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 ן אלו איז אלו אין ,זאם זאלו כגנד ואלו ,וט( אלו )ג"6 אלו עםטצפופין

 1ת. 4"
~5pa שה, א"ן 4לח, שנן העש'טיבמנני..קי 

 יהודהק% .. ..
 ערכן , מריכם כמין 1baD , ע)יניס 01ני י1עניססגי
 טכהוכ מס )וה וגרף הסכי )טרק וי)נ . מעמסכמין
 6)1 חמ1רח 6)1 , 6)1 עם מנטרסין 5)1 מקנת ,מס
 משרש ע) )רמוז סג5 וט ע) גיפורו יביס .וט'
 סנריכיס היגריס וטס וכו' מהקרוס )מטהטיס

 המין ו,סמירח , המנון כ)י ויתר ;ככד , מיס)המירח
 ושד "מרו "ג) )מעץ שכרגו כמו , o-nSlrl'ככפיון
 וכו'. סוד ההופק מהקרוס )תטה ooa )"יכריס 'סכ'
 פרימוס "רגע ע) הטכעיס hS1n ענין כיפרנונסס

 ע"ס וכו', הדס יהסס סס "סר 73ro מ1טמונ6ס
 כוס סהלנמ )"מר דבליו וחהס . 5)ה לכרינווהכין
 חרקיו מ"ר סיקסה פיוח עס כ)), נדרךמינן

 ))ועריס התיגמד פרמו )דעת ממר כקיקוהנפרדים,
 סו6 המוכן סכו)) תרתו 5מנס , 1)ץ)הס1)ע)י,,ס
 6) כזון טס כי , ההפכ' Sb חיים הכע)' נורךמעגין
 , וכו' המייל תנהי כסה51 וימהו קמרו S~b,מעף כמו,כל , פייס הכע"י ענינו מעיקר החמירן י"1הש

 הכעיס 6רכעת נהרות SD ה))ו החייםוט6ינלי
 ימסך 16פן SD הסכיוהס ענין הקן , יכוננססהטכייט

 עז מטטטיו, 1)כ) דיריו )כ) המורכב קיטגו
 טסוסה ממיס ocl ממלקת חמסכ שנמההמריכה
 ולולא וט' הצלתו גורסין והן 11"6)החקיים.

 ענין כ'16ר 5) ההכר ירד ט)" ה.וח עס והוה .וגו'
 עותו טט6 5)6 עוד bSt , ומכריהס 1)1עויסע)יויס
השה

"(1 
 , הסה הה)קיס פרטי )נ5ר יקטה כי כוס

 )7כלי1 מה כפסן )ימסס 5הנו מקוס הנסמ"מ
 מקוס ה6)ה וכ"יכריס כקמרו, סקנס גתהסמווכליס
 כועס וככר ט1הק StnDt י1עג1ח כקות כמוססחחטוח
 הכועס הכנר כונר otrpl)n הנה כי , וכו' ימנהוקיבה
 OD>3 ע"י מהרי , בו המחהדטח הפרומה כיסעס
 כנוי טהור יטנה קיבה כנגד והע)יויס , ס)עוינ6
 וב)) הליס, ~D(1trno rl ע"י כי , כקמור המ,ון)כגי

DDn,"OCD והטני , ע)י,יס סגי כקמרו הקיבה etiP1' 
 )טמ1ק הפסו) ;ננד והע)י,יס , התעגוה הכקווההס
 כמווכל מהעכיר1ח הטהורה המרה מנקה כ61כ'

 , המונה המוהרות 5ה המוכין הכען 6)י1 וננדף ,כמעקה
  )דוגמס 11pm blon מנד יסיטו DD'1 כגי יסיטווככן

 יפגיש סגי סוגל, מסורם נהג . ע~צש ושני 'oWש. נחסראמר
 )י)ופ 6ף יעני %י ס' לנרן 0ו5מר , בגניוס טחיסס

 ומגממו יוסט מס41 סשרקגן סס u(O~it סני . ג)יוחייתרוני
 , סיע' :קו"ח Inncno סקהתון גטן ר') וקנס ,כג)יעס
 )טומפ וכס . :"וים מרס , אנס מרס , 'סוקס מרס ,onnh מו* 0הס הטגג.'י, מ6,1' ט) מפיטם וסחנר .ט"ו
 מס וה51 15'י 'סוד גגהינה ont~h ממרס . 'סויות6רגעס
 )גוס תרס , ויגב מס .ס51 05 יסוד גגמינת ירוקם מרס ,ו)מ

 יכוד גגהינח בהורס מרס , 1)מ קר hh~t מיס יס1זגגו14ח
 , סווגריס שיגריס נתקנו ,ס ולעומת . rs~1 קר וסולפפר
 ew~h מטס ויש , ס,ו;רות ס6';יות מן )5מח וועד 6מדסג)
 , מחמימות גגמיוח 06 ביסוד זומם ס51 גי 6וסניס 05ילוז ע* אויר 'סדי ;י בחימר ;מו , וט 5מ וט 0ו,6יס ממסוי0
 6וסגיסן ומיס QtD ורן , נגמרי ספגייס 0סס 0וו6יס ומיסו06
 tetw. פ' נסוף נ15ן et1DD יגידו 1;'ג . o'h),t ור"מעפר
 וי,פ 6ט 0ונ5יס, ופפל 06 גידן, מקח סג)) וטו'),

 תןפ עפר , 5והגיס ומיס ספר , 0וו6יס מיס 06 ,16סגיס
 שוא קמר ,ריך ו,יגייו . טנ') , 6וסגים 51ט 6( ,סו,6יס
 יוצק מפה סיגי1ח, ג6יכיוח דומים (סס 5ע'פ 6110יסועפר
 סיר ;י ,מקוס

~VtD'o 
 ורוס !06 , עפי מיס 15יר 06

 מסנינ.ס היים גט)י מין תקן סמו יפ' ס' . וגו' מריבהכסי, עשון : 6וסגיס ותיס עפר וגן , יחד דגקופס מממח16הגיס
 וסחי , ט;נגד1 ע) )נגר oipnn 5"ז 0;) נגדי ,נתגייס
 חזיויש גהוועס קי1מ1 11ה , ודחיס )וכיעס וט גטגורמ!ערמ
 . אלי עם מצםרפין אלו מקצת : נמרס טמידתו ימי;)
 גאפ , טגיויסן ממועט גזרן )סר;'גן ית' ממכמת! היחסוט ישי , o~lsnn מיגריס 15הס ינד 0הקג'ס (ו') )פר0יפן
 טסי6 סירוקם סמרס ממיס וס,מטן , 6( מיסוד קנחח6מר
 om~h מיס 0ממוו סתויי עס ס,ערפוס קנח )ס י( ויגעמס
 הסמוא . מהרגגיס נקריס (יומין ומסוי , ו)הס חמס0"י6
 טיפ מיסוד h'W )גנט מרי עס נקנח מנערפת6ךומה

 דמיש מבמח מחורך המרס עס )גוס סירס 0סו1DDO 6עס סמי* וגן , שנג'סן יעמוח 6'גומ גדמ'ון 1)ח קר61';'ומס
 מן '0 ל') . אלו כנגד ואלו אלו תמורת אלו :'גטוחס
nlllp'cיפ מסס וים , מפגיי, )נמרי ספ;" מיס 50חז" 
 6ו6 ש כ) עס קוס, וט וראכתס מתפחס 0סס ftbגימר * אלו אין אלו אין אם : ס6יגיוח מן גלמת רק נגמריהשיי
 סיסודוש וסופריו סהי1פ מוסר1ח יווסק )גמר' מסס 6הדיעזר
 שכר סוס הרמו ;),מר . לגמרי מתק והרמז : מוסוט

 :5ין 5ט,ס , ספק נקי ס'י נס) נסכוע גן ua( מדגיייתוגן
 (וגר, 16יויהס ט) סדגריס ממקקי !דגר דגר כ) )פר0)פ
 סדגריס, ג)) OD ס0קיף ס61ס ט)גוונס )ג) מג61רע;'1

 הפרדת לבאר יקשה ואם : unhn ,ולמיס 06ר סטגסייס 6)1 גסויות טמוקיס ט,יויס ;מסיס מוס ,1חר טוי161)י
 מן ומן (גגע'ח כהפגים ע) תיגי י,ירס ספר כו1נס סי6 סגן קומר ורוס . געל , ההפכים אל חחמ בעלי מצורךחלקיו
 ג' כמגריס גמ(גון וין , וגו' וע)יויס ((O~ul סדכריס פרטי ;)ומר , סזגריס פרידת )פי" 0קטס fuh , הייס מגט),קיום
 הימו (וה , הס ;1 דגריו וייסור . )גמיי מוגן והרמי קמרו ע) מוסג 1ס . ו;!' חיים t~pa מצורך - וכו' רנ),ס וג'הטס
 פגה , סרגריס סיטי לסרט :ק0ס P'Uh סמק גר'מוגן

 סוגי
 גפ' ק11ג טח ט) גמ"ס טיחקייס מייס געלי () תיקון סן מן 16חotfillun 1 ססס 0ור6יס הרס 0גגט)י סהפניס י') .וע' הצלחי ג"-מין והן : שגיס 6) היים געלי מנורך ג4ז גוווסו

--
רטן.-- -.
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 "והקדים , תיקעת שסרר אחי זה גל . שת הצלתו היתה לא הזאת המלחמהולולא
 , פ חי אלהים רוה אחת אמר , היים אלהים רוח והוא , החשוב הדבר וסדר(מ"6
 ארבע , מרוח מים שלש , מרוח רוחשתים
 אבל , ארץ כלם כי , להויות והחומרוצקם
 . ורוח ומים אש אסות שלש הקדיםכן

 נחמראחזר
 סחין 4מר מ4 . הוצת המלהמה שיא : פ61דשן

 פסק"ס מי גע! סיס )6 . הצלתו היתה לא :שהסודות
 מ% רק 0עטס pht גחטפס 06 גי סמיה 6ין גיג)!,

 תמן 011 , סססן סרגט מ"ר יק סתיגת0 וקין ,ססתנגמ0
 ממש סקג'ס מזח Yw (קמלו ועמו , סגולן ממגיסש)6
 . הנצירות שסרר אחר זה כל : שמס o~no מןדעיס
 61ומר , ג% גרון י1ירס סטר טרקי )ק(ו ממגר %י0ס
 גס'6 6מר (גן , (גגונך סמ"ג מדגר סקייס יר"סוןשכזיק
 גתן מייס owSh רום "מת ג]ימס ספירוה טעי ט'"ט,ס
 רומ טתיס , משד( רומ וסו וכגוי ורום ש) וגו'ושגווך
 רטט וגסו חסו גסן ימזג מקק מתם מיס טקט ויו',מלום
 סמ"ג זג) י1ירס. ספי עג') וגו', ממיס 6; 6רגפ .וגו'
 קורסושרג

~oa 
 ט6ף . הארץ זכר ולא : ססויוס נורות

 והחומר הגוף שהוא מפני : יקרוס מ"וגעס 4שסי6
 סמומי סי6 סלון .לחויות

 , סמומרייס :גסויות סליקי וחפר , מקסי יסודם ססויו0י3 . ארץ כלם כי : סיויוח )ג)
 מן סיס סג) t(1Dh , השג פטר 61) 6הס יסר :יחמ'ט
 זה אוסרים אבל : נ'( )קס)ח סעור Sh סג וסג)אעפל
 h1Dt ממומר סו6 סגוף גימר . טיסיי גוף חח אשיי3וף

 סמים מטרח 'וחי ס"ט נאנח סקנ) ",מייס 6פסערי,
~doi
 מ1ול0 תתר סקג) רנוננו מימיי נוף גט;6מר וגן ,
 ונ' , סגוף עיקר סו6 ספיר והפוקס , וכא ישויר סוסמיס

 ספר (SD הקוים כן על : סיס )נ41 הירס נמוסיסי11ת
O~stקודמים :ימיו וניע . ורוח טים אש אטוח שלש 
 גמפ)ס שדם יני ג) טהורם גמז , ייפרס קיימח3גמ,נה
 )6 ס" גול ט,גל ספו סיסודוח למוס גי , מדגר1ו1מר
 6טר סייס פ) רק , סגוונס מיחס ג)גז סיפוח נילוזותש
 , 6( גגונם גי סקג)ס, נמכמ0 הודע , גסטירוח )מפנסנסס

 וסין 5ין, גמוז ומנגוח שויר, ותיקרת מיס,וגזו1ס
 רחת והקרש : ספ1יונוח 1ור,0 ר.מקג!ת סימתהסשייס
 גמסנס יכר 6מו0 טעם שוס ר') . השרש יום והמגאלהים
 לתסיס רוס 6מח , ג)ימס שירוח עטר ו'! ועמר h'rnע'
 101 וזגוג ורומ קו) ספו)מיס מי () סמו ומגנון גרוךסייס
 וסול סעו)מ1ת ג] סימיס ס61 סוס ססיומ ור') , סקודסיום

 וסק , לתסיס רימ גזגתיג טיים 6101 מכמס D1'DDסי6 "וגי ("מס סרמג'ן ופיר( . מייס גטי 6) סנט(גמדרנת
 רוח והוא : גע)יס "ת למיס וסמגמס גדגחיג מהםשיקלל
 ,הג'ל וגס ג' סימן ומפלס פניו ;0ג6ר גגך . וגו'ולקורש

 שהוא טפני הארץ זכר ולא . ממיםאש
 על , מימיי נקו וזה אשיי נקש זהאומרים
 , הקודש רוח והוא אלהים רוחוהקדים

ממנה
 קרורהקל

 . וסי' מליבה פתין עם* ס6מר ומס . ספמו);קם
 , 63יכיוחיסס הסס ס"י3ריס עכעי סטכיו0 ע)סורס
 . יח ע) 6יט סעמל0 פעויו נורך לטי 5מדכ)

 הורס , וכף 6)1 עס מנסלפין 46 תקנח סימרולמס
spדרך ע) , והח6מדס ריסכמ0ס OD נר5פ טר.רייס 

 מח0)טיס  3ד3ריס ינירס סטר כור"ח ע)סססק6
 . וא' 706 תנד מח5מ7יס הס 335 מ71תחלגיס
 6יגיוהיסס, נקדח )וה וט ינגדו טה6יכריס דכליוח%
 וס וימס ערך ניניסמ וים% גק1הס יימלטוגס

 זמין כקטר מה5מדיס וכטס , וס כנגד וזה וטהמורח
 6)6 )הס יו51 סקוס טפין עד , המולגכ כ)))חוע)ח
 וסממכל מקוטר ס5)הי הענין מ1י וגס . מריכםממוך
 שסרר אחר זה כל : )עסוה ht)bn1 סססכיסגטן

 י1ירס ספל גע) סגים ,ס טכ) ר") . וכו'היצירות
 עקל קלמרו , ממגו הר5טון כטרק היטילכן ססדל6מר

fil~1DD'וט' המפג פגר טסך המר , וכו' מס כב 
 וט', מלום רוח טהיס מיים et~Sb רומ 6מ0נבתרו
 nnbS סטירות סעטר ענין טס ותסס סוסךטסו6
 התחרות מטס הנס וכר 1)6 . ממן סנמטך 6ODמ0

 בך21,4ם'4':עןגינ"ה
 פוחס '63ר ומס , וגו' הנכחד הסס Ts~n מעעורמו
SDמוחמו כס3עח הנה0מיס סנטי ק1ו0 סני Sa טס 
frntוהחוכר הגוף שהוא טפני : סיכך וכמו , וכף 

 סיסודוק ע) )6 כי מסמוכים דנריו יורו וט/להויות
 וב% ילך סכוך כי , סגוגס היהב )כדםס0מהוניס

'1Dbטינף כמו ע)יוניט דכריס ע) סי1ירס סטר , 
 מטח הקרן וכר )6 כי המשר 0,16 יודק 5"כו6יך
 6כ) . וכף 6רן כרס כי )סוי01 והמומר הנוףסכו6
 6מהת טקט וקמר שרו Sib )מערס סוכרנו כמוהגוזה
 וכמנס , נכר6 )כ) יסודות מס ו6ס מיס כויל כי ,וכו'
 ס)4 וסטמוח יסודוחיו נ,דכגו מדלנהו גסי ;מ61)כ)

 סיסודוע !סרסי נס ימסוס וכגר , )כנסמסוחטים
 ופס . b'oo כמגסס )נעטי כנויע ntStibnכעו)ס
 דגרש 3סמסיכו הקרן ססמסח עעס ע) סורס or)סי

 ייקהל דמית וס )פיוח , 15)י, סנמ61יס ש,סודוחע)צנין
 כמענש ומ7רנהו מקום: ע) 5'ט Dtb כוס onws 6טז מטטע כי , ,מדלמהיהס הנמ61ומ יסרולפדוח
 iwb , כעטר 6) טכ והב) העטר מן היה סב) ל') מדרסו מה וט כירך ט'נוק עד , כקמורוהשגות
 : היסודות סקר l'Sh ס;1ערטו ")6 הקרן עיקרו כקרן סמחסוס ג) כי . וגו' ארץ כלם כי : ממסג)נ)
 הקרים כן על : כמורככ סמעולכ ליסוד לו3 כטי . וכו' טיסיי נוף חה אשיי נוף זה D~1DINאבל
 סמ1פייהפ ד' סי' כסגי דבר 6סר הו6 . וכו' הק.דש רוח והוא : )מע"ס עינו גרו כנר . אסותשלש
 הרוחם, ס7ק אנסס ען נכרם )ושכי מס טנס סע51גיס שק סהכ4 ק( , ל סימן51ן)ס עמי ומכר וט'. ס' כטד ה;קר15ח כרומניו0 ס1ורוח סק71ם רוה הנקרין הרוהגי הדק ס3טסמן

ובה
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 ואחריה , הרוחניות הנפשות טתחברות ובה , הרוחניים המלאכים נבראיםממנה
 ער הפילוסופים  הקשת השינתם לא , לרקיע מעל 'אשר הסים ואחריו , המושגהאויר
 זמהרי"ר4 בערבי שקורין הקרה כדור שהוא אוטר בו שיאסר ואפשר , בהם הודו לאכן

 ערבו בלשון אותו שירין הטבעי האש טקום ואחריו , העבים הנעת תכליתומקום
אלאתהד

 נחסדאהלר יהודהקול
 פ סטת . הרוחניות הנפשות בתחברותובה
 י' סימן לממיסי "מרו וכעין , כהטרדן חדכקנסשם
גהו"

 הע"פ 0וכק כנסר המנומס ,osttPt סמי6כות ש"ס
 כיהל ס" . המושג האויר ואחריה : וכו' חנומט

 הו6 גממי ס'וחו לעס , הנוכר הקודח ,לוח וסיהד נין )סכיי) , מופג וגומר . מרום רום 0חיס)6תרו
 סכל6 מי ירקה קנסו "סם , זקוחו )עונם מסגגלחי
 . ג' ס" )מע"ה סכר כמו , סחרת וכה עין Sbo)ו

 הג)ח' הקוט רוח וכין המו"נ הוה התויר ניןז)הנז')
 כמו גחטס ט"מ "ויר ה6ר הקוזס )רומ חמסמוסג
brn: יכו' הסים ואחריו . 

