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 שמו . סס)ס המסטר טהו6 העמרה עי כלסוכן
 כי היית עפרות, .נהמי) ולמעלס עירסמממספר
 עורס גן ob 6טר , טניס ועטריס , 6מי הו6עמרה
 עמס 3ה,סרף 6מד עטרה היינו , 6מך )היותמוגר
 הרסת טק'6 סעעירית הספירה כ! הקמעה,ג)

 , ססזוח התסע כ) עמס כהשרף 6מח ספירטסיחה
 ה6מךוח 16 כ' , 6הד )היות והזורח , עסרסוהיו
 סו6 העטרה מסטר כן וע) . סט)תיוח כ) עםטקס
 וט)מוח סנו)ח כ' תנין סע0רס ומס)מוח , סס)מוחגע)

 המו , הססירוח וט)מוח סני)ח מנד הו6ל,מססר
 יוסדו 6טל ה7קיס הענינים 6מנס . ע"כסגי6ר;ו,
 )קכ) ההמר 13 יוכן 6סר ס5יגוח נולך SD עגילפפי

 מס , מ)מע)ס היורדות המחמושם הניי,חתרתיח
 ;שחס ור,סכמס רימס המזונ)וח הע3רי1חס6וחיוח
 וטגן . טקסס כמו תהנה 6מח S)D המכוון עסמ6ד
 שכריס החיכיות h)b1 (5 WJDrO רוסס נסססיס
 מכיך סגחוכ מקמר ,ס sp ידמיינו וככל .גימור רומיך כיח מ6ו1רוח ה1ורוח כרכת ע)יהס)מריק
 . הע)יונס הכריכה מן ה1ורוח כרכח סכ6 יסרך)יטפיע 3ז ~(1DDD 5וחיוח ר,ק"3 ידי טע) ר") , יטר6)יערך
 , 6מון 6נ)ntobt 1 תדרס ע) 6' ס' כב"ר ו")"מרחס רכיי כן טמענו מסטר ו המ)מ נמ)מ 6)ס דקריולינן
 tnuntb גלי הייח' 6ני אותרת ההורס , קומן 6מון?"6
 6יגו l'DSb' כונס ב"ו מל טגעו)ס 3נוהנ , הקב"ה0)
 6 יט nlhDp)~DI דיפהר6וה b)b ערמו מדעתגנגס
 שסם ש6 היאך , מדרים עוטה סו6 היאך)דעח
 6ח וטר6 כתורס מניס סקג"ס הים נך ,שמסטין
 ואין 6)היס כר6 3ר6סיח אמרה וסחולס ,העורס
 ר6ט'ח קננ' ס' 6מר ד6ח מה היך , חורם 6)6י6ט'ח
 , וגו' 6רן 'סד כמכמה ה' נוום והכחל . Y'D ,זככו
fpנוקדח יזו ש' נכפר ו") דורס ,דע;1 וככר  
 גטחימחו הרמצך וכחב . חורה מע)ס ס)מכמס
 כ) כי 6מח ט) קכ)ה גידנו ים סחורס,)פירוט
 תחה)קות טהסימח , הקוקס ט) טמוחיו כ)ססחורס
 מסוק גי מס) ע"ד חהסוכ גלילו 1 6מר כעניןאסתום
 673 0ית כר6 כגון , להרוח )היכוח יחמוקגר6סיח
 וגימפריוחיהן נירופיסן SD~1 כן החורה וב) ,שלסיס
 ענין כנמרץ כסירוסיו רס"' כחכ וכגר . שמוחשל
 טסוקיס כטסה הו6 ענין ~orth א"כ ס) הנדו)גסס
 6מח כ15ח נו טפעס ס"ט וט 9bD1 . וים וישייסע
 tm1b ימייכ הענין וט כי , טסוי כמסר 16גמש
 טשו , 16חס ממלח 6חח 61, בו הימסר ס"מ)פסו)
 שמד t~hto 0יכהוכ 16 , ליס מלריס )"ספסס
 מע)ס ט6'נ;ו b"Db כוה כיונכן וכן , המסריספשר
 טהכי6 הענין ונסו . 3מהם3ה העולס כסי מוריס1ל6
 ההורס 3ג) מסר וכ) מ)6 כ) )מ;ומ ר.תקל6גדולי

 הסופר עורס עד גמסורח סטריס ולמכל ,וסמקר6
 03פר ויקרסו מסטוק סדרטו גסו , 3וס טסטחד)מנגיף
 . כמקרון ויציגו טכ) וטום משרם הלבסיסנחורת
 06 נב, ע) המורס ג% סגחוגס טסח1רסזנר6ס
 סכחי3ה סהיתס סיס, טסוגרי סוס כעניןנכנס,

 3קוי6חס טסטר ומיס , מעות משסק 3)6רנושס
 קלי6תפ דרך ע) והקרט הסתות דרך ע)סחקר6
 דרך עג רכינו )מלס ונחנה t~t1DOt  רפירפלשייו
 קרי6חה פה ע) 6 ממסר , סתנוח קרי6חמישק
 רפף כקו , ההוגרתי סנדו) הטס יכחמ וכן .3סנמח
 "מריס ולהווקש *חיות 0)ע 0) לקיטתויתמרק
 שטת 6ת . ע"כ , הקוקס )כע)' סטמוס כשי ,רגיס
 טהחורס הלוחיות 6ת ט העסה 6טר נידך חקםהנס
oslsiלפנס כי . כר06יח נמעטה גרו) מקצוע , מהם 
 כ) ע) מורה קול )ומ מהיוחו סחורה סטר ימוט)6
 גכוהס כוה טס )דכר סרמכ"ן וסרבה . המריקוחעניני
 16חס כנה 6סר היגליס סכעי טכ) )הורותננוסס
 ל%  יקבלו  ללש ביופ,  פירי 3סס ו") מכמיפמעעס
 Dvahn וכנורת ו3נ'מתר'6ות גחי3וח נהורסגרמז'ס
 ה)פופוח כנון , כנורה רימסחגוח 6ו גס)כחןמשוכוח
filnlpD."1וגף ונכחריהס ה16חיוח כקוני 6ו , ו,ו)הן 
 6והיוח ),רף (i(Sh מיה יזיע ס6ו") מס )וסויצורף
 מ6י כמדרם i~rnh ועוד . וסרן למיס 3הןהנגרסו
 , חזע )n'nlbDD 6 נעו הטס טן מייס 6רמדכחי3

 ידש ט6)ת)י חורם, ט) טכסיס מסמ0ו)פ)'ס
 06 (olhD1 י71עיס סיו תורס ס) סדרםסכריות
 פוכ טוהר וכמדרש , המסיס 6ת nt'ooStסש)'ס
 )6 שעור 6"ר . ערכם לנוט ידע )6 נ'()מזמור
 נחפ SnSbr' , המזר ע) חורם ט) פרסיוחיהנחנו
 )חמיות יגו) נסם קור6 טה61 מי כ) מסירע)

 סנ6מר חורס, ט, תזורה ;חע)ס )שינךשמש,
 מטוח! )י ויעלכם ינידס b~pt כמוגי חי מקד()'סמיה
 , 0יז נער העקידם 3ע) וט ע) וכחכ . שאסעס

 כהיוחס ית' 16)1 )ס טסיה הקודם ר.סדר 6)טרמ,ו
 עס מסומי )י ויערכם משמרו כן, מוכימיססמ6מר ודבלי . סנס)5יס השיניס נחנו גו 6סר , שמון6נ)1
 עג יגירה )סטר כיקורו נסוף כחכ והר6נ"ל .עו)0
 ומקק ורקס וס3ש 36יגו 6כרר,ס ס,שס וכיוןקמרו
 6דק sp,, כיה , כיוו ועיתם וחסנ ויגר ונדףוהע
 מקיש 6הר כמקירם ממקל פילוט וו") . וכא'סכ)
 עמל ומס , גע)מות נמנ16ח ים כי 3יןו סע)סעד

 ומגג כהכתתו סהקק עד וט )גמזן וסתמי) ,ספירות
 , סכרי5ס נידו onSDt וגרף הקדט 6וחיוחככינחו
 הנתעסק VnSD , כחלן עטו 6טר הנשם 61חטג6מל
 , י)ירס ס0ר ט) כ6וחיוח וחירוף ע"ס ניכינו6כלהס
 ויר6 דרני (otnp שריס גכר6 כר6 רנ6כד%ו")
 לן ה6י 5תר , כיס 1nbp 1)6 3הדיס מטחע'סוס

 6וש 61מ)S~nbt 6 . קיסריך חוב וי) , הו6מכליי6
 ט3סס ה6וחיוח )1לף ננט) היס יויע , oto)bרום
 vst ננאה כייו ע)חה וכקטר . וללן 0תיסנגללו
 ולע הנטעין דלי Sfftb ומוס . ע"כ , וכו' סב)6יון
 שמקין סיוהנניף

~DD1 
 דסכה6 יומך מעקי כ, ינירס

 הרטשך עציו וכתכ . )יס וצגני ח)ח6 עג)6וכלו
 ספ מסוס bpn טכת6 ימעין , חיצ סימןכחטוכוחיו
 ר3יפ טנ עדותו ו0גימומ . הכהמס ושימחהימה
 מע , 11") וצמור פנים סנ)נ) מחר קמרו ע)סעזיס
~flapo

 תנ31)פ מקרקע כורwab) 0760 6 כמ
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לכלם(
 כויי

 פלישות נתיבות ושתים לשלשים ההחלה ההוא והשחד . אחד יתברך
 של הנמצאות יציאת של רטז אותיא, ושתים ועשרים , ספירות עשר שהם ,חרטה

שעשה
 נחסדאוצר

 י) . נתיבות ושתים לשלשים התחלה השאוהשחי
 עשר שהם : 6)1 נתינות ס)'ג ררך סומ"ות ש גי6סקג'ס
 עמוס נסס , מפילוח געש ג,1) סמ!י6וח כ) ד,) .ספירות
 וטייפ , סטו)ס :גר6 משמינח גטסיס מגץ) מגרומתקמח
 )טון 111)ס . גר6טיח גמעטס סנ,גר ויקמר טטמיסטלי

 וסרקת . גורחס סניי משון סכ61 סר6ג'ז ניוטספירות
 גסס ח)~י~ח ס0פירוח סג) סטירה פטר ('!, כסגמגרפיו'6
 ג"מגיע כי , משי 'ותר )ספור 61ט 110 )כס ט6שגד)קמן
 עד וכן 1;1', "נ י'6 מנס ס6חס , מ)')ס חור כחרגוןי'6

 טסך עמן 161)0 , גטטל כתוניס סמ0סריס ט;) עדטטדיס
fit1'tDאל . רמז : סקג)ס גהורי סרגם ,ודעיס ומסו0ס 
 ל') , גגמוח סוגיייס פיות ס"ח)(4ח . הנמצאותיציאת
 5מ ומס קי גמז סעגעי עביט ד') , וג6יגו0 , ומנסרט01

ויגס

 ש וכ3 . כלס עד ממכס מסטל ומונס , t(ootltpa כ6ותיוחיר,ס קמור 0מט ומפנקס , OtD1 מנה וכדו)וכוס
 ס6וחיופ מגוג) היה ולפיכן . כנדו) מס ו3כטי המלמלל הע31ס )גרוס רונה טפס ע) סקנסס שטספיס
 גר6סש Onbn כ! ומטס וסנטרן סגקדט מטס 16חו תכנו' 6ער , וכו' הגטים סגרו) סמו 6ח )ס%י6כדי
 משו סת'ס ה' גדכל כיכחינ , ונמ6מרו וכנוויו גדכרו ob כי , 1'ג'עס nibS כני עין כהרף קעןגלנע
 b(D כ) . ע"כ , סקרן טגכ) ס)טומח דנר' כ) oon )10!'6 כד' ה16ח'1ס מנ)נ) ~Ott)p מיה ועוד ,וכו'
 )מסמך מס ע) )1 'ס %6 , %ויר סורם , יקרה מסטל יימכר סוכל ס6וחיות שין 6ין כ' נטגנו )חטכמכלו
 ט5 סטק 43 מיוסד טיוחו עם , ס,גלנו 0למכק מקמל סכ6'ס כחי ג6 נדנד זו %הור6ס . טג'סמכמה
 Db מכניס לכוחי )מע"ס מכחכחי מס מוכלוני נס ו)6 עיני ככסס )nb 6(o כ' , היע)מח בקכוסשמדוח
 נקח! סיוחו טס , 0~י~היס ע) )דגר 3כ6ן ההכד כוון )6 כ"ש , סמכמס 16חס ntb;i-b נחי3וח כעומקעגמי
 sbn5 עמוק והמון , גלולה טטס כך 6חר כקמרו , o~lb )סרוס עגמו 6ח מרסס ס% 6)6 , ערניסזומה

 מעילך ועוד . ע"כ , מוומניס טסם ומעם , o'bmN 6)6 ינירה גססר דורטין 6ין נטמר וכגר , 06ורוסטירוט
 כדבור ומגיח למרו )3י6ור כטפיע , וטע"0ס ס%חתח סול ע) הכמסייס כפרקיו כלב") שסר"ר זקריע)

 כדבר וכרטיס סחורם למוח פסס סר3ריס כעטרת גכ)) מורס פסטר כתו וסוס . סכורכן סרוחי:טכ4
 ס6וחיוח הח' והן 3"3, )ממסר שקה 'מד ומכורס 6וחיוחיה כ)) סמן nttotb וככ"כ , ""ו ס'תן נר6סוןיימכר

 וכ"כ סדכריס טעטרח כזס וגרת, , 'Sb9D כ) !עיני ון' , גר6סיח ט) נ' , סקנס 6ן סקס מןשמגרימות
 סמסטריס יכת , 1סחמדחו 'בירחו עיקר טי,61 )6דס ס6דס כ"ג , וסודוחיס סחורס סחח)וח סמם ס!6י.16('וח
 טכוס וטרקי ר6סוגוח י0ודוח סנמ!6וח )כ) סין הגה הן וטהיס העטריס וה6וחיוח העטרם גנט)סנכ))יס
 61ימ0 גכמוח סמתרש ריצינו הס כ' . נו רומו% גיד סכני קמדרנ0 ית' ר,גהר6 כיד 6)1 ופדרנחי5יר0ס.
 כש , וצוה 6וח מכ, המטון OD המנס ס6ומיוס מצוחוח מבד ונס . י) מיו"ר סחוטעת ס!ורס !קנו!ג16ח
 היו!6יס כדבליו המכר טכוון מה וכסה"ת )6כו, )רויך וסכי6ור כרקבונך הבמס 31כן . o7pn כמה שלוטגכט3
1obS). הקומר סנוסמ )סי סנה עד ומטך דגרפ היזח קעס ל דע ואתה Wb מ"פ , וכו' המטל ,ס 6מר 
 סדלריש יחשרו גוס כי , וט' סססר ,ס 6מל וכן ר.6שר ר001% טי ע) טמר קמח'ס סדגריס %'ן61ס
 , הרטון הנוסח ט"" , וכו' ככמות יונדו מעסם Sb צמרו ע) 3י6רנוסו ככל 6טר 6ח וכן . וט' וסכחכסימל מדלך oal והיומם הסתות לוסס ע) ססוכיר מס מכם o'hst נמסכים טרנס )דעח סל6י0 מקטר ,גסדלן
 wDn נגל abis1 !6 '!י06 6ן טרמו , וכוי גכתוח יזכרו מעסס 6) הקומר ספ0מ סי ע) ניצות סניגמדט
 6מחפ כידי טיקייס OD1 . 1כ6יכוח ככמוח , 6וחיוח וסה"כ ספירות העטר tfft )מיניסס ויונד!ו ט יוכרו6סר
 , וט' מסטר והכסוח ג6מרו הכמוח שין 3י6ור הטרימו ט"מלי רקוחי הו6 , הר6ט1ן תן ס6הרון הוההנוסם
 מעטם sb טכסיס מ0ה6 גס ושד . וכו' נ6יכ1ה הכרהס כן וצהר 6מר , ס6יכוח ענין כיקור 6) 14ג6
 סנכ)) ר") . ההוא והאחר : וס6יכ1ח הכמוח ע"י ויוגכ) טיונרר מעמס 6) הכיסור ויסים , וכו' לכמותיוכרל
 נשסי  יפסיהרים יספכסכ  יסרלור המחסכה טסס וסקל וסטורתסטר

 : וט' ססתלס סיס כנפוין יסב,
 וסערך, כסוי ענין , )מטספ יכר ממך 'bSD ;י מ)סון 16 , וט)6 הסט מימון תכפה. פליאותנתיבות
 ככי"ח חורה החמיצך , ר.מוס)16ח 6)1 נחיטח )"נ )ומיון כי ולמרו . וכו' החוס סוד OOit כסמוךגימרו
מע"פ רומי דגר , מספר מבטון . ספירות : ידעוס כ"! מסטסיס 6מר והתסורר . )"כ  כ6ן  סכרי , ג)ת"זושסלתה

Swיחדה 
 )3רי6ס, סריג ונ%) עוג) ועומס כקרקעישגור
 טעתיס המ"כ וכן , כיחסן qp'~ b~DSb 3כ)יקומר
 עורס הגרי6ס )פגים הוזך ו6ס , גיחתך 6)פ"6ושמ"ג
 כהס מנתן כיחוסך b"e)bn למילת כח ע"יתפייס
  הקוי6ה !Ppanl ליסו"ס b"elbo נ6פיריס פטלגרביך  %תירי ימוור טכל6 מס )ס0הו ירנס Db1 ,קקכ"ס
 הר' כח3 זה PDt'1 . ע'ע , וחמות כקרקעמ46ס
 נתין שלי יחסיי י"ל, יקרס ספר נפיהםנכסיי
 סנט  otb)bn לפרם סוס , יום ייט פפסועיסופסיס
D7yנ5יסיוס פספסי  ס,נ"ס מש  משלס  נרייס 
 ושור  פכלס ומוסס  ילג%לם  פטרלם הש סירס,סל
 וכיס , 5וסיוס ח"נ נכל ושור  ייים יתגלגלו5הי
  רנור, פלי  יךו4ם,  ורנורים  ~otits  דבירים שרנוסס
 נזס מתיז נרביר,  הים טי דגיר, לליס דלריפס
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הכווי רביעישאמרכמבשר8פ
 וגןד מספר, והכמות , ובאיכות בכטות יובררו( ונ"6 , יוכרו )ג"6 הוצרופעשח
 , תשע ולש עשר , טה בלי מפירות עשר ששמר כמו , בעשרה אם כי שינוחמסות
 ולש פחות לא עשרה על החשבון עמד למה חתום סוד ולהם , עשרה אחת ולאעשר
 "בהם וחקור בהם בחון בבינה וחכם כחכמה הבן לו סמך זה ועל ,יתר

 מהם( )ג""
 ודען

 נחמראהגר
 חמ'4ש ט4ג סגמנט . שפר והכסות : והמיחסרגם

 o1Dfin ו0ו6 , גרס ג) מולגג סממנו המאיס גמטגוןסמסטר
 מגמי גגו טסם גמוסגם , מ6ד יקים שגס מקריספקגון
 ;6ת גסקג an~h טיד1 ,ר6ס ונחגר . טנ6יירופ6חפפיס
 אינו המספר וסור : ס' גת6מי מלליגות vh)n~tבדעת
wtoמע(רס גי , מסייס יותר ליוו סמררי . בעשרה 
 . )מעה וגמש , וגו' י"ג י'6 ומונס ליש D'1Ilfiולילן
 )6 ןוק6 סברס פ) סהסגון סוסגס עמס סךגר 1DDpל1)0
 וסר5ג'ע . מהגס סוד )ו ביט המנר 6מר , יותר 1)6*שס
 סגנות מזד עטמיס גגקסח ס6רין תמוח גפרתן 0חור0מפירוט
 ו)דעח . בלימה ספירות עשר ששמר כסו : וסמדססמסטר

 , )'ג( )%סנתס)י0 טייו גם! , חסימה ):!ן גרימהסחני
 סנט:ר :ר', מהגר ומפרט , מגרמי!'6 0ר'6 ג'ג טהרונמו
 עשר : ממנו 'וחס 1)6 מעטר nmD )6 61',1 , 0מ0פרנסתם
 עשרה. אחת ולא עשר מצע: פשת )6 י;) תשע.%ש
 טז 0ו1eDnos 6 ט)0יוס לפרם ויחנן . יוחר )6דייגו
 מ1ס0 וסוף 5מד גמדרנח hto וסט"'רי , יוסר 1)6פסע

 מס גס ימיו עסרוח )סטר מגיע וגשתה , ושתמוסמ"רר
 , )6חד ומור 0מ0(י "וסם 01מ05 ; 6מזיס טטי0ימדרנת
 טס6מן קמרו ונגר , קן גפי עד שפיס וט"רת ג5)ףוגו
 מקמל 1 גסמ)ע 6מד טס ט04ס יש) )6 הגטמיסגיגייס גי , ושווו ממספר מההות סו6 6ג) ממסיר ג;))6',1
 שיו 16מר וג"6תס , סוף ג4 ידגש )ושללס )פח"קקסיוג)
 0)ס 16 כפינו נטרן 6הד 0סו6 )ומי יק סגוו,ס 8Phמר

otnDt1לרגע 4 גמ1ח otnpe 'סי6ג'ע !גר וגני . וגו 
 וססטל0 , סמ0סל גג4 6י11 ט60מד , גן נס סווגינפקוס
 , 0פירוח עסי ,5מר !ס סגשין וקמר ומלחס . )6מדיומים
 0,פרדיס סדגריס ג) לחמקות ס0ס מקד טטרס פססטר')

