
הטזרי חמישימאמרמפר44
 שנמנע מה בו להקריב היצרי והכח , טהטורנשות החושנים הענינים נו4שסור
 קצת והפסידו , היצרי שיחדשהו טה בירור על בו לעמור המהשבי והכה ,מהזכרון

 נחמראוצר
 וממק מד( ענין וגגון , )מוין מענין נוס גי611 ג)וכן

 ס61 סמדמס סגם (סקמ)ח מיו"ר ומטקס . )שיוסוומס

 כלנוס טין מנוקר ומיס . סמ',וו'1ח ססינ:וח ממם(%הי
 ה,')( סוערו :דיי 15 סוגו6יי סה),ס פרגד )ר')כעגע'
 16 ס(מע 16 סמ:וס הו( מן מן , סרגם מפיוס וועדססו6
 ה)ו:1ת נך ג, היו :הסרג:1ח ג15סן , ג:1ח1 מסיגיםסוים
 מ,ס סטויניס מרמס סו6 ומ(ס , מתותו )טקי,ו מספיק,ט)6
 ח1פס סח)1מי מדמיון 60,ן ומפני . סדר תגרתי נימוגקוס
 סמר15ת מערג ט'נ , וסמ(1ס וסטטס סוימ מן %יר, לפזי  כורנר סיגור עלן ומן סן6וח גה,ס המופג: מןדק

 :"ין שפוי , יהי 1יגוק מגר )ס0 ס6ין מס יחיוסדגוייס
 עיקר 16 ו1ס גרגר דמיון רק ומהמגס סרנם סוס6חו

 ודתם ~elh 6ין גסקין (ה61 :גדמיהן 5ט'ס סוס ,מ1י16ח1
 5ס(יוחו נוור ס:;) ספניי מס 15 , גמי( מ61 טגני וגרלק

 מעורגניס סרגייס סטטוס :גמעת גדמכן 6ן ; זווגגדרן
 (ח"מר גמו , רחוק גדלן 6פ')ו ~ottxvh זמ'1ו1ש1'רג'ג
 . מפן עגמו רפס וסטר , ()עון 16 בר עגמו ר61סטססדי1ט
 סזמיו,1ח ג) הפיגך סטיות גלעת סרנסהו עיזך :וטומסני
 סדגריס מוגר טמע 16 16ח0 ר61ס עקמו טסם )ופ6ס
 וכן , )ו0 וט וסיגם סדר גלי גד),ג וס0 , סמימס )וטסגג
 סו6 סוס סמדמס 1סגמ . 1ס su וט ספוי,יס מקקיפרגיג
 5גו0 ירט טסממור :ח6מר ;מ1 , ג'; ~otnSh מי'0גגס)'
 , ס6דס ם) סמי6ס מ,ס מטפס מוס :קג) סיוג ומדמםגזעיו
 גל16חו סג)ג וקן . )עג71חו ,גוע טג1 המחפ1יר סגמ161
 מגי611 (סלגיט hS( גדמיווו יסייר ונ17, סמייס גידמל
 . נגרות ומתפרר , 6"לח DSD1 סתמווסגץ

~)the גנוי 
 , וסרי סע,נ יוזע ס6דס יזו וע) מ5ד סרגם חוסננו6דס
 גסלס סנפן נויח יומו גי סג1ניס סמנו )(ו6 ס%6161)6
1DP~(גס) ספוח שרן קטי והחהופ שייונו והדל מיל י( 
 וגן , ג,ס גיס 11רת ost~n ר6ו ")6 פות עם ,מגית

 ג) ומג"ח 5י( מג,יח )ק:1ח (ot1)b וסמ1,גיססמ,ר(ים
 '1bG גי15מערי'6 גסני וגן , דמיו,ס p'p ו5ס נתקוןדגר
 מקנס רק עדוס 6וחס ר6ו ט61 6ט'פ עימיס גייסויחפ
 סחיכן סמורנט מן 0ו6 ממרמס טסי" וקפי . מ,י6,ח0סוגייו
 6יזס מינש יטכ6דס ונס , סוסון );ח יסוו סו6 יסיםמנס
 , )ע,'aDI 1('1 נטחק גה)קי1, ומחנוק ששו מחמטח נתהדענץ
 גרית וט (ריס ונדמם עוג רימ (י,רימ ד'מ (תתמרגמו

מהעמידה
 יהודהקול

 סקרOfO 6 סטעל . וכו' להקריב היצריוהכח
 סגטכחות כהטבח לצמח והיך , דימימסי1י6"הכזעו
 לכוח ימיוניוח נזנו) ידי ע) הקמור הנוגר גם5)

 3"מפ '17 טניח שד ויוסיף . )יכר מדירפסח)ט)ות
 ולחל כסמוך כקמרו , וההכד)ס הסרככם Db( ג"כ)ו
 ob שמגס )or~ 6 גגם וגס . וכו' מרכיב כחזה

 ומפי מליסה רצינו )6 כי , רומו המוריסהפי)וסופ,ס
 וסמק . סוימי;יטיני6"ה טע) OtO )גם הייכסוכעכס
 סהנכתי כמקומו סינ6 ,' כחב "סר סדגרי0 מכה )וינצו
 סי6 הנס הכה סטעו)ה כצמרו , (oh ניח)ך

 פורות וגס , הה1טיס מן פיו nib~mn גנ1רוה)סופם
 , 1)הכ7') )הרכיב הר"מ ע) יעץ כקטר בנוחמפרוח
 . YD , סופירינון הר ע) מפוטף 075 הצמרכיילו
 מפלס ופני%  פוקך גליותו ססטיכיוסו מיהוסיס

~'nlDS
 , בגדו יעמי7ס 6טר ע1מ0  המ1הס1ח  למוןפ

 מסומר הזוכר הכמ טס61 מסנכרון טנמגע מהיקריב
 ורקס . כ6מ1ר ההכר )זעה הישי ככה 15),המ1ס0
 כס )ההנדר  יי )טעונת מקוס טיסה )ענשוחוכה
 כסוף b)'D ן' טס סער כמו , מנסס מכהות כהפיוס
 הלמרק הוכרת כה 06 מקירה מקוס טיסהסרק

 5) יחיג 6טר סגמ tDSD סו6 , הפנימייםטכסטים
 כמוס סני הס 06 15 , המהטכייס העניניםה,כרון
 tstbt . ומסופקה תליה וו o)bn עס והשי ,הנרקיס
DD7פס ג"כ המב"כ הו6 הוה סינרי סהכמ המגר 
 SD*O מימם bin(te )6 כי עצמו מכשרוןטנמנפ

~ro
 . וט' המחשבי חקכח : הכחוח מן )נווהו

 ו;סקפס פרפפס סיהעיגי  ויפ כי סקוס, מה מעיןור1
 ממן ,הו1י6 טס 5טר המוהסוח גזורות סדמיון סניע)

 . תהסס השחי והסנינה השהגה שדוח ע) )"ורשסעו
 לעמוד b~rl . ;"ומ והגנתי השוח רוטנה ע)ולכלל
 טש5 ר") , היצרי שיחרשהו טה בירור עלבו
 5טר המומס מן נפהט כלחי פנין ומוניל גרורכה

ימצע
 %סד 6יס 6) ועהק סנן ספיח ומן , גגי ססרימ סיגןפסת

~h7D 
 . ססו6 סקס עמו מזגי סזגויס ו,גן וכטס , )ק

 וגסמון , רריו ג'ל ספלר רירי )ירי ופפפפ . ביירפ גפו ספפוסיוס פו,ונפס  פן סו%  וניכרון  לרפיון  מבויורמוס
 גת וגין סיפורי גמ :גין סה)1ק . סהזכרון שנטנע סח בו להקריב היצרי והכח : דרג, עסי סיגי גמ טיןשגער
 גת סו6 סי,וי' טס;מ וס61 , גטמ1ן מהגי גיפורוסיפי

 ממטוי
 לוש  הילר פפפור עיי  ס'ודע גמ1 , ספו.מי1ח ססרג:1ת

 מן דן ס61 כ' סטרי, גו 'פו) 1)6 תמ'י, 6מת סו6 גוס ע"כ. ש%  התומצ  ספיר ס5'ט סוס  16  מתוק, ועעמודרגי,
 , 16ש מרגיג טסדמיון גייסך סרגגס סו6 סיקרי ס"מ 61מ,ס . סמח,ק סדנם סי6 מר6ס1 טין olc י1ס מגכ)סוסיון
 מהמת גי , נסמן ג'כ טיתנ6ר וגמו סוגיין מסורר סו6 סגמ 11: נסמוך, (וגבר ונמו סקר, וקיסמים 5מחולהעמיס
 obn ומן וימר , 5דמ1ני וה51 אוין מ5יו0 סמו דגי סר16גן טח6מר גמו , כ,גרון 6) יניע דגר ט) דגר לסיגיגסמו)
  6)  ויפפליפ , סירוס ה6י( מ,ס ומגו 5'ט פוק ע) ס"דעימות וט 1מרנינ omntnvh עי )ג 1ו1הן onwh דרסז,מ

 סמורגט מן 1מסריר 6'( תמונח ע) ס6דמימות %ר (מרגיג  יסתפר גמו , ומפריד מר;'ג סוס סגמ וסוס . סמו סיגי מסנגר המונתי
 וקטר סיס ג' , סוגרכן 6י מניע סיס )6 , סמו:נ מן קסטריז ו') , וכמפריד )סרניג סוס גכמ סיס )6 וקיטו , סגסמסתמונח
 וסיעיסם סדגייס מ)קי )מחגוון וגגמו מיק סירוקי טגמ עוז סג) מנ61ר ומ,ס . ס6,דס נ11ן טס סגסמס המונח תמידגדפיופ
 המחשבי. והכח : ממזו ס:כומ מנין 6) סיג'ע עד לדגר כגר ידמם סמ)קיס ומן ס(רפיס מן גי , שק יותר ס,וגר גמיסים
 בו לעמור : סוד (יחג6ר גמו , גמיי" סן עגעי כן , טמנו )גר1מ 16  דגר )גק( סמחעורר 16 סת,ס ;ח מחגר 16)מ6
 טדמס ר') . קצת והפסידו : גימיופ סימלי )ו טסרגיג ססינג1ח ע) וזן )עגמו :1פע . היצרי ישיחדשהו מס בירורער
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 שיצפתך מה להביא המתנועע והכח . הזכרון אל שישיבהו עד  החדשהמהעטידה
 , הכוסף והוא מועיל להביא מניע אם והמניעים . מניעים ואם משינים אם ,חיים כעלי כחות וכל . הנזק( ולדחות ומרחוק מקרוב )ג"6 המזיק ודחיית וריחוק"מקיווב
 כחושים נראים אם , סינים שני והמשינים . הכועס והוא מזיק לדחות מניעואם

 ענידהשל
 שהרסס ה;סמר1ח הנורות ע) כסוסעו ה'נל'ימ"ש

 dib הי6 11 כ' . כקמור 'נורי כה הנקר5חסמסחחטה
 הר"ט1;ס העמידה 6:;ר הכן ה1ורוח ע) הוטסעמיוס
 הממטס העמילה ותמוך , ע)יהס סיגורי הכמשעתד.
nhtoידי ע) כי , תסוכרון סנתנע מס היגלי יקריב 
 ונ"1)וחיו הנוכר נימי , כזמיון והכ5הס  סד3ריססו)כח
 סיהדססו מס ע) נעכרו המהסכי והכח . כמ17כריקבן
 קא ויפסיל קנח 'כרר ע"ה, סחיטס כעמייכסינרי

 ע) )5ור ממטעו b'ilol ניכו כסי ההםמהןמיינית
 3ו 'כמר 5סר 1"ת ;5וה, ah)n tS)olהמנח
 7115ו כיה Sb טס '31')ה1 ר") , ס,כר1ן Sb'ס'3הו
 5טר ססנימ"ס ~ctalnJ ה"הר1ן hlOI ,)מסמרה
 הינרי, 6) , והפסירו מ"ח כגי )הסב ו5טסר .וכרוו
 טיהכ"ר כמו , ומכדי)ס סעניניס מרכיב כה הו5כי

 וכנגד , טימיחסו מס 5מל סר.רככס ושננד .כסמוך
 InTtDDn יכליב הו6 כי , וכו' וסטסי7ו 6מרהה73)ה
 עף עוף סילמה ח"מר כביפו , העניניס קנהההדסה
 "מר bmnn כקרני רומי 5ף . וכי611 כנף3)י
 וקשי . סמדטס מהעמידם ק1ת הנפסק רגילס5,פחוס
 ע) 11DDS ט3ו ההוע)ח מאד סממטגי כי יה3"רזה

 כבמול, הדמיון ססו6 הילרי טימדסהו מהגירור
 סנסיוח רע ומ', קלת סטסק ע) )עמוד ג"כיהר)
 , יהסה )6 חמיי ממורטות נרוח )העמיד סינליפטכע
 מר,עמירס ק1ח 16ת1 מסמיק המחסכי הכמרמס

 סר מעמס דבר )מיס היורי ייתור ס)6סמפטה
 , 3ררה1 ככר 6סר 6ח הוגרון ") הממטניטיטיכ
 ונורה תעמד תכס) מעמד הים הזה מהפסק131)6
 היקריח סחטך ירי ע) וכרוה גגכון 150))אוח

 הכצזנועע והכח הנגריס: כמיס הפסק נקיסימיוניוח
 , סנסחרוח ההרנס1ח קכ,שח הדימו למרי וט/להביא
 שמבסרך הכוה ),ורך fIDO(DDS מכח )קטיעותאחק
 למניע המניע הכח סה)קנו היות עט והגהוא'.
 הדמיוני וסכם ר.מעטי ti-;DO 63דס ר,כ1)) ס,6פייטיר

הנראים
 נחמדאיצר

 חחרשח. מהעטירה ; שיניס 6יח ושפיז לוגו דגו6
 וסגות דגר ;וגר ססו6 פד עתם כמרנים כמורגם מןר')
 להכיש הטתנועע והכח : )מעט ס(גיח' וגממן ,ממ9
 סו סנט) 'הוושע )6 6)1 כמנת hn(hln , מעם )ק'וססה"ס נגפתי נס ;חומס תמס (Dtltfi ס"ק פגשת סג) ל') .1ג1'
 חננית סדמ'1ן )פני 1"ר ט)1)6 , ד:5 כנקות מוטס)נקט
 מח1ק0 התעית ט01 קג)ס ממטופח וברנטס הדס'רק
 . גייס 15 גס) מן גה61 מקס גג) סירק ויטר51ס ,)מגו
 פעורו, ו6ס ט!6 נג)' 6ות0 רוס 06 8(')1 ומיסוגן

 שכרון 6) 1מגי15 סוס ההדס סטין מן ומיריד מרגיעסדתי1ן
 6מד, מרט נמק) ;)קט 06 וכן . וספג PJDIP ofno)וגור
 חמתת ט) טס61 טין גירס 6סר כפסיס מכ) גורםס61

סמי
 ו)גיומ טרף )נקמח סחוועס 6) מגיו סוס והדמיון ,
 וטרמפ גטג1ר תיו ולפסימית במלוווח ססרגס1ת %ןסייס גגע)י ישגעו "סר יגמוח סב) מעחס 6מ1ר . כמזיקמן

 גס ד') . הבועם והיא : תיוו )קיוץ סכגרמייחסה,1ק0
 . תתנו )גרום 16 יגהו גג) )ו כמפיק ;נד נעמודסמהטווו
 ספ olfn יגגס)י סח,1טומ כ) הסגות סר5טוויס קמרוסגד
 יפן 16 מפן ס;קר"ת וסיף "גבח המת . חס1קות סחימגם
 . סמחפ1רר סכם סו6 ומשש משיית col(*n , כ"ג)סמל
 , עוגתו נור מ"ג) מקס 5) תזועם מגי סוגתיסמנן

 משקוס כמהעורר וסף . 1fiD1 ט) נרי טסך) תמסומחרם;
 16 ממ5ס1 וסדמ,1ן ססטגט ממס rmntt חטן ~1DIU)מב
 לעתיר מן וסע סיוג מופע טססכ) סו6 ותגו) . תסוויר6
 גלזגו סנטוס ס15כ) כמקמר כמו , ס,1)ד 6מ 1ר51ס)סחת
h%1( גזמן גדג: ותמה רפיה cc~c גרי6וה1 )1 סירק( , 
 ממנד סמחט1רר 161)ס . (o:h רק מגן ימ61 !5הסיכך
 גרע סו8 63"ר רק מטע וביזו ג)כד, מי'ס גגע)י ס61געגע

 י"מ ומיקו . ושממסגי שדמיון גח )פי )רט 16 )סוגססרנסס
 ho/ , מ)1ק,ח צתיכמחסורר

 גמר . סגפני והג' , סה116וי
 טס61 וממהרגי מדמיוני גגה גטי י"וכ) עורל 5ריבחימר
 עדיו (O'h רועים מ)6 וגלותו , )מכו וערג )פגששוח

 גייס ססס מגסן ויגע סוס סמו גבחותיו ירנינו ,גתק)ות
 מפיס 6ת1ר . יומו והמת רייסס ירון , פסי פושו)ס1')
 סגו ימס עליים יתר , נ'י סייס גנט), טס כגמותסטו
 ")קו ובוז . )ג6 מעמיד ורע קוג ע) )דון וגריס סגלימטן

 1p)a , "'עט
שט)'

 5 ונץ ג;'::י ק ,; :י ' "םן"יןןי~"לןי: ,שן!ל
 ופ5 שע') ןט יזיע eb תמלו כ' ל יח53ר המהעולר מ כסגי סוגרפ ומתה . ההדוקה מע%ו

 :היי"י:ני4"":מ ב ננונ'2יזי ;2פ
...
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הכוזרי המינוימאמרספר5*
 , המרטה( בעבודת הטהשכי בטשפט יפעלו אטנס והמניעים )ג"6 היצריבהשתמש המחשבי בטמשלת עושה הוא "והמניע . הנסתרים כחושים נסתרים נאם ,מנראים
 סבות לתקן המתנועע הכה )לו( לקבוע ראוי אין כי , הכחמי סההי התכליתוהוא

 זח בהפך והמדבר , התנועה סכות לתקן לו נקבע היצרי החוש אך . והיצרההרנש
 , ידועים החמשה החושים . הזוכרת העושה המדברת הנפש לתקן התנועה לונתנה

 והמנוחה, והתנועה והנודל והמנין הדמות תושג באמצעותם , ידועיםומושגיחם
 הדבש על דנין אנחנו מאשר , המשתתפת ההרנשה מצוא יתבאר( )ג"6שהתבאר

 נחסדארנר
 מניע גם גסס , מינוס (o'fn OGSG גלעני מהניטוחשאס
 4~לי5ו רוי  פטלים D'tD  יכש , פלס מטע וגח ,פייסי
 )()(ס יציד סמייסל סמנים סכם וכמכס . מטטס גמל4וי

 , ג5זס ו,ס , 1סממסגי וסדמ,ון סמטםי סוג) וסס ,ר6(יס
 מס;) קון6'ס וסוס . והצמיגי סימיון וק 6יט גגסמס1ל1)0
 1)6 %וק Di'p (6 כנוגס סטייש (tD(D 6טי )מפןממעש
 , ס' ס.מן גט),(י "1)11 סופי ס51מן סיוען וסוף ,עש6
 ת15ס ע'ן ירקרקי )סחייך מוסדים וסממ(ני מדמיון1ס5';
יתריס

 גבס סגמ1ת ומחט'6יס מ!ט6'ס כ11ג דמיון !%'"
 יס61 ז סג41 הקקי ג;) מסטרם (מיס וסס , 6מייססמסמסך
 וסס , דגריסס טורי כ"ס ס6גייס 61חריו , סמ11ס ממניעגח

on~uנ' גמגמי ונמגר מפיס ממע גח ומך6 סמעטס 
 )סירם סמ1גרמ רק וגרתי )6 6ך גיס ס6ריגו פעוי , ס'תימן
orסגגע'מ סמניט כגמ י') . וגו' התכלית והוא : סמג1ר 

 לק גו נגרעו )6 וספח(ג' וסזע.ון , חנכיתו סו6אופיס
 ס5דמס סני ט) )ס0קיים סיג) נגדי , תווטס )'וי)סניפו
 וט וווקף מי, )גע) סח;1טס ,0נס 1),ס סמוי, מיווויסק
 )סיטיג )6 חוטפה סוס גתנוע0ו5ין

"(! 
 ראוי אין כי : )סרט

 סגק'מ nlullna 61מי י)6 וזלי ג11מר . וגו' לולקכוע
 ס6נ1 כמו , )'1ר1 רום וחס ויפסס ,ממו )מפיק גר' )ונגרש
 1גיhb~ 16 וח1וטוחיו ;חוחיו וכ) סרג), סטקרו (41evhמייס

 )(מור עוגיס גיסך ')ן )מען 1)סמר1 ס:;) כלגוי רקלו
 יו6 ס6)סיס 06 (DnC סב) ונר סו4 גמ'ס , ollfi.lשיגבס
 ו)מעפ 6רס ס) ת;,'תו (06 גלמו , ס6דס ג) וט גיוגו'
 . וכיוקרו )',יו )1טו0 גידו וסגמירס , ג'ין מסטרושוטם
 ולשנן י') . חיציי החוש אך : 11 נגע) 'נו"י )or 6וכ)
 ממעיק מן !יגרם מוונ!חיו וינק( (יין גגדי שקן סינרישיג
 והטדבר : גערן )סהקייס סיוכ) גגדי4

~ena 
 ס"ו0 ר') .

 , סם;) סגעו)ס סינירס מונהר סכ6דס מקמר י') , ,סספן
 :ס"יס אמר 6ס , )מעזו וגר16 ווכחו סי,וריס ;) 06שוס
 חו1ע0ו לחקן 1כמחסגי סיגי )1 1101 סי כסט ג;) סו6נס

 למס עגמו ס6דס , מיוולגיוס
 ס!"

 נכס לתקן )6 06 ג6
 e'cDC ו0,ק!ן , 1)טסwc) 01 . הזוכרת העויפה :סמרנר0

דרך
 יהורהקול

 וכף. הפחשבי נםפשלת עושה הואוהמניע
 3כננ !המהסני כיקרי ,כרו טסס,)וס!סיס נ"רגוכגר
 הטכני הססן גסטמסח ,מע"ס סוכרפ 0IDSDטעס " כמעסי כסב) סגה וכר 1)6 . כמייטיר ממניעסגם

 ככהומ מיוהן הכסור ,ה ריוח מ1ן וכע ,מסמניעיס
 ראלי אין כי : סיכך כס! כקינן כ)יסס ככניכן5סר

 : 3ר6סי0 סורי מנוי crJ ה,ס כי . וא' 4לקבוע
 כו6 . והיצר : המ;ההפמ משינסס כ" .ההרגש
 כמחככי מוכר )1 הזך qSn כקטור ו)כהירח .היזרי
 והטרטר : )הס 6ה0 טקס 5הד מסטם 6ך ,וסוכרכן
 4 כפס גשמם גלוחיו כ) גי . וא' זהבהפך
 סיד!כר הסכרית שסט גס)מ1ח המת ;ר 4)הער"ח
 רק חג)יסס 5ין היים הנפקי ט6ל למוס . %6ככס

 מהגוש ונכיההס הלזות כקסת 6) מחפעשסמיוחס
 עקירת יטימ כסטר , ומינם ontb קיבס )ממסיך;6!ח
 )טמור 5מל כקינו . הזוכרת העושה : סטנעגע)

 ממוקנת נפטו כתהל sflg . ושמעסה נעיוןוזעפות
לכף. ירפ יל% לו 00ן נהון "ר ט ן פפן גטלפיפ גדיגלב טיכסי 1pttoi b)h סיDnelnfi  5 יפטטס ל3%פחסי0 סגי  ירפא וככר  וגפיוסיופ.  גסכ4לפומנוסעת

 ירועים ריזטשה היזושים וגו': 4 נסק-
  לשפר רלרו קרס סכור סיס  פס ה וכרוכו'.

  פוסניספ סגין לגשר כדי , 'n1DIT סירנותייירגטוס
otjsl)~, טס ים , ימס 5הד %) ספ'יחד'ם מלנר כי  
 , סי(כיר ")ו וסס , ממס מ5ה7 )יכמר י,טגומוסניס
 ומרו3פ כמטו)ט 0דמוח כי ונס . וכו' והסמןהדטות
 'סיגור? וספייז , ונפקוס סר5וס נהום יוסג ,1כי1נ6
  סמלליס כפופטיס 4סר  יכן , וסספפ וספשסכרטוט
 מצוא ומנבאר : פ0פיטש  הוייס 3כסג0סיט00פ

 6רכע0 ענין )כ6ר יסוג עחס . וט'ההרנשה
~c'cln רק יוטפס )6 סטכ) והקון סס;) דרכי 11sr גתייןסו6

 סרסר וגריו ג"ר ס61,) ערס . החמשה החושים : סו!גר0 מטוכס אמי 011 . סנכרון יסודו וי,סיקט o:t)z,שיקריס
 otsinoc מס . ומושגיהם : וסמי!( 1סטטס !יריה וכדמע סרקת :סס ידחיס ממס סוכי ככה1(יס וקמי , יותרנגי16ר
 מיס )כגדי) (י1ג) מרי שגומיית וממנוחו סיגר 1י!ר hgn 01610 ;י , ג'ג 'דוס 10ט) 5(ר ממ)";הו !5הד "מד ;)ש6)!

a'~cJoטריפ , סקולה !יגחין סמגט6 יגין 'ד, וט) ו(1!יו כציר וסידת מוין לסרנים 1סטמט , םסס מס ע) !)כגייס מ(ס וט 
 : סמכ6יגו וגר )רהct~nol 01 סמ6;) ה16ה )נרוה וסטעס , סהוטס 6) נמניע מכס כעלס כ6ר עיי סנוט,ס קוסנפרניס

 ספור 01 , פרויפ .01 מ:1)( ס1כ כגריס  גין ליגריל סירפ . ו~רמיח  ויושג :  הכערס כמדגום ,;ס ט'י ו') .באמצעותה
 15 מר1נט "ם ומזהו  יגחין בפתוי  גהוס  וכן רפן, 15 סו% 9100  ייפון תיפי  יפו:  טיול יי יר15ס, נמוט ו" ,  לגןחס
whסר6!ק יג'גס1 . והמנין : מכתמוו1ח CICt~ll לסיר וס:מט wncJo : גינוין , .סטטס ירית גהו: ,כ ו 'סיג . והגורכן 
 פרזן !נ"ר הזר :ו3 . י:1WND '1 המשהחרת  ההרגשה מצוא יחבאו :  פרס )טרייה ייכווץ %,. :יל יללני%גיפ'ח פ:",י 1*ופלסס, וספ)יסי ~cDl)n סייס 'יין כ%4ר . יהמגוחה והחגועה ו יהר  CDUI ריפ %ל גחוכו  יפיפם יויפיפוס
 כלעס. ,הו: מהיק :וט '11ע סע!וה1 רסס  ;:כינוס . הדגש על דנין "tjru טאשר : פמ;הה;ח סוג;ס  %ן סיט דיו.8ט

,הין
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 47 נר הכוזרי האישי מאטרס2ר

 , ההמשה לחושים משותף כח שעמנו בעבור וזה , טתוק שהוא כשנראהו משלדר1
 שטתקבץ מה מרכיב כח זה ואחר . ובתנומה בהקיץ ופועל , היצורי הוא הכהוזה

 מהצורות שימיר מבלי ביניהם, המחלוקת ויפיל ביניהם ויבדיל , המשתתפתבהרגשה
 אבל , שקר שיהיה ויש אמת שיהיה ויש , היצרי הוא וכן , המשתתפתההרנשה
 שראוי דבר על דן שופם כח והוא , המחשני הכת ואחריו . לעולם אטתהיצורי
 אבל ודין טשפט ביצרי ולא ביצורי ואין . ממת להתרחק שראוי דבר ועלשיבוקש
 , שונא שהזאב כטו , שהשיג טה לענינים מזכיר , השומר הכה ואחריו . לבדציור
 אבל . למחשבי וההכזכה והאמות( )נ"6 "וההאמנה וההיזק והאהבה , אוהבוהבן

 בו כשהשתמש היצרי והכח , המחשבי בו שמאמין טה ישמור הנה המזכירהשומר

 יהורהקול
 ומסתרחי הטנימי,סממסיס

 תגס . כסס 5מד כ) ס)
 סטטוס ממס סמטחחטח ססרגסה מוו" tSibסחכ6ר
 מנד oh גי וס וקין , ססעס עניני ע) סר5יס סיע)

 מקדמנו וככר . כקמור וסח6מדס סחוסיםגחמנר
 וסיף , כגס ע) )סי)וסוסיס "סר סמז1קדקחסר6יס
 : מהכר מגוונת רמוקסנדרך

~vlel 
 . וגו' בהקיץ

 c'cino מן סמוחסוח ה)ורוח )קג) סי6 כמקיןלשקמו
 סמן nl~uo סמירת סי6  3הנ1תס וטעו)חו ,סמיטנייס
 : כקמור %ל'1 ייומס ירעחו ~ס גס ,גי ,"כירטן
 וכש , סילרי סכה פ6 . וכו' טרכיג כת זהואוש-
 סלינו , סינרי סו6 וגן נקמרו ינריו סיוםסיורם
hsbומנס ר5ס1ן. ס) חט)1מו hlilib (סרכיכ )סניו 

 . הרוח כמס 5סרייסיס Sb כיניתי ומכדי)שממסיס
 ססני)ס ע) מונן סיס ביניהם ויבדיל טמ5מרו%1

 כהונן הכזלה bfnl , )ענין ענין כין )מכמיןוסכ)יח
 סהסנד) כקמרו גילור מוסיף )וט , גככדח סכ'סיעת
r"o6מקק ר") ביניהם, מחלוקיה להפיל כו( 

 טיד1מס הקמר עצינו , חקקו י16ה ~bS מסנזמיון
 שימיר סבלי : 1כי1)5 מעוטף כגף כ)"עוף

 סי6 סוס סגת טעו)ח טכ) סקס . וגו'מהצורות
 , המסהתפח ההרגש סמומטוח מהטוריה היסירעכסי
 ממס, סרנסחס 15סן ע) ססן סמ1מס1ח יסוייר למוסגי
 מוס וט הככדי) גמוש מיס )סרכיכ שדרגו,6)6
 , ממחסכי כעכר וט המר . עצו 'ערס סיס)גרה

 כסס טמן ו;י1נ5 וס:נ6ס ס6סגס גנהינח ,יפסח גנחי )ורם סמומטיס מן מוסיף טיוחו מעניגושנהכ5ר
 וכו' טיסיר S3D' כלמרו גוון 5ו . ממס ר1טסטוס

המחשרי
 נחסראוצר

 סמ:וחף ס"ס וט . V'Pna ופועל : סמפהספח ססיג"ס6) 6מי מקוס 6) ס1)ך וסג) , מפסיס מנוו מקד לק ח"'ן
 מרתוח ופרו oro1 סמורנסוח כסמ1;1ח )קג) גסקיןגוע)
 גן ט6)ו)י , לוחן מנהקת סטינס סס'6 סחוומכ וקין ,גימי~נו

 ני6ס וגן , סמורנט1ח סטיות פסיק 05 )וגרון מקנס סיס)6
 )מטקס ג6ר,1 גבר (1Sh , מהמח כגייס סה)ומוחמעוין
 מס מיג'נ גם גו י( פ1ד . מרכיב כח זה ואחר :סגה
 . ביניהם ויבדיל : 1ססנימייס כהי,1ויס גמותיו כרניסט)6

 טס6מר גמ1 , סג1פ,ס גין מגדי)סומי1ן
 ססרג'"

 גש גמ1סיו
 מגהע סןמי1ן , קרנים נקי קלט הי ונט) ומפריס מקרין%

 ט)fPh 6 ק),ט1ח n1DIC1 גקרוים מוס מוגד) וטססו6ר
 המחלוקת ויפיל : סימו גפי 6מן ג) גח1ט.1סרגיס
 סו6 גלינו קרוים גטי ס) וט מין גזמיווו יציר .ביניהם
 הטוחשות מהצורות שיסור מבלי : )סיפן וין , קרןגני

 מס כפי ססרנטוס יט5יר עמוס גי . המשתתפתההרגשה
 סתורכג תעמיס , קבס ט) קבס מרגיג ס)יעמ.ס 5)" ,טסן
 טדי,)ן וגמז , ג)) hintc 5פ(ד 6י ומעמיס סמ,י"וח6פ(ר.
 רק סומר קינו ;י . לעולם אמת היצורי אבל :)מע"ס סוגי כיסיי כמ סו6 011 גימר . הוצרי הוא וכן :ומגלי

 גס סו6 . החמר הכח : פוס מר"ג היווסמ1מס1ס

 גגו) מנענע . שונא שהזאב כמו : )מע"ס טו;יו1סמליי
 : מ"ג) מיוי 6) 1)סח;רג 16הו סוכך סיג מן )נר~ממי

 ור סנף) ר') . המחשל. בו כש.שתטש : גגוג 16ג6מח קלי נזיר סו6 סמהסג' ימהו" מס ד') . למחשבי :גוג טסי 16 6מס טסי דגר ס) ונוזר . וההכזבהההאמנה
 פגפ יק גו טען , '1י' וקיק כנד מפנס יק גוס6ע
 א נקרץ גגמירס ופוט) גו מטסמט ג(ס6דם 6ג)גמד,

סגן

 vsP נטוס טן6 נמס )עכס 'כיס )6 סיורי סע)ג'

 סממטכ', ססס'ג מס ר") , סענ'נ'ס )סוער סרר יס'ס ננסחר'ס, הרכ'ומ סחט 510 . וע' השוטרהכה
 , )ומסח ס)מ"ד ג' 1 העניניס כמו )עג'ניס אמרו 'סיס וסוס . oro ס"מ ):;'רה סמ'ומן'ם סעניו'ס מן הןכי
 . וההכובה ההאמנה : ג15ח וסכ)חי o(ntb ר") . וההיזק והאהבה : נ'( )זס"5 )"כקוס סס)יס'כמו
 4 "ין כי . 1ט' השומר אבל : כונ)ח סנרך נו יקרץ טסטכ) כמו , כ"זס סריית מכרי htpnככיף כי , יהטגו מממסכי )גמ 5)ס כ, , כ,כ סיוחו ע) סינוור 5ו ונגון 5מח וה 510 כי 5יס ט'5תר מסר")
 9Cb )מע"ס ויונו )ך סה1כחי נמקומ1 סיו" ן' דברי הס . וא' בו כשהשתמש היצרי והכה :לוה )כנחי 16 )וטוח סמהסג' ס'ק"ס מס וגרון ממח 'טקד )כ) מטמרתו ע) )עמת tnSlr מעחס יגר)מדם

 מגסס, כטהיטי טהו" )ממסג' מסלה )היוהד , כ5מ1ל כטגימייס טכהוסיס הסוי כנרי הכה כ, גסב"י
 6 קרס פנס טהקדמ:1, :סו החט הגע)' כלר טסו5 עמה 'והר נביס מ5ז )ע"ה ה,5 הנהוכמהחג'
 ומדופס נחרבה סמהסכ' כו 'סחתה ג6סר ס' , (ODOj "ו כ"יס המהסכ' כן ט'סחמס מס סי' :ו11ייעהנ:

גס
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 הכוזרי חמישי מאמרספר48
 בפעי ההצפיייהע , מחשבי יקרא המדבר בו וכשהשתמש , יצרי יקראהמחשבי
 בכללו והמחשבי , באחוריו( )נ"6 "במאוחרו והזכרון , באמצעותו והיצרי ,הטוח
 ואע , כליחס בכליון כלים מתים הכחות אלו וכל . היצרי במקום( )נ"6 "בעתורובו
 היחודן מדרכי בדרך האלח הכהות לב לעצמו שייחד פי על אף למדברעמידה

 שלמטח במה האלה האנשים מדברי היוצא זה . לעצמו( ))"6 "בעצטותוושיטציאם
 , בכח השכל לומר רוצה , ההיולני השכל שהיא במדברת ואמרו . המדברתמהנפש
 הצורות בו ויהיו , בכח דבר כל והוא בפעל לאפם דומה הוא אשר להיולידומה

המושכלות
 נחמדאוצר

 מקוס oth פחס )ג6ר סג . וגו' ההצמ.ירות : תמטגיסנמ
 סשמ גחמ!ח סיטורי כמקוס ולתר , ספנימייס סזו(יסמסכן
 , סמום בג)) וסמה:גי , נ6מריחו 1סוגרון ג5מ!טוהווניקרי
 מתים הכחות אלו וכל : מקקיו ג;) רוית )ומריוטס
 60!ו סטי!וס1פיס )וטח 1ס % . הגוף בנל,וןבלים

 ג0טסד , וטכד הגנוח ,ו(6 (610 (סמ1מ מלחל"ומריס
 גליון ג)0 )גי הי גפ! 1)6 סגה1ח, 5)1 כ) :;סו1סמ1מ
 0גס) ט) יחפון )1 6'ן 60זס סס61 ממדגי 5פי)1 16סגוף

 ס6ר 6'ן . לסרבר עמידה וא.ן : 1ה מקרס ~ס ונמקרהחי
 שיהד אע'פ : )ו,מ (יטמור דבר מ1ח1 6מר )5ד0וטעייה
 סוגם (ותעסק n'uh ד') . האלה הכחות לבלעצטו
 : מסיון מט1מק סי1!5ים 6מחייס דגריס 1סמ!י5נ)מ1דיס

 ע) סמ6ירס ס51ח סין( גע!ס . בעצמותוושימציאם
 חומר 1טמ6 . ךטחם )פי ספוע) מחג) ו5,)ת וסיףשמוס
 , ),,ח קיימת 0610 סוך( )ו 1;ן )עד קרס טיחו 0מ!6חס)6
 : ג)יסס גג)יון ומיס );1)0 5ח1 ממקרס 5מר1 6הח%)
 סמיו,יח נו;( יגוייס 1ס ט)מעס גמת . ית' ה.וצאזח

 : סמיגרת גייס זטתס 61ו)ס . במדברת ואמרו :טג6יכ
 דוצם : סהיו!ני :;) ליש שתם . ההילני הירכלושהיא
 . בנח השכל : ;ן 5ותס קויין )מס , וגויסת פייוס .*מר
 )קג) וגס o))e יק הית ג,;( גבע, יגר סוס 6יןר')

 01ה11 (ממם סד1:5ן 0מ1מר 1ס61 . להיול' דומה :מ1טג!וח
 גמס כתגר , 11רת1 6מד ג! טקג)ו 6רו. ס'ס1דוח5רגטח
 לאפם דוטה : o~nilp '11י' ;) והסו ומסםשכת"ס,
 כ"ס, גו 6'ן גרע) גלמי גבח. דבר כל והואיפועל

 עודהקול
 )0חייהנפ , נקע, "ימ6יינ"עיו"ה , יסרי 'b~b 16 ,)ס
 המהשי בו כטיטחמט "מנס , הירי מלספח)יזר

 והנס . כזע, קוייע"טיו"ס , מהטכ' יקר" "1גמוכר
 סכע) 13 רנה , וגו' הממשי 13 כסהסהמט63מרו
 וכקמרו . כו 6ין 1הדכור )גר מהסכה כעג סה61מייס

 SD מנו6רח כוינו הו', המדבר בווכשהשתמש
olbo9 הסטGb 1 היכול ר1מn~lDo גו מטעתח . 
 הגע ג3י כ' וט 6מר סיחר 3מ0 דגליו י6יר1ושז

 המ,סייר1ת הר1הני1ח הגורת הס הר"סוניסהמזנרח
 !0כזי)סו סלככ1ח 1הרגיכהו נו חט)1ע כקטרמהכי תפיגרי , היאי הכמ מן הנ0ע' ערגומ ר.מומכלתנע
 ק,דפ סיס וככר . הגמה הקדח ח) פגי6יססכילה

 ט"יע הממתי מרעיות הכמ כו סלע כסריס יסריוה
 טגסהנס וכמי וכבהמוח כחיטקוח סיקרס כמונכון,
 מסנטט החמ1מח "והן היעקמו עד חו)', מממחמונו

 הלרך "סר וההסרדוח ההרגכוח כעכורה"ו1טיח
eot!hטכ . וט' ההצטיירות : וגו' העיון )נסכמה 
 ומנס . הטנימייס סקו ~o'aln מטכן מקוט,ג6ר
 וחוורון , (1Dinh 1)י)רי , 0מ1מ גלני )יקירי מקוסיהד

 כי השם כזל סנט) הרמיכ וכמהסכיכהריחו,
 יסים סם כי היקרי כמקוס ורוכו , מטס ככ)מ)כ1ה1

 כארו )מעכס xrlon וכמו הקרוב,הטהמסוחו
 סו"שמניע

OntD כיורק כשחמס הממטני כממסוגה 
 ואין : הר5ס1ן ncul נס ה1נמ מקוס וככן .ע"כ6ג)

 היהוד מן 16"1 כ"י,0 ה6)0 סככה1ח המוכמר )עגמו מיימד ס76ס סיוח כעס ר") . הו' למדברעטידה
 מוסיף כהסתז)ות געגעו eb'1nt עוד כ' , נבכן וו 1)5 , ר.))ו ככה1ח הבליח יהר ע) 'חזרו כי ירטה5סר
 ")ו מכליון ~-llkvh )ו "'1 "עט"כ , 1101כר שמיון כח ייסיכו כחהכו)וח "סר "וסיס סימ!"1 נמו פונהסע)

 וימואס גימרו ר"ה "ו מ!זס. nl~hna פסיפס )ו טלין ר") , וכו' עמידה קין b~rl . כגייס כגליוןהכמוח
 רק , סגו סמ7גרס הסט מע!מ1ח נטרי דכר 0,!ו הכמוח מגי6יח סבן , Ittbno) הט"מ ))ט'כעיתויו
 גהט"ר וביסס ט"ריח 0גט )כמות נס טינית כרפיון שלה הים 61"כ , נר1היסס יקירו הערס "כוקחהמקור
ענמוהו

 נוגהי סו)פ ollb "ין כי , ol~p הקו )כמוח סאן הודיענו גן ע) , המזכריו סנטך סהר "דם ")1
 הכגריס הכשח ג3 , ממת גה"רזה כן "מרי olhn , anh כנוף קסורס מיה ):טס המזגרח הגסטכהיות
tbth',רוח וגה"סף ננסס olho .בכי !ור הכגי ארי גסס ע"ה )חספס המט1רר "מר ),ס וגמס:יס ינוע1ן( 
 "ומר נור סגו הכויה ג) גטר17 ותהה , וגממה ר1מ נפט olh ט) כיתו נספה )ה,וח כי , )עלס ")היסוהלקי
 מיס ייוחס "סר טכג)ן סטטוס סנומהח הנטך כי , וסככי ס"ר' "!)ו הגקר"1ת , ורום גטך olnao כג'וןע)
 ההרהפנין

 והג'דוי
 והליס כסר. )"גו) נססך ת015 גי ע"ד , סקר כטס "והם קר6 , כגרד oJ)cnl , וההויה

 שות האכיס ")ו היה סעס ימר . סכני שמרו ")יה רמו , ה)כ ומסכנה כעסיס "ח המריססביונים
 )כגו נור O)o ,הנוף כשיי

 ס0י"
 , הנ"טיוח הכמות מכ) הזקו ונס , נעורס ג,מיח ה'6 , !ור כהקמיט המוקה הגסכם

 עמיו מכ) היקו Sbn bD1 "דס היק זה 5ן , היים הכעיי ויהר הנמהיס סס t'Sb מט1הף ה61 ,ה ו31חכי
 להיולט דומה : מיהו ימסוך 6)היס )טג' כי , קרי"ס )סון כגטן עניגס 6)היס ומא . גזיזה )טפסה 6)מחיות
 גן , הפכעיוח מטרוח כ) (SJP סק ככמ 610 ר,כ"טון טסהמר כמו כי ן "' IDtO אקסון נטורו ק7סככל

ססג3
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 9* כה הכוזרי חמישימאמרספר
 הראשונות המושכלות הם בלטוד הם ואשר , בקנין ואם אלהי בלמוד אם ,חמשנלות

 דצ בקנין ואשר . הטבעי הטנהנ על אשר אדם בני כל בהם ישתתפו אשר()ל"
 והמיני הסונים כסו , הדבריות האמתות בהצמיירות הסופתי ובהדושבהקשה
 והמקרים )מוסיף )י גר6: זס קפי והסנולווו וההבדלים )ג"6 והסדות-חשחלקים
 מההרכבוו המתחלפים( במינים )ג"6 הטתלקים "בדרנים והמורכנות ,הנפרדות

וההקשות
 ולודז:9ל

 הטרוח כ) קכ)ה מו) Sb ינכר ככס הסיו)6ניססכ)
 . וט' לאפס דוכה הוא אשר 0b~u:יסכ)וח.

 סוס כסיופי SDb01 מסעור גין DiDb' סע;שר4)
 דבר כל והוא ל: סימן )מע,ס ענעוסגי~ס
 אשר : 11 5מר כוו סיפוח כ) ינהו מס כי .בכה
 בהקשה : זעחס ;ערסה ס)6 . הטבעי הפנהגעל

 ססקזמ1ח סדור 610 ההקסם הטופתי.ובחרוש
 כ5מהחן )סכהין הגהרה ככול loo כהקימ1ה)הכיל סו" ר.מוטח 6מ;ס , סחו)דס מהן )ממטיך סיחכןנקוטן
 הזום 51מר . )וט ה)ריכיס ctb)nn כטמירהוסקרוחן
 ין' ע) הטניוח המ1סכ)וח מן סיחהיס מס ע)מופחי
 כ3 שוד סרס הר"סונוח ר,מ1טכ)וח מכהלמוסח
 ל"3 . ההבריות האמתות בהצפיירות :סטין

 סעניניס כנור '01)מ1 כמוסחי וסהזוטטההקסס
e?)tuo~(מרעי וסוטך מצה הו6 ושה . 6מההס ע 
 SD סממוכריס כסטריס סזורס כ"י כסגרןמבגח
 מסטל ההגיוניות מסרי כ) סדור 5) וירמוס .נכס

 וימכך , י5ריססו סליל ספר עד )סורטירי6"ור,מגו6ר
 ההכעס עין יסדר ולמ"כ , סיריוס 16 קמרוכוה

fi1'DSDfiכשיירוה המחח מרו עד te:o עמס 5ח , 
 והטעוריס למרו עד ה)מויי1ח כןולהר

~"b1DO 
, 

 המורס סוכר מלרנוה ס6רגע והן . ס6,סיוחויוה"כ

 נחמדאוצר
 מס כ::) וגן , וט 5מר גוס הייים % "ג) )ו ח גם%5
 * הטבעי Anlnr1 על אשר : סמו:כ)ומ ג) )קג) גוכמ

 : כמגע מן 611,0 סדעס ומסדי טיעיס ט6י1ס גרדג)ומר
 רהכיפק  מו:ג)וע ע) אגמיות מקיעות נלקיט . בר,קשהרום
 הכנחו: מצגה ח"י OD סנרור ממופח מההזסומסט

 והמקרשת והסגולות וההבדלים : ודומיסס וס;מ) מסוסומס "וחס* יכו)! כמיויס גערן סוג 610 מ' גע) סססה6מר גני , מריס סרגם ממהיו ס;1)) סג))' ענין סa~JIDn. 61 כסי : וגדמיון נמוטים מורגסיס סיריוס גדגריס 5מת1'1ר )עקמי קוה ססס;) י') . הדבריות האמתותבהצפיירות
 סי616ת

 טווסה"
 מט? מויגג מין ג) ס6מרו וגמז , סוג1נס

 יק מין מעמיו ס"יוו , )6דס סטיק גמ1 כי6וססג~!ס י כזג~ר וסגן)1 , הי גט) מסוג ס"יס כחמר גמז ,וסגי)
 סו :ייגער  וגש , )עורג  סיפרות גמז וסמקיס . )1ס;ו)ס
 פ:ס;ו)ט סו" ~ממקלס ססנו)ס סגין וכמקוק . גס;יוןוט
 :הרוס 1מ51 סגן ממקרס מסמ"ג , 11)ח1 מין גסוס ימ61)6

 . והמויכבות הנפרדות : פייס גע!' !קרעי סיג מיןגוונך
 קרס מקרס , ממיס טוי טסמקרס 6מר1נגר

 גזתי ג11:"
 1סמקרפ . )"ם וסחוס , 1)1;ח ודורג גטהר,ח , ממנוטרד

 . והמורכבות : )גר,) ~ממוס )6דס סח,1קס גמו ,סופרי
 גדען גדמי . הנחלקים בדרסם : ממנו שדד גחיחומר

 )מעלס מסג וגו'. מההרכבות : גסגי~ן ס11נריססמי)1ק,ס
 ס6מתיופ מגיר ססקס,ס מגור כמממך סמ,;ח פזוםע)

וסכונניוח
 טיר1ס )מי טסטר ס5י ג6תרו )"י טרקנר6ס1ן
 , כט3עיוח ו6ה"ג , מסדר ע) כ)מודיוח ולמ"כ , טכניון כמ)6גח מהלס . הח"ז מכסחי ס5נוסיכט)מוה
 הסב) !הרני) ה61 טהוע)הס )סי הסכעיוה, 5הר ה)מ1דיוח 6ח כמכר וכר ו6מ;ס . כ6)סיוח"מ"כ
 כמו : מממר כוגז)יס סע)יוויס גגהי;ח טכ) )סוס עוף )הנכיס י1כ) קמען מסהמריס הנורותכסטטיות
 ט;ית סי,כיר וגמו , והמקריס כקן )הוסיף רצי דעתי )עי . והסגולהת וההבדלים והמיניםריןגים
 וקמל )דה1ק היים יכו)יס ונגר . )סורטירי6"ו ר.מכו6 כסטר טנחכ6רו כו))יס כמממס והל . טיכוסכמס
 מהם ים ההכז)יס . olhtn וט הקוקס OnD הנוכר נספרו ~tsb'"'ell מהרי , כסכד)יס המקרים 6חסכ))

 גנחי סס וער , נטרךיס ג)ה' מהס ויט , וההומן וסכרי6וח והמ;1הס הלועס כמו , הנוע עןגטרדיס
o~s:* יהיו O"tiD 16 כסה1טמו ה6ף סט) כמו והמקריים . .מקריים p'pp . מזכור כמו והע)מייס 
 )6 העקרם דרך ע) 6סר וקוקס . וגו' הןגר ענס כגדר פיקקנו סס G"tiDOI . 6)'1 ההנמס וקרא)6דס
 ,כרס )5 וס טגסכי) ו6טסר , יקרצו ר.כד)יס המקלים גס והנס . ע"כ , וכו' סיכר עכס כנזרירקמו
 ע) , המקרייס נהנד)יס הנס נס הנכ))וה ססנו)וח וכר מס מטני וט גסי )ו סיקטס bSb . 3טרפהמכר
 בו טכח1נ המכה וקטי . כטמור והמקריס מקח )הטמיע נסטרים ;ס) טטע1ה כר5ט,נ1ח ע! 6;י הוגרגן

 והמונח מין, כב) סוכ))יס היכיס ע) כהקביס )סרס יט , וססגו!וח סהכז)יס כמקוס והמדוחכמ)קיס
 הי, כ61 סכ1ג כי מט) זרך ייסח וככר . תודע כמטך מדוח טכוס , ומקרה ומנוגס )מכד) כקןימיה
 עטר cills נהכ6ר . הנפרדות והמלות : )כן וממקרה , טוהק והסגורה , מדבר וההגד) ,  6וסוהמין

  הבכרס כקהי ;ג))1ח כנסרדוה סמ!וח כן ג15 נקכ1ו טס כי , טריזיקמי:מ"' הנקר6יס !אריסטוסמ5מר1ה
nl~nhDיאפד כוסי טפס סייס לגוסי ינפללוס פכל רגו.  יפלח יל"  פסן  פביררו  :con  והכורכבות  
 ההכלר טס כי , טירי5ירמיני6"ס סנקר6 סמן,)כ ככטר שינס ;%) . מהרע-כבות הנחלקיםבדרכים

 ושהרוכס , הכיקר מכן סימ1נר והכקדמ1ה יהנורוח מכן המטורים והמכרח כ1סריוח פמ,1ה מכור15סן
 ; !מ!רגגת טסוסס , וטלה מיוגיח ססקזטס כמן , כחוג שמסטי טייס כדרגים חעטסס4מח

  !ההקשוק 4 ך ס"ה[ הכחרי]ספר
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!קכרצלי המיעצימאמרמ2ר60
 הכרהבות תולדות הטולידות והנזרות , זהכזנניות האטתיות , הטחזברזתוההקשות
 הענינים אסתת ובהתברר . שיריות או הטעאיות או הלציות או נצוחיות אוסופתיות
 הגלנליים וחגרטים והתנועה וחטקום והזמן והטבע וההעדר והצורה בהיוליהטבעיים
 , באויי ההוות הנולדות וההויות , המוחלמים וההפסד וההויה היסורייםוהנרמים

וההוות
 עשרהקול

 והכזבניות. האמתיות הטחוברותוההקשות
 , טלי6ור"ס סוקרך )5ריססו ההיקס מסטר ,הגג))
 המקימוח מן הסקסים מכול מסטטי יומקו 3ו5טר

 הסקסוח והן הקדה מהן מהמסך 53וסןהג,:ר1ח
 : סכו3ני1ה ומן הונדס פהן המסך ;bS 16 ,ה5מהי1ח
 כסטר ההנקר טהרי . וט' המולידותוהגזרון(
 סדורו 15סן )ומר רונה , 3מ1ה)פ סהיקם עניןססיקט

 לב טוס מ3)י מהן הת,)ןה )המסיך כריפוימהקדמות
 6ין. 16 , כעקמן nl~nrb הן 5ס סבומהקימוח
 כהינה ע) מפריס המטס 5ריכפו היכרמתליינה,
 סמ1סח סטר הו5 מהם 1nho כע,מן.הסקימ1ה

 bffr1 , מופהי1ה הגרמי1ח ה1)17ה המו!י17ה הנורוה 5מחח עוץ נו החכור 5טר , טוססירי5ור"הונקרץ

  יו)ייו ס!5 ההקומוה ענין בו ההכלר , ט1טיק"ה 1;קר5 הנגוהי סהיקט סטר הכ' . וכו' המ1)י17הזהנור1ח
 רק הכרמיהק1)7ה

 ענים טכ) , ריטוריק"ה הנקרס ההתה מסר הג' . נצוחיות או 1ל'5 , גזברה גמור"
 סהסע5ס סטר הר' . הלציות או 11"5 , הטומעיס כ)כ סדכר )ייסד סרקה סני )מס 5סר סג,ר1חען

 . הטעאיות או 1ו"5 , מטענה nibffvn מהקימוח ההקמים עטיית ורך כמורה הו5 , 5י)י:ק"יסנקר6
 והדונמים, התם) ורך ע) מיוסרה כהקדמות תקי עינו 5סר , ס51יכיק"ה סנקר5 מסיר כקר ה51זהס'
 )5מר, וקמרו הקו כמ)קיס כהמסה מטף ומט) . שיריות או ון"ont~nb , 6 נסהס olh מן )ג13 כןלמחוך
 וסל ס) ערכו יוערך הנ,סהן טסן כמו , טניס מממס ען 5)'1 )עיגוח ר.כיקם מהן 'מוכר 5טר ההקזמוחכ'
Sb'(סדור סו5 111רה1 , מסיקם ממר הן ההק7מ1ח 5מנס כי , ממגו שעסה הכ ninTpon כמטמע ההן , 

 3סס הקרל )שהי סמו 735 151 היהוגה חמונהו 3הסהמח הגורה pQbO מגר 05 ( המטבע 'טחה סיסשסני וכהי , גורהו הי5 הענן) והמונה ההמר ה:5 סהוה3 , עגותי כתמונה וה3 ט) )מטגע ונורהו גהמןו71מ,וט
 . !סיג'ס היה וספו כי , כממר טסו) ט5ירע מ)1 ו5ס , יונחו הסמ1ח הפרס גהוקיה צמנט ;' גגהה)ה,מטגע
 1%no wfbn מזד oh1 , סקזמוה'ו נסדור סח)ויס ה,1רכ מ!7 05 , 5)ו סרס מכנ' 53הן יטכד ההקםכן

 כהיותו ה5' , 5!ו הס , המכר הגזי 13 נעטה 5טר (or( המורגוה המכח 1ה;ה . גע,;:; ההן ההקומיה11)ה
 ירחי כו ירגיט )6 5ך הער31ה1 מירכה סי' . מ,ער 1ה61 מה העךו3ה 13 נסים ה3' . שוקק rbinזרא

 יכי6 הוהנ וההח מהונו מ,וייף (hlot הד' . )נרקיס fnilr ג, סירניס הו" ומעט ה,הג טסק 3ט,3כי71ע
 ה3ק'5יס טעס OJS , מגסו) וער )סגי טיחן עז )וסד דומם מטרנס 5) המזקק סענה הנשח "ה 5ך ,)הסה
 ממס cthninn 5!1 ו)ע1מח . העמיס )כ) נקוי וי1ס1 ההיום הה' . ,הhlon 3 3ו )הס31 !3גס 1'טןהיקה

 יחינר 5יה וננהו ן  טגי6ס וגולה ס"ק 43 הכרה.ח למורח ;טההק7מה ה5' . ההקטיע 3הקזמ1ההירגנה
  כס  *!מ בסכרהמ, פפוח בטייופ יקרס מורוה  ררך ופל לרפס, קריבס כסססקרפס סכ' הזובה'.סכ,קפ
 יהיבר 6ין יגכפו ן ספפיח פן גיופ D~b ס! לבי  וקין 6פחהס פייי  הלמרוח :י יספי פדיז מנהיהכ1ג

 כקלס פסקרייס יפהובר  יסייט , יקרן פפסי  רביס 6יל 6?היס ההסב כטססקריס ינ' . יילוז"סכקפ
 נגיס ויהיכס פ1וייפס לסייהס "רבם הסיס ובמוכס הרסיס לוי להקרפס סר'סיסיי ילליי. סקסגקר6

 יגיס פיקופיה יקדתי מהקט ליקה .6ס , ירק  ופספפ 6פח דבר SD מירי  הפינון כביה ליס ,ססהר.ס
 061 נס וקף ן גטנייס  סיכטס מ'  51'ן בסקר פסיריפס סכקייס נייוה מס' היכסי. כקט :י'י פיויקרש
 יכרז  פכילק, %ו שפחי סייהו על להפח פה?הס ס:סמ סהטירר קהי, רבר טס לס ":ר  יויייי רי)?"יהוך
 כיוס טס , ולשלה )חטג )יןס לרבר בפר"יסי oritn דבר רפיה פהוך סקי" %! הידס ההט.רריסכיקרה
 המסוכר והקןס , ג5מ1ר וה7וגו,5 ה7מ'1ן מתך  5ט כ' יס ילין , )פיס .ים כזב פס מרשי ייון:רבר

  ייימ כ) והלך מסדר . 1ג1' המבעיים הענינים אמתת ובהתברר ; סיריי היקם יקרך כטהמהק7מ1ה
 5)ס % . וההנועה והמקום והזטן והטבע  יההערר  והצירה בהיולי : כיגפ בהכפה קרייניסירי
 מיניו 3ק,1ר וההעזר והחורה ההיוני ע;ין כ' סימן ))ו ק7ס אגר . הטבעי הטמע גכטר ענישנהג5ר
 . היהודיים והגרבים הנלגלייס והגרבים : וע"ה 1ע"7 כ"ג r,c 3ר6טון :קג5ר ה:3ע1ע;,ן

 נ:~
 הממיס

 רכסך . וההפכת וההייה :והע"ס
 )קר"

 כהויות 1נ'ן וי 13ן ,הנדי) , המוחלטים ונמי . כ!'rr 1 טס
 געפ :ההססן סכ"ס ערן 06 ;י יח53ר )5 1ההטכד ההיה גשר כי , ינו' 1כמ5:1יס 53ויר גן "מרטיו:יר

51יך

 נחמדאוצר
 ססשר מן סמורכג לגור ג)) סגוירס . פצזירות :וסטגוקח
 , )!ס onllel טומר ר6וגן טת6מר נמו , ממזווסמסונג
 מקח גסה סיין . וכו' סוטתיות : גוירה 6ו מסנטודקלן
 והצורה בהיולי : 6' נמלמל וט ג6י11 וכגר , מ' סערסגיון
 נזנקי טין . הגלגלים והגרמ.ם : טיס ט'ו ט'ג 61D'D' גמגמי DO(D וטמן , גק,ור וכלעדר 1ס11רס ססיו)י טפיןג' ס" ,נו קדם ונגל , סטגעי כספע גס' טייטס נחגיר .וגו'
 סמק,פ1ח ס.ס1דוח 6רגטח סס . ה'סור"ם והגרשם :ירקיע
 :  וס'שלס ססמיס גכסר , 6,(ן נתוו שפן גטין ,ס "חוט

 !ספפיר כך תוברקו ר"ל .  nfe~mDn והחפסרייפזויזז
ג"ח.  fil,,g קר16  161סן , ג16יר כוויווי סיויוס לקקי ,סךוס

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



 1 [ טהפזרי המישימאמךספר

 ואמתת , האדם ואסתת , וחי מצמח הארץ כדור על וההוות , בטוצאיםוההוות
 מהמנינים, הטוסריים הדברים והצמיירות , עצמה( )ג"6 "נפשה את הנפשהצטיירות
 והשעורים , הנגוניים והשעורים , הכוכביים והשעורים , המלאכייםוהשעורים
 טצד בסתם הטציאה התחלות וידיעת , האלהיים הדברים והצמיירות ,המראיים
  והסקיה זהעצם זדפלה וחהתהלה , בפעל או בכה בה והתלויים מציאה,שהיא
 התחלות וקיום ,  והרבוי והאחרות  והחלוף  וההסכמה , והרוסה  וההפך  והמיןזהסונ

 לא  אשר ,  הדברים( לנ"ל  "הרבריות  מן  והמבעיות ,  מהמוסריות העיוניותונחבטות
יניעו

 יופרהקול

 15)0 , זס סט וס סיעודים Dnrft וטסיו יחפומיי
 ס%תריססם6ריס

~,)rta ס1י01 לגילור יורדי  
 ההיות הנולרות יההויות :  סיט וגמזקמורכגיס,
 נספר ספסג%רוה סלמות סולחי ספיה ק .באויר
 ססויק מן . במוצאים יההוות : סעל"יחס5הוח
 6סל ספי וגס פיוטר כספר סתסכ%תס כדפססס!פ0
 על והויות : סממטש otbi1no 1% סטר ,יקריו
 נסיר . יחי : סלתה'ס נסטר .  מצמח הארץנדח-
 כי . מגסס גססר . שי'  הארם  ואמתת : פייסגעלי
 610 פיקרס , 3כ)) מנסס גני16ר קומי סיוטטס

1lhu1סל מסותו %מסה מסיי סמרגרת סגפה פעילה 
  ירך מל , פספס מסנט olb טל גססי ופיך ,%רס

  סססילהס מטגח סיומם מתוך כי הניצןי0הטג1ה
 . מאס %מחח nano %ל  מוירס סין סיפנסי:מסכוה
 ססגעיח טסהלפס מפריס סספגס סתסקרו%31לס
 : סלי!וסיטיס SSb סירומס סהיוקס גסי %לשם"סרך

 מגס סדר . יכו' המוסריים הרבריםיהצמיייות
 , הסגורה ימס , סלפוריס סהכתס היקי5רנעה
 %מר סהטכורח וכל ופוסיק"%. מכויס,סידסס,
 כס3ג1 וכנר . פסמייגש ספוסרייס סרגריסוס)פיימח
 . פוסריוח %ילו יקריו  סלמודיוח כי !"פ סיפןכסיטי
 ר"למס  הטלאכיים,  והשעורים יפר ססגרמסיכו

 נס ימסמס %סר סדגריס גמרות סכלנוטיסטלס1
 חוכן וסם% . ספל%כייס 11"6 , סמי6טח ייורךגיוס
 ט"ריסט"ו יועח וככר . ספ"מחייס סיןסגרם%
 כמס סכ0 בו כי"ר , מיכ"ניק"י נקרץ סטרמכר

 כי סט וכ0כ . 07bo )סועד מ,6כו0י1ח0הנו,1ח
  נטרדים )6 נס וכן מג4 סגעייס 6יש סהסססט1ריס
 סח' וע) . ססנדסס 0כמ0 עקרי ע) ג1סדיסוטס

 נחסדאוצר
 : ורומיסם סויקיס גמז , סטליונהו ס6ו0ו0 כטסו  ט~פו0לסי

 וסם וס?מ1גיס ספו61יס נספר וסג6ר . במוצאייוההוות
 . הארז כדור על 1הה11ח : לפיויסם וי6ג:יסיפפייוס
 cc1 ירפס, נסגר הארם,גי'. ואמחה ס,פהיס:נסטר
 "DJC יסיך ואסוך  פקרס עיקר מסי* ספרכרפ סוסיספיח
 ש פיפס ססנס 6ל מיורט יי6 פפנס ייפטגוסהנילוס
 . וגו' סהטניג'ם המיסריים  הרירים :  יניתןסספיגוס
 : מוסר סנסר6 6רן ררך 5ל ס,ריכס סלפוריוח סגמססי5

 וסססגורס ספדוס בכסס כפו , 6רס ירי מ51כס גססיסכן 5סי ס1יסיח גפניי סטיפור  פוין . המלאכייםוהשעורים

 סם'7 סורן הגמת . הנגוניים והשיעירים : למסיכדימי
 יגבס . הכוכבים והשיעורום : יפיסריס גירורלפו~יס'6
 וגל יגוגגיס פסלך גגי16ר k~lt)nO לפניי  סמייךספרות
  ססייו ספרופ הכפס . המראייה  והשיעורים : פנססנפסך
 סוקרי , סמי0,5)מגמע

 , די5סטריק , ק5ט5פטריק , סטיק
 : גוודט שמדוח ה;מ0 ט) טסו טנ.:יסס 1ג) ,פטיטסטקעיו
 סוגרים וגר מערס . האלה.ים הדבר.םוההצמיירות

 , ייו0ויות גביני ס0קירס וסד , סטגע ט05ר גמתסוגרים
 ר') , סנגר)יס גטג)ייס ס0ק'רס 1סי6 ; 5)ס01 0עמ0ווקר05
 מגזי . וכו' בסתם המציאה התחלות וידיעת :סמ)5כיס
 )סגהין רק ס:מ,6ות ממיתי מין (olr סמ6.1ו0 סיןשגגי)
 : יסג1ת'ו סהה),"', מס ,מי וגסכם גמומ)ט ס"מ,"הין

 )סיכתם טס נג'15רס זג,) ,ס גס . וגו' בכח בהוהתלוים
 ניט גכ0 ממו ים hln)o גי 3ס0ס י,מ61 גגהי,0וחימס
 מח'0סיס ;)ס uOt '1;1(O ססת0)ס עין וגן , גהק)ממזו
 . וט' העיוניות ההכמות התחלות וקיום : גמומו6)
 וסרס וסטה כקח)ס מטין עמיו ט) :מוסג יסרס,ר6ס

 סעי1:יוח הנמות 1;) קיט ס61 וט טסנוח , 1;ו'וסמקיס
איא אליר,ם יגיעו לא אשר הדביים סן : והטגט,ו0מס)מוויות
 , 1)מודייס מפכעייס מס1הף סו" ענ"נס רק ,מסי
 ההסערות ר") , הכוכביים והשעורים 8מרכרה

 סרך  עלת ענינם "'ן כ' . הנמניים והשעורים קמי רימוסיק"6 וע) . רגועכ'ס שהכמת השיטתוכנהיפ0
 וע'" , הרקוח נ'111' ענין )סגניו מזוהיס עיט ויורדה ס)מ,דיח מןיונקם הי" טגס )סי , המכסיה ההכמס טהי" , המראיימ השעורים )וס  )ירף o)nb  סגגוגיס. גיןיססכמס

 ") מכהה י61ו מט1"רס הרמס
 דכריס הולך מכיר ייי'. האלהיים הרברים  וווצמית-ווז : מקר  פטו3תוח יקלוח מלכוח הסע)5ור
  ע"ח גהכפס הכיקרי יסתלק . ס%לסיח הכפס סטילוסוטיס %:ל nb~p)l , סיגה סיחר בפס יכללורגיס
 התחלות יויכה וכללס וטס . 'רס  הסיג כקטר י30רך t'Sh טיהייהס 1גמס ס:3י!יס כטכסיס סהקירססי"

 סן כי"ורס יגלל %לס כן . גו' בכח בה  והתמים : וממסיו סחהלוחיו סס יחס , ירסיס3פוה!פ סיס" מין  לסנהין רק , כחמיקה פפיגי סין לטש סטייקיה מיין סג3ע פגלי , יכ1'  בסחםהמציאה
 הסהה)ס ע:ין וגן פטמי. יפחו 3כה מפגו יט סנפי% כי כקפיר, CnD3 סגפני כ3היגס נהלייךלסייס
 :! הההווה 1hsn החח מהכמה כי ר") . וכו' התחלות וקיום ; כחיגהSb 1 ת0יי0סיס כלס וט'וסענה
 ":ר סהקומוה Sb .קיוס :ופח )ה,והס , ר8טו:ה הגמם נקר"ח כן גס 1מ:ה . סעיו:יו0 ההכמוהט"ר

 תכ61רופ גבהי תקחנה וכ)עדיס 15רה )הס ומפס , o~rnfi :כן)ו0 טגנן ההכמוה גס"ר )סחמ!ומע)קה:ה
ועימות

- -.-- 
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הכויי חמישימאמרכרשושפ6
 והנפש , הראשון הבורא ווליום( )ג"5 "בקיום החכמה בקשת אלא אליהםיניעו

 וטדרנת מהשכל, הנפש ומדרנת , מהבורא השכל וסדרנת , המינים ואיכות ,הכללית
 והכוכבים הנלנלים וסדרנת , טהטבע והצורה ההיולי ומהינת , מהנפשהטבע
 , והאיחור והקדימה , הזאת המחלוקת על הוטבעו ולמה , והצורה מההיוליוההויות
 )ג"6 שתקבל "ויש , הראשונה וההשגחה הכללי והפבע והאלהות, האנושותוידיעת

 נחסדאהד
 וקיום : ס,וגמס ענינים גסגא ל') . החבטה בזאתאלא

 . הכללית והנפש : מטס מ,י15ח ל') . הראשוןהבורא
 שאין המינים ואיכות : ספוט, סג) ש טס טמון6(:ר
 השכל וסררנה : נסג) ר') . בנפש רק מצשותלהם

 , hltW וגע ספג) גין ממגרס נדון ספין מפ .טהכורא
 הפגע ומדרגת : יחגון )ו ענן 6'ן ס6מ0 מזד1"1)0

 : סג))י סטגע ידגור וגסמון מפרעי, סטגע פ6 .8דצפש
 ססי51י מדרגת ,כר נתקלס . והצורה טההיוליוההוויות
 ססויו0 6)1 5) סגוונס יגען , עקמו גסני 06ד ג)וסורס
 סי0ויו0 6יגעח גסו וסירס, ססיי)' יק סרגגס טוס גססכקין

 פ(פ) (גע,)ס טורס שוער (נין ומסגו) , וסגוגגיסוסנ)נ)'ס
 על הוטבעו ולמה : סג)נ)יס סגפו)ס והרס מומרוגין

 פרטגס סטן וסס5' מסגד) סקנס ל? . ישאתחסחלוזו
 וזחת : %ן סחגמס גמו )עע)ס פ)מעסכמדופס

manwfiסיגוק 1,6(י סג) מגין מסגר) ד') . והאלהות 
 . הראשונה ושמשגחה : סמ)6כיס גט אוד נטששהגמד
 זבח שתקבל מש : יסמז iho וט6 מששוס מנםיפנפפ

הנפש

וכבר
 רעדהקול

 , וגשור קייט )יסוד 3סן כפוגמו סתמ)וח כמסוקיימות
 ע) , מכעס )עמוויסס 6ךגיסס ססכיעס 6טרוסי6
 nvwinon ספיוגיות סהכמוח סחמפת סקיוס 6מרכן

 6)יסט יגיעו )6 6סר סוכרים מן סו6וסעכעיוח
 מסמוסריו9Db'D 0 סיס ורעי . שמכמס נו606)6

 ס0 נס סוכריות ס0ח)וח טמרי , וסיגריותוספכעיוח
 וס6ומר0 , סט!י)ס 6ו סחיוכ יח"מח ויכר דברסגי) ס"ומרת סהחה)ס גטן , חו"ח כחגמס onl~pיעלס
 סיו סח מן , כו3 16 6מ0 מיוחס יודק סקדמסטכ)

 נמכמס עמיוס טיקיייס גיגריוח טרוחסח0)וח
 ט טכ0~כ ס:סמ 4'יס נ"נ 061 . סנוכרחכר6סוגס
 : וסדגריוח ולחקן , מן מלח p'nneS )ריך ,סדכריוח
 ס)6 סיכריס מן וט נס . ריאשון הבוראוקיום
 קיום יחכ6ר כס 6סר סמכמס נו06 רק ootlhיניעו

tntbtiDימכרך . nb)Ot סדומק )מנו) חוג) סיסס 
 קיום ע0 6מר כקינו , ר,ל6טון כנסם סי SDפי0כ6ר
 מכוון 6קסר . הכללית והנפש : סר6טוןסכורכן
 ואיכות : גטט גע) סנ,נ) כי פקד כרונסוןי)וסוף

 , טיויקסו מס ממנו וירמס , wtpn עליו טיטמור טוריך מס 6נר )ג) ויתן וינסיגס כקלאס enip לעריוקמור
 געו)מ כן , פגע יקר"וסו מעמיס וסרכם , סמי גוף סמנסינ סכם 11Dbl סרופ6יס 6וחו גיבורו 6טרוסו"
 , )טמרם שקטטר OD מוס נ"ר סילו קיטי ויסמור ts~bt ט)6 מרע ויטמור גבנתו קלחו 'קסור גם8כ)6
 סעכפ כן נס יזכור ונסמוך , סעיפי ריסכע Sh גג6ן סגונס ומנס . ע"כ , סעו)ס קיטי ק1ח ל"גתטמור
 שמנס . וס,ורס סס'ו)' , סענע , סנטר , סטכ) , 'חכרך סטרם , p~bo, וט ע) מטוילות וי.מדרטת .סכתי
 סנ)נ)יס וכפרס, ססיו)י 6מל ואזכיר . סכ)) דרך ע) ob כי נגס מסטור 6ין  6ך ,  מודפס מריס 0)ק %)ש

 וסגוגכ'גו יג)נ)יס שממר bSb , סטי4סוטיס רוכ דעת )פי 6)ס כ) נעטו וסרס t);OD כי , וסתיותוהטכסיס
 מ)וקמ עמס מס מפנ' לש) וט'. noS1 1P1eln : וזורחן ססט)וח ססויוח מממר מ6ר משלס5ורחס
 פס )דעח . והאלהות האמשות ויריעת : ושימורס קד'מ0ס טיל עם סח6ר וט ע) סעו ר,מירפחכ)
 סכלני, ספכע סו6 מס ממורס מפעם ונרוו כני וט'. הכללי והטבע : tnDbo )סכ) סע)יון רימס)שין
 סמסדרפ יסכ' הנסנה סי6 , הראשונה ההשגחה onh . כקמור וגו' בקנחו סעו)ס ק01 וןסר כמלסול
 16חס b~p1 . וטללנו מנויו ע) סכו)) ספכע טמס 6סר btOt , כרגוזו מטמרוחיסס ע) סמ)י"ו0 עגיםכ)

 קלוטת שמרח כילך סדנריס )נ6ל כעח Sh'1 6סונ וסוכ ססו6. סגו)) ססכע ס:סנ0 ") צערךר6ס~)ס
 סקנ"ס סמ)כיס מנכי מל יסימו טוס , וסיעתו ספימי""ו כסטר bb(1tt כי וגס . ר,ר6ט~גס מן יותר6)י

St~bnכ) )ורוח וסו , )ענו) ס6טטר סט)מוח כהכניס ס"ס 6הד פופ סג) משחו nibink~ כן וע) , )מיניסס 
 יג) Ithe טמיר n(ssl סמורנט סעו)ס )דתמחו סטטיע סר6טון סוס וסע6) . סמוטכ) סעו)ס oSihנקרת
 6פ כממיס oslPO , btO~ גפם 6))0 ונקריח , כשית מסג)ח )טס SD3 6הד גוף סו6 כנו ס,ס וסעו)ס ,נ63כ
 גג) מתנעע 6מז כמ כשמנטת ונס , ,6רן מתמת %Ot ושפר מתחח כשרן ויעל מעט נעמיס 4רשכקץ

פרעי
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 8פ כז הכוזרי חטישי טאמףספר
 מה עצטח על תראה כאשר , הברנש מן צורה המדברת הנפש זאת תקנה(שבר
 משתתף ההם הצורות ותמצא , והמהשבי ביצרי לתשתמש השומר ביצורישיש
 צורות ההם התבניות ומן . אחרות בהבניות ונפרדים בתבניות קצתם עםקצתם
 והמינים הסונים ומחדשת שתם ומסדרת אותם מחלקת והיא , ומקריותעצמיות

וההבדלים
 נחמדאוצר

 סשס5 6) ש6ח0 שמן סגשס משט פוע פי . מס'דנםש
 סססגל סמון פן ריי , ססרגט מן ~D'el שיט קחקשפ'י
 ספג6ר גפו ,סיגיה

 ומי
 . עצטה על תרשת כאשר :

 :סמייס מגס , סמטתחסת ססרנטס ט:.ן סיסנ תנין גשרד?
 פוגג וסממסגי , גינמ לססחמס סמוסגיס סטממסוחוסמות
 טזוף p)D . ההם היורות ועפש ותבתרו : ומגררועליו

 0)נן 16 וספחג סקורך גמז , גחג:יות מן ,)מורגטוח

 תתגניות וטן : can וט ופוייס ססס גפם וגן ,וסטווי
 ומחשק וסמקמיפ סטנפ'ח פריס טנגנס D'JD .שש

,
 פג'מסש

 מוסי מס' סן סמן ק1ח0 וקמלו . תטע )מסטר סקו סוטסוח עלו וככן . 163 מקרוכ ההדסים ק1ח דעתסו6
 onnnol , סכנ)יח סעו)ס גטם והיק , ק4י1ט"י נקל6ח מהן טהר6טו:ה , הק17מיס החכמים כזכריר,מווגרוח
 t"D1"lp טס כ' ככפר הניון DO(1(O נדרוס כחכחי וככר ונפקס, תמן 6הח כ) סדרן, )סי יוהזוסמחר1ה
 סדור (oh ק,! !ססמיע פוויח :סרכח 03סכמס סנ,נ)יס כן וניטרח מלהדס )מיוחס , ימס מקו! !דטח'עור

 הי6 ס6דס נטט ק המסכי)וח, טכ:ססות המשגס הי6 ר,עו)ס טנטס כמו כי קמרו . כ:עימ,הומסנה
 6פנס1ן דעת 6) כי סmh /0(1 63סר סג'6ור גר'ח כרח' הטס הדגרות ס' וט) . טגסן סחהחו:סימדרגס
lfiP'D16וק'01 נטמרו גססו 6ח נוסט סו blun וט' הג))'ח וס:טס הרנטגן , h'ot סוכלנו העורס גטט . 
e)tbt0':'כנורות הס המ nltltlDb~ כ"ס המינ'ס כ) וענמיוח מהות גו 6סר , הריסון סע4) כטכ) ס%)6ח 
 , b9UOD סטם) ומזרגח , נקמלו המ7רנ1ח כסיר דילו המסיך כן 6הר . מ6ך וכמקוש מעונהגמ,'16ח
 שהש וע0 . סוכרפ סכ4י סעכע ע, , ממנסס סע3ע ומדרנח , )63ל רשוי זה דרכנו )סי כמנססר6סע. סיק- %ן טכחכפ וממס ספוחנו מכם מ613ר סכ) , וכו' מהנטט סעכפ ומדרנה , מסטכ) הנטםומבמנח
 וכרי' וכגר סל6ס1נס. סהסנהס מז) 6) ערש Db בהעריך 06 כי וס 6'ן , הכעי הטבע )וכ"ל כן 6הרהו"ר

 מסכמת ור.כונס . סכ)יח וססנימ , סכעיח ס6הח וקררו , סקו הססנח1ח סחי ענין הנ,כריססטי!וסוסיס
 כ6ד0 ססכ)יח רגסט 3ין )סגרי) סו6 , וס6)סוח ה6נוטוח  ויריפס ט6מר ומס . )מעכס גוה טוכרמ מסעט
  tbt(o . כלפור שעריס מיד  שהיסס לגוטים  גפורגס וץ ע)'ונס nto~h כמדרגם טוו , הכשיח ה:טפוגין
 ומוס מוס ט1כ 6יס )טנ' יסר דרךים

 )כ~
 כבניח נ"ט 6נ), הנקר6מ העו)ס טגטט , סיסהו b~D המכר כזנח

 כ) נימוס זכו , כ"3 סי' ר.סטר 3תחימח טיימר כמו , ה0חהון OS~DO oro ע) הממונה עגמו נטוע) הסב)סי6
 3יס יקריסו 5יר ספי  011 , המסיס notbt כקמרו ~ort1 fD . 6' סימן כרונסון טכי6רגו כמו הנמ61וחנהני
 יידיפס . ~(nlCD כל ייכלאו nD)o ובפרוצס  ספ4ומט,  סיגרלינז יל ייכל!י סיכל ילמררנס  יללי. מיל ,שיגי

 הטכני מן 6! צטטך מן נטטי חוכר כמס , (9Db י"ר ID'D טיוכיר מה הוntnShot 6הטפסנה
Stlb~ %וס 

  eon יסקרינ לקמיו כ"י, סיפן סרסר 3מסיפס יגיר 6פר 6! סרפן )5פל 16  כר"טונס. Ost~tגעפח
1)Sibפוסיג יוק כי , ספסל סטכל ,oitpn.  ססיול6ר ספכל ו6מ,כ ,  יסססון סיס , fnb1 הכמיס ושח"כ , סנטם 

 פל סיטכו ספכמוס ס14י כל  יגרין ע) עכרו מדי . הו' הנפש זאת שתקבל ויש : ע"כ , וכו'נסכעיוח
 , ססרגסס מיס יטלנו  סופ ובמר . רצמטכ)וח נקרין הסע) 6) הכמ מן נבתה 6וסן )נ6ר סב , )הן מופח076
 D~D. כ) ה611וח DnD 6סר נו מוטו נעכור הי6 6:וטיח יייעה כ) המוטה( כסטר ססי)וסוף י3ר )כקטרכי
 סי6  טסרפס ""ד פרס יסודי ניג' הרמכ"ס כמקמר הו6 , ברה המז3רמ הכפס nbr חקנ) כי ס"מרומה
 כלמרו הסרנם מן כירחה הנטם חקכ)  6'ך וסול יפקיר פיר. !6 נטפ דפס 3!י o)nh כי י היסט*רם

 מת בה וירבה מקירה Ob'15pPOb3 כמכיפ כעגמה המקיף כקטר י") . וכו' עצמה על חמאהכאשר
 ונטמרים פטמים כס 6טר , )מע)ס טפר ר,מסחחטת ההרנטס וסים , השופר ביצורילציים

~tl11DO cunin~1 והמחטכי היסרי הססחמט )נולך הו6 טס טים ומה , כקמול מהמורנסוחDh' התעסעחס כ) מסם 4קח 
 יידרסו ייפמסגי סמפיקף, מהלס  ססו6 היגורי 0ן יק3) הכמיק טה61 סינרי כי ,  כמעיה  ר.מ1,כל הדרךע)

 ר6י דבר יפל פי3וקמ ר6יי ריר פל ודן טויי כס ייי כיקמ"י,
 סיסרסי

 or פעין סור ויזכיר  מ"פ.
  וין ההם הצורות ות0צ8 : יי' כפופ ל6פ% ר"מ5פיימס סממנעס %יום oDtnbln וכקן  63ממ ,ונפשן
 6דס גנון , והסננה כחג:עס ק1חט עם ש"ס מטר~תף 6והמ המ61 , הארוח ה1ורוה ט) 3ר,סקיטס  משסשפ
 אותם סחלגךן והיא :  והספי לכן כנע , pl~nb, 1הטנוח 3הכניוה ינפר7י0 לכן מסי,חפיס )כן וכנד5נן

 עעדהקל
 למקס ומדלנמו , סכעי כח וגקר6 , סעע0 מנקישועי
 יסיט. בוטש  סנרסמ tDiP יסרר פי עלגוופלייגן כציס  תמסיך 1פ6 , הממר מן ודמענה השטסמנמס
 ללפפ  יסגרך כפרש כין סיסיה %י פיס יםשפלט
  דרך פפסי 5בל ן  סססכ!ימ רג לכ, 1DDnספולמ
 טכ) 06 כי )וה וס גין Pbn קמרו 63מחאשטון
 פסכייס רכוס  נרסיס יסימו וקולס , כקמור כלכד5מד
 דעח ע)  הטמונה 44ליס "סר נתגיס יספוגסין יי"יפו!וס  סגין וכשלפיס ן  ט1כרפ  הכלליס סללפ5הר

 וגס , )כח גוככי ומכעס המאוח ג,ג) וה0סק7מוג'ס
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היךזרי חמישימאמרמפר64
 תועלית טהם והוליד הקשית הרכבה תרכיבם ואחר , והמקרים זהסנולותמתנפלים
 ההרנשיפ בכהות ראשונה נעזרת היא ואם , אותם הסוסך הכללי השכל כעזרהתולדות
 לא , מהם ההקשים ובהרכבת בעצמה הענינים .אלה בציור אליהם צריכה.איננה
 טת בכאן משיגים ההרנשים הכחות וכאשר . הציור כעת ולא האמותבעת

 והתדבק טהחוטר הצורה בהפשטת השכליות הכחות כן , המורגש כקשמרגישים
 א( יצטרך אבל , המדבר שיפעל כמו בעצמו יפעל לא המרגיש שכח אלא ,בה
 בעצטר משכיל המשכיל אבל . אליו הצורות הטניעים האמצעיים ועזר המניעהכה

 והמשכיל , מתפעל המרניש הכח כי נאמר כן ועל , שירצה בעה עצמוומשכיל
 * ככת השכל בעצם המופשטות המושכלות צורות זולת בפעל השכל ואןןפועל.

ולכן
 נחמדאוצר

 . התתהוה תועלת : 6והס מהזקה וסע וו" .קליע
 . הכלל' השכל נעור : תויקת גסס ש" mtr~nhפו)יות
 בכחות ראשונה נעזרת ה'א ואם : שנד) שוט) :;)6,8

 מדהוה טורן ההלח סוס סוקוס ra(( ,f~h ר') .ההרגש"ם
 ~cn)tiD ה61ח הו;: . אליהב צריכה איננה :כסקנס
h~'ra(;לא : ק'י( )ט" סמור: 1;מ'ס , סרס) 5) הנס הב 
 ידי ט) מתה שוס 15)1 סוה5מה גרס ר') . האמץבעת

 הכחות וכאשר : סימנס נעה ר') . בעת ולא :ססקסיס
 גמ1מ האנסס סהינ:ייס סה;ה1ח גמ1 ר') . וא'ההרגש.ים

 השכליות הכחית כן : הימד ססמ1רנ: 5ט'; חומר6י,,1
 נעון סטג) ססו;גח . החומר מן מ1פשנתהשגתם
 והתדבק : סברס 6) סח1מר גערן ג'; פ61 רוגמיימשה
 סיג6 וגמז 5הן )דגר ימיו 1סו,סס . במושכל השכלבה
 ספח ר') . בעצמו יפעל לא חטרגיש שכח אלא :טור

 6ין מנחס 5.ן ט5ט , )ו מהסס דגר המיר ,ריןסתרני(
 כתו : שום ;וט)סהר

~UD't 
 . המניע הכח אל יצפרך אבל : טטס וגג) עה גג!שע! ממדגי ס5מ1ס . המדבר

 5)1 ס;) , 1סמהכגי ומדמיון מפנימי סה1: גו6 סמויהגה
 : ס,מן ") ,רין. גי , הויעס גסס שיין נ1טנייכ ;ה1חסס
 המשכילאבל

 משכי
 6) ,,6 שגר ס:;) 5ג) . וגו'

 ורק ~cttr )סיננה ,רין וקונו )נסס ,יין 6,:1סנט)
 . מתפעל המרגיש כח כי : :ייגס טה ג:) גרנטתגי)
 ג,מן סה;ע!1ח 5) ,רסיס סס סט;) וט )גד ההוה ;)י'!

 השכל וא.1 : גסס סלע) סו6 . והמשגיל :וגסוועס
בפועל

 יהודהקול
 ntsslio מהמסה הו" 1הסד1ר הה,וק . וכו'ומסדרת
  גכסיוי יתיר 5סר והם , מקרכ וקנחם OSPפקנהס
 3עסרס הו6 וגס . וכו' הסונים ומהדסה63מרו
 1סדרוס הסקוס "סר )מע"ס המוו;ריסמהמרוח

 : מהריס והסקר עכס מהם והריטון ,)מערגוהיהס
 הפס ;י )מעה הגהה גב) . 1ג1' הרכיבםואחר
 ההקמוח גן צהר , והמ1רככוח הוטרו1ח המקוחיסייר

 החוקות 5מר ;"י), . וכו' טהם והוליד :וסי
 בעזרת : וכו:1ח "מהיה תו)7וה ר") ,סמ1עי)1ח
 גיפ )שיי) ;))י כקמי "סגר . וגו' הכלליהשכל
 הנקר" הו,הס3י31,ן

 ג"דס
 . 1l~:ra כמו נרתיח סגר"

 מן הכטיס )המסיט הסב) ממטס כי כלי סקרונו16
 סהו6 כמו , 3כ),והס 1)הסינס ס7מי1:י1ההוורש
 כיון 16 . 3"רטי1הס השיגיס )הסיג ההוסיסממטע
 יורט ותן , י' סימן סער סגכן) הזו"נ ה;;נ 5)גו

 האסיט 3ק)ה היכרי הכה יניה וכגר כן 6הר"מרו
 גימרו עוז ',;ר:1 ו3טירוס וגו', ס;))י כטכ)מההךגקו
 היא ואם : וכו' וגז) טכנ' SD nlhtSn C:Dוהל5יס
 סההסגס ס"" נר5סון סמורה כונר . וכו'נעזרת
 3המ1ס יטהמס )6הטכסיה

"(1 
 יד 1!5 גוף מעסה

 הזיור נעה קי1גן ראוי 5מ:ס ו,ס . וכו' רג)1)6
 , הטע) "! סרה מן יצח עג':'1 סדור כומן bSהטכ)',
 qtGI'O ו;מ1 , ~גמרה המ!";ה olalno 'די ע) ",;י

 הבס שמרן , יגר הטוה הסגה 5, מחייהם סו6 ה"מוה . וגו' האמות בעת לא : נסמוך ני"יר1פ)
hwג"מרר , דגר ס! מה1הו הנגח ") מהייהם הו" הזיור "מנס . סהיקס ע"י 113 הס"ס 11 1ידיעס , ס1הק 
 געשך מוס הענ.ן הורס . וט' המרגישים הטחות וכאשר : הגיר פ"י כנו יסקס 11ה מיגר, היס"דס
 הלרוס מ1) ") ההךנסייס הכהוה כערך , המ1סכ)1ה המורוה מו! ") הט;!יוה הכהוה ערך העריגו מולגספוה

 גזיר יחו co':al , כמוכ;) מסג) יהן3ק וסר הההיגקוח טס ע) ,ה "מר . בה וההתדבק :סמ1הט1ה
 ס"מ צמרו הדתוה "ה מיעט , ענינם 7מוה סרנה "הר . יג1' הטרגיש שכח אלא : סיגל ;מו"הד

 סניור ההךנסין );הוה גריך היזהו כ!ה' )מע)ה מעניוו ס,ער המדגר סלע) ;מ1 כעומס 'S~D )"כמרגיע
o~bהמניע הכה אל יצטרך אבל : גסמ1ך עוד יוכרנו 1,;1ר , וכו' ההקמים וכמרגנת 3ע,מ1 הענינים 
 , "!'ו ה,1ר1ה המניעת וה5מ,עייט . ננהו ") כמס )הניע ינכר נהו "סר סמיהם ה51 המניע ה;משי'.
 !1רט !ה31י! "מעי פה1" והנסר כסמכ, "! "1 כר"ח ") המ1הט !1וה !ה31י! למנעי כהו" האוירנון

 המסוס הום Shסממ1סס
 1;י11"
 !וורופ שיך גב' hlo כי וגו'. בעצמו סשכיל המשכיל אבל :

 סטי) הטגהס "! יניע1ה1הימי1:י1ה
 !"מזעי 3הםכ!הו י,טרך )6 טוגו 3יד1 "ו והן , סיען ", ככר וי!"

 וילת בפעל השכל ואין : עגמה 6ה הוטס ה:טיירוח 1"מ;ה )מעה ;"מרו . 1:ו' Qyy' וטשכ'ל :;)ן
 ככה, מ;;') ה51 י3ר סיסיי) קוךס הפיס כי דע כקמרו ס"ה ס' כריכון המרה דגר "סר י" .וט'

 וסיר כזו תהרהר גורהו (~S'CD ")יו rtn~r הג'ון ,ה :ורק ;;הם;') הצמר ;5')1 "הי יגרו;ט';;')
 סו" "1 , הסכן טע) ס51 ס,ה ncccinסטרכ

 כסס) ג'ד1 עזה "כר והסג) , כטע) מסגי)
 הליל ,ורת הו"
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 65 כח הכוזרי חטישימאטרספר

 שיאחד לשכל המיוחדות הכחות ומן , יחד ומושכל טשכיל בפעל. שהשכל נאסרזלכן
 בזמן טעשהו שנראה פי על ואף והשכל, וההתכה בהרכבה האחר וירבההרב

 עצם אך , גזמן נתלית איננה לתולדות הבנתו ובמחשבה, בעיון ההקשותבהרכבת
 פעולתת נקראת ההכמות אל מקבילה כשהיא המדברת והנפש מהזמן, סרוסםהשכל
 נקראת הבהמיים הבחות לנצח( )נ"מ "לנבור טקבילה היא וכאשר , עיונישכל

 האנשים בקצת הדברי הכח יצליח וכבר . מעשי שכל ונקראת הנהנה,פעולתה
 מעליו ויסור , והעיון בהקשה מהשתמש שירוממהו במה הכללי, כשכלמהתדבקו
 ושהיא , מקרה ולא נשם איננה "שהיא הנפשעצטיות וממופתי . הקרש רוח ותקרא , קדושה זאת מנולתו ותקרא , בנבואה בלמודהטורח

"";( 
 מקרת ולא נשם ושאיננה

 סדרר צלח דבר הסב) 5ין כי כסכלו 6סרסמאסטח יהי"קל
 ה61 המוטכן סיגר :י )ך המכיר כגר הוה .סוו1ט;ן
 וליוו , ~SPb, מסוה סט;) 1הו5 סמ1טסטח ס"י)ןטרה
 6ין כי , המוסכ)ח הקיזן וזורח הסכ) , 7כרי0סני
 גו "סר 01וכר , טה1טכ) מס ווכח דגר גטטןהם:)
 הו6 סמטכי) hlo 5סר והוססטה סביכן )ורחהוס;)ס
 ה61 "עטו סב) ג) כי , סטק כ)6 כטע) ההנסהס;)
 , 5הר ונר וטענו 6מד דכר נטע) הסג) 61ין ,ע,מ1
 הרמינ ופס 1ט'. ההסנט ה'5 ומהוהו הס;) 5מהחכי

 טהטכ) הוה העגין )הור1ח הסרק סוף עזהמאר
 הוסיף הרוגב נס . גט1מו 5הן דגר 00והמסני!
 יכו/ הרב שיאמר : מ' "רק 5' מקמר ,ס ע)גהו

 ססכס גנן הב)) 6) הסרטים כהטיה הי5סהרכגה
 ונס , הס1נ כ)) Sb והמינים , המין כ)) 5)הרסיס
 הכ,) נהסרין 'or הפך ה'" והההכה . הרג "מיןכ!6

שהוא
 נה0דאהגר

 מרבת הרב שיאחר : סמ1טג1וס טתס 11)ח .בסביל
 % 0פי:יס ג,) "ס ווומס ;מין טס51 הגדר 6) 15הסגס:ג 5(מי וקר6'ס 6':'1 יני ימע כ;!) :העמר נמו .האחר
 סטך כ61 . וההתכה : גסיגגה סיג יהוד 0ו5 ונסס;1נ
 : 60'טיס סרט 6) וימין כמין 6) ססונ מהגח ;מ1 ,וט

 )גדפ 0מדגרח :סונט מס סרס . וכו' המדברתוהנפש
 0מעמוח en !5(o ;5סי ודק , 0150 מטפס גג) סר1וססי5
 גמת וגו' יצליח וכבר : עטי סי) נקרץ , ס:41 ע,ימד') סגסנהישע גהוס 6) חסת 1כ5:י , טיוני ג;) פטו)חסוקרץ

 טפנ ג)6 גרנע טמכיג )מטפס ;:ונר . 1;ו'שירוסמהו
 ספי4סקף גוגרי ו0 כסנטו גגו . הקורש רוחותריא 1 0610 סמזרנ0 גומי . ואת סגולתו והקרא :ויניעס
 חס ג,1מל . ו;1' תנפש עצם'ות ופמופתי : כספדגשם
 1)6 גטo~1thrl 6( 0 רומא oiht h'oti נפט su מ"מס51
 : 0גי4 ומההסק גצו מחה)קח איני עפני וסוך ,מקרס

כהחלק
 לצ ס" סיוכיר מה 5) איון "4 ואסרוג כפסיפס. 5) והמיגים , המינית ה) הס,נ ההיה כנין טרקע,6ג

 "פ ויקמר (otbal נעמיס )סם ויניה סהס וירכיב 5)יהס ר.מורכ3ות יחיך סהס:) הנרגעה סיס1י1חגעתן
 כ!) היו סה0 )6 , וגמ5מר נ)יור וררן ומיסוהויך

~'DICD 
 : ע"כ כוס, כ) מהם ויחרכג )טכ) הון

 נעורת סי" ו5ס כטמרו )מעסה ספוח מס ען הגי15ר )הס"ס ה,ר . גו' מעשהו שנראה אע"פוהיאכל
 הבגתו : וכו' כסקטים ונהרכ3ת כהמס העניגיb 0(O נגי1ר 5)'סס וריכס ",וזה סהרגטייס ג;חהחר5כ1ו0

 ועד סמם ממ,רמ עין ג'ירף ויקיר יזין הקרן ע) ינ5 גפמם כי . 1ג1' כזמן נתלית איננהלתולרות
 , (Pnb טהרות מוסכנו )המכי! כגגורחו הסמם כ61ח סו6 ה)6 סטת) נכו) 5! כבניעו ס";) כן ,כג161
 06 , ממס כקטר ס0כרהיי0 הדכריס ס3עי )הסכי) 05 ותטו 6ח נוטף ה51 6)יהס 6פר העויניםמההסק כסי 1)מעסי )עיוני הסג! ענין הנק . וגו' המרברת והנפש : גר5טיחו ס"ה סער העקידה כע)שגר
 הפוח) כטכ) סהרגקו מנר טיניות ר") . וכו' יצליח וככה : הממריות כמוהי1 כמכנעה משטסו)היטיב
 וכף. בלמוד הטורח טעליו ויסור וכו': כהקש משהמט סירוממהו מה5)הי טטע כענין ההישוה:)ו"ק1
 סס ושסר )מטח ~רז כעי! ,ה והרי . והעיון ההקנס ס1רמ מעויו שור ס51%יי ססו6 במון טעטס:ו:ס
 נמ61 גוס (~bst ועג . פורח ג,1!ה עלט המיטמע ה51 ה,ס ס!מו7 וגן . 1;1' סר5טינוח סמיטגיוח ס0גלמוד
 הטפ מהסטרך כמו וכקזמוח נהקטיס היויעופ )קנות הנטם ו5ה חופרך )6 , העי1:י0 מצעי כסטרכהוכ

 גהה)0 )הזפ סטיתכן ההסרה, אפס )כע)'  n(clc1D הס 5מו0 השיעייר 0הקט'0 כי ,הסי)1סוטיח
 נגסס. מ11ייריס הס גלינו הבג)ייס כענינים 1ימי6 סקטים 6ן יתכרך )5 טעימת גרילת 6 טכסיסונירהב
 רפו DDn )ה 'סטיק 5נ) המ)6כי0, י1כרגו ס)6 כמו המתנ"ס ההקרס 5) ח:טרך )5 הכריקה ו5הוכזה
 ~DD7 קד0 וכגל . ע"כ , נ5מ)ע1הה הע1)0 ט':הינ כיי הכריקם וסת כמסקיי ה' ויהל , טירחומעט
 סלע), הסג) ר") גר1מני ס7כק ר") גקטהך, 5! הניע ו5ו ג5מר1 5' כימן נרדימון סכי!ימוף 15ןהצה
 מעמיד ומהסח ע1ס טחני? ר") . הנפש עצמיות tntlool : וכו' העחי17ח 7111יעך "וחך סיוכ16"ססר
 מהנק( אטט הטרם ע) הר5'1ח ומן כקמרו )נוף גריכה נקהי הנחה ע) יסרה גן 51מר . גו 510 5סרכזנו
 )6 הינסס מהטס הו" סנרם )פי מוסח ונם . מפס ט:מעח ממ1סה' וסו . 1ט' DWJ איננה שהיא :1כ1'
OG)5(תוכל ס)6 ממס יחכ"ר מקרס 1!5 נטם ס6י:ס 6מנ0 , נסס נסרה סחהיה ;ן 05 1'760 , מקרס ו 

 כמטטפ כמקרס 16 0נס0, כמטפס כענים 05 כמטטס0, משהמקח היסס מאס כלהד היהר הקיט)מההדק,
ממקרס

- ---  -- 
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 הכיזרי המישי מאמרםפר56
 כהחלק בטהרה ולא , הנשם כהתחלק בעצמזתה תתחלק לא , הגשם צורתשחוא(
 יתחלקו כבר והקרירות והחמימות והטעם והריח המראה כי , נושאו בהחלקחמקרה
 , הטושכל אם כי איננה השכלית והצורה , בעצמותם יתחלקו לא ואם נושאם,בהחלק
 חלס ולא אדם חצי יצוייר לא כי , החלוקה יקבל לא משל דרך מהאדםזחמושכל
 שיצוייר כמו , אדםבוהלתם

 ח"
 והנשם הנוון וכן , גוון מהנוון וחלק נשם מהנשם

 כסו , מושכל נשם ותצי( גוון );"מ "הצי הלוק בהם יצמייר לא טזשכלים שהםשצד
 יאסר ולא , אליו הרמוז עליו הנשוא הגוון וחצי טוחש ההוא הגשם חציוכנאסר
 ולא תוכר שלא אחר , נופו חצי שנאמר כטו בראובן אשר המדברת הנפשחצי

 בנשם עומד מקרה ולא נשם שאיננה וכיון , אלית יורמז ולא מהצדדים מצדכענבל

 נחסראוצר
 גטוסמ)ק טת6מל גמז . נושאו בהחלק חטטיה4

 יהתלקו לא ואם : גן נס הרגן עקיס נסולק סרגןשגגי
 מגלי י') , גט!מ1תס מהשקים ט6ינס 6ע'פ .בעצט"ם

 וקרץ ממט ס0ה)ק ט61מר . ארם מהאדם חלק ולא :נוסף
 מס,1ס6 1ה)ק מסנטם מלק ט) oa~h ס1,6 גמ1 ,6דס
 סצד והגוון הגשם וכן : !גן :סocJ 1" 61 טס61סמח"ט
 סנון נסנין כנסס שין 1"ג11ן ג"0 גימר . מושכליםזיהם
aAbנמו ר') . וגו' שנאמר כמו : סהמ)ק1ה 6ין 4ס 
 6ע ק6:11 גגה';ח י') , עלק הנשוא וגו' טבעיהיחגן
 ו') . המדברת נפש חצי יאמר ולא : גוון %י15מוי0
 עיי 6פ.)1 סחיי טען ע04 טנ6מר "פטר 6' משיגיסגאש
 תוכר שלא אחר : סגוף מנ' )ומי סע;) ;ע1 ,ספ4
 : סה)ק O'SD )ומי ט,1ג) גדי !ר גסוס ס1נ3) 6% .תנפש
 הונח בגשם עוטר סקרת ולא גשם ס1פס שאוננתוכיק

הונח
4עזדה

 יורה , "מס רסוס כתה"ק ט)6 ט6 ותגו% ,סתקרס
 נר6וגן "טל המ37רת רצפט מס' יטמר )" ;י וטע)
 טההיס כ! )פי 1bant1 , וט' נוט הס פרימרגמז
 . 3כן) מולחו כמ ntSDn וסו . סהנה:ו כמו ו!יכטוס
 161)0 . ומנוסרה נקויה btO סכ1ו:ה הסני טוסהוקפי
 ס6יolpn 4 קיננה טס:טס גו )הו;ימ הכיוןמס
 :וס"ה, גהה)ק כמוהו מחמ)קה היחס מקרההיתה
 מהרי , כמ 161מן Ot;D מר1כ )ו מיה OD ידענו)6
 מהורה וכמו , נ1ס16 כהה!ק מההזק מקרה כ))6

 ק!פ ;י 63תרו י"" גהקדמס סטי כגקהמורה
 ויהיו רידוף גהמ)ק ימסקו כניף כמירמס 6סרסד3רימ
 כמה5ססוה מכמוה וסקר כמר6יס , כמקרסגמ5קיס
 הדכריס קנה ס6מרו עזיו 31י6ר1 . מ"כ , הנוף3כ)
 סעמיךהס דגרש טס כמנט )ס3ח blo סן3ריס, ;)1)6

גני
 ר,כ)חי והעגלה , לעמקו מהה)ק הג)הי וסטטמ , )למכו מממסק הכקהי סקו כמו , כן) יהמ)קו ל6
 המקריס וג, , הנסס נסמ)ק 1ורחס חססז רק עגונה סענו)ה מ)ק 6ין כ' , הפסל כההדקמסמ)קח
otbtn)~יחן מי , מוגהפו ע) סמדר יס.ג מס כן 061 . ויסוטו סמן סכחוח*כ)ו. 16 כי , נוס6ס כההמ)ק מהה)קיס אינס , 163ן מטמע וכמ נעין כרקוח ככמ הגוייס, 63נריס onbl : השכלית והצורה 

 ע) מס"ס דגריו נ1ק ומכנ) . וגו' '3ל6וגן 6סר O(nD מני יתמר ,hS 3"מר1 טקכיר )מה nDSO ו0 כ) . וט')
 סמופכס ו)תוטכ) , התפכי) 3נטס 6פל הם;)יה )נגרס 6הך ומססט 6הה מקה כי ונמוגה "מח . סח% זס)

 כ) ג5ס כי ספק  וקין , יפר ופופכל פסכיל בפטל כטיל כי לפסלת פייטר וכפי , גפופי  סרסרפמני%ת
 הצי יצוייר לא כי ההלוקה יקבל לא פשל( 1ררך מהאדם המושכל כי וחכמן חכיםמטי)
 לתסס סהו6 מדמיון( )ע) 6ןס טן גדרו כי , טניס 3סו0 מהמלק 3)הי הדגר ממוח )טיוח , וכו'אדם
1DIDIP% (טס יסט opl~n 6(1 הני יגוייר א %פיכך יתר, 1)5 עמות 

 "דם,
 pio oibon סוס 1)6

 . גוי ססו6 קליו הרמוז סוס מהנוון ומיק , גסס hton שיו הרמוז סוס מסנטס הלק סי!ייר כמו ,%ס
 פדרפ טפגליס סעתט מנר והנוין מנסס יגמע o)nb ob כי נ6פרו לקור מו5י6 ומריי 3י6יוופסספ
 )ן  מסרי ,  שרט 6גר ~oib כמסלע opnvn יסים כס ס:0 , פ% 63וטן תסכל מנייג0  מסח. על.סטרם
 הורס יהרון פס טן obt , לנפלס סיפור ככל 46סט כרפוד  ומנוון ca:o פ5ר !ולחי מקק 3סס.*גוייר
 שי', הברברה הטפש חצי יאמר ולא 6תר (or . המקריה סנטמיס על ר.סימיח ר~ויוה ויסר.ס6ד0

 סז6ס סורס מני יצפר )6 כי וממקריס, סנטתיס וכין ססנמיק מטרוח גין 6סר סימל סו6 ג ס"ס3!
 bSt סנסס הוכר ט)6 מני ט6 ו,ס , נוהו והני טסו מ5י טו4פר כתו קליו סרכוז יזם ט63יטי.פ5פיס
 4מר )נו 61"6 , וכו' גורם שאיננה וכיון 63מרו דגרת ומחח . otib יורתו 1)6 מה1דדיס נ!7חונת)
o),be,סטסק6 3ר6ם ס;ה63ר גמי , מססעו)יח פמגס טיו, 3פס %יתיחס גריי כגר ספרי 3פ5י16ס 
 . תוטס מחיות על מוסס לסגי, סגיט ססלכפ פי Sb סגפנו פכן . פלט סחייס 6"כ יט% ,,סא*ס

~Pb1 קלס גי י"6 סקרפס כסר והלק רפורט כסג סכן 1 פססל;ךס גלחי לסיחן סויה סיורוס כל ל4 כי לךדט 
 סיר ק5ס( קמרו טל סגי16ר 631 ע"ג. וכסכל, כגטם מגיס, 3סומ "לש לי  4וף ר,פפפיפסר.כפוס
 , סמוקים מחרמי )היוחס , כמקוק שטו ד"ת ס'סוווה וסקר נפיס כי , הספלקגס 6טר ס3טיס5וויס
 : ג;43 3"')ן ס'6 כקטר !ותהח !ורה ענף 163ה1 ים רגותמ תן ע:ף 3סזקמ וכן , סב) כגדר סמוקנדר
 כ5 די . ממיריח ההיתה המני 3ח!ה החורה מרחי תה 61 זרור רו הוזח ינשם עומר מרי-ה.ולא
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 7ש כםהטחבי המישימאמךספר

 שתמת אלא נשאר ולא . מהפעולות מטנה שיצא במה מציאותה נראה כבר נוהונח*
 הראשונים וכליה האלהיה והעצמים המלאכים בתארי טתואר , בעצטו עוטדעצם

 תשיבהו היצרי הכח מן הנפשי, מהרוח המוח באמצע המצטיירות הרוחניותהצורות
 מביאים( )ג"6 "יביאו הבדלות ותבדילהו הרכבות ותרכיבהו בו תשלום כאשרמחשבי,

 המהשבי הרעיוני הכה בו שולם כשהיה יצרי, זה קזדם היה זכבר . חנטה חולדתשי
 עד חולי מחמת מזגו שנשתנה ובטי ובבהמות בתינוקות שיקרה כמו , נכון2פאינ1

 "הרכבות בעבור( )ג"6 , האנושית מהנפש התטונות אותן שיעליסו( )נ"6ששיעלמו
 טחשבית העצה ותבא , המכוונת בעצה העיון להשלטת אליהם המצמרךוההפרדות

 כ* אליו, צריכה ושאיננה מהנוף הנפש הפרר על הראיות ומן , קצתה אוכלה
 הכהות וינהשי6

 יהודהק%
 , מקקים סם ") מחמוק כנכס סהו6 מיקמרמס
 כחסיה 16 כמקריס, כנטס עמידתו סחפים06

 , שטס כמ וכמכס האכעיס, כפרס גו בטססמיך
.fvע, כגרס ממקרה עמידת ע) והזרוח והגס 
 הו6 פנס פני שוטן מן וכהנדירו הרטוןסקוסן
 : ייורי למנין 3י סיסס טיירס  וכין לגיולוrtniO פשי  יפר פ, הני  מוסיף כלסיר,  נגסס פיפלר
 מס . וכר עומד עצם שתהיה אלא נשארולא

 ע"ס היוחס וו)ח 6יגנו כנכר מופמו מכםטגמטך
  ססום'ף מה "וגס . מקרה 1!6 נטם )6וגורס

~DID 
 סייע דגר לפסלר or יי" פסלו , יכי' פסי5רשטלפי
 5סר סי5פספ פס יכו" , יפר otpnn קילושרור

 : וכי' פרגן: סייט סדרר טל סר5יח טן 3"מפי
 פ%  ספפלס וט'. המלאכים בתארישנתואר
  אלהיים,  D'D1P1  וכלאבים 1Dbt פפלס.סל דיגפי פסין  טגייגיס לן ןעזס ינום סגשסתימסי
 n~btins הטי)וסוסיס קנח ס6מי;ו ג' , סקוספפס
 6סר מסע1מיס וכי8,1 הגב' וסטכע סעו)ס'גטט
 הצורה הראשונים וכליה : יכונו tttnSbכטס
 סמזגרח רטט nl~etno טעיקר וכרנו כגר .וט'
btOטסות סיקרי ככה סמההדס1ח סדמיוניוה 113רוח 

 נחמדאמר
 כבר : מקרס גם6ר גמ1 ווסתו טס61 סנ(ס נ16ה1 ו') .13

 מן מנסס מ1'15ה הפי 116 וט ג! ועט . מציאותהנראה
nt)luPoעומר : רומני טוס טוסט "חס6 . אלא : להרהסגרך ,י ;ס6ר )6 גלומי . וגו' נשאר  ולא : לס  6(ר 
 6הר ר') , סנוף געה קמרי ~(nhct )י.תק"ס יגו) .בעצטו
 ("ט'פ ר') . המלאכים בתארי מתאר : מוסמיהח
 גטם קיום )ס  יט ססרדס 6הר טנא ננוף גה הדסטסיהם
 מס ג'ון 16)' . האלהיים והעצמים : סמ)6גיס גמרט,מס
 טסטר גי6( יפי)וסוף וגמ'ס סערות, ונמן סס1ט))(ג)
 חולי.  מחמת 1 לרגו כל  פוילם  ם"'נו . נכון שאינו :ס,ס
  יספ ס6מה'וח . התמונות אותן שיעלימו : שטחטנוף
  והפרטה  ההמינוח בעביר : ס"פסיספיטי

  פוופוייס טיכפוס  13פן סליפופמ 611.0 ל5  סויף טורסיריי, פרז , טנפו נפני סיס ר3ר טינפה e'uh ר'ל .אייהם המצפק-
 ן כסוזן ולמכויר לסרגיג ינול  סלינו משי , ט)'מיסקוס
 nt~mno העצה ותבא : סיסי גטיון . הטכוונתבעצה
 סם)פח 'סיס גן סמ1מ גר' חיקכן )וי ר') . מקצתה אוכלה
 : מקלחו וק סטיון 'ו()ס )6 גועו מחוקן 6יפ ו6ס ,סטיון
 מצחר הזמר ו(מ6 . מחנוף הנפש הפרר על היאיותומן
  ס1א ,וו מנין , סנוף גלי גחקוח רק סופגי העיון קנסטסן
 6) ג)) נריגס מון( וטלין )נמרי סגוף גח)(וס סמקספנם

 ימי, יקרש  ספהט3י 3י  גססהפט הישי 1סכמ ג6מרו וכשרט , סיסג כ6ל סרח ססכק6 מן מקומותשכמס
 כטפר סינאט פן יירט ספד3רס סנסס ומס ססק3ל וים והמרו , יכי' פחסני יקר" יפרפר 13מיטספט

 כי כ'1 סימן כטג' ulbw D")D נגר , הנפשי  מהרוח ס5פר יפי . וכי' 3ייורי סיט יס עימס טלסרקי
 ר9 סילסל ללול סיימו טד  פכילו  יוסרק ומס המ"מ הדרי ") מע)הימע)ה ויעלס 11)ו) זך יס יהנט6 החגמן

oo~lnnספפכנס סגטס טליו ליועץ רטט ריס יסוו , מפולס ס5ד  פן ס' ריס טליו יימס סרכים כהגלים  , 
tortמרו 16) )מעלס כלטרי ,ס "ח נס . וגו' יצרי זה קורם היה וכבר :יי: ספיוכר  ה1"ס'  כר"מ" 
  המחמימות וס11רוח טסחמונוח ר") . וגף  שיעליסו ער ילריוגי': יקרש ספסס3י יו  3יסספס סינריוסכה
  5סר הנ,גרוח 1סססרווח הסרגגוח ה"נ1טיה מסג"ט ויטליפו י3לילי  3הלייס  יספיירפימ  סקפגיםמרויון
 הנורות o~lnhln טכסה גרגרו סקזס וכמו , סמכו1נה הסכ)יח כעלס סעיון (nniao ")ימסהנורך

 וכמטורטיס ot1PpJ רנ"א ו)ט'כך . וכו' הרככוה 1חרכינהו קמרו ען וכו' סמנה נומנע סמ1טחר1חי.רוהניוח
 פסטספטוס ו53י יפסיס  מג1)ג)ח ע1ס טחהיס ר") , קצתה או כלה כחשבית nyvnסנוכר'ס
 סרומלות הנורות סר6טוניס טג)יס קלמרו וכרס סקדס סתמוטה ס"וחן הכיקור יהיס ס"סרמפסה )י % . סמם כמכו"ר וט',  יקרי  יסרי יפפס3י פ 3כטספפ יילרי וילפ לפטלן לספרו 3'לרי,יפפס3י

  סהמויח  טיסן וכן ירסס, יגפיורפי  (ot)np ילפסיס מהטס נעלמו וט', הסוה כלמנעסמנטיירוה
 יקיק . וגו' הנפש הפרר על הראיות וטן : )מע"ס כמ1,;ר , וט' ססרגכוח כעגור 1הנגוגוחגר6ויוה
 זנתו ינ" ומעהס . "סגו יקר"וה מעמו הצדה טומרי כזעה יטוס "1 , אליו צריכה ושאיננה"מרו
 טעו%ח כין נר"ס "סר הע1וס מסכך) ע) (etlol ומשהיסס . הטי)וסוטיס מסעה השט הס6ווח,ס1כימ
 c(w מן סגמסגוח הטעונה סמי  3לפיליסיס  נטמרו )6  ומלסר , סגטמיוח סגהומ )טכו)וח ~rtS)nיגסס

סמשלטס
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הכוזרי חמישימאמרפפר58
 מדע תשיג אשר כל תתחזק אבל , כך אינה המדברת והנפש . כליהם בהפסרההזק הי אצל והאזן השמש אצל כעין , החזקים במושניהם יחישו הנשמיותחכחות
 החטשים אחר תתחזק אבל , הנפש ישיג ולא הגוף ישיג חזוקן כי זמוה , מטנהחזק
 בלתי הנפש ופעולות תכלית בעלות הגוף שפעולות ומזה , בירידה והנוף ,שנה

בעלות
 יהודהקול נהמראוצר

 נכסו כי גומעה עד1מ קבריו , נ6011המטור3ומ וגמז 61 . הגשמ.1ת הנחות כי : שמיחס %רפ9
 כטעויהה )ריגם דיגנה וכ' מדרכ'הסדרכיה וחרט , סגוף )גמ1ח tcJO גהות גע hs ethe1(tמסכני)

 גקיוס עוגה )ה היתה 3)1הו סומרי ומהכ)), מגהס ינחר ,סויג נומ;,ס מס 06 סגסמייס הגמותשסלי )נוס"
 ימוטו קמרו עס נקטר . כליהם בהפסד :מחמיד 16ל סרוס יגיס 06 . וגו' השמש אצל כעס : והרסיססס
 ססכ) גפט1)חה, "חהטסק ט1ד ככ) המדגרת, גייס גןס6י, המ,גץט המוסניס סתכמ והטוה . וכר3מ1ס.,הס מס , DtCC1 הילות גת 1;;,י , גד1) 9) יסיע 16 ,גז,)

 4 ",ן ', יי -,"

 נמיר --.- --4.-
 ' "ו"ע'ש 4/.ןו' ר') הנוטני1ח, כהות גגונה קוה )עם גם יוהי,מתהדק

)bol)tb) 
 כקרכן סוגן -הרקוח

 גנןכו" סוכן הנהות 1,,ן 1יסנ הסטרה הי,";"י'ן הרוקן כי תמוה : סיקוס טס ,החוק הבג) "ומהה,סיס,

 פעמות כמה l'SD . TDI סנסו5 הכה ימסהכסי UID( וסומן . תכלית בעלות : 1ה)ס סלן ר', .בירידה
 36 3הכיטו נסיון 3ע) ממת 6הד כ) וס עג נעטהגרן

 לקוהו הקת מגז מתגו י"ס , תהנה ט מנין5סר זה olpn 5) מגנזו עיניו 31הככ ננבו)'כ1 ה"מ"עין
 כל תתחזק אבל : )ו עלן 5סר ההזק המוסג מהמה נוסקו כעקנ האומרח ההזכה מן הסיגהה51סר
 הסינחכו. 6יך סד"כ , הטנחה מגח הזק ייהר המדע סיהיה ככונה 5ין . ממנה הזק מרע תשיגאשר
 גממר, מח"ח  טהו מ"ג,  הטג)יוח גר.סגוה יקיה סהרה ל'נ ט' נר6סו, וט ע) גשר כ3ר המרה כי1ע1ד

 , כהסיגסו ר"והך סבכה פס הסיג נפיניך יסהטיין ס"תי וסי" , סהיסייס לסטגיה סיקרס !מס ירמהסי
ושהכריה

  טסיי
 והייה  עטיין והס!יג

  !טייי
 ש ו  נתבהקו לעיין ס3גהך ממס  לרוך יזהר נרו! ריהק טל

 5סר ,ס טל ר5והך יהסס !6 , ל6מהי  ר"יהך יהכר'ה למסינו מכהך  כקין דק סשה יי רקס גכהיגןחסחכ)
  יכול ntloc מס הרקס ולן  ריוהך ייהיס סססיגסו, מסכמך חס ט!  כן  גנז יהסס י3ל י3ד, טליי חיב!ל6

 , יפהמגס חטוין פ:ייי סחכפיה תן גהכפס עטיין כ! יפלק יכן . וסססרהס ססגסס הטוגה קיוילסטיו
 סכמים טנין כי !כגתי, סורכו מס יסיק ש, יגין ולי יסגל רעייגיו, כל  יסיים המהסגס ירגה וטיי

 יה5מת 5"כ  51'ך . ט"ב , וכו' ססכלייח 3סינוה ל O~p1 013 וכיו:% . 6הר עין השין גוה כיססנ1טי1ה
 oro סג!כול כי יולי  P)pn "3! . סטגהה פכה ה1ק DID הסיג 6סר כ! כתרגרה ששט טהההוק6מר1ו
 !ו מסיס ומס לי היחן !י 3קסהו ש1 כי , ססכ!הי נ13! ספוילר 3פס  המטלר  טס סול ה,:ום' לסכ!יקוים
 יון  סומך ס' כי ייפ!, bSI יני! !% סה,ק ספ1טכל מן סוס מגיח, סטילהו סיר בפה 6ך הימני,ניסיין
  נס שסר , יגיתיות סכהיח טל רמס  מכליי יד וכוס ממנו. למטה פס !כם:י!  !סיסים 3)גירס. כהלסיסיף
 Of סעס OD , יי6סין פנה כ16ר שורו סטיו כיח כלטי טניס גסכ , ית)יה:מח 3רס שויה מי" ניחרהינו נפייי כלפר כי , פתנו prnn  3:סיסס יחלוט כמיטג  כהמ יה!ט ססנהמ ג3י! טי3רימ ס3!ה'  המוסגים6))
 מעז 310 סר ספני פסגת ט! מסין נטת לספור 'כויס כריס כ! "ין Dtb"( יסנהגי, 3יר תהקייסזה

Dn'bl3לפ "סי ספיס3!ות תיסר תוק יוהר יו"כ! %מר כקיני , פפיי מזק "פרי ימין וסיס . סרשכין 
 גיבוס ירפס כגר נ'; ס' "' שפר מיהתיחיו כסטר רלנ"ג ההכס יטון גזה  לך וי" לסכ':ס.ספגהס
 6מר פיסי Sh  הול תמיהס יפייו כיסר ולס יספני,  טס פס  סיפ!וה פהטט!יח  כמס סהיוי":ייפכמסינוה
 י6 5הר תוהט 5! מתנו ונטינו נסמם סגפו כ"סר וממסי, 6תסהו. סי לסיני פיד פכ! !5 מפנו,הלס
 St3p סיקג!והו מס קגלס מ1ד !סם מהוחם וש .  ~a'alh גס%ר הרע יכן , %פההו טי  %וחי למסיגפכ!
 טפסר רירנו , 1ס  נססך bto יסכליס( ססכנס ר"ל 3נ1 %סר סיכגס ~nhr וקוקס מס. גווילןסיי!,י'
 ט61פ מפי סע-%ס פירטה מס o)o or , ייהר nl)ps גסעסי ,o)e  מפפ, קל פו:כל %י כפיק מתיככ!גפינו
 ת)המוהץ. 3ססר הר)3"ג דגר ה61 . הו' הנוף ישיג הזוקן כי  ומזה : ט"ב היו!":יס, כקהי סי,יסרס

  הסח כעת ססגחה ההמזק טגגר )טי 1ג7)ח סהי6 הסגנה ~nbr ילקה כ3ר , 11") 3'( טרק 5'ומקמר
 ההי6 געמ הלס יוהר )ס h~un גהגרמ מיה היון5וית היחה וקיוו , ה,קגה 3טס ר"! סהתרייס,יכייס
 י1"9 יהיייג כן , ניטלי !היסח י91ו יהיס סרו"ס מסכה כפי כי  ותפס! , סטו)הה סהמ)ס מ,ה ממ1יי3והיה
 ומוגכן  רסוס דגר רולס טין סטרי וכו'.  הגוף שפעולות  ובנוה : ט"ב :גרלס, יימס %1ה  טסטררפוי  סכיי ירכה ומה , מזק יזהר כ,קן טסכ) ר") , כסטך (wbSn הענין ,ה 5נ) . הי1)6ניח סיהן "מפיכנס
 המסאת הגסס מסע1)וח הון הנסכיוה הכהוה ס5ר כ) וכן , סרטייס דגריס יקנח מייהד טרט' כמ)ה'1ח1
 יכפומר .  וליסיג )הקיף הסג)חה 3כה "סר סמוטג)1ח ה11ר,ת )115רוה קוה 5'ן כי , הכניח 3ע)וה גהימהן
 יפים, ל3 חיכי!  ספים, ל3 ייכלכ! . יכי' הקר יין וכין ל3 יריתנ לטופך  וירו  לרוס סריס סייסיה.;יפויו
 היהירי מ17. ונהגי מנ,חומ מי פ) מרהממ מכתם רוה מ) רומ כנטי היסוככו . !י היריה לשוסופתהר
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 09יהבוזרי חמישימאמרמפר

 . תכלית בעלות בלתי והמשפטיות והמספריות ההנדסיות הצורות כי , תכליתבעלות
 , לראות האור סעסד לנפש יעמוד סהגשטים נבדל שכלי עצם מציאות עלוהראיה
 , בנסיון לה הווים מדעיה אין שהנפש הוא בו, התאחד סהכשמים כשנבדלהושהנפש

 עצם חי וכל חי טרניש וכל מרניש אדם כל כי ינזור כאשר אזניו, יניע לא אדםגל כי נטור נוזר האדם יגזור לא כי , נסור נוזר עליו טזרין אין בנסיון שיהיה מהבו
ושהכל

 יהורהקול
 : 5יט כרף קטה קיר ע)ייח מסגה מהמנה 5רןלמני
 ע) )טקטק )גגך עט יהיה טן . 1;ו' הצורותכי

 מטס ~Jiilbb "מרו )ההקמה יוכן "יגנה גי ,המונם
 ה:מ161ח )ורה cb כ' המסג, ענין 61ין ,הכסיח כעסי הס ה:מ,15ח מיי סקרי , הליח גערהגרי

 המיה גע, הכוהי גי 5מר ),ס ) סקיס גרוהמ1טסטה
 מפויס )סגיי כי , השרכה ג,ייוה c!Pנמופג!וה
 כי הכניה, 5ין עד ט:י:ס )הגדין הסג) יוכןסריס
 כגזע. המר כונה יוסכמו רק גרע) ;5o~h?rיט
 . השיח 5ין כר כבג) 'חרגו המכפריות הורווהוכן
 כי , המספניה סק;1:ה כעני ,1ר1ה מהן המלטטינהוגן
 מרוכ הכניה 6ין עד הס הנ):)יים מהערכיתכמו

 כריכון עופו הקזמ:ו תגר , ו' כ" )מענהכמו,גר
 גטי מהגיבוס ע) המי,סייס המסטטים ככה , ח'שי'

 . מרונ המיה )5ין הס והקיזה ההריון געהערכת
 הר:כ"נ וגרי סי ע) הדנהיל סיהג"רו 5ניוהקרוג
 ירקה ככר , וו") גץ טרק "' )מקמר ת,המוהיוגשר
 המהי רשי יסיגו ס"ה הה,,!5:יוה, המייתהנכהה
 הר51ס כהכה והמס) . הי1)":י קג1! 15הו קבסמנך סרטי קג,) כ,קג,1ה: מה יקג,coc 1 !סי , הגצהגע!
 crJ הוה 5סר הזרקה כ,ה "סך הוגע זה יטינכגר
 מקס! סה51 !ט' הזרקה, )זה 5סר ההמתה ,גוומסכה
 נרכבה סנגר ר"! , מה כ15טן הי1!"ני קג1!"1ה1

 מסוי ממויינ והיה , מה רוסס ההסגה 51הגר5וה1
 ו15!0 , הונע זה יכינ 5ג) גמ1ה)ט הנגע 'יינו,5 מונגנה 1כה:1;ה מ1נכ) גכטה )ו הזריה כיהיהזה
nhrכי , קג)יהי נגהי מס"ט טוסנה ומצה ההשה 
 6הד ג) "כר 1הג7ריס )!1ה הכ הג,רוח הסי:הי"
 הזה הכליח, גע) גלתי רנו, ע! מטסט הו"מכס

 נחמדאוצר
 ההנדסיות הצורות כי : סו;( סט1)וח מכה"גגסן,

 סוסם 06 ח6מר ו:מ6 . 1ג1' והטשפטיותוהפספריות
 כהומריסס 5ע'פ 5מר פס . ג1;ויס טני1,ס מס ה)6 סיקסגל ומספי וסמפטי ססודסס פיטי חיג 5יך הג)יח ג;)תג)הי
 קן, )ג)י יחרהג מסם סמ1וכס כטיסן ר') ס,1ר1ה סיסנו4
 ויתקמר ל הגנגס )גני ו6ו;,יס יתגיס ט) )ס,טייר 'ו:)גי

 Dat חגלת, )סס 5ין e"u)nht 5' כיתן גר6(1ןכן')וכ1ף
 מהגשמיים. נבדל שכל' עצם מציאת על והראיהפ,ר:נ1:
 6101 , )דעחס סיט) הפג) וכ61 , גת)"כיס יומו'ר')

 ר') . לראות האור סעטד לנפש יעמוד : וט 5היכפגי
 גססו6 סס5ור וכמו , סע.ן 5) ס15ר שרך לים סמוס;כ)
 , ספוט) 6) סגם מן :נעין היקוה :מ מ11'5 מ1ה( ט!זויה
 , כשע, 5) סגת מן כיס גח מ1,'6 ספוט) ס,; הבג)כן

 מהגשמים כשנבדלה ושהנפש 6': גס" ספ')1כו4וגמימה
 וט וגס . בוההאחד

 ספרן 6מר כ5מי1 ה;,)1ס1(יס ה"
 אין שהנפוט : ספוט, ג(ג) פינקס סי6 מכנוףסע(

 1)קהוס 6'1ס סמ1(ג)1ת ט1יני ר') בנסיון. לה הוחםטרעיה
 אדם כל כי גטור גוזר הארם יגזור לא כ. : סוסיכןמזי
 כזיקה כדגר ד') . 1כ1' אזנ.1 יגיעלא

 גוכי1י
 ס)0 6,;11

 ס:) רסיס o':lh~ , 1m)hi סשה מן מכל 1,כ5 ,!יונס
 גסת iP1h מזיע ס1ה , ג1)ט1ח 15:יס 1)1 "רגע ט)סלך
 6! ס15ן מן כוכ() ס;1) )סגל :"ות סג61 סיין גר'סכמט
 5ע 1מסחס , ס5הי1נ.ס (otlu)g גוודט , ;,ימס סלןיורי
 )סיע ים גו סחן מד',1ה 1כ"ר 5"ר";5 גהוק הקוסויחס
 מט)oih~ 0 מן )ג!ר כלס ס' טכס מס ;: 1ו"מר ,ה(:'1
 ניג'ס המכ"כ ג' ס'1דט 51מ1ס . ג5דס נו'וס ס'6 כנןה;, וגסג,רימ , גוס טכס קומר 5ר,ס ה:מ' ג) י)"1 וגוס ,11

 מהצח רק 61ן נט'מ, גס5ר ג'ונ'ס )סיט 'ג1)'כ סט1)סמגו'
 mpu'n1 סמד'ווה )5)ו נוסרג ס;1גט 1קכ'יה סי)י'ס)';41
 "נוטס, גלי נך ~lh(et :::6ר1 ססנס מיס סו)דכמ.1ס

 סי 'גזור כאשר : ס"הי1ניס ;;גט )תמי סיס1ג11וע
כל

 : ע"כ , ;3ן! ההיו,":י סהט;! מ,ה ירהט ;ן06
 , הס1ע) הסכן סס המ61 ע) תוטה )הכיף נט1יס ידו . 1כ1' נבדל שכלי Di'P כציאות עלמקראיה
 ן' מכעס הונהכלכר

 וכגר . וי' 1D'D '7 וכוס ג"ה סימן וכרכיע' iD'Q '6 גר5סון גמו,;ר וסיענו :י:"
 הכל ט) )כרכו מהמ!ף ררך וסוך , הט1ע! ס:כ! ממילוה כ! ד' ט' גסני המורה ככהן מה ה; כימןזכרנו
 !הקיר הדמ'וני1ח sib ol~lsn~ סט1ע) הטכ) מירנה גי דגרת "כר הדגר הו" . וגו' לגפי 'עגור :3ג15
 הרן התציר הממס "ור כמררגח הי6 ה!6 , גסכ! נממג!1ה הימן כר )רוסס !הן!וח ס:יהס עכי6:

 e'ntoIS'bt1 י' סי' כוף לצמרו . וכו' כשנבי-יה ושהנפש : גסת) )רסיס ייממו :גרו מנוגס 5מרו)תר"י0
 )זכקיס 5דס נו' סקי 1rh:i , הח!היס נהרי מעך ויסימ1ה1 , הנוע) הסכ) המה המירנה :והןקורנס

 מ!י16ה ע) הרפס הי6 11 וכו'. מדעיה אין שהנפש הוא האהיה: 1ההמזחס כווט גן ה61ט
 1הקריג61 סר6סוגוה המו:כ!וח 1iscii ס:מן5 מה ט! ,טרד מינה וגגירהה הקפה ומטכס הפוט).ססכ!
 ,להט טמרי , גימורן ט)' 15הנ1 יעמין 5כר ג!גז ה;ס'ון מנד זה 151ן , 1קייס גור 6,,וו ג6מההןקניהן
 ג,רס ע)יהס לגור 5לס סיג) ג15טן יטה עקה גידורן 6'ן הגריון מררך ):1 ה~וועיס הזגויס :יר61יס
 כנו וסלמה יליטחו 6טר אוניו, עיע לא ארם שבל 5מרנ, וגטין יקיים. :מן וה הו6 גי יפרמ1מ!סה

 סיות ולס . כטרד כסוס הכע"ה מ"ר onib סיאט! כמו סי:יעס 5דס ר6י;1 )" כמע"ס  מני וה זרךע)

-..
- - - - - -  

-- 
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 בבירור שהאמנתנו , הראשוטת מהמושכלות זה וזולת מהחלק רב יותרושהכל
 לו שאין מה אל הענין משתלשל היה כן יהיה לא ואם , כלסור תתברר לאהדעות
 צורח שבו מה וכל המדברת בנפש תדבק אלהית מאצילות הוא כן ואם ,תכלית
 , בעצמותו עוטד אך מתנשם בלתי עצם הוא בעצמו( מ"6 "הנה בעצסותושכלית
 השכלי, הזה בעצם ההתדבקות בה לה ויהיה , לה שלמות לצורה הנפשוציור

 נחסדאוצר
 שהאמנתנו : גו מסק סלן דגר י"ס וגו'. טרגיש ארםגל

 OPh סר1,1:6ת מוסנ)יח קומר ר11ס . ככן הדעיתבבירור
 מוס;) ג"ן "ימס י') . כן יהיה לא ואם : גלמודטפנירות
 מה אל הענין משתלשל ה,ח : סעו מופח fhnריסון
 , וגל DIC ט) מופח o'hi~n סייגו )6 . תכלית לוופאין
 יסמור וע'; , השיח גסי טד מוסת מופח 6) 1ר,ך סיסכי

 סכמוב;)וח מ6חר . כן ואם : ד6סו:וח מ1סכ)וס SDממופח
nutehw15י)וח ג6ן י" ט'י , הקיפח 6',ס voSh חזגק 
 מגיע סוס סמ5מו . שכלית צורה שבו טה וכל :גאט

 הנפש וציור : גן סחט נס גן 06 , ס6)סיחמס16י)וח
 ס6זס סיקר סו6 סוס סגור ר') . לה שלמותלצורה
מ,חח 6מי יען )טס , סס1ט) סג) וסו6 קודו הסס) טג6יפמק~ס

אבל
 תהורהקול

 למונס 11 )גורה מנינו ה"דס 3רוכ סמפוטסמררך
 ארם וככל קמרנו כן )6 . :זעה )6 ו"סה"זס. גקנת 5הר 15סן ע) סמקו 6ססר סיע מ"מלומן,
 ינוור ")ו ע) ;, , 1;1' חי טרגיש ושכלמרכיש
 יותר הוא שהבל וגן , קיימה 3רורס גרההטכ)
 bS )גד נסיון מגס היו אינו . וגו' מהחלקרב
otaבתי ג:כיון , 6מחהן 3ה;רמיוה מרגוע )נססו 
nDifitt)rbn הר ממק,ס גן ו6ס , ,כרנו 5סר" Oslr 
 דעת )6דס סמומן סו6 , 16,:1 כירורס עקההנסיון
 )הת ):ו 6טסר היה גי 5טס מס~טקח, כנחי3"מו:ה
 )היות כי , ס:ו;ריט הכסיין מתי טוי כין הה3דגמכח
 ג6 ונס 0753, עמי בהי ד3ר כ"ז:יס ה:עחכב'

 6הר קטן ע) ימ51 סמ6 הגמג1ס 3ע:י:ו :0) , הפ:ימי0 מנולתו 3הכרמ נמשח ט סגו)ס היזחוסח3רר
 , וכרור O"p בסיון וכו' המרנים והיזה olbn כטרנט omb . קנח גמ)ט 3וס הנסיון וכמ , ה"דסרקנה
 7ע0 ע, יעזה ס6ס )הורוה ההכל :מסך גן כהרי . מינם ככ) )המ61 סכרהייס ע1מייס ז3ריס)סיוהס
 גכיר1ר טס"מ:ה:ו קמרו 1הו5 . 6ימ זס , המוסהיס לדרך ס)מוד מכה כידרו יע)ה כעס כמוסלמת0הכירור
 הטי)וסוף סכה3 מה נוה רוה . וגו' הענין טשתלשל היה כן יהיה לא ואם : נחמוד חחכרר )6סדעוח
 וקמוטה , גמבה שין סיה5מה ר") , חכ)ימ )"ין סו)כיס סמ1טהיס ט6ין סמופח ממסר3ר6טון

 הסו"
 , מוטח

 )מע"ס סטין הידיעה המהלוח הן ר6טו:וה, מוסנ)וח "ג) עמידס מס תהיה כס;רמ 35, , חכ)יח כגי עדוכן
 )מוד וכ) ידיעס כ) כי , ג)) ידיעה סוס )י סיחה )6 וט ונוול ,  )מ"י 3)י סיעי מכם ננו ootפסס
 . כקמור הקוזמה היזיעה מן יחקה סי6 סמה6מרח וסידיעס P~nb , S'bt 6'ן רונסון 6'ן ו6ס ,י"סו:ה יזיעס סס היתה )" חג)יח )6ין מסה)ס)1ה סיו סמורה כזרך היייעוח ו6ס , קודמת יזיעס מכס גוויפקס
 ע3 מוטה )סוס נורך משן כעגמן קיימוה ר5סו:וה החה)וה 16) מרגוע )סכרנו סימה וממוייג י15יושיכך
 בנפש תדבק אלהית טאצילות הוא כן ONW ספי)וס1טיס דעמ ע) מהכר הוקיד ומוס3יר1רן.

 הגמיד "! )6 נס !כד n(is'D 6) )התייחס יוג) )" הנוכרוח סמוסכ)וח מירור ס6ס iug ,הטרברת
 6ח OD7 הנסס ומטס , נ:טט:1 דסקה 16י)~חו "סר h(o' מעמן 6:1נ) נטטע טיהיס 6"ג (1ba ,כמופח

 ר") . 1ט' שכלית צורה שבו טה וכל נקמרו , :3ד) סג) היוחו ומכרים . כססעהו מכמ 1ooסחופכ)וה
 נורה DTbn תפס היחס ההום ה16י)וה מ"מ obl , טכע1מו )מה מדומה רק )11)חו נוחן ד3ר טוסטפין
 סגחכ מס שיך וחמ,י:ה . וגו' מתנשם בלתי סגני עצם נעגמו ה61 נס טיהיס רצוי הגס ,שכנית
 וסורה , ג)מ1ז "ו כענע כוו הס הר6ס1מח המוס;)וח 06 חה)ס טס טטק 6טר סמופח, סטר ~fitDוביספו
 )סי ג)מוד, הי1הס )ומר 6ין נס , )זהו מעה )5רס נגויס מנו5ריס סיו fbn , 3כגע היוחס )ומר 5'ןגי

 גשו כן ע) . ק1זמה ידיעה מכמ הו6 )מוד כ) כ' 'יענו וככר , ס6מחוה כפרסוס )הס קורס יכר )ךש6!ן
 ממין גורסי ססגחו כהספח וכן , כווכר ר'טומו ויסקר"הד W~b ttDD' קוה המום כהסיג כ' , 1ססכ) סמ1ט וה81 , סמוסכ,1ח 'ההר ממנו 6טר ס3עו גם 3מ טיטקומר

 הה1"
 Ifba , הנסיון יחה1ה , סעס 6הר פעם

 )מעמס דעהו )סי טסו6 , הטוען כטכ) 1niDS , rbl 6מך נוכר רכות טעמים כפו) וכרון 11)חקנים
 הן3ר ע) 3ג))1ח ונוור סגונ) 6ח D'CDD , )מע"ה טו;רט כמו nt~wbn שטס (PID כמ מפרטת(ג17)י
 הטנפ ים)'ס 5מר ד3ר וסנריך מכסיק הנסיון ספן ממגל סוגר מס ונסו . ס!יו מנסיון קרס 6טרסהו6
 הנפש וציר )מע)ה: כמנוכר סיר ן' מטח דרך ע) נכד) שע) כטכ) ו0 חוס b ben(bסגו)),
 כמע) הסג) 6ין כי , טקסס גמו n~Sb ט,ימוח כו6 )11רס הגסס גיור ה)6 , מטטככ כס והנס .סנכ7) סטנני 3ענס הח5הד מסגטמיים כסנכן)ס טה:טט קמרו ע) ר5יס סי6 11 . וט' לה שלטותלצורה
 סגחכ וכמו , הטוען ססכ) גנגס כלס סס סמוסכ)1ח ס"6 ו3סיוח . וט' סמוסטסוח סמוטכפח טרח,ולח

 , סקיס 'כמו ממס הסכ)ה:ו 1ח611וה הוקי) סיסים רשי וכן , '"ג טרק 6' משר מ)המו0יו כסטרסר)3"ג
 : ייופ כער סוכלי כסוי יילפ ססונקוס  ספוסכלוס הטרוח כ6מנעוח )גפסט היגיס bw ויסרנדק

אבל
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 1" לא הכוזרי חמישימאמרספר
 התמים ההתדבקות התאמת לא הנה , הנוף מרדת ההוא מההתדבקות העתיקהאבל
 הנוף, זולת בו מההתדבקות לה מונע אין כי , הנוף כחות כל וגיעול בסיאוםאלא

 מתדבקת , ההפסד מן לו אפשר שהיה סמה ניצולת , פנויה תשאר סמנווכשהפרד
 אם כי מעשהו אין מהכחות זה וזולת , העליון בעולם המכונה הנכבד הזהבעצם
 ההם הצורות )אותם( ציירה כבר המדברת הנפש אבל , הכלי בהפסד ויאבדבטף

 אמר : שקדם כמו לבותיהםולקחה
 יהודהקול

 ההם טסיכקות "וגימ הכות . וט' תעתיקהאבל
 ont~a גמז , מסנטמיCD:o: 0 כסונר!ס oir 'tnSlr!ה

 !סם'נ מסדרך 5מר גן ע! c~mipo. גדנרי1סוהחי
 ג) גגיעו) ומ5 הטי)1סוטיס הזיהו 6סר הוהסנגרה
 מההתרבקות תעתיקה 5מג0 גי הממריוס,הה116ה
 %א 15מר )נור רצי ומזה , הנוף הררתהה"

 בסיאום אלא ההמים ההתדבקותהתאבת
 05 כי 6ינ:1 הד13ק מטומנה בהמניע 1גי1ן ,וט'
 הסקר ממנו שרן כ"סר כי סולמן 6"כ רצי ,סנוף
 היזגזג גהי וט ומעין . וגו' ;',1)חסריס

"CD3 

 בחמדאהצר
 N'hPh אבל : שוע) נסג! . הזה בעצם : ס"ספשח
 , כטי)וס1ס,ס )דעת titDh )וט נוגס ס"ס ג) )6 ל') .וגו'
 , סיוף סרגקוח מונע סס6וח 6הר וסוטים סנוף מרווחגי
 )דגק1ח מגיע 6יט מ!מריוח גח5וח ממקס סנ41 6ין 05גי

 616 . ההפטר טן לו אפשר שהיה סמה ניצולת :ססו6
 יהרס ס6ר . מהכחות זה גזולה : כס116ח 5) ;וטססיס
 בגוף אם כי מעשהו אין : יגס ססכ: מלגד 5דסגם
 : סגול מיחה ש"פ כ!'ס0 ניגוז וכנדו נ1ס;'.ס כמסוגו'.

 ; 1ט)'מוחס נוגס עיקר ו') . לנות'הםולקחה
שנוחת

 נ!ה'י טס'היוהו י"ג;מ)המוהיו'ס'
a.CO~i 

 עתר טיקרכ מס כ) וי"!, מסוטי, כסני סוס סדכקוה )5ססרוח
 והעפנו כמהחג O'Ofil , עטתם יהר כ!!ההו סיהס סלט!, סוג) נוסס 5סר סמופג!1ח י5היוה מ1סג!יו6הו1ח
 שכר "מוו עז , וגו' ה,ק יהר טהסינ3מה

~PD) 
 ססיעול וט המוסג,וח מהו כחייגו סנס,נהו כמה סערכ1ח וט

 ט6ר Sb נעריכהו פ)5 מה הער"ח מן בו סנמ,6 3טט!חו ססכ) 1'ח13יד הכהמית, שטס הכזע 5סרכמעטיי
 %!ו סטגחי הסיס  16 גי , המוח "הר יוסר הערווה or סיהיכ סנן כ) , גן) יחס 6,יה0 )ו וצןהער3י1ח
 כמוח 6הר סר מככר )"י , כסדנו 5סר סזגרי0 ג) 'הד וסיג נסהמ7ס נהייו1  16ה0 יייוי %פרספוסכליס
 לפס בספספפ  מסכל  יפגם המגע 5הה, 1CD GD:."C' כי וגה , החמר מ71 כהיינו נ,ה ):1 כיס 5סרממונע
 המוקכ)וח  06 גי יפר סיסיי לו יקרס ל% 3פטולסו ססכל ססנורר גרס  יגש ן  בפטולהט  יופ%רימ יולספכפוס
 טיט )ניח זומם ה76ס סרי , וו", )"3( סר9 ר' לפרפר  יעקרימ נטל יפרס כיל הול %לי יל יפל . פ"כ ,ועי'  צפיי  סיסיג  המ1סכ,1ח  יל יסיג המוח 6הר ו16!0 . סקדס כמה להתגיר כמו eo'Sh משכהו שהה6טר
 פרר יכל ויגיפו  ספרריס %ל וספווווח ot1'ipo כל bwn יכיס  מן יסתלקו ויפ"כ , %פך 33יס  טלסויסיפו , פנים לכפל  סיריכימ יסמןפס ot)t)p~t ספזיס לל סגים %ל  סטטרימ  %והן  ררך יטיס טערימ  מפססגו

  הטעריס 5) ינסיגו )6 מ7רנה1, כסי 6ה7 כ) tipot(~c הממוו1ח מג) ההעריס כ) ט:חמ)15 ולמר לו,הרלי

 ריי יגיפ יל  ייל ייסר  ספירית פהיפס %כל ,  ויק:ייימ יייניס  נסיכן  לסייט זל% רכר יבית Sbלסניי
 ; נ5מנעוחס ההרגסוח ג) יוסגו 6סר ה1סיס ocnn )ו טיס c~ho וגן . 3ה7רי0 ההול הט1כ  נטמרטיסיי
 סכם 1יקמ סר5וי, מס כטי כהפריס ס:,1רנסיס הד3רי0 כ) יחה,ק1 המט1חף הסס 6) ג)ס טיכוסוולהר

  מ)קיוחכ ויטסיס 1ענמוחס כמוחס הדכריס, מן הטכני סכה ויקם , )1 טר16י מה הסס היכריס מןכמרמס
 , יפירנפוס  יפיסימ Sb  מלירך לי  פךנרימן  פן ס1ן  סכלליפ 3נספ  טיגיפ ולמר , O'niDO מן סמקרי0ויסדי)
 )טמור ס1כ יותר ~nnlecn o'nDDs וכמו פיך. כל  יפררימ  יפלק יפר  ססטרימ %ל יייפ  ייפרך סל,כפו

 5ו י.מטדה כמ7רנח הס )נסס סככרנסות )סי , הנטם 6) טוב יוחר הנטמיוח הכמוה ע,י3ת כן ,כממוגנה
 3סט'נס ,ורך )ו Pb הסוף etpnn 6) ט'ג'ע 5הר כ' , המגוון המקוס 5) ס6דס 5ח המ1)'כיס והנהמהסססיגה

 גן . נורהט משו מהו, 6) )הגיע יכו) היה )6 סכהה)ה ולע"ס , כ3ן hnnSI נדו) )טורח עליו ויהי 33המס16
 סרור י3ל , 3נטס המוסכ) קהו )קיים הס י:כיכו י6 המוסגלת, נתן סה1סגו 5הר ה:טמי1ח והגהנהכהלנסוח
 סב) הסוע)  יסמכל לסי 3י, סו3קיס  יפלפפפיר סמליים טל %סו  פססינ וימניעו  יטריפו כי  טיליך,סכי%
  ממגם סר niro יתפר כהפר, יסס3:ס  ביייסס  ס,ןוה טל סרג,ץס  הכע bS 1הוטט מהמו, נכו) )קימטוס

h הסג) עט )הוכק וי:1!ה :ק,ה טסוטס 1הס1ג הממר, ע0 )ס קיםיהסהכגוה ?  סריפס כי  יטסוי, יולי 

יסרני
 לפס  פ3 . וט' מהכהות זה  וזולות ו ט"ב , יייהי  ופליוחי יסט%רוסן  ולפייסם  וויו ,  סריסי פס
 המסיס מן3רי היו!" וט 6מר1 עד וכו' כ)יהס כג)',ן (?~o מהיר מכריס %לי זלל ליערו  מלירי גילגליפפפ
 כבר המדברת הנפש אבל : וכי'  ינטל טהי5 נמזגרח קמרו המ37רח מהטס ס)מטה 3מסהצה
  המ:טיירוח  ירופויוס  סיורוס  יריפויימ יכליס ביירי ליכלי  פער ה,1י1ח הס ,גי'. ההם הצורותציירה
 יפפירופ יפרככפ ויל סופר פן  יתוסכל  ילייפ 5! , לבותיהם ולקהה ג5מר1 ורמי . וכו' כמוהכשמנע

 : ייוס  ילורוס פל  יטקריין  מביסיכן  מן  ין כי ן  לפטל: סיר יפיפייסילרס
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הכודרי חמישיטאמךספר62
 על וברור דקדוק יתרון הפילוסופיים האלה לדברים רואה אני הסומי אטר5נ

 ,  יעותם על  הנפש ומנוחת טהפתוי  עליך  מפתר שהייתי מה וזהו הסנר ולכפךיךש : הדבריםשאר
 הנפשות בטחו , והחניון ההרנליוה בהכסות  הפופה  סחם  שנתברר  למהבי

 . מופת שאמרוהו מה שכל וחשבו , הטבע שאחר ובטה בטבע שאסרוהו טה כלעל
 האש בעולם אותם זתתבע , ראשונה הארבעה ביסודזת בפעמתם תספק לאולטה
 ומתי , והכוכבים השמים נוון שימנע לו גוון אין העליונה האש ששם יטענואשר
 ))"6 "היתה בארין תחול אם בתכלית חמה איכות אבל יסודית, אש אנחנוהשננו
 "היתה במים תחול ואם , להבה תהיה( )ג"6 "היתה באויר החול ואם , גחלתמזהיה(

 נחמראוצר
 )ס6מ.ן סטך טפוח . רעותיהם על היפש ומבורחיד

 טגגר הסס ורפס  ;)ומר , משמס סיודנ)
 שנתברר למה 3י : עור מסק וקין מגרור ס6ממ פל.טמוס
 :רניייס פיני כי וכו'. ההרגליות בחבמוח הסיפחבוהם

 לסג לס6מין a(~nlc )פוגו גוס מסו נלי 6פסייסגלתוריומ
 ייהר וגסס גמגפייס טין 56רייס דקדקו יל6 דגריסןנכל
 פל י51 תיגס כס . מיפת שאמרוהו מה כי :סכגפ
 סקיי)רגר

 תספק לא ולמה : תטפיס יפי ג11כר , גו ספק
 6י1ן ג'ג גענט סהמלהס ט)  סימך מקת . וכו'בטענוחם
 : 1פ ליס  שין סזגטי י5רגסי סיסירוה וקלו ,גרורס
  נ11ן שימנע לו גוון אין : טויסס לסקטור יכולג6תס טוי ול6 , %ב כיסור ר'ל , האור בעולם אוחם5חחבע
 , ה6ס )יכת ומגט מרקס סוס טלין 16פריס סם .:השמים
 קין , ע6ס 6ד1ס ;ו), ט)מס)ס סטז'ר גניוס סיסש6)'ג
 . וכו' אנחנו השגנו ומתי : St(t'h סתמים )ר16ת,ו;)
 אבל : ה6ס סה61 מס נסי מ16מי ס6ס Ttnts סרגסו1פסי

 : סהמ'מ,ה נשיח מם מקים יק  מסויי )6 . טסהעוינות
 תחולאם

 תחול ואם : טניס יוום'ס כלומר . בארי

 1הו6 ג16יר ), וסיומם רען מן ס"ה ה)סנ י') .באויי
 . כמ.ם ההול ואם : )הגה ;מין יוכעס 6)1 ג16ילטתערג

נזכר

 יהורהקול
 3' 3ס" ,ה היה ויו/ מפחד שהייהי כה תהויך

 מסט י1י וחי גבירו תהד  כהד סטע'
 תדהה טליה הט,גר,ח יועוח )צחיח טן'גגססוגלה

 המופת מהם  שנתברר למה כי וכי':סט3סיין
 זך !%יר, ג' מיתן 3יגיטי דגרו סיע יקה טי .וט'
 הכליה כד  מדוקדקוה יכס , יהלק. יר"יוהדרכי
 eh ו"!, תרס היה עזתו סוס  מכעס ומןוכו'.
 %ותו ל5י ו"ס ח"כ! תתני סו" סנון הכסהלתיר
 וכמניסח לטהוי הקטירם היחס כי , וכיחהיהיה
 גק:חס סגוף מן יתמי !5 "פר רעוהיי טלסנסט
  מרוגפך !% לברכה ו5ותריס , ולעוס ר"0 טוריסרט גה!מ:רי יהיה וגנן , הגין גיחי כמטסיו סיוה1מזר
 ן:ס הו ההרנליוה.  בהבמות חטוקייך:זל%

 :  ל"ש סי' וגטליכי י"ג סי' לתכלה כמגמר ,סלמודיוה
 , הר"ט1ן ההמר "הר מממס ר"ס1;ה טה1ו;רהדכר סו" . וט' ביסורות כמענותם הספק לאולמה
 מג)נ) הקר1ג ה15יר המס והפוחס 3' סי'כקמרו
 כסף 5מו1 ער , וכו'הירה

 רופסי
 "רבעה ובה ,

 אזהם ווזהבע : הה1י1ה העיינה תהמ(נסהי;1זוה
 1"הר'1 כ"א כי' 3ר3יע' ;5מר1 , הע)יו:ה ע"ס מהנסח כעמס )3כ) טויסס ומכנפך מיכסך כהעורי .וכף
olpnוכס "ט  יס3 53:יו 3' סי' כוה ;מצה הוכר וכן . 5)"ה1"ר עררי ג,מון לוחו שקורין געגעי ה5ט , 
 ;היתר שהר cc ססניהו חס חה!ה טל לטקטק סההיל וסוס . יכו' יכ3טיח כ"ס סטילוסוטיס .5ללוסיף

 )ר"ל הסב 013 היכרי סיס )קר% כצהרי !' ס' הכגי המורה דגרי סן מן . סי' לה  נוין אין :סר%סין
 )!ה!יכ  צלינה כלו כצייר רו%יכ סייגו מתירס סיסיריס טיפ ס'הה ט1,5 , מפיריה bb מקירה למיוחס ,מעך(
cb, השנעיר ע"ס הט,)1כ1טיס 16! 1הי6 נעתרו ג'  סימן וט זכר וכבר . לוקחו סטילוסוף ותרירי . ט"ב 
 יסורי; אש ארחנו השגנו ומתי : ;"ם גלנ! קר1%ה1 קל רק  ,ך ע"ס הי6 "3) טריפה ob~n 631 )ה6ין
 היגויר יסוד מיגל למכלה כי סיומריס לעטה ה%פ יכור , 11"ל ט"5 ג' מטיי טלס יסור 3כל כה3 .ומ'
 יט כי סיתרו 013 %והם תכהיסיס  הסס ויני ומהריס הלגוס, גלגל לכקייתוה  מתוך סוך 05, סל גלגלים

 וחוס מסהקר%, "הי בתקוס ולן פריטיה גתטטי ,ס נזכר ול" עלי.  סר הין סי"י! %ט, טל גלגללמעלס
 הר35"ע דתי לקרית הי,)5יס טכ"י , !הקרח מספיק ה51 היסורומ טפר CD הקדמת על  סתתפטסססתס
 קילח סה(כיר כמו , סירופ 1ריכיס יתקר" רגיס רגריס וככס , !"תר י' סכר תורס יסוד פסטרסכה3

 , עומדה )עור והתרן פתים, יונד ה0ךס חרה יינה הים. רות, , 5רן , טהיס סיס , סרטיםס%רגטי
 ג:רכה ;שריס "רגעקס יחלו: . סיס "! היכיס הגה!יס וכל ן כל! ט5ס ו"י))1 , ראווה הולך סיבבוכזגג
 3סכ:1 תדר ):י מ'( )יסכית וככס , המיס מיי על מרתסח  %יסים ורות , הקרן ו5ת ססמיס 0% ,נרטטים
 כל ורן יכר כיריעה  יכיס גיס יכבס . ס' רום "ה  חכן מי , יקרן נטר גס!יט וב!  הכן גזרם וכמיסמיס

 ן היס מי כנד גינס 1כגה . 3תיס התקרה רוחיה )וי"כיו עולס ,מכונית
 סייר .כגר , T7hn כ! תה' יירש,

 סבר'ס כל ההה יני; סירן  לק:וה הו% כי  כיה(  ל,'ו3 ילכס )ריגז. כל טיי יתרוה גטטו  סריס ס'3ד3ר
 חי 3הפניו רוה ":ף מי וירד  0תיס עקה מי ,ץ )מסקי ורה . דירס הכן .ייס מפקל לרות לכסוחירסס
 שלם ':ור נב! :דגר . וגו' המה איכות אבל : ט"ו ן וכו' קרן "טסי כ! סקיס מ' י0ת!ס ייסלרר

מכריו
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 6 8 לבהבזרי המישימאטרםפר

 והחי, הצטח בחוטר נכנסים ואוירי אשי נשם ראינו ומתי . תתחים מים תחית()לש
 המים שהשגנו אסור , וארץ וטיס ואויר אש כלם מהארבעה טורכב שהוא שננזורעד

 השמש ולחמימות ולאויר , הצמח בחומר והכנסם כהשתנותם( מ") "והשתנותםוהארץ
 אותם ראינו מתי או . אויר בגשם ולא אש בגשם לא , האיכות בדרך נהויתעזר

 אבל עפר, אינו העפר דמות אל הלק ינתק אם , בעינם הארבעה אלה אלנתקים
 סחימח הוא אבל , מים אינו הסים דמות אל הנתק והחלק , לרפואה ראוי אפרישא
 האויר דמות אל הנתק והחלק , לשועיה ראויים טים לא , מזוניי או ארסי לחותאו
 )גי6 ישתנו "פעמים כן גם ואלה . בו להתנשם ראוי אויר לא , קיטור או אדהיה
 , הארץ בחלקי יקפאו או לצמחים(, )ג"6 "צמח או חיים בעלי אל שישתנו(אפשר
 יסור אל השתנות בהם יפול ובפלא השתנות: אל טהשתנות וילכו( )ג"6ושבו

 יהודהקול
 מס שימס פ) סמח"טפ ססמפ ממוס כקמרושכתו
 ראים ומתי m)lnS: מסטיק הו6 היס71וחט6ר
 1קכ)ו כקיימו נמס כנק מטין . וכו' אשינשם

 מקלן מורכג סוס סגן ומו0כס סטוי )י3לסטיןוסוטש
 ה16יל מזד וט ע) מטקטק וחמוס . ו6ט 61וילומיס
 גהקיס "והם רצינו מחי 16 כקמרו כן 6הר' ,1ס6ט
 הי1הס "סטר טמרי , 63רכעהן הגמגום ימסיך ,וכו'

nitrtbנסס מחס ימס )6 "סר )כד ר6ט1ווה 
 וכמו , וכו' ביסס סמורכטח יחיך 1סססכ)טסגטמיס
טיהנ6ר

~11DD? 

 והארץ המש שהשגנו אסור :
 וסטרן כמיס טססננ1 כרכרך יפי 6 מן ל") .וכו'

 מס0 ס"'3הו מנד ס)מח למומר ורברסס3הטתגותס
 הי6 ומנס כ"ג סימן כרביעי כקמרו , וגנדורוותזוגו
 יט עיין , וגו' OD~D 6) והמיס הדרן חטטה6טל
 כורך גהויס ע,ר ססמט ולמימות )"ויר כ' )ומר)ט

 "ס גנגס )" וכגלח גממימ1ת מונס nllnoSה6'גוה
 . מ5רגעהן סרכגתו גירור כייך סט)יח )" 61"כ ,וכו'
 )כ) צמור , ההת וט ע) ימסך סוטנן טמורוסוס
 וטס , במה כהמר נתסיס וסקרן מהמיס נקטך"1ח
 3ה1יס עו,ריס 1סהמימוח טס"1יר סמר סמנונס

 : ממט יסורס גנטמי כס מיכנסו !6 !גר ס6יגימגררך
 C15D יסוד גטם מגוס ע) ס"ק1 יערל . וכו' מתיאו

 ס6זס 6סר וסחר; המיט ותסיקו , כ)) סטויםכלומר
 כי 011 . כתמהו ס)ממ כמומר סכגס0 )היניסירכס
 והנה , מהם הורכב "סר הססוט,ס ") י1הך מ1לכנכ)
 "ין כן 06 , והלך טמג6ר כס. הנוכר,ס ס,ר3טסמ, יסוד סוס 6ן P?tll נחך מו)';כ סוס סדן רי6סעין
 5מר . לרפואה ראוי : מנסמיסס מ1ר;כ כוסס"ק
 )רססה, יקה )6 6סל לעפר יסוד )כין כיה סככני)וס
 לחור, או : סטאר יסוד סטהי גבהי טן מורס1וס

 : ממנו סניהק כו,1רג3 "יטה כסי . מזוניי אוארסי
 163ה 075 טית! בו. להתנשם ראוי אררלא
 ontc:1 נסיתם כן ע! !גי גקרג נכנן רוה !טרףנטם
 )הסיר רוה קורה )ו יסים ג,ס גי , ווטס ה51"סר
 1:מ1 , ההי1נ, הרזה )טיח סכרה' סו6 וגס , הומורוב

 טנס ר") . וכו' כן גם ואלה : ג"1 כי' 3טו'ושכרגו

נמור
 נתמראשד

 ראינו ומתי : רותמים osn ימיו גמיס ימנם יטהג5סר
 %6 יסודוס סם י5':ו פתי וענד . ואוירי אשיגשם
 וגן שמח טומר כנו סקרן יסד סרק , וגהי ג,ממנגוס'ס
 ר5יפ 6:ס ~otns 6)1 5ן , ר,מיס 6100 ט14 יורדממטי
 שהוא שנגזור עד : וימ' ס,ממ גג1ף וג,סיס16הס
 אטור : הגט O'v )יסוד וט שקה טי ר') .טורכב
 ;שפ )ומר ג5ה 06 05י4 . וגו' והאיץ בטששהשגנו
 ומ:ק:יס גמווגג ~ג,סיס כס 5110י 1ה5מר , ג.זן ~haiמיס
 ולחמ.מות ולאויר : ומיס עטר טסם גסו סכמהגמומה
 ,ג::יס 61ויי 06 גוף 0"ז 0"ט'; 51ומר פס גירךגי.ס0 מהש קוי כלמר . הא.כות לררך כהויה עורהשמש

 D"DW סממימוה יתנוו קג05 ס5,גוה ,ס ג) סם , גס,ממגו
 ראינו מתי או : ה!),1 גין )ו ס,ג,ס ספיר 5'כ1ה וגןס,ממ
afi1NPpn) 1המיפ סקרן ס) 51ף הארבעה. אלה אל 
 סיס גן 5ס ס,ממ 6) יכנסו 10ז6ו הקמר 50ס , טעות'0
 % ספמ,ת )ג) מנור 6ות1 סולף 6מר סנפת סיס,סרצוי

 גן מזנו 51ין , "סס נסין מכס "ס1רג3 כיס1ז1ה5רגעח
 יו6 5ג) כן 51',1 טפר .סוד 6) ר'פ סטז מן הלקמנהק
 ט6ע מס ונרים )סרגם נקמר . לרפואה ראוי : גיוס5;ר
 )5.ש ןומס . סחיטה הוא אבל : וגיס מיס י') .Q'D איזי : ממיס יסד טסו ו15מר,ס סטנן טס סיום )מוחי') . המים דמות אל pnui והחלק : שיו מנגזי סטיןערר
 טים 16 . מזוניי או ארסי : דגר מקיאו סוסהע)ה1ס
 15מגק

 אל הנתק והחלק : ס:סרף טגט גסי זן 0סו"
 ,מ אד היה : סי1)5 כטגן hlor 161מריס . האו.רדמות
 לא : סקרן גק'ס1ר גסס רק ס15יר גמו ן 5יו1 .קיטור
 זד גט) טיוכ) 15יר כמו 6י,1 . בו לההנשם ראויאו.ר
 אל שישתנו אפשר כן גם ואלה : קרגו Sh 5וח1)כעף
 'סוד אל השתנות בהם יפול ונפלא פד וכו' חקםבעלי
 :סם נסס 5',ס כראה 6הר יוהסוו הוונוס 5)ו ר') .גמור
 שורים 5יוס וס;יט1ר ס5רסיח וססהיטס , )יסוקס ך15י5;ר
 . 1; "הר וט "היים טסים כיינו סד אויר ומיס)טור
 טת6פר כפו , מייס וגפפי nnSc )סרגכת :יגסו161טר
 יהודר מפר 1;ן , ג"רן יט"יotnri.- 16 1 ט) 1כנ90סטן יזי ע) וט "הר ויורדים Y1h1 יהמרו כעוס סעפןטה)קי
 1;0י1;סד , סהי,ס גנע). גן גס כי1יגנ1 סמן עט1'הטרג
 1')ג, והריס הוחס יכנוס הי מגט) וימותכקמה

 מס:רגו-

(5pl)nc~ טי0וג 6ן0ר נן)6 ויק , סטגט ינ;וי 6:י גגי 
גה:ה:1הו

 גי.י', המעמיס והע , סדך; נה,קי 'קמם ", (ctoni 16 )הייס י:ה:1 ")יהס מגעה סמ1יכ3 ססהכה סדגריס")ס

A ~ - d
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הכראמי חמישימאמרכתר64
 בחמשות להודות ההכרח יוציאנו( )ג"6 לנו "יוצא המחק- אחר כי אמת .נסור

 "מאטצעיהם או מהם יסלם לא ראשונים איכיות ושהם , והיבשות והלחותוהקרירות
 "יאסרו והם זח יאמרו ואיך . הווה כל -מהם ויתרכב לשכל חוץ פשוטים כללהיו שחם לא , ובמאמר בציור וארץ וסים ואויר אש ויאמר , נושאים עצמים להםויניח מהם וירכיב , אליהם הטורכבות יתיך ושהשכל , מהנשמים נשם ממצועיהם()ל"
 וידם , ודם ורע משכבה הווה האדם סר לא כן אם , בקדמות אוסרים()ג"6

 נחמדאוצר
 אחר כי אמת : gl~D יסוד קוס 5) גסודמן3סטח11ת1
 טסם סטו, טגעיט ג6ר3טס )כ71ית 5,ה11 ,ריגיןטע'כ סמהקי ס1,י6 )גר 1ס ר') . ההכרח לנו יצאהמחקר
 מורגנ ג) . ראשונים א.כות ושהם : וגו'שממימרח
 : ליגיעה ס5רגע 5)1 כ11יוהו גיהקת :יקג) ימעט )6טגעו)ס
 . סאטצעיהם או : )גרס מכס מ1יגג ס,סיס י') .טרום
 3נטס ו1היג3 והנר תסס פסלבס 16 מטויס סמורג3פדגר
 פרפו וס1סריס נפריס הלזי גו  טיטן הסיפר כפו ,שהר
 : לוס וגרופפ ויגריס פפפיפוססווגת

 יהפך : הג:מיס ט) סהרגגס )סחיר סס1יה  גטגט'יפיין יר11ס . ישהשכי
 6.ג.ות לרגע 6), 5, מזרגג ג) יפייד . אליהםחמורכבות
 ספג) . נושאים עצם.ם להם ויניה : גן גס מסס,יסריג
 61וי1 6ט סם היסודות "11ב6 ס,6מר י"ג) וטהר )סגןציי
 , כטורס דין ),ייר )זג) גן . ובמאמר בציור : וערןומיס
 כל פורכי נטפיס לסכל יון 3פ1י5וס  כן טיסת  סו%פר%
 יאמרו  יחם : יי ייילוס,פיס 5לו . יאסרו ואיך :סוס

 גל ו%'כ . העולםבקרמות
 סנפן"

O)lD) יביל olhn  וחי 
 פוס 1ס 1וילרו (11Cfiולפת

 וכי
 סיס 611 , סיליס לבלסי ילכו

o)tunילכו  מגך אפר לפו גבל  כרכס ים איל , כיס 5ציסמסיס ולי , סגיר5 ייירי  ראיין פסיס לפח 15 סי 1% %רם 
  סשבבח הזה הארם סר לא : סכלים 3לי לעועיסילוריס
 פפנ1  יני1ון וסרס ושפו (353יו 1רפ פיגגפ ר'ל . ורםורע
 טס5סס ממ:ו,1ח סוס כגוסס סוס . והדם : 5פ1יששי

פוגעת

טהמזונוח
 יהוהקל

 מפ1לככ הסהגותס הנך סוכם וסוגכ הדוממשומיץ
 הסחפת 3הס טיסו) 711 כרי ס)6 ז3ר והים .,ת1רככ

 מהנכות הרמטי גהגהח , וטוס זך גמור יסנן6)
 ימוור מיד כסיססד החסד ג! ו!6 63מר1, ח1רסיטוזי

 1י3ל , 6מר )דגר ו,ה,ור 'icb 6)6 היכודוח)5רכעה
 , 3יכו17ת ימגר המכריס וסוף , 6הר )7כל6חר
 כתיאום מהורות המע "ין כי . וכו' הטחקראחר כי אסן ע"כ: מויטה, הווריס הדכריס כ)1נמ151
nvttbnממחמיש 16 ס0 16 , הוה 3כן ה"רכעה 

 ממחמש המחהדט סהדכר י"כ סי' כטמרו ,מ5מנעי1חס
 5מד יסטר ~?h עו סנטרריס סינפת obl , וס'פיחך  יסר %  מסיהררוט 5הר 3י  טינרר 06 ,הנטרןיס

SDפ"כ ,  י5פ1פיוהס לורס מוס וספורך לירטו : 
 טטרככ ה6יכי1ח היות  עס יי יכי'. יתירושהשכל
 )טכג מון כענמס כמרייס )מ51ש גנחי מססהמ1רככ
 הו6 סרס , י"ג סי' חכר כמו ההכס גהרככהשמד וירטתי סר3 נילמד תיוהד כח )ו 6סר הסב)מ"מ

 לא : rwt מסס וירכיב ")יהס המורככ1חהמחיך
 6סר הסס הנ1ס6יס העסיס ר") . וכו' היושהם
 מורכב כן הורככ 6כר טהזכריס י6מר1 ר5ל6יך .יכי' rw יאבו-ו ואיך : ספירכ3 לסרך3ס  יסכלהנימס
 סוף וכקמרו , )סכ) מון ס:וייס יסודות 'היומהס

 לא כן אם : הק7מוח ס1כרי0 הס והע , ההויותה
 מגייס כ) נתה11  1מהס סיכידות )כרלי תהלס גי ליפר  t(G'St  טסיי , %1ס הקסם ל% יחריט משפיני שלל,ר  יסטופיי. כיסיריס פן יסרלג סיס  טבל הכהחם )סהחה והנה . וגו' רם זרע משכבת הוה האדםסר
 3דעדיפ6 זמריו טכייס 5)6 . הה0 מהיס171ה הרכנה גוו)ח כן 6הר הויי"ס סנמטגה היזה DD ,מ6ו
 , הנמנ6ומ הרכנות )סרכיכ גה1יה 6מ1ע"ס טס1טיס טס (nYo ,ורך 6ין ההורה דעת טע) !ומל ,מינם
 טמונת DrJn יונק הוער הו6 הקל וה5מנעייס כס17ריס ענין D)Db גי . ולמנץ גנכיוק טהן כמו ענכל6ולק
 יקל מהרוב 3ס1רית 3%ל סיגל, Sb ריפט פפיוס לקרך  רהיט הט3יייס  למס  פקסו גן ע) , ההטת)ט)1חמיונ
 ק013 הו6 ורפנו ורוחו סהויס, ג) וגכר5ו ייס סי5 ס' סי כי , סיבן כיי ויו' פפקי כל ויתייסר קבסכל
 העקייס )כע) ור6יהי : )ה7) מגינתפ רק 3הקירתו )העטיר רגע 51) , כיקרו חטן התגך 6סר השךע)

 ,  מס:פל5ות 3ירגס  סומליס הקדימם ג"כ המייכ כסכעימ הקוימה , וו", 716 יהי מטמר ע) נ' סערטכחכ
 3כ)4 העומס סנ3ר6 שמר 06 כי , מהס המ1רג3יס Sh 3מני16ח  יוקזמו ילל %"%  י%סיייס ייסוריםגי

 וירפס 3סטייוס כמלקיי טנ5מר b~b הנס , 31קופחו ענגיו), 3דטהו סו6  כבסר "הז רגע טנמג6 6ה7שיט
 3טמ מני16ח  6מן לגל יסופלן ימר נמשו פסם וספירכ3יס ענפן צליי nlllD'~a סנ"פר  וין . כלפסנפילי
,1DiDo)o 1ס  ,SP3 1ס%לרית, סי3ילי לקופר קרור סי% כי nbp~ סם% % פפגס, יייילר י1רפיית 
 כן), ס3עיח ו)6 ומניח ג6 הסני ע) w7r- 1nbS~ סוס 6ין ושי הקוטן זה *SD כי , ימד ימנ16וגגו
  סישיי ס5פייס  פס הסס1סיס מן ההרככם מגיהי ע) מועידה סגים 5סר nsb פענה 11 והנה .ע"כ

'llmP%של blon 31 כלטי סייס "ח הס)trhn כרגע. 5הס 33ת יהרוס o1~h ברייס יעניה יפרר 
 3ע)  קוהו  מוט לן  יבבן rhn. פסטל:  פקרס נם  יס:טיייס ססיוס סי סספצ  פלין ירחכןסיבי, כמו הרגגוח והרגכח מן1עי0 הקדמה ,ורך כבי מ:וייריס המהיו ט!own 1 וגערי טס61, כמוסנטוס
 : מהס המויכגיס ") 3מ:י15ה י1קיש ס)6 6טסר 5י סקשסש שתפושת גי ג6מרומעקידה
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