
 הכוזריספר
 יי4 המנגרי יצדוק ר' החבר להחכם ביסודומיוחם

 הישר. בויכוחו שמים שם קדישאשר
 והעתיקו . '"5 הספרדי וקלף יךץון4ךץ ר' הכולל החכם הרב ערבי בלשוןחכרו

 לוניל. כמנדל מפרד מרמון י"י תבון אבן יוץדדךץ ר' החכם הרב הקרושהללשוננו
 . ליצירה תתקכ"ז אלפים ד'בשנת
 . מפוארים כל בפי , באורים שניעם

 נחמד אוצריהשנ,ן יהודה קרלהאחר
 השלם החכם המפורסם הטאוה"ג להרב * החכם המפורסם הצדיק דמאוה"ג5הרב
 נצה ס' טחנר ת"ל, הלוי ישראל מאה ש , יי"5 מוסקאמו יהודה מוהר"רהשלם
 ארובות ומפר 'שראל, אבן ושו"ת ישראל, % , לתהלה הנודע 'הודה" "נפוצות ס'תחבר

 . יקרים ספרים ועור , השמים ן . יקרים ספריםועור
 : בו נוספוועתה

 ולמדאי רב החכם נולה וראש הנשיא טהחסיד היקרות האגרותא(
 הם5ך ותשובת הבוזר, מ5ך א5 זצ"ל המפררי שפרוטא ילוהקבן
 לוה ובסופו נ( הכוזרי. מפר מחבר דבר על והצעה מבוא ב(אייו.
 . הבוזרי בספר המובאים עצמיים ושמות נכבדים ודברים קדש,מקראי

 . הכוזרים עם תולדותי(
 . תיקון הצריך דבר כל ומתוקן יפה בעיוןמנה

 חמישי()מאמר
 נווילנא. פונק יצק ר' של הספרים מסחר ביתנמצאת

" ו ו ט כ ה
ן  שרשט,עמצער. מ"ט ור' , ג'ל רא,ענקראנץ א"צ ר'בדפנם א נ ל י דד

 למ"ק ךןףם"השנת
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 8 ב הכוזרי המישי מאמרפפר

 קרוגי6 דברים שתשמיעני עליך להפסיח שלא אפשר אי הפזרי אמרא
]

 ומבוארים
 נחמדאוצר יהודהקול

 וגף. עלק- להפריח שלא אפשו אי הנחרי אמר א 3יח 3נניעח rbn תסעיף ק7ס מוקי )ספלבשומי
 ot~((O ה5מי,ס גג1!1ח סנגר סויג 6סרלהרי כי ר6יחי ר6ה , תמו מלמר )כ)הסדרים

 סחקירופ גוו בר' 1סס!ין , נטמן גמק1ס )יחד u~m 0"15 הנכריוה, סמטת1ח כענפי הכוגהו !נו יוסיף ~orוממיסי
 נ%4 סר14ס )6 טדיין )רום, מסר ויתיחסיםלסאיוס ס6ס , הסי)1סוטיס ממי )קרבה o~h ינ6 כן ע)הי
 טרפ. )קיוט סקלוניס פסוקירוח ענינים (utna חמסn~hpt הקר גיהר1ן )הכת,הס יפרף) חכתי בין יסמיןיעה
 .ישמוט" נכ"ן 6מירה' ועהס . טחה כמ1,גר , וט' ההסךמן

 לוהל )הכין כ', סי' נדרו סי על סמלך 6ח ינה) ntttDtS'bo המכמות מי ע) י"ג סי' סוף ען כי , ינ6מלמ"ק
 ומששש קרונים וגריס טה0תיער (t1Dh 6' סי' סרחו עיקל bton , כשהיה ההכמה סו) 6) וסעדו3ה0
 יגמסז המכר יט1ככ נטטו לניסן )החסחוח י"ג סי' סמוך הה) rbnl . 1ג1' הממכריס דרך ע) ה5מ1גוהנסרכי
 ר6ס 6ו neSi. כניל ההו)כיס הסי)וס1סיס דעות ננד סלמן !סתו ערך סם כי , י"ר סי' נדקנמענ)'
 fiulnbo סרס' הן והן , ntnSbn כמכמס טרקו )ו )טוח )זרו ע) עכרו )נ)ח' פ"ו סי' המקך )1יההנן
 והמכל , ג' סי' עליהם סוכטמ 6סר 6' סי' ט6!הומעקר

 סעס סרוגו 5מר י"ה סי' מינו 6ח ים)"
 מ'זו ו5ח 3ק0 6סר , כ' ס" והנהירה הגורה סיח י) יטמע הקו) ד3ר סוף . ט"ו r,Dרבונה

 פסטר ר,כהי3 כ) נמפה ליס וסג) )חה1 1ג,עז'ו נח1רס,גדי) מקטוע ה61 כ' , וכו' והיגרה וההטן הנצרה כך וכהר 63מרו כ' ס" הכר ס) נורו הט),0 וה51 , '"פשי' המי
~ro 
 חס כ"6 סי' !רוג'ר 53 כך ימהוך .

 מזרך ט סלע מה הג)יח ה' , נמנעת nl~Sbn כמס ההקירה כי והורה , הר15י1ח המקיר1ה 6)הסמה
 tbs סנטמייס ת;הינ otib 6ין ו3)ע7יו , מסהגסמס נטרך )כזו והול ר5פון מגי סס טיס הו5ההקירה
 סכ) בהו 6ין כי , מורוה כ! ממפליט 1ה51 , )כ6ס כי טע וגרוס הג!ג!יס D'JD גרילת וכמטרו ,למורהנו
 , הממנה הקבה תגרך הוה נ5)1ה )ה5תין 3הר 6מווה וזרך . יזנרו סו" זה כולה המ5תי;יס ומ)ומוה ,ט,ע)
 . עלנו 6)הוה1 ;ה"רכט וגסכי)0 ידם וע) , 1ג1' הטנהה1 כהס דפקה 5טר ויעקכ ינהק הכרהט בהי הי6כ'
 6כרהס כמהי מ5מיניס 6;מנ1 )6מר, י"6 סי' כרונסון הקיר ככריו פהמ 5טר , כר5;יה0 דקריו סוף )עןוכגן
 ;ר5יח חמין סורה סכינה 0ס 5סר , 5רנוח ,כי 5) ))כה ההעוררו מוסר 61י)ך ת"נ 1מם,' וגו', ויעקרינהק
 6יפ ;טסו טמ) כ) ע) 11 הוכה והמח , ההיים כ5רנ1ח ה' )סני המתהתך טפר נ17)ה סרסה עם , ;סהרח16

 ;'י"ןג,י'ו,4""'ךן "'ן! ".ויל4'יו,4ון. ש4. א'א
?b 

'atoJclr:אגן 
 הו6 ככג)1 כס 0יההכס מכני ט)0 קג1) טקנ)ה וחי 'otoShn ,oSDn מ6ח הורה h'on כ"ו סי' 3ט;יקמרו
 fbn , !5מר טפה גמה:1! גקכה1 )כון )ה1,י6 טיסו טהמ' סתר כן ען והקר. גה סיחהכס מתימעקה
 ת0כימיס גג"ן ו37ריו . מהקו מנקי ה5מ1;ס מ3ר1ר סע)י1וס התדרגה הסר ,הי1ה1 ,ה רווקה )51:סר
 6) ההב העניונה מהמירגה סטה חי 5ך טס כפתרו , הק1ותיס ,דכרי1 שתסך ההגר מפתר עסכריס

 . ע"כ החגד1ן, 6! סת3י5וה ו!כטקוח רעוה !0גר1ח תסיע,נס ההגתס מו:5' גרס טי1!י6 ט1ג ,המהקר
 העת1ז הקכ)ה כי 16הי והסיכ , הת1ס1ן כשמה )ך ס,:רהי תה כתקנה ההררה משמי מה;הפכיס6הן ס5)חי 5:' כהקזמה1 גהכ טפן , ה61ח כס3ר5 6הי "יגנו כי ה)ככוח הנגח 3ע) טוי 6ח 5ני רקה0,151
 תיתופ תפני !עיין יכו!מ כו טפין !חי eh רפוי וט "ין !1 5מרהי . !ו סזותס וגתה ג,ה העיוןנמקש
 נירול ע) )עמור 1הכרה1 סככו סגכם מי 6ך , העסיס מן היעה ומסרי et)wp:l :ופיט סכנהו, ורוחקכהרהר
 "סר ע) 0061 זה ע) גבס הו6 , וגהורחו ס6) שיה והקדיח העלוה כסכנו כו ת!עיין ותגננסו סקג!%ה

 , 1'כ':ט ו'טק!0 המעות וט'ת;ה מוכוחו  מעכיי חתון )קנ) התנך בוהו !סגר רותם סדכר 011 . תתםסהע!0
 3הס הלמין 6סר ען 3זגר'0 )טיסו המלך עכ7' ,ו 1'ההגמו , סמנך נהו 705 3כ) טקה הערדוהיה
lh'jaזירור ע! )עמ71 וההע!! !קם וה5ת'ן ונח,-,ה , וכתסקירו גמענו כלס ס," כ' )ו 51מרו 6)יו הממרן 
 עג "יחו ס6) 1ג6סר , )טנא הממון )ה3'5 11ה המלך 5ן הזכר הגיע וגנוסר . התלך כרקון וסקל ,וכריסס
 73כר עגזי1 דגרי ע) וסמך גמ,והו הק) 6סר ע) כמלך ומייכו , הדגר ע) !הסיג יכו) )6 1ת;'ינומכק!ו
 על תהמייג היה !" כענין כקי ציה bS~ 61י)ו . גד3ריהס מממון ימנך 06 כסילו עליו ,עמוד מוןפתיה
 , הסמע תפה עילה כמו סכלך מזרך ,ה ענין 5) )הגיע יגון היית )eh 6 5הה וגן . עליהם כמך6סר
 , "!'ו מהס': ה)01ס והגרהך קטרה דעהך היהס ob וגן , עליו מהקרך כעתדך סענה טענהך נרקיחסיחה
 5טך וכקת;'ס כנסית וההיה , סס"עחך ע) )ענה הייח)6

 ועת G'b 6מה 05 5ג) , קג)ה דרך 3יזיהס הו"
 המעסיס וקטני הוה מטרדי הנעמיס מ00 המכמיס תן 0קכ!ה מה כירור ען גהס )עתרן טח1כנוחכויה
 סהעמ1י עד כה0 !הסהמפ מלווה6הכ

 חהע)ס ו6ס , יחן והסגן הקג)ה מדרך !ך ויה3רר הענין ע,
 נטעו דגרו ונסנט . ע"כ , 1ט' יהג"ר orl ן 'הגרך (tbQu- ה"נ cnhn גמה כמקנר ההיה כזגרוסקסע
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הכהרי תמישימאמרספר*
 , הנצחון בדרך המדברים דרך על בראשון לשאמרנו , האמונות בשרשיוסבאיים
 ש בהם להאמין אם , ידיעתם לך מותרת היתה כאשר שמיעתם לי סותרתותהיה
 וכבר טחקר, מכלי האמונח מברור העליונה המדרגה תמרתי ככר כי , עליהםלהשיב
 . שונות ודתות תורות וכעלי הפילוסופים עם ודברים זסנרות ספקות ליקדטז
 אין כי . הסכלות מן( )ג"6 הנפסדות הדעות בהשבת ואתחדד שאלמד ליוהמוב
 כל , סובה יותר החקירה הלב רוע עם אבל , הםוב הלב עם אלא שזבהתקבלה
 , המדרמת שתי לאדם יתקצצו ואז , ההיא הקבלה אפונת אל המתקר כשיוציאשכן

 מובלת בנפש לנו ומי החבר אטרב

 נחמרארור
 6' גמגמו ס,6פר נמו י') . בראשון לשאטרנו :י"שפח
 סמזגייס ילן ע3 סרגי טס ויגש גתתות מסתמי) , 6'סי'
 לי סותרת וההיה : )גדנס סמץרס פרי פטוןגיין

 גוג DC1' רסגיס 16 ,פגות )ן מס תקמר 1סן .שמזגתם
 היתה כאשר : ")ס 1יגוהיס עויני גסמוט )י עוןוהחט1כ
 6חס כחק'רוח ע) גויר 6הס גגם 06 . יריעתם לךסותרת
 הקירחס ג,גגי ג6ח 6הס טנס , ידיעחס )ן מהיי מי5סו6
ונתת

~DID) 
 גמו . להשיב או בם להאמין אם : סהקירוח

wh~5מ 5ף , )6 06 6חם ס6מח )יעי יגייסס )מזח 
ojuhהריסס )ספיג ידי חמש גי ,יקם הסיס 1)' , !6ה 
 . המדרגה חסרתי כבר כי : סממקר גמסר1ח פ6רוסס)סט4
 סיטריס סקוזט לוח וגעלי סגעוזיס ס,ויקיס מיינתסם

 גטי:' ופשוק כלסור טוס מטוסם )גס ט) ע"ס ו)6ג)גוחס
 )סכים טפסר ו6י . וגו' מפקוח לי קרמו וכבר ןג6מו1ס
ontbעיקר . הנפסדות הדעות בהשבה : גרהי גע) מזעהי 

 : )6סיקוי1ס )שיג מס :6דע נזי 16מס ס6)מ1ימסוקסי
 ממגר . וגו' סוכלה בנפש ינו ומ' החבר אטר21

 סקג)ס ג,) )כסה1סף רק סוג 6ין גי דטתוסהר;
 מהקר 6הר נהור יטוס למוס oht , יחיס ומוסס6מחיח
 סטו)ס גמכ)ס 'טפס גדרן טוגרס מפסו סתס'ס ימרק)כגו
ייסיס , th1D 'וסי ס'5מין 16 )והסחוס נק) טגנו נטי 5מד וג)), גפר עיי גי , 61,ס 5,ס טכס מגועי ס5מה'ה סס1)חס16

מדעות
 יהורהקול

 )מוךר ofsttn 5:ו 05 )נעה 5ך )5מר ט"מסר"סון
 הע:י:יס מ! )ו והזומם כוה העמן ע) )הקורסיוג) ע' ג) כי , המל , )5 "ס ר.עיון כזדהע)הימוד
 עגיו )השל הייכ , סס:)יח הסנל5 כדרךסמסג)יס

 להמוח סקזמתי וככר . סגרהו וגה סטגחוכסי
 טיט מס הענין הי1כ המרייס סדכריס מן הגסהסטר
 ו:הפנ , מגתה or סרי תמק1ר וסמחע)ס , ויכו
 (oim יומה והוך . וכלעסה כמגמה המקנביסמן

 SD bkt1 סמך רס51מו וכדרך כמריו בק'טהו6
 מהעץ) וס61 לשו5וח, מיי ככמס לוחוטמרט6
 06 ציעק סרוקת, nlhtbu וסנרחו גמכמחוממין
 וסיס , )6 "ס גג1:ס דרך עי כעדייתו מהעסקסו6
 וזכר טימ:עסו. ?כר מכבי וט ע) )עמודיכו)

 היום וירפח טכת31 כמו כוס, מהורסמייכחכו
 וכגל . ע"כ , וגו' וסר5יס , וגו' )כנך 6)והטכ1ח
 ע) ממסר עד וסיס במטפסו קרנ ר.מורס גיידעת
 610 ל'6 ט' כסריסי 1כטרס . ספרו רמכ כמן6ככס

 הגיש "סר ממט) כי , סמהטזד ס:סנח סלקס:קר6
 6)מ:ו , מס וימי . עויינו סור6ח 6) וסוחר דיטכס
 ס' 61מח , 1fiDTI טרחו כיקור יפגיר ממכרכטס
 6) קרוכיס טיסת ומבוארים. קרונים :)טקס
 : ומעיון מסכרך מדרך מחנ"ריס היוחס מ1דהטכ)
?DPדגר )קיים nulnhn כמטלל , סעורות וזעקי התיכפף דעת ע) )הקורענייט לי קדמו וכנר : ססנס 

 6י1 "טר ה:טסדוח הדעוה ען )הטיב ר") . הסכלות הנפסחת הרעוון בהשבת : ע"כ , רכוחיפגק3)ח
 )ך קים כגר וט'. אלא פובה הקבלה  אין כי  ס%%זייט: גררכיס סלפן מרוד פ"י כו, נטיפועיר  יסכלוס  מן יפיר לסטינס  טייימ יסעיר , יסגליס וע סנלסדיס  ירפיס כסטכח ס"ומר ס:וסה הסי . טמר)סס

 , ס6)ס )יכריס וממכיס טוס ג"ו סי' כסגי תחכרמשמר
~)rilep 

OSDD) : 
 6סר מ,וייס1ח רציות יסופקו וטרס"ס otSh~nnt וסם נגריס י)י' כי . וט' סובלת בנפש לנו רכןיב

 הטסמ1ח סחים ע) )י"ג( Shprnt גמ6מר :הטוה, )ט?ז והרומס מטויס נסס , ומוקלקות מטךזרגס
 , נסטוח צודן ק1מס כ) ר5ט ען סמסטמוח ועוסוח ידי S'ib' ג, ע) גסחוח )מהסרוח טוי ,והמכסטוח
  בטסות 5ח סס מ)ודזוח o;nb "טר גסחוחיכנס 5) ס:מ , וגו' חהיי:ס )גוס ונטטוח )עמי ה1ודו:סק:ססוח
 ס% f'p והקיש . המשדחס יי)גד כקצות 5הריסס  olb לב יסהס "סר "ל  מכוון סו5 1קר1כ . וגו')טורה1ח
 , ע:יי:ס 5מר )ממטך הידס 5ת ימס טוה) )כ כי , וגו' סט)סמ5וח ונעצי 1ס16טג:י:יס ר,טכעייסההכו,וח
 ילפדסו  בחלפים ots ד"ספיי ינסו )4' פוסס סימרכפו

 1"ז ניסילי,  דסריס מסיכי  סמולי6 לפטרי דופיי
 נפיתי נילי  נסוייי נקים סוה כהת מות 6י "") , )טץ! ט)מיחו מ"ט ה6י כוצי ךהכימח מצמר 1036 ר'6")

ורכיס
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 שג הם.תרי חמישף מאפףס8'
 הקימות .ואנשי ור,נןבשפים הפלמסאות ובעלי והאצפגנינים הפבעייםמדעות

 מהאפיקורסים, רמת דעות על שיעבור עד האמונה אל יניע ולא , ועלתםוהפילוסופים
 להם תהיה היחידים( אבל )ג"6 ליחידים "אלא . סרובה והמלאכה קצריםוהחיים
 , טעותם מקום מיד בנפשם ויעול כלם ההם הדעות מהם ותרחקנה , כטבעהאסונה

 ירידהקול
 , ריקת טכ )6 המנר ויכר . ה)ק( )ט' thln~bIורססת
 , הסי)וסוסיס )זעות !ההטפוח המקך התהי)סלרי
 הטי)וסוסייס osbo ,וכריס רפה 6ני י'נ ס"כטמרו
 שמד ססייח' מס 1011 ינד, סי' )6תר שיו ההנרדיר סיס ו6ח וע! , ממגריס ס6ל טן 31,רור דקדוקיתרון
 : וכף  דפוסם ע) ס"ט ומטמור מהתהויעגיך

 סנפנ"וס תנעי כמנעץ הכקיטס הס .הפבעיש
 מס כעץ , ~nthei נקביס זכרים ההדסוסמסס
 מקוס ט' כממיס olnnS כטירוטו הרמיקסטכהנ
 טמהגר שמלו , שקיהו סננו רטוטות סטר ע)בהנו
הסטר

 התו"
 כעכע המכמה זרך ע) b(b הכרו )5

 ממם OStDb 6דס עיעסה דרך ע) )" ,המניסוח
 וטס . ע"כ , וכו' שחר ויה , הסדר נ16הוטנכהכ
 %ללן וכוילו סלט יכיר . יילגייות טפיןפוייל
 סי' יסגי ר3ריי יקרתית a)b' וע! . ט"פ סי'בר5סין
 , (oSDn, סוכר המטיס  מנס .  ווזפיליסופים1"ד:
 ופזרו המריקוח פגע כיך'עה סמהעסק'ט הםרק

 לנהיות טירדו ל% ן טבלי גסיקפ ממס קסירסוסקסרי
 יפתהוטוס וספט4ת ספעפס לטנין סיפי"יתסגולוס
 לרסס .ייהוח יגקסי רק , ס:1יריס  כהרעישמרס
 תסע שסר  ורפפיסס  )דריסה כיריתה הסייס5פהת
 ר"ל . ויו' האמונה  אל יגיע ולא :ירט

 סמינרש ורך ע) הנמוטות מהנב טרמי ע)!עתור ססכ"
 פס ככל , ויו' סייכהת nlPTo בססכסו!סההרר
 ע"פ !העכיר b":D הו" נרן , ניורפס  יכוה-יפפ"ל
 )עמוד כטוכס שען גס ו'כ6 , כ"ס ההכמוה סניע)
 מה6סיק1רסיס, רכוס דיעות סערן הו6 )סטר, 'מרוע!