 ט0ו6 יחיד מקמו טי,16 6חר מ1ד 6מד ומס ,וסומ)קיס
 עטר 6מר ו0 וגלפי , 60מד גמדרגת סיטר !ס ומקד ,סר4'ס
 מג) מספי :0ס מקר )6 )0קנ'ס !ס מימסיס 1,60 מסע,1ל6
 ססו6 תסס גמדינת 1)6 5מד גמרלנת טסס מקד יק ,ש

 ג6ן 6ומר'ס ט6וו סוטרה 6ך . למרון גרו) סיוחרשמקטל
 6מת 1)6 סטר ג' , י.רגו' גגהיות 1)6 60מד גמזרגחג61
 הבן לו סמך זה ועל : תסתייד 0מ0פר מלר סמ"ספטרם

 סגן , טסר0 5מח 1)6 פטר , מטע 1)6 ט0ל ג)ימס,טשמח סטי , ממטוס 1!') 6', פוק ג' גמ(1ס ו0ו6 . וגו'שאכסח
 7111 ומסוג יע מלס, ומקו גסס גמע גגינס ומשייחגמ0

 יו% סו6 ג' , תנוט ע) '!1ד 1ססנ גוועו ט) וגרהעמי
 ט'ג ן 110 )0ס ~Ph פסי ומזחן 1DStt אע %דויפר6
 , %fillt מסטר ס51מר %ט'" )ומר ו0ג1,ס . כמטוסושן
 יט' מ'1 ש" וגומל 0%14 כטיס )ומות גננתן פזמק8)
 )מ0(ר ססג'סו qh 5ג) , סקג'ס סמיומו ג'ח'ו מספי16
 גיערו וגגר , 'תנון סגורן מנו 6מד סס סוגו6'סמ%

 סוגר6יס סדירות ע"ר Dhfit~ יפגן 6ין ו0פי4סופיסשמק,ג4ס
גסס

 יהורהקול
 נסתי . בליסה : סקדס סמו ההגר סיסת )סימעניגו
 העסרש n(SS יום מסטר סס סדן ר") , מה כסימקוח
 מזפ ההיה 5ו . וכו' תסע 1)5 עפר "מרו מסמךוכמו
 מ)זפל פיו היגרוס והגות , )גסוס עדיו ממון6מח
 סיב* וכתו , 17ק6 עטרה ע) ההסנון עמד מסמטל
 , וו") קמות ס' ר"כ"ע וכתג . ססמוכיס ההכלגלגלי
 הוכנ )6 כי , מה כ)י סטירות עמל הס "הרחמנרך
 הו6 עטרה וסנה עמלה, 'היו )6 6ס 5הן)0מ)
 מלמד טסס ot~nbo כון) סס וה1nbS . 61דומה
 מספר הוחס עט כ1,)ס המסרם וטס עזרה,ועד
 גהנשך כ' , (Dt~nb הזומ,ס המהפריט וחה)תריסון
 ot~nb, סגי כגד עטרה טסי סס 15 עטר'ס6)

 עז , ההרוה כ) וכן , חהיים ט)ס0 כנגדוטכסיס
 "הזים, הסעה ג;ג7 עקר!ח הטע הסחטע,ס
 וכהניפך , )5הז דומע ה61 מ6ס )מכפרונהגיעך
 מהניע עד , 5מדיס חסעה ככנר הס נס מ5ומ)הסע
 , )5מז זומם האף ה61 נס , מ16ח כסר סהס)5,ף
 וגהניטך , "היים כ' כננד מפיס ע' היוחסעד

 5מח, רגגס כמוש המטפן ;טקס rb מסיס)פטרם
 רפסי כנ כי ן ה1ס הדרך ע3 רנטת עטר עלוככה

 מכתי קמרו כן ע7Db5 . 3 זומים הסהממתריס
 ש , מעטרה מ"ק הס המסטרים כ) כיהמסטל
 מהסיס 15 , למריו 5) מממכרר 16 מכחוסחחדס
 עטר כמספר ספירות עסל והגה . והגריס7רכיס
 , חסעס 0נ)ג)יס וככה , ממט כננד ממט ,5,געוח
 , קים טהו6 והעטירי , עומדות גככזוח גופותסהס

 גג) שמו נעכול גןנקר"
 התקיף hwt הגנח, כס"

 ושל . עג") , מקיף 0נוטוחוכ)

-wp 

 ywn ולא
 גכו)ס הגג ס"מדיס שרנת שמח bS' כי .וכו'

 5) עתה TD כ5נ1 )6 "מנה 6ך , חטעס)מספר
 העמירי עד חסכון סך )עטות כנמקה sblהמנ1ח0
 כ) ומקיף כ,3) סך (thtto פגינו נטכס rb כי ,ק7ס

 . 6הרינ6 מ1טכנ6 ונסקן ומכנן יחר 50oblintמדיס
otst0מססרינ, כ, 0נ0 טעה ט' קמרו סר6ג"ע רמו 
 טהרת, מדלך עסרה והס 5מח, מדרך חסתהסס
 וטניס חסע 6הך ,ומל יהכן ט)6 וה 1lb'sl .ע"כ
 or וטין . עסר והניס עסר 6מד סנ"מר כמו ,חסע
 ~tvnb מדלח nab עטר מספר מציות 05כי

 הדבר יוס,ס ון6 , נך 5הר ס;סטריס מדרגתור"סיח
 1)6 עסר 6מר כן ע) , העטר גמסקר ")מי %מכ)
 גכו5 כק01 )היומו הרום ע) OSID סהי0 כמו ,חסע

 )" עדיין o)nh כיה6ה7יס,
 חכוים המספר קב)

 הוספפ פ 6ין הטכס כי , בטלה 5מת 1)5 עטר וכן . כ5 )6 העטירי עד כ' , כמוספת )סחנ)נ) %'וכ)מכמוהו
 %ל 5ח כי נורך, )6ין נכונו עיחל )0רמיכ 3ט  pb  פיר לישיר ל4  י.הילוו ענין וניטוס , מנלעס18
 מכמע ייי ע3 כי (or עלם, ספסל . וע' בחכמה הבן : כמרוגם P7P 6% )מ סו6 ן נשעט עסוסויג)
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 8 7 מסהמזרי ו-ביימאמרספר

 ) "בירורו על דבר והעמד וצור ומשובורע

קו"
 יהורה

 גענה , כר6ו' הנמ151ת נמ'נה 6) להחמססמססר'ס
 וו: דרך וע) . עניון ,ור יויעח מעם ע!שמטרח
 כמכרח יחמיג , 1,") מהריסון סו ט' המורסס:הכ
 סנקח עד עמו סה0 מה כס' גרס הנמנעת)גמזן
 'וע')וט 1וןקומ למתפח הקימוח ומין מיןמגן

 מטבע י~ש הקימוח ימס , ה6)היוחגנקטיהנו
 ענימס ע) )נו 'ורז ההסטרה סרית ומסנפותהמנין
 . פניגיס הרסס ע) הרמקתס יחירגו ית', ממנו)רמיקס
 מקאו נסטר רס"ר ו' הכחג מה ה61 , ה6!היווו סגקם1ח גטע)ח סממן כנע סנ,ח ומעין . ע"כ ,סדמטטח כשי )6 הקמח ע) הי6 6יך ro )המהנח הע"ס עלך 3הסינ הכרמייס דכריס גהיוח0 , סחספקיודה 6ימ הסכעיה 1המכפה ntSb)o החנונה טין6מנס

 הפקס גמזם גסימפכו והמדוכות filp~DO )מסגי)יס סיקרי ידע ככר ההכס הטר6 כי DT .סעיוני0
lrtinot, 6(1 כגפסוחס ומכרה קר1כה וינחר משת קרה יותר "מרח דרך )ו ומס , )קסיו הזרך ג,ה יבוייל 
 מ61 הו6 כי , הקמח ע! כסיודה )שכמיחס מהפסכי)יס )6מד 6"6 , מסית גחיכם גרס כהיכם b'oכקינו
 . ע"ג , הטויס )ונ' ה61 "סר הלמד מן יחו)יהו סמם"ר ,ורה ויכוח והול כו !ו olsDn גנ0םולמחמה
 הממסר, מן 61יננ1 המסטר התמנת ט6 הנמד הנה גי , הנוכל כטרק קרכק6ס המסרס סכחכ מה וטומעין
 ר.61 כי , 610 יעור !6 המססריס יפדרו וטס , המספר יעדר הכמן יעדר 061 , המססלי0 ג) יזממויממוו

 )6 נ"מד 5חד כסחבה כי , יתרכס hsl יחמ)ף )" 6מד סהו6 מ71 הלהד וגן , cnth~in וסדהההח)ח0
 ל ינ" סייס ע3 סנים כסחכה כי המסטרים, סקר כן 1)6 , ה6מת'מ סגו)חו הי6 111 , 5מד 06 כי )ךי%

 סכהנ מס חרבה s~co וצוד . הרתיחי מזון ג' כימן גבני גוס כע61 וע) . ע"כ , וכו' ג)0 וגן ,לרגעה
 ,מ611 כמסטר הכמה 6) המקירה המסך סהניון מכמה 61מר . וו") ט"ו ט' המזך גנוי 3סלר )פיףסמכט
 מיסרת סהר ועוד . כקידמיס סכזרוס כמו , נסדר הגמוניות הנרגע טכהכמ1ח הקוזמח והיק , כמךגסכ)
 הננז)יס in(ofl סמר וממקוח הר6סון הגגר6 ומנימת ר6סווס מנס מניבות )הסנה והמם) הדמיון דרךע)
 ממין 61';1 מכמר 5יט hDt גסס הסטוריס סנה בהטחן !סי , כסן) המ1ו"יס המכסרי0 לדמיון , הממרמן

 כנוגס nlb'iD oninS 6ין וגן , ה6הז קן'מה ג,ו)ח המכבר ר6ם ouni hwe מ1י5וה סטין 6)" ,סספיריס
 פגוש. )6'ן עד וכן , וה5הז וכנג'ס הסקסה קסמה nS,a 63יכעה ממיקוח 6ין וכן , וה6הז המניסקדימה
 olbtin כזמרן , ה5מ7וח נורה הסיג) tlahlo הוגר" מן 1נ5נ)1ח מיסטעות הגסרייס הסכ)'ס מג'15חגן

 מוו, )מענה 11 היכה מע"ח ע) מנוסס הסכ,יס ר") הס וכן , 1כ"ר הבהד היות מגבי הבמז מןכממפריס
 מניע ה5מ7 טלה וכסס , קטניה נמניחוה קויה ממס 6ח7 כ) ומניתוח , עסו) יהססו ע"ה הפחז היותע"ד
 סננגר"יס הבמרין 5) מניע יהנ' הג1ר6 מהסן המוספע הרונסון הונרor 5 שפע כן , סגספירי0 ה6מר1;6)
hw1ו ממסיע( plh~in . 3וג or היפכ מטפל . o)nh הנהו הו" מסטר ענין oa ((וה61 , ג)ס הבדוריס קו 
 גוועך סק1ריס 1)5 מסטר מנפות יניייר )5 וכן , נ6יסיס והמין גמ'ן ה6יסיס כמגי6יח , נו וכנסגכ)ס
 מהאנח ניזנו הע"ה ~h)DID הככסי העיין ערך גככד ה61 כמה ר5ה נס ר6ה ועתה . זה ~הכן ,סופר
 )מנמס רמו נמכמה "מרו ויה.ה כ'. ס' כ' סער הסמק נסער כהב 6)ס 3ד3ריו 1כי6:1 . עב") , המניןמכמת
 h(Dn יזם סע; , גהג1)ה סמים כונן ע"ז הג,נ)יס )מגמת רם, וגינה f-h יכר גהכמה ה' ע"רהכבע
 כמכתם הנן 6"כ המר , ;בקעי ההומות כ7עחו עמרו פס הגרמו וה61 , 76יריט קזופיס יעח )ג))סונ6יס
 היו7עיס S:h נ11) מקלע גי שהם המכטריס החימסיח ע"י וה וב) , הנ)נ)יח החגינה ככינת וחכםסכ3עיח
 . הנכייס המסקרים כשמנעוה הנ,כרוה גמכמוה למתהן תהיה רע , מהם ומקור בהם במן e~r1 .טנינ0

 o~r , Sh יהקור 3הס כמן "מרו יוסג 16 . סוגרני המכעיס גסגו)ח ידיעתך מקם חהיה כה0והקירהך
 וצור וחשוב ודע ח"6 . ה6)היח המכמה יך'עח )מ7רגח חע)ה הפנים ו)כ) , וגרס סקדס והנינההמכמה
 ס'זר כן עג , הסגה קשר המ61 בה נמרחנו חהטכט 6סר וכ) מ6דס מקן רה1קה 1ה'6 ג5מ1רקייס'0 ועת ע) כ,ה הזיוור ונהיגה . כמרס 5וה1 ויגר , t)oaS וקים נהור כקמרו , ,י1ר מסון הו6 11ור .וט'

 6מר , ;ה"ה נעניני0 כרירה יתעה לפטרות ימסכן )" ונמען ודע, 5מר ההם כ' והכור. הנוךהמנוה
 רמיקות ג15מ117ה ,ייר כקמר , 7111 הוסיף , כה0 )נו 6ין )כונה ו0כר6 מהסרה Dbb'(l 1)הורוהזהסיכ.
 , העגיונות הה71ות ורר מנוהי הסנה 5) הגיע )Obl 5 , נכוה מע) גבוה מ1י16ה כידיעה "נזךס"ססר כפי בירורו ע) זכר )העמיו וגנייר )מסוג גהיקך יזך 61 הסב טיהיה ושיך . סכלו מקסת ס"חו ה1כ)שמכר
 כ.ע!ס מה 'כ) גי , ט!)יס יהר 5) וכטניס כג1ג)יס ") הכרטיס 1)הסיכ 5ר,ה המוס הס"ס גס)'גוה)ע"ח 6פ ונליכיס , ה:מ)16ה כ) רגני יה3' מ5הדוה1 שנתסכט )טי , הסב "מר . מכונו על יוצר והשבח"6

 הענין 7 ן פ"א[ הכחרי]ספר

 ומדתן מכונו, על יוצר והשב בוריו()גל6

-ep
 נחסראוצר

 . ינ.וס( )ספר הר6ג'7 גהקרמח )עמן ספם1ע מלהדגרס
 קנן פרזו וסמיי י') , וצור , וגו' nalna הבן סלמי011
fi)cמנין . ג'רורו על דבר והעמו : ח'1 גרג~' !סרסר( 

 'וצר והשב : הג1ר6 מנד ,ה6מיוח סספירוח מ1דהרנו' טוי
 ס,גר6יס, מ1ד יגייס ר51ס ס"תס ס"ע"פ ר') . סכינועל
 פמוסיש חמיו מ611 ולחס סתה)ית,ס0 מזז !מיריןחויי

 גםנ התזיד וט יגבס , )"מי פג'ט onhc טדמפקוקיהן
 : ג6ריג1ש סם 1סידום11 ע'ס גימוד מסער 1' פרק ס!גגוסמ!גס

ומדתן
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הכוזרי רביעימאמרס2ר98
 אותיות ושתים העשרים וחילק באיכות, הכרתם כן ואחר . סוף להם שאיןעשר
 אטות שלש ואטר , פשומות עשרה ושתים כפולות ושבע אסות שלש , חלקיםשלשה
 , ואש ומים אויר יוצאין שטסנו , וסכומה טופלא נדול סוד , אט"ש , שי"ן מ"מאל'ף

 גימראוצר
  שתחסר נקף סתירת י') . סוף להם שאין קשרושבהן
 סמהרנ(יס ספרע'ס DICJ1' 1גקרטס ה,מ!5ים גיטילסהפין )מספי ריוח ,חן ומטס , nwnh גגחי,ח כסס עטרסיס
 ממיוחד 50מד 'י' ט) ola~lln וכולס , חוף 6'ן עדגעותן
 10גר5'ס סקג)ו "מר . באיכות הכרחם כן ואחר :יקג'ס
 נמו מויו סמ0סי, 5100 מגמות גהרת גנ:מ'ות'הסלמינ'0ס

 : כמורגעה QD1lil 0סו'1,ס חוקר :0ס nwtho ,1רת )קג)ק
 60יגיוס מקור סמ:0 וכו'. אותיות ושתים העשריםהחילק
OD016' מטרק ג' מסמס ו610 , הלקין ):)בס נמלקו ('! 

 לנפח סלם , יפוי 15סיוח ו:היס ט:ר'ס מס, גב' ספ'ר1חשטי
U)Gtאטות שלש : ט;') , ס(וטוח טורס ו:ה'ס גפו)וח . 
 פרק ג' ~oJct מנרמ"1'6 הר,5 :ן'ר0 כמו וט'קר, ohלרון
 , "מ'ס , הו)י1ח סבם כהו)'י1 מפו' "ס וקרקס .נ'

 גנוין מס . כפולות ושבע : 1"1י) ;ומפר: , 5ם מיס8ויכ סטו"
 זנת כסס י,ירס ספר מפרפי קמרו גפו)וה ובסון ,יפתח
 , המ~קיס 0וגריס וגר16 וגדנכ1ח , המוינה ט) ומורתזרקת
 . מנמס , ממ:!0 , מן , ורע , טפר , כבוס , פייסינון

 h'sn 1ג0ס . פ'ד 5' גמטנ0 ג,כ . המורחן ,גריוגרפוי1ת
 גרגור גס1)וה, ה5והי1ח 5)1 קר5 , 1') כתגופגימייי6
mh)5ס16חיומ גס5י 6100 גין )גוס כ160ת 3ין , ור(0 יג: טס. Ssh מקלגס ג6ז0 יגולח 5ין פשוטנה ט0ר0 נ:היס 
 סו6 דן , ושט ין ותו . ולפס רגט סס הדרגים 5)0גססי
 גאת גפו)וח 1כגע . דג: סוקרם סו6 קבה , רפהסוקרן
 סמ!5מ ;סו , רנ: מקג"ב 0יי'ס ופסיקו , וג: וגתגזגס
 )נו ואין . ט;') , גנגס הרי': fi'c) )'5 הרעימםגעגור
 ורסס דנה גין עגך) יב 15הי1מ הפנט hr(1 סכ111ה1 רקלומד

 גיח קריאת גין 5,)11 מביגב :0ו5 כמו , ט!מס3קרי6ס
 גסיו וגן , )רפויה ךנו:ה פ'5 כין וגן , רפויס 16זנו:ס
 גקלי5ס מורנט הגד) 5!)ב היה נך 161)י , 1ר;1'0דגושה
 גזגרי ט)6 011 . ט!מ0 גקרי5ה )רזה וגב גין נן'ר16סיוח

 תקליח קוס :הר"( o))h ק"מ במונה ס5הרונ'ס0מיקדק'ס
 י') . אש a'Q אויר 'וצא'ם שמכנו : סרן גס1סדג:

 . 5ם ט) ו00י'ן , מיס ט) ו0מ'ס , 15יר ט) מרמזהה5)'ף
 הייפזכתג

 גר'"
 6ותיופ סמח"ט ג' מ:נ0 יסירו מכפר

 , ו6: מיס גם גו י: אוויר ג' , ;;פורח :גט נורו6מ';
 , 151,י מיס גה גו י0 וס"ט , 051 תויר גת נו 'סולמיס

עגון

שבהן
 יהורהקול

 המדרנס 5מזוח % ינחר יקרב בו)) ינחר 5)רעמן
 נעלס סנה ההה6מדוח וככדר , הסיומיהה6)היח
 3חכ)יח. המסופה הכהדוח 5) הגיענו עד מעכסמעכס
 מוחס 3ע) כו יענה 5סר ודרך or SISDDוהנס

 נחבוק_ כחסר כי (t1Dh , היסוד מסער f'Dסמכות
 וב) , מעלוניהן ממוח מספרן נמה הגמ!6וחפענוח
 )מעלה ההן הע,וח עלוה ע! נמכור5סר

 מסטרן נמן"
 עד , מסטרן יהמעפ העניגם 5סר וכ) , מהןסמוח
 וס וניקור . הע)וח ע"ח והיך 6הח עינה 6ןטיגיע
 )תסק וכשר , )ממפרס הכניה 5ין הנמנ5'ס ניסיכי

 ט% 0מיניס מן מין כ, כי , המהיחס 6סרה"יסיס סו טבח מסתרס יהיה 5והס ot)~l)oנמיניהס
otnthוכלסל )מסתרס, הכ)יה ים והמינים , רגיס 
 סוגיהס 6! המיגיענערוך

~tssl)o 
 ממסר יהיה 6והס

 מהסוניס ס1נ כ) המה כי , ממספרם filnDהסונים
 הסונט מסטר יהיה "ענו "סר ו;) , רסיסמינים
 5מר ושר . הטניס סוני Sh יניעו 5סר עדשוח

