
 הכוורןספר
 '"ל. המננהי יצחק ר' החבר להחכם בשודומיוחם

 הישר בויכוחו שמים שם קדשאשר
 והעתיקו ז"ל. המפררי וקלוי יןץדךון ר' הכולל החכם הרב ערבי בלשוןחברו

 לתיל. בסנדל ספרד מרטון ז"ל ומבדן אבן יוץידה ר' החכם הרב  הקרושהללטושו
 . ליצירה חתקכ"ז אלפים ד'בשמע
 . ממוארש כל בפי , באורים שניעם

 נחמד אוצריהשנ'ן יהודה קרלהאחר
 השלם ההכס הספורסס המאוה"ג להרב * רככם המפורסם הצחק הטאוה"גלהרב
D~W"נצה ס' מחבר זצ"ל, הלוי ישראל טו"ה 2 זצ"ל, מומקאמו ייעודה מוהר"ר 
 ארובות וספר ישראל, אבן ושו"ת ישראל, 5 , לתהלה המדע יהורה" אנפוצות ס'טחבר

 . יקרים ספרים ועור , השמים ן . יקרים ספריםועוד
 : בלל נוגפךוערערו

 וץמדאי רב החכם נולה וראש הנשיא מהחסיד היקרות דאנרותא(
 המלך ותשובת הבוזר, סלך אל זצ"ל המפרדי שפרוטא יצחקבן

 לוח ובסופו נ( הכוזרי. ספר מחגר דבר על והצעה מבוא ב(אליו.
 . הכוזרי כספר הטוכאים עצמיים ושמות נכבדים ודברים קדשטקראי

 . הכוזרים עם הולדותי(
 . תיקון הצריך דבר כל ומתוקן יפה בעיוןמוגה

 שני()מאמר
 בווילנא. פונק יצק ר' של הספרם מסחר ביתנמצאת

" ף *
ן  שריפטזעטצעת ט"מ ור' , 1"ל רא,ענקראנץ א"צ ר'ברפום א נ ל י וו

 ~p"a וערם"השנת
- - - -.. - - - - - א -;===  - - - ש
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 8 נ הכוזף שני מאמרספר

 הלוסל סוד מנלותו כוורן בספרי טרע ששא מה הנוף אנין יה ק שחריא
 אצל הנרצה הטעשה שיבקש עליו הנשנה החים והיה , צבאולשר

 אשר ההם ההרים אל צבאו ושר חסלך שניהם ולכתם , הרסאן בהריהאלהים
 שר,יו סערה( )י"6 "המערה נאותה אל בלילה הניעו והיאך , הים עלבמדבר
 בתורתם ונכנסו אליהם נראו והיאך , שבת נכל שהיהודים אנשים לשםשובתים
 אםזנתם טסתירים היו ן היהזדים דת על ולבם ארצותם אל ושבו ההיא, בסערהונטולו
 , מסגולתם אנשים לקצת מעם מעם סודם לנלות שהתהכסו( )ג"6 "שיתחכמועד
 ( היהודים בתורת והבניסום הכוזרים שארית על והתחזקו מצפונם ונלו שרבועד

והביאו
 נחמראוצר יהודהרול

 סימן %כס em סרטון כמקמר טחי קמ0דקנה

'" ס כ) 1דק 56מוחמסוכיה  מס סימם ו6ח מגס כי קנסו. ועז מקמו6100
 כי גחווס סחולס טין ע, כמסור 6מח נכחוריעפו
 מן om DtSb(nb וו)חע, כס מייכ t'bGt )פ,6ס

 סחמכרוח וכי , וכף סטונס מן יגיעסו ג"רסס16מומ
 )ט ראתי סחורם כלמנעול סיס שיגו יחכ'כסדו
 !5יל !מטס . 6דס מטי רשט)ס גרי"יס סי!חעפפגי
 פרי עוטם סרי ען ורע מורש ירי דכרו יםסיו
 קמליו מיק' ויסעו וימפ . סמוומ סדרו "י ע))מיפ
 ססו6 סמ6מל כ) חוס עד )יפקסס ידו ען6יס
 מאנש ככחכ WSib סס כמכהל , )כער מלעלועכול
 יסד וט מוןס 6) מכסו כס סוס ועמם . טכ)יטוס
 וסטו 6ח )וסbto 6 !6)!1 , כקמול ס"מ תה6"חע)
 ימס ט , %ך6חפ סיו% רמס 0סמ גמ6מרגס

 00ורס eD5nhs, 6)'פ יזף כסדו סחמכלוח ססססונמ
 60 סיעוד כיצר מוכח עניומנס

~r'b 
 גנגס 6טר גיח

 5ע,ד גוי סמעייס מטן . בוזר בגפרי נויע שהש טהא
 : גוי )מקן סימיס דגרי גמר גסוניס סם )ר.סקוס

 6 סר,ש גמסח כלסיס . וט' הנרצה הטעשהשיבקש
 ? שס %ר ס' גחנן וישיח מסטיו יגע סס %ר מעםגילומו
 הווילס קפי 6ו)י . וכו' טהיהורש אנשים לשםשובחים שחי : טניס סוגו 6'ן מספר וקמר oct . שניםולכתם
 שמריס יסיג ט)6 ממבטח ביסס טכסיס , גמערס ממיחסמיחס
 סמסיייפ פנס סיו 16 . גימרו ינוגס ,,גי ),ס וזומם ,לגס

 ונט141 : גחי סריס שוגר דורס ))מרד במיגעסמחגווייס
 מ"פ !סיח יוח מ"ח פקוח טרגי מהיש 1%1ד .נטענה
 פלש ,ס sht , סני מדין קסיו יספן סשדס גפ115רגירוינו עמסי , שש) טוס )גי תסויט משגיס שיפיס וטלרממסרס
 "ונן112שאנפן ג"פ טס בוסס טג)! ומסהמ6 כמס"ס סיס ורך , מיד6הצ
 מהטג!פ 0)ג טס והמגיס , גרס ,פונס סדם היסס 5ן ,גמרג
 אנשים : סדת חהח עמס גוי ג) הגמחס ג"ח)מט!ן

 כישו . שרבו עד : גריסת וקשי 6,סגיסס .טסג!לחם

 ם ממימן ימ' חזיריו גס )50ר רפלקס רגטד ענין 1)גי6ור . "om כס 6סר י.רידס )סקעמע)ח
 "נס: 6י מ" :ן.גמ~קי.ח:כטן4מ%ג,1:

 :מ:נומי:2וד2בגקג%ש %6:2 מקי
 סקרגפפ n~UD ונסיות . ס' כגמיח חקוי סקכיעהמס ומועליו ס' טכחות tlpDno וכיס , גכךסגעכתס

מ "י%"0ם  עי!סיף D")tDWD~Dn טםי=מיי * שמ 

tDtWעד ע"מ qw ו ן ו: סוימו ע) רגלם ר,מ6מר ' . . ..' 

 ונע , )מיגחק מסחכשמ ועמוק דק כ) כס טוכס מס מ1ד sp oen)a רברס ספו סימן עד כי , סריסשש

 פמףא
h~(fip 

 )סי' סס ר"דיש קמרי כי , רעןדס עם סוס סמ6מר ונ"ר 'פס . וכי הכהרי תענין

 'ר.6)מרי.ימ סדם טרשי סרגלם ססשור מכם 6טל%ך
 כ6ט

 )מסום'ר,ס
 ט) 'טה )076 ח)רג'7

 )6 ז6ח נט ? כ6ולמ רגל יסים )6 )עורס כי % סכודיעכיוס
 גמוע%

 וחורש שמיס מ)טמ שג

otbt)nnמורס כי 6)יו D~?D אל )ג"6 הסערה שרטה אל : רערגס ר.מעטס 6ח בו שכקט )1 סיס CIWD 
 כסגד) ס6'ט !61 )6 , 6ט0 נמס פ' טכח דמסכח כססי6 , סיחת מרס טעח 6עי . הף שעבתיםשהיו

קשש,ש%""ט% ש % " % * א . ק ה ו ה ה  
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הפזרי שנימאמרפפר*
  ענורהם טהצלחתם שהיה וטה . התורה ולמדו הארצות מכל והספרים החכמיםוהביאו
 חילם אליו שהניע ומה טהמטטונים, להם שננלה ומה , הארצות וכבושם  שוגאיהפעל
 עד המקיש בית אל והכספם בהורה אהבתם עם , אלפים מאות עד הרבויטן

 ומת.ברכים ישראל אזרחי מכבדים והיו , משה עשה אשר המשכן תבניתשהקימו
 החבר לקח הנביאים וספרי התורה המלך למד וכאשר . בספריהם נזכר כאשרבהם
 השמות על אותו ששאל מה ותחלת . עבריות שאלות אותו שואל והיה לרבההוא

 הררקת עם ההנשמה, מן בקצתם שנראה ומה יתברך הבורא אל רסיוחםותוהמדות
 : בביאור התורה אותו טרחקת וכן השכל אצל ההואהדבר

 נחמראוגר
 )סחבק ג'דס גס טסים עי Ithlcn יגיס 0046 נריץים'י
 ;6ססו 61ץ . חילם אליו שהגיע וטה : עמס גני ן6ץתט)
 : 'סיע ידח 1ססג,זס מסורס )לסגת שיו ורג etiD' סי,כמון
 סימן 6' גמ5מר ממגר )ו פסד ג6(ל . 1ג1' טכבריםוהיו
 מס גח1לסע ס,ג;ס סגי ;(010 )6 ים ג) DD1 גומרוקטרו
 : גסס משממס . בהם ומתברכים : כיס גן , וגו'ש16יח
 סק זגמ )מ6% גש , חוריומ ט6),ח . עבריותשאלות

 סגגו(ים מדגרים גמקל6 וסגן יכ) גוס ולסיס 0ור0גשי
 . השמות על : 1סקג)ס סמקירס שמק צ'ט גי15רג,ל'גיס
 ססגונישרמוס

 , (1טט טמ(מטו מסיס גמ1 , גסס עך6
 , ,Tg ח11ק מ)(h% 11 פי' וגן . סק)) )6 מסיסעמ'ט
 מקטון 6) וגן 6'(, ),מוקל) (די גק1) יגיס מיס נקו)נמו
 אל המיוחסות והמדות : ;מיין l)'hs טמא 1ט6רנגופם
 ;חקו סע1)וח סס .45%וא

~OS סגורי 
 ימס גמר , יסג'

 ס,1כוו0 הו') גי סמורנ)ו0 מדוח כ.'ג 1ג) %יס לנןזיון
 ((ow המס ונט) וגו' ס' בוקס ק,61 6) מ,5;ו וכן .גמקר6
 נגר מה . ההנשטה מן בקצתם שנראה ומה :5'ן
 שווי דמיון טוס גיהקו טס מסגורן סגן גממקימחגיר
 כצ'ט , סנרן6'ס ממזנת מדם טום גו 'סיס 1)6 , ,יגיוס
 . מ'( )י(טיס 6) תרמיון מי 5) קמר , 51(וס 0זמיו;י מי6)
 טווי סו6 מיי נגורס 16 חוש גרס כגורך מת~'ן 06ו6ס

 1הו1ן רוום טריו גט,6מי וגן . סגרו6יס גסס טיח6מגמדות
 וירימו הגרו 1uis מר15ה (1CC ג(תק,י 6רס גר' ממיס"סו6
 11 סמדס ;6ס )1 ג' ~tolh גנ1ף nllnco סר' , ע)'ודממי1
 מ,גו חמ"ד יטה;ס 1גטג1רס ויס1ד1ה מ6'ג'1ס מענגכסייחו
 )6 גו 5'ן 6כר )סגורך ו5ח מדר ח'1 "מס 51'ן ,יזטח1
 מקורס סס 6)1 ג) ג' , סהססג1ת 1)6 ססה;וס ו)6ושכגס

 וגו'. הדבר הרהרתן ov : ונ1ס"ס נעמיס ,רגריס 'קרו5(י
 וכן : גגוי6 )ס6מי;ס ססס סדגי'ס ג) מרה'ק כסרג)5ט'פ

npnleהאס ט'ט ס" 6' גמ5מר חוגי . התורה אותו 
 (שמע ס111י סו6 סדגריס mcD וההנע וגו' סוקר מן)6)

ג5)סיס

אסר
 יהורהקול

 ש %מש וככן , ימס 1)6 ייי* א , %זעק
 כמנמר )מ)ך כסודיש המגר יסד כן כי . וכו'ישראל אזרהי מכברים והיו : ע)'ר.ס והשוקוספריתם
ollpnסגל שחוס ס)" כ" סי' )ו ושדס קטו סימן 
 עשש מכריח וכי , וכו' nuhn עם כחורטנוהנכנס
tS)p'nוט/ תורה הסלך למד וכאשר : וסי מרכס 
 נרטטים סטר, טי)מדהו )הסריכו רוס )" ס;ר"ס3טי
 נדו) הכס המכר פיס עי ,עזינו

 מוט)"
 , גדורו

 נמ)השא מלומד היזחו עי קיט נכלי משהמטר5ס 1)"
 טרנךס כרוכסי מכמס )ו )מסור רדוי סיהיס פורסס)
 ששאל מה ושקלון : כו חנץן )6 סמ)מדוטס
 הובך סי6 זו . וט' והמדות השטות עלאותו
 ג6מרו ונ"ך נ"נ סימן כר"ט1ן ע"ס סטורהסיטרס
 אמכר "1)י שכרר "סר (or ot~hn ע)סכסוכם וסיחרי . 16חו הח"ר כמס עליו הסח) יטבךו5ס

hlt)bה"הרוניס נחס וסתכררו 6))י סטק טניס מס , 
 % סוסיך יסר") b(v ס' כי )מ)ך נהחנררועתם
 נק )י? ט;)1ס מס עס מורס )סס ונחן ממגריסעמו

atnDlnnטהי6 הקכ)ה מ1 ממכלרים פריס וכס 
 וס טימר גיס סימן סוף סס כותט6ר העקכמרקס
 קמרים גח6ריס 6ופ מח"ריס סיותנו גן גסימסך

 ortb ע) o~o הת"ליס כיייעח נססו הטקס ,כמךוכר
1Dthי1י . הו' גו  יירקו e)nh  ייצג שיטן  3כ%ן  יפלס 
 טמע גקסת "הר כרביעי הסיס כי15רו הס)מח5ך
 הרקס כעין ועין .  ")סיס יעורס  פופ נעיין לויירמיכ יס' ס%לסיס כסריס גער 4 לסומיף  ר~ט)'ט'גרוף

hpDt30הכנוייס 11)חי סטמוח מן גי6ר )" כי סנמטכ 
 ומנוןכלהנס

 וכיון"
 oeSbt פי %ל  סוכר מס כי ,

 ננה?ס רSb ot~)bt  9 סס נרפים כיס ל%פייס
  פביימ  בסיך טרי %ל טס  1כרין ל%  גן .  יסייםסי

 r'p כשן לנשר יהגר פנס  שלס . פו'  %נרסס %ל ושר% נקפיץ ולס סטן לקטטר יפה כמריס גררישיג
 סיי% סככוי  תנין ניקור של יnbr) %3 כי  עלוין לססלפס פסי לפס  ont)b  סיירך %סר לנרסכיוייס
 כפסיפס ט1כריי כפו , וכערלו פתי %לל פופיל %לסי %יריילין

~bDO 
 % כמלגמי שפר יפליספ יגילפס

 ק"6  יו"ד  ocs  ייליייט סספיס פנין גכי%יר יגיפ ל% סנפיר פס  עריין o)ol יפרפר. וב נרססלוספת
 nmnh נמרס ס'  טפו b1p1 סע)יס ס51ח )6ומס וכרוסי סקוסי סדכוק ס1ר5ח הסוימו עד ו,1)חסי6)סיס
 מפשל rb1 בכליפי,  יפרפר  סיס פר  יטלל ל% or וכל  פייפיי, כ) כילינו ע) )וט סקוס ג) עסטלו
 טנרמיכ וכמו לטך סמחוקן סרגיע' המקמר כרטט יטמור מלך סי וסמנר ספסרנכ%ן, פס  nthSnS  כפלךג%לס
 "ך ל1ילסו  ספלם  פס כין פנריל ינלסי לפריס סחוס  3ין  לפנריל . יכו' וסיריה  סספיס ולפר .  פפסני6ורפ
 : המסכת גחט1גתו דטיו מידי ")ו כסחים יוני"סו סינר 5מ;ס . "0ה כסקירס לסניו ;כקרים  כ"ס כי ,סטמופ
 bnpt . וכף הטנך תן )6) מלידס D"D סימן גרביון ס"מר כמו . בביאה דיבורה אותו מרחקתיכו
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הזפזף שבימשסרפפר
 פפליהז דרשניות מדות חם מתמפוש חוץ כולם שנורש שמות החבר אמרב

 עזדהקול
 והטה , נ6)הש ס%מץ הטוי הו6 סדכרשעטרה
כמהרה

~IJPD 
 : ע"כ , מהגריס זגר ט)וגילו . ותתש טס) ומעסות שריס )6)היס

 הם סהטפורש חוץ' כולם הטרא שמוח!ב
 כנץ7מ0 הטורי סס6, )"י . וכו'סדות

 ר.קיטש )קים קיט 3ין מכדי) 1)6 , תימוחע)
 עריו דקיק , שגרנו כתו )תדוח ממוח 3יןויסד)
 חמותיו הן מן כי טסוויעו גמה )טות שוס )תקןממכר
 חון המןוח ע) D1~lD הרתוח כי , מיוריו סןסן

OnnDנסס 06 כי אינס סיחירס וסמע)ה וס7יקוח 6'סימן כרביעי שקמלו . ועיקר כ)) ומנוח ח6ריס ע)מורס וכתוי הסמא כ) ע) גענה מ6י כי המסורס 
 רמו גווע סם ה% ית' 6% 1""1 ה"6  יו"דסנככד
 ע) 'וכן יחכ' נהקו מרוח ורסון וט'. כתיולוחיו
 הס 6ותס והודיעו מרע"ה( )ר") 'ן'עחס כקט"סר הילכים וו") מהרטון ל"ד ט' המורה תקמלדרך

 מדע SD כבמוטס נוס) הסס ויה . מ7ו0 י"גוימרו , מיוח יקר6וס והמכמיס יח' ממנו nlhboהסעו,וח

נלקחות
 נהמרשצר

 שם! ומעטש היכיס )ירסיס 1UDD *ימס ושת ,ג6)מס
 : פ'כ , ottA~n יגל ש וגהו ,וחמוס

 ושא סשת%ש היא%.%= יש"ב
 *ש ג% %ו עו% % שט "%%

 P~tswtn ק *ש מחש *ו *ן Otis ע% שפשם)
 י96 מזוט סס סימנס ג) ו4ע , סג) ענר heומטע
 סם! נומי וגס , נסס סגורך 06 ג(ג);ו ות,"ריסמדפיס
 וין : היחגיר גסו השורט טס מלגד ),גרו ,רגנוגעת

 )יחוש סו6 וגן , יהומה ט) (ס סיגר הטס סו6 .מהמפורש
 וגטסו1Dhn '6 , 6 ס'6 גס'יתערס

 ;ר"
 טש מך6 גקחיגש

 OWI vwtt סיס טסו6 סחי Oiu ט) מויס וס61 ,משיט
 5ש ס6ש* , טגל6 יגר )(וס ,קצף מגלתי סמ,י6וחומוריג
 וט, גסס נקרך סו6 )גרו וסיס וגר טוסגל6

~hhS 
 טש

 "6115י,י
 קויי

 , פשר6וס * ג,'חף סOtwtI 61 טס גו ומגויס
 נקלש )6 6וש סעוגדיס ס(תיס 1,ג16ת %דם ;גי%6)1)6
 כדוך (os1 ושמוח (6ר ג) וגן , Itah, גסס 'קו6 )6)סגיו פי ל4ו ו6ס סגי (ס 5) מלערף 6ד11 (ס גי , קווןגוס
 ולוג , מדוס 6נט' מגלון , סגדו)ס מעלוס . סרות הם :סוס
 סשסש . פפליות ותבניות : hl~W גסס מג?')'ס%ע

ושטיס

 מן )ה11י6 עחס מ,ר )מה ממזות כב)) המטורס ססטפן
issno- 

 סמרה( כי כלמרו , ככפו היה ט)" מה
 הלעס ומח , גח)וקה אוסמו ים ממח of כי )מןוח סס)יוח גין הכדי) סס כי והכ' . וט' e)trמחה,קוח
 המדוק 3ר"סונס סרמיק %ס ט)יסיס גה ושך . ו6ח )וקהס המדוח ככ)) כי מןס 'b~p )1"ח מעגמיוע"ס

 התירוח סט יn~tbno '0 כדק סח)וי1ת סמחח 6כ) כקמרו ימד נס )מגרס ק- 6מר יטוכ 6יך ,מהמלורט
 מון כ)ס רגור6 טמוח כ' גר5עו1ס יקמר כס 6ס , 1Dh(o )6 %נעם וע) . וט' עכעייס מטעיםמגסי

 שף ")קש )נ' י0' המפרס הטס ווכחי מתמ)קוח ממדוח כי קלמרו כן קמרי ונס . וס' מיוח הסמהמפרט
 )חס , מדם כסס נכל) מסיוחו 'הג' המטורט tnStr ממשתיו 6ח7 )מלע )6 העין )מרקיח מהרי ,כמךוכר
1Dh'fnb תיגו )ככ מגס גי הגכ6 כסוף ovn . ומפיטיהו q'Dtb מן כי ע)יו opn~ כמכס יקמר 6טר עגמו 
 ~'pp ע) מ"נש ס6ע נעליס 46 . ),ס וט כע סכר) היכל bteh 'וכע וכמה , והחעח הגח ע1ס יח')היוחו יכו* % המןוח כממסר כי ומי גח (Pnb כן נס ג"מר , המכמה ע"ס יחכ' היותו מפני מ7ס ~tb(O)ככ
  ו*)מ . ר,ספזס ען פעוסרס נסע מסיגת חמיתס גציך גף חורת המיס גמען שרז ע) "נחמייכטגש

 )"ורם "סר כוללת מלוקי פקך לפרען לפסול יטינ לילל tel~fn עד  דגריט סל  נ*וליסט  דרך  לסניךלהיסיר
 כסימן הכע"ס מסוף ומביע ,ופהתהיה