 ג' ntb,)S t1Dh הו"
 רכיפ רג"ון המ1י"וה 6) וט קרב וככר . מרהממיס

 כן )יטוח יכו) ודם כסר ככיכו) גימרו ,סעדיה
 ימסך of וסגה . מיס ונרפס שיו לוח ס3)טמח)מ)ח
 לנח י61 השוק מתח כי )מפס, מלמטס סירעי

נקר"
 מיס יטו הנס ס"ויר ומן , מ,סנ "ויל "נ),

 מן )מפקס ע)י1ניס יקים דכליס הס "6 וב) .פחס
 מיס אמרו "ח"כ טיוכ1ל תה or ע) ויולס ,ססמיס
 אילו , וכי' ופיפ ולזפ וכהו חסו ומיכ ppnפלומ
 סתהס '"מר 6'ך ההמרייס המיס ע) כוגחוומשה
PPflסקדס נמה נחנ6ר וככל הבי) , ונהו חסו וח"כ 
 טין "מרחי כן ע) , הרטון ססיו)י ען שמל חסוכי
 6מר זה תס0)ס)יס במגייס דקים עניגיס ווסתי")1
 כמיס ססי,וסוטיס דעח וגר . )תסס מ)מע)סוט
 סנתנ6יס o~no ע) 3כחוכ המוגר )רקיע מע)6סר
 ס,כל וגסו , החתלי הביל מן ס"מנעי כנבו)ככח

 ה"זיס יענו טכס כמקוס וס61 , )' "' כסניממורס
 , ו7ומיסס יהס)נ ממפל oonויחח7ס

 ונקר"
 כדור

 "' סר6כ"ע דעת וסו . לכו הקרירות כעטלהקרה
 ע) עזו ותכר , מסורגו ההכס געה l'Sht ,גר"סי0
 רומו כמיס המקרה כימרו י' סימן נממי0י01716'1

 האש מקום ואחריו : לרקיע SDD "סר המיס6)
 וסכונה , ממיס 6ט "רכע שמר מה כייר סו" .וכו'
 . וכי סטיתי ה6ט מקוס 610 הגוכליס המיטשחל
 )6 ונמס כלמרו ת1י"1חו ע) 'ס"ק '"י סימןעחמיפי
 וחחכע ר"ס1נס ה6רכעה כיסודות כטעגותטתספק
tDlbהע)יוגס הקט מסט יעענו "סר ס"ס געורת 
 הקריכ י)ירס סטר גמירות סעדיה רגי11 והנחן .וט'
Sb(כקמרו , המיס מן ה"מ החהדט "לערוה מסג 
 . ממיס 6ט b'il~St כך )עסות ניחן המועעה"דם ינ' PDTb טהרי , כסיט מן ה6ט י11" "יך תחמס6)

 סוקרך וכוכיח שומו מהור וכוכיה כני bt)D ,כיני
 חגוו כירח תמס ונוחנו מיס וממטו , rPS3,כרי"ק
 ומסיס , כ(כוכיח %ר המיס מן "ח ויונה ,א,פכיח )כ)י סכיכ טטהיס ס) ונעורם , מתנכר המה ס)קגהס

 . הרוחניות וחפשות טתחכרות ונח : et)hiwפרין
 פולנו 6%1 ו'3, סס טגסג י' סממן מפאי גפ6מר"פג6ר

 . ע'כ , חפמ גו סאת סזגק (1ch כמנומס ועולסספ)6כוס
 )פס גי15י וט . הטוזיג האויר המחריה : f'h ארינסס
 גהת )וגי6יס סמורי טרייר פר') , מאס רות טיסאמר
 0ן ס6) )ו טגר6 ספי נ' הינע )מטיס חכי וגמם ,סר16ס
 מיוח נ16) סדק מסויר ונס , דשחו עורס עם בסו ירטוגס

 פרמטן פייט )(ס וכדומם . מקנזס רומ וסול ממססרומלי
 וגו'. לרקיע טעל אשר הטים ואחריו מ"פ: ג16וןטס
 ממוסג סדק וט מיום 1ר') מרומ, מיס ")ם פירוטוט

OtnDD)ע)יוו'ס מיס וכס , ט)ו1 ממיס מרכס 'ותר דקיס סס 6ג)טיט טיס גרמיים מיס טפוס סע)יו~יס טיס נגרב 
 ספי)וסופיס הפילוסופים. הקשת השינתם לא וגו':מגל.) וימי סמים גחון Uv7 יעי גמ'ט גרטיס גמעכםסוודרים
 ס%6 סמיס ענע סטינו )6 גי , הפסוק (ס גפיר1טנחהגטו
 ~D'e סגה1נ Pcn )פי 6סר , מפוליפ )מטס סח)ויססדקים
 הורו לא גן על : סנ)ג)'ס ר') , שמיס מן גוססונגר
 ואפשר שיולט: מיס גמ1י6וח ו') .כוה

 בו שילקי
 עפפ גם )פי)1קופי יט . וגו' הקרה כדור שהואאוסר
 פ5 הגוונו נפסוק ממגריס ספ)יומס ססמיס ופיטסוזמקו
 סמ"ר ירקו גערם סארים מקריס ס0ס לאויר מן ~uinh'מלק
 סעודן יוחק גי , אשויר קי מיוסר סה,ק 6101 ,וסטלג
 פחמפם )6דן תמוך וס"קק , גו ססדגיק 6" מיסומסממם

 סגתכם סקו ס61 ס6פ1פי וספוק , וטפט ויזמיפסחר.פגוח
 וטייפ מכריח VD1 oa הקרס, גיור 16)ס דוקין יס61 ,מקקיו
 1)6 נגח מיס וכס , פ)יומס מיס 16)0 נקלח וס61 ,לעגים
 ולספרו גסוס), מיס יתקוו ס6זיס )טס וגטיגיעו ,גנט)
 ע) גו 1t)o(o נימרס סוכר שרקיע וט זסחס)סי

 מןl~finto מ"
~ttho 

 מים סיס סס)יומס מיס גין מגדי) טסך
 ונגר . ממס נימיים מים ooc כחחחוניס מיס וגין ,נכח
 סר6ג'פ רפס ווכח )' פרק מזי גמ)ק ספורת ,םוכל

 כפירו"
 6* ישי סוvlmn . 6* האש מקום ואחריו :רטורי
 נייפ סירת ג1ג) גקעיירות סיגוק סי6ט1ניס Sihר,מיסכס

 t'Dh דוס ס6ס גי , מפיס 6ט תרגע טרו ונס ,ספי,וסו!יס
 )חרפ יצגן )6 6מ1ס . ממנו 0)מע)ס נטויי סתיס גטרןגס סייחי ס61 , סחמחיו ורגמים סוייר גררן דק סיוחרסס61
 6ט טמ'ס וסומל ימרס סיר גע) יעח )פרס ממגרסרוס
 גסך ככרי , ספי)וסופיס טמרו 6" יסוד ט3 ,סגורןממיס

 וסריס ot~tth סגכוז גס6 גס ומזג מקק ממיס 6טנחג
ומיוח

 מקוד"
 גמולן יט גירוי פפ6ן מהנר סרוחי ושז ,

 סוגין 6ג) . "ר סי' גופ'טי טי63 כפו סטי)וסוסיססוחח
 ס) 05 ט) סי6 סג11וס ועיקר , )דוגמן רק ,ס ס(ג'רט)6
OSDD, סמקוג)יס ):יפח )ו וירד (ס,מ161ת סג e~c) 
 מהסקו והזק מ1ק גג) דונמחן סיס מח"ח סקרן וט)מסע)
 )דף גירס ספר גפירוט כר6ג'י וט וכמ'ס , "1יר מיס6ס
 וגסו חסו סיסס וסקרן ווילס , ג(כ') (ס ע) וסייס ,י'ג.(
 . טג') , )חסי( סמיס סני ע) מרמרה )ג'ני( בסיסויש
 ו%נ 0קק מפיס 6ס לרגע ו'), נ"מ.( )ד4 טס גס3שד
 עלי עס כגריוח כ) , מסס ס) וגנט מט)ס ט) 63ס ר') ,3ס
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 במים שרצונו , הטים פני על טרחפת אלהים וירוה על אומרים כאשר ,שלאתושו
 האלהים נחפץ יהמשף עד , ובהו תהו אבל איכות בלי הראשון החומיהאלה
 ביותר, נכון דמיון במים הטבעי ההומר ודמות , אלהים ברוח אותו וכנה אותו,הסובב
 שהם מפני , חלקיו בכל הטבע פעולות ישתוו לא הסים מן עבה יותר שהוא מהכי

 נחמךאתר
 ו8ע . פ,מ1חו 1)6 סימיון סגס5 זמ1ס סו6 המוס ,סגגוו
 ופס . סר5ג'ד () וקח )דעת ;(קפס מממגר nJIIscספק
 ט) מוסג שנו . וגו' אומרים כאשר : וגו' e~nlhלפר
 )פ;י ט) 6ג) , ו0 )פ,י ט,נו סעגסי נ5ט ר.פי)וס1פיסוטח
 , סמקונ)יס יסמ nDDh ע'פ ot1))O ייייס כפר גבוחפניו
 פוי ק) מרמפח eto)h ורום סגח1ג 1thc (מס 16מליסו0ס
 גפי גפ1ט) מיס (מס סח"חו;יס ממיס קומי יונס 11,5ממיס,
 ס0ו סימס וסקרן קומר 0גחוג (סרי , סגחונ מס"טפצ6ס
  סכוגס . האלה במים שרצונו : עניין עמן ומיס ,וכת
 סוקרן וסול , קולס מטס נעדר 01ו6 0,וי,ח ג) )קג)מוגן מומי D'SD , 5101 16חו (גר6 0י6:ון מחומו ס6)1נמים

 (וט גו 0י0 )6 סוס סמ1מר ד') . איכות בל' : סיופיתמי
 ,1ג) 010, סנ(ס 6ין טו5מר נמו , גו קחו )ח6י טווב)פרין
 15 )גן (610 ,6מי וגן , קר 16 )מ 15 יג( 15 מס)ס('ג
 15 מסו)( (510 גו ט,6מר לפטר וכן , המר15ח מן ;סצ)ס
 )קמר ותו )5 ס6יגיוח 5)1 1ג) , מסחמ1,וח וט 111)חממיגע
 וגרו, וחכו גרגר גמ1ס טיוחו ט) הומר ונקרך כרקבון,נסימר
 . האלהים בחפץ שהתדיק- ער : 6יג.1ח סוס גס מפזי')

 ימו , וסקרן (6מר 011 . שסיס גהסן 60'י1מ גקיג)גפמר
 ;,טייר 6)0יס 1נהפן פרס גלי חומי 00יו 0מני15ח)ג))
 והמקייט סיוג) גימר . אורצ aa1Dn : מפן 5(ר כ)פמפ
 וכנח : פקס () משמו ססש'ס מנוע מעמר וכעין ,עסו
1hW. ('החוסר ורטות : שסיס גרום , מהפן קוהו ר 
 וגעגעי הומר מיפם (סגתונ סזמיון ל') . תפיםהפבעי
h10Sי הומי(ססי1 otns 511 6ר)בעתר נבק : ;מ161מ ג . 
 ייסחר 6הר יסוד שוס w~h (5 מ)ימ1מ יותר ,גיןספמר
 , 0ג0מייס מגו סג יחר (יסים 510 סוס סמומי 1י1ר גי ,פג

 המבע פעולות 'שתוו לא : פורס ג)הי מומי :610פ6מר
 חוקיו גג) tcDfin קיוו סטגע פט1)ח ג)ומר . חלקתבבל
 , תרסיס 1ס6ט מיס מ)05 גזוזת יורר ג,ס מדמיון . גמיסיפו
 ,חגן 511 , ג6מד מחמממיס סמים כמות ג) 50ט גמום0וה

 טר0 (גדודים סייס 15 עורס גסמחיוה %ר ממיסויוצפו
 0;סי1ן סחחחו1, )מ); קינג פ5( גנגס סייס, ג,)הסמומו
 קלס (ott)to et~hc דפיינו כמהחזן סילק ט16יגסעד6ס

 )5ם 0סמ1ך :גמיי סמום ג' , ),דייו finn1D 16 מסיורם48
 יתממס עיט מס מ0ס 6מו מנק 61ין , גו)0 נעמיסמספוט
 מן כמיס ג) 5) מהפטט גמיס דגו יוטס 6ם יגןפפ.
 מן טג יותר ט0ו6 גינר יסג )6 ,0 וגן . גטטס 0ן"גמ
 ~W(D )מגמי כיוס מתגתי ,ס ופנטז . סמלן גסךלעיס

 סנופם גמשת טיו,ם ~1p'DD סרמיגו 5(ר84מו1,יס
 גט,מיסס מלהניס נרקיס סג נוף גיוס (6'ן ,שיתפייס
 סמ1רגגיס מג) יוני15 סמימי5'ס בגמי . otnoi יקיגסמו;חס

 , מהמנג'ס מ';'ס גמ0 הקרן מטפר 151 שמחגוה סיומםומן
 , מחלפים מסיס 11ס וגז1מס מ' גפף , גפרת , שםזס"נו

 6פ ו15 , )גד מיס רק דגר טום )ס1)י5 5'6 סמים מן*י
 מרייס סס , וגרד יגפור )ס)ג 15 1)טק )קוים סמיסשסע

"מ.1

חזקים
 קהודהקול

b~pnth3ניטטק יונצח ntbitto ומנעיר סכיי מן , 
 פסל מהכרח י3י6נו כי )3 נטוס ר5וי o)lbl .ע"כ
 עג 6)6 , הדברים נקמרו וליסורו ספחו פי ע)ס)6
 הוש כי , מקרס כזול 15) וגרו סקדס הקמרזעת
 (ראי , גן )ומר ""6 ימרס סטר 3ע) טטח )פי"ך . ה6ם מקוס יהיה הנוכרים המיס ס"מר '1Db "סרוט

 ,מנט ppn ממל 5ט )"מר כח"כ עגמו סהו6מפרק
 1מ)"כי סקודה ומיוח וסרטיס 161טניס סכגוד כס6כס

 n)ltSp. 6ט היוהה מ1כיהיס וסזכריס . וכו'מסרח
 כ) וע) . הלס הע;יניס כ) )'גירת ר15'ה ונכהיקם
 ע) ה3י6ור ססמיע מה מפני ההטיסה חטינהופגים
 זעת SD והמסיכו הסירס )סטר הממגמה טטחופ'

1Dlbnככס כי , פנים כסוס כוה !ו מסכים השתי'" 
 כס6 כה והנב הקק ממיס "ס 6רכע )פכטיוכ)

 ה6ט ע) וס', הק1זט ומיוח וטכסיס 1"וט;יססככ1ז
 אלהים ורוח על אומרים כאשר : tr~oסענעיח
 סהו6 )רקיע מע) "סר כמיס למר )מס חו,י .וכו'
 הנוכרים רסיס ע) זכריסס ערך וערך 1כ1' הקרהכזור
 בו טרנס הסיס פני ען מרמטח שסיס 1רומנפסוק
 "נ דבריו מנסח )הקריס or וקמר , הר6ט1ןהממר
 וכו', ממט מרסו עמס יקרס מהסר )סוכיר כוון6סר
 )חס סיוון ונפתר . 6)י1 מחימסיס סקו סד3ריסכי

 , מיס 3סס סכה"ס הסס )מיס קרשו OD מטניפעס
 טסו6 סר"טון )ממו ככס enb'1p יוגממ וט סיסכי
 , הנורות כ) ק3)ה Sb הטופח וסיאנס ייכמנוטך
 , יזכיר "סר 6) 11 הנעה תועי) orועם

 ונמן"
 מלך

 )מע"ס בוחרות )ו )היזח  ס)ימיוח טסי  סוית5מך
ODDSI: ונעזר מסו!) עשו מנד "יוחו . איכות בלי 
 נדיפ lb(Dt~p סמפטם כמו , גו 5טר והסטהלמעדר מני הריטון )משר מתימרים סניהם וכהו תסו"כ) . 3' סמן כממיסי nta(1b כמו והמקריס הנורותכ)

 וגסו הממר ע) חסן סקילה כסלמכ, )6 ,וליפי"
 ג"מרו זן פיסן כחלץשי דכריו יזלו וכן . סנורהע)
 3חה)ת שששנריט המים כי הנביס קנח ממנווכגל
 קמרו עד , וכו' ~nhr )סיוטי אוי 3ר"טיחמעטה
 ע"ג: , וכיס ומהו גחטך ור.הכור מפיס גר,נזרוגנרי
 קכ)ת 6) והגיס neth טקנ) . וכו' שהתאיךעד

 פס ע) מרהסח כסתרו . אותו הסובב :סטלוח
 סו8 רומו כי . אלהים ברחה אותו וכנה :המיס
 החטר ורטוטן : גר,1,ו דכי יכ) SDtbOסטנו

 6טר הנס הממיון 6) טעם נק . 1ט' במיםהטבעי
 ימיו זס טסיה עמר , קמש השעי מממר 3ודמו
 פעוטת ישתוו לא : והקן טמנ"ר כמו כי1חרנטן

ממונע ע3* )פכח , משו pSn גג 6ג; נקרבו ומפקס ושקע שגם סיס גמ ט סלע) 61)סי כעכע טחטבעוט'.

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



 117 נם הכוזרי רביעי מאמרמפר

 ran ואין , הדבר חלקי כל כולל הוא והטבע , חלקיו בל ולא ההומר שפחיאם פי כוללת אינה המלאכה כי , למלאכות אם כי ראוי הארצי הנוף אין כי ,הוקימ
 הוא אבל טבעי הוה יקרא לא כן אינו ואם , נגר זב המים כתכונת כבר שהיהאלא

 הסים בתוכן בעודנו אלא בו פועל המנע ואין , סקרי או מתרכב אומלאכותי
 שהוצרך טת יתקשה( )סקגו ו6ססר , הקשה )י"" "תקשה כן ואחר , בחפצויציירהו

 , ישפ אינו אשר את ועשה , מטש טתהו עשה לזה הדוטה על ואטר .להתקשות
 חוש והצב חקק טרוח מים אמר ועוד . נתפש שאינו מאויר גדולים עמודיםוחצב

וכהו
 יהחיהקול

 . וכו' בוללת איננה הטלאכה כי : מנהכמונע
 )1 וקין נ,כד כטטמי~הו ימרר חמאס )ו "קטתדק
 ונהגינו , 3סגימי~הו כענמיה מורהו גט,וי ג))עסק
 וס יעטס שסל הרכשו כ) סהמ!) גורס קננת6)

 כבר שהיה אלא הוה ואין : כקרבו הככןסטכע
 מנעיה הויה מצמה )המס!!ח לסר ס6י ר", .,כו'
 ויח)ה)מ סיחמ)מ) ר") , חמנה ויתרגך גט.חמרמרק
 הקעורה גם כהסקיו )עכור יוע) )מען ot~ainכמיס

 : נירתו קנו) "ו )הכמו קמו ע) המרהטתיטגעיח
 מקרי. או : ק"מ עט D'D לניסח . תתרכבאו

 , כו 6ין ט,'מ!ח וכ3 )החמזט )ו קרס ה!6טמקרס
 "יש הטמע כמנס . כעקרם הנ~פ)יס הינליטכמסחט
 טע~)ח חמס כ"סל Y'nht ונגל, וב המיס כהכונתי") , תוכרח שכונס ע) (Inlvo וקמי בו s('hitפוי)
 , מחו )סהקטוח טסו1רך מס 'הקטס כמקקיוימנע
 . רטני ונקרסו לקטון כיוס היו )הים ו") כמרסוכעין
 הממיס סער כסטר ככס SD )סיף המגס זכררמי
 ענין oS" Sb' סטיר ונכר , )6מר ו" ש' ג')ספר
 , היסוים כשר !)6 כמיס ;מס) tSS)n הממרגיח
 ~כקוטי, סרנך נין "תנעייס טסמיס )פי "ס סס3סתחן
 כטיתמוק 1)פעמיס !נגריס מתפר7יס כענעס הסגי
 )סיכך, ~מחקסיס, ו;קפ6יס מח)כדיס כקורנסס
 הנפוח טכעס ע) כנטמיי0 המטפיף ממוהיחמו פי מסיגו כופת כהס ממטן סעגע SPD'tישייר
 מנד ו)6 סק!סי מנד )6 מוח כוי אחד 6"7)ג)
 מתהו עשה לזה הרומה על ואטר : ע"כ ,סרו
 סח!רס 3פיר!ט הרמיתן סכחכ מס "י . ינו'שמש
 מחסו עטם מלו ימ83ר סני, "סוקע)

~DD 
 מן כי ,

 . ר.פיס עש מזפ גו טיפ דיר יחמוס סר6טוןבממר
 , טונוח כמלות זה ענין Sb1 הו6 1 יסט 6י;וועטה
 הו"גי

b~lp הכחוס ט6מר מסה , אינו הוה )המר 
 5מר 1ono כי טס ושמרו , )1 ;מטי וחסופלס
 עמס כקמרו סבון סר ו6טסר . רכר "יתוהפס
 שינה טיחג6ר , nilDo סגטמיוח ))!רח , ממסמחסן
 חמוס ר.ר"טון ההמר סמ)כטח כי6 , כ' סי'בממיטי
 6מ ועכס הקמל . D'(b ן' )דעמ ממט כוונוחנה
 . יסוזוח מהז' הפלסיוח הדלוח ע) , יטנו 6יג!6סר
 סמורכגות מהויות ע3 . גדולים עטודים וחצב51מר

 נחמדאוצר
f'nhאץ ע' : למיס וסגרך, סטר גטימקו 8, מפטר נסי!ת 
 )8 עגם נגוף ר') . לסלאכ!ת אם כי ראוי האיציהגוף
 וט 6מר וט ;גררים מ)ק'! 6'ן גי סטגע, סטורותימכן

 י'פ , ממו 5הד הלק יטיס 06 גי , 5הס גסטו)ס)ס(ה~וה
 ש גור גדרן יומני 05 וגן , )גונו סמיקתה 'הפגי )6מס
 ג! )נסעיד 60'6 גמיש וט 'חגן r(h מס , סרק וטגטטמ סלמותי 51ת מקג) גרד, גוס סרק , ההסיס תמורסרוס
Dtaגליפ מ)ק.ו גי , יגדיל גמה'נ,ת סגרם ט" רק חמאס; 
 משגס ס'י ס0 טנס נניף 0סס ס0טו)יס נ) 6'ג )1ס,1ס

 אם כי כוללה אינה המלאכה כ' : ענין סוס גס)מדוג
 ערפתי 6י;ו גמ)6גס ונעכס מס ר') . החומרשטחי
 גש וסלט, ממיס עליזי )6 06 ג(טמן רק ענר 16מעגי
 ס)נ'ש ,וים ע) ומרמיזן טחיו וכ06 מטיט )סיסטטוטין
 ~ס5טסמ,ס

~)UG 
 1ק4 נחי) ט" סגר ג(מהר:ן יגן , נס

 4: טגע "טוי מס ר') . חלקיו כל כולל הואוהטבע חסו* מפט) פטפיד'0 וסקס ס"ס )טגר, מטורסמ)6גס
 ט% 0י6מל יהגן )6 ר') . הוה ואין : מקקיו גג)עוגר
 ככר שהיה אלא : ס61ח סס~'ס קג)ו מקקיו 1ג)";חמס
 ספהס גו מקס טר0 סיס סוה!ה ט)ג) ר') . הם.םבתכונת
 ואם : ונגייס נג'ס ;סם סייס מתנוות מקטס יותר )6סודה
 לא : ס61ח מסגונס קלס יוחר ימס 06 י') . כואינו
 ריס רק טגטית ס!יכ ג! 'הגן )tyle . 6 הוהיקרא

 מנד יסויוס 6רנעס הרקגח גבין . מהרכב או :גמ)6גס
 סר6(ומם סגרו ג5סר , סס)יון סנ)נ) תכעס עייסחטיוגות
 גסו . מקרי או : כהורס יהדי מסג' נס'נ סרתי'ס~יירו

 נחגונפ סיומו ר? . המים בתוכן בעודנו אלא :ממיטי גמגומי עוז !יתגדר , גרטיס מייס וסגפתי ~otnnSס0ה1וה
 ג;'י"ג . בחפצו יציירהו : שוגר גטיןסמיך

~Skd שהוצקך טה 'תקשח ואב"כ : רסיס גפפן זוגו )סיטוסו "חי 
 שש 6מי פג) נ! י( גטמי סוס ננ) גי ר')וההקשית.

