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 הטפר ישאר אשר עת כל אצלו ולהתחבר ולישרו אותו להורות אצלו הסלך השכלשיחול
 ולםשתד למאכל צריך השכל כי לכסיל וכמדומה , ממנו יפרד הסדר יפסד וכאשר ,ההוא
 , כן ואיננו , בהפרדם נפרד בהתמדתם סתסיד הוא כי אותו שרואה בעבורולריח
 הנחנחן לקבל ויכון דבר שיסתדר ובעת , הטוב רוצה לכל מטיב האלהי העניןאכן
 ושיר יקבל לא סדרו יפסד וכאשר , ודעת וחבטה אור עליו להאציל טסנו ימנעלא

 מת וכל , הפסד או שנוי אותו מהשינ האלהי הענין והתעלה . הפסדו ויהיהההוא

 יהורהקול
 . ולישרו : געי1ן . אותו להורות : וסיטכעיו
 : )ממי קרכוי כנגד . ולטשתה למאכל :כמעטה
 וט/ האלהי הענין אכן : ניהומי רימ ;ננד .ולרירו
 כעיר היאסרה כי , )' קם onib הענין.לקוכן
 עם )הסכימו מעחס יסמין "סר הנמס) עויןטוסו
 טהמכמס "טמר . והרעת ההבטה אור :ממט)

 ,  יטליימ נבירוס ייססרס יי%  יירפס , הפקיחסי"
 הכמה )מוחי ילק  ל'( ךפסלי יקי גן %ידכרכרי
 מכווי י1ס3 הפסדו. ויהיה Dib: קדוט'סודעת
 ס16ר יקב) )" כנטר כי , סדרו טנטסז הוכר6)

 סי6מר )י וומ lhl(o . 1כ) מכ)  הטסדו ימסךשהו"
 כוס 'כ6 כ' הקור urn (6~ ויוסב , הפררווידלה
 ו)הההנר , )מעקה כ1 טהר המט) עס מכווןכנמס)
 הסדר יהר "סר עח כ)16)1

 הה1"
tah)t מהשיג האלהי הענין והתעלה : ממגו יצרןהסיר יחסי 

 ממי )שרד היות סעס ר") . הפסד או שנויאותו
 מנוי יה' יטיננו )" הוה כנהנחו מ)קכ) סדרוטפסי

167Db0 . 6(1 סנוי הכגחי ,;ר Ineool Sib (;הס , 
 כי הגוף, מן כהטרי1 מה כסוטן סנוי יסינפ במוסגי

IPtU6בח"כ ,נ6 וכגסו עמו )סחהנר הלה יכ 
 6מנס . כהמקה מבסר ימסו ונסחנה )כדו טוכןבהיותו
 כרכר  סברו"יס  )כין נינו כ)) יחס סוס טלין ית'610

 ססהיס  סיס 3י לפטינ "ין ג-, ס'  בראייןספירט
 י"5 ס'  נר%סון ספירס רנר יייי . ייפס  פירשפילי
 כיוו 'מס  "'ן יי , ל,ילסי יפיפו  יטסגס יל5לאפרן
וכין

'inSir' 
 , טיסכשר  כמו הט6 ה,הס ט טיסחוה

 כממסכה ע"ס כ3ר . וכו' מה וכל( ךנ"י  בבל :פ"כ
 כסיר סיס מס גג) 1obn 16 טפ' אמומסייג ה")הי הענין והחע)ה ט"מר )מע"ס הז3ריס)חכר
 מוטנה" וביבך ומכאן מהעכודוח,עגודס

b)tlnb , 
 העכודוח מזר ממקוף טנוי יטיננו ס)6 המנסותהיה
 . מהעדרם הטסד )6גס

 שמרו הןכריס טסמטך 6)"
fnbמורה וכו' 6)ה'ך ובמס ה' ע3ודח 3סס נקמל 

טוכרון

שיש
 נחמדאוצר

 פש ;),ח מודים 1,5 ;גיס ג) וע) , ו5ח סי5 סג)ס5)ס
 וסיור )6דס סר15י גסרגגס יסוז,ה מ5רכטס מ,רכג גוףג5ן

 וסמדמס סמחטרר כמ כמו , סגהוח 1hrl ססרגט1חגה1סיו
 נעלה יזהר לענין : כ5דס עוין יעייר )6 , נמוחוסער
 , 6)1 גהת )מס סגסמוה "6ף ט"ן'פ ר') . הבהסותטעג,ן
  ססמ ג"דס טפס מס קפי )סס דמיון 61'ן סרן 6יןלמוס
 כפלי ככפיס  Phr פי י%י0  יתפס )קג) O'lhlt דקיםיזהר
 ג%וו  נרקיס פספוי סגי נפוק סרפב'ס סכפנ ויפו ,סייס
Ph~"סנן טסגמ , תגריס סנן גה סו6 מגטו )ד'מ( סנן ג 
  והיה :  ~olh פנסי מפולסי 011 ינסר שוסי ~w)tpסינגר
 סקדמ1נ'ס סס;'מ1 כגר ג' . אצלו המלך השכל ש'חולרא1'
 הסר ,כיס 5ג) , ס)מ'ס 1מד1ה'1 ס6יס ;חוה 5'ןס5ס

 ט'ס'ס 'תנן )5 4ס וגד1מס 6;(ר 16 רו,מ נמו ,גמד1ח'1
 טיסיו ,ר'ג'ן סס)מ'ס 5רס גר' טגט' גי 16)1 סקססטי)
 גטה . ההוא הסדר : מיס גט)' ממדוח ונדפיסמך1חס
 סססד לוס ;טיג'ט . הסדר יפסד וכאשר : וגי,15ס1ס15ס

)גוי
ovh~ מטי מן n~vh  ר3ריס יפרר פ1ר  פן כפוסיי 
 o7be סכל יסיר ככת יפוסיו ייפסירו פי סיון %ס ספזייפיס
 טד ג) כ' טרו6ס גסג1ר סוס . ומשחה למאכלירי' השבל ב' srin מכסיל  לכסיל. ובמרימה3פנ,ר0:
ovhon(;15 ספוחן תפיו  וכסיפררו מגמם רות מ)5 ויוחס 
 ohnr דמ"רר , סגין 6'ן שרן ;סוס וסוף סעו ג) ,גו8ל1
 נם% וטוהס 16ג) וטענו ותוסג חרט וחומס ~S)thט5דס
 1פריופ , ופטסס פ5כל כסררם 3פס פפנו ופרד  וייילגגסמס
 . בן  ואענן : ופוסס (bhn  לריך סמסיל סכסול יספופפיניי
 סטיב האלהי הענין אנן : 51ח "ה  'גין ל8 יגס'ליני
 1)6 לגיוס )5 6'1 6) הצטמח ודלי ל') . 1;1' רוצהלבל
 גנזיגס 'מג' %) nh(o , תגוף ,1ון טניני ס% 1)5סח'כ
 גמומר )זגקס גטדו מור ו16)ת קיבוס וטכס 'מנע )6מסיו
 סלמס 161 רומנייח "ד' שמס )קג) מוגן ס"ס ;מסגוףסגו;,'
  טלמקס

 רווי
 ספסכוו e)nh , ויגייס כרפס 18פ1 ופוסוס

 פאלר סיג) פן רי סגי) ,3ד)  גרוס 5סר סטכל טופפנין
 15 סנוף Dht) (6 ערס ס%ס והמת טסי6 גמו סמומומן
 עס מעורג וידיטק1 יהנדס "ג) "למוס ' סגוף מיחת'6מר
 וגק גממי גדמיון יק 6יפ 17141 סגנו Sx , גוטיםמויל
 וגסדינס סמ15מר 5) סזיס מן נסיון רק "'נויריטהו
 4י , גטמייס מרייס יק 6ינס 6)1 וג) ט)דס 6)מ"ו)רס

 וסופר,  מרנון  פטכל מ5ד סרגם ,עקה יותר גרוין 16)1 טוס וסג) , 5הח נסקירס סוקר סג) ,מסוס ומטסיי וסנגרשס5ומיס
 יסלת eh פנס  יפייפ נ1יפ מבסייסופייר

 o,th פ"י טווי
 פני

 וגופותי  nttrwho פיפפ גפפולפ כ4 יסכל יפיק ,% סיכיפ
  פרייןלפיוסי

  רבוי
 . ט6ס גיחי וימרס ונמיי רוהטיי סג) 6) ישג 161 ונמרו סדררו עד פטומן סוס )טג),  6ין , נכופר

 וקיוסחו, ~Sh מססטעח מס דגי )קג) ומזגן מהודר "סוימר גיח . ;ו' ויכון רבר שיסדר ובעת : ימט;') מונן יק עיזןחם
 לא סדרו יפסד וכאשר : סמקג)1 נעוין 5טי סגם גפ' 1סטכ) דרס עניו ויחן ,מ,,ן 11 ס"סעס ממזו מ11ע W~hסקג'ס
  כ6דס  ו41 5ל ס', יציד ירט יל טירתן צגיי  וסררם ססריווס  תנץ ד'מס ומטתם . הפסיו ויהיה ההוא האוריקבל
ol~3Daגסזר 

  נגזי
 .הנור

 או שנוי אותו מהשיג ר"להי הענין ורתענה :  ע)יע 44י טרי נספפ פליי ייפול ירי פסוקי
 ססו6 סס"ווי ס;יוהו, סטרם )6 עגני" חדל סגססה,1ה סוכמי סי ססה,וח יסיג 6)סי ט)גגוד גחטך סדמס 6) .הפסד

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



הכוזרי שנימאמךספר
 על  והטשתה והמאכל והזטירות והקמורת והקרבנות מהעבודות עבודה בסדרש4ש

 , זה וזולתי אלהיה ולחם ה! ענודות בהם שנאסר עד , והקדושה המהרהתכלית
 הדמיון דרך על טנחתם וקבלו , והכהנים באומה הטוב בסדר לרצונו כנויוהכל
 אך , ובמשתיהם בטאכלם ההנאה טן ונקדש נעלה והוא , להם לכבוד אצלםוחולו
 יתקן ואח"כ , נתקן היה באשר והכבד האצטוסכא שעכול כמו , לנפשותםמאכלם

הצלול
 נחסדאהלר

 6ן 6,מפ 16 סקרג;וח כדר :כסטיר , un~h וק מיג6עו
 (גס:ח,וס ימו , גרד "והוו סיג col(~t )קג)ו גתגפ
 6ין 6ן , יומויס (סי6 מסי מ:ה:ס סרן: eiP 6'ןסגוף
 זפי קרנן ג) . מהעבורות עבודה נסדר : סדרוקטורו (ופסי מ"הר רומניית כגט ס'י ספג) )קג) ר16י hwoסנוף

 . והזסירות : מסתים קפורס סרר . והקטורה :עגודהו
 . והטשהה והמאכל : גגיסמ'ק "ומריס ס11יס (סי1ים'ו
 כחע% Dh יפגעו וקטר pir1 הנס ג1ק'מה ס;כמכ שנטוו"ס
 ג6וסס . והקרושה המררה תנל,ת על : ס6(םו6ה
 , גחר1מס 15ג) (מסו מסריג , גמט(ר 16;) וטס טנ)טעמיו
 ()'(' , גה1)'ן ס;' , למרו טור . גקד('ס "1ג) ג(רהוסגה

 ,ריגה סטטוס (הגיה סרי , סוס) גק1ד( רג'ט' ,גסר1מס
 ,ריגס קדטים מקיטי D)')ho . והקדושה : גקדכיסנתסיס
 ולחם ה' עבורת בהם שנאמר ער : קיר( גמק,סטהכיס
 כטורס כקומר , ס' עכורת גקר6יס וט וכשל .שלהיך
 : קריך סו6 1)6ג')ס ס' מ"ג) יסו" הדו :;"מר )6 ,וגקו1:ס
 )מס ודיוש ס' )מס סימל מס גימר . לרצונו כנויוהכל
 גטים . באומה : סיפרר J1UO סדי ט) ס' שון גסיסוטנה
 דעס )קג) טפס ומגריס (ah~t ס' "ה סטוכדיסיטרף)
 ס' גג'ת ט1מדיס ויסרס הסירוסם עט . יהכהים :שיין
 . הדמיון דרך על טנחהם וקבלו : גקדו(חס עגויתס%גור
 % ס' וייח (5מי ~De מנמחט מקג) f)~u (;"מיפס
 יהדס מומה )ס' וטרנס נ'( )מ)5ג' 1ו6מי , סו'פממם
 סוגן למר שרופס , מ() גיין רק מניגר 6י,ווגו',
 16מריס 116 מטגנים, פסס נמוגן נפדי oo~sPלנג'ס
 נעלה והוא : ממנמס )1 ומטרגי ככס סניה1חשסהמ
 )ו 6,ן קדם סמי גרמי סוגן ס6) . ההנאה מןובקדש
 מ"ג) מן גי 6ף מין מסם ohg )ו ::יהר ודמיוןעוין
 סוס גגיגו) onnth 6נו סכומות מבדניס ג(6;ו 6ן ,יפ(תס
 סמ"ג) וט . לנפשוהם מאכלם אך : סקג'ס ס)בהמו
 נגוס מנופחן כנוגים וסגורים כקרנן מג'6' 6)פתוס
ofs)*itגמז סקרכן ;סוס וגוס , קנביס וסר המיס )הס 
 (ולמר סגס;יס ילכדו )6 06 )גרטיס כגרס l'hc הג')טירפו
 1סגט)יס ot)uh (סימנים מלמד , גסס גפר 6(ר 6תולכדו

 )מ"גקן סקיגס סו6 . האצטומכא ופעכול כמו :מתגזרים
 סר"(ונ. קמרו וסוס . סחט זרן סמ6נ) יזיד וגס6,5(
 5ו רסיס  שטריפ זין סולן OfianJ1 טגמ6ע) כמוגמעשתממת שלי יזרק ויחמס (mDih(h המס ממסב) כמ"ג)כ'

 אפריס ממלקים גסרמיס oa1 סגי טבול מתעב) וטסיריד
  מטס סקוס סדק וסיד , טס ,הקן וסוס , סמרר 6)מגרס
 bNO (6 מקנס יעיז ומח . סג6דס כ,1מהח ט( ח;:6שיי
 וסתו , יותר סם סיס וימוש ()יני עגו) ונס , ס)נפוי
  סמיוניפ  nDJO ס,(6 וטסיו 1מז1קדק ,ן ינהר ממנוסטיכן
 מייי Sh 1רידיס דון סדס מקוה יטווס ספג ומן .כג16ס

סמום

 עידהק%
 עטדס ומע"ס "מרו ככד שגס ס' פטדתסחרת

 כסדר )רנופ כנוי וסב) ס6מר מס נספכפנורוסן
 מורס וט' מנפחס וק13)1 וסכסניס (nmhריפ1כ

OD)D)מסעטךופ ע3ודס כסןר )מעכס קמרו עס 
 וע) קימורי פרחי כן ע) . 1ט' והקפרחהקרונות

 OSDDSV DD1~ . DIDs-11 מס עס מגור )קחו~Oto ו)* ימדו המשר כ) )מ3ר רזיתי סטני מנוסחפי
 6טר מטפגתומ ע3ודס 3סךר טיס מס כ) כ'3וס
 ודקרבבתן : ויטר6)יס לויס כמניס 3סיטרמו

 רא . והמשתה והטאכל והזמה-ותוהקטורת
 fp וסומירו0 , סכס;יס ידי ע) וסקפורהכקרכווח
 חרמו %ר יסר6) עש נס וכמטתה והמח) ,סריס
 כססת כפס, נס וניס גרוי הופרז לכ' טלפייולס
 בהם נאמר 16 וסקדוטס הטסרס חכוים ע)נעטים

 ולחם : מהע3ודוח עכודס סוכר מס כנת ה',עבורות
 ונס , ומכליו סקאלות סוכר מס כנגד .אלהיך
 כסיל 6סר ר,מ)כיס כדרך סעודם גצן)סומירוח
 נסמור יחוס טן מימוני סוס וס 3כ) וקין . ייןיצחו
 המזב בסדר לרצונו כנוי הכל כי , יחכ'כמקו

 עכודס תדר )מע"ס קמרו וננד , והכהניםבאובה
 ויסתרס ויטר")יס, ~ים onib~l SIS)n ,מהפטדות
 כנש ממכר דכר סמךרנוח טפח גמד כי ,כמממש
 וסקר3פס למרו כננד סנדשתם. וקבלו :סכרנו
 אצלם וח61 הדמיון ע"ר רק 6'))1 וט וכ) .וט'

 כ)) ססס סקר3גות מן סינוס )6 להם,לכבור
 וט' ההנאה טן וגקד'פ נעלה . והוא ווט ,ועיקר
 מגפ מקון כנורך ר") , לנפשותם טאכלםאך

 IP?1 הנץ. 6ון "סר ומסיעור הערך עיטהנססיי
 לללפ פוטגס בלסי  בסיויס יל ייזמתי ר.מסערר.מגס
 טיזטר כש עגומך, )כ) סמככן 3מ)6כ0 י0'מיחו ס%וויס סמעסיס ע"' ס6)ס' 3וכוק סס,מהגו)לרך
 ט) מצו ע) )ט6 %ר מט6 ע"ע סדורו ק1מ 6orמר
 אן מכ) '30' )ו 61'ן , יכרפ שטר6ןס

~bm 
  ס)

 סס וכך . וט' סרא6ס מן ונקדם לפלד סל ייבלוש
 מקיטס )מ, ל' ר.ר6כ"עזכרי

~OStSJ 
 מריפ ססס )סיט

 פ4, י6כ6 ונמינו מ)3 %ר כחוג כן כי 6וכ)1)6
 ר(מרימ כ6דס קשיו רסרס סש)ס סקכ) ר.סעסרק
 עו3רימ

 וסו"
 שעכל ככר : ע"כ , וט' ערר

 מזככו מכ) ס6ין ors רנס . וט' והכבדהאצפומכא
 רק , גו 6סר הטכני )מ)ק eb1 ס) הנ6ס 6וסט)
  פיססייפ מנו )חקן 63כי)ש נרפס ה61 )כדוסנוף
 סיס המס) ידי ופ) . 3י6יו כהמסך טכפניס נם)סימו
 ר,קרכפפ כי סלמס, כ)) ושע"ח רק כ)) )סלח!6ינס

ש
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 , ההוא בסזון והמוח והרוח הלב יתקן , ברוח שבצלול והצלול , בלב ממנוהצלול
 הדפקים דרך אליהם ההולכות ברוחות האברים ושאר העכול כלי כן גםויתוקנו
 הנהגת לקבול ומזומן מתוקן כולו המזנ שיהיה דבר של וכללו . והוריריםוהעצבים
 מדדהון די בהם שנאמר המלאכים לעצם קלוב נפרד עצם היא אשר המדברתחבפש

 יהורהקול
 מס)'מיס כ"ס ימי היסס וסנפפ)יס וכקו ממסכןעס
 הסכינם ט )מו) השוח Jrno וס!וי והסיעורסערך
Sb~nt)ג' 6סס . ו)פ!כחגו )סלחנו והע) כשוגר 
 ונומס) כמס) וה נמסך סיס "'ך מי ג) מעינינעומס
 61'ן of 610 נטנג סוד כי יאערך ההו6 הסווימ%
u)x)גשמים דכריס הגס מנס . )שנתו מכח 
 6טר 1נ6)'ל'ו 6'ט!קר6פ"' פ' מ!61 כ) ע)מ'1ס7'ס
 מ0עכ) ר,מ6כ) כ' , נעורס הרס!"ס הכעטמעו
חח)ס

 כ16טומכ"
 1 הורידים ע"י יום) הכגן sb וממג!