 )6 כי הכנוח, )הרוס יזו "ח ירים )6וכועדיהם
 כ) לסניו י!יכ ,5 05 הנוהגן כזרך ךכר ידיעההבס
 ע) יזרוך קשו ירטוט הרכו יסוכ 161 , הסהרבקי

ואני
 טי6מין גיזמו , והאצפגגינש לטבעיים 6:4מין טמ1יסיס DrU"הפי

 o)w פטגית הרר "צמלכלין
 ומטן ססכ) תסגי מסקי

 ריג ;) יסים כיסס וע) וסגוגגיס סנ)ג)יס מתנן קפינענט
 )גגו יעם גחי . השלסטאות ונעלי : וט גס1)ס ננטזג)
 מסטר  6)'1  )סמ(ין ירושה ברסוס ס,טס1ח גנותם גםים ;י )מקמין וי61.) סרס טוי סיוסיף קלוג ס16עגמניסהזעת

 סעיף ונס . ל%הס OD1 יקטין 6סר Sh והוחססגוגגיס
 יוכר וותס יסים עור . והמכשפש : רוס פגורםפרזיטי
 משסן יחס פ עי פפ3ט 1וס כמגססיס, מהבונוס 6חרפגפ
 והפילוסשים. הקדמות ואנשי : thm'1 חוחו והטיקסמיו
oh1omh סג)' ידמין 1)6 וט סיוגי ),ז טרמו יעס( olnvo  

 מייל פיפר יי , ~olh, פססי  סרת91יס וכטוייסבסלספ6יס
  פינישש לפרכוס 6סר  totntPt1'~t יסר%ופ בט4גר(פ
o'wtcelth11 ויש יפכ4ו פסיקת סי611 ויד סוס  פ6פיניס 
OAI  1 . האמפה איעצן   tlh'ins פית-'Q)c ה1!מ, רפס 
 חג[ וסכנו 16)0 גרוף לגו nh 06(e ו6ף . וגו'שיעבור עד I(~1fi~lfiS :lfinlcs גי 161 )60מין ימפ11 )%6)
 6פיספ 5ל ויפדרפ ינכל  פן יפסקריס  בפוצתי !מניטמ6ז

 קם-יפ והחייב ן ילידת וחיב  %ישי17רפיפ רבוי רניסיל סיטנור פר מסגולן 61ת 5ל (יגיפ לו יסכן ל6 פכי ,למפויס
 ימיו כקו כגר כס ועד כס טד סיס . סרובהוהמלאכה

 ג3 ולגי טלו קו"ח וסיקוס , 5מת 5)0י וגא 61יןג6סס
 עיע1חיו יעסי נערס סמה (יקומרו יסנן גס טוי ,סמו

 וסח תותפר ושטנץ בטבע. האסונה להם תהיה :גסס קור* ס' 5סי כמטייפ מנגז . ליה'ר.ם אלא :סגו,גוח
 : 1ג1' לרסיס גק,ח סוגרי סגם י,),מ ונגר גזברוי'ג סימז (יהג6ר וגפו , 6'( )ירתיס יועציך גבסן חרךגירס וו6תי , י'6( )יטסי0 מעיו 7116 ו50מ1ו0 מתניו 116ר,זק
 שק oix יכיס ג.נ . פעותם מקום סיר בנפשםויפול
 גמעפ עעוחס מקנס ומרג'ס'ס , ג1,גוס גדעות סגנויסנף) מגלתי ניט וימאסו נעוג יגהרו סמיו , טויסס סוגך ס'ונגוז

ומן

nlDT.",וההיים טסו)ח: מחקי 6וכ) ככרילמ יטננס הלמחיה וסועת הנט:זוה Dt~tp והמלאכה 
 היחידים אבל ו3נ"6 וט', ליחידים אלא : הילעיס סדקיו כר5סיה 6'טוקר5עי יכרי הן הן .נדובה
 )הס סי6 5טר  (Dnb לפה( , קת-י ס'  %סר סטריייס טסיהיריס 1פ6 , 6הח סגה 6) פג והכן ,וכו'
 סטמ.סכעם

~OIDi 
 סכפ יללית וכבר 53פרי י"ג( לסי'  טנייס  P'D(1h וכמו , 3סכע ה5מ1נה )הס ההיה ,

 הרעות מהם ותיהקנה : וגו' בסיט צ'יפס יבל  ביפר. י"ר  ירכיכן , יכ1' 5נסיס בקוספרברי
 1)" . וכו' כלםההם

 סיר  בנפוים ויפול ופרי 011 . סוקרה 3פהסגס ontib טווח מוין  3סקריהס 'רניס1 )"תעטה"1ס כ' עניינו, סקןס מה מהסכנה כו טיס עיון כהקירח ע)יהס )עגור ינכרכו
etp~ע) )"ח טרק כטג' המורה סכתכ מה מעין הדעות 3הסגח ענ'נס 'זמכ והנה . טעותם 
 כסס לידס "יר  3טגינימ וס"ס , ודרג רפטי  ויסתלף ס16טיס נכל יפ!" מסי" נ5פרו ,  סהסמרהכה
  סך טפס % כך "פר כ3ר שטיני  גטימך חמס ט"חס סר , 3סמ פטוככס ומהסרחו גרילסססגס
 סיטטר עד ן יכון פ5ר מ1ק  יפסערו סזמיונו חי 5דס מכני והמם , נך הענין ויהיה מ)1נ'גטנין
 D'nllp רגיש פפ:ירס ן יפה 4ז וסברן קלסו. הך"ז ל% סיריס, כפו יייס ייוסי  ירין  6סרסכל

 oon וימיו טיס  יהמ ככיר%יפ סל היכל יעיור יפסטר יס סיכפ bib  ושייר,יי:5פרימ
 פ"כי עליפוהו עסידוס יום בני קלס יגידו ככר י13ס  ופן hSJ סוס  סירסו עז , מועטגומו
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הכוזרי חמישימאמרכ24רש
 לא , רצונך מעשות לעמוד נוכל שלא וכיון . ההם מהיחידים שתהיה מקוהיאני
 אקרב אבל , מדרנה מבלי האלהית החכמה אל עלו אשר הקראים דרך על כךאנהנ
 החכמה כן ואחר , השכל כן ואחר , הנפש כן ואחר , הטבע כן ואחר ,אסתקסא"ת בערבי הנקראים היסודות כן ואחר , והצורה ההיולי בציור יעזרוך דברים ראשילך

 כן ואקר , לגוף צריכה המדברת הנפש שאין מספיקות ראיות לך ואתן .חאלהית
 ואומר . והקצור הקירוב בתכלית , והיכולת והחפץ הנזירה כן ואחר , הבאהעולם
 הם כי השכל וינזור , בחושינו אם כי ואיכותם כטותם השננו לא המוחשיםגי

 נהמתאוצר
 . ההם מהיחיךם סמלן 5חס שתהיה טקוה חוני :שע

 למרמס וקסימס פסניך ינוסו תיכף סגססרוח סדטות פל3פנרך
 )ס0שק י') . ו0' לעמוד נוכל שלא וכיון : מוטתומע
DW)"סרר דייו 6,י גבן , גוס רזונן( yw) סוס סעפן 
 ג3מוו מנץ . מדרגה סבלי : )ו '5ות 5(י גר'שלעשש
 כלמוד לקרס ססגימ"ס ס)מו7יס מן גס 1ג'511 ססגסשדפס
 ססקדמוס מן . הדברים ראשי לך אגךב אבל :עיטן

 . וכו' והצורה ההיולי בציור יעזיך : )"שנ1ר0ס
 טרמו וס,ורס סיפי טוין טהגין )ן טור ימיו כפסלסקרמוס
 סו סט)י1ן מגוג) נסס )ג) מוסד יסוי סקימו;יססי)וס1קיס

 מח1גייס e~c קמיו וגזירן גסמיס ס1מ61 וג) , סלוןפוכר
 ר') , שמיס OAC י6מר1 עז מוס 111 1)5 , ו11יספזומי
 )ו גגטמיס מס וג) , קורס "ומר )מס , i(oh 1ג)יג)ג)יס
 ג) ג()גס , וסטגגיס כג)ג)'ס ג) פמ,ו 11סייל 5תדתופר
pbWDW (וי ומוס י5כ1ן נ"נ) מוס וסיס סמ,ומיח ,ורם 
 ס11יס רק (גבס גחומר, סגי) 51ין גורס, סכ1כגיס וגו1כו/
 )סס סיס סיס) (;עולס מס ג) 1;ן . 16חס סגדתםסי6
 יסודים 5רגטס נורש ככיולי וט קג) וגחמ)ס , טדישיאי

 ס6רנעס 1מ6)ו . טפר , מיס , י1מ , 06 (סס ,שמשל0פיס
 ג)ישותנו

~lhin)o 
 (DSD 5'11 סכן) נטכס נמש ו;) ,

wonנמ,רגעכ filllD' , (11רס 1תמגרס מסרגגו0 6מז ופג 
 6והס טקר16 סי6 )מיויסס יומס ג) סמקיימח שפורס"6ת . הי גק) ומוס פומת ומוס נומס מוס וסיס , 03שנ19יס
 1קר6 מ.יס וסנטתי ס1מהיס כמק,ימח וסייס , טגטיפלטוס
 גסי' 0יג5 ונמו , גדקדוק י)6 י') , סעגרס גדרן הסטג'ק
 ממס 11ג)) , (י) נקרקע ס5רס מין סמטמד0 ועורסי',

 ;) כיגואר וקמו , ממט) שוס ח"ק טסיך ס6מתיסשוטפם
 6מר . האלה'ת החבטה ואב"כ : )ו סר6וי גמיימולמד

 כהגמם ט) )דגר (1קרנ יעגן 15 סידיט1ת 6)1 ג)סקדשס
 כליס: ;(מת י') . המרברת הנפש שאין מספיקה?יאיית י ואתן : גכ6מ1חס מתוניס י(ר5) טד0 ג) 6(רספקריס 1יהי nol(len כ6) גס5מ;ה ססי6 , ס6מ1מח לסיפי5פל

 6נ3 , נגס 6,;ס סגוף מן ססר7ס (5מר ר') . לגוףצריכה
 . 11ה.'ס ו~וו(יס )רר15ן 16 ט1ס'נ )מי' 16 קסמתשומים
 קוהו 1;ר 0גתוית1ו סטקייס מן סג!( ספקית סגםומפני
 מטמז סו6 . הבא העולם : "ג סימן גדוריו ויוגף ,ג6ן
 , ס11גר גסימן גן נס ומג61ר , מוחס 5מר ס1דיקיסנסווה
 : וכש ג' סימן ונטלני וג'ו נימן נרטון דגריווב16

נשואות
 יהודהק%

 מכעס: מהסיס מקוס כייהי וכו'. מקוהואבי
 מ . רצונך טעשות לעמוד נוכל שלאוכיון
 המזרגס הסר כנר כי כנן7מח סמקך )1 5מרככר

 כטק1ה )ו קדמו וככר , ממקר מגלי כ6מ1נהמכירור
 )מההי,יס כסער ,ס . והצורה ההיולי בציור :וכו'

 וגר והמורה , גו lbty טי)1ס1פיס , סטכעימניכמס
 ואה"ב : מ' סרק וכסריסי י" ס' כר5ס1ןעניי;ס

 מיטווח: כטנין 6ךכר 50ה"כ ר") . וט'היסודות
 כמו , סייס נו יונס .הטבע

~bJnta 
 : 0ס 0יחנ5ר כמו וסמייס ס)מהיס (or כ,) .הנפש : " סימן

 החככה : סמס מיזכור כסיו)5;י ססכ) 610 .השכל
 ע"1 ס6שמח כסרני כרגמה סי6 כי , י"מסימן סרקי געטרח שכר )מס כוס נכוון נרפס .האלהית
 מהכר טרנס 6ן5 , כק71מח ממנו טט6)המדכריס
 , כטי)וסוסיומ סהכמ1ה נעני;י ההנה המקךסיח)מד
 י"3 סי' דכרו ינ5 כ" . וכו' הספיקות ראיותלך וארח : ntnShn ה61ה מהכמס )סכין 4 יתכן)מען
 : וכו' מסנוף כנטט סטרי ע) סר5יוח ומןכקמרו
 מ1י5וח ע) וכרעיה כקמרו סס . a~aie כןואחר
 מע:1 צטט יעמון מסג0מיס כוני) סככניהע,ס
 כנ חה6הן מרגסמיס כט;נ7)ס וספגי , )ר6ו0סקור
 סמכ1;ס הזככן סוס גע1ס מהזנקה קמרו עז ,וכו'

נעו)"
tltSDO , עלס ט5 6))ו סכ6 והטוס . ע"כ 

filn~o, וגם)י0י ק"ו סי' כר5סון דכריו מסורו כמו 
 והיכולת והחפץ הגזירה כן ואחר : וכ"6 כ'סי'
'ffg

 סנויןט 6יך )מודיע 7כר1 יכ6 5)ס כ) 7050
 סיכול כמו כי , סקר 6יננס סכהירס והריקוח6מח
 וסוט , e7ho חטן סכחס סכהירייס כמעסיס ע'סי'
 06 , ס5ס0רייס גדכריס מטו וכין כיס )עקמומ1נמ
 ההכן 6יך כיקר cal . ינימס ירמס ו6ס יעמסילנס
 לכי גסיהי והנס . יהכרך הקסים 3זירפ זהעם

 סעוי;'ס ממסך )"י כי , ס75ס נמק n~u'otסרסן לכ~
 סה)סי וסיכ1,ח החטן 6) מהחיימסס ;015 יותרסו6

שכר
 ST? (וס )פ1ע) י,6 ו)" , ופרע פיס גג) יהגרן ס' ס(גהח טוין י') . הקירוב בתכלית והחפץ והיכולת הגזירהיאחיר
 fh וסוף, טפן, מורס וגגונן . מפס גג) ויגרסו הפתו גפי וסג) , יסגור גורש )ו גסקדמס )oh 6 סרטי, סן ג))ימן

 )ס וגוס גיס ath , טיס חס6 מסשנהרס
~Pht 

 וכום . י0' גן'ר0ו מגגי נסקס וטכס דגר (5ין מטהר , מרופס מקיט
nftcpוטיק ססכרמ , y~hen סרטיי גו (מגס גע nu)b סיו.עס שהיית גע1מ* וסיף , ה' פרק שסיס טג1ות סטר 
 , ומר: וגק.,1ר ס:ג) 6) סקיווג גהג)יה ~h'tW 51ה )י(ט 611 ג' סימן וסמנר . דעות נס)ג1ח 1') סרמג'ס יוגרובנמרס

 . גמם מ)10ן ויון , נגסו שמס ראגו וגסס לרגושפס י." כנמנה . ואיכותם כמותם השגנו לא : סמ1(יס מממסת ג6מר סויג(יס דגרוס ר') . הטוחשים כי : ,ג6יו0ס
~)thot 

 ופ 01111 )גן 16 גחם 6ס , סמיקה וסוף , 6ין מצין סו5
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 המיידמאמרםפר
דבוש-

 יד
 לב על נעלה שיך , לב על צורתו להעלות יקשה ההחש והטשא , בנושאגרסאות
 והשפל , שקר שמציאותו חרעיק וישפופ_ , איכות ולא כמות לו שאין דברצורת
 מאץ להם אפשר ואי , בעצטם יעטרו לא סקרים והאיכות הכמות כי עליונששיב
 תשנת ישתנה השכל כי ואם-ו , היולי הזה הטשא הפילוסופים וקראו .נושא

 ההורהקול
 סקו מ במשא. נשושת הם כי י"מ: ftOטמר
 עניני וסקר ס34ן וכן ענמו, "ח גוסס כזחיז"מ

 : עכ"פ דכה ע) )סנף רסס ונריכיס , ושיכוחככמוה
 סוס מעגמו 4 ס6ק מממר וכוט . ההואיו(נושא
 סלונך כמו , זה הו6 כי חשר "סר OlDn1שמונס
 שטס משרם כס )סיחו btot , יפשט עיזיו%"ס כי . וכו' הרעיון וישפש : ככינור מסךוי60

 משיב והשכל : onlhn כ) 6ה מעגינו רופסשני
 השן ם6ין תכריס גס %3ק ה3) שסוע ט6 כי .וט'

oDllnהשכל כי : ספי4סופיס ר") . ואמרו : גט 
 פעמיה סוטנה talp כי . וכף חסרה השגה*שיגנה

יקרס

mDn
 בחמראתר

 וש ח61, פגול 16 פרוגפ oh קומי מווי , וסהו6ר ,מסמר6יס
fiu1tnon. שנשלש גספ' נמ61 סג) סעגייס "מח וגגי 

 16ש י% שט פשט יפק 6,1 5יש ממעמידשין י6 ס%ס ולוקס , ומקוס פט1ס מושג ממסח 'פקע)6
 פמפמם, ו0ו6ש נש%6ןע%,ר?גע%ע.,

 סשת)ש מנסס סוס גי , ברעי ססו6 16 , גטיע1ס
 וכו6 , גסהס ערס סיקרי hto (גטו)ס טספ"ס ג)סט,)
 , סגעולס סג(מיוrh)n)o 0 גי חהת'ו סגו% ספרוןססונ
 גגהינפ סוג נקרך מ','0 טס תהת'1 סגו)) ענין ג)וכן

o1Jtnoכמעץ ט% סו6 במושע סוס יתקמר גסו , סחההיו 
 %10 ט1ס גי וט עט וספסר , סידועיס כ6לגעסיטרוח
 סמים וגן , )ו 6(ר 1nSD סגן) וסוט , וסיגרתסהמימוה
 מץ)ש 15ש סמגזיל טססמן חמי , גוס וזיו," .כלמוח
 יתפל וגו , סע1מי סגדנו י') , o~u ,קר5 טנאו ט)ומטמירו

 סטנע גח גג'611 וגן , %זס נמין רק 'מ81 )6 סונור וגן , ענמ' סגי) סנומח מן סמכויP 4(O מך6 מי ))ע)ישוח
 טס6!1ל במו , 4 מי1מד וקיט למין ממ61 סטין כ61 סמקיס ו"מ,ס . ע1ס סנקר8 ס61 , מוולדו ומגרילו גוך סמ,ןנמעמיז
 6ג) בגדו )6זס מיוהיח hc'(G , 6דס )גמ,אזטעס

 ;ו%"
 מי 0גע) תגו)) סוג ס"ס (pp מס תייס c(fb , וךיס גטי )ג)

elhGt. מ% גו% ספן וסו" , גסמייס )(6ר נ'כ נמש (ס(התת ועוז , (ת,ר ממין ג) "'ן ג' , טקס "'נו )6דס סםהוות וכן 
 )()נ ובעגן )ו(ת שהרוח ההקמר גמו , קיים מקוס ס"הי , מקרנס מיחס (נ' t(othin . מקרס ס61 )1 וסדומס ים ו;) ,א

 . סנ1גריס 46 גוירת (ימ,16 יתגן וסחוס וספגן סתמיות נס , 1nmiu מעמיו קינו ע;'1 מסע נפרד ("ינו fuhe , )5(*0שס
 מקרס1יט

 (סו"
 וס61 סיס, ס8הי . סמני16ת ג) סג,%'ס טיגונים סוגים לסיס ההגו ונגל . וייגס עמיזס גמז נסרר,

 r'p יעכור גרירתו ומהגר . פעי( סגיון וגמגום י'6 פ' הן נרוה )מיין וגו' וס6ין onio וטס , מקריים 1סה(עס ,שריון
 , סמסטר גמו , vcenna כפס %' , טנ'ניס (גי גו% סגמס 1"מנס . ממקריס (8ר ט) ינגן וממס , וסתיך ר.כמס וגר ,ספרים
 ג"פ נמ61 ושן . 0הפמטה5 ועטר פקי 16 מתפלטות ט" ומחקין מתגר) וססטח סקו וגן , ודהי !מקס טלי (תקמרפשג)
 נגו6 סניגור , גמם מ)(ון ט6 מנפות ג)) וגדתן . וססגגוה סחגמס וסהו)(ס, סמוקן 'towo1 סוני גמ!ת גמו , מחבטוצנתי
 גססי יגר ל011 על נפ6) טכ%י חס , 6'ך מליכן סו" לניגוח וקולס . ומיטוטו רגויו פיר 15 וקטרוגו נדלו מ1ד מדגרלקער
 נם6ל (סנטם גחלתי וסוך , סו(8ייס מן )א וגד1מס )גן 16 (הנר , עינו) "ו מרוגם נתגנית ססו6 ושיגסו (1Dh כו45,6ן
 מרוגע סוס רק , סטתו גגמוה 6הר נסס )מרוגע סיס מוס מסטנו) סח"מר כמו , מלהנס ("יכותו ttuh גמורו ע)חפיר
 , גשטש oh גי ont)the גמותס ס(נ,1 )6 סמוה(יס גי גימרו מהנר גווה ומעהס . )גן וגס (הור 1ס "1 , סגו)1,ס
 סמגדי)יס טכס , סמקהס מן )וס והרומס צגן "1 סחור , קען 6, נדו) 06 מקרסו מ"י רק סמוה( מרגיל "י1ו סה1ס כיר')
 , 6מר גנותך נווקש 1)6 מ סנמ% דגי ס,6 סס,ס גי , ג)) גו מיני( מה,( "ין ~DiU וכמנס . מויצ"ו קיהו )סגדי))בוט
גפו

~lDO 
 , ,סתטפם וסנטוס סיפות וק סט1ס יו"יס un)b 5ין 5והס ג(ר,6ין ht(un , מ.וס ג11)ח w~hfin טין 1ס5דס

 סמקר0 רק מטיפ (5,ע מגין ססוt'uh 6 ספג) גו ומפץ , סמקריס גדין 6הר ע1ס ט) כסו% ויו;)ao 1 מקייט 6)1טכ)
 % טמס6 )גו 5ל יסיג 06 61ף נשם, otca1Je סמשיס 6)1 וקת "הר 11(8 )סם טיט וס כ1 טס גויר סו8נסגד,
 מ6רגטfi~AInO 0 ססיגגס תקמר 06 , )1 6סר eiPt מסו ola סגור י(יגוסו t'DD'1 , וס6דס סרוס גפר סו6ממקריס
 סיסודוס סרי , 'mvw מלרגעם הקמר ו6ס , ג"פ . משן 11 סרגגס סרג) ויקמר , מרג'( סתו( 5ין ג61ה נס ס)8 ,*גאזות
 "יתגן O~1D סס 6)1 וג) , ק) וישיל 111)יס וממיס מהוי מעפר (ת"מר גמו , מרייסס רק סזוס מרגיש 6.ט גסס.גס

 קר15 (סי)וסושס עו , ()סס סטסhw 6 ומס יסודותי ס6רגעס ")1 טוס סו6 ~מס 510) סיג) יעדיין , "הר גוום6סוסיו
 יט% ס(י)וש(יס וקוצו עד וט' נש"01 סס גי snne וינער ס"פי 011 . סיודי , סגנסמייס סרחון סנוט ר') , סנורךוס
 פשיס סס וכליגות (סגמנט יק . וט' כטות לו שאין דבר צורת : ט1מ~חו ר') . 1fi11Y להעלות יקשה : סיו)יגוס

O)th$-OiP חכמות כי עליו משיב והשכל : גו קצור פריס גיתי )גי סט,ס מ,י"!ת ר') . שקר שמציאותו : )טקס 
 )6 טסע,ס מצהר , סע,ס סס ימיו וקין , ימיים 1ו(6י0 פ) othl~ll מטניס סס גלומי . יעמרו לא סקריםיהאיכות

 ,ויגיס סמוךיס 61)1 "חל וגר ט)ע60
 )11ס"

 ססשש(יס, קרמונ' גרגרי נניע 6(ל סו6 . היולי הזה הנושא : ג1טדס
 סתורם ישי' מס)' סרג 6חגס גמסנס גתנו o'anlnt , ג7טתס ר.מפורסס וסnllw'o , 61 "רגטח מעור 1ו(6 (ס6161מרו
 בקש גמקנפ פויס ג) ונקגע , סים 1b(o פיות לרגע וגרף וגו' 6הד גורס סירם מג)נ) למטס ס6) גר6 , וו.) , י'קלגס
elo'. אורת סרגיעית ולויס עד , וגו' ס6( ,זית סר5(~נס אורס ,pho , פלג , סלון נוף מ(ניסס ונסיט גמק1הס נהמגיס . 