 ספגפ )פ%)ת וך6 יערס ספר גש 4וה. הרומה עלואמר - סירופ מן קנח גו 0י(6י מגלי גוך מחקר 51יפכי0!זות
 מומי מןס61ת

 טהיש עשה : חסו גסס m~h ופס כסיוטו
 . החפיש שאינו מז וכו' ישנו אינו אשר את ועשהממש
 וסגל , cu~ נמקש י1ר שמר ט(0 רק , י' מקסנ"נ
 ~nPp : מם( גסמי!ח ס,!)י מקמל OCD5 גוס וסטתן ,6מד
 ג) . ישגו אינו אשראת

 וחצב : סחטי פוס נר5 סמ1'6"
 0גר6 )דרס יתגן . נתפש קאינו מאיר גדוליםעמודים
 סעפת סיט מחיר , סממ6וח )ג) עמוזיס סס0 6מ'0ימיות
 % נוית מ"מ )היק סנוט סטנים ~of ססיו)י ממומרד')

ון1, , *ש יפז וס5 ספיד טיס סטי ונמלק , 06 יתיזואסום
 6"1 טעסס ס"מ חמ)ס גי , PDb1, ט) טרמו וסול , פ)מס סיפרות 6רגעת 36 נפוייס עמתש נקמרוסטון
 סר61 )11ע)ס ממוגר o'oSh רום bta , נתפש ומאינו מאויר וט וג) . osb סמה מס כיקר Y'nbl ,שוו

בכה

- --  - --  
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הטורי רביעימאמרפפך 11צ
 ישק , מעניבה כמין ירככן , חוסה כסין  הציבן  וריצתי  ביין  l~ey , ומים ורפשכבהו
 . ב4 העולם את שפקיף ירוק קו זה תהו , עוד ואמר . עפר ונעשו עליהםמים

 נהמראוצר
pkhנורם ט6מרש olno סרמג'ס וכת"ס . מיס ישו וסוף 
fw'סס,ורוח וקמר . סחורם יסודי מסג t)ho סעמייו 6(ר 

 16סים רוס י') , ,חפ( ט6'1ו מ15יר סיו סטולשפודים
 אטר נעוד : ~nwth מחומר קג) שסיס סגרומ )פט)סשוכר
 , מים יו61ין טמגי,יסן טז . וגו' וחצב חקק סרגתמים
 סריסם מיס יפק מחגי טכמג גמקוס ורק , פ'5 י,ירסגשר
 ()נ ינק סו6 י,ירס גססי hnpt~ U')~SC טסי,ונטרו
oo'hסו6 יקמר )()ג גי טנ"מר , טפר וגטנו ,ph , ע'ג . 
 ר'6 גרגרי סטנין וט נסיר( ג' ממקק ג'ו פרק גתייסיפיט
 . ג'ק מהגר וגרי מן ומן , l~Ch1G, מימי ר.) (כ%שגרו)
 ספץ סיטג )ג6י וגו' מרום מיס "מר ועוד גמ'(ורקונו
 ג6 )6 גי למינו ונגר , מיס גיס (מגיוס סר5(וןסהומר
 כמגוון חמנית ,ס~נ,6 יק מסיי ט) י1ירס סני )פרםסהגר
 וגסו Icnc ממגר פדעח ונרסס . עמוק גילור (קריךכמשט
 טתסו סמפר(יס כצ'ט 1)6 , סיקרון )מומר ;ווייסוכיסס
 גדטח ממגי טדטח נר5ס 6ך . ),ופס וגסו )נצמרשפי
 המריס (וי (סיו וסול , כמטקס סוגרוו ממיג גפכ'1מטויס
 (tph סי( מס )ג) וסנ' , ג(מיס (י( מס )ג) ס6' ,ר6סו,יס
 )הימר גנוי טסו ויטיס , גסרקע סגדו) ר'6 זפתוסוף

 מקק יקמר ומוכת נסרן. 6ו סימיון ההומר וגסומהמחון
 סממריס, 6)1 שוי (רמו ר') גוס גס . וטיש ורפש :84רמ מומי נוגר ועג מחפשיי, מומי ג,גד חקק וגסו, חסוו"1ג
 11') . ענין )ג) סמ(חמס וטיט )רם( 1trhlo מומרהרפס
 מקק , לצחקק וומיס )מיס וסולע סרפכ נסיות וסוסנומ,כ'ד
 ר') . ערוגה כמין עשאן : o(nlhin ג) גסס קדתושרוס
 סניגס ערוגוס כמו למיגיסס, ס5ורות )ק3) גתיכוח נסס8מס
 , טקס ימות ג) ימוטו נ) מליס )מימסן יא, ממשת4 גלומי . חומה כטין הציבן 1hh: ,רע חו,י6ס 5הח8ג)
 (סי6 וו"ס ;ן . טעויבה כסין סככן : ג,ויס הומסכמו

 מגגן 1)6 , יקירו רס"ר גפיוו(יסס וסופגנו סל6ג'יג'רסח
 (גרום (ל') סגונס שרם וי( . סכן מ)(ון וסוף ,יני'מ
 כי6 מנדט וסקוס ססיו)ני, גמומריסס ס,ורוח קמרשסיס
 קמרו וגגר . סמט~יגס נמו סמומי ט) ומגיוס וקיימתלפקס

 מנד )סו)ס מגיע 6י,ו )מורגנ סמגיט (ססטדרססנטייס
 קורס )קג) vmn מוסק מניוחו סולמי מנד יק 5ן ,סברס
 ונעשו עליהם מים יצק : סטיו סקוס oct ועג0018
 מומר htx סגחסו (ר') סיגי, (יעה )פי )סר( יחנן .שפר

ighwסמטנס DC) י"מ יסמפ , סיום נוית קג) סו6 מיס 
 (מולס צמו , סתנ'"וח ג) ר') , עפר )טסס ותוה ,כלסיס
 , 5רן סו6 '6תל )()ג ג' נוס~ות גק1ה (סגרוהפסוק
 מ6תס ס"רן , 11') גורביו ם6מר סנדו) ר'DP1) 6 ;6ותמא6
 ~גמ'ס , סר"(ון מהומי י') וסרג . 6רן סו6 יקמר*גנ גי (61מי , וירק פקה נגוז גב" (תהה משג ,גילחפשט
 . וגו' ירוק קו זח ההו עור ושמר : סמויס גבסלפספס

בהו
 ההויהקול

 כן וקלף , כקמור הנורוס )קב) המתר להקייךמכח
 וככר . יקוחו)עונס

~filp 
 מדים רומ קר6 כי הערתנו

 רומ הנקרין סקורם רומ ונין כינו )הכדי) מוסג,6הל
 שסו שויר ננךotOsd 6 רוח יטיס והגה .6)היס
 : למעקה המו,כר הקיט רוה מכח נהיה ססכ)יימר זר בסי . גחסס ט6יפ סויר )טון עמו והוי ,מוסג

 ובוש תהו וחצב חקק מרוח מים אסרועת-

 הש האון יניס ו)6 אינו י'סרסהו יחן מי .וכי
 . הפורה נעדר כהתר)טניס

 זכרתי, 6סר סדכר הו"
 עיקר ינירס כסטר )הטינ כנטפו ההגר דמם )6כי

 וסרס, ,תעה כקמרו , מלקיו 3כטרדח 31פרס ,תכוונו
 וככר . וכו' הטרדתו )כ6ר יקסם ו6ס לנמרימוכן
 לסהר הכבירוט מ6ד עמוק ומסוד )6מר יכרוקדם
 כיוס הסחהיס ה"ה )וגריס נעסה מה ועתה .1;ו'

 הכי6וריס מן 6הר P('tO )קכ) רק , כסטיזתר
 סמפורסמיס, סקי כסירוסי )סנינו המונהיסהמהה)טיס

 תה מהם "הד גרוס רקחי ס)" הזחעם
 ע) כעיני הנרקב 161)ס . הימנו נומה מכמיסרוה טחה"

 ממג מתהו עמס 6יך ניקורו סקרם )מה כי ,ככס
 רומ b~on מוטנ הבלחי האויר מכם 6יך )הנרוחוכף

O'ol~6 ועויין , הינירס סדר כ) כמטך כקמור( 
 (קדס, כמו חסו הנקרנן 1DiD ססיו)י נכר6 6יך3י6ר
 סוכר תרום מיס DID וט מיה כ' להודיעם עבטוג6

 )רקיע מע) %ר סרומנייס OIDO סהס ,למעקה
 מקק וכסס , סמם כמכו% המוסב לאויר מןונמסכו
 המיס טתכמ רץ וגו', D'D1 ורפס וכהו תהוומנב

 גוס ונמסך , סר6טון ההמל ונח% גמקקהע)יוג'ס
 )התקיע רמו ופיח ראפ טסנו כי מדרנה, "הרמדרנה
rbao'Olh וכטמרו , כננריס המיס נעין ההכהו ע"י 
 ספוק  לסיולס נגר טעיה 4,6 טוה סטין טקיסכתה
 יגטמיהם נורח עב) הכנחו ע) ו)הורוח , ,גו' %רזב

 כמין סככן הומס כמין הנווכן ערוגה כת'ן עסק6מר,
~lj'tpD
 רמו , עטר ונעטו ע)'סס מיס 'נק וכלתרו .
 . הנ,כרוס ההכסוח 6מר סגסתיוח נורח ע)יסס)הטטעחו
 ערוגס כי , nlupn ס0 ע) הזה גמ0) נכוןוסרם,
 , הרומות 6רכע ע) וממנתה , סחחחון ה%כגנד

 )כנע כ)) סם הו6 כי , העניון הנד ע)והמעויכס
 וכחב . ע"כ כסרט רד"ק סגחנ וכמו , החקרהסע)
 נכר16 שיו מרום כקומר , תרום מיס מעזיהרגיט
 סמה)ה)מ כן )עסות יכו) וים כסר ככיכו) ,המיס
 וסוני6 נשח הקכ"ס ק- , תיס ויעסו סיו רומר.נ)
 ומלוחן , ומסטר מקר 6'ן עד הרום מ)ח,וחמיס

 גמען , ירק גורעי כדרך )ערונוח ההוט ההמר הפוק כעלונה שד כ% וסמק . עזב , ונסו מסו מ31סריס
 )6רכע מכוון עוד ושסטר . ל סימן כממיטי טגוטר וכמו , ממגו etbinnn כמ)קיס מממ)פה( 1ורוח )קכ)יכת

nt1%~Dוט"ממ , הממאיס קורח 6) )הכנחו כוון וסיע רסס כקמרו כי , סחההון ההמר מן כמחסויס הנמ61יס 
OAtnnרם, מותה וכקמרו , גערהוהיסס ויחרמו ילינו 6סר ס1ממיס )ורת 6) )הכנחו גתן (סכנתו 6 Sw) 
 U~bn לורה  מהרלס Sb כוון מעויכם וכשמרו , )הוחס 6והס דמה כדרנחס )הונק כי , cfino 3ע)י4לח
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 מעפ והמו . מים יוצשין שמביניהם , בתהום המשקעות מפולסא שבנים שלובהו
 יהורהקול

 כענק , וסחוסית הסתות הי" ה1%, טננ,יותכעליונה
סמעויגס

 ויהיס . סט והעלון הכגין כ) נמר מהי"
 "סר הדכרי0 הט)מח ע) וכו' מיס יזק לתרוגילור
 וט/ ירוק קו זה תהו עוד ואמר : יפוזםכע"ר
 6סר דירים סני ע) or יעורס כיצרנו ספחופי

 כץ מתו,ע היותו הצמד . הרסון ככיורייוכמנו
 כק 3תני6וחו DItDD סהו6 ר") , וכהערלמממפות

 גהקדמח ablo"7 סוכל כמו סכפע), תם וגין הככחמס
 . צ' סימן גממיסי שכרגו וכור יהירם )סטרגי16לו
 מקת טחי כ5ו מניסם הננד . ק3)חס תו) 6)הכנחו טווי מנד נכת הנרוח כ) כו)) היחו הו"ירשני
 6מלו ע) כ' מיתן גממיטי מניכור וכמו . וגהומהו
 עחן זכו/ והסדר( )ל'6 והמכור הנורה כהעזריכנה
 העויט 6ח המקיף היריק נקו הרימון ודתה .עמה
 )סם המיס "ח הממ"ק הופק קו )דעכי וה61 ,כנו
 DIIDD דגר והו6 , ירוק ק, כמרה ומרפומ61ין
 גין ממונע הוה ההת"י וכן , )ההחנן העניון ההניגין

 , הרמיון כעס יהיה 16 . כממור וההעדרסמני6וה
 6ח מקיף ירוק קו כמרה הנוכר הש הרלה עתכי

 קוים וככקר סמתס טקיעח 6מר גערכ הו6כטוס,
 6) ההויה מן 1tbo הוגך כערג 16 כי ,וריתחה
 מן סב הו6 ונגנך המסריט, pp' "ותו דרךסהטסד
 מורה כ)ו וזה , עגמו blon כדרך ההויה ")ההמסד
 . וססססד הכויס ענין יובס כו 6סר ממתר תגעע)

 וט', מפולסות לאבנים דממו הסגיוכגנן
 פנורות כמו ועגינו , )ג)ו0 עדיו משון , מרוקמותכמו וסו"

 OJD , עמוני פלמוני תרטון היוחו וטפסר .אע)מוח
 הגע)מוח הקורות 6) והרם, . והעלס כסוי עניןסו6
 מ%ו)מיס ot)sb 3ת6ר החן וכנה . הוה ההיינכח

 שמוח וה חמר ס) נעתקו כי , (ownפסוקשח
 ככעו נעיקר מ רע , הזו %יה מקריולעגמות
 שמביניהם bffrt . ההיו)"ניות הנורוח כ3)קב)
 )גמנ"1ת כנוי הוה גמקוס תיס כי , סיסירואין
 סייקו וורטז קין ט' מנינם וגתס' . מתפסמתהווח
 ספקיף ימק קו זס חסו ח% ?ה5ר. ,ס עלסמ5תר
 שניתר לעולס  חסך 11ל% טעמיו כלו  יעלס כל%ס
 %מט  שלו נפו , סכיו  סיייסי ס"מ מטךשח

 מים יOOD~ 5%  3חהומ מתוקשס "שלסיחפשלמוח
 ן 1'ט רטעש בסו 51נר מסי קו ע4ס ונר?פלסתר
 פלך o)nb בי ססהי, לעריס  O)1D 1  בספ~.
 ab'inn  כין DIIDD ומיהו or התר סלכמג'וחו
  "מטך יקר= קרס  יירש, חווק הקו גכגין4פהר
 נכחו טנק מעש מ1ד o)nb , העולס י6'ס'וסהססד

נסור
 נחמר%הנר

 ספיזוט'פ רפ וגגי , ק'י( )מ" יורסין 6ין גי' וסוף ,שם
 סוקרך סטרייט 1eh ע) ייוק נקו יר') "יירטו ויד .גוס
 סי6סע, מומי ט) נ'ג סו6 ירוק גקו טהגונס וסנר6ס .מחגר כדוני )פי נס פסועו )סי ימס עולס ססירוט וקין ,16פק
 סוקר Dl"'h 641 סוס גו ',וער )6 סר11% פרופיוקטי

n1piDfi~ע'ג , גססי הומר סו6 טעג'פ 1)פ' , ורומנ "יון 
 )סיוט, נעיי 61ינו %תו %ד ים סוd'h) 6 גקו,ח6ווסי
 וננ , lA1(O והוחג לווך )ו )סיח מגמור מגסתי גזיכי
 6101 סטים, גרר חתח ,גוס ורומג 16וך רק )ו ט6עמס

 ס6ע ומס , ממנו מנק 61י11 וגרוחג גיורן הניססטגגי)
 1)6 גגוגס )6 מזם )ו 61'ן הקו גיר חמת פוס קווך רק)ו

 פקס טימרו סי6 וסוקוזס , כגטם קורך מגג'ל יקגרוחג
Phaנורהגלי חופי סי6טוו משמר טסים וקפי , גנגס ג)) ח"ק )ס 

"101 
 WD1 , מגסס מעזי וגין גטם גין ממוקע

 יפפטשס, נטם מנוסס וסמומה סגטס המקוקה סי6טסנ1יס
 ולדמיון התפטעוחו )דמיון קו גסס היולי )חוננר כסלכן
 גרגויס "פוח דומים טסם וסגוגס סרוגת שררמיותר
G"DCA, 6(1 7Dht נסס פ6ע מקמר , נסמפט למוס טויסס 

מ"
 ח6וו10 )6 ס6יגיוס נערר )סיותו וססיו)' , כ)) מנסס

 סקנס ט) ג,ס סרקן 6'ן תקיף קי ט6מרו ומס . קי גססרק
 גן גו יתולל ט)6 מקמר מקוס גו יתוקר )6 גי ,מקומית

 וסוOItDO 6 מלקי ג) וסוג) גו)) פיריו מקיף רק ,מרמקיס
 סו6, מפירוט ,ס ע) וסר6יס . הרבון וסרטם סננר6יס'מון
t)thaיסודת ש) גע) מתפרס :6מי שמו לאופק נקו וחכוין , 
 ק"מ מטן 'סח מבס ,ס ע) Ph1 גנמר6 סגיננוסינן

 , טחקיס סגי מיס בגח ספוק סוף ונק , סוגחוסגינוחיו
 י6 מיס nsen ענין גס , ס16פק קו על נוגס לשן יש)מאך
 ושמד "?') מגודר סוגר )מ'ס 6ן . ס6וסק ע) לפוטיתכן
 בטש סמגווס וסוך סוגר6יס גל וסוג) ממקיף וס61 ,סביון
 נתעלס המגר וגבוס 1 ,O'D(oc , הורה נגזר )היותומוטן
 הסשוקע"ש טפ41מות אבנים א4ו בהו : וטגסימן
 כמו מסעמוח )פרס יחסן . טים יויכין שטביניהםבתהום
 ע) ph חו)ס גתו סמפ?סיס מן קנח ג'כ וכמיס ,מגו)פוס
 עג ,סע נוטס יגמ'" , גסו ענין וס61 , ;'ו( )6יונועימס
 גש 6ח1 מסנין pht ספון וגתו . ג)ימס פ) 6רן חומססכו
 י"ג , גמסוס מ:וקטוח "ומרו חסון ו,ס , וג*מס חסוגן

 שפר שם . (oi~u פוטג 6עו סר6סון מחופר גיוססיוס,
 וססס"ר מסעיר ממומר סמ,ס סגווס , מיס יומיןטמנימסס

 יתיפו; %ד Dtsn סידר גי גערנו יגר ננסר ~Oltul/יו61
 , ספרר מיס גסס ג'ז שונס כסיותי גי )כססי, גוויממיס
 %ס חייי )6 וט ועם , גרגר משמו %ו וק קיווושסבסד
 כוץ ססמהין oitPO סגכ) המביאות וסמכלס ממפסידדבר
 וספד . יסג לפגי) ס' נקמי וגן , ספגו) וגטוין ממיס,רק

 פמeth1 0 ע4אס th~o טגגמר6 ממס וט פירוס' ע)סו"מן

 מקרך ט) טמרו וסרי , גסו ואגרי חיו קו פויס יבעהסלאמי
 וידחיס גס סוגר 6ין ,למיס )ונמ חמרג יגמ'ם , )גנ)יגיס ab" סנוף וסס!סז סמוינן גירוי יק ;% מדגר איוווט

'ubק6ח כעיקר ושקמוח והמסוקעוח המשו)סוח הנרוח
 יגיס ליק ~גה , )חוח תעמן ממוקשח מגח מסרט 06 ונס . נגזו מסע סיפוח D'Ub)ti מעו!וה הויות י,"1ענפו,

 גחח"פ 3דיריס הקייט filo ר.טרט' ס)הוח )סיוח כ' חתונתו, סומר הנזכר כיפורנו 'היס , )הים סר")פ%ו)ת'ס
 תקח כסחי המלה הפרס "ס כן וכמו . וקיומם ossn תוכן על שקיהו 6ח המעמייות הגורות fir~ Sbהבסון
 זרםז : והכליון הסרסר נמות מליפו) גע)יסן ססותרוח שנרוח ע) נודק הכפי יסים , תוה 1) ררך ע) , P1Dפש)