~ro 
 מוחס לחומי מר" מעמס מ נכי 6) "מ olnht' . מוש ועד

 רפורט 6) ה76ס 'b9p 6סל כ) . )תירס )ס תעסה וכס . יסרק) שהי טמוח ע) ספח המלוקה סמכר!פהמ
 ע) סיורה 6ס , )ע)מוחו ורימניע . t'Sb, מגיע שתי וקוהו יחג' מקמוחו יניע קוהו D~b , סמויח'

 . ממט י0' כענמ1חו )התקיים מסוסו סמים טס וס הרי , מע)מוהו ,עדר גלחי ה61 'ת' t'Sh המכמס כ)ג'  הידעי וממס , ט3ו טיפוח ע) סירוס blO of . 16 כי ע)יו יקמר 6טר המפורט כמו bta , מיטור 63!רמממט .ענמוני
h~hוכמנמר , תימוד פיו ורומו ע)יו סנטוס רקונן סג הפס גסס יטר כקו )ענמ1חו רומו המקורס מהסס 
 ר45 תישוה! ולהפלת . ור6סונס כענס 'חל פיו )ימסס רזוי טכ4 דבר )כיוחה כי , הלכמס ס)שתי3 *)ש o~lm מכס כסס , עיטוש סור6ח Sb מה כנדפן יסוכ ט14ח ע) המורה והסס 5', סימן כרביעיהמגר

בתר
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הכווי שנימאמרמשר
 rjP מושש כשחוש רמום מקש . ומנשיו מירותיו כפי לו הנרושים מהפעליותולקועת

 נחסראוצר
onhvnולטיס hltSO) 'סודגק זגג ט6 פ% ועשן . ש 
 . )ו ממוגר ו"ימ וקלטי ג"קר"י ויג1קו ממיוו 60יוומוגר
 גסגורSD) 6( קוו מחיר סזומק "סר ססמ1ת 0ס סרםיגימיון
 מגייס שנו ממטע ים גסי 0ס1)1חיו מן סמני;מס ממוחי0'

nthlanג4מר . הברואים מהפעליות נלקחות : י,ירוחיו 
 ג'ו 50) "'תסע) )6 לטוסות טן מוריס ס0ס 460שכששח
 0געס 6) כרממ'0 מן ח"מר ג6י)1 , מז0 8) ממיסיילחש
 וימה סטסו)וס כצמוח לוחו מתקרים גס8ס , ,וטוגדומם
 סתסע)ו0 מ% 1)ק0 סג) 6ג) . הססו)ה( מרגזי גו סרגויג'ו

 נויבח מ5ת וססחפע04 סכוי סמקג)יס סגר,6יסיססהטח
 לטוסות מן ונך נך מק:)יס ח"11 משי ומטעו,שסם

nth~ttoטמע , ס"ק שמות )ו מנ,יס 118 ומטיו מנ(ירותע; 
 מתש כשהנא יחום נקרש : מיקיר ג) ע) וישמושנעמי
 העגעיו0 יוייוח (thh גס,הגמן ס":מ,1 גשמי . וט'שין

 , )ו סר"וי גחיקונו ונרץ הג) 6ין יהגרו ממתסמטת)ט)וה
 0גי',ת 0'1 עמס bhol י((גע'וח fitlh1D קטן פדח נחסישקימו
 מקיים וה , מגירו 6ת מסייס 6מו סטגט טויוי וג) ,מטווס
 ח)6 גסזר סג) , גוס וט 1Dht וט Ph משיק ווט וט5ת

 יימען , )1 סקורן גלנט מקו זגג )ג) קסת OD1IUומשמס
 ו)ססשש יסגו גטח )ס";י)ו טסיו ומסגים מגילו ס,במיחס
 מכילו 1טי גוססו סמדמ0 מממת קר גיוס 1);סוחו נמ16געת
 6', ממקמר גטו'ו 0מור0 11') . 4 %יין סינר נשוועיומו
 0ש% הס' סו6 ית,6י מטטו)ותיו tun(o רנסנס %רה)
 סס1ט) ממפ ינ%6ר

 ה10"
 Sutna מן 0ע,ר גשם וכקלן ,

 תייסגעי טוני נטויח סנסנחו דק1ח (o)cloc גי גו Sane1 .סנ61
 והמקי"

 )ידמו 6מל סינד)סו ונמס גו גמות
 ועשותו סירק מג) וידמדמו 0*ג17ן ומן "filik הןשמנטהר
 וגת," , 0סגרה,יסגסמוסיו

 מסט" י') , ממגו Dhln במסורס
 הרמסות, עו.ן ויו" ההמים, וסמיית ר.;ם)ות 6מר 5)6 0ג6)"

 ונמר גרס, ט) 6ג גרתם קמ'ע ישם יתגבן חיונעמר
ונשנצי

 ידצרהקול
 סךס סמגמס איו ההכמה ע1ס הו6 כי נענינוסנטר
 סלמי סיריה 05 העצמותו עגיע הכיחי 15)0)ו.
 כמ Sih החס הצמוח סהור5ח וט', ולהד מיכמו

 טכסיס  טל מוריס כלחי  דכריס פל סיסס היר סלחוי
 סשיס 15 . רכריי  פשך טיחפין ייפי , יס' גהקור4י
 יה', מקהו י4פ הרפסך פזר נסלקיו וט יום ,העגיי
 פ5וצ  סיפסך יקוים . unhn קליו  סיפסך פי פלד15

utSb0"  4 היות מכ4 הסכט מן )מעיה טיהיה 
  המפרח כסס הח4יוח המזוה הן 1%1 , כ)) בור.ח),ח
 כמו  הכטייס  פלוטים מכלי יפרו טלס 5לכדגקוס
 , סנעייס  כפ%טיס סייס 16 . ימ'  תסך יכורך 5יריילר
 כנורש עכoip 171 6) ז3נףח הכקהי המזוח הן61)1

 הוצ גי S~b  כירי כפ r'nb  1פכללמ ו ויי'ומעמיר
 פפפ. prnn טדי כי לסלל יהכ' יכלסי טעילסטל
 6ינפ היכסח כ' לנב 6' כרונסון המורס סירסיבכר
6%(

 ע) יוכ) )6 חהו6 % טנמו גגחינח )סר"
 , כר61ו1 וכין גיפ ימס גנהינח ח% 610 רק ,עגמו
 6סר סלוממוח הו6 תצחנו 6)'1 ממסך 6ך .ע'ע

 )שמהס טעס6ו וט', ונקן,פהו וגכלטהונרוממהו
 ונט6  רס לנפר טסתימ  פל  (ba "סר 'חכ'סמורנו
  סס6רימ כל כין ועלך וכו', קרס  יפיורךגרזך

  יקודמם יסמרר יספבח  בסס %ר  פפלירייסכיהסיום
bmnttסכתכ 0ח6ריס מן וט6 .  6,)פ יהג' סני 
 6טר טנח6ריס ר.ר16י סיוהו נ"נ 0' כריסוןהמורס
 גח6ר  סיקליצריך

 סגורי
 ימס ס"ין היוח עט "otDnl~h כ0טחנ1ח יס'כעגמו  סמי יפייב טל6 לטי כו

 btot , )נחחיס wlb ונחמנו nbrn המצוקה עוצת"מ הטסספ כ6ן עד . כרודיו וגין יס' גינו הקמח)סי
 מהלך )סהקייס וסוסה ממיס b'on 0% מהרוקח.

 יו1י6וך יד כהוצק כי עיניך כין וכבוטשת יזך ט,שוח
 כלם הבורא n1DW : הטרטיס ככיפור 7גרינומוש

פטליה
 ,כ'

 י.כ7) ר.מטורטו)סוס יכסס כהמ4עח בן'שיבנימ"מ, 5צ כסיוג ככרו6יס ודמיון הח"ח )ר.ס 6סר יתכ' שיו ונסתכי0 שים ")?י:ת6ריס רמו
 כאח

 תכויסו פוסע יסגייי0 )מדוחס D11D פן

1ס סח4ילח )-י יטריך ל6 כ' לה מס כיפך 5%1bsם
.'1 

 י: ג,"(' עומל. גן ק :,יי~שן;;ב ןם ג4ף tDip  סטטוס טSbn 3 מן נע סני6 (b'b ה61 הרי , קנך ית' ענמוש ע) טיומדח סור6חו סיחםקי.

 )ג) יוג.חכיע שיד שמיושעי
 יג

 ולקושם ופלי, סססנניוס 4מר פנת 6ע . כל  פל גרהטיו רען
גן
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 ידהכוצי שנימאמרספר
 , חזחנינח הרחטים הבורא אל מיחסים , ענינו לרוע עליו טרחמים אדם בני  ושהיושה

 אמטש אבל , יתברך לו ראוי זה שין . הטבע והמיית הנפש חלישות אצלנוחשמתהם
 בעצמותו. שישתנה מבלי אחר אדם ועושר אחד אדם בריש נוזר צדק שופםדכא
 , אדם בני בשופפי כזה רואים ואנחנו . אחר על יכעום ולא אחד על ירחםו5א

 ואחרש בדין זוכים אנשים ויהיו התורה שמחייבת במח ודנין בדינין אותםבששואלין
 יקרא פעם הש"י וכן . שינוי בו השתנות בלי ודינו השופט מניב תלוי והכלחייבים,
 אל פסדה כהנתנה איננו יתברך והוא , ומקם קנוא אל יקיא ופעם וחנון רחוםאל

מדה .ms" 
ג"

 וסיס יטרד מטס מהרי וכף, סכרו5יס מהפעליות
 סמor 6 רק , וכויך טמנ6ר כמו , ר6טיסלנכסס
 !53 5טר למטוכסת b'oo מלמסוקס היחסוןגמ4
 והגס . וט' כבר ס) וכ)* כלמרו כסמוךכשוטמם
 כמקק טר4 מל 6סל רמוס נסס הו6 מסריסממס)
 כסגנון עולס כ6ן ודבריו . התכגי01 מסוקתגר5סון
 וכ) , ו% ניד פ' כרטון רעערס מחמר עם5מד
 נתקר יוק bto י0ו5ר מסעודותיו ספו)ס טטנס%ר
 מן ספור נחס ווקר5 , ססוDD Stb0 6(1 יכ56סר
 סנסנתו זקות ססוסנס כי ט ורשל) . ססו6ר.פפ)
 וגמי ט, כמות וי.מ)'6 מייס כעסי שכלכסוית
 ה6כיק ומן סמום מן ס'מגעוהו )דש 6מרטינד4סו
 , ססכרמ"ס גסמוסיו ויוע')וסו PPO מכ)מלפלוסו
 תג" )6 ממנו סו06 נפשעע'%

 לסערות 6מר 6)6
 ית' ItSD )6מר , ר.רממגו0 ענין ור61 , כממיסוממ"ת
 וממקתי ואמר , נמס ע) 6כ כרמס עמל כמורמוס

 ש,אנח6י%ע %שקסגעל,ש)*ס
 מן עnDb 6 גסס ג"h)b 4 יממע חס"ים%%
 Dkol(n1 יממות 4צעס %סך 50 *צ ק ע)ג"כ

 4טפ04וא )6 מסדו נמם ינ' ממס ע6גשרם,
 מק ph~ 6 4י דגל 21אהן 1elbn ושו)טפי.

 , W~b מטופ כמ"ג , מגינם כלקונגו ,ס יקר6עליי

 מד;4גתש עעס לי:ג%י:;ייס%%
 ס? מנויו וכ וט', מק פמ ,ן4יש,

 %ריך %מרו tors כיוסן ע) מגמפ ר,עלס יד מסגס
 ot~bno כ46 הידמם )כ'6 כטיסים ר.מדמז)מנסינ
 )TO 6'1 וכמי כשישל ספע41ת bb מ06וויכנף
 יסלסל טינר עד למרו עז , וכו' נכד סועותמנדיפת
 , ט מו"ס bSt עצו גלף bst~ טפס צתי ~6bhיט
 סחבנים מס ויש ט מסתמיים סירקנו מס כפי%)

ר,טש)ס

 להמדאוצר
%  "יה,9 פ % niiwnt1ah)o~hש
% * שע האז שש קלא6 %  htw 5ף% 
 ח4%ת ימסמס מת4ס שנן מ6 %6 סק Su ס5גמן

 )%%, 6% )פלש פ ססדוו מק יל ממפ ע6שחס
 יחג, ר? ט4פ, יק 4 ס6ע )מי חי נשיק לאטסאו
 חon,ow)h 6% וחי *יש,מ %ן6ש'
 6ש !4אסעו, ןסמ4* ט4ו וק 4 :אע מי ישיגש64
 טל ס%" 1 חזי . יכ מצר געת חס . ;'ו ג , ,חעמן6
'rDnזו גג גגת*ו ף י hk' חיעעח : ו,0% סס % ,ץ5מ . 
 1אץצ%ס מ6ס יאצח . אשלנו ואסתתם :: ולסתןגיל שייש" ;סו נזלי טעו ן %6 מוס מחחא ס) מפס ססוס61

 וחם"ת ועפש דליישת מייוס: 4סע (onh!סמרנס
 ווס5גת לתו 11סר מ)(ת ו מ% .הפבע

~airnl 
SDD) הגוה 

 גוהרו רקם גטסיhut 6( מומס %סיס ס6DND 0%טו
 ס6ט גיס וסלמס ספר4'ס ק) 6סר וזשש גלפו מסום5'ס
 מג שיתם ס6דס 9m(D , גסיו !6) עשו 6) סיגיסולטי
 סקוס, !ס 6ח )%ן רמוי טגן וסיתר ס,יק גסני) )5מגיסו
 מזם מסמ"ג י') . יתברך ל! רש' 'ה ואם : D)W11Dוק

 פגיו6יו (%otV 6ינס מסיי %ו עוגו ורכי 6ג) ,סקג'ס
 ישנן סו6 ;י מ,1 יק ג6 )5 סיקרו ק) oahb סמגיטוס"מ)
 וט נס ונטיו מעויו קותו וגסיסת , גהק מגממו גצםטגן * שם סקס מטסי גיס מ1ד 6ם , !גס:1גהחו וימי6מי
1SDוניטי, לטסית 6! אך הגמם! וגיס 1זק זין pe1 טץ 
 פסו !סטהווסס 6ום גוי מזום וי ס) סיועו !%ק יוטלוק

 יסגזך מסע סדיסט סעונ )רן) ולויס גיחי טסם עיטקס
 . ma בריש נחר : ולטוס רגום %וס ימורס 616טר

 מבלי : )י תחן 6) וסוסו רט מנסכן olh, וונוסגע1'וס
 גיממיס ס0ו5 ודם גיר גמיס )6 . בעצ0וו%שישתנה

 !ק . wth ומנטר טמכסו גטם וכרטס , ועוגי! טמטיגגזמן
 פו"פ ~Y(w )ג קזנ וש6 סיום %* 6הי יט6 י"מ6ם

 למר 16)1 'גו6 6הר ו6ס , O~ut )! '6מר 5טל י)פוגש
 16וסוך

~wml 
 רמס ו6ס wm טוגחו גיוס סיוג ש) סלומון סוס סל' ,גו כנטי ~hs ג!5ס גגקטס וט1גונו גססו גרזג

 , מס נעמן . כזה רהטם ואנחנו : ג'( )מ)%י "ניסי )6ס' 6י גמל כטתש, מן געס 'סתנס )6 וסלאמס לבזי,מהתה
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הבודי שנימאמיספר8
 לשלשת יתברך המפורש השם מלתי מתחלקות המדות כי דבר של וכללו .מדה
 נלקחות והמעשיות . שולליות או מפליות או מעשיות שתהיינה ,הלקים

 טשפיל , ומעשיר מוריש כמו 1 מבעיים באמצעיים ממנו הבאיםמהמעשים
 כמו והמפליות . להם והזימים , נדיב נבור ; ונוקם קנוא , וחנון רחום , טרומםאף
 . לו המדברים טרוססות נלקחות , ונשא רם , קדוש , מהולל , ומבורךברוך

ואלה
 נחמדאוצר

 0יו61יו שיטופח )י') ר.פטו)וח ג' , 11') 6' גמ)ק לזזיק
 ו0י6 ,פסיוח מחג1,ומ יגוף גס גי611 5"י סם"(מגוירת
 0תמיינ גפי יתסוס ממת יגף סגטס 15 ס,קמס 16 וגו'סקנ6ס
 מ'ו( 1יטתוס ס"ס (יחפע) )ר') סיט)וח ט) )6סנפוטיס
 טייבם נגל גטיסי0 0מדיו0 )מו0,ג ותוין . וכו' פויסגסוס
 , 0ד'ן וגו' גטע1ר יפס1)ות tSh מקהו t'(the 0ח5ר'סג6)1
 0טעפח ג) גי , מכעס רסן 'ט)מ 1)8 מגז כמטפח השייפח)6
 י ' י גססו 16 רחמ,1ח1 מהפט) מנד 0ד'ן ס'עס פר')רע
0ו6

_(D1 
 גח גפי ו0להוס( 0כעה )ממדח מ0ס '(מר 6ג) ,
olh~, ק,ח כהעמיס גק,ח ויטיס(1 etc)h~ 6 ומטן יהרס( 
 ויסיע , ר15י "610 מס כפי 6)6 )גז, וסממתן סרממ1וח)טוין
 כפי המס וגע) ופוקס ,וטל 50נטיס ופקוח שאעמיסנשה

 וכוץ 5יט ג(ריפח טירול טד רגז סגטס יסנין )6 ,סחה"גס
 מס וסי 6ג) , גו מו% 1)6 ט)י1 ,911 ו)6 גוססגרפי

 מן ס61ת סטפו)0 טחגי6 מס ויגיע גו מחוויגסיל06ו
 , ויירקו( יגמעו ססס וג) )גמ'ס רג געס סע,ומססחוע)ח
 של וכללו : שמגי דגרו סו ומן , טס 60יין עוד .עג')
 סמויים hD~t Dp1ll רה1ס מזוח ניקר גחה)0 . וגו'דבר
 שגיס נטיס 0י1הר ו0ס , ורגו,יס ולהחוות סהסעווחמן

 מסיס טז תהגי "(ר סג(מי1ח ;) כמוריס 0('יטגח6יי
 . )גו סר10יי מן חגוויי וממי לטגן ג)) גזיך וגווילון
 טרש גדין ימג גני5וי צמדות ג) )ו )ג6ל סג ו610מר
 : ג'0 ס1י'ס מטס חון . המפורש השם זולתי : fillfi~lגג)

 , מעשיות 0'6 מ0ה)קיס 5מח גשומי . טעשיותשתהיינה
 51ט'פ . וסונן שמגיר ונמו , שולליות וחג' , פפליותוחג'

O)PD)t%ממפורט מינד גסס 0(מ1ת טכ) 5מו מסימן גו 
 , 'קר6 טיפוח טס י)ג1)ס סרי , n1hv ותגולח מדוחמס
 116 י'מ , 0כוג גשם ממין טיקר6 'מוט ט63 קמרונגר
 mhntv ג;,י,י ממדגר 6100 שדי ,גו ט0ר1ח מדלשייו

 fi)Dn1 1ג1' פלס קסטות גסס מחגת ספרר וג;מ ,וע0לוח
 נקולח נינחר וטומעה עסיס עניוי סויקמ 6"ר וסלטרשות,
 גמות מן 6), 5'ן . וגו' ומעשיר מוריש כמו : כסדרנמס
 D(fit נדין 'ח' מקהו סי1611ת טסיט1פח ר') 6ג) ,סנורך
 5יט וגטט,יוח 1hh 6י( גד)וח הימחו :נויה גגון8מגטיוח
 וגס1)מח 00ו6 סרט 5יט 10ן ג6גדן ססיכ1ח תגירו ומא'8הל

 )ירד 15חו ממיטנפת סג1ח t'Sh 0גיט1 ס0"מר 15מהל,
oDn6)1 ובטנור . וט גונן מטכס מעט ט)0 כגיח 1)5מר 

 יהודהקול
 , אי לכ כעס ה%ת0 סחוע)ח מן מ8חהפתוס
f'p: סתהלקות המרות כי דבר של וכללו 
 נסחנס ג' )מעקה סוגר סעפ)יוח החכניוח הן הן .וכו'
 ענינם )כקו) כקן o~inol . סנטר ODDO מןסמם
 השם זולוזי וגימרו המטו)סח. המח3חיוקס
 )הק'% סוגרך )or 6 ומטני , טקדס כמו מרס"'נו סר.לי 1 כיון ענדו המפרס ע) מ יתבוההמפורש
 סח)ח1ת סמיוח ע) ענינו רק , סגמ)קוח המדותמכם
 הימר ורכל , )כדגה כן "הרי סניכ 5סר המטורטכסס
 החס נוגהי מחה)ק1ח ר.מןוח כקמרו כי הו"מענש
 . סמטולט הטס טיוח ווקלי 5מל ג"')ו ,ר~הטורט
 )סכיפ רכל כב) כלקוי ~nl~rh qtot)tD ידעתוככר
'b?ר"ה ")יו. כנסמך הסטור ענין h9p כסס 

 סולנ)ס כן כ' , ר.עט)עח המןוח מן 6מד הזקסטטיות
 כמקמל הנס כי . הב) כטס המ"ק טס קרי"חככה1כיס
 כר" כר"טיחסכח1כ

e'o)h הקלן וקח הכמיס "ח , 
 עסיס ויקלק כן "מרי , הסויות "רגעת "לן ססכ))

 והמעשיות : סכ, גסס החזק נקרץ , 6רן)יכסס
 הכ1ר6 כגס )ה5ר טרמי הלשטוח חקרי הס .וכו'

 נלקחות : )"כ ג4 כרקמת המורה טכהכ גמ1 ,יתכרך
 ומכורך כרוך סעו המדוח . לו הטרבריםמרוממות

 מנד יחכרך t'Sb טימטך ממס )ו שכמוה ומ'מהל)
 כי . הדוריס כקיט כמו ונהדר )רוממוהמדכריס
 ומכורך, כרוך נקרץ שגרינו "ותו מנרכיסמסיוחוו
 כח5ריס כ) וכן . מהו)) )קר6 "ותו מהליסומהיזמנו
 ווט" רם קדוםהיהסייס

