
הכוזרי שלישי מאמרספד*4
 ושאינפ צדקו לי שנתברר חכם אל העול איהט איך לומר , בו וינער השגלעייו
 במקיה, לזבוב העכביש וצידת לארנבת הצבועים צידת היה ואילו , העול אלצדיך
 אשר הוא הצדיק, המנהינ ההוא החכם רואה אני אך , המקרה בטענת אומרחייתי
 )נ"6 "נזכר העכביש ושם , וצפרנים ושינים ויכולת סנבורה לאריה הציד כלישם

 , לזבוב השבכים יארוג , למידה מבלי לבוש האריגה לו ושם , לתחבולהטושנח(
 הרבה זמן כאשר , ולמזון למהיה הזכוכ לו זומן , הזאת למלאכה ראויים כלים לוושם
 ואצדיק משיגה, שאינני חכמה אלא שיהיה זה על האוטר , אחרים לדנים היםמרני
 על שאומרים כמו היה זה נפשו על שנתישב ומי . פעלו תסים הצור שנקראטי

 ערבים חיים ויהיה , לטובה זו גם אומר צרה תמצאהו אשר כל , זו נם אישנחום
 , עליו שיש לעון כשירניש בהם שישמח אפשר אבל , הצרות עליו ותקל ,תסיד
 הצפק זלגמול לשכר ויוקמח , ממנו מעליו שהקל במה שמח והוא חובו שיפרענמי
 כסה וישמח , הבורא דין והצרקת מהסבל אדם לבני מלמד שהוא במה וישמח .לו

 נחמדאוצר
 מ6ג) סונוג סיס למס ג)גגך הקמר ופן . לעכבישוהזבוב
 אל העול איחס איך וגו' השכל עליו 'שיג4סמט.:
 ונעוג שרק גי לגגן ") ntJcol . צרקו שנתברר'חכם
 )ו היחס ולך (גסת, פ,1מס ו0(גחס 0נרי5ס גכ))1הס:מ,6
 : סעו) ט) גסס הוגך 5ח0 6(ר 6הייס סרטים געגור.רועו)

 0)6 י0גק- ממת ט1) '61 )מס . העול אל צריךושאינו
 )יו6סו י6י,ס נט1)0 יגיע hS ס61 "ף ספו) ונט)סמתסן
tn~wst, 0רולס ס5';י . במקרה : 0;) י11ר ;גס יטטס ו)מ 
 אומר הייתי : גירס )טכוס וכליס ינגועיס שכמרפתן

 ט) מ(ק.ף ;5ן טפן ה'1 התג סייחי . המקרהבטענת
 לבוש. האריגה לו ושם : נמקרס עורף וסנועפ טפול,נוטפס
 טבלי : מתיו פיר פגש שגן גנת )ו *יגא
 י6ת מ)6ג0 )ו תכנס 6ן 11 6ריגס ע) )מי )6 .לטישה
 1מט(0 ג:גגי0 6ורג . לזבוב השבכים יארוג :הפיס
 . כל.ם לו ושם : חמס גנבנו ס(ג1ג גו סי)גוד גדייפת

 : ממנו סגדו) שגוג ס) ולהנגר (נו וס(0 "שגוססרנ)יס
tOWסונוג וק כגר (1ס 16ג) 6',1 . למחיה הזבוב לו 
 : 6100 וט ט) שומר מנפטר . שיהיה זח על דפימר :שנד
 1)6 מצ'נס סייסי הנמס יק . טשיגה שאינני חכטחיסלא
 נחס ט0ו6 6ף סוס סרק ,סעו וירוט גלוי וגוילייו3,
 : גסס עו)0ס 61,ן סומות 0סעו)ו0 ג) . פעלו a~Qn :פ6סע
 עז) "מח ()6 חמר (פ0נ . זה נפשו ע4 שנתישביטי

 .0,16 1!6 המ.ד גזיי 16גד . 1;ר 'היה : סג1ר6יוטעו)וס
 נתנדה ירוט טויתו . זו גם איש נחום : רסס מח(נס שם)1

 כשירג.ש : עליו ומניטעת ג0,ר,ת . בהם שישמח :סממת
 1הס6 0ו6 סעטס סטו) נוד) 6) )ג עשסיס ע14 שם .לעו!
 לטוי עליו חסר nhm 0,ר0 סגיט00ו 1ט'ג , ג,טטנר)6)0'1
 טג(ער, . עליו ש* :ס'

 לשכר וישמח : סחוג מפרעון
 מעון 0י0 6י4 פטורו מפסיו סיס גפם . לו הצפקילגטנל
 ט) 6מ0 0טס ימס nwh yw ונגר , )סוס'ג )ו סמורגתם
 גמעע גי 0רוימ ונמס , פוסט מיי מג) געו0'ג רוםקוום
 : )טוס'נ נמו) סולם מ)6 ,1מ) גט01'1 סורס ססמערגפ

 נחסו ;(ו)ס סלמס וטון . וט' סלטר שהוא במהיישמח
 : פפפ(יו 40מדיס שתגיס ייו פ) מחגוג) חוס גמ0 ומגין)ג

שיש
 יוודהקול

 כהנהגס StPb מטס ת)מ וי," . וכו' השכלעליו
 יוגר זה ומעין . הרמס וגג) וככ0מס ג5זסתוגר
 : סר5ט1נה כ0קדמס כ' סימן כהתיסי נס מ"גסימן
 סיס "ס ר"מ . וגו' הצבועים צירת היהואילו
 הייהי , כס)מוה מסודר נוס) נגוהי סתקר0 הציכ,ה
 , 5טיק1רוס כקיומו טען "סר התקרה )ירך "נהומיחס
 אך : מ' סי' סוף פז נ' מסימן כהתיכי טיכ5וכמו
 . וגר הצריק המנהיג ההוא החבם רואהאני
 !לריס סעד גני גמומו , כס17רס חמים ס1)ך סו6ג,

 ),זד ינכר ככמס 5כר גליו הן ו0ן , ויכו!חמנכורה
 מעמס גי 1 סוסתו גיח ובשלמה , )הגייזיז

 . לתחבולה נזכר : 1הנ"ר;יס ססגיס ופס ,ר.נומריס
 יו סנמ51ח ס0מכו)0 )שין ומ1סגמ נוכר ססמס1ר")

)הסלי"
 5ריכפוס טזגר וכמו , נרמסים קטן ריוחו עט

 האריגה לז ושם : )"ס טרק ס' מקמר כע"הגס'
 כט!מס קרינתו פוטר 0ו6 0נ0 כי . וכו'לבוש
 וכוכי ידם ע) 5טר , כיריים רסס מעסה מהכרכוכה
 . רג)ס נלכדת טמן 11 גרטה גי , ,כיע ינבטמות
 וכו'. כלים לו ושם : מגומיה כלחי געכגיט וטוב)
 הטבה זטן כאשר : מטריו וטוס גוסו בינרי0ס
 5וס ו0עסס מכק,ק מהר עץ . וזר היםמדג'
 וט'. זה על וכאומר : כו מוס) )5 כרמס סיסכדני
Yhgכו הנמ61 הסיור ועולס , blo עין סוג) ג)הי 
 המים המר שנקרא מי ואצדיק : כקמורממקרס
 מנס 6! הפו) 5יהס 5יך )מ04 צמרו כעד .פעלו
 המורת כ"כ ג,ס וכיו51 וכו'. לינץ )יטנהכרר
 . ננמ,5וה יח' 0גור5 נדק ע) )פעיך '"כ ט'נס)'סי
 וסממעיע סתרכם סעזיף !5 )6מר כסכעחוונההוס
 ככ) הרוב ע) וסו , ,קעו b(tS קטי 5יט 0הסיל)6
 1)פי , סכי5ל;ו כמו ,,ר 0כיע וי6 , מקוס וגל)ומן
 מ) 0ס"י מסך )ך י630ר ~1Sh הגחינותטחי

 ר,פץ 5'פ' גנן ושנווהו מסדר ע) 0סכרמימסתוינוטהסבל כר61י
 כנפרף כסיהיסכ . וכו' הכין ניזק נסכו וייטב (olpn מלמרו ומספח חומוס ו0 סרי . וגו'שנתישב וסי fp: 1ג1', מטפס דרכיו כ) כי 0נגי6יס לדון 5מר 60מהיח סכהינס אח לסיככרי5חס,

 פל סקל , יסודמה סכמינס פ) ספיוסנס  שיוגרס נפסו י") . הצרות עליו ותקל : וכו' onno פר5נדק
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 41 כארבותי שלי"שמאמרספר

 בצרות יעשה וכן , בו המיוחדות בצרות זה . והתפארת הטוב מהשם בזה עליושיש
 שהגיע ומה האוטה ופזור הגלות אורך לבו על הטחשב בלבולי כשיעבירוחכוללות,
 ייאשת ואם , הזה בעולם האלהי בענין ובהדבק הבא, לעולם הצפון ובשבר"עונותיו, בנביי כן ואחר , אמרתי כאשר הדין בצדוק תחלה יתנחם , והמיעוט טהדלותאליה
 . זכרנו ונשכח מנוי שנכחדת מה לגודל , האלה העצמות התחיינה כאמרו מזה,שפנו
 טצרים ביציאת יחשוב , לנו ננזרנו תקותנו ואבדה עצטותינו יבשו שנאסרובטה
 איך בעיניו רחוק יהיה ולא , עלינו לטקום טובות מעלות בכמה שנאסר מהובכל
 : בקברו תולעת כששב הארם מן הנשאר הוא טה כי , יעקבתולעת תיראי אל שאמר וכסו אחד, אלא ממנו ישאר לא אם אפילו לקדמותנונשוב
 הזח כעולם תורתו פרי ויפרה ערכים חיים בגלות יחיה זה כמו הכוזרי אמריב1

 מפמיר שהוא כסעמ , טתקצף הנלוח סובל שהוא וסי , הנאובעולם
 אסר נ ואחריתועולסו
 יהורהק%

 5טל ג61 . כע"ס הה11יט והטנעיס סגההמסיז
 טכיס  יטוכ  סדין  לדוק ביכו ו"טנ צמרו חמוסדגר
 בצרות זה : וא' והרוה מהטגעיס )מסהר )מגן)ו
 ג,ר1חיו )הסיז יטוה הנה עד סוכרנו מה כ) .וכו'

 ומר ג1ר1ח נס )עסה 'סמור כן וטווס ,הטרסי,ח
 . בעוה"ן האלהי בענין ובהדבק : וגו'ככו)),ח
 מלרוס %)ל ~כרו ילק  ירכים וריח 1%ל orמזכיר

 ייאשנו  ואם :  טריף  ירניס hncr ייססרסייס,
 ממסיס ירט יי פ% יין סי% . יכי'  טוהשפגו
 כנר . וט' האלה  העצטות  התחייבהויודיה:
 ביציריה יחשוב : ל' סין ייוי נתקוו פל  זסגיבר

 סה8 י"ס )י  "סר סטיריס סיר כגילור . וגו'מצרום
 פרפס נרכבי nDtOS' פיפס יתפר  ~כ ע)נירט
 אוף  פסנו ישיר לא אם  איילו : רעיסידפיסק-
 כיר וט )ענין קפד וכו'.אחר

 הרך'"
 ירמיס מקמר

 המסלמס וטניס מעיר 6הד 6חכס ו)קהחי יסימן
 נעיר יהיה 6הד יהוזי לטילו , ניון 6חכסוהפלחי
 טניס 5ט')ו cb POV וכן , "קהגו מסט רגו'סמערי
 יקריס יחספס ,  Dnpb,  פטם %פס  כייפי)כרס
 , וכו' ממיס לי  פירים פריפה obt כפופספפס
 גהטנ גצן ה)6 . וכי הנשאר הוא טה יימ"י:
ebtגט 51ף , ההב נסח משו טוסטר מה ותהו 
 6) גו;-י ט6ו) qhn 06 (6 מ,ה)ח;ו 61מן חוקו6מ
 , כמדרנוח מכסס: החההון כמזור הנלוח כורירכת'
 פזפר  שוי ונט"ר כעס מטקד מסטר ויס,מ 'מעםו6ס
 ל6  מן , נצוליו גיל vnh רק מירנס יסקר טלספד
 fb~tn 6) נ5מר1 ;ג)) ,ס וכ) . מהוקיע ס' ידקירס
 מקמר הר)כ"ג כי"ר 11 כהה יע, . '3pDהוקעה

 נחפראוצר
 א גלומי . בצרות זח : סג,ר5 זין )סג1) .טהסבל
 בצריה : 6סן ביס סמג'טח ג1ר,ס 610 ס:ס טדטרגרוו

 הטחשב. בלבול' : גורס סיטר6)יח 16מס ע) :כסהכוללות.
 : סקג'ס () מזוחם 5הר לסרסר ממנגחו סמג)ג)'סיט',;'ס
 ובסקוס סהע1;( גלנו ג'6מר לעוה.ב. הצפוןובשבל
 ,טקס סרוה,' סרג, דגקוח 6) סנטת ס) ח,ט)ח hm)15מס
 ססיופר יוד סכל , )ג לוטכר' ס' ערוג  ס61פר ;עטןכג5,

 ייאשנו ואס : יוסר 148 הסירי סרופויוס כפוניהדוקרן
 פירן לטיוו יפוץ פל יסויר סרס סיור ולס . בזהשפגו
  לגט טפסים 6אר יידוי . וגו' החחייגח באמרו :1016
 גטו 5הס נסוי , קנוי nvan ,טרדים נגר onh נסייחר1סס
 עצמותיפ יגשו שנאמר וכסח : ,חיגרו סננו ממססומות
 כט1מ,ח סטיתן 4 6פר מפסיס סריס ג6סר )'0)יה,ק6)
oih~(סוס סיס  יסרק) גיח ג onmh ייסו D'fi~SD ס"א מס"ס פטיש 15מפ  ספייר . טזשגכ : ווי'שיוסוו 61גוי 
 יאר קטום )סטזוס מסוטגייס פ4ר יד ספררנס יספיי(ר6)
 וסוויץ 6)סי,ו סוייטנו וט OPt , גנ4ס סיוט טסמהר
umh416 גסנדס סוגרות . טובות מעלות בכסה : מסס 
  עסיס י"ר , 1ג1' די'וו טכסיס כפס  כסס 6,1 ממביסי6.11,ו
 מיטר% 5מי "'( . אחד אלא : 5ח'1 וט גזו)וחו;ן)5וח

  סטיה "מד וגמם , וטקס גדר) )גו' )עלומו ס' יד חק,ל)6

 אף mS1u': לווי יוסך ~xuh וא' לנגר לכוולפסי
 דורסך 8)י יטרלל פסי  פ,%( ליסודי . יעקב חו4עתתיראי
 כ* : מגס סוסכן סופי יספר יטרלל פסי ופל ס',081
 וריטט וק פופ פתי ג4 ייעי יי ייסרי יעזי ימדםפפ ירי יפו  פסס 6ט'פ גר') . גי') , האדם מן הנשארהוא

 : 14 ספ11ר יוק ס' h)o ,%8ס
 י%חט"'ש4א שגששכפ".ס
 %1".פק"היח:שישאמא:

 ופירפר פסיי  יסוך ומ' גימר . מתקצף הגלותסונל
 : טלפוס פפ DDfi'1 , י41ס שי כסגף מס,6מר

סנפס
  סר8סי

 יעטש כן %תגי , ירדן מפגר היהשיס נסכסיס קטור מנך ס.6סר הגלח הגנה יכל6ל נ4ח
 פי גיר וסנור לפלח ג4  וכלס שפיר  פלך סלפגשסר )יי יטרלל פפלכוס  ססגסיססקר

 גוס  ומ%פ , פדי חפע
o~sממסר, מהע טיבע 6מ"ם ס5חגיס גקרכ ימות ס)6 וס"ס)! , סנ4ח "ומס וצי ינדב הו6 כי רקען 
 יפרס גסס פלל סס%% סיפו סכ~ס *פר רייס, חלס  9Dbt . פסק פפפר  יסיפיס  טפרס יסע 19PO וףזגג

 1יי: ינ4ס  יפ9סמ טיטמט ר"ל  9יייורס, ו% טפס יפר ומלייפספס,
 )פ ע) סדן מק מסי לס ,ס שה יל5 רע הו. סתסצת סבוהנ4ת פזא דבי*ר
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 הכוזרי שלישימאמיספר42
 מה כל על תמיי שיבוך , עויפת על עריכות לו שיוסיף וטסה החבר אמריג

 : יוחץ טורח והברכות ן זה הוא ואיך הכוזרי אמריך4 : ממנו שמוצאו ומה העולם מן מוצאשהוא
 שיסופר( )ג"6 "שימדר ראוי יותר הנסור( )ג"6 "השלם האדם חלא ההבר אמרמן

 הנהמת כאשר , והבהבה מהתינוק וישתה שיאכל במה ההנאהבהרנשת
 : תסיד נוון שהצמה אע"פ מהצמת לדגאה ראויהיותר

 נהראוצר
 ממוסיף וסוגר י? . וט' ער.בות לו n'ol~P וטה?

1(fil~'nfi (המיז ומגיז מס סו6 מהיקוט ע : 
 )'כנוח himc מס ג) . העוקם 0ן מוצא w~nr טה כלעל
 ומס . ממנו שמוצאו ומה : ומטרת סטטוס ממךגו

 מי.נ מו') 1גמ5מר , נפ10 )ענת גו te(OID ומקריוטסעו)ס
 6יינס ס)6 . יזהר פורח והברכות :זגוג: גטג1י טריג1ת מ611 סו6 דון 63תס . זה הוא ואיךיך : סט1גס ע) מגרן כסוף כ00 סועס ט) )3רן8י0
 טו7 סיטרמ עד טפנעו סרט )ו די 1)6 , ינהר )1 סו5פורם

 :גג7גהו
 שיסופר ראוי יותר : וגה1ס'1 גגז)י . השלם הארםמו

 עצו )0סר י0 ניו) סו6 :מי ההנאה.בהרגשת

0סו"
 טהתינוק : קוהו סמס;ס סךגל מן ס;6ס יותר עלגי;
 )6 )מין מהזק וגו ייגסו 06 וסנסמס הלינוק .והבהמה
 הבהמה כאשר : הנוו) סלדם נמו טייגומ ג'גידגיי1
 'וסר סנ6ס מרנסח סהגסמס שזלי גמז . וכו' ראויהיותר

 גם )ו נכנס ה6זמס מן כ,וממ ס)ממ טמרגי0 ממסנמ6גנ0
 ס,ממ :נס D'Dh . תפיר גזזן שהצמח אע.פ :1,0ממ
 : 0ג0מס גסו כמנמס לשוי 6',1 הפיז ממטר מן מבנוהיו*קג)

אמר
 יהורהקול

 כמעפ קסם; ומעטרה ר1מ מק11י יהקנף רקככקו7מת
 : ו0כ6 0זה העולך מפסיד0הו6

 . ופ' העולם פן כוצא שהוא מה כל עליג
 רפ 0כ) מהטבילי '"כ ט' 0ת1רה גי6רכנר

 רשן . מינים מ0)0ה 6הד o~hn 310' (6סימננו
 פ3ע מ% )076 סיקרה מה הו6 הרע מןהלמד
 , התר כע) 610 מקטר )ומר רוש , וההט0ךסהויס
 וט/ גדוריך מומים 076 3;י )קנח 'D~b ו0 מסניכי
 )קנהס מקנתם  076 וכגי טי6רע מה הו6 רועניהמין

 bw העיפי שמין . וכו' ק:הס ע) ק:הסכההגכר
 וכו' 3ע1מInS,DbnI 1 0760 מכני 5מ7 כ) טימ61מה
 כיעפי שבה סיס , וא' מונק סהר מה "מרוהנה
 כגוקיו גרמן ע)מ1 כ0ה61 076 0, )ט0יעחו גוטכ,ון
 ומס 1ט"תרו onib. )מ611 6)יהס הובך ה0661ר

thStnaמהכרם 06 , )ו מילרע מס ענ'נ1 'היה , ממנו 
 מס6 )6 וה61 עניו מהנגר olh ג3הירח 6סהטבע
onbt013 הג6 מר3 הטי) מהנן רק t~sb 6מנו( 
 שגי נייק 6ני ר6יהי 6סר 6תנ0 3ו. ושנוע16הו
 נקוף התנץ )מלמר 73גיע סכינן הו6 הוהכדגר