מעם
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 אושר המתאחי האלהי לעצם נאות שהוא , ה"א וא"ו ח"א יו"ד הנכבד דהרםמסוד
 הוא מציאותו יהברך והאלהים הדבר, מציאות זולת הדבר מהות כי , מהות לואין

 הבדל ואין כונ ואין , והבדלו מסוגו טחובר והנדר , נדרו הדבר מהות כי ,מהותו
 הוא הדברים רכות סבת כי ספר וכאשר . הוא הוא שיהיה והתהיינ , הראשונהלעלה

 נחסראהגר
 מ).!ח וקפי . גסו 61גוי חסו קו עמס חים וגר ויוזקא
 ה51ר ס) )מקס טגגמר5 סמ6מו גט) )ו לקם סטסוקוט

 לגריס (DC וגסו , ירוק קו גסס תסו 1hP1 , שכטוןס0צמל
 , גיוס ;התמון 'רוק דמיינו , אסריג מחורגן סם תסיקייגש , סהולגן טוין אמגין ירוק קו 16מר1 161)י . גסס1סמגלופת
 )1;ח ,הלס ונססנו וגמ'( , סנמי6 ג)(1ן יתק נקרץ יםט!4
 !;1)ס ונקמל , !נפריחוטפרס

~SU' 
 נההגט1 נגסוס . עמס

 קו ט) קו ט,ין )סו3ספפרסיס
~tlho 

 עוין ט) כ:קי:1 1)5
 fg' ססגי15מפשק

 מוכרע גהו עין 1;ן . )מטקס 1ג0כר
 %') . הטתאחד האלהי לעצם נאת שחח* : סססוקמ1

 ספ6פר, פיס וע' %' גס" לפסיס טוינו קרס וגור ,פטומיו רגוי גר' 5מת, ג5הן1ח יהגרו ימרדו ט) מורס סוססס(ס
 , כו6 מס וקמר גו סות6וכו  מס סולר  פוס 6 %יי? . מחוח %ו אין אשר וכ'נו פכי פ'% ספירת סוףוקן

 6'ע מ!'6ותו ו6ף , מ,'6ותו ע) ווסף ססוfiteB 6,שסיס
ahwמ6מכ , )ומק כו6 פקרה דגר ;) ט) המ!'16ת ג' , )ו 
 , טומא )1 וקרס ומק סיס ט)1Sht 6 נמק טסים"6אר
 , קים מקרס ס51 סמ,'15ת ג, 'רוע , ממ'6 סנ'1 סמ1רסיף) . ספ!י6וה ממ"ג 6ג) סמ!'16ה XDh 8',1 'חגרךופול
 ~lhlsn סדני 101 , כ,מ!Plcn~ 6 קי מוסל טמן סו6ו6ס
 ע) ,וסף עוין טמ,'16ס1 סגם ()מלאמו מס )ג)סיכוי
 יחע)ס כסס יג61 , סגס (wlhlin סין מי onh .פסוסו
 מחוייג (כו5 יהט)כ טויו למרוו עוין סו6 וט ;י!גרו,

 uthe מ,י5והו, ועומת , ו5מההו קומו מ!'6וחו חסיםספ64,מ,
oiuוחסים סימ61 )ו ריס wlh~n ר15י טס61 , ט),1 ,וסף 

nt&iD~61'ג , )1 קרס מקרס 1)6 טויו מחצר( 6ק , תמיד 
 , וא' ויורט , גהייס 1!5 ת, 1;ן , גמ,,16ח 1)6 ומאסו6
 610 מס נמטמט ליוו טדיין , ומק כ6זס ד'מ שקמר5פ כי ר') . הדבר טציאות זולת הדבר מהות כי :ט;'ן
 ו,ס מזגי, מי ~olh 1נ5תי מסותו ,50ן ~neh,41וס,
 קדי.ן ומק סס6רס 6ף גי , ומהפע) סממחדט גטניןיחנן
 המתחום וגר )כ) סמ)י6ומ 61'ג , מדגמם 1)6 ייססימנס 5פ:רייס ומנג'ס סרגם ;' , מייי מ' טיסים ני'ןל4ע
 ס),מוש מ,'16ה1 8ין יטיס, ם)6 והילר "יסים *סי1ש6

 כ) ישיים גו סוס ;)), ר*יח גטי סמ,י6וס מחוייגלפיחו כי . טהותו הוא 1fiW~Sb 'תבוך והאלהים :קפצון
nth~no,מסות סוס ט)יו יחמרם )6 כי "הותן ט)ימוקו סו6יש6 , סי!וייר (6ט(ר סולר ג;) סמס"ן וב) ספסור : 
 גסס קיקו ססגיון געלי ;י רע . וכו' גררו הרבר גבהותגי

 ;מ1 רגים, מינים סכו)) 6101 סוג, ממזו ססרעי נערןמס))
 ספר גסמוח ה.,ס, גטי מיוי ג! בו!) סו6 מי (סאוסמר
 ווקר5 . וסברס ס6דמס ע) מם( ו;) 1סששת וגו'יסורס
AWומין מין וג) , !ממיס 1פייי ניספח מיתי ג) נשכויגון) מספרדס סתי,ון גדר חאפר גלינו , ג(ו(ויס סוגם נלסון 
 aw ק, סמק , עאי גשישש

 ופפקי
 נקרב )גד מע כ)

 וגשרנס , מרס גע)י ג! גו)) ס,6 , ה' גטו6פר וגן .*דר
 מחובר והגדר סומר וש . מיגר מ' ולפר , סברס ס)'לזגר
 גמם ממס צני! , חי סוג גחל סו6 עי , והבד*מספו

סבוב
 יהורהקול

 ססכטרק מסטכהוכ ה" גו'. השם מסורסעמ
 מחס המט , וגו' ממיס 05 6רכע 6מרו 6מרהה61
 והחס יהיו הנזו) כסמו 1קגע, שנכוח ג' גירררוס
 החס סט , כיסיו 1ההמ1 )מעוה וגוה ק!ו1ח 1'כהס
 O:D1 מורם מחס סלע ניו"ה, וההמו )מסה ופנהתהח
t')bSמזהריו ופנה מערב ההם למוגה , כהיייו ומהמו 
 וטס )'מינו ומנה ורוס הכס נטע , כש"יומהמו

 . כוה"י והתמו )סמ"ק וטוה נשן מהם עטר ,גוי"
  טייס, מלסיס ריח  %הס , מס גלי  סירוס עטר5)1
 , ממיס "ט "רבע ,  פריה  יימ סלי  פרופ, רופפפיפ
 ט'ג.  ודריסן  !פוןי 1הער3, טרה, וחהח,,וו0,
 . ;מנסנו נקורה  6ך  ויילך  פהקתי 1ס  ביקירופל
 לעצם נאות הוא סוככד ה,ה מטס כי מקמרומס

 סר9  גריטון הפרס כהב כן , המתאחדהאלהי
 פ: י' בי' הפלי טניס  סרס ייתר ,  יס"נ י"3ס"ק
 הדבר סהות כי פהוה לו אין אשר פייריפי
 סהמ1י6וח נ"ך טרק גר5ט1ן המורה כחג גן ,ומ'

 כי כס3 י"3 י3פ' .  פההלפימ  טייויס  דיי1המהו0
 , וכו'  ופפהסי ר3ר  פייה פן  פירכ הקר יו%סורר
 cih, כ) "!) ית' ה") תן מרוהק יסקר פו  ספיןיה
 מניגוחו מנות סרס ק1דמוח סכ1ח )ו 5ין יה'טה61
 מן 6הי ;) S~b ממרסס הו5 ולה , כססוי1גכן

 יניר. )6 המס כי סי"מרוה1 )מה סמנרריסהתעייניס
 ההרככם ע) מורס המסנה ח6ר טגס כס כחכוט1ד
 מכיוס מיני  טכסה ההגר עטם הנרוכס ולסיוכו'.
nfsD)מחה)ף ביותו מנד הלמד . מסות ית' )ו סטין 
 146 גיממנו יח' נהקו רבוי זה O~o 51"כ ,)מ!י6וה
 הטינוסומיס S1h גס סהכ6ר וככר , ומהוהמ1'6וח
 סוכרנו מה וסוט , !ן מכ) סס1ס "מי יהכ'ה'1ת1

~DDn
 !ריכיס D")D כי הו" 1ססוי . נ"נ טרק המורה

 סו6 ססמהוה מגד , המהות ה6ר ממנו )סלק6גו
 ממוגר והניר ,מנזר

~1DD 
  ~uIb כטמרנו 1 וסכי)

 מכ)  פט1ע %תר לסייסי יפ' לפקו bib  יני פהכר,וף
 פציאווע יתברך והאלהים ו,ן6 , ם,כרנו נמונד
 והפיסי תכו/ גדרו הדבר פהות כי מהרעוהוא
 לעלה הברל ואין סונ  משאין 6ס  מגרף מסהו"

 ס6ץ )ט' , גדר י1 סמק ם6"% )מר ,הראשונה
 גולל סוג סס%1 דהי כמו , סייללסו סיפפ  לאטלסוגר
 4 היו ס6'!ו גוה שן וכא . )י.רמג"ס  סירסיפידי מלכוי כריס ספירט סכה3 וכפו %רם, סלבגררו
 nao )ו היו ונדרו מסיחו )הטויס והגז) סוניחכ'

 %ק וסנה ;"כ. ס' סמורה 0ו:ר תמו וכו'קוזמה(
בעג

ת ג* ftwt , פופשש6 ש  . וגי שט עם gman )6 מקונס סקס ;י . חראשוגה לעלה הב% =ין טת שץ : 
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 בהתחברות( )ג"6 "בהתטונ זה ודמה , ואחור פנים גלגל חור שאמר כמו , וגלגלשכוב
 , בי"ת עם וכלם כלם עם בי"ח , של"ף עם וכלם כלם עם אל"ף , הנפרדותהאותיות

 יהודהקול
 ו)6 ע1ס סוס 'טיגנו )5 5ממ 5מז טסו6 ימ'סנורך כי )6מל כהקדמת, טכחכ גמה הכנכות פכח3ע)

 עד גמטך הנס ה)טק . וכו' מפר וכאשרמקרה:
 והכונס , 1ט' נתרעו מקין )הקוי נוטרך כןקמרו
 ע"י הווכרוח קרוס הסט כענין ההקירם נורך)הודיע
ntgibסטר כלסר כי ערכו 5ת וערך . 11רוטן יה"ו 
 סנוב הו6 ה7נליס רגנה סכת כי ינירה סמלגע)
 וכמו וכו' וההמוגס ס15היומ )לוף ע"י ובו,הנ,נ)
 ק1דס הזכרים ;חרכו מקין )הקור נוטרך כן ,טיכ5
 סכת ע) יירה סטר נע) 1סס1ר . וכו' הנחג)סכוכ

 ג' "יק קמלו ה51 , הנ)נ) מסכוכ הדכריסהחרכות
 נרמל כנ)נ) קכ1עוה 'סוד 15ה,וה 1חהיסעסליס
 טקס כיוד קמרו עד , 51ה1ר.וכו' טויס הנ)נלמו,ל
 1כ)ן כ)ן עס כ' , 5' עס ופן כלן CP 5'והמירן
OD'חוור1ח וכלן , כ)ן וכן , נ' עס וכלן כ)ן עס ג' , כ 
 טחי , ורסן  כיוד טס כהוכ רכיעי וכט' . וכו'הליכה
 ה' , כ"ז ד' , ו' נווכח ג' , כחיס טוי לוווחונכניס
 ו6רכעיט t'bib המטת נוגה ו' , חט"ך 1' ,ת"כ
 יכו) הטה ם5ין מה ומטוב )6 וקינך משן ,כתיס
 היל וכטירוט . ע"כ , )טמ1ע 51,ויס )ראוה ועין)ספר
 וכו', 36ניס סמי , )5מר כה1נ מנרמיט5שיעור
 , היכה כקמר ניח הן 5והי1ח וכ' , 5כן ק1ר5ש"ח
 נ1ג1ח נ' וט) . גה הן כמו , הינוח )מהי )הפוךוח1כ)
 חיכה h'on 15חיוה וי"ל . כ)ן וכן , י6ן 'נ6 נ5יי5 5ין 5ני נמו , )סטה הכפק- 5והיוח ג' ס) סירוס ,1כ1'
 )חחקנ"6 עוטה , וה5הטדרסניס כתו , סכחורהגדלה
 ויתענה יחכ' והקב"ה . חיכוח וח"כ אטיס ף5137
 וים )כסר ס5"5 מה 5מד )יכול לוחיות כ"ג1לף
 ופירוט טכח5' )ה"ר ומ51חי . ע"כ , וסוף קן 5יןגי
 6ך , ניקוד ג)5 כך עו)ה הוה המסכון כי ינ'רהשטל
 ולו , מסמל 6ין עז מע)ה מעלה יעלה הישדונס
 5ותיוח תכש 5הד דכור ממכר מכס נ3ר טימ61יוגמ

חוזרות
 נהטדאוצר

 יוגדו גו 6סר סופרר ס;%י סיוף ססגיוויס למרו ססגדלהן
 ממסוחף סמן מן , גע,מס הנרקיס מסמ',יס 6מי ג)הוגר
 סח6מר כמו , רמ1ק וסוג קיוג סוג 'ט ;י , )1 סקרוג נסוג)ו

 סוג ס,6 ס,פמיס 16 סמורגג,ס ג) ס1נ חמס 1ון)סלדם
 גערן סוג וסוף ססוגיס 6)1 נערן פרפי סו6 סמי גי ,רתוק
e7h~. (ריסוסן ס)ס)ס ומבהר . הסגן) !מזפ סקר1ג, מרס גע)',;) סמטוח4 סס1ג מי ויסים מוגר, ח' טח5מר 1ססגו 
 סמ,י6הו ר') , 610 סו6 סיהיס סחחייג הגד) סוג יחנן)5
 וסגף ספ1י15ה סו6 וממסות סמס1ח, גילמו 610 י6סהתגב'

 יחגרן גסנור6 "ס "וט ,ח51ר )5 גי מגער ומעסה .5מי
 וכאשר : מהע( פו'ג גמ1רס מעיין מ,י15ח1 על:וסף

~DD י') . וגו' הגלגל סבוב הוא הדברים רבות טבתכי 
 טס61 .סייס גביר 6פי סמו, 'חגין סגיך גגר'16היוחס ס6י סרגוי סגם 161)ס , ,ד מג) 6מן ית' סג1ר6 ;')כינת
 קגועוח יכר 6ומיומ וסתים עסריס , גס'ג וו') . סנט)סג,נ
 וגט נוס טס 6)'4 , 1ח1גן חקקן לוחיות .וסחים עסריסטס ע1י . ו6ה1י פויס סג)ג) מור 51מן ,ס)סיס נמ5חיסגגם)
Ou,711, סטח'ד כ) וסם ס',1ר י) וסם עכס 1,י 6)'ף( 
 טק)ןגמד

 ופירי
 וגחן ג)ן טס ג' , 6' פע ו;)ן גחן עס 6'

 מצ'נס מ1,ל1ח !ג)ן , ימן 1;ן ג' טס ופן ;9 עס ג' ג',עס
etnhnlמדגור ו;) ס',1ר ;) ומה , טעריט 51הו וסבר'ס 
 . טג') וט( )ינ' )ס:(גר 1ג1' ממט מחסר 'וי , 6חד גסס',6

 )ג6ר ססג1וס 61מר סט;':'ס, 6פ )טרם מהגר וגוסומטקס

 סרגף י') . זה ורמה : ס"מח' כלהד מן סרנ1"ס '161גתי
 האותיות בהתחברות( מ'6 בהתמזג : הלהדוח מן י,6;'פ

 וחהגיס ס16תיוח מן 6הח סג) והתנה 6חד, והג) .הנפרטות
 11ג נחכוס nvnlh ס0, ומן , ל'ת'6 %ן'6 מן 6הח 016עס
 1)6מוץ , 6'נ נגון )סין וס61 נחמונ ססו6 וסוווג ,6מד
 יוער, 1)6 1ירופיס טוי רק 1מ61 )6 6,חיוה גטחי עי ,טיסס ,יו4 ע"י ס,הדוח מן סיו61 סר6טון מינוי ונס , ג'6גגון
 ו15)ס . מסתים סמ1ח ס5י,1 טגטו)ס רגזי )ג) ר5ט1ן5101
 טיחג6ל וימו , ;'ד 1ג6רגט , נייייס "טס ,hh 16חיוחגס)ט
 ס6)פ'6 מ16חי1ח 6חד ג) טס י') . בלם ap של"ף :נסמוך
 : להריו נססני גרפס וס6)'ף , ימו מחחנר ס6)'9 ,גיח'6
 ס6לפ'8 מן 6!ת !פיוס נסוטו סס6)'4 . אל.ף עםוכלם
 : ס,ס ומן ט) ופח 16ח נקל וגן בית. עם וכלם . קטניוגיחתך

יעזיית כהכפת י1טנ הנס ר((טנת סרדין עוד וכחג .העולס
 1' "עסיס וך' ו', סרי נ' העמיס וג' נ', טוי 6' מעמיס ג' ;' , הכ5 ספח מסנון עס ר5סון"טכת
 כסי Sb)n סיוג הו5 הדכריס חחר3וח סרח והנה . ע"כ , כלס וכן , ק"כ הס כ"ז "עמיס וס' ו כ"7מרי

 כגן : 5' סים! כלקטון זה ע) סה5רכוו כמו , נתנוסס דרך והמסרדס nfiol(~o הכוככיס מכסיגחמ)ף
 5)כהס: יסגו וקים קמור כי וימעיט )הרם סג1)ש חנועח b'o . ואחור פנים גלגל חורושאמר
 יחמצו . סו5 כך חעריס כר3"6 היסור כ) סינ6 עד נתוחיות ההחמ(גוח סדר . וט' בהתסזנ זהיממה
 מש גיד 6"כ , זה דרך ע) הר5טון הסער פיום)ס עד , הסדר ע) כ)ס וכן , י' עס ג' , כ' עס 6'חפה
 ר.פמ ר,טער עסיס , %ח 5ש ד*נ ע"י ס16מיוח יתמינו כן קמרי . ס"ת ק"ו ה"נ א"ע מ"י כע מ"יזשמ
 וכרשל . ה5)"ף %ש למרח סעס פנס כד*פ סיס גי יעכר % וסמם , ט' טשק ת"ס ת"כ ה"נ5"נ

 , fb ע"נ ס"מ ס"3 סע מ") ג"1 ק"ת מ"ע וק 6"ד , וט זרך ע) 6ההי1ה פחי זלג ע"י יחתונוושסיטי
 סיס ו)ונ ידי ען הרכיכי הטער 'מסך זרי דרר ע) יכן . תמרח סעס flbo 163ח טונת סיס כי יפחוסס
 , 5וסיוח כ' דלוג  ידי ע) btsn הטער )קים כעס ער , כ)ס וכן , 5ר3ע ד)נ ייי ע) והממיטי ,ויהיוה
 יליץ,  עס  וכלם  כלס פס q")ho סערי כ"ל וספי יבלן נ4נ. סהר 141 פ"מ כ4י פ"י סיג ח"נ ק"ו מ"רלקת
 ספריי טסרש יסע 3/ פס וגרס כ)ס עס סגינך סערי ") יסעו מטס . ריסיסמ ישב שלז פי" 4לפ4ל
- ------- - 

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



הכווי רביוךמאמרספר128
 בו ואחי . שערים ואחד ושלשים במאתים יוצא הדבור כל נמצא , חלילהאודות

אטד
אריר

 : טטנוס ולמד וטכסיס גמ5תיס סי . וכו' חלילהתחרות
 שוס נע,6 ס)6 שן 15חס, וסדי )סקריך ק1תיאושי

 )מסיין ממוגן 15סן ט) ס,דורס י1יוס מספרמפרס
 י'6 וסם , נפויס טסם ~onu סי)'6 הס 6)1 . סידויסונס -

 1ט)טיס מ6תיס סרי ג'6. כטס י'5 , נקורך 1;'6 גרומגגתים
 טן Itnhlo; גמיי ו0מ61 , גיח.h't)h~ 5 הוי טז 11כ ,61מד
 מ1ונ משתנס 1וג זג) , י)'6 גמספל אותיות ווגי כ"ת360'1

 י'6 סורס ;י תהוה ו6תס . סוים גחים סני סמא ס)"עי
 סוחח טסי 1)מס)ס , על;1 גמקוס סי6 י:"ה1עיח טויסססי6
 ססדל. ט) תנג'ס ס'6 ס6מ,עאו והטורס , טוסת טפרוהמטס
 מהמגרות גיור ס'6 וגו' כ'ג 5'ג ר.ר6:ונס כסורםוסנט
 וגן , 0016 מסלף סנ' כי , ג'ג עם מתמגר 51'ג ,קוונות
 ממני ס'151 ס5פסריות ntJlro ג) ס5הריו וגגתיס :גסס
 סג;) ntltro (1)ה (1ג תמנן ניח וג;) , כל5טונסכ6'ג
 פ)סניסס גין צותיות ath ה11נות Sh 1(5 יעוף ו"ס ,סגתיס
 סזגוייס מצת ע) תמי , ג6מנעי0ס גין מ)6מויהסגנן