 וכמס עלס וכס , :olnp הס ססוניס סוני כיהפילוסוף
 . SDbll, וט1ע) וקנין ומנב וממי 61:ה ומלפרף61יך
 הסוגיס עסרח מיס אסי nlSP ע) נסקורוכלסר
o)h~, ה"ר3עס והי0ודוח , ההנועה , ממס נמ61ס , 
ooaו0ס , והקורה הממל נמאס ס5רכעה היסולחעלוה פי :מקור וכלסר . והעטר והמיס והר"מ ה5ט 
 טמוס מססרס יהיה ע)הס ע) )הקור וכקטר ,מניס
 51'ן , 'ה' הכורך רטן וה61 ,מהם

~bDn 
 מטניס טהוח

bSb5הד יהכ' הכ1ר6 5"כ , 5הך b")D , 5מר וכן 
 iffg , )ר6ס )כ) והמהוסס הממלכה ה' )ך ע"הדוד

 הע)יוגיס כ) ע) ועליון רמים כ) ע) רם הו6כי
 וסכן . ע"ג , ועלו, עלה כ, וע)ח המלה כ)ורקס
 וסנר ימכו הנמ)16ח כ) 'טרש וגני יה71ס 3נייקכ11
 גטט!וס Sbtn'St ('ipD יקמר ובעה , 6הד ר5ס)הס
 משף כע)וחס מכונו ע) היוגר 6ח הסיבו גי ,6)

 , הר5סונוח ע) מ,ר סה"כ . 0ם)ימס )5מז1ה1וכרציו
 עשר ומרתן 11"6 . ובר 5סר העטר מסטר ע)ר")

 מדגרי ונרזו 5סר הזרך ע) , הכלח 6ין עי מלילה ומוזר מהנ!נ) העסר טמ0סר 4מר , סוף להםשאין
 כקמרו יקרס סטר 3ע, כוון ),ה ולוטי . סמוח "'הר5כ"ע

~CD 
 וחמקכן 3הה)הן סופן )ע1ן מה כלי ססירוה

 הא !כ) כ' , וסוף ההלה 03 ט"ין מהגמ"ח עולס כזמת )טקס נעתן מחנ)ג)יס )היוחס רמו ,גסות,
 כ) כ' )מעקה סהו)מ )מה . באיכות הכרתם כן ואחר : כרירה מקין nt~ohl רוכסיה 'יחייהסרמה

 , וכו' מסטר והכמוה 3"מרfilnr~1 1 כקור קדט וככר , nDth1 ששה 1'1כרו המעסה 5! '161ינמ,16מ
Stbl~753 6וחיוח הכ"כ עק וזה , ומין מין כ) גין 1הגז)הס הנמ161ח !הכרה סגה הו6 כגס ה5'כ1ה ענן 
 , קמוח ג' , יסוד 15היוה וסחיט עטריס כקמרו , ממג הסני כס' י!14ה סטר 3ע) ר") . והילק : י3רנ1כעטר
 ההטל כון )5 כי רוקה והנך . ג' פ' טס . 1ט' אמות שלש ואמר : טטוטוח עטרה סהי0 , כסורחז'

 מסיולי מעפ ממנו ומרקס הלך סס ,עיר סס ועיר רק , רונס ,bS הההום ההול הכסר דגרי כ)נגרר
 הטס ה16היוה מכם 5יך ,דעה הו5 הס1ז . וגו' גדול סור : 3קו7מח הגו,רי 3קם 5סר הטגעיוהההגמוה

 הע)יוניס כנוטים נס זגריו מטמעוה וגפי . )573 הב) טכהן abl ומיס 5ויר י:16 ונרנן 5כר הדרךע)
 , מטוקו)דהס

~'h? 
 וגו" . כ0מ1ך ט',טר כמו , ,ך ויוהר כסהוח רק 3יגיהס הסרס

 הסמפט ע, זגר1 ו63
ס6ך;
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 9 9בהכוזרי רביעימאמרמפר

 העולם מערכת עם האלה האותיות מערכת ושם , העולם( )ג"6 "הכל נבראשבהן
 עולם , נאמנים עדים אותם וקרא , אחת , הזמן ומערכת האדם שהוא והקטןהגדול
 הנמצאות ואם , יתברך אחד ממסדר אחד הסדור כי אותנו הודיע ושנה.ינפש

 וטחם עליון מהם , שונים שהם מחמריהם התחלפותם , מזו זו ושונותמתחלפות
 והסדור, תתכונות ונותן הצורות הזק מהמת אכל , זך ומהם עכור ומהם ,תחתון
 בעולם אחד סדר על הולכת , אחת וההשגחה , אחת כלם בהם החכמההנה
 על נאמנים עדים שהם עליהם שאמר והוא , חנלנלים וכמדור ובאדםהנדול
 . ושנה ונפש עולם , שמו יתברךאחדותו

 חיורהקול
I9boומממל סנוף ס'1הס מטנ' סרס ט,5 כתמרו 
 וגס 5סי גוף or 16מריס 6נ) , 5רן כ"ס כי ,לסויה(
 )עיף ממכס ע1ן ויוסף . וגו' שמיי נוף וגס "וירי4ף

 )"מס ו'( ו' ס' ט' כ' נסער !ו "סר ססמיסכסער
 סערו) סי , סג1!!וח סמ)6גיס )מורנ1ח ")סט)טת
 (cnstn טויסססר6טון

~bS 
 ממס ס"הרון וסערו) ,

 כמכופר )ר1מ ;היימסו כלס O"DSthDt , )מיסגתייהס
 סמע)ס מון !קריי 6מ"ט nitolb ;בו ולוטי .שמס

 הקהוה 30 כנוהמו כשוטח כליותן הטחר,נ)'ו;ס
 , "מגעותן ובימ"ס , nitelho ר"סיח ה6מף גי ,"מ"ח
ffnotהת'"ו עד כי , מ")סיס מעט וימסרס . הג)'חן 
 6) טי";1 רשי סנכר"יס ג) כי )סורות , כ5ו)5

 0ס61 הנפןכחכ)יח
 סכור"

 )1רייח פוענח ס3ס ית'
 )כ!וחכ)יהית

 נם)"
 1ע"7 . )מעכסו ס' סע) כ) כי ,

 טח"רהי 1כמ1 , 'עמ' ט7' חוי מן )מ5( 5יוכמקמר
 "מרו 6,) חמויגס ועיזיך . ס6)סיח ממונחינדרוס
 6כחו3 6טר 6ח סכורכן טמוח שסככי כלפרוסנים
 . ס6)סייס כטרקיו כרכיך) מוסר"ר ט) היסידו"ס
 הס 1ה"1יר , 1י3סס המס וס"ט , וכמיס קריםימים כי 6מד, ו"מ1עי כטניס סני מס ו"ס מיס 5וירוסוס
 .וזה

~Qlb)t 

 סספכיס סס כמההכר סי)ירס חט!ס וט
 כע3 ר") . וא' מערכת ושם : "מיעי 'דיע)

~DD ערגם 6ח ערך 6יך יורו וכסמוך ש"נ. ססידרס : 
 אותה הוריע : פ"ו סס . 1ט' ערים אותםוקרא
 וט (ot~np כהי1הס סע17ה וסו . וגו' הסדורכי

 : הזה הדמיון קרוב על סדורםושם
שלש

 נחמדאוצר
 : ינירס ספי גע) . ושם : סכ') גפ1)1ס, טגט סלי סג)זיע

 סחיהכ1פ יט 1ס1ו פגמי גוון . וגו' האותיותטעוכת
 סתמו 1נן , שקטן ס;ז1) סטו)ס עט 6)1 )6וה,1תוקטו
 5סר סת11טס שין ס61 . הזמן ומערכת : סגרי5סגחמי)ת
 מסס,מחס1ס ונר )ן טען סג"מייס ס;נר5יס )כ) יסורסי6
 D1lfi~ גגיונפסד

 גג)) סג) וססיסון וס,מ,מס ססוגגס גי ,
 מטיגפ י') . אחת : סטגט )הכמי גודע , 'הסגוס:1עס
 : 5סס מערגת גחוך ,כ))1 גוס וסומן 1כט1)סס16סיות
 ג6 )5 "מהגר גי5ו1ו כגר . נאמנים ערים אותםוקרא

קטו"
 וי.תמ,יפ סעיפם ממס )קח רק יפרס ספר ענין ;)
 ס)ספ' , o)cn '5 ('11 גפת סו6 ג5ן סכהג ונס , קררגדרן
 נגבי טלר וטויס ו,ג15תיסט ג1גגיס 1:געס ותו)י1היסן"ג1ת
 . ט'ג , נוט , טס , ע"ס 51מ1יס, Ot~u )דגר ור6יס ,6)גס1ן
 זו ושונות מחהלפות הנמצאות ואם : וס יתנקרונסמוך
 : מוו 11 וסוגות מההלפוח טכטו)ם טסגמ65וח 6ט'ס .טוו

 סנוקכן ממומר מנד מגיע סספף . מהמריהםהתהלפדתם
 ס' כי ידטגו 1*3, וילך פ' ~D')hl ככתב דכנוז . ססספ06
 כדגרי יותר גני16ר 1ס61 . סמקנ3יס מג? כ6 וסטנוי6מד
 חונן מחמת אבל : ג' סקדמס ג' ס" המיטי גמ5מרממגר

 כלם בהם החכמה הגה וגו' התכונות ונותןהצורות
 סג) גי , גסטטטחו כלות נ5ן 5ין יהג' מ,י1 גלמי .אחה
 סמ,י6ופ hlo . עולם : יומר )קג) ;ד6י סמומיטלין מלכי וכומר כדי וכנרכס כמסד כולס ע) וסוס מגינתומנד
 eto . ושנה : 'חגרן רימ,יוהו סיפתח h'G . ונפש :גג))
 סט:היס ;) יתומיו סרס גיטן ;י ס"1וייס, ;) סגולסומן
 , ו)מ מוס , ויגס מוס נמו סגופים, גממני טיסיו 6ססר6יר

 לפסק" כרטט סר5יח טלטל , mnhnnl מס1דרח ~etDn כט!ט!ח וסעס
 מתחלפות הנמצאות ואם :

 . מסמקכ)יס יכ6 וסמוי 6ה1 ס' כי ידחו ויזך ט' סר"כ"ע )מקמר סוס . וגו' התחלפותם טזו זוושנות
l'DDtסקמייס כקטן מסהגמס נדו)ס כנרקיס כהכמס 6ין כי , 6מה וסהגמס כקמרו כסמוך יוגיר וס 
 כהמיטי 71ונמחו .חו'

~D'D 
 י:ורס מק1מוח נכמס . הצורות חונן מחטת אבל : ntbtsno: כסקדמס כ'

 סקוס נמס טסעירוהיך וכמו , ווכחו 16 טית) מטם) )5 יחכ' o(bnt פ6ח ס,1רוח מטיוחע)
 כטסק"

11 : 
 "סר מקריסם תכונות כ) כן נס 6כן , מוגן סו6 כ)כ7 סדכריס ע1ס )" כי סגומ: . התכונותזעתן
 כ . כעומס מחגונחס ע) ה7נריס )מעמיד חותנתו דגר סוף )6 . והסדור : נד מב) עמנס ייטוסכסס
 ככר , מטוס עלמו מלקי 3כ) מחפרסמח יתכרך מכמהו סי1ח ע) וס דברו . וכו' אחר סדר עלהיכת אהת וההשגחה אחת D~Q בהם החכמה הנה : עמסם יביס וס עס וס נהחייחס סורסנס
 טפין מס הנמחו מתיפח טכרמטיס מקטן כי , 63מרו ס"מ סי' כרונסון ר"סיחס והסי , רכות מעמיססוס
 וכלן טגהייס. כקטן מסהגמס נדפס גנ!ג!'ס סחכמס 6'ן )6מר דגרו יג5 וכסמוך לוחו, מטגחהעק
 סממך ידי ע! ית' "הדוחו ו!סויע )כודיע , סגנר5יס ככ) טוס 6מח וסטגהס הי" "מה מכמס כיהורס
 : סוכרנו כמו , 5מו ס' כי יגיד1ן יעידון וממס. מחס כראי כן כגן , נטם מדיל ע) כסרס המטךסירס 'די טע) ן הנ)נ)יס מן ה;מטכיס סומ;יס וכסור , ס76ט hwn וכקטן ככ)) הגזו) בנמלט טוס 6ה7מיי
 טס61 , סוס ס7מ'1ן קירוכ ע, כקמרו ורוס . נ' ס' כן מדרס י)ירס סטר טגע! ר"! ה1'. סדורםמחם
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פ0ג

בעולם
בנפש
בשנה

בעולם

בנפש

בשנה

 רביעמאכרפשר
 אם'ש אמותשלש

טיםאוירבעולם
בטןנויהבנפש
קוררויהבשנה

הכוזרי
אש
ראש
חום

 כפרצת ננ"ד כפולותשבע

לבנת כוכב ננה המה מאדים צדקשבתאי
שלום זרע חן חיים ממשלה עושרחכמה
שני רביעי ששי ראשון שלישיחמישישבת

 פשוטות עשרהשתים
בתולהאריחסרפן תאומים שורטלה

דגיםדלינדי קשת עקרבמאזנים
 , לדבר אבר , להריח אכר , לשמוע אבר , לראותאבר
 , להלוך אבר , לעשות אבר , לתשמיש אבר , למעוםאבר
 , לישון אבר , לשחוק אבר , לכעוס אבר , להרהראבר
אלולאב תטוז סיוןאיירניסן
אדרשבט מבת כסליומרחשוןתשרי

 נהמראוצר
 אהד : 1סהטדריס המזיוה כגנת מן ומן . מגם קר , ויםקר
 0)פ , 1') נהג ג' טרק נ' מרוס יהירה נסטר . אשפש
 המיקס ונר16 :מיס , 06 מיס 16יר גסו)ס , 6מ'60מ1ת
 . וסמים ה6( ג'ק מגריע וספייר , ממיס וגר06 61רן ,0%
 וקיוג . סיסוד1ה יכ1די :סם 0)(ה רק ג6ן 5ין יטעוסוס
 זג) :סטמט ס6הזוויס סטנע סגחגמי סמזקזק'ס 6מיו4י

 מס סקיימיס( סג1גגיס סי') פט,מס סת6יריסשתכל'ס
 והגיתו , מסמ.ס ח1)דוחס O(OIet !ג) וסקרן , ס6םפש)דוס
 (נוע גאון ט0ר, מ)6 וקוג %יט גס,ין סוסוס פטם61'0
 UD(9 ו6מ'1 גזקווק, וגמטק)ו געיטו סכע)' סעפםשמות
 6')1 גמ1 ופירותיו סטי0י1 דילגו קטן וסיס 'S1Aססו5
DIW, ז'פ לוק) 1מ61ס1 ממיגורו קויו ג(ועקוי ו46הנו 
mno6י)ן סוס סנ0ס סגיט מקין מעהס למור .פוטפ וגי רק ממעקלו ומסר ,6 סנתזי שעפר גנגס , רג( hmo , 06 
 ויתקו) גטגי1 טיסגטס ימגן )6 וזלו וט , פס6וירש%6ר
 וסמפט סס ט)י1 ויוזו ושמיס )6 6ס , 00 קציבפטל
 נתסוס סוס סטן טג10ן סססר 0"וק סמי , ow %עןאיפל
 , ס51ס סריס זמו כסנע,יס 0ק,ס סיוט וטס . מפיספן

 סס ס15יל ונהון סמ,ס גמז %5 אטי ין 4)י4אש
 ממוטס דמים כי יי6ס ג,דק מטופס , OtO גסטז גושמפסו
 סעור נמוח ומפלוס Dt)cn סוס מקומן 6ין ג' אא,יי6
 , ממיצי גמ6מר נ'ג 11 סגלן ע) סטקיף וממגר . סחשלג
 היזור )ג6ר ג6 . אט"ש אמות שלש : 6יס ארשיפס

 וקטרים סס 51ין , יפרס סטר גמ,1)ח סטק1טיסמלגייס
 '11י' כ) ocn מ:ת):)יס 61.ן , וסודם ס15הי1סשלגיוס
 1)ס1ממס , 06 מיס 15יי סס ר1:6נס סהמ)ס סוס ;י ,שורטס
רייס גט)י ג) גו))יס נרקיס ociw 61)1 . ל6ט יטן גזיםשיור

אחר
 יהורהקול

 וטפי
~bno 

 כגורס מיניוו כין יסיח 5טר והדוגת6
 6)5 0ס וכרוכס ע"ס ס)" קטי , Q~D ע)מטוט

נערנוכי"
 סךכריס ומידה הוקיד סבו ה6ו0יוח מסח יזי ט)כי )הורודי ומכונס , oto הזמיון קירוכ ע) 6מר

 )6 כי , כ5מ1ל ומכוסס מוסם נסוך מכרהמט1)0יס
 כויר כנגד ר"ט טען גויס ומזור עלכם. 6וו0ידע
 יי , נימר 6יכע0יהס ועוין )6 ועמי כסי , 05מיס
 מסכע! קר סר5ט )היות כהונן, tt)s(o 0מ61)5
 טכ"41 כמו , ס"ס טהו6 זוגו )כן )סחייהס י1כ)1)5
 שמרו וכדרך , רסיס עם הככן )זווג יכו)יסמיינו
 נמים וק , )ע"ס )מ כען 6ף )עורס )הים מיסמס
 pb . הלניר ססכע טסנעו ולותר (pa "700כיה
 העטר הכסן כי חשחס, מכנס )ענין הימסיטיס
 כענע למעהכו6

~'De 
 גOS;D 61 סוך והר06 ,

 וכן . ה16'ר כמו יתמנע והנויה , 060 כענש4ע)ס
 נסק( והמוס , olnfi כגנך חמוס הקור , הננסנומגי
 כננד נ"מ1ע ה5כיכ עת סו6 ור.רויס , ה6טכגנך
 כוסו"יס nbw הלקי ט)0ס 6) סכ,ון שמר 15 .ישויר
 ככנך הגהוקה הגוממת כי , סירועיס המקומונייטמטם
 מח,יהסת )ספ)1הס הי6 ס)6 גטן יטס נב))6100
 שמנע an(u 05ר כ"כ סו0ו"ס !המיוניה ,)מיס
 , lbS'1 0חתימס הי5 %וש , נויס O)t)DOכנוף

 תחנס6 , מומעטה סל06 כמום הנטורהוהמוכרח
 מנוך 6)ה וס)00 . 4ש ר.מגכיסי הר06)עומת
 המחת, , 6מ1עי , עפן , המניתוח מנקי )0)0חה"זס

 'Wb'1P )כועדי ורירסס סיני כישרת כטונה )טיוחן כפ)4( קרי6חן סעס טדע %ן . כפרקה בגודכפולות
ס6מנעיח
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 1פ1 נאהכךששי רביימשמרספר
 . עושר שנים גני על חםבעה , שבעת גבי על ושלשה , שלשה נבי עלשחך

 יהודהקול
nginboכיתר כן ט"ין מה , פגען( )ש .nigth~ 
 שטח מיץ סו6וסוס

~tntbo 
 מע"ס 6) ס5)ס

 ימס "ופן "מנה 5ה . וכטנס וכנפט נעמססיקלה
 ס"ס עד ישנו )" סוונריס שכריס עםה16היוח
 , מסופקה כ"מירס )ך קוהה תחי ועוכ , 5יומקומו
 . כס טמון )6 ,לים סט1ליס מעו)פת "ותהפחחי
d,btכמו כי )טמוע קלוט ntfntbSn כיגט נכוסס ענותיץ) כפר"ח כנטי , (ממוטס פנית ונץ Ob9) , 
 כן , סוכלי וכמו הקוווה( כין ממונע ערס קוןמס
 סמייך מפית קטי רוס וע' , המקוח 6)כההנרם גפי מטרהיס ססכעס כהסטתה וימל טה1תימן"

 וכו', וסע1סל ההגמה סרס סנטם עניני כן3ססטעחס
 , נמעע 16 כרב כעניניסס )החה)ף )עומתםינטפו
 טגרכחו נוס יט o)no כמוה זנן , ntpiw וטכעסטכעה
 הממוויס המסמהיס סגעח כהטפעה מכירו מט)מרוכה
 וס Sbl . מ' סימן )מעקה כמו,כר תרס 5הן כ)ע)
 "מרו ע) קלה ככי15ל סכחכ הר5כ"ע הרייכילו
 "סר "ת גהקן י1כ) מי כי ה")היס מעטס 5חל5ס
 "ח כי ר"ה ~OD וכיס גטם היה פכה כיוס ,פחו
orעטם זה )עעח otO~bn 'ומהכס , לקה . 11") . וגו 
 לעיור יכעס 1)6 במכסחו יטממ וכסף נהקה )וסכין
 כלניטית. ימי מטסת סנגור מס עניו )נזר כנר כיפניו,
 , כיוס קרו עד . וכו' יכינו טתיס מפכחומליני
 סיס ע"כ כיוס כשהסיס )ו, 16מריס כשינויפתור, ס)" כזבל יממה )מס וכסף נהסס כע) סהו6וממכס
 יג6 רעם 'וס כי )הסתכ) עזיך ים )כן , וסמהכט1כ
 הגימר כטין , וס )ע"ח 4: 6ח גס למרו ער ,וכו'
 נוכר מה כרת מס נס מסכימים המטקטיתהתכונס ומכתי . פ"ע , כער"ח כג'ל כטורח טגפ י1ילסנסשר
 הטכעס עס )כח ככני טכעה החייהס1ח ע)נכלן
 ממטיח ע) יורו וכן וא'. וממטוס עוטר הכמסשו1קוה
 כמקצע 5ך ן 5דס ט) איכריו ע)המפוח