 פ% ו6,0 , מטי 6מד שמל ים ג' 0")0'פ כפ')וסון'6 גמגמם טדע וגגי , 1'ל לתג ','רם גופר פירוט גכקימחל0ו"ג'ד
 oiiw ס6ר מ1י5ו0 גי , סנפ,6יס שי כמנציות 5'11 ססו6 סהומר ומניקפת , סיו)י יון גלשן סנקר6 וסוף , פיטדות%מ
wniP1 * חיפוש ס" 6וש מסלמית גס (גס 8גח ג0עס שגובס (Dhit , נגח מנויים 1סס , רו;יס מתני שז דון % אטיסש

.------------ - 
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 הכתרי הטפשי טאשרמשר 87
 לתקשר ראויה אינה בפעל נמצאת שאיננה בעבזר ; בעצמם חמרונ% משףחשרה.;

 הנשמי( הושר בכח היא ואם )נ"6 נשמי התואר הנה בכת היתה "ונשם ,מר,תאהזם

 נחמראואר
 פן סמם גם וש גש) סג4 מ6 סף nl~saoתמשש
 ,מן סיס PlllD' , 6(1, 6וגעס גגם )ג1ט מסיפתו סיvaa(t סמומי 5ג) . וע) רק כח ג6ן 6'ן יסוג , igee 6)סנמ
 סנמ ט) 6מוו 1)גן . ממגו סיסודוח טס סיעדו סופ:יסין

 גמ,י6חו uiwn סו6 6ך גזע), 1)6 נגמ )6 סויגוס6%
 ג) וולטה ססמ)ס וסוך , סגפע) מס וגע שגס פסכן

 י') חםרח. חשנה ישיגנה השכל כי פג'):וש61יס,
fd,טסמג 

 סממיות % עם6 ר[1:ק מופי ג6ן טיט גוי
 קוט. ומס . ס)ימס אנס 1016 מיג 6':1 טכ" ,%ש1א
 , ס"ס סימר ססו6 , סמ1סג ממרון מ1ד יגיע גוסומכנס
 לתאר ראויה אינה : נפט! ומח וקיוו סמיך גגםלכיוסו
 16 טמורכ , קע,ס 15 ניורק ט),ס טימר ו') . התארשמן
 מיום עין טאהס ס)6 מקמר , ממקריס מן רוס וגוומסיגרס
 גס 'ס'גנס, נפתלו ניחס תו% נסיוב סכ'נס ומס .סו)יס
 : ומעכס שגר 601,0 ,וגת מוח ס) מוסג סו6 , ר15'ס6עס
 ססג.ן 6ע'פ ר') . גשמי הההנר הנה בכה היתהושם
 גטמי סו6 סס51ר , נטפי סתו6ר כנס , גכמ פניקות )סיפ

,Sh3ס6י:ס פ6מר ונס bue) גממי מ51ר מקג)ת פוס 
 גגמ ססו6 ט6ט'ס )ימל סט,ס גן גס ו):'6 . נפט)טסו6
 : סח51ריס מן ת61י )קג) יפויס O)tb עקת סגטמיש61ר

אמר

אמר  עינהיל
 6פר 1כ) , סמוסנ 1SD ושעמס רשסיג %דינוס
 עגמו, מאס an1D יסית כפע) נמש סדכרימיה
 נהם ענמו מנד יסים המפיקוח מגש owfn תה כ)וכן

 גן , גמני6וח הדגרי0 מדרגת כסי כי וגה ,הסטגס
o~onמוסניס שחי 6ו מוטניס כסעחס מדרגחס 

 ר6ף 'וחל ההול הדכר מסיס המניפוח הו,ק כיוסג!) -
 כפפך _ טסם יתכרך הטר6 גע וע) )טיוטנ,גש%?1
 ממרע ו6ק , מסיג )כ) מנומן כעגמו הו6 טקסגמור

 יחי 6מר כן עי , סמסיגיס קולר מזד נוגהי בוסטנח:ו
 6ת )ר6ומ הוכ) )6 וגף סגיך ע) טוני כ) אעכיר6:י
 וסת 4 מייו קלני0 מכק1ק מקמל וסוס וגו',":י
 פמפ מהמכל ה61 הטיס הנהר מהוך כי , 1fWהכיון
 ליאשו והוקפת 5טר , סעע)ף מעין ססמט 5ורגהע)0
 ח4 6טל המס) וה61 . 16רו נענס )הסחב) יוכ))6

 , המנע ס"הר תתם כרונסון כוס כיונכן ע)הפי!וסוף
b'ol46סו" כומת עומס 

 נהיל סיוחו טעס , כטמקיס הו6 נסיר 6ור 167י6 ועהס )"ו( (Sl'b כלתלו
 )הסחכ) )";יו )עמול סמכמיס יכנו )6 ענמומנד
 דמה סן והן . ססנחס קופר מנד הערס,כפורו
 5ור  פסך  נפרש ורוסס , ליהר יספר גמסיפ0ייצבר

 ואסך . ע"כ , וכו' מסתרו כעטר )6 , ודעחע ר6וח:ו גץ% כעטר סטית ממש ויטע סר6וח nhDנסיר
 גלפות 00טר גמחיפפ סנגר רפו 041 .  תמרופ פשלת מוסג כלתי קומו פטיש נריר שתלישה  הואלסזס
 ו6ק . פמוטך היוסכיס olno דרכי הס וכך . הראיון הממל מלרנת סי6 ווו . יכף וספסרו ססתוז נעפר%
 . וו") ינירס )סטר כיקורו כסקיעח סר6ג"ד טכחכ מה ווכח , סוס ממתר עלן SD ספיר stn~os נורך5ע
 והו6 , היסויוח )כמ מם6 והוט מנוי 6הן ממר יט כי hn(~ot ססי)וס1טי0 כמכמס מדעוכנר

~blp)o 
 ג)סע

 6מך ע) (otb5D הס הנמאיס סקר %'16ת כי , סגמג6יס ט"ר כתנ'6וה 6'פ מהו* ייכמר ושיקוה , סיטיון
 ססמפס 6ך , יומו כן טרד הסינש "1 כמעה הסלוח כמניטוח , מס) דרך ע) ככה מנתיס וסם , דרכיםממי
 תן ינ16 וכאסר , סט1ע) OtO (6 סגם מן )נ6ח CO עהיןיס , טיניס כע) יומו גן 1)6 , טכו)ח 6י:ספסס
 ככס (eu מרווחו סר )" , ההי31י ר") , מנוכר ההמר 6כItnhs . 3 סגת מע3יהס סר ספוע) 36סכם

 ככס )6 טייפ btoa מממר ע) קמרו ופכן . DD:1 היס1דוח גם סיעור הומ:יס מן ומן סיס bst , יסודוחלהכעס
 , סנמנ6י0 כ) ור6טיח סהה)ס וסי , טכ"ע) מס וכין טככמ מס כין כמסיפוחו תמונע bla 6ך , כסט1)6
 נקכlfa 6(t סוקרם הוה ההמר 11"), כר6סיח ט' הרתיקן כדגר . התיל-ים טן לתאר ראויה איגה :%'י
 הורגת , טס פ )נזור 8דס כeb~ 6 מטני , הר"ס1נוח ע) נתוסף , מבטוני (mr ורימוס תסו. הקדטכקטון
 הלתאר הנה בכח היתה ואם ע"כ: כ%, הסס נס טיהפס נרה )כס bs כי , 6מל כטס )קר16חמרך
 ממל טס מסתם 61ה כ) 6ח הפי)וסוס,ס סודית נהרי . הגשמך התאר בכה היא ואם )יכי6נשסי
 )קכ5 הפקיו סוגנו "יך , חמסו כן ר6ו ממס , ומסבסד סהויס חסוכי:ס עפיו 6טר %ומה )כ! פס6לקטון
 סיס , 6מ7 נוטן ע) גהג;הו סוס כקו ה,ס ההמר סכסיוח Ob1' ef)tDi סקוס סן כי , טווח מ,ולוח%רוס
 )כקן, לפכן טיסים מיה 6ם , יהד גס הטרוח כ! ככ), סיקל) 06 דכריס. מס' 6הד גענייפ olptnר6ה
 וטרח % נורח חשמל כ"י4 , 6מח (PD 6הד ג:וט6 סמכיוח !ור,מ )כמם 6טטר הים כן ס6ס , גפ)חס
מיס

 נמיש היחס )oh 6 )גד, 6מה %רם S~Yn 16 . ס!ורוח כ! קכ)ח Sb טוס הכנחו !סיחת פ6ע , וכי%"
 כן ו6ס . כהדקיו nlhten סגורות מרכיח פ: נקמן עד המוס מהרי סקר נ"נ וזס . מריוס )6מה רקמוגכ)ח
 דהו"ים '1bS ה))1 וס"י)וסופיס . הסרס הרומח פני מז! 6ן גסג:חו ילכן "יכס ירעס טיכס כיעס יחןפי

 עד ומסור ?נוך הלנכחו חוחך ה6ס , סמולכם כסקסך וירפס :6 וסורס , !"מר  O)vt והעמיקו סוסנרכל
 "ת!עי פוס נקי , המההזסמ %ורם והנטל המו) ממס טעמיו ג6וטן , ערמו הרונסון המומל !טסיטיחמניעו
 ף וכרוסס קנהס מעיון ינ6 וס"ס . סיהכ6ר כמו , כעקכו וכרוך גו דכק המיד טיט6ר ז1)חס 16 "מרחמארס
 סוס נהתפ)סשחס(, נחשכו דכר'1 כמסרסי כ3ס )כ" 1DD'1h מקמלי ע) דגריסס כסמיכת רמ"ד ון'סיע
 וסמהטכס מדמיון )פי סטאר נרגע O')D , fbn נסוס675

~r*b 
 4 כ)5 )טפ כדי  OIts ססו6 סממר מן הדק
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 9דץירונה חמישימארקיקיל
 סמח0זסת הטכס 6) מדק כקווי כגלו מהא שיאמיה
 כן כ' , סטורים כ3 קי 36 מוכן פהוק ממסץחר
 ר"טק ממר ט) מכפוסו6

~bbD 
 , סוכרפ כמו %מז

 % , כקמיל מטרוח כ) פ'קג5 "ס מגה נמסהוסיס
 % פאין כיון כמקרס יסוך מה קלס קכ)שתעגין
 כיהיר שונס חס . 6מס ומוגכ)ח היומדרנפיס

 דרך e'ibt~ sp גג)3ס ר,מסוזריס ר,ענעישסעניניס
 סר6סס מס טס זה יחק סידך כי גענס, )6וט
 6! כטכ 16 סור , גהויס סיומסין סקסית מדלעיגנו
 וס וקין )מיניהם, fD 16 כסב "1 מסור יו"ד כיעז
 ע1תעח כמכוח רק , המקרס 36 )ההיימסשוי

 המחט)סטיס סגי יתסריו וממס . ומסודרותפעמדוח
 )פ' הגס הענין כיסוכ ר"טיס )סני והיוסוכרוו
o))a, (זעת דעח1 טכוונס י6תין מטמהס "מל וג( 
 כהחס5סש0 סינט ,י סעח ו6ה והנס . כלתור%שעו
 6מח סתרה יאמין הו6 סטכע. שמר נמהה,ה
nSio6 י,קין כי ונס , כקו הממר ותקנס חהכק( 
 , npno(pt הטרוח כס ימקו 1DDS סופח הגנותמנקע כטרפי )קכ) לקוי יהיס וג6מ1עוחס ממץ,תסור
 מבמדפיס שהי מלמקים ידי עosnt 3 מקקיוומקוק
 , 6)יהס p~ontn הדקיו רוכ )סי סונים מטניסכמניס

 הקורך כמיוח מס מומ)קיס הככ"י הזפ'והתרחקיס
 סר6סון כממל המדוק יכסס ידם סע) והשמקוסלומכ
 תסחו "מחת ע) כהעלמו 6מר הסקס כנמ61ימס כקטל ס3תוהס חוכן ע) מונכגיס 6יגס 6ך .כמדוגר
 )6 כ' , ttDSntn, גלחי סס רק , ר.עכעיחכטורחו
 תטוס ,ס דרך SD והנה . הדר 1)6 3הס מונכ)0"ר
 התולככ סהחכת )רעמו וימסך . וההססז ההויה16)1
fiP1חשה הפסדו Sb ו)6 ה"הרוגס ש"ס שורה 
 תסס רטנו סס "סר שורה ר"ה . גנוזהתעכור
 1Db , הס"י הו" המנקות גג) ה6מרונס טכ,ולהקמרו קמרי כי , ff'n ט' המורה מן כר"סון יסרק) כני)טג'
 )כ) שמרונה אורס htna כו לקמרנו המטוס1)6

 הו" ,מכונס
 fDD'1h ישר "סר שהרוגה )נורה רמו

Ots~רוס הפיר ססי6 הפכע, ס"מר מה הנקרא כסטר 
 )6 תכעיס סס הנ,כרה b'on הפרה כי , נפסדת631
 סלח blon יחורך עזיו "מרנו 6ין כי גטרז,סב)

 הממל כע"ח הזורה היזה דמיון, ע3 הקמרונהסש)ס
 אפס, קורס יה' הו6 סיהיס עד ההוך נהמרולס
 ע"ד וכא' . טום , וכו' S3h שמר הטניס 6)1 ע)%
Sibכחב. הרכיעי הורך omhl 0" גטם הים 

 , דימע גע) גתוטח הכיקר מס כסי ונורה מהמרמורש
 וס1ורס סר6טון סמ"ר היות גמו"ח פיחכ6רקריך

 מפופ מוטח י0כ6ר ו6ז , נמסרות הוםסר%6גס
 . הנקמיוח פויח 'קר6וה 6סר סמה or1 . ע"כ ,סש)ס
 , עומס מומ)ט'ס הכ5ה' המרהק'ס 6יגנס הנלקהמס'
 עג 6טך ר~זט ר,תלמק'ס ינט% ר,ר,י6 הנהוה ע)6כ)
 %הו והנכס ס,ורס כע) גממר המ)וק יוספקידס
 . דכרע כנסר , המחה!טוה הטרוח )קנ) טונוההכמה
 הטרוח קכ)ח 6) יכינוהו , מקריס )קג) סממרפייר) במסלחה סוס סינט ן' ל6ס !6 הו6; הנורהוברעדי

 כמס ממסלח 3סרטמ משסר ק % . ש יו"%
 כ)0. מרחקים עם נסמיח טרם ס"ס( )פ' סספערכ

 הס הנר6ס וגטי , נכש 6מד )ךכר והיו ,מומ)סש
 שיק סינמה וסנורה סיס ן' )ועת הן , עניויססר
 חפפ 'סס 61"ג . fnb טגנ6ל יסיד ז' )דע"הן
 סשרמקיס, ע) הנה ר.רכ גוון t1Db) 63 ת"נ הססע3'ו
 מוח)פיס, gbni 1)6 המוה)תיס )6 ענתיס שנס 6פכי
S)bע"כ , הכמס ממקמר סס . blb שם 610 לגס 
 עס כדנר'1 י(תסחג) סינמץ נמו הרכ שנה 6רממס
 כספר שכטס שכח כע) ר6ו . (O)DD, סוכרתמס

 דוך סי6 וץ , ~nbr הפרס כטס קר6 ו' י'סיועו
 כיפור ע) סקורנו ההכס 6!היס 6'ס נס עכר6סר
 סקרן פ6וחס יאמרו , וכהו תהו ס'חס והזרו"מרו

 b~pa ר6סון תסמר מורככ ד3ר on~o "1סננר"0
 )o~b 6 ק' , כהו בקרוח ר"טונם ותגורס ,חהו
 מיחס ה'6 6מת גורס ,וזחי ~llnhe )מתר גבוהכיס

alGb1(6מנט וע'. נסכרמ המורככיס טרש )כ 
otbnbסטרם מנוסם אמר )עדו הדרך ילע )טחע 
b%רק , והטכ זמן מורהו עס עתד )6 ר6סוגה 
 ob 6סכ ועתה מחמ)סוה. יסודות טרוח ,כסתיכף
 סנקר6 כסטרו נאו "סר רמ"ד ן' ךעח כלסיסני
 1כו ר6ה )6 ומנס . נוזמו וגמקומוח ר.טמיסעכס
 מניבוח ע) מזוור )נו 6ין כי , כו))ח נורה טסמההיה
 , מורס כמי tSib סעגין וית"סכ . הכרם כמתידכר
 תומ)סיס הכמחי המרמקיס ייי ע) הק) ימסכי

 בו ווכקיס "יוקיס ורכס , ממר ס) כעקכוהכרוכים
 )קכ5 יפוחו וגגן , (p)noD otpin ה,6 וכמסתמיד
 חכנ5 ו")יסס , )ש"ס יטסדו )6 סהס סמרהקיסכ! f3~x נטם התמוח יתכן ~or וכטוסן . מחמ)טוחטרוח
 התחמיס0 והגורס , כ"סךו כעח המורכבסחגח
bensp שים ידס טע) ההם סמרמקיס גע) ממתר 
 ן' כיעח טלות סחי כמורכם ימיו )6 ו)ועחו .נסס
 ע5 )ה"ריך חוזקת ל"יגו )6 161!0 . סוכרנוס'נ6
 סעיפן 6ס 16 , יוחל קרוכס הדשת מטחי 6יץמקירס
 וע5 "מריהם e'DIDtS'b סעמדנ כמו , כאוחכקמח

 , ט))ח גרמית נורה 113)ח כ' )הורות יעמוזומפמלתס
 כממל דכקיס מומ)עש ג)חי מרמקיס נועהנס

,Itnblo, הסיכ והמהדף , סנמסכח ההויה ענין 'טקס( 
 הטמפחמ ר16יה olb ג) כי , 8הורגיח ר.סטקוח3)

 % מועי) גס 61'ן הכ3 מרגש דכריס)היוחס
 רקוחו וט )נד . ג'16רס ע) טפוחנו משריסשנח
 יחשר הטה שכריס סי SD כי דרש, )סיניכור
 ר.ס"6 נורח ש גיח כסטר ר.ר6כ"ע סטר מס%6י
 6וס ג) כי לע b~o. נורח ע) 6רכר והנסח"5.
 פהס-6 מון , דגוקה פסי6 וספעס , 6ח0 נולה )ייפ

h'onגרומכ, וקו %ורך קו הי6 והנה נורומ, פתי 
 4שר ש סמו כן וקמר , נקומח תהי נין 610 הקוגי

 סהו6 הרכל עלס ,bp יורם ה6)"ף והנהמטורד.
 טרם )קג) הנכון העכס הו6 , סירסתי כקטרהשקר

 סרס פר bSnn י6 אורס והנה . מג6 יהיה16
 )גר%יפ ורע בכס 60  גתו , ה"6 עעס or1 ,סרס
 מש ספעס ויגס סעו(, ממוקטג ה6 6ני ונסמ"0,

bSnw
4
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דגבוזרי המיעדמאמרסתך18
 אריתיאמר

 . צורח שאלבש עד נראית ואינה , ערוטה להראות בושה היא כאילו
 להיולי כנוי בראשית טעשה בתחלת הנזכרים המים כי אנשים קצה השברוכבי

הזאת

 יהורהקי
 עשב. , לרוך פירופ נריכיס היכריס nSh1 .הגמע
 וזע . ה6)ה כזכריס ה6ל'ף ע) )וגר 0קזיסוככר
 כךעס פקו) קטי דעת ע) מ1רכנ הו6 גסס כ)כי

 , הנסס 06 כי גרפה ע1ס 6ין כי , רכ'0מעותים
 ק t1P'Dn hlp)t כו6 כי , כנטם הו5 ה5מףוכנס
elonמשף מירככ ottiP , והגס . רכים 1הטעס 
 ויד ,q'a ר6ט )1 פיס , 6י0 כן כנסס העףנורת
 גפ ידגר תה 151פה מפר ע3 51;יננה ע"כ. ,ורנ)
 גלון כי15ר עניו סמ)5הי עד , ככח1ס הוהנקיון
 "נ סהג'6וחיו Tp ליפט Itornb 6(1 , גסתיסרהבה

 יצריו 4 היו כ' ה71'ע' 6מל' והגה . סכים, מחה)גיס ם6גה:ו העמוק סגה 3זר1ט ה1ר6הי מזר 61) עמ'כג'
 נס סהר' , וכו' ינוקה hton )ותר רפה 5הח, גורה )ו 'ט מההין מון 15ה כ) כ' סימר כמה)ור5
 עגמו הנטגן וה61 וכו', ח)'6 יקו"ף כ,-כיס טעמך מ6' הכונה( פ' )כ03 כ16") הב)), מן ':61:ק1"ף
 הרמג"ע nDT כי 51ותר , 6פGD) 5' 5ח סם הס נ05ר זנריו נקור 5, , הקומן ס' כמ;הוח 3ה"5המגוזר
 )6 הנורה 0מ1) סגיהם וע) , הר5ט1ן כהמר מומ,כיס הננהי המרהקיס מינק1ה וכרגו 6טר רס"ל ,'כנעה
 המרהק'ס 1ה:ה . tO(b י כזעה בו), גורה בע) המר ע) )6 נס , כשהרומס כזעה )נזו הריסון ההמרע)
 המרהקיט 6ה ה;1))'ס , העומק 1ק1 הרוהג וקו ה15רך קו והם , קוים סוטה ידי ען ע)יהס הורההקו
 1ר1הנ יורך ע) מוריס , יהד המדוכקיס מה0 הסיס . הה"6 5וה סמה5ריס הקוים 0)סס והם ,כסס
 'די SD ע)יו )הורות הההדס , כטטהי1ה רימומו 'ענה )6 "סר העומק למוס , nu~o ע) )הלסט י1;!ו6סל
 פהי6 ה5)"ף nb~lo סי , rb ה' טהס , 16הי1ה מסתי מהובר נח0)1מו b~on 1)היוה . ממצריו גמרןגץ

 הענמיס ע) )זעתי כ,:ה1 וקן , etDiP מסף מורכג סהו6 ולתר , הנ1ר0 )קב) הגתן הממר ע)מורה
 3כס ע"נ ט' כר5ט1ן המורה סוכר , )דקוהס ההדוקה יקג)1 ס)6 מ6ד הקסגיס הה,קיס והס ,הפרךייס
 הטוה 5כ) . ר,תזנייס זרע מסוס נו )הרח כך ע) הרוז הר6ג"ע 6'ן כי , ער1הס 5ת נוה ומס ,כמזמרים

