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 מלך הודו לאנשי יש אם ממני סר הראשון הספק והיה , 'הוא כן הכוות אמרכב
 : אלי מנעים ודבריו שמלכותו מאמין אז והייתי , לאאם

 : האחרונים באלהוהתבררו אצלי ספק היו אשר אליהם ואחבר אצלי, התבררו אשר בתארים הכוזרי אמרבד8 : אותו תתאר במה עליו השואל ישאלך ואם החבר אמרכבל
 לדבר משה פתח וכן . שאלתני כאשר השיורותיך הזה הדרך על החבר אמרבה

 אברהם אלהי ר"ל , אליך שלחני העגרים אלהי לו כשאמר פרעהעם
 דבר אליהם התחכר כי האוטות אצל מפורמם דברם שהיה מפני ויעקביצחק

 שלחני והארץ השמים אלהי אמר ולא , נפלאות להם ועשה אותם והנהיגהאלהים
 אשר אלהיך ה' אנכי ישראל המון אל דבריו פתח וכן . וכורעך בוראי ולא ,אליך

 כאשר לך פתחתי וכן . ובוראכם העולם בורא אני אמר ולא מצרים, מארץהוצאתיך
שאלתני  יהורהק%

 והייתי ומ' סר הראשון הספק והיהכב
 רחל "nibtS )הס גירר סוכר סקוסן ע))יטר") ההולס ;הצח ענין כ' כ,ס הרם, .וכו'

 טססנהחו עוד תוסף . כחסן הנמ61,ח כ) מ;סינוסיוהו
 לעלע %'י.ס יטוו להתמזלות מוואלס 3סמיומןח

 חתל )ו חייהם ס"ס אותו. תתאר במהנ"נ : סיכםכמו
 : הח6ריס מן ווכחו 15כורה

 כפסקת סנמט) כקור יכ6 נ" יכו/ בתאריםננד
 נתארסו ור6סווה כע"ס כ'סנמטכ0

ODJעתק ומשו . ס;גהל כמעמד גוריו ע) טעמז;ו; 
 הקר היו)ימס

 נמו"
 1מנסינ ו3ור6

 וכיוס"
 , כסס

 מן )התסכך מסוגל הו" נך סדעח סכיני מסקךכי
 : הנעכס סמס"ק 5) סדרורסיןוע

 כ6ן . וגו' השיבותיך . הזה הדרך עלכה
 ~Sb olpn וטSDi 3~1 ענוגה ההכרשגיס

 מס )קייט סמנך )סני גסהיהחו מס עמן%ר
 ןגלי פתיחת 36) סגו סימן 53מר1 עניוססהט"ר
 המון אל דבריו פתח וכן : וגוי סמ1פחסי6

 זנרי )עמעס תחש"יס . וא'בורא אני אטר ולא ירו' אלהיך % אנכיישראל
 ר~רמכ"

 כקמרו
 מקרן ס511חיך "קל וקמר . S~rt סכח31 כי16רע)

 וע) סמני"ות ע) הורס מסם הונ"חס כי ,מסריס
 ע) חורס וגס . י161 ממגו וגסטנמס 3יייעס כ'ממפן

 לכר יטת;ה )6 סעו)ס קזמונן עם כיההדת,
 , הימול ע) תרוס nSD'Ot תיכסח, ע) ותורס .מטכעו
 . שלן 33ל יפויי  "ין יי סרט לעטר שמר,כמו
 גב) ועמס סיודעיס סם כי סובליך 6טר טעםונס
OSbוכפ' . ע"כ Pnnbl סר כסרת גטעס נהעורל" 
 סייח עכד כ' וסכרת כקמלו 0טניוח 3ז3לוח;סחנס
 מסקס כין מסס "והיך ס' 1b'SI'l מוריסכקרן
 יום 5ת )עס1ה מסיך ה' נוך כן ע) ;עויסוכגרוע

 נהמראוצר
 טגעים ייפוייי שמיכותי : ימ:(6'; . "ץ בוכב

 3* ומכיר וודותי יום סמלן 66נוין 16 .אלי
 מסת 1"(י )מ)5ו0 ור1ט1 ומסף מ)ג1הו שגור 5)יופוט

 : 'דו;וגס
 5מ0 (סו6 גו י11ע (6מ גמם . אצלי השבריונ:41 : ממגו מספר וסימן 0ו5ר נ6יו0 . תתאר בטהננץ

 וכו': פסיפס וסכתכ סמפונות ומסנכון
 גש6ויס מתמי) '1h? ;)ומי . טויסס ובסיף . אליהםותחבר
 סלי, )יג)ו0 מרתחו סחהי) 6ין 61קפר . י'ע גסימןס,1;ריס
 : ג'6 גסי' סווגל ;פי )י (;תגרר טז מסתפק סייפיומדיין
 Sih מפורכס סיס סריגות דגר . מפורסם רברםננה

 גפרן קדטו יום ס' ס1פיע טרם גי .ס16מ1ת
 פוסלן 5דס סיס פר6 ועיר גטו)ס סרן מנון 6ק ס5כו0ע"י

 מגג ;י . )סת!לסס בוסי 15י מחמי) ס6גו0 וט" .ג6ומס
 1וסיס ,פ)"1ת נסס ויעלס )ט(קס 5דס 0;ימ )6 וג;'מ"הר טס 6) ומממוסס גוי 6) מגוי 6גותיט (יחסרו גמכמתו .ס'
 נתסיס י( ;י שמיס );) פורע 16 . יגייס ;ף מיוךגג)

 %ור וסקס למפריס י(ל5) גפי גרדת enh1 . געלןסו"עיס
 ט'ס יגירו מכס ט'י טס" דגרי נ61 טס עד . 6טהס6)סי ו* 6'ס נגויס t1Dh1 מלליס גיד )מ(סס בוו גי mprbסוס
 )ג טד ג6( גוטי קמין ג;מ מעמק סוס ס16ר גרה16

 )סוגיר רק ,היך סיס )5 סיטם 5) מסס ;(ג6 ופגן .סכמים
 . וחצרץ השסים אלהי אסר ולא : ככר 0מפולססמענין
 51יך . גוס (וים 5דס גם ג) סיו גני גן מדגר סיס(6ו)ו
  ויעגזומן עמי ()מ וקרן סמים h(to 6מר נס )ו מיקמריחזן
 6ומפ , גרעו 6מד 6) ס)6 קוו 1)6 6פר כגס )ו יחמיגי

 סיס 6ן . 3ר6ע 6טל 5)סי,ו 05 הבגוד נטיס סקיגוהקו
 מקון, גר )1 רקחת ירסיס וסס 6:ר סוס גס,ין ספקעירן
 סיוסס נעכור טווס גגי כנ מסכר יסר6י 33י וסכרי) .נוי
 וקפטן וגף ג,דקהך ,6 וגמ'( . 1קקג ינוק 6גלססגני
 חמס סי6 מפיוס 611ה . )6ג01ין מגט 6(ר מדגר 06סקיס
 וגפנם קרו(, מסקוס ,(מ0ס מה1כ גטיקל )סי01ס 'Sh~ttגגך
 : מ'ו( ('DtUG רמס מזי סו(ו5יס גטן מזי 0סמ1סיססוגים

עי  ,מגח
 וסו"

 סט0 כי כר"טו;וה )"מרו מתחנף טעס
 . וגו' ה' עמסימיט

 1ה1"
 "6ס. ע) מורס מוריס י)'6ת טיוח גע13ל כי 63מרו , ;מיסור סעקוכ טס ל')

 וממסן סמדנס ע) ממורס ססכ0 ען ?PD נגנך 'ע"ס 06 "מר כן ע) , כמעוכר ו'ט) מען משטקדמון
 כ* גסס וב"ר מסמלו דבריו ומחס . 1),כל )ר"'ס )ך סס'6 מוריס כ')'"ח ע'ג'ך טשו מס תנכולו0'ט)ח
 הכחוט מסמל 11 כוונה ע) ר.ל'"5 ת"ר וככר . ממט וסכת סע!)ס וסיס 6מר סמא ידעו מסיסמיאסה
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 הטוי ראשוןמאמרפפר68
 , ישראל קהל כל בו וחייבין בו ח?כ שאני מה השיבוהיר , אמונת* עלשאלחני
 שהיא הנמשכת הקבלה כן ואחר , עיניהם בראות ההוא המעמד אצלם התברראשר

 : העיןכמראה
 אכ42כבו

 ואין 1 לכם אם כי נתונה אינה שתורתכם רואה אני כן אם הכוזרי
 : זולתכם בהחייב

 סן יגיעהו קימו( לכ;"6 "בפרט האומות מן אלינו הנלוה וכל , הוא כן החנר אמרכז
הטובה

 נתמדאוצר
 . בו ח"ב שאנ' : מקמין סיכווי ט16י מס . אמונהישל
 גה1י0 1;ר נו' עשו וין גו הייגיס גנבי עדתי וק0)6מ
 ג16 ס:גי6יס: 1סיגמט6)י ספרס' הגס שמרו גמר ,6 ,%
 גגות יכיס :;ן tnhn(et תוהוו 6ג) . נעומס גני ג)%
 ר'קס ':וגו )6 וגייו 16 6סר , טמיס 'קייה ולו ניקעטיח
 וגרפס . טמהס ר1ה1 ויסטון יחזו נטר גג) ס' 'חטו 16כ'

 שון ורוה , ג'( )יו5) גבר ג) ט) רמי לטפין גן למייו0י0
 )1:ק 'רוק מרולס טן מט1מט וסט e~tD כו' ג) גריגינוזף
 61מרו יגיס טתיס וסיעו ולמלם 1זק, מטיה רגלמדוס
 נין שסע 6,1מי . יטקג לסי גיח 6) ס' רכל 6) ווע)ספגו

ot~g16 גסס 111ק 8:ר ס"ס מ1ד 60מח ליה ויגרכוייו סטמיס וג) , ג'( לטע'ס מ)מתס שז ')פו1 1)6 מוג גויש גוי י:6 )6 וגו' הרמהס 1כחהו יגיס כלמיס וס1;'ח . 
 0' גיס ;ולס )קר61 גרורס :סם עמיר 6) 08!וך 18ננומר
 0' יטיס סה61 גיוס וימר , ג'( ומפויס 6מד סגםולנגדו
 onfi 6'ן ג61ח קעת 161)0 . י'ד( ),גדים 6הי וימו5מו
 גתם סלת זגגי סחם );ן . גס שיגיס ג%ז "טצו%,1
 כ6)ה1י 6מ1,חי ע) כ' , י:ר6) מנכי סופני %ד מ%נששי
 ביאות ההוא המעמר : p~(e גוי זג) נח גני למונת ט)ז)6

 6ת CD~ D'hn 1ג) גז;תיג טיט סי מע"זעיניהם.
 יטרק) 6)0י 5ת וירקו וגהינ , וגף ס)פיייס ו6ח(זן)וס
 מסקס נפסקי ט)6 וגו'. הנמשכת הקבלה : וגו' רגזיווממח
 (osl סרקו ממס 'הגון 1פ)16חיו שוו סג'דו )יזל דורוק
 כונווס וסג'יס6 . פמ: D~'l'D גתר6'ת סר6"וןיחד
 , שן מרתיח כמו 0יהס ג% :קג)0 , ננקף מעין גמו6סטסות

 : ס' מקמי "ד סי' נסנף ממגי גיטן 610וגן
 נגני גי 16נו גוס 6טי 6מר . זלתכם בה חיב ואץ גנו.

)hxtט6ר לקרול 1)6 מחספס 0ח1י0 והש )גד( 
 , ומ גוי מ11ה יגע רק נטוו )6 15מות וקר , 6)'סטייס

 סנר יקג) )6 הלנמוח מסקר 6)'0 סריג ג) כן יפוקסגי
א קט - וט פל CJD'i ונפקר ,פליט  : עמים מ:6י )6הך גס יע "ע %י . 

 %ס טיס ט6'1 ס6ע'פ 6תר . אלינו הנלוהוכל
 , גו לוע 0ע1ג0 )עוע טג'1 , יסרך) נוי הגז סמ0נענט

15

 יהודהקול
 ט)6 עטיח כי סמך 16דה לרוממך 6חס מהיה'
 ט;ר5הו מה גי ירזה , 15מן נמונה תרה1קענות

 ע1וח ע, 5מ1)ה קעס )נו t'hbn o?-~tמעסייה
ptaיוכ) ," כי הכיס, ככריזת tttprr~ האהד 
 הר5נ"ע כגהץ מה )ך15ת והכיפה . מכירומכ)עןי

 עומס 11 סטה כי מהיך ה' 5פי ספק ע) יתרופ'
 שכר מהכר הלי יהודה ר, הוחס מ5ת )וגססה
 )מה כנ71 מ:וההו פוי יהדה ר' ספני . קמרוהגו
 מנדים מלרן הו51היך 5סך ")היך ה' סכיהפיר
 וטס , עטיתך 51:י ופן ממיס כעמיחי 6מרו)5

 )תגמח מההמה שיו מנמה כה "ער כתס1נהוהשיך
 )הרוה סמה הר"ג"ע כוונה שרי , ככלן ההנרטוי
 tsisl . כן הוגיך משיג הג)הי יכין )כעכורכי

 :מגע היה )5 :פויס כקו הכמיס כקו ~O'bהמגר
 תוסח כ,ה ס;כ)) מה מנד ככה )סם ממהוההכגרף
 שרע מיגו ג1נעיס שריס נ"נ ו)ה,והס ממוויותר
 שהיא הנטשכה הקבלה כן ואחר : סקוסכמו

 )נו ים . העיןכטראה
 כ,ונ"

 כי' סוף כהמימי בו
 ה5מונוח כסטר סעדיה רכ'וו ס) זכרו כה והב .י"ך

 ה:"ת:ח ההנדה כי הסטר'ס לתרו . וצן נ'מקמר
 . כר"ח המ1טנ הזכן כ"תהח5מח

 עכרו שדו הו"
 . ע"כ , מ5ד וההגו:מ ט)הו וקור ורצו כת"ס5'י
 )ך הסמר רק מסוק ע) ו"המנן סרטה הרצצןוכהכ
 157 5סר הדנר'ס 5ה חסכה טן מ5ד נססךוסמור
 )כחך 1הויעחס היך ,מ' כ) תקננך 'סורו וטןשניך
 הנכורה מס' ההורה 5,';1 כמהניע . וו") פיך,וככני
 הונק כ) גכה'ס "מ1ע' סס 5'ן הר51ות וע'נ'ווגלומנו
 , )שקם 'צמיגו כך ,נס שתר ו,ה1 , וגי מספקוב)
 הןגר טכ'ס ידעו )כניי הדכי כן נס כטנעהיקמ

 )5 כי הזורות, כ, ר6והו כ6')ו סלק (5hSמח
 61'ן הכ) דכרי אוחס ננמ') 1)6 )כרנו סקרסצ'ד
 )הס סנעיד כעדותנו כ)) יסחטקו )" ומס , DID',כס
 Dfltt) תהסס נפי' כחג וה,-"כ',נ . ע"כ , וכו')ר.ט

-
' 

 : העין ע,-וה ועקרה מה6ג1ח טקכ) העדות סותר אהה הנכיר עןוחיו דוגריקטרי
 יפר וכריס כ"חמ מסריס nbtits נחקה סחורה מיוכ טענץ ק 06 י) . וכר רואה אני נו אםנקד

 תגריס וכיני"ח , וגי6כס העורס טר6 5ני 6תר 1)6 מסריס מקרן ע51תיך "סר 6)סיך ה'6גכי
pbוו)הגס כה חייכ וקין יימול רכס נחווט הי6 מהחורה י61 , 5חכס %יס : 

% הא כןכז  י%0 . פאס  קךוסין גמ,והיו קדסע 5טר ר.כלכות פסח  ססקון ,  יפל"תי מס0 סורס בקרוסי"ע' וי ספוץרפס ס4ס? לנרם י"1 כי . יפיס למקלס  פיוירס מולסס bto מסח שרת יע . 
SDSVמקס יקי היסף טפסיו יפסס ושקירס 

 לספי
 pb ,  קליי פיפרס יימס עם  o)nh . ל"מ ספר

 מש0 טלפר פס f'p . וע'  הפוכה פן  יגיעיזו כי , יספיד פן  מערסי 0וש0 כל טור ין4ה0סכש
 עע )הושת , נוסמ4ת כלקנת , כטלכ וחמרו . )ך והסכפ עמפ ס' ישיג 5סר 6100 0פוכ וסיסלוצחע

;נ5
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 67 בם הכוזרי ראשוןמאמךספר

 היה ואילו . עפנו שוה יהיה לא )באטינהנו( אר , אלינו הבורא ייפיב אשרשבובה
 אפ אך . בריאוועיו הכל כי , והשחור הלבן בה שוה היה שבראנו ספני התורהחיוב
 מפני . אלינו כבודו והתחבר , ממצרים שהוציאנו מפני בחתורה( )ג"6 בהושיבין

 : אדם מבני המנולה נקראיםעואנחנו
 אחר רזה דברך שב וכבר , היהודי מתהפך אותך רואה אני הנוזרי אמרכח

 : שמןשהיה
 יהורהקול

 חולם כעט סנכנסיס מועעיס יותם 6ינו שתרס)6
 ettb (ontto פרנס יסרגו 6)סי0 כיש nabימרוכיס
w'5bכי . 6ממ ושטוס anh (הידוס כ t)'Sh קפינו 
 6סל 6פגס . וט' העונם מן כפרסיוחו יגיעסוכפרע
 סטורי שמר מס כמו יגס 6סר סוכ 6נילפיחי
 כן 06 כנץדמח סנוורי ס6מר OD כי ק"ו 40כקודמת
 וקין לגס 06 כי גתוגס פינס סחיחכ0 לוקס6ני
 היידוח ס6ומוח Pbn טונחו (ומהכס, כסמייל

 יפות )6 וככן . )מס ניחוח סכנתי סחורםכסמירת
 נעדרים הס ו6ס הטוגיס תעסיסס נמו) מרוט)ס4)
 , הו6 כן )6מר סמכה חסוכת כ6ס nhr וע)פת;0.
 מב) )פש)ח0 טפל ויה כס מייכוח ~ntDtb טמןלש)

אמר
 נחמדאוצר

 שש למסות סג6 1ג) מיסרן), וטו"מ נגר 6מי מתש*
 . באמונהגו אך : במס מט;~רהו ס0י י"ס) 6)0יגאי
 קנח %ע 161)י . יסרן) 6'ס כמו )60מיך מייג סשיסר')
 ס6'פ ממי ושח מ111ס גזו) ט6מ,') גסו , "גרו ;מזניו)
 נטש 6טי 6זם גימר . והשרור הלבן : ופסס%ווט
 ג")מוח סוגן )6 6סד שוקיים גני 0ס ושיי , סונןגעו
 שנמר . הסגולה : 6' גמשן גרגר ממפיון גחג)יחוק

 , סטטוס מ1ד וסייע 6דס גרי )ט6ר ימיך) גגי גין סמיפני) ט'ס )ו וג'לי ג'15ר ג'חר זגגו סס)'ס גגכן . %ססנה'
 : גיס נסימן גפירוטי )תעלס;הגר

 16ש )גוס מ,ר . טההפך היהוד' אותך רואה אניבפת
 OD ט) )ו מרס ;י , מדלגתו )סקעע ינוייגסס