 )פ' , ימס סססריס 5)1 ווקר5'ס . ס)סו,1ת גג)ט5ס:י
 סורות סטיר גג) h h'nw(h't סדר ע) ס1)כוססס5ותיות
 ס6'ג hton הסור ע) ;ן גס סוף 1;1' 51)גימ ,ס:ג'1נות
 להתהפך, :6%) מ% fiUII ק"ת מתתי)ין 61י)7 ומסםס6מנע/
 מז anh ~ptDn 1וג נוסף דורס וגג) , י'נ י'6 ג'6גש

 h'D)h מסדר מסופגות 11נות טמר מכס ס6הר1נסמסורס
h'p~, 1'הסו שעריס עכ (;מעמוד סג o~hg) פנים( 
 סלמס מ"י ואר . (h'p 5)('6 :) סר5:אס ממקישסם

 לפנים הם שערש הרל"אאלו

נחסר

 וסקו( . טיחג6י וכמו , )להוי נקוץ ולילן )מ'ז מ6אה"
 מסודר ת' טז מס' גית'6 ס5)פ'5 טהרי גגתיס ר61ם6הס

 סדר ט) גייס וכגתים , DS'1 עד 6ג'ג הני עמריו ,ר6סו,ס
 , 1ס Qp 1ס כו1גו0 סהמנרות מור ר~ווס גטורס .סוגר
 כ) טס מתמני ס)מ'ד פג15וך וגערות , וגו' מ'; )'מנמו
 ~eunnh ס15סי1ת חני מכוסך רק , 1ג1' סמ' ו"ח'1 ,ס6.ג

 , עשו גמק1ס סכיך "6 נסורס מגיע tnhr)t ,גר5טונס
 לנמי,, מסופן 610 ועהס , סר"סון גמדי 6)ג'ס ססו5רקנני
 . תסג ס" י'ע ק"מ 1'1 פץ ט'ס ס'ד נ'ג מיג )'15ס61
 ע) מימויס ספנים מ1ו 6סר טססקריס סמק,ג1יסוצמרו
 1סכ סיין מקד ס6מ1ר מקד 61סר , יממיס וסססגרי6ס
 ס'י גפירוט גל6ג'ד היעיין )קרמותס סגרי6ס 5תסופ;'ס
otpn))טעייס ר)'6 סה(גיר 5הר יכיס נכפי ומס . סונגר 
 , מעווג )מטקס גט1גס 5ין היגר סימן ו:כ1 , וע') 7Whtממס
 סדר )0י1ס גוס וסרטן . ע'; , מ,גט כמטס גלטסוקין
  געו געורים, רחעיס ע) ומניס גוועת סו6 ועו'הנג'ס
 סקג'ס קפוי ג'מוס ס) סר 6מר ק'ד( )רף שגת מ(')ט"מת
 ד'ס גין ג'ס 5') , )ו 5מר כת, ס) מורעו גננירגס'ע
 למעלס גע,גס  6ין ט6מר  ונס . וכו' כוס נגן 15)'גן)כיכן
 , ג~מר המנס (OSDD ס6ין סיוגם יסי6  ערן גנן ,מטוננ
 לשפור פור 161לס . יניס פלר ייויר כסרר  לרהפיס פירוזס

 כרפפ 51ין פרפר  Oft , לנ'נ 'ן ננפריך
~DD)  

 נמצא : מ,גט
 רשל . שערים השחד ושלשים במאחים יחמא הדבורבל

 לשפור וילי  לפניה פטרים רלי גלכר  סג1וגופמלהר
5רגפ וכוי

 לאחור הם שערים הרל"אואלו
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 צ( ש סב הכומשי רבידמשמיסהר

 ששבע , בתים ששה כונות שבנים שלש , ורבועם השותיות בשלש התרבו שיךשסי

 יועדהקול
 18ח כד4נ DOD הר6טון . הכי"ח מלוחשתמאיס

 ,hS 0', 1"ר נ"ע י"ן ירה גיד ססדל, ע)6מס
 . ;מונס מככר ר,ני"ח נסח כגט היה כי ,יעכור
 סחי ז)ונ חיי כהתתונ1תס תהוה יכיר הסניוהפער
 0"ג ד"ק י"ת ל"ז ר"6 נ"ט ח"כ 3"ה , כוס5וסיוח
 שמור. הכי"ח "ויסח DD(' י"מ נסס , 1"ט )"סנ"ט

 מעריס העסריס )קנה כנקט עד הי)ונ תסךba יי וס'ה)וך ורך sp כגס וכן 5רנע, סוג 'דיע) והרגיעי , שתיות נ' ד)1נ ע"י יהיה הסריסיוהיער
 טנהס סה5מר1ן , ע"מ עס וכגס (es עט נ"'חט)
 ע"ס 1"פ ר"ק ב"ס כ"6 , כוה 5וה'1ה כ' כד),נכו6
 ככי"ח גתן תגרענה וכנס . י"ג 1"ה ה"נ nfft )"כל"מ
 וסערי עמרים, הס הכי"ח סערי הוה כי , 6הדסער

""Sbo
 ה3ו"0 סערי 'Dfi גטי והגה . וקמי עטריס

 פ"נ ס") ג'ו , 16חיוח כ' נזלוג הר6טון הסעריההי) כי הגידף, )טערי הנית") סערי יהיו ה6!"ףלקערי
 סדר וימסך ר"ח. תגע 1"י 6"ד פ"ר כ"ג ה"מס"נ
 ניב , 6וחינח כעטריס הך)וג )קנה כולו עדסדגונ
 . היד ו, כפה כ"' מ") 0"ג %ע ק"ו ט"ר6"ח
 ה18ח עסערי והסור הבך י"ר )מסחר מעריווינקו

 (6ר סערי 'הלכו 11 וכירך . 6מד סערשווכח
 כפי הד),נ 163טן )מנרחה ;תסכח 5הת כ) ,סמימי01
 עד , הרקיח כלסר 6מד סער וכגרעון תוכרסערך
 וקין , )שהרוגה הגוסעח ססי"ן כטוח הדגר כ)מוס
 or ע) 6וחי1ת כ' דלוג DD 6הד סער ותחיכה

 %ך ק"ו ע"מ כ"י ת") 0"; ש"ע ק"ג ט"ר ,סה6ר
 פעם טעריס )לג"6 הכחרון הסער btol , 6"0נ"3

 יחסשך ח'"1 כסההויח ostb . טרקיס ככ"טסנכ))יס
 ההחמומת הסך ע) גהחתוגס )כחור ה16חיוחמטן
 כדרך מערכ1חיסס כבג 6הור;,ח L~tO)l הלוךטקדס
 ר)"6 י"ס 51)1 . ט,כלמ טעריט כר)"6 )";ים)מיעהס
 ע"ס כ"ט ר"ק ת"ס , ר5ס'חס וחה' . 6ה1רטעריס
 6ות כד)ונ 'תסך והסגי , נ"6 י"ג ו"ס ה"נ '"ט )"כל"מ
 גר)"6 המוכר הימס הכמירח 6נער;'ח )מסע'הסי)כ, וט צרך וע) . 6וחיוח טח' כד)ונ והסריסי ,5הח
 , olnSbo עסה 6)1 )עומת 46 8ח כ' , "ניסמעריס
 מעריס ר.ר)יא כי כינירס, )140ח "עתות יעסו ידםוע)
 )דינתה , ישרותו מור מעריס והר5'6 , ימוטניס
 6מנס 6ך . נלון מעזיה רכ כטס )מעקה ט,כרחימה
 סר3ריס %מס 3ע)מ5 )דמיון כי ההנר סיגרייר6ס
 מהמוטח סה6וה'1ח כמו כי , היגירה מטל נע)%6

  כן שפרן  ירלור היום עס סוניס כטניסומהרככות
 סכוכניס מכפי רכים כשגיס יחה,שו Sal~n 30ונע"י

בונות
 נחסדששר

 קמול , )מגירו טוס שג מין , ופויס O~ct מקות1גע
 %שם סמ61 משינות 6מת 5) 6מח 6ו0 תגרף ohמעחס
 וג6ענעאש , ננ'6 1)5מייו , 5ג'ג יטיס לפניו 6'תוסיף * ג'נ מ() זרן . ג6מ1ע וסג' )לחייו 1סג' קמו ס6' ,שטייס
 עטליס פם)סו,וחיות מתות )ך סרי . %1נ %ג נתי וכן ,ג6'ג
ODDילפימ סיפם פויס והסיס,  וסייס מ6ו0 לרגע  % owhl 

  יי%  וזפ .יירל9יס
 *ז י4ף , גללר האפרי קיוי  מליודי

 5'ב  ר'פ  עפן,  זגזוג סשוסיוס5ל1
 נוס"

 onP ליויו %'
~s'hh, וכלהריו h')h , נציו 1)6 , ג6'ג יסיס )!וי1 ג' וגן 
 מקטשופ מון סו6 ג)גד עטריס ")קמוו ומס 6ג'ג..יגיס
 מור י )6 כי , ג,ח'h't)h 6 5ותיוח ג' יארו IDIPסווג
 1)04ץ1 )וויו 1'רו4 5ך , טרמו סוג (סו 153ת למנעיצירוף
 לפש , ו5רבפפ פסריס פלופ סספ פור סיגי ,  ופסיסיסים ר'פ5ש  ייפיי יפי %ר ותפי,  גימא, %)ן'6 גג)',נייר
 חך "ן %רנפמ.  ויריי פ6ס כלויס פקוח יןורספם!ר
 פ%4 ופלוג י% , ניגד  5יסייפ פסיס פיסיו יסכנו יפייפ4פ
 מלתפים יטלו wmh ואגע (ם 16 מתנוט 15ח'1תמלרגע
 ונניס ט)( קמרו נעוין (6נ6ו ;מו , ע11ס)ממסו

 ו5 עטר, נתספר סהנועו0 טסט ס;ריוות ח1י9 וטופס 1ט'-
 , 0181 16ח ג) סתמת סוק1וס עמן גפי )ס(חנוח S)wעלס
 ה)טו,1ת מג) סדגוריס (;) עד , מ6ן ע6ז ענוס )מסוריעלס
 החרבו שיך שמר בן ושחר :  (סי'ס הף5  מ6)ויו61וס
 לווייי. מיס '161 סרגו"ס י) 5'ן ר') . שות'ותנשלש
 %וסיוי %ל יחסורפי

 פיפב4 וכי? , סקזו(  טמסס ניע
 ור? ,  וברופן גיידך ספפספשם  גליפר .  ורבועם :יספיך
 41 ו', יונופ ג'  בסים, פוי גופם  o")h טסי OD15יי% וכו', סנתוז ילק פיל שם fe פוי 5ץ'. שגייישיש ן סרופויופ פן  בפיוס יוספסיס פכפופ פויני יי%18ו

 61רגעיס 6)ן'ס חממת גו,וה י , ט('ן 1' , ק"ג ס' ,כצי
 ';ולס ועין יספר ';ו) כסס %ץ עס 61')ן מנקן ,גשם
 ס,'י,פיס 6'ך גיזר מנס טג'). )ספוט, 1161'0)ר0,6
Oti~Pג0'ס סקס גוווח 6גמס סיס חמר טווס. )מספר , 
 נמספר חמ"ד ע1)'ס ס,רוח'ס ג' גום וסגי) . 1'ר,ס'סרע
 wnlh הח' י"מ . )סנ'1 ססמ1ן ממאסר סש)ס ג,'רוףסכם)
 1)6 , ג'6 6'ג כש , טח'ס פעם 5מ1 מטס ס,'י1ף ,6'ג

 ג, דס"ת , "שפיס טטס ימס 6ות'ות מ()( ehht .'וחי
 15פ עור יחשיף ג'sth 6 ראפ 0קת 6ס כ' סלם,פטמ'ס
 , וגשוש וג6מ,ע,תו גר6סו ג' 0,6 זוג ג) פ) )ס1ס'5ח1כ) כי 6'ג דסייו1 , היתפיס ם)ס 11ג מגל nl~DS חוג) מש ,ג'
 ממפ )ט(01 תוכ) ג'6 גווג וגן . 6ג'נ 5ג'ג ג6'גכנון
 מ6רגפ 1ירוויס ילווח 0ר,ס 06 ו4ס . ג6'ג נג'וזגג.6
 occn 6חז ע;) סנ1סף סר' 6וה DD סהע(ס חוי)16חיו0
e'P11tiירסיס, ר' 006 מג) , 6,חי1ס מט)( נחפו 6(ר, 
 61מר , ו6הייס onchs 5ות )פ,י סרגיעיח 6ות חורף6ס
 ספספ ר',  DU שייו ר'פ . יילי(יס 8וס ושיר  כרייס016
 וקן 8בו'ר, 5בד.ג שרביו רשגע  גגון  (e'DW ר'פפ%

גג)
 מדעת נלקה וק . 6' סימן כרונסון טוכר;ו כמו , מממחם המחהדסיס הע;יויס יהר13 וכפיהן ,ותערכוחיהס
Y)ko(טמס כמוזכר וכו' גחים פוי נוגות 4)יס סחי קמלו ע . bst מטועו ע) ספחו )6 פס מטני ידעתי 
 ומסך ממפ 6סר , הק" המוי 53שגי הפג) 130כ גהמייל סתח)שס רגזי גטי ס6וחיו0 נירוף שע"י4מר
 בפס ירו פייי  פור  ויוסיף  סקוס, בפס  זס )ענין  ה5ותיוח סנו)ח ע) הור06ו stbtn Oft~p1 נ;נר6יסגווכן*
 ממסר מה חנפניו וממס , יפע)ה  זה מחכר גנר . וס' אותיות בשלש האינסת התרבו שיך ;סיגל
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הכעיי רביימאמרספר124
 שאי! ומה לדבר יכול הפה שאין מה וחשוב צא , בתים וארבעה עשרים ;בהוי
 , הנלנל סבוב קודם הדברים נתרבו מאין לחקור נצטרך כן . לשמוע יכולההאזן

 צלעות שש )ג"6 והניח , צדדים ששה הדמיון דרך על ולפלנל , הוא אהדוהבורא
 הבורא "שמזת השכלי בדבורוקבע(

"";( 
 הנשמי בדהר לו ובחר , לבורא( שם

 החפן כי ואמר , הו"י והם , האותיות לשאר כרוחות הם אשר דקות היותרהאותיות

 . ג'ז ע"ס טקס ;;מיס ד' סרי סט"ס, מ6)ו שרוףזגג נחיאוצר
 ג"ח "הסקס הו;) , 15הי1ה ס' וימיו 6הק 15ח ט1ד.וג:ח1:,5
 דס5ג'נ סו6ג'ג גגון "רוסים ס' מכחד 6חד נ;)סהמי:י
 , נירופיס מג'ז 6הד גג) ופן , ז5נג'ס ז6גס'גז5הג'ג
 חיגם סג;) ס1'י,פיס תמסיר מ;תס למור . ,יתפיס קיןסרי
 חיגס ,ירשי נמספר סח,גס 15חי1ח מוין סב;) ;מסיריסים

 טכס גורות 6גמס טקט ונס . 5מח גלוח ממוסושהוחס
 ספמות המלפר hl~Ci "מיס טס ס)0 מין כפ) זסמנ1 ,יחיס
 סטם ~cc וגן , טיס סרי טפס פטמים תחי , גומדמקס
 , תס'ן טטס פעס ק'; , ק'כ ממתה פעם ג'י . ג'י%געה
 אסק מ;5ן וין , ot~)h e'ullht ממית טגטס פסססט'ן
 גס חיגס ,יר1סי מס טמ1וס "טס ו6רגס.ס D't)hמפוח
 )דגר יטו) סיס l'ha עד מהרגס DOt"1 . 16חי1הסמווה
 הרגרים נתרבו מאין לחקור נצפלך כן : לדמועו5ע
 מפוח ot(os~tnt סיגו ענין טגי5ו סיום עם י') .:ג1'
 סרגוי ט'י סרגני מגוג פי'מ וס61 , מעריס גר)'5יג)נ)

 ר6טית קקה טיפ 5מ1ס 5ן , "1ור ג)ג) גזמיוןמס15חיוח
 1mh כ5קס ס"ס סני) ודמ.1ן , ג5 מלין וסרגניסכמות
-~sisנסנונ rhn 61גימד . אחד 1הבודא : 510 גס י 
 טניס ומטס מעלס נו יחנן 1)6 1ד מ;) 6חד 0סנ,ר5?6מן
 . צררים ששה רימ.ון דרך על ולגלגל : וסמך) ימיןמהוי
 וסרי והמין סוגנ לוחו ושנהווסמ"רר

~Dfi) 
 ו;) , גמשם

 'מין 51ה1ר D('O ומטס מטקס )ו יוסיס גס;רמ גמק1סוחש
 והניח : ספט01ס מ6מד1ח סרג1' ו" י61 ומען ,וטמן)
 טסי גפ' טומר וט ר') . השכלי בחבור וקבע צלעותשש
 טטס גגם והחס יס'ו סגדו) גטמו וקגטן כסועות נ'גירר
 סג' 5)1 טגכמ וסייו1 , )נקע( למטוס גמוסתק , וגו'ולווח
 ,ירסיס טסך גפ' קמוח "ט קגע גסס סן,ס מסמו :הסיס'ו
 וי'ס כ"י סי'ו י"ס יסע טסס , קוקיות ס()ט 5)1סג;מ
 ויסיו 5מר טסקג'ס ר') , לנעות סט 1ס1ית 1Dh 1ט'ו .וסק
 ידי ט) סיס ונס , snclo עמס גרפת ס;%1ות ,)קוהסטט

nvmh1'ט6ין סייח ועם , סנדו) (נ:ת1 גיח'6 טמ5)ס'5 'ס 
 ס16סיות ס) עיקרם וג) גר1תויוח 6ות לטוס טור ופןס61ר
 גלמי ט) סגו,ס 6ע o)o , נטמייס ו,יוריס דמיונותסם

 )סס 6טר סרוהוי טכסיסם ס) עמוס , 1,,1חססס6וחיות
 גט) ביטח סוס מדגר )סמי') וגדי . יכף גדג1רלמעלס
 "ס'6 %זס וטמח וט )ימ'ון נקה , סמני %1עח 'מרסספר

 , 6זס גח61ר גטמ' נגוף יק פני, oh7 וטג'ו ,חמ1'ח
 גמו6'ת olh~c מפו' 1)5 , 6וס וחמתה ורג)'ס תריס067
 טסית ייעע גי , גשמית טסי סוטמס ע) נזון גטמ'עימע
 ותק , סקוס  עיקל  ונס , ;וט ננוף מחמוס 6טר רומנייני

sn)hb6( (קס1ריס ס,1ח,ו ומן ג) גנוף קט1רס טמע )מגע ;1כ 
 ג% דומם ט6ימ ט6ע.פ , סטג4 מדגור ע) גרין כן .גמומי

כשהוא
 יוצרהקול

 ל %וף רק וגר )6 כי , היניעה סער מפטוןככפן
 ניתר )6 ומס וי1', ומס1כ נ6 )הס וסמך 5ומיוחת'
 )סוייר הסט )5 וסמק . 15חיוה ו' "מר 6ס כיוס
 הו6 63טר מכופו עיקר )סיומן 1ה6רגע, הסקסווכח
 הנרומז הסס קומיות 6רנע ע) ספסלו יטוטט כיעס
 יו"ד ממס סט)ט ען וגסרפ , ה"5 וק"ו ה"6ע"ר
 כי , טיהג5ר כמו nilsp הסט יתהוו טמהס 51"1ה"5
 כסוחח הכטס כהוך הי" כטקס הרגיעיח ה15ח5מגס
 נקמל כי וכרגו כנר וא'. לחקור נצטרך כן :5)ה
 ללוח סגת כי סמר כקטר )תעכס "מרו עסוט

 נתרבו סאין : וכו' רי)ג) סכוכ ה61הדגריס
 סגוכ ק71ס הכריס .יכו ן 5יך . וכו'הדברים
 bb~ 1סנ)פ

 כמו סרכוי ט )ח)וח הקוס טס הים )6
 הדכליס סתרכומ OP9 )ח!וח כן קמרי )גופסיס
 הוא אהד הבורא והש , כקמול הנ"נ)נסכוג
 ככן , צדרים ששה הרפיך ררך עלונלנל
 כימות !ג)גן טיט סטמיס מסטר כסני ספ'!וסוףטכחג
 % יגר ובס . וקוצר טניס Sbna ימין ומעהמע"ס

 טר6טו גענקיס סגדו) ס"דס 5מ כמכמסססי)1סוף
 )מורם ימים , סנשוני כקוטב ורנ)יו סדר1מי3קועכ
 זמריו ומשיר (OSDn מוערת סניו )מערןוטמאו
'bS1111 ע) 61מר . מססDVO , מפוק )נ"נ) "ין כי 

 ככעסי טיסק כמו סל4 )7די0 הטסה נעני6ינריס
 4 6סר סכמות מפוף מנד )ג)נ) '1מס1 ו5עט"ג ,מייס

 ר.ג%ל סייח Sb טרה, עור  יתקטר . הנוכריםגמ)קיס
 מהלקיה ממוכר 5מד כקיט טגתיכו מס כל עסמעליון
 וסוף סקריי פריי סי5 מכולל q,Jo ה %1רמטוגי0,
 ח;)יוחיסס נקוזוח "סר ושמק רוהג צרך D'tp.~SD טנס~ סגיגל עד נמסייס הכמנס השיטפמנרח
 6מרנ 6,) )מעכס כמגולל , הווכרוח הק1ווח ססכן

