
מ ר ן ם  10 סנהדרי

 בחכמות עד שהיו יודעים היאך ראוי
 לסדר ולכתוב הדברים בחכמת האלהות
 והדומה להן מן הדברים אצל ההמון ואצל
 החכמים ויבינו החלק המעשיי מן
 השילוסוסיא אז היו מבינים אם ההכמים
 דל חכמים אם לא והיה פתבאי להם ענין
 דבייהם והכת השלישית והם חי השם
י מאד עד שאין ראוי לקרותם  מעטים ע
 כת אלא כמו שיאמר לשמש מין (ורק
 היא יחידה) והם אותם בני אדם ש:תברר
 אעלם גדולת החכמים דל וטיב שכלם ממה
 שנמצא בכלל דבריהם מורים על ענינים
 אמיתים למאר ואע״ם שהם מעטים
 ומפוזרים במקומות מחבוריהס הם מורים
 על שלמיתם וכי הם השיגו האמת
 ושנתברר נם בן אצלם מניעות הנמנע
 ומציאות המחוייב להםצא וידעו כי הם
 ע׳יה אינם מדברים התולים ונתאמת להם
 שדבריהם יש לו נגלה ונסתר ובי הם בכל
 מה שאומרים מן הדברים הנמנעים דברו
 בהם בדרך חידה ומשל כי הוא זה דרך
ל ת  החכמים הגדולים ולסיכך סתח ססרו נ
 החכמים ואמר להבין משל ומליצה דברי
 חכמים וחירותם וידוע הוא אצל בעלי
 הלשין כי חידה הוא הדבר שהמכוון בו
 בנסתר לא בנגלה ממנו וכמו שאמר אחודה
 נא לבם חידה ונו לפי שדברי החכמים
 כלם בדברים העליונים שהם התכלית
 אמנם הם חידה ומשל והיאך נאשימם על
 שמחברים החכמה על דרך משל ומדמים
 אותם בדברים הפחותים ההמוניים ואנו
 רואים החכם סכל אדם עשה זה ברוח

; וגד פי ן  אלחכמים ונות4, אשכארהם בםא
 טי,"'5) כלאמהם כלמאת חדל עלי מעאני
1 ומסתיקה  צחיחה גדא ואן כאנת קלילה,
, דלת 0 לבנהא'  פי מואצע מן מדונאתהם
 עלי במאלהם ואדראכהם אלחקאיק והקיר
 איצא ענדהם אמתנאע אלממתנע ווגוב
 אלואנב סעלמוא אנהם ע״אס לא יתבלמון
 פי מחאל םתיקנוא1* אן כלאבהס לה טאהר
 ובאטן ואנה בל מא יקולון סן אלאשיא
 אלגיר ממבנה אנמא ילאמהם סיהא עלי
 סביל אללגז ואלמתל והכדיא שאן אלהבמא
( 5 1 צדר בתאבה ריים4 להדא אלכבאר ו 0 

) להבין משל ומליצה 5  אלחבמא^ וקאל5
 דברי חכמים וחירותם וקד עלם מן ערף
 אללגה אן חידה הו אלכלאם אלד,־ גרעה
( 5 8  פי באטנה לא סי טאהרה וכמא קאל
 אחורה נא לכם חידה ובו׳ לאן כלאם אהל
 אלעלם כלהם שי אלאמור אלרפיעה אלתי
 הי אלצאיה אנמא הו לגז ומתל וכיף
 יסתנכר יא קום תאליפהם אלעלם עלי
 טריק אלמתל ואלתשביה באמור צסיסה
1 אלנאס קר פעל וילך  עאמיה ותרי אהבם1
") אעני שלמה שי משלי  ברוח הקדש7
 שיר 1י השירים ובעץ קהלת וכיף יםתנבר
 תאויל כלאכהם ואצראנה ען טאהרה חתי
 יטאבק אלעקל ויואשק אלחק וכתב אלתנזיל
 והם באנפסהם יתאולון נצוץ אלכתב ז
1 וינעלונהא  ויכרנונהא ק טאהיהא*
(5  מתל[א] והו אלחק במא 1 גנרהם יקולון8
1 הבה אה שני 1  אן קול אלבתאב הוא 1
( 5  אריאל מואב בלה מתל ובד־לךס קולה9
״ הכה° את הארי בתוך הבור פתל [ א ] ו  ה

a) C כמא. b) C ק-ילא. c) B רכנהם 0 (1< .מדיונחהם. e) C שיתקנוא. 
f) A ולהות. g) Von אייאנבאר bis אלחכשא fehlt in C ini'olge des Homoit. 
h) C אחכאם. i) A ושיר. j) C אלכתאב. k) A B 1 .*יאהרהא) fehlt in B. 
m) A B P הו. n) fehlt in C. 0) C והכה. p) fehlt in A B, daranf וקולה. 
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