~TD 
 מחח)ף

Sbכסטרו הה,ינה עיניך כנוסר , סנה המוזכר הסיר 
 מהפא Sb1 . כ"ז סימן ג' מלמר טירמי"נ"ו ע)י"שש)
 העורס גמערכח הנ"נ) אכיר ס)פעמיס כמספ

 וגס פיוח וכי"ג )כח הכגי גטגטס עלסג6טר
 גמפרכה יוכירהו ו)טממיס , טיג5 כמו נחני כןלהרי
 ונסזור וכעס הניו) כעו)ס 6הי מדל ע)יפכח וסהטגהס גימרו ומכסה ןכריו ההויו וכמו ,סטנס

 הומגיס כסדר 5,)1 סמונם הנקנןונגריה, )סי כי ( גסנס סומניס מדלי ע) טעניפ ,גנ)נ)יס
)fn'Str 

 ושתים : סיח53ר כמו הסנה הקקי ימחזרו הנו=מט גופי
 . וכו' פשופותעשרה

 היצרה ממטקת חח)ק )5"
 וגס . כמסיע כמסברס )עומחס המתגט6'סגעניניס
 שריס ע) מקוח sttO מסמר במו ההכונסהכמי

otlaw, הנס כסטר סת1וקר ססזל סי ע) )" "ך , 
 )פי . וכו' שלשה גבי על אהד : טקיסוכמו

ובשברים
 נחשדשהלר

 . 'dh 3פן גויס 4 יסים ")6 מסם 6מי טפן , טגעו)ס~'ס
 פרוף מיק 6) גיס כגונוס 16'ר, 'סוד וגז נו'ס t1Dhובנס
 סריסם h~o וגהוק , גג% 1ס511ר , מגטן ~טד ס611יטמן
 עשש )סגל עיקרם סג) 'רוע סוגר סר'5ס e)th1 .וחג
 סנוף גסגוג תנופתו ייי ט) ותהסס 6טי סרס !קררסלקיי
 ללפ מסכן סקדמולס דגרי )פי סו6 שנ וכן . כ6ליכוחיס כתלוי וס5מיוניס , ג)'פ'ח ט"ו סטק'ף ונגר , סוסולכן

 6גר ט) כויס טסירסו ויט סתויך. גגמינס וסעממיוני,
 ד,נעיס ס'cicnn 1 וס יקהו , סוגל גיי דסייווסמו)'ז
 סמקרסיפ קות וקמרו , סנויס ל5( ס6גריס י6(יגחטגון
 טנ) וקמר מפירו( גוס פין סם 1סח~י'ע . גויס נקרץטסג'ז
 4:נמ61 )6 , סייס גג) סנמ61 נענין יק 'סיס סגיגט) לי סן6 מגרפת וסיטי . ט'( ינכש, ר5ס נ7ך6מגיד
 ססלג(ופ ג) מטס 5טי ספומ, גגה'וח ס5( 6)סי6( יתימפ וכן . גגכן o(nlhin סרגוח כניחוח גגמיות (ס!6נ'ג פגותי סע,ין , מיס יסוד )ט1מח נען ~קמרו . )גדגוכריס
 (D'hli , ח6ז סדקים ס1ריזיס ג5מ,טות ahiltוכ",ועוח
 גג ידם זפ) , 51גר 6גר כ) 6) מחטטטיס 6(ר ,וטרווטן
 ו6פנז . ג5מש1חס ג'; ס1ע)יס otctn~t , סגגןףסתוועוח
 פס מ6י זק ה)) )הס מגס ס5הר1ויס, "גענטייססמוקיקיס

 זק "נסס סם)) (~Dv , 15טן גסוס )ר16ח1 נעין גחספן
 טשיע סגעס גני טרי טלפינו פי מ8דמ6ד

 פיקו4קמש-
6'6

 שם 4מס ערדס ס"ס סמלים ייך וט) , 15ת1 )ר16"
 סווגעח ססי6 ס),תס דשת ומהמח ס6גויס, ג) 6) מ%ודרן(
 etw 5ט ניקוז ספומ "עקת "ממס נוחן סיין ס"ממן
 מנפט מגגן גמום ג' כקדמותם למרו וגס . "גיסוד1חמזק

 גירוז , %ט שרמוס wnnho יהדס וטמח h'o1 ,ס(כ)ייח
 . רויה : סקוס להוקי ר') . כשנח : olh וצמח לעסיסנר
 נעולם : ס5ויר גדפיכן וסות מוס, 1)5 קוי )6 ממ11ע ,מןס61

 . י' פפוק ג' מטוס יגייס נספר גווכר . 1ג1' צוקשבהבי
 קגיפתס סדי גחי מ,ג') "נ'ס טסם סנ,גייס סגוגג'סוגעל

O)~Dinopn) , גשוש פי1חז גס מסם 5מי ט)ג) שמרו 
 גמינס 'ט סטנוע מימי '1ס מגג) מפוין( גפ' )(גחS'on כתגיי למרס גלפי , גסגח חפיט' סגם . טס וגמירטיסכווגר גפתי פ'ו גי6" גמג61ר וגו', פטר מכמס וגדגדןסחט)
 גסזר טימ1:ס סיין וקמיו , פגת גוגגי מלגסס 8מז)כח
 אסי , נגחי ונגס ודק נוגב מאדיס נגוס חמס , סינוט'פ'
 תמיז סמ61 , טסות שגט מסנפ מכיוס סמו,ל טימ1טססדי

 סגת סם גיקיט מקנס סדר טקטי 16מר מתם 1נמ61 ,גוסס ואו , )ננס 3' )י) וגחח)ח , חמס מזמט 6' קט )')טגחמ)ח
 mtpth סם . פשופות עשרה ~Q'h : וגו' שגחממיטי
 מלגי , מונוס י'ג 1)עומחס , נדק ס'פ )'ן חי'יסו'(

 נסק

 טגגעל סר5('ים ס6גריס יתנטלו ו)פ1מתס , ס' פק ג'מטוס
 שלשה, גבי על שחר ושפוך: ~ס פיכר וממגרמ',

 . עשר שנים נבי על לשבעה , שבעה גבי עלותילשה
 ססקג'ס וסנו,ס . י מיס סוף ו' פרק י,ירס גפרי ס61גן

 גשום סס 6ט מים מיל ססס ססיסודוס סיום ופס .גפייגס סר6סונים וסם , 6פ'ט יסוד1ח שטס סטפיפ יועזטסות
 טסם , ~netah ס!יתס כטיס הוסס )משאייססנודט וגפי . נגוס פע) נגוס 1"hD (OStP מסיס מנססטי),

נתרוס
 פוגש 4מר פחיתס, מעק מחימם וסוידו , ס"מר מס כ) SD ידו כמסיב 3וס טהיס נל"מ מהגר ספחשפטך

snb~
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הבוזרי רביעימאמרספר102
 כועסך וכבד )נ"ל שוחק וטחול יועצות כליות כמו , השתתפות מקום האלהובאברים
 כמו רואים אנחנו כי , העצה בהטבת כח לכליות שיהיה תטה ואיננו . ישנהוקווצה
 שנעדרו מפני , מהנשים השכל הלושי יותר הסריסים רואים שאנחנו , בביציםזה

 ופתול . הנכונה והעצה הזקן חסרוהביצים

 ההסראוצר
 וסגג,רס פיס, גגמיית וסגדו)ס mhrn, גג1לסנדפס
 : סמגויט סמtftw 6" גגמעמ וחן6רמ 6ט,נגניות
 קטרם פיס ים )סרסר 6נר סי גורס סוס , וגו' )ר16ח6גר ~מי מס גוסי סו6 . השהתפות טקום האלהלבאושים
 ולרסון לירים וסלף )ומוט וספון )רקות י,6 וסטיןוקומן
 'מטס 5ו;) ומין נמי סעגיס, ע'ד )וס51 מיטוס 'ממין)דגר
 והסמים 8גר , סיןvelt) (6 ) כיון ר5ס ונג'וס ,פ

 6גר , סימנס נספון %ו , סיי'ס )טסית 5גר , קרםמגויס
 5גר 5ין סור6ס לפי , 1;1' );סוס 6גר e)lh1 , סמ1מלקרסל

 1Dh (ס גדפי , ג)גד P'SU ל6ט1:כ ג;1ו,ס סיסיםמיומי
 ספק1)חס 6ע'ש ר') סטהחעוח, מקוס ~h?, ג%ריסשיט

 גן נס סטו,וח (oe יס 1ס כ) עם וכמריס )דנריססטקריח
 !') ס'6( )דף גגרגות סע:יויס 6)1 1יס11 . ס,וגייסליגייס

 וסע , נומר פס , מהל רסון , מגין )ג , י1ס,1ח גלוחפ'י
 , ומ:יהחו עסת גו ורקח מרס , ;ועט נגד , מסקין מיםין סאגת י'5ס , ש) מוסיף קנס , מ5ג) עיר ג) ומולקמגו.ט
 סג') , :'טור 8ף , '"וט קיגס , טוחן קיקכן , ט1מ;עמו)
 'ע1מ 5טר ס' לגרן סו6מל miPtt ימות ופיר"" .סגמי6
 גועת ממגי דעת ויסים . ע'ג , ג)'וחי יכי1וי )ילוח96

 on(of גזירו( שתג , סהו)יוה לגמי ;ווי כס;)יוססר6ג'ט
 גסהר כסס סחו)יוח );מי גווי 00 יס;)י1ת ועג מפסוק !סע)
 לכליות שיהיה תיסח ואיננו 1!'ס . טג') , סנ)'וחכפו
 נציצים זה נטו רואים אנחנו גי העצה בהסבתכח
 ספני : ,ספי ג)תס ונס וגססם מנורת וסוף , מסג) ת16תכח געגוי ג14ס 1;קי6ו , ו') גתג ז' פסוק ויקרץ וגו' .וגו'

 גמומו . הנכונה והעצה הזקן חסרו הביציםומנעדרו
 6ין מסרי ' סגך ג)) (anc סני,יס סגמסיון חלסט5מ
 וטובל : מטס ס"ס גמסרון ההמס 5) 5חס ו5ף , וקן)מס

 :וזע נגר 1;1'. חרם טנקה הפבעי שככח בעבורשוחק
 מפס טגגע)' סטמ1) גמלה אק ע) גסס ,ודט )6שכטגטייס

 סטמחס מוסג סט ט6מיו outnhs-n ויה . מס טוסט)
,ptnc~l, ע) )סה1ק טת ס6מרו )ההתוניס גלמת סעמזס ונס 
 , !ס )חקן סח)6ס גמנמחו מהגי גוון וגגי . !סזטחס

 מס 61) . סומק טחו) ג6מיס מ!') דגרי 6) דוחווססגימס
 ג' גוריון וסרקו Stnvo, גהוס)ח ס6חר1:יס הטגטייסט6מיו
m)twסדוטקיס טפי וסם , וטגירחו מט1גיו סוס )דקדק 
 סמגזי) ממסן חו1טס ומגם גמר1,חו ממסר סרס סגוסרמגיס
 נסס6ויר ;י , 11סימס וסירס גג) ויהנדס מיס )ו 6סרסג5זס
 וימק מסמסן מחיהגח סרי6ס סרי5ס )חון ג::ימסשוס
 , מסקס כלפי וומף ~1OD ס5ויר וגטמ11י6 סנטן, ג)ס')מטס
 ג'; חדימח תטעם )ו יס oro גממן :וגק ססעה1)ומלאור

וסוס

 הים מנקה הטבעי שבכח בעבור ,שוחק
והמרה

 יהורהקול
 6מ'" פגי ע) מרמש היתה י0' הכמא'שמז

 6פר
 אגס סב). גכר6 טנהס 16ז1הס ע) 7נלוק7ס

tD'Dlnשפ 36ס ונס , ככר"ם כגין נגכורח כמ 
 שיק נכח הב) : הרחרוח עטרם נדחיס ע)מהנדס
 )סס וסטפן גיס 5ח סממיס הו6 כי נכוס, מע)נכוה
 סנוף מ"מ )כח כתיגי ממכער )משה מוסותעי"כ סיו* ועם . כלמור הידרס כמעסה מ') )עטותכמ

 טכסי התגעה ע3 ושר"ת )גגה כיהה מיוהרתזכקה
 , מרס ט)מע)ס מקוח עי"כ ע3 סטטופוח עי"כ ,)כח
 כחכוכם תכמה י"ר ידי מעש נטה כיסס וטוכ)

 סקופ האלה ובאברים ס1סהס: ל% עיןוברפס
 היסס סעס ה:ר6ה )סי הכתה . וט'השתתפות
 :סכמים מה6מ7יס כס הנה , מ)7 ומתרסיסמהטפיס

 הופע עניני ע3 הפסקת כרקס למרו כעין , 6הרמגז
 ססס ot~tbo ע) )דבר ככ151 כן וע) . הסולהסטר
 , מריכה כמין עשן סס י,כיר , וגו' מהקרוס)מעה
 וט', 6)1 עס מ,סרטין 6)1 מקט , מזממה נמיןערכן
 פהוקן ונרפה . ע"כ , כוס זה 76וקין וכלס למרועד
 נכריס הי"כ סוגר ולסי . ההטההסוח עניןעגמו

 וס טיס , פענחו מסתרס ע) 6מד כ)הממניס
 , ג6מרוגס הגוגריס מה5רנעה מון ככססמשרסס
 ט:'1 6ה נס6 כן ע) , כמכן'סס מנצר ענינםסטין
 DSt' . וכו' nispit כליות כמו כקמרו5)יהס
 otutb 6רנעס ,גר וסנה . טיכ6 כמו כפרעןקוהו מז)* 6תה סתרי , כועס וכבד שמט כפענחהוראס
 )הררים 5כר וסם , וכרס סקנס הי"כ נסורמיוהןים
 כ6כריס סיס הSSb 61' הנכון הניצר oSlb .וט'
o]boק)הס כין ערך והסכמת כסהתט1ת מקוס , 
 הטיגריס גהערכח ומידיעחס )"6 סימןוכלמרו
Ot'CDl~יפ קר1מיס כני לעמרו מה הטבעיים עס 
 כמו )וט לסמך מס 1ה61 . ע"כ , )כטיס והנדס)מ1מ
 אכריס היסס עס 5)ה כ) כי , וגו' ידענותכזיוה
 , הנטסייכ ה6נריס עס יחס סה1ף )הס יססנעייס
 סעו)ס ססי5 )סמוק והעמוק , המום עסהפיוח
 6!1 כ) כי . )שון והקינה , )כשם הככד וכן ,נפסיח
 כלעומס נ"; משהטיס הס הרי שגעיה פש)הסמפד
 כמשוס רסס )ס יפ הי6 נס שיגה כ'נפסיח,
 ההיט;ייס סמ1פיס קסירח מרז מה ג16פןהנססיה
 ו(ש , סהי6 נעם נסע1)1היהס O"D'iDOוהכנרת

 כפיוח , ג6ן סמווככיס הנכריס ו5רכעח . יסהקו )5 גהו) נטו)' כן ע) גי . שוחק ופתול : סטחחפחסמקוס
 מקטת סומק טעו) רט"י פרס וסס ,. ohtno גפ' S~rn וכרוס ככר , יסנס וקיכס כועס וככד סומק 1פהו)יע:וח
 דף עסה ממסות ג' סימן ע) הסמיך מפרס )פונו סס(כיר 5כי"ס "כ) . מהכר כו טסירט כמו , ומממססמוק
1"(tSUD טס )ו טסמ1ר ומה מממוין, כמיקה מצון עכסו 

'JPgp 
 WtltD סכן וכחג דק, sffg ,poln טומן,

 וכנתז כשכס נרוסס פ) ~O'D כר6 עד , וכו' כ76ס כר6 כונךו געו)מו "כר6 מס כ) 7נרסי:ן, "נדהכמירס
שכחי ביי . וט' כה לכליות שיהיה ונמה ואיננו : סוהן קרקבן וכעתו כטוהטח 6ה נרע , סומק עהו)גריס www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 108 נבהכומשי רביעיטאמרמפר

 , כועפ וכבד . והשחוק השמחה תהיה ובהנקותם , והעובי מהעכירות השחורהוחמרה
 המתילדות "המרירותבעבור

 )נ""
 , ישינה וקיבה . בו שנעשית( האדומה המרה

 שהם מפני , והריאה הקרום ולא , הטלך שהוא מפני הלב זכר ולא . המזון לכליכנוי
 בכונת לא המקרה בדרך אם בי הנוף לשאר שמשים .ואינם , לו מיוחדיםשמשים
 שהם לאיכרים יש כי ועוד . סטם הנולדים החושים בחלקי נכנס והמוח ,הראשונה

למטה
 יהודהקול

 סמכותי כדרסכמכהי
tSib Osln ,כ)עח ספ0 קמן( 

 יהודר )6 המגל 6תנס . לומי ע) סעודה %יע%וח
 ר6יס DbtD דלך ע) מזליו סייס לק ,ס סכתע)

 ל !' נתקמר  6'טוקר6פ"י בטרקי Sba'("t טיסילמס דברי וקרוגיס . סטכ) עם סולע כ"י !מס ע))סורות
 , ו% קרמים, יעסו )" סהסריסיס 6מרו ע)כ"מ(
 , מטיס כמדלנח י.סריסיס 5ח הטיס סגעיסכריהם
 כן , מ,גן )קרירות גנטים הקרהת חקרם ס)6וכמו
 להמל ערי"וח 6)1 וכס' . ע"כ , כמריסיה תקלס)6
 כי יחיב סוה)וי

~aon 
 דפלייס גכרbton) 6 מ,ייס

 רשו ומגס )מרחן )ט, העריך SP3 כלירט)ריטה
 מומים נחמש, %ר , מומה ושנדנד כקרקע 16ככות)
 . מוקד טמן )ותר דה"נו החס 5גח p'Dbl ,דד'ן

 % 16' עליו היס יו"נ , דיק מומ'ס גהמומ,ומירס",
 מן ס6'ט הו)ךמ . lD('1_ ס5':ו , מזהו סנהמ,מוגוה
 כלן סנו'ס וניד ילך ס) סוקס טג'י , כ6ס ס'5סמוה

 מחמס ויק" מחש) סהו6 הסדרה )מוטממונר'ס
 : fp , והוכו וגסוס הירסיס Sib ניד ונעכססטזרס
 6סר tbo(( מן ש"ס 6ד כי . המזון לכליכעי
  החריט !נכל , סשמ % עמן htb1 !יחונןי"מ
 )כ גסמ!ה %מרו . המלך שהוא מפני :ססינ5
 נה,קיו, ומוט) מהחס מסדר וכה כמנהמה, כמנךננטה
 6מד )סיוחו , יכ6 )5 הפלסייס ס"ינריס 3כ)) כןע)

 חונ6וח DD(1 כי סרסי גה )ו Dn'S 51ין סגסונומיוהד
 כנר וכו'. והריאה הקרום ולא : סחייס נכריג)

 ס)כ %ערך וב! כלתרו כ'ע סיען כסס טמ!ססג'אנט
 !הגרזן סריקה6)

~hot 

 אם כי : וכ!' והקרוס
 ע"ד , העיקר 5הר הוה הג) כי . המקרהבררך
 10)6וח ממנו כי וכך )1ור מסמר מכ) סכהוגמטמר
 גמם וכלונו OSP וכגר . וכו' נכנס והטוה :היים
 Doelb51n כי , וכו' )סמוע 735 )רקוח 5גרט6מר
 יש כי ועור : כ:וךע המוט תקול (mttoממנו

 וכר )6 5סר SD סגי עעם הוסיף . ימ'לאיברים
 כי or1 . וסמום והריקה והקרוס ס)כ ינירסבסטר
 רק ס"נימייס ס6כריס מן )וגור הי!ס סוגה )בכו5ין

 ס6עריס והם , ר.סכעיח הסויה )עו)ססמחייהסיס
 סנטיתס 6יכרי כין סמכדי) התסך מן )מסםהמוריס
 , ה)וממח ססכעיה מנסם מק!ס טסס llrno)וניכרי

 נחסדאוצר
 זניי מחק"ת'ס ס"ס כטוע ועט . !ס גטגוי מסיקוקואס
 סמסיר0 וסת,וטס סדק טסזס מוט גגי ג' , וסר6ט!,'סמס')

 גתו סט,גוס, וט נססן , וסימוק סטממס מוקי )ו6סי
 מריז ס%ס זס כתהתס כמרקס טגטגוי "ן פטמו"סנרכם
 : דוס )גג '(מם סין וט וגטג!ר וגג'ז'ס, גדו0קיסנםפעחו
 ים סטטי ג'ק, ס6חיוויס שמיו וסו . השחורהוהטרה
 גח,ועס סקוס ננוף וסורן וס!נג ורכו נ) וק 6י,ו%יס
 שמיס ttsu יגורו !ס ומפי סהויס ממרס עריו חגגיגג'דס

n1)uiDtוכנר : המיר Dyll הסתיררות המרירות בעבור 
 )רגל %ס ג!ס !גס , סוט,ס סגיוק6 ססי5 נימס גן .בו