ס)קמ
 קיט סימן כתכו6ר 16"0 נמסיךי ג6ו") , סעוכ onPD נמו) )ו ים שסיס יומס ת6'וו 6ד0 כ) כי ,מנץס
 ר.מקתס טרפלגר )1 ניקר 6מגס כ"ע. כסימן עפיו 6עמידך "סר הס17ל פי ע) 4ה מחימם תשםססו6
 טוס כלתי סיוט עם פינו ר.טר6 ייטיכ %ר ר.טוכס מן נקל יניעהו 6כ) כקמור nintbo ממסידי 6מד)כ) כריקי סעוכ מעט נמו) טהר יניעהו שכד )6 כי , מסם שינו סיקוס )כ) כפרע ישח סער מעכס .ע)רסס
 כענץ קע"ו סיחן סימר וכמו , וכו' Sb'(t טוס יסים )6 6ך כקמרו הכיקור תסך ונוט מסול כמו ,שקן

 מהיפר כ6ן התוזכר ולצומח . נמס וכרונו העלה )6 ו6ס . ספרן ירוקת כענין שיט סוס יסיס 0)6נ.כ וט כב)) ויק . ככס ע) סכי6ור בו )הרמיכ ספן ממוקק מלקח וטס , פחס ניירש) לחורת כיס;ט6ס
 ויחן נסוכר ויהר סיני מדכר ויגילו מר0ידיס ויסעו פסוק ע) סרמכ"ן יגרי thnmt 1% מיומיתסחורס
 )פני )כיס יסרס) כני ומגו נקרכם 6סר ס6ספסוף ג) מחוכם ססנדי)ו ויתכן %1 . מסר עד יסר")סם
 . יטר% רכני ותניד יעקב )כית ח6תר כס עימר כמו סשרס 'חן )'טר6) כי , 6מריסס לכ ,ערל ,סרור
 )מקלגס קנהו זען מקנסו העט ג) כקומר , שטין טות . והשחור הלבן : טיכ יסרק), טס וימן עעסחס
 . 6' סימן וכרו טקדס כמו וכף olbo נורת מקטף )יותר הוכן )6 6סל הטסי הו6 מסמור כי נדוגם,ועד
 ל דע ר") . וט' אלינו כגורו והתחברות : ממס כמחגר טכס והיה סכותיו סתומו ntbo הו6זלכן
 ס) ע) כ' nbrn הגהירם מע) קרסינו כריח תקח נטיס 1)6 "טות כרנון tm1b כחירחו היחס )6כי

 מבמכרות ר6סית טהו6 משריס "וחע הושהו עעס כי כבמרן מ"מ )רייכ ט כהר 6טר 6ת 36י1רעךיכו
 הטורם )קר6יס ס6נמע מטני הים , oQ~O ;ת'נח עק Y'nb הכקמחו עס כטרעוח כזו )הסנטסכטד
 ר5ו מה כסן סעו)ס קומות וחקניו מהורס 6ח יטרק) סקכ)1 כרעה ומלרם ל') "מרס כעין , 6ןסמסג'

 פל' הכו הגימר טפס 'ומסין 1DD )י סכיכן )מן 6מר הקג"ס ביסס סח0 , ס6ותות מן 'ותללסחקרג
 6)ס המנוח 6חר הוה מסטר כרקס n(oh פכך . משמוחס ע) ויח')יו , מכ'6'ן טכני כסס עסיסמטפחות
 DID כ) ר6ס 6ח ט6ו סינ' כמדגר ס' תיגר fnbt סיס כייר 'טר6) כני 6) ממס 6ח ס' %ס 6סרסמקת
 וט ע, רלר 6ער מ6ד העיב ע"כ. , %סס יןומסין כטנפם 6% התורס 6ת 4עע וט ט)6 'טר36גס

 גסף, ootpinrn כרסון , O)D ימרד ~l'Dh bs כקמר עמכם ס:הו4ר הסק ועעס כקמרו יסתמק, ט'סרמכק
 וקמר . הנחרש מן כרירם מקוס גב) הכמירם ט . 4 ונמך סגולן 6חס כחסיו העמיס מג) ככסויכמר
 , העסיס מכ) יותר ולהנס הכמריס )פניו )סח"סכ רפוי 5חכס טר6ס ככס כמר o)nb ס' מלרתח גי0עעס
 סויירל6

~rs 
 , DDD עליו ה% בג) לוהט 6ח לסט) כיודע 3לור.כ מנכמר גי . סכמירס רק כעס

 יסודכן 6ו . כשיוטח 4 יעתדו כי . נקומות שר6) . ר.ס ~otrt מ שמרו כמו . עס מכ) לכך ר*ייס,'סר6)
 הכסממם וחכע) המעת יגרוס ס)6 כדי )סס mn(D עד ופינס תכניע ttsb(o כעפר ככס ומדק . ))1כ11
 סט)ס (OD )1 )היות ה' כהר וכך פסיך מס' 6חס קדום עס כי ר6ס ס' סו6 מפרס וכר"ג . f'p ,הף

 : ס6דתס "גי ע) 5סל D'DDOמכ)
 3כ ט6 עס מנבחי עס ר.מ61 הדעת ע) יענה 6ץ גי . וט' היהודי מתהפך אוהך תאה אם.כח

ס6דס
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 נ אותו שאפרש עד לבך לי הרמב שמן בץ רזה בין החכי אמר כבל[
 : שתרצח מה אמור הכוזרי אמרל

 וההולדה, ז והגידול , המזון לקיחת נתחייב המבעי הענין בדין התבר אמרישי

 נחמדאוצר
 נסס ארמיס וגין 'Shli גוי גין )הגדי) )טעמו סורפ"ח
 'דגר ;עט מתשן :ה61 ולמר . )נמר' "הר מין י:וג6י)1
 :טתיהתו )ו ,ר6ה סיס גהה)ס גי , המליטה דרכ' )מדוhk מני סיה1דיס משג יביס גן ג' וסג , גקכ4ח 1;;סגס(ג)
 , טרגים :כנריו 6מי י'ז שימן ופג , גס(ג) ט)6שחס
 גו :מיס סע1ג וצנר . גגחמ)ה מנתות דגרי 6) מייושג
 %ו 1י:נ . סניפת ט6מריח1 6הר ר,ס סג ה61 6ך י'זגכ.'

 : 6דס נזי גין גטקס סגן) 'ם :;'ג הלמין )6 ג'מ)ה"מין
 )כתיג גריהן חגה) 6) 6מי . שמן בין יזה גיןבנבו

 יעי גמ6מר מיתכ) 61) , ג16דו הבמט גטרסדבר
 מן גו יי( גמה 6ך , עיין )מר"ח(ס61

~lh')o 
 : וסירו(

ananהמסר 61) ג!גן מדגרים 1;1ן ג4מר . לבך לי 
 , פר סמ)י,ס ותסס סחם ער יגרי גרגר %ר טד)ס,,י6ס

 : יחס 06 ה'6 ס:מ1ס מצגי)16
 6טר סי 61ה6סק להרי( 161י מורוי . שתרצה פהל

 : )דגרהגס

 מעגך געת הכר כמנר 6מי . הטבע' הענין נ:ך,ן"
 ו6ר6ן נ61 , רהוקיס 1)6 דגרי נע)6.ס )6גי

 . כוס( גכה1ח )יון 1כחהי) . סטגע נהנמח גטקס-ונמהו
 1ג) ג,מחיט 1Ch הנם 6101 , סוממת מ,;( סם)וגקסן
 ממגר גדגר' כנגר n'D)Dt 1ס( ,קי6 וט ו;מ . כהדסטים

 כ)6 6מר . השון לקיחת נהחייב : י'ז ס'ס כ'פ6מר
 , פס 1ו;ם רוהטי ;מ גו )סחוו1ן התהי) 5:ר (ג)סרס
ftw  יח גסס יימס . ההגירוד : פון מגלי גמולם :יתיייס
 )מין גרסי (טורו 6) (יג61 עד מסט מעק גד),סשכיו
 7111ע 1hun ווט . )1 היומס מוין 6מד . וההולדה :סם

 גרפס סמ,מימ גי ויטו ים נגה , גוממים וכן , סייסיננתי

 חותםור
 יהודהקול

 . מימי otoihn ככ1ד פיו ויההכר וסנ1)ה1ההדס
bSoטהח;ס4 מצה עוד ורעה . 3"ג1סיוח ס1יס כגגו 
 ס!כ סיע טעמך !"תר הע,ס סיה1די "הסכגטטג
 העמיס מכ) יתכרך !החה3רותו ה:כמרחוהסנוור
 סטק 31)י . מ,ו)ת;ס טניס )כס מהכיר 1Sbnמר"יכס
 חצן "יגו 3מיג1 מין כי מטיקרה, ססנגס3ס!ס
 דברך תסמן . עגמו נט:' הסיכות מ7רנח !ו)קכ1ע
 עריס גטי!ח ע, י"ס . ככה ע) סגורת 3מהירוה
 שמל צמה הו6 טמן מהיה "הר וזומרו . וצומתך11

ttSbט1כ היהודי נכרך "גי ר61ס '"ד סימן המך 
 :מטהיהחו

 פתע מגח רע . וא' שטן בין רזם בענבמן
 מגך ויגף הגע)ס טההי ויוסקו ר"ס'הס טעריסים"ו כי , (or1 הפכח "סר הדגר ט"טרסעז

הככוי
 סני יטוע1ח 6ורג1 עוז כי , סדקו גרור )יז,

 כשהוו קמרי SD קרי סמ,ו:יח 1"טעימ;1סטווי
 עין ג" יהיה . הסג1גהוקר6יס

 הקור"
 כזר ") ונכו

 המגך )סגי המכר סס אסר כי . הכמסריסהנכריס
 1ט"ין . )גו "ס כי נהרה מטה חורת סטין כ"גסימן
 גטרע היומנה מן ")יע 1טה:)1ה . l)h!Ir- כההייי
 טהתמכרות 3דכריו "ס והורס , וכו' הטוכס מןיגיהו
 )ע שתגח ההורס ג5מנעוה היה "!'גו ית'גבורו
 קגיורין איכרי לקרינתו יל5 כן על  וריס יססכה4לי  גדנריי המך ר"ה , "יס מרי הסגולה היוחפמסגי

 ינו'. סויף  שהילך  לוחך 5גי רי5ס ל5פרכקורפח
 ר6טיח ותהי י  דבריו לברר כפבר יספילופעסס

 סימן התמכלוח "לטאות ע) "ותו המקך 7ר1ס עד הסקר כ) סכה )היותה ססנ1)ה "מהת ע)סור6חו
 ק' סימן נטמע הקו) דכר סוף . הההה3רוה 6! 5מ)עיח טה,חה ההורה עפן ע! ט' סימן כן 61הרי ,ס"ה
 דכלו י% hu 1"')ך ומטס ל"י סימן עז ומחטטת הווך זה וק"ו , כמרע גנו :חוה טהח1רה מקמרו קיוטע)
 הגסוס הנר חצי עט , ח1רתג1 כקמירת מיי3ומ הבה' ה"1מ,ה מן OCDt o~h "סר הטוב מעסה גמז)ע)

,t)~hb. וכה כה ומן Slhn כסיור כעתו יטה הב) , הריסון הוה המקמר החמו וכן מתייחסים 3עני:יס יסדני 
 : התרך ") גכ61 והערה O~DO ה1ר כהניע:ט)6

 , נען חילי יורדות מרב כמדקרות כטטחיו hwJtl רוחו 06 המרה כי הרעימו נעטר כעםנס. הכוזרי הכעיסו 6סר ע) מנגהו ומקק ,ר המכר הגה . וגו' הטבעי הענין ברין המבר אמרלא
 ט'היס 3ו הנתין )6 כי , טמן סיוהו "מר רזה זכרך טכ וככר ן היהויי לנחהטך לוחך רולס 6ני63מרו
 גן גרוס )יכוןי זה טייומס וס"ס . גלרט המהי סהתהכרות בו טיחימד עז קנחו ע3 סנוטה זין ה5דס)ק3ח
 כ3עדע 6ער כמדוס "פתח כהורקת הק' . דטיו פוי )כתיק המקך יהההן כפתים כן ע5 . מר4הו מ6י"מהמח

 3כ3 ר"טון מיומך )5מי  ס4רס כל  ססיססוס  נסויעס וסכ' . מיגו סקר ט) כניס היותו מדרנח "יט ירים5"
 כמטיכוגנ ורכותיו מקוס פמל4  )היותו ננמגו סגמסה הכן 3ו )סחניר יוגמ מקוס 3זה כי , ימינוסמסתעטיס

 טקס עד , מ"7  נריל 6)1 5סהיס ולרכו  דול. 5ל  פדור ססגולס להלח  3ייוטס ה,רט מסך יגס6 וממגו .1נז1)ס
  התמזל ש, כו ע) . מע3 תסקר סמלך Sh והטוגסד , נע7למ ISSb הסענה 6מם החי , געדרס 4 מהגהרוממת
 6נמפ 6סר  כמש"ס כייט  סללרס יסי 4ח  בכריוסו עוז לסןרו העמיד וההרס . מטס  סל ץ 655onnSnSח

 15 סיס מס  ירפוו סייפ פסס זס כי ,  ובבו4סו קכנהו ע5טמוכיס
  מהההנט"

 פ% . 5רס סביי  לר4ס  לכל
 יוכר הגורס מזרגת עטוי כי תס1דע  לסוויע כלס  ובנדול הס)  מקטן סמבר. מפם 4פר  פהופסמפט
 33ומח 3דומס מרסו גס והנס י"ס. משן כממימי כיכר וכפל ממכס. סי651ת סטש)ס ראפרפיהרון

כמכניס
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 בזה והתיחד תנאיהם. וכלוכחותם

 יהירהשל
 נוזעת יחירס מע"ה והמה 11 ותן . וכמוכרנמרניט
 , (~hdb עטה "סר טש)וח'ו מקד מרע"ה ק)))1רה1
 השט ע) וכליו ע)1 טסט מ"ג סימן עז ג,הרמסן
 וקפחו נ13"הו "ור טקטקת )קר"הט המזךה"ה

nrh;oך." D'Tl~ 31ח1רחו . פרטיו ;ן עם המדוס 
 סיס מני !סגודה מסגפה הי1הסין ס)ס)ח !5מרכהול
 )היות כקה)חה הנו "סר עז 5רן עפי הרקבון5זס

 . מ"1 בסימן or 1וס)ס , יעקל )קה)ח מורסתהכגפה
 מנוהם )הס )חור ה"חריס  דרך ויכוץ וטעומסם
 %פסה %!  סיים פלילת רסיס ייני  פער, גהרויהגו
 סיפסור לי , יחס% פיפר סיס ייבל כעפרהקולס
 יפיש נכחד ל% כי יריריס nph1 יה טללכפין
 טל 3ד3רי י"ר סיפן פיף  כהפיסי 6מר כנופרפפנו

 מעו)יס עכ"ט  1הס לשפר, י%!י  כר3ריסיפיליסולי:ז
 יפיייב  ועיפני  ס5,):ו מה קרון !הס יהוייכ מן""מר
 . ט"ב , כר%ייי ייי  %פר ייק3לי יטווח  קיולליו
 or ", ה3ר ט) סניי לטפה  יפיספס הכונה"כ) . כלס ע) מ;ריהוח ר5'1ת מהסרון  05 סי יםויין . סיל!וי  ין קמול  !יקז יפיייב סלי פלל כריר כיסרי
 שוח, הע1מזיס המשקים  '1eDI  5סר ע) ע'תכיס
 סט כן , הממעיט וקהי המרלה "הד , הקפה3ט:י
 קומן )הוסיף ירכה lb oniP(~o 1)"'ן ;מ יגיעיינוחו

 )לעס הרקח סגי 3וה ויחגו . "משהאנגורת
1~rls1ויעונגו היחוררו וכמו . מנר ט) ו)הוסטח 
 יסגשל  1פ 1ג) . ינינו והמטכי)יס 3מק1מ1ח0הכגריס

 3רב alsnn טל יקפס ספלך rh . יין  סיפן  סוףפר
 . ס"1 סיפן פיף טר כס 373 יייל סגריר יסה3רמיל,
 כי ( %לן דבריו לגמול לי3  יפלך יפה מסי3%טה

 האדמה מבלעדי חיים ובעליהצמח
והאבנים

 נחפראוצר
 ,,רך הון )נח ד'מ . )הס ה1,ר;יס Plnlo . וכחותם :4
 6) המון המזכן ;ה סר":1:יס(' PD1);;י

 )3)'6 ה",טומ;"
(lD)hn, המהיך 1ה61 ומט;), גקיג1 המון מהפק וגס 
 הדוהם והמה , הגוף );עס ס:)ר;1ח ו,,ה1ח 1)ה)נ )יססמון
  המון  ספיר כס  יי )נידון 1;ן . ברטי ג,ת 6));סולת
 הורע סמג:)'ס שרט  ;)'  יס 1;ן . הג.ד1) )נכרוס,יהות
 גזל הו6 ורן . ה111ג גתת הקמה 3;' 16ח1וסמ1י'ד'ס
 סעגכ ה;מ' ה:כ')ellu)r , xh) 1 חסיה 1סימהכממיס
 . ווקגס ,;ר זמ1ח הרדה וקן ,מה 3ג) :'ס 1ה;'רוס6מיו:.ס
 ווקג" ד" פר' טן ט'5( )דרסה ו'ה'וגוהר

 "רי טורס .
 'ימו )6 ;י , "הד );) הנ"ך הח61, . תנאיהם וכל :דור

 5ינו והגיוו) , מהם ונסק )" כמ הו5 הון ;י .גפט1)הס
 מ6מ, ג5יי;1ח ,ס ;) 1'הג5ר . הההדס וגן , מונד) )ומןרק
 נתעמס סיו פתם ההנר . 1;ו' ב1ה והתיחד : סי,גס'

 ט):: ע) 1ה61 . ג;)) ר.מ)י6וח נקיכ1ר )חיו וחןושהנרוה
 1ס51 )ו  ההימן ומפוי , ופכור וט פיפרי  גבפי יקהו .מינים
 וסיכר )הס ה"מ,ט' והטפילי , 1ר1מ,' )1,מ הי והעה1רסנן
 )ג) קורים והיו . וי1ה:י מנימי כמורגך 1ה61 'הןי1יהס

nlh~w((;תלו מ'6 גמויס סימכ'ס ו;פ'ט , "הר 5.ס ג 
  והקרין %פר, ;"יס פיל רכלן יופל, יפ יי רפ י"ל,פ'ג
 )טרק( ד":ה7) מקן ;) , 1.) הו)דוח :' ריס וגוהר . "סגוה

 )ג) 1ט1גד6 ק1נז5 ;) וקיים ט)מ5 קיים פיהוג15יייה6
 וסייפך הייטק )ן ופיח , '16ח ;יק6 ח:וויה ט)ס1גר"'ס(
 );1גד1( )קנביס הוי ד)" ,ס נגר גיח יקיימ6 סגר()5נר
 קיימין וגססו P~"c מח:)נ וט דגר ;מה וה6 . גט)מ6גריה
 שמס מתקן 6מד );, 6)ין ט) 6)'ן מחקוין דרגין ט)דרנין
(IODGטל )מחח3רין מהקנין וגד קין ט) קין קיימין ו:,יסין"יאין  גדיי1 "ינון גל טלפן ומי סכי , גיסן חד 1;ולסו 
 , ממס גוסך מו הוי ;ו)ה1 וגין(תקין

