳ בה פאראד אילו עט מצטרפין אילו
 ואמא ללאכת׳ר. אלגלבה פתכון כל מע בעץ׳
 מע בעץ׳ אמתזאג׳ בה פאראד אילו עם אילו
 עלי כיפיה פיה תעלו פלא כל מע כל או בעץ׳

 בה פאראד אילו תמורת אילו ואמא כיפיה.
 מכאן אלואחד פיציר אלמתבדלה אלאעראץ׳

 בה פיריד אילו כנגד אילו ואמא אלאכ׳ר.
 ואמא מיג׳ודה. אלעין דאם מא אלמקאומה

 מן דכרנאה מא פהו אילו אין אילו אין אם
 פעלה. כטלאן מע טכיעיא פעלא אלפאעל בטלאן

 פג׳עלה אלאצל אלי רדהא אדו?ין וכולן קא[1
וכ׳אתמה. פאתחה
 אד הו למן אלכתאב ג׳מלה׳ ען כשף ת׳ם

 אלקול, וסאיר אפינו אפרדט יכשוזפין קאל
 אלכפאר, בין מא פי כאן אבינו אברהם אן ודלך

 נמרוד ידי בין חצ׳ד תחמלנאה ואתראנא
 מחנה ענדי לה קאל נמרוד ואן פנאט׳רח,

 ילקיך הודא אלנאר יעבד אלרג׳ל ד׳אך קריבה,
פסיכ׳לצך, מנהא אקוי רבד כאן פאן פיהא,

 נמצאת תכונה הסמיות שגס סבורים ה״מתכלמיך
 לבעלי שאין אלא שם, הרמב״ס כמ״ש העדר ולא

 מהם מה בו להחליט מדה קנה הללו הסברות
 ברצון תלוי והובר מצדה, תכונה מהם ומה העור
 כסי 12 ההקדמה. אותה בסוף הרמב״ם שכתב כמי

 הסרק בסוף 13 החמישי. הסרק בסירוש שקדם
 קשורה בכלליתה הבריאה כל שהכל, 14 הששי.

 שקדם וכסי אחת, בבת ביחד נבראו בזה זה ואדוקה
נמרוד. כלומר 15 התשיעית. בשטח בהקדמה



שמיני טרקקמב

 אני לו אמרו והוא הרחמן, והצילו השליכוהו,
 שאור ובאמת •י. בשדים מאור הוצאתיך אשר ה׳

 כאשד הכבשן בשם שנקראה אלא עיר, כשדים'
 ומריבה מסה שקרא כדרך בעבורו בת נעשה

 תבערה וקרא ,1י גסותם ועל ישראל בגי ריב על
 נקראה כך לכך, הדומה וכל 1בם• בערה כי

 כבשן בה שהבעירו מסני כשדים אור העיר
 בהרבה במקרא מצויה 80 זו ומלח לאברהם.
 לו ותנור בציון לו אור אשר ה׳ נאם מקומות,
 חמותי האח ויאמר יחם אף וכן *,1בירושלם

 לשבת אור לחגים גחלת אין וכן אור**, ראיתי
בערתם♦*. ובזיקות אשכם באור לכו וכן נגדו**,

 הדברים הס וחשב וחקר וציר!* מר אמרו אבל
 הכוונה בידו, ועלתה ענין אבל •*. לעיל האמורים

המלאכה, לו ונשלמה היחוד לו שהושג בכך
בידם״*, למלאכה ארוכה ותעל שם שאמר כמו

 עליו נגלה אמרו אבל *.1נסתר בו יש \הנה י- <<' ^
 אצרך פטרם דזה המקרא עליו וקרא ו!£כ״ה

 וסדורו, כצורתו הפסוק בזה כוונתו אין "*בדחעי!**1
כי 1  ענינו על בזה כוונתו אלא לירמיהו, נאמר זה ,.״

א ד בו ה  היותו בטרם עיתדו ויתרומם יתהדר ^
 אשל ויטע שאמר כמו אדם לבני מחנך״* "״׳׳■*

 ואמר ׳30 עולם אל ה׳ בשם שם ויקרא שבע בבאר
אברהם■*. אלהי עם נאספו עמים נדיבי שם

 אברהם זרע שאמר כמו אורכו עשאו ואמרו
 עד האומה דאגת דאגו אשר והחכמים אוהבי**.

