
 81 ש4הכו81' שלישימאמרמפר
 בכניעת נוטרו שהוא מפני במלאכים, להתדמות בו קרוב שהוא צום ההוא ביוםוצומו

 מח בזולת יטרידם ולא , והלשון והשמע הראות בו שיענה , שיצום עת בכלהחסיד צופ יהיה וכן . בהמי פבע בו אין כאילו , בתוריים מתעסקים , הטבעייםמהענינים צפיפ הנוציים כחותיו וכל , ותהלות ותושבחות ובכריעות ובעמידהובשפלות
 וזולת* ומחשבה מיצר( )ג"5 "טרטיון הפניסים הכחות ובן , האלהים אל אותושיקרב

 : הידועים המעשים מה הכוזרי אמרן : הידועים השבים המעשים יהיו זה ועם ,זה
 האלהייפ אבל , הידועים הם השכליים והחוקים הטנהגיים המעשיים החבר אמרן

 עד ידועים אינם , שינהיגנה שיחייג הי אל באומת לחול עליהםהנוספים
 ידועים, ההם והשכליים המנהגיים אין כי ועוד , ומחולקים טפורשים מאצלושיבאו
 ומוסר , חובה שהענוה יודעים אנחנו כי , שיעורם נדע לא בעצמם נדעםשאם
 זח הנבלת אך , לאלה וכדוטה , חובה האבות וכבוד , מנונה הקרובות קצתעל והביאת , מנונה הנשים עם וההפקר , טגונה וההונאה , חובה וכשפלות ככניעההנפש

 יהורהקיל
 צום ההוא ביום וצומו : 'מן גס "מיסס,טחס
 גייס ,1מו עין סיסים .וט'

 מסו"
 כמקמר , סמ)5גייה סע)יו~ס סמזרנס 5) כ1)סתקרכ ורזוי נכמר !וס

 ס!ShnD 6 ר5ס , 1' ט' (t'pnb סגד) 1rD'lhרכי

 )ך יט סעו)מיס לכון ויתר כי1ס"כ ייטרק) מט5מ,"
 סטרם מעכי מס , מסרח כמעיי כקרן 6מךעם
 מט5 מב) (ib1P ettp 5ף מס5 מכ, ottp1מסרח מעכי מס , כיה"כ רג) ימפי יסר") 6ף רג)ימיי
 והשסע הראות בו סייענה : ע"כ , וכו'כיורן'כ
 סמי,וגייס כמוסיו כ) כ)) הסימן סוף TD . וכו'והלשון
o"ntlbotכזכריו ונסג) , סעיקרייס ר5סיסס כשכירו 

 הטובים המעשים : ומעכס דגור ממסגתוכרון
 סמ1ט)יס סמעסיס הנקי ס)טח כ,ס כ)) .והידועים

 טיגיע כמו . ומ;סנייס טי)ייס ")סייס , מוכסע%4
 סי' כטוי סוכרו 5טר ומס , 1' סימן כי"ורס ע)לנמר
 סוף כעיר1היך ככר . וט' המנהגיים דומעעוםז : גי16רגו נכו) 5ח ע)יסס סרמכוו וטס ,מ"מ

 וס ע) כי5ורוו מלמכוו כי ס' סימן.
 הנפש ומומר חובה שהענוה : מ"מ סימןכפגי
 '(Sb בו ודין סטגל"ס סחקיס 5) מהימס וט כ) .זכו'
 נס כי ס"יס ימיט )כיס סערות ע) )6 כי ,מוחל
 . הו' סנונה וההונאה : רוח סק) 'סיס מקומקו
 "סר סתוסג"ס סמעט'ס ע) יכרו מטך ג'למכדן
טרסיס יני" '"5 וכסמן , סמי'ג' הק13ן ס:סגח הסוורגסס

ושעורו
 נחמראוצר

 tnlene 1 טגיוס כלוס . ההוא ביום וצצו : מטסיוי,*
 ותטמיפ וייגס 3רמי!כ לכוי גי , )מהגיס סידמססיי1)0 גר' סגוף ס:,,י ג) מעליו "טסי . במלאכיםלהתדמות

 : ס11ס ט) מוסיף ר"ל , ס11ס גומר . גומיו שהוא :וי1'
 כחותיו וכל : טייטס סימן 6101 סס:ד) גזעיות 6ס1רכי * יו9 נס),גח1 נטפיו חסן) ;גנט ס61 . וכשפלותבכניעה
 סר16פ גפו סג6דס נוגס סגמ1ח . 1ג1' צמיםהגופתם
 ג%)יפ גורס ושגריס כיר.ם 1טט1)ח וסןגיר יסטטסוס"מע

 . בתוריים טתעסקים : ס' )מהגח תוניס סטלעיחממ)5גתס
 ע) טו,ר טס61 . החמיר צום יהיה וכן : ג)גז סגוף)ק.1ס יו ט6יוס גסמס מס"ס . בהמי פגע : סברסגס13ךח

 ;קר5 ,ס וגטג1ו . ס' מטגנות לק 6ן DnD 1"1יס נה1ח'1ג)
 eiD קלתו !וט קדרו ס;6מר נעוין , טניס כוס סמ1גמר!1ס
 . מחשבה ויצר סרמיון הפניסים הכחוה ובן : 3'()יוקל
 . זח ועם : תנד ס' )עגויס סקוס גיוס טיכוס ימיוכולס
 המעשים יהיו : גג% 1סגמ01 וסמה"גס שמיון טסיהטס

 סיד.טיפ כמקריס ע"ייס 6) ס6דס יגיע . ה.רועיםחפובים
 : טיניס (מס)ג)

 6שר כ61ח כמטס מס . הידועים המעשים טהך
 : סמם מס הנטיס וסולחי , גטוט סיד1טיס גססהחס קר"

 ! !עגט ג1פ טס ס6דס טיחוסג סמ1סג . הטנהגייםן
 סממוייג-mha סמק . השכלייםוהחקים

 , ידועים סוקר6יס סס 16תו מ"ג סססגן מפס 16ה1סיטסס
 אגל : יושם ט) מודים ס6ומוס כ! יסמקיס סמוסגיס61)1

 ימס ייט סקוס מסג) )פטליו סס %י סטטוס .האלהיים
 יטטס 6סר מקיטס 06 'דט 6101 דרגם סגין ס61ס5)סיס מלגי , סודם )סטיג מגיס ס6דס sz גח טפן סמוקפין
 ל5יומסו 0015 סגהיי , וכטוסז3 נעוס'ו 3סס ומי ס6דסתוסס

 :קו6)יח
 ent~si ידי 4מ'2נ בןג סג2ק:א:ננ:ל ' נבג:לם עשש כ%ס:ג שי"ג)

 :1:ךיק %4?בבמך
' 

 ק
 נ:שש%שגצ:4קי ,נןגם 60מ. %6 .

ש%ת;[~
 1:ה,מן4ז4,:קן:ע תיל:" צ"

 1pJD :12 ב גהו:%2יץ:וצן:ך!"6'ו%לנישיך,2עבה%
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 שכעזרי שלישי מאמרספרב2
 האלהיים המעשים אבל , יתברך לאלהים אם כי איננו לכל, טוב שיהיה ש-ושעות
 נשמעים והם , השכל אצל נראים( )ג"6 "נדחים ואינם אליהם מניע שכלנואיו

 כמה הפילה תראה הלא . והנהגותיו ברפואותיו הרופא אל החולה ישמעכאשר
 עם , אברהם אותה קבל וכבר , ההנהנה אל דרך לה זאין ההקשה טן רחוקההיא

 נחמדאוצר
 . פתת ע0ל וקוטי גמומו ננט ופג) ריג )כ) ומעותזיסגמומו
 8דס גוי ומותו ,גז (S~e'c 1CD סי6 סגמורס סענ!ס6ן

 6)5 ממו! )מע)ס 5:ו 76ם גר' :גי וגי כ!ף 1)6 ,כמוסו
t)shי(י5) מוך גרוז סמ1151 ונמו , 6דס סגגוי ספיח וגד 
 טוו ונקלותי גמ'ט , סקוס :נב) סומ!ה,ס וגד גביניוטן,ס ופלי וסיחם נומנו ~Pn)c elh וסתקי5 הסוג ס,והרטייס
 5גגוס טמא xh mnh ס5מס!ת DUI גערי כ;) וס,יהימ51ת
 8ני גטיוין פחותות סיוחר סס5מס!ה סר,) וודקה , ו'(נם'ג
 מקמר 11ס ודומם . ממן ינחר געתי (פ[ )סי!הי עמסןטחגגר
 גפני ר"מ טפ! וסיס , רום מן) סיס מ6ד מ5ד קנוס נחלקיפו')
 ~h(h ממון ש;6ה ג)גד )8 מגורס טסם סהוו5ס ורן . 8דסג)

 וגן . מ1') גמח"ט מהורס )פ הסרס יגייס סה"ת6פ'4
 גמש נו') גזגי' , תטווס מטול );! וק"ג סוסים טססספ;ר
 ))י) סגת ע"י) מנמים ח)מידי עוות וגי' 'וט גג)סטת1'ס
 נהוים מוגג) סדר ג'ז גסס ים כקלוגוס ע) וסג,5ס .טגח
 קרוגס טוי t'Ph 5ס!רס רודו עסה מוחרת ס6מ גחי'

 שסי סיז!ר גוס לוו סיס ר') . לכל מוב שיהיה ער :נוהי
 5דס )ג) C1tD "יסיס גטין יסים "סג) , סק),!וסגמגמם
 ים טוגס טססטס n'Dh ס50מר נמו , ס' גדוע)סדליכו
 ר"ט ועוגרי O'DC1 וגר וסייוו , ע"ג וסג8,ס (סס1וחמקוס

 מקוס.טסו8 ש סקרוג!ה ט) סגי6ס ופן . ס' לרגוזת)סגויעס
 )4ות עליקת נתנע יתנרן ~5) . עמיו %מ יגיס גגון ,מ4ס
 ט) ס18וטי סקגון סי!ט)ס סד )מגייו 6דס סגין סמקהע)

 מגיע שכלנו אין : י'5 סימן טוו וגרגר , לפרריסכ)יח
 : קנסי 8סי)1 דגר טוס ממזו מגייס 5,מ,1 "ין .אליהם
 סגפת 6תl'fir !1 ר') . ;1') , השכל אצל נראיםואינם
 והם : סרג) 15) ורקס סלנו מס ממס ;,ס 5ףסודם

 ס"ייתס ט(ייהם, יומס ססג) טלין מלמר גלמי .נשמעים
 סתתטסק 9מו14 טינס , מרפואותיו הרופא אלהחיה ישמע כאשר : שסינו 4וו (כן נרגז ס(מיעס מפן6,)1!

 8,) ודמ!ייס ;)עוס פייס סרוגס 6ע'ן on~h יקג)גיש6וח
 סנטוס ימ"וס ,5 , גסס קוס ווכחו סרים ומי( סעטסמוס
 כשיגייס סוד ויוזט טוחו" מלגח )מד סווס6 וב גילייט
 יזיסן ט) פועלות מכמוס 51'ך !סוריויס וסעורקיסוסנידיס
 י'ידע ' מלקינו גג[ סדם טס ישל מוגג סמענ' יזחוג'ל
 )ג) סופו6וח סני תודע ג6ס מפן גקרגי 6(י סמה)ס"'ג
 גתטע סכם סרפו6ו0 מחייות )ו 'ומחק 151 , מחרס ו)כ)נגע
 . סנר.נוחיו גע) קיוסק ויטמע , סעוס, נו' )otm~t 1ונט
 גפו ;) סיורי סרופח סקוסי שמן לעז oflw ;סישס1;'ס
 נטפס טוותן וסח טווס טסט (Oh1 סו8 גסן מדף ג)פסס
tOQ)

 סיועים וסוסנוה ירוטות מ,ו0 )ו סווגן סרוסך וסוף
Dst)סמוקת 'מ5ן כ)6 ;מו , ממוויויק ספ6 8ע'פ ססג) ל001 ימין ט)8 , סנ8 וגעולת מש mhw~ fuh מסיקם פו . ההקשה מן רחוקה : 8ו0ס ממלןסייס ספה 
 0כר6 טום 6ין . ההנהגה אל דרך לה ואין :סם30י
 שמריס ס6פ ;תו ס6,!סי מקנין חסנת מדון טתס5)מי)פ
 0016 ,וס כגר . אברהם אותה קבל וכבר : וסורסננ()
 רוסית סי0ס סי6 טדיע כחומס וחוס (נס 15 שברססמסיס
 : 11 גמ,וס סכתוס סקוסי ע"ע נסגור ס6)סי0 סמנת מןשטוי

עם

קושי  יהורהקול
 נדחים ואינם : המס שעסיס מסז' רניסכרייס
 מרמיק קהסכ) מה נהורס וסיגל הסקר מן )6)ח)י)ס פ"י סיחן כרונסון ט"מר )מה דומה . השכלאצל
 נ6 פ' ר6כ"ע כחס בו וכיונת . סקר ויטיתהו"!תו
 ענ l'Phn יס , וו") , וע' 'זך ע) שוח )ך והיהע)

 ומסקי ע"ר וזכרון )"ות כי ט"מרו הקזוטיס,נגוחינו
 (thh וקטרהס נס , וגו' )רפסך מס מן )ויה כ'6'(
 !6ק , !כף 6נ3ע!חיך ע) קסרס ו" וטס כמו 'זךע)
orסלמס מסקי כחוג הספר כהה)ח כ' , נטנה זרך 
 רק מקיטה, מט) דרך טסו6 נהורס כחוג 61ין ,וכו'
 ומדחס כמו הדעה סקוס מכמיט טיגנו כתסתעוגסיוחו כי , פטמו חיי (btSl(t )6 ע"כ , כממתעוהו6
 . ע"כ , המת נסי )חקנו טפסרך )ככבס 6nS~Dח
 כזרך התורה פילוט  כססרפפ טהעריסו מהוהול
 חכמיטמ )6 טהדעת דבל וב) , ג6מרוסטאטי
 וקמין , מהכוגהו ע) ונעמידנו נסרס;ו , 'tpbnnlכטטוסו

 ~כע  עסי , (D'1tP קיל עסק 1)6 , "תהו כגתג'
 , וכו' )נכהריס סגר6יס גספ!ך וקמה , סךכליסנמסוך
 to'Sh מניע סיפנו טפין סיום עס כי ירפס 16 .ע"כ
e)tbנטמעים כס רק סמרם )כפחי 16)ו נדחיס 
 . ססכג Sih נרקיס וצ'נס )6מר כחוב וכנ"ך .נטי
 וע) , מעמס ומכמין ר61ס הסב) טסיו גיפורוויסים
 הקודתיס כדבריו ננטייחס, ע) )גור )ו h~bכן

 די )6 כי יקמר % . 46הס מניע טרקנו 6יןנימרו
Pbnקמרי נס 6כ) , רייסס )נור מעיו מניע סלנו 
 6ינמ עדיין עטייחס 16"ן הטמיס מן טסורונוכן

 וט'. מכעיס הס Y'bPhl ר(פכ) "נ) DDDP1גרטיס
 : סוכרנו מ"מ סי' כסגי טמעיוח מ11ח טמס קר6והכי

 הכחוג הן ובו/ הרופא אל החלה ישפעכאשר
 המרח )מנוחיו ומונח העסה כעיניו והיסר")עיר י 14) חטתע טבוע 6ס וינמר נס)מ( )פ'עתר
 ot~b )6 גמנריס טתחי "סר הממה כ) מקיוכ)
 ססנס )מקור )ך ספין ירה . רופפך ה' 6גי כיעניך
 רק , וסמקיס המכוח מקיום וס יחסך געפרס6טר
 , טל הנקתן הרופק ס' שי כי )נך 6) חטיכו6ח
opntnppn כרעלתך )חוע)ה סנ6וח כפ' נ,רחי נגרס : 

 1ן1,ן5ן'"יוון
 הקנת )הטפס )פניו, נטן דרכס יחסכ076

ontinh). 0כסימנס, חוע)מ ממורס כס מ)6 כ' 6ט 
 6תר ענין שן OS'D3 וים 1 מ"ע פ' כסריסינטמרו
 כלס, מלמונס 61ח נקנסי טיסים וסול , מ6דגריך
 סינחנם4 נטמי 6מד 6ות , ס' יחוד ת6מיג' 4תללפר
 מצן !סו6 פסס טפ6 4תר מריס ט6'פ מי ית)י)6
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 8פיברגנוזרי שליעפימאמרספר

 )נ"6 "בו אות והיתה , ובבניו בנפשו , שנה פאת בן והוא , הפבע על העניוקשי.
 ביני בריתי את והקימותי שאמר כמו , האלהי הענין ובזרעו בו להדבקברית(

 : אחריך זרעך וביןובינך
 בהשתדלות אותה ועשיתם , כראוי הזאת התורה. קבלתם באמת הכוזרי אמרח

 שרשיה ולזכור עליה לשבח אליה, להזדמן( )ג"6 "בהזדמן במקהליםנדולה
 סבלי הצער בידם ועלה , אליכם להדמות מרחו ופרם וישמעאל , כברכהועלתה

 הזה: הצער סובל בעבורה אשר בסבה הושב שהוא סי ימצאנה אשרההנאה
 בדביה אלינו להתדמות ופרם ישמעאל יכלו לא הדמיונים שאר וכן החבר אמרבן

 להדמות היוכלו , השבת יום במקום למנוחה יום קבעו אשר תראההלא
 : החיים אדם בני צורת אל הציורים צורת ירמו כאשראלא

 , בענינכם חשבתי כבר הנוזרי אמרי

 יהבהקול
 הוע)ח 6) )כניע כלי כן כ"ןס יעסכ עעמיסכי
 מטע), (ס "ך סדה, וט שסי Sb )סהנכ) כדילצ

 רק כנויו 6ו 13 075 יעמסו )5 סמי)ס,כלומר
 כזרוע כויס 5ו כסוק סרט or 6ין גי , שמח"חo)lnh מסי

 ס6סגס רוג ג"כ 1יד1ע מ5ד, קסם סיסים עוין6כ)
 וסה61 5הIDtD) 7 כלס סרס (hin)o o~t)bוסעור
 סם סעקידס כע) וגס ע"כ. וכו', כריח נורהע)
 ממופיוח סני )פוענחזס

~tsno 
rjhto , 1 יפותןtlpns 

 י"ר: סער )ך )ךס'
 המוזמנות גוס סכינן 6טסר וט'. אליה המזרמןןק

bl~noשבל ועדם יסריס ככור 
 ספר "מלי סיורם יחן כי , סא0 כממס)עסייח
 כטעמי ס' נדק01 יאנס נסס סכרית כע4 'כסס)קרוץ
 כמקוס סקס) )ס(ןמוות כיון "ו נעוסיו.יטר") יטממ גו "סר Dlrb מנסג וס61 , סקו סמ1וסטלפי

 יטכמ1נסו e~tnbe ס' יכרכו כמקס)יס 6סרעסייתס,
O')Dכר , וכאיריס ונמרוויס ומרס וקו) כ10דס, 
 עלהה כן וע) , ירונו ו1דקחס יניעו טרשיה עוגרב

 0:י6 דמי)ס ")יע,ר ר' טרק טכח כקמו") ,בברכה
 כמממס ע)יסס יסרך) סקכ)וס מסוס כ) רסג"ג6מר
 עוסימ פריין , 5מרהך ע) "נכי טס דכחינ מיקסכנון
 מסר D'bW . וכו' וזולתכם : ע"כ , נסממס"והם
 בסבה חושב שהוא מי ימצאנה אשר :סקרן
 יך )ך פרפת ככ0ע סמטורטח ססנס ס"וט'.