"(1;1 
 ר"1ייית6 נגו1ו6
דס6

 טל  סטפרסיך nhr 3ט3יר  ישולם . רברו שי פל %ייפ ספפס פי  פון  סילק 3פס  רטטי טקטי נההכ3ר
 מענק הרז ;5סר ומה . "הרית מר5טיח מניד הסטור ג) כמ הרקוחך 3עכ1ר האח הכוצת הכפההטקטח
 ייטילו 1עטעסיך ))כת הרוה סמה יהיה 5טר 5) י3יט1 )ו1טח עפיך כ' )איך, מע) הקוטי עז) וטרקת4:נ'ן
 1'6כ3 עיוד )גן זוזי יכ6 . חעמו7 ", הטרטיס 5) רזה מעסה . מכונו וע, 13ר,ו ע) הדגר )העמיוכדך
 הגהצן טוענה ה:ג)1ח הטע1)1ת מן ;י )דעת הרצית "חס . וט' הטבעי הענין ברין : מגזיוטרי

 הטוחו כמע"ח התל ע"ס 11 הקסמה ע) וכי , ה:ע)מ1ה והערותהטוימיוח
~1DS  

')DS מסח , אטט,( , 
 הסג1)ס. כהו"רר 1ע:1ס רב יסרק) 3נ' עס הנה כי כמיסור )הכיה כונה מ31ה ע) , ומסקת ,מרגמם
 מץ ממ7רנמ 3חסיגוח הנטרות )מירגחו מקוס )ו קגע נט)15תיו כ:1ר15ה "סר נ1ר5 ההים וקיטה51י)
o~hn. 61הרע מסך )וטקס 6גהו1 וכי . 5רן ע)י 015 סיס מגי היחסין ט)ס)ח ההמימה 3ח1רהו המביע ה 
 or דיירו פוזה !נלסו פו% כיפר גש סיפן טר יסל"ס וי  ימן פ"1 כיפן סית%3ר כפי סנילי,מיהירי
 יטט ייקר%ח ינויפס מגסס תפררנה ר"ל , סייעי  יכיין  ברין כשפרו סמל פקסן וטפס . קמיטרניהי
  הטוס למר שלס  שיצבט  וכפו לשפרו י"רן סיפן סיף 3' פרפר כיפו ימכר ושיי יריט,יס, %גלי3טיה

 כמ 1עמהס . "1הו )סרת ה,ן נכה 6רגעהס . ויומס , מע;) , מה,יק , מנסך . וכתוהם : ס)ימ1חן ע)ה,), כנבח נ' ה13ת ") מ5ן מהיהסיס 37ריס ע)1 טסס י' סימן ה' ולמקמר . ,מה ויהיה כו טיש)53יכיוהיו
 nrnh סבי פלפו  וינן  סגנון.  לי3פ 1כ) מב, יסנטו ככסוף היכריס ") 1מ37יק1 )7ס המכן מטנה"הר
 סיילרס לכה  פפרסיס יהר וכלס ההיי. %3יי תכסיסו %! 3ון טר הנ'דיל כפ "!  יסרחו ה;,גןכרטסי
 %1פר , לעיר לייר %פר , פעליו פ1נ ליטריר בכפו  יבגיר וסה"כ הורע  פילינו  יון יירה .  פפיןלקיופ
 וסזנריס . ה"יגריס כ) נורח )הס"ס יגזר כלה גס . היגירה  מן יייליין יפלקיס ליהר  כן לעלמןלפיס

ollleh, קריצת 5) )1 ילך סיטם ע) )עמוד הרוה 
~bD 

 המרר גס . ו3' ס"5 1' )מוז 6' "וטן מיללן 1'
 סלבס  ספסלן סהר פקי . DrPNJn וכל : "'3  סיפן  onnlh tclrnJ עגךכר

~)rlo 
 פקות. טל לסיס

htl:S
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 הבווי ראשון מאמרמפר
 : והיסודות והמוצאיםוהאבנים

 תנועות טחם ונתחייכו , כלם חיים בעלי התיחדו הנפשי ובענין החבר אטרלג - הוא אמת אבל , אותו לפרוט שצריך כלל 'זה הכוזרי אמר לנ2,
 : אלה וזולת ותאוות ונסתרים נראים וחושים ומדותוחפצים

 מטדאוצר
 מהחסין עין ט) 6)ין ויימין טייפין ג)5 6ורתת6דס6

 מהפזץ0 )ספר סתמי) 1ס;ס . ט,ג , גופף הד6יחטגדי
 מ1ע 6טד ססו)ס וה,6 , גורס ר,מדרגוח סוף עדכגמ1רגגיס

 וג'מ ס1ממ הו6 טסר5(ון ועמר . סטמימס מניט 1ו6טו6ו1ס

 , ה:מוצא.ם והאבנים ס5דמס גפרן מורגחו יקרס8טי
 nD11ht סעפך מן י161 6:ל ~otim וטלר מתגנח מיל'ומס

 יתגן )5 ;ס( 5יש גו 6:י טהדגר 15ע וסע'ל .סיסוי01
 ננוס ע) מגמה עליו היורן מזון מגלי סוס קיטני גוהיעמוד
n~uoזגטס משמיס מטר מזוגו סלמה כתו . סרותיי מטמע 
 והגע) . נפש וגוהק ויגס ימרג 1ס 1)1)6 סעו ס' יניףמלגוס
 , הר"ממ גם סהו6 סרוסי טפס יותר גו 6(ר ס1ממ מ511,11

 הלק זן ט3הס (סג"מ.ות טד , חי וסגף) ה1ממ מווטו01[1ר0
 );פ( יט וסרר . ס5דס( רטט ר') סרוסי )* ור,יוה,יסג(מי
 גי וגמ('ס , והעגודס מהורס ססי6 ס' מדגר מוןסמסכ)0

 ימים ס' פי מ611 ג) ס) גי ~olh יוףס )גוו Dnb ע))6
 והא' , י;פ( )גו4 ג)) ס51 הו6ס1ן . ס5דס מלח גפ) ,ס6דס
 סח)הג1ת גי , ס5זס טינר טסם ועג) ),"מס טססו6
 הס ס' )ירקי סמ11ח טטייח 51סגח וממנמס סת1רסמסק

 )קם היכסיף ההנר יג5 1ג61ה . סלמס ר') , הופ(מסניפים
 יסים 5ין )הג',ו כ"ס למרי 5) הגורי )ג 1)ססגומומס
 ס)ממ ממדרגת והתהי! , טוס גמרהק ה6דס גלי גיןהכגד)

 : ממנו טומטם ממס ;גד) י') , מתימרסהו6
 . וגו' אחש לפרום שצריך כלל זה הכוזרי אכרלבנ

 )6 טייין 36) 6מ0, 610 הקמיח סב))5מר
 )פרע 6תס קרין . "ועצי 5הס גמם יטחן )ס11במטחי

 : גיסינו 5טר הניגוף יגרי פ"ר 5) טחניט פד 5)ה דגרין,
 געי נגדעו סוס( גבין ר') . נתיחדו הנפש. ובעניןלג

 ו"6ל o~cin 1)6 1,0טס )6 גו ו6ין , מגעית גה,ה יק,ו (5ין ס,ממ מן ינהר 5חמ מירנה 1טפהיים
 סקס . "fily11 מהם ונתרייבו : 1ס גסימן ס;וגליסעוי;יכ
 ו,ו)חס הסמים וגעוף סקרן גגהמת ר'1 , הייס גגע%4ו
 ה1מחיס מכח ;וספוח סעופה ממוס ;ר5ס , ס6דמס רמטמן
 : גנמה,ס תט6'ג 51,ס 6;ס 1מת,ועע.ס o'cnllסהס

 ו)התקרג מס יגר כמסון (מ0ט1יי ט,ע גו י( .וושצ,ם
 סמקתן גמ61,.1

 : המלהיות מסמן וגורם . )ו וסדומי
 ממסם . ateln1 : גניהם על 1הממ)כ DD)O גמז .ומדוה
 , והעטס , והיים , וסטמיטס , הר6'ס נמו , ~D'U1tlשכיס
 וסס גתהירוח, ;רני :פש)תס געגוי וט גסס ו;קל6יס .יישמטו(

 ומלזין . מפע1)הס מגיע סיגרי וקין il(OtD מיס גגע)ינס
 סמקג) 6מר . ונסוייים : ג'( )קסדה ממני הון ימסומי
 י'מ , גזמיו;ו מוריס סטנין וטלר ממרטיו "מדסטרן
 6וש ילעס eh 16תו מכיר , מס יגר elh 4! tDSnג:ת6ס
 מש% משי והיינו . הקו).ססמע מגיר וגן . 6חר מטסקוד
 וגורת גגי "1ח1 המגס וט ג5נ ושייר . גדמינו ;חקק".ור
 5) )ר.העויר ח*ס גסס יט . תאוות : ג,ס hiv)t ,טמע
 כמו , )ג) סמונן גפ' מסו ופיוס (יין טווינו מס יגר5חס
 )הו)עח סלי ומעוה , ממען )טוף ושיר ושנימסי,(.גס
 נס . )הוקריס יק מוגן ההוטלה :5ין (or 1ג.511 ,:ן:'

 : )1 טלג היותר גמ5ג,צהר
וברין

אסר
 ירידהקול

 פ יתכן )מע! , הנ6ומ המע ימסר 6) ספנמסק
 טנע: מפן טעו)הו)עוניך

 ר? . וט' אותו לפרוט שצריך כלל זהלב2
 ונסיק. , 5תך הקמח כן כי יזעחי5מגס

 )עומת עהה המ1טמס הלה בו )הפסיק 0הוס5)
 וככר . "רמיו ע) פעמון 5)'ך 6ס1נ כמוען כי ,טסיך

 הגס כפטון שמרו י"5 סימן כהמימי orנחק"ס
 : וכו' nro הב)) )י סהטרוס רנוני עגמו..
 המיונית הנטט כמדרנח ר") . הנפשי ינעניןל3

 הכמ ר") . וחפצים : תרגסחהנקר5ח
 וכש , סמייס כגערי החטן תנועת סממנוכמהעורר
 הר6כ"ע ממו קר6 וכן . וי"כ י' ?~Ip גהמיסימהורה
 c>nSb ה' 5ח ועכזהס סמק 15) משטיסטרסת
 המכר ושה ג"כ והרנה ההפן ותנועת קלמרווט'
 המהעולל )סהה)ק 15)י רכ,ס כשק OtO הזטרהוגי6
 : 5' סימן כדכרינו סקוס כמו ורגנני ת5ו1ני)טיס
 ";ויות הן n1'DID הן ;פסיוח, הכוכוח .ומרות
 6טר 5ן יפה נשיו הייס רוס %ר כ) כי .כהלנ)
 . נראים וחושים מעשו: י,נ )פי כויוסרג
otalnnהפרן כב) 61ה מ1דעח , הטיס ונהגנו עגו : 

 . וזוכר , מהסב , מנייר , מסוחף מוס .ונסתרים
 . ותאוות : י"ר סימן ה' מתר כשניגס הפריךככר
 כתי שתשרר בו טרנה הטיס קמרו קמריהגס
 )ט;1ח יחוור or ימה , כמדוכר 1רג1;י ה116נימ)ק'1
 6מר גי כעיני הנרפס %ן . סונוח כמקותדכרו
 הקסקסיס כגערי המסריס סייס הכעפי ע)ח6וומ
 6וסטריג" ה;קר5'ס י"ID'O 3 כהמיסי ,כר6סר

 pb 61!1 . הים מסח ע) ימ151 5סר b(rוקונק)י"י
 )הס יצות )6 כן ע) . כהס טפס המהחוררהכמ
 Db ימק תקוה וטס , העכלה דרך רק ~rbסם

 מס כ6וסI?? 1 חנועח )מס ים 5מנס כי .הסרו;ס
 עד ומ"מ tSS1 השן מקן כיסוזות 'נועו )6כי

 ק ע) . e'b5no הסייס ככעסי כ6ו )6 הסקהמטן
 נטויתי ר.מיוהס הדסון מן מגד) יטרד )סק )הסיימן
 ההטעויות 6) נצווח חמרו ירמו 16 . המיהטרה
 . הפקיו נטל ר~ההעולל ככח  החולות עשרההלחח
 . o)o סט . כר"מ וממט גיווני ר.מערכחטס

 ועo .31(ob, ונעו), המיס, וטסה,ההכה,
 , יירוח , ירץ , וקוט , הוולס , עפווממטיס
 . )הוכירס נשח ewn ,ה 5יו הייזר 6נה 1)כ) .וכעס
 . אלה וזולת : )"מ משן כשי מהם מגרווככר
 מנמת ג1ס5י )עמן הייס ככע)' 3הק מנהניםמסיס
 על 6)ה וץ)ה למרו יהיה חלווה קמרו ע)ר.ר6סון ר.כ'6י פסי 6ך . סוניט מכפיס כפיס ומעיהםכמוחס

 ן מוכרעההטע3'וח
וזקק
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 81 לא הניזרי ראשוןמאמרםפר
 תקון סטנו והתחייב . החיים סכל הטדבר התיחד השכלי הענין ובדין החבר אמרי : לדחותו דרך אין מבואר זה גם הכוזרי אמרלו4

 : סנהניים( )ג"6 מנהינים ונמוסים הנהנות ושאר והמדינה והמעוןהמרות

 : אשת זה גם הכוזרי אמר*
 : הנדולים החכמים מעלת הכוזרי אמרכיק : טזאת למעלה חושב אתה מדרנה ואיזו החבר אמרלז
 , עצמית פרידה בעליה את תפריד מעלה אלא לוסר רוצה איני החבר אמרלפן

 ברב הפרידה אבל , הבהמה מן האדם והפרד הדומם טן הצמחכהפרד
 : אמת ררך על טעלה ואינה מקרית פרידה שהיא מפני , תכלית לה איןומע%
 : אדם כני מעלת על יתירה כטורנשים מעלה אין כן אם שוזרי אמרמ

 יהורהקול
 סן סן . יהטרינה וחמשן המרות תקוןלה

 עמר וגיל , סידוע1ח סס;רצוחהסת
 . סש4ס,ף תטעם 6' ס" "מליו כרבנית נסשירפס
 ושאר וכקמלו . ר,סכעיח מוח סנגרת 6) רמווכגן

 . )6)ס,וח ס;מטטח החוח ורסנת 6) רבו ,הנרשת
 מדלוח שסגה 6) רה , מנהיגים ונימוסיםוכ6מר1

 כמסטר סוני6 כי לו6וח עמיך הנס .ס;ימוסיוח
 ר,סךל מטווי יחלת וקין ר"ן %ס 5ין , לכורומזקי

 :סיפוח
 סוכיר )5 יען . הגרולים החכמים מעלתלוק

 )"ס סימן סנויריס כיצריוממכר
 תקון ממנו ו0חהייכ כקמרו , ססנ0גוח שיניצלוי
 חמ61 סמ51 6ס סטול' 16) טבחו נחטגס ,זט'

 כן ע) . 00נ0 ככנרגומ מכעכי )מע)ספזרגס
 כעוס סניו)יס המבמיס מעות שטווחוהגדיל

 : ומעכססי6
 לה אין ובמעפ ברב הפרידה אבללפו

 מקרית. פרירה שהיא מפניתכלית
 סמונים התחלף כפי תכלת )6,ן הו,כיסהתקריס
 ס" טכחכנו כמו , הנ)נ)ייס סערכיס מהקוףר,תחמיי3

 . מ1גכ) חגוים )סם יט nltNPO סורות שנס .6'
 ו5ח'ע . ול') הכורי כטס ו' סי' ותמיטי טנוכרוכמו
 5'ן עד וסם , 0נ)ג)ייס ססס כערכים עמו5דכר

 וכייס etnnw נורות D'hln ולנמכו מרט.חכ)'מ.
 5ין ומרוס שנושף שן ע04ס , הכלח גסס,ט

 : ל'כ , וא'ולרוע
ואם

אמר
 גהמראוצר

 אש 5) כסונט איני ו') . השכלי הענין כקלה
 ס6דס טנמירגות תטכוס ט) 1,חג11ן . סיגור גם )ויט ס6דס בו ננול . המדבר התיחר :ס(כ)יס

hwt1'6) 4 ע) שוי גו (5ין מדגר קיקו 1)גך 6)סיוה, יח 
 ממפ והתחיינ : סייס גס), . החיים : סיגוי וק מיגט)
ppnומיס פיגה מן שמו לעמור מחייג ס(נ) . המרות 
 ,חרס )6 ס6)מ)י 11') גמ'ס )1ס וגדומם ו0,י6וףוהגו)
 הכהיו )6 ס5פי)ו 61מר1 וי1', מ,מ)0 נו) לחווומהורס
 . I1tom : 0נסמוס מן ינו) 5)1 וגמות . !0גהג 0סל16יס
 (יס6 מרדיוס מורג . ru'~onl : ומשגס עיר גניחקון
 , וסדורו חיקרו ע) 1150(י מקנון יטמור ג1ו,הס וב)ג'וק
 חימס סרגו, )6 ונהוקוהיסס . וסורם מק טוןוממוס י סקג1ן כקיש 5וס גב' )0ס גויס 6טר 0נמוסיסוסם

 5)0ן תכנוס הפס, ס' גה1רח 6ס כי . מסכון )6וגממוסיסן
 : רס1חיס ר0'ג,ימ1ס6

 טכס טגגר 6מו גרומי . יצשב אתה מיינה ואיזולז
 )פ טד סטגור שהומר מן יסקו טמייגותסנטם

D1nWממורגש 60ס , סוומ;יוס וטקס nhm~ ס' גוש יסקס . 
 ס"1 ומס מוס, )פט)ס מורנר ט1ד י" גי (סלמוט'ג

 : 0ו6ח0מזרנ0

 . n~pD אלא : לומד טונתי 6ין . לוסר רוצה זינו"
 סו% 0מדרג0 . בעלנה את הפריר :פדוגס

 (חרוטיו מס וגין , nhm 0מדרנ0 () גע)יס גין מסגד)מהן
 6101 . גסס ט0ו5 0נד) . DSP'" פרידה : 6מחנמיהם
 (,גו) ),1ממ 0,וממ ,1רח ;מ1 , 6100 סיגי ר.מעמיןטנין
 חיסרת S~1D 6י,1 נמס ט5,0 ומס . ו0יסוי1ח ספסרמפו
 16 ;' , קטן 16 נדו) גו חימר )6 ס,1ממ גה גיומסרוק
 6הר עין 0ו5 6ך וט ד1מס גה מן גי1) ו0 ,ומה גמח6מל
t1DIS. גגפ גי . תכלית לה אין : גרו) מגס 16 קטן מגסי') . ובמעפ ברב : 0,ס טז טולל 0פדרנוס גג) וגן 