 5ס כי :רהה עכס 5ין כי 531מרו . מה0 ימוגר )עיגיס הגרשה 0ההמל , המרייס רסיס הטויס ע)%6'
en)r, ומדם 5מד קגנ כי , )הרוווה סיו;) עז גורה סיקג) נו קטטר היה המרי הנק כ) ס)6 )ומר רונה 
 העיקר סהו6 הןג,- ענס ע) יורה ה5)"ף והגה ול'6 . ג)הה ימסו וב) ירקו )כ) , הסכעייס )יפריס ים,מה
 מורס והה"6 ההמר, ע) מורה 0ה5מף והכ)) , גמנ6 יהיס 15 גורס, )קב) המון העלס הו6 , פיר0ה';5סר
 ע) כי יזענו וכצר . כפסס גנה הנורה 5ור יחן e(~uni דגריס ט:' הס ושה . סיכתו כמו , המרהקיסע)
 Qt)o~ייי

 , מ1מ)סיס הנקהי ומלהקיו ההמר מ,'15ה ע) )הירוה )סתו 6ה 6יס יריס )6 וכבעזיה , ;מג6 הךכר
 והמרהקיס, הממר ע) מורה 6והיוהיו כטחי :b~oo והגס . ט :הטס ceo סיין הממר פגע ע) )מעבה סכח1:3.כמו

 076 6'ן כי , ה:מ:6 ע, מנרה , ה6 5:י ונס וכמו , ורע );ס 60 כמו , הזה %מר סרוגה U't)Dיכהור6ת
 binoS זכר סוס י1;) )6 כי וגע:יי:ו 1%רהb~on 1 גלות מורה 0)ט1ן וכקינו , 3ט1ע) נמ61 )ד3ר רקרומו
 י1קזמו bS 6טטורחו

~tSb 
 ר.תעיין כמ נ5 ינו) ותהה . הרוניה כיסר , 6' כא' הרמוויס והמרסקים הממר

 הנס , 0קדס כמו ככמ ההמר היוח סעס תהיה היה נסמהגו לטי סכוננו יטינ וה0נ , המכר דברי Sbלסכים
 ההכח הפה 5,1 , ס,כרגו סיגי ן' זעה )פי כתני5ומ 13 כרוכה הגסמיוה נורח )ע1)0 כי , נשמיסה6ר
 הרפסת ססהמר 1י5מר , כסמוך 6)יו הקוזס עם יהודר הסני הגסם DSI' . כי5רגו כקטר תעו)ס t'Sbהתורכן
 הפח eD ר") , הנסמי החטר ככמ היותו עס , כ6מ1ר הסרוח מסגי מהה6ריס )ה6ר ר16י 6י:ו עגמומנן

 הייתי סכר . olpn ;מ1 מהמרן גבהי כיכק1ה נו )מ1) הר6ס1;0 הנסתיוח גורה ה5ר Sb חתיך טחהמפגעו
  שמגט גפפי, סטר 13כרי  ייון  פיהלפימ י3!סי ר.פרהקימ ופשי רס"ר, ו' רמס של  ר3ריי כסח )הס3יכו)

 יכיס שפר ר,כוללס סיורה כי סרט ייריט . יוק יס כי פפכסו ,Q'p , רפסי ליי יסר יכין גריסיןסכי5ור
 סנש מ)י15ה )כדה סמה גמא היותו ע) יגוור )6 הר6טון גהתר המיג דבקה היוהס עס , סיגו ן'פספס
"khהמורה ס;הכ מה מא . וכו' בווזה היא כאילו אריסטו אכר :  5הד רגע tatina: מ' גו S~rt . וטבע 
 לירט  ישסוף S3h , ,ורה גו חהקייס )6 וט ומשגי , התעדר ממכרה ימרס )6  ומולס  6100 ולמתמוכממר
 יפלש ל" כי וויס, שיי  י5סס הממר גזמוהו 3הגתהו ע"ה סלמה משמר גס)6 ומש . התיז 6הרחיילביס
 סייסס  ופת , כל! טוו" ספלך 1!י , פקים  ספלי %  !כולס טיפ שמס טיש ש"כ ייל יורן פולסימפר
 . ופי אנשים קצת 1awn וכבר : ע"י , וכו' גטלס בו התיר לנוכס 6תר 5יפ תכססה סיע 5'פ"סס
  סתווינהר

  פהe'no , 9% פס ע) תרמפת  6)היס ורופ סל  שפרים שסר גופרי , כ"י סי' גרכיסי לתן
כמיס

 נתמדאוצר
 . ובי ערוטה להיאות בושה היא באילו אריסטואטר
 עין דתה הרקס )6 לעולס 6סר , ,קג0 .גמי ס,ס הממרר')
 ה,ה סהומר גן , מס גני כה)ג( עי ער1מס גטייס6יס
 חשבו וכבר : הפרה סהי5 )גוב ג)6 לוחו מסיג סע'ן6'ן
 , 11') גיס סימן ג?גיע' נמגר וט 1;ר גגי . אנשיםקצת
 סר,1:1 , המיס פני ע) מיקח h(eto ויש ע) o'9Dlhלסר

 וכו', וגעו הסו %) ניגרס גר' סר6כ1ן המומר כ5)1גמיי
 גמיס וימס 0'1)י נ' ר') ג5ן וגן . גסייוט,1 (סועיין
 "ס גי ביס יילי לויס ומסבלים , שפונסת  11פרים גוסיזהם
DSnr1לגל סיוריו י'ש 1ססס11ס  פוין שטיולי וש  פגול, ש 

סייס
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 11דהכוציי חמישימאטרספר

 ורצונו האלהים חפץ הוא אטנם , הסים פני על מרחפת אלהים רוח וכי ,הזאת
 יעשה כאשר , שירצה בעת , שירצה טה בהם יעשה , ההיולי הלקי בכלהנעשים
 %"6, והחטר )ג"6 "והחבור הצורה בהעדר וכינה , צורה לו אין אשר בחוטרתיוצר
הנלנל סכוכ וחכמתו האלהים חפץ חייב כן ואחר . ובהו ותהו בחשךיהסדר(
 , הנלנלים כל עמו ויסבב שעות וארבע עשרים בכל פעם ימוב אשר ,מעליון

 ההורהקול
otmנ"י ר,ר6טון ההמר הגס neth !וכסה חסו 6כ 
 mlb וכנה . "והו סס1נכ 6)היס נהמן 0הה5ייךקנז
 דמיון כמיס ססכעי מהמר ודמות o'~Sb.גרום
 )6 המיס מן עב יוהר טסו6 מס כי , כיוחרנכון
 ה,קיס סרס מעי , הסקיו S:a סקכע טעו)וחיט0וו
 והחבור הצורה בהעדר וכינה : סם עיין .וגו'
 סנה'נות מהי סי ע) וט יחשר . וכו' והמרר()מ5

 קמלו ע) כ"ס סי' כרכיעי כמו,כל , כהמרי;ילייי
 מיד הי101 מגד ממן כ6ה0 . וכו' ירוק ש וטחסו
 ר.מ1'15ח גין ממונע וגר סו6 רק ס:ורס נעדרשמו

 ככת הקרוח כ) בו)) סיעו מקז ומלגיס ,שהעדר
 כער ומנס . קכ)הס מSb (1 נקווי מוכן)סיוהו

 6מר הטגית וכגנז , כנורם העזל 6מרסר5ס1גה
 . )קכגס סנכהו נוריה 6) הכורו מעזר סר") ,והמכור
 כעל ר.יולס מעדר קמרו יהנט6 הסג! הגסםקטי

 )קנזס, סמטכעו הנורה מהעדר הסיסהכהינס
 ט) מעניינו סר6טונס הכהימס ע) ההמר קמרומכיס
 נקר6 כן ע) ;י ולמסר . סדרים 1)6 קמותנסורס iDOs~ כי , וממוקרח פספס ככונס :גיסישסה )מי o)nb . שמור המשוע מניקוטו oiP תנדהמר
 , הסו oe ממגו וססדל כנירס והעדר סוסשהמר
 וכו סו6 ס1כ כעקנו הגרוך סוס כבעזר כילהורות
 סיחם )6 וט )1)6 כי , גסויס ettpot המניצתגו6
 מה דלך % , נמסכהכהויה

~loD 
 0) כהורהו כח1נ

 יזרז רע דכר "ין c)nh כ' , מוס טוב וסנסל"מ
 וה61 . 1י"נ י' פ' נט)יטי ממורס כךכר ,פרמטנה

 כמעכסו חסו 1)6 " סי' כקמרו ההכר 5)יו לכווןשם
 ,מן ה61 הניכה כי , כמעקהו הח)וייס כמקריס1)6

 , וכו' )טוענות מכוון וט עס סו6 5כ) סטמ0סעזר
 דס);"ת "טיוח כמטפי כע"ח סחורו המורח .ש"כ
 וסכ' ה5' סטסמ ps' עור וקטסל . 6הז מת611סמן

 ונר ~blo , כעגמו סהמר ממקות מנר מסוטגקר6
 . טוכסו סר6ט!נס הכפייס וסיף , צורה נעזרשתונע
blpltכרכר , הר5טונוח ע, חוסל רי") מנסין הסו 
 bet , שנרוח כ) Sb סרחו צוי מנד כסו כססוירים , )מעי כמוכר , כ)) הסס בו מיכסם נורר. )כס)6 כי 5הר, כסס נקרנו וגמזך הוסס 0ס )1 )נגורטיס כ6 050 מטני ט טנקים כקמרו כר05יח ט'כרמכ"ן

בשיחודשו
 נחמראוצר

 (~ae . צורה לו אין אשר : סיורר ג'ז גמומי סיקסשים
 סיוט גו ~'lPD( עד משמר וט 5)'1 וסוגן מס ,ווט )ו6ין
 והתו בחשך והחבור הצורה בהעדר וכינה : מס11גפי
 , מניט ט) וקדרו גו )סחמגי טוס ס5ץ נטוו גימר .ובהו
 ופ) , סג(מייס מקרי וג) o)lnp 1hwt קוס ;עיי ס61סוס
 "~ש תוסס סי016 הים 8ין סוס ממקריס מ;) 1ט1דססו8
 ניקרץ ס61 גדין סרוגות גהו( נתרס (6':ו מס 21) , עיקר;)
 )גמרי, סיטיר ע; מורס מוטך P)D גי , וגסו חסן וגן ,מפן
 וצמר . וגסו חכו גסס טוו נקיץ ),ס , וקן 5:ס ט)ל')
 לרגשה ג) ;ושה סחין ומ"ח , וגש הסו סיהסוסבין
 יס"פ , 6מי מקד ווסךר מקד נמק סיס ס'ס~י1חלרגזת טעומי וסגווס , 'מ)61ס סקרן הס' צמיו גטנ'ן ,ס'כודוח
 ס1פ סהומר גוס'), ~ס גיבר גינטית (' וסריגכן . ,ויחופ1ד
 , ממסורס נגורח יסמק , 0סו סקויס גאון ,קר5 סיודיט,קר5

נחוס"
 טס, )ו בנודר 5דם ג5 ס6ס מפא ~PDIChl, ע)

ho1Dגו ס'תפס קרס )נ( )8 כ' , "מי גרס )קרצו ונמרן 
 סימג'ן וכסג . י' גמומן מוס וזגר וט~ד . ט;.) , ג%סרס
 נ)ס'ק נקריס סוס מחומר 6) סו)ג(ה ס,ורס סס טור1')
 ואחר : וגו' CUI~1 ;מבת סו6, גו גפו מרגגח, וסמ)סגסו,
 ט;ת שיר( 5מר . וגו' הגלגל סבוב וכו' הפץ חייבכן
 חטן ט) פרהפס שכיס ורוה , כסיתי הומר ען וגסוהסו

to't)hוישק סנילי 5ה )ייגלם סחטן סיס טוס 5הר 5מר 
 ומין , סג)ג) סנוג ט" סיס וט מנס , :יר,כ געת גרונוגו

~ifnpo
 ע) ,ס קמר 161)י . "ור ושי 6~ר 'סי בפסיס ויצמרחיק סנ6מי גפם , סירן סג.ג חו1טתס סטמיס ,ג"ח

 מרגיס כר16ח %ס ("ין וגטגור , ,ג6ס ו;) סנ)נ)יסגריבת
onlhסתוים ס61 סס;) , וח1וטותס 15ר גונני סיג:ח מ,7 רק 
 סמ,י5וה ג) ג'נט 1)כן , סיוכניס 6)1 ממטיס ג)גליס ;6ןמיס
 סמ6ויוח תוי 5ח h(elo ויט( "מרו ס) כר5ר'עמפייט וגמי להוט. סנר6ס גוי ססו6 6וי, גמם ןנ)ג~ס פולסם)

 גנגס , נדוי מצור 1קר5 סידם מנהוג סיט סקסי ,סגד~)יס
 גחו( לנרפס מס )סי סס51 , ס;ונגיס בגג) מקטן ;מסטסו6

 . העליון הגלגל : סטמט ווט 6(ר סג~כגיס מג) גיס)יוחי
 גפ3 וס51 , סיומי ג)נ) סחוגנייס קרמו,י קר16ס1 6טרסו6

 ;גער סמ,)1ת ג)נ) וחהח , סמ1)1ת ג)ג) וחהתיו ,סח(,טי
 ממס, מ16יס, , ריק לגתי, טכס , קנח כוגגי ):גססגלאים
 )עם מטת גג) מגג היומי סנ)ג) ונס . )גנט , ;וגג ,טנא
 גחנוטחו סחתת'ו סג)))יס ג) ופגייה , סטין סג'ג 6חהלטס
 סתהע 61י)ך ומצו , (טוס ג'ר גג) )מטרג פמורמ טס.0516
 סמ15יופ ססן שוגר שיטח ויכגוי . גטקס )שחמסשור
 : גיג'ט' ס61מרו כמצורות סן מן סלומון גיוסס,נר15

בשיחודשו

 כמ"פ . סו6 כו כמו , מורככח יכמוס , נסו כקוט כקון ;קר"ח ~or סהמר 6) כנ)כסח קורספרמטן
 , סעהו kS' הכחוב מן 5יט or וכו'. האלהים הפץ חייב ואח"ם ידרוטו: סתע,יניס ")ע וא',עטפו
 חמוס פס ע) והסך , וכתכונה הנוט נמיל כיס סרטון סכממר וכסו חסו תיחס ושרן ג'6ר ככרע'

 )מש) ההמר מ"1 מנחג סיס ית' טהרנו וגו' לסיס ורוח , מתר ט) כעקט כרוך היה הסולטססעזר
 יאש כהמר ונניור U~D3 להמל עז כי , סוס גסהפ)0שת מדעתו טסיף "מקס ש. ייטכ כ05ר %יירוט

ש

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



הכלזרי חנותהמאמרס2ר11
 תנועות כפי שטיים , הירח נלנל נחלל היא אשר הזאת בההיולי בזהכשיחודשו

 ן ההנועה ממקום קורבתו בעבור , הירח מנלנל הקרוב האויר חמום ותחלתם ,הנלנל

 ש שריפה ולא מראה לה אין , הטבעי האש הפילוסופים אצל והיא , וכה אשושב

 ואחר . האש נלנל קראוהו( )כ"6 הפילוסופים אותו "קראו , י דק זן עצם היאאבל
 , המרכז היא אשר הארץ כדור כן ואחר , המים נלנל כן ואחר , האויר נלנלכן

 נחפראוצר
 כקטר ר') . שנויים וגו' הזאת בהיולי בזחבשיחורשו

 0ג1גס ירו ט) ווגי6ו ,וט וט ומחמת , סמג)יס nlDWnש פש , ,ורוס 5רנט סוס )היו)' )הזגים יחגוג הנמחונגרס
 . הירח גלגל בחלל : טמג6ר ;מו , ס61ת גסיו)יטרוח
 : סיס1דות ליגעת ;) גתוגו סרו)) מקמרון סנ!נ)ססו6

 סקרוג סיוף מרק ממוס ג)ומל . האויר חמוםותחלתם
 גיי1 סיס );ן , סמתימוח חלן סת,וטס (ננה ומקמר ,היו
 אין : 06 ,1רח 'ק3) סירס )נ)ג) הקרוב סע)יוןססה,ק
 ;תג ג' מ")ק )' נפרק סמורם . שריפה ולא מראהלה
 Othe1 סייו, וט 50)ו)י , מקיטס שנס סיכ1די 0ס6( גןנס

1t~he1(1; 6ין ממגי 0;תג מס וקוקס . 06 מתנהג ג)')ס" 
 גג(ס נ6"ו קיוו רקוחו גרגור )מ((ט ימ10ג 61ח , טריסס)ו

 )עעמיס (1ר6ס וכמו , טריו דרן סוגר יק גו ג1טר)סירת
 106 ע" מי גע) סממית ~D'Dh והרעם הגהק פן כיורדפ6(
 כ6פ ג' וענר . גנדו "1 (טרו )(רוף פניניו )וסט 5יו1עגת

 4ירו יויי ס61 וט וטח חווטחו ט'י מגטיר סו6סמגטיר
 מנקי ושקט ומ )טיוחו כיסודי כ5ט 011 , ומטרידוסג0ס
 (),ו וס05 . (יירה )1 טען ווין סיין , 61וה 6;ססנועס

 נזומר ועבתה. ככדה 1;1' הארץ כדור ואב"כ מ!רנכת:ס'"
 קורס ססיו)' קג, ccl הככובס, 1סעג הכהחרן סיעדסו6
 ט6מל , יחג גירוד מגו~'ס סעסוקיס יס,ו ;ן ובמוס .מעסן
 )הבגיטו of~)h 1חען וגהו תסו גמזת ההיוד עניןאסוים
 סנוב ס) יהגרן הסך נורס , מיחפת 5)היס גרוםשיות

 וקג)ו וט oloc גהר , ג1וגי 6ור ירי מקמר והוך ,סנ]נ)'ס
 יותר וסעכירוח סעג1ת קג)ס וסקלן , ,ורהו 5הד ;)זוגייות

 ג' ס16ר 6ת לרסיס 1יר6 סגתוג "מר מיד , סיכ1דוהפגי
 הנמת טיפ יונן mo . or1:1 ונין ה15ר נין 6)יי0 ויגר)חוג

 הי15ת ה01 05י 1the ;י וחג6ר טט0 , גר1רס סגנהססגטס
 סטמט 15ר oh ר'] , ת11ר וטון ט'י רק "ינו ]סרני:1יגו)
 ו15)ט , )עין ומניט מ11ר סו',1ן עג נ0מ' דגי טוס ס)שים
 גו ע1גר הקור , ההכר כמו זק דגי 5) מניע סייגון06
 )י15ת ינו)'ן 116 6.ן סקנס ומ51ה , )5ה1רי1 תוירוליוו
 דרן )הקן טוגריס וסמר 16רה 11111' מקנת רק )ט,ןוי,ייס ~Ph גטג1ר , ה0וכיס קנה e'ht1 116 המית ורן ,משיל
 סיסמות ,1רח ססיו)' קג) 0)5 גשש Onun 6מ1ר .סייס
t'Dhג1גג' ו60י וסירת ס(מט טס ס1גמס סג)ג)י0 (ס.ו 

 סיס 1)6 מיומו מקוס גיוס ;תפס סקור סוס )6 עדיין ,16י
6((י

 בנופק תלת סטמ0 גס'וח 0גס , ס'וס מן ס)')ס ספגי)
 "'ן ס5וסק ט) גטמדו וכן , סס'1)' דרן ס1כר'ס ס5ורס1'11,'
 . ושהוריו הזר the(t ססיו)' דון עוגי )ס'1ת ג0)'מוחסשה
 ;) היסו?וח טקג)ו מייוקוקס

 טגתס hot(l )ורת1 6ה,-
 , טוב ;' כקור 5ת כעסיס וירק ,5מר , קכ1ר )ג(סונעצת
 יסעיר 1טונחו תיקורו וחכירת נ,ניונו השר טמר 160גימר
 ויגד) ת.כף ,6מר וט וע) . סוי,11וח הורת פממתכקון
ot)hמן נ'ג ס)')ס ,גד) תנוס ר') , סמלן וגע סכוי גין 
 חמת ס"מ( גססת ג'ינס גס ~ph טגירוה ~S,Sh' ,סיום

כבדה
 יהודהקול

 ומכמנו 3מט1ו טהייג כמה ריחו סדן )רדו , מפנסחטו
 ממורם כו"ס 5רן כ) 5ח ססו33 העניון סנט)סכוג
 המהנ)נ)יפ הנ)ג,יס יחל וכolpn , 3 ככת)מערס
 כיונן n~tDD העיר חסר מרו)הו מכה סגיו עכר") כ)כהו יסגו , )מ,רמ מפטרג )הפך עומס3חטעח
 בשיחורשו ttnSho המן מייג וט וכ) )רנ%.יקריסו
 נסניף ר"ג . וכי שנויים וט' הזאת בהיוליבזה

 טכ5מ1ע.. השה כג'ודי מסייט הנס גנך)סיהוזטו
 כ)3 והוך , הנ"נ) הטעת ql?n כפי סירםגפ)

 , טויס הנגייס יתהדסו מערטהס ככת כי ,הג)נ)יס
 ו'- סי' כוה יחכ6ר ועול 5' סי' כר5פון סהה63רכמו

 כרכותו רק קמרו, עגמו מדעה )5 וט כ)151)ס
 . כמע"ה סוכר הבטיס קנח זרכי ע) הסטה)רומסיך
 דעת ע) וגורס , י"ר סי' שמרו דעהו ינגס 5bloך

 וכעני , סהר כמו הע"ס כר5 ס5) הוהההורס
of~nמנעייס 5ניהס ינטרך 1)5 תנוייריס ונתחיו סקו" 

 )ומל רוב וכו'. וצוהלכם : וכו' הרככותו)הרכיג
סחה)ה

~f'lsno 
 הקרכ וג) , הקר1כ סביר מת"ס הים הנ)ג)יס,סגוכ עתי הריסון כהמר סמחהוסיס

 : 1ה1)ך סתכ5ר כמו , ייהר מדגך ווטעחס 5)הקרכ
 )מס וט 5מר . וכו' הפילוסופים אצלוהיא
 אין : 1fft כסי' סיהנ5ר כמו 6נ)ו עניינהטסוטק
 ס5י% כקמרו )' ט' כסני המורה וירו . מראהלה
 כ% ה15יר רסיס היינו olthn היעזיה האסהיש
Os~IJהכ(כזו ונס . ע"כ , 05 מת QilD) פוחס 