 סע מה6 6100 מה כ) ע) למרו ויהיה , וכו' הס31ה ע) מכרך 6100 כטס הרעם ע) )3רך 6דס מייננרטח(
 כפונתך , עט0 ככחך )ע0וח 'ןך חמני 06ר כ) כבסנן , ו10)מה סוכה ממנו )ה0ינ ידו הת61 "סר כן ,סעו)ס
 כ) 6מ , עון 1מ,6;ו , רכות רע1ח ומקוהו 3)0ין , יקרוהו 6סר והסנעי0 כנרוח ר") , or הסך הו6ממנו טמא* ומה . 0763 המגייס פע) גהמימס ככה ורגיס , מרטע ומפו , מן ומנק , ידי "יה יכיר ,עלס

ntbilDo0016 , וכמו , כדרך מ61הס 6מר סהן05 כ) 6ת o~h 6סר כידר נחוס ר.מגי06 כסטנין רגיס 
 , ומרסס  העוגם נתנגח מחטסע בו" כלטח ערסה ט . ה37ליס )המסך מ76 יטכוס הוה והמקור .'קרה1
 : טיגו6 תמו 'הכן )6 ונס , נרעומ רק מקוס )ו 0יה )6 הר06ון ה3י6ור ובסי , הט31ס ככחכח ור6טו:0תע01
 DDtttr~ ראוי יוותר : הינוק m'bn נגיפו) הנגמר ר") . השלם הארם הלאבפר

 ההגאה בהרגשת
 נסקס מרג'ס סיוטו ט,מו ע) סמ0שר סו6 סס)0 סס5דס , גי15רו דרך  ימסנ 076 )נ .וט'

 טל מיסטר ר"וי שסיס סקוס טיסים נפילי 5רק גלחי מה סת5תר גסיה otb . וכו'  תיחעוק יוחריכו'
 מדרגם יסטר ר5ךס סי5 נס ono~on יה סיכן יי ההמס פסחינוק יוסר וכו' tb)oo נילוסספלחו
 סס!מ ס5דס סל5 , סקרי"ס פסכן יטש וכס , למכריס מספר שי !יס3 סר5ף ל3י 5י לגי יתרתי ,סשהס
 וסגסתס, תסס?וק יהר גו' סינ5ס ירגיס סיטו טריו ססלור 'יק כן כי וכמגס . יו' סיסוסר רמייחי
 וסבאך סתהה3ר סיייח קרה הי5 סאה . אירוסו יהר נס תסההטוה וההטלה ייוחס סיח ייסספי% גי זן  סיחן ת' ת5תר ססגע סהר 3יס סטי ו' סטר כ! כחוגם סי5 וסל . הו' סרוס !יחתן ט5ין היפוץ יגמטכח l~Sb bpDD3  ספלך כהמייה 3הנ5י, סהרנס סורגת  חחהלף ססכרס תררנס בטי olnhכי

 יגיס מרנטה ס'P':CO 5  להיך. הפהוק , יכין 5ל יקרוס 5ור ייון, "י  )עון )ועט הותר כילואיו,
 סרגטפ תהסרון יחפיג ל5 הלתיק ידיו יהה3ר כי גס כלי יסיחה סיהו ים כי , סתטע %ל! וגה'גהוססו5
 ססג5ס סתררנוה יספך וט ותכל .  ייכלם יהוגה סגה סהי לרכיה הפסנתר ואת סמלני פסגה זי כסקיכן וכמי , ט;ינס סרנדת סי" ססג5ס כגח כי !"פ  סיתן י"ג השכר D)~O סהר כתה רס"ר ו' יהר  וין .גי

 ומסיטיה סייכ התררגוהיוקהו
 מלתלי

 סרנדה מדרגה וחי , יתסע Sb יחהנרוט יסליתוס היוסג גווס5
 5:3והונתיגעו

 הרו"
 להיט פיתה יוחר 31הי:הו מעצה טכיו0ר , החכר כרטרו סינט ןי 5מר ,מוס . סחוס:

 : י"ו פכיתן ה~י!ותס  פיגש 60)הו )הס31ת ~(OP זה וב) . ע"כ , מ6ד עד עניתההיקהו
ההירמנות
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 אל מביאים היו אם כי , בהנאה וההרנש החוש ליתרון הוא כן המזרי אמרמז
 וישמע ומשתה טטאכל , שכרותו בענין והוא , יתאוה אשר כלהשכור

 כשירפא זה כל לו ויסופר , אהובתו וחבקתו שיאהב סי עם ויתחברהנגונים
 לידו באו שלא מפני , ריוח ולא הפסד הכל ויחשוב זה על דואנ היה ,משכרותו

 : בהם וינעם שירניש בענין והוא ההםההנאות
 כופל לכן קודם בהעדרה ושיחשוב והרגשתה להנאה ההזדמנות החבר אמרין

 מפני , והכנה בכונה בהם רגיל שהוא למי הברכות מתועלת וזה .ההנאה
 ן להעדרה סזוסן היה וכבר שחננה למי עליה והשבה בנמש ההנאה מין טציירותשהם

 לטות מזומן היית וכבר , וקימנו שהחיינו אוסר שאתה כסו . בה השטחה תגדלואז
 מפני יבא, כאשר והמות החולי בעיניך ויקל , ריוח זה ותראה שההייך, עלוהודה
 כל ממך להעדר ראוי שאתה , בוראך עם שרוחת וראית נפשך עם חשבתשכבר
 שיסירם ובעת , כן על ותודה , וההנאות בחיים לך והטיב , אתה עפר כי בטבעךטוב
 , מבורך ה' שם יחי לקח וה' נתן ה' ותאסר ותעבור( )נ"6 "ותעבוד הודהממך
 אוחז שאית ומי . ימיך כל נהנהוההיה

 בהעדרה ושיחשוב וגו' להנאה ההזדמנותין יהודהקול
 סימן ססג'ה מה ג"1ר נהו .,ט'

 ,ו מוסיט1ה המיך ההציד יכרך "סר סכנרג1ח'"ג
 וסרס גגונה המכרך כי ו,ס , עריכות כ,עריגות
 כהכהינו , סניו ע, יה' כ1ג1 ג) )סעכיר' יקריסכרשי
 מהעורל כו5 ה,ה הניגר ידי וט) , הסרגנו "ההמקוס טמ)" ומה )ו סה.ה ה' )1)5 ממנו ועזר סריסמס

 סעחיד סהי5 סהו"ה מ1) ") ומוימן'כ,ס סקסכהרגט
 מה כשי כבהו, הכש) וגגן , גרכהו 5הר כס),הבה
 שהם כפני : הקוזמוח כגטה כסהס;הכ"ר
 כפט מ1יירוה מכס ססכרגות ר") . 1ט'כציירות
 כן גס המסו ומניירה , כמ,1מנה סהרה מיןהתכרך
 5) עליה לסנה כרביהסגה

 כגור"
 : "והה מהנן ית'

 מב)) ,ה ונס . וגו' להעדרה טזוטן היהוכבר
 , ורכו כ) )המ)י5 )1 הים "כרסס ")הי )ו)" כיהגיור,
 ונורה ויגיל: 'טממ כן ט) ,  טי4  רייס  פסיעי

 טפו ע) שעיט ר1מ ס6ס ר") . וט' ותאמרוהעבור
 וירך יעטר כורינו, מזוה 5הר ולסרסר )טקטקיה)וף
 ייסר כל לטסים  לולסיי כהו 11 כי , כטס huntטן

 טכסוג יוסה%וס 'ס 5כן .  סיפים כל לו לכ1ננפיגיי
 כגורסו פל פגי5רס  ויכינס יחטלוד, תירסנסן

 נהנה ותהיה : מזמיו 5מר הרהר )נהימסמוס
 5ת , הרעם וע) הט1ככ ע) נסהנרך ר") . ימיךכל

הכ)

 הנאה הנאתו כי תחשוב אל הזההדרך
אנושית

 נהמראוצר
 וההרגש החוש ליתרון : סוגר סרן 671' . הוא כןמז

 .  1ססרגגס ;מו: טוי )נ1ז) וטו כטריג1ס .בהנאה
 יווון ררג'  ופגין ישפט סי: לי cfn כמי יסתפרכפו

  כנין יקיזו 0יפכ כיוץ פוי וינד 'והר וגון ג:ייפפ ,וסקולות
 פל  1',ר ;ברופס ס,'1ר גמ)6;ח סמג'ן וגן . סונטןית'

 ופי גרותן, סיס יפו% חלקת, גבל  בנכון ופלבטלפים
 וחבובך : כ'כ סניי '%1% ל5 מסלפות 51י כ'י פגיןסמוי

  היה : יו יופקע גו מפיקס 4 פסיפס ס4ס .אהובתו
 ש;0 )6 6101 געו ס161ס 16הו טמ161 מס SD .דואג
 פס גיל טפס  סלינו רי )6 . הפסד הכל ויחשוב :ממס
olr7c5 16סו(" 1tDJC סליו b)hp מס רגר ספייר "ילו : 

 : פפיס וייפוס לי 'סיס . נהם1ינעפ
 פרפו  פנפן גטס5י0 . והרגשהת להנאה ההורכנוהין

 וירגיש סיינס ל01קורס
~h)G)I 

  ויחשוב : 11
 - 4ב1 קורםבהעררה

 פפס יוגרל טויי נינם טיול נכיס
  לגן 9יר0 לויי ט0י0 פפ  ונין יינני יפס ופסו0%1%0
 : תוקהו ,ג"ח . ההנאה נופל : ;דיין ס"ס 16חסגסהסרס
 ;פופ כס61 6ן יגרך ל6  פ6ילו . הברכות סתועלתוזה

 כשר o)nh . יגסוס לינוס קרוב סו6 וירי טפו גללגי
 ר1ו1 4ל6 ייסע פפיו וופוי פלורס וו נפטר :וי לב)ומן
 ייפו  פנפן ס15יל 191ר0 נוס, טיסו סנן 6!ר ספס1יפפ6ל

DDOt)1ehn בצונח בהפ רגיל שהיא  ימי : ס' ברכו 
 יהמ פפגי : פגוע  פס ע) גגרכיסיו  פנוין סין, .והכנה
 ו לגן קירס פפנו סנטדר יסח טססעס נפי יפויסוופכפפז נגפי רוסס סיטס יסי06 . בנפש הדשאה מיןסצי.רוח
 6'כ ר61ס 6ינ1 סטין ס"ס . להעדרה מזומזבברהיה
 ממוס סוטדריס 6דס מגני מורהו יוסי 11 גכנ6סמנגנו

 למות מזום, היית וכבר : ),מן מ,מן )ו סמההז:וה כ,"1ח ג) ס) . שהחיינו אנמר שאתה כמו : 6),1 ס' יד מהנה4)6
 ינילפוס, כל מפסיס ס9נ'0 :יפוייו כפיר  יופן וי יל ליודוס לנו טל  ווסן  ס,יכ ס61 :סהי'1ו גורס טסן .וגו'

 סס1ססי ולו"
 וסג ופת איפר ס6ר0 ג' כס, סר מסיס סתיופ יפיס . ריוח זה ותראה :  פיס ג6סד  ויקרס 51יגריי כליס ייי כנרביי
 דגך ג' ויפוס יסיק נך כישנסו פלפטר 6יוך . והמוח  ההולי בעיניך ויקל : וסרוסי ס' מכד לולב לפופ  פ11פן ו0ו6לטפר
 סשה טס מיגוון שיח . נפשך עם  תשבח  שבבר : ס9י'י י סירויח סריות פו'פס רן וי "ין פס %סי  %1ס ,  שופן5סס
 להעדר ראוי  שאחה : מגיר% לך  יייס סיגם רי1מ רפס 6חס . וגו' שר1הת וראית : סטר מן סי6 י6ה מליןויזסס
 ומס . אתה עפר גי : ע14 מוטגס טסי,ה ממס ר') גטגטן, . ע1גס )ט1ס ר16י 6הס "'ן מקוון מ1ד . בטבעך טוב כלסטך
 כnsns 4 ותהיה : מיגן סוטר הסגיר ור') . סניפכן כב') , ותעביר שרה : וט ט) . כן על ותודה : )קג) סטיר יגו)מונס

.
- 

 : פיו מה1ינוה סהו"וה כ) ט' ה1רכ ה61 "י) הוה הרי- אוחז שאינו ומ' : י!ויי י4'- כוס י-,.,ייר .,.,,י .. י.

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



הכוזרי שלישימאמרמפר44
 החסיד יעלה וכן . בשכור אמרנו כאשר , סבינה איננו בהמית הנאה אך ,אנושית

 ביוצר יצייר הנה . בה נתלה שהוא ומח סמנה הכונה ויכין כרכה כל ענין לבואל
 בוראם אצל ושהם , תועלותס ונודל , ההם האישים וגורל העליון עולם סדרהמאורות,
 לגודל בעינינו )ג"6 תועלותינו לגודל "בעצטם נדולים הם ואם , שברטשיםכקטן

 והנהגתו שחכמתו , אסרתי כאשר בוראם אצל שהם והראיה . בהםהתועלת(
 .ביצירת

 "וחרבורה הנמלה
 לשטש והנהגתו כחכמתו טקצרת איננה , והכלים( )ג""

 )י"6 ובדבורה בנמלה ונפלאת דקה יותר וההשגההי החבטה סימני אך ,וגלגלה
 בעיניו יגדלו שלא כדי כזה יחשוב קטנותם. עם והכלים( מהכחות שהונהלמה

 מועילים שהם בלבו ויעלה , הרוחניות אנשי דעות בקצת השטן ויסיתהוהטאורות
 אם שאמר כמו ויהיה , וכאש כרוח באיכותם אבל , כן ואיננו , בעצמםומזיקים

 נחמדאוצר
 , מרנסח ט6י,ס כסניה סגימס ימו . בהמית הנאתאך
 )1 ר16י :גן המין סמ"ג מלהר , מרפט 6יו1 610ט6ף
 : המיד מיקי 5יר3ס ו,מ,6 , וגסס גסס ינחר טוו161)י
 כיוצר : (1 גגרככ הלי יס61 מס . בה נתלה שהואומה

 טקס . העל.ון עולם : וגו' "ור יוקר גרנה .המאורות
 תועלותם. וגודל : סנ)נ)יס ההם. האישים 1ג1רל :הנ)נ)יס
 וק ,גו15 )" 1יס , מרס 076 )גני p~lno ס1ן)6סהוט)ח
cnriמסוה 1ד גסס סיסים )6 סטטוס נזי 6ת rifin : 
 ~S1SU סנור) סרס . שברמשים כקבן בוראם אצלושהם
 הה:,גוה גטין כעס 6י,ס 04:ים

~l'he 
 מטפס 6)5

 , נ,ג הנימי נהנו נטרן מ6ן נו1)י0 גטינינו 11ר6יסנסמיית
 סג1ר6 ",) מס גו.0 גסס סהגמס וסימן גירס מזדלמוס
 fPh . וכו' גדולים הם ואם : קטן ס'1הי לנרמס ימם6)

 לגורל : סרגם נדווח ;ט1)1ה ocn טומרך )11:ץ6ס
 סמניט סהוט)ח מרג':'ס ט5;ה,1 מפו' הו" וט .התועלת

 )וויו 6ג) , הקטן רם: מן elcfJ1n 6נה:1 בסן מס מיס)11
 :6ין מ; מגוון ה1ט1ת ים מסס 6הד וגגן נ11י סג)יהגרך
 הנטלה ביצירת והנהגתו שהבסתו : 6וה1 מג'ו,סלוהט

 , סג1ר6 3סס סטנט וכמוסג גסס סגי'6ס הגמת .והדבורה
 1פ)05 סגני )ס יס קט,1הס טס ססומ)ס o'hn ס16ה1ווס61
 ס)מוד מזד ,ס )ס UtAO 1)6 , סה1רף )ימי )המס בקין)סגין
 ן1)דיס ובס , מ,') גמ"מר מ1דס י'ג 0'ס 5י,ס טסתוי,סיון
 סקרן ס) ס:)ג ויגיס מטח יהנהן גי ידעו ומלין חקיןגיפי
Pih)קוט מטטיס רגו מס סדנ1רכ 1:ן , 16 )ממס :יהמר(( 
 גתפ1נת גהיס )ה לגווה וספרהיס מס,.)יס ס:עוייססמ)רלס
 ה6ג) 6:ר מן חקיך 56ר מ6ג)0 מנחר 16,רה וטסמבוסס

 : סזגס וס61 ופרמים, ג,.,'ס 6טר סמהוקיסמסה)קיס
 ורופס וסרנ)יס Ot)~DO גמ1 , סמי,1,יס ס6יגריס .והכלים
 1כ)נ 1סוי'דיס וכגירים מטייס ומנוי סגים וספממיסוסריטס,
 : קטו1חס טס גיפס הנקי גג) וסורך חוגג ומסינסס
 וי ,סם והוי סמגמס נקומר . בחבטתו מקצרתאיננה
 ססיקון גחג)יח נסס , נפה טו,ן גסוס ידם קורס 1)%6נס

אראה
 יהורהקול

 וסוך , מכס 31ל31 ג6סכה הס13) געהו יטהמס)
 : י"ג גסי' החגר מינית )סגי גגרגוח המוסגהכר13ה
 הכונה : מקודמת נט0ק6 . בשכור אמרנוכאשר
 מעיקר 5)'ס rfnito סגתה ר") וגו'.כסנה
 כי , דגר ממוך וגר מהכס כה סגה)ס ונט ,סנהתס
 : 1ה1)ך סמכ"ר וכמו , טמע:ו 11 טניס דגרה6הה
 גחון , סהס הטרט.ס ר") . ההם האישיםובודל
 ט,הגח31

 : וטול )" 5יס מ'( )'סמיה סכמת 1נ"
 למרע מ6ור1ח סן מן . וגו' בוראם אצלושהם
 (OU סימן כרכ.עי 1:ה)י , ס"ה סימן 3ר"ס1ןט:גר15
 . אמרתי כאשר : מסטר )הקימה סמוך1גממיס'
 והנהנתו שחכמתו : טכרמכיס כקמןכעהט

  פסווכר הפס  פכולרס  סכויס הנטלהיכו'.ביצירת
 b'b ן קטנותם עם התרו ויטיס . ס"ה כי'כרהטון
 זס ממנד , קסגיס )היומס5מר

~filo 
 כהמ ההכמה

 3ספ ססוכמ למה הקומר הגוסה ולטי . רקסיוהר
 גיכיפ ססהכמה יק53ר , קמגוהס כס וסכ)יסמהכהות
 היוחס עם והכמות מהכניס כהס מהונה למהכחס
 ריכס סיקרים ליון כני לב יסימו ועהס . מ6דקפגיס
 . מרם נכלי גור5ס 56) ה))1 היקרים סטליסגהטכו
 הקופר ס'( )5יוכ , מרס גסס יכונס מכהם הנדו)טפרי
 . מהרסס ו63 3טרס י"ר( )טומסיס , יזרם ד)6)מרם
 יטכיג: מי סמים ונגלי )"מ( )5יו3 נקמר ג)סוע)

 טמיס מקוה )דעה סהוטגיס הרוחניות.אנש'
 שהם : 1" כימן כר6טון כמוגר , )ורם 6י,וט, ר1מ:יוהס הורדת ע"י שרן מטטרס )טוס1מסחן)יס
 אבל כן ואיננו בעצסם D'pt,OIמועילים
 יפ 36) ע" סימן 3ר4ון כקמרו . וכו'באיכותם

)שפח
SD)פ)6 ונס , ליס ס1ריגיס סיקוס ג) מסס יגח )6 קטנים ססס 56 . רבונותם עם היקיוס: ט) וסיום ס:הס סוסנו 
 בעיגון יגדלו שלא כדי : ומהגוסס סרמ:יס גגלי6מ רסי1,והיו )טל,ד )6רס גזע מס מלמר סמ6 . בזה יחשוב :יוסר

 דגר תיו ט) יטכס o(t(o'h ו"ט)1ח,סס 1סג)נ)יס סמ16ר1ת גנזן) גסחג1,ן סן , טפס הועץ גוס סיט ודשו .הסאויות
sut))וכס.).סס סכמים 1ג8 נטן ט1סטיס כסיס ים 8ך )6מר , hD't סטפ טריו כתיוג מהטיחו רטיתי נתזן שטן נס( 
 שיטיס (oo 1מו,גיס ססמיס )מ)6;ת גריס סטוטיס סס . הרוחניות אנשי : ססמיס 1ג6 ט1ג7י 16ן פשי טס 16ה1)מגון

 לגסי גמנסג , ממוס )סח,ג6וס ססי6 סקורה Sh סגוגג ש ווה,יוס )ס1ייז גהסגס ססמיס, hsin 6הד גחג1יחוט)סמ6וח
 מ,ג6 ג6וזד 16 גטמס וגנוים גה י"מ סיס . בעצמם וטויקים O'~'Wb שהם : סקדמומם 1מ1)ות גוגגיס וסוגדישאגיס
 DiP~ מרי נסס מוטי) 6.ן ג6מח . כן ואיננו : מפרס מזד )סיטיג 16 לסרטססמיס

 אגל : ח"ן 1)6 יצן )6 )סס 61ין
 עצ גסגזגו מסמס (uutc סוכמי גמ1 , ):מחו גסס גם 6ין 6סד גסס סמוסגע סטגע מ% וק גיוס פיקסס .נאיכ1חם
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 45כנהלנוזרי שלישימאמרספר.