 "6'6 )ומי יתעמס סנ' (סי 60דס מג) סטגט 0גי')ו כ' ,דט ג' טמ1 ומס 6100 סהיס פקס 61'01 . סג)'ח ג)'וגן מעי 'וחל ט1ד 51הי מסט מ,ס מנס 'וחץ 6הי טיסים זיוג) , ממגנז מגם '1חו 6"י 6וס ד'פ , וקן wbn גר'תשיף
 : תזונס 11 61ין 5הד מין סרח וותקם ו0ס ומעע, גרג וק ממנחו ;גד) )6 כן סיס ו%י4 . ממט (tsunסיסים
 "6יפ זגר זג) . (סיס שסכין ע) פיס יטש סמגמס ממס ינסו (6ס . גמיש 0ו6 סמגמ0 סגו) . מקריתגרילה

 : מקים ;קר6 15 , כגמלי מע;,;ו מחגע) ~5CD מן סממה גמ יוסי % גטו , ממט סוס סךגר נרותיךעחגענ
 לע , וחספס סרג( גט)י ט0ס גמורג(יס 6ע 15 , 'וסג 6חח מיוחס ט) סג) גגס') גהגס 4מי טשפ . 3ן אם13

 : גג) 0ע)י1נס ר.מדרנ0 :610 ו50וס מי 0גק) ו0ס , פזרגוסטש
ש
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 הכוזרי יאשוןמאמי89720
 מאכל מבלי ויעמוד , בו יוזק ולא באש שיבא אדם ימצא ואם ההבר אטרגמא

 יהלה ולא , בו להסתכל יכולה העין שאין זוהר בפניו ויהיה , ירעבולא
 לישן מטתו עלי שיעלה כמי לרצונו ימות ימיו תכלית אל יגיע וכאשר , יחלשזלא
 , שיהיה ומה שהיה מה והעתיד העבר ידיעת עם , ידועה ובשעה ידוע בעת ,?יישן

 : אדם בני ממעלת בעצמה נפרדת הזאת המעלההלא
 וזה , נמצאת היא אם מלאכותית אלהית הזאת המעלה אבל הכוזרי אמרמב

 : המבעי טן ולא הנפשי מן ולא השכלי מן לא האלהי העניןמדין

 נידאוצר
 נ61 , סמדס מן (ה 6'ן 6מו . וכו' אדם ימצא יםטא

 , ;,מ1 ה76ס גמ.ן til~su יותר מדינה61ר6ן
 ה1מ,היס ;) מטלת :יק:וי ה6דס נמדונה ': ;י תהוהז5תס
 :גיומס הע"י ;' , )גנן 6) 1ס:גוח סיס 1'דטת ,יהד

 hrr': נסב v)u ס6כ :6'ן ה61 כגסס והינהןזס5גויס
 ין שמו , וגע'מגלמה

 1מ)"
 מי6,; גגט'ה מאס שין

 ::ר5ס גסו . מ6;) גר' מה ומן )ההאג ס'1;) 1סו6 .ג6ד0
 ט!מ1 מקיף 6"ר "הר טה51 מטנפו ;מפורכס סמט'גה1)טת
 plul)c ככס ;1י1 גק1;1 מסה ס51 ת;י1 יו1י5 6סרגסמ:'
 1.1!" סמקיפ1 גוצי ה1ר 11קג 51ה"נ ה11טסג).

 נופים ;ס
 ג.,יס 11:);ח 1הי6 ,קגהו 5) י(ן11ג 161 יכוף ):רןומיה
 מן 5חי מ.ן ט) 51מר 1;ן . המטי הוקשי ןו)ן'ס ממס6טר
 . נמיט מ11ה ההורך 'מ1ה טנ) נ)'6( "611,נ )יקיץסכוך
 המשות ג;) ג"רן 5וס 1מ!5 6'ן ורקה ההצג'ומטחה
 מקס 1ס . באש שיבוא : :מנלי 1גמ1 , ה:גר6'ססנמ):'
 cp' כ.1י 1י.ל ולמר כ. . ס5ט 13 :)ט )6ס6י:

 מפוי ג,)1
 סיני יר ט) ס' ירד 6ח'1 ו;ת.ג , נ6: ס' עמו .וד6סר
 . מטס 1יט) סהר ר"ג 5) )מכס ה' 1י;ר6 הסר ר":5)

 , 0סר גי6ט 16ג)ח ;,ן ה' ומרקס ;חוג מהפסיס פ'זגכ1ף
 ומות )מה מתה טקג נן' גו"מר מם: גמרת 6; סיםזום
 סמן נהון ocn 1.נ6 אתיג , סלת הנרכס ה6: ה6;)11גי
 5ת ססנגס סס5" ;'1 נכמן מהנר 1גוגרי . מסר 5).וי;)
 5ת וראין סרס 15הה 517ין , י1ט 6רנטיס 1:"רס סיויסר
crn6ן . מאבל מבל' ויעמוד : ממוס 1יו,5 גח1;ס ג; 

 ס' DD :ס פסי ת:6 גפיסת כעמר נמו , י"סס6רגטיס
 : סהס )5 ומיס 5;) )5 )חס )י"ס ו5רגטיס י1ס6יגעיס
 טוס היניר 1)6 ;)) גנ1פו ;:הוי )6 נקומר . ירעבולא
 מסית סס;טכ 1,ת,ח1ת ה' DDlln בירון מפני , bhn1הלקוס
 :ידוו ממס יוקר ליחו הרגים 5101 , המתו ע)סי1ייח
 ;י ט1ד 1)6 . ,והר בפניו 1.ה.ה : ttclr נמ11ןסמדנייס

 טג13ד טז ג1י1 11דגן סורנה 5נ) פניי :ס)1 1)6 )1 מרס)6

אטר
 יהורהקול

 er ,;1'. באש שיבא אדם ימצא יאם13א
 מהרקוח )ו היה מס '7עו1 האסמטס

 ט' עליו 51מר "סר הט:.נה )מקוס )'כגסנח1וס
 . כ"ס ה' עליו ירד 5טר מלגי כי עמן סיג' והר'תרו
 "1כ)ת ;5ט ה' כ13ן ומרטה מכרטיס ט' ע1ן1;ה1כ
 העק כהוך מטה ,י3" יטר") 3וי )עגי ההר3ר5ט
 "מל 1% כסי' נס הרהר 1כמ5מר וגו'. ההר ")ויע)
 יום c'D31h הטס 1וס"רס סיגי הר 5ת נסגרהו5ט
 3הוכס 53 מסה 5ח 1רו"'ס crn 15ת1רסיס

 . וכו' מיאכל טבלי ויעמוד : ט,כ , וכו'ממגה 1י1ג"
 . וא' זוהי בפניו ויהיה : וגו' 5כ) )5 ,מס,י"ס t'D~lhl י1ס "רנע'ס ה' עט טס 1יהי חט" ט'כטמרו
 יהלה ולא : טויו עור קרן כ' הס" טרסתכ5מר1
 כהחם )" כערכה 511ח טרסה כקמרו . יחלשולא
 737 כה hlo . לרצונו ימות; : )'הה נס ו)6עיזו
 מס ע) olh יווס ו)" , 3סר נמות האיוו ט'הכהוו

 : 3רטוהוס"ימ
 כמ1רגטיס כי למרחי 5ני המנס - "ר אבלמב

 ohn , שדוהיו ע) 15מר נשתי ,5 מסריס 3וממס, ס"חס זה 35ן . וט' יחילס מע"ס5ין
 הענין מדין וט היה מניסחו )5טסרוח מקוסהיה
 דכלחי טמחי )5 5וי 15)0 . וכו' סט;)' מן )6ה")ס'
 סוטת מדין לחוו הגמ)"יס סמורנסיס ע) רקעליו

 , דגר ,"מחח "נ) כעס יסיח "1 . ההכריסשמוח
 6101 "נמוו, "ממיס 6כ) מ"3( )3ר5סיחכלסנן
 טוכרט וכמו הקו המהכר הרדה גו סנטחמסרסון

 : י"ךסימן
אשר

 סוף , היו ממת וייי16 פ:י1 קור קרן וסוס מטס 6חי;")
 . .חלש ולא יחלה לא : פרו ס) ::חן הממס מענין;,ר5ס

 : )'הס וס 1)6 טיחו גכתס )6 גמוע מה D'1SPI מ5ה גן:ה

 : 5דס נו' ;)מ:6ו
 ט171י עוד . מלאכותית אלה'ת השיכלב

 6)ו ע) 5חד 5דס nlht~ns ;נר היה 5ס , היגויס ,ונטיס מ. 5) ירע )6
 היא אם : מקן סורגת רק 6דכ מנרגם "יגס הו,דדנס :51ח 5מר );ן . יספו מ:) מהגר "1 ,ר~ק6ריס

 גין 5מ,עיח מסרגה 11 5'ן נ)1מ.י . האלהי הענק מרין וזה : 1: 3ר דין )'ת סה1"ר גוס גריס נמק 5ס י') .שנמצאת
 : 6נס'ח ;ולה הנ, , cr,:tn 1מוי;(ע 1הר1ה1'סנ:מ'

אלה
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 63 לבהשזרי ראשוןמאמךמפר

 עליו אין אשר שלנו הנביא תארי קצות אלה החבר אמימג
 חו"
 נראה אשר ,

 טנהיגם אלוה להם ושיש בהם האלהי הדבר התחברות להמון ידועל
 , והמרותם עבודתם וכפי , 6יגגו( כגא מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש )ולתתכרצונו
 , הסבול קודם אדם בני ויחם העולם חדוש היה איך והודיע , הנעלם להםוהניד
 ויפת חם שם אל איטות השבעים ויחס המבול היה והיאך אדם אל נתיחסוהיאך

 יהורהקול
 המהלקיח ה"1מ01 כי . חולק עליו אץ אשרמ3

 כמו וק3)1ה1 ק,ימ1ה1 סיטוכ י)3'ג'הס
 ידו על נראה אשר : ט' 01'מן ד' שמןשקרס
 . ,ט' בהם האלהי הדבר התחברותלהמון
 השמן otn~bn "ים מסה זה כ' )הול1ח טמעינמח
 והניק ה6מ0 דיריו כ) , דין כע) nh~lon ה'מנכיך

 כא' ו0נו)0ו הטיס מ"כ "1מ0נ1 הט0)ס)וחגמועת
 . והמרותם עבודתם וכפי : כ"ז סימן סה1נהשה
 מעטיהם טרט' כ) ע) )הסניה נ'מוד )'טל", 11גס

 06כס רק ג'( )עמ01 כימרו 'ה' עינו 0)ןו3המלו00
 . ונט 7WDb כן ע) ה6ךמס מטטה01 מכ)*דע0'
 רק הר.טגמס  תרוקרק )6 המש"הוח 'הר ע)תעש
 תל5ס כי כמרו 3סס תיר סיסונ טקיקיי3ונריס
 גס  ק"פ סימן ה פעין ינ6 ים" . וגו' תתםסורן
 הנעקם להם והגיר : ג"ח ומיתן ל"3 ספן3מי

 o'cn~o פלי" ספי or ופ'.  היה  איךוהודיע
 תפולס וטל כנוסס r)h' סנגורש ריס מטוסס"תיכ' סי תן ולפיס מסתפטיס סיוסגו  תסס יזוע"סר
 )קר"יס ")הגו כי לסידיע טריו ו,ס . ono"גטי

 כחג "סר "! לטוני שריכוח כיון ו1!יססנילס.
 טגח מיחס כקטר . ואל סטליטי תסתלק ג' rbיתורס
 5יט סיס מהלס וכר, הסר תהורס טסעויסמהורס
 וסו" סירס תמין"הר

 שורך סיס ו!" סר"טון "רס
 וס"ק "!טיס רק רוינו ממס עד מקרס קטריותן
 תטווריס D7h0 3גי "ז )פלצו כי 3ד3ל תסיטקיתפרס סיי ל3ד מסטיר ה למס 3" וקילו , נקירותטיס

 הלוקים לטוגות ה)וקוח .תטטהיח גוס סטרןלקפוח
 ומרון כיס 3'מסס סגה ריסקק הוסל , ת"ררמקיס
 3ן טפי תסס  סתטולסתיס טחות וזכר3סתעטס
 לסמלק סתוים  ויפעם , סקרן 3ק1.חלסהטזרס סתריי  eDDoI , טכיס תקוט ולמגיר ו"וחיססשיתי

בני
 נחמראפר

 מם טפופי זס . שמו הנביא תארי יום א5?מג
 ית  וק  ו6ינס , ט4ו לוגי, 8יר סס6ריסקוס

m)un6 , 16מח11 ג.ן 111)ד 1,גו6 ס"ה 5טו סוס מסוייט( 
 יפ כי לרפת ס' סריי וג. . 6טס י4ר 5גל  טרף 1)6פ)5ן
 ופוקד , רקנו פוטי 6רס גוי פס ויסתגוות מתקטרות יס'11
 63רן תסכלך סיי כי' , יספיר )פריים וכל olh גנידריי
 ותתקייס , גר1ופ וטוסי ליגל , %ס גוי כיר ונעטירגנונו
 , מלסייס פויניס וטלר י5ט  לסוך וגוס , כטיסי מיילג4
 ס' ויזת גו ידגר טס 5ל וסי טניס 6ל סוים י' ירייגי

 גופרגר
 ותופי

 רגיס ויי6יס פמרו ו5תר'1 . ס'וס גל פליז
 6כל ט51 ויט ,  גדולות וטטפת  לן גפו 1rul , רוסן"טסנו

 י6כילס גנת ויל נו טיסוג 48יו כפו , יום 6רגפיסג'ל
 1יי15 ג5י טי18 1'ט ,  י'י( "' למגיס יום גרופיסססי5
ofnSnDDIA) , ופ1ריפ פיטרל הוניס כפו . nhr)t כי  פין 
 : יפדגריס ונין ירסיס גין פותרים קרס פגרי ס0יו1ס6)הנו
 ליתלפר גסיך? טיכס פפקימ . חיקק עליו איןאשר
 פודים פרפן ים , ניוייס סשוג סתלס. סיופוס וסם ,תסס
 : ו1ני115 10רת11 מדגיי )יי06ם עטרה ופוייס 1ס3כל

 סיס הר פ) ס"גיוה 'ידם 'זו ע) כי . ana האלהיהחבר
 טייס "ותם וטס . נרצונו מנהיגם : חורה )הסוהרטיט
 יסים סוג . עוורתם וכפי : יחגוג ,111 6טר מיוהדותמעת
 י:1)ס מרי גו b'C מ' . והמרותם : י6ג) מטעיו טרי),ויק
  יפסס ידיו נמו) גי רפ )וזפ 16י "צמר נעמן , ס1י1ט)
 , )יס ירופיס סגלתי רגריס . הגעלם להם והגיר :לו
 וער ס8רס ס' גרוף מיום קיו 6טר  ויפוייס ססס,ריסכמו

 תת כסי יניו סכל . העולם חרוש היה איך :1פנייס
 (o~is1 גרגרים 6טר (P'rh1 ת"ס יסטור גו ריר 6:רס'
 ירווך גתוסיפו פל וסוף רור, נגל 8טר סתוסריס רגניכל

 05 ליניתו ספטסיווס גל )!15 , 16סיס גיח יפולסגמסילי
 והפס , פרפרן פר 6יט מפי 5יט י6)סיפ סור יגלו 6סרל6
vunס:תרלותס ונעמס סופויס גיוג סה1קריס '"רעינו 
 למטפתוסיסס 5דס גס ססי!דו 6יך . ארם בני  ויחס :כוסו
 : סם 5הר 5יט גוי גולם 5יך ארם. א% יפגיל:קורס

והסיך
onilaS

 כסמל" "טר , תנ"יס כטרפי תקריך ויננו לסקר י סירוס 11  לגוריפח לב 'נ0!
 פסס 53תר מנס

?Dlt3כן דוסי 
~lptD 

 כל) כהט1נוהיו הרפט טכח3 וכת, , הה61 סכ31
 קדור זריך סהטקר פתרו tD'D '1 רח'"

 ג10רח הסטורים מצו סנכחכ מה כן ע) . ע"כ , יטו) 3ק) 61ר1ך נדו) היה ו6ס , רנ)'ס מעמז )ו  5יןגי
 יריטו0 שכע והטה הפך 50מר "מליה כ"י)1 . גה0 סה5ריכה מה "1ד "ממחו 0ק1ייסמטה

 השה )מ,61 ;(Ob 0טק 3)י כי , הקו הסט1ריס ממרטי ג06ד 1טהי0ה עתה )מ,61 ח,כ) 06והקירות

 סטר צריכות ע) נס טרש רשמתן דגרי בוסי עיניך וחן . טיעהיס מזקקה בוטה צוה mnhכי
 סכילס. הרים לסותעיס י"תח זס כי י)כיכיס כתירס 6תר וסרם י,"ל. לנוייסס,  3"ר1והס )הה1)ז1ת
 המנו) טר16 ונויו )ה ט! לסס ויעיר It~oh כיתו ו5ת מגיו אח יחס "מיגו "נרסס כי 5תח ז?וגס

 טר"מ "ניו ריס )ה כי , סייירס על ר3יכי ימר  כפול ענין כב) עי מטי עז ה61 1ה1ה , כהיכהו63י
 ולגסי  לטרפם נמ תגריס ליוררי זס כ! מגיר .'כק3 3ת3וי, סטר טס רוי ויעקד ונהק  סר"טון,"דם
 : ע"ג יהו)דיהיסס, תפטיסס תניריס דורית יהתסן 6ר3טס  onuhn 'ירטב דוי ככ! c'r~hnl ןגוירו

 לארםן
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רגנוזר4 ראשוןמאמרםפר
 המדינות ובנין המלאכות צמחו והיאך , שכנו ואן . הלשענות נ*רדו והיאך , נחבני

 : עתה ועד טאדם העולםושני
 העולם: מבריאת ברור מנין אצלכם יש אם תימה זה גם הבוזרי אטרמר
 : כוש ועד מהודו מחלוקת יהודים שני בין ואין , סונים אנו בו החבר אמרכשה
 : היום שנים אתם וכמה הכוזרי אמרמד
 שלנו החומש במפר מבואר ופרטם . מאות וחמש אלפיש ארבעת החבר אמרמו

 ויעקב יצחק אברהם עד ועבר שם עד נח עד ואנוש ושת אדםמימות
עד

 נהטדאורר
 *ס) יוטנ 6גי יג) !גחן גסו . הטףאכות ימחויר"?
 קין וחוג) , 1ג%גג גזור CD1fi ג) 6גי י!ג) 51מיו ,ומקוס
 והגלון גתו . המדיגות ובנין : וגר!) נהלת חירט ג)4טט
 גג, 1גוין , מקריס ,וטן לוני וגסס ot)cטגפ

 , סע)גס נדוי
 ג) סר8ס סמופ)נח tnh1% גגם סניו !ס 1ג) . )!סוהרומס
 סג) וספת,ד סעגר , גהידוח 1)6 גמל6ס טויסס פ)סרגי'ס
 סססוריט ג) ג8ו )מוס )6 !ס ג) DD1 . קשיו ויך!ע64י
 ניטרולו פ' ס!וסר ו!') . otn~iu הידוס )למ! רק 16ס6)ו
 טיפש מנכי , וכו' hnh5 ספ!וין )1%ש8' 8ה6*וייסק ה1Dh1 6 ח גר )יפסוק 1!י mh( רקס h'u) ש'ג0י

