
 פ2 הבהכודן המישי מאמרספר
 * וזולתם בסכרים הנחפזת מימי הם , ומלאכותיו בתחבולותיו האדם ידההכאשר
 באמרו הנה רמז כן זה. וזולת לתעלה או הריחים לבית צרכו כפי המים מןלקחת
 זיהית , החית תברא. כאשר , שדי היתו כל שישקו כדי , בנהלים מעיניםהמשלה
 באמרו , הארץ תדשא אל נעתק ואחר . העוף יברה כאשר ישכון, השטים עוףעליהם
 שאמר כמו , וזרעו אדם לתועלות הארץ, מן יעלה לואד כנוי , מעליותיו הריםמשקה
 בקך , הישוב בהמות טתועלות הוא כי , החציר יבזו שלא , לבהמה חצירטצמיח

 יהורהקול
 מ0מ)0 ר.מיס ס3ע כפי 610 וע', יסיעשמט
 , כמיס ע) הלרן )רוקפ ר") 0ע6 והמקמל ,כגייסן
 : טני"רפ וכמו , וכו' המכמס חיכית כפ,כ61

 כמס"מ nDb עיין זמ0 . וכו' האדם ידההכאשר
 מרוזט )0טיכ )סמ0 סוכר (nlbSn וע'משיגיס
 ימשן 6סר כ) sb כי , "הרת דלך Sb מיסס)נ'
 כליס 3מסגמ o~nb מטון סו6 , וסכרים .יפס

 0נ0ר טסוכריס שלוך בו ופירופ , מכריס nlllSDכ,נ ג~
 . %ט פגמי סכר עוטי כ) ;זכ0יכ , לגיס טבדין
 )"מס 0קר31 סר מטנא עpr's 3'1!3פ'

 : )שקויי כמיסכל סריגי כי כנמרת קמלו ,ל6טמ מ0מ)"
 ;)ס1ן , טגטד0ו ר,מיס 6מ0 )מ)6ו0 . לתעלה4צ

שאן
 נחסדאוצר

 4ס*ש ימיר ימו "סגם ~ph ממיס יו גמ%סלעס
 %6 קיים מוומ סיס ונגר . סקס גזור סמן הגיגמשטיס
 פזצ1 נסגרפ וגנט ;(סו6 מסי0וז1ת 06ז סג)סקזמוניס
 סמויס וכמקט , )מקומי מ11ר ממפ כמגרים ג(יסור)פקומו,

 פטגול מכסתם ס"ס סויר כקמרו וכמו , מה'6 ע'נס'
19hoספ6מר נזין כיס "'ג טס, גסמולס ונוכר , וכמע"ס 
 סיסיו )סמים )סם מס 5וקיינו0 גיס ;,01 סוo~no 6סיסות
 פקוס 6) ידגקן 1)6 ישרן מר;1 5) חסיד ויווייסנגריס
 ער (OSDD מט,מס טונוס ממיס סיסיו ר6וי וכיס ,יס1דס
 0151נDIID' , 1 מקוס 6) פ1ניס וימיו סיס מי נוגס;וי
 ס61פ 6פי *ס . סטון מלגו ;);' אמיד עריס כמיםיומס
 חס . יעם ימינן "טר 6) ,פטם 16ת גג) גסס)ס(סמם סיוג* גנזי , 6דס גני )0יט)0 וס:גמ0ו ~Sh מ0מ)0סיסס
 , יטמון סריס נין נ1ה),ס מטיוים סמס)מ 6מ'1 כג10גטימר
 גין סמווי 6) סמיי עויס טיסיו סמיס נענע סיסו')

 כקטר . בתחב1לות'1 האדם ירחה כאשר : יכ);1ן כריס גין וכיינו , כקרן סוטייכ 'כיו ט)5 5ו0ס כמטגגיסנגוניל
 , סלמייס 5ו0ן מגג )ו מיטיל סמס,רו0 טמן מש ססכ0 סו , סקל )משס מסקוס גמסירו0 נופ)יס סיסיו ממש תזםסקווש
 מחפטע ס6מד 6ם , 1גמ(ק)ס גגמו0ס סייס גרטיס סג! ז"פ , מוגד כטין סמסילוס טטלן געגטיות חקינ"רוכפו

 6מפ 6מס (p~g מתפעע סס5הד (הקמר גסו פמפיס, טלי ז"פ (גו, סמסיר01 סרן נסי גדי) ינחר נסו ימרגמסייו0
 ו'ג . במברש נרשות סימי הם : סר5טון מן גס) 0,וטהו סס )וה01 ספני גת סיס , 6מו0 ס0י 6ה0 גרגעוסטני

 ג'יפור פסס 'וויזס וגשר , יוסר סקרן מע) ועגסיס סס מסכשיס otno סיסיו טד anh גני יניר מימיי;סונויס
 מן נפ,)0ו ופן מר31ע גערן טסמסירו0 גטנטייס ג'ג ונמנו6ר , גגם יורזיס o)tpn ניגס מ0מ0 16 0רמיס "ןש

 ברגע יש) ספני גלגט , י'מ 6ה0 5מס כי"טון גרגע יפו) 6ם סוס נגוס מסקוס נוגד 6קס יפו) ;6ס ונס .לנוגס
 גניגל, כמסירה נטרן כלפיקס כח סטלך ומלחי , נטוכס יללך 4( ע) וגן שרם, סס וגרגיעי 0טט, 1גג4טי ,ל0114
 )מסקופ . המים לאמת לתעלה או : סרמייס בסייט יינו וע11 ט,מס סספ) )מקוס גגוס ממקרס o~no יריז0סני
 וטסי) גר6(י0 מטסם תזר רמו סוס סגמ1מור ;)ומי . הנה רמז כן : )'5( )יהוק5) ()הס הק)01יס 6ת וקמו ,סידות
 מסדר 5נ) , גן נגלמו וט סגטנול סטנם 5ין , טרי מילו ג) ימרק 1נ1' ספקות סימר ובע"פ . ג)גר ס6יס )גולך4גל6
 סמ'ס יטינו מקמי געי 6101 , )גדם 1סמיוח סס1פו0 )הוטבת ס"זס ט1גר6 קוזס (oh סיו סגן גו6סי0 מעלסשנע
 , כפיס עמן וס()מ0 סמ6מוות ;) קניני סס1גיי sh וסנט . כיס ,פ( כברן 0ו1י6 וגננו , שון ט) יטורף ועוףוגו'
 פרפר סוגיר fnht . סופגיו סמ5מר htx סט1;ו0 ס1כיי 061'; . סהי01 )10ס)0 סמיס ט0'1 ובמו בשוניתו4י
 61הי %מל ו1ס . סמו ט)פמ סביןסזס6

~DD) 

 טשקח באסרו תאוץ  תדשא אל נעתק ונעשר : וגו' 0דט6 6)
 יסגנן הנגמש מסתי "061 ו') . מעליותי הרים npPD נאסרו : גטו)ס ימגין סטנהה1 סטיר ר') . וגו'תרים
 iuPn~ סיין סי סגר fuhn קמר , סערן D')D נונס גנזי עז 1מזס ג(ט1ר סריס גפ);טחכן

 "פיס ע;" , טויס
 טק~ר סטון )ט)ייפ (יט ומפני , on~o מן oS~De סעף ט'י 1vno 16הכ סמוקי ג15;ן 00 גי , וטטג הרר נ)עמסם
 הנסיע טסורס מס );י 5ך . מגסס מי )קג) סיוגיו גטסור. גגוסיס מסריס דוג סיו גן גפו , )עגטייס וג,1דטעונג)

 ושוט שפס , המתוסס ויגפס רוטנן רופים סנטם 3עפ סס טסטו)יס קר , מספנן ומטקס נניסיס סנג1סיס סססרים)6מרוניס
 פש נדרסים ואס פליסס וליחס קור הציגי המיד סקרן פן סטטוס סס6ייס גהקקוס טנהג5ר מס ע) סגסוג טגוווסעפר
 סד 51'1 כמיס החקי ומהקיגיס ככייס 5)ש

~gnfc 
 יווה ויניס מסייס, מן ~othlv סמעייוופ ומריס , יגיס מים מכס

 הארץ מן 'עלה לואד כנוי : סקרן מן יסקס )1"ד ;,וי 011 וגו' סריס מטקס ממגר שמר ו1ס . רג גט;ע סרסרות6)
 זג) גערן יביס טיס סטים (י0 ו;) ט,5מר וכמו , ס5זס ),ורך רק כיס )" בג) ר') . תאדםלתועלת

~cu 
 טרם ססדס

 למיעלת : ס6זמ0 פני ג) 06 וסיקס סקרן מן יעלס 61ד OD1ho 05 )טג1ד 5ין ו5דס כקרן ט) 6)ס'ס ס' ממטיר )6 ;יי1ממ
 ר6יס ום וגס י') . ספייר 'טת ")6 . לבהמה חציר מצמיח שאטר וכמו : ;1)ו ס6דס מין . זורעו : סר6(1ן 016 .שדם
 שהא מלפר ומיי , 6יס נגני גולך 6י1 סגדכן ישגו ;ן סח,יר יגוזו ()6 , ס5דס )הנטוס כיו סגמ"מר01 כגרי6סטעיקר
 פוס . וגו' הישוב בהסות טתועלת הוא כי : שטס כ6דס )0וט)0 טכג) נקמר וקן , י(5 כקין hGID ההסיס ויקמלשים
 , ((ow הניר מקמיח ג15מר ופירסו יוז63

 100" כד;"
 גריס"( במכיס (וגר

 )מוגי סורסו מס סו"
 גז 6(ר פס3 6100

 לתפ 5ר*ש * )(וו ויונס וסנר.מס ינוע 5ין גי , סלמס נעדר סריס סיס סגסמס 4)6 ;י , יתרס יגויסגשש

 ס"
 ;מש
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 הכוזרי חמישי טאטרהפר84
 עבודת לומר רוצה , האדם בעבודת בעדם כנה , וזולתם וחמורים וסוסיםוצאן

 , הארץ מן לחם להוציא אמר כאשר , לעצמו הצמח לב ויוציא . בהם לעבודהאדטה
 והקליפזת לאדם שהלב ר"ל , זרע זרע עשב גל את לכם נתתי הנה לאסרודומה
 )ג"6 "המזונים וזכרו . השמים עוף ולכל הארץ חית ולכל שאמר כמו , החייםלשאר

 . לחם וכלם , ויצהר תירוש דגן והם , האדמה בעבודת יוצאו אשר השלשההמינים(
 ן משמן פנים להצהיל שטן ואח"כ , אנוש לבב ישמח ויין ואמר , תועלותם זכרואח"כ

 חזר ואקכן . יסעד אנוש ללבב( )ג"6 "לבב מיוחד הידוע הלחם הוא אשרוהלחם
 הההרהקול נחסדאוצר

 סגסמס געי . האדם בעבודת בערם כנח : מהפחו4
 סו6 וסיטר , סמ)'1וס גמטסע ס!נ!0 גמ)וס סנגור מגס)י') , ovhe טגוזס 3(ס קו6 סגסמס ל') . ס"ס עגוזחגש
 הצמת לב ויוציא : 0גסמס סי6 ס5זס ועגווח ,ס"ה
 : ס"ס (bhn סיני ו0!6 , ר"ממ מנגחל גלומן .לעצטו
 מגיע סממה ממס 0ייוו סגסמכ מ6:) שלגיר למסיביס סמ"מי מפ!ן ז') . האוץ טן לחם להתיסד אטרנאשר
 )ומר )1 סיס 0נ0מס שון ט) מיני מש ט6')ו , ~olhחשן
 גריתן ט) סגה סס!6 גמטמע וסיס , סבון מן )מסיגוניך
 ט) מסג 00!6 מטסט )סו1י6 גלמיו 6ן , ~olhמ6כ)
 כרטס 61מר נמו , נסג,) )מ'ד סו6 (h'im וס)מ'ד ,מ,מימ
 גסני) ג16 ו6ף , י(ר5, גס גסני) סטייוטו , יסרק))גני
nhiwonb לאסרו דומה : )נסמם שיי סיס סקרן מן 
 מפטם מזר ע) סול et~c מבמר יקומר . לכס נתתיותנה
 !נ!' מנר מ,מימ שמר וט סוס מסימן, גיבס כמנווגינטים
 נההי סוס גיפרה גמעסס סולמי גדמיון ס,6 , )מס)1,0י6
 ),וין סו6 ממוגמר סטטנ ר') , סרט יזוויע טטנ ג3וגס
olh~מיים נגעתי סו6 הגרוע סס!6 ננסס וייק , גולדו . 
 ט,6 , טמן מן 1חס ססס סמוגתריס ושיניס ג16 וגיצמיגן
 טנ) 61מר נהורס טפי 6ט'ס ומוס . ס6דס "ורך יקנגי16
 61'ך , %) ג6:ר סג) ס6דס )תורן 1גר16 מס טיסגטי

 טעם , נ!ס סס(וגס . )1לגו וגר16 ס'סונ גסמוט יק6מי
 גסמ!ת 6ן , ממזו וכטייס )שע4!ת ונרץ! מפג! ס"סש'!ס
 : סמטולסס )וגור סגח!ג'ס ודרן מפוסס סוט)סססיטג
 )מס ט)סו1י6 מקמר י') . וגו' השלשה הסיניםיוכר
 סועלס תיו ~גן )6 סוס סגסמוס, סוע סופלח עלונוסג

 )מר,: הכיסס כ-נס סכם (קוון וטמן )יין גס  6ן ,סבספוס
 סו6 קורס סולל סס)הס 1Dh )וט . וס6י)נוח סגטמס3ט
 , )הס סס ע) נקופת כלפורס ס6מלו וקמו , וטמן לתןל)
 : מ6ג) )ג) ג)) 1הס טטס ססרסיס גט) ועג , לושושלם למי ו,ס , ס'( )רו'") יג )חס סגי מ)ג6 ג)ט16רגמ'ט
 גוע 0)מס מקמי הקמר 1טמ6 . וגו' תועלתם זכרמנח-נ
 . היריע הלחם סמ6;)יס: ס6ו מג) סוע)ח יותריגסס טגעגוי 6מר )וט , סם)טס 6)! לק מרע )6 %ס %על

 חזר ואח.כ : סקס וסע , רנו גו וסיטי קדם ימיםשפ14

Sbבעברית בערם כנה : הגריכם 0פ)ח קנכ 
 אכו )כ% רמח מס אמר טמ6 . וגו'האדם
 כי )ך ומס , היסוד כהמוח ע) )כהמס הנילמאים
 סורס כן ע) . המ7כריוח ע) נס אוחו מ!כ6רחמוס
 האין ר") , כעיט כגס סהכה!כ )6מר גי6ורוממטפ
 )עכודח שמר כמה , ג)כך o)1SP היה נרשמוונאה
 יעכר 6טר הנוכלת הכהמם Sb מוסכ ה!6 כי ,הנדס
כה

 )ה"מ"
 . וסודך שמשר גמ! , שרן מן רהט

 מ)מימ עמר כקיאו , )מעה מוש ועש למרוויפיס
 on5D והכהמוס , היסוכ גכמומ )סרך ועסכמניל
 ויוציקו : כזמיר וחוע)תו סקוס עכודח ),ורךר.ס
 ההים העבויה טע"י ר") . וכו' ~1DYy הצטחלב
 , כקרכו המס!מר וטריו הנמם )כ )עגמו o~boיתק
Dp)'הה!טת nwf)pa מיח יזרוק( r~bo ולעוף 
 ה1ממ מגהר המח )ג כקמרו סרט 16 .הסייס
 !ירכס , גגוני נמס גנט סר36"ע טקר16 וכמוועיקרו,
 גגך יהיה וככן . כערכו סנרוטס ושממיס ,גק)ופח
 וגו', עטכ כ! 4ת ככס נתתי הנה קמרו שמיגןמואו
 מס עם מטון ני116 ויעכס . ונו' סקרן מיתו)כ)
 ויאר , וו") ר.ר5כ"עטכחכ

~'oib 
 , כגס שחי הנה

 %כל היה גרס 3! סיט מי ו)גo~b 3 )3גיהחיל
 סילק והעסכ , )"דם מותר ען סרי וב) , עס3כ)
 הנס , ככהוי יקמר 1)דעחו ע"כ. , רטט ו)כ),מיה
 כ3 "ה , הטייס זג) בהמה 6זס גכ)גס- )כסנתחי
 כ) 6ח 6ך הקרן, כ) סם ע) "סר ורע ירעעס3
 יהיס )3דכס )כס ורע נורע ען סרי ט 6טררען
oi)hS, כמגס כי ט. הגק טוס הסייס )ס6ר 6ין 
 ילק כ) 6ת ונו' הסמים עוף ו)כ) סקרן מיח)כ)
 r~nbs הר6כ"ע כונן ובס . )6ג)0 (1fifi 3)3דעט3
 נוגהי היתרו ~rh ר") (olb, מוהר ען סריוכ)

 , הכממס מן החוס מוסר טס61 בו כוון bne .)5ןס
 המזונים וזכר : מלגוו 3ענינ' ענ'ס גו 'תר סו6כ'

 כ3י6ור כזנחו 5ח פריו הצירו )6 ונו'. להצהיל שטן כן ואחר : bbn )כ) כ)) ממש רמס כ3יי שרסיס נע) כחב כגי ומ/ השלשה הסינים(bw~lעל
 יגרס6 ס)ק' ")5 . סר6כ"ע מדהרי שירקס וכמו , סניו ע3ל 6) )כציר סנר כו גהקן ינצר וטמ6 .לכחות
 (tOSO( סגו)חו הי" ר"ה וסם" . המון כענין מסמן חוע)ח' )נ"ר ל"ו' הים , סכ)"ס המ,ורס ג6מרווסוגרה
 )"7ס OS~PID כי5 סד"כ הקדמוגיס 15) סגהונס גממן הסיכם 6) מון וחוכי . 1fi~v1 )6 ו6נג' חוככיו,סנ'
 וקנוחה בעה )י עמדו 0ס כי)17הי 6מי ססכ0ני ועמן חמין דהו)ין( לס"ק כעשו מנינה ר' שעין כמו , מזוןגעק
1"'avSn מנס מכעיס ס) חומוס מסכמת סה,יה כטס מכוה( כסן פ' )הוריוח יומגן ר' כת6מר , מטקמ הסמן 
 והלתם : פניו" תקיר "דס הגפת דלך ע) , מגיס כהנהנה ענינו כנה . סגס סנעיס ס) knSn ממזיר ניח טמןנך

 ומ גר5סק המורה סגחכ מה וכררך . וכקרע ככ)) כטמוא וכסממה הדסון לניריה ידעת כ3י . וט' הואאשר

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



 85יג הפזרי המישי מאטימפר

 אשר לבנון ארזי ה' עצי ישבעו שאסר כסו( ליש 1 לאילנים הסטר ירידת תועלתעל
 יקננו, צפרים שם אשר שאסר כטו , החיים מן לסין הנבוהים האילנים ותועלת .נפע
 הנבוהים הרים שאמר כסו , החיים סן אהד למין תועלת הנבוהים ההריםכאשר
 מחסת סלעים שאמר כמו , החיים טן אחר( %א "אחד למין תועלת והסלעים ,ליעלים
 עשה כאסרו , טאורות יחי אל נעתק כן ואחר . היבשה בזכר נכלל והכל ,לשפנים
 תדו ולא , במקרה לא מאצלו בכונה ושהיה , הלילה תועלת וזכר . לסועדיםירח

 אבל השפש העדר זמן הוא הלילה כי , במעשהו התלויים במקרים ולא ,במעשהו
הוא

 קרהקול
,fbכר ג) נסס כפרס ס7קיס טס סו6 אי מ" 
 , גג)) נשר )מעב מוכר ס)מס כן כ%).זממי
 מממש ומעמל מידוע ס)מס ע) כסלת גימל וטולמס
 ))כג מיומי סו" גי יקמר סטוי nD)O ועי .סמיגיס
 סיות עס 6יס; ט) ממייננו עקל )סיומו יסעד,6;וט
 כע) ולמנמר . ס"דס יכיס )כדו סוס ס)מס ע)ט)6

 מן הו6 טס)מס , )ככס וסעדנ ע) וירץ פ'געקידס
 מן מפלס מן 1") מכמסו וכמנט , ס)כייססמסעדיס
otbt~)wד6% סעד60 טח6 סג0וכיס ומן , btOt 
 לג'ק , גק הרוה;'ות סגה,0 )מנק מוש)מין

 והכל : ע"כ , מייס 0ונ016 ממו ס)כ 6תp'rnD טסו"
 סמווכליס 6!ס סב) ר") . היבשה בזכרנכלל
 ולא : סיכסס oh~m ריכחוכ כמקמר ;כקו סוסעד
 מעטם כעכס חסו ס6ין סטנס וכו'. במעשהוחהו

סכור"
 . מכוון )חכ)יח טענו ממיס סנור כי ן יתכרך

 כמו במעשהו התלוים בסקרים חסו 6יןונס
 . 'כע )6 ועלסו 3ע0ו י0ן פריו כי . וכו'הלילה

Oflוגו' )י)ס וימי חטך תסח שמר כמס 6נ)ו רמוז , 
 ט Pbn מעדר סיומו עס , מטך טימח סו6 וטגי

 . ממנו סמטק סחוע)ח ענייפ רק , סלע) ידחפיסת
 לירוט1ס,6

 ;ס)"
bti1DO 1)ab גילור נורך מידי 

 6תס , י' ט' כאיטי כקמרו נו כיום ע3סברס
 כפו , 6מד כנד סמג'ע כו6 ממונע טמסיליודע
 , סעכעי כככדומס ונטוס סשיס ט0חח עמוןמכסיל
 מקולס ס;יע 610 סעמו7 מסיר כי נקמלמלנמנו
 "מד אין שסיר קמי ג"כ יקמר גנז or~l ,וגו'
 ךכר קינו סססעןר ומע"פ , ססעדר עמסססו6
 ססו6 כ4)ס נר הככס כמי מנקמר כמו כי ,נמש
 טעסס סר6וח ססטסיד כמי (1Dh כך , סמלךמיס

 יסשס שמר יחשר סטילופ or ו)"' . וכו'מעורק
 . וכו' רע וכורזן ~ots עומס הלך וכולך "וריוזל
SD116 )6דס טס מס מי קמרו סנן כן גס סוד וס 
 Dllb ע"כ. , ונו' טקמ 16 מרט 16 6!ס ימסמי
 כטעונת יד תסכות ע) )6 סג) יהכ6ר תמכר טט0)סי

 כנת ע) 6כ) , בו )סח)וח b~b טסלי ,ססעיל
 of דרך וע) . הגממו sib ידוע )0וע)חמטין
 חסו קו עריס פסס הכחוג טימר מס סיפכיתכלל
 , יתכרך מלחו נסטנמס סכ) )סי01 כי , כסוולכני
 , הסעיריס "ש' %רן סמ0הזט ג)שיה

כנין געי

 נחסדאהגר
 ישבעו שאטר נמו לאילנים הטמר ירידת תועלתעל
 , ממיס סס סנירו) סופתן 1rut וגו'. לבנון ארזי 1לעצי
 ותועלת : רוממחסו חמוס גובסו מיס )'6( )'מוקץ)וגמ'ס

 טסטנמח י') . וגו' החיים טן לם'ן הגבוהיםהאילנים
 סיגטס נגס ס' סגממ)ס ונמו , מי כ) פ) מוגרס סיססס'

 )קיים גג1סיס etnh חקן גן , ס6ומס כמט זג) 6וס)מוסג
 ממסם וסס)פיס ויטפיס סגגוסיס סייס וכן סנ!ריס,מין

 גמכפס מסיי ג1י6 וסברס סס"נהס פקיקות ונס ,האניס
 on~iw וקפי . חקופ גמשם מוגגו ומין מץ %)טגר6
 סמק;מס )1)6 סוגם ;(מסיס וסיו 5דס גזי (bhnסוגים
 פשי סישיס וגן , 6)'סס )ע4ת יין טלין סגגוסיפג6,)טת
 מוסגס טכוסן )1)6 , סוורסות מירס )סימ פוף סיוסטוחט
 יגוייס סימל חיופ Phn סייסגמרוס

~tSD) 
 וגן , 6חויסס

o,)DnOסגורך טחקן )1)6 גמזגר, ;שסיס וסיו פלוס )6 טס 
 מפי נסתרים סם 6טר כס)טיס הורים לנקל תתנ%ותגסס

 on~s גס)מ ויסימו שוס )6 פס שניס 1גמ'ס ,ספורפיס
 46 ג) נתומר . היבשה בזכר נכלל והכל : )'(למטתי

 , כיגטס וחר6ס נמ5מר י)ו)יס סס מייס געתי 0)ססקו;'ס
 אל נעתק ואח'כ : מוינו גיס חקין ומין מין ,כ)טיק
 גוקיפ מ16רוס יכי כתסיס ויקמר מקמר 6) . טאורות'הי

 סקסן סמ6ור וסוף לסוערים. ירח עשה באמרו :סטמיס
 טס'פר )פיה ימגן סגמוג ס(פ ולפי . ג)י)ס למטו) לקחוטסם
 טגי"פח ג5וסן מתוקן סירם סמס)ך 'קרחו, מגמח ס)'6ותטפין
 קנביס, סקיצת ט15 סירג רוג טפס ג,"1ן טססמס גזמןסקין

 קרונ רק מקיר 6';1 חרס, גשי ר1ו;1 גממס)הו,סילם.
 , ס:פפ מענד 6! פסילם מפני ו,ס , סקללס ס)י)סריעול
 6( ססו5 סטמס מן מטרפי גמע) סדרומיס גמו)וסוסוף
 R~he פ) סירמ קפח גן ומטי 161 ט,טו,ייס,גמו)וס
 גסס61 ,פון )ה1טני anto סט1טס סיופי קפח ימו קערס,1טס
 טסירמ מטס וכס , גום קל,ג ר') , סדרות"סגמו)1ח

~VD ממט ססמטמן miun ססמט ט6ו גזףרף וגסתך . גקיל,ג 
 כ6וק' ס4)ס ג) וסורך מער סירמ סירומייס,גמיעות

 וגת , סלמס )מקס סמ;נז סאתי גמ1) 16 שוחומפי
 ירש טיס שמר נוס , נמאיס מעם )יודמיסטמג61ר
 'יע סיס קמרו וסק . הלילה תועלה וזכר :)מוטדיס
 מלתו גגונם (סו6 סירותו ירט ומעת . סקיטחו ר') ,מג161
 תהו ולא : זףטן וימס סקרן מן יסקס טסטמסיחגרך

 : לחומס יסים ")6 גמטטיו יגר סוס סאן ו') .במעשהו
 העדר זטן הוא הלילה כי במעשהו רוולוים בטקייםולא

 O)nh , גמטטסו תסו אין nve פס סימר hnrt .השמיש
 nDaoc ומקהל , ג)גד מפדר רק מפסס טוס 6יפס)י)ס
 סיסות 6'כ י13ר 1)6 , מסג'ג ס5ר,' פור ג) )ס5,רטסי
 ונתך סגזוי הק' סימנס גסגרמ 151 , סקרן סגיג וסאןס1גג
1'Sfilפ סיגפ ג15ח1 וט, 5וטק מגני טוקפ וגססו5 , מקיר% 
 , חקור )6 ס' יד גי , סגנגדו ס16פק ט) ס"מ: פעיית מןסומכן

061
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הישזרי חמישימאטרםפר16
 פן לו שסמוך ומה . לילה ויהי חשך תשת שאטר כסו , לתועלות טכזזן זה עם"וא

 והחיים והאדם , ביום והאספם בלילף והליכתם לאדם, המזיקות החיות בזכרוןהטאמר
 הנה . ונו' ולעבודתו לפעלו אדם יצא אמר כאשר , זה כהפך האדם עםהרנילים
 וננדר , המאורות בזכר כן ואחר , הנהרות בזכר כלם הארציים החיים לו נגדרוכבר
 אינם עניניהם ורוב , כטים אשר החיים זכר אלא לו נשאר ולא , האדם זכרעמהם
 אשר אלה וכרון על ושנה . באלו כהגלותה לנו נגלית איננה בהם והחכמה ,ידועים
 ומח הים זכר על חזר כן ואחר . ה' מעשיך רבו טה באסרו , ננלית בהםהחכמה

שיש
 נחפהאוצר

 מ15י טור שגע סיס ס' מיןפס
 ויסים ס"מ( נמו זיו)

 61סינ1 , "ין (תוי );ן י1ס חמם ('כיס טד טקסי"מ מקט 6מד מ6,י 06 161 , סטמי מן סג,נ) הרי מדהגרח1ק
 מקיר "יזו );טמיס רק וקילס, מקס ;) )ס",ר וקנס )6סירם
 מפר כ"1זט ימי 1ג(6ר , 1גס1ס1 סהודט otfne כמו ,ג!)
 1גס11 , סח71( הס קנזס 7סייוו , גהה)הו ס!י,ס מןק"ת
 אבל : סועד( גהקי ס)')ס ו;) , כהון( הוי )"הרס)י)כ
 (ס"מ( ס(ט1)ס 61ת טס ר') . לתועלת מכוון זה עםהוא
 :יחס סג1ר6 ;1ו1מ היחס מהחח, כ;1נ7 ס"קק גו' ט)עולס
 חושך תשת : ממזו :(קט ס:61 )מקוס 6ף ג:קיט1תתוטרח
 ,גרי"1מ ס,י1ס מקוסיח סטגטייס ארו נגר ;. . לילהויה'
 ה"מ( סיס 61')1 . פיס 1:ימ הנמאיס 1)ג'יelh~ !1גי'

 , סמקמיד הומו מהמס יגסס נ) טרף סיס כלרן וימממיר
ovh~t(;סיו חייט נעלי ו D'Dt'D מנ61ר ו1ס , גם 11טירי 

nllust), 61כ6'11 סייח גמ16ר (15 ומפוי . ,נכס תוט1ת 1ה 
 , )מ1טדיס ירה עמס 1thfi ;מו , )מוטןיס ורק )')סגב)
 המאמר מן לו שסמוך ופה : וכהר חנטנה י( גוס כנס6מל
 )"דם סמויק1ת סהי1ח גשרון : מ"1ר1ה ימי (! .הזה

 . גוייסופינחס
"1:1 

 הרמוס נו )י)כ וירי מטן הכה "מרו
 טוקטיס (ימיו 6יס )נזי חוטבת כיס טגוס ר,) , יטר היתז;)
 ו(מ5 . סמ1יקות פיוח )(יני ערף יסיו 1)6 גגס,כססיס

 סג(יריס 6מר ט'1 , :יטר היה נימשח ,( חודרה ומסחלמי
ot)filnס;סגתס :טגטס מלהר ר,) , 6;)ס מ6! לגק: !ערף 
 "(ר , ס5דס מג,' 'ר6וח סט1ר;1ת ~evn (תס.יוסס6)סיח

 וט"! , גמט11והיסס (fillnD כס נמי בכ76ס טח ;) ;ןע)
 ונס . טפס )גק:ק ס)י)ס בסס ~Ua גי'"וחי1 ע)סמום)
 גיוס . ב.ום והאכפם : וגו' ,":(1ן סכם( הורהסימר
 הרגילים וההיים והאדם : מ;11קס 61) סיטר 8)נ6ס('ם
 , גסס משתמט (הלוס סגסמ1ת נסס . וה כהפוך האדםיתז

 ot~na !גפי רמו ו)טגודהו . גיוס ethil~t גריספ;ו'ס
 ("מר שעו , ס76ס עטסרגי)יס

~sDD) 
 ה~ל מ,פ,מ ע)

 סלדם (שגד גסיסתו טר') , ס"דס )עג1דח 1ע:ג)גסמס

 יוודהפול
 ,ט'. לו שסמוך ומה : מ7וקדקח 3כ1)ס מחוקןכזין
 וס ע) דוריי tS'btt 153 , סק71ס ") ומסך וסכ)

 עד , וגי )יגס וימי מטך חסם שמר כמו ,ההקר
 ירטון, מע1ג1חס 1"! י6סטון סטמט חורםקמרו
 הורס ולירך ומטס , ס)')ס חוע!ה ע) כוספכורה
 הרגילים ההחיים והארם וו"6 . סיוט תועלתע)
 1סמיש . וכו' אמר כאשר זה בהפך הארםעם

 כי , ערTP 3~ 1)ע713ת1 3"מר1 ג;))ו עמוהרנ,)יס
 הפר מ)מימ למעלס שמרו ע)יסס כיקורו קוסככר

 כבר הנה : כמדוגר ~o7h )ע3וזח ועש)כהמה
 סמייס נכהו מסורו הכגדר ר") . 1;ו' לונגדרו
 משיגיס המט"מ 63מלו , סגהרוח 13כר כ"סה"ר)ייס

 המקורות גבר וכן , וגו' טדי מיחו כ) יפקוונו'
 )י"ס ויהי עטך תסח 1ג1' )מוערים ירמ onpכקמרו
 ((ss וכן . 1נ1' הכאיריס יעל חיתו כן הרמסט
 Sih כ' סמק1מ,ח, טוי ס6דס ,כר מספורכניר
 וע"נ )כהמס הניר מנעיח "סר הנהרות,כרון
 5יס '% "מל המצרות ברון ו"1) . הטס)עביה
 וכלו טיסים ר"וי וסחכ)יח מעקר )הי1ח1 כי ,)טענו
 סנר סוסמ6, עיקר סיסים וטסטר . !גרכה מקוס3כ)
 , וט' הטיס ,נר צנרר וכו' הכייס )1 נגררוכ3ר
1ה1"

 פסטורו סנחג)ג)1 ומכונס , "דם גורל דרך ע!
 סר6יחיך וככר . כקמור וסמ6ור1ח סנהרוחנו;ירח
 סמרך סע) , ו)"6 ולגט כ"1 ס" כרגיעי17גמהס
 אלא לו נשאר ולא : עויגס 'pblD עגמוסוס
 "מד )5 5ך ככ)) ;ן 6הר ויוכירס . וכו' החייםזכר

 סמכמס כי , וגף ר3ו מס כקמרו יתכרך סכמוע)יסס
 : וסול סמ3"ר וכמו )עי;יוו. )ג)יח נזחינסס

ואפר
 פמט)מ נוכרו . הנהרות בזכר : גורס 1ג1% ס"דמס ס) cnile ;הי ;) ר') . כולם הארציים החי.ם לו נגדרו הנה :גס

 ס)י)ס נמדה והוטפס . המאורות בזכר ואח,כ : (גס1ף סהייס ופר ס6')1וח וגוזרכן , (די הית ג) '(קו גוה)יספעי';1ח
 6דס י,6 6מר וגמ"1רוח , ס"דס תנגודת 1ק:ג ונו' מזמיה ;מ'( . הארם זכר עמהם ,נגדר : יער )מיחו סיףגק(ת
 גי6ט גמש (ntrh1 טצמק(ס סמ"מר1ת נעוין דגריו (סיי נוס והכוסס . ס"דס והוטרח ומכן (ס;) מפוי ונס .)טשו
 נפט כפן מ11י6 מקמר 6ן , משרוח ויני , סקרן הןס6 , ממיס ישו , רקיט יסי , 716 יסי מקמי 1;ר וכוס .מסימן
 . ענוגיהם ורוב : (גמיס סיגריה 1;)) סמיס (רן ;נרנן רק )ו ופר o~nv , 6(1 1ס6דס , נ")1 1;,)1 כעורת 1.1,רהוחס
 , )קיומס ומין מין גכ) סגורך (סקג'ע סה;מס סימוי . בהם והחכמה : )OtD11~ 11 "יום cnicnt טכסם טניס גריהעוין

 nsnp נחומם ;ואס . ה' wto'1 רבו מה : (גידכם 6)ו ופרון ע) הפס ושבח . :גיג(ס מ"פ סרגם נוסס גלמיהנדונים יוסי (נים (גריוח 6ע'" )נסוף סו;ירס ופך , (ניגרס נג'מ ס,נ)ס גמ1 . באלו כהגלותה : קוו וגלם 6י,0וסטופה0
 וסרורס מהקנוס וירקו מקד יחג1111 ;1!ס ctfi גו' DA 6דס גני ונס . פרן ).1(ני ,פית כמרמס ר') , קויתן פרןמפס
 מסטר וקין רם( (ס יייס 1רהג נדו) סיס 1ס 6מר . 1;1' ה.ם על חזר ואה"ב : ידיו c~Dnl ;פיו ג(טל יקרס ס' ;ימעוג
 סגייופ למוס , סקרן מן וס,6,1 פומה מן cf~n סגפי מזון סג1ר6 תש סינוס נריוח מנסדר ר') , ניוקח טס קטונתפיות
 (וחצי , מסטר שין רמ( oc (6מד 011 . מהג.י1 1י11ן 1ס6ה7 סקע1ים ג1)עיס טסגי1)יס מס רק טגע' פון )סם 6יןשגיס
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 זפ ירהכוזרי המישימאמרמפר
 וירא לאמרו כנוי , במעשיו ה' ישמח לעולם ה' כבוד יחי אמרו לו וסמך , נושש
 ויכרך וישבות השביעי יום על ואמר , מאד טוב והנה עשה אשר כל אתאלהים
 אל האדם והגיע , בזמן ישלמו אשר הטבעיים המעשים שנשלטו בעבור ,ויקדש
 אינם שכלים שהם ספני , הטבעיים לכמות צריכים אינם אשר המלאכיםטעלת
 אנמנו כאשר , זמן אל בפעליהםצריכים

 יהודהקול
 הורקת . וט' וישבות השביעי יום עלואסר
 עימס )מנוהה מיוהד ה51 הססת '1ס כי 5נ!והנהוג
 ספח ג,מן הטכע"ס המעסיס ;) גט)מו סתר)מה

 phnelb~ ttrS ההסכלה טעונה 3י ולהכנסכלמיס,
 010 החג1עה ")הנמכך

 מ13"
 כרגע ;י , כעגינ0

 37קה סנפה 1הי6 , הסתיט )מקנס הסב) יסיר"הו
 הנסכענס

 הה1"
 קמה כוה וומסך . מגוכד ה' קזוס

 , מעטם וזיווו מעסה ;)וי 1נ1' וי;) 1ן"!, ר"ג"עסכתכ
 נס ויק) סירס וכן מתה, עטה !" "מרכקילו
 סרס nDO' פיוס , עסה "כר תוקעתו לעס .ויסתוה
 הגרי"והמ:, מ)":חו, מב) הסתיעי כיוס ויסלח ולעס . הטףי1ס

 ו:ק3יע', י1ס 5ה 5;היס 1י3רך . סגר"
 כנופות ההמכס הוה 1כי1ס , שגה nccin 3ר;הפי'
 1הסכ). הרר כה 31:טמוח , כה1,י1ת ;חזמה
 , הסריו כמו מעכס גו געטהס ט," הוהוויקרס
 InStpp טעיתה "ן5 כידו הח,יק והימכ"ן .ט'ע

 3וס קמירתו ונסכה 1רחכה , עקרב עקי,ה)הך5כ"ע
 כסרסי ה3ר ט) ךכרו קזס שגר . ;מעג:)מעקה
 כקמרו , הזנוק )ענין התכת יום מנצח ע) ה'סי'
 )ה7כק מעמן קהול מטעי הסגת י1ס הפגועופרי
 גקסר כ)ח' המגח ענין ומהירח . ע": , הנהיכעוין
 , 3קר ויהי 1יהי,ערכ 13 :,:ר )" כן ע) הומןעם
  1VtD1 הקלו פהעמוח מחר העקידה כעל כרכריכי
 ווכח or ומצו 1!5 ההגועה ע) יעיז והומן ה,מןע;
 גיוס ההרעה 5) המי1ה7 המסיג נמר "יך ,זה

 והגיע : ולה bS המנומה ע! עומיח ס1ר5הסכיי
 כיקורו קרס כגר . המלאכים טעלת אלהארם
 ננחמנו 5וס נעסה הכחוב ת"מך גי נ' סי'מרגיעי
 twbSn תורח סייס עטייה ") רם, ,כדמוענו
 כיוס והנה . וכו' גמררנס "!יו הקרוכיסומטרחיו
 כרצו כפוססם הוו ה"זס סומנה הסעסטכם
 3)6 המלמס הבכוהו סע~ח קנס גו גי ,קיוטה

 o)'b המ!י:יס כי , מינ!ס ט! bn:g מעיןאן
 הטגעייס 3;ה1חגרטיס

 )הוני"
 ,ה ינגד 1)6 . 1כ1' ח:!יס טהס מפגי , הטען"! ה"מ מן ט)ימ1הס

 הס 5,)1 פהמן5גיס ג' ס4 גרגיעי מהגנו!מס
 סיס )הור1ח דח 3כ"ן עו"נ1 6'ן כי , גבסגע)'
 גערי OP .,. cnvo וינק תמיד, 3;ע) טכ!)מס
 כי )סרס עגי 1יח4. טסה. ;ממ"ר רומי דקגסס
 , סדר SP הידייש הכרנת סקרי )הורה מנתכיהה
 תררנה "ן 16הה סכיניו עי ג' סי' גרניעי סוללכמו

 כזורח ה"דס והtb)no 51, הנהי הסוג מןקר1גה
t')bSn'ה51 הסע גר1כ ה' י11ס יומס . קמור וא 

 השמים אחד ברגע יצייר השכלרואים
והארץ

 נהמראוצר
 רגמו גמו)זהס מ5ד מתרג'ס מס )מ6ג) שיוסיממחיס
 )מ5ג) 5)1 גזו)וח עס קטווח nsfn ומס , גיניס((נר6ה
 (מקמר מגפר 6וכ )גוי ק1ט)ח1 טרמו סיס 51מוס .6)1
 גי , סיפג )חקנן מ5ד מוטי) יד'ס 1רחג גזו)סס51
 n(usl ;סו , 6הר טס 5, 1מממ);ס גוי 5) מנוי 1מ11ן)מס גי (מגי6יס וי( , פיות ט'י ספין מ5;ס' המסמריגי16
 ,11,'ם וסם מטס רק וקטי 1יט נסס t'hG גוייסמ6ר,1ח

 גסס יגי15 1מ(ס , ,ס1ן מ5ר,1ס ג6ויוח סמ1נ16המסח1611ה
 6)'ן גרס ט"מי 011 . 1ז1מייס וכסל ,סג גס 'קיטולגן
 וע) סיס גן'ות ק) משג 1סו6 , געקו ";)ס )תת'טגנן
 מ' נבור יהי אסרו לו וסמך : "1ן) ,סס 6'ן 6(רה6ר,1ת
 (גיס סוגר16ח גימר . גמעש.ו ה' ישמחלעולם
 )גרו כ6) רק , )גמרי ה1ט)מס מגיר 6ין גג))וכוגר6יס
 ומק מין גל יוזט ;),מר גכס, (מח 1ס61 שמחס'ויע

D~1WID1: גמע(ס הווגר סס'וס גרגר . וגו' לאמרו נשי 
 גס קייט , מ5ד ט1ג וסיס וגו' 6!היס וירק 1ה61גר5:יח
 יום על ואסר : נמט"י1 ס' שמח (oitu ס' גגון ימיי51

 (גנפ )פר( ישן . ויקדש ויברך וישבותהשביע'
 טמר 61מו ס"ס סע,)ס גייסך (גרס 6מר n'Vhll(גמעסס
 (tsnh סמקן רוי סיס וט ומטין , סג6 )סקס cnllcשנת
 גחיי הס' לכייס , 1'ע(וו כסריס יגס ותיעד )6רןסמג'ט
 י') . גס' "(מם ",גי (ית' עליו יסרג , געורי )5)הי16מרס
 6גל ו,פס7יס, סוויס טסם סיות OD כ(ט),ת סטיות 6מסג)
 סעו)ס גוס טרמו מחקן ו;ו6 ס76ס סגרי6ס טיקי)היות
 ותרטט )6רן ממגיע 11'ם . ($osn )ו,ת עומרח וטמרולהיות
 , '(t~Sh ווגק1 פקחיו גק'1ס ס5דס מלגר חסדים ג1)ס ,וגו'
 , !טרווזול ז1מס הנס סטטוס , 1נ1' נחיי )ס' לכירהכצ'ט
 גס' nnrh ו)(1ן . בה' 6(ממ 15יי (יהי ס' ט) יטרג(6ס
 סג5 עלס )חיי רמן כס61 הר6ג'טפיתו

~nc)tc 
 (מורס

 וישנות היפביע' יום על ואמר : שגיוס מו.1 ונהוית)ו,מ
 hin(m מכ) תגיעי גיוס 1י(ג1ח קמרו י61 . ויקדשויברך
 . 16תו ויקד( כמגיעי י1ס 5ת לרסיס ויגרן עכס6:ר
 כלחודש גזמן יסלמו %ר י.טגס"ס oltuno כוכוחוגטג1ר
 ,חיג ~W(o וט 5ין גי גין ,ס טוכס רק טמןו)סודיע
 סשו)ס 11: , הקורס ") ס%מר נטרך וק כקמל עורסנטרך

 , טוותו ס61 סו6 הקווו ס61 6% וסומן סומן, 6) ,ריךסברי
 ומקס , ק"ג קח עד ינד) ונגס למומר יענין הומןג'

 . לשפרו (וגו עד טמו 11Dfil סוגך ויפיס )ו )5ג,ר י61הפן 61יי
 סמ)6ייס קלס hgt , סתויי גטין 610 סגP 6~(161o)ס
 1)6 עמו עסק גסס 61ין סיקר י) (5o)'h etD)fi) IDft:ר
 ר') . שכלים שהם מפני : ותמוים (,וי טוסיייננו
 ,ריגיס 5'ן . 1סן אל בפעליהם צריכים אינם :רומניים
 bb , ספסל 5) מכת ,זי6 61יוו ומן 6) סמיתסוכקיפוח
 יוג ט) מחקעיס וגס On1Dln סGntAt~1 61 המיי גנט)ה61
 6(ר כמהנגס ג)ומר . 1;ו' אחד נרגע יצייר השכל :טוי
יגע ויעין ס:מיס ח6ר גזמי1נו . יצייר : ה,;( מנחיתסי6

 ort , המנוחה eSID סהו5 המסכים 3ע1יס !הלה הו6 הכליהו רי יחדם. רמ, 3ו יביס . מנחה יום ט"מים
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הכוריי חמישימאמרספר28
 %1 . תסח בו הנפש תדבק כאשר , המנוחה ועולם המלאכות עקם אוא ,חצרץ
 אנשא דעת על דברינו אל נשוב ועתה : הבא העולם מעין שהוא בשבת נאסרכן

 זהאזירים הטקזטות התחלף פפי טת"לפים סונים יטזגו כאשר היסודות כי ,ההקשה
 לכל והיה , הצורות נותן מאצל מתחלפות לצורות ראוים יהיו , הנלנלייםוהערכים
 במוצאים דעת ולקצתם , להם המיותרים וטבעים מכחות להם שיש מההמוצאים

 נחסדשצר
 : סמ)6;י0 פוקס . חטלאכהן עולם והוא : 6תזנתח
 סוס גטו)0 1)6 , גס יגיעי יווה טס . הטנוחהועולם
 6) גפיו סיוע) פולחי 6) ס6דס יגיס 6פ1 ג,טח %רספגטי
 : סטריגס סמוומס טס עוג מיג פ) A'gnt 6ן ,מנוקטיו
 כן ועל : חוום , סג6 געו1ס . בו הנפש תדבקיאשר
 . הבא עולם מעין שהוא בחובת : מ!') גדגיי .נאטר
wpnt,סמנוחס עורס ע) רגע, גדישת עעטס טיכוס ;מ 
 סוםמופ, געוש געש גיטי מקמי סירס ין טגח, טבורו,חס
 נשם nhp1 : וגו' גי' 6סמח שגי שמרו )מערסונג'ס
 דגריו (הפסיק מ' גסי' סיכר טוי! 6) מג . דברינואל

 סברס ענין )ג6ר מור וסתם , ופסי גשי מרמויגגי6וי
 סיי1וסופיס ס0 . הקשה אנשי דעת על : סיינוסוסיסנדעס
 . ימזגו כאשר : מק'יהס סקם' 6מר ,מסכת %ונחסשר

 יגר . וכו' ההחלף כפי מתחלפים מזנים :סיס,ז1ח
 לצורות ראויים 'היו : 6' מקמי 6' גסי !סכקרנו

 מכוחו גח גי' ס1ורס מקג) 6מן ;) קלמר .סתהלפות
 ho(('D נמן סי!ממוס ס0 . הט!צא'ם לנף וה'ה :5)'ס

 6מריסס )מפ( ס,רין געגור מו,"'ס ו,קר6'0 ,וסמהכומ
 מכחות : ס6ין ע) סטו),ס סממיות נמו o)the סקרןגטומק
 וסג !ס , טפיל ו!ס ווסן ד'מ ט,ס . לרום סיהזריםופבעים

 6טר ,מגירו, טלין מס מיוחן ~טגט ;מ 6מד ו);, , גלףושן
 גן דסח 1!6ח , ס,ורוח מן מגיע מסגר) ו!ס סגם !ס ;יקמרו
 6ג) ר') . במוצאים יעות ולקצתם : 61גומ'מזסינ'6
 גמ וק טורס )(וט גזוממיס ורן טען ס"ס G)h' קנתדעת
 סוס , וא') 6' סמר ע"ג גי' ממניס יגמיע . בגזסעיף
 , סגל) ח,ועח סר6טונס ס"מ)חס גטקס שחמין מוטסג)
 ודע . סגם) זפ( התהסס %~(O א" תגע) ~hien נס(זג)
 , סיפגתי עיי ;סי סש)ס ),ס סג)ג),ס מן ממגישת ס;ה!תיי

 "וט סרק ולין , וססרגגס ססרונ ימיינ גמ . שוחשגט
 , ,מם );) ס1ועמח טופס יחן וגם , סממ1גיס גסרגגתפססיק
 בר') סרגר' ;מ מנוען ו;מ , ח' גע) )ג) סח'ס ס;עס 'ת!וקח
 . מוגר );) ממדגרה( ,פ" ס,קי6ת (ג6דס סדג~רכמ

 סתמ)חס שטוכס גסס (;) סיג שחג המס 01tvtDhoיוס
 )קג) שולס סממייס מכין ססג)נ) קומר ר1או , סג,ג)נפם

 'קוס ססג)ג) )ומר טייטס )6 , מדגר מ' נומם ט)%ויזת
 סלן דטס וכן . מסוס) סג) סו6 ס1וווח סמקוס ;' ,%ורוח

,יזו

שכחותם  יהורהיל
 סמ)6כי0 גכל5י0 מלס הקוזזו רות 63מר1 כ"זסימן כרביעי )וכר ~nip~lo or ושין . ט!;רגו כמוומן כ6* כמעמס גדומת פעויה סהי6 כפע) מסל)כסגתו

 ססי6 כפע) סססי,ה ר") . וכו' המלאכותo~lp והוו* ר.לוה;יוח: הגפפוח מההגל,ח ונסרילומ;"ס
 ומונס , )ממכיס )סהיימסס nwbinn עורסחקרך
 )6 גזמן יסוער ט)5 ומה , ומן כי6 )סט)מסהמגומם
 ועל : יטרדו )6 ד3קיס טניהס כי , כחגועסיחולל
 יסים הר6טון הגפור ען . ומ' בשבת גאטרכן
 )פי rn~ot . o)nb tlahlo הסול6ס %ר ענינויסים סטני הניטור וע, , %של כרקחו nbetn מ71שיט
 ס"ורש orno דכר' )!ס ו'תחהסו . 'וחל נכוןדעח'
 , שכח 6ח יסר") גני וסמרו . וו") חס6 כ' ט'טכחנ
 . ספח טשו ג'וס ססכח, 6ח )עטש . סנהכש"ס
 סכימה המעכס שחס בו , טפח סטכ'ע'וכ'וס

 סכיע מס )סטיר הכגס תספח b'ot , יח'רס לטסכע) סטכיעי נעטס וסכך , 1')שט . מווחס הסיסוכט)'מומ
 6דס ;עמס שמרו נשכחו נסכמות 'מכלך ס6)6)'1
 מקוס 6) . 1ג1' נשוב ועתה : ומג , כדשתוננ)מ;1
efpoP) כקמרו כ' סימן סוף מפולן o~bl 6רכעח 

 התחלף כפי : ססו'וח חכ'יוס מהמנגסס'סוווה
 6י: סימן כאסון וט כי16ר קדט . וכףהמקומות
 ס' פי מת6 י) ע) כ, . מו' הטוצאים לכלוהיה
 היומלח )גרס מהדוממים ומו61 מ611 ג) ע)חסית
 לקצתם : ממס מין )כ) המיומדוח nm)oכוסח
 הטקסס לנטי )קנח iffg וכו'. בטוצאיםדעת
 ממורס טכחג מס ;6 וגר כיס למרי ItSOSt .הו,יריס
 נטיפי, סהמ61 הגועה ג) הגס , 11") ע"כ פ'גר5סון
 סחמ61 ;טס וג) , הג)נ) תמעל סר6ט1;סההמוחס
 סכמות כי ודע . הנננ) )טס סחה)הס lPJ(to ;"ט)כע)

 ססחג6ר, מס גטי סש)ס )וט סג)נ)ש מןממגישת

 חק סרג )דעת כי , כוס הרנון . סוכ טס רחל וט ע) וכחב . ע"ע , וכו' מדיר )כ) הלכול כמ יחן וכח ,מי
 , ~D'S1ll יקפ הסכנות כי סימטכו ו6טחמ"ד Q'(h ן' סימסוכ כמו סמקורי0 נורח )עט1ח 6מר פוע)~יך
 מוש מלתי בכיו סנה) יפע)סו וסהרככס טהערוג יסכור והרג . הכי) מהסכ) יקעה גמנ6 כ) נורתו6מנ0
 סנוממח הנפט חנחן שטר וכמנס . הנקנן סיספיק המקורים נסרככח 6מר וככן , משע) ססכ) טסו66מר
 טיססיק 6מר )6 הןכרי וכמ מהיהונפט

 הנ)גי
 טיהנסו 6מל וככן ,

 מנכדי
 ל כסגי סמורה רכלי וט) . ע"כ ,

 )הס 5"5 , כ"ס הקילוח וה0 מוג 5מר שטכיס ט5יס מהממ,דטי0 חשנ6ו מס DZDb כקמלוי"ס
'ff) כי גסס, מהי וסוט , הנורה נוחן רעי ,פוע) מגבהי SDtb וו") כוכ טס ה"ר כהכ , 1ג1' כממר )6 וולס ה11רה . 

 יעטה ככר nbo כי , הדוממים ה1י1ת כעגור )6 ט1ע) טכ) ככפן טיט סט')וסופיס מקמרוני ק1ח קמרוככר
 טיפע) טג) rbll יסיס 05 6)5 עיפעפו b"b כדגלים ט6)ו , סנפסוח נעבי הויה נעטר 6כ) , עמוס06

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



 29 פוהכוזרי חמרני מאמךטפר

 אינם ושהצורות , אלהיות צורות אל צריכים אינם , נלבד מזניים ומבעיהםשבהותם
 יותר םזנ נםזנו וכאשר , אליהם הנפש תיוחס אשר ולחיים לצטהים אם כיצריכות

 הצמח והוא יותר, האלהית מחכמה בה תראה , נכבדת יותר לצורה ראויים היודק
 ונטנע , המתוקים והמים הלחה הטובה הארץ מן ונזון , והשנה הדגש קצת לואשר
 ויבקש , מעשהו יעמוד אז , זרע ויעשה כטוחו יוליד אשר עד וינדל , זהטהפך
 , טבע אצלם הנקראת , בו התקועה הנפלאה לחכמה ההוא המעשה כמו ההואהורע
 ההוא האיש להשאר אפשר היה שלא בעבור , המין בשמירת משתדל כחווזא
 . משתנים טדברים פורכב שהוא ,בעצטו
 התנועה ינוע לא , הסזון וקבול~הולדה

 יהורהל
 טשיbabn 0 מסני , שוע) 0טכ) ופ6 ,0%ס
 כ"ס מחתייה וסטטוס רגש כיש גו ויסית ו3ר0ומ

 סיגי" Sja (ibr סים)" מכ03י , מס)ספיח
Sb 

 , )כן, סב) 3כ"1 טיס ג"כ "מרו וככל .סתכ)יח
 סי0ג6ר !מס כי , מירס מכהי ספסרים סויותיעכור
 וסיר , סכע,מ1 מס ")6 יטע) )6 נוע) כ)כי

 6הר שגר מג)ה' נהסה מתעמר המתרוסשעכבר
 , הורס nhr ס'הן סכ) ככסן סימני 'מוחד , )ויומס
 נר.3וח וגהע1זד unp וסכן . ע"כ , סטוע) סכ)ונסו
 יותר מזג נמזגו וכאשר  יוריין: פל  סיבררירי
 sfnn ספ0ס1ש ג%0ול סדורו קו 6) הו"ל . הו'רק

ntStD'~. ט0' )פ' 0מוח'ס ס0ה011 3'6ר סוס ועי 
 ,  ס,ממ ניסכיופ  ר3ריו  ימסיך וערס , 0מכרו0סזעומ
 ממס 6מד כ) כי , נזדמר כן וקמר , כמי כןוקמל
 ט"פסר סנ)ולו0 סט1כס היו תחו) מוגו דקו0כאי
6

,l)pS, 
 , )מע"ס כיסוח טלין , טכסט וסמתוקנח ,

 11 ונססק6 , 0ט)'טיDmp~s 0 כ' סי' bstnוכע!
 טכ0כ מס  6)ע ויסרוי . לריי  כל  י30מרשמס
 מס כ) "כ) , גמ1רס ע,יכס ימן כ) איטי נ"ר)עובו  וו" וקל. י"1 ס'  3סליסי ססי)1ס1ף 3טססמ1רס
 מממר מן ומקקסנויכך

 סכו"
 , סלפיפכ לורה  טסלל עז

 מס 8)'1 'מטרו , ק)וג ומן ט'טמרוסו כמוח כו)חפ
ntbtat'Sh ט )ו ח1ע)ח ס"ין מס מעליו וידמו . 
fiDIנ1ר0 טקג) עד  הריטון  פן  סהר  פפוו  טנופך 

 , ופרו )טמרו אמריט כמוח בו סוממו ,ססרנטס
 ס'6ו0 )מס )נוין )סהנועע "הרס יטה )ווריטמס
 לכ) גהן כן המר כונרו. ט0ו6 ממס 1!כלומ6,
 סנורכך ומס . סיכוי ספין % טינפרך מס כתישקט
 'נה'ג 5מד כמ )1 והן , 0טכ) )ולח טקכ) עליותר
  ייפו טפירס גי  סריסך 3מס SinD't וימטוככו

 אשר : ע"כ ,  ס0ו6 ילוז  %ליעיי כלי  ייי5זפירפ
 מס סו6 וסכטנס הטרנס וא'. הרגש קצתלו
 וכסלוע , וגו' הטונס ס6רז מן  3ס1ון  לפפוךס,כר
1bOW1 יעטור אז : וטnWYD . הזרע  ויבקש : להיייי זרט לייויט לו  סיפסכמ' ;כ!י; סו6 כי  
 ע:ינ' ע! . וכו' מבע אצלם הנקראת וכו'ההוא

 כלוהיה
~WH 

 לנד1ל האלה הכהות לו
 על הטבע ינהינהו אשר הוא ,המקומית

דברי
 נחמדאוצר

 אשר : ג)גד מערוג גם ר') . כלבר מזגים : חץ ,)ו14
 Ottthlt נוו( 0016 מקוסים 1160 . אליהם הנפשתיוחס
 סזעס 061 . וגו' רק יותר סוג נמזגו וכאשר : o(ce)ש)
 נלס%פריססר1%ייפ  פל  ביוש ומקס סי6 6מ0 סס11רססוגרם
 6(ו סהמריס מקד ג6 0הסר1ן ורק , רג גס;ע סקוס)קג)
 31%  נפ1וו 1Sh)t ס6מר ו1ס . משהרע סגוהס מוטק,רס
 . יכו' רקיוסר

~hs 
 גו םס,ורס טוו כ) . מברגמם 3פ

 אשר : יהר כס61 גייר סגיך הגמת 1סנ)'0 שגדת'1;ר
 )ו י( ג6')1 ס61 סרי כקומר . וגו' והשגה הרגש קצתלו
 ונמקות וי,)ימ, 'גי) 60רן מן שמן  זנן  :נ%יימ  וי:ופסיג(
 רוס ס61 ג6,)1 , גועו ימ!ת וגשר ינו) ט)י10 פיסיג(
 שפס . כמוהו יוליר אשר ער : )DIS 1 ומולס )1גט1ג
 גמ01ו, ה1)1ת1 ס61 1ס1רע , ונט גו יפסוס יגמר גלי0סו6

 )ס6מרוויס )0ג6י מגר . גזמ101 ')מח 6100 (מורטיומי
 , ורם )ו י( r(eltu מיס י,מ 16 ,מם ()ג) סטגטמבגמי
  ס,יט גק,חס סמדגי"ם (גז(6יס 6פס , גייסי סן מדגרימן
 'tnWpD. יעמור אז קטין: ג"כ ויגל 61ינו 6נק כפו 6%רדק

 610 ו6ס , ו0ו)ן0ו מינו המויו מ,ימ סר"סון 0,ממגלמי
 ויגו,ימוח

 כ16 ההוא הזרע ויבקש : להריו ויטו יטמוי
 )קיים גמומו ויעיי וי,ממ יטיס ג'ג שרע . ההואהטעשה
 הנפלאה להכפה : סקס ימי כ) סחין יון וגן ,מיס

 ממין סממו . פבע אצלם הנקרא : גומה . בוהתקרעה
  פרופה: טנע גסה. ט"ו 16מרי0 היזו) גדמיהם מ,ס(ס

 ע'6 מסימן ר6:ון מקמר פ)"וו סוגר , טגט 16ה1שיחס סמיויס ג) סמקייס כגח . :Ptan בשמירת משברל כחוהוא
 הא"ש להשאר אטשר היה שלא בעכור : ט'1 ;ימןטז

 16 שמו ככל ס5'ם ימו , 0סו6 סיט ר') . בעצלרחימא

סלי
 גטכ1ר : ס6,)ן 1ירקג ישג יגו) ()6 6((ר 6י ,
 יסודות 8וגט0 ר') . משתגים מדברים סורכםשהוא
 כמקיד D~D סג1ר6 גו סעג'ט )גן , ג'ס סי' גרגיעיוג11גי
 כחמס גסו . האלה הכחות לו אשר והיה : סמי"סלקיוט
 , סר6וי טיט1רו טז יפז) מלרן מוס ט) צמיר טומר(0ו6
 : ממיס ממטר מנווו 1מ;ג) , גורס )גומד גוועווורה
 . ותומך טויל )1 6ין סכומת . הטבע ינהיגהו אשרהיא
 טכ)1מח , סו6 גן וממנו סט1)ס טגע ספ.),כו;יס )יסח6ן
 , p(OD1 גחי ;מוו גמ;1ס (,'מ101  ") ויניע סקרן ט)יטכס
 ט'" שמן  ר6:ון  גמ6מל  מהגר  (6)וכגר

 , ססגע ומכו
 שנס , ס:י)1:1;יס ר') ט,מס 0ס 0"1ו0 וט) , aaושריך

מניויס
 %1ד . 1מ' מורנב שהוא : ג"0 סיפן וגרניטי , ע"ז ib'D מד פ"6 מסיפן גרשון דגרו קרס סוססנמ

 כ) . וכו' המבע ינהיגהו אשר הוא : כ"ס סימן כרביעי מכר ונמו , היפסד מסכרה מןסטכי1הס

-. ---
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הכוזרי הכדשו י41"מרםפר80
 קרא טהתטטת,, בתכונה ינתינם יתברך ומהבורא האטת ועל , הפילוסופיםדברי
 ונזדמן יותר המזנ דק וכאשר . כח או נפש או פבע תחפוץ, אם ההיא התכונהאתה

 , הפבעים הכחות זולתי צורה לתוספת ראוי היה , יותר האלהית החכמה בולהראות
 , בחפצו אם כי ינועו לא , קשורים אבריו כל ויהיו , מרחוק מזונותיו אל שיגיעער
 לרוץ ולא , שיזיקהו סמה להסתר יוכל לא אשר "צמח, מן במלקיו מהפל יותרויהיה
 )ג"6 "המניעים האיברים בעד החי וחיה . בז משחקת והרוח , שיועילהזלמה

 והשתנו . נפש , הטבע על יתירה לו הנתונה הצורה ונקראת , במקוםהמתנועעים(
 זחי חי לבל יתברך החכם ב11ן הארבע,עם הפבעים התנבר כפי גדול שמיהנפשות
 לא כאשר , נרונם התועלת מה יודעים אנו שאין פי על אף אליו, העולם כללצורך
 נדע לא וכאשר , זעזשיה הספינה בעל וידעם צורך ללא ונחשכם הספינה כלינדע

תועלות
 נחמראוצר

 סגורך פ;סנ וק מגע וט 6ין גי , 6ופייס aw פספמויס
 גפדס . טהתבונות בהכונה : ס"ס סענ,ן ט) גריס6(ר
 : סגורך ססגיפ 6"ר סיקס ממסג ו') . פגע : סמווחמן

 מדוקדקים סיטדוח טיר1נ יקומר . יוהר חםזג רקוכאשי
 : מי גע) ,ורם )קג) סתווי מסוין גטיטוי onot ,יותר

 וסיף , סמי1ס ;טס )קג) עקמו רגע . 1ג1' להראותונזדמן
 גם )ו ים מי סנט) טגס , ס1מימס גם מלגד קורסהנספח
 שיגיע עד : ט,גר סעגעים סג"מ ומס , וסנינו)המיחס
 לסי , יוסי לרסיס מגמת נרעה גוס . מרחוק מזוגותיואל

 6(ר סמפון )1 'מפיק )6 ס,ומח מן 'והר מונו )יקשטסגטס'מ
 ,ממי ססס וק 'וסר מנון 5) ',עצן 5ג) , ממט מסהסקלטפח
 nh'iD 6מי )משם olpnn )תטעו קרין ,ס מסז' 6(ר ,סטדס
 ותהיו : מדגר 'וסי נדגר )ה(וז מטן )ו ים וט וסםמשון,
 אגוזיוכל

~'1tap 
 סגורך ל') . בחפצו אם בי ינקעו לא

 'DV 'משן 6טי 6) , )מפט כויס מיוחזיס יתגייס )11סן
 56 ג)ומר . הצמח מן בחלקני מושל יותר ויהיה :מוחס
 מס , גמ)רלו מוט) נקיותו , ס1ממ מן גמדונת יותר סו6כוס
 יט) 6יפ . וגו' לרנתר יוכל לא אשר : ג1ממט6'כ
 ולא : סיפם למקום )ס0קרג 15 )ו מרע ממקוםושתימק
 % יען גלד )6 . בו טשחקת והרוח : )רון 1') .לירץ
 סיום כקומו מממס , נומו גט) ישוטט שכמיס 5)06וועס,
 והיה : גו מ(חקח וסר1מ 11"ס . OW1 סוס ומויו גופוע)
 סו6 סמי גדר ר') . בטקום המניעים האברים נעדחחי
 )otpnn ,eleni , 6 גחכו 6ות1 מויטיס כגריס tbcמס

~ugn
 : מגיטו סרומ (לסיקו ס1וממ נמו מגמרן סילחיס

 קר6 מסמון %6 ממורג) מטס יעי יעומל . המבע עליתירה
 מכס וגנתם , ושט וקרך סגט'מ ,ור0 . נפש : מגט15ת1
 סמררת תרגע מס . הארבעה הטבעים : owicf גסמסופס

 ירוקם, מרס , טפרס מיס , וסס , סקדמוניס 16)סמפויסמות
 סורות, 6יגיו0 פסס 6מס )ג) 6פי , )גנם מרס , ויומסמרס
nhs0מס %11 , ויגסס וטס xrt , 511ת , ויחס ממס 611ת 

 יהורהקול
 בתכונה : ע"נ  סר "hrr מסי' כר6טון כיתורו עכסא

 . וט' ההיא התכהה אתה קרא : הלפסיסיפת ר"חס )6 עין o~lbn מן גבאן . וט'סהתכומת
 OtDO יטרדו טסוק ע) סרמכ"ן כ0כ 6סל 06וכול
 כ,1ממ כלטיסי סוכיר )6 - יו") 1 וגו' מיס נסססלן
 סמגועס ננעמי לק גטם סגי311 נם 6ין כי , ע))גנט
 טפין כעס ט"ומליס סיוג'ס יעל ועג . ס,6נ3גז

סניך~
 יגדף, כוסס מום" כך , טסם לק כמ0טעעיס

 גע סיט נקט כגומל , היה נסס nbr גי כסרטיסים
 כ1וממVb) ,0 וסי" , מיום כס Vbn רטט 'ט כימינח,

 סו6 ו6ומ , DbO Olbo~'0 כ6י3נ' רטחיטור.,ג,לי
 כל ויהיו : ע"כ נטט, יקרע )tnntes 6כמ

 והרוה : ענד )עגודח )ו ממס ו0וויסג0ו1יס סי , כמרנו 06 כי סהו,עע )כ03י סוגפו((otoalo' ורנתי 6סורו0 ידיו כפיטו . וגו' קשוריםאבריו
 יסיס ופ גע תריו כלכנון ירעץ כ, . גום'פחקת
 המבע. על ירנירה : סרומ טמס יסיס 6טר 6)%רן
 קר4 כקמלו )מערס, כגמיר0נו וט ססס סיוטטס
 כמ, 16 )טס "ו עכע חמצון b'o~ ob סחכונס6תס
 Wb'9p סורנ)ס כן ט טכע טס )ו יימד ע0סמן
 6סרפ כנר . הארבע המבעים : סרוט"יס16)
 עם : th(oo~nit )6רכעמ סיסודוה 6רכע0 סטכי
 , כמקרס נוט, (fnS וט כן כי . וט' החכםכוון

 )ולך )פח ומי מי כ) )מ1י6ו0 כווןי0כרךש
 ytm . ניעם )6 ו6ס , ")יו צריך סט1)ס טכ)מס
 ש ו' ט' ס.מוי כסטר ס)ככוח מוגת נע) כסגוס

היות
 סמג"ד סחט טוי מסיס יגס , סטוק סנוף גחון (Am 6סי סיסוזו0 מ6רגסח 6חד ג) סיטר גסי גן ונמו . ולמסקרס
 החכפ כוון עם : מקס גנעמ ס:מ61,ס סטטיים מן 06 וגזומם , גרו) or1 קטן וט , ")פ ווט נגור ח סיכיס סי ,8מסס
 ס6זס, לגוי כסס יט 10ט)ח מס מגריס 1,5 5ין מייס גטי מיוי גר1ג . ברובם התועלת מה : ממו מתמד 0וע)0פסס 6מי )ג) 6(ר , ס6רס גוי "טס סש)ס והנעות )ו סמיומי עגע1 חי )ג) קגע bla~ %6 טוא מ)מ . וט' ח' לכלנתכרך
 ו% 'מיס ג)ג דרגו 5טר לדיר נ, . הפפינה כלי נרע לא נאשר : ;גר16 ,ורך 6י~ס 5) '1רט ס61 גר6ס 6"ר סטרך6נ)

 בעל וידעם : ג6,ם סס למס טגס(.וכ סג)יס dh מגין גסותך כיוטג ימים 5ר"1ס סעוגר 8ין 6טר , רניס נגויסמשסיס
 ססנטסיס. הגלית 5יוס 6) יודר סו6 סג)יס 5), סטטוס ס15מן ,.16 עושיה או . סמ"ג) ופג סססי,ס מ;סינ .הספינה
 ג) וסס , סי;סגס גר' י) 6 חק 6(ר וסוף , )סן',ס סד1מס סוס גט1)ס ובסיגו ס6דס 6ת סיורר סו6 יסגרןוסגורנו
 נדע לא וכאשר : סג)יס 6והס מגיר ס5רס 61ין ~olh )שסיג גוי 1יס , מייס וגעתי מ,ממיס וותרו טגטו)ס4אר6יס
 *שן"

 4ת סקס ושד , ג6דס ,גטו )מס סן:'מ'ס כלגריס מן סרגם חמיי 05;1 ;וסריס 116 6גו ועומרו גגגיו1 שי),
יוזעיפ
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 נ8 פז הטזרי חמייךטאמרספר

 תועלות יודעים היינו לא לפנינו מפורדים הע אילו ועצמינו, מאבריה הרבהנפעלות
 כי לגו וברור בהם, משתמשים שאנחנו פי על אף , ואבר אבר וכל ועצם עצםכל
 העולם חלקי כל וכן . אליו ונצטרך חמרים מעשינו יהיו מהם אחד חסרים היינואם

 . לנרוע אין וטמנו להוסיף אין עליו , בוראו( )ג"6 "בוראם אצל וספוריםידועים
 נפש כל כלי שיהיו בדין והיה , מזו יד שותת הנפשות שתהיינה הדין מןוהיה
 , הנכורה עם והצפרנים השנים( )ג"6 "בשנים הטרף כלי לאריה וינתן , להראויים
 כאשר בכחותיה להשתמש תכסוף נפש וכל , המורך עם המנוסה כלי יטלוינתן
 נכסף ואיננו הבהטי, החי טן במאומה הטבעיים נשתנו( גג"6 "נשתוו ולא , לההוכנו
 ונכמשו באדם נשתנו( )ג"6 "נשתוו אבל , החיונית הנפש על יתירה צורהלקבול
 נקראת יתירה צורה עליו ואצל , האלהי הענין אצל כילות ואין , יתירהלצורה

 יוזרםקול
 כ' 16חו 'etbitn שהנו . S"rt כמכמס, נ"ר סעס"וסלח
 ח"ק וקין , ק)ח1 6) קומו ulpnt כקיומו )דיךסו6
 מפריון קפקאי כזורך , 6מר כנק 6)6 ננמרממט
tpsntסממ1כריס ושר ס"זס נוף 51'כרי ממטס 
 : שע , וא' 1סטנמ0ס כ0ש;ס קנחם 6)קנוס

 רו"ח 1טי;'נ1 )נתמיסס מי1חמיס . לפנינוטפוררים
 ג,רח )פי . וגו' הדין מן והיה : פרטיסםגב)

IPD)~פי . וכו' נשתוו ולא : כקמור כעומס ))ירך( 
 מנב טווי OSD ג" ס;,גריס 6)ס כב) כי יחג6לכממחט
 ט)6 ר") , noso~ סמי מן יותל ~onlhnסיס1דו0
 מסען הכסמי סמי נורח קכו) gSlr Sh נסו1יסותענו
 לקבול נכסף ואיננו ול'6 . 'עגרנסו כ)הנכונו
 מ)6 )6 כגממי כוס מסוג כי , וכו' יתירהתנורה
 יותר סורס Sb כוסף שימסו נ16חס מכנסנערמו
 מדגך מס כי . וט' בארם נשתוו אבל .;ככדם
 סטני כ;סמ קפי . וכו' יחירס ),ורם נכון כטויקמ,ג
 )סכמ מנוי h(o ככ) סטכעיס טסו ט)5'מכמר
fiJt1DDסוס קכ) )5 כן וע) , כמהמס סכסמי סמי 
 h~rt . סכסמימ כ) יחירס ,ורס מנס עי ממס6מן
 טוו נו כי , וכו' ג"זס )סחם 6כ) וכו' ;כסףו6י;;1
 , סס)מ1ח מירגח 6) סגך וסלך )ט"מ עעמס"ח

 השכל : סנכנ7ח ס)ורס Sh כספחו נכסף נכסוףכי
 6סר סיפר כיד יממל כי . הנפעלההיולאני
 נול1ח עניו P'DVOS בו ספוע) כיד ססי1)6ניססכ, כן שכסטה, מגורס נו ויגייר )ר11נו."ענפו

 ממטפיס סיו כלסר נפע) )ו ימיו )מעןסמ1טכ)י1ח
 :גכמ

~ntyao 
 עגב : המנוט מיוסר . נוטים

המהירות

Qtl1Wנוטים טבעיהם רובם כי , מזה זה 
ויטה

 נהגראוצר
 t(VSW , נגייס פס sut מגלדם תמו) חוע)חעדט.ס

 בטח מלגס וט ומלגד . ("w)Pt וס6מרו,יססל5יו;יס
 חוטנה יודעיי 5י;ס ספגניים נדוני "16 וקרומיםוגידים
 )6 גימר . וגו' לפנינו טפוררים היו אילו :גס),מוח
 :pm)Dtn מס נרוגם '1זטיס 5,ו 5ין ס:סהר,ס סס5גויסגצו
 'ופ גג) גסס מבמטיס hc(un כטיגריס ג16תס נמי אפי'6)6
 וסרג) סיד במוח סיד 5י)1 , וסרג),ס סידים גמזסמיך

 במס מגירים סייע )6 )ג11 5הד ג) )סויגומוט)כיס
 סגט'ח יפיס 1גסעדרס , סרג) 15 סיד יתסססממיג1רס

 אצל וספורים 'רועים העולם חלקי כל וכן : מ5דמסי
 כסייס מן , ניס )וין ס;גר6יס סמיכים ג) י,) .בוראם
 גוים ע) מניס 011 , סמיכים גמגמי חג)ית ;יתן otnnioסן

 , 5~ו כידועים נגרזים o~lvn גמ)קי 5ומ1 וחיקןגחגמס
 )ספ 'ס צגן , ס6יס )1711 1ג1)ס 61)1 1% ,ריגיס 115סכ)
 ג) תיעמדו סגרך 5'ן ספי)וס1טיס )דעת 61י)1 ,מבר

 מהמרסיס ססמ,ניס טמר תמיד סוס 6מת תגלית ט)ס,נר6,ס
 מינים ויוג15 )גמרי ממיס סי1פכדו צוי וסיס , ק1גסשין
 וכמו , סנ)נ) ממגוג גמשכ טסן) מעמר . תהת'ססהיס'ס
 ג) . וכו' להקיף אין עליו : כמעמר מ,ס ו' גס"נגר
 ט)'1 יתמדו 1)5 )גמיי מסמי;יס 5מד יוסד )6 סט1)סימק
 nule 11 הנפשות שתהיינה הרין מן והיה : מיסמין
 )1יי! מין ג) ;גר5 ח"ג) 1גגינס טגועכ מלחו ו') .שזו
 , כמ'1:'ח ;יט דס",ו סטנע'ס ר') 1ס;פט1ת . )עלסויגו גטי גו ,ישן סס61 סגט'מ מין ,טס טתס5 גדין 5'ג ,)ט1)ס
 . הגבורת Qp : )שגטו גומר , סס'5 הטס , להואו"ם
 לאיל וינתן : מגחו 'וחי שיך )טרוף )גג 151מן D)D'גגם
 ד1מס מיס מין 1ס51 , סגף וערסן גרגריו ק) . האנוסהכל'

 , מיק וטסי 1)6 סטויפיס מן )ניומ ט'1ג) גדי ,),גי
 מפני ),וס טימא גיי , גטגט לגג מורך וט OD )1שתן

 רטט גר') . ;1') , המבעים נורתנו ולא :סט1רטיס
 וק 6י,ס טעימותו וב) , )גיור 5י )סוייף גס 5יןסגסמיח

 : סרס סהיו,יח נט" תמות גסס ונמוח , מוס ינתר מדרגן )סס ph גי , גגונם טוס סנסמיס סמי ;סס וב) , גופו;מקון
 4 סחגו,ס )! ;גי5 )6 גי , מעם 15 מדרנה )ו )סיגרת מ"ק סוס גו 6ין מי גנן) . יתירה צורה לקבול נכסףזאיננו

 ס,טמ1י )1 ודי , )וס מי יגע) ,ורך סנןמפני
 סנפך גמ ;טחם גבס 5ג) . ;1') , באדם נשתנו אבל : סגה ט)

 יתיחס? מדיגם פסיג ,זרתו )סגדי) וס גגמ1 סיטן קן , נרץ ו)מ"1ס גטוג )גרוי גירס נ)ג1 רטט , ט)י1 ס' גממ)חק51מ
 4 )קג) מגן 5סר 6) וכהר וי שטיט 5ג) , מקמן 5י,ו סקוסי סטתן גומר . האלהי הענין אצל כילותואין

 סל . הנפעל התולני שכל נקראת 'הררה צורה עליו ואצל : נ'ג( )'סשס גוע TID יסמן )6 ולגיני מלחון,גילח
 מומר מחסון , נ1!;' "ג) ססיא מספי סיורי והקרן , ממט) ס",וגס סי' נטמת )קנ) r(o7h סגם סו5ססיו),י

 ססיו~
, 

 שמניית: וכמס )קג) גח )6דס סיס )5 סוס ספי) '1)1)6 , גו ינטות סרוה;יח מס,טמס משי , נפט) ,קר5 כוסומסג)
 , גמיים סוס גסס מסייר סיס )6 סוס 5הת גמטנט 5וס ג;, ג) יועגעו 5')1 ו') . טוה זה שונים ג"כ ארםוחג'

מ
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הכהרי חמישימאמרפשרפ8
 , והיות המהירות עטו האנוטה, המרה עם ימה אם , ההיא הנמיה עם שכלםויפה
 ן הסזנ אחרי הולכות והמדות . והיישוב המתון עמו , השחורה המרה עם ימהואם

 כפות שתי כסו , ברשותו אצלו המדות והפכי הטבעיים שוהאדם ימצא אםעד
 . וחסרונם האבנים בתוספת ירצה אשר אל אותם יפה השוקל, ביד הישריםהמאזנים
 למעלה מדרנה אל וכוסף המופלגות, התאוות מן ריק לבו ספק בלי ההואוהאדם

 לעשות לו שראוי בטה וטהשב עומד והוא 1 האלהית המררנה והיא ,פמדרנתו
 , רצונו התאוה לכח ולא , רצונו הכעס לכח נותן ואיננו , ומדותיו פבעיובהנברת

 אשר הוא תה , הישרה הדרך שיורהו מאלהיו וטנקש טעץ .הוא אכל , לוולתםולא
 לסטה מדרנתו אם למודי או , לנבואה ראוי יהיה אם נבואי אלהי רוח עליויאצל

 נחמדאוצר
 6ג) . ושקוט נסגר למו"ס סיו 1)6 6מד דון ס) יוטס ס'1פי

 ושתת ממס 6מז )% סוס , מ116 6)1 יומס סונררמסג'
 16הס ~onfic גגן . 6)'1 וועס (טגעו מס גג) )נהייפונת
 מקג) 6מן 1ג) , ס' גדלך )סדרייס מלמזח ס6)סיחאכויס
 1ער6 )פוס מו') וכצ'ט , סטה 6) כ(חר),ה1 גוי) גר'שכר
 דעת )פ' . וכו' האדומה המרה עם 'פה אם :5נר6

 , 5מר טגט מכס ,מזן ס'סוד1ס מ6רגטח 6מד כ)סקרמוני0
 סילוקם וסנטוס , ס6ר0 גד0 מבגוס ס6ד1מס (ממרסושמרו
 telh~t ג)יה1ח ס)ג:ס ומרס , סגגד 160) );ו ס'דוטסלמיס
 ס'( )ד1 נסוטס מו') גרגרי 1ס61 . געהו) ס(הולסומרס
 )מדחיס סי6 מרס פילם" . מוס ז0 6!ר 6ד'ס ל"6מי
 סרופ6ים גרגרי (קולט ו'( סי , וגו' D'nDO ו"11יסחיטים ופי סג) 0163 ומסנגלח , (נכגד nl1-DC מן bil'Dמוס
 מס 161)' . טכ') 6דומס מרירם (קורין וים , סמ1ר0פרייס
 ג5יגוסס, 1)'1 כמגיים סיטם מפוי )נד סטת,ס 5ש סמ"רפגר
 , ויגבס המי וסילוקם , וכמס ממס ס6י1מס (סמים עפיוגי

 עם יטה חום : ויגרס קרס וססמ1רס , עמס קיםוכלננס
 ט) קות ג6דס גובלה סי6 06 י') . וגו' האדומהחמרה
 ו06 , וכח1וס1מיו גרסתו וק) מסיר סורס יסים60מי1ס
 ס1!עמי0 ומסי . 1מ'ו(ג מסו יסים ט1י1 נגרה cllncסירס
 מדות כחקן סהויס '(wh טגן , סמתי,וח nAs OtDD~stאוב
 עו ס1י הס') וגמ'ס , מגסס סטוג מקוס 6) טיסיג0ס6דס
 והמדות טג(מיס: V~h 1117 )עשס וכו' גנדר וק)כומר

 גבי )מ(1ק מומס סקוס )ג גלומי . המוג אחרחולכוה
 ,וטס סו6 גס וטיס גסס סמווס מן סס6מח 1מ6מר ,מוגו
 : ג'6( למסז' גשמו '(ר 6'( יין ג) 1;מ'ט 'סיס,מזון
 )6 י61ה לעיס ר') . הטבעם שוה אדם 'מצא אםעד
 סיסים )6 06 6יס מטוס"גש

 5מת וקין סמ"ג טוס מס"
 6יס טי"6 )6  06 פשר, יפיייופ רוען וזפ נוירס,ממירוס
 Sr~n וסוף , וסחוס כח1רס טיפ נימרס גדרך מונו"(וט
 '611 סלינו טז , שיוו 6חר 15ח0 וכעס וגילוחיוכיומו
 6) מרופיו לריטון . המרות והפנו ג))': סקוס מוגפרין
 פו() 1סו6 1נרס1סו גייו ר') ברשותו. אצלו : סקוסמ,ג
 . השוקל ביר הישרים המאונים כפוח שתי כסו :גסס
 ס) מיגיע 6מו גף סלן ,וק מ6ומ גמ1 סוס סורסנגופר
 5ח וינג'ס ט'ר,ס סלף יגריס , סס1ק) גיד (סמם ,מגירו
 התאוות : (ירץ ,ז 16 מוגו מסריט סגו ס(ג1 גו ,לגרגרו

 למעלה : והוחק . וכוסף : יהיי1ת ח5ו1ח .הס1פלגות
 ו;1:ס 6והס ממס וכ51 סטגעית ה16ס (סי6 .ססרדגהו
 alns : הסי יימ )(116למטוס

~Q'y 
 שראוי במה תחשב

 nir~h 'ירחו נגוסי ollnic יעיז סטנקיוס מדוהיו ס) .לו

משת
 ההודזןקול

 והמדות : ממכר ספג) עם ר")המהירות.
 סכר ג6)ינ"ו מכר ונגר המזג. אחרדצלכוה

 סונטת ססת7ומ יקרשו "סר סמו Of1 ככס מ)מיומי
 סוס פסח)וף ר") . וכו' 'SD" אם עד : סמ"ג6מר
 ימר יפוייס ולירוסיסמ  D1b גני כטגעיסנמ6
 %סר פך יידועי,  ויולי פפסון  יום יופ ,יפן
 סמדר סלי טדי יסיג 161 , כשעש טוס 6דס'מנ6
 גתי 1רנ1נ1 (Ison וכס כה )טוח וברצחו6ג,1
 )6 כ' , וכו' המאזנים כפות שתי מסו ,סנורך
 מוגם הו6 רק , %כ6ן "6ן 'סגו טמיסוח גנטסונקבע
  סם יסיח יסר %ל  נס ימסו) וסוט עגמו )גיןכיפ
 כמו , 6סר כמקות 06 וקמר . ),כח מיסר מטנורום
 עקומי מס1סק )מון כהר S,bt' . )כחוח כקו 06עד

 ענין כי יאתר 16 . גן מב) טוס כוס 6יסמגעות
 elb ימגג מקד וגכ1ן ימכ ר.מ,נ  6מר שפרוחסלייח
  כשוהו 16)ו ממדוח סרכי יסיג ההכעיס 'ohn עדסוס
 בהגברת : כךומק מהיסב וט )טי טסות hlb ,וכו'

 יפרוסיו פנפיי  פל 6יס ינכר כככמ ר") . וכו'טבעיו
 סס וכו'. הכעם לכה :  ימשן  יפר ")לייוסמ
 . נועץ : י"כ סי' עמנס סיחג6ר המהעורר הקקיסני

 וינוס סמר,נורל הכה ע) ס' סי' כטיסיג6תרו
 631 סמחימיס סממטכייס כאדיס 6) יטוס ס,66יח1
 obt , כסב) 6ח  סיוען עד כס יטמין ון6יקג,ס
 fp:  יפרשן  )6 ו6ס , יקג)OSib-  0  סיפ מסיכמיר
 6ור יסכון ורך nr~h סי)מוסו . וכו' לסוריאו

 ntS~lb ט6) ונרכס . ממיס וסיס יחגלך )מניו3סחס,ך
 כלמרס DID S~rn , סמקכ) סכנת כ"י ornסרוח
 6ה6 ר' 6מר מ"ק), )רומ )ע"ח רגס,כויקר6
 טורס 6עס סגכי6יס ע) אסורס סקךט רומלסיקו
 מנכ6יס ויה , 5מך סטר מגכ6יס יט , כמסק)6)6
 ן 3מןס מכן ומים . מסוקים fbn ויט , מסריססגי

 )6 מלמעלס filG(1 חורם דברי 6ט')1 נודן רי6מר
 סווכס וים , )מקרץ סווכה ים , נמדס 6ל6)יהנו
 ניס , )6גדס ottrn ויט , )נמרק שיגס ניס ,)שנס
 ט,6 )ומר סו6 ס6סי)1 וענין . ט"ב , )כלסטווכם
 כסי סמקנ)יס ע) מ1סטעוח ~nl'DID ס11רות)כך

סכנתה
 שוגש ;יעם . עבודי חן . ע" 7",. 7,סנ 5י: . רעא וזה טעי.. ,מין . (rw סנ1סגיו,י: נ111,וו1 ,י41 כתמעת
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 88 יזהבתרף המושדמאמרטפר

 מח דבר לכל נותן הוא אבל יתברך לפניו כילות שאין , נניא לא חסיד ויהיה ,פתת
 מלאך וישימוניו , הפועל השכל הזאת, פדרנה נותן קוראים והפילוסופים . לושראוי
 2 הנצחית והתמדתם עדנם נן הוא בו נדבקים אדם בני שכלי וכאשר , האלהיםאחרי
 : קצרה דרך על הזה הכלל לי שתפרום רצוני הכוזרי אמר"44
 )3"6 שונה לחיים "והתרגש בתנועות הנפש מציאות יתבאר החכר אמרלבש

 41 נפש סבתם ונקראת , היסודיות התנועות טן שונות( לחייםוהמנשות

 יהודהקול
 סס3ע פן )מערס טפס הדכריס גס כי ,סכנחס
 אסורס סמקכ)יס סומגח כאי וכמסק) 3מךהיוסטש
 וישיטוהו וט' קוראים והפילופופים :ו)תשדס
  ענשו 1תכ6ר ככר . וכו' האלהים שזריטלאך
 1fia )סי "' סי'גר6סון

 b)to 1' דעמ והם , הדעוכי
 6סר הר)3"נ וךעח , ר"ה ס" נרכיעי Dttlpסקדס
 הו" סטועל טהסכ) המקמר, המליח י"ל ס'מע וכהמיטי . ה' מ' מ)ממוהיו מסטר כרקבון עניינוניקר

 גיור
Sib)הקוטן וג,ס , כ"ס הכמימיים הגרמים מממעי 
 טרוט or1 . סלפי כמנידח וה הסס שבעיהיה
 ויחס , טוריסט ניטי כ6מ)עו0 הממר הכנח'עטו
 כן ו06ר . וגו' DOD הסולע כטכ) ג5מ,עותהנורה
 הלוע) הטב) bP:( הונם כקטך כי , מסק ע,העיר
 והמט) הטה הנס ככיס הטס)ו0 סנמו6ונו כדוהסנה
o והסיס . וכו' נמסחר 5מד דברהטע) r s ;  ~sib 63מרו 
 הטסית הנמ61ו0 כנימוסי גמה קנס הלוע)הסט)
 6 וקין הסמיעייס מהנרמיס המה0יינ ויוסרס!מדרס
 ודך , הסמימייס רגרמיס כנימוס טעמההרנה
 11)0 ססט)וח eb:n)o נימוס ההל מהנימוסיתשייט
 6,) ולולס כעלטו. )עטו) טיס o~DnOהפיעה
 כ)ס ס1מ0151 כנימוס ההסגס תהיה ית'הרונסון
 ומוס . קטטר סלט היטר כזד וה0מ0וניסהעליונים
 ומהיום שוע). וכסב) הם"י נין ימס טיןי0כ6ר
 הנמ161ח נימוס נכסנח )הש"י עטה0ף הטוע)ססכ)

כח
 נחמדשצר

 ס16ן טס )6 91') וגמ6מר . חסיד ויהיה : ס'גחונת
 )פדרגפ סרטיי מי רץ . ירו לפניו כילוה אק בי :מסיי
 4ן סנורן מ1ו גי , גסגרמ סמוונס י6ס משו ינקר )6נג61ס
 המנהג הטדרגה נוה, קוראים והפילוסופים וקימין:מטהר
 : רוחה 6)סי גגם וסטו )קטוי olhe 06 סמעסר שסי גתר?

 הפי),ס~ס'פ יי;' לסי עוייוו וסגם נגר . הפועלהשכל
 : ג6ריגוח 6' סי' 6'גמ6מר

"41
 וסוויפ סכומי טין . וכו' הוה הכלל לי שבפרום

 טופסם, קורס גרך סממייס ע) טופ(ו0)~ס
 : ק,רכ דרך שכמייו 5זס יטוס )עו)ס חג')וכמקמר

 6פ גדין 0ה)ס כקומר . הנפש טולאות יתבארי21
 נהגדי)ס ניס כי סמו OD1 סיסט עלט)ג5ל

 יו"ר טופ( ד') בתנועות. ellvls: כס,וש0פשר
 מחעטע, שחו ט,ר5ס twl:))r ס1וממ נם וסוףתהוסס,
 ייהטטס , 61נס "וט ומחטגס מטרמו מחנו) טסו6גמם
 ,ס ;' מייס גנע)י . ~atfn וההרגש : וסט נקריסס61ת
 התנועות מן שונות : נט( מיס גגע)' נקרךמעמן

 אם, גטם 6ו0ס מגסס "6ע )6)1 5סר ססוועו0 .ה'סוריות
 , ס6לגטס גיסייוס e~hl1 116 6כר ססוועוס מןמשנוס
 יכשר , 6מד תקנס 6, כ~)ך כב) סיסורוס ח:יעוס"למוס
otno106 סמ;דיפ גם'כור גי;ימ ממקועס חנן 6ותס ווניל 
 ין :5ין מס )מע"ס, טייס וגט וסתויי , )מטסיסוגו

 ונקראת : עוז טיהג5ר ונמן , )פ( לגסיי המגויסגה,וקוח
 וט סממעעח ססגס . 1כ1' נפשסבתם

 )קר"
 כס 15 ,ט(

 oh ססי6 ססכי1ס onh קר6 , ו') י' גסימן וגרגר ,ג,פט
החפון

 פ85ך ויתיחסו קלמרו )1ה המכל כיון !416 ע"כ. וט', לכו כסס lcna הו") עמיו "מרו , גכ)6מורגטפ0
 . .פי5 ן' מסטת nrntb ט'17 כ"ס סי' כרביעי דעתו גרס מכסל , ~or מהקררח דעהי 5ין 5ך . otoSbo.תהרי
 )הוסגרו י"מ'ו0ד'ס tnubn והסכ) התמהון ההמר וכחינה (ttnSb להרי משך כקמרו סגתן trnh גן4)
 סט')וסוסים )דע0 כסוע) כטכ) מנ'לע0 'הכלר ועוד 7'. ס" כן נס סק7ס וכמו , ס'עחס פ' ע) or ט:)ס)
ons6סי' סוף ק'ג aut : ונהמר , י"ג משן סוף הגס העמן שורט וט'. אדם בני שכלי וכאשר 

 : )סרטכם המ,ממוח מסטר כרונסון עמינו ,,
 )מינ'ר,ס: יכמוש פרסי 3ק ולהכני) . ומ37רח , ימיה , 1וממ0 , גטט כ) נ0ור0 . הזה הכלליא
 מסס כן ו06ר , נמ61 סיכר Gb המלה )הזקר 6יט )ט:י יטר דרך . וגו' הנפש מציאות יתבאריב2

 , וכמאס nDU3 ס:מנ6ו0 התנועות מ1ד הנפט מני6ו0 גסור06 המלו ונס , הה61הזכר
 כאפעה הנממ סהר' , היסודיות התנועות טן ופחה)ף שעה סו6 הנס ,ס וכ, , לחיים ההרגשוק
 5ך , רומנס )סם יט h(o גלעדי וההיים . כנודע נד )כ) 0נוע0ו כי , ומוריד מעקה ומכים פקךנ7י6

 )71 005, )ט6ס רק DP1)nD מהס 6הד סוס 5'ן רוהר%, נע7ר' היורות ODסיכו017
~SDD' 

 מעם, %ד 16
 רשש ע) )ה0171 חייגיס הנהנו הנס , כורחו ע) הורס )מ61 כ) וטעומת הכחוח יוכש הטעו)ומ מן כיו)היוח
 נפש הסי6 הסנס nhlplt , מגעריכן והסרנה ה0:ופוח סנ0 וה61 , והמהנכ היסוים נולם ווכח עניןטס
 מגע ההוו; 6ט ההא התכונס 06ה קר6 י' ס'1 עבו גומרו . וס ona טכ)) ה,וממ גס כי , נפשי כחאו
 'נך6 )6 ג,מיהס כמ הו5 רק גטם הגידו) כמ 6'ן קנח )זעת כי י' סי' מוכרע ממס , )כזו nD1%י) )סטי כה 5מר 16 . הלקיח כלסל מנמסך נססולו טבע סט 6 טחמד היה עט . ע"כ , כמ לו גטם*!

 יסע 8 נ ס"ה[ הכוזרי]סמר
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 הטדי חמירתי מאמרטפר*5
 )יש6 "שישותף טה והם , מלקים שלשה אל הנפשיות הכחות ויתחלקו . נפשישה

 ששו עם האדם בו שהשתתף ומה , הצמחי הכח והוא הצטח עם החי בוושהשתתף(
 ויתבאר . הדברי הכח ויקרא האדם בו שנתייחד ומה , החיוני הכח והואהחיים
 בחמר, המניעות הצוחות מחמת שהם הפעולות בבחינת המוגית הכללית הנפשענין
 מצד אבל נוף שהוא מצד יחתוך לא הסכין כי , חומר .שהוא טצד החומר מחטתלא
 "שווא טצד אך , נזף שהוא טצד וינוע ירניש לא החי וכן , הסכין צורת לוישיש

 כי ן שלטיוח הצורות אלו ונקראו . נפש הנקראת והיא , החיות צורת לו שיש()נ""
 נחמראוצר

 הכחות ויתחלקו : ע"ג גה, 6! נס( 16 פגפשהשן
 סח( טוין ג5כ סוכי) פחס . חלקים שלשה אלשנפשיות
 טה יכניס: גט)ט מבתפוס רסס וקמריגחותיס,
 סכם קמי וגס , ספממ ר') . הצמח עם הח' בושישותף
,hle6סטון וקנו) מטרמו סנירו) וסו 

~ulan1 
 ט6ס )ג)

 ממקום "חפעחו סכמה ע) סגפ'מ סמ,קיף 6)6 ,וסקס
 טיס,ועפ סרג( גו Vhc 5ממ מ(5'ג , סרג( גו וי()משס
 , סחיו,י גח נקרץ גגע'מ 1fih ספרניי סגם וו0 , מתחחפוי סיעי ע"י ירע מגמרן 11 ממגיע מ0מקר0 חרטתו 6ךגינינו
 : מי ט0ו6 ע)י1 61מר ומלני( )מקוס ממשם סמחטטפסג)
 ר') . החיים שאר עם : גר') . האדם בו ש'שוהףיטה
 גס ג1 יי( ~elh טעו טמ1סיף h)h מרניט מי ס6זסכגס
 : גע'מ משר גו ,גד) ר,) . האים בו שנתיחד :סזגוי
 ג(ג, 6וסו סמיהרח ס,פ( ר') סגף . הדבריהכח

 (קדמם )oh 6 גרגור יחנן )6 51מ1ס . מפיו כיגור(h'iw מיומי
 16חו וחס; גרגרו סומרר 6100 כמפן ע) ג)ג מח(גסקפויו

1nSDtD)טסיו (יימיי סמו ונוגר hDiD) ויפטם ולחו סיימט 
 , וס"פ5סוניי טורניר )ע91 מגעל ס,מ,6 "ס'פ ומעח0 .ישוט
 , מהנגס גלי ומ1ס,פיס עמס גי לגס גי , סדניי גס ים5י1
 . רנוגייה הכללית הנפש ענין : רומויס כס מס ט)ריח מגלי נקו) יפנו )גד שחס ס6דס גוי ()מדוס סמ)וס ר;5ן

 סוגם )מ)(ון גדר ר') סוג גמז 6101 סב) סגן))השנן(
 (גחון ו1מחיס 6י),וח מיוי ג) 0מקיla'no 9ג(וט1'ס(
 ונס( ,ממת וסט גו%ח סי))יח ס"ט :6ח וגס ,ספרית
 גג)) )6 ג6 )6 ס()(ס סר nrht . מזגרח re)1מרית
 . תצורות מחמת שהם הפעולות בבחינת : ,פ(גב))
 ,זיע וגגם , יומ,' מקול כ'6 מסוס( מטהר חרמיו(מ6

 מ% סיפוק (6'ן 6מר )1ס . תפקס סוס מקג) 6יןססרוה;י
 יבסס סהי%ר  סמיספוום , סותמי מני וק 15 ר.י1חמינ'ן

 נגהי1ח ואס , סח1מר ט"ו (וגנח %ר. ונס( כמגישםספטו11ת
 טחמת לא : גמגמו סמניסוח סקורות ממסח טסטגשעו)וח
 מג)טי' ספח סוס ט0ס6 ימגן ס)6 ט5מיט ל? .ומחומר
 ע"ס רק תקרץ ממומר טס ע) )6 0פפו)ס טג'1 , גופנייאמר
 מן מטרו 1(6 . וכו' הסכין כי : 5100 גמ1מר סרגםס,ורס
 סו6 111רחו , שמרו סגו )סמ0ג0 קורין ס5,מ11 מסגיןגלי
 וקרץ טי0יס קוהו מס)יס ווט , הי ופיו ור1הכ (p~hשקווו
 ט0ו6 ,6מי )6 )פטו)ה1 גו oltnnsn 115 1ג5:ר ,ומכין
 )6 01 מקד כי , מהגח 15 גופוי הומר ס0ו6 מורח1הן
 טשי "610 גמם 0הה1ן מי"כיס רק 5ן , מההון"המ"ג
 fth5 . וגו' וינוע ירגיש לא החי וכן : תכיןגחולי
 ספטו)ס סיקר טג'1 , מס המרייס שיניס ODlJfilI סיגםתעוין
 , )לדממו '(1ג רום, ח,5 06 (סרי סימר מני פגעקיוו
 שמגיע ()מוח . שלמיות : סספ1)ס מנסח ס,1ר0 מסד יק6ן

מומר

בהם
 יהודהקול

 פ"רר סעקריס SD3 (Sfi הענינים ")ו וכנעי .טס
 הסטטוס כמורבכים סנמ1"ות הגהות , וו") )' ס'י'

 o(ptn יודעו ntslPP~D כי , נהוי סמוטנוח~ntSIDb מני lahtin 6))נו לרייס , כמוס מוטנוח ס"יקלע"פ
 כי ויזעם הט016, )כ) Dtl)fin כנמם רצינווכקטר
 סה%0עס )סי , כלכד פכעי כמ מס יסמיק)6

 15 , המקיף 6) מה6מ1ע oh כי חסים )6ספכעיח
 וגס תתמנע, ") סכינ "ו , התמנע 5) ממקיף!ן

Dvl)n~(סיס כספגו , הטוח )כ of~ ממין ohnn 
 הה0ה)ס אוחס , ההגועה ג"ח ממנה החחייכטרה
ol)b~pפ טיט תהי רצינו עטר וכן . נומהת גנט 
 וס ע) ומוסף , סנ1ממח הנסס מהי" סאתהההה)ה
 ככס כן טין מס , כלנון ומח;ועע מלניססה61
 סחמ)ס ttDO כוס ט'ט טסנו , ה,ומהח והנבטהפכע
 סע) טומר , הטעו)וח ")ס ממגה ימסכוטרח
 וגן . מי1ויח גסס קר6מס , סכרנס וסע)סנמימס
 נפ ונוסף , סרח ססתה)ס בו יס ס5דס ר6יווכאסר
 מהו"ט6

 וממדיג מהחס ויודע of131e כ%, מתכי)
 והמקרה הענסכין

 or5 יאריק ט,5 ממס toa וג'1נ"
 התמ"ס גו טיט חסנו מיתי, כמ 1)6 ממחכמ
 סגפפ "ו ה")וסיח הנט קר"מס , גכגדה יגהר"מרת

 הכללטן הנפש ענין ויתבאר : ע"כסמסכ)ה,
 ממקח נזה ))ו היחשר 0נר6ס )סי שונס .הו'
 נע דחיס סכו))ח טפט והיל אסונים, ה;,)י0שטס
 נס טכו,)ח המייס כוסס , סופחן 16 סנוכרוחהשטוח
 . וסמרנפח סטממח ג"כ סג1)61 המךכר ווטה,וממח,
 סטעושפ ככחינח )נו יחגיר סקו הגמותומקק

 וסכ1)דס וסניךו) סהונס "עו)ח מ1ד כי .סגמסכו0
 , שממי nro ההיל גגטס סט המו" יסכ"רנדומה
 'hsi'ti ססי6 יהכ"ר והסרגם המקומיה התנועהומנן
 מגס יהדיר ססטכ)ס פענח ואי כמרנטת,גם
 גנטפ סרנה כעיני והנכון . סמם ימס הטכסיסכה
 וק מלנטת סן נומהה מן גהמ)ס, סורס הס1ניח,הגציה
 . כפסקי כריס סגוכר0 הנט OniD וסי" ,מדנרח
 ייי ע) סנט מ1י"1ח 'הכקר "יך )מודיע כ"ועתה

 )טקטק ס6טטל מה מ)כפ ו)הוני6 סנר"1ח,כחוועוה
 מן )6 , ההמר מן סן נמסג1ח הטע1)וח סם"ונומר
 נכו" ""ג ו"יך ,הוורה

 מגם הנט מריקוח )יייעח
 סטן כב' יורו מהסע1)וה )כקר כ" כן ע) ,סחגועוה

 אלו ונקראו : ימסכו מהן כי הנרות nlhtSnע)
 כיחול ":. גו ג" , גפרור שיניס גגג נמנתה סס:"ס סכ'16ל מגps 61- "הרי . ,ט' שלסיותשצורות
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 . שם ושלמות רא12ון שלמות ויש , שלמות והנפש . הדברים תכונות ישלמובהם
 , מתהתחלה היוצאות הפעולות עצמות והשני , לפעולות התחלה הוא הראשוןהנה

 שלמות אם והשלטות . מההתחלה ליוצא התחלה היא כי , ראשון שלטותוהנפש
 ואם , סכעי אם והנשם . לנשם שלפות והנפש , גשם אינו לעצם שלסות ואם ,לגשם

 , כליי כלתי ואם כליי אם הפבעי והנשם . טבעי לנשם שלטות והנפש ,מלאכותי
 ן להם( ומוכן )ג"6 אותם "ומכין בכח החיוניות הפעולות טוצא ר"ל , בכח חיותבעל כליי טכעיי לנשם שלטות והנפש . כלים כלעדי או בכלים פעולותיו שישלמוכלומר

 סהתסונ המתחדש שהדבר לפי , יגוף יסודות מהתמזנ הווה אינה שהנפשויתבאר

 יהורהקול
 סוס וסמפט וגדלס. נפונס ו)סניכ nb)oמטח
 וימה ילוקט ייס ע) "טל , הח)וקס כ"מ1עוחיעמס
 הנדל ינסוס ס3כס הסנד)יס 16 וסה73ן, 3a1Dfiק)1ח
 מענין כסמרו תמזה הח1מין )1 קגע והנה .כ11דע
Vb)~6מן המורוה וב) , נורה )סיוהה ט)מוה סו 

nvntSnריסון הט)מ1ח הנק כן "מר . ספק 3)י, 
 כמנימו הרונסון הם)מ1ח נזרו )11רך )ו ו)קמ ,וסני
 סמוך כס יסך הורך ונס . )כוגה1 פנין קינו 5סרסטני
 51ח , )כונהו טייח מס המהיסח 3מה)קוחיוולסיע
 כ) מקנוז )נסס ס"סגיר )סעיף 0ר3ר כ) חוס עד ו,0 , יעודי רשיסגיי

 שלטות והנפש : ההגה המקושח מקיסרי"מד )"מד יסוקסו 5סר המקקיי
 הוטס גדל כ)) וסו . וכו' כליי וגו' טבעילגשם
 )מ,61 )"חד "מד הנוערים ofp)nn מןכמקוכן
 הנסס נספר הפי)וס1ף 6נ) כדרה "סר ,מסטן
 כישר סו6 , 3כמ מיש כע) שמר ומס . כ'"6מר
 , סנוכרח כגדרו רשיון יהודי כמוש כר5טיןכס)מ1ח
 0"עו)וח hhn ססו6 ה3י15ר גו )טרמיט וגרו61ימר

 )טט1יומ סחה)ס ה1611ח ממט כי , וכו' 3כחכמ'וגיוח
 : מססחה)ה )יו61 סחמ)ה הי" גי ר5ס1ן ס)'מוסמנסס כי )מעט 63מרו t'Sb טרם, מס והע . 3גמההנה
 , נ"סי1מ כמו חיוח )סגין ר16י . בכח חיותבעל
 טוצא 1nba מס וכן . )רומח נס כ1)) הנס מגדרכי

nt~IVbnויתבאר : שרעסמייס טגכע)י סמי1ח ט) )הדינו 5ין , המיונית weJnw וכו'. אינה 
 סהקטס )"נטי olpn '1נמ )" הוטס נעגין כימולס
 וס3שהס טגהוחס נמונ"יס ק)חס ט6מלו מה גו5מר
 כמווקל 5,סיוח נ1ר1ח ") נריגיס Q1'b שכדטוניים
 )ה71וח מייכיס כ"ס כי סנאט כן י6 , י' סי')מאה
 3וס וטעמו . כראי וסרככהס מיסודות המוג"מר סמוכן הו1סsp 6 )הו) מהון כ6ס נולה טכי35ס
 המואיס נענין גטרדיס מההמ,נ סמחהדס טהד3רלפי

 כסס, DO(1t ימנע )" , ס,כ1יוח מהחמ,גסמתהדט'ס
 יגכרon~s 1 ממס הס:יס "1 מהם ס5הך ססיס1ד06
 16 היעוז כסי מוני,ח הורס תהיס 161 ן סס5רע)

 ואין blOO, כמ1לכנ וסנ1גריס Ota1Dnסיסוד1ח
טס

נפרדים
 נהמראפצר

 110פ . הכברים fi111h : קלונו ים % אםשן
 מעימו שנט( . שלסות והנפש :סזנריס

 פיר 101"
 ט) מ1סנ ,0 . שגי ושלמות ראשון שלסות ויש :ט)מוח1
 )כגזי) גדי , גו י( ס)ימ1מ "י,ס )ג5ל ט)'מ1ת 101י(למזו
 מדונצק כגי) ססממוח סתוי ס6ר וגע 0ון( שימוחגין
 התחלה הוא הראשון הנה : 01ו)ן (מגער רגמו 0"פ(ר,גטי

 גפ(וח 01500 ט) סתורי ר') .לפעולות
~rh 

 ספו)ס
 . 0:ט1)וס סומנת וסטי . ממנו מון ,1רס 0מעוירוי0י0
 סי611וח onig ססטו)ופ Oot (גי ()ימוח עוז י(0101

 ק1וק (116 ו0 . ראשון מלסגת והנפש : 00י6מססח")ס
 ,פ )6 , 0ר6(ון ס(),מ1ת ממעורר סרגר tmh גוונח:ו ,נטם

 : שמס כטעונות ר') 0סט1)וח עגמות (0ס סטי0ט)ימוח
 010( ;)ומר . ההיא טההחחלה ~WIP התחלה היאכי
 (6מ,ס , ס;טו)ות ט!מ1ח (0ס 0(,י שלמוח 0ה")0סי6

 olnwt סטט1)1ח מגח ט0'6 מהוט( י6,1ומ ספטו)ותטומנת
 ס0גזי) 6הר . 1ג1' לגשם שלמות אם והשלמות :)מס
 טי'מופ ט56 אטר מור , סטני )כקמוח סר6ט1ן ט)ימוסגין

 ג(י' )דגר ()ימית (610 16 , טיס גוי ע) יוגןסר"טון
 )דגל סיפוח (סו6 16 , 1נוג0 ור1מג 15רך 1)1 גמק01,חרס
 מגזי)יט 6ט )61ת , גסס גבהי OSP 0נקו6 ו610ד1מ1י

 ()מוח ג(תס6 דוחס נקרץ 5(ר (מס וט טסופסח,ומריס
 )8 וקמר היר טלאכוחי, ואם טבעי אס והגשם :לנסס
 8יפ ג'ו וטס )נ(ס ()מוח ס0ו6 סי( )נכס כלמוח זגרסוף
ae~, נחס וי( , הג1נ0 6יוס ט) 1גר6 טגני נסס סי( משי 
 6פר )דגר כומנת 6י01 ו010ט מר( יזי iDlfi~ OCDtiסקס
 והגשם : גן געגעו ט1גי6 )זגג 6ן גמ)6גחו ס16מןסס)ו

 ר', , כליי אם . טיס )טוי 1ה)ק נדיין ס61 96 .הטבעי
 עמו , )סשפ סמו ,גרפס תניס סם מטוווח ו()מ1חסה1ע)חו
 סמר( גממת וכן , מי נגס) מפייס וסגם מפסטת6מר
 וממתגיס, 0:)עיס (0ס גמו , כליי בלתי "0ו6 16 ,וכענף
 ירועיס גריס רסס 6ין כקרן פן ונירכס נ(מייס (0סס6פ'ס
 בעל : גסיי טגטי ונמס ()ימנה 0י6 ירוטט , חיקייסטגנם
 (גס גגי מינח גע) (0י6 ממר ~(rc ס) . בכחחיות
 מיופ וטמן . שמיס יגויס ידי ע) סנ(מי1ת ~tDD(nl)מ!י8
 נגדר י, , כענרס גדרן 1,0מם גח ע) ג'י ל;ר(1 י(סגדן
 ופכין : היק ס,מח גערך ונקרץ ה,1ממ גם גס ננדרסנט(
 ניתבעת : ססנס ס;עו)יח )עפת ויד תכנס )סם נ1ה1 .אותם

 פ4ט (6ף לל . היסודות טהתסזג הווה א.נהשהנפש
 ~fi1JIU ס6ג,יס קומר רפס , וסממ,גיס ססמו51יססממנו

 לק !גרס טס ע) וקרחו ,D~'UJUI 6 כה1הי0ס ,וכמהגיות
 061 "01'ה !ופס h'X גס 101דוח מ"כ'ס ;1),ו 0יגר' נג'ס 01ח' 0~מח גח ר') , מוריס 0כ) גוס( כמוס ,"'ז סי' )מעכס יגרגר , ג)גד המוג ס0רנג0 מכד )0ססניע1

 hdn "הי )הו)מגמזן
 ווט"

 fg )זון ס0מ') . וגו' המתחרש שהדבר לפ' : ס0'6 הזורו )קנ) מוגן מורנג ומוג
 כזגגיי ר.) . גפרד'ם מהתטוג : כוס טנמורגג גמ,ג ממד1ט מגיע 0,ס כ0נ" 11'מ (6')1 61מר , עענ1ח'11)ער1ו
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 על האחדים וישארו )ג"6 מאהד יותר או מהנפרדים אחד בו שינבר אם .נפרדים
 ישאר שלא עד הנפרסים שינוצחו ואם . זה כפי המנעת הצורה תהיה הנה ,צורתם(
 מנפרדי דבר סטין אינה והשש , מאמצעיותם צורה טוה ותחודש צורתו עלאהד
 איננו אשר הזךז האבן כפתוח )ג"6 "ככופת מחוץ צורה אלא אינה בן אם ,הנוף
 , בתכלית והמוליד , ההתחלה והוא הזן הכח הכחות, תחלת . והעפר המים צורותממין

 יראת ואם , וקדימה ראשית ולטוליד . והתכלית ההתחלה בין הקושר באמצעוהמגדל
מתאחר

 נחמדאורר
 ס,פט טנחהיט0 נחי ס0ו6 ומסערגוג מוו 11 כועסקחת
 )6 וט עוין ר') . מהנפרדים אחר בו שינבור אם :ססי6
 0!(0 ט! 6( 'ס1ו נקנגר וט טגמוג י"מ :51מר 16 ,ימנע
 ר'מ 0ו5מר גמ1 . מאחד יותר או : 15יי טור ביסיסויד
 זה. כפי המגעת הצורה תהיה הנה : ו15'ר 5ס 11טגגר1
 כסתגגו1ח יקוו מ0מ(נ ג05 סינוור 16מר 6חס ס06י')

 ניס י) עיקום ;, 6'; , סיעודית טנט כו6 ססתגגיוה161)ס
 ו0 וצח 16 ט,מ1 15יי 16 , 6ס מגם יותר חד0 טו.ןתיוק
 סמ"ג גוס חי0 דגי ),1 ומלין , היסודות מטבעי טגע6'ו0
 ואם : ו0 ג) )0ס ינד מי , ;1)ס סיסודוס ג;מ ט6י,1פס

 ו,מרגגו 0מ1ג 0נכו6 חמר וטמע . הנפרריםושיפצחו
 סייס סע,מיית נייחן מפסיד מ0יס1ד1ת 6הר ג)ס'סודופ,

 מקל י') . סאמצע'ותם צורה ס1ה ותאורש : שים4
 הגסו מרס ניגר )יתן 1511 ,1יה0 וט1ג1 'חי נדגקושגורס
 . הגוף מנטרדי דבר טמין אינה והנפש : מקס8חדס
 ר61'ס טפו טסוע1)1ה 0מ6הר , :ולמר יפגן )6 1ס48פר
 5רגטפ ר') , ס5)ו מ:,פרדיס דגר ממין קנס ס,פ0ק

 6ינ0 וסרישיוליוס
"(5 

 כוורדים ממין טייטס הן:ס גיי05
 )nhm: 6(1 סרו: 6ת )סO~u 0 ומי ,ל)

 : מגהרן ,ורם טסי"
 ג'ז .בכופת

 סנירס"
 כו1גר , ;ירט מין וסוך . ס,;ווס

 מ51ר י1ס גו 51.ן שמגו ט~גו מא' 151!י , )'מ( )רףגנגס
 5מח, קדייס גו קיימת למלעגתו לקוי 5100 ממס שגד6חל
 or)~ fiD1)~C וקמל , מטנו ממנו 5:1 , טס רט'ישפירוט
 !קג) גדי וסייט געגורו נסקס :סו6 מ: סיקל ל')שלש
 . והעפר המים צורת ממין איננו אשר : קדייסשסוגו
 סוס , emti תגדו ובמ00 ומיק מטית עג) 0,0שסג"מ
uwn% טסף ענין 16 ומטפך ינג'ס מפי 5.;1 טס61 מס 

 ג,ולס סו6 גן 0מ)5י1הית ג11ר0 טס51 ונמופגמון,
 "פויס טג'5ר ע6מר . הון הכח הכחית חילה :ספגטים
 שר וסגוף סמומך ממזן ו",;נס מגחוןסעגשח

 סרן סגם ninso חקה ס,1ר0, (5ח סו סגלותשגחומ מיי )ג~
 לפורס סטגע,ת ס,ורס סגין niuo~ כשסגד) 6מי ,ירו'

 )כ) ו0תח)0 רעלית 610 0כמ 161)0 . שו סססמ)~ופיפ
 15 סתמית ממטר סונר )ו יקרס )6 05 ס,ממ טלפינושני,
wiwסתמ)ס 610 ס,וממ 0גמ ומעמי . נ% ינממ )6 פיס 
 , מ. )גט) סיס טוס ג5ן 5ץ ס61 ט46)6 וסייס, וי)גע)
 : nitc~o 0;ה1ת );, 0סמ!ס ס61 סנן טגמ מטפס6מוי

 , סטו.ן 110 טס מניע ומוריד גם . בתכליתזהסוליר
 , געתו "1ה1 )ק.'ט סו'.הו גטה ק'י5 )1 פנ'; ס1ן גמגדומי
 )ק"מ רק 6':1 וח,ע)ת1 , 5ה'1 )1 מניע סמו!'1 גמולמוס

 יהורהקול
 היסודות, כן סינווהו "1 , ממון למרח ))1רס ,ורךסס
 הסחמוגות לטעונה ויהמוננ ישכר מהם "הד כ)כי
 )ורהו מהכונה ע) מ0ס 6הן טוס 'ט6ר ט!"עד

 רק סיד, מהורס כס',יס1זי הרמיקס כדברהר"סוגה,

~SDn
 מגיס 61ח גס וקף . סמור;ג ,ורה מגסס

 b(r' קנח דעת )סי ממון )כ6ן כ" )6חזטוח
 סס נהסויה סיסו7וח סהמ,נוח מכס רק ,ססקסס
 ו3ר ממין o)tb סנטט Dinh . מכיניסס מסי"נעורס
 מגחל 11ה . הפלס l?bn "הו גסוס סנוףמחרזי
 כר"טיח ממנה סנמסג1ת המחמ)סוח הטע1!וחמגד

,h~DDn"!מ1טטעת ו1רס מגה "ס כי עניגס יהבן ס 
 ככופח : י' כס" ט(גרנו כמו סנורוה מנוחןממון
 הךכריס מן rinb ,ס ע) מס!ו )ס" . וכו' איננואשר
 , תירה עסוי גרי הו" סרטה ותה . כמ,6;סונעליס
b)hD~bn קורס טטיחח מקס 6,6 בו והן כרהכו 
 כוטמ כירם( ט' )סכה מטנס מבסון וס61 ,"חח

 . כוסם מלטס טרה וכמומ1ח , וכנכ53 נקטסססיקוסו
 ק61 ככסה התומן יגי6 "סר דורס כי סמא)ועמן
 ,  הסס סהורככ 1העסר "מיס 11)ח מהון )ו (idDונר
 ה7טהו 5סר סי" ההמן כגסס המגויירת הגורסכי

 , תסס 3ע)י מטמע יסים וגס . כממרו הנמההתטרחו
 )הס מוס;עח נורחס חמסכי

~oDn 
 וקטי . שזרוח

 ענייו יסיס , הזך האבן כפתות 13 סכמוכסגסמ
 ממס מ1רככ מתר ע) יסוחף 6טר הוחס נהוהיע)

 סטהומ a;nh עי , ,ך 6גן כטס 16)1 סגקר6ועטר

 סיסווות מן סמורכם מוג (1)ח 610 סטק נקיסס1"
 ,ס ל . וט' הזן הכח הכהות ונחלת :גסס
 סנן כמ מחחי, rhn הכיחו "הר ס37ל כנמינתעכן

 כ37ר ו,ס . ססו)וה 1,גסוף , הניזון וגומריו ,)טעמו
 ניקר וטס נ', פרק ו' )מת רמון גרסן b)'oן'
 וכמו , המגליד לעכוזח סמס כחוגים S1)nol סנןכי

 "171ת'31ר6טון ע) דברנו וקדם כסמה, סמורטיוג1ר
 כקמרו . וכו' רקושר באמצע והטגדל : )'6ס"
 ראשית ולטוליד : וונדל עורך וממגר) כן6הל

 כ61 כוס סמ"מר כי כחני גזר וט'.וקדיפה
כשיגח

 דגר ג) סהמ)ח כו6 ס1ן סגה טר') שרט הכן "ו . גהנמת1 מניט :סמובר 5מו גי"1 :ס יטי , חייי"1 ויייי1 ,פיוח
b~eסו" מסורס ומן , סמי "1 כרמח ,1רת מחס 

 וסוגן )ס41ר חרט כ1 ימה 16 טור, נד) מחסינת ו;ייסמ1ד , נד)
 פפש י') . באמצע והמגדל : גדעו גה;!,ת טס61 טר0 נהוה ,05ף סיע :5ין ג,מה.0 ר61י0 1:5 011 , נדוץשחג)'ס
 4 סיס מלין ממנד) גמ ht(l(h , סמנן) גמ ממחו 11 5י,ו סק;),ח, טס61 )1 גרומת !סוויץ ממן טס61 סר סע גמ גוטה)
 קישקש ולמוליר :  סמנו) גמ ממוח ufh 11 )ו גרומי )כ1)'ד סכה גו טי: טון (;) 50מו סיגו ה" יסוגו, יישחיז

 4 ש , נומן וסמגז) סנן גמ 6מר ג6 (610 6;'פ סג;מיס סמ1גמר פ6 סמו)יז גס י') . טתאחר 'ואת a~Sושתמה
קויפפ
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 י8 ש המזוי חמישי םאםךמפר
 צורות וילבישהו , ההיות לקבול המוכן החומר על ראשונה ימשול הוא הנהמתאחר,
 , ההולדה עת עד לשניהם ההנהגה יעזוב ואב"כ , והזן הסנדל בעבודת המכווןהדבר

 המפורסמים כחות הארבעה ולזן . ונעבד עובד והמגדל , עובד והזן , נעבדוהמוליד
 , לריק ההרגש היה כן איננו ואם , נע הרנש בחפץ נע כל , אותוהעובדים
 ש טועיל ולא צריך דבר תטנע ולא , לתויק ולא וריק להבל דבר תתן לאזהחנסה

 יהודהקול
 . פשע) "ור Sb היחו נ6ח "מר סדךעכמינח
 סנן 6) וקדימס ר"0יח )מוקיר כי )ומרומכונס
 , עימס כסוים טוע! המוקיד כי , ההוים ט6מרוהמגן)
 הכמוח טג' '7' ע3 רק מעמסו יעטס )" זהועם
 ה"מ ממסך שנס . עת בג) עמדתו העוכ7יססקו
 הויחו )הוזיל מורע כממר ט1ע) )היזחו כסויסקוים הו" סנר כי , מנד 1מח"הר 1SD ק71ס הו6סוס
 הר15יוה ס!1רות ממקות 16הו ס)כט 0סע) 5ור6)

 סנן כעטרת וט וב) , הכו6 כהמר)החקכ)
~S1JDOI מחתר הו6 המנס , כ6מ1ר יענוד כסס )ע"סכי 

 . החיות לקבול : גי17)ו נדוף נדומה מתיך היוחומ%
 טסו6 )מעקה ד1גמה1 כי"רנו "סר הורך ע)יחכ"ר
 הנמהים 6) עניי:ו יפות )מען , נמטיוח "מלגלינו
 tStnS~, עיכז . ונעבד עובד והסודרן : ;ןגס

 , מוטך . וכו' כחות הארבעה ולזן : ה,ן מזונענד
,ptrnn36' כוסן סיוף )ן' כמנוכל . דומה , מכט 
11DS'ו fb , המ1ק7מיס פרקיו גסמנס ו)הלמכ"ס 
 הרגש בחפץ נע כל : ל"סון פ' "טחלפילוס
 חנועח המתנועע כט"מ קב) )נ"ר החק . הו'נע

 , ר,ר:פ כמפן סי6 ספק ג)י חטעהו סגהסר.עחקס,
 רק , והטממ n~vcc ככנועת סכעיח ס6יננסל")
 טממפ כו מ01ו נעטר 0רנפ מכם מפן חנועחסי6

 סיס כן hn(t(b )וט רסיס וסמך . )סחפעעיתעורר
 הנעני ענינ' כ) מכ)יח 6מנס כי , וכו' )ריקססרגט
 ולטייח ההטלך )סנ"ה סמהנועע פכח 610מייס
 הנכסי מהמי החכ)'ח 6100 כך 6מר וכקמרו 1סטייק
 סגות )ו )הקן התחג1עע סנמ )ו )קכ1ע ר"וי "יןכ'

 סגות )חקן נו נקבע סיגרי ממוס 6ך , וסיפרססרנט
 המרועע וסכם . יתכ"ר וכמקומו . ע"ע , וכו'סחגועס
 הימרס 'דו סע) סמרי, הגס ס' סי' כטקטי קלפוסוס

 הר"כ"ע יקרנו "סר סמו וגס , כקמור ממטןחגועח
 וכלך olto!h ס' "ת ועכימס p,Db ע) מספפיסנ"'

וא'

 נהמראוצר
 סוים טום hm )6 610 ס6)ו)6 גטגע, וישיח גמט)סקדימס
 חמוכן החומר ?ל ראשונה 'משל הוא הנהרפוס):
 גפורן כה,6 5רג ככו'ס מגערן ט5ט'ן ר') . החיותלקבול
 , )שים '611 ס,יע 6'ן למריו וממגי) htaI 51)1)6 לויססגן
 6נפ IU~D יום "י ומגט) , ~ph מן ע"פ ס,ממ51'ן

 סמתסופ טרמו מורע גכהינח כסנטריך וט כ) OD ,מנלעויסס
 , )ו גזופס )%)יד מקן "וח1 ריס גו פע) מי וגח'ג,וממ
 כמונמלפ ס)מס ט) "ה) יגס ס"מ )1)6 6)ס כ) )ו יקז1תי

 סיגר ,ויח קחו וה)גי( סמיוח )קנו) סאן 5:למנגוף
 המגרל בעבודת : שרט וגוץ )סו)יזו OIO נמיןממגוון
 וגוס פטומנו )גמור )ו כס ,הניס סרן ו;מ ממגי! גה .והון
 '()ס 5טי Tu גנז) "מו גססי סלד גי ס1ן 5) ממגד)'קרס
 ואחר : טג5מו מיס סוס מקנ) נך 61מר 5'גי'ו ו;))ויחו
 יערג : 6 סן15' )מקס ס,יע ססג'ע 6הי צלומן .כן

 16 )ו 6,ן פמו)יר ;מ . וכו'ההנהגה
~DU 

 6ך גפט1)חו
 . ההולדת עת ער : וסין ממגרל ירי ע3 ססויס פעו3סננמר
 )6ס כ"ין גוס סכוי 151)י . סקנס )לויי סעד נמתר')
 מן סג6 ג1יט גולו הככח לק , ג)) גדימס סמוניי גגםמלק
 1כ3 סמפע3 סוף סו6 סמו3יד גם . נעבר והמוליד :סוכר
 מש גמ . עובד והזן : טווו גם )סטרית יעגד1סוסכה1ת
 פופ 6ת כה רוס ירית )6 אסורס וגלידי )גרס ענייהמגד
 'שגוש ;מישו מ' מגע) סמון נערי "ס טויס וכ,ס'1ן ,'יו

 ! תיגס יגו) o~no שעדר ס!ממ 51;')1 ע(ח1,1ח'1, ;1הגדו
 : ס1ן מן יורגז סמ1)ין ;ח 6ת עונד סמנו) ;מ .והמגרל
 סר5שרס "מרו . וגו' הטפורטמים כחות הארבעהולזן
 , מגט) , מחזיק , מוסן וטס , גה1ח מברנטס 1;)) סיןגי

 גטמונס ו)סימכ'ם 6' עפן 0י,6 ן' ניגרי וסול ,זומם
 ס15ט1מכ6, לחון סמ5;) מוכך (סחט ס51 מתן 151)0 .תיקיו

~frnnl
 ~vfrnn סת6;) געו סוגית סס15ס1מנ6 מס ס61

 ומפך ססמ6כ) מס 610 וסמגט) , סגם) נמי טס סיגקרג1
 סופסר וסרס ס)הוח חמוק סגם 5) 1מ()מו ומיס))זוח
 ס81 וכדוהם . סנוף מן סיו61'ס ובלויס סתנ1טסמהמח
 ספסורך ודוכס כמפס ,פהחמ ס6נטומכ5 סגה) גמר סלחימס
 דלגם )פ' סר":וניס ררן 011 . מרעי גיח ו5) מסרס גוי6)

 וסגמנט )ג 6) מסיס מעי כיסח 6) סוגרים )מסורלטנטיות
 6צ המנס , יפערו 16פן t(o,th יג5 מען ט)מססרס

 סמסג6:יקי, דרגי פי ט) טעם נט1ג סג) מנ61רס"מרוויס
 גגע'פ יו5יס סעו תכעס סג) )נ5י מוו . נע הרגש בחפץ נע כל : זרה קפי ספגו דגרי קירס וק יצתי )6יעי

 ג6 טרמו וסכין . סס51 סמי שגנט) מהפן סממת חוועחו 5ך , )מסס 5גן ,יזר יריזמ נמו גטנט פיוס ססי6סח,וטס
 סב) onDn קמור . ממו ונס סמויקו יגל מפגי( וגן , סמ"ג) 6) טרמו ומקיג סרעג טמיגי( טס6מל גמו , סרנסחומחמת
 יום ומת )טחת רק 5י,ס ~culJn גי ח5מר hnrt . גן איננו ואם : וע סו6 ומשמחו כסינט מלמח יק קוסחנועחו
 מס סוס ט) ססרנס כן 06 ר') . לריק ההרגש היה : ר.ה,1טס )סורר ג5 (סהרנ( )6 , וכיור ססרנט שהקון ווגר6ה)יזלו
 : 16חס מטויי וססינם ומטחי גמ6ג) מי מגט) 6ח סמקיימ0 טיקי סי6 סח:וטס כקמום סהו1עס: שיטמור )6 05 נ6ד0ונוף

 זכר גגר1151 'טגט )5 טסנורמ גימר . וגו' רבר החן 4א : נני1"יס :סטניע סג1י8 מנמת .והחכמה
 מסו"

 יאוחר
 סיישל ;מ: יו"'0 5;1 שכיי , ג)) תוטרף ג)י סמוק יגר כגרו6יס גטגט טיס ס)6 צ'ט . להזיק ולא : ג, ,ורך61'ן

 ולא צריך דבר תטנע ולא : ספהה 5) וזפ) קויס יומ )1160 פוס מי סגט) טוס כצמר ;מו , ר.טגטי יצן מןת51וח
 סיע , )'1( )חסרים היסרני וגממכן- סוג,מ:י גק1!ך 6ן גמ1 , סיוטי) זגר סמנפ )6 וכן , !ייך וגר חמוס )5 נקומי .טועיו
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הכולני חמישימאמרספך88
 התקבצות להם הית נחים יראו ואם הכפיים( )ג"* "הקשקשים שבעליעד

 לקרב כדי , בטניהם על שישובו עד יתנועעו נביהם על יהופכו ואם ,והתפשטות
 הטשתתפת ההרנשה תחלתם הנסתרות אבל , ידועות הנראות וההרגשות המזוןלהם

 נחסראנצר
 ט)6 גוס וסג11וס . היספי גהמהן 1") ח1;,מו' נ"י6)
 1,6 טג'ט וסרי )שיק זגג ורתוח ההגמה l'hr מקהיח"מר
 גח6וס נגורס ר6ס ימו , סכי) מניס יגיס :ההפןתוניס
 ע) . וט ט) פ1גחו סיין 61'; ומח, וופ) )"וגא געוסיהוס"ס
 גזים מס גס טסרעות הירח :קם , ולמר גדגייו סטיגא
 סח,ועות הקורר רק 6י;1 :;יקרו מזמי 6ן , סאןגחון

 , לתועלת וככל דרו3ס ר31ס ווט 1)סועיל לטור נססססכרהיוה
 סגל'6: :שקינמש

 רק "'נו סמ1דמן ומרע , )ח1ן)ה ס'"
 ער : ג"דס ס:נמי' עווט ומקד מייס גגע)' ממקרסטנד

 , ג)'n 6(pu :קרין מין נסס . גר') , הכסו.יםשבעלי
 מיס :פת ק,כומ61

 1ה1"
 . ע"ס גמ1 גסי גתכן מזוה

 המלהית סהטנהס ע1גס )6 מסירות שויזות (ים ")611",)1
 "נרקיס fuh . נחים יראו ואם : כרנט D'D השן )הסלחקן
 וט עמר 1מחכ11,י0 מהקג,,ס :ס ע;'1 ההוטה נעוריטסט

 'הופכו זאפ : המון ט;1) )הס )נמור גדי 011מתפ:;יס,
 , 1חוועס סיגם טקסס ר61יס 6;1 שט ר') . וגו' anfllעל
 ט) "יטוג1 טד מחו1עעיס נגייס ט) "וחס ,נ"ך 06טמרי
 טה61 סירג( ומן , סרג( העגע )מס ספ;) סרי .גטניסס
 : מ11ן )סס )קרי 3ענס ט) )טסן סה(ן סמוןנקטה

 גח,ועס מ"י עוין :גור 6חר . ידועות הנראותוההרגשות
 טססרנ:וח 61מי , סימנס טנין ):ו( מור גהרנ( ההוכעסונזר

 וסעעס וס"מ; סררת גמז , ~otrin סרג: 1הטסנר16ח
 נראות לנס הסרנ:וח 1")1 , );) יז1;1ח , והמשו(וסרים
 כר"ת גסו , (UID( 1מ61 16 יהמ1מ( )066

~lltrc1 
 "גת

 סוגר מן ,טע)וח (osl , וגו' ס:מט ופן סייס, ט.וי%ד
 סרגטה( ר') . הנסתרות אבל : )יני 3מ,'"וח עודוו6:ר

 , נגר טר6ס סחמ1,ס )פות מומה "ה"דס מי סטכ,כתר1ח
 גגה, טהרג'ס וסאו( אריח הטיס וגן :טמע, הקו)16
hwtסול"ס מסרג( 6ין סזמי1ן וכס , "יגוהו רימתנו מומס 
 סבר'ס גמ1 , הדמיון וט מגע) סו6 ו"ירגס ;)1ס "1גוע)
 גרי עיזיו טורס סו6 , רוגזו חמורה )ימות ה"זס ירה06
 זרוקס החמווס עם גס1ע) הולווית סתמנה )1 התסרגט)6

 ההרגשת תחלתם : מסה1טיס "מן גג) סדין ורן ,)דמ1תס
 סמוטיס וס0 ס,ר6ומ טגסרגט1ח (6ט'ס י') .המשתתפת

 חטיג ט)6 גמו , omhn, ממגירו מגיר 6מז 61ין , ממיסס0
 כוסחיח סקנסס nh(e , )וט וכדומע כקו) מן משמסגעיניס
 סס)ג לגן )טו'1 סמדמס ה"מ ,ס ;י , גהמ)חס סי66מת
 וגייס וגן , סדגט מחיק1ח ופניו סמזמס גט,מו ס61ד'פ

כגיס
 ההסיס ממשח 6מד )כ) המוחטה 1ור1ח 1630פיח

 עירהקול
 סנקר6יפ הס . גו' הקשקשים שבעלי ער :ונו'
 סרח ע) btbinm וק1נקי")י' 5וסערי"גי )עזכ)ס1ן
 סנרועיס המסריס of~n הכעיי מכח והם ,הים
 tD:"~D ססנימ תם ע) (SD1 ער 1)ט1ן . טיכסוכמו
 )כע4 מנס  עד , מזעי) 1)5 ,ריך דכר המנעס)6

 ס% ממסה . ידועות הנראות וההרגשות :ירכם כוי סנופם  לסם כוכוס  להוחימ 3"פ  סססהקסקטיס
 מקקיור1כ ן 'רימ 6ף , סומעח 161ן , רוקה עין , מוטיםימקו

"DO 
 אב : לו  ויפס יוכל  יחיי ,  ירטטו

 D'(b ן' ו3תוכס סהו)יס הגמי 5 . וכו'הנסתרות
 מנגד כי אחוח 5וחוחס סמו הס3עייס מסטריוכסטי

 הרגסס onmti ראוי , וכרס elpn הנר5וחההרגסוה
 סץופפוס ילורוס כל מיכליי טייס  פסוהססןטוימיח
  ומקנה , ינר%יס ימן3סרנסוה

~otnitbl 
 ע) ,קהו

 סור016 הר,רנסוח מומטי מטף הגרהם הגס 63מרסוס,
 ס3רל  לכמהין יסיסלפ מרנטה טס טיט 3נועוהה
 וס פל יגולם סיפם פלל ביין , orS זס  3יןייבר
 פס כי 4ז וניסיר סייס. יירצטוס  פטפטםלפס
 הרגטס  מומטי לנין לפס otJ~o  פופיי  3יןיעריל
  וסקו) , המחוק 11)ח סו6 טסתכן חימר כקיטו ,6מרמ
 מממס 5מח )הרגסס )החיימס יוכ) לי (obln,פססלף
 ,bia s'p כמס כמייחס סחסטע 6יך כי ,הגר6וח
 ירמץ מט)( )ירך הר15מ מוט הנס כי . רטחסהמח
 טמור. קינו טיבכן כגון המי1מזיס, מוהליו3ין

 המוסיס, ט6ר מזהמי כעויני ורקה י1כ) 6יככהלמוס
  3יייסמ.  יגרל סיכר רי1מ )טוס כס ימסו) מטו)כי
  )הממס  פסיסף מניפי מוס טס טימנת %פרי גןפל

 מטניס ,ה ע) רייס ,ו )קם המכר 5ו)ס .סנר6יס
 )נ1ס6 מקוס וכמו זנחו. כ15,3ר יוזכרוכמריס
 הריסת גהרר פניו )ע1מח המנם נע)יון oroהרה
 המסחעטיס הנידים סרט סס יגור 6סר , ה"ממהדרי
 וע) סנר6יס. הממסה סה1סיס נושי 6)וי1רייס
  סרנטספ כפוח  s)s c~nino ישפעו הפס הגירסידי

  )הס פי% %ר ,  יפפוסף ספג פפייר ופיוכוהליס
 , תסס 6מן )כ) סר16י הכס נהמט:ה מ3עכמעיין
 וכל . ו)טע1ס , וכמסט , ו)הרימ ולדמוע,לרקות,

 על  כלס ~ossin כי , ספייהף סוס המוס Sb ילכוכן
 . סמרכן ננקודח ומח6מןיס הסו3כ מן גמסכיס רכים 3הויס ייר  נפ סם  פספ3רש  סל1כריס  סניריסידי

  יסית 6סר 5ח גי , סבן עס שיו 3ט31ס en~lllh ין 6) כעכךיס כערכו עוינם 5ה סינף 1'והמסי)
 כהסיגו כי . (~(oot כבדי) יסחט בנדק , 5נ)1 מ1סגיס המומטים כ) וכהייה . )מס1הפ סי יזכירו ההטיסכ)
nffv   פגיפימ  3יייהמ ילול  כברי ספר%ס סרי ל% כי ,  or כראי or ר5י ס)6 )דון יוכנ וסמרורה הקו) שין
 יט כי יעקב 1יר6 מקן ס' ג6מרו , ר5הה הר36"ע עין 5)ס כ) 6ה . סמיומךיס o.~tcln 6)  פסילףבלופן
 , ס16ר ומחזק , 3נ' ריה ר5ה כמו כוו, 11 'מקטו 6הן כמקוס נהגרוח הכרנכוח ה'וח 3ע3ור , כמגייססכר
 סרנטס קמרו גן ע) , מרפם למעקה 5ה7 נמק1ס מההנר1ח ההרגסוח ההמט כי זע 63מר1 , סרעסכעיני ריהי 6ה הכ6סחס ע) ממוח ט' 6נ)ו הענין 1גטנס . ע"כ , ממעתי הגה גהוכ 6מרי1 כי , יעקם וירץוכן
 86 רולקס המס וב) 6נ) 'חרו ס' כוס דכרו טד nSGI . ע"כ , הקור ומהזק כמו , מנדתה המת5מס
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 8 9כ2יהיה המישימאמיקול

~dpo
 )מוס ייזמי %ר המקנס כי ו)סיומ .
 פיס כקמור, סמום מדלי כרשאית התסוחףמש
 , המורגטומ הנורוס )טמירת כעותו מוכןכנחי

 ן עניו תחגכר וסרכוח הכמזח כי , ומרק-פסחפנג
 מס התץ כקמרו , )"ג ש' כסנילי המורה סכתםוכמו
v~bkוכו' מעפ קטם מקמליו 7061 , פ6ן רך , 
 סתע)ס קמרי גו נסקר רטנתן סיס )6 כן ועף .ע"כ

 מ76 רך כהיזחו הוה כדוס , ההנה המומסותסנורוח
ounחפכפ , כקנוח גו נרשמת סיכעס 1ונ'ח ס,וח 
 הודרכו , 51ינ)ה כס פויך כי מעמד, 61ין מקוקסניון

q'ow)6מר' חסנה הנורות 6) 6ונר )גיח קומר כס 
 , סנר"יט סמוס'ס תןתסתרס

 קל15הו שנימי מוט והו"
 חי) 5סר nwo ממזרי סני כחדל טיבן bm1 ,דמיון
 היתה זנכן . התופ)נ והנמות סלטה מסקימוח
 . סחע)מס 6הר סנורוח רוסס )סמירה קרוגססכנתו
 , המוהטיח שטרוח 15)ר סינף 1' סמו קר6 כןפ)
 otenin עכו ססס סמ0וחף המים מן ח1כ)גה 1tSbכי

 סיס סע ס,ס סכת ועץ . כתמור ימדו )ססומוגרו
 6מר . וו") סרעס 6) נ6 ש' סוף סרמג"ןדגר

 העיניס גין ה,גרון כתקוס טיונמו עיניך כיןו),כר1ן
 , המום ר6טיחססו6

 וטו"
 ומעמך הפרין חה)ה

 ג) 6ח מקיסיס ומס , מרסניו מסלדן קהליסנ1ר1ח
 והקמר כר:1עותיהססל"ס

 סס1"
 המומ למריח ע)

 ג"מנעוה טיסה עיניך כין וטון )וכירט,סמטמל
 1מסס העינית סלטי טטס 16 ! 6מר מזד )6הר"ט
 גמגום כדקריו ים ולוקס . ע"כ , 1ט' nibloיפיס
 סרס עורגי )ו a(ttSnn כ)טונו סורס 6טרע)

 ר5טית 6100 כסכ מ"0ר מדמיון, QDסמסוהף
 ומאס סעיניס סרכי 000 מנית עוז ומוסיף ,סמום
 כסטר המסוחף ההום מח"י 61)1 הריווח,וסיס
 V'D כוחו סני) )מען ,ומר סנוכ) 6)6 .דוורנו

 הדמיון טנס ה6ומריס )יצרי )כנו נפה כי ,שכיסחנו
 המט1חף )מוס ומנרן סמוך המוח כר"סיח ועומדמונה
 ל5כ"ע כ"כ וכן . סרום6יס דעת וכיש , כנדוסוכן
 הנקכיס כמניס כי דע . וו") לן ועעיח ע) חשםש'
 הרנסוח הממס כה יתהכל טס , סמנם ע) כמוםססס
 ע) כהוכ כן ע) , הממסכה חם) וטס הדתות כחוטס
 ממטבח היס )6 "1)י , o'alpo עון 6ח כס"תמנין

 חס6 ש' סטמיעגו וכשח fp. , כהונןסמקדסיס
 כוון ט)6 נשמר 15 . כסמוך )סגיך שיג "סרשגסונו
 6) 6ס כי , וכו' הזכרון חמ)ח כשמלוסרמכ"ן
 הנולות ממפ )סכנם טמר כיח טהו6סמטוחף
 סעו)ס ומנגד . ומערס כמכויל הדתיון ")סמומם1מ

 גכמ טוכרפז
~ro 

 כנפ'ס ונורח 6ג'ה נורת בו טמורם onto "טלנ. . הית'ונ'ח וההסרחה ההרככה טע3 והע , וסיעתוים"ד ן' )יעח טג'ח nIwD 6)'1 'מסו
 שיורו )ו יעטה עסה , סמוהטיס מהדנר'ס orוווכח
 ן סטמיס רקיע סני ע) תשטף כנפים כע)חשים
 סמר )סס 5ין 6טר הכןויס תהדגריס orמוטת

 ספומטוח ה,וריח טומר ייטן 1)6 ינוס 1)6 ,כמני"וח
 , 1)עגויהו )טעי ינ6 תסכנ ע4 שתימוח כ' ,סקו
 מוט)5יס ענינים כהמניחו )הטוים עד ינכלסכמו

 גדף גת% המזומה וכ"י) , 6דס ונוס ,נטיה כשיגיס , מולידין 1)" תעוין )6 מקימוח כדבריזרים
 ממיס ים וכיש . ס' ק' כריטון סמורה ס,כרסקר
 וס שעו)ח עור ידלח וכגר , "מרו )ש ט'כפל
 6פל והתגני 1הרגכחס המ1מ0יס ת,כור סתימסהכמ

 6מגס טכסס וסגככיח פכשעו)והיו וטסגדו!סכפכעו,
 . ענש , מטעעוהיהס ושכפוקס סהופיס גפםימיה
 )חקות 'הס1כ גן 1)6 'זחה כן )" סיס ן'6מ;ס
 פחס יימס 5ג! , הג,גרוח המורוה כטומר זוסעו)ס
 ותטכפ )טרוח גמגמת t'Sb סקרוכ סכנו 6מד)כמ
 טקדס הטומר הסוכן )הדר וסמוך מנרן תמוחכמדרי
 וגס ,וכלו

 )היוחז , תומה כמ יקר"הו 6טר כו"
 כהלככחן מ1הט1ח הגסתי גס המ1הס1ח הנורותשפינ
 . וקיוט סותר כה גטם 6:)ו יקרץ והריסון ,כקמור
o)~sויחר סרשס !כקפ מחעורריס היו !6 כימרייס, )כפגי ועצמה רכס הוע!הו ה,ס סזמיוגי הכמ 

 ob 6, en'o , המכן מן 6ג)ס נמעיט הכ)ח'נרכיהס
 כי , o)llnv 16נר נגיח וטמורם כב! הרוכסיורהט
 נסכרו כגר 5טר 6ח !מ~גיר גהס טניס הומיכן!ו)6
 , )טכעס נ"ותיס ותסק'ס ומרן ונחס מגר )מכסערג
 נכון מקוס יזעו !6 גי , 6נן כמו ויזמו פ6דונסקו

 כטמרם nb(o 6ך , :מ5ס גרטיס יסגרו ון6)מרעיחס
 "3 ויסוכו ינכרו כי , רכ עקכ , גןמי1נס ההןהקרות
nlhlo6)ס 1נ!עוי ניקה. !ש!יטס !סס !ההי~ח 
 עטיו סמו גקי6 "סר "הב כמ המייס ככעסיהוסס
 sp הרטט מ1ה "מנע כ5דtbnu1 0 , מהרכיכמ

PlllaDודוחיו ע) קומר טנור1 מס כסי , ס7מי1ן" , 
 מים ככעסי כספר ;ול"ו onh , לם"ן ון' סיםן'

 וטעו)ח 0קיקוד, להורי 35 מלמנעו מ"פפפס
 כזחי נולות המ1הסוח הנול1ח מן )סוניה , הדססכמ

 וסכרת , וסנן ה6כ וכהינה pb)n1i ק6סכס ,מומסות
 מממעכי רום כהיות כי כיה וסננס3 ויורע.ססוכ
 כנורות סט 1מכהג)מ הדמיון שני ע)מרמשח
 יעקב סרקה מה ח6מר כ5',ו , הנ"נלוחסתוחטוה

 , טכסיס כחמו) 6חו וליונו וועטיס וסרס )כן טני6ת
 עגם סמחנהנ ומתוו 1מ160 וועדים סניו נורחמנס

 סמטתחתפ ") סמינוגיח המרנטה מן הוכלו ,כככדוח
 , ;סמרו וסם הדת'ון Sh נחטסטו ותסס ,השנימיח
 מן ויוניון ע)'הס נטקף sDntO~ הכמ כןקמרי

 הו6 סוג6 "ויכ )כן כי סטוע ויטטוע מהנההמוהס1ת
 16 הנמן bS כי , מ1מסח כזחי הי6 11 ונמיגה .)ו
tSibקנן "גי טס היו כקטר הסס הןכריס ברח 
 הו6 יי מהם טהע)ה מס רק , נך גת"רודכורו
 . גו גכי6,1 ,ה ע) והקם . ט)סום מחמו) )וטוגן
 SD זה ככמו יטקיף כלסר עויס 1סה כטניס ססוכן
 הגורס מן כמנו7חו יעלה גדמינו, הסמורה הו"כשרת
 וע"כ , מומטת הג)ת' oh)no נזרח סנוומטתהשח
 הטניס מנד ob כ' סמ1מט, החקר ע"ג נ1רחוהיות מני )6 , )טהור ויסוכ ינוס הו"כ נורת השגיוכה,דמן
 , מ6ך מט1רסס הנס הכמ וחוע)ח . מרוכססניכרח
 נעמוד. רגנו 61ח ידו 5ח 5ים ירים )5 כצעדיוכי
 ש 1brn גב" יגור bst , 0מניק ממח מסני נפדוע)

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



יהורה המיש*מאמךקו405
o$6( תת גנו 6ת יכיל( ו( ממסורו וי Opt)t) נס 6הכתס )עיניס ירקה )6 והונדס , יכ)יוןימיו ן 

 ר6יחיו )6 1)"מו )6גיו ויקמר , 6דס 3גי ט)טנ6חס
 )6 וכריחם ידע )6 צגיו ו6ח יכיל )6 ימיוו6ס
 מנןס וכווכחו כ6דס orn והכמ . 'tDID וימצו ,יננורו
 כי , סכר.מס מן הקוס מותר ט )התניר )1סוימו
 סכע'ח גי.ערס כמט 11 הינדס ווכחי ג)סהכע"מ
 מס~פעח ממטכחו )ה'וח סריס ע)'הס יחר ,טסוסה
 כס והש , פרת' ה'קס "יזה 'ך' ע) 11כפשקה
 כן 06 , הו36 הו6 ויה , מ 6!'3 זה הנס ,ושטסו
 יסחיט כן וכש . )י 6ויכ הו6סאב

~StDb)! 
 כהקס זו

 bm רבוכן ט) בכיו סה6ר, וס ע)סמם)"
 , )' טונ"

 רבוי המקור פכע מבסל , כגס hto גס ר16כן6"כ
 יגס )כס היות וכעכור ממנו. טנמנכ נמהט'מ61
 נוספת מעקה 6 'ט , ההקטם גלשות וגאהמקק
 ט מעמו פפר לי ,  יירנפוס יחר ע) ס6תתוטל
yWועפי 

 סהקיריס פליקס  וסלל לי לפר פכל  פן
 קנס סוס סגף יחרון וע)  לילליס.ליוקפילפלפיל

 כמקוס , ערפיח מגרש כטס )הקרץ )עגמו עובסם
 סוס ר,ממסכי וסכם . כוסח סכלה )סכ) יקמר"טל
 , רנ)יו מעג) יסקס )6 סיטלה לסכרה כמ 06ג6דס
 . כמשטו ינגס )6 )טעתיס כי יגונו, )6 דלכיו כ)ס)6
 מן ר"ויס נסנה 6)יו (~oltbr עמו 6יןננעצי, כ"ס, 16 כסף רעהו תעם 6יס יס6) סי וטוממיון
 פ סונbS 6 וה61 , כסליקו )נסתי הדש לפיגהיי 16מר וינצור מעוק) מסספ סדה הכח ענק ,ססטח
 גסנרגס )גרס עדיו ורסן כמחג כ! ען , ס6מחכפ!
 הכנסי הפרוח מסמרת וע) הנוךקח. סנרחויוסר

 כח סעמיוו טוכרפ, סתמטכי הכמ ימני6 "סרשונשוח
 מסכן )! יעט! , ,כרת נסס י,כרוסו וכור 6טר8מל

 ג16ח (1ato )ו יסדו .ש מקוס 6) ממוחג6מליח
 כן ועג . המום הררי פלל מיל יגס גי ,  ץ)טש)ס
 )6 , ה:ס r'Dh מומטות tnSJo הנורות המירח%מ
 ע) תהן סקם6 מה התגח יוכטו לסכת עםפש)
 מסמרח וסמול קדודו 6מן שמד וט ומנס .קבס
 ע) הונכ טסדתיון כמו , מוהסוה הכבחיסגולומ
 הלקטוע ע,כר המו . כקמור nltDIDO הטרוחפששרת
 b'o ריר6ם שם כקהלית כי דע כקמרו , 'חרוש'

 והגס , ס1ולוח מטמלח olpn והסקוס ,0וכירס
 סניפת וסלל . ע"ג , וט' מגמילה טפחסגירה
 שמוסר גורך )כייחס 6דס כין ה,ס ככל מונים6פ

 שי0 טמע סיס כע) כ) ג' הממסג', נכמ)מעץ
 , מכעס  גהערח ההן משרות תפרנס מסולחוברומח
 , olb כיד רוקה הו6 טקד מק) הכ)כ כקטרכי

 סמו מז) Sh )הע,וח מפכעו יתעורר )סחעשבלוס
 , סמומסח סמק) ונורת מומסת הכ)ח' סה,קנורח
 )טחן 6 הוקם )קר"חו סנ1כ 'ד מק) כ' 'וגורויטל
 ככסמוח )6 כי , יבין כיקר olht . המונס ו,נ6מטס
 ע) טיעמוד עי SnnS וממסן )ענין מעגין8טח)ט) סקסי מזול ידי SD וכרונו נרוח 6ח 3הע,וחושמס
 סני fiDID 6) )ןומה הדומה ומן , ךכר ט)שריו
 דכר הגח דלך ע) 'וטיכסושנסרת

 מסי
 דגר.

 6סל 6ח גראז' 6) )הסיב יטפיס , וסודמית
 , 3יע;- עמו נסיונך ס)סוס Senn התרמי )גן לוגר
rb6ש המוטקדח ססנ6ס נורח )טפך יניג הוכרת כמ 
 3ךרך רעיוגיך ויטוססו , המגרת הדרך "י ע))גן מעלי )"זל מסססס ה!1!6 ין "סר הממסכי מכחתן

 )6 נ1מ סמרם פכלחו 6סר וט ה)6 )6מר;סקסי

51י2%י
thl~)tItbnpw 

otnfnno"nubo כלסר חס6 פ' סר"כ"ע כוון סאו 
 ידגר. וכס ; ודעת ותכונס מכתם כיקור ")כ6

 , ר,ל6פ מום כ6מר1נש ה6נ,ר,ח ה1ורוח סי6המכמס
 הוולס והי6 , 3ין מנצלח כינה נס תכונסומ"ח

 סגקכ כגנד ר.מכעה כ' , סריס כמום הלמנעיהגקכ כנני המגסס נולת וכין הדעת נורח גיןמעומדה
 המנם ע) המום גגקכי המחמישת וסיעת ןהלמרון

 , 6)הכיי") )דעת קורין 'טמע6) וכבסת .מההרנטהם
 שגר ע"ל. , 6)מכת"ה nol(ot ; 6)טנך"סוסחכונס
 הרוס6'ס, nDbi הנססכם סיסחו )פי כ' )דעחהרקיח
 הס' כמ יהמכר טס המ1מ, ע) גמזה הס נקביסטניס

 , וגו' הממםגס חח) וטס הדמות כח וטס ,הרגטוח
 הכח התיגח ") וגעיה נקומם ועתה . )מעיהכמווגר
 סכ) עטיו סמו נקרץ 6טר וט ה)6 . ג6דסהטכני
 לק גטמי גינוסר מעורץ גלתי bm1 מהסע),סע)%י
 , D'nllho שסט שוע כמ קריסתו טיפח )סי610
 הטוע) הטב) נעור המוטכ,וח כמנח מון sbמוכן
 וסטכ) . Sb St~O סכם מן שחו וסמולה סטיוסארמ
 'D'bgD מאך )נטט מון טיוחו ט31ריס ים הטוע)שם
 כמ סיוחו סונרים וים , מקדם עורו )סיון6ניוסורח
 הטרוח sp מ6י כניען ופכו)חו הלמטיסשסט

 6) הנדס והכיס כי וגס . טמכיל ג%סדפיוניוח
 מי חוט) המרטש 1ורתס ה)6 , ק"מ עמקיםטוטנח
 , י.ר16ח מוסקמרנה

~DD1 
 ומסם , סמטוחף 6)

 ,ורם טס )ס וקורך מנס וטס , התתיון %תסע
 סמומסס סטרפיח הטוטגס נמוח מרקס והעדמיולח,

 סלוע) סטכ) 6ור nh(o . מקלים מ6ורעוח כ)עס
 הסק, הטרה ע) יה)כי

~ntnbf 
 המקךיס מב) ערמןס

 סמ,ה'רס nbro סטורה ומן , סשרפ'י0 סנטת"סההם
 תתמיע , כלמול פגים ע3 סגטקף משע) הסכךעצרות
 פומלת הכועס מוטסת טוטגס טרח שלומע"ס
SDP)ממקריס , הכנטת הטוסנס מהום ע) מורס! 

 כמקוס רק עוד, יוגר )6 וסרפ'וחיה יטרוהר6טוניס
 ז מן '1Db , חו"ח הטו"גס הגס עז '6מר6סר
 ושח , ככ)) הסוסכםוס)6ס

~DDn 
 מענם! ע1ס

 כי כקמח, טוטנס 'קר6 ולוקח . (D('OP 'וסב)המהות
 סירס )6 ץ ונעומס , פוחס המקב) bnenbSttno' יסחרר וכס , ,6ח )וקחס מנ'16חה 6מחחמעיקר
 כ. , הלמסח ההרתיח סגטתיח הפרס עויהיטוה
 ג4 ע) מ6ומס.ל גרומני )"עז) הנססי יוכ)6'ככס
 מטע*, 715 6) טשפ כמ כונ6ח סעו)ח )ימסכתרנו
 ר.חמש בטי חטטי ממון 16 מכים רומג' טכני)ד3ר
%ד5 סוגלסיו0י ד' פ' 3סל סשרס מנס כי סדשח.פ
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 41כאיקדה חמישימאפר9י

 ה'" bSOt ,4נד)
nD~e סיע י כה סחויק 6סל 

 ט6הר כמה תסטרו וכחטיעי , כפכפ מסטרויסט'
 )SDlkn , otlnbt 5 הטכ) e~h ובריל ,ססנע
 כתו o~hn כשק כה טיוחו למרו כי , 3,ס עסודו
 המוטכ)ח הקת  הנורה  (elDinh  וילי .סוכרנו
 ירי סע) כתו , 6מההה ע) ההיל סטומנסחוסר)
 יתדרנח , ומוהסח :רפיה היתה נחוט ה;רסמחנורתה
 ענר ") )הפיר הימ'ונ'ות הנורות 16) הטוע)ססכ)
 , כפע: מוסכמה ה'והס עד ;רוהט )הפרוה":'הס
bso6,רן המ"ר הס"ס 6ור כמ7רגח ה"( otblnS1 , 
 ט;,כר כמו , גפע) גר6יס יוסמו ;נזו שוגה6טר
 ומעטי, )עיוני מההסק הוה והסכ) . ;"ג סי'כשי

~)1tDO6מקין הע;י;'ס לתחח סני ע) ס;סקף הו 
 )ו יח,ה המעסי nb(o , מהס מעסה מזול ")טפס
 . הטע) 6ור cmtno !6 מי! 6) ההשן )הפתוגכימוח
 עמך :6 "ניגה rbro שטס בה' משכחונשמיח
כעס

~DfD 
 החטוקה כח ע) סטי)וכופיס דכאו מ"סר

 . ו6;ס b(o )!כת "גריו יה:ועעו הממחו 6סרסב6רס
 כנקר6ח הי" סג)יח ה6חמ , הן חטוקוח טחיושה
 כח כטס ob~p)t הוסייה והשיח , סכויי רנון 16חטן

 3חפוקחו DtllnD הסכני ההחן . הגג ומטעומחשרר,
 וירסק , כונקחו ע3 הטכ) גור "סר היכר סו)6)

 סמחשרר והכמ , רעתו ע) סטכ) סנגל ממסכהסנו
abntהמהסכי ויטטוע הזמיוני הכמ סילקה )מה 
ttSDגבוה היותו , SDJtt סיסטססו מס וס גהטך 

 מכן 3ו ;ה"ת7 טהס;, כמו , ס76ס אסתיסמייס ככבלי ימק )6 הסכוי החטן . שות )נקהיספמסכי
 היים כגפני הט)מוח ע) ימ61 המהעורר וסכם ,כ"ס

 nb(o , הסנימייס ההוסיס גסס ההוסכמוסם)מיס
 טסוזכרו סקסקטיס וכגעתי כוכוכיס ט)מיסנקיתי
 ממס שעדר כמו , ת6ד ס"ס גנחי ית61 ,ומעקה
 סכם ימסך מטוכעס טימר וסממטכי P'mnס!מוח

 סכמ יחח)ק מחנקות ונסחי . שתולסמחעולר
 )טחי כי , ושכעסוי החיוורי הכמ והס ,המתעורר
 סיוחו עי ור.ממטכי סרמיון טיסטעו מס יטרדנמסות
 סיוחו מנד ס6מח הגמינס :6וח. שחי 16גלוח
 , מהיו )פס 16 המנחו 6מר !רדוף הכשל16י
 קטם סיורו מנר וסמ:ימ . סח6מ:י סגם D'b1 וס61)

 והמטרידים המעיקים )סכת משו )כלוה 16)סטינ
 מ611 6הד כ"כ , כ,ה מטך :6 601 . סמונעשע) )החנכי סכעס:י עונם6 ה ו)עומח , נטהסמחייכיס
 )כנע :דמה והממטכי סךתיו;י הכמ וע"י , כסלמחיכת
 , ט סמויק rbt )עכעו ווכוח עלב מ6כ) היוחוסח6ויגי
 ts1m !:נזו עומד 6ש ומנס הייו נין שסווסנטר
oblSn17'3 משו ערף )הם)יך , rb סכ)כ יתמרמר 
 קם 6סר המשק מעניו )סדים הכעשי לכמושיו
 עס וי61 יווס 16 גסו% כדג יתרן וקו )1, וטסן4

 )תנע סככו 6סר סוכו ירכי המונעים ;וגסיופטר הח6ווני )עורת ר.כעס:י יקום וככן . כמונהסיטר
 מייס סכלני )וכוה lPwu? ורש . 3aonolמדמיון
 1 כמיוכר )עכעס ה;16ח 6) סעו)ה לקנוחו)העירס

 ההסע)יוס ן סמהעורר הקקי נס:י )הס סרבסנסיק-

 וסוס . )"נ סי' כריטון וברט )% סקלם עטרההקמח

 ר.מסינומ הכהית ע) 06 כ' הוה עד דכרע היה)"
 , מייס סכעיי להנעה סכה תונצח טמהןוהתטוקעח

 6o)nhך
 )ו)"

 )ם סורחה נ"יכריס ;עוע מניע כח
 תוו;וחיסס 6הר ירטטו tb(o , מבניאס)הסריס
 כן ע) , מהייתם 4די ס1ריכש תסדכריס זסווינה
 המטינות הכמוח )עומת eto)hn עטס זה 6הנס

 ע"פ ו)עסוח )סמור )מסמעחס סור (1DDוההסוקיוח,
 היים ככעכי טיהיה יט סנה המגיע ומכח .מנוהס
 והההקכנוח הההקטטוח כה והול , ס)מיסהנכחי

 3)קימס כי )מענה, המיוכריס הקסקטים גכע)יה;מ1"
 )טנעס נסוח שהי דגר וכטניטח מחסטטיסמ,ו:ס

oti~pnn(" ן , ענמס" onipn "( 6ין כי ';יחו 
 סיהיס וים . יכשו כקטר סלמה מקומית שועה)הס
 תמקוס השיט סכמ bwt , הט!מיס סייםגכע)י
 הרום סחה יהיס 6סר Sb קרוב 16 רסוק)מקוס
 ה3ן) כי ינעם )נטטך ורעה . השות כקפח ע)))כח
 העמיס בכפה השיעות הכמוה 6ח הטי!וסוכיסיגדילו
 מניע ~כה תמסיר, מניע כמ וסם , ממיס)ט)טס
 )ייי עהי1י"ו מנווי ענין מסריס מזיע וכח ,מגוה
 )ס)סס יסרו המייסיר המניע סכמ מן . מעטהנמר

 , והזמיון , המעס' הסב) .והס . 0763ר6סיס
 והממשי I1nTO . כבהמס מניס רסס ,והממסכי

 הכמיחס שסע (OO כי ~עת הרקיח כקטר)נד
 l(Dh~n , נקוה נגחי 16 נטוס סז3ר היות ע)סנוור
 6הד "1) סרקה6סר

~OD 
 גדנץ מסלע כ) )עולס כי , המכרח כרגעהו)פונס התיילי (osw ממעטי הטכ) וקונס . התתשרר16 הסג* המסן )ט;י יוקרב

 , ויסר סוכ ד3ר )כו טרחם תם סמנן קטני)הנ~יכ
 וה"מסגי שמיון .6ך גירך. הם"'ס יירט כןע)

 תנטע י61 מסס כי , צרעס כהסייהס )ק)ק)פועדיס
 וגסגי5חס , )6הך ומסך )מסך 6הו כמומסמפק)
 המסשה הכמות וממסי6'ס מוע6יס הנסהמנוים
 pSnnt המסה המניע גס . סנוכיל כמו6הריר.ס
 ת16ומ , המחעורר מקקי סגי וסס , ככסמס)סרס
 . הטכני ההטן כ76ס עיכס qetn , טוכר;ווכעסוי
o~)a06 כי , החמס ע) ממפיס ר,כמוח 6)ה 
 הסכני המטן הן , תוכש 0) ממעסי י.טכ) יגווע6סר

סמוי
 רשל "תגס ושמע . ")'ו ויקריכ גו יגהר

 ג) עצ כסדק מטך )מזך הס'!וסוטש ג"' מס4ע"ס גש כ' , eb~ntn כמו דגרו שטס מלפ כ"נבולי
 הצמן היזען הוS)not tnDD." 6 , הכמוחט6ל

 ~aa1DnD הקקי ס;י וכן . ה' סי' נסכמי 16)נוכמבועל
 נס יסימו , וסמהסגי סדמיון טשטפסו )מסס:טהש
 המטס "ת ctSnno המזיע ככמ עססרסריס

 שוכר כמס) דמיי:ס ע"ה וככל . נמור )וו4מליס
 כגסי ע1ס ויסי6והו המצך צס:י ינ161 ממטיס)ס:י
 טוכרש כמו , רע כירך יטר ויטנו דרכס )ס'סונרר
 הסטסד)ות הו" )ההסקר "7ס ידי ומעסה .למס
 המחעורל 'נלו זכימס ען נמע)וח )ע)ו0 ע11כב)
 ו!הרניגס מס)חס 6ח ועסק) , ItpSn כשיהוה

 ה;דרסיס nn(olb סרסי כ) ע) כרשי מסועףכחמס
כטעומה
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הטורי הכמישימאמרספרש4
 כה לקבוע וצריך , בנסיון אם כייושנו

יצורי
 יהודהקוי

nlS~D)סמע)ס , rb מסודו סמונך סו6 ממצתו ככ6 ע) הטכסי המסןיפנ כי עיניו התוינה כיפה מטך 
 , סמ~כס 6ת )ו )הסי עולו כוסי יהפוך 1)6 , כוסועד
 נטר כ' חכ6 איו , ה' סימן נס)יסי מ"י סיו61וכב)

 ר.מנ'ע ר.כמ eStb . פרת'ו נס)ימית מסוכרהיטו
 הו6 , מעמסו נמל )ייי סג,כר הנוי עוין יחסיך6סר
 'יי ע) וכשלקיסם כענניהם כ"כריס מחטטםכח

 מקול 1DD כי , ה)כ מן סטופעוח המיוניותהרצוח
 blO ה)כ וסנה .מייס

 הכח 13 "סל nblo' סגופ"
 תנועת מחמעע ה)כ oto כן ע) , מעקרו נסועסוס

 עסיסם ויומס כ"כ 6טר הרום מן י"1) כי , וסעורקיס הע1ניס סס כמניוח t'Sh והגוסס . כנודפסדפיקס
 וכגל . מפן )ג) האכריס יחנ1עעו וככן , תקומיח כחגועה מי) )עסות כמ (oe מנוחן ה," , לוחוונטלו
 כ"6 סער מעקידה 3ע) סוגר עגמו המס) הפיס נגוף והמחנועעיס המג'עיס ענין ע) )סנס6תכ)
 הסג)'ס מ"ק כעין טיהיה רפוי הטכ) כי , ומקקיו הכו)) העורס דיגמת bw כמקקיו ה"דס .ח")

 ל6מ סמחע1רר וחכמו , מ,ו)חס 6,1 תעומס )6 הס טיחנועעו מאי הגמ1"יס טפל )כ) המגיעיםהגכד)יס
 )תסס "תר "יסתוה ותלעיס , ootsP "ער הטכ)יס עיכס תגם המח;ועעי0 הנקביס ע"ס 6)סיחדתס

תסי
 . חוחיו %ר  ולמוחיו  סגוף "'כלי כ) יניע פיס וע) , Sxnn וההנהגה סענה טיקכ) רפוי גן ג' ,
 )ווכחו. מניע וקינו ההחפעשח מקב) טסוsenO , 6 העורס ,ס OnlT (6 הו6 ולגליו הנוף כ"י ככ)וכן
 והטופ , fiD(DDl 1)6 מניע הינדס כי , העג)ס המוטך הסוס ע) )רוכב ממט יחזמס ככר שוסן orוע)
bwהסוס ס3היוח כמו והנה . מניע 1)6 מח;ועע ה61 והקרון , הקרין "ח ומניע ס"דס מכם ממנוגע 

 ססמטכס חוטאן )6 כן ידי ע) , ומקעק)יס לעיס עסקיו פיתיו "ו הרוגם רנון 6מר נמסך גנתימהו"
btonויקמר מהרוככ, סיכוון מה כווכח ממעסה "ו rb והמום )ממס הלוכם )היות המלכנה טנהפגס 
 עורס סו6 , שמח המטוב מס0 ההטס' ויענוד העכד'ס נססו מנקי טירומס "דם כן כ) כן .)מאה
1'bWהט3ע' ממזרו . (1 ענמו הענין זה ועDb~ 'וב , ר"6 גטלק'" )פפ תמחק חמר'6 גמרוס כעת )"ס( 
 פדכל טהו6 דגריס וב) עומס סהו6 מעט'ס כ) , ~OD רום בו טיט )"דס דומה הזכר )מה מס) ,הרוככו
 otwnn כ) , סנחט כך . ע3'ו D'a רעה לום מיעת bSh עוסס "'נו וסב , ומזכר עוסה הו6משחו
 יימס כרעתו קומר סכתו3 ועריו . סמ6) ט) מזעפו 6,6 זכר 1)6 עטה )6 טד3ר הזנריס וכ)סעפה
 כטככפ )וס ומנס 6מלו על וכו', סגלנו הררך ע) הסוכה המרכסה ענין סוכר הגה . י"ן( )מסג'לטע

 מטת )שים שיוו 3;ו ר.לינח ע) כהסלס סניסייס וממזותיו תטוקוחיו וטיעכד רוונו קנינו6כלהס
 . ע"כ , וכו' סטק נקי עגיו ורוככ ממורו מוכס (nDb יקרה ההו6 , כורינו מ11ת )סתוע הממייגלגכ)
 קח סאת ההערה ה,עח ועחס כומננו. מפורסמים "ייחס הטי)וס!סיס דע1ח כוה )"ניך נתחיר6ה
 היום עט , הנמסכים 6)ה ניגליו ממכר הנח פניך עכר 6) )התיר דכאי )רגנך נר כי , !הוכחכידך
 סיסס  יסרס ל"מ hb' גי , וכלס "קוס הפי),סופ,ס ממקונח מק! פרטים נכמה 73נרו 1hSt,פנפנו

 PDD גהו . וט' ערב הוא ואשר ערב איננו אשר בי : מנילס תיס סחה 610 "סל שנו)ולנסוטי
 מפ) דרך הזכפ ע) זג'ס לנהגי משל , המטהחסח ההרנטה מ611 טהה63ר כקמרו 03שך טיוטרפס

 ממס "נ)n'blo 1 תוקף והנה . וט' הממטה )מוסיס מסוהף כמ מעמנו נעכור ו,ס , מחיק blonכסנר"הו
 כנוסס o(bt סדכר 'עעיס ס)6 לע"ס , מט)  ילך מתוק וגס מל טוס ה"דס יטטופ עיניו )מרקס כ'טיזע;ו
 העש d5b ענית יוטג rb , הסעת כמוס לכוח t'DPb הרנסהו הטנוח "מרי כ' , השיון מכמ ו,ס .סעס
 יסמכלל נו 6סר ההרסיס )כ) מסוחף מוט גקכע )6 06 וס יתכן 61יך . כ,נד הרסיס "י ע3 מחוק "1מר
 ן ססו6 הסחוף ומנד : סע0 "מל 5עס סנןסגוח כווכוח עניני כו נפמרים ויהיו )מע"ס כמווגרכרס
 זרך ע) , וכיונך מחוק, סהו6 כטנר6הו הדכפ עי )זין וכינו , המיוסד ההוט סדכר פולח סמירתפס

1DWככמ כי )ומר רונס , וכו' והכמ המסחתטח ההרנטס והיק המורגסוח )ורוח נסמור יגוריכמ )קנו* גליך כן ע) , כנסיון 06 כי יוסגו י6 וכו' ערב פיננו 6טר כי דבריו ומיעול . סוכ כי ורפו OtO יחקכט 
 , המפתהפח הצח ההרוסס טס המנ6 ע) )סורות הנ,כריס הסי)וסופיס כס דרכו "סר סדרך 11 )6 כי)ך הקדמאי ונכר . כמדוגר הנסיון ענין יסקס ולכן , ההנס המ!מטוח ס11רוח יטמירח המוטים )ממסתססשף

 . המסוחף סנה )מוט סמורנס!ת ה)ורוח סתירת טיימס כמה )זעתי טוה דעתם ט"ין כן נסוהל6יחיך
 סינט ן' מסטר וכמו , כענמנ 6מד כמ והזמ'ון מהמסוחף 1iwho "סר תהרוס"יס lolnlp כגרוקוקס
 : דעתס 6ח וננס מלס רקק ט)כו hSb סי, טרק ו' תמוך 6' יופן כרסו"ס הלקסתתסטרו

והנח

 נחפראוצר
 ערב הוא ואשר ערב איננו אשר כי : מספר 6יןרגש
 סמ(מחטח השנסס פ) י5יס סגף . בנסיון אם כי 'ושגלא
 , ouwO )הגס מחש טסט DTJ וגס ג"נו5ס uhnשש

 ,ס 1יפ ימיין , מטפס )מו( מרס "הי5 ;דע )ערסוכט,ר6ס
 מגירן טשי ומלמי , יס)פ;ס הדג( tDW1i(1 וט טיסינו )%5
 סירוקם 511ח , סמחיקוח גו 6(ר דגט ס61 וסנגר השויטוס
 מ1ד סטפס ס) נדון גן 05 , מרס h'o נגרתי עליםגפ)ס
 , 4( ק) ;סייפו סורס גסגגר "ותו מגריס קאו כי"וחשט
 : סר5וח חי( DD סטפס מים יסחח4 כברנטס ש"ח גן06

לצריך

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



 48 כבהכוזרי חמישימאמרמפר

  השומר הזוכר והכח , המשתתפת ההרגשה והיש , המורנשות צורות לשמורנצורי
לשמור

 נחמדאוצר
 וה.א הטורגשות צורות לשמור 'צורי בה לקבועוצריך
 כמחוק תמונת ס:1מר סגלנה גיריות גם '( :ע'ג ר') .וא'
 )מוס גו סמורגכ עמס גיחוך עין )מינייה ססו6 גפיוסמר
 טסניג מס ;פי גסס כמצתתות ככיג:ס h'o ועת ,0עע0
 ס61 כיהור su ora וטחו כוהן גר6ב1וס סרג: לגיצהנטת
 הענינים בו לשטור השומר הנוכר והכה :גסמ1ן גחכי יורי גמ 16תו קורץ כוSnicna 6 וט וגה .פסוק

 גהיס )כב ג11 :הקזמ1;יס זע . מהטורגשותחטושגים
 , o,,u~yc מכוריו גאי סיע ן' וזירו סר6ט מוםגגמוס
 ס"מ "ומ :0 היגף סמ!מ ההת וסל יר5:ון גמור גיוקמר,
 . ימז כהי,וו1ת כסרנס1ת ג) מהמגייד 61!יו סוססמטו"1
 גימע 5ת כנ5:ח0 ס10ק ע) ממות גר' סר"ג'ע ג'גחגרו
 מהמגיות ככיג:וח ההמם כי וזע . 1') :ס 61מר ;רעבכטיני
 תחת 6הת הרנ:ס קמרו ע'ג , מכמנם )מטס 5הןגמק1ס
 וט 5מר גי ט1ד ו6מר1 . ע'כ , כ15ר ומהיק זמו ,מגרחס
 גה 15 כ!1ר1ת :ומר צגה הלר ממנו ולניס כמ:והףסמק1ס
 ס61 כמוה גר5:יה "סי כמ:!ת5 סגה 1ס גי קמרו .סמדמכ
 oltnu )1 5'ן גו כוה(כח וס,ורכ מ6וון

"(1 
 1גי1ן סיס

~tJeDO
 קסכ :סו6 היכף )ו ככמון ס"מ כגיר )1)6 מתקיים

 כמום וף). )'ג פ' :4סי גמ5מר סמויס :"מר וימו ,מטע
 גמ וט 1)דעח , וגו' מעע קבס 61מריו מ5ד רן :)(ויופס

 ון' , יב'ד גן דעת 1כו6 , כמדמת גח כו5 כ!1ר1חס:ומר
 גמ 61"ר . ס:ומר גמ 6,) 6הר גיח סמדמס )גמ גוססיס

 , סמהסגי גח וקיצויו 6!!1 גמום מדר ': גי קמלושפדמס
 , סונר1ן );מ מי1מד הדר ס")1 סגה1ת נג5' ע) מעמידו61מריו
 נגהות כקדמ1ניס נה)ח ;אח . סקזקד )1ז סמום ג6הריתוסוף
 ומשח 6ות מנקי כמום אמוח הדיים )כס )געת ,רוש:
 ומגמי ס5מר1ניס :הקו ונגר . מרסינת נסגרות 16מדנ1תפ)גז
 והן ומי מגמכ גבהות )כס :ח מי וצמיו , וט ט)ומננו
 ""מוס , סמומ מרקי טל גור) לרעיל יזלס0

 כ)"
 "ס 5;י),

 :ג) סרי , ):טהו מה הי מנטל נהרגים סמומ פורירי6מל
 הלק נ(;ן 61.!1 סמ1מ מן קטן גהוק 6ף חלוי מי מגעימעת
 1)6 מוס )" סוד ג6ן 61ין ט:ח1,1תי1 כ) לגזו ממנוקמן
 :ס,(ם צמרו 6הח ע,כ 5:ר . 11כרון מאגס )6 15ומיון
 'מוז מגלחי , גסס כצנו סוהרת יסחט(1 וממנם 6התסי6
 גוי רק 1Dh or !5 כהגר ו"4 . כמוה גמ,קי ,סםמקא

 : nr(? קי)1:ו(י )דעת:סו6
 כ5), סכה1ס זרג' מקר: שני סטנין )ם)'מוח כמויואמר

 מנג'ס ב:5זס סמ)י15מ ראיה 1tthe,, . )6מה6הח

 151)0 . מוודעות ססיג:ות ממם טס נמנ6 וסוף מישיו"
 כטין בהצעי גסו , מירמר %ר !ס 6מת י) סכןיכרנטח
 סטותו מיני: ס5גר :5ין 6פס . וגו' )סמ1ע כ16ן ,לרצוח
 דגר כ6י0 ישמט Oh1' 16 05 :סרי , כעט ,ייסףמגבהי
 גמ סו5 כר16ח הו: סוס . גפ0 מרני: אנו , עמו ג)ו)ג1
 , ותפרס 1!גט.סס ונן)ס סג:מיים גמות סיגי יגדי)שגו

 כ"1 וגן סטסמ.ס, טיבי 1בסטס ס;1)וס, סרן מנהיןותשמט
 סמב1ט מוט וגן , סמיה וגר מ;) מעולס ס6זסטן

 , כהישן מהו: (;ג) סיימם "ינוה סמ,,יר ספממיסמ:והך וכהו"
 :'11ת1 5מר כמוה:'ס הוו: 510 כ:0 כנויות סט1מרוסגת

 %פשות סח'%ווה ססלנ%ת 06 :,מוס , סהעימתסוזלנ:וח
asהל: כנ"רר בואלס י% , כשיפיה סבינ:כ מגטל,ח 

 510 כהיוון כהום כנרמס כי , כדמיון n(su גל%טסנטוס מדגי ב6)'ג קינ.ו, יידיש גומי111, תמלוק תיוו )ניירס%ס

 % ושניפית טססרג~ס זיע . ספממי כשש מן שקיוחש
 מהינע סרהוב גיגי )5 6ס סהי,ון נמוט כמורג: וגרסדמס
 יימס כמנימי כמו: יסרס . וסוגות מגירור ק)מרג'ט

 ס:מפ גני" וכן , נגעיו מן נסיר 'ותר ומלגו סנר6הזגג נו~
 יגורת סיס נענור , ספירט סקו) פן גסיר יזהר סיגווירמס
 סג) a(h מס מתגירתס, 5מח מחנוקות )ס(רייגיי',1
 סיט נסגור סימיון תופס סונון וכן , כנסוט נקו)לרגזי)
 )מגיר כמ11יק6 טון גסי !מוונס מוונס גין )גנזי) גמגו

 סס0 מקמר וכמש: ODWO1 סרים מוס 1)ן'1 1מעתס .6ותס
 כנה,כ גלחינרגייס

~OS 
 חוגן טל הלריס גין וכגזי) סיטג

 סס,'פי גהו( מעייר כ6)1 גה1:י0 סניג: סוגר 5ין ,עניש
5(6uvn , 15 כסנימי גהו: עיקר ג) מטייר קינו . tDDn1 
er6( דם 'הלוס" ehu~ ג)ומר , 1כמ:1: 1כעעס סרימ מן 

 16 מהסק זגר סטעס 16 , ונך גן ונר :ירית גה)1מ1סידמס
 יוג 6ן , גגוני 16 ה)ק סו6 05 דגר 5י1ה :מ:: 16 ,מר

 , סדגייס שמט סר15ת גשר רק פינס סהפמ1ח גלוכמסט
 . ע1ו טיהג6ר כפו כמניפי, סחוס מק1ר0 טסהיומותיען
 גמו כזמיון שפס ס(ממי סמפט טלין מנוקר סהדגיושוי
 שוך '1חר מדמיון 'סיב , ר5'ו1כ1 שגר ממס ,ויחו,ימס ולמי גטין 5"ד 5יס ,ר5ס 05 ד'מ גמו , כמי!1ויחסכינטכ
 רק חומס 5'נ1 יסדמ'1ן מפנ' 011 , גמו: ס,ר"ס מןסרגם
 , סגו כלגרים גערן ומונו ונוגס וי1מג 16ין י') ,כנוד)
 ו,:6ל , )1"י סימתן גכמ 6'ן :גו סנו1מס ס) כה51רולוקס
 מ:6'ג . סטנער 5ל קלוג וכ51 , וכנון כ,נע יעיר 6נפבג)
 מפגר , ססו6 מס כפי סנון ג) מיג'ס )טיוחו סייגוןכהו:
 סס,6 סימיון מן גסיל יותר מנ5נוכו גה)וס סבר'סגדמיון
 טסט סייח עם ג'ג, סגוומם מגמימס 6ו1 16 גיגיק'ז,
 t(oniwPn , SS1 נמים ט1גחיס ישע סה,,וני0 סנ%:יססג) פשי ונס . סהי,1ן :כהסט סכגהוכ מן סרגס os~nגסנחנס

 מנשל סמיכן ממוט תמיר גי , 'ותר PDn סדריהן יתוק1ס
 טינף כנ? , ,רגם מפרמי 5ין עליו למקו מפנימיסמום

hl~'V): סן6 שממי סמ1ס גי :הדע וראוי xh קר16סו 
 ס,רגט דיגו מתופס וסול , ס:1מר גמסקרמוויס

 תיגי
 6מל

 כי ),1 מגוזר עיון וגמעי . נשם )כינסנו קרוב 15סירתו
 ע) , גיחו וכפנימי סמי,ון סשה י') , ססינ:וח מתי6)1
 ר,6ס סכ6זס מחשי גמו , מניסחו גנדור ס75ס 'וגט'ים
 )ו ;רמס 61סל , 6הד,מגג 8חי טפין ע) )ו סנטוס וב) והנריו ומקומו ומנגוחיועקמו

 ס61 נך גניט לו סרנם 6חמוי
 מגיף 5הד סדי ע) כו)ג'0 ומשיו סירס, סמן לוחוע)
 יו6פ 6מר ג) סוס מפנימי סמוט נעיר סיס עילו:יי,
 ושייו פריפו מגיי קיוו 6'ג , סגד) %ס מגטין קיווומיגים
 סופש nthe טטגי ממס זגר וסוס וסקורות וס!1ר1חומפגושיו

 גפ ש צוגי וטעתה : סיס כ)6 סו6 וסלי סעח,ד,ט)
 elnht , ספממי סמו( מן מקורו סמזמס סכם 151מ1 ,סמימס
 מטין וכצן g(s 6ג) רגע %6)1 5חד טנין ע) עימי11,5
)סניי
 ימס ~oh , סמי,ווית ססרנסס סי6 סתה)תו וסימנס ,

מ"
 סדמש ש נגל סריגים 6מר )סדין סיומם % נכינ:ס

 ושר סתמן געתו ו6ס , גונו מסמן מדוחו נרמסגרמי91
 , גוס סמם) . גו)ו 15ח1 מדמם 6חר )עמן זומם6הז
 ודפלם ס:דס גיימ סריה :וט שמינו עני, ליהסרניי
 קמיע ומן , נקל דמוין ומוס , גדמיוו,ו סמ,רטי0 זכיוןנ"נ יהיוטעש הוטו גמדן 5הת ;ע0 :יצעו ומפני גךמיונוג:דס
 ויחסי .מהורס זגר יזמם ומטס ויימו, נגמ :ור ענ.ןכנקר

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