 ספר כמיק ,גי) טגגגד , סעגעייס נמירי מסי סיוםס:ח%ר
 mb גד!) חשן וסו6 , ממיס סלמס ח!)יס !(ס סרסמן

o~tDnטסו סמומן ממלקי סו6 סמריר!ח ומקור . היגיס )גמס 
 סמפיגיס סקרג 5ח ממנסססמ"ג

~nDP 
 סוס "טטח הנס טץ

 חי ט) 1Dro גי . מימייך )גטי גוורט )מליר!ס,ו:ספגיס
 עפתו ואתוס (tYV י') , יריק (Dh1D נססך ג)גזסמפימוס

 כ%5ומס5 גי . הסזון לכלי בנוי ישינה וקיבה :)פי
 וקפדו . גבס וגראס כסייס eh~n סמ!ון פקג)תגיסיך

otltineo61כפוח מן סיווזיס ס!ו!זי0 טגמות מ"מ טס 
 וג!ס סי6, כגס גי סמוון )סג) סקיגס מנוסס 6) עומס0וניס
 חוגרים מסויידים ג'ק מק!רס 6(ר ססרג(וס filfilנמלטו
 , סל%ורוני0 יפגר להכפי (otn(o מנגוף  י0נושס כ)!מסס
 גיפרו . חפ6. שהגש ספני הקב  זכר וקא : שסיוםוגורס
 ופוסל ostno פסרר וסוף , יפל0פס יפלץ גויס לבגדפיך
Ost~), ולש : סיומייך סיגרים נפספר ומס %  גן פי 
 0י"ך טוי פרפר תפוטם נפכ6ר כגר . וא' וחרי%חהן-גם
 ו יסרהב וס"ק  ובגרון סריסי 6ל מלב וזנך  וכן ג6תווכ,י
 פש סרס לקור ירי6ס סלונך ר"ל . המו-ה ברקן  %פבי

 היו61 סל0 מסגל דיי 4110 פן סל0וס 11ס%י6 סנדלן,160יר
 ס16יו; פכוסס כססרייי  ליתפיפ סיקוס זורך ,Dlh וסיפר,גיל

 סריקת זורך פיזר פנל  לתון. וריי תעויפי גשי16ירולסבוכן
 פיהוק וגגי , ילג לקרר גרי סיוף  סריפיני0 רפוובסרוס
 , 0*נרי0 כסוך ספית יתיג סלי פס רעל . והסוח :ללילם
1JDW61י יפות  פן 0016110 סתופ'0 פגל  

 פוגיפ 0וי סוס
tnstnv0111 ,כ* ועור :  גסרפ סהיסיס יהסגו וינה ספ1פ 
 ופור . ויו'יש

~DD 
 וסירופ ולרייס סלי  נתנגו )6 )מס טסי

 ג"פ סיט פס ס6נרי0 ימריר נכיסו ל6 כי ויון1ספ1י,
 יבש סגנון וכצנרים יסויים רק ~(Otib פ011לפיפס

 : פר  ס6ורי0 4% 0% פגני פסולי,  קף0 יססמלפפס
מפני
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ההיי רכיי כאטרספר
 והקרום , הראשונה והתולדה הראשון הטבע שהם מפני , סוד החולק מהקרוםסמה
 עולם בין חולק שהצואר כמו , החיום לעולם( )ג"6 "ועולם הטבע עולם ביןדולק
 הראשונים והמוצאים . סיסאו"ם בספר אפלמון זכר כאשר , הדבור עולם וביןהחיים
 בסה העובר יברא ושם הזרע יצא שטשם , ההויה שורש ושם הטבע טעולםשהם
 ויותרת והרם החלב המוקרבים הנתחים הבורא בחר משם , הטבעים ארבעתשגין
 עמוק והסוד . בקרום ולא בריאה ולא במוח ולא בלב בחר ולא , הכליות ושתיהכבד

למאד
 נחסראוצר

 ר') . היאשונה וההערה היאשון הטבע והםספנ'
 ססגע עורס גזמוח סם ולגייסשו

 (סו"
 כסייס טו)ס

 עומס גדמוה הס סקרוט מן ()מטקס התגייס 1"מ,סותסבסד,
 מג.וס ס"דס :::מת מפי hh~t . סר1מוייס טקס 1סו6מפייס
 ג5(ר , סקווס מן ס)מט)ס ס6גריס 1ג) 1ס)ג סמום5ל

 ר.57( סו6 הזגcitu1 71 , 1ג)נ נפוח ס"זס ס,(ממקמיי
 ר 6',1 טיי5ס מן י1," שקו) ן uhc' , י1," סדג1ל8מ(ס
 ג;) :וט ,"רב המי1הוח Dl;rw ;סם מפד וקיוו שוסקי)

 מו,".1 ירי ט) סדנ~ל ההון מ(6'ג , שמע סו6 מייסישני
 סר6(1ויס לטח )פי גמ1מ 5(ר המלכפת נ"ט מנד htoiסמת(ס
 . 1;1' אפ"טון זכר כאשר : גדסוחיו מהגר ומפןס5מריסס
 הי5( גין מ"ק ה11"ר גמומו כקרס ט) ית' הגויל8ססנימ

'gh
 סס1גוח המבג"ח )ו:( ס(מירס גוס ת:)ס )מטן סמ,ס,

,GhSוט וט גין יספסקס יי1" מביס סמ"ר גסי~ה ;י( c?nf 
 : ע'ג , )רO)UD) :5 הזג מן כעומס וסעבניס ס16יסגם

 סיס לגריס ע) )מעל מוסג וט . הראשוניםמשיוצאים
 סמ1!5יס סיס 61מל , וכו' טו)ס 3ין ההפק מסקנססכמפס

 סוחמיס סגורן נהל מטס 6(י הרגע מכונס טסםסר6סו;יס
 כזומר . המבעיים ארבעת שבין בסה : נסמוךמפגיר
 : 5הד מג) סגמסך ממוגים ומ6רגפס יסודות מ6לכעס18סככ
 כוס . והרם החלב : קרנן ועסין . הבורא בחרסשם
 סמ,גמ ט) הסרק סדם וגן , סחוג מכסס טסה יגועס")ג
 הפי יתסס (:ס שגר וגג))ס o'9)he osilfinn~I מןעיקרו
 כמסך ה61 . הכבר ויותרת : סקךמ1,יס סטגעייס דטס5פ'

כמגיע

 יהורהקול
 העולס 6) המהייהם המ"ק מן , הגקרכיסה6נריס
 כ6מ1עוהס. הגכוז סס יחו) "סר התמהוןכסכעי
 , סניו "ה המסרתיס והקרוס הרעה עם כ"כ כהר1)6

 המום )6 נס , הג)נ)'ס )עורס מהיימסיס)היוחס
 6) תכ61 )הס 6ין 6סר כת)6כיס )עורסהמתייהס
 הטבע  שהם בגפני שמרו רמו וטס . המכונןהעיקל

 )סמירת ה!ריכיס ה36ריס טס כ' . וכו'הראשון
 , הכקות col המין ו)סמירח , llrno~ כרי והםהמס
 נגסטה מג,רה , המסג) ח6וח גמ נענ1ר כןסוקרתו
 1כ) . ויקרת פ' הר6כ"ע כסגרי , ;טסי כנחסונס
 ספעו)הו מהי )הטיס הס טס הנמריט שיכריספ6ר
o)bn: ה3ור6 סהסנימ . וגו' אפלטון זכר כאשר 
 )כין הרש 3ין הורק הרוטר כמומו ס76ס ע)יהכ'
 המטכסת 1פס כסמירה כוה הסקס )מען ,ראוה
 והטסקס ריומ מסיס הקולר כסיוה גי , כרפטהמוכנס
 מן ot)lpn והעס;יס ellbo כמ ימלט גוס זס3ין
 , קדש כהר יסהיהו זן" ירעו ו% , ר6ס )מעכסה)נ
 הראשונים והמוצאים : סמה הסכנה הלמסהטס
 . וכו' כהר מטס כסמוך מיקמר מס עס ;קמר .וכף

 סמוקרגיס הנתהים 6ת הכורך )ו מכמר )ומרוסכונה
 היסו7יוח ההחה)1ה סס 6סר b~on המקוס מן ,וגו'

 מקרוס מן )מפה יסגו כסס) 6סר הטנעיסוהמרסיס
 . olpn 3מה הפקעי העורס סס )הס h~lp1 ,המנדי)

 , הרטיות הזימות )"רכע והיה יפרך ומטס הדס יתהוה ססס הכגד מן מוטס כי , הביה"ח )6רכע $"rולפו
oSmno~$ כ6כריס ורם, נקמרו כגריו מהוך כך 6הר יהג6ר וכן . ע3עו )סי הרזוי הומן ס6יט כמירח ענין 
 כק המיןי )סמירח 1:1', ההויה שרש ג"כ וטס ע"כ. וגו', השרגעה סטכעיס ~bi1D' ע) מהקרוס )מעהחסם
 , העובר יברא ושם ס6מר מה וסוט , הנקנס מ71 גגן , הזרע נצא שכישם קמרו bD1 , כהכר%ד

 סיחמונ כמה 6מר (1Stb , וכו' סכין כמה ולתרו . הנוכרים הטבעים ארבעת שבין בטה סס חספסשהויהו
 )מחימם מתוך וגרו עון ויכף י"ג 1D'D כס)יטי סוכר כמו , )076 ממר הס וסרס ה,רע טכנח כי ,ס"רכעתן
 כ11 , המסך דונן ה,6 היוהרת . הכבר ויותרת : 6' סי' גר6סק וכרונו הזעוה נס , הטניח גהקדמסמספל
 35רי 3ין ספ3ךל מלגן סירוס פי  מפסך סירוס , וקע ס3י5ור סרסי3 מפומי וסרר , ויקרץ פ' רס"יפכסנ
 , סגיי סנינ 3ללפוס סדיק מנסר סל מנע סכיג 1 ספקיף ספסך ים טל ורוית , ר,מיכל ל35רישעומס
 1פ13"ר . ע'" , הככר יוחרת סחורם ונלסון , דככר6 והיססת סככי מנר מחתים ג)סון גקר5 סר61ומנסר
 פס 3ר3ריגו קים ככר וט'. בלב בוש- ולא לטייפ: קרנ סיס סכור קלס  פט סזס סיוחרח כיטפס

 לס' גיהות ריי רסס טלס ,p~bעל ויקרי ס'  סרפאן סכס3 פס פפין % נמירס ניפח רפסו מסיס ג"כ ולספר . סולת ס3סירס ODDJטטפרגו
 3מ טמעס' געכ"ך כי  3סס, סימריס ספמס לחרופ רלוי ויסר , ווכי

 , OnDDO כנגד עזיו ידיו יסמוך קרכן וינינו ימפ6 כמסר י! סי %ס , וכמעמס וכעטר כממטכס פמריס%ס
 ורגליו יריו כנגר וסכרעיס, וססלוס ספהס3ס כלי  ססמ וסי)יוח סקרכ כ6ט ויטרוף , סיכור כננד שיוויחודה
 לנס כל 3טסותו 5דס סימטיב כרי , מגנטו רפו כיד ספ31ס פל סרס ויזרוק ,  פללנסו סל סטיסיס לדיפל
 ויטר מפורס פפגו סלקת סרור, מסר לולי נופ;  ויטרף דפו טיפתך לו יר15י ; וננצרו ינופו לגרוייו מפלגי

  35רי קיטי כפד  סקרכן 5נרי ושלטי , פ% סמס מפס דמו ממס רמו פיסל סוסנקרין
 5פוו ער , וכוו

 וסעיד יגייס ספל קנייני מול . עפוק והסוד : ע"כ , הנדס גדנרי סרג *מכיס מתקכ)יס לטויסיאנס
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 של8 יצירה בטפר דולשין אין נאמר וכבר , ארוך( )ג"6 "אמור והפירושלמאד,
 צדדים לששה צלעות שש כפולות, שבע אמר ואח"כ . מזומנים שהם ומעם ,בתנאים
 הוא , ממקומו ה'( כבוד )ג"6 כבודו ברוך , כאמצע פכוון קדש, )נ"6 יקדושוהיכל
 ודמדצ . ההפכים בין הטחובר האלהי לענין רמז , מקוטו עולמו ואין עולם שלמקומו

 יהורהקול
 o(nbilo ntbin ע) ס' כסוד עמך מי כי עמקוע)
 , סנ,;ריס הכמס פזילות גחינ1ח ככ"כ יוזר מענה36
 גמנ6 ערך ו0 ומס , כחמור וס6וחיומ סמסטריםומס

 והקלן סנדו) מעלס מערכת עם nPnibtכמערכת
 מספן6 ג!,1 5!ס כ! כי כ6ת1ר, סגתןומטלכט
 יי6ה . 1קי דורשין אין : יעכס ט,6 מהוס,רוח
 כהטיח כמעחס 17ר0ין סטן כהג'גס טחניגו )מסמכוון
 מכין הכס היה 6"כ b)h ניהיך כמרכנה ון6גטגש
 : סי1ירס סטר ע) נר6סיח מעמס ויכלר .מיעחו
 : מהמה סתג6יס )הפל . מרוטנים שהםומעט
 קדש והיכל וכו' כפולות שכע אמרואח"כ
 הכפ1)1ח טבע ')ירס סטר גע) טטס מכונס .וכו'

 מפס וטמא! ימין היווכחו קשח סטט כגנדסיוכלוח
 האלהי הענין ה61 מקורט וסיכ! . ולפר טפסלמכס
 פגימה מלך נח הגורה ידי ע) הססכיס כיןסמהכר
Ottpi(יכו) סיס י6 וכלחס , מחג1גחו ע) דגר כ 
 61מהחו, מהותו עלס )היותה , 6הד רגע lS'bh)עמוד

 מרחקיק)והי1, וי0גפ!ו.כ! כנינו יחק!קןוכהסח!קס
iibw; ומענין . ואיננו כו עיזיך העיף הוחס כממריתהטך

 תהו"
 ס' ככון הו6 , ההטכיס כין סממנר

 קים סיח טסמקוס כמו כי מקום, כטסכנקרץ
 הגמ)16ח פני ע) המרהטה 6)היס רוח כן ,סמחק1מס
 סעמדס )סם הנותנת הי6 וכ5מ1עיחס onbנסרכות
 תה1גחנו כדרוס וט ע! טכתננ1 וכמו , מחמידוקירס
ntpsKn. י' סימן כהמיס' דבריו 6) סגיך וטס SP 
 וט ע) כגונו מנהו הן כי , וההייס הנמהיםנורח
 ))1רס ר16יס סיו דק יומר מוג נמוגו 1ג6טר .סח6ר
 וסי6 , יזהר השהיה המכמס כס חר6ס נככזחיותר
 וכף ס~ן סי ונ,ון וססגס טרנט ק1ח )ו 6טרשמח
 יעמוד 16 , ורע ויעמס כמוהו יוליד 6סר עדויגד)
 )מכמס ססו6 סמעטס כמו 6100, ה,רע וינקטמעטתו

 כמ וה61 , סכע "ננס הנקשת כו סחשעס0מוט)6ח
 )ס60ל 6טסל היה 'bSn כעכור ממין, כשמילחמספד)
 והים , מטתניס מ7כליס מורכב eton גענמוריס
 , סמ,ון וקט) ו)הו3זס כנידו) הפס הכהזח )ו 6טרג)
 העכע יגהינהו 6טל ה61 סמקומימ ההו1עס 'גוע)6
 'נסיגס ית' טהכול6 הקמת וע) , הטי13סוטיס זבליע3

 btOO 06 התכונס 6חס קר6 , מהחטנ01גחכ1נס
 יותל סמונ דק 1כ6חר . כמ 16 %ח 16 עכעחמין
 לפף הים 'ותר ntoSbn סמכמס כו )מלקותזמזמן
 ודסהו : ע"כ וא', הסכעייס סכמות שתי נורםלהוסטח

בנקיה

בנקודה
 נחסראוצר

 וט ט) 1דוסוו , המבג) )לנרי ס1טימס לגרי גיןכמגדי) סרו סקוס סו5 ממסן פירוז ו'), טס נהג וממורהי .ויקר ש' ררי וג'י , ממעיים )גוי סוטימס חוו געשמגזי)
 סכיג ntuS11 סדנק הנטר ס61 סגינ סניג )1 סמקךכמסך
 וטיפטף סגד מני הכמיס ג)טט ,קר6 ססו5 וסנטר ,סגיג
 עם סוס וסיוחיח , עיי סגד זחיח ollno 1ג)(1ןז;גד6
 )פרט לסור . אסור והפירוש : סמ"ג" )גגי ק"ג שגזקנס
 אין נאמר וכבר : מהורס מכתרי ס6% )ן, ריכרדוט

דורשיי
 "נ( עיף גהגיגס . בתנא'ס אלא יצירה בספר

 כמטס גו "יט )מי 6)6 הויה כהיי מוסרין 6'ן 5מי ר'6מי
 ונגע 0י0.ס, והגס , ויוכן נניס, 11(51 המטים, סר ,וגריס
 mt)f וסטר מריגה מטטס ;גון חורם סחרי 1פיר('י .)מ"

 מפנם רקמן )ה; 1וג1ן הרסיס osn1 יוטן . גר6:יחומחס
 גיודפ ~ס תמאיס סר 5מר י'ד( )דף עקמן . רצי טג'))יו
 מהמגיס נהוה יס5 1ט,5 חורס מ1מס' ג0מטס ליחן)'ס5
 , (OSPD נסג1ר1 )דורו טניס טנו50ין וט מיס 51:11 ,טוס
osn1וט"ו סי) ספ1המ גסטס חיסית , רג1תיו כמהריס וט 
 דורסין 6'ן ר') . בתנאים אלא : ע'; , גקיגו ז51גולגו גגי 6ג ;גון רעי 1ט'רט ג)"0, סנטו מורס ינר' )מסר,1 ;חוי וט )מב וגר, מחך יגר כמגין וה 11)1ן ,;מרייס
 "ס סוויר'ס (oth)n רק טגס הטמ1קו0 גכ1ד1ת 'סיסגיפר
 6דס מג,' 1מעע י') מרוטנים. שהם ומעט :גגמר5
 שים מ)ו0 ן"1'ס סיסיו סו סו,גר'ס סהו6'ס גססטיפ,16
 )כיירט הנר . כפולות שנע אמר ואח"כ : תוייסתרי
 )טופח 5101 יתר גפו)ות טגע טט,ין 51מר י1ירסמסר

 : 1;1' ,דק thnan גע1)ס (or1 e~ntP , סזג1טוסס5ות'1ה
 ממוח ע) גלמו ג6 ט;5ן 5מי . צידים לששה צלעותשרפ

 נימיות ס61 1גוגס .*חג ' שרי )ו "ים תם וה61כנסמיות
 ימיו גק,1מיו סונג) ט;) למפני . גיורת ס,גג) htbtגהנרמ
 סיס מוס, מקרס וטהר מש מ,ס 6מי דסיוו , טויססגגו),ס
 bSD ,)סוס סטטס סנס וכן , ק,ווח 0סס 6)1 מרהקיס)ט)יס
 וד1גמ0ו , מעוקג( וקרץ ,1גי6 נמין גוסס גסס )ר')מעוקג
 מטקס 1סמ6) ימין ו6מ1ר otle סטותןגגך

~uns , ל"צ ס;) 06 סמק"ס 6)כ' גה גימוע, מנווןקייט וסיגי 
 כמשיק וגל ג) י' יימנע, מכוין 6100 סט6)ס גזרןע)'ו
 קמטן ג"מ,ש וסן6 גמר;וו נתון טסגמ נקמר ומפמירסגטס
 מבוק קדוש והיכל : גבס גי S7D מתקטע סכםסיסים
 קוום וסיג) נקמרו יפייס ספר גע) טג11ן 1וס ר') .באטצע
 ברוך : סב) סמקייס ס' כנוד טגיוס סי') , ג5מ,טמגוון
 מו') וקמלו )ג", גהוקך) פסוק 6% מטקומו. ה'כבור
 לענת רכן : מקומו ספו)ס 61ין טופס ט) משמו יסנוןכ61

 )ומי רוכס .האלהי
 גבוה מיס זמום )מיי 'חק )6 טייחן

 סדרר מעפיו ססמקוס נמו נ' סמ1וס 6ג) , 'כגוךג6)ס1חו
 , גולו סעופן ollpn ס6)ס' סטין כן ומקימו ט)'1"סו6
 ניצור מיס נסס כרמוי, מלגס) ספוחן סיס מפנו50)1)6
 61פגם , גמקרס פוגמו רק וש6 , גיחו סמעמיז זגלט)
 6% פלס ויוערל 1nwol גטנס זגל ג) סמק"ס ס'גג,ד

 טפפתם סטפ) גש)ס owh)no וטונוס , גלמיי ניגר תמני זנר יסור SD נפרס ירכן . ההפכים בין השחוגר : גטקסמשמי
 ורטוש : ieh: גנ0 סספגייט הסודות מן ממנגל מורגנ ;) 6ל1 ושגי ן נגוף ס5זס שמח ק , שימי כמפעמו ידיססשל