 ג5חר ס6י , ר!הות v)hSn ס"ס גסו נתיג פרון()מדרגי
 ג)גו"8 מת)נטין Pmn 8ע'ג )תח6 דומתכן שטס"ש"י
 )15 ו6י )ר16הס(, יג!)ס "מעין מ)ג!ט )ל') hnSDי%י

'G)bD1hrllil 5גס8' ממיקס יגעי )6 פ)מ8 ירוקי גגו1ג 
hnlD'ייוט )ס!זו )כ1 דגרך 6ורויה6 , גן נשאגי ו8י . וגו 
 י,מה6 ג'ון גנגס ושימין גורס! ע)מ'ן וגרך סקג)ס()ווכמ'
 )P 6(hn זכויי )ג!טע גסני inm(hc )"1 6י u(hn)ס6י
 לגוסך hntn~hv ספ!ר ס6' י8 וע) . למסג) D(hn'ג')

 6מר נך גגין י6הי. גפ)מ8 ח1)ק6 )'ס 'כ8 1)6 רומיםימס hn?ah טיסו )ג1ט8 דסכ!6 דהטיג 1hm 8יסוי6!רייח5
 )ג1ט6 יהויח מס , ממורהן ,ס)6!ח 81גיעס עיני נ)זכי

 5דס מגן מ() !סכין ג!ס שרין עוד . ט'ג ,ז8ורייה6
 16ה1 עיקר סו6 גוס סוגל סססג) )6ס גמח"טסתפגס
 : סינוט !ס החח 6טר ינטמס גנ!ף מהתג) D'ht%יס,
 : מ'! סימן גסמון גמגו% ,פתם סי ש)0 ניי8ס מומן 6(ר סט!)ס טווח . העולםושני
 מנין אצלכם יש אם תשה 1ה גם הכוזרי אמרטר

 נסי' טתמ" המי~הו ט) qnu ר') . וט'ברור
 4 (סרוס ומהר , ססנ!)ס ט6ומפ 8!!ן )ו טייעיר גמםג'מ
 גר5('ס !מטסם ר.ע!)ס הד1ט ע'ס רגעו מטס גרס 6'ךמהצת
 סמ,ין !ס סיס 05 סייע מפן סיס עהס וסד olhn עולסוגו'
 61'ך סוורי, ע) 8ג!היוו מו"ס סיו ונך שלס מימותגרזי
 !ס טומרים ס'וס קומנו 081 כמספר, ,ס נטחתן)יכ'%

 יהורהקול
 גחונת ממס הודיע ט)6 הידח עם . עהה וערפארם
 הו6 ";ר סמן עד ob כי עתה עד ודור דורמנוח
 מנוס טהוייע קמרו ינדק ו6ת נס 6ף . כקרבוי1טכ
 DD~ כי , עחס 1עך מ"ךסעו)0

 הנעכס )הס ססגיז
 כתוד.ע (of ממטס , blOO סומן עד הדורותמסמסך
 מפרסם וקיקך מומנו כי . ")ה דורותינו עד5וח0
 "ר4 ענפיה "סר סקכ,ס מהסהעסות רב כקה)וייוע
Shדבר "סר וסוף . "מרון יום עד ק)יריס ותטה 
 הקדתוויס סני תנין קכינו 1";ה,ו , ת"ו סימןסוף
 ויחג% . גו" , עחס ועד ממטס טיט מס ונדעממטה
 נקטו 5טר רהכיס 6) )סנוח נכויו סרן )6 כי)מ

 סלע )רגעי) "ו") כגח מרכו יופי ריסהשומח
1bDDNהכחיס סגי ו,מן , מכריס טעכוד מטך ממקד . 
 כשסיני "והות וידו דעה0 כמיסור עמדה רגו6כ)

 frn סים! nbinOt הנוח וב" . הלממנחקכ)תס
 סדר זה," . נדיק כהומו כנך כי וכנו ע"נ סי'וכסני
DStDכן ע) זוור דור טנוח הגין מתגו 6סר כייך 
 5מלךס6חפ חימה מהיה כמו . תימה זה נםכמזק : )סניך ו)סניגס ")יך )הכינס פרחחי)"

o'bcp)הסטנה : 
 כממוחת 6פ אכיר . וכו' אמש שת אדםמז

 ככב 6;וט שכניס ומס . סרכומס)עלס
 דעת יזח דעת טחך וכקורס סניי שכירס0נו)ס
 עוכד 6עס סיס כי ק'"ח( בכח D'~Dtbnהו")
 יטרלל כ) יומנן 6"ל "כ6 כר מייק ר' שמר .שיניס
 כ")הצ e~5tSb עוכר קפינו כבכתה פכחהמסמר
 ע"כ. , nbr יעטס להוט לסרי טו6מר , )1מכמהין
 מהפכחת כלפטון ו") סרתכ"ס תטס!סו טהכין מסוכפי
 ההכס )דעת ההכר וטנפם והקותיהסעפ"ר
 רע ס) מנכנו ר.מכונה כסטרו פינוני הנקרץידידיה

)6רוכ
 פד , סמ6מל orn ס' גפף מזגגיו כוולס , פורס טחה מנין גי 6ף ססו)ס חיוט ישמין סמו גי כנו טייין סיס יתרכסיגט'

 סמני דגייגו6
 : ק"מ גסימן גמגל )נו גג) )כלמין ,ופהיו ס' למרת %ח'! גסף

 אנו בוכמה
 מוניי
 פד 1mnlh גוי )ג) !מ!יג) )כ) ס!8 וגעי מפורסם סיס וסה(נון , !קהו 6מו מוין )11 8ין ג),מר .

 8יס ,הא )6 . וגו' שני בין ואץ : יגהס hSt ג)ג1) )8 גו Swt 1)6 ופסק'וו "פרוהי,1 גג) גו מווין"%6
 גג)ות ו,תסור1 טס טוגויס ססיכ!ייס מקות בג) גלמי . כוש ועד מהורו : מקס ג:ו0 1)6 דור נטוס ei1un hSגה
 %ו 6ין סטורך ג",!ח !ס ג) עס , טווו גח)מ1י גוי6ס סשרס גופי גסרגס ומ,סגיס גדירס טוקטקו 61ף . ובםר6ט!ן

 : סטנם ימי כנסור סכל נסי וטנור רגילוהו מסגי ,מהדוקת
 גייך וקמי 6הד ג) הי' :וי גאוגרף מגער 18הethiln 1 118 גפימט ~1Dh ט)6 מע"פ ל') . מבואר ישעמםנם

 י61 16י , גהומטסנגר
 סמליי

 !גו'. ואנוש ושח ארם : ט'ס רגעו מטס טי לנוכס טד ומוח נח עד מ8זס
 למוז נהג. ג) גפ' וקילו , סג5ו(.ס וסע!ג'ס ססגו)ס סיו ממגריס 6)1 גי מזגרי1 טמטמע למס סקנס ייודס ק!) נעו:לג

סט!מר
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 -65 לגרענוח%י ראשעמאמרטפר

 כקליפ111 והשאר בנים, היו מהם אחד ולכל וסגולתו, האדם לב היו ואלה סשה,עד
 לאלת )האלהן המנין ושנה , האלהי הענין בהם התחבר ולא לאבות דומיםאינם

 כלם שבמים עשר שנים %ביש יעקב שוצליד עד , רבים ולא יחידים והיוהמלהיים

 יהורהקול
 הא6 . סיס ממש נזיק 6מס כי , יגוב 6)5רוכ
 . ס' נסס )קרrb SitO 6 טסוק Sih סר5נ'ענדעת
 משריס ע4 טטס י"ס כסי' מעיון סוכ עם 6מגס5ך

 ש כרורס הוכמה )מ סבין )למנה נדע 5)1,זוגמת
 $sn )כ) טן5 ומטופ חק )ו טס טס כי . כוסדעתו
 wSln כמורט טיהיה 4 ודי סודק ימוייכסנו)ס
 יעויין אנרהס "3, מ0רמ נססו וטס O(Ost.טיו)יד
 תדלסיס 6מט כענין סיסיו כן נס וקטטרסמם.

 6כ6 קות' כעון כ"ג פ' 33"ר ממפ עכ!נרקיס,
 כ6ן עד )הס 6תר . וסהק שוס ס0 6דס נרדיףכסן
 ע"ע. 1כ1', קנטרין קינן 1"י)ך מכין ולמוחגבס
 עגמו nub ע) יורנו )5 יומנן ר' טד3רי (1Db"ו

 כס"' דברי כסורקם , זורו כגי ע) רקכגסרמכ"ס
 ע"6 ,טכוד מחמי) כוט 717 כ"נוט טס טכהכווער"ן
 , שנךו לע) . האדם לב : ,ט, הום) 16זכח'כ
 נגע כי מר כי רעתך ו6ח רנתי נסיכה 16")וכדרר
 וכס ססי0ס ניוחס סגהדרי וס ד" )ירמיס )כךפך
 יטל6) )מוקקי )כי ס" (otDDln סנ6מר יסרק)ס)
 טמע טמרו טמרי . רבים ולא יחירים והיו :כו'

 5תגס רכים. t1Dh bSl מיוסר גרפסיהיךיס
 ט)6 )ומר , למריו הנמסך עס והכרו 6מ%יכיס
 יעקב  טסי4ר ען רניס מיוחס )כ3) הכלטיס%ו
 ר6וייס כ"ס היו כי , וא'  סיפים פטר  טייםילייי
 . מסולט טום כ"י ס)תס מסתו oSho rbn onlo')ענין
 ~pv % כלמרס 6כיוו 4עקכ מ% סכמו nbrהצ3

 מרתיס ר.כתוכ תמ5מר מח )6 6ניגו יעקכדחעגיוח
)4

~nDS 
 תמס 61) ה' נ6ס יעקכ עבדי 0יר6 ")

 , טכיס מקרן ורעך וקח מרה1ק מוסיעך סנני כייטרק)
 . נסיים סו6  6ף  באייש ורפו יכ  לורפו יוםפקים
 ססו)a~bn 0 ט5ר . וו") רוסקם ט סכי% מסגסי
 ו% , יעקג עז השקיק כדקקי 631 ככועססיס
 כתורס 1)קכ) נמייס )הזנק ר16י מקו ורעטסיס
 npptrnI סי6 מתורס כי . יעקכ עד , חיים מקורטסים

 %וף (qo פהורוח למרוח ס' למרוח כלמורטכעהיס
 )6 הת"כ . י"כ( בהטיס טגע0יס מ,וקק )6רןכעלי)
 סנעס PPtrnt גרוף טסיה יעקכ )ורע רק ר16יסיס

  צריפון  ירמ כי . פסולת  כגי fi'p ppun והול,קוקיס
PP"1D~f וטס  יטס, ולז בלה, ופס יטל, רי 
 ושקכ . ג'עקכ ויימק , כי1מק ו6כרהס ,ג"נרכס
 וה61 צ 6מת זרע כגו 5תו זרעו ובג מזוקק,סיס
 וטיכס מלמרי שפסן %יט טסיי יפ"כ  טלצש

 efin)1 ביפת לירכן רשוי ת"ל  4עקב. %מססין !"
 זנק כה סךגק וכג of'nol, ס6מ0 סהי6 סחורםוסי6

ראויים
 נחמראוצר

 , 4 שתא כטפט 16י)יס סוגד 06י)ו גס)גסס טגפשיש
 מס:סש גוצ'י שנג'ס וק'כ . [6ת יטטס *ש Whטו6מל
 wol פו רנתו ורפט נדו), סערו מש 6מט טגשיסגופן
 טטמטיפ נסס וכסגנים גר6 וס5) סו6') וקמת ,סיס
 שן %ס, גני hw bmWn יקווו%'ו

 % ,hw ' מל סג ננוד! ו!סו )ט,'1 סטומד'סטיכגיו ואי טעמי
 סו זולו ולק סיס חתים 1הק ט6עט 'בגוי ססתגייסיג

 , גכלפג'ס !ד)6 גו טשגל פי זפ0 וסגיםמשגהס,
 שיטוי מזנק % 6עט ]גווי[ 0446 עוגי אייתו ,י"ס 6יח6 כלליס טגיט ויפקח . דהץ ש פעגוופ טננמי6וקפל
 ש) ד64 כט'נ פוי וו(. בטורס עוקם 6'11 [5ח יטטסקוום

 וסקופ oi1m סוטריי 11 חץ , ססגו)ס סיו גזגריושפויס
 וסויד לק למגי ג6 ט)6 ושמת . 5גלכס 5גי 0י0גמז

 6פחש וטל!י;ן גוס, סלן% וטח)טיס 51יך ס0דוט6!מ:0
 שגוי קרנות גויי 1)6  י"א) ליי וז יי4 %  מפוחזטרוט
 יפלק ג0נ !') סלמג'ס גי , פיט נסוג מפ"ר 1[ס ,6)י)יס
 שפוי She  פס  )פכפ לווט זור 05ל סומן 6לן טכ5ילסווגם
 , וכנאבס סגוכג'ס גק 045 טס (,ן ירוויס  הויי ילוהרבו
 weh גטם )קןו6 ומסוו) ע'ס 5ג'נו 5גיסס 1tDCטז
 %ס pht לנסות מס טסכוגג'ס טסגרו 6)1 וכוס .כס'י

 סכוגניס טסם ~os1P גקדמוס )י51מ'ן ססו,ר;ו ור5'מגסוס
 , פצ%ס סע גן וק וגללו ")5 ט)ר.ס סייסותוסגפ)'ס
 . יבש סימייס פלגי עולס גוי מגי סטו)ס מזוטונטגנו
 גפ )ס) D~U סוס רימוין טפין מס יגורי עענת סרוסס
 1:5" 151)ס . מ'ר בקימו ממלעגתו ג:ר5ס ,נצלם

 פ[4 6ע'ק
 ושע , ססו)ס נמדוס ס5מין וט ;) טס ספוסיס מן סיססו6
 ישנרם לב : סרמג'ס ניגרי ג,[;י אגודו 6ותסגו6

 פש mw 'אס ק מגון );) מייס וותן טס)נ ;מו .שגולחו
 %וט סג5'ס )סיומת וברדיוס גברן ט5יי0 לסוס46
 %6 מקנוס י') . בנים היו סהם אחר ולכף :ניוחס
 ושהש סטנוד פשמר . כקלימות והשאר : ויטקג יומק5גיסס ט* טמסס , היסס מגוי 6דס גוי nst)Qt סקדוס מורעי51
 גמיפש גס פשיג0 סי0ס וסיף , שדוכס מן מטס מטענצרי
 )שש1% אגע סירס 6סי ספיזא י,ש אשת%ים,
 שש , למרסס סו)'1 6טי ד'מ חרה ;סו , ססנו)ס )סו)'דגה סטי 6)ו טגגויס ט6ע'פ י') וגו'. בפ נהחבר ולאמצי:
 6מפ לגוסס וגן , יאיים גימום סיס גט,מו סו6 !סג)
 פריי וסילע בטוכס שיוט סוד )ו טנמסר 6פ'80'ס

 מש
 שפפ%) טס61 גוע );) 1016 )מסור ויתן )6 יי יהירליחיופ
 )8ש: י6 )יי4 '%ק וגן , )גדו )')סק יק קנביס,ויני
 שר : מגנע )משג וק ימסור מ0ן )6 ר') יחיין.חז'1

 )6 גי לגמיי סרט תשמר עורגך 61! . וכו' יעקבשהוליד
 וסממן סתוי 11ש וק"מ! קשו וכולס , גגנו טסו)סיס

 נמומש לnDD !01 יסרך) עדם זג) , [וטס וע)ע)יסס
 טרו נצא גוי ;) וסקר . יסגנן ונס' סעו)ס נמיו"מ5מיויס

 לעוס וסג)ג)יס סגונג'ס סמו 6טר 6טפיסס מתקי קעווגס
ו%מיוו

 PO ס)6 6ו0ס 6נג .  סיום כלכם  היים ללסיכמ נפ'  סרכ9'מ וכסס ויימר ,  בתייש וגמרת כיתרי ,גהייס
 משל עול %חי ל( )ירמיה כהן ככיורן סכתו3 וכמקתל המייס. מן  גינזרו כרעו כפירי, 05 )נ4)לצ'ייס
 , מח )6 6כיגו יעקכ 11Db סגו ר,כונס SDI . ג"תח מה bw הרי סהייס ממקור הטרד וכ) . טייספיס
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 הכוזרי ראשיןמאמרמפרש6
 מצק קבלנו ואנחנו . המנין היה ובהם רב בקהל האלהות ושבה האלהי, לעניןישיים

 : עהה ועד מסשה שיש טה ונדע ממשה הקדטוניםשני
 . וההסכמה טהכזב הלב מן הרעה המחשבה מרחיק הפרט זה הכוזרי אמינמך[

 וימק שיתבלבלו מבלי עשרה עליו שיסכימו אפשר אי כזה דברכי
 ( ררים המונים שכן כל , כזה דבר אצלם לברר שירצה מי דברי ידחו או המכסתםרצד

 נחמדאוצר
 ה5ף ;)ימי . וע' קבלנו ואנחנו : מ15 מת טסי6מיט
 גוי נ;) מפ1רסס סיסשממוין

 י:ר~
 , טו)0 )נרי5ח h,o גמה

 טד הרונסון מ6דס הדורות סדר );יע ידכו )6 וט ג,שם
 ס' ;י ט) ccn1 , סוס סטין ותמגר וקין וריקדלנגוח

 . עהה ועד ממשה שיש מה ונדע : נפלטות הסדירסס גי~
 הוגי5,ס, מפרי D'UI ירסיס הס ;חס 1טן ממסם סיגרושפויס
 גניי עי מגריס מי),6ת עגישפס

 ותן הילדון המקדט גנת
 , תוי ניח טמ,זח ונמן גג) גלת ימי סור 1טגטיס ,שפיוחו
 התם,) ו5מ'1 , 1סג15;ים יה6מ1ר5'ס olhmo ית1ח וטטהר
 מווין היו )וט ק1דס )ר') '(ו6) ג;) נמרס )סיגת הנססמו.ן
 גג' המוין 6יח1 1החמ,)ו , סססל1ח מלגון ונקלקלמתגיס
 מס' יו'ד פ' ר.רמג'ס מדגרי ,ל5ה כן , )יקרס חמ'טשפיס

 : עחס עזסמירת(
 ,סחופה 5ין סהומט מדהוי שכו 1ס . הפרפ "פח

 מרחיק : מטס עו סנופן מיחידי ס61תסקנסס
 תגו פוק ,נד י"ס ממטס 5טי מי . היעהאסחשבה

 כיסרו ס"11 51';ה סקנס ס) הנס cilnc 'דקור phnמסמס
 xh רטט מ5דס )ס1,)וו . 1;1' סהכוב הלב מן :75ן
 דגרי פולס סוי( 5) "ונס ומה(גח1 גטו '11ק ג)יע)זגר

 "' גסי'שפ,1וכ1ף
'uv, מיה (;ן וימסוג , גקדמ1ח o)~lno 

 , גדו,1ח זח1ת פיו )גיח גיי הפיקס )גר,,ח ומןלקגוט
 ו;ח)כ)ס מפיס 6סר ;ח וטד מ5זס כהיו ס'ח'ד'ס ;) )5ומ