 .  יפיליסיף כרכרי סיכר וכיו וספירייהסופפיטומס
hto1מפסיס טי גריסיה לסיר סרפב"ן גבירים "כ ג ים 
  סמכם  יפיס י"ר. בסי' וכרי טד סיג%כמי,
 קרוב סהפלםפוט טומי כ:הוכ מכס סוזי%ספורנו
 Sib)n 1%  יהפך n'lbo ייי%  יפרך, בשמרו,ליס

  טס  סני סל הסוס סמ על סיר י.ר%סין,מהמורכנ
 סר%טין מסמירככ ג"כ rh  סנ%ילו הטט)'סהיסוחח
 סגפן פויטי , שלסיס וטיפ וס. ים 1ס i'b'pnומיי

 המיס פני פי  מהסוך השויר rh הניטו , מפיספגי עי מרהפס . ריסיה  פליטיי גןטס  נשפרי ריסיוסרחו
 ממפ מהמזק alo וככן - הלרז  יסוד %ס 1%כסיגכיס
 כיסוד; ה05 1הו5 , כהוועהו הה)סנ )ג)ג)הכמוך
 נק קור or~h "1 קוס ofnn 5, הקרוב ממזווההזק
 גמקרס המבהמס תמנו מועט pSn ,וגתיסתיס

 ט"ב: %ור( פירי  נלעסגיססלפס

ואני
 סיופ מרוס סתהיגו 6ו נורסס ס6רז סקניס ומבחר , יבליגו ומגיטים סבון דרו עוניימ סטמכ 16י בינוני  סיומשסע

לסלילם
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 13זהכווי תמיש*טאטאמפר

 סהסזנמ היסודות ארבעת ואלה התנועה. ממקום רחקה כעבור ועבתהכבדח
 : ההויותתהיינה

 לאשר נקרה באסרם , בסקרה טתחדשות אצלם אותם רואה ואני הכוזרי אמרג
 שיתמצע וסה , ארץ שיהיה שרחק וסח , אש שיהיה מאד מהנלגלקרב
 : ומים אויר , המרכז מן או המקיף הנלגל מן הקורב כפיהיה

 לא כי , מעצם עצם כהפרד בחכמה להודות יביאם ההכרת אבל החבר אמרן
 האויר טעצם האש עצםיפרד

 יהודתק%
 6!היס טכהטן הקתל "יך . וט' רואה ואני-ג

 רופס 6מ bb1 , ייסורוח כוערווכמכמסו
 הטי)וסו0יס ק:ה Sih גמקרה מהמדחיס"וסט

 כי שמרס ונס . מ' ס" יוזכר 6טר היוניג"טיקורוס
 ה,זמנו סטי וכן כך היוהו מהם 6הך )כ)גקר6
 הוקנה )6 והנה . ממנו רחוק 16 )ג!נ) קר1כגהיוהו

 336 , במקרה העועניס מון oh כי יגריו ע))1
 היוחס עט , כ)) הטס ג6 כקימוח הס1כריס,נסענח

 0ה1נה תה הרך , יהירך מהקו ההטן.מרמיקיס
 גה וסלמס . אח כ! "ען סוגרך המנו כיגקוירו(

 והקריס 1!כ5ן, !כ"ן יעכס "מר וכרון !דעהוג'
 סענה נ"נ חכת) , המקרה כסו) ע) חזרה 706ערמה
 המ"כ) הסטר כי , 1' סי' פני סוגרו וכמו ,המי31
 מנוין טנח כמורקח תמהר עד , (nlhtSnהנר"ס
 3טל %ס . פסס יטויין , נסוט גהרן )הכקתמכדר
 ה,ס הררך ה,)'ך ו' ט' היהוד גוער האנוהפכ0
 Pb'in 3יר1ר )סוכימגררנה

 כי , יתכרך הגור"
 )מנ6 מס טיס "1!1 נהקייס , ר.מקרס "פטרוה33פ1)
 63תרו זכריו 0המ0יך ונסו . כהנן ומחדהטר6
 מסיס טהעי!ס 60תרו "דס 3ני וי0 , הסרקג6ת1ע
 החימס ומן , 0י1רו 1י1!ר 0סחהי!ו גור6 תגניגמקרס
 כגרי"1הו כע1ך;ו מדבר כזעת חע)ה "יך.לעיזי

 טומע ה,ה המממר 3ע) היה ו6י)1 , סאה-כממסגה

 במעט מהארץ והמים , הטים מןוהאויר
וברג

 נחפראוצר
 %m: ג)נ) טסו6 . ההטעה ממתום לשתפם:וכיעס

 ס61 סשה נ"נ) טהמח ספ,י6וח גל ג'ל . ההויותחהי'נה
 : ")1 יכודוה מ"רגטסמולגג

 י') . במש-ה מתחדשות אצלם אותם ישה ואנינ
 יכיר ג) "סר סט;י;יס t)hr מדנתן רוקן6;י

 כי6 כהפיס פטני , )הס ניידה 6ינס , ממגירו ;גד)6תי
o~u)פה;1פת1 סנף) ,מ ס6')ו , מוךס "!" 6,;1 ""מרת נוס 

 :)פי גלוי 1!6 , ג';יסס סגי) 5ע לתדפס סשייוס גלמיי
 מקותם מדד יק 6י1ס ,6רן וסקרירוח )"ס סממ,סוגריד
 מקג)יס 1ס6ויד וממיס שרן טען מס המקרס מקג)הוס"מ
 סתווטס מקרו געגע מיס וט סכלכם סיקר וג! ,קותו

 מבמרסיס מרברסס גלילו ס'5 סרי 6ן גרגר 1ז !6ס)נ!ג),
 6רגעס מפ למס 61'כ , כנ"נ) הנוטח עיי חמיו 'יםגג)

 : )גסס 6מד כמקרה מיהר "פיסודות
 (טקס גמ1 )6 . וגו' יכיאם ההכרח אבל החבר אמרזי

 גריס פיוס סיס1דיח טענני סו3ריס ;הס יעהךט)
 . בחבטה להודות מוכרחים הם אבל : ממקרס מקזרק
 )ו ספי1היח 11רה1 קנ) מסיסודוח 6הד ג) כי וזפיר')
 ot)on המקרס סיה6 יתגרן מגמתו סגגס "ן ס',נחפן
 סירם )ג)ג) סמון )מטקס י"ס הסס וב וגעגי ,)סט1ס
 וכן , (ePh מת,נדת 6';ה הנ"נ) חווטה 161 , חס)סייחו
 סמריס יתסיס גדי כסס סר6וי נפקוס סיפו ספידותגל

 פורסם מרגש , סנילים הפסה ורריק קרוג מ1ד כססממניע
 בהפרד :ס0גטיח

~Yp 
 מסיס1זות 6מו ג) OSP . מעצם

 בטעם : מקיית פרידס )6 ס1מיח, סריזס נהולנונויד
olb-טרו" מיס 0) "מד ננ)נ) כמקטרי 0'"מר 

יביב
 והרכככו כחגורו 0סרמ 1D'h טג0 מטי גחקן זה כי וה1ט3 , ננס "ו סיס ט) 6הה מיקה )ה0ק1חמהנדני
Dm(5 ו היה , ההוע)ח ,עמת מכליי כ"י( h'!DOS stiJ~s1 ה0כ)ו0 כהכריח "1חו ו)ה0וכ עניו סז3ר , 
 קרנס (unD(O טנעטה ונג'ס וטהוח קטן 3ג)ג) ro~. המקמר סידהס וניון . מקמרו 1)ימ1ח )הכ,יכווימסר
)תקנח

~pSn 
 הקרן כ) "ח הס1ננ הנזו) 3נ)נ) nbm כמהרס ,מ0וכ )עגמו יהיר 8יך , מהקרן קטנה

 "1) הי" סוכה 0ס"0 גק1זתמ סוכר מה Sb הדוריס )הס3 עוד וקטטר . געמ1 כי 6תרי1 סס עיין .וט'
 6וחס רו"ס 61נ' "מר וטה , יקרזלו סכעייס e51b השולוה יהר 0נס ומוס , הפכעיח הקטסטי)וס1"יס

 5ין %מנס כי , 3קדתוס ססיגריס תיר סקטס ל% 5יך להפזי "ין 1ס ולסי . וכו' תקרס  מההרסוה6,!ס
 : כיתור מענפית ס"ט ס,כירו Dn(? רק מיחס לי o~pno מנר וקוט%חו , קליו ג%יח סוסהתקום

 3פל סיסורוח גנרי"ח ג' סי' סוכ, ומכפהו  ס5לסיס כהטן תת לקיים ופ'. יביאם ההכרח  אבל!4
 גרס %סר פסרבריס וכיעס , יגס יותר "1 , תהדירו הס יותר ס"הר סיסיס ל3ר, במקריס ני:יסססס3ר.1 וקין , נלורהו מצגגל תספ "תר כל כי . 3ע!תיסס  נפרריט סיותבו תלד 3הרוטס סתקרס"%סרוח

 על שזור סטילוסוטיס סקר סני" , eY:P3 טגת!5 סעפי סוס וססגרל . גו לסהנדר פקוס למקרס.יו)מ
cnl~oנפלס, מפררים bSb סכל קר"וסו , כך פל ממוגי "מר  לתללך  סיסוויח %רוס גהיצה יהסו סקלסס 
 1 5לשס סר*ייס לכל ס!וריח 3נסיגס ססועל מעליון סטכל סי% כי , נגיר הלסיע ס' וגסס , 3גפליס תיסי) )חלס 1")תנו , מסמס סיכודוס פן ספורכ3ימ !ורות גהיגח לו טיפסו כתו , ס!ורוה גיסן ומסכיל אסיפעל

 רג  סופין פל לט סיקרים פס טיפי . יגי' וברב בפעפ : י' סי' סיה%3ר ג% ן הכל הלוירהטי
 פן תלה  עתר lhot'1 ס"וירו תן 3הוס סוק יוסר ס"ס טיסיס יכן bSl':t, סויר סוקרה. מפהכזפ"

כתיב

-
- - . - -  -  - - ------ -  -- 
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הכוזרי המישימאמרפתר 1*
 סלם וזה אויר וזה אש זה הושם אחד, לכל מיוחדת נצורה אך , ובחלש ובחזקוברב
 דק יותר קצתו ארץ כלו הנלנל מלא כי לומר לאוטר יש כן איננו ואם , ארץוזה

 הית שירד טה כל אך , אש כלו הנלנל מלא כי( )ג"6 "אבל שיאמר ולאחר ,מקצתו
 שוטר טחם אחד וכל ביסוד יסור פגישת רואים ואנחנו , קר ויותר אשיות עבלתר
 ואינם , בזה זה נונעים אחד במקום והארץ והמים האויר נראה , ועצמותוצורתו

 חפים ויקבלו , אותם טשנות אחרות בסבות קצתם אל קצתם שישתנה עדסתדמים
 העצטים ויהיו , חבירו לשם היסור ראוי יהיה ואז , האש צורת והאויר , האוירצורת

 נחסדאוצר
 טירח s's's סקרוג סס6( )ומר ובחלש ובחוקוברב
 יפסל הבטס מקג) י.רזןק ושויר , ו:רוגס הומס'קג)

 מ,ק סוס רק סגי)ס יסיע 1)6 , 1כ5רן otno וכן ,מפ1טס
 ויק נסנמ01ס הקוק "ין גן ס6ס , ממנו ה)1: 011כה:ופס
 ומגסס מונק ומיטוע ינו' טווי כי , מוס וט וגרטיסגמקרה
c)thGt)p1) (סמייס פ) רק הטוס ק eo~ 'סגמוס ממקר , 
 גכמו0ו גד1) ינהר מסיסודו0 5הד שסיס ר') , וגרגגמטט
 ליסודות גמ01 טמן ס,יה1 :סקומוויט נ1דט יגר גי ,מ11)ה1
 , סקרן כמו מעמיס ט0ר המיס ו;מ01 , טסרס 6) "מדנטרן
 tDD'~ ספיוס16יר

 נמו פטמים פ0ר וה5: , סמים כמו
 גס' )וסיין סרגם מוס גד1) 'והר ערן הנימו 61יריס ,ס16יר
 יסמל ס06 טת6מי , וכהרס וגהוק . )'נ( מדרנס ס'גכ1רות
 , סקרן מן והמיס , סמיס מן 1ס16יר ס"1,ר, מן ההמימנהמנק
 ואם : ס6יכ01 ומקד הנמנח מנד מקי.ס רק 5י,ס ")וכ;)
 רק סיס1דו0 שרדו ()6 דטהס גי (ח5מר ויק . כןאיננו
 סטורם );) ,רסיס סיו )6 . וגו' לומר לאוטר יש :גמקיס
 יינטל ס) )הרקס )מס מלין כי , יס,ד1ס 5יגעס סימתסוס

 , 6חד מיסוד סנה) ;) 0מ)6 6מד 0י5מר 6(0ר ס)6פוי,יס,
 ' 6מי הלק 6נ) , ג"יכ1הו (וה פיוס הפי ה6( רק , 6(וס61
 , ג)גן 5רן ,:1ד כ)1 5ג) 6חר ושמר . מווכחו מס"תר
 יסור פגישה רואים ואנחנו : מקהו קי 'והר ק,ח1ורק

 יסודות, ס0)0ס ")ה ר6ו :ע'ויוו מה סfi~tSD 61 מריוסכין 0'0 0וודס ,ר'ן :ק'; )ך :למרחי ה1ס כסגרם סול .גימור
 הלרן טס שמיס , ישו ג6הד 5הי , 7,161 1מ,ס 6רןתסס
 וס"ויר סירח מנ"נ) ,ד מג) נרהק1 טוס 6חד ;דורפוייס
 , 0ג"רן והפ.ר1ה געמקיס :1;ן ה15.ר ומט ונס , פיקססדג1ק
 ומקמל , מרמזרן oDl:nt מן רמ1ק יזהר סטיי מן ,סומקק
 5רן 011 מיס 1ס כיס ,מה כהדוקה מן :1ס גמרמקטגו)ס
 , 16ירוגס

"(1( 
 גמולו יוגרלו טס 6סר העצמיות ס,1רוח

 גיויסס 6ין , הקרן ט) :תמס 1המ.ס , סקרן וע) המסש חמיי טגן בהקיר "ע'; ר') . מחדמים ואינם :יהגין
olaעו : קצת (ווי יהיס הפנחס טגמקוס ר16י וס.ה , נוכפונט מסיסיי 5יכ01 טפין קנח 6תי :יקנ) סיס וגדין , דמיון 

 וקלת רחוק מצי )6 גזומן . קצתם את anspשישנה
 ט1ט גמרהק "סיף (סרי , 16יר 011 05 וט יסיר סהו1סס*ן
 וס"ויר סמיס קצה )ססמ.ס ג0נס , ט,מ1הו המר "מד ג)יסיס
 חמיו (ומריס רק 5ן , ;ופגי הקרן מקצה רהוקיסתור

 , טגעיוm~nh 0 מכנ1ח ק,הס 6ה ק,הס :ישכ סי*מוהס
 סוסוסטוי, . ק,תס 5ה קצה: רוי: 5)1 :יכוד1ת גומרו ה' סקסיתערה יתדי מה)' נכד סרמנ'ס תרס ה;דמ1ניס רטה (ס.5זכמ1

 , ס.מיס "ורך וזפ, מסט סו"
 וה1"

 מר"ח מהמה
 oon ויטיס 6רגטהן יההגר1 נ'ג :מוס טד , 1סגיגהו4נ)נ!

נכרים
 יהורהקול

 מס 5מהח sp מהם 6מו ט) ס01ס מיוהדתנקרס סי ר"ל . וגו' בצרה אך : וכיום , יצמותסרס
bwn, איננו ואם : וכו' סויר ונס 05 זה מהיה עד 
 לאומר יש : )וט וס גין עגמי הגדו יהיס bSn .כן

 כי* מגונם דגר מסיו )הוני6 מוכרח מיה . וכףלוסר
 )ניר 6דס כ) כלכוח 0יסיס וה61 , הנסרחסומה1
 רק לפיוס טכהס שוה וסוד ( גר!ונו כיס1דוחע)
 כקריצת or כרלי יה ר* ו)6 , כקנו 6מדיסוד
 והסעד) "רן, כוו סנונן סת)6 יקמר הקהי כי ,סמו
 )1Dh' 6 וס"מר , ממוח 15 דק כיזהר ob כי"יננו
 והרמץ מהסירו כנ 6ך , "0 כקו הנ)נ) מ)5 "כ)כי
 עכ יוהר ר") , "0י1ח עב יזהר היס , הנחג!מן

 ואנחנו קר: ויותר )כפו סמ"והף ה06י1הכעין
 , יייס שחי הנוכרח הממרכה ךהס . וכו'רואים
 כע!מיהגו מוכד)יס היוחס ע) ר"יס ;ה חחוהסיף

 כעין עין 0נר6ס מה 1SD ונס . )כד נמקריהסו)"
 , כוה וט גוגעיס ומ)רנ,ס קרוכיס היסודות היוהלעס
 61ק , 1ענמ1ח כנורה ניניהם ניכל ענוס הנזל'ט
 , ונניעהס טגיטהס ??P'?, קטינו כיגיהס ימיוןטוס
 לק נכריס היו )6 6ס ומה1'ינ רצוי לסיסכמו

 עד , כזן מהדמים "יגס והנה , הוההס כסיבמקריס
 מהממס חקרם כי , sd on)p קנהס יוחנה5טר

 ס , שיו הסמוך מסחננדוח מהס )6הדוהדסך
 , נט0 ורגמו רעהו 5) 5יט יקום כ05ר עגיויחננר
rbר,ר"טוויס וסגיו !עכס עכס יסדך bS 1 יהיו( 
 יהיס or1 )גנן. יכתו הזנוח טסם 5כ! ,עוד

 גירס טויס הי01ס מנד )6 . וכו' אחרותבמבית
 ה0הנוהס יסיה 6ג! )כד, כמקריס מדרנה מ!וףפס

 )ככע סמ0הוה כ)הס יקרה כשר עוט, 6ןע"ס כסההטך הנרו 15 סגי כי ומהימוח, הסהנגיוהכמכח
 הלכיות 6י,ה מנד הלנוי ר"טיח היה כי ,הרוון
 Sh o~P הנגהו חרס nb(o , )מטתנס המטוסנכין
 כקמרו כוון טוס ו6טסר . סגיג'הס סהדמוה מנד"הר
 העצמים ויהיו : רכיס ג!סון , וגו' "מרותגסנ1מ
 ע"ס 6) מעכס ססטהנוח "מר DJC . וא'נכרים
 כנגרס cDSIDn היכר  נגריס con  יעיליםיכין

nlDiDt, הנעתקו היסודוה )ענבי כ,, פחדמיס וגלחי 
מהס

 , תגירו ימס סיסת רזוי ד1ק6 15 גנוסר . חבינו ~DW היסוד ראוי יהיה ואז : נטלם סומ51יכ הנטמיר ג)(ו)מ'
 plnlel 05 510 )ג)נ) בהסמק' , מקבס מקרה מקו רק היכמרנה כין סגן) סיס )6 5י)1 מט5.כ , סנתוה1 טווחנהתסוי
1fV9נכריס העצמים ויהיו : מקיעו 6) ג:.ג'ע הגירו ):ס ך16י מהיס,ז01 6מי ג) סשז סיס , שקר יופי קו 

בצורתם-
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 16ח הכוזרי המיעיימאמרספר

 והביא . טקריהם מלבד בצורתםבכרים
 הוא כאשר : האלה הצורות נותןאלהי

 יהודהק%
 , ווויהס היסתוה כין העגמי ~or ההבדלל"והס כי לכונס . וכף הפילוסופים חח והביא :פהס

 ירשפו דכר' המנ"ר es!in סינף ון' ק1מססכי"
 סי) טס טים )6מר דעהו, )פי נסמך כו6ועניו
irwנוהן 1ה61 , 6' סי' כר"סון ענינו ס,גרנו מהי 

 , ג' fto המלריס היסיי1ח ג"רכעח o~bnכלרוה
 המורככיס והמייס הנמהים 1ורוח טהן olib הו6ג"טר

 ההייוה סמסמ,גס כ' ס" סוף גימרו ,מ"רגעהס
 , שינס יסורק כי המו61יס וכר והטמיפ .סהויוח
 o'h:lN cninic CO'D3DI ןעוה ו)קיהס י' סי'כקמרו
 , ")היש ,ורוה 6) נריכיס "'גס כצימגייס

 . וכו' וטייס )ומסיס 6ס כי כריכול c~hוסה1ורוח
 כסטי סינ6 1' 5,י,חיו ע) דגר ofo הרוע)והסגן

 טהר כמה משרו וכהסיעי הכטייסממקמריו
 . דוריס נ' ע) ממוגה נכד, סג! hgt t)Sb ,הסכע
 מהם והמורככיס היסודות ע) נניד פקיד היוהיהק'

tD';O)תעב "סר טהסכ)יס כמו , עגינס וצנוח( 
 מוס! יקר6סו וו כהינה וע) , ctlJ~Ja יגיעוסימנו
 החמר )ה!כיס ,ורוח נר ה,וחו הכ' . הההה1ןכעו)ס

 וסטוען'ס זעהו, )סי ידיו מעמס כלס כיסהמהין,
 "סר הסורה קג)ה "ן ההמר מגיני רק "יגסהכרטיס
 והנ' . הסורות נוחן "1!ו יקרץ זה ומסד , עליוממו!
 6סר הדתי1רוה הקרוח ע) ומותר שיר היתוסו6

 ההיו)6ני כ"כ) מ51כ)ות נורוה וכמומס ;c~h מלגדמיונו
 ע) פקיר )סמם גוס שמיוני . In:ao הססוכפס
 השיגיס כ) 716 ירקו כקורו 6סר , הקרן כ)סני
 הכהיכם ד"ה וכפי , onhlpS, הלכיס המרמסיסעו
 ה),1 הממוח היוה עם , רוע) סג) סם )וקי6

 6)ו כלגריס וכי611 . הקוק מקין (or זהפחערכיס
 הטב) ה61 המסירי הטס) . וו") ס"ד שגי התורהוכר