 עגי! סהרה מה וה61 , וכו' למרכו הנהדסוזמרו
 )חח המץ or . וט' השכלי ברבור והניח :סכינן וקם סעו)ס ענזי נד 5מד מב) התהייה 5l~nbaמ";
OD~הגע) 61מר , סנ)ג! 1וי כמטס הרבוי )ענין 
 4 יקר6 6טר )גורף טס וקבע הניח ינ'רהספל
 פיוניר כמו 1)טכ)ייס ית' )ו המיוסד סטריכיצור
 מנוכר, סי1ירס סמר (SD לו בחר וט ואהל .כסמוך
 , הו רקוו; העתר האותעת הגשמיבדבור

וסט
 טפגיפ פי אתויל דפיקס ומתרס וסקס סרי6ס מן סיוע ~fncאטד

 מששים 46 וכ) 6חר, %ס טג16ן מטמיעי 14י
 ופוסכפ גהסר סו6 גן , מוגגי גסס 6ותיוח נ' רק טקנע מס וקוקס . סמ6מר מ(ס ג' גסיפן גווכר גיחה n(h'dhיושת מיהי כס סו'י *כיוס . דלוח היאר האזהיוה : לנגיע פטר %' עס סרנ1ר דיגמת ט,ע יסים 6ג) , סס;)יגיפר
 שפ י יחא כשהוא ההפץ כי פמר : מלשוח ס05ייוס 001'6 סקג'ס(, סוסון יסבו סo~O 61 טריקו ספקוגמס4גל

הנו
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 125כמביהודה רביוףמאמריל

 יגדו) אטמו וקבען טסוע1ח מ כ,רר , מס קמרווהוך
 מעט הורקת ע) נ' ID'D רככו ק7ס ונכל ,יה"ו

nigibתעמו יש ומס . 3י5ר;1הו נסס 6סו"י % 
 הקו) וע) הרועי הסס1פ הר5ס1ן כושר ע!ב'( פ' י יסער הטמיר בטעל )סיף ההגה כנליסיווגה
 ונ1רוחיהס השחיות נהמר הנבגי העמי גססוהקרי6ס
 , נורה 3ע) )כ) 111רה , המר נע) )כ) המלכממזילות
 ומועי) עוב היזהר ,ן וע) . )מסכי) ססכמג51ל
 מוהר"ר וגרי ע) ,סעמי7ך עוד לריחי זהבענין
 הסיס גהק )ו ס0 פס כי י"ג, סרק בפרקיוהככיף)
 הקמת , ססוריס 16 מנוח 15 6והיוח מ7רנוח6רכע
 כסהס 1הסנית 737, )וכר סטר ע) נכהכי0בהיותם
bD)D35ךס ט) מהט3הו כהיות הט)יסיה , סטת'ס 
 הסס נט:ימי1ת ;נהגים כסהר והר3יעיח , 3סמט1טטח
onlept,ס16חי1ת סרסי וה0 הסרסי nlSwlI 1הספ1ריסן 

 ע"' המהסגה חודד הסרטי הגסס ע1מוה מכםכי
 5וה'1מ ומהם , )מסרוח ומנוח )15ת'ות כמסטהחה!ק1
 כי התסתר והה)יפ . המכהכ "והיזח ומהםכמבסס

 המהסיס מן הי6 הפיחו ההקת ומטול דגורכ)
 . ומקוה "וחיות )סרסי המהמ"ק הסרטי תהכהס;1)יה
 סי ,  סהל%כיי  לדביר הטייסי  הרביר כין הפרסוים

 יי'ך  ביוץ פגורם גנט ירי פל נפפס  לסייחיסייועי
 כגחי נסס ע"י נעסה )היזחו והמ,"כיי , וה1סיס)כייס
 3ין 1טניהס , נטתיי0 כ)יס בקי נעטה נגוףסנורם
teubnגורה גע)ח נפם ע"י געסיס המבפכיי כין . 
 ננסק סמספוי0 הת)5כי0 ע) ספרו") מה יובןובכו
 6כן . ההכר( כרכרי )מעפה טקד0 )וכמוהקויט
 עפיו ינדק bS 6סר ol)b~n סמההוה השהיהדנ1ר
 דק ינחר הו5 , )ורה cs ונטיפו נטמייס כ)יסטס
 כי סס ניקר כן קמרי . וכו' המשכיי מן ועמוקסרסי
 מוס וינחר , כיהד כפיס וכמעסה המהסנה63)1ה
 "רי מכפי ריקם יס1נ )6 נ7נ1ר הן נמהס3הס, מס1,6ס ה:5,) כ) כי , נמור מעסה עשה הממסלהכ'

 חוש גמחן ה16חיהת ר61יס יסרק) היו כן וע) ,גרטה
 "סר ה"וחי1ח כסרסי גס ;"מר וכן קמרו עי ,ויו'
 ג6יס והמעטה הס סנר , הסוה מממנח c~laהס

 גההפטס1חו, מתוו סהס הגו סהפרט' orn ויותרשהן,
hto0(ע otibo , 06 סכתמטכ0 ה6ותיוח סרסי כן 

 המטסה, וממס הס 6טר nSb' ע1מ1ח הס השסיוכיכור
 6"כ ענה 1כ5סר . כבמן O'b3 והמעטה המהסנהכי

 מההטסטוחה "סר סנקתס )ס16י) nto!hoשהסכה
tlSb)סיס ס;חטסע הממסגה סרס "ו , הס"'ר1ח 
 היה ומהם הס 6סר ממסגהו ע) ה15היוחסרטי
 . ועטים יקירה גריבה במ"כ סממנו , ה15')והמעטם
 הקני) , סרטיהן היינו ה5)ה ה15חי1ח ידי ע) גן06

 סנההו0 וקמרי . וכו' הגן 6ה נעיה י1ר גר6השהי
 הקב"ה )הן , המעטה ע1!0 טסו6 הההמון הרוהעורס
 חמ1רח הנגג7וח ה6!1 ה15הי1ה )1רח מעסה עמו)ת

 )טרסיהן 'רמזו כמ3ט5 5ו כהיגהן ע"י 5טרסריסיהן,
 ס6וחיוח על ויתטיכו , נוה ס6ריגו כשר ,הלמוריס
o~oהשהי הסרטי 6ס btoo מדגרים כבע וישו  הרתיח יההרכו  ירס ופלכלתור, תגפי 1% בבחינה 

 nvntb ב%תישס גהתסיכך יי הרסס, ברייסוער16
מתכתב

 הססירוח חטעלגה סב6יהיוח הסרסי והתנפי
  הזך . פלילוח גחכנו לו %סר נרוך ההמסכה.כסי
Oh11י)ירס מסר נעל תיתר סנדק תוה כפיסיך 
  בסגייך , שלש 6ח סקג"ס בר5 6והייח נכ"בס%תר
 ל6תוס ה*היוס סמלץ תה  נפיגיך 1% יקסה ל6א

 וטע1)הס. ה5והיות ג)ג1)י ודרכי , וטסוטוחכשפח
 ס)ו;יח 16ה olnb מנ"ר כיוה הלין 6)ה מןכריגס

 תחסגס  סרס הס סה5וחיוח למרי כי , ט)1גיחסחרה
  1ה"ני!1ח , ס%מלוח תעסה הו6 והם סהי,'האילוח
 כס ס6יהיוה ולטי ,  וסרסם הסטירות ע1ס הס6"כ

 סיו , הסוייר. ערס ביהוד ס0  גהיוה0 )תיהרוהיוחס
 !כ0 קרסו  כן  על , יססירות 1פנ?1ח הרס הס כןפל

 טירפו כך . פנס טסות ס0 היינו , העבט  סססהיי"ס
 מפירוטו רוו 1)6 , מה גתיס ספ:ס ס0כתבתיס
 סל ספלן בסס רו)יס כקטל ע)תוהו התורספס

 %גל , דברים סגי cnal הס ס:כר%י0 כי ,סגבר5י0
 דגרי סתעח כגר כי , הו% .סתו סחי סו6מקב"ה

 , גתמסגה nitnlhS התחהלק סטרסי הסטה5וה'וח
 , %הר רנר וסתו הי%  כן %ט טחי,  וגריך blOברוך

 יעת ה61 כך , הסס 1גנלה ה6יתי,ח וגלוובלחלוח
 גו סיס סרסו ה15ייוח לספי זה כל ופסהתקיבליס.
 לשני י6ותריס תנתר זרק כן ע! . וגלהושמ"כ
 סב%)ילי0 ג"כ ונדק. , 6חר יטתי blo היםהחנלי
 הי.חיוח כשיהודרו יתרו ער וכו'. והסס nt~thoב:!י

  טוס יין , אן יושן על תסוי ויסררסיוטן ידי על ויויר %מר וסרר בטיסן לסרטיהםהרומזים
 06 כי זס בשושן יילידו לי 6הר כיוסןכשיחוברו סטי

 כשי יספן מסרר סטתגיח 3כי וגן 4הר,בטיסן
 ססיוס בזרמיו כן ע! , הכליח גלחי 5ג וכן ,סססהיח

 כטי תההנסיח מגילית למס ים סוגים 5ופניס6ל
 ריחה וסח , ססררהההל%וח

~3DO 
 התכתיס טבהיוח

otpQltבגלגול )רבקח תמסגחס היחס יקירה גססר 
 רוס , היו% בסטר סיבורר כטי שייירא לוחיותשרטי
 ההההיסוח, כטי 4. , 6ר0 16 ה!ה5 עגןIOS 6תסברי
 הרבת ספקות לך יחבירו ידו פ! כי , ורעמו זהוהבן
 %סר קיט כל ביר ת1ית:י0 פ6י:מ ה:תתדיסנסרקיו גרכייי תיהי"ר תרכרי לטייך tnJSo  כין פד .וכי'
 היגרמו ייפילי כי ירעהי , הכיון %ל לקרבה לגוירגנו
 Sb לת%ורוח יהיו , בט01 הע:י:י0 הסס %!ת6ד
 6טר 61! , ע4. ס6:הנו גמה עתו טה יפנו6סר
 ועט . היזו h~Db3 ,כרו סקדס תתס כתיו שה%')נו
 לכס לגלחי קכעחי 6טר תרתי עי סהשרוחיהייה

 ההבר דברי בביקור  ובפרפ , תתני ובנטל6יחגנרילוח
 ,  יודעחיך ישפר תהי% ההכתה געיתק וכמסיסהבלחי
 37רי0 )הי1ה0 , מוגירה0 גמ:עה' )5 ו6ח נס6ף

 וההן) 'טמע 1הסומע , החוע)מ ר3ה טי7יעה0קר,כיס
 כוון מ"י  סבב! ר", . וגו' החפץ כי ואטר :יהד)
 ק טס וה61 , כס,תס הוה האגן הטס 6נרעופה )ריטש* ברית תשחו רהטן כגס1פ כי , וכו'ביה"ו וההמי לתפלה טסה קנייה טפ בהט יהחמב%%ר1
 סס 5.הייח כירט  סכ0 , 3רוה;'1ה0 "!ה "פיוחג'
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והכוזרי רבודימאטדספך26י
 , חלי ננזר כפ* )"ויהית , יתברך שיחפוץ מה יהיה הזה הנכבד בשם יהואכשהוא
 שזחיח מה ויודעים , השכלי הדבור מדברים והמלאכים שהוא ספק זאין . היגס(3ג"6
 המדברים על ממנו וההברה הדבור יאצל ואיך , העולם יצירת קודם הנשטיבעולם
 משת שהוא כענין נברא הנשמי העולם שיהיה בדין והיה , בעולם להבראותשהם

 , וח"י וי"ה הי"ו הו"י יו"ה יה"ו הנשמי לשם הנאות השכלי הנכבד בשםלנשטיות,
 טמפיקים שאינם מהדברים וזה . הנלנל וקם העולם טצדי צד אחד מכלדועחייב

הכל
 גחטדאכנר

 גפ'פ , סווגתי מדגור ע"ז o)h' ונץ גירמו . חזההנפסד
 שהחמס ס61ת וס6מירס , 6ור תסי 15י ימי לנסים65פר
 : מצן סס6) מס ,גר6 וגו , סוס סירוס סרס ט'י-061
 חקה ס' סיז 60מר ס)6 וגדי . הו"י הנגזר כפייהיה
 גמם חקן ווט , כ1ג3ד סטם וט גפי הפן 6סר ג,)גרוף
 יטיס ו') , סו" סו6 , סטס מוס שפייות ל') , שסגנותפנתר
 011 . (יטיספס

~DD 
 סדנריס 46 (5ין וגלמת , ה)ו(

 PDD ואין : וכו' מססיקיס (6י,ס מסזגל,ס ונסבסמון ט6ומי ונמו , 5יס משג) )מפקס וטס מקיג)יס רקפוס;)יס
 ידי ע) )מ)6;י1 מ11ס סקג'ס י') . וגו' והמלאכיםושהוא
 ממנו )ספיג יכו) סקוס טען fuh סטטיסדג1ר

~mhn 
, 

 וגו' 61מר (ס 6) or 1קר6 כמו , רגיס (ct~lfiגמגמעוח
 ס' ויקמר ונו' גריס 5,(יס ((ס וסוס 511מר , ו'()'(מיס
 סנסמייס of)t)p כ(ת)()ות סדי rn(t(et סמ51כיסי') . הגשטי בעולם שיהיה מה ויודעים : ס'( )'ח,ק6)146

 גימר . העולם יצירת קורם : )ט1ט) י,15 עיטי4י0ס
 , סמס(ס ימי ת((ת סכוי גיוס וגילו מס גססמ,6גיס גי , 3ס1)ס תמיד סמ0ס1יס סנ(מייס ס,יויס יצרחקודם
 )ס1ן 1כו/ ויודעים נקמרו מחגר מטמעות וגן . ח(')וישומי
 ספר גמ1 (וטת יסודכ ק11 גפ) סרג תסנין גמס 611 ,סוס
 ונס , ;ולו סט1)ס )גרי06 גרי6חס קדמם טסמ)6גיסיפייס
 והברה הדבור יאצל ואיך : ;)) ס" ניגרי רמוי מלנוומ

 ו(0)כ) 6ין י1דטיס סמ)6גיס ג)ומר .טטמ
 ממם סונטי

 אל : י0' ממון )15)ח ס")סי0 סס((עס עויני 61'ןיפג',
 יות וגעלי ס,3י6יס פ) )פי( יחגו .הטרברים

 מקוד"
: 

 : גטו1ס (יגרמו סעחידיס ג,ומר . בעורם להכלאותשזהם
 יט כגי ר') . וכו' הגשמי העולם שיהיה בריןוחיה
 גין ממ11ע דגר 6יוס )ה0 ;גדין ?(hlt' , דומי מןונרץ נשמי טורס לו6יס ט5,הוו , סמו(כ) מן פווריס ססו6)פנים
 סוגגז סתם כו6 קוס ויחייג , ס;ג'יס הסס ונסס,ותחוי
 : דמיונו גפי ס16ת'1ת ושרת תקי מוו )חמי חוסססו6
 סר5טון וסוף . הגלגל וקם : "חס'ס סרס וסס . 1;1'יה"ו

טגגר'6ח
~ttncJo 

 סנ(מ"ס זג) גונו סע1)ס 1(0)() 1ממ1ו
 טסם 6ט'ט ד') . מספיקים שאינם מהדברים וזה :טגחוגו
 סיעת 06 חגן מססיקיס O)'h עגת 6מתייס ~ettoדוריס

גסי

 פס ייס * , (v~b פקס ריעית מ , י3ן מיי"יי
,pbntn, ונסו . עכס ה,ס כסס מטן 6טר כ) כי 
 גסמע טיוחו טעם . הו"י ננזר כפי ויהיהט6מר
 יימס סוס כי , מנסמאת )טסו 6י1 למרחמגססך
 יסרס ידו טע) ת"י טס ודוירה ית' )מפלממעסם
 דגול טס סמ61 ע) סורס . וכו' POD ואין :מעמסו
 %'רק( , כענין סנסמי 6) 1סמיימסו , כקמורטכני
 סו6 כי ונס . סנ)ג) כצי סר3וי ה0חייכ ממוו6סל
 זיור טסט , סמכני מדגור מדכריס וסמ)6כיטית'
 רוחם דרור 3סס סמכות מפס '611 סלע 16סכך
 סטמיס כסער ,עיף שכס כדכר , סתדכר מענםנכד)
 ספת )סי rhn סע1וס י1ירח וקודם . כ' פ' נ'סער
 סע יודעים סמ)6מס, כריווח on~p ככר ינירססטר
ODי6נ) 61'ך , הנטתי סעו)ס 13י, כחכונח ,סי1ח טעהידsp עד כ6וחיוח וההגרה סזכול ר.מדנריס 

 . סונים כטניס 6מד טס 16חיוח גרוף כוסיקלה
 סגטמיח היקרס D~Cnln כדין סיס וט ידעוומקטר

 סגככד ו.טס סייע , סנטמיוח 6) גלוח עויןג6מנעוח
 6וחיוחץ כטירופי וס0ימסוחו הצוחוחו מ1דהסכני

 '%6 6יך 3ו ירעו מככר סנטתי ססס 6)הרומניות
 ס0חייכ וככן . וכו' Offlt יס"1 סקו ססמות,טסת נ6וחעחי רימנטלף הסס וסול . כלמור סמדכריסע)

 סנדל ept סש)ס מנדי נד מסס 6מן כ)מרומניות
 6ע. הסב) Sb )קרג לניו תנמח ג) ומנס . מכוווע)

 oan כמו הטכסי כיכול ס))ו ה6וחיוח גרוףגעסס
 . 6מד תמו 6מד ס' סיס עם הנסכי סיטרגרפס
 סקסן ס"fb1 6 ס"6 '1"ז סמו וקר6חיכמעפרון 6מרי ע) ק"מ ה6)הוח )מערכה לסירוסו הפייסוכש
 סידת סטס , 11") , 3ר6טיח סדרי כ) )ווסדרתי
 כי,רכס וגן ס"ס oa1 פ"ו וכטס כנו 3טסנקרה
 נגר16פ טס6וח'bD 01(' כ' והלעס , o~nbסמה
 והנקתוח ומה16חיו0 , נגר6 דגר סו6 רססונס

ק הורכפ tntSbt זהר Don והחניםוהעעמיס  כוס 
 יטוח )הס סיס סויותונעטו

~rtnbt 
 סלר.כ כמו ,

 סויעחיך וככר כסס. טגקר6יס הטמוח וכסי שיו נקרוץ כסי 6מד וכ) טעמים, 6)ף מ6ס דקהנחר
 vnvo וכ) סי11ר כן גסס פע) סהט"י הוהמוח סס הטמוח וטלר ט"ו oc לכן , 6)הייס כהות ססטסטמות
 נסס גיד וסג)ג) גטם פיסים )ריך סיס סנ)נ) ה61 מסע הים oh כי , מקוס 'סיגסו י6 הסע כי ,))ור
 שע) וציי ידו חמת טסס סהוחמ1ח ג) מפטרון כיד מסר הכ"י )כן , ה61 נסס גנטס כמקיף דגרוכ)
 , כלבטיח סדרי כ) )ו וסדרחי . הקטן ס' סיע tnblp1 ו,כו . המוחמות 6)1 ככח 6)6 נדו) 6ו קמןדבר
 וכננתן , וטהור יניס Sbnnl ימין ומטס תע)ס וסוך , עסיסן מכונס טסו6 רומות טסס הס גר6טיחסדרי
 כידו מ10ר סיס כב) כי סטי כיוס Olb נ3ר6 ורכן , כלבטיח ימי ;פח כגנך הס ונס , כסמו 1רוטיסססס
 פחהג5 פעס טו3 פ;, מסגירים ;בנס 4מר רונס . וט' מספיקים ושאינם כשהדביים וזו( :עשק

%6
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 לשש או , מקוצרות שתבונותינו ספני או , מהשת עמוק שהמבוקש מפמ אם ,הכל
 מאחר כי לאסר, מחקרם והביאם , הפילוסופים חקרו לוה הדוטה ועל . יהדהדברים

 אסרו כן ואחר , הראשון מן נאצל קיוב מלאך וקבעו , אהד אם כי טסנו יהיהלא
 )ג"6 "בעצמותו מציאותו יודע שהוא אחת , מדות שתי לו יש הזה המלאךכי

 ונלנל מלאך , דברים שני סמנו והתחייב , סבה לו שיש יריעתו והשנית ,בעצטו(
 שני, מלאך ממנו התחייב הראשון מן שהשכיל במה כן נם וזה , הקיימיםהכוכבים
 אל ואה"צ , הירח עד וכן , שבתאי נלנל ממנו התחייב טעצטותו  שהשכילובטה
 עליה ומקשים , ספוק בה אין גרידא פענח חאת . יון פילוסופי אל אותושיחסו ספני , מופת שהוא שאסרו עד , לו והתפתו זה אדם בני קבלו וכבר . הפועלהשכל