 באהבת לבו אל יתן וכן . לפי( ידי ותשק )ג"6 לבי במתר ויפת יהל כי אוראראה
 , הזכה במראה האור כהדבק לקבולו המוכנת בעדה האלהי הענין הדבק ,עולם

 , בשמים כהראותה בארץ מלכותו להראות ממנו הפץ התחלת מאצלוושהתורה
 נהם מתגברים ודם מזרע אדם אבל , בארץ מלאכים שיברא החכמה נזרהולא

 יהודהקול
 סמימוס נ"ך , טע)יס ו);וככי0 וזירה וממט)יסודות
 סגייהס מגני כסס, וה0)1ייס וסיוכט וססרטגהוהקירור
 , גע1מס 6מר כי . ע"כ , וכו' עכו7ס רק מכמהגסס
 , כ6יג1הס 51מר . ניעת גמגמי כעוס ס"ע!)סע)
 ויהיה : וכו' ומקירור ההיסוס 73רך סעכ!דסע3
 6'וכ מקמר bP . וא' אור אראה אם שאסרכסו
)6"((0" nh~h ויפח סלך יקר וירה ים) כי "ור 
 סו6 , "ור 6ר6ס 06 הר"כ"ע סם וכש . מסע)63) כהטתי כי ט)')י עון סו6 נס זפי ידי והסק ,בוכסהר
cnc~, כמו , כסחר ויסח , סמדס כהני , יקר וילמ 
 כי , ע"6 ממיני מין )סי, ידי ותסק , )כככר יטפסמן
 סני עוגןיס כיו הנכי"יס כקו פרס סקזמ,ני0רוכי

 : כ"כ , מהמ"ורוח (hlon oSDn והענין , מתע))6) כהסחי כי פניקי עון סו6 נס 5מר כן ע) ,כמצרוח
 כהרבק הו' עולם נאהבת לבו א4 יתןוכן

 : ס,ס הדמני ") ;העורר המקרוח )י"רע"ס 6הכת ,סמיכות טכהסקיטו רחוק "ינו . וכו'האור
 דכר נתנ)נ) 6יך כער . וגי מאצלוושהתורה
 , טסנימ כמו וכקום! )סגולת )1 י"ר 11 גע0גהירהו
 ויען , ככסמיס כלרן מלכוחו ו)סר6וח )כרוציוככורו מצניי pbD rbn('1 מקדם נידו ס' מפן כיונס
 מהמר וה61 כלרן ה16ס "ח )עס!ח חגמח,גורס
 מ!) ") יכוה otDDD עריס כגי רק כנו, כמיןנ"מ ,6 גייו הטוו כן ע) , רנ) (1DtD' נכון קורןעכור
 ;0)חו מב) יעקכ כו6 עד סיו, ויחידיה , '~tosh,סקור
 הטמיר כע"ס ס6)הי 19DO )קב) )פניו נכ!ן ורעו6טר
 סיחה וכאסר Jfip ס" שמל מס עם 'חכ6ר ,וכף rDn החמ)ח מ16)ו סהחורס 11Db שין וסנה .)מוסר

 החכמם נוף h~oc החורה העורס כברצח סמכמהפיס.
o*bnstמזרע אדם .אבל : ע"פ , וגו' הנך'קי0 הס 
 וכמו , ~onh ;ןוח וזס סיס זרע טככמ .ורם

 )מחימת סמוך דברו ונטוס , 6' סימן כרמוןהגחכנו
 וסרס ורע סטככח כי כקמרו 0טניח כסקדמסר,ספר
 פ' לשה Y'm olnbs טופ ),ס 161)' . )6דסמומר
 5רמ' דכח'נ מ"י טפ6 כר b)'w ר' דרסימסחר

ורכע'

המבעים
 נחמדאוצר

 )6 06 , 6מר גטין !5'6 וסיג( סחוס 'וקד כרמו ט)סקרן
 מקיל וזח 6! תתוו O'~D י(י0 מ!מ! )הטקיט סג1ו5גרמת
 סמורן גיד גגר,ן רק (6י;0 סכוגגיס (1hc וכן , (Ph,נ!;1
 5ן גגינס מ"ק 1)5 חימס )6 )הס ט"ין . וכאש כרוח :גו

 ט) ס6( , מרס :מלכוח רגזת 1פטו)!ת , ממיסגפנריס
 ס"!יי: וקריי ס1עיס ויגר סריס ופרק !סרוח ,ס(ריפס
 )6 ט6יוג ס61 סגתוג וט נ15ר . וכו' אור איאהאם

 סו6 גס י6מי טפך , !ירח גטם( ס5מין י)1DiU 5סחפי
 ר') 6ג) מוס. נדו) סנן )ן "ין o(h נס, מס פ)')',טון
 עפ'ס מס' גפ'6 סרמג'ס סמר 115ט ווט נטטוח טטסט)6

 )סוסיג ס;וגגיס גר6 !ס5) סעי) טמ(גו גמם סיסועסוח0
 גטי,י ,;גייס סם fh )פויו )(מס גנוי )הס !מ1ק סט!)ס6ה
 ונמו , ס6) רכון וגן וכפ"רר )(גחם גן 05 ר6וי יחגרןס'

 oneh1 )פויו 0י1טגיס סטרית טיגגדו סממן רקן:610
 ר') 'ס), גי 715 5ר5ס 06 5י1ג ט5מר ו,ס .נמ)ג!תו
 וסירם , ס6! )פוי "ס!גס !טגודס נפולס פעו)ס ()וס"מ(
 יחס Oth , )כי ג0חר ויפת , סכירות כסליל גמדרנסשמיקו
 חירש וסיף ס5) מפן וגן 5ות0 )(נמ טרשי ":וט יזרקמרו
 , !רטוח לגנת ,רות מ,115' טג!דהס כסטיר גי 6מטוגוטלוא
 ס!6 )סגור יפיס GOn וס )ח(!ג טגס , פ)')' טון ס61גס
 !6'ן פרן ""ין מקמר tSPDD )") כמטתי כי , פקידיטון
 מע) נגוס ,לגת סמגגיהי , ofnnt לפוגגי יהגרן 11דומם
 כוגר5יו, סגד) 5ין יתגרך 1)פ:יו קראות, וסמטפי)ינגוס
 גליד, לנגורו גר6 וטיבל סיפם,  כפו שמו זומםונפשט
 עטוריו  6ף ילרייו יר5פיו 1לגג1רי גרפי ז91ר5 ילגעי
Otuit))טוס 51'ן , מ'ג 

 : רמוסו יתר וגרי  יייכיר רעי וגר"
 גנלגח סג!וס טופר 6מר . עולם באהבת  4בו א%  יתןוכן
 גירס טפין גער , קלט ()פ;' ר5ט1וס גרפס סס'6 715'וקר
 6סגק סססרדיס וגו!סמ . סטני סגרכם טסה יגס6סגס
 )סימנ'ס סחפ)ס גייר נג'ס , וגו' 6)ס,ןו ס' unRhIעולס
 . האור כהדבק : שסי חין זנשמ . האלהי העניןהדבק
 מוגיר סגטמייס סקורות י,ירח ע) ניגס תסוייר 06רר')
 גוף פיוס ט5ס . הזכה גמראה האור כהמק :סרגם ענגי יותר טסות סורגות ט) ממופע מתמוי סיור ט)גרגס
 תיו טיסן פד סרגס מפויט סמחנ!ק ממיני 6מו גמזמקסי

 גמו סמ5יר מנק טויו סמכם סקור 15 , סירסר כפימח!)קי0
 עיח כפי ומדר ממת וגפ) ע"י! ס,!פ) סקיי ג) וס5(סטמט
 h1D רימ)וטט סג!ף su ו1פ) טסטר o~tu (mth ר') ,סויי)ס
 מ)יטפ ט5',י גגון 161)ס . טנונדו סוד 6) ממזו זנכן)מור
 ~nva פגימות מממס וקוס ah מתפלן ט)יו פופ)סקור

 ו!ס . ק"טיפטרי'ק סוקרך סמר16ת גמכמח מגוער וס וב! . פריו ענר 6) נך ג) ,סער ימד )סחקגן 'בו) ג!4 סקור61ע
 מלכותו להראות ממגו חפץ התחלת מאצלו ושהתורה : ופסס וניוח גופם ,ע!סר יעקג גורע סיגק SU"1 )16רפט)
 וטס ג6הרקתו, וסיפקנו וחסד נדגם מנד וס6דס סטו)ס גגרי6ה חפנו )סרוקות סחה)ס סי6 טסח!רס ג)!מר . וכו'בארץ
 וסנסגש , מם)ס גכ) ומלכורו סקרן כ) טופע ס!6 ג' )כר5!0 , גורס וסיגי יגס גסמון 5דס לגני ס(מיס מן ס,חו,ססה!רס
Innscaיכ6דס 6ף , סט4!ן נעקם )סטנתחו טוס מהמחון גפופך (סמ"ג גאפ ot)hSna 0(!מ15מס, ומ יפיג 14  סט)יע, נס( 
 ;מון טס5דס טוס ר') . D'~NiD שיבראו החכמה גזרה ו4א : וגמגמחו נס(גמהו טויס גר,5,ו 1ג) קוקס מ,8 נגודווי

 , גלון סמ)6גיס טיסיו ממנמס גורס ס)6 מפי 5ך , סמ)"גיס ומטיגוח ס5דס גריסות מקד ~ס 6ע טמיס כסמי וסמ)6י.0גערן
1ohnטגטיס לס0 טלין ofgi~nn 6 מסורס ניגסת :סס מתמ)פ,0 ט,י,יס מן )ס'!חס סקרן ו6מו0 , מוט 5מד י" רק( 
 מנייו, ט) 6מד יסוד ועונגה געגטיו סמתח)ף וים מ,וע 6דס יק ורם. מזרע אדם אכל : "מס סת)6גיס גמ"חישק
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שקרקשי שלישימאמרספך46
 נתבאר כאשר , המזל ורוע ההצלמה התחלפות כפי הסדות, בהם ומתנצחיםחמבע.ם
 וינהיננו האלהי האור עליו יחול , קהל או יחיד מהם יזך וכאשר . יצירהבספר

 . ושמחה אהבה ממנו זה ויקרה , הטבעי העולם מסדר יוצאות ובנוראותבנפלאות
 המאורות אחרי נו צוה אשר כפדר דבק לדברו מסכית טקבל האלהי הענין מצאילא

 קהל, שבו כן ואחר , יעקב ועד מאדם יחידים היו , אדם בני חסידי אלאוהנלגלים,
 , הנלנלים כסדר כמדבר וסדרם לאלהים, להם להיות לאהבה האלהי הענין עליהםיחל

 נחמראוצר
 בהם ומתנצחים : מסמס )וקם 11hD %5 6) גזומת"מס

 , 5)ס סמן 6)ה מהחקיות מדוח יעיו 5ד0 גגי .אטמות
 וגיד , וסג,ג 0י1סי , 01ס1),ת ס1ריו1ה , 01ר11ן מכעסגמ1
 (ה,6 יתרס דוך )ו (ינוי מאיה וגחיי0 סמדס קוסס6דס
 התחלפות כפ' : מהניס מן )ו mhen1 )ע1(ס1 )1שפקרת
 ג'ז סי' ד' גמ5מר מחגר גרגרי יחגור ,ס . וגו'יר*לחה
 'וך וכאשר : 'פיס נכפר ס,6מרי0 סע;';'ס ע)ידגרו
 גימיד elh גווי 1הנסיר1ה כוהה הס'י ג6סר .נוהם
 נסקה) 15 ססי6 ג;פ( כאסי ס15י ידגק , גקס) 16פסס
 ס(פ~ס nllleto ס' יחן 4)6 , סוס ספן) הטיס טגטיומקרי סמומי מסנפות י61 נגר . וגו' בנפלאות וינהיגנו :גוך
 )5 ומהרוח 5נ' 5תן גמיס חטגור כ' גמ.ט , שהו)ננוט
 )'(עיס גי הגער )6 הכגס תגה )6 6( גמז הקן ג',טחפוו
 ינ1)יס סיס1דות rh 5(י סמ)5גיס גמררגח 15 ו0ו6 ,ש'נ(
 המדרגם 51ח ר') . ממנו זה ויקרא : מלמס גססנפטו)
 "מנס ס,5 , ושסחה אהבה 15תס קורין 5;1 ית' מסוו;ו;קג)
 כמק , ,1ק ומג) רט מג) יסמררו כי 16ה;1 להג סס6)ימורס
 , ו(מהס . 5)'1 ס5ס1נ )ס1') יכרח ג,ד1 5יר ס61מןס6ו0ג
 : ע,גון טוס גס יקערג )6 5(י סנמ1רס ס(ממס hto 51תגי
 בסרר דבק לרברו ממכית טקבל אלהי ענין טצאילא
 h(fo טין "מיין ,סייח ר') . המאורות אחרי בו צוה.אשר
 גמ1 , מריס (וט יתיגעו 1)6 הפקידו ימס גלי Ottp ,1נסיסיו
 לעד 6מד סדר ע) תפקידם סט1מריס וסכוככיס סג)ג)יס-טסם
 אסי ענין מ61 )6 סוס , דרנו גן גג)) סס)י1ן סט1)ס'זג)

 וטמע( מסכה )מקטון 1סמסיית סמקג) דגר סיס).גש)ס
 מדרנ1ח 6מר טוי ג)י וק"מ מגוון סרר SD 6)0'שיגי

 הסירי אלא : ג'ז 6100 גסזר דלק (יס6 וסג)ג)'ססמ16רוח
 וסתיי ; וט )פוי ס;וגריס 6דס גוי מסיד' מלגר . איםנבני
 סנ)נ)יס )סגת ז1מ0 , אסי )סין 1מ1גן יזר ס6דס 6סעמס

 0(!) סס1)ס גסגעי גם (1ס יסים ט)6,סמ6ולופ
 גו )כלי

 ט) גריו יפר סר6(1ן ס5דס סיס וגן . )מעכס שוכר )1.)לט
 שבו ואח-כ : יטקג מז ווי 6מר גדור יהיויס ואי.לנג'ס
 ג1)1 יסקו קסדת ע) 5)0י עוין מ) סי1 51')ן מ6ו .קהל
 מנסיג כאי מקוס ט) ר,1מ ritP ונטיס , קדו( )נוירסס
 סמהוגר סחחה1ן סש)ס סדר נגד 1;;)16ח (n~hluאחם
 'פנו )6 , מתיז ";' ;נרו 1'רמ ג(מס סם 6ג) , וסכויממקרס
o1'rw5ך otcc ס) 6מי גסזר קרס ר11ן )טם,ח שממיס 
 סגין וטום כיסודות ווין , וסג)גליס סמ6ולות כמו ס0ורסררך
 1ר6, , מטגוזמס 16חס )ספך'ט גרש )יגע 'גו) סטפ).שוס

ארבעת
 ההורהקול

 6דס ;וקר b~c מ)מ7 , ססג;הס דרכי וב) עיחורכשי
 יסמ%) ר' דכי חג" סכהנ כגלור מן b)b המפסמ%
 ומ;ימ ה"וכ) 6ה (SDI הנלווח כניה טוולס )6וסמס)
 וה,רמ כהיכ רמי תכהו דר' תכהו כדר' . סיפתח6ח
 הקק"ל )פנ' יוד 5מל , מי) המארגי Sbn וכחיבמי)

 גכ"ול המוריק ניולו . %ע , וורוחג, וריסנילתב"ע
 , חסמיט משין 6רהי יהיה הפנדה כע) )סי כ' ,וט
 כקטון , חסמים ה61 נס ורכעי , כעומס נגר דרךכמו

 5רם מבסון 6רהי eeb דרכי )"י 6נ' tbl(o .)רכעה
 , מורע טסת סי5 ורגע' , נז1הן ו0 ע) המורככתסיס
 'spt עשר מנס מי מ"ן to)b ר' סם טורטוכמו

 וסוטר יוסב טהקג"ס מלמד , יסרק) רובע 6הומספר
 סהנדיק ססס חכ6 מחי יטר6) ס) לגיעיוחיר.ס5ח
 כ)ט0 ט) עיפ )סמיח וט וגר וע) , הימנהנוגר

 עהוריט ומסרחי1 וקן,ס .טהור סה61 מי 5מרהרסע,
 רטפיל , עינו נצמיח מיד ; וה נוכר יניןוקווטיס
 יוכבס ,ס ולסי ע"כ. , וכו' סעף מחות הנכרג06
 היותם סוכרנו המ)ק'0 סנ' S~rn מסעם דוךכיכר'
 סס . D'yl~n בהם טתנברימ : )075המל

 כהרככתם טמחמ,נ'ס 6'כ'וח'הס עם ה'סודוח5רגעח
 בהם Qt~YlnDI : י"ר סימן נטני וט ננכרהכר " סימן נהמ'ט' ם'חנ6ר כמו , טונ'ס מפנ'סגטנ'0
 המוות הההבטנה כמ,גיס נהתה)ף כי .האדות
 , ה6יגיוה מן nD'b חנכ1רח עטי 6מריהסה;מסכוח
 ההמ)טומ כחי וט וכ) , ID'D '6 גר6סון טכחכנ1וכמו

 הו' מצא ולא : ממס כמו,כר רימו) ורועההקמה
 המסכי)יס e)nb כי וכו'. והנלגלים המאורותאחרי
 %ר ככוככיס הרגים ומלדיקי הרקיע כ,והרי,סירי

 )עטופ וטממי0 סטים ס0 רק , חטקידס 6ח יטיו)"
 יחידם היו אדם בני חסידי אלא קרס:רנון
 מא tDtD גר5טון כדמותו כ))מ1 הוליך כנר .וכו'

 W'3b יעקב סהו)יד VD רניס bSt יהיזיס והיוכקמרו
 ה6)ההת וטכס ס6)סי )שין ר5ויס כיס טכסיסי"ג
 הגלגלש כסרר במדבר וסדרם : fp , רבנקפל

 ע)יכס HtD וכגיחן (e'Dsh )סס הפיוח כקניון ימס נסדר נהלן 0016 כהן וס61 ע).ס0 ;קו6 ס' טס גי סקרן עמיכ)
 )6 5רן ססו6 גמדגר מדרס סוס סופם סטרן )פרוה וגדי . הגלגלים כסהר במרבר ומררם : סטיון גטו)ס 610וג5(ר
OD1~סג סי61 גמקוס סס , שטן גט1ס געגע גירן 5דס גג. לכייס 'מגן )5 , ועקרג (רף ;ח( מקוס )(ה1ח 6ין ומיס; 
 סנ)ג)יס, גסןר 0דיס לגן , וחס 5ו טרף "ו0 16הס ריק 1)5 דגר )ס0 מסר ,5 קדתו, ורע6ה

 )מסי
 יצוו עמי כ) דמה

 וגססי , וסמ15רוח סג)ג)יס כסור קיימים ;נגיס 6ך כסן) p~(e ק0 טסק )סס 6ין גסס נמר ס' 6סי סעס ,סגי
 סוקרי,

 ס5ע סטון, מן י151 )5 כס )0 ור.מיס געחס, ,ממס )הס נח11 וס0מי0 , ,רועה hSt )יס יכיף סאן ט) שש )6שש
 וייך' זרו שנפריס ש רסס שו61.ס %%וטיס

 )סר",ם , ס' נדגר החל-יח מטר ,1"1 6ג) . );1 הכהוגיו התעיוי0 י-י -4--
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 וסחנה , טזלות עשר כשנים שבט עשר ושנים , הנלנל רבעי כארבעת רגליםשרבעה
 והוא באמצע מכוון קדוש והיכל יצירה בספר אמר כאשר , המחנות בתוךהלוים
 קבולו לזה ויסמור עליה משבח ויהיה אהבה. על טורה כלו וזה , כלם אתנושא
 לקבלת הנחוצים מהענינים ויציב אמת שכולל במה כן ואחר . שמע בקריאתחתורה

 יהודהקול
 סד"כ טט"ח מס הגלגל. רבעי כד' דגליםד'