 טטסג2ב)רנם%
 כ) נכס סמו) וגו' כריחי ו6ת וגו' תטמור כריתי"ח 61חס , וגו' מנורין. 5רן 5ח קשויך וערפך )ךונסחי

 : וניניכס כים גלית )6וח וסיס וגףוכר
 יוכל )6 מטקס כי . וט' להדמות הירכלונצ

 : י' סימן טיהור כמו ט)שסנמסמס
 סיט כקמרו כ"ג משן כרגיעיי0כ"ר סוס ספוד וכו'. סחי לאלהים אוש וראיתי*

)שסיס

 , כהשאירכם סוד לאלהים שישוראיתי
ושהוא

 נחסראוצר
 סעגע ט) קלס טו,ן סמיהן . הפבע על הענין קוש'עם

 סעפו סיס plp גי 151 , :מגוס גן סקסן סיד ממרוהחגן
 שט מסיס . ובבנת בנפשו : מס מ5ס גן נגר )סי1ה1קלס
 ג'ק וסין . ברית אות והיתה : 1גג:יו ננ1;1 סמכיסדיו
 טסי גס71 יטר5)י0 15מס ק'סור 015 טסם גד1)סמ11ס
 נל6יפ טפוס ומסקס הסס גת1וה מקדט ט14ן 6ן גי)דט0

 : סרג)5)
 מ,ו0 טגי6 ס(05 ססור6ס גומר . הזאת דברורהןק

 61הס , גתורס סו5מר גיינס . כראוי :כמיקס
 . במקהלם גדולה בהשתדלות : ימיט טמי;0 גןמטיס
 : גיגיס עם ג6סיס0 גד1) גהוק סחת שמנוס מקיימים06ס

 מתא )קיזס ס.(גס גן כ:.1)'ו כמח ס6ג . אליהבהזדמן
 געס סמ0טסקיס מ"ר ויפוק סען)ס גשר כמו וגן ,מינם
o'cnגימפ נמית 015 ססו5 11ט1י,1 סנעגורס וסס,)ס 11 מ11ס:ים 1וגמפ . נברכה ועלתה שרשיה ולזכור : 11 גמ,וסקיטר 6סר ס6) מתגייס . עליה לשבח : 1ס:ותס ו"מהיס 
 ס6ג :מגרגיס גגרגס מגר ונס , יסגוךוניה

 וסמ1ס~

 טס6נ
 , לגיני 6גיסס ס) גגייס1 )סנ,יסו וגו' ס' 6תס גרוןמנרך
 ופרט וישמעאל : וגו' קים גרית טוס מחס 61611ו1טס ג"6י .נמוק מגטן יזיד קים 5סר וגו' גטי מגרךוסמ1ס)
 ט:מו)יפ גישנ ")6 סו6 6ג) נמואס כס ס6ף . וגו'פרחו
 עומס פורמים סס . אליכם לחרסות פרחו : נוס י'ג גויטז

 : ספילס 1טר . הצער בוים יעלה : )ימרק) )סדמ1חגפי)ס
 בסיבת חושב שהוא מי ימוואנה אשר ההנאהמכלי
 , סמלץ וער )סס ממתיק סמ%ס לגבוס סט6ס 6ין .1ג1'
 יסרק) )טד0 "ממתיקכמו

~nnDOt כנעכרים שטי ט) יצירי 
 יטמע גני וגין י0גרן גיפ %ר סגים 016 ס,כססגס
 פשיסט ו6ט סויפו 06 )ו, ונתן סעפים מג) ס' סגזי)מוגס

 : נגון טן16חס
 לו1יפ סס טויויס גט6ר גן נמו . חדמיונש שאר וכןם

nlaoiוכי' יכלו לא : גיזם טפס 1)6 ליוו * ('יתזמ01 יגוייס טוס גיד, utih~ לטנוהח יום : זקר גיוס * t)hpnp~להדטוחע ה'וכלו סרנה: גמקוס ססס' יום 4 קנט 
ehoגפו *סו טממס סס uh~ מסוסים יוגייס , מ)6גו0סרגם טסי* ס)6 סטנת, שמליס othr~n 0זק ליגות ס6) %ס סגו סיוט זם "ין מלגד , גוושניס וווסל* מם6ו 
OPגלפו גחומר ליוד סעוסיס . הציורים צורת : 6מר 

 : סמ' סייס 6) זומם ס6'מ , 6דסגדמות
ח אל גהש*ישפ. rg- *4ששש א  ר6ם hw יממפ אפ11 אית ע יו 

 ומרי
נגגוהכס ט6ר,* יים נסס מקיט
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הכוזרי שיישימאמרמפר84
 להשאיר( גג"6 בהשאיר שבסבות מהנדול והמועדים השבתות שםהכהוא
 בעכור לעבדים אתכם ולוקחות אתכם מחלקות היו האומות כי , והדרכםתארכם
 מפני המעולה הזאת השסירה אותה שוטרים שאתם העתים אלה לולא ,המלחמה אנשי עם( 1"") , עוד לג"ח "עד אתכם משימים והיו , דעתכם וזוךנינתכם
 ליציאת זכר , בראשית למעשה זכר כמו , חזקות ולעילות האלהים מאתשהם
 הם ולולא . בשמירתם מוזהרים אתם אלהיים ענינים וכלם , תורה ימתן וכר ,מצרים
 שפלות מפני תורתכם לזכרון קבוץ לכם היה ולא נקי, בנד לובש סכם אחר היהלא

 באורך אחד יום סתנעסים הייתם לא הם ולולא . עליכם הנלות בהתמדתנפשכם
 אשר( )י"6 הנפש ומנוחת הנוף מנוחה ימיכם ששית בזה לכם היה וכבר ,ימיכם

 גהטראוצר
o)ntlu: טגסגא מינייי . וי!' השבתות שם ושהוא 
 געגויס 6:ד ג7ו)ס )ס"ס יתסיס טס וסמועזיס לגחהגיחת
 ru'7 ח5ד )ס thctc . הואדכם בהשאיר : גגויטנ041
 מעמיס גין )סהערנ 5ויגיגס גירן ח6גדו ו)6 מנהוהאומס
 ס16מ!0 )(6ר נקרס נמו Shxt, טס )גס ס(5'רגלי

 ומופג טמ!ן גמו , 6ויגיכס יד גיס גטט)יססקדמ!ויוס
 6דס 0ו6ר לכס סיסים . וחררכם : סרגם ודומיססופיסע

 )1)6 . אתכם מחלקות היו האפות כי : הטיסוסידיי
 סי(ר6)'0 ס15מס ממוקות ס16מ!ח סיו וסמ!עד,םססגס
 וגסיג)יסס גג0יסס (o~tw )סמ( )עגדיס פסס 6!הסעוקמים
 מפו 5)1 ופיייס סיו !16 , מלהמס שטי טס 5!00ומטימיס
 עומס ע) )עמ71 'גוסס ס'ו )6 161 , ג4ק )סם פיסאח

~aPhnn
 )ו0ס הווריס "ס'ו סי צטטו, ו)ג'טס 6ס~01

 : ומ1עדיס סגפת . העתים אלה : 'טי6) סט מרוונוגס
 ססג0 גיוס ממקומו '6,1 5'( טלין . היעולהששמירה

W6$6 גמ!עד,ס וכן , מסיס עוין מג) וווסר 06 פגפיר( 
 לרסיס מ5ת גסס DIJO ט)5 עכו'ס 15מ01 )ט% פוציםימו 6':ס . אלהים סאת שהם ספני : ח( 16ג) ג'6 4סיפר
 ממ)5כ0ס, rS(m )סמון מ:1הס ימי קגעו ואיפוס מש סס6נ)
phק,ומס ט) חו7יס 6הס 6ג) , גסס שגס מקיטס ים 

 סגות קיומם (ouw ים . חזקות ולעילות : ס' מ,!0)סיופס
  וכו'. הם ולולא : שלס )מתן ר.טגוט,0 ומג , מסייס(nhth וגי וסמוטדו0 , (ntch1 )מע"ס וגר פסס מנקושיפקס
 מיטרק) 6מר סיס hS וסמ!ען!ח ססנ0*ן6

 נקי ננד ),ג"
 6הן ג) ססגס וכנד טגני רק , 1)ד)והס גטיויסס)טפ)ו0ס
 bhnst וקים נכסות סטנת )כגר גן, ~DDt גב)פליקס
 לכם היה ולא : !סיוגם 60רגס )נס סוט6ר עזופמפם
 ממאנס טוגתיט מטס כגסם 1טנ0 מ!פד 4)6 .קבוץ
 לגני מן ):מוע וסמזר0!0 מהפקס גסי 6) )משןויגו)יס
 סס'0 מגמי גירי שסגו ימו , ירטון 6טר סמעטס ו05ימ4ס לרג' )ס!רו0ס גמקס)ו0ס )רימון פולס סו" onhn 6טרסרור
 גנסו0 מו(ק,ס ס'ו )6 . נפשכם שפלות ספני :לוולס
 1ע'ט . אחד 'ום מתנעמים התתם לא : גק'גון !)5נקיט
 ימיגס נ) t)P(e מתף סנ04 נטר סיס , ומזעי סגת)ינ'
 : יפיגס 5ליגו0 גמדן 8הר יום ומיקו aDW )גס סיס6%

 ולעס רקם פ061ס מפסס . וט' בזה יכה היהלסבר
 . וט' הגוף טבוחת .כיבם ששית : נפטגס ימממחסיגם
 יום , ימים ממוס סמאן יימי , :גגות ופג ,מיס חספסמ

 , ססוגו0 מן ומ' 6' ויום סטסמ מן ושגיטי ופספרוטון
na$utוג' , 6' יוס ow ס6'ן ימיס ט:י 0מיז )טפ6 ו'ס 

 טס מס גייוט)יס פוגי , מקט )סוס )סגים יגוניםסס)ומיס

אין
 יהודהקול

 )מרמס רק יודע tpb1 כמהוכo 6(fl~1 סיס עחס6מנס . וכי מרע גרגיר כמכמת ומכמס מוז כפ)56סיס
 % עמס נסתערת מס סוד )עסיס סיס יסטועעיזיו
 כוום סג)וה כש נ!עלח היוחס עם %רסן)ס,
nbb: והיו D'D'WD אכשל עיד( מ"" עד אתכם 

 , טרטסו כך ונגון 6מה OtO סמסמ 06 .המלחפה
 "פד 6הכס מסימים ג"כ סיו סימור SD נוסףטע!ך

 סל סעורך ~,ר  ייכלוסמ. יו1"יס וסיי0ססמ)המס
 וסטנס , המלהמס "נטי עם ,תקוו פסיס סיורומי

 הקמלו רטע סי )נו זוח סיס 6)ס וע) .מט6רח
 סח6 זמטקי ונ"מ[") , עוסיס "יגס סמקך זח'וטה
 ושמירס עעס 610 . וכו' ידהם מפני : "נ"יכטס"י
 )מעסם וכר "מר . וכו' זכר כסו : סונגרתסמעו)ס
 )י)י06 ג,כר וספוח טסם וב)) , ססכח עןגר5סיח
 שר6) כגי 06 מוסכתי נסכום כי כקמרו ,מגריס
 נוס גכ)) סטכח ונס . מסריס מקרן אוחסכסו)י6י
 וכר וקמר . המניוח נדכרו0 סנוור סטנ' פעמו)ט'
 % גרגריו רם, וגבן . סעגושת הנ ע) תורס)מהן

 אהד היה לא : וכרס כקרס !סמ!עדיסססכחוח
 יסים )6 ו") סוסירונו וגנר . וט' לובשפכם
 ס'  "ויט פ-ד , ק31 30 כממטסך טגמ ט)מצטטך
 קבולן  לכם הקו ולא : היי לגסוס נו פרפופכוגך
 כנסיות גכתי ימד DD נסח"סף . תורסיכםלזכרון
 סככת כיוס %ר ר.מוייס מפי חולט חג""גסס
 : חציל ס' )פי סורס ס) לממס יערס ר.טכ0גיוס
 ט4ח לכס ש"ס )6 . וט' מתנע0יפ הייתםלא
 גיס[ )י(תעגנ ימיכס יכ3 6מת סעי d'bhר"ק0
 )!)" ןגפטכס

 כקרי6חו o)*o)b o)tiP ס' פעם סיס
 ש"ס סוס סמפטן . %ף ימיכם ששית : עוונ03נ0
 ומועייס ג"כ שכ0ו0 כי , וסממצזיס ססכת,ח3'1

 מסטר רא"ל סיט ועט , שמס כ0ו0 יוכ))1סנעס
 , טסים ימאיס 6טר ץ פנס )מסיח מניע כגחיכ)ס
 , ש %ע 'o'D )6 , ממנין ע) שדפיס יוס 64מסרי
 , מסגת מכוס )עסות עמר vnbo נעטר יסמימ )6כי
 כי , ששד טיכס סימנס סנ0 קימי כסיימה סכן1כ)
 קפצת 164 'פהק! )6 , פמט סם'חס נערכםסקס

נפיס
  פן מטה 06ד וס61  יון, otca רוי , ~onw ועסגמז(

~'PG 
 ושימי ממששי ס"ס יסח . הנפוי ftWID1 : גןייוג
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 95יגהכוזרי שלישיטאמרמפר

 אם כי , מנוחתם ביום מתישבות אינם שנפשותם מפני , עליה יכולים השריםאין
 . שלמה במנוחה נפשותם יאין וינעים, נעים היו , ותמעה ליגיעה ההוא ביוםיצמרט
 הוצאתכם כן אם , לשלל מזומן שהוא ספני , לזולתכם יגיעכם כל היה הםולולא

 : שמים לשם בהם שההוצאה , הבא ולעילם הזה בעולם לכם ריוחבהם

 המילח ר"ל , האלהיים הדברים אלה במצות נזהר ממנו ההסיד , החבר אמרל44
 העריות מן ולהשמר , האלהים מאת הטצווים ותורתם והמועדיםוהשבת

והכלאים
 יהורהקול

c)nbטכיעיח סיסים 53מר1 מ"ק פרק כס)יס' ממורס 
 כמצחו טוי מס )6 , וא' וימ;1מה גהנ6ס טיסמי'

 אין : ממס כמכ51ר )כדו )ט3ח נקהי כ)))טע7:
 וס כי פ' סימן סעירוהיך כ3ר . 1כ1' יכוליםוכו'
 היה הם ולולא : 45נו  )תמוח 13 יכוו ט)5ממת
 עם 15 )וקהנו )ענדיס ט5י)1 . וכו' יגיעכםכל
 ונע,כ תטבח כלס נתיר היו כ5מ1ר כמסמסקנסי
 שהוא ספני : גורים ;סטך סיס ויגיענוכמדגר
 1קרVVDnD rrlnnnl , 31 כטסו 'ב'ע כ' .וט'

 . ה1' בהם הוצאתכם א"ב : סט)) 5)סוזמ:וחו
 ו3מועד'ס שכח ממנומס הוע)ח דנר' כ) ע3ל")
 )יסו7יס יעמוד 1ס))ה ליה , נגרו5טל

 גע1ס"
 1גכ6

 כיון , וכמ1עדיס הפכח מנוהת )לרכי הו,5הסמכם
 ככ) והטס והממון הגוף )מ;1הח יוםטכ5מ1עוהס

~)vo
 סורס כמס עוד יקרץ 1)5 , זכי חסר סט1כ

 מוסף הכיר מפיוח כזרך יטמר 1כעח . ריומ 5סכי
 )ו ק!1כין 5דס ס) מ11;1חע כ) , דגר ם) פסטוע)

 . )ו pD'Dlt הסיף ט5ס ויו"ט משחוה הוןמר"ה

 נחסדאוצר
 מהמגיס ט6"0 סמ;1מס ימי )1)6 י') . 1ג1' הםולולא
 hu גג) ס61ס elc )נס סיס )" ס1611ח 1מ11'6'0נסס

 . לשלל הזומן שהיא מפני : )וייס ויגיטג0טג1רת:ס
 גג)1סכס, ע)';0 "סר ס6תנ )י)) מ11מן כו6 )גס סי(סממ1ן
 יקרס גמר )1רגס )?: יקהו גיסג: הון ג, 6ח1גר11נס

 ()6 גטומ.ס 6חס 6'ן ממון ח6כפ1 6ח0 061 . הטמירסרגי
 א'נ : מידגס )גס 6פר ג) )קהה עריגה סמו:) רוהימס

 ~nwir גס1611ח t'hthn טפס מס . בהםהוצאתכם
ntvutn~t: טין גוס מי1ימיס 5ח0 . בעוה'ז לכם ריוח 

 ממון ס6,1ח:ס וכ6')ו , ט1ד ט)'1 ):)וט 'גבס סמו:)'י
wfi~גסו) )עורג )גס סמוי פגר . ולעוה.ב : אגס( 
 : פיס )(ס ומגח vutno י1ס )פוי סונ6"כסס)
 1' גסימן סוג'ר סמני . וגו' נזהר ממס החסידיא

 ,1יר nmh)c" סמ0'ד 6(ר ס")ס'יססמע:'ס
 נט3מ רגר'1 ס(ס'ק 1ס;11ר' , מיס גמ;וח וסחה')גסס,
 שר fnht . ומורד הגח ק'וס 1ג:גמ (unt~h סמ')סק'וס
 ס"לס"ס מהמתסיס נוגד 1מ')ס :גת :6'ן רמי )דגד,ומהגי
 ע)יסס ;וסף 6ג) ממזן ס1611ח ע)יסס ,1,'" תטי );61(י
,די;. )ש) גיטי סמ111יס ד';יסס . המצווים ותורתם : ויחייחר

 סנוף , מלקילו )ט;י הלנח מן התסך סתורותוע)
 סר )קבן שמנומס השיחס 3חורח ונונו , ו% עניתו ד1גמח מעין )"5 ללק כב' סמ1יכ כהב ,ושסם
 ונכול , הק) ורעיון סמהס3כ גחה)ת ה' מ,'18ח ע) סמורה העולס מ17ט וס" 8מח' דלח כלמנח ,סעני;יס
 העגין ותיקון , העיוני ס5מהי כדעת בו)) vcn הו5 וכצ'לו , מוריס m~D מהמח גס;'מנו l~SD ס'מסד'
 * , enb ךעח 5) )מגיע הי6 בוריס ובימ"ס הטכה1ח טענת )"ס סרק כטהיטי עוד וכחץ . נלה ,הנחמי
 מסתממס ט3ו תה ;ולע כגר כי , מפ1רסס ,~IDD הסלח נעגין %y ט' טס וכיקר . ימי )סניסס 15 , גוף)מצמח

 מס עס , ונדי) קמן ממך 'מצע ס)5 , והעורם כעם) מן ונמנימה נסוקס ה75ס מח סכ'ע'ח "'ה'סעי
 לשם בהם שההשאה : ע"כ , סעו)ס (civn ס6מונס וסע , )ברוח מ6ז סנככד מדעת ומק"מטמחמ'1

~De
 : ,דם ע) מ,טנ סמקווס הטע)ח 5ין or )ע6 כי .