 גקר16 וכסס . 1דומיהס
at)bpמדוח ,היותן , כיהד oftbnt: וגסמכיס )סט)יס 
 עס מ"חע t'Sh טנמסך ממס מטחינו כ"רסחשיו

 מזת ") יו מ"ח )הכר כן גס ושטר . כקמולהזירזף
 טמיימסיס סר1ממוח Sb ו0טגס , המתריס רוממת6) לי ותהזה, כנח דכרי 6 סמוגריס הסמוכהסמדכריס

 חסום עגך . 8מד מקוס 5) הוזך וסב) . הממגריס)ו
 כקדש סגג))'ס ושכמיס עג'ני Sb %ן סלמו)מס

יכרכו
 ולנגוד 1r1DO טט1)יח ופי וחין רחום סעי וקרץססמח

menn~t, hWt 6(י ו0טפ),ח סדפח סופח יפי וו1קס D)D ייחוס ס,6 נמו , יה' גו וסטח1וח רגני מוס ומין , גרמו DnS 

 5טר 01(ס)וח 0ד)1ח )פי ומכפי) מורי( 01:ני , ומגמד ססס"ר ממס (מקנ) מס )פי ומיומם משיר 16חו ק1ר6טסתני
 0,ט!ע 0טונ גסני) ,דיכ וגן , ,טחון ;1.,י ממת גטיו61יס נגור וקרץ 0קג'0 . נריב נגור : 6הר ניגע וסג) , 41סו"וגט
 )8 610 גרון ומיוחז 6הי מקוס 5) כורן וסג) , 5) פ;) מס מגיייס 5:י גירס ~otlhn 0ס . להם והרומש :פמי
 צוחו )0)) גר,1תס סגר51'ס סוס . ויף המדביים מרומסות , וכו' ומבורך ברוך כסו וההפליות : וט גרגורידחוס
 5ת )סגמ מס יגר טחן הידע וגרץ גיד גם טין וג1ד6, )0גוי6 0וגר6'ס מע"ח גין חג)יח נקהי מלהק יט גיוטיוח
 גטי וביון נט0 )ג% צוג) ons 16חו מ0))'ס 115 , 'ו1ת % )0)) מבענד 71110 לטגנן מגב טי,סגרמ מסז' 5ך ,ג1ר5ו
 סהס)ות 5פ וק 1גגוז טגמ ע) מוינת וחיגות מדוח )11 8'ן ,ס %1)ח 01)1)ס, %ס גוי מע"ח 1,גז1 וט 6ח וט )סגמינגי6יס גז סמורג)יס ובוריס מטגמיס '1חר דיגי גמ הדס ג)(ון ~Vh מפני טוס , 1ח0)0 :נס ס,קו6 מסו elh פגניסמונן
יניע 6חר, DS('fwn hthn t , גסס לפגמו 0פל6 גטו %ווו יימס *ו %6 וגס)ו%ס , 1ס 6ח ה מ(גמיס %ס מכויפס www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 9ההכוזרי שנימאמךמפר
 אנל . מאחדות אותז מוציאות ולא רכזי לז מחייבות אינם רבות הם אםואלה

 הפכם, ממנו לשלול כדי באלה עליו סופר , ואחרון וראשון ואחד חי כמוהשולליות
 כי חיים מבינים אנחנו אין כי , מהם מבינים שאנחת הדרך על אלה לו לקייםלא
 לשלול חי שהוא עליו אומרים ואנחנו . מהם התעלה וכבר , ותנועה בהרנשהאם

 יהורהק%
 אינם רבות הם אם ואלה : וקדומםהיכו

 המעסיוח ") רם, , ")ה כקמרו . וכו' לוטתייבות
nltSDDnlיהד נס . hst ומר המהין( or הטו))יוח 6מר 
 הטו))יס כי , רכזי ממייכות כקהי סלק כ"י)היותן
 ע) ה6ר 6כן ע) 5גן )טוס גכוהה ננ1הה ידגרו)6

 החקרים )העהיק מטיסת עהק י," רקת6ר,
 . לכוי ט )מייכ 'וכנו 1"'ך , סמהו"ר מע)ומהפסיפס
 שהודיע היה גזו) גורך ר,ממייג'ס ההב"ס נחגישמגס
 ע) , כמההר רכוי 'מיינו )" רגזה היותן ODnכס
 ;מנע )" ו5ח נס 61ף . OSih ר"ת סלעה נסמכהק

 המס שדוח וכ) שמרו ט)טחס 5מר orמקהיר
eltbכנדו כע"ס דבקות 

"(1 
 אבל : כה0 מהרכס

 הס)')ס גח"רי המורה הפריך כגר . הו'השולליות
 יגריס טס המש כי הוה הסוכן 6) כ" )ך ;"מפרק

 שאנחת הדרך על : הזדון ") מקדמהימסיס
 "רדה הע"ה נוה . וכף בהםטבינים

 ומרט"
 )מה

 כטס יחגרך ע)י1 יכוכר )" מה מסגי עדוטיסוסק
 ככ51 שעסה וכמו , החוח עכס כיתו ככמינתמי

 6)1 ג"כ ענינה טס1טוס וכמו , הכמה כטסהסימן
 כי הכר ס) InDP והיה . י"ג פ' כר"ס1ןר.מ1רס
 "זס גרי )טון )הלג) מה"הס היגור יהיהונמרס
 מוכן ההייה ענין ה,ס כיורו והנס היור,טכ6וה1
כהרכסה

~Dllfil 
 6טר

 כזככו נחן ו)ה1ר1ת . המ'וח עוס hloa יקמר""כ ופיך , מס0 ההעקה יתג' הו"
obnג17)י ט6מרו כדרך היות גט0 מכעיס סייע 

 , כהסגה כמדרגה1 כחייל דבר כ) מךרנח כיהמגמיע,
 הו" כ' ספק"ין

 הטב) מדרג1ח כ) ע) העקה יח,

 כממיסי ר)כ"נ טכהכ וכמו . מייס 6)היס כקמחיקר"
 כמ"כ ג"מרו רזו 11ה . י"ר פ' מ"ג מ)המ1חיומסטר
ob1הכנע )" כי הנהנו הו6 גה,1תוו, )" רייס יקמר 
 יהייטכ וככן וגו'. מיינו 06 כי מייס מע1)0";ה;1
 כהיזח הי ית' btol י"מ סימן כוף כממיסי ט6מרמס

 : וכו' גהטנו וחטן כיסוחו 'גו) וכן סויה )"שכמוהו
ולא

פסנו
 נחסדאוצר

 ס6י6 גנם , יפ' כגורף נטרן נחי סוס ס:גמ סיס ח1)5%
 גסופ חיים גטך 5ח גרס ימ:גמי0 ג:גהיס סירס 6הנ(גמ
 , 6יס גנ' נקרן )הלפס ה1ס ס:גמ ה'ס גמם 1וו)ה0גפרו
 , ית' גטרגו גהי),) ,הפכ.0 6יו0 הס 5זס גוי (:גמ'ענגיו
 נוסו ונסגוד ית' חיו )רמו 5;ה;ו נרסיס ,f'p מפוי6ן

 גווך ג(0 15תו וקורין טס טוין "יום )! עונין 116 ,גחודס
 גריך :יו6 רק טס טין olc ט) מורס :5י,ו , מסו)!ומגורן
 סגי) דגר זג) , והגד) ריה1ק ):ון הו5 קדוט וגן ,ומהו,)
 ונם , קזוסס נקוף )ג;6, ג'ק ):גס ג'ן קיר: ;7ז6ומו1מק
 ג) 61) נמו 15הס :מרהיקין גענ1ר וט גסס ;קר6טומ5ס
 1מי1מק ;גד) רסס" )ומר רו,יס 61;1 , ג'( )הגי מקז(מ6ג)
 יהג' :מייגחו כגוום 1;:6 ים וגן , מחס גמירגחממוג
 אם ואלה : טקס מ)5 גג1דו 6מו0 ו5ס ממנו, 1ו:6מרומס
 מחיבות אינם : סימות 6)1 )ו :ונגס 5ע'פ . יבותהם
 %ר ענק סו6 נמן ג' :חמו גמ:משת 6'11 . ובנילו

 )1 טפ)'0 הס 1ס 1D'h ט) הכמנת כ) ג' , 6הי טו'ןוקדו(
 . מאהדות אוהו סוצ'אות ולא : 5הד ועוין 5הה גיסט)
 המדוח מן ה:)'"' המקק ר') . השולליות אבל :מזמז 'וחי מענ'נ'ס מחגג מ'1 :הג1ר6 כיורו הור5ס נסס6'ן
 הסרך, )כלק 5ן ה61ח olno )1 )מ"ג גיס הניס :5'ן:,גר

וסו"
 יטעם מג6ר גכמ1ן . וגו' נאחר חי כסו : :%1 מ):1ן

 . הפכם : ה:)י)ס ט) רק סהיוג ט) גהס כגיס 5'ן)מס
 . אלה לו לקיים לא : 15ה1 קורים :הוו כמדות מןסחן
 וק , סמז1מ 5)1 נו :י: גמס ,קג' 15ה1 )ינמ :ג11;ה;1)6

nsc~61מלתריס י16מ,1 המדס מ51ת ההפן גו כקין מה י 
 פ . מבינים שאנחנו הדרך על : :יחג6י ממו ,15ה1
 מלהר , ית' סו5 :גן 51ח נמזס ש:נהסו יהגן )6ג1ז5,
 גס מפרקים :6;1 ממס י"ר ה61ח המקס מני;יס קוהנו:6,ן
 פל י.מוומ1פ להן רק מלח נקיוננו 5ין גי , וגר5י0ס,,;י
 6)1 גדמות וסל;ס מונס )פ' ע';';ו :)מר"מ סני61'0ענ';'
 () וט ה:0 וגו,. ה"מ מבינים אנחנו אין כ' :'קר15
 ה"מ סנע)' ל"ו uulJnnl סמרג': וגר וסם ממ' ;גויממס
 הירג:ס יגס , מ' ג:0 קוהו ובס מרג'ס (י61 סג)גוס
 גו וקד הכרנ:ס (גטח מס כתו1עס מקד וק ,גנחשוס
 ג:נר6ס ג' , הח,1עס :ס ט) וקרץ fil'no 1טיקר ,המטס
 6(ל מס דגל :סרנ'( וגק נר,1;ו ממקומו ,ודי גססזגר
 11לפ 15 וסכמך מסרטג הי )גע) טיקרס גמו ענ1רו, ;ויד610
 כמים :גס ;ר5ס 1"ומ;1 . גנ))uDlln' 1 טוין 6יוסוט

 עמ'פ , ר.טגעיס 16 גוהצת סנמ:;ין מיס  זה'ימ , ;)י 6) ת"ס עיט ע)'1 ונמן קמיט ,  הנוח נציר וים ויקינו?ידויוינו
 י:ח,וח רק קוס ברנטס ג' , 1ח,1טס סרנקס מטוינ' ומרומס וטקס מס" . מהם התעלה וכבר : פי- מסל גפהסרמג'ס
 והנס , ח1:י0 מס' רק "יוס הסרנטס גי , 6הר נוף גו 'DAD 05 18 , מק1דס הים :)6 מה סין 6'1ה )1 'קרס 05 הח'גנ51
 נסכמי (DIR , סמ1מ )הירי 1י1יזי0 עין גח גריפון וט1ג(יס הפריס נהמי דגר ס) ה;1פ)י0 ה16ר ג(,י!1!י סיOthl~ 6סרנדות
 :משפ סי )1 גהסמון וסימוך )1 הסמון ג16יי השעה מ1)'י הדפיקם מן וסודהס הלהן ס16,ר מממח הי6 1ס:מיטס .רפס
 סטטס וקוקס . ה6ף נהדרי ופונ:יס סמ1רמ דגר מן כט1!י0 דקים ה!קיס סס ס"מ וגן . ll,h)r, הקמטייגה51

 טועם 1כ":1"
 ומגש יודע יהגרן ס5) ורומנס . 16ה1 מם:( סו6 ממט כהי ננוף כשנט נוף וגן , ג):1ן סמ1טקס נ11 פני:ח :ה61פג61ר
 6י,ס הומי :,כ,י 6ד0 מגוי 6ך , 5הה גסקייכ כב) נורק סליכן גדרך רק ח'1 דגר גו :יפגע( מגלי סע) ומגיעמ15ין
 סעולפ 61ין ט1)ס :) מקומו שו6 גי ית' גו יעייר )6 חונטך ענין וגן . סר1מ,י,ח סיזיטס כי6 קין גמד נטפ)1הספגימס
 , האקריס קמרו גפר מקוס הכפס 6י;1 וס61 ממו מפיס הס1)מ1ה 1ג) חמי מקוס טס והרן יהד )ו יהיס 61,ן ,פשמ1
 פיפ כקמר , כמוה ה,6ר המע !;)ק ומפעו ':עפ ג) מי 'סנ' 15הו שרע ג:5נמ;ו . 1פ' Q'1QIN ושנחגו : וי עיוןחס
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הכרזתי שנימאמךמפר10
 יההיב ולא מת, הוא חי שאיט מי כי קודמת הלב שמחשבת טפני, הטות תארסמנו
 טחן שיהיה יחוייב ולא החיות משל דרך מהזמן תשלול כבראך השכל, אצלזה
 איננה שהאבן טמאמרך תחוייב שלא כמו , והטות החיים קבול מדרכו שאיןאחר
 והכסילות, החכמה משתקבל פחותה האבן וכאשר ; כסילה שהיא עליה שתספרחכמה
 היים , חשך או אור ההוא העצם הישנו אותנו השואל ישאל אם אבל .והחשך האוי מקבל איננו כאשר , והמות חחיים טלקבל מרוסם יתכרך האלהי העצםכן

 הוא אור שאינו שסה למחשבה שיקדים מיראתנו , אור העברה דרך עלאוסרים
 . הטבעיות הנופות אלא והחשך האור מקבל שאין לוטר לנו יש האמת על אבל .חשך
 סמנ* לשלול או דמיון דרך על אלא באור יסופר לא כן על נוף איננו האלהיוהעצם

 טהמרשצר

 6)י)יס לרסוקי , סג) ומוקר ומ(גימ טאע ,ש6 %יג*
 : מ6ומס ישע 8הס 61'ן כריגס 6ין יום ג) 6טר%5עי0
 (ג6דס סג0ס סמה(גס . קודמת הלנ שמהשבתשפני
 ומסנים ;מ,6 יגר יסוייר ס)6 גנגס מהכסח סג)' עווןשלי
 ethilt מטוחו מגייס %,הוו היות 18חו )ו סש51ר מסק

 סוס וסיגי , מה סו6 ט'ג וט טין משו 1vD)a ומס ,חפוז
 . תמיד גסס מורגלים 80וו וסוגרך סמ1רכג מי גט) גג)6מס
 סוס כסס );ו סוהר ט'ג גן מגיויס 8דס גוי (יוגומלהר
 טסך ט) )סרוס סמדגרי0 סמון סכ,ח )פי ס18ון 6ת.סנר
 גימר . השכל אצל זה יתחייב ולא : ומהגיח נמ61ית'
 סנסמיוס מן ,גן) סו6 וגמם סיומ;יות שין ומגין סזעקר00ג)
 5זס נו' סמנן יומין סנ),ח גמ(פע Pe15 ו6י;ו , טווססגן)

 מסוגם יופי 0ס51 י0 ג' , מס 610 מ' 50'נו מס"משניס
 אך : סגוח;1 גגכוח מגויס "116 ס61ת mw מןועס51י
 סומן סו6 רומס סיגל )מס מ(, . וגו' מהזמן תשלולכבר
 , ג)) מיות נו יפיר )6 גי חי סמן ז'מ מלמר (,6 כמוי'

 מס 0סו6 איו ס"מו 6,1 ;מנ6, 1ס51 מ1י16מ )1 יםועג'פ
 60ין מלמר . וגו' טדרכו ופאין אושר : ח' (5י,1מלמי
 מסטגר ט;י;ו מרגיסיס 1,60 וק נומן ומיתם )11סטייג1ה
 עגן )6 אסי סגין כשן גי סחוקריס ושמוו ומסג' .וסטחיז
 יסגון סקוסי יטפס עז סומן מן מט"ו נס6 ע'גלמתתו
 שלא כמו : מ'ו וממות סמכם קנו) מדיגו טליןטפטיע6
 . חכמה איטה שיתגבן טטוומרךחיעייכ

 כוסי
 גי15ר

 מדריו סלן סג) )ג6ר , ס5גן מם() כפג) 6) סרגו)קיג
 0150 י'מ כמפוך, פשה ממנו 'וגן )6 סס,6 סוגרקג1)
 15 מגס 15 שילח 'סיס ס6יס וסגס'4ת ממגבסעקג)
 נגמע מגס 6'פ סר16גן )מס) מקמר 06 6תס וממגן ,ג0')
 גס יגייר ט)6 מקמי ד1מ0 6נן 5ג) , גס') (ס061סשך

חמדה
 עירהקול

 גק שנד) תו . הג' השכל אצל זה יויייבולא
 ר.ערר, דרך סנפיר לכס  טליתן דרך שסופרמס
 wbn "1 י.ריוס מטיללס סטי"  סונן פל כסיסופרכי
 ררך כי פורסן סיוסס ה פרי יהו%נ לירו"פ
 פל פורס גלחיספלילס

 נוס"
 גירך orsi לוס מוכן

 סו" רק ,ססטדר
  ס"ץ סיוט ע0 ממנם סר"וח סו))

 קמרו טנת סי" 111 . וסכורון מריוס קגולמררכם
 ו)" )מס ot~tb ירקו ו)" )מסעסיס

 וט' טמעו
 רק פסס סחירים "לו  ענין (p'nlo "ין כי)ה1ר1ח
 : p(ost: סו) 5) מכנס )סס וקין סופי) ס)י)סדיג
 '(pst כי סזמען ענין . וגו' דמיון ררך עלאלא

 יי 4 נכנס  "סר 3יח "יא "ור כטס )ססהכ)ורצוי
 יעי 'ל .""יי"ך'':ן'.

 :;%עי(סל,
"PnDD)

 , ממס 3"יס 3מט0יס 0)1יס סס מסרי "ינץ
  ויקי .  סוכרת פס לסי  כמעסת חקי סקור ענין!6'ן
 oh9g לטי סס מגס ,  נפסיח יטש פפההי פקוסכי

 יסר "ל  3ס)פרף וימס ומיין סיר ית' "ליופימפם
 יטיס "1 . יססלכו נחסכי פרכו לסי "סרסנפל%יס
 ושפיוסיו נסוים פטל ספייר יפו כי סרפיןסיין
ישיר סילמה יחג' tobn )פ 3סגיע ק , א*רסמו0ע4ח

 פ6ר רה91ס טסה ס6ט,פ , גסינו  יעגן פ"?  יטפפ  uth סגפם *)וי פמוטן סיפר % "( 6'כ ושסיקס ס0כפספרן
 ס5פר ל6 1ס יל עםיפספס

~tSD 
 ס1מ ס,( , וט  המרון פרטגס 5עס (ODtP'1 פפני %ל ואינוש פסני % , כסקס טסי5

 סוס גס 6ין . ורגסילות ריקכטה טשהקבל פתיתה : סוסיהן וט מקנ) קיוו 5מ;ס אשומו אגן ס6דס, גפך גי')חשוון
 6100 . האלהי העצם : גדקרוק 1)6 סעגרס גזתן סו6 הנמס 6עו0 לסמנו וג6,0מר , וסכסי)וס פהגמס )קנ)4אתס
 כאושר : רוממוחו גסתו מסוון גפו וס61 , חרס ש ש סו% מ0יקנ) יותר משגם לגומל . טרוטם : טקס 6ה וסממיססע%
 וסו6 מליו ס5ט ג' , מיוה (01 גו ו6ז וג(פ' גס 'ומר טין 6100 סקור מקג) קיוו טד6י גמו . וגו' האור מקבלשיבנו
vw*W1~D , ג) מו0גס סלמם וגן( w)tnh~ U'ht ס5ולס עגת מסגדם ;פ0 )ו סי( סקרמוניס )זחה ואילו ז 6ם" גוף לק 
 פכיויס מסמאי oh~t היוסוו וסי . 1כ1' מיוצרנו : 5ור מטיפ ולפר ohcn כספגי ספסר נך כל ט5ץ , *ר טס%ליפ 41"ד ששולפם ולנוסם ססוכס 4לל כחו , פגיויס פגלסי פיירעעוס (15ם 1ג1ל t)hs 05 וכו' הנויל יסבל 05 ופכ,יחפר . השאל ישאל אם אבל : מספל סגעולס סו(פייס . הפבעיוח  הגופית : סטי גס לסקר והללו 1(פי  פוין פ06*ים פרנוס ולגל , ירסיס מכפי מיריו יפו יר51ס %ע סיופ (fi1p1 סיtnco 5 4י,ו)י סיס ססוופפ  (סי6 לוו מקלס לק4יג0
 רפיי. ייך על אלא 5הו סולר למטי לסיר 5ץ . באור יסופר לא כן יל "ו:ך: גסכרפ סו5 5ור ט5עו ספיקשחי
 6%מ

 סטי
oa ס'  יפנןצוק וי סיפר וטז'1 , ס,מנ5'ס )ג) טי)ס 'חגון  סמוק כן , סיקוס 1גפ עילי יו6 5בר ס15ר פפ%ס גוהקן :Peli 5זר יחגוג גו ולגין קוס 1)ג13 61 * 15ר ס,6 06 0ט5ל כלני ;6פר ש וגו'. סמנו לשלול ש 
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 11דהכוזרי שנימקרספר

 האלה* ורעצם , המבעיות הגופות אלא והמות החיים יקבל לא וכן . הפחותההמיה
 אנחנו הבננו לא כי , כתתנו הוא כחיותנו לא חיים יאסר ואם . טחם ונעלהמרומם
 אל שאוסר ומה . הוא מה נדע לא אומרים אפ וכאילו , חיינו אם כי חייםמעילם
 מהם יהיה לא מתים אלהים שהם האלילים סדת כנגד מרה הוא , חיים ואלהיםחי