 כמע) 6) הכה מן סכננו ג"ח עזיו הורה 6סרפסוע)
 היו ט)6 6מל הנססדוח הסוה הנמ,"וה !ורותופוייח
 6) הכה מן סיט מה וג, , ככה ")6 ס)הסגהמריס
 סיהיה ויריך . ממגו הון כה;רמ סי )ו יםסלע)
b'Stn~כשר הסונר יעטה )" הנגר כי , המ1נ6 ממין 
hWונורח , ה116ר נורח כטפו עטר 6נ) , 16תן 

 הקוטר נורה הוני"ס "סר ס'6 הנגל כ"כ, 6סרס5ו1ר
 הגורס )ותן p~o, כ)6 כן . גשן 16מה וסמהלסע)

 וממי"%דלה,
 עז , שוע) הטכ) וה61 ט:), הסג)

 ויחס . ההוך וכלגל כגא) המיומו נכו) סב) כ)ימס

 כלם והם , והחיים הצמחים צורותנותן
מארבעת

 נחסראוצר
 גייסם וכדניס סיסורוח ע"ס ס;ס מעץ ר') . גי'בשוהם
 זכונ סוס ג) וגן , טקסס ע"ס סמטמדה ,יגס מיס "מדו!כ)
 והבחן : ננגד כמקרס )6 , )1 התיוחיח נויהי מהמחמוולוו
 טרש ס:פ)וה גומ,"וח ג"ן טי: ממס ר') . "a'Dtel~'Dזה

 זפ סיסים ויתוק . נסגרה סר,ה,י משע רסס מלהר ,ט,מיומ
 o'at 6ן , סנ)נ)ים מגיח ססס 0ופרדיס ס:כ)יסמס:")ס)יח

 S(D'hin קורס סטהן וסל , גורס תכנונכם למטס 6הדפכ)
 תמיד קוט! טהו6 גפגוי מייעל ס;) וקרעינו , ~ot):e-י

 ט) מ1יכ :סיריוס מלח הפועל. שכל שם 'ש 3יהויחס: :בו* 1ויחס גהקו :עס ונגל עה גג) גו)ס סומ,"1חגסההום
 . 0מ,י6ות גירור על מורס סרג גלעין מלה 0י6 "ג) ,סמקוס
 כיסודופ יסוד , 0מדט ספי ג;חיהה הרמג'ס נחג סיסוגלון
 : )המורס( חגון ן' סקדמח )וע" רקבון מקוי בס סי; ).דםוכו'
 טפ ":ר 6)ה' ים עיי סחט! י'! . אלהי פועלשכל
 ימפה , ס6רנעס ייס1דוח 6)0 . צורות נותן : ג"רןמטעיו
 נותן הוא כאשר : ממס גמודגג ת"ר עדיין סיסודוחפגע

 כמקמריו סיף 6נן גיפר נגר . וגו' הצמחיםצורות
 שותו ס6הד . דגי'ס גריס ממזו שוע) ט"נ)ססנעי,ס
 ולפנות ליו,טס , מסס והמ1רגג'ס היסודית ס) ומנהיגפקיד
 וותן סג' . 0ג)נ)יס מ,יטיס סופרדיס טי:ג)יס ונמו ,טנינס
 6יוס )קג) מוגן 1nlncc 1ג) , ההההוניס )המרייס1ור1ת
 וכג' . סורס )1 זוחן 610 :יסים,ורם

 מוס"
 מגס ~olh בג)

 ה!6 סעסירי ס:;! . 11') ס'ד גמי סמירס וגמ': , ספק)6)
 כפעל 6) סגם מן טגלוו 61ת טריו סורס "סר , תפיט)בב)
 סיו ט)6 6הי , ntlre)o ו0ס1יוח ס,מ,16" !זריתוקייה

 מיעל 6) סכם מן טי," מס 1ג) . גגם ")6 :)ססגהמר,ס
 המע h'i1DO :יפיס ופרין . גסגרמ תמוז מון מוני" ,ויסיס
 6גל לותן, 6100 ג"ש ה6ו1ר יעמס )6 הער גיסמיכם,
 טוס פ) גניוו ויקר היטפחו )ג'ל ס"ו1ר ,1ית געגעומער
 ~ehtit ":ר סי6 סוגי ג:ג) ":ר ס116ר תורת , הי"(מס
 ו1ת1 ספק נ61 ;ן . גע.ן כוהו שמס הפיט) ") ס"ו,רנורה
 )ר') טג) ספג) וממ1י6 ריה,יה( )ר') ;נדקה,ורס

 :גל ממזי"
 :יטיס סד , 0פוע) טפל וס61 , ממוו( חון . :ג) סו6ס6דס
 סגל גל ימס , ממס טהורגג ומס הספדות סיוט) ס:כ)'מי
 1'מ0 . הס61 )נ)נ) גנ)נל המיוהד סנ)נ)( סמו'ע )מ)6ןפגי)
 ו:ינ וגו סנוט) ס:;) מצפע סו6 6:ר ג;1 סומ61 כרע)סס;)
 סיט) י:כ) ,סיג יפע) 6) ט~6 טכ) ((tmh הסט):כ)
 ופט (oo :0,)נ)יס ברמיו )ונמו ג)נ! ג) ב;) ימסימו(

 ס61 6טר כו סומי Onth סמויע סמוקן מלגדומטגיליס
 גו )הותופ ,יגסוף וינחיסו מנגן) יס'נ זנו . הנגן)ע:פצ

יחטטט
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המנזרי המישי מאמרםפר16
 וולא  שת שמו בצורות אכל בסקרים הדקל מן נכרת הדלית ואין , היסודותמארבעת
 זאת הדמיון על שתהיה , טדקל ודקל מדלית דלית בטקרים יפרד אה , זאתעצם

 ויותר , קצרה יותר וזאת ארוכה יותר וזאה , מתוקה יותר וזאת , לבנה וזאתשחורה
 אע בי , ומעט רב העצטיות בצורות ואין , המקרים מן זה וזולת , דקה ויותרעבה
 והאנושיות הסוסיות נדרי כי מאחר, אנושיות יותר אנוש ולא מאחר, סוסיות פחותמום
 אלו כי כרחם על הודו והפילוסופים אישיהם(, לכל ישנם )ג"6 מניעים אישיהם"לכל

 : הצורות טתן משכיל אותו וקוראים , אלהי ענין אותם נותןהצורות
 , ריזח להודות השכל הכרח יכריחנו כאשר האמונה היא זאת הכוזרי אמרה

ומה
 נהטדאתר

 6% . חדלתי ואין : טס סוג גסס ועיין . ט?)מחיש
 גמקליס ר') . במקרים הרל טן נכרת : טרגי גסאן
 , ג'ג מסוק גיתי ונס משק וט , קוי ו,ס קרון וט4גד

 מטסט מי1הז1ח . בצורות אבל : סמיייס מן קוסוגדומם
 נרמס ג)גזס ס,ורס . זאת עצם זולת זאת שטו :סרוממ
 מסמייס מווכחו ופרד מין ג) וגן )נמרי, 6הר מין ,סועסיס
 . ינו' מדלית דלית במקרים יפרד איך : ג)גזנערס
 ס11רס גי מקריי רק תרי סגד) 6ין ט1מ1 תמין גלותוורק
 ר~מ;', עוין סס,ורס ומסג, , "1ה1 ומתז 0ס61 ממין ג!כולה
OJOסיומת געתן "ין ;י ,  כלויס ע"ז 6,מ סמקייי סגזנ 
 יותר Mfi : מקרס (וט 1)6 ונגן, טמור ומטע,רג

 ואין : ;דק) 16 )ז)י0 יעי הסיס ממס סרגם .פתוקה
 ג) גי ממקריס, ס6י וס'ס . ומעפ רב : כמין מן (כו6פכ טי טיסים טע1ס מקיימ~ס הסס ס,ורוה . העצמיותבצורות
 , ח!קיס יוחג קנון סרג טעמיו , ומעם יג גש , מספקמקרס
 זט0 )פי וסוף סמסיק1ס, הקקי ינהר גו יקונן סמסיק1הוגן

 otltlnho)t , מהיקוח גורמים 61סייס 6ויר'.ס הקריססי6(ומס

 ענין סיכיס 51'ן , מזזניסס סיגם ישק גמקייס "הוזרו
 1)6 ומעע רג יקנ) )Dt11Chl~ 6 (שיהו מס )פיטויס
 "ע ג' . וא' סוסיות פיות סוס אין כי : מיקססוס
 כי : ססוסיס מין )ס6ר סיס 3ענמיוה nmc 6היסוס
 בשוה ישנם : ססוגיס ג) סגוף סט1מיוה . הסוסיותגדרי
 );) ססו6 ממין פרעי 6'ס גג) מס סיס . אישיהםלכל
 גסגרמ , סרוה1י1ה סגסיכי גדורם (ר"1 מלהר . כרחםיל הודו והפילוסופים : כטגרס( דין ע) 6'ס נקה סמיןפוט

 : גהר )ג) רום תוהן מי6) יסגו קדו(הכמקוס
 , עמן סדין ג11רוה מא . ה.א זאת הכחרי אטרה

וסגרם

 עידהק%
 פס olnb , 63מרו י"3 פ' ממכר כמנקסדרר

 וכס פור 6מר ;ממכיס ט5'גס ממהו07יסס;מנ6סו
 )ומר רוסס , נוע) מכחי נ"נ )מס 6% כ"ספורום
 מוס קמרי סרסה וסרמגק . ע"ס , וט' סנורםפחן
 סטוע) ססכ) מן היוגיס ה1נךי ט6נ, )6מר ענייםיכר

 ניצן '61 וממו , ונהיר מקד נמ ונסר ויוריענונן
 6ויו0ע ע) ז3ר )ט'ף ויהסס . וט' סגסמ0גטט
 נמי וכספר ט"ו טרק 6' סער הסמים פערכספר
 ססכnibtina 5 )ד1ס ס1סיף והר)כ"נ , גיד פ'המקן
 וכממיפי ה' פ' כר6פון מ)ממוהיו כסטר סוסהטע)
 ob כמקומותיו )ך6 קוס , היינו וסרמי3 , '"נס'
 סי' כר6ט1ן געמינו דברנו קדם ויגר . הכ1ק0ך6)'1
 סימן סוף סיכן גמם מוער מעם ט ידוכר ושד ,6'
 כמתימם וגישר , פניו מפס תמכר יסירנו וטס ,י'

 סס 6ין ו06 כ) "ע) ס' ס)6 כי , כ"ג סימןהמפר
 דמהמ' )יפ" . וט' הדלית ואין : ווכחו שפ)סכ)
 )קרקע כמהנכר ניחנח סט6ס , ד' ט' ט6ס 3מלנקע
 גגי ע) מודקה נטן ס'6 וסד)'ח . וכו' וכיק)גן)'ח
 סנקר6מ וסי6 . 37'ו0יו ורש מרסון , 6עטח 16עמס

 6ץ כפרס ססס1יס מטלר ונס . )עז חסוןסירנ1ל'ס
 )סם נס 6הן ממקרס , כמקריס נוגהי גיניסססמ)1ף
 בצורות ואין : ממט ומזרנחו ערכו כמישר יקר;ו)6

 3)0י ממן 6הח כ) כי . וכו' ומעט רבהעצטיות

 . סכרך ,ס ע) 3ס6ר וסקס ן סוגד מן )כן יוחר ומגייר , מייל מן )כן יוחר כס)נ '1Db וכעס . הנסכס)נ
 טוכס 6הד סוס ט"ין ר"ג , וט' פוס אין כי כקמרו הו6 מסקס מממס) וכמו , סענמיו0 ס,ורו0 כן)6
 ע5 טסו6 ססוכיוח נדר כי . עו' גדרי כי : nnbD 16וטיוח גע) 'וחר hSl wb , 6הר מסוס סוסיוחנע)

I1iD~Oמי stoin מין סרע' )כ) 0103 מניע DIG~ , (6חד ו)כ oon mb~ (ומנרעש הוספה כ)' 6מד צופן ע , 
 סי6 ,' סייגו . וט' הורו והפילוסופים : כמווי מיס 5לס' )כ) מניע כום מכנר .מ, סהר ה6טסיוח נדלוכן

 נועיל אסיט ס' כסס "נמנו o)lb טוכסו נמו גמקרס טועניס ,0יעהו 6שקורוס סיוה עט , גימורסיעפו
 : )מעש כמוכר , nbto סנדו)ס ג) 3ו)ה"ה

 ס6מאס )3רר נוס מחכר טסגיatb1) nit~xo 6 רומ קורח סטור' מנ6 . וכו' האסטה היא יאתה
 , וט' alnho סי6 ו6ח b~rl . כמקמר כר06יח גטטו 6ח חיו 0נ60 מה והול , כמהקרעס

 )ו6ה5מר
 יקר"

 סכ0כ מס ט"ו . 3ס (ntvlo ססכ)' סמהקר הכרם קיומם ע) יגרישו ג6סר )למנח "מפס
 3סכ), טי11ייר מס כסי )טכ) מון 6100 טי11ייר כמס o)nb~o סיo)lnbo 6 כי גבורו , ג' ט' כר"ט1ןסמורם
 (b'O (oltnb דהיס מקוס כסב) ימל 1)6 נניס גסוס ה6מ1)ס nbr הנוף כo)lnb~ 6"6 ו06 עס 'סיסו6ס
 סמ7רנס מורהי נכר 6' סי' למרו )עמת מ0נם6 וט ובס . לע , למתיח חסים , מ)וטס 6פטר1ה )סערל6

 )סם יקרס דרך סי" 11 כי )הר01 . נ,ס ו)6 , בכזה ונמר ra'. מהבז' מגזי ס6עו;ל מבירורוע)יוגס
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 17 םהכוזרי חמישימאמרספר

 1;נ,ע~ה: ב :ןשבויננ
ץש

 ממרחקו "או דגלנל
 קק ' : ורחקו( )נ""

 4הם הופך אשר ישראל בני ומופתה , חתוריה המענה היא וזאת החבר אמר1

 יהורהקול
 ר.כרמ )הכע כוס כךכר כמהקר "מוגהו )ברל5ש
 כנדון כ' Dbb . ענחגו כעיסוטק יכר 0) קיומוע)
 סיסו7ות גמ7ו0 המקרה מכנרת ע"ע ע%מפ עגמוסוס
 סוס בו Ob11 סיס )" , )מעקה התוזכר הירךע)
 רוומbstnn~ 6 סנ,כרוח, )טעגוח'1פלך

 . רמס גריך 5'ןו)מפורסמוח 0מעח"
 התרכו ופה וו""

 וסטנם , הו' במקרה לזמר הצריכנו( ופימ"6
 )נו די ממכרות ר.ר"יוח כ,ו)ח כי קמר , הי"5מח
 , פקועיר,ס דין ערמו סו6 סמורככיס דין כיטנ6מר
 עם טועת כמכמס ההיים ויהר ה"ןס "ת טינרוכתו
 , ג)) )מקרס מקום סם וקין "רעים )דע ט)"ליוח
 : )הס 1Db ומצטט 5מת הקם כיסורוח מעניןגן

 מאתי וכן , ופרעיס מ)קיס "מר כקינו .הפררתה
כנסמני
: 

 תגומנס גזתי המולככיס ענין סדיןימל הכונס . וט' התוריה הטענה היא תאתן
 ועלטך , הפטומים ע) ר6יס COD 0הוקמ עד6נ)0
 עענחה "מנס , הטכ)' הממקר כירך נריךעל53
 ע) עניינה נח6מח הככל , "מהיה חולים O)Dpס'6
 "סר , 5b9P כני ע)'סס קהתו"ת הנט)"וחיפי

 פס סופךנעפרס
 כהשך , סענמי0 מעיני טסותי

סמפט
rw)) 
 שוכלו סמכוח ויתר , )07 ור.מיס ,

גרשון
 )נ)ג) קירוגו מפני 06 סס),ון מ"ק סיס :)ין%מרס
 סיס סמ,י"ות ו:כ) הע"ס גקדמוח 00וגי טרי6לו0טו

 נחמדאוצר
 לוטר הצריכנו וסי : גו )סחתין סגינו סטכ)וסגרם
 1(וז1 )מס Shon 0ס!ורוח סודו 0ע'ג פ6תר .בטליה
 כי נאמר לא ולמה : D"1iW עניויס גסס )גדופקמור
 מימם כטלקס גפויניס eh . וגו' סוס זח שםאשר
 וגן , סור ו1ס סוס וט החר ס6)סית ססטגחס פ0עסס6דמס
 . הפררתח נשיג לא אנחנו אשר בחכמה : גוסג'611
 פוק ,גע 1)6 ופרעיס סלח סהגמס מ)ק' נחג )6 16מ:1ר')

 אש האש שם אשר הוא : סמופס" סגרם מני יקסברס
 ע!פס ג'סודו0 גמקוס )ס6ת'ן סכרימס מ' גן 6ם .וכו'
 , סיקר ג) ממקרס טוין נסס ומוין , מגסס סנורם מנך1)6
 סקרוג 0סה!ק כקדמוויס :קמיו סלמס ט51ת טג6מתוגפו
 פהגוך וסכגטרס סהמ1ס נורמת 0כמווטס ר61י0 "116,ס גי , גי') nluu י61 , סקווטס ממפם כממימות מקג))ג)ג)
 0סחכוך מטני יק ש 6'ן וט, ע) וט קטים וגריסטו'

 ס6ס גה)ק' גזו)ס ותפעה יטיס גוימת ספחוסמווטס
 מתקגניס ח,ועחס וע" , סמה)סג סנטם גוף גחוןסעמוניס
 מן גלויה כטקועיס סה)קיס גס 6)יסס ומשגיסמלפסס
 י6ט יחספס )6 והפיגן , ס": שולוה ססגס כי6 ולה ,ס5ם
 . גמ)קיכס יטוס )כ1)יו מסוג)יס :6י,0 יגיס דגריסממכון
 שסל ומס חקן מס גט,מו ,גר6 ס06 כיס )o)nh 6ו6ס
 . )סחקגן 05 האי )"1'ר "1 )ג)נ) מלין ths'1, סנ)ג)תנועת
 טגעי מידיעת מסריס ס;רמוניס סיו כמס ג'ג נר6סומ,ס

 onulil %1 ט) סמג1:ס (כן 1ג) , ס0") נטו)ססמ1י16ת
 : סטיוןגטקס

 )ג6ר גזי וכו'. התוריה הפעגה היא וזאת ההבר אטר1
 ספי)וסוסייס טסויהו סמקרס 1ס טנין גי יפוט

 בגפו ט) דגי ג) סהמדת מוס ויהחייכ , גמיוג כנורקמ6!) מ0י0י מר פויס סרט סו" , 61רן ומיס 15יר גימוד וגן,
 ויום . סס61 הפי1וסוף גמטוס מספר 1ס כההדק סר:עס סדטת (6ת ,וגרס וכגר , מטגעו דגר D')D גבס יטווס6%

 מטסויפ ךגייס גין מסחף 6100 מומר סג) ויין 6מח יקדמס 0סקדיס 6הר מה,ג, גפי'ע כדטת 61ת עד טסןממורס
 6טר סי6 ססגס 111ח , כמ:והף סס61 )חומי ממון mnh מגס מגלתי גסגרמ 6(0ר 6י , סמוי מ5ווו' טוויג6י1ס
 מקדמות ט'5מין מ' עמס ססגימו סהקימס יקח , 5הר גח61ר וקנחו 1hlP) OIO ק"ש עקמו מתומר (ס 0יסיסמייגס
 ס!6 סירם נ,נ) 0ההת סנמ,"וה כ) :מומי מאה פטית שמס מקמי "ריעעו ט:6) "מר ו5מ'1 . סהדו0 ס'6מיןופי
 מסני מגיטו 0כמ!וטי0 כ:ינ htDt . ס6פ סרניה סמ)ופיס יכין ממוס 06ל ססגס סי6 מס , )ג) מט1הף 6הרשמר

 מס וט ט') 5'ג'ות :ת, ממנה גיחכו נוים זג) סמעורסמיס( יס1יות 5לגעס )ל') ,ורות 8רגט קג) 6100ססה,מר
 סכהמ)פות ויההז0 כיקודות 6)1 מהערגיס סג)נ) 0מהנוע1ח ומבחר ויגס( קי ו1ס , 1)מ קר 011 1)מ, מס 011 ,וינט

 )קג) מחבריות סגרת וולדו וסמ1גיס סמ1רכג'ס שגוי ומיני , סריגות פן )ו וגוומס 1ס!ה ממס מן סמורגג,סג0יעור
 שפוט סכינם סי6 מס )גו)ס 6הד :הומר מלהר טומן סיס,ד1מ ס) לוחו 60)1 :עויין 6מר וט 6מי . :ונות1ורוח
 , סמק מוס :6ט ,ורה )קג) קוי ינהר סמ"ק 1ס סיס וגסס , 6רן ו,ס מיס ונס "ויר ונס 06 ממפ המלק וטט,ס'כ
 שהר "tUD'1h 510 ס:ינ וט ~SD . הננותז גורת )סי סב) והקן סג) מג1ר5 הנן ג5ן י0 ע"ג :1ס, שהומימקמר
 שמרגז ש קרוג יותר וס"הר הג)נ) 5! ;יוג '!הר ממזו 6מד מ): ויכיס גמ;וס 0,היס ני,ך ס"ס ע"ג סוסשהומר
 ממיס 1111( ררו; וסיורר ה"0 ,ויה )קג) כגוס 'וחי גו 'סיס )הנועם הקן1ג מה); ט'ס6 גי'ן גן ע) , גיניססוס"הר
 גמפ4 :ס גמוש וט :וגי וכנר , וה;,1 'הנרך סגוי5 גכ1ווח )5 , גמ;רכ סיגי) )ה)1ח 15ה1 )ה!: הכגס וקת .וכו'
 מווים ::: 11"הר כ")1 )מ;ן'.0 )הס מס עטן ככו1ר' כמנס כהגר, ושוגת ס;וור' יגר' מוגנים ומטהכ . קדחקבין
 שמע :crx , '%,) ג;' ומו;ק' סהווס טענם מגי 5רגק יגס r(ah וט ע) מיג והחגי . גן גמש 'הים rn~? נטמרינוהל
 להם היפך אשך . גוגין' נהורס כזוכר מופה וטוס גטגס מז, טוס י,וייי )5 ס;דמ1ת )וטת ג' , גמור גחון O)woחן,ט

 ה ב ס"ה[ הכפרי]מפר
------- ---
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הכוזרי חמימימאמרםפר18
 הסופת יסתלק וכאשר ההויות, מן להם שנברא ומה , שהופך טה העצטים יניק
 כי , הדמיון דרך על טרכי( כלטון גפן )פ" "בדלית עליך הפוען עמך ישתוההזה