 המקמל מרט 6טר 6!)גו המסיד מורג עג ךכרי1 נחו) 5) ממכר סב . וכו' נזהר ספמ החסיר'44
 העוכיס סמעטיס יצוחו )ו כ' הורס ומס , ס' סימן סוף עד ממטך הקוך ויסך עציו לכרומיה

 ס5)סיש כיצור ע) וכסהי31ו . bt(e~n וסכ)"ס )מ;הנייס המט,)טח כמרוקחו 1' סי' עני;ס כ6ר "טלסיחעיס
 . סר5יח כשר י' סימן עד וסמ1עדיס ססכחוח ע) ג"כ סדכור נחגוג) טממגס , הכטיס ההוך סמי)ס וכר53

 ס6)סייס ומן , מיגיסס )בטח מהמס נמפטיס ממסיד מסלפי נסו7עח ידו 6ת )מ)5 יתינכ סמקך )ס;יופחס
 גי , 5וח וס)סחס , וס"ס ו' מסימן וכרס טקדס וסמועדיס והסלח סתי)ס ר5טיחס ומסי . סם)סמוקיסיס
 טורס ?o'pn הקים וגלון )וס וסמליך . עלס 6טר גט14תיו )וכר והמופדים והסגח1ח , כריח )5וחכמיקס
 5תגס כי , 416 מדורס טיעול 13ת1.ס דפחי פליז  סח;ומ תה אדי ע"ס )" עזיין כי 5סס . סרטיססל"יסס
 סקריכם ברין י"וח  רפטך סור על סעודתו סופר  צלחי דוריס משל לזווג עיי onp1 ייפט לחכי סדריםללס

 63כ4 )מסך כונתו וחסי , עמו למרח רום מיחס עקד , מדל ע) ס"ס ),כרס סמדר  כיון לל 61ולי .ושיינצר
 ימית כנסס כי , יסוט סס טיב) מקוס 6! שסייס חקים !1ממ יער כערכוג'5 )טגיפ וכס1יכו דשו עסיערו
 5סר )5 ו6ח נס ו8ף . )סדר סדר הכי )ו ויהי , )חגיו סודמגס עת כ:! מקוס מב! הסס היכהממעיד
 נפק קמלי טרסה 6ג . וכו' הערבת טן ולהזדמר : ט5ת יוג!ון כשר מסור 6! דכריו )קרנ 6הוהרימי

 סיקדוסי

. "גמי וגעגעך--רחרחן ש " ק  א. וז4, ח, 4,.ן ש,"מ ינ,ו 
 -דך-ו"-ז"--__

י כעתירים
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שכרזן שלישיכאמר780
 שנתלת ומה מע"ז זלהשטר , וביובל ובשמיטה , ובחיים זבבנדים בצמח,הכלאים

 החלוסחן או וחתומים האורים או הנבואה מזולתי הנעלם ידיעת טדרוש ולהשטר ,בה
 מהנדות ולהשטר ומנחש. מעונן ואל חובר ואל קוסם אל ישמע ולאהנאמנימן
 ולהשטר , הצרעת ומן , ובמנעו במאכלו הממאים היים סכעלי ולהשמר ,והזיכות
 עבירים כל על בו חייב שהוא מה ושמירת , ה' אשי חלק שהם מפני והחלבמהדם
 והבטרים והבכורות( )נ"6 בכור ס%דיון בו חייב שהוא מה זולגן , מקרבן ומזידישוננ

ועל
 נחמדאוצר

 גפי . שבגרים : ולעיס ;וט כעי . בצמח : :נחפיזי
 היים גפי מים נ:מ מ)5;ה לטבוח ט)6 . ובחיים :גנד'ס
 ע'ו מסייסי . בה שנתלה ופה : וסיפור רמזוריתו

e'1thכטופס . הנעלם  יריעת  מירוש ולהשמר : כיויס 
 16 פיו ולוהט )טין קוו עסוי ממזו הכטקס יגו oI'hהיסח
 סיריסס  6'ן ופ'. הנבואה  בווולח : וסיים  יפכטפימ)ט16)
 : )מלן והותיס מ15רי0 16 סוגיי מ6ת סדריטס רק )נומוחית
 וגו' חיש מבעל' : שמע ט)8 דסייוו ו') . ישמעולא

 סינט מווסר סימן כטמ6יס נרקיס סמווס ר') .ובמגעו
 קים )5ג1) לסור גה ,גע 05 סיירך) 151 , ניעדסס6וי)1
 %רט0 נונע הסמר גמש . הצרעת וטן : למקדםולגסוס
 נסכרו 51מס מטיח ;נון . בשוגג עברה כל על :וגו'
  6טס  ססיסט  ופל הפח ~lhv ע) ;ריחות מ)'1 6החע)
 פקדון וכנכעס סטינה נג'סה קרנן ;גון . ומזיר :סכוי
 גסמס נגור . והבכורות : סמג"ד ט) טנ5ע מרפסוטפחם

עהולס

 יהורהקול
 06 מט6 ה61 11 6מר nib)o 11 סרי וכהרוקדוסיס
 כסוף עניגס מורט העריות כי OSb. כדכריוגססו
 ן קד1סיס כהמלח  תיניו  6ליס 1הכ)6,ס , מוח06רי

 6)ס וב) . סינ' כהר פרטת- רפט והיוכ)וססמיטה
 : ונורו נורות נהקקו מקוח הסכה נערתי הסההכריס
 . וכו' טדרוש להשמר הף פע"זולהשמר

 וכסרטם , הפייס ישך )נמי מהיהסיס ")הכ)
 % 63 5הה כי , ימרו נוססים חדר גכ))ו6הח
 לעטת חפתי )" )ך עתן ללשיך ה'  "סרהפרן

 וכחו 3גו מעכיר נך ימ61 )6 ההס הנויםכהועכומ
 סכר ומוכר !מכסף חנהט מעוץ קסמים ימסנ%
 0',ה נחן ק )anb~ 6 1ט' הגויס כי 1ט' תהיה המיסינו'

 6)ה'י
6'3( W~PD ס' )ך יקים כמוני ת6מיך 

  מהנדות  ולמשמר : וגי'  מפצפון היו6)0יך
 פ% לשים סךרקן  מנסן  סיס ה% . וכיוהזיבות

ICD11יכטסויי  ופפפפומי יייייי פניי פליי  יספירסן  5רמ, פל  
 גפסוכ יוזכר ופיר פלפו. ני91י p~tno יג

 חוריע כטרטח  הנרתח  פיין  נפיך  eo~lnbl , אפייי סי' ונפגע נפיכל  כפתיים סייס ככפלי פייןספלם
 סעות06 לסקדיס כיון 4% ,  מירט מנס מהיר ומנס . פירע "' סוף  וס~יפס הגדנה 'RD ולחרונה ,ומצרע
 על יזכיר ויטמר , מגופוסימנס

~TD 
 1 לטלקס פסיי פתי %רעפ מג"ח  פיפ5ח )הקריס  מלרך ומי .

 טיכרפ  לפי פלירפ, סילד יייי יידה  פן נספר פיכלסי סיתם פל  טפילר כפי ,  לרפס מנפי מפ5 קלסג'ל
 פופים  כך ולפר י כירטס שכלס  עיפייס  מיוסר וי1יביס סנרוס  טיקרימ )יפר or ולסי , נ"מ  סיפןשגי
 ור.רף'רנו ויקרץ גפ' כה"ג כ[ כי . וכו' ואשלב סרסם ולהשאר : שהזר לוס פכות לס סיט מייסמנעלי
 )ש דם ו;) הזג כ) מוטכ1מיכס גב) )דור1חיכס עורס מקח (ro ח"כ כ, ניהום )ריח 6סס )הס המ,כמההכהן
 כח"כ 11 כברמח גס . ע"כ , וט' )כס למוריס הס )נכוס והרס טהה)כ קמרי הר"כ"ע ע)י1 וכחב .ה%)ו
 1נכרתס לל' 5סס מפנס יקריב  %ר הנסרס מן הלנ blh כל כי 1פ' תעכלו לן ועז וגטג טור מ"כ כ))6מר
 נטם כי מוח למרי כט' כרש סכן , הוה OP93 נכל) סדם גס הכר מן ובדעתו . %ף חיכנו )6 דס וכ)וע'
 mnh' כן ע) יכטר כנטם 610 סיס כי נטסוחיכס ע) )כסר התוכם ע) )כס נחהיו וצי סי6 כדםסכטר
 t"Jbno זעה 6) )ס1ר )ככ1 יסתם מן )הבדו 6ין כמנס . וגי  רם Sjhn )6 מכס :טס כ) י"ר6))כני
1'bDדעה מתרתח נטוס כונהו חחכ5ר רק עומס, סנקרגיס ה)כ 11)ח ההורה מן שור מ)כ( . 

 "סר הרמכ,
 יקרינ 6טר "onos מן שתרו , ס' 3ימ פהור ככ"י 3י6ולו מנמת וה3י6 ר.ר6כ"ע עד מגממם טספעריך
 נסיר 6סר ככר הכחוג כי , ההווין 6ח ילפיניי  ירנן  פלפפ טסית הנהמה מן הירוטו סיסיה ימכן )6 ,פמנה
 6טר הכסתם מן ססירום הנמורס והרביה קמרו עד , וכו' כ6ן ונס וסתר, חשי מס וקין ה)כ כ) פחסמנך6
 ינק %ר כ) )ה' קררן ממנה יקריבו 6סר כהמה 061 נערכין 1Db1 כן כי , הקרב ריאין מן , תמסינךינ
 סקרנן גו כ3ד וכסר 5וס כני כו וייהנו )מה ;רח בו ים כח"כ וכן , מ"6 סרק כם)יסי כקמרוסקרכנוח ככסי עלנו )4י ר.מורס נס . לב , וגף )ה' קררן מתיגה המליכין נהתס וכירוטו , קדט יהיס )ה'פמפ

 כן עטם ט)6 מס ה' משי מפק טסם 1bD' כטמרו והמ"כ הגס 63יסור יוכעס סניטר ומה . fp ,)רובדים
1ba, 6( 06יה כמגס כ' , וכרפ 6סר הרובע דעה ט )ח"ח עף ופככן  במכסו) )שקה ו6ח חה'ה JSD 
 נמנע היה )6 כטלר כן מו61 היה ו6י6 , משלס כחוג ם סנמ61 כמס הסעס סכי6ר ככמרי תקןכפרתך
 על כעכרו % מרוסס סטמ0 ע) ככ6 . ומזיד : גריחוח fson 6מח ע) כעכלו . בשוגג : כן נסתסגירו
  3מ%ש טס otnntte וככר , ה6)הייס מסונ כספך  יזכיר  6סר העגיניס  רוג סמלן  יסס nam,יע כי פל פייב  מסוי מס ות)כד נפתרו ניו סימן גשי כ,ס ('bSl ע) סכהכפ וכתו , והסקז1ן סעדוחטכועח

  פימו למבסס כחיך  קרנן פניי כל  זביי 3בפעס טפס סמכי מסרר ופרופי גר% סס פספשורים.
השיכריס
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 זש יךשכעזרי שלישימאמרספר
 וצרעת טזיבות( )ג"6 "בזיבולי סטנו שנראה וטה . קרבן לה שמזהיה לידה כלועל
 והראיון עני וטעשר ושני ראשון ססעשר בו חייב שהוא טה בלעדי , וטנחהקרבן
 , כישראל אזרח כל בו חייב ה' קרכן שהוא ותורותיו והפסח ; בשנה פעטיםשלש

 למנחות המהורים הקדש וכלי מהכלים צריך שהוא דמה , והשופר והלולבוהסוכה
 יהודהקול

 גש בסי' ופס וכמיס, כהקעה !הרמתיהמוערית
fna?~53מר1 כי וזה . "הריס שעריס ":יך גבס 

גתי
 כענג עכירת ג! ע) בו תייג מה51 חס המירח

 ע3 טהייכ תה כהזק זה ;נע סנה , מקרנןומויל
 נכול ס1,7ן וגוכר1 , ט7כל 7כ1ר ע) 15 טעמהמטפה
 יהיס ע;ין ע) כ1 טמחמיינ ההיק גניפר נגעוככוליך
 וכוי, ס;ר5ס ומס וכו' ;יזה כ) ע) 1כ5מרו ,3נכסי1
 , כנופו סיהיה עמן ע) ט סיהה"נ הקרסן )הזקכ'11
 cDnl~ וסני ר5טון מעמר ט"מרוחס

 ה51 נס עני
 וכרס, טק07 והכג1ריס כשור מגסיו סיהיה תהמסוג
 ס) מויו מג)) זהויהיה

~TD 
 ומה . וכרס 5כר

 13 סמהחייג הקאן הזק זה וכו' 1הר5'וןט5מר
 וכר כן ע) כי , 5הר מעכה מוקה 'ך1ע ,מןגהניע

 לסרט13
 סס1"

 , "'Shln הצרה כ) כו ההייכ קרכן
 טיתהייכ ההזק כו" 1ג1' והנ7ג1ה כגדמיה מנגזנסיף rc:~ ומה . נורם הותן רק גמעסה הסי זה פקין)ומר
 'הר סמנם . סמכ בג, כמ513ר נז3ס 15 :זרדרך

 הסור מרע, '511י כס הר' כ"מ)ע ה;גנ0'0הכריס
 ט"ו סי' נסנ' נס . וכו' לירה בל ועל : עיני)תרנייה
 ג) וע) , כימרו ג5הד גוס 5)ס ספח כ8ו;קג)1
 סכח3פ וממס . 1רעח 1ג) ויגה 1גנ ), ההיה)י7ס
 , תמם !יוד פ) 5))י שמטס 11 )ייה כי המרמס
 סמ15רמוח  חוזרות מטמעי נ"ט סוכלה הגחהעט

יל9-במה
  נחמראוצר

 ליייו כל ועל : יפווס פמ6ס גסת וכגוו )גסו )'תןפסיו
 ופה : )הטיח וחוי )ט1)ס כג( 6100 סיודה קרנן .ינו'

 טס'6 1סנס סוג )קרגן (ו16י מס . בזיבות sl~aשנראה
 טגנן י1ס י'6 נהון 6101 )1.גס oflhln ג'מ'ס ד0י,יפיס ימיי ב)(ס הרקס 06 ו60טס , ימס גזי טוי 16 נכויסטס
 ס!' יסח דם, )י16ח מחמץ טס06ס מטס י') , )הדסוד0
 טד ויגד ימי ;קר6'ס ימיס 1' ולמר וו0 ימי (o~ah1ימים
 סתרת רצופיי ימיס ג' רעה 6ם 6)1 וימית 1"1 , יו0י'6

 , הדס )'מי מזורח 61מ'1 גגתיני ויגס קרגן ומגי6ס (cttpי
 מן 6מד 3י1ס כן י6יוה נ' יו"כ 06 כ,ג 161)0 . ממירוגן

 : ג:תי;י קרגן ומגיל ימית טגעת טמ6 י6'1 ימהגכ)ס0
 6טפ סלמן גג(יס ";י טירתו 6הר מגיל סמ,1רט .וצרעת
 מג'ל סמ,ורט . ומנחה : למט"ח 6מח ונשה ע"סושוי
 (מן מסין גרגיריך ג4) סטיו;יס טיס ט)1 גג(יס סיסע0

 : י6יס שקת . והראיון : מגגי . גלעדי : 6,1(נמומוח
 כמ"פ . ה' קרכן שהוא : הקוחיו גומר . ותורות.ווהפסח
 6)ס! כעוין גרו) קטו וקו , גמ1סיו 0קריג !6 ס' ריגן6ת

 אזרח כל : קלגן שוס מס6'ג גיטנו ע) גנתסמייגין
 : ;קי 6'ן נו מייג מיטיל) ימיר גל וט קרגן .בישראל
 יטיגת גמטיס מייג מיגרף) 6מי ג) . והלולבוהכובה
 )גבס מעכס גו כצן fth . והשופר : )1)ג וויילסהכגס
 . מהבלש צריך שהוא ומה : גר'ס 16ח1 דימוע סג)מייגין
 וכלי : 1י6ו1ן יסתו1דכ ס(!הו גמז גמקדט 0קגוטיססנטים
סיוט סכום ט) . הפהורים : סקרנן !הטמירי סמט)ס!יס .הקודש

 ונר5ס , גמתו;יה מנוס ך)יעגיד )ים bnw , חהיחם )כעקה נס סיו!ךה ען התוטרח 11 מוכס וקורס .והמקריס
 תכי6 6ד0 16מר יסות ר' חוים התודר גין 5ין וכא' התקג) וכד' , קרנן הגה1כ 5ותס הייכ ,ס כמךסע)
 קרנו גנון ונדכה גנדר ט)8 הקרכנוח כ) רפ"י ופירט , הייכח סהי5 קרגנ1ח ג) וכן שהו ע) עטירקרגן
 )טקס SP30 מייכ נפה )הוכח טג"יס כצו מוגה זקרכ;וח ההוסיפה דגרי הס וכך , ולטס ומפלחיכהה
 , קרכן )ה טחסיה )ידם ג, ע) כו מייכ bton תס סמירה ומ"כ כלותר געתה אסון מיעור ,:plp .גטכי)ה
 5ותריס ומכפיס וכו' ת"כ) קרכן מכי16ת 6)1 ס"ק בכריתות מסנינו גמו , קרגן )ה טלין הדס 'ס 5מי0גי
 מכילות סכינן יקו , וכו' הטיפס תס ייוע וקינו התטרח נ5כ) וקינו מכי5וח 5)1 , וגו' 075 מוורה 3ו סיה6טז

 וכר כ' קרכן )ס סיסיה )ידס כ) SDI סי5תר וס ,סי היה רצוי 151!0 . וגו' וס מ,5 מיס מ)5 כפירהמצה
t!lDSמפתיו ע) יכוט יחס כסני וס מעין המכריס יכרי1 עס 3ג5ן סדכריו הו" ר15י ועוד , גוייהו . fp 
 מקת וחהיס , לטס המוזכר עס 5מז'ס ו37ריס nob ספה , )ו טההי0 )'דה ג)  ופל הנגסה סהנרס55מיה'
 : 4 מהסיס )י7ס כ) ע) קרנן כ1 מ"כ טהו5 מה 1טמירמ 5מר כצ'לו , )מצה הנוכר הה'1כ עס ;קטרהקרכן
 פהרח SD המ1נ5ה btO . ונינהה : הדין מסורח מיזו ויכוקם )ו סר5וי מה 5מר (lS'h . ממגו שנראהוטה

המכרע
~irinp 

 טיוכיר המנהני1ח התורות כין היה "כררו השוח סהתקוס ;ר5ה . עני וטעשר : נמק1מו
 מגריו עס וירפו o)nh ,נ0מ1ך

~5DD 
 ממספרו רומו ר.מעסר ענין )סייח 15 , המניפה חהפרד סג" וסני ר5סון

 )עני;יס 15 ; '"נ פ' סוף מ"ג המ)המוה מספר גממיטי הר)ג"ג סוגר העפרה ob OtiT~:S , הסודות מן)סו7
 )ג3 הפסם מג וכה . ותורותע neern : ה5)הייס המקים נין וגרנו "h's כן ע) , ונע)ת'ס ע:יוניסיזהר
 ;מ מטורס כח"כ מהרי , "ורם fhn" מי )ה1ני6 (or כיון ת6 . בישראל האזרח כ" : מטטס'ו 1)כ)יכרז

נ"
 )פטורו יקרץ rht וגר ג) )ו סמו) )ס' nCD1 noe נל 5הך יגור וכי , 15ה1 יעטו יסרק! עדה כן טרעס 5,
 זכר 5ך הו5 רק , נהוגגס הנר וכנר (nlrh יהיה 5הח O~1p , ט י~) )6 ער, וב) שרן ג5ורמוהיה
 כשרפ וליה קמרו סיורה וכמו , ה16רה ע) המנוה עינך ג' 1עו7 , טס ה61 וורמ נריה כן כ) ע) מורהסטהיס
 (wp 7קרh;t'S, 5 ,שרן

~nhc רם"י טס 1ני5ר , 3סכוח יטג1 כיסרי) הצרה ג) מכוח גכי mtb~ וס 
n~fb: (5ומה : הנרים )רצח 3יסי alnr מגכוריס כסריסי סממנו ;מס כען 6עי . הכלים אל צריך , 

כמאיריס
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דןכדזר5 שלישיכאמרמפר
----  

הכוזרי שלישימאמרמפר28
 והערלה הפאה ושסירת , והטהרה מהקדושה נו חייב שהוא ומה , האלהולקרכטת
 נאמן להיות שיוכל מה האלהיים טהענינים שישמור דבר של וכללו . הלוליםוקדש
 ומח והשלמים והנדבות הנדרים מלבד , שכחתי ולא ממצותיך עברהי לאבאמרו
 והשלטת , האלהיות התורות הם להם והרומה אלה . מהנזירות עצמו על מקבלשהוא
 לא , תנאף לא , תרצח לא כמו , הסנהניות התורות אבל . כהנים בעבודתרובם
 , הנר אח ואהבתם , כטוך לרעך ואהבת , ואם אב וכבוד , ברעך תענה לא ,הננזנ

 מחטראוצר
 בפסוק )ט1ן טס סי וסוך . ולקרבנות לטנחות :משיט
q'p~מהקדושה : ס;רנ,1ח גטסק . בו חייב שהוא ומה : ס'3יח עסוי גאי סמנחס 6ת יטרק) גס יגילו ג5"? , 'סע'ס 

 וונימס מון ומשכת סגו) מממכנת )סימר .ומשהרה
 ,וגם ס"מ דגריס ::ס )טס דוגהיס קמ5 ורק ונסוף ,מסמס
 וקודש : 1כ(:ן הר5: י15ה . הפאה ושטירת :וגו'

 טה : גיר1כ)'ס fi11'DO )%ו) הי,ג לגיעית גסס .הלולים
 ג) גמ:חס . ינו' עברהי לא באמדו נשטן לה.ותיש'וכל
 טגיקית 1ג::ס יגישיה נכוס מהווין טסת ט) 5הר1ןוטע
 גו)) וידוי 6101 , סגיה מן כלן: גטרהי וחומר סטמיפכשן
 :)5 עז ע)יסס )דקדק ,?ין ;ן ולס , וגו' ממ,ות.ןעגיה. )5 15מר וסריסן ס5דמס מ,ממ ה,יג :5זט סמה:וח ג)ש
 ינודח רונ . רובם והשלמת :  יגו' סכרתי )6 נקמרויסקר
 : (ol~r סטר 1וח1ה וסס:עס כמהיער מסר נ:ה:יס מןסמקדט
 , המויויי טגון מ:סנ סמכ)'מוח י') . המנהגיותהתירות
 : טה,חן סי5 לטויס ההרס וחוס )6 5)מ)י 5מר1וטויכן

ועייבת

ולא
 יוצדהקול

 , חס3 כסף ק) 3ק!הוה גג1ריהס מני5יטספפיריס
 , קזוסס ערכה ט) עריס נסקי "1הס מגי6,סור.עגייס
 העריס סקי ר") , !גהניס וח:יס והכגוריסוהסריס
 כגי יכינו כנסר , )6מר גה31 יטעיה וכסיף .הקלטה
 הקודש וכלי : ה' 3יה עמר נקי הממה "חיסרה
 והטריה. מהקדושה : סמק71טיס סרם כ"י הס,ג1'.
 מפומ6ח וכהכמר ההמרינה הה16וה ממוהר עגמו)ק7ס
 כיון זעתי קלי . הפאה וכשסירת : וקיטיומקוט
 :כן!ה כ3ר כסרס הטקס כי , ווקן ר6ס )ס"הכוה
 כלבד : כסמוך סיהנ"ר 1גמו המבהגיגה שמוותגסונ