 ההורהקול
 זפק . וט' חקרו לזה דרוסה ועל : 6דס כ%53
utPsb ג'מוס ס06י מן יכרכר סחססעו0 6פסרו0 )נס, Spn כן 6מר מ16 הנס עד יכרו גיס וט 
 טהקרם והביאם : וכי גתרכו מ6ק )משרפטרך
 )סוט חורף ותמ61 , ת"ר כסני ממורס ,ס %1 .חו'
 כן נס כ0כ י"6 וכסרק כ"6. סימן כממיטיושניט
 נטרדיס טכסיס h'inol יחרך מ06ו רומניהססססע
 עד קבס 06 קבס )כמניף כן גס סמכ!יס מןיטטע
 וי) סנ"רדיס, nbino 0טסק 61,)1 סיוע)ססכ)
 סג)ג)יס טיניעו עד המפס כן גם ממנו חס"ענטרד
 רוכס , הוססד מסוס סגוף or ו06לי , הירט נסג)6)
 . fp , ממנו טה1רכג ומס סל6טון סמ"ר)ומר
 נוס וכע) , י"6 ס' ג' מקמר וט וכר סעקריטוכע)
 סמאך . וכא וגלגל טלאך : ינן פ' 6' תקמרסקוס
 וסנטן) , סכה 4 טיט ססכי)ו מנד ממנו ג6נ)סו6
 מטפר סעקריס SD51 . נתמו מניסחו tS,)anעג?
 עסיס כמטם) 60,") מס 11 טוס ע) ebt3 )"6 ט'ג'

 סקנסס מ"י י611 טסדכ1ר oun3 , ממ),ו0 עסיס0סו0
 וכטעם0טו0,

~tbc; 

 , ממ))1ח סקנסס מסי יו61 סךכור
 כי , הקיימיט הכוכבים גלגל וקמל . טמסישיין
 עמס 610 ריסון ספי,וסופיס קדומי%6

~TD3 דבריו רהיטיך 6)1 וליעם כ6ו. מקרוג 0דסיס)יעה עטירי גס ועוד , ונטיעי מ"ק נ)נ) ע)יסס .מוסיפוק קמרי 16)ס . )כד סמ1ס דעחס !סי וסוס ,ר.נ3)'ס 
 6מת 6) הסכ)יס טסודרנו )6מר '"ז ס"גממיק'
 דכריו סיו כי , ס0ירס סוס ~or וקין , מדרג01עסרס
 ממסיך וטס ססי)וסוטיס וע 6מח כס טסSD 0נכלן

 כי (or ועעמו , תסס 06רח כס דעת ע)למכריס
 מדרטת. י"6 מסטל עד ר,רכסו ממעדיף כיג6יי0, סטי)וטסיס דקרי טסניעו פס סוף ע) חלס0ס
 מסטר ס6מין כי ן ליוטנס מסרס המויל סר)כינוכמנס

 אותו שייחסו ספני : יופר bs1 סמנםגנ)נ)יס
 0כמ0ס טס 31ככוד 16)ס )כרכס וכרס סיס כיוא'.
 גוס ממס מ1ס0 שסי )6 גי סייח DP , '0נוקער
 1ו"bnst) . 6 ו6ומדנ6 גסס סי6 נליד6 סכר6לק

 טלין לן) , ספוק בה אין נרירא מענהרואת
כס

nota
 נחמדארנר

 שהמבוקש טפני אם : וסש0ג) פסכי406
 עמו"
. 15 

 1015 0יטגי) ס6דס פין מגס ורחוק סמוק וט פיגרמפוי
 6ומפ ר') . 'חד הדברים לשני או : ים )סג,1 סג))6 ג)גי 1,0,6 י? . מקוצרות שתנונותינו מפגי או :גרגרו
 %ו(ר כפי ססטג)ס . גתתנו פייות לאייו ונס סטי),קלורי
 חקתו לזה הדוטה ועל )ססינס: ווי) )olh~ 6.גג0

 פן ססי)וסוסים רמש נמס וי5ס גו6 ר') .הפילוסופים
 : גרז ,מחנטו ופרנס מחח!סים, כגיס יגמם מלחוינ6 6י )מס סס,שס 6חר 0ס, גגיו61 ססוהקסו סתםמלגס קמשי 1נ5ו סקג)ס דרגי ייעו )6 גי , סיגר וט גסג,ססלמס
 06ר ו0ו6 , 6הר מין יק (Sih )6 סג1ר6 סמן קמרוסים קוטי )סטקיע גיי . הראשון טן נאצל ש-וב טלאךוקבעו
 : סר6סון סטך) ל') . הזה המלאך : ריטון ויו)קירסו
 ידיסש מ1י רגזי גו וו)ז כומר . טדות hff~ לויש

 שהחש : 6מת 'וימס . אחה : 'ז'שח בה' )ו מיסוססג)ש
 )ומר מ% , %סו % מגיר ירו( . בעצמו טציאוהויודע
 גסריפפ וגרגר , טרמו יזיטס וסיידו , ע4ץ וגין (גינוססגדל
 פמפ נ6,) סמלכן . וגלגל טלאך : יפייס נספרסר6נ'ד
 : שמו 6ת סוגיתו מפר וסה"נ) סלו, 5פ סבכינו%ר

 גפ!פי'ט לקפוי סהוג,ייס הטס 6%ן . הקרסיםהכוכבים
 ס"ס )גת שגגי )0געס (געס ומס , Dts1)1 ממונס יקטמע
 . )עת מטס גחון )מעיג ממורח 0נחוגו סג)נ)יס ג)סמגיימ סיומי נ"נ) גע1מו hmt , סקיימיס %ונגיס וסטמימ ,0,ג')
 ספתקס סשימיס )גוגגיס ש( עויין מגירו ס)6 מפמ011

 י6 ו01 , (,ס יט' מע)ס גמ1 ססו6 , )מוימ ממערגגגדס
 וטייפ גפי ממגו ,1עיס ~Pt(ot ש וק סיומי ג!נ! קוטג'ט)

 )סמפ סוגרמו וט ומסג' , סיס c~cn מקו סמ41סלגולת
 6ץ כיומי וגץ) , סקיימיס סגוכגיס' ג)נ) גץ)ת D1iD'ג)ג)
 טתמפיו יג!ג!'ס ג! !סכרים רק שנו פייחי וג! , גוכג ס1םגו

 ג6ן 5ע גפ)יס כמיום סמ1וש )דטת ומטהס . להערגממורה
 סיע) סג) ועט נגן)יס, סג)יס ר11מ et)~iD, סמווסרק

 סכלים עטרם ג6ן סרי גרטיס מטעם סמו,יס וכיעס .מטפס
 מוס עי 1'0ג% . מגסס סמפורפמס סדעח וסיף ,וגרטיס

 וט נס . הפועל שכל אל היתיג : '" סי' 0פי('גמגומי
 מ)6ך ר'! ,סרר, (ג) מגססי 60'6 (עמיו לרסקו, גיחמיכליי
 ס61 סוס 1סמ),ל tOts))w סממטיס שכליס פלגי6מד
 סנ)נ4ס סמ1יעיס ססג4ס ר , ס(;4פ סורקות 11ווסמנוהן
 סוס ספורן וסטג) , ג)נ)יסס גס,טת פעו)הס רק )סס6.ן
 סנמ151פ ג) 4י1מ פסן טסו6 ק01ס עניו 6מר, ס6מיון0ס61
 %ם סג) )ס14י וק שנו ,ייי ס6? קמרו oenh1 ,סטן!ומ
 גטכור מפועל, סג) נקוץ סוס וספג) ספוע), 6)מגת

 משים פס עריס ס4ן )רסיס מופה קרee 16('~l טגט)י טוס כגו . מופה שהוא שאמרו ער : תמיד סמפסירפשש)אע
י5ץ
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 כן ואחר . מחראשוו יד הקצר הזאת, האצילות עמדה לסף טהם אחד . פניםבכמה
 ומהשכלתך , אחר דבר סטנו שלטעלה טה שבתאי טהשכלת התחייב לא לטהבאמר
 ובעוצ , מלאך ממנו יתחייב הראשון שהשכיל ומי , גלגל מטנו יתחייב עצמושישכיל שסי לנו ומאין . ארבע שבתאי אצילות צורות ותהיינה , אחר דבר הראשוןחהלחך
 )ג"6 "ושיאצל נתבע שיהיה צריך עצטו אוז משכיל שהוא אריסטו יטעוןאשר

 ,זכרתי אטנם . מלאך טטגו שיאצל הראשון, שהשכיל יטעון ואם , נלנל ממנולהאצל(
ין יהודהקול נחסדאהגר

 , סטות סו5 גמק)ס ו6מ'ו , ס"ק ט:ס הקומ1ת'1 ג6מחה6'ן
hgtמפ1רסמיס (מקדמותיו , mnh1 עומל ר11ס , סספ1ק 

 מן )מטס וס61 , גסס )ס5מין )למין מספיק,סססקזמ1תיו
 6זס (גזי 6מי קוס . סמ1פתיות מן מקס ,סמ;1רסמ1ת

 גרידא טענה רק , ספוק קפינו (6י,ו מס )מופק וטמכני
 י( "דרגם ;י , (or 6ין כפוק ס"פי)1 ר') . בפוק בהאין

 למה מהם אחד : פלס מרמס וקו(י01 סתירתי ט!פפנות
 ג(;) ס,ס ס(ת)ם,וח נפסק למס ;)ומר . האצילותעטרה
tutcn~15 ,'וט ממזו נחמתי (,5 סרס) (;) וסול ע('ר(; : 
 ט')ג1 5'6 י)6 הלמר ו(מ5 י') . מהראשון ידהקצר
 מקוס, גט1ס ופסק ~hot 1ר'ך וט'ג ת;)'ה לג)ח'ספ)ו)'ס
 סס61 סס'ר' סגג)נ) סיימן רהיק ענק גפ(יר', שפסק14מר
 משן מלי)() גהו (ופסק מז ;'כ יז ק11ז ס"ס ספה)סג)
 , היים גט)י ורות ר') סגפנית, ג,מ151ח כה ,והן רקוגע)
 לא למה : )קסיר' סהסיש מן נוס רמוק סגד) 'כיס51'ך

 . וגו' טמנו שלמעלה מה שבתאי טהשכלההתחייב
 מריסון מן (ס;;י) סגמס ס5מר סכוי סמקתן מסז;)תכקומר
 התמייג מט,מותו (ס(;י) ונמס , ס:' מ,6ן ממנוסתתייג
 י)מק)ס ממס סמרת)() 1hino 1יסיס , (גשי גנניפמוו
 hlo סמלצן סוס וקמרו , סטמו סג)נ) (ס ע) וקרץ8מ,1
 or~c 1)1ס , ז' "' ג' מקמי גמורם ותמני , נתגלוממניע
 וגמם , מחן )()ס) ע)"1 6ת l,)con סגמס (יהמייגמצמר
 נמו ג)נ), ס)הו, וגין (כיוו סכגד) יסייגו שמו "תטססגי)

 דסייוו , ס)הו טקס סס(גי) גמע מטן (,()() ר16י ס.סכן
 טסת וגין טניוו ססגז) סס(ן') גמס ונסג) , סר5(וןסמקתן
 וט )11 סג'ד מי וגי , רג)'ס )ס 5ין ס51ת ססגר5 גוףי") 1ג1'. לנו וטאין 6רגפ: (גהצי 16,)1ח 11ר,ח ותס.יוס ,שחי
 יטעון אשר ובעת : מתן יחייג סר"סון וגסיג)הונ"נ) 1D(st טרמו cne 06(~S ימי )ומר גן;) סיגר יקוג)איך

 סגוף שדיסקו גימר . וגו' #1QY טשכ.ל שהואאריסטו
 )סם וכמדומם כדעותיו סמ,יש למריו O'hltl 11סגרך
 כסיות סג ס61 ו6ף , )סס'נ olhi ג;מ יכפתר מספס(יג
 )(ון כימיג סטמיק וכשר , ספ1פ) ס(;) עט גחכנונינק

 oh )ו סמוי 05ס 16 , כ,ס כספי גר% סנוגרספי)1ס11
 פזמו מזיי 6%1 כשע) (;) )מירגס עלה )יעהןאריסטו
 )סיס , קיקגלי

~'DJtfi 
 061 , נ"נ) Stihn קינן מדופ 16תו

 . מ61ן ממך ~idbn גדין סר5(1ן סג! משי) onhcקמרת
ח06

~JDDO 
hto סרג) גס גי , וססרחקס אסג ט"ד SD~n 

 סוס כפני גי 6ף נסג) 1)6 מרן )5 ממזו סרי) )6פזמו
 האלח ההתחלות לך וכראי אמנם : יסורי נעפר%ר

1ג1'

 ע)י0ס טתסמוך הר6ו0 סני פעם !הסטיק כדי03
 כ"כ פ' 3סר המורה כחב כוס ש6,8 וע) .הדעת
 מגס הר"טון טהס;) "ריספו יוגרהו "סר זה ,ח")
 ממס 0ר"סון מסג) וכו', )ט)יסי סכה וסטנ')סו'
 סגמ)6ע ההרככם נמשח ומלין , מסק כ)bto 6פטוט
tsb~ריססו סיהסוכ כמו ההיוכ נד ע3 הגמלאות" , 
 5סר ע) טסטע!יס טמרו מס כ) )ו מיס6)מוו
 סמוטכ)יסס 6מר עני;'0, הרגבה כרס יתהזסיחרמקו
 "ין. והסכרן, המהטנס כסח )1 סיד6חגו 1עס ,רגיש
 ערך וחיזה מנס הנ!נ)'ס )היוכ סגס הסכ)יסהיו
 "מור , כ)) חמר )ו "ין 6סר והגנז) ההמרכין

 ס11רס ע) טכ) מנחו נ"נ) טכ) )ו הודינושהנהנו
 טסטכ) "מר ,סנו;רח

 מסו"
 מסגי מורככ סו6 ו;6'!ו , סגהו ומסכי) עלמומטיי) כהיוהו הרכנה גו ים

 0סכ) ממזו יהמייכ ססס המכריס מסגי "הדדכריס,
 0ססופ האחי s?(tt )י ויאמריפילו . 0ג!גן ממנו יהמייכ הלהר והענין , חמתיו "סרשהר

 ססו"
 6טר

 וסנ)ג) , 0ג)ג) ממנו 0חמייג "יך הג)נ) ממנוהחמש
 וכיש ר.נ)ננ ממר , גולות וכהי ממרים מסגימורכב
 סענין וגטי0יס . ונורהו כג)נ) סקכוע הכ1גכוממר
 0ג)נ) גרס ס6הד מהיקה 'חה"כ , מורככחסכה מכיתי המורכב )וט כסכרה )גו 6"6 סמ'וכ ,ןע)

 ומקשים : ע"כ , וכו' הככד גרס הטמרומהיקה
 )מס שונס . וכו' סהם אחר פנים בכמהעליה
 משך רושען הנס הסכן )סי15י) ה16י!וח גמטךט)6
 פסיל סי ען )מטך ממצך וכן , ע)הו כהסכ)ח6מד
 קנרס הקצר ר") . מהראשון יר הקצר :סריס
 ממפ )עטר מסטיק כמ ממנו כענו) מהספיע ל'יד

 (slsP סטת )ממסיך סו6 נס טיוב) כסיעור)וווט
1)DD6מר כ,ס והבס הו6 ומן , גדמותו 13)מו )סוטיך 
orנתחייב לא למה : סויימו 6סר ממספר מן )יותר 

 כט'ר המורס כחג כנר . וכו' שבתאיפהשכלת

 מסונץ טכ, מלכד , ט;) כעך סו1DSD 6 ססנ)%%י
h1Daומס !מנעתו המיומד סמרך oSDnSP כו6 ממוו 
 סר6טע סערו) הו6 סר"טון וסמרך מסוקו,טכ)
 ותהייגת : סכתני נ% ס) מסוקו סב) 6b'inoסר

 : "לכע (1DDD לנידותו עניני כ, ויעטו , עגמווטכ, המולק ג)ג) טכ, כן נס יסכי! כ' . וכו'צורות
 ססכנ )ומל רוכס וא'. הראשון שהשכיל וסי : סגריר פרנץ ר,מורס טהר מס ItDD הו . לנוומאין
 ה61 כי )6מל כנפטו "ליספו ,l)D obn br)p(O . ולי יפעון אשר ובעת מהמעכס: )וסמונכ
 הע . נסג) ממפ טי16) רשי OtO הווכרח מנמתו tbS כי נחכע טיסים גריך , עגמו 6ח 0טכי)ושכמחו

 העכ)0 6סעלוח הפי)וסוטיס טתטכו וכמו , כערכו רשיון הו6 6סל סמררך סמכי) ע0ו6 )6מי סתנס066
 קרדעןלתן לך זכרתי אטנם : משך ממנו סי6נ) ומע"ס המווכל rulnn )טי 'חמייכ , דעתם )פ'צ
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 ע18 ננההעבישת רביעימאמרס8ר

 חיית אהריח הלך שאם ותחשוב , ה4ילוסופיא תבהילך שלא האלה ההתחלותלך
 יכנסו ולא שכל אותם יסבול לא כלם התחלותם אבל , הברור במופת לנפשךמניח
 מסומכים מהם המקבלים אלא ן הסכמה מהם שנים בין אין כי ועוד . הקשהתחת
 אמלפע או ארימפו או פימנוריס ואם אבימקאלי"ם( )ג"6 אבנדקליס אם , אחד רבעל

 עם , זה וזולת ונלנל מלאך אל או הו"י אותיות אל חציך מה שחיי אמרכן : חביתו עם מסכים מהם אחר אין , הרבתוזולתם
 הדברים את ברא ושחאלהים העולם ובחדוש הבורא בחפץההודאה

 בהם ושם , בראשית בסדר זכר כאשר , למיניהם אחת בבת במנינםחיבים
 אומרים שאנחנו כמו , חאלהי בכה לרנעים ומכלכלם וחתולדח העמידהכח

 יהודהקול
 כן עטם כי ס1ייע1 ומגס . וט' ר(י4סושסחגיו מס סדומס וע) נמר דגרו כ6 תעם וגו'.האלה
 דעת! גסנימ יגייס סטר עניג' נפסו מגע) )6למען
 מספיקיס יותר פסס כמסכו , ספין,סופיס דגריע)
1Sb9: אותם יסבול לא כלם התחלותם אבל 
 שמרו י"ר סי' גממיקי סוכר למס כוון . וכו'שכל
 , ססכ) יכיס סטכ)יס, תטסיווס רעום כסתמ4סונסס

 )1 ימסר ט3מופ 'כק" טסו6 סנ)נ) כסד"כגסע))חס
 . וכו' סהם המקבלים אלא : ממס 'שיץ. ,וט'
 כין 6ך , ר!סכתס כיניסס ~hlw סו6 קרותיסר , ני;חו sp וס1מכיס ממס יחד סמקכ3'ס olnbט

 h~rt . )עולס ייכמס חמש )6 כסקסחססמעחגיס
 , חביו עם מסטם סהם אחד אין סאסקסגמש
 6מר וקליפ , וכלס טקיס סמכתיס Sb מוסבסכו6
 מסס 4מר טלין סיכם  ושלמס הו' 6כניק)יס06
 ישרסי' גמתיסי סוכר לוס לתוניס ס"לס סננריס ימיו .1%'

 , שכע סימל יעם  ממישח or 6מר סיחמישימס כטיס סם כין ססכמס ט6ק DPnll לממרי
 חעמדס ושפס ושקירס ,ס "ין מנס ן לסי ראפי) מלרמח 6מח יח גמ61 ו6ס מיטמע, נר.רכסגס

 9נ4  פיפהברימ 6פר סשה  ים צלל  ופסס,ע3י"ס
 וסיעת 6כנזק)יס וסיעת פיעגור"ש כטיעח ,טמע

IPQ'tbוסיעח ,Itp~b הו' והחס : 
 כוי 6)1 זרכיס 6) )גו מס . וט' הצורך מהכד

 ס6מד מן מלכוי סמטטע 16טן)ת1ו6
 סמווכל ימרס ספל כע) זרך )ט )6סטטוס,

 וע) כקמלו מס סמווכל י,טי)וסופיס זלך )גם
 ככה גחן ית' )שמו כי , סטי)וס1טיס חקרו orסיומת
 6איוח 6) סנורך חס 1,"6 . סשט1ס מסגו כמחחע)
 בחפץ ההוראה DY וסמל . ספלס1פיסזעת  געי , כא' ממך 6) 16 . סי1ירס סטר כנניסוט

 כ"ט ש' גשי o~lno כחט שטר . וכו'הבורא
 טועי כן כי , סט)יטיחגניוס

 ורטן ככוים טירתן
 : ע"כ , רכות מתמ3ט1ח oc~1 nlS1PD , גפכע)6

 . העמידה : כקמור ועל) עלס ירך )6 . אחתכבת
 וככלכלם : ממין כלטמיר . והתולרה :כרס

מחדש
 נהמראוצר

 וס);4 געיוץ ועט ס61ת סיעם ג'ס 06 חימר וספק .חף
 ובס למס ,ט4ס

~mh 
 כי 6פר 06 , )סוגירס טיסיך טל

 סחט זניי 6הו איוסר 4גן ט) 'טקס פן )ן נוחס(גלת'
 ש י!'רס גופר סוגר ~onh קג)ח מיסודי ,ן וגרז'וסוגויס
 6וספ 'ג"כ) )6 כממ)וחיסס ג' י6ס נס י6ס . וג'וטיג,יק חמוסי סקוס :סיגוחיס וג) .סוטת ס:ימ %ר סי6שי!1סופי6 כי ושמס , ספג! !סגך מססיקיס כדגויס ג! ט6עוההשג
 טסל משא צפור , "תם פן פ5ר ממוקש ומפס קנוסיפג)
 שניפ בין איו ב. ועור : וגש פסו 'סיד ען גנו'ע,יוס
 ? 6נאש )יומ גמקירחו פונפ 5הי ג) 5ן ?ttltS עטסמסגי0 מי , גהו שיניס 1h'iw O)SD ""ר סממרייס פן .טחם
 )6 6טר בטויסס סנ6יD'"Win 0 . טהם חמקכליםאלא
 5מר ע) עומס המגו סס , הגס וקואופ ולדוס נמספקר

 רדוי סיורר סו5 !סו6 נסרג 6מי ג) ומס 5;ר גטיפסי5טו,יס
 וג) סקנסס מנד יק גבס 5ינס סס ס45 ורום . עליומסמון
 נלך וג)), )ע 6הת קג)ס ג1)וו 6וממ 6ג) , )ייגס שוסגפ

 : מייס לתסיס גססלגעת
 טוגות סיות עס . ומ' הצויר מה "כוויי אמיכו

 סניי6י, גטנימ ספ')ימסטס דט1ת גסרהקס6מס
 סחרסע סקג)ס ילגי קעי 15הן מ)ט15) סי חטך )6 וט ג)עס
 סיד וגץ), מהן 16 סו" 5וחיוח 6) שינוגס ססגסמס
 eP : 1גר!1פ גמפ,ו דגי מ)6 סוגר6'ס ג) (h'ino סקורס'

 סדגריס ג) ג' מוזים ;גו)ו1 6חר . הבורא בחפץאהודאח
 ובהיוש! : ממ11 נטוס דנם טוס ועין יס' גהן11 סססנאטים
 : טהרו טבע ום) טמפן נפח סטותם טנל6 ל') .העולם

 * אהה גבה במנינם חרבים הרבנים את בראושהאלהים
 גי ססי)ויופימ, SmD גפו )שיס פ5הד סטס)ט)וס ורךון5
 , יוזשי וענקו , יגלחו יגיע פס טז וימר ס' רוס מגןמי

 גזזך or "ין יודו ewwtitw נס סמקוג)יס טגסומ"ר
 61'כ , בוש מס6 )מעלס 6גן , )ספיג יגו) סס5זססטג)ס
 גהורת סגחוג עס זעמנו )סרוס חמתיפ ,טמור )6)מס

 גזעם 6מה גגם 1כ5רן סטמיס טכי6 וסוט , גר6טיסגמטטס
Ye'גטין סו,גי גפי ויום יום גג) וגן , הרסין 6ין גפ : 
 )ע וסג'ד )מחס פלס פי וכן . וגו' עטירה כח ברםושם
 נקמר 1)6 , סטח)ט*ת גדרך נמטגח פעו)תס סעגעיססכ)
 ונסרחות גן)'111 עמידס גת סס וסור כגויל וכוץ ס'%1"סו6
 .ס,6 '61, פמוטו מצו מרע וכ) מץ וג) , מעסו וטקס5ע
 ע) טשליס סרטיסס וסיגיו סו)יס גם תסת'ניס 6מד גג)ותן

 סגורי פומפון טז סוסססזי
 ג)ויר . לרגע.ם וסכלנלם :

 1ט'לרגעים
'. 