 יהודהקול
 ;5מל 6ו . סמעטיות כח"ק גב)) יהיה וס וקעי .ונף מסעי קורי ס' דוך כמקמר "ור כטס יקר6כוחסד
 ענגו 61ין Stbtn ית' ותקריו סמ1הע מכת וס 6יןפ
 לא חיים יאסר ואם : (bnip דמיון ולך 06יי

 . וא' היים ואלהים חי אל שאוטר ומה :ג, פ' כר5טון המורס כחכ וס יונמח . ט'כחיותנו
 הכונס הי l'SD 5100 למרנו כי כוה עי נשרומש
 וס )כ) rd9ig )6 כי )כ5ר הוסיף ועתם .כהי!ה;ו )" מייס עמו טי"מל "ו , המנה ה6ל ממט)ט)ו)
Sih6) הנד)מס ס," אייס הי כי , כייס 61)היס הי 5) קמרו( o'n!bt (כנגד )מ!) קים כין ,הגיי 
 . b(otn סס נס סנקך6'ס 6)'!'ס עונז' 5)כ'סיח

 רט5יס יהיו ג) o'pn ב"ו סימן ידעיה 6מרוע4ס0
 bSn ענינה מהם וממיחס . רפק )פירנס , יקומוכ)
 טמענו קוקו ו5ח . ממס מיחס )6 מעסה, מהסימיה
 כ) מי כי פסוק ע) pnnhl ט' ר6כ"ע דגרימחוך
 ול') . היים olnib קו) סלע 6טלכטל

~DDI 
 הייס

 )6 כי ה1נ6 וכין 6)היס כין )מסריט דעתיע)
 מס רפק פירם ,or ועין . ע'ע , מערמו ה61ותרעע
 )6 )ה0 יקמר 6טר (otpn וסיס כ'( )הוסעטימר
1~ffonb מי 6) כני טעעס , מי ") כס )הס יקמר 
 והריס )6)היס כניס עומס עוסיס היו הקויס כומןכ'

 המ,4ח הסס סנהס פייס ו""י)ו , הייסטטינה
olthית' סו6 6כ) , כחס כמסיס נעיץ 5)6 ס"ס 
 הממרר דגר והש . y'D , ועיף סכה מכימי

 וכמו מי, )oto)b) (6 פסי 1מ6ה מ"כ( בסי'ג6מרו
 4י 5"ר ה' גף רכה וכטמוה . p~a, טסשמקר
 דרכן סועס נקרעה ולהרן מסה למרו כך , וכו'מס)
 , סמהיס %) ההייס טמ5 ההיים נין )חכען מחיסס)

l)tO)h6)1 , הו6 הי onhn 6כ) , הס מסיס 16מר 
 6יס . ע"ג , עו)ס ומנך מייס 6)היס ה"5)הי;ו
 )6 ס' ה' כלמרו המטורט ono 6)) מ'וחסינופך
 סללתי ,tSb(~e עומ' olb' )כין נעו )סני') ענינוסיס

o'SSnת% בו )ג6ר סו1רכגו 161 , כ)) הסק נסס 
 )6 חושת עם 16 סמון, ח6ר ממנו )ט4)גף

 '"מ )מ"ב ורקס tU(? % וס6 . סקדס כמוכמ'והנו
 l(wtprn 'ה' 6סו טכס 6ט1ר עלס ססס ),(1'טשס
 ממו eSh 5'ס , נסור מל מין 5ר1ו 6ת 6'סרסיס
 ירוט)'ס 5ח ס' ע') כ' שד' %ם 6ח ה1')ו6סר

nwyo
 נחסדאוצר

 תשח סרחו ממנו (St)c גי מדגר, גן סורסו קומנו ,מט
 : גמאתם סרט 6ת נוחר סוס שגס וגמ'ס , פמוטךטסו6
 לא : הייס 5,סיס סומי יקמר 06 . חרם 'אמרואם

 מגימס טסו כהיות ט) כגנוז 6ין . כונתה היא3היוהנ1
1D1h61כי : כנימיים 6ה סמה,ס הייס נימת גב,.ן וטס 
 0סמ)ס ון6י גומר . 1ג1' חיים מעולם אנחנו הבננולא
 סגוד סוס מבס הקת גי,'11 6ין סברס מפי סיופן מייסס)
 ממנוס מקדות מ,י16ה! ע, רק דמיים 6)1 ב) נתגוין )6גי יצתי 611י !סוקר ממגין 5מ,ס , 6רס גוי ט) ממיהיותר
 הייו בציון סימר סממן קפיצו ס,גי6'ס וג) , סטו)מ1הג)
 גח6ר . הוא מה נדע לא אומרים אנו וכאילו : מהוומס 6י מס גמח"ט -(otNh 16ה11 גי ו6ף , ,מ30 ג)6 כס"וגד
 )ט)1) גי' מגיויס סגפתי גלפי סmh 61, קור'ס טעומייס
 , מס ,דט )etlnlh' 6 6נו ג5'4 סי' גלמת 5ג) , סמהס6ר
 י"ל bo 6טי הח' מ;עו)וח שולח ממע  oth)tta 1רפרן
 מס ח6מר ופן . וגו' חי אל שא01ר ו0ה : )נמו קן61'ן
 , מגיסים ההנו סין גמזם 15חו ,60ר ג, ס,% 1),רס)פ
 , כפיוטו ב) סרדין סמני;יס ODO )מיגית )ספסז קמגסופרי
 נסס ,קרסו )מס h(S ה' hm 06 )י51) גן שט'נ )פויי
 וגץ סק1ד0 גין )בגז', מ11"ג'ס "16חמ סס'נ וט ט) .וט
mDet)tH~ : סעשה טהם יהיה לא טתש אלהים . 
 וכו;)6ות סיטונות מן כבטוס סג) ה1י6ס וט טט0גימל

 5ות,, שגז'ס 6ע 6סר ח"ס hal(og מרבוצות יגע)שגשומות
 16יס 'ען 1Ch מגץ סטו)ס סוס מסוו ט'61 סמו 5)סיס61,ן
 ס' פי וט) ,סב! ס' קי ט) מלוס ,ג6 ו;) וסירס וססמ(ס',
 . גסס 6ין רום טג) פסימיסט 6)י), גי 6ף , מעששם גג)'מוו
 מש) ט5מר לגטקס PD~n טגנתי י'ח( ג' הממגיס 1ת61וגן
 ירוטשו 6ת ס' יני) גי וגו' 6ר11 6ה 6י" תגויס h(to%י)1
 קאיין ס' יטמע 6אי וט גאון 'תטיס 6) משסו ט"ממיזי,
 , מי 6)היס )הרף וגו' a(w 6"ר יסוקס זגף ג)6ה
 ער 1)1ס , ")סיף ננויח סג) וסלמס ומלגן מרסוגוס
 סבו) ספיחתי מי גי 5מר ספרטני גמט:ס זני וכן . מ'ש5ל
 יתפ)) 6) אמר ;דוס , פייס 6)סיס מהרגות מרף גיסוס
 . מייס 6)סיס נשי ג6ין סגג~ליס ג) ס)6 גנמרהויגגור
 ספעו)א תשי סג) קומי ~hmn ופיס נפקר 61ות יביסומפתם

 )שסיס ר,מ0פע ס": סבר'ס גפוע' וסוטסיס ~(othoוסגגולוח
 (~was . ויסי 6מל סו6 5טר ס' פקוז0 מנ4 שטס זגגוקין

 סהנועות סויית מטס 'סין )ספירת ;ס יסיססמשג)יס
סגעו)ס

מרפתי
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



הכוזרי שנימאמרספר11
 דאדוו21 לז לקיים לא , דדבוי ממנו לשלול אחד נאסר הזה הדרך ועל .טעשה
 תאמר כאשר , והתרפו בזה זה חלקיו שנדבקו מה אצלנו האחד כי , אצלנוהמובנת
 ש בזמן ותאמר , אחדים ומים אחד( ואויר אחד ניד )ג"6 "אחד "ויד "אחדרעצם

 נחמרשצר
 הדרך רעל : ממגר( )יגרי הדגריס 1קיוגיס , סשנטמווס
 ילוח )6 גתג מחי נ'1 גפ' סמורם . וגו' צהר נאמראוח
 גס;ין , );מ61 קוס  מריס 6,)1 לביוש סדומיות ת5ר יס'*ץ
 ח"ג ס' מקמי מ)ממומ נספר וסר)ג'ג . ונגורס מגמםחקר
 . סס,ס ע) ,וסף מקרס סרנדות ,~Ph וקמל ט),1 מקק י"גשוק
 ;וגס מפ,קיס 1'1 מנג'ס סמגר 7ני' 6ג) , טמז' 5,כ'ין 1)6 . סמויס גלון י61 סמגר גי מיג יסורס ק,) גע)והרג
 : 'hG(1h נמו ג11,חו 6ן , סמורם סוגר סדתן 11 1)6 5מרמנד

 : סרוס )נרקיס ;מ)ק ט5עו גלומי . הרבו' טמנולשלול
 עימסיס ט6ע )6 . אצלתם ההוגנת האחדות לו לקטםלא
 המהו.ג הכהדוח מגיויס 5,ו 5ין ומטניס 15תו, מג'ויסט6,מ;ו גם' רק m7nh סיגר פס 15);1 סכן מקמר , ה6הי1ס)1
 יקמר . חלקיו שגרבקו סה אצלנו האחר כי : יתג'6)יו
 סמונן דגר ג) ג' , גלמת 6מד סכון רגר סיס לנקיי5ין
 טיט נזמי דגר רק Dth 5הד סה61 )דגר יוג) וטפס%5;1
 ומק 5הד ססו6 זני 5'ן 51'ג , נמק1ס ו,חסס 1ר1מג 16רן)ו
 טסיו התקמי מס וג) הקהי וט מס :חומר %'ן טס'ג ,)פ
 1)()גס (oun )הלקו "סהר 61'כ גמקוס DDa סי' ,ס סו6;י
 , מההסק עליו "וכן סה51 והמקרס רגמו , השיח 6ין טד1ג1'
 ג)ה' מלקה )קג) לפטר גימ' :ג) מרידם )גט)' שודעוכמו
 ועשן ;סר7 6'11 טט1ד1 נסגור יק 6הך )יגע ),1 6'ןומטתם . סני שתמסק 'וג) ט)6 גטו)ס קוטן )ן 61'ן גממכגסתכמת
 )סיס וג";סר7 , 5הו סו5 ,מןמדוגק

 סו"
 )ם)טס וגן , טייס

 , גמ)ק'ו מיונק 3ט1דו 6הד טלו 1Dh1 5הד מן 1'מ גמו ,וגו'
 מ)קיס ר') . וההדמו : וגו' ופקסס סנ'ס סן16גינהגקט
 תאמר כאשר : 6מר ;קל6 'חד ",תהגרו קוס והדומים
 ;פרדו ולילו , גימד oiuo טמלקי נטוי 5מד כ61 . אחרעצם
 קיטס סי5 . אחר דיר : ענמ1ת היגס יסיג המחגרו מוסוט

 תנמר ס6הס סמכטרי סה5מד כמו , ס"הדות משיןלמרס
 ע,י,יס ע) רק ,6מי וה 6ין e)nh 5מד, ,ד 'vnh טור 6מד%ם
 סוס 5ה1 6דס 7'מ טה6מר גמ1 , גמומו סרגה ~Q'hinססס
 15מו קורך 5תס סרגה )מ)קיס ונמלק מוריג הינדס "וט5ט'ס
 1'מ הקמר כ5י% , התמד גפ) סהו5 הדס גוי סני גערן6מד
 געג1ל "הד ח)קיס )מ5ה סוקרך ,מגיס 51ן , ה)קיספית טחי רפס 6יס גנ' סני מנס מ)קיס, צמ"ה נחלק 6ת7ט"7ס
 נקמר 1),ס , מקוח סחי גערך 6מד )נ11 וכטוס קיקיוינוק
 גשו גמריס מונה טס וסוף , 6הד יד 5מי סור 5מז%ס
 6מז ,קר6 טדיין ;תנגס )6 ,ס טג1ף גרמי , מגמוחוסיגיי
 וגו', יוטס וגן סיס סף "וי יט oht , נמוחו סכי ניןטלין
 רגיכ ממ)קיס 6"ד גוף נעטס סתור 16 7'מ olho סוס1)פי
 מקקיו יג1ק גרגור . אחר וגרד : 6מד גמם,קו6

 בזמר ותאסר : וגיס ימיו וגסיהפויו , ימים וכן , *י*קי מסלגי סמד,גק . אחר ואויר : גיד (1hw שטסה טדועור גגס-

דרך  יהורהיל
 הכיסס 6יט ושה . ונף יטרף) מעלכוח 6חמרטהי
 ס)טתיס ממערסת מנת סמו י,ס)סחי נסיחשסה
 ונף דוד ויימר וגו', 717 ויגמע ה6,ס כזכריםוידגר
 מיים ")סיס מערכות הרף כי ~oro הערי הטבחי חיכ'
 מרף כ' מהם קרמל הוה הער) המסתי והיכ ,וע'

 6)היס fill~DD וכר כי הרי . וגו' סייס 6)היסמער"ח
 מסיס מערכת שיו ס)סמיס מערכת חגימייס
 הדרך ועל : ימיו )יקו 6מח המסר וכנרי ,מתיס
 המורס סכתכ מה )יי . וט' אחר נאסרהזה

 הלמזות ת6ר יהכ' 5)'1 יקח )6 נק 3p~bר6ס1ן
 מכתם ה6ר כמין );ת61 קרס מקרס dib~)היותו
 וע טס61 גמו , טס דכר "טל ומח . on)trtונכורה
 ע)יו הלקר מן הו6 כן סר3וי תקרה ע)יוהסקר
 ע) ;וסף ענץ ה"מיוח 5'ן כי ר") , nl~nboמקרה
 ר.רל%"ב  שף פ'יכ.  כייריפן )" "הbg 7 6ג)עגמו
 (Dr ע)יו הרק י"3 פ' מ"ג ה' מקמר  פיספוסבספר
 מקרס הלהדוח טמן ו)ה1ר1ת )הכין יכו ומכססוח6הו
 כ' oo~n הטס הזד o'otn, 61'ך . הע,ס ע,נוסף
 המוגנת ה6ה17ת )ו )קייס ית' גהקו 6מד למרנו6ין

 הרמיקס זכר "סר שגר סו6 . כונסו והיק ,16);1
 1ט' ט6 6הד זה ")וט , 11") חורה יספי מס'כרשת
 הנמאיס ot~nbn מן 6מד כיהודי סבן "הד6)6
 1)6 , הרנס "הדים בו)) טהו6 כמין 6מד )6 ,נעורס
 "סו ")" , l(nnsp )מהרקות נהדק סהו6 כני.ף"מד
 סכהכ OD ועיין . ע"כ , os;Pj כמוחו 6מר ימרדטמן
 כית סמה וטפסר . מ ס, נ' מלמר העקריםכע)

 יטי3פ וחי ג"הד והול פסוק ע) ג"מרוסר36"ע
 סה3י"ת 6ותריס ים להן וה61 , 11") כ"ג()6יוכ
 יע כי )סרח 6וכ) 1)6 , נוסף w)tbn והקמח ,נוסף
 טסט סוןו יהיס דרכנ, ולפי . %ע , נזו) ס1ןט
 )6 מעכרה זלך הקהי גזמים ר") , ג"הז סו6יל
 וכמש יקרסו, )6 הו6 גס הימד מנךה כי , ממט"הד
 )6מל וכ3ד;והו איו דכר;ו י63 רק , 16);1המוכן הפחי מסרונוח איו קרוב כ) )כ"ס עזינו ורסןעתנ
 6סס . טקסס כמו כ"הדוחגו )6 16 כ6מ7וח 6bSמד
 טנס Sb ימס  יפר Clt'D ר,רי3"פ  ברברי 3י יסכי

 היהד 3חכו)ח יתגרך טיוחו ע) 'למוז כ' ,כמרח
 יס3' ליורי פל לעתור ליו יתכן פפ)1 %סרספס%רי
 הפספס סיפסר כפו כי ולכליו, ופחייהס 31bpסקוסן
 0פססריס חפויופ כל ר%טית יהיר תמסרמעגי

 נכ)4 נו וכלט  נכסס גמנ6. ר6טיחס 1הו6 מסנכל6יס י3ר פיעו ית' bto  כן , 3כפ פ לפללים יפלסשכלס נמלי
 מליפה שטופהמלמרוח

 לחפוז oghJ,  סם 3וSD 716 טפח ס' פרפי ר.ר"ג"ע ר3ר זס %bS . סכליח ל6י
 הנכבר הסס orl כחג ס50 ו3פ' . וכו' 3יפטס תספר נכל זפ% 3כת 53הד פ5  פסטר ילגי

 תטגע וכל הכל ר5ט 5100  הה30ון nhbn הסתכל %1ס לסייי, לקמר  לירך לו pht פיפד כבימוימי% ~snb הו"
 וססקדספי ההגרלתי וככס יהתהית המפלוח סיר  כן על , הכל 1nho hlon סהי6 ה"הך הפי י הייפה5הדיס
 ע"כ. , יחי פקחו כי oulnna לכל כלל כררך blot סטנם לו 5'1 ה"הך והיה שהסקר, ק- 5כרשעי
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 18זרבותני שםמאמר720

 מדוביקה טרומם האלהי זדתצם . אחת ושנה אחד יום , המתדבק בנוף הדמיון?וך
 לו לקיים לא ההתאחרות לשלול ראשון וכן , הרבוי לשלול אחד ונאמרזהפרידה,
 האלה המדות וכל . התכלה לו לקיים ולא הכליון טמנו לשלול אחרון וכן ,ההתחלה
 בשם התלויות המדות אבל . בהם טתרבה ולא בבודו עצם אל דבקות!אינם

 חשך ובורא אור יוצר כסו , טבעיים מצועים מכלי היצירות הם יתברךחטפורש
ועונשה

 עירהקול
 כלמז וכנה . טמס ישיין נ' סי' גלכיעי הכרגו,"כור
 והוך "מרו ע, הר"כ"ע מסחורי )ך גלחי יניסמסגי
 מהם 6חי ט) רטטו ע) ימינך טיס . יטיכמ ומיגומד
 טריביקה מרומם האלהי והעצם : מנעךכנססך

 עורף )6 )מעלס טפין 17וטין 'pb ט' %ו") .והפרידה

 הורה, יסוןי מס' כר"ס1ן הרמיקס הכיסו , lDD'ו)"
 וה61 פירוד )" כקמר כקמרו מלק כפ' עמינוופירט
 הגור 1)6 ,כערף

 ט)סחיס ככתף ועטו מסון 1DP' וה1"
 )החמכרס , ככתף "ות0 יזמפו כקמל י"6(קיטעיה
 דבקות אינם האלה הסדות וכל : ע"כ ,גהס
 החלויות המדוח כנד fir "מר . כבורו עצםאל
 ת)1י1ח )היותן כי , כסמוך וכרח היעלס המטורטגסס
 ע1ס % זכשת היותן 6ער o~tt)p מנושע מגליגו

כטוו

 , גזמן וט SD וסק( , 6חד ,קר6ח וההיגד כ) סרי נכף.התיגח
 יקי י0י1 ;6(ר )סחדגק יגונית הצקיו 6(ר רמי דגרוכמו

 נחמראהגר
 %6 % 6י הא מנידו גרמן גלומי . הדמיון דוךעל
 6מר ו0 גג61 מצקיי ג(יתרכו וסיגוי , )ו 0ק1וס %קשוו
 !ס סומן מקקי סרגם קנוז גופפו מדמין ג("גו 5ן , (0סור
 . 6מת (נס 15 5מר יום ז'מ מס שין שיים cr 115%ר
 עשן מענין ס) 16)11 סוומ 6ה11ח (ס מהגר )סנרחסוס

 וקרץ ר.ס61 ו0סה5מד1ח , 6מד ולעוס מקריס מסיגםו1חהגר
 (6נ1 רגמו , 6הר (יסית גטו)ס נשמי דגר hc'1 מצחר5הד
 (עגעיר.ס מפני 6מי ספור מין (תצמר פעו 6מז כין ד'מ41לין

 ;קר6 וט גדמיון , 6הי )נ(ר נסיו סיומים ג) (מקנןמש' 5הי נקרן סוס במין )1ס, וט דומם עמר anh ;, ()ומסוהס
 נמ61 (6ין פ) מויל 6הי טס גי )ומר 61ין . 6הי המיןג)

 טוי o~a 0גוו0 )61ה נהגוין ס6ס , )ו ד1מס 61'ןושנמהו
 (ים דגר ע! רק 6מד מצה 51מר )5 ומע"ס , 'מידהנקמר
 0ן י ייס % ד'מ וגמו , ממפ נשרד (610 יקדוגמתו
 יפריס (סי6 גרגור 6הי ורן6ח )גדס מעגל ג)מעגע1ה

 ופקרס סגל ההין 061 , מעגטוח מ6ס ד'מ (סו6 חשוןמן
 . המתדבק נגוף : יגס 16 יו0 (יס'ס טן 0רגס n1PD וממגל,

 מרומם : ומהיגור מפירוד גסס סיכוייו מס )0ס וסיומם0גסף
 (שמהאגס (געו)ס גטמייס וגריס גג) טסך גמי סמדוגקיס הפקיו מיריו גו (יסייר 6'6 ;)ומי . והפר.דהמהדביקה
 וגן , הקריס בתפיס )טפי (יהמ)ק מטר נסס ג1ד) גי וקדמות )ה:1כ נוב) ס"מ( ז.מ כמו , סה)1קס 6י(י1ה ע)מופעה
 ושמריס גטנו . אחד ונאמר : וכנעלס סו:גג טסי גט01 מ:6'ג , 6)'ס ו)דנק ;מוס O'nDC 5)ף גמוחס ע) )10סיף5((ר
 , המפקס ממש) p'p רמ'1111 )וגד מבתיג 1מ)ע )6 עטו ),ייר :;:וגhmc vnh , 6 כנין מ,י"1ח ג1יור ט;תנהנו )56מר
 6מד גמלה גי "סם , המרייה דגרי0 וורה רצינו )6 ומטורק otns1 דגריס 6הר רק ,פנכ 6י,1 וזמי1,;ו uniP ;כ)מצהר
 מק1גן 51יo)tu) 11 (יהרגס xvh (6י וגנר מקיפוח נ6ן (י( 1;1ין 5דיגס רק עינינו ),גד דמ.ון olc נ(י0 )6 סטיטגנתי
 לשלוך ראשון וכן : מהרגם ס61 סה)וקס (מקג) דגי וג) ההקוקס מקנ) סיס (15 , גמקוDDn) 0 ליוו רגישמהצקים