 הכמריס גמ1 נמיונ נכומש ")ו ט"ין . וט'הנדרים
 ע) )סטר ג'ון ההכר נסוכ הרלה כעין ועין .ט:ו;רו
 ה:והנוח סמיכה ה31ה עליו הועקה 6טר המסידענין
 ס"מר הר6טו;יס )דכריו גסוהר ;ר6ה ו,ה , הגיח3ט:י
 וט, הנס והעט הוה ונמק1ס הוה כומן 6ך "'סימן
 3, סימן ~loSh 1סג1(רי , וכו' )טור עלמו ססכניסמי

 , וס מסיד ח) יסרו )ו )הגין והס"ה ג' מסימן ההגל נסע ומסם , היגס ט3גס כמסיד מעסה !י סטר6"כ
 ממפ כהס,ד 63נ,רו הפח המסקך סכר6פ סזכריס ));ח סגים הס 1סס , וכו' ממסר ה61 ממסיד63מר1
 wlib ההסין כמטטפי הסטור הסקוס 6!) כן טהרי יגס 1 סגי5ך:ו כמו הם) 6פר עגיליו )הסויט 1;ו'גוהר
 כה'6 ההתמס תמן טה'ה כגור 6הס והסך וה שתננו ההם'ד העוסה מה )ך סטלהי שגי 6מ? b"sסימן

 ונרעח ומה'ט 1סר:'ס ונדוח ו'ג1ה ;ומ"ח 1גגגד'1 3נ1ט1 :חרפ 61'ן וכו' ההם העם 31תוך ה6)ה'וגמק1ס
 , גומדנו המסיך ע) ונמטכ הפך הספר הדת עם ג' ס;)' 3ע'ן ,ר"וס ה5מ:ה' !ו!6 . ע"; , 1ג1' וטווכח
 עוגה הקרם ג6')ו עוגה 3טרפח העוסק ג) , המורט הכ)) "' ע) הלו המגה עג'ן ממס הו" ליק דגל)6
 געי, 1'ר5ה , "3נ1רות ההז1דס )המניט המדתה ומנה 3קר13, טרמה ה'6 ":):ו ההס'ד ככה "מוס כ' ,וכו'
 ה6) )ט:' וממסג1חע לע'ו 'קרו ומה , וסעהן כמקומן הסה המנוה ג! ועטה טע) כ6')ו יכין ו)גכוטכסו

 )סקכ"ס לכרפס Sflb כחל6 טרק הערוה במסגת ו") טמרו וכגר . )מעטם מהטבה !'לף כ5'!ו עסוסמע)ה
 כ) הקר3נוה סדי )הס gnTpn גבר 6") , עלתן הה5 מה ק"מ גסמ"ק "6'ן שמן הגחר'ט 3'ןכנרית
 כמירס נס , עסרון ע)' הרי ס' וגמנמוח . !טנ' קרכן הקר'גו (D'h ע)'הס 6נ' פע)ס גסס טעוסק'סומן

 כחורה ר.נמסק'ס ה"מ 6)ו , עהורה ומנמה )סמ' פונט מוקפר מקוס ונט) מ)"כ' מקר דרסומגהומ6
 יעורס סתורה 61ת ט:6מר , )סמ' 1מנ'ס'ס מקס'ר'ס כ"')1 ע)'הס 5:' ומענה olpn גג) עט7סנהדוק
 ימנהס )עויה ההולס nbr מ"ד )קים ר'ט 6מר סס עון . ע"כ , פגהה ונ6 עורס ,6 כתורה ו5ח ,)מגחה
 pno~ ו6ח כה'ג 7D(h )ל" ומגהה OSID הקרה ג5'!ו כהורה סע1סק כ,ונק

 לג6 5מר התורה(, ז6ת רק
 תהה ,)" עו)ה )6 גל'ך "'נו נהורס ~polt כ3 רב" "מר 6)" , )'ה מנע' ומומה עו)ה גמגהה )עו)ההק'
 ט!מס טימר מה דרטו טס ועוד . ע"כ , 6פס הקלים כקילו onb כהורת העוסק וב) מסלח סקרתכייסו מסקה גהורה העוסק ג, , ס5טס הורה ו5ח סמפ"ה ח1לח nbr דגחיכ מ6י יוחק ""ר . onb 1)6 הפלחו)6
 ע:)ש"ס ו6מ היהה "יך ו") )הס וה1קסה . Sblnt ע) ו6ת (tltnSh DSID ה' ו)מ1עךי 1)מיסיס !סכהוח ו)טרכיבקר DdtDI המיד ומערכה סייס n~Dp קטמו )הקעיר )ו )הקדים ")הי ה' כטס ניח כוזה ":י הוה כ'()יס"כ

 בגדו) הסר nt'(Sb 3פמיס( )טי' גנוי מוכח רכ 6מר גיז) רכ וקמר , כפקו קרנ:וה טהרי יטר6י
 :093 (tSth הכה31 ע)יהס ומעקה עוזה גה)גוח העוסקים ה"ה 6)ו "מר יוהד ור' , קרכן 1מקריכעומז
 למרו עד וגו' )עג1וס וחס מט:' הגס:יט ג!כ 53מרו )"6 סימן דכריו סורו וכן . ע"כ , כיתיהםמקדט
 הפיד כטרטח יוס ג) קרבה הקזה מיטר") )טניס ו5ה שיהה וכ"י . ע"כ , סגר !קכ) גרי כהסיזיסח)3

 עכל . הטנהגיות ההורות אבל : ומן יגג) מקוס 3ג) ;ק?גן )הס יסית ים כי , מקימן Irt'bוכמטנא
.המע

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



 29מז הכוזרי שלישי מאמרפפר

 במאזני והזהר , והרבית הנשך מן והתרחק , בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשוולא
 "והפארות ותעוללות הלקט ועזיבת , צדק והין צדק ואיפת צדק אבניצדק

 אלהיך, ה' אנכי כסו , הפילוסופיות והם הנפשיות והתורות . לזה והדומה ,יהפאות( )ג""
 מה תוספת עם , אלהיך ה' שם את תשא ולא , אחרים אלהים לך יהיהולא

 פעשיהם שכן כל אדם בני מצפוני יורע יתברך הוא כי , הזאת  בתורהשנתבאר
 . הארץ בכל משומטות ה' עיני וכי , מהם הרע ועל הטוב על גומל ושהוא ,ודבריהם
 וצופות רואות עינים שעמו שיאמין ער מדבר ולא חושב ולא מתעסק החסידואין

 והוא , ומעשהו טדבורו מעוות כל עליו ופוקדות הרע ועל הטוב על אותועומלות
 ותיקר , ושש שמח הוא כאשר לעתים ממעשיו המתבייש וחרד כירא ויושבחולך

 יהורהקול
 : ו' סי' ממכר סמעטיס מן סטי סמוק כיקוריסמל

 סרסה וכקמרו .והפארות
 bS וימך חמכוס כי ה)"

 הס"רהו חכו) )6 רס"י מס וכהכ , וגו' "הריךחשר
 יונם מק01 וכגן . נקיקן ס6ס סמנימין מכבן ,פסנו
nDI)S'כטס פ5ס ,ט"יה סחי ע) ,רמס , 1סט"וה כ1 הכח"כ ג"כ ססנ ob~t כי דכרינ1 ויזיק , כזיקן 
 סר"ס ט6ת ר") )מעכס מנוכרהסט6ס

~prnl 
: 

 ענין מכ"ל "יזך מכ"ן . וט' הנפשיותמהתורות
 ססכ)"סר.מקיס

 מסו"
 המטובח כהלקחו סט)'סי מ"ק

 סנינו ססי)1סוטיס כנס . הפילוסופיות : ו'סימן
 שנתבאר מה תוספת aY : עיונם מכם)כטנהפ
 סגרם ר5חס bS סטי)וס1"יס שן כי . וכו'בתורה
 מעסה ממסכם וכו'. מצפוני ווכחו: ")סיס"מתחל
 וכי : מרון ככני )טויו כקן עונריס ט)סח0 ,ודכ1ר
 מלנס מיומך כמקוס )6 . וגו' פשוטטות ה'עיני
 ט' סכחוכ מקמר ולך ע) כב"י, שמר כלינו ,3)כ7

 ממס ס' עיני רק וגו', כס ")חיך י עיניעקכ.
 : מספר "ין נמקומוח סמסכ"ר כמו שרן גג)מטוטסות
 . בדבר ולא חושב ולא מתעסק ההצירואין
 ופוקדות : וכרס סקדס ומכור מעמס ממסכסכנגד

 ממטכס "יקו . וסעוטהו מדבורו מעוות כלעליו.

 מקלף הקוקס סטין (S~rnb , מסכו 11 כמנמוחסחטם. )כקקי נממסכוחס "זל סיס יסר") לכני כי , וכר)"
 Pbn ס' סימן כמכר ,כל וככר . )מעסס ממסננונסס
 ממש, סמל "'ן "סר סממטכס גרום ס)יע%ס
 כעכור מסממסכס מהטוכס חתכן )" oh1 ,לקמלו
 וחחורס מסמעסס חנקם וכו' ליס סרעיוניסנפורט
 : וכו' נ)סוגס מוכרם ס)6 1חקנ)ס ~ltPS(otע)
 סכוך )מסעע ס')ך . וט' כירא ויושב הלךחיא
 075 יסיע ובג מוג וכס) , ינרחח כייחספסוע

 ו53מרו . מעורס סגרי ממעסי ומהכייס חמיךפטהד.
 ססכרמ טיכי6סו ופח עת גכ) כי כו כיון .לעתים
 ע) כחסכו ימורו טניו הסס, כמעסיס)סחעסק
 מ' פ' כריסי שורך ממורס סכהכ מס וע"ד .מכלונס
 )!כקוטו וחשותיו מממר )רכי יכי"וסו 8טר וב)שמרו
 ט סנסקע מס ען יוסמל , סמטורסמת"מרטחו
 וט'. שטח הוא כאשר ע"ס: וכו', ויסקסריטט
 :  סרוס הטכינס ומס עד ערי מעמהן ו"תג'

וכאי"

נפשו
 נחמדאיצר

 וו ססנו6ס 19ירס נוטס כוואליס י:גליס . הלקןיעזינח
SJD~1% 18 8סס ינופליס ויייו עלומים כספ"לפי0 סיר פן 
 לסכול יו6 . והעוי4וח : לטוייס וסו,  להין לסורסחים

 ים  ,ך ג11 11 )ונטוס 6ינס וגס ג:ררס מחוגרים טטוגיו9יי
 טולל פלטון פוללוס וו9ר18 . לטוייס לסנימס  ויין ,פפו1רוס
 ט1)) ;מ1 5:נ1)1ה "6ר ונד סוס מקטן סקסנו) גן ,ויוזק
r'h): ר'ך ס5')ן פירחח ג:מ)קע . והפאות והפארות, 
 , כמרין הפר )6 פתן ההנוט ג' ;מ'( , )ש"ס מעע)סנ'מ
 ;% :מ,.הין מגלן ממנו חפ6רח1 חע1, !5 גחת(ון'רי'י
 : :דן ;5ח הנב )5 גמ'( ס5? 1קרl 6(oh~sn .ג5')ן

 מחייג ;ס:;) ספרות גימר . ו;1' הנפש.1תוהחרות
 מניע ?פייס סי)וס1סיס י') . הפילוסופיות והם :16הס
 טח תוספת עם : סט1)ס ומדוס ס' מ,י15ח )נ6יטיונס

 ר') . אדם בג. מצפוני ,ודע יתברך הוא כי :גה1רכ חג"י ס;י)וכ1;יס 'ריטח ע) נוכף ר') . בתורהשנתבאר
 5ו 6י: גגם יcf פן :61מר גע,ין , 1)גוחסממתגיס

~sh 
 ס),מ ס' '"גס )" וגו' %סי11 ס' מטס סיס g(C1 )גגו*ין וגו'

 : ;'ט( )יגריס ססו6 (rth 1קו6הו ס' 5ף יקטן 16 כי)ו
wlnm1ננהו) )ר(ע ומבס גמפט)ו הסד )5יט . 1;1' גומל 
 בכל סשופפ1ת ה' עיני וכי : ס11;ר גטס1ק (1hlsn ,ידיו

 ס61 ס' גי )גגן 6) וססגוח סיום וסטת גמה .הארץ
 : ד'( )דגויס עוד 5ין מהמס סקרן וט) ממע) שמיסס6)סיס
 ס' ירה ייסק סמליו ירגי . 1;1' מתעסק החסירואין

 ר') . רואות עינים שעסו : חמין פסו ט1 מרסהו6סגחו
 מטעיו ג) ע) סטמים מן 1מ(ק"ס ר61ס טין י(סגט1)מו
 : 1ק)מ,ס וגרית ג) מנסה . וצופות : גרו) ועדמקטן

 עג זין ,ומן סו6 . וכו' מרבורו מעזות כל עליוופוקרות
 1ט,ס ט'1 ס5ף , ג)טחיד ומטסיו מדג1רו סיחנה) ט11הג)

 גמש , הקלס מסם ',6 ס)6 ופעמיו גרגורו ונסר ט,5ס5דס
 ופרחו , ד'( לעמוס סח, מס )5ןס ומגיד וגו' סריסיוסר
 )"פש 5,( :גין קנס בי"ס ע) :Otrh הנינם גריסמו')
 וגו'. כירא ויושב הולך והוא : סליו זין ),הן סקוססחין
 פוק מ'נ סמורם וגמ'ט , גיבס מטסו זג) ותיגחוס)יגהו
 1הווטוסט ס6דס 'טינת 5'1 ;' , גח1רס גדי) ג)) ג51סמיך בעזי ס' מיהי , tDtp '6 ('1 6'מ גס'ע גסנס'ס ס1ג5נ'ג
 גיחו 5;(י טס 5101 כר,1וו סיו 1סרמגח דג1רו ו)6 ,גד1) מי קפוי וסוף וססקי1 ומוועוסיו גיסיגחו , גגיהו )גרו6101

 ~bh ס6דס כשיטיס ג'ל . 1;1' סמרן גמ1:ג כדג1ר1 ,וקלוניו
 גג1דו שרן ;) מ)5 5(ר סקג'ס סגדו) (סמקן)גו

~DW י( יסחר 05 טו6מר במו , גמע(יו 1ר51יט)'ו" tt1POD) 

 וססג,ש סירכן שיו יגיע מיד , ס' (oh 5ר6נ1 )6בני
 הוא כאשר לעתים : עע') , חפיר ממט וג1טה1 סטיוטהר

שמח
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הכוזרי שלישימאמרמפר50
 הצער סובל כשהוא לאלהיו פובתו זוכר הוא וכאילו , העבודה כעת אצלונפשו

 דקרים בשלשה הסתכל שנאסר מה ומקבל מאמין שהוא דבר של וכללו .בעבודתו
 טעשיך וכל שוסעת ואוזן רואה קין סטך לפעלה טה דע , עבירה לידי בא אתהיאין
 אוזן הנוטע כג"5( ללעס מהנאמנה "הטענה דוד שאמר שמה ויראה . נכתכיןבספר
 , ותדע הקרתני ה' במזמור שאמר מה וכל , יביט הלא עין יוצר אם ישמעהלא

 נחסדאוצר
הגה-ח 6100 %ת . אששטח
 . לעתים YDD~'1הסתגייש יחגי'( , סטו)ס גט;יייסמם
 "י ,שגוצי, ינ'"1ע'י a'hn מנחר , ג1ר5ופשי
 1תע)חל: שמח ס( טהור נמו ,ננט, מס )כממס מנוס ט)כפחס

 צע:נשי,שע,'יע"ש נפשו ותיקר פאס:11
 וק . העבורה בעתאצלו
 גסנדו )סמ1ח רח' , עמו מע'ג ס6)ס'ו טופרו גט,וגרעמס מ,עעי טס61 6ע'פ , ס' )עג,דת ס,גיע געת י(ממג,5ת
 במפר מעשקן וכל : )1 ,מחק ט)'1 (סוג) וישי ,שחו

 : p(o~t והטגון )וין ;המיס מטסיו ג) גומל .גבתב'ם
 עען ודוד , יטקג h(o' יג,ן 1)6 ים 'ר6ס )6 0'6מר1ההכעיס מקמי ((fe . 1'ז( והסריס 1נ1' ישסע הלא אונןהנוטע
 (6)ס י') , ינו' 115ן ס,1טע וגו' גטם ג1עריס גינו,הכיסס
 ורומ;'ייצ ורומשהו )גסו 'ת' (סיג עועמס ס;ש)'סיסע'ס
 סעע;ס ונרזה , oltncJo י1וריס סמון (~ot)e מ:נימ6'ט
 געעס ט)יכס טסן ודוד , גס(נהס סגו;ייס ג) נבגדו610ת
 (DD סם" ס)6 , נקמן גמק,ס יחי לרסון , סוקס ר') ,;6מא
 סמקי( סקו) מקג) תוף גק.ן תונס , ;ן)6ס גמגמם ס6זסשוע
tfw, מס 51חן" tDID) 0גפ') ה111רת גטין ;י"ס גחמו,ס( 
 וגו . ס:מיעס )סרמיג וסוס סוס 8)'ס ~D'At סקו)טובות

 ומרברס וטורות,ס ג)יהוח'ה (o~lr גהימס מנוס-'-מעין
 סוסיות הגנוח ח)ק' ברגעה 2) גמעם גקיגס ס2ו))ח,וייייס

 ט) מ)ספ)י6 עי,ט ח(גט )6 קמו הגמי וג) ,סמסולסמות
 ונרקיס ס(מע ת1ט)ת 0ס יחנ' 610 ו6ס , סעין גיןטמקות
tthe1))סס16פן יתכן 6'ז , סבן) געו)ס ססכנס ע) סנטפייס 

 פקס סו6 מס יגין )8 )מע:יסס ג6)1 ג)'ס ~h'i1Dיפוייי
 , וכר16ח unro מקר 'הגרן גממנו וגודלי , וס(מעס"ה(
 קוו וו' , מ1ן)8 '1חר גירן )אנס יטפיס un)h "יןנענין
 תוף 6) הקו) נמניע :הו6 , וסירס ס(מע מקול טוכעסמס

 וגן . סמום מן מק,רס e'Q1 ורידים מ)6 וסוףס(מיעיי
 מעליס , נטם שוס ט) ממגיס כשר ;יגוני ג6טר ס61.סר16ה
 מ)6 כסימי ס18ר ט) יודךיס ocnt גטין ומחקנ,יסממת
 סנרם ;לטס 16 , סמום מן מקורס מס ונס מ6ד זקיסיייזיס
 8ור ;ינוני 16 , סקו) סרגי( סמומ סר1הניות מיד סרי ,0[ס
 פניו. "גי נסג זגג (יס 16 ג15יר רעום ג"ן (י( יודעמנסס
 61'ן סרו6ס ס61 ססומע ס61 סג6דס סיוטי 0מ)קסרי
 : כבס וסממניו סרומ,ייס ממקוי nhg יתעכסחגור

 "גחי ירעו 6הס ק)'ע( )ויגיס ותרע חקרהני ה'י:0חטור
וקומי

יחשוב
 יהורהקול

 מסך גלעו ר") . 1ט' טובתו חכר הואוכאילו
 טסיו טס )ככון נוכר ה51 העכ71ס נעתסמההו
 עוגני כהיי מנקו טס 5סר עזיו חגמ1)והיסיכה
 כמקמר מתנה fi~UD רק ענד fi7DD 11 ספין ,עכ!7הו
 יטיס 5ו . )מוסרי מהמח למחך כן ענדך 5ני717
 . מוכס )ו ממויקין טעמינו , ככוכה שכח 6מו",מענין
 )ההניק ע)יו המוסרח המוכה נוגר טהו5 ימרוהכונה
 כ) כהתינכ1 פ1כ רג נמרסו 6טר כ) ט) )שהיופ1כס
 % P? וככר . העובד ס;ח מחוקה לי , ע1כ )ודרך
 , ע%ו ס1כהו ונוגר "' סימן %מרו ט כיונקשון
 הטענה דור שאפר שמה ויראה : סמה'עויין
 זוד שמר כי כטכס הוה ההסיג כירטס ר") .וכו'
 ס:5מנס הספנההי6

~'hlfil 
 המכמי"יס גנן הנכונה

 5וץ הרועע ס5מר מה 1הו5 , גטרס'ס יחכ'י7יעח1
 , סענהו כסף מירח SD'1 ננה הו5 נס וסמורה .ונו'
 6לפימ מניס זה )י קמרו י"ס ס' כסיסי כהבסכן