 סיס סיפסר , 5גיס0 עד מנת 1;ן (tOV'1 סיוי141ס
 שריסס 6גי ;הרה , השהי מצע גסס דגק h)G מיפסס
 ה51ח סס;מה הגרינו סם 161)י , 1'ס גסימן ממגרי;מ'ט
 טסו6 ומוין הטגון ר') . כזה דבר כי : )גויססוננקר
 בג) ויד ען( וגע מגס גין olh )ג) ומסור ק)ושמן

 ג;נ יטיס )" קפינו . עשרה עליו ש.סכימו : גוסמטמ"יס
 קלגס )מחין יסכימו וכס לואיס עסרס יק סס61סיור
 כי וסיס , עלס לכריית מוככםשמספר

~t)hct 
 ממר כגיסך

 ס~שס :עיזי ' 1ג1 ;1 י"מO)~QO 17 תגדי6ק חגך ,מןגתה,
 טד ,(מט )5 דגר (o~fw וספר ינגיד 1151יהס "קרשטו
 ג)גי) )סס יחמדו סומן גמדן סנה 61ה יקג)1 06 61ף .גס

1ucn, וסג) . עליו להטטן ויסוד ינ)יס )ו 6'ן :(קר ~מר 
 ר.ה61 ריח );י 1מק5 )עזן )סס ימוג 1)6 . גהסגוןרדיתן
 סיוטי) משירסס טמן גוס 6ין גי , 6מל הסכון )מסוג ')056
 סמהגרי6ה סחן % גין תפק 6'ן ;' סגזוי, eleליס
 סור ויגלו : גוס 1גיו61 טויס וטור 5)ף 15 טויסלצף

Qh~1D". 011 גוס קומר 1ס גמיגון צגו) הירגיעו מקמר 
 ויתודע יהנדס 16 , איו )ס"סן יסד ;6ן 61ין , נוס16מר
 ירה! או : סס;מכ רק סיב 1)6 סיס נסקר (ס :כ)%)
 ומוס גו ,גוניס elh גני יסיג 05 46 ספיח ופג) .1כ1'

 נך ;' )סס יי6מר );גדס 6יט יחייג 05 טיפ מ1611קדעיס
 מקמיני ררת קפי ר') . רבים הסונים : דגרין ערל , זהי מזין onh ט),1 גקי)ס יחזו יחייב גובס bh סק ג4סטוין

מקדמות

והמנין
 יהוףהקול

hS,תת. ורעם מק"ת כ' , תהו )5 הנכוח נמרו 
bDt3)" מי הו,ןוחס ;ה היה )" כי המעיי 

 טוס
 ורש תה וקמר . )הס ס) מעסן ותסך TID כיהטסן
 הסורס ע) מעיד ה,רע )ומך , מח )" סו" 5ף מח)5
esnסלינו , טסו)ח "1 הטסן סוס חו)זהו נכה היה 
 סוס כמרט היה כי שמח ירקה המטיס ק1חמחו
 ,D~r 3PD כן וע) . ההם )עוסיס ומטך סממוהפסן
 , הטסן סוס כו היה ש)" הסרט ע) מעיז ;)1הכהר
 האלהות ושצה : ע"; , הייס כ)נ1 5מה ורעוכף
 סס היה "סר המקוס 5) הדכר ס1כ שיח 6ין .וט'
t)ob.ען סורס טמהיוהה מטמשהו רק כחה)ה 

 פרו כנסר . 3תרף4ס טורה 4:'ותה נעתקההיהיךיס
 ס"ק סי, )ו ודומה . מקד 3ת5ז ויעמו וירגוויסרק
 טנעחקס ר") . )רומיים המ);1ת שנה ומעהכצמרו
 חמנ6 ס)ס1ן ,ה 1ז1גמת . הר"סוגיס מכעסיה)הס

 5מר הקת b~Dni דיריו ומעין . רכיסכמק1מ1ה
 יחידיס היו Olb 3נ' הסידי 5)5 י"1 סימן3")'סי
 כס היות סע) ונרווה . ע"כ , וכו' יעקכ ועדמטיס
 . )הס טורחו גחנה כן ע) , וסנו)הו olb )ניסרק)
 6דס כמקוס )היוחס , יסר6) כטרי כניכעתרו
 Wlh ר"סיח הו" כי הק3"ס ס, כטיו ינירהריסון
 מפס ימננו תעסו נוסי ויסרנו) , הנדסגכרי"ח
oot~hוע) . גגכורה הריסון or שוס טה כע) כי"ר 
 קר1יס onh , 5חס "ים 150") מס טדי פ' "'מקמר
olb'ר15יס "הס כקומר . וכו 

 )הקר"
 35יכס כסס

 סתכ,יח 5מר , ומקהו קרטה )מע)ח;0הר5ס1ן
 "ס)ימ רטני וכ) , תרס התסך 33רי"ה הההיהר,כ1וה
 3רו3 ;י ר") . הפנין היה ובהם : ע"כ , וכו'ככס
 קהלת מורסה עורס 'מוח וכרון נסמל )עולסעט

 : רגיס 1;ן ס)מיס "כוח מקהתיעקכ
 anino כסטר סמ13"ר הסרס . 1ט' הפרט יהסח

 1)ה,ן 1ממוו גה זען מ5זס כמה ,טקס
 ס5דס כני מלניה מרמיק ד3רח ;5סר 3טרסהגן

 )ענין 05 . והסכתה סוג ט תהי1ח גגו)מהטח
 דקדוקיו ;) עס ;,ס זכר עג סיס;ימו 5"" ,ההסכמה
 גדקזוקי סיחנ)ג1 3כ)י "רם ממי עמרהוסרטיו
 הס;מהס סוד יגיס כלמקס ומתוך ההסהמרסיס
 כנט) ידי ע) ההן ינק ע)תס סהס "ו , גנוי)ידי

 יקרס 5סר o(r( )ענין ו5ס . סכה )"ינוהסכמהס
 ג61 רחוק , מהרה ק) cn~lr )דכרי ה"תינס מסך3ו
 וכהכחד) )ה,דר, 5וס כני ט) ה,קחן כי , uhin1מי
 דגר "ננס )גרר טירנה מי וגרי זה"ח ע) טוו3כ)

 43 היו "סר המפרכמיס היגיס גרגרי )הסתכ) "ורהו יקום )" חי ע) כ, . )עסות יגס (Sb וסיסגור
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 67 לדהכווי ראשוןמאמךספר

 : עליז להכנת יכזל והשקו הכזב אין קווםוהמנין
 וקוזב9 הוא ונשאר הפלנה בדור היה עצמו אבינו אנרהם אבל החכר אמרמכם

בלשון
 יהודהקול

 הסריית מן טרכ tr'b ען ")יגס תסחרגיססרק
 היה וככן . כ,כו טג,ו ע) nf)loI המס1רסמיסקה0
 המוכמט הה61 הטרם ע"י מח1כ1 תווייף haהטפר
IDb9. תעח המנין כ)) כהיסח נק) זה טה'ה 1כ"ס 
 רק כקו היה )" כי מסה כימי מ5ד קר1ננידירה
 יכול והינקר הכזב ואין טוה, וח"חמטיס
 )ס' כ' טרטע, מני י" לנו ג% )6 עליולהכנס
DID"הרונה כ' , מע;'11 הכב הרמקח הרכה הטיס 
 הכש וכר) . קרוכ ממק01 עדו המגת מרמ'קשטקר
 . וכרס סקוס ור,הסכמה o(3r ע0 )נוונםשהסקר
 מק11ח הפילוסוף טכחנ ממס ,ה ע) פשה פיוחועם
 מנןמ1ת ע) עגרו מטו "סר "וירים רגיסמיס
 סטרי )לכדן 5,)1 הטכס וסיט , זה 6מר כוססונים
 , הה51 כמנגס כהגן עטו הסיב כ3ר , ע"1 ט'י מקמר מ)ממ1חיו כסטר הר,כ"נ טכהג וכמו ,המכמה
f'p. (51 (וו לקיה טכתו5ר ממטול ככוהך תגה 
 הידס כי , יטהיחורסיס

~ro 
 טיס דהוה הלמרזה

 כלחו סורר 5יט כ, )היום כרטונו ועס DDומיי

 נתפראוצר
 טו)0 יק 6ך תימידיס כקנוס ישטון 6י0 ג6ן "',סקזמומ
 סגסשע סיחגן , מעורס הים  גן k~nP  רפויפ , קמיימ)6

olhneמנק ס! !י.סכ'ס יהד גשר כ) ג!ג סרח רום יומסן 
 tP(e מגילדה סיס ,6 נח נימי י') . קיוב והמנין :יצע
 05 וז.פ . טפס ות'ק מפיס וק מטס ונימי טוס 6)ףרק
 6שנ0 : )דגריו 'Pnh פתי מי , יותר )6 טכס להטיס16 6* וט r~nfil הטו)ס כ' )11 ויקמר הנס נומן נגע'שם
 גסמ)ס , מנע מעפ ג)ג ;גרס )ס.וח מסקר ידן מ .עליו
 סטאר fnht , גו ,יני ,rh 63מס משיג סטקר מןמעע
 'שיר )6 011 . ג)ג קגוע )ג17 סובר עד וירכןתתוסף

 : ol~c מס מג) סוכ 1מטנ1ן,גמ;ין
 זגגים 1rn(fi טמ)ג7 6מל . וגו' אכרתם אבךכמבן

 )כסמ"ק ewn 6ין , המצן סריג 6סר;כומיס
 ע'6 עונדי היו 6טר סקג)ס גחון ה;גוסיס סימיייסגטגור

 )גן מ5ג סקג)ס )ה:חרנוח ,ורך סיס )6 גי חים,גמי
 'זןיים ו(6י h(v )קג)ח ה11רן )6 6ג'.1 6גרסט ג' ,ד1ק6
 מ'מ גן 16 וסיס ספ)נס גדור סיס ס61 גי , גטריסיגרתי
 6גי עגם סיס 1טדיין , ט'ג( )ן'י ג:גח ו') רם" גמ'ס ,טכס
 וקג)מסס: ;'מבמרסס ";0 טד מח )6 ומ ו45 . קייטצגיו
 ונסן בטווס מחייט סד4)ס עיש סג, ר') . הפלגהגדור

סמייחו
 % כ! , גסי 6) . וקוף כזיון וגגי הסטכי0 כין הקכון ;תגע 5) מ1כ5י0 ובס )כעטיהן יקר יחנוכבטיס
 6פר 6ח ש"ח ורציה וגר המגך הנס כי . גק1ייס עקודים ממסכותיך חשדנה 5טר הצח החוגיהתוכה
 bt~o כי וח7ע הנמין ההטחכ)וח וכסוכ . וגו' היסכימו ""5 כוה נכר נקמרו עטיה גנון 5טר ו5תעטתה
 מתן "מם כ) ההמכת כי , 075 ט) )גו סמ1טכים nbm "ו 5וח )נוהן טי5תי11 5מ1נס רק מכמס הקרט)6

 )עריס ןכריס ע)מיוסדת
 )הטסי"

 ה"מ הנד מכח למהסן ;וכיח מ"מ ורו"ח . להריהן הלעיס עיני )מרקיה
 תעמס 6ין גי )ך יע . גתוהו דגר 16)0 )כרר כרקס יללי דומים פיו כוכ היה ט6')ו המכרח"נרקיס
 5)" ההקל ,ה ס) 1נכורחוחקם

 תדכרי0 כגגו ע) סמפטנו ההוך הדגר וכסחור תימה )עטות כבבסר
 סקדתוגית סטרי כטרסוס הלי היה סחילהו ס"טטר1ה הנוכל הטרכ כענין ט"מרגו כמו , )הוט מט1לסמי0ננסים
גר16.ס

 )המג"
 ר~וכ DO('I כי , היגירה תעה ההול המגין כ)) ע) דכרי מ6ו נס תט)טוס גס מחמי) גס

 ~bb . ת5ד יודלח וגטטי נטבחי )ולטוח כי ע, וקפינו ו)ח1רחי בו נכו הזרך זה , העטו וכך כךכ15מר סי ע) כוכו (nDIO לגטה )פ יערג וט חי כי החורות געגיגי כן )6 . גו הנכייס כטרעי0 וכ"מגמד1נר
 יומאס עליו 5טר וטרדיו הבין )וונמח )הכויג1 טיוב) נדו) טרסות זין )כיח מסור סחירתו P)e"ין

 שתך ססתי3 פ5מר וקר על ,  כפרוט גנח הןעח 5) )חקרנה סכוורי  הליוח מכה והנה . הנוכלתכרצים
  too כפס  OStD יפיס יכיר לגפרו לו יפר יפפלס גפרכיס ירייק לי פלייר פס  לטי גו', פולגיפוץ

 מהטרק oh כי 63 )6 מהטניס ה,ה והמגין , טו3ר5 טוה ב"ק ",טיס )סני סרוב יו יסרי  סיוםיכשלס
gnb~61מפיוס כ'מוח.ו העולס נמנה לגן , ממוזט העולס הי1מ וס 

 טומר"
 נקושש המכר סוכר וסמו . כו

 מהכף הו6 *חס מ , ותנוגחו המס מגג מסחע"יס הי1ת;1 ע) מ6ד גרוטה המכר למרח הנה נס . ע"כ ,וכו'
 והמרפס ההרשתת מן )יטמר מ1רין כן ויעטה מזך )טוי נהטסטו כרכרו יזיק )מען 1ר"טו;ה OiP3)ס1כימ
 סיע. מסיס "הר "T?7 ef  טנ וככר היהו7י משטך קוהך רצה 6מ ג"ח סי' כלתרו עזיו נט%6ר

 : i)-xwe ענין ללוקי נגיל פ"י סיס נכוס סתךיפ רירלמוס
 המזמם (D'b)O 1bD כחיך כטורי כ" 5טר הטונה יזר שין הגה . וכו' אבינו אברהם אבלכם

 למהום Sh טניס )בהי) כמו יטל , ;טוסו ואר "הה סטה r~bn כ) היחס "יך להנידס))ו
 פיפי  ס~יפס  מיי  לוס מעיק טסיה גפו ועדן ומן עד )טון הסכתת יקחה )ו כי וטרדיומלדוס

~?1P  
pbn 

 %ר מע"ס  פל O'b1 כנכורה "ומן )הוסיף המא סניו סח כן ע! . ככס ע) למסכימים )ר%וניסשרון
 היגס מטחו 5טר סנרה עס משש ויכהן יזכר טתחוכס הה0 הסטוריס קיוט הוצנח SD )עטוח הכו,ריגח)
 וכא . כמדוגר מקו  רב כי ילי יכפר  ויריר יוי פל ייוויס פפפי וזפ  לגפור. מיסו פיס )רטטומת
 כמהזג ית' כסי יטיל יר6כון 6דSD 0 הנצה מסמוס כצוח ירך )סניך ה,עח' כ3ר , הסך יקר דברוכה
 מירפפ  יפיולס כי המשרים סוסי ידי ע) וצוליה  לכנין פיו (OD17D anb  לפר ")היס תורח סטר*כ

)ם
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esהכוזרי ראשןמאמרספר
 שנח מאוה לארבע אחריו משה ובא עברי. נקרא ה"ה , אביו אבי עברבלשון
 ישראל בני וחכמי מצרים וחכמי פרעה אל ובא , וארץ שמים מחכמת מלאוהעולם
 עד , ארם עם מדבר הבורא כי שלימה אמונה לו האמינו לא אשר על עליוחוקרים

 , מחכמתם אבל מסכלותם ולא , עמו עסו היו וכן , הדברים בעשרת דבריושלהשמיעם
 יעמדו לא טאשר , וזולתם השכבים בעבור השסיסיות ההכסות תחבולותמיראתם

 נהמראוצר
 ט6ר nh(o . וקרוגיו )יגריס רק 63מ0ות סניפ 61פפידסו

 סקודס רטון ממס ווטגמ רטונם נמגוג) ס)6 סוקס גניס)
 סקנסס טעם סמי י)6 ופגי% , קודם גו מסחמסיסשמיו
 וינד ספליט ויכל סומר כסגין . עברי נקרא ולזה :כסס
 סגר טס ט) גן "וקוק סגורם Vhn )ן( )ן )פ' סטגרי63גרס
 טיקר גי ושד , גוס ההווו סגשג ג6 מס ט6'ג ,סרסר
 טוס )ו 6ין נסר מלס כלי עכר nSD גי מתירס,סתינס
 נודלח סגי 6הר מיחש טסג0ונ מחגר 6תר )קשה(.
 מסייטו ומקרץ , סרסר סגל טיס סגיי 6ן גן 6ימ ו')נשי

I1Dhaגפירם',( מהמט , סגר גר' ג) 6גי סו6 נס יקז ולטס : 
 טווס גוי ג) לממר . חורץ שמש מחבטת טלאומשולם
 ד') , 51ין טתיס מהנמס 'יימס מ)15 וורסו וכיסספלגי
 סגיגניס טוגייס "סיו מומר וסטגסיות, ססטנספסשת
ntknwמקלגס )זס0 "ושיס סיו , )טתס סיג1ו0 וגוייס 
 . מצרים ויצטי : מטס וגג) טס גג) ססמיס גומעומננס
 (טוס גטג1י , מטורס 11 ג"גמס מפור0מיס מיוסי סיו מסמ

 )6 גי , וסק 6ר מג)' (oilh ונקי טמור סמיד סיסמטפיס
 o~na טגני גמ,ג ספי פס3ש uJsn וקין נטם סםעז

 גפרטפ טימר ונמו . וא' שלימה אמשח :יס,וטוסיסס
pnpb1וה. ס6יס 06 לפסיס ידגר ;י ד6יפ סיס פיוס : 
 )דייו מ115 ומכסיו ספרפס טנפו ר? עמו. ענצ דייוכן
 סס6מעו 6ט'פ יטרק) גוי ;ן ;מו , וגפה פ וגממו י%
 משגט וססרסוי , מ"ק )גס סיס טייץ עג" וגמססהס'
 נע סחייוס כותריס מסיו . טפכלותם מהא 2 פטףסס3שן
 ט8 סטי6סס OthNt nee , עסו ממhw' 6ספ%פ
pdd: Ga-- מגפס )סס ס!ס לא יץ . משכמוש( : 
 גפסי ונר ;) )4שו רח' 6ע גי . וגו' הווכ1לחעסקואהם
 החבטות : o)tsn %ינו וטפת פן פלט יחקרשרם

 מקריס )סורין ס(מיס גגוגגי גם ים 5ו)י 15 .השמשעת
 ג) 16 שנרסס טסיו נמו , גסס )ס(סמ( )סטדנףסששנוס
 גקוגס )פש0 )עוגריסם מנומס 1S'iht ססגוגגיס ש5םיני

 גסגטי שיטפיס חגמוס ט5ר סעו)ס . ווולחפש)15ס:
 סיס כסס 'סיס י6 . לסה"ת. יצטדו לא טאשר :סוגהס

,בהיקר

למחקר
 יוזדהק%

 נס טמעת זו טחים דכרמי 6מח . יסקנ nSop)פ
 מזקס )ך 0016 00' 0וכ "מנס . דגיה כמרנהז1ם
 טגסט,ר'ס ורט1ס מנמד סרט 6,ף ככה'וחומ'וסזה
 )שמוצ 0חוס6 "נלך 5מ100 נגיות כסג)ו0 "סרההם
 ור6חחי . ר1מ כוהה ",'ו וסומטך המזוט הקינח6)
or3י סעפת סיייס מן חינק( olpn) כינס . 

ebti~6( חס . עטיך 3103 )ססכיע איך 05סס 
 שרסס סיס 6מד שכרגו וסממו הנדס )נ מב%כ!