בנקוהה
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הכוזרי רביעימאמדמפף108
 , המשכים ושלשה צלעות( שש )ג"6 צדדים "הששח בעל מנוף והמרכזבנקודה
 אשר הערך על והעיק , הקצוות יקבעו לא התוך יקבע( לג"6 "הקבע שלאובעוד
 ונפער בעולם הנקבע בערך ההפכים יתחברו שבו , לכל הסוכל הכח ובין אלהבין
 בעולם תלי ואטר . אוהו ומסדר חלקיו את כולל דבר מהם אחד לכל שם כי ,ושנה

 נחסדאוצר
 גסו * צלעות. שש נעל סגוף והמיכו.בנשרה
 ומטס מעה גין ממגרת הי6 מטוקג ננוף הלמבטיהטס:קודי

D'lDtmhl , וזר ,ד )כ) קוים :מסכים ה5מ1ע ומנקודת , 
 : 5מ,ט,ה נקוןס ט) לעד כמוג'ס ,)טות סבי כ)וי6')ו
 ובעור : ונוגס ורוהג 15רן וייי:ו . הטשביםושלשה
 יעייר ס)5 גימר . הקצוות יקבעו לא התוך הקבעשלא
 וגס,ב6 , ימוט )5 )ו מונק המרגו יסים )oh! 6 כקפוחקיום
 כ) יח:1פטו סמרה 1גה1וגת , )המהו סקרונה יו:15סמרה
 והעיר : גולו סנוף חייג סו6 סמיכי וגלילו , גובססקלות
 גט) י') . לכל הסובל הכח ובין אלה שבין הערךעל
 "ט גסוס גומרו כמריס גקו,ר 15ן )11 סטיר יכייסכטח
 סטרך )ירט , ג6מ,ט מגוון קורט תיג! ,כדים !בכסלנעות
 סמקיימח ס1ורס וגין 11,ר בגב) ההומר כגין מס 7111גג)
 התג) המ,י15ה גג;) ס1;גד )דגר מגיע ס6הה טד ,קומו
 יתחברו שבו : סמו יהגרן ho( 1ה51 , ומקיימו סטו!ס)ג)

 גגם גומר . ושנה ונפש בעולם הנקגע בערךההפכים
 וימס 1נ,ס: טגט1)ס ההסגים ג) מההגיים כסוךס6)סי
 גט) . ו;1' מהם אחד לכל שם כי : יצדה ספן גע)פתר
 "הד );) :ונר גרגריו מס יירהכסר

~th11SD 
 גוס וגו

 (ostu מ"י מזמר וט ר') . וגו' בעולם הלי ואמר :סג)

כמלך
 יהודהקול

 נודע.. ככר הממכיס העסה . וכו' תהמרכזבנירה

 כממונתי זכרים ע:יה' וכגר . ועומק רוהב אורגהיוהרי
 יכמת , ותרכ, כ)קויה יהכ' ומיונו בין ע)הנ,גרח

הקור"
 יוכ6 )6 מרכו סגני כמו כי כוה גונהו ותה .ההנר דגרי 6, מה כקותן otsinp )הי1ה0 03

bSnoהטס גקויוה סס nilsp ס)סס הכקוה מהן( 
 המהנרח. ה61 ממרכו למנם כי , ועומק ר1מכ 6וןךנןי0
 כקכיעוה כן , כלתה הקוים ישגו תמנה6טר

 סנ,גר הלנהיוהמרנו החי
 1ה1"

 התוסטעת הנורה ניגון
 , מהכונהו ע) דכר ויקום הקטונת יקגעו , יהכ'תקחו

 יהטך והודו המסנרוח לטסו 5ו ממנו טניסוכתסהר
 )המO~b 61 נגרה "ין 050 , מעמד 51ין )ממהיהעלו
 הכמ 6ן טרמו 61טטר . ט5ן מי ג5ן b'(a ו5סכ6ן הגי כ6ן הי6 6ס , מוגנ,י0 נמוח 1)nctb 5 )6סס

 הנקרין hlol כסרט "ס , ol~lno 5ה הקוטרהמנסיג
 גו)), טכס ס:קר6 והול ככלן D~D , 051'טבע

 , מסר"ט1ן ע"ג "' המורה הרכ מן מצו חטוףטע)יהס
 ק1תס איכריו יקטור 6מד גם סג5זס 1גמו ,כ6מר1

 עגיו מיסמור צריך מה 5הד )כ) ויחן ויגהיג0כק1הסוגו'
 "כמיס ומרכה המי, נוף המנהיג הכמ וקמרו הרוס5יס 15חו כיקרו 5סר blot , סיויקסו מס תפו וייחסחקות

 מזפ ג"כ מיניו "יס' ויפטור יפגזו ס)6 מיניו ויפמ1ר כקנחו קוהו יקסור כמ ככפו געו)ט כן , סלעוקרקסו
 . עכ"ל , )6 06 הנסג) גמנוע ob hto כיון בו ים הכמ וה , העורס איסי ק1ח ג"כ ויסמור )כתרס ט6טסרמה
 ע) דכר העקרים וכע) , ערו 1D'D כרונסון (oSDn כחוגם הי6 ה)6 הסכע ענין ען 6מרח1 נוע י' ס' גסנינס

 6)היכס ס' 6ה 1עכיה0 טסוק SD מססטיס ס' nDh3 הר"ג"ע כוון הוה התבע 61) . מ6 פ' כ' תפתר6ודוהיו
 וידריכ0 מכתהס יטמן יסמרוה וכאסר , הורהו והורס כיסרך) כהר הסדיו )מען והס"' וו"), וגו', )ממך 6הוכרך
 מסמעח 6) סל גוטט טיהיה והב)) , )הס יויק טן6 דכר )כ) יסרהזרך

~nclo 
 . חו)יוח הנקרץ והוט הסתיף מן 6דס ט,קכ) סנוף הסמר כמ יהלומן הנסתה וכמהסמן , הגוף תסמעהSb~ סרס טה:טמה היכר הסך 6:1

 ר6ף. כקמרו ע"כ ס' סוף המורה דגרי מס מכוונים 1הס . עכ"ד וכו', S~bn oncnl בג) ההיה המרכסוסגה
 1nbrg מס' הנוף הטומר הגת ההלתן ען הורה , עליו יסולע ג6מרו גי . ע"כ , וכו' עפו 1ס1טע 5מח'רוגז) הגש מן נכד) וסוך כגיף כח u~b 5סר )5דס ה:16) הנקנס הס;) ימס )עולס, ית' ה46ס ימס טגומססיס

 בין אשר הערך על והעיר כסמוך שמרו המכר ירמוז הגו), ,סכע והגה . וסעוימיח ע1ו עליו ססוסעחהסמה
 , הסוכ)ס השהי סטם וגין כלס הנמנ5וח כין ה:מ61 הפרך ע) טהורה גוה רנה ובו/ לכל הסובל הכח וביןאלה
 PS"DD וטס כקמרו (D~pn ~nsDD סערך גדתיון , מתמיד eltp ען ה)קיהס כ) 1יה6מדו יההכרו כו5סר

ס6וחיוח
~ibo 

 טהו" ופקסן הגח) התונס מעלכח עם
 הכח וכין נדייס "co~ כמי הנוסב 5!ה כין 5טר הערך ען מסעיר נאתר 16 . ע"כ , וכו' נטנה :סטע"ס )למגיס עריס 6והb1p1 0 , 6מה הומן, ומערכה ה6ד0

ttSb~(פ הנקכע הגו)) כערה גכ))ס סגה כערך וסערהו . תה0 טהורככו ההנמס יתמכרו סכו )כ, הסוכ 
 6המ)קיו כול' שהי דכר תהם 6מד )כ) oc כי ונס טופחן. ע) כסדר )התסיך כתנהנו וטוס, ונטפנעלס
~TDnl

 ע3 הרד"ק פכהנ תה )ך ,חכ6ר טוכרגו מה ומג)) . וכו' הטכי0 כין elon כת)ממה כמלך הו6 נוחסריסוכ, האלהי הענץ וכין כינס מהערך 6מ"כ כלתרו , נדייס הססה געלי הגוטים פנין ימיה וגכ))ס , קוהן
 והמנהיניס הפכים הס כטונות פגע וכן , הסטכיס כין הממכר האלהי )ענין רתוכו6 ושתנעי , החרה מתרה כתו 11"), ד'(, )וגריה עניה נרסיס אכעס רשה ע) וגבס כטס ,הב מנורה בנסקמרו

~llDS 
ba הטכיס גלו 

 כ3. גוף וכן , הקודה והוך הסכיעי הו6 הצעות וכע) , מיטריס וט)טס נ,עוח סט וסעו)ס , )גח כוככ'טכעס
 מדגר ,גר , (Dith מכוון הקניט 1היכ) נזדיס )סטה 1)עוח סט כשלס וכר יקירה מסר סכע) b)b .דכר
 ההו" ה6)הי הכמ . וט' אמד לכל שם כי : ע"כ , ה:ונר'ש טכס)הכגד

 3כ3 הסוגף
 קור"
 טיש( )כמו or 1%6 שר"ח . 1ט' בעולם ונלי ואמי : סכמוכיס נדגריו יקכנו סיו "סר . מס,סהן "הדבב) מההרף פס פ
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 י10 נרהכוזרי רביעימאמהמ'פר
 התנין שם תלי . במלחמה כמלך בנפש לב , במדינה כמלך כיפנה נלנל , כסאו עלכמלך

 יהודהקול
 הת)יכיס עורס טסס סמנהיה הזקי ס!טת כיהנהש)

 מהם "מך סי כי ,  הההחין והעו!ס הנכניסועורס
 ה61 והנה , 'הדקיו 5ה הכו)) המהי העגיןיחקייס
 ושנימו , וסקיוס סהה6הד,ה ט!וס 3ריהו 5ה יוגוחן
 ס"ק 3' מקמר הכהכ כמה מום נוה כע) שרי)וט
 הנמ,16ח, מדרגש ס"ס :) גו)) כ1ג הו" הקוס ,וו")
 . כהנסרף "ס כיהון, "ם 3תוה)ט, 5ס סיכהן, )מהוזה

 , כפ ומגמעה השגיות כו אין הו" המוה)טהם)וס
 האמר הסוס . הנכורים גמאים ימו" elnhוזה
 הסך ,הס סבן היזה כעס , הטמימייס 3נרמיסימה וזה )ו, דחס "1 מה היגינה עמו סיס hwניהד
 , )הסך 17מה 7כר )הס ים"מנס

 נדי הההטך וסו"
 והסגי ,מורח מהס ה"קד והה:ועע כה:סהנ1עוח
 מנהמה עמו טים הו" שהנטרף האמר הסוס .)תערב
 כ1)) כה ים," r":rl "מהי הה:גיוה "ווהסגים
 orl , !,ה cr יטמיןו כנה 15הם וסומר 3יניהסמם)ים
c)nhנהמר ilfinro מההש:'וק גו טיט 

 טכוס 1ע1סה ההקריס טום: כה ים "!סיעכס. מה'ס!"
 151טן ההרה ם!ט!ח יכ!: הזרך orolניגה:,
nth~ino, ההויה ררך יהכן ו!" יהקייס י6 וס ,,ויה . 

 מעוגה ומדרגה! הסקוס כח גזו) כתה ר"ה כן5ס
 )תענה הכהגנז תה נ" וכור . ע"כ , וכו'גמ,י"ות

 ג!נ! 5ך , סעורם ,תערבת ייומנו סג!ג)יס עני;יכי
 כממוך טיוכיר וכתי , הסנה )מערכה 'ומםהממט
 ועג . הסנה בקי יסהדרו 13 הנוטה הסמםסנה)
 ססמט 1נ)ג) העורס )מערכח חג' הנה ייהסכן

 הה)' ג!קהו הסיכה המליף כי crh . הקנה)מערכה
 טפס הימה ס!מע!ה מה עג נרשו הערםגמערכח
 וכתוסמ)"כיס

 הג)ג,'ס ע"ס ע) שמס וגג) , סיב"
 שם רולי : ט)1 -ג"כ" 5וה גרוי מנך הטמט)היזח
 "והוחס טחו סחכונה הכתת כעלי . וטו'התנין
 q,:s קוית עגו)ס ימיונס 3ממ1גה ויתגירו5וה1ח
 ולקטון , )ס יקש סטתק דרך ההתה, הגועהר.מנכ!ח הי" 3נמ11ס, rno(a "זור 63תנע העליתסנה)
 ילכו כליחס )ית :סכי יחר וב) , O"p'D'Sp'h)עז
 , הממס ממסק) עק)ק)והס מעיט סס "ך ~ttirbהפח
 מקלס דרוס !)ד "מש מה תקיט נשון יודמלייט
 נפתות ה;,גר המסקו) מן כלטייטס מקף וים ,מזה
 ימן St(lb, )כקן תע!וח מט ר1הכ סיעור עזויהר
 הק') , הבש רוש סיעור ר.רגגי!וה מע"חסי"פ
 St!Dno מקו ח;ועהו מרמיק מכנגוכיס כוכי סוסובין

 הטיח לסחי מעקה מסטלרוהר
 נונה גוכם זהו"

 סטטי ומגס הגריו. ט5ר מכ! יותר נדודסמרמיק
 וסטייה otr~o מאך מגאה מהן סה"החעגובה
 הגג!הו כס' 5מד כן ימסרתיס, יהר מסלךמנתה

 , יהד ומהיגהס 113 11 גטגיסהס ישטו ,סת'והדח
 הקנה מן יערימו )דר1ט, הנין ולירח )!ת11 הניןנורה
(6Oi~O , המה. נקוטרסדיר בסחי ימהקנריס ~כבניס שמנע רשים 

הנזכר
 נהמר-אוצר

 שוט'
 ההשין שם תלי וקירס: סוני )%ן (tOnh)t גמי

 ע) סחוגמיס 15) מיש) טס טס61 יע סחין טין .וגו'
 מכ4) גי ;ודם ינגר . מסמס מגוג) סימנס ג)נ) ,עיתטין
 )סיווג ר,ונ' , וטס יקי מם( המקוס 16(ן החת מבמטסלך
 סמולם נ"נ) ג0גיר0 סס cinollcno מ1)ומ טור ~.ot)cג'

 תיגנו ע, סמיקות ג)ג) ממותן ס6פ,טי מקו ויחגס ,מסגיג
 קו ההקרן 510 הכמקטי וסקו , )דרוס וגן )נ(ון מסקתס(

 סירוו olthe . מבמם מספן כמט סקו 1: וחילקספקותי,
 פס ווכחך ומקוהי, עגו) מן וופס גטנו, ס6ר: סויגהוטחו
 ס(גיסס, נקוטה שחי לקוחיסגו:

 עגו)'ס טרי גזיי
 :,טייפ יתו,' . ג)גז מק1מ1ח נ"מ טנ(נביס נגדורסומקגיס

 ניוחר מגיע ר"ג סינתז נעקוש עגו)'סס וטייח 5ין )גתגונג. נבקר וגן , מנצוח מוו: גמ1 יק 5י,1 מפקיחי סיוםג)ג)
 נר )סיומי , )הוין , ספקותי כין לכת גוגגי מ(6ר 5מד6, היום ג)נ, שגין סכו1ר (טמ ימן ההיגח מקרו , מטוחמ((
 סרט ומןגריו

 טוי
 נהג4ת והון , ופו הג' טד יונהג

 1ס;;' . מרמר נ)' וגצה סונג טז ומכי מרר ומבסרהגו
 .  גרגר )ך )ס:ג'ר גר' סיר" וגלגל סיפוח" ,1רת xS'1ווטס
 ויסים , קגוט כס'רח מגדור  גרילים  O~st)1 סני לוייךמנס

:"14; 

 DIID~ עגי ה 1 ג א עגול פ:),יון 40ו,נ
 סמגוש סירמיי תגרור

 :"D(St טס61 ספקותיי עגו) המחממס
~nba 
 ד ו כ א וקנו) ,

 מס4)הו6
 מכי

 דון ע) 1ס1!ן חוגג טסירמ , סרח
 n(eiun קריים טסס גדמת1 6ותס וגטנטטר , מוס גינ מוס ה ד גטיטור לקשחי טנו) פתחת טטס 6101 , (סטנו)

 . גפרוגר תנין גסס 11 פויס וגנם , נ6פ!פ ורמגיסומקריס
 גנג) טס ככוגג ג)ננ הגור מקס טסס 1 א סנקוזת קבי011

 ג)נ) חעעת כגן )מערג ממורם ירוסס תכעס לכס ,סלמס
 6מר ג,ג) טס 6ט 161)ט . )כח גוכגי גט6ר וגן ,סירם
 מטופס, מח,יטטיס יOt:tllh1 46 גלילו 6ן , 11 חונטהסמג.6
 סטפמ )%רה הנץ, (ס סר"(ו,.ס ססוגניים הסס ספלוולגן

 (ס61 סרותי עגו) טס מאונח 11 ולועס . ו)ת,1עחסממדומי
S1)DDanc~ , 6(תקמר גסינו , )טקס 6מז מ,! חמת ר,ומ 5חד, גמקוסרק ספוחי חחי מגיע ס"מ סיס )6 וס ט6)ו 

ד'מ
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 יהודהקיל רביעי13אמר נחמראשר168
 כמקף , הס כמו טהו6 ,תקי כסס קרי6תסוהלנתו
 סוכרט, כתו ההר1כ דמיונםע) , הגין ומססע1 ,דט)ל'ח
 טהרגס החרנוס מקטון הו" 16 . דרקול'י )עזוגומזן
 . IwSnl, 1נוטיהס סמיס 6713 , סמיך ה)6 סמיםנועה
 המסקו) Spn נטוי היחו 3ע13ר יקר16 6סר סמווזה
 )גז t:'Sb כההקרג1 הגוגכ עניו יעגור 6טרסעג1י1ח סחי החיגה מקוס 'h~p ח"י ורקס . וכרנו6סר
 יע13ר ע)י1ah 1 הח,כהן תקוט 'h~p הק' וונג .קטון

 וכען . דרות ),ן ממנו !ההרחק מככהו זרךהגוג3
 טככ וב) . 1ת,ה מ,ה הלמנע רוהב 3מ!וhlo 6חג'

 תמסק) כוטייהס המהה)סיס הגו;כיס )סטה וכן , ג1גה ח)י , )נגה הסי ויקמר , !סמו החני סם יקוהמטס
 הטיק1)ותינ"ו מהכר הטי6וריק"י 3ססר רסס חמש זה וכ) . וגעור כרוחב ctltlno יחמ)טו גן קטי ,ההמס
 כס"1 עורס יסיד סטר כע) הכר 6סר הטמיס סער כמטל הרקה וקוהו . י"ג( ס' 6' נתקמר )עזכ,סון
 ע"ז כתסגח ממנינו שמו , נעגן !,!ס טמוה ומהוילה הסוגם הקדמוגיס nhrn (16 הנורה ונהיות .מתגו
 טגיון מסק ישין התלם. ליס יוריכם  דרקון ייר;  לכנס נורח מסה נורה וע)יהט כניס הת1נ6 מ"3:( שזףע"ג
 D'p1 ט:' על יפ3רית , רפיוני לכי  3?סטכי כה o')lh  i'?ht רב %ללס להייהו גי סרגי, יטר סררקיגי5ל

olncnהתה קרח , סס סגהכ הכמנ"ט דגרי הה ונך . שיו עכודחס מימזיס היו , הקנה 6) סקנה מן 
 מללעיס תבטלי bib ליגת, or .ישפי עגול קיה 1%  ספם, hw זה 1י6מר עגון טימ,6 עניו1 6יןלכנה,
 נזרח  מנה גייס , :תר יין לירה ס3השי פרה סש41ייס ער , !וייה  !כיכביס c~cntn  סליס"סהכלרייס

O~DJוהג,גכיכ המ,)1ה ,:) תיהכ'ס 1:ן , ענגה כ) י1סכ מעוער מנך ,ורח הטמט 1,1רה , ,הנ נחגי 'טה 
 והנורה , הממט 6ן המ,והסה הלרה פיחלץ ר"ל ילביי, חפן לירח ושפרי מסק. 3לי וירהב יגולמרירים  פו ר3ר על והכ"ג (G'~rhn  ctJrl  מסי ,ט' , הרגה ממנוקזה מ1נקיס הזורנה כקוהן והם , הררהנ1ר1ה

 כבסיריו לבין הרסקינו וק:קסין נילין גו סיב גוף נורה והדרקון . טיהיה זעה nrth ע) , ה)כגה 6)סת'ומסח
 שיט לי .יניר . :ג!ג! תהלק' לפיק קוהן פימסיס שיי. ליי , פהוררח קללם פיחה סלירס 111 . הרגכיסקסי
 נסטת  כך .rf~:ir ט! נטטיה יכ:י% ולני1יר, בערכי ויקרך , מלביה !חלי הלירם ט1. 11 החיי פבעלישהר
 פלג. כרס פלתרו כי ויפר 11,  יורי פעיית רשיהי לש f)hn יפי , Of זכרו משר or~ha וט5להיו  וכך.כך
 . פ"י( ט' 3' להיכר קורייל'"". ילל רסיס 1ה יפיק  וככר . ע"כ , כסוד )1 סמכם ד3ריס הרדה  עם עלפ-ה
 ה' יטקיר הייך כיוס  '1( כ לידעים ככחוכ בישור סערי !גלי ($m השלי הר3ריס סיוע!