 חקוס1ח 6ר3ע תהיינה כטיסס 5סר , נד"ימעיק
 סהוהי מט1ההיס י"ג נ"י טמוח המק 1כ1 .הטה
 שבט וי"ב : 36ן מוריס כ5ר3עה המטן 53נ:ימוחס
 י"3 , נרקיע מולח י"3 , כסנה ה7טיס י"3 מוש"תה , עסהה ידי 5)ס ;) ו5ח רנהי גססיקה5 6,", .:וכו'
 כ,כ1ח , מה כ,כוה , כ)יןה סע1ח י"כ , כיוסטעות
 טניס יטרף) סנטי 6!הכ)

~CD 
 וככר . ע"כ , וכו'

 'Sb1C נמטרו ע"ג כי הסיריס סיר כגי15רכחכתי
 ר1נע 6ח )מסטר פוריס י6רנעס גמ)ק )הינחו)"נוו
 (pSn טה5גוו 1כמ, )6תור, 7ג)יהס )5רכעחיטרח)
 יטרק) ט3טי צמוקו )טעמיס כן , מ)קיס )ט:'ל5טוגה
 ה36ן SD מטמוהס סטה ה5ט71 כלכני כי ,)טניס
 ע) וסטה נרויס הר ע) ס3טיס סטה וכן , וכו'הלמה
 33מינה כי , מקוח )י"3 יהסס ע) זה וב) , עיטהר
 המערגת 1סס )ירום המערכת סס , )סרס ימסקו"מח
 כטחי הטויהן ע) המ1סמיס מניט )ממי כ,"3 ,))טון

 וכלינה , הרה"ג )טירם ככס ע) )הורח'מערכית
 . גמי31ר חקוטוה הר' הננד ,6רכעס יהדקוקמרת
  פולש, פי ססרהי  סיפ3ייס  הקל לפרו ז5הועל
 כובד היוחס ע) )רמו, הקורתי, 'Sb~t יופקרפפס
 . יספיגי ננ4ל עולס סל הקרחו סיס  מולותהי"א
 יפס יסוריה %4 סטר סטיירי 3טל  ספריךלכפר
 הכנין נרה מכיוס סל יפר5ל גיח יצין 13 יפרס3גין
 קרוקט חהיכל : טפר וק3) דרטסו , הטמימיהכפ'
 סימן 3רכיעי 3י5ר גענמו ה" . וגו' באטצעטכוון
 מממכר  ההסי  לסגין רומו ה51 סנה ההיגר כיכ"ס
 5תס והטוסן )ה) הסוט) הכה וה51 ההטכיסכין

 וכמו , מחמיד קיבס )הס )המטיך וכ6מ,עיחסכהוכם
 קרון ה)1,ס כממנה היה כנגדו והנה , כמקומוטיחכ5ר
 . עליה מיטבח ויהיה : נ1ט5יו 5ח נוסףהקודט
 ע) טותסגוו ע"ס ככרכח.5הגח הסכר המסידר")

 גה טיט . בק"ש התורה קבולו : הנס עדכיקורה
 בטה כן ואחר : מ"ח 1ע1) טמיס מ!כוה עו).קקה
 סכו)) 3מה ההורה קכ1)ו 'סמוך כך טיהר ר") .זנו'
 ,ענין ו15מן נמן המוריס מהעניניס ויזיד"מח

 )5מר הדוריס ככסיל וזה , המרס כנטו)הורקחו
 . וכי 61סוכ וו6מן ויסר וקיים ונכון ויניב5מח
 וטס כ5מר1 ט"ו סימן כר"סון וגר ה!סון זהודוגמה
 כקמרו ט' סי' שוס , וכו' הטריט1ח נס סנמוןסדרר
 ע"נ כסימן נס , 1כ1' היסיד עליו היעיין תמהונגהכן

חמ61נו

התורה
 נהפךאוצר

 מן מיס גסס ג6ו 6')1 ;' , סס),1ן סוקס גמדוגח ותססהגחן
 : ספין גג) היורד סטגטי )מטר דומם וט הים ג'גסתמים
 ממוס ודג) , )מורם יסדה ממת ונ) . דגליםארבעה
 : )מערג ון מהנס 1דנ) )!;1ן, ר15גן מהוט ,דג) )דרוס,בריס

 . מולח י'ג י;1)) המלוה נ"נ) . הגלגל רבעימארבעת
 3פסלסס, cnco מבן 3גה.,ת רג;יס )פוגעה ונעליסוכס
 %ריפ ומס פסריפיס יפר וכל שנפלל יי:ס:וס3פ3יר
 וס)י)ס סיום יה.ה טרה יפול יטפס גטימין 11מ ,ססזויוס

G'1C(;הימים  וקילו  ופטר , הסוי ט) 1הה1ס וסקור סס1)ס ג  
 61י)ן ומטס גדרו, גהוציה היגס 161 סרטן )מן) ס"מ(ייגש טד , :טו)ס( סוג 317 )1סס סמט1ס !;1ן )יצגימהנז)'ס
 סייס וה1(ר,ס מ16,יס מ1) 6) סטמט (יניע טד 1תח;,רהלן
 גחג)יח 1סו5 מחני) ה),)ה וצילן ומטס , סיכוי ט)וס)י)ס
 ופיס ציי. יפול  כמסיפיגד)ו

 VD פסטור פלילי  וקילי
 כ) הקילס ה11ר וכן . ~uc' ט) טומדיס ויוי ידי, %לסוייו
 ופיכו פיס 5:ר ~abl( רחפי 8רנפפ  סם 61לס . Ol~uימי

  ט5הר ופפוי . סו.רפ  ויטורף  יזין  ייטוס יקור ופגי8ר3פי
  בל OIO סקי1ט מנוי ,סדר ;ן גמD'JnfOi , 1 גה:ה,ות,קיויים ;ונס מקריו ונ) ;מהגיס ס"ס) 1P(o טווי ג) ה(,1ייס6)1
  יפולס :גל ליטר5ל  פרוס לייוון מעיל, רגפי tu))hדפוס
  ווקלית  o)~h פ1פס  וכיס o~tnun 8מר ופסך כולופלפל
  פ1פמ וס8%ירוס :יגלול לפו י45,  כטנוייס פזרימפס
 עשר  ושנים : טיוי  פוס פ9גליטקיוט

~aar 
 עשר כשנים

 ג)נ) )ה)ק ע,)ס גם ג) טהסגימו ימו גי .מזלות
 'פ,  :גי' 1סס קטר ש'ס גמ,.ן 'קקג 13. ה'1  גן פול,י3ו  יגיגגיי  פזייו פפוו פיק ליל יזר18  סלייס פמר :ניספל  סמ,)1"

 סה1רס )ומיי טקס . הלו.ם וסחנה היפיסוs~lon' לפטלי 53רן  פ:פרס  נסן ויי:'י  פלילופיפמ 3פפיסלסודית
 והיכל יצירה בספר  אפר  באשי : ויו' ילויסיייויס ,ל וגיס כפ'י יטרלל, לין  לליס ססור5ס ומסם1סתט1דס
  גמ6פר החגר דני 6:י סוגן סוrt11D YIDN1 . 6קדוש
 3ין המהגר השסי )עוין תמו סוס הסיג) כי , ג'ס סימןז'

 סקטור,ס סמ41ח סממט סמ"וס חרטה דמיון hgt ,סססכ.ס
 . סמ1)1ח :מן וססווייס סס(גיס ממהגר למגעיה ג,קודסגו

 סמ:וס ג)נ) מוטח נגדו יחגרן )6) סקדמוויס ימסווכגר
 רוך  טסיך מהורה דמיון ו,כ , ג,ודע י1:6ן מויטוקר6וס1
  סה1רס יסוסוי י'  סלילי%,  :פס יינפל  יצין בסיור1%8פי
 1סהורס סייס מהנס דמיון וזה , והוים הנוף ס,'ססי,)ימ1
UiDh1ג) קיום ט'י . צולם את ג1שא והוא : גמדוגר 
 : הגר1גיס ",י מנין יערג" ס' יגור (כיוח 1כ61 ,סנגר6יס

 ורגוזו 11 נ5ופס פ111 מזגיות סוס סידר ג'ל . בולוורה
 1ד3ק )ס,וה1 ס15סג דרן גן ג' . אהבה על מורה ו3סס

 גה1תס :ים,, סו5מו'ס ה6וסג'ס נהק וג"ח , המידג6הו3ו
 ~6'ס . עליה משנח תהיה : זרועך ט) (ofiln )3ןט)

lh1Pיפל  י1ייו1 ח)ק,1 טו3 מס י' , 1ס ט) בגת מתיג 
 : 1גמ16ד1 נבטו מ11ה ט1) וקג,ח 1סטנהה1 ס"ט 'מ1ד 1סג,,)ח 'sltshle מטוס טס61 ,;"י ייייייי פד ולו',  סלולו ליטייס  חזי וסלפרמ יכי' 5נוהייו  כפגור פלכנו וקיוו ותפריסישנו 3פי . החורה  יבולו לזה  ויסמוך ו לחייי  3וי די9פליון

 וג)טדס 6ס,וו ורום מייוו מהורס 61ח ג' ם'ג6ר ור'ל , סח1רס קג)ה QD ,10ר ומון 6100 ת0 . החורה לקבלתהגחוצ.ם
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ףזכוורי שלישימאמרמפר48
 נפשו על אסר ן והכירו אותו והבין קדם אשרכל לו שנתבאר אחר כאילו ,ועזורה
 וקיים סיב דבר דורותינו ועל בנינו ועל ועלינו אבותינו על אומר שהוא כמו ,ער עולטי עד הבנים יקנלוהו וכן לפניו האבותקבלוהו כאשר שקבלו עדים והעיראטר
 והוא , היהודים קשרי ישלמו בהם אשר הקשרים מסדר כן ואחר יעבור. ולאחק

 , מעסו ושהתורה , אבותינו על ובהשנהתו , ובקדמותו , יתכרך באלהוחושיודה
 ה' הוא שאתה אמת שאסר כסו , טצרים ביציאת החתום והוא , זה כל עלובסופת
 . אלהינו ה' גאלתנו ממצרים ואמת אבותינו, ועזרת , שמך הוא טעולם אמתאלהינו,
 בענין להדבק שיקוה לו וראוי אסתי ישראל הוא גמורה בכונה אלה כל שהשליםומי

 לעמוד עליו ויקל , כו"ם עובדי האוטות שאר טנלערי ישראל בבני הדבקהאלהי
 ההריצות בתכלית לתפלה נאולה לכמוך והתחייב . ויענה וישאל , השכינהלפני

 בברכות זכרם קדם אשר התנאים על לתפלה ויעמוד , הקדמנו כאשרוהזריזות
הכוללות

 נחסדאוצר
 חולם the((D , ע"ס ימי ג) סוס ס(פ) (Ostu מיום6'ן

 טס6יס מוז ג) ג' , סומניס מן נומן ו:ההגט) ומן ע)נשונס
 )ס,סנח ,רין כו6 ;פ" פס נוף מגור ג6ן וי( י6ומס פניט)

 1מק1ג) ומ;,1קן וגו' ויפיג 6מה ~1mh ונס . ס"סמסורס
 Of טין סוד וממ"ק . ופד (ei~P ט)י;1 סוס מדגר וימסוט1ג
 ס61ח סחורן ohit טויכן "מפי (מקמר 1סי6 , גורסגסגי6
 1"מו:הו 0ח1רס הכיס כן ,גון וגסך קיים טגו6 כמו ודקיסרס
 קיים סו" 1;1' ע"ס 6)0י 6מת "ומריס ט",1 ו1ס , לפןית'
 )טד וגו' וקיימה היים ווגרי1 קימח )טד 61מ11ס1וגו'

 שקבלו עדים מעיד : וגו' h(m'(t פ) D~(1e'D),מ)מי
 :מקג) ט,מ1 ט) (מקיד ר') . האבות קבלוהוכאשר
 וגן , סוטנות סקג)ו גמז טמיסמנגוס

"10 
 ורטב (יקג)ו נזין

 : ,1ן)ת גרס 0חודס סס ו()1)6 גסס נקטר געו סדסג) 6(י סדם ניקיי מס . הקשרים מסדר ואח"כ : פ,)ספד
 וק(ייס 6מד לנוי סי (.1,0 נקומר . היהוד.םקשרי
 6),ס נ6ן סי( . באלהותו שיודה : וג;ג1ז1 ס'נגריס
 קדמון סס6) ו') . ובקדמותו : 0טו)מ1ה ג) סממ,סנמש
 לגס ("ומייס סג1פריס מרטה )ספוקי , 1מ61 6(ל דגר)ג)

 ממקמר 6' גסי' סנוני ספ,)וסוף ט,פ41 1גמ1 , קדמוןסטו)ס
 61יOlo 1 סטו)ס פרסי ט) מסנים טסני . והשגחתי :6'

 : מטקס tpt~h(t ע) שממיו 0(גימ וטסט טחיו, מונדוהסר
 )סניפ מגממו נניס וסגך ס(מיס מן . מעמוושהתורה

 ו6מ'ג . זה בל על ובמופת : פוס'ג )מיי גפג1ר0רוססו
 : מניס ~ehtit סג6ו)ס עוין וסל וט, ג) סט) סמוספמולד
 'ס"מ 6101 ס' 6) שיקרץ )ו וי16ח . אסתי ישראלההר
 שין ענוים. '*fi1DI שאר טבלערי : מפ6)וסיו )ס()יסויסנט
 %h . גאולה לטט,ך : יטרק) כמו שסי נפניןיגוקיס
 "0י6 . להפלה : יטרף) ג6) געי ומסייס וכו' יק67)נור
 גסתם 6101 . זכרם קים אשר התנאים על : טורסטמנן

פוין

 יהודהקול
 קסת )טוח סו)רכ;ו )5 31כן . ס"ט שמיסחמ,5;ו
 מסיס ר"יח' כ"סר otnlhl 15 ומרסיס 4מרכרס"מ
ontbסו5 סר' . שקבלו ערים והעיר : )ורך )5ין 
 מס כ) ,py(s ענמ, ע) נ5מניס עריס סעידכ5')ו
 משרים נ)סו;ו סגו") כמס היnbro 5 והע"ח .סכר
 אשר : יהיה כ5מונחו ,ויק סו6 כי תקהויגייו ויכ161 61סר מכועס מן הן כי , הזנר 5מחח ע)מ1ר,ס
 רומס כין מקוטר מקטר יוסר וג)עזיסס סיסר5)יהדה עיקרי )סי1חס . וכו' היהודים קשרי ישלמובהם

11:o~nShS : טמודס ר") . וגו' זה כל על ובמופת 
 lD'D ט5מר כמו סקדס, מה כ) ע) מנטה טכו6כמה
bfft  כס טען DD(n טסים מסני מריס י)י"ח ונכר

 כמו כ"ס סימן  כרבלון נס ע)'1 והעיד , 1ט'מדמה
 ץ סרי . אלהינו ה' הוא  שאתה אמתסוכרנו:
obvD1שמך הוא מעולם אמת : יהל 53)ס1ח . 

 , מעמו ומהתורס , ויכוחינו מ) כססנמתו סכון5סגב)) 5* . אבותינו ועזרת : כקדמותו סוד5ס ה"זו
 וחולתך מנוחיך "1 טיכמע סייט קטרי ;5מר טסכי

 , סחורם עם הכסנהס ימך וב)) . )כו 5) יטיסודורך
 כנפיץ י5גוח';1 נודעת יחירס סטגמס o)nbכי

 טיודס וסוף 11Db 5), סקוומיס שכריו וכן ,כהורס
 מכי"ח, קמר גנחי יהד סמהס כ)) וט'%)הוש
 ן מעמו וטסהורה "כוהינו ע) וכסטנמחו טסשמלו
 טס כי , מפריס וכי)י5ח וכקימוח כפסוח כן עטה)5
 פ) וכמוטח וכו' וגקדמוהו כ5)סוהו סיודם 5101נ"ר
 פישרים ואמת : גיחי"ס )סס ויעם , וט' וטכ)

 ע) מושח ססו6 3מס סוי6ס ס" . וט'גאלתנו
 כלמרו . וכף pa~n האלהי בענין : כקמורסס5ר

Pah136מרד יסטר וט קטי . 6דס מכני ססנ1)ס הרייס ס5נמפ כעגור הינו שודו וסחהכלוח נ"נ סימן 
 3'ןיסנך') טיפ 'bo סגד), כמקוס )קמחו )פפך 5ח יט ו5ס . סקוסי כענין סימר מס )כיקור ססו5 וכו'הדבק

~nJDOO 
 ס"ק 6מ1") סכן . וכו' לסטוך והוזהייב : wintbo ,ג) סכו))ח וכין )יסרק) ר.מיומדח

 כ) ;ינוק 5י1ו )השה נעולה הסומך כ, דכיר1ט)יס קייסhSop 6 מטוס etptSh גן יוסף רכי הפידדכרגוח
 1מ46 נורי ס' )גניך )כי 1רגי1ן טי זמרי )רנון ימיו ס;5מר חס)ס )ג"1)ס תכף זמרו ו3ירוס)מי , כעסזוחו
 . הקרנתו כאשר והת-יזות החריצות בתכלית : וכו' חפ)ס מיינו )רם כיוס ס' יסך 04רומיך
bwוהרינות כורי,1ח 6והו סמטמטיס ס5י3ריס כ) רהטני סכה י;סינ ססנעס ו5ח וקמר ס' סימן דגר 5סר 

 כנר . זכרמ קרם אשר ההנאים ש לתפלה ויעטור : ענ)ס מכלי סעמיז0 געת ויפמיו ,וסמח0
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 פ4 כה הכרזףי שלישיטאמףפפר
 פש אלא אינם היחיד בד שמתיחר במה והתפלה הבקשה כי , ישראל כלהכוללות
 לבד אל ויתן רוצה. שהוא במי תפלה בשומע מקום לזה קבעו וכנרהדשות,
 עד להם קיים האלהים ושברית האבות, מעלת , אבות הנקראת הראשונהטהברכה
 השגית ומהברכה . בניהם לבני נואל ומביא אומר שהוא כסו , יטוש לאעולם

 חושבים כאשר ואיננו. , מתמדת ממשלה הזה בעולם לאלהים כי , גבורותהנקיאת
 הפגעים לשנות יכולת יתברך בו שאין וידמו )ג"6 נסום אשר הטבעים עלשהוא

 יהורהקול
 סעיד סכעח סעימס ומכיסוח אמרו ס' סי'סוכירס

 כ") . וא' הכוללות בברכות : וכו' "וניו6)
  נכריות סי6 שכס עלו המוטרח הנוכרתסהט)ה1
 כרכיו כסיע )עסו פסגתו %) , 'Sb1D )כ)סכ1))1ח
 טכחכ מס זכריו ונר,) וכו'. רמח b)b פינספרס
 nttpinbo פרכות סיט 6' ט' חמס נכחכחכיוכ"ס
 ו"יפ 6'ס חפי )כ) 6ג1ה כתו סמן ס7כליס כ)ספח
 וכף. מקום לזה קבעו וכבר : כקן nlaioוברכי
 Sbtn ו") קמרו מ'.( ע"ו )וכמסוה עומזין 6יןסרק
 6ןס סו5) ט"מרו לע"פ דרס מסעים ספח כרסמי") ילל גריס 'סורס ר3 5מל , חס)ס DDIC5 1רג'1"ו0
 גלגס ג) נסוף כומר ג6 06 פאס נטמע%ריו
 מייל לב 6מר , קומר וכרכס נרכס כ) מעיןוכרכס
 נרכיו 076 ט51) מקמלו D"Db רב %רנלבטי
 ככרסת "ומר כיהו נתוך מוטס )ו ים ob תסקסנטומע
 "מר . סריס ככרכח "ומר )טלנסס ,ריך ו"0 ,הסיס
 חטטם נטומע כרכיו "ך0 סו") ס5מרו 6ע"טריג")
06hs סכשוריס י"ס ;מזר קטינו תטכסו 6הר טומר 
 )7' מההסק orn הפין יונס רכינו סם 1כתכ .קומר

 כ) Stbnl יכו) סס)ס ס1מע סכנרכח טרנטון .מקקיי
 כו))ח חס!ס טומע מכרכה , סימנס ענין ככ)נרגי1
 )ומר גobn 6 ספי וסיין . חק;וס ו,כך ה1יכיסג)

 וקטינו , קומר וכרכס גרכם כ) a 1'DD~(o כ)נסוף

 כקטון קותן אומר כיה מנחר ממס )ורכו יסיםס)"
 קומר סטינו ליון )ומר הסור ימיד כרסון מיסו ,רכים
 , סאסקס והוי יטרלל כל גענור 5הד Mh%תו
hptllפרכס כל  נסיף רנימ  נלסון לאמרי סיוכל 
 למיינ  olnsn ססקגו מס ככר  סססליט סכ'ון ןונרגם
 כלמנע 6כ) , ק-  5מר , qtotnt גמי למיס ייןנתוו
 סכרכם (PiDb רכיס 1יכי טסות) זכיון , )5סכרגס