 דוד ממקמר חמסים כסס athbl~n תומהנוממבכיני
 טכור6 זה היקמו )סי מחהייכ היה כן קמרו ,ע"ס
 . ה6יכריס ט6ר וכן , ישק הריקה ניול , י3%הטה

 וו רפקן כפפ וט גפלירי  ריפויין  שמסוהסחכ3
 1htsn . עניש וטמע , המעכס nbr כהשחהוטעה
bw(סג (כ3י סוע ots)on 6(1( (ככלי הנעסה סהטע 
 והמטל . העי )ו לנטוח יט3 היה )5 6נ)1 מניירהה61
 ענין מגייר הנטה הים )6 ס6סנו

~ltDno החסנה ע) המק טכס ריס )6 ,צתה ומכיזי nbrn .5סר 
 וכ05ל . הכלט ט6ל וכן , 311חה החטירס חט3ס63
 5)ס. יסיג )5 טהטס o'blQtS'bt מן טהסכ מיהטע

 יסיג )6 ועט" , ההטיס ממוסני 3סיוהסהגרטיס
 כמניטות OOtsP פען , סע)'ח הסנה 6כ)גהוט

 נעכס הר15ח הטנח עין o~O 05 וקמל ,ההוטיט
 5מת )ימה סההיט סיס טכמקרס החר6ס ,הרקוח )הסנאי המוכן הכ3י or המקיז 5יך , ידעסו ו)5מהטס
o)rמהיקה וחהחיס קי להרה )יהה 1הההיה nob , 
 וכס מהיחס ה;קכ געי וגיס ;קב כה סנקכה,ךמן
 5טל ועוגע ומהיגוהיו העין )הוה דגר סוף .וקמה
 of חגלת os)n 1ג1ון טנו7ע מה התיקון מןכעט
 כ) טכי5ל כמו , כהכרם המגע מן כגונה הו55ג)

4-4.4.- 4.4.4.1.1- 4 ) 4 ף ;4ח 4ף(  1 9 4 ף ף  טלטף 60% 4יל44 
 5סל ,סו5 , יי!הוו )"י סג, נב)מטעו . מי.ה') 1

 5יך '7עהו ו)ItiPO 5 זה 'ט'נ )6 ההוך הטכ3 ו5ס , ככע' כה )ו ס'מ,5 מה גכ3 הכהות "1ריגוע
 יזל קרא 1נ5מח . גו )1 'דיעה 5'ן 5טל הערן ,ה 5) ט'כו'ן כבע ההוך סדעח )ט' מקהו הגיע 15י.מנ'5
 נטיב כ! 5סר הטג) or ):1 ;הן 5סר 1סהס"י כהסנהנו הסרנן סנה )כיר ההה') כך 51הל . וכס')'סטעריס
  ebt ,:מ"סכחפ גזו הממלון זה 'ודע , ר(:גומוח הכסית 6), );ו הההיסו יהכ' 5מההו מהטינ קפלטונמסכי

סמקיןה
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 , לחפצו נשמעים אותם ויראה ושעור, וסדר בחכמה מושמים איבריו כל כייחשוב
 כל ויטצא לקום שירצה הדמיון על טהם: להניע שראוי טה יודע אילנווהוא

 וכן , ההם האיברים ידע לא והוא גופו חקיםו כבר , ונשמעים כעוזריםהאיברים
 וקומי, שבחי ידעת אתה באמרו רמז ולזה . הטצבים ושאר לשבת או ללכתכשירצה
 ,  הרבוד אברי ממגו  ועסוק דק םוה ויותר . הסכנתה דרכי וכל זרית ורבעי:ארחי
 עצב באיזה אבר באיזה יודע אינו והוא , שוסע שהוא מה כל מדבר  התינוקהראה

 יהודהקול
 , מסריטם מן טמייכתוו מס Sb )הסגים 6יןכמקורח
 כי 5רס  כסינוס יודע ס' יעח 6דס סמג"ד"תר
 פספרוס לקיוטנו יפגר 30 וככר פ"כ. 0נל,ספ0

 רנר יל יורט  otoibn גיפרו 1' ס' יש ס"מהפיסי
 סל5 %זן כנוסי  ס5פר כפו יסקגו יסורו סכלגר5 סריי ibsnn יי דגר, פיריטתו יפלע יל5 ,גרולקפן
 . פ"כ , ינו'שפע

 הני
 לרפ11 סנימגס, 0פמה  יפת

  מה וכל : כפורס  מיסס ס!כרפ סרקו מוקף5ל
 סנטר מהסיד ג"כ טיר"ס הגויס . וכ!' אבריובל כי יחשוב , ותדע חקרתני ה' בפזמורוהאסר
 lnfns~ ד!י ט6מר מס כ)כי

 hto , וגו' מקרחני ה'
 משמיס 6יכריו כי "יך תנוס ס) הסכונוח וממסגסורך

 , ותדם פקרחיי (t1Db סכ'ון פס  סוסו וכו',גמכמה
 "סר סכלי  מקון  סוסן טל 3תסיר0ו  ספילעכהדס
 נסתור טגחכויו0 סגרירי לי ופפיי5 לפפסיי11י5
 0לנ3יס הוכם (SDS ספלי זס ItDDt' .  נכון ויסוו"וט
 דיר ס5פר סמ0 סמדר שהסיד וירץ שיישרייורט, טס סרטון לקטור ג"כ ולסטר . 0' ש'  סגהיגססטר

 ילזס ותדט( הסרסם ס' כמטור ג'ק טופר פסייל וע' קתע Irb "!0 0פ0ט כלמרו 0נ5מנ0ססעגס
 איכריו פדור הסגונוס גו להסוג פיסי פטישכל5

 פפס ייר05 03 טלסו3 יגוסמי ולסי .  כפדיכר.וסקויס
 מסני יי וטל נסכרפ. פסיפס 00יי שנימרין ן ימ' פס יכל ען' ירפט h)o  5י1ן  כייס תרששפר
 נשסעים אותם ויראה 5תמ יטש סוכרתדרגיי
  ס5נריס תמנון כדיריי ספפטכ ריר על , וכו'לחפצו
 פז0 עין יתר ררך 5ל מרריי יגן o51bיתפור.
 ויסי5ר , 0גכין סוף  יריסון סיומת כי וסיפרופזי,
 וכו' 0י%פג0 0פטי0 נוד  עפר סמ0 ויטיסצפרי
 פס וכל צפרו וייסנ  שקרס. כמס מטי הי611גב)
 סל יכללו נספרו תמכר יכלל Sb וא' נפגירס5פר
 וכו', ס0תכל טייפר מס יפק3ל  Pnbn 0יו5דגר
 הסין ט)  נטטו 05 יי50  0י5.וצליי

 מ"תין טהו"
 וגבן ; וסרס פקרסיי 0'  כפ1פור ט"מר מס ג"כומקכ)
 גקסר  רל0 . יפ'  לספ%  נטפטיס  onib וירייוכו' בפכחי  פי0פימ כנריי כל יי סו1כר 0פסירההעוב
 נכל ה הוסג ממסיד יכטיייי רה"י 5?רו  פס14

 וט' כעוזרים האברים כל וימצא :  יכי'סיוטוסיי

ובאיזה
 נחסדאוצר

 וגר. ברוכסה מושטים איבריו כל כי יחשוב : ימ'ושמ'
 געגע מימי צרו טר . ,פ)% גהגמס משמיס %יגויס%

 עיי ,ט)6 גסה מו1סתס טג6דס לטיגריס ג) סילדס6חרוניס
 מ% רגיס ומס , ג)'6 וערווטן ס,קר6יס סדקיםסוו'דיס
 ס6יגייס ג) fis'1 תוניס 1סס , 1מ)ק חקק גג)פמעיס
 8הס נפרס המיפי סוסי  פאס מסייס כגוי !גפרגע,מ1ת
  וגית,ס סגפסיפסס פר , פפמ 51לו פפס 5ל1 , יוי 81תססנש
 ר"ל  ונארס, ושוועות ג) טעו PD(O~it1 61)0 ,מהמיס6)ם
 פוסק4ס סנקר5יס )סריס סייר  גפופי  סוופי  פנישיססם

titttUS)ויייריס ו!ספספ, ליסיוון ownh ג6ן 5ין  
 , 16גטוחיו );וף ס6דס י"ס oh ד'מ סה6מר גמ1 .משמס
 וסורוייס , ומסג1ו,יס מחק,ריס סיד חון מקקי חגג)ס1רידיס
 גק) וקן , 16געועי1 'ג11 גס;רמ 161 , ,מחמים סיד גגסע)
 - סגולמזקי

 ומן סמוא מן מקורס סעו סורידיס ג) וסיס
 ליוו ס) הדס גילן סיטכן ,סיכף ,סוסם

~D1)fi 
 סומייס ,

 סעפה סורגיי ייי מסווה יימס פיר מי( מטופסטוטיס
 קמור . וסמיטס (enitP~ oth1 מרגיס uthn כמו ,סויייין
 ט) סטורה חמ' 46י טוין %ס גני חנ1ע1ה ג) ;'מערס
 י, ייי יי" . כ,(הייי ה"מ  ינין  פס %1ס נגר פ1פרי פס'  ט)5פר גבין ,משם

 יגעי ירסס 5יס וסרפ נקרסתי
 פסתי ~11tffi כל , וגו'וסופי

 אוהו יראה : סוס כפלץ
 :  פסווטטים י5יכריס לר1ווו סיקו יי רוקי סלים .נשמעים
 5יך נלופר . מחם להציע שראוי מה יידע איגגווהוא
 ע% : סתייס 051 יוופריס ויסס!סלוסס יפוופססרר

 וסריג סוופסס Ot11D 50'כריס כל . ונשמעיםבעוזרים האיברתי ב% : סיקוס ווו1י סיועי "רם . %קוםשירצה הרמיי
 נודן קיוו יקרס . ירע %א  והוא : סם  סי5דס פרוריריים

 ויש , ריי' סוצוס ורנפ' , גייס וסייס י8ורתייל'יס . ירבעי ארחי : ינוטוסיו וגל וסגי גלססו  כענין וין ,1ס
 יספר . ירגלו 18 !מדפ ר"ל , ושכמז ררכי יכל , 1סכ ורפולין
 כי גו ייט ר"ל , הכוס ררכי וכל וכו' וסופי סגס'ירפס 8סי ג,פוו ים פל כור ותזילי (l'fi1DIJfi הרס  פויןס!י,יס
 אברי :  'דפון 5טר 3יל ונפיי לתט!ס ורייו נגללססווטי
 ייכפף גנוים  וססויס  וסמון וסקוס סריה  טיס .הרבוי
 התינוק : 6ודותי0ס קיוט  קטן סנור יריך ויפיט ,פויהלס
 ,ודט ססה1מ );) סגדו) ר') . שוסע שהוא סהמדבר
 6ף 'ודע 6י,1 סהי,וק 6מ,ס ומגלון, ופתיון מפס ט'יממדגר
 מקס 6'ן גי 6מ'; זוד סומר 011 . סס1מט מס מגטך 6ןוט

 סוקרת ס%6 ס61 . עצב מאיזה : גרס ידטח ס' מןג)(1וי
 : גח ו0 ס6יגריס סממגר,ס שמסמוסים ג)'6 שטקסס6ר

ובאיזה
 כשירצה וכן : ידטחי )6 !"ריי 6מר כעיזו , וכו' ידטח "חס ג"מרו דוד רת, )וט . 1ט' ירע לאוהוא
 וט': כלטוני מיס 5ין כי כנמסך סגחוכ געור ") נפתו !גר. הדבור אברי סכנו .ועסוקיק בזה ויווער : הסננה0 דרקי וג) ס;חונ !מעמר כיון , ההצבים ושאר וגימרו . ;ן נס כוהויטיגס לסח רכני כתו %לו רבעי כי , ורבעי "רמי וקותי סכתי כעד , ויסיכס וייגס קימם הר י וט'ללכת

וכ1
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הכוחשי שלישימאמרס2ר32
 ומתקנם אותם מדמה הוא חננון בטעמי החזה כלי וכן . לדבר ראוי מיתרונאיזה
 "ובצרכו העתים בכל לו ומעבידם מטציאם יוצרם כאילו , דבר באיזה יודעואיננו
 דומה הבריאה ענין שאין מפני לבד, קרוב או כן והדבר . לצרכו( וגש ' בצרכונג"6
 הרהיפ יעשו , לו וילך הדמיון על רחים עושה כשהוא האומן כי , המלאכהלענין
 להם וססשיך כחות להם ונותן האיברים בורא יתברך והבורא , נעשו שבעבורומה
 היה אחד רנע והנהגתו השגחתו הסתלקות לב על מעלים היו ואילו , הרנעיםעם

 תהיינת לא איך , תנועותיו בכל זה חושב החסיד וכשיהיה . כולו העולםנפסד

 נחמדאוצר
 נלי זנן : גמ6 נעיווטן סורוייס.ס;קר6'ס מס 1fltQ.ונתיזה
 מקוס ,ותגח ו6ן מחרמנת ג(סיs~lno 6 . הנגון במעמיהחזה
 מתסרטך וכיק )סחפ(ט סחוס 1)ט01 גחון סכנ1רכ)רי06
 ספייר ;דחר4 וסרי6ס וגטפתק,רח , ס"ס ורן tho'1וטורפת
 ג0,וט0 וסרי6ס סמה מנגן 16 פיגר ס"ס וגעת ,ת61
 כמיק תגון 16 סקו) מררגח לפי הסיס ס0;1טס 0611רניפס
15r)m) . ט6;ען ס;קר6יס סמירנוח סס הנגון 1טסמי 

 )מגמי טזע נגר . וסתקגם אותם טדטה : סמ11יק'6גתכמת
 1יד1טיס (1יס כטרגים יסים 6:ר ס61 סריג (מש)סמ11יק'6
 Sh סג' וגן סג' 6) ס5' סמדרגס סרן ט'ס'ס י,ו;' ,יוקץ
 ר.ס ערג קו) )ס(מיע ה;6ות'ס וסעזג'ס , 'ז1ט'ס גערג'ססג'

 , 6רנטס 6) המיס ערן וס51 , עכר"ע ;קו5 %' ,6רגטס
 , קוו';עט נקר6וסג'

"101 
 ;קל6 אג' , (;ים 6) ():ס סרן

 ,  6קק6ווע וןר5  וס7' , ()(ס % ממטס עין 1סו6 ,סעי4ט
hstסע)יסם כמ.תר,ס סימי גג)' 1ס;ס . 5חד 6) סיס עין 

 6מז (מימי (הקמר גמ1 , סטרכים מ%ו גשימ10ק;יס
 ניס 1ס()'(' , 6יגסס ~mnh וסמי , גרגרים התפסס1ק)
 סטלן ט'1ס1ק)

 (כ1"
 , סגג)י סמיתר,ס כ) וגן , ~ct)c ():ס

 מ6)1 6מד ענן ט) סו)גיס (ו1lute) 0 נמתהיס טגנןג,מן
 . ;גן )סיודט o~tsu קנן מת1ק;יס 6! , סטרגיס6רגטת
 גני טס ומ0ק1ל מהנהג סנרון DS'1 (סמונן 1ht1Dוסנט

 וגיפיון גהוק סקו) 0.)6 גנוי , ממגייס גערג'סמשימס
 נגופו סיגי( 6י;1 וסמ,גן מנון, )סו)יח ממעודרגטוך
 י1ר 6(ל סקכ'ס . יוצרם באילו : מגר,,hiv 1 מנגוןכי%
 nw~De תכוייס: בוריס נקגיס ~Dts גו וגר6 "יס6ע

 כ) ומתגיי סק1)1מ דרגי ממ6,1 כקג'ס . וגו' לוחועבירם
 גו קננן 60דס %ורן מוומ,יס )סי1תס ס;שימס וגליושמוס
 והרהר : 06 ויון סס61 טס גכ) . ונצרבו : טיר1סמח
 ממ1י6ס יוחס (tSth (6מי טוס י') . לכן קרוב אוכן
 1ד6י גן סו6 6ג) , רחוק זמירן גדמן 6'ע , )ט17וגו'

 ר') )!ס, קוונ 16 , ממם כ11רן גטח )ו th'inDטסנול6
 : גימסיק , רגם גג) גח( ספוחן סגם טלי ממ6,1סטסקג'ס
 6יוס י!'ו נפוט) טורס טס6דס . המלאכה לעניןהוטה
 : גו ס6דמ יז ס;סח גשי גט,מו וכועס 11.6 )ו ס0סיסגלי

 מט1מס וסו)גיס סונמס ובימ"ס . רחיים עושהכשהוא
 . לו וילך : ממיס טסף ע'י 16 )סס 6כי סחם ננסיע"
fshמ)6גהס לטיוח קיימה סרמייס פעולן )ו סוסן (לנומן 
 1ד1מס סטמינ0 סטלה ל') . געשו שנעבורו טה :ישגו
 עם להם וטמשיך : נסג,)ס סלמייס טנע(ו מפס)!ם

 : רגע כמטס וס(פסת1 6)סי גם יסור )6 גלמי .הרגעים
 )0)ק 0' מפן 6י)1 ג)ומר . וגו' לב על מעלים היינוהגילו
 גג))'ו ח.כף ,יסד כoi1U~ 1(1 סיס 6חר, רנעסטנחש
 כטסיי 6ם . וא' זה יעשב החסיד וכשיהיה :וכמוטי,

תטעותיו
 יהודהקול

 יסמעמ 6טר סנג1ן טטמי Sih וגו' 1מיחריוירכיו סמי גלי ענין ה6 מכן ר") . וט' החזה כליוכן
 י? . אותם מדמה הוא הנה כי : ס;,כרהחירק
דהו"

 ומ1))יפ ותריס ;16ת תקון ומהקנס ק)3נעימח זונמתי ושטס הנגריס ה;,ג1ן טעמי מחקם
 כגי 6) ומ0שס כגוי ים1כ 16 . גס מפייניו6טר
 גןO~D 5 טיו)י6 כקוטן מתפס טסו6 סנוכריס,רמוס
 6100 סננון מסמי )0ם)יס ממכה קו) סיור קו);6ס
 16חמ מרמה )סרט עוד וקטטר מט01. ;נטו6סר
 נ6י,ס ר") . דבר באיזה יודע ואיננו : נסע)") ג0ו)6הם מחקיה מיד וסה"כ נדמיוט on~bטמנייל
 הר)כ"נ כחב ס,ס 0הויון וכס) . 16)1 ו0 קלסכמ

 )טמור וכנר וקל, ד' סרק ס' מלאפוס  תמסר3ס)'עי
 סייפפ SD כטגפפור סיירס רליי יפצר S13p קלוספל

olbnשטר סס5רס ייפסל  ליירו. לפי אפרפרות  
 מיכף יתפטעו , כמטו  מגוייר פס ניר  לטירררכס

 עז ס;ט)16ח כה;1עוח כצו ilpo כ)י blonמסיור
 %6 ככסו )0מ)י6 ס,מר גג)י סמן6גסטת)6ס
 כמעת nro" כע) ין lpnDn' ntD)ib וכוס ,מתנועות
 1%ו!ס ר3 גק4פ סאמ 5טי פסייר  סופיכני

 (oDl)nסיחרתן
~D1)fi 

 תפייך יכן . סספסס ר4י  5יך
t11?1$ירלמ 5סר 43יסיוס וירגר ינפק ס5רמ כי 
 מולםי47פ

 סיחגוי
 פ"ע. כר15י,  תסס 5ופ יפיס bp),a  נדרךירכיר כלי עק ייך וטיפ 5ית 15033

 יקז יר9 5' מלי בטסי לס3 קלס פרורייוכיולי
 5מר !5 וט'.  כאילו :  טמס  יעויין , לסוטוממוך
 יפיך  סיין פל לטיק  יסוכ שר כי ן %יחוס פשרמס

 .  בצרבו 'atnyn בכל : וכו' כן הדגר נסמך53פרו
  בן זנזיבר : ססס סכליס 5ל סיפרכו טס 3כלרעל
 'הני  סינוד5 כן טה37ר ר") . וט' לכן קרובאו
 ספפ נכל סכם יכליר לי הפפייר  ספפיי5 514טופו
  קרפ 16 , ס6מר;ו כ%  6)יסס לרכו כמי רגפורכל
 סכפסר טריסס פפי גפה 5הר  1bth נ5י1פ5ע,

 ססגפש גיססלקלס  יכפו על יפסרס  סוסן סליוגלגד *  רייפ יפסוס sb כלי %3ררוס 1ס טל פקידלילקיר
 זס  וייון פל סירס כלר כי , סייע סרסר%ן