 בסת היתה הזרע וצורת , הענבים זרע ההוא במקום שיפול שקרה במהצמחה
 מת ממנו בא מזנ היסודות בו נמזנו , הערכים מן ערך הנלנל מסבובשנגעה

 : רואהשאתה
 ההית , שינלנלהו הוא מה עצמו העליון הנלנל על עסו אדבר ואני הנוזרי אמרן

 הנלנליים ההם בערכים עמו אדבר כן ואחר , לא אם במקרה ההואהדבר
והם

 נהמראהלר
 )ומס ממטס ימוך , סט,מיס מסות י') . העצטים עיניק

ו"~
 . שהופך מה : 'גר6) גוי גמ1סתי היגיסו מו"ס

 מן להם שנברא ומה : ג5)1 מ1סתיס רגו עמו יגוכלומר
 60)1 10גייס Oul , וו1)הס וסמן ס)1מ!ת גמו .תהויות
cilneגגי'15ת ממקרס גכוף )סהו'ק טס ס11ס 51'ן מוגרם 
 , 6)0י ונמתן נטפיס גכ(גהס סב) 6ג) , ו0מ'1'סלורודות

 כמ1טתיס ג;) סביר עס רק גיית גן עם דגרינו 6ין6ן
 פ) . המנפת יסתלק וכאשר : סקדמ1ת ומלמיןמטל
 בדלית עליך הטוען עמך ישתוה : טסי ירקון Os~uמדו(
 6,)1 010 סוס סח,וג מסו סרג) טוען 0כו6 0מ~ר .וט'
 16מל 6101 , 15יל Of 06 011 סיס )מס , סיסוד1ס ,ולתשזין
 ענפן (1ס 1De טס51 כמו , סנ)ג) תסרטת מקרס ייגעטגן

 וסירתו מקרס מזי 610 5מר גמקוס 1)5 סוס גמקוס ע)ס6(י
 )! סגיט סגפן ע) תגרגר גוס סגור טסיתס ומזהר , פסשנפ)

 ,1ית ע) "יתמזג עו סי0וד1ה (;מ1ג1 סג)נ) fiDt)D מרוססמצי
 וסמו ,נסן

 טנ"
 חיגת רתת )1 ,ק) גן סוס סמקרס געינו

 );) ג05ר סג) nlhfino ענט וגץ , מקוס היסודות,זית
 , גהיוג , ס6) ר') , סר6סו,ס ס0נס מן סלמון 15מר610
 1,0י (1ס טיסים יתכן ס,6 ;מו , (;וי (ום גסס "וייין)6
 ס61 16"1 מונד o((ts סעגע 60ין דגר זג) , חספוסניגס
 ומימי מ(ג'מ ;6ן 61ין , סנמ1י טמקרס תההותון

 דגר ג,
 60מת זח וסדרי קסטות מניט כ5ן סד . 1גר,1.1 גהוקוזדגר

 : סתורת 15ר )טס ונס וקין ח(ייס ס)כ061ר
 עצמו. העליון הגלגל על עמו אדבר ואני הכוזרי חכורז

 תות מזז )5 סי10וות י1ר1ת ח)41 ת"ס 510סוס
 ג)ג) 6) מקרגהס 10,0דות מומר סכות מזד יק 6ן ,שגין
 עגמו, בטליון 0נ)ג) ט) 15תh~h 1( ",י , שהקון 00ו6סירם
 סנ)ג)יס כ) 5(י מומיות תמטות כ) וממנו סיומי כג)ג)זסומ
 0ט1ת ;'ד גחון כמערג ממ1ימ גת;1עתו סו)ייס 0611finpר
S1)eיהדס ססג0 ס,5 מס . ש'גלגלהו הוא מה : 60וו) 
 ההיה : 'ותר ו), פה1ת )5 סס,6 סמסירס גת,ופס16תו
 וט ק) גס )ס(יג יוכ) 05 . לא אם נסקרה הזה-תדבר
 דוקך סת,1עס 51ח ,וכח )קג) סכנתו מקד י1 הפיג (כןסג)ג)
 0,ור0 61ת )ו (0ג'ט0 06 גמוד שמר גמ1 נגז, סע) מסמנד
 5מד (~os סנ!נ)יס (הומר ומיהר . נגז ים) סיף ג)ג)ט,ז
 ס6מריס סנ)נ)יס גוועה 1,1רס הוטס כוס )ג)ג) ימימי

 )מטה 5ין ס)5 , שוהיה הווטו יוסט 6מד 0~) ,0ההתיו
 בערכ.ם 1DV קבר ואח-כ : כ)) יגרס ג41 010ממנו
 מרד ממניע סמ1רגג1ה מוג מתז התסס 0יימ נכלחהת 5"י סטו,,יס י) 0ה!1ף מסיג (כ61 מס . הגלגליםההם
 לרנטתמילוג

"1710, 
 וסטרת סנ)נ)יס תוועץ מנד 5(ר ,

 6(ר עד , וסחר ממוס וגמטט גיג ג(עור1 מתפיףסכ51
 ()שוי גסימן וכרני , מהמצוה ,1ר1ת );ג) מ1גויסכממרים

 יהורהקול
 ממוחס ר") , העצמים ועיני : סיג ס"כנלסון

 כעיפ הלכר )6מר כטון סמורנ) כסי ,וענמיותס
 כרכיבו סכי"ר;ו וכמו . כערמו סוגר "מרטהמקוס
 ומה וכו': געיניסס יגריס רופס קמרו ע) לסי'

 כמו , ושחס והמן לוהוח . הו' להםשנברא
 ספק כ)' 'דהו 61)0 . 31'6 ע"ס סי' ססטסווכר
fi)DDolpno (,6 וס "ין 6נ) . נעני;ס 0י"מין נוי 
 מר6ט'ת ענגנו יורט ירוט "סר טכ)' מ"תדלך
 עיניך חסכ כ06ר ר") . וכו' יכוזלק וכאשר :דגר
 ר.משי'ס 'טר6) כב' מקיקה הנקוה הוה ממופהמנגז
SDוכו' ע"ך ישתווה : כנמכר סע,מיס סס1ך 6מהח . 

 כסומקתו ממויק עודוו כטפוחך מוקה 1filtDטחסיס
 פוחו )4טי) )1 חוט) ע" , המקרס כדעת)החעקק

 )סכרים הונרכחי כן וע) , כוו עע;ס ע"י )"ניךה))
 סמחעקפ רוח ע) כעלס ופס . טוכרה' כמעווההעגין
 כקטל ono גס גמקרס ;ט)1 המורככיס כ' תסיססיס
 מחמדטיס hto1 "ס מורע פיפ1) מקוס 6) ,הוזמן
 מסבוב כמקרס טסוןמן מס כפי , טונוסע;י;יס
 : 6' סי' כרונסון גי"ורו טהקדמוו כפ , וט'הגלגל
 סי6 שכריס חמו) 6סר סורס כי . וכו' 1JDQבא
 ד"ח ואח . היסודר ומונו טנף סמ"ג סחמ)פוהכא'

 כמנע ")ס נכ) המכר וכונת . ד' ס" עניתהכי"לנ1
~tsO

 ואץ , כס מהמי) טככר ססענס סס)מח 5) סמנך
 : ה:מטכח כחסוכחו כיעסת כמו , ירכה עשה"ריס
 גמקלס or3 , oh סכונה . וכו' עסו אדבר דאנין

 כפי ono כשר סמחסויס סע:יגיס;פקו
 ג6 יסס1ס , מפוען כרכר הנפוייס הערכיםמיקוף
 עס כמקרה ו0 ייומס ס"ס , ענמ, סנ)ג) תנועהע)
 מפעס נ' סף ,ס כט1) קוס וככר . סיורועונם
 מטרק כ) כי ,פ, סיפי כסער כותו שגנוח חוגת כעך ידי "טרלמט)

 מהו"
 . ץ )כובס מ5ו מהיימס

 כחגועוחיהס סג!ג)יס סכונ ,כרון '~e'bl כחוך ססוב"
 מפערת .SD~ OJO)O כמטמר1הי0ס 1הכוככיסכמהמפוח
 כן hns1 : וכו' יטחנ0 1)5 י,מ )" , מכולומסק)
 ועומד מ"מ 11 רקס שקף 1כ1DV .'1ארבר

iSD 

 הג)נ)ייס 1סערכיס כמשר, הכגיח כעות סנ1רוחסיע
 ופיך , "' סי' נר6ט1ן טוכרנ1 כמו , חכ)'ח נעניגנחי
 0חמד0ס ע) סונוור סנורוח ענין )סס ייוהס6"כ

 , סערכיס מן ערך סנ)ג) מ0כוג סוקרה מה בטיכמקרס
 סה;הס ל'"  סוקרה מן סיס 1ה)6 , גקודמחכמו,גר

היק נ 'כחי"סו וכה!ט Spnt מוח orl , מתפו "ין עד "מרוח פרוח והממיוס הליה !"'ן ענמיוס ,ורוה 0חההדטנסשפה www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 19י הטדי המישימאמרםפר

 , תכלית להם יש והחיים הצמחים צורות רואים ואנחנו , סרוב תכלית אין עדוהם
 הערכים חדוש עם שתתחדשנה ראוי והיה , לנרוע אין ומהם להוסיף איןעליהם

 : האחדות והמהינהצורות
 "סהחכסה השנתנו עם שכן כל , המענה היא החבר א"רח

 )ג""
 החכמה( טה

 החיים טיני תועלת במפר התבאר כאשר , אליהם הצורך ומה מהם,בהרבה
 , החכמה מפלאי וזולתם , לנאלינום( האברים תועלת ובספר )ג"6 'ולנאלינוסלאריסטו

 צורך בעכור שהם , וההטורים והסוסים והבקר כצאן , הישוב בבהמות יתבארוכן
 . אדם בני לתועלת בישוב אבל טדגריות שיהיו בהם התקנה אין כי , אליהםתאדם
 מענת לדחות וכלו( )ג"6 ה', טעשיך רבו מה באסרו ע"ה דוד לו שרמז מהוכל

 יהורהקול
 יט) ונס כטח) llPb) D'OSh' . המענה היאוז

 העעגס סטן מחו 6) )הכילו דנריוכמנע
 סיס כי , המקרס כטענת ר.מחעקט וגדג'טרס
 vbn ססני6 ו"מריחס , ס' סי' מוערר"סיתס

 כקמרו, איו טסמך מס עגמו מס3 וכוסיף ,יקוימח כטסק"
 גע) כעוייגו 1hot'1 , ו;1' השגתנו עם שכןכל
 כהכמס טחם פיסו 6טר השיגס שער ה53טתמוגת
 ההצק הי" הכהינע מטח . )6מר סר5טוןג"רקו
 כח כגי אטט תערס כגרופיס סכורכן מכמהגסימוי
 (otpSn טימניס 1"ס המכמס כי , סמגמיןמכרח

 6טר כטסט , 5מח ועיקרת כיסודה h'o ,גכרו6יס
 ניט)יס מרקוח ומהמזגה וכעגמה כשקרס 5ההגי6

 מרס טמטקין וכמיס , סוי1כיח מן סנעט1חיסמטוח
 גריס טס0 כמל"ט מוס וט ט1ויס טמרהיונטרים,
 הכורזן גנרי"ות סחגוק ;ן ע) . כמר"יהסע)יהס
 , מסס ממך כנעקם וסחחטכ ג17)ס ועדמקטנם
ebinnכמזוה ממס יעויין וכו'. י מטרחי כקטר 
 קנחם "פס כי , וגף טהחכסה ושר . )טונולומנ
 . גבס סק)ח )6 נס , (Oh1 )" וכיס נקבסגרפס
 : כקודמת שנוכרע ו)חייס "מריס מוסג מהםוכגוי
r?tתעירו קמלי . וט' הישוב כבהטות יתבאר 
 סנל6ס מסדר מסיימות המחכ6לח ;nfolbn המכמסע)

 מדול סוד ג"כ ע)יס העיר , (onip סמייסגכרי"ח
 כקורך נב)) והב) . ה76ס נוי ח1ע)ח )חכ)יתקנהס
 בהם התקנה אין כי : ,כרנו 8סר סכמיםסגסעל
 וחהנ)חו סמו)ס מקנח מיחס ס)6 סימנסחו'.
 וכל : וכו' כיו"כ 6נ) כמזכרות סוכרם 6)הוהיות
 מסורס מס כ) כי אומר גור . וכו' לו שרתוטה
 אפיקורוס עעוח )דמות ביי סיס ססס כדכריסזון

היוני-

אפיקורוס
 נחמדאוצר

 ס)6 . לרוב תגלית אין עד והם : ח קכן ושן ,א
 61'ן , )י.ס ח;),מ 6ין גמעם כג)ג)יס תווע1ת עריימ)11
 טס 1פ161 )6 סטו!ס (וגרץ ופיוס , ס5מהו לרגע סוסיגע

 , )!ס ~ס :1יס וטרנס סג)נ)יס מוג (יסים י') , (ויםרנטוס
 סבין טד 1;1' גחים טפט ג5מרו ;'ס סיס ד' גמגומיוימגו6ר
 סכוויס ,ורות גהן,1 מימד גורף 51)1)6 , נדגר 'גו)טפס

 וייפ 1סגט)י ס1ממיס מטר יימי מי סטפ), (1iostuסופסדים
~eslu)n(סחעייפ פו7לס סג)ג)יס ימגן ענין )ש ס)6 , סטפ 
 ומיסף ח)11 סג) וגדין , מ6ד מ5ו וגיס מפריס ס))סס")4
 גישרו , WD'1h טכוימ ס"יוג גס' ספוע) מאג) ,ולס'קג)
 ,ורם )ו ויחן ספוק) סיג) , ,ויס )קג) סוימר סוגןט;6סר
 נ,מהיפ מן )מ5ד עז רגיס סמיכם 6'ג 'דיו , סהיוגמקד
 כטייפ הצטהים צורות רואים הואצו : מייס גגותיולן
 גן סוס eteih קורס גמספרס , מפספוס חג)ית .וגו'

 עלירום : דגר פסס ,פסד 1)5 זגג וחמי( ,onp , 6מסריס
 מעט ענין 16 מין שוס h'h qbtntt . 1ג1' להוסיףאין

 דגתו )טי רבי וסיס , וגי מסס יגיפ )6 1נןנונו6יס
 )פ' סנ)ג)יס מ"כ ערגי גכחתיט למרוח ,ורותטסת"רסנס
OnD1)fi: גחם! יקו סקו7מ1ח סקורות . האחרות ותמחינה 
 : מפקסס(קר יני הס . מסג)ג),ס סה,1סס טשי טפסנו פשר ,ובגדו
 ווים , טוח רוס וגוה גן . הפענח היא החבר אמרה

 : קךקרו עם סוס ספי)וכול ורוע מעויפת hoIסעטי6
 מטיגיס שנו מס כ'ט . בחבטה השגחנו ap שכןבל

 לסמן ";)וו סניו 1rhi מסס גסינס גנרו6יס סהגמסגסימו'
 גנ1א מכוורת ח)5ס מנמס o~s מחגווניס !116 ,מסס
 נגינס ההועקו מגווו ט) דגו זגר להק ממנגחמלנגח
 י) ומסדר מגין הרס ג1ר5 ט) ו,ניד1ן יעידון וכולס ,וספג)
 נכער ס)גגוח מוגת גע) מהסיד ג,ס סבונן וכנר .6)פ

 מ'.ס געלי מירי 6) . אליהם הצורך וטה : פ'6פגמי,ס
 טגסו)ס כ,גר5יס ;) ס' סט) ")מטוו כהדס גרי)הנטלת
 ;) מנת נתסס ספי),ס1סיס 511)1 ימס חגין ומוס .סטפ)

 e'1tlh י.ח,1טס טון וטופ , 1מ,1עח1 סג)ג)סנגר5יס
 :;מו6 רפוי OtO ט5'ג 6101 , סכורי עטות טויסס טקס ג)גד )6 וסוס . )מיויסס סוגר5יס ויו,5.ס סיסודוחסמתמ~גיס
 תועלת בספר : ~olh גוי )חק,ח רק סוגר6יס ג6ו ()othn 6 סקו ממס קוס יותר (ע1י 5)5 , ח;),ח 6ין קדס,גר5'ס
 ג5)יו1ם . לגאלונום האטר,כ תועלת ובספר : ס5זס גני )ח1ט)ח סם טכמייס סוס אמו וסק . לאריסטו החקםסיני
 חגמס גנדר סם 5ין גט'מ וגבר :ג5דס 51גר 5גר ;) הנקלח גשרו גילוסו1פ6

~h)u 
 כיל "יקמר מנכי) טוס )ג כיטמוד ,

 :)6 ודקי סיווג גגכמס ר') . האדם צורך בעבור שהם : מגמהו גזרת קפי ודגר דגר ;) מימד ג1ר6 ג;1,ח )5 גמקרסוט
 בהם התקנה אין בי : ג% )מיויסס טמיזס סיס )olh~; 5 51)1)6 נענד, ארס ~ורן רק 1גר15 ")5 :יקמר 6דס טוס.הזק:
 ההקיימן 5'6 סיסמות 5)1 . מדנדנתיש'הי1

 גמינן,ה מלווח מ!י15ח סביל 1xfi ס6' . פויס מ"י , ס6זס גולח למזיריו"
 מענת לדרות : ק'י( )הסריס טיח גמ;מס גבס ה' מעשיך רבו טה באסרו : ס,71ן געפ עמס ומהן ולמתהוי,מ"ס; כ5ן- )סס סיב )5 5י)1 )גסוס גרי15חס סיס אמעט , סע1רטומ וכמיון כיף מסי" וכמלע י1י)1 טי5 וסג' , להגיףגימש

 וסאפ'ק1ן
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 : בסקרה היה העולם כי רואה היה אשר , היוניאפיקזווס

 כונת לי באר , מעט מעניננו שנצא( )ג"6 "שיצא פי על אף הכוזרי שימרבמ
 , כשלמה אור עוטה התחיל . בראשית מעשה דרך על הולך הוא החבר אמרי : הזההמזמור
 . רקיע יהי אל רוטז , כיריעה שמים נומה . אור יחי מאמרו אלרומז

 מהעננים באויר שיקרה מה כן ואחר . לרקיע מעל אשר המים אל רומז , במיםחמקרה
 ידין בם כי שאמר כמו , ברשיון כלם ושהם , והזועות והברקים והאשיםחהרוחות

 נחסראוצר
 וכף "'יניא*ישיש

- 
 גגיו5'ס ס,ר5ית סמגמס סימני מן

 ג5תר! וט, טקודס בסימן סנוגימ 6ריסטו גדס0 מ'ו גתקוסי6 , )משו ס' פן) וג) , גמזי גהפן ;גר6ו גירס ג' טישספמס
 ר') סטפ)יס וסגרו5'ס , סגולך מן גמיוג ;מסך כטונוסשג))
 6י0 דע0 גי 6ף , ס!ג!ג)יס כמוטס מקרס מ1ד סטפ),גש)ס
 ~u'h משג גס0י'ג סמולם חגיו סי" 06יקולוס טעמו6הד
 : גמקיס ח) טלו 0סעו)ס וסלם ג)) סג!ר6 גמ,'6ות*6מ'ן
 0טס , ס' 06 ;00י נהגי מנמור . הזה הסזטור כוונתט

 מיוד עתן )ג5י ס0מ') ט'ס סמנך דוד . הלך !-84י : וגו' מסטין יגו מס רסוק;וגו
 גמעטס גירס סוגי כפ' Sbo גולון וגר'106ססו,ס

 אשר המים אי רומז : ק"( )ט" ~D'1hl וג'ג ,גר06'ח
 נרקיע מע) 06י ס"ס טסן ממגר ג6ר גגי . לרקיעמעל
 סר0;וס1. 1יס ספ')1ס01,ס nc;o ס0'ג0ס hStl ק'ס ס"גרג'ט'
 סגפת ת;),ת !מקוס פקרס גיור 5100 6פ0י עיד , 0סוקמר
 , סר6ג'ט ;מ0ן 1ס !)דע0 , גיגרי;1 מנ51ל וט וגס .סעג'ס
 גהנ סמ1מור נפייו0 וגתס)יס רקיע, ימי שחוק ע)גמ'ס
1hbנ( );המיס נמו סמקוס , ו') סוס סחיט טנץ סוגר 
 , לסגריר גניור וסם , סעגיס סם , ס)י!חיו . קווסומפס
 Ot~1D )6 , ,סנרים סעגיס ס0ס סיר סגיול ל') .8ג')
 וגו . )מעי מ0ספג'ס 6ן , טקס ימ01 יולריס !!6יחל
 5דס 0ג,' י') , ג'ו( )מחי סגריר גיוס פווד זוףסידות
 נפיר01 0ס 1') סו5 וגת'0 , גגי0ס ממרנסגרוס

~t:hle 
: 

 06ר ס' משע)!0 !גר fnh . באויר שיקרה סחואח'כ
 טסס . והרוחות מהעננים : ס15יר ידי ט) סטן) גטו)סטס
 פ160ס ס;0פג.ס סטנ,יס גסו , סורס גני ניסי ס'סדומי
 וגן וגסמס, 6וס )פטמיס ס0וען'ס וו6)קט;גיון(נג)'6
 סס . והאשים : סמגד).ס ומפי) סריס מעלק סערםדום

 במניס קיס1ריס וסס , (~Ottg נ15'ר סמס)קגיס 6טשחי)וח
 ג6ויר ו;י)קיס סקרן מן ס5ריס טס סעו)יסנפרי0ייס
 גמ)ק סס סגרקיס 5ן , t'p)o, ס.גח מן ומן ,פט1מס
 סס וס05יס , סטרייט מ10ך o~hilt וסס טוגייסשסט;ניס
 הסיקוס סג0 151)0 . )5רן קרוגיס ויוסר טון גלי )גרוגליים
061oniDn סן t'ch) סיגטייס גס ,חנקו , גגרקיס סן 
 , כגס5הר1וו0 ס5מל11ס מדפה סי5 סגגו!ס וכמוגמל ,מלגס
 טלעקערי!יססע ג):1;ס סיקול ס"ת מסין סי6 0ס0גטיסוסע
 Vh וגיורו ,0)6 סין וסי , )ומווי קלוג ;00וסס%ר
 סגת ונס ומנרקיס otdie כגח הי5 !051 . מק"מ! ג6ןו6ע