 סכילה נ"6( (of~nt לאמור , 6ומחוו ימס )ר6סמיומד
 נט)נס כימיו כי הפלגה בדור היה עצתוודיא . וגו' העיכס הכרסס ts~o sb וע' מודחס 6711)

 )0ק ככ0וכ )סס 0כ6 מס מ% יתע וגס .אביו אבי עבר בלשון וקרוביו הוא ונשארשרן,
 סס b~p עכר 0גס יי , וס ג%ונגו )סגן. ע)ווט)
 נקר6 ו6כרהס סקרן, )כננס כימיו גי ט)נ113
 סס ע) כנו ויפק , טיס כמנן 6כ סס ע)חטמו
 סס וע) וט' יוקל מנס מ6ס סיכן 3יט ויערוינמק
pm~י מטס( 5g)b ,,רעתך ש sp חומוס וידו טס 
 nap נקרא %זה . 1% רוע ורכיט , עסוכעקנ

 fbn סוסר, יצר שש מ% % עכל 6ל)ס0'מפ
 hS Oh(St סמנריס יוכנון )" כי קמרו עיין סו6מס

 נס onSDb מניעם טרס Y~1D וכי )חססעכריס
 )סיותס  טופח התיסמ כ! ע) 6ס כ' ,ס 6ין ,ימד

~tp'tnD
 )ס0ימס, עכרי )קר" ת6י 6)6 . ענר כישם

 ר,פ6 כקטון וככן . 043( משן טי0כ6ר מכמוימטכ 6כי )0רח 6% המנוטו שרסס כי , %תור טמר6)
 ר,סטזל ומנס . כסגו)ס מעיטו SnD )סעחו )וג6ס
 מ% סגת עניו יש) י6 מטס כשרם ר.נג0גר,ר~6
 לארבע אורריו טוחה בא מנס כ' סומןקילוכ
 pb קרוכ מרן ע) כי "מרח 0061 , שנהסאות
 ע) "ומר 006 ככס ו6ט . )מכנס יכו) ומסקרהכ"כ

 ו)טע1)וט . מ"01 "יגע ס) מ1עפ כמזין טי71ק סק כ) 01"ק כ")"יס מטס כימי סיו שטל סי1ירס ספחמנין
 נס וקבע )ר6ו0 סיעכם , כ,0 דכר 6נ)ס )כרר טירנס מי ךכרי )ומוס מס0ד)יס טהיו ספקיך נדנד076

 פ% ספפפ on~f % %מ פפיפ לכלתי פפי ntDID aJo)nl פל איו ללזי  פתכפ0  טיועפ מס מנדפסמריס
 סיב )ןק7ק מפס קמרי ומכיסו כמעסיו  O'pbp)n גלי פפי לי אפילו היסייע, לטייפ סמינריפעימו

 כו6ס נמסמס ממורס ע"ס וככר . 0מס Sb1P מנם )6 6סר 6חיס 3מק וס מסיס וכ"ט . ספערס פופסד
 כטרר,0י6 01016 טיעסס יעומס נכי6 יקום bSn מ"כ ע)יו ס0ורס סנידס , מרע"ס ע) כקמרו מסספ )'סש'
 כיטר36 עוד גכי6 קט bst קמרו וה61 , מטס סעסס כמו ט"ו וסמומם )ו השוח וססוג6 ס16סכמעיני
 נכי6 י"ס ס)6 יהד משיגש סנ' תגס כקר טסו6 . יסר") כ) )עיני ומ' ור.מש0יס Dlnlho % וט'כממס
 ספ)קיס %% ו)כ, עבדיו ו)כ) )טלעס סע סס6ו0ו0 כיקר fnbt . כמעטיו סיעסס חי 1)6 כססנ0וששע
 סיקס סו06 ממרוס וב) . ע"ג , יסרם) כ) )עיל ס%מר , קהליו הומסכיס יסרם) כ) כעיני ג"כ וסיוע)יו
 כקיעס ע0 מקס סיס יפה חמ6 הכוכבים, בעבור השמימיות החכמות ההבולות סיראתמ%)ס
 4 מגיס ש0מ גמז ו חנרהרן שיו יזו 06 6, שג כן וע) 0טכגיס מעיכה ושסעי כסי מס) דון סף*ס
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 49 לההכוזף ראשון מאטרספר

 ומשעף. דגלך המזוקק כזהב האלהי והענין , המזויף הדבר כמו שהם מפני4-ר
 שמש מאות כחמש לפניהם היו אשר הלשונות כי אצלם שידוטה ברעת יעלהשיך
 941מה , יפת אל וכך כך אומה ויחס , פלנ בימי בבבל ונפלגה לבדה עבר לשוןהיו
 לאמש היום לאדם היתכן . כך וארצותם , חם אל וכך כך ואוטה , שם אל וכךכך

 פחשש הדבר ויהיה וכלשונותם ובדבריהם מפורסמות אומות ביחם כזבאצלנו
 : שנה מאותמחמש

 יהיאקול
 6מר ג16ק וס עמס עמ6 "ו , סוקריי סירוס,וס

 h(o וב) . רומניות ~הורית כטפס ידי ע)וו)תס
 , וכו' למחקר יעמרו לא מאשר סםסתהמ)וה
 כעמן כן pbn מה , וייטס 'וכר המהקרטמהיך
 הולך המזוקק כזהב הו" 5טל כקמתס5)הי
  משקמו מעז הזכר 5)'ר.ס קרוב ככה "ס .ומוסיף
  איך , מגיליו 3מקירס וסורגת ודסת בהכמסעיגיסס
 'רומה בי ויכסל1 יכערו סנ"הת בדותיעלה
 ע) מטס כדברי )המין ~olhn )כס ויחןאצלם
 )כרחי עור 16 6)ם יטוס מי . otp1bt הטלנהעוין
onnb(" (החטטסיתו ירכס טן כ,כו כסו OSIDJ 
 הש ע) r~bo מן יעה בו )המס כונדוגעמדס
 . הקזמוניוח דגרי גוהוח עג מרוח וכמכהכהכהכ
 בלסי )גגו) ונסען גועה הטונת סטור כניוחוגטרס
 יהסי6ו כן כרוכס כי "רנ,הס וממ)קוח ההמוחיחסי
 פ' ע) ממס פיוס סחירת hinu "ומס ממסטלמגת
 כסילים  ללזי סרכי .  יקחמימ הימיס דבריסטרי
 ר.הכמס סמן )6ע"ט היום  היתין.לארב "ריריל
 אצלם לאמת hen) נעת סרס גמי געותןמטיה
 ר"ס~ניס ס) המחס מרוויח )מני ר.נעמ )6)אס
  סיג) טשרסמות אומות ביחם  בונ ,כרשטקרס
 נפ%ורטיסשמ, ר"ל ,  וברבריהפ ,  עוייוס כסיגיורעיס

 סבין רטומיס וכריס הס ")ה טכ) ,ובלשונוהם
 וטקטית , 6תהתס ממקירת עין )סע)'ס העורסדלה
 הדבר יהיה וט ועם נעגינס. מנויח "גוהקכ4
 כרעי כ) סטק %י כי . שנה מאות פחמשפחות
 טנחטתס וט ימכן 6יך . נכחגיס נסטרמעסיסם

ש
אערפצד

)ספי
 פשפוש גי , 0' פטטס 5)1 טסן ירגיט ופ6 פ3שס,

 ,bo טפ גג) 'טפס יגן 'חקיים וסג) 6ר1ס דגל 'סי) )5ס'
 4שד כפי גום י0קייס :)6 המיס סוגיי פוס) ;ו )6 ,טטס
 י191ן וגן . סוקר מן סרכם גו '0טרג 5ג) ג0ה)ס טבעיגיי
 י? . ס)י)ס 16 כיוס מן יד,טוס ססו0 );ו1ן מטסט5)

 dno 6יס כטיגון , מהולס יסודי מסז' נפ" ו')סרמג'ם
 כשחידש יגריס ותוי 05ס וגין otlntb 1, 06 ונף1נכו5ס
 6ש דגייי סיג161 )ו6ו0 ממגיס 1151 , קימר htot ,בסיור
 לפשפש וס)6 . סקל ,ג'6 וט סרי קמן וגי ,פ) 51סי), ,)6

 ס,מ6 גין מלוט מס )סיום טטחיד מס צמריםוסשסמ,ס
 זגריסש מק"ן גסס 1גיו61 ~כקוימיס סהמטי,1,ס 5)6 .וגסס

 % יעתדו ;נקמל גע,ין . מתקיימים פוס ומק,חסמהקיימים
 4יסיש מוייעיס גגוגגיס כהפיס טעים כונייו'וסישן
 ושפר . 6טי ג) 1)6 מקטי , מ'1( )י"ע,ס סין יג15אסו
 ושויו ג3 סוגיה 6ג) , פיד( )טס וגו' כדים אתוסמפל סופקי נעמן , גג) יעטו h(h גרוס מדגריסס יהק"ס")6

 נ טג'3 י(,  )פ'ג בריס ס' מדגי יפו) )6 ג' ס61מרשימים
 נרשש ספ6 5ף סינים טייונ גו 6טי וסג . הטזויףהרבר
 6ס שב, נוסגגמר6סו

 יתרי
 יטמר 6! ג6ם )כלדיגו להריו

 ושש ישפפו נחגיר עיי יאופין נזר ין ס', רירora יישי . קויי טפס פרס יוסר יסווה י8ט  ינסיוןינסר יתפיף. הולל מסיגים: וקי הטזוקק. כזהבתוקלו:
 ש הגס 6ז נקמל . ביעת יעלת ואיך : 6דס ג)גיוזר
 6% יפיע נואה יטרק) גוי ט3,6 . אצלה ש.רומה :וסחנו
 למוסוה גכ)  סונשס ר5ז 4ה' סל6 ,  סקל SD י0 נ%)עשע
 6מר מהקיט ייס 11ס 1)6 ג:4מ,ת ס5מעו )6 טוייוטוי

ol~pnגריכ Dpn)fi , פגיעה עוע נטמיע 0% יסמיר ואיך 
 גהקן יגי6 , שנה משח בחמש יי לי ל"מ ר ין) כיוימוך,
 שש מגמא גי , נקייונ t'1iDD  %הס פר oJSnספרור

כג0ריס
 ומוסלש סטריס מסי ענינו ע) 1tpnSn עיןונעמיס
 ס3 גג'6ד 4 5סל 6ס סעכרחי כי ועחס . *( סב ט גס'וח שמסוטר הנך ען גהורות נהם כמ5טר
 ייfnb 15 מנס ר") . עמו עמו היו וכן : סס ועיר סס ושר D')b D')Dp על יפיור ככלל  nbrnר1נ6
 תיעש פ% . הכוכבים -בעבור : נמדגר ימרוסו כמס לומן "מונח נע1ח ו)הרמיק כנגדו )החרים עמוגני

 ע'4 כבסיס גהס 1)עטוה הרוממות ערדח אוח )דעח . וזולתם : מטן )כ) ועם ומן )כ) מטטססגגורח
 נמתיפש . וא' למוחקר יאמדו לא : כים ט' כסריסי סמורם סוכר מס  ירך sp וכיולדן  סלמים למפכחקעור
 40וסש כמנס כי . וט' לבדה עבר לשדן היו הח' ריושומת כי : ינעם קשטך . פ כיינ" חם%מסטר

טכחרכ1
 קצור סמא גי , פ015 סממם גטהזס D"D1 מ016 יתרגע שהנר ס0ת 6'ך יל6ס עיוין ו6 60 סמטיין הנהה*(

 פ  4גך ש nuw1 . יסנן *010 מ"פ 9ר מולס  פו כי חוחו ונספחן סוס פריס לרקיע ספלי רוד יתר  פססשג4
oe~)fiופסע% . מנם נ'ג ילהק טוותי עד סיאנס סו ש81 . 6' פ' עולס תזר גט) גדגר' טוס מ"מ גן גסט)נס סיס 
 '~bp זן פי, פ5ח ווו'6ר93 נסס ל[ ג4ן ~רצך יסיפ נר כי כמוג מכן טוס. ס' פפ1ריס  יסרק) גני 061 טזעהק
 )יפר36 דנתו נ6 עפ מסס עד סיאנס מן סר' . וסר%'ע יפ'י סההש ולטויסס , ג' פ' עולס גסזר ;חוג  וגן ג'ל,רפס
 שף נ44פ ג) י151 סים סיוט גט,0 ושי סוס מ6ו0 51רנע סוס טכסיס פקן וימי (neh כטכסיס שם ott~to ;י , טנסשנ'ג
 שוספך שח לאר oh 61ף . וסו5נ'ע רם" סגתנו ונמו יצמק סע% עד סגתייס גין mIA מטוג,יס מיינו , מקריסמלרן
 18 י4ג גן נ* לש .  ספיג 6)6 11ק r?P , סרמג'ן גזעת o1~ae לציד פשע מעומס ע) סוס'פ ג' מ"1ס 60רגעי)

תקו
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הכוזרי ראשוןמאמרטפר70
 עי בכתב החכמות מוצאים ואנחנו וה יתכן ואיך , יתכן לא זה הכתרי אמרנ

 )כ;"" "מי ודבר , שנה מאות מחמשמחבריהם
 שאות מחמש שהיה "עגו(

 : והכתיבות והלשונות היחסים כמו הגלותו על הכזב יעבור לאשנה
 חולקים היו לא וההאך החבר אמר144

 : זולתם שכן כל ,אותו
 נחמראוצר

 ג5 גידו כ61מו , :01 ת') הי0 מעריס 51חס מזמגבוים
 מגרית סס",1 [') )נפיר"" מפויס גירן 'hlr( גויומ,טג
 גן 6גי0ס 15 יסע הפ)ג0 1מד1ר , oJc ת') 0גקו,כ(גע
 (נס ע' גן 5[ (סיט הנתריס גין גרית סר ;,') סוספ4ת
 סנ'ג סרי . :1ס ג'ג ;מO'p , 1, )ן'י ג:גח סה1ס'גפ'(
 , י1ס :ק'ג גמ1 סקנס ז1ו סד מטס :נתז ומעת .סנט
 . :01 מ15ה (Pb~h טויו מ:0 1ג5 )ע') "5מווסול
 טוס מ"ת תם( Vht 510'(1 נ11) מגפו )הו1וה0 הפסומהגר
f)p510 סק1ד0 "61מ.ן , 51ת למורס גגהיוה קר1ג [מן 
 ומ15 , 0ק1דס ):ון 6101 המן );) 6הה ::ה 0,0 טוספקק

 יגיד ו"ס . 0י1ס :הס גפי 1ה15מ1ח מטווח ,נטתוח%י
 נס 6דס גוי גס 0)5 ;[ס קר1ג [מן ס) כטפן ;[ס 5דסל11
 1)4 0רוכ Ph )משנט ויהטגוהו טריו בהק, כולס 6'םכס

 : סמוקייס כי 16 , פנ,ס גט1ס יםי6מיוו
 ש ומופת 16ח מסיף רגוורי . מחבייהם ייי ככתבנ

 ;ונס 0יו יפתגם גדור (סרי hgl .לגריו
 עד );1)ס 5חז סיס שחג גס וממחמץ , סגר ג)(וןפדגריס
 1מ51 1ה01 , %1ט11ס )גתג0 16מס ג) ס,פ)ג0 00פ)ג60מר
 , טנא מ15ת ממט ק1דס המהגר המהגס ג[מ,,1כשים
hnnDD11 וגנסיס ספ)גס כענין 0;ופריס )דסתSh~ 0'ס גז 
 מממנריס (נס תיק קודם כהיגחס [מן סריס 16 ספרים%ס
 6)ס 16 עול יטוס ומ. . מגריס וממכם, 16מס ג;)5סר
 )ו 'גידש6

 קוים מטיס 1)(ון ;תג יתולה סיר נ5 קר"
 . הגלוחו על : ויתגדש י6מ1 היי 0ק1ר:, ):1ן )" , טוסחלק
 . והישוות : 60ומות 'הס . QIDn'n : מיזות'! גנוחיג6
 : וגגחנס ג):~1ס ז'מ )0(תמט פונית ~Gnlh 0קמי)כפסי
 היו לאבא

 מעלקיי
 כמגחם :עוינני גנט 6מי . וגו'

 סע ס)6 ג)גד mnh , 6% וימסגופייתו
מ5מיויס

 תובעים עמו והיו , שאטר במה משהעל

אסר
 יהודהקול

 "מריס 371ריס "הה טסה מחה)ה סיו fnhסנתרט
 : ))טונוחס גט)נ1 כן ונמרי ע3ר))ס1ן

 סכר הריקויס "טי)ו כ' . וכו' יתכן לא זיק3
 ~יטה7)ו )כך ימוטו"דם

 % לרך )מ11"
 י"מ )") 3היוח כקרן מן 1הע)1הו 3r)oסתירת
 כמו)עטנה,

 ההכמוס מ1)"'ס נקמנו כי הוה 3ני1ן מהו"
 הענק היה וכן . סגה עה"ק מה3כיהס ידי3כר,כ
 יעג1ר )" PDO 3)י "סר כנה מ,מן טהיה מינזכר
 וסכמו . הימים דללי ממסרי הנקהו מגד הכ,כעגיו
 מקן נק) המסורסמיס דוריס")ה

 . הכש הסך )המו"
 העימזיס והכהי3וה 1ה)ס1נוה המלזחוח יחסי המהה)"
 )וגיהת ו3גיהס יסטרו )כניהם ע),הס עסיס)נס
 sp ומסמס המלך כזכרי "ין וה קפי . "הרון)7[ר
 "פטל 5ך . 3'"ירס הרהרה רק כקודמה המנר37ר'
 ר.כ'ן )" הקו7מ'ס הכר ס, מ37ר'1 כ' )ומרעוז
 הימס הי1ח1 מ1ד "ס כי הזנר עג ראיההמלך
 elnh כי . טנה מח"ק מממות וה7נר . וכו'"1מ1ח
 המקוג) "רסוס ה)" המהכריס יד כה3 מ[1)ח5ף
 כן על . עוינם "מהת ע, יעיד הו" כנה קרורמומן
 % המוכנת המהר ראיית n)lcb1 ס"ס המךמקמר
 מגל )ו כהה חח הוסיף נך וצהר , הק1דמיסמ37רי1
 מחמפ שרן סיס וגד נע 8סר סממכריס ידכחכ

 : סנהמ"מ
 טע) כיון . וא' מולקים היו לא יהיאךנא

 (ar יעכור )6 טנה מה"ק קרובדכר
 הגרועים כמק tS'bh הסס כ) וה כי סנדולומ%
 יי הטונה דור ענין מטה כמהופיע Y'b ,טכהס

 סג מיחוס הסו" גערן היה tstb מכדורו ~O'npb ע"י אימש רשי הים , טנס מט"ק פסח האקמ3
כתג

 6100, הדור וג) עמיו ו;) ייסף יימס 6מר1 ע) תמות י' ר6ג'ט טגתג וכמו מ[') גזטס יורות (,י וגנו 6ג כינג1
 גי ג16סן , תמיד ודן דורית ג' י5ה גוו וגט0ו)'ד זורית ג' ר5ס גן מסס1)יד רק , ונך גן תניס )מספר צוג תורט15ן
 יסמק 5ת ט[ר5 "גן "גריס ססקד טטנוס יפוין וחר5ס . יוליד 5טר סחוס טוי ומירע דוג נקי קטר וזור 5ר1ן יוםימ4

 ["פ קמרי 5יוג ויאי (ס טרחות ממס (utww ומיג ס,0 ,'0 דוי סי) 16מי 0יכ כו5 ;י , 5י1ג ספר גס41שתסגי)
oenotP)1h1 ג,י1 גוי ו5ת גזיו 5ח ויל06 טוס DU19h י,0 )'ס דור );) יגיסו דליות )ן' טוס ק"מ ו;טחה)ק , זורות . 