 מזק והקר )דם ומיה יפס )ההעט) י!סיףסם

~llPO 
 )נפר hnl)o עקמו הר!מ ה!6 ממס גהו*כמקוס
 טס , יוג) ה)כ sb הזם מקנת כן "מרי ,הכממח
 , 11)% זך )סיוטו הקוס סס !יענה יפה 'ססיהעכ)
 !הו6 , הלטון מן י!חר מ7!ק7ק עסנ! יענהוגבן
 מקנש DDt מטס , ההיווית הנפט עפי! )הנטך מןרום
 טס %ר המו[ היר' pn (6(o מעיה ויערס וטס)

 ממספם דק ס3נ),) Sb1 ה'וחו עד lSI)D'וטס
 השנס ה6ד מן ס' לום עצו ונמס , הנטתכצחיח
 . המטנמ הנפט עזיו (br)o דעת רומ !ה!6 ,כממזל
 ~oro סדרך ע3 הענינים יסימו כקטר כי המכרוכיקר
 ריחף מור 61) ענמס ס6כריס 6) חטוב ההס"ס כ,16
 סמדגר0 הנסס הנמנח )ק3ו) ומזומן מחוקן )היזחוכקו
 ?le או b~rt : מכומס הסו6 מסוסון ;הנית )6":י6
 , ראטונס ס,כיר 6טר וסככי הנאומכם ומס .העכול כלי כן גם ויתוקנו ההוא בסזון והמותחלב
 ושאר : שמור וכירד כ6נסומכ6 ר6טי0ו העכו)כי

 , וגו bp הנוכרים 6)1 ממחן כ)ס 6טר .האברים
 הרפקש. פן אליהם ההולכות ברוחותתה
 וע) ה)נ מן הפירקים הןוטקש העורקים דרךר")
 . והעצבים : ס6גריס )כ) סמוני הרס יוכ)יגס
 ממוס )זורך ר.מ!מ מן המסהעפיס הניןיססס

 ע,3!ני ידיך הכחט מרסון היותו ונלקה .בשמעה
 סס סוכר הממרסיס )ךעח קרוכ , י'( )6י!כיעסוני
 עשוני כי קמרו סמ"רטיס רוכי גשרו ,חר"ג"ע
 . ורירידים : ע"כ , הנוף מיתרי כריו , קירמטון
 הככד מן המהפטפיס דוסקיס הריחי השרקיססס
 וסנס סנוף. 1pSn כ) 6) הדס יסורק 1י;ור!חנסס
 כעגמן מהשטוח התו סרומוח כ) כי קומר נמרסנגר
 הנוכרים סרוט6יס שכילי היוח עס , הנוף כי)%

 דרך כעקמו יחספס "0 סנפטי' כרוח מקןגסחטון

עם
 גהםראוצר

 סטג~פ סחט מסגן וטס , סזקומ רגלית 6) מ0טג) חסאום
 ")ט "סרסרת סקדמוניס חמרו גן ט) . elhG, שמחוסיס
 וסמזקישס . וושטים ומיו,ימ כותמה( )רקני סגעייחוסס
 טגמומ הועמס וסיף 6מח ט0,פ" קמרו ר,קרמוויס מןי!תי
 וחג, גגגד "filn)s % כמהגיסוממנם

 וגמ'"
 סרמג'ס

 מש היטיס וקין . 5ג!ח )פרק' טסקדיס נרקיס מטמנםג"'6
 סי!ס ")5"ר!ניס וגלמת . הר6(!;יס ירן נפי יגס טקסממגר
 מהגר דלן ות'מ , ג)) סי5ט!,יס 'דטו ט)6 מס וגידי!מטיו וגני !5גייו הליס נו5 גהק!ן מסיגו וסרגם , לגמרו 6מרדון
hw(העיכול כלי כן גם ויתוקנו : ס6ופויס גג) ותן ע 
 והעצבש הדפקים דרך אליהם ההולכות ברוחותוגו'

 סדופקיס טג"דס סקייס כגידים סס סוופקיס סוס .והורידים
 הי!61'ס סדקים הנידים והם סמיהריס כס !סט1גיס , רגטגג)
 ננוף, 1Gh ססרניס ג) ימסס סגוף ג;) otwrDntl סמוםמן

 סס 6ס סר%ומס גסס סרג'טו )6 מ6ד דק,ס טיסומתמם
 . מ6ד דק מ)) גסס סיט סרג'סו וס6הר!1יס , ל6 6!מלעיס
 . ס,ג 6) יורר סרס הריסס הדוך סיס גייי 00וסוג'דיס

 סומקת סרוחת מדופקים סררן חמרו ר5(ווס מטוס !סוגל
Sh(געול ונגער וגגי , מייס ר!מ ס)יסס )סלי, אגריס ג 
 זון ופתק "ג)ג סטמ5)י ממיר יו61 סדס %) , !סג)

 מנידוש דוך וסולן כוגג !מפס סגוף מקקי ג, 6)סז!פקים
 סס6רש ט!ד ג) תמי !ה!)ן קוגנ ס!6 וגן , שג 5)פיס
 ש כיס 6ת )ט,מ ))ג גם 5ין %דס טימ!ח ונערס ,וא

ot~ntao, !6! מוח! 6מר o~hin) דט תגלי יקרס סזופקיס 
 פשע סדס יולד טס דוך 5טר גניייס קיט רם טימ61פרגד
 טסיופקיס גומל סל6:וניס מגיטו !0 ומחמה , ס)ג%י

 סמדר 1DhI ומס . מקומם ג6ן 6ין o')nhI וסיגייס ,שנגיס
 ריסו ומתקנים סמ,ון 6ת מעכרת h~mpihx עגמו דרגונפי
 ס16עומ;6 פהקן !המיה ס)ג מן סר!מות ,מ(נ! ס,ס לתקוןומן
 ,bw וגס , מטס סגסויס 6גי)ח סוk~lC 6 !גזמיון גן ,ט,מס
 ססיקון ומן , וכגגי ס6,ע,מג5 גדמיון יסס סך%יומישן
 ססס סקרגווח 6ח ס5( סגו) ט'י מטקס יוחל סיקעטופס
 ס,טמס ה)ס "15 ונמו , גמ!מ ס,עטס ס6מרון סטכו)גדמ!0
 ג) דלך רוהטת וט!)ההטג6יס

 סגי
 !6) ס"דס הח' ג) 5)

 טעל אוגפה ג6( 6)סי ו,מ יתמגר גן , oniu לעגו)גר'
 סמקיגש טיס !גכראיס כ16מס גג)) קד!ט פסע וטו"מסמ,גמ
 סער) )קקי ז!מיס וסס , סריגנות טיפי ולמגיססריגמת
 מגס ט6 טג5דס סמא) כ)) . דבר של וכללו :טג5וס
 וגו'. נפרר עצם היא אשר : נטמתו ~olh טיקג)ותקון
 וע סרגס גמט)תס ופרדת רומסיה קדו(ס ערס 6h'onט'פ
 מיק נפס תחיגי r(h ייתן !סד.1 , )מתגיס וז!מססמ!מר
 סמ)5גיס ט) יחמר גם! גי , ספכייס טסם ס6דס הומר6)

h'h~מדרכתן יי סולמם 6הה גגפיפס 6דס גני פס טיווחו 

 נכש יטגיכ ומטס המום גמטכן כיח )סכת תפ6לחו 06 6! , ומהרנטה ההתעה ),ורך הנוף "כרי 6)סע,כיס
 רבר של וכללו : המשמנת )כ) ויוסיר '6יר עין וכמרף sp 19bo ו61 גסמס , ה6כריס )כ) מככודו)0)וק
 נכנס הטף ג, !הלך מכלר . וט' דבזגקטיושה

~the 
 עמת ג) סוף כי , הה!orno 6 מן ;המת הסמה

 וט', נפרד עצם השו אשר הטרנרת הנפש הנהגת לקבול וסזוסן מתוקן כלו המזג שיהיהש6
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 לא והיא , מקום חול לא והנדבה טלאכותש חול בגוף ויחול , איתוהי לא בשראעם

 אם כי יחול לא האלהי והענין . ממנו נעלה היא כי טאומה ההוא סהטזוןנהנית
 בלהי לו אפשר אי טבעי חם ברוח אם כי תתחבר לא והנפש השכל, טקבלתבנפש
 והלב , הלב היא הפתילה דמיון , הפתילה בראש הלהב כהקשר , שיקשרמקום

 צריך . טלכרדיג""
 יהורהקול נהמראוצר

 mht]PD יו6יס 6ט וק;'1 , ג'( )יו'tolnth (6 )6 גירךשם
 סמ"ג) טעי 6,ך יתרווחגמת

~nsnot 
 1:1תס 16כ) ט6דס

 ג'ת מ61ה ~CDJ גס גטג1רס 6(ר מגס 6) משגס DO"1ילך
 טפין ס) תתמה ") "חס 6ף , גמ1מ )ס ש וסותמהג"כ

 )6'1מתו: מהי )טפס משן on~lthe נט3ויס יכיס 6'ןסקרג1ות
 מומים (116 מס . כ,') , והנהגה מלכות חול נגופוויחול
 סמ);,ת גגמיות היינו ~olh גג1ף :1רס (הופ(וקומיים
 ר"ח מש( ע"י מווהג'ס 0ס 1ס"גריס סכרת (;) ,וס,0גס
~W))Dt

 לא : סטי)ס (olc רגלו 61ת יזו 6ת 6י( ירים )6
 מחלקי הלק (a~h 1.1(גת מקוס (תוססת (ולמר . אקוםוצול
 Olc וג"תח . סנוף מחיגי ימיננו )" רוהוי דגי גי ,סגוף
 ועביט , מונפק );.)1ס41 רק יוגן 1)6 טמ1ק מ;) סמוקיצין
 נסספק צ6 סכוורי ו6ף , ספק 3)י מענין טען ממוטת 63ננד
 ,(מת . ממנו נעיה היא כי : הידס ,(מח גטויןגוס
 ובג'ק הגור כוס )ה )היות מ6ד ימוקם נומניותה מקז%דם
 לא : הפטמה ר') . האלהי והענין : סוס סנ(מי סמוןעט
 onc:ti י1הויות ק'(וי טוי גשר ס61י) . בנפש אם כיאחול

 גופ( מחקסרח (ס;(מ1Dht 0 גטמי,גנה
 1הי"

 סוס(
 וס( 16הס (קורין וי( ,שתיוננו

~lhnno 
 : פנימיית זפ( 6ו

 לאיהנפש
~aMn סהיומת הפס( נס . כרוח אם כי 

 winh נ)' 3נ1ף חמו) )6 0י6 1"1 הנוף ;מ1 נטמייח"יגס
 , on~h )מידופגן

 1ה1"
 סעגל"ת וו( וסיט , עגטי תס יום

 D~O סי לו אפורר אי : אורהת ו(( 6ותס,קוזק
 5ין oh גגון מ) 6י,ו 1tSD טגע' מס ורוח ר') .שיהקשר

 מס יומ מוט (מרס כצג 6101 , גו (יתקטר פיוהר מקס)ו
 כדי . הפתילה בראש הלהב כהקשר : מקומו ומסשגעי
 עגמי הם י1מ סין ומס oto סקיי1ר () עגת ת0)סגין
 סשהי)ס גר6( סיג קירור מן מ()ו ו(6 , ג)ג (וגןשציוח
 ;סלף 0ההתון נגנו) )גד1 ס1מד וייפו גדו)ס ח,ועס גע)י6י י גיס ו0ו6 )מס"ס 4)וח טגק1 (060 סי1ח ona ,טנא
 יונדו סור סתהה1ן גגגhiw~ (1 רו6ין DD1 (; 0, 116 ,9'ן

 יגד גחוך 6(ר שתיחס h'ot , ירוט ומן ט) עמוזמתדגק
 ודמיון . סירפד ;ח גיס c'c הגריס מן ווואלס ודעןטמן

o)tntoוהלב : סרס מקוי (כו6 ספג כו6 סתמן (גתתך 

 . ויח% : )מיון גורך סוס 03 וחסוד 5יןוסיכך
 בלאכות .חול בגוף : הה61 הנטרךהעלס

 , )מעלה טימר כמו . מקום ח% לאוהנהגה
 הול הנובך בו סימול כוי הסיר הקון 3יסוהפוכה
 , מ)"כ1ה הו) ט6מר ומה . ע"ב , מקנס מז) )6נ17)ה
 הו) רק מקוס הו, סופינו המאך הו) כעניןר")

 ורען , מלכות הו) כה"ג "מרה וגו1כה6 .הנהגה
 נהנית לא והיא נתעלס: trr)n עס עזההטעון
 האלהי והענין : זכר "סר המ37רת הוטס ר") .ה:'
 . וכו' השכל טקבלת בנפש אם כי יחוללא
 הכונה סדר יסכים "יך גטרע )הורוה ההלווס

 דגוק יןו ען )הם)יס וחקן 6ון 6טר ה"!היחההכמה
 ה76ס טן טיפ וס17ר מנו יוסר עס , שומהסגיגהו
ft)1bnהכמהו ע) הס)ימ1ה )1 ,הכן 'דו ע) 6(ר . 
 D~(DS 3נטס 06 ;י יה1) )" השהי העגין כיושר
 1)6 י' סימן 3המיסי )"מרו סוס מקמר והול ,הסב)
 נכסף וקיננו ה3המ, מהי מonthn) 1 ר.טכעיסנסהוו
 6ג) , ההי1ניח הרטט ע) יהירם נורה)קנו)

 ר.ענין ",) כיווה וקין , יהירה ),ורה ונכסחוכ"יס נסחי
 ההיו)"ני nhlp~ Sza, יהירה טרה עזיו SFblה"נהי
 ריק )3, סטק 3)י סה51 ותקרס "מרו עד וכו'הנרע)
 מפדרגתו לפעלם פררג0 %י  ושסף ספטלפס 'nilbnoפן
 ופכקפ נופן hto 3%ל , וכו' %0לסיס המררגסוסי%

,toSbnוקלל %סר 140 וז0 , 0יטר0 סדרך סיוררו 
 תפדי 5ו , לפותק ראוי 0ש vSb ~bls) 0% ריפסליו
 נ3י5, 1ל% v~Dn ויפיס פז5ס, (oDn פדרגהי%ס
 פפ דגר לכל גוחן יום %גל יסג' לטויו כיליהטפין
 טוכס ס")הי העגין היות ועם ט"י. וכו', לוסרטיי
 המנס "'ן 3כ)), (ottb הדכקס הסכינה ע))מע"ס

 olhS הסרסית ה")היח ההנינה ע) רק המקוסנ"
  vtSP כה קג)ח מו) Sb הכנחו הככיר "סרמיומך
 0סש כלסר ו0הסיריס יג3י5יס כמו , להלעיס לו סיייס גו ל0ר3ק טר5וי למי לויס כפי ~wib  ודפיין4ך ס" טייר פי לז0 וילורף מנזכרת, יפירחו דרךעל

 סכל ר,מיייח מנסס פל יסירו לורס לקרול )כסף ו%עוו 0נ0פי 0תי פן 3פ5ופס  0פ3טימ טשו זל%מוכרם " סמן t1Db)l , מרמרת וסט 5מר כקילו , תסכל מקטלה נטט %3פרו ירנ0 15 . ולו' יגעיו טנטלפו לפילטס
 מכס הרס פריטי סיקר %י על ומגס וכו'. יללתי סטגין %לי כילות  ויין יחיר0 ללורה וגיסיו %3רמיססי
 גלעל בסכל (S1p 13 ופסי קרס כנסר h)b סרכי 5וס על יפי א סילתי .p)Don כפי. כי לתורי נךיפ0
 יל% כפו 0טמ  פררך סי טל 1% , כתיר הוסטל הסיוליגי יסכי פ4ו איל %סר 0עס פן 3כת סיהששפיי
 %ס כי תהמנה ל% סלי ושטס מקרס כסו פרטיי נהסחייח ל% ob יקרס סיליס ופס %0ל0י מעגיןחציל
 ססכפס onh1 כיסר סוגים מכייס כליס יגפזר בעכול כלי ו3סגח  סרס ט"י 3ל3 הנקער כגטי מס*רופ
 חסן היל. יטר נכללה הייפה סי% יכולל לטיס יעסה ככס , פטספיו ולכל דגרי ליל סרס סל סייגוליורך
 , ככזכר הטרמי הגרס דוננות מעין למערכותיה פכימס סדר כי , 3נחי3ס  0יל0י  סמיוה ככוד  לפכון3יקר0
 מוג" מן ")OP 1 6)1 סת)קיס ססכתח ע) וסול טמסרטחמו

 , וכף ס"!הי המינה נסרר וכן 63מרו , דברו
 %ל ,.ערס מהין ל דע יר'. טבעי חם ברוח : 0מט) עס סנמסל לר.סכיס מסמול ורולקס  וו מןומ

 רונינ
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 89 מההמדי שנימאמרמשר

 א5 ההצרך כן על , העכול כלי בסבת אם כי יתהוה לא והדם , דם משך אלצויך
 והקרום והאף והגרון הריאה אל הלב נצמרך וכן . ושמשיהם הכבדהאצטומכא
 הנכנס באויר הלב מזנ להשוות הנשימה לעבודת החזה למיתר המניעוהמיתר

 יהודהקול
 , 1ho" הדק הדס מן המההוה הו6 הוה הרוהכי כיקרי ונכל , סכע' )הום רום נין הלוט6יסנחלי
 . והמום וה)כ הכגן "1; יבהיק מזרגוח )ס"טוכי
 מקוס תלה , כ"כ חקט1 מעטה עיקר )הצח"ולס
 "מגס גי כ)כ,סקטר1

 ג)ס 6ת המהיה הו"
 כי , ה"ד0 כנוף הזעפות הטע1)וה )ג) וסכהסהה)ה זהו"

 היודיי הדס מן גככך הרוה הההיס חה)ח הינהעם
 th(ot מקין מקוס מב) , גמזוכר רקבונה מסכממהוה

 עלמה ירבה%
 )הוו,"

 רק מעסה )'די הטעונות
n~fsסרומ ע"י ה%ס חו1"1ח )כנן מחו כ, , ה1כ 

סיון"
 יריס )6 1ג)עזי1 הגוף הנק, ,ג) ממגו ומהטחן

 אל צריך והלב : רגל ו6ת יי1 "ח הכהום מןגח
 ot!h ;מטך סמן ") הטהרה מורך . דםמשך

 הסע גתו . ושמשיהם : המהגח הגור כה)שמיי
 המהעג) ה"1כ) הככן 6ן המ1כי)יסוה,י;ורות
 "מרו . הר.'אה אל הלב נצטרך וכן :ג6נטומג6
 ה16יר מסניהם )הדיה ההמה כימות כו מסכו"סר הכגי )יונמך , sO( ט;י ע) ו)רהף );טנחה1ע!הה

 ועד . תמורחו קר "1יר ה:ועהו ע"י b')o!tגחם
 "1) כידוע ההיתי הרח )הית הכרתיטה"ויר
 הריקה ") רומ )ט16ף . והאף והגרון :יר,ס6יס
 יזכיר כן וטל  הומם. רוב  5ת מהם (btSDSורגב
 פעי סרוג"ט לרטט  פממ יספת "יל l'Dbייהונ
 מהנס החס האיר  יוריקו  סם כי ן  י"דס ימייטבסס
 דעתי קטי . והקרום : ע"כ , "מר 5ויר ויכיפוה)כ
 הר1הנייס הע)יוגיס כ"נריס כין המגדין המסןזז"
 o(h~p 1הו6 , החהח1ג'ס)נין

  טרסט"
 ייפ רכנר%,

 טטל יהר  לקרוס ירפיי %ו ייטיפי. לפכירה פס%לי
 6) הרום סקסה ,ורך )סי  וסוגר סיהפ סקניסי

 )ידי כוה ויכ"  עפי יכנס )נ) המ"כ) ומניעםכריטה
O))D, והגיפור . )וסע ק;ה יקזיס סמ6 ל') וכ6מןס 
 יש  סיפן נרניפי  פלוגו  מלסר , 'ותר נטןסרפאן
 , יכו'  olnnc  טסם פפני ופריים  מקרוס זל%פשר
 כי  ב,ס  הורה , ולי' p)w  ייקרומ  יפר *ובסמקך
  rlno(1 קרוס כסס טנאו היתם blon ירקךפל

 רגידיס יזי ע) כ'  ירעע וכו'.  והפייש-לאטלס:
והמיתריים

ובעשן
 נחמדאוצר

 מסטסנ קינו טמר ס6( גמז ס;0 . דם משך של צריך,
 סס;ה,)ם סלמן סגו) (סיOilD~t 6 הכטס מג). טיןגסרף
 '1פ) )6 ספג כן , )ו וסוכך וטור מו111 ,מ61 1ג:)5(51גח
 יש חמרית עת גג) המחהזס )דם מ611 (elh )1)כמ,'6 חגו,סי גן)'6ח הנ1ר6 מגמת וכרס יינר,  סיפןבפיס טסו* רוסו  ופפיל  סרס (51נ  פיון tp))D ססגעי ל"מגו

 יקש לפיוך (ציל  גלפן "וסו וסם במגפי, ויפ  פןסמהעג)
 יירוימ טיסבי ופפני . וכו' יתהוה ל% והרב : סויררם

 ;4 כצי )1 גר6 , :גיוס העכו) כפי  סס סיסלססילריס
 כטגעייס 15חו :קורין ס16ט1מג6 מן hit'o מעי נמו ,מטייס סגני ססס , ושמשיהם והכבד האצמומכא ומס ,סטג1)
 קטי 6דס נב) 5,גע1ח י"ג mhc ))סי טלר סתויומעי
 0יק0 ס)מס 1,;ו:ה 0טגe)s: (1 יגהכ דגרתן 1סרר6 ,גדף(
 יפ:למיס ,  פגפ~ין ססס1)ח מן ח)ג'ת )יחס 16הס :קוריןס)ג;ס
 יסיקן 11ךפ וייר . ירט ול ליוורוס רוך פיס יליפס%פ
 יגול פיל כפו , ילידי גסוופס  ופולגיס סויכיס  ופספגור, פשי דוים לפייס כדורים סטרונס פס לגוס ליסס סו8סדם
נפוי