 ויתר משפטיה ודיני מצותיה דקדוק לד. שרכזו
 בספר נשתדלו גם •י, כתובים היו שלא העגינים

 בידם מקובלים שהיו עניניו שלקטו עד זה
 ורחמים י* חנינה וקבעום במלים והלבישום

אחריהם. לבאים

 ח׳ אני לה קולה והו אלרחמן, וכ׳לצה פאלקאה,
 אור אן ולעמרי כשדים. מאור הוצאתיך אשר

 אלאתון• באסם סמית לכנהא מדינה, כשדים
 ומריבה מסה סמי כמא אמרה, מן פיהא כאן למא
 כי תבערה וסמי נסותם, ועל ישראל בגי ריב על

 אור אלבלד פסמי ד׳לך, אשבה ומא בם בערה
 לאברהים. אתוגא פיהא אשעלו לאנה כשדים
 מואצ׳ע פי אלמקרא פי מוג׳ודה אללפט׳ה והד׳ה

 לו ותנור בציון לו אור אשר ה׳ נאם כת׳ירה,
 חמותי האח ויאמר יחם אף ואיצ׳א בירושלם,

 לשבח אור לחמם גחלת אין ואיצ׳א אור, ראיתי
 בערתם, ובזיקות אשכם באור 9 לכו ואיצ׳א נגדו,
 פהי וחשב וחקר וצירף וצר קולה ואמא

 מעני ואמא אניפא. אלמד׳כורה [1051 אלאבואב
 ותמת אלתוחיד לה חצל בה פיריד בידו יעלמה

 ארוכה ותעל הנאד קאל כמא אלצנאעה, לה
 קולה ואמא אצ׳מאר. פפיה בידם, למלאכה

 בטרם הזה המקרא עליו וקרא הקב״ה עליו נגלה
 צורתה עלי אלפסוק בה ירד לם פאנה וגר אצרך

 לכנה לירמיהו, קיל אנמא דלו אד וגט׳אמה,
 אעדה ועז ג׳ל אלבארי אן מענאה מן בה אראד

 ויטע קאל כמא ללנאס הדאא .כונה קבל מן
 עולם, אל ה׳ בשם שם ויקרא שבע בבאר אשל
 אברהם. אלהי עם נאספו עמים נדיבי הנאך וקאל
 אברהם זרע קאל כמא אוהבו ע״טאו וקולה

 חתי אלאמה הם אהמהם אלדין פאלעלמא אוהבי.
 פקההא ואחכאם שראיעהא דקדוק להא חצלו

 ח׳ם מכתובה, תכון לם אלתי אלאכ׳באר וסאיר
 מעאניה ג׳מעו חתי אלבתאב בהדא אענו

 ואת׳בתוהא אלפאט׳א וכסוהא מעהם אלמנקולה
בעדהם. למן ורחמה הדאא

 ל שמוח 16 אברהם. בעבור 17 ז. טו בראשית 16
 ישעיה 21 אור. 20 ג. יא במדבר 19 ז. ח
 יד. מז שס 23 טז. מד שם 22 ט. לא
א. ,הל השני בפרק 29 יא. ג שם 24
 נסתרת, מלה 27 יג. כד ב הימים דברי 26

 דוגמאות ולעניו בידו״, המלאכה ״ועלתה ומלואו
 הנבחר בספרו ראה במקרא, שיש הנסתרות המלים

צד. עס. מהדורתי ׳׳ו0 סוף הראשון המאפר באטו״ד

 כאנת אלתי .אלזזאדתיה מוסיף ובשוייש אלאבדור. א,
לכן. א, 6 אמדה. מן פיהא

 ירמיה 28 קי. עט* מהדורתי שי״ב השני והמאמר
 תרגמתי ולקמן ומחנך, מדריך ״הדאא״ 29 אה.

 תהליט 31 לג. כא בראשית 30 חגיגה.
מחברי בלומר 33 ה, מא ישעיה 32 י. מז



קמגשמיני פרק

פי חט׳א לנא יג׳על אן אלקריב אלסמיע נפאל עם חלקינו שיתן ״ הקרוב השומע נשאל
ונבון ]קב! זמרתהם, פי ויג׳מענא מג׳תהדהם מאותם ונהיה בחבוותם, ויכללנו משתדליהם

את שמחות שבע חילם ארח תודיעני אלוה0 ממן שמחות שבע חיים ארח תדיעני ממנו שבקשו
פאג׳אבהם. נצח, בימינו נעימות פניו אותם. וענה •י, נצח בימינו נעימות פניך את

ואמן. אמן לעולם ה׳ ברוך ז*. ואמן אמן לעולם ה׳ ברוך

 תהלים קוראיו, לבל ,ה קרוב :הכחוב דרו על 35 34 חהקד&וז. בסוף לעיל שבחב ובמו המשנח,
גב. פט שם 37 יא. טז תחלים 36 יח. קמה העגין. כפי ״מחנך' תרגמתי 29 חע׳ ולעיל ״הדאח״