  ענין  וכאין 1DD' 11"5 . שליי יי5 ימן מ"יסיפן 3ר5מי
  שכליס טס ייס  פס כי יה . ומ'הבריאה
ottanb, כקרב אופיס יחכרה מניו 5ין  5מ מגס 
 משיפל יטל כלל. יטל  ola מוס ostt )6תמג'כס

  ומג, אח חושב  החמיד  ובשיוויה : וקרוב רפיס כלס סלם לפיפי %טל סיטו ספצית גי3 גנל5 ריססקדיס
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 88יזהכוזרי שלישי מאמרמפר

 כעזר לחם וממשיך תחלת בראם אשר הבורא חלק בהם נתן כבר כלםתנועותיו
 , בכת עטו מתחברים וחסלאכים עמו השכינה כאייו לעולם והוא , בהשלטתםתמיד
 אותם ויראה , בפעל יחברוהו לשכינה הראוים בטקומות ויהיה בחסידות יתוקואם
 הצורות רואים שני בבית החכמים מוכי היו כאשר , הנבואה טמדרנת למשה בעיןעין

 ויקבל . הנביאים מררנת ממנה ולמעלה , ומסידים מררנת והיא , קול בתושומעים
 ההורהקול

 וכקין וע' וקותי ס03י יזעם כ5הס סכר מה כ)ר')
 כ) SDb ס' קי ממס ;0נ5ר "סר , וגו' ג!טווימנס
 סמוסגעווו סח;ועוח מיני גכן )"!הע כמו וזוז"0
 יהמו )6 5יך ר") . ופ' תהיינה לא אקל :כו

 וסנ6ו0 הפת נכהירח וט הסיד ס) )בודרכיו
 י' גיח יכיל תנ1ש0יו טרי כ) ומר"סיח ,נטעו)וחיו
 , יסכרך סמו )כנוד גרש הלק כהס )ו )חח")היו
 הנור" הו" כיתכירו

 סה;ועוח המס כר6 "סר
 )סט)מחס, תמיד סלע )מס ממטיך כן "הרי וגסההנס
 61מר . וכו' הרנעיס טס )הס וממסיך למעלהכלמור
 ממ)י6ס יוגרס גצינו o~pn כמה ימרו מטי ,כעור

 תמסיך י0' ס3הו6 כי מכיון ושטר . וכו' )וומעכיןס
 סעור דרך סורך )סו והוך , סגוכרוה )תנועותיוסטטע

 , כעול ונקמרו . ס"1חיס המעסיס נחק1ן)הס)מ0ס
 ע"ד וסול , olb ס) כמירחו גו !מהגדר הניםמקוס
 כמקומו כמירחו כמ וככן , לותו מכייפן )'טהרסכ5
 ככ! וט מוטס ממסיד כטיפוס י"תר 16 . ועכזועו)ח

החסיד
 נחשדאוצר

 11) ,ו משטס סי6 ס' OJID vfn ספ6 פופ גג)שסג
 כולם תנועוהיו החיינה לש איך : ממן ס~5 גיסי)פוס
 ספג לגו 6ט דרגם גג) . הבורא חלק בחם נחןבבר
 יסג' )ו יסוז5ש 0)ו 61) נסן חנ~שחיו מגג) 611י (כנכל
 סו4 סמ)ס גי6 סקג'ס . תחלה בראם אשר : וטס)

 ש6 . תסיד בעור להם T~QQ1 : סנוף מקש וג)ס6יגריס
 חוו פיקרס טיטפ), ספיד וסורס ר.גמ,ח )1 פפם'ךוסגרך
olh~השכינה כאילו : גגמ,רחו חלס סו6 נשר )שחימס 
 : ,דיו o~pnl ס' גנט) ח~טנ סנוע~חיו כגג) גסייח .עסו

 I(DIW סמ)5גיס סמחגו1ח גגם . עמו טתחבריםוחמלאכים

 : ,צמתו גי~מ,י1ח סס.ןגקיס 5ך 16חס יוטס ס6יפ (1Pfhעמי
 . בפועל יחברוהו : סקד~טס גזרן . הראויםבטקוטות

 גסקין אוחס ירכס גטיויו . בעין ע'1 : מפס בוססירוכס
 טסררגח למטה : גבירם ש Oht1W פרכס דוך1)6

 מדרבס רק וג51ס מורגח עויין (ס 61ין )ימד ר,,ס .נבואה
 שוג' : ונגויס מן )פעם טסיךחס'דיס

~'oaln 
 ר.סוגיס .

 גטוין הסיפון גפר גטנר . הצורות רואים :סגמגמיס
 נעין סהס,דיס רעית מגגי יסיד; טייס , סיו,יסמ)ממוס

נדודי

 סיעו כוס סו6 הסם , כזמור oJDnPn יתכרך )טל6 לק )עגמו )החימס 1)6 , ממס 0;1עוהיו ההטהמנועות
 הסהפדסו הגם ר6טיח גי )ו גס1דוח כרסס 5סר סנורך מזק טסן כחנוטוה גחן וחמוס . סגנונה-כ3ע)יסחוס
 טרלל )סני רלף מע"ס כפטרון כהס)מחס T'fin כענר שקושחיו ממסיך נהירתו מכה הו6 כך וקמר ,ממנו
 ותידו הג) מידו כי , '0' הנ1רSh 6 גפ)ס )סחימס ר6וי ט,כ !סור,ח , כעפו 6מר Ofo סטירוט ,סי .זפ;
 1מעפ פחס, גמחטנת טר15 4 סכין %ר תנוט1חע 3הס!מ0 עור נימוח רק 5דס ט) סטחד!וחו 51ין )ומשו
 מט)הן 3ה (כה "סר הכנחס מטרמות נסס o~pn מס )לוב תרן כי עני;ס )החמס )לויו )ו היה"סר
 טחכ,ול יחנן ונע, גו ו!דגקס 6!) עקב פ' הרמזתן כ37ר עמו. השכינה כאילו לעולם והוא ;נכוה

 פד , ו3ק1מך 31סכ3ך גדרך ג)כחך ממפ ממסגמך חסרד י6 חמיד ולסגתו ס' (וכר סחסיס !חורסאסקס
 "3) עיכס קיננו וקו וכלטונו בסיו 6יס כני עם דבריושהיו

 ס"ס ר.מע)ס כאנטי ויחק . ס' )שי הו"
 , סטור סיר כע) רם, "טר )סכיגס מעון כשמס הס כי , הרייס גנר1ר גרורה מרייסס נס נפסססחהיה
 ידר  כבידם  לסייס  3סט דבייסי מדרנח כטהניעס 3כמ סחמנרוהס קר6 . בכח בו טתחברש :ע"כ
 לשכינה  הראמים  בטקוטית  גסייך: סיזכיר וכתי גבין, עין יר6ס ל5 עליז כיורם  5ך לספרי,סליו
 "גג 6מר 6' סימן כוה ונס , nhS~t ה' מסימן כסני fa(" וכמו , 6)היס )מרקוח סמוכנח הקורט )4מחכיון

 fp תפפטח, סמנוקיט )מקומ1ה טכיון נקמר 16 וט,. !;גוסס המוכן 3עס הקרוסה %3ן כפכינס3סמ!5
 מק מקנחך 1היס אנך SD )ך חהיס ויחד מון טסה וישח הלמגה ממנן )ך o~on ויד חנ5 ס' סכח1כמקמר

 ויתיגו . עמ' קרוס מחוץ וסיס וגו' מתיך גקרג מהסקך אסיך ס' כי !5חך 6ת וכסיח בנח כהומסרהס
SDו6ף . וכו' רוכסם ככיח הכנסו קורס המסיד ט15מר מס וטיולך ינד) ו6) ג6מרו נסריך טי(טר מס (ס 
 o~lno ממטע תמ;ו רחק . וכו' בעין עין אותם ויראה : יותר נכון הרונסון ס3י6וי 06 5ני רוקה nbrנס

 6)6 מ)5ך 7כרי פמע 16 תאך ר6'יח סיס ג7עחך יעלס )6 , מ"כ פ' ומכבס מהפני כמקימוחכקמרו
 כשב סק , ה,והר כע)' קדוטיס גדעת ימיט המכה רק . פ"כ , וכו' ((obl ם, גמ)וס 16 הנג61הכמרקה
 (htbnh מבכין הגח )נביה טלר וקיבס וכ"כ יחיכ הוה "כרהט 7"הנ,ר כהר הוי 0" , ויר6 טרקסס

)6קדמ"
Ots 0ימ" ו5י . פקס 

t~Sb , וגו' רומות מבכיו עסה כחיב זה" מבכין הכממי יכי) מ6ן וגי שהגרי" 507
 ק7'סץ רוחין "ינון ו7"' דה5 , ה6י )ך onpt 1!5 . נס5 דנוי כגו1נ6 )"רע" המחי ,ון המ6 ודקי

 )ס" )כני 67המוו 7נו)מין וניסרי ג6וירין מח)נקין )ע)מ6 מהחיגסעח"
 וח6 . דוסון דיוקה כהיה ממס

 .(כיר 5טר כמטס 6ג) וו")( 1'ר" ט' סרמכ"ן עחכ ומס . ט,כ , וגו' ;ס5 גני כמינו 4ן הזי 5נרססמני
 ~owb)n 8 נ ב"ג[ הכוזריבספר
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הכוזרי שלהשךמאמהמפר84
 שבקש סאדתיו העבד לקנל שראוי מה עסו הנטצא האלהי הענין מכבודהחמיד
 קודם החסיד שאוסר מה בעיניך ינדל ואל . לענשו או לנטלו צופתו והוא לווהזיב
 בענינה הזאת הברכה נדולה וכמה . בחכמה האדם את יצר אשר בברכתיציאתו אחרי והתודותו , לשכינה כבוד ]כו'[ קדושים מכובדים התכבדו הכסא בביתהכנסו
 תחלה שהקדים , האמת בעין בהן מסתכל שהוא לטי מלותיה מתוקנותוכסה

 בחיים שברא מה פליאות על למד , לעשות ומפליא בשר כל ברופא וחוקםבחכסה

 נחמראוצר
 שישי סה ג6ויג'סס: שלמיס גלויו סיס %גייזי
 יגו מווט סיסים שגי טו18י מס . טאדוניו העבדלקבל
 ס:0 . וע' שבראו : עיניו נגד וגג טוגו גאזלאסמו

 )גתתו ויש) mlh ודן גשש טק,6ן מ;מ סו6 סוג nuo(6 מוו"
 . צופלצ והוא : )ו ~מעיג הגרלו ממי טמי6 מס'( ,ו)ש(ו
?VOעגויחו ע) טוגו )נמו) . לגמלו : מסגיו ;) דו6ס : 
 Sh . בעיניך יגרל ואל : טגודמו ימיש 05 . לענשושע
 61ע(ס ס6כ1ס סד ממני סיס שר6) )5"' גמי שישייו מסיח' קדו(יס . מכובדים התנגרו : געיויך חימםיסך
 , ס' דף דגל;יס גנמר6 וסוף , ע'ג 8),גס ו5מ6לרווי
 : נ' סימן "'ח ג('ע ג0;י ג'מוס )ומר ווסגיס סיסזך

 סממטנוסיו רווח ג) (יחם'י לוי י') . לשכינהכבור
 ו6מ1ס , גח1וס~מע ידיו ויח ס' מעש גפיכן רק o)fhפוטם
 יכול  11411 קרורם גזגיי )סוסו ד~י סלע סגס8נגיח
 ס)6 ומגלם וט גמ5מר מחו,) )גן , 0' מעמס (ס)מ(~ג
 דגשם סויגו כסגר 16ה1 ס(ומריס סת)5ג'ס ממויפזמו
tnscn~ציציתו אחר' והתודותו : ס0י6 גנח גרומ:ייס' . 
 נגיח דגיק~קו מסוג )סיל?

 0;ס"
 וט מחקן סגף גבחו ,

 ס' יז מקק וט ("ין ורץ) , ~הגמה! nhtlu (60ג10י6מ1
he~ט)6ס התמס סי6 6ג) , רנ)יו 6ח )0סך ,ליך 5רס; , 
 שהגיס וט טס n)ltao (otkn סם,1מס שתחחו )0ר16מוגדי

 ()1)6 , ס' 'י מיסר חפה נהון יגע ג;) (ר.6ד0שגיבס
 ממש ספסלם )ס,,יh1'~rth 8 ט) מטיו תני ;חוחיוותסוגו
 u'h גן גס מפוגו גימר יסתש 6)1 16 , וימו ~דםינוט
 5צ תסס 6חד יפתמ ט6ס יגייס (פותר ונס . 3סחשיסיכו)
 וכטח : (מס וגג) מס גג) שחו רוק טסם'י וומ61 ,ית'

 : נד,) נתקון מיוסד,ס סגרגס מ)ומ . מלות.המתוקנות
 מגמם ס6דס סגרי5ח ר.) . בחכמה החלהובהקרים
 ונרץ . מנסם וסל גקרגו (0 6(ר לפסיס ר"מ י0ו6 ,נדחיס
 וטי'1 ותר ,0 ופו"מ שוס ח)ו),ס ומשיגס ושיםשסריס גממי גוף גל6 סרימ,יוח ogn י') , וגו' מליס ,קגיס*!
 סנוף ה" 610 11: , לנט יסקסו )8 ח;1פוח מחנוקות קלנויג) גסדרן חמידין פסו)חס טו(יס סכהוס יג) וסוגנ סולןשדם

 פותן סוס י') . וגו' בשר כל ברופא וחותם :זסכמ~ח
 . בחיים שברא : היפו 011 , גמר טסי מצד גשרשירמי
 6מ otrmno )כהומ 1ייגיס גפר ס0ס מצד מיים נעתיבג)
 ומנון ר15י סנפי ספסורן 6ח וך,היס סנוף כתווןיצ06
 . וגו' החיים כל יכלל : )נ51 נדרס רפ5ס hw ,ומנן
 וקושר : נטר סכול פרי ג6דס הגרז'. פרע שטי'י

 : ס5)ס' געתן ממ(גוסיו וף(ר התסיד קרס .טצפונו
בתחגולות

 בענין מצפונו W1p1 . בשר כל באמרו;חיים
האלהי

 ההורהקול
 "שים כטסהמלנג'ס

 נשי
 ופרטת המח הסרסה

 דעס ע) 6ש tohirt וכן עמו 5יט psb'l וכן6י
 Sib יקר6 כממכיס נכש ככון סו6 ,רגוחיט
 o(nlce כוכי יטר )עיי יוטנ , מכוםהיודעים
 , הקמח )סי נסמייס המשכיס כ' קפח קומר סנורומס וידעי . ע"כ , )סרט 6וכ) 1)6 הנכייס, 1ג;יכהסיזיס

 וכמו , רקס מפטמות דק יותר נטמוהס היותעס
 יהיה כן ו6ט , היכ)וח סער הסריס גססרטכחונ
 הנטמוח דקוה 317 ע) קדיטין רומין הנוהרמקמר
 שז נהה)נסס )" oh כסר )שמ יפנ 3"%ר

 הרמכ"ן דגרי יוכנו וכן , דנו)מין וניסוריכאירין
 הי5 הל" ממכעס נסמייס Onltb ולענין . זכרםטקדס
 וסמאך שמרו ג' כ4 גרגיעי כמכל נסס 6סרסדעח
 כדקיט היסודיים הנוסים מן )עתו נכרך מסיסים
 וזמוחס נורהט כי הוייענו טסקonlh 5 וטס .וגו'

 6ך , פיתג5ר כמו וכמוהו, ה6דסכצרת
~tiDS כגז כ' , הכרה ס1ס שגריו ראיתי )6המרטט Tnh 

 כטיהכ6ר 3סע) מגור כח"ן טג;הו מס or מהיהיר"ם
 יט 5הר ומנד , )עין מורנסיס כיסודוח הת)כטסע)
 ן )מסיג הנכמת הסתרח העין מכם רק וט טעןקומר
 לשכל שראוי מה : נ' סי' כרביעי סיחכ"רוכמו

 בממיני ntDIS'tt ~כר  וכגר . זה ווכח )6 הסדגח~רח הכי ימונו ויו1רו שמסו ילהטו כי . וט'הענד
 עונתו )מק3, סמסיכ %כח גדי)ס כי המדוחמסטר
 בעיניך ינדף ואל : המסים 6) סמקנ) מ6הנחיומר
 "מר !הכסה , וכי גע,ניך :blot 6) 6תר ;6י)ו .וגי
 הי5 נם)6ה )6 סנה פד ס;6מריס הדכרשטמכח
 )משכיס ההסיד היקמר )מס עעס נחינח רהוקס1)6

 כ"י יכיפ וס ס6, , ושכינס )ככוי עמוהמחמנריס
~bo

 דגריס גימרו יחנרך דגרו ע) ההרד כחסיד
 והו6 . זה ווכח )6 ר11מ, עוטי מסרהיו כצפיסקו
 . עסין קדוס' קדוטיס , )סס דבריו כב)) סיולהמס
 י)י6הצ 6מר סהורוהו משט ד3ר תמך יסב )6נם
 ממס כחכמה, ס"דס 5ה יזר 5סר כגרכםמטס

 . משיכריס "הד ככ) ית' הכמתו ע) ככרטסכירוחיך
 תוזכרו ככר יגר "סר גרכה עס סחככדוומקמר
 פליאתה על למר : ו' ס' )ה,-מנ"ט חמסגס)כוח
וכו'

 וכ~
 סכרמסיס כקטן 6מס כי . וכו' ההיים כל

 : ס"מ סי' כר"טון סקדס כדבריו 1כ1' הכממומלכי"ח
 ע)'סס יק) 3הס "סר )עמו הניד מעטיו גבה )נס)"והיו עסה זכר ה' ורהוס מטן כי , יה3' לטסכחקי כטעי ;עפיס 37,-יס כתמטיות ה6)היוה בעותיו סיפון ,nw? הגובל מהמסיד ר") . וכו' סצפונווקושר
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 85' יחהכגרי שלישימאמךספר

 על התפילין נושא והוא , מקובלות ומהם כתובות מצות מהם , בתחבולותדאלהי
 אותה שיראה כדי ידו אל מנעת רצועה מהם ואוצל טהראש והזכרון המחשבהטקום
 על יד של ותפילין , ועונה( רנע בכל תסיסה ה' תורת לזכור )ג"6 , "השעות"עם
 ונמו , בעולם חושיו ימרידוהו שלא כדי הציצית ונושא , הלב ר"ל , הכחותטבוע
 1הנט1ל היחוד בתפילין והכתוב . עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולאוכאטר
 האלהי לענין כי , נדחה בה שאין מענה שהיא מפני , מצרים יציאת וזכרוהעונש

 חושיו בכל מתנלנל כן אחר . במעשיהם וידיעה עליהם והשגחה בברואיםהתחברות
 הישראלי יצא אשר שבשעורים הפעם כי קבלנו וכבר , בהם האלהים חלקלתת

נהם
 יהודהקל

 המורס ס:חג מס דרך ע) , הפסגיס מעניגים,כרון
 ט' אני כ,ה כיודע)

, 
 )6 6ט פיענח , וו") )"6

 ויעמידוס ויטרסמוס סיעמי7וס מעסיס )הסיהד
 סט1רנc>no 1 וזכר . ע"ג , 'טרו )6 )נוה ,גסמון
 הטע1)וה אגס ג' , c~lno ככונוה גימרו יקרדיה
 המדמע יעוררו , דגר ע! !הורות כנע) סטט1חןכעת
 כיכר ו)סהגו:ן הסגלי סכה 6, )הזכי) כן להריגס
 חכות יקגעו וככן , עליו עורו6טר

~bU 
 קנין נעוין ,

 המהשבה Dt~D על : ע"כ , ונר כ) לטייססויר
 הננו ספות סני מסככות עג 61הור טיס .והזכרוז

 נהטדאוצר
 מוינסח פטום סטוט'ס מע"י גביני ד') .בתחבולות
 כגס . (hl~alpt, : גח1רס גיירו( . בתובות :גמהטגסו
 . אוצל : סמוי ס51 . המחשבה ?Q'p : מסיני)מחס
~1tr)D5(מגעת : ר5ט ס) מהפקין . מהם : גרגס )י 6,)ה ס 
 כחמס ר,1עוח ברן :יעור "גן , טנ1ר1 6) גלמי . ירואל
 מקס . הכחות מבוע : ;'ו כימן 6'ה גט'ט כחגר ר6סט)
 'הפחס ()6 . חוש'ו 'פר'דוהו שלא : ,1נט'ס נגחותסג)
 ואח.ב : רפס . טענה : ~otcin כנח 6חר "011וציוח

 הו(.1 ג) 6) )כגג מחנ)נ) מהסיו . רישיו בגלמתגלגל
הנק

 מגעת רצועה פהם ואוצל : הכר ט) )טעמו וממגיס טוה , סהטי)ין גטעס סרעס .6) כ6 ס'גרמכן
 המ6 כר רמ' 6מר , סר)ועס סיעור ר") סיעורה, וגמם הקומן דט' כה6 רט"' כדעת יעחו ~ס . יחאל
 רגועה ע) טטירסו הערוך כבע) )bp , 6' ר6ט ט) קרטועה לט"' )ד"ח כי , )ר'ן6 6נכע עי ר")6מר
 נכל חפיר . השעות עם : ג'ו סימן 6"ח סור ע) t~bp סג6ון היסר סטר ע) לחומס סי6 כן6 'ד,ט)

 מייק ר' "מר כן סי כי לכנך, מל ס"לס  סרנריט יסיג טופרר מס  (ot~p ימ'.  הבחות  טבוע עלסססן
 חגך החג)ח פ' S~rnh כנר . ויו' הציצית ונושא : )כיה )הדי )יה ומנה מנוין מקומן כסרק בכיןגר

 . מעסה )יזי Oh'3D וכ'רס , וכירם )ידי O'b1 obt~n , 6והס ועסיהס ס' מ"ח כ) 6ח ו,כרחס טוחו1ל6יחס
 המכינוס O~ttrn פין ווס1 , תרי"ג הרי הגטין 1מ, קסריס והפה ה"ר, גגימערי6 )יניח גי 61rl~'DJמרו
 מממס ימסך ו6יך , 11 !מכס טעם כנחינח הממרסיס 16) נסכרו וק1)מוסיס נטעך דיו 1כמ0 . מאס)'די

 ה,הר מהמס 1י1הר . טסה ס' כקם כוה פריו היעויינו רדוי , הרסכם ומכעס , ככהוכ סמס1טרההוע)ח
 חוטיו יסריז1הו ס)6 כני ניניה 1נוט6 ככבן החכר ס"מר )מס כי , ע"נ סער ר6ט העקייה כעך טגחככמס

 המסור הונן סמר6ה כין Dltb' 6100 , עכע1 סו6 כך סהג,ה עין והנה אמרו, טס דכריו יסכימוגעותך,
 הו6 גי ומקיימו כרצוח מהניק 610 וט ממטני עז , oo'lnn כמט1הף והו6 , המקכ)ו הטהר וניןברצוח
 DD~ ודו , 6)!ונ0,6

 העין , הנכן מגטי כין הכח מהי) כסיסינו כי ירוה , "1הו ontb~t !)יניה !גס והיה
 גגן טסמ,וע יחכ1נן כן 'די וע, , המהניקו )טי כחככה ויסחט , tp'rnn מטני כנכן מסכיה ינרממשט
 כב! סהכנדיס כנדיסס ככנסי כחככה )סטי, ג,ס01 כן ע) כי מעגמו ויחכ1ין , והנבוח הט1כ ה61סדכריס
 והגמול : 0מע גט' . היחור : מקומו כסער טס יעויין , 1ג1' סמדוהייס סקג'ניס 6) כנוימקוס

~alv" 
. 