אשר
 נחסראוצר

 ג6מוא גוס לגו וקטר ס% פס );ו 5(י וס6כגס סחורםסק
 פ6מר גי . יושאל כל הגוללות בברכות : תוגיסלמס
 סט;ע גי , ס6ומס גג)) סדגק אסי נענין )סדגק 0ש0וסג)

t~iftw  ו5ף 'גמא , (OStU~ ממס סר ריוו כרומס גג% סדגק
 מהפוליפ 1161 ס5ומס גניוס ש סתפ)ס ,סקוס )נך , וגו'6סס גריתי )יפר ינו' hD(t'n )6 16יגיסס ג5רן גסיוחס %1גס
 טפש חין DID 6ין סג), "מנד יען )נו פייג וגס , סג%געי

b)t%ויסנן עסי כסגין וכדוריס לסיוסגו , גגדפ פומד 
 בו שטתיחר במה : ח)16ח פחי גג) גקסחע)פ)6ופ
 י,גס 06 ס61 (6ף פטמו, ערגי ט6) ססיהיד מס .היחיד
 6יופ פגע , שמסח ופקחו מפניו מוז 5)סי נפוין)סדגק
 טסאש ס;)) הפקת נמו ollno מן מנוס 61י,ס 5זס );)מ'1נ
 וכבר : ר(01 מיהיר הסקס 61ך , סרמנ"ם נדפס מגסמנוס
 חג') גמא . תפלה בששע טקום לוהקבעו

 ג6ש (סי6 . הראשונה מהברכה 0פ)ס: גטומט ,רגםטו6) (סיחיי
 6סר (סו6 , 6גרס0 מנן גטי ומסייס וגו' 6גרסס פכיוגו'
 זסייפ לבסיס, 6מר'1 חורפו )ו )שות גייה עמו גיסס'

het6פעין m)h ומהברכת : ס6גוה 06 ;יס 6טר סנריה )מען .בנירה לבני גואל ומביא : )טורס גסס זנק 
 ישקראה : סגניה סגרגס מענין )ג1 יחן וגן . וט'תשנית
 הזפ נעולם לאלהים 3י : 1ג1' נטר 6הס וסוף .גבורות
 געגע גג1ר (ס )ו מגויס (1,6 ו,ס . n~QfiDממשלה
 ולסורם ס', (e)tP נגור 6הס שמריס וטו , ססגפ סכנילימון
 (t1 dtP(onp סוגרך זני סג) גי') סתמים, רסוןסו6
 שן וק U(D וט 61ין נמחו מטס )ג) גאי סג) סוססטפ)
 מן ספיד וגמם ממיס י61יuh 0 י'פ וגינטי , ססמיזיס'

 גך 6ג) מפיס, טגע ס61 (גך ;הט1כ )6 סמויד, 6)ספק,ג
 השן ו6ס , סעופך )ק'1ס ס61וס גפי כסמידוס Sho ר11ןס61
 וק , נד 'קומי oi~h סמריס יסמים )להוי יסוג מירדןס'
 כסי!וסופיס . מקושבים נאשר ואיננו : (or ;י611גגן

  פרפן (ס למפורח )ג) טג'וו קו שנס פימ~ס גססוסורחיו גמפ* %ר . נסום אשר הטבעים על שהוא :סקרמוניס
ע) סט)יטי וסדין . הכמיס סהק;ו סמטנע ע) גמוסיףגריס סש)פ 5טר וסטנהסו ס' מנן (1DiU ,ס גי ממסגי) לגס1עמ

 נלטש )יר יט) , ם 1כיונ6 סיחר"6 כיחו גחוך )ו פיק הורס ע) han( כטן ממק ~;יו הו5 סו%פקס
 מאמר 6,1 , סמו)יס כגרכח קומר כיחו כחוך הוסס 6. יס 06 ך6מריק וסילו . לנרכס ג"מנע tStbhtיחיי
 מץ דרגיו )ט6ע יגו) כגרכם (tSnh דגשינו זמסמע 9Dbp סח0 סמו)יס כרכת 5)5 סכרכס כסוףנען
 ר.רכיעי ומזין . הכמיס טחקמ כמטגע גמ1סיף ירמס ט)5 יחיד כנלון לוחו מיקמר 1סו5 , ס"ס )טי 1פגריך
 כשק גין ימיד כלטון 3'ן כרנונו וזומר לסקריך יכו) )רטן יסיו "מר 3י1 )רנון ימיו קורס כין סהט)ספלסוף
 )טסך ,ס כ) ר.עמדחי ו"0 כעכור ו"ו)ס . ע"כ ב"ו, סרג מורי מסי ,גור, טרגי כין ממט ,רכיו כיןרכים
 )סרמנ"ס חט)ס גס)כוח ,ס יין וסוגר . חיוכנו לנוי כהינס 1,4 עי חוע קמען ממגר כיכרי חיט)פן
fe: וכו' גבורות הנקראת היפנית וטהגמיכה . ("כי ץ כמחס 5מחח לגו 6ן יחן מאס טגס ל o'o)h) 

 סטי)וסוטיס מהפכח ע) וט )חרפ לסטר . D1D3 אשר הטבעים על שהווו : וט' ממפלס ~erכשלס
 סנת)"ופ עליו ססוטכש מס 6נ)0 סוכ'מ סס;סען ר") , (D1D "מר ר,סנעיס ע3 יתכ' ה61 כי זיתו5מר

 יעד ויעמיזס קדם מני )הס ר5ס1;ס מגס ית' )סעט , ימול )6 מ6ח0 טגעס כי ויהפכו , ססססעכעיוח

--- - -
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 הכוזרי שלוש מאמרספר8ש
 מחיה.המתים שהוא לבו אל ויחן , נתנה( אשר הפבעים * שהש הא . מצםאש
 מתיר ובחפצו , וזולתו הרוח טשיב וכן , המבעיים מהקשת זח רוחק עם שירצהבעת

 ונבורות באבות שיאמין ואחר .  ישראל בני מעניני זה התבאר וכבר . %ולחואחורים
 וינדלהו ויקדישהו ירוטמהו , הנופני הזה בעולם נתלה יתברך שהוא מדמיתשהם

 אתת והיא , יתברך השם בקדושת , הנופניים מספורי דבר בו יתלה אושישינהו
 סהקדוי8ה הפילוסופים בו ספרוהו אשר בל הזאת מהברכה לבו אל ויוק .קרוש

 נחסךאוקר
 לפ ועמג סי% יטסק ומוס לבו. אל ויונ! גרעפיו:*

tnOS1'60 61"')1 66), רקון עד עומז מגס עין טוס 
 ג'! ש ג'גו)ס מלוק 61'ן שירקס, טח גג) מסיסלספוח
 ממטך טגס' וק , מס5זמס ס,%1 וגין :t'ho מ!רט .ס;!1רמלר
 טי5פר ומי , ~Ph מרע ס6דס מין להמגין ס6) חסןסש)ס
 6% לעתיד כיחוס טפר פחד יקמר ס!6 טיכוס ,רטרטשת
 . הפבעיים טהקשת זח רוחק עם : ~S1D) ortisלאס
 מג) י!חר רתק געגט סמ6פיניס סקט' לפי סעפן סוס46'6
 5מר . הרוח טשיב וכן : סענט סרך טסם 0געו)סטכסיס

 סיחר סבין )סוגיר שוי ס"דס י1י5ח גסיקר ס' יגורסשגי
SW)וס61 000) סש)ס טג7'יס 

~C)D 
 %ן 6ין סו6 60)1)6 ,

 )ססק"ס 'גו) ח' סוס 6'ן 6דמס ,ממ 5'ן omh oh1,שם
 : י0' גלבוע סג) וסקרן  וסלומ ס' כמפן ,ס סג)  %1ו",ר ,גערן

 סכזגייס מנעים טווכר 6מר . אסורים מתירוגח8צו
 גר0מיס מחיט מפיס נמסד מייס מחג) גנדרוכעגעיס
 ג) ס5זמס מן מסלמיה ס' יי קירס hk פגמו יר')יגיס,
 יום גג) גמטסס וט e'hl1 מיי;! hS,)ht ס"דס ו0ימירט
 פ)" ,ס alo ס"ימס מן ט)ז דגר o~hnDונרפס

 . גפנינו נדו)
 גיי להימס עס1מימ לעמסיי ס' ינוית ס;אפידס גסווימס
 5דמס ימי )סרקן ס' ין חקנר hsn סטיס5 , מייס גע)י)ג)ג)
 סנסור וגעתן ,  ר.ט!נ ג%ו4ז (D'fitD  esr והסלפיתפיר
 דף גח!גוח וגגמי6 , ע'ג( )קנביס ~ph געטכ מקירלניקו
 ot)~pt טמג1נ,יס ,זיקים עח,ריס יוסי גי' מייק 6'רש'נ

 סימך שמר fnht . שרן געטכ מסיר ויריבי ט;6מרשמיו0)יס
otlet)מחיר מוריס וחח! o~Dh , סגרי6ס סג)) וסג!ונס 
 בשרוש סועת זג) , (mp 1)סטיג ;מבהו ולריס ט)שמס
 גבע וגמש , ג6מחסס וסוגם יפיס בסס ס61 גק!ס'1ביסס

 , גיס( שילעיס שמס כ) מס) דמטס לרסיס ס' וממססמוסי,1ה
 טנא 6ח ס' מגש ניגס וא' מממס גשר ס)ג;ס 15ר וסיסובממר
 מפויס סומך גמו . חולתו : מ( )0ס יר60 מגיו ומהןעפו
 'שראי מעניני זה התבאר וכבר : מיסורוי

 ר,) .
 , גג)וס אופיס טסם י0ו5) ג)) ע) יגריס 5)1השיניס
 )6 אקסכפלט

 שסי
 t(~ethl . ס'( לקמוס יסוף) גה!)ס ים

 6יס 6'טיס ומי) נגס היומס כ)) ט) 0;5מר כפס ,חומס

והרומסות  ההורגזיל
 כיל1ר1 טסורמכ מס וסוט וטעי. מקוף סוס כ4)ש)ס
 )סט0 יכ!)0 י0' כו סכין וידמו )6מר, 6הרחג;וסמ6
 ע) bmn כו טכ0ונ סמסמ געיני וכסרר,מכעיס.
 ימסכו כי מגו6רמ וסימנס , נשנס 5טרכעכעיס

 נ0ינ0ס מגל ע)יסס שמד יחכ' טסו6ספי)וס1סיס
 0ש נדומין 6נמגו כי , ממסכחט "מ00 )פי ,ס)טרט עוי וקלסר . 1D'D '6 ככ"סון כמודגר מתת1"ני4תס
 כיעח )" 6טל מ0מד0 ממסקס סוס כעומס)עסיס
 סעכעיס ע) כמפל טניס י0' הו6 כמנס כי ,ססכעיים

 סגורנו )0)ס "סר "1 , כקמור ר.סכעייס ;סוס6טר
 כמוסל יפפ ימטון 5סר ו)כ) יקם וסי נסן וס'י0'
 ntpnD זה רוחק עם ססכעיס: )ט;ו0יכעיר .סל ט לשין ה;4)וטשס עורס )" , סי'3%יד

 סומל ינול ס"ר4ח מכסי 3כ) מי כי .הטבעיים
 הדוח 1tffD : )כסכק יו0ן טססעדל עיופו'שס
 , ספ) ומוליד סנטם מזריי ע) teSlr 5מר .וזמתו
 כ0עניוח כמכ"ל Tpn )כ) ועת ומן 6)ס כ) )וכירתכי

p~b'6 : מולס ורופך טכסיס סומך 106 שנגויס ע),411- 6מל . וזולתו אסורים מתיר ובחפצו , 
 וכלו יש) וט ע) כי , "מוריס מחיר )ו כמרומכוס
 D"tnS קר6 ממגריס יטל6) כ061 כיששראל. בני מעניני זה ההבאר וכבר שמרועמסך
 נס וט 0יוסכ 61ט0ר . )4מ npD ו)6סיריסדרור
 . וכו' טדסות שהם : חומוס ושקע 6)'סועק 6מ0י פמממ סי6 גס טסמכ6רס ר.מ0יס)חסיית
 % שיפיס )מטוב )דמיוננו שניס מסכירות טססל")
 , רגועת סוס סעו)ס כעניני ודמיון ימס ntSnoי0כ'
 יזר!ך וננ04! יפסוס סיפי!ח מרב ישג ס)6 )ומ4)ס
 ירומסהי כס "סר ס' קדוטח 33רג0וישנני

 עני;יס )ו )ימס )נו רן obt . וט'ויקרישדי
גופניים

 קאתם : מ'ג( )0ס חטן יטני גל6 מגיס איי פמירר )סו,י6 גפ'ס וסולים, ו,קר6יס . ;'ג( )יטוכס מוגי ויוטמי5ונו0
 גר61י1 וגין גי;! יה!ס 0)6) פמס מר"יס מס כדמיון לפי )ומר יוא . הגופני ה!ח בעולם נתלה יהירך w~nmמרמות
 גסוס )סס וט וסיס כממו"ל גסג,ס ידם מניס גניי גי 000ג1 טד , וס,0ננ ומנעלס סע,וס ורוממוסו ס") גקדו00שסיע געג!י לפוניה, )גס )ס0ג מגטו) ,!י )ש4סוטיס סח מנס וסו . כנ!שפ 0!ג;י סנופך 'OD3 גיירי! זנק כרגוז!נעגם
 פיטגחפ 6!ש )י!ממ OD(tD וסיף נגודו !ס גי גרטיס , כזפ) גש)ס שניסו גגסירת anDV 0קן )ג;ף וכמסתורקימם

 י6מיע ס6) גרוממ!0 0מ6מיניס ~t'uh 'סקג לנק גן )5 ר') )ר6הפ, סמטפי)' )0גח סמגגיסי כעסינו גב' מייעמיס; * רק 5ינס ושנמתו גגוז1 יוממו0ו געגור onmh טסס ר') , גמדו שלמיס ט) ס' a'1A ג) ט) יס וגמ'טימאיס,
 גש)מ נשרע סטנמ0ו מ,ניריס סיומנו 5הר ,ס ומשי . ס6גדג;6) ג'ו , גרוס phs1 ג0מ,ס סטותן מנקי בג) )ר6ופשמטפי)
 . הגופניים טספורי דגר בו יתלה או ישישינהו ויגביהו : mthI ומקדיטיס מרוממים 5,ה;ו . ויקדישהו ירוטטהו :פגטמייס וגע גינו 'חוס וקין סגופות ממרדי נגז) מ6 ו*ן , וקחתה סfi1Dn1% (6 ס5מנ0 ממו סיג% !ס גטגי) ;זמם )6 ,גגהל
 טגסש תשי 5י,ס גו טנח)ס 6ן , סנסמייס פפרצ'י מקוק 5י!ס 15סו 0יטינ יחגון ממת ומרהיקיס סחו n(otbtv סחט41)
 * הפילושפש בו ספרו אשר כל : קאט 6סס גגיגס שמטסו נ,גלע . חשרי בקרושת : נוסני דכר סגם ט) טפספריספאס

צם
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 61 כןהטזרי שי שבמאטיספר

 אצלפ נתברר בהם כי , הבורות באבות ומלכוהו אלהותו שיקיים אחווהרוממות
 אנשי עם הפילוסופים בדברי מסתפקים היינו הם ולולא , וטצוה טושל לנושיש

 שמקדשהו ולאחר , השם קדושת על ונבורות אבות להקדים וההתייב .הקדמות
 אינת הנענית התפלה כי , ישראל כל בכלל צרכיו בבקשת יתחיל בזהוטרוממהו
 וכח נפשו ותחיה פוב יוהר האדם שיתיחר הלא , זה ולמה הכוזרי אמרידן : זה בזמננו נעדר והוא , קהל במקום שיהיה לאהד או 1 לקהל אםכי

 אטר : יוהר פנויהוטחשבתו
 יהודהקול

 , מדמית ע) הטכ) 3סנ3ילו כמקמו ימוירהו ,נאניש
 דונמח ודכרי0 . יטרף מיד עניו טשרח דמיננו עוףזכ)
bbוכו' בהם כי : קמט גכנוי 4 סי' כלניעי וכר . 
 מס מטני הר"סומת כרכיה סס)ט )סןור tDDפסן

 חמוס כי כקמרו סט0, )קלוטה וננורוח קנוחשקימו
 ומזכיתו 6)הוהו קומן tb(o כקנו )סטריסכערכנו
 צרכנו Y'nbt , ומניה מ1ס3 )11 טיס "קוי )כרר ,חג'

 נק17טחו והמקירס העיון כסרוס )ככס40)ה
 . הטי)וס1טיס גס גכנינה סט)יגו "סר ית'ורוממוהו

 ,ר1ממ,יא 3ק7וטחו )הט)ינ ס7רס מטחנה היה061
 "ז כי , wtsh כקרנהו (ItDh'1 וקטה זל היה ,חח)ה
 דב" "ח יסכון וקן1טמרוס

 מבהו 61ט , רות יט")
 הורך וט כן ע) . ימסון בסיס קרנת "יךטהט)יג
 ה6)ה1ח "מוזח ע) , יוכבס יסרס הי6 3ססוכו

 Sb~p וטרה יזין וסה"כ , כהמקה 'עקב יטריםוהמרטת
n)tnbsהטי)יסוטיס גס הזלו 6סר 1הרוממוח כקדוטה 
 ולולא : יק3) )6 סלע ו6ח יקג) העוג ו6ח ,עריס
 : 37רמ ככהה הומלטו שעגל ,גטרוח 6טח ר") .הם
 . יטסיקי נכריס והייי כמו . וכו' מסתפקיםהיימ
  שרוממוסו כמו ישוממו )הס ptbnn' מסיס )ומרוריכוכה

ttblDl)t~lעתק )ריק על ייינלו למזמם יומרוסו 5(ר 
otb)sנ5והו סתרינו תקים נכל כי , ומוז oiib מרינו 
 : ירמס וטטל ס' גדיל וקולס , כדווו יפעם הלולטס

 תרגריו געפכס. חו)רס סי" 11 וכו'.ווותהייב
 .  בוה  ומרוממות  שמקרשהו  ולאחר :סנץרמי0

 וסרומתוח  סקרוסס 6!ן כי )סורות , כ,ס6מל
 : כיפור סגוטגי0 פסטורי ר3ר גו 4סה4חלהפרו  שזכרי 3זס רק ,  סהמפגימ פן וסמנמהויריעתו לס"

 יט ישראי. כל בכלל צרכיו בבקשהאזחיל
 לפמיס כיפור כולל, גלטין חפלהו (תסיס זסיכלל

 הפלס %' srrrnKit , וכו' יטרלל כל סכויליס33רכית
 ככללו גס 31ורי. גסיי ,%יוט לטסחף לעילםבטהר

 נחמדאוצר
 ל1"1 (מווממיס כבוס כי,ממיח ג% מאין סי6טנס

 גפ41 טנא ~h'o ס5ל קייסס לסקרה ר15י פפכ'יתשר  וס" . ומלכותו אלהותו שיקיים אחד :ספלוסוסיס
 ימיכוסו ומ61 לליס ג6ן טיפ חוסיי 3פופס לוו שסיירלולך כי ,  מרין פן ס51 סגן 5פר יל~ס , סטגתסו ו5ס'כ ,כיווו

 לDIr  , 5~(1 מלגוו ויון ס1י (O)tu קליני פסססעסויטנואזו
 לגוס גגרגס . וגבוריה באבות : לפוני סוס ניריווסיס

 פסן פר  פניויסס טבל , 3סי3ים ושלסוסו רגשות וכריוונגווזס
 יט . ומיוה מושש : 11 5פווס פל  חוסך פויס סו5סורס
 גרק' ס6ו(י0 גתייי  לפרדיך ותגן סקרן כל  סוסת045

 סוסים מן  ענימסס יגל ס6גיס לו)6 הם. וי41אפ,והיו:
 סייגו . הפילוסופים ברברי Q'~DfiDO הדגו :1ס;ס)6וח
 046 כ6ו (י( 1ס61 , ס(י)וסופי0 (מ6מיויס גמזמ6מיניס
 . הקרסות אגש' עם ; גטו)מ1 מלגיח  u~h 5גלנפ51,
 פן ייתי סרס ספפ,קו  6(ל "רירים וזיק נמ161 נגרגי