 גס  )0ס יי  סיויסי פ.1ן יפפפס  ימסוופפיס יפי(
 ס61 גח,וטחו גט1דו (olh סדס וגן , מיק כהו) טמס)הקין
 (מן 6',ס (ס 1ס1מד גב' 6) ת"ס ~t)us מן (h)l'c ,5ד1ס
 he' תהחי1ח 5) וווס)יס ס)ימס מן הרס סגד1ריס;;רייס
 (גמיס כני) (יטו) גמ1 )מעי 1ט1)ס מב: נפרדתוהקהה
 כוס (P'm וסות . כגי הההיה 5) נגזיגטמרס

 ספכול: כל' ויקר  ס8ייופן8 יפו גווי גלי סופק: יי8יכר ספוגפ יצל י,(  r/y' טהו6 ג;תט) שון הע.ר הענו) ג)'גת()  סריגיי
  (מ  רפיון ווי . וגו' והגרון הריאה אל הלב נצטין-ובן
 נפרר,ס  יסמ וככרוכים סלנבפררגס כסוי  סקרון ס51 ויתיעל , גרגיר כלי (ים יינריספן

~h's גל ספרפא 
  יזול 5ס ויספי סי8פר  כפוין ,  פסם יוי8 וסיריורמלב
 . והקרום : otino . והאף : סכינים סגי מגין 6)י1מיגר
 וסריסן סלי ססס  סטליי,יס למגריס  ג'ז  ממגדיל סטיק(סו6
 פרט ויגר . מט(סייירמ גנ' 1ג)) ומעתו) סגגדונין
 לאויר 1)0וני6 מנתן ס16יר )4150 סו6 סירס פעוטתטסיקר
 סגיג גרו) ה)) ויר6 גמגמם ~olh % י1ר fno1 ,תשימי
 ומסוגויס מגווים סמ% וט גסיך 01)ג וסוי5ס , 1ס)גסנו6ס
 , ,זמג)

~sun)D 
 0,;כר סערטט טס61 והקו01 , וסחוס ס611ר

  פנויך סוס  מסלל 6) רופ יבוס  סל8 ג6וטן מ)מעס, SD'1סוגי
 סרוס ילגד  פייסגסים

  מנסקי
 . ומהפס ספי רנך וריסס 5ל

 גרלופ וויריס,  ויירימ  יפגריל נקריס  סמ סללופפלי"יס
 מעיש סגוי ו6י וסדקים מטייס מגוי גוסי ומהחיט ססשגע
 מה% 'סי0 וגגן , 1;מממ טקס וסגים סהינ1ן נגרס;דהק'ס
 ש 'ויי מגמון ס,ט6ף וסרומ . סה)) וט גחון יותר)סחססע

שיא
-- - -  -- 
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 היצחשז וכלי דוהות כמות כלים אל המזוטת מותרי לבער והוצרך , היוצאובעשן
lhwPa, לם,ופ ממקום הנוף העתקת אל והוצרך . זכרנו אשר סכל הנוף והיה 
 . מעליו וידחו אליו שיביאו וכלים , שיזיקהו סמה ולברוח אליו שצריך טהלבקשת
 , אותו ויקוה ממנו שיירא במה מתרים יועצים אל והוצרך . ורנלים ידים אלובוצרך
 , לקווהש או לעתיד טכטוהו להזהר שעבר מה ומזכורים כותבים שהיה, מהיודעים
 , והסשכהש הלב בעזרת מחניהם, הראש והיה . והנסתרים הנראים החושים חמשתאגם

 נחטדאוצר
 מן סיוע סד0 מקיוש סיי'06 לפרו ו60הרוניס .פן%
 :7ס 1מפמ ס)ג, Sb ושור הגוף מקין ג) זלן ושצמג)וזג

 6'6 צוג , סיס מצר נכמ01ו יותר יסיח גחנופפושלחמס
 מוס ס) סס1דף ממימרחו מהמח וגס , סרג מ% 15הושימויק
 שקע וסם ר.לי6ס זרן פוגר סו6 וגגן , )ג91 יריקסטגסו
 גטוך קו ציי טס61 מנהרן . הנכנס באויר : סנדר)וקמו
 סי1!6 ס15יר סוwsl~n . 6 יבעשן : סג41 ופ;ימי1ס סוגפוס
 סרקן גזעיות סגוגיס קים גצי ימיו גהרן (מן %(סo*io ג:יטמוי קר גבס נחוס ג;ר6ס , )מ 15יר טסו6 נסימסגג)

 גאון קר16 והפיגן ;קרטח, cnlc)e עם סי1," קסומותוחספס,
 :טט1)הו e')lihlo רמו נוס ונס . מס טסם מפו' גס ,פסן

 ע) ס)ג טייבי קדי סגוף מסנימיוח סמואם סחמימוחתסולף
 ס61 ס,טימס סודקה טסט1)ח זמרו ו60מר1,יס (וט,8וג

 , )חטמיות סרגם הסס סרי6ס מן סיהר1ת ס)שת)סו,י6
 כוס ו0)מ1ת , ממקס מיוי  ג) טווי יריתך "י'לוגפרור
 גקדרס כמים :,חמטטו נמו סטם מן סיוע סמם גטין;0מפע
 ועוד , גרהיההס סקדרס מן סע!)ס כ6ד הממח ס6ס1%)
 .o(at. )מון נ15ח 51,;1 סרגם מהחמס ס;כ,ס סס6וירפשי
 גלים אל המרוננת מותרי לבער והוצרך : סן5ס!ניסגייך
 מקרוס )טמע ;הנח :ס,%ט גמו גלמי . דלעתבחות
 גהות טור יודרגו גן , מגונו ע) סנוף לפייס גזיוסמ(ס
 משם 6100 , 1מק1מם ((oot 6) סמ(1;וח מוחרי )נטיזונית
  מעיים יף ויתר  ייויופכי fim)1 לנדי  ונהוו , ומטחןספי:
 DPD(I 1:ס , 'mnhc סממי 6) עכולו צמר סמ1חר,חכימנת
 סמרי "סוwbo 6(n 6) שניע עד (6הר,1 6) ועמסוסר

והיה
 יהודהק%

 חסומת ומע"ח וכע"מ, "יצרי תנועת חספס4סמיהויס
ר.ר"כ

 הנס"
 לע וט היה )שכך tobt1 ט) תמענה

nTIJDDטס1ורךר") . וכי רוחות כהות כלים אל : ה;סימס Sh טנס דוהות מכמוה מן טווס, כלס 
 מכעס והן , המ1הר1ח גישר )הט)מח גססהס

 : והסחף ס'נ'6ה ג4 1הס '7ס ע) הגוף nfp)lנטמ"ס
 המפן תנופח כמ ה" . 1ט' הגוף העתקתאל
 ורגלים. ידים אל והוצרך : )"ג סי' כר"ט1ןמנכר
 ")יו טיני5ו וכפיס ס"מר ככרו עחט,1ס רק וס"ין
 , מעפיווירמו

~b'st 
 וכף. יועצים : nSb המס מה ))ו

 ג) ממת )יר6 טרדיי גמה ומאיריס מתריסר")
 ירדוף "1הו )קנות טרקי כמה ויועניס , שיוקרוכ
tu~nft: סדכר כי נ"ר . וכף שהיה 0ה 'ורעים 
 , סהיכ מה יו7שס כבס סהיועניס גמה נסרסקנס
 StDln טעכר כמה וס(גר1ן הקוק bto גוכרונסכי
 : )קוותו "1 מכמ1סו )סמר o)l~nhS טיהיהנמה
 גס . והנסחרים הנראים החושים חמשתוהם
 וכו', יועניס Sb סכו)רך "מרו כי , סש7ס )הטקסוט

 61) הנרקיס המממס otnino ") כוס כונח1 כיוסודיפ
 סמוכ6יס ורעיהם והזוכר כ7מי1ן , 0פיימי1הה0טנוח
 הלב בעזרת : !'צ סימןכהמיפי

 והמשכתי
 כי .

610

 שקיש נדמיע , סגסויס טסם וסרסורת סמ"מס טמן ,1ט6י וגן וגלע קרון 1;,י6' , ס6דס רגלי ניפי1ן , ולהוו סמקרטשמג
 פ:ש)ופ 5) שר ונטן . ונע וגג) טסס גג) 711% ספ%ח וגר פ'כ . וגו' מהרים ,ועצים אל והוצרך : גסתכןשמכר
 o~no סי1טז וכזמיע ק, 5מי טיגנו יחנן %) מקוי ספק ~Vfi 5ף מ1)ד, 6חסח16ח

~hI1e 
 גל1ספ סמטיז סיוגי 05

 פשרו גסס . 11DQ שיירא במה : חפ" 1)6 !מן ה6ג) ש )ש)ם ט5"ו סח% וגמז) , ימוח ש גן ocu1 ט)6 לוחוופסוס
 סמם גטגור מטפס מוס ט) 6ו0ו (ma סיומן גטש)ו0 'ט 1ג1 . אוחו mpll : )%תו מסר וט גו יגס) ט)6 ממגו*ר6
 נספר שקלס ישי ג) ס;ותגיס ספלן י1ע,' גמו . שעבר טח וטוניוש נ1הנים שהיו טה יודעים : (ס 6ש U~Wיג'פ
 ח5נל 5) ס15מר hnts וכדמיון , )!6וי קוס ג6טר קומו יקלס ")6 סמל 5ה )0ו0יי ,ס מממח 1יודסיט , )פלן ממיסונף
 , פיליפ טסס, c(olh סמוט'ס חרטת DO ט5מיע' ס))1 סיו"יס . והנטהריפ הנראים החושים חטשת והם : גסס";י גמעתי ג)יפנר ט"ממ סכוך סע1ג וינממ O~D'D מטטס פיוס ט) טי0י10סו . לקוותו או : טווני טפח גדדן חמות 1)6שן

 5ל טרמו ומקרג סמק מן tDiD טומר ממס פלגים ס6דס 6טר כסרנ:ות 5)1 טגטי , 1סמטוט , וסעטס , וסלים ,וטרמפ
 נרך6'ס ססרגט1ת 61)1 , מסיפן מן וטר"מ )ו סקלות גרגר ולר"ח לעוין ס6דס OtiD'D 06 ג6')ו סס Vk~t , )קיומוס"ץך
 סר6שמפ טרי6וסו מס סו6 , ס;סהריס ~nht olsin(o . פפו)חס מעטם nDC1 ספוו!ייס כגנם רק גרוס ולין , מפטמותסרנטופ
 וווקף פיויו סיגי סמוהט טופ)ס 6מר גדמי1פ omh ומנייר סמווחיס ג) סחופם סנמ n1DO , 6101 גששיות %דשמיץ
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 , לנפש הראשון מחנה הוא אשר ולב הנהנת אל שב אחר , ממודר כלו הגוץוחיה
 שאסף כסו האלהי החיות נסדר וכן . הלב במצוע שני חול הוא במוח תחולואם

 ברצותן האלהים בחפץ האש נפעלה , בקרבכם חי אל כי תיעון בזאתחהושע
 אשר מכל והנעלה הדק הוא האש כי , ותשורתם טנחתם קבול אות והיתהבאומה
 ענן IWV1 ועתרם הקרבנות חלבי שומן חולה מקום והיה . מחנופות הירח גלגלתחת

 יהורהקול
60bnu סוכרנו כמו סכמ1ח )כ) המינח ורע מטך . 
 "הר מסודר כלו הנוף ומיה )ומר כהוסיף מהזהו"
 טכיס  יגוף הקקי כ) ")יו כי , 1ט' כ"כ הנהגת sbט3
 והיה 531מרו . וקי1מס מהיהס גרס !יטו)),כח
 עור ההי!1וייס היכריס כ) כן גס ו;))ו , וכו'הגוף
 שמר ומס . יכ1:כוהו וגיייס 1עימוה ין3יסוהוותר
 סוס סו" . 1;ו' לנפש רל-אשון מחנה הואשיפר
 , הרפיון הטכ1ק ע) 3ר"סיח( % הר"3'1נגמ"מר
 העיינה הקוסנטמח

 "ינה וסי" גוף וה!כ )ג הקר"
 : ע"כ , )ה lnhlo(o המרכסה ה)כ כינת נענודסף
 מצו מב! הנקו וס . האלהי החיות נסדרוכן
 עמו הימס) )המכיס ההקו זה כי , הקזיס5סר
 "סר כי )רקס . וגו' יהושע אמר כאשר :ג"מור
h~pt1( היזה tr!h 51טמ1 ה 

 הזקר"
 , 3קרי"ס ע)י1

 ))כח וט'. בחפץ האש נפעלה : מקד;כמה
 וחח) ro מקני "ט וח61 ;"מרו otpn, ס)גס),הוהו

SDונו', ההביס 1"ח העונה "ח המ,כה 
 1כו"

 ןונמח
 הגוטים 1;) טה"ויר ד' סימן ,מעה סנה'%טון
 מנחתם קבול אות והיתה : וכו' !11117בעסיס

 .ותשורתם
 וע) , ה(סוגחס כ"כ "הרה ומ"מ"

 הרק הוא האש כי : סוסון מן הכע) יוסרפיה
 ההור"ס )ו6ח ה6ט )3מר )ודק מן עי 3"ר .וט'

 היותו ע) נוסף החהח1ן סגט)ס וסנע)ס PYO)סי1חו
 ;אוח כעצני סנ"1ח המ,נ חכונח 13 !הס)שר"וי

 כמו toSbo העגין עגיה )טיהר) יה' סזר1 ע"סס15מס
 , ניחר גו מחסלסס D)O כי (or ו,המ3ר .שכרגו
 י"מ( 3' וממכיס )מסר כניקורו הי'"6 טכהנכמו

 ,ענות וטעו טניס1דות סק, ה"מ כהיות כי3"מר1
 )מטה גרדתו הנס ,)מע"ס

~l)hS 
 הרוון כרי הע1)וח

'oSho1 3וה יוכרfil'k" וכוהר מסגיה מסתיע OV13D3 
 יעה "סר ס"!סיס מיה מס ושמרו , "1)1סדרניה
 : ה37ר טו3 תימרו העט ג) ויען 'ovihn 60גסס
 . 1ט' הקרבנות חלבי שוטן וזלה מקוםוהיה
 הקר3ג1ח הטי סומן ס6מד . דוריס ס)סס מנסער

 הסקסי , הקט1רח ענן עמן סטוי , מהם העלסועחרס
 כק1יס מן ומווקזק זך משירו והמקומר ,המממס
 , גסס התדק ס"ס מזרנות ס"ס סדר ע) והס ,")יו
 החס סרוס מדרנוח, סוס )טמח מסמוך סיחרחרכמו

הסיעי

הקפורת
 גהפראוצר

 פמפ )סרגיג 6דס סוכר כ!גר1ן וממנו , גומי16111ח1
 כנר, טמע Oh1: 16 מס ;מניר גטכן (ס ע) !ססמוה;'ס

 ומלמג גטניו עטן "מור ;)ג טי6כ גמז כתדפיס, גסרגגתוגן
 כלהרוס מן ,וגר 5הרח OUD 6וה1 גטר51ס , סמל()הו(
 וגו , סמפוט )הו; סמג5יג (ס61 סי15ת מהות חורגםטס61
 ,וגר להקרס סוגרו,ות וממי , יגיה הרכנות גיסגגיו61
 ע,וייס שהוסס ר.לגטת ג) והרי . )ה(סר ויורע ט)'1 :ענרמס

 5טל ")כי מגהנ 1סמגהכ קפויו גה1גיס גפינו נססנמוחו
 גם יטיס הנח ומה , דמי1,1 ס) חר1ח סוגרכן כח ג5דסטס

 גתוג ימ51 5סר גרי גרע 1מ51; גט1כ גוהר קשיותוסמחט1רר
 , ולתריס מ,טיס ,קר5יס סיתרה 1151 . ונוגיוווגדמי111
 )סמינר לענר מס ומוגיריס (D'Jfil ססי1 ממגי 5מרוע)יסס
 )עומת 610 וכגתיגס הדמתן ומט) . "נותו "ו )עתידמגמוכ1
etilh~הקוקיס (טויסס 1סהומיס mtp~h וגסס shg מגסן 
 6) גד1מס ד1מס גכ))ס וסוכ51ס . )טיוח סטת,ד מסויורט
 ופויס סם . טחנירי( הראש והיה : וגו' מתריסיוטפס
otcinrסמו(יס וגס גמום, גרס כבתריס D'h7S ממך גכ) "סו5 סמטת מוט מסגד , טג1זה1 גפ' 6הדי) גי5ט סס 
 הלב בעזר : נמוח סו6 סמפוט מן ססרניס r~utסג51

 : וסעגטחת סמינ(ס סכם מתן ;1ט6 ס)ג ג' .והמשכתו
 מסם 'סיס ססרנט1ח ג' . הלב הנהגת אל שבאחר

 %לין זג) סנוף ג) נסויט ס)ג יחט1רר ממרמס ומןסמזמס,
 מגיס . לנפש הראשון מחנה אשר : מספעולות פט1ל60ל

 . שני חול הפ במוח החול ואם : פפ( וסכהה)סל1:6;ס
t'Ph(סממפ סמתטויר נגח סי6(1,יס 5מיו גי , ס)גנ5מ,ט1ת סני 11) סו6 גמומ, סס סוסהר1ת ססרגסוח סג 
mhi~t6יפ )רט 16 לעוג 6דס מגוי ג,)ס סמז1ת מטלות 
 גהוקו !') הגמילו גמ6מר , ג)נ רק ו",11 6נר )(וסמתרתע
 שמוגפת וסיס , ס6דס ממח שהרוק רקס זרך קיוולגוס

 : טס( שמגיס שירפס לנסיין רע )ג שמר מיסגמ6מריס
 סיס מלסיס מטפפי מקוס בלופר . האלהי החיות נסררוכן

 ~pmin שאמר כמו : סריס טגגוי ס)ג גמידגח טס61ג5ר1ן
 מפויגם '1רי( וסוייט בקרבכם חי אל כי תןעוןבזאת
 )פויגפ עונר pho ג) לדון מגרית קרון סוס וגו' סגוע,י6ת

 סעיד %רון געגוי חיגרוגס ס5) 6מז)יסוסטג'(,ס:ס
 סהיופ י611 טמטם 0)ג גימיון , גקרגס מי 6) ג5')והכיסס
 עמוקת גגונם חי 5) 16ש קר6 1)!ס , סמיחיח נפט מגכןוטס
Shבחפץ האש נפעלה : שרון כגרגרו סג)ג סמיוח דמען 

 סימנס טסט ס)ג 6) ;סנים טז סמי) דגר' סנג .האלהים
 עמר , )וגר דגי וקדמות כום() )כמתיק מ,ר ו(ונ ,סהיוה
 גגי ט) סרגו!ס ס5( וסע , ס' מהין פטו)ה0 קג)ס:ס5ט
 טגטי חס גי1מ 6ס ג' חח1) )6 טכ:פי 1כמ1 . ט)'11 קדט1ל"מ r'h גג)) )סהיות,ו גוו ג"גהר . באוטה ברצוהו :סמ,גמ

 גמו וסוס . ותשורתם מניגש קבול אות וה.תה : סעגטי סמס סרוח נזמיון כ% סיהס גן ס ס, )מ(1ן פרין ~orוסחוס
 סיס ;ן , 07he שוס ע) ור,מוסס כ15ח טס ויקי (wP(o וספג טמן נדלח גו )התק(ר סיס 5ת סעגעי כמ"כ יוק)שגומז
 . והנעלת הדק החר האש כי : 1ח:ורהס מו"הס 6) ס5)סימ ס5( ויגקכ גפר ססכטסס גהירה ההומס ;)) קיום ע)ס15ת
 : ספון 6) קר1ג ומיותר סתהת1ן נהג) טס61 סירס נ)נ) חמת ,דגק ס5ס יסוד סקדמו,יס דעת גסי , (ג'ס1ז1ח ט)יוןשתל
 : מ'( )ימ!ק5) עולס סקע1יח עע ועתר גמו , עתר :קו6 סטג סטטן . ועתרם : ס% גו סימו) נ15ת מקוס . חולם ~DWטחיה

ארננוץ
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הישזרי שנימאמרמפר98
 כחום ובשטן, בשוסן בחלב אם כי נתלית איננה אשר האש כדרך והשמנים,הקמורת
 ובמזכה העולה במזבח ית' האל וצוה . מהדם השמן בדק נתלה הוא אשרהטבעי
 , המשחה ושמן המאור ושמן הכמים וקטורת העולות כן ואחר , והמנורההקטורת
 . ודקה קלה יותר היא לאש הזהב ומזבח הנלויה, האש בו להדבק העולה מזבחאולם
 להדבק והשולחן והדעת, החכמה אור בה להדבק ודקה קלה יותר היה המנורהשבל
 להתעשר הרוצה , ידרים להתחכם הרוצה רבותינו שאסרו כסו , הגופיות הטובותבו

 ולכרובים לארון עבודות אלה ומל .יצפין

 נחמראוצר
 נסיק . מחים השמן ברק : ,6מ,ח *מס . נהליהאיננה
 גס61 . העולה ממזבח יח( האל וצוה : מסיססמ,גמר
nSID6101 ספ;ימי מ,נה טס61 . הגעורת ומזבח : סהרון 
 1ס (ch מיומדיס מקומות ג'  ויו . ,המנורה : ס,סגמוגם
 טסי% , נקרס טופרי )סטיוס כתות .wk גינד פוילואיס
 וסי" לפילי ט1גרוו יספרנרס וסתייויסיטגפיס

 , יופסיס
 פ"נ סרנו1ס י6ס סי5 . הגלויה האש :  ויולך ספנ"רוגנז
 פיס  וחטטן גירי רגולי טייספ hnltv גהק ט"מריפוגת
Oswמן יוסר ותירגם פי סוס רפטן וטיפ , גפה ומספר 
 נירמס 'וסי סקפויס מן וייו61 , יקיוים מן סי61יפסן
  גדפיון פילו סעס;יס סירוס , ספוורס מוריס יפולספספסן
  יפו , פוסס  פככן ופליקס ספוח "ל י%  מן יצוליוס6ריס
 בו להרבץ והשלחן : סקרפ.)יט גנט למפלססגסגחי
 סיס ~h)nivlh גמדוגח סטלהן ואס .  הגופ'וחחטובות
  ספרון D~b י1"  כן , ינוף גל 6ס מירוס וסו6 יוררספרון
 ג'ל, ע'כ ק;'נ  רף תרוסס ס' 1ג1,יר . סכלתן  פן סיומךלכלל
 גמסגו5 לנו קיימם פיסו ר5 פלסן ,  טייס פיי  סלתןופפיס

 מ1ו;6 וטיק רמויך סגין מ'פ סתטגן( גט;יפיוס פומר)סו6.
 : דרוס לנר יססהיס . ירדים ללוקחכם  הרוצה : טלמ6)כל

 פוורס  וסיפנך ,  יסון ליר יססתיס . יצפין להתעשראפוצה
 סתכיס פאין גרמום סמוורס ומסיס ,  ניסון ילולגררוס
h'onדמום  וססלסן , ימות h)ntviht : עבידוח אלה וכל 
 פגועות ים  כסלתן וסרור כמנגס קרגנוס . וגי'לארון

 גיט0פספ מסגלם ססכינס ושגורס סגפגור סקרון 6לפת'הסיפ
מגין

  טוהפת  והריאה הלב  במהרנת הםאשר
עליו

 יוהרהקול
העבש

~)rino 
 כ)כ כבגז המ151 כבחיגת )תעלס

 onb והן . h(ent, 'רמך )05י ורכוי , כ5מ1רו3מומ
 המערכם סדר ממך כ' כ' פ' המ'ז מנוהגה'דעת
 מעריס סדר טס סיס סה'פן סממה  טע)כנזוקה
 לפ31מ לסכגיס נהלים הותין סיו סתתוס  לקפרחטויס
 ג"כ וירעח , קפרח להקריר וערפה טהריחסטגית'
 ע) חוקן חתין 05 דרגו כקמטי מרף ס' כיופיכי

 0מד)יקץ 1סי5 חמיך גס 0נ5מר ס5ס כי ,סמוגמ
 הי5 5ף חמיך )ר )כעקות 3ס טג5מר הזרוח 5חכס
 . כטיר1סיו רפ"י והכילו , חוקך ההיפן המ,נהמע)
'bStטל סר3ונס סמלייגי כ05 המנר מדעה הגר5מ 

 p"D כש"לסתמת
 ריוח"
 סיתם סמערכוח טחי מל ,

 לסלסח הו'. ברק והלה הוא אשרר131ח:
 ובמובר העולה במוסח סוכרני:פדרגיחיו
 6ת למכיל סל4 מקומוה סיטם . והסבורההקמורה
 , גימור סתטולטת ס"ס נו לסרוק עליססמעולס
 וקטה-ת  העולוה : גסתך עקפו 610 סיכורוימו

 מררנות טיט כעד טיט . המאור ושמןהסמים
 Ostni : 1DW1: כמו,כר ס6ט 3ו לסרוק ס6וייסרס

 סריס כסמן סגפ"ס סכנם פל טכס סו5המשחה.
 כמו , כילות גס סין יס3' סססעתו מידי13חסיורר
 כל מס נח63ר ל5 ולס כ"ת, סי' יוריי מכללסיוגן

 , מוג סימן 3ר6טין מכוזרי סימר כמו , סכוכי מן ול6 סגטסיי ין 1ל6 סוכלי מן bS יילסי יטין פריןזס
 תעו פפדרנס "דם סל ידו חסיפח orJוקין

~)rlD) 
 הסיאט כקן וכר . וכו' העולה טובח  אולם : מפס

 להדבק היה nSIVn שמוכח וימר  סקרם, 3פס זכרו סכסיגו פסועי סמא סרוב מרתיס מלססגין
 PIDJ1 עוגי )ה alo וככן , ועחרס הקרכג1ה האי כטומן ר,מסהכקת וס" , הגלויה האש טעמוכקרכמח

 יוחס כיס כןעל
~as 

 מ6ורספת סחיט 5נ) סלנ0הס חהיס נ0מייס יוחל 0הס מס כ) היכריס כי : ניניה 05
 סקפרח ממן ס3עגן וסדקוח מקלית מררגח כיחס , ורקה קלה  יותר היא לאש הוהבי ומוכח .יהר
 וכלק ודקוט.  סטפן קלוס כמדרנס פ"ר ווקס קלס יס מלס"ת י6פ פעון סיסס וספגורס . ימס חגס%6ר
 3מס  ממיס סי6% ככל ו3פומ ג"כ גככר סס3עי ממוס למדרגם מ5ר מחיצם % סל עגיפ כסיס דגרט)

 פצל , שפתי סל3 מ6 סקרון סעס OD כי ספקת נסלעס  סהספ וגדר סחיס. ולי 6הס נפט bSנקרס
 . 3רי3ו סכוכן ריגעי  רימס י"תס יעמס ספ5 ס6ס  ליורך מןמ יח bSnn 6תר כלי להגית סוככנופיס
 גי , נפסל פחיהם מלק  6ס ק . וט' הגופיות הטובות בו להדבק והשלחן : סקסרח מוכם וטוריס
 הנדס )החפרגס ערוך )ההן בורך טס סיס 61.כ וכו', מפכי כלי 3ס3ס 6מ כי יהסיס לן ססרמ טס*י
 וכל וכו' יררים להתחכם רחוצה : חמיד 5רוהח 5ר1מחו מליעזי ו5כרי0 וכצר זס )ו מקין כי ,חמנו

 חוע סאון Sb1 כקמרו והכרו3ימ הקרון סיס המככן כ) עיקר כי . וכו' ולברונים לארוןאלה;עבודות
 מ)%ח וכ) וגו', הגרוניס סגי מכין סכ0רת מע) 5חך וכצרחי 0ס )ה וגועןהי 5)'ך 5חן 5טר סעדיה6ח

 wo(en סדר ממטס ית' חכמתו 0היי3ס מס כסי סקז0י0 3קז0 וישגיר )סגי Ot~DIDO 5)1 )),רך סיססמככן
 ניקרו  יאגיד לה 3ס,' . עליו מרחפת ודייאה הלב בסררנת הם  אשר : תמנו ממכוון החכ)יח6)
 טסיה כמי ס6לסיח וסימ6ס מהורס מכפת סל6גס טקסס מהורס טס לסייס סלג כפרוצס  ס6וין סיוםפל
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 וכפות וקערות ומחתות ומלקהים וכנו הכיור כסו ושמשים, כלים לאלה והוצרך ,עליו
 והאהל הטשכן אותם שישמור דבר אל והוצרך , זה וזולת וטזלנות וסירותומנקיות
 האלהים ובחר , אלה לכל לנושאים והוצרך . וכליו הטשכו חצר הכל ולשמורומכמהו
 , לוי בני כל אליו ויאמש שנאמר העגל מעת שכן כל , הקרובים שהם לוי בנילזה
 , שבהם והדק שבדברים לנכבד נושא והוא , הכהן אלעזר והוא שבהם לנכברובחר
 ומנחת המסים וקמורת המשחה שמן הכהן אהרן בן אלעזר ופקודת שאמרכמו

 החכמה ואור והדקה הזכה האש בהם נתלית אשר אלה כל , המאור ושמןהתמיד
 בני והם אחריו הלוים שבכתות ולנכבדה , וחומים באורים הנבואה ואורוהדעת

 יהנדהקול
 ססוככיס ריכרו3יס e)nhl , וצדעי כמכמססקי

 ה)3 סגי ע) סמרחטח סרי"ס ויגיירו ימקוככ;"יהס
 כמו . וכו' ושמשים כלים לאלה והוצרך :%שר
 )מעכס כמוסגר כ"ךס גוף )וניכרי ממסיסטה1נרגו
 וכד' למרו ען ומי ומקרוס וסלף הגרוןוכקמרו
 אותם שישמור דבר אל והוצרך : והססןספוקה
 מסודר גסו הנוף והים כמס) סוכיר וט תנן .וט'
 ובו/ אלה לקל לנושאים והוצרך : סגי6רנוכמו
 וכף. הנוף העתקה 6) וסנרך נמס, סחר ODכנגד
olnb3מט) כי , וו גסעתקס רוסס "גי ה60 טפף 
 כמסל וחן , כמקוס ממקים מהפן ח;ועח ע)הורה
1rPShכענינו 6ין נמס) סההי) סט קהת וכני 
olpnר.מתג1עעיס ושכריס סדם כי , כ)) 11 )תפעה 
 66 ט) obnn רמו סהו6 והרוהוח סיפוח ענקכנוף
 יהיס 6סר 6) רק גהפן onDl)n 6ין , סי63כמו
 היגל bw . גחכתן יסה )6 עט ~כח רנכעיר,רומ
 ט)מות סדוריות 6)ס ככסו )כקם 6ין עי דכרהי6טר

דמיי
 וימד וכו'. שברעם לנכבד ובחר נד: מב)

 נכריס "רתעה כעלמו נוסף סיע ס6)עור זעתע)
 ככס מהכין הרמשן וגדעת , כחוס ס) כמסועושנו
 וסמן וקפרת סמן טע) רט"' כדעת )6 , סילוס)מימן

 וי יטה התמיד קמח וע) ממונס פיס ,ניסרימומה

קהת
 נחשדאוצר

 פפ"ס סגר גימיין נסס . ושמשים הפיד : סיויג'סמגש
DDסמטמטות סכמ1ס ;omh nvp1D1 . 

 גדמיי
 *גן

 והוצרך : ספסורך מן ס6דס % סמנקיס ~O"ntlDשגריס
 מס ~ovh (טילו סיות עס מנס . אוחם שישמור דבראל
 oSrn )6 טדיין , סטוימייס OttDD גני יג) וסרי6סכתג
 פלץ גג, 6ת סטגגיס P~DiUt וגיר עיר מ"יסוייתו
 סמלכן ,ס גימיין גן . ג1)1 ס"דס גוף וט וסיס oD~hI,,ו(ומריס
 חצר הכל ולשמור : elhD סיר גמז טס61 ומכססוושתסג
 סג)וד )גו4 מון מהשט דגר ג5דס טנגר6 גמז .המשכן
 13 ס,יין 6) ו)התקרג ספק מן נסמור רק )ק'1מו,ריכיס
 סמסטר מ% סיס (ס ,עומת גן , למפנס וגרגר סרג)יסהסס

 סטופר גמו , ספטגן כמריס סיו נסס נמשן ממוןפח(טט
 יטפלו מפיוס kh )1;' 6חן ופיך 51חס י'מ()גמדני
 אלה. לכי לנושאים והוצרך : מנמן ושגויסמנפים טופוי* O(otJO גסתני וקמרו , ~iab, ;) ומסמרתפ(מרמן

 דייך סמגמס 716 ומשם סמ'ות מגסס ס"למייס ס6גריס1ג)
 ומס , ס' )פגודת . הנסיובים שהם : 15חס ,ופיסגמות
 ח% סיומיו וגמז , גמ,ריס נפויס ס' גרית ושמריססיד
 כי 6מר וקיוי נסוק ש סנרגס ולח גסזר כייגועפי*
 , גמדגר כמכהן טמרו כי . n1SP וגייהך כמרקךסמרו
 לנכבר נושא והוא : ע'ג גמ,ריס, ידויווגורסן

 ס,וס" רשום גומיון ויון .שביברים
 : ומגמתו 07ho סג)

כסו

 ס6ר3עס 3וה טוחו . ותומים באורים הנבואה ואור והדעת ההכמה ואור והרקה השההאש
 טוכרפ העניון הנור עס וסדקם הנכס הנט כהס גח)יח "סר ר.ם נעגמו bw ")עול סהיססדכליס

~sDDS גמ(כח ר,סמיס קערת , הש"ס )מוכח מחמידמגמת )oro . 1 סמןlhnk1 והדעת החכמם "ור כעד וממרס , 
 סכחכ כיוח עס וסח1מיס, ה6וריס נענין )כסן סטיה הננו"ה )6ור רוכנתו ע) )הורוח ר,מסחסוסמן

 mpn רום nJ~StD ו6ח כי , החומים וקח ה6וריס Ph סמסספ חטן 6) תחח פסוק ע) %וס פ'סרמכ"ן
 *ריס וטסקו הגגו"ס טטסקס )6הר סגי ככיח נס מסחמסיס מהיו קו) מכח וכמע"ה הנכו"ס מן )מטסה:י6
 ועגן , nTpo ר1מ ממדרגח 1הוצמיס ס6וריס ענין סיס סמדר 6,ן טגס ושטר . לטתיפ טסוכילוושמיס
 ר.מטער ומנד כקסם מ1י נעורס מניד טכ) )"3 ס' טסני o~lno שרפ כלסר , טרח כר.51ס 3כ* גט6המס
 "מל o'nlfil dtb1 ג6ור'ס הנכסס וקור קמרו יה'ס ומס . ;כ'6 'נך6 כן נס הו" ניךקח ממטכס מ1י16

 , דכר'סס ו)סחמיס )הפר otilh~ otninol כענין )כהן )1 סה'ה הנכויס 6ור ע) מורס o'o סמסחסטטמן
 סרם, הכין )6 סהכו,ר' ")6 , וכרנו 6טר מקומו כסער הרמוסן טכחכ הדרךע)

~ro 
 Pnl~lb ע) Sbnn עד

 מכל ס) דבריו טר6ס )פ' ס'חס טקטיקו ומגח . כנה כסימן חגר ט) הס31חו גדכרי טער'ו ונסחהו כ,סימן
 סגך דגר ו6ח , וסמנ1רה המבנמוח סני 11רך קוס וכמך , המסהס וסמן המפור וטמן ססמיס וקמרת העוזהק. וקמר וכמנורם, הקסרח ו3מ(כמ העקה כמגח ית' ה6ן Olsl "מר חה)ס כו, ימסכימיס סוים כ)ה'ר,ר6ט1;יס
 מקטל רק הדעת מכ"י וס עטם )6 ה61 גס יסהכר , D~nb רק )מעה 1!5 )מעזה )6 רגעיי )6סמסהה
 eStDn סנמ6ס )6ור רומו )היותו , הטלר מן הכישב כמה נסדר נכדך ורמנו המסמה טמן ט) עגיטסכהין
 קספ 3ר ומסל , עלמו 6ח כווסל הרומני הדק סככו שקעור מט6 סיס 1ס;ס . "דם ס) מטכעו שמע"ססי6
 מןרנה ימס )סי מיניסס )סרסת ה6כריס סיו ומרריברסון

~nlslcn 
 80 יטכס רוה 6סר סס:'מייס כי ,

כמס
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הכוזרי שניכאמרספר 9ש
 הקדש וכלי והטזבחות והמנורה והשלחן הארון כסו , הפנימים האברים לשאתקהת
 אין כאשר , ישאו בכתף עליהם הקדש עבדה כי נאסר ובהם , בהם ישרתואשר

 אותם נושאים והרוחות הכחות אבל נשיאתם, על שעוורים עצמות הפניטיםלאברים
 הרכים האברים נשיאת נרשון בני והם מהלוים שתחתם ולטי , בהם שדבקבמה

 ולטי , וממך התחש וטכסה סכסהו סועד ואהל המשכן יריעות והם ,החיצוניים
 . ואדניו עמודיו בריחיו קרשיו קרסיו הקשים האברים לשאת מררי בני והםשתחתם
 נרשון לנני העגלות שתי שאסר כמו , בענלות כנשיאתם הכתות שתיונעזרו
 ואינני . אלהית חכמת ותכונת בסדר זה כל . עבודתם כפי מררי לבני הענלותוארבע
 מה אבל , זכרתיו אשר הזה הסדר הוא הזאת מהעבודה שהכונה חלילהנוזר
 קבול שקבלה ומי יתברך האלהים סאת תורה ושהיא ונעלה נפלא יותרשהוא
 מי אך , וחקר בה שיתחכם ממי מעולה הוא בשכלו בה שיתחכם סבלישלם
 החכמה מוצאי בהם שיוציא פוב , המחקי אל ההיא העליונה מהמררנהשנמה

סשיעזבם
 נחרדקער

 0)נ גמע 000 . והשלתן הארוןבש
 וס46זומג"

 : גמגם
 י0 ספ,ימייס ג6נריס . אזהם נושאים והרוחותהכחות
 לדמיון , ז~הס וגח 5)יס0 מעטן וגח ומשכוון )00רמנגסס
 )ססרמג ננ0מיו0ו גמום ספוט) ס"מ גמו סגת פקטורים וגן . 6ותס נוטפס טסם גג)'ס סזגוק סייס גס סיסוט

 oon שמטס ומיכנס . טהלוים שתחתם ולסי :וגוון
 מגרס (elh וג1גדס . החיצוניים הרכים האברים :מלויס
 גם )0ס טיס 1ספטס וספוספי1ון

~D1lnC 
 0161 0,6 כלניע

 (olh וגעוס . הקשים האברים לשאח : ס~ס קווךיפי
 ט) 06ר סקר0יס נזמור סייס ט6מ1ס , וכדנ4ססייס
 . 0רנ4ס גדמיון וללויס 1עמ1דיס , ניגר דגר נקמוידינה
 : ור.יג)'ס ס,זי0 גיוס סמניטיס סכשח גדמ,ון מילי גמוטוו

 ()סעופך ;מז . בעגלות בנשיאהם הכחות שתיונעזרו
 גדמיון טסס ownit )פ0 וגן , ע,מ1ח ,מן וסיויסיוג)יס
 טור )כס סיס גן , צגים מסמוסים 16 ~יגיס היייםס~ריס
 ונמו . סי חכמה והכונת בסדר זה כל :ג'מוס
 סהטנס ו6ס ט) 60דם 6מ לרסיס גו6 למס טט1 יפגןש6
 טימא גוס ווי , 0ג,יחו וומוס פוס גרי06 געוסייס 0מ61וו , וסקרגוות ספגן גטנינ' )ט"1) ,זג) )6 גן ,1ס;'וי
 טיויו לעד "סיג , מדגי דגר וליון )דגי דגר )דפסס0ג)
 )0)~0 ממט זומר סנטתי 0160 גנון חימפ ס' ס%שה
 ~מטס ס) ורמס גסס ס' מין 6ס , טישו גקס) הסי8ופ

 שהוא טה אבל : ג0)גמס ימו0!יס גסונו סמידיספקייגין
 : 0טג) מן ונמגג נפ)6 יותר 0ס,6 עעס . ונעלה נפלאיתר
 ג)) גמו גומל . יתבוך האלהים סאת תורהיפהיא
 תתסיס מ6ס h'a מהי תזינו, יד~ט OnDD ~יןימאס
 דטת )סגין נמומן דגוק0 נ0מ0ו גסו ג"זס כמ 60יןזוזי
 ג) )סגין h'hn גמו , סו06 0פשדס נו מגיע ו)מסוישון

 , גנרי"0ס יט סרס ומס סליי וט ט) וגהו )מספר",ו0יו
~vw

 ג) טטס כמו 16)11 גמום סקרגווס ט,ין
~ylno 

 שין
 סרינ,~ח מעטם למגר סדימס סדמי1ן סיקר "ן . טעםגסס

 יהודהקול
 פי נקמל וגסס 1ו"6 . 'ט"ו נגחף nop )גני0מס
 ג6כריס "ין כאסר 'ט"ו כגפף ע)יסס  0קדסענודה
 הכר"מ 6כג , נסי6הס ע) בוריס ע1מוחר.פנימייס
 טסיו ר") , נכס טדנק כמס דוחס ט0"יסור(רוחוח
 מסס סמ"ק כקוהו onib נוטפס 1סרומוחמלמוח
 ג4 )נך ר,מוגויס 0פנימייס ככס כ"כריס דבקלסיס
 כמפן מפעת 11 6ין כי "פס , ווטו עורסוס

~DD סלמס ור.מינוניס . דנרמ שסר כ5)ו נדובנהתרס פרי נב) )יקדק )מ 60ין 6," , למט, סונט5סל 
 גענ4מ t(onbtn מררי ענגי וסקסים נרטון )נ1ירוץ
 סיסקמ פסל  יזרק  וגוסס י.מנל, כזנרי כמנותסב)
 שד"א טה אבל : טיס טויכרו  סכלים ירי סלינוף
 ספק כני כי , קיים משרו . בעלה נפלאיותר
 וייטגן סקרגפח ר4) , סולח מסענודס ית' ס6)כיון
 )כנ רימזר ערב )6 (b(otb בעריס )מע"ס כקמורסב)
 תורה ושהיא : ס' כסן עמד מ' גי , 6)'י.סובטח
 Dbt קבי שקבלה ומי יתברך האלהיםמזען
  לפליפי סיר כמורס עפוף  סר מס .וא'

~lD'D  
 כ2

 ס")סיס מ6ח סחיט  טכסיס פס ישמרב5פ1ץ,
 כי יילייוז 5ל  פסקרניס  ~Pb 0ס סקדיס)כטכיר

 משכ"מ טחסיס וכסני , otn)hn (oniP כמ1ו050
 וסיס ~otolb ממנוח סיס וממטכן , מכקס) נקמןג"כ

  6טר 6יס כ) מ"ח טנ"מר כמו סקס) מב)מעטסו
 סט)מח וססמיינ וסרקן ממטן נחכ)יח )נוירגנו

 . וט' שנטה מי אך : וכף סטגי1ס טסי6כשקדוח
 גוו)מ )קכ)ס חמימות כנפטו מb)a 61 מירע

 טיסים וגו/ בהם שיוציא טוב : ומקירםס0מגמוח
גגון

 קבול שקבלה דפי : כוס 1כיו65 ס' ו)מס למסי  9רנבי 5פ  סויפר נמס מס" כלפי סגסמיות סגין נמסיר כדיס"מ
 נגון קנו 6דס מגני  וטקס פיר לדיר י(  סנוריי  ~שלג !טוסו ט) בטוין (מ"ג) מס טיפ מדגר למטמין גימר .שלם
 טטמיס )גק( 0מ0הגס ממי . וחש. גה שיהחבם טסי : עוג י01ר סו" . מעולה הוא : ס0ס נעירת 6הי מלסרסיג9ומ
 en(ht ג"מ,)כ יחד ולהקיע סקכ)ס פיוח ס) טנס )11 סוג גי , טקסיי נמקוס 0הקייס זוגי 6) סמ011 1)קרג מקירם סיפ)
 6ג) , ט1ג ספג טס ")" טוגס סקנה "ין גי 6' סימן ממיי גמ6מר כהגר 6מר וגן . 6ווטי0 ומגמם מקירס סרסוריגיס
 . הטחקר אל : גפיו ~גוקיון לגן גחם סקנסס h'on . העליונה מהמדרגה : י"ג , יובר טוגה סהק,יס ס)נ רוס9ס
 ספקיי יפרי  מיספור ט1ג . . החבטה מוצאי בהם שיוציא טוב : ס0ורס דיגי 6) סהקירס )10מיר 0160 0מס6וספי
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 96 מתהכורי שניטאמרמפר

 : המשחה לשמן ולא דמיוןלו שמעתי לא וחושיו שדיאש אלא , שדמית במה החבר הפלאת הנוזרי אמרנז : אבדון אל מבשות ולספקות רעות לסברותמשיעזכם
 בטדהנת הוא אשר בארון טופקד החכמה ששורש הוא אמת החכר אמרכח

 טצדו, התורה והם ותולדותיהם הדברים עשרת ר"ל[ ן )ושם( יהלב
 ההכמות שתי תצאנה ומשם ה', ברית ארון טצד אותו ושטת שאמרבמה

 יהורהקול
 מחוליי מענין סעס )טוכ ועונה מחמר מת"סשץ
t'lbV

 הו"
 . ;טסו "ח ;וס6

 ורה"
 7)ע3'ד כהגל 4ה

hllD'bהלרן עם )עכיז 1)6 כגס ע) )הקור וופל 
bllD'b6וט' וכלפקוח רעות )סכרוה )הע,נ רג , 
 כקמרו תגוזרי bD' נכלנו כמכיוון כבהויגריס
 ה)כ עס ")5 טווה הקכ)ה ph כי 6' סימןגהמיטי
 . ע"כ , טוכס יוהר ההקירה ס,כ רוע עס 6כ) ,,שכ
 כע) דברי זו נוגס הסכמת 6) וי"היון קרגונס

 מכקסיס הנויקיס ס"פי,ו כקמרו סו סער,:עקיזס
 16 היימולו מה כנגד )הס סימר מס ע)5!ת

 הוגעו וביזו 5וה סנריך מי 76רנה , מענמסיפכיטהו
 ,מסרכ'ס Dn'oSb 6ח otb~nn ההומ5'ס SS)nי61

 Shnb hSt )5 כטמר 6חי טהסנכ כמו ,גטנחו
~Q)b כקמרו , יטעימו 'ד' ע) ס'5ת PDDO הן16ה מכס 

 בהו טמ)6יס )ומר , אסי 5ח נס ח)15 כישטיס
 מה 3סר3יהדנה

 נהו"
 שומר , 6!יהט תריה ;5וח

 סימן כהמיטי סריג והמגר . ע"כ , כנוגסשיקכ)והו

 סע)יונס הלורנס פסי" המוסכע ההמיס כטגמפ"
 מק,גי אומד נמי מט4 נטיפה עק , סנהממכרח
 מגע) טס! מזרנסו ומרקה מטק)ס גדקזוקאסיר

 : טסה כמד"ר , המשגעסטיר

חכמת
 גחטדאוצר

 : נכס ס"ק טחן מפגע סגמגמס 6מסאס מממספ)
 סגוופ 6) השרג ילגי שש"ג . רעות לסברותטש"צ,בם
otimoמ:וגטיס זרגיס ג!ס וגי611 סומים וסוגרי : 

 6טל ורפיו,'סס ספ')וסופ'ם גיוג' פטמו טיגריס .ולמפקות
 ,ממש 6,ג!ד . אברון אל : ס6מו,ס וב% סיס רום מורחמס

 פ' עמוקס טותם ינמר סו6 וכן , סהתי1ת גטנו)וירוסס
 : י1י)מ סקס ,,רוח

 שסק . שרמיה במה החבר הפלאת הכחרי אטרכז
 6) סקרגמח ימיע גסי,יו ו,פ)6 מהגר מט))ו

 : חגויחו ימוט גבס סברסגדין
 6פ'פ כצמר . בארת טאקד החכמה ששרש אטתכזק

 ס!ג, גננו טכ,6 יתרון רק ומיון מ61סיש6
 Inhe, מלגז 6מר פט6 טוי %ין סערן מטפוס עייין6נ)
 סלבס 6) 1,ר.ן שגד סרג מן יסים )6 ס6ד0 מסט)מסנמו

 י) סס סחו)רוח . ותולדוהיס הדברים עשרת :ושטיו
 מסלפ וכקטו מקוח סריכן טכ) מו') וגמגמו , גג))סמ,!ס
 זג'ג נן'ק גמדי ,hto , ס6רע סמא סח1לס hw1 ,סדגיוס

 . ש"מ מויס ספר סיס 1"ס מגפון סקרון מן גדע סיסוף
 וגכמ ממחשיל גגם ח)1'1ח ג!)ו סמעט'!ח ססמ,וח t1Dhוגגי

 גש סו6 ובמיגע , ר.מתעויי ס61 שיקל enh ,סמלג'ס
טנפ יודעיי וגגי , סרשס( מכמיש גפ'ג סרמג'ס לוגלג. )וטסט

 , tt(obu, סמכמס משר ס)כ סו6 סה"לון ה61 ק ס6מח סיוח עס כי )הורות 'כ6 . וט' הוא אסחנח
 סי' כלקטון כמוזכר וטכסיס החורם קמוח ומס בו מוגהים סדכריס עסרח עס הנהות)פו0

 הראפ )מום הוברכנו ו6ח נס 6ף , למוחס מיק 6) סחו)דוח חיומסנס "'ך )ס~רוח ימכמו לעיס bSot ,%ומיס גפלפי מרכס המסמעטח החולה bta הדגלים עטרת ס) חו)דוחיהס היו חון ס) כנוו סס וגס,ס"1.
 ר6פ ע) המונק ר.מסחס כטמן הרמוא סנכו6ס מכמח נוסקי וסוכי6יס , התורה מבמח ;ש6י סגהגיסגסס
 , ר6פק ט) כיפורו נמר סו6 , וט' הרברים עשרת Qe1 ט6מר ומס . כש סימן )מע"ס כמוזכרהיכהן
 ש טכתכ ומס . כוץ סימן )נמוסס כוס כיום 61, סר6ימיך וככר , כקרון מוטקד המכמס סלט "'ך)סורוח
 6ופליס ים , דכחר6 ס"ק mo(npt עניי ע) יפ הדנליס, עטרת פסס קרון ט) כנדו מו;הח ~onfoבתשרה
 וטס מכהון הקרון מן גורס מיהזף

~so 
 51מל1 , שנם סיס סקלה כחוך ot1Dtb וש , מונם שרט מסר

 משע 6מל משע וצין משע 6מר מיעוע מי , לק כשון 6ין מ6י ד.6נמס )!ה!ח סם רק כקרון 1,6טס
 onb . עי? , וט' כגק כן גס ממהום סטיו )וועמ סכלי הוכוח ריש , גשרה טהיס מ"ח )רנות5%

 6)עש נר יהודם ר' גדעת , נענד 6מד %ע nut~b !6 סוי היו ob י.מכמיס הצקו טק!יסגמסכמ
 מטס. טי.נימ סחורם ומטר קימוח סכרי סיו ולתמד סט!מוח nindD סי1 ממס כלהד , 6רונוח סגיתיו

 עקב פ' פתורס נפורש ור.ימנ, , b(hP' כר יסודם ר' )דעת Dnm וריסק והר)3זנ ההורה ג"'רוסלרט"'
 סכוצנ טפוס מ' 6' וכמלעיס , נלכד %ד כקרון כרכון ר,כריע ט)'טיח לטרסה טמון) )סטר כליירוטו.יסרי"6 , מטס טגחכ ממורס וסתר 4נאח וסכרי )ומוח סיו ובו 6חד קרון 5)6 סיס ס)6 רסן )דעתגמטך
 1)6 טהרן מעם bst רומן נאנח )6 6חר דכה בקרון הים bS כי Dn(wt תכייס )ומוח סגי רק כקרון5ין
 סם נתמר כ"ס SD כי ושכרוח וחן ס)מוח מן ה)ומוח "ס ונס , ס5)היח הח1רס ob כי 6הרח קזוטהז3ר

 vino סר5נ,ע יגס פתסי0יו, לפי סחיר דעס תכליר 1ן דק- ועל  שיי( DtinP ~יי  %1' ?רהינוסר 5פר שי4 ו5י ושסר , וספ04 ס0ירס 05 כי יסרבל  ע0 כרס ל5 סליפיס כי , כרס 5פר גיפרו  כייןי4ס ו פפס י0נ %ר מסירי נספר סס טסיו וגו' יסרבל מי מט ס' כרס %ר  1סמ)1ח הטרה ואס ,שאמוח
1Dlb
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הכוזרי שנימאמיספר96
 בבי היו והם , הנביאים ושששיה הנבוטה וחכמת , הכהנים ונושאיה התורהשבמת

 נחמראתר
 ונח2שהז התורה הכסה : ג)נ תמ,וח1 ספחטוורסכה

 ;וטס המרח מטסי ינייח 0י6 0חורס קמח .הכותים
W1)fw, e)nh ועמ6על , סעס מג"% י,תל גנהעס ח4יס 
 !דין וין גין )וט ים גין )מקטע דגר ממן ~hk ג'סגח,ג
 : ונר נגויס סגסניס ש 1ג6ח וגו' ליגות יגלו )עט עעגין

 יט טד"ן e)nh . הנביאים ונושאיה הנבואהכחכמת
 יגיע )6 סנגי6 ס6מוס , כנג61כ מגמת ~o)ttb htnrמדרגם
 וסבם הח1רס נצטמח נשו :יטוכס מגרז' nhm מירנס%

 מגס ט) 6,5 סרס ס,ג61ס 6,ן Ym וקמיו , סמבותגמטס
 , הח1רס גמנמח סייגו ב6מר1 ההכס כלק 61,ן , 1tCD1נגור

 גותי 16 מן) :.ח1נ6 "6,6 כחג ג' מהסק )'ג גפ'ו0מוי0
 ג:ג)י1תיו וחס מטקס יסיע )6 06 . ,ט)6 גס)נתמפוס

 ס5) ר11ן )וט 1'%וף ,וגמדוחת
 : ג6ומ0 ,ני6 )הח1 גו לגומי

והם
 וסגכי6יס ר4מכמי0 מסטרי עזור ת1ע)ח )סהה

 הנכחכיס'
 לגל ההם המזורעיה ככהיוה נשנו )טוס כסטר

 גנוניה וחסר כ' 1D'D הוטע כדגר , פנים כחס הכחוב entb כנה כן וע) . ~DSJ )מומ;חן
~ubn 

 ושטוסת
 הסקר, כנכיוני ה' נכיתי ממ)יטיס העם טהיו )וגי6יס מס) הטניס כ' הרן"ק כי16ר ע"ד , otTnמכין

  06 5ך . פותרת יי5 3פקיתס עריין סמסהן סוע וסילת י סריס רפיון על רק סכי1רי לס5לס לסטיקכדי י 3חט1נס טמן נרפס ולכ,ירס . סכנעניס במוקי מחט ממקביס סן'b"NVI 1  ס3נחג זהורה מע)ושאדיס
  סיענים רוגתס לכיוסי כי , רפט טל דפיינו סגלם 3פס שיו opn מסר חס יספק נס  ל3ך איותסיח

 יסורס הכפס פל סיייר סמן יורם תקטר כי ולסטכיל לרכשן סי5 יקל היבוקש ססירכ מכתם גוססיוסו3י5יס
 וע0 , וחומים כדוריס הנכונה וקור 6מי1  6נ) יש סימן לפעלם טכתבגי יכסו  טליין, סטימת פגדבס6 סטיטעי יי3ייס פכית פררגס על פורס מכסן ר5ס על ממולק סמטתס  טין יסים כ'י סי' למעלסכפבו5י
 שיסגיר סיגו5ס יכנת על מוריס לגו די  סנגי5יס רוע על ל5  סכסגיס רוס ,על מייק סיסהס  סמןריוח

ot)ffnסכיייס פן לי יסר  יוכי5יס  לסיר יס"ס , כתריסר יסהיייס סיירים  נענין לכך  ono . תליטו יכבר 
 נך יליטפ י5ס כייר טים  נסס, לפטמם טסיך פל סיס ש'  ר,לפג"ן טכסנ יכפי  otb'so, 5יל יסיתונ,כ
 סר פסח  יפן SD'  קליית ס' חי יסמין סיפר סכחוב כי ויסד , מפס פיימס ,  מהחיך 4בי" תפסתטפפ

 תסוע טס פוב טיימר כפיין , ספוד לטפן טלי חהול "סר סקדס ריח סימסיל פסל  ררך עגיימ, לשטר*חי
  סמנתן( כוי סתתו גי15ר עזך  ערכת 5סר ר.הנר  פיפס ס'.  קרכן 5ס סקרי3גו "תרי ופחס ריי.*ונ,

 51ל סוס יגריס פל סמרר כייס כלל ל53ר פ3י5 53 סטקירס כפל ילתס ר3י סתכס כי  כקן לפמירכקיוי

 ויקרי ש' רחרחו ctct פליפסייסחי
  פלך 5ל מסיכו 5סר 1"ל סיכר סתכס דעס %זכור . ידבר וכס י"1 טען

  נטלפפ סלי  טס  סמפיריס  ספגיייס קלי 5ל בי לס5 סער כפי סר"יחיסו onS מופס SD oSbn 11גוזר
ollw~כ6מ1עוח היטר6)יח הקומה  ע0 ס5לסיס סטכייס דביק יייי טכנר 5תר ויל 510 גי ו1ס ן יוו פל 
 ס6י:ס סנטמייס 0מעפח ע"י סנוף טס סטכ4ח מנסם סס5% כטלין Y7PD  נניח הכטניססנךכנ!מ
 דכק1ת נמ61 6כ, הקרכנוח Sb 1(6 הסכינה נורך פפמ גרע לש ככס , חועלסס ר5ייי פלינו "3ל ;פפגעס
 סיס דפייו, OSD13 סגעלס סרגר גייר  סהו6 מס ע) פסף כ' מפקר ה61 והגס . כ6מנשחס עמנומסכינה
 יגס יי , גלי יי5 גיייסס וסכנרל  לגחן תתס שייסתטל

  סמוי
 סגוף לגרי"יס יפטורסס ייר יוזך סי5

 כן  יהיו טלי פס ספן  כשכר רפק( ביררס ספרד onttpt %5 h'ot ייספ -nsthei רמזרתי ב451פר
 יריקות ,  ניגיפס סילסי וסךכקוח ססכייס  אפסס  סססקייס כדי הקומה 11רך 1)6 ר,סכינה סרך )6שקרנפת
  ספסוסיו לזל וקל סנינס, יעדר יני ילי פכ"ל. 3פפס, סיר esn ימר 1ht3DO סו סיס ולשוד ל5מש
 -5בד  כפוטו  3יפלמ (bSD ססיריפ לשפר %3 שיתו  תפוס  (1PD לו"ז שליף 5סר ירחף ייכס כי ,כעוס

 b)b  5עי סיבר פגפס סהז יי לדפח סר5יס מיסר ז5ת פורפת ; "eStD, ל3י פל עלסם 4ן btnoסמורפס
 פלנספית יחוס ל3ל ן ייתתי ריס nbS' לחמי קרבני 5ס סכסיג  מלפר סכלו 5ל לקרג ייהדי יספוקלתמיר
 דברי סיורו כפו כלנכי סריוק  ירס פל  ימסך  שיך לרעס  enlo oShnn כיו3ווס דחפ פן % בי ,מקלס
 fD~ פל 5ל מסיני "סר 1"ל מהנר מתכם רפס יזכור גיהרו טולאיו סעקירסגעל

 :sr oniP ?Dt סילם פל

 כשיר  יעליס יססרגיוח ממסגן נפגעי ספצ שיי פסס תיבר 5סי סערביס ימס להצרימי יתגר  בהסךובגן
 ,  ססכלית ר,בסט פליי לתיל סכמנו  סטלמ ער במזנו סלם  6דס כפוקס רמח פכ%חס עייר עד%עלס
 4ז וככל ! יח3'  ס5לסים פ5ת  סמיתש סרס OtnD~O סכבח פזי כשריס ~It)DO to)b הול ינטיולטפסו
 המסהער1ת nltDJDo כה1יוח ההורס עניני כי וכהודע היודיע טוכרפ ר.מקומ1ה מן פרג גדשישרעו

ומחנוונות

היועצים
 חןורהקל

 כי ודף השון 6) ונחת פסוק ע) OD1~fi ט'6מר
 : ועומד מונח החורה מסר היה מהון הכוןמנד
 Sh eb~n ?וגמחס ימס צוין כיבל . !ט' דיווהם
 הכעש והפנימיים המינוגיס המוטים נמדלנח היויען
 ומסיס עוס  פסס ירמס פף  סיסים מה וזיר ,גו
  סינים מנו  סיקוסים נפיטיס סיטם pSno 4לברי
 רחרחי המסנה מן 6והרחס מטם הוגה כקטרמכסף
 סיחן 3המיסי מכלו P)Dn 1ס יכל .  יפיסרס%עה
 לכיר כ5ן וסיסיף . יכי' יופליס 5ל  ימלרך (t1Dbכ"י
 פל ספלותספור  פתשססי נ"ב  וינכי5יס  סתכמיס 5לו סל  סופלתטכי

~DD 
 סרכרי0ו 'ShX לבני  וברין

 יכטות לגלחי מרס יביני  וספס:יליס יטלו,כשר
  ונמככו). )רוקה ניטרף) סיו 6טר ר6סו;יםכשפס
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 87 מםהכץזרי שממאמרספר

 : האומה ראש והם , והמזכירים האומה המזהירים המתרים( )י"ל 'המכיריםהיועצים
 : לב ובלא ראש בלא נוף היום שתם כן אם הכוזרי אמרכמ

אמר
 נחמדאוצר יהודהקול

n~xhnmכערך hlD) , מס סגגי6יס . ראשוהם סגייך %4ון תסוססיח ועיזיו 
 ופסוש י' לו רסן 5(ר גנטפסו ופסגתן וסגססריםt'h1)D  נמך 531 , טיס יוכל הנין התר כיסר כיייהסיחס גינטי היסס סו% גוסו"

 גשן לגיבוס מן ומן , מרע וסור נעוג יבתור סנוף06 סב"וס, המגעי החוס 5ל העלייגה ה"מ יהסהבלויס
 : 'ס%)ג) סמקך, ממנוח )"טיס הגחויס הקרכגות סתגוניהוימס
 וכשך סיקרן טונו 8מל . היום אתם כן אםכמו כקטר ר,סנעי החוס כו ידכק "סר סגדס הדק6)

 : לי יגלו י6ט גי4  גג,ף ,עמ6ס tDtbS עעס כקט )כיחי יטמול. )טסו "מ 6ך ,דכרגו
בן )6 תעלס כי הקלס התעמיס ירג כל הדבוקהמסך
 טריפ6ין המסייס התעטיס 6כ) , כקמרו ו' סי' כס)יטי ככה ע) מהורה וכמו , דבר )זכר המ,והןהמ,נ עשיעכעי )מ61 ע) כקורס מו) ימסך  6יך  יועח פזפס תחיו ינקר כנסר (or להגיע נהכתה ויחו לגווס6
 "ל החולט  יספע כנסר גטמעיס והם הסב) 6נ) גרטיס( );"6 גדהיס וטיכס 6,יהסמניע

(P~lhlt החט"
 ההם והערכיס יתרו טד שי' וההיים סותת כילירס לך רפיתי וכנר לקתל כחוב כ"ג ובסי' . ע"כ ,והגיגוחיו

 להודעם לגו סח לס  %ס . ופמ"לח עלית SD or הן5ה גש נטשן גס הו', 6המ לסער שולש "גו6ין
 לברי"וס ותטורסס גיבר ס1רכו התוון  נין סעקירס 3על טהגריל פה נס . כוונו ל5 דגר הורעה עליויחלה יי יו6 פס pPO'01 ונעל כתומי, ניעלס (eSD הודיע פ"טר פהסנתו )הסיח טלי עליו ייהר חיךמ5ח
 פור ל5 דעתו לטי גהס גרוס הסרך טין הקרבנה( לנין קללו, וקייפה הגטט לעמידת יכרה' כהיזחוינוף

 סר.קר6 תה למ6% פירזל לי fir לפה , האלהי מרפק ירט על נס טיחקייס כדי השומה פגר bSIהככילם
 היהר , הרנריס סי על תטען  סטך t~)ba העגין  קטל העת על תיש טוגיס ת"פריס לסגיוההבר
 ה"להום פלוס חהיס 3י,תס, ס"להי  מעיין  ייס על לסיחול  שמטיס הרדוי וערכי התזנ סכורסהגנלה
 מ%  גפנה סריס  יס3רךו פיחו לסם  יפ1ייס oon הפעסיס בהסלמת הקותה 5נטי טכוגת  ופסייפרפרה.
 מחימסיס מקומות כמה 6) דרך מורס תעסרון PSib' !ך נעטית וככר . י"מ כיזם טקס מקן מ)6ככסף
 6מד Sb מסניט עיזיו יעמיס , הנוכר ינהק ר' ההכס כרה,ק יעמוד ODIt , חטכין ,מ,61 )6ה7 "הדמס

OnODקיום גט)6 נורך יהיה )6 6"כ ו6יך . מר16ח עגיו וחכהי;ס ינהק וקן ה"מ( כלקהי הדגקוח Ontb) 
 כדכשט ה6)היח ס"ס כהס )הדבק מכבס סהקרכגוה יחכ' מטחו סמנוויס כמעסיס הסמור bSDJOהערך
 יתכרך מט% הטבוח % הוכונס נממחכחס )הס יסיט  לסל יטרק) וקור , כמךוכר סרס כקן הכנעיהמוס
 וקיומם מושט לעפירת מכרמי  11רך ומזוגו פ"כלו ליינו פרף וימי מרס "ס  טס מי . וסרדין המטןכמכנית
 שכך(, תכפם  כהמוח )פ51 לכל מיגיע "סר הינע סדרי להקי ס3ס מהעת "לס יטוס פי 15 גוסו,15ל

 סר3קוח יוו על נס להחקייס נ"הפס סכרתי ל1הוך  סלמן ,עריך חח ייכ) )המו קרכם "ה יח3' הו8הלי
 סיפר פי יי , ותסכש סוס סדפיון והיה . המכתס טליית פררנח  תהם "תך נטוס רקחה ל6 עין ehlהקלסי
 נ4א  גטל5ס נמכתם  וסגוף הנשט בין הקטר יחמוק לפפן  להזופ  3התהיכו נקרס העבטי עמוס וירליק)לפס

 ש , סכיגהו דסק פעהוח ירו על גס לקטר לשלהי החוס ODlb3 שליק nl)s~po  לסופן יספר ,תטוערס
 חטך טיפוס עט סכן וכל ,  ה5יס יפיס ס' טי פ611 כל מל יי השים ימיה לבדי סלחם טל ל% "ת14דרר

 : ר1ופ ונעסה סימר ית' לסמו תת )מח )יתות ריח "מה  קרבן להקריב פ1והיסותרי
 טש ר"שרניס נפעס לסלפו העקיוס בעל הייחס פס כי (olb יג"מ 5טר '~Shl הרי 5ל שגי e~nhועתה

 יסר הלתירס 3על דגרי יטתע הלי יין פיוסה . והירק ס"תח טי על יהגר "ליו כיין "סרסרגר
 יופכל, כוחי 1פ13"ר טוה (OO טהעגין 6,מר ט5גי h)b , 11"ל כמרובר ההבר על חטיסחו 5הר יגכירללסופ
 ערס כן , 6ליו  ותדבק )טסו סס oOe יו יריה וגנרי6וחו סמו,ניס ע', הנוף בריקוח  ט'יסלס כמו כיוזה
 וספ4חופ יתיריס Sbt יפהפה  כללוח "ל והטלרית הכרייה גוחגיס סס הכסקסה כעוג כי הקרבגוח, גילוהשין
 דוהו ברב no(o נ5דט ופחעלפס המלולס סהו!ט פהירוע כי hlot , מיק נלי סרנקות 5)לס טית)ןכרי

 ותעלס יקרס )סס סי5 , ו' סער סס טגחכ"ר כפו מיה לגטט elho ויהי יותר ,ה על 6טרוהסהרלוחו
 וכפסיס 3ת"כל "41 ופהקייתח מוגית  סנוף 5ל הרמון הטלפוס הי5 "תר המיוגיס מסו כי , הסף%5 ויסק"וי יתשמפ 3הס יטל  תץפחיסן גנון כן נממחיהן יבדק טהן כפו והגס . הי1"גיח 15 תענקפהיוחי
 סס לתפס יי טכלייס פמט3ייס גובריס רי תחטרגסת O)tb התמית ה15ולה הכשט זקת "פיס ,כגטתייס

 % הקרכפת,  נמעסה סגכמרח הקותה  בכסוח וסרנק הסכיגס חתקיימ עיתו מעגין זה יעל "תרו ערוכו'
 לסלתם לש יתעו יגלה )רוס ב"וסן וששינס גיס כונוס טבססי3 רק לדופס ול5 לטכיגה תוכל טסםפ1ד
cae6%ם לסתנ6 מחייכם מכס יהיו סלתוחס יעורס טממס עיכ מ עד , יהנ' ס' לסני מעסיהם ולר.כסיר 
 יימאס 7 ך  טיבן דשות-ייספר ט%חשי ליגי רות ימס לכ' נימית ריר בכלל  בקרבית טימר יכפו , ור נטוס תהם חסרי 1ל6 ה6להיחיטכיגס
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הכוזרי שנימאמרמפר88
 ככר טפוזרות עצמות אבל , נוף ולא ועוד אסרת, כאשר הוא כן החבר אמרל

 העצטות כוזר מלך זה כל ועם , יחזקאל ראה אשר היבשותהעצמות
 ושכל, ונפש ורוח וללב לראש כלים היו וכבר , החיים טטבעי מבע בהם נשאראשר
 חלה ולא האברים, וכל ואזנים ועינים בראש וסיד סאבן המצויירות מחנופותטובים
 אדם לצורות דומות צורות המה אך , בהם שיחול אפשר ואי חיה רוח מעולםבהם

 : אדםואינם
 : הוא כן כדברך הכוזרי אמרלא
 יכלו לא ההיה לאומה להדמות חשבו אשר עכו"ם האומות כי החבר אמרלכ

 נראח ולא לאלהים בתים הקימו , הנראה הדמיון טו יותר אללהשיב

 נידאוצר
 1לאגוהופ'. ועור 6טרדגות: חגר הח.%פ קל

 ע) קיוו סנוף ט6ף 51ומו זגרין ט! מוסיףושוי
 סוס גרביון W1)u 6'ן . מסוורות עצטות אבל :שחש
 גס 6ין מם ג) 6סר סיפוח גזמכן 6ג) מרנים,5גד
 העצטות : ס6יס מוס 6הר ג' 6ף סרס גחייכטויס

 אשר : מום מגל )ח)וחיח טוס גסס 6'ן 6טל .עבשות
 ס' יד עלי סייס במר )ף1( גיהוקן) . יחזקאלראה

 ט,מופ מ)% וסב סגקעס גחוך ויממ;' ס' גי,מו'11'6:'
 גן 6)י 1י6מר מ5ד ינכוס וסוס וגו' סגיג טויססוסטגע:י
 , ידח 6סס כרסיס 6ד,י 161מי 6)ס סס,מיח ההמתרס6דס

 5,1מר . כיס וכן "ימיו ר.ט,מ1ח ט) )ס:ג6 ס' )ו טוס1ג6מי
fnb, יטר% ניס ג) ס6)ס סט,מוס 6זס גן 6)י וישר 
 מז וגף ס;נ6 עגן וגו' טפותיכן יפו וכמריס מנסשפס

 גנ),הס יסרק) גיח סדמס סרי . משלוסיגס טכסובפיחי
 מטבעי טבע : טומרנו סוס סופיך סימיון ע) יגלוםשקמוח
 וכמיוחס ס' גרען יפגן גמ.יו, )6וס גריס סרו טגגר .רחיים
 ום'ר מאבן hlt'lsDn טהגופות : יו,רו1 סגעימ1וולאר
 מקוג1יס יימרס ט) טקעיס סיוסגיס סיטמט6)יס ומס .וגו'

 )'ג סי' חמר וכמו , דמיווס )פי 1,ני6ים סורס ונססיחי
 מסי6')ו

 גוי
 : קוס גב' 6;ח;1 ספו ;6סי 1)ג גרש ט)ס

 אפשר ואי : וא' יר16 1)6 גסס ט'נ'ס ידגיו 1)6 נססים , גקרנס רוה ג) 6'ן מטויס . טעולם ראו בהם חלהולא
 וו'ס יוד ס'%) ומטיוח סוס 6'ן . הרוח בהםמניחול
 % . אדם לשרות סומות : '6נן מטן סטטו'יגון

 : עיןמר6.ח
 נראה ולא : סיסר6)'ח )6שס . החיה לאוטהלב

בחם

בהם
 יהורהקול

 מפ) ר.ט)'מס סולת הזוגה ונססה)ק , רנוניושנסס
 , הכיסס 1נח"רןס מלטויו ההסי ההמן נעקרהקרכ:וח
 תכונס הכסר ו)דר1ט )חור הקריך כך ולמר .עב")
 וכגס . טמס כתכ51ר המוירוס עיט כקרכנוחסר5ויה
 טויס כ15סכיס גרטיס והמכר העקידם כע) היותעם

 , סדכוק )סט)'ס סנריגה הכונס נהכסרומסכיתים
 6נ)ס, סוס סכונס מטמעות 6ין כי ,  יגכר1 1)נ כ"כה)6

 מקוף מחמיפיס יתהו 6)1 עס 6)1 דנריכסוכהעריך
 DfD~ )"ככיר

 עיקר כ) טס העקידת כע) כי ונס .
 ר,מגךיכיס ס,מוח נעונס הקרכ;וח מעטה ס)מליו
 סתכ1ון והרמה הקרג;וח עג'ן מהסקטח )מסממטך
 סור6מ הטקפח ע) התרמזת ס51ח מכווה וסוכממס,

 )המ61 המחייגה ססכס )ועח1 הי6 וסטג)חססקרגנוה
 ,rp מס נ" וכר ס' כרוך עתה "חס %5ס.סטגי:ס
 '1Dh כס "ntp)1w ontb) 0 קיוס סכת עןר,מכר
 ידעת ס!6 )היך, סגנניס העקידס נע)כדגרי
 נמעטים ר,ערכיס טע1ר הנכסח מנויח כי ,וסמעח
 כלפחס סיטריס וחמימ1ח סטמ'ס, מן ס' מ5חסמנו1יס
 דגריס סני סס , מפנס כגסס תקום ס) נוויו)מסריס
יסכו

~tob 
 6) מסטקח מכס יד0 ע) )סט)יס ימדו

 כי יפטר 6י הצידם ס"ס וטסערכיס , הנססדכוק
 טסן סדכריס מן )היוחס , "דם יד הפיסח נהס5ין
 כן 06 61יך גמינחע, 6,) )מערס סיעור)הס

 )ע)ומ וכמדניס סריס כסקס סזעוח סחיחסק);ס

 מ6 סיטר טסגוסח מקטטר . unb "יגרו רצוף טקסינו המר דגריך עי עוד השף ר? . גי ילא הנודל
 טבע בהם נשאר אשר העצטות : ם1טליס( מפשח t"hu גחמ)ף מכי"ח כי , נוףכ%

 כיוס טקכ) טהדכר )"ס ט' ד' מקמר העקרים כע) טגהכ מס דוגמת מעין וט סלי . וע' החייםשמבעי
 סט6 כמקש וטלר כגר , סכוך הכס 16 סטטע ממו טנסח)ק 6ע"" עניון כס 16שסע

~rtb 
 רוטט

~)DDOD ט6מרו סו6 זס וכעכור , ר6סוגס סקכ) ססו6 גטטעטהיס (",6ח וסטימוחי ר e)tmpn , qb מרכין כמהן 
 מטכן סכיו השהי  תסדגר כסס טנט6ר סלוטס כענ1ר ונס ננמיס, קדוטס תטמיטי וקמלו , כקזוטהןהס
 ממם סמנך ס"ע"מ , עליה כמ טהי6 )נפם מטכן מסיס מסגוף %מר סדרך ,ס ע) וגן , ")יו חסמים "ולו

nDSכו וטפר טכגר , מס Ot'b סס1" ס5!סי מהכמ רוטט 
 ורווו : fp ן וכו' )זכר ור"יס , ר6סונס טקכ)

ea)סמכעי המם סרומ מדרגות טרח ע"י כ, סימן העמיס )סס טרמו ונטמר רום יפס יגס . ושכל 
 "ונץ ליהור הקנט חסמע מב וכ6'מן , סמה כמככר סרס י1כמ1ת "ן )וט"יס סס טועטו וכמום כ)כגככד
 : הו'"ים קרויים "מס 6חס 6דס ו") )למרס טוס , וכף ארם לצורות רומות ס6מר ומס . tnSD חמס) כע)תוס'
 olbS דומ1ה )ולש v(un 6יך בטרוח )' כסימן )טמנו סמוננ סמס) פחמון וסו . וט' האוטות כיואב
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 99נרבוזרי שנימאמרספר

 חחנישו , נראתה ולא הנבואה עליהם להראות והנזרו הפרשו , אות לאלהיםבהם
 לבהר כדי פתאום מגפת %א , השמים מן אש עליהם ירדה ולא ובעטווהכעיסו
 הרפא הבית לוטר רוצה לבם, נפגע ההוא הענין ועל , האלהים סאת שעונשםשצלם
 ומעומם רובם כפי משתנה ענינם אבל , ענינם נשתנה ולא אליו טכווניםושהם

 פנע כשימצא ואנחנו . והמקרה הטבע דרך על וחבורם ומחלקותם והולשתםיחזקתם

 יהורהק%
 40 כטקטי עגמו  )וגרי קלוגיס גכ6ן ודנריו .וט'

 עז וכו' onth י"ס )6 הימיוגיס ס6ר וכן גימרוש'
 : ע"כ , וט' יזמו שטר blb )שמוח היוכו"תרו

 התנשו : ו;,יליס פר!טיס נעל! . וכ!' והנזרווכפרשו
 סח"וס עורס 1pb OntsP ס)6 ומס ובעפו.והכעיסו

O'h1(6 כי , הרגוזים סר.0נחס ;עזר' ה'והס ס( 
olh~כקמרו יעקב מ"ק DIDD) )'ידעתי 6תכס רק נ 
 סימן 11 כונס ההרמיז עמו , וגו' 6טק!ד כן ע)עו'
 שוכה, )עלס ונזמנה טלקסס ט1!מס ריווה שמרונ"מ
 גבונו ההגר ידגר כי ושמנחי . וכו' שכינהי")

 טקט Sh )למוז , וכעעו ומכעיסו no(,tbסמטו)ט
 כמכופר , וס 6מר כוס כמזכל יסר") סעפויכירוח
 מז") נדברי ס~רסניוח oth~p)n ומס , כפענוחךגס'

 הסס 1! טרטס מסם וישר 1Cbo גנס!ע ויהיג6מרס
 מקומה וט שין )ומר ומ)מעס מהמעכס ntD(nlf)ס
 ר%ונס D~1D(fil כין )הפסיק כדי כ6ן כחכה עמסוכו'

 כעס ניסי bv ת6' שיה n1)DtID , טיס%ורשת
 וימר , ס' תהל ויסעו ר6טונס פ!רעמח ,כתה"!נניס

 חנינ" כר המ5לגי
 מקומם וסיכן , ס' מקמרי שרו

 החוסט!ח גע) ורזי . כ"כ , כיג)יס 6טי לב.6מר
 "(tDD כמדרס כד6מריק o)lch1 טולענומטירם
 ס00ר מכית י!61 כתינוק , ימים טרסה דרך ס'שסר
 סגטס סיני מהר כ!רהיס סין ק- )1 וסוכךחגורה
 הקכ"ה 5מר נסיני מורס הרכס ס)מדו )סיימית

צ
 נחסדאוצר

 15 ל01 0!ס ססס גגחיס ווים )6 . אות לאלהים0הם
 סשס 6מ 0ר0ו מסיויסס . והנזרו הפרשו : m)hמוח
 : נג51ס 6) טיגיעו ידי !סנופיס גיוירוח סטותןמרווח
 ומפוג שיקהה גי %מי %0 . ובעפו זהבעיסוושיביש
 סיךג עטו שוס %ו לגורס סוחפו 63 גסס 6:דכנוגס
 6)סיסס 6ח וסגש0ו מ6ז 1D'mo 5ס גס סוס ,וססת1ן
O)~PD6( (י on~iu תמג'ש 1)6 רטון וסחינו פת16ס. עולט 
 . השסים מן אש עליהם ירדה ולא : )'ס( וכמיגל סטרן6ת
 סקדוט גנית ורם 6" סג,סת ע) יסרן גוי )ט;י "קרסגמז
 ס' נגוד ניגן טס 6טר סגים ,!ר6 ש6 סרי , י סין0סו6
 סבר'ס 6ה וח"ג) ס' מ6ס 06 י61ס שם גזגר וגן .ג5מס
 טסט )6 עו;וסיס0 גב)) וגן , סקטירח מקריני 5יטומ6תיס
 סעס וירי וגמ'0 , ס' מן 6וח גדרך שכיסס מ)ג6סטו,ט

 ~rwa ולא : ס' 6ט נס יהנטר 1נ!' ס' גשי רטגמח6ו;;יס
a1NIID. סיסת וקרם וגטקס מעג) גמשם נמוגר סיס גשר 
 : דנפ גמטע יי סמון ט,ט)ו )ע"ע חון גימר , 0ת6וסמנתה
 ;"מרו . ההוא העניןועל

~ptu)at 
 . ,סי' לנם נפגע :

 מחפירים כלגריס זג) סנוף פג, 0גט כיוס יגיס 60סמסורס וסיגי . 6זס חגגני סיג גמקוס ס61 )רמס cipnoסגר
 פנים 1נד מרי רוס מגיע 06 נוהן סיין וגן , 0ח6וס~נמאיס
 גשהנח ולא : סלמס 1;) מנף מ') טילאו )סםסקזו0
 nsw~ טוין טג'1 .ענינת

 טסש כמו 6מד 0זר פ) סיס
ollpn: מגיס 6ם . רובם מפי : כ1)מהס . ענינם אבל 
 : 1ס1)י"1 גדדו ססו6 גרס סו);יס לגס וסמון סררןעמי

 ופששיפ מלאס יפחס ahU~1 . 06 Vbtוטחלשהם
שמפפ

 טורע;וח bwnni וקרץ כט!רע;יוח, מומוקיס ונמרו )11 11 סמוכוה טורעניוח ט)ט יהיו ט)6 וסטסיק כקמרוסכי"ור שי וסתמית הלמכפן כהב וכן . ע"כ , סקרון כנסוע !ימי סרסת נכהוכ 6)6 , )16 , )ט!רענוח "יענוחנסמן
D"P6hSn D1'b טום ע) וחס . עב") , מיד )6רן מכ:יסס היס וס הסקס 6,מן6 וטמן ט!רענוח, ממנו )הס 

 טסםענירומ,
~DD) 

 ר,עוחי0 סני וע) , וזככי ח6וס וכח6ווח0 , ס' 63צי רע וסח6ונ;ס , כסממה סגי מסר
 לנס תכס כעס ס' ויך , ק' bb גס נערס כי כגחוכ טסר.משרטי0

~?bn 
 , 0מס כמוזכר טניה0 כין עודנו הכטל

 otbnn, מנסח 1)6 הממיס תן 6ט ע)יר.ס ירדם 1)6 וכעטו ממכעיסו המביטו כלמרו מכוו;יס ההכר דבריג6ו
 ולסטר . וכפונט )במו) עמו )יטש) עטה כקטר סח6וס עמס כשללח סהסגהס רסמי כסס גרויו ט)6שמר
 , י,קעורח מקריבי 6ש ומ6חיס סמ4יס 6ח hnt(S ס' ת6ח 'obi )5ט טכיוןגנה-

 וקקי
 ממסז' rb '61 6טר

 והכעיש לממפו כסמרו )סוגו וכס, , קים כענין טמטולס לק , ססו6 סעג'ן ע) כמחיוננ'ס הנגף הם)ס'
 ועל : מקוס ט3 תעסיו "מר ח)ונחס סראווק וע) )ךמ שם סעדם קמר ost~n SD הט)גח 6) )רמו,יכעסי,
 oh נעמוס 5ין ר") . וגו' לבם נפגע : כקמור המיה %ולק 6) )סדמוח יכהו bSn ע) ר") . ההואהענין
 )הס יקרס כ' נס ומניות כוכג'Ofi31DO 0 סתמ!ח ה15הוח ק. , מח ט) עניו יסחגס )" מח ט) )גוכסגיעח
 טהו" המסכן עיקל )המטל ק"ו גריכן מע6 מיה כ, % 6נ)ס ר.מקויה הכית ומ" , לגספגיעת

pibn 0ע 
 כקטר המיות עיקר בו 6סר olho ))כ 0נה!גומהורה

~VID 
 bt~O המיעה מן עני;ס ;סחנס )6 , ממס(

 ")מהד רנות כ' 6" ופיכה pl~DO והמיט , כקמור )כנו blo 6טר מט6רהנו כיח כבניעה ע;'נ;ו יסהנהכ06ר
 מהמ"ק זה )נך עי נגע כי מר כי רעהך ו6ת רכחי כפיכס i~rh וככל . הקיוט הכית )הרכן רמו , דויעני

 כפי משהנה : סטכו "ו סננמון )עין כת)מתוהיסס . ענינם .אבל : הימיט כ, מס ופכי עסי וסתט;6תר
 פון itoi'o נ'ה 6סר עמוז'ס לטס ויגס . והבורא ומהלקותם והולשתם והזקתם ומעופםהובס
 הגג" שסי וסמ6הזוה , o91h ר!ג , הי) רוב ,ע)יסס

 ההסקרה הטבע דרך ,gy : יקרתו פן )גס יהדק כ)
נ"ר
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 שנהית בין , אנחנו נרפא ירפא וכאשר , אבדנו משישנו בית הוא אשר לבנואת
 אותת והמחזיק בנו והמושל ומלכנו מנהיגנו שיהיה ענין איזה ועל מעם אורב

 בנלות יקרה האומות מן שאומה במחשבה יעלה לא כי , הוא כן הכיורי אמרלנ : חי אל , והגלות מהפזור בו שאנחנו הזהבענין
 וכמת , הזה הזמן אורך עם שכן כל , אחרת לאומה תשתנה שלאהזה

 וארם צסון ובני ומואב אדום מהם , זכר להם נשאר לא אחריהם שהיו אבדושמות
 שלשתן

 נחסדאוצר
 וסב) , ס,)המס אנו) מק,נ,יס סם %1 , ")מחסשמש
 onttiPt ייייחס געגע וגיין טגעו)ס גטסג טס61כש

 15 סעגפ זון )סי שטן %) ג6טר סב) , וסמיזתסאחמס
 איזה ועל :גמורם

 עגיי
 ניס נדמינו ימיו 05 . שיהיה

 וטלכנו מנהיגנו : 6)סי,ו ס' טיחנו יקנן מטסשמיס
Samבנו ptnem  סת6 . וס' הזה בענין שהנו 
  6נרפ סרי נקרגפ לגפ זיפס פקדטוו גיס 6גרפ Ohס6פר
OAסייפים גט%פ פריין סגרי  גן סרור 6ין . לטס לגרנו 

 סתיוס  ופדיין לגפרי פפלמותייי סתיופ נססלע ול6פופריס
 ol~no רוח גסס ספר עוג ופס 6)י D'1lp)I סיס fnhיונס
 fiw היטיס להדס י6ופר גיר לכל ירוסס וכלסי פופרלפפ
 16סנ1 יסומר סי % וי61 , טיתיו סוט6רוס לע,פוסיוויסופר
 פלש יסורס hw , ינסוס יפיפוס וופיס י6)חוופ4סוו
 :  וסלק וסיים סינוס ידוך ולסתיותוו  לקייפוו חייםוזפ
 עט 15חוו סתמים סו6 נ"י );) רייס  סחפך ס5ל . רףאל

 : מט1,4 י5ט,1 ונס) )גנו סס)ן סי,ח ססגלוחנו
 גע מתקיימים ט6תס מס 6% טמ6 6מס . הת ק4

 סיגקיס ס"ס געגוע 05 גי ש 61ין , 15OstnIמוס
 . בטחשבה יעלה לא כי : לעס כלגס מייס שפיכסכב'
 מדרך וט שסיס גממטנסו ום ענין ),ייר ~olh 'בו))6

 יקוח אאומות סן שאוטה : מקרס נזין )6 16שגט
 *מוס ג) גין filfi1'n 5מת ט*מס ט',זמן . הוהבגלות
 ש ג6מו,סס ממכסן 1)6 גש( מר גנות (תנקט גווסעו)ס
 0016 סקורומ ג) טס 15הס וסוומקיס ע)וסס ימוסמס6פונח

 : גסומחס et~tinD טווס וממס סרט,ס, מן 16קסוסמוכות
 סמטש)ח מגפי %6 ,חגגי סוס . הזה הזמן אוצךעם
 כה פ  6(ר סח0;'ו ון דגר ט) זוחק וגגו קטם יגרט6ס
 פרך לטי סרוסך פגך 'סיס ספליו ברנר לטיוח צנרלפפור
 לתופס וסוס , יוסר )דמו פליז פזות טסיגד עוד וכלגיפן

 גמ)6 תתדחס שיט 41;0 מקוון סוס! or ;זמקיס0יר46ס
 . אברו אומות וכמה : גימסס גריס 6י,ס סס f)UIIימ6
 יצוח גסס טסים גומזת טסרגס מקמו סעגט, מרון "5ין611'

 ויושט OO~It סמו")וס n~ntho גין לגזו מטורספ%וסיכס
 כופן טסיו fuh וגרס שגי סר גסס ונסטרנו פוס)'סס)זח

בקומר

 יהודהקול
 מס עס Pun ונרו סיס o)b וככ, . עסקיססנסקר
  בין : ומ'  enlh  קנלו "ים ג'  1D'D גרגיעיס6פר
 כסי )תערס כמוו גנז מעט. או רבשנהיה
 טנהיגפ שיהיה ענין איזה ועל : ומעוסטרוכס

 כי , ומ41חס ומוקחס )מע"ס קמרו כלנד .וטלכנו
 מ;סינס כמיק המ)מתס )כ6 כ3 ננור1ח "ומןכמנס
 ומגורס וממיק1חס )מע"ס קמרו כנני וקוקס .כמגמעו ומלי , io(h טר 16 ס0וסע ע) מנתיננו וקמל .י;ומ

 תסממ)וקח סנס'ס עתן orth ע) יחס סביל)"
 מכהפ (nblb1 סכלמ' חנקי ס,6 למנם כיוסמכול,
 מל ג'טורון ו'ס' "מרו כערן , כקרן "מד נו'טכסיס

~ebno3
 טימחן ס'6 ווו . 'טר") טגע' 'חד טס ל6ס'

 טיכס כמדרס טס"רו כמס , ח)מוד 10ליכס ח"מט)
 מד 6טכת לירוסלס 6ס5 פ5חיוס מד ,  להבטיחופתך
 ומניס , וטבורם( פיטלכס מתכס פי' bp)Dnפד1כ6
 , b1Dn ירוכך מרין לי מייי ש? מ%ס5 גניו"וגליס
ptbbפן6 6יי1 ליס otin~p 6פסץ לי ט,י 6"ל תל 
h)hמחי ots , fp . ית לי"ס פיחיוס מד כונס 
  4ןכחפ, שרוכס סור פסיוח סיסר6לי סמייע סללכו
 מקנס )ס 6ין סוכ Sbxt 6כן סטטוס כיוןמ

,'nelw, ytbit מטר ממגו נכקסו פ מרעע סיס 
 סמייע 'מלן rb . תקע סוס S)lD סכנתימטרוק
 מטור מ% ט) מופין 36יו טיכי6 )4ל נשנסגחטונס

161nbSnt כוס )ו רעו , המדוכס פגרי )חט1ר )ט 
 ימסגר )מון שמט) הנמורס ממוטך עס יסרם)060
 )"מליחס חקוס יט ט)ימס כסח"מדוח )ץקי

~lsPO) וכסוממוחס% 
 ומרט"
  טפ6 . וט' בנו והמושל :

  1כ63 רסס כ)6 סה61 פי (OttpN יוכל "יכסהיפל
 נפתן "וחנו ור.ממויק נוו רומנס) סו6 כמסדו מי6) כי 6מל )א: , וע' צ"ע סימן כמניכר נוף 3)6 גס)כ
 olnh bstll כעין , וסנ)ומ משוור 13 ט6נממסוס
Dnw'כפ ממוס) 6מל וסיס . וכף מלועס ני% ומ 

 סחי) 6טי כל "p'rnh י.)ג5 טר סס61 , מגריעו'ו

סמרי
~peb) 

 : סגפסכת
 במחשבה יעלה לא כי זס פי ור.ר6יס . רנרח כשטר 6חכס ופסיק בכס  פוסל מי sb כי .  הוא קלג

 ליופפ סיקרס נפמטכס יטלס bS כי  פייפ יסים מריסון" )וסח שיי , וכו'  יקובע סיפר ופסוע'.
 יפלס טל6 ססוגס תסיס ססמ סגוממ tbsl . גס להסתפח קליפ קרס ל6 כשטר 0ו5ח כזלות ססחגס סל6יצתי
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 : רבים וזולתם , והצביים והברהמיים ופרם ומדי וכשדיםופלשת
 כמו שאנחנו ממט הודאה בדבריך שסייעתיך מה כי תחשוב ואל החבר אמרלך

 אשר בתורות האלהי ההוא בענין התחברות לנו יש אבל , המתהדבר
 , עולם לברית בבשרכם בריתי והיתה בה שנאמרה כמילה , ובינו בינינו בריתשממ

 וברית אבות ברית מלבד , לדורותיכם וביניכם ביני היא אות כי כה שנאמרוהשכת
 והעונש הגמול עם ; מואב בערבות ושניה בחורב אחת פעם אתנו כרת אשרהתורה
 עליך יבאו כי והיה פרשת וכמו , בנים תוליד כי כפרשת הנזכרים בההתלויים
 הנשחף החולה במעלת אנחנו אך המת, במעלת אנחנו ואין . זה וזולתי האזינוושירת
 המופת מצד רפואה מקוה והוא הרופאים כל מרפואתו שנתיאשו הנשדף(מ"מ
 בהנת המאמר ונשלם , האלה העצמות התחיינה הכתוב שאסר כמו , הסנהנושנוי

ישכיל
 יהודהקול

 5רס t~the )%י, ססמוגוח :ן . ופלשתוארם
 וט)ט0יס מקלס 6רס "( )יסוריה נמרו ע"דופיסח
ttnbD: וגרס מדי כי . ופרם וטדי וכשדים 
 מדי מנגוח סטהיה1 ושיגויס , מלויס מאוח 6חכסמינו
 5עי . והברהםיים : מ"ג סי' נר6סון כקמרוארס
 6מר (IS~b , )וכרסס עומס טמ"הסש 6ומו0מס

 עומס מייהכיס סנרים סמ,ינו וכמו ,וס6גלסמייס
 )סס נסן 6סר סטי)גטיס מכ"י היו 161)יוסגר.
 סס 15!י . והצביים : וא' וידחס מחנתהכרסס
 . סל na(p ו)' מ"ע מ' סברס ס,כר ס,6כ"סמקנטי
 bna1 . )פוייס מזך למזכר 3כהוכ ממכריס סס16
 ומכלנ , מרס טוסי וסנ5יס סכ0וכ סוכר ססכ5יססס

 כימותן)ג"כ
"'% 
: 

 כן )' סימן כטמרו וט'. שסייעתיך מה כילד
 . הסת במעלת :. וכו' "מרח שסרסו6

 )טון . הנשחף החולה : ספ0 כמדרנח 6מרכליפו
 יט סימטה 6ת ; וו") 3הוקוחי סי רס"' בוסנסחמט

 טמור כסרו 6כ) כמכס ומוט) הולס סס61 6יס)ך
 מעמו ומנס . ע"כ , נטמף טס61 סמר 0") ,ידיו
 ערכי כטון יונס ר' טירמו וככר , כסרו pnoכענק
 רד"ק סגחכ כמו ט מ0:ו:ס לכנוף סוע)' וסוךסמ6ף
 6)"4 3היף ס6ף כסעס סעמו ולוזי , סחףסרט
 שסו , שוס ט6ט;י כי מ,סון להסיע, כמנסנשכי"ח
 וג'דע וטף ככלל %עז , ג)יעס עוין סיוט, כ;מורלי
 משש 61) סמ0רנס פרנס וככל , ספמ0חופלוג
qbin, ועי . טמיף ו)06ריס nDD~ סגטדף ט טכמכ 
 סו6 ההדסון כי 0כ6 ס' סכחכ סר36"ע ע"די0כ"ר
 יט )דעת 16 , קדים כטד1"ו0גרימות

~'1Dlb 
 טסו6

 ר") . וט' המאמר ונשלק : דעה וססעס ,מסטך
 י0 מכעיס מכי' יפי) ס"ס כ"כ סיכרשבגרר
 נ,ס וכרן , ריס מסרם'ס Sb~g' S~b ע)סמ0כ%ת

b~aמוס שמהגו כסלטים אמרו גילי הסקוס טס! 
o וב) , וט' סנתי6טוססטמף r i  סטסוקיס מן י"ס מ0כ6ר 
 ע) רק לריס למעי )Sb- 6 מדפק כי ,ססס

י6ס

 נחסראוצר
 גפ oe . והברהם"ם : נגדו ומן וגמטע 6מר,ססמקוהו
 ס51ג'ס 6,(י כס . attalnl : ווולס וסגך מוין נמוקעירם
 o~rcnni כקדמו,יס גימ,ס טסיו ופיטי מסמ"ק ו4 גרעגפ'

 3נ hb1 ר5ט ג)6 גוף סיום 6תס גן 6סשוורי גיבוי גוע גסימן . בדבריך 'שסייעתו טה כילז4 : סקרןגג)
 % וטוו וקמר )' גסימן וגרו SD וס1סיף )ו טווסוסמני
 ניגל מודם ס%' . סמנו nl~rlen : fiN~1h טימור 6ג)גוף

 ווסטו0חן עמי וקרץ כיב ס' טס 5(ר וס5י,ן סמקדטגיס מייי גיס מסוו "וסדיק מקמי )גמיי מח נ11 גמישיחוו
 מג) סוס סקיג1ל ורתק סוס וסיום , י0נרן גסטוע0וקפר!0
 %)כיס כחמגוופ )ט יט טדיין 6ג) גן מדגי טפין .וג)

 ג%ן "ot1S סג)0' וסיף , סיוט טוי גי1יט סוס,נסנסוס
 אוזר : יעמיס ג6וו נס'ו0ע 46 (O~v יגו)יס מלוהטמס

 סגסרמפ סהוכחס . בחורב אישן פעם : וכינו כינינווקיום למסוי ס' on~h סס %ר ס0ויו0 . ובעו בינינו בריתשמם
 גייסי 06 ו5ף יטקוג גיחתי 06 ונגרפי נמי וטס ,גמקוסי
 ופר ושר . 16כ,ר 1כ6רן 16ג1ר 6גרסס גריפי 06 451יעמק
oa1)6 מ6ס0יס )6 5ויגיסס %לן גפו0ס 061 גס ו5ף 

 : שכיסס כ' 6מ גי %ס גריסי )ספל )ג)ו0סגעגעם
 גר' מורס מלמטוס מפוגמם וסי6 . טואכ בערנותושניה
 ורוספ סיגיו גנ)ו0ט גסע0ע ס6ף מג61ל %ר ,0ג6
 גש' . בנים הוליד בי : ג10יס . בה ההלויים :ט)יוו
 יו ומ"פ לחסין ס' ecn 06 1גש0ס סס וכסמר ,ו%הק
 6פ י0גמ 1)6 וט' י ג% אסן וגג) )גגך גג)הייטע
 006 גס' . יבהם כי חזיה : )סס p)m 6יי 6ט0ץגמש
 6) ח(גו0 וט' וסויים סגיגס פ4ן יג51! גי 1סי1יגיס
 *' נסג וא' ana 6)סץ ס' מזיהן %ר כגורס גב))גגן
 מחפש . האוינו ושירת : ונו' ורחמך סג1הן 06חסין

 , טיפש ג6מרי0 5ו0פ ייכעס 6סר יגעות טיןג0מי)0ס
 : ונף יזם V~3D דם גי פסו נוים סרוי,ו גייוטסוסייס
 י4' ו') ופייסני , ססמפ0 06 מקטע . הנשחףהחולה
 ג'מוס ומועג שלס ~htx 6דס י ים ספחים 05 וע')3מקו0י
 ונספר . פ'י טמף טסו6 טח!0 0') , ע4ו (שר נטרו%)
 סוקרן 0ס61 נר6ס סמסס ומדילי . 3י מ0פום טסנו4סועה וסו* סמ6'ף פרג' גלע יווס פגיע גסס ס' עפימג))
 מ"גמפ וגניו מטעוש פ) *י טפוי)ס 11גס(, )ד5רג),6
 יפ,6פ )ו 6ין תשו וכמריס וסרו50וס . יום Sh מוזםוימס

 בהטש : כ1כ )מטס יטוף) לתפס % מרמס ס6מ מדמיון ח סתימות קיומי . הטאטא ונשלם : ל גס" סג06'1פסק15
ישכיל

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



הכוזרי שנימאמיספר103
 ישל , חשבנוהו ולא נבזה סמנו פנים וכמסתר הדר ולא לו תאר לא מן עבדיישפיל
 להבים אסטניסות לאדם שיש המטונפים הדברים וכסו , מראהו ורוע הנראהטשנוי

 : חולי וידוע טכאובות איש אישים וחדל נבזה , מהם פניו ומסתיראליהם
 נשא הוא תליינו אכן אטר והוא לישראל משל זה יהיה ואיך הכוזרי אמרלה

 : בעונותם אם כי שמצאם מה אותם מצא לאוישראל
 ורב טבלם חליים רב הוא 1 באברים כלב היו באומות ישראל החבר אמרלד

 : טכלםבריאות
 : ביאור עוד לי הוסיף הכוזרי אמרלז

 בחטראוצר
 השסוק,ס 5)1 סג) ו;'נ לג גיטסיס . וגו' עבדיישביל

לזמרי
 גב)) תכייס וס,)ההס סו),הס ומסי , י:י5) 6יס ט)
 6והמ גנם , 3וס וט ערג'ס יסרק) ג) מו') גמ6מרסל1מס
 ג) וסקר סגדי ירכי) סיס ;5מר וע)יסס , 5מן cth1כנהוג
 . הנראה משנוי לזמר רוצה חשבנוהו ולא : גט;יןס;6מר
 מסגיה סוס ס,יחף נמו טוו 5דס גי' גה:נ,ן ג6 ט)6ג)ימר
 , סתתם יעגון מא פור l'hr  4 יו טיס ומריכיש;'ו

 פן וגעל ופכר פס י6י4 ויוי נתיפו הרופס טפןי6הי
 : סיסר46ת סייפי mmh~ su כל תויגיס  כן .יפולס
 סנתכווי . הנראהוזשנוי

  D~hn פר סוגם וותרנינו פגריו
1hw0מויוי גלע טק') . אסטניסות : כ% 6ד : V1rl 
 ווים 15 . מרופס 11  ט5ו1 ידופ סימלי 4פר רוים .זיל'
 ngw קשי 6ס גסס ויורפ כפו , גמליו וככרס יסהססויפר

 ססו5 3פנז טס נשא. דיש חציינו אבן  אמר חששל"ק : יסמיר %ן ססו5  ת'()סחעימ
 ס13ס  1hw(ut וס5 סו5 ס4י)ו phנצמר

 ופיט ot~)fi טכס עג 41olJxnשה%
 וסו"

 פוי%
 י51 וולפ  שפת טבפגור יוגר גצספטוס , וגו'פפטעינו
 ג15 51 . שמישפ טה אהתפ מצש 4ש : ollunlפרון5

 נ, סי' גמה ימורס מדתי גגי . באברים ניב היויד : פ1פס  נפ111ס ון וסע41ס ספיוסיס כלפלייה
 חליים רב : וסייג ססנו)ס ס5נמוו מ'1וסימן

 ט6ט גמר וגרי6והס כלגריס ג) nrSw ;וט6 ה)נ .סכולם
 : סנוף היקימב)

 . ביאור עור לי ייינדףשלז
 סוסי

 : דגמיך פירוט 4
שהוא

אמר
 יהודהקול

 חינן ג) ע) רסיס otPP ונטרקי , הרט61ה"ק
 הדר ולא לו תאר לא מן כסכימות:היתיון

 מקמר גיפור ס;ס,0 הטנה . וט' פניםוכטסתר
 כרייסס הסגי מן הכרס)

 ה~
  רוצה : סוכרי  כפו ,

 הרברים וכמו מראהו ורוע הנראה משפי6סר
 כלסר הקו הסמוקים וכרון מיקך 6) נ6 הסב .וכו'
 המזכירות האופוס נסס  פס שמרו )נ"נ( כיסעיההמה
l'p'pכגלוסס גפיייס כסיוסס יסר"ל סל פ)כמ , % 
 )3זס , יוהפרסו יריה ולי יגרייו הרר ולי 4פ"ר
  סרס וכפסתר הולי וירופ פכ"וכוס 5יס ויטיסותדל
 סכחכ מה ~rD1 וכגר . מט3:והו 1)6 נכוהממנו
 יכיילו , עפו ייהר עלמו  תסרח )6, כי ווודער6כ"ע
 . יה"ר זס על יקלה סכחו3יס 33ייור סגי ע3ר"ל תאיר יהגר כונס והגס . פזפרסו יל" וקיהו ,6ימר
 כיהרו 11Sb סגיתגו להטניח otst)t סייגו טל"מכ

 ח6ר )ו סיס  ט)6 סירקה ספי פשי סמהובריסו,
 , למסתיע עליו  יכטך סורו כי וגריו נסכויח הרר1)6
 הים 1)המרסי, (t1Db "וחי תומדים סייגי סלןומס
 סיט טלי , מרשן ולן יפרו bmt , מראהו חפתסגי
 הורס  ותכן . למרוס נהתר  ירפדס לגן ישיםפין
על

 דתיי
 Po לתה  פעס יחן פ %ר הגפסך וכחין נילןיל ורסס כן יתרי . זכרנו "סר סוסהף ההולס

  t'Dhln סטיו פר היסוס להסלנת פופ סייספסתיריס
 והדל גגזס היזחו מנר זס טסים ואפר . ישי1פהט3ימ

 פט סריס הגיהם קמרי כי ה3ר טל פועהו טסירנופה
 סן "גי' המסחיר דמיין ל, זה כעין (SDO'( מזיי 1 יולי וירוט תכ15יוס V'b  5יסיס והדל גההיטרלל

 כעין רכה 3הט4ה כ51 1נ1' 5יסיס ערל  זנה היותו טהגמגו מה שמר וייוערו , וט' המסעפיםהרברים
 4לט4ג TIP הוסיפ ,  תפפ טויס וכתמחר othn , h~rt לרוכ מכס סניו elh ob ספסחיר  סנ:עוגטיסמדוריס
 היסויט כל פייח כהיגיס  סס היו ס"ילו , לסוגו ולטרש  ליחסיך לכתפיתו 5הי,ס 3ית ס61 ר,כהוכ ככוףסתוזכרח )נזי מפלת וו , לכאוס וכיגיעו יהט3 טלי טד  כך כל ובע"ס גנה סיס כי לומר תטגפיו, ול5 )גוסהאפרס
 טמע ער כרוע המלנחס לגילור באטלס טר6וי , הולי ויריע תשוטח "יט otPb והדל בכוס לפרג6)ס

 : כסגפתס ייפי" וס5סע:יפח הסיעונ פתג ספגו  יגיס לסיססירוס3ס
 : המכריס ר.כחגיס )טנ' סמוך עומס סרטם נסוחה . וט' חליינו אכן אסר יהואלול
 והסג.')ס ה)כ הו6 טיסר6) ומעלס סכי6ר תם מאד . וגף באברים כלב היו בדיוטות חטראללך

 החיהסוח כ6ר הוצ') , '"ג סימן הוה הטנ' כמקמר הוגר וגסנה , וב"ס מ"ג כסיתןכר6סון
,S~nooוכו'. הכלט תליים רנ  סיימו יפרו ויוי 'DD1 יקרס "טר  וספיג ירפוס כיאור יאי ערפו מהנר 
 כטחע מרניט כו6 ריחו ורב רמו וכוס פריי סנןסהי  לזיוך כי סלכ,שם

~lbnb 
  סיר מהליי טיטנעהו תה

 חליים רב הוא וכוה יללת, ססתזקס ער נרעהס ס"גריס ירגיסו סלי פס ,  פמגט  יגופימשיכריס
 13, סיהיסכ קודם ססגיעה 3חח)ח סיעעהו תה מיד ttsun )והות כח 3רכ מהרמז הצג כי 6ססמכלם.

 עע;ע . טכלם בריאות רב הoril 61 תם, pf מהולי כסס סיתעככ  יסכן כי שיכריס  ס6ר כן1)6
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 108 נבהטדי שנימאמרספר

 וינופח מדרונות עת בכל שותו ופוגעים , מתמידים בחליים שחוש החבר אמילח
ופחד

 נמפדאוצר יהירהקול
 "כ) עצו) סו6 . מתמירים נחלים: סרג . שהוא לוז tnDr outnf תגל יטרח) כי , כן גכ יתנצרסנתס)
 סכת ייי5מסגן גיתי  יכלעייי'גג) ממעסיהם, 1)מזס כטחים מההערכס וע,נטיסמכייס

 היגריס כנכסי שכ5 מס כ)) fir' . כנו סימן טיחכם וכמו 4ה מרכנה וס כי ה4 16) השל כמהרגלl)lShמששמשי
 מנסוכר. מיטוס לכ"ט דף Dn)b ט' הנוהר מקמר עם הדכריס ית'חסו כמה עמוס onb1 . מ"י פתן פףע,-
 , הרונסון מן הקמרון סוס הכיח ככ71 יהיה גזו) טמרו ע) ה6הח ליעור. מר' הכיס מן bD17 נעת חוחע3
Y'hnוהינת הנער מן מולין כן סיהיה רבוי ה' מטכן ") הקרכ הקרב כ) כי הטניה . "כדם הג' הכיח הנהקת 
 כ% סעורך כ) 6דרכס , ויקר וסטון 1סתהס קורה היהה )6 )יהו7יס כי ונקוי נטוי הב) 6נ)1 והלוהשהד
 ג33ט יסרק) כגי יטכסו )6 כן סע) הס)'סיח . 6)ה ה' עס )יעקג יטמר )6 כעת כן ו"ס כשר ומסבנמה
 )6גו) ח"ווהס "מל Pb ירכו העתים כ) כי )הלך ותהי , e~tb ונריק prn גוף )הס פוח )מעןוכרסה
 כמ)יסהם תוכים ושמוו , עקף תעסה 3כ) ימ)'1ו 'וע1מוחיהס הנס הנה r'th ו)גמ , -כהנו "סר מג)ו)סכעה
 סם ספרו tnbl?  יוסוו. וטסנו כקטר מרשהו 6,1ן עמו 6נמנ1 )" כי עמנו ומכפה , ג17)יס וכנגעיםכמ
 שיר מו) 6) הקילו 5סר ")יעזר ר3י ט) לגריו הגיז , ")מיס גמ)"כ' תהפנט רסע )"וחו' קרה "סר6ת
 tn'Shמסי

 ו
 ob5 היחס )" כן וטע) ודם נטר ידי ע) היו ליס הסני כנין כי , הר6טוגה הטלה הטונה ע)

 וכיל , ידיו יטנוו ה' מקוס הסקסי הניח מטה רק ט"ו ידי ע, "מר כיח מפיס 6נו מין וקיום,עתידה
 סיע)ס מסה גוס ה6ריכומ "ין כי סס עיין , גו ניניו עמק ט61 כיח יגנה )6 ה' 06 סכמה מטמר וסע)

 ~bnsb , כשרו הקמרות ~hlsen סחי ע) זכר "סר 6ת שמע n)DO "מנס . עניו ט"1הנו נמסויוריד
h~nb, דון6י ,pb ת ענד ייטר6) הו6 הכי וך6י , עכו"ם שכדי עתין מב) יתיר עלס )מ)כ6 קפאין( 
 יכן )6 יסחפ'ן כמ6 , טיפין כין כ)כo 6(iff נקודש עוכרי גין יסרס) בנון והכי , ע)מ6 ךכ) ')נ6ק'כ"ס
כמיקס

 3ע)מ"
 ויסל6נ סייפין, נו כ)כ6 ע"מ" דכו)יה נ6מ1עיהb7'SPI 110 6 )כ6, כ)6 מ67 רגע6 קפינו

 'דעק )Pb"n , 6 דב) קיומך וקיהו ומקיט רגיך "יהו S'(PD"n . b נו ד)ג6 כגוונך עמין ס6ל נומתנהנין
 זיע דה5 ~ן גהו 1pPh'3 )6 טייבן ט6ר , סוכלנו עגיה קיהת6 דביה )כ6 ")6 כ)) וינונך ועקץפנער6
 b(b כמומם דטרי6 וסוכ)חפ מכמסם 67יהו )מ)כ6 קריכין )6 טיפין ט6ר כ) , מידי ימעין ו% קיומכןנהו

 גרטיס עונדי וטפר קריגין קייטך )מ)כ6 'סר6) כך , כ)) מינים it??t 1)6 מגיה רמיתן טייפון וט"ר)ג"
 1 6מר6 ט")ח6 . מיניםרמיקק

 ופרטות נכסח 6כ)י )6 דיסר6)
 ו)כ)וכ" וכנופ"

 סב! . ורמטיס דטקניס
 דס3 11מות6 כרירו 6)6 מווניה גסי) )" PD"n ט6ל די) bnPpl ות"כ" ומבס רכיך י6'הו b~s דה6ס,6
 כנ 6)6 נסקי מבהימין )6 סי'"ין ט6ר וכ) PD"n )כ) "גם פסול וטפר , דכ)6 ו3ריר6 נקי ומנומסדת6
 5ש ס6ח "כעכועין 6יח PD"n ס6ל גב) hv וע) . )ון trnnbl כמ6 כתקיטו וקינון נעיין 7כ)6 וכיספסול
nnboכגוס מי מכ) )16 ו%ג6 , דורעם מגירו blb י6 ע) , כ)) מומך 3יס )." מכש כרירך נקי ניסו 
 )ענין ממכר דכאי עס ימסס )הר16חך קטניך הדכר,ס סרניחי . עב") , כך 6ין ומוס רעועי 'OD כ)ךכתיכ

 : וה כרני וס ר6י )6 טניס דרכיהם סיס עסהמש
 obn והש , ל"ד סימן כלפטון ענינם וכרפ 6סר סנפם מהפעליות לס %6 . תו' כפרשנותלך!

~DD תסס יסובכו פוייס כמהטר6יגו sb רעם מיסגר נפר היגח! טפרי כמו , )ג ס) נופו 
 ממוסכם כימ"ח נס , הכעס מן יחממס וכן , )גי חרמיכ כי קי"ס( בהביס סמרו ע"ד , ההסך מן ונרמנ ,ינק

מם"
 1Dbl : ה;ע)ס הנסתר ע) גטשע הייגע המה ומן . הנסיק מעם וט ג) "מחח ע) עלזו כקטר , )כ
 גר וכענין , עת כב) יתמידו 1)6 מהמידים היוחס הו6 6טסר כי . עת בכל אותו ופוגעיםמתפירים

 מכיתין ומנמת , )יום מיום 6)6 ס"ינס חמיד ועונם , ))יגס תקינה tbn bSh(o תזורה הזונקת ס)ומיד
 , מכס מסכת סו6 ספנים למס ס"מור והחמיד , 3ערכ וממניחת כפקר מהניחה o)'bt 6(6 תמיד 3הטנ6תר
 רומזר מחמיד עצו הלמגת ט) משיוקחו הית עס , עתיד גל )העקות כפוק ע) חנות ס' רפ"י טה,כירוכמו
 ץ סניעס ע) ולהורות . וכקילה כיוס חמיד היינק המעמי הגר ע) גדמו סהו6 המנורה סך)קה S1bטס
 מגן., כמשח. מספיק היותו עס , טוגות כמטונות התדירות הורקח והסגיר הרכה , ההסה )6 חמיד עחככ)
 דכליג4 ילעס 'b(e 6סר כ) Sht  עצו  ייספי 014 'יס 6סי להפע)ייח טמעת 3החתדח )הפ)ינ ,הוגג

 וספור , הסדור תמוסכי נרקיס דכריס הרכס כי הסדת, )ענין התיוסד כלרוס דכרי מיה וכנר . תהםיהסע)
 לוש ntSDD~n כמדול חלננו tpban כן . ומכוץ המכריח נענין ססו6 גרגר הצוח מסדר מם ה14מדורס

סוכר
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הכודי שנימאמרםפר104
 מתוספת ובשפי בהפוך העתים עם ומזנו , ומכנות ואהבה ושנאה ונפירהיפחד

 והשינח והסרחים והתנועות הרע והמשתה הרעים המאכלים מבלעדי ,פשנדעת
 : במנוחה האברים מן וזולהו , בו פועלים כלםוהקיצה

 איך לי באר , האברים סכל חליים רב הוא איך לי נתגאר כבר הכוזרי אמר*
 : מכלם בריאות רבהוא

 תבלול או מרמן או מורסא בו שתעשה ליחה בו שתתעכב היתכן החבר חבורבש

 נחפראוצר
 . ופוכר : 6)ק סקרוגיס ומיתח סיקוס 1PND פת16ס5חש
 ג) 1גממ111 גנופ1 6סון 6יוס יקר6וו פן סמיו מפמד4,דס
 'גו6 מהי ג1ט'דח1 מקט, ספג . ונטירה : טסנו לסי5וס
 "יגס נגט6,1 ת"ג סוג . השנאה : (S(1th גמ1) )ט)ס6דו
 פיוס 16סג 06 . ואהבה : מננן1 )ס:)יכ1 )1 תפי 60'יגר
 י'ג( למסקי סה:ס ט6מר וט'ד , )סיגו גרו 'גולע 61'ןיגר
 מקרס החח ווט) ס5דס . וככנות : )ג מה)0 פמ1סגסוצמתן

 העתים Qy וסוגו : גטקס וג16ח סמסוגסוחססגוני
 ופקה)"וט מקוי מהססגיס רסס גפי סטהיס מוג מקג) ס)ג .נהפק-

 מסהססג1ח 1גסמהס גס,ג1ן ס)ג יהססו גן , ),ג"
 . ומגרעת מתוספת ובשנוי : ~PI'P1g ושווט1%יר,
 6הד מ,SD 3 טומר 5'11 ס16'ר מוז ג' )טגטתפ טיטגגו
 ג) ג)) וגדרן , מסחוס ווגט לגט ג;) 6ן , ומןגסס

 רגט גג) מסממם וק 6הד טחן ט) שטמזו 6'6סצל*ס

 נסגור סמוי מרג'"יס 1m1h (6ין 6ך , לירוט 6ויפחני
 . וכו' הרעים המאכלש מבלעדי : מטע ~WDn גסירגסטש6
wbeכ) קודם ג)ג סוג)יס 5)ו "ג) שיטיס יפ%)יס( 
 שתגריס 6'ן . במנוחה האברים מן חולתו :הלגייס
 ג16חו ;נט a~h יקרס )6 05 ס)ג נמו מסר משפינעוס

 : כלגיוס ;) ח1)טס ,1"6 ס)ג וטגנן . 5נר-
 סהחטגג . ליחה בו שתתעכנ : %טר ס6ס . דיתכןם

 כל יססוס סממנס מס גס0דס לימם 6יוס3לכ
 . סרפן : משגריס שמז גס ;יון נטיודמן פע שלפש
 הבלול. או : ג)'6( )שטגס פןahn 6 מהנגוספולקע
 סי16ס 6ת נפורק טול ססו6 ו' צק גגפחח דיושש')
 טוע טס61 נימס ממגד ט) U')D וקפי . טגטע גטשרמגוס

גסם

 יהורהקול
 )הורות ס;6וח סלרו הו6 גי , סדר 3כ)י ר,מכרסוכר
 וגב) עת כב) )6זס יקרו וריס דגריס מהוכח 'דוטן
 6הר וכ" סמס;ס דרך ט) וסול , רגע וכב)סטה
 הסימו המהגריס נךו)י )כמה סריגינו וכה , בוושה
')blhיינכר 6סר סוכר סלע 6) מהיהסיס סןכור 
 כטיההוק העהיד ע, הע1כון סו6 , הדאגה והין .כו
 , והיגון . מטסיו יטל "סר 6ח עכ"ל יכ6 כ61 כיכסכו
 והפחד, . מ)6ההו הבס ע) יסף )מעוגם כשרהו6
 )נכו) הניע )6 6ך , l)blpt P)b טן יר" כהי101ה61

 ט)טחן . ואהבה ושנאה ונסירה : עזיוסד6נס
 חס6 ו)" עמיתך 6ח חוכיה סוגם כזנקך, שהיך6ת הסי )6 , קך1סיס נט' ),ס וט סמוכים כליסכ6הח
 oht(n , עמך גני 6ח תסי 1)olpn 6 )" , הע6ע)יו
 , סורס 6ח טוס ההגר 5מגס . ס' 6גי כמוך)לעך
 הטכייס (o1?u )סימנס מתנ"ס 6הכה )סמוךגן'

 , כעס כמהכרה מוס מקנה וס"מד מוס מקזההלהד
 כקומר הנטירס D(p 1") כישרו ונכר . וכרגו"סר הטעס מן סרר ס) מנויו 6הר ורנון ככ1גס )סמסט"1

t))thenהס6י!מ 6") שמהר , )16 4 6מר , קרסומך 
 כס6)ה;י. ט)" כמוחך וביז' ל מן )ו 6מרמגזך,
qtolotהמקרש מיץ כ) 13 )כקו) , סכנות )ומל 

 , סכנח6 בידי ככבו ה"דס )הכהי) תמיןסמהרגטיס
 מקורפוס שננדה ה61 גס "סר האמד סכר סיסכעס
 )מוסיף סכמה )הזכיר ג"כ רנה , חקר6נה כילפוח
 )אעמיס טיטהך "לסר כי , ה76ס 3ני מקרי פ3פנק
 וט וב) . ע)יו סמדס טיסו) ר16י מחמ)טוח ספוחעח

 השויר מוג סהה)טוח כוה וכ)) . והשכם ר.עהיס החמ)ף כסי מ"כ 6) ממ"כ מוגו יהססך olbne כפתעלב
 הסכע יחהסך )6 ט6ס . ומגרעת מתוספת ובשנוי : )טומהו ימוסק והע חמיי יחסטך מסגות 610כי

 פבלקךי : סק71ס ה6יכ1ח מן ויחר nines המיך' מססמטח סמ)ע 6ין מקוס מג) , וגילר רסוסמשך
  וקין י"צחי0 גכ3 חסיד כמסקס סזגליס 4טל כגתן טנש %סיאס כי מעמו 16)י . טמר נובריו זכרונו D(O וככר , מכסו טר.מטג) רצצחר1ת מן ר.מירוק מקק וכלתיעשק , ע"פ סימן כרונסון שמניך רענהיס 6טר 6דס טן גוסו מחכוכם המסיס יגריס סטטס ק . וט'כשמאכלים

 סרן" מה"
 וכטע)יי0 .  כך ג) 0ד,ו

 ל5 שרפ, גשר טל1ס  סקוסי Db כי נסע שלפח כבלסי סןלס יד פקירר ספ5 3פקץ0 טסספיעססלפפ
spע) רוס"ר נו לסיום מס  גיקומ פפמ מחמוס OiD כזכירס קדימכ דין )מס ויט ס)כ טסות מטקס 
 );סו) סמ4 %ר סעעיס ע) )חוס מסירם סרנטחס מסיס )6 כי . במנוחה האברים טן 11ולוע1 :טנע!1
 ספסר רפף משך פחכ% וסב) . ס)כ כהרנסח כחמ)הס ילניטו )6 061 ע0ס )כ6 קלוכ כייפ;*ר.ס,

 : וט 6מר כוס וכ6י0ר,מחרנסיס
 מק , מיד גממ)הו ימוט ומי ימאס מי גי . וט' חליים רב שא אדלם

~DD 
 : כמחכר ,

 %;ס . סח6וס ימיחר, כ"כ ממנור "ירוק גי "מר נמס סרו%יס . ליחה בו שתתעכב המעכןמ
 ממיחס טיס כ) ע) המנס , סמה סנעחו )נתחי סם)) sb משרוק מנעה כין גה יינו)ים

 מנס וכר עיני שמרקס . וט' חבריה או תבלבל או 1enD או מורסא בה שתעשה : 6%קהכס
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