 וגמו , סהג ימי )(געה רטון (ר') קוו( מקרל כרקבון גיס ;מז , להריו )סג6יס רטון (סו5 6ן סחה)ס )ו (י( מדגרי) רק 6וס גוי ג)(ון 0ו1מ )6 (רקבון מפני , רוחין 5100 ממנו ממוגן 6ין וגו' רטון 6ני (61מר מס ר') .ההתאחרות
 וט מנימם Vhc מסני , olh גני ג)(1ן :ס )11 "'ן ס(" :610 גמו לסניו %:'ח 1"'ן רטון (סו5 דגר 5ך . 'סעוי6(ו,0

 , ~ntinhw ממנו )()1, 6ן 0ר5:יח 6 )ימס הכוה 5'ן רטון ית' ה") שי'ס (6וה11 ,1ס וט ו)!' , "י0 מגני ססנו)ס יק'
 (ס,6 ממירק ממדיג גן ו6ס נמ61 סיס ()5 6הר (סיס (61מר , מ'ו 1wth מעוט )ו סופג )5 (סטי גוס (ניכויןגימר
 סקודס לדגי 5חר1ן (,ס מורש 6דס גם ג)(1ן קמרון גן גמו . הכליון 11DD 4ש414 אחרון וכן : ופציו י%'ת (6יןר5(1ן
  וגו' ס6)ס nm"iyn ):מ גס ,קמיע )6 5ס וסיס ר.116ון פ~ת )ש) וי.6מ';ו  כ57טן  טות שקו) '5מ'וו )" 05 וסיס;מו

 1כמ6מל . "קדמו 0ר5:ון 150מ ") נסרן וצהרון וקרל 0'ס ס:נ' כ"ח וב 0ל' , וגו' סינוס ו(:;ה כ'15ל ממ'מ'.ולקהת
 )%מ עומד יחג' (סו6 ג)ומר , סן)'ון ממת ):)1) רק ,0 (ס ג6 ,6 6ג) elh, ג,, ~filDnCn 'וגן 1" 6מר1ן )(זן ס(,'ע)

 דגר )ג) גסגרח למרין 610 סו,ה' :סדגר טד למריו דגי (יס'ס "1'.ר )6 )1,מ המד 6(ר וסינר , )1 חכ)'ת 61'ןגנה'0

 , סחכ)ית ונכלן יקדמו סוגר 5הרימ ע) ממורס 5זם גצי כלטון 6הי1ן ט5מר )5 כקמר . התכלה 4ו לקיים לא :ט%(י
 : צהרון 1)6 ילשון )6 גו ("ן 1)6 סומן קהה 11;) 6י,ו ית' וס61 , ר.מסע ח;)'ת סיס ס6מרון (דג) (ר') 'שטו )6הרו,סונמו

 "יום מ:מט1מ0 ט) :ידרס יהג' גו דנ1קיס (מוח 6י,0 . כבודו עצם אל דבקותאינם.
 טויי

 ספותם (סס גמו גמדו גטנו
 וחע,ומות גמ ג,1 6ין יגרדו (eiD ייהחייג ומס , 00פך )(6) רק 61יוס גסוס מוייס 6יוס 5ג) , )וו סמ1רנ)יססגסמיס
 0רגס טניניס גו (יתחגרו כקמר , יחג' גו רג1' יוגן )6 0")1 ששמוח מסני . בהם מהרבה ולא : 1ג)) ;% (ס ),וקרוץ
 שמורס לגוי טנין גו ,גין c(h סהרון רקבון וכמו , רניס הזקיף קנון 5ד0 כני ג)(ון (מהמט 6הד גמו , 5)1 (מותסממת
 מוריס 6)1 :(מוח מפני %) , 6' מהשק נ'1 מיק סו5 סעורם וגמ'( , 1mo תחת סו1פ)יס הדגי,ס וגין גיס זמירן(י(

 יגון ג5ן פד (,גר סמשר( כיס הזיוה סגלתי המדיח ג) ט5ר וכן , וזמירן טוי :וס עמכם יגרס )6 סטך (0stsc(ו)6ח
 מוסג . וגו' המפורש בשם התלו.ות המרות אבל : רגוי (1ס גסס 5ין )מטס (וגר ממס 1וס ומדומך וקדו(יהרס
 , סגרו6ים מהפטליות 1)קת,ח ערמות וחנויות מיוה 00 מימזור( מון סג1ר6 ימוח (י) ("מר נמי מסימן ר"( "))מעט
 כמפור( סט0 גלומר .' טגטיי0 מ11טי0 מנקי 0י1ירוח י0 , המסור( )טס 0מי1הסיס וסטעו)1ת ססגוח ר') המזותכשמנס
 : סטנפ ג) וטור 0י1יר,ח לקרי 6י מיומם (ס סו6 6נ) , ג)גד יגטו)ס גנ01ג 0ן 5:ר סמ:ה)ב)1ח ס(טו)וח ט) ,1;ן)6
 O?tuc ימית ::מ: ,תגש) ו"')1 , ג;))1 ור.טו)ס הטגע'וח סורח ;) מעמזח :י"מ: כטגעייס "מוו ;גי . אור .וצד2טו
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הכוזרי שנימנחמיספר14
 שפשר . אדית סבה מצוע מב4 וחפצו בנורתו ר"ל , לבדו נדולות נפלאותועצרה
 חבת בדרך ר"ל , שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל .וארא באסרו רצהשהה

 להם. ברא ולא , טלכים עליהם ויוכח לעשקם אדם הניח לא שאמר כסו ,והנצחון
 , ה'  ובשמי ר"ל , להם נודעתי לא ה' ושסי אמר כן ועל , למשה ברא כ4ה2רפופת
 הניח שלא מה וישראל משה עם ועשה . לשמהם תשרת שדי באל שבי"תמפני
 כמו , מכוונת חרשה בריאה ההם הדברים את ברא העולם שבורא בנפשותספק
 נדולים שהם מפני לא , וזולתם הענן ועמוד והמן סוף ים וקריעת מצריםמכות

 חיו והאבות , בלבבם הספק והיה רבים שהם מפני אך ויעקב יצחקמאברהם
 היתח לא רעה אם כי יסותם כל פוגעים היו לא שאפילו הלבב, וכר האסונהבתכלית
 לבב חכם אותו ונגךא זה. כל אל צריכים היו ולא , נחלשת באלהיםאמונתם

ספני
 נחמדאשד

 פוש סנמ61 )ג) משת סריס סי6 שוו טי,'וס יהגגך
 6מר גרגפ שמים 1ג6 ט) D~DCn ית' hx( ומנוי ,ס(מ(
 גסי)'סס ג)' נפסדים סיו נגר ,ס 61)511 מפסק גלידנע

 המיר ויוקר ג1ומר , סוס גיס יוקר וקמר )גן ,ומ6ורשס
 סגם )15ר ~Ph ומלהר , גר6(ית עטטס טס גג)ומנדט
 6דס (גי' ממס ס(פ) גסו)ס 5(י ר.ע;ימס מג)ומלעיס
 : סמפול( )(ס סוקס סנרי6ס וס'הסס )גן גוסמיני(יס
 ס,י)15ה סי,,רוח ר') . לבדו גדולות נפלאוהועושה
 1ת)ס סג) וסס1'ס סטגע מגדי שן סיו61יס סנסיסונגען
 גניוס סי') ס1י'ס, סם  שיט וט סו% , הגי סמפוטגשם
 גוירס גפי גג)) 16 נפרע וסטה;1חו מוודע גו11ןסשה
tfimfitvsnt בג רוצה : ו6ר5 גרים 1') סרמג'ן גהג וגן 
 (סו סג11ס 5ג) , ס5)1 כמעריס ג(הוף טמ1 6מר 6) )מפעג6

 יהירה9ל
 ר.מפטום כין מקק "טל ר,מ)וק כמחח ע) )מעמידנוניון . עי ושהש באכרו רצה שזה ואפשר :סכך
 סכ"יס וכין טכע"ס ג"מ1עייס יסכ' מלחוסנ"יס
 יוסד סזס סה4ק ע) כי סר5יט ממס , שחסמלחו
 סגחוכמקמר

 61ר"
 35 כיק טדי ג5) 53מרו כ' , וגו'

 וסמי 1כ5מרו , עכעייס כ5מ1עייס סכ"וחסמעטיוה
 )ספקיך עמס 5סר סמטורס גטם סח)ויוח 6) כיוןס'
 ומס . nubo עס גן עטם 1)5 ויסרך) מטסעס
 ר,כ"נ'ע זכרי כן מן . וט' שביית מפנישמר

פ'

 5ל יטגעייס ומסרגות יעמיס מסרגות ימסננ גימר סמסיג1ס מ"זד מ)(1ן דיטוס, 1') 1רגותי1ו , וס;1מ1ן סחוקף פ)מורס

 'גowhn 6(1 4 ג) גטי,י הפס חתן ohw ,6חס )(מור )שגוס רהמיס טותן . והנצהק חבח כורך : 'טס '"פק%י
 גו%ז 1)6 ר.קנע 5) סקווג'ס  ממזרית נרסיס סיס וט ;) 5ן . ג6רגוחס גריס סיו ססס t'Ph 1% מקני ;) 6מסס)ננוע
oo)ימ151 טגגר. פועס ונטי גסו , מיש גוייס otr)h (רם דגר ע) סעעיס גו סעו סוס טסים 6ן עסיס גשי , p? 
 לא : וסיס מסרס (סיס 6ט'פ הדס זכר סטוין סיקר סיס 1)6 סעגע מ% גוס וכקרס 5פ(ר )לגימתן רהט ג) כעד%ירע
 וסמוך ססגרמ גפי סנוקיס מן 6ותס )טמור גזי יק 6ן )ת1ע)תס מפ1רסעיס פיס פסס ע"ס )6 . וגו' לעשקם אדםהמת
 )5גופ oh ססש טמס גוס סכ1ו;ס 15 , ר,מפור( מס(ס יוטו )6 (ס6ג1ס קפוט 6ין (1י6י . ה' וגשמי ר'ל :%ס

 )גר וט גי , סעגפ ס(ה)(%ה דרן סי1יי1ה su סמורם טוי 5) וסוף סטם, מזוה (5י דון סיס סג) 5והס 1ס,סגחוגס(גהחו
 פוש % יסו,ס וגסס פילולו , )סס ,ודעתי )6 ס' וסמי 1nha ונם , סוס ט1)ס גטוי;י נוגס 1)ג)כ) שחס גוס) )סססטייק
 סמ'ש סוס . לשניהם תשרת שרי באל שבית תפני : ע)ע מנוס א סטם מס מפולסמיס ,סיס )סס סלמס )6 ,)סס
 ;ודעכך )6 ס' וגממי ונחג גלינו וסרי , תמי )מקח ג'ל מהר"ח hw1 , )(רת סמא ע) ;וספה (סי6 מבלהת גרת נקריתגש
 (ף, ג% () סגי"ח כן גמו . לטויסס מימ"ח מ6) וסמ'ס מיי, ומלח (ל') טן', ו6ח ויטווח לניך מ5) גוס וגיו61 ,)סס
 וגין 8גרסס h1h1 15 סרס ט6מל סמ5מר סיע גהור יקומר . 1ט' וישראל משה עם ועשה : 61ר6 רי( ~D')hlועג
 סוס )שס פרס1חס במס מפס סלמי עד ונס כ), קטיני (nthh )ק(1ס חד(וס )גי61 (ר,111 הס" )ו (8תר וגו', ס'וסמי
 ע) )מ(ס מיס גי , ס)מתני ,סבמס

~nhinc 
 ושכגו ס' יי6 שיו (6מוו ~OD גמיני ו;נ6( ממוטס יזו ש יטמע )נ;י יטס

 'וכש 6ירגס וגי שמתיך ;י וירמו יקמירו סג) מעחס לע , )פרכס 6טטכ 6(ר חרא טכס סטיג1 וסרס . ונו'ויםפוע
 ל6 )מפן , נדורש וג(פעיס וטויס ג1ר1ע 6חגס t(nSh' ונו' ס' וסמי ונו' 5גרסס 6) h~ht )1 טימר ונסו , טכסיסואוטח
 צמד ו,מ51 שמד ג6 1ס נסיי , סורן גב) הדפס גיי8ס ממגמל ידו חקקי 1)6 סגורך 5101 ס'1,ר ססו6 סעס ג)ג סדק'ט6ר
 סגרי% 'wloa גימר . 0כ1ונת חדשה ברואה : סחורם וי5( ס6מ1;ס פוח 1ו5ח , Vhn סע1)ס סייט ססגוי6 )ססחחגיל
 י טצרש טעות כסו : 6הר ונר שם )קורן 1)6 סעס ג)ג סטי 6מווח ו)הקוע סג16)ם טוך )ס()יס מיומית גגוו,ססוית
 נפול סחורך Yw et~G 1גפ'ט סכמם, 16ר וג.ן סמ1לייס גין סמגזי) סג שפן מונרך גויס טנגר5ו ופמוטך ר.גניססי
 יט) סיס )6 יצג טרנס סמיומ"פ,

 מךן ופין נלי5'ס ייו  %מס סס מטת י') . וט' רפים שהם ספני אך : )עממי
 וכי . היבב  ובי ו ושתיוו % גייייסמ  (h)Ot 157  יגי5יס פ'  פס כל היייי "סיר יי %5ימ . ~(ohu מלר פ' 4והש
 מחגוון ס,ג'מ 6(1 (ors 6דס גיז 6ותס סנים tS'h ט56 ס', ניטלת הוטית האנהק tDb(DD )מ"ק וצטיס )מופעיסשיגיס סי )DP~li, 6 ממתת ע;'ו עימס מצי ס' 6ס יזיט"ס טמ)גד )ומר ט1ז י1סי9 . וגו' פוגעים מיג לא שאפילו :מ"ט
סט, * לבב חכם : עייף גיס יטמיע שון ט)6 ג6 מס ו6ע %%, ג)) משייחס פסים סי! 61 פ;" , יפש *מיס ואישש

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 "1חהטוי שניט%טךספר
 ,המדות מן כח אמיץ שבל לו, מדה החבטה יאין החכמה, עצם שחושטחני

 :המעשיות
 קקהיהקיל

 סור"ח 6) חס נקורן מ613 )ו סיס מה כ)יי שקרנו ככר . לו מרה החכמה תוין ו ו6ר6ס'
 מכמה מס וסנה . מדה כסס נכ)) קינו ,וכמוהו
 Sb )ימסו ר6וי כן ושי טכני, הימוח 'ע)השרה
 תרד כנתי bw "4י המיחס והט)ימוח ית'ע1מוהו
 אבל : כ)) מזה כטס ;חטט נקהי ה"ה כקמורממו
 ככיפור המסיך . רסעשיות המדות סן כחאמיץ
 , יגרו טקס )ככ הכס 6נ) כחוג )היותו וטע)

 טסן והודיענו . כמ ולמין %כ הכס ס'( וחיוג63מרו
 0' 3ר6סון המורה כרכר כ' , הכח ענס העתוע;ימ
 ונין גיפ ימס כנחי;ח ח6ר הו6 6כ) , עלמו ע)יכ) )bton 6 , עלמו 3כה')מ )כור6 נמ61 סיוט היטרחל"ג

 טדי כ6) כה קמין ופס . )מעקה כמווכרכרוקקיו
 העירונו "סר הפקוח כ) כי הרכי) 16 , כחגפיסר 6) )נך הטש 061 . המעטעח J1DD וסוקסטסשקו
 rlDn צול ונחעודי קמע וסחנו , ו;ס)ו כנעורימס
 14נוח מריו קדור %רי )סק,ע מנוייחלכיח
 שחי )nbr 6 וכע) וס. 6ח וה (O'tfi1Dפו6'ס

אטר
 גחתךאוצר

 חש0 סנט . 9'( )חיוג כה 61מין וגג רגם ט)ת ולמריט"
 )6 "מנס גי , מחכמה מקור יהגרן :הו6 גס סגונסלגג
 6שר גריוחיו ון)6' כ' יזי9ח )6 06 גחגמס דגר :וסיחסר
 )ירתיס :;,מר גסיו יחג' ווכחו )הגמם mhtin 61'ן ס',גר6
 סרג) וגו' נו% 06 גי וגו' גהגמחו חגם יחס)) 6)פ'(
 1htP :ס סחגתס 5ין . לו סיח החכסה ושע : לוקימנוע
 הסדות טן כח אטיץ אבל : סמגמס ט1ס סו6 "ג) יסג')ו

 כנד6יס o~jnno )ם' וס :ס )ו :קורל ר') .הטעשיות
 יי19 1)6 סריס ספעתיק סו6מר גפוע , וגגורל גיסגפותי
 ;קר6 ":ג' פמפ o'hin ג6)ו יאטי4ת ומטני . פ'()פוג
 זגג גג) סגוגז גס ספחו גס(" ,ס 'ה61ר )nh 6(o ,גגמס 6)י טית6מ1ו נגד וגר סמכ,טיס 6וס גני גמ:) , גםקמין
 סגנד,ס ויקשת סגגוסיס סריס 'חיתמו ומם1ו וגסט"עה,מ%
 קסם סר15' 1ורחס ממס 'מנע גהקו 06 151)0 , מטקספ)
 )6 61'ג , fit11SW 6)סי0 ומוטס 'גנו OD'~hnt נמוחץכטסן
1hw'ו( 'גמ ש oiP) תוסף טנפתי וגטין , וימן חסן 6ן 
 שmD 6 גסו מדם גמ 5מ,ן oto1 עגן . 1נ1' 'גועוןרומס

 : )מטס ",גי ומון ורשםועקם
שיך

orJ(לק , עכרו )3)תי נכו Dtpn יכו" הס"ס"מ )יע!) הרקס ש) הקיט )מ,6כח סקרת סקלת כ) ט )התנןר הנמהי 
 י1" וכסתם , ויטו)

 , )ו יכין 6טר דרש סי ע) יענדו הסטקוח עני עדו מנוגס הקלן ע)
 מנ6;והו משרת מס ה)6 )"מר )קר6חי "ים הסך כשר הי כגי ו)6 . וככדפהו 6)י;ו דללו יכ6ט6
 יטמר ו6יך מסתרס, ימסך ונקט עד כי , ונו' והנון למוס 6) ס' ה' %מרו מיומ ה"נ מכ)) כמסנים
 חם6 ס' הר6ג"ע מפסס וס גחסו3ח fmbl ידך ט)מ . תיוח סס מסיטורם "זז ס3ור5 טפוח כיומזכל
 מכנרי כתו ס6תד, (blsto מטע 61 התכיס נ3הינח ע1ס סס 1mto עס התודח הכגשורו סכנך סרסש

 "רם כסדן פודו ס3ס'ס bfft גן וכמו . כמסטל ממיסו תשש גמו טס1'ן ונעטר , ו' לק o)tbכמונס
 3טכע'ס וככה . "רס 3טזן 4 'וגזו 6סר יעקכ גי' 6)ה כתי כ"ס וע) , כיען שרן נוקד )כדוותממן
 והטס , %ס סמפטת הסט ו)רעהי . יקרו סס כי ירדו )6 61טריס ומנסס , מ%יתס 6כההיך ילדוגט9
 נ"ל , ח6ר כמו ססס זה ה,6 טעם גי טמוח 0' כחב ככר , 63וחיוח טויס ס;'סס היות עס כי .ח%
 בנכחד וססס וסו61ס. מסיכה מעלן 0"ר כמו ה" קס %ס טס מסס כי עמו, ממס ש)ס ימיויוטל
 סמקו והוך , סקדוסיס ר.מ)6כיס טרנס )שסיס סמן ס' ק ע) , סרןיוח ר,מעמיד 1DPP יסים ח6רכסר.61
 טכס )כנסוח כןגס

~bsi 
 רועמות שער נמש ונס' . )הסמך יט) סיס )6 עכס סס ליס 61י)ו , הטניס

 מסס סהר otlab ויט . עמו מסה ש"ס ימי ויזטל וקמוהו . מזוח מיש "מד הו6 גהס3 ק ע) ,עמוק טוי 4 ים כי וספרי ושכנד הסס slDn רייס "ין , % גתי יסמך )6 הערס טס ג, )הורוח 63שטר
 והדיקהז 6' מימן נרכיש 63תרו ההכל כיון ט4ס ימסד וכגר . טהרנו ממס מכו6רח וכונתו . St')D ,ועמו

 ע) '11DtD ממס מדוח מהן מהי"ג 3כחוכ סנ,כרוח מדוח היא 6) מכיון )ר6ס נמדות 146 רמוז%תם כי . ע'ע , 3מןוח שיו רמון טדע סס ט6 ה"מ וא"ע ה'שו יו"ר ס;כ3ד 3סס 06 כי "ינה היתירהוכמשבס
 המשרפ הסס הוני נסדרר עצמו 6ח סותר ש61 ק ס"ס , מדם סס עניו פיוחכם )6 , רי"סון ססענס
ibeר,מדוח . ph DOnD וככל . הסורי מקומו כטעל גבון ע) דיריו 3י6ור OtO סמ,'ר גטחח מקור )פ( 
עציו. טכחכ כמו עניע ניהיה , ומיס ת6ר סו6 נס כלכסון הסס גי 63מרפ , ריקם מיום עמלה הס"סספק

 , נמנח כ) מניסוח מקיש סהו6 עניתו wtot והסגי , יסט 6יי סעטס "bt~nh טהו6 סשל;ו ההכס
 נליכיס הייט )6 :נכן , ממני6וחו הסולע ירחי מניפוח קיום גמ61 נסוסש6ק

 )סמי
 הרוכש גדכלי Sbn ע)