 ט,כר ונמו . וגו' הטענה שהיא טסני : יגי6ך כי והים קדט כט' . וגו' וזכר : סמוע 06 וסיסנט'
 , סמהעקסיס 6,) רק מדהה !0 והן כסוגם Tbn הנקה )סיוהה מזחת )ס טלין nD(b'on O 6מרנ"מ 6', סימן גר06ון ככהננו ונמו , מוטחיח נקהי רציה ע) מורה טענה )טק היגח ov1 . כיה סימןכר6ט1ן
 הו' בהם האלהים חלק לתת חושיו בכל פתגלגל כן אחרי : ח"ן סי' כר5טון סנוורי שמר.וכמו
 מוסגי כן מעין כסמו ודרך )ו )כ171חר")

~tcinr 
 1וה , עצו יוכהו ע) ית' 6וה1 יכרך גגרכחו "סר מוס ,

 חנה:1היו הסיינס )6 6יך )מעה 60מר מס ע) הריסון )ני"ורגו טניס ממכיר הוה והדון . מעוקמו דוההצק
 ככוף סרי"ף והכי16 החגלה ט' Iurehi . וגו' שבשעורים הבעט כי : וי1' סכורך מקק כהס גחן ככרכלס
 , מעמך ט61) מהיך ה' מה יטרק) 1עהכ ט:6' י1ס ככ) גרג1ה מ6ס )כרך 6דס הייג 16מר ר"מ הים חניך .כרכ01
 : י( ע"ג ומגדי, כ6סטרמק' )הו ממ"י גרג1ה נסיט' ד)" ויו"כ כ0כהוח b'lb כר מייל 6"ר . מ6ס %6 מס הקרי6)

המפורסמות
 ,יר6 ר' כ) גי15ר1 דוך ט) , ס"ס 'כ1טח:1 כ") )1ו 'פמכ 'וס '1ס ס' יריך רוד מקמר וט ט) סמ),חי וכבר*(
 mc~nns 1ססוד"וס הנרכוס מעין המ.ד 15חו לגין :ר6וי ר') , ייגוס.1 מטין )ו חן 1.1ס י1ס גג) מגריין גלד ס'ג"מי

מעומס
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הכוזרי שלישימאמרמ8ר38
 יאחר . המפורמטות מהם פחות לא ברכות מאה הם מהתשבחות חובתו ידיבהם
 אשד וכל , עליהם יברך ומראות ושטועות ומאכלים בריחנים להשלימם ישתדלבן

 בל צדקתך יספר פי דוד שאמר וכמו , האלהים אל מקרבת תוספת יהיהתסיף
 אבל המנין יכללהו לא שבחך כי לומר רוצה , מפורות ידעתי לא כי תשועתךהיום

 נכנסות מפק מאין והיראה והאהבה ג תסיד ממנו אמנע ולא ימי כל עליאקבלנו
 תביא שנא כדי , תוריי בשעור ומשוערים , השווי( עם )גי6 הענינים אלה עםבנפש
 , והבטלה והתאוה השחוק אל שטביא מח אל מוכים ויטיס בשבתותחשמחה

 נחמדאוצר

 מקיר ר' 0מ6 מיג( )וף גמומ1ח . בוכות טפה : קלסי"
 ס' מס (וקמר גו;1ח מ6ס יום גג) )גון- %ס מייג18מר
 , תקום סמאן זוד גי נען גסס מ'ו גסימן סעור וכתג .חג'
 י1דסיס היו 1)6 מינרל) וספוח מאס מפס זיו יום גג)8'
 גג, גרכ01 מ6ס נסס וחקן גר1ס'ק וסגין מתקר טז מס8)
 ),טן ג(ס1)ן 3)י)ס , 610 גן גרכ01 מאס ומנע . עג')יגס
 סרי ג', י% 1"(י ידים ,טי4 ק) וגיהר , וגו' סם",)פגרן
 )גי;מ הסייס סנומ) עי נחמס to?hn גוגוח זורו ,ג'

מנוהן
~D'S 

 ממסג סו6 ורק סקרמוויס ,וסם לטי גיוס גם
 , 6'( גרגס 1;1' סוומ) סר סירס סמטגיר מן וגן ,6(ג;('ס
 מנית וגופות , ג'6 הרי ר14יס ע) גרנות וג' , "מגרי

 קריאה וגרגור , ג'ס סרי וי:0גמ :5מי וגרוךו0פי4ן
 גרגוח 1;'ד , )'ג סלי , ונערג נסמל ו)6מויס יפויסספע
 . נרגוח וט( טמונים סרי וטלגי0 ומנמס טמריח טסרסשמונק
hwaaג) טגע גר;01 "ד מגלך וגטיג גגוקל שוגל( 
 גרכו0 ינ' hti~nel, , סמון שדם יייס nStm ג,%תפיס,
 מס) גין סרי , י מיי , 1)6מריו שפיו סאן וט) ספין,16*ר
 עטוס 0(ע הפקס ט);) , סטרה גטמ;ס סמימס 3י;תטתי4, ט6מויסס וגופן . סקיפומס ג.מיס טסים מס קפי גיטרתו44ס

 סל' , סמ~ון גגרג0 וסמע,ג ססוכ ברכה מקוו וכן ,גרגורי
 כן ואחר : גיכו0 ק'ס וצן , מ6ס ט) '0ירו0 גרכו0ממס

 ")סי סלן טס חוסיו )ס:4ם גדומי . להשלימםישתיל
 יסוקס סוים גגרג0 . וגו' וטאפטים בריחנים : רנטגג)
 nlhlo, הו( וגמר6ו0 סעטס, מוט וגמ6כ)יס כרים,חוט

 , סגסמיס ט) ס61 סרים גרנה וקוקס . סטמט ויםוגסמוטו0
 מג) גוס 1גי611 ;ס גו סועטס סקוס סיו6ס סמי5ו0וייגוש

 גרכוח הו6 ס:מיטו0 וגרי01 . רג'ד גסימן גס'עשוגגי
,nthlwa(סעוג מגרן מעוג ט 

~tDnrl 
 סי6 6ס ססח'יו1 6ו

 1,1גר )סס וגדומם 6מח, זיין גירך סרט וט) , גלנד )ופנטי
 יו:ג' ה:)'מו 1;' מלסרן . ולהשליטם : יג'ג שמןשס'פ
 השווי עם : גגרכוח . בהם : "( לסייט 'טי6) 06נגשן

 שממס 1גמק1ס סיממת טס סוס טס,י6ס רע .ומשתהם
 ס,ס ע"ס כטו'ו' )סיווג ג" ס6ס ט50מר גפו , ס'ר6ס08
 oJc 1(6 . ינו' השחוק שטניא סח אל : עמספקוחו סו" ":י גגרגש ,דש )פסו וסל ופ(1 ו)טפמ פגוש'1שלמי

מקורס

ההמנע
 יוערהקול

 המקס כחקתי מסודר מסטר 3" טכגר .הטפורססות
 0ס)ס כה)כ,0 הרמכ"ס וגרס כטחו המורנ)וחנרתת
 הנרפה )סי וה1 . וכו' ישתרל כן ואחר : ו'ס'

 הי"א כהס מתס))יס ";ו ספין ttalp וישםכסכהוח
 מוכס ע)';ו הבע"ח המ"ת מערך יגרע וכגןגרטה
 ה5ססרמקי והם , ומלכפיס גרימניס )הם)ימסגריך
 1ג3 . ,;רו סקדס ההכוח ס' גמ5מרו טנ,עלוומנד'
 נטן ויותר . מ"ו הטה כה)כוח )הרמכ"ס הווכלזה

 , )0 הקודמה מהם מנה עם המט1רסמוח טפה)הטוי
 מפפל הנימו קמרי כי , הנמטכיס יצריו עס orולמפר
 כי כקמרו , הממסר ינסוס 6'ך כ5ל Stbmהמקס
 הצע סדין הממ1רסמוח סכרכוח מסיינ0 ממןכקנח
 סהליפ קמע קלי"ה ס) כלטת שנע , י1ס גי)מטן

 וכיוד, חסרות )ס)ס כרמח עקרה שסעוערכית
 ומ5כ)יס כרימ;יס כך 5מר )הם)ימו יסחו)וסמ"ר
 ויומנן יומט כב) )15 המו) כיסח "טיב כי ,וט'

 oO(1 כס' 0מסודלוח כרכוח המלה ג) )ומרמטרמיט
 ממיס נטנ0ומ כסמרו סס טהורה וכמו ,3סלמכ"ס
 )חמ"נ )oh 6 וכן כרטח, הכע טר.0")ססוניס
 כ3 יצן ס)5 כנון 50)1 סגרכוח כלי סימיסכטל
 , הכסס )כיח נכנס 1)6 סנורו התיר 1)5 ,סניפה
 , ססירוח מן כלכוח מ5ס )הסייס נריך , כצווכיוס
 התדמים ךכריו OD מהם מנח נמגר הפנת ו5ס .ע"כ
 מיס סחמכר וכסגך , גיטו ;טסן 51tb')o oro,ן

 יוסדך סמיה סמססל )הור1ח , הנמכך עסהמטולסמוח
 י וט' )המהימס למ"כ סיסמי) מה וכין המפורסמותכין

nlyIDWI6ז כילל . וט' עליהם יברך ומראות 
  הוימטחן. הטי נוסטוח עוד יט נרכוח המפהע)

 הטוב כרוך "ומר מוטח כמורוה ע3 סרבה פ'גזהק
 , הקמח דיין כרוך קומי רעום פמועוח וע)והמסיג
 מקוס הרופס טס גמכו5ר )כרך מ"ג ל6י1ח כמהוע3

 נסוס מעסה נרוך קומר ('~Sbl נטיס גוט;עט1

 כטשל מט1עריס , כקמור oon ה;מסגיס ו0יר6ס סכסכה יהיו ה;,:ריס סעניניס סמכם עניט . וכףתורא
 שפ ג' ה"סכס, בנד הסמהה וזכר . וכר ומט1עליס 0ס1וי עס כשמרו כיתור 0וספח וכי6 וט'.חוריי
-- מממס 

 שן , גועיפ'ס ),1 ארו מגריס רק , ממזו ינגרו ;גו (hcn 4רמ ע)יוו יסיג 1)6 סרחן נורך נטי טס גג) ט)י,81טומס
 דוך וע) . סגיג1ח גמדות הורס )סס סרגם )סיגן עו)מיס )ק(1קח י(ר6) 06 גסס ,,גוס סמק1ס ורקס , סקס יסיעח,וס6)
 וסת ט)יוו י61ת סעג1זס שני וקין , o'nDD מ6ס סי ויגס 'וס גג) 0' גרזך )ומר ,ייגיס ססס מס מטמא (Phטויסס סיסי* ('Shlt 061 כסיס 6יך ר') , גחמיס , לוו יסמם יוס יוס ס' גרון , צמר גונתי גילוי ע) סוס ססס1ק ו1טס ימיזס
 : כפירו fiDpit ייי5 פיס פר גיירפ וורהפ טפפי פספס יפייו פ יוטו עסי 51יך * פ' ייגר ספו למשךון6ל יי 6העו 'לפרו ~onY המיד, ט)יוו nlD~tW טוגוהי, ל115רו0 קוס 6ין פ0גירו מרוגב גרגהו otf  ונגל , סקס יס1ס0טכ%

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



 87 יםהכוזרי שלישימאמרמפר

 מהמחילה שמיאש נבול אל היראה תוציא ושלא , כראוי בעתם מההפלותולהמנע
 , שהננו בסה מהשמחה הבורא שיצוה מה כל ויעבור ימיו כל דואג וישארוהסליחה,

 טובת על שבחו וימעט , אלהיך ה' לך נתן אשר השוב בכל ושסחת שאמרכסו
 עבדת לא אשר תחת בו שאטר כמו ויהיה , השמחה אחרי הולך השבח כי ,האלהים

 הקנאה תוציאמ ושלא , וגו' אויביך את ועבדת לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה'את
 נפשו ותפרד , והנטירה הכעם לידי , החכמות ובדברי עמיתך את תוכיחבהוכח

זמה1דככות
 ישוב הדין צדוק בלבו ויישב . התפלות בעתות מהזדכות( )ג""

 צדק בנפשו כשיתישב , בעולם ההוות והצרות מהפגעים ולמסתור למגן לוושיהיה
בורא

 יהורהקול
 1ג6מרו , מנס מתג סדגריס כסעח1ח סורסגממם
 וס6הכס סיריוס גין נמרקת הורחנו כי ל מיתןגחני

 מ6סגחך עגמה נבוס מחטמה "מרו עד וט'1ססמהס
OIIDO:סיחה כי וכו'. היראה תוציא ושלא כס 
nbhtסיריוס מנדר O'lhl~ 6סר משערה גכגכ)ס 
o1)tbעמך כי דוד כמקמר , וט הסך רק היאט מנח 
 נכנס סיתת סס)יהס ט)ו)6 ר") , ה1ר6 )מעןסס)ימס
ob~tn51ין , וולס סמ1ט6 יקמר קמור כי , מעיקרם 
 5טר כרעם ס1ר6מס 6מחח כסי מכ61 סיריוס)ענין
 י5גס תקרך rh יי , טויס כ) ע) סיי6 "חחמו
 . ירפס)6

 וסו"
 , כ6מר1 נכריס ס' ר6ס סרמכ"ן דגר

 וסממי)ס סס)יחס כי , כממיס bsn רמתן סקנססכי
 סיוע יחנ'ממח

~rD1 'כנ( olh 1יכענין , נעכ1דה 
 : ע"ג , תור6 !מכן הסניהם עמך כי לסחוגוקמר
 נדו) כק11ע סה'6 המממס ענין טיכס) . וט'יעביר
 כירקה ס' "ח עכרו דוך מקמר ע"ד , ממנוחגטמירח
 כי כרע טרק כטנ' הירס מקמר וכעין . ממסציי טמון כ' ונעמס עיות'ך גראנד וטמר , כרעדהוניקו

o)lnhhמיסורו 5"6 ,יגיניס גגי מס הסיט כלמונס וכלממס ג")סיס ((יטחנו ו os1P) (סריו מי מכ 
 וסטמהס הירפס כין ~Of סנככך וססחמוגוח . ע"כ ,)ו
 כלמו"נ , ס6!סיה כעכודס נמופה מיומךח סנו)סגי6
 6)6 6סכס כמקום וירפס ירפס גמק1ס 6סכס )ך5ין

 716וחיו ע! זכר 5סר וספיג . כ)כ7 מהכ"מ ס)כמדחו
SDYסער למור ט' העק'7ס r"e סער ר6ס ט' גס 
 תורס 6ה מ"ח כי כחב סמה, 6ך וסייח "מרו ע)ינד
 מקוט 6) יטקיף וכו', סיריוס עם סטמהס ס"סרחזפ)
 הקנאה תוציאנו ושלא : סס 610 ,ורם כיסולף

 נחפראוצר
 ס6מר וטפך . וכו' היראה תוציא ושלא : סטממסמורס
 , גמ1עדיס )(מ1מ ו,טויו1 )מס סרע1ח מקור :ס(מחסמקמר
 סטמודס ממיס נג1) 6). סירקו הגלגליו :)5 כדיטסו

 : )מגהס חומס 6ין ;5')1 תמיך 1וו5גיס ור1טויססמי6:.ס
 שהננו. במה בשמחה הבורא שצוה מה כלויעבוד
 ססכמיקמן מן )מסיס ושגה )nl~cnct :)1 מגייסיסוממו
 המיד גד6גח1 (וגג סיס 5י)ו . 1;1' שבהו וימעט :מק1ר1
 ר51ס ג:6דס . וגו' הולך השבח כי : ס' גטגח ממטסיס
 סמט.ג סטוגס )גע) "גס ונחן מהוגהו )וי גט1גס ון:61ח
 לנסין ט1נ1מ (סי1 . וגו' עבדת לא אשר תחת :עמו
 );נוד ;ו6י ט5'1ס יטחין 1ד1מס נעי,ין ק!יס !ן ,הןנמר
 נרעג . אויביך את ועבדת : שממס ;נוזח מסין ס'5ח

 1;י'1 1יר;ינון ישן ס15יג'ס ג), 1גמוסי גטייוסוגומל
 תוצ.אגו ושלא : קט; ;ג1דס 5וחס );ג1ד מ1;ןמ6חס
 יימן (6ס ידי "ממס גמש דטוחי1 )מ,נ ,רון סברס .וגו'
 גרגיי עמו )סח1גמ 16 מגייד 6ה )סוניה )לרכיו )קו5וח)1

 : וס,עייס סגטס מוקיד סע)ג1ן ;י , כ"כ )ידי 1ג51שמס
 ג:עח ;תוהו נוגן 1":1 יצייד סיגנון . נפשוותפיר
 צדוק בלבו 1..שב :סח;)ס

 הריי
 גמום נ17) נ)) ,ס .