  קדפוויס טס וסגוגגי0 (סגלגל י5ופריט ימס ,ייילוסופיס
o)tnotגמר גשר  ערפון, פ5  מזיי ג11 יפן, נקי 
 פפיר  פסרמפלפניס

~sno  
 סיו5 סרס  ט1ס סכוורי  5תן

 יפחן פלש מגיש ססע(יס רם סיף ספילוסוסי0 יפויסי'פ
 יע גסי' רדויו גיסיתס וכו~גר , רגום ttpDD גסונגנסיס
 . וגבהיוח אבות להקרים והתחייב : 5'פירפר

 כ% פל מופ" פ6 ל"גותיוו טפס 6(ל וגגורוסיוס36ות (פוי
 .פפ6פר עי1 גסי' כורכו ליקייפו :%יך יפיקר וס61 ,ייחוסו
 ס5ופס נכלל ר93 סילסי סטוין גי . יקהל אם בי :תפגר
 במקום שיהיה לאחר או : לפולס יסור ול6 סר ל5ספיר
 גו דגק ")סי טויו 06 ,ונס סיחיי (מיס 6ט(ר גס .קהל
 גימיס (סיו ס,זיקיס וגיורי סוגי"יס (סס גמז ; עקמומ1ד

 ס,גוש יגבס . זה בזמננו נערר והואסקדמומ0:
  סוייר טס גהצנו נקטי סיהיז ('סיס . זה ולמהיוק : רקוד(ורוס

 הארם. שכשיחר הלא : גנגור לססט1לוירקרק
 ופיפס %ופו סיוגת פן מזיי יצוגי ויגוף ניהידותונחסל)
 כיפספלל וכו'. זכה נפשו  וההיה : יו3 יוסכ145,

גגרירדס

 התפלה בי : וכו'  %3ור חאלס ומהסיס כלמור חאלס ספיר סיחטלל 53מרו י"מ סיחן יפרפוטמסס
 ") )סמ1ע טנ5מר 33סכ"ג, 5ל5 יטהעח קרס פל סטלחו 5ין יופר מימין b)h ד3רלוס ס"ק יפ'.הנעניה
 5רס סל חטיה 5'ן זהרי 3ן יוסי ר'  מפוט ,ומגן 61"ר . האס חס6 טס רוס otpns , החט,ס 61)שרנה
 ר' פהסללין. טי31ור 3סעס רצן מס שיפתי , ר4ן עם ס' לך הטיתי 51מ סומרר 33סכש, blhגסמעס
 הס נמי הניט . ימאס )6 קך'ר 6) מן , h)on 6מר ר"ג . עגיתיך  רטון 3כס , פיכן 5תר תייגי גר'*סי
 )כפסס חס)חו Pbn , הכוסה ,כיס 076 יסכים )עומס כטמרו הטרה מ0)' ה' ס' הרמ3"ס וס וגל וככר .וכו'
 יל מגך סקל ססיס כתסס . וכו'  קהל במקום שיהיה לצהר או : f'D , ס0נסס נגיס יל5 פתעכל
 ש לשל רסקי מטוב יר0 שין דהפוייס ס"ק 15,ר רני פירר אייו סייס 3ו: 1כי511 יסים 5י ,*וש

 ליוד ו4י  ווכי 5הי יה זהה לר הום  מותיר ר'יוממ. מנה 5,י%ח
- 
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 הכדירי שהשי מאמךמפרש
 מתפללים עינם הקד1 כי מהם . פנים מכמה לקהל היתרון אכל החכר %מרינפ

 הפסד בו שיש כסה  שיתפלל אפ112- והיחיד , ליחיד הפסד שישבסה
 , הפסדו בו שיש במה שיתפלל מי ההם ביחידים שיש ושפשר , אחריםליחידים
 וטחם . פנים בשום יזיקהו ולא העולם שיועיל במה שתהיה הנענית התפלהומתנאי
 שיתפלל לנו קבעו וכן . ופשיעה שננה מבלי ליחיד תפלה שתשלם חוששמעט
שישלם כדי , מעשרה פחות לא שיוכל בעוד בצבור הפלתו ושתהיה , הצבור תפלתמיודיד

 נהסהאוצר
שנטווס

 וסוורי
 ומהטגנו ,גס תסיס ששיו כשסר עקמו טקסס

 ג6ס ססי6 נמו סרגיס עורה ימ;שסו )6 יי , שסרשפיס
 : סנגור עםיספ))

 ליחיד. המסד שיש במה מהפללים שינם הקהל ביימי
 t'uh יטך6) י) גטך ג% גזרן סס0ס)ס 6ע'יר')

 גחון יג6 )6 טג'1 (tost 0ס)ס )0016 סיין יחיד כ)פלש
 והיחיד : ימ.ו 6יוס גספסי ס;וגע0 גקסס טוסשאקס
 . שחרים ליחידים הפסד בו שיש בטה שיתפללשפשר
 ע) עליון כסיוט ,מסו )מ)6ו0 מאוס ימיו ג) סרוג ע)כי
 )ו טיס מי נתכמר נמו , 6מר 6יס לסרסר הטס וכיורושיחו
 16 גחג,6ס געותן ס,וקר שסיס מנקט מגר מיי וג)61ג
 . ר,פסדו בו שיש : סרגם סירוימ גדי סריס מייט6ר
 . 1;ו' העולם שיועיל במה : ג6הייחו ססו6 נמחיזשטסי
 : ,רהמיס עוג 6ן ;וק י61 )" גיטרת) ue~o pslo פגזכ'

 ר') . וגו' הוא שמעט : "מר טטס ועוי י') .!טהם
 סיפג מגתי ,ש גג111ס 0חפ)ס מימיו סיס)יס טגימ%ש

 ג)ומר . לגו קבעו וכן : יס,יס( ש) )סי' מוןפמטג!ס
 פגור 0פ)0 יק ערמי חפה סימיו יחפ)) ס)6 ),ו קנסו%גך

 מין ימhS "1 ט6ס . שיוכל בעוד : סנגור גמנווסעץפפ))
 %סע)) והגוין סנפו שם יש) ש , וגע) יוסג ים65%

געש

 יהודהקול
 6פ ונס . וכו' מתפללים אינם הקהל נ4ימ

 ortb רום 600 ס)6 דכר כ0ט)0סיפיס
 ומעולס נהע0 עסקו ססי0 כמי ולמגו( סמ0'סיד
 מטסיך וט 1נמ61 , ספ"ס ירכת ע) מחס))ו10כור
 הועמס ה0ס0כש0 טכ עס מקוס מב) , סנר0ו)סי

 מחרסיתטר
 ככוב יוענש ימ3 ו%ת0 , 0)קי1 )ג)

 (po כגרס תוכרו טסים ממס יוסר הכו))סג61
 ע0 ה) . וא' שיתפ% אפשר והיהיר :לגיס
 0ט)ח )סגיך חככם 6) , הכמוריס כיש סכס"נסחט%
 OD1 . )ו 0וני6ו ט' כיומין (S~rnb , 7רכיסשכרי
 רבע ,פגיו 6מר ע3יס מסר6 סד6 ג6ור1660יג ק* רסוס יוס6 בן w(b רני ע) טס מסטרומעת

otnslDo(כנער והניגף כ;הח העורס כ , pob h1DDi , 
 : שמח וממגל כנער 0ט)ס כ) 6מר )ני0יס 6ח6כי
 וס כ3 . ע"כ , דוס6 כן מ;י;6 רני ונכי ר63יכסיף 1)וחיס )יס 06ג'6 מ6' יוסף 6"ר . 6b9PDח6
 היייך על ססנס יכבר סלסל, כבל וסקול יו5מסוג דירי מיש דט5מ כרלי,  רגריי )סטי) סוס6י;מ
 מכל 41נמ יפונס ס' והעדין , זיז סימן סוףנו

 נגnbv 6 וסוך כ16ר60 6,') ק6 דיחס , מלידס 7וגמח 06ל פעח0 שיוסיס קמרי  סעניס סדר נס' טמרי  לך סרי 'Sb~D.יצירי
 זמ)מ"

 רב 6מר 'סודת לב כסס זכרם סיס ס'1 , וכרו טסקדמפ ד'ומ6 טכד6 כססו6 סטור כב) וט' )"סו6מר מער* 606 6רשיס
 כקב זיו כני וחגים כג' הרגך כסג') 6)6 גי,ון "יגו כש osl~n כ) mntbt 'ו0% ש) נס רוס יוסככ)

 )6י0פ סרניס סועדך ג0ס)חו מיי )סמ,יר b1D3 )ט סמוך סיס 6מ;ס כי , סרג'ס ג0ק גרמ6 טיוחועס סטרסי 0ועי0ו ע) מרומס)) 73רך גחכנו מגיש ר' נמנע סיס יD)tbt  6 עש. לס"ס,  סבם מערבמלוכין
 שיוו ואפשר : גהטכ ר.ססד בשו 6) תניעו עז DDtn כומן ר1טס כמגיעת גסס סיס )6 כי ,סר6טע
 וט , "תזזי וסמרו , ,כרו  טקדס מיחיד חט)ח  רטטך טל  פסס יהיר or~b  סיססלל ר") . וכף דעכםביחידים
 מ0ס))יס וגמ1fi~SD , 161 קטי 3ע1מו סיועי) כמס )דרינו ט0ח וגס , פוענח )עמו הימסד נמס %*;ופוחח
 התפלה  וכדובשי : טויסס רלון בי  לססקייס  b~bn כזכר וט ויקרס . 1)16 נסן נעצו 6מד דכרע)

 : וכו' טיועי) גסס ט0סיס 0;עגי0 00ס)ס nb tbmn(o כי , סוו)ח הפסן ס0כ)ו)  6טסר v~ntoלאטלס מיסיי סרסר נקהי לכיוסי סריימ לסלבס כי5 טסיסרין  למוריס ר5טין טל ססלומי  י5ו . וט'רצענית
ומהם

~VDW 
 כמו מימיך ע) ~SOR ימרון יפיס כעכורס 6טר ס0ס ססניס מן ר") . וט' שתשלם הוא

 ) ולטס בס  ימין לס 5יר !כס פליפס סיסיר סטלס  סססיס יק_ר0 המעט סע) מס 610 , הטסנה כרקסשימח
 ר' . ג6ויר( פ1רהות fi~1D )ר") 6סרומי6 מגיחי 6ני 1Db טמור) מס שד . גנותה י'ט 5י ללזפה5קדפ5י פלכי קפי ליפול מ5ן ולסריס כלני  יכרסריס כוונים נעים  ופן מד  6!6 , 5בייניס ל5 ניופיי b(b ןיר5 סיס דט'  ג'רוס)מי ענש ע) וסעיד סכ6 מ"6 מר' נדו) )% ומי . ור )רעיון סמו,ס כוגחו ח)6 6משכ!
 ראי זכך )ריסי סיט 6;6 משיק hunn 6"ר . s(Snt) 6סל 6נן סורי )ר") חמסה מגיסי 6ג6 %ר3ת
 והמרע , ווסתו )תקון יוכ) 60מד nllPD כי , )רכים 0סי0וף י"ו0 ו)טיכך . ל'כ , מנרמיס כרע )מודיסשעי
 כסריגו סירלפץ ייקסור ס', ליני גימימ לר" קיירס  0טלסמ תכת כ"ס וכין , הכירו כט)מוח )י,מ;וח יה)וט

 כמקוס ט00יס וגס , )רניס ט)) כקטון תטוחו סחסיbo 0~ . ח;6יס סגי ויכר , כן !ע) 16 וככן "מרישיש , ר6סק ט) חט)ומו  6צ6 ס5יפ ,  וע' לגו  קבעו  וין 5פרל יוסי נכלל. יסר5ל טל  פסיליסיססליוב"ס
ימוכ4ס סי  דכרכוp"b 0 ער1יו*34 כש mwre. פחות לא י"ג: כסית! "0 רגעו % וכגר תרפס.קכק

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



 8ש כזהכוזרי שלישימאמרספר
 שלמח תפלה מהכל ויסתדר , בפשיעה או בשננה בקצתם שיחסר מה קצתםשישלים
 הענין כי . טמנה חלקו מהיחידים אחד לכל ויגיע הכל על הברכה ותחול זכה,נכונה
 שיכלול ואפשר , לו ראויה כלה הארץ כשתהיה מהארצות ארץ מרוה כמטרהאלהי
 המפר שימנע זה ובהפוך , הרוב בעבור ויצלחו מהיחידים לו ראוי שאינו סיבה

 יחידים בה שיכלול ואפשר ן לו ראויה אינה כלה שהארץ מפני מהארצותטארץ
 יתברך ואצלו , העולמיים יתברך דיניו אלה . הרוב בעבור מהם ונמנע לו ראוייםהיו

 וייפיב סובה תמורה להם יתן הזה שבעולם ועוד . הבא בעולם ההם ליחידיםדגמול
 הכזלל מהעונש שינצלו מעם אך , משכניהם נכרים בה יהיו מובה בקצתלהם
 ביתו את לחזק שהשתדל מי במשל , עצמו לצורך שהתפלל מי ומשל . גמורההצלה
 מוצש הוא , חומותם חזוק על בהעזרם המדינה אנשי עם להכנס רצה ולאלבדו

 יהודהקול
 יסריס גסה ס' ונלךכמקמוח

~TP1 
 ממוחס ס"ינס

 : חמס מצגות מ' פ' )ארמיס כמטף ,העירס
 מס דוגמת מעין וט סלי . וגו' ארץ טרוחכסטר
 וגו' )"מל כזככו וסחנרך מסוק ע) ר6כ"עסטירה
 סמ)ח דעתי וזפי . וו"! ohnin 6ח הלוס סטות)מען
 טכוס וססעס . חס5ח סטות כמו nDDlfi ~זןסטות
 סנייקיס כניקח כי )כי כסריר~ח סבך "ע"פ )ייטיס
 קמלו עד , וא' מוטל ימיר וקני לכיס ס0 כיכמיס
 סטייק ומס, , סימנס ע) ס~סיף סרוס כי סטוחומגס
 כ1מ05 וסרסע , מיס ט)נ' ע) Smn ען כטעםכליס
 טרפ כחמוס טכמיכ וספד . כעלגם לערערכטעם
 , ויענה רקםמרס

 וסו"
 וקרוכ . Y'D , 1מ5 כמקוס

 יעויין 4 5טר סמטנס כמרככת סרי"6 טס כיקר6ס
 וט/ ראוי ישאינו מי בה שיכלול ואפשר :טמס
 , ו% מ' ט' oSDn גס)כוח רמג"ס טכחכ נמסקריב
nSD"טמעת סונור( חסיד l)'bh1 נסן היו 

~thp1n 16דס גריך )סיגך רכיה, ט) כחטוחס מקס סקנ"ס6י 
 שיכלול ואפשר : ע"כ , מנכור עט עגמו)סחף
 עס 3סתמכרך "מרן ירך ע) . ת1' יחידיםבה

wtrnbס' פכן Pb דיניו אלה : ל( שס"ת מעטיך 
 ט5ף ית' כדרכיו זו"' סכסי)י0 מחת 'ר6 כ' .וט'
 נדקו 5מח ס' מטסטי כי "מר , לטע ע0 ביקיסקס
 כי ו סכ6 )עורס 1tbiO סטגר 6) ג"כ כסטקיףימדו
o)nbכסדי ו5ס , גריס טיס סכר מקטם ס") 5ין 
 סגרו סנ0 , 61כד סקס סוס כעו,ס גרכ" )קיסו61
 כ,ס וקין , וקריך עוד טכ)ו כעו)ס ,טויו וטעו)חו6חו
 הזה שבעולם ועור : O))ol ריוח 05 כיר,ססד
 , מרנ מיי ונמ)ממס ממוח פיך נרעג כקמרו .וט'
 נעוג נדיק ר"ית' )" er הנסוק "תרו סש1סוסר

 2גי7:4 שג 14; שלרןהנגינם
 מגף )סג,) הומותיו מטנכ נמכני קנו כמרוס)טוס
 : מלחמס מעיר עס עוטם סו6 5סר ס6ויכלע

בתכלית

חרבה
 נחפראוצר

 לש . וט' קצהם שישלימו כרי : משפיס סס1גווטח
 : סקפטי 18 סמוי יעין 5חד יגוין )5 8המ נגקססס5ס

 0ט1 סט)ח גקגון טג'פ . שלמה תפלה טהכלויסתדר
 וגו'. הכל על הברכה והחול : גכו~,ס ()מס סמפ)סמסיס
 ג% וממיי גס גסגיח 15 סג)) ט) מקס סגיגסגחי
 : )הלק גן גס ים )ג)) טיט מס גי . סמנו הלקו :מגנגס
 מזיח . סהאושת אוץ : %ון ממגיע . ארץמרוה
 . ראיה כולה הארץ כשתה.ה : מדינות ס5ו מ,ו)ח5מח
 מאף. שאינו טי : גטסס מטו )ס )חמ חכס סמוי,סנסג)
 עג, , 11 )ט~גס יקי (5י,ו וע 5יט נמזי,ס ימ81 06ל')
 כ) ט) )ממעיר סעק סע)ס מקמר , סיסי ט) 16ימטיר
 זפ nD1h ג(ט~ר קטן מקק מרו (יוגו) יטגן )5למריוס
 סגיפ 6י4 . זה ובהפוך : ונסס ואיריס מס ימיו ")6סיט
 טיוח 5גי)1 , ממעל נכס )טנור flno(o גזי )ד,גטורט
 תגיו אלה פסס: ממעל ימנע טקסס סטוגיסנרסיס
 יעגם (h'g~ eD גוסן סי6 ס)6 ס5מר מן . העולמייםיתביך
 טדימ סייג ט'1 , גגנו חמס )5 ע) סרגיס סגורסימיד
 8גל סימיז וט ו06 , סוס גטקס יק סס 5)ס יחגיןססס
 געותן ט~גס סמולסס יקה 510 סוס גפורן טסט קפיטוגמן
 : 6מרפ עוגם ,ס גסמורס )ס0 שן . טובה תמורה :סג5
 : 0מייו0 גס n ((7(flul )גזו tu(m ט'6;) 1rthe ,%ס מגי )ימיד טנוגט מס ורעית גטוגס ר') . טובהבקצת
 שפילש ססיס ססי6 סעוגס . משכניהם נכרים בהיה'1
 )(גאפ tsfet סמי',ס )ג,' חגיט ס)5 מס )נזו )ומיגיע

 6טו ר,טוג ס6'ט (וט ד'מ התקמר ימס , 6)'0ססקרוגיס
 אך ; פינקסו ז' נייקי )ו )קוות ('וג) גממ~ן סלנוייומ 4 יומין סקג'ס , סג)) געון יגורס 5ח ~omh )ו וחס)6
 עוגם ט'ג'פ 8ט(ר ו') הכולל. מהעונש שינצלומעם
 'גוע S1h 08 , סכ:יסס 11DSSnטוניק

 טוו"
 כמייחס ט) גוע

 נט טיגיע 'חגו )5 גי , ממס (י,,)ו 'מ,15 ,ו'קיספצע
 סוימו גר8ט פוגי מעמן ע) מור . עצמן לצווךשההפלל מי וטשל : וס,גי6יn~aho 0 כמן נמור ),זיק יקמפ,רסס
 מ()1 ו,ס6 , טרמו ינוון מסהם)ס סג)) ט) גרטיס יחרמןטיט
 את לחזק שו4שתרל סי במשל : ,ס 8מר מסוגר ובט)

 וגענור , טסיו 'טלו ס)5 כבסיס מטו~יס סירן 5יס .גיתו
 : גימל ודפסת ,שגס גמגמו מנב גיס 4 )גווח סהמוקוט
 4 י(נ ס5יס וט . המדינה אנשי עם להכנס רצהולא
 (wh ידוי ),ג,ס י"ס 1)5 , גיחו יום וטס למריוסמון

 )עפן מטוס )ו )גרס ג5 06 . חרבם מההא הוא : אמרים חלון גער למוט 4 ומס סעיר, סניג מומסיגויס גדי ספ סיייס נגד )יחו קרין סו6 16 וים גליי יסג שעו נחגגו . חומותם חוזק על גהעזים : טגמוי,סקהס
 : סטיר )ג,י ממן טעו מגע סיס 8טו פסמ)ק 'וגי מטוס סרגס 'סו,'6 ני'1 וט כל עס גש, נמו קלוס קסיס6~9