 וקמר 6זס, bpntn גץדס 6ח0 , רהמיס מדח סניהם כי (olnb קוה טניס מסגירו ,;iff ומכמיר .קוכרפ
 .1rP רום 6ח וע31ו מרו 6סר צפע 6;פי ODDD יפינו )6 ,ח' והתיו כי התיס כי6 111 . ויטונ סימס6קמר
 הbnuo 4 ע) קומר 5כיע )יום כי , 6מח נכחנ רסוס ל 1"נידס . טכיס "3) ולויס ידו הפד ,סכג"ה
 וייפצר ימ4ף פל ע) רוח מסכך sp' גשומות כי , עלע מקירח ע) fiDT ישע 4)ס , שששים34יו

 : ככס ע) כמקור ששררסי פ %ר %ויקרץ
ששיש
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רבוזרי שנימאטדספר16
 ומדבר ושומע רואה כסו , נשפיות יזהר שהם בבדות תעשה איך הטווי אמרג

 בהריסת אחרים על ונוזר בהם, ושמח אוהבם ויקרא וכבודם, עםהצלחת בויני ויוצא במדותיו חטא שאין צדק בשופט לך דמיתיו הלא החבר אמרוש : לבו אל ומתעצב במעשיו ושטח סיני הר על ויורד הלוחות עלוכותב

 נחשראהגר
 פסס אזוח )ות bw 6יד %שו וע'. תעשה אךנ

 ממדוח ממוריס כמו סגסמיות על יוקרפורים
 מנמס ס,גפ)'ס ס15רס ;',11' מר4)ח 6טו סיע וסול ,נסב גר' 'ד' ט) ס'6 מ"מ וגנט) ג6דס כר6'ס ט;ע מ .%ים יסח לגס גי ס' וירק שלמר מהיו . רהטה כמו :שמגבח

 גמדלי ונוסרלס ויולייס סטי;יי גוגוגיח ומטחירוס ומקסיע3
 ,ס מסגיי לוג) ירך 6',ס וק) . סיפוחיי סרג( והססספומ
 וכן . ושוסע : גשמי טנע ודפוח גרמי מג) ממחמסגסתני
 ספייר ומניט סחטק עש) ג15יר ס;ע(ס 111) סו6שספע
 ס(מיטיי ת41 6) (מגיס טד )ו מסמוך % נססתון )ושסמוך
 סקו) )הגמ) 1ם)6ס חג1;ס ט) טיס ס14ן וגוף %ז0,שג45ע
 עמ' יוחר מו( hw1 , מדופרס געע קוקו ו)סרמיג טריושידוד
 : (נ6ד0 סיגור מגפי ס,מהך סזג1ר מוס ויוחם , סרל%חשן

 ט)6 סג(מ'1ח ט) יוחי מורס 1וכ . הלוחות עליבוהב
 . סיני הי על ויורר : סופר נטע גותגת גיד כקישחל
 ממקום סג) יוקר יטח; ה'1 גלינו nitnaJo מן יהר ;ר6סא

 יחנן 61'ן סעי, הר גמ1 וקטן ,ר מקוס 6) גי 6ףהמקוס
 tnco~ וסמי o~nto (1eh וט)ומוח

 ושמח : יכ)ג4סו )6
 ה' '(מח טסן מ11 נדרוס וסוד . בלבו ומתעצבגטעשיו
 נ(מהס ימרס) גי 1סהוט)1ת ס(הפח ג'ו סמויס ,גמטמיו
 ססהחהן(ות סד סנורן 6ח ר51ס ufh מ'ו ג*)ו * ,זולגות
 יר"ם 05 סס6ד0 נמו , סע,נ1מ 1") ס(ממס 6) טיסושערד
 , )ט 61,1 ימגן ;י עי גכססד0 ויחגוג יטממ, פ1)ימיסיעטע
 כס,יויס )קרג סג) ו5יגגס . לגו 6) וימע,ג (קמיקטוע

 : סמ1(ג, Shה16ו

 ;(6 וט טלפיי גסימן . צדק נשומט לך דטית'ו ויצןז-
מלו

~cicn 
 וגט1(ר 6הד 5דס גרי( הנור ודק

 התירו ה15ון 5ח )כגי (גדי , גנוסו :י(ק;ה מגך ממר5דס
eo)ג) ס(1סט ג'ו מל גח61רי הג1י5 6ת )ח6י סגהוגיס 
 מח1הנ ס116יי1ח גמר,חיו 1rh , גסך מגן ונדקסילון

 הפא שאין : הטופס גזי 8ח גמי(ור 1מוגימגמסיד1ח
 גו סמ1טגע1ת סמד1ח (ימיו גמרוח,1 חסידן "ע .גסרוהיו
 סטנצות נמו מצפע n~PS 16ח1 מק'סוח סנוף מומרמני

 (ג) , 6מ1,ס ומ'טolh 91 גר' mhnt מממון p)Dh1וסנ6וח
 קצע מ)(1ן 1ס61 , וגססן סייע 5ח )%דיק נ1רמ'0 מס5)ס
 גדתן ספיג 11 ותיגס . ;'( (hvnt otwt 1)6 כמערס6)
 (יח51ר (5מר , מחמירים סיחי סנ(מ'1ח סמדר ;גר7))

 )קרג ג(מיס חקרים ט),1 ידוגי ()h'h 6 1יס גררגט1שט
 נגל פילוסו 6יר י1ס  י(וסמ ר'ל . וכבורם עםחציצת מריניו ויוצש :  ומולך טמג6ו גמ1 6רס גוי ספח 6לע;ימ
 ויגרור יגרס פשפשו 1פ:ך (~O'tD יוי נזרק וסופתפצלן
 יוס . בהם ושמח %זהבם ויקרא : יי,פוי ופגורסמסיס )ר9ס גפגור ווי גנירי, ייגרל ררכם וי1יפ נפוג פפועל

 י(לופס  מפת ספו יוסג ייי6 סי61 סי"פ פלמפר

נחיהם
  יהודהקול

 קנת העת ע0 מ ו4'. נשסיות תחר ושהםג
 ע3 מולס 3ק1ןמח הנוכרוחרימעסיוח

 פש , היקי ומפן כרפוס למנער  יפטכוחהטע)עח
 , נ45 כסהטרספו גסס פחפרסס סגסייוס פתן5ין
 פש04 הן וסכחי3ס ושיר והכתיפה פרייהכי

 מפתק כל מורס וסירירס , D"bl1  גכליסנטלמית
 ס' o~lnp כדגר , תפנו ספי פקוס יל פפקוסכנוף
 הס נס מיוחס עם והדלג והיתמה פר,רוסון,י'

 יוסר שלו הרי , והנרפס והיון כרטיס הנססהסמלי"
 הספת סני הטחנות פלד  סנטמוס גפריתפשרספיס
 תוק ה0פליוח טל פירס טוה יטין !פר"יסוהגפה
 סדר פ! olh דבריו לי"ג %3ח ו"0 3פפר.כעסה
 פל דרור מר ר"ח  לך קת לסדרתו לסם חפטסכה
 עס הטלקס ענין מ6ד יח'הס וככן . סדר ע)הי4 החכסיסיס כל תדרספ כי 13 ומשח , 5רן טוספג'ו

  011 . 1דק כטוטם )ך דמ'ה'ו n~mho b)oהחסוכה
 , מתיסרים תתהלכנה  חספרינהו גגי  מיהימה ספן תקש נפטן קסנת 1"1%יפשי, יסר המכסה יח לרפוס מסימניה הפלך עיניכי

 גוט6 מדבר ובו"
 מ1וחע מסר ע) 1כוהכ מטטעס, 1דק ע) חתידונוהן
 יסכל הירותח ספר על ככהכ וסכ) ,  ומטקסיוחקיו
 . הפרינס 3י כל טל שפולוחיהס הכגיס פלוכותגל
 יגל טיתטח 1"ו1ן רווה עין יהי1nbiv 5 ס"ך 1ס1כ!

 olpnn כן גס ועסק וסוך ,  )כחגית 3ס0רפעמיך
Shפלכותו כם5 על טנש פתרוס כי  פסי, ס%! מקוס 

 נץ גרדתו יטטי! הנכוה ימררגה, נסחריסגיח
 מ31 סו3 יריחו , כסקיהס פל לפקה הפס 5!ההר
 : )3ו 5! יתעיג or מטך וטל ,  כמעסיו יממהענעס
  הסיט . וכו' צרק בשופט לך דמיתיו הלאד

 מדגר 5! ך!נ כך ושחר , ריטון  plnb,ע!
 otb~n וטל הירידה, פסן ל"ר ט3 ולבסוף ,וכוחו

 פטסס ידו "!ה כל 5ח . פיליפס הסיר ל%והסתיעה
 onton פס טל סטיג חפלה כי ורפפ,נתכתה
 י% הקודפיס, 3ונריס טייו !עפם תוספתחסיגהו
 פלספס פסד וסרו לגו, מל מפלס ל%טעמתי
 סטו3ס יי5 פפיייו ססופפ דפין כי ו1ה .פ1כרהו
 3' סיפן 3ר5סית לו קדם כ3ר והפלג הטעתהלטסקי
 קרס ירים גוזר ירק טיספ יו" לפום טסכותרו
 ; וכו' 3פ)פוסו סיפחיס פשי 5הר  "רם יתיסרשצד

 טג" , רימגיס מטעיהם מ1ד onns (יטלו ונדין , שופט ,דקת מ1ד 5ג) האגס מור וט )ס0 מניט ס)6 6ן'ם ,ועוגחס
 )פ,

 טסמ6מר כפו , יפיתי 4 1יתס ודן תפנסי ישוך ורווו. היפתו תיוג גסי ויזרק יטפס ור פ) נסוגים קרס פנויישר , נפט(יו ס' יספח נצפר ה1ס וכרפיון . גיס  ובמת ~Ou 6וס3 סכ61 התסע 1קר6 )6הוג1 (6ט(ר סט1כ ג) )נמו) ה6וכג;ירן
oollnn'יני גלוון סירי דגרי ,olh , ,1 יגיס (06 ה6ר0 ;כגט יבתהכ, הפפ1רר ס:'י גכ1ס סטתוות וכלוס תם הייים 
 פ% 06  וגן . וא' בתיהם בהריסת ~a'-rk ע4 וגווה : כבמיס גו קנטורר פפנו ופסוכר 15, כותק פין 6בר רנר,*
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 י3 םהשיי שנימשמרספר
 עליתם, וכועס אותם מואס שהו84 זה בהפך עליו ויספרו אותם, והחריםבגזיהם
 הנעטיש הצפיירו כאשר בדבורו ומצפיירים לרצונו נפעלים הנופים וכלושהאויר
 אצ5ש הבקרא הרוחני הדק הנשם מן מצמיירות וכן . ומדבר כותב ונקרא ,והארץ
 , כלבר ה' העברה דרך על ונקיא ח', כבוד הנקראות הרוחניות הצורות , הקדשרוח

 טהירהקול
 סכסממ0 כוס סורס כי . סטי ט כסח;וח 3)י למרועד

 גלל נדק כמופע 'מוחו )6 סר.מע)יוח יחר עםולענב
 יקמל bst~ סמו, .חכ' סקרן כ) כליפט סכן וב)!דס
 משגס נ*כ וט וכב)) . סעכרס דרך רק ע)יססוט

 עלפ ידמם מלסל כי , וסטמיעס סר"יס )עניןמסמקת
 נדק)מועט

 זהו"
 6ת ינכס וססמיעס הר6יס פי ע)

'hlroע)'1 מססריס סיוטו ימסך , ההייכ "ת ויהייכ 
 וכל ושראויר וההדמות:  לסיר נד ע)ג6ו.ס

 עלן אנוגח סהו6 . וכו' לרצונו נפעליםהגופים
 , כ"ס סי' כר"סון ענינו ס,קדס ככר וסך3ורהכחינם
 הן כמשו ו;נסיירו כמקמרו עמדו רסיס כינקמרו
 ה6וחיוח כנורות הגכי6 6ון ") ממניע ס"וירינסיל
loaסעניניס ע) מורוה blon rbn סטמיעס( (" 
 ענין סם ממסי) עזך . טךכ , סמנתן 6) 16סנני6
 סק( ים ומקירח כממיס )כלי6ח החיספסס)ומוח
 כבביוש ככלן ס;6מריס סדנריס מן והן ,ומוריס
 , ברבורו ומצמיירים נכלן סימל וחס .וכקשחם

 גס)ט fbn ו קורס דטר )ו תסיס מטו )סגין6ין
 לק , נססי דיל 4 )ימס ממגו לכרמנו %מזכס"ק

 סעני;יס ע) סמורות ס"וחיוח כאות סמ1סייליסעלי
 , ט,כרט P"D סימן גליון כדבריו מסורס יכתו ,וכף
 ID'C כרביעי טיכס )חס ג"כ ורם, . דנ!רו blOהס
 סטר 3י6ור ע)גיס

~lb'DI 
 סטריס י טפס וסופר

 ש"ש 6ח 6)ס,ס נר6 %ר יכייס כספלההכריס
 דטר ממסכם כען רוס כי מחכר סס וכי% .כריס
 והנרי , ינירוחיו 60 %היס ומכף אמרו ,שרסס
 דהרו, ט6 ס6)סיס ויעור מבחכו, סו6ס6)סיס
 "מד, דבל Sbn בהק ומסופר ור,ס'שר טנססטרסגם
 )6 6חל סירייס ע) חסוכחו רומסיך כך 6מל .ע"כ
 מ! מצמיירות וכן 63מרו ווס . סוס עי כסדיגל
 % יח63ר סוס ומעמן . וט' רווחני התקהגשם
 עשי )"י כי זכרונך מפרת פגי Ser 6)גהע4חך
 "טל מחומל דטמ 4 י6הם ססכעי סנמ61מןלגה
 כסלקיו סגדו) ")'עור ל' סס!לס עמו . ממסיהסוס
 ממיס גאל, ה!6ומו,כר

 )כוסו מצור ;כרלי תסיקי
 , lOt((ot נמחחיס וסיו כסמ)ס ונסס )קח סקירהט)

 נתלקח מסיכן הקרן . וגף כסכמה "!ר שטהסימר
 )04 )6י!3 סימל וזרק )קם הכטד כס" טחהחמט5:

כסו
אוצר

 נהצש-
 ש פהסש onnoit עס OI'h 1)0רוס );ס!ט גי שיקמ((טו
 מושש ~w1C גי כ6דס גזרון יקמל 1ena . 16 עליוויספרו
 פמשגו וסיורם טחן סדין גן %) ג6)ס o~lh קרסוטניס ססש8 מזי ט)6 560 גסס, ושזג onth וסונןטויסס

 ספ'* צוער !ph~ . 0;0 6פ שגר גיי 0ס'י ע) נתפלגן -
 ט0פ וע1גוס מטמרם גסטעסיו נטורי מסייס פס עיסיני
 מ*1 רושפיו Sh מי ו6מ, , שמפיוס ש 'וסי פעיםעמניס
 שעלש : סיטחס ג) . הגופים וכל חשו(שיר :סים סי גמעמד סג) own פס וסירידס וסגסיגס ריגולשין

 גוש גי , 0מ" מפן גטי (ו,!ס סע!)וס מקנביס .לרצונו
 רגש גג) קנזסס ומתפיט בוסס ומק"מ סגופות ג)טגי6
 ענין 6) 6וחס הנסיט סיר ס' סיד , (סס טפט ט)ביטשה
 בסיכול וגתו , טיר01 !חוקר שין ג;) הסס וכשגיס6מר
 71160 ג6מ1פות מגלו Wth 6) מנית 6דס גן ו)(ון מפס0יו61

 סוס טיל ~SD גן , וסבתן . 0מגט6 ממשן0תתמעע
 )מ"1 י') , 60!יר ט) )טוס 0' געימ יקרס )o)1nfi0610 6 ושי

 גושו דגור גזמוס מפתו מיטמע טז חיוט ,יפר 016! ע)רוחו
 * ומתי כוהב .?Ny : קוש יגרי )קג) סמוג;יסשנטיס
 5ש 6!סיוח ממתוח )קג) גי1!;! ס6גן ;חפע)ס גאלגדומי
 כהטחות וגו , הרסיס ג6,גט גח!גיס סעגוס גידך;%ר
 לשן : מזגל ;קו6 6וס גני Sh ס' מפן )לממיט60,יי

 גהץ אצלנו הנק.א הרסוני הרק, הגשם טןמצטיירות
 80 0ג!!ח סיוט מם קוט %ע שם ו') . !ט'יקודש
 אטש ט6 %י וסלק dw 6! 60ויי גסו זק גיסטיס

 כן )0(פש מרגול olh גן גג!ף גמו , גו יטוגן)ר.רושי!ס
 עישש ול8 , )נגי6יס אלווח )ס1!ר!ס מ)גוט דק '!8ר נ11'ס

 נטיפיו לוהנ' סין טוס ילעס )h'1w 6 גי ט'6ו!רוהתקריס
 הש 4 5סס 6ג) ססג)', ג,יול ), נימס גן וקמפט,

 סורקם יאץמ:י!ח ג1ותח יתגיסו ימדיו וסרג) אחסין0מקיג)'ס
~OD), ירוגש גו זק קילי יום ט0!6 0שדט לום ;קו6 1)!ס 
 !פ D(p וט) . ח' כבור דצקראות : 0לווש'!פ קו!טתענין
 סלוחניפ סת)ג(וס וסוט , ספי סל ט) ס' גנוי וימגין)6מר
 וגמל , סל6'ס גסוס )כסינו שטר ושסיס נגזי סרקגגכם
 גו* )פ"ף פיר גי6ט 5וג)8 ג6( 0' יטר ומיקסט;%ל
 פ,ועס 1Dht גם! וייידסנ !חפעסמיס 0גגן8 לטון מיי 'תגן סוס מזק גגטמיוח ל') וגוס ,יטוש

 וסעפני
 גייס

 לקוצית ססי5 ס,(מסו 6ט'" , )מק!ס ממשם (pnuכמגורו
 ee1 סעפק כפי סעגלס ניע %יס נ!1 עממת 0עחל(םגס גמשי עג" , 0מוקריס טי6ממ (Ofi הטעם יען גס יקמר)6
נים 810 פספז . כלבר ח' העברה דרך על ונקוא : 0hmוק

 ר,ל6סש סמומל פענוח החכתיס שירט נעכול כ' שלטיש % הלמינן 4עח ומעמו . "לן ה!6 יקמר )ט)גכי
 מן סנ3ל6יס כס ופורס המר כע) מתנועע גוף b~wa ססטמש ילקו )6 סדקיס מן דק ו)עעוהו הכיחעד
 41;פ 6מל ממל ארן ו;הן , גסמיס כממס ממר !נDDD1 6 סלומון סנ3ל6 סו6 ס)טט 6ור 6כ) .60ק
 WD1 , טהמהיו סס)נ סיס וממו ;כל6 סכטד גס6 כי , סככוד כ% סחמח ס)נ btol סר6סון,3ד;דח

onmט' סו6 ומס , הקרן "ומל'(33לי6ס ט , f)D . עחס נס תס , ריסנעיש 313ריס יאר כס ו6ס 
 יצ5 מקיט רום Dbb ;קר6 רומג' דק נעם ירוי 5ס0 גכל6 ס"ק ג4 מ רגנע, מ! גמעגס תטלניטרים

~be]ממרס 9 ננ מ"ב[ הכוזרי 
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הכושי שנימאמךמפר18
 כאשר בישר חוה הענין על להוסיף עתידים שנהפ מים. הר gy % ויודנמו

 : החכמות עלנדבר
 יובלך מה , רבוי נתחייב עלא עד המדות מכל נצול שתהיה אמור הכהרי אמרח

 : ממנו אותה מרחיק והפילוסוף הבוא אל אותה מיחם שאתה החפץממדת
 נחמראור

 ש6ס ססס תיגי ג1% ס' ודמיון יטר גוון לסייס8ך6
 פ) )ו סטיג ססס ח'. וירד כסו הטוו: וסיקוס ס'יוטס
 שם דגייו מטך גחוך וקמר ס' מוירי סשיס גורפןט46ש
6(9Dh) 6 ממגרס ניון ס' וניתך , ממש סגגוז ט) וק( 

 ג"ש! אמו מס יינן ,ס וכדוך . סיייוס יסג' עמ'סניהם
 ונותסס י!המוס )ו סרקו מלמטחיו וג) במטגן מ רעסיפן
 ,%g' גיגטפי!ס

 הקנחם : כלוה,'וס intS~hI וגסס יק :(oa מן
 : ג' סימן ז' גמגמו 0!6 . וגו' להוסרעתירש

 מש עמי . ,ט' הסדתה סכל ניצול שההיה אמרה
 פו6מחס סמזוחגב)

 גיס-

 כס%),ח! מחגי טס
 יבע 6הר 0נמע גפי ומיון גרון (hw 1Dh וס' יגפיטן
 קטם ג'ל וסרקן מהסן מדם קטיף גא6 וסיף ומתש,ג4

 והפילוסוף : סחין 6'ך ט,מס סהסן ומזת , 0מזוס נ)שייגס ממין מדס ע0 גימר . החפץ מסדת יימלך טה . :)יגיע
 פירס ס'6 ג' כלמרו 6' גס" ג,ונר . סמנו שחחמרחיק
 א!" שתןש

 ספכוש עצי לק יונן ט)6 )6מר חס ית'
 )שק ידי! מ)6 ממגר כמוס . יס' ממפ ~nlhSv ח4וסש
 וסרגיר סגסיגס טלין hmn נמו ממט וג!ש חק 5פויפ
 , ממט ושון נחסן יק יאוייר )6 וט סג) סוסים לויויוט6ל'

 טשט"פ שמר סילופו גג, otb זוטי) ט)6 4וכפיופס
 : גימד ססגמס טגמדוס סק,טי!ת ג) גמו גיו)ס ג'לסממן

שר
  יירהקזל

 נעמיס ים פותכם וארפס . פופ יסקו 5טרארש
 מעכל י יי נ', סיפן כרנתי טהטר OD לטיססמ
bw)3סר לגסס רהיטכן כפריס רגגי6יט, ריס , 
 ר,מחכר סרקך פל ו!ולסו! trO  וככור , יפכורהממפר
 ו5ט סין ניו , שיסו סונלס סר5וספ פס וים .שפס
 סיניפ עד ערק יוסר דק ולסריו ויס . וכו'6וכלס
 סמק 5*ו יסוים 061 כעניי יטינגס סל56פדרגס
 סרוקים סשהס סטייתה סוס ט!כר כפסיהד eb~n ושורו . ג6רוכס  ס0 כפט% , וע'ושכנחו
 רתך על נ"ר יקרblo~ 6 הכטד , nlpo) הסw)ib סגקוו* ר.יומגי  סרק ססו6 ס1ס0 תן פ' כנורסוקרטס
 וירד ענין ונסו .  כטד 4ף 3ל5 גגלר וףהעברה