 יקסם בהרגי
 מן "הו  וה61 ביס.  6כר ההנין %ה והרג עק!הין יהפ ליינן יעל טריפ יהט  לויהן סל ויחקהויגרילי
 ע, נוט)יס סמ1ח והזין !ויחן )היזה כי ו,ה , זעהי נס )ך 61הוה . הממרסיס 3הס נהקסי 6סרהתקך6וח
 כריח וזקרך , ההוי ה61 )ו,הן סכהכ הר6כ"ע בוכר , טמרנו הג)נ) הגק ען גס גהטיס, וע, גוו),סדניס
 , גיס נהס ,ורה גס גי , נהם ,1רח 1ה61 כיס 610 נס , )ויחן וע) , הקוס 6) הקוה מן מדריה טה61כענ1ר
itnSPDtסיגיי ים  טילפון גם צרית יפט  לייהן כי וי"% , ניס  6סר הגדו) ה61 והתנין , החקר טס , 
 ומיסר ליר, ילך יי"ש יפרש!, כסטר כתוב יי% שפר  פיריס  פלך יו5  .יהגין ,  הורו פלאי עלוספעס
 יפם י"מ כהב, יו5 גס ירר"ק ע"3. ופר, ייגיר פין גבירי כל פרפר רפו סמ5 הגפן פסס ר'במעי
 יחס ירו היללי ג"1( לשיים ישפר יעלס , Itn~PD יון  גס ן מקלס 5ן הקני פן יצריח מסיי מתליאריס
 ויפוי המקיריה מנוד סחי' יייפזי ר' כסרקי יין יכן , ס%יפוס פלכי על פס! bw ג"כ ה,ס ילטירוס יסריה
 מפלס פל לסהי3י  )פויס החיש יד כי ל3י של 5ני %פרחי . ע"כ , עקלהון יפס כ3רימ יקלס 5י סקלספן
 mo(b ונכר . גגה ע) מוי1נ1הי1 מט6 רוב סיימן וכמו , הקנה נגרוס נעמו היו הס גי , ומגריס יטורפליי
 וגט) 'דו 'OD וה' רוה ו)6 753  יסוסיסס 5לילק olh  ופירים בז' לע1רס  מירים ייורריס הוי ל"%  סיפן 5פר1 ויון , ימר נס קמח  כסרטה טגיהס 36זןע)

~rlD 
 כמרט 6ס1ר ונט) 1ג1', 'ג)',ן כנס וימיו עור ונ")

 מ6)היס (DtD משומה )יטרע הקב"ה כסרוגה מעקה ט) fi(D'e וידעת . וגו' ח6ג!נו 6דס !6 והרב 6יט)6
 5עפכ  פלרים loih~l סכחיג ישפר ט"ר ,  פימעלס  סיייס סייר ססטע  השסקי  יהס  נפייחחח)ה
 מוריס  6)')' ייעו  פירים 531 קל עב סל ר:3 ס' יגס פיריס פסה  לי"י( טיפי יספתי וכפרפר ,מספים
 כתרוס המרוס ,כ6 ע, ה' 1lpet הסול פיוס והיה 6מר כקו וכסימן . וגו' 3קרכ1 ימס of~in וסגמסניו
 ע) כי הכו") מדכאי כו ממקרח והכונה , וגו' הממס ופסס הנכנה ומטרה וגו' גלימה הקדתה מלכיוע)
 קירות ע) זה טטירטו רכיט ים , סס כקמרו הגי16ר הרמיכ ור,י6נ"ע . הכחוב ד3ר הע)יוגיס הסריסמסרח

 , רגייל 3סשר פבייר  י1ס , )סענס 6מן פוי  ו)היוח 1יי לעציו  טיפריס  טין  ot)~sto  סמן והגגון ,סמ6ורוח
 f'p. יכי', וסלבנס  מטפס תקדר נס ירוטו השומה משכי והנה , מוט)יס הס כי והטמט הקננה עעס ,בו' וחסרי לפרו עד וכי', ספליכיס מלכיס  עס דכסס  ספלטיס פלכוס כי , ב5רפס on~bo פליי ועל יפר כןעל
 סכלות ירפוס דעהי וטל , כ"ל סטסיס 5עסס פלריס elh ינכל מסוק על שרעם 5ל ב5 ש' ירפב"ן כסבובן
 סטייל יסנט בהרפס. ~omb יללי ועל במרוס מפריס %י על ס' יסקור כסגין פלריס( קילי פעלכלסרי

פילם

 סיפר סיופ ייי ל%  יפ1%ויס הלס ברקס ושגיסם אפייםר'פ
 נסורות פיפי יכמס רסגלסיסי

~% 
  גן ידגר  יכין ופחי .

 ס,יה1 )עיגן 6טו , מוכוח הי,ג מיקי גב) ס"מ מפו%)
 06 ד'מ הקמי ג6')ו , גססך וזווגו התוין )ר6:ס,1טס
 וטס . מ"מ ),ד סוג מוטח חהיס מסרג ),ד מחו1עטהרקס
 ולמז 11QSD 6מ1 , ח:';'ס "וי )ומוח יט שפח  סב!ורססייח
 עלה סירס טמסס סטגיטס 161חס , מוסנן סיס1כ ט,קרסים געגוי , סמבה בגנתון ת16ח1 רק יגד, )6 ההוינייס ,פדרום
 פסויפן סירס ספח טגוגרי  וסטיי , י6ט ,קר6 ,ט1ן%ד

לררוס

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



 109 גה הכוזרי רבידמאטרפשר

 )ג"6 "העצם כי , השכל עולם אל בו רמז , נוזה"ר בערב הוא , התכונה בחכמתהנוכר
 השמש נלנל בנלנל ורצונו . בחוש יושנו ל8 אשר הנעלמים הדברים מכנין בוהתנין(

 יהודהקול
 ויקור ירמו 4סכחו3 , סע)'סס סמלות ,סרימ!0
OSD)S, ("ירקה )5 מי הקו הכבנג'ס מכ) והנה . עכ 
 הקמה נמשו ה' '1lpD הה61 כיוס קמרוסכ1נח
 מבכת ע) ה'5 , נריה נחס )ויחן ע) וההדקהוהנדונה
 מהזכי הקיסר , ודרקון והנין 3ח)' סמ;וגיח ".olnaנ63
 מנ מ3רימ המסורות לכוד נהיתו נכה כוכביסכעה
 סוכרנו הגדו) 5)יע,ר רכי כדררי , הקנה 5)סקס
 )6 כי זה ע) )טקטק 5דס )ג יטו) )6 מן .)מעכה
 ע)יומס המפעת כח )קניסה 3וה מרמו הiPt? 51ז3ר
 שור מזך תט!ת )ייטד (ס 5הר ונעהק , 5רן מסכיע)
 '1' 3כה )5מר גהחנט15 , )הפ)'5 עד מ75עק,קית 5רמוה'ו פ'ו כ' , עק)ה1ן נהס ))מהן יתהו5טר
 כן 6הר' . "( )'מעיה 1ג!' וכ1:1ה' כ' ונהכמח'עס'ח'
 שיו טרמו מסריס מוך תטוה ע) היעוד דברינ5

 ימוקם) כמקמר , 3יס 5סר ההנין 5ה והרג53מרו
 התניס מזריח מ)ך פרעה עזיך הנני )כ"ס(ע!י1
 קמה ט5 כ"ט וכסימן . וגו' י"ורי1 גחוך כלונןהגדו)
 נדמית ג1יס כסיר איו ואמרח מלריס מ)ך טרעהע)

 דרך סנכי5 )1 כמר וסכה וגו'. גימי0 כמיסוקהה
 שגוי המכריס המ)כיט סני 5) )רמו, הטוןנהוה
 ,53 קטר ע) o~lno הנסג) הלק ט) !כנויודומה
 סלסהס מפלס וכגנד , כקמור וכוסס מלקט מכהממרוס
 הקטה 53מרו היטוכס, המרכ חקרי סקסהיוהדו

הנוטה
 נחפראוצר

 נ;ל6 גימופ יעל . גווה"ר גערת הוא : גג קי6)ייוס
 , חני מ!:1ן ססו6 מפי 61תרו , ח"י גסס ספגיססמקוס
 ;קר6 טרגי וג):1ן , לטניס כמטפו גנוין ;מוססוס)מ'ד
 :עולס ר') . השבל עולם אל ! גחנין . בו רטז ;גווס'ר
 גת;1יס כ1)ן הנ)נ) מגר.ע (ההכן נמו ~lU(D מיריטמסג)

 הרכרים מכנין בו התנין כי : סמ,)1ת קו תמת6הוווית
afa9vln. ('סטין ט;,1 גן נטרם ס:;! :;ומס גמ1 ר , 

 cDI:nC מסנג ג)ג) ומש 1)6 גרנד גימ,ון יק ס6';נומפני
 הנין גזמכן ים כ6י)1 , מעגמו nn(uul סח)י רק ,הצח
 ~1Dlhn מס . כגלגל ורצונו : מוחו ומעט כנ,גנ מגריםגדונ
 מוש מק 1' פר;. גל6; ):1;1 וט ג' , ופג 1ג)נ) "ירטנסיר
 געו)ס חקי , 1)ג ונ"נ) גהקי ופקין , ופקסס ומנססטמר
 גמ)ן גנם( )ג , גמדינס גמדן גם,ס ג)נ) , כס16 ט)כמקן

 1ט)סס 1(גטס טלר הסריס ט;ץ :סידט ולהל . ט'ג ,גמ)ממס
 גלגל : ופג גגונן 6ומר1 טוין )פר( מור סח)י, טויןונס

 , 6תת סטם נקנוס :מעוה ס:והית 3ה;1טקס ס"מ:י)יגק D~(St וסות , ה"מ: נ"נ) ט) נ11נק1 ר') . הגוסההשסש
 ס6הס , הנועם סחי ס)(מ: !מעץ כילדו כגר גי)סיח
oDIJnג)ג) "י ט) :סו6 סקומו,יס שיהו סחניסס 611ת , 6מחסעס ה"י,י גדרי :טוח ;'ן ג;) סמסגגח מס והיל , יומית 
 המוגגסיומי

~DD: 
 . וס)')ס סיום וממו :עט, ;'ד גחנן 5הח

 המס ה)ק' ס'oDtJn 11 6( 1 רק )סמר סיס )6 6י)61סס
 ט)(מ" שיי 6גל ;)),מ"ה,י0

 סו1טס גג)גלה גסס שועה
 נפל )יצגי 1נמ61 , )דרוס סג)נ) ומא' ממסוס )נפגןסגר) חוי ו;מ,6 , 1ח,י תטכס 1:)ם DtltD ג:מ1 היותימגק)

מוס 1Pl?n 5מד כקנס עמס והכן . וההנקהוהמקה
 התש מקמר זרך ען . כ"ג כסימן ודרקון כ"ז כסימן ולכנה ממח ,הנכיר כוון 5יך )ר15ח ג5 וסור .כהגן
 פפנולפ פירפוו פס or על  עופף פערמ. בפס פרוש שסר , כלו'  ררסון נורח !גגם ~רת ממס ,1רחמ61

 %6 טמוה טרסה הר35"ע כחב וכן . סהרה !קימות רע )סינון לוקיה המ6ור1ח 3ו !סיוח , וונ3ו פליריי
 עמו כהחהכרה כי והעז , תסטמס 05 כי תענמה 6ור ))3;ה( )ר") )ה 5ין , 11"ן נהיה 5טר 5היס3י5ור
 המקירית 3"מר OStS3  ססתס )ט"מ היתה 051 , כיוס היה  05 ספמס סריי ל"  וניו 15 תני ר5סעס

 ה' יטקוד  מהו,  ביום חפרי SD יריב"פ להכרי ליפתי יחפי פ"ב. יידר,  ילליפ 1%ר ייייפייכריפ
 nbr כהב סכן , כי5ור;1 ") כ11ן דעתי es~ והנה , ונו'נמרטו

~7'pDO 
 f~no הו6 )ויחן , )מע)ה הכח1כס כמו

 )נו 5ין ו5ח כ) 51הר . ה1ךעהיך כ5סר ונו' המרות נ63 על ס' יפייר לפטלס  לשפרי וירמז . ע"כ ,וכו'
 3סג3י6 ~(sb חלקי מדין הפ5 סמוק )מע)ה מסגר( )כמקמר הקב) עולס 6ן התלי 3סס נרמץ 5יך)הטס
 DD3n 715 מ16רי חגועח חהתיו חט)ס 6סר הגס p)no וה51 , כ5מ1ר פענוח י"3 טסות ~1lrhרוהב

 , (Oslt י1רדוח טורח הטסע1ת כן טע"י , סמה הקגוטיס המעות הלקי כן ע! 3ע3רס המסרח,סספכגיס
 רק המעך (ntbtSn סקטהנו ידיעה 6ין כי ו)סעח !סוהי. הטמיס ע1ס מכן מטקס הס61 ההלק היהינגן

ntDinh)גכ1נס הור5הו היתה , כ"5 כימן הסטר נמחימת סיתכ5ר וכמו הפי!1ס1פיס, )דעת הגק) חוועח 
 יושגו לא אשר הנעלמים הרברים שכנין בו tsvn בי "פרו  יכסו . הסכ) עו)ס 5) י17 ע))רמו(
 כי )6מר כמ31 וגל"צ . כשור הועמס הסם) שגס 13 !כמה טר16י ההמיס ע1ס SQ 5))י טיט ,בחוש
 כמהונת סנגמיוח ot~bnn מהיו הקזמ1;יס 3ססרי כה31 ס;תנ5 תמס עוד 'חכ5י ו)ט"( . וט' תכנין 3והשין
 עכזתי כחגור קמרו ע) הוהכ ס' רס"י סוכל וכמו , "הד סכרך וו:כ ר5ם (SIJD עימו המסיס הנמסעגמת
 למכייס  כטנולפ  ליטייס טזרכו ;מט עכנ6 ו(") . כע:;5 דכרי0 טהקישהו hwa( 5מר יהומה 5"ר עכנ5ימ5י
  5'ן טסגיפייס סלד סוס  סרפיין פנין  ספנירימ  ספריסס יטר בסדי פל%)יסי וט יר3ר ט"ב.  פיי, "ללזנבי
  מכיייס יילתייס כעלי יוטלתיס סרגריס תיו וסכן .  סג ס3יכוחי1 וע) הלך ס31כ זה וכעגו) )ותכלית
c'rn~llיהדר כתשר י  יסרן . rbl  מלסר  גס  1ס כטס קורין כן כי , ער3 3)ס1ן נווה"ר תצחסחוף מני ה:וסה5 הקף וקרה , 53מה  הנכון יי% סיד יניספ פי "ללי פחס :oiu~  פיון  הביפרי.  השמש גלגל 
 מלטכס פער צתה 6) טקרכ !מי  כסיע י  ספ1ליס nirb נימנע )דרש 1ה)'ו )1ט1ן מנו ה'וס מתקוהסטה

סמים
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הכרזרי רביעימאמרמשך 11ש
 ורוצח , כחלקיו ומושל החיים טסדר ולב . השנה חלקי יסתדרו שבוהנשה
 אם כי איננו ביביהם והחלוף , אחד האלהי והענין , אחת בשלשה שהחכמהלומר

 , כסאו על כסלך הרוחניים מנהינ כשהוא האלהי הענין ודטה . היולירםבהתחלפות

 נהמראנצר
 (cnGC ומריף וקוי סטווי, 'ג)ג)1 גהי ג:ס:מ( וק"ן,~ס
 ו8ת ומטכס , ממסוס מדרוס לרוכני ומסיפך , סדרומ'גמניו
 Dun )'וזטיס גוודט , וס)י)וח סימיס מרה ס(חווחיגיש
 דטיס חמים n~htSt )ממנוון נר6ס ומס . הגפרו11רח

 מלגד פעם 6חרת ח,1עס )(מ( גר6 ס6!ייחוגסטנחחו
 d'hr , חלקיו גג) סקריי ישג )קיים גזי , איומיהכחו1טס

 ע) גוס מחו1טע תמיד סיס 6ג) ODtJ ג)נ) )טמ( סיס)6
 , !ורומו 1)6 סמ(1ס )1;1ן )6 )עולם יניע 1!6 סמ(וסקו
 וככל מקוס גכנ סגיגס מדת 6ל סוס סיור מדת וט עםיטיס
 דסייוו סט,ס קו 6) מגיע (ס(מ( ג;מן (ס61 וגמי ,ומן

 , ,פסד ס%6י יצוג רוג סיס שגר , כוווט וחשרי ניסן.גחקופח
 יסיס ד'מ מסרח ג'י לפיטו orn1 מ,ס סמ(1ס מן )סזריסגי
 טכסיו סומ81 ממוס נ(יע1ר סימ,ס ג) מהמיו מוס)ס0

 (גן , גקרוג מסות מ"ח גמרמק )לדניס חמוותקעת
 )1ד :)(מ( סנטיי ;עיון 6מו מע"ח גיד 15)0 ס:מ(מלמק
 גיר גמרהג סדליס טסיו , מעקת מ"ח מנהג מן ממגו6ן
 ורה1ק גזי גר6( ס:מ( ג(הה6 6;י)ו גליון סמכות,11

 'גולה הקרן סח11י6 יתכן 1)6 , מעטת מ"מ כר6(הנקודח
 סחוס מתמדת כטג1ר ומיסור מנה יוחר וטור , סמ1סלסן)נמ
 ~hutrr , ומן גבוס ג)) סוויץ ותקרר 1!6 ס'מיס כ)טס

 ttcic גמרם; )ס1נויס rht,(t , מעלת ג'ו גחון)יוג1יס
 (%e'in חמור תקורת גסס , תמירי ה1ס )טס יכש-מעקות
 הקור, מלר סיפג יפססו מוס וגיותר . סממה מן מעקתנ"נ
 קול o~s יכיס וינחר מט5ח פ'מ ~olcn מן סנימקיס.גי

 1)6 , הגעור מ,ס )ויהק,ס ויהר , 1CWI' מסל גמרשחמיו
 נעיט, (לסמם ומצחר . ופירות נפורע להט 8גיכ כ01יתכן

 צוחו וממוג 1)(סתו צרכו מקנס סי) ומתקרר מתממםסגיי
 ס(חו1ח גו ימס ()5 סע1)0 גג) D~;D 61,ן , D~pnגג)
 ג6פרו סמכ1רר נחשון ?~nh 161)' . ומניף קין ומוסוףר

 , 1ג1' קומר יגיס )'וט י1ס 1ג1' 6) גג1ד מהריסס(מ'ס
 'תנדך סטגההו מ1דיעיס הרוסות גרנה סנ!נ1יס חקנןר')

 ומוס !!יגס !יגס וגן , גה(ה,ותס !',ס יום ודן , י!ירח,.ומכמת

אשר
 יהורהקול

 ממרכו מרכו )טייח כעכור גוסה 5מר 16 .ממיס
 5ח הגוסס הנסג) וקרץ 11 ככהיוה 5סר ,העלס
 גש . וט' החיים כסרר ולב : מרכ, י1נ5הטמס
 א ךונתה . וכו' שהחכמה : ט"ו סימן 3טו'טק7ס
 וסוגה מחה)"וה סותנ15ח ו6ס 53מרו )מע,ככחכ
 כר5(1ן or ומעין .וגו'

~D'D 
 , י"ג סימן וכסיטי ס"מ

 כהקזמס כהמימיגס
'~fP!CO 

 הכנה! כי כקמרו כ' סי'
 מהכסחו מקולה ",וגס הדמיון ע, וכיה1ס3סרעוס
 ה,מךיהם מהמה ה7כרי0 ההה!טו 5ך , הג)נ)יסגסזור
 מנהינ כשהוא האלהי הענין ורמה :וכו'

 )המ"פ נ1כ) 6יך כנטמן ההמה b? . וט'הרוחניים
 ע) סמ)5:יס מגטמיוח ג' סימן סקדס מהממחייה
 . הקר כנהימה כהמיס' lr)r עוז וי53 , ההכרדעה
 (eo סבן רוהנייס טהמ,6כיס מחטטיו יורוו:5ן
csl:n((מרץ 6פגס כי , נטמייס השהי למנפט כ 
 כ"1 סימן סי5מר כתה ע,מ1 כו5 יסיס הגסהמוזי
 5ותיוח 5) הנולך מה ,5מר, 5וה1 הסוך) המנך)הבכח
 נחפן כסוד5ס עס וט ווכח וג)ג) 1hSn 6) 5והכ"י
 מלך הטיבות ססיכ1 וה61 , וכו' '(o?wi וכמדוסהמרם
 ספין מס nj'rDI כלמח וה5מונס nnbo זסכרר
 D'3h מ5גרהס העיון וט הים טמ5 5ך , ttsbנורך

 עש טידכר קודם והאהדות ninSbn לוכסכחכררה
 )3קק וסב הקט1חי1 המה עמו סדכר 51הרזממנה
 כהסכמת כמס) וענין . ע"כ , וגו' מעמו ~etnlhרנון
 מהט חנועס מכני ועזריו סגו!חו ע"י רומסךמנוח
 נסדור ראגו יבימו הס נס ספרחמיס כי הו5 ,וממנו