 6ע'0 . ברשיון כלם ושהם : ג)'5( )טלר!יעער;יססווסוס
 סס 5ג) רוס 51:0 ר') 5י:ו , ג15יר ט'קרס מסט6מל
 0ס1ק . a'DY 'ר'ן בם נ' שאמר כמו : )גרו ס5)שיזין

510

עמים
 יוצרהקול

 % וגלל . (hv' ע) ס";הפ ממקרה כעמןסיומי
 , י"ג ט' qlD נ' pSn כמורס ויחייגו Dtltp'Dhוכלון
 מסג 5כ) ית', ה' מ1'15ה ידע )6 ססו5שתלו

 כצי וכההטרד כהחקכן וגפסזיס ה11יססכדכליס
 . ע"כ , ntbtsn מדל 1)6 מ;הינ טס וסטין ,ממקרה
 , קילוס קרס מן לותר סקרן כ) לדון תקפניוהמחלגס

'DStכקמר , קירוס 6ט,ק המלה סהטחר 06טר ,ס 
b~slnסעחו כלי ע) , "דנ!ח עז) מעליו pnbn כמכס 
 )כקו) osno nhro מקרה ויקר . טועםל"סונס
 ר,עקידה גע) ט) מקנחו ~hv , שוך לטוןנעג'נס
 קנח יד קנרה כ"סר כי , )"תר לו לעלסכחכ

 כנמ61וה ר6יס 15 סכה תוטח )דעתסקדמוניס
 6)ו כי וסמסוכט ~Da כדעחס נורו ,סנככךוח
 "ורכס וכו', כ)) nsSh )תע)ח הגיעו 61ס;מ;5יח
 )החייכם רפי וסתי נענש מוט o'o onthlinלככר
Sb16 , וסהוומן סקרי 6) 06 כי , מהטרוח כונס 
 המלאיריס הדכריס ~(tSb וכיו61 , שמס מפרח כןשיו
 . ונטסוחס כנופם סיקר onlh )עסות 6otn)boח
 סוגיר ולער , נסרי  וסיפפליפ לפיסירוס רפסוסול

 : יפ'  ספפע פפפר  נפני  Onl))D גווםוהיספי
 כונתט

~lotDn 
 : קיד מנמור ה" . הזה

 וכו'. בראשית nwyD ררך על הולך הואי
 . כר6סי0 כחה)ח סר"כ"ע דכרי הןהן

 זהה) , כרשיה מעמס טן כחה)ס דוד זכר ,וו")
 כ! ולתר . והרוח bnot והלס עטיו והמיס ,ר,לקיע ומ" סתיס טסה ו6ח'ע , "זל עופה וקמרמס16ל
 5) ))כס ס' ס) טרמוסרוח

?lPn, וכן , טיס)ה;ו 
 nhrt , מכונים ט) 6רן יסך ולמר . ממטרחיוה6ט
 , לרוד הספור  !י נס ה0כר6 גדרך . כר6ט'חודיר o)bo כבריס p(e סמ,מ1ר וע) . ע"כ , סיגןסי6
 יספר חס וגפפי . כרויון סוס וסוט חחל0וכי

 ן  נסחלס ים" bto גי פיטר ויחי , כרשפיםפפטס
fnb1פ"נ. , וא'  ויפווריס הרפ"יס  ספפיס 
 ~ef סכי15רשממטך

~1Sp 
 ו)טעמיס , סג0וכ כסטון

 ה;סמפ IPS?O ע3 )הנרוה , ונומר 13 טיוכןגריך
 . לרקיע מעל אשר המים אל רומז :ממו
 , 11") כ"ס סי' כרכתי 6ודוהס ע) דגרו קדסככר
 6)היסר1מ

 o~bSnn נכרייה ממנה הקדם לום ה!"
 D'DICIS'Dn הקטה סטינחס )6 , )רקיע מע) "סר סמיך וקמליו , סמ1סג שויר ו6מריס , וכו'ירוחנחס

 רגעת חגויי ומקוס , ותהרסי כערגי טקולין מהלס כמר סהו6 "הול פ תיקמר ו6טחר , כהס כידו631
נענית
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 ואחר . ברקיע תלוי זה וכל , שירצה ובמה שירצה מקום אל ששולחם ר"ל ,רוחות מלאכי עושה רוח, בנפי על המהלך רכוכו, עבים השם , כלם בעדם והליץ .עמים
 ושחטים , מכוניה על ארץ יסד כאמרו , חיבשה ותראה הסים יקוו אל הועתקכן

 כמו , והרים עמקים כלבוש כלח ויכטוה הארץ( )ג"6 לארץ "ממעל מקלפיםגטבעם

 יהודהשל
 15תו טקולין ספנעי ס5ס מקות אהליו ,שעכיס
 ר,ר6כ"ע דעת כי סס וגח63ל , 1Dlpn1 מסע)'1 3י6ורי קוס וככל ע"כ. , משחו"ל עלביסוסון
 משרם סכחוכ צמו , תקלס כדור סהו1nlbo 6כלעת
 נפילופ נס . רקיע יהי ע)נכי"ורו

~lnrno 
 , כחכ

 הס nltSD'1 קרומו, ממס נ( מממיט כמוממקלס
 15)י וקלס . ע"כ , הסנריל תיזול וסטסעניס
 סנליל, כמקוס ומהרי"ר )חקןטר5וי

 והן"
 הקרס כפל

 (tbun , סנריל סגנך6 ייתפל נכדור ר.ס סע3יסיי סי5מר )הכי לעס )6 כי , אתור מערכי כךסגקר6
 ה16יל pSn ה61 סקרה וגיור . %ו ומסקי"נ)1

'tinhoמאיו טנ' 6) כערך ג5'גוחו קר טפ6 ממנו 
 כלם Qnwt : וכיונק ומער ס,נ דוור וטס ,הנוחרים
 גהס לעסות ית' 1מ"נ1 סירותו ר") . וט'ברשיון
 בלם בעדם והליץ : (S1fi כמקס וחוכמותקמט
 ono "מרו ")ה, כ) ע) 3ס,נחו טדכר ר") .וכו'
 וגו' רום כנפי ע) התססך , העונים ע) רכוכו*3יס
 רשומותע)

~tnhal 
 והר5כ'ע וס(ושח. והנרקיס

 , ממית תרימה המורתח ה35ן , )וכס 5ט ממרחיוכח3
 ששלחם ר"ל : ע"כ והמרקיה, תהסמיס סיורםוסלט
 ס' טמ)5כוה נ' סי' ושכיעי נח63ר אכו כי .וט'
 06 הן ברקיע. תלוי זה וכל : )ס)יהוחגפי
 6מד ע) הע)'וניס הטמיס סיומו הרקש נעניןזעתו
 כמקומו ד"ה סי' כרגיעי עניו טמרנו הורכיסמן

 המחהיט כ) כי , 3ד3רו ינזק , )מע"הס;רסס
 רנס obt . ותוקדחו מואו סטתיס oipn ,גחמהוניס

 הקרס כזור טס 5סר המרוקע ס6ויר כן גסגו
 ה15תוח עיקר כן כי , גטטסו יובס , הר6כ"עחדעח

 כלבוש כלה ויכסוה : כווזע יהסוו טסהע)יוגוח
 הגס כ!13ס וכריס עמקים כלה OIDStl סיעורו ,וט'

 כמו מתכעס ראי סריס מס כפי orl . הנקנסססכסס
סיח53ר

~ONW  נחמראהדר

 יח: סטגמתו 1ס)'ל1ס ממטר טנין ע) גרגרו , )'ו ג*ונס"
 , )6ד1 מטר ינוקו מיס ועפי יגרע ;י ונו' סגיך 6) מןגלמיו
 מפרפי יגע 06 16 , לג 5זס סקי ייספו סוקיס ילו6סר
 גי , ;קם סיס סרטי 6ויו טויו פרט סן , ספתו תט151חעג
 ויש 5ור כסס כפיס ע) , בזגגיי 15ע) עק עפים יזין3ס
 ממגר סוגר ספויויס פ) היסוקס קייט ויתגן . sl~DnSטריו
 * שזו מעל ילקו מיס וטפי יגיע 6מו גחמ)ס סוס .כ6ן
 פפר י11ק1 סימר ו1ס , ספוח סטות ונגריס גריס נטמי00
 ph~ . fbh1 מן '~tP(O ס75 מן יווקק ססמטר יר') ,)175
 לג, 6דס ע1 וירפש סמקי0 סחנו שרטניות טוין ט)5מר
 שד . oah גני וטוטפיס נוטס סח016 סוטפגיס ספוניםומס
 מפקסס יח' טס6) סענמס סורס , טנ מפרתי יגע 5ט6מר
 סמאש ר') , סוגחו מט61,ח וטס , )רטט טחים הנונסעחיס
 ייע גס גי 1Dh ועת . סר)ג'ג( )שזפ סיעם וס61סס,וי0
D1tD16 גסס מפיס ע) 6מו עזי . זג )עם )שגיר 16;) יחן 
 , גמפניט פקיו 1.,1 , סגרקיס 16י ;סס סענה ע) י') ,6וי
 )1;'פ וממיכו e1h1 1ctcns ופ1גט מחורג סגרק קומיר,,ס

 ג15יל ססו'ס מס)'5וח מדגר אופס סו כפרנס וג) .סי)ג'ג(
 והליץ : גפסוק.ס סס )מעיין ;מג61ר , וסענמסמס6ד'ס
 ספניוש ג) ט) מקונחו וס6 סתע'ס זוד . כולםבעדם
 וסמי סססמיס סיות עס . רכוכו עבים השם :ממגריס
 עגונו ספגיס סססיס ~מר (ס סוס , s)t(tOts )6סתמית
 שוס ססרוגכ גמו , מפקו כפי תוחס ס,סנהו )המקין וק6י,1
DIDDעל המהלך : 'מפון 5גי 6) וימן נמתג טויו סיועג 
 יחס וממפ סרוהוח סחטניות ט) טמ(גיה ר') . רוהכנשי
 (ath . קירצה ובמה : נוייחו סי' קנסו וטד סעופןמקנס
 ש סס1גיר ג)ומר . ברקיע חלף זה וכל : סירוסנ,יס
 גרקיפ מוגר עוד גסיותו וממפי מסטומס ססויססטני,יס
 סעורך ס6ד מן תסוס ססמער כסנט , )רקיע מט) 6סרוגייס
 עומס סס סעטוריס וגן , סתהשמס סריס עיקיו ~rlhמן
 , גרוס וספק סההחוניס כמיס מן וגר )6 וטדיין , שרןמן
 ג'ל ,קר6 וכון , סקל גנזור וגמר ממטי סייח מקהוסנ'1
 6) טמיוס נייף , גלשי" גסיי סר5ג'ט וגמעןיקיט,
 ושלס כמיס יקת מקמר Sh . הטים יקוו אל : סוססרקיפ
 פולס חמוס גל מכוביה על ארץ יסר נאמרו :סיכסס

 , התרס ;)ש גרוס ט מ;) 1סעוגז סקס גזול וסרוס :החין ומפני , שרן מיג( נפש י') , ר,6רן ג)(י יגרז רוגזס;) מפני וסט , סג)ג)יס נמרכז חקוי וסול , טקס 6ה1 ;זור גיחי שסיס סייס יסור eP תעפר יסוו ")סיות ג,0 סלמון .ועד
 סקרן טע) וסגגטוח מסייס סוס טנס ס5הרוויס )עגטיי0 וחגלה וגגי . ,ד )"וט כיעס h'(o ועומדת ח)ויס סי6ס"ס

 מ)6 ומקרט . סמררו מסגיג סוס בוגד רק סטין משיי מס גלד קלות 16 ;נווה יכיס ט)6 ג15פן וגמטק), גמ7ספיוסייס
 ממנם מקק וש , טוס שוגי 6י,ס סעפי סוס מלז סקרו גי , גמ5ו,יס וגגעות סריס גפ)ס וגק) 15מרו וסול , )וטמסייט

 שם ממס ג6מנפיתס טקס שוגו משו טיסן שדי , שקוס 1SVG וגגטוח נסיים וט )י()יס יח' הנמחו וגורס , נגדיוחי
 י. גיא גיוס סמיס יקוו מלמר נערס ;)ומר . הארץ מקיפים בטבעם ושהמים : ,ד מג) 5מד מרחק ;דרותסמנגוונית

 מהומי סוס ממיס,6רן
 יסוד כי , וט % וט מקיפים וסיו יסידוח, h~(D וסס ,ורוח, 6רלפ קנ) ס(() טגטו)ס כסיודן

 סקלן פ) וה1פפיס אדן יסנן יקיפו סמיס (יסוד גדין סיס וין , otno יסוד מקיף אויר ויסור , כ5ויר 'סוד מקיל6(
 ~ph :תסך מגס :ו0 61ין , נד מ;) טוס סיס שין ,ירח קג) 6(ר מסיקי סחההין הרק גי מכריח מדפס ג' ,1,פ;)
 פצן כסיין וגודלי , יסומק עקוג טוס גני ינק נדור סקרן טסיח0 עד , ס5מר גת)ק ופוסס ממוס 6מד גת)קנמ1גס
 ליץ וסיס רעלן ע) סח' ו;)  ר.6יס לגרך ס' טפך מזיוו  ובכן .  ירמ ע) משג עו ;י , מהגיג 6ותס מעסכםחסמים
 יחודד סרנם :חט)ס סקרן ט) נור , סינטסלהנדס

~lpng 
 סנדולה סמפירס Sht ספמקיס 6) ממורד 6) נגיפם סמיס סיו 61(

 ססגע :גגי ומפוי . סיגסס ;רצית 19hQ 151 );סיח סמיס סמפגגיס הריס ע)ו וגס , סימ,ס ט5ר ו5) סל~קי'ווס יםפגמשס
סי:
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 הוציאח , והחכטי היכולת אבל . מים יעמדו הרים על כסיתו כלבוש תהוםשאמר
 "מקום העמקים אל והנניסם ההוא מהטבעאותם

 שיהיה עד , הימים מקוה( )ג""
QWk"6"כנוי , ינוסון מנערתך ואמר . החכמה והראות ההיים נדול מקום בכאן( )ג 
 הוא כי , המים על הארץ לרוקע באסרו רמז ולזה . הארץ ותחת היסים אלהכנסם
 כפי ההוא והמאמר . הטים טבע כפי וזה , כסיתו כלבוש תהום אסרו כנגדבנראה
 , ההיים לתועלת מכוון זה וכל . יעבורון כל שמת נטל שאסר וכמו , והחכמההיכולת

 נחסדאוצר
 ונמו , ספסר יסרי מן סכמ01 סרגם יוש פיס ישרים

 61'ג , שהרס 6) 8מי גערן וט 6) וט סיס1ו1ח הגמועס6מרו
 )6 06 , סמים יגוז ג) )קג) וסעמקיס גה!ירוח וי סיס)6

 מסי01 ג0וגס ויוסוו סקרן (0חסטע יח' מגמתו ט1דמגורס
 מחמת סימיס וק פיס סמיס טינופו מ6ו גיו)1חומזף)וח
 נעומק גלמי ס6רז, טגגטן ר.טגעייס למרו ונגר .)~ן
 ;1 לקועס נסקרן ,ומר (יחנן .טד מ5ד רניס מיס ,סקרן
 שאסר כמו : סמיס ע) סקרן )דוקט ס;ת1נ וגמ'( ,מפיס
QIMועוין . מים יעטרו הרים על כם.תו כלבוש oton 
 גסו סקרן ;) מגסס סגרי6ס גחולת סיס סמיס ימיס61
 מגייס סמיס סיו סגחה)ס ממגר (6מר מס 61מ:ס .שוט
 סגרי6ס טגחת(! , מיוקדק 11,6 );15רס , וסריסעמים
 ישו פעמי 5הר דק וני15 )6 טוי , מוין נעמיספאס
 6ותס מגס.ס סיו טסמיס (י') )!ר( ימכן ולוקס .ממיט

 ע;(י1 סרס סמק1מוס on~h גמו סריס עכשיו (מס0פק,מ1ס
 'טחיו כריס פ) סיפוק כוכח וין . גרוס כב) גימר ,נרקיס
 מיס יק סריס סיו )6 16 סריס (;;(יו גמשם ר') ,מיס
 מקיף יסוד כ) טיסים . ההוא סהטנע : סקרן מקומותגס)
 גמקוס י') . בכאן שהיה ער : ,ז מג) (חהשו יסוד06
 סחנדגוח . התכסח והיאות החיים גירוי : 6זס גויש1נ
 שמיס מן ס' nvD' ה) onhs חמס 6סי הייםט4

 ואטר : קויינו ~ph ומט עמס גמגמם גורס 6(יוסמה1גיס
 ס61 . הארץ ותחת הימים אל הכגמם כנוי 'נוסוןטגערחך
 ועט . וט טוי (וגרתי וגמר , כלרמס ונקיק' כקיןיממי)ו0

filgסמיס (יסיג סעגט נגן וט ט)ע6ורס O~b סקרן מן קלס 
 (o~c וס,סר,ח סימיס מימי סס סגחס 5ך ' סקרןפחהח
 )סח!(ע (חמתיסס סמיס י1חקיס סמיס נוגד סוס רגג(!ע
 נר6ס מדגר ונס . ס6ימס ונסעי!' 1גממי)1ת סקרןגס1מק
 סמחמ,יס ומס וייס מיס סמו1י6יס סג6ר,ח גה!יי,חהפיד
 ססמוגיס סוסיות מן וסעיסיס סקרן וקני דיך ~phחמת
 סג6רוח מי גס tttDnfin ג(ס1סיו0 וט טנ וממוטח .גסס

 , 6רס גס )סמון מפרנס 6יפ מדגר טוס ומפוי .פ0מפעיס
 otno סוגוסו יסגור ס6) ולטרח ,ס טגוס מהגר 8מרפלג

 )מס . רמז ולזה : סקרן וחמס o~nto (גמקוס)מטיווח
 : עומס וגמחי)וח )וריס (D11UD ס6דמס גחוןארמיס
 סחת וסג,יס11ho 1 מס) סחסוס י1ס גי61י1 ע, וסטנהחוס6) (ממסדי . מסדו )טווס ;י המ.ם על הארץ לרוקעבאסרו
 ודק טומר סמ),ק וגין )6 6ס ננראה. הוא ביסילון:
 (סחסוס 6פר ונ16 )6לן מתחח כס (סמיס 6מר טס גי ,יס 06 (ס ס1חליס (ספס1קיס משגיס סייגו , סגחוג סלטפ4
 16 וסט סמיס יקוו מקמר hitc סרס סגיי6ס גחח)חמסיו גטי יסומל . חטים טבע כפי וזה : ג1גוס שרן 6חפככם
 : וגו' ספץ )רוקע . ההוא והמאמר : מהגיג l?"oפגסיס
 . ספנפ גח נסנוט ספג יכולם כפי . והחכמה היכולתפפי

כאשר
 יהורהקול

 . כסיתו כלבוש תהום שאסר כמו :טיחכ6ר
 העתות כמקוס סו6 תסוס כ' סר"כ"ע נ"רככר
 . נר.כ , D'nO מקוי סיו היכטה כסר15ח כי ,כיס

 כננוע וטעם כך "מר שמרו ניקור עזןומוסיף
 מרוסס וסול סגרן עומק hto סתהוס כי ,כסיתו
D'D1, ג 6ך . נמכ , מנוגס הי5 כגרן מני כי( 

 niblo קרי סמ'1טנ המ1י"ות ע) 3י6ר1הר"כ"ע כי ס,ס, הכח1כ ככיכר שנר מהסרחממטכוהוו
 כשר ;סיחו כלכוס חסוס גירס ;ן וע) ,סיכטס
 וט גי 6))1 טורט מיס *IV11D סריס וע) ,הר"יחיך
 הריס עג פיס מימי יס כי כגס, כרמס ידועסדכר
 טיבוע מי ונוס . 3נוייס t'oa ה1מ1ת ע) גס ,נגוהים
 מייס o'o)b דגרי והסוסך 53מר1 , סמוך כמוהכחום
 וכיל . לכו חהט,;וח , סריס יעמדו מיסע)

 רות ע)יסס ככ," סיס נ"י עג , וגו' ינוסוןמגערתך
 וכמכר . כיס ג7ו) מעכס סעופם סרעס וע) ,סערה
 רופ כי , 63 )" סהו6 ססטוך ועד י)6 ניטולומג))
mnb13ס תסס גשרו , 6הו סיחה וככונס(כ W'D) 
 פ3 להקיף סמיס ענע יפי , מיס יעמדו רייסל

 מקוס ~Sb מטויו )פס יח' מנערהו יחמסו נערססקרן
 יגוס1ן מגערחך 53מרו כוון טוס , געמקיס5חד
 סור6ס סמיוסכ הדס סמ)'"1ח ויחעוון קם ו"1 ,ונו'
SDמחטנחו . bfir1 1ט' היכולת אבל , blon 3'5ור 

 שיהיה ער : וכולך סמ53ר כמו , וגו' ')ופון)מנערתך
 היגסס מקוס ע) ומכיוס . הו' בכאן( )נ"אלשם
 המלמיס מייס הכעלי ניד) טס יטיס )מען ,סכזכר
 רוב 5ין כמיס 5מר המייס כי , סמכמסוסר5ו0
 )נו נזניח "יונס 3סס מהכמס ,7ועיס,ענ,ניסס
 אל הכנסם כנוי : טיים וכמז ,' כחוכהג)והס
btD'nמנערחך כקמרו סגהו3 כי . הארץ ותחת 
 וכ51ס O'Dtfi כעמקי סכנסס פגין ת6ר , וגו'יטמון

 ומסיר ה' גהי ממי עטר וכממקה 11ריסכפערוח
 באמרו רמז ולזה : סקרן )נטוח נקומוג"ווו
 3גוירמ המיוטה ס,ס סמ,י5ות ס6) ר") . וכףלרוקע
 )לקורס כירטס כ' , וגו' )רוקע ג"מרו רם, ,פ)י1ן
 ר") . וגו' גסיך שכוט D1~fi קמרו כלנד סו6משו
 , זה "ת וס ופולריס כמעזים )רקס שמריסכסס
tS'h)השה סקרן CtnDD ונטיח והעמיס וכסיח , 
 חסוס "מרו ר") וט כי , כ)) סחירה כ6ן 6ין5מנס

שטס
 גבול : 6ין ויו(גי סגל (וגני ג) )קיט יעגון מכפתו טנויט וכי , %ק נחתת גימיס סמיס )סנ,יס עסי 6מרחץ6
 פ6ף , (61UV D'D קסעגיע פס י') . ההיש להועלת טכוון ות וכל : סין )גס,מ ירוטן גל יעברון בלושטח
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