 גדילי )ב1ד1מ נפט שור !נו h~'r , כ' 1נ;נ1דחסהסירוח
 יומס 1:יסיס , כרעס IDJC1 וסמקם 60:ן )גו 1ס'ס6ס'

 ;מו סריס ע) 1(יגרן , גט1גס גמ1 גרש 1rutJtג;','1
 1'(ר ,דיק פעם ממיס :סקול תמיד כם'ה:1ג סטונ ט)כמגרן
 )מון )1 יסים סוס סיי(וג . 1;1' למגן לו שיהא :ס61

 מגיויס 1,1.6 :15מ:ו 6ך ג,דק מגמה1 גרס ;ך ;.יחיג כי , רע דגר "ח16ס גו נטשו ס:'.ח מיש 6הרממסרסר
 . DS1i~1 כשיתישב : גגוי1 ;כ6 ):וי סו) 5ין o)nh ,סכגס
 עס הגויך טפס וכהסט כ,דקס )סגין )ג ;אתן;)ומל
flu)מיס כויס(ס5 Vht ס נסס סטגמחו טס)סטרי( oosrt)1ln 

גמגמו

 סר6ויס סחוכהח מענין 1ינ6 ה)ג1טח נקט כגדי 1י)כט גרס קוקס כמעי) 'יעמס )טסיו tnh)p חמת טן .וט'
 מכעס ענין 5) נכוה Dl~on )6 מגמם סחרכם כסוסריס קנ"ח וכן . ס6)סי סרנן סטך OntD11 כעס6)

 נטשו 6ת נ6ס . התפלות בעתות טהזדכות נפשו וצופרר : סטק כ"י סכו)ס הטסט כי ,יסנסירס
 ו)סודכך טמריו ע) טוקע סיוהו )ו יתכן ו)" , גו ניטו חיסר י6 ס"ס , סנוכריס ננו)יו מסריסח יסמור)6

 )ט 6) םכסטיכו סכונה וכו', החיים בורא צדק בנפשו כשיתישב וגו' ישוב הדין צדוק בלבוזיייפב : וכי נססו מטמר סיטנה 31עח כ6מר1 ס' סימן ומעכס סוכר כמו וכס', חט)חו ))ורך נ"ט ט)גססרחס
 כ) ע, דעהו ימה "ו , כעח1 '"ס הע) מטס נזיק מעג) יטר 6101 מיטריס, עולס ט) )סייקו 6רמג'

 ס' כיד מס"ט ומלוזי מטס ס)5 כ6מ1:ה מעסס1 וב! ס' ויסר ס1כ כלמרו , ט61וח )נוכה ויטממ לוחוסקורות
 כ) 'סט) ושן . מי 6יס ית16נן ומס ר6ס ," ס' גריכו 6רסז)שח

 טייסכ כוה היט1כ ע:' גמכס עלו סכ"
 וכקמרו . וט' למגן לו שיהיה ישוב b~rl . שנ6 ומימם כלנהם ייגע ו)" , כקמור דינו נזוקגטו

 הכמש ntb'ibn סמסורסס ע) המסוס !העכיר בו כיון וכו', סמייט כור6 נדק כוססויסימיסכ
 גידר יעלס otO כמסוס ומן , נרכיסס מהסעי ו)כ! דכריסס )ג) כלס מייס ככעכי גכרי5ח 4l~rDnיקמ

מחג
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ולכוזרי שלנטימאמרמפר88
 משעות אבל פרפיה טשינות הדעות ושאין , בחכמתו ומנהיגם ומפריפם החייםבתחש
 על המורות טהפליאות שכלל ומה , בהם הבריאה מתקון רואות שהם במהכלליה,
 מחושים לו צריך שהוא מה מהם וגדול לקמון שם באשר ויכול, יורע ומפץ חכםכונת

נסתרים
 נחמראוצר

 tr~he ") 6ין . פרטית טשיגות היעות ושאין :מאמתו
 : oftn לנשלי מניע h9C מס וסרט מרע ג) 9עס )שיגיכו)
 סגרי5ס סגמגמח הכל מטיגוח סדעוח גלליה. טשיגותאבל
 עיומ טרמפ סייס, מסגס)י וחין מין ג) גהקן :יטפס

~nha
 באשר : מהקון חג)יח ע) גסס מסה;) גר5ס :5:ר

 שהוא מה : 1גמין טגמין . וגדול לקפן : סה:יס .שם
 נמו . גסהרים טחושים : );יומו ממין !15הו . לוצרע'
 נסוס ס6דס גידי סמו1,ותס גק'מ מ"י סב) ד'מטח5מר
 , סג1דחו )קג) "דו1יכס להגיר רסיס כס רסס :ם ,גארד
 oh~ ומתוי וץ)ה1 :וי יזע "5מיקטניו

 גע)' וגמר , גיציו
 יפרטו  ספרך קי'יות  לסגול כעמס טלין וסנן גמסיזסגרף

 ימי קרנת ג:ייניט1 מהמיס מק1מוח 5ל יייופו  לפירןמטייפ
 ס1פ1ן ג6ר,וח מקומוה,הס 5) הגויס מסתיו וגט,עג1ר ,סקור
 , ~פסס !נסג! 11רפ1,יס מון מחגורה ירחי ימ161 טטסגעגור
 וסיס וחור מוטדיה ידרס ג:מ.ס tltDh נס סיהוגוגמה
 . ה'( ),ימיר 1נ1' ידפו )6 !טפי ג61וס עת 6ח :מרווענוי

011

 יהורהקול
 ישף פל  ורפס גהכפה יריוף גלק סניק סב,עכ)
olb~כ"כ יחיסכ וככן , נכיסן עי כס)מ1הו העקה 
 הנין )דוקהמסיד

~irc 
OSDD) . מסלע הנרעה  ובי 

 סוס סויגן גי , וכלרסיס ושיגיס ההנר %5"הד
 המסיך יגומ 6יך ט"ממ , יחכ' מלחו  פימנהפל:למ
 ההיים ככרייה הטרי )דק כמינה ע"' !רה)יום

 כקיטי הגיבוח החנועוח כי י,( ט' כטהיטי המורה6,) ממי וכמסנטר ונזוח שמד 6ריסע1ס והנה .)מיגיהט
 ליסמופ 6)) ,ה ולין כמקרס, נוסקות הסהמין

 , טפס כמטף וא' מסדר כסטר 1)6 משיגכהנהנה
 )מיגעו )6דס סמיגייח גהטנמס מדה היוחגעם
 . )מיגיהס הנמ61והוקיהל

~Sb 
 )סרס, כ)) כין )מכדי) יכDS 6('t 1)6 המגר Sibגה"כ כקהי ס"ה סססכד)

 6סל 6יט ומוסגהיס נסקריס 6הח כסקירה כססכי
 )סומ יכ6 הכד) )"גי' )6 נס . גס ימנימכמירגה1
 כס' המורה וכיעה , )עךל עדר 3ין ג3ד) היכרריוח

 דכריז סם החכר 16)ס . גסרפיהס יה' משנמחז המוזה לוהט b'ito סירס כ!עדי המינים כי 6סלממכר
 וממפעו , טכתמחוניס המעוגה הטיס מין ע) 6) כהרלי יתכ' הטנההו ס)דקח סכרה1 ע) מ1ממיסעדים
 י1סכ יה' ססכור6 1") נמרס דרך וע) . ס' נטיע וכהמס  סירס עד , הסטות ~:plhin יהר ע) רכסמסוס
 המורס כת6מר כמקנה דין 3ע) הודקה DD ס"ס , ע"ז סי' כרונסון כמכנ"ר , טיס כיף ועד ר6מיס מקרניוץ

 מן 1,וקק סגודכך מה כ) 6כ) , נמורה עויכס מין כן "ימי ג"כ גע,כו )6 6ןיסטו דעת סע) הנוכרנטרק
 ויזוש )ו  טי16ה מה Sb'1 ימסכו , קנוכ ומן טיסמל1סו כמוח נו נחגו הזמימה נורח טקכ) עד הה61מהמל
 יסג  לפניו  (ot~tb מין  ביו )הנדי) סיין יזה ט' ר6ס סמורה כהב וככר . וגי בו הוע,ח שין מסמעיו
Pbnגו ו')6 6יטיס, 16 6יס ה61 6מגס )סכ) מון )מ!6 כ) רק ל6%, מין )ס:, הון( SS)n כ) כי דבליו 
 )כ) ס6דס, כמין (P? יח' הסגהחו כי סכ6מרגו עד , כמטיו כן נס יטוח כמינו ססגהה כו סיח61רמה

 הכגחם מדרנה bY'  ירכוימ  לל  פל עיניו כי , עיטיו טרפי SD שכן ימי עגו זה ( מאפיו ו!כ,מגליו
Sh(וכן . המה התכודר יגרו , הסיק ההסנהה מו ulnbs י)ירממ )ענין כע"מ ס6ר גמיני יחף סהסנמחו 
 )6 וכועדיו גייס מיומי elnh  וי כי , מ16רעומיהס !טין א )6ך וקיומם )עמידחס )הס הסריך כ)פס
 ההמנמס , מנגה( והוט 6,ן לנהמה מן ה6ןס ויתרון , הכע"ה ס6ר מדרגת ע) רגנו ו6ה ידו 6ת 6יסירים
 . ומיי 6יטו )עמידה הר"ויוח כמנהיו OD כיקירתו 6והס כרך ככרכהו 6טר 6יס , מין כ) )6יט' עגמהסהי6
 ויערוך , !כדו הידס מין ג6'טי 6!,1 "לוע זה היס לק , וסמ16רעוח הק1רוח !כ!  פיסנפיפ "יטיהסכ, )היות הים כיני 6דס )עטה ריגנה סניו מנמת לי  הלר,  סל ןעהו 6מהה ),דיעה 11 3הינס הו1י6הנווככר
 יחרוך כ"י O~bO  טיסי המנמת )עגמה וכרנו 6טר הטנמחס עוין סטי מדכריס הכנהי ההיים הלגההערך

 מדרגחר )עונם הכע"מ ס5ר ממתי כלמד כבסו היה ה76ס הן כי וכ"ט , כס המיוהרת השגמהמדרגת
 )תעכס כמיגו טיסו כי ,הורות , מדכריס הכ)הי וכבע"מ ככ!מהיס )מינעו כ6דס )"מר )6 כן וע) .ע)יהס
 מחה)טיגו הידס שיטי 6הר , 11") '"6 ל כרכיעי העקרים כפל ריר לפר פשר יריר י4י  לקרול .והסימת
  n(obt עי , היהר ע) מייס מהגדיי 6מ7 מין מהשלפוח נדו) יותר הההסית "כהס הסכת הכמגידמות
 רבוי , המבכיס כמירנה )סיומו קרב ולהר מדגרים tnSJo הייס הגבי כתדרנח )היוחג קרול שירליס
 ירלכש וכרכרי . וגריו ע"ס ( ניטווס  פררגוסיסט סספ~ס ספי  סלרמ שיטי  כין פסהליוס  ייטיתסמדרגוה טיסי מגה ויהמחג ,  המיגים  גין מייס כנעני טהי6 כמו ההסנמה ההה)טוח ה6יטיס כין היהיה ק06
 כהסנהמך עסה 6סר יח' נט)6וחיו (e:r כ"כ דכריו עדו ססס , וכ' ד' ס' מ)המוהיו מסטר כרכיעי4קהו
 ומה : עניו הגורך כהסנהת olhn יהרון הורקח עס ככסן ההכר סוכר מה מעין , המ"מ י)ע)

 פל ייירוס פהפ4,וה  ב"מ סלרי"ס  מיי  מכלל מה ר") . וכו' חכם כתת על המורותשהפליאות שכ~

 מסדר ע) מורה , מוגכ) )הכנית והסדר ההקון טרמי סיותס כ' . וחפץ פטיו להררי  ללי וי  פל:,גווי
)tsam, מ)6כהו ילין מחטיו ווכחי וההנכ)ס הסדור וקין Sb כהו , והנשתה סדולס סבתות DSP כרגז 

ייח"י
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 89 ב וץבוזר' שלישי מאמךספר

 לצבועים ושם , לרוחות ראויים מפיקים הכלים ושם , ואיברים ורוחות ששמ"פכפתרים
 הסורך. ומדת הבריחה כלי ולאיל לארנבת ושם , והטרף הדריסה וכלי ךנבורה9חה
 טהצדק בזה .יראה , הרוחות מן וערכם ותועלותיהם האיברים פנדיאת שמחשבוכף

 המחשבת שנון יבא ואם , הבורא בצדק ספק בלבו ישאיר שלא מה , החכמיוהמדור
 ישיב , לעכביש והזבוב , לצבועים טאכל היא באשר הארנבת על העול לוחדראות*

 עליו . להראות*י5
 יוודהקול

 ושם : ו' ID'D 3טגי טכח3נו וכמו , סירופ,ממסן
 ממיקיס מוסנן . לרוחות ראויים פפיקיםהכלש
 י.כ)'ס ona וסקנס , מוני5יס טעניגו , ץ 6)פון

O'b'ith1סגע)י נורך כפי )מקס מנקרס סרומוה 
 ,up'p , ל"ו סי' כסני ט6מר מס ע"י , קרסיימייס
 ססו)כוח כרוהוח ס5יכריס ושר רוככו) כ)י גןנס

 : ני6רנוסו oa , וטריזים וס%גיס סידקית ען0046
 ע) נכע כסרט רד"ק כ30 . וכו' לצבועיםושם
 (~bff סמזכרס סננועיס גי ע) כנתקף טמרוכיפור

 מריר ר' מז") כדגרי סגוכר0 מיס סו6 'טע ,יזל
 bDb ופירוט , 6"6 וס נבוע ו6מר1 , סנכוע 6ףתומר

,,oneeוכן רגלון, 5ותיו0 )הסחיר מנרגם ק כי 
 סנ3וע וכב"ר . b'ntb )היקח סנכועיס ני ע)0"י
 כמגין נכס מיצי ט 1יט , הן6 )וכן ס) מפטםסוס
 נכוע מס סקורת שף ימני נס . ע"כ , מהמסימוח
 וכחב , )י נמ)הי נכנע סעיס ,fl$) )ירמיה כקמרועניו
 %י4 כן )ו קר16 טייס lU('b טה51 )סי רן"קסס
 ,טע טסות 5מי שף סו6 כ, %ומריס , נטעס"
 . שע , טוחו סס1ג6יס נ6כ)ו 6)יו ItDh סשש0וכ)

oSlblנגון יופר Gn'S Of sb וערכם : סר5סון ר.ענין 
 עם )וניכרים טיט !סיהס סערך רן) . ד11ריו1טן

 ~neth סר1מ1ח יחספסו מיס 6מד )כ) כי ,סתומות
 המחשבה שנון יבא ואם : )יכעס נלוח!כנע0
 )מטוב מטניס( מגיך ומלטון סממטגס מדש ר") .וט'

 מזגריס כלס למע"מ ינףס ותנע מקרס כי ,פהטט0
 טכחכ מס פגך . כסנסנחס וסכר וסוד ,  מדגריםוכסחי
 כין שיפסוס %) ס"לס 6ין כי סנורת, 53רקסמורם
Smnמסלף עככיס 15 ומרשו, עכבר 4 סנ,זמן 
 p~nvf כן . וטרש כנכיון סנט טירעכ %ים 15 ,ופט
 ישרך כסגהגחו ש) נימס וט מפקפק ט)כליותיו
 , )עכניט וסוטנ , (ottu1 מ%) שרככהאתסיס
 ישיב : הנדס wte נסנסנ0 ו4ן עפ) (orמשף

עליו

 נחסדאוצר
 נשמש מקופוס )סס'נ סוס גגם %ק מס !ehlN סגיםחס

 : גחגמופ )יודעים גותי ורע ומקוס סברן מןוירסיס
 1)ול6 , טוף כשנגיס זלגו ספסר סנר . 6100 ממין צורך,פי -? פי )מין יתרון יט eth1)o גמוטיס גן גסו .ונראים
O'O'Gגם יו mhlo רן יר6ס )6 מ6ד ה,ק% 

 טן(ופתי מפי מ6ד חוק סריס מיס טרו סגת וכמו ,)מ11;1סי1 מסגלי
"tpulnעימו מנגז 0;ט)ס סמוון 6מר המפט טיוב) גיי , 
 פפ D10e וגמי , טפסים נ' סירג מפיכס גסס Ymחמרו
 . ושיברש ורוחות : כלממס ירים ומירוק מנק un~oשט
 נשך מסנור ס16יר ר') , סרומ מן גקרגו יס ומין פיןג)
 גמו , קיומו 11ון גב' מין גג) ירוה יסים 61מ;ס ,גוש

 ג%ן ot))1ce ומינח כסמום ומיני ~(olh טסרומטח6מר
 פג 'וסר ~hto שרן ישימון ס6ויר גפו , וגס עג כו6מיטור
 געגעיופ ;0ג6ר נגל גי 60רן, מן o)DDk ס16'ימן

 הלק , וסוך ירוט גחנו וקו ומהפצע מתכוון 1WD"ט%ויר
 זגגיי יטביע ltth~a יפק ולין סמים, מן 0'מ מן6הד
 יופו (ph ומסמון חשקיו ותמ"ס ממפ מתמהון ע)תמיי
 מלויס מ)6 )6לן ססמ1ן נ60ו,ר ועוד , מגיסמבמרס
 , ספג סוס סטייל Wh רוה )נ(ימת ,ריך וס6דס1קיעוריס
 ש ס6זס יעמס 61י,1 , שמוסו נבג סנריה סס6!ירמפי
 פילוש סס )ר.תייס יגו) 60דס vhn מ6ד סגגוסיםגסייס גנסיש טטיפ וגמר )סתקייס, 'גו) )6 רק סיוררלאויר
 גשץ סגגוסיס, גסריס ס:וג;יס סיע)יס 61מנס , ס16ירזק1ח
 וק אויר סגופך )סם ;תן , אעמיס סגגוסיס סייספרימר
 נקו גגותי וגן סדק, נ6!,י היתקיימו גדי לוגםפשן

 תיו% גדי גה,)יסס דק עיי )סס נגוס, מע) נגוססמשפפיס
 : %פ )פי מ'ומדיס לגייס מין )ג) . ואברים : סס)סתקייס
 , ההע ל04ו 11רך ג) מ()ימיס ג4מר . מפיקים הכליםושם
 )י"ס טפן חסן סגיס מעמי סגסמו0 )ג) גי ד'מ ספ6מריתו

 )חכמ' גטדט ngnNih 6יגט פסס , סע)'ון ג)מ'יעמיס.
 )יגך גר' ,מנשח

'wv)t 
 )סס סמ6כ)

~QP3 
 6) סגסקו

 ר16יס גריס ים מ-ם געלי גב) . לרוחות ראויים :סיקים
 ס6דמס, מרמס סע)-ן וסכרם סרי6ס גמו , 1נרג1tthe 1)קג)
hw0קכ, ג6מר ohn~ ו1הקפ נט1הס טומיח וסי6 פ"רר 
 1ט1)ס, ;מחה שכרס סמפיים, נחי וגע פנעס ספגיייפסן

 , נסח) וסברס מתגורה סר,6כ ס6דס נע יו61וגטס16יר
 שכפס סרי6ס סלמס סוס , ושימס וי'מס גי) )מוםיורשן

 16יר, ר') , רוח מ)% ()ס1שיה )סס טיס גדגיס ח)6 סימן וגן . 1)סחשע )ססכ1ון ח4)'ס מלריס מלגיס מ)6םנ%%
 בוגד 6) גמסקנ 0.10 סרג נוף גסמ'וה גיממת ססס טסמ'ס עי , גחההו;יוהו מעט מדג יחססט ומבהסטת סרגם חומםוגססם
 יפ סמיס ,4מ11)ח )ירו סרג הון "ס 1"1)ס . ש'ור"סט6עיק גהכמח ג;ודט , סמיס סי' ע) 5י מדג סיס6 מלוריג 161 ,8דג
 , מכמות, 1מחקטן טרמו מנמרס (נהוגם וס16יר , ש")הוסיח 1ןע גתהחוניוח1 %י ג)פ1 ממוסיפן סולידים ג6מ,טוהגשו
 סב)שפ'ש מיה'נ )טפת הנן וכיצוג , )פעם %11 161 גופו תגן %ר סמיס מן כגד יותר 1סו6 סדג טטח גמ"ח ס;המטטומפני
 גמו . הדישה וכלי : סג:ל מן ס;וו,יס סיורסיס ntfnol ססופ1ה . לצבועים : גסטנהי ;ס)6 פסן ומס . )מאסוש"ס
 גש לנמה (O'1DC מ,;יסס יס" ס)6 וגדי , ),גועים )מ6ג, למיוחס . הבריחה כלי ולא.ל לארנבת : וססי;ייס 1ססס4פיניס
 סגסרנמם גדי וירמוס, ס)כ רג1ח ר') . המורך ומדת : )מר11ס שגן ק) גוסס גס )ד1ן הוה רננים ס6) )סס גר%46וע'ס,

 ואננ : סמשגס יכדור . רלקכמי' והסדור : וגעי ג)' טגג) פעיי עדן הקוהות. טן וערכם : פנוק פוטם סז1לע מן*
 סוס :יהרוג . וגו' הארנבת על תעול : )נו נמךרי פה:גס כיסול )6דס יגע 6ס . לו חדראות ,מחשבה שנוןיבא
 1 ומטרש הים יו% מעוצת וט ,הטס ס)6 4(1ג )גגו יסור ופן , למגויס )מ6ג) טיסיו ויוכנס כ%;גפ מעלס מס גי ,שז)
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