 מסמרהס טומרי הי) שסי 6מ:ס לועס, 3,ו)חססנסגס
המס

 ס(מ( ת;1;ח h'on קמרת הוועד )ו '( מיין , (טוח ג'ר גכ) למסיג ממורם ר,11' , ס(מיס מקוס סי6 ס,1מיח,טחוועח1
 ס(וכ מקקי סמסדרח 1סי8 אטומית גמ,ועחו כ"מ( ט) סוס גזמיון ר') . החיתם מסדר ולב : ממזו וסתר ולין ומומוש"מ( מ16י והוים גורס עלס גנ' כ) ,ה ושגון , מהמתו ,סחר 61'ן ק1וחס ע) וחקופתו וסו , )דרוס ומוס )1;1ן וה מקנססווסס

 : )רופ8יס גו1דט , ולגר 6גר )ג! מון וו1תן סגוף ג) פני ע! סדם (י"מ וסול , חי גנט) סחייס מסיר ספג גן , סירג וקיום.
 ס81 וגן 6)יי, )כמ מטהר 6ין גימר . אחר האלחי והענין : וספג סווטס ונ"נ) גתתי ר') . אהח בשלשהשהחכסה

 6(ך ר.נ1יס ג)ג) ותסגנ סרח סממע ר.המ ט) כמטמיע היטע גבחות נקויי עגיי ומומו 6י( גף מ)6 (סו6 ספג ע)שפע
 ענים סמסדריס e"rhlo מסגוגגיס סס וסירם ס(מט גי mtoS , וגלגלו ס(מב ק) סו(;ע (ס(פע וגמו , ס)קוחי קו המק)ו

 . מלגוס ,1רח 1סתק.ן ר6ס 15י 1י,יח )(מ( קר6 (גס נחפ)ח (ומקן וכמו , ההמריט מקרי ו(6ר. ומוס מצר סקי)-ש)0
 מ% יק ס"ה סהי)1ף ג) סוס , %ג הירה ;עולת גין ויוחי , fi1'Q )פט1)1ת ה"מ( פע61ת גמ ג.ן רג הגד) (י( דיותוטס
 כי , ה'וליהם חיליף מצד רק אינו ב.נ.הם הכחילוף (5מל ונס . ומפקס סקרן חומר וורה etthlil ס:מימי0סנרמייס (הומי 61מר1 , היו)' כילדון )הומר '1ן מ;מ' קר15 וכגי . סלג 1מ1מי הירמ 1ה1מר ה"מ( מומר ר') , ס'י)'ססמיק
 וגו'. האלהי העני, ורמה : ט)'1 כלשיט )ג) (tgD( מעגור 5'ן )קג) סמרר (ג6;(רות מס 1;) , סמבפיע מגד כילת6ין
 מנהיג כשהוא : גמ!המה גמלן SCJ1 )ג , גמייוס גמלך גבוס נ):) , גכ16 ט) גמלך גטו)0 חס למרו ענין );רטמור

D'tSnllfi-. כשאו על כמלך : 16ח1 מניע נבג) מגלי ס)וףהי (סו8 סמ,)1ח קו ההת החמין הזועת (ס'6 גכמ1 יקומר . 
 מפז )ה;'; מבחי)'ס וכס , גט)מ6 גימי,כ 1מן,1 סמרן זעת מג'ריס סס גמ)גוה ר":ונס סיובג.ס מסבר'ס 8)'1:שס;ריג'ס
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 111 נוהשזרי רביות אמרממפר

 טחם תנועה טבלי אותו המכירים ועבדיו מנולתואצל מעפ ברפו דבריו יעשוששר
 בפנות להראות צריך הוא כי , במדינה כסלךהגלגלים מנהיג כשהוא ודמהו .יטמנו
 מנהינ כשהוא ודסהו . ותועלותיו ומוראו ממשלתו מטנה חלק כל על שיראההמדינה
 , אויביו על ולנבר אוהביו להגביר ישתדל , הפכים בין שהוא , במלחטה כמלך"חיים
 גדולת אך , שבחיים בקטן טהחכמה גדולה בגלגלים החכמה אין כי , אחתוהחכמה
 מחומר והחיים , בוראם אם כי יכלם לא , וקיים זך מחומר שהם בעבורנעלתם
 , וזולתם והום מקור תמיד זליו הבאים ההפכים בו רושמים , מתפעל רושםמקבל
 המין להשאיר ובנקבה בזכר להם התחכמה אשר החכמה לולא , הזטו אותםומכלה
 , הזה הספר עליו העיר אשר והשקיעה והזריחה הגלגל בסבובי וזה , האישיםבהאבד

 ידצרהקול
 כי : מפן יכרי )מ,61 כס)ימוחס פכח יתנועעושמס
 מייס מלך ";י כ16ר כי . וכו' להראות צריךוהוא
 ו6נ0 6;0 וס1ככיס ס0ו)כים ו0ג)ג)יס , מזינת)כ)
 , ית' מלכוחו ככ1ד ע) os~ln , קוס ינ" 50רןוככ)
 מפני וככן וגו', Sb ככור מססריס הלמיסשמרו
 )כמסרחו 1מטתעכןיס כקו 0ע1)ס כ) 610 נמה"1ר6ו
 את מנהיג כשהוא ורמהו : )ה1ע)1חיוומימ)יס
 ונכר . סחט) העורס סנ0גה 6) כוס נוון . וכו'החיים
 ~e7b ונטרט , ממץ העיקרי סמוק )0י1חסתמ"ס
 הפכים בין שהוא : נגכד סכי ממזכר המי"סו6
 נין הרוכן כעוס"ו המתפסט ה")0' כענין וכן .יט'

 , 0יוועיס המסייסטסטת'
"10 

 on~b וסק1טר מממכר
 מנכר 6)1 'נכיר , כי;'0ס 0הת6מיוח טוסג0ס')ו
 מתווך טכוס לזיוה גמגתהו סיגנל מה גפי , 6)1ע3

 וט נהמר וא'. אחת והחכמה : מ0סגמ1רככ
 : גו כיונך ע) ג16 "סר סמקומ1ח סורסת ע0)מעב
 רוסס, מקב) ה,ס ט0ממר 6מר1 צהרי . 1ט'מתפעל
 מסגלי ע"י מחריע) כוהו ע) 010 הרוסס שיןגיבר
 וסול זה 6הר כוס יעכרו עציו 5טל ההטניסנקי

 רושמים 11"6 . כ' סי' כממיסי סיתכ6ר כמו ,טקס
 אותם ומכלה וכו' עליו הבאים ההפכיםבו
 0י0 0סס 00טגיס מריכה 'וי טע) ל") זכו/הש;
 מ0ס נטמר הים bSt , 0נ,גריס המייס מכוהס,מן
 הגלגל בסבובי וזה ; וגו' ההכמה )ו)6 וטויססריך
 סו" .1ס1'

 0מווגר 0;וס0 כנ)ג)1 כסמוכיו שממט גיל)
 וססססד 100י0 כספר ה"י)1סוף וגמ"מר .)מעה
 היכריס הרח 0נ,כר כנצניו 0סמט מוסה ידיסעף

 . הזה הספר : וטוכ רנון ומחמיו הוזך1סטסדס
 : עשיו גיבר פ) כס מח"כ הו" "סר יקיריספר
 מס )כקר כוס כונרו . וכו' w~en שאיןואמר

ליהוט

והכתרם
 נחמדאוצר

 מטן ג'ג 0מגיריס יכונס סוטי טגדי0ס 6) גרם,מ)גשס
 QnQ תנועה מכוי ט5מי 1וס . ,0ס 0מויג) גרמו8זו;יסס

 תנ1טס ט0י6 . הגלגלים פנה'ג כשהוא ודמהו :וסמנו
 מ(6'ג , )ג) מניניה 1ה,1טחס , ג)ג)י0ס ט'י )ג)ס,ר6יח
 : )ג) מורג(ח ת;!טהו טפן ר1ממ נרמיון ססי6 מתניןמעטת
 8ג) ג0יג)ו מלגנחו גס6 ט) ישג טמנו . במדיגהכמלך
 iSD ': ג' )ג) ;י5ס טי0יס גיי , סמדי;0 שוח גג)עוגן
 ג(610 ר') . הח"כ מנה.ג כשהוא ורמהו : גג,מ1()
 גוף גי קליות . במלחמה כמלך : ה"מ גט)י )ג ט)מתפיס
 וט ס0סגייס ויס1ו1ת מ1גיס מ6רגעס מזרגגת ה,י0גע)'
 161 0רגס סוגייו ט) 5חד 'תגזר ס)6 , סמי תיקון וו0 ,)~ס
 ומגיע 0(1וי וט טומר מרייס ממסדר וסרג , וימות סמייהרס

 , גמ)חמ0 (ס61 מקן גומיתן , ),(ן) ומגכיס גיותר)מהנגר
 0חנ1טס nht(o . י1;116 ו)סג;יט 16סג1 )הנגיר מתגיהג610
 )0יטינ רק ODIJfI (1ס ים 6ין 0(מימיס גנרמייס(0י6
 . וכו' בגלגלים ההנמה אין כי : סנט) טכס טריזיומקן
 כעלס )0(נמתו גג)ג)יס יתכרן כהגהתו ג.ן מילק 6יןר')
 6חז, סב) גסס ימ' הנמהו גי , (גרמ(יס יקטן 6י')01(ט)
 )קג) סגגמו גשר ננגד יותר ס61 ,ן ינהר (חמרו מס6ן
 : סג)נ)יס ממר 0ו5 . זך טחוסר : ויין (מגיר נמו ,יותר
 גי 6מר! גי , טשו מ1ד ק"מ 510 0ג)ג).ס מומר .וקי.ם
 מן 0רגגתס מוז ג6 סו6 סספ) טנעו)0 ה0"סד'0 ג)סיגה

 תמרס טיסקייס 'חגן ס)6 ס"רנט0 'סוד1ח דהינו ,00סגיס
 ססס 0נ)ג)י0 151)0 . מגירו ט, 6חז 'תגגר י)6 6מןומן

 יוון מוז )6 5ס , מטומר 00טסד ג:0 יג6 )6 סיוטממומר
 סגט)י י') . והחיים :onth: יכה 1כר,ווו גריססנ1ר16יר11,ו

 מפמר מורגגיס סמייס טתפעל. רושם טקנל מחומרמייד:
 רושמש : רמס 6הי רוסס קג) ו)0תטט) )0(ח,ות0עט1י
 ושעם קי כעס , יטג"ס מטורס עקג) ס,6 . ההפככםבו
 ש גי . הזמן אנתם ומכלה : )וט וגרומה יגס וסטםמס
 גתר~ס (0ס עוד :ג) ונידי0ס ס6גריס 1(6ר (0)גטור
 וג(יחרגס , 01טגע 0)ג תועה גגם 0מטסיד שפךדחיס
 מזרגג בג) קטוי 00טדר ו)פיגן , 0חו1טס מר"ג כממטיסאמן
 51) 6ת0 סיר יי וימ'( , )מקורו "711 מסיס1ד1ח 6חדזג)
1CD6כל 'ח' 0נ1ר6 מגמת גפמי . החבטה לולא : משג 

 ע4 ,ג6 5מד )כ) , חרס מנט)' o'wleo גומי . האישים בהאבד : 0מע ס'ט5ר בז' ונקנס כולי מיס גטה )נרע067
 והור.חח הגלגל בסבובי וזה : 60רן ט) (מיס ימי ג) 0' גריון ,ט5ר ימין 6ג) , ענגו) וט 6הר גסס ו0ססקרן

 מתהגריס 0ך' סיידות סג)נ) טמכגיג1ת ג6מר1 ו', ס' 0~0 סייס 'סודי מספוח ס'ד סימג'ס .('טה יו ,טס .והשקיעה
 סס;ר, עתי עמס 5יו סיעי ג)נ) תחגוג ס"ק  יליןופירגייפ,

 תנויח סרגם עוורים , וססקיעס ס,ויהס וקן )הום מקוי
 עליו העיר אשר : הגט )ה clfi1 קור (0ס , 60)ו נגוח 6חר המיד ס:מ:ו וסרסרוימורכג

~eDn 
 ספר (Su ר') . הזה

 שוגו משר ג' נסרק שוגר טוין 510 . 1ג1' הפרש שאין ואמר : )ממס גהר גמדיות גמלן ג:ו0 ג)ג) (5מר נמס*1'רס
ככס
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הכורי רביעימאמרמפר 11פ
 שהם אלא הזכר כאיברי הנקבה שאיברי , בניתוח זה בארנו. וכבר .והסתרם
 , ואחור פנים הגלנל חוזר , באשם ונקבה באמש זכר שאטר כמו , פנים אלמהופכים

 , ואשם אמש שאותיות לופר רוצה , מנגע למטה ברעה ואין מענג למעלה בטובהאין
 והשקיעה שהזריחה כסו , והאיחור ההקדמה אלא ביניהם ואין , הן אחת ונגעוענג
 שהם לאיברים( גג"5 "באיברים ורטז . ושוב רצוא אנחנו ובחוקנו בחוקו, אחדלגלגל
 , עליזים ושני לועזים שני שאטר כסו , הארבעה הטבעים מוצאי על טהקרום,למפה

 שני ו בארו%נ")
 יהודהקיל נחמראוצר

 מיס מ"י 5מ'( 15ת'1ח מלס '6,1 מורץ יג) 6מרסרס
 עוד 51מר , ונקנס וגר oon1 גסס ומוס קוי ומסם ,6'ם
 D1i1C ג,ס גוו1הו מכר( ההגי . ג"('ם ו,קגס ג6ת'סיגר
 ו(;'סס סוקגס )יניית התר יקירת גין הפר( (6ין)ומר

 אלא : n~chla נסדר טורף הלגן כמ'( , סקוס ס61גיחי
 סגר) שט תה מ)ג7 . מה א.בי.ם הראות כין שישטה
 : ;מתריס מס וג1קגס , ור"יס מ6יגרי1 קנח (גונרגסס
 חוכר כאיברי הנקבה שאיברי בנ.תוח זה בארווכבר
 -(otif ג1גי :י( :נמו ר') . פנ.ם אל מהופכים שהםאלא

 ורק , שרט ;)י ונס גפ;יס גי,יס ג,קכה י( גן , סורסוגלי
 יזרו 1ה מו') (המ),,ו וגמז . גפ1יס גוקג0 גחון סגוכרפס

 זכר שאמר וכמו : ס'ו:( )גתוג1ת מגן,.ס ישה 111מגמזן
 רק נימס ה"וחיוח 6)1 הס ו') . באשם ונקבהבאמש
 מחוכר דבר בב) הר6(1ויס גני :ומה ס51 מכנר 1דט .נספון
 וסקורה גרמיותו סמטמיד פרין ה61 וסהומר קורס,ימומר
 גתדרנת סס והקרס ;ס6י( למרו וגן . הניוחו סמטמיתסי6
 . ממומר גגהי,ת והקבס כקרס גנמי:ח (ס6י( ו11רס,הומר
 מנד רק )מורכג D'AD וכהברר 0ר.עסי ס;) ט1דו6מי1
 ג5ת'ס ס5'( סמ(') וט וין וע) . סקורה מ1ד 1)6ומצמר
 מפך וס,קגכ וה5:, וממיס 150'ר סיס גמו ק"מ דגי6100
 מיק טס . 1אהור פנים הגלגל חוזר : (o~h וה61סקנסס
 סנ)נ) ומור וכו' גנ)נ) קגוט1ת 16ה'1ת ג'ג 1'), ד' מכוסז'

OtJDמעוג )מטקס כטוגה 6ין , )יכר סימן ו1ה1 , וכצהור 
 (ימס ממגי מפר( 1ע'1 . ינ') , מצנע )מעה גיטהולין
 61ח1ר פויס 1מ11ר וסיוו"ס גתמ1ר1ת קשר (סג)נ)קומר

 . בינירש ואין : ),גט AJD ומן )6('ס 6מ'( מןומתססן
 גקןימס ס16חיוח סדור יק , לנגע טננ וגין , )6(ס 6מ(גצן

ntthe: בחוקו אחר לגלגל והשקיעה שהזריחה כמו . 
 והטייטס הריימס עויןי')

 הו"
 מוגג 5(י )ג)נ) 6ה7 תמיד

1haזג) 0ימ( גי , 1(קיעס ורימס סוג( גו 61'ן תפיד 
 ורק , 5הר טוין עי גג)נ) ומקריס ;)גיס )ט)ס מט)סגו;גי
 טקס 6מר ג1גג 16 ניה(מ( הו6 שריחה 6רן י1(כ' 6יסלגני
su6 וטי'1 , 15;קס מונד יורד ג(סו6 וס(קיעה , קודקס( 

 , סמן מלקי לעוין רק מרן ;)) גערן 1(קיעס ורימהתמס

 מיגע ג16ת1 סמ1רמ קלס )יו(גי ד'מ ה1ריהס ונ(תסיס ,מתון
 הג)ג) (כסרן 6ף הפיגן , סמטרגייס מן )מוי"ייס תמידסקדס

 napll באמש וכר : ג' פרק יקירה נספרטכחוכ
 הנקבס כלניכרי 0')ירס 01010 5יך )הורות .באשם
 נהיות 11)חי כיניסס הסרט וקין , ימד סויטוהוכר
 דונתת sp , הוכר )פכרי מהוסכיס ה;קכההיכרי
 תכמר ע"ז תמיין ור"יחי . וכטס 5מס "1היוחהימוך
 ט) גי וי6 . מכייס ינר0 111 מנמון י1% ,סמו"ס
 n"bv nQs כיח"6 טכ")פ"6 )פ' , )וכר "מס 'ומסכן

 וכסס , 6יט עמו הו5 ורגלי , גיו"ד הת"סחתמ)ף
 כיתרך b"Dih יןי ע) כת"ס ה"" נמדף כי ,הסס
 מכ)יוחיו, רחוק זה וט) . 005 כמו 0ו6 הרי , כ"ע7""ף
 )ו0 וגלף . עימורן 0"ות'ות ,קיימה רק כזון )"כי

 ואחור פנים הגלגל חוזר , כ' ס' טס 0ו6מרכינור
 הנירקע 0י5 מכך וס', מענג למעלה בפובהאין
 הייגס הנסג) טה,רת גמו כי ןעהו )פי וענינו15)1,
 הנ"נ) כמק 5חת 0י6 מקיפה כזריחת וגהורפניס
OPטיט כערך כי , לנמנו כמקנו מההכרח טיוחה 

 5טר המקומות r'h כסי וסקיע0 ורימה )וחי1מם
 גלב רנרו )עולס "סר עגמו ככהינח )" , סמה;סב

  כ6והעת  סורפ1ימ וכרפכ  כיוכס יסיט  כן יפספיף גלחי 5חד  יופן סי חפיר טס סו5 וורהגטפיט
 פייס  פס כפריוו,  ofn המלוף 'כמן כי ו;גפ,ענג
  ללסימ וירי ניסרו יגפורן סטיב סלפו בכפיותסלל
 ר' ס) וכחורתו ן פיר ייכ ימיי פקס יפר כל05

 מכר דוגרי כן גס זה וכמן . מות פוכ והגסמצר
 מן הן , ולטס 5תט 16ח'וה כהפוך הנרת,'סוהדוכס
ot1)tbnטס טוח עס , נעלס והם1'ס ה7ומ'ס 
 שהם לאיברים ורכוז : ,כרנו 5טר ההסוךכח'נת
 פ, 6100 הסטר מקמר )ג6ר נעמק . וט'לספה
 1  טליזיס  ופגי (otrtt פגי נוסהחו )פי bwnס'

פני

 טתס . 1כ1' הארבעה הטבעית מוצאי על הקרום מן למכה שהם באיברים ורטז : הקרן גיירך מקיתי )פ'  6מייל
  כפין  פפ5ן  ואליס, וימי ידיש יעי  סוים 9ורסגנים ויש טליליס, כני Otislt.  (;י , ולטויס (וי , ע)יויס :מ ,פנסיג'ס י'י , מנג'ס י"ג , מודת "נ נסס 1,ר וכו' פ(וטוח כרס טיס , 1') י1ירס מספר ס' נפרק למרו טוין )ג6רחמק
 י'כ מן ו5)ו , o1Jtoln  עקר בניס וגו' סירס olnr (יקריס וגמס1ס . ט'ג , 1ס )ט1מת זה , מלחמס  יפיר  פרין ,פריים
 וכמסם, טוס) יפרס, יגד כליום, סני רולימ,  :סי יד'ס, טחי ,פנסיג.ס

 קוטג'
 1') גתנ ((י גס' ועוג . טג') וקנס,

 תסס וכמגר . D(*S , 6)1 116 6)1 1.6 61ס , 6)1 בנד 61)1 6פ, תמ1ר0 61)1 , ")1 טס מ,טרפ'ן 5), מקב דגר ()כללו
 סוי6ס גין סמגד') ממסן )מסם . טהקרום למטה ו כווצו ספ1'ס לכורים לן , יסרר פל וביסס מ(( 1)6 סזגריסר5(
 טופס גין מ1)ק (הקרוס )מט)ס 1גמ'( , יס111ס 6רגטס (סס . הארבעה הטבעים טוצאי על : מגרס כגוי וגיןוספג
UIWo11PI סם . עליזים ושגי : )וקו מטס 'עקג גיח מפטון , )טגס1 קקה מ,נדיס נגריס סויים . לועו.ם שני : סתייס 
 : מגר%,'6 הינ," סי' גן , ג:%1ק וסימו) , ו;ת,ה ג6ני)ס ה6סק1מ;6 , הכס 5ת :מ(ממיס iwpot,; , 6קעומ;6 ל', ,מרמסס
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