 וע) . י0' איו סירידס סחיוהס )6 , סיג' ר.ל ע)ס'
 nff, 5% סימן נוקשן  סמל מס יסג% סוסגזלך
 %ורסס רומגיהם לו ~ths  פליכוסיו וכל ספדכןפגן

 סוק סנס0 מן לסחפהס רומגיס קרקס כי .נסמיוח
 נרניפי זס על וסורס . סקוס רום סגקר6 מססממני
 גפר6ס  נמין עין סטן %ומס ססריעס  ישמה נ'סי'
bStואנהצו : ומ' סמיכן סך5ס כקטר ומיתח 

 גהוס ל5 קן על וגרפינכרי
~'Sb 

 פל פורס כנוד ס0 כי יופם וכנר . סמכרס נחלוקסו פקוס לס לסח

  יומי 6'יי'(
כי?ן יל6 ככורי סהס

 6מר 6למזר ר'. (ot)hn קרי יחי

 פורס כפר סם 6טססיס ורני יותי ר'  סוסווטרורי
~tlp'Dn 

 20 , סגוף btot , נסם טל
 ו:,שי,;,:::;ג,;י~כ1!

otTas~)p י;נןג;יןזן:ון,;'ן:ך 
 oa -חייי" ":-גי בןש,2םבךש:יססמו:מ:.2ג ם:נ:ש בם,עמ לוב ?שללתם?!וץם

- ~ S Y  

 '1DiP Tsn נ-'""יני

 )עמן מסלח מכ) Dn(ol כמדוח ספ!רך טיסים יונח ו") וט'. המדות מכל געול שתהיה אמורה

 3מד!" סן , יכי' ימיי, רסיס ימיייט,ימעסיי, D3D'-סשים ממפ o'b)o ממעסים מן ninpim גמעסיוח מן וכו'. מיחס שאתה החפץ ממדת יצילך פהאבל
 סמטייס, גסס סת)1,ית

 ייי)י,י,ס טכס "'כ,
 כדכורו ומ)סייריס )ר1וט נטענים כנוטים וב) )6מל דכרח 6סל סמרורה כטס סח)!י!ה 6) !כקרע ,יקודמח

 כאפק גלי ווט . סרס כיישר ר,קירוכ ורך ע) 15 יענרס ורך 2 ל6 05 , 5' סימןר.טיליסוף2
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 19יהכוזף שםט%מדספר
 תבור סובבים השסים שצלך שם שממר רלבר סח הפילוסוף שתהלו, נשסי . מהחפץ ניוהר עלינו יאזון לש שם ההצלה של קרבנו כבר החבר אבלש1'

והנלנל  עערהקיל
 ימל ר(פר6 6) ימרח 5טר המפן גי , )ך סוס4ני
 ממפ "עיוח סמכ%ס עלי אין , ממם מטןג14
 bb1( %ר סדרך עי ממסן הנמסכות )סעו)וחדומות
 6ת יתש מ)6 מפן פ6 רק , ח%תס ישםנסעת

 : מעה מ)6 רום הסס נדכריסידו
 וט/ יםעון לא אם ההצלה אל סרבנו כברן

 שלר יצתי נפלט רגרי ע) נט5ר )6 06ירג4ח דגרי ונדקת )כ6 יטועחי קרובהר")
 יזיססמפוט

~Db5 
 ממדוח תכ) ליל סתייס הפור

 הפילוסוף אתה לו נאסר : וגו' ינ')ך מסוט'
 וכח"כ , כ' סי' כממיטי טומר סדכליס הן הן .וט'
 6טר סעייון הנ%) סגנ וחכמתו otn)bn מטןמייכ
 סגיג,יס כ) עמו ויסככ טעות כ"ר ככן Dtbשוב

 נ)נ) גח)) ס'6 06ל ה61ח כג'וני ג,סכסימויסו
 סימן ס0 עוד . וכי סנ)ג) חנועוח כסי טגוייסהילח
 ע"ס כספרד גמכמס )הודות t(obt מהכרח 6כ)ד'

 הדוריס "רייח כי טס טשו שמגית . וכו'מיאס
 )סודות ר.סי4סו"יס הכליח ערפיח מיוחימכקורס
 . גמקרס מחמיסיס בדוריס 5'ן וכ' ה,ולוחקפחן
 6דכל ו6מ כקמלו ו' מימן רמזורי כטס מס גורלוכן
 ההיה eiJbw הו6 תה ערמו העלון סג%) ע)עמו
 עמו 6דכר כן וקמל , )6 06 כמקרה סהי6יזדכר
 , מרור חכ)יח 6'ן 'עד ומס '-oftlJiin הסס3ערכי0
 אכריח )הס 'ס והלס ה1ממ'ס ,ורוח D'hllוצמגו
 ר6ף וסיס )גרוע, "ץ ותסס והוסיף 6'ןע)'ס0

 , כמר"מ ושמגס ,ורוח סערכ'ס מדם עטטחהמזטגה

 נחמראוצר
 ייםלש%8.4*שיץר

 גועו ומלות'ס סקונ'ס י) nlfitD גושןקוהתו
 מיטל מן thh %3וחפ מאףיצו 5,חפ יגו 6ג) ,כמוץ"
 הפילוסוף שתה :: סוסן ט) % והמס רק ע4פ ,ס5ו )56ט
 ס*)חזף דמי תמלח 1' ממתעפר ,1D'P 1 נר6ט גצס .וס'

 ג61 וי טו5ס 6% נות סניר6 %) ו"ן גממנו כטסכווכוח
 כנמרס גמעו( טגפל סד מלט ח 1)5 ס,ו".ס, פג)ומטס
 נפטך ,bo במקרס 11 גסגט ndnset nOtu כמטיסוסב)
 לרטוט ממגר )ו גיער וגגי , וסגוגגיס סנ)ג)יס 6n1plmהר
 DIV)C 4 עז ס'ע ID'D סי מ'ז מסימן 6' גמגמיסטותך
 (sgn מקיהוי סטי4סוף mw ימס ס'ס טייין 5ן .סתווי

 סנעטיס ספניניט ג) "פג'פ גהטגו , וסינון סנפן ננדוףסגו,רי
 געגע 15 יצגו סג)נ)יס תפפוס 6הי ,מטכיס ירט)געותן
 מוזם מגויי יגר סוס סטי)1ס41 יכיס וגייסו , גמקרס15

 : סרטון 6מר ומטך סג) גי מודכ קיוו ומזין סעורןגמידוס
 "5הס מצחר גימר . השמים שצלך שם ששר הדברטה

 וסג)ג4ס, תטפיס תפעות 6מר ומטן טכג) ותלמי סמרןמרתיק
hbפ. 5וחס טס 6טר סוגר מס ע,מ0 וס(מיס 4 ,5מר 

 hSW ונמו מפטו)וחיסס hivo גפי cro וספוחןסחוטכן
 ,עזו, ס' גרבן גי טת%5י ופג ,ופצן

 וגמ'"
 ח9, 6טי ג)

 ש נגי15י בירין נ' סימן וגהתי(' . וגירן גטמיס טיסס'
 סס . תמיר סובבים השמים : כ% וגירן סקי,ור הססואן
 גמרו tnvo ג)נ) סדקיך הריין ג)נ) מצגי סג)ג)יס"מוא

 מצק) טקס טסם )גח גיגגי )סגעס טגעס 001 ,סת,גנתס
 סנ)ג)'ס 6)1 ו;, . סקיימיס סטגגיס ג) סט סמו4תוגונך
 )1ד onnunI וגורס )ו סמיוהיס גחויסקו )יוגו שוס 6מדג)
 ימגיימ מפרג ),י 'חוופפ 5טר יתמי כנ"נ) נענימ,ימ
 ג% יכרו סג'ג 6מד חגוג )סגג (גת~;1 סג)נ)יס כ)יגש

 וחשו" ממיקך ידך נ6 הנ6 המעיין 5תה 6ו)ס .עב")
 י;

 כסכ,,)ט יעמית 16יכיס הגס כי , כסף עירת טיס )כנוח הי6 מותה oh נוס ממכר חטוכח ע, כסן מדרי;)
 )רדודות הטי)וסוף 0יוכרמ מה והוך המקרה רופך סהו6 ורזון ממן יט כי , )רנון רזון וכין )מטן מטזכין
 יכיר 6ריסטוס כימרו כ' ס' כסני o~lno נכרי הס ונך . וכלי 6טר והכוולי ממכל דברי טיולו כמוט

 3מה רוה יחג' טסו6 6מל הסי)וסוף כי טס וכחג . וכו' כמקרס פ")יס 6יגס כנס הפגעייססהעגיגיס
 נע) )טיוחו רונה סהו6 )5ז0 זה המטי) . ג"כ , וט' מוטו סירנה 61"6 מהגס כו וס"מ ממנוסהחחייכ
 , מוס יוהר דכר ורנון מסן ממח )הכין עוד ולפטל מ4פ. טיר1ס ו6"6 כו והגס (or וטממ וידיםעינים
 ספי)וסוף ;דכל המנוין, הסרן ע) מורס ו,ס סי101, ערס )דגר כונס ע) ג"כ 6כ) , המקרה הפך ע) )נד)6

 כע3 ככס זה ה'ס ט)6 6)6 , הנכריס דבריו %) כקמרו יאצר כסלקו המורה דכר bwt , 6' סימןנר6סון
 נענין 6,6 הסח'הדיח וענין שוגה ענן 61'ן . ~mhDt 61)1 החקר )זה והחימדוח ממנו ככנה וע'נ'0'ד'ס
 יטיל כטי)וסוף 61"כ . מזכריו ע"כ , וגו' כן 'מ61 ס% וקטסל וייוסד סיכוון כמו מני6והו ו6ט0ר גמ361)חי
 ס0 וציוח והנס . 'ד'ס כטה' יימהו כן ע) 3ע)'ו ממרון ע) ומורה מקוטו "מסר ונס , 6למ'קהו )6 כןוע, כעפו ממרון ע) מורס ג)ה' וסוך מכוסו 6"6 ,ס כי , ור.מכחכ  יולור פעלן 'ת' )ו )'מס נקטת 5טיסמ"ק כהרי , כו )הודות העיון הכרימני 6טר המטן רולי )6 , וט כרפי וס ר6י )6 )6מר טמס ינוס 6:ל מקוס4
 ס6מ OtO סמ6מל 151)0 , 11)חה 6) 6מח מסורקה כו ו)ד)נ ,קטן 6ין המטוהסיס פטמות מן ורנוןמפן
 יפת פ' צטט המולס הרג סעס מטוכ כו (DY יכו) קיני , ,רעם כו )יגע 6ויכיו יוכנו )6 )מען כנגדולוקד
 עד ע"ס 4 )תת 60"6 גגינ)יס הנר6ס הסחמיטוח מ1ד ~mnvp דעת געו) 6ן כ6 כקטר והכה "ומן

 ס6ר נ"ך טס חכר . PWD כחטן מכוין כוכח ע) 416 המורה btot , מק1הס ק,חס הנמת סדר ען ,הטיסיה
 שנס ;י , מ' ט' vanSn מסטר כססי הרסכם 6ודוחס ע) והטליך , הקדמ~ח עס 'שימו )6 "סרח)ותיס
 ניכר דכריו מטה)' מכר ט) וטעמו ,  הההמ)טוח פל יסירסו ייני  ללעס )היות 'סנ)וט )6 המכריגר'
 רק . 1כ1' הכ! מזר ישס וט' חתיך סוככיס הלמיס 16,ס סס 6טר היכר OD כקמרו הסןר, ע) מוומסיוהו

הס
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הכוזרי שרמשמרמפר20
 ממבלג בעש::ל:ה,"::הנםהנן

 סאך6 במרטיטי סנה) סו6 . העליון והגלגל : טפוסיץ נחמדאוצר
 וי6 גשגו מגוייס סנ)ג)יס כ) . דבל  נושא : קיומיג)ג)
 . לו טקום ונוין : סגטו)ס וסגויוס otDIJe )% כג))ס%
 חוגג יסים גוף 16 גסס סוס משם סוס )ג)נ) 6'ןכגומל
 סג!סיס גב) htw גסו ט4ו סוגן סגך) וט ויסים ,41ס!

 סו6 סוס סג4) 6ג) , Ph~ 4 .ovn וגל י rhnטגס%ס
 ג) מ1ס ע) מ;"'ש ס' יום רק צוחו שג) !6'ן סג)חוג)
 יסר כדרך תמיד תנוטתו : בתנועהו בפיה ושיןשפע:
 וסטך גדלוס %מר קגוטיס 1UUW וש' פט שאוגששש
 סגנכן) וסמגגיס . שוח ג'ז גג) ")ס 6מי ישגוגששע %י סנ)נ)יס ג) טס וסותן בגג סמןדות 6)1 וט)בשן,
 ),פון תמיד סוס גמרהנ שוו סגיג ייו ט) מס,וטטיססטטוס
45om) , וסכוכגיס o~r שמים, D'1U ג,סון המיי סם 

 עומר טרכז השרץ וכדור : כזרומ"ס וכן , ס6חזגמרמק
ש  ,פומדת יפויס 6טזס כדוי כמין סי6 6ף %ין .ש
 סקויס זג) סעגו1ס ס) ס6מ1טית סייס טסי6 גמרת!ג6ת,פ
 סג)נ)יס גערך !%ק לויס, מס ספקיף Sh מטססיו44ס
 פרס 15  ס*ין  ספעול בפוך פפרבו  בלווס כמו מ6דקפש
 סמ41ס ג)ג) גטדן נרגט יטור סוס )ס 6ק ס4ע שןג%.
 סקדמוגיס פמרטי סעיף וגס , סט)יון סנ5נ5 נעיך כי6ף

 סגולו קיים זגג מגנתי גסכרח 6'6 סוגנ יגר סג)פלשה
 ו1ש , מיג ג'ו ירט גמורת סימג'ס וגטקס , W1)fieפגום
 : סנ)ג)'ס סנוג ולניס קיימת טומדח גסגרמ שלן גיפלשן
 re יסו טופי pw , ממרמס כועס 41ש . נבו"8(ם4
 ספג )ס 6'ן . mo ולש : נטי סוקס פסוע ש פסיס%

 ס6ופר מזרח )%וץ , מגוג סוס וג'ל מכבוס ס)6ש4
 טיפס וכגל , סשס ס6מו,;יס 11Dhg שו פשה8ס*ן
 דוש וסרימוויס סקו0?ניס קדמ,וי גיס. שבמיס dnoסדרם
 ניון סגו מרסון ומגס . יייס געעי15ש

~wtpel 
 ושם :

 ססו)ס טויני וט% וס1מחיס סיטזוס . וא' הבלסדר
 ("eh טס61 גמי צ'ופר . עלע שחש טה על :ש4%%
aaaופרכס סיסודוס סיסזר . וחתיכות מהבמות : נשטין 

והשיכות
 ההודהקול

 , סדר כדי ע) ר,מסודל יאזור 6) סכרן ב"ר06
 ק ע) . הימס טסה מלמיס לוס סטן מסון וסור.ר'
 מיגר הנרקיס סוס ר,סדל הן . סדרך וס ע)קיק ספל ממו)מ עעתו ויסיס כננס! עור 4 6עטסכמלחי
 , )חכ)יח מסדר סו6 וסמסדל , ממדל sp מורססו6
 מסודרים ר.מגקיס נהיות סור טג עגיפ הום וסכ'
 הכונס )ו ח6וח )תשיח שתסדר , תם %כ4חט
 ממו"ס סייחו יחחייכ תלוין ככונת ODI btnV ,6)יו
 , כ' טרק כסני המורה סגחנ וכמו , תס91כחסן

~1DI_ ע) טכר6יוח הנדונה מן כי דע י"ל ט' כטהיטיכחב 
 ס'עמוד תם סי6 הקמח ע) חמ!יס )ת' ~eslvמדוס
 מהם יכר )כ) כי , העכע'וח כנמ)6וס ממוסתע)'ו
 מטין כוות ע) ר"ה b'ot , וט מטנ' וטוה 6מ7חכ)'ח
 וע) . ע'" , ממיס ר.חח7סוח עם רק OJD ')!"ר!)6
 מך"ן ע) המוג6'ס כמוסהיו ספכעו הרוכב 6דנ'וט

 הקוס כ6 כי מ' ו' פ' מלחמותיו ממחר יחסיהעולס
 ג6ן )יגחכ נחגה )6 6סל דכריס וכרוכ עניןכרוב
 )וט ס"ורגו המגס דברי וילדתו . 6ריטחם)ש)ס
 רשך ע) יורה המומס מסדר זס , pnnbt, "'לקמלו
 )סדים obtinn 6טר מצחו מטון )חכציח ממילhia קיוי טיס כסכרך יגרס omb כי , ר.סהציסדשם
 כ) יהיס )6 כי , ומדרס מני16חס הכניח וטנרתען
 בגס סטי)וסוף סנ' ע) סחנר סוכימ וכק . למשן נחמשי זס משן י% ועוד . fp מסק, כ)' כמקרסש
 6)הש )ה' ועסינו ועוצים וכמיס כידיי יחןוש6

 כי ככד ממקרס הסך ע) )6 בשוע, כמטן)ספוח
WDDסמדר מנד נקטפ 6סל רוססן ע) נ'כ %ים נקם 
6מר

'hs (דומם וט נמס % . )סכמיטו ה"י)1סומ יוכ 
 ע5 סל6טון כמ6תלז למונס דרך נע) סכתנ)מס
 6מל ר,מ'ונ )מנימי גט6) תפז , כקשת ר.מחסל6'ח

bmטחט)ס 6) סככתך ככמו סס"י ימעסו 6טר הלמשיי רצבס מפעת טננ)ס )תס ונכמ כיכטת ככסת יגל 

 פרכוס יותר מיחס ס6ס ר.מ5י"למ יום ש: גי יקמלו ו6ס . יחו יונכ) מס"מ! המספל וס %61 קשחשטתי
 Snb , ס0יש 5ד ע) )6 ע"ע נרצעת סאת הסנכרן מסיה Yrb , המורקח מסחפעס ממרע העמסשטד
n)owקי!ס )תכריח מכףן ntbth" . מזפ וקמר )זון כ6ח ו6ס . ע"כ , מיוכ סספעח )6 רירתן מסות וגסו 
 סעכרממן

~Dli'h" 
 עציך סיורם וסמסרון סדותי מן )המ% פכ) 6יך כוס, יוכלם )6 הן כחסן, )כודות

 כקמרך י" סשן סוף כממיטי כוס קדרו ממכר ר"כיע ככל . הר6סוניס ר,סי)וסוף נדכלי כמווכל מטןסם
 % ויכבו קהליו % בו 6טר העת שדם 6! מעדרו 41 רותכו סיכת ג6טסר DDD הכ6 כי כי , ממןשיתסיס
 . וכף סוס סעלמס8פ

~'DIOt 

 . 1D'D '6 כר06ון כחכפסו וככר , כ' "רק כלקחי ר.מורס עוד הס"ק מן 'סח)ק ה% נס ומנס fp. ,יזף מ4% יסחנה !)6 דגר ע)ע יחמזס )6 גמיש גלח קדמון י4' מפ4 עוד
 ש5 כמעכי ר.ר4יס  1tWD לי ישי 4ר %ר גצ5 פי 5%5 לי  י"ס סמנר, רכרי )מטמע שכהי יצתזה
 וטכפ סו6 ודקת , זס יי ייו חריע )ob 6 6ך . יסיס כרוך גס וונלכהו 13 1נטמהס מנעה Ut~b ע5חוט
 61, , וקרס ר6ס זה ג61 כי יסתר 6סל סוט יחוס עז , סוטנו עינינו )תרסס 6סר ניוחנו 6) ריליוכ6ח
 b'(s וסו6 רצ)ג4ס יחר כ) כו)) סהו6 כו רוס . לו פקום ואין הכל נוורא וכמרו : ;ו)י6 מיץ מסגיידן
ג%)

 מליגן 4 ימסו מככר סיוח עס , יקיסהו דבר טוס )ו פונס הינה 3)י ע) , הקמת )סי נמקוס ושכי
 רן6 רק . בתנועתו נשיה ושין : ממנו גכן)וחו י,וו )6 סטנו יחנחן 6טר העורס מרכו והו6דמקרה
 לס )חמומו מון יתwtbn 6 . סבה ולא נטיה מבלי : ולכחן )כ6ן מעם כגחי סוה 6מן סדר עי)שגס
 סנ4%ס מסכת osis mnw son) o~lp סקרן כי , סטכ 16 נןטד סוס כרי נם DIDbS om bg חמידס!6
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 ~שהשרבצ'זרי שנימאמיספר
 הרבדים בהאו לא כי , ההוא ביבר  טרצרות לדג(למ. תוכל ולא , זההמועתישיכזת

 בעשרת בשסע מצמייר האויר שם ההוא, והדבר . קצתם את  קצתם ולא  עצטםאח
 )נ"% "דבר או חפץ אתה אותו קרא , בלוחות חרות מצטייר המכתב ושםהדברים,

 : תרצה כאשר אודבור(
 ענע הבנת לי ונתנלנל( )ג"6 "ונתגלה המדות סוד לי התבאר כבר הכוזרי אכרן

 איל נראים דברים על נופלים שמות ושהם ושכינה, ה' ומלאכות ה'כטד
 יהורהקול

 . כמיוצר )תקרס מ9ס 1DD 6ין סוס שירוע
 סיומן עס 3דנריו סע)מיוח סגורות וכרוןוססמיס
 כמו המקרס 6) סב) המימסיס ;גי 1סר6'סכסענס

 6סר  רו6יס לקיוי טכלס מס לס1כיר רלפ כי ,שכרני
 )ר6ות נוב) )6 6טל ס)ורס "מחח ונוע ;כירממנו
 כפוחו  תסס , "מוריס ר"ייח 'די ע) ob כי סיס6ח