ועומד
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הכוזרי שלנשימאמרספר*6
 ועומר מעפ מוציא הצבור בו שנכנסים במה יכנס ואשר , המכנה על ועומדיוטה
 שיש מה בתכלית המדינה ותקום אחר, משלימו אהד ממנו שמקצר מה כי ,במצחה
 . וההסכמה הדין עם מועמת בהוצאה ברכתה אל כלם מניעים אנשיה ויהיו ,ביכולת
 היחיד שיתעלם ובעוד , הכל הלק התורה בצד שיוציא מה אפלטון קורא כןועל
 יותיר% כי וחשב טסנו חלק הוא אשר צבורו תקנת בו שיש והוא הכלמחלק
 האחר באבר הצבור בכלל היחיד כי , יותר לנפשו וחומא הכל על חוטא הוא ,לעצמו
 האף נפסד היה ההקזה אל כשהוצרך דמו על הזרוע מקפיר היה אילו , הנוףבכלל

 נחמדאוצר
 מקטר גג%סיש, סו6 גסס עם חצצנה. לועומד
 1)6 פגיו ס61 סמיי 16סו ולטמור לקוי ג",1ק גיהו )סקנמו
Dnfi16 6) יטילו רגיס ס~%יס עלו יקו 6י)ו וגן , יטנס 
 בו שנכנסים במה : טוה) 6) שתו ויסהגו חג)יסגיסו

 טה : גורס טייטס ס,גוי סממו4יס כהיקוויס גג)) .הצבור
 . וההסכטח הדין עם : סמוי,ס חיקוי מן . ביכולתשיש
 וגן , עותקו מיי עמוק )סני) שין ממור יתסיס גמדיוססני
 עמר )תקן ~Out ,ורן )פי פיפסס רקות תזו ססגמספניני

 תעיד )גוום on~h ג1פין מטוח ס) ימפ1ר )6 ואפרקסמדי:כ.
 גוגץ גטכן יומגן פי' מקעור ל' גטי , וגריס D'DS1מומס
 קיי1ג אפי 16 גוגין פן ממון סגם )פי 16 ג31ין מן ,יצת)פי
 )ט~ן טס ופזז , נוגין סן ג0יס קונג )פי 6') גוגין סןגתים
 סובין גוס גיורך "גג) ספק וקין , נוגין סן ממון דלפי6מר
 ססי)וסופיס מן 6חו טס . אפלטון : סדין ג,יר1ף סססגמס6מי

 מ11'6 טס6רס מס . התורה בצר שיוציא מה :סקזמו;.ס

 % 1pSno ז,ל':, ב4 :ב~-ב4ביש:יעג),;לג
 %:ישלט="צ.י4"ש %קשש

מן 9י4
 פס 0שש ע) לע בעלת. 9ש סהבתכלת
 בךע2ופץ : "מרח מ1טמ6 טכתע גמו ,סופסר
 יא4כ וש גפי ל") . וההסכמה הדץ Qyסועפת

 ששר % ל ל) *עם ,זך סברס, ממטעי6
 , וגרים ד)חיס מומס יר 4 )כמס *הו ספץ מסחע)
 44 ממן ס4ק להק מרכי שעור ר' מלסכע6
 44 16 מלץ סם ממץ טכמ )פי "ו מכץ סןחסות
 , נונין סן גחים קירוכ )פי S"b , נו3ין סן 3היסקירוכ
1tPSh1כלי D)p 6מר )ט1ן סס ועוד . מסמר1ח כס 
 )6 3,טג' סרי סר ספין החס . מגלן הן תמת7)פי
 . 66 נמיגו0 מספי 6מ0 כ) b"P הדין טמטעריןטיני
 מא כחט סגמנט ככ) יוסרת "חרב 3ה'נו0וגס
 סטין. עס 6מר טס כיונן ועף . ו") סטוסקיססטרי
 ורימוסכס סמ1ומ וגיבס מהגנגס ע) , ומהסלמסטמר
 כי ,~ssj . יסעו פיו וע) ימס סט פ) 6טר3יניסס
 nSDIW 6) עסקיסס כ) "ג' )סס3 משל )כנירפוי
 6ת ינקמו 16 כי 6מי, כטיפ 6מ7 ג"כסכוני

 a*bt רג)) מועט פני ע) סנטקקח סחורם סי6 , פיס ע) מייס שנוחס עריס סססכימו מהורסס0נולסו
 סכו6 כה"ק ויד Stb~1 . הכל תחלק כ")')'ס וגחן סמורה כע) עפיו יטיס כקטל וט SD יכוסו 6כ6)פי
 )fb 6 כי , נפרע %מו )0וע)0 6ו0ו גס1)י6 ע)יו סמו יקרך ט)6 מס , סכ) מ"ק )סקרך ראוי SS)nוניקון
 רג)) עס )עגו )מוש) hSt סו)'6 כלכד 4;1מו )טש) nb(o כ' , מזחו ו06 היחס הכן מ)ק היותוגכהיוח
 מזמר וט ע) 6גי וקורין , והכ)) ספרס )ונקי נורמת מכס )סיוטו . יותר לנפשו וחוטא : btimכקו

 רכים עסיס ק,01 )נימה 3וט0 יענח , רע מכף )הג!) קוו כמרוס יטוס לכיחו רע כנע נוגע סף ,מכה"ק
bnetמט) ע) , וגו' )כיחו רע כ1ע צונע טוי 6מר כי . יעננס מען וכטיט 0יעק מקיר 6כן כי , ננסך 
 )סטננ ניחו מומוח )נ1ר ומפחד) tp1bn )הועבו 6)יו (tVb 6ח סס6 מסימיי כומן , ')קריחה סגננהסכיה
 הט0ז)ה כנייע SD 6סל , )כיחך טפח י0% קמלו or bnmn וכעמת , סכ)) sd י13 טח 1)6 ס6וינ מןט
 וכקרן 6מת Ob~3 יק,יס כ"ס %עו ניוך קמרי כמיוחס סטגגח 6ג) , סרכיס Sb )כ טיס מכ"י הוקףככ3
 0וכ) 6יככס כי , נטסך bDtn גוס 006 גי 0דע 1)6 מענ*0יך געו וסוס . לגיס עמיס קנוח bffrlזי0.
 תעיר מ1מומ מטנה ומשר יטרום וס6ויכ הכגס 6חס רסס כי , פפך ו06 6ו0ך 0מ!5 6סר כרעםור6יח
 0903 0וע,0 ומס , סהריסס ככ)) כו6 נס גנית 6טל ומכית , עטר עד )6רן ויניע ישי) כס 6טר כ)עס
 והש סעיר כ) עס הקרסו 6סר כליי סריסה 6) רמו יטיס 16 . ונו' 0שק מקיל 6כן גי 1ו"6 ,עגמך
 , סמטרסיס ני6רוהו גן כי , לע( למסוי רסיס מקנס נלסון , כרייסס tt)PD ק4ח יסיס 16 . קמיו ו06 שיו61ח
 הצבור בכלל היחיד כי : יותר )נפטו ומופל סכ) ע) bDtn כt1Dh 61 מנס סוכר למס עניינומטוס
 דיחססקה 3טעה6 , טס כחוכ סכן כנמס פ' כזוהר ג"ח סוס הדמיון . וט' הגוף בכלל האחרכאבר
 )ר;! נופ6 סייפי מכ) מולן דר6, הכי כ) י0גסרון כןין , ע,מ6 פ) )כסר6 גגין כמכהסין 16 כמרעיןתיקים
 כנץ (nbpSb 5י!סריך מן6 טייפ , ע)ייהו סרייך סני ומרע כעלקו סייסין דב) כטעח6 , סגוף(איכרי

 6וף . טפ6 פ"ס' )כ) 601106 ס6 כיין , דמ5 מינ'ס 1p'DhI 6)קי 7רוע6 , דרוע6 ומנו , כפסוז6'הס1ן
 נד'ק6 )הי b(tp )ע)מbnnoh 6 )מ'ס3 ק1ב"ס ךכע' כסעח6 , ד6 עס ד6 פ"פ'ן לינון ע)מ6 כגיסכי

 מסטע,)ו ממו)) hwt דכ0ינ מגרן , )כ)6 1%6ת6 'ה'ג 1גג'רסולמיהו
 מדוג"

 גרפן וכמגורסו 1ג1' מש;ו0יגו
 )כ) )נ6 טbottoh 6 , )פ נר% מכורם וכהסוין יר1ע6, דלקיו כמלן , ד7מbntrpb 6 וכמכורש)%,
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 6" כח הכוויי שלישי מאמרספר
 הכל תקטע בצד המות עד הצער לסבול ליחיד ראוי אך , בהפסרו הזרוע ונפסדכ*

 והמתנות נטעשרות הבורא בו( )ג"6 צוה , ההקשה שתשיגהו דבר היהשלא למפני . טסנו יתעלם ולא שיתננו הכל חלק הוא היחיד עליו שיעיין ממחוהנחוץ
 והמועדים השכתות מהטעשים אך . טהמסונות הכל חלק והוא , זה וזולתוהקרבנות
 , והתשבחות והברכות התפלות ומהמאסרים , בהם זכיוצא והיובליםוהשמטות
 השכל בקשת , מהבקשות להקדים והראויה . והשמחה והיראה האהבהומהמדות
 הססוכח הדעת חונן הקדים כן על , אלהיו אל להתקרב האדם יגיע שבהם ,והדעת
 בדרך ההיא והבינה הדעת שתהיה כדי , כתשובה הרוצה ר"ל , שאחריה מהאל

 . לעבודתך מלכנו וקרבנו לתורתך אבינו השיבנו אומר שהוא כמו , והעבודההתורה
 החטא סליחת על להתפלל התחייב , ופשע חפא בלתי לעדם אפשר שאיומפני

 תולדת הזאת התפלה אל וסומך . למלוח המרבה חנון בברכת וכמעשהבמחשכה
 נואל וחותם בענינו נא ראה ומתחיל , בו שאנהה סמה הגאולה והיאהסליחה

 יהורהקול
 מנד . הכל תקנת בצר : ע"כ ,  וט'  המפיסייטך
1.1%ייאו,י,שצ1 מס וסו . מעיקר טסו6 ג))' תיקון מוס סימניךמס
 סכג) תיקון יע)ס )מען ננמר SDIDO t'?D מקקומיתן

 מן , סיסנ"ר כמו עגיגיו כג) )1 לבי וגס ,נט)מיח

 ?%ב:;ס!טרי:6)מיויס)יססע%:2גבטע4
 סו6 כי , 6)ס נכ) סמ~פ)מ תכסו )סריס ממסישד ליל הקטיי , (or  ים ערכים יסר6) כי )פיותסב))
 וכו'. דבר היה ושלא ומפגי : ססו6 נכ))מ)קו
 לכשל  לכי פרג סי כי סכ), מזק גחיגח טויר"ל
  מסוערים  מעסע כ) וימיו , וזיוו כעוסק )וט 1)'חןייכ )סו)'6 ימט6 )כזחי כשוי 1)סערס כמטמעיצריו
 %ל , כקמח סכ) ח"ק מס ע)'סס סנדק עדגסוגן
 . 'ומר 1)6 ממוח )" ססו6 כב)) עצו ממיט) tpSn,סו6
VtD)6ת הכות סמקוס רקס Shln, סס וסרכם( 
 ס6דס הומס וכטיססס , כיינן  פסוטרוס ומ"מסורס
 , %ט )כ) יצוח 6סר סמוא) ססו6 שעור סיע)
rb6דס מ)ק ,ס כי , סכ% תקון מסס יע)ס sbn 

 סג) ח)ק ססערח וסיחם . סגכחר מעמו 6)וסומקק
 גמ)ק onDD~1 . וסמעסס וסךג~ר סממטכסנעגים
 ספר ויסו זולפו. 16  יחפי כCD  1131 15 ן)כגיס
 ודנריו . ינפרוס  ובעפרים  ובמטטיס נמ%פסופלד

ישראל
 נחסראוצר

 בהפסרו. הזרוע ונחסר : חחסיס אופיס גס גו4 )גפגק
 שיעיין טה והנחוץ : סמו מסס גג)) ס,רוט מסגטסגו4
 הוא : סימיד טווו "'טחן מ~גלמ ומיוחל י') . וגו'עלת
 חממת %)" סג)), יתקן מסע ממגיע ספק הכל.חלק
 ph(n בצר : ממ,)6 סג% סס ,ססס סו6 וגס גו סעיסכל
 רבד היה שלא וספני סג)): גדי_",חיקן ג)ומרהבל.

 יוטו 5וצ מכלל גסונס ים רנר . ההישהווחשיגהו
 ט%ג . והקרבנות וטחנות במעשרות : סטיתייסיקם
 3עק מממומ סימיד ס'6,11 מס ד11DCS '16 סנונךטקסס
 וגטם ס' מעמיס סטומריס ופויס )גסויס סיססיק גנויסגל
 כפלש 1סג6ו גגנ . וגו' סהטעשים אך : oDtha ג))מקא
 תוסט . השכל בקשת : טסרס טמונס גרגוס גפינוינריו ר,א 6) מטי מטסם . להקרים והרוייה : לו סימןג'
 יטט וגמ6מרס ל4ס, 6ע OD1 6ין ohn וגו' 1צ611מס
 ט% . חו' ששזריא מה אל הסטוכה : קמט מסמסרט
 גטה פייסי  otiwst  יפיוס פס יתקן סט)ס swneטיחן
  גקטחפ פיטר . 1ג1' יהביגה הרעח שהמקז בדי :טפסר
 ס6פ ומס , וסיג% סשיס גיוך wst h'on ופס 14סוסן

 כגששם otnvno ע3 סטת 4ן וט' פגיע סטגמ15מרוס
onth(סספ3ם 15 , ס6דס גיר גחירס טוס , מסורס וי ט 
 וכלספר , סטוי יפטפי רוך  להיין יכלו פיזי  סיבירגוס
 פפ . ובמעשז במחשבה : לו D"PD'1 לשיר ס%גי'ל
 סטן . הסייחה ושידח : גנר ~htW5 15 hvnמהסי
 כפרפר . הגאול? והש : n~huni ס' גטיסלפ לןסעיפ
 %151  יום פוייסייו טיסכפוז טס ונכל , למיטוס יכודיול
:%

 ומהחי
 f~on פסטללים 6י יו'. נא יאה

 וקץי
 להקרים והראתה : סגורך שיו טסני6 מס כיצגו  וטס נ'  סיפן נטני ננר5י ולסייגן  ונרפסן  נקופסן6לס

  סמיטחן סרר  פפמ מל כרכים טטרס טפיל  לססריר כ' טרק כמגוס חגגן קדמוסו כנר . וט'מהבקשות
 ככר . ובמעשה בפחשבה : l'Sb סקרוכס 6הרמ דרך ען סברן ספעיס מהכר 6מגס . ממסכמחגר
 נפממנס כין גפורן מטוכס  ontSb פנפוס ומסוג גיפרו , 5לס יכסי לילסל ויוי כו6 כהסיר  מגס ס' סי'קדם
 וסו', לס  סףוס  נפט פלי  סרטינימ גנירס נפנור  מיפסמגס סתטונס חמכן )" ו6ס כמעטת,כין

  טסתכן, סכן כ) כ)ס~1ס חוכרם hSn ותקביס סרטיוייס פל רפוס יספרו  סס מגרפי סרגור  מי6ואטפיס
 5ומ סל יקדי וקין סלמון לפטל יסרון 6י כי כסססיו,  סיפפ6 ימסיר פספלhlO 5  רמוץ יפממ כיוכו',
 6,0 , וסממסס סמהטכס הס6  6) ירטטו לפיכי עיי פסייל סיין כפו טפתימ נדבר לספפי5ו  פלייפסנבר
 וסרו טסע)ס ומס . כטסי, 6יוכ הסnhr 6( 6 ככ) שמר "'וכ ,sp , מי יעף כ) ומוחי דיר מקמרחר6ס
IDtO'וס יי . וכו' הסליחה תולדת : ט )מסחב) סוסון כסור6ח , סעכרס דרך כמקרס רק סיס )6 ס 
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הכוזרי שלישרמאמר68720
 חזדטנות הזאת לתפלה ומומך , והנפשות הנופים בהיאות על יתפלל כן ואחר .ישראל
 נדחי בטקבץ הנלזת קבוץ על יתפלל כן ואחר . השנים בברכת כחם לשמירתטזונם
 ותמלוך שאוסר במה האלהי הענין וחבור הצדק הראות לו ויסמוך , ישראלעמו
 שמירת לה וסומך , בזדון והחוטאים הסינים לבער יתפלל כן ואחר . לבדך אתהעלינו
 שבות להשיב יתפלל ואח"כ החסידים. ועל הצדיקים על באסרו הזכה,המנולה
 וישלים , דוד בן משיח על לה סמוך ויתפלל , שכינתו מקום ולשוטהירושלים
 סמוך ויתפלל . הפלה בשומע התפלות קבול על יתפלל כן ואחר , העולמייםמהצרכים

 , מצרים וליוצאי ולחסידים לנביאים היתה כאשר בעין עין השכינה להראותלה
 בלבו ויחשוב , לציון שכינתו המחזיר ויחתום לציון בשובך עינינו ותחזינהבאסרו

 בראותם משתחוים ישראל היו כאשר לנכחה, וישתחוה נגדו נצבתשהשכינה
 הבורא בטובות ההוראה כוללת שהיא הודאה בברכת מודים כריעות ויכרע ,חשכינה

 נחמדאוצר
(1D~W ט,וומיפ ג(רמ גסס );ו ויסיר גגונה ומרור,ו , 
 : :טג1ו;ו קוצי ויק') מ,ר,הי;ו 15ה;ו ס.ג") גק(ת;ו 4(וטס
 מפיוח תמיד 16ה:1 טגו6) סוס )(!ן 610 . ישראלבואל
 (0נטימט !נמו , 16יגינ1 ג6ר1ות עדייו סמתרנ(1השוגות
 בריאת, על : וגו' 16'גי0ס גערן ג0יוהס 061 גס 61ףי%1;1
 ע) הן)0 ו0י5 וכו', ין";ו גרגת ו0י6 . וגו'הגופים
 50דס טנ)ג 0סקמימ,ת ),(י 0,פ( יטי6ה יע) סנוף1ש061
 0נו4 ס)3יי15ה . מזונם הורמנות : ס' גטגוד0ספתהא
Ygi6רהמ,6 'סיג גי קמרו ומ(') , גריומ ססר;סס סטס 
 h'a . וגו' הצדק הראות לו ויסמוך : יסיג )מיישזו%
 )קנן ומתפ))'ס ofthnn טסו סיס utwtc, ססיג0עלגת
 ג(גי) 1)6 גחע;וגיס )0הע;ג ח,טק'ס ס6;1 גיגי) )6 ,נטוס
 גנו 1ייגק געו)ס 0)יק סיהג)0 גדי 5ן ~tOtDU ט))ר.מתרר
 ;50וו )6 ו'), נהג מהגיס מ0)' גו'ג ו0ימג'ס . 460:ישנין

o'nlnoOthe)~lt קיפוח nscne "( סט)ס ט) ט,ם)טו גדי 
 במה : טג') וגמגמם גמורה פתוק יחס ייסיס מי ש6שד',

 ננו ידגק 6ן והמקרס 0טגט מ;0נ תמת ט1ד וח1:יסוסיס ט)" גוס ור') . לביך ה' אתה עלינו ומלוךושאומר
 , ו0סגע סמערנס )(דד 10!רן גטה (O'D );ו )ע(וה שסיענין

 מריעו ססקוג )נ 1)0סיי , סמומי מוס י'1 נתימןומוגר
 0פסול0 . הסיגים לבער : סלמס ט13דס נטגדו טפכנעד

יתברך
 יהורהקול

 ס)ימחו מסד מנכיר ימ' וליוחו 0מס6מ הסר טריכ)
 בריאות על : ינ")נו סו" וכהמוחו כ"0כ10 כי ,עלנו

 יכוין וכו' רמשו ג"מר1 כי והנפשות.הגופים
 )3רי6וח , וגו' UD'nln וכקמרו , 0נוטיס)סריקות
 מטעינו % שמכו סגו)) (ula יולט וכן .ה:סס1ח
 10)הוהיו תרכי :הלח כקן 0נ0 עד ו3קכוחי1ס")וחיו כי . העולמיים מהצרכים nn : Q1se11(utblו)כ)

 השכינה להראות לה סמוך ויתפ% :שמניוח
 )'טוה 0ע01"כ מעין 03 ים onp3 11 "מ:ס .וט'
 וכהד ,  ליין ס' 3103 ירשי בכין טין "סר טכיוימויו

סיה53ר
  כסיפי

 "פס סכי:ס גלוי סל יס ופוין . כ'
 וי, וסימן ר' סייע ופגי לי" סימן כריסון רשיתק)0ו
 סי' וגריסי . ג' סיפן 3ר3יטי גוססוס פציו יטוטוך
 פר"ס כרייס גי:  מורים  בריעות  ויכרע :טפס הייי ססכייס ליכפ ס0טספושיס סיין נ"י  זכרלק