 כמנס, ככסן ס;טד 5יך רוע? ור' וו"), Olo טוכס רנון ע) תטוח פרטם ר6ג"ע כחכ כן
 "5 9 פו מ"ר[ הכוזריךספף

-- . 
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הכחרי רביעימאמרספר180
 : בראשית סעשח תסיד יום בכל יפובומתיש

 שאץ מה ועזיבת באמת והאמונה האמת זהו , כוזר סלך הפיכות החבר אמךכז
 אכיש לאברהם( )ר5 "מאנרהם העיון זה היה שטא אך . אליוצורך

 הניח עמו שדבר ואחר , במחזה עטו שידבר קודם והאחדות האלהות לונשנתנררה
 ואיך , שלמדו אחר מעסו האלהים רצון לבקש ושב הקשותיו( )ג"6 "בקשותיוכל
 אותו בויוצא רבותינו דרשו וכבר . מקום ובאיזה יושנ דבר ובאיזה הרצוןהוא

 מבעית חכמה ומכל הכוכבים מחכמת צא ר"ל , שלך סאצמננינות צא ,החוצה
 אמר שהוא , המלך מטייטס בוטן שהיה מהנניא אפלפון אמר וכבר .מסופקת
 האלוף בדרכים אלי תניע לא , פהאלהים בחזון בפילומופיא, מתעמק שהיהלפילוסוף

 האמתיות. והתורות הנביאים לומר רוצה , ברואי ובין ביני שליח ששטתיו במיאך

אערעצד
ybתפ thB וסטנחהו ימגין גמד סולעת , hStS, יגוע וט 
 מחדש : רגע גמעם וסנגרן סנוור ג) ויפו) 'מד גורש

 פקסס גג) וסטטמוס גם ;והן טותו עוד ר') . וגו'נטובו
 : ק'י( שי' גסקדמס ג11סר וכח .גר6טיס

 סו6 סגן ווכי גימר . באסת והאמונה האטת 11?3נז
nnhe%1פ1ח ,ים טי6 גי ס' מפסס כמרי )סיע ,ויך חין Shor גמקיר,פ יספון 1)6 , ג6מס סי6 נך מפן 

 , mnht גגנו ג5מ1;מ,ו מוגוח'ן1 יו' '611יס ו5ומ;1 ,ג116
 הגוין . אליו צווך שאין טה חמ'בת : גלשכםגמטסס סממי מן ),ע1ח סמקירס (6ת פ) מקוס טוס ג"ורחט1"'ן

 חיה שמא אך : גו סיוגו 1ר,עריה קוון סכין פ4ג;ע,וג
 . וגי' לאברהם העיקזה

 ג'ג טרם כמס fh סכמי וסם"
 ס6) רוון פ) כמורהו ט1ג 1)6 סעו גפ;'ו'ס 'טוסעופר
 ורק גממ,ס שיו ס;ר6ס עלס סיס וט סג) 16)י גי ,ג)גד
 טופס הסר ותן , ממופח %ד 61)ס1תו כמווטו 4גהגור
 ס"פסי m~nho מן ססת)ט)ות וסמי סט)ס 1ס ,חמסגידד
Sbסר11;יס וסגרי"ס סמו1ס 6נה,ח ג)ג1 לסקופ גדי , סרגוי : 

 : סי,מ;ימ Oh1D1 סג) וסריג גמח(ס, . עסו  שדגריאחר
 גן וימו , סר16ח c~ns שיו ס;ר5ס ט) mth1 מיקס"דם ~Ph גמו , גרסות יי'סותיו גו ט1ג . הקשותיו כלהנ.ח
 ס16ס יר5ס 6הי גרנע גי ס;ודט ונמו , שיו סמהוססיתם
 ושב : רג ג,מן גמוסהיס )ס6מי;1 יגו) סיס "61 מסיי6מין
 סמ;'רות D' (6(fit טור ס1ס,ף )" ג),מר האלהים. רצוןלבקש
nl'Jltua, (גמווה,ו, 6)סיס רוון כ,8 מס 1)מק1ר )נקה סג 6ג 

 עליו חם,) גסס הפן "סו 0' מטח סגעסייח )ו ותגריגי
 ג(מיס חפן 6סר ג) )ר16ה טיליו 1"יקהוס , ס")סיחסטפע
 1Wh't רב) 115ן זיו ס,תנ)ם 6מר . שיטרו אחר :ונלון

 . הרטין הוא ואז : חמים וסיס )פ;. כתססן %י % 6לשיי
 קיים י1מ6 גמסגח Ym גמ6מר וססגודס, מהורסדיג'
 גמו . יושג דבר ובאיזה : כולס ראןלס כל טיטונרסס

 , 6מד רגע sp סוכני 'קר6 "'ך כי נטנס דגר1)6
 פולס כן 61יננ1 לוע), נורח ע) גמר )מסועוד
 כריס ומעמיוס חסיד עולס סו5 ס' כי , וקרןממיס
 ע) סרסר טסט ורסס וככל . ע"כ , 5דס מעיסיו61
 סכחוכ מקמר נסקךמחו מס ספירס כמס , כוסכיונק
 "מ 5סר סמזטס וסקרן סמדטיס הממיס כקטרכי

 עסית, . וט'נוטס
 חדיר זעכיד שאס ")" גחם )"

 : 3קוומס )מע"ס סמווכר . האלהי בכח :וכו'
 עם כי . אליו צורך שאין מה יעייבתכנו

 הכור" כמטןססוו"ס
 סט)ס ונמדוס

 סרטי n1DaDnO שכגו )ייטב )"מ,עייס נורך )נו6ין
 שונע ססקוח מרכס 5מ1ס כי סטטוע; 1nboמן

 פ' כטח סברס טגחכ מס וכפי , סמדר3"מו;מ
 האלרות לו כשנתבררה : ~mSl וכמקומות'"ע
 "ס יבגיר ססכעי b'Dn סורס כס)יגוח נפוחו .הו'
 . סעיוניש וסדרוטיס סכקטוח . בקשוהיו כל :כוללו
 . הרצון הוא איך : ומגורר ניון יותר הסניוסנוסמ
 : ומ' ס"דס טיפססו ס' מטן "סל 6ה ככן)ס)מיו
 6סר וסיטורם ממטפיס מסח . יושג דברובאיזה
 סי6 . מקום ובאיזה : מקוס ס) רגוזו יפיק3סס
 : 1h1b 6סר סירן 5) )ו גימר טע)יס , כנען"רן
 6מר ססו6 "מרו עט נקרר מהאלהים.נהוון
 bo(o כדכריס 5)י חנית )6 ,1 "מר כהוון כי ,וכו'
 ש פתן פיורס ODJ ר") . וט' כמי אך :וכו'

 טלין כ"ג סי' כס)יטי וכקמיו וט', ט)ימטטמחיו
 : ע1מס ס")סיס כמזוח "ס כי שלסיס Sbמחקרכיס

והתדר
 ; גנגי6יס נינק wt~)h סטפע סיס סגטגווס סריגטתעויני

 במיוצא רבותינו דרשו וכבר : 8ר5ן 6(ר ס6רז 5) וגמ'ס , יסרק) ג6רן וס61 , טחה) ס,ג61ס חוג) . טקוםובאיוה
 , סלן מ",טג,י,וח יoilno , 6 16ה1 ויולך , )ן )ן פ' וגס גנר6('מ . החוצהאותו

 ;ג'"
 16טרו)ונוס, "תם וקין "חס

 1)" , ההגר גדנרי מגומר וס61 . עג') , ס61 ;גי6 גי ס5י( 5(ה ספגכשמר
 ג)) פ) רק , גאי 16טגני,וה ט) אמר

 6מל סוגיה ר') . טהאלהים בחזן וגו' לפילוסוף אמר שהוא : טקסס גרור מופה "ין 6(ר ס5;וסיוחסהגת1ה
 גחקייס . האלו בדרכים : r((oll ס"מו;ס 6) )סג'ע לסגר 6י . וגו' אלי תג.ע לא : (nth~s גממנו סכוך)(')1סו4
 סוגית יסים קךמ1ניס נספרים ס,מ," וגסי . ומלפסיו ס'ייק. 6רס )גנ' ותוריק טריו נוחו )הה ס' נחר גו 6סר סיגיך יוי ע) לק . שליח ששמחיו במי אך : גרגריפי,וט1פיה

 סס1"
 וספי)וסו4 , ספי)1ס1ף "פקעכן גזמן ס.ס וסוך , יטפיס

כסו"
 )מ'6 1') רמש טחגר סטורם הרח גססר וג,1כר , 1;גי6 מגס ממיסו נ' גוס 1)5 ס1דס וסוף , טשו D)th'1 סו6

(h'eסקדמ1;יס מכפויס ספחק ,('6מר 11 V~)rh יגייו, וט) ט)יו )ועג ס,יתי ונהה)ס גמ1ייס, יימיס עס סיקרי "גי 
 מכס כס61 וקיימסי גפני תמלחי 15 , מייזם שסיס דגלי דגניו גי ור5יחי גמטסי1 11סכפס סמו )דנר כ1יג)הי ג"סרו1גס41
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 1פ1 %רגציי רבתךמאמרטפר

 בטזרה שיחם שמסביפים האחרים העשרה בפוד השה במפר וננדר( )ל6שכשנדר
 שאסר מה , אלהי לסוד אכל , שכל יכריעם ולא פבע !ה אל שיביא מבלחי ,ובמערב
 שוב לנך רץ ואם , מלהרהר לבך בלום , מדבר פיך בלום , מה בלי ספירותעשר
 שאין נשר ומדתן , ברית נכרתה זה דבר ועל , ושוב רצוא נאמר שלכך ,לטקום
 וחשוב ודע , בנחלת קשורה כשלהבת בסופן ותחלתן בתחלהן סופן נעוץ , טוףלהם
 , הספר וחתימת . סופר אתה מה אחד ולפני , בלעדיו ואין אחד שהיוצר ,ועיר

 יהורהיל
 טעמן וס ספר ס) בנדרו SS~n סטנה . וט'זועגדר

 ס"ירוח עטר סימר מס וכף כמליס העולסמן
 כסוד מזדכר סתו כנימת עג ר,עיל כ' , וכי מסנקי
 Olp מלכימי )מס btD כי , ט מבסררה ושט,ס

 וטס עסרס עי רגיסטר מהטיס סעס ע))משר
 טוס מת טקס כ"ס סי' טמר מס וס61 ,%בו
ODIפתוח )6 עטרם ע) המסטן עמי bSl~ וכו' יותר . 
 , "דם גורר דרך ע) ונגרר, סיטר כנסה סיכיסושסר
 סמ6 ט% ונחנקת טננלר וס )פי סטנם~מסיס
 . וט' ספירות ערל ס6מר מס וט' העטרם מוזנעמן
 ומס . 1)"5 כ"ת בסי' סוס סלמון דונמח 5ל6ךושד
 עליהם מסכימים האחרים העשרה כיס5מר
 ,p'p "דם כ) ססכיס סעסרס ממן וכן כקמרו ,ננס ס" 3ר6סון wt5D נושמו , וט' ובמערבבמזרח
 , כעסרס 71DDS 'כ'6 מנע ortb , וכמערגכמ,רמ
6(6

 לסוד וכקמרו . ע"כ , כו ממתהי) מקול סתו"
 וי"ג ממוח ס' סר6כ"ע טכחכ )מס טון סמ6 .אלהי
 כעד ממם , "העות עטר גמספל nt1'PD עטרומנס
 :גכחמ נופיע פסס חטעס הנכניס הכס ,ממט

 לכמו לעכור כן (b~p קדם סהו5 והעטירי ,שמדוח
 , מקיף המפוח וגל מהקיף וסוף , סכ3וד כס36כ5
 ו6ס , סט)יונוח ססטירוה )טמר גזם בכינן 16 .פ"נ
 דכר)6

~nlhD 
 טהעירוחיך כמו , ס"ס עד 6ודההס ע)

 שור טיסיכ מכונס ומ/ לבך רץ ואם : כ"ססי'
 ונשלוה גגד1)1ח ו,ר6וח )סרוס כקומו )נומרוסס
 (lbprnt סכהוכ מקמר . וכו' נאטר 11SP :ממגו
(rbע) סורס , סכוק כמרקס וטוכ 6117 וסה'1ח 

 l(olbn מכס, ס)מע)ס כמס מ)י)יס סעססירס
 כענין מרקוח, עיניסס יעגימו עין כמרף)פתע
 נמוטט כהקמ היקוה מס נ"ב וסוך . הכלקדונממ
 שאי; עשר 1mD1 : כעס נעימות )ו )כקטמ"כ יסרוס ס)6 . ברית נכרתה זה דבר ועל :ממנו
 ג)נ1) ע) כ"ס סי' )מע"ס ג'6רנוסו . סוףלהן
 כרס וע) . הכגיח "ין טד מקיזה נמורס עטרהממסר
 . וכו' כחה)חן סוסן נשן ס"מר מס טס כיורטי

 ענו)ס כדמות )עוב וכו' כעגמן מחג)ג)יסלסיומן
 וקמר . מסויימים וסוף ההפס )ס שיןמהנ,נ)ח
 מהכירו שמד המטך ע) )סולוח , ועו'כשלהבת

 וצור. וחשוב ודע : 6מיז כקמר וט "מר3,ס
 ואין אחד שהיוצר : כ"ס ככב עניגסגחכ6ר
 נמספריס ס6הד סמסנו)ה . וכו' אחד ולפניבלעדיו

 סו6 סלד הכע כי כנמ,6וח, סכול סגרת גידינכי
)כ)

וכשהבין
 נהמראוצר

 פר העשיה. בסור הזה בספר והוגדר פל'):וומ6,
 ססוי5ס 6הו , זגגיו)מ)י%ת

 טוך 60ין סכותי למי
 ספר ג) סוח'פ 1nhm . וסטפ)יס כעפם וסוטרגססח):)וח
 כ) וט עמוז וע) , ספירוס סטר טמן ט) וכטין מוגגי,ירס
 6מר )י)ן )נ1 טלין סורס נגל וסוס , ויען סמשנ)יסגיח

 סוהפ טמן 60ין שמר סח0וגס כאדיס )וט , ג))ממוקל

 כממקל "6ין אסי מסוד סו6 6ג) כמהקל מקד ססיל,תטסי
 ער טמ0 מפרוע מ0גימיס טסני , ומדע . ג)) גוח1ט0

 ו)6 יגע )6 גוס Phn וגורלי עמוס, טד )פסוסמגשי
 : קא( )ט" נקע סי' גר6טון וגזלם מק"ג), 6ג)מהקר
 מוז מוז רק כמיחס מ% ים 5י1 ר') אלהי. לפוראבל
 ומדהן פד וסו' סח בלי מפירות עשר שאמר מה :עסי
 פס ונס כעמר . י'( מכנס )גס" סוף להם שאיןעשר
 בלום : וט זקר מעג סזטח 60ין ר') , סן'יוח עסהסכמי
 , מרככם מעמס סן סמן מלדגר פין טג1ר . מלדברפיך
 )6 ספיי1ת טטר (1gfi וגירד 5ין מטינו ס6דס דטתטסן
 וממשג , ;ס 6הל . מלהרהר לבך בלום : יוסי 1)5משח
 : 0ססירוס מפד %טת קנו ככוגגיס גין וכס )מלוס ט)0פי
 טרלל סעייס יני% סירת . לטקום שוב : hi(n~o רגניים יי ה'1 וסחשג הפירכס עטר )פין )זמש . לבך רץואם
 30 מקומי סוקר6 יסיף ו סו4 סיין טס61 מדגר, לההמהסוג
 : מגרמיי;'6 סי'6 1ג'פ , סג) וממם ומיומי יהיר ;hmtטו)ס
 סירק גמי6ס וסוג ר1י6 וסמיוס . ושוב רצוא כאטרשלכך
 גפו טע כסוף רק ס61 גוס 0סססגס 1סייווס , 6'()יה571)
wth1גוס טיזמס 6ט0ר 5י גטמנ 0ס5דס מלהר גי , סגרק 
 דוגוא ממס, 1ט)ס ותיגן קנת מגי! 6ן , לגו 5) 15ה11י0יכ
 , 11') שימגין סיוע . גרית נכרתה זה רבר ועל :סגרק
 , ו)סוסר גו לוגו (bnw גם 0יסיס גזי סוגו ונגסעגן
 ;סו6 גריס :קר6 6100 מדגר מגה גי , מסוו גמ1ן)16)5
 )סרר יגו) , 6ה1 3גה וססטכז( ססויס )ר') כהמ1רוהמיהד
 עשר lh1O1 : עג') , סנמורס שהדות 6)6 ס1סהים5ין
 , 11') מ' מאס 6' גפ' סר5ג'ד פייט . סוף להםשאין
 , o~s טותן טיפ1ר 16 סטטי גמסוי טיטוי גסס שתו6ט'פ
 גל גו)) ס61 טרד :מסעי )סי , הכליה 1)6 סוף )61ע

 כוף פסס 5ין 5"ר וס,"סד'ס סס11,ס גן סטק ונלי ,סמסטרים
 "הו )ג) טכסיס סים 1);י . כמסטרים ג5)1 מתג)נ)יסגום
 ,נוודת מספר סיס טעמו , (Ott)p וע,ט,ס ס;יווחמעסו
 טפן עיר 6מר כפינן , קטר גג)) )כ))1 וגוס , ג'ס()1,6ג
)סס

 ס1י
 וגו' בתחלהן סופן נעוץ : 1') סי6ג'1 טג') ,

 טפר ו;'1 טפ, ס' מפס . סופר אתה מה אחר ולפניעו
 ג()סגפ נשפו, גחה)הןותה)ת1 ספן ורון נירמס,סחיפת
 ר6ט )ן Vha יתחמק סוסו סוערן ;דגר טסו גר')מטייס רגיע וסיוט . YD , סופו 5חס מס 5הד 1);1, , 0מ )יוקין 5מי 1סי11ר ימיו ט6יון קוי 1הי1נ דט , גנה)הסקס1רס
 . ססיו,ח כטסי יי"ה)ס נסיף נינך השסו )6 גן 'וס41

 שטופ קורס ונ'ן והנס נין יס0)ינס ימו , 1ט'כשמגס
גנה1"
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