 נגלונו כ,ני1נן tSb  ודירים . דבר טל וספויתושיייחו
  וט מי )"מ( )סימן %עב ס' כמקמר מקדדומים
  השך כנבר נ" "ור , רסס בלי נפלן OiPהעטיך
1)hnbtוכסיעני , ontb ס סגד 6רן ניסוי סייח" 
 Ot~P נגס פי יו מדע גי פפריי  9ס מי , כיסייעמ

 מנחרן, "גן ירח מי "1  סטגעו "דניס OD טלקו,
 סוס . וגו' ")סיס כני כ) ויריעו כקר כתגי יהד3רן
 ה,6 כי ממקרס sb סדכריס ועימס ע"ס מחטיךקר6
 Sh סכ) כיססו ודעה כמכמס סטוע) ע"חמחטיך
 סגוחמח סכח1ח ע) , ממדים מס מי וקמר .סס,זמן
 . וסחמונוח וס5יכוח וסיפוח מנרוח מדחכזכרים

 טלפס סנלגלימ. על  or 6מל )ן, עריס ;עס מי16
 פטי9פס כזרן "סר מפיס טל ס' קול ( סינטושיויס
 . יטוס 'פיס על יון גי ספטוור פ"פר ט"ו ,3סס
 ינ9רש סקרן פרכו על יי" , פיסם  שכן ירט פישי
 כ'ז( ךטמ וכשפלו ,  סטלס סוטסס טפפנן  טסים5כן
 בקר, כויני יחר  כרן ויפר . נליפס טל "רןרולס
  "לסיב,, ביי יל ויריסי . גנלנליס otpupn סכוכגיםפל
 סיתוניס שלס סיס .  פליין פלשכיסל

~bh' 
Oip כי"ורס  

 גסוס ob~n יבלי otDDnO  1 5לס רכרי  סחן'רקק
 prn  לך , טוי  נסיי ס"ס לך סיהסי כי פדנרוכר

 : פפך  o'o)h וימיוקנס
 סגין . יפ' ה'  בבור  ענין הבנת לי  רנתגלהן

 יכו' סרוהיי סדק  מגסס טל ר'  סימן כדבריייחכר "ליי  כיין "סר 05 פרקים נר"טיסמוי
יפגו5ך

הנביאים
 נחמדאהגר

 ו6יגוח , מוונג גג) מכהטדוח 4ד ג) טיעוי וגן , ש 6)ש
 סגל ושלסוס וסיוגט וסקר כמס גטגע 1סמורגגיססיסוזוה

 יוקזו יגרל כל . וההמונות : סיויס לונך כפי פוגגלנסרי
 ס6יגמס מן מחו  נקי1ס  ט6!סר נייוס ייוסר מפיוס פלסס"י

 לתנחום חובי ולא : ייגס יהןפי יפורט , סיקונסילייוס יל n(~hiw  סיכל יתנע )6 6סר )1 סקריך וגסיוכגיזים
 נט14 כסרר יגרל יש כי oimt נסכים שפוי %ס .וגי'
 י5 ו% יספיר 61 ספירט יי כפקרס, וסלו ול5 פכייןכיוונם
 הדברים בראו לא כי ? ומוגג)  ימר  סדר פל פליניספפכו
 ממ1זטיס סזגויס ג) גי האס טחתן 6מר . עצמםאת

 כו15 )6 ס)6 סנו5ס וט 610 ומי , ;ס)5ס גהגמסננוסס
 , 1DiD 5ח טוסם דגר "6ין 610 ר5"1ן מ1טג) גי , ~5ODIה
 . קצהם אה  קצתם  ילא : 1ס  סייסיי גטקס ;כ)51'ן
 מי סטמיס 5'ג , כקרן 6ת גרעו שמיס ז'מ הלמרג6י)1
 סגור5יס ים 4ו סנר6יי יגטפיס  סלן סחודס וספין ,גר6ס
 יפח %1 גיס סלינו סכר% פי .יס , וכלויס גולם סס5גל
 1ו6ס כגין 5"ר וס61 ס,גו5יס מג)  שלס ריווי "ןינסס
 פיס 51יך , יסכפסו סגל  ולמכין גיסו סיפים  לפטוםומקר
  nwcin 6הד 4י 9ס הזן, 15  נבו 15 רוס סגך לו%וי
 פול סריגיי ע4ל ימס יר'% נגר מטוס גט"י 5סרס46
 וסייפך סייי סר פפפר מאי  סוכך 6סי 5טר יחסומפיס
 ולזסושט לספייפע ישויר טל פ9ר . כחפיר האוירשם : וי כפו  ישון . החוש ופרבר : סטטוס וכסיותסרברוס
 טטרס טל 45 וסייוש (nvnth רגריס 9ול פ14 ידרישילו
  ושפ : ,סר6ל טדס קפל 5ל מרגריס טיגיטו גיף ,סדנריס
 5נ;י ;חפט)1 גן נמו . בלוחות חרות מצטיירהטכהב
mntb,אוטפס גוייר טעמם גסי תגיס )מלריס חגקע 
 אתה 1ffiN קרא : ג1וה,ס מרוס סזגריס סטלה ")ומינוח
 fi~w גרס )ח5י  6ין  סורקי כילת סטם ר') . 1כ1'חחץ
 6מר נעמן 6,ח  ונתקל לדגר 14  ט6'6 6ן , 6יס גניקנמון
 יגר 16 מפן וט מקרך 6יך מקס )ך ומפט )6 ), 5מלפגן

 ג)טוו גתי סכיס לסי  גטפייפ כסולקם טוס סכ) כי ,ודגור
 : ס6מיסי סיון עומק קטי נס)6 ונהני עוין ע) ומורס ,ג'6
 סיום . 1ג1' המדות סור לי התבאר כבר הכוזרי אסרן

DIOמרש ממתיגתי גלחי PI)DD טוגנתי נמזרח 
 (1Dh  ספפיס  סכפס וט ס51 מכ ס' כגוי סג,ח )ו נחמוס יגריך גינו) מתון . וגו' לי  ונהגיך : סי מלק%3ט
 111)חס , גין ,ר6ס ס' 1גגור וגן , 'Sh1C גני קטיני מסל י,ש 15גלת ג5ט ס' ככור ופריס כמו גרפי גס,5ר ניסוגקליו
 : 1DiU גסיי ג' 6ף רוה:ייס גדגר,ס ;והן מזין ~Ph מס נמק1ס 1וגג) כמטיח גר6יס והסס ס' סיגוז סמורם מססרגם

 phn פסיו סגסוגיס  ויפטפפוס 5דס )ג1י 1ר6יס "סיו 6'ך גגה1ניס 11מ,6 ממנג'ס סוקרטס ס' טעי . ה'וטלאכות
  גן  וגרפון פווס טרקו 1hino ונפו סרפ  ספפס יני סיקסה ~lh)D כפו פפי, יייייס מטפים יכייסונסס

 יו~
 גטגר

 יויו5מ, גפר5י שסיס גוס ככיול, ררגס לוי יגופרו  6סר סממקריס דון 'הגן 6(1 , ((tthe סיו )6 6)1 טכ) , י'נ()גטסטיס
 לטפוס  נסוכם ושכוסי גפו גגסוגיס  סולמי טני,ס  שין . ושכיגח : פונן מריר וטין יפורוס י9 כיסור יסכר היסגיר פפולצי
 סקג'ס חף) למלו כעגרס וגדרו 'ג)נ)וסו. )6 סטיגמות ג) hh1 ס)1,י נפקוס  יגן ט14 גסו5פר יוטפיוס פקרי 41 גפ9וסמחס סיוטי ס'ו כיילו פיחי 011 ,  ד'( לילל  גויון  סוכן יס' ולן , גפורן גוללו יצריי ,  כ'פ( 1יס יסוקל ייי נסוך ויכ1סי ,ג'ס(
 על : קו' סגורך עלס ע) ;5מר )5 סג) , ס' 1;ג';ח , ס' 1מ)16 ס', ;ג1ד . שמות ושהם : מקומו יעלס 61ין עלס ס)שקימו
 יציבת 5י מס אגוין  ו% . סנגי6יס 6) יזם ט) נגוז, )סיפוח גזי ספי נר6ס עוינים כס . הנב.אים אצי כראשצברים

גיזי
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הכוזרי שנימאמרמשךש2
 וערפל ועב אוכלת ואש ענן עמור שתאמר( 16 שנאמר, (~sff "שאמר כמו ,הנביאים
 מן ניצוץ האור כי המעונן וביום ובערב בבקר האור על נאמר ואשר , ונונהואש

השמש
 נחמראוצר

 סנר גסו נגי6ש ט6',ס פי ס' משן טשו מ151ו גישגי
fiwפון ססמוד סיס וגן , ונזטון dbt ג) נוכש יוגרס( 
 חיטכן 'דם ע) "'גיפ )16חן סנו06 סגונס 6ג) , יסוף)9ני
 ג,גי6יס ו0 סיס וסלנג סטיקר וט) , וינוי 1ג11 0ו,נפעמס
 גדילן יומס ממנו )110'6 הטמען) גוס ע"ס סמקכןייכעס סגי ~גן זססמון, סג)) 4טר סיתם ;ג61חס סיקרט;)
 גכוסנסו olliGl מס גט' סמקתן גגשי0 סו)'1 מרוח וגן ,מ6ד
 נגיל נושן וין גו"םולג,  DID נ% מתושע סמלן%

 : )ומ1,סס מיי '"י6) 05 )סוטיפ  146  למיי 1ל5יבואך
 ג' ונקמר , 'ומס סק געמור )פו'סס טל הס' . ענןעטור
 ומטס טמפו וט . אוכלה ואש ' מסעיסכ ג%ש%, לפ ג) %'ו' גו )')ס תסיס ו6ט 'ומס סתטגן וג ס'עק
 סיפן ג'שק6) נוגח. ה5ש ספץ: נענ 6)'ד ג6 שכ'ים גפ'ט . ועב : 'Shlt גנ' )ק',' 1ג1' קונות כ6ם ס'שפז
 סניג 4 וטס % טצ% ן15פ' וט' הטפ) גפ'ן 51ר56'

כקריא

 וורהקל
 מרמח מעדני כוצו מ)6 ככר כי , סתםכמט%
 המכר ס0 סוכר ותמס . 6' סימן טכ0כנו וכתור.חולס
 פה1ורוס סקדס רוס %6ע סנקר6 מרומני הןקמנסס

 כי וט וכר ט)6 היות עם ממס, מ1פיירוחר.רומניוח
 יה,ס ההול הדק טהיסוד מטולי סכין , ס' כבכוי06
 רם, %אכות ונקמלו , הנטפיס סי)ייס )כ)ממל
 , נ' סימן כלניעי ההכר כמקמר ר.ת%כיס טלנס

 )יש גכל6 פסיס יט והתקלך מקימוח כגויומשטח
 כ6ן מכל OD31 . וכו' סלקים סיפדייס רעומיסמן

 ו,הו המכל קם פנתר לתה זע0ו טונהופכינה,
 עק עמוד וכן . וט' ה' וסכינת ס' ות)6כו0 ה'ככור
 ר~שרס לכל ויהי . טס blO וורמ מקומו 6) 6וכ)חו6ס

 סניטטת נסס פקין וימו , וו") סר6פון תןכסמלון
 הקור גסס ס6ין '9Db כן , הסמל כדול גט0 הו4166
 , והכוככי0 ר.מ)6כיס נטס סו6 הרכינכן ר") ,סנכל6

 סמה הסכרין קדקוד ע) רשמכם מכס וככר . ע"כ , וגי סו6 ס%רpno 6 עתוד 16 הסכינם גססו65
 מון %ר6 ככ!ד הכינס ה:קר6 הדגר סיסיה מקו , וו") %לימם עמך 6רד %6י פסוק ע) וינם מ'כקמרו
 .6ס סו)כיס "ניך 6ין "ס חרטס והוך מחסרו, רגש וכנרקיס כ6ן הרב מסב ג6סר יחכ' סוככיופהסס
 4 6מר הככר יחל שככך מהסס מון )כר6 גלוד עמו כנכח יחסון )6 ותסס , כינ% מהסכן טכינ0ך4ת

 . וככחדו כעגתו ס6) עמו טיבך מכקפ ס"ה 6כ) . גבך מתרכס סיס 1)6 , קטמך יל מלכי מנססל4"ס
 הדכר 06 נס )1 וקמר כקויו ס' טטמע 6מלוכן

~ro 
 , נקרנת 6ור נ6 יזך מטה %ר , לעטה דכלח 6טל

 )6 6רי טכיגח' bh' )ממני תוכ) )י סני, 6ת )ר16ח חוב) )6 חרגוס וכן . כיננך דה' סכינ60 גתןפסך
u1'rw

 5'ש"
 ר,סשנ ט ירסס סי סכטר 051 סליותיס. גיס שיחר רס' יקר" גריך  Sb'i1D כ! יוקע ונמל .

 1  וטכילס יניח יחר גו  סיליר הגס , כן ריוג ט טטירט ככורך 6ת )6 הרניני כמו ויהיה , ו6מהו סנוריופנס
 כרי, גו יקבעו 6יך ונווהו, סתטכן 06 מ)6 ה' וככור הנסוק סלד ט) כדעתו )כל6 ככוד טסו6 יקמרו06

 געוגי גכל6 וככון SbnNt(וממכלך
 617) טהו6 השייגס פס ע) יולו רגיס 37ליס לשהית  ובדגרי . ע,

 ,ת;'
'bK' 

 . עב") , וכו' מן )יוועיס וסודם כקוקה ידועים דכריס Sb'ri כן ויונתן )6ונק,וס Osbo הענינים
 ד)"0 כקלף הנכחכ הטס כי ג' 1D'D כרביעי כלמרו ככה ע, )סטיב ספחו סי ע) )כליו הרכה המנר6ו)0
 mbn הגפע),ס הדכליס ") סילמו, ים גי , גד מנקתי קנז btw יילח ג' יחכ', "3יו שתו הו6 ,וע9ץ

 16 כ"כ bton ויקמרו הסט) 1tDY (6 כלטל לרסון סמופ )וסתסמסיס
~1DS 

 bno 16 ה,ס bpn ויקמלו
nr)oם6ינוו מה 6) כקמח הלם, ו6ץ (ננכ olpn) 'כן , וכו O'tD1% (6 0כמלנו מטסט גגי טהו6 מפני הטתי 
 טתי0 ירקח התכלס f'P ט16מריס וש , וט' כטמיס הייטבי ויקמר , וכף %6תיוח רחרוח סכות מגנחינריד6
 רומש וכן . וט' טתס otniK1 כי וקומרים נכחו ומסחמויס העק ועשר %ם עמוד Sb יומויס וכן .הו'
 טרותדס b(o' דבר ע0 הדבור יסים וכלקל קמרו עד , וט' %רן כ) ידון עגיו ottnibt הנריח %ון%
 דרך כמקוס טיונכ) מס sb ורום, מיסוך 6חה שוגי 16מל הו6 כגילו ימך )ו"ן ד)"y)b) 0 לוני ייתרשיו

 DIDSD מום טס %ר ההול ר,מקוס מן הדורס ידלטס ודמיניס כמטניס '(Oltp or וסנמיף . ע"כ , וכיהעכרה
 כמסי 'כרך המכלך כ' DnDOt(( המכרך ממסכת תכוין סנכל6 )דכל )6 כי 1)הולוP~o) 0 'מוקהיכל'ו
 וכמו כקמור, העכלס דרך כמקוס טיוננ) מס 6) רותמו o'on לק 'כ6, כסר כ) עדיו חמס וטומע6מן,
 )ש כי oi~po ועת רומ כנכי י! טס תסיך המכר טלין )הורות טס דכלמ יכ6 ועוד . סמהסיו,כל

 דברים י.מ ס46 כמו ר") . ומ' אוכלה ואש עגן עכור  שאמר כמו : עילגו )מר6ימ מתנםפענ4חיו
 , כתמ"ס סוכר שיוחס )כיס )נגי6'0 נל6יס 6)1 סיסיו ר.גונס 61'ן . ono גס נרסס הנוכר'ס ככה ,נרפס
 וכף, לוכוח ו6ס העגן כמו טוחו סוכ)ח סר6ותנו תה געקכוחיו וים נ' פיתן כרגנני )טמרו סוחר וס סיסכי
 סהס עניוו רק יטרף). כש ג) (yp' נרקיס והונס הענן עמול היו כחכגר וס סטך ע) העיד ממוטנס

 6)היס כחטן המנעיילוח ה")ה הלומגילח "1ורוח כענין הו6 מטניס ממט) . וט' הטעונן וביוםובערב ??-? סאו ש נאסר וכאשר : נכי6ש 6יו0 ו6ס היסס )מוכנש גר6יס דנלי0 ע) גוט)יספתוח
 %) כדמיוע הפמט 6ור כניטוף מט"ו ויט6 , כמדוגר הקדפ רוח הנקרין הרומס הדק גגטס והרותגינו%ת
 וגן לפוסק ") קרוג נהיותי כאקר ס%ן ע) ססמפ כנפח וכערכ כבקר כ' ונס , ג' סימן נרכיעיממכר
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 8* יבהטוי שישמימפר
 אך כן שיט , דלשמש מעצם יעיצוץ שהאון ונאמר , נסתרת שהיא אע"פהשמש

 יהורהקול
 מלסיס סקלן ןע העסיס %דים געלננסקיעה!
 'ניעו ט)" גי44ס ומוגעים המסנ"מ

'wtS 
 וכים

 יכדי4 6טל ה6יי0 רק , כענמס הס כההומ!ומ1מיס
 מ,נ0 החמ)ף כסי רכותנו )כיןכינס

~fi1D) 
wwtbt 

 , 6מד גוון )ומוח פעם מה0 יאוחלו ודקותכעכירות
 והשר . ווסתו נתן 4משחעס

 b;)b הנמסך ההו"
 אך ימסד: כסטר הטמא גיסן פינסג6ת1שחס
 רימתן נ;כמ )פענוח ידרוס ס6דיס stg . ופ'הגופות
Gnwlהדין וכן כסס. ויקורו זכרת סקיי ov$ 
 )כתם ממחזק U)D שיו פלסו "סר ס"1 כיסתשק
 התחטכס ועעוח . ה2כילוהו דקינו nD'b כפיגוונים
 נוונים נע) הסמם 6ול סחמסוכ כמה סו" nSbככ)

 ההו6 סמ4ף 61ין , מונים עטרת מטכורתו 6חוחמ)יף
 ההו" הניגון ט סטונס מממר מ1דצ)חי

 ידי ע) כי ,
 4 הו6 הנה מגוייר כ)כ1ט הגינון מחלקה 11כקיטס
 ענין גהו , עע'ע )נגד חמרה גוו;ין כע) עיניםכסות
 כס' כתכו"ר ט"ו "גרות sp "סר כענן הנרזהסקסת
 הניזון ט) מסטתו כה הגה . )"ריסטוס 16nuttSDחוח
'~lho(6 (הנקרך הנ") סלומני הדק הנטם פני מו 
 , בו וי16ר נתכמו נפע) הוה הנטס כי , הקדטרום
 )6 כף כטד מלטס bm פנים )כמס ישיירונק

 כרביעי המכל המאר . עגמו 1SD 'ח, ;יגוזוטיטה;ס
 %ד וסענס ממדוח ורכו כוס כיוניו ע) נ'סימן
 ה;י1ו,וח כהתמ)סוח המקב) סדנל התמ)טוחכעכור
 %מו הנס החס) ט6) )י וכתרומה . וכו, 6מדוסנסור
 וגו' Snvn כעין 6%1 "'( נסיתן %מרו Sbprntכיון

 "סר הקמח כמרקה סכיך ,ו ונונה "ט כמלקהל6'ה'
 blo סכיכ הסגם oh~n כן הנפח כיום כענןימיה
 . ש' טוי ע) ob9bl Stbht ה' ככוך דמוםמלפס
 ע) ל פ' כטקטי משו רוחמו )קם ה61 נםור,מורס
 i(nhu המוכנת ס;כ'6 כנפם הטעייתן 6)היסמללוח
 . גטן הנתח התחזעות מפנמת ק6)הי התטומזור
 גף כ' מקמר ר.עקלי0 כע) טכחכ מס )זהוקרוב
 6דס ט) לעיוניו כי נמד 6חה המכל  ומסכרי .פ"ע
 , השמש מן ניצוץ האור טיסים סטיון ממחטע)
 כגופות ממגהיק הניגן נלק ;ונס 06 כי זה61ין

 . כהס.כ6תור וי16רו הלמט סניה מכםהאעמוס
 מעצן הס והניצוץ ושהאור ימטוג %ס )כיעה

 6ינפ הסתם מן מנמסך שינון כי ק אש ,השמש
 גסו הלצן היננו המהן מן מנמסך והקור%מו
 הרומ;יוח אתרצח "ור כי ג)כ;ו נחן ו)הולוח ,טזכלנו
 thV((1 וכ"ט כעלמו ~tnSb שינון "';פ וכרססקוס
 6ור "ו" יק ן ק;ינון ימסך ממנו "סר יחכ'%מוש
 שיו ונימסר1 . ססנס ר.רו"ניוח גנופוח SOt משסי

אמר
 נחסראוצר

 *ד שי, פ) 61ש) ו6%ס ס' כצי ימות h~O re~nהגיג ספג* מ44 גן בגטם גיס גצן יסים %ר מדחשו%
 י5 מפן ע4ו טגן שר e'p1 נסמתfi1D11 0 0יו 6)1ג)

 אסו ס' יגהר משר ווסתך 16 ס;בי6יס טישו גנייוסטפטחו
 פש מתfuh oh~nen 0 ולמגן . טנעי p'D וו0 ,0ו6יב גדי מסרנן סדן ומן ג) סידות מוס יחמוק סטג) מונקסיפי 4 טג4 סט) סכטססס גיליך תמס גטי,יסס ר,6יס וס0סג%
 מלפר ונועמס othww רק 6ותס 1ר16פ יג4 )6 טג'1 וקנסס
 ט:4נ ענין ותסגיר גדי . וגו' נאמר ואשר : כ"סגמור
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