 מ"ר טיפךין יין כפרק סירי , יסוף תהליכריסים לפטלי וכר ל5 פס מסני 'רטחי ל" 51יכי .  וכוףההלט
 ,  יסיף מפלס 3וגוה ,  גין סיתס olbn גרכיס"לו

3סיך"ס
 : גרון דשו בסי  סטוס,יס ייס סטן ס13רס פ*פף t:P1h ליסיר יפתסגפיס ספיוימ יגס , :,,ופפ גלל סלפויסמסטר
 11רג6 60י rm וגמגומי , הגף ג";(י רק ,וה0 כסמון דשת 5ין ג' , 16הס ס31)ה 00מ!ן דטח 61'ן , ורוי דוי גג),ידפ.ס 6ד0 גוי 6ה )וחריף ידס1 )6 6(ר ס6מחייס ~Ovtli יריו סייס ,ג 1י,ר כמגט משג נסי גי . הוכה הסגולהשטירת
 גירגור 11 חפ)ס ;תקש ולגן , דגמיך גם,), )סו פוגם ד)6 מטוס 6)6 מטי 6107 מסוס )6 מח6 גוי 04 זמרממיניגון
 בן משיח על לה סמיך ויתבל : 610ת בקורט מיי . ולשומה : שוף פגלי  טופ ולכס  יייס 5יר איכס פשולהספירת
 פיט ט'פ יו" , פסיפ פל וליסוף  4רויליפ סטכייס סס1יס יל זפ יבסר נלייס עיון פל סיורן  פספלליס  טעו ומס .דוד

 יבוס ספייר פלכים פסל' גפי'5.%ונג'ס
  טוריי

 פגש פל טיפפיר יו5 , 53פס  פסיגנו (0ו6 3מ(ימ Dh)r'1 טד סיסים
 , פריס טיוב כמוו וט סרי , ס' מלממס וילתס לתריס ליל 'סר6ל גל ויכוץ טס טגטל ונסורס ושיסג גתויס ועוסקדור
ahtירויליפ שין פל ספלי פספליס 1%  ילכך . גורלי פפיפ ופ פרי יטרלל )ריי  ולכן גפ9יפו פירי וייס וסנתוז י"ס 
 !רכיו: לסקול לערס רטוט טייס ייפ!פיוס יגרגוס מס היולמייס. מהירכים ויזרים ייי: 9 99 !פימפ טל61פ'1

 ישראל היו כאשר : ",ן ס' גטוג ירקו נטן  טין וכפוט , יסכיופ (mh1 י15פפ כלל יס1כי . בעין עין השכטהלויסווח
 בריעות ויכרע : קדטים וקןסי שמקדט גיסי משהמניס 1,6 ולך , 0מקיס נכית שמסרגי מגוחל 11כ )6 מסטגינסגבס, ימס  וגן .  ל'ג(  לטפוס וגו' טיס 6) O':D מטס 6) ס' וגגי 06)ו ס"מ rtfi 01טחהו1 0עס ג) וקט ס06) ס"מ 1fi1Dכסן עסוי 06 0עס ג) ויחס וגו' 060) סתם והמד סטן טמא ייר כ06)ס מטס כג6 וכיס גמ'( . השכינה בראותםשהבחוש
 "מר 0167100 6)1 חוקן גסעס ו0:ר06 . גסויות ;05 ול "מך ג0י!ג וגיפוף גבס זסייפ . הוראה בברכהסחים
 ג) נהמ)"r 1(h טוי סג) תקמר טמ6 , וסהוסיס ד11'ס 6;ח,ו 61'ך מר1ג'ן ט1רג';ו סי,י6';ו מס;, 0ו6 , סחפתןסיוט
 שחס גטמידה;ו ~qh מ0יימיס 6,מ,1 וט וט) )ו, לסויות ר16י ו6ע פ0גור6 טוג1ח %ס רידינו  6ין  ייקפיס6)י
 ),מר ורו01 , וגו' טפו יום מגג) ;ס.ך וט) וגו' ג'ין סמסוריס מייל ע) וגו' מיסו ,ור 6)סי:ו (610 מוריס 116גג)וס
 0סוד6ס גטג1ר ג1יעיס 6ט וט וע) , 6ויגי;ו גברן גויותנו 6טי4 ס0 גג) פסיס DUW בגס טייפ יט ow גלי11)
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 57 כם הכוזוי שלישר מאמרמפר

 שתהית כדי החתימה שהיא שלום עושה לח וסומך , יהדו עליהם והשבחיתכרך
 : בשלום השכינה מלפניפטירתו

 מתוקנים הענינים כל רואה שאני מפני , שאלה מקום לי נשאר לא הכוזרי אמרגב
 רואה שאני מה מיעזם והוא עליכם תופשו הייהי ואשר .ומסודרים

 להדבק מתפלל שהוא מי כי , עליו השיבזתני כבר , הבא העולם מזכרוןנתפ*תיכם
 , הנבואה מדרגת על ויתפלל , בעיניו לראותו מתפלל שהוא עד בחייו, האלהיבאור
 שהוא מה על ספק מבלי התפלל כבר , ממנח נדולה האלהים אל לאדם קורבהואיל
 נפשו שדבקה מי כי , הבא העולם אל יניע אליו יניע ואם , הבא מהעולםנדול
 כשתתיחד בו שתדבק שכן כל , ומכאוביו הנוף במקרי פרודה והיא האלהיבענין

 : המלוכלכים הכלים אלה ותעזובבו
 המלך וקרבו המלך אל שבא אדם , המשל . בזה ביאור אוסיפך החבר אמרכא

 הוא והיה , שירצה עת בכל אליו לבא רשות לו ונתן גדולהקורבה

 יהודהקול
 63מלו . יחדו עליהם והשבח : וסוך סמ)סגפד6ס

 : וכו' יתכרך כוס111
 מתפלל שההד מי בי עליו השיבותני כברננ

 שריו גיח וכבס וט ע) סחסו3ס .וגו'
 ססכינס )סר16ה )כ סמוך iswtl 63מלוכק1ימיס,

 (bpDb סנכ)) עם ס6)ס סיגרים וסיו . וגו' לעיןעין
 י3ל1 )6סר מ6ד קר1כיססנמטכח

~lnbu 
 ,f'p מסי'

 : סמ6מר סוףעד
 טסוכיר כמס ר") . ביה ביאור אומשךונא

 פי כנ כי 53פיו  כקורפסהטורי
 פספללססו5

 לסדי
 וומשל : וכו' כחייו סבליי 53יר

 ומגס oro* סמסל 05 י5 ס5 5מר כייליוגו'.
 טוום טל פלכו Sb 53 5סר  5רס קרוי יטרללכמסלו
  פס נציל תיר חס ססיV'hn 5 וסיס ,1כ1'

 ספי
, 

  )הטרוח סי513 פפפ פרקם סיס 15ל1 רגילוסיתוסיך
 מטחו Sb כקנוח 3סעויחו וסיכיס , כגיסוסככתו
  מטפיס ייסרן  פטר טכסו כמו , מיזו רנוןונקמח

~te;sns
 כמניס טרח ע) ממספח נכרייח6 כקמו") ,

 וינרט ויטו vD1n 6ס) Sb ולסרן מסם ויכף 6מר1ע3
 סל"ס כתן לעס, כ) 6) ס' כג1ד וירק סעס6ח
 ירדם 1)6 המעסיס כ) העטו סקרג;וח כ) סקרנולסרן
 יבוס פיד יפרו טד , וכי'  פ)פטר ריס  ליסר5ל"כינס
 . (Sblnt טכעס תרוס רספיס י3קפ טפופסס

 3קס י0' ליפו כסמ"ק כסריס כטפחי טלפיוכסטודס
 הפסיל  3סטודחי. ייסיס ניסי Sb טי3ו5 מיםז5ס
 5יל פורגל סיוף כפי תסתרס, יקר3גו0קילס

 3"1  לפלך פסל ספלים ס' (D)lQ  53פיסכפכפים
 ספגמוס (fO 31פגפס , וכו' סטירס סנריו לוטטטו

 ו וע' ספידס tJolb 4 טטסס 3"1 לס,- פסלפסכימ(
 ינ6 כ6ומס טס sp ססיליס  כסיל טלפס ס5פרוכפס
 63חי ע"נ סיוד וחט1כס , מנדיו טרי וי6כ) )ננוזודי
 יכרי רכנתי שמי עט מולי לריחי כ)ס 6מ1תירנני
 פוסט כדכל טוסם סמוך סיס וטס . וגו' דנסיונס

ולידס

nw1Y
 נחמדאוצר

 סייע וס41 תחק (m)h סס:המויס nh(e . וסוזנהנ6ס וי "מן סטונ ומסייס 1ג1' יחגרן גסס וט) סו6 .ורלםבח
 וסומך ; ml~)h פיסוס וטגמ ית' גדולתו וכרון מ"מטסו6
 וטלין . גפי1מי1 סקוס טפס סהן)ס גס41 ומסיימים ,גטרג וי "),ס 16 טקס "ים 16מריס 6;1 . שלום עושהלה

 גפ ייעטס 1סו6 , סגקטוח ג) ג%1ה דטסי )סי 11סחס)ס
 סם 6"ל וכג1שייס סמומרייס סמסיו,י( מן ויקיטוסט)מ1ס
 ס,מ)ט'ס סרוח,יי גידמות unlhi ויינק , סהסר1;1ח %)ט)1)יס
 'etlnlh 6;1 וטח , ממרוןמג)

~rlu 
 בספוקם , גפרופיו  כלוס

 ר"ל 1פ', בלייו י4ס יפיס פו5 פילי גפרוריסילבוס
 : ירוסוייסיריוס

 רפס היייה פי . 1ג1'  עליכם חמסו היאי 4שיב
 גף כי :  דקריך גסיך יססוגפ 53ס גיר , סגOStD 5יץ פל %סי%'ס 5יוכס ס5סס 11 3(5לס 5סגסלפסוס

 5ספלליס onha פ5סר ר'ל וכו'. טחפיףשאנש
 19רבת ואין : DIDS )hlat סופתך mm יטל ס'53ור לסרגי

 ס6דס סיסקרג %טר 6י . ממנח גדולה אלהים אללאדם
 גגון 6) . אלת יגיע ואם ! וורמ עליו 0' נגדיגג:מיוסו קטי שודו Dba,(1 , נגובס כפדינח יוסר י6)כןס6)
 %'ט גזומי . וגו' מרירה והיא : הי גטךס'

 גו6גח ס,סט . ומבאוביו : ומקריסם סג41 געסלשטויס טסתני
 6ור מיגקוס ונטו וסריס )6 וט כ) וטס , סנוף )רני)סט)וס
 , סנוף מן 1נטודס ימיוס ס,פ" גס"ס6 . בו כשההיפי :ס'
 ס6דס ס"גס סרס . המלוכלכש הכלים : ממוח 6מיויוד

 nlufiw1 סמימכ טס61 , גוסנייס גריס ע'י דק 6י;ו חי גטויו.
estn~tמסיוטפ מקילוס גסס סס , ופקסס , סממיס 
 מח %1ס טס;טט מס , נוגס נטגי16ס ומ)וג%'ס%דגך

 : סטת6מו
 מט) ע, גיס כגוס )ו סרמיג . בזה באור שמיפךכא

1
 גמע . גחלה ק'ייה הטלך יקילי . גש

 ס)גע עס גגן . שיוצת עת בהל : 'ס % גמר 'טקנג'
 וג6'4 , %גט חע mh)e1 טמפו O~tD סקג'ס ~Uto)h טסטקס
1;6o~hitt פססנס  tD)p י1ס ינקני ספורם o~etwnl גל 

 אל שיבא 45י: אייי 3יל 15סיוו יס' פ'טרי,'ויפ'ט
 טרפים  סלט טופרר  גרוין .נזחו

~lcs 
 5פ זפקו פן י"מ

 לפף סם 51ג1סס טפש .  בסעופנו ישיחיה : ס'  יתרוןסני
פ'
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הכחרי שלישימאמרפפר68
 ובקיש ן זולתו עם עושה היא שלא מה עמו  ועושה שריו, סגולת אליו ושולח ,עושה
 ומתנזק מבקש היה לא , סמנו פוסק הסלך והיה פושע או שוננ הזה האדםשהיה
 המדינת ואנשי . מלבקרו שריו יפסיק ושלא אליו לבא טנהנו אל שישוב אםכי
 המלך עמם שישלח , רחוקה בדרך שילכו בעת אם כי מתחננים היו לאכלם
 רצונם שיעשה במלך בוטחים והיו , הדרך ופגעי והחיות הלסמים מן שיצילםמי
 והית , בעיר בהיותם עליהם השניח שלא אע"פ , הליכתם אחר עליהם ושישגיחבזה,

 , זולתו על שישנים ממח יותר עליו ישגיח שהמלך הבירו על מהם אחד כלטתפאר
 );""שבדרך

 הזה האים והיה . מזולתו יותר הסלך סרוסם הוא כי הקשתו ובדרך(
 הניע וכאשר . אותו שילוה מי טבקש היה ולא הדרך, הליכת זוכר היה 11א ,נכרי
 שאץ מפני המסוכן, הזה בררך מת אתה כי תדע , העיר אנשי לו אמרו הליכתנועת

 נחמדאוצר
0o)t~)h שרע פגולה אליו ושולח : וגו' דנע מטסי . 

 טיפ מס . וגו' עמו ועושה : );1ין ינן מצגי מנסגמם
OnlDשל ג) עי ;מ'( , )ו סדומיס מענייו 5הד ):1ס 
 . פושע או שוגג : כגריס גג) וגליו )6 6(ר 6mh)uטנס
Sipnntיממן ידי ע) )לשר phtnt והיה : סמקן ג5כגת 
 נזוקר מיינם ), Xh ג,ס (6'( 1)יי . ממנו פוסקהמיך
 )ו סטן 1ז6י , ס5זמס פס ג) ע) 6(ר ס6דס מג) יוסרסו
 סממן מסגד געו)ס נמגר ,וות )ו 51ין olh טוס מסעסק
 סריגי סיידר סו6 גדין מסוו טוסקיס טריו סממן ו6ס ,וסריו

ontsm6 )ו 6ין , סמקן מזיגות גוי ג) גין( wh 6(1 
 גני מג) יודל ויעות יגה ,לות (ימ,5וסו 1ג1ר6י ,מרתמי
 מן Dt(~r סרטיו ט) )(וג )גSh 1 ,וחן י;(סו5 .סמדיוס
 גסי;) ויתיוון מנסנו ") היפוג גק(תו סיקל , רממיססממן
 נסוס 6זס מסוס וחנט קינו DO(1 גסיכ) (ס61 מי גי ,סמקן
 , יטרק) )מזח גוס וסזמיון . היגויו (מור סטלג וג)יעם
 גדתם מעמיס מג) וגובס סיOOt)p 1 הונף ס' נגודגסיה
 מסיס סי1 5ג) , דגר גסס OOnD מתטרגיס סיר 1)6ומנסוס
 ע.ן גין גטה יסרק) ויעגון גפרם , גסס מסיוט יגו)טייס מי 51ין , ו,(1ן 15מס );) ~יגין סע 1)5 ס(גי1ס ;נפיחמס
 , וגו' )ר5ו0 בתוהן 6רע 6ת 6,ם יגמוד 1Dh)t 5(1 ,'עקנ
 וס)(ופת ס15מוח ג) 16 , ס' גגון ממס וננס thwnושר
 כקומט תיקו ומעתם סקדומס, onha ורימוססיקס
 : סקנסס גופי חוח יזו ג,) 1יהגי5ג1 חיו 6)סי,והגויייו
 למיוחס סמדיוס גני ג) סוס . וגו' כולם המדינההעשי
 סקרו ס)סס מקד טוגות סרגם טיס סים גמדי,0סאדוניס
 סיס )6 גי , 'שור, יטו 6ה טיס שיגס ברגום שמחסח)

oot~סוס סוגף סחיט ט) נמו ולנודפו סמ)ן סקודמ , 
 גסיגפ ו)גקר סמ)ן ד)ה' ט) )סק1ד לק 6י,1 קסקטסג)
 05 כרגוז סכין סגי סם סיחהגר 1)6 , סי11ס1 מס5ס1ח
 16(י וגגן , עמיי 6חס ותכניס גריס גי ימ'ט ,ס6דמס
 גע1זס סמ)ן מן ג11ס ,ריגיס סיו )6 גסס.סמזיוס
 5הד סיס %סר מונד . יו(ניס סי1 עמס גחון גיגפוינהס

 יהורהקול
 והיום :  3סטדחו עפו )סחעגנ גיתו יכ6 סס6וכיוס
 נטף מרביו וכס . שריו סגולת אליושוקית
 5סר סכינחו, ונתוי ס' כנול ומרסס וכלו מס'כמ

 וכף. טנהט אל שישוב : י סימן 3ר3יעיי63רס
spד3'ל סעטוס וכסר י.ע3ודס 3כרכח יקמר ק( 
 לרנון חק3) 63ס3ס מהלס וחט)חס Sb~nt ו5ס'טחך
 ואנשן : 3רממיס )ויון גסותך עיגיגו וחמויגסוכו'

 . וט' שילכו בעת : )קר5יס רמוהצרינה.
 וכרמו . מיחס 6הר נדוי)כסירמיקו

~r$ סיס מתטיוסיפ )תעדרו 6סל , כתפ)וחס כ53סט)ס מכרי 
 : גקו?מח כמוזכר כר6ט1,ס פויט כמגךמוסס

 מתפאר והיה : מייחס סייס עת . בעירבהיותם
 ש )כחושר פיסיות מר3 נוי 6) נוי 'ט6 כי .וכו'
 לילך סכור )סיונא , ע)'ו סמל סטגחמ כיתרוןמכירו
 מ"6 בררך : וט' מרומס כו5 כי ועיונוסקטחו

 במש ~אטש: . יסגצם
 האדא מיה : מניל "מחו , fblo 5)נארר
 מרומן וס61 יתהסה )6 נמים כי . נכריהזה
 נעיגיר.ס bw ורסוק , מיטוס מממס ומ1קגסנכרי

 ליל 1)6 )ו ח5ל )6 כי , כמכר ססחט5רוחמיסטל
 ו)"וכוס

 י'כ סי' 3ר5ט1ן ככוזרי וכמקמר , הסרוסו
 עוב )5 וסדנות הסיפוח כי , עיכס ומסרתוכרס לכוי הידעכי מפני יסדי "ס6) ס)6 סייחימסייס
 העירסה ס"ס מיס מיס ימר "1 . תגס O~D)מס
 וזמו , כמכלם סלמוקס כדרך מממסכם ורהוקכגברי
 ססוצ* דבר סו6 , וכו' זוכר היה ולא היוסכמך
וכל י יפוסקו פ,כרין  נחס*חיי סיף פס מפופ עלגקורמפ

oeoט'()ם סמן מן מחמרן סיס 16 , מדינתו גני מן ונגד) רהוקס לדין ממדינתו ס1)ן nhSn יינך לסמרו לפניו : 
 ססש וכטורס , גס יתכו 5(ר גדין תסס יסים סקס גי גנגס מחגרגיס סיו . רצונם שיעשה נמ"- נוסחיםוהם
 ג) וליס , סג6 פלס 1ס61 , ממי יי01 )כססך 'גטהו 5ין . בעיר בהיאם עליהם השגיה שלא אע"פ : )ס0עטות

t'PthSNאחר כל והיה : מוחס 5מר י5ספס ס' נגוז ג' (,קמיט עד נידחס מי ט) ס' וגיוס , מייס נגויס טסר6ס 
 . טז1לתז ייתי הסלד מרומם דיא כי : גזמיונו ממקיי ססיו,ם ירגי 1טי . lhat~n גררך : 11)הו מג) יוסר סג6)ע,)ס אנטי טרנס ס1גוח פדו ולו יומר סמלך יסגימ (איו )ופ(ו יגסימ 6מי (ג) סוד 1)6 . ונו' חבירו על מתפארטחם
 סקר גמהס סכמו סהס)) 6הד סג) 45 סוס . וגו' נכר. הוה האדם וה.ה : 5רם גוי מסדר יותר סמל 5ח מונחסו6
 1)6 נטמנו 1מהגוזד סמרינס גני מג) כנגז) סנגרי סוס ט16ס מלגד , סמר"ס גנ' ג) ט) יטנימ ססמ)ן ס6מינ1 גרסעג'1
 סמונש גודע . הוה בדיך מה אחה כ' תיע : טעו מגק( ון6 ס"ס מזלן ס),גח זוגו סיס 1)6 ודקס)ס גג1רס%
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