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 מפיכ והיה "יגנו( )ג"5 "נכת "שלמות "לידי "הוצאתו "מום בהם משתמשבתחלה
 המקווה ההגעה תכלית היא הזאת והמדרגה . תסיד מטיב וזה פעמים וחוטאפעם
 על החכמות מבינה הספיקות מן מטוהרה נפשו תשוב אשר אחרי השלםלאדם

 . הגופות מן הנפרדת המלאכותית בסרה גם ותשוב טלאך הוא כאילו ותשובאטתהם
 בגלנל הממונה המלאך מן לסמה מדרגתו מלאך והוא , הפועל השכל מדרגתוהיא
 . ראשונה הסבה עם קדומים מהזטר( )ג"6 טחומרים מופשטים שכלים והם .הירח
 דבר הפועל ההוא והשכל השלם האדם נפש ותשוב . לעולם הבליון יראיםואינם
 נפשו ונהה . אחד דבר ואותו הוא ששב מפני . ואיבריו נופו לכליון יחוש ולאאהד,
 ואריםט"ו. ואפלטון וסקרא"ט ואסקלביו"ס הרמ"ס בכת ששב מפניבחיים.

 ייצרהקול
 סמ1טג)וח 5) ההיומרני הטכ! יחס ה51 ה,ור1ח 5ןסה~!י
 שלמות לירי הוצאתו מרם בהם משתמש .ע"כ
 הנחס עת ככה גטו נטרי סקוס ימסמס rhנכח,
 טכ) ט) רפויו קשח 5) ומוכויס מ1רג)יסג)הי
 )סיוהו ע)'הס וממספתו מר1ה1 עדין קג)ו )5כי

 ועדיין יהדן 5טל כ) 5) )סט1הס גניחסט1רר
 . הטע) אמוח se כשיוחס )סו)5ח הסנריכיס
e)tb

 להנס"
 האטיס 'ט"ו ריקין מע) הס;) היוה

 ההיה רוה כי יעמ171 ו3עמ17 יטו שכהו)עתו
 סר סוס הט,,מ1ח הבר כהגיע . חנ1ע1היסס53וטני
 51)ס . ימרוי1 5) 31טכ,ס 5הס וא' מע)יסס הכעג)

 כמקין כי הכמע"ס ודניך יחכוו מה מ)7הזנריס
 סמו כי ו6ף . המלכ"ח הנפם כטס כקמלו .גינוהס
 ממן" רטן ט3ע סלע ר"ה 5ני ס"כח 3נ1ר"וחי

 כ,
 "31תי ממגו )עטר סיטרו גרומכ 'ptbDכ,-וחי

 610 נס גבהי הרגיזי עד 5)י הנכויסמהכ"מ
 )סעור הס;) 3ה רטן 5ס יי פלטיי יל  למסוס"1 גמוטגיכס הסה"כ !שהי )טסה כמכסח כיחי "ןסקרוכ
 וכנרדי 5ג,1 !סי 5יט מכרוי ה)קה' ((Os .נס,)הס
 והמירה . ע"כ וכו' גגן'סס טמו וגס החטמוטויי
 והן )רזו סרטון מסה!ק ע"ג טרק סוף סו5גס
 נטרן blo כמסיגו העניון סהמ)ך כמו כי ,5מררימו
 1סטגמהו ית' סגסגחו ו5ח נס ו5ף . סעו)ס הזקימב)

 הטכ) כן . ,ט' נעכס מכור גכ))ו )ע"סמה1גרוה
 ע) המהפסע סוס תטע וע) . ע"כ ע)'1 הטעוסק קמחי סכו) הגוף מן נכין 510 )5זס ה51ג)ג:ק:ס
 ע) משטיס טרוח גומרו D")hln ;11ן הגוףה!ק'
 I~bnojl . וגו' ורך o)to~h ס' 5ח 1עכדחסטס1ק
 מן olho סיקכ) הגוף הסמר כה יה5מןבנעמה
 ממטח וממטו ו3ו5 . ע"כ הוקדח ס:קר6 1סו6כבמיס
 שהיה , כרה ס)מ1ח )ייי ~mhilo סרס , הקוהמוח
 אשר אחרי : 1מג51רת טט1טס יחר or )סיסכנה
 מבינה הספקות מן ממוהרה 1WDJהשוב
 : הס"ק1ח מן מט1סרת נטש הט1כ 5,למהסן

 נחסראוצר
 טר6וס המ1,י5 "סו6 ה"מ( )ר15ה :6ן:ר ;מז ~osr)1ס
 15 ה;1;) ס:;) מ(ינ ט5ס קמיו מוו וגוסס . סחט)6)
 סו6 והרי ה;1;) גטן) )ינק :(ג)1 6הי ס;) סלע) 1(ג)610
 ס6דס נסמ1ן רק ו5ן . ס' מ)5ך גגהינת ט,מ1 6חמסיג
 061 , )נו נמה:נ1ת 1,ח)ס הלק למזמי ים סט1ד כלמיססנ)חי
 הנמלו ה"11ה 5הר מור 5ה'ו מס דגר 5חח DUDיצגי)
 שכיק ה;) 5וה1 טמיס ומס הין ג1ויס 61)ס רגוחמעמיס
 ,קר6 גה1מי קטור טסו6 ומן וג) . סיוט) ה:כ) )ניןגיוו
 )ימשח ג6 (,6 געור ;)ומר . בכח : ססי1)6וי ולע)"נ)
 מן nDDtn סי6 ססטגס . Q'DYD וחוטא : גכמ טדייןס61

 6יס הקות ר') , 1פע) ):ון . המקווה : ס5דס ;דרןר.סרטס
 : לעומר הממיס כטנס פחון ונקי וך , מטוהרה :געולמד
 ט) דגר ;) '1דט . הכפיקותמן

 'כון )6 כמק וטוס גורי
 6)6 ג)גז 11 )6 . המלאכות.ת בסדה גם : עיזיו),נו
 סגופ,יופ ה16וח מן ,סרר )נמר' כמלטך גמדת ט':וג16

 ומניר גרביון )שגק רק )גו ומהנגוח הטוס, ג;כק'1מ61כ
 : גורלו ר') , 1ט!הו ;,מו מגיי יסמ)6ן ;מ1 :ג)1 טוס6ה
 6עס . מחומרים מופשט.ם : ד1הוי ciP . שכליםוהם

 וגם כגוס גו cf 6כר עיין ס61 להימר גי , נהומךמח)גקיס

 5;י)ו 5חי טוין ט) טומז ו5י,s nlDlJfil 1(Otl 1מקג)גסני
 1)6 תמס )6 ,ס 1ג) . ט,מו 5ת ('ניר 1r~h 6' 1);ןלנע
 ג6 %י גזרך קי16 ס) סג . a'Dnp : ס)'1ן גמ)5ג'חק1ס
 וקמיע . ,גרויו טסמ)6;יס ,קמין מזה גט)י ,יהנו .גהה)ס
 ויתגס) (יפסד . הכליון יראים ואינם : נשי :וסולוה,')

 גיי ילעיס (DCnI Vc . יסוקס וקיימים היים 1ססמ,,5וסס
 טש טפוס) גט;) יסו יינק סטי ס6זס ט, סטיק()ק(ומ
 : 1ס1)ך סמג"ר 1נמ1 גוו וחסו שמיחס מירס ,ד6 6'61011

 ממלל טי61 :ורר :ט1ס) :ג) דסי.1ו . הפועל ההואוהשבל
 ג)ופר . אחר דבר ואותו : ס;י)1סוף ,ס ליעה ~(nlceטווחן
 :עור גסי ג:;)1 ,ונק unio( ט;)1 6,) "וט) מסיס מדגרוט

 1DD1l ו6ת . מירנה טין );י סמיי! נוס כי6 6(רסכ:;)ם
 מען ועוד . ט1)ס טי ס' גקס) חנnhm 6( 6 מדעה 6סיגוטט
 נפשו ונחה : יג סי נג'ס כשנר נדגר' 6יס גוס)הגר
 גח . הרסקם בכת : טד טן' מנוהקו 051 גומר .בתחם

):1ן
 ע) סהכמוח מגינה סנהיוחס ר") . וגיההכמות
 11 )5 וכו'. רמלאכוהית במדה גםותשוב

 סמ)6גייס 1כמזרגס 3מ7ה ג"כ ה:וכ 35) . רה1קס 73רך הזמש ,ד ע) כמחך )היתה נטטו סחס31כלנד
 . וכף טירקה ען החומדות י3ק1ח ס:"עג ס;)1 גו ירכק )מעקה כקמרו כטוע! הסג! עם 37קוהס מלזעלמה

וכי1נ"
 כהסגו :טסו הסה הייהן בה"ס טון :י ניסר . וכו' בהיים IWDJ ונחה : י"ג סימן 3ל3יעי 13
 על וכלס מחזרה נ5מ:ס :י1ח ;,ו טרק הטוי הט3 3כטר . הרמ"ס : 1;ו' הרופס 3כה עבגכגר
;נ, מהמבטח הורה הנד 5סר הקךמ1ן היך hlo הרמ"ס דכהס );י כ' , ctnrnn הו)ז1ה כככר כה31ו:מ,6
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 אשר תהו . לעד עומד אחד דבר , הפועל והשכל מדרגתם אל שיעלה מי וכל והם הואכי

 אמחיז ידיעת ובקש רדפהו . הקירוב דרך על או העברה דרך על אלהים ברצוןיכונה
 , ובטעשים בסדות הצדיקים בדרכי ודובק . נפעל לא פועל שכלך שישוב עדפרברים
 לזה ותכף . הפועל ההוא לשכל וההדמות הלמידה ודבקות האמת בציור עזר הםבי

תעלה
 נחמדאוצר

tssיכונה אשר ודה : י10דס( קו) פטי' , *סיס שי 
 %ד סגולי וטת )ר,פיק דגריו (rh1 ה,י . אפריםבושןן
 )נו 0סג וסוף ס' רקון )נק( דון וטס 'הפן ol~)hקרנת
 ג)מוד רק 6ן גי )ו ג6מוי mh~tn זעתו )סקריה6ויי;.ת

 סרקן תגרת וסע סמתס% יחס)) יורות ומדוחספיפסו!י5
 דרך על : ה'1 ססמיס מן ס' מ% מיוחיח גשרם י4שסי

 . הרברים אמתת : ק,י1ג גדרן ס)ס11 ע) משנר .העברה
 ג;גי5'ס ""ר 1ס,סס1ה הורות גססת ג%)וס1ס.6 0טסקישמר
 גרג'ט' סמנר :6מר וגמם , מסספשח חמן: 161 מעלסוגמ)6ג'
 pbn ;' 5מונהכ תוה 610 )ן ט6מות' מס 5ג) , "טס"

m)*eיחנן )6 011 1ג1' סעיפי סמדט 6ס ג' אפס )6רס 
 וסנדולם כממון מן היסרסו רומס 0ס ט'ג סטורך טסק'שט
 גסט171 . נפעל : גם)ימ1הו וסומז וףיס ס61 . פדעל :פ'ג
 hi'c (5 סר טס1פח טו7 ס,י'ן נסס) ;קו6 (oir 1)6גמש
 : וסיורר וסממ)ס וי.ט,1ס C(DD סרהבן כמו . במדוה :סשס)

 , 'שס ;ן'סח ט) hw , ,יק PW1( חמים סו% .ובמעשים
 "זהמס . *) ותן מנהמו , ט1)ס ג6' )ג) עוג'ס מסד'סטמ)
edהאמה בציור עור הם כי : ,תגרו 6דם טני1 רומזות מן . 

 0ש , Pthe מסד סטו)תס משגיס וסמס:'ס שמיותתממת

 ס6מח ניר לגו SD ,מקק ס4 'מלע )6 חשי (ons-hסטרני
 . 0יו1יס ג) יזנו 61ה ט) סגותג אעיר : )ו,מ גיבסופמ0
 מייגס מעלס טית 716 עמסם סוייט )6 "סל ;גר גניס6ס
 ג' קמרו , גרטיס 6) %5 גפם 6) )גגם ('hS סחגמסל0ס
 דת גט)י 5מ . 6פס ורות ;י"ס שי סו6 וממת הסדטסות
 מס סיורר 151י"ות מטס מיס משר הקילס )שוג ט5מס
 6ת )06גס תסו סידגק . הלמידה ודבקוה : טפןסס6
1tDbיכיס . הפועל ההוא לשכל וההרסות : גהגמס: 
 : רוהויותו ופפעת סוס סמפט טנע טיסו גיןהכלון

סדה

 יהודהקול
 מיפיפ 3ר06י מג ,D)p , הקרנות הסי ממטעיכסי
 3ימיפ כמוהו מפקסס והים , הנכנס ר6':ת סיע)
 ע"ש )6מר כן ע) כי , הפסוח כהכתת 31'הו7הרס
 שין . והם הוא בי : וגו' ה")היס 6ח מוךויהה)ך
 הטועת פיח כי . הקירוב דרך על : י"ן סי'כממיסי
 רנון חקרך ההיק מוכס 4)יו מוסקת "דם ס,עגמו
 רפוי דגר כ) ית' 6)י1 )ימם ה61 קרוג כי מקוספן

 מלמר דלך ע) )סרסו נטן ויוחל . עגתו מנןומגון
 הגלמות( מן (SU1 ממו ילקה 1"ס ה', סי'ס,סמע6)י

 דרך סו6 כי ושמר ;"רסהו כדברינו ד3רסוס
 עין כקמרנו כי 1ע;י;ו . ע"כ . (us:a, וקירובמעכרה

 מרס סוכרה עמר שמוח המריס ו17תיסס ה' יד0'
 כרנון '6מר כקן "ף . המן 6ה נסכר 6דס נזיכמסון
 )סגר olb ס) מרננו המעסיס ממטך דרך ע)'ח' מקוי כהמת)ס)וח דכר סכננו Sh )קרב hwnמהש
 הדברים אמתת ידיעת ובקש ררפהו : ה6ק6ה
 צין שיכסוף %) סהג)הה עיקר 0" וט כי .אף
 פתר סיותו מנד רק ענמו משת גךרס המענםכמרון
 מס 6נ) , י"ס סי' נרכיש וכקמרו המזע)ס)מ1ח
 0ה,)הס חכ)יח כי "מונתם סרט הו" לס"מרתי
 'חט )6 וזה וכו' העיוני התדע 06 כי 6י;;0)076
 מהממק סיטרטו רו6יס 0ס כן ע) העוב עסקיעם

 כג"ש ספי)וסוף דכר f'p . hmt וא' 1סה;6הורגדו)ס
 . נפעל לא פועל : וכו' כקמח כיור עור ה6.כ'

 :  הקורס מכהגיותו וסורו הט1ע) הסד) )מ7רנחכעלותו
 . הצדיקים בדרכיוהדבק

~1DO 
 ממורח סטי)וסוף

 ע,ט "דס 0) כנססו ר,מתתוקשקמן
 וגמלך הע61 ריגוע) ר61 ור,מעטס רפשנה. ר"ג, ממג 40

 נל,ייענש 47 יי "ציי: ה"2::ךדי
 Y'rn חוי'ט%ייכב-ג% סב אמרחסם ס. יק"ס סיד1וו)בן טיו6חע16ש

 )כ)ת' טויסס תקלשי sbt . ס)מון:מסכ)ות ע ומכששתחל
 יסעמט עק'יה

' ' 
 חקת ע) מוסל אמר

52אז%,"יןצ1:'יש11לייהם
 כ4 קניו נס )נפטך "וחס nol(Sn נו כב) ני.פחןל et9)oo %0יקיס נדלט %נקו'שן
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 "ההנדלה עם , מעולה מדה וכל והכניעה והשפלות ההסהפקות מדת בידךתעלה
 להסיר ולא רצונו שיחנך כדי לא , הראשונה הסבה( רומסות )ג"6 "לסבהששטרזממים

ן
 מעליך

 יהודהקול
 התרות כקמוח )העליל הינע )6 . ש( מעקהלדה
 3כ3 עליהן 7עחך )טוס חמז) )6 מ3ינהך כקטרוסכנה
 סעס . וט' ההסתפקיה סדת : ;טסה ובכן)כנך
 המעגה כקר כ! מכין הטהיס 6)1 כןכרוןגמירהו
 , 6זס ס) כיהו תטוה היו מקטר כ' .ימדוהיוח
 , רוה , ננס נט0 ס;קר"1ה , 1מ:כ)ת , היריח ,סכעיה
  המעלות xb היו הגה הן הר6טונוח והטהיטי .נעמה

 הססחלקוח מדח וכר . קרכנס Sh חכמההמי1הי1ח
 והמטהס המ"כ) כעויני 5ד0 ס! )סטוהמהפה
 ור1גניעה יתלווה ומרח . )ההותס הון 'נ5ו )ג)והמסג)
 ע"ז , כסמוה כ",)ה והיק , וגרון מנקה 075)ר.סיר
 טהעמס יודעים 6:ה;ו כי כטמרו ו' סי' כטן'טי כוונ1ח 5:)1 כטונה b'oS וכמו . רוה סט) הוי מ5דמ5ן
 סחיומ הר1מ המחקקת המעקה 'הר כ) oh היחס ואי" . עיט , הונה nlSb))l כבניעה ס;טט ומוסרלונה
 מס בטי ז'( )קה)ח )כעוס כרוהך הכס) Sb הכחוי וכמקמר הטהרר, נס הוונה ע) )המהרר כעכעוסנופה
 צ מיה סכסר ויהר1ן . וגו' ירך e),olb ה' 5ה וענ7ת0 6,! מסטטים גטרסח נס . הרבש"ע מססגתכ
 כי חמים כדרך )טכיגה הסטכ,ס ומיריעת . יה' 5!!ו והמח1עכ1ח הגמ6ס1ה המדוח טוח )ר5ס היהסיי6 כי , וגו' רמות עסיס נפטו הוענמ וסכע ה' סג5 הנה טס ו'( למיי טרמה ממסמר )נו יה63ר מכלוהיהע3

 . טכינס רגב ד1מק כ6')1 סה51 וקוטה כקומה המהלך ע) S~r "מרו וככר . ו:סנכה רמס מעלהכסט)וח
 מגס פי 71גרי . מ6ד עגו מטה והקע כבמרה , הישגה יכה מעץ ע"ה רכ'גו מטה כמכהי מנץ )5וההורה

 וין )הן 5סר המע,)1ה המצה מנסר כי ירסס עבה. כנוד 1)ט:י הכמה מוסר ה' ילקח פקו( ומטסיהן
 6,) הנכ!הו סי ע) )6 החורה ממטפי ע! טמיט גירדה היקוא ניעלה רבוי גמכמה העיון 6ןקדשה

 11 כ' , המט1כה1ה ממזות 'הר כ) טנח )ר5ט )טומר סר15י סר5סה הקנן ה'6 העלווה ומזה .גטי!וסוט'ס
 תם ittrh ע"ן ס,ה הכחוכ וכ6 . וגי) כממהוה מ1כ"וה רעוהיה וטהריה הנריוח 5ה המבכדה המכ1כדהסי6

 לכסה( הכהוניס סו לדני ע) דכריהס מיוכדיס . On':lDS עקכ ע:וה עסהה )רקטה עסרס הכמה"עטהה
 ממס זה SD כני6ור:1 דופי חמן ו6) . )כן 1ג)1י נוזע טהו5 כמו . ה' ירקח ע:וס עקכ . ס' ירקחמכמה

פחמנ"
 הקורמת ססכעיח צטט ולמטיח מעלה !הניס 6ין גי nlTnP מסטי ר5ט1ן מקמר סוף )6ריסמו כה31

 נט יתוקן ממתעורר טהגמ רק דעתנו ע) כסה ע)הס )6 ":הנו נס כי , הסכנה 5) נטמעה גבהי)היוחס.
 יללי כחה1ס כסיט כקו הדנריס 51'ן . ומטנ, , סה,ה , כסכינה , הכומהה כסיגי )הס1קהו כמניעיםנדכרי0
 הח5ווגי, הכה גמד סהכפ!ות נקמר 15 . נען טרוך 1ען מהוע )הס 5סר מב) )יקה העכרספי)וס1ף
 טס כ' , ה;טט מכטר כסטטי )5ר'ככו המזוכריי המהעורר הגה ה)ק' טג' וה0 , הרגו:' כנגריהכ;יעס