 פ :סיס 0ה61 סוור 6הר י') , (וט )ת' למריו מטס וג6 ג6מרו גי מעתם קמור . ט[גר1ו נמו כ5ר1גס ג6 ידייגק1רס 0וי 7[י ;י טג[ח, 8מר גין טגותו שוס גין טו6ס מס ;) ;)) מס 70[י[ח "וגטח גי גלמיו , טעותו 2)סוס61ג'ע
 סוס )ת' קמרו "ןק הרמג'ן )וסת וגס . 0ד1ר ;תמד( ספרנם 5הי טוס נ'ג ינמק "ת 10)יד1 קמלי יי , ;קמור6גר0ס

 יוקל מקות ד6רגע h)r)t יהר5נ'ע גיס" מתגר טדטת [0 דרך קפי סקל,ג כמוס . ט01 ג()(יס 6100 למנין סגיגפ)
 ' 50רן %1נ0 גו 6:ר עקמו 6100 סומן גגהיות ר') טוס מ.ק'ק פחות וג6מרו .קלפי

 15 :1ס ת"ג 0ס 0יי [! גמינ0 :ט)
 גבסו ש) 1;1' מ:0 1ג5 כמרו יתבקר 11 :יעם )פי גי 1hun ~מדגר . מתיק פמוח טג'פ מן ו0מ סרמג'ן בטספפ'ג
 !גו' 6הויccn 1 וג6 צמיו גי טניס טיעם גוס )11 יס 6ף . טוס סמי,יס גן 5[ טייס ממקריס ~Ou )5,110 ו)פרטסליסמע
 60יגע ע) סוס תכסיס נחוספס 0רמג,ן ('עח )פי טפס ח'נ ממי סימנס ופן 5הר סט1)ס קלויי ocn גילת SDשו6
 % פרס ג6 ט15 , פ1ריס ימרת [מן גגנר1ח מכוח מממס פזות 5ו סנ0 מבת ;ממם ;ך 6תר צמיו ויסים . גמזוגילשת
 : וגו' פוסס 6) וג6 ו;!' סוס 6י למריו מגס 1גtwh 6 %) טוסו סמם גלב חא6סושס
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 71 לוהכוזרי ראשוןמאברטפר

 : ומיוסדים חזקים מקובלים דברים אלה הכוזרי אמרנב
 : תחלה להם אין קדומות שקלשונות רואה האתה ההבר אמרבנ
 השמות מן חבורם זה על מורה . עליהם מוסכם חרשות הם אבל הבוזרי אמרנר

 : הדבור ממוצאי הלקוחות האותיות מן והם . והמלותוהפעלים

 יהודהקול
 הנ6 מן )הזויגו יומו 6טר מהם ינגר )6 כי ,סכ
 נס . hlon סקרם נומן ממיס דגרי מסדריגידם
 3ני נס 5יס נ:' נס ע)י1 מ)מ)1ק נמגעיס היו)5
 כוי "וחג otvjin עמו כני טרו סריגו כמו ,6'ט

 : נודחס סכן וב) , עסקיהם ע) עמו)החכרר
 טעם ר") . וכו' מקובלים דברים אלהנב

 מ,קיס כן נס הו0 מקוכ)יסהיוחס
 : מסייעתן הטכ)יח h13co מוכוחומיוס7יס

 . וכו' קרובות שהלשונות רואה האההננ
 וכוסס מהס המלך דעמ היותעט

 ח1)"ת סממ:ו ההדוס קיום ע) הסר1טה המגל)רטיה
 סנונה :ךיכי עם )ה1טיגי מנמח1 עיקר )סוףקיוס
 הטגנה כעת עכר כרסנן הנסקר o~ub 6)היעס

 מעטה ע) טעי טו3 )הזס ההנר רנה ,כמסגר
 כה 1ע71 הקימח )ר"ייהD')D 1 כהסבירוכר"סיח
 סיב" כמוגוסט1ת

j:?S~i הסטנה טקטוק המייה . 
 1נזוסיס כהרטוה ",הו יק)) 5) מטך כמךעו נס כיעז

 רקס "י ג"מר1 ;"ה סימן ככה ע) )1 עמסכקטר
 ",ה דכר,1 ה)יקוה1 כי . וגו' היסוגי מתהפךנאמך
 ":)ו 1עזיין , )""( סימן סגהכגו );סו מ76הרכה
 כוו:הו רטטי מסך כי הינה עס nPD1 . ניכרליסורן
 י1)" הו" היה , עציוחמורה

 1כקטהו כס",הו )קר"חו
 ה)ס1:1מ D3D ע) )מון מענה ומגני 6)' פגה)5מר

 ק17מוח סיען , הקו7מח נר"ייהי עניי:ס וכ))"סי
 עדיך ההן ") האח וכעת . מהטנחך ")) מגען)פי
 ופרטיו העורס הז1ט ע) הנ"ה' טכ3ר הרפיותסוסי
 סר16ת פוי 1ה,1ה :טסך כ)ה)ה1ח טהט3עחי מסעס

 )הקמין הרה,נוך סהס מהנדס עיניך הס3 ,כמזוכר
 , קד1מ1ח הבטונות ט"ין ג"כ ומ,ה )עורס קימ,חשקין
 הפס , עשן מגי וטכסן ה)ס1:וח גמספהת עריך0ן
 כרוך הקימיח 6טטר1ה טיסיה D)":DS מטר06ה

 סטק 3)י חכיי:ה קזמ1הן CD גנכןגעקטחס.
nPD$D, המסכימיס היו מוסכמות היו ט5ט otnT1~ 
Sbעציצו )היות כ)) קימות כפן יהיה זג" המ1סכס 

 ע71 1)קרכ טויס )הרקוח היohrn 6 גסיסהס30ר

אמר
 נהמראוצר

 ומפיקו , טקרו"ו פיר "תם מקום סיס 6נ) , פינויומ6מ'ויס
 1פ'4 ;וה י,עוכ מנדת ט, )טג1ר ,1;)ו )6 "1כג'1 :מסעמו

 : ה"1מ1ת 1ט"ר סמנרייס ;'ס , .16ה1ח1גטין
 6י1 מטחם ;)ומר . ומיוסרים חוק.ם מקובליםנב

 טעיתו מנהר ;י . ו5ח גקג)סנפקפק
 וימס ה)(1,1ח 1נ)ג1) ספ)נס דוו ט) סוס יפיט,חגרן
 מיופ מג61ר רמויה olh, גוי ט) 1מ:נ,מ יכפר,ען'1 וגי העלז ג;) מ:1טט1ת ס' טיני גי ט) מניח ו,ה ,ס6ומ1מ
 6' גססן ספי)1ס1פיס דטת קוס ת1ס.ף 1)6 1ו()ס .סעו)ס

 : לטווס )ג ט) 'טפו 1)6 יגל'הס יופרו1)6
 סעופם מרוט ,ג5י 16מן מוסיף מהנו . וואה האתהננ

 : גס סד :ותר ימקוג) דון נ,1)ח6ף
 גי ט'6מט ):כ) מקוס '( 05 ר') . קדומותשהלשונות

 , סח0)ס גב' מטופס ס'ו ;ן וטס eu ג;) 6:ר ס)כ111חג)
 מש )6דס ונהיה( סת:1ע1מ סדר סתמ"גת ~DJDרק

 eig מוסי )פ' טס ;) ח61י י'(ה1ס 1כמ1 ' סבוןסמח"גת
 וי~פ (v(tu מט,מס 1הנ) ה)(ון 'טה,ס ;ן מסי" בוןגטנט

 : יתקלס ג), מטוס ס)(111ח היו טגן ,ס;ימוחמ6מיוי
 טס )כ) סרס כ)(111ח טוההיטו טח (סיסוד6, גי , גוס )סכהפק מקוס "ין . חרשות הם אבלנר
 טמע ;6ן 6ין . עליהם סוסכם : מקורס סיו ()6 6מרוטס

 ג16פן סביון )סוחח רימ 15 טסם "י,ס ויסים , נענעט,מ:1ן
 : וט ס, סר6יס . וה על סורה : מסכימו סכן מבנד ,וט

 : ח)קיס גטקעס 1ססנ) כגיוס הבסנן הק' מגור .חשרם
nlawn. ec ן , ),ס 1הד1מה 6לן ומיס כמו , מה דגי,~ 
 ט) י,טמיס )(כוח ג;, ),ס עטם (,דו1ט גטקס ס;)טוי
מס

 וקר"
 6ג) ;מו . Qt~PDn1 : סס;'מו סרך ורק , ,ס נטם

 ק,רווג מפת סס . והמלות : )סס והתמס , :מוגוס
 טן Qrn : ,ן 6;) , )י סמר גמו הגוו,ס המוריססממגויכ
 , משנגס גמ)46ח מצנזר סו6 גי ,רקס ר') . 1;1'האות.ות
 . סמזקדקיס תסוירי othlln מממרס מהונר פטון(,ר"ה
 גש ,11( חווטם רק חיגם גכ) סיס )6 געגע ה.הו6י)1
 5ופיפ נושך נלי סונון  גסרוגס 16 )%~1 גמיזגח 6ו , "666

 הצפ יוקלף יוזר יסיפ olh~1  יורון, ממול,-ופיל
 : ופותן יל גילי פקטין נסרר ניגגפס )פיס וט'י ,ייוופ

וששיח

 בו י03ל 6טר ו05 שטי סרוס הקכ)ס קרן , כמסרחו כי , הוה המעיק הסיר כן ע) . מרימוס5וטיס
 : שיו יקריכ הסנונה כענין כונהו)עיקר

 מכיי שפר ממונ5' )ימוח סיו סכעיות סיו ט"'6 ס;,;ס . וט' עליהם מוסכם הדשות הם אבלנד
'Dithהים ))מס תנכי לעב למרו וכמקוס מסמיע, כלח ע) )הורגת תרגנה כמון קעת רק 

 או א' טה קו) זקוקו נוחן 9ס)ירך
 1כ,ן,"

 נמת יטמיע 5וכ) SD' יטוס "סר ;' החרנט) ע) טסתנו וכמו
 )ל~י36 סימן h'oD ב"כ '1Dh היונס נהמת וע) , )ו כסוכ עמו )התעיק ה,6 נס )נ6 התרננ1)ת 3קכ61השע
 ס?גופ' מכ"י מ611ס ~Pb וסע)וח וספע3'ס e1D~o מן 1פ0וכרוח מ1רכטת ס)טוטח מהיות 6כ) , שנסשפ
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 הכורי ראשוןמאמימפר79
 : עליו שמעת או , מלבו לשון בודה הראית החבר אמרנה
 שהיה( )נ"6 גאליה "שהניעו מפק ואין . שמעתי ולא ראיתי לא הכוזרי אמרנו

 עם מהסכמת עליה שהסכימו לשון קודם היהה ולא , מהדורותבדור
 : לשון מבלתי לשון על , עםמבלתי

אמר
 והמדאורר

 )ר.מל נגס ההני . טלבו לשון ביה היתיז3ה
 , ג15 ומקין ס~)ידס מי ונוגרס 51 לגס , קצופותPha pwnb (והנקר מ6חר )ו וזמר ,גרגרים

 , משדו סריו כהגד) 6(ר SIIPt עמו )(,ן 6טר עט ר6'0ש6ס
 ס6ס . עלס שמעת או : נו י:חמ( מים טון )וף3יס

 : קדמוניות כגיס סוס כדרטמעת
 %ס . ספק טוס גוס 6ין . שמעתי ולא ראיתי לאפ

 ,ואן. נלי ומזום DnrC ויסרו onDD יטו גוזוגוי
  יגריל שיוק מגש קדחה מ% שש שנ4 %פ11
 סי0ס פ5ו  ל"מ יניסניס  יסורים כל בי לסם, יריי6ר
 ו0ה , גסס ק~י6 מי וימיט גרגרי מן הכמס גיני' מןלנוי
 051 ר6'ס 'הדס קו) גט) כרג וימ'ס ממס, ולגווגוס
 פ1ר  יפולס המס )כגרש פוס ס!6 5ף 6סר A')heשטס

wgbו ים גרוד 
 השיורתי

 :  5)יסס כנגיפו פסי פס פסיס וידי , ופס  פס לגל5סר ר'ליושנוי איחז. שהגיעו
 (61מר )6 . וגו' עליה שהסכימו לשון קורם ההזה%א
 , מי( חון נסס וסמלינו מ5ו )מס סמ!סכס 4ו,סטשגו
 othiln 6פ 5טר m~b מן  ג)) ניע )סס סיס 665ג)
one103 ולשון עם מבלה' עם םרגכסת : וחמס 15מס 

 הלוקום )ם.,וח )ים מלידס סיס )5 ג)ומר . לשקטבלתי
 סמומכם סטון מוולס )מון למס מוסכם פס וכל ,שעפים
 , לגולם 5הס  הסס 6מר ):~ן ס'ס ),ס קוט 6נ) . 6מי4ם
 רגר ס' ריס יטר  יר5סוו olhn מוכנס  סוורי gbומתש
 וא', סרוח ~elh ויקרץ גע'ט , וסנהש סק,דט קטון 03דרש1

 ידשדהקול
 שוחיהם מן מפרס רק , 6מ1עי טוווח טס ססאסר

 :DDD ר6יס , טויס מטניס הטניס ממונ5יהסס)ק,מוח
 : מוסכמות היותן ע) מס153טן

 )מס המנס . וכו' לשון בורה הראיתנה
 ohn , מלשמוח סהנס~נ,חשמר

 ר6ימ ל5 ירקי ~י ן פצני  לטין כורכ  פמפס 15ר6יח
 הנסוח טה)טומח 3ועחך יכעס 5"ג ו6יך . _סועה!)6

 כ) וקין סיהיה הו5 טסים מס ה)6 , והיססמוסכס
 סר16ת טוי נטיח טמר היות gnno . ODI תרחמדה

 % רוחרח )ורך מידי נטפרח )5 , הקו7מיס)37ריך
 : מעיך הנסהסטך

 . וכף ספק ואן שמעתי ולא ראיתי לאנך
  ט)6 ממן סהרורות, ברור , מלכס 3דו 6טריטון ממח sh ן? אליה, הגיעו ס"ק נ)י ט עומל";י
 היתה מכד~רוח כיור "יה ~ID'S 5סרסיון ומומס . עריס In1)ooc  טון  טוס לכן  קוו-מס"ס

 מב) )סרות )סס )קהו ועט עס כ) כי ר") ,לשון סבלתי לשון על עם מבלתי עםההסכתת
 )6 מעויין )מס ih(o נק) וט וסיס גהרו,5טר
 .  כשלס מן"יס עדיין )מיוחס 4ון טוס פססהיחס
 גן יד3רך סעחס נמו , להרוח הוכוח מלגס)3ד!מושר כדי 6ותס מנימים היו )" מקןס )כס מיחסטמעו

bb65מ)13 )טון כודס טמע 1)6 גראס ט S'hlo מט ooi מעסיך טמעת "ס והנס . טיסמוכו מס ע) נסק 
 וננס פסיס.  פסלים סייסי גפ0  ר5טיניס רווים pQP1' למיל  לך 5ין מי; ליין  על  טס~סכס שמלשעם
 ונמסך יקטר וט' מר.0כמחס t9Db )סלם ויתכן . ככונס qOn "ין . וט' בדור שהיה ספק איןכחום
oits~0סססכיפו 4ון לכן קודס סיחם ס)6 יקמר גי , 6 סרץרמ  otsn שיו יר'  פס ייסכפס o'on פון 
 הריטוב דעת סגולי מהסך  יילך כולי יס ומוס 5פס.  לכינת ייכליפלי ספץ, נלי nl~lvon  גפר ץכמכסס
 )טונס nS(a ימד onlh nlDIbOD טשכימו יתכן )6 כ' 63מלו , מש ט' 5' הלק מ)ממוחיו מסטרגססי
  סס טחריס ירגן ט)6לקשר

~so 
ohwn Sb ,5ימס סיסכיפו סימר מ6ר מנונם וייון ,ס anthnn ימד 

 o~Yn מס מ1ד or ראוי טלין כ"ס , 5מר )סון )ר.ס וימרסו )סרס יגכb 6(otn סינץמו ר") , ירוחיו%יפ  WnDlo %סר סמוך 1nro מס סטיי יי פטליים  משלם  יהרגטו ל% טילטיייס וגזר ן וע' לנפלס3דכר
 ורפרט  ספריי סימנרו ידיר סיריר נהלפש טמוייג נפגיר יי  וים , הטע) גוס bton )למספריהטסד
 )3ס) יסכימו )6 טרם)) סטק  6ין , כסלאמס 6ל  לייסירט ספ0רפ סנרי%פ נעלי לסטליס  ופשו0יסממכסס
 מכס סנמסכח סולח ההטווס רוס ומנס . D("oo~nh , S מסג6יס ססס 3ססריס י.הועגח ו)מפעפטון
 מככיס סו6 רק ltsb 'זבד )6 סעכע גי , הטנפה גע;ין סקוומח ר6'הו טנ' ע) מרמסת ס'6 ממגרשפס
 ע3ר )טון bg 6טר 6הח טסה הלרן ג) טסיחס החורם מלמר כ' דרכנו )סי וקמינו . ו)ק"מו מארומ6ך
 ר,ילס כדגר ר,ל5סון 5דס SD,, הסכ'ס מוסכס רק כנע' טייפ , לירולר  יכריס וטלר  יעלי סקחס1ט6
 )';ף

 מסח"
 4 סכין 6סר הדרך טי ע) סמדוט ע) ;טס: ר6ש ב"כ הפס ממכרח sShn 3מ4דח סמור כישסעדן )6מי חפנ ptpDO תנוס כי 076 3ן ל ומס . ע"ג , וס מסכו טכ3ר כמו עגעיוח )6 ר.0כמיוחשלשמח )מרי וא' סמוח סקוס ,t9Db b~pt היו וחחשרר wmnn סמיך ומס גמרו , כט)יסי

 פנעפ nbs1 טס סיתם 6סר י,משס 6י vnenSn מסטל )מנעמס ונטרם ענס טסחיס נדגרסר)3'נ
 ינציחו כ3ר כי כח3 , ססכמיוח רק סנעיוח 5יק סס)סופח 1דנץ מסלע גיוטל מוכיחו קמרי גי וש .שממקס
 סמיי3פ מס ק נס פ מתהיש יסים גייס 5מר בסת (Oo סיס אס , ג,מן ))סון שבפיס ימסכימיסהיסע
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