
 הכוזריספר
 י"ל* הסנגרי יפברק ר החבר להחכם ביסודומיוחם

 הישר. בויכוחו שמים שם קדשאשר
 יהעתיגך ז"5. הממרדי לנלוי יךץדףךץ ר' הכולל החכם הרב ערבי בלשךחברו

 לוניל. בסנדל ספרד מומון דל תבון אבן ישומה ר' דוככם הרב  הקדושהללשתנו
 . ליצירה התקכ"ז קלפים ד'בשנת
 . מפוארים כל בפי , באורים שניעם

 נחמד אובאיהשנ'ן יהודה קולהאחר
 השלם החכם המפורמם הטאוה"נ להרג % החכם המפורסם הצדיק הטאוה"גלהרב
 נצח מ' מחבר זצ"ל, הלוי ישראל מו"ה ש , זצ"ל מוסקאמו יהודה טורמההשלם
 ארובוה וספר ישראל, אבן ושו"ת ישראל, 4 , לתהלה הנודע 'הורה" "נפוצות ס'שחבר

 . יקרים ספרים ועור , השטים ן . יקרים ספריםוגיד
 : בו נוספוועתה

 ולמדאי רב החכם נולה וראש הנשיא מהחסיד היקרות האגדותח(
 הסל ותשובת הבוזר, מלך אל זצ"ל הספרדי שפרוטא יצחקבז

 לוח ובסופו נ( הכוזרי. ספר מחבר דבר על והצעה וסבוא ב(אליו.
 . הפוזרי במפר המובאים עצמיים ושמות נכבדים ודברים קדשנקראי

 . הכוזרים עם תולדותי(
 . ותקון הצריך דבר בל ומתוקן יפה בעיוןמוגה

 שלישי()מאמר
 בווילנא. פונק יערק ר' של הספרים טסחר ביתבהוצאת

" , ף ט
?  שרשטזעטצעה מ"ט וא' , ז"ל ראזענגדאנץ א"צ ר'בדפוס א נ ל י וד

 לס"ק דערם"ךץשנה
ש

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



ימרטפר
 , אצלנו העובד טנהנ החבר אמרא

 מפ שהם החיים זיסאסעליו

 יהודהקול
 מספר כמחימה סמכלש סדתנו ייייעצופה

 מסל, כלהטיח גס סלומון מן כ"סונסימן
 סונכ סקו סס)יסי נס כ'  שדבוש, ךנר יסוף'כיס
 ע3 סקודמיס ר.מ6מליס כ"מ ממכוון סט)מח ע)סוכך
 נ6מנעו0ס %ל OP mtno ntnSbn זו רומסטימוא
 ומן פיו, סתיומד כמקוס סקוסי סכגוד )סי00גר
 פ00 סו6 6סר כ"ז ס" כל6סון טגכר6ו ר.מ6ורו0מן

 כמו שיו %שת סומטך מסטול עיני טכ)שניס
 כ) ככילול קולס ויסק כסני גמזו וכגל .טוכרפ
 ססתמכרוח עיקר כי דרפ )ש טס ונודיע ,לרסס
 וסמסיייס הנכי6יס טסם הסנו)ס סנו)ח ע"ישוס
 והר*יכ ע)יהס עם 6ור ס)ז fntSns ועתם . 'fiD(1תכמ
 מ , פס ע) כקנ)תס סחורם סכמות SD1 ןכעומס הלקהי סיפוק סקוס ממרכס ממסיד D(D ע)ר.כי6ור
 גן SD1- , שינו ס6)סי הסח0כרוח יסקס )6ע)0ס
 6) החכר יי6 (nbr ורגם . עריס כממ),קתססכינה רגני 'ימקו כי 6ויכיס הקר6'ס מ6ך ו'3ה)1יכוסו
 כלסר 16)ט bn(ow עוב? מו"נ ענניו )הורותסמל
PP)אס , כפתרו סקוןס, סמ6מל כמתימת מיצו ז6ח 
 שסיס סעו3ד 760 6) עמי סתע0ק פלךעמי
 Sb 9Dbn כסכיסמ גבון כמזור גממך וס ו% ."שכס

רומי
 %יך סיס 6כ) , נכל כקטל %ס סיחן בטני

 ססס ממס ישר יסשכדיס מה"רוסיס ככסטנל6ס

 פ נהפוזרישרשו
 לכה"ר יהיה שלא , העולם מן ננזראיננו
 בוש, עליו פובתו וזוכר הבורא ,וובות

כמו
 נחמדאוצר

 % י שגי גץ *ם סיגי) . אשת העובד משעא
 fgD ס6ומו0 גין ספוגד ונין שרתע זספי
 פצ , "0 וגיותס וגיסתה גמזגיוח ו)ססגודד סער6דיס וניוט אירוס שייסיר )סר,ו0 זרגס ש 6סר ,וספי)וס,פיס

 מנסנ פקך ו)כ0וסנ אס )טנור רק סגודס ~Phסליקק
ost~, גן )6 עמוס 

 מ"
 נגור איננו : ס' געגודס יסרך)

 י% % גווו מקטע סעורן, מן וין זיוע העולם.מן
 5הש )ע"כ נו1 פגוימ 6'פ ו') , ג'( )פ'6 )םו'ססי

 טסו6 פס גפי גשו קזוס הפיעת מסועת )6דס 6סיססגומי
 ויפנס שסו 6ת יענם ט6ס . עליו למשא פיח לא :%ס
 ונגלף "וקק טגטו 1SD סנוף ועג'( וחתו, קיום נווןממם
 ופוך סעגע פניני פיו )מ"6 עסיס סו )ו ספיןיפקידו
 6םר סייס ויוח גיתו גגרי6ו0 מורס o~otn עז גקמ)ואסו ספי סוס . החיים וימאס. : 0' טסו6 ישד סמיסרוס
 סטג0ש גפ)י0,6 סקנ'ס . הבויא טפובות שהם :גופו
 ),הס עגעיו0 11%ת גו וקגע נן)6ס גהגמס סקס 06טטס
 פנק ק מ וסח%יס סנחומ )מגפי וודע סיפונפו,
 bitSio סלמס סמקכן ס116ר הרר סמך6 5הד מקוסשבהון
 ששימן , ס,1ו7 )ט0 6ו0ס ו6ו1ר סמ"ג) ממגמרס,ני)ס
 עהע יגו) %ווט מן ואנחו מפוו' מרע מסדר Dtth)%ס

otfr~)ונגר , ק"ג (מן עד ס)נ יפרוס מטס גי , גז5'ס 
 פופ וטטס ימים טפס מ0סויס 6טר 6דס גר' סרגםנמ161
 "ס16שמג6 גפ0 6טי מד צרף h)ntvih)I נמ61 ועוד ,לאופיס
 שניפש ס%סופג6 טור דלן מסמכה) מש ס"רף , ממחןליקט

e)nltr~, ו ויגד( סךכריס ומל ממכר oSbn קךכ0 סטין o'o)h~ מדול כסמירת לק סמולה כטריטוח 40יס  
 סיוע מס גמט6ר uSib הלסיס עוני טת OplnD ומ , מ"מ סימן קס כתמיר יחכ' ומסקסיו חקיומקשיו
 ענין )עה( והקריס . עסתו כפני מיומי 1Dbn ט )פחומ הנס הסער סו6 וכדי . נכף 6) העולי ת6לקציעת- רשל נח6וס ומסם . וטעחן מקומן טורך כפי טונים ססוריס גונו) PD התקמר סוף עד זנריהס ונמטרו ,ג'

 061'ע . סיוכיר ססניס מן ג6ס)ו יקרכ נ,ק סק1וי ntbno 6) כשוחו כי , מק ואוקף נכו) העוכרספריטוה
 tDbnD כ) 6טל העסיס עוכר מוהנ כממונתו )ת6ל ההמי) מסי'

~DI'D 
 61וש . % עוג 161 סילוע טווי ע)

 6פ וכל , 16)פ otDibn שכד כסרוח סמרך דעת כנום , כזד סימן עז וס ע) רימחפג4ס o)bnהדכריס
 6ו0ס וגטטו , הוך6יס ע) פענ0כס ע) 6,חך Sbnb כך וקמל שמל הקודמת כמחימה מטס 6סל הטניהס6)חו
 גילול ק1ת )י סתכ6ר ע0ס ממך מכנף וקני , כ"כ סי' טס כקמרו עקה, 'גור 6סר 6ח ההכל מפישמוע
 כנף עז וס)6ס וממנו . ),נ סי' סוף עד וסול משנ"נ) ככס ע) ר.מכר דבור וסיס , שו' כקרקש ט%)ךכמס
 הוללת ") נמסך e'n~lpo . OtD1 נססוריס וכלט niDIOn סני ניס לנטי מכמת ע) המשר נתפטר נ"נס"
nwbר,קכ)ס Su ונפנן 0)וך ר.מ6פר סוף ער )תסעע ויסך . ס, מינע סוף ער שינו ססח)ט)וחס הכוסן סס 
 מ,") כרכלי ר.לר"ס ס,רוחע)

 לגמרי
 ווץ , למונץ0 כילידה Sh סכ0שש כסת06 סן , סמם זלו טקסס

 0שס סיס )תת מתקו )nbr 6 כב) כי , הטכסי הסיקס מן סיו61'ס המכהי)יס והמעטיס ססנדוחלעמן
 וגה b(ott כמ)6כ' י.מ)ע'כיס pn(e'b סני )כוט0 ינחו, מבמיס וכדוד DS(It נכומיס כ)ס לקכדכריהס,

 : כסס 6ין וטקסס ntwbn טג)ס %לכלשס )ססיכוע
 )%שר ת6כ) שיו ונפטו , 6דס כני ממגלם )רוטרי גפלד יכקס נסיח )0160 כ' . וכו' נגזר איננוא

 )6 6סל ווילס 6לן 6) שעמיו כ) 6ח ע)יו תסעיר ונט6 , ר06ו טער סלע נד) גטט )ענות6סל
 מחוק כמיך ככס ע) יכרי )י ריס וככל 'עקב. מנק כיס )6 , טס 6דס סיס 1)6 6יט כסעכל

~rD 
 כטמ

  כרטיס.  וסעורים פ"נ ס" קמרו וכעין , מקמול מרס %ן מן כנור הי6 עור וקטון . הודעחיך כקטל ג'סי'
 ער D~b כס ממכרח רבוייו עמט6 ע)יו יסים )6 טמעו וכו', עליו לטשא יהיה וטלא לתלו כולתזתקיס
 קוטל לידו יסס"וק מי WIW3 סן כי כססה") כי ג0ייס, )מקוס י6ות )6 6מל מעעס נס כ' ר")בהם. שי פובתו ווותר : רפורט מלוכוח מוחס %ו מלייחס )עתס סמי6וס כסס ישח )6 6טר כמייןטימטם

עוכחו
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 הטיפי שלישי מאמרמפר4
 וטריפות העולם אוהב אבל , ימים והארכת , אמלא ימיך מספר את שנאמרכמו
 מדרנה יעלה טובה יוסיף אשר וכל , הבא העלם אותו מקנה שהוא ספניהימים
 ויתהלך בו שנאסר חנוך למדרגת מניע היה אילו זה מתאוה הוא אך , הבאלעולם
 לחברת שיתיחד עד ולהפנות . למוב זכור אליהו למדרנת או , האלהים אתחנוך

 , והברתו( )נ"6 צותו הם אבל , ובבדידות ביחידות סשתוסם יהיה ולא ,המלאכים
ישתומם

 נחשדאוצר
 06 ומסוריים )ס מסמג קגועיס טס 6(ו סדקים שממס*)

 ט) סמטגימ סוממן סס וט זג) . ס6ג')ס ס6ו0 שסקוס
 סוגמיס 6זס גוי סרגם סיו וט ס)ו)6 , :ן)% גספנמסגייפיו
 ונתסיס מסיו טז יגס קופר 16 עדך0ס מפני )ממספלגו)
 ס6דס )וס ידוע וק,ג סיטור ים הגד גי , ומוס קויםוממיס
 סגריכם עוין פ) ו5'3רוו מוסיו לגיוס צומו '1ס פוי )ושרין
 bhno מן סו6 סוס סמקי כזע ונגר , סגולם גופססגיע
 וט1והוו סגולם גסוגוח ס8דס סימ6ס סופגן ומפחס .וסמ(0ס
 6e(ost ט) )כ,גילו סגורנו ס)מס 6סר סגוסיו0 )מ01ססס

otnc~l,01)6 6וג) )6 י"י וס61 , גוי16חו 1)סטמין )סמיו 
 סעו)ס הג' ניתר גוס גיו61 וגן . טיס הפן 6';1 ג6י84עעס
 : ~olh )שוס 6ן )גע)ס ושסו )6 , ס6ווטיוntvhn 0וג)

 היטפס כעוגב ו06 מיניר סקג'ס . בהם עליו טובתווזוכר
 17נ0 . ג'ז( נישח fisnb ימ.ן מספר 06 ט6מר4ייקיס,
 61'ד ' סגול גבח 1ר.מועגט ס"טר גפי ימיסס ט"?ק"תו)ומר
 וגן . ימים התארכת : 16הס וימ6ש ס061 גטוגסיגמעו
 6דיגו0 ס) ג'ג ג:6מר , יוףס 1ס6לגק ל "סג )ממן*מר
 ס' סטתך י') . העולם אה"ב אבל OfO: גטו,סיפיס
 סר16' עוין סג) סימיס ולריגום סוס כעלס שסג6,):ו
 אותו סקנה שהוא מפני : 6ו0ו 16כג סי6 ה"1)ספמיז
 געגוי סוס פוקס חיי יוסג סו6 וס מפני .העולם

 סמה
 ט6 וס גי , סג6 ססו)ס )שוס טמן וקר מנס סס 19Dla,ס
 טו)ס גק:י:י סי0טסרן olh גגי ,כ1 ,טור וטת מועד3'0
 סטו)ס ימס 1גמס סמ11ח מן מיל' כ61 מח ;(6וס גי ,סג6
 . וכו' סררגה יעלה פובה יוסיף אשר וכל : ליוןשטסו
 מ, ס6דס מ"מ גמעםי')

 , ים ממס ס'ע(ס 'ט) 'וסי
 הוא אך : סג6 געולה גדולם 'וסר למומס מגייסווס'6

 6)כ'1 גסנויס סס)ס סחס'ז נזין 6';1 ד') . זהשתאוה
 6';1 סג6 טוס מ" מנמתו ועיקר fph , סגוף ט6:1פיסים
 יושע יח16ס 6ג) , גיגית נמשחו גופו סרסו וסמ0;6'
 . ולהפנות : מפס סטם טעמו ס)6 461סו מנון)מזיגת
 שיתיהד עד : גנך מנוגס סודנו hh~t 6וס משילפופ
 )סחהגר רמוי סירוס מז נופו טיורגן . המלאכיםלחברת

 מחמגריס פסע סהסידיס גק,ה 'uhinn נמו , טירון מ)6;יטס
 מהגמי ק1ה ונס ס;גי6יס ונגרס , הרס גטודס כשלניססס

 nxh נ6%ג6 סתתות סרק fi~lD1 מלמרו וגרויןס0)מוד,
 יהיה ולא : 1ג1' גסה61 סרנה קעי:6 קטיה 6') קקינ46ג

 11 )מדוגם מיס גטסניט . וכבדירות גיחידותטשתומם
 , Olh מגני ספליטו0 )ו רזוי 16 ט)יון מעזני טסשיימכר
 וגס גפר גי , ימיזוחו געגוי פ)י1 מממס תטו פיס )6י:16

 . צותו הם אבל : מעלס מזלגי פסס נגגזס סיופםלהנוים

 התהרהקול
 ר3ע וכב) סע5 3כ) 0מי7 ע)ע כסופעח י0'טו03ו
 6מל עניו יוכ) ס)5 מה , עליה והוך5ס טכמ )1ו)00
 )5 כי )"ה( )'פעיה )ה,קיסו מכ0כ דרך ע) ,רתוח
 , וגו' 'וןך סו6 מי הי ונר יסבך מוס 0ו7ךט16)

 16 וט'. נמיי ס' 6כ))ה D'SOn) (fnp דוךוכמקמר
 והמזיק עזיו י,מ1ע)0 מונתו 3הס ככר פסוקירסס
 ויטיס . טוטם התניס )טמ3 0וי" %")0סוגם
 ורושע , כטוכן כסכם , מהסך מ' טרק Yrnמרסון
 נ מהחקין כטרח כי טענינו , כסכר כמועד ,כמווזות
O~lD. עצך כ) מוכהי דוד מקמר וס ע) ונמקן , 
 ע) סוכם )י טחהויק ט1כחי מוסרח כ)0' עניךר")
 עג 1ה61 . 005 לדגי 53מרי מוכוחך ש) ענינך)י
 מחזיק ") הרכה חורה )מוח 06 התנן מלמרירך
 י"ג נבוכו )וס וקר31 . טנר0 זכך כ' )עגמןסוכס
 3) מוכחי 005 76ני )ה' 5מל0 המנה01 כ)טרק
 ~pp רכס"ע סקכ"ס )סני יטרק) כנסח קמרה ,ע)יך
 ע4ך נ) tfii1D )ה 5מר , געו)ס ט0וזעחיך הוכה)'
 ויעקר יגהק )6כרהס 6)6 סיגה מהיק 5:י5ין

 כקרן 5סר )קיופיס סנ6מר , 0ה)ס ועומסססודישגי
 סמאן ח וזונעמ . fp , נס הפל כ) וציריהמה
 סוכרו נוכר blo וכלידו כקמרו י"6 סימן )וחמש
 hto . וע' טסטר את שנאמר כמו : וכו')")סיג
 %ות טסן הכורת nalDn הרייס היות ע)רסס
 אוהב אבל : גוסנ כמנהגו מעורס )6 ממיכטכס
 : העורס מן גנור ציונו )מעצה 11Dh כגנד .העולם
 )מס6 ע)יו 'מיה ס% 6מר1 כגנז . היסיםואריכות
 העולם אותו מקנה צוהוא 3DD' : סהייס1ימ6ס
 . וט' סג1ר6 מסוחח סיס קמרו כנט . וט'הבא
 וכ6מ)שחס l'blo כ,מנייס הגויס סוט מה הנהכי

 )טון כע) יסופח nbr וע) , ה:1הייס הה"סנקנס
 )6 לעולס רכים כצפון ottif סס קר6 6סרסקווש
 וס והיה , היי סרס הכרסיס 3ע3 סוכר וכמו ,יטרד
 ימינו 161רך חייט כי)הורות

 כשא'"
atb ottr: 

 המייס כסגם 6) סהסח7)01 כסב טעי ob כליג0מח
 כוי כטר1ודור עגמך ההקן וכ5מל') , (~stoס;נחייס
 י6כ) )5 סכS~D3 0 טרם ס,5 ומי , לסרקכןסחכוס
 וקר6 , ימד נס כרוכים סה"ס מינ' ט:' ו)הי:0 ,כמכח
fir(6 נ6סניס רסיס כלטון )מונ5'הס סס מייס , ,ה 

 זה מתאוה הוא אך : נצרדו bS גהייהסוגעימיס

 )6 ונ"ל , והפך סמ63ר כמו יסתומס ו)5 נגירה 5רן Sh 6דס 3ני ממכרה )הפרד מח6וס מא ט6ו רל .יי
 0וסט0 השמן מן שחו %3' עז ר.ע)יון ה7כקוח 5) מזרנחו וו0עS'blo 04 הגס 3עיס ימיו %יכוה*6סכ
 וט': סמום ottbnn 6ך 63מרו יחכיר וים . הקנוי ט)מוהו עדי מעלו )הוריו יסייזהו ht)ot bSn' ,שימוח

 , כמנע סע7יגי )"זס מ"7 קפה גן מכ) סכ7עות כי . 1ט' המלאכים להברת שיתיהד ערולהפנות
 ה3ל0צ ר") . צותו הם אבל : )פנת כסטי ס6זס ממגרת מסרטו נ0מ)6 בכי המנחכיס )הכרח31כ0יחדו
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 5ג הכוזרי שלישי מאמרמפר
 מ"% -ראית עסו ונתוסף השפל העולם עניני סטנו שנעדר מפני עם, בטלאמשתשם
 תהית אלה ולכמו , ולמשתה למאכל עמה צריך יחיה לא אשר שסים מלכותראות(
 האמת אל שיניעו עד האמתיות התולדות ססברותם לילד מחשבותםשתזדככנה כדי , בבדידות אהבה המתפלספים ולתכטים . תוספתה שיקוו סררנהאחריה אין אשר התכלית אל שהגיעו ספני המות טתאוים אך . השלטה הבדידויוראויה
 אל אותם שיביאו תלמידים פגיעת זה עם ורוצים , מהמפקות עליהם שנשארנסה

 שיסתור מי עם אלא להתעסק שונא והוא הממון בקבוץ ששנה כמי , והזכרוןהמחקר

 יהודהקול
 כ% סעו)ס טכ) טמיס יר6 ע) S~rnb מסון ,קעטהניו
 ,זוחו יל כהיסח כגוסם 1ר"'חי טסו. )יזוחנגרך
 0) מנהגן 0סך . עם בטלא וישתומם :והכרמו
 וו'6 . הט)יוניס 5) נסההגרו מקרס מ6ד סורהקים ט) שעו 6תנס כי , גיהיז1הס סמט0וממיס 5דסגני
 השפל העולם עניני סטנו שנעדרספני
 ונמסטל . הו' שמים מלכות ראית עמותתוסף
 ראות טטמ שנערר מפני , )"מר כ0וכ6הר0
 מן יוסר מחוקן )מון 1הו5 . 1כ1; שמיםמלכות
:Itnhlo: וכין ניט )הכזע . השליטה הבדידות 

 קמרו עס נקטר . 1ט' המות שתאוים אך :סיכך כמו כך 5הר סי,כור סוימה סכ)חי 0כדידומ מיניט;י
 וא', מניע 0י0 "')ו ו0 מ160ה הו6 *)מע)0
o)t:onטס SD סיטו oihnn כר מהכרה )הפרד 
 המהמכיס הכרה עס )0היהד )ו יסכן iDDSה6זס
 וט/ וככדידות כיהייוח )סטהומס )ו 'O~p ט)5מטי
blotהעורס מן ;נור בינגו המקמל כטלה קמרו עיקל 
 נס ט6ף )6מר o~en הפוח ע) הוסיף OnD1 ,וכו'
 יקר כי כ)) 'מוס )6 וסמ1ח ההטתוממוח יקאוו6ה
 ט)6 טס קמרו כגנך והום , )ו סוכ rhl סמוה0געיניו
 עגיויביס

 יחוסך ו0 וב) וגו'. הסייס ויבלס !מט"
 tswn 6וי.כ 5כ) טקדס גמ0 קמרו זעומה כןגס

 ולחכמים : ממס כמכ61ר , וכו' ה'מ'סודריכות
 ג"כ )0 טי15ח טניס כס יוכי . וכו'המתפלספים
 , 61)י0ו מהמך ס0,כיר כר5טו;0 י6 6ך ,הההכ1יןו0

 הנדירות '6וח )6 מהמחט)סטיס ה,06 )סניהכי
 חהיס )6 כן ע) כי , 3ע)יוניס זכקוחס )מעיר!נמרי

 האטת אל ושיגיעו עד ק11נ )ומן זו)היכזיד1הס
 . כיזכור כמו טרמה נס ימ161 ריסס ח6ר .וא'
 כמו , וכו' התלמידים לפגיעת הס ,ריכיסועויין
 )6 , !נרקיס 0טניעס ע) והכסה , והולךסמכ%
 קוה כי ידטח וגבר המיר. עמסם ת0הגריססיסיו

 נמרו ומטרטיס , מטא"ס נקרבו הקד1מיסס"י!1ס1טיס
lbt~:aע) כן ca כתק1ס מדכרו0 כנכי היוהט 
 מקמר וההכר . ההכסוח נעיון !ההגורר וטמעהט61ם

כדי  נחסדאוצר
 גנ1 חמר, )(ון %ות . 5זס גוי הגיח נפקס )ו טמדיססס

 (ע6 מי . ay בטלא וישתומם : נמוק גלשן גע)מ%1116
 : 5יס גר' הקלגס גין גס'101 מ"0ומס 6זונס %גמירגס
 געגפ סוס גי . השפל הזולם ענינ' טטנו שנעררמפני
 .סיסינ גיי גו מועגע ו(ס , 8יס גני מגורת )6כוגס6דס
 וקו/ (h(St פס hie טד סר6ס1ן %ם ינק יג'עוח גמ0מ,') וגרפס , יהיזי )0"ינ קיטר 5י 5טר )5וס ססגרהיח1ע)0
 טסם ולסיס סני קוס 11גס סוסיה מורגי ופטר סכגר011

 לא אובר : 6דס גני גהגור0 סוד יחפון )6 , גמ,סמשגי
 )מע"ח נ(0ניס נ') . ולמשהה למאכל עטה צריךיהיה
 וליטז : ~o'uh סס )כבהגר קוד ,רז טווינו 61,,סוהוון
 )מע"ס ס0גיע ג6ס . השלמה הברידוי ראוי תהיהאלה
 ו)שרמ )מ(6 )1 ,סיס )6 16 גי , גס)מ~ת טימג1יז )ו נ6ס11
 סקס )ו ו5ע דחיס )6ג')ס i'hc 6מר )ויטיס רריך 5רטגי
 סתאוים אך : )1 סקס סגויזוס 511ח , ומממורספסס
 אשר %רם: 6)'1 כיגיע (%יר התכלית אלשהגיעו ספלי : ממוס )סחל1ח )כס ר15י 5)ס ימו סט)מיס .הסות
 יצוגך ייתי, נמו טמע גסס טוד וסועף טילו .חוספחה P'r" : מוס למטוס פיונס פיי 6ע . מחרגה אהר,האין
 ולחכטיפ : וסגדירוס סמנת ח8וח רווי ג!גד)סס

 יפלו0,סיפ לחכתי ונס י') . בברירות אחכההמתפלספים
  שתזדככנה : ננד'זו0 "מגס )סס ממס 'טר6, מגה )66(י

 הילרים מסברותיהם לילד : "גרס י,דגן .טחשבותם
 ס"חז)ומס ג! מקוג)ת ית )סס טען טנעגור .האמתיות

 ימי( גשר ס6מ0 8חר)מ((
~1DO 

 מ0גוזייס ולס , ג6פ)ס
 עליהם שנשותיו נמה : 6וס גס יעריזוס ט)6גיי

 גדעוס )דעתו מנ1מ0 ימ61 )6 ספ,!וס41 גי .מהספיקות
 מקרג סססיקוח ימילו )6 גי , )ו "קדמו מד1ר1הי)ו0ופ.ו0
 עמקות מזד כר5"1ניס 0גרוה דווים 50הרו;יס וחמיו ,טיכס
 . תלמיריט פגיעת זה ,Qp ורוצים : ס5דס טכ) וולטרמהמניס
 עפ )כתמני הנרקיס עג'1 גזך וסגה גומייס טסס 5ע'ןו')

 טירתו . המחקר אל : עירס bp 6ותס סעו1ריסשאיריס
o)ih0סוטג~ס, סרגריס 6והס סיוגית . השכרון : נגוחיומהגיס טס0)שי מגורס, יוהר מח)מידי מו') וגו'( , (6)ו 
 ולגון מ5ד הוסג מ' . הממן בקבוץ ששגה כמ' ליותר סתוי גו סיגירס גס ג'ז ספין מ(6 היו :6ז סח)מידגי

שירויח כדי שיסחור מי עם אלא להתעסק שונא והוא :ממון
 , ועלטה ennc כענין התיר הטנה ~on3ob סס יעה ור' . ול') דגה כטרף הכרטיס 3ע, מהניט הטירוטיסמן )6מי , חמ"ד הלנה כ6ה3תס מרסון , טההעסק י") . ששגה : יתכלל וטס , 0ו)גיס קרקס ט"ו סימןה'
 )6 כו טוגה 1ג) תעני; 1מוlr , 0(on מ"הוכ כ"הנה0 ההעסקות כענין 5ו , סגיונו0 כ) , )דור חניוןכמו
 4 יט , כענין טניה )' יס "ומר הדני ")דל 0מע 610 כי קריב כן יהוזכ רני כטס יונה רכי ,כהב .ימכם
 כמו , עסק טעניגו , כסי"ן ט'"ן כממורח י"ס( )מ"6 פ 0ינ וכי טים כי משין )הי01 וקרוב . ע"כ ,טסק
 סנתז כ) וסוגים כסמלו י ל חטוטה (nDSO סרמכ"ס נטהמט ו0 וכסטון . טינ כסרט 0סרסיס נע)סחט
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הכוזרי שכישיטאמרםפר
 להניע תקוה אין היחידים ואלה , לו והדומה סקרא"פ טורפת וזאה , עמו .שירויחכרי

 היו ואז , לנבואה המוכן בעם הקדושה בארץ השכינה בהמצא אבל .למדרגתם
 טתבורדים היו לא , להם שדומה מי עם טתחברים במדברות השוכנים נפרדיםאנשים
 ההיא המדרנה אל הסקרביס ומעשיה התורה חכמת על נעזרים היו אבל ,לגמרי

 ואין הזה והעם הזה ובמקום הזה כזמן ואך . הנניאים בני והם ובמהרה,בקדושה
 שהכנים מי , הפבעית ההיא החכמה והעדר הקנויה החכמה מיעומ עם ; נפרץחזון

 נחמדשצר
 , כמע לסחיי מנמאס ג) 6(ר סגזו)'ס ממגויס .ושרצח
 וידגר , ס0ו0ליס (וקת 6דס טס ו)סחמגר ינו )יגלפומיס
 לסטור יזמיו זגריסס מחון סלוקי גדי ומחן מס6 מטחיניחמיי

 ממגפים מגרת ג6סגס סמ)וס~פיס 'סגו וכך מס,דגי
 5)1 גס וסוס . מגמיס סג)חי 6דס גגי פהגרסו)סתרמק
 ספריטוס מן שמו (,gu 6דס מגני ט1מס וואליס6';ס

 op~WW ויכושף . סקרא"ט : סמגמס שחוטת רקוסגדידוס
 : )תעש ס;,גריס יסרק) גני חסיזי . היחידים ואלה :קנמון
 ע1 )סתטדי )סם. ,ומן 6'ן . למררנהם להגיע הקוהשין
 %) , )נחיגחס 7161 )רנ)ס ;ר סחורם ג' , ס5מחסגעס

 נעם : tc(h נמו ונפלס מסוגם י~תד שין 5) כססספרי(וח
 . להם שרוטה סי עם : יסרק) ירט "סס . יבאהחטוכן
 מתחנריס סע 6ג) גהייס כקון 16חס מגיי סריסתס סיסס8
 סי1פגיס גווו . לגמרי מהגוררים : סמגמיס מן דומיסספס

 . ומעקיה : Ps'7W עימת . נעזרים היו : יעישממס
 סוגר מעלס מלרכי ר15ס . ההיא הסדרנה : סמ1וססעטס
 והם : וטסטר קרוסס ידי ט) . ובפחיה בקרושה :)מע)ס
 סמו ס;ני6יס ס,מיזי ססס גתקר6 כ;וגייס . הנביאיםגני

 ואין : משיממת ((ohu ,כו ()6 6ף סלמון געור)סיגק
 מעופ עם : PD19 o)w לגורס סוס 5ין . יפרץהזק

 סמקוג,ס ס6מתיס סהגמס יווסת מישפ . הקנויההחכמה
 . ההיא ההכמה והעדר : P'w מן )מטקס ססי5פ6גופעו

טפפנו

1DYY
 יוודהקול

 פלק סס VID ונטוס , PPDpnnt 13 רוס , ייקכסד)
 גפ)6חי וגורנות . סאת הטנס עfiU9 3 לעריסי'
 מ06, וכס טסו )6 5יך t~bp ומהריי הר35"י%
 )6 סטניון וט וכרסס 6מר סר6כ"ד סס כחכ ס;סכי

 גמר ותצ  מלרייס ושק  כיוו, הכר (nrtbירפי
tO"t)P

 f'p. )נ, ם הטיס ס)6ניניך
 נרסס , סיר )טון סומרו מס קורו מסר"י טסוגחת
 כסיר, 0ממ oibn גמי ס' כפסוח חיסמת )ותרדמיינו
 כלסר סכונה מעיקר סניסס סרמיקו וסר0ק .עב")

:tntblo: טניס נס6 . הג' סקרא"ם שדרגת וזאת 
 סימן כממיסי עטת כ06ר , )טגמ כהוכירס)חכמתס

 ntnubo 1 כמכמס י0רון )סס סיט 6מת כקמרוישד
 b 6( 1W)b(f )עט, סר6סון 1Dtb 9thlpe לסיסכמו

 OD1b , elnb )6 6ומל 6ני 6נ) 0ntolboכמ0כס
 (OD סחנ1)וח )סס ויה , ס6נוסית נמסמס מכס6ני

 סקוסי ושור ~(obu )כעדר )סקסיססטנ1פרט
 )6מר נטגמס ססי6 ספסלך שייט . %כ וא',16)ם
 טפעמ מס ע) 0כמ )סס ונחן עכ"פ ינוצו6ג)

 ס0כ)ייס סניתוסיס ועסו סטוכ וכ"מ סקט'ססתמופטע
 וכו'. היחידים ואלה ע"כ: וט', סעו)ס-ומלסו

 טופר סכחהת נסחיטכ
 ממני

wtSbt הקוס תנו וקין טסותי) , סמחל)ספיס ומסחכמיס punS מדרנחס, 6נ hS 
 , ססכעיח no(fin ממקר כט)'מוח )ו וסדומס D"blpo )מדרגת 1)6 סימיון כוגקוח 61)יסו מנוך)מדרגת
 מן מסחומס נגזר טיוחו )ו יתכן )6 ק 06 , סוכרנו שניס מן ססחנוידוח ערן מיס Sptn ממס כחסג)

 סיחות טחי ומדרגת )סג'ע 0נןס 6ין כי 1Db יפן . וכו' בהמצא אבל : טקדס כתו כחייו :StP מןסש)ס
 בעה כי )ג5ר טג , ססו6 ססחטדדוח ענין ")חס שגן )6 כן וע)ס0כלוח

'nShno 
 6דתחס עג יטרק) גסכח

 ח;6יס שטס כסקכן רניס )שטיס ahn ממוש מהסח3ודדוח ט)יס' מין סס מס , 6)סיסס ס' )פסקרא
 כוס )ט)מוה טסיו ססו6 כמקוס סחורס מטמרה טומרי נסיוחס יחודם, )סס 3מר6ס ס' וכהוכםליווייס גוס סעדם כי , לנבואה סונן עם וסנ' הקרושה, הארץ סכ' השבינה, הטצא tboכצומחי.
 היו , יטרק) נטנפי tSb עניגיס ימד כסה%ף ואז . ob)ot גי6 ותן מ' סימן גסת כמכו5ר סמאן0טח
 רק כר6טוניס, עמרי מחטדדיס )6 בפדברות, שוכנים וסיו מנון )כקם נפרדים מסטאנשים

 מהטדדיס נזחי cnita ומס . סנ3ו6ס כמירנח וכנורות נדו)וח מסמכק0יס להם הדומים עםסרנחברים
 S1D 6) אוחס סמגי;ס , והמהיה הקרהשה וסי6 , יטקטס ~טנ ידם 6ת טימאו סס )סס סיס ,במלי
 ס3יסרfIDVO (6 נקח ריס 61)ס . ספו6"ת י,:'6 תמדרנה 6) קורכתס מיחס כסס 6סר ומעסיס ס0ורססכמת

 טובל סבכיה סמ61 סטי הנד , כיטר6) טורס סטכינס 60ין . הזה בזמן אך : othao נסס;נך6יס
 תוק ואין הזה ורתם : סקדוסס גהרן ומעכס 6מרו כיד , 63)סיו קדת ט6ינפ . מזה DWD11 :למסקס
 רדוי סדור pb כי , ר.נט6ס 5) וסברס סס)מו0 מסו)) עמי ט3 הנר וסקס 60 מן נורץ מעם כי .בפרץ
 הכויס נרם , נקנא רץ . הקמיה התכפה פעום עם : )ננו6ס סממן געס )מע)ס קמרו גננך ,6ך

 ס6גסיס גק~ח תעכלי יגש יליט וסכר בנמרו, י"ס P'p כמסיעי שכר וגלותם hlt)bt, מחגוך פוכרסש0ס
 , וכפוקס פסי כעיתוד ר,מורמ מעקיו ושור וסטיון כסקנס מס0חמט 0ירוממסו גמם ס%)י Ssימרו0דכקו
ftwnt  גער כמגע רושמם וא יא7 סי' טס כקמלו דגלו שז ושגס ע"כ. , רוס"ר ותקלל קיוטם ו6ה הטפחו
 : מיג מב) רחווהה אדי" יין" תירתח הויוי" היל הסייף 16 "חלוה*חייה סטון שז ובפטר . ,ט' סנלי6ס מוכי כחכיס יחג' ר.נן6 מסנופך הננמריס געכע סוטמס %) גסנ4סנשנש

 *יש =מיהי וננויד,-
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 ידהכוזף ש9מאסףמ8ר
 'עלת וחהאה תשמן, נפשי וחולי ביסורין נפשו הכנים כבר , בפרישות להנזרעצמו
 נאסר וישוב , והשפלות הכניעה דלות שהוא אדם בני ממרים )ויהיו , החלייםדלות
 יהיה לא דניך , לבדידות מתאותו לא ומכאוביו בטאסריו קיצתו מפני בחייויתאם
 למכמנת דניע ולא , הנביאים צוות בו שימצא אלהי באור דבק איננו והואכן

 כ4 ואטור , כפילוסופים חייו שאר בם עריבות ולמצוא בהם להתעמקישסטפיקים
 שחש במה והתפלה והתחנה והעמידה בבדידות אלהיו שיפנע אוהב וחסיד יראהוא

 יהחרהקי
 4 ומהפס סקרנה מכסח כעד .הכבע"ע

 עגעית 0קל6 00י6 כ' , )מע)0 שכרמישח0)ססיס
 כמו , ו06 4קמס ומכמתו "טס מגינם כי ,למטיח

 60נ3 שיו נבטו כי . ונשפי נפשי וחולי :לנכרי
 מעיל מסני חס יסוריו. גחר)כות 0טסז6דמש
elS~rמסרופ טימא מס 6 6ין מנקי מקו fp דחק 
 סקוס וסנכי6יס !שיסו מנך כמדרנח o)h'"ור
 מיי כייסן סממיות המכשת טי!ן ע"י 16 ,ככרס
 , )מע"ס סמחכריס וסיעפו. כס:ך6"0 , וערטולעעס
 ששא : ססשר מסך כס6ש ותר יל ט0)ךיכמו
 ירך 06 כי ו0 61'1 . ורלשפלות הכניעהדלות
 1ו"6 . יסמ!מס גסס 6סר יסוריו י ממונק טש%
 בטאסריו קיצתו ספני בהייו מואס נאסרחשוב
 כירך 6סר חתחחיס נפת מתי כמיע יקק כיוט',
 אלהי באור דבק אינט : 4 סם סמפ יסך11
 : סגוכריס סנגי6ש וכס !46סו מפך כמזרנם .אי
 עמסם סמממכריס סמ)6כיס מס הנביאים.צווות
 כמעמיס וט/ לחבטות הניע ולא : )מחסקמווכר

 . ~olp, גמע וכרוש טסע)ס סמע,)'סגמחס)ססיס
 ימכן בהם, להתעסק שמספיקים סומרומס
 6'ן מקטוןסיוע!

 מסדיקיי
 וריסוס , חטוגס ושטוח כיוו

 סמכנפ0 וכ6')ו , לצנחן ען וסקוס ידו מקדר"מנס כי נסן, )ר,0עסק כידו l?DD )מכמוס טמעט)6
 $o 'גע Snv )ג) ירמיקוסו סרמק ותרמיםהכשרוח
 נעגזו0 י"מ 0רע 6ח וככן , קטה 3י0 ר.כ0ל)סעזל
 סכחו0 1) משע סר כי יקכ) )6 ר,סוכ אס ,"ווי

 ק וכ) גנעימיס )סס גפ4 מכניס 6סלגמכרוס

 גמדרנס סש6וח )מכמות תניע 63 כי 4מר"עגינו 6נ)י ומנכון . עצירכם טפרס סכדיד!0 ממ)0סי
olnnneואדיס גסן ס6זס )סחיסק כעגמן מספיעח 
renס6ר 6) לטח tpOD 4זי מוס י% 1)6 סש)ס 
Dtb'nומכמוש עיווו גטש)0 106 סכרו מנס כי , גמייו 
 גומלו מסמך מס וט ומעין . ר3 עקנ כסמלם כישנס

 , כפילוסופש חייו שאר בם עריבותולמצוא
 סמחפ)ספיס ו)מגמיס )מע!ס סכר מס עם ממכיסיט6
 כ! , וט' ס6מח 6) סירופ עד וכו' גכדידוחלאגס
 נמרן עלנו0 ימ161 1! רגעם ימר ob~w וסגב))

יסע
 נחסראוצר

 פפיוודוש סי)ו0וטיס טסיו ט6ח חגפ0 ייירא מימםטרשי
 ,גטנור0

~WD1 
 סנני5וס גני מ% bb נשמש0 עסק )י 6ע

 bwt גק, מקוטי ויורו מלגון . להנזר : שי)וטסיס פ1%)6
 מנפש 15 לחווט מירגס שם שנס 6'ע סער'טוסלטס טפוחי . ביטורין נפשו הכנש כבר : ופליטס סגי)סישן

 )מגש 6טל סגדיזוס נער וגד !ט!מייס סלנ 6ססמסמנוס
 ש4 . הנפש וחלי : גישורן ,גוס 6'ג , גוי גססו%06ס
 ,4א יגיס . עלת והראה : ממפיס וווט מצמוקומוש
 : יטה6 פיו :1hwt 0כ% הייו אט! . החליים דלות :ע)'ו
 מש %ס גני שבוריס . והשפלנה הכניעה דלותשההר
 ט!קקש h'(o ואש גשס, חפן 4עו פממס והם י)סיהט
 )Olh 4 ק) עס )סגלגל גומר וקימו , סיגעעפ סו15פ)שס
 וישוח : סגסמי ~Oslu וטלק %ן זון טויני גסי:ענוגש
 גש גיפס! 0!6 לק ג! סוגר 6'ן בחייו. טהשנאסר
 ס5וש פספוס 0עס ג) 6טר סטני, נטר ומוע) 0יקיס6שר
 כל גדתן 0עגטי ,ודך מב) וסוטדרס סלעגס ונטו)מסקופ
 גפ פ4ומ "סו הסגתי) שס גמ6סר קן ססו6 פ"מגייס מ"י )ע . נטאמרע קיצתו מפני נחייו טואם :ס6ה
 מששש סס!6 )6 לבדירות. מתאותו לא קומם:(mk סעי ש) שיי ומכסל ט6ג סו6 וט'1 0סגרמיים,6יס
 6מסש שוקק 0ו6 6זרגס 6ג) ~tostP מטויבי וגו!סי0יס
 86 ממרוס . אלהי באור דבק איננו והוא : ס6דסענפ )י . כן עדה לא ואע' : olh גי' מסמק י!0ר ולוטיפ6ד
 )שot)ten 4 שמס פפו גטימ,6 סרח % !מ"מסנוף
 ולטצוש בהם לההעסק שטספיקש : מסמגמ!ס יויפ6יט י והכמוה חגיע ולא : סמו ומסגתזיס 0ונז)יס סנגי6יסגוי

 טי*כדש )חדי פספיקיס פיוכס סומק 5סי סמכפוק .עריבות
 ש6 יגר גטיסני) טפס זג) עת גג) , גסס )פטייויסוטממס
 גססנה וגן , גשמיו ג) ויוסק סבא שיגן Olw 16סים)
 ופן , סנוף גגמוס מיטס n(ew גרס 'ו% ססג)60הל

 . חיע ושאר : סגוף ולפוק סנפם סממת מנפם סוסססתגועטומ
 46ף 6 כי , מוסו יום עד פריסש פיוט מייו ים* כ5כגומל
 שהוא ואסור : סמכמחש סיון י"ס )6 סעדם יהיססנים
 סככי6יפ פכר 65 טיט כוס כפכוט 4פר י *ט פס .ירא
 שיפגע אוהב : ומסיד יר6 טס61 מעמר , פפי)וסוסיסו)6

 סיפנע כמו , מקרס דוו כיסיו טיממנר כקומר .אלהיו
 סול 6ג5 , יכקססו 5צס *ודם 61יפ 16ש גנקטש 16סכו6דס
 2 ממנודד טס61 נמס . בברירות : יסנססז 6"י סולנ"ר

 שהוא במה : ומספ)) ופ0מע שמו . והתחנהוהעמידה
יגרע
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דגבחרי שלישימאמרספר8
 מעפים ימים אם כי עריכות להם אין ההדשות אלה , והבקשות מהההנזמםשרע
 לה ימצא ולא הנפש להם תפעל לא הלשון על ישנו אשר וכל , הרשים שהםבעוד
 נמבעת אשר בכחותיה תתבענו ונפשו והלילה היום בעתי וישאר , חנינה ולאבניעה
 והריוה והטשנל והשתיה והאכילה והעסק והעיון והדבור והראיה טהפמן ,לטיהם

 נחמדאפר
 תושח לנגוח יודת ט6,0 שפר Wh(1 . טהושתנונשיביע
 אין : ,סם גפממת וסתשררוח סעיס סמגי6 מרם סירישל
ah6 סמיכות ססהפת . טעטש ימים אם כי עריבתן( 
 וימים גמהנס נשים וקיערגו

~NDID "שהם בעור : 6מ 
 'יזנו אשר ותל : פדרן גסן ופסו סורג)ס bk .יפויים
 l'h_ ימס אלם ישן % כשגאו י? . הלשקל

, 
PnSn6י1ס סוים . הנפש להם הפעל לא : סה4ם סשה 
 לח יטמא ולא : מסרג) פסתה wk גשהגוחפונסת
 יתחפמס נעגול חוטם גניעס גנטט ישסף )6 .כנגעה
 גמדרגס 0וו( ??'1 )6 . חנינה ולא : כזעסמטמס
 טלין עוי 1)6 . והללה היום געתי וישאר : גיורםץסר
oknושר , ופיקס יום מן גושים וק ונוגס nlfiD סיום 
hw%טממ וגר מדוס 1)6 ג% פסק ), 6'ן פוי גם( % 
 ס5דס 6ת שגסס סופט . בכחותקת תתבעפ ונפשו :סוסם

 ובסייס גידו מין (olh 0מופגסוח סכהו0 רטן)מ)016
 מהשסע : גו מוסגעס 0046 0ס*0 %ס מסוף גשיפוליו

 ו)דגד ו)ו15ס )משפ נון טס6דס פס ימבזר'.וההויה
ונעיין

בממון
 ץירהקול

 ותמפגץ חט)וחיו כמעמס )ההיו כמו 11 רק ,ודעת
 סהו6 כמס 6מר כן ע) , כקמול הסנוף עסחמין
 תפעל לא תלשון על ישנו אשר וכל : וט'יגיע
 וספייר הרכס 6סר וסחהגוח סהט)ות כס) SDכפ) הנסע ע) הדנות ע) כי הכונס וט'. הנפשלהם
 כת וסר )פכי ממורג) סג ככר כמזוכר,מסיד

 : מכר6טוגס כו tbnla(n הגנט סייס 6טרססחסע)וח
 ט)6 ר") . הנינה ולא כניעה לה ימצאולא
 3כ) sb '0 כהחהגן ומלגס כניעה מריס %מפככ
 כמטמר , כניקם מעפ סוכ ו)טיכך . רגע וכב)טע0
 ענץ ע) ו' טרק "' 6סכח סער 0)ככ1ח מוכחכע)

 , )נך 6ח )ט1ק. כס 'קד'ס 6) , ול') סמסוכהתסחט)ס
 כהיייי רני נרנ %זך-סייס DIYODD סו3 , כו עגך b~no עס ממגה ר.מעסכי

 , ממט ריק )ק.
 11"), , מ" ס' וסריסי המורס כהכ מה וכיתם .מ"כ
 מס ימסר ורקומו ס"דס כטיחמיד וככד דגרוב)

 ,ס וסמכו , סירגס עת כב) )מקוק )סכגס סוכ טלין וקמרו הערן Df ע) סמספיס סעעץ ככר ,כסתטפ)וח
 רטיטות יהיסגו 6טר טכ) )ומר , פסן סיטן ישנו )כ"ל ר6יחי fp . 6(1 , וכו' רעך מכיח רגל הוקרלנמרו
 פלאנל ייסלת  יוריו, )זיע מן כמו , לסגו כי1הו ר16י o~O מ , וכו' כגטם )טס תפפ) )6 %0ת ע)ס6)ס
 כעכם סהו6 סרטון המזיר , דכריס כרוב גיגמיס הנכש סמ1יע וכ6 כמוחיו חכיפח כענין טהססיקפ"י כי , וכו' מתמרט ישר ה)Y'nh 6 %רז .י עס וננקר מממך היותו גרפס . 4ט' וישמכר : יישך י"1ימי
 וגטטו , וכו' פיו חטו מקטר מה ע) מהמרע והלידס 0יומ כעתי 1Db 1bP1 וכצ'לו , כ)טוגוחכמגסנ
 חחכעפ פססו )סי וס)י)ס הים כעפי מהכומס )כה) טיט6ר הכגס הפיס 16 . וט' וכמוחיםהוחכמנו
 שכד טיוח סוכ !6 כי )כזרוח סי6 פהקדמגו כמו %יו מנמת כ) . וט' בכחותיה תתבעפ ונפשו :וט'

 ככ) ססהטןוות נגה וס SDt מהנטו. גקרכ מלממס חקר16ס כוס כי מכהותיו, כמ סוס פ1טקשעסיס
qptn. הה1טיס טג' ההלס זכר . וכו' והראיה מהשסע : סיכך וכמו ככס ע) )הורוה נפויס ידו ועוד 

 ו)ו0 סייעה, הוע)הס לעולס סניסס נס עטם ס' טומעת וקץ ר61ס עין כי , שמוד סע1וריסכמתוניס
 : הטמ1עס מטי ירע ob~ 15 טככר למס נמסך טכ)ו ועיזן 6וס ט) דהרו כי , l~tya, הדבור איוסמך

 כסמוך % קוס ככר כ' , ההריס נין הלכה ס) ומתן מסPDD 6 "1 . אעסיק נעיו) וקנס 6נס ))גח .זדמצסק
 הלטס והמטוט ססעס הוט , otntnbn ועטיו סגיני יסעו 6הרוגס . תו' והאכילה : והעיון סךטלזכרון
 הלים מוט וכל )6 ומגס . )פ0נ6

~ffnb 
 כ% 6דס ה61 מלסר י6דס הערג 6הח פח כהס ימם מגס גטמייס ססס 6עיס וסל46ת יסטמעירים מ )"1 ט' כט:י 716וחי1 ע) כתכ והמזרה , ממגו )כגיח סהגסמה

 טרחו מנך )"7ס הע:ונ ממס ויגיע )מוח מועי)יס טקהין ריהגי כי ועגילו . fp 6רי0פו, וסשכיקר
 ומר"צ , מרגוע ס6דס גבס חמ61 הגגוגיס 5קו)וח נס , המוטכ)וח רוב יוסגו וספוח הטמא וכחוס ,להפסיח
 . ינרפ ,0 וקמה הריה ,כרון )הדתית ההכר עסה ו6ח חס 61"כ , 6רס ט) ,ט מרמיכ סיסות נחמופחעימס
 . סיbnSn 6 )16 ריח" טכסו 151) כו ליונק מי ויל , דיו otsbn הב) fbn 5סי ושמפתו סגת סיחהאדי
 מנינו כהוטיס מיהר 6הד )כ) כי כחורם, כחוכם מסוס כעגיט ס6ין נטי פחיו ע) העכסו bSn 6,)'והגכע
 )6 , ה")י)יס 6) הטו 6) , עיגיכס ופרי )ככבס טהרי חתולו )" , סו6 פתע חס6 צ6 כמו מטופח,6ו0רס
 ע) "והרה ככהוכ 6ין ה' כיר"ח הריחו olnb , מסטר לכו ממיס 6)ס ושח , חנ6ף )6 , חועכס בגח%)
 סיהחס 11 סנ6ס ככן) כי , ע"6 כבמי ט) הפס כמסור nnbo )סי כ% מ6 נ6 סרח עס , כימתעמס
 והריוה : טיתכ% כגץ , סמופיס כ) pSn להיגת)ס,כע. כ6 כלסר 0' סימן הכתשו עגמו הנס ODDO ומן , כברט רירים ההן ע) מופח חונה pb 11 מכי ,מ"כ

 במטוי
נמסך כ* ועז . וגכסיס שסל בכנוס )"פף .
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 9ההתוחחי שלישי מאמרמפר
 הלא קלקול שים כשיראה , בממונו דיבורה ועזר דלים ועזרת ביתו ותקנתכסמון
 האלהי מהענין רוחק בחרפתו ויוסיף , אליו נפשו שקשר מה על מתחרטישאר

 : אליו להתקרב טרחאשר
 : היום שבכם ההסיד מעשה לי ספר כן אם הכוזרי אמרנ2
 וכל טרפם אנשיה לכל וטחלק משער ן במדינתו הנזהר הוא, ההסיד ההכר אמרג

 מחלקו יותר לו יתן ולא , מהם אחד יונה לא , בצדק בהם וינהג ;ספקם
 , קראו בעת לענותו מטהרים , לו שומעים אליהם צרכו כעת וימצאם , לוהראוי

 : טושל על לא שאלתיך הסיד -' על ה.חרי אמךוא : ויזהרו ויזהירם , כטצותו תעשויצום
 הנפשיים וכחותיו בחושיו נשמע , מושל שהוא מי הוא ההסיד החבר אמרה

 יהודהקול
 דגל ויוה"כ , כנמו )הנמנח המהיהב ע) תרו)מטך
 . ביתו ותקנת כקמרו , הכיה )מהגה המהימסט)

 כקמרו , סמיי;ס )מסנה המהימס 5) ינק כןאסלי
 !גגו כי , בסבונו התורה ועזר דליםועזרת
 )טסו חהטוק כן וע) הגרך גטי כדקם "קוןיפ;ה

 : 6)1 )סלך י.ממון לקנייה)התעסק
 )סט ")סיס עורן טס הוסכ . ההסיר כנעשהב:

 'הכן ס)" 5נ)ו סהג"ר נגר ג' ,הסין
 ממנו העת וסקרן etrihi )תור or 3,מנ;ו)6דס
 כ1כ )הר"והה 'טמור :טסו "ח "ך , 1ג,מגג
 "'ן ג' 'דעה' נ'( )קפח ס"ס וגמ8מר ,געמ)1
 כ) וגס כמש סוכ ו)עט1ח !קוה "ס כ' נסטוג
 הסים מתה .עמו ככ) טוב 1ר"ה שחס Srbtnט"יס
 סייס הכיד המי 5יס ;:בו ג1מ, ו3ס'1ה1 ,ה'"

 ועם o'~ih ע0 הסד ימסוך גי מיקס,זמסז"ין
 of הסיד ט, טית מה הגה טד ידע ," cilh .":טיס

 : ומווקיקת כרורסידיעס
 5)ה דבריו יו1:3 . וא' הנוהר הוא ההסידג

 המסי) כי , ה' סי' טין5ר גמ1 מס!דרך
 מ;הינ עיר )מוס) הרצי, הקט ה)ק,1 )כ) גהה1ההכיר
 לועס טיטינ ען , נרחמיס o'tih וג) בהכןנוזי;ה1
 )סול המס נה1)יס נה1ניס )1 ק;וייס מיוחסה;הגה1

 מנוהיו 1!עכ1ח )טמור ,)מסמעחו
~ttPel 

 : ומנסכיו
 )פיכן )גו סוך )" . 1כ1' שאלהיך הסיד ..לך

 נ המור הו" מסיס ממט) כי מניעים,כדברים
 שרו יה) וע"ס . 1ג1' שהוא סי הוא ההסידו[

והנופיים
 גהמדאתור

 ופרת : )6דס "סגרהיי מס גי10 ופי גוסו ג0קוהויכיין
 6100 גממווו, הורס נ,' 1)המ1ך פיס )טמר . וגו'~ים
 סע1)ס וגריס 0)(ס ע) ה,') גמ': , גטג1דס גרו)עמוד
 כשיראה : ollrn נמיכות 1ס) סטטוס וע) סה1רס ע)ט1מד
 דהה 6והoht)t 1 :ססריט1ה יימס 06 סוס . קלקולשום
 פין )מס מוס) 5ין 1סווגיס רטו(יס גיהו וכני , נוסוגהות
 : סח1ר0 לעווי ,דשת מטווה וטד וסם ס' זרן 16הםמורס
 : גמדגר1ח ו)סתג1דז טמ1 06 )ע,וג . נפשו שקשר מהעל

 פ) הסס 'סיס . האלהי טהענין רוחק בהיטתו1.וסיף
 ויגףמעטיו

 'וסך "'עמק עז , סקג'ס 0) מדותיו 6הר לסרסי
 : ,סהקרג טקט ממס שסימטין

2!nWYD נגס טלין סוס נימן . ה.ום שבכם החם'ד 
 וסטריםוס , ססינוסופים מכמס וג6 ננו6כ)6

 כעגודס מס גן 06 , ט6מרת נמו כיוס גס )גס טלק6ין
 : סייס )גס 6:ר סתוגחרת.

 וינהג : ,רגיסס כ) . ספקם וכל : מ,ו;וחס . כגרפםג
 יונה לא : "זק 16ה0 מ,ס,נ . בצרקבהם

 בעת ויסצאם : 6ה.ו 5ת 5,( ה1ו1 )6 מ):1ן . סחםאחד
 שנטעים : )";י1 מ1גניס סeot)h 0 כטפין . אליהםצרכו
 'סיו . ויוחיו ויזה.רם : 6).1 :ומטיס סמויה גג. .לו

 ס"ס 5) מ:) סט,ין וכ) . סמר) on~h טמ,ס,ר גמם,וכייס
 סו6 מ:) מם:) גי )ג ;הן )6 . שאלתרך הסיד עלן. : ס' גסימן :מנקי גמי , 1יה1הי1 61יגרי1.

 , הס'ו מ1:) מת"י hw 6ן 6י0 ג)כנגד
 ה" החסירה

 )6 6;י 6ף ר') טושי. שהוא מ.
 סמה) מהזיו 6) 6ן סמז,,1ח מז:! 6)ג111ה'

 סה1:יס 1;1'. וכחותיו 11elna נשמע : גג)) וגנותוגר1מו
 . הנפשיים : ס(כ) וסע , 1מ;ס)ס מ;ס,נס 6) נ(מטיסוסכמות

גסו

 ע) ךכריס ענו סטם , ספו הנפט נהוה נסדור עטיו טכי5לט מה ור"מ י"3 כימן ממיטי מקמר 5) עיניךנ"
 1ההו , הסנימיס ~,n;?is? (5 ctcin 1גורוהיהס היג,;,ה מהרנטה המהטיס יטיל "סר הנרפס ההוטיטלרכה
 ט) 1הע'ר1)ו , הדמיונות הקריה מן ה"יס הטגונה 5ו:ן הר"יהיך וטס , סנכרון .1"! סמה:3 ו"! סימיון") נך 51הר , מרסוס ") גק1יס ?(nlh1 ההרגט1ח מ1הטי ג) ההטס יהמ3רו 8).1 5סר סמט1הף ההנטר5:יהס
 סימיון וטעמה , סס;)' סחטן יחנט5 הסג) ,ע"ח כי , ומהרכס ורמיכן סט) ססס נ5ז0 המיעיה הכהיהשין

 ימ;כ"ו:מהטכי
 יזי ע) כטיגריס מסטרס יסימו ס!סחט 51!ה , jur1:~ ה"יו;' , הנקיי בסי סץ:שור הכה

 מטסטס כ"' דוה הכרחי ו3ריהח ספוח כקטת ", נסה;ועע דרטס )ט:יהס !?יפר וסמהטורר הטגניהחטן
 ככה וירט )תסמעהס יסורו והמגריס , ~e'sl המק "סר ממ),;תו "יע ot-i)rk~ D'h מ;יעיהס :"הההך1;
crt1:nמתקור מן )סט המהט:טוה סהיו;יוח הר1ח1ח כ5מ!עוה גסס שהונס 

 טהו"
 הים 8)ה גן ע) . ה)כ

 טן ההכמה גט)י מסנרי סידי הכ" מו עמך ;" ו5!יגס . ע14 סיט ועתך קהנו )ר1הס סחות ססזכרינו
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הכוזרי שלישימאמרמ2ר14
 . עיר מלוכד ברוחו ומושל שנאסר כמו , אופיית ההנהנה ומנהיגם ,הנוציים
 כאשר בצדק בה נוהנ היה במדינה מושל היה אילו כי לטסשלה, המוכןוהוא
 אחר הרבוי טן זזתם וטנע התאויים( )ג"6 "המתאוים הכחות וחסם , ונפשו בנופונהנ
 והמשתה הטספיק מהמאכל , המרונם שימלא מה להם והספיק , חלקם להם נתןאשר

 המספיק:
 יודיהקול

 כי )6תל 1'6מר1 . ממכר סי,מס') סוס ממס)זנרח
 עימך חמויגס מיפיו מלך סחת סגפם כחיגתמ)כה
 , ס:מו0 ס% כ) ע) כנדק המולך כו6 הטכניהרנון
 הטח) והול , להט ונטן מרסיס מעט יזען יה"כ61נ)1
t~DDs"סמפוט l')rh) o~Dn ש "י וע3 היטר% 
 ענס ע) געיות סככני המסן יסע טע וע) ,יחנה
 גמ)ק)קו0 לסור מ)ך יכיס ו)6 , מורין גןחומו

 כס גזורי סכיכוחיו ויעמדו . ג,כיר 6טרההטיט
 נסס , מטו )הביס !טויו שטיס רסנו עוטימסרסיו
 אסן רומ טס יפיס 6סר 6) המחנועעיס היכרעכהוה
 )ש רעי עכס ו,סי"ו ינ16 מסיס כתגיו נס .))גח

 )מ)ו, ו)16 המוריס ומכיח כמ)ק)קוח דלכם 6טר הת0עורר בקי טנ' ופס רע, גולך יטל ויסגוורכס
 כגסף )מללס סגהמווח 6דס כר חענונוח )כמירה לוחו ויפו גנמטחיס tsbt סמוקך כסכני ibno 6חמ

 6)ימ ונכקיענה 1;קי1גה ;פס סג נגוזה גענה , o51p נסמע דכריס וקין 16מר וכצן , הרס ע) מגוסהסינים
fitsn)lהמתעורר סכה וע) . 6) סנ גן 06 כח1כ0 מ)ך Oto ט חמם) וקהה חסוקהו 61)יך הכחוג 6מר , 
 המפן גלפם מנגוח כסר )הת 6יס ט) נהירתו כסכע מוסס 6מגס , הסיקי כרגון גנז שקה מצמתוכי

 כס ונטיס קטנה עיר , כוס כי611 ע! ס)מס טמר מס מ6ד הו6 1מסורסס . ימעך כי עכר חמתהסכני
DDD6וננס 16חס וסככ נזו) מל ליס לנ Otst ט' כסגי ממורס שנין מס וטו וגו'. נדו)יס מ1וזיס % 

nl~DD(",0 ששר סיע סלאמס (שיה ורוככו , גס Sbno 6סרטו , הגס 6ה הסיק 6סר סו or) סכת כי 
 הליס )נ ממבטח ודינר , סמ6) המטנה מדמען הו6 רוככו , מ6ז נזו) גץמחו ומישר ומט ר.מטגסכמחשיר

 ליס וג6מנעוח , הנפמיוח o~(elh רךיטח 5) רוס המטגס סמלו יעו הזמעג'1ח חטוק,נףו , היגס כ) רערק
 , סמס יעויין נר6סי0 ט' מסורן המכס יעה 11 וכתססה . ססכ, bton )"דם נס יקרץ ג'ק ההמר,סהו6
 סט nbro כטסתן המנר ונרי יכה טיו וע) יצו שו וע) , הסנעיח כ0גתס תזע מכיני גו סגכו סדרךים
 מש) ססו6 ר"3 . וט' בחושיו נשסע טופל : הדמעים וקוניך , ממס כמרסיס כמעם גסיה טריוח
 הגביש . והנופיים ottweln וכחותיו : ימס ימשן 6סר 61) )מפמעחו יסורו כי , %6ס ושמעכמוסיו
 וכריו סדר והגס . התכריס סנטם כמוח ס6ר כ) הס וסגטטהס , fi(DnD1 )מסריס כ6נריס המחסטעיסמס
 ג) ג)3 בה"כ , ההסיס הצה ,כל כי , גותר,ס המעסה ה3י מומד וס)כ ר61ה העין ו") 6מלס דלךע)
 )מכדי) הנושח 6מר . nttDun ההנהגה ומנהיגם : כטטחס 0חג1עה ומסטיתי גגטטייס, 0תדהכגי
 ומוופל שנאטר כמו : מגס דכריו סודרו מסיד ט) עגמו הנהנה ע) כי , וסמייגס מכיח סנריה וכיןכינס

 גרסנו: מנכוח כסר גנחן OD1 נדק וסד"כ , מווכחו יותר חוס) )סקר6 גף סיוש ע) )רפיה וגי.ברוחו
 הטתאוש הכחות וחסם : מוס) כסס והקלם היה רפוי ג"כ וה ומסגי . וט' לטסשלה המוכןוהת!
 כסס 16)1 ימרס 6סר המהעורר הכס מקקי טס הס היכעסה סח6תני . וכי' הכעסנים הכחות והסםוט'
 כרשע סווכרו 6סר הי"ו ההסע3יוח ") ,רמו רכים נצון מפס 6מן כ) btimt . טיגן  כמו , המטניסכמ
 , י6ש חומ)ח, ככפסני, והמס וע"כ, , סג6ס נשך, מהדס, טג6ס, , "הנה הח6תגי, נכח הנס טס )"נ,סיפן
 נטיו, וירוממו סערה רומ נמוקיו ויעמידו המחשרל המטני הכח ממרידי הס db כי , וכעס , 6כירו0 ,ירטה
 סמטן ממוז 6) כסנמוחס יסחוקו כי ויטממ נ)יסס ימסו ען )דממם 11 סערה )סקיס יחמס המיסונכר
 ככעסם ויגפר , תימרו המתוך הדף כעגל התה ש6 מכס ע) ממוריס ההכר ודכרי . ר.מ)וגס ר6םסטכם
 nShn הראוה 6! טויו טס כי , ויאבוס n(DD 16)0 טיפ גבס והמרידו הנימו סמס% מהסחההנ"מ
 וגעיתן , הכרית )תסורס )ר,כי6ס דרכיו ישו (or כי . וט' חלקם להם נתן אשר אחר : טשהוכוח
 סנ)החו דלכי סיו epn גרשן ידי SD ,ס הסך טע) כמו , ש64ר כלסר ויעדוסו יסופי ספייפיסלמדרנח
OtDD~וקטה חילק י1ל ו-ג למרט ידעת ולחה 6'. סימן כמוגר Shna ר.מ)נהי 6טר מנךכח, וימין רומס 
 כי . יקרם ימינו וסמן רומ נפן בשיה פחוס, מדפס ואח סגריר כיוס סורר דלף כ,( ומטלי מארעניו
 )דלה וחטוט מדתה סי6 ס)6 , הכע) יוכ) )6 עתה הטקס כ' עד ומנס ריל כע"ח מןירס ט6סח 16)יפרי
 1 תעריזע ססומף העעל יז עם נם גי , ספונם כג"ש DDD סמא 4 פרין ונען נעה "זס ט) גכימועוךז

ורפוי

 נחמדאוצר
 סמ"ג) elhn . והגרפיים : וס,11מ 1ס(ו"ס אמסכש

 סוג . 1ג1' .ברווי ומושל שנאמר כמו : וסמ:נ)וסמט00
phולך , ס'ו( )מ:)י סיר מבנד גשמו נמוט) מנגור מיס 

 מזינם מוט) פממ:)ח יותר ממס)הו גי נמוט) כמסידיס,6י
Wthירוי )וט נלומד . לסטשלה המוכן נהוא : שי 
 , ונופו ;סטו ג,יק ,ס:סינ סיווט מ"כר (PDh מוג)מקרץ
 : ot'Sb )מום) סיס 6י)ו סמדינס "נטי ג1יק סינסינגרם
 אשר אחר : גדייו 710 0מס1ס )" מרטון . סיהרססטטוס געי )סגור נפש נגשת סולע . המהאו.ם כחותוחסם
 ססגר0ייס 01500 מן לקק לסם רוחיי . חלקם להםסחן
 : מו0רוס נ). פפו1ע נדון . הממפיק : סגוף)קיום

aon1
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 11ןהכרזרי שלישימאמימ2ר

 הכחות וחסם , ג"כ השוה הדרך על צרכיה וכל והרחיצה , השוה הדרך עלהמספיק
 החכמות בדברי הטועיל בנצחון חלקם להם שנתן שחר , לנצוח המבקשיםהנעסנים
 ומשמש 1 לו שמועיל בטה חלקם לחושים ונתן , הרעים השנשים ונערתוהדעות
 והראות השמע ובן , המועיל ובחפצו הצריך( )ג"6 "הצורך בענין ולשונו ורנליובידיו

 יהודהקול
 elbt יעכס מס 6ג) , ככיחו והסנר וה פיסורשי
 ממס 6כד כי עד יגורו יחדו מלמור etnnSbtמקרס
 סכך הלטה מפפע יהיה מה ומנס . ותמון מכיחסמנו

,otnb"חס ס6ס elbn ו 6ין מעי )גוע( onp 
 כי זע , )6מר זרח )פגיו מיסיר )וה . neStPשקנס

 מדימם וכהפציח (ODP וקח פוחה )סנפיןקתסחן)

 ב2 צ,%::ייס:',גן:,יש
 כסעורו כי חר6ס ה)6 , חכומוח כעמקי 6פעועסכגס

גנניי
 הליס וירניו החו1ס )נ6ח עו 3כ) יח6מן הקרן

03
 טיטמיפיד)ז

 6זס
 ' ו זו ' )ענןיכפרז

 ס
 )6 צוחר.,

 )החורג ס" ~fitno or מל% 6כ) . )מ6ומס*1)ח
 . הנגונם ח) ,סיגנס סוט בדרכי DDD כמדחעמה
 חכו ממתן מנק 'היס כי ר") , b~pt ימיפ וטמן1,"6

 והי6 לסקוס טיס יקרץ 16 , ינמנם כפיווגס3ונות
 הb~p' 61 ימינו טמן למרו והנס 6. ופחההחענמ

וההרנשה
 נחמדאשר

 שעגע מש . לנצוח המבקשים הכעסנים rnnsי%
 , )גבס נפגמו )6 וט ו6ף , וסנ,ומ סנעס מיס סקוסנפגע
 סע'1מוס גזעוח ססקפיס 06 )ו,מ גי' נסס ,וצן 'פכ'

 מזפ ,ויגס 0661 , סירוס סורן )סווותס גטי,יססוסמגמיס
 , סגים מדח ונסרס ג,ס . הרעים השנשים וגערת :סנטתן
 סוס וג"ח ט)6 מקוס, פ אין דגר )ן 6ין חף)אמרו
 וטופס וסרים וסנמיסס סר6ש . לחושש : !גבספרס

 , סהוןה" ,ר;1 גוו)ח גסם במחמס במו תסיר 6יטוסמלוץ
e'uhn016וגבס 6זס ס, 3ר:והו 6',ס וסרים ומטמע טסר 
 נרע מרקות טיויו טופס מוסיו גסי סיגר עגת ,ממיט
 יטמע 6ס מו') וקמיו , סנון גאי יגד DInSn 16פולועס
 גירר והשמש : 16;1 )הך ot)h יכ41 סנון אינו זני6יס

 'סעו 1!6 6דס ס) גרסוחו ס6.גריס 06 . ולשונוורגליו
 15 )טע 6זס גר arDn ג) וגסס סרג) וחסן רון גוועוזגי
 געת געס וגרי גולון )דגי ר') . המועיל ונחמצוסיע:
 שמועי) גהפ,1 1)סגו0 )יסר ידיו ויחר גרופיס, קנטרסגייך
 Va~n ola~n1 וכן : נפויס )סעו0ס 11)ש 15 ג"פ)כני

וההרגשה

 טהוכירו מקלכח ימין ע"ד , סימכקנס גימיפ איו ontb סיקרון 6מרכניעו
'ff, 
 ירי6ר 3ע1תו וט דלך וע) .

 )עסות ao(nin מעגת Sb !קרכם סוכ וסב) מן ימך כוה כ' , כנוסס במס) הממר SiD סנתטך היגלע)
ontb

~l'bD 
 עיקר 610 6תנס כי , tSsno סמקן כרסן "יו וכ)ימח סמחעורר סכה כמסימת ההמק והנס . %ע

 טרי כ) sb olb , orlשהמחו
~DO 

:sbDn sy עימס מ% ס6)ס )כמוח סיספיק מה % השוה. הדרך , 
 סרמי)ס ובכיר . הטכס הסכ) .טוויו יורה 6סר הסיפק מקח נכי רק , סגעס ידעו )6 ')טס עני הס o)nbגי
 מוחטי וסמסחס סמ6כ) וכרון הקריס וככר , מהם יהנה ~clen ממוט חעטניס עניניזג)

~DDO 
 o)nb כי ,

 פן רב טמור משיכיס hvn' יותר )הס ח6כס 6דס ט) נפטו 6טר סעטריס סממרייס החוסים טוי סס36ה
 עם )המסר כי וכר% ככר . וט' הסוערן בנצחון חלקם להם נתן אשר אחר : 13עס קמרי )כרויסו

 , )ו נמוחי סדרר שי' יסגכ 0נ)ככ ntho 6ו)ס , קורבו מממר 6תנס ר , 1nbb 6י כנוס נ)6 הן1סגמוח
 כסיד נכר bot שמאדיס מ6ן ה6י , טו6) פ' מגח מז", מקמל לשמחו וימס . יעהו דרכיך גב) למרוע"ד
 ר3ס 6מר . שהה 6י , ס3מ5 6י , )שמוח( סורג )ססש )פי' ננכל 6י , דש תקח )סי' balb 6' 6טי 6"ר .7מ6
h:hנמי מר 36יי 6תר . סו6' גת6דיס D')D (כ, )פרך ורירי . יכרה( ען סמוכריס מעניט מסיס )ל") וקעי 
 סנענק המח וסנעח סהע6 גו סיסו)ק מס 6) עכעו )עיים פני !הסכ )ו והונס רטוח ימחוט 6דס כ)3ש
 ההז)קיס )%מ שו נב) InbnoSt חורם פן מ!ממהה ))מוס סו6 סמכמוח כדללי סמועין והנ1מון . טרוטיעכס
 מרוטנת המונעים מב)) טהא , מזעי) סכ)חי וס"מ סרטוח שהכח חערידסו 1)6 , שמחי יסר כמטפס 6ךעזיו
nnboע"ד הו6 הלעיס ס6נסיס כנערת דמועי) ור.)1מון , )"6 פרק גרביון התורת טמר כמו , סהו6 מה כפי 
 מנעץ סני ישכין 61) ממיס )סס הוכמחו פחחיה , bDn עניו הסbS1 6 עמיתך 6ה חוכים סוכם הכחובמשתר
 עדו ורסן גתחנ ממתעורר רוהטי הכח הכנתח עיין מקיימו 6מר . וכף חלקם לחושים ונתו :נרכיס
 פס , olb ס) מלהתם כיח עיקר היות %ד קדיתחו דין והיה , כרשוי מפקס מ"ח קמרי מזיקיו כסני)טוס
 סס,ל )1 יטפס )תען ענינם כ) שהקז למסיד טיפוח מס כפי סדרן ע) סנטם כהות .ענין !שכיר "ניו6ח
 והפא נתרפס סנמתדוח המוהסוח יכנסו פמהס וןרך הקפנס העיר מ3ו6 דרך !היוחס , הה) ההוטים ומן .פהס
 סט וכך . )מעמסו כני ויוניון )הס חח6וס %ס ס) ושסו הפ;ימיוח הכהוה 6) יחפססו ocn1 , )שמסהס

 וכירט 6הר כי תה , )פע)ס כתיגור נומריס המעסה וכלי חומד וסח רולס העק , olnb סיר ע)גדכריס
 מעמס היה Or כי ,!4גי . ה6יכריס 'סעו ושמרונה המתעורר סמ"נ' הכמ יזכיר וסנסהריס הנרקיסימוטיס
 רנ)ט $to וע) סשממ ידם כהן וע) סימ:יח 31ניו שכרן 6ון הנוך ע! תדמו מטס נחן 6טר 6otbtinnי)

 התסעורר הכמ or וכב)) , כור6ס )עכודח סמעסס וכי o~nino סגנעח 6) כוס )ים לתו כי ,כיתוש
 כזעף כמוטש כ) שרם . וט' ורגליו ביריי ומשמש : ספע1)ה נמר 6) הממנועעיס ס6יכליט 6חכמ;הינ
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הכהרי רשימאמרספר2ג
 , ודפכרה והמחשב והרעיון היצר כן ואחר , אחריהם הולכת המשתתפתזההרנשה

יצהר
 יהורהקול

 יפרך פקחי. %ר הפעם מן וכרו כסתיפ 6סרמריח
 5פר רנוף מלקי גב) (lbm היות עס כי ו,ס ,ורנונו הייי ומטמט ימרו המטוט )מוס ורמו 6'.סימן
 , שסט מסטר גסי גתכו5ר ואדיס נטר מס'מנ6
 י.ס 6ף ימסד ור.רוס6יס המכמיס הסכימוכ3ר

 וסרנג'ס ה'זיס כהשח aliD כהו 'Ob9 מכפ'4סוסיס
 6'כיות כין סמצ מווי נחכ)'ח וניךיס 3סר סם)היות
 ואפיקי , והשס' וסרכוח והטפט וס)מוח והילהחוס
 3תץ ונפרע , מ5ד טפס כתמוטטים סהרנס טס'סיס
 המות ותערך ,' כת'סריס התהס)ך מונו )ט)'מוחס6דס
 סוגרים מוני 'ס1עלו טוכרגו המיומך גמ)ק 3והנמנ6
 כגס, חו)הס , )קור )קור 1Vbl )הום )מוס 6סר 1כ)ס
 פי ע) היולל מונס PbSD ',5 וככסו יכ6 רכסוכ'

 הכעמן )קנח הרח ועם . והמתו)עח היסרהפדחו
 הרפס מוט , ~o'cln נסר עניו יאירה טיפוחמייס

 פ:ע)הס מס~ימיס hn(o ההוסיס סני )היוח , 1הסעס סמס1ט שהמוח ה6זס יומר ככר , נכס הרק[ והם3סר
 טכעתיפ פו~קק )5לן כעסי) הטרוף והמו"נ ההרכנם ס)מח 6דנ' ע) 0753 המיוסזיס והביזיס הכסרע"י
 מ,ב סוכ )דעת כידו מסרס ,מסני פאס הים o~hn כף והן . המעוט )נורש נ16ח כסיס היוחס יהבן)מען

 נמוש גססר ר6כ"ע סכהג מס )ך יחכ5ר וככן . וכתיסריס כנדק הב) וידין יססוע וגו , רשפ)יססמולגגיס
 יפר 736 כגוף וין , העוטה ממסך יוטל כפי סמעסיס כ) טיוח ונעטר , sffrt~ הכז 5וה SD ה6ות'ו0סער

 1טנfD . 10 , )טרמו תעע ידתה נס , כן (h~p הכף, כמו יסר טיוחו כעגנך דכר ג) כו )ומוח סיוכ)גממסך
 סור6חול בענין 6יט ככף )הייתו , כתף הלטון 3ע) ינך15 6טל סמו זה היה כן ע) כי סוכרי, מסהפט5רח
 ס6ר' מות ע) גו )דון ס5דס יום) סהסכיס נע מ,נו סווי פיוטר 5טר , הכף כמו כמנב יסר 6כר תנוף 5'ןמהרי

 וו"6 . ממנו גהחרמקס 15 5)'1 גהזמוחס מוניהם 3כ יסוערו 5טר היסרה ריפדה )הינהוכמורככיס,
 ממסך ואסון . נכהן כעס והים , .גטרעה כתוך כ' , )זגל ד3ר )דמוה ענינו o("q 16ח כן , וכף כו)דמות טיובי

 ס"ה(., )ימעיה ממסך )מני , ה"נ( )מסז' ממסך )הקיר הגחות אסון והול , מסכתי כיין וטחו מסטון , מוג כמוהו6
 )היוחר המעסה Sb מיוהד הוה הסכר היה כן ע) כי )הולמי כיון , וכו' התעטיט כ) היזה וכעכורונגמרו
 נגן כי הגיף 16ח כסעס עוד והוסיף . הע1טס שתסך גפ'.'וסר יהיו ה:1 המעטיט וב) כסמור כמונויטר

 נוטש עיקר סס כי , 3)ט1ן המונם הפעס מום 'Sr 13 הורס . 1JIWSI : 076 ט) ירו )כף מעפ ידמהנ1ורחו
 נורות הוכלה השה הנ'ד'ס ") , ואכפן 54ן גי'ה % יסהעסו ומפס ה)טון גימוע החקו4יס ניןיסגסני
 3המ יטחמט 5סר הנוכרים etalnn )ט)סח סג . וכו' הצרך בענין : האטגן בסר 53מ,עות eDnnמומט'
 סיח63ל. וכמו הוע)הו ע) ויורה הטב) יכטיר:ו 6סר Sh רק הנוגליס כמומקים הטוחו כהן יהיר 1)6 מנכויהרוס )* כי tSDnO ,~ttrta הגח ה61 העוע') מטנו ימס 6טר Sb רק olh כגי (fila1 )חעגוגוה )6 , כנריךקעגין
Qnbהו5 , גמועי) השו 16 . נך TDn (השפע וכן : הכחוח יחר ע) סכעיח ממטלה )ו 6סר למ"כ סינוור הסג 

 והבדידך . טהקימנו )מגס הכליס 3הק- ג6 )6 הרים מוס וגרון כי , הנוכריס כמוטיס סני הס .והראות
 הולכת הסשתהפת והרו-נשה : טניהס נס עסה ה' ר51ה ועין טותעת 5ון דרך ע) , רוהניותס מפני)לנמס

 חוכ)נס נורוהיהס כ) הוה המסוחף המוט 5) כ' , f("o טקזס הנרוווה ההרגטוה כ) 5מר ר") .אמריהט
 כמו )מ1הס מוהס 3ין ומכדי) סוטת והול , הכס ט) זעהו )סי המומס1ח הנור1ח טמירת Dn1'fi 51)יו ,ג6מ1ר
 יונכ י"ג סיחן כהמיטי כי סיעת השית כגר . 1ט' והרעיון היצר כך )אחר : י"3 טימן כממיטיפיה53ר
 היארי הכס 6) כיון ~הרעיון היגל ו63מרו . הסכי, rb כי סס ואנך שניך יהיו , הקו הגפם כמוח ע)סני6ור
 היקלש הכמ כי טס הו,כר מאסר והגס . ona -סיהכ5ר כתו המוהסוח האולגה ו,ו3ד)ו י1רכנ1 3ו 5טל היתיוןטהו6

 הנפפ ע) כלתרו טס סכי5ר מה והול , מהסני יקרץ התדגל .כו וכטיטחמם , יקרי יקרץ הממספי 13כסיטהמט
 הינרי הגם תן השטי מהרוה המום כלמנע המנסיירוה הרוהניוח הווראה הס הר5סוגיס (ots כ,המסגרה
 היס וכנר , מכמה ה1)ימ 6) מבי5יס הכזקה 1הכדי)הו הרכגוח וחלכיכהו 3ו הסיס כקטר ממספיהטיכסו
 . fp , וכו' וככהתוח נהיגוקוח סיקרה גמז נכון סטינו המהסכי מרעיוני הכה כו סו)ע כטהיה ינרי זהקורס
 הנקרנן bto . והמחשב : ימד נס הטעונות )טחי )רמוז והרעיון סינר 6תל כן ען , טמה גידורו טנרמיגוכמו
 ורע עוב וכהינח וטנאה כנהגה , המומסח מן מוהטח כוחי נולם מ1ני6 היותו טס ח6לגוהו 5סר , ממסגי5נ)1

 ofmnn וכרון הטפיס וכקן . הכנס מומטות nSio; ס4לוח "ומר נסוכן ח4מהו . והזכרון : המורנטיסנדגלים
מכיח

 noruאוצר
 3ג) סמש40 מדמיון גס ס61 . המשהחמתשמתשה
 לוס ז'מ , מסיניה סמוום סכסר 6הי פני,ס ו0ושסכשמיס
 וולט , ד'מ נגן טכו6 חקרו וסרניי 6מד 6יס ו6ססר016
DnGOסרנים כמסוט ומוס , שנו טמע hnr כנם , ללק 6'ס 
 : סיגן סמ"ק ביס סו6 סוס מגיר פגיויס שקוכטיסמפ
 6מל סופגן סמגחהוח ססינסס יץ . עקריהםחולבת
DD6~015ו)טמופ )ר6ו0 1)16ניו לקימו מפיר 6יע ס6ס , וסר 
 גימטוו ידמם )6 סדמיון גם נס , )ו וקרין מועי) ר.ג)הידגר
 מס D'Yhm . 610 היצר בן ואחל : מועי)יס ג5הי.וגריס
 יססוקק גו 6סי סנמ וס61 , סממפורר גמ סקדמוויס.טקר6,סו
ofheש כהדס יגוף סכם ומ,ס , ימוססו 16 6מד לדגר 

 1סכרימס פדגר זגג ונמירח גסס ססטו4ח עטייםכהטורתח
 ו6ג(זיוח , וסנגורם ומסמי , וסיב סגעס גס ומס ,פמנ,

 והטחשב : גשו מקריים וסרגם וכבוקס, וכ6כגס ,ומהמונס
 סני טמענו סקזמוניס "קמרו ססכ4 מגם כו6 .והזכרון

גמום
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 18זולבוזרי שלישומאמדס2ר

 השכל. לחפץ עובדים משטשים והם , אלה בכל המשתמש החפצי הכח כןואחר
 * הנשארים ויפחית בו מיוחד שהוא במה שירבה והאיברים הכחות טאלו אחדזלא.עזב

 , והשינה מהמנוחה שיספיק מה לטבעיים ונתן מהם אחד כל צרכי עשהוכאשר
 עדות אל יקרא אז , העולם בטעשה והתנועה מהקיצה לוום שיספיק מהולחיוניים
 למעלה שהיא במדרנה להדבק , לו לעוור השומע חילו אל שקורא הנשסעכטושל
 עדתו וימדר , השכלית מהמדרנה למעלה הוא אשר האלהית הסדרנה ר"ל ,טסנה
 ומצוה , סיני הר סביבות לעדתו השלום עליו סשה שמדר לסדר ודומה ,ויתקנה
 ויעשתו צווי, טאצלו יבא אשר( לכל )נ"6 "לאשר ושומר מקבל שיהיה החפציהכח

לעתו
 יהודהקול

 ס11רוtSib 0 סג15 עמס כ) כ' , סמהטוררגכמ ס" . וכף החפצי הכה כן ואחר : אסןע3ק
 מז) 6) וירך י0נט6 כן , 1סמהט3 הזמנן מןבנזכרות
 . השכל לחפץ עובדים טשפשים והם :הסנהס
 )כזו )ו כי , )מכפה סוכרו1 כמורך סככני re~nמא

 'מר )oh 6 סכ3ע' סוגנן י.סךר ע"פ יכההסמיכה
 אחר עזב ולא : ממי ען'ו 1'ור'ד ההס!' סכםגו

 גר' כן נס וכר . וט' והאברש הכחותישאלו
 סמפג' ר.כמ שגוך מה ר.טגה הטמי'סרימעסה
 מקס כפי )6יס יתן )כרס כי , הסכן )המןממסמס
 ורפויו ידיו נס גג1ניס כמוחיו כ) 'מ61 וככן ,הרפוי
 כ) 6) , מדרש 33י0 מהמניס הטיגריס 1י0ראסונו
 : ונמסך סול וט ע) טני15לו כמו , י)כ1 יזרסס6סר
 סגהו0 כ) כ% . וכו' ולחיוניים 1;1' למבועייםונרנן

 כ' והיוניים, OttP)D ומס  פוגיפן תסוייוולריפ
 כ) ,r~b וסמיונייס , ותפסס סמאם יגחיסנטייס
 טה61 כמו , otntSn, מדרנה הו6 סטכ) "מגס .סמ"ר
 אז : ונטמס רום נסס המפורסמה ממ)וק0סגודט
 , טמרנו ממס מנו6ר0 מכונס . וכו' ערתו אליקיא
 מעטה 0, , ו6יגריו כשתיו כ) SD ועמו נסי01ג'
 )מו;הגיס יקרה כקטר , ויעור1סו יק,מ1 עלו יכונווידיו

 פנס מנמס )הסג המקו ונס . 31יוטר 3)7קכמזיוה
 גע0 כי , ס' 6) )ס0ה1ן מסיו ס) ע,מ1 הכנת6)

 fnh וכקמרו , ")הית עניונה כמזרנם יזנקסהי5
 ויסדר : 1;1' 3ר1ה~ייס מהזמה ס3ו קרכ0וי150ה
1mPוכו/ טשה שסרר לסרר ורוטה 1יהקנה 
 עמו . bl~o מסר מו) 5) סקנס הקרנס 3ס7רכ'

 ההר 3חמ0ית 1יחי!כ1 , 11"ן , יהרו ס' ר6כ"עטכח3
 הר גמעמד כיו וכנס . מכס טהגכי)ס )ננו)ממון
 ס"ר3עיס כמנח 3יניהס מטס טס!יג כורךסיני
 המטיס הנכריס סי' 03מ,ס כי , עמסם כרעגערתו
 , סנס'"'ס הס הכטיס ר6ט' ו6מריהס , ס'6)

 כ) ו6מריהס , הס1כריס ו6מריסמ , סוקמסו6הריהס
 הנסים, 51הריסס הסף, ו6הריסס יטרח,6יס

 וסיו , סגג1) שגרו ויסרן ומטס , הנליטו6חריסס
 הכה1כ ד3ר ט)" "עיט , ככפיס % קר1כיס3הר

 נתמדאוצר
 סו6 סממ(גי וסט . טיש וסג' , סמהפגי גת tho ,נמות

 ו6ס , (mtcp 6פ(י 6ס וטסותי. יר1ס 5(ר גרגרססחג)ות
 ט %י סנ0 ס61 ורעיוני . "ותו oagt 6וסן "י1ס ע)יערס
 ויחשד ג1)ס וסינמות מטתנ01 סגלתי ס,מ!15ח ס5זסיגין

nuh)no, 0סן סמיכי ;מ ו6מ'; . סוגיון וממגו alh~ פי( 
 ספן מג)טזי סוס סט1)ס גטסק' )1 סמופ') גפי סגופייסגע1
 בסח שרונה : ט11ג 6'11 סרגלי סטפן . עזב ולא :ס(כ, )מפן מהמסיס טיסיו !רין ג0ו0יו גו aD סוס וממפן ,ספג)
 , ס5גריס 15 מכנית גימד קעסק ס'רנס . בו טירפדשהוא

 פעו)וס יפית משש סמה וט 4חן נססן חפה baט06י
 : סנסמייס סנפשיס גם . לטבעיים : ס,(6ריססגהוס

 (ומטיס (ני1זיו . Pot)n : סמחע1יי כשת .ולחיוניים
 גפ . מטנו למעלה שהיא בטררגה להדבק : פקודתו6)
 : טדיע ממם סגגס 6סר ג)ויס קרים ))ג1ד (רקסמוט)

 ערדע ויסדר : מעליון בקור לסדנק . האלהיתהמדרגה
 DD'i'1 גס )סלמס סיר Sh יקרג 6סר מו() נמו .ויתרונה

 , גסס )ס(תמם יודפס 6(ר מלהמס גלי קפי ממילו מלקג)
 לכדר : סמג)ריס אעגום סרקני בזי נפי 1P11pD ט) 5.(6יס
 יטר% מגני טיס ט)ג) . סיני רל סביבות טשהוםםיד
 גפם ולויס ;סייס , טנמס גפנ' מהטס וליסרן מחסחג') 1;מ6מי , סינ' )סי )קירוג גיו)ס יוחי מדיגם תנוגססי01ר
ODSD, (6ר)פופ נפרק ספני ת5י וכגר . ט1מס גסני. י 
 ס6דס ימען ומתק ט'ג , סמד3ר0 );פ( מחס 06 6'ממקמר
 יחר") גני טס ט'ס רגש מטס )שור גסדויכ גרוסתטס
 כ1 כנגז מטס סטין) ש')  וקמרו , ~h'(eD , ;גמות )1ססס
 גמדינס (סו6 סרגלי מהפן . יפשצי הכח וטצוה :'(ר6)
 סקוס מנך 6סר כטגטיי כמדן )מכנסו מטס סקרן ג)סטופר
 סעפן מן טאצלו. יבוא אשר לכל )גו: וצרסקוס
 )ס(תמ( סרג) 5וח1 פקו 5סר )עת . לעתו ויעשהו :סרגלי
 )6 (5י)! , סוסגגה

~GD 
 (סמרפ גרנד )6 6ה'1 רק )טש

פקודי
 כטס ז'מ (ח6מר גמו . טפס רע1ח כה.ס 6ך סמפט)

 )6 וסס , יתגיס 1)סהריס סטיי ט) )למס מיקו )כריסמנן
 ט% enh1 סמקן ג()1ס ועט לעיי יו(גי פוחמו עד 15,)חמו
 mho , טלו רשת ליס סרי סטיר, 5ת שגו סחי)סרי
 (ידנו וסובין , ספיר  יטה געת סמל מקמר סמיוס%
nice)פרטסס  טובם 5סר  )9ייס  . 

 וכי
 D"Ctiho גכסיס  מפוין

  6'מ 5101 ,  שכדוריס  יון 3טר3 פיל וזך ליכולכהיטווס
 : סוס גדמיון וסברס , סופרי ג11ס )מהר י6ג) רק6וג)

נפי
 "0ס ועלית רד לך כהוכ הגס כי , הטס "י מרו ל6 סס כי ידפנו כי ) ק"רס ןרך "מ, הגהוכ כי , מלורסזס

 עגמו 3שי מבלנס כעס הל') )"מלס וגריו Ot)l~pt . ע"כ , ונימכם ס' נין כומר "נב, מסה ונמר , עמך61הרן
 ויעשש : כטניס י63 מקומו SD 61יט מע)0ס ק7ימ0 )"' גמותיו יסור כי כיקרו סרסן )"ים יכסס חכה .וט'

לערף
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הכוזרי שלהנימאמדספר14
~1hf?אותו ויצוה , המדות מבלי יצוה אשר כפי ובאיברים בכחות 1"ןתמט uftw 
 "המהשבה כלי ומישר ן לעשותוויסכים סמי זה החפצי ויקבל , יטרם , לא ואם , יקבלם אצלם שיש מה יכשיר ואם ,ייסכל אוש שיועץ עד בם, יאמין ולא יקבלם ולא , המתדטים המחשביים השדים אליפנה

 שבצורות ההדור להמציא )משהיצרי( הטדמה ומצוה . העולמיות מהמחשבות קדםיישר מכל אותה( )ג"6 "אותו וספנה המהשב( )ג""
 מינו הר טעמד כמו המבוקש, האלהי הענין אליו לדמות , הזכרון בעזר אצלוהנמצאות

 בהמדאוצר
 . הטרחת סבלי : ססג)' מהסן מן . יצווה אשרפי
 , הסחשביים שרי אל יפנה שלא : טיו 6ת (ימרספג)ת'
 ירמס , )מ)ן גג) סמו:) סמ1גהר 0טג) וימס וחי .גנם
 0זגל 6ת ס:וססיס חרס רטיווי סם , סמתדמיסהממתגייס וסרי . נגויס ידם חמה טועייס 0רגס %ו סגדו)ותמגמות
 גזמיוו1ת עגמו 8ת ומכעס , ודהוי חון כין )ססגמזומס
 לגלוח % קינג סייחו געגור תמהי ממהס )גפוטוג,ת
nthwטעמו 6ה מהגיף , וגו גקרג תמו 5ת1 6סל hti~m 
מסלע

 מפוי
 יה6וו סיום ג) 6בר סמח(נייס סרי 8הר )נעות

othn1מגין שוו סדמי1ן גי , וחסו1ג'ו כעו0'1 גטני1י )6הו 
 קם סמוו:ג'יס :ר' 1ג('תהגרו נוגרס נ(מ'.ס סנ,נ'סלק

 ולא : וה116ה'1 סט1ה'1 6הר )יגח רק 'ודע 6ה1 6'ןלופ'ון
 גמ:;מ י8מ,ן ,5 ;!ומר . הש4 את ש.ועץ עד בם'אמין
 )0וני6 'מ:ג101 ממס גי גה5וות,1 מוגם גטס1דוופח(גסו
 נס 1'תהגר כה116ה חמדת מטומר 'שוט 5ג) , ימסג,דק
 (סו6 מס וממגע . סה115ת מן %ס גוי גהענוגוח ,Dh~noנסננ
 ואם : טויסס מגין 0י611 מס יגין "1 , סגף O)~Dסמן

 וט )הלק ר15י ג' יגין ספג) . אצלם שיש טהיכשיר
 . יקבלם : סנור );,1ס ר.גרהי' cr1 סנוסנעת לגחותסיסים
 ימסוס 16. . ימים לא ואם : סס61 מדגר שיית 1,16קג)
 ממוט) כהון גח . זה ההפצי ויקבל : ס6)1 סמטוחותגער
 י(חוקק 1)6 מ00 ח(1ו ויסיר סכג) הפן מן יס 'י4)גגון
 )6דס ר6וי 5ין סג1ר6 נוייח מ"ר ;6:ור סוגר ג' , ג%)0ם

 גס, , ממנו סנמוע )יגר מה15כ 8דס 8ין גי , )1טיתל4ס
 : ג6רן מו() לניוח 16 )0חקסר כג5נ(יס הנהות othntט)5

 ")6 סמח(נס ;)י מיטר 0טג) . הטחשבה כליוטישר
 6יס %ין ;מו , ;)) )וס ית116 1)6יחטגו

~lhen 
 );מנע

 וגו' טחי טוס כי , סמויקו )יגר יעלוס טל6 ומגנט ,פמ,ו
 סס סמ6כ) וגחוך סממיהו סדגר מן :י6ג) יחמוס )66דס
 גזגל ס6יס ימסוק וקין , גיותי ערג ע).1 יהיה ו8סי)1ממות
 סהמתשבות : סג6 טסם חיי (סם 0הייס מעיקרימממיתו

 5הל תמכיי וכורתיו סוס פוקם עסקי ממתגות .העילמיות
 עוי,יס )1.יר 'וג) )6 סמדמכ גם גי , ממדומותסחופ)י,ת
~lilfifi

 סמ1יניס גטי גרמיות ,ויגח מנגז , סג6 ע"ס וססק'

וסעסד
 יהורהקול

 ז ניויו 6)'1 הזיע כעת ומיד תיכף ר") .לעתו
 : מגר ההיני הכה ") הכמי יוסב . וכו' אותוויצוה
 ר.מויס טכח3 )מה קרוב , טויס הכווכוחהדמיונות קל* . המתרמים המתשביים השדיםאל

 י"נ,טית הנורה הניעההו ס)5 מי ע) 1' טרקכריסון
 וטרד , )סח הנץדת'ס "דס כני היו סכן ,כס)מוח
 , 3הס ננוף 6דס שיה טנא ק") 16הן כ)כמורם
 גהוק נס . ע"כ 1 וכו' סדים ר") , רוהוח מקידהיה

 סד ט6הוהו )מי הטרח "ין כהב מנו סרקהם3יסי
 . רמ2כל את שיועץ עד : ע"כ , טדיהס 16כזמה

 "מגם כי , כמסנו ח5רנוהו סכן , ההכס ה,1עןה"
 סררת כחף תה )כנחי המהעורר ההטנ' )גהרפי
 : ענחו וכהפר הטב) מורוה )ענ1ר ההגיףוככוחי
 הנוכר המסיד 6) סב . וכו' nlwnDn כליומישר
 עוכו כידו )ו הן גי , מהטכח1 ג). )יסר ג"כמענינו
 כעניני מרקוח עיניו )התכיר כמטטס המהטכ כה)כ%!

tDStD~6)יהס )סגות "דס ס) מהסגהו סדרך . 
 מסטיו 'היה הזמיר ע) גס ן וט' הטדטהוםצ1ה
 רק דמות )כקהי הרזה 6ח )ג56 כרוח ~3P'Sהי1ח
 זה פ) רעיוניו כמהרו גי , ההטוכוח היקריחהנירוה
 ויטיב מנך סני כקור )716 מוכנת נססו ההיה ,ה15טן
 Sb כהההננו )סטו 6ה מס6 הו6 היו 6סרמכוקטו

ro5) כיון , הזכרון בעזר וכ5מר1 : ההיק כפת 
 בו 8סר המט1הף, 5) )דעהו המיוחס כטומרהגה
 כמו ההוסיס מן העומס 5הר המהטוח הנורותיוסקיו
 יגביהו 5)ה כ) . וכו' סיני הר טעסד כסו :סוכרנו
 מה ויהיה , כעניון p31noS הממיס ,q'p כנסרכונסו
 5סר Sb מהיהסיס דכריס דמיונו ככה מסהטימני6
 ט"מר מה ונכו , הההכודזוח יסקס וגכן ,יכקסהו
 יסיג הסג rbl . המבוקס oSbo' העגין ")'ו)דמ1ח

והן)
 להמציא : סדמי1ן % מנוס סטי) . המרטה ומצוה : כ)) מפילות )ו hr'1 דמיונו )פי ורקס 01 ונונח , ~olcln מןכקמי
 ס,גגד מן סרוהוי עוין גסגוח טרמו עכרני) מדמיון ס) פוקד כסכ) י') . הזכרון בעזר אצלו הנמצאות שבצויותהחרור
 4 ס)יסס 1P1h מורס ס1גרון ענת 6והס מדני( מה,( (5ע 0"ף , 6ותס )סכחיס 'ג1) סדמי,ן 6,ן ":ר סוס סגעו)סטג,ור1ח
 מס ענינו יגור וגזבר , )ו 6(י סג'דו) גמ י8גד נדלו מסקוס ושיגרת ויפרם )ין יזיז ג6גו עוונו סכמה ד'מ (הקמיגסו
 0)מיהכ פ) 0ע11ר גמ a~h ג8ן ט'( 'DIDC גרחו ע) , OPD סס61 ומס ומת גע1דותסיס

"101 
 מרני( :6ין 0נס , ס,1ממ גמ

wthפג'1 גדמיווו Vnh~ גכגרח wlh')n , וממס ה' געודו ססו6 ממס גענה :גין מסגד) ג:11גר מייס סגט,' גנור1ח וגן 
 : 0טגעיוח שורות גג) וגן , ג6פ0 מייס בכס סווגת ,ורם מיחס ou 0% (סיס l~'mo י1דס גרהו ע) , גמ1חוטסט
 קטייוח )מכביס מורנטוח נקהי 1ור,ח ג6ן (יט )קג) כדמיון יתהו; גיר ר') . הטגוקש האלהי הענין אליולרמזה
offnnbיתהגר (ס 6טר מיוחד וננד גמקוס גמע :יטיס 6י:ר ממי :כו6 ט6ט'( , ג6ןס סטנין (גן יתם , גסס יתטפיט1ח 

 16 סחגו6ס גרעין נמו , עלון ו16ר לכסית טמעגו
 (mh~ גביו(ל ס6.י

 (610 מס ע) תגיל טס (',מם ומזונקו חמוס
 'מתקע ספגי סיור ע'י . וגו' סיני הר מעמר כסו : ספליע ל15ר מוגן :'סיכ 60דם '3קם 1ס וכנון , ססי' 1 מצ'נספן

 פעמך וגן . ס5מ שיוך טמפוו דגניו 051 ינרולס 5ט, 06 ס'  ~Uh7 טס 6סר קיא סר מעמז יום )ט 5) וייוינגופיות
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 15ח הכו41י שלושימאמרספר

 הכבוד וחול העבודה וסדר משה טשכן וכמו , הסוריה בהר ויצחק אברהםומעמד
 ישכחהו, לא. זה את לשמור השוטר ומצוה הרבה. זה וזולת , המקדשבבית
 מהמות ובתאוני בכעסני וינער . ומספקו האמת מבלבל ושדיו בטחשביושער
 ההצעת זאת ואחר והתאוה. מהכעס אצלם. שיש במה והטרידו והניעוהחפצי

 יהודהק%
 סהו6 הניול עס ככוום וכ"ט , טבעו כגססו י1עאנ)

 חימר כניסו , המנ!ייריס כשיגיס נרמזות)פןוה
 0נ)נ)'ס עדרת מנמות ע) יעייף יריעות ממעטרנמסי.,
 ממיס גוסס גימר סע)יהס , כן( הסוכריםגודעת
 , רמס כיראות ע%סס שרט דרוס נס ,כיריעס
 הע"ס והים 1Dbl טוו סהס)וס מנך למהמןכיריעות
 "מרו מעין ו0 ויכיס . ממקומן ווו )" סמההןסמסע0
 ההיסס והקרן ההזטיס הכמיס שטר כי יסעיהנסוף
 ,רעכם יעמון כן 0' (ob )לני עומ7יס עטה "גי"סר
 מכעס ע) יורו ;רסיס כלכעס ותמורס .המכס
 הרוח סכ) nho(tt הנר blO ותמס )כח,תככי
 הורקח עס , המופח ג)נ) ע, וסס)הן : "!יוטונות
 הנגוייס כמוכוח סטה ע) הטניס )מס תערכםטחי

 ההיה ע"ס ע) יורה הע"ס 1מ,כה הדרומיים,ועסה
 ע) סרוגה סה"ריך הה)קיס כיהר וכן ,תהססי
 : 6)1 ע"ח "olrn 16 , החורם ע) כייקורואינס
 וכרס העט . העבודה וסרר סשה משכןוכמו
 ומדל המסכן גר"ס כ"טר כ"מר! ג' סימןכרגיע'
 סיר כ) יכ,!) עכ071 סרר כי יחשר וטס .עט07
 השומר ומצוה : וסיטר")יס D'tSOI ס;0ניסעכו7ח
rw. ט) מנטתו כי olb (וכפוקס מסב כחותיו ככ 

 ויגער : ה,כר1ן )העיט , כסימני "נמלם ע"ד ,ססס"ר
 הפסיעם ורכי ממגו )שוע . וא' ושריובטהשבי
 יעגול והוSpitn , 6, גמטספ רנ) )מועדי ;כ!ןלניוחו
 o'~a הנקר"'ס ככוכיו nnho 'כ)נ) )כקהיפ

 וכרנו ככר וכו'. ובתאוני בכעמני ויגער :יס"קהו 1)"
 בטני סמחעורר המטנ' ככה )הטע)י!ח כוס הכזנהכ'

l~pSnויטקית ג)יסס ט6ון יסכים ההסיד כ' , 6)ה 
 כססייהו המהעורר סחטני הכה 'הטינו )כלתיותייחס
 SD 1DnD'1 וככד סכור מהפחס 'מע ;וע כ' ,,רעס

 נט) העולס מןייסרי17הו
 . מטני0ס קלס יוסיף ו)"

 "ח מ!ני"יס וסככוד olbnot הקעה ו") "מרסעדך
 ינהיג ההצעה זאת ואחר  OSIDO:.-  פןזירס

הכה

ינהיג
 נחסראוצר

 )חג)'ש 6גיסס סגיט טסט סמויה ג0ר געקדס ויסמקלנוסס
nm)ro. וגו'. 0' מען איו ויקרץ , וירק ש' כוף !גומד 
 ן שירסס  נין ימין  סיט גר') עטמ6 נסיק 6גרסס6גרסס
 ס4פ כ0ר8ס , כסרפאן ג0ר,ס  שגרפס דליו ,לאיריס(
 י6  גנתם ,  טליפוסו( למכליו יויפ ל8 )ו'ל o~Sc %קיפצץ
Sh~ntSh1Dt ,'!איר משה טשכן וכמו : סג,) 1ג 

mayn. 6)ס.ח ולקוזק 0' נדגר 1ג)'ו ממטגן שסור !גסו 
 , 'ם' מגמש גירה גש' טנימו גסט)מח ס' ינוד גו ט'ה!)כד'
 m~th ג0ט)מח ס6דס נוף ע) 60ו!טיח 0,!רס סחהו)גסו

 גו טיר6ס גסזר ;סדר ממטכן וסוס . ot~ulwe וכהוחםוה!ט'ו
 בבית הכסוד וחול : קחו טיקימו מקוס גב) ו0ו6 0'נגוז

 : ממוריס סר ס0ו6 סוגהר סמיומד גמקוס סכוך .המקרש
 :  6100 לבכיר  פוכן גביר ס' כגור  פייות . הרבה זחוסלת
 ר,!סם ווכירס ),גור, ר') . זה את לשמור השומרומצוה
 0טגת  יום 08 טרור כפו  הפירס, גן נס וקרל מיפסקגלי
 וסב ,)קי"1

~lDn'C 
  תנין )פיר יוד) )6  ג6טר דמינו ,ממי

 פל , ייכפפו 1ל5 טיני סר פפפר כלגו יטייפור רופויי18ר
 0יכפ פן פ8ד  ופפך  וספור )ך תטמר יק 0גתוג ט6מרזרן
 סין יפי כל  פ%נך י0ופ  ופן  פיייו ר5י 5טר פרגרים08
 גדולך סוס 0611 . וגו' גה,וג  6)0ין ס' %גי mnD 5טריוס

 : 0זמיון סחיזעיי
~ly1%1 

 ר'נ . גי') , ושריו בטחשבי
  נשדוייפפ  ספ0יר1יס מכפיי יפייו סרפייניו0 יפמייו0סיופור
 גו טת)כן ph קטרין י6ג)ו גנוקי הרז תו טמ)גן  %ןי 5י פ'פ יפל סלפם  ויפי , fDtP מפנוני 8סר 4ץרסרגל
 Oitsn1 , י'( )ק0)ת גסתי 1)6 גנגורס ירכסו גטח שריןמריס
 טייק  סמקנו כנוף %!י טר') , תהגי מש יפי 0י6מחוקס
 זון  כן ויסוטפ וספו ,  ספריוי :רי יסיפי נלי ריר שטי% ויפש- טכסיס ייחסי ספ*כי  יסק , משח ר') , ;סלסטג)
 י ספתבנו0 סרי וככוס גבתו  l'hG , פפפ פסר0 טרק ,ומר
 6'ט ג) ן סגוף גכהוח מגן גוילן יאתר d)ht, גגוקרוסריך
 וטחנת נג'וס רק D'h סגוף )גה!ח וסיס , יטב געי;יועיטר
 sn(w טיקין חינף ופכך , סוט) סוס וט ופח !6טסופינס
 ר'3 , ח!ר,ס נו טמטמך 6רן Tsh . ס6גי)ס גה6וחי6מ,
 , נגועו )כדו מוס) ססכ, ס6ס , סווערען סנריך חפצימ!ט)
 גסגכנע ר5ןונכ סיוטכיס סמהטכייס גמות כסס , ;היך16

 ופיוס רק ;בנו %גו) סמוגרח געת ר') , '6ג)ו גטח ןסג!ף
 גסות כמסון 1)6 ס' )טג,זח )מחגגי גה סינוס גזיסנ!4
 ?נפני : גטחי 1)6 גנג!רס 011 , גחענ!גיס )0חטגגיין

 :% ר19זקי. : ס5פ0 סגות ספגליליס ספנוס  לסם שידיגו  וג'ל ס8פמ, פליז יי1ל1ו  ט)6 גסס מיגע!ר ו') .האמת
 יורהט ט0יו0ו פלוס 8ל סכין סיס פת15פ וכן סיטר,  מדרן חסדו 'עס ס;עס מן ו') . החפצי מהמות :סת6,ות וניייי פכפס פירזל  פרפו יטמ!ר ג)!מל . וגתאוני בנעמני fipA'1 : "ס(יק!ח גע)י)1ח !כ1ז6י ס6מח ע)יו)ספק
 וסתווי, ושבפס פרילוד 1כיו0. פלול טיול סמי ר'ל . והמשוה מהכעס אצלפ שיש במה יהפרירו והגיעו :ספ0
 יפפי לפפסי יץר כולו  סיופן פר לגו 0"י0 8פר 1)רד41 כפצו  לסטייי 1ןו,ופ מאייי וכל  tDtlnh  פוויי פניניוכל

 גריז 610 גבס סס,,מר ר') סע!)ס, מן ס6דס 6ת t'hti1D !הכגור ו0ה"!ס 0ק,"ס קמרו !רו') , ת6!"!  ו)0ט'גכפצו
 וימיי : יפגורו ויפפלסונר5 היעסו )נקט "'ג!) גק!)ס 6'1! !;6י)ו 6)ס 6חר נמטג.ס CDt'1 סכ) מאר , גטו)ס6';1
 יחר  פיס  פתין  פופיון טפם :כפיחוסו פר%וניס  פטרים שקידת 1ג!ן נסדר סמקן סדר 6(ר 6הר י,) . ההצעהאת
יין  געש  יסכל  יסכון 5י ,  יסמין QQIDfIDO כפ ט510 וסליה שגל פטום כפו וי81 פוג'י, וים)'01  פיזי  ויגין גספיו810?.עי
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דןירזרי שליעייטאטרספר16
 ויעמדו , ושמחה וחריצות בזריזות אותו דסשמשים האיחוים כל החפצי הכהינהה
 , הישיבה בעת וישבו , להשתחוות שיצוום עת וישתחוו , עצלה סבלי העמידהבעת

 תתקבץ ולא , ממעשיהם הידים ויעמדו אדוניו, אל העבד הבטת העיניםומביטות
 האיביים כל ויעטרו . לעמידה הרנלים ותשתוינה( )ג"6 ותשוינה , האחת עםהאחת

 אם הפסד על ולא מיחוש על ירנישו לש , מנהינם מצות לעשות היראיםכנבהלים
 בתפלתו יבטא ולא , עליו יוסיף לא המחשבה עם מסכים הלשון ויהיה , להםיהיה

 נחמדאוזר
 : מקיקן גסיל וסגויח ס5.גר,ס 1ג5 יוסינ סו6 ממפןזול

 %י גהרי גגות כוי הו') גמ5מר , Dt)iD מגץ .שזריזות
 . וחריצות : o'ncsa לגין יזון );(01 גופר וק) גומרש
 )מוחי 5ן הרון מהפגות נמו , ט)ייס ג)'5 , מיוהיחטווס
 ג) יץ . להשתחוות שיצוום עת וכשתחוו ' : כ'6()מ()'
 טי(חמוס 1גע0 , סג1ר5 1ר,1ן ט),מס גגוו,ס ימי!סמע(יס
 מוינ) ~hhl מפוי )5 , ס' 06 ,סנור טהפ,ו מנויי(חה1ס
 גדגדן ניו,(1מי וגלמי , ססי5 סמ)ס 5) ג(יגיע)ס(0מ1ח
 ;1 (hnutg hct1 ממייק 1 6,5') o~hltnho מן 8הדמלמר
 )ר5כו ננגס ממייק גריס ר') , מנרמס ברט )מאדיסמגעול
D~Anaמ(קה1ס )מאדיס ah9o! מממח רק ג1ו,ס מגלי מעגמו 
 גלפי נ6ס מאיקס 111 . (ו גמ)ס )ס(תה1וח סמורנ)סרגי),ח
 וכ1 עמס ג) 11גס ומאדיס מ(חה1יס , גבוס גליסמתפ11יס
 העבר הבטת העינים ומביטות : מסרג) מממתמעטיסס
 גענד סניו ע) ה' hon Ph~t משיו גג) ר') . אדוניושל

 כ) מ)5 גי )גו o~ctc) (5 הכרס וגן , 6זו;! כסויסס!מד
 ר') . וגו' ממעשיהם ידיהם ושיסרו : ס' כגרדסטרן
 )6 ,ס ואוית , שנס תון )ק(1ח גרופיס גסס ס6דסטויח
 )סניפ גם )(וט רצח 5ין ג"י)ו ונץ! ו06 ידיו 6היייס
 לעשות הירשים כנבהלים : ס' )עגוד0 סהגרמ' סטויןגאלה
 םס!6 סמדי;ס מ,ס.נ קיני ר.עומד 6דס גם! . טנהיגםטצות
 : וגיבוס ג6ימס ועמידתו סמלן רקון )פסוח מנמת! (ג) ,ספלן
 )פסוס וניל יפיפר הפטר. או פיחוש על ירגישולש
 יקוקוו (5ס טד , ס61ח גט("תו לתורס גובחו ג) שסינורטן
 ירני( )6 גממנו תיסד 5, גוסו קטן מ"מ!( olth כןנתוך
 6,0 וגש 5ן גוסו QP~' ערדח עם )גו "ין מפני , ג%י!

וחמרי
 ויהיח : פטומן! ט) סמסקיף מבגו יבין קיום ט)
 Isk טיגט6 נדגיר יגול ג) . המחשבה עם מסכיםתלשון

יסים

לד
 יהודהקול

 )מהנח לרפוי מה הקדימו קמרי . וס' החפציהכח
 העין fp , והטנימי1ח המי,וניו0 והלחוח ההרגמיםכ)

 , הגומריס המעסה כסי ענין otSno , הומן וה)כרוס
 nl~lfs הכהוה )כ6 מטני כי ג6מרו , שיכריסוהס

 , המלמטיס ה"יגריס יקומו סדר, ע)המ0וקנוח
 תיקת 1,ע)ה מיסור כקרה 0נהס המסי הכחוהנהנה
 יטרד, שהי )קר"ח כהס ויגון הסיך, 0)6נרי1
 וחריצות בזריזות : וכס וחסמו סימו )סניו)סוך

 . עצלה מבלי העמירה בעת ויעסרוושמחה,
 סי' עפיה "מר סגן , )0ט)ה ג16)ה סמיכה )עתכיון
 המריווח כח:)יח )0ט)ה (nSlb )סמוך 1ה0מייגי"

  ססנ"יס פל לחפים  ייטפור , הקדמנו כסר ,והורי,וח
  גוסס מון . ימ' וישתחיו פ"כ: ,  וכרס קרס8סי
 בעת וישבו וסוף: חתים ונסד%ס וסף,סהיס

  outvn  וסכימות :  "פיס מטילם פין .הישיבה
 . וט' הירים ויעמרו ארוניו אל העבדהבטת

 ונכר גלמיה סרי 637 שכח פ"ק י6מריק 60כי
 רב "מר דמריה. קמיט כעכן6 6מר , ומציידיה
 פה )ע)מb1V) 6 60.6 ג' כהנם סרג הוים5ש

 מריס קמיה כענן6 6מר 1מ1)י יריה וסכרנ)ימיה
 , חט)ס מהם ס' טרק כלמרו סרמכ"ס וט חכר ,וכו'
 )ט ויהיה , )6רן מכיס הו6 כלילו )מסה עיניווטחן
  ידיו ומניע , ס' כסמי עומד הו6 כקינו )מעטפוי
 כעכר ועומד ססמ6,י0 ע) הימניח כפאין )טע)
  ס) 'דיו יניח 1)6 , ופמן כירקה כקימה רכו)זני
  ידיו פרר יירום יסיס לרפסי יחוס ס.כ.סלקיי,
 ינתנלי  פסרגוס , וי  מס !ן  כספכסן ידיי %סססנס
 סספוס פנס לעיל רומי סל פילס סיס משלססרגריס

 סיסילל ירי  "מנס יי ,  יפ' nnbo וססקנן פי"מר לתיוכ פסלילס , nnbo  טס nnbo  ססקגן "6 שפרו9ל
 טיעמדו , טרטהו כך טכיייפ סנ1סמ נכון 6מח 6ס olnb 6ך . טקדס כמו ימד נס וכרוכות 8ntispnפורוח
 והטנס הה0כודדו0 הס)נח מעורס הו" וגה , ה"ה0 עס nnbo החקכן כטס גס ממע0יהס הנוכר מהסידידי

ontSn"מטס הי6 העוב, n)nrol ט)6 עז ממעטיהם ויצמדו תרס 16 . ומריטוט 3,ריווח )סוס ס6'3ריס 
 . מ,ה ימנעהו העלוס ההתכודךו0 6עט"כ מ6ד ק) מעסה קכו1ס טיוח OD כי , מכרחה ט) ידו "ח 6י0ירים

 סרגו הוהכ ממי טרק, טחרנס יר1ס)מי מקטון יליה סכר 16)ומ0כ6ר
 קדטי"

 עדן )טרזן ע0 וחרנס , דדהג6
 כטוסן וניחס וטרי)ח מכ1רס טרוק ענין הו6 ס"הרח עס הקמח היד הסקכן כגתי כי , כזיני )טרכי6כמיר
 רק , סחטה געת הידיס הג'ק ילוח bS )יפחו כי , וב) מכ, הרונסון o('1lb מן )הו)י6 שוון 1nbbt .מס

  סי!ייר  סרגייס  סעי  לדפיין  פדיף, סלי 8יייפ  ד%סיפ מס דכי , כ)) ההקנתה !61 בסוטולתהיינה
  גסמוי
: 

 'עקכ כך שעור ר, מטוס הג'נין כר ,וסי 6יר דכרטה טנק סקו") גצו . לעתידה הרגליםותשוינה
 מצות יעשות : ס' סרק לירפכ"ס ססלס גסלכוס  ותוזכר , יסרס רנ) ורג,יסס טנ6מר רננו 06 פיכויןגריך המ0~

יסיויס.  זום ע) ושה . הממוגה היר6יס מ"ח טס ," , וכו' ושיכריס כ) ויסמרו קמרו עס נקדר . וט'נעהיגס
 מס דרך ע) וכו'.  ירגישו לא : 1tnbo מסיר פל יכוייס t'1S'bt כסוסיו כל פלו% לטס מסיר כל השלל

 ,גף הטחשבה עם טסכים  הלשון ויופיה : יפסיק לש סקיו על  כרוך ימס "טי4 שסריס "ין פרקשסניפ
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 17םהכוזרי שיקימאמרספר

 פ4עם אלא והפפאני( וג"6 והבבנא )ג"6 "והניבא הזרזיר כמו והטבע הםנהנע"ד
 עתותיו שאר ויהיו , ופריו זמנו לב ההיא העת ותהיה , בה ונונה טחשבהסלה

 ויתרחק ברוחניים סתדסה שבו קרבתו יתאוה , ההיא העת אל המניעיםכדרכים
 יום השבוע ופרי , תפלה של עתות השלש ולילו יומו פרי ויהיה ,טהבהמיים
 בכניעת ולא בשמחה ועבודתו , האלהי בענין להדבק מעמד שהוא מפני ,השבת

כאשר
 יהורהקול

 רק . 6) יטמע ג)ס1ן רפס 3סס 0")ש מהיםש)6
 ס' 6הכח סער הלנכוח סוכת 3ע3 טכחכ מס  ירךע)
 געת נססך כווך oh' מדגר ועיקר , וו") ףפרק

 עם 63פ וסתס7רנס , נס )כך וכונת on~hטההט33
 ר.מעט גי , )כך oh )פונך נס יקייט 61) , )סהסמוך
 לסורך תנועה ממהיר1ח ס1כ , כ1 )גן סמא עסממס
 מן 6ה7 ולמר . ממו ריק )כך כסיסיה ממנםכרכ

 , כו כ)כ ממ,61 ריק ריקם, טכמ חטנמו 6)המסיד'ס
 יהיה6נ)

 כהת)"
 נכ) ע"ה דוד שמר כמו , ה)כ

 וקמר , )ג גב) סניך מליחי וקמר , וט' 7רסתיךלני
 קורס המורס נס . ע"כ , הי Sh 36 'רנו וכסרי)גי
 ססנ)נ),ס ג6מר1 ס' טרק כטגי' ככונה ט)'מוח עיקרע)

 6מנס כךכרי0 יטבה 6סר כי , ס8מח 1ה61 , בסוןש"ס זכרי נ)6 )ס)6וחיו ומני7יס יהכרך הססמסכהיס
 , הקמיחי הסגה סו6 סמור 0%1 , סא"ל מסיספר
o)nbע) )סר6וח 16 ס06ריס )מנין סו6 גו הסג'ס 
 מסכככס ע) כ)כככס ארו 6מר , כגר טכסיסעקמו
 טרק סס)יסי וכמזק . ע"כ , הכיקרנו כמו סקסנהומו
 חחפ)) 06 16 כחכ )"6 טלק סו6 המחכודדסנהנח
 נמועך מוסג וכחס השחג 6) וסניך טפחיךגה;עח
 0היס 6ג) , )תכריח טרגע0 חמסוכ )6 וכו'אמכרך

fb006 קרוכ י"א מרת'ס גרש הנקמר ממי קרוכ 
 מן מכס פי ודכרי . טןכ ; מכ)יוחיכס ורמוקשכיסס
 , כתסיס הטוה עיקר ע) סעקי7ס )נע) נקחנסער
 עד SSenoS ס6ס1ר 8מ1") וככר . סיעויי;ו ס0ורסיס
 סלמג"ס מקח חטוף 6)ה כ3 וע) . זעתוסחחיס3
 פיסע . עליו יוסיף לא : ד' טרק חט,סכסיפוח
 בסון מענם יעויף )6 וסמרגס כחס)חו טויס וכגו"יו
 מבס כ) עס 6)6 כסמוך סיוכיר וכש , )כ מערכיע)

 6) )ספינו נוכ) )6 , עביו וכווי . כס וכונסממטכס
 , 6וה0 כר6 ונקבס נטר כרסון גע) כי , ממטכסמלח
 0י )כ מלמר כליפו בוגריו, )סהר ענק SDרק

 . הטנהג ע.ר : ,גו קילוח מחנן דגויו סג) סמקול"מ ספדתי גסו , פגיי מדגור י)D9U 6 ממדגש גססגתחיטיס Dm"אוצר
 גשגס ס61 גס ויגף )סספ)) ווסניס ס6ו(יס סג)מטני
 עש צ'ט( לטעים ע~סס טנ6פר וג16סס , הפטרו עסמיהי%
 מנטרליו גן טמ)ומד י') , D(e7Dt 6וסיס מ"מ קוהיייכמס וחכי ממזי רחק ו)גו כגרוני וגספהע PDJ סרס ;נטג'

 כסד : כמריס סיסוריס 6, סוס תגו , מדגי )גט6טיס, טד סחק)ס מדוח )סגות סרגס סמ1טגע . Pa~nt :יחד))
 סו6 וכפפג6' , סורג מין סו6 ס,רויר . והפפאגיהזרזיר
 )גס6 שחן ס')מדו 6פ(ר fitDID מס' "גי 61)1 ,מפורסם
 tvhn טיוח טס , גנוזט ס'כיכ )יון מפיוס וגריס6',0
 מ0סג0 . בה וכונה nlena : ממזוגי WD'1 נ!,יויעיס
 העת : סג1ר6 6) הפ)הP'pn 1 וסכ,וס , סמ!ס חיווטלסגין
 עמו מהפנס ומן סיס )6 . וטנו לב :  יעילי זען .ושהיא
 סחת סעח יסים 6ג) , ססי6 יעם הפן )1 6ין 1כ6')1)סוים
 ו%מ ג) ,פיו . ופריו : הייו שוי טגכ) וגני סיתרס"ס
 גמו , גור15 )ן,י )סחפ)) "וחס הנס סומן 6) טפ) גמומייו
 ג;:הסר ממגוון מעיקר מכ61 פייר 6) טפ) ססו6 ססדסטן
 המגיעים כדרכים : 0י'1 נ) ומני . tfnlnp שאר :טען
 ישבס, מעת 6) )סניפו וסגות סג1וס ר') . ההיא העתשל
 שש יעטוף טיחו )(פון ופסו ותחג1ק נופו סיפוק גדי% ססגייי מג) ,גופו ,דם (יג'ן 5)6 נגרבו )6 טשתיו סג)ר')
 . וגו' קרבתו m~rp : חפ)ס1 גונת אמק 11DD ג,י15קוני
 : dnu )פזי ויסיח סחפ)ס טח יגיע מחי יתרס סירסג)
 סנטמי1ם טייסי Ur1D1 ttsDn נר1מ1יוס מחדמס 16 סו6וסרי סמיי ,ס פ) יטפס )6 ו6יך . 1ג1' ברומניים מחדמהשבו
 ו4יל4 יומו פרי רהיח : ס' ג16ר וכונתו זעחו וקוטר)גמרי
 טיקים )6 06 וימ.1 סופחיו גג) הסע מס מעכס מור .וגו'
 מ רגו % סייס ימס 611ת , שממס ונק סעתיס ריי,ס
 שי גסעטניס 1)סמ1ח )6כו) elho 1גר6 )גזי כנמס ט))6
 יום השבוע ופרי : פייר ו,ס , גר1מויי0 אסו )דגק06

ra~n. גו ס6ין , תיגח יום 610 ת"ו ,מיי מג) סמ1נחר 
 גפורו )סדגק ,דיין scn~ מוסות htot מלנכס גג) טסק)נ41
 ש מקוס גטנת . בכניעה ולא בשפחה ועבודתו :אסי
 %פ ומקג) , סו% ג(מהתו נור16 6ח י)סנ1ד %ש9שלרש

סכר תטסעיס טרסת סו%"ע סכחכ מס דרך ע) ,.מנפץ
 6מר , ,גדם כסותם סי6 כי 6מר וככר )קכס )טת bton רעך ט)מח טומר 6מר , 11"ן חהגו) מכו) obע)

 )ממטכס סכטי ישי OtsP , ,61 0p7U )סיוהו מרפוי )1 ע"כ. , וכר )מון טהו6 סמנו) SD וסטעסחסיננו,
 כן עגור (SSennn DID יס6 ס% וסגונס . ומהגיס מ)%סי0 ששח מס . והגיב% הזרזיר כמו :שנוכרח
 בדרכים : עיריו ר") . ופריו ז0ע לב : וט' ממטכס מלס כ) ע0 5)6 )כ 6ין מוחס כיונם יכנס ,ינשף

 יוס עד ספומר ספירת כעוין , מנכסף ס0כ)יח גמדרנח הסיס סס'6 הסח . ההיא העת אלהטניעים
 קרבתו יתאוה )6מר כיקורו טסמך ונסו . )מרחוק ומבשוה )ופוח סעיג'ס כ) ר~ס61 סומן 6) כי החמספחן
 לסני קמרה חסומו מגון גמען , מנפט מסרח סגסיר )יתרון סר4דמיס עח1חיו ככ) נהךמן )סיועו מגורף4ט/
 )סיטרו מועמ7ח טסיחס יסר% 6רן לענין ס" ס" בטני ר~מהוכ דוגמת . וט' מעמר : יטי0נס כפחס*סיו
 ט) oSbo' כענין סוכוק כו )סיוסנ ומתז סו1כ כוסמד מכח סיוס '1Db כ* 6ף , וגי מוכנת סש)סכ)
 י0 כרכת כי , סס3יעי יוס 6ח נגייס ו,נרך pwb ע) ר61כ"ע טכחכ מס וסוך . וסנאט סנוף מטמחי9!
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 לנופו, ונזון לנפשו טתפלל מהנוף, הסזון כמדר מהנפש הזה והסדר . התבארכאשר

 עד היום מעודת כח כהתמדת אחרת, תפלה עת עד התפלה ברכת עליוומתטדת
 "שפנע במה וקודרת הולכת היא מהנפש התפלה עת תרחק אשר וכל בלילה,שיסעוד
 ונשים נערים לחברת הצורך יביאהו אם כ"ש , העולם מעסקי אותה שפוגע()ג"6
 ~nwr וננונים כעורים מדברים , נפשו זכות שיקדיר( )ג"6 "שיעכיר מה וישמעורעים,

 נחסדאוצר
 דגר סו6 סטמים סקס יום גג) נס מחורג 6דס 6"רסהפ)ס סדי ר') . הזח וסרר : 0,י ממקמר ו' מסימן ג16ווא גמלי כגד . התבאר כאשר : חי1ג1 נומן סרוס ט) גמזטפ

 יני IUDX גמו . הגוף טן חנחון כסדר : )וס0סנרם"
 יהלם ;י וכירט ,מנ' יעגור 1)6 מנמו 'ים דיי )נוףסכרהיי
 מתן ~h'x סתן)ס 0יו קוטפו סקוס 'טיס גגם , מנדלוסגוף
 6ג) ),סט קירס 6ין כי6 60)1)6 , ג'ומו יוס וגר),פכ
 6מד במוריסיומסנ,

 מנוי
 ;) טלף ה75ס פיו 5סר שחוחיו

 התפלה ברכת עליו ומתמדת : 163ד1חי1 ומחטסקכיוס
 ג(מן מפט קנס 6טר יגרגס ר') . אחרת תפלה עתער

 ;מות יסטסוס )6 1רומ;.וח1, ס5)סי סדן 6) וקדגהססה()ס
ntt:cIJOסוס סט1)ס )טסקי סנה וכוץ סתט)ס ומן גטיטנ1ר 
 וכן , ט5מריס מפס (מן :יניס מז ג,ס10 ס' גרגחעייין
 שיסעור עד ה.ום סעודת כח נחתמדת : חמס 5)מתקנס
 )1 מסטיק 6י,ו ננוקר סוטר סס6דס סלאמס גמ1 .בלילה

 ~olh 'סס'ד 61')1 , ספח 'ספור 161 סטרג סעודת עדרק
 כעס מעע מחטג) :גמעיו סמון גי , ומלט כגון 6מתסעויס

 , ot~nhc ג0שיס 6מר מין 6) ,רען 6101 גלו bPD)nעי
 כו6 סחפנו מגוי 6חר , סתן)ס גטעח ג6)סי1 ויגישזנו
 , ס5הליס גקן)ס 16ח1 ומקייט סחרר vsn VD מטסנמס
 . וקוהרת הולכת : ;הלכת סחט 5מח חפ)ס מפסידז"י)1
 . העולם מעסק' אוחו שפוגע במה : ונהטגהסומכת
 הצורך יביאהו אם : סוס סע1,ס גטסק' ,,מד סיומונפטי
 ה16ס יסטון )פטמיס . ורעים וגשש נעריםלרירת
 מעסיס רק 6חס 6'ן 6סי 6ים גו' פמ1ח' טס)כסהנו

~'filnDI 6 לרסיס וטס סו))וח 0)ז0מהס( una (6ט) יק שסם ע 
 זכות : מסגי 6מר סירסו פיר יס1גגו 131כ) וגכוורוטחה
 : וטיס סרכ1רי . כעזרים מדברים : טגחס סגסייוח .ריפש

ונגונים

הנפש  יהרהיל
 כנופח כממדם 15 כי , סכה כתוספת מפיסהלנח
 נס . וסטכ) סיכר כמ וכנ0מוח כחורות כסימוח
 , ההול הכחוב ככעור למחמו ק'וס ע) כוס'ףסרמכ"ן
 'וס ע) וקמל , כקמלו " סימן גממ'0' טישונמו

 כאשר : וכו' כעגור ויקדך רכלך ושנוחהסניע'
 גיסי כנ'עחך 61'ן ו' סימן כטנ' נקמרו .התבאר
 כיוס מסממתך ה6)ס'ס 6) קורכם 'ותרכהענ'ח
 : טקס ו)כ גטנס טמההך כסחכ'ס 1סמועד'סהטנח1ח
 מוגף טנ' כין ומסוכם נ6ס דמיון . וכו' הזהוהסדר
o~ho, 'כן , כיזמו 'וס דבר )מוונ1ח הנוף כנורך כ 
 הטקפ מטמח )גוף טח16ח וכמו , 'סוע1ח מוסן)זה המיומני עחanb 1 והיה , הרוה;' מטווס ~(DP)ורך
 ג'וס ונפטו מרגוע ס6דס 'מ)6 כן , כסנתז טבחמז'
 הנוף הנמרך וימי , שמור וינפט nuP בו כיס0כח
 מדי הממ)י6וח המוחרוח מעקיו SP?S חלופה)6'11
 סיס כן , h'p3 )שרר ממניס ג)ק'מח , נה7טוחזט
 הו6 , כמסיח bnno מיד וטסנו )ח0ועח מזסיסר6ס
 Dth'1S כהחמיד גן נס הזורך ,כי6 וכנר . יזרעיגר
 מעמדיס כומניס ומלקות מכט)יס )קימח ט"'רשף
 סודרו וס ודונמח . וכמורף ה6כיכ מ7ט )פשרגטנס

 נפםזס זעם מב) הנפט )לסרח המסוג)יסממועזים
 וככס . וסטובוח ר.כרי16ח מדלוח ממקוח שחסוהזכם
 מקט ~D'DD כי הכריקוח כיקר מפן 6טר ג~טיערס
 טס יסים וכוס , נשגה 6מ0 פסס סק,ס טעיודמו

 וככל . ע)יפ וכסר bw כפורים יוס , ה%יכהרסו
 סירוק o~p מימי )יון ס!וו כי לומי סנטי ע)סטר
 נשים 5)ס ידועם הכזחי רילפו6ס DenD' חקימהם

 כמדע, 6חח לעס כסכוע, 6מח פסס כיוס, "מח סקס סח6ר. or ע) מקין כקוטר דכר 6ותס ושיכו ,תסס
O~D1גמדם סעס , המסב) נטכוע פפס , המ"כ) כינס טעס . סחר1וו ונס . כסנה 6הח ,b'po , כטנס פעס 
 כ06ר , כרנ)יס ענין כו טיפוס מס הןנר ע, טס1סטנו 5)6 , )מטנו קרוכיס ס6)ס סדכריס נסיו .סהרקס
 ערכו 6ח מעריך 6יך סוהר ;פסי ידיי מסמה ויותר . הרקיח כ06ר )הוך ~orp ונמן )הוך הרקה ומןטמנו
 3ר3רי ספו1ירש טלפי  ספלך  3ר3רי ,Pt?P סברס ע) סקרכנות כגנז המח1קנ1ה סחם,ו0 6)ה כ!)ס(כיר
 ספיר ופפריה סתימ קפדת לפניי לספייר לי ליקריט עלסי ס' לטס ניס גיוס יני סיס 53מרי ן 3' 3'סיפים
 גרגרי פתיר פוס ספרר  blO . יטרלל על 041  לעולס שלסיח ס' ולמיפרי ולהדטיס ולסגחוס ולסרב לנקרועילזה
  לבפשר במתפלל בז'  לפיסריט  יתוטיס הט3הוה ילפילס יפציר ופיחס יפפרכח ללהמ י'( התפיסכד5
 פנין ירפס יס י4ל .  סייחך התורס 3י  לססליס מטף )מנון הו6 ,ריך המים  י1ס 3גל כי גי'.  לגופוונוון
 וכל : omn ))יסו  שופטך ~nSDtn כה ר"ל ולעפלה. ברבת לילפ: סנ*ט התהיי  ספין סיוףסהפלי
 כווכח ס0ו והפקה הוא סהרה היתה סגו הכול סומן מן מחרהק 0הו6 עוז ל וט'. pmnאשר
 תפז המכש הרוס ההכח 05 כי , הרפוי מנונו )קיהה מעת ה0רהקו מדי וחסור הווך מהנוף כמו ,וקושח
 תמולח anS(tnl המיד ה61 ודייך , 6דס נטמח 6גהיס כור )מעור סמן 0כו6 , המרטי !ה1ח מוכה ע)נעקד
 א ו)עוממ . וכף לחבהת הצורך יביאהו אם כ"ש העולם העסק אוהה שפוגע במה :מגיתך
 (hlf)t וכמסיד וגו' המס העם וכחוך , וכו' ההקהה גזמן oton סכר onh והפך ג"6 סימן 6מר1יפיס

מודק-
וכשסביו רפי  ופניפ , בייר"י לרי"ט  שיגיס 05 ,  לגיס לפני ססיתס יסבל .  ורעים יעסקו: סט( סר וטו'
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 19יהכוששי שללשיטאמרפפר

 , שקדם מה סכל נפשו ממהר התפלה ובעת . בה למשול יוכל ולא אליהםהנפש
 וכ"ל שיתקן עד הסיר זה על שבוע יעבור שלא עד לעתיד, ויתנקה( )ג"6ייתקנה
 הנפשושתקן(

 והגי
 יתכן לא השבוע אורך עם מקדירים מותרים נקבצו וכבר .

 ואז , הנוף מנוהת עם יום עבודת בהתמדת( )נ"6 "בהעמדת אלא ולנקותםלמהרם
 הנפש וכן . לעתיד נכון ויהיה , הימים מששת לו חסר אשר את כשכת הנוףירצה
 שקדם מחולי מתרפאה ההוא ביום היא וכאילו , הנוף טרדת עם שחסרה מהתזכור

 בכל איוב עושה שהיה לטה דומה . בעתיד החולי ממנה שידחה למהומתעתדת
 לרפואה עתיד יהיה :ן ואחר . בני חטאו אולי אומר שהוא כסו , בבניושבוע

 , הימים וחדושי החדשים תולרתע ר"ל , תולדותם לכל כפרה זבן שהיאהחדשית

 יהודהקול
 איריס 16 , יגס יגס )סעטועיו עמו המהמכריחלנוסכיו
 6טר והעמס רפש הכרח וענינו , כקלןהלי"ג
 כ' בה. למשול יוכל ולא : 'רונו )רערגזיהם
 געו , ס,ס מהמר מנוגח גינן סטקועס סקוגנטט

 : סימנו )טרוט onp1 , סומן )מענוגותמטנ)וחיס
 חמס שר כמניע כי . וכו' סטז'ר התפלהובעת
 ססרהס 6) נסס למסיג 6 יסים , סבך 6) )כ6ותפלס
 )סע71ס עסטזה 6וכ3 סו6 6טר סה)מס כמו ,סקידמח
 וס יסרס ט63 לע"פ , pnhlo, )6י0נו סגוףיסיכ
 : ס'ג6 וכמו , סמחמזסו0 סמוחרוח )סכח חומועד

 סמ1רח טחי . וכף לעתיר ויתנקשו );אזיתקנה
 0ש;ס שטס כקמור Dno(bl %" )י"ס סחטירח
 טיוח עם יגיע, )יוס יוס המטך כומן נסנרקיס

tlpD1t~lnnttbn3,ביי 1י;.'%""1יייי: 
 עד מסדר וט ע) סלוע יענור ט,6 כלוטן ר") ,וט'
 נהט)ו0יו שטס חקנן מכ)עדי ר") , וכגוף סנןלקן

 12ש:ןש ג::ב,::ם:%נל::
 נקבצו וכבר 11"6 , )נמרי חמס otSwl )מססוס

 יסע )6 ט ולכמס , וכו' weln וכן וכףטותרים
 מוסר כקש מניחך )ממיל מסטיק סמווןשימוח
btSnn. ימ)יף ט)6 , ממכל סנ"צ גמוון 'קרס וכן 
 כלקיר כני עד וריעוסל הוכוח כסוכ לע שירע6
 )ו)6 ססגוני, כסוף מורנס וקדרות עכימחשטס
 בהעמדת : ובס מס 10טי) 6טל סכהפטמת
 רגזיך מלכח חטיכ 06 דרך ע3 . וכף היופעבודת
 ואז : עונג )טבח וקרצת קדטי כיוס מלניךשטוח
 rh כקטע , סט)מס מענין טיוחו 'חכן . וגו'ירצה
 מיומחו יי' סע) וסכו;ס , סכהומיס 6ח pbnחר)ס
 הנפש וכן : ~חין נס קומן 'p(O ססו6 סיוס)ר"ה
 יגר וכ) ס' ע) altr~n סנוף מתהה ע"י 16 כי .וכו'

 הקדרות וכסעגרח , סירס כ) עוג רק ,3סג:סגוה
 טיעולו כרוהב 'p'bD כט)מס 6ול תעמסיק1דס
 עתרך יהיה ואב"כ : סכ6'ס )ימים הושחונסתטטט

כמו
 נחמראוצר

 דוושו ולגו ס6דס יקר . אליהם הנפש שתטהונגונים
 טויסס "י0ן גדי )ט,יו מט0ד)ות טסן גע0 ,מיס 6מילסטות
 ג(ס6דם גסגרמ מזם 6) ממרס ס,פ( מעים סנגוויס וגן ,)ג
 יוג) )6 כחג) . וכו' יוכל ולא : en~h )(מוע )גנוחן
 ימפו ר') . נפשו מטהר ההפלה ונעת : 15 גוססו)מסו)
 );'6 ויתקנח : עוסק 01150 טסק' פני מו) סווגתרפיונו
 SD פרסמו 6(ר עוס'1 סרסיוי מעקיו יוחק ו') ,וינתשו
 שגח גיוס ד') . לעתיד : 15רס( ומשיגיס סנט(רומניות
 הפגוע ימוט ג) 1מ0קן סיטר מפנס ס) יטרג,ס ס(ג0גיוס
 סעכודס מר"ג סיופייס ס) נטמייס מיסויי סרדינו6(ל

 elo וסוס , גטו הפרוסה גס )סט0ז) מוגרת ס5דס5(י
 151 , עגודס יסרסור' מקלגס ג) גו 61סר )5ד,ו',וקיו(
 הדס )ג6 סס0יד געגוע וטוש ס' )עג1ד0 נגד)ס6דס
 מסוקם מותחח טויתי טקדירים. טותרים : וסותן סמג"דגסו
 06 סממ(ירס כפגוע יפות ג;) o11D oelnh סס6דססוס
 תכויס )ו טיסמיד . וגו' אחר יום עבורת בהעטרה :סנן(
 ח"ז : סעי, ),מ)ס סגוף מעגוזס פנוי 15 ומפיס 5מי 'וטס'

 גג! "נס 5סר 06 נמ,1מהו 15 מלנס סנוף . הגוףירצה
 : olfilnz 6ת ilhw פרנס 15 מ)(ון filo1 , סיגורימוט
 וט'. תזרחי הנפש וכן : )סג6 מ,1מ,מ יסיס . נכוןויהיה
 , סמו) מימי וסטו גפסר0 מסגי) ערני( 15 גנגסגטיסנו0
 6'ןויגיל

~tg)a 
 : ס,סט פסר0 ממסרס סנוף טסק' 5)

 : OniD מנחס . וטתעתדת : גופו6!0 מט0ד)0 .סתרפאח
 : 6'( )6'1נ וגף בני תפאו אולי : סג6 געגוע .בעתיד
 סוקנע שי . החרשית לרפואה : מוגו יסיס . עתידיהיה
 טטגרו מפז( שי ג) פ) מגפר (יסיס י'מ גג) )ח(0שן

 וסקריו 6עג טטטס ונפוין , מדטיס גר6ט' סמקריגיןגקרגט0
mm7עיט וגמ(,ס , פקרס סטגופ טן )גני מגוע ג) גלוח 
 ג'מוס )6 ידוטס גסן ~Ph וקיטיו מקד( עומקם ט)סנוטנו
 וגן מפריין, רג)יס ו(טייי מדפיס רצי (עירי נסוף1)6
 חדטיס ר6(י ר'מ ג0")ח (יוסז ימו , מנפחס סוגמיסס6ר
IDU)00ס;.ך מקריגיס גכיו0ס 10)זו0ס )ג) נסרס ומן ו( 
 , קרנן ספן סוס וגרמן . געדס פגור חט05 וזעירי רבןוגהי

 תוכיותם. לכל : סקלגנ01 0מור0 לנח כטלר מ0שיססימידיס
 )ג) ד') , 0ו)י,0ס )ג) () סירוס , סחד(יס 0ו)יו0ר')

wtP11hnרסס ס;1דמנו ומקריסם (עגל ספי" ימי גב cd)~ 
 ח1)יו0 ,קרעו סימיס מדו(' . היטים וחרושי : o(~rט)

 6) ט,6מר נמו סקודט,ג)(ע
 ח0ס~

 )6 גי מהר ג.וס
הרע

 )י.ק) הרשית :שןו:רפואה סו1םסז:'טםייךי6ם%
p'bc 

 : ע"י כן מהר , rtheinnn י",הרו0
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קכרזרי שלישימאמרמ2ר20
 כן ואחרי . רגלים לשלש עתיד יהיה ואח"ם . יזם ילד מה תדע לא גי שאמרכמו
 בימים לו שחסר מה בו וישיג , שקדם עון מכל ינקה בו אשר הנכבד הצוםאל

 , והתאויים והכעמיים המתשביים מהבלבולים הנפש והנקה , ובחדשיםובשבועים
 תתכן לא ואם . במעשה בין במחשבה בין נמורה תשובה אליהם מנטותותשוב

 ששמעת מה מזכרון לה שקדם בסה עליה, הרעיוני גבורת בעבור מהסהשבההתשובה
 , הרעיונים על ותתודה מהמעשה תנקה , וזולתם וחידות משירים הנעוריםמימי
 . פי יעכר בל זמותי שנאסר וכמו , שתעשם שכן כל בלשונה תזכרם שלאותקבל

 גחמהאוצר
 ט!ד יקרס מס ג"פ ופירפו , ;"ו( )מפי יום יקו מספיפ
 מווהס ימי נ"י טסם . רגלים לשלש : ממר יום יגיספרס
 !;מקמי , ספי)פתיח

 : גרג) ס,מו )טסי 6דס מייג מ1')
 יסרן . !;ו' ינקה בו אשר : סנפ1ייס יוס . הנכברמצום
 גמ"נס גזרון ס(:ס, גג) )! טקזמו עומדנו מג)מנוקר

 ס1י1,!ת ומהמולות סקורת :גח!רס טג,י1ח ג) ע) טג!טוחיר'"
 , ג'ד ומיח!ח כרי"1ח 1)'ח טטס ~DV1 !)5 סודטיסינגוח
 טסעיקר )פי , עמו ח:1גס גסעטס !1ס . משל סמ"ת)מסטיר
 מיד, )ו מ1מ)'ן ח(!גס וטפס ע"ס מטת ט) 6וס סגר ,ג'ייט
 מגפר !יוס;'פ המס ח:!גס ltfi(0cu1 C )'ח מקות ט)פגר
 כל עון הרתג'ס וגתג . פ'6( הסוגם ספקות גזעג'ס)עיט
 טגומןמשר

~ro 
 'וס'ג () !ע"מ! סח(!נס ;פרס מוגה סטין

:ot1D~mר') . ובחדשש ובשבועים בימים שחסר טה 
 1)" , יומו )תקן י!ס ג) חפ)וח שינו ס)5מס

 שי שינו
 )גפר לחד(יס rh1' ספינו )5 וגן , ס(נוט!ח )חקןסטגתוס

 . המתשביים מהכלבול.ם : ס;) ט) מנפר '1ס'; , סטזספ)
 6) ;ויזת גענוי גרוה:י!ח מוגק1חס ממ(נ!חי1 ס,סג,ג4מס

 );גו( י;1) ")5 . והתאויים והכעס"ם : סוס 8oi1Uמטגוח
 : )לעה כמלידס )נט,ת מגזרו ט.51 עי ות4ות.1מעסו

 : היסס מנטים גח(וגס ח"נ מנפט . אלירם מנמותותשוב
 ספג !סיסמי סח5וס טעי מדיחו )מסיה . במחשבהבק

 נ)6 ו";) ((גס 6יס גמז . מלגס טפי! !יתמרט סוסגמט(ס טוי י;(ס ט)6 ט)י1 יקג) . במעשה בין : גססושפרג)
 סטחד) הח'; מות )(טרי וסג'ט גסגורו טמ)0 טוין כיוסדפס
 ס!ס סלע טסמ6;) !ד6י , סוחיפ5 טד גלפו5וח וטיםסרגם
 )כניט :eh'(t סרגה ירhm: 6 5י) );1)ס 6)י! 'שוס )5ס6ג)
 )גו 6) גסוס !;'ס , גסגורו ), ססג'ס סריס מס גט1!;רע4ו
 ממזו וחיפף 1טני.ו עלס מיהח סממיחו מע"ס 6) ,טסי'
 לא aal : מייד ימי ;) פוי! ע) סוס סמט(ס ירקהיטיס
 לנסיר )! 5פ;ר 5י 5ם . מהטחשבה התשובההחכן
 טקדס ציי ר') . לה שקרם במח : מפגו סת5!ותיעיו,י
 ימימה סגהר,ס (ממח . וחירות טשירים : גס ונטרט!6ש(

 ודומשס סיור, ח5וח קפירר ,16ח גמ,'4ת והוותש')ן'ס
 );) . מהמעשה תנקה : ס6דס )ג גיזר סח16ומאקיספ
 על וחהודה : )ט(!תס ()6 ענתס ע) סחט ותג)עפשת

 תזכרט שלא ותקבל : מטסיו )ר.סירס יגו) ס6'וויטיס סלסודיס גממסגחו ס1;אק;ו )נ!ר5! מ1דס יסים .מרעיונה
 lwst !51 ממטפס י!1י6ס 1)5 גסס חיגי ט)6כלשוגה.

 טויסס וגססונר גוס( ר!סס עכס כמדגור , משרסס גריססם
 , וגו' ומותי שנאסר כמו : מסט מטע גע)יס סםפוגות
 גל !מוחי חמ51 ג) 1רפתוי ),)ס מקדח לגי גמת י'1(מסוקס
 למוס , ינמיי 1קייס (ימיו חמ51 )6 י),יחי ושוףי4פ. חגמ!ן ס5ס 1ד5, מהטג!ח סינוט ס' 5חס וע') . פישגר
 )טומ ע) 6וחס 5ט1פ סל" פ"י פקנ) 6וי , פי יפגי ג)ושוסי

א4ל

וצומו
 יהודהקול

 : מכוכד ס' קרוס שפור ))וס כך וקמר , רג)יס)סיט
 העלס )5 . וכו' בימים לו שחסר פה בווישיג
 )סמווח 'וב) )6 הסרגן כי , סרג)'ס פרון מסחיוע)
 ההטיס )עח!ח המרון ייומם ס)6 נמו , )קדוטח0כסס
 , ענמ0 הןטיס וקרקסי כסנ!עיס ססכח 1)י1סכימיס
 5סר !המיטיס 1ססכ1עי0 מימים ע"ח )ט6ר 06כי

 , העורס עסקי (nDIJD וקודרת הווכח כעססרס

 "), ווכחי ממרון נו )סח)ות ומן המק נטמרו)"
 ככר . 1ט' "D"bW~D ומהבלבולים :הממכריס
 ספרי די מסוכרנו

 מהמעשה תנקה ; סקיס גתה
 חנק , )ס יעמס )6 6)ס ס"ס ט6ס . וא'ותתודה
 סולחן 6סר , כהונן כס)מוח ומעטה , דכור ,ממסכה
 ונצמרו , וגו' נססי וטו" נס6 )6 "סר )ככ וכרכפיס נקי וגו' ה' כרכל יפקס מי כקמרו דוד גוברי)כ))ו
 יחי)כ מטכגו ע) ימטוכ 15ן ונו' ומרמה 6ון "יודללי
SDעיקר וע, . וגו' סיג )" דרך n~op דגל ט)סחן 

o~lnoהטקס יעוטף נטהי0 ה)5 1' טלק כטקסי( 
 מהמס ס) פסוחה ס6רס וגס , וכמערס כדגורעמו
 סיות פס , מו' רייעיונים על )סחויוח ינרפ)6
 כרוח ס)יע olbשין

 );)ו"
 השגס ממוס) רוח "ח

 , )מטס המי) פקודי מקמר ו") טדרסו !כמועזיו,
 )6 הרהור מייי ט6מרו , ונו' ס' קרכן 6חווקלי
Uhi'. ינלי0 טקסס , פסופ גס טרק )רונן כי 6פס 
 ורסון , עכירס הרסור , י!ס ככ) oon ני11) 5דס6ין
 סיס הסרהב מויעח ונקוטי . o)bn ועיון ,הרע

 , מממקה )" נפטי סגה ס"מל מה ימוקם)תהת"6ר1ת
 )יוש )כ6 כי01 סרסרתי h)a להווין p"D עגיוטדלט
 . n1DDWO כע"י טס מהעיב סמו , נ,י)ספומלת
 העי~ריס סחנ6יס ט)טח וכרון טטוןו עג or כעוסוס

 1)ט)סקס , סמס5 ועויכח וידוי מלסם טרנס ,כחסוכס
 ונס1נס ווהקורס דרכינו נמפסה נץ ופיכס סכהוככיון
 והפ גלמים, % Sb כפיס 5) )גנט לטש י'יפר

 פסל ימיי6 ן' המכס כילול וכפי , ונו' פרייופטמו
 כאנס המחט)) דלך )סיוח כי , )5מל כו )ראוהר.סיכ
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