 1)הההוק המעיק צנך ו)החגכר )החרומס הרנונ' !ממטע . מכוקט' 5ס'ג לרדוף קומר הח5וונ' חק )וסם
 "רק ר5ט סטני המורה סטר סנכ1רה כמ וה61 . יזי ח1ריטסו הרכי 6ר'ק גחכנו הקומר ממנו )ה:קסע)'1
 כחייטי וההכר . הסכעי1ה כקוה הדוחס הגח קמוח 5)1 הו6 ה:טסי1ה גכה1ח הכה ס,ס טמרו ,)"ה
 הכעס זכה מת! וקיניו י' סימן "ס כטמרו דגלו יתגזר וכן . לעס וזיגוגי שסף )ת115;י קר6 י"רסימן
 ע) מוגים ועוד . כ"ג( למ"כ מקטני 6ח5כ ;כנע גי הרקיח ע"ד . eD ,e'o~h וגניעס , 6)טיס עםטט!ות פטמי דעת %6 נג'הן % העוזה והנכון . הם המהעולר ה)ק' סגי ע) . רנונו ההקוה )כמ :63לגוע
 ע) , )5)ה,ס טניסס והציעה הסטטוס 16 . סינף כמו וכו' 1)סכמ )ר1מט הגרעה )ענין נך 6מר "מרו,ה
  סיתכ%. כתו og?h5 טס וטונחו ור.;גיעה. הטעות ה,6 הקלכם גי הקהטוכ מקו סי' כסני קמרוזרך
 : טמיס מלכוח )גכוד טנהרוק:ס b(h . הטט!וה המגח ען רסס) !ג5ר דברנו )ר5ט'ה טנגו ככר,ככן
 דנקוחך מ71 כידך חשה ו5ח נס ט6ף )ומר לפס . הראשונה לסבה שטרומסים ההגדלהעם
 למדת נוסמל כוה ויט . ומרוממים מגזי)'ס טה0 נמו כר6ט1:ה הככה וברומס סתנ7י) הנתיחסכורכי
 כדי לא : מכו6רח והכווגס , וגו' המנס רוממות עס כהשכחוכ

~antw 
 . וט' להסיר ולא רצונו

אבל
 הכמיס !הכמידי חי4 מויקי ומי 15ן 6ף 36י' 6מי מגרגין. גירד סוק י) למוס ט'ד סוס ס)טין ובאש(
 % וקותו מלר מסיס סמהפ:ס סרים גמ1 מגמיס ח)מידי קיגלי סגוגס חהפ:ע גי . גנתך ס' ויגועי אוטמרגנגס
 עקור :::) כלס );מ כן5 5ע'ס נכס :ן !ממהל );ג:ס ד1מס כדנו G;:S מ:, מטד וגגו . כ;ו:י1ת סגמוחס:ימיוח
 : עמו 1ס11'6 קלע מיגי"מ

 נחסדאוצר
 4 מזומן מס גג) עמריו גג) ס';חפק . ההסתפקותטרח
 פקד 61ת ומדם , מוירוס יגש ,)6 נ)ג7  )12(1 סר.גימגש,
 . 5יס נ! גסי רזה מ) . והשפלות : ט1ג1ח המדות)ג)
 סו6 וסרגה הכרפס מנ'ריט סס כ' )זיוה , כמגמ'ס ידןגן

 'ותר סוse 6' 5יס מגג. 6תד ג) ע) סמו:ג'ס עינע.מסס
 וקים 6יס )ג) :ג,ט . והכנועה : ממי לפסיס )ו;יסוג
 ,וגס מר"ג )סס הסד 1)גמ1) גסו גג) 16חס לטגוןוהושק
 גנ,יי9 1;ר. ההגדלה עם : ושוס . מעולה מרה וכל :)גו
 ו)ל6 . נתסיס ס' ch1(o ,מגס ומסגם ומרומס מגד),ס
 . רצונו שיחנך : 5הד וסב) , כר5ס1וה ססגס רוממותקם
 : סשה 'ן6ת . וקו' להפיר ולא :  שזג  לרר )ןטיחן

ההדמות
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 דבר כל וספור האמת בבחינת הפועל שכל אל ההדמות נעכור אכל קצפו,טעליך
 על תהיה וכאשר . השכל ממדות הם ואלה , הוא כאשר ודעתו לו ראוי שהואבמה

 ובאיזה דת ובאיזה תהיה תורה איזה על תחוש אל האמונה טז הזאתהתכונה
 , הכניעה לענין דת לעצמך בדה או , אתה לשון וביאיזה דבור ובאיזהמעשה

ולרומם
 במה : סלמת ג,יול . האמת בבח.נת : סיימת .ההדמות נהמיאוצר

 במה דבר כל וכפור : ;ן ט6מח מס . לו ראוישהחג
 )ס)) t,hlc י') . הוא כאשר וןעתו לו ראוישהוא
 גו טיס גמם דגר ג) )מסר סי5ו' געתי סר6ס11ססקנס
 5מחה1 ט) טיסייוסו 6)6 מנקם 5י,1 ס(י)1סוף גי ול),יצג ס" גרגיטי 1כ'ס , סהר"ס מן ס1Qh) 61 דוהו וחרטת53מס
 אל : סוס 1lur~1 סמדס ט) . הזאת התכונה על :וגו'
 רטש )י4 )ס1י1 הרר . תהיה הורה א.:ה עלחריש
 ,D'DIO 1)6 )סלבס יירו 6(ל נגר יען ;ן ;י , מויו טחקויגע

 :5מר סרס סם . תורה איזה : מ6מחי1 כלמס יהיריו
 . דת ובאיזה : ניטקג מטפטין יזרו מ):1ן להמוי סור6סע)
 )ספוח סס51 סלה גט) יפקוד 5(ר . טעשה ובא.וה :נמרס
 סרס גט) ט)י1 יקמל 5"ר סדג1ר . דגור ובאיזה : דרת)1י
 מי1מייס וסמרת יז1טיס oDhn וקו , ס' 6) גקר15 גוכדגר
 גו יגמר 5;ר . לשון ובאיזה : 5)וס ט) יגריד 4'כמוריס
 : כ,גי יח פטומן סמליך . ברה או : (rllp גו לסרהס"ס
 6יס גם שיורות סוס טית פרי סיסים . רבניעהלענין

סיסיו

 ידערהקול
 סימן ומניעי הווגר נו כיש . וכו' בעבוראבל
 המשגיס המעריס ")ה כ) כ' וההווה וי"א.י"ג

 'VV סוממס הס כיסר רק , עומס מון ישקטו)"
 כיריעת פשע) 4;) הה7מ1ח הגעת 5) 075ס)

 וספור olpn b~r1, כמו טכעי ע) דכר כ)5מ0ח
 י"3 סי' נרכיש סה1ויר )מה רומס . 1ט' דברכל
 המהש ע) ט'כטרהו eh מכקס "יננו ה"י)וסוףכי

 ססי6 הימינן ע) הקרן סיססר מכקס הו5כעסי
 כאשר ודעתו : ע"כ , וט' הנ17) הג)נ)גמלכ(
 הון ססו5 כמו דכר ס) "מהתו להסכי) להכין .ותא
CD15, הם ואלה : סקדס מה כי15ר )חספס והוט 

 סיס ה;,כרוח המ17ת מסג )6 . השכלממרות
 5מ:כג כי . ,הר"מ המס כהזקי המהעורר הכהוהקנן
 היטכס סכמות נתקון הסתווה המכוה מסוג קם%ס
 גון : כ5מ1ר הטי)1סוף 5נ) המכונן כעיקרסה51

 Xh )כ) יקח 5מ1גה סם כי כהכנו ככר .שאמונה
 סיקי'פסו פי גוי נכלל ומיי .  ירפסי ס5ןסיקיימהו

 15 מנעיה . דת ובאיזה : 5)היח סהי5 נס ימטנ %ר . תורה איחת על : ראיונים כמכרתוהסי)וסוף
 מעשה. ובאיזה : למונס כסס נכ)) ככר העיוני כי המעסי, הנק ע) 3כ"ן יורו ותורה זח וכנס .ממוסיח
 כורש טיו טל יל%כסו לצפיר בגפפ יפיגיל מפריר 4 יורו  יסרס ההורה כי , )הון היונקת הטעונהסי6

 דכרינג לכיור כוס הנטרך )" הריסונה OJDO לרומס וקט% )סכה . דבור ובאיזה : )מעסספמעגה
 סהוייכ כמו ווכחו ען 5הן ))טון VDIS'Dn 5)) ויתרון מעלס "ין כי . לשון ובאיזה : ומוגכ)'סמיומ7יס

 לס  היסטין סהמ)5כיס ג6מר 1ט0 . סק7ס )4ון ויתרון מע)ס 014 כנה( כימן 7' )מלמר המנר6))
 יבפטסס. גרגיר, נפפסנס( %ילפססיי,  e~bo  טניני כל פגי ס*( כ% ויגס פילסיגיס. פ1ילספופוציסינו

 יפטיס נכלל , פטפפ יייי1ס  ינ%ירי . ילטטיס (SIPb יפיטני גלללס רם orthst  סירס %י1י פל נתפריכי
ID5Dbilg רסון ובכיוס רגיר ויכייס ובתפרו .  לפון  onh , סהי6 . רבניעה לענין : טמור הנטר הרי 
 כשיפיס יניס  לחקין סטיי סססספווס  זכרין  יסספיי . ספיוויס  לטלפים כמדיח מעקום יחר Sb )סגה6כן

 ירך טרומים )ס1ן 3הר כ' , ומטנ)  ומסהר3פ%כל
~DID 

 המיסוס הום געגיני דכריס הרכוח )כקהי המנכות
 טעם נ,כרו;ו ודי . )הכיר )6 כי הס וחקננו, מ5ד דייך סיייס גמל  גפיטר ירקה שן , )נו סי6חמרטה
 טס 4 סתפ פאס כי ,  ופ'  סר.סתטקוס מדח  ג'7ך חסלם לוס ומכף  לספרו דגליו בגו) זרך6מ0

 3דס 15 טונס,  ע1ס רקר %סו לריר כבויי יפנם ן פיליפ טילן 11 פרי סיסס שילי יר כשיר נשתיor  למוסוי
 חכירסמ נפלפי שסך רנר  ים יסכייפפ סט%ליס  %י יינן . ירסח כפכפי ישר  נלסווי נ,הר וט' דח)עקמך
 מטת הוריסס מוכח טוינו הוט)ה ל% טסת  מן ססטלוס סטלנס פל  לייריס כיסס יסר  גס כריכיתלמטרן
 (SDD~. כמוזכר 4 די הט)נהו 1)הערח . %מרו 5מד דכר ע) הסמ1ח סני כי , הסט,1ח כ5ן הכיר )6מה
 אסר  וברין כוי  סיפיפ מס מסגי טעס )3קט רצוי , סוכרנו כמו 7נריס סגי  הס וסמיפס  ססלליס 605ך

 לכרינז למירמס חיל סמח"ט סרג,ני כעד לסיוסס סכויטס נ1כירס לי די כי סיביר יינטר .יכפי
 יסר סם טגרוו י3יייר לפי  וגס . דגרנו כבסר לטפס  י1מ %סר %ס יפוי יכלר סל%  ססייוגי  פדרךפכסול
 יפךיפ כל כלל כן %הרי . "( ילסנמ  לרופס %ליי  טסתך OD ויי% .  לילסימ ר.מעס ססש רטספ  פיפסע"נ

נארו
 רשי אנס גי olh, נוי א1ל פרפו סםפלם  כפלס סמקן סטו 6) )ג6  6ין כי קילוס  וכרון סיופיי*(ואששה

 קמ6 פיק גמ6מרס . כג1ד1 ט) 160) סקן'ר ג)6 מס יו'ל פנסו ל8 81פ ופל , ברייס ותיפלי o)~h נביי,ס  סיויו161
 anh~ יליפל וכני י'( לסם טויפר גיורו פל :פסל פססי  ם6ול ,ט,( מס מפי רג 5מי יהדס רג 6מיליומם

 פס

 ר6ם געי:ין 6הס קטן  eh סלי ישפרו כנני* פליו ספד כן ופל . פ'כ , יטפו:י ופי  ויטל ונסיג , 111'  וינוויו 1ןששיטוי
 סיי)1סקג 'ט11 )6 סמקן 5) 151ה כיתי ססס)1ת )היזה ופס . חקה ש' שווריו סמ;0 כנהג גמז , "הס יכרם)מגטי
 : 15ד1היוע
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 )ג"6 "סומכים 'הם "אם , מדינתך ואנשי וניתך מדותיך ולהנהכת ולשבה%רומם
 חברו אשר השכליים הנמוסים לדת לך קח או , אליך ושומעים עליךהמסוכים(

 אל תניע ואז . אסתתם על החב כללי תבין אשר אחרי לך שיתכן אופןבא
 שינבא ואפשר . הפועל השכל ר"ל , ההוא ברוחני הדביקה( )ג"6 "הדבק ר"ל ,בקשתך

 : נאמנות ומראות אמתיים בהלומות העתידות ויודיעךאותך

 יהורהקול
 הוהנוח סדר כי . וגו' מרותיך ולהנהגתכלמרו
 נפשך זוך : ומדיגהו , כיהו , עגמו ומהנח , מסהט6
 והמעליס המיות כ) שהכויה הגריס )סי כיון .1ט'
 מס 1D1D והוך . הוכרנו כמו הגן כהס )טי)וסוף"ין 5טר עמס המעמיס )5 סמטכ)ח אטט לסרתההיה
 חשית סי5 האת והמדרגה כ5מר1 ריטונהשס"מ
 מן obolpn עטו חטוג "טל קמרי וט'סרגעס
 . וט' ותסוג opnnh ען ההגמות o)tanכמששת
 גהכגת 1עומ7ת חייה אטט טהרת כ' כוהטהורה
 מסמרות וקבע כהמי)חו סופו נען כ5ן 6ף .המכמ1ח
 6מתהס ע) המכמות גאי תכין 5טר להרי וכיה"נ זוך כקט הר ט) וכקו כימרו , הר5סו;יס3יכריו
 הגות עס יסג ה)כ 11ך כי )ומר עוינו . וכו' הניע751
 כ5מירהו הגקגין הדכרי0 הן ומן . המכמותכשי

 )פ' יקרה 5סר הסס טהוף עז כי Dbh .הנוכרה
 נכס !נפט סנה התוזכר אטט גוך כין זהני15ר

 כן ע) . סיכל כמו המנך כמגרי כ' סימןסמ1וכרת
 כמע"ס וס)כ הגנט ו1ך 6) מכוון 5%1ה 6ניסכתי

 075 ק) :פסו ה71גך גהן 5סר הח1רי1ח 15המ7ותי1ח
 ותס6 הטמיחיוח מהשח ומנופט ממורק מונקכרלי
'p'Dהתכונס ע) חהיס וכלסרשימרו ומהכח והעוולה . והיסר ריעוב נחייה כריקם nhrn 6) כ5מ1נס מן 
 כי וכו'. )דח י קם 15 וכו' חורה trtb ע)חמוס
e)nhוך הונמך מגמתך טחטיס ווכחי כוה )ך 5ין, 
 וכהוו תורס נהוו המ1גכ,ות י.מעו)וח כמדוחנפטך
 טרט' מימד מעטה ט;' הטhSl 6 , שמור טחה'הדת

 כינחך 1פוהר נטך נוך י ס'ג'ע וגרנדמי)תו
pinp)דכר'ו טההס וזהו . כמדובר הכמוכהות המ17ת 
 באיזה הלב ווך בקש דבר של וכללושמר
 זח וכלינו תורס ג5י,ו ר") לך, שיתכןאופן
 כמכמות ,)מ71 חט) זה סיהיס 6ך , טקיס כמוטחהיס
 רוקכפות כללי תבין אשר אחרי b~rl .עיגל
 "1) ;מקג המעמס טלין מ7עחיך ככר כיוטל

אמר
 נחסדאצנר

 וליומם : סמיו )טס יסיט תנוס וחח וגשיס:שיו
 : פירנס יצגי ס' ותסלת י1:5נס המגס 5הולשבח.
 מהתיו יי ט) יורד סוס ידם י.הי0 . מדותיךולהנהגת
 שריס גתו גוי . ובוהך : גסס ממו )סוהגמ וחוורסשג1ס
 גי סמ6מיניס טחיך ססמ1גיס . טרינתך ואנשי :)מלמנהו

 סטכן 5יר כמקת . השכלים הנפוסים : שיך %ת7ס
 נר6ס מנמס טון . וכוונתך מגמתך ושים : 16חסמזף,ג
 גגו11ס דגל חוס וטפות ויחטוט סיוימיחסג1ווס

~fD 
, 

 גימר . נפשך זוך : 5'( )הגקוק ק7ימס ט,'הס מגמתנמו
 גדי :610 גמץ"חו סוס )גגו 'כיס יעטה 5:ר מעטיו%

 ז"ש X11?C1 סיטר 6) מך1ת,1 עקמימ1ח וקפאי (lce%שם
 אשר אחר : ה)נ תמות 1ג1ח . הלב זוך : 1)הכג'))סגין
 bm עליו ה)1' חג) 6:י ס'הז . החכמות כלל'חבץ
 טסכ))יס ומלהר . הומה ע) ויסודות מגין גמגמותסימור
 06 יגול )6 16 וג'נפר, גהק נקרנו נעמיסוכיסודות

 יקרץ 60מת טס ע) וטג'פ , נעמיס כגיוס 6יוס )ויקרי
 )ייי סמלג')יס גמטטיס )סרחו) ירפס ,ס ופס .ג:מ)חו

 תרן DC וסיס1י1ה סג%'ס גטיקר 05 מ"6'ג 01אט י111%
 מכו 5הר סשה 6ח סמוכגיס סמס:'ס ינטיפו מס ,מהססו
 הנו מ"כ סוס ספ,),ס1ף . אותך שינבא ואפשר : עמוג)
 ים 1גניווף , ס6זס נמק ס6פסרייס סס)מ1ח ג, וסור)ניו
 סי יפשג וגלזגו , מטרנס ורוס סוגו6ס ה0)1ת נעיניוקעי
 נסק ;יו וע) סשט) סיג) תהי :תוה .)ג: סמכ סאי5יסגוי
 קצי שמר hSDD ולגן , גנגו6ס( דסהס ולוודע ה1י1נ0ג)

 ס:פ . ספ')וסופיס כמוו יוהי יקר )עטוס סונט) ספג)יחונן
 סעי%סו"יס ישמו 61 ולמס . סורחוו מזעם ענחס רחקהמס
 )6, ונמם מטופס, וט ומש ט)5 מס )6מ1י ~nvnth,ימת
hhח!יושו ושטווס . מנ61)ס 6)יסס ספוט) סיג) ס51 ופוג 

 oht)lo גישאוטס
~'D1fi 

 , וקיסם וגסס נגוס ע) מנגוס
 ואייש . גמז יסר% שיט מידמדם ססנו)0 051 גס0,61
 לסיומם המג"ד סוטמס יי'גס ,~qa מנד סטגטק(מגוס
 גטקס וגמלם , סע)תוס נוייח פפי יסרק) ממק"ימדוגי
 omt) )'6~ סקרקסז מיחס ח,5 ונטרם יזטחיך גגטן16ו7
 סעגטש סגוונס סרי סקייהין מרמס מ,6 וגערם סומרגססו6
 גטפש, ס'6 וו 15מר סו' ונף 15רך גטרס וגלמיו ,בטויס

 : 'תרססמעיקר
שפר סבלנו מטניס מן 6מד ע) רק ענמוחו משתר,סישס1ף
 בקשתך 'אל תגיע ואז למרו ויהב . וכף טכסיס היותר כמעסיס 6)6 כנס 'החמתו 1)6 %רז Sih)מע"ס
 טיג,סק( ס) הזקו טמן )כיס נסס "סר 5מחהן ע) המכמות כבי הכגח ") ול6סווס גענס מוסב ,וכף

 וע) טיש כמו כומסיהם המזך )הסוכת מ6ד שכיס הכי15ר Of וסגה . מהסכתו )טי כס,)הס כרי5סומלכזו
 וקש . ,aff ט' כמי הטישסופיס גסס ממורס טכחכ הס . הו' שינבא ואפשר : D~lb ו% ttnrnbק

 ,y'r נו' )ני5 נקרגך יקוט גי sp ר6ס שרטה הרמזתן טופר ממס מחמ)ף 510 5,)ס 11 וכ51ה עניןסנר5ס
 ה6ש 'DT )6 עחיזוח בו  ידעו )ג51ס גם לטויס כקנח מסטות כי 5מח סהו6 ימס הכח1נ סירמ1ויחק
 )עהיד יהיס כיס )5מר ר1מ גו וחכך יתכויד 5כ) ש יכ6מקין

 )כ~
 הטי~סו"יס לו ויקרירו , שיוני גמר

 ,:הי:
"(1 

 נמגג ח7כק במזודי( )ל'5 3ה7וטה הנמי 3%י . 'O'ht1 למני נה"מח הדבר 6ך הדנה ס3ח יזעו

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



המךירי ראשוןמאמרסמך40
 לשאלתי טפיקים איש שך , ומספיקים נכוחים דבריך אני רואה הנוזרי אמרב

מפני
 יהורהקול

 hsnn כי נ3י6 יקרץ הוה וסליל . ס מחטיןתנגד)
 . ב"כ , יקמר "סר והמוטח הקוה 'כ6 כן וע) .הו6
 פרק לעגי המורה טכתכ המסער הכמ ענין זהוה)6
 נתעפ ויתחטף bn(otj גכ) (bsn טהו5 63מרומה
 נדונה י,טנמה גהס )6דס 5סל כעניגיס סגן וג) ,ונרכ

 כעלמך תמנך onhn עד כהס מטועעחוממסכתו
 ויהיה lSbO(' כענין כך עסה "ו כך 5תר ככרלטגוני
 חוק ומסערו טזמיונו חי 5זס מכני וחמ61 , כךהעפן
 יהיה היזהו יומה 5סר טכ) ט5טסר TD נכוןמ6ן
 תעני:יס רגוח זה ומכוח . קותו יהיה 15 יידמהכמו
 וס טמכמ 5)6 וטויס ומ50הריס  o~mipרייס
 ויוקיד כ"ס ההם ההקימוח ע) הסל) יעכורסמטער

 . ע"כ , וט' ענ,מ,ת עתידוה e~h כני קות 'ניןו הכס וכוה . ומן 3)5 טוה טיהס3 עד מועם ג,תןתסס
  יפ לי בררן יגורס  בריר כי ן  בריס לוקוס  פיר  פל לפ"ר(  ליפפיי מפירוטו הר6לש 146 טכוון מסיסוט
 סרט3"6 דכר הוה הכמ וע) . נוע , מכמס כדרך )5 , יהיה כן ot~nibl )התכודן כמ )הס טיסגסמ"ם

 כמענוה ןעהו )סי 6)'ה יעץ ס"י)וסוף ניכרי הגה סמווכרח הפוקה 5מ:ס . חקמ"ה סימןגחטוימיו
 רמו מה דור הס הפי)וסופיס כי כחב י"ס פער וירק פ' העקידה .3ע) כמנס . ,6ח )5 ו6ת ומיה .המכמס
 קוה 5מ:ס , ככה ע) דבריו קנוח 61)ה . רו5יס נ)ח' היוחס עם מהם ונ"ן15ח נןו)ות )עומס כימססייגע

  פל סגורו הק7מוניסגטי4סוסיס
~htSn  

 , )מדחס מסוערת מדתה וסמו  DPVT )סני מתוה הס הנס הת"ס
 5טר החכוגייס גמעטיס ג"ות היותר גן ע) המכרים הנכון ה6זס גיחס

~Sb 
 יקרץ ה6שטרייס הדכריס

 ההכןהייס 3ע:יניס והידיעות המוטג)וה החנח ") ססכ)'וח גמע4ח וכטיחייטר , ההנהגה נעגין %b*ע)ס
 oc1:no "ן וממנו ההגיון 5) מהדקדוק כלפוך מסס מגס יעלס כלסר ופה . כהלכדה נכיל )סם*וך6

 הקהיה הריגמה 5,)ס סיקלה מס 6) יע)ס ומטס הסכעיח 6) וממגם החכות מכמת 6) ומטסוסמפטכם
 העיו:'ס 1,5 פור )הס (ot~pn וכשר . קיטו 3תקוס ומעמך ro הר 6) טענה 16)ס ההול הקיט snwנגר

outw~סתס נעג'נ'ס וכשרע(מלכוס דמיונייס דקיס עיונים גידם כסעדו ה6 ottn~h) , סריו יקמרו כנר  
 AID'11  3סס  סהוטג מס כ3 0וו טדי וס3מ0וה 5)היסמר0,5

 : fp , וט,
 הסס כקודתה  הט')1םוף  פיס יפל  טפת ח% היה כי יוכ'10 ס37ריס . וט' דבריך אני וכששפץ21

  פל הור5הו גטי ית' הכורח 6) כס ohnh "סר מעסי כרגג)ח 5וש 5ין ופקל וכך כךשתחי
 הנייר 16 . 6)ו 3ד3ריס 6מונחך חרבין 6'גה הרעה 5יכה )י סניי ויפי רלופ.  e'ntb פ4 גמולןולהן

 כעוס וידוע הסכ) מגמחס כי colctnl הטי4סוטיס ממסע יהיה מה גהוויש שיו חסוכחו "גי 6חססי)וסק(
 , ינמרו 6סר דה 15 הורה טי ע)  )הס  סיחכן קוטן כפקס ומנתם ($o  כווך נשסס Op1i קוס וגעש)יל6טופם

 )'הס 5ין כי כדבריו והעתה . כרירה ד)יכ6 , יה6 מס המעסה ענת סחפו) מקוס 51) יטמר וס ש וסגי
 ומכסים nOIDn מ17ח רק  לפ%הזו גרנה מעמד תעטה סס יהיה )6 וגבן . ר.ע3רה דרך ,וקחי )טר6ל1ק

 כסי וט וווכח הגמידה ולקוח הגתת קור בעורל סיודממ 5ופן 5יוס ע) טהורה וכונס נטת גלחג6ו0יס
 ו)סדימו הה,וס מן )בו 6ת )י"ס המל כהסיח כוגהו חמסם דנריו כנטי וחמת . ופעתה סוכלפשכמשת
 , ר,ויס 5יגס תעסיך 5כ) הטר6 %5 ר,ויס טנחך נקמלי ר.40ס כרישעה 3ע1מו נכחל גלח מעטםשגמ"ח

 ועס . המ)ימוהו מר6סוחיו טס 5סר סומיונוח וקווי מדקקן. מסנט ככסס ידכרו סו6 ס40מהם 1Dbומ
 מ0סכהו הי5 6מח סכה 6) 416 פכ סב) כי , מפסס יסוכ % ah %ק עד , לטח טעמש obnnיטפח
 סל . ןלס  במויויס מחישיו 4 י6ז  לפר ג5,ס %תו וחלי6גס קניו תשמח חמיי וה ע3 יימשמח תלק)

דרי
 סר6ית'ו וכמה גדעתי טענה כמה ע1ת' עורה ככר 1"מ סימן )סכר 53מרו המטך כע1מו טהעיל מס
 רעיונית כמויומח יוסי כמסי) ירקה מן )טומ ההת וט ר.כמיד ר.מ)טח מוסר מדרך fD . o)lb, , וט'.כמ4ת'
 6)פ דכר הוסיף )6 כי מדבורו )ו יסה טחיקחו היחס , כנה ע) הסולחו שיו ככוץ כן 05רי ונס . מלס)

 כסתוע וימי סוס. כדבלשי
 רומי

 משנרי "ג'ו כממהיר , כפיהו מענה י,טי~ס,ף מ61 %ר 6ח
 obnn ככסו)

 דכרט )כ) הפלוס דגרי כניס כי יהיס ושתונקו כו נססו יסרה כ' שיק  בסומן  סחויק סנוגרח, דלם שיע)
S)hוהתעס , טיג6 כמו הפילוסוף "גי )נוטת 3ע1מוחו נרזה תעטס טס טיט סטק כלי המוריס מקשטיו 

 וסם: . ושח)הול עקט 06 כי וט 5ץ גמ7וכר O'DDD כתה עד נסגס כמלוס מהקמץ )ט וישגעק)ק4מע
 כמדרגה: מחתה מתה )לי)וסופיס  6'ן גי פל  ויפלייי . הג) 16) עניו סהוסכס ממה גערו ר.נעמד יפסחננדוס; מ1ד הכ' . )מכרחו מקוס עמו יוזח )6 6טר מתומו מ1ך ס06ח . הטי)וסוף דעת סמירת ע) SDW סו6שתם.

סנטרה

 נחסדאוצר
 ילך 6מר וגו'. דבריך את אני רואה הכוזרי 8מב

 סדמיו,יס הקירתי גג0 זיע 5' נפ" ספי),סוףמגוע
 גטרילי ולונו עיתו נגף ,פסו ולס וסחורם סרח עמודיולופף
 יו,6 מתייג דח ג5ן 5ע 0'ו גי קומר ג16מרו געוושקנזס
 גנפי ע) נמגוג 151טוו ס6דס חורה 11ת 5ך טעוןשפי

D~ynoההוגם מפן 6ע' 6נ' , )גין )ן יס' לסגלת מס ע,)י') . נכוחש דברנך : גיד טכסו גורת גסי ס5מח פקס( 
 )דגר סמוהט מ1ד עפך 5עטון 5ך , סמקירס גדרג'שמן
elhaמזהם  ועוג , פייסי  ~ודי  פיליפ  פירי שהו מלגס 
 . מפיקים אינם אך : התקירוח ר,0 רעות מן,יס מת)5*סר
 ט) סט3ח ו)6 סוטי) ))5 ט,רת ו5ריכחן ערמהך כ)טס

dhwt)hc יממו מלטוו וסוף . גס Sh ק"מ( תחספס חלק 
ג6,3
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 41 כאהכוזרי ראשוןמאמרספר

 היתה זה כל ועם , הבורא לרצון ישרים ומעשי זכה נפשי כי בעצמי יודע שאנימפני
 שיש ספק ואין , רצויה שהכונה פי על אף נרצה איננו הזה המעשה כיתשובתי

טעשה
 נחסראוצר מהורהק%

 והמקומיםספו%
 הכלמניס.

 נפות כי געצטי יודע שאני ספגי : *י0מיסלשןגי5 סכרהontto 'bS 0 עם
 DS' מפ, 6'1 גי סחררת עס גדשי . ישרש ומעשיוכה והמודיע המוגף הסיע) 3סכ3 להזנק מ6דלמוטס
 ומש 1'1כן לאמ"ן 5מי סמיי יק 'ייע'ס נמעייסגויס ומסיטה . הקסמת תסוף כמפל שתייםלחתמות
 , הט1ע) )ט;1 )שמוח טיגונו מדיח 6מר ישחד) סדקימסךמ'1 כסימן והט)יטיח, , 11 כססק6 הטחים ds)ltגעעפ0
 נ:'::"נ'ע':"ינ5:ינ ,יןםי: "י',.:.ב.5"ש, גפ כו)ס' סונט ם5ני פויפ יייי פפי' חייי  הייי יויסס יסיךיני לו  ייפס  נפילופוף %ל טרו ים יסף דנהיל וסתה .וי

 pb מ' ובסימן . וכו' 6))1 )כלר אליך וט' ס6)סיס כד"ר שחו ניסר טרו)יס מי ו' וכמשן . וט'שלמקח
 ומססילוס נכוהיס ךכליך "גי רופה )ו ויתמר מויו )ס0ר )קר6חו ינ" כן ע) וכו'. )הודוא נומסכדעח
 היום ה6דס 6ח נרסס מן כי . DIDtS'DO' השון פיו היכיף מס כסי ע1מס מ1ד סרוגות חני עסלנג'ס
 ת% 6) נרותיו )הקיר והרג)ח הסכנת דרכיו וב) ואכו כאיותיו קנית , סמנ1נוח כתחוח עטר nmh טוימע)
 מכרחך, קטי י1ךע ג'ונו טפה נס 6ה3ה גס ה7גליס מ)קיוח 'סחר ית' ומטמע ר.מ7עיוח התע)וח מגורסטס

 )הסני" מ06ך כהה . )כשול הדומה מן 3ה0 היתק ותש טונס כ) מחוקריווססכח
 מערס )יתרון ספו

 סכסמיס ולני לעסה מה 6נ) . הספיח ההקטה דעת )מו61י חסרים ao נטהיס 6)ס בכליך וכ) .ולומתות
 המעטם 6ה )כקם כלתור( רפת תעתיס הסיתו SD ספק 43 הו6 נטן נכי )יאה מוען כמקוט ע4גול
 ספני נע,מוח,, ;רנה מעסה מכקסח )כי "ח כס )'6ס nUD 6סר )טפחי 37ריך יסיקו )6 ופס .מלנוי
 ע) 06 , הביא לרצון ישרים t~yo1 )בג וג'נפר תהורה ככונס זכה נפשי כי בעצמי אדעשאגי
 מת ג)ירוף )מילון מימי הכליחי ושה . דעתי ;עיית כטי ממט הגורף )רנון ו6ס , דעתך )סי סקירונ3ד

ownnהסוכ 37רך מכ) ךכר נט) )6 , כק1דמח וכרת 6טר והעג הנסס ו1ך הסנת' וככן , מעסה הקמוח 
 אף נרצה אינה הוה הטעשה כי הנידק נמנומי תשובתי היתה זה כל ועם , 3כ)ן רימעסהגכסרון
 )ר1ה כע)מ1חו נרוה מעטה מ,י16ה ע) דעת נקוי ~otn)h מ6ח 06 כי וס 61ין , רצויה שהכונה פיעל
 גו יבהר 6טר נכסף המעסה יחכ' )עכרו וכה ונשי רנ1יה ט1הי טיוח עס כי הודיעני 6טר otn)hnאשי
 . עריק מ)כ1 6ד1מו 6) מגך יחרנס גו 6סר מיומד נלוח נתערס מענדו יןי קורה הן , שיו!'קריכ

~Stbt ישמח שמנס % ויו' קמחתן ע) המכמות כהי תנין 6טר קמרי )ך טיחכן 16טן 63יוס  האגשך בקי ר3ר  טל וכהו קמור  63מרך  בסירפס סגה )ר6ט ענינן הנגח 6סר סמכמומ מן 'גסה נגסי היותעס fir 
 המלוס נדברי ;וכר )6 כי סמעח ה)6 , ט3ה( חיקוין דכריס לטילו כמכמה )הודיעו היאסרך  ממכרוברי מהי

 שרפ וך6י h)b , חמש מסין והמכמת  ראויה  פסמווי b"Dh  לריי %יסו ~or  ההמעסה רק . ר,מכתסשלמוח
 כפל סירי . לי טיחכן  %ישן  בייני ה)כ גוך ס%קס שמר פיח וסקר  3ו חלוי סהכ) נךו3 עיקרסמררה
 . רסיס כינס fatnn  בערו יללו יסרני לי ודרכי רייס. פכיווסי גיפרו וופסי ציי יך  מל. פריךספ*מ
 להסך לרך פלכי רברסי על פ14פי  nbr . ולדעכו יחן מי ן תיומד סרתי כאנוסן ה)כ ו1ך )כקס אריך כןו6ס
 פכפקי  פלריס ר%פ  כתפיס ,י קפ ובסס . % ob סי% היגחך סכפפכומם גל ככר בסיעו ינגס חיברוירק
 כדכריו סקדס O'p'DDD לטין כי )כרך %ל  ויפביפ . קרס סכור ממולה רוקם  מעטה מרקהח (InDDורשף
 ד3ר יס  טיפפייי מס ומהס ככתרו י"ג סימן המכר כו נפחמה כגר הרקוח מני OD ראיה הסטקחע)

 הסטיקס ע) מהטסה tp'bnt,  יכרית ייילרי  ב'( 4ספיס סירהב  ילשין  ייינן y'D' יר',  ע4ו ירפססססיפנ
 סימן כסיסי כן גס 4 מנע op~n ,מון ודוגמת . והפי)וסוטיוח ה;כריוה המכמוח מן הרקוח סני עסלטיה
 תשקש מפיס מווים קת"7( )חה)יס הכחוב מלטון והו6 . ע"כ , ההורס לטסט מטיקים ויותר 63מרוכ"3
  הרנוננו כטי י  5ימק

 סוס3רניי
 רטש ס4י 1b'x חס עלתו וכוי . נסס" טס5  מן מססש ילין

 , 3ו5ו ערס eOno בענק ממסכתו מקדימת  סוכרנו מה ע) מורה וט' ססובסי וייסי  סיפר הס .ספפ ,תויי
  6מ;ס כי , ירו'  טפטפי  טרייסיו וכיס ברתמי  עלי גמם ע01י עורם כ3ר ;"ה סימן גימרו סהעיווכמו
 ה:ט:ה המקס 6ויו0 וע) . oslnn כמדלנח עניו ג6 6סר המ)וס )ו היה הה61 נוין מהט3הו קומחגערך
 . חקוס ע1ח1 כי , וטמא! ימין חס )" ))ך כמאך דרך , הנוכר ה"י)וסוף כ6ל מי hS onm המנך, Sb רנותמעמיס
 ד6חמר בע"נ מקן( ממוהר  ינתק דרבי כיתיי . קרן  ישפיר כממסע )מאך הרקוחו מנד והן כ6מ1ר, הטווחו מנןשן
bStl'vnb יס דרגך כהה61 6)6 ט )כר )'ה(4ן  ד6מויין ומבכיס ס6ני . יי  ,psn Ipn)Di מרון מטי פגי  ופטויין% 
 33"ר  ורבפסו . ירפי יס יריפ שוסי  סולפיט יסר  %פר הקז כיפ .  ומרנין פיר כל פל פילוס רמלל%יפס
__,_.._ רשענה כס עד סמעפ ומנס פ"ב. , יוק כ4  יפילפ בל  סל מ)ך ט) מקמו 5)6 . הו)מין  p'b הבריס  וכל מ"יט'

 ספמ ואיו 63מלו, הסריח Sh ,ו hs מתמה . "יהמר חחברה רלף יי דיי י4(, .י 4"י _..ן._.- ..(
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 ונבדל לאלהים וכונתו נפשו זכה מהם אחד וכל , בזה זה נלחמים הישובשחלקו ולישמעאלי לפרס מה כן איננו ואם . המחשבות כפי לא בעצמותו נוצה שהואמעשה
 צדקה שהריגתו סאסין והוא , הברו את להרוג ומנמתו והולך ומתפלל וצםונפרש
 והאסן . עדן גן אל הליכתו כי טאמין אהד וכל , יתברך הבורא אל וקורבהנדולה

 : השכל אצל יתכן שלא דבר זהלשניהם
אמר

 נהמראתר
 ידוקק ומטס מהמיס הורס גימר . גשצמוהו נרוכזשהחד
)hxזטהן ע) סטורות . המחשבות כפ' לא : גס גהר 
 ),ז5 גמקרס חוספסו וק גס,0 שסועי) נרפס מטפס נסןטסן
 גסימן י('),ק11 גמגומי , :גטו סטקמימ1ח 1)סמע ה6ד0סג)
 וגריו טוגח1ר)דמות . וגו' לפרס מה כן א.ננו ואם :6'
 מס ;קר5 ס;11מי קסקט ימרו וגני . המ(1רסמ1חמ%

 . ווי) י'י ס' גסני כאורס כתג וגן , מקורספוחטסקיתושו
 . ע'ג , 1ג1' ט)0 לחומוס %5 גמפורסס סר15ס טפחרפוד
 מוסדות )דרגיו יג6 גגפ1 6טר סוס סט')וסוף ט) טסןוגוס
 06 ס' גר6 ושחסו וניחנן . גונזו ע"ס גני. :ג) מססרס1ח
 )(י)1סש ורק מטפט 'כזע )6 6'ט גזי נס 5זס גוי ונםשדו
 : דתם שוי מהתה . תמיד גלחמש : הדרן ;ה;ס)ניו
 פיוטית גסס 'ס . ונפרשהגנרל

~'elDt 
 מס,6וח ט,מס

 ס5ומס 5יט' 6ה ,סרוג מגממו גג עגת גדמוס,טדק1ח1 כי טס . חברו את להרוג ימגמהו והולך :סטותן
 וט גטנס ותיגהו )ו מסיס ,רקס ג' (מוסג טוו 1)6"ג:נזו,
 סס1)ס גם ג) "עכ'( סרי . ומ"פ% ונס נפר( ס61 גסס5יס

 מקוס בנורק מן סמיומדים גמטטיס mlh בקינו סמימ6מ';'0
 והאמין : סג1רSih 6 נימס מעטם ג5ן סיט וגסגרמ ,לסרגו

 וסמק ר') . השכל אצל יהבן שלא דבר זהלשניהם
 כגיס ר.סגמת 6מר' )ושה סיום פסס )גגן 05 ס)%6מר
 סמפון 5(י 5) )ן וטס זפרן נ),ר.6רן ס)6 46 השקפס

 מסם "מר Sh סקיר1ג יחנן ~hS "מר 1ס ט) , ~tShפירשת
 )קגן יהגן )6 ג'ג ג(היהן 1)5נצ1 , סיטר טיסו יזיע מיגי
 %יך וצשס סטותן 8י(י ג) וטג'פ , ר.סכייס וגריס סניגק
 : נ'( ס" גסו4 יסויטקו) מע" . סגין 8ין נפרד גסוס 111)הן 5רן אנס קמן יזמ

hDN

 יהורהק%
 ע3 מיומית o)Dnt 11 . וט' כן איננו השם .וט'
 סהמוסכס. . ספי3שוף %6 מורקח %והיית הקרמם76גי
 עטיו סר,עיד וכמו 6מההו. ע) סטכ) 'נור בג)16)

 ר.ר6יס עטות )ך ע3 וע71 כאמרו י"ר ט' כטג'ר,מורס
 ימיינ_ 6טר , העולס מן כלס הלומות Sibגמטורסס

orסכ3 מסכמת גפ)ס ופה מונם )6 סלעי טהענין 
 כר,הפדח כיקרו העורס פנטי כ) 6ליססו "מר .ע)יו

 כמב. העקידם כע) גס . ע"כ , וכף DfiT'DDIהסמיל
 מוטת'ס המכמס הקכ) וכנר . ו% וימי פ' מבמעל
 מלנזר י"ג פ' המוקר 0כחכ כמו הדרוסים כקטכשה
 יפמפש. 6סל המפורסס סונר כי 6מל , מרשךוהז'

 1הו6 , מב) '6גן )6 רצוח פעמים רכים עתיםשהו
 Slhn הכס וכו' המה1))ומ ע) ~Slb ססקסיד מהטעס
1'bSh3'כ3. כיניה0 הקו "סר 6)ה והגס . ע"כ , וט 
 . פרנס מעש סם היות ע) בהסכמה סגה OnDTהיסוג

 תוגש ,כס )קטו מחס "הד כ, סוס כי ,כע,מוחו
 מעטס מכ) כמו כ"י וגפרם nl~nDO מן וגכ7))6)היס
 כנו סיס . ומש)) ונס , ממטכס נפישעג

~QID 
 גי

 מעסיגד גכטרון ט)מ1חו כ) ועם בו. נטטו'טרה
O'SSDגאי ע) החמה 1יחנרגו והנאו רעהו יכ6 כ36ס 
 מסכו דעת גליי 06 כי or וקין . כמעסהו )והסכים
 % orI )ו," כי , כע1מוש ;רוס מימד מעמס מסטיט

 הוריג כרית נקט מקמת מרב טי 6) נוי גושסיס.
 דרכם. )פ' (atntb גמעסיס וכה היססלווח
 דגריד nwt~h מנך הנה הסס1סה המו הכוונםומנגד

 מכ) , טקד0 כמו כב)) מעטס ככטרון מסת) מסגוכרי0 6מד כ3 היות ע0 כי , טס המע"ס כ3 ע)יטפוס
 ים)" bSI הטכ3 מן מ6י רחוק מעטה וה61 )שהיו גו 3סחר11ת מיוהד מעסה ק נס )ו יגמרפריס

 טוס.

 זך הריגה ממעסה מקמין hml רעמו 6ת "'ס הריגת מעסה הו6 הננוח הצליח 'ננהו hS 6טר וגימוםזח
 6)" כענמ1חו נרסס מעסה~os וי סיע )6 06 וסנה , "ויכו ע) ומהממס nhiS נרפסו מסחכן הוOf 6 סמך וע) וכו' גזלה )דקה )וימטנ

 )"מר- 6)י כיכרך הנמת "סר הדרך וע) כמירחו ע) )הס קרה טמקרס
 מעסס- כ"ס ימי )ר.0 סיתרו o)'h onlo nbr . וט' OnDn וכסינה דת וגסינו חורה orth ע3 תמס%
 ככס. ע) ראו מה כן איננו 1"0 כאימר, נעטה הוסנן 1סע1ר . טאחו יוכן 1)6 סטכ) ינגדהו 6טר כוהיהעכ

 יעחך )היות ככפנך נוית סני 6ס הקמר סמ6 וט'. יתכן שלא דבר זה לשניהם והאמן :חו' גוי זה ג3ממי0 להעתר ממט3הס תמת גכ)) הייסוכ י) 5טל ר,מפורסמות ההמות אטש )הן המעותה
 סיפוח ממעטה ומשח מטסך מהו ", גוה הנעת הגס , ע"י גמענחך נסמכה 1ע)יהס הסכמהס ע)סמוכה
 ,ס ואמס , נודחס 6הר ולהטט )הרהר גורך )ך 6ין כי הרטיית OO'rDn סטתי ל קח קהה , דרסתפטר
 נע1מותו, גרנה מעטה טס סיס ממנה לכוכיה טגיהס התמה ע) וטען הזהי ע0 כי "טיב )1ה : )סמי0ט6)
 6מן כ) כסיות , ק1כיס כ"הד ס;'הס סיהיו הסך) "נ) יתקן hS כ' , כדרכיהם )הדבק )י קוה "יסו ,סכ)

 1)6 כ"ג( סימן )כרגיעי כוס כיונק גכ3 וכלמרו וט. 16 סנה יכטר 6יוה יוזע ו6';ך מכרו מעטה סוחרסר,0
 " סימן סי6מר מה )ע1מח othnmn ס")ה הדכריס והיו . טףכ , וכו' הסוחר קנחת כשתי הקמת טיהיה'חכן
 הו6 קוס Of טיגגדו כמה )סניהם )הקמין 6מ;0 כי . ע"כ , וכו' דה כע) )כ) והרסס הטענה טס0 רולס6ר

 : rnhn ישל ,o~tp נטן ה61 ימד שיסכימו כמה )סניהס והקמין 6כ) , הסכ) %6 יתכן % 6טרסזגר
אין
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 : השכל שטנמתם מפני , אדם הרינת כפילוסופים בדת אין המילומוף אמרג
 )נ"6 מדול הפילומופיס אצל האטת מן נוטה שהוא רבד ואיזה הכוזרי אמרד8

 ושהסבה , ימים בששת נברא ושהוא , חדש שהעולם מאמונתםיגהר(

 יהורהקול
 %ר תתנסך ר") . וט' הפיל1סופיס בדת (4ןב

 , רגיס "!) Onolno הוגר ,זקה ע)מרנה
 וגרור "מח דברך כס,רג6

 כס)"
 ע) ההכמיס יקוקו

 לטילו עליו )סמוך וקין כהו סוהט נכר עליוימלוק 5רן הכמי יהי,3ו eh "ך התוסכס. סהו6ר.דגר
 הקוה כסטר עגתו הטיייסוף סי וע! . הימקנטעה
 כטכס מטקטקה הנ1והיוח ההקדמות כי שמהסיחה
 "1 כ"ס ימד 3הסכימס ההכתה בימי גבוהיםסריס
 ההכתה זין ט3כיח ctb~binn "1לנכס

 ההי"
 6סר

 כס) זה כגדדן ועהה . o~Sh הי1הסנה ההןקסקימוח
 מהמוני העט מדניה מהסכמת הגקוהה ההקדמהכמ
 הטי!וסוטיס ההעמיס הנה כי , עמה סכרה)היש
 "1ה )"דט ויטיף מוהליה )השמה ימיו עירו.סעדו
 שגמאם בי  גיס מ11"ו. כ) "וה, הכוה)ג)0י
 טילות הי" 3ה ה4י טהכ! היהר כי ר") ןהשבל
 תכסה osib וקין "לין 1וטי0 סעיגיס סכלסשחה זהי" . כתדי3ר "תחחן על סהכמוח 3ה3ג0סיוגו
 3ה טפטחו)יס ץ הרעפ ע": . פרתו מלרגמה

 . 0ליליסוליס 3רח "זגגה נ"היו "יי מר3התמוה
 הגס 3ה לעו0קיס סלמות נוהגת גפי היוחסופקיך
 כ! ו"תריו יעטון קטר טוה ירכ התעטה תטפליפוג לי 1רק טד כי , %!פהס פעיקה פה גיטןסיף

הראשונה
 גחמהאוצר

 )נו טת )8 ה,ס סט,)וסש . ברת אין הפילוסוף אמרג
 ר6יפ להגיך טג06 ממקרס ה)8 ולמר מ"חגס

 כי גוערן היגיס מ1ד רסיס )הגיף ג5ח סרי , חנאמהדס
 דרגיכם, היחנן )מטבע הסגם ספח , סטיג ,ס 11) . סגין8ין גירי גסוס 6דס גזי ג) נסיי ומ64ס חג) ס' גר6 חהו)6

 פ6פז  טפנו גטג1ר 16ח1 )ר.ר1נ סיס כדג' ~olh)עמוס
 וצף 5)* לגו ס% ס1י יעני יעיי ופי , הגוו  טל דםגטג4
 %', סו  6) יפלו ו3פפטיו דונו ס' טוי 1וכ0 כ'. Gtfi(0ו5

 ינוקז כי הלאו פס 6גוסיו 6מווס פל פעורו  טגתגרלותקמר
 ססכ4 פ0 מיפיו טסינו גפיור פוס פבימ יפנו %1ייט מייגע סחמ)ס ילק' השכל. שכנכדתם מפני : פ4וסיורפ
 סיין פס  ליסמין h)r סירס אסר 1פ 51רוגי . טוסופנגר
 סטוימס tmhn ת3יG'h1 5 וייגס . פפו מסכיםטג4

 :  גסייסךס
 האמת מן תטה  mne  רבר אידה  הבוורי אטרד

 מאמונתם יותר גרול הסילוסופיםאצל
 קרנו 3ני סרינס געגור תסגל פגפ0ס  (6ע 4מר הדסגט4 קי לרטון !ן יט שגד 11 וקי 4 6מי . וגו' חרששהעולם

 פקרייס פניויס וטלר סעורן פרוט גס סל6 , יחי כגרעל
 סוסוס פזם ו61ס גו פ6פיויס פעוים גוי סכל פסכמכריס

610ISih ו6,פ , טקדס  גסיפן גרגריו גוייר י6פפ, פן רתוק 
  יעמר 6מ לסרנו 4ס סו6 פקין 1$e1 שרם 05 טגר8פי
 גסס ונריק סג1ר8 סי" . הראשונה ושהסבה : דגרוע)

ססי4ס1ף
 )קב) ירסיס "יגס הס כי , ע"כ htoD מוז ע) יה1ט )6 מהמדע המכ1קטה ההי" ההאיה י1זע ס6זטיהיה וכלגאי כקמרו ")ה )דכריו עטה וכר , יקע סי' וכרביעי "' סימן כמוזכר הסת) ממוסר ימסכו )" )כ'סר;
 סבוב S1b 111 SD 174 טל (ol~1u היו ר%מיס 5ו נו1ליס היו  ט5ס האכיס ואינס ההי" הירקה ע)נם%

 לרפרפות וסתטו3מ מרווי  גרך D~O  פןוהיסירו
 לכור"

 המפסיס וק3כו , הכיר ע"ר הר3ריס סדר 5טר
 ר3רפ, כלסר וכו' כן "ייפ ואס פתרו ~o'nllp 3ד3ריו טגכללן הכסוכה ספלך כיוגס לטי וגס ע'צ.1מ',
 סטעופטימ מנפח "תגס כי  תפסיסן הלוף מסני  6יס הריגת הטיליסוטיס כרח ט"ין הסילוסיף יסתרלתור
 ככלל פמטס גכסרן וגשחרלה וססס וכות פה"ותוס 5תח לכל יסטיק זה ולהסנח . והפרע הסכל 6fi,,eעס
 שסעי 3סמ ה על כהת- סמיכתי פה ועכ"ל . זולתו 3רליהס מס יקט מפיו 3סעל כן SDI . נקירתהכתווכר
 סטי)וסוייס טסדח ירכס 1כ1' "וט יפינה סטי)וסוטים כרח "ין תצמרו , הרונה משתהת רהוק 3עיגיהו"
 הפספס פנפ0ס להיוס 013 סס3ה וגחן , )ר תסיס הית כל ר.לליהי התיר ס!ש 3תי סר0וה מטור0תהיף
 רעחס לטי סס "ין כי נתעטה יקפיוו סלו רנונו . יואח ל" סופחי nbino סיחיי3 הה וכסי ההקירהסטנלי
 ט"ר  שמלוו ו,ה . הכרי רפטה 1"ין כמטח סהב4 סל5 יה נ5פיניה ל5 גס . גרנה , תעטס ,וצתפכסס
 fiJ'~o הסיח כן SDI , תוטחו החי"ר סל" תה טי  nutnbl סרח תה כסי גרטיס תכסיס הייהו כי ,סתורות
 . עץ: , הס סהספ תה ולטי כטיליסיטיס יסכל פגתחס ט"ין bD(' ההם ולצפורה  למעסם גסתכ הגיהיס"דס
 זיק onlo, ענס ע) הדוריס כורח לעותק Dht"1 ידר )י כי הכין "1 סוס בעין :SS:GO  עעיך הס,%ס

 פיר qtDl)'bO 'bo, כעד התלך טיען הכעגיה תס"ח כי "זן  לך תהעיר b!~h !" טטהי והגההסכה.
 תגד י3' , הגסגהמליס

~rDICn 
S~h כהן גיכו"ס "1 שהלוס לסי!וסוטיס היורכם מערר תיר ' ויג , סכל 

 נווטך לתון מעגם לי סיום כס סתווית תיסר  חררך חק-וכהו  סטיייסוף ככס פסן המטונה כ! . 3קורתחס1כרגו
 הסו3הו סני יקיר ההן הטייה ו5! שראיה, כלסרפה

  3טסק"
 מתסכפ עליו  סיכעון הסליסיח וע! הוו,

 : סינת כמו  רותיה  ת":ם  ontbn  5הו ידכלי
  סטילוסיטיס כי ל"תר דגרה 5סר וה  כחך נ" יגרל וכהה . הו' האמת  מן נוטה שהוא  יבר ואיותד

 !י מי והנירס . 3הייק- תגיף 3"ט היצח יס!יס'ח ?ככלה "ה וה53ה ?כב! :ניתוהמג.-הס
 המכרום המותוה טי , מאמעהם גרוף המילוסופים אצל האמת טן נומה רבר רוס? הו5איטה

 וזפ , ההלוס תסטנוח כירי הג" תן !5 . הנוכרים ה,והוח לטני גס  הממתין " ": . וכו' חרששהעילם
פ"סר
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הבוזרי ראשעטלרספר*4
 הפילוסופים אותו שמרוממים הרוממות עם , אדם סבני אחד עם מדברתהראשונה
 ואסתתם וחכמתם הפילוסופים מעשה כפי ראוי היה זה ועם . החלקיותמידיעת

 , ברוחניות הדבקם ספני ביניהם ונטמאת בהם ירועה הנבואה שתהיהוהשתדלותם
 הנאמנים ההלומות רואים ואנחנו . ונכולה וכבוד ונוראות נפלאות עליהםושיסופר

 נחסדאוגר
 . זם,ם טכני 4טוד עם סדברת : ל6ט1,ס פנסס!י)וסוף
 tte(qtp1 סרוס ,ם ()סי' פגסוס fuht . )ננ61סגו,ג'ס
 , וכו' סעת'ר1ח ויודיהן מהן ס'1גx~ht 6 גימרוגונו6ה
 שגס מסגס w('h וחס ע) סכ(סעה מהג'ט רק מקמין5',ו
 לפסיס סידני )6 , סיגיך ,ס( ע) יורטט orm ריטוט) יג)סי
 (ס למר . יסמם וג5ו;יו 'ר6ס וגעגע טס 6) טס ~o7hטס

 וס6מי,ו , טס וו') סמ6מר am ס" גסת יסחר נגלוףסמני
 מ% סתה)חו גדגוי גו מזוגל מטס ג' סס61 גיוס מןלעס

 הכש ם)6 , %ס 1)6 מהנגס )6 גו )מ(ס תומס )6סגורך,

~ht)w
 מהמגובס יויגכ1 שפט הסי)וס1פ.ס מטל ;6(ר

 וישרוסו גגגרי6) 16 סקווש ר,מ ס;רן6 סיוע) ג;ג)ופדגק
 ריש גין 15 גיבוס ססי6 גטח )1 ט"(ימס 41טר ,זימכי)1ס1
 , גלוחיו )6 גוססו דגריו ותומס עמו מוגז ;6'סוכקנס

 : וגו' גו יגר סג1י6 כי יעמר 161 , שיניו )6ונמוטגחו
apגניחת ר') . הפילוסופים אותו שמרוממים הרומסות 
 הקקי מיזיטח ונחגג מרומס טסי שמריס (כטי),ס1סיספס

 קמרו ע'ג 6טו וט "4,י גסף ,ג,,כר הזפ) (גט1)סשנגריס
 סטוע) גב) דרן סי1רןת לטסית מסע רק 5,;ססס,נ61ה
 סוגי cellונדגקה

 מעשה כפ' ר"מ היה זה ועם :
 גי חומר ס)6 ;דגמסס יטיס )ו וססס . ופיהפילוסופים
 שוס בגוס ו)הכייו ), 6ך , ;ואגו וטקסס ,גוו ;6ין5.( גני גס olh גני גס ~aStVD זג) ראיין מגחה סו6סן4כוף
 פסס ;פי סנגורם (6ח גס "ף ס)5 הגמחס o'hl h~th .שקרן

 גסי4סו9. ון6 יח גט4 ג,ריקיס לק מטורס ומ61 )6ומרומס
)hrt51 מחוגן ט,)וסוף משבס כלמטח סל6(ו;יס )ימים . 
 . גו ונדגשס סיוע) גטג) מחטסקיס כס ס)6 , )6ובמס
אה"

 16 סטי( גיומ נודש 6טר משבס סרס 6וט' ;)
 וופם סמ,וח טסית ע) וסוקרים יח גט4 סיוג,גו5ס
 ~oh . נפלאות עליתם ושיסופר : כ) ph יגסססיי4ס1ף
o)tunפעל טקסס דמענו מרקם) OI'h ע) ימסמס ;סו ;ס 
m)heוגן טיס רגעו ומפס 'e~h oc~ למוש ו6ס . מטוכס 
 ,גור 1)6 פי)וסוסיס סיו סס ס6ף וזיקי סקי,(יס 5)1ט55
 :6פ(י מס ע)גסס

 enp~i זג qDD ספי4סוף ('";י)
 סטי)וסו9 ס) סוס סירן ש גויופ חס6ותס סיס )6 5ןנמ11ח,
 וכבוד : 6מח mtm סושהס %סייס נגוזות 06גי

 6)יסס, 6יס גני מסמון וגיבוס גג1ד סגיט מתי .זגדולה
 ומגמתו ססי)וסוף אסנת ;(רון לסי שוי סיס יגריןלאי

 תומס ויכפש להריו ירופו מסרס טן os1P גזי ט;)1ט;וח;1ש
 "1מ61 גמי , י(1כ 5סי גב) יטער1סו אזר שנוישיו

 וסטות דמון )קלו הנמחו )ו סמזס גי ע'ס u~hג6גלסס
 מ)6 ;גודד ט1דנס ועוז וסשרס מיה כאי חהח מכפר6.ן
e)wרואים התהנו : מגוף, סו סם( פרפרת )ונמ וניו 

 6ף ),ג61ס '%'פ ט)6 )גז )6 . וגף הנאמניםההלומות
 61דונס , 6וס גזי כסמון שמריס נוושס )מ)ומוחנ'ג

גמי

לטי
 הנח-הקול

 סס סיוח ע) רימסולסמוח ה"ומוח סחי הסכימוממסר
 3מיקך יןך ;6 סכ6 . כמדובר 3ע,מוחו ;רססמעטה
 5הס ס6מח כי 3;טטיחס יכערו "סרר,ט'יסוסי0 כהררי יס1והו ה"הרון הנס הקות )קו)הנטמין

 השוט 53מונת 6מיסס ;מ)ו סקי וט ,3מדעיהס
 מן גדו)ס ;סיס (eo סיס י"(וריוח מהטנוח .וווכחו
 זס קטי וכף טמרוממיס הרומשם 6) כעלךהקמח
 3מע4ת הסי)טופיס מעטם כסרת לכסי רידויהים

 הסתונוחט עם הןעוח כ11מתח הכמהם וםלמוהממדוח
 6סר , כססיק1ח מן ס%ט וערורם הכמידה3ד3קו0
 bst 3סכ4ח מנחס זמו )3 חסרי 6סחו))ו 5)המכ)
 טיהיס , המסו3מ1ח( נמדות 'דיהס הי) כקנסימ!16
 הגטקס ותהיה הטייסוסיס ע) מ)מע,ס 'ורדהספע
 ו6טסר )6מר דכרח %סר כסס'יועם

 ס'נכ"
 פוחך

 הזיל נ'נ'הס 11 נ3ו5ס טחמנ6 ג"כ היה ור16' .וכי
')bDDntp~1 וכו/ נט)6וח ע)'סס וט'סוטר 3רוהנ'וה 
 ס% ;מי 'ר5ו סנ6מג'ס סה)1מוח כי ה51ונהפוך
 ;מסגו 6טר ס5מ1;ות גשי סרס כמו כשמהסחעסק
 גצך ע6 ה"',וסוסיס nrh~ (!6 מן טטוחוקרוח
 סטם . וכח'נ1)ןת כטח5'ס העסונהוח נמזוחיסטו

 )יכר ים כי מורה וזה . כ) 5ין ינסהסט')וסוטיס
t~!boמזכשח טוכרח מס ,וגח ז3ל סהסטעה כשין 
 הזכך sb טוכס )כנס %ל העיון וכעלי הטוע)ססכ)

 קדרך הסק רלפענס הוליך הכוורי והכהוהטורית.
 טוחך סי;כ6 ו6טסר %3רו , הטעוסוף מ )')ךטרנס
 . נ"מפח ומרקוח 6מחייס כ0)ומוח nivinpoויציעך
 . שמור עגיו הנאה ה0)1ס מקורע מעק הו6ונס
 bsn מי 5!) הנויקיס י,0י.ומות רתוח טעמיםימן מלסר ינננו העומד סוס הנסיון איון מס6 ע)יווגט6

 הגס כגתי והנפלס , הגטם vf)t כמכפהמתעסק
 כב) כסס (biw רציה שמס עם כ%גטי)וסאיס

fiD. tithe כחכ 6טר רגעם קני % ונתון ר6יחי 
 סטח6ש למקרס וץ ט' מנהמותיו מס' )3ס;יסר)כ"נ
 מפיס מרס וצ מקימוחה-.ס מסמס יט1ג נדק עד6סר
 טנש פחמתם  ים ויטולל  פכיול(ס, יותר3סס
 ר."ונגסויק כורטס. פיני סני  חמ)ס כר.;ימו ט5נכ))
 bw נגגולס סספע ופיגל ונקסם. נמאסוחג'
 . סיפית ט6 וכקסם  כמליס וסד"כ* , יסייל5מסטכל
 (obe 06 , מסוע) הטכ) הו6 שמרקס הטוע)המנס
 ופס , למנעי טדי eOn)t כקסם ו6ס Ditb',כווכח

 הסב) ((tObu המקג) טעיה ונטי . הגמימישהנרמיז
 וגח4ס טקסס סהמק3ג ו)טי . נהח)מדוח זה מ"מ מגעת והיתה הטכ) )סיפוח נמסכה טחסיס היסההיונקר

htoו)טי . 3הת)מךוח מניעים וכינס הטכ) )ס!'מוח )מטכח הנעחס היחס )6 , סימיון P'mon יצפוד 
 ממס יזהר ההכעס ו6ת 3ק!תס טחמ!6 היס מוו)חס, יוחר ו3געריס (D~hnb ויירום הממסכין תסרדחכקנוח
 מכיו המדמה הכח סיחכודד 6) יספרר הזמי1ני )כמ כמטע זה רגו) כי י,ה . חהתמכי)ים )הרנהמח6%
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 45 בגהכו,רי ראשוןמאמרספר

 )ג"" "בזכך ולא בהכטה התעסק שלאלטי
 שמוח בם* זה הפד יטמצא , נפשו נוזר(

 : הפילוסוף אתה שזכרת טה זולת אחר סוד האלהי לדבר יש כי סורה וזה .בה
 הוא המעשים משני אחד כי , וישמעאל פרם אשאל בלבו הכוזרי אטר כךאחר

 )ג"6 "משפלוחם נראה שהוא בסה לי די היהודים אבל . ספק מאיןהנרצה
 אותו ושאל פרס מחכמי לחכם וקרא . אותם מואסים ושהכל ומיעומםמסכלותם(

 , ית' הבורא ובקדמות , הנבראות בחדוש מאמין אני , לו ואמר . וסעשהו חכטתועל
 הם ואליו אדם צאצאי המדברים ושכל , ימים בששת כולי העולם בראושהוא

 וקצף , במדברים והדבקות הברואים על השגחה לבורא ושיש 1 כלםטתיחסים
 מהמוני רצויו בתוך שוכן והוא , וחסידיו לנביאיו והגלות והראות ודבורורחמים
 ישראל בני ובספרי בתורה שכא מה בכל מאמין אני דבר של וכללו . אדםבני

 מהודהקול
 . fp "עוקשו '3)ג4 ס)6 כדי "ממינוח שכמוחס%
 , גננדו עור G'D סוס ימו" )nSh 6 כגג כי6פס
 כ"י ע) 1lrnY דינו דן יהי הו" וקינה וט blo מיכי

 סע) מס , )סט)חו גהר "סר SPI~O הסכ) )ומניד
sb. ה1דעחו מ0טפעח הימס כ) עט1ק 6ך ומיה . 
 . כו  יזגל )6 גה4ס נס יהוןע "14 גמלתה )6וו
 ~b'(qlDt וסיה . עוו יוסד וסח6יס עע)יס מפימן

 מכסיק ))יפן טוענו )ו היות מכ"י וריק )נעורר~הסון
 ע) )ו יטס ס0יק0ו היחס כן ע) . העריס מןכעת
 ס6 הסי)וסוף סייהס ומס . 3טיהו מהנס סמ61כ)י
 talb )למונח "דס כני עס הר6סונס מסכה37ור

 סי' סוף 16)1 טק1ייס ממס כעגיך Sh onptסחורוח,
 מסכי) 6מנס כי , וכו' טוחך סיגכ6 ו6פסר )"מל6'
 נקמרו , עפו מהכל הורס ככר המ"מריס סם3ין
 מיושר ממס כי 6100 סי1ס מן המס ומטמינו פ"1ס"
 כו )מטס קדמם )6 סטר6 מ6ת החמ)חו גדטר3ו

 ו)"ממסנס
 מסכו כקטר ס;ט"ס הסיס ס)6 , ענס

 כסג) הפירכ מהסכוחיס יודרכו מסטסמי),סופיס
 ויעורוסנ כנכרי6) 16 סקוס רוס סנקר6מסוע)
 "ו כה,וס bfon כעת )ו טי0זמס ויופטר ,יסכי4הו

 ונפטו דכריו וסומע עמו מדכר כליס Oipo1 סינטטן

 יסכים סנה המסם . משפלותם : וט' ט דברר.טר6 גי יפל 161 , נעיגיו )6 וגממטגתו , נ6וגיו5"
 )הס urP )6 וסיעות סספ,1ח כי י"כ סימןלנמרו
 יסכימו onlSsn, כ1 סכחוכ ו);וסמ . עוכסמדם
 "סמן יירט "%ר טיוחתי  פ"י  ישפרו פסמכריו
 ntbla טמר "%ר . וכו' והלטת ורואות :פחס
 6טר )הכד) קרש , סחסידיס ע) 01נ)1ת סנכי6'סע)
 וע) .עימס וגנוי ((ohl מרקס נין ויר" פ' ר6ס הרמכ,סם

~Sb מנתו חטף sb' סימן גט)יטי מגר 
 ר,טכינס כ6י)1 יעומס V1Dnfi btot ען שמרו4ש
 כמסידות ימוק ו6ס , ככה נו מחמכריס וסמ)6כיסעמו
 וירק נטע) יהכרוהו ושכינס הר16יס כמשמטהסיס
 . סי. שסר סנט6ס ממדרגת (opn כשן עין6ותס

מגי

אשו
 נחמראוצר

 ולא : ,ווקיס מקומות ;מ,15 הגסס טס קמיו ט)5גמי
 אג') כה11מ1ה 5)1 6)'1 כניטר ט)5 ר') . נפשובזכך
 ונהמא : פילסופיי גסתן ;פ:1 סונן נשג.) 1)6 ט)מדהימס
 מפלס גהגמס סעורהיס גימר . בה שמרח בטי זההפך
 ;כגפ סיתם ס' מ5ת יי ט1ד ;ר5ס 6ף פסיס קרגחהכמהם גפנוי כט.ג1 :)5 ד, 1)6 , (ו מזינם 5פי), נס ,מ61)5

 6הר סוד 5)כי )דגר יט גי ס"ס 1(ס . 6הור,יס ,גס)סכג
 5) גמודו , וסמ11ס מהורס גמ,פו;י hm1 במגיס ס);וסף
 יגו) 1)6 . מלגותיו זה ;ה) )5 6טר ספי)וכCD) 41חג6

 וי61 נגיו שוורי עע;וח משי ;גס) גי לטנור כפילוסוףטוי
 : מסט גזמי)1

 6הר . וישטעאל פרס אשאל הכוזרי אמר כךלעשי
 סח;1ח תט1גס )ו )ספי) ספי)1סוף גפי טליןטופס

 5מר והזה ת,ממ מקרן 5מת כי )מצפע וסג , ע"סדטסו
 סr)h o)w~ 51' מרג.חיקמיצו

 סקד1"
 ווו . ס' ינהר 51ותו

 גס 6טי סססנ1דס )ו גמן1מס ההנר דגרי ט)יntho 1טר0
 סמד1ג6 ו5גי1ן טוי עס הגיז 16חס ס;גו,ס סעגודסחמס )* וטג'פ מפה גג) מהגותם 5טר )סס טסיך ודקי ס'מרן
 טד גגה ס' יעטס מס ע) גי , otnD~n 11)הס רנניתחח
 נצק מלגו ספיה גן ומפני . וגו' גמר,מיס ססנ) ;הןס;5מר
 סלמס )מסט י51 5ן היסס סמו ס0 1)6 ואורחםסיסווי0

 נמס סלו ג6וה1ח די )6 05 גפיסס 6מה ס' דגי 06ג'וקר )י קרין 6ין ג)ומר . לי ד' : פיו סקרוגי0 *ימוח3'1
 , 0סכלוהם ל6 . אעמיס גין olwr1 ג,מיס טן)'סטכס
 :5מר ונמו הגוס גסס 61'ן סס טפת 16גד טס גימסג
 . עוגת מדס )ס0 עוגו )6 וסיפת 0טפ11ח גי "גגסימן
 כמו כהנד טס דגניו גו6 טד )דט0 )נ לעסיס )ו נסן1)6
 גכ))1 סט1)ס סייט . הנבראות בהדוש : (ס 06רט'ג6
 6) טת פין ;מ,6 'מגון טס61 . הבורא ובקרמות :וירעו
 : שעולס חגג) 6יט גוי ג) . הטומרים וישכל :מ,י*0ו
 כ;1,ר סו%ע 6וס וט6 לגורס סיס 06ד 6נ . אדםצאצאי
 קר15 6טו ס61 . כולם מהיהס'ם הם ואליו : מלדמםטסה
oae5הז ג) 1ט'ג סלאמס מן ס;)קמ געכ,ר 5דס יהותך 
 ע) מהניח . בטדבר.ם והדבשת : 5ד0 נקרך ר,טו)סמגני
 גהקך וסגנני טגח1ג נמו *)ס וטגן מטחיי su והוקיס15ס
 טוסי ע) . ורחמים : רנות שנרי ע) . וקצף : יטרף)גני
 6וש ח5ס וסיגיך , נלוי גבון . לנבקות והגלות :רשת

 וזווג! nvl~o רות געלי סס . והס'ר'1 : ;גוליו י71
 6מו כעס רצוע. בהסך : טס סיין "6 -.,1גם..

 ~row1N ;גילים . ישראל בני:ספרי ט;.1 יגיפ מכס טצרס . בהורה : כבסייט  וירגל (OOינוד
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הכוזרי רבויןמאמרמפר46
 נדולים בהמונים והנפתם והוגמדתם פרסומם בעבור באטתתם ספק איןאשו
 הדברים רוב מרחקת הסברא . אך , לסברא מקום בכאן ארן לפרסי הכוזרי אמרה

 בו שיאטין עד והנסיון הראיה תאמת( )ג"5 "התאסת כאשר אך .האלה
 להקשה יתחכם אצלו שנתברר מה בזולת להאמין אחרת דרך ימצא ולא הלבבל

 המופלאים בכחות הפבעיים יעשו כאשר , ההוא רוחוק שיקרב עד לאטזינהלה
 , אותם מכחישים )היו( ראותם פבלי עליהם להם יסופר שאם , רואים הםששר

 נחמראוצר
 גני גת1רח ס,וכריס סדגריס גב) . באסתהם ספקשין

 סנ,גריס ור,מו;תיס nm~ho . פרסומם בעבור :יטרק)
 , ס16מ1ח %6 לפיסו ססי6 געת מ6ד והפרסמ1 (1נהורס
 6סר 5ח טמענו ג, למרס וצמג , 'רגון otnD "מטונמיט
 סנה וספרס,ס . ג'( ),סיע o~t)pn סוף ,ס מ' 5ח ה'סוג,ס
 סוס וטד ממקיים סומן 5ייך טס גתו ונרט 81 והקם)6

 סרח ש כנוים שלנוה ג) ,סרו גי טד 5ופן רישף'81ריגס
 סוסיס סס,1 . והתמדתם : דחיסס ;יווה O~lu )חמרןיסרק)

 ו') חגמ,ו1 1)דטה ימית, הדס 18 עמה 16 י1סשתמ'ד.0
 טכס )ומר מקוס כיס 1)5 , 'מ'ס מריס מגס ג)סחמיזה
 וגו' 'ומיס 1)5 'וט )6 גט)'ו וקמר וגן . מקרב 15חרגול

 מקוס :סיס ר') . :וס מקנטים סחמיז ורגמן , 'מ'0 הו;ופר
 נסס ,הסי )6 (ס וטס טכג ק) גו יטיס 1)5 וטקרג1מ15ן
 גע5מר עמסם המיז והנ"ר כמן OtOC מ.ס 6,1 מוןל6
 . גדולים בהמונים והגלוהם : 9'ס גסי' ממגר וס ושרוא')
 סנרו) סימון 1ג) GtC11 16"יס 'hlr( גו, ;, קפוי גמוריךיק ל1 כנע 15 מנעמס 15 5מד rh גבוי סיו !6 0ו;)15תל

 : טמסס גע'נייס (oth1 המלרייסט)
 סגוייי ט) יגן גד19ס ונגר ;גר . לפרסי הכזור, אכךוץ

 ספיג 1סגוור' . 5מ11ה1 1טנין סוס ר.פרסירמו
 ט'וסגר מקוס גזגי'ו l'hr גענ1ר תוסתו ננוגס טית)עוין גדגרי ןטתו וקווה מט1נווו )סוהס חימס מס ג'ט)יר.ס
 סוס , ממקורו כקמת )גש סי סרגו מי ;, . סדטח.16)
 מקalth 01 סונוור. ולית , סמ"הו )ס(ק'פ )ו 'גוםגק(

 גרגר רק דעהו תוום )6 רה גוס הורג) )5 ושר .שו1החס
 . הדברים רוב טרחיוו הסברא אך : 5),1 ;וטס:סוגרתו

 ר"ג מרהיק סיג) 6דוג0 8ן )קוג טטס לגיוס גמד)8
 . 1ט' ההאמת כאשר אך : 013 ויגרו 1)5 כגר.סוגרים
 סם p'p )6 06 וגי סוס )ר.6מין מקג"ב סוסת 6ין6מי
 , גח1ס ס,ר5ס והטוי . מחייג סססג) היגר ס8הד .זגריס

וכאשר
 יהורהקול

 מזרנח ממנה וכמע"ס , החסיייס מזרנח והי" ,ש) 3ה ושמעים הנורוה רו"יס סני כניח כהכמשסת'
 ש כ"מ ס15מוח )כן . פרסומם : מ"כ ,הוגי5יס
 )'טמע רמכ וכמקמר , 1נ1' ירנוון עמיד סמע1נסקה
 qw ים מי "ת ה' הוגיי "סר "ת סמענ1 כיג'(

 % ונכרח עקב פ' כקמרו . והתמדתם :מטניכס
 ס0ס "רכעיס זה ")היך ה' הוליכך 5סר הדרךכ)

 כשרו ט' סי' היסמע")י סוכר מס והוו . וגו'כמיכר
 כבמוז ת"ס סי' ההכר or וכר . כמדבר טוס"רכעיס ;ע "הרי הלכיוס "סר וסס)יו המן, )הסוה1ריז
 . 1;ף והגלויים : 1כ1' סנה 5רכעי0 כמזכרסעמך1
 ססי0 ס! נדו)שומני

 רכו"
 כס כחק- מסגן כשנו מע ואמין ר") .ישראל בני כתוך ובשכנו :

,Shlnt. כס מתוך 1מסכ11 מנסה טמספע "1)י וקרוב 
 כומן . וכו' האלהי הענין היה כאשר :יסר5)

 : סניג'ת
כסהיס עי הכוונה . וט' לסברא D1pD מכאן איןה

"DIP) 
 כהחכררו "ס . דכר )כ"מגה

1a1bע) "0 , לקלוק ע,יס שין הוסיית ר"י0 ס"ת 
נד

 סכר"
 טחיהן כ,ס והגס . מדחס )ה סטין סכ)יח

 : מעיר גלחי מגרור וסרט . מכהנה הסכרך כי .נעדרו
 . הסופלאש בכחות המבעחם '1WYכאשר
 "ח )מסוך הנכר ככה "סר הסו"כח הקנןכענין
 ע) המעיז החוס ט)ו)5 , הדכריס מן וכר," .הנרו)
 לרוס hlinS מחהכמים הטייוסומי0 סי1 )5מני5וחס
 המלריס כי 15)0 כהחכרר fnh יעם כקטרמכוח

הסס
 גמ1ס סור5ס טסדגר . גבס סועף הרנטת 5הר :5ין מסג) מענין c~no טין גזו).ולמוס

~DlYn1 
 D'uhI httc ו;); ;ממיס

 דסחו, ק11ר טן גהרסה1 1י)'ן גג"תי ענג ס)6 15ח1 יגע )6 061 . )טין הני06 דגר י"ג) יג(ינ וס מפוי )6 הזג) 16)רה1ק
P')Ut(ממס סעו היסורי וגופף הה1כ 5הר ;יחו געו ומכן הנע upn מדגר סלמות 5הר יממן 6סר טז 

 סס1"
 ער :.

 ס)נ צין קוד ;) ג)ג חהפ:ט 1)5 סט)מס ה"מווס השן )6 גי , סוגר נה"מות וקטר ג1)1 הסג ו"( . הלב כל בושיאמ.ן
 );עוח 6ין ,ר גמקוס ספג 'עמד ;6:ר גי . וגו' נוולת להאמ.ן אחרת דרך ,מצא ולא : סטן ט) סהרס1ריס מפסקתנקי
 6 סוס :קר גי יגין גצו 16 . להקשה יהחכם : ,גוסי1ן גהה %5, בותנרר מקהי ננס ט) )ס6מין 06 גי וטמן)ימין
 ימרט 5:י רמי111ת ר') , 1כקטי0 סגרת ע0 הה51 היהדק )קיג מבהנס 6101 נהה ר15הו גטים סכ51 מדגי שמקח ע)נ:)י
 . הטנעיש יעשו כאשר : ha מי;) סיהוק גזמיו,1 ,תקוע גמה.ו1ח דטה1 יוסג . לאט וינהלה : הסוס 6הרגחפוס
 DDt' (;1 1;) סומ,"'ם גדגריס (pp כור5ס כנס ג) תסיס ;ימס ע) "סר מכהות מסמי )גלם סמההגמיס שגטהגמי
רג1ס

 )ט11"
 %ר סךגריס געגעי ;מות רו5יס ו6ס . המופלאים בכחות : וגן גן תוין ט) וס סיס למס ור.טעס ססגס ט)

 מסמנמיס 6הז ר5ה )6 5י)ו מי) דון ;מו . ראותם 0בל' עליהם להם יסופר שאם : מטס ון)5מנחס
 סמתטס מן 6רי דגר י"ס 1)6 סגר() 5)'1 מוטן 1ה61 6הי 5גן 'ס גי )ו מסריס וסיו , מ6נוטט הזקרן הפולגה 6נןמסם
 מטון 8הי 1ה 1יטמוד מטנפו יחטטט 6( וסט סוס );1י העג) נשלו הד טרקן קיוי פ) יטווידו1 05 1ס,ד , 'o~cll ס5ר1)5
 סכו(ת1עך עור 1)6 עגט1 יקנס גשעגיו כמהוגן סגרו) וגס . טוו יכו )6 ומיס הייזמי קוטג 5) 1:טנ' שפכוי מקוטג6)

 מכחישים היו : ומתויכם וודט ,ס נוגר , כ,פווי קוטג SID' (5 הור1ו;י גקוקג וכמהוין כדינמי קיטג 5) יסיג כ1;1נינשטג
 גופם יסרוק נינכ דימם )5גו נחן ומי חמס גמ8נ:טט סם מי 'טטע גי , "סיס 5ל גו יסידו )1 פתיו ט) וב ממניד .:אתחם
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 47 כרהבוזרי ראשוןמאמרמפר

 ידחו ולא והרוחניות הנוככים מן סבות לחם ושמים מתחכמים אותם, רואים?כאשר
 לי חדשיפ שהם ספני האלה הדברים לקבל נוחה דעתי מוצא אינני אני אבל .הראות
 : האמת( )נ"5 "העיקר שאמצא עד בשלמות לחקור עלי וחובה , עליהם גדלותיזלא

 לו, ואמר . ומעשהו חכמתו על אותו ושאל ישמעאל מחכמי להבם קרא כךואחר
 אל והיחם , לעולם והחדוש , ית' לאלהים והקדמות האחדות מקיימיםאנחנו

 ונאסר נפרשהו בדברינו דבר שום סמנו יראה ואם , בכלל הנשמות ונרחיק ,אדם
 תורתנו ספר כי ונודה( )ג"5 "הודאתנו "עם , לשכלנו וקירוב העכרה דרך הואכי

 "עצמו בעבור בקבולו התחייבת סופת כשנטו והוא אלהים,דברי
"";( 

 מפני , חזקו(
 נפרש( ג"5 . כפרשה )ג"5 "נפרשה ולא , כמוהו אחר ספר לחבר יכול אדםשאין
 )ג"6 "הקדומה תורה כל ומבטל הנביאים חותם הוא ושנביאנו טפרשיותיו,אחת

 אל רוחו השבת השומעו ונמול , ישמעאל תורת אל האוטות כל וקורא לו,המקדמה(
 ועונש , נפשו תאוה אשר וכל ומשגל ומשתה מאכל יחסר לא , ונעימות עדן בנןנופו

 : לעולם יסוריו יתמו ולא תכבה לא אש אל הליכתוהממרה

 ודם בשר עם מדבר האלהיםבי

 מהורהקל
 וכמו , וגכר6ו מץס"ס

~ira 
 כחס1נוחץ הרטבם

 : ס"ס בסימן זה ע! דגרה יכ" וטוך ט'.סימן
 e7pn וס~סי1ן הרסיס והטרחי . לן חרשיםשהם
:c~irט סהקסס )ה) . עליהם גדלתי ולא"( 
 olb רונסון ;י . אדם אל והיחס :וט'

 י1~
 ":הזו

1'hShi: וס יד ;י )ס5מין ה75ס )כ מטס וסדורומנייחו ימי ע0 עמו הסטר . וא' בעצמו והוא(" 
 . עצמו בעבור : עליו ק0 5טר גויירו כוונעה
 gb~nיען

 כו1סה"
 כו )נ"ר )וו יס הזקו כענ1ר

 ס) 1יקרהו מךרגהו ע11סכעכור
~bD 
 כפרשה ולא :

 כמוסו ספר )הנר ט""5 ע:ייגו . מפרשיור,יואחת
 ון6 יקמר כס 051 . מסרסיומיו 5מח כטרפה )015

 1)5 הזומר o(ncl )חקן 50טסר וכמו וכו'אמרס
 )החמוס כריס סוס סורגת ס)5 עגינו 'סיס .שורטס

כפירת

מפורסמים
 נחמדאוצר

)חימי
 אותפ רואים וכאשר : 7ד1ס 5) וסלן און ל) ס1גג
 ושמיס : סטגק טעמי ,ורוס דרוס קוס מפוי .סתחכמ.ם

 טמיס ס)5 מקיר יה1קוה, סגת )הס מסימים 1ג1'. סבותלהם
OO)יגי16 1ס'כווות הג1פ1ת ;ה1ח ט'ן וט )ג5ר הנמתם 
 כ;וכגיס eD )ו נריח שנן ,ס ;י ויקמרו ממרחקס"ת

 ירחו ולא : )ו ר1ה:י1ת זורן סק1עניס 5) וטיית1געגעי
 סעי,יסס מס 1וח1ת ohtc~ 6(0 ההן וט זג) .הראות
mh~1: 06 ר') . נוחה דעת. מוצא אינני אני אכל 
 6:י 6ג) . גשטסס גן סייקו מיו' ס61 סטגעייס יעסוגן:
 : סיוט טד סמטת.ס )6 6ף גמום ייע"ויס )5 גי , 6ותס)קג) כימי נט) דטחי 6נסוף )מס ממזי רח1קיס יסדגרי,סמ5"ר
 ס'סו טד סהו5 ס7ח גחנן ,תגביהי )5 . 'עליהם גדלתיולא

 סטג) (h)r o)c גטוד ס1טר1ה מימי גקרגי ,גבסיםסדגריס
 וסיס , ממו יסור )6 'וקין ;' נס גדמיון כט':'ן ;תקט161
 0כ) ומע"ר , ונגוחי )' והקו טגן סרגלוח מקו:( גוס)י

 )6 5כר גדגריס לנהר )מס כעמתי סדת )הק1נ'מגמתי
 ר.פרס' טסות ,(סקו וגוס . ג5י מקרוג וודוים סטג)טטרס

 מפרס'ס . נפרשהו : סנ"מי1ת ט) סמר6ס ד1!ר י01 גהורכם נמ51 06 ל') . ממנו יראה ואם : )דרגו סלן סו6*גס
 ססדגר,ס . לשכלנו וקירוב : ס116ן 5ת ')סגר ;רי רק מגוון גיקי1ק ס)6 ר') . maVn ררך : 1DICD ט'פ ;1661תו

ot~thi.1;גו17 ה1רחס נספר מוו'ים כס )1ס ג,'יזף ר') . הודאחמ ע0 : ס;)0 5) כעין )קלכ גן h'o 151מרוס 5מ1וחם 
 וגסיסות סטיון מישי מהנר מסג1סו ס"ס ס,((ר . fiDID בעצמו והוא : דחס סוס וסh 61(~et דגרי ססו6 סוס ספרם.ס)

 נעבור : ר,ה51 סיפר ג1הג דס,י;1 7ח0 גסמוימ גו ונר ")סיס י1מ ר') , ")סיס D)ih וק ,ס 5,ן . דמ,ו,0 לפיסממנוח
 . 6מ11ת1 טדי סן מן ט1מס ססדגריס 5מר ס'כ . 0ט(ס פ)6 י"ס חורחס גסיל סגר )6 גי ססו6, מספל טקס גטג1ר .עצמו
 ושנברוני : )דה1תס דין ס6ין מ,קיס וסם 6מת דגוי י01ר גגתג מיוסי'ס ססוגריס (ר') )פר( ישן tpm, מפניו'6

Mlfiס!" . הקרומה הורה כל ומבטל : ס:נ'6'ס סוף . הנכיאים 
  "1ח סר  )סם )6 )ס:'1 (קדמו סתורות סג) 6מו

 השנת : ס)סס ),ני6 . השומעו וגטול : תורמו 6) חג) 0וג1י ג) )קר61 י5) ט)ימ טסו6 ג15מר1 גו ס6%סומן
 גנן נכנס 6101 ק1דס מסיס נמו סגוף 5) סוטמס מוזרת מיסת1 5הי ס,ריק ס5'0 גי e'1Dth סם . ערן בגן 1D1A אלרותו
 יתלה( 5פר רשעוות ו;) מגיף 6ת סמ0ממיס חט:1ניס מיני ג) . 'חסר לא ונעימות : גושיי סוג רוג ט) (ס ומוספגסרן

 גניס:ס: ר') תכבה. לא אש גהורתס: הממיה. 1פפ: 16ת ג;) הפקו hSnt(1 וסם ~ohin, ס0 סוסגטקס
 , מורתם 5) ס16מ1ת )ג) )קרוץ ס5) ס)הו ")הס סס1ג'6 50מי Shwem' דגרי סט0 גלפי וגו'. אותו ליישר שרוצין כןד

 כ"ש וג' סי11ר' סטן ט'1 . סטך עגמו סו6 ס)סס סיס (סטר 6ן מות 16 6ח סוס 'דו ט) ג5 ט)6 יגריווגמגמנות
1l'theגדרך . וט מרמ.ק וס,6 , וד0 גפר. טס דגר יתנרן 0סטס גוס נדו) יין )גיר :רוסס מ, וגי , ;ולו סקנסס גו 
 ס,6 60ף ;די דבריו 4 סינרי ממו הכויי הגן סיס (;ן וכמו , משת גלתי וט ):קמין מוהיקיס הס 5ר0 גנו.סמוטנס
ptb*גדת ,G~tU) , 'וג rio דגוע' ;חח ט;'ס . מפורסמ.ם דכר.ם אצלו לברר צריך : דתן געו) ר6:' )ה;:יס האי 
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הכדזרי ראשוןמאמרמפר48
 ואם . אדם עם דבר הבורא כי זה עם שיאמין ולואי , להם טדחה שאיןמפורסמים

 לועו שלו והאות מופתו מכיר אין , ערבי בלשון והוא לכם מופת תורתכםספר
 שיאמין עד ערבי מלשון זולתו ובין בינו מבדיל אינני באזני יקרא וכאשר ,כטוני

 : האות שהוא שאאמין()ג"6
 הושטו לא אך( )ג"6 מופתים ידו על נראו וכבר החכם וזיגגו( )כג"6 "לו אמרן

 : תורתו בקבוללאות
 להודות נוחה הדעת אין הכוזרי אמרה

 נחמראוצר
 ת:ויכמיס נכיס גנון nrh1i משרסס סמר עזיו ט) :'סי4ץו

 ירט ו15 מקמין כגבהי 50דס )ג יכש 15 15 , סטנטסמ:נ,ס
 :ח גשמו יו6 0ענט ו0 ט) גר5ס 5:ר הג1רhrt 6~גי

 פ' דגר גי ידם 151 , הנגש ר11ן חני הנודחס )0ה.ר6ותס
 שיאמין ולוא. : גת,: 0וי06 )יהוה :6'6 מלהר חיי6מת
 :0:'י גס)מוח ~Ipnhn "יזו טדיין נוכיס :מ5מ.ן מי בסי' גי1ג1'.
 , גמ': כהדס טסידגר

~tonrl 
 1גת'ט כנ1ר6 מן הההדקו

 010 כיוס 0'( )יקריס עמ': החמר, מוס ;'ו גמ'סיגר
 סגעח 6מת 0ן 0:'ג ה01 וגו'. נראו וכבר החכם 4 אמרי : נתי הפיס 6ת 5)0יס ידני כיר5'11
 סוגיםסיפוח

"100 
 ג) ר15 1"1 15ה1ת 15חוה,1 טס

 :גנר כ51ח !טח 5ן , 5100 נמסתי עמו 0;1טדיס 'מייוגטי
 סוס 6100 0ד1ר ;י ומת 60)ו Q'r:ht )0ס והיגרמ);ו
 רק :יום )0ס 5ין סוס 60הר1ן ותדור מ"הרייס קמו 5:רגוייס
 )0:'ס 15ג) )5 0510 גטה וגו'. הושמו לא אך : תוהפוחו
 סרגך הקמר ג' הורחנו קלח ט) )0ס'ד כוכים 5ותס)פ1'ן
 ):1ן )כתן למוד לתיו קינו גסיו הגע'ון ו6ס . 1ר'ךטרג6
 ;י0 0'סמע"). :מנגיף טמעתי 51ני . גחתן 1תמ,"ערגי
 מק"ג) 610 גי otn~tno שנרשה קורן 5ין :)1 חדת4מר

 : ממקן ט0סג) וגר גו 61'ןנסג)
 : '(elh ס' ר"מ :יההגר ר') . חביה יגו, חכמיי אסרח

 5:ל כמגס דגי' גופי 6מי סנ0 . במופת אםכי
 ס5)סיס :)1 סוגיה דגרי ט) )עד פגזו תרתו ספר פלדיג

חמו

w~wאם כי ודם בשר עם חברה לבורא 
במופת

 יהורהקול
 6מס פרטה ע) bbt'(l , )מערו הה61 הסכרכטירת
 , יחס ע) מקור )כלחי 0ו6 )יטמע5)י חק כי .ממזו
המו

~)rc 
 % plDD ע) )נ"ך( יסעיה כפי' הרי"מ
 : יננה )6 עניך יחרכני

 טכיר אין וכף מופת תורתכם ספר זלםן
 Db'SD ע) )עמד ""6 כי וכו'.טפתו

 כט,ועויס S3b . עמו כללון נקרת גבהות רקענינו
 שיינהו וקין סטר ט) יפעתו ה1!!ה 15 ,1ע1 )ע150חו
 sp מופת הלעז "1) 5טו6 51יס . )כלוסהכוכה
 תורס מנפת ונסנן . סכו כ6!ה1ת עד1חיוט)י5וה
 ו6כג עורס ס, טכעו כסוי השטס ע! גסנג))וח
 כירט ען !סימן לנעמס נטם עכר ען )ומורוהמיוהי הוי "ות חסון . דכר יתהה It'DSI SD )6וחקינו
 ג16חהן ו6חהגן ט' כ6מר1 רפ"י ןכרי הם ונך .דכר

 וט תה כגון מקוס ס) ס)והו טה51 )הקמיןכס'תגיס
 מגות ע)'סס טסכם , (nth~r הס מוטפס .עדה

 על ר6ה פ' קרס הרמזרן ומקמר . עג") ,מוטג"וח
 ט)1 והטות כלמכהו הוסף מ1טחו מכיר 6'ן"מרו קמרי כן ע) . פתה 'T'lD והמופח הבת 1כ"פסוק
 )וו 1noo(o והככב . הרבלון מן מיהד )ס1ןכס'1הו

 )6 מופחים 'דו ען נרפו וככר כקמרו ,מסי'עתנ'
 שהוא שיאמין עד : הורחו כקנו) )5וההוטמו

 Sjlhn עד נווהו וכין 3יג1 מנדי) "ינג' )ותר וגוונהו . וגו' 1tnhhG ען הנטות טסנרס6 גרטה .תאות
 ער רברסס תוכן יהיס 16 דכרת. כמר אסי היוהו ען nlhot המוטח הו6 כי מחוכו 1)ההגרר)חרבין

 : "רכעהן( הרו המגוה נפמטו ((btr )15)0 . הכ) 16) סי"מן וענינוסימומן
 הו6 הפס כיכר.ס יטה 5טר סיכ 6:י רטיתי 6סר . וא' יח על נראו וכבר החכם אמרן

 סמוכים הס וכ5)1 1מעטהו היטמע5)י מסרט )מלך )הודיע כן הס) "סר הסטור )חספסהיוחס
 הנכול ספר 5! ונפטך )שמו מוטח ההוך סר.מטר היזיעו "מרי כי . )ע"ס יסוריו יהמו ,bS )"מרוומנרמס

 הנעמים המופחים מכן) גי )הון'ט . 6)ה כיכריו מסורו )ואליס יעתו נכונה היחף 61שנחס. מחורתםט
 נגנם טסמ)ך hSh . וכר 6טר ענבו הסטר מוטח לק תורחו קבו) הי1כ ע) )5וח הוסס )6 גכי6סע"י

 נכו) 6) )הוזיל המגס כס כן וטהרי . עליו הננכ לנמנומו )0ח6פק יכו) 1)6 הסטר מופח כטמעוכדכר,ו
 )6 גי הכוזרי הכיר משכס 5סר דבריו כ) תמו שסר וילי . מונחו "1! כ"מ הנסקרו שכריס יחרסלע)
 סטר ס) מענמותו נטמן ען יטמין ,ו כי מטן וב) יסב ג) רק pDD'1 מרור ע) 6מר מוטם 5חוש6ר
 הגמנותימ 'סורו וככן . שכע ט) כסליו )ו שטס 5ין כרכר )הלמין יוכ) )6 כי ויספר לrb 06 ,כפתור

 : *( ותטופח מחימתה בחי הנרבה ה)6 כחבטתרטשים
בספור

 תוגלו )5 5)0יס 6מי גי 6ף (t1Dh ס6:ס 5ח ופסוח Sw גטי נמס ס) דגויו סססק לענין שמס 1ס )מס האה
 גנויים מרון מירטו 15 גי , סמוח11 מוח )6 ג"מח 6מ'ג חסומו נ6 טת עז וטומי חוי דנויו סיס ודיין סגן, טןפל

 גדרך ושסיקסו גדגיי1 ,גוסס וכקלס , סקס 16מו גגוירס יירת טרם ומס ") סניו גין שדנו מדגול למוס 6ן .~מס
 מדוך וע) . וגר :5ג) סגן ען מ;ר' oinh ג' סנן טן מג) )6יו) טג) )6 6סי )סוגיר )6 גי DO )ו וחלמי ,חשורו
 : סע;'ךכ גע! שיששם
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 י - כההכוזרי ראשוןמאכלמפר
 מ שא עליו יוכל לא זה כ* שיודע כדי , הדברים מנע בו שמהפדבזעפת
 ויגש בעיניהם יראוהו המונים לפני הירוא הענין ושיהיה , מאין הדבריםשנרא
 שלא עד בחינה אחר בהינה ויבחנוהו הדבר על ושיחקרו , ובקבלה בספוריניעם
 ולוא* , כשפים צד או דמיון צד בו שיש( )ג"6 "יש "כי ספק אדם בלביפול

ns~apneוהטלאכים הבא והעולם הזה העולם שבורא , הזה הגדול הדבר הנפשות 
 המלא עטו ושידבר , האדם ר"ל , הוה הנבזה החומר אל יתחבר והמאוריםההשמים

 : בקשותיו ויעשהמשאלותיו
 במה מדחה השין ישראל, ובני סשה מדברי מלא תורתנו ספר והלא החכם אמרם

 קצף אשר את וטבע בתיריו את והציל הים את ושבקע בפרעהשעשה
 ושדבר במדבר, שנה ארבעים כן אחרי האבילם אשר והשליו המן להם והורידעליהם,
 ומה , ענק בני הנכורים על אותו ועזר ליהושע השמש והעמיד סיני בהר משהעם

 ידוע דבר זה כל( )נ"6 הלא . ועמורה מדום ומהפכת המבול מן לכן קודםשעשה
 : בדמיון ולא בתחבולה שהיה סברא צד ,ה בכל ואיןוטפורסם

 שארית שהם טפני ליהודים, לשאול אני שצריך רואה אני הכוזרי אמרי

 יהורהקול
  ובקבלה. : דורו פתני יחיריס  מעסיס . שספורדן

 )קכ)חס ריס )" 6טל et)wh"Iממרוה
 . משאלותיו : גיס סי' 'qtD ממכל כדכל מעין3תר6ס מסי" קנ)הפ כעין רכים המוריס מסרסוס8!61

ntShtDגו( יקרץ סרס het O)P' : בקשותיו . 
 )בו חקות דרך ע) 631 , יטמע וס' מדגל סו6שד

 : מנס מגעת ככ טסהיו וזרוח לונחס
 קורם שעשה ומה . וט' סשה מדברימ

 נדו) tmDsn מס סק7יס . וכו'לכן
 כך וקמר 61,)ך תט0 תימ!ת סמ!ניס סמ!ניסלסני
 מס נס וכהיו 6טר סקודתיס סד3רימ ע)יסמג)נ)

 סנע,ט. ע) במן עי סמסורסס כי תגס,גת!רה
 ויהיריו 06 וסני! 13 טכחו3 מגוסה כי  !מורייך!ר6!י
 , נעיגי סיכון סוף , ליסוטע סטמס וטסעמיר1כ1',
 3סחהרט טסלי , ס1% סטי:יז גל כינן יכלו כןיי
 ענינו והר  יבסמסך גסי"ן סקטור 3ו יהרספגין

 !סבן . גסטמטתס טילנו 6ח פקסס י!6 6ףסק!דס
 מס וגר חה)ס כי , טכ) כט!ס ט7ק המנה!גסס
 טעטס מס )ו וסמך רטעו, )עיט נפרעםסכטס
 תסס עס ס' דבור ו0 נהר , ומעמרו עתו)יטף)
 ק וזהרי , )יסוטע טעטס תם נך וקמל , סיניכסר
 טסורדמ !)מי וכו'. )כן ק,דס טעטס מס 6)מור
 סיגי כסר מט" עס סדרור קורס סיחם וסט)'1מתן
 נתטך הט"ו נס כי , טכס "רכעיס עד כן זמריעס
 וסוריז 6מר כן 3) , הן") דעת כסי ~or סומןכ)

 : וכף כן "הרי e~trbn 6טר וגו')סס
 כדסק סורס . ליהודים לשאול אני בוצריךי

 מ6ח יס6) ט)6 סקודמח ססימחו ע)וט
  ססו6 כמס )י די הי0ודיס "כ) 7' סי' כימרו ,סיסוןיס
 ,otebtn וטיפל טעופמ פסכלוסס( לג'ל פטפיוחסגר05
enth, 50ל סל4 סייחי  פסמס יע סי' במ"כ יפר וכן" 

בני  נהמראוצר
 פיס יפויו ויגס !6 ממגע ער ךנר hlo1 . ג4ח%%
 סגריר יטיס קריך גוס פילי6 ניגר ג"כ , %רם % ס'גווך

 גרון פטפט יפוי 1רס פר טD)D~  , !6 פכפוך ג'יוספוטס
 פופפ 6גל כגיס, גטכן כונס ~filnlp פוקרניי5פיירסימ ודפס גפור  גרבון נגוייס גו 6טר וכל שהווטטיפוח
 גחל לפן . המינים לפגי : גוי לפוו0 יו6 פנטרסוררו
 %הר . בספור ינקום וקא : ימך ר51יס יכובספחדיי
 ופותל i'Dht  4  סי51 . ובקבלה : סר5ס מס )הגרו'מסר
 O)v % 16 פנים קגלן גפה  נהון סיוונל וגפייגהו.
 קיט ייפו 5הר רק מלס סימו)יס ה4 גל5 גלופר .פויס
 476? . רמין ?ר : 4  ת6פיויס ר"ל , פיזזו פסגליסוסם
D~SID: המושש טגדוך )גמוף  טנ0כוין )הא וייוסר ,. לסגתיןמיפני% טוי 14ר1 ים, יבחן בפי 61'ת כזפיס. צד או 

 סגניי גי , גו פגיר יפגטיו0ססהכי
 : ג'ג 5פטי!הו מ5מי,יס ס5'נס  פריטךי6סיקורסימ שוי 6חרו סקרן יטף

 : סוגד,י.ג!עי הקהיות מקוס סוס גוס 6ין . מרריו ואיןם
 נפר  6סר ויטקנ ~rs; 5גרסס D~r . מחיריואת

 טוש פיתגמו פיר ופילטר , oul לו יומס ית0 כססס'
 למחוש יסגד 061 סגרים 06 וסופר ערס גוי עס 'ס'לג1ל6

 אח : וקיסוס 6מיוס סוי 6101 ,  סטולס סוף פדסקדוטיס
 4שפ4 ומטווס !מוגיס סייג Stn1D פ,:ו5ר . קצ4אשר
 קיום ,גר גה")ס . משה עם  ורבר : תפייס מן ס'פ5פ
 נפט וסעפך tt(ooth ג'ז "0ת)שס וטה גוס Shlttגני
opn(ג) !ט,מ " וג ih~ct . תדטפ רושעי ,ס ,ס !5חו 
 4 נ6ל גהה)ס לכן. קורם שעשה ומי; ocn:טס

 טשיס סנ,גל שקמין מרי ויסוייג מסס !מעקתסמטרספות
 ae מהכס וט דגרי ו0כ04 . רכן ק!דס :!כיס ממס מססט'י
 )גנ 11ם מ,דס0 סגופריס ט01 סוטר מקרס "גגי )וגשי
 . מיומרת ג0ורס %ס גנ' ס) סטקיף מטמ'ס ס' ג'יאין
 ס'סמטh'sn 46 כדניס ס'6 051 ג' :0,,מ'ן ר6ו'!מפחס

 : וכורם ונגוז פליי0ס  ימיגסו:!ר
 פש פורס כי מיסודים טוס %גרי טסטרסס1דפ!! פליסימי ופ0ופמ פאתוס וכו'. רואה אני  שבוו-' אמרי

טפ4פמ
 ס"ומומ מבמי DD~ סכמיס עגיו נטנס 6ט'ר סלסול פי עג 6מס 6)6 וו מזם )ידי 63 י6 "מנס כי . !כףיסדי

 ול,, ישראל יני שארח שהם תחוי וז"ל יחפ: יהר היהילים הורח הה 1מ711 יי8יחורמח4ה
 ר"5 .
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 הכוזרי ראשון מאמרספר60
 לנורש יש כי דת כעל לכל ודואיה הטענה שהם רואה שאני מפני . ישראלבני

 : אמונתו על אותו ושאל היהודים מחכמי חכם קרא כן ואחר . בארץתורה
 את המוצנא ויעקב יצחק אברהם באלהי טאסינים אנחנו החבר 4 אמרל14

 , במדבר והמכלכלם 1 ובמסות ובמופתים כאותות טכרצרים ישראלבני
 במופתים והירדן הים את הענירם אשר אחר , כנען ארץ אתוהטנהילם
 מזהירים אחריו נביאים אלפי כמה כך ואחר , בתורתו סשה ושלח ,גדולים
 אותה. לממרה הקשה ועונש לשומרה, הטוב בנמול מיעדים תורתו,על

 נחמראוצר
o~lwידרוס גי )ךטס )ג ס' )1 וחן 1)6 , י' גסי' נמגר 
 , '~nica מי' %h מקמר :ctncc מן סיוייח ר.ה1רס מקתו6ת
 סדין ומסמס , ce)c טייס hto סגוף כג1טח גי קמרוונגר

קחי
 1גמ'ט גטוה'1 ומווג6,ס עועים קמח זח עשי טיסיו
 כן ע) ~ומס מטטהוח מג) fiD1t' מהגס יק ג'()טמוס
1wn&6טר 5ה ג'( )מטי 6,1מי . ט111היגס ג) 6ח ע*גס 
)eht'כימן ד' מקמי הג11רי ניגרי ג16רן וציר . י1גימ ס 
 רוח ס,6 מיס סת1רח י6ס גלי fnh )1 טדט ו1ס .ק"ג
 סווייש 1ר.ס . ישראל גני  שאר.ת : משמות ג) ס)לפייס
tDG(חגונו הלסיח נסס ביסס ט1ג דגר ס' גי סוסות ג : 

 . אטונהו על : סג1סריס ונד otC~n1 ט1ט,יס מסם .וזמענה
 1"נ,ע פ 11דט ;י , גקודמיס גמ1 מקניו ט) 16ה1 :6)1)6

 : ערוך נומן יק נכורטס ו6ע )מס מ11ח סרגיג'
 nm~h (Imnh1 1') רט'י סי' . נמ1פתים באותותלא

 . ewn ט) :עמו :610 )הנתין סימ,יסהס
 . ובססות : ט'י שכוס טויסס להגיף ,ס)5וה מסמופמ,ס

 "לגס ס) יסיל,ס (D'm טסו" 1ס.1נוח00
 ע)יסס טרגי"

 סגת1ג וגסו , ית' )טג1דחו הומרס ו)סכ,יט נוסס נמרקפזי
 במדגל מן סת6גי)ך יחמי , סמן 6ת וי6גי)ן חרעינןויסון
 מומיויס . מיעוים : ,סוהן ובמטן קוהן )מטןינו'

 ג'ו( וארמיס יטוס טס סיס מ11 61) מבטון ,ומגטיהיס
 : ס'נ גסימן וכיין , מנמרס חמן ימ6 ספר וט) יונתןשרגם

ככל

ואנחנו
 יהודהקול

 גפי )סוג וכרסס ע"ס 6טר יטף) כנימהחס
 )גם כי סנה, עד 16דוהס ע) .ympn 6טרה16מות
 כפיפס דכריסס אחרי . כמהטנ1חס "ור היהיטר")
 3b~PS ע17ח . ט0ת,ה0 ע) ממוחס 6ח )ג"חירח

 . ט תנוי טהכ) היסוי קרס היוחס ע))הוד01
 :"ן וכר )6 . אמונתו על : וארכס :6לריס
 הת1לוח 6גט' כצ"ל טעטה כמו תעסהי ע)ט6)הו
 מכמסו ע) 16תו ~Sha המר מקס 6הד כ)ט6נ)
 מעמו . מעטרו וע) )מע)ה( כמכ61ר lnb(m)טסיך
 הספר ממכר )הו ה61 מ)"סו 17וטרי 61ייזימועל מעי מכך ט) סס1לו היס המכריס טעם )ש6))י
כטיסנן

 היפויי כן )6 . )"מלו "הד 1כדכ1ר , קב')"
 , "מגיס 1היכליס 1נה0 כט1כה היה עמו מיספורכי
SPה)ק ע) ר"טשו 1חהי עצמו, גפ:' הנק כ) הוטס כן 

 סדגריס נ'ע יתנצנצו כן "מר' . דע1היו כסרטיהשתונס
SDתעטהו D~D3 . כעתו. יפה מממכר עטה הב) 6ח 
 שסורס כמו נלו מסר הדכר,ס כ1חכ סיפו עםכי

 DD ottnip' הי1)"יס הדכריס נטיס , קמליוכר6סיח
 הטח 1מק1ס . ממס טכתכ:ו וגפ ר,ממכר פזור שיע)
 רכס היה1ייס כי רקוחו מדי מהמל ג"כ )ממק)פ

 שריריך rhn כדעתו נור דת נע) )כ) מרקיההעסיס
 טצ )ק6ו) התהי) כן וע) . %מול l'Sh סרוח)כנחי
 וגרעם . מוירוס ר,מס0)ט)'ס סך3ריס סודתפ0ופי

 : לסניך מונם סכיו %) סו6 וסרי , נ"נר.מ'4ס1ף
 ר6ס . עף שכתוב טה בכל מאמינים ואנחנו . וכו' אברהם באלהי מאמינים אנחם*11

 ק "חרי . רכ עס 3תקס)וח וס:ודעיס ר.תשרסמיס הסשריס סימן )שח )ערוך )ור"סיח
 לנע משן מחוקק מיקח טס כ' הק1דמ1ח מהנ0)16ה כתורס טכשכ מס כ) כה %)י %ל0וששנוניה
 וסתך טהר מסיס  IDSD מה מסרר הון . 1פ'  מפס  לרגילת מהמט) סגמטר תה וב) 6רן הוסדם0עס
 :  י,ופלמ יפסס פל יסה ס5%יס  פיו כי פלס  מייסר לסיריי ובליס יתיש . פ'  סיפן ייפפפילי  ר,זלמימי

 מכר %ת טס כי . ככח1כ קדיתהס סיר % כמדורס מטוססוח עעיו . ובטסות ובפופתיםבאחדות
 קטר נס '6מיפ )6 06 וסיה . ר,ל6סון סאות s~gs יטמש 1)6 )ך יימירו י6 06 ומיה טמנת 0'קח)ס
 וכעקטחס וכ6מרימס . מפח )כס חנו למר סרעס "ייכס ידגל כי 61ר6 סלטה כן להרי . החסר.*0וח
 את העבירם אשר אריי וכו':  נפסוס גוי מקרב טי )1 )קמ0 )כ6  שסיס פסה 16 ולהמוןחרטת
 המי ועוג סיהון %ן בסס מדי הילדן "ה עכרס סרס והזכרן.חים

 כקרן )נהו)
~iP;? 

 חכ)
 נסר וכ) 16) מטוח וכסרטה . ום, סימון sb משגסס יסרק) רט)ח ע) מקח סרטח הרמכ, כדגרגח)ה0
 כס מטס ט) ט)'ח01ו עמן נ"ט ס6ימל כתו הילין, ") )נרפו כדי סיס וכלון )ה"מר וסנה . וגי כ6ס יכ6ג6

פסהץ * נךמס tfnta ס"לפוס דקריו נסדיר סימם פספירס  הגו,לי ג"ח הסכי) ופ  כנכי5יס.  ט6ר 6)יוגסותך
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 51 כו הכוזרי ראשון טאמרספר

 ארוכים: והדברים בתורה, שכחוב טה בכל מאפיניםואנחנו
 לך היה והלא . פובה סדה להם עזבו לא והדלות השפלות כי ,עצתם וחמש זכרם אבוד שידעתי מפני יהודי אשאל שלא הייתי מסכים הכוזרי אמרה12
 והטריפך שבראך ובמי , ומנהיגו ומסדרו , העולם בבורא מאמין אתה כי , היהודילומר

)ג""
 כל פענח הם( )ג"6 "היא אשר האלה לספורים והדומה ומשריפך( בבוראך או
 : ובחכמתו בצדקו לבורא להדמות והשווי האמת רודף הוא וכעבורה , דת לו שישסי
 ונכנסים , העיון אליה מביא , ההקשית הדת היא אוסר שאתה זה החבר אמר?

 אוחם מוצא אינך עליה הפילוסופים תשאל ואם . רבות ספקותבה
 שהם מה מהם יש , טענות שהם מפני אחת, דעת על ולא אחד מעשה עלמסכימים

יכולים
 יהודהקול

 . ארוכים והרברים : החיסכת גתטוכר1 עגהשסרה
 חתים pn(nlh ע) כתות עפר כמנזת נצחי 5סל")
 pbn לרוכס , סמעטיס ")ס כסגרי נכבו 5סרזשס
 b9pt ,5 6טר 6רוכיס מפולים )ו )סוטים סמקךSh 'כ" ולסר 5מת. לג) ע) שטר 5י )סנידס .מרס

 D'noit כטויסס )ט0קו דחו 5הח כעניוס)סקריך
SDDכן ע) . והסוי 6נ, סניו D'~h י6 כי )מס יד 
 h'o סלי Dp(O 11 סרטם 161)ס . 5עטס מסידעתי
 סקג'מס "רכעח סני: כ)) כי . כ"ס סמנ1ר חולהגכ)
 ככ) למרחו מסול סע)'סס כסקדמס ורוכלו5טר
 סזכק "טסי מענין וברין תגס כי סססל.ממסך
 תמ,ריס יסר") כגי 5ח סמ11'5 ויעקכ ינמק"כרסס כשכי ot)tnbn "נמנו כקמרו 1b)S עורס ,63ותס
 ולרן . למור כגר סלי , ויסרך) . וכר ו3מוסחיס153ח01
 . כזען 5רן "0 וסנחי)ס שמלו ;וכרח סי6 נס ,יטר6)
 וא': כחור10 מטס וטה שמרו שיו המס היססוס10רס,
 כן כי ידעתי ס5מ;ס . הו' הייתי כלמכיםיננ

 . OSP נמסרון Sh' חטונהךחסים
 גוי משכי יענו מס ידע תרס סיקס ו"0יססכמחו

 'קר וגתו חמוס היסס 6ח ט") 6טר סמכמיססם
 "נ) 53מרו 7' סימן דכויו וכסורקם מטס,)דהרי
 6מלו ע) כן גס סכחכיו וכמו , וכו' )י דישיסוויס
 : וכו' )יסוזיס נט"ן) 6;י סנריך obtn "נ' י'נאמן
 נס . יכו' דת 6 שיש מי כל טענת היאאושר
 מרמיקיס היוחס עם כי , ,ס ככ)) ספ')וסוסיסזח

 וטיכס , ttSb ר,סכומ כ) טיב )ענין שפורס ויךויר6 ית' סיטו ע) סוד! ככר מחדות ע) סמורםס3רי6ס
  כדרכיו ולסדיק ולרוממו ,סנדי)ו o7bo ע)מוסרח
 51"כ . ,' סי' הפילוסוף כיסרי 9bwn ר.כ) טג4גון
 סורס .מ1דס "סר ס;ו,)יס סמסדיס )שכיר )ךסיס

 נחמראוצר
 , דמו סמיך י)6 ס6) סמ)'1 1)6 . בתורה שכתוב מהבכל
 והדברים : )טי) ;:1;ר וכי:מט6)' ספררי זזותולפוקי
 גטם סו קרון גויר ,ריגש וסמלה סורס דנר' .ארוכים

 מורן ללוגם י'6( )חוג חמר סטיו נגסן גס,ע)סמן
 : יס ?ני  ורסכסמךס

 6וגי' סס סיס1דיס גי מדג ניהרס . חרם אבורלנ-
 נ,1;ן עמסך ס' :ס ;קר6 )6 1מ;1)סע,וח

 והוית 'קר )תת גו' מסג' ענו ג' ר6ם 1כ6סל , ד'גסימן
 ג: יירמס עמד 1)6 סעד 1;ר,,ס 6גד נסס מ"ג ,'טר6)
 זגומ פורק סיס ט6'כ לגמרי חג1,ס גסס "6ין גזעוגמר 2)" ס6ף . עצתם והקרון : סקדמוויס גימם סייסנמו
 התת : וס1';וח סדיק( ושי למדו )6 (טנ'פ הכי 6ג) .שמו
 ומג: יהד מפס "ס,ס1דיס מלהר ג4מר . היהודי לוסרלך
 , מןרט'ח 1סטגמהו ס;1)ס נבוס )ס6מין ס16מות );)פוס
 פינת : מנגרס ג6)1 "מ פיס )ן סיס פיזוזי 5חס6';
  1יפוין15%ד מיס, גט) );) יכיס . רת לו שיש מ.כל
 . והשוו. : מ'( )יטיס 6,ס גר6 מי 1671 טיוינס מויוס6ו

 וסימוכין טרמי ונמו , הג' סנ1ר6 זיכי 6) מתותיוונטוות
tSDDSסךמ1ת , בדק נצמח )בגק ידוי ס6זס מגט "מקר( 
 סיס הפיגך . t(totP( גקו0'1 "ייס )ו סו1ח,יס יפת))סג)
 , ונענע סס;י מגד יסית סמ,1ס מן )סהמ') לרצוי )ו,ל6ס

 : שמט מ41( סוקרת סול מקד "1,ט11 סמלה ,ס61מר
 סין דרך ודמיווומ מסקיטים מוסס . ntwpnn היו(י3

 . סוסתם סשי,וסופיס נוספן אקט סט,)וקאיס,גרלך
 ההנוגח קנן פיס ;י 5סו6 )ן מס גק(הן פחס DhIו6ס

 5ך . מחס דלוי )ן , 6תס וי)וסוטיס סמור .סיס1דיס
 אחר. fiffyD על : 61וס 6וס ממחסנן ס6מט' סע'וןיק ז"ש ישד נסס "1,6 , דגר,סס גה)יט4( חרגה גיידללי
 טע) '6מי ,ס . גו וח' 0760 'טיס מס 16קס חס6)05

 מממר טעמו עיפרו( '6מר 011 . הסד'ס דינמו) יקםוייגוע
 : ~znhr מס גג) ויסתפק יקמר 1וס . גיטרות ויהטדד 6דסגף
 5ט)עק ;מ1 קים נשמר טס,מי,ו יט . אחת יעת עלולא

וסייטסו
 . ובחככששו : למעמס מגי . בצדקו : כמפסס . והשמי : כעיון . האמת : )עבודתו )ממטך מוכס "דם כ)ט)

 מסיר גורף ימג' סיומו טפת ע) טג,רח מס י") . וט' ntwpnn הרת היא אומר שאתה יהינ : ספי4סוף 5ל) ר,מעסס ינתן 1פן 5יה ע) 5' סי' גיסתנו וכנר .  מעיוןגגגז
 סשה טסיך "ת0 דגרך . וכו' ןח )ו טיט מי כ) טענם h'o ner כי הקמל 6סל וט'ומנסיג

 מפסס וכחרון )כג ניוסר יהססו %ר "0 יכיס ו)" 'דעו )5 כי , רכות ~nipp כס וכרסיס כןיע) . המטרסמח המעמ017 עק סנרור סהר מן מוח 15 "01 ע"ס 3" )" 5ך , העיון חיה מ3י6 מטקטיתשנח
 מעשה על ~DtD'tD אותם מוצא אינך עליה הפילוסופים ת.טאל שאם ונס , כעלוןלסימות
 ומעזר ממס. ס,גרה סכ,1;' נהוק אחת, דעת על ולא כקודתח, שכרח סמעט' נמרק ,אחד

 רקם . וט' פענות שהם ספני וט וסיס סנכונס. מן "otp~n סיוהס ע) מו;ימ עד וט ט,יסכמחס
-
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 הכושי ראשן מאמרמפרפ6
 , עלט הדעת שתתיישב דבר בם שיספיקו מה ומהם , מופת עליהם להעמידיבולים

 עבש רוצה ואני , מפתיחתו מוב היהודי דבריך אני רואה הכוזרי אמךין : מופת בם שיעמידו שכן כל , בם יספיקו שלא מהומהם
 : עמך לדברשאוסיף

 צריך אין הראיה היא כי ועוד , המופת היא דברי פתיחת אבל החבר אטרמד
 : מופת ולא ראיה לאעסה

 נהמראוצר
tewtntכמגר הוידעו כמו גכ% סקדמ1ח מקמיע הם 
 והלקו , ו' 5וח )סמויכ סמ)וח גגי5ורי סגין גן סמול)י' גת'ס ודמיונות גכקטיס סטיון זניי . hD1a : 6' סף)מטקס
 ס;ימ1סץ סג) סו6 ממופה . סטט6ס סי' , סטיריסי' , סגדי 15 ספוק וסנ' , ,11מ וסג' , מופח ס6' , מקריס ס'ט)

 ס)פוייוס. פיפח גימיק נפגום פייס 'c~c 6מייו Yh1המהטס
 ו)פפס . פ;,יספוס טסקדפ,חי hgt , ס,4ח ממםי)מטס
 רסס סמון ניני מספ.ק'ס יקו :סי.;רמות 1ס51 , ר.ספוקממט

 נפוין וסול דבר 6י,ס לסגת נטכס )קכוט דעחסומייטגיס
 ethf~n טסקדמוחיו סו5 ~מסירי . מגזי ,קי6 ולנןמדרוס
 מ).,ס 15 ציר 15 סיגרים נמהיקוה מן סט,מס,ס ג)גדמיון
 מססקימוס nnhc 15 , גטמס וסטט5ס . דגי רוסנמ5מ'ן

 : געעוח ומחולדות סכקם גוע 16 ,כעוס
 טה61 מ:נ . מפתיחתו טוב היהודי דנרז אס רפקהקף

 דגליו כסיל יוזע גיה,ויס hr'1 5מר 6:רמדגר
 ,רייע ממיר ססהמיוח ג' גינונן, כטיסו !6 דגיי טפסהפ6סר
 יסוד כמו "ס51 טהריו כגסס מסיק: דגר' תג) שקוס)ס'וח

 : 5הריסם תגייס סדנל,ס)נ)
 זטהן עי :טקס ;מו !" 5מר . דברי שתוהת אבלבפו

 ",ס ממו יהז ממזו 6דרג6 גי 510, ליקטדגר
 היא כי ועוד : ליק 610 ממך סו6 ריק ו6ס ההויו 4hwל

 ושתימס י61ס טר') נפרט יחנן וגו'. עסה צריך איןהראתו
סי6

אטר
 יהח-הקול

 מס , בעית הרטנה ", !קרכם ככ)יהס כתו סנטר)ומר
 , )למניס רייס מיס ממקיר ,16 )" טכסהסעגו0
 מסן וש . תוטהיוח ממן 'ס . מדרגות ט!ס ט!ופס

 כסן ט6'1 וים . טכס ההר16ת עם ומספ'ק1חנ1ומי1ח
 ה"הרווס ומדרנה )טווו ו6ריכוח . )ה1)ההן הסס1קכוי
nbrnן מופת בם שיעמירו ישכן כל כקמלו 
 סן כדשת הן ה6)הייס נעגמים כ' נחן)סרוח
 מוסם, ע)יהס טיעמיזו )התשל יוכנו )6כמעטיט

 יקר ר.זכ 1ר6%1מר . 6חס 6ייגו כס )י.ססיק 6סי!וכי

הוי
 כ) ע) כי ל"ו( מסימן טרה 37רו bw עמת כ)
 )מע"ס 6ין "סר הרקיד ע"ס לחנו המאה6)ה
 קערע ובחוה כהכמס "והו לכו נס" כן וטע) .הימנה
 )פ ענו טטס המפולסמ!0, סמן המעמדותכ0ס)0
 ע) המופח מן יוהר סימנס )'טר6נ עדו0 'הטכסי
 הסי4סוף ין סס "טר המעסיס, ויוסר ה7ע1הכמהה
 כענוחיו )6 גס מוסתיו ימין urnbn ו)6 הנהוו)6

 סמל כנפי סיטך עמוק ו6יגוו . כתיוכרהמסס,קיה
 6סר הסי),סוסיס כדרכי ופגם מום )ספי!כמנהו

 ה(1פ6 ממס ימ!ס ה6)הש גפנ' ופוכ יהכגו, )6ככ!יוהס

 עמדם )6 כמופחות 6מל'הס שמטך כ' . 3ס')כי
 כעץ . הפתוס כטהר תמעך )6 6סר כמיטוררננו

 טסיכלל ומס כי , דמותם ע) שפט ומימת מר.פחוי טויך מסמר טסייתי מס חסו , יסד סימן כממיטי6מת
 ומסב הסכע טימר ומה נעכע ט6מרוסו מה כ) ע) הנסטוח נסחו ומסגינן סהרנ)יוח 3חכמוה המוטחנהס
 מטמתס טכהס המיוקדקוtrbt 0(ntpteD~O t הלענוה דופי ע) סורה וככר . ע"כ , מופה ט"מרוהו מהסב)
 תמן ומקקו, הריווח דרכי 6ך ימלו ער ופ', מתעות ר.ל6יוח כי נ' סניו כרכשי גימרו נס. מוס .כסס

 )6מל הכיבס ריל6יוח ודרכי סס')וסאי6 , טגהס וסמ7וקיקו0 , מקוטרות ומהן , חכוים עדמזקדק01
 ו706ה-% ה6) מני16ח ע) מססק0 ר6יס מעמידיס היוחס טעם )הנרוח שנחו . ע"כ , וכו' י1עי)נו hSnג6)היס
 . ר.6מ0יוח סטנוח ותיחר והע1נט וסטכר כסטגהס כמס סח )שסיף יוגלו )6 , ט כה 6ו גטם היותווכאי
 עת עד טומר נמר )6 פטר סכר ט) סטורו 6ליגח ה1ע הגוזלי השיק . וכו' אני רואה הכוזרי אכריר : מעוקדך 1)6 תדוכטך )6 )נרעם ס"ומר,ס כמו , גרוס לום נה0 ע6 מהממס bst מהם )6 כןע)

 "3) ויצא 6הר ענין blon מנול ומטומע . וכו' דכרי פתימח "ג) הנמסכת נככ6 רכלוכ6
 ככמס ר.מחכל 6נ) וו חיכם 1כסמוט , רטש mlteS , "טחך סלם "כ) , 6;המ "סמים 6כ) כרטון , תכריס)המחח
 הדת כע4 גטענו0 ודופי ממרון ah 1040 כי , ריטון ט) ~bsb tDtgn 6עו זעתי %6 *נספקומ1ח.
nt~1oo, קל, nnDD ריגש דסטיע כמס וב) חסמיטו. לוכ נטי "3) שון כוה גוס) ויפס עגמו. מותמי 10קף 
 כמעך וס ע) ר.כ'6ול כמ סח 16סק( ועוד . 'וסל המזלג) ומטמעוחס כסטפן מיכלים נקמח עייףספי
 כגד , כחמקה דכרך מ6ו ;י מטהימתו יוסר . בפתיחתו פוב היהלמי רברעי אני רואה :רשמו

 סוכ  ויהד כול דפקך עי , והמטיב העוג לכלכך כלך וע0ס . ג0מ0י )ך"0ן "סל וע) ל6'0יך, אוחעונד )טי
~tsb

 : 116יסיך עי לבי 6ס שר 64ט ר6יסי י6 כי , עק- לדגר  היוסיף 5י וולס OnDDt . פריטיה נכל
 דירי פחם ע) מק )כעי פעלם סך י") המופת. היא דברי פתיחת אבל החבר  אמרבפו

 נ4א פייס ויוי %מס רנרי ר6ס יי  ספלך הריני ל וע הסס . סוס יתכתן שמת6סל
 tDnh ע) , עליו ויחר , מונך מוטח כעגמו הו6 , כנגדי הזכריס סממת טמתפ שיו והנמסך  פולריסשריל יי מהדלאס בו ססתיסי יפס . סיס המטיס פיוס כי סמבריוס יסילוסוסייח כניעיוס ל6 מ ,פגש;
טס  מפרי* מרטטיה 63! 6סר סךכריס כי וט'. יראיה היא כי ועוד bt~r1 : סס רומנסה כ) 1ע3 סדעוח* www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 68 בזהכוזרי ראשון מאמךספר

 ג;'ו'1:י ע141 יש%
 am מאל י' =י הסת

 ולחת לרוממו ראוי חסד איש הודו ממלך ליארשמכי םמייבג ן אמרימ
 ומדותם ארצו אנשי מצדק אליך שיגיע במה מעשיו, ולספר לשטוכבוד
 : ולהאטינו להגידו בזה חייב ההיית , כאמונה ומתנם ושמשאם ,הטובות

 מעצמם הודו אנשי צדק אם מסופק ואני בו חייב הייתי ואיך הכוזרי אמרכ

 מהודהקול
 כ) טרח ססי5 הרויה פי ע) ה' 1דקות י"ממס

 ידו 5ה 5יס ירי )5 וכמעזיה , ומנןרסר.תופחיס
  דמה לתכל  פלס יפר גל גי ,  פופס 15  "ות4הן
 גע) טכהכ וגתו . כמיהו ע3 הגס מכיס "סגהי

 מלמעי קני הרי וסכן . ט"ב ד' מקמרסעקריס
 )מוך )הסיכ כדי )הווה כעס 'ט כי , 5,ס3דכריו
 )טעגר כסט ניט , כמר,גר כיקריו התנסח למרחופ)

 ע) ומרו "הרי כי , הקוזמיס ךכריו ODגטנ,רסה
 תרטון 3טענוהט (Dtisl הס כמה ה"דס 3;'ופרח

 דרכי )5 5:ז 5כ) כומרו, דבריו מחסלועסה.,
 כ) תר6פיח כי . מהטכיחיהס ממטחי ו)5דרכיה
 כ, היך הלחי 5טר הקרמתיסרי

'1Ipb (יסרני כ 
 הב) כי ען ע) ויחר . עסק' 3ר,ר ע) נמור)מופה
 ממיס )6 %ר הריה פי SD מקודם כעתו יסהגעל
 1יס . טייח 1)6 תס"ח )5 הימנה נדוהשמיעה
 היסמע5)י ההכס Sib עכור ממסק 3ו כי1511נו

 כמו בנה )סניהם 5הד מקרה כי , סמהפמ3ו5ל
 5סר ") המכורסמים כזכרם (o'rסיוטיו
 5'ס ס;ה53ר כמו , פרסומם מהכיר ,טס)מר6'סט

SDמקומו : 
 הגס . וט' אומרים היו אילו החבר אמריםז

 מס י53ל נסקף 5טנ3ו 3ער סמררעין
 התופה הו" י"5 בסי' nifiD סרסו כי פקו פי'0סנימ

ואין
 נחסדאוצר

 שט )01 61'1 וסי* "מגבי גסו מת0 גטי;יס כבביסס"
 ס,פ גדגליו 1נ'ס , ;)וט עין תר6'ח 6מל טלין 1מו0תר6,ס

 0ו016 16 ממוטס יגול ,ד ג6יוס ;המר . זה הוא יאידביז : ס' ממקמר "ד ס" ונסוף סמ6מר מוסובס
 : גסס כסההה 6)סגיגר'ס

 מס );) )גו טקס גלו= . וגו' ישות לי ההן אם4ן
 יטמפ נערס דגי להסיג 'מהי 61) )ו,סיקוס

 1ס וגטגור , )ע,דמ ט)ץ במילהן . עליך כבדים :סיעג
 . ואשמעם : צינר יטוה )ו ,"1 . הקרמות,ר הקרםיוק : כ'ו( )מטלי ווסה הנוס נגעה ;פס ha' גדין ;061(t1Dh * ידמע דגרי נקמוט מהקוס J~hr 6הי , מטי )טנ)מגו,

 יפשש ;י 6מי שיך נגריס דגר' ט6מרגסי
 : )ג3עיג

 ידי ע) וגויס ספגו דיך ~USA1 . אלק- שיגיע נרכנה131
 עסשוש סיס . הטונות ומיוחם : ויתגיס %יקים6ר5 4מי 6ין . אהנו אנשי טצדק : 6מהמגיזי

 וגס ישרוק מדות )ה0 יט ג6פו;ס נררהס ע) שנוסףנפרע
cthn)סע,ג גופ שייהר יכר טס61 , ג6מי;ס ו,,ח;יס Bae: 
 גמם1פ מ)ך כ'ט( ;מא' כמ'ס , ,דסק ומלו י"ר מתיגמקר
 סחם פ6ס 460: יסע . בזה חייב ההיית ן 6וןיטמין
 : לגוס נפרקי סרמג'ס ונ'ג . הסקס 0161ופסיס גמרי התגיס ו)ספ )טגמ ממיג סיור גי והגידוממג
 ווסם ומ,גס סמדי;ס tr)h סנטי . הויו אג9 צדקכ

 Ym נדגלי וגוונך , 'ניעמס וסיוטר סליקלפסגת
גפפסס

 כדרך 5ע וגס . כ"ס סימן D'QPD י63 6טר זה ע) מטיו hPI . המעסיס כ, וגטרון הועוח כ) 5מחחפ)
 ססס כתעמדות 'OD(ntSD סנתטך וכתה תגריס כמוסחי סעסס כמו המס1זל cD3Dn ה3ריוח 6ה מטנסיי6 כווך Sbon )פ 3הח3רר כי oro התס) עש ו)הורוח )הכין יהס31 3)33י והוה . מטכיוהיו ;קכי ;רמיככי5ורפ

 גדרך ר.רו5וח ועיגיהס סמו ידו) 3יטל5) כגוזו וסחה3רוח ",היס ביהודה פיע ידם ע) 5טרשמפרסמים
p)nPוב) מע)יהס 1;1 סר כי חהגי)ס מסק כ) בו q'p נטרף מיד ונמנום ממספ דמיונם ע) סורה סהיה . 
 רלה וכתעסיס 3יעוח ngno מן ג,ס טבחנה מה כ) כי הורים פנה וכב) כהדוס )הקמין 5) 3יח ונעלסכקומה

 ססקמיס סכת ע"ס ה)קוהס עע;הו תגם הכ5 סי)וסוף )כ) כן 'עמס ")5 מס . ק"ן סי' ר,כוורי כמיותר)נ4)י
 טנחמצ המו , סוכליה הקטהס סי ע! ידשס ג, מססמיס ע, רגוח ססק1ת כה יכויסו "טל העיון otsbמניף
 מ,רמ מוו סחיהן היות עס כי . טור מלרז מ5ד רמוקס מןינס )היוחס הוזו וכי . הורו פל : י"גס"
 שרת נספר כמפ"ר כלקשי ולפחס בטני קלתה והודו , ממטי 63ק)יס טור כי . הרומכ %ך ג'ניהס הגד)1ס

 רשלי% 3ןרך נבח בסון טכמר 1"ססר . כקרן ר.מעסנ הזק פחה רונסון סער היי5 3ר' 35רהס )רח'סקרן
 ארקת אנשת טצדק אלצי שיגיע במה : וממיס 5רן ע) הוזו 5סר 3ו סנאט) ית' עזיו רמו מיכל)
 5חר פ! פיסדט 5רל לנסי סתרתם פצה D'b TDn ייר51 ספל  כיוה ע) ורצפת רצח סי% ל") .אג'
 מג4 נן3 )הלמיפו )ממוח 15 מל ס) מעסיו פצ ר") . וכו' לרגעי בזה חייב ההידע : י5פה0מק
 ייקנ'"  י")כיס פוכי ",ו לרוים ושעז 05 לתייג סירתי פי 3זס  וסוטול .שנזם

 סור סיר% מס %ן
 הקו.: מק נע) % IPWG 1כע)יר,ס יקר יהר השגחת ע) י תדנץ קםיכעכע

 ספ3ש"פ סד3ריס ob יקש 5דס )3 סק: עדיע כי 3וה מנמס) וט'. בו חייב הייתי לנאקןב
-
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 המזרי ראשון מאמרמפר~54
 : יחד הפנים משני אם או , סלכם מחמת צדקם או , מלך להםואין
 מסתפק אינך הודיות בתשורות שלוחיו אליך באים היו ואם החבר אמרבא

 מפורסם בכתב , המלכים בארמנות הודו בארץ אלא נמצאיםשאינם
 בריאותה, עליך ושומרות , מחליך אותך רופאות שהן רפואית ועמו , מאתושהוא
 כלי סבלי אותם וממית בהם להם יוצא שאתה , כך והנלחמים לשונאיך המותזממי

אמר. : עבודתו ואל משמעתו אל סר להיות בזה חייב ההיית ,מלחמה

 נחמראוצר
 נסס ים ו') . יחד הפנים משגי או : י%5סוורגרטיס
 : ונייקיס טויס המויוס גוי וגס ,זק תוטעמקן
 א.גך : הוזו מלרן . הודיות : מהוכח . בתשורותכא

 המש"מ :16חן )ן כמק 5'ן .מסהפק
o)tbethin) (בכתב : הו17 מקן גהור רק סט)ס גג 

 : ס1י1 מקן גטגסת 1והתס המקן גטם וכתג טהור .מפורסם
 הנס סמקן ג6י)1 )ן למרין . מחליך אותך רופאותשהן
 גסס u(1u1v sl 5(ר סה)ייס וו 1,ג)ו שוקר חג)הוקר
 )ך )סדר סני1)ס גמגמה1 בין טוס 15הן 1ג5הגהו ,מסוזן
 ושומרות : מקרנן הממקס )הסר גוכן )ג) חט)סיסולת
 מז1ס טוס עלן 'נ61 ()6 עלן מנין . בראותךעליך
 כקמר . בך והנלחט'ם לש1נאק' : טייין 'זעם )66טר

 להם יוצא שאתה : )הרנן ומיגימ,ס נך כמעמיסה(וו6יס
 6ין 51תס רג 1נטס 1גסוסיס גלגג טסן גסס הס .בהם
 ס(מימס מותק מפוין מ)6 ממו חקם סוס ססס וק 6ן6הן
 בפין "511ץ יטוו מרימו %ר סמאם ג) סי' ע) )6גק1היס
 וכ) טסכן מג) חמס . טשמעהו אל סר : גהרןה)),ס
Hbtפויו )קרס הו;) ונמס הנס סמקן יערס מס נימנע 
 . ,ס סו6 סוס י5ן טד "ט מס" מוס ס1מ:) וקוקס .)ענדו
 יטרלל וסי . וטריו וסל הון 6(ר 'ח' ה6) ס,6 סוססמקן
 והסול (nuht טהיס הודק מגוז) מתוו 1Dnr כגרנמ,ריס
 מארקס פויוס טייס מטי 6ר11 6,(י גזמי1ן נסס ,גירגיסס
 לוטי טמע סטומס כגורי גרמי1ן hlrt( ביט . גסתוךגרגר
 וסיס . ולרגלן מיס טקס הי)והיס הגיש ,ס בהל .6ר,ו
 . שינס ()הגי 5ג1היגס ")ס' ה' 6)'הס דגורסי5('ח
 c1% ע) ממורס סקור( סורס טס ט6 , רסס סט)מוממהוות
 הסנטהס וט DD1 , וט גדרן הטיסייס ושוי 1הס(גמססטו)ס
 וס611הי ס' 6:י )סס "מור נגן סגחוג 1גט6מי נ*%סש

 סורס סט0 5ל1 3פסוקיס ו'ל מרמיזן טילם וין ,  וגו'לנוכס

 "נטי גל נפטרי ופוייג פילס 3כל פוייסו "ברפיפר
 עיפר פס טסו פס 4 יעפרו ט5י פיס (8ל וכקטר .פולס

 .גו'. o)tn~lh ,!סי ס' העפר גס יסגרך סריגו45סמ,
 ס' יתור ר5ו ינטיניסס יפיתי מסורס יי5 יפסורססיסיסנ
 פרבר oftn  ללייט ויל טפפו ו153נייס סיני סרנפטיר
 5לייס פגסנ ויפגתי כ51פר , !לויופ 'ס ג ורופו . ס5ספפק'
 . פיפריס י'1 גנם טנ4יס itDQ1 מ'ס חסל ואפרו ,ל,5

 הטמע utnc 05 ופיס יכיוג פ5פר רק' על פסוסרפ8וס
 י' 5ני ג' סליך. אטיס ל5 גפ1ריס במתי 5:ר ספתכן גלינו'
 נגל י'1 יסר i'ntfic גל טקטי* ה('י לפרו וגם .השיך
 : מג61יכעיין  וטלי . סוס יוידע נפפפד והוסוו 'בריל גי'  פטפון5סד

 יהודהקול
 )הס, 61ת היתה מייס תדק, מוהנסהטומריס
 כדעת סר, 61ין מל "ין עמס ק01 6)ומל

 , וההוימן סקרי ,ד ע" )סלו הזכריי סב)6סיק1רוס
 סוס oh "ו . מ' I?tD גהמיטי ההכר  סי1כירוכמו
 %ר  sb )ר.סוהט יוכל )6 5ך מקן ע)יהסיסימו
 סטסלט4ס היונ כסינר ספיגוסיף כרכה ,יהרן
 )6 טכעס 3יר0  יין סר5פמז סס3ס פןסיפל5ית
 6) השור הרוממ1ח יהויי3 )6 תכן ממפ.יסורו
 )טנות המוך יטוח מכוהי ונדקו המזו ע)המל
 כס יי . יהר ורנר פריס  מס 3וה 1נטהחףענייגס
 כל ממנו "טר כס 51מין כוייס ר3  יתכרךסיוהו

 רמז פ,Dan 1 )6 שוה ויי ייסע ו)6מה
 המקך 06 16 . יחד הפנים משני אם או63מרו
 לגרו עוטי כמ נכורי הגמ)16ח וכ) כנכורה6ויל

 ,מע המנה מן יסורו )" והסנמיית nsDSDמהנראה
 מחטת  D-Y, או כאתרו סרוח מס וסי" ,יטלטל
 '4וס פ5 גס וספירט ( סר"סון כסכר סטקירס3על פרסיי ע) י3ר . ר.כיהיה ה"ה יהה4קס .צלבם

 : יע סלק מסגי3תלק
 בתשורות שלוחיו אליך באים הלז  שםבא

 הכמס נונצח . כוה ממס) . וכו'הודיות
  לקרס עד . הממיס מן ה' מ6ח חורה מעקהט)

 כס וסלי . מהורס פהיח פל סנררס עורספסיה
 . ופ' ינצח תה~וח 4  ווהן פתח ק"מ סימןרירו
 סיקתפ fillfit~l 53תי1 ה טל סס גיציוו53

 איקס : הדוריס וכסרח לוהוח הסני יססס4הוח
 ,הברל סיגי סר מעמר כי רמו . וס'אסתפק
 )6 כי סקסוק 6מריהס 6ין 6סר נד1)י0למופתית
 ונקמלו , וענין גי  כטוס  5גוסימ תהנ1)ה ע)יהסחוכ)
 שמרו . מפורמם בכתב : ינו' )7עמ הרקיח6חס

 ר") . וט' ועטו : וגו' הו6 ")הים מכחכוהמכחכ
 רפואות 6מח 3כחנ :רסמו 1גהויו הה61 הכחסעם
 ספן וסמי , וכו' ושומרות , 1ט' רופאותשהם
 ר6ה .וט'

 1הס)"
 esn' ימס ומכוון קייט סזר1 6'ך

  v)b(O ה' "ה ועג7חס , 6' . )6מל כתתמטמסיס
 מקלכך. ממקה 1הסירוחי מימיך ו6ח )ממך 6תוכלך
 ימק. מספל 6ח כקרנך ועקרה מסכנה תהיה )6 ,3'

 כנ "ה והמוחי )עמך 6ט)מ "'מהי "ת , ל .6מ1"
 רפ6ופ 6מל ונו' וע73הס כנגד כי , ס"ט כגנךטקט
  געשי )יי ייפו - גי'ייייע טייל וסיפמ (פר ופ'  מסכלם מ': מ  שכו . ממניד קוהו nlhDnפסס "ימהף 6מ זמנני  ררי6ומד  חיור  יאייייח  ,